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कायथकारी िाराशं 

 

१. प्रस्ताव 

यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन लजुबबनी प्रदेश, रूपन्देही जिल्ला, गिद्धार्थनिर 
निरपागलका, वडा नं. ०४, तौगलहवा रोडमा होटल बदु्ध स्टार प्रा.गल. द्वारा प्रस्ताववत तारे स्तरको 
होटल बदु्ध स्टारको लागि तयार पाररएको हो। प्रस्ताववत होटलमा एउटा भवनमा १२५ कोठामा 
कुल २०० शय्या प्रस्ताव िररएको छ। प्रस्ताववत होटलको ५० कोठामा ८१ शय्या िवहतको 
प्ररजबभक वातावरणीय परीक्षणको प्रगतवेदन पयथटन ववभािबाट गमगत २०७७।०६।१२ मा 
स्वीकृत भइिकको छ भने होटलको क्षमता बढाई ७५ वटा पाहनुा कोठामा ११९ शय्या र्प 
िरी कुल १२५ पाहनुा कोठामा २०० शय्या प्रस्ताव िररएकोले प्रस्ताववत होटलको वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन िनथ लागिएको हो। प्रस्ताववत होटलको प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षणको 
प्रगतवेदनमा स्वीकृत भए बमोजिमको भवनको गनमाथण कायथ भइरहेको छ। स्वीकृत प्रा.वा.प. को 
प्रगतवेदनमा कुल ५ तल्लाको भवन प्रस्ताव िररएकोमा हाल २ तल्ला र्प िरी कुल ७ तल्लाको 
भवन गनमाथण िनथ प्रस्ताव िररएको छ। यिका िारै् प्रस्ताववत होटलमा रेषु्टरेण्ट, डाइगनङ्ग हल, 
गमवटङ्ग हल, जस्वगमङ्ग पलु, जिम एण्ड योिा हल, बार आदद िवुवधाहरू पगन रहनेछ। 
 

२. प्रस्तावको िान्दगभथकता 
वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ को अनिूुची ३, 
गनयम ३ िँि िबबजन्धतः 

 घ.१ अनिुार १०० शय्या भन्दा बढीको होटेल/ररिोटथ गनमाथण र िञ्चालनका लागि 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुथपने र यि होटलमा १२५ पाहनुा कोठामा कुल २०० 
शय्या िंख्या हनु ेभएकोले; 

 ि.२ अनिुार १०,००० विथगमटर क्षेरर्ल भन्दा मागर्को Built Up Area वा Floor 

Area भएको आवािीय, व्याविावयक वा आवािीय र व्याविावयक दवैु प्रकृगत भएको 
िंयकु्त भवन गनमाथण िनथका लागि पगन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुथपने र यि 
होटलको कुल Floor Area १२,००१.२८ विथगमटर हनुे भएकोले; 

 ि.६ अनिुार २०,००० गलटर भन्दा बढी दैगनक पानीको प्रयोि हनु ेभवन गनमाथण र 
िञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुथपने र यि होटलमा दैगनक ६०,००० 
गलटर पानी खपत हनु िक्ने भएकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन िररएको 
हो। 
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३. अध्ययन ववगध 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेर गनधाथरण तर्ा कायथिूची गमगत २०७७/१२/०१ मा श्री वन 
तर्ा वातावरण मन्रालयबाट स्वीकृत भए पश्चात ्वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अन्तिथत 

िावथिगनक िनुवुाइको लागि "िौतम बदु्ध िन्देश" राविय दैगनक पगरकामा गमगत २०७८/१२/०८ 
मा िूचना प्रकाजशत िररयो। गमगत २०७८।१२।१२ मा आयोिना िररएको िावथिगनक िनुवुाइका 
बेलामा वटपोट िररएको स्र्ानीयवािीबाट आएको िझुावलाई िमावेश िदै प्रगतवेदन तयार िररएको 
हो। तत ् पश्चात ् स्र्ानीयवािी, िंघ-िंस्र्ा तर्ा िरोकारवालाहरूको यि होटल गनमाथण तर्ा 
िञ्चालनबाट पनथ िाने प्रभावको बारेमा राय, िझुावका लागि वडा कायाथलय र अन्य िंघ-िंस्र्ाहरूमा 
िावथिगनक िूचना गमगत २०७८।१२।१३ मा टािँ िरी मचुलु्का गलइयो। िूचना टाँि भएपश्चात ्

गमगत २०७८।१२।१५ मा "आगर्थक अगभयान" राविय दैगनक पगरकामा राय िझुावका लागि ७ 

ददन ेिावथिगनक िूचना प्रकाजशत िररयो। तत ्पश्चात ् गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा नं. ०८ को 
कायाथलयबाट गमगत २०७८।१२।२३ िते गिर्ाररि गलईयो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रगतवेदन वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ मा ददएको ढाँचा अनिुार प्रगतवेदन तयार पाररएको 
छ। 

 
४. ववद्यमान वातावरणीय अवस्र्ा 
भौगतक वातावरण 

प्रस्ताववत होटल लजुबबनी प्रदेश, रूपन्देही जिल्लाको गिद्धार्थनिर निरपागलका जस्र्त वडा  नं. 
०८,  भैरहवामा गनमाथण तर्ा िञ्चालन िररनेछ। प्रस्ताववत आयोिना भैरहवाको बदु्ध चोकदेजख 
७०० गम. पजश्चम, तौगलहवा रोडमा र िौतम बदु्ध अन्तराथविय ववमानस्र्लदेजख ४ वक.गम. उत्तर–
पूवथमा रहेको छ। प्रस्ताववत होटल रहने स्र्ान भौिोगलक रूपमा २७°३१'९.७७" उत्तरी अक्षांश 
र ८३°२६'५०.८७" पूवी देशान्तरमा अवजस्र्त छ। प्रस्ताववत होटल िमदु्री ितहबाट १०९ 
गम. उचाइमा अवजस्र्त छ। यि निरपागलकाको उत्तर तर्थ  प्रस्ताववत आयोिना स्र्ल िमर्र 
िगमनमा अवजस्र्त छ। होटल क्षेरमा उष्ण वकगिमको िलवाय ुपाइन्छ। यि क्षेरको औित 
वावषथक न्यूनतम तापक्रम १९ देजख २० गडग्री िेजल्ियि रहेको छ भने औित वावषथक अगधकतम 
तापक्रम ३१ देजख ३२ गडग्री िेजल्ियि रहेको छ। होटल क्षेरमा वावषथक िरदर १,७१७.२ 
गमलीगमटर वषाथ मापन िररएको तथ्याङ्क छ। प्रस्ताववत आयोिना स्र्ल िमर्र िगमनमा अवजस्र्त 
छ। होटल वरपर कुनै पगन औद्योगिक िगतववगधहरू नरहेको र वाय ुप्रदूषणको स्रोतको रूपमा 
मखु्यत: यातायात मार भएकोले होटल क्षेरमा वाय ुप्रदूषण न्यून रहेको छ। आयोिना स्र्लमा 
ध्वगनको औित (Leq) स्तर ५३.९  डेगिबल (Decibel) रहेको पाइयो, िनु ध्वगन िणुस्तर 
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िबबन्धी राविय मापदण्ड, २०६९ गभर रहेको पाइयो। यि क्षेरमा पानी गनकािको लागि 
पूवथमा डण्डा खोला, पजश्चममा गतनाउ नदी र उत्तर-पजश्चममा घािरा खोला रहेका छन।्  
 
िैववक वातावरण 

वनस्पगतको उपजस्र्गतको वहिाबले आयोिना क्षेर नजिकै पाइने रूखहरूका ववगभन्न प्रिागतहरूमा 
अबबा, वपपल, दवदवे, डुम्री, रोवहणी आदद हनु ्र कृवषका हकमा धान, मकै, िहुँ, बोडी, तोरी, तील, 

बदाम, मिुरुो, चना, आपँ, केरा आदद र स्याल, फ्याउरो, वन गबरालो, न्याउरीमिुा, खरायो, ििुा, काि, 

िौंर्ली, ढुकुर, कोइली, लाटोकोिेरा आदद िीविन्त ुतर्ा पशपंुक्षीहरू पाईन्छ। 

 
िामाजिक-आगर्थक र िासं्कृगतक वातावरण 

आयोिनाको प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरमा ९ र अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरमा १७ घरधरुी रहेका छन।् 
आयोिनाको प्रभाववत क्षेरमा मखु्य ब्राह्मण र क्षेरी िमदुायको बिोबाि रहेको छ। प्रस्ताववत 
आयोिनाको प्रभाववत क्षेरका िबै घरधरुीहरूमा निरपागलकाबाट ववतररत खानेपानीको िवुवधा 
रहेको छ भने केही घरहरूमा वैकजल्पक खानेपानीको स्रोतका लागि इनार तर्ा चापाकलको 
पगन प्रयोि िररन्छ। प्रस्ताववत आयोिनाको प्रभाववत क्षेरका िबै घरधरुीहरू ववद्यतुको स्रोतको 
लागि नेपाल ववद्यतु प्रागधकरणद्वारा ववतररत राविय प्रिारण लाइनको गबिलुी प्रयोि िदथछन।् 
प्रभाववत क्षेरका बागिन्दाहरू प्रायः वहन्द ुधमाथवलबबीहरू रहेका छन ्र ववशेष िरेर दशैं, गतहार, 

िनैपूजणथमा, कृष्ण िन्माष्टमी मनाउने िदथछन।् 

 
५. प्रभावहरूको पवहचान 

िकारात्मक प्रभाव 

 रोििारीको अविर 

 पयथटन ववकाि 

 रािस्व िङ्कलन 

 िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय िमदुायका लागि िररन ेिहयोि  

 
नकारात्मक प्रभाव 

गनमाथण चरण िञ्चालन चरण 
भौगतक वातावरण 

 भगूम प्रयोिमा पररवतथन  ठोि र्ोहोर उत्पादनिँि िबबजन्धत प्रभाव 
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गनमाथण चरण िञ्चालन चरण 
 वाय ुप्रदूषण 
 िल प्रदूषण 
 ध्वगन प्रदूषण 
 पानीको माि र खपत 
 ठोि तर्ा तरल र्ोहोर व्यवस्र्ापन 
 अगधक ऊिाथ आवश्यकता 
 प्रकोप िबबन्धी प्रभाव 
 गनमाथण िामग्रीको ढुवानी तर्ा व्यवस्र्ापन 

िबबन्धी चनुौती 

 तरल र्ोहोर उत्पादनिँि िबबजन्धत प्रभाव 
 वाय ुप्रदूषण 
 उच्च पानी उपभोििँि िबबजन्धत प्रभावहरू 
 िल प्रणाली व्यवस्र्ापन 
 उच्च ऊिाथ खपत 
 प्रकोप िबबन्धी प्रभाव 
 यातायात व्यवस्र्ापन िबबन्धी चनुौती 
 ध्वगन प्रदूषण 

िैववक वातावरण 
 होटलको पररगधमा हररयालीको िंरक्षण तर्ा व्यवस्र्ापन 

िामाजिक, आगर्थक तर्ा िासं्कृगतक वातावरण 
 कामदारहरूको िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्यको 

िोजखम 
 बालबागलकाको श्रम शोषण तर्ा ज्यालामा 

िररने भेदभाव 
 कायथस्र्लमा हनु ेयौन िन्य दवु्यथवहार, लैवङ्गक 

वहंिा तर्ा मानव बेचगबखन 
 िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ िक्ने प्रभाव 
 स्र्ानीयवािीको िनुािो 

 कामदारको व्यविायिन्य िरुक्षा तर्ा 
स्वास्थ्यको िोजखम 

 पाहनुाहरूको स्वास्थ्य तर्ा िरुक्षा िबबन्धी 
चनुौती 

 कायथस्र्लमा हनुे यौन िन्य दवु्यथवहार 
 िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ िक्ने प्रभाव 
 होटलगभर र वरपर क्षेरको स्वास्थ्य तर्ा 

िरिर्ाइ  
 खाद्य िणुस्तर 
 बह ुिातीयता, िंस्कृगत, धमथका व्यजक्तहरूको 

प्रवाह 
 स्र्ानीयवािीहरूको िनुािो 

 

यी नकारात्मक प्रभावहरूको पवहचान िरेर यिलाई न्यूनीकरण िनथ व्यावहाररक रूपमा िबभव 
भएका िबै उपायहरू अपनाएमा कम भन्दा कम क्षगत हनु िक्छ। 

 
६. बढोत्तरीका उपाउहरू 

 स्र्ानीय मागनिहरूलाई क्षमता अनिुार रोििारीको अविरहरू ददईनेछ। 

 पयथटकहरूलाई िबै प्रकारका िवुवधाहरू िमयको माि अनिुार प्रदान िररनेछ। 

 होटल िञ्चालन वापत िंघीय तर्ा स्र्ानीय तहलाई बझुाइने रािस्वबाट िंघ तर्ा स्र्ानीय 
तहको रािस्व िंकलनमा टेवा पगु्नेछ। 
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 िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय िमदुायका लागि िमदुाय आधाररत कायथक्रम र 
िगतववगधहरूमा भाि गलई नेपाल िरकारको गनयम बमोजिम िहयोि िररनेछ। 

 
७. वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरू 

भौगतक वातावरणः गनमाथण चरण 

 खलुा स्र्ानहरू, भवनहरूले ओिट्ने क्षेरर्ल र िेट ब्याकहरू िंरचनात्मक र ल्यान्डस्केप 
गडिाइन नक्िामा उल्लेख भए अनिुार कायम राजखनछे। राविय भवन िंवहता, २०६० को 
पालना िदै भवन गनमाथण िररनेछ। 

 भवनको गनमाथण अवगधमा आवश्यक गनमाथण िामग्रीहरूको भण्डारण प्रस्ताववत होटलको 
स्वागमत्वमा रहेको िग्िा गभर नै िररनेछ। गनमाथण क्षेरलाई पूणथ रूपमा घेरेर मार गनमाथण 
कायथ िररनेछ। गनमाथण कायथ िदाथ िेफ्टी नेटको प्रयोि िररनेछ। 

 गनमाथण चरणमा गनस्कने र्ोहोरहरूको िर्ाभावी ववििथनमा रोक लिाइनेछ। पनु: चक्रीय 
र्ोहोरहरूको िंकलन िरी त्यस्ता र्ोहोर िबबजन्धत गबके्रतालाई गबक्री िररनेछ तर्ा उच्च 
ध्वगन गनस्कने गनमाथण कायथहरू रागरकालीन िमयमा िररन ेछैन। 

 गनमाथण कायथ गनधाथररत िमय ७:०० देजख १९:०० िबम मार िररनेछ। 

 आगधकाररक तर्ा वैध रूपमा ववक्री िररने गनमाथण िामग्रीहरू मार खरीद िररनेछ। 
आयोिना स्र्लबाट नजिक रहेका ववक्री केन्द्रहरूबाट गनमाथण िामग्री खरीद िररनेछ। 
गनमाथण िामग्रीहरूको ढुवानी िदाथ गनमाथण िामग्रीलाई प्लाजस्टक वा गरपालले छोवपनेछ। 
गनमाथण िामग्री ढुवानी िदाथ ढुवानी िने िाधनको तोवकएको क्षमता अनिुार मार िररनेछ। 
चालकहरूलाई िचेतना ददई हनथको प्रयोिलाई गनषधे िररनेछ। 

 

भौगतक वातावरणः िञ्चालन चरण 

 िञ्चालन चरणमा प्रत्येक कोठाहरूमा र्ोहोर िङ्कलनका लागि र्ोहोर राख्न ेभाँडोको व्यवस्र्ा 
िररनेछ। कुवहने र नकुवहने र्ोहोरलाई छुट्टाछुटै्ट िंकलन िरेर कुवहने र्ोहोरलाई स्र्ानीय 
पशपुालन व्यविायीहरूलाई ददइनेछ अर्वा मल बनाइनेछ। नकुवहन े र्ोहोरलाई 
निरपागलकाको र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापन प्रणाली मार्थ त व्यवस्र्ापन िररन ेर पनुः प्रयोि 
िनथ गमल्ने र्ोहोरलाई पनुः प्रयोि िररनेछ। ववद्यतुीय र्ोहोरलाई छुटै्ट िङ्कलन िरी 
िबबजन्धत ववके्रतालाई बेजचनेछ। 

 भान्िाबाट गनस्कने तरल र्ोहोरबाट तेलीय तर्ा बोिोिन्य र्ोहोर िबमा िनथ गग्रि 
ट्रयापको प्रयोि हनु्छ। र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट गनयन्रण िनथ िमय िमयमा ममथत 
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र अनिुमन िररनेछ। र्ोहोर पानीको ववििथन िदाथ नेपाल िरकारले लािू िरेको िावथिगनक 
ढलहरूमा पठाउने औद्योगिक एफ्लएुन्टको मापदण्ड बमोजिम मार ववििथन िररनेछ। 

 गडिेल िेनेरेटर तर्ा िवारी िाधन खरीद िनुथ परे नेपाल िरकारले तोकेको वाय ुप्रदूषण 
मापदण्ड गभर पने िरी मार खरीद िररनेछ। भान्िाबाट हनुे वाय ुप्रदूषणलाई न्यूनीकरण 
िनथ िकेिबम ववद्यतुीय उपकरण तर्ा इन्धनका लागि एल.वप.िीको प्रयोि िररनेछ। िवारी 
िाधन र गडिेल िेनेरेटर िेटहरूको आवगधक ममथत िररनेछ। 

 होटल पररिर गभर पानीको माि निरपागलकाबाट ववतररत पानी, प्रशोगधत पानी, गनिी पानी 
ववतरकहरुबाट आपूगतथ र भगूमित पानीको प्रयोि हनुेछ। भगूमित पानीको प्रशोधन 
िबबजन्धत गनकायबाट स्वीकृगत पश्चातमार िररनेछ भने प्रयोि िररिकेको पानीलाई प्रशोधन 
िरी बिैँचाहरूमा प्रयोि िररनेछ। िारै् यि पानीको प्रयोि िाडीहरू धनुको लागि पगन 
िररनेछ। ५१% खलुा क्षेरमा ररचािथ वपटको गनमाथण िररनेछ तर्ा १५% हररयाली 
क्षेरमार्थ त प्राकृगतक रूपमा िगमन पनुभथरण हनुेछ। 

 ववद्यतुीय ऊिाथ खपत न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोिलाई बढावा 
ददइनेछ।  

 भवनहरूको प्रत्येक तल्लामा आिो गनभाउने उपकरणहरू (र्ायर एक्िवटङग्यिुर गिगलन्डर, 
वाटर जस्प्रङ्कक्लर, र्ायर अलामथ, स्मोक गडटेक्टर) राजखनेछ। प्रत्येक पाहनुा कोठा र 
कोररडोरहरुमा स्मोक गडटेक्टरको प्रावधानहरू राजखनेछन।्   

 प्रकोप भइहालेमा िरुजक्षत तवरले भवनबाट बावहर गनस्केर िरुजक्षत खलुा िबमा हनुे 
स्र्ानको पवहचान िरी िो स्र्ानिबम आउने आपतकालीन बवहिथमन योिना अगतगर् कक्ष, 

लबी र िावथिगनक क्षेरहरुमा राजखनेछ। 

 िवारी िंकेतहरू िस्तै 'No Roadside Parking', 'Way to Hotel' र 'No Parking' इत्यादद 
िाइनबोडथहरू िडकमा स्र्ापना िररनेछ। 

 ध्वगन प्रदूषण हटाउन होटल पररिर गभर हनथको प्रयोिमा कडाइका िार् प्रगतबन्ध 
लिाईनेछ। िेनरेटरहरू िाइलेन्िरको िार् िडान िररनेछ र बन्द कक्षमा राजखनेछ। 

 

िैववक वातावरणः गनमाथण तर्ा िञ्चालन चरण 

 होटल पररिरगभर रूखहरू रोपेर हररयाली कायम िररनेछ। 
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िामाजिक-आगर्थक र िासं्कृगतक वातावरणः गनमाथण चरण 

 गनमाथण चरणमा कामदारहरूको व्यजक्तित िरुक्षामा िाधनहरू िस्तै हेल्मेट, बटु, चस्मा, 
मास्क, िेफ्टी बेल्टको प्रयोिलाई अगनवायथ िररनेछ। गनमाथण कामदारहरुलाई स्वास्थ्य 
बीमा, प्रार्गमक उपचार वकट, िरुजक्षत वपउने पानी र पयाथप्त शौचालय िस्ता स्वास्थ्य 
िरुक्षाहरु प्रदान िररनेछ। 

 ववगभन्न िाइनबोडथ, पयाथप्त बत्ती तर्ा भवनको रंिरोिन कायथ िदाथ िेफ्टी नेटको प्रयोि 
िररनेछ। कुनै पगन प्रकारको िरुवा रोि वा महामारी बाट बच्न को लािी िावधानी 
अपनाईनेछ। 

 श्रम ऐन, २०७४ तर्ा बाल श्रम (गनषधे र गनयगमत िने) ऐन, २०५६ लाई पूणथ रूपमा 
कायाथन्वयन िररनेछ। िमान कामको िमान तलबको कायाथन्वयन िररनेछ। 

 कायथस्र्लको अवलोकन तर्ा गनरीक्षण िरेर कमथचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन वहंिा 
भए/नभएको िोधपछु िनथ िनुािो िनेु्न अगधकारी तोवकनेछ। यदी किैको केही िनुािो भए 
िनुािो पेवटका, मौजखक िनुािो, र्ोन तर्ा ईमेलमार्थ त िानकारी ददन प्रोत्िाहन िररनेछ 
र प्राप्त िनुािोहरूको तत्काल िनुवुाइ िररनेछ। कायथस्र्लमा कामदारहरूलाई यौन िन्य 
दवु्यथवहार, लैवङ्गक वहंिा तर्ा मानव बेचगबखन बारे िचेत िराइनेछ। 

 COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना िदै कायथस्र्लमा िामाजिक दरुी 
कायम राजखनेछ, मास्क तर्ा िेगनटाइिरको अगनवायथ रूपमा प्रयोि िररनेछ। यदद किैलाई 
िंक्रमण भईहालेमा गनिलाई गनको नहनु्िेल कामबाट छुट्टी ददईनेछ। िारै् उपचारको 
लागि प्रबन्ध िररनेछ। 

 

िामाजिक-आगर्थक र िासं्कृगतक वातावरणः िञ्चालन चरण 

 होटल िञ्चालनका लागि प्रजशजक्षत र कुशल कमथचारीहरूको गनयजुक्त र स्र्ानीयहरूलाई 
प्रार्गमकता ददईनेछ। प्रार्गमक उपचार वकटको (First Aid Kit) र स्वास्थ्य बीमाको प्रावधान 
िररनेछ। प्रकोपको िमयमा आपतकालीन बवहिथमन ढोकाबाट िरुजक्षत खलु्ला स्र्ानमा 
भेला िररनेछ। 

 िामदुावयक स्वास्थ्य र िरिर्ाइ अभ्यािहरूको बारेमा कमथचारीहरूलाई िानकारी  
ददइनेछ। 

 खाद्य िामग्रीहरूको expiration date िाँच िररनेछ। खाद्यान्नको लागि प्रयोि हनुे उपकरण 
तर्ा भाँडाहरू प्रत्येक प्रयोि पश्चात िर्ा र िेगनटाइि िररनेछ।  
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 भान्िामा काम िने कमथचारीहरूको िरुक्षा तर्ा खाद्यान्नको िणुस्तर कायम राजखनेछ। 
कमथचारीहरूको लागि पोशाकको व्यवस्र्ा िररनेछ। बयाद िमाप्त भए/नभएको िाँच 
िररनेछ। खाद्यान्नको लागि प्रयोि हनु ेउपकरण तर्ा भाँडाहरू िर्ा र िेगनटाइि िररनेछ। 

 मखु्य प्रवेशद्वारमा िरुक्षा चौकीदारद्वारा प्रवेशद्वार गनयन्रण िररनेछ। अवैध िगतववगधहरूको 
गनरीक्षणका लागि मखु्य प्रवेशद्वार, लबी र अन्य िावथिगनक क्षेरहरूमा िी.िी.टी.भी.को 
स्र्ापना िररनेछ। िावथिगनक क्षेर र लबी, ररिेप्िन आददमा िरुक्षा हटलाइन नबबरहरू 
(नजिकको प्रहरी चौकी) प्रदशथन िरेर राजखनेछ। 

 कायथस्र्लको अवलोकन तर्ा गनरीक्षण िरेर कमथचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन वहंिा 
भए/नभएको िोधपछु िनथ िनुािो िनेु्न अगधकारी तोवकनेछ। यदी किैको केही िनुािो भए 
िनुािो पेवटका, मौजखक िनुािो, र्ोन तर्ा ईमेलमार्थ त िानकारी ददन प्रोत्िाहन िररनेछ 
र प्राप्त िनुािोहरूको तत्काल िनुवुाइ िररनेछ। कायथस्र्लमा कामदारहरूलाई यौन िन्य 
दवु्यथवहार, लैवङ्गक वहंिा तर्ा मानव बेचगबखन बारे िचेत िराइनेछ। 

 COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना िदै कायथस्र्लमा िामाजिक दरुी 
कायम राजखनेछ, मास्क तर्ा िेगनटाइिरको अगनवायथ रूपमा प्रयोि िररनेछ। यदद किैलाई 
िंक्रमण भईहालेमा गनिलाई गनको नहनु्िेल कामबाट छुट्टी ददईनेछ। िारै् उपचारको 
लागि प्रबन्ध िररनेछ। 

 िनुािो िनेु्न अगधकारी तोवकनेछ र मखु्यद्वारमा िनुािो पेवटका राजखनेछ। ववगभन्न स्रोतहरु 

बाट प्राप्त िनुािोहरु िनुािो िनेु्न अगधकारीद्वारा दताथ िररनेछ र प्रस्तावकद्वारा यिको 
न्यूनीकरणको लागि स्र्ानीय व्यजक्तहरूिँि छलर्ल िरेर आवश्यक कदम अपनाइनेछ। 

 

उजल्लजखत न्यूनीकरणका उपायहरू अवलबबन िनथ िञ्चालन चरणका लागि कुल अक्षरेपी रू. 
तीन लाख तीि हिार मार एक पटकको खचथको रूपमा ववगनयोिन िररएको छ। िारै् िञ्चालन 
अवगधमा वावषथक कुल अक्षरेपी रू. आठ लाख ित्तरी हिार मार न्यूनीकरणको लागि 
व्यवस्र्ापकीय खचथ हनु े देजखन्छ। त्यस्तै िामाजिक उत्तरदावयत्त्वका लागि नेपाल िरकारको 
गनयम अनिुार बिेटको व्यवस्र्ा िररनेछ। 
 

८. वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना 
यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदनमा प्रभावहरूको व्यवस्र्ापन योिना, अनिुमन योिना 
िंलग्न िरी वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना तयार िररएको छ। यि योिनामा नेपालमा ववद्यमान 
प्रदूषण मापदण्डहरूलाई िमेत मध्यनिर राखी िो िबबन्धीको व्यवस्र्ा िमेत उल्लेख िररएको 
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छ। िारै् वातावरणीय व्यवस्र्ापन प्रारूप अन्तिथत अनिुमन िनुथपने दावयत्वहरूलाई प्रगतवेदनमा 
उल्लेख िररएको छ। त्यस्तै वातावरणीय परीक्षणको लागि आवश्यक रकम स्पष्ट िार् उल्लेख 
िररएको छ। वातावरणीय अनिुमनका लागि वावषथक कुल अक्षरेपी रू. पाँच लाख पैँगति हिार 
मार ववगनयोिन िररएको छ। 

 

९. गनष्कषथ 
यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको गिलगिलामा होटल बदु्ध स्टारको गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा हनु िक्ने वातावरणीय प्रभावहरूको लेखािोखा िरी त्यस्ता वातावरणीय प्रभावहरूलाई 
घटाउन ववगभन्न न्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ततु िररएको छ। यि प्रगतवेदनमा उल्लेख भए 
अनिुारको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अवलबबन िने तर्ा प्रस्ताववत वातावरणीय 
व्यवस्र्ापन योिना अगनवायथ रूपमा लािू िररनेछ। िारै् वातावरणीय अनिुमन िमेत यि 
प्रगतवेदनमा उल्लेख भए अनिुार िमय िमयमा िररनेछ। यि होटल बदु्ध स्टार प्रा.गल. ले 
स्र्ानीय प्रभाववत व्यजक्तहरू, िरोकारवाला िंघ िंस्र्ाहरूिँि आपिी िमन्वय कायम राखी यि 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदनमा उल्लेख भएका प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू 
अवलबबन िने तर्ा िो को गनयगमत अनिुमन िने प्रगतबद्धता व्यक्त िरेको छ।  
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िंके्षपीकृत शव्दहरू र गतनका ववस्ततृ रूप 

 

ई.िं.   ईस्वी िबबत ्

िा.वव.ि.  िाउँ ववकाि िगमगत 
नं.    नबबर 

ने.रू.   नेपाली रूपैयाँ 
प्रा.गल.   प्राइभेट गलगमटेड 

वा.प्र.मू.  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
वव.िं.   ववक्रम िबवत ्

A.C.   Air Conditioner 

BOD   Biological Oxygen Demand 

CAAN   Civil Aviation Authority of Nepal 

CCTV (गि.गि.वट.भी.) Closed-Circuit Television 

CBS   Central Bureau of Statistics 

CFL(िी.एर्.एल.) Compact Fluorescent Lamp 

CGI   Corrugated galvanised iron 

DHM   Department of Hydrology and Meteorology 

EIA   Environmental Impact Assessment 

EPA   Environmental Protection Act 

EPR   Environmental Protection Rule 

FAR   Floor Area Ratio 

GIS   Geographic Information System 

GoN   Government of Nepal 

IEE   Initial Environmental Examination 

KUKL   Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited 

LED (एल.ई.डी.) Light Emitting Diode 

L.P.G.   Liquified Petroleum Gas 

NBC   National Building Code 

NOx   Nitrogen Oxide 

PPE   Personal Protective Equipment 

PVC   Polyvinyl Chloride 

PM   Particulate Matter 

SO2   Sulphur Dioxide 

STP   Sewage Treatment Plant 

TSP   Total Suspended Particles 

  



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

ट 

ईकाइ 
वक.गम.   वकलोगमटर 

के.िी.   वकलोग्राम 

के.गभ.ए.  वकलो भोल्ट एजबपयर 

गम.   गमटर 

गल.   गलटर 

व.गम.   विथ गमटर 

%   प्रगतशत 

 

  



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

ठ 

ववषय िूची 
कायथकारी िाराशं .......................................................................................... क 

पररच्छेद १: प्रगतवेदन तयार िने व्यजक्त वा िंस्र्ाको नाम र ठेिाना ............................. १ 

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

१.२ परामशथदाता .............................................................................................. १ 

१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य ............................................................. २ 

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

पररच्छेद २: प्रस्तावको पररचय .......................................................................... ४ 

२.१ भगूमका .................................................................................................... ४ 

२.२ प्रस्तावको वववरण ....................................................................................... ५ 

२.२.१ आयोिनाको अवजस्र्गत ........................................................................ ५ 

२.२.२  प्रस्तावको प्रमखु ववशेषताहरू .............................................................. ६ 

२.३ आयोिनाको लागि आवश्यकता ........................................................................९ 

२.३.१ आवश्यक िग्िाको क्षरेर्ल र प्रकार ......................................................९ 

२.३.२ आवश्यक िनशजक्त ............................................................................९ 

२.३.३ प्रयोि हनुे उिाथ वकगिम .......................................................................९ 

२.३.४ गनमाथण िामाग्री ............................................................................... १० 

२.४ प्रस्तावको उद्देश्य ...................................................................................... १० 

पररच्छेद ३ : प्रगतवेदन तयार िदाथ अपनाइएको ववगध ............................................. ११ 

३.१ िबबजन्धत प्रकाजशत वा अप्रकाजशत िामग्री / प्रगतवेदनको पनुरावलोकन ....................... ११ 

३.२ प्रस्तावको प्रभाव क्षरे गनधाथरण ...................................................................... १२ 

३.३ स्र्लित अध्ययन ..................................................................................... १३ 

३.४ प्रभावको पवहचान, आकलन तर्ा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन िदाथ अपनाइएको ववगध ... १३ 

३.५ मस्यौदा प्रगतवेदनको तयारी .......................................................................... १४ 

३.६ िावथिगनक परामशथ, छलर्ल, अन्तरवक्रया र िनुवुाइ ............................................. १४ 

३.७ िावथिगनक िूचना तर्ा िूचना िबप्रषेण र िझुाव िङ्कलन ....................................... १५ 

३.८ गिर्ाररि पर .......................................................................................... १६ 

३.८ प्रगतवेदनको तयारी .................................................................................... १६ 

पररच्छेद ४ : नीगत, ऐन, गनयम, गनदेजशका तर्ा मापदण्डहरूको पनुरावलोकन .................. १८ 

४.१ िंववधान ................................................................................................ १८ 

४.२ नीगत, योिना र रणनीगत .............................................................................. १९ 

४.३ ऐनहरू .................................................................................................. २१ 



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

ड 

४.४ गनयम तर्ा गनयमावली ............................................................................... २९ 

४.५ गनदेजशका ............................................................................................... ३३ 

४.६ मापदण्डहरू ............................................................................................ ३३ 

४.७ अन्तराविय िजन्ध िबझौताहरू ....................................................................... ३८ 

पररच्छेद ५ : ववद्यमान वातावरणीय अवस्र्ा ......................................................... ४० 

५.१ भौगतक वातावरण ..................................................................................... ४० 

५.१.१ भौिोगलक अवस्र्ा, धरातलीय अवस्र्ा र भ–ूउपयोि .................................. ४० 

५.१.२ भिूभथ तर्ा माटो ............................................................................. ४० 

५.१.३ भकूबपीय िोजखम ............................................................................ ४१ 

५.१.४ िलवाय,ु तापक्रम र वषाथ ................................................................... ४२ 

५.१.५ वाय ुप्रदूषणको अवस्र्ा ..................................................................... ४३ 

५.१.६ ध्वगनको स्तर मापन......................................................................... ४३ 

५.१.७ िलाधार क्षरे ................................................................................. ४४ 

५.२ िैववक वातावरण ...................................................................................... ४४ 

५.२.१ वनस्पगत ....................................................................................... ४४ 

५.२.२ िीव िन्त ुतर् चराहरू ..................................................................... ४४ 

५.३ िामाजिक-आगर्थक तर्ा िांस्कृगतक वातावरण .................................................... ४५ 

५.३.१  प्रस्तावबाट प्रभाववत क्षेर ................................................................... ४५ 

घ. प्रस्तावबाट प्रभाववत बागिन्दाहरूको िग्िामा स्वागमत्व .......................................... ४७ 

५.३.२  िांस्कृगतक वातावरण ........................................................................ ४९ 

पररच्छेद ६ : प्रस्ताव कायाथन्वयनका ववकल्पहरू .................................................... ५० 

६.१  कायथ ववकल्प ............................................................................................. ५० 

६.२  वैकजल्पक आयोिना स्र्ान ............................................................................. ५० 

६.३  वैकजल्पक ऊिाथ ......................................................................................... ५० 

६.४  वैकजल्पक िाधनहरू .................................................................................... ५० 

पररच्छेद ७ : प्रस्ताव कायाथन्वयन िदाथ वातावरणमा पने खाि प्रभाव ............................ ५१ 

७.१ िकारात्मक प्रभाव .................................................................................... ५१ 

७.२ नकारात्मक प्रभाव .................................................................................... ५२ 

७.२.१  भौगतक वातावरण .......................................................................... ५२ 

७.२.२ िैववक वातावरण............................................................................. ५७ 

७.२.३ िामाजिक, आगर्थक तर्ा िांस्कृगतक वातावरण .......................................... ५७ 

पररच्छेद ८ : प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकर्ामका ववषय ........ 70 



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

ढ 

८.१ िकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका वक्रयाकलाप ................................................... 70 

८.२ नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप ................................................ 71 

८.२.१ भौगतक वातावरण ............................................................................ 71 

८.२.२ िैववक वातावरण............................................................................. 76 

८.२.३ िामाजिक आगर्थक तर्ा िांस्कृगतक वातावरण .......................................... 77 

८.३ अनमुागनत लाितको िारांश........................................................................ 100 

पररच्छेद ९ : प्रस्ताव कायाथन्वयन िदाथ अनिुमन िनुथ पने ववषय ................................ 102 

९.१ अनिुमनका प्रकार .................................................................................. 102 

९.१.१ प्रारजबभक अवस्र्ाको अनिुमन (Baseline Monitoring) ............................ 102 

९.१.२ प्रभाव अनिुमन (Impact Monitoring) ................................................ 102 

९.१.३ गनयमपालन अनिुमन (Compliance Monitoring) ................................... 102 

९.२ वातावरणीय अनिुमनका िूचक ................................................................... 103 

९.३ अनिुमनको ववगध.................................................................................... 103 

९.४ अनिुमनको लागि िमय तागलका ................................................................. 103 

९.५ अनिुमन िने गनकाय ............................................................................... 103 

९.६ अनिुमनको लागि अनमुागनत रकम ............................................................... 104 

पररच्छेद १० : वातावरणीय परीक्षण ................................................................ 110 

१०.१ वातावरणीय परीक्षण ........................................................................... 110 

१०.२ वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनमा िमावेश िगतववगध ....................................... 110 

वातावरणीय परीक्षणमा िामान्यतया तीन पक्ष िंलग्न हनु ेिदथछन:् ................................... 110 

१०.३ वातावरणीय परीक्षणको प्रकार ................................................................ 110 

१०.४ वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनको ढाँचा : ........................................................ 111 

पररच्छेद ११ : गनष्कषथ तर्ा प्रगतबद्धता ............................................................ 115 

िन्दभथ िामग्री .......................................................................................... 116 

 

अनिूुचीहरू 

अनिूुची १ : क्षेर गनधाथरण तर्ा कायथिूची स्वीकृत पर र स्वीकृत कायथिूची 
अनिूुची २ : कबपनी िबबन्धी काििातहरू 
अनिूुची ३  : भवनका नक्िाहरू  

अनिूुची ४ : िावथिगनक िनुवुाइको िूचना, मचुलु्का र माइन्यटु  

अनिूुची ५ : ७ ददन ेिूचना र मचुलु्काहरू  

अनिूुची ६ : गिर्ाररि पर 



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

ण 

अनिूुची ७ : माटो पररक्षणको प्रगतवेदन 

अनिूुची ८ : स्वघोषणा पर 

 
तागलकाहरू 

तागलका १: अध्ययन टोली ................................................................................. १ 

तागलका 2: प्रस्तावको प्रमखु ववशेषता .................................................................... ६ 

तागलका 3: प्रस्ताववत होटलको भवन वववरणहरू ...................................................... ७ 

तागलका 4: अन्य िवुवधाहरूको वववरण .................................................................. ८ 

तागलका ५: गनमाथण िामाग्रीहरूको वववरण ........................................................... १० 

तागलका 6: आयोिनािँि िबबजन्धत िन्दभथ ग्रन्र् तर्ा स्रोतहरू ................................. १२ 

तागलका 7: प्रभाव क्षेरको दायरा ...................................................................... १२ 

तागलका 8: आवश्यक तथ्याङ्क तर्ा स्रोतहरू ......................................................... १३ 

तागलका 9: प्रभाव मापदण्ड ............................................................................. १४ 

तागलका 10: िावथिगनक िनुवुाइको बेला प्राप्त िझुावहरू ......................................... १५ 

तागलका 11: गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा नं. ०८ बाट प्राप्त वटप्पणीहरू .................... १६ 

तागलका 12: नेपालको िंववधान ........................................................................ १८ 

तागलका 13: नीगत, योिना र रणनीगत ................................................................ १९ 

तागलका 14: ऐनहरू ..................................................................................... २१ 

तागलका 15: गनयम तर्ा गनयमावलीहरू ............................................................. २९ 

तागलका 16: गनदेजशका .................................................................................. ३३ 

तागलका 17: मापदण्डहरू ............................................................................... ३३ 

तागलका १८: अन्तराविय िजन्ध िबझौताहरू .......................................................... ३८ 

तागलका 19: होटल क्षेरको तापक्रम, वषाथ र आद्रथता ............................................... ४३ 

तागलका 20: आयोिना स्र्लमा ध्वगनको स्तर ...................................................... ४३ 

तागलका 21: प्रभाववत क्षरेका घरधरुी तर्ा िातिागत .............................................. ४५ 

तागलका 22: प्रभाववत क्षरेका िनिंख्या .............................................................. ४६ 

तागलका 23: िाक्षरता जस्र्गत ........................................................................... ४६ 

तागलका 24: िग्िामा स्वागमत्व ........................................................................ ४७ 

तागलका 25: मखु्य पेिा ................................................................................. ४७ 

तागलका 26: वावषथक आय वववरण .................................................................... ४८ 



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

त 

तागलका 27:वावषथक व्यय वववरण ...................................................................... ४८ 

तागलका 28: िकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन ................................................... 61 

तागलका 29: नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन .................................................... 62 

तागलका 30: िकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका वक्रयाकलाप ..................................... 81 

तागलका 31: नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप .................................. 82 

तागलका 32: न्यूनीकरण तर्ा बढोत्तरीका वक्रयाकलापको लागि अनमुागनत लाित ......... 100 

तागलका 33: न्यूनीकरण तर्ा बढोत्तरीका वक्रयाकलापको लागि अनमुागनत लाितको िारांश
 ............................................................................................................. 101 

तागलका 34: प्रारजबभक अवस्र्ाको अनिुमन, प्रभाव अनिुमन र गनयमपालन अनिुमन ... 105 

तागलका ३५: अनिुमनका लागि अनमुागनत लाित ............................................... 109 

तागलका 36: वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनको ढाँचा ........................................... 111 

तागलका 37: वातावरणीय परीक्षणको लागि चेकगलष्ट ........................................... 112 

 

जचरहरू 

जचर १: िूिल अर्थमा होटलको अवजस्र्गत ................................................................ ५ 

जचर 2: टोपो नक्िामा होटलको अवजस्र्गत .............................................................. ६ 

जचर 3 : होटल क्षेरको भौिगभथक नक्िा ................................................................ ४१ 

जचर 4: भकूबपीय िोजखम नक्िा ........................................................................ ४२ 

 



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

१ 

पररच्छेद १: प्रगतवेदन तयार िने व्यजक्त वा िंस्र्ाको नाम र ठेिाना 
 

१.१ प्रस्तावक 

होटल बदु्ध स्टारको प्रस्तावक होटल बदु्ध स्टार प्रा.गल. रहेको छ। यि कबपनीको नाम र 
ठेिाना यि प्रकार छ:  

 

होटल बदु्ध स्टार प्रा.गल. 
गिद्धार्थनिर निरपागलका, वडा नं. ०८, भैरहवा, रूपन्देही जिल्ला, लजुबबनी प्रदेश 

आगधकाररक व्यजक्तः रािकुमार पोखरेल (शेयर िदस्य) 
िबपकथ  नं.: ०७१-५२५६२१ 
इमेल: hotelbuddhastar@gmail.com  

 

१.२ परामशथदाता  

प्रस्तावकद्वारा प्रस्ताववत होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनको जिबमा प्रकृगत 
कन्िल्ट प्रा.गल. लाई ददईएको छ। यि प्रगतवेदन प्रस्तावकको तर्थ बाट परामशथदाताले तयार 
िरेको हो। परामशथदाताको ववस्ततृ ठेिाना तल ददइएको छ। 

 

प्रकृगत कन्िल्ट प्रा.गल.  

काठमाण्डौ महानिरपागलका, वडा नं. १०, बानेश्वर, काठमाण्डौ जिल्ला, वाग्मती प्रदेश 

िबपकथ  नं:. ०१–५१७२२२६ 

इमेल: info@prakriticonsult.com.np 

वेबिाइटः www.prakriticonsult.com.np 

 
परामशथदाताको तर्थ बाट गनबन अनिुारको ववज्ञ टोली यि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 
तयार िने क्रममा िंलग्न िररएको गर्योः 

तागलका १: अध्ययन टोली 

नाम पद शैजक्षक योग्यता EIA/IEE िबबन्धी 
अनभुव 

डा. माधव गिरी टोली नेता ववद्यावाररधी (वातावरण ववज्ञान) २५EIA,१५०IEE 

ििेुश शे्रष्ठ वातावरण ववज्ञ स्नातकोत्तर (वातावरण ववज्ञान) ५ EIA, ५० IEE 

राम प्रिाद पाठक वनस्पगत ववज्ञ स्नातकोत्तर (वनस्पगत ववज्ञान) ५ EIA, २५ IEE 

http://www.prakriticonsult.com.np/
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तलु्िी गिरी  िमािशास्त्री स्नातकोत्तर (िमािशास्त्र) २५ EIA, १५० IEE 

िदुीप हाडा ईजन्िगनयर स्नातकोत्तर (ईजन्िगनयररङ्ग) १० IEE 
ववश्वतेा बज्राचायथ वातावरण अगधकृत स्नातक (वातावरण ववज्ञान ) ३ EIA, ४० IEE 

 
१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औजचत्य 

वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ को अनिूुची ३, 
गनयम ३ िँि िबबजन्धतः 

 घ.१ अनिुार १०० शय्या भन्दा बढीको होटेल/ररिोटथ गनमाथण र िञ्चालनका लागि 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुथपने र यि होटलमा १२५ पाहनुा कोठामा कुल २०० 
शय्या िंख्या हनु ेभएकोले; 

 ि.२ अनिुार १०,००० विथगमटर क्षेरर्ल भन्दा मागर्को Built Up Area वा Floor 

Area भएको आवािीय, व्याविावयक वा आवािीय र व्याविावयक दवैु प्रकृगत भएको 
िंयकु्त भवन गनमाथण िनथका लागि पगन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुथपने र यि 
होटलको कुल Floor Area १२,००१.२८ विथगमटर हनुे भएकोले; 

 ि.६ अनिुार २०,००० गलटर भन्दा बढी दैगनक पानीको प्रयोि हनु ेभवन गनमाथण र 
िञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुथपने र यि होटलमा दैगनक ६०,००० 
गलटर पानी खपत हनु िक्ने भएकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन िररएको 
हो। 

 

१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका उद्दशे्यहरू 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मखु्य उदे्दश्य भनेको भौगतक, िैववक, िामाजिक, आगर्थक र 
िांस्कृगतक वातावरणमा प्रस्ताव ववकाि र िञ्चालनिँि िबबजन्धत प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण िदै 
आयोिनाको ददिोपन िगुनजश्चत िनुथ हो। वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण िंरक्षण 
गनयमावली, २०७७ को मातहतमा रहेर यि होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िररएको 
हो। वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ अनिुार िररन े
यि होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका उदे्दश्यहरू गनबन अनिुार छन:् 
 

 प्रस्ताववत होटल क्षेरको ववद्यमान भौगतक, रािायगनक, िैववक, िामाजिक, आगर्थक र 
िांस्कृगतक आधारभतू वातावरणीय अवस्र्ा कस्तो छ पवहचान िने।  

 प्रस्ताववत होटल क्षेरको भौगतक, िैववक र िामाजिक वातावरणमा परररहेको लाभदायक 
र प्रगतकूल प्रभावहरूको पवहचान, भववष्यवाणी र मूल्याङ्कन िने ।  
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 वातावरणीय प्रभावहरूको महत्त्वको मूल्याङ्कन िने। 

 प्रगतकूल प्रभावहरूलाई कम िनथ न्यूनीकरणका उपाय र लाभदायक प्रभावहरू बढाउन 
बढोत्तरीका उपायहरू उल्लेख िने। 

 अनिुमन लाित र योिना िवहत वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना तयार िने। 

 िावथिगनक िनुवुाइको बैठकमा प्रस्ताव ववकाि क्षेरका िबबजन्धत िरोकारवालाहरूलाई 
प्रगतवेदन गनष्कषथहरू प्रस्ततु िने र प्रस्ताव ववकािको िबबन्धमा उनीहरूका िल्लाह र 
िझुावहरू गलने।   
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पररच्छेद २: प्रस्तावको पररचय 

 

२.१ भगूमका 
प्राकृगतक र िांस्कृगतक िबपदाको कारण पयथटन क्षेरमा नेपालमा ववकािको ठुलो िबभावना 
रहेको छ। नेपालको धरातलीय स्वरूप वहमाल, पहाड, तराई तर्ा यहाँका प्राकृगतक स्रोत नदी, 
नाला, तालतलैया, वन, िंिल, वन्यिन्तहुरूको ववववधता, िनु्दर वहमालका पररदृश्य र अदद्वतीय 
िंस्कृगत नेपालमा मखु्य पयथटक आकषथणका स्रोतहरू हनु।् प्रचरु प्राकृगतक िनु्दरता तर्ा ववववध 
िंस्कृगतको धनी देश नेपालमा भ्रमण िने पयथटकको िंख्या ददनान ु ददन क्रगमक रूपमा बढ्दै 
िएको छ। हालिालै आउने पयथटकहरूको तथ्याङ्कलाई हेदाथ ई.िं. २०२० मा नेपालमा पयथटकको 
िंख्या २,३०,०८५ रहेको गर्यो, िनु ई.िं. २०१९ को भन्दा ८०.८ प्रगतशतले कम रहेको 
छ। पयथटनले राविय अर्थतन्रमा ठुलो योिदान परु् याउँदछ। यिले कुल ग्राहस्र् उत्पादनमा प्रत्यक्ष 
योिदान परु् याउनकुा िारै् ठुलो िंख्यामा मागनिहरूलाई रोििारीको अविर पगन प्रदान िदथछ। 
यि वषथ ववश्वव्यापी रूपमा रै्गलरहेको कोरोना भाइरिको कारणले पयथटकको िंख्या घटेको छ। 

पयथटनलाई नेपालको अर्थतन्रमा ठुलो योिदानकताथको रूपमा मागनन्छ, ििले िंरक्षण र 
िंवधथनको माध्यमबाट िरुजक्षत, उत्िाहिनक र अदद्वतीय िन्तव्यहरू ववकगित िरेको छ।  

 

होटल बदु्ध स्टार प्रा. गल. ले तारे स्तरीय होटल बदु्ध स्टार लजुबबनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्ला, 
गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा नं. ८ मा गनमाथण तर्ा िञ्चालन िनथ प्रस्ताव िरेको छ। प्रस्ताववत 
होटलमा एउटा भवनमा १२५ कोठामा कुल २०० शय्या प्रस्ताव िररएको छ। प्रस्ताववत 
होटलको ५० कोठामा ८१ शय्या िवहतको प्ररजबभक वातावरणीय परीक्षणको प्रगतवेदन पयथटन 
ववभािबाट गमगत २०७७।०६।१२ मा स्वीकृत भइिकेको छ भने होटलको क्षमता बढाई 
७५ वटा पाहनुा कोठामा ११९ शय्या र्प िरी कुल १२५ पाहनुा कोठामा २०० शय्या 
प्रस्ताव िररएकोले प्रस्ताववत होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनथ लागिएको हो। प्रस्ताववत 
होटलको प्रारजबभक वातावरणीय परीक्षणको प्रगतवेदनमा स्वीकृत भए बमोजिम भवनको गनमाथण 
कायथ भइरहेको छ। स्वीकृत प्रा.वा.प. को प्रगतवेदनमा कुल ५ तल्लाको भवन प्रस्ताव िररएकोमा 
हाल २ तल्ला र्प िरी कुल ७ तल्लाको भवन गनमाथण िनथ प्रस्ताव िररएको छ। हाल प्रस्ताववत 
भवनको तीन तल्ला ढलान भईिकेको छ। वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ अनिुार िंघको 
क्षेरागधकारगभर पने पररयोिनाहरूको वातावरणीय अध्ययन िंघ अन्तिथत िनुथपने भएकोले र तारे 
स्तरका होटलहरू िंघको क्षेरागधकारगभर पने भएको र होटल बदु्ध स्टार तारे होटलको रूपमा 
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िञ्चालन िने योिना रहेकोले यि होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िंघ अन्तिथत िनथ 
लागिएको हो। होटलको र्प २ तल्लाको गनमाथण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 
स्वीकृत भए पश्चात मार िररने छ। 

 
२.२ प्रस्तावको वववरण 

२.२.१ आयोिनाको अवजस्र्गत 

प्रस्ताववत होटल रहन े स्र्ान भौिोगलक रूपमा २७°३१'९.७७" उत्तरी अक्षांश र 
८३°२६'५०.८७" पूवी देशान्तरमा अवजस्र्त छ, िनु िमदु्री ितहबाट १०९ गम. उचाइमा 
अवजस्र्त छ। प्रस्ताववत आयोिना भैरहवाको बदु्ध चोकबाट ६५० गमटर पजश्चममा रहेको छ। 
प्रस्ताववत आयोिनाबाट ३.५ वक.गम. दजक्षण-पजश्चममा िौतम बदु्ध अन्तराथविय ववमानस्र्ल रहेको 
छ। शाजन्तको अग्रदूत गिद्धार्थ िौतमको िन्मस्र्ल लजुबबनी प्रस्ताववत होटलबाट १६.५ वक.गम. 
दजक्षण-पजश्चममा अवजस्र्त छ। प्रस्ताववत आयोिना स्र्लबाट नेपाल-भारत गिमानाको िनुौली 
नाका ५ वक.गम. दजक्षणमा रहेको छ। होटल स्र्लको स्र्ान िूिल अर्थ नक्िा र टोपो नक्िा 
जचर नं. १ र जचर नं. २ मा क्रमश: राजखएको छ:  

 

जचर १: िूिल अर्थमा होटलको अवजस्र्गत 
 (स्रोतः िूिल अर्थ, २०७९) 
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जचर 2: टोपो नक्िामा होटलको अवजस्र्गत 

(स्रोतः नापी ववभाि, िन ्१९९३, Toposheet no.104-04 Siddharthanagar) 
 

२.२.२  प्रस्तावको प्रमखु ववशेषताहरू 

प्रस्ताववत होटलको मखु्य ववशेषताहरु यि प्रकार छ : 
 

तागलका 2: प्रस्तावको प्रमखु ववशषेता 
िंकेत वववरण 

प्रास्तवकको नाम होटल बदु्ध स्टार प्रा.गल. 
प्रस्तावको नाम होटल बदु्ध स्टार 
ठेिाना गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा नं. ०८, भैरहवा, रूपन्देही, 

लजुबबनी प्रदेश 

कुल होटलको के्षरर्ल ११ कठ्ठा ७.१८ धरु (३,८४६.४९ विथ गम.) 
ग्राउण्ड कभरेि १,८८९.३१ (कुल िग्िाको ४९ प्रगतशत) 
होटलका भवनको तल्लाको कुल 
क्षेरर्ल 

१२,००१.२८ विथ गम. 

खलुा के्षर र हररयाली बनाइने के्षर कुल िग्िाको ५१ प्रगतशत  

N 

प्रस्ताववत होटल रहने स्र्ान 
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गिद्धार्थनिर निरपागलकाको भवन तर्ा योिना मापदण्ड, २०७२ बमोजिम भवनको वववरण 

वववरण अनमुगत प्राप्त प्रस्ताववत 

फ्लोर एररया रेगियो 
(FAR) 

२.५ ०.७ 

ग्राउण्ड कभरेि ५०% १९% 

िेट ब्याक (Set 

Back) 
अिागड पछागड वा दायाँ बाया ँ अिागड पछागड वा दायाँ बाया ँ
५ गमटर  २ गमटर >५ गमटर  >३ गमटर 

 
तागलका 3: प्रस्ताववत होटलको भवन वववरणहरू 

तल्ला क्षरेर्ल (विथ गम.) वववरण 

भवन-१  

भगूमित तल्ला २,३४७.५९ पावकथ ङ्ग, STP 

भईूं तल्ला १,८८९.३१ ररिेप्िन, कायाथलय, रेषु्टरेण्ट, लबी, बार, भान्िा, भण्डारण 
कोठा 

पवहलो तल्ला १,६८१.३३ क्यारे्, इभेन्ट हलहरू 
दोस्रो तल्ला १,५९२.२७ पाहनुा कोठा - २० 
तेस्रो तल्ला १,२८७.८९ पाहनुा कोठा - ३५ 

चौर्ो तल्ला १,२८७.८९ पाहनुा कोठा - ३५ 
पाचौँ तल्ला १,२८७.८९ पाहनुा कोठा - ३५ 
छैठौ तल्ला ५६७.८७ जिम, बार, जस्वगमङ्ग पलु 

टेरेि ५९.२४  
कुल के्षरर्ल १२,००१.२८  

 
 

(खलुा के्षर ३६% र हररयाली बनाइने के्षर १५%) 
कुल कोठा िंख्या १२५ 
कुल शय्या िंख्या २०० 

कुल भवन िंख्या १ 

होटलको भवनको उचाई २५ गमटर 
अनमुागनत लाित रू. पचाि करोड (रू. ५०,००,००,०००।-) 
Land Zoning of Hotel Site शहरी आवािीय क्षेर 
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तागलका 4: अन्य िवुवधाहरूको वववरण 

उपयोगिताहरू 
पानीको स्रोत भगूमित पानी (प्रावधान रहेको खण्डमा िबबजन्धत गनकायबाट 

अनमुगत गलइनछे) र निरपागलकाबाट आपूगतथ िररन ेपानी 
कोठा तताउन ेमाध्यम एयर कजन्डिनर (A.C.) 
पानी तताउने/जचस्याउने माध्यम वहट पबप र िोलार 

पानीको आवश्यकता गनमाथण चरण - प्रगत ददन १५,००० गलटर 
िञ्चालन चरण - प्रगत ददन ६०,००० गलटर 

पानी  भण्डारण क्षमता ट्याङ्की - ३ (२५,००० गलटर, ७५,००० गलटर, १,००,००० 
गलटर क्षमताको) 
र्ायर ट्याङ्की (Tank for firefighting purpose) - १ 
(१,००,००० गलटर) 

पानी प्रशोधन प्रणाली ररभिथ अस्मोगिि (Reverse osmosis) 
बिाथतको पानी व्यवस्र्ापन िंकलन िरेर र्ायर र्ाइवटङको लागि उपयोि िररन े
भगूमित पानी पनुभथरण खलुा के्षरमार्थ त प्राकृगतक रूपमा िगमन पनुभथरण हनुे  
अनमुागनत ठोि र्ोहोर उत्पादन ( 
प्रगतव्यजक्त १.०९ के.िी र्ोहोर 
उत्पादन हनुे) 

गनमाथण चरण - १२० के.िी प्रगतददन 

िञ्चालन चरण - २७२.५ के. िी. प्रगतददन (२०० पाहनुाबाट. 
र ८० कामदारहरूबाट उत्पादन हनुे र्ोहोर) 

ठोि र्ोहोर मैला व्यवस्र्ापन  गनमाथण चरणमा उत्पादन हनुे र्ोहोरलाई निरपागलकाको 
र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापन प्रणाली मार्थ त व्यवस्र्ापन िररनछे। 

 कुवहने र नकुवहने र्ोहोरलाई छुट्टाछुटै्ट िंकलन िरेर कुवहने 
र्ोहोरलाई स्र्ानीय पशपुालन व्यविायीहरूलाई ददइने, 
नकुवहने र्ोहोरलाई निरपागलकाको र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापन 
प्रणाली मार्थ त व्यवस्र्ापन िररने र पनुः प्रयोि िनथ गमल्न े
र्ोहोरलाई पनुः प्रयोि िररनछे। 

तरल र्ोहोर व्यवस्र्ापन िेजप्टक ट्याङ्की - २ वटा ( क्षमता  ५०,००० गलटर) 
वकचनको र्ोहोर तेल व्यवस्र्ापन तेल गग्रि ट्रयाप 

ववद्यतुको स्रोत नेपाल ववद्यतु प्रागधकरणको राविय प्रिारण लाइन  

ववद्यतुको वैकजल्पक स्रोत िेनेरेटर – १ (८० के.गभ.ए.) 

प्रकोप व्यवस्र्ापन 

भवनको प्रत्येक तलामा र्ायर एजक्स्टङग्यिुर गिगलण्डर, र्ायर 
होि ररल, वाटर जस्प्रङ्कलर, स्मोक गडटेक्टर, अलामथ गिस्टम, खलुा 
क्षेर (आपतकालीन िमयमा प्रयोि िनथ िवकने) 
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(स्रोतः स्र्लित िवेक्षण, २०७८) 
 
२.३ आयोिनाको लागि आवश्यकता 
२.३.१ आवश्यक िग्िाको के्षरर्ल र प्रकार 
प्रस्ताववत आयोिनाको लागि िग्िाको क्षेरर्ल कुल ११ कठ्ठा ७.१८ धरु (३,८४६.४९ विथ 
गम.) रहेको छ। प्रस्ताववत होटलको भवनले कुल िग्िाको १,८८९.३१ विथ गम. क्षेरर्ल 
ओिट्ने छ। त्यि बाहेकका िग्िालाई खलुा क्षेर, हररयाली  बनाइनेछ।  
 
२.३.२ आवश्यक िनशजक्त 
प्रस्ताववत होटलको गनमाथण चरणमा प्राववगधक िनशजक्त र मिदरुहरू िवहत दैगनक कररव ३० 
िना कामदारहरू आवश्यक पने देजखन्छ । प्राववगधक िनशजक्तमा ईजन्िगनयर, गनरीक्षक, 
प्रशािगनक कमथचारी आदद आवश्यक पनेछन ्। त्यिै िरी प्रस्ताववत होटलको िञ्चालनको 
क्रममा ववगभन्न तहका कमथचारीहरू िरेर कररव ८० िना कुल िनशजक्त आवश्यक पने    
देजखन्छ । 
 

२.३.३ प्रयोि हनेु उिाथ वकगिम 
होटल गनमाथण तर्ा िञ्चालनको क्रममा ववद्यतुको  स्रोतका लागि नेपाल ववद्यतु प्रागधकरणको 
राविय प्रिारण लाइन प्रयोि िररनेछ । होटलको िञ्चालनको क्रममा खाना पकाउनको लागि 
ववद्यतु र एल. वप. ग्यािको प्रयोि िररनेछ । वैकजल्पक स्रोतको लागि प्रस्ताववत होटलले िोलार 
र िेनेरेटरको प्रयोि िनेछ। 
 

कामदारहरू  गनमाथण चरण - दैगनक ३० िना 
िञ्चालन चरण - ८० िना (skilled-३०%, semi-skilled-६०%, 

unskilled-१०%) 

पावकथ ङ्ग क्षरे भगूमित तल्लामा - २७ चार पाङ्कग्र े

िनुािो व्यवस्र्ापन िनुािो िनेु्न अगधकारी,  िनुािो पेवटका र ई-मेल मार्थ त 
अन्य िवुवधाहरू गलफ्ट, जस्वगमङ्ग पलु, गभन्न क्षमता भएका व्यजक्तहरूको लागि 

ववशेष पाहनुा कोठाको व्यवस्र्ा, अपाङ्गमैरी शौचालय, Ramp 

हरुको प्रावधान, इन्टरकम, रेषु्टरेण्ट, बार, बेन्क्वेट हल, इभेन्ट 
हल, स्पा, िाउना, जिम, 
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२.३.४ गनमाथण िामाग्री 
होटल गनमाथणको लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालवुा, छड, गिमेन्ट, इट्टा, प्लजबबंि र इलेजक्ट्रकलका 
िामानहरू, टायल, मावथल, र्गनथचर आदद प्रयोि िररनेछ भने आवश्यक गनमाथण िामाग्रीहरू 
स्र्ानीय बिारबाट खररद िररनेछ। गनमाथण चरणमा आवश्यक हनुे िामग्रीहरूको पररमाण 
िवहतको वववरण तल तागलकामा उल्लेख िररएको छ । 
 

तागलका ५: गनमाथण िामाग्रीहरूको वववरण 
क्र.िं. िामग्री वववरण पररमाण 
१ गिमेन्ट १,३१,३३२ बोरा (६५,६६,६०० के.िी.) 
२ गिट्टी  68,800.9 घन गमटर 
३ बालवुा 6,581.4 घन गमटर 

४ छड ३,१०२.७५ मेिा टन  
५ माइक्रो गिगलका १,७७२.५० बोरा (४४,३१२.५ के.िी.) 
६ प्लाई २,९१३.९२ (८ रु्ट * ४ रु्ट) 
७ काठ ४,१९६.०५ घन गमटर 

(स्रोतः BOQ of Quantities of construction works, २०७८) 
 

२.४ प्रस्तावको उद्दशे्य 

रूपन्देही जिल्लाको दजक्षणी भािमा अवजस्र्त गिद्धार्थनिर निरपागलका नेपाल र भारतको 
गिमानामा पने पाँचवटा मखु्य प्रवेशद्वार मध्ये एक महत्वपूणथ पयथटकीय, व्यापाररक र औद्योगिक 
केन्द्रको रूपमा स्र्ावपत छ। यि क्षेरमा िानो लिानीका होटलहरू र्पु्रै छन ्र होटल बदु्ध 
स्टार िस्तो तारे स्तरको होटलको गनमाथण तर्ा िञ्चालनले िमग्रमा यि क्षेरको पयथटन ववकाि 
िने उदे्दश्य प्रस्तावकको रहेको छ। होटल बदु्ध स्टारको मखु्य उदे्दश्य िणुस्तरीय िेवाहरू प्रदान 
िरेर राविय तर्ा अन्तराथविय पयथटकहरूलाई आकवषथत िनुथ हो। होटल बदु्ध स्टारले स्र्ानीय 
बागिन्दाहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोििारीका अविरहरू गििथना िनेछ र उनीहरूको िीवनस्तर 
उकास्नेछ। यिका िारै् होटल क्षेरमा पूवाथधार र िेवाहरू िधुार िनेछ र होटल वररपरर 
बिोबाि िने मागनिहरूलाई र्ाइदा हनुेछ। यिले लिानी क्षेरमा नेपाली पररवारको िीवन 
िधुार िनथ िामाजिक र िामदुावयक पहुँच कायथक्रम पगन गििथना िदथछ। 
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पररच्छेद ३ : प्रगतवेदन तयार िदाथ अपनाइएको ववगध 

 

यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन होटल बदु्ध स्टार प्रा.गल. अन्तिथत होटल बदु्ध स्टारका 
लागि स्वीकृत क्षेर गनधाथरण र कायथिूचीको आधारमा िररएको हो। वा.प्र.मू.को अध्ययन ववगधमा 
िन्दभथ ग्रन्र् िमीक्षा, क्षेर गनधाथरण प्रगतवेदन र कायथिूचीको तयारी र त्यिको वातावरण िंरक्षण 
गनयमावली, २०७७ अनिुार श्री वन तर्ा वातावरण मन्रालयबाट स्वीकृगत रहेको छ। यि 
वा.प्र.मू.को क्षेर गनधाथरण र कायथिूची गमगत २०७७।१२।०१ मा स्वीकृत भएको गर्यो, त्यि 
पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्तिथत िावथिगनक िनुवुाइको लागि "िौतम बदु्ध िन्देश" राविय 
दैगनक पगरकामा गमगत २०७८।१२।०८ मा िूचना प्रकाजशत िररयो। िो िूचना वडा कायाथलय 
र अन्य िंघ-िंस्र्ाहरूमा टाँि िरी मचुलु्का गलइयो। िावथिगनक िनुवुाइमा उपजस्र्गतका लागि 
स्र्ानीय गनकाय गनवाथजचत िनप्रगतगनगध र अन्य िरोकारवालाहरू तर्ा स्र्ानीय िंघ िंस्र्ा, 
गछमेकीहरूलाई आवहान िररयो। िावथिगनक िनुवुाइ वव.िं. २०७८।१२।१२ मा िबपन्न 
िररयो। िावथिगनक िनुवुाइका बेलामा स्र्ानीयवािी, िावथिगनक/िामाजिक िंस्र्ाका 
प्रगतगनगधहरूद्वारा ददइएको िझुावलाई िमावेश िदै प्रगतवेदन तयार िररएको छ। तत ् पश्चात 
स्र्ानीयवािी, िंघ-िंस्र्ा तर्ा छरगछमेकीको यि होटलको गनमाथण तर्ा िञ्चालनवाट पनथ िान े
प्रभावको वारेमा राय, िझुावका लागि वडा कायाथलय र अन्य िंघ-िंस्र्ाहरूमा िावथिगनक िूचना 
गमगत २०७८।१२।१३ मा टाँि िरी मचुलु्का गलइयो। िूचना टाँि भए पश्चात "आगर्थक 
अगभयान" राविय दैगनक पगरकामा राय िझुावका लागि िावथिगनक िूचना गमगत 
२०७८।१२।१५ मा प्रकाजशत िररयो। िूचना प्रकाशन भएको िात ददन पश्चात गिद्धार्थनिर 
निरपागलका वडा नं. ०८ को कायाथलयबाट गमगत २०७८।१२।२३ िते गिर्ाररि गलईयो। 
वा.प्र.मू. प्रगतवेदन वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ मा ददएको ढाँचा अनिुार स्र्ानीय 
व्यजक्तले ददएको िझुाव र िावथिगनक तर्ा िामाजिक िंस्र्ा द्वारा गलजखत वटप्पणीहरू िमावेश 
िदै तयार पाररएको छ। 

 

३.१ िबबजन्धत प्रकाजशत वा अप्रकाजशत िामग्री / प्रगतवेदनको पनुरावलोकन 
िन्दभथ ग्रन्र् िमीक्षा वा.प्र.मू. अध्ययनको महत्त्वपूणथ कामहरू मध्ये एक हो, ििमा काननुी 
प्रावधानको बारेमा िानकारी िङ्कलन िने, अभ्याि र आयोिनाहरूको वववरणहरू, आयोिना 
क्षेरको िानकारी र िमान वा.प्र.मू. ररपोटथहरूको िमीक्षा िमावेश िदथछ। िन्दभथ िामग्रीको 
अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई Secondary Data भगनन्छ। वा.प्र.मू. अध्ययनमा आवश्यक 
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Secondary Data जिल्ला तर्ा निरीय प्रोर्ाइलबाट िङ्कलन िररएको छ भने आयोिनािँि 
िबबजन्धत Primary Data आयोिनाको स्र्लित अध्ययनबाट िङ्कलन िररएको छ।  

 
तागलका 6: आयोिनािँि िबबजन्धत िन्दभथ ग्रन्र् तर्ा स्रोतहरू 

क्र.िं. िूचक स्रोत 

भौगतक वातावरण 
१.  भौिोगलक अवस्र्ा नापी ववभािद्वारा प्रकाजशत टोपोग्रार्ी नक्िा 
२.  िलवाय,ु तापक्रम र वषाथ केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभािले प्रकाजशत िरेको Environment 

Statistics of Nepal, 2019 

३.  भ-ूउपयोि, भिूभथ तर्ा माटो खानी तर्ा भिूभथ ववभाि द्वारा प्रकाजशत Geological map 

नापी ववभािले प्रकाशन िरेको टोपोग्रावर्क नक्िा 
Environment Statistics of Nepal, 2019 

४.  भकूबपीय विीकरण खानी तर्ा भिूभथ ववभाि द्वारा प्रकाजशत Seismic Hazard Map 

of Nepal 

िामाजिक-आगर्थक वातावरण 
१.  िनिंख्या, िागत, िाक्षरता 

जस्र्गत, खानेपानीको स्रोत, 
शौचालय िवुवधा, ऊिाथको 
स्रोत 

केन्द्रीय तथ्याङ्क ववभाि, २०६८, Volume 6 

गिद्धार्थनिर निरपागलका प्रोर्ाइल, २०७६ 

 

२.  िांस्कृगतक वातावरण गिद्धार्थनिर निरपागलका प्रोर्ाइल, २०७६ 
 
३.२ प्रस्तावको प्रभाव के्षर गनधाथरण 

आयोिना प्रभाववत क्षेरलाई आयोिनाको िगतववगधहरूको अिरहरूका आधारमा प्रत्यक्ष तर्ा 
अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा ववभािन िररन्छ। प्रस्ताववत होटल "पोइन्ट प्रोिेक्ट" हो र होटल गनमाथण 
तर्ा िञ्चालन िगतववगधहरूले उल्लेखनीय प्रभाव नहनु ेभएकोले आयोिनाको गिमानाबाट ५० 
गमटर अधथव्याि गभरको क्षेर प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेर र प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरबाट ५० गमटरको 
दायरा गभरको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर को रूपमा गलइएको हो। 

 

तागलका 7: प्रभाव क्षरेको दायरा 
प्रभाव क्षरे वववरण 

प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे आयोिनाको गिमानाबाट ५० गमटरको अधथव्यािमा पने क्षेर 

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरेको गिमानाबाट र्प ५० गमटरको अधथव्यािमा पने क्षेरहरू 
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३.३ स्र्लित अध्ययन 

प्रभाववत क्षेरको भौगतक, िैववक, िामाजिक, आगर्थक र िांस्कृगतक वातावरण िबबन्धी िानकारी 
िङ्कलन िनथ भौगतक वातावरण ववज्ञ, िैववक वातावरण ववज्ञ, िामाजिक ववज्ञ र अन्य िहयोिी 
िदस्यहरूको ववज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन िररएको छ। 

 

तागलका 8: आवश्यक तथ्याङ्क तर्ा स्रोतहरू 

क्र.िं. िूचक स्रोत 

१.  ध्वगन तह मापन Sound Pressure Meter प्रयोि िरी रेकडथ िररएको तथ्याङ्क 

२.  िलाधार क्षरे तर्ा नदीका 
ववशेषताहरू 

स्र्लित िवेक्षण 

िैववक वातावरण 

१.  आयोिना क्षरेको वनस्पगत 
तर्ा िनावरहरूको िैववक 
ववववधता 

स्र्लित िवेक्षण, मखु्य िानकार व्यजक्तिँि अन्तरवाताथ तर्ा 
छलर्ल 

िामाजिक-आगर्थक वातावरण 

१.  िनिंख्या, घरधरुी, मखु्य 
िागत, भाषा, िाक्षरता, 
खानेपानीको स्रोत तर्ा 
िरिर्ाइ, ऊिाथ आपूगतथ, 
पेिा 

स्र्लित िवेक्षण 

मखु्य िानकार व्यजक्तिँि अन्तरवाताथ तर्ा छलर्ल 

२.  िांस्कृगतक वातावरण 
 

३.४ प्रभावको पवहचान, आकलन तर्ा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन िदाथ अपनाइएको 
ववगध 

आयोिनाको गनमाथण तर्ा िञ्चालन चरणमा भौगतक, िैववक, िामाजिक-आगर्थक तर्ा िांस्कृगतक 
वातावरणमा पनथिक्ने िकारात्मक तर्ा नकारात्मक प्रभावलाई गतनको पररमाण (magnitude), 

िीमा (extent) तर्ा िमयावगध (duration) का आधारमा मूल्याङ्कन िरी िबबजन्धत प्रभावको 
िोजखमलाई उच्च, मध्यम र गनबन महत्वका प्रभावका रूपमा विीकरण िररएको छ। यिका 
लागि वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ ले मािथगनदेश िरे अनिुारको पाररमाणीक महत्व 
ददई प्रभावको विीकरण िररएको छ। उक्त गनयमावलीको प्रभाव मूल्याङ्कनको भार ववगधलाई 
तागलकामा प्रस्ततु िररएको छ। 
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तागलका 9: प्रभाव मापदण्ड 

पररणाम िीमा अवगध 

उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघथकालीन  २० 

मध्यम २० स्र्ानीय २० मध्यम १० 

गनबन १० स्र्लित १० अल्पकालीन  ५ 

(स्रोतः वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७) 
 

मागर् उजल्लजखत तागलका अनिुार कुनै प्रभावलाई प्रदान िररएको भारको योिर्ल ४५ भन्दा 
कम भएमा त्यस्तो प्रभावलाई न्यून महत्वको प्रभाव, ४५ देजख ७५ को योिर्ल आउने प्रभावलाई 
मध्यम महत्वको प्रभाव र ७५ भन्दा बढी योिर्ल आउने प्रभावलाई उच्च महत्वको प्रभाव 
मागनएको छ। 

 

उजल्लजखत ववगध अपनाइ िररएको प्रभाव मूल्याङ्कन पश्चात उच्च महत्वको प्रभावको क्षगत कम 
िनथ न्यूनीकरणका उपाय र िोको अनिुमन तर्ा व्यवस्र्ापन ववगध तयार िरी अन्य आवश्यक 
ववषयवस्त ुिमेत िमावेश िरी प्रा.वा.प प्रगतवेदन तयार िररएको हो। 

 
३.५ मस्यौदा प्रगतवेदनको तयारी 
आयोिनाबाट स्र्ानीय वातावरणमा पनथिक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको ववश्लषेणबाट 
प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पवहचान िरी वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदनमा िमावेश िररएको 
छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट हनुे िकारात्मक प्रभावहरूलाई बढोत्तरी िने ववषयलाई िमेत 
यि प्रगतवदेनमा उल्लेख िररएको छ। प्रभावहरूको व्यवस्र्ापन योिना, अनिुमन योिना िंलग्न 
िरी वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना पगन िमावेश िरी वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ 
को अनिूुची १२ को ढाँचामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन तयार पाररएको गर्यो। 

 
३.६ िावथिगनक परामशथ, छलर्ल, अन्तरवक्रया र िनुवुाइ  

वा.प्र.मू.को क्षेर गनधाथरण प्रगतवेदन र कायथिूची स्वीकृत भए पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्तिथत 
िावथिगनक िनुवुाइको लागि "िौतम बदु्ध िन्देश" राविय दैगनक पगरकामा गमगत 
२०७८।१२।०८ मा िूचना प्रकाजशत िरी िावथिगनक िनुवुाइमा उपजस्र्गतका लागि स्र्ानीय 
गनकाय गनवाथजचत िनप्रगतगनगध र अन्य िरोकारवालाहरू तर्ा स्र्ानीय िंघ िंस्र्ा, गछमेकीहरूलाई 

आव्हान िररएको गर्यो। िो िूचना वडा कायाथलय र अन्य िंघ-िंस्र्ाहरूमा टाँि िरी मचुलु्का 
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गलइयो। िावथिगनक िनुवुाइ वव.िं.२०७८।१२।१२ मा िबपन्न िररयो भने यि िनुवुाइको 
बेला ३४ िना स्र्ानीयवािीहरूको िहभागिता रहेको गर्यो। स्र्ानीयवािीहरूबाट प्राप्त िझुावहरू 
तल तागलकामा उल्लेख िररएको छ। 

 
तागलका 10: िावथिगनक िनुवुाइको बेला प्राप्त िझुावहरू 

क्र.िं. िावथिगनक िनुवुाइको बेला प्राप्त िझुावहरू प्रगतवक्रया 
१ प्रस्ताववत होटल बदु्ध स्टार गनमाथण तर्ा िञ्चालनबाट 

भैरहवा लिायत लजुबबनी प्रदेशको ववकाि हनुेछ भने्न हामी 
स्र्ागनयले गबश्वाि गलएका छौ। 

तागलका ३०, ख. २ मा िमावेश 
िररएको छ। 

 

२ होटल गनमाथण तर्ा िञ्चालनको चरणमा योग्यता र िीपले 
भ्याए िबम स्र्ानीयवािीहरूलाई रोििारीको अविर 
ददईनपुछथ। 

तागलका ३०, क.१ र ख.१ मा 
िमावेश िररएको छ। 

 

३ होटल गनमाथण तर्ा िञ्चालनको चरणमा ढल गनकाि 
निरपागलकाको मापदण्ड अनिुार बनु्न पनेछ। 

तागलका ३१, क.१.२ मा 
िमावेश िररएको छ। 

४ होटलको आफ्नै पावकथ ङ्ग स्र्ल हनु ुपनेछ। तागलका ३१, क.२.८ मा 
िमावेश िररएको छ। 

५ होटल िञ्चालनमा आए पश्चात होटलबाट प्रदान िररने 
िेवामा गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा नं. ०८ का 
बागिन्दालाई गबशेष छुटको व्यबस्र्ा िनुथ पनेछ 

तागलका ३०, ख. ४ मा िमावेश 
िररएको छ। 

 
स्र्ानीयवािीिँि िररएको छलर्लमा उठेका कुराहरुलाई अध्ययन टोलीका ववज्ञहरूद्वारा ववश्लषेण 
िरी िायि िमस्याहरूको िमाधानका लागि यि प्रगतवेदनमा त्यिका न्यूनीकरणका उपायहरू 
उल्लेख िररएको छ र उल्लेख भएका िबै न्यूनीकरणका उपायहरू अवलबबन िररनेछ।  

 
३.७ िावथिगनक िूचना तर्ा िूचना िबप्रषेण र िझुाव िङ्कलन 

िावथिगनक िनुवुाइ पश्चात स्र्ानीयवािी, िंघ-िंस्र्ा तर्ा छरगछमेकीको यि होटलको गनमाथण 
तर्ा िञ्चालनवाट पनथ िाने प्रभावको वारेमा राय, िझुावका लागि वडा कायाथलय र अन्य िंघ-

िंस्र्ाहरूमा िावथिगनक िूचना गमगत २०७८।१२।१३ मा टाँि िरी मचुलु्का गलइयो। िूचना 
टाँि भए पश्चात "आगर्थक अगभयान" राविय दैगनक पगरकामा राय िझुावका लागि िावथिगनक 
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िूचना गमगत २०७८।१२।१५ मा प्रकाजशत िररयो। िात ददन ेिूचनाको मचुलु्काहरू तर्ा 
त्यिको प्रकाजशत प्रगतगलवप अनिूुची ६ मा िमावेश िररएको छ। 

 
३.८ गिर्ाररि पर 

िावथिगनक िनुवुाइबाट प्राप्त राय तर्ा िझुावहरू िारै् िकारात्मक तर्ा नकारात्मक प्रभावहरूको 
ववश्लषेण पश्चात ् गिद्धार्थनिर निरपागलकाबाट गिर्ाररि पर प्राप्त िररयो। गिद्धार्थनिर 
निरपागलका वडा नं. ०८ बाट गनबन गलजखत वटप्पणीहरू िररएको छ: 

 
तागलका 11: गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा नं. ०८ बाट प्राप्त वटप्पणीहरू 

क्र.िं. िझुावहरू प्रगतवक्रया 
िकारात्मक वटप्पणीहरू 

१ स्र्ानीय िमदुायलाई रोििारको अविर - 
२ स्र्ानीय गनकायलाई रािस्वमा वृवद्ध - 
३ यि क्षरेको पयथटन ववकािमा टेवा - 

नकारात्मक वटप्पणीहरू 

१ ठोि तर्ा तरलिन्य र्ोहोर उत्पादनमा ववृद्ध  तागलका २६, क.२.१ र क.२.२ मा 
िमावेश िररएको छ। 

२ ध्वगन प्रदूषण  तागलका २६, क.२.९ मा िमावेश 
िररएको छ। 

३ ट्रावर्क िमस्या बढ्न िक्न े तागलका २६, क.२.८ मा िमावेश 
िररएको छ। 

 

उजल्लजखत प्रभावहरूको आधारमा िकारात्मक प्रभाव अगभववृद्ध िने र नकारात्मक प्रभाव न्यून 
िने वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना कायाथन्वयन िदाथ िकारात्मक प्रभाव बढी हनुे देजखएकोले 
होटल गनमाथण तर्ा िञ्चालनका लागि गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा नं. ०८ बाट गिर्ाररि पर 
प्रदान िररएको हो। 

 
३.८ प्रगतवेदनको तयारी 
प्रस्ताववत होटल क्षेरको ववद्यमान भौगतक, रािायगनक, िैववक, िामाजिक, आगर्थक र िांस्कृगतक 
आधारभतू वातावरणीय अवस्र्ालाई पवहचान िरेर वातावरणीय प्रभावहरूको महत्त्वको मूल्याङ्कन 
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िररएको छ। िावथिगनक िनुवुाइको बैठकमा प्रस्ताव क्षेरका िबबजन्धत िरोकारवालाहरूलाई 
प्रगतवेदन गनष्कषथहरू प्रस्ततु िररयो र प्रस्तावको िबबन्धमा उनीहरूका िल्लाह र िझुावहरू 
िमावेश िरेर वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ मा तोकेको ढाँचा बमोजिम ववस्ततृ 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन तयार िररएको छ। प्रस्ततु वा.प्र.मू. प्रगतवेदन श्री िंस्कृगत, 
पयथटन तर्ा नािररक उड्डयन मन्रालय मार्थ त स्वीकृगतका लागि श्री वन तर्ा वातावरण 
मन्रालयमा पेश िररएको हो। 

  



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

१८ 

पररच्छेद ४ : नीगत, ऐन, गनयम, गनदेजशका तर्ा मापदण्डहरूको पनुरावलोकन 

 
प्रस्ताववत आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन अन्तिथत गनबन गलजखत काननुी 
तर्ा नीगतित व्यवस्र्ाहरूको पनुरावलोकन िररएको छ । 

 
४.१ िंववधान 

तागलका 12: नपेालको िंववधान 
िंववधान धारा िबबजन्धत बुदँा 
नेपालको 
िंववधान 

धारा ३० नेपालको िंववधानले िमग्र रािको िन्तगुलत ववकािका लागि आगर्थक 
लिानीको िमान ववतरण िदै िबै के्षरका िनतालाई जशक्षा, स्वास्थ्य, 
आवाि तर्ा रोििारी िस्ता पूवाथधारको ववकाि मार्थ त िनताको 
िीवनस्तर बवृद्ध िने नीगत गलएको छ। िंववधानको धारा ३० ले नेपाली 
िनताको स्वच्छ तर्ा स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अगधकार 
िगुनजश्चत िदै वातावरणीय प्रदूषण वा क्षयीकरणबाट क्षगत पगु्ने पीगडतलाई 
काननु िबमत ढंिले क्षगतपूगतथ पाउने अगधकार िमेत िगुनजश्चत िरेको 
छ। 

धारा ५१(ठ) पयथटन िबबन्धी नीगतः नपेालका ऐगतहागिक, िांस्कृगतक, धागमथक, 
परुाताजत्वक र प्राकृगतक िबपदाहरूको पवहचान, िंरक्षण, प्रवधथन एवं 
प्रचार प्रिार मार्थ त राविय अर्थतन्रको महत्वपूणथ आधारको रूपमा 
पयाथवरण अनकूुल पयथटन उद्योिको ववकाि िने, पयथटन िंस्कृगतको 
ववकाि िनथ आवश्यक वातावरण एवं नीगत गनमाथण िने तर्ा पयथटन 
उद्योिको लाभ ववतरणमा स्र्ानीय िनतालाई प्रार्गमकता ददन।े 

धारा ३४ िंववधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रगमकलाई उजचत श्रम अभ्यािको हक 
िगुनजश्चत िदै प्रत्येक श्रगमकलाई उजचत पाररश्रगमक, िवुवधा तर्ा 
योिदानमा आधाररत िामाजिक िरुक्षाको हक िमेत िगुनजश्चत िरेको 
छ। 
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४.२ नीगत, योिना र रणनीगत 

तागलका 13: नीगत, योिना र रणनीगत 

नीगत तर्ा रणनीगतहरू पररच्छेद र खण्ड िबबजन्धत बुदँा 
१० वषे राविय पयथटन 
रणनीगत, (२०७२/७३–
२०८१/८२) 

पररच्छेद २ खण्ड २.२.४ रोििारीको अविर गििथना हनुेछ ।   

पन्रौं योिना, 
(२०७६/७७–
२०८०/८१) 

पररच्छेद ६ खण्ड  ६.२ 
उपखण्ड ६.२.४ (४.३) 

नेपाललाई िरुजक्षत, िणुस्तरीय र पयथटनमैरी 
बनाई आकषथक पयथटन केन्द्रको रूपमा 
ववकाि िनुथ।  

राविय वातावरण नीगत, 

२०७६ 

खण्ड ८ उपखण्ड ८.१ िबै प्रकारका प्रदूषण रोकर्ाम, गनयन्रण र 
न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली 
स्र्ापना िररनेछ।  

उपखण्ड ८.३ 

 
स्वच्छ तर्ा स्वास्र् वातावरण कायम िनथ 
आवश्यक व्यवस्र्ा गमलाइनछे।  

उपखण्ड ८.५ भौगतक पूवाथधारको गनमाथण िदाथ वातावरण 
मैरी िंरचना गनमाथण िररनेछ। 

राविय िलवाय ु पररवतथन 
नीगत, २०७६ 

खण्ड ८ उपखण्ड ८.६ पयथटन के्षरलाई िलवायमैुरी बनाउँदै 
महत्वपूणथ प्राकृगतक, िांस्कृगतक र िामाजिक 
िबपदाहरूको िंरक्षण र ववकाि िररनेछ। 

राविय व्यविायिन्य िरुक्षा 
तर्ा स्वास्थ्य नीगत, 
२०७६ 

रणनीगत १ व्यविायिन्य िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्य िबबन्धी 
नीगतित एवं काननुी िधुार तर्ा पररमािथन 
िररनेछ। 

रणनीगत २ िरुजक्षत तर्ा स्वस्थ्य कायथस्र्लका लागि 
गनयमन तर्ा प्रोत्िाहन िररनछे। 

रणनीगत ३ व्यविायिन्य िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्यिँि 
िबबद्ध िरोकारवालाको क्षमता अगभवृवद्ध 
िररनेछ। 

रणनीगत ४ व्यविायिन्य िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्य िबबन्धी 
अनिुमन, गनरीक्षण, अध्ययन र अनिुन्धान 
लिायतका ववषयमा िबबद्ध गनकायहरूबीच 
िहकायथ र िमन्वय िररनेछ। 
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राविय भगूम नीगत, २०७५ खण्ड ५ उपखण्ड ७ भगूमको उत्पादनशील प्रयोिका माध्यमबाट 
देशको आगर्थक िमवृद्ध तर्ा नािररकको 
िीवनस्तरमा िधुार ल्याउन। 

ववपद् िोजखम न्यनुीकरण 
राविय नीगत, २०७५ 

खण्ड ७ उपखण्ड ७.६ जशक्षा, स्वास्थ्य, कृवष, उद्योि, पयथटन, ऊिाथ, 
आवाि, यातायात, खानेपानी, िरिर्ाइ 
लिायतका पूवाथधार र ऐगतहागिक तर्ा 
िांस्कृगतक िबपदामा पनथिक्ने ववपद् 
िोजखमका प्रभाव िबबन्धमा ववपद् िोजखम 
लेखािोखा तर्ा नक्िाङ्कन िरी प्रचारप्रिार 
िररनेछ। 

भ-ूउपयोि नीगत, २०७२ खण्ड ८ उपखण्ड ८.४ 
बुदँा ८.४.४ 

िलवाय ु पररवतथनको अिरलाई िमेत 
ध्यानमा राखी दीिो ववकािका गिद्धान्तका 
आधारमा ववकाि गनमाथणका कायथहरू 
िञ्चालन िररनेछन।् 

श्रम िबबन्धीः राविय नीगत, 

२०७१ 
खण्ड ८ उपखण्ड ८.२ 
बुदँा ८.२.२ 

िरोकारवालाहरूको क्षमता ववकाि तर्ा 
रोििारिबबन्धी िचेतना अगभवृवद्ध मार्थ त 
रोििारिँि िबबजन्धत नीगतहरू र 
कायथक्रमहरूको प्रभावकारी कायाथन्वयन 
िने। 

खण्ड १० उपखण्ड ३२  पयथटनहरूको बिाईको अवधी बढाउन 
िंख्यात्मक र िणुात्मक पयथटनलाई लजक्षत 
िरी प्रभावकारी कायथक्रमहरू ल्याईने छ। 

पयथटन नीगत, २०६५ खण्ड ७ बुदँा (क) पयथटन क्षेरको ववववधीकरण र ववस्तारद्वारा 
िवथिाधारण नािररकमा स्वरोििारको 
गििथना िरी पयाथ-पयथटन र ग्रामीण 
पयथटनलाई िररवी गनवारणििँ आवद्ध िरी 
उनीहरूको िीवनस्तरमा िधुार िनथ पयथटन 
उद्योिको प्रबद्धथन िरी यिलाई राविय 
अर्थतन्रको प्रमखु आधारको रूपमा ववकाि 
िने। 

खण्ड ७ बुदँा (ि) पयथटकीय पूवाथधारको ववकाि र गनमाथणको 
क्रममा प्राकृगतक स्रोत र िाधनको उपयोि 
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िदाथ वातावरण िंरक्षण िदै त्यस्ता स्रोत र 
िाधनको ददिो रूपमा उपयोि िने। 

 

४.३ ऐनहरू 

तागलका 14: ऐनहरू 

ऐन दर्ा, उपदर्ा िबबजन्धत बुदँा 
वातावरण िंरक्षण ऐन, 
२०७६ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ प्रस्तावकले तोवकए बमोजिमको प्रस्तावको तोवकए 
बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन तयार िनुथ 
पनेछ। 

दर्ा ३ उपदर्ा २ 
(१) 

यिरी तयार िररएको अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृगतको 
लागि िबबजन्धत गनकाय िमक्ष पेश िनुथ पनेछ। 

दर्ा ४ िबबद्ध व्यजक्त, िमूह वा िंस्र्ालाई प्रदूषण 
न्यूनीकरण वा गनराकरणको उपाय अवलबबन िनथ 
वातावरण ववभािले गनदेशन ददन, आवश्यक शतथ 
तोक्न वा वातावरणमा प्रगतकूल प्रभाव पने िरी कुनै 
कायथ िनथ नपाउने िरी रोक लिाउन िक्नेछ। 

दर्ा ८ वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृत निराई कुनै 
पगन प्रस्ताव कायाथन्वयन िनथ वा िराउन पाइन े
छैन। 

दर्ा १३ वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृत निराई वा 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदनभन्दा 
ववपरीत हनुे िरी आयोिना कायाथन्वयन िरेमा 
िबबजन्धत गनकायले त्यस्तो आयोिना कायाथन्वयन 
िनथ तत्काल रोक लिाउन िक्ने    छ। 

दर्ा १५ उपदर्ा 
२ र ३ 

किैले पगन िनिीवन, िनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा 
उल्लेखनीय प्रगतकूल प्रभाव पाने िरी प्रदूषण 
िनथ पाइन ेछैन। 

दर्ा ३५ तोवकए अनिुार कायथ िरे⁄िराएमा िोवह दर्ाको 
उपदर्ा १ बमोजिमको दण्ड िररवाना हनुछे। 

भ-ूउपयोि ऐन,     
२०७६ 

दर्ा ८ उपदर्ा १ नेपालको भबूनोट, भगूमको क्षमता तर्ा उपयकु्तता, 
भगूमको मौिदुा उपयोि र आवश्यकता िमेतका 
आधारमा एउटा प्रयोिनको लागि विीकरण 
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िररएको िग्िा अको प्रयोिनमा प्रयोि िने िरी 
भउूपयोि पररवतथन िनथ पाइने छैन। 

औद्योगिक व्यविाय ऐन, 
२०७६ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ किैले यि ऐन बमोजिम दताथ निराई उद्योिको 
स्र्ापना वा िञ्चालन िनथ वा िराउन पाउने छैन। 

नेपालको िंववधान 
अनकूुल बनाउन केही 
नेपाल ऐनलाई िंशोधन 
िने ऐन, २०७५ 

दर्ा १४क. उपदर्ा 
१ 

पयथटकस्तरको होटल, लि, रेषु्टराँ तर्ा ररिोटथ वा 
बारको गनररक्षण तर्ा प्ररीक्षण िबबन्धमा नेपाल 
िरकारलाई प्राप्त अगधकार प्रदेश िरकारले िमेत 
प्रयोि िनेछ। त्यि बाहेकका तारे स्तरको होटल 
तर्ा ररिोटथहरू िंघ अन्तिथत िररनेछ। 

बालबागलका िबबन्धी 
ऐन,     २०७५ 

दर्ा ७ उपदर्ा ९ चौध वषथ मगुनका बालबागलकालाई िोजखमपूणथ 
काममा लिाउन वा कमलरीको रूपमा राख्न पाइन े
छैन। 

उपभोक्ता िंरक्षण ऐन, 

२०७५ 
दर्ा ३ उपदर्ा २ प्रत्येक उपभोक्तालाई िणुस्तरीय वस्त ुवा िेवा प्राप्त 

िने अगधकार हनुेछ।  

दर्ा ७ उपदर्ा १ 
बुदँा क 

िणुस्तरीय वस्त ुवा िेवा उत्पादन िनुथ पनेछ। 

दर्ा १६ उपदर्ा 
१ 

किैले पगन अनजुचत व्यापाररक तर्ा व्यविायिन्य 
वक्रयाकलाप िनथ वा िराउन पाउने छैन। 

रोििारीको हक 
िबबन्धी ऐन, २०७५ 

दर्ा ४ उपदर्ा ३ किैले पगन  कुनै नािररकलाई गनिको इच्छा 
ववपररत वा गनिले नचाहेको  रोििारी िनथ वा 
त्यस्तो रोििारीमा लिाउन वा  िवरिस्ती िनथ वा 
बाध्य बनाउन पाउने छैन। 

दर्ा ६ किैले पगन बेरोििार व्यजक्तलाई रोििारी ददन े
िबबन्धमा प्रचगलत काननुले कुनै खाि विथ वा 
िमदुायको लागि ववशेष व्यवस्र्ा िरेको अवस्र्ामा 
बाहेक त्यस्तो व्यजक्तको उत्पजत्त, धमथ, वणथ, 
िातिागत, गलङ्ग, भाषा, के्षर, वैचाररक आस्र्ा वा 
यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव िनथ पाउने छैन।  

दर्ा ७ उपदर्ा १ रोििारीमा रहेको व्यजक्तलाई प्रचगलत काननु 
बमोजिम बाहेक ववना कारण रोििारीबाट हटाउन 
पाउने छैन। 
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वैयजक्तक िोपनीयता 
िबबन्धी ऐन,२०७५ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ प्रत्येक व्यजक्तको शारीररक र मानगिक अवस्र्ा 
िबबन्धी ववषयको िोपनीयता अनगतक्रबय   हनुेछ। 

योिदानमा आधाररत 
िामाजिक िरुक्षा ऐन, 

२०७४ 

दर्ा ७ िूचीकृत रोििारदाताले आफ्नो तर्थ बाट वा 
योिदानकताथको योिदानयोग्य आयबाट िनुथ पने 
योिदानको दर गनधाथरण िरी तोवकए बमोजिमको 
व्यवस्र्ा कायाथन्वयन िनुथ पनेछ। 

दर्ा ८ कुनै श्रगमकले कुनै कारणले पाररश्रगमक 

नपाउने अवस्र्ा शृ्रिना भई गनयगमत रुपमा कोषमा 
िबमा िनुथ पने योिदान िबमा िनथ निक्ने भएमा 
त्यस्तो श्रगमकको बढीमा तीन मवहनािबम गनिले 
िबमा िनुथ पने योिदान िबबजन्धत िूचीकृत 
रोििारदाताले कोषमा िबमा िररददन ुपनेछ । 

दर्ा २० श्रगमकको िूचीकरण िराउन ुपने व्यवस्र्ा िरेको 
छ । त्यिैिरी दर्ा २४ ले कुनै योिदानकताथ कुनै 
कारणले रोििारीमा नरहेमा िूचीकृत रोििारदाताले 
िोको िानकारी १ मवहनागभर कोषलाई िराउन ु
पनेछ । 

श्रम  ऐन, २०७४ दर्ा ३ उपदर्ा २ यो ऐन तर्ा यि ऐन अन्तिथत बनेको गनयममा 
उजल्लजखत पाररश्रगमक वा िवुवधा भन्दा कम 
पाररश्रगमक वा िवुवधा गलने ददने िरी वा यि ऐनमा 
उजल्लजखत शतथ ववपररत हनुे िरी रोििारदाता तर्ा 
श्रगमकगबच रोििार िबझौता यो ऐन ववपरीत भएको 
मागननेछ र िो हदिबम त्यस्तो रोििार िबझौता 
बदर हनुेछ । 

दर्ा ४ उपदर्ा १ कुनै पगन श्रगमकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा 
बाँधा श्रममा लिाउन पाउने छैन ।  

दर्ा ५ किैले पगन बालबागलकालाई काननु ववपरीत हनु े
िरी कुनै काममा लिाउन ुपाउने छैन । 

दर्ा ६ उपदर्ा १ रोििारदाताले श्रगमकलाई धमथ, वणथ, गलङ्ग, िात 
िागत, उत्पजत्त, भाषा वा वैचाररक आस्र्ा वा अन्य 
त्यस्तै आधार मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव 
िनथ पाइने छैन । 
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दर्ा ७ उपदर्ा १ गलङ्गको आधारमा श्रगमकगबच िमान मूल्यको 
कामको लागि पाररश्रगमकमा भेदभाव िनथ पाइन ेछैन 
। 

दर्ा ८ उपदर्ा १ यि ऐन तर्ा अन्य काननुको अधीनमा रही प्रत्येक 
श्रगमकलाई टे्रड यगुनयन िठन िने, िञ्चालन िने, 
त्यस्तो यगुनयनको िदस्यता गलन ेवा िो यगुनयनमा 
आवद्ध हनु े वा टे्रड यगुनयन िबबन्धी अन्य 
िगतववगधमा िंलग्न हनु ेअगधकार हनुेछ । 

दर्ा ११ उपदर्ा 
१ 

रोििारदाताले रोििार िबझौता निरी किैलाई 
काममा लिाउन पाउने छैन । 

स्र्ानीय िरकार 
िञ्चालन ऐन, २०७४ 

दर्ा ११ उपदर्ा 
२ 

स्र्ानीय िरकारलाई रािस्व िंकलन िँि 
िबबजन्धत ववषयमा नीगत गनमाथण िने र िंघीय र 
प्रादेजशक काननुको अगधनमा रही घर िग्िा बहाल, 

िवारी, पयथटन, व्यविायीक र भगूम कर तोक्ने, 
लािू तर्ा अनिुमन िने व्यवस्र्ा िरेको छ । 
िोही दर्ाले स्र्ानीय िरकारलाई वातावरण िंरक्षण 
तर्ा िैववक ववववधता िबबन्धी नीगत गनमाथण िने 
अगधकार िवहत स्र्ानीय तहलाई वातावरणीय 
िोजखम न्यूनीकरण, प्रदूषण गनयन्रण तर्ा 
िोजखमयकु्त िामग्रीको गनयन्रणको लागि जिबमेवारी 
ददएको छ ।  

अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तको   अगधकार 
िबबन्धी ऐन, २०७४ 

दर्ा ८ उपदर्ा २ कुनै रोििारदातालाई अपाङ्गता भएकै कारण कुनै 
रोििारीबाट बजञ्चत िनथ पाइने छैन । 

दर्ा १० अपाङ्गता भएको कुनै व्यजक्त कुनै वकगिमको 
मानगिक वा शाररररक तनावबाट िजु्रीएमा, यौन 
शोषणमा परेमा, घरायिी वहंिा लिायत कुनै 
अमयाथददत वा अमानवीय दवु्यथवहारको जशकार 
भएमा कानूनी गनरूपणको व्यवस्र्ा हनुेछ ।   

मलुकुी देवानी िंवहता, 
२०७४ 

मलुकुमा काननु र व्यवस्र्ा कायम िरी िवथिाधारणको नैगतकता, जशष्टाचार, 

िदाचार र िवुवधा एवं आगर्थक वहत कायम राख्न तर्ा आगर्थक, िामाजिक र 
िांस्कृगतक क्षेर मा न्यायपूणथ व्यवस्र्ा कायम िरी ववगभन्न िात, िागत वा 



"होटल बदु्ध स्टार"को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 

२५ 

िबप्रदायहरू बीचको ििुबबन्ध कायम राख्नको लागि मलुकुी देवानी 
िंवहताको पालना िररनेछ। 

मलुकुी देवानी कायथववगध 
िंवहता, २०७४ 

देवानी मदु्दाको दायरी, कारवाही, िनुवुाइ र वकनारा तर्ा िोिँि िबबजन्धत 
अन्य कायथववगध र त्यस्ता मदु्दामा भएको गनणथय कायाथन्वयन िबबन्धी प्रचगलत 
काननुलाई िंशोधन र एकीकरण िरी कायथववगध काननुलाई िरलीकृत र 
िमयानकूुल बनाउन मलुकुी देवानी कायथववगध िंवहताको पालना िररनेछ। 

मलुकुी अपराध िंवहता, 
२०७४ 

मलुकुमा काननु तर्ा व्यवस्र्ा कायम िरी िवथिाधारणको नैगतकता, 
जशष्टाचार, िदाचार, िवुवधा, आगर्थक वहत कायम राख्न, ववगभन्न धागमथक तर्ा 
िांस्कृगतक िमदुायगबचको ििुबबन्ध तर्ा शाजन्त कायम िनथ, र्ौिदारी 
किूर गनवारण र गनयन्रण िनथ मलुकुी अपराध िंवहताको पालना िररनेछ। 

मलुकुी र्ौिदारी 
कायथववगध िंवहता, 
२०७४ 

र्ौिदारी मदु्दाको अनिुन्धान, अगभयोिन, दायरी, कारवाही, िनुवुाइ र 
वकनारा तर्ा िोिँि िबबजन्धत अन्य कायथववगध र त्यस्ता मदु्दामा भएको 
रै्िला कायाथन्वयन िनथ मलुकुी र्ौिदारी कायथववगध िंवहताको पालना 
िररनेछ। 

गिद्धार्थनिर ववपद् 
िोजखम न्यूनीकरण तर्ा 
व्यवस्र्ापन ऐन,२०७५ 

दर्ा १० उपदर्ा १ ववपद् व्यवस्र्ापन िबबन्धमा निरपागलका गभरका 
िबै िावथिगनक िंस्र्ा तर्ा व्याविावयक प्रगतष्ठानले 
आफ्नो भवन, उद्योि, कायाथलय वा व्याविावयक 
केन्द्रमा ववपद्का घटना हनु नददन ववपद् िरुक्षा 
औिार, उपकरण, िामग्री, आपत्कालीन गनकाि 
लिायत तोवकए बमोजिमका अन्य व्यवस्र्ा 
िनुथपनेछ भने आफ्नो भवन लिायत अन्य िंरचना 
आपत्कालीन प्रयोिनका लागि आवश्यक परेमा 
आदेशानिुार उपलब्ध िराउन ु पनेछ। यी 
िंस्र्ाहरूले र्ोहोरमैला तर्ा प्रदूषणको यर्ोजचत 
व्यवस्र्ापन िरी यिबाट वातावरण र िनिीवनमा 
पनथ िक्न ेनकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण िने 
उपायहरू अपनाउनपुनेछ। 

दर्ा १० उपदर्ा २ निरपागलका गभरका िावथिगनक िंस्र्ा तर्ा 
व्याविावयक प्रगतष्ठानले निरपागलकाको ववपद् 
व्यवस्र्ापन िबबन्धी योिनाको अधीनमा रही ववपद् 
व्यवस्र्ापन योिनाको तिुथमा िरी अगनवायथ रूपमा 
लािू िनुथ पनेछ। 
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कायथस्र्लमा हनु े यौन 
िन्य दवु्यथवहार 
(गनवारण) ऐन, २०७१ 

दर्ा ३ किैले पगन कायथस्र्लमा यौनिन्य दवु्यथवहार िनथ 
वा िराउन पाइने छैन। 

दर्ा १२ किैले कुनै कमथचारी वा िेवाग्राहीलाई यौनिन्य 
दवु्यथवहार िरेको ठहरेमा गनिलाई किूरको प्रकृगत 
हेरी छ मवहनािबम कैद वा पचाि हिार रूपैयाँिबम 
िररवाना वा दवैु ििाय हनुछे। 

र्ोहोर मैला 
व्यवस्र्ापन ऐन, 
२०६८ 

दर्ा ३ र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापनको जिबमेवारी स्र्ानीय 
तहलाई तोकेको छ। यि अन्तिथत ऐनले 
स्र्ानान्तरण केन्द्र, ल्याण्डवर्ल िाइट, प्रशोधन 
प्लाण्ट, कबपोष्ट प्लाण्ट, बायोग्याि प्लाण्ट लिायत 
र्ोहोरमैलाको िङ्कलन, अजन्तम ववििथन तर्ा 
प्रशोधनका लागि आवश्यक पने पूवाथधार तर्ा 
िंरचनाको गनमाथण तर्ा िञ्चालनका कामहरूको 
पररकल्पना िरेको छ। 

दर्ा ४ हागनकारक र्ोहोरमैला, स्वास्थ्य िंस्र्ािन्य 
र्ोहोरमैला, रािायगनक र्ोहोरमैला वा औद्योगिक 
र्ोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्र्ापन िने दावयत्व 
गनधाथररत मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो 
र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापनको दावयत्व त्यस्ता 
र्ोहोरमैला उत्पादन िने व्यजक्त वा गनकायमा 
गनवहत िरेको छ। 

दर्ा ६ र्ोहोरमैलालाई कबतीमा िैववक र अिैववक 
लिाएत ववगभन्न प्रकारमा ववभािन िरी स्रोतमै 
छुट्याउन ुपनेछ। 

दर्ा ७ र्ोहोरमैला गनष्काशनको िमय, स्र्ान र तररका 
तोक्ने अगधकार िबबजन्धत स्र्ानीय तहले गनधाथरण 
िरे बमोजिम हनुेछ। 

दर्ा १० र्ोहोरमैलाको न्यूनीकरण, पनुः प्रयोि तर्ा पनुः 
चक्रीय प्रयोिको ववगधलाई व्यवस्र्ा िदै िोको 
प्रोत्िाहन िबबन्धी कृयाकलापको लागि स्र्ानीय 
तहलाई जिबमेवार गनकायको रूपमा तोवकएको छ। 
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दर्ा ३८ किैले र्ोहोरमैला व्यवस्र्ानको ववपररत कुनै कायथ 
िरेमा ऐन बमोजिम किूर िरेको मागनने छ। 

दर्ा ३९ ऐनले तोके अनिुारको किूर िरेमा रू ५०० देजख 
१ लाखिबम निद िररवाना र बढीमा तीन 
मवहनािबमको कैद ििाय िनथ िक्नेछ। 

घरेल ु वहंिा (किरु र 
ििाय ऐन),   २०६६ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ किैले पगन घरेल ुवहंिा िनथ िराउन वा िो कुराको 
उद्योि िनथ वा घरेल ु वहंिाको गनगमत्त किैलाई 
दरुूत्िाहन िनथ पाइने छैन।  

िूचनाको हक िबबन्धी 
ऐन, २०६४ 

दर्ा ६ िावथिगनक गनकायले आफ्नो कायाथलयमा रहेको 
िूचना प्रवाह िने प्रयोिनको लागि िूचना 
अगधकारीको व्यवस्र्ा िनुथ पनेछ। 

कबपनी ऐन, २०६३ दर्ा ३ उपदर्ा १ मनुार्ाको उद्दशे्य गलई कुनै उद्यम िनथ चाहन े
व्यजक्तले एक्लै वा अरूिँि िमूहबद्ध भई 
प्रबन्धपरमा उल्लेख भए बमोजिम एक वा एक 
भन्दा बढी उद्देश्यका प्रागप्तका लागि कबपनी 
िंस्र्ापना िनथ िक्नेछ। 

दर्ा ९ प्राइभेट कबपनीको शेयरधनीहरुको िङ्कख्या एकिय 
एक भन्दा बढी हनु ुनगमल्न ेप्रावधान कायम िरेको 
छ। 

बाल श्रम (गनषेध र 
गनयगमत िने) 
ऐन,२०५६ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ चौध वषथ उमेर नपिेुका कुनै पगन बालकलाई श्रममा 
लिाउन गनषेध िरेको छ। 

दर्ा ३ उपदर्ा २ बालकलाई िोजखमपूणथ व्यविाय  वा काममा 
(ऐनको अनिुचुीले पररभावषत िरे अनिुार) लिाउन 
गनषेध िरेको छ। 

दर्ा ५ बालकलाई काममा लिाउँदा दैगनक छ घण्टा भन्दा 
बढी लिाउन नहनुे र लिातार ३ घण्टा काम 
िरेपगछ आधा घण्टा आराम िने िमय ददनपुने 
व्यवस्र्ा िरेको छ। 

भवन ऐन, २०५५ दर्ा १० भवन िंवहता अनिुार भवन गनमाथण िनुथपने छ। 

दर्ा ११ भवनको गडिाइन तर्ा नक्िा स्वीकृती गलन ु पने 
छ। 
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नेपाल पयथटन बोडथ ऐन, 
२०५३ 

दर्ा ५ बुदँा ि पयथटन व्यविायको ववकाि, ववस्तार र प्रवद्धथनद्वारा 
राविय उत्पादन तर्ा ववदेशी मदु्रा आिथनमा अगभवृवद्ध 
िरी बढी भन्दा बढी रोििारीका अबिरहरूको 
ििृना िने लक्ष्य राखेको छ। 

टे्रड यगुनयन ऐन, 
२०४९ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ िबबजन्धत प्रगतष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो 
पेिाित हक वहतको िंरक्षण र िबवद्धथन िनथ 
प्रगतष्ठानस्तरको टे्रड यगुनयनहरूको िठन िनथ 
िक्नेछन।्  

निर ववकाि ऐन, 

२०४५ 
दर्ा ३ निरको भौगतक ववकाि िने, भइरहेको निरको 

पनुः गनमाथण, ववस्तार र ववकाि िने। निर 
ववकािको लागि भ-ूउपयोि क्षेर गनधाथरण िने, 
त्यस्तो के्षरमा पाइन ेभौगतक ववकािको मापदण्ड 
तोक्ने तर्ा िडक, यातायात, गबिलुी, ढल गनकाि, 
िरिर्ाइ, खलुा के्षर लिायतका िेवा तर्ा िवुवधा 
उपलब्ध िराउन ुपने। स्र्ानीय योिनाको तिुथमा 
िररिकेपगछ स्र्ानीय तहले िगमगत िठन भएको 
ठाउँमा िगमगतको, िगमगत िठन नभएको ठाउँमा 
निर ववकाि जिल्ला िमन्वय िगमगतको र िो 
िगमगत पगन िठन नभएको ठाउँमा निर ववकाि 
केजन्द्रय िमन्वय िगमगतबाट त्यस्तो योिना स्वीकृत 
िराउन ुपनेछ। 

पयथटन ऐन, २०३५ दर्ा १० उपदर्ा 
१ 

कुनै व्यजक्तले आफ्नो आफ्नो होटल, लि, रेषु्टराँ 
ररिटथ वा बारलाई पयथटक स्तरमा दताथ िराउन 
चाहेमा नेपाल िरकार िमक्ष तोवकए बमोजिम 
दरखास्त गतनुथ पनेछ। 

मददरा ऐन, २०३१ दर्ा ४ कुनै व्यजक्तले अनमुगत वेिर र अनमुगतपर पाएकोले 
पगन अनमुगत परमा तोवकएको शतथ बमोजिम बाहेक 
मददरा ववक्री ववतरण िनथ वा मददरा खवुाउन ेबार 
वा पिल र्ाप्न पाउन ेछैन। 

होटल व्यवस्र्ा तर्ा 
मददराको गबक्री ववतरण 

दर्ा ३ उपदर्ा १ मददरा खवुाउने व्यवस्र्ा भएको होटल वा पिलको 
मागलकले यो ऐन प्रारबभ भए पगछ ददउँिो १२ बिे 
भन्दा पवहले र शकु्रबारको हकमा राती १ बिे 
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(गनयन्रण) ऐन, 
२०२३ 

पगछ र अन्य वारको हकमा राती १२ बिे पगछ 
आफ्नो होटल वा पिलमा किैलाई मददरा गबक्री 
िनथ वा खवुाउन ुपाउने छैन । 

दर्ा ३ उपदर्ा २ होटल मागलकले शकु्रबारको ददन राती १ बिे पगछ 
र अन्य वारको हकमा राती १२ बिे पगछ 
ग्राहकहरूको गनगमत्त मनोरञ्जन वा नाच िानको िनथ 
िराउन पाउने छैन। 

दर्ा ४ होटल मागलकले आफ्नो होटलमा िावथिगनक 
िदाचार वा नैगतकतामा नराम्रो अिर पने वकगिमका 
मनोरञ्जन वा त्यस्ता नाच िान देखाउन पाउने छैन 
। 

िंक्रामक रोि ऐन, 
२०२० 

दर्ा २ प्रदेशभर वा त्यिको कुनै भािमा कुनै िंक्रामक 
रोि उब्िेमा वा रै्गलएमा वा रै्गलने िबभावना 
देजखएमा प्रदेश िरकारले िो रोि गनमूथल िनथ वा 
रोकर्ाम िनथ आवश्यक कारवाही िनथ िक्नेछ र 
िवथिाधारण िनता वा व्यजक्तहरूको िमूह उपर 
लािू हनु ेिरी आवश्यक आदेश िारी िनथ िक्नेछ। 

तथ्याङ्क ऐन, २०१५ दर्ा ३ नेपाल िरकारले िूजचत आदेशद्वारा कुनै विथको 
व्यजक्तहरूको भोि चलन वा गनयन्रणमा रहेको 
िोही आदेशमा तोवकएको कुरा िबवन्धी तोवकएको 
खबर, लित र तथ्याङ्कको तोवकएको ढाँचाको 
वववरण तोवकएको िमयमा महागनदेशक छेउ 
दाजखल िनथ त्यस्तो व्यजक्तलाई आदेश िनथ िक्छ। 

 
४.४ गनयम तर्ा गनयमावली 

तागलका 15: गनयम तर्ा गनयमावलीहरू 

गनयम तर्ा 
गनयमावलीहरू 

पररच्छेद र खण्ड िबबजन्धत बुदँा 

वातावरण िंरक्षण 
गनयमावली, २०७७ 

गनयम ३ अनिूुची-१ मा अजल्लजखत प्रस्तावको हकमा िंजक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, अनिूुची-२ मा अजल्लजखत 
प्रस्तावको हकमा प्रारजबभक वातावरणीय प्ररीक्षण र 
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अनिूुची-३ मा अजल्लजखत प्रस्तावको हकमा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन िनुथ पनेछ। 

गनयम ४ प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 
तयार िनुथ अजघ के्षर गनधाथरण िनुथ पनेछ। 

गनयम ५ प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 
तयार िनुथ अजघ कायथिूची तयार िनुथ पनेछ। 

गनयम ६ प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवेदन 
तयारीको गिलगिलामा प्रस्तावको  कायाथन्वयनबाट 
प्रभाववत हनुे के्षरमा प्रस्तावको बारेमा िावथिगनक 
िनुवुाई आयोिना िरी राय िझुाव िङ्कलन िनुथ  

पनेछ। 
गनयम ७ (२,३) प्रगतवेदन तयार िदाथ स्र्ानीयवािी तर्ा 

िरोकारवालाहरूको राय िझुाव िङ्कलनको लागि 
िावथिगनक स्र्लहरूमा िूचना टाँि पश्चात राविय 
दैगनकमा ७ ददन ेिावथिगनक िूचना प्रकाजशत िनुथ 
पनेछ। 

गनयम १३ प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रगतवेदन स्वीकृत भएको गमगतले गतन 
वषथगभर त्यस्तो प्रस्ताव कायाथन्वयन प्रारबभ िनुथ 
पनेछ। 

ववपद् िोजखम 
न्यूनीकरण तर्ा 
व्यवस्र्ापन 

गनयमावली, २०७६ 

गनयम ३ िंघीय, प्रदेशीय, जिल्ला र स्र्ानीय तहका िबबजन्धत 
गनकायहरु र िरोकारवालाहरु िंि िमन्वय िरी 
एकीकृत र क्षेरीय नीगतहरु, योिनाहरु, रणनीगतक 
योिनाहरु कायाथन्वयन को अनिुमन िररनेछ। 

श्रम गनयमावली, 
२०७५ 

गनयम १६ कामको प्रकृगत अनिुार काम िने िमयको गनधाथरण 
िनुथ पनेछ। 

गनयम १७ िभथवती तर्ा ३ वषथिबमको बच्चाको आमाको 
हकमा ऐनको दर्ा २८ ले व्यवस्र्ा िरेको िमयमा 
र्प ३० गमनेट िमय आराम वा स्तनपानको लागि 
व्यवस्र्ा िनुथ पनेछ। 

गनयम ३४ कायथस्र्लमा हनुिक्ने व्यविावयक स्वास्थ्य तर्ा 
िरुक्षा िोजखमका बारे िोड ददंदै व्यविावयक 
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स्वास्थ्य तर्ा िरुक्षा िोजखमका िबबन्धमा 
मािथगनदेशन बनाउन ुपनेछ। 

गनयम ३८ आखँामा लाग्न िक्ने चोटपटक, रिायनका कारण 
पनथिक्ने प्रभाव र आिलािी िस्ता िोजखमका 
िरुक्षात्मक प्रबन्ध अपनाउन ुपनेछ। 

गनयम ५३ श्रगमकहरूलाई व्यजक्तित िरुक्षाको िामग्री र 
प्रार्गमक उपचार उपलब्ध िराउन ुपनेछ। 

योिदानमा आधाररत 
िामाजिक िरुक्षा 

गनयमावली, २०७५ 

गनयम ३ नेपाल िरकारको कोषबाट तलब िवुवधा गलन े
व्यजक्तले योिदानमा आधाररत िामाजिक िरुक्षा 
ऐनको दर्ा १० ले तोके बमोजिमको िामाजिक 
िरुक्षा योिनामा भाि गलन पाउन ुपनेछ। 

गनयम ४ अनौपचाररक क्षरेमा काम िने श्रगमक तर्ा 
स्वरोििार व्यजक्तले िमेत िामाजिक िरुक्षा 
योिनामा भाि गलन पाउन ुपनेछ। 

गनयम ५ िामाजिक िरुक्षा योिना अनिुार िामाजिक िरुक्षा 
कोषमा िबमा हनु आउने रकमको िङ्कलनको लागि 
कुनै बैंक वा ववत्तीय िंस्र्ािँि िबझौता िनथ 
िवकनछे। 

रोििारीको हक 
िबबन्धी गनयमावली, 

२०७५ 

गनयम ३ )घ(  नेपाल िरकार, प्रदेश िरकार तर्ा स्र्ानीय तहले 
न्यूनतम रोििार प्रदान िनथ गनिी क्षेर तर्ा िैर 

िरकारी िंघ िंस्र्ािँि आवश्यक िमन्वय तर्ा 
िहकायथ िनथ िक्नेछ। 

र्ोहोर मैला 
व्यवस्र्ापन 

गनयमावली, २०७० 

गनयम ३ (२) हागनकारक तर्ा रािायगनक र्ोहोरलाई छुटै्ट 
िङ्कलन िने र कुवहने तर्ा नकुवहने र्ोहोरलाई 
श्रोतमा नै छुट्ट्याउने प्रावधान िदै हागनकारक तर्ा 
रािायगनक र्ोहोरको व्यवस्र्ापनको जिबमेवारी 
उत्ििथकमा नै गनवहत हनु ुपनेछ। 

गनयम ५ हागनकारक, रािायगनक, कुवहने र नकुवहन े
र्ोहोरलाई एकै ठाउँमा गमिाउन पाइने छैन र 
त्यस्ता र्ोहोरहरू एकै ठाउँमा गमगिन िएमा िमग्र 
र्ोहोरको िङ्कलन, भण्डारण तर्ा व्यवस्र्ापन 
िावधानीपूवथक िनुथ पनेछ। 
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गनयम २४ (३) स्र्ानीय तहले र्ोहोर उत्पादकलाई श्रोतमा 
र्ोहोरको उत्पादन घटाउने, न्यूगनकरण िने, 
र्ोहोर व्यवस्र्ापन शलु्क िमयमा गतने िबबन्धी 
आदेश ददनिक्ने र र्ोहोर उत्पादकले स्र्ानीय 
गनकायको त्यस्तो आदेशको पालना िनुथपने। 

गनयम २५ र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापनको अनिुमनका िबबन्धमा 
आवश्यक व्यवस्र्ा िरेको छ। 

भवन गनयमावली, 
२०६६ 

गनयम ३ (१) भवन गनमाथण िनथ चाहन े व्यजक्त, िंस्र्ा तर्ा 
िरकारी गनकायले नक्िा स्वीकृगतका लागि 
निरपागलका िमक्ष दरखास्त ददँदा भवनको 
गडिाइन िमेत पेश िनुथ पनेछ। 

बाल-श्रम (गनषेध र 
गनयगमत िने) 

गनयमावली, २०६२ 

गनयम ४ (१) बालकलाई श्रगमकको रूपमा काममा लािाउन ुअजघ 
गनिले िो काम िनथ िक्ने निक्ने ववषयमा 
बालकको स्वास्थ्य परीक्षण िनथ प्रगतष्ठानले कामको 
प्रकृगत र बालकको उमेर िमेत उल्लेख िरी श्रम 
कायाथलयमा गनवेदन ददन ुपनेछ। 

गनयम ६ प्रगतष्ठानमा काम िने बालकले श्रम ऐन, २०४८ 
बमोजिम नेपाल िरकारले नपेाल रािपरमा िूचना 
प्रकाशन िरी िमय िमयमा तोवकददएको 
पाररश्रगमक र भत्तामा कम नहनुे िरी मागिक 
पाररश्रगमक र भत्ता पाउनेछ। 

टे्रड यगुनयन 
गनयमावली, २०५० 

गनयम ३ प्रगतष्ठानस्तरको टे्रड यगुनयन दताथका लागि दरखास्त 
ददन िक्नेछ। 

होटल, लि, रेषु्टराँ 
तर्ा ररिोटथ, बार तर्ा 

पर् प्रदशथक 
गनयमावली, २०३८ 

गनयम ३ होटल, लि, रेषू्टराँ तर्ा ररिटथ, तर्ा बारलाई 
पयथटक स्तरको भनी दताथ िराउन चाहेमा ववभाि 
िमक्ष दरखास्त ददन ुपनेछ। 

गनयम ४ होटललाई त्यिमा रहेको िवुवधाको आधारमा 
ववभािले पयथटक स्तरको िाधारण होटल वा 
पयथटक आवाि (टुररष्ट ररिटथ) वा एक तारादेजख 
पाँच तारािबमको कुनै एक विीकरणमा तोक्नेछ। 
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४.५ गनदेजशका 
तागलका 16: गनदेजशका 

गनदेजशका िबबजन्धत बुदँा 
पयथटन उद्योि िेवा 
प्रवाह गनदेजशका, 
२०७० 

नेपालको कुनै पगन स्र्ानमा िञ्चालन हनुे तारेस्तरका होटल तर्ा पयथटक 
आवाि (ररिोटथ) िंकृगत पयथटन तर्ा नािररक उड्डयन मन्रालय, पयथटन 
उद्योि महाशाखामा दताथ तर्ा स्तर विीकरण हनु ुपनेछ । 

शहरी वातावरण 
व्यवस्र्ापन गनदेजशका, 
२०६७ 

यि गनदेजशकाले पूवाथधार ववकाि र मानवीय वक्रयाकलापले िदाथ हनु े
वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण िने उपायहरूमा िोड ददइन्छ। यि 
गनदेजशकाले प्राकृगतक िबपदाको िंरक्षण, स्र्ानीयको स्वास्थ्य, स्वच्छ र 
पयाथवरण मैरी ददिो शहरी ववकाि िगुनजश्चत िने अगधकार िस्ता वातावरणीय 
प्रभावहरूका उपायहरू पगन िझुाव ददन्छ। 

राविय वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन 
गनदेजशका, २०५० 

यि गनदेजशकाले आयोिनाको स्क्रीगनङ (screening), क्षेर गनधाथरण, 

कायथिूचीको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तर्ा प्रारजबभक वातावरणीय 
पररक्षण प्रगतवेदनको तयारी, प्रभाव पवहचान, आकँलन तर्ा प्रभाव न्यूगनकरणको 
िबबन्धमा मािथगनदेशन िरेको छ। त्यिैिरी वातावरणीय अध्ययनको 
पनुरावलोकन, वातावरणीय अनिुमन तर्ा लेखा पररक्षण िने िबबन्धी पगन 
मािथगनदेश िरेको छ।यो गनदेजशका कुनै ऐन वा गनयममा भएका 
प्रावधानहरूको ििमा तयार नभएको हुँदा काननुी  दृवष्टकोणले यिको प्रयोि 
बाध्यकारी छैन यद्यवप प्रभाव पवहचान र त्यिको भार िणना िने ववगधको 
लागि यो गनदेजशकाको प्रयोि िररएको छ। 

 
४.६ मापदण्डहरू 

तागलका 17: मापदण्डहरू 

मापदण्डहरू िबबजन्धत बुदँा 

राविय खानेपानी िणुस्तर 
मापदण्ड, २०७९ 

नेपाल िरकारले िलश्रोत ऐन २०४९ को दर्ा १८ को उपदर्ा १ 
ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी नेपाल िरकारले राविय खानेपानी 
िणुस्तर मापदण्ड तयार िरी लािू िरेको हो। मापदण्डमा तोवकएका 
ववगभन्न प्यारागमटरहरू र गतनको िीमा तागलकामा प्रस्ततु िररएको छ। 

 िणुहरू इकाइ अगधकतम िीमा 

भौगतक 

Turbidity NTU ५ 

pH  ६.५ – ८.५* 
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Colour TCU ५ 

Taste and Odour  Non-objectionable 

Electrical 

Conductivity 

µS/cm १५०० 

Total dissolved 

Solids 

Mg/l १००० 

रािायगनक 

Iron Mg/l ०.३ (३) 

Manganese Mg/l ०.२ 

Arsenic Mg/l ०.०५ 

Fluoride Mg/l ०.५ – १.५* 

Ammonia Mg/l १.५ 

Chloride Mg/l २५० 

Sulphate Mg/l २५० 

Nitrate Mg/l ५० 

Copper Mg/l १ 

Zinc Mg/l ३ 

Aluminium Mg/l ०.२ 

Total Hardness Mg/l ५०० 

Residual Chloride Mg/l ०.१ – ०.२* 
(क्लोररनेशन िररने 
प्रणालीमा) 

Calcium Mg/l २०० 

Lead Mg/l ०.०१ 

Cadmium Mg/l ०.००३ 

Chromium Mg/l ०.०५ 

Cyanide Mg/l ०.०७ 

Mercury Mg/l ०.००१ 

Nitrites Mg/l ३ 

िैववक 

E-Coli CFU/100 ml ० 

Total Coliform CFU/100 ml ० (९५% 
नमूनाहरूमा) 

द्रष्टव्य: *ले कम र बढी िीमाको िंकेत िदथछ ।   
COVID-19 Safety & 

Hygiene Protocol for 

Tourism Industry, 2077 

B.S. 

यो मािथगनदेशनले कोगभड-19 भाइरिको िबभाववत प्रिार रोक्न र 
पाहनुाहरू, कमथचारीहरू र व्यविायको लागि िरुजक्षत वातावरणको 
उत्तम स्तर िगुनजश्चत िनथ होटलहरूको लागि गनदेशनहरू प्रदान िदथछ। 
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होटेलहरूको विीकरण 
िबबन्धी िूचना, 
वव.िं.२०७६ तर्ा िंशोधन, 
२०७७ 

यो िूचना होटेल, ररिोटथ, पयथटक इन, लि, मोटेल र बेड एण्ड 
बे्रकर्ास्टको विीकरणको लागि मापदण्ड प्रदान िदथछ।खण्ड 'क'मा 
लेण्डस्केवपङ, के्षरर्ल, वातावरण, पावकथ ङ क्षमता, होटेल िञ्चालन, 
गबिलुी आपूगतथ, पानी व्यवस्र्ापन, ढल व्यवस्र्ापन, ठोि र्ोहोर 
व्यवस्र्ापन, आदद को आधारमा होटेललाई तारा (१-५) को विीकरण 
िरेको छ।त्यस्तै िरी, खण्ड 'ख' ले होटेल गडिाइन, बटुीक वातावरण, 
ितु्न ेकक्षको िंख्या, िंग्रहालय, स्टार् डे्रि, खाना र पेय पदार्थ, ध्यान 
कक्ष, पावकथ ङ क्षमता, इत्याददको आधारमा िाधारण, गडलक्ि र लक्िरी 
िरी ३ विथमा हेररटेि एवं बवुटक होटेलहरूको विीकरण िरेको 
छ।त्यस्तै खण्ड 'ि' मा ररिोटथहरूको, खण्ड 'घ' मा िाधारण पयथटक 
स्तरका होटेल, ररिोटथ, पयथटक इन, लि, मोटेल र बेड एण्ड 
बे्रकर्ास्टको विीकरण िरेको छ। 

वस्ती ववकाि, िहरी योिना 
तर्ा भवन गनमाथण िबबन्धी 
आधारभतू मापदण्ड, २०७२ 

नेपाल िरकार, िहरी ववकाि मन्रालयद्वारा प्रकाजशत वस्ती ववकाि, 
िहरी योिना तर्ा भवन गनमाथण िबबन्धी आधारभतू मापदण्ड, २०७२ 
अनिुार भवन गनमाथण मापदण्डहरूको पालना िररनेछ। 

नेपाल िवारी प्रदूषण 
मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल िरकारले वातावरण िंरक्षण गनयमावली २०५४ को गनयम १५ 
ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी िवारी प्रदूषण िबबन्धी देहायको 
तागलकमा ददइए अनिुारको मापदण्ड तयार िरी लाि ुिरेको छ। गमगत 
२०६९।०६।२९ मा नेपाल रािपरमा प्रकाजशत िररएको उक्त 
मापदण्डले गडिल तर्ा पेट्रोलबाट चल्ने ववगभन्न वकगिमका िवारी 
िाधनको लागि प्रदषुण मापदण्ड तोकेको छ। 

क्र.िं. िवारी िाधनको प्रकार प्रदूषणको अगधकतम िीमा (ग्राम प्रगत वक.गम.) 

काबथन मोनोअक्िाइड 

(CO) 

हाइड्रोकाबथन 

(HC) 
नाइट्रि अक्िाइड 

(NOx) 
१ Passenger Car २.३ ०.२ ०.१५ 

२ Light commercial vehicle    

RM=<1305 Kg २.३ ०.२ ०.१५ 

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

RM>1760 Kg ५.२२ ०.२९ ०.२१ 

३ Two wheelers    

Class I (displacement <150 

cc) 
२.० ०.८ ०.१५ 

Class II (displacement >150 

cc) 
२.० ०.३ ०.१५ 
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वायकुो िणुस्तर िबबन्धी 
राविय मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल िरकारले वातावरण िंरक्षण गनयमावली २०५४ को गनयम १५ 
ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी वायकुो िणुस्तर िबबन्धी देहायको 
तागलकमा ददइए अनिुारको राविय मापदण्ड तयार िरी लाि ुिरेको 
छ। 

िूचक  िमय भाररत 
औित 

अगधकतम 
(ग्राम⁄घ.गम.)  

परीक्षण ववगध 

टोटल िस्पेण्डेड 
पावटथकल(TSP) 

वावषथक -   

२४ घण्टा* २३० High Volume Sampling and Gravimetric 
Analysis 

वप.एम.–१० 
(PM10) 

 

वावषथक -   

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

िल्र्र डाइअक्िाइड 
(SO2.) 

वावषथक** ५० Ultraviolet Fluorescence, West and Gaeke 
Method  

२४ घण्टा* ७० Same as Annual  

नाइट्रि 
अक्िाइड(NO2) 

वावषथक** ४० Chemiluminescence 

२४ घण्टा* ८० Same as annual  

काबथन मोनोअक्िाइड 
(CO) 

८ घण्टा* १०,००० Non-dispersive Infrared 
Spectrophotometer  

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

बेञ्जीन(Benzene) वावषथक** ५ Gas Chromatographic Technique  

वप.एम.–२.५ 
(PM2.5) 

२४ घण्टा* ४० PM2.5 Sampling Gravimetric Analysis  

ओिोन (Ozone) ८ घण्टा* १५७ UV Spectrophotometer   

ध्वगन िणुस्तर िबबन्धी 
राविय मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल िरकारले वातावरण िंरक्षण गनयमावली २०५४ को गनयम १५ 
ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी ध्यगनको िणुस्तर िबबन्धी देहायको 
तागलकमा ददइए अनिुारको राविय मापदण्ड तयार िरी लाि ुिरेको 
छ। प्रस्ततु िणुस्तर मापदण्ड नेपाल रािपरमा २०६९।०७।१३ मा 
प्रकाजशत िररएको गर्यो। 

क्र.िं. क्षरे 

ध्वगन िीमा Leq (डेगिबल) 

ददवा रागर 
१ औद्योगिक क्षेर  ७५ ७० 

२ व्यापाररक क्षेर ६५ ५५ 

३ ग्रामीण आवाि क्षेर ४५ ४० 

४ शहरी आवाि क्षेर ५५ ५० 

५ गमजश्रत आवाि क्षेर  ६३ ५५ 

६ शान्त क्षेर ५० ४०  
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गडिेल िेनरेटरबाट 
गनष्कािन भई हावामा िान े
धवुाँको लागि उत्ििथन िीमा, 
२०६९ 

नेपाल िरकारले वातावरण िंरक्षण गनयमावली २०५४ को गनयम १५ 
ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी गडिल िेनेरेटरबाट गनष्काशन भई 
हावामा िाने धुवँाको लागि उत्ििथन िीमा तोकी िो मापदण्ड िबबन्धी 
िूचना २०६९।०७।१३ ितेको रािपरमा प्रकाजशत िरेको गर्यो। 
िो मापदण्डले ८ देखी ५६० वकलोवाट क्षमताको नयाँ पैठारी िररन े
गडिल िेनेरेटरको लागि मापदण्ड गनधाथरण िरेको छ। मापदण्ड 
तोकेको उत्ििथन िीमालाई तागलकामा प्रस्ततु िररएको छ। 

उत्ििथन िीमा (ग्राम प्रगत वकलोवाट घण्टा) 
क्षमता (वकलोवाटमा) काबथन मोनोअक्िाइड हाइड्रोकाबथन र नाइट्रि 

अक्िाइड 

पावटथकुलेट बयाटर 

KW <८ ८ ७.५ ०.८ 

८ = KW <१९ ६.६ ७.५ ०.८ 

१९ = KW <३७ ५.५ ७.५ ०.६ 

३७ = KW <७५ ५ ४.७ ०.४ 

७५ = KW <१३० ३ ४ ०.३ 

१३० = KW <५६० ३.५ ४ ०.२  

राविय भवन िंवहता, २०६० 

यि भवन िंवहतालाई नेपालका निरपागलका, जिल्लाका प्रमखु 
िा.वव.ि. र शहरीकरण हुँदै िरेको िा.वव.ि.हरूमा लािू िररएको हो। 
यि िंवहता मखु्यतया भवन के्षरको िरुक्षािँि िबबजन्धत 
मागमलाहरूिँि िबबजन्धत छ। यि िंवहतामा निरपागलका र 
िा.वव.ि.मा भवन गडिाइन िदाथ प्रस्तावककताथहरूले राविय भवन 
िंवहता अनिुरण िनुथपनेछ भने्न प्रावधान िररएको छ। 
राविय भवन िंवहता, १०५-२०७७ 

नेपालमा २०७२ िालमा िएको भकूबप,  ववित २५ वषथमा ववश्वका 
ववगभन्न देशमा िएका भकूबप, ववगभन्न मलुकुमा प्रचगलत भवन िंवहता  
एवं  यि िबबन्धमा िररएका ववगभन्न नयाँ अनिुन्धान, प्रववगध र ज्ञानको 
ववकािका आधारमा भकूबप प्रगतरोधी िरुजक्षत भवन गनमाथण िनथ भवन 
िंवहता १०५-२०७७ बनाएको हो। यि िंवहताले ववगभन्न वकगिमका 
गनमाथण िामग्री प्रयोि हनुे िरी िानादेजख अग्ला भवनहरुलाई भकूबप 
प्रगतरोधी बनाउनका लागि िनुथ पने इजन्िगनयररङ गडिाइनका लागि 
आवश्यक प्रकृया र मापदण्डहरु प्रदान िदथछ। यि िंवहताले स्र्ावपत 
इजन्िगनयररङ मान्यता र गिद्धान्त अनरुुप भकूबप प्रगतरोधी भवनको 
ववश्लषेण र गडिाइन ववगधलाई मािथदशथन िनथ मद्दत िदथछ। 
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४.७ अन्तराविय िजन्ध िबझौताहरू 

 

तागलका १८: अन्तराविय िजन्ध िबझौताहरू 

िजन्ध िबझौताहरू िबबजन्धत बुदँा 
िैववक ववववधता िबबन्धी 
महािजन्ध, िन ्१९९२ 

िन ् १९९२ मा वातावरण र ववकाि िबबन्धी िंयकु्त राििङ्घीय 
िबमेलन (ररयो "पथृ्वी जशखर" िबमेलन) को िमयपारी ५ िनु 
१९९२ का ददन िैववक ववववधता महािजन्ध हस्ताक्षरणका लागि खलुा 
िररयो र २९ गडिेबबर १९९३ देजख लाि ुभयो। िैववक ववववधतालाई 
व्यापकरूपमा िबबोधन िनथका लागि यो महािजन्ध एक मार 
अन्तरावष्टय िंयन्र हो। यि महािजन्धका ३ वटा उद्दशे्यहरूमा (क) 
िैववक ववववधताको िंरक्षण (ख) यिका िबपूरक अङ्गहरूको ददिो 
उपयोि र (ि) आनवंुजशक स्रोतहरूमा पहुँच र तीबाट प्राप्त हनुे लाभको 
पारदशी र िमन्यावयक बाँडर्ाँड रहेका छन।् िैववक ववववधता 
िंरक्षण, िन ् २००२ िबबजन्धत िबै िरोकारवालाको उच्च एवम 
िवक्रय िहभागिताका लागि उक्त िंयकु्त रावियिंघको आहवानमा 
प्रत्येक वषथ मे २२ का ददन अन्तराविय िैववक ववववधता ददवि 
िंिारभर मनाईदै आएको छ। प्रस्ताववत आयोिना गनमाथण तर्ा 
िञ्चालनको बखत यि िजन्ध र िजन्धको उद्दशे्यको पूणथ रूपमा पालना 
िररनेछ। 

िलवाय ु पररवतथन िबबन्धी 
िंयकु्त राििंजघय िंरचना 
महािजन्ध, १९९२ 

िलवाय ुपररवतथन िबबजन्ध िंयकु्त राििंजघय िंरचना महािजन्ध िन ्
१९९२ मे ९ मा न्यूयोकथ मा ग्रहण िररएको गर्यो। यि महािजन्धका 
३ वटा लक्ष्यहरूमा (क) िलवायू पररवतथनको िोजखम तर्ा अिरलाई 
उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, (ख) खाद्य उत्पादनमा कमी हनु नददन े
िरी िलवाय ुपररवतथनका प्रगतकूल प्रभावलाई अनकूुलन िने क्षमता 
अगभवृवद्ध िने र (ि) न्यून हररतिहृ ग्याँि उत्िैिन तर्ा िलवाय ु
िमानकूुलन ववकािमूलक कायथप्रणाली अनरुूप लिानी प्रवाह िने 
रहेका छन।् यि िबझौताको प्रभावकारी कायाथन्वयनका लागि 
ववकािोन्मखु रािलाई िहयोि िनुथ पने आवश्यकतालाई आत्मिात 
िदै िबै पक्षका प्रयत्न िमयको क्रमिँिै प्रिगतशील हनुेछन।् प्रस्ताववत 
आयोिना गनमाथण तर्ा िञ्चालनको चरणमा यि िजन्ध र िजन्धको 
उद्देश्यको पूणथ रूपमा पालना िररनेछ। 
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अन्तराविय श्रम िबबन्धी महािन्धीहरू 
Convention Concerning 

Forced or Compulsory 

Labor, 1930 (ILO 

Convention 29) 

अन्तराविय श्रम कायाथलयको पररचालक गनकायले िेनभेामा भेला भएर 
चौधौं अगधवेशन (१० िून १९३०) मा भेला भएको गर्यो र उक्त 
भेलामा िबिथस्ती वा िबिथस्ती श्रमको िबबन्धमा केही प्रस्तावहरु 
स्वीकृत िने गनणथय िरेको गर्यो, िनु एिेण्डाको पवहलो वस्तमुा 
िमावेश िररएको छ। ILO Convention 29 अन्तिथत ३३ वटा 
लेखहरू रहेका छन,् ििमध्ये लेख ३-२४ िबिथस्ती श्रम महािजन्ध, 
१९३० को प्रोटोकल २०१४ को धारा ७ बमोजिम हटाईएको छ। 

Convention concerning 

Equal Remuneration for 

man and Women Worker 

for Work of Equal 

Value,1951 (ILO 

Convention 100) 

अन्तराविय श्रम कायाथलयको पररचालक गनकायले िेनभेामा भेला भएर 
आफ्नो तेह्रौं अगधवेशन (६ िून १९५१) मा भेला भएको गर्यो र 
उक्त भेलामा िमान मूल्यका कामका लागि परुुष तर्ा मवहला 
श्रगमकका लागि िमान पाररश्रगमकको गिद्धान्तको िबबन्धमा केही 
प्रस्तावहरु स्वीकृत िने गनणथय िरेको गर्यो, िनु एिेण्डाको िातौं 
वस्तमुा िमावेश िररएको छ। ILO Convention 100 अन्तिथत १४ 
वटा लेखहरू रहेका छन।् लेख २ अनिुार, प्रत्येक िदस्यले 
पाररश्रगमकको दर गनधाथरण िनथका लागि िञ्चालनमा रहेका ववगधहरू, 
प्रवद्धथन र त्यस्ता ववगधहरूििँ मेल खाने िरी िबै श्रगमकलाई िमान 
मूल्यको कामका लागि परुुष तर्ा मवहला श्रगमकका लागि िमान 
पाररश्रगमकको गिद्धान्तको आवेदन िगुनजश्चत िनेछन।् यो गिद्धान्त 
राविय कानून वा गनयमावली, पाररश्रगमक गनधाथरणका लागि कानूनी 
रूपमा स्र्ावपत वा मान्यता प्राप्त यन्र, रोििारदाता र श्रगमकबीच 
िामूवहक िबझौता िस्ता माध्यमद्वारा लािू िनथ िवकन्छ। 

Convention concerning the 

Prohibition and Immediate 

Action for the Worst Forms 

of Child labor, 1999 (ILO 

Convention 182) 

अन्तरराविय श्रम कायाथलयको पररचालक गनकायले िेनेभामा भेला भएर 
१ िून १९९९ मा ८७ औ ंअगधवेशनमा भेला भएको गर्यो। ILO 

Convention 182 अन्तिथत १६ वटा लेखहरू रहेका छन,् ििमा बाल 
श्रम ववरूद्धको बस्तहुरू िमावेश िररएको छ। 

 
होटल गनमाथण तर्ा िञ्चालनका क्रममा मागर् उजल्लजखत नीगत ऐन, गनयम, गनदेजशका तर्ा 
कायथववगधका िारै् अन्य िान्दगभथक काननुहरू पालना िररनेछ। 
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पररच्छेद ५ : ववद्यमान वातावरणीय अवस्र्ा 

 
ववद्यमान वातावरणीय अवस्र्ाहरू िस्तै भौगतक, िैववक र िामाजिक-आगर्थक वातावरणको ववस्ततृ 
रूपमा यि खण्डमा व्याख्या िररएको छ। 

 

५.१ भौगतक वातावरण 

५.१.१ भौिोगलक अवस्र्ा, धरातलीय अवस्र्ा र भ–ूउपयोि 

प्रस्ताववत आयोिना लजुबबनी प्रदेश अन्तिथत रूपन्देही जिल्लाको गिद्धार्थनिर निरपागलकामा  

पदथछ। यि निरपागलकाले ३६.०३ विथ वक.गम. भ-ूभाि ओिटेको छ र िबमा १३ वटा 
वडाहरूमा ववभािन िररएको छ। प्रस्ताववत होटल रहने स्र्ान भौिोगलक रूपमा 
२७°३१'९.७७" उत्तरी अक्षांश र ८३°२६'५०.८७" पूवी देशान्तरमा अवजस्र्त छ। प्रस्ताववत 
होटल िमदु्री ितहबाट १०९ गम. उचाइमा अवजस्र्त छ। यि निरपागलकाको उत्तर तर्थ  
प्रस्ताववत आयोिना स्र्ल िमर्र िगमनमा अवजस्र्त छ। प्रस्ताववत होटल स्र्ान िमर्र भभूािमा 
पदथछ। 

 

५.१.२ भिूभथ तर्ा माटो 
प्रस्ताववत होटल आयोिना स्र्ल तराई क्षेरमा अवजस्र्त छ । भौिगभथक दृवष्टकोणले आयोिना 
क्षेर Indo-Gangetic Plain मा पदथछ । यि अन्तिथत बाउल्डर, कङ्कलोमरेट, स्याण्डस्टोन, बलौटे 
माटो (Coarse boulders, conglomerates with irregular beds and lenses of sandstones and thin 

intercalations of yellow brown grey sand clays) आदद प्रकारका ढुङ्गाहरू पाइन्छन ्। खानी 
तर्ा भ-ूिभथ ववभािले तयार िरेको आयोिनास्र्ल आिपािको क्षेरीय भ-ूिभथको नक्िा 
गनबनानिुार रहेको छ । 
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जचर 3 : होटल क्षरेको भौिगभथक नक्िा 
(स्रोतः खानी तर्ा भिूभथ ववभाि) 
 
५.१.३ भकूबपीय िोजखम 

भकूबपीय िोजखमका दृवष्टकोणले िमग्र नेपाल उच्च िोजखमयकु्त क्षेरमा पदथछ। नेपालको उच्च 
भकूबपीय िोजखम चलायमान टेक्टोगनक प्लेट (Movement of Tectonic Plate) का कारण हनु े
िरेको छ ििका कारण पूवथ पजश्चम रै्गलएको वहमालयका ववगभन्न स्र्ानमा िवक्रय र्ल्टहरू 
(Active Faults) को गनमाथण भएका छन।् मेन िेण्ट्रल थ्रस्ट (Main Central Thrust), मेन 
बाउण्ड्री थ्रस्ट (Main Boundary Thrust) र वहमालयन फ्रण्टल थ्रस्ट (Himalayan Frontal 

Thrust) को उपजस्र्गतले भकूबपीय िोजखमलाई र्प बढाएको छ। पगछल्लो िमयमा िोरखा 
केन्द्र गबन्द ुबनाएर २०७२ िाल बैशाख १२ िते िएको ७.८ रेक्टर स्केल क्षमताको भकूबप 
र त्यि पगछका पराकबपनले नेपालमा कररब ८,६०० िनाको मतृ्य ुर कररब २०,००० िना 
घाइते बनाएको गर्यो भने ५० लाख भन्दा बढी घरहरूमा क्षगत भएको गर्यो। होटल र यिको 
वरपरको क्षेरमा िो भकूबपले उल्लेखनीय क्षगत निरेको पाइयो। 

 

वव.िं. १९९० िाल र वव.िं. २०४५ िाल पगछ वव.िं. २०७२ िालमा नेपाल ठुलो भकूबपहरू 
आएको गर्यो। यो पगछल्लो िमयमा िोरखा केन्द्र गबन्द ुबनाएर २०७२ िाल बैशाख १२ िते 
िएको ७.८ रेक्टर स्केल क्षमताको भकूबप र त्यि पगछका पराकबपनले नेपालमा ८,६०० 

N 
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िनाको मतृ्य ुर कररब २०,००० िना घाइते बनाएको गर्यो भन े५० लाख भन्दा बढी घरहरूमा 
क्षगत भएको गर्यो। 

 

 

जचर 4: भकूबपीय िोजखम नक्िा 
(स्रोत: राविय भकूबप मापन तर्ा अनिुन्धान केन्द्र) 
 
भकूबप एक प्राकृगतक प्रकोप हो ििले िनधनमा क्षगत परु् याउनकुा िारै् आगर्थक ववकािमा पगन 
अवरोध गििथना िदथछ। तिर्थ कुनै पगन ववकािका आयोिना आरबभ िनुथपूवथ आयोिना स्र्लको 
भकूबपनशीलताको अध्ययन िनथ िरूरी छ। मागर्को जचर ४ अनिुार प्रस्ताववत होटल क्षेरमा 
भकूबप िान िक्ने िबभावना न्यून रहेको छ। 

 
५.१.४ िलवाय,ु तापक्रम र वषाथ 
नेपालको पाइने मौिमी क्षेरहरूको ववजशष्टीकरणका दृवष्टकोणले प्रस्ताववत आयोिना क्षेर 
रूपन्देहीमा उष्ण वकगिमको िलवाय ुपाइन्छ। प्रस्ताववत आयोिनादेजख कररब ३ वक.गम. दजक्षण-

पजश्चममा अवजस्र्त िौतम बदु्ध अन्तराथविय ववमानस्र्लगभर रहेको मौिम स्टेशनमा मापन िररएको 
िल तर्ा मौिम िबबन्धी िूचकहरू यि प्रकार रहेको छ: 
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तागलका 19: होटल क्षरेको तापक्रम, वषाथ र आद्रथता 

िाल 
(िन)् 

तापक्रम (°C) 
वावषथक बिाथत 

(mm) 

िापेजक्षत आद्रता 
न्यूनतम अगधकतम औित गबहान ८:४५ 

बिे 

िाझँ ५:४५ 
बिे 

२०१३ १९.१ ३०.७ २४.९ - - - 
२०१४ १९.० ३०.६ २४.८ १५५१.३ ९२.३ ६३.६ 

२०१५ १९.३ ३०.९ २५.१ १३३५.२ ९३.९ ६४.० 

२०१६ १९.४ ३१.६ २५.५ १६०४.८ ९०.१ ६२.६ 

२०१७ १९.१ ३१५ २५.३ १७१७.२ ९०.२  

(स्रोतः नेपालको वातावरणीय तथ्याङ्क, २०१९ (िल तर्ा मौिम ववज्ञान ववभाि, भैरहवा एयरपोटथ केन्द्र, केन्द्र नं 
७०५, २७.३१° उत्तरी अक्षांश, ८३.२६° पूवी देशान्तर, १०९ गमटर उचाइ)) 
 
५.१.५ वाय ुप्रदूषणको अवस्र्ा 
प्रस्ताववत आयोिना स्र्लको वायकुो िणुस्तर मापन निररएता पगन यिको वरपर कुनै उद्योिहरू 
नभएको, आिपािका क्षेरमा वाय ुप्रदूणका उल्लेखनीय स्रोतहरू नरहेको र बस्ती पगन नभएकोले 
वाय ुप्रदूषण न्यून रहेको छ। 

 
५.१.६ ध्वगनको स्तर मापन 

ध्वगनको ववद्यमान स्तरका गनजबत होटल स्र्लमा ध्वगन मापक यन्र मार्थ त मापन िररएको 
गर्यो। ध्वगनको न्यूनतम (Lmin), अगधकतम (Lmax) र औित (Leq) स्तर ५ िेकेण्डको 
अन्तरालमा १० गमनेटिबम गलइएको गर्यो। ध्वगन मापनको नगतिालाई गनबन तागलकामा प्रस्ततु 
िररएको छ: 
 

तागलका 20: आयोिना स्र्लमा ध्वगनको स्तर  

ध्वगनको स्तर ध्वगनको मारा 
अगधकतम (Lmax) ६४.८ डेगिबल 

न्यूनतम (Lmin) ४३.२ डेगिबल 

औषत (Leq) ५३.९ डेगिबल 

(स्रोत: स्र्लित िवेक्षण, २०७८) 
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ध्वगन िबबन्धी राविय मापदण्ड, २०१२ ले शान्त क्षेरको लागि ध्वगनको औषत (Leq) स्तर 
५० डेगिबल तोकेको छ। आयोिना स्र्लमा ध्वगनको औषत (Leq) स्तर ४३.८ डेगिबल रहेको 
पाइयो। ध्वगन मापन िदाथको िमयमा आयोिना स्र्लमा ध्वगनका मखु्य स्रोतहरूमा चराहरूको 
जचववथराहट, मोटरिाइकल/िाडी िडु्दा गनस्केका आवाि, मानव गिजिथत ध्वगन आदद रहेको छ। 

 
५.१.७ िलाधार के्षर  

गिद्धार्थनिर निरपागलकामा पानी गनकािको लागि डण्डा खोला (कररब ८ वकलोगमटर पूवथ), 
गतनाउ नदी  र घािरा खोला रहेका छन।् यिका िारै् यि क्षेरमा अरू चारवटा िाना खोलाहरू 
रहेका छन,् ििको पानी खेतहरूमा प्रयोि िररन्छ। यी चार खोलामध्ये एक घािरा खोलामा 
गमगिन्छ भने अरू तीन डण्डा खोलामा गमगिन्छ। गिद्धार्थनिर निरपागलका तराईको िमर्र 
भभूािमा अवजस्र्त रहेको छ, िहा ँमनिनुको िमयमा बाढीको उच्च िोजखम हनु्छ।  
 
५.२ िैववक वातावरण 

प्रस्ताववत आयोिना बन्न े स्र्लमा हाल कुनै प्रयोिनमा नआएको खाली िगमन रहेको छ। 
आयोिना स्र्ल वरपर पाइने वनस्पगत तर्ा िीविन्तकुो बारेमा तल उल्लेख िररएको छ।  

 
५.२.१ वनस्पगत 

प्रस्ताववत आयोिना क्षेर उष्ण िलवाय ु हनुे क्षेर हो। वनस्पगतको उपजस्र्गतको वहिाबले 
आयोिना क्षेर नजिकै पाइने रूखहरूका ववगभन्न प्रिागतहरूमा अबबा (Psidium guajava), वपपल 
(Ficus religiosa), दवदवे (Garuga pinnata), डुम्री (Ficus racemosa), रोवहणी (Mallotus 

philippensis) आदद हनु।् कृवषका हकमा धान (Oryza sativa), मकै (Zea mays), िहुँ (Triticum 

aestivum), बोडी (Phaseolus vulgaris), तोरी (Brassica rapa), तील (Sesamum orientale), 

बदाम (Arachis hypogaea), मिुरुो (Lens culinaris), चना (Cicer arientinum), आपँ 
(Mangifera indica), केरा (Musa paradisiaca) का िारै् िाििब्िीहरू िमेत रहेका छन।् 

 
५.२.२ िीव िन्त ुतर् चराहरू 

प्रस्ताववत आयोिना क्षेर नजिकै स्याल (Canis aureus), फ्याउरो (Vulpes bengalensis), वन 
गबरालो (Felis chaus), न्याउरीमिुा (Herpestes javanicus), खरायो (Lepus nigricollis) आदद 
िस्ता वन्यिन्तहुरू कवहलेकाँही देजखन े स्र्ानीयहरूको भनाई छ। चराहरूको हकमा 
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स्र्ानीयहरूको अनिुार ििुा (Psittacula eupatria), काि (Corvus splendens), िौंर्ली (Apus 

affinis), ढुकुर (Streptopelia tranquebarica), कोइली (Clamator coromandus), लाटोकोिेरा 
(Glaucidium cuculoides) आदद पाइन्छन।्   

 
५.३ िामाजिक-आगर्थक तर्ा िासं्कृगतक वातावरण 

५.३.१  प्रस्तावबाट प्रभाववत के्षर 

प्रस्ताववत आयोिना गिद्धार्थनिर निरपागलकाको बदु्धचोकदेजख कररब ४०० गमटर पजश्चममा 
रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिनादेजख दजक्षणमा भैरहवा-लजुबवनी िडक, उत्तर र पूवथमा बाटो 
रहेको छ भने पजश्चममा जशक्षा कायाथलय रहेको छ। यि आयोिनाको प्रभाववत क्षेरमा ४५ 
घरपररवारहरूको रहेका छन।् प्रभाववत घरपररवारहरूको वववरण तल तागलकामा प्रस्ततु िररएको 
छ। 
 
क. घरधरुी तर्ा िातिागत 

आयोिनाबाट प्रभाववत क्षरेमा ६ िातिागतका घरपररवारहरू रहेका छन।् आयोिना प्रभाववत 
क्षेरमा ब्राबहण, र्ारू, मिर, नेवार, क्षेरी र मारवाडी िागतको घरपररवारहरू रहेको पाइयो। 
तल तागलकामा प्रभाववत क्षेरका घरपररवारहरूको िागत तर्ा घरिंख्या प्रस्ततु िररएको छ । 
 

तागलका 21: प्रभाववत क्षरेका घरधरुी तर्ा िातिागत 

 

क्र.िं. 
 

िागत 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे 

घर िंख्या प्रगतशत घर िंख्या प्रगतशत 

१ ब्राबहण ५ ५५.५६ ११ ६४.७१ 

२ मिर १ ११.११ १ ५.८८ 

३ नेवार २ २२.२२ ० ०.०० 

४ र्ारू १ ११.११ ० ०.०० 

५ क्षेरी ० ०.०० २ ११.७६ 

६ मारवाडी ० ०.०० ३ १७.६५ 

कुल घरिंख्या ९ १०० १७ १०० 

(स्रोत: स्र्लित िवेक्षण, २०७८) 
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ख. िनिंख्या 
आयोिना प्रस्ताववत क्षेरको प्रभाववत क्षेरमा िबै भन्दा धेरै िनिंख्या ब्राबहणको रहेको छ भने 
दवैु क्षेरमा मवहलाको तलुनामा परुूषको िनिंख्या कम रहेको छ। तल तागलकामा आयोिना 
प्रभाववत क्षेरको िनिंख्या वववरण प्रस्ततु िररएको छ । 

 

तागलका 22: प्रभाववत क्षरेका िनिंख्या 

 

क्र.िं. 
 

िागत 

प्रत्यक्ष  प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष  प्रभाववत क्षरे 

िनिंख्या परुूष मवहला िनिंख्या परुूष मवहला 
१ ब्राबहण २१ ९ १२ ५० २४ २६ 

२ मिर ४ १ ३ ४ २ २ 

३ नेवार ६ ३ ३ ० ० ० 

४ र्ारू ५ ३ २ ० ० ० 

५ क्षेरी ० ० ० १२ ६ ६ 

६ मारवाडी ० ० ० १२ ६ ६ 

कुल िनिंख्या ३६ १६ २० ७८ ३८ ४० 

(स्रोत: स्र्लित िवेक्षण, २०७८) 
 
ि. िाक्षरता जस्र्गत  

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरमा माध्यगमक ववद्यालयिबम पढेका िनिंख्या धेरै रहेका छन ्भने अप्रत्यक्ष 
प्रभाववत क्षेरमा माध्यगमक स्तर र उच्च जशक्षा हागिल िने िनिंख्या प्रगतशत बराबर रहेको 
छ। तल तागलकामा प्रभाववत क्षेरका बागिन्दाहरूको िाक्षरता जस्र्गत प्रस्ततु िररएको छ । 

 

तागलका 23: िाक्षरता जस्र्गत 

  

क्र.िं. 
  

िाक्षरता 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  

िनिंख्या प्रगतशत िनिंख्या प्रगतशत 

१ नाबालक ५ १३.८९ ९ ११.५४ 

२ गनरक्षर १ २.७८ ६ ७.६९ 

३ िाक्षर ४ ११.११ १२ १५.३८ 

४ प्रार्गमक जशक्षा ७ १९.४४ १३ १६.६७ 

५ माध्यगमक जशक्षा १२ ३३.३३ १९ २४.३६ 

६ उच्च जशक्षा ७ १९.४४ १९ २४.३६ 
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  िनिंख्या  ३६ १०० ७८ १०० 

(स्रोतः स्र्लित अध्ययन, २०७८) 
 
घ. प्रस्तावबाट प्रभाववत बागिन्दाहरूको िग्िामा स्वागमत्व 

प्रस्तावबाट प्रभाववत क्षेरमा दईु कठ्ठा भन्दा मागर् िग्िा कुनै घरपररवारको नभएको पाइयो । 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरमा दि धरुदेजख एक कठ्ठािबम िग्िा हनुे घरपररवार धेरै रहेका छन ्भन े
अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरमा घर मारै हनुे घरपररवारहरू धेरै रहेका छन ् । तल तागलकामा 
प्रस्तावबाट प्रभाववत घर पररवारहरूको िग्िामा रहेको स्वागमत्व जस्र्गत प्रस्ततु िररएको छ । 

 

तागलका 24: िग्िामा स्वागमत्व 

  

क्र.िं. 
  

िग्िामा स्वागमत्व 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  

घरपररवार प्रगतशत घरपररवार प्रगतशत 

१ घर मारै ३ ३३.३३ ८ ४७.०६ 

२ १० धरुदेजख १ कठ्ठािबम ४ ४४.४४ ४ २३.५३ 

३ १ कठ्ठादेजख मागर् २ कठ्ठािबम २ २२.२२ ५ २९.४१ 

  घर िंख्या ९ १०० १७ १०० 

(स्रोतः स्र्लित अध्ययन, २०७८) 
 

ङ.  मखु्य पेिा 
प्रत्यक्ष तर्ा अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षेरका अगधकांश घरपररवारहरूको मखु्य पेिा व्यापार रहेको छ। 
तल तागलकामा प्रभाववत घरपररवारहरूको मखु्य पेिा प्रस्ततु िररएको छ। 

 तागलका 25: मखु्य पेिा 

  

क्र.िं. 
  

मखु्य पेिा 
प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  

घरपररवार प्रगतशत घरपररवार प्रगतशत 

१ िेवा ३ ३३.३३ ३ १७.६५ 

२ व्यापार ५ ५५.५६ १० ५८.८२ 

३ वैदेजशक रोििारी १ ११.११ ४ २३.५३ 

   घर िंख्या  ९ १०० १७ १०० 

(स्रोतः स्र्लित अध्ययन, २०७८) 
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च. प्रस्तावबाट प्रभाववत बागिन्दाहरूको वावषथक आय 

आयोिना प्रस्तावबाट प्रत्यक्ष प्रभाववत अगधकांश बागिन्दाहरूको आय दईु लाखिबम रहेको छ 
भने अगधकांश अप्रत्यक्ष प्रभाववत घरपररवारहरूको आय दईु लाखदेजख चार लाखिबम रहेको 
छ। तल तागलकामा प्रभाववत घरपररवारहरूको वावषथक आय प्रस्ततु िररएको छ । 

 

तागलका 26: वावषथक आय वववरण 

  

क्र.िं. 
  

वावषथक आय 

प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे  

घरपररवार प्रगतशत घरपररवार प्रगतशत 

१ २ लाखिबम ४ ४४.४४ ७ ४१.१८ 

२ २ लाखदेजख ४ लाखिबम २ २२.२२ ८ ४७.०६ 

३ ४ लाखदेजख मागर् ३ ३३.३३ २ ११.७६ 

  घर िंख्या  ९ १०० १७ १०० 

(स्रोतः स्र्लित अध्ययन, २०७८) 
 

छ. प्रस्तावबाट प्रभाववत बागिन्दाहरूको वावषथक व्यय 

प्रस्तावबाट प्रभाववत दवैु क्षेरका बागिन्दाहरूको मखु्य खचथ खाद्यान्नमा हनुे देजखएको छ। तल 
तागलकामा प्रभाववत घरपररवारहरूको वावषथक खचथ वववरण प्रस्ततु िररएको छ । 

 

तागलका 27:वावषथक व्यय वववरण 

क्र.िं. खचथ प्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाववत क्षरे 

१ खाद्यान्न २१.५४ २२.४३ 

२ कपडा १३.४१ ११.९८ 

३ जशक्षा १५.९१ १९.५४ 

४ स्वास्थ्य १७.३२ ११.७७ 

५ यातायात १२.४३ १३.३२ 

६ चाड/पवथ १६.७६ १७.०९ 

७ अन्य २.६३ ३.८७ 

   घर िंख्या   १०० १०० 

(स्रोतः स्र्लित अध्ययन, २०७८) 
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ि. खानपेानीको स्रोत तर्ा िरिर्ाइ 

प्रस्ताववत आयोिनाको प्रभाववत क्षेरका िबै घरधरुीहरूमा निरपागलकाबाट ववतररत खानेपानीको 
िवुवधा रहेको छ भने केही घरहरूमा वैकजल्पक खानेपानीको स्रोतका लागि इनार तर्ा 
चापाकलको पगन प्रयोि िररन्छ। िारै् िबै घरधरुीहरूमा आधगुनक शौचालयको िवुवधा रहेको 
छ। 

 
झ. ऊिाथको स्रोत 

ञआयोिना प्रभाववत क्षेरमा खाना पकाउनका लागि िबै घरपररवारहरूले एल.पी. ग्याँि प्रयोि 
िदथछन ्भने नेपाल ववद्यतु प्रागधकरणद्वारा ववतररत राविय प्रशारण लाइनको गबिलुीबाट पगन खाना 
पकाउने िदथछन।् बत्तीका लागि प्रभाववत क्षेरमा नपेाल ववद्यतु प्रागधकरणद्वारा ववतररत राविय 
प्रशारण लाइनको गबिलुीको िवुवधा रहेको छ (स्रोतः स्र्लित अध्ययन, २०७८)। 
 
५.३.२  िासं्कृगतक वातावरण 

आयोिनाबाट प्रभाववत अगधकांश घर पररवारहरू वहन्द ु धमाथवलबवी रहेका छन।् आयोिना 
प्रभाववत घरपररवारहरू ववशेष िरेर दशैं, गतहार, िनैपूजणथमा, कृष्णिन्माष्टमी, छठ, माघी, 
र्ािपूुगनथमा मनाउने िदथछन।् आयोिना प्रभाववत क्षेरमा कुनै धागमथक तर्ा िांस्कृगतक 
मठमजन्दरहरू नरहेको भएतापगन आयोिनाबाट प्रभाववत क्षेरबाट कररव १०० गमटर दजक्षणमा 
एक मदरिा र एक मजस्िद रहेको छ भने प्रस्ताववत आयोिनाबाट ४०० गमटर पजश्चममा एक 
जशव मजन्दर र ४०० गमटर पूवथमा दिुाथ मजन्दर रहेको छ। प्रस्ताववत आयोिनाबाट कररव १५ 
वकलोगमटर पजश्चममा िौतम बदु्ध िन्मस्र्ल लजुबबनी रहेको छ (स्रोतः स्र्लित अध्ययन, 
२०७८)। 
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पररच्छेद ६ : प्रस्ताव कायाथन्वयनका ववकल्पहरू 

 
वैकजल्पक ववश्लषेण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको एक महत्वपूणथ अंि हो। आयोिनािँि 
िबबजन्धत ववगभन्न पक्षहरूको ववकल्प ववश्लषेणको मखु्य उदे्दश्य भनेको ववकाि गनमाथणका कायथहरू 
िदाथ िकारात्मक प्रभावहरूलाई बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरू कम हनुे प्रकारको 
वक्रयाकलापलाई अंिीकार िनुथ हो। यि अध्यायमा गनबन िगतववगधहरू अन्वेषण िररएको छ। 

  
६.१  कायथ ववकल्प 

नेपालमा होटल/ररिोटथ र लि उद्योिलाई नेपाली अर्थतन्रको ववकािको आधार मागनन्छ। 
देशमा होटलहरूको स्र्ापना र िञ्चालनले राविय अर्थतन्रलाई राम्रो बनाउँदछ र दक्ष तर्ा 
कुशल िनशजक्तको रोििारी गििथना िदथछ। होटल/ररिोटथको गनमाथण र िञ्चालनले वरपरको 
वातावरणमा कुनै उच्च िोजखम परु् याउँदैन। तिर्थ यि होटलको गनमाथण तर्ा िञ्चालन आवश्यक 
रहेको छ। 

  
६.२  वैकजल्पक आयोिना स्र्ान 

प्रस्ताववत होटल कुनै पगन ऐगतहागिक, िांस्कृगतक र धागमथक महत्त्व रहेको स्र्ानमा पदैन। िारै् 
प्रस्ताववत होटलको गनमाथण तर्ा िञ्चालनले वररपररको वातावरणमा पने प्रभावहरू न्यूनीकरण 
िनथ िवकने भएकोले आयोिना स्र्लमा होटल गनमाथण र िञ्चालनको लािी उपयकु्त भेवटयो। 
पयाथवरणको रूपमा कुनै पगन ठुलो वातावरणीय प्रभावको पररकल्पना िररएको छैन। 

  
६.३  वैकजल्पक ऊिाथ  

ऊिाथ खपत र िलवाय ु पररवतथनको बढ्दो जचन्तालाई ध्यानमा राख्दै प्रस्ताववत आयोिनाले 
वैकजल्पक ऊिाथ िंिाधनहरू अर्ाथत ् िौयथ ऊिाथ िार्िारै् राविय ववद्यतु प्रागधकरणको गग्रड 
लाइनहरू र एल.पी.िी. गिगलन्डरहरूको माध्यमबाट ऊिाथको माि पूरा िने लक्ष्य राखेको छ। 

  
६.४  वैकजल्पक िाधनहरू 

पानीको बोतलहरू पनुभथरण िने अभ्याि वा प्लाजस्टकको बोतलको िट्टा गिलाि/जस्टलको 
बोतलहरू प्रयोि िरेर पाहनुाको आवश्यकता अनिुार पनुभथरण र पनुः प्रयोि िने अभ्यािहरू 
अनिुरण िनथ िवकन्छ। वैकजल्पक िंिाधन अपनाउँदा बिैँचाबाट गनस्केको झारपातलाई 
कबपोस्टमा रूपान्तरण िनथ िवकन्छ। यी प्रवक्रयाहरू अपनाउँदा होटलबाट गनस्कन ेर्ोहोरको 
मारा कम हनु्छ र यिले वातावरण िर्ा राख्नमा केही हदिबम मद्दत परु् याउँछ।  
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पररच्छेद ७ : प्रस्ताव कायाथन्वयन िदाथ वातावरणमा पने खाि प्रभाव 

 
अध्ययन टोलीद्वारा होटल गनमाथण तर्ा िञ्चालन चरणको बखत प्रभावहरूको पवहचान र पूवाथनमुान 
उपजस्र्त कायथ/िगतववगधहरूलाई उजचत ध्यान ददएर िररएको छ। दवैु िकारात्मक तर्ा 
नकारात्मक प्रभावहरूको अध्ययन र ववश्लषेण िररएको छ। िबभाववत प्रभावहरूलाई तीन पक्षमा 
ववभािन िररएको छः भौगतक, िैववक, िामाजिक-आगर्थक र िांस्कृगतक वातावरण। पूवाथनमुागनत 
वातावरणीय प्रभावहरूलाई पररमाण, िीमा र अवगधको आधारमा वातावरण िंरक्षण गनयमावली, 
२०७७ मा ददइएका ददशा गनदेशहरूको आधारमा मूल्याङ्कन िररएको छ। ववशेषज्ञको मूल्याङ्कन 
बाहेक अन्य त्यस्तै िमान आयोिनाहरूबाट आएका अनभुवहरूलाई वातावरणीय प्रभावहरूको 
पूवाथनमुानका लागि उपकरणको रूपमा पगन गलईएको छ। 

 
७.१ िकारात्मक प्रभाव 

अ. गनमाथण चरण 

क. रोििारीको अविर 

प्रस्ताववत होटलको गनमाथण चरणमा ववगभन्न योग्यता भएका दैगनक कररब ३० िना िनशजक्तको 
आवश्यकता हनु ेअनमुान िररएको छ। गनमाथण चरणमा आवश्यक िनशजक्तका लागि स्र्ानीय 
िमदुायबाट दक्षता अनरुूप प्रार्गमकता ददइनेछ। यिले स्र्ानीय िमदुायमा रोििारीको अविर 
ववृद्ध िनुथका िारै् िामदुावयक आगर्थक ववकािमा टेवा परु् याउनाले होटल र स्र्ानीय बीच भावी 
ददनहरूमा राम्रो िबबन्ध स्र्ापना िनथ मद्दत िनेछ। 

 
आ. िञ्चालन चरण 

क. रोििारीको अविर 

होटल पूणथ िञ्चालन प्रश्चात ववगभन्न योग्यता भएका कररब ८० िना िनशजक्तको आवश्यकता 
हनु ेअनमुान िररएको छ। आवश्यक िनशजक्तका लागि स्र्ानीय िमदुायबाट दक्षता अनरुूप 
प्रार्गमकता ददइनेछ। त्यस्तै भववष्यमा पगन स्र्ानीय मागनिहरूले क्षमता अनरुूप रोििारी पाउन े
छन ्र स्र्ानीय अर्थव्यवस्र्ा बढाउन यि होटलले मद्दत परु् याउनेछ। 
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ख. पयथटन ववकाि 

प्रस्ताववत होटलको गनमाथण तर्ा िञ्चालन यि क्षेरको िमग्र ववकािको िरुूवागत कदम हनुे र 
यिले िदाथ अरू पवुाथधारमा ववकाि िने आशा िररएको छ, ििले िदाथ यि क्षेरको पयथटन 
ववकािमा ठुलो र्ड्को माने िमेत अनमुान िनथ िवकन्छ। 

 
ि. रािस्व िङ्कलन 

होटल िञ्चालनबाट स्र्ानीय गनकायको रािस्वमा ववृद्ध हनु्छ भन ेहोटल वरपरका मागनिहरूलाई 
पिलहरू र हस्तकला (स्र्ानीय िांस्कृगतक कलात्मक िामग्री) बिारहरू िञ्चालन िने अविर 
प्रदान िदथछ र गतनीहरूलाई िीववकोपािथन िनथ मद्दत िदथछ। कमथचारीको रूपमा कायथरत 
स्र्ानीयले आफ्नो िीववका चलाउने अविर पाएका छन।् ििले स्र्ानीय अर्थव्यवस्र्ा ववृद्ध िनथ 
मद्दत िदथछ। त्यस्तै िवुवधािनक होटलको िञ्चालनले देशलाई पयथटनबाट आय आिथन िनथ 
लाभाजन्वत िदथछ। 

 
घ.  िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय िमदुायका लागि िररन ेिहयोि 

प्रस्ताववत होटलले िञ्चालनको शरुुदेजख नै िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय िमदुायका 
लागि िहयोिको िगतववगधहरू िने प्रगतबद्धता िदथछ। प्रस्तावकले धेरै िामाजिक कायथक्रम, 

िािरूकता अगभयान तर्ा पयाथवरण िंरक्षण अगभयान आददका लागि बिेट ववगनयोिन िनेछ। 
त्यस्ता कायथक्रमहरूमा स्वास्थ्य, जशक्षा, पानी आपूगतथ र िरिर्ाइ, धागमथक र िांस्कृगतक िबपदा 
िंरक्षण िनथ िहयोि, नजिकको पहुँच िडकहरूको ममथतका लागि लाित ववगनयोिन आदद 
िमावेश छन।् 

 
७.२ नकारात्मक प्रभाव 

७.२.१  भौगतक वातावरण  

अ. गनमाथण चरण 

क. भगूम प्रयोिमा पररवतथन 

भवनको गनमाथणले यि क्षरेको भगूम प्रयोि ढाँचा पररवतथन िदथछ। यि प्रभावलाई पररमाणमा 
न्यून, स्र्ानीय र मध्यमकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 
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ख. वाय ुप्रदूषण 

गनमाथण चरणको अवगधमा वायकुो िणुस्तरमा हनुे ववृद्ध िबभाववत प्रभाव हो। िाइट जक्लयरेन्ि, 
गनमाथण उपकरणहरूको प्रयोिबाट उत्पन्न हनुे धलुो वाय ुप्रदूषणको प्रमखु अंश हो। त्यस्तै गनमाथण 
िामग्रीहरू ढुवानी िनथ आवश्यक िवारी िाधनहरू, गनमाथण उपकरणहरूको िञ्चालन िस्तै 
कन्क्रीटको गमश्रण, ब्याजचङ्ग प्लान्ट्ि, भाइबे्रटरहरू इत्याददले वाय ु उत्ििथन बढाउने अपेक्षा 
िररएको छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्लित र अल्पकालीन 
अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
ि. िल प्रदूषण 

ितह र भगूमित पानी प्रदूषण गनमाथणको क्रममा हनुे प्रमखु प्रभावहरू हनु।् गनमाथण जशववर, 

ब्याजचङ्ग प्लान्ट, गमश्रण क्षरेबाट र्ोहोर पानी उत्पादन हनु्छ। त्यस्तै, प्रयोि िररएको ईन्धन 

इत्याददले र्ोहोर पानीको प्रवाहमा तेल र ग्रीि िामग्री बढाउन िक्छ। िबै गनमाथण िबबन्धी 
िगतववगधहरू िंलग्न गनमाथण स्र्लमा िीगमत हनुे भएकोले पानीको स्रोतमा कुनै ठुलो अिर नहनु े
अनमुान छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्लित र अल्पकालीन अवगधको 
रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
घ. ध्वगन प्रदूषण 

ध्वगन प्रदूषण गनमाथण कायथमा हनु ेमखु्य प्रदूषणहरू मध्ये एक मागनन्छ। उच्च ध्वगनले िामान्य 
रूपमा मौजखक कुराकानी र गनद्रामा प्रभाव पादथछ। ववगभन्न गनमाथण िगतववगधहरूको कारण 

प्रस्ताववत होटल क्षेरको छेउछाउमा ध्वगन प्रदूषण हनु िक्नेछ। त्यस्तै गनमाथण िामग्रीका 
ढुवानीका लागि प्रयोि हनुे गनमाथण िवारीहरूले पगन आयोिना क्षेरमा ध्वगन बढाउँछन।् यि 
प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्लित र अल्पकालीन अवगधको रूपमा 
विीकरण िररएको छ। 

 
ङ. पानीको माि र खपत 

प्रस्ताववत आयोिनाको गनमाथणका लागि र्ाउण्डेशन, कजन्क्रवटंि, पखाथलको गनमाथण आददका क्रममा 
दैगनक १५,००० गलटर पानी चावहन ेअनमुान िररएको छ। यिका लागि निरपागलकाबाट 
ववतररत पानी प्रयोि िररनेछ र अपिु भएमा मार भगूमित पानीको प्रयोि िररनेछ। यिको 
कारण भगूमित पानीको ितह घट्ने िबभावना रहेको छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, 
पररमाणमा न्यून, स्र्लित र अल्पकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 
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च. ठोि तर्ा तरल र्ोहोर व्यवस्र्ापन 

गनमाथण चरणको अवगधमा ठोि र्ोहोरहरू िस्तै इट्टाका टुक्राहरू र टुटेको टाइलहरू, गनमाथण 
िामग्री िस्तै बालवुा, गिमेन्ट र प्यावकंि िामग्री, र्नीचर िेटअपबाट काठको टुक्राहरू र धलुो, 
पेन्ट, PVC र र्लाम स्क्राप आदद हनु।् यस्ता र्ोहोरहरूको अप्रबजन्धत व्यवस्र्ापनले क्षेरको 
पयाथवरणीय स्वास्थ्य तर्ा िौन्दयथलाई अिर िनथ िक्दछ भने कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न 
िक्छ। त्यस्तै गनमाथण चरणमा तरल र्ोहोरको रूपमा बालवुा गमजश्रत पानी, शौचालयबाट 
गनस्कन ेपानी आदद हनु।् यी तरल पदार्थको अप्रबजन्धत व्यवस्र्ापनले भगूमित पानी र नजिकैको 
पानीको स्रोतमा प्रदूषण हनु िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्लित 
र अल्पकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
छ. अगधक ऊिाथ आवश्यकता 

गनमाथण चरणको बखत ऊिाथ खपत अगधक हनु िक्छ। गडिेल िेनरेटर र िवारीिाधनका लागि 
गडिेलको खपत, प्रशािगनक ऊिाथ उपभोि, आदद गनमाथण चरणमा ऊिाथ खपतका प्रमखु स्रोतहरू 
हनु।् यिले स्र्ानीय ऊिाथ आपूगतथमा दबाब ददने उच्च ऊिाथ खपत िदथछ। यि प्रभावलाई 
प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको 
छ। 

 
ि. प्रकोप िबबन्धी प्रभाव 

गनमाथण चरणको अवगधमा भकूबप, आिलािी र इलेजक्ट्रक िटथ िवकथ ट िस्ता आपतले कामदारहरू 
र गनमाथण स्र्लिँिै नजिकका क्षेरहरूमा अिर पानथ िक्छ। नजिकै कुनै पगन नदी वा खोला 
नभएको कारण बाढीको िोजखम रहेको छैन। ववद्यतुीय िटथ िवकथ ट वा गनमाथण चरणमा 
कामदारहरूको लापरवाहीको कारण आिोको िोजखम हनु िक्छ। यि प्रभावलाई अप्रत्यक्ष 
प्रकृगतको, पररमाणमा उच्च, स्र्लित र अल्पकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
झ. गनमाथण िामग्रीको ढुवानी तर्ा व्यवस्र्ापन िबबन्धी चनुौती 

गनमाथण चरणमा आवश्यक हनुे ववगभन्न गनमाथण िामग्रीको अव्यवजस्र्त ढुवानी तर्ा व्यवस्र्ापनले 
होटल क्षेर पररिर तर्ा वरपर रहेका बागिन्दाहरूलाई अिर पनथ िक्दछ। यि प्रभावलाई 
प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्ान ववशेषदेजख स्र्ानीय र अल्पकालीन अवगधको रूपमा 
विीकरण िररएको छ। 
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आ. िञ्चालन चरण 

क. ठोि र्ोहोर उत्पादनिँि िबबजन्धत प्रभाव 

होटलको ठोि र्ोहोर प्रायः दवैु वकगिम (िैववक र अिैववक) को हनु्छ। त्यस्ता र्ोहोरहरूमा 
खानाको र्ोहोर, काििको र्ोहोर र उपभोक्ता प्याकेजिंि र्ोहोर हनु्छन,् ििमध्ये बहिंुख्यक 
िैववक र्ोहोर हनु्छ। पाहनुाहरूको र्ोहोर बाहेक, भान्िाको र्ोहोर होटलको कुल र्ोहोरको 
िबैभन्दा ठुलो अंश हो। प्रशािगनक र हाउिकीवपंि ववभािबाट उत्पन्न भएको र्ोहोरहरू कािि, 

रु्टेका भाँडा तर्ा शीशा, लिुा र टावल आदद हनु।् होटल पूणथ पररचालनको क्रममा कुवहन ेर 
नकुवहन ेर्ोहोर िरी २७२.५ के.िी. र्ोहोर प्रगतददन उत्पादन हनुे आकलन िररएको छ। यी 
बाहेक आवगधक ममथत िदाथ टुवक्रएको वा प्रयोि िररएको लाइट बल्ब (िीएर्एल वा एल.ई.डी. 
बल्ब), प्रयोि िररएको ब्याट्री आदद अपेजक्षत िररन्छ, िनु िामान्यता िोजखमपूणथ हनु्छ। त्यस्ता 
र्ोहोरहरूको अप्रबजन्धत ब्यवस्र्ापनले कमथचारीहरू र वरपरको वातावरणलाई धेरै तररका िस्तै: 
अवप्रय दृश्य, नराम्रा िन्ध, रोि भेक्टरमा बढाव र िंक्रगमत रोिहरूको प्रिार आददले अिर िनथ 
िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा उच्च, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको 
रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
ख. तरल र्ोहोर उत्पादनिँि िबबजन्धत प्रभाव  

होटलहरूबाट उत्पन्न हनु े तरल र्ोहोरहरूमा शौचालय, भान्िा र बार्रूमबाट गनस्कन े पानी 
हनु।् यिै िरी भइँु र भान्िा िर्ा िदाथ पगन पानी र्ोहोर हनु्छ। कालो पानी (शौचालयबाट) 
र नहुाउन,े धनुे र िर्ा िने खैरो पानीको िंयकु्त िङ्कलनले िबपूणथ र्ोहोर पानीलाई दूवषत पाछथ। 
यस्तो र्ोहोर पानीको अव्यवजस्र्त ववििथनले TSP को ववृद्ध, BOD को मारा ववृद्ध र िल प्रदूषण 
हनु िक्छ। ढल गनकाि पाइपको चहुावटको कारण कालो पानीले भगूमित पानी पगन दूवषत 
िनथ िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा उच्च, स्र्ानीयमा िीगमत र दीघथकालीन 
अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
ि. वाय ुप्रदूषण 

होटलको िञ्चालनबाट कुनै पगन प्रकारको प्रमखु वाय ुप्रदूषकहरू उत्ििथन हुँदैन। यद्यवप गडिेल 
िेनरेटरको िञ्चालनको बखत Sulfur dioxide (SO2), Nitrogen oxides (NOX) र Particulate 

Matter (PM) िस्ता वाय ुप्रदूषकहरू उत्ििथन हनु िक्छन।् यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, 
पररमाणमा न्यून, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 
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घ. उच्च पानी उपभोििँि िबबजन्धत प्रभावहरू  

होटलमा पानी प्रायः िरिर्ाइ प्रयोिनका लागि, नहुाउन,े भान्िामा प्रयोि, वपउने पानी र िर्ाइ 
आददका लागि खपत हनु्छ। होटललाई ववगभन्न प्रयोिनको लागि दैगनक आधारमा ६०,००० 
गलटर पानीको आवश्यकता पदथछ िनु भगूमित पानी तर्ा निरपागलकाबाट ववतरण िररन े
पानीबाट प्रयोि िररनेछ। होटलले बिैंचा र खलु्ला ठाउँहरूको लागि िग्िाको केही अंश 
छुट्याएको छ, िनु भगूमित पानी ररचािथ क्षेरको रूपमा काम िनथ िक्छ। भगूमित पानी 
गनकाल्नाले भगूमित पानीको ितह घट्न िक्ने िबभावना देजखन्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष 
प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्ानीयमा गिमीत र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको 
छ। 

 
ङ. िल प्रणाली व्यवस्र्ापन 

होटल पररिरमा आकाशे पानी गनकािीको अपयाथप्त व्यवस्र्ाले वरपरका क्षेरलाई प्रभाव पानथ 
िक्छ। यिले एकागतर बिाथतमा भगूमित पानी ररचािथमा बाधा परु् याउँछ र अकोतर्थ  अत्यगधक 
बहावको कारण डुबान हनु िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्ानीयमा 
गिमीत र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
च. उच्च ऊिाथ खपत 

िञ्चालन चरणको बखत ऊिाथ खपत अगधक हनु िक्छ। वातानकूुलन प्रणाली, पबपहरूको 
िञ्चालन, वहट पबप र अन्य उपकरणहरू, गडिेलको िेनरेटर र िवारीिाधनका लागि गडिेलको 
खपत, प्रशािगनक ऊिाथ उपभोि, आदद होटलमा ऊिाथ खपतका प्रमखु स्रोतहरू हनु।् यिले 
स्र्ानीय ऊिाथ आपूगतथमा दबाब ददने उच्च ऊिाथ खपत िदथछ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, 
पररमाणमा मध्ययम, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 

 
छ. प्रकोप िबबन्धी प्रभाव 

प्रस्ताववत होटल िञ्चालन चरणमा भकूबप र आिो लाग्न िक्न ेघटनाहरू पररकल्पना िररएको 
िबभाववत प्रकोप हो। नजिकै कुनै पगन नदी वा खोला नभएको कारण बाढीको िोजखम रहेको 
छैन। गबिलुी िटथ िवकथ ट वा पाहनुाहरू र स्टार्को लापरवाहीको कारण आिोको िोजखम हनु 
िक्छ। यि प्रभावलाई अप्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा उच्च, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको 
रूपमा विीकरण िररएको छ। 
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ि. यातायात व्यवस्र्ापन िबबन्धी िमस्या 
िञ्चालन चरणमा पाहनुा र व्यजक्तहरूको आिमनको ववृद्धका कारण ट्रावर्क घनत्व बढ्न िक्छ। 
िडक वकनार पावकथ ङ्गको कारण िडकमा ट्रावर्क िाम हनु्छ र पैदलयारीमा अिर पनथ िक्छ। 
यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा 
विीकरण िररएको छ। 

 

झ. ध्वगन प्रदूषण 

होटलको ववगभन्न िगतववगधहरू िस्तै िेनेरेटर र पबपहरूको िञ्चालनका कारण ध्वगन प्रदूषण हनु 
िक्छ। ध्वगन उत्ििथक स्रोतहरूको लागि उपयकु्त स्र्ानको छनौटले ध्वगन स्तरलाई कम िनथ 
िक्छ। पाहनुाहरु र कामदारहरुको िगतशीलताबाट उत्पन्न हनु ेध्वगन, गडिेल िेनरेटर र पबपको 
िञ्चालन र िवारी िाधनको तलुनामा महत्वहीन हनु िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, 
पररमाणमा न्यून, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ।  

 
७.२.२ िैववक वातावरण 

अ. गनमाथण चरण तर्ा िञ्चालन चरण 

क. होटलको पररगधमा हररयालीको िंरक्षण तर्ा व्यवस्र्ापन  

होटल गनमाथण हनुे क्षेर खाली िगमन हो, त्यिैले गनमाथण चरणमा कुनै रूखहरू काट्न ुआवश्यक 
पदैन। िञ्चालन चरणमा होटल पररिर गभर व्यवस्र्ापनको अभावले हररयालीको िंरक्षण िनथ 
चनुौती हनु िक्छ। यि प्रभावलाई पररमाणमा न्यून, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा 
विीकरण िररएको छ।  

 
७.२.३ िामाजिक, आगर्थक तर्ा िासं्कृगतक वातावरण 

अ. गनमाथण चरण 

क. कामदारहरूको िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्यको िोजखम 

गनमाथण चरणको बखत उच्च तापक्रम, उच्च ध्वगन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले 
कामदारहरूलाई शारीररक रूपमा हागन परु् याउन िक्छ। ववगभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोि िदाथ 
िामान्य चोट पटकदेजख गलएर घातक िमेत हनुे िबभावना रहेको छ। अिरुजक्षत वपउन ेपानी, 
िरिर्ाइ अवस्र्ाले र्प िरूवा रोिहरूको िोजखम बढाउन िक्छ। पेन्ट, ग्रीि, डस्टिस्ता 
खतरनाक िामग्रीको दीघथकालीन िोजखमले श्वाि िबबन्धी रोि, टाउको दखु्न ेर काम िने दक्षता 
घटाएर कमथचारीहरूलाई िोजखम र्प्न िक्छ। जचप्लो भइँु र इलेक्ट्रोकु्रशनका कारण 
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गनमाथणकमीहरूलाई चोटपटक लाग्ने िबभावना रहेको छ। यि प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, 
स्र्लित र अल्पकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ।  

 
ख. बालबागलकाको श्रम शोषण तर्ा ज्यालामा िररन ेभेदभाव 

होटल गनमाथणको बखत बालबागलकाहरूलाई ववगभन्न वकगिमको कामहरू िराउने िबभावना रहेको 
छ, ििको कारण बालबागलकाको शोषण हनु िक्छ। यिका कारण बालबागलकाहरूको 
मानगिक तर्ा शारीररक स्वास्थ्यमा हागन पनथ िक्छ, िनु िामाजिक वा नैगतक रूपमा हागनकारक 
हनु्छ। गनमाथण स्र्लहरूमा दैगनक ज्यालामा भेदभाव हनु िक्छ। मवहला कामदारहरूलाई परुुष 
िमकक्षको तलुनामा कम पाररश्रगमक र ज्यालाको भकु्तानीमा भेदभाव हनु िक्छ। यि प्रभावलाई 
पररमाणमा मध्यम, स्र्ानीयमा िीगमत र अल्पकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ।  

 
ि. कायथस्र्लमा हनु ेयौन िन्य दवु्यथवहार , लैवङ्गक वहंिा तर्ा मानव बेचगबखन 

कायथस्र्लमा िो कोहीिँि यौन िन्य दवु्यथवहार, लैवङ्गक वहंिा तर्ा मानव बेचगबखन हनु िक्छ। 
यि प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्र्ानीयमा िीगमत र अल्पकालीन अवगधको रूपमा विीकरण 
िररएको छ। 
 

घ. िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ िक्न ेप्रभाव 

गनमाथण चरणको बेला कमथचारीहरूको लापवाथहीको कारण कोगभड तर्ा अन्य महामारीहरू रै्गलन 
िक्छ। यि प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्र्ानीयमा िीगमत र अल्पकालीन अवगधको रूपमा 
विीकरण िररएको छ। 
 

ङ. स्र्ानीयवािीहरूको िनुािो 
गनमाथण चरणमा हनुे ववगभन्न प्रकारका प्रभावहरू िस्तै वाय ुतर्ा ध्वगन प्रदूषण, र्ोहोर व्यवस्र्ापन, 
ट्रावर्क िाम आददका कारण यि क्षेरका स्र्ानीयवािीहरुको िनुािो हनु िक्छ। यि प्रभावलाई 
पररमाणमा मध्यम, स्र्लित र अल्पकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ।  

 
आ. िञ्चालन चरण 

क. व्यविायिन्य िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्यको िोजखम 

ववगभन्न कारकहरू िस्तै उच्च तापक्रम, उच्च ध्वगन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले होटल गभर 
काम िने कमथचारीहरूलाई शारीररक रूपमा हागन परु् याउन िक्छ। कामदारहरूमा ववगभन्न 
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स्वास्थ्य प्रभावहरू देजखन िक्छ, ववशेष िरी भान्िा िस्ता ववभािहरूमा गबिलुीबाट िञ्चागलत 
उपकरणहरू तर्ा र्लरू्ल र तरकारीहरू काट्न अत्यन्तै धाररलो चक्कुको प्रयोि िररन्छ, ििको 
कारण िल्ने, काट्ने आदद हनु िक्छ। मेजशनरी, पबप र िेनरेटर अपरेटरहरू िस्ता उच्च ध्वगन 
क्षेरमा काम िरररहेका कमथचारीहरूलाई उच्च स्तरको ध्वगन र उपकरणहरूले प्रभाव पनथ िक्छ। 
र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापनमा िंलग्न कमथचारीहरूलाई िंक्रगमत रोिहरू लाग्न िक्छ। अन्य 
स्वास्थ्य िोजखमहरू िस्तै भान्िा गभर ग्याँि ववस्र्ोट, जचप्लो भईुँको कारण दघुथटना आदद हनु 
िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको 
रूपमा विीकरण िररएको छ।  

 
ख. होटल गभर र वरपर क्षरेको स्वास्थ्य तर्ा िरिर्ाइ  

होटलबाट उत्पन्न हनुे कुवहने र नकुवहन ेर्ोहोरको अप्रबजन्धत व्यवस्र्ापनले वरपरको वातावरण 
प्रदूवषत हनु िक्छ। कुवहने र्ोहोरको उजचत व्यवस्र्ापन वा भण्डारण नहुँदा दिुथन्ध बढ्न िक्छ 
र यिले िमदुायको स्वास्थ्यलाई अिर िनथ िक्छ। र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट र ढल 
गनकािको अनजुचत व्यवस्र्ाले वरपरको वातावरण गबिानथ िक्छ र यदद त्यस्तो चहुावट भगूमित 
पानीको स्रोतमा पगु्यो भन ेिगमनको पानीलाई दूवषत पारी यिले िमदुायको स्वास्थ्यलाई अिर 
िनथ िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्लित र दीघथकालीन 
अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ।   

 
ि. कायथस्र्लमा हनु ेयौन िन्य दवु्यथवहार 

िञ्चालन चरणको बेला कायथस्र्लमा िो कोहीिँि यौनिन्य दवु्यथवहार हनुे िबभावना रहेको छ। 
यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्ान ववशेषमा िीगमत र दीघथकालीन 
अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 
 

घ. िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ िक्न ेप्रभाव 

कमथचारीहरू तर्ा पाहनुाहरूको लापवाथहीको कारण कोगभड तर्ा अन्य महामारीहरू रै्गलन 
िक्छ। यि प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्ान ववशेषमा िीगमत र 
दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ। 
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ङ. आिन्तकुहरूको िरुक्षा 
होटल पूणथ पररचालनको बेलामा ठुलो िंख्यामा पाहनुा र पयथटकहरू होटलमा आउँछन।् त्यहा ँ
व्यजक्तित िामान, ग्यािेटहरू आिन्तकुहरूबाट र कमथचारीहरूबाट िमेत पगन चोरी हनुे िबभावना 
हनु िक्छ। रेषु्टरेण्टमा मददरापानले िामान्य बहि र झिडा गनबत्याउन िक्छ। यि प्रभावलाई 
अप्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको 
छ।  

 
च. खाद्यान्न िणुस्तर 

होटलमा खानाको लागि प्रयोि िररन े खाद्यान्न िणुस्तरीय नभएमा पाहनुा तर्ा होटलका 
कमथचारीहरूको स्वास्थ्यमा प्रगतकूल प्रभाव पनथ िक्नेछ। अस्वस्र् खाना, िरिर्ाइको अवस्र्ा 
तर्ा बयाद िवकएको कच्चा खाद्य िामाग्रीको प्रयोिले स्वास्थ्यमा िबभीर अिर पाछथ। यि 
प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्ान ववशेषमा िीगमत र दीघथकालीन अवगधको 
रूपमा विीकरण िररएको छ।   

 
छ. बह ुिातीयता, िंस्कृगत, धमथका व्यजक्तहरूको प्रवाह 

होटलले िेवा परु् याउने पाहनुा र पयथटकहरु ववगभन्न िागत, िंस्कृगत र धमथबाट आएका हनु्छन ्र 
होटलका कमथचारीहरू पगन ववगभन्न िागत, िंस्कृगत र धमथबाट आएका हनु्छन।् यि िन्दभथमा 
कवहलेकाही ंिामान्य छलर्लमा पगन झिडा हनु िक्छ, िारै् रेषु्टरेण्टमा मददरापानले िामान्य 
बहि र झिडा गनबत्याउन िक्छ। िारै् यस्तो अवस्र्ामा यौन दवु्यथवहारको पगन िबभावना 
रहेको हनु्छ। यि प्रभावलाई अप्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा न्यून, स्र्लित र दीघथकालीन 
अवगधको रूपमा विीकरण िररएको छ।  

 
ि. स्र्ानीयवािीको िनुािो 

होटल िञ्चालनको क्रममा अप्रबजन्धत र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापन, उच्च ध्वगनको स्तर र अव्यवजस्र्त 
िवारी िाधन पावकथ ङ्गका कारण स्र्ानीयवािीहरूमा िनुािो उत्पन्न हनु िक्छ। यि प्रभावलाई 
प्रत्यक्ष प्रकृगतको, पररमाणमा मध्यम, स्र्लित र दीघथकालीन अवगधको रूपमा विीकरण िररएको 
छ। 
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तागलका 28: िकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.ि. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन 

िब
मा
 अं

क 

मह
त्व

 

प्रकृ
गत 

परर
मा
ण 

िी
मा

 

िम
या
वगध

 

क. गनमाथण चरण 

१ रोििारीको अविर  स्र्ानीय व्यजक्त र अन्यलाई रोििारीको अविर 

 स्र्ानीय अर्थव्यवस्र्ामा ववृद्ध 

D Mo 

(२०) 
L 

(२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम 

महत्व 

ख. िञ्चालन चरण 

१ रोििारीको अविर  स्र्ानीय व्यजक्त र अन्यलाई रोििारीको अविर 

 स्र्ानीय अर्थव्यवस्र्ामा ववृद्ध 

D Mo 

(२०) 
L 

(२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम 

महत्व 

२ पयथटन ववकाि  आन्तररक तर्ा अन्तराथविय पयथटकहरूको आिमन D Mo 

(२०) 
L 

(२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम 

महत्व 

३ रािस्व िङ्कलन  स्र्ानीय अर्थव्यवस्र्ा वृवद्ध D Mo 

(२०) 
L 

(२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम 

महत्व 
४ िामाजिक उत्तरदावयत्व 

अन्तिथत स्र्ानीय 
िमदुायका लागि िररन े
िहयोि 

 होटलले िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय िमदुायका लागि 
िहयोिको िगतववगधहरू िनेछ 

D Mo 

(२०) 
L 

(२०) 
LT 

(२०) 
६० मध्यम 

महत्व 
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तागलका 29: नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.ि. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन 

िब
मा
 अं

क 

मह
त्व

 

प्रकृ
गत 

िी
मा

 

परर
मा
ण 

िम
या
वगध

 

क. भौगतक वातावरण 
गनमाथण चरण 

१ भगूम प्रयोिमा पररवतथन 
 भवनहरूको गनमाथणले यि क्षेरको भगूम प्रयोि ढाँचा पररवतथन 

िदथछ। 

D L (20) Mi 

(10) 

MT 

(10) 40 
न्यून 
महत्व 

२ वाय ुप्रदूषण 
 गनमाथण मेजशनरीहरू तर्ा िवारी िाधनहरूबाट SO2, NOx, 

PM िस्ता प्रदूषक उत्ििथन हनु्छन,् ििको कारण वाय ुप्रदूषण 
हनु्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 
ST (5) 25 

न्यून 
महत्व 

३ िल प्रदूषण 
 गनमाथण जशववर, ब्याजचङ्ग प्लान्ट, गमश्रण क्षेरबाट र्ोहोर पानी 

उत्पादन हनु्छ। त्यस्तै, प्रयोि िररएको ईन्धन इत्याददले 
र्ोहोर पानीको प्रवाहमा तेल र ग्रीि िामग्री बढाउन िक्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 
ST (5) 25 

न्यून 
महत्व 

४ ध्वगन प्रदूषण  गनमाथण मेजशनरी तर्ा उपकरणहरूको िञ्चालनबाट ध्वगनको 
स्तर बढ्न िक्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 
ST (5) 35 

न्यून 
महत्व 

५ पानीको माि र खपत 
 गनमाथणको आवश्यकता पूरा िनथ प्रगत ददन कररब १५,००० 

गलटर पानी चावहने अनमुान िररएको छ। यिको कारण 
भगूमित पानीको ितह घट्न ेिबभावना रहेको छ। 

D 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 
ST (5) 25 

न्यून 
महत्व 

६ ठोि तर्ा तरल र्ोहोर 
व्यवस्र्ापन 

 ठोि र्ोहोरहरू िस्तै इट्टाका टुक्राहरू र टुटेको टाइलहरू, 

गनमाथण िामग्री िस्तै बालवुा, गिमेन्ट र प्यावकंि िामग्री, 
D 

SS 

(10) 

Mi 

(10) 
ST (5) 25 

न्यून 
महत्व 
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क्र.ि. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन 

िब
मा
 अं

क 

मह
त्व

 

प्रकृ
गत 

िी
मा

 

परर
मा
ण 

िम
या
वगध

 

र्नीचर िेटअपबाट काठको टुक्राहरू र धलुो, पेन्ट, PVC र 
र्लाम स्कै्रप आददले उपद्रव पैदा िनथ िक्छ। 

 तरल र्ोहोरको रूपमा बालवुा गमजश्रत पानी, शौचालयबाट 
गनस्कने पानी आददले भगूमित पानी र नजिकैको पानीको 
स्रोतमा प्रदूषण हनु िक्छ। 

७ अगधक ऊिाथ आवश्यकता 
 गडिेल िेनरेटर र िवारीिाधनका लागि गडिेलको खपत, 

प्रशािगनक ऊिाथ उपभोि, आददले गनमाथण चरणमा उच्च ऊिाथ 
खपत िदथछ। 

D 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 

८ प्रकोप िबबन्धी प्रभाव 

 भकूबप, आिलािी र इलेजक्ट्रक िटथ िवकथ ट िस्ता आपतले 
श्रगमकहरू र गनमाथण स्र्लििैँका नजिकका क्षरेहरूमा अिर 
पानथ िक्छ। 

 नजिकै कुनै पगन नदी वा खोला नभएको कारण बाढीको 
िोजखम रहेको छैन। 

I 
SS 

(10) 
H (60) ST (5) 75 

उच्च 
महत्व 

९ 
गनमाथण िामग्रीको ढुवानी 
तर्ा  व्यवस्र्ापन िबबन्धी 
चनुौती 

 गनमाथण िामग्रीको अव्यवजस्र्त ढुवानी तर्ा व्यवस्र्ापनले 
होटल के्षर पररिर तर्ा वरपर रहेका बागिन्दाहरूलाई वाय ु
प्रदूषण, ध्वगन प्रदूषण हनु िक्छ। 

 दघुथटना भई मानवीय तर्ा धनिनको क्षगत हनु िक्छ। 
 गनमाथण िामग्रीको अवैध व्यापार बढ्न िक्छ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 

(20) 
ST 
(5) 35 न्यून 

महत्व 

िञ्चालन चरण 
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क्र.ि. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन 

िब
मा
 अं

क 

मह
त्व

 

प्रकृ
गत 

िी
मा

 

परर
मा
ण 

िम
या
वगध

 

१ ठोि र्ोहोर उत्पादनिँि 
िबबजन्धत प्रभाव 

 होटल पूणथ पररचालनको क्रममा २७२.५ के.िी. र्ोहोर 
प्रगतददन उत्पादन हनु ेआकलन िररएको छ। 

 अवप्रय दृश्य, नराम्रा िन्ध, रोि भेक्टरमा बढाव र िंक्रगमत 
रोिहरूको प्रिार। 

 टुवक्रएको वा प्रयोि िररएको लाइट बल्ब (एल.ई.डी र 
िी.एर्.एल), प्रयोि िररएको ब्याट्री आदद अपेजक्षत िररन्छ िनु 
िामान्यतया िोजखमपूणथ हनु्छ। 

D 
SS 

(10) 
H (60) 

LT 

(20) 
90 

उच्च 
महत्व 

२ तरल र्ोहोर उत्पादनिँि 
िबबजन्धत प्रभाव 

 ढल पाइपको चहुावटको कारण भगूमित िल प्रदूषण। 

 यस्तो र्ोहोर पानीको अव्यवजस्र्त ववििथनले TSP को वृवद्ध, 

BOD को मारा वृवद्ध र िल प्रदूषण हनु िक्छ। 
D L (20) H (60) 

LT 

(20) 
100 

उच्च 
महत्व 

३ वाय ुप्रदूषण 
 िवारी िाधन र गडिेल िेनेरेटरको िञ्चालनबाट िल्र्र 

डाइअक्िाईड (SO2), नाइट्रोिन अक्िाईड (NOx) र कण 
वस्त ु(PM) िस्ता वाय ुप्रदूषकहरू उत्ििथन हनु िक्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 

LT 

(20) 
40 

न्यून 
महत्व 

४ उच्च पानी उपभोििँि 
िबबजन्धत प्रभावहरू 

 होटल िञ्चालनको क्रममा प्रगत ददन ६०,००० गलटर पानी 
आवश्यक हनु्छ। 

  भगूमित पानी गनकाल्नाले भगूमित पानीको ितह घट्न 
िक्छ। 

 भवन िंरचनाहरू र pavement हरूको कारण भगूमित पानीको 
पनुभथरण िती घट्ने िबभावना हनु्छ। 

D L (20) 
Mi 

(10) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 
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५ िल प्रणाली व्यवस्र्ापन 

 आकाशे पानी गनकािको अपयाथप्त व्यवस्र्ाको कारण होटल 
पररिरमा पानी िबन ेिमस्या हनु िक्छ। 

 िगमनमा pavement िदाथ पानी िगमन गभर पस्न िक्दैन र पानी 
गनकािीमा िमस्या बढ्न िक्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 

LT 

(20) 
40 

न्यून 
महत्व 

६ उच्च ऊिाथ खपत 
 होटलमा प्रयोि हनु ेववगभन्न उपकरणहरू िस्तै पानी तताउन े

र तान्न ेपबप, वातानकूुलन प्रणाली, प्रकाश प्रणालीको िञ्चालन 
आददबाट उच्च ऊिाथ खपत हनु्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 

७ 
प्रकोप िोजखम व्यवस्र्ापन 
(भकूबप, आिलािी, ववद्यतुीय 
िटथ  िवकथ ट आदद) 

 आिलािी र भकूबप िस्ता आपतकालीन घटनाहरूमा मानवीय 
र िनधनको क्षगत हनुे िबभावना हनु्छ। 

 नजिकै कुनै पगन नदी वा खोला नभएको कारण बाढीको 
िोजखम रहेको छैन। 

I 
SS 

(10) 
H (60) 

LT 

(20) 
90 

उच्च 
महत्व 

८ यातायात व्यवस्र्ापन 
िबबन्धी िमस्या 

 धेरै िवारीिाधनको आवतिावतको कारण ट्रावर्क िाम र 
ट्रावर्क दघुथटनाहरू हनुे िबभावना हनु्छ। 

 अव्यवजस्र्त िडक पावकथ ङ्गको कारण पैदल यारीहरू र अन्य 
आिन्तहुरूलाई िमस्या हनु िक्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 

LT 

(20) 
40 

न्यून 
महत्व 

९ ध्वगन प्रदूषण  मानवीय तर्ा िवारी िाधनको िगतववगध र गडिेल िेनेरेटरको 
िञ्चालनले उच्च ध्वगन उत्पन्न हनु्छ  

D 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 

LT 

(20) 
40 

न्यून 
महत्व 

ख. िैववक वातावरण 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन चरण 
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१ 
होटलको पररगधमा 
हररयालीको िंरक्षण तर्ा 
व्यवस्र्ापन 

 गनमाथण िनथ कुनै पगन रूख गबरूवाहरू काट्न ुआवश्यक छैन। 
त्यिैले कुनै प्रभाव अनमुान िररएको छैन। 

 व्यवस्र्ापनको अभावले होटल पररगधमा हररयाली िबुन 
िक्छ। 

D SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 
40 

न्यून 
महत्व 

ि. िामाजिक, आगर्थक तर्ा िासं्कृगतक वातावरण 

गनमाथण चरण 

१ कामदारहरूको िरुक्षा तर्ा 
स्वास्थ्यको िोजखम 

 उच्च तापक्रम, उच्च ध्वगन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले 
कामदारहरूलाई शारीररक रूपमा हागन परु् याउन िक्छ।  

 ववगभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोि िदाथ िामान्य चोट पटक देजख 
गलएर घातक िमेत हनुे िबभावना रहेको छ। 

 पेन्ट, ग्रीि, डस्टिस्ता खतरनाक िामग्रीको दीघथकालीन 
िोजखमले श्वाि िबबन्धी रोि, टाउको दखु्न ेर काम िने दक्षता 
घटाएर कमथचारीहरूलाई िोजखम र्प्न िक्छ। 

 जचप्लो भइु ँ र इलेक्ट्रोकु्रशनका कारण गनमाथणकमीहरूलाई 
चोटपटक लाग्न ेिबभावना रहेको छ। 

D 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 
ST (5) 35 

न्यून 
महत्व 

२ बालबागलकाको श्रम शोषण 
तर्ा ज्यालामा िररन ेभेदभाव 

 बालबागलकाहरूलाई कुनै पगन वकगिमको कामहरू िराउने 
िबभावना रहेको छ र बालबागलकाको शोषण पगन हनु िक्छ 
ििको कारण बालबागलकाहरूको मानगिक तर्ा शारीररक 

D L (20) 
Mo 

(20) 
ST (5) 45 

मध्यम 
महत्व 
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स्वास्थ्यमा हागन पनथ िक्छ िनु िामाजिक वा नैगतक रूपमा 
हागनकारक हनु्छ।  

 गनमाथण स्र्लहरूमा दैगनक ज्यालामा भेदभाव हनु िक्छ। 
मवहला कामदारहरूलाई कम पाररश्रगमक र परुुष िमकक्षको 
तलुनामा ज्यालाको भकु्तानीमा भेदभाव हनु िक्छ। 

३ 
कायथस्र्लमा हनु ेयौन िन्य 
दवु्यथवहार 

 कायथस्र्लमा िो कोहीिँि यौन िन्य दवु्यथवहार, लैवङ्गक वहंिा 
तर्ा मानव बेचगबखन हनु िक्छ। 

D 
L 

(20) 

Mo 
(20) 

ST 
(5) 

45 मध्यम 
महत्व 

४ 
िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ 
िक्ने प्रभाव 

 कमथचारीहरूमा कोगभड तर्ा अन्य महामारीबाट अिर तर्ा 
प्रभाव पनथ िक्छ । 

D 
L 

(20) 

Mo 
(20) 

ST 
(5) 

45 मध्यम 
महत्व 

५ स्र्ानीयवािीको िनुािो 
 वाय ुतर्ा ध्वगन प्रदूषण, र्ोहोर व्यवस्र्ापन र अव्यवजस्र्त 

िवारी िाधन पावकथ ङ्िका कारण स्र्ानीयवािीहरूमा िनुािो 
हनु िक्छ। 

I 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 
ST (5) 35 

न्यून 
महत्व 

िञ्चालन चरण 

१ व्यविायिन्य िरुक्षा तर्ा 
स्वास्थ्यको िोजखम 

 र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापनमा िंलग्न कमथचारीहरूलाई िंक्रगमत 
रोिहरू लाग्न िक्छ। 

 उच्च तापक्रम, उच्च ध्वगन, कमिोर प्रकाश प्रणाली, आददले 
होटल गभर काम िनेहरूलाई शारीररक रूपमा हागन परु् याउन 
िक्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 
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 उच्च ध्वगन क्षरेमा काम िरररहेका कमथचारीहरूलाई उच्च 
स्तरको आवाि र इलेक्ट्रोकु्रिनले प्रभाव पनथ िक्छ 

 भान्िा गभर ग्यािँ गबस्र्ोट, जचप्लो भईुँको कारण दघुथटना 
आदद हनु िक्छ।  

२ होटल गभर र वरपर क्षेरको 
स्वास्थ्य तर्ा िरिर्ाइ 

 कुवहने र्ोहोरको अनजुचत व्यवस्र्ापन वा भण्डारणले दिुथन्ध 
बढाउन िक्दछ। लामखटेु्ट, जझंिा िस्ता रोि भेक्टरहरूको 
लागि अनकूुल वािस्र्ान प्रदान िनथ िक्छ र यिले िामदुावयक 
स्वास्थ्यलाई अिर िनथ िक्छ। 

 र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट र ढल गनकािको अनजुचत 
व्यवस्र्ाले िगमनको पानीलाई दूवषत पानथ िक्छ। 

D 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 

३ कायथस्र्लमा हनु ेयौन िन्य 
दवु्यथवहार  कायथस्र्लमा िो कोहीिँि यौन िन्य दवु्यथवहार हनु िक्छ। D 

SS 

(10) 

Mo 
(20) 

LT 

(20) 
50 मध्यम 

महत्व 

४ 
िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ 
िक्ने प्रभाव 

 कमथचारी तर्ा पाहनुाहरूमा कोगभड तर्ा अन्य महामारीबाट 
अिर तर्ा प्रभाव पनथ िक्छ । 

D 
SS 

(10) 

Mo 
(20) 

LT 

(20) 
50 मध्यम 

महत्व 

५ आिन्तकुहरूको िरुक्षा 
 व्यजक्तित िामान, ग्यािेटहरू चोरी हनुे िबभावना रहन्छ। 

 रेषु्टरेण्टमा मददरापानले िामान्य बहि र झिडा गनबत्याउन 
िक्छ। 

I 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 

LT 

(20) 
40 

न्यून 
महत्व 
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६ खाद्यान्न िणुस्तर 
 अस्वच्छ खाना, िर्ाइ अवस्र्ा, बयाद िवकएको कच्चा खाद्य 

िामग्रीको प्रयोिले खाद्यान्न र िरिर्ाइको िणुस्तरलाई 
चनुौती ददन िक्छ र उपभोक्ताहरुलाई िबभीर अिर पाछथ। 

D 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 

७ बह ु िातीयता, िंस्कृगत, 

धमथका व्यजक्तहरूको प्रवाह 

 रेषु्टरेण्टमा मददरापानले िामान्य बहि र झिडा गनबत्याउन 
िक्छ। 

 यौन दवु्यथवहारको पगन िबभावना हनु िक्छ। 

I 
SS 

(10) 

Mi 

(10) 

LT 

(20) 
40 

न्यून 
महत्व 

८ स्र्ानीयवािीको िनुािो 
 र्ोहोरमैलाको उच्च व्यवस्र्ापन नहुँदा, उच्च ध्वगनको स्तर 

र अव्यवजस्र्त िवारी िाधन पावकथ ङ्गका कारण 
स्र्ानीयवािीहरूमा िनुािो हनु िक्छ। 

I 
SS 

(10) 

Mo 

(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 

 

प्रभाव, वातावण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ 

Magnitude (पररमाण) Extent (िीमा) Duration (िमयाअवगध) 

उच्च ६० क्षेरीय ६० ददघथकालीन २० 

मध्यम २० स्र्ानीय २० मध्यमकालीन १० 

न्यून १० स्र्लित १० अल्पकालीन ५ 

प्रभावको महत्व 

योिर्ल:  ४५ भन्दा कम: न्यून महत्व  ४५ देजख ७५: मध्यम महत्व  ७५ भन्दा बढी: उच्च महत्व 
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पररच्छेद ८ : प्रस्तावको कायाथन्वयनबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकर्ामका 
ववषय 

 

आयोिनाबाट प्रभाववत हनु ेक्षेरको वातावरणीय अवजस्र्गत, आयोिना कायाथन्वयन ववगधहरू तर्ा 
वक्रयाकलापहरूको अध्ययनबाट स्र्ानीय वातावरणमा पनथिक्ने नकारात्मक वातावरणीय 
प्रभावहरूको ववश्लषेणबाट प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पवहचान िरी वातावरणीय अध्ययन 
प्रगतवेदनमा िमावेश िररएको छ। यिरी वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू िझुाउँदा 
िबभव भएिबम प्रभाव हनु नददने वा प्रगतरोधात्मक (Preventive Measure) र यदद यस्तो िबभावना 
नरहेमा प्रभाव न्यूनीकरण िने वा िधुारात्मक उपाय (Corrective Measure) अवलबबन िने र 
अजन्तम ववकल्पका रूपमा क्षगतपूगतथ प्रदान िने (Compensatory Measure) उपायलाई आत्मिात 
िररएको छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट हनुे िकारात्मक प्रभावहरूलाई बढोत्तरी िने 
ववषयलाई िमेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवदेनमा उल्लेख िररएको छ। यि प्रगतवेदनमा 
उल्लेख भएका िबपूणथ प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू तर्ा िकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीकरण 
िने उपायहरूको अगनवायथ कायाथन्वयन िने दावयत्व उल्लेख भएअनिुार आयोिना प्रस्तावक वा 
गनमाथण कबपनीको हनुे छ। अध्ययन प्रगतवेदनमा िकारात्मक प्रभावका बढोत्तरीकरण तर्ा 
नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू, ववगध, दावयत्व तर्ा अनमुागनत बिेट िमेत उल्लेख 
िरी गनबनानिुार प्रस्ततु िररएको छ। 

 

८.१ िकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 

अ. गनमाथण चरण 

क. रोििारीको अविर 

िबभव भएिबम योग्यता, िीप र इच्छुकताको आधारमा रोििारीका अविरहरूको लागि स्र्ानीय 
व्यजक्तहरूलाई प्रार्गमकता ददइनेछ। वरपरका िमदुायमा उपलब्ध दक्ष िनशजक्तको लागि 
स्र्ानीयलाई रोििार तागलम उपलब्ध िराइनेछ।  

 
आ. िञ्चालन चरण 

क. रोििारीको अविर 

िबभव भएिबम योग्यता, िीप र इच्छुकताको आधारमा रोििारीका अविरहरूको लागि स्र्ानीय 
व्यजक्तहरूलाई प्रार्गमकता ददइनेछ। वरपरका िमदुायमा उपलब्ध दक्ष िनशजक्तको लागि 
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स्र्ानीयलाई रोििार तागलम उपलब्ध िराइनेछ। होटललाई िञ्चालन चरणको बखत प्लबबर, 

गबिलुी प्राववगधक, प्लान्ट अपरेटर, व्यवस्र्ापन कमथचारी, िरुक्षा िाडथ र िर्ाइ कमथचारी िस्ता 
िनशजक्त आवश्यक पदथछ र यर्ािबभव स्र्ानीय िनतालाई प्रार्गमकता ददइनेछ। 

 
ख. पयथटन ववकाि 

पयथटकहरूलाई िबै प्रकारका िवुवधाहरू िमयको माि अनिुार प्रदान िररन्छ। यिले पयथटन 
व्यविाय बढाउन मद्दत परु् याउँछ ििले र्लस्वरूप राविय र स्र्ानीय अर्थव्यवस्र्ा िधुार   

िदथछ। 

 
ि. रािस्व िङ्कलन 

होटल िञ्चालनबाट स्र्ानीय गनकायको रािस्वमा ववृद्ध हनु्छ भन ेहोटल वरपरका मागनिहरूलाई 
पिलहरू र हस्तकला बिारहरू िञ्चालन िने अविर प्रदान िदथछ र गतनीहरूलाई िीववकोपािथन 
िनथ मद्दत िदथछ। कमथचारीको रूपमा कायथरत स्र्ानीयले आफ्नो िीववका चलाउन ेअविर पगन 
पाउन ेछन,् ििले स्र्ानीय अर्थव्यवस्र्ा ववृद्ध िनथ मद्दत िदथछ। त्यस्तै होटल िञ्चालनले रािस्व 
िङ्कलन िनथ महत्वपणुथ भगूमका गनवाथह िदथछ। 

 
घ. िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय िमदुायका लागि िररन ेिहयोि 

िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय िमदुायका लागि िमदुाय आधाररत कायथक्रम र 
िगतववगधहरूमा भाि गलई िहयोि िररनेछ। प्रस्तावकले धेरै िामाजिक कायथक्रम, िािरूकता 
अगभयान तर्ा पयाथवरण िंरक्षण अगभयान, आददका लागि बिेट ववगनयोिन िनेछ। त्यस्ता 
कायथक्रमहरूमा स्वास्थ्य, जशक्षा, पानी आपूगतथ र िरिर्ाइ, धागमथक र िांस्कृगतक िबपदा िंरक्षण 
िनथ िहयोि, नजिकको पहुँच िडकहरूको ममथतका लागि नेपाल िरकारको गनयम अनिुार लाित 
ववगनयोिन आदद िमावेश छन।्  

 
८.२ नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

८.२.१ भौगतक वातावरण 

अ. गनमाथण चरण 

क. भगूम प्रयोिमा पररवतथन 

भवनको गनमाथणले भगूम प्रयोिमा हनुे पररवतथन एक अवजशष्ट प्रभाव हो, िनु न्यूनीकरण िनथ 
िवकँदैन। प्रस्ताववत नक्िाको आधारमा िंरचनात्मक र ल्यान्डस्केप गडिाइनको लागि अिागड 
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बढ्न प्रस्तावक प्रगतबद्ध हनुेछ। नक्िामा उल्लेख भए अनिुार खलुा स्र्ानहरू, ग्राउन्ड कभरेि 
र िेट ब्याक गनमाथण िदाथ कायम राजखनेछ। 
 

ख. वाय ुप्रदूषण 

गनमाथण चरणको बखत हनु ेवाय ुप्रदूषणलाई न्यूनीकरण िनथ गनमाथण स्र्लमा ददनमा एक पटक 
पानी छकथ ने काम िररनेछ। गनमाथण िामग्रीको भण्डारण िदाथ प्लाजस्टक वा गरपालले छोवपनछे 
र गनमाथण स्र्लको वरपर CGI पाताले घेररनछे। गडिेल िेनेरेटर तर्ा िवारी िाधन प्रयोि िदाथ 
नेपाल िरकारले तोकेको वायपु्रदूषण मापदण्ड गभर पने िरी मार प्रयोि िररनेछ भने गडिेल 
िेनरेटरको स्ट्याक उचाइ कजबतमा १५ गमटर कायम राजखनेछ।  

 
ि. िल प्रदूषण 

गनमाथण जशववर, ब्याजचङ्ग प्लान्ट, गमश्रण क्षेरबाट उत्पादन हनुे र्ोहोर पानीलाई िर्ाभावी ववििथन 
िनथ ददईने छैन भने खाडलमा िबमा िरी गर्ग्राइिकेपगछ निरपागलकाको ढल गनकािबाट 
ववििथन िररनेछ। आकाशे पानी र र्ोहोर पानीको गमश्रण हनु नददन गनमाथण कायथ वषाथको 
िमयमा िररने  छैन। र्ोहोर पानीमा प्रयोि िररएको तेल र रfिायगनक पदार्थहरूको गमिावटमा 
गनषधे िररनेछ। िबै गनमाथण िबबन्धी िगतववगधहरू गनमाथण स्र्लमा िीगमत हनुेछ। 

 
घ. ध्वगन प्रदूषण 

गनमाथण कायथबाट उत्पन्न हनुे ध्वगन प्रदूषणलाई कम िनथ गनबन गलजखत न्यूनीकरणका उपायहरू 
अपनाइनेछः 

 उच्च ध्वगन उत्पादन िने उपकरणहरूको प्रयोि ददनको िमयमा मार िररनेछ। 

 हनथको प्रयोिलाई गनषधे िररनेछ। 

 गनमाथण चरणमा प्रयोि हनुे िवारीिाधन तर्ा गडिेल िेनेरेटरहरूको आवगधक मरबमत 
िररनेछ। 

 गडिेल िेनेरेटर तर्ा िवारी िाधन प्रयोि िदाथ नेपाल िरकारले तोकेको ध्वगनको िणुस्तर 
िबबन्धी मापदण्ड गभर पने िरी मार प्रयोि िररनेछ। 

 
ङ. पानीको माि र खपत 

गनमाथण चरणमा आवश्यक हनुे पानीको आपूगतथ Deep Boring र निरपागलकाबाट ववतररत 
पानीबाट िररनेछ। यि स्रोतको पानी बाहेक गनिी ववके्रताहरूबाट पगन पानीको आपूगतथ िनथ 
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िवकन्छ। पानीको माि र खपतलाई न्यूनीकरण र यिको उजचत व्यवस्र्ापन िनथ कामदारहरूमा 
पानी िंरक्षण उपायहरु अपनाउने िािरूकता ददईनेछ।  
 

च. ठोि तर्ा तरल र्ोहोर व्यवस्र्ापन 

गनमाथण कायथबाट उत्पन्न हनुे अगधकाशं र्ोहोर भनेको उत्खनन ्िररएको माटो हो। उत्खनन 
िररएको माटोलाई िञ्चालन चरणको बेला बिैँचाहरूमा प्रयोि िररनेछ र बाँकी माटोलाई 
निरपागलका र्ोहोर व्यवस्र्ापन मार्थ त वा िबबजन्धत ववके्रताहरूलाई आपूगतथ िररनेछ। गनमाथण 
स्र्लबाट उत्पन्न हनुे ठोि तर्ा तरल र्ोहोरको िर्ाभावी ववििथन िररने छैन। पनु: चक्रीय 
र्ोहोर तोवकएको ठाउँमा िङ्कलन िररनेछ र िबबजन्धत ववके्रताहरूलाई आपूगतथ िररनेछ।  

 
छ. अगधक ऊिाथ आवश्यकता 

गनमाथण चरणको बखत ऊिाथ खपतलाई न्यूनीकरण िनथ वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोिलाई 
बढावा ददइनेछ। त्यस्तै वैकजल्पक ऊिाथको लागि गडिेल िेनरेटरको प्रावधान िररनेछ। 

 
ि. प्रकोप िबबन्धी प्रभावहरू 

प्रकोपको िमयमा गनमाथणमा िंलग्न कामदारहरूको िरुक्षाका लागि गनबन उपायहरू अपनाइनछेः 
 गनमाथण स्र्लमा र्ायर एक्िवटङ्कग्यिुरको प्रावधान िररनेछ। 

 कामदारहरूलाई व्यजक्तित िरुक्षाको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

 प्रकोपको िमयमा आपतकालीन बवहिथमन ढोकाको व्यवस्र्ा, िबमा हनुे िरुजक्षत स्र्ानको 
पवहचान िररनेछ। िरुजक्षत बवहिथमन क्षेरका लागि कामदारहरूलाई वववरण ददइनेछ। 

 राविय भवन िंवहता, २०६० बमोजिम भवन गनमाथण िररनेछ। 

 बाढीको प्रकोपबाट बच्न वषाथको िमयमा गनमाथण कायथ िररने छैन। 

 
झ. गनमाथण िामग्रीको ढुवानी तर्ा व्यवस्र्ापन िबबन्धी चनुौती 

गनमाथण िामग्री ववक्री ववतरण िने व्यजक्त तर्ा कबपनीको आगधकाररकता िाँच िरी आगधकाररक 
तर्ा वैध रूपमा ववक्री िररने गनमाथण िामग्रीहरू मार खरीद िररनेछ। गनमाथण िामग्रीहरूको 
ढुवानी िदाथ गनमाथण िामग्रीलाई प्लाजस्टक वा गरपालले छोवपनेछ भने गनमाथण िामग्री ढुवानी 
िदाथ ढुवानी िने िाधनको तोवकएको क्षमता अनिुार मार िररनेछ। चालकहरूलाई िचेतना 
ददई हनथको प्रयोिलाई गनषधे िररनेछ। 
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आ. िञ्चालन चरण 

क. ठोि र्ोहोर उत्पादनिँि िबबजन्धत प्रभाव 

प्रत्येक कोठाहरूमा र्ोहोर िङ्कलनका लागि र्ोहोर राख्न े भाँडोको व्यवस्र्ा िररनेछ र यि 
प्रवक्रयालाई कडाईका िार् लािू िररनेछ। होटल गभर उत्पन्न ठोि र्ोहोरको िंरचना मखु्य 
रूपले कुवहने र्ोहोर हनु्छ। कुवहने र नकुवहने र्ोहोरलाई छुट्टाछुटै्ट िङ्कलन िरी कुवहन े
र्ोहोरलाई  स्र्ानीय पशपुालन व्यविायीहरूलाई ददइनेछ र मल पगन बनाइनेछ, नकुवहन े
र्ोहोरलाई निरपागलकाको र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापन प्रणाली मार्थ त व्यवस्र्ापन िररनेछ र पनुः 
प्रयोि िनथ गमल्ने र्ोहोरलाई पनुः प्रयोि िररनेछ। र्ोहोर व्यवस्र्ापन िदाथ 3R गिद्धान्तलाई 
पालना िररनेछ। प्लाजस्टक (polyethylene) झोलाको प्रयोि प्रगतबजन्धत िररनेछ र काििको 
र्ोहोरहरू कम िनथ प्रशािगनक कमथचारीहरूलाई गनदेशन िररनेछ। ववद्यतुीय र्ोहोरलाई छुटै्ट 
िङ्कलन िरी िबबजन्धत ववके्रतालाई बेजचनछे तर्ा होटल पररिरमा र्ोहोर िलाउन ु गनषधे 
िररनेछ। 
 

ख. तरल र्ोहोर उत्पादनिँि िबबजन्धत प्रभाव  

र्ोहोर पानीको अव्यवजस्र्त ववििथनका कारण पानीको स्रोतमा पने प्रगतकूल प्रभावहरूलाई कम 
िनथ होटल गडिाइन चरणमा उपयकु्त Sewage Treatment Plant (१,००,००० गलटर क्षमता) 
को व्यवस्र्ा िररनेछ। भान्िाबाट गनस्कने तरल र्ोहोरबाट तेलीय तर्ा बोिोिन्य र्ोहोर िबमा 
िनथ गग्रि ट्रयापको प्रयोि िररनेछ। र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट गनयन्रण िनथ िमय िमयमा 
ममथत र अनिुमन िररनेछ। र्ोहोर पानीको ववििथन िदाथ नेपाल िरकारले लािू िरेको िावथिगनक 
ढलहरूमा पठाउने औद्योगिक एफ्लएुन्टको मापदण्ड बमोजिम मार ववििथन िररनेछ। 

 

ि. वाय ुप्रदूषण 

होटलको िञ्चालन चरणमा प्रमखु वाय ु प्रदूषकहरू उत्ििथन हुँदैन तर गडिेल िेनरेटर र 
िवारीिाधनको िञ्चालनले SO2, NOx र PM िस्ता वाय ुप्रदूषकहरू उत्ििथन हनु िक्छ। त्यस्ता 
स्रोतहरूबाट हनुे िबभाववत प्रभावलाई न्यूनीकरण िनथ ववगभन्न उपायहरू लािू िररनेछ। केवह 
उपायहरू गनबन छन:् 
 

 गडिेल िेनेरेटर तर्ा िवारी िाधन खरीद िदाथ नेपाल िरकारले तोकेको वायपु्रदूषण 
मापदण्ड गभर पने िरी मार खरीद िररनेछ। 

 िेनेरेटरको स्ट्याक उचाइ भगूमबाट कजबतमा १५ गमटर कायम राजखनेछ। 
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 िवारी िाधन र गडिेल िेनेरेटर िेटहरूको आवगधक ममथत िररनेछ। 

 भान्िाबाट हनुे वाय ु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण िनथ िकेिबम ववद्यतुीय उपकरण तर्ा 
इन्धनका लागि एल.पी.ग्याँिको प्रयोि िररन्छ। 

 पानी तताउनको लागि वहट पबप र िोलारको प्रयोि िररन्छ। 

 
घ. उच्च पानी उपभोििँि िबबजन्धत प्रभावहरू  

होटल पररिर गभर पानीको माि निरपागलकाबाट ववतररत पानी, गनिी पानी ववतरकहरुबाट 
आपूगतथ िररने र भगूमित पानीबाट पूणथ हनु्छ। भगूमित पानीको िबबजन्धत गनकायबाट स्वीकृगत 

पश्चातमार गनकागलनेछ भने प्रयोि िररिकेको पानीलाई प्रशोधन िरी बिैँचाहरूमा प्रयोि 
िरीनेछ। िारै् यि पानीको प्रयोि िाडीहरू धनुको लागि पगन िररनेछ। होटलको ५१ प्रगतशत 
िग्िा खलुा क्षेर रहनेछ ििले आकाशे पानी भगूमित पानी पनुभथरण िनथ मद्दत िदथछ। ३६% 

खलुा क्षेर र १५% हररयाली क्षेरमार्थ त प्राकृगतक रूपमा िगमन पनुभथरण हनुछे। 

 
ङ. िल प्रणाली व्यवस्र्ापन 

र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट गनयन्रण िनथ िमय िमयमा ममथत र अनिुमन िररनेछ। प्रचगलत 
काननुहरूको आधारमा र्ोहोर पानी निरपागलका ढल गनकाि प्रणालीमा ववििथन िररनेछ। 

 
च. उच्च ऊिाथ खपत 

होटलमा प्रमखु ऊिाथ खपत िने उपकरणहरू वातानकूुलन प्रणाली, पानी पबपहरू, खाना पकाउन 
प्रयोि हनुे उपकरण इत्यादद हनु।् त्यस्तै िरी, प्रशािगनक ऊिाथ खपत कबप्यटुर, वप्रन्टरहरूबाट 
हनु्छ। यि िबबन्धमा ववद्यतुीय ऊिाथ खपत न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैरी उपकरणहरूको 
प्रयोिलाई बढावा ददइनेछ। िबभव भएिबम वातावरणमैरी तर्ा ऊिाथ खपत कम हनुे वफ्रि, 
माइक्रोवेभ ओभन, एल.इ.डी. मोगनटर तर्ा बल्बहरूको प्रयोि िररनछे। ब्याकअप पावरको 
लागि गडिेल िेनरेटरको प्रावधान िररनछे भने पानी तताउनको लागि वहट पबप र िोलार 
प्यानलको प्रयोि िररनेछ। 
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छ. प्रकोप िोजखम व्यवस्र्ापन  

प्रकोप िोजखमको आवश्यक िाधनहरूको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

 

 र्ायर एक्िवटङ्कग्यिुर गिगलन्डर, र्ायर होि ररल, वाटर जस्प्रङ्कक्लर, र्ायर अलामथ, स्मोक 

गडटेक्टर, अलामथ गिस्टमको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

 होटलगभर अगतगर् कक्ष, लबी र िावथिगनक क्षेरहरुमा आपतकालीन बवहिथमन योिना 
राजखनेछ। 

 
ि. यातायात व्यवस्र्ापन िबबन्धी िमस्या 

िवारी िाधन पावकथ ङ्गका लागि पयाथप्त ठाउँको व्यवस्र्ा िररनछे। िवारी िंकेतहरू िस्तै 'No 

Roadside Parking', 'Way to Hotel' र 'No Parking' इत्यादद दृवष्टकोण िडकमा स्र्ापना हनुेछ। 

होटल वरपर Street light को व्यवस्र्ा िररनेछ। 

 
झ. ध्वगन प्रदूषण 

उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम िरररहेका कमथचारीहरूका लागि व्यजक्तित िरुक्षात्मक उपकरण (PPE) 
को व्यवस्र्ा िररनेछ। कम आवाि उत्पादन िने उपकरणहरू िस्तै पबप, गडिेल िेनरेटरहरू 
वा पबपहरूको खरीद िररनेछ भने िेनरेटरहरू िाइलेन्िरको िार् िडान िररनेछ र बन्द कक्षमा 
राजखनेछ। ध्वगन प्रदूषण हटाउन होटल पररिर गभर हनथको प्रयोिमा कडाइका िार् प्रगतबन्ध 

लिाइनेछ। 

 
८.२.२ िैववक वातावरण 

अ. गनमाथण चरण तर्ा िञ्चालन चरण 

क. होटलको पररगधमा हररयालीको िंरक्षण तर्ा व्यवस्र्ापन  

कुनै पगन रूख गबरूवाहरू कटान िनुथ नपने भएकोले यिको लागि न्यूनीकरणको उपायहरू 
उल्लेख िररएको छैन। होटल वरपर खाली ठाउँहरूमा रूखहरू रोपेर हररयाली कायम िररनेछ। 
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८.२.३ िामाजिक आगर्थक तर्ा िासं्कृगतक वातावरण 

अ. गनमाथण चरण 

क. कामदारहरूको िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्यको िोजखम 

भवन गनमाथणको क्रममा गनमाथण कामदारहरू ववगभन्न गनमाथण िबबन्धी स्वास्थ्य िोजखमहरू िस्तै 

उच्च ध्वगन, शारीररक चोटपटक आददमा पनथ िक्छन।् यी िोजखमलाई न्यूनीकरण िनथ 
कामदारहरूलाई व्यजक्तित िरुक्षा उपकरण (PPE) िस्तै हेल्मेट, बटु, पन्िा, चस्मा, मास्क, 
िरुक्षा पेटी आददको प्रावधान िररनेछ। िोजखम र िावधानीका बारे कामदारहरूलाई िानकारी 
ददइनेछ र प्रार्गमक उपचार वकटको (First Aid Kit) प्रावधान िररनेछ। कामदारहरूको स्वास्थ्य 
बीमा र आवगधक स्वास्थ्य िाँचको प्रावधान िररनेछ। ितकथ ताका लागि ववगभन्न िाइनबोडथ, 
पयाथप्त बत्ती तर्ा भवनको रंिरोिन कायथ िदाथ िेफ्टी नेटको व्यवस्र्ा िररनेछ। यिका िारै् 
िरुजक्षत वपउने पानी र पयाथप्त शौचालयको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

 

ख. बालबागलकाको श्रम शोषण तर्ा ज्यालामा िररन ेभेदभाव 

बालबागलकाको श्रम िंलग्नता गनषधे िररनेछ र िमान कामको िमान तलबको कायाथन्वयन 
िररनेछ। श्रम ऐन २०७४, बाल श्रम (गनषधे र गनयगमत िने) ऐन, २०५६ लाई पूणथ रूपमा 
कायाथन्वयन िररनेछ। 

 

ि. कायथस्र्लमा हनु ेयौन िन्य दवु्यथवहार 

कमथचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन वहंिा भए/नभएको िोधपछु िनथ िनुािो िनेु्न अगधकारी 
तोवकनेछ र कायथस्र्लको अवलोकन तर्ा गनरीक्षण िररनेछ। कामदारहरूलाई लैवङ्गक वहंिा तर्ा 
मानव बेचगबखनको बारेमा िचेत िराइनेछ। यदी किैको केही िनुािो भए िनुािो पेवटका, 
मौजखक िनुािो, र्ोन तर्ा ईमेलमार्थ त िानकारी ददन प्रोत्िाहन िररनेछ र प्राप्त िनुािोहरूको 
तत्काल िनुवुाइ िररनेछ। 

 
घ. िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ िक्न ेप्रभाव 

COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना िरेर कमथचारीहरूलाई काममा लािाईनेछ। 

 कायथस्र्लमा िामाजिक दरुी कायम राजखनेछ। 

 मास्क तर्ा िेगनटाइिरको अगनवायथ रूपमा प्रयोि िररनेछ। 

 यदद किैलाई िंक्रमण भईहालेमा गनिलाई गनको नहनु्िेल कामबाट छुट्टी ददईनेछ। 
िारै् उपचारको लागि प्रबन्ध िररनेछ। 
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ङ. स्र्ानीयवािीको िनुािो 
कुनै पगन स्रोतबाट प्राप्त िनुािोहरू दताथ िररनेछ र आवश्यक कायथहरू िनथको लागि िनुािो िनेु्न 
अगधकारीको गनयजुक्त िररनेछ भने िनुािो पेवटका पगन राजखनेछ। नेपाल िरकारको गनयम 
अनिुार होटल गनमाथण िररनेछ। 

 
आ. िञ्चालन चरण 

क. व्यविायिन्य िरुक्षा तर्ा स्वास्थ्यको िोजखम 

प्रस्तावकले व्याविावयक स्वास्थ्य र कमथचारीहरूको िरुक्षालाई कम िनथ गनबन रणनीगत र 
न्यूनीकरण उपायहरू कायाथन्वयन िनेछ। 

 प्रजशजक्षत र कुशल कमथचारीहरूको गनयजुक्त िररनेछ। 

 एल.पी.िी. चहुावटिँि िबबजन्धत िोजखमहरूलाई कम िनथ  भान्िा क्षेर राम्रोिँि िंवातन 
िनथ िवकन्छ। 

 िावधानीका बारे कमथचारीहरूलाई िानकारी ददइनेछ र प्रार्गमक उपचार वकटको (First 

Aid Kit) प्रावधान िररनेछ। 

 स्वास्थ्य बीमाको प्रावधान िररनेछ। 

 
ख. होटल गभर र वरपर क्षरेको स्वास्थ्य तर्ा िरिर्ाइ  

होटल क्षेरमा वा वरपर स्वास्थ्य तर्ा िरिर्ाइ कायम िनथ, िञ्चालन चरणको बखत गनबन 
प्रवक्रयाहरू पूरा िररनेछः 

 बोररङ्िको पानी प्रयोि िनुथ अजघ प्रशोधन िररनेछ (िबबजन्धत गनकायबाट स्वीकृगत पश्चात ्
मार)। 

 िामदुावयक स्वास्थ्य र िरिर्ाइ अभ्यािहरूको बारेमा कमथचारीहरूलाई िानकारी  
ददइनेछ। 

 होटल पररिरगभर िर्ाइ कायम िररनेछ। 

 

ि. कायथस्र्लमा हनु ेयौन िन्य दवु्यथवहार 

कमथचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन वहंिा भए/नभएको िोधपछु िनथ िनुािो िनेु्न अगधकारी 
तोवकनेछ र कायथस्र्लको अवलोकन तर्ा गनरीक्षण िररनेछ। यदी किैको केही िनुािो भए 
िनुािो पेवटका, मौजखक िनुािो, र्ोन तर्ा ईमेलमार्थ त िानकारी ददन प्रोत्िाहन िररनेछ र प्राप्त 
िनुािोहरूको तत्काल िनुवुाइ िररनेछ। 
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घ. िंक्रामक रोिहरूबाट पनथ िक्न ेप्रभाव 

COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना िरेर कमथचारीहरूलाई काममा लािाईनेछ। 

 पाहनुाहरूलाई होटल पररिरमा प्रवेश िनुथ अजघ िेगनटाइिर उपलब्ध िराईनेछ। 

 प्रत्येक पाहनुा कोठाहरू िर्ा तर्ा िेगनटाइि िररनेछ।  

 कायथस्र्लमा िामाजिक दरुी कायम राजखनेछ। 

 मास्क तर्ा िेगनटाइिरको अगनवायथ रूपमा प्रयोि िररनेछ। 

 यदद किैलाई िंक्रमण भईहालेमा गनिलाई गनको नहनु्िेल कामबाट छुट्टी ददईनेछ। 
िारै् उपचारको लागि प्रबन्ध िररनेछ। 

 
ङ. आिन्तकुहरूको िरुक्षा 

मखु्य प्रवेशद्वारमा िक्षम िरुक्षा चौकीदारद्वारा प्रवेशद्वार गनयन्रण िररनेछ। िवारी िाधनहरुको 
पावकथ ङ्गपगन िरुक्षा चौकीदारद्वारा िंचागलत हनुेछ। अवैध िगतववगधहरूको गनिरानीका लागि मखु्य 
प्रवेशद्वार, लबी र अन्य िावथिगनक क्षेरहरूमा गि.गि.वट.भी.को स्र्ापना िररनेछ। िावथिगनक क्षेर 
र लबी, ररिेप्शन आददमा िरुक्षा हटलाइन नबबरहरू (नजिकको प्रहरी चौकी) प्रदशथन िरेर 
राजखनेछ। होटलको वरपर स्ट्रीट लाईटको स्र्ापना िररनेछ। 

 
च. खाद्यान्न िणुस्तर 

 भान्िामा काम िने कमथचारीहरूको िरुक्षा तर्ा खाद्यान्नको िणुस्तर कायम राजखनेछ।   

 उजचत पोशाकको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

 बयाद िमाप्त भए/नभएको िाँच िररनेछ। 

 स्र्ानीय कृवष उत्पादनलाई प्रार्गमकता ददईनेछ। 

 खाद्यान्नको लागि प्रयोि हनुे उपकरण तर्ा भाँडाहरू िर्ा र िेगनटाइि िररनेछ। प्रत्येक 
प्रयोि पगछ िर्ा िररनेछ। 

 खाना पकाउन प्रयोि िररने पानी राविय खानेपानी िणुस्तर मापदण्डहरूको अनपुालनमा 
हनुेछ। 
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छ. बह ुिातीयता, िंस्कृगत, धमथका व्यजक्तहरूको प्रवाह 

कमथचारीहरूलाई ववववध िागत र िामाजिक िंस्कृगतलाई िबमान िनथ िचेतना ददइनेछ। यदद 
होटलको िञ्चालनका क्रममा िामाजिक र िांस्कृगतक िमस्याको बारेमा कुनै वववाद उत्पन्न भयो 
भन ेतरुून्तै त्यि िमस्याको िमाधान िररनेछ। 

 

ि. स्र्ानीयवािीको िनुािो 
िावथिगनक िमदुाय वा िरोकारवालाहरुबाट प्राप्त भएका िनुािोहरु, वटप्पणीहरु र िझुावहरु 
िमावहत िनथ धेरै आवश्यक छ। प्रस्तावकले यि अध्ययनमा गनधाथररत िरे अनिुार िञ्चालन 
चरणका लागि बढोत्तरी तर्ा न्यूनीकरणका उपायहरू कायाथन्वयन िनेछ। कुनै पगन स्रोतबाट 
प्राप्त िनुािोहरू दताथ िररनेछ र आवश्यक कायथहरू िनथको लागि िनुािो िनुवुाइ अगधकारीको 
गनयजुक्त िररनेछ। यदद भववष्यमा कुनै नकारात्मक प्रभावहरू देखा पदथछ भने, होटल प्रस्तावकले 
यिको न्यूनीकरणको लागि स्र्ानीय व्यजक्तहरूिँि छलर्ल िरेर आवश्यक कदम अपनाउनेछ। 

िावथिगनक परामशथका बखत प्राप्त िबै प्रगतवक्रयाहरू/िझुावहरूलाई होटलको िञ्चालनको बेला 
िबबोधन िररनेछ र िमय िमयमा छरगछमेकिँि अन्तवक्रथ या कायथक्रम िञ्चालन िररनेछ। 
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वातावरणीय व्यवस्र्ापन योिना 
 

तागलका 30: िकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका वक्रयाकलाप 
क्र.िं. बढोत्तरीका 

वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत 
बिेट (न.ेरू.) 

क. गनमाथण चरण 
१.  रोििारीको 

अविर 
स्र्ानीय मागनिहरूलाई 
रोििारीका अविरहरू प्रदान 
िररनेछ। 

गनमाथण 
क्षेर 

 अन्तवाथताथ गनमाथण 
चरण 

 

 

प्रस्तावक - 

ख. िञ्चालन चरण 

१.   रोििारीको 
अविर 

स्र्ानीय मागनिहरूलाई 
रोििारीका अविरहरू प्रदान 
िररनेछ। 

होटल 
पररिर 

 अन्तवाथताथ 
 वरपरका िमदुायमा उपलब्ध दक्ष 

िनशजक्तको लागि स्र्ानीयलाई 
रोििार तागलम उपलब्ध 
िराइनेछ। 

िञ्चालन 
अवगध भर 

प्रस्तावक - 

२.  पयथटन 
ववकाि 

पयथटकहरूलाई िबै प्रकारका 
िवुवधाहरू िमयको माि अनिुार 
प्रदान िररनछे। 

होटल 
पररिर 

 िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक - 

३.  रािस्व 
िङ्कलन 

होटल िञ्चालन वापत िंघीय 
तर्ा स्र्ानीय तहलाई बझुाइने 
रािस्वबाट िंघ तर्ा स्र्ानीय 
तहको रािस्व िङ्कलनमा टेवा 
पगु्नेछ।   

  िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक  
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४.  िामाजिक 
उत्तरदावयत्व 
अन्तिथत 
स्र्ानीय 

िमदुायका 
लागि िररन े
िहयोि 

िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत 
स्र्ानीय िमदुायका लागि 

िमदुाय आधाररत कायथक्रम र 
िगतववगधहरूमा भाि गलई 
िहयोि िररनेछ। 

होटलको 
प्रभाववत 
क्षेर 

स्वास्थ्य, िरिर्ाइ, धागमथक, िांस्कृगतक 
िबपदा िंरक्षण िनथ िहयोि, नजिकको 
पहुँच िडकहरूको ममथत 

गनमाथण 
तर्ा 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक नेपाल 
िरकारको 
गनयम 

बमोजिम 

होटल िञ्चालनमा आए पश्चात 
होटलबाट प्रदान िररने िेवामा 
गिद्धार्थनिर निरपागलका वडा 
नं. ८ का बागिन्दालाई गबशेष 
छुट ददईनेछ। 

होटलको 
प्रभाववत 
क्षेर 

 िञ्चालन 
चरण 

 
तागलका 31: नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप 

क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

क. भौगतक क्षरे 
१. गनमाथण चरण 
१.  भगूम प्रयोिमा 

पररवतथन 

खलुा स्र्ानहरू, ग्राउन्ड कभरेि र 
िेट ब्याक कायम राजखनछे। 

होटल पररिर नक्िामा उल्लेख भए अनिुार गनमाथण 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

२.  वाय ुप्रदूषण पानी छवकथ न ेछ। गनमाथण स्र्ल पाइपको प्रयोि िररनछे। ददनमा एक 
पटक 

प्रस्तावक 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

गनमाथण िामग्रीलाई छोवपनछे। गनमाथण िामग्री 
भण्डारण 
स्र्ान 

प्लाजस्टक वा गरपालको प्रयोि 
िररनेछ।   

प्रयोि 
नहनुे बेला 

आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

गनमाथण क्षेर घेररनछे । गनमाथण स्र्ल 
वरपर 

CGI पाताको प्रयोि गनमाथण 
अवगध भर 

गडिेल िेनेरेटर तर्ा िवारी 
िाधनको आवगधक मरबमत 
िररनेछ।  

गनमाथण स्र्ल नेपाल िरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड गभर पने 
िरी मार प्रयोि िररनेछ । 

गनमाथण 
अवगध भर 

गडिेल िेनरेटरको स्ट्याक उचाइ 
गनधाथरण िररनेछ। 

िेनेरेटर 
राजखने स्र्ान 

कजबतमा १५ गमटर गनमाथण 
चरण 

३.  िल प्रदूषण गनमाथण िगतववगधबाट गनस्कने 
र्ोहोर पानी िोक वपटमा ववििथन 
िररनेछ। 

गनमाथण स्र्ल  गनमाथण 
अवगध भर 

प्रस्तावक - 

र्ोहोर पानीमा प्रयोि िररएको 
तेल र रािायगनक पदार्थहरूको 
गमिावटमा गनषेध िररनेछ। 

     

४.  ध्वगन प्रदूषण गनमाथण कायथ गनधाथररत िमयमा 
मार िररनेछ । 

गनमाथण स्र्ल कामदारहरूलाई गनदेजशत 
िररनेछ। 

७:०० 

देजख 
१९:०० 
िबम 

प्रस्तावक  
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

िवारी िाधन र गडिेल िेनरेेटर 

िेटहरूको आवगधक ममथत 
िररनेछ। 

गनमाथण स्र्ल  िबबजन्धत प्राववगधक 
व्यजक्तको गनयकु्त 

 नेपाल िरकारले तोकेको 
ध्वगनको िणुस्तर िबबन्धी 
मापदण्ड गभर पने िरी मार 
प्रयोि िररनेछ । 

अधथ 
वावषथक 

हनथको प्रयोिलाई गनषेध 
िररनेछ। 

होटल पररिर ठाउँ ठाउँमा िूचक जचन्ह 
राजखनेछ। 

गनमाथण 
चरण 

५.  पानीको माि र 
खपत 

पानी िंरक्षणका उपायहरु 
अपनाईने छ। 

गनमाथण स्र्ल कामदारहरूलाई पानीको 
महत्त्वबारे िचेतना ददईनछे। 

गनमाथण 
कायथ शूरू 
िनुथपूवथ 

प्रस्तावक  

६.  ठोि तर्ा तरल 
र्ोहोर 

व्यवस्र्ापन 

गनमाथण स्र्लबाट उत्पन्न हनुे ठोि 
तर्ा तरल र्ोहोरको िर्ाभावी 
ववििथन िररने छैन। 

गनमाथण स्र्ल पनु: चक्रीय र्ोहोर तोवकएको 
ठाउँमा िङ्कलन िररनेछ र 
िबबजन्धत ववके्रताहरूलाई 
आपूगतथ िररनेछ; बाँकी र्ोहोर 
निरपागलका र्ोहोर व्यवस्र्ापन 
मार्थ त ववििथन िररनछे।   

गनमाथण 
अवगध भर 

 

प्रस्तावक १,००,०००।- 
एक पटक खचथ 

उत्खनन िररएको माटोको उजचत 
व्यवस्र्ापन 

होटल पररिर िञ्चालन चरणको बेला 
बिैँचाहरूमा प्रयोि िररनछे र 
बाँकी माटोलाई निरपागलका 
र्ोहोर व्यवस्र्ापन मार्थ त वा 

गनमाथण 
चरण 
पश्चात 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

िबबजन्धत ववके्रताहरूलाई 
आपूगतथ िररनेछ। 

७.  अगधक ऊिाथ 
आवश्यकता 

वैकजल्पक ऊिाथको प्रयोि 
िररनेछ। 

गनमाथण स्र्ल गडिेल िेनरेटरको प्रयोि 
िररनेछ। 

गनमाथण 
चरण तर्ा 
िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश ववद्यतुीय ऊिाथ खपत न्यूनीकरण 

िररनेछ। 
होटल क्षेर वातावरणमैरी उपकरणहरूको 

प्रयोिलाई बढावा ददइनछे। 
८.  आिलािी, 

भकूबपीय तर्ा 
अन्य िबभाववत 

प्रकोपहरू 

र्ायर एक्िवटङ्कग्यिुर गिगलन्डर 
राजखनेछ। 

गनमाथण स्र्ल  गनमाथण 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश कामदारहरूलाई व्यजक्तित 

िरुक्षाको व्यवस्र्ा िररनेछ। 
गनमाथण स्र्ल  गनमाथण 

कायथ पूवथ 
 

प्रकोपको िमयमा आपतकालीन 
बवहिथमन ढोकाबाट िरुजक्षत 
खलु्ला स्र्ानमा भेला िररनेछ।  

 िरुजक्षत बवहिथमन क्षेरका लागि 
कामदारहरूलाई वववरण 
ददइनेछ। 

  

राविय भवन िंवहता, २०६० 
बमोजिम भवन गनमाथण िररनछे। 

गनमाथण स्र्ल  गनमाथण पूवथ प्रस्तावक 

९.  गनमाथण िामग्रीको 
ढुवानी तर्ा  
व्यवस्र्ापन 

िबबन्धी चनुौती 

आगधकाररक तर्ा वैध रूपमा 
ववक्री िररने गनमाथण िामग्रीहरू 
मार खरीद िररनछे। 

 गनमाथण िामग्री ववक्री ववतरण 
िने व्यजक्त तर्ा कबपनीको 
आगधकाररकता िाँच िररनछे।  

गनमाथण 
चरण 

प्रस्तावक  

आयोिना स्र्लबाट नजिक रहेका 
ववक्री केन्द्रहरूबाट गनमाथण 
िामग्री खरीद िररनेछ। 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

गनमाथण िामग्रीहरूको ढुवानी िदाथ 
गनमाथण िामग्रीलाई छोवपनछे। 

 प्लाजस्टक वा गरपालको 
प्रयोि िररनेछ। 

 गनमाथण िामग्री ढुवानी िदाथ 
ढुवानी िने िाधनको 
तोवकएको क्षमता अनिुार 
मार िररनेछ।  

हनथको प्रयोिलाई गनषेध 
िररनेछ। 

चालकहरूलाई िचेतना 
ददईनेछ। 

२. िञ्चालन चरण 
१.  ठोि र्ोहोर 

उत्पादनिँि 
िबबजन्धत प्रभाव 

पाहनुा कोठाबाट गनस्कने 
र्ोहोरको उजचत व्यवस्र्ापन 
िररनेछ।  

पाहनुा कोठा प्रत्येक कोठाहरूमा र्ोहोर 
िङ्कलनका लागि र्ोहोर राख्न े
भाँडोको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

िञ्चालन 
अवगध भर 

प्रस्तावक १,००,०००।- 

वावषथक खचथ 

कुवहन े र नकुवहने र्ोहोरलाई 
छुट्टाछुटै्ट िङ्कलन िरी उजचत 
तररकाले व्यवस्र्ापन िररनेछ। 

होटल पररिर  कुवहने र्ोहोरलाई  स्र्ानीय 
पशपुालन व्यविायीहरूलाई 
ददइनेछ र मल पगन 
बनाइनेछ 

 नकुवहने र्ोहोरलाई 
निरपागलकाको र्ोहोरमैला 
व्यवस्र्ापन प्रणाली  मार्थ त  
व्यवस्र्ापन िररनछे 

िञ्चालन 
अवगध भर 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

 पनुः प्रयोि िनथ गमल्न े
र्ोहोरलाई पनुः प्रयोि 
िररनेछ। 

 3R गिद्धान्तलाई पालना 
िररनेछ। 

प्लाजस्टक (polyethylene) 
झोलाको प्रयोि प्रगतबजन्धत 
िररनेछ। 

होटल पररिर   

काििको र्ोहोरहरू कम 
िररनेछ। 

होटलको 
कायाथलयहरू 

प्रशािगनक कमथचारीहरूलाई 
गनदेशन िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

ववद्यतुीय र्ोहोरको उजचत 
व्यवस्र्ापन िररनछे। 

होटल पररिर छुटै्ट िङ्कलन िरी िबबजन्धत 
ववके्रतालाई आपूगतथ िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

होटल पररिरमा र्ोहोर िलाउन ु
गनषेध िररनेछ। 

होटल पररिर  गनमाथण 
तर्ा 

िञ्चालन 
चरण 

२.  तरल र्ोहोर 
उत्पादनको 
कारण िल 
प्रदूषण 

होटलबाट गनस्कने तरल 
र्ोहोरको उजचत ववििथन 
िररनेछ। 

होटल गभर  होटल गडिाइन चरणमा 
उपयकु्त ढल गनकाि प्रणाली 
तर्ा र्ोहोर पानी िङ्कलन 
प्रणाली िस्ता पयाथप्त 

िवुवधाको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,००,०००।- 

वावषथक खचथ 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

 ढल (शौचालयबाट गनस्कन े
र्ोहोर) र अन्य र्ोहोर 
पानी (भान्िा, बार्रूम, 
िरिर्ाइ िदाथ गनस्कन े
र्ोहोर) को गमश्रण हनु 
ददइने छैन। 

भान्िाबाट गनस्कने तरल 
र्ोहोरको उजचत व्यवस्र्ापन 
िररन्छ। 

होटलको 
भान्िा  

तरल र्ोहोरबाट तेलीय तर्ा 
बोिोिन्य र्ोहोर िबमा िनथ 
गग्रि ट्रयापको प्रयोि िररनछे। 

िञ्चालन 
अवगध भर 

र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट 
गनयन्रण िनथ िमय िमयमा 
ममथत र अनिुमन िररनेछ। 

होटलको 
पाइपहरू 
रहेको क्षेर 

िबबजन्धत प्राववगधक व्यजक्तको 
गनयजुक्त 

हरेक ३ 
मवहना 

र्ोहोर पानीको ववििथन  होटल  नेपाल िरकारले लािू िरेको 
िावथिगनक ढलहरूमा 
पठाउन े औद्योगिक 

एफ्लएुन्टको मापदण्ड 

बमोजिम मार ववििथन 

िररनेछ। 

 प्रस्ताववत होटल पररिर 
वरपर ढलनलको उजचत 
व्यवस्र्ापन िररनपुछथ। 

िञ्चालन 
चरण 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

३.  वाय ुप्रदूषण गडिेल िेनेरेटर तर्ा िवारी 
िाधन खरीद 

होटल गभर नेपाल िरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड गभर पने 
िरी मार खरीद िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक २,००,०००।- 

वावषथक खचथ 

िवारी िाधन र गडिेल िेनरेेटर 

िेटहरूको आवगधक ममथत 
िररनेछ। 

गडिेल 
िेनेरेटर कोठा 

िबबजन्धत प्राववगधक व्यजक्तको 
गनयजुक्त 

 

अधथ 
वावषथक 

भान्िाबाट हनु े वायपु्रदूषणलाई 
न्यूनीकरण िररनेछ 

भान्िा िकेिबम ववद्यतुीय उपकरण 
तर्ा इनधनका लागि 
एल.वप.िी.को प्रयोि िररन्छ। 

 

४.  उच्च पानी 
उपभोि िँि 
िबबजन्धत 
प्रभावहरू 

भगूमित पानीको उजचत तररकाले 
उपयोि िररनेछ। 

होटल गभर  भगूमित पानी िबबजन्धत 
गनकायबाट स्वीकृगत 

पश्चातमार गनकागलनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

भगूमित पानी पनुभथरण िररनछे। होटलको 
खलुा क्षेर 

 ६१% खलुा के्षरमा चार 
वटा ररचािथ वपटको गनमाथण 
िररनेछ तर्ा २०% 
हररयाली क्षेरमार्थ त 
प्राकृगतक रूपमा िगमन 
पनुभथरण हनुेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रयोि िररिकेको पानीको उजचत 
व्यवस्र्ापन िररनछे।  

होटलको 
खलुा क्षेर 

९२,००० गलटर  प्रयोि िने 
गमल्ने पानी प्रशोधन िररनछे, 
िनु फ्लजशङ्ग, बिैँचा तर्ा अन्य 

िञ्चालन 
चरण 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

प्रयोिनको लागि प्रयोि 
िररनेछ। 

५.  िल प्रणाली/ 
ढल व्यवस्र्ापन 

र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट 
गनयन्रण िनथ िमय िमयमा 
ममथत र अनिुमन िररनेछ। 

होटल गभर िबबजन्धत प्राववगधक व्यजक्तको 
गनयजुक्त 

 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

र्ोहोर पानी निरपागलका ढल 
गनकाि प्रणालीमा ववििथन 
िररनेछ। 

होटल गभर नेपाल िरकारले लािू िरेको 
िावथिगनक ढलहरूमा पठाउन े

औद्योगिक एफ्लएुन्टको मापदण्ड 

बमोजिम मार ववििथन िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

६.  उच्च ऊिाथ 
खपत 

ब्याकअप पावरको व्यवस्र्ा गडिेल 
िेनरेटर कोठा 

गडिेल िेनरेटरको प्रावधान 
िररएको छ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश ववद्यतुीय ऊिाथ खपत न्यूनीकरण 

िररनेछ।  
होटल पररिर  वातावरणमैरी 

उपकरणहरूको प्रयोिलाई 
बढावा ददइने छ। 

 पानी तताउनको लागि वहट 
पबप र िोलारको प्रयोि 
िररन्छ। 

िञ्चालन 
चरण 

७.  प्रकोप िोजखम 
व्यवस्र्ापन 
(भकूबप, 

आिलािी, 
ववद्यतुीय िटथ  

प्रकोप िोजखमको लागि  
आवश्यक िाधनहरूको व्यवस्र्ा 
िररनेछ। 

पाहनुा 
कोठाहरू र 
कायथस्र्ल 

र्ायर एक्िवटङ्कग्यिुर 
गिगलन्डर, र्ायर होि ररल, 
वाटर जस्प्रङ्कक्लर, र्ायर अलामथ, 
स्मोक गडटेक्टर, अलामथ 
गिस्टमको व्यवस्र्ा 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,००,०००।- 

वावषथक खचथ 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

िवकथ ट, बाढी, 
आदद) 

प्रकोपको िमयमा आपतकालीन 
बवहिथमन ढोकाबाट िरुजक्षत 
खलु्ला स्र्ानमा भेला िररनेछ।  

प्रत्येक अगतगर् 
कक्ष, लबी र 
िावथिगनक 

के्षर 

होटल गभर अगतगर् कक्ष, लबी र 
िावथिगनक क्षेरहरुमा 
आपतकालीन बवहिथमन योिना 
राजखनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

८.  यातायात 
व्यवस्र्ापन 

िबबन्धी िमस्या 

िवारी िाधन पावकथ ङ्गका लागि 
पयाथप्त ठाउँको व्यवस्र्ा िररएको 
छ। 

पावकथ ङ्ग क्षरे भगूमित तल्लामा ५० कार, ५० 
मोटर िाइकल क्षमताको क्षेर 
पावकथ ङ्गको लागि छुट्याइएको 
छ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक ३०,०००।- 

एक पटक खचथ 

िवारी िंकेतहरू राजखनछे। होटल पररिर 'No Roadside Parking', 'Way 

to Resort' र 'No Parking' 

इत्यादद दृवष्टकोण िडकमा 
स्र्ापना हनुेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

दघुथटनाहरू कम िने प्रयािहरू 
िररनेछ। 

होटल पररिर Street light को व्यवस्र्ा 
िररनेछ 

िञ्चालन 
चरण 

९.  ध्वगन प्रदूषण कम आवाि उत्पादन िने 
उपकरणहरू िस्तै पबप, गडिेल 
िेनरेटरहरू वा पबपहरूको खरीद 
िररनेछ। 

होटल पररिर  नेपाल िरकारले तोकेको 
ध्वगनको िणुस्तर िबबन्धी 
मापदण्ड गभर पने िरी मार 
प्रयोि िररनेछ । 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

िेनरेटरबाट उत्पन्न हनुे ध्वगन 
गनयन्रण िररनेछ।  

िेनेरेटर 
राजखएको 
कोठा 

िेनरेटर िाइलेन्िरको िार् 
िडान िररनेछ र बन्द कक्षमा 
राजखनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम 
िरररहेका कमथचारीहरूका लागि 
िरुक्षाको व्यवस्र्ा िररनेछ। 

उच्च आवाि 
क्षेर 

व्यजक्तित िरुक्षात्मक उपकरण 
(PPE) को प्रावधान िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

ध्वगन प्रदूषण हटाउन होटल 
पररिर गभर हनथको प्रयोिमा 
कडाइका िार् प्रगतबन्ध 
लिाइनछे। 

पावकथ ङ्ग क्षरे, 
होटल पररिर 

ठाउँ ठाउँमा िूचक जचन्ह 
राजखनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

ख. िैववक क्षरे 
१. गनमाथण चरण तर्ा िञ्चालन चरण 
१.  होटलको 

पररगधमा 
हररयालीको 
िंरक्षण तर्ा 
व्यवस्र्ापन 

हररयालीको िंरक्षण िररनछे। 

 
होटल क्षेर होटलको पररिरमा रूखहरू 

लिाएर हररयाली कायम 
िररनेछ। 

गनमाथण 
चरण तर्ा 
िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,५०,०००।- 

वावषथक खचथ - 

ि. िामाजिक आगर्थक तर्ा िासं्कृगतक क्षरे 
१. गनमाथण चरण 
१.  कामदारहरूको 

िरुक्षा तर्ा 
स्वास्थ्यको 
िोजखम 

कामदारहरूलाई व्यजक्तित िरुक्षा 
उपकरण (PPE) को व्यवस्र्ा 
िररनेछ। 

गनमाथण क्षेर हेल्मेट, बटु, पन्िा, चस्मा, 
मास्क, िरुक्षा पेटी आददको 
प्रावधान िररनछे। 

गनमाथण 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

कमथचारीहरूलाई स्वास्थ्य िरुक्षा 
प्रदान िररनछे।  

होटल पररिर  स्वास्थ्य बीमा र आवगधक 
स्वास्थ्य िाचँको प्रावधान 
िररनेछ। 

गनमाथण पूवथ 
र गनमाथण 
अवगध भर 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

 प्रार्गमक उपचार वकटको 
(First Aid Kit) प्रावधान 
िररनेछ। 

 िरुजक्षत वपउने पानी र 
पयाथप्त शौचालयको व्यवस्र्ा 
िररनेछ। 

गनमाथण कायथ िदाथ िरुजक्षत 
तररकाले िरेनछे। 

गनमाथण क्षेर ववगभन्न िाइनबोडथ, पयाथप्त बत्ती 
तर्ा भवनको रंिरोिन कायथ 
िदाथ िेफ्टी नेटको प्रयोि 
िररनेछ। 

गनमाथण 
चरण 

अगधकृत कमथचारीहरूलाई मार 
गनमाथण क्षेरमा िान अनमुगत 
ददइनेछ। 

गनमाथण क्षेर प्रवेशद्वारमा चौकीदारहरूको 
व्यवस्र्ा िररनछे। 

गनमाथण 
चरण 

२.  बालबागलकाको 
श्रम शोषण तर्ा 
ज्यालामा िररन े

भेदभाव 

बाल श्रम िंलग्नता गनषेध 
िररनेछ। 

गनमाथण क्षेर श्रम ऐन २०७४, बाल श्रम 
(गनषेध र गनयगमत िने) ऐन, 
२०५६ लाई पूणथ रूपमा 
कायाथन्वयन िररनेछ। 

गनमाथण 
चरण 

प्रस्तावक - 

िमान कामको िमान तलबको 
कायाथन्वयन िररनेछ । 

गनमाथण क्षेर श्रम ऐन २०७४ लाई पूणथ 
रूपमा कायाथन्वयन िररनेछ। 

गनमाथण 
चरण 

३.  कायथस्र्लमा हनु े
यौन िन्य 
दवु्यथवहार, 

कमथचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा 
यौन वहंिा भए/नभएको िोधपछु 
िररनेछ। 

कायथस्र्ल  िनुािो िनेु्न अगधकारी 
तोवकनेछ। 

गनमाथण 
चरण 

प्रस्तावक  
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

लैवङ्गक वहंिा 
तर्ा मानव 
बेचगबखन 

यदी किैको केही िनुािो भए 
िनुािो पेवटका, मौजखक िनुािो, 
र्ोन तर्ा ईमेलमार्थ त िानकारी 
ददन प्रोत्िाहन िररनेछ। 

 कायथस्र्लको अवलोकन 
तर्ा गनरीक्षण िररनेछ। 

 िनुािो पेवटका, मौजखक 
िनुािो, र्ोन तर्ा 
ईमेलमार्थ त प्राप्त 
िनुािोहरूको तत्काल 
िनुवुाइ िररनछे। 

 कामदारहरूलाई लैवङ्गक 
वहंिा तर्ा मानव 
बेचगबखनको बारेमा िचेत 
िराइनेछ। 

४.  महामारीबाट पनथ 
िक्ने प्रभाव 

COVID-19 Safety & 

Hygiene Protocol को 
पालना िरेर कमथचारीहरूलाई 
काममा लािाईनेछ। 

कायथस्र्ल  कायथस्र्लमा िामाजिक दरुी 
कायम राजखनछे। 

 मास्क तर्ा िेगनटाइिरको 
अगनवायथ रूपमा प्रयोि 
िररनेछ। 

 यदद किैलाई िंक्रमण 
भईहालेमा गनिलाई गनको 
नहनु्िेल कामबाट छुट्टी 
ददईनेछ। िारै् उपचारको 
लागि प्रबन्ध िररनेछ। 

गनमाथण 
चरण 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

५.  स्र्ानीयवािीको 
िनुािो 

कुनै पगन स्रोतबाट प्राप्त 
िनुािोहरू दताथ िररनेछ। 

गनमाथण क्षेर आवश्यक कायथहरू िनथको लागि 
िनुािो िनेु्न अगधकारीको 
गनयजुक्त िररनेछ भने िनुािो 
पेवटका पगन राजखनेछ। 

गनमाथण 
चरण 

प्रस्तावक - 

२. िञ्चालन चरण 
१.  व्यविायिन्य 

िरुक्षा तर्ा 
स्वास्थ्यको 
िोजखम 

प्रजशजक्षत र कुशल 
कमथचारीहरूको गनयजुक्त। 

होटल गभर अन्तवाथताथ िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक  

 

एल.पी.िी. चहुावटिँि िबबजन्धत 
िोजखमहरूलाई कम िनथ भान्िा 
क्षेर िूरजक्षत तवरले व्यवस्र्ापन 
िररनेछ। 

भान्िा क्षरे  िञ्चालन 
चरण 

 

कमथचारीहरूलाई स्वास्थ्य िरुक्षा 
प्रदान िररनछे।  

होटल पररिर  स्वास्थ्य बीमाको प्रावधान 
िररनेछ। 

 प्रार्गमक उपचार वकटको 
(First Aid Kit) प्रावधान 
िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

३,००,०००।- 
(First Aid kits, 

Health 

insurance and 

health checkup, 

awareness) 
२.  होटलगभर र 

वरपर क्षेरको 
स्वास्थ्य तर्ा 
िरिर्ाइ 

बोररङ्गको पानी प्रयोि िनुथ अजघ 
प्रशोधन िररनेछ। 

होटल गभर एजक्टभेटेड कावथन वर्ल्टर, 

ररभिथ अस्मोगिि (Reverse 

osmosis) 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक  

िामदुावयक स्वास्थ्य र िरिर्ाइ 
कायम िररनछे।  

होटल गभर  कमथचारीहरूलाई िामदुावयक 
स्वास्थ्य र िरिर्ाइ 
िानकारी ददइनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

 होटल पररिर गभर िर्ाइ 
कायम िररनछे। 

३.  कायथस्र्लमा हनु े
यौन िन्य 
दवु्यथवहार 

 कमथचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा 
यौन वहंिा भए/नभएको 
िोधपछु िररनेछ। 

 यदी किैको केही िनुािो भए 
िनुािो पेवटका, मौजखक 
िनुािो, र्ोन तर्ा ईमेलमार्थ त 
िानकारी ददन प्रोत्िाहन 
िररनेछ। 

कायथस्र्ल  िनुािो िनेु्न अगधकारी 
तोवकनेछ। 

 कायथस्र्लको अवलोकन 
तर्ा गनरीक्षण िररनेछ। 

 िनुािो पेवटका, मौजखक 
िनुािो, र्ोन तर्ा 
ईमेलमार्थ त प्राप्त 
िनुािोहरूको तत्काल 
िनुवुाइ िररनछे। 

िञ्चालन 
चरण 

  

४.  महामारीबाट पनथ 
िक्ने प्रभाव 

 COVID-19 Safety & Hygiene 

Protocol को पालना 
िररनेछ। 

 पाहनुाहरूलाई होटल पररिरमा 
प्रवेश िनुथ अजघ िेगनटाइिर 
उपलब्ध िराईनेछ। 

 प्रत्येक पाहनुा कोठाहरू िर्ा 
तर्ा िेगनटाइि िररनेछ। 

कायथस्र्ल  कायथस्र्लमा िामाजिक दरुी 
कायम राजखनछे। 

 मास्क तर्ा िेगनटाइिरको 
अगनवायथ रूपमा प्रयोि 
िररनेछ। 

 यदद किैलाई िंक्रमण 
भईहालेमा गनिलाई गनको 
नहनु्िेल कामबाट छुट्टी 
ददईनेछ। िारै् उपचारको 
लागि प्रबन्ध िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

५.  आिन्तकुहरूको 
िरुक्षा 

अवैध िगतववगधहरू रोक्न 
गनिरानी िररनेछ। 

होटल पररिर  मखु्य प्रवेशद्वारमा िरुक्षा 
चौकीदारद्वारा प्रवेशद्वार 
गनयन्रण िररनेछ।  

 होटलको वरपर स्ट्रीट 
लाईटको स्र्ापना िररनेछ। 

 मखु्य प्रवेशद्वार, लबी र अन्य 
िावथिगनक क्षरेहरूमा 
िी.िी.टी.भी. को स्र्ापना 
िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

िरुक्षा हटलाइन नबबरहरू  
प्रदशथन िरेर राजखनछे। 

िावथिगनक 
क्षेर र लबी, 
ररिेप्िन आदद 

नजिकको प्रहरी चौकीको नबबर िञ्चालन 
चरण 

६.  खाद्यान्न िणुस्तर भान्िामा काम िने 
कमथचारीहरूको िरुक्षा तर्ा 
खाद्यान्नको िणुस्तर कायम 
राजखनेछ।   

होटलको 
भान्िा  

 उजचत पोशाकको व्यवस्र्ा 
िररनेछ। 

 बयाद िमाप्त भए/नभएको 
िाँच िररनछे। 

 स्र्ानीय कृवष उत्पादनलाई 
प्रार्गमकता ददईनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लाितमा 
िमावेश 

खाद्यान्नको लागि प्रयोि हनुे 
उपकरण तर्ा भाडँाहरू िर्ा र 
िेगनटाइि िररनेछ। 

होटलको 
भान्िा 

प्रत्येक प्रयोि पगछ िर्ा 
िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

खाना पकाउन प्रयोि िररने पानी 
स्वस्र् हनुेछ।  

होटलको 
भान्िा 

राविय खानेपानी िणुस्तर 
मापदण्डहरूको अनपुालनमा 
हनुेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

७.  बह ुिातीयता, 
िंस्कृगत, धमथका 
व्यजक्तहरूको 

प्रवाह 

ववववध िागत र िामाजिक 
िंस्कृगतको िबमान िरेर होटल 
िञ्चालन िररनेछ। 

होटल पररिर  कमथचारीहरूलाई ववववध 
िागत र िामाजिक 
िंस्कृगतलाई िबमान िनथ 
िचेतना ददइनेछ। 

 यदद होटलको िञ्चालनका 
क्रममा िामाजिक र 
िांस्कृगतक िमस्याको 
बारेमा कुनै वववाद उत्पन्न 
भयो भन े तरुून्तै त्यि 
िमस्याको िमाधान 
िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक - 

८.  स्र्ानीयवािीको 
िनुािो 

िनुािोहरूको उजचत तररकाले 
व्यवस्र्ापन िररनछे। 

होटल पररिर  िनुािो िनेु्न अगधकारी 
तोवकनेछ र मखु्य द्वारमा 
िनुािो पेवटका राजखनेछ। 

 यदद भववष्यमा कुनै 
नकारात्मक प्रभावहरू देखा 
पदथछ भने होटल 
प्रस्तावकले यिको 
न्यूनीकरणको लागि स्र्ानीय 

िञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक ६०,०००।-  

वावषथक खचथ 
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क्र.िं. न्यूनीकरणका 
वक्रयाकलाप 

के के िने कहा ँिने किरी िने कवहले िने किले िने अनमुागनत बिेट 
(न.ेरू.) 

व्यजक्तहरूिँि छलर्ल िरेर 
आवश्यक कदम 
अपनाउनेछ। 

 स्र्ानीयवािीहरूको िमन्वयमा 
होटल िञ्चालन िररनछे। 

 िावथिगनक परामशथका बखत 
प्राप्त िबै िझुावहरूलाई 
िबबोधन िररनेछ। 

होटल पररिर िमय िमयमा छरगछमेकिँि 
अन्तवक्रथ या कायथक्रम िञ्चालन 
िररनेछ। 

िञ्चालन 
चरण 
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८.३ अनमुागनत लाितको िाराशं 

यि अध्यायमा उल्लेख िररएका न्यूनीकरणका उपायहरू कायाथन्वयन िनथ गनबन बमोजिमको 
लाित अनमुान िररएको छ। 

 
तागलका 32: न्यूनीकरण तर्ा बढोत्तरीका वक्रयाकलापको लागि अनमुागनत लाित 

क्र.िं. न्यूनीकरणका वक्रयाकलाप कुल रकम (रू.) अवगध 

गनमाथण चरण 

क. भौगतक वातावरण 

१ ठोि तर्ा तरल र्ोहोर व्यवस्र्ापन १,००,०००।- एक पटक खचथ 
िञ्चालन चरण 

क. भौगतक वातावरण 

१ 
ठोि र्ोहोर उत्पादनिँि िबबजन्धत 
प्रभाव 

१,००,०००।- वावषथक खचथ 

२ 
तरल र्ोहोर उत्पादनको कारण िल 
प्रदूषण 

१,००,०००।- वावषथक खचथ 

३ वाय ुप्रदूषण २,००,०००।- एक पटक खचथ 
४ प्रकोप िोजखम व्यवस्र्ापन १,००,०००।- वावषथक खचथ 
५ ट्रावर्क व्यवस्र्ापन ३०,०००।- एक पटक खचथ 

ख. िैववक वातावरण 

१ हररयाली िंरक्षण तर्ा व्यवस्र्ापन १,५०,०००।- वावषथक खचथ 
ि. िामाजिक-आगर्थक तर्ा िासं्कृगतक वातावरण 

१ 
First Aid Kits, स्वास्थ्य बीमा र 
आवगधक स्वास्थ्य िाचँ 

३,००,०००।- वावषथक खचथ 

२ स्र्ानीयवािीको िनुािो व्यवस्र्ापन ६०,०००।- वावषथक खचथ 
क्र.िं. बढोत्तरीका वक्रयाकलाप कुल रकम (रू.) अवगध 

 
िामाजिक उत्तरदावयत्व अन्तिथत स्र्ानीय 
िमदुायका लागि िररन ेिहयोि 

िरकारको गनयम 
बमोजिम 

वावषथक खचथ 
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तागलका 33: न्यूनीकरण तर्ा बढोत्तरीका वक्रयाकलापको लागि अनमुागनत लाितको िाराशं 

क्र.िं. वववरण 

अनमुागनत लाित (रू.) 

न्यूनीकरणका उपाय बढोत्तरीका उपाय 

१ एक पटक खचथ ३,३०,०००।- - 
२ वावषथक खचथ ८,१०,०००।- िरकारको गनयम बमोजिम 
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पररच्छेद ९ : प्रस्ताव कायाथन्वयन िदाथ अनिुमन िनुथ पने ववषय 

 

प्रस्ताव कायाथन्वयन िदाथ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवदेनमा उल्लेख भए बमोजिमका 
न्यूनीकरणका उपायहरू तर्ा बढोत्तरीकरणका उपायहरू अवलबबन िरे निरेको अनिुमन िनथका 
लागि प्रगतवेदनमा वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ मा उल्लेख भए अनिुारका अनिुमनको 
व्यवस्र्ा िररएको छ। 
 
९.१ अनिुमनका प्रकार 
वातावरणीय अनिुमन योिनामा आधारभतू वा प्रारजबभक अवस्र्ाको अनिुमन, गनयमपालन 
अनिुमन तर्ा प्रभाव अनिुमन िरी तीन प्रकारको अनिुमन योिनाहरू िमावेश िररएको छ। 
वातावरणीय प्रभावको अनिुमन देहायको अवस्र्ामा गनबन प्रकारले िररनेछ। 
 
९.१.१ प्रारजबभक अवस्र्ाको अनिुमन (Baseline Monitoring) 
प्रस्ताववत प्रस्तावको गनमाथण कायथ शरुू िनुथभन्दा अिावै गनमाथण स्र्ल र वरपरका आधारभतू 
वातावरणीय पक्षको िवेक्षण िररनेछ। यिले िदाथ अनिुमनको गिलगिलामा प्रारजबभक अवस्र्ाको 
तलुनामा वातावरणीय पक्षमा भएको पररवतथन बारेमा र्ाहा पाउन िवकन्छ। त्यिैले प्रारजबभक 
अवस्र्ाको अनिुमन िररँदैन तर वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदनमा रहेका िानकारीलाई 
आयोिनाको प्रारजबभक डाटा भगन मागननेछ। 
 
९.१.२ प्रभाव अनिुमन (Impact Monitoring) 
प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट भएका वातावरणीय पररवतथन पत्ता लिाउन आयोिना गनमाथण र 
िञ्चालनका क्रममा त्यि क्षेरको िनस्वास्थ्य लिायत पयाथवरणीय, िामाजिक र आगर्थक 
अवस्र्ाका िूचकको मूल्याङ्कन िररनेछ। 
 
९.१.३ गनयमपालन अनिुमन (Compliance Monitoring) 
गनयमपालन अनिुमनमा प्रस्तावकले वातावरण िंरक्षण िबबन्धी गनधाथररत मापदण्डको पालना 
िरेको छ भने्न कुरा िगुनजश्चत िनथ वातावरणीय िणुस्तरका ववशेष िूचक वा प्रदूषणको अवस्र्ा 
बारेमा आवगधक वा लिातार रूपमा अनिुमन िरी अगभलेख राजखनछे।  
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९.२ वातावरणीय अनिुमनका िूचक 
प्रस्ताव कायाथन्वयन हनुे क्षरेको आधारभतू तथ्याङ्क, पवहचना तर्ा आकलन िररएका अनकूुल वा 
प्रगतकूल प्रभाव एवं वातावरण िंरक्षणका उपायहरूलाई ध्यान ददई प्रस्तावकले पालना िनुथपने र 
वातावरणीय प्रभावको प्रभावकाररताको अनिुमन िनथ िूचकहरू प्रगतवेदनमा उल्लेख िररएको 
छ।  
 
९.३ अनिुमनको ववगध 
आयोिनाको अनिुमनको लागि स्र्लित अध्ययन, आयोिना कायाथलयबाट प्राप्त हनुे तथ्याङ्कहरू, 
स्र्ानीयहरूिँिको अन्तरवक्रया तर्ा िरोकारवालाहरूिँिको छलर्ल आदद ववगध अपनाइनेछ। 
यिका िारै् आयोिना क्षेरको नमनुा (वाय,ु ध्वगन, पानी आदद) िङ्कलन िरी प्रयोिशाला परीक्षण 
िरी र्प ववश्लषेण िररनेछ। आयोिनाको अनिुमन िदाथ ववज्ञद्वारा तयार िररएको 
िूचक/मानकहरूको िार् आयोिनाको अनिुमन िररनेछ। आयोिनाको अनिुमन कायथ िदाथ 
आयोिनािँि िबबन्ध राख्न े ववगभन्न गनकायहरू, आयोिना कायाथलय, प्रस्तावक तर्ा प्रस्तावक 
अन्तिथतका गनकायहरू, आयोिनाबाट प्रभाववत स्र्ानीय तह तर्ा वडा कायाथलयहरूको िहकायथमा 
िररनेछ। 
 
९.४ अनिुमनको लागि िमय तागलका 
आयोिना गनमाथण तर्ा िञ्चालनका ववगभन्न अवस्र्ामा अनिुमन िनुथपने भएकाले िूचकको प्रकृगत 
हेरी वातावरणीय अनिुमन िने िाय तागलका उल्लेख िररनेछ। 
 
९.५ अनिुमन िने गनकाय 
यि खण्डले आयोिना कायाथन्वयनबाट हनुे िबभाववत मखु्य मदु्दाहरूको बारेमा छलर्ल िछथ र 
गनिरानी तागलका र जिबमेवारी िवहत न्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव िदथछ। प्रस्ताववत 
आयोिनािँि िबबजन्धत वातावरणीय व्यवस्र्ापनको उत्तरदावयत्वमा ववगभन्न आयोिना गनमाथण 
िने गनकायहरू िमावेश िररएका छन ् र प्रत्येकको ववशेप िगतववगधहरूका लागि ववशेष 
जिबमेवारहरू िमेत तोवकएको छ।  
 
वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा ३९ को उपदर्ा १ बमोजिम  अनिुमन तर्ा 
गनरीक्षणको लागि जिबमेवार गनकाय िबबजन्धत मन्रालय वा ववभाि हनुेछ। श्री वन तर्ा 
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वातावरण मन्रालय तर्ा श्री िंस्कृगत, पयथटन तर्ा नािररक उड्डयन मन्रालय अन्तिथत पयथटन 
ववभाि अनिुमन तर्ा गनरीक्षणको लागि जिबमेवार गनकाय रहेको छ। िोही दर्ाको उपदर्ा 
२ बमोजिम आफ्नो क्षेरगभरको वातावरण िंरक्षण र िंवद्धथन िने उदे्दश्यले प्रदेश िरकार वा 
स्र्ानीय तह पगन अनिुमन तर्ा गनरीक्षण िनथ िक्नेछ। वातावरण िंरक्षण गनयमावली, २०७७ 
को गनयम ४५ को उप-गनयम (१) बमोजिम प्रस्तावकद्वारा प्रत्येक ६ मवहनामा आयोिनाको 
प्रभावको ववषयमा स्वःअनिुमन िरी िो को प्रगतवेदन िबबजन्धत गनकाय/ववभािमा पेश िररनेछ।  
 
९.६ अनिुमनको लागि अनमुागनत रकम 
वातावरणीय अनिुमनका लागि आवश्यक िनशजक्त तर्ा अनमुागनत बिेट रकम िमेत ववगनयोिन 
िरी प्रगतवेदनमा उल्लेख िररएको छ।  
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तागलका 34: प्रारजबभक अवस्र्ाको अनिुमन, प्रभाव अनिुमन र गनयमपालन अनिुमन 

अनिुमनका प्रकार अनिुमनका िूचक अनिुमनको ववगध स्र्ान िमय 
अनमुागनत रकम 

(ने.रू.) 
अनिुमन िने 

गनकाय 
प्रारजबभक अवस्र्ाको अनिुमन 

ध्वगनको तह ध्वगनको अगधक पररमाण 
र गतव्रता 

ध्वगन मापक यन्र 
मार्थ त 

गनमाथण 
के्षरगभर 

गनमाथण कायथ शरुू िनुथ 
पूवथ 

१०,०००।- प्रस्तावक 

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

Volumetric Air 

Sampler मार्थ त 
गनमाथण 
के्षरगभर 

गनमाथण कायथ शरुू िनुथ पूवथ २५,०००।-  

पानीको िणुस्तर ववगभन्न प्यारागमटरहरू प्रयोिशाला परीक्षण गनमाथण के्षर गनमाथण कायथ शरुू िनुथ पूवथ १५,०००।-  
प्रभाव अनिुमन 

प्रदूवषत पानी तर्ा 
र्ोहोरमैला 

ढल गनकािीको िंरचना 
होटल वरपरका, 

बागिन्दामा परेको प्रभाव 

स्र्लित भ्रमण, 
अन्तवाथताथ, तजस्बरहरू 

होटल 
पररिर 

वषथमा दईु पटक तीन 
वषथिबम 

िनशजक्त खचथ प्रस्तावक 

पानीको िणुस्तर 
पानी गनकाि हनेु ठाँउ 
अवलोकन, ववगभन्न 
प्यारागमटरहरू 

नमनुा िङ्कलनर 
प्रयोिशाला परीक्षण 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको चार पटक 

६०,०००।- प्रस्तावक 

वायकुो िणुस्तर 
हावामा PM10, PM2.5 र 

TSP को पररमाण 

स्र्लित गनरीक्षण र 
आधारभतू तथ्याङ्किँि 

तलुना िने, Volumetric 

Air Sampler मार्थ त 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको एक पटक २५,०००।-  
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अनिुमनका प्रकार अनिुमनका िूचक अनिुमनको ववगध स्र्ान िमय 
अनमुागनत रकम 

(ने.रू.) 
अनिुमन िने 

गनकाय 

ध्वगनको तह ध्वगनको पररमाण 
ध्वगन मापक यन्र 
मार्थ त आधारभतू 

तथ्याङ्किँि तलुना िने 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको दईु पटक 

२०,०००।- प्रस्तावक 

अर्थतन्रमा 
पररवतथन 

होटलमा िंलग्न 
िनशजक्तहरू 

होटल पररिर 
अवलोकन, 

कमथचारीहरूको िार् 
छलर्ल 

होटल गभर 
गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा आवश्यकता 

अनिुार 
िनशजक्त खचथ  

व्यविायिन्य 
स्वास्थ्य िरुक्षा 

दघुथटनाहरूको प्रकार र 
क्षगतपूगतथ 

होटल पररिर 
अवलोकन, 

कमथचारीहरूको िार् 
छलर्ल 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको तीन 

पटक 
िनशजक्त खचथ  

हररयालीको कारण 
होटल पररिरको 
िौन्दयथ िधुार 

वकृ्षारोपण र बिैँचा के्षर होटल पररिर अवलोकन होटल 
पररिर 

िञ्चालन चरणमा वषथको 
दईु पटक 

िनशजक्त खचथ प्रस्तावक 

गनयमपालन अनिुमन 
वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन 
प्रगतवेदनमा 
िझुाइएका 

बढोत्तीकरण तर्ा 

वातावरणीय व्यवस्र्ापन 
योिनाले िमावेश िरेका 
िबपूणथ न्यूनीकरणका 
उपायहरू गनमाथण तर्ा 

स्र्लित अवलोकन/ 
अन्तवाथताथ/ प्रगतवेदन 

अध्ययन 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको दईु पटक िनशजक्त खचथ प्रस्तावक 
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अनिुमनका प्रकार अनिुमनका िूचक अनिुमनको ववगध स्र्ान िमय 
अनमुागनत रकम 

(ने.रू.) 
अनिुमन िने 

गनकाय 
न्यूनीकरणका 

उपायहरू पालना 
िरे/ निरेको 

िञ्चालन चरणमा लािू 
िररएको 

प्रदूषण रोकर्ाम, 
पानी, वाय,ु ध्वगन 

वाय ुिणुस्तर, ध्वगनको 
पररमाण 

स्र्लित अवलोकन/ 
रेकडथहरूको िमीक्षा/ 
कमथचारीहरूको िार् 

छलर्ल/ ध्वगन मापक 
यन्र मार्थ त/ 

Volumetric Air 

Sampler मार्थ त/ 

प्रयोिशाला परीक्षण 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको तीन 

पटक 
१,५०,०००।- प्रस्तावक 

र्ोहोर 
व्यवस्र्ापन, 
वातावरणीय 
िंरक्षणका 
उपायहरूको 
गनयमपालन 

3R (reduce, reuse, 

recycle) गिद्धान्तको 
अभ्याि, Waste water 

treatment plant को 
व्यवस्र्ा 

स्र्लित अवलोकन/ 
रेकडथहरूको िमीक्षा/ 
कमथचारीहरूको िार् 

छलर्ल 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको तीन 

पटक 
िनशजक्त खचथ प्रस्तावक 

हररयालीको 
व्यवस्र्ापन वकृ्षारोपण र बिैँचा के्षर होटल पररिर अवलोकन 

होटल 
पररिर 

िञ्चालन चरणमा वषथको 
दईु पटक िनशजक्त खचथ प्रस्तावक 
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अनिुमनका प्रकार अनिुमनका िूचक अनिुमनको ववगध स्र्ान िमय 
अनमुागनत रकम 

(ने.रू.) 
अनिुमन िने 

गनकाय 

ववपद् िोजखम 
व्यवस्र्ापन 

व्यजक्तित िरुक्षा 
उपकरण (PPE) को 
प्रावधान, िेफ्टी नेटको 
व्यवस्र्ा, कमथचारीलाई 
आिोको खतराहरू बारे 
िानकारी, आपतकालीन 
गनकाि र आिो गनभाउने 

उपकरण 

स्र्लित अवलोकन/ 
कमथचारीहरूको िार् 

छलर्ल 

होटल 
पररिर 

िञ्चालन चरणमा वषथको 
दईु पटक िनशजक्त खचथ प्रस्तावक 

स्र्ानीय रोििारी स्र्ानीय कमथचारीहरूको 
िंख्या 

गनरीक्षण/ 
कमथचारीहरूको िार् 

छलर्ल 

होटल 
पररिर 

िञ्चालन चरणमा वषथको 
दईु पटक 

िनशजक्त खचथ प्रस्तावक 

व्यविायिन्य 
स्वास्थ्य िरुक्षा 

स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य 
िाँच, कमथचारीहरूलाई 

व्यजक्तित िरुक्षा 
उपकरणको प्रावधान 

रेकडथहरूको िमीक्षा, 
कमथचारीहरूिँि छलर्ल  

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको दईु पटक िनशजक्त खचथ  

िनुािो व्यवस्र्ापन 
कमथचारी तर्ा 

स्र्ानीयहरूको िनुािो 
भए/ नभएको 

स्र्लित अवलोकन/ 
कमथचारी तर्ा 

स्र्ानीयहरूिँि छलर्ल 

होटल 
पररिर 

गनमाथण तर्ा िञ्चालन 
चरणमा वषथको तीन 

पटक 
िनशजक्त खचथ  
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अनिुमनका लागि अनमुागनत लाित 
होटलले पानीको िणुस्तर, वायकुो िणुस्तर र ध्वगनको स्तर िस्ता िूचकको मापन िनेछ। 
प्रत्येक वषथका लागि यस्तो अनिुमनको लाित र िनशजक्त खचथहरू तल तागलकामा प्रस्ततु 
िररएको छ। 

तागलका ३५: अनिुमनका लागि अनमुागनत लाित 
क्र.िं. वववरण िंख्या दर लाित (न.ेरू.) 
१.  वातावरण ववद् २ ७५,००० १,५०,००० 
२.  िामाजिक-आगर्थक ववज्ञ १ ६५,००० ६५,००० 
३.  प्रयोिशाला परीक्षण तर्ा िल, ध्वगन 

आदद परीक्षण कायथ 
एक मषु्ठ ३,०५,००० 

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

 कुल  ५,५५,००० 
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पररच्छेद १० : वातावरणीय परीक्षण 

 

वातावरणीय परीक्षण भनेको एक यस्तो वातावरणीय अनिुन्धान हो, ििमा पूवथकागलक तर्ा 
वतथमान वक्रयाकलाप र वातावरणीय व्यवस्र्ापन आकलन िनथ प्रयोि िररन्छ।वातावरणीय 
परीक्षण आयोिनाको कारणले हनुे नकारात्मक प्रभावका न्यूनीकरण उपायहरू र वास्तववक 
प्रभावहरूको मूल्याङ्कन िरेर वातावरणीय अवस्र्ाको पूवथकागलक तर्ा वतथमान अवस्र्ा िान्नको 
लागि िञ्चालन िररन्छ। वातावरणीय परीक्षण वातावरण िंरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा १२ मा 
उल्लेख भए अनिुार होटलमा र्प भवनहरू गनमाथण तर्ा िंचालनमा आएको दईु वषथ भकु्तान 
भएको गमगतले ६ मवहना गभर िररनेछ।   
 
१०.१ वातावरणीय परीक्षण 

वातावारणीय परीक्षणका वकगिम देहाय बमोजिमका हनुेछन ्: 
क. गनणथय तहको परीक्षण, 
ख. कायाथन्वयन परीक्षण, 
ि. कायथको प्रभावकाररता परीक्षण, 
घ. आयोिना प्रभाव परीक्षण, 
ङ. आकँलन िररएको प्रववगध परीक्षण, 
च. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रवक्रया परीक्षण। 

 

१०.२ वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनमा िमावेश िगतववगध 

वातावरणीय परीक्षणमा िामान्यतया तीन पक्ष िंलग्न हनेु िदथछन:् 

क. परीक्षक, 
ख. परीजक्षत पक्ष (प्रस्ताविँि िरोकार भएको) 
ि. तेस्रो पक्ष 

 
१०.३ वातावरणीय परीक्षणको प्रकार 

बाध्यकारी परीक्षण वा स्वैजच्छक परीक्षणको लागि िंलग्न पक्ष वा िंस्र्ाको आधारमा वातावरणीय 
परीक्षण आन्तररक वा बाह्य हनु िक्नेछन।् 

क. आन्तररक परीक्षण, 
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ख. बाह्य परीक्षण, 
 
१०.४ वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनको ढाचँा : 

प्रस्ताववत आयोिनाको वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनको ढाँचा गनबन बमोजिमको हनुेछ। 
 

तागलका 36: वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनको ढाचँा 
अध्याय १ यि अध्यायमा वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनकोगभर मखु्य मखु्य 

कुराहरू िमावेश िरी प्रगतवेदनको कायथकारी िारांश लेजखनेछ। 
अध्याय २ यि अध्यायमा परीक्षण प्रशािगनक तर्ा परीक्षण कायथको वववरण, 

आयोिना स्र्लमा िररएका अन्तवाथताथ, परीक्षण िने पक्ष तर्ा 
परीक्षणका क्षेर र ववगध िमावेश िररनेछ। िारै् वातावरणीय 
अनिुमन, परीक्षणिँि िबबजन्धत तथ्याङ्क तर्ा वववरण पगन 
िमावेश िररनेछ। 

अध्याय ३ यि अध्यायमा परीक्षणको पूणथ वववरण िमावेश िररनेछ। 
अध्याय ४ यि अध्यायमा आयोिना िबबन्धमा पालना िनुथपने िझुाव तर्ा 

िधुारात्मक कायथ िमावेश िररनेछ। 
अनिूुची अनिूुचीमा तथ्याङ्क र वववरण िमावेश िररनेछ। 
परीक्षण िने िमूहमा 
िमावेश हनुपुने िनशजक्त 

वातावरणीय परीक्षण प्रगतवेदनको तयारीको क्रममा प्रस्ताविँि 
ववषय गमल्ने ववज्ञ िस्तै वातावरण ववज्ञ, िामाजिक, आगर्थक, 
िांस्कृगतक ववज्ञ, र्ोहोरमैला व्यवस्र्ापन ववज्ञ आदद िमावेश 
िररनेछ। 
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तागलका 37: वातावरणीय परीक्षणको लागि चेकगलष्ट 
क्र.िं. वववरण आयोिनाको 

वक्रयाकलाप 
अनमुान िररएको 
प्रभाव 

खाि प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता िूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

भौगतक वातावरण 
१.  र्ोहर 

मैलाको 
व्यवस्र्ापन 

होटलको गनयगमत 
वक्रयाकलाप, रेषु्टरेण्ट, 
भान्छा, पाहनुा 
कोठाहरू, िभा हल 
आदीबाट उत्पादन 
हनुे र्ोहोर। 

स्र्ानीय वातावरण 
दिुथजन्धत हनुकुा 
िारै् िंक्रमण हनु 
िक्ने िबभावना। 

वातावरण तर्ा 
िनस्वास्थ्यमा 
प्रगतकूल प्रभाव। 

कुवहने र नकुवहने र्ोहोर छुटै्ट 
िंकलन िरेर कुवहन ेर्ोहोरको 
मल बनाउन े र नकुवहने 
र्ोहोरलाई महानिरको 
र्ोहोर व्यवस्र्ापन प्रणाली 
मार्थ त व्यवस्र्ापन िने। 

उल्लेखनीय र्ोहोर 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 
 

अगभलेख, 
अन्तवाथताथ 

२.  र्ोहोर 
पानीको 
व्यवस्र्ापन 

होटलको गनयगमत 
वक्रयाकलाप, 
शौचालय, भान्छा 
आदीबाट 
उत्पादन हनु ेर्ोहोर। 
 

ितहको पानी 
प्रदषुण, भगूमित 
पानी प्रदषुण 

पानीको 
िणुस्तरीयतामा 
कमी हनुे। 

प्रदवुषत STP पानी प्रशोधन 
िरी पनुःप्रयोि िररने तर्ा 
होटलबाट गनष्कािन िररने 
पानी नेपाल िरकारले तोकेको 
मापदण्ड बमोजिमको रहने। 

उल्लेखनीय र्ोहोर 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 
 

अगभलेख, 
प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

३.  वायकुो िणु िेनेरेटर, िवारी 
िाधनबाट 

वायकुो िणुस्तरमा 
ह्राि 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रगतकूल प्रभाव, 
श्वािप्रश्वाि 
िबबन्धी रोि 

नेपाल िरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड गभर पने 
िरी मार खरीद िने र िवारी 
िाधन र गडिेल िेनेरेटर 
िेटहरूको आवगधक ममथत 
िररने। 

निण्य वातावरणीय 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 
 

अगभलेख, 
अनिुमन 
प्रगतवेदन 
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क्र.िं. वववरण आयोिनाको 
वक्रयाकलाप 

अनमुान िररएको 
प्रभाव 

खाि प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता िूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

४.  पानीको िणु ढल गनकाि तर्ा 
र्ोहोर पानीको 
चहुावट 

खानेपानीको स्रोत 
प्रदषुण 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रगतकूल प्रभाव 

ढलमा र्ोहोर पानी गनकाि 
िदाथ नेपाल िरकारले तोकेको 
मापदण्ड बमोजिमको रहने। 

उल्लेखनीय वातावरणीय 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अगभलेख, 
अनिुमन 
प्रगतवेदन 

५.  ध्वगनको 
मारा 

िेनेरेटर, िवारी 
िाधनबाट 

ध्वगनको तहमा 
ह्राि 

िनस्वास्थ्यमा 
प्रगतकूल प्रभाव 

िाइलेन्ट िेनेरेटरको प्रयोि निण्य वातावरणीय 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अगभलेख, 
अनिुमन 
प्रगतवेदन 

६.  भगूमित 
पानीको स्रोत 

भगूमित पानीको 
अत्यागधक गनष्काशन 

भगूमित पानीको 
तहमा पररवतथन 

पानीको स्रोत 
िकु्ने िारै् 
वरपरको पानीको 
स्रोतमा कमी 

ररचािथ वपट राजखने तर्ा 
आकाशे पानीको िंकलन 
िररने 

निण्य वातावरणीय 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अगभलेख, 
अनिुमन 
प्रगतवेदन 

िैववक वातावरण 
१.  होटल क्षेर 

भर हररयाली 
प्रवदथन 

बिैँचा गनमाथण हररयाली क्षेर 
कायम हनु े

हररयाली कायम 
भइ िौन्दयथता 
कायम हनु े

बिैँचा गनमाथण िने निण्य वातावरणीय 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अगभलेख, 
अनिुमन 
प्रगतवेदन 

िामाजिक आगर्थक वातावरण 
१.  व्यविायिन्

य तर्ा 
स्वास्थ्यको 
िरुक्षा 

कमथचारीहरूलाई 
स्वास्थ्य िरुक्षा प्रदान 
िररनेछ। 

कायथस्र्लमा हनु 
िक्ने दघुथटना 

कमथचारीहरूको 
स्वास्थ्यमा 
प्रगतकूल प्रभाव 

स्वास्थ्य बीमा र आवगधक 
स्वास्थ्य िाचँको प्रावधान िने 
र प्रार्गमक उपचार वकटको 
(Fi rst  Ai d Ki t ) प्रावधान 
िने 

उल्लेखनीय होटल 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अगभलेख, 
अनिुमन 
प्रगतवेदन 
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क्र.िं. वववरण आयोिनाको 
वक्रयाकलाप 

अनमुान िररएको 
प्रभाव 

खाि प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता िूचना स्रोत तथ्याकं 
स्रोत 

२.  
 

िनुािो 
िनुवुाइ 

िनुािो पेवटका 
स्र्ापना  

ववगभन्न प्रकारको 
िनुािोहरू आउन े
तर्ा द्वन्दको 
अवस्र्ा ििृना हनु 
िक्न े

होटल 
िञ्चालनमा 
कदठनाई 

िनुािो िबबोधनको व्यवस्र्ा 
िने 

उल्लेखनीय िनुािो 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अगभलेख,  

३.  स्वास्थ्य 
तर्ा 
िरिर्ाई 

दैगनक रूपमा 
आवश्यकता अनिुार 
िरिर्ाई िने 

र्ोहोरमैला 
व्यवस्र्ापन 

आिन्तकु तर्ा 
कमथचारीको 
स्वास्थ्यमा 
प्रगतकूल प्रभाव 

दैगनक रुपमा आवश्यकता 
अनिुार िरिर्ाई िने 

उल्लेखनीय होटल 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अनिुमन  
 

४.  प्रकोप 
गनयन्रण/ 
ववपत 
व्यवस्र्ापन  

भवन िंवहता अनरुूप 
भवन गनमाथण िने, 
प्रकोप व्यवस्र्ापन 
कायथ योिना गनमाथण 
िने 

प्रकोप तर्ा 
ववपदबाट 
िनधनको क्षती 
हनुे 

प्रकोप तर्ा 
ववपदबाट 
िनधनको क्षती 
हनुे 

र्ायर एकिवटङ्गइुिर 
गिगलन्डर, र्ायर होि ररल, 
वाटर जस्प्रङ्कक्लर, र्ायर 
अलामथ, स्मोक गडटेक्टरको 
व्यवस्र्ा िने र होटलगभर 
प्रत्येक अगतगर् कक्ष, लबी र 
िावथिगनक क्षेरहरुमा 
आपतकालीन बवहिथमन 
योिनाको एक प्रगत राख्न े

उल्लेखनीय होटल 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

ववपद 
व्यवस्र्ापन 
कायथ 
योिना 

५.  रोििारी स्र्ानीयलाई 
रोििारीको अविर 

स्र्ानीयको 
आयस्तरमा 
अगभवृवद्ध 

िीवनस्तरम 
उकास्न े

स्र्ानीयलाई रोििारीमा 
प्रार्गमकता ददन े

निण्य होटल 
व्यवस्र्ापन 
एकाइ 

अगभलेख 
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पररच्छेद ११ : गनष्कषथ तर्ा प्रगतबद्धता 
 

होटल बदु्ध स्टारको गनमाथण तर्ा िञ्चालनले स्र्ानीय स्तर, क्षेरीय स्तर र राविय स्तरमा र्ाइदा 
परु् याउनेछ। यि िवुवधायकु्त होटलको उदे्दश्य ववगभन्न देशहरूबाट आएका आिन्तकुहरूलाई 
िेवा प्रदान िनुथ हो। होटलबाट प्रभाववत हनुे क्षेरको वातावरणीय अवजस्र्गत, कायाथन्वयन ववगधहरू 
तर्ा वक्रयाकलापहरूको अध्ययनबाट वातावरणमा दवैु िकारात्मक तर्ा नकारात्मक प्रभावहरू 
पने अनमुान िररएको छ। वातावरणमा ववगभन्न प्रकारका अपजशष्ट र प्रदूषकहरू उत्ििथन हनुे 
अनमुान िररएको छ। आयोिनाबाट स्र्ानीय वातावरणमा पनथिक्न ेनकारात्मक वातावरणीय 
प्रभावहरूको ववश्लषेणबाट प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू पवहचान िरी वातावरणीय अध्ययन 
प्रगतवेदनमा िमावेश िररएको छ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाथन्वयनबाट हनुे िकारात्मक प्रभावहरूलाई 
बढोत्तरी िने ववषयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रगतवदेनमा उल्लेख िररएको छ। यि 
प्रगतवेदनमा उल्लेख भएका िबपूणथ प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू तर्ा िकारात्मक प्रभाव 
बढोत्तरीकरण िने उपायहरूको अगनवायथ कायाथन्वयन िररनेछ। 
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