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कायफकारी साराशं 

 
१. प्रस्ताव 

यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन क्लब हहमालय प्रा. तल. द्वारा चााँगनुारायण नगरपातलका, 
वडा नं. ०६, नगरकोट, बागमती प्रदेशमा सञ्चालनरत होटलको स्तरोन्नततका लातग प्रस्ताहवत 
तारे स्तरको होटल क्लब हहमालयका लातग तयार पाररएको हो। होटल क्लब हहमालय हव.सं. 
२०५२ देजि ७१ कोठामा १०० शय्यामा सञ्चालनरत भ भने हाल यस होटलमा दईु नयााँ 
भवन बनाई ४८ कोठामा ९० शय्या थप गरी कुल ११९ कोठामा १९० शय्या क्षमताको 
होटल तनमाफण तथा सञ्चालन गने योिना रहेको भ।  
 
२. प्रस्तावको सान्त्दतभफकता 
वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को अनसूुची ३, तनयम ३ साँग सम्बजन्त्ितः 
 

 घ.१ अनसुार १०० शय्या भन्त्दा बढीको होटल/ररसोटफ तनमाफण, स्थापना तथा सञ्चालनका 
लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुफपने र प्रस्ताहवत होटलमा कुल १९० 
शय्या संख्या हनुे भएकाले; 

 ि.२ अनसुार १०,००० वगफ तमटर क्षेरर्लभन्त्दा बढीको Built up Area वा Floor Area 

आवासीय, व्यावसायीक भवन तनमाफण गनफका लातग पतन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
गनुफपने र प्रस्ताहवत भवनको Floor Area १०,६५५.१९ वगफ तम. हनुे भएकाले यस 
होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनफ लातगएको हो। 

 

वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को तनयम ८, उपतनयम १६ अनसुार कुनै प्रस्तावको 
प्रभाहवत क्षेर बाहेक अन्त्य कुनै हवषयमा पररवतफन आउने भएमा प्रस्तावले क्षेर तनिाफरण वा 
कायफसूची स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रततवेदन वा कायफसूचीमा र क्षेर तनिाफरण 
प्रततवेदन वा कायफसूची स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा समावेश 
गरी पेश गनुफपने भने्न प्राविान रहेको भ। होटल क्लब हहमालयको स्वीकृत क्षेरतनिाफरण तथा 
कायफसूचीमा १ भवनमा ३० पाहनुा कोठा थप गने प्रस्ताव गररएको तथयो भने हाल प्रस्तावको 
तडिाइनमा पररवतफन भई कुल २ भवनमा ४८ पाहनुा कोठा थप गरी होटल तनमाफण तथा 
सञ्चालन गने योिना रहेको भ। 
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३. अध्ययन हवति 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेर तनिाफरण तथा कायफसूची तमतत २०७८।१२।०२ मा श्री 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पश्चात ्वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन 
अन्त्तगफत सावफितनक सनुवुाइको लातग आतथफक अतभयान राहिय दैतनक पतरकामा तमतत 
२०७८।१२।१५ मा सूचना प्रकाजशत गररयो। तमतत २०७८।१२।१५ मा आयोिना 
गररएको सावफितनक सनुवुाइका बेलामा हटपोट गररएको स्थानीयवासीबाट आएको सझुावलाई 
समावेश गदै प्रततवेदन तयार गररएको हो। तत ् पश्चात ् स्थानीयवासी, संघ–संस्था तथा 
सरोकारवालाहरूको यस होटल तनमाफण तथा सञ्चालनबाट पनफ िाने प्रभावको बारेमा राय, सझुावका 
लातग वडा कायाफलय र अन्त्य संघ-संस्थाहरूमा सावफितनक सूचना टााँस गरी मचुलु्का तलइयो। 
सूचना टााँस भएपश्चात ्तमतत २०७९।०१।२६ मा आतथफक अतभयान राहिय दैतनक पतरकामा 
राय सझुावका लातग ७ ददने सावफितनक सूचना प्रकाजशत गररयो। तत ् पश्चात ् चााँगनुारायण 
नगरपातलका, वडा नं. ०६ को कायाफलयबाट तसर्ाररस पर सङ्कलन गनफ सो कायाफलयबाट तमतत 
२०७८।०२।१७ गते तसर्ाररस तलईयो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन वातावरण 
संरक्षण तनयमावली, २०७७ मा ददएको ढााँचा अनसुार तयार पाररएको भ। 
 
४. हवद्यमान वातावरणीय अवस्था 
भौततक वातावरण 
प्रस्ताहवत आयोिना बागमती प्रदेश अन्त्तगफत भक्तपरु जिल्लाको चााँगनुारायण नगरपातलकामा 
पदफभ। यस नगरपातलकाले ६२.९८ वगफ हक.तम. भ-ूभाग ओगटेको भ। होटल रहेको स्थान 
भौगोतलक रूपमा २७°४३'०.१५" उत्तरी अक्षांश र ८५°३१'१३.३१" पूवी देशान्त्तरमा 
अवजस्थत भ। यस होटल समदु्री सतहबाट १,९२० तम. उचाइमा अवजस्थत भ। आयोिनाको 
थप भवन तनमाफण हनु ेिग्गा हाल हेली प्याडको रूपमा प्रयोग हुाँदै आएको भ र केही रूिहरू 
पतन रहेका भन।् यहााँको सतह Mica, Quartz र Feldspar िस्ता तत्वहरू तमलेर बनेको 
Metasanstone ले बनेको भ। नेपालमा पाइने मौसमी क्षेरहरूको हवजशष्टीकरणका दृहष्टकोणले 
आयोिना क्षेर भक्तपरु जिल्लामा पदफभ, िहााँ जशतोष्ण िलवाय ु पाइन्त्भ। आयोिना क्षेरको 
न्त्यूनतम तापक्रम ११.२ तडग्री सेजल्सयस, अतिकतम २६.९ तडग्री सेजल्सयस र औसत १८.३ 
तडग्री सेजल्सयस रहेको पाइन्त्भ भने वाहषफक वषाफ न्त्यूनतम १०६०.८ तमतलतमटर देजि उच्च 
१,२८६ तमतलतमटर सम्म र सापेजक्षत आद्रता हवहान ७१.६ र बेलकुा ७६.७ रहेको पाइयो। 
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िैहवक वातावरण 
भक्तपरु जिल्लाको १४.४४% भ-ूभाग वन क्षेरले ओगटेको भ। नगरकोट क्षेरको वन 
चााँगनुारायण नगरपातलकाको सबैभन्त्दा ठुलो भ-ूभाग ओगटेको वन हनुकुा साथै महत्वपूणफ िलािार 
क्षेर पतन भएका कारण यहााँको िैहवक हवहविता तनकै राम्रो भ। होटल क्षरे वरपर सल्ला, 
लालीगरुााँस, बकाइनो, िपुीका रूिहरू भन।् आयोिना क्षेर नजिकै कहहलेकााँही न्त्याउरीमसुा, 
तबरालो आदद िीविन्त्तहुरू देजिने स्थानीयहरूको भनाई भ। चराहरूको हकमा 
स्थानीयवासीहरूका अनसुार काग, गौंथली, ढुकुर, लाटोकोसेरा आदद पाइन्त्भन।्  
 
सामाजिक-आतथफक र सासं्कृततक वातावरण 
होटल रहेको चााँगनुारायण नगरपातलकाको नगरकोट एक महत्वपूणफ पयफटकीय क्षेर हो। यस 
होटलको प्रभाहवत क्षेरमा पच्चीस होटलहरू, एक तमतन माकेट, एक कम्प्यूटर साइवर, एक 
र्ोटो स्टुतडयो, पााँच रेषु्टरेण्ट, दईु वटा बैँक, एक सहकारी, एक लघहुवत्त संस्था र एक पयफटन 
हवकास सतमतत रहेको भ। होटलबाट प्रभाहवत क्षेरमा असी घरपररवारहरू रहेका भन,् िसमा 
३२ घरपररवार प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा र ४८ घरपररवार अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरका रहेका 
भन।् प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेर तथा अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरका अतिकांस बातसन्त्दाहरू तामाङ िाततको 
रहेका भन।् होटलबाट प्रभाहवत क्षेरमा पााँच वषफ देजि उन्त्साठी वषफ सम्मको िनसंख्या बढी 
रहेको भ। होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा माध्यतमक जशक्षा हातसल गरेको िनसंख्या बढी 
रहेको भ भने होटलबाट अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा साक्षर िनसंख्या बढी रहेको भ। होटलबाट 
प्रभाहवत क्षेरमा बौद्ध िमाफवलम्वी तथा हहन्त्द ुिमाफवलम्वीहरूको बसोबास रहेको भ।  
 
५. प्रभावहरूको पहहचान 
सकारात्मक प्रभाव 
 रोिगारीको अवसर 

 पयफटन हवकास 

 रािस्व सङ्कलन 

 सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय समदुायका लातग गररने सहयोग  
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नकारात्मक प्रभाव 
तनमाफण चरण सञ्चालन चरण 

भौततक वातावरण 
 भ-ूउपयोगमा पररवतफन 
 वाय ुप्रदूषण 
 िल प्रदूषण 
 ध्वतन प्रदूषण 
 पानीको माग र िपत 
 ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन 
 अतिक ऊिाफ आवश्यकता 
 प्रकोप सम्बन्त्िी प्रभाव 
 हवद्यमान पूवाफिारमा प्रभाव 
 तनमाफण सामग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्त्िी चनुौती 

 ठोस र्ोहोर उत्पादनसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
 तरल र्ोहोर उत्पादनसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
 वाय ुप्रदूषण 
 उच्च पानी उपभोग साँग सम्बजन्त्ित प्रभावहरू 
 िल प्रणाली व्यवस्थापन 
 उच्च ऊिाफ िपत 
 प्रकोप सम्बन्त्िी प्रभाव 
 यातायात व्यवस्थापन सम्बन्त्िी चनुौती 
 ध्वतन प्रदूषण 

िैहवक वातावरण 
 होटलको पररतिमा हररयालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 
 कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्वास््यको 

िोजिम 
 बालबातलकाको श्रम शोषण तथा ज्यालामा 

गररने भेदभाव 
 कायफस्थलमा हनुे यौन िन्त्य दवु्यफवहार 
 महामारीबाट पनफ सक्ने प्रभाव 
 स्थानीयवासीको गनुासो 

 कामदारको व्यवसायिन्त्य सरुक्षा तथा 
स्वास््यको िोजिम 

 पाहनुाहरूको स्वास््य तथा सरुक्षा सम्बन्त्िी 
चनुौती 

 कायफस्थलमा हनुे यौन िन्त्य दवु्यफवहार 
 महामारीबाट पनफ सक्ने प्रभाव 
 होटलतभर र वरपर क्षेरको स्वास््य तथा 

सरसर्ाइ  
 िाद्य गणुस्तर 
 स्थानीयवासीहरूको गनुासो 

 
६. बढोत्तरीका उपायहरू 
 स्थानीय मातनसहरूलाई क्षमता अनसुार रोिगारीको अवसरहरू ददईनेभ। 
 पयफटकहरूलाई सबै प्रकारका सहुविाहरू समयको माग अनसुार प्रदान गररनेभ। 
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 होटल सञ्चालन वापत संघीय तथा स्थानीय तहलाई बझुाइने रािस्वबाट संघ तथा स्थानीय 
तहको रािस्व सङ्कलनमा टेवा पगु्नेभ।   

 सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय समदुायका लातग समदुाय आिाररत कायफक्रम र 
गततहवतिहरूमा भाग तलई नेपाल सरकारको तनयम बमोजिम सहयोग गररनेभ। 

 
७. वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरण उपायहरू 
भौततक वातावरणः तनमाफण चरण 
 भवनको तनमाफण अवतिमा आवश्यक तनमाफण सामग्रीहरूको भण्डारण होटलको स्वातमत्वमा 

रहेको िग्गा तभर नै गररनेभ। तनमाफण क्षेरलाई पूणफ रूपमा घेरेर मार तनमाफण कायफ गररनेभ। 
तनमाफण कायफ गदाफ सेफ्टी नेटको प्रयोग गररनेभ। राहिय भवन संहहता, २०६० को पालना 
गदै भवन तनमाफण गररनेभ। 

 तनमाफण चरणमा तनस्कने र्ोहोरहरूको िथाभावी हवसिफनमा रोक लगाइनेभ। पनु: चक्रीय 
र्ोहोरहरूको सङ्कलन गरी त्यस्ता र्ोहोर सम्बजन्त्ित तबके्रतालाई तबक्री गररनभे तथा उच्च 
ध्वतन तनस्कने तनमाफण कायफहरू रातरकालीन समयमा गररने भैन। तनमाफण कायफ तनिाफररत 
समय ७:०० देजि १९:०० सम्म मार गररनेभ। 

 आतिकाररक रूपमा तबक्री गररने तनमाफण सामग्रीहरू मार िररद गररनेभ। आयोिना स्थलबाट 
नजिक रहेका तबक्री केन्त्द्रहरूबाट तनमाफण सामग्री िररद गररनेभ। तनमाफण सामग्रीहरूको 
ढुवानी गदाफ तनमाफण सामग्रीलाई प्लाजस्टक वा तरपालले भोहपनेभ। तनमाफण सामग्री ढुवानी 
गदाफ ढुवानी गने सािनको तोहकएको क्षमता अनसुार मार गररनेभ। चालकहरूलाई सचेतना 
ददई हनफको प्रयोगलाई तनषिे गररनेभ। 

 
भौततक वातावरणः सञ्चालन चरण 
 सञ्चालन चरणमा प्रत्येक कोठाहरूमा र्ोहोर सङ्कलनका लातग र्ोहोर राख्न ेभााँडोको व्यवस्था 

गररएको भ र यस प्रहक्रयालाई कडाईका साथ लागू गररनेभ। र्ोहोरलाई स्रोतमा नै उजचत 
तरीकाले भुट्टा भुटै्ट डस्टतबनमा अलग-अलग सङ्कलन गररएको भ। कुहहने र्ोहोरलाई 
कम्पोष्ट मल बनाई होटलको बगैँचामा नै प्रयोग गररन्त्भ, नकुहहने र्ोहोरलाई नगरपातलकाको 
र्ोहोर व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त व्यवस्थापन गररन्त्भ, पनु: प्रयोग गनफ तमल्ने र्ोहोरहरूलाई 
तनिी िररदकताफहरूलाई बेजचन्त्भ। 

 र्ोहोर पानी अथाफत सेनेटरी र्ोहोर पानी र भान्त्साको र्ोहोर लगायत शौचालयबाट तनस्कने 
र्ोहोर पानीलाई सेजप्टक ट्याङ्की र सोक हपट मार्फ त व्यस्थापन गररएको भ। भान्त्साबाट 
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तनस्कने तरल र्ोहोरबाट तेलीय तथा बोसोिन्त्य र्ोहोर िम्मा गनफ तग्रि ट्रयापको प्रयोग 
हनु्त्भ।  

 र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट तनयन्त्रण गनफ समय समयमा ममफत र अनगुमन गररनेभ। 
र्ोहोर पानीको हवसिफन गदाफ नेपाल सरकारले लागू गरेको सावफितनक ढलहरूमा पठाउन े
औद्योतगक एफ्लएुन्त्टको मापदण्ड बमोजिम मार हवसिफन गररनेभ। 

 तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी सािन िररद गनुफ परे नेपाल सरकारले तोकेको वाय ुप्रदूषण 
मापदण्डतभर पने गरी मार िररद गररनेभ। भान्त्साबाट हनुे वाय ुप्रदूषणलाई न्त्यूनीकरण गनफ 
सकेसम्म हवद्यतुीय उपकरण तथा इन्त्िनका लातग एल.हप.िीको प्रयोग गररनेभ। सवारी 
सािन र तडिेल िेनेरेटर सेटहरूको आवतिक ममफत गररनेभ। 

 होटल पररसर तभर पानीको माग महुानको पानी, नगरपातलकाबाट हवतररत पानी, हपउनको 
लातग प्रशोतित पानीबाट पूणफ हनु्त्भ। महुानको पानी प्रयोग गदाफ सम्बजन्त्ित तनकायबाट 
स्वीकृतत पश्चातमार प्रयोग गररएको भ।  

 बसाफतको पानी सङ्कलन गरेर प्रशोिन पश्चात ्सरसर्ाइ प्रयोिन, फ्लजशङ्गका लातग प्रयोग 
गररन्त्भ। होटलको िलुा ितमन र हररयाली क्षेरमार्फ त प्राकृततक रूपमा ितमन पनुभफरण 
हनुेभ। 

 हवद्यतुीय ऊिाफ िपत न्त्यूनीकरणका लातग वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोगलाई बढावा 
ददइनेभ। सम्भव भएसम्म वातावरणमैरी तथा ऊिाफ िपत कम हनुे एल.इ.डी. बल्बहरूको 
प्रयोग गररनेभ। 

 भवनको प्रत्येक तलामा आगो तनभाउने उपकरण र्ायर एजक्स्टङग्यसुर तसतलण्डर, र्ायर 
होि ररल, याडफ हाइड्रान्त्ट, वाटर जस्प्रङ्कलर, स्मोक तडटेक्टर प्राविान गररनभे।  

 प्रकोप भइहालेमा सरुजक्षत तवरले भवनबाट बाहहर तनस्केर सरुजक्षत िलुा िम्मा हनुे स्थानको 
पहहचान गरी सो स्थानसम्म आउने आपतकालीन बहहगफमन योिना अतततथ कक्ष, लबी र 
सावफितनक क्षेरहरुमा राजिनेभ। 

 सवारी संकेतहरू िस्तै 'No Roadside Parking',  'Way to Hotel'  र 'No Parking' इत्यादद 
दृहष्टकोण सडकमा स्थापना गररनेभ। 

 उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम गरररहेका कमफचारीहरूका लातग व्यजक्तगत सरुक्षात्मक 
उपकरण (PPE) को प्राविान गररनेभ।  

 ध्वतन प्रदूषण हटाउन होटल पररसरतभर हनफको प्रयोगमा कडाइका साथ प्रततबन्त्ि लगाईनेभ। 
िेनरेटरहरू साइलेन्त्सरको साथ िडान गररनेभ र बन्त्द कक्षमा राजिनेभ। 
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िैहवक वातावरण 
 होटल वरपर िाली ठाउाँहरूमा रूिहरू रोपी हररयाली कायम गररएको भ। 
 तभमेकीको भेउभाउको रूिहरू भााँट्ने र त्यसलाई तभमेकमा असर नहनुे गरी व्यवस्थापन 

गररनेभ।  
 
सामाजिक-आतथफक र सासं्कृततक वातावरण: तनमाफण चरण 
 तनमाफण चरणमा कामदारहरूको व्यजक्तगत सरुक्षामा सािनहरू िस्तै हेल्मेट, बटु, चस्मा, 

मास्क, सेफ्टी बेल्टको प्रयोगलाई अतनवायफ गररनेभ। स्वास््य सम्बन्त्िी िोजिम न्त्यूनीकरण 
तथा सतकफ ताका लातग हवतभन्न साइनबोडफ, पयाफप्त बत्ती तथा भवनको रंगरोगन कायफ गदाफ 
सेफ्टी नेटको व्यवस्था गररनेभ। तनमाफण कामदारहरुलाई स्वास््य बीमा, प्राथतमक उपचार 
हकट, सरुजक्षत हपउने पानी र पयाफप्त शौचालय िस्ता स्वास््य सरुक्षाहरु प्रदान गररनेभ। 

 हवतभन्न साइनबोडफ, पयाफप्त बत्ती तथा भवनको रंगरोगन कायफ गदाफ सेफ्टी नेटको प्रयोग 
गररनेभ। कुनै पतन प्रकारको सरुवा रोग वा महामारी बाट बच्नको लागी साविानी 
अपनाईनेभ। 

 श्रम ऐन, २०७४ तथा बाल श्रम (तनषिे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ लाई पूणफ रूपमा 
कायाफन्त्वयन गररनेभ। समान कामको समान तलबको कायाफन्त्वयन गररनेभ। 

 COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना गदै कायफस्थलमा भौततक दरुी कायम 
राजिनेभ, मास्क तथा सेतनटाइिरको अतनवायफ रूपमा प्रयोग गररनेभ। यदद कसैलाई संक्रमण 
भईहालेमा तनिलाई तनको नहनु्त्िेल कामबाट भुट्टी ददईनेभ। साथै उपचारको लातग प्रबन्त्ि 
गररनेभ।  

 

सामाजिक-आतथफक र सासं्कृततक वातावरण: सञ्चालन चरण 
 होटल सञ्चालनका लातग प्रजशजक्षत र कुशल कमफचारीहरूको तनयजुक्त र स्थानीयहरूलाई 

प्राथतमकता ददईएको भ र भहवष्यमा पतन ददईनेभ। प्राथतमक उपचार हकटको (First Aid Kit) 
र स्वास््य बीमाको प्राविान गररनेभ। प्रकोपको समयमा आपतकालीन बहहगफमन ढोकाबाट 
सरुजक्षत िलु्ला स्थानमा भेला गररनेभ। 

 सामदुाहयक स्वास््य र सरसर्ाइ अभ्यासहरूको बारेमा कमफचारीहरूलाई िानकारी  ददइनेभ। 
 िाद्य सामग्रीहरूको expiration date िााँच गररन्त्भ। िाद्यान्नको लातग प्रयोग हनु ेउपकरण 

तथा भााँडाहरू प्रत्येक प्रयोग पश्चात सर्ा गररनेभ।  
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 िाना पकाउन प्रयोग गररने पानी राहिय िानेपानी गणुस्तर मापदण्डले सझुाए बमोजिमको 
गणुस्तरको प्रयोग गररन्त्भ।  

 मखु्य प्रवेशद्वारमा सरुक्षा चौकीदारद्वारा प्रवेशद्वार तनयन्त्रण गररनेभ। अवैि गततहवतिहरूको 
तनरीक्षणका लातग मखु्य प्रवेशद्वार, लबी र अन्त्य सावफितनक क्षेरहरूमा सी.सी.टी.भी.को 
स्थापना गररनेभ। सावफितनक क्षेर र लबी, ररसेप्सन आददमा सरुक्षा हटलाइन नम्बरहरू 
(नजिकको प्रहरी चौकी) प्रदशफन गरेर राजिनेभ। 

 श्रम ऐन, २०७४ तथा बाल श्रम (तनषिे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ लाई पूणफ रूपमा 
कायाफन्त्वयन गररनेभ। समान कामको समान तलबको कायाफन्त्वयन गररनेभ। 

 COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना गदै कायफस्थलमा भौततक दरुी कायम 
राजिनेभ, मास्क तथा सेतनटाइिरको अतनवायफ रूपमा प्रयोग गररनेभ। यदद कसैलाई संक्रमण 
भईहालेमा तनिलाई तनको नहनु्त्िेल कामबाट भुट्टी ददईनेभ। साथै उपचारको लातग प्रबन्त्ि 
गररनेभ। 

 तनमाफण कायफ शरुू गनुफ अजघ गनुासो सनेु्न अतिकारीको तनयजुक्त गररनेभ र मखु्यद्वारमा गनुासो 
पेहटका राजिनेभ। हवतभन्न स्रोतहरु बाट प्राप्त गनुासोहरु गनुासो सनेु्न अतिकारीद्वारा दताफ 
गररनेभ र प्रस्तावकद्वारा यसको न्त्यूनीकरणको लातग स्थानीय व्यजक्तहरूसाँग भलर्ल गरेर 
आवश्यक कदम अपनाइनभे। 

 
उजल्लजित न्त्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गनफ सञ्चालन चरणका लातग कुल अक्षरेपी रू. 
चार लाि तीस हिार मार एक पटकको िचफको रूपमा हवतनयोिन गररएको भ। साथै सञ्चालन 
अवतिमा वाहषफक कुल अक्षरेपी रू. आठ लाि भाठी हिार मार न्त्यूनीकरणको लातग 
व्यवस्थापकीय िचफ हनु े देजिन्त्भ। त्यस्तै सामाजिक उत्तरदाहयत्त्वका लातग नेपाल सरकारको 
तनयम अनसुार बिेटको व्यवस्था गररनेभ। 
 
८.  वातावरणीय व्यवस्थापन योिना 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा प्रभावहरूको व्यवस्थापन योिना, अनगुमन 
योिना संलग्न गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार गररएको भ। यस योिनामा नेपालमा 
हवद्यमान प्रदूषण मापदण्डहरूलाई समेत मध्यनिर रािी सो सम्बन्त्िीको व्यवस्था समेत उल्लेि 
गररएको भ। साथै वातावरणीय व्यवस्थापन प्रारूप अन्त्तगफत अनगुमन गनुफपने दाहयत्वहरूलाई 
प्रततवेदनमा उल्लेि गररएको भ। वातावरणीय अनगुमनका लातग वाहषफक कुल अक्षरेपी रू. पााँच 
लाि पैँतीस हिार मार हवतनयोिन गररएको भ। 
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९. तनष्कषफ 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको तसलतसलामा होटल क्लब हहमालयको थप भवन तनमाफण 
तथा सञ्चालन चरणमा हनु सक्ने वातावरणीय प्रभावहरूको लेिािोिा गरी त्यस्ता वातावरणीय 
प्रभावहरूलाई घटाउन हवतभन्न न्त्यूनीकरणका उपायहरू प्रस्ततु गररएको भ। यस प्रततवेदनमा 
उल्लेि भए अनसुारको वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गने तथा प्रस्ताहवत 
वातावरणीय व्यवस्थापन योिना अतनवायफ रूपमा लागू गररनेभ। साथै वातावरणीय अनगुमन 
समेत यस प्रततवेदनमा उल्लेि भए अनसुार समय समयमा गररनेभ। यस क्लब हहमालय प्रा.तल. 
ले स्थानीय प्रभाहवत व्यजक्तहरू, सरोकारवाला संघ संस्थाहरूसाँग आपसी समन्त्वय कायम रािी 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा उल्लेि भएका प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू 
अवलम्बन गने तथा सो को तनयतमत अनगुमन गने प्रततबद्धता व्यक्त गदफभ।  
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हव.सं.   हवक्रम सम्वत ्

A.C.   Air Conditioner 

BOD   Biological Oxygen Demand 

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

CBS   Central Bureau of Statistics 

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

CGI   Corrugated galvanised iron 

DHM   Department of Hydrology and Meteorology 

EIA   Environmental Impact Assessment 

EPA   Environmental Protection Act 

EPR   Environmental Protection Rule 

FAR   Floor Area Ratio 

GoN   Government of Nepal 

HSD   High Speed Diesel 

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 

UPS   Uninterrupted Power Supply 
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पररच्भेद १: प्रततवेदन तयार गने व्यजक्त वा संस्थाको नाम र ठेगाना 

 
१.१ प्रस्तावक 
होटल क्लब हहमालयको प्रस्तावक क्लब हहमालय प्रा.तल. रहेको भ। यस कम्पनीको नाम र 
ठेगाना यस प्रकार भ :  
 

क्लब हहमालय प्रा.तल. 
काठमाण्डौ महानगरपातलका, वडा नं. २९, ठमेल, काठमाण्डौ जिल्ला, बागमती प्रदेश  
आतिकाररक व्यजक्तको नाम: योगेन्त्द्र बहादरु शाक्य 

सम्पकफ  नं:. ०१-६६८००८०/८३/४६ 
इमेल: info@clubhimalaya.com.np 

 
१.२ परामशफदाता  
प्रस्तावकद्वारा प्रस्ताहवत होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गने र प्रततवेदन तयार 
पाने जिम्मेवारी प्रकृतत कन्त्सल्ट प्रा.तल. लाई ददईएको भ, िसको ठेगाना यस प्रकार रहेको भ: 
 
प्रकृतत कन्त्सल्ट प्रा.तल.  
काठमाण्डौ महानगरपातलका, वडा नं. १०, बानेश्वर, काठमाण्डौ जिल्ला, बागमती प्रदेश 
सम्पकफ  नं:. ०१–५१७२२२६ 
इमेल: info@prakriticonsult.com.np 

 
यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार गने क्रममा तनम्न बमोजिमको अध्ययन 
टोली संलग्न गररएको तथयोः 
 

तातलका १: अध्ययन टोली 

नाम पद शैजक्षक योग्यता 
EIA/IEE सम्बन्त्िी 

अनभुव 
डा. मािव तगरी टोली नेता हवद्यावाररिी (वातावरण हवज्ञान) २५EIA,१५०IEE 

सिेुश शे्रष्ठ वातावरण हवज्ञ स्नातकोत्तर (वातावरण हवज्ञान) ५ EIA, ५० IEE 
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राम प्रसाद पाठक वनस्पतत हवज्ञ स्नातकोत्तर (वनस्पतत हवज्ञान) ५ EIA, २५ IEE 

तलु्सी तगरी  समािशास्त्री स्नातकोत्तर (समािशास्त्र) २५ EIA, १५० IEE 

सदुीप हाडा ईजन्त्ितनयर स्नातकोत्तर (ईजन्त्ितनयररङ) १० IEE 
हवश्वतेा बज्राचायफ वातावरण अतिकृत स्नातक (वातावरण हवज्ञान) ३ EIA, ४० IEE 

जशला तगरी वातावरण अतिकृत स्नातक (वातावरण हवज्ञान) १ EIA, १५ IEE 
 
१.३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी औजचत्य 
वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को अनसूुची ३, तनयम ३ साँग सम्बजन्त्ितः 
 

 घ.१ अनसुार १०० शय्या भन्त्दा बढीको होटल/ररसोटफ तनमाफण, स्थापना तथा सञ्चालनका 
लातग वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनुफपने र प्रस्ताहवत होटलमा कुल १९० 
शय्या संख्या हनुे भएकाले; 

 ि.२ अनसुार १०,००० वगफ तमटर क्षेरर्लभन्त्दा बढीको Built up Area वा Floor 

Area आवासीय, व्यावसायीक भवन तनमाफण गनफका लातग पतन वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन गनुफपने र प्रस्ताहवत भवनको Floor Area १०,६५५.१९ वगफ तम. हनुे भएकाले 
यस होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गनफ लातगएको हो। 

 

वातावरण संरक्षण तनयमावली २०७७, तनयम ८ को (उपतनयम १६) अनसुार कुनै प्रस्तावको 
प्रभाहवत क्षेर बाहेक अन्त्य कुनै हवषयमा पररवतफन आउने भएमा प्रस्तावले क्षेर तनिाफरण वा 
कायफसूची स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रततवेदन वा कायफसूचीमा र क्षेर तनिाफरण 
प्रततवेदन वा कायफसूची स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा समावेश 
गरी पेश गनुफपने भने्न प्राविान रहेको भ। होटल क्लब हहमालयको स्वीकृत क्षेरतनिाफरण तथा 
कायफसूचीमा १ भवनमा ३० पाहनुा कोठा थप गने प्रस्ताव गररएको तथयो भने हाल प्रस्तावको 
तडिाइनमा पररवतफन भई कुल २ भवनमा ४८ पाहनुा कोठा थप गरी होटल तनमाफण तथा 
सञ्चालन गने योिना रहेको भ। तसथफ पररवतफन भएको सबै हववरणहरू यस प्रततवेदनमा समावेश 
गररएको भ। 
 
१.४ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका उद्दशे्यहरू 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मखु्य उदे्दश्य भनकेो भौततक, िैहवक, सामाजिक, आतथफक र 
सांस्कृततक वातावरणमा प्रस्ताव हवकास र सञ्चालनसाँग सम्बजन्त्ित प्रभावहरूलाई न्त्यूनीकरण गदै 
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आयोिनाको ददगोपन सतुनजश्चत गनुफ हो। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण 
तनयमावली, २०७७ को मातहतमा रहेर यस होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गररएको 
हो। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार गररन े
यस होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका उदे्दश्यहरू तनम्न अनसुार भन:् 
 

 होटल क्षेरको हवद्यमान भौततक, रासायतनक, िैहवक, सामाजिक, आतथफक र सांस्कृततक 
आिारभतू वातावरणीय अवस्था कस्तो भ पहहचान गने।  

 होटल क्षेरको भौततक, िैहवक र सामाजिक वातावरणमा परररहेको लाभदायक र प्रततकूल 
प्रभावहरूको पहहचान, भहवष्यवाणी र मूल्याङ्कन गने।  

 वातावरणीय प्रभावहरूको महत्त्वको मूल्याङ्कन गने। 
 प्रततकूल प्रभावहरूलाई कम गनफ न्त्यूनीकरणका उपाय र लाभदायक प्रभावहरू बढाउन 

बढोत्तरीका उपायहरू उल्लेि गने। 
 अनगुमन लागत र योिना सहहत वातावरणीय व्यवस्थापन योिना तयार गने।  
 सावफितनक सनुवुाइको बैठकमा प्रस्ताव हवकास क्षेरका सम्बजन्त्ित सरोकारवालाहरूलाई 

प्रततवेदन तनष्कषफहरू प्रस्ततु गने र प्रस्ताव हवकासको सम्बन्त्िमा उनीहरूका सल्लाह र 
सझुावहरू तलने। 

 
१.५ अध्ययनको सीमा तथा सम्बजन्त्ित अन्त्य कुरा 
होटल क्लब हहमालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन कायफ गदाफ यस होटलको 
तसमानाबाट ५० तमटर पररतिको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेर तथा प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरबाट 
५० तमटरको पररतिको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरको रूपमा अध्ययन गरी आयोिना 
कायाफन्त्वयन हुाँदा त्यस क्षेरको भौततक र रासायतनक, िैहवक र सामाजिक-आतथफक तथा सांस्कृततक 
वातावरणमा पनफ सक्ने नकारात्मक असरलाई राहिय वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन तनदेजशका, 
२०५० र वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ को आिारमा प्रभावको स्थान, पररमाण, 
पररति, अवतिको आिारमा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक रोकथाम तथा न्त्यूनीकरण उपायहरू 
सझुाव गररएको भ।  
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पररच्भेद २: प्रस्तावको पररचय 

 
२.१ भतूमका 
प्राकृततक र सांस्कृततक सम्पदाको कारण पयफटन क्षेरमा नेपालमा हवकासको ठुलो सम्भावना 
रहेको भ। नेपालको िरातलीय स्वरूप हहमाल, पहाड, तराई तथा यहााँका प्राकृततक स्रोत नदी, 
नाला, तालतलैया, वन, िंगल, वन्त्यिन्त्तहुरूको हवहविता, सनु्त्दर हहमालका पररदृश्य र अदद्वतीय 
संस्कृतत नेपालमा मखु्य पयफटक आकषफणका स्रोतहरू हनु।् प्राकृततक र सांस्कृततक सम्पदाको 
िनी देश नेपालमा पयफटकको आगमन ददनददनै बढ्दै गएको भ। पयफटनले राहिय अथफतन्त्रमा 
ठुलो योगदान परु् याउाँदभ। यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउनकुा साथै 
ठुलो संख्यामा मातनसहरूलाई रोिगारीको अवसर पतन प्रदान गदफभ। पयफटनलाई नेपालको 
अथफतन्त्रमा ठुलो योगदानकताफको रूपमा मातनन्त्भ, िसले संरक्षण र संवद्धफनको माध्यमबाट 
सरुजक्षत, उत्साहिनक र अदद्वतीय गन्त्तव्यहरू हवकतसत गरेको भ। नगरकोट काठमाण्डौ 
उपत्यका तभरको परुानो पयफटकीय क्षेर हो। यो ठाउाँ वषौदेजि अहहलेसम्म आन्त्तररक 
पयफटकहरूको वनभोिको गन्त्तव्यस्थल रहनकुा साथै यहााँ थपु्रै अन्त्तराहिय स्तरका होटलहरू 
पतन भन।् 
 
यसै सन्त्दभफमा श्री क्लब हहमालय प्रा.तल. द्वारा बागमती प्रदेश, भक्तपरु जिल्ला, चााँगनुारायण 
नगरपातलका, वडा नं. ०६, नगरकोटमा होटल क्लब हहमालय सञ्चालन गरी राहिय तथा 
अन्त्तराफहिय पयफटकहरूलाई सेवा ददाँदै आएको भ। होटल क्लब हहमालय हव.सं. २०५२ देजि 
७१ कोठामा १०० शय्यामा सञ्चालनरत भ भने हाल यस होटलमा दईु वटा नयााँ भवन तनमाफण 
गरी ४८ कोठामा ९० शय्या थप गरी कुल ११९ कोठामा १९० शय्या क्षमताको होटल 
तनमाफण तथा सञ्चालन गने योिना रहेको भ। यस होटलमा स्पा, जस्वतमङ्ग पूल, ज्याकुिी िस्ता 
सहुविाहरू पतन रहेको भ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनसुार संघको क्षेरातिकारतभर पने 
आयोिनाहरूको वातावरणीय अध्ययन संघ अन्त्तगफत गनुफपने भएको र तारे स्तरका होटलहरू 
संघको क्षेरातिकारतभर पने भएको र होटल क्लब हहमालय तारे होटलको रूपमा सञ्चालनमा 
रहेको हनुाले यस होटलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन संघ अन्त्तगफत गनफ लातगएको हो। 
होटलको थप भवनको तनमाफण कायफ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भए पश्चात मार 
गररनेभ। 
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२.२ प्रस्तावको हववरण 
२.२.१ आयोिनाको अवजस्थतत 
यस होटल रहेको स्थल बागमती प्रदेश, भक्तपरु जिल्ला, चााँगनुारायण नगरपातलका, वडा नं. ६, 
नगरकोटमा अवजस्थत भ। होटल रहेको स्थान भौगोतलक रूपमा २७°४३'०.१५" उत्तरी 
अक्षांश र ८५°३१'१३.३१" पूवी देशान्त्तरमा अवजस्थत भ, िनु समदु्री सतहबाट कररब १,९२० 
तम. उचाइमा पदफभ। यस होटल नगरकोट टावरबाट कररब ३.५ हकलोतमटर उत्तरतर्फ  अवजस्थत 
भ भने नगरकोट बस स्टपबाट कररब २०० तमटर दजक्षणतर्फ  अवजस्थत रहेको भ। प्रस्ताहवत 
ररसोटफ कमलतबनायकबाट कररब १६.२ हकलोतमटर उत्तर- पूवफतर्फ  अवजस्थत भ। होटल रहेको 
स्थान गूगल अथफ नक्सा जचर नं. १ मा राजिएको भ:  

 

 
जचर १: गूगल अथफमा होटलको अवजस्थतत 

(स्रोतः गूगल अथफ, २०७८) 
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२.२.२  प्रस्तावको संरचनात्मक अवयव 
यस होटलको मखु्य हवशेषताहरु यस प्रकार भ: 
 

तातलका 2: प्रस्तावको प्रमिु हवशषेता 

 
भवन तनमाफण मापदण्ड बमोजिम भवनको हववरण 

हववरण नगरपातलकाबाट अनमुतत प्राप्त प्रस्ताहवत 

फ्लोर एररया रेतसयो (FAR) ३.५ ०.६५ 
ग्राउण्ड कभरेि ४०% १७.७% 

सेट ब्याक (Set Back) २ तमटर ५ तमटर 

 

संकेत हववरण 

प्रस्तावकको नाम क्लब हहमालय प्रा.तल. 
प्रस्तावकको ठेगाना काठमाण्डौ महानगरपातलका, वडा नं. २९, ठमेल, 

काठमाण्डौ जिल्ला, बागमती प्रदेश 

प्रस्तावको नाम होटल क्लब हहमालय 
प्रस्तावको ठेगाना चााँगनुारायण नगरपातलका वडा नं. ६, नगरकोट, भक्तपरु 

जिल्ला, बागमती प्रदेश 

कुल िग्गाको क्षेरर्ल २६ रोपनी १२ आना २ पैसा (१३,६२४.६ वगफ तमटर) 
ग्राउण्ड कभरेि २,४२२.९३ वगफ तम. (कुल िग्गाको १७.७ %) 
होटलका भवनको तल्लाको कुल 
क्षेरर्ल 

१०,६५५.१९ वगफ तम. 

पाहकफ ङ्ग क्षेर, हररयाली बनाइने 
क्षेर र िलुा क्षेर  

कुल िग्गाको २०.३% पाहकफ ङ्ग, ४५% हररयाली र १७% 

िलुा क्षेर  
 सञ्चालनरत प्रस्ताहवत कुल 
कुल भवन संख्या ४  २  ७ 
कुल कोठा संख्या ७१  ४८  ११९ 
कुल शय्या संख्या १००  ९०  १९० 
अनमुातनत थप लागत रू. बीस करोड (रू. २०,००,००,०००।-) 
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होटलमा कुल चार वटा भवन सञ्चालनरत भ भने दईु भवन थप गरी कुल भ वटा भवनहरू 
रहनेभ, िसको हवस्ततृ हववरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको भ। 
 

तातलका ३: प्रस्ताहवत होटलको भवन हववरणहरू 
तल्ला क्षरेर्ल (वगफ तम.) हववरण 

भवन-१ (मखु्य भवन – सञ्चालनरत) 
भतूमगत तल्ला १ ५५९.२ स्टोर कोठा, पाहनुा कोठा – ८ 
भतूमगत तल्ला २ ७७६ हकचन, बेकरी, स्वीतमङ पलु, ज्याकुिी, कायाफलय, 

पाहनुा कोठा – ८  
भईूं तल्ला १३३६.४ ररसेप्सन, लबी, रेषु्टरेण्ट, लाइबे्ररी, सोतभतनयर सप, 

कनरे्रेन्त्स हल – ३० िनाको क्षमता, स्टोर कोठा, 
हाउस हकहपङ 

पहहलो तल्ला ६३०.४ पाहनुा कोठा – १२ 

दोस्रो तल्ला ४२५.१४ पाहनुा कोठा – १० 

भवन-२ (सञ्चालनरत) 
भतूमगत तल्ला ६७.३ पाहनुा कोठा – ३ 
भईूं तल्ला १४७.९ पाहनुा कोठा – ६ 
पहहलो तल्ला १४७.९ पाहनुा कोठा – ६ 
दोस्रो तल्ला १४७.९ पाहनुा कोठा – ६ 
तेस्रो तल्ला १४७.९ पाहनुा कोठा – ६ 

भवन-३ (कनरे्रेन्त्स हल – सञ्चालनरत) 
भईूं तल्ला २४२.२ कन्त्रे्रेन्त्स हल – ५० िनाको क्षमता, हकचन 
पहहलो तल्ला २३३.७२ कन्त्रे्रेन्त्स हल – १०० िनाको क्षमता , हकचन 

भवन-४ (स्पा भवन – सञ्चालनरत) 
भईूं तल्ला १४१.७ कर्ी सप 
पहहलो तल्ला १४१.७ महहला स्पा 
दोस्रो तल्ला १४१.७ परुुष स्पा 

भवन-५ (प्रस्ताहवत) 
भतूमगत तल्ला ६९३.२६ रेषु्टरेण्ट, बार 
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तल्ला क्षरेर्ल (वगफ तम.) हववरण 

भईूं तल्ला ६९३.२६ रेषु्टरेण्ट 
पहहलो तल्ला ६९३.२६ पाहनुा कोठा – १० 
दोस्रो तल्ला ६९३.२६ पाहनुा कोठा – १० 
तेस्रो तल्ला ६९३.२६ पाहनुा कोठा – १० 
रूर् १५५.८१ िलुा टेरेस 

भवन-६ (प्रस्ताहवत) 
भतूमगत तल्ला ४२१.८७ रेषु्टरेण्ट, बार 
भईूं तल्ला ४२१.८७ रेषु्टरेण्ट 
पहहलो तल्ला ४२१.८७ पाहनुा कोठा – ६ 
दोस्रो तल्ला ४२१.८७ पाहनुा कोठा – ६ 
तेस्रो तल्ला ४२१.८७ पाहनुा कोठा – ६ 
रूर् ६१.८१ िलुा टेरेस 
 
२.२.३  तनमाफण तथा सञ्चालन चरणका हक्रयाकलाप 
प्रस्थाहवत होटलको तनमाफण तथा सञ्चालनको क्रममा हवतभन्न हकतसमको सहुविाहरूको आवश्यकता 
हनु्त्भ। आवश्यक सहुविा प्रदान गनफको तनजम्त आयोिनाले हवहवि उपयोतगताहरूको प्रयोग 
गदफभ। आयोिनामा रहेका उपयोतगताहरूको हववरण तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको भ।  
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तातलका ४: अन्त्य सहुविाहरूको हववरण 

 हवद्यमान प्रस्ताहवत कुल 
पानीको स्रोत महुानको पानी (सम्बजन्त्ित तनकायबाट अनमुतत प्राप्त), नगरपातलकाबाट हवतररत पानी, हपउन ेपानीका लातग प्रशोतित स्रोत, आकाश े

पानी सङ्कलन 
पानी तताउने माध्यम हहट पम्प हहट पम्प हहट पम्प – २ 
पानीको आवश्यकता सञ्चालन चरण - प्रतत ददन ३५,००० तलटर तनमाफण चरण - प्रतत ददन १०,००० 

तलटर 
सञ्चालन चरण - प्रतत ददन  
१५,००० तलटर 

तनमाफण चरण - प्रतत ददन १०,००० तलटर 
सञ्चालन चरण - प्रतत ददन  ५०,००० 
तलटर 

पानी भण्डारण क्षमता ररिभफ पानी  ट्याङ्की - २ (१००,००० तलटर 
क्षमता प्रतत ट्याङ्की) 
बसाफतको पानी भण्डारण गने ट्याङ्की - १ 
(१,००,००० तलटर क्षमता) 

ररिभफ पानी ट्याङ्की - १ 
(१,००,००० तलटर  क्षमता)  

ररिभफ पानी ट्याङ्की - कुल ३ वटा 
(३,००,००० तल. क्षमता प्रतत ट्याङ्की) 
बसाफतको पानी भण्डारण गने ट्याङ्की - १ 
(१,००,००० तलटर क्षमता) 

पानी प्रशोिन प्रणाली स्यान्त्ड हर्ल्टर, एजक्टभेटेड कावफन हर्ल्टर 
बसाफतको पानी व्यवस्थापन बसाफतको पानी सङ्कलन गरेर प्रशोिन पश्चात ्सरसर्ाइ प्रयोिन, फ्लजशङ्गका लातग प्रयोग गररन्त्भ। 
भतूमगत पानी पनुभफरण होटलको िलुा ितमनमार्फ त प्राकृततक रूपमा भतूमगत पानी पनुभफरण हनु्त्भ। 
कोठा तताउन/ेजचस्याउन े
व्यवस्था 

Air Conditioner को व्यवस्था, जचलर 

ठोस र्ोहोर उत्पादन 
(प्रततव्यजक्त १.०९ के.िी. 
उत्पादन हनुे र्ोहोर) 

१५० के.िी. दैतनक कुहहने र्ोहोर 
२० के.िी. दैतनक नकुहहने र्ोहोर 

९० के. िी. प्रततददन (६० पाहनुा र 
कामदारबाट)  

कुल ३३३.६  के. िी. प्रततददन 
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(स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७८) 
 

ठोस र्ोहोर मैला व्यवस्थापन भान्त्भाबाट तनस्कन ेर कुहहने र्ोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाई होटलको बगैँचामा नै प्रयोग गररन्त्भ, नकुहहन ेर्ोहोरलाई नगरपातलकाको 
र्ोहोर व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त व्यवस्थापन गररन्त्भ, पनु: प्रयोग गनफ तमल्ने र्ोहोरहरूलाई तनिी िररदकताफहरूलाई बेजचन्त्भ। 

तरल र्ोहोर ब्यबस्थापन सेजप्टक ट्याङ्की - ३  
सोक हपट - २ 
(क्षमता – ५०,०००।– प्रतत) 

सेजप्टक ट्याङ्की - १  
सोक हपट - २ 
(क्षमता – ५०,०००।– प्रतत) 

सेजप्टक ट्याङ्की - ४  
सोक हपट - ४ 
(क्षमता – ५०,०००।– प्रतत) 

हकचनको र्ोहोर तेल 
व्यवस्थापन 

तेल तग्रि ट्रयाप 

हवद्यतुको स्रोत नेपाल हवद्यतु प्रातिकरणको राहिय प्रसारण लाइन  
हवद्यतुको वैकजल्पक स्रोत िेनेरेटर-२ (प्रत्येक १०० के.भी.ए. क्षमता 

भएको) 
िेनेरेटर-१ (१०० के.भी.ए.) िेनेरेटर - ३ (प्रत्येक १०० के.भी.ए. 

क्षमता) 
प्रकोप व्यवस्थापन र्ायर एजक्स्टङग्यसुर तसतलन्त्डर, र्ायर हाइड्रान्त्ट, वाटर जस्प्रङ्कलर, आपतकालीन तसाँढी र ढोका, स्मोक तडटेक्टर,  र्ायर अलामफ 

प्रणालीको व्यवस्था भएको,  आपतकालीन र्ोन नम्बरहरू सावफितनक स्थानहरूमा प्रदजशफत   
कामदारहरू  ५० (परुूष-३६, महहला-१४) तनमाफण चरण - दैतनक ३५ िना 

सञ्चालन चरण - ४० िना 
तनमाफण चरण - दैतनक ३५ िना 
सञ्चालन चरण - ९० िना 

पाहकफ ङ्ग क्षरे २०३५ वगफ तमटर (४० दईु पाङ्ग्ग्र,े ४० चार 
पाङ्ग्ग्र)े 

१००० वगफ तमटर (३० दईु पाङ्ग्ग्र,े 
२० चार पाङ्ग्ग्र)े 

३०३५ वगफ तमटर (७० दईु पाङ्ग्ग्र,े ६० 
चार पाङ्ग्ग्र)े 

गनुासो व्यवस्थापन गनुासो सनेु्न अतिकारी 
अन्त्य इन्त्टरकम, वाइर्ाइ, टेतलतभिन, तस.तस.हट.तभ. (८२), स्पा, साउना, ज्याकुिी, जिम, लन्त्ड्री, बच्चाहरूको लातग पाकफ , स्वीतमङ पलु 
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२.३ आयोिनाको लातग आवश्यकता 
२.३.१ आवश्यक िग्गाको के्षरर्ल र प्रकार 
प्रस्ताहवत आयोिनाको लातग िग्गाको कुल क्षेरर्ल २६ रोपनी १२ आना २ पैसा 
(१३,६२४.६ वगफ तम.) रहेको भ । प्रस्ताहवत होटलको भवनले कुल िग्गाको २,४२२.९३ 
वगफ तम. क्षेरर्ल ओगट्ने भ । त्यस बाहेकका िग्गालाई िलुा क्षेर, हररयाली र आन्त्तररक 
सडक बनाइनेभ। होटल तनमाफण हनुे िग्गा यसै कम्पनीको स्वातमत्वमा रहेको िग्गा हो ।  
 
२.३.२ आवश्यक िनशजक्त 
यस होटलमा हाल ३६ िना परुूष र १४ िना महहला गरी कुल ५० िना कामदारहरू कायफरत 
भन।् होटलको थप भवन तनमाफण चरणमा प्राहवतिक िनशजक्त र मिदरुहरू सहहत दैतनक कररब 
३५ िना कामदारहरू आवश्यक पने देजिन्त्भ। प्राहवतिक िनशजक्तमा ईजन्त्ितनयर, तनरीक्षक, 
प्रशासतनक कमफचारी आदद आवश्यक पनेभन।् त्यसै गरी होटलको पूणफ सञ्चालनको क्रममा 
हवतभन्न तहका कमफचारीहरू गरेर कररब ९० िना िनशजक्त आवश्यक पने देजिन्त्भ। 
 
२.३.३ प्रयोग हनेु उिाफ हकतसम 
होटल तनमाफण तथा सञ्चालनको क्रममा हवद्यतुको स्रोतका लातग नेपाल हवद्यतु प्रातिकरणको 
राहिय प्रसारण लाइन प्रयोग गररनेभ। होटलको सञ्चालनको क्रममा िाना पकाउनको लातग 
हवद्यतु र एल. हप. ग्यासको प्रयोग गररनेभ। वैकजल्पक स्रोतको लातग प्रस्ताहवत होटलले 
िेनेरेटरको प्रयोग गनेभ। 
 
२.३.४ तनमाफण सामाग्री 
होटल तनमाफणको लातग ढुङ्गा, तगट्टी, बालवुा, भड, तसमेन्त्ट, इट्टा, प्लजम्बङ्ग र इलेजक्ट्रकलका 
सामानहरू, टायल, मावफल, र्तनफचर आदद प्रयोग गररनेभ भने आवश्यक तनमाफण सामाग्रीहरू 
स्थानीय बिारबाट िररद गररनेभ। 
 
२.४ प्रस्तावको उद्दशे्य 
नगरकोट काठमाण्डौं उपत्यका तभरको परुानो पयफटहकय क्षेर हो। यो ठाउाँ वषौ देजि अहहले 
सम्म आन्त्तररक पयफटकहरूको वनभोिको गन्त्तव्यस्थल रहनकुा साथै यहााँ थपु्रै अन्त्तराहिय 
स्तरका होटलहरू पतन भन।् प्रस्ताहवत होटलको आयोिनास्थलमा तारे स्तरको होटल बनाउाँदा 
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राहिय तथा अन्त्तराफहिय पाहनुाहरूलाई गणुस्तरीय सहुविा ददने उदे्दश्यका साथ यस होटलको थप 
भवन तनमाफण तथा सञ्चालन गनफ प्रस्ताव गररएको हो। यसका साथै, होटल क्षेरमा पूवाफिार र 
सेवाहरू सिुार गदफभ र होटल वररपरर बसोबास गने मातनसहरूलाई र्ाइदा हनु्त्भ। यसले 
लगानी क्षेरमा नेपाली पररवारको िीवन सिुार गनफ सामाजिक र सामदुाहयक पहुाँच कायफक्रम 
पतन तसिफना गदफभ। 
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पररच्भेद ३: प्रततवेदन तयार गदाफ अपनाइएको हवति 

 
यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन क्लब हहमालय प्रा. तल. अन्त्तगफत होटल क्लब 
हहमालयका लातग स्वीकृत क्षेर तनिाफरण र कायफसूचीको आिारमा गररएको हो। वा.प्र.मू.को 
अध्ययन हवतिमा सन्त्दभफ ग्रन्त्थ समीक्षा, क्षेर तनिाफरण प्रततवेदन र कायफसूचीको तयारी र त्यसको 
वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ अनसुार श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृतत 
रहेको भ। यस वा.प्र.मू. को क्षेर तनिाफरण र कायफसूची तमतत २०७८/१२/०२ मा स्वीकृत 
भएको तथयो, त्यस पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्त्तगफत सावफितनक सनुवुाइको लातग आतथफक 
अतभयान राहिय दैतनक पतरकामा तमतत २०७८/१२/१० मा सूचना प्रकाजशत गररयो। तमतत 
२०७८/१२/१५ मा भएको सावफितनक सनुवुाइमा उपजस्थततका लातग स्थानीय तनकाय तनवाफजचत 
िनप्रतततनति र अन्त्य सरोकारवालाहरू तथा स्थानीय संघ संस्था, तभमेकीहरूलाई आव्हान गररयो। 
सावफितनक सनुवुाइका बेलामा स्थानीयवासी, सावफितनक/सामाजिक संस्थाका प्रतततनतिहरूद्वारा 
ददइएको सझुावलाई समावेश गदै प्रततवेदन तयार गररएको भ। तत ्पश्चात स्थानीयवासी, संघ-

संस्था तथा भरतभमेकीको यस होटलको सञ्चालनबाट पनफ गएको प्रभावको बारेमा राय, सझुावका 
लातग वडा कायाफलय र अन्त्य संघ-संस्थाहरूमा सावफितनक सूचना तमतत २०७८/१२/१७ मा टााँस 
गरी मचुलु्का तलइयो। सूचना टााँस भए पश्चात राहिय दैतनक पतरकामा राय सझुावका लातग 
सावफितनक सूचना तमतत २०७९/०१/२६ मा प्रकाजशत गररयो। सूचना प्रकाशन भए पश्चात ्
चााँगनुारायण नगरपातलका, वडा नं. ६ को कायाफलयबाट तमतत २०७८/०२/१७ गते तसर्ाररस 
तलईयो। वा.प्र.मू. प्रततवेदन वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ मा ददएको ढााँचा अनसुार 
स्थानीय व्यजक्तले ददएको सझुाव र सावफितनक तथा सामाजिक संस्था द्वारा तलजित हटप्पणीहरू 
समावेश गदै तयार पाररएको भ।  
 
३.१ सम्बजन्त्ित प्रकाजशत वा अप्रकाजशत सामग्री / प्रततवेदनको पनुरावलोकन 
सन्त्दभफ ग्रन्त्थ समीक्षा वा.प्र.मू. अध्ययनको महत्त्वपूणफ कामहरू मध्ये एक हो, िसमा काननुी 
प्राविानको बारेमा िानकारी सङ्कलन गने, अभ्यास र आयोिनाहरूको हववरणहरू, आयोिना क्षेरको 
िानकारी र समान वा.प्र.मू. ररपोटफहरूको समीक्षा समावेश गदफभ। वा.प्र.मू. अध्ययनमा आवश्यक 
Secondary Data जिल्ला तथा महानगरीय प्रोर्ाइलबाट सङ्कलन गररएको भ भने आयोिनासाँग 
सम्बजन्त्ित Primary Data आयोिनाको स्थलगत अध्ययनबाट सङ्कलन गररएको भ। 
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तातलका ५: आयोिनासाँग सम्बजन्त्ित सन्त्दभफ ग्रन्त्थ तथा स्रोतहरू 
क्र.सं. सूचक स्रोत 

भौततक वातावरण 
१.  भौगोतलक अवस्था नापी हवभागद्वारा प्रकाजशत टोपोग्रार्ी नक्सा 
२.  िलवाय,ु तापक्रम र वषाफ केन्त्द्रीय त्याङ्क हवभागले प्रकाजशत गरेको Environment 

Statistics of Nepal, 2019 

३.  भ-ूउपयोग, भगूभफ तथा माटो िानी तथा भगूभफ हवभाग द्वारा प्रकाजशत Geological map 

नापी हवभागले प्रकाशन गरेको टोपोग्राहर्क नक्सा 
Environment Statistics of Nepal, 2019 

४.  भकूम्पीय वगीकरण िानी तथा भगूभफ हवभाग द्वारा प्रकाजशत Seismic Hazard 

Map of Nepal 

सामाजिक-आतथफक वातावरण 
१.  िनसंख्या, िातत, साक्षरता जस्थतत 

िानेपानीको स्रोत, शौचालय सहुविा 
िाना पकाउने ऊिाफको स्रोत 

केन्त्द्रीय त्याङ्क हवभाग, २०६८ र २०७८ को 
प्रारजम्भक नततिा 
चााँगनुारायण नगरपातलका प्रोर्ाइल, २०७८ 

२.  सांस्कृततक वातावरण चााँगनुारायण नगरपातलका प्रोर्ाइल, २०७८ 
 
३.२ प्रस्तावको प्रभाव के्षर तनिाफरण 
आयोिना प्रभाहवत क्षेरलाई आयोिनाको गततहवतिहरूको असरहरूका आिारमा प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेरमा हवभािन गररन्त्भ। होटल "पोइन्त्ट प्रोिेक्ट" भएकोले होटल तनमाफण तथा 
सञ्चालन गततहवतिहरूले उल्लेिनीय प्रभाव नहनुे भएकोले आयोिनाको तसमानाबाट ५० तमटर 
अिफव्यास तभरको क्षेर प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेर र प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरबाट ५० तमटरको दायरा 
तभरको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेर को रूपमा तलइएको हो। 
 

तातलका 6: प्रभाव क्षरेको दायरा 
प्रभाव क्षरे हववरण 
प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे आयोिनाको तसमानाबाट ५० तमटरको अिफव्यासमा पने क्षेर 
अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षरे प्रत्यक्ष प्रभाव क्षरेको तसमानाबाट थप ५० तमटरको अिफव्यासमा पने क्षेरहरू 
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३.३ प्रस्ताव कायाफन्त्वयन हनेु के्षरको नक्सा 
आयोिना कायाफन्त्वयन हनु ेक्षेरको नक्साको अध्ययन तथा हवश्लषेण गनुफ महत्वपूणफ पक्ष हो। 
होटल क्लब हहमालय चााँगनुारायण नगरपातलकाको वडा नं. ६, नगरकोटमा अवजस्थत रहेको 
भ। होटल रहेको स्थानको टोपो नक्सा जचर नं. २ मा राजिएको भ। 
 

 
जचर २: टोपो नक्सामा होटलको अवजस्थतत 

(स्रोत: नापी हवभाग, पाना नं. २७८५ ०७ए, ई.सं. १९९६) 
 
३.४ चेकतलष्ट / म्याहट्रक्स तथा प्रश्नावली 
यस आयोिना तनमाफण तथा सञ्चालनको क्रममा स्थानीय वातावरणमा पने भौततक तथा रासायतनक, 
िैहवक, सामाजिक, आतथफक र सांस्कृततक वातावरण प्रभावहरूको त्याङ्क सङ्कलनको लातग तयार 
पाररएको चेकतलष्ट/म्याहट्रक्स तथा प्रश्नावली यस वा.प्र.मू. अध्ययनको क्षेर तनिाफरण तथा 
कायफसूचीमा समावेश गररएको तथयो र सो प्रततवेदन सम्बजन्त्ित वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट 
स्वीकृत तथयो। उक्त चेकतलष्ट/म्याहट्रक्स तथा प्रश्नावलीहरू प्रयोग गरी स्थलगत अध्ययनको 
क्रममा आवश्यक सूचना तथा त्याङ्क सङ्कलन गररएको तथयो। 
 

होटल रहेको स्थान 
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३.५ स्थलगत अध्ययन 
प्रभाहवत क्षेरको भौततक, िैहवक, सामाजिक, आतथफक र सांस्कृततक वातावरण सम्बन्त्िी िानकारी 
सङ्कलन गनफ भौततक वातावरण हवज्ञ, िैहवक वातावरण हवज्ञ, सामाजिक हवज्ञ र अन्त्य सहयोगी 
सदस्यहरूको हवज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन गरी देहायका हवषयमा त्याङ्कहरू सङ्कलन गररएको भ: 
 

तातलका ७: आवश्यक त्याङ्क तथा स्रोतहरू 
क्र.सं. सूचक स्रोत 
१.  ध्वतन तह मापन Sound Pressure Meter प्रयोग गरी रेकडफ 

गररएको त्याङ्क 
२.  िलािार के्षर तथा नदीका हवशेषताहरू स्थलगत सवेक्षण 

िैहवक वातावरण 
१.  आयोिना क्षेरको वनस्पतत तथा 

िनावरहरूको िैहवक हवहविता 
स्थलगत सवेक्षण, मखु्य िानकार व्यजक्तसाँग 
अन्त्तरवाताफ तथा भलर्ल 

सामाजिक-आतथफक वातावरण 
१.  िनसंख्या, घरिरुी, मखु्य िातत, भाषा, 

साक्षरता, आय, व्यय, िानेपानीको स्रोत 
तथा सरसर्ाइ, ऊिाफ आपूततफ, पेसा 

स्थलगत सवेक्षण 
मखु्य िानकार व्यजक्तसाँग अन्त्तरवाताफ तथा 
भलर्ल 

२.  सांस्कृततक वातावरण 
 
३.६ त्याङ्कको हवश्लषेण 
स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त सूचनाहरूको अध्ययन, सन्त्दभफ ग्रन्त्थ तथा सामग्रीहरूको पनुरावलोकनबाट 
प्राप्त िानकारीहरूलाई प्रस्ताव कायाफन्त्वयन गदाफ हनुे वा हनु सक्ने संभाव्य प्रततकूल र अनकूुल 
प्रभावको पहहचान गरी ततनलाई भौततक, िैहवक, सामाजिक-आतथफक तथा सांस्कृततक गरी तीन 
शीषफकमा भुट्याएर वगीकरण गररयो। प्रस्ताहवत क्षेरको हवशेष अध्ययन गदाफ गररएको 
हवश्लषेणबाट आएका प्रथम र दोस्रो क्रममा भएका तथयाङ्क तथा िानकारीलाई संजक्षतप्तकरण गरी 
आवश्यकता अनसुार तातलकामा राख्न ेतथा प्रततवेदनको उपयकु्त भागमा समावेश गररएको भ। 
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३.७ प्रभावको पहहचान, आकलन तथा उल्लेिनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गदाफ अपनाइएको 
हवति 

आयोिनाको तनमाफण तथा सञ्चालन चरणमा भौततक, िैहवक, सामाजिक-आतथफक तथा सांस्कृततक 
वातावरणमा पनफसक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावलाई ततनको पररमाण (magnitude),  

सीमा (extent) तथा समयावति (duration) का आिारमा मूल्याङ्कन गरी सम्बजन्त्ित प्रभावको 
िोजिमलाई उच्च, मध्यम र तनम्न महत्वका प्रभावका रूपमा वगीकरण गररएको भ। यसका 
लातग वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ ले मागफतनदेश गरे अनसुारको पररमाजणक महत्व 
ददई प्रभावको वगीकरण गररएको भ। उक्त तनयमावलीको प्रभाव मूल्याङ्कनको भार हवतिलाई 
तल तातलकामा प्रस्ततु गररएको भ। 
 

तातलका 8: प्रभाव मापदण्ड 
पररणाम सीमा अवति 

उच्च ६० क्षेरीय ६० दीघफकालीन  २० 
मध्यम २० स्थानीय २० मध्यम १० 
तनम्न १० स्थलगत १० अल्पकालीन  ५ 

(स्रोतः वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७) 
 

मातथ उजल्लजित तातलका अनसुार कुनै प्रभावलाई प्रदान गररएको भारको योगर्ल ४५ भन्त्दा 
कम भएमा त्यस्तो प्रभावलाई न्त्यून महत्वको प्रभाव, ४५ देजि ७५ को योगर्ल आउन े
प्रभावलाई मध्यम महत्वको प्रभाव र  ७५ भन्त्दा बढी योगर्ल आउन ेप्रभावलाई उच्च महत्वको 
प्रभाव मातनएको भ। 
 

उजल्लजित हवति अपनाइ गररएको प्रभाव मूल्याङ्कन पश्चात उच्च महत्वको प्रभावको क्षतत कम 
गनफ न्त्यूनीकरणका उपाय र सोको अनगुमन तथा व्यवस्थापन हवति तयार गरी अन्त्य आवश्यक 
हवषयवस्त ुसमेत समावेश गरी वा.प्र.मू. प्रततवेदन तयार गररएको हो। 
 

३.८ मस्यौदा प्रततवेदनको तयारी 
आयोिनाबाट स्थानीय वातावरणमा पनफसक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको हवश्लषेणबाट 
प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू पहहचान गरी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा समावेश गररएको 
भ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाफन्त्वयनबाट हनुे सकारात्मक प्रभावहरूलाई बढोत्तरी गने हवषयलाई समेत 
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प्रततवदेनमा उल्लेि गररएको भ। प्रभावहरूको व्यवस्थापन योिना, अनगुमन योिना संलग्न 
गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योिना पतन समावेश गरी वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ 
को अनसूुची १२ को ढााँचामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार पाररएको हो। 
 
३.९ सावफितनक परामशफ, भलर्ल, अन्त्तरहक्रया र सनुवुाइ  
वा.प्र.मू.को क्षेर तनिाफरण प्रततवेदन र कायफसूची स्वीकृत भए पश्चात वा.प्र.मू. अध्ययन अन्त्तगफत 
सावफितनक सनुवुाइको लातग आतथफक अतभयान राहिय दैतनक पतरकामा तमतत हव.सं. 
२०७८।१२।१० मा सूचना प्रकाजशत गरी सावफितनक सनुवुाइमा उपजस्थततका लातग स्थानीय 
तनकाय तनवाफजचत िनप्रतततनति र अन्त्य सरोकारवालाहरू तथा स्थानीय संघ संस्था, तभमेकीहरूलाई 
आव्हान गररएको तथयो। सो सूचना वडा कायाफलय र अन्त्य संघ-संस्थाहरूमा टााँस गरी मचुलु्का 
तलइयो। सावफितनक सनुवुाइ हव.सं. २०७८।१२।१५ मा सम्पन्न भयो र सावफितनक सनुवुाइका 
बेलामा २९ िना स्थानीयवासीहरूको सहभातगता रहेको तथयो। स्थानीयवासी, सावफितनक/ 
सामाजिक संस्थाद्वारा ददइएको तनम्न तलजित राय सझुावहरूलाई समावेश गदै प्रततवेदन तयार 
गररएको भ। 
 

तातलका 9: सावफितनक सनुवुाइको बेला प्राप्त सझुावहरू 

क्र.सं. सावफितनक सनुवुाइको बेला प्राप्त सझुावहरू प्रततहक्रया 
१ क्लब हहमालयले नयााँ भवनहरू बनाएर सञ्चालन गदाफ 

सञ्चालनरत र थप भवनबाट उत्सिफन हनु े र्ोहोर 
पानीको व्यवस्थापन होटल आरै्ले गनुफपनेभ। 

तातलका ३३ क.१.६ र क.२.२ मा 
समावेश गरीएको भ। 

२ स्थानीयवासीहरूलाई रोिगारीको अबसर ददईनपुभफ। तातलका ३२ क.१ र ि.१ मा 
समावेश गररएको भ। 

३ यस होटलले नगरकोटलाई पयफटकीय क्षरेको रूपमा 
स्थापना गनफ सर्ल भएको भ। यो िशुीको कुरा हो। 

सकरात्मक प्रततहक्रया 

४ ठोस तथा तरल र्ोहोरको व्यवस्थापन राम्ररी 
गररनपुभफ। 

तातलका ३३ क.१.६, क.२.१ र 
क.२.२ मा समावेश गररएको भ। 

५ वातावरण अध्ययनमा सझुाएका न्त्यूनीकरणका 
उपायहरूलाई अक्षरसः पालना गररनपुभफ। 

िण्ड ११ मा समावेश गररएको भ। 

६ सञ्चालनरत होटलले ठोस तथा तरल र्ोहोरको उजचत 
व्यवस्थापन गरेर थप होटल तनमाफण तथा सञ्चालन गदाफ 
पतन र्ोहोरको उजचत व्यवस्थापन गररनपुभफ। 

तातलका ३३ क.१.६, क.२.१ र 
क.२.२ मा समावेश गररएको भ। 
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७ यस होटलले सामाजिक उत्तरदाहयत्व गनुफपने दाहयत्व 
बहन गररनपुभफ। 

तातलका ३२ ि.४ मा समावेश 
गररएको भ। 

८ स्थानीय संघ-संस्था तथा बाटोघाटोको तनमाफण, 
नगरकोट क्षेरको तबकासलाई होटलले पहल गरोस।् 

तातलका ३२ ि.४ मा समावेश 
गररएको भ। 

९ र्ोहोरको उजचत व्यवस्थापन गररनपुभफ। तातलका ३२ क.१.६, क.२.१ र 
क.२.२ मा समावेश गररएको भ। 

१० नगरकोटमा वृक्षारोपण गने कायफमा होटलले पहल तथा 
सहयोग गरोस।् 

तातलका ३२ ि.४ मा समावेश 
गररएको भ। 

११ नगरकोट क्षेरलाई पयफटकीय क्षेरको रूपमा मार नभई 
शैजक्षक के्षरको रूपमा पतन जचनाउन होटलले सामाजिक 
उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत सहयोग गररयोस।् 

तातलका ३२ ि.४ मा समावेश 
गररएको भ। 

१२ क्लब हहमालयले नगरकोट के्षरको ढल व्यवस्थापन 
गनफको लातग स्थानीय िनप्रतततनति र स्थानीय होटल 
व्यवसायीहरूसाँग समन्त्वय गनफ पहल गरोस।् 

तातलका ३३ क.२.५ मा समावेश 
गररएको भ। 

१३ होटलले भहवष्यमा यस प्रकारको भलर्ल कायफक्रमहरू 
आयोिना गरेर स्थानीयवासीहरूको गनुासो भए सनुवुाई 
होस।् 

तातलका ३३ ग.१.५ र ग.२.८ मा 
समावेश गररएको भ। 

१४ स्थानीयवासीहरूलाई रोिगारीको अवसर ददईरहेको भ 
र भहवष्यमा पतन यसलाई तनरन्त्तरता ददईरािोस।् 

तातलका ३२ क.१ र ि.१ मा 
समावेश गररएको भ। 

१५ ढलनल तथा र्ोहोर व्यवस्थापन राम्रोसाँग गररयोस।् तातलका ३३ क.१.६ र क.२.५ मा 
समावेश गररएको भ। 

१६ क्लब हहमालयले र्ोहोरलाई मोहोर बनाउने कायफको 
सरुूवात गरेर नगरकोटमा उदाहरण बन्न सर्ल होस।् 

तातलका ३३ क.२.१ मा समावेश 
गररएको भ। 

१७ सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत संघ-संस्था, जशक्षा, 
स्वास््य के्षरमा यस होटलले आतथफक सहयोग गरोस।् 

तातलका ३२ ि.४ मा समावेश 
गररएको भ। 

१८ क्लब हहमालयको EIA प्रततवेदन वडा कायाफलयमा पतन 
राजियोस।् 

मन्त्रालयबाट ७ ददन े सूचना 
प्रकाजशत गने क्रममा EIA प्रततवेदन 
वडा कायाफलयमा पतन राजिनभे। 

१९ मण्डनदेउपरु नगरपातलकाका स्थानीयवासीहरूलाई पतन 
रोिगारीको लातग अवसर ददईनपुभफ। 

तातलका ३२ क.१ र ि.२ मा 
समावेश गररएको भ। 

२० नगरकोटलाई वातावरणीय हहसाबमा स्वच्भ र सर्ा 
राख्नका लातग यस होटलले पहल गरोस।् सावफितनक 

तातलका ३२ ि.४ मा समावेश 
गररएको भ। 
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स्थलहरूमा हनुे र्ोहोर व्यवस्थापनमा पतन होटलले 
सहयोग गरोस।् 

 

स्थानीयवासीसाँग गररएको भलर्लमा उठेका कुराहरुलाई अध्ययन टोलीका हवज्ञहरूद्वारा हवश्लषेण 
गरी िायि समस्याहरूको समािानका लातग यस प्रततवेदनमा त्यसका न्त्यूनीकरणका उपायहरू 
उल्लेि गररएको भ र उल्लेि भएका सबै न्त्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गनफ प्रस्तावक 
प्रततबद्ध हनुेभ। 

 
३.१० सावफितनक सूचना तथा सूचना सम्प्रषेण र सझुाव सङ्कलन 
सावफितनक सनुवुाइ पश्चात स्थानीयवासी, संघ-संस्था तथा भरतभमेकीको यस प्रस्ताहवत होटलको 
सञ्चालनबाट पनफ गएको प्रभावको बारेमा राय, सझुावका लातग वडा कायाफलय र अन्त्य संघ-
संस्थाहरूमा सावफितनक सूचना टााँस गरी मचुलु्का तलइयो। सूचना टााँस भए पश्चात राहिय दैतनक 
पतरकामा राय सझुावका लातग ७ ददने सावफितनक सूचना तमतत २०७९।०१।२६ मा प्रकाजशत 
गररयो।  
 
३.११ तसर्ाररस पर 
सावफितनक सनुवुाइबाट प्राप्त राय तथा सझुावहरू साथै सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरूको 
हवश्लषेण पश्चात तमतत २०७९।०२।१७ मा चााँगनुारायण नगरपातलकाबाट तसर्ाररस पर प्राप्त 
गररयो। चााँगनुारायण नगरपातलका वडा नं. ६ बाट तनम्न तलजित राय सझुावहरू गररएको भ: 
 

तातलका 10: चााँगनुारायण नगरपातलका वडा नं. ६ बाट प्राप्त राय सझुावहरू 

क्र.सं. सझुावहरू प्रततहक्रया 
सकारात्मक राय सझुावहरू 

१ स्थानीय तनकायको रािस्वमा वृहद्ध - 
२ पयफटन हवकास - 
३ स्थानीय पवुाफिारमा हवकास - 

नकारात्मक राय सझुावहरू 
१ ठोस तथा तरल र्ोहोर उत्पादनमा वृहद्ध तातलका ३३, क.१.६, क.२.१ र क.२.२  मा 

समावेश गररएको भ। 
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२ ध्वतन प्रदूषण तातलका ३३, क.१.४ र क.२.९ मा समावेश 
गररएको भ। 

३ ट्राहर्क समस्या तातलका ३३, क.२.८  मा समावेश गररएको भ। 
 
उजल्लजित प्रभावहरूको आिारमा सकारात्मक प्रभाव अतभवहृद्ध गने र नकारात्मक प्रभाव न्त्यून 
गने वातावरणीय व्यवस्थापन योिना कायाफन्त्वयन गदाफ सकारात्मक प्रभाव बढी हनुे देजिएकोले 
प्रस्ताहवत होटल सञ्चालनका लातग चााँगनुारायण नगरपातलका वडा नं. ६ बाट तसर्ाररस पर 
प्रदान गररएको हो। 
 
३.१२ प्रततवेदनको तयारी 
होटल क्षेरको हवद्यमान भौततक, रासायतनक, िैहवक, सामाजिक, आतथफक र सांस्कृततक आिारभतू 
वातावरणीय अवस्थालाई पहहचान गरेर वातावरणीय प्रभावहरूको महत्त्वको मूल्याङ्कन गररएको 
भ। सावफितनक सनुवुाइको बैठकमा प्रस्ताव क्षेरका सम्बजन्त्ित सरोकारवालाहरूलाई प्रततवेदन 
तनष्कषफहरू प्रस्ततु गररयो र प्रस्तावको सम्बन्त्िमा उनीहरूका सल्लाह र सझुावहरू समावेश गरेर 
यस प्रततवेदन तयार गररएको भ। वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ मा तोकेको ढााँचा 
बमोजिम हवस्ततृ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन तयार गररएको भ। हव.सं. 
२०७८।१२।०२ मा होटल क्लब हहमालयका लातग स्वीकृत क्षेर तनिाफरण र कायफसूचीको 
स्वीकृतत परमा भएका शतफहरू पतन समावेश गरी यो प्रततवेदन तयार गररएको भ। प्रस्ततु 
वा.प्र.मू. प्रततवेदन श्री संस्कृतत, पयफटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय मार्फ त स्वीकृततका लातग 
श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गररएको हो। 
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पररच्भेद ४ : प्रस्तावसाँग सम्बजन्त्ित नीतत, काननु तथा मापदण्ड 

 
प्रस्ततु आयोिनाको हकमा वा.प्र.मू अध्ययन तयार गदाफको समयमा आकहषफत हनुे र आयोिना 
तनमाफण तथा सञ्चालनको चरणमा आयोिनाले पालना गने प्रततवद्धता िनाइएका कानूनी तथा  
नीततगत व्यवस्थाहरू यस प्रकार भन।्  
 
४.१ संहविान 

तातलका 11: नपेालको संहविान 
संहविान िारा सम्बजन्त्ित बुाँदा 

नेपालको 
संहविान 

िारा ३० 

नेपालको संहविानले समग्र रािको सन्त्ततुलत हवकासका लातग आतथफक 
लगानीको समान हवतरण गदै सबै के्षरका िनतालाई जशक्षा, स्वास््य, 
आवास तथा रोिगारी िस्ता पूवाफिारको हवकास मार्फ त िनताको 
िीवनस्तर वृहद्ध गने नीतत तलएको भ। संहविानको िारा ३० ले नेपाली 
िनताको स्वच्भ तथा स्वस््य वातावरणमा बााँच्न पाउने अतिकार 
सतुनजश्चत गदै वातावरणीय प्रदूषण वा क्षयीकरणबाट क्षतत पगु्ने पीतडतलाई 
कानून सम्मत ढंगले क्षततपूततफ पाउने अतिकार समेत सतुनजश्चत गरेको 
भ। 

िारा ५१(ठ) 

पयफटन सम्बन्त्िी नीततः नपेालका ऐततहातसक, सांस्कृततक, िातमफक, 
परुाताजत्वक र प्राकृततक सम्पदाहरूको पहहचान, संरक्षण, प्रविफन एवं 
प्रचार प्रसार मार्फ त राहिय अथफतन्त्रको महत्वपूणफ आिारको रूपमा 
पयाफवरण अनकूुल पयफटन उद्योगको हवकास गने, पयफटन संस्कृततको 
हवकास गनफ आवश्यक वातावरण एवं नीतत तनमाफण गने तथा पयफटन 
उद्योगको लाभ हवतरणमा स्थानीय िनतालाई प्राथतमकता ददन।े 

िारा ३४ 

संहविानको िारा ३४ ले प्रत्येक श्रतमकलाई उजचत श्रम अभ्यासको हक 
सतुनजश्चत गदै प्रत्येक श्रतमकलाई उजचत पाररश्रतमक, सहुविा तथा 
योगदानमा आिाररत सामाजिक सरुक्षाको हक समेत सतुनजश्चत गरेको 
भ। 
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४.२ नीतत, योिना र रणनीतत 
तातलका 12: नीतत, योिना र रणनीतत 

नीतत तथा रणनीततहरू पररच्भेद र िण्ड सम्बजन्त्ित बुाँदा 
१० वषे राहिय पयफटन 
रणनीतत, 
(२०७२/७३–
२०८१/८२) 

पररच्भेद २ िण्ड 
२.२.४ 

रोिगारीको अवसर तसिफना हनुेभ ।   

पन्त्रौं योिना, 
(२०७६/७७–
२०८०/८१) 

पररच्भेद ६ िण्ड  
६.२ उपिण्ड 
६.२.४ (४.३) 

नेपाललाई सरुजक्षत, गणुस्तरीय र पयफटनमैरी बनाई 
आकषफक पयफटन केन्त्द्रको रूपमा हवकास गनुफ।  

पररच्भेद १० 
१०.९ (४.३) 

िल, वाय,ु माटो, ध्वतन तथा हवद्यतुीय लगायत सबै 
प्रकारका प्रदषुणको रोकथाम र तनयन्त्रण गदै भौततक 
पूवाफिारको हवकास र प्राकृततक वातावरणबीच सन्त्तलुन 
कायम गनुफ। प्रमिु शहर र औद्योतगक के्षर लगायत 
सबै के्षरबाट तसजिफत र्ोहोरमैलाको व्यवस्थापन, नदीको 
स्वच्भता कायम र हररयाली हवस्तार गनुफ। प्रदषुण 
तनयन्त्रण सहहतको वातावरण व्यवस्थापनका लातग 
आवश्यक नीतत, काननु र प्रभावकारी संरचना तनमाफण 
गनुफका साथै शोि, अनसुन्त्िान र क्षमता अतभवृहद्ध गनुफ। 

राहिय वातावरण नीतत, 
२०७६ 

िण्ड ८ उपिण्ड 
८.१ 

सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम, तनयन्त्रण र 
न्त्यूनीकरणका लातग प्रभावकारी प्रणाली स्थापना 
गररनेभ।  

उपिण्ड ८.३ 

 
स्वच्भ तथा स्वास्थ वातावरण कायम गनफ आवश्यक 
व्यवस्था तमलाइनभे।  

उपिण्ड ८.५ भौततक पूवाफिारको तनमाफण गदाफ वातावरण मैरी संरचना 
तनमाफण गररनेभ। 

राहिय िलवाय ु पररवतफन 
नीतत, २०७६ 

िण्ड ८ उपिण्ड 
८.६ 

पयफटन के्षरलाई िलवायमैुरी बनाउाँदै महत्वपूणफ 
प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाजिक सम्पदाहरूको 
संरक्षण र हवकास गररनभे। 

रणनीतत १ व्यवसायिन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््य सम्बन्त्िी नीततगत 
एवं काननुी सिुार तथा पररमािफन गररनेभ। 
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राहिय व्यवसायिन्त्य 
सरुक्षा तथा स्वास््य 
नीतत, २०७६ 

रणनीतत २ सरुजक्षत तथा स्वस््य कायफस्थलका लातग तनयमन तथा 
प्रोत्साहन गररनेभ। 

रणनीतत ३ व्यवसायिन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््यसाँग सम्बद्ध 
सरोकारवालाको क्षमता अतभवृहद्ध गररनभे। 

रणनीतत ४ व्यवसायिन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््य सम्बन्त्िी अनगुमन, 
तनरीक्षण, अध्ययन र अनसुन्त्िान लगायतका हवषयमा 
सम्बद्ध तनकायहरूबीच सहकायफ र समन्त्वय गररनभे। 

राहिय भतूम नीतत, 
२०७५ 

िण्ड ५ उपिण्ड 
७ 

भतूमको उत्पादनशील प्रयोगका माध्यमबाट देशको 
आतथफक समहृद्ध तथा नागररकको िीवनस्तरमा सिुार 
ल्याउन। 

हवपद् िोजिम न्त्यनुीकरण 
राहिय नीतत, २०७५ 

िण्ड ७ उपिण्ड 
७.६ 

जशक्षा, स्वास््य, कृहष, उद्योग, पयफटन, ऊिाफ, आवास, 
यातायात, िानेपानी, सरसर्ाइ लगायतका पूवाफिार र 
ऐततहातसक तथा सांस्कृततक सम्पदामा पनफसक्ने हवपद् 
िोजिमका प्रभाव सम्बन्त्िमा हवपद् िोजिम लेिािोिा 
तथा नक्साङ्कन गरी प्रचारप्रसार गररनेभ। 

भ-ूउपयोग नीतत, २०७२ िण्ड ८ उपिण्ड 
८.४ बुाँदा ८.४.४ 

िलवाय ु पररवतफनको असरलाई समेत ध्यानमा रािी 
दीगो हवकासका तसद्धान्त्तका आिारमा हवकास तनमाफणका 
कायफहरू सञ्चालन गररनेभन।् 

श्रम सम्बन्त्िीः राहिय 
नीतत, २०७१ 

िण्ड ८ उपिण्ड 
८.२ बुाँदा ८.२.२ 

सरोकारवालाहरूको क्षमता हवकास तथा 
रोिगारसम्बन्त्िी सचेतना अतभवृहद्ध मार्फ त रोिगारसाँग 
सम्बजन्त्ित नीततहरू र कायफक्रमहरूको प्रभावकारी 
कायाफन्त्वयन गने। 

िण्ड १० उपिण्ड 
३२ 

पयफटनहरूको बसाईको अविी बढाउन संख्यात्मक र 
गणुात्मक पयफटनलाई लजक्षत गरी प्रभावकारी 
कायफक्रमहरू ल्याईन ेभ। 

पयफटन नीतत, २०६५ िण्ड ७ बुाँदा (क) पयफटन क्षेरको हवहविीकरण र हवस्तारद्वारा सवफसािारण 
नागररकमा स्वरोिगारको तसिफना गरी पयाफ-पयफटन र 
ग्रामीण पयफटनलाई गररवी तनवारणसाँग आवद्ध गरी 
उनीहरूको िीवनस्तरमा सिुार गनफ पयफटन उद्योगको 
प्रबद्धफन गरी यसलाई राहिय अथफतन्त्रको प्रमिु 
आिारको रूपमा हवकास गने। 
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िण्ड ७ बुाँदा (ग) पयफटकीय पूवाफिारको हवकास र तनमाफणको क्रममा 
प्राकृततक स्रोत र सािनको उपयोग गदाफ वातावरण 
संरक्षण गदै त्यस्ता स्रोत र सािनको ददगो रूपमा 
उपयोग गने। 

राहिय शहरी नीतत, 
२०६४ 

३.२.६ प्राकृततक स्रोत तथा परम्परागत भौततक संरचनाको 
संरक्षण र सोको ददगो प्रयोगद्वारा सन्त्ततुलत नगर तथा 
टोलको हवकास गने। 

३.२.७ शहरी हक्रयाकलापको सञ्चालन तथा प्राकृततक स्रोतको 
पररचालनमा वातावरण संरक्षणको हवषयलाई 
प्राथतमकता ददई स्वस्थ शहरको हवकास गने। 

४.१.६ (ङ) तनिी लगानीकताफको भौततक सरुक्षा वा लगानी सरुक्षाका 
लातग आवश्यक व्यवस्था गने। 

४.१.७ (ग) काठमाण्डौं उपत्यकातभर रहेका प्राकृततक स्रोत िस्तै 
कृहष ितमन, नदीनाला, िलािार के्षर, वनको संरक्षण 
तथा त्यसको ददगो उपयोग गने। 

४.२.७ शहरी हक्रयाकलापको सञ्चालन तथा प्राकृततक स्रोतको 
पररचालनमा वातावरण संरक्षणको हवषयलाई 
प्राथतमकता ददई स्वस्थ शहरको हवकास गने। 
स्थानीय तनकायले भौततक हवकास गदाफ अतनवायफ रूपमा 
वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन गनुफपने 
व्यवस्था लागस ्गने। 

राहिय िैहवक हवहविता 
रणनीतत, हव.सं.२०५८ 

 
 
- 

राहिय िैहवक हवहविता रणनीतत योिनाले देशको 
िैहवक दृहष्टबाट हवहवि संसािनहरूको संरक्षण र प्रयोग, 
पाररजस्थततक प्रहक्रया र प्रणालीहरूको संरक्षण, िनताको 
हहतका लातग ददगो आिारमा सतुनजश्चत हनुे सबै 
लाभहरूको बराबरी साझेदारी, र िैहवक हवहविता 
सम्मेलन अन्त्तगफत सबै दाहयत्वहरूको सम्मान गदफभ। 
नेपालमा िैहवक हवहविता अतिकांश व्यजक्तको िीहवका, 
आतथफक हवकास, कृहष उत्पादकत्व र ददगोपन, मानव 
स्वास््य र पोषण, स्वदेशी ज्ञान, लैंतगक समानता, 
तनमाफण सामग्री, िल स्रोत, र समािको सौन्त्दयफ र 
सांस्कृततक कल्याणसाँग सम्बजन्त्ित भ। 
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राहिय संरक्षण रणनीतत, 
हव.सं.२०५५ 

 
 
 
 
- 

राहिय संरक्षण रणनीतत पाररतन्त्र गणुस्तर कायम राख्न, 
क्षततको स्रोत पनुः प्राप्त गनफ र सांस्कृततक सम्पदा 
पनुस्थाफहपत गनफ, स्रोतहरूको ददगो व्यवस्थापन गनफ 
हवकतसत गररएको तथयो।यो रणनीतत "हवकासको 
संरक्षण" अविारणागत संरचनामा हवकतसत भएको तथयो 
िसमा चार उद्देश्यहरू भन:् िनताको आिारभतू 
आवश्यकता पूरा गने, भतूमको ददगो उपयोग र 
नवीकरणीय स्रोतहरू सतुनजश्चत गने, िैहवक 
हवहवितालाई िोगाउन ेर आवश्यक पयाफवरणीय प्रणाली 
कायम राख्न।े 

 
४.३ ऐनहरू 

तातलका 13: ऐनहरू 
ऐन दर्ा, उपदर्ा सम्बजन्त्ित बुाँदा 

वातावरण संरक्षण ऐन, 
२०७६ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ प्रस्तावकले तोहकए बमोजिमको प्रस्तावको तोहकए 
बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुफ 
पनेभ। 

दर्ा ३ उपदर्ा २ 
(१) 

यसरी तयार गररएको अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृततको 
लातग सम्बजन्त्ित तनकाय समक्ष पेश गनुफ पनेभ। 

दर्ा ४ सम्बद्ध व्यजक्त, समूह वा संस्थालाई प्रदूषण 
न्त्यूनीकरण वा तनराकरणको उपाय अवलम्बन गनफ 
वातावरण हवभागले तनदेशन ददन, आवश्यक शतफ 
तोक्न वा वातावरणमा प्रततकूल प्रभाव पने गरी कुनै 
कायफ गनफ नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेभ। 

दर्ा ८ वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई कुनै 
पतन प्रस्ताव कायाफन्त्वयन गनफ वा गराउन पाइन े
भैन। 

दर्ा १३ वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा 
स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनभन्त्दा 
हवपरीत हनुे गरी आयोिना कायाफन्त्वयन गरेमा 
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सम्बजन्त्ित तनकायले त्यस्तो आयोिना कायाफन्त्वयन 
गनफ तत्काल रोक लगाउन सक्ने    भ। 

दर्ा १५ उपदर्ा 
२ र ३ 

कसैले पतन िनिीवन, िनस्वास््य एवं वातावरणमा 
उल्लेिनीय प्रततकूल प्रभाव पाने गरी प्रदूषण 
गनफ पाइन ेभैन। 

दर्ा ३५ तोहकए अनसुार कायफ गरे⁄गराएमा सोहह दर्ाको 
उपदर्ा १ बमोजिमको दण्ड िररवाना हनुभे। 

भ-ूउपयोग ऐन,     
२०७६ 

दर्ा ८ उपदर्ा १ नेपालको भबूनोट, भतूमको क्षमता तथा उपयकु्तता, 
भतूमको मौिदुा उपयोग र आवश्यकता समेतका 
आिारमा एउटा प्रयोिनको लातग वगीकरण 
गररएको िग्गा अको प्रयोिनमा प्रयोग गने गरी 
भउूपयोग पररवतफन गनफ पाइने भैन। 

औद्योतगक व्यवसाय ऐन, 
२०७६ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ कसैले यस ऐन बमोजिम दताफ नगराई उद्योगको 
स्थापना वा सञ्चालन गनफ वा गराउन पाउने भैन। 

बालबातलका सम्बन्त्िी 
ऐन,     २०७५ 

दर्ा ७ उपदर्ा ९ चौि वषफ मतुनका बालबातलकालाई िोजिमपूणफ 
काममा लगाउन वा कमलरीको रूपमा राख्न पाइन े
भैन। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 

२०७५ 
दर्ा ३ उपदर्ा २ प्रत्येक उपभोक्तालाई गणुस्तरीय वस्त ुवा सेवा प्राप्त 

गने अतिकार हनुेभ।  

दर्ा ७ उपदर्ा १ 
बुाँदा क 

गणुस्तरीय वस्त ुवा सेवा उत्पादन गनुफ पनेभ। 

दर्ा १६ उपदर्ा 
१ 

कसैले पतन अनजुचत व्यापाररक तथा व्यवसायिन्त्य 
हक्रयाकलाप गनफ वा गराउन पाउने भैन। 

रोिगारीको हक 
सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ 

दर्ा ४ उपदर्ा ३ कसैले पतन  कुनै नागररकलाई तनिको इच्भा 
हवपररत वा तनिले नचाहेको  रोिगारी गनफ वा 
त्यस्तो रोिगारीमा लगाउन वा  िवरिस्ती गनफ वा 
बाध्य बनाउन पाउने भैन। 

दर्ा ६ कसैले पतन बेरोिगार व्यजक्तलाई रोिगारी ददन े
सम्बन्त्िमा प्रचतलत काननुले कुनै िास वगफ वा 
समदुायको लातग हवशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा 
बाहेक त्यस्तो व्यजक्तको उत्पजत्त, िमफ, वणफ, 



 होटल क्लब हहमालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

२८ 

िातिातत, तलङ्ग, भाषा, के्षर, वैचाररक आस्था वा 
यस्तै कुनै आिारमा भेदभाव गनफ पाउने भैन।  

दर्ा ७ उपदर्ा १ रोिगारीमा रहेको व्यजक्तलाई प्रचतलत काननु 
बमोजिम बाहेक हवना कारण रोिगारीबाट हटाउन 
पाउने भैन। 

वैयजक्तक गोपनीयता 
सम्बन्त्िी ऐन,२०७५ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ प्रत्येक व्यजक्तको शारीररक र मानतसक अवस्था 
सम्बन्त्िी हवषयको गोपनीयता अनततक्रम्य   हनुेभ। 

चााँगनुारायण 
नगरपातलका हवपद् 
िोजिम न्त्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०७५ 

दर्ा १० उपदर्ा १ हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िमा सावफितनक संस्था तथा 
व्यावसाहयक प्रततष्ठानले आफ्नो भवन, उद्योग, 
कायाफलय वा व्यावसाहयक केन्त्द्रमा हवपद्का घटना 
हनु नददन हवपद् सरुक्षा औिार, उपकरण, सामग्री, 
आपत्कालीन तनकास लगायत तोहकए बमोजिमका 
अन्त्य व्यवस्था गनुफपनेभ भन ेआफ्नो भवन लगायत 
अन्त्य संरचना आपत्कालीन प्रयोिनका लातग 
आवश्यक परेमा आदेशानसुार उपलब्ि गराउन ु
पनेभ। यी संस्थाहरूले र्ोहोरमैला तथा प्रदूषणको 
यथोजचत व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र 
िनिीवनमा पनफ सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई 
न्त्यूनीकरण गने उपायहरू अपनाउनपुनेभ। 

दर्ा १० उपदर्ा २ सावफितनक संस्था तथा व्यावसाहयक प्रततष्ठानले 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको 
हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी योिनाको अिीनमा रही 
हवपद् व्यवस्थापन योिनाको तिुफमा गरी अतनवायफ 
रूपमा लागू गनुफ पनेभ। 

नेपालको संहविान 
अनकूुल बनाउन केही 
नेपाल ऐनलाई संशोिन 
गने ऐन, २०७५ 

दर्ा १४ क. 
उपदर्ा १ 

पयफटकस्तरको होटल, लि, रेषु्टरााँ तथा ररिोटफ वा 
बारको तनररक्षण तथा प्ररीक्षण सम्बन्त्िमा नेपाल 
सरकारलाई प्राप्त अतिकार प्रदेश सरकारले समेत 
प्रयोग गनेभ। त्यस बाहेकका तारे स्तरको होटल 
तथा ररसोटफहरू संघ अन्त्तगफत गररनेभ। 

दर्ा ७ सूचीकृत रोिगारदाताले आफ्नो तर्फ बाट वा 
योगदानकताफको योगदानयोग्य आयबाट गनुफ पने 
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योगदानमा आिाररत 
सामाजिक सरुक्षा ऐन, 

२०७४ 

योगदानको दर तनिाफरण गरी तोहकए बमोजिमको 
व्यवस्था कायाफन्त्वयन गनुफ पनेभ। 

दर्ा ८ कुनै श्रतमकले कुनै कारणले पाररश्रतमक 

नपाउने अवस्था शृ्रिना भई तनयतमत रुपमा कोषमा 
िम्मा गनुफ पने योगदान िम्मा गनफ नसक्ने भएमा 
त्यस्तो श्रतमकको बढीमा तीन महहनासम्म तनिले 
िम्मा गनुफ पने योगदान सम्बजन्त्ित सूचीकृत 
रोिगारदाताले कोषमा िम्मा गररददन ुपनेभ । 

दर्ा २० श्रतमकको सूचीकरण गराउन ुपने व्यवस्था गरेको 
भ। त्यसैगरी दर्ा २४ ले कुनै योगदानकताफ कुनै 
कारणले रोिगारीमा नरहेमा सूचीकृत रोिगारदाताले 
सोको िानकारी १ महहनातभर कोषलाई गराउन ु
पनेभ। 

श्रम  ऐन, २०७४ दर्ा ३ उपदर्ा २ यो ऐन तथा यस ऐन अन्त्तगफत बनेको तनयममा 
उजल्लजित पाररश्रतमक वा सहुविा भन्त्दा कम 
पाररश्रतमक वा सहुविा तलने ददने गरी वा यस ऐनमा 
उजल्लजित शतफ हवपररत हनुे गरी रोिगारदाता तथा 
श्रतमकतबच रोिगार सम्झौता यो ऐन हवपरीत भएको 
मातननेभ र सो हदसम्म त्यस्तो रोिगार सम्झौता 
बदर हनुेभ। 

दर्ा ४ उपदर्ा १ कुनै पतन श्रतमकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा 
बााँिा श्रममा लगाउन पाउने भैन।  

दर्ा ५ कसैले पतन बालबातलकालाई काननु हवपरीत हनु े
गरी कुनै काममा लगाउन ुपाउने भैन। 

दर्ा ६ उपदर्ा १ रोिगारदाताले श्रतमकलाई िमफ, वणफ, तलङ्ग, िात 
िातत, उत्पजत्त, भाषा वा वैचाररक आस्था वा अन्त्य 
त्यस्तै आिार मध्ये कुनै कुराको आिारमा भेदभाव 
गनफ पाइने भैन । 

दर्ा ७ उपदर्ा १ तलङ्गको आिारमा श्रतमकतबच समान मूल्यको 
कामको लातग पाररश्रतमकमा भेदभाव गनफ पाइन े
भैन। 
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दर्ा ८ उपदर्ा १ यस ऐन तथा अन्त्य काननुको अिीनमा रही प्रत्येक 
श्रतमकलाई टे्रड यतुनयन गठन गने, सञ्चालन गने, 
त्यस्तो यतुनयनको सदस्यता तलन ेवा सो यतुनयनमा 
आवद्ध हनु े वा टे्रड यतुनयन सम्बन्त्िी अन्त्य 
गततहवतिमा संलग्न हनु ेअतिकार हनुेभ। 

दर्ा ११ उपदर्ा 
१ 

रोिगारदाताले रोिगार सम्झौता नगरी कसैलाई 
काममा लगाउन पाउने भैन। 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 

दर्ा ११ उपदर्ा 
२ 

स्थानीय सरकारलाई रािस्व सङ्कलन साँग सम्बजन्त्ित 
हवषयमा नीतत तनमाफण गने र संघीय र प्रादेजशक 
काननुको अतिनमा रही घर िग्गा बहाल, सवारी, 
पयफटन, व्यवसायीक र भतूम कर तोक्ने, लागू तथा 
अनगुमन गने व्यवस्था गरेको भ । सोही दर्ाले 
स्थानीय सरकारलाई वातावरण संरक्षण तथा िैहवक 
हवहविता सम्बन्त्िी नीतत तनमाफण गने अतिकार सहहत 
स्थानीय तहलाई वातावरणीय िोजिम न्त्यूनीकरण, 
प्रदूषण तनयन्त्रण तथा िोजिमयकु्त सामग्रीको 
तनयन्त्रणको लातग जिम्मेवारी ददएको भ।  

अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तको   अतिकार 
सम्बन्त्िी ऐन, २०७४ 

दर्ा ८ उपदर्ा २ कुनै रोिगारदातालाई अपाङ्गता भएकै कारण कुनै 
रोिगारीबाट बजञ्चत गनफ पाइने भैन । 

दर्ा १० अपाङ्गता भएको कुनै व्यजक्त कुनै हकतसमको 
मानतसक वा शाररररक तनावबाट गजु्रीएमा, यौन 
शोषणमा परेमा, घरायसी हहंसा लगायत कुनै 
अमयाफददत वा अमानवीय दवु्यफवहारको जशकार 
भएमा कानूनी तनरूपणको व्यवस्था हनुेभ ।   

मलुकुी देवानी संहहता, 
२०७४ 

मलुकुमा काननु र व्यवस्था कायम गरी सवफसािारणको नैततकता, जशष्टाचार, 

सदाचार र सहुविा एवं आतथफक हहत कायम राख्न तथा आतथफक, सामाजिक र 
सांस्कृततक के्षरमा न्त्यायपूणफ व्यवस्था कायम गरी हवतभन्न िात, िातत वा 
सम्प्रदायहरू बीचको ससुम्बन्त्ि कायम राख्नको लातग मलुकुी देवानी 
संहहताको पालना गररनेभ। 

मलुकुी देवानी कायफहवति 
संहहता, २०७४ 

देवानी मदु्दाको दायरी, कारवाही, सनुवुाइ र हकनारा तथा सोसाँग सम्बजन्त्ित 
अन्त्य कायफहवति र त्यस्ता मदु्दामा भएको तनणफय कायाफन्त्वयन सम्बन्त्िी प्रचतलत 
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काननुलाई संशोिन र एकीकरण गरी कायफहवति काननुलाई सरलीकृत र 
समयानकूुल बनाउन मलुकुी देवानी कायफहवति संहहताको पालना गररनेभ। 

मलुकुी अपराि संहहता, 
२०७४ 

मलुकुमा काननु तथा व्यवस्था कायम गरी सवफसािारणको नैततकता, 
जशष्टाचार, सदाचार, सहुविा, आतथफक हहत कायम राख्न, हवतभन्न िातमफक तथा 
सांस्कृततक समदुायतबचको ससुम्बन्त्ि तथा शाजन्त्त कायम गनफ, र्ौिदारी 
कसूर तनवारण र तनयन्त्रण गनफ मलुकुी अपराि संहहताको पालना गररनेभ। 

मलुकुी र्ौिदारी 
कायफहवति संहहता, 
२०७४ 

र्ौिदारी मदु्दाको अनसुन्त्िान, अतभयोिन, दायरी, कारवाही, सनुवुाइ र 
हकनारा तथा सोसाँग सम्बजन्त्ित अन्त्य कायफहवति र त्यस्ता मदु्दामा भएको 
रै्सला कायाफन्त्वयन गनफ मलुकुी र्ौिदारी कायफहवति संहहताको पालना 
गररनेभ। 

कायफस्थलमा हनु े यौन 
िन्त्य दवु्यफवहार 
(तनवारण) ऐन, २०७१ 

दर्ा ३ कसैले पतन कायफस्थलमा यौनिन्त्य दवु्यफवहार गनफ 
वा गराउन पाइने भैन। 

दर्ा १२ कसैले कुनै कमफचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनिन्त्य 
दवु्यफवहार गरेको ठहरेमा तनिलाई कसूरको प्रकृतत 
हेरी भ महहनासम्म कैद वा पचास हिार रूपैयााँसम्म 
िररवाना वा दवैु सिाय हनुभे। 

र्ोहोर मैला 
व्यवस्थापन ऐन, 
२०६८ 

दर्ा ३ र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय 
तहलाई तोकेको भ। यस अन्त्तगफत ऐनले 
स्थानान्त्तरण केन्त्द्र, ल्याण्डहर्ल साइट, प्रशोिन 
प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायोग्यास प्लाण्ट लगायत 
र्ोहोरमैलाको सङ्कलन, अजन्त्तम हवसिफन तथा 
प्रशोिनका लातग आवश्यक पने पूवाफिार तथा 
संरचनाको तनमाफण तथा सञ्चालनका कामहरूको 
पररकल्पना गरेको भ। 

दर्ा ४ हातनकारक र्ोहोरमैला, स्वास््य संस्थािन्त्य 
र्ोहोरमैला, रासायतनक र्ोहोरमैला वा औद्योतगक 
र्ोहोरमैला प्रशोिन र व्यवस्थापन गने दाहयत्व 
तनिाफररत मापदण्डको अिीनमा रही त्यस्तो 
र्ोहोरमैला व्यवस्थापनको दाहयत्व त्यस्ता 
र्ोहोरमैला उत्पादन गने व्यजक्त वा तनकायमा 
तनहहत गरेको भ। 
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दर्ा ६ र्ोहोरमैलालाई कम्तीमा िैहवक र अिैहवक 
लगाएत हवतभन्न प्रकारमा हवभािन गरी स्रोतमै 
भुट्याउन ुपनेभ। 

दर्ा ७ र्ोहोरमैला तनष्काशनको समय, स्थान र तररका 
तोक्ने अतिकार सम्बजन्त्ित स्थानीय तहले तनिाफरण 
गरे बमोजिम हनुेभ। 

दर्ा १० र्ोहोरमैलाको न्त्यूनीकरण, पनुः प्रयोग तथा पनुः 
चक्रीय प्रयोगको हवतिलाई व्यवस्था गदै सोको 
प्रोत्साहन सम्बन्त्िी कृयाकलापको लातग स्थानीय 
तहलाई जिम्मेवार तनकायको रूपमा तोहकएको भ। 

दर्ा ३८ कसैले र्ोहोरमैला व्यवस्थानको हवपररत कुनै कायफ 
गरेमा ऐन बमोजिम कसूर गरेको मातनने भ। 

दर्ा ३९ ऐनले तोके अनसुारको कसूर गरेमा रू ५०० देजि 
१ लािसम्म नगद िररवाना र बढीमा तीन 
महहनासम्मको कैद सिाय गनफ सक्नेभ। 

कम्पनी ऐन, २०६३ दर्ा ३ उपदर्ा १ मनुार्ाको उद्दशे्य तलई कुनै उद्यम गनफ चाहन े
व्यजक्तले एक्लै वा अरूसाँग समूहबद्ध भई 
प्रबन्त्िपरमा उल्लेि भए बमोजिम एक वा एक 
भन्त्दा बढी उद्देश्यका प्रातप्तका लातग कम्पनी 
संस्थापना गनफ सक्नेभ। 

दर्ा ९ प्राइभेट कम्पनीको शेयरिनीहरुको सङ्ग्ख्या एकसय 
एक भन्त्दा बढी हनु ुनतमल्न ेप्राविान कायम गरेको 
भ। 

बाल श्रम (तनषेि र 
तनयतमत गने) 
ऐन,२०५६ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ चौि वषफ उमेर नपगेुका कुनै पतन बालकलाई श्रममा 
लगाउन तनषेि गरेको भ। 

दर्ा ३ उपदर्ा २ बालकलाई िोजिमपूणफ व्यवसाय  वा काममा 
(ऐनको अनसुचुीले पररभाहषत गरे अनसुार) लगाउन 
तनषेि गरेको भ। 

दर्ा ५ बालकलाई काममा लगाउाँदा दैतनक भ घण्टा भन्त्दा 
बढी लगाउन नहनुे र लगातार ३ घण्टा काम 
गरेपतभ आिा घण्टा आराम गने समय ददनपुने 
व्यवस्था गरेको भ। 
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भवन ऐन, २०५५ दर्ा १० भवन संहहता अनसुार भवन तनमाफण गनुफपने भ। 

दर्ा ११ भवनको तडिाइन तथा नक्सा स्वीकृती तलन ु पने 
भ। 

नेपाल पयफटन बोडफ ऐन, 
२०५३ 

दर्ा ५ बुाँदा ग पयफटन व्यवसायको हवकास, हवस्तार र प्रवद्धफनद्वारा 
राहिय उत्पादन तथा हवदेशी मदु्रा आिफनमा अतभवृहद्ध 
गरी बढी भन्त्दा बढी रोिगारीका अबसरहरूको 
तसिफना गने लक्ष्य रािेको भ। 

टे्रड यतुनयन ऐन, 
२०४९ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ सम्बजन्त्ित प्रततष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो 
पेसागत हक हहतको संरक्षण र सम्वद्धफन गनफ 
प्रततष्ठानस्तरको टे्रड यतुनयनहरूको गठन गनफ 
सक्नेभन।्  

पयफटन ऐन, २०३५ दर्ा १० उपदर्ा 
१ 

कुनै व्यजक्तले आफ्नो आफ्नो होटल, लि, रेषु्टरााँ 
ररिटफ वा बारलाई पयफटक स्तरमा दताफ गराउन 
चाहेमा नेपाल सरकार समक्ष तोहकए बमोजिम 
दरिास्त ततनुफ पनेभ। 

मददरा ऐन, २०३१ दर्ा ४ कुनै व्यजक्तले अनमुतत वेगर र अनमुततपर पाएकोले 
पतन अनमुतत परमा तोहकएको शतफ बमोजिम बाहेक 
मददरा तबक्री हवतरण गनफ वा मददरा िवुाउने बार 
वा पसल थाप्न पाउन ेभैन। 

होटल व्यवस्था तथा 
मददराको तबक्री हवतरण 
(तनयन्त्रण) ऐन, 
२०२३ 

दर्ा ३ उपदर्ा १ मददरा िवुाउने व्यवस्था भएको होटल वा पसलको 
मातलकले यो ऐन प्रारम्भ भए पतभ ददउाँसो १२ बिे 
भन्त्दा पहहले र शकु्रबारको हकमा राती १ बिे 
पतभ र अन्त्य वारको हकमा राती १२ बिे पतभ 
आफ्नो होटल वा पसलमा कसैलाई मददरा तबक्री 
गनफ वा िवुाउन ुपाउने भैन । 

दर्ा ३ उपदर्ा २ होटल मातलकले शकु्रबारको ददन राती १ बिे पतभ 
र अन्त्य वारको हकमा राती १२ बिे पतभ 
ग्राहकहरूको तनतमत्त मनोरञ्जन वा नाच गानको गनफ 
गराउन पाउने भैन। 

दर्ा ४ होटल मातलकले आफ्नो होटलमा सावफितनक 
सदाचार वा नैततकतामा नराम्रो असर पने हकतसमका 
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मनोरञ्जन वा त्यस्ता नाच गान देिाउन पाउने भैन 
। 

संक्रामक रोग ऐन, 
२०२० 

दर्ा २ प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक 
रोग उब्िेमा वा रै्तलएमा वा रै्तलने सम्भावना 
देजिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग तनमूफल गनफ वा 
रोकथाम गनफ आवश्यक कारवाही गनफ सक्नेभ र 
सवफसािारण िनता वा व्यजक्तहरूको समूह उपर 
लागू हनुे गरी आवश्यक आदेश िारी गनफ सक्नेभ। 

त्याङ्क ऐन, २०१५ दर्ा ३ नेपाल सरकारले सूजचत आदेशद्वारा कुनै वगफको 
व्यजक्तहरूको भोग चलन वा तनयन्त्रणमा रहेको 
सोही आदेशमा तोहकएको कुरा सम्वन्त्िी तोहकएको 
िबर, लगत र त्याङ्कको तोहकएको ढााँचाको 
हववरण तोहकएको समयमा महातनदेशक भेउ 
दाजिल गनफ त्यस्तो व्यजक्तलाई आदेश गनफ सक्भ। 

 
४.४ तनयमहरू 

तातलका 14: तनयम तथा तनयमावलीहरू 
तनयम तथा 

तनयमावलीहरू 
पररच्भेद र िण्ड सम्बजन्त्ित बुाँदा 

वातावरण संरक्षण 
तनयमावली, २०७७ 

 
 

तनयम ३ अनसूुची-१ मा उजल्लजित प्रस्तावको हकमा संजक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन, अनसूुची-२ मा उजल्लजित 
प्रस्तावको हकमा प्रारजम्भक वातावरणीय प्ररीक्षण र 
अनसूुची-३ मा उजल्लजित प्रस्तावको हकमा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुफ पनेभ। 

तनयम ६ प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 
तयारीको तसलतसलामा प्रस्तावको  कायाफन्त्वयनबाट 
प्रभाहवत हनु े के्षरमा प्रस्तावको बारेमा सावफितनक 
सनुवुाइ आयोिना गरी राय सझुाव सङ्कलन गनुफ 
पनेभ। 

तनयम ७ (२,३) 
 
 

प्रततवेदन तयार गदाफ स्थानीयवासी तथा 
सरोकारवालाहरूको राय सझुाव सङ्कलनको लातग 
सावफितनक स्थलहरूमा सूचना टााँस पश्चात राहिय 
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दैतनकमा ७ ददन े सावफितनक सूचना प्रकाजशत गनुफ 
पनेभ। 

तनयम १३ प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन प्रततवेदन स्वीकृत भएको तमततले ततन 
वषफतभर त्यस्तो प्रस्ताव कायाफन्त्वयन प्रारम्भ गनुफ 
पनेभ। 

तनयम २२ प्रस्तावकले प्रदषुण तनयन्त्रण प्रमाणपर प्राप्त गनफ 
चाहेमा सो उद्योगको हवस्ततृ कायफप्रहक्रया, प्रदषुणको 
स्रोत तथा प्रदषुण तनयन्त्रयको लातग अपनाइएका 
उपायहरू सम्बन्त्िी हववरण तयार गरी देहायको 
तनकायमा तनवेदन ददन सक्नभे। 

तनयम ४५ प्रस्तावकले प्रस्तावको तनमाफण तथा सञ्चालन गने 
चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको हवषयमा 
प्रत्येक भ महहनामा स्वःअनगुमन गरी सोको 
प्रततवेदन सम्बजन्त्ित तनकाय वा हवभागमा पेश गनुफ 
पनेभ। 

हवपद् िोजिम 
न्त्यूनीकरण तथा 
व्यवस्थापन 

तनयमावली, २०७६ 

तनयम ३ संघीय, प्रदेशीय, जिल्ला र स्थानीय तहका सम्बजन्त्ित 

तनकायहरु र सरोकारवालाहरु संग समन्त्वय गरी 
एकीकृत र क्षेरीय नीततहरु, योिनाहरु, रणनीततक 

योिनाहरु कायाफन्त्वयन को अनगुमन गररनेभ। 
श्रम तनयमावली, 

२०७५ 
तनयम १६ कामको प्रकृतत अनसुार काम गने समयको तनिाफरण 

गनुफ पनेभ। 

तनयम १७ गभफवती तथा ३ वषफ सम्मको बच्चाको आमाको 
हकमा ऐनको दर्ा २८ ले व्यवस्था गरेको समयमा 
थप ३० तमनेट समय आराम वा स्तनपानको लातग 
व्यवस्था गनुफ पनेभ। 

तनयम ३४ कायफस्थलमा हनुसक्न े व्यवसाहयक स्वास््य तथा 
सरुक्षा िोजिमका बारे िोड ददंदै व्यवसाहयक स्वास््य 
तथा सरुक्षा िोजिमका सम्बन्त्िमा मागफतनदेशन 
बनाउन ुपनेभ। 
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तनयम ३८ आाँिामा लाग्न सक्ने चोटपटक, रसायनका कारण 
पनफसक्ने प्रभाव र आगलागी िस्ता िोजिमका 
सरुक्षात्मक प्रबन्त्ि अपनाउन ुपनेभ। 

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

योगदानमा आिाररत 
सामाजिक सरुक्षा 
तनयमावली,२०७५ 

तनयम ३ नेपाल सरकारको कोषबाट तलब सहुविा तलन े
व्यजक्तले योगदानमा आिाररत सामाजिक सरुक्षा 
ऐनको दर्ा १० ले तोके बमोजिमको सामाजिक 
सरुक्षा योिनामा भाग तलन पाउन ुपनेभ। 

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

तनयम ५ सामाजिक सरुक्षा योिना अनसुार सामाजिक सरुक्षा 
कोषमा िम्मा हनु आउने रकमको सङ्कलनको लातग 
कुनै बैंक वा हवजत्तय संस्था साँग सम्झौता गनफ 
सहकनभे। 

रोिगारीको हक 
सम्बन्त्िी तनयमावली, 

२०७५ 

तनयम ३ )घ(  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले 
न्त्यूनतम रोिगार प्रदान गनफ तनिी क्षेर तथा गैर 

सरकारी संघ संस्थासाँग आवश्यक समन्त्वय तथा 
सहकायफ गनफ सक्नेभ। 

मददरा (दोस्रो 
संशोिन) तनयमावली, 

२०७४ 

तनयम ३ (१) मददराको तबक्री हवतरण वा तनकासी पैठारी गनफ चाहन े
व्यजक्तले अन्त्त:शलु्क अतिकारी समक्ष दरिास्त ददई 
इिाितपर तलन ुपने। 

र्ोहोर मैला 
व्यवस्थापन 

तनयमावली,२०७० 

तनयम ३ (२) हातनकारक तथा रसायनीक र्ोहरलाई भुटै्ट सङ्कलन 
गने र कुहहन े तथा नकुहहन ेर्ोहरलाई स्रोतमा नै 
भुट्ट्याउन ेप्राविान गदै हातनकारक तथा रसायनीक 
र्ोहरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उत्सिफकमा नै 
तनहहत हनु ुपनेभ। 

तनयम ५ हातनकारक, रसायनीक, कुहहने र नकुहहने र्ोहरलाई 
एकै ठाउाँमा तमसाउन पाइने भैन र त्यस्ता र्ोहरहरू 
एकै ठाउाँमा तमतसन गएमा समग्र र्ोहरको सङ्कलन, 
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भण्डारण तथा व्यवस्थापन साविानीपूवफक गनुफ 
पनेभ। 

तनयम २४ (३) स्थानीय तहले र्ोहर उत्पादकलाई स्रोतमा र्ोहरको 
उत्पादन घटाउन,े न्त्यूतनकरण गने, र्ोहर व्यवस्थापन 
शलु्क समयमा ततने सम्बन्त्िी आदेश ददनसक्ने र 
र्ोहर उत्पादकले स्थानीय तनकायको त्यस्तो 
आदेशको पालना गनुफपने। 

तनयम २५ र्ोहरमैला व्यवस्थापनको अनगुमनका सम्बन्त्िमा 
आवश्यक व्यवस्था गरेको भ। 

भवन तनयमावली, 
२०६६ 

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

बाल-श्रम (तनषेि र 
तनयतमत गने) 

तनयमावली, २०६२ 

तनयम ४ (१) बालकलाई श्रतमकको रूपमा काममा लागाउन ुअजघ 
तनिले सो काम गनफ सक्ने नसक्ने हवषयमा बालकको 
स्वास््य परीक्षण गनफ प्रततष्ठानले कामको प्रकृतत र 
बालकको उमेर समेत उल्लेि गरी श्रम कायाफलयमा 
तनवेदन ददन ुपनेभ। 

तनयम ६ प्रततष्ठानमा काम गने बालकले श्रम ऐन, २०४८ 
बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी समय समयमा तोहकददएको पाररश्रतमक 
र भत्तामा कम नहनुे गरी मातसक पाररश्रतमक र भत्ता 
पाउनेभ। 

टे्रड यतुनयन 
तनयमावली, २०५० 

तनयम ३ प्रततष्ठानस्तरको टे्रड यतुनयन दताफका लातग दरिास्त 
ददन सक्नेभ। 

होटेल, लि, रेषु्टरााँ 
तथा ररसोटफ, बार तथा 

पथ प्रदशफक 
तनयमावली, २०३८ 

तनयम  ३ होटेल, लि, रेषू्टरााँ तथा ररिटफ, तथा बारलाई पयफटक 
स्तरको भनी दताफ गराउन चाहेमा हवभाग समक्ष 
दरिास्त ददन ुपनेभ। 

तनयम  ४ होटेललाई त्यसमा रहेको सहुविाको आिारमा 
हवभागले पयफटक स्तरको सािारण होटेल वा पयफटक 
आवास (टुररष्ट ररिटफ) वा एक तारादेजि पााँच 
तारासम्मको कुनै एक वतगफकरणमा तोक्नेभ। 
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४.५ तनदेजशका 
तातलका 15: तनदेजशका 

तनदेजशका सम्बजन्त्ित बुाँदा 
पयफटन उद्योग सेवा प्रवाह 

तनदेजशका, २०७० 
नेपालको कुनै पतन स्थानमा सञ्चालन हनुे तारेस्तरका होटेल तथा 
पयफटक आवास संकृतत पयफटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय, पयफटन 
उद्योग महाशािामा दताफ तथा स्तर वगीकरण हनु ुपनेभ। 

शहरी वातावरण व्यवस्थापन 
तनदेजशका, २०६७ 

यस तनदेजशकाले पूवाफिार हवकास र मानवीय हक्रयाकलापले गदाफ हनु े
वातावरणीय प्रभावहरूलाई न्त्यूनीकरण गने उपायहरूमा िोड ददइन्त्भ। 
यस तनदेजशकाले प्राकृततक सम्पदाको संरक्षण, स्थानीयको स्वास््य, 
स्वच्भ र पयाफवरण मैरी ददगो शहरी हवकास सतुनजश्चत गने अतिकार 
िस्ता वातावरणीय प्रभावहरूका उपायहरू पतन सझुाव ददन्त्भ। 

राहिय वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन तनदेजशका 

)National EIA 

Guidelines), हव.सं.२०५० 

यस तनदेजशकाले आयोिनाको स्क्रीतनङ (screening), क्षेर तनिाफरण, 
कायफसूचीको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारजम्भक 
वातावरणीय पररक्षण प्रततवेदनको तयारी, प्रभाव पहहचान, आाँकलन तथा 
प्रभाव न्त्यूतनकरणको सम्बन्त्िमा मागफतनदेश गरेको गरेको भ।त्यसैगरी 
वातावरणीय अध्ययनको पनुरावलोकन, वातावरणीय अनगुमन तथा 
लेिा पररक्षण गने सम्बन्त्िी पतन मागफतनदेश गरेको भ।यो तनदेजशका 
कुनै ऐन वा तनयममा भएका प्राविानहरूको िगमा तयार नभएको हुाँदा 
कानूनी दृहष्टकोणले यसको प्रयोग बाध्यकारी भैन यद्यहप प्रभाव पहहचान 
र त्यसको भार गणना गने हवतिको लातग यो तनदेजशकाको प्रयोग 
गररएको भ। 

 
४.६ मापदण्डहरू 

तातलका 16: मापदण्डहरू 
मापदण्डहरू सम्बजन्त्ित बुाँदा 

राहिय िानेपानी गणुस्तर 
मापदण्ड, २०७९ 

नेपाल सरकारले िलश्रोत ऐन २०४९ को दर्ा १८ को उपदर्ा १ 
ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले राहिय िानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको हो। मापदण्डमा तोहकएका 
हवतभन्न प्यारातमटरहरू र ततनको सीमा तातलकामा प्रस्ततु गररएको भ। 

 गणुहरू इकाइ अतिकतम सीमा 
भौततक Turbidity NTU ५ 
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pH  ६.५ – ८.५* 

Colour TCU ५ 

Taste and Odour  Non-objectionable 

Electrical 

Conductivity 

µS/cm १५०० 

Total dissolved 

Solids 

Mg/l १००० 

रासायतनक 

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 गररने 
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 

िैहवक 

E-Coli CFU/100 ml ० 

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

द्रष्टव्य: *ले कम र बढी सीमाको संकेत गदफभ ।   
COVID-19 Safety & 

Hygiene Protocol for 

Tourism Industry, 2077 

B.S. 

यो मागफतनदेशनले कोतभड-19 भाइरसको सम्भाहवत प्रसार रोक्न र 
पाहनुाहरू, कमफचारीहरू र व्यवसायको लातग सरुजक्षत वातावरणको 
उत्तम स्तर सतुनजश्चत गनफ होटलहरूको लातग तनदेशनहरू प्रदान गदफभ। 
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होटेलहरूको वगीकरण 
सम्बन्त्िी सूचना, 
हव.सं.२०७६ तथा संशोिन, 
२०७७ 

यो सूचना होटेल, ररसोटफ, पयफटक इन, लि, मोटेल र बेड एण्ड 
बे्रकर्ास्टको वगीकरणको लातग मापदण्ड प्रदान गदफभ।िण्ड 'क'मा 
लेण्डस्केहपङ, क्षेरर्ल, वातावरण, पाहकफ ङ क्षमता, होटेल सञ्चालन, 
तबिलुी आपूततफ, पानी व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थापन, ठोस र्ोहोर 
व्यवस्थापन, आदद को आिारमा होटेललाई तारा (१-५) को वगीकरण 
गरेको भ।त्यस्तै गरी, िण्ड 'ि' ले होटेल तडिाइन, बटुीक वातावरण, 
सतु्न ेकक्षको संख्या, संग्रहालय, स्टार् डे्रस, िाना र पेय पदाथफ, ध्यान 
कक्ष, पाहकफ ङ क्षमता, इत्याददको आिारमा सािारण, तडलक्स र लक्िरी 
गरी ३ वगफमा हेररटेि एवं बहुटक होटेलहरूको वगीकरण गरेको 
भ।त्यस्तै िण्ड 'ग' मा ररसोटफहरूको, िण्ड 'घ' मा सािारण पयफटक 
स्तरका होटेल, ररसोटफ, पयफटक इन, लि, मोटेल र बेड एण्ड 
बे्रकर्ास्टको वगीकरण गरेको भ। 

वस्ती हवकास, सहरी योिना 
तथा भवन तनमाफण सम्बन्त्िी 
आिारभतू मापदण्ड, २०७२ 

नेपाल सरकार, सहरी हवकास मन्त्रालयद्वारा प्रकाजशत वस्ती हवकास, 
सहरी योिना तथा भवन तनमाफण सम्बन्त्िी आिारभतू मापदण्ड, २०७२ 
अनसुार भवन तनमाफण मापदण्डहरूको पालना गररनेभ। 

नेपाल सवारी प्रदूषण 
मापदण्ड, २०६९ 

नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण तनयमावली २०५४ को तनयम १५ 
ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी सवारी प्रदूषण सम्बन्त्िी देहायको 
तातलकमा ददइए अनसुारको मापदण्ड तयार गरी लाग ुगरेको भ। तमतत 
२०६९।०६।२९ मा नेपाल रािपरमा प्रकाजशत गररएको उक्त 
मापदण्डले तडिल तथा पेट्रोलबाट चल्ने हवतभन्न हकतसमका सवारी 
सािनको लातग प्रदषुण मापदण्ड तोकेको भ। 

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

काबफन मोनोअक्साइड 

(CO) 

हाइड्रोकाबफन 

(HC) 
नाइट्रस अक्साइड 

(NOx) 
१ Passenger Car २.३ ०.२ ०.१५ 

२ Light commercial vehicle    

RM=<1305 Kg २.३ ०.२ ०.१५ 

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

RM>1760 Kg ५.२२ ०.२९ ०.२१ 

३ Two wheelers    

Class I (displacement <150 

cc) 
२.० ०.८ ०.१५ 

Class II (displacement >150 

cc) 
२.० ०.३ ०.१५ 
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वायकुो गणुस्तर सम्बन्त्िी 
राहिय मापदण्ड, २०६९ 

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

सूचक  समय भाररत 
औसत 

अतिकतम 
(ग्राम⁄घ.तम.)  

परीक्षण हवति 

टोटल सस्पेण्डेड 
पाहटफकल(TSP) 

वाहषफक -   

२४ घण्टा* २३० High Volume Sampling and Gravimetric 
Analysis 

हप.एम.–१० 
(PM10) 

 

वाहषफक -   

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

सल्र्र डाइअक्साइड 
(SO2.) 

वाहषफक** ५० Ultraviolet Fluorescence, West and Gaeke 
Method  

२४ घण्टा* ७० Same as Annual  

नाइट्रस 
अक्साइड(NO2) 

वाहषफक** ४० Chemiluminescence 

२४ घण्टा* ८० Same as annual  

काबफन मोनोअक्साइड 
(CO) 

८ घण्टा* १०,००० Non-dispersive Infrared 
Spectrophotometer  

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

बेञ्जीन(Benzene) वाहषफक** ५ Gas Chromatographic Technique  

हप.एम.–२.५ 
(PM2.5) 

२४ घण्टा* ४० PM2.5 Sampling Gravimetric Analysis  

ओिोन (Ozone) ८ घण्टा* १५७ UV Spectrophotometer   

ध्वतन गणुस्तर सम्बन्त्िी 
राहिय मापदण्ड, २०६९ 

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

क्र.सं. क्षरे 

ध्वतन सीमा Leq (डेतसबल) 

ददवा रातर 
१ औद्योतगक क्षेर  ७५ ७० 

२ व्यापाररक क्षेर ६५ ५५ 

३ ग्रामीण आवास क्षेर ४५ ४० 

४ शहरी आवास क्षेर ५५ ५० 

५ तमजश्रत आवास क्षेर  ६३ ५५ 

६ शान्त्त क्षेर ५० ४०  
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तडिेल िेनरेटरबाट 
तनष्कासन भई हावामा िान े
िवुााँको लातग उत्सिफन सीमा, 
२०६९ 

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

उत्सिफन सीमा (ग्राम प्रतत हकलोवाट घण्टा) 
क्षमता (हकलोवाटमा) काबफन मोनोअक्साइड हाइड्रोकाबफन र नाइट्रस 

अक्साइड 

पाहटफकुलेट म्याटर 

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  

राहिय भवन संहहता, २०६० 

यस भवन संहहतालाई नेपालका नगरपातलका, जिल्लाका प्रमिु 
गा.हव.स. र शहरीकरण हुाँदै गरेको गा.हव.स.हरूमा लागू गररएको हो। 
यस संहहता मखु्यतया भवन के्षरको सरुक्षासाँग सम्बजन्त्ित 
मातमलाहरूसाँग सम्बजन्त्ित भ। यस संहहतामा नगरपातलका र 
गा.हव.स.मा भवन तडिाइन गदाफ प्रस्तावककताफहरूले राहिय भवन 
संहहता अनसुरण गनुफपनेभ भने्न प्राविान गररएको भ। 
राहिय भवन संहहता, १०५-२०७७ 

नेपालमा २०७२ सालमा गएको भकूम्प,  हवगत २५ वषफमा हवश्वका 
हवतभन्न देशमा गएका भकूम्प, हवतभन्न मलुकुमा प्रचतलत भवन संहहता  
एवं  यस सम्बन्त्िमा गररएका हवतभन्न नयााँ अनसुन्त्िान, प्रहवति र ज्ञानको 
हवकासका आिारमा भकूम्प प्रततरोिी सरुजक्षत भवन तनमाफण गनफ भवन 
संहहता १०५-२०७७ बनाएको हो। यस संहहताले हवतभन्न हकतसमका 
तनमाफण सामग्री प्रयोग हनुे गरी सानादेजि अग्ला भवनहरुलाई भकूम्प 
प्रततरोिी बनाउनका लातग गनुफ पने इजन्त्ितनयररङ तडिाइनका लातग 
आवश्यक प्रकृया र मापदण्डहरु प्रदान गदफभ। यस संहहताले स्थाहपत 
इजन्त्ितनयररङ मान्त्यता र तसद्धान्त्त अनरुुप भकूम्प प्रततरोिी भवनको 
हवश्लषेण र तडिाइन हवतिलाई मागफदशफन गनफ मद्दत गदफभ। 
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४.७ अन्त्तराहिय सजन्त्ि सम्झौताहरू 

 
तातलका १७: अन्त्तराहिय सजन्त्ि सम्झौताहरू 

सजन्त्ि सम्झौताहरू सम्बजन्त्ित बुाँदा 
िैहवक हवहविता सम्बन्त्िी 
महासजन्त्ि, सन ्१९९२ 

सन ् १९९२ मा वातावरण र हवकास सम्बन्त्िी संयकु्त रािसङ्घीय 
सम्मेलन (ररयो "पृ् वी जशिर" सम्मेलन) को समयपारी ५ िनु 
१९९२ का ददन िैहवक हवहविता महासजन्त्ि हस्ताक्षरणका लातग िलुा 
गररयो र २९ तडसेम्बर १९९३ देजि लाग ुभयो। िैहवक हवहवितालाई 
व्यापकरूपमा सम्बोिन गनफका लातग यो महासजन्त्ि एक मार 
अन्त्तराहष्टय संयन्त्र हो। यस महासजन्त्िका ३ वटा उद्दशे्यहरूमा (क) 
िैहवक हवहविताको संरक्षण (ि) यसका सम्पूरक अङ्गहरूको ददगो 
उपयोग र (ग) आनवंुजशक स्रोतहरूमा पहुाँच र तीबाट प्राप्त हनुे लाभको 
पारदशी र समन्त्याहयक बााँडर्ााँड रहेका भन।् िैहवक हवहविता 
संरक्षण, सन ् २००२ सम्बजन्त्ित सबै सरोकारवालाको उच्च एवम 
सहक्रय सहभातगताका लातग उक्त संयकु्त राहियसंघको आहवानमा 
प्रत्येक वषफ मे २२ का ददन अन्त्तराहिय िैहवक हवहविता ददवस 
संसारभर मनाईदै आएको भ। प्रस्ताहवत आयोिना तनमाफण तथा 
सञ्चालनको बित यस सजन्त्ि र सजन्त्िको उद्दशे्यको पूणफ रूपमा पालना 
गररनेभ। 

िलवाय ु पररवतफन सम्बन्त्िी 
संयकु्त रािसंजघय संरचना 
महासजन्त्ि, १९९२ 

िलवाय ुपररवतफन सम्बजन्त्ि संयकु्त रािसंजघय संरचना महासजन्त्ि सन ्
१९९२ मे ९ मा न्त्यूयोकफ मा ग्रहण गररएको तथयो। यस महासजन्त्िका 
३ वटा लक्ष्यहरूमा (क) िलवायू पररवतफनको िोजिम तथा असरलाई 
उल्लेिनीय रूपमा घटाउने, (ि) िाद्य उत्पादनमा कमी हनु नददन े
गरी िलवाय ुपररवतफनका प्रततकूल प्रभावलाई अनकूुलन गने क्षमता 
अतभवृहद्ध गने र (ग) न्त्यून हररतगहृ ग्यााँस उत्सैिन तथा िलवाय ु
समानकूुलन हवकासमूलक कायफप्रणाली अनरुूप लगानी प्रवाह गने 
रहेका भन।् यस सम्झौताको प्रभावकारी कायाफन्त्वयनका लातग 
हवकासोन्त्मिु रािलाई सहयोग गनुफ पने आवश्यकतालाई आत्मसात 
गदै सबै पक्षका प्रयत्न समयको क्रमसाँगै प्रगततशील हनुेभन।् प्रस्ताहवत 
आयोिना तनमाफण तथा सञ्चालनको चरणमा यस सजन्त्ि र सजन्त्िको 
उद्दशे्यको पूणफ रूपमा पालना गररनेभ। 
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अन्त्तराहिय श्रम सम्बन्त्िी महासन्त्िीहरू 
Convention Concerning 

Forced or Compulsory 

Labor, 1930 (ILO 

Convention 29) 

अन्त्तराहिय श्रम कायाफलयको पररचालक तनकायले िेनभेामा भेला भएर 
चौिौं अतिवेशन (१० िून १९३०) मा भेला भएको तथयो र उक्त 
भेलामा िबिफस्ती वा िबिफस्ती श्रमको सम्बन्त्िमा केही प्रस्तावहरु 
स्वीकृत गने तनणफय गरेको तथयो, िनु एिेण्डाको पहहलो वस्तमुा 
समावेश गररएको भ। ILO Convention 29 अन्त्तगफत ३३ वटा 
लेिहरू रहेका भन,् िसमध्ये लेि ३-२४ िबिफस्ती श्रम महासजन्त्ि, 
१९३० को प्रोटोकल २०१४ को िारा ७ बमोजिम हटाईएको भ। 

Convention concerning 

Equal Remuneration for 

man and Women Worker 

for Work of Equal 

Value,1951 (ILO 

Convention 100) 

अन्त्तराहिय श्रम कायाफलयको पररचालक तनकायले िेनभेामा भेला भएर 
आफ्नो तेह्रौं अतिवेशन (६ िून १९५१) मा भेला भएको तथयो र 
उक्त भेलामा समान मूल्यका कामका लातग परुुष तथा महहला 
श्रतमकका लातग समान पाररश्रतमकको तसद्धान्त्तको सम्बन्त्िमा केही 
प्रस्तावहरु स्वीकृत गने तनणफय गरेको तथयो, िनु एिेण्डाको सातौं 
वस्तमुा समावेश गररएको भ। ILO Convention 100 अन्त्तगफत १४ 
वटा लेिहरू रहेका भन।् लेि २ अनसुार, प्रत्येक सदस्यले 
पाररश्रतमकको दर तनिाफरण गनफका लातग सञ्चालनमा रहेका हवतिहरू, 
प्रवद्धफन र त्यस्ता हवतिहरूसाँग मेल िाने गरी सबै श्रतमकलाई समान 
मूल्यको कामका लातग परुुष तथा महहला श्रतमकका लातग समान 
पाररश्रतमकको तसद्धान्त्तको आवेदन सतुनजश्चत गनेभन।् यो तसद्धान्त्त 
राहिय कानून वा तनयमावली, पाररश्रतमक तनिाफरणका लातग कानूनी 
रूपमा स्थाहपत वा मान्त्यता प्राप्त यन्त्र, रोिगारदाता र श्रतमकबीच 
सामूहहक सम्झौता िस्ता माध्यमद्वारा लागू गनफ सहकन्त्भ। 

Convention concerning the 

Prohibition and Immediate 

Action for the Worst Forms 

of Child labor, 1999 (ILO 

Convention 182) 

अन्त्तरराहिय श्रम कायाफलयको पररचालक तनकायले िेनेभामा भेला भएर 
१ िून १९९९ मा ८७ औ ंअतिवेशनमा भेला भएको तथयो। ILO 

Convention 182 अन्त्तगफत १६ वटा लेिहरू रहेका भन,् िसमा बाल 
श्रम हवरूद्धको बस्तहुरू समावेश गररएको भ। 

 
प्रस्ताहवत होटल तनमाफण तथा सञ्चालनका क्रममा मातथ उजल्लजित नीतत ऐन, तनयम, तनदेजशका 
तथा कायफहवतिका साथै अन्त्य सान्त्दतभफक काननुहरू पालना गररनभे। 
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पररच्भेद ५ : हवद्यमान वातावरणीय अवस्था 

 
यस होटलले पाने प्रभावको पूवाफनमुान तथा मूल्याङ्कनका लातग आयोिना क्षरेको वातावरणीय 
अवस्थाको आिारभतू िानकारी आवश्यक पदफभ। आवश्यक त्याङ्क तथा सूचनाहरू आयोिना 
क्षेरको तनरीक्षण, हवतभन्न प्रकाजशत प्रततवेदन तथा हवतभन्न नक्साहरूको अध्ययनबाट सङ्कलन 
गररएको भ। 
 
५.१ भौततक वातावरण 
५.१.१ भौगोतलक तथा िरातलीय अवस्था भ-ूउपयोग  

कुल क्षेरर्ल ६२.९८ वगफ हक.तम. रहेको चााँगनुारायण नगरपातलका तलच्भवीकालीन िातमफक, 
सांस्कृततक ऐततहातसक एवं पयफटहकय दृष्टीकोणले अत्यन्त्त महत्वपूणफ र हवश्व सम्पदा सचुीमा 
सचुीकृत श्री चााँगनुारायण मजन्त्दर रहेकोले सो मजन्त्दरको नामबाट नै नगरपातलका नामाकरण 
भएको हो। समनु्त्द्री सतहबाट १३७२ देिी २१९१ तमटर उचाईमा रहेको चााँगनुारायण 
नगरपातलकाको पूवफमा मण्डनदेउपूर नगरपातलका, पजश्चममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका र 
मध्यपरु दठतम नगरपातलका, उत्तरमा शंिरापरु नगरपातलका र दजक्षणमा सयुफतबनायक नगरपातलका 
र भक्तपरु नगरपातलका रहेको भ। यस होटल बागमती प्रदेश, भक्तपरु जिल्लाको चााँगनुारायण 
नगरपातलकाको वडा नं. ६, नगरकोटमा तनमाफण तथा सञ्चालन गने योिना रहेको भ। प्रस्ताहवत 
होटल रहने स्थान भौगोतलक रूपमा २७°४३'०.१५" उत्तरी अक्षांश र ८५°३१'१३.३१" पूवी 
देशान्त्तरमा अवजस्थत भ। यस होटल नगरकोट टावरबाट कररब ३.५ हकलोतमटर उत्तरतर्फ  
अवजस्थत भ भने नगरकोट बस स्टपबाट कररब २०० तमटर दजक्षणतर्फ  अवजस्थत रहेको भ। 
प्रस्ताहवत ररसोटफ कमलतबनायकबाट कररब १६.२ हकलोतमटर उत्तर- पूवफतर्फ  अवजस्थत भ। 
आयोिनाको थप भवन तनमाफण हनुे िग्गा हाल हेली प्याडको रूपमा प्रयोग हदैु आएको भ र 
केही रूिहरू पतन रहेका भन।् त्यहााँ रहेका रूिहरूमा सल्ला, आरू, कोइरालो, कपरु, चेरी, 
असारे लालीगुाँरास, िाइको रु्ल र िपुी रहेका भन।् 
 
५.१.२ िलवाय ु

प्रस्ताहवत आयोिना देजि ३.५ हक.तम. उत्तरतर्फ  अवजस्थत नगरकोटको मौसम स्टेशनमा मापन 
गररएको िल तथा मौसम सम्बन्त्िी सूचकहरू यस प्रकार रहेको भ : 
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तातलका 18 : आयोिना क्षरेको तापक्रम, वषाफ र सापेजक्षत आद्रता  

वषफ 
 

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

सापेजक्षत आद्रफता  

न्त्यूनतम अतिकतम औसत तबहान ८:४५ सााँझ ५:४५ 
२०१४ ११.२ २५.५ १८.३ १०६०.८ ७७.२ ७७.४ 
२०१५ १२.० २६.० १९.० ११२५.१ ७४.९ ८१.० 
२०१६ १२.३ २६.६ १९.५ १२८६ ७१.६ ७६.७ 
२०१७ १२.२ २६.९ १९.५ १०८९.४ ७५.७ ६७.५ 

(स्रोत : केन्त्द्रीय त्याङ्क हवभाग, सन ्२०१९) 
 

नेपालमा पाइने मौसमी क्षेरहरूको हवजशष्टीकरणका दृहष्टकोणले प्रस्ताहवत आयोिना क्षेर भक्तपरु 
जिल्लामा पदफभ, िहााँ शीतोष्ण िलवाय ुपाइन्त्भ। प्रस्ताहवत क्षेरको न्त्यूनतम तापक्रम ११.२ 
तडग्री सेजल्सयस, अतिकतम २६.९ तडग्री सेजल्सयस र औसत १८.३ तडग्री सेजल्सयस रहेको 
पाइन्त्भ भने वाहषफक वषाफ १०६०.८ तमतलतमटर र सापेजक्षत आद्रता तबहान ७१.६ र बेलकुा 
७६.७ रहेको पाइन्त्भ। 
 

५.१.३ भगूभफ  

हहन्त्दकुुश हहमालय क्षेरमा पने र सक्रीय वास्तजुशल्पीय क्षेरमा पने हुाँदा नेपाल भकूम्प तथा 
पहहरोको उच्च िोजिममा पदफभ, यसकारण पूवाफिार हवकासमा आयोिना क्षरेको भगूभफ तथा 
माटोको हवस्ततृ अनसुन्त्िान तथा अध्ययन गररन्त्भ। िानी तथा भगूभफ हवभागले तयार गरेको 
आयोिनास्थल आसपासको क्षेरीय भगूभफको नक्सा तनम्नानसुार तल जचर ३ मा देिाईएको भ। 
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जचर 3: प्रस्ताहवत आयोिना क्षरेको भौगोतलक नक्सा 

(स्रोतः िानी तथा भगूभफ हवभाग) 
 

भौगतभफक हहसाबले आयोिना क्षेर Tistung Formation  अन्त्तगफत बनेको भ िहााँ नवतनतमफत 
चट्टानहरू भन।् जचर नं. ३ का अनसुार यहााँको सतहमा काठमाण्डौंको Basement Rock देख्न 
सहकन्त्भ। यहााँको सतह Mica, Quartz र Feldspar िस्ता तत्वहरू तमलेर बनेको Metasanstone 

ले बनेको भ। सतही रूपमा बाहहर रहेको चट्टान टुहक्रएर महादेव िोलामा चचु्चे ढंुगाहरू 
भेहटइन्त्भ। 

 
५.१.४ भकूम्पीय िोजिम 

ऐततहातसक त्याङ्क तथा लामो समय देजिको भकूम्प मापनका आिारमा नेपाल उच्च भकूम्पीय 
िोजिम क्षेरमा पदफभ। नेपालको उच्च भकूम्पीय िोजिम चलायमान टेक्टोतनक प्लेट 
(Movement of Tectonic Plate) का कारण हनुे गरेको भ, िसका कारण पूवफ पजश्चम रै्तलएको 
हहमालयका हवतभन्न स्थानमा सहक्रय र्ल्टहरू (Active Faults) को तनमाफण भएका भन।् नेपालमा 
भवन संहहता हवकास आयोिनाले सन ्१९९२-१९९४ सम्म गरेको भकूम्पीय िोजिम रेिाङ्कन 
तथा परीक्षण अनसुार नेपालमा ९२ सहक्रय भकूम्पीय fault हरू पदफभन।् 

 

होटल क्लव हहमालय 
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जचर ४: नपेालका सहक्रय र्ल्टहरू तथा भकूम्पको नक्सा 

(स्रोतः िानी तथा भगूभफ हवभाग) 
 
हव.सं. १९९० साल र हव.सं. २०४५ साल पतभ हव.सं. २०७२ सालमा नेपाल ठुलो भकूम्पहरू 
आएको तथयो। यो पतभल्लो समयमा गोरिा केन्त्द्र तबन्त्द ुबनाएर २०७२ साल बैशाि १२ गते 
गएको ७.८ रेक्टर स्केल क्षमताको भकूम्प र त्यस पतभका पराकम्पनले नेपालमा ८,६०० 
िनाको मतृ्य ुर कररब २०,००० िना घाइते बनाएको तथयो भने ५० लाि भन्त्दा बढी घरहरूमा 
क्षतत भएको तथयो। हव.सं. २०७२ सालको भकुम्पले यस होटलमा उल्लेिनीय क्षती परु् याएको 
भैन र सो सम्बन्त्िी पर अनसूुची ३ मा समावेश गररएको भ। 
 
५.१.५ ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन  

हाल १०० शय्यामा सञ्चालनरत यस होटलबाट कररब १५० के.िी. कुहहने र्ोहोर दैतनक 
उत्पादन हनु्त्भ भने कररब २० के.िी. नकुहहने र्ोहोर दैतनक उत्पादन हनुे गदफभ। होटलद्वारा 
कुहहने र नकुहहने र्ोहोरलाई भुट्टाभुटै्ट सङ्कलन गरी भान्त्सा तथा रेषु्टरेण्टबाट तनस्कन े कुहहन े
र्ोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाई होटलको बगैँचामा प्रयोग गररन्त्भ, पनु: प्रयोग गनफ तमल्न े

होटल क्षेर 
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र्ोहोरहरूलाई तनिी िररदकताफहरूलाई बेजचन्त्भ र बााँकी र्ोहोरलाई नगरपातलकाको र्ोहोर 
व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त व्यवस्थापन गररन्त्भ(स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७८)। 

 
५.१.६ वाय ुगणुस्तर तथा ध्वतनको स्तर  

प्रस्ताहवत आयोिना क्षेर काठमाण्डौ उपत्यकाको उत्तरपूवी कुनामा पदफभ। घना िंगल, शीतल 
तथा स्वच्भ वातावरणमा यहााँको हावाको गणुस्तर स्वच्भ मातनन्त्भ। आयोिना स्थलको वायकुो 
गणुस्तर मापन नगररएता पतन स्थलगत अवलोकनको क्रममा यसको वरपर कुनै उद्योगहरू 
नभएको र आसपासका क्षरेमा वाय ुप्रदूषणका उल्लेिनीय स्रोतहरू नरहेकोले वाय ुप्रदूषण न्त्यून 
रहेको पाईयो। 

 

ध्वतनको हवद्यमान स्तरका तनजम्त तमतत २०७८।०५।०३ गते ददउाँसोको समय ३:१७-३:२७ 
मा ध्वतन मापक यन्त्र मार्फ त मापन गररएको तथयो। ध्वतनको न्त्यूनतम (Lmin), अतिकतम 
(Lmax) र औषत (Leq) स्तर ५ सेकेण्डको अन्त्तरालमा १० तमनेटसम्म तलइएको तथयो। 
ध्वतन मापनको नततिालाई तनम्न तातलकामा प्रस्ततु गररएको भ। 
 

तातलका 19: आयोिना क्षरेको स्थानमा ध्वतनको स्तर 
ध्वतनको स्तर ददउाँसोको समय (३:१७-३:२७) 

अतिकतम (Lmax) ४५.३ डेतसबल 

न्त्यूनतम (Lmin) ३७.४ डेतसबल 

औसत (Leq) ३३.२ डेतसबल 

(स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७८) 

 

ध्वतन सम्बन्त्िी राहिय मापदण्ड, २०१२ ले तमजश्रत आवास क्षेरको लातग ध्वतनको औषत (Leq) 

स्तर ६३ डेतसबल तोकेको भ। आयोिना क्षेरमा ध्वतनको औसत (Leq) स्तर तोहकएको 
मापदण्ड भन्त्दा कम रहेको पाइयो। ध्वतन मापन गदाफको समयमा आयोिना रहेको स्थानमा 
ध्वतनका मखु्य स्रोतहरूमा चराहरूको जचहवफराहट, हावाको बहाव, मान्त्भेहरू बोलेको आवाि र 
मोटरसाइकल गडु्दा तनस्केका आवाि रहेको भ। 

 

५.१.७ िलस्रोत तथा िलािार के्षर 

काठमाण्डौ उपत्यका बागमती िलािार क्षेरमा पदफभ। कुल सात वटा िोलाहरू तमलेर बागमती 
नदी बनेको भ, िसमध्ये भक्तपरुबाट बग्ने मनहरा िोला पतन एक हो। नगरकोटको 
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महुानपोिरीबाट उत्सजिफत महादेव िोला मनहराको प्रमिु स्रोतहरू मध्ये एक हो। महादेव 
िोला िलािार क्षेर भक्तपरुको प्रमिु िानेपानीको स्रोत हो। होटल क्षेरको मखु्य िल प्रणाली 
महादेव िोला हो, िनु भक्तपरुको मनहरा िोलामा तमतसन्त्भ। हाल यस होटलले श्री कुसमु 
सामदुाहयक वन उपभोक्ता समहुसाँग सम्झौता गरी उक्त वनमा रहेको महुानबाट पानी ल्याई 
प्रयोग गदै आईरहेको भ। सञ्चालनको क्रममा यस होटलले दैतनक कररब ३५,००० तलटर 
पानी प्रयोग गदै आईरहेको भ भने स्तरोन्नती पश्चात ५०,००० तलटर आवश्यक हनुे अनमुान 
गररएको भ। स्तरोन्नती पश्चात आवश्यक पने थप पानी तनजि हवके्रताबाट िररद गररने भ। 

 

५.२ िैहवक वातावरण 
भक्तपरु जिल्लाको १४.४४% भ-ूभाग वन क्षेरले ओगटेको भ। नगरकोट क्षेरको वन 
चााँगनुारायण नगरपातलकाको सबैभन्त्दा ठुलो भ-ूभाग ओगटेको वन हनुकुा साथै महत्वपूणफ िलािार 
क्षेर पतन भएका कारण यहााँको िैहवक हवहविता तनकै राम्रो भ। यस नगरकोटको वन ६५०.४४ 
हेक्टरमा रै्तलएको भ, िसमा ७ वटा सामदुाहयक वन उपभोक्ता सतमततहरू आजश्रत भन।्  

तातलका 20: नगरकोट वन क्षरेमा पाइन ेवनस्पततहरू 
रूि प्रिाततहरू 

जचलाउन े(Schima wallichii) तसजल्टमरु (Lindera neesiana) 

िाले कटुस  (Castanopsis indica) कुररलो (Asparagus officinalis) 

िोटे सल्ला (Pinus roxburghii) तनम  (Azadirachta indica) 

पैंय ु(Prunus cerasoides) ितसङ्ग्ग्र े(Gaultheria fragantissima) 

कार्ल (Myrica esculenta) तभमसेन पाती (Buddleja asiatica) 
उतीस (Alnus nepalensis) महवुा (Madhuca longifolia) 

अगंरी मसला रूि (Lemon scented eucalyptus) 

(स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७८) 

 

तातलका 21: नगरकोट वनमा पाइन ेकेही पशपुक्षीहंरू 

पश ुप्रिातत पंक्षी प्रिातत 

मगृ िरेुली 
बंदेल लाटोकोसेरो 
स्याल कोइली 

न्त्यारीमूसो कालीि 

िरायो ढुकुर 
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लोिके जचल 

सालक  

बााँदर  

जचतवुा  

(स्रोतः स्थलगत सवेक्षण, २०७८) 

 

५.३ सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 
५.३.१ चााँगनुारायण नगरपातलका 
यस होटल रहेको चााँगनुारायण नगरपातलकामा १२,१७० घरपररवारहरूको बस्ती रहेको भ भन े
िनसंख्या ५५,४३० रहेको भ। महहला भन्त्दा परुूषको िनसंख्या कम रहेको यस नगरपातलकामा 
परुूषको िनसंख्या २६,९९२ रहेको भ भने महहलाको िनसंख्या २८,४३८ रहेको भ (स्रोतः 
केन्त्द्रीय त्याङ्क हवभाग, २०६८)। 
 
५.३.२ होटलबाट प्रभाहवत के्षर 
होटल रहेको चााँगनुारायण नगरपातलकाको नगरकोट एक महत्वपूणफ पयफटकीय क्षेर हो । यस 
होटलको प्रभाहवत क्षेरमा पच्चीस होटलहरू, एक तमतन माकेट, एक कम्प्यूटर साइवर, एक 
र्ोटो स्टुतडयो, पााँच रेषु्टरेण्ट, दईु वटा बैंक, एक सहकारी, एक लघहुवत्त संस्था र एक पयफटन 
हवकास सतमतत रहेको भ। गडगडे आिारभतू स्कूल, महााँकाल उच्च माध्यतमक हवद्यालय, 
सनराइि बोतडफङ स्कूल र केन पजब्लक स्कूल यस होटलबाट नजिक रहेका शैजक्षक संस्थाहरू 
हनु ् । यस होटलबाट कुसमु सामदुाहयक वन पन्त्र तमटर पजश्चममा रहको भ भन बाल 
सामदुाहयक वन पतन प्रस्तावबाट नजिक रहेको भ।यस होटलबाट सय तमटर उत्तर पजश्चममा 
एक स्वास््य चौकी र एक सय पचास तमटर उत्तर-पजश्चममा प्रहरी चौकी रहेको भ(स्रोतः 
स्थलगत अध्ययन, २०७८) । 
 
५.३.३  होटलबाट प्रभाहवत घरपररवार 
होटलबाट प्रभाहवत क्षेरमा असी घरपररवारहरू रहेका भन।् होटलबाट प्रभाहवत दवैु क्षेरमा 
तामाङ िाततको बाहलु्यता रहेको भ। तल तातलकामा होटलबाट प्रभाहवत क्षेरका िातत तथा 
घरपररवार संख्या प्रस्ततु गररएको भ।  
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तातलका 22: प्रभाहवत क्षरेका घरपररवार तथा िातत 

  
क्र.सं. 

  
िातत 

प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  
घरपररवार प्रततशत घरपररवार प्रततशत 

१ तामाङ १५ ४६.८८ २२ ४५.८३ 
२ नेवार ६ १८.७५ ९ १८.७५ 
३ गरुूङ ३ ९.३८ १ २.०८ 
४ ब्राह्मण (पहाडी) ३ ९.३८ ४ ८.३३ 
५ कामी २ ६.२५ ३ ६.२५ 
६ क्षेरी २ ६.२५ १ २.०८ 
७ राई १ ३.१३ २ ४.१७ 
८ मिेसी ० ०.०० ३ ६.२५ 
९ दमाई ० ०.०० ३ ६.२५ 

कुल घरसंख्या   ३२ १०० ४८ १०० 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
 

५.३.४ िनसंख्या 
होटलको प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा परुूषको िनसंख्या बढी रहेको भ भने होटलबाट अप्रत्यक्ष 
प्रभाहवत क्षेरमा महहलाको संख्या बढी रहेको भ। तल तातलकामा होटलबाट प्रभाहवत क्षेरको 
िनसंख्या हववरण प्रस्ततु गररएको भ। 
 

तातलका 23: प्रभाहवत क्षरेको िनसंख्या 

  
क्र.सं. 

  
िातत 

प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  
िनसंख्या परुूष महहला िनसंख्या परुूष महहला 

१ तामाङ ७४ ३७ ३७ ११८ ५८ ६० 
२ नेवार २८ १४ १४ ४४ २३ २१ 
३ गरुूङ १४ ६ ८ ५ २ ३ 
४ ब्राह्मण (पहाडी)  १८ १० ८ २३ १३ १० 
५ कामी ११ ६ ५ १६ ७ ९ 
६ क्षेरी ९ ५ ४ ५ ३ २ 
७ राई ३ १ २ ११ ६ ५ 
८ मिेसी ० ० ० १८ १० ८ 
९ दमाई ० ० ० ११ ५ ६ 

 कुल िनसंख्या  १५७ ७९ ७८ २५१ १२७ १२४ 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
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५.३.५ उमेर अनसुारको िनसंख्या 
होटलबाट प्रभाहवत क्षेरका िनसंख्यालाई उमेरका हहसाबले चार भागमा वगीकरण गरर प्रस्ततु 
गररएको भ। होटलबाट प्रभाहवत क्षेरमा पााँच वषफ देजि उन्त्साठी वषफ सम्मको िनसंख्या बढी 
रहेको भ। तल तातलकामा होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत तथा अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरका 
िनसंख्याहरूको उमेर अनसुारको िनसंख्या हववरण प्रस्ततु गररएको भ।  
 

तातलका 24: उमेर समहु अनसुारको िनसंख्या 

  
क्र.सं. 

प्रभाहवत बातसन्त्दाको  
उमेर समहु 

प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  
िनसंख्या प्रततशत िनसंख्या प्रततशत 

१ ०  देजि ४ ११ ७.०१ २२ ८.७६ 
२ ५ देजि १४ २८ १७.८३ ४६ १८.३३ 
३ १५ देि ५९ १०९ ६९.४३ १६४ ६५.३४ 
४ ६० वषफ देजि मातथ ९ ५.७३ १९ ७.५७ 

  कुल िनसंख्या   १५७ १०० २५१ १०० 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
 
५.३.६ साक्षरता जस्थतत 
होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा माध्यतमक जशक्षा हातसल गरेको िनसंख्या बढी रहेको भ भने 
होटलबाट अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा साक्षर िनसंख्या बढी रहेको भ। होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत 
क्षेरको तलुनामा अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा उच्च जशक्षा हातसल गने िनसंख्या बढी रहेको भ। 
तल तातलकामा होटलबाट प्रभाहवत क्षेरका बातसन्त्दाहरूको साक्षरता जस्थतत प्रस्ततु गररएको भ। 
 

तातलका 25: साक्षरता जस्थतत 

  
क्र.सं. 

  
साक्षरता 

प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  
िनसंख्या प्रततशत िनसंख्या प्रततशत 

१ नावालक ११ ७.०१ १६ ६.३७ 
२ तनरक्षर ३ १.९१ ७ २.७९ 
३ साक्षर ४६ २९.३० ९९ ३९.४४ 
४ प्राथतमक जशक्षा ११ ७.०१ ३४ १३.५५ 
५ माध्यतमक जशक्षा ६५ ४१.४० ५२ २०.७२ 
६ उच्च जशक्षा २१ १३.३८ ४३ १७.१३ 

  कुल िनसंख्या   १५७ १०० २५१ १०० 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
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५.३.७ िग्गामा स्वातमत्व 
होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा एक रोपनी देजि पााँच रोपनी सम्म िग्गा हनुे घर पररवारहरू 
िेरै रहेका भन ् भने होटलबाट अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरमा भ रोपनी देजि मातथ िग्गा हनुे 
पररवारहरूको संख्या िेरै रहेको भ। तल तातलकामा होटलबाट प्रभाहवत क्षेरका घरपररवारहरूको 
िग्गामा स्वातमत्व हववरण प्रस्ततु गररएको भ। 
 

तातलका 26: िग्गामा स्वातमत्व 

  
क्र.सं. 

  
िग्गामा स्वातमत्व 

प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  
घरपररवार प्रततशत घरपररवार प्रततशत 

१ घर मारै ३ ९.३८ ११ २२.९२ 
२ १ रोपनी देजि ५ रोपनी सम्म १७ ५३.१३ १८ ३७.५० 
३ ६ रोपनी  देजि मातथ १२ ३७.५० १९ ३९.५८ 

 कुल घरसंख्या    ३२ १०० ४८ १०० 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
 
५.३.८ मखु्य पेसा 
होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरका अतिकांश घरपररवारहरू व्यापार र कृहषमा संलग्न रहेका 
भन ्भने होटलबाट अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरका बहसंुख्यक घरपररवारहरू व्यापार र कृहषमा संलग्न 
रहेका भन।् तल तातलकामा होटलबाट प्रभाहवत क्षेरका बातसन्त्दाहरूको पेसा हववरण प्रस्ततु 
गररएको भ। 
 

तातलका 27: प्रमिु पेसा 

  
क्र.सं. 

होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत  
घरपररवारहरूको मखु्य पेसा 

प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  
घरपररवार प्रततशत घरपररवार प्रततशत 

१ सेवा/कृहष ११ ३४.३८ २१ ४३.७५ 
२ व्यापार/कृहष १८ ५६.२५ २३ ४७.९२ 
३ वैदेजशक रोिगारी/ कृहष ३ ९.३८ ४ ८.३३ 

 कुल घरसंख्या    ३२ १०० ४८ १०० 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
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५.३.९ वाहषफक आय 
होटलबाट प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरका अतिकांश घरपररवार तथा होटलबाट अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षेरका 
बहसंुख्यक घरपररवारहरूको वाहषफक आय दईु लाि भन्त्दा कम रहेको भ। तल तातलकामा 
होटलबाट प्रभाहवत घरपररवारहरूको वाहषफक आय हववरण प्रस्ततु गररएको भ। 
  

तातलका 28: वाहषफक आय 

  
क्र.सं. 

  
वाहषफक आय स्रोत (रू.मा) 

प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे  
घरपररवार प्रततशत घरपररवार प्रततशत 

१ २ लाि सम्म १८ ५६.२५ १९ ३९.५८ 
२ २ लाि देजि ५ लाि सम्म १० ३१.२५ १४ २९.१७ 
३ ५ लाि देजि मातथ ४ १२.५० १५ ३१.२५ 

 कुल घरसंख्या    ३२ १०० ४८ १०० 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
 
५.३.१० वाहषफक व्यय हववरण 
होटलबाट प्रभाहवत क्षेरका बातसन्त्दाहरूको मखु्य िचफ हनुे िाद्यान्न, कपडा, जशक्षा, स्वास््य, 
यातायात तथा चाडपवफमा वगीकरण गरर व्यय हववरण प्रस्ततु गररएको भ। तल तातलकामा 
होटलबाट प्रभाहवत घरपररवारहरूको वाहषफक िचफ हववरण प्रस्ततु गररएको भ। 
 

तातलका 29: वाहषफक व्यय 

क्र.सं. िचफ प्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे अप्रत्यक्ष प्रभाहवत क्षरे 
१ िाना १८.९९ १९.४३ 
२ कपडा १३.७६ १२.६५ 
३ जशक्षा १५.६६ १४.०७ 
४ स्वास््य १३.९८ १७.७६ 
५ यातायात १३.४५ १४.६२ 
६ चाड, पवफ १८.३६ १६.१९ 
७ अन्त्य ५.६३ ४.८७ 

 कुल  १०० १०० 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८) 
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५.३.११ िानेपानीको स्रोत 
होटल क्लब हहमालय नगरकोटको पहहलो होटल हो। होटल सञ्चालन हनुे बेलामा हव.सं. 
२०५२ सालमा त्यस ठााँउमा कुनै संरचना तथएन साथै बस्ती पतन मातथ सरेको तथएन। त्यस 
बित देजि नै होटलले ३.५ हक.मी दजक्षण तर्फ  रहेको नगरकोट टावर नजिकै रहेको पानीको 
महुानबाटको होटलको पानीको आवश्यकता पूततफ गदै आइरहेको भ।  
 
५.३.१२ सासं्कृततक वातावरण 
होटलबाट प्रभाहवत क्षेरमा बौद्ध िमाफवलम्वी तथा हहन्त्द ुिमाफवलम्वीहरूको बसोबास रहेको भ। 
होटलबाट प्रभाहवत क्षेरमा सोनाम ल्होसार, तम ुल्होसार, दसैं, ततहार, बदु्ध ियन्त्ती, िनै पूजणफमा, 
कृष्ण िन्त्माष्टमी, माघे सक्रान्त्ती, नेपाल सम्बत िस्ता चाडपवफहरू मनाउने गररन्त्भ। त्यसै गरी 
होटलबाट प्रभाहवत क्षेर देजि कररब एक सय तमटर पजश्चममा रहेको कातलका मजन्त्दरमा मजङ्ग्सर 
पूजणफमाका ददन ठुलो मेला लाग्ने गदफभ। होटल देजि कररब एक सय तमटर पूवफमा रहेको 
महांकाल मजन्त्दर यस क्षेरको नजिकको प्रतसद्ध मजन्त्दर हो। होटल देजि कररब तीन हकलोतमटर 
दजक्षण पजश्चममा अवजस्थत शाजन्त्तडााँडामा बदु्ध पूजणफमामा प्रत्येक ददन सयौं आन्त्तररक तथा हवदेशी 
पयफटकहरू घमु्न िाने गदफभन।् यस बौद्ध स्तपुा रहेको शाजन्त्त डााँडामा हवशेष गरेर बदु्ध पूजणफमाका 
ददन हवशेष मेला लाग्ने गदफभ। होटलबाट प्रभाहवत क्षेरका हहन्त्द ुिमाफवलम्वीहरू मतृ्य ुपश्चात ्
तीन हकलोतमटर दरुीमा रहेको गडगडे िोलामा मतृ्य ुसंस्कार गदफभन ्भने तामाङ िाततहरू मतृ्य ु
पश्चात ्कररब एक सय तमटर पूवफमा रहेको जचहानडााँडामा मतृ्य ुसंस्कार गने चलन रहेको भ 
(स्रोतः स्थलगत अध्ययन, २०७८)। 
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पररच्भेद ६ : प्रस्ताव कायाफन्त्वयनका हवकल्पहरू 

 
वैकजल्पक हवश्लषेण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको एक महत्वपूणफ अंग हो। आयोिनासाँग 
सम्बजन्त्ित हवतभन्न पक्षहरूको हवकल्प हवश्लषेणको मखु्य उदे्दश्य भनेको हवकास तनमाफणका कायफहरू 
गदाफ सकारात्मक प्रभावहरूलाई बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरू कम हनुे प्रकारको 
हक्रयाकलापलाई अंगीकार गनुफ हो। यस अध्यायमा तनम्न गततहवतिहरू अन्त्वेषण गररएको भ। 
  
६.१  कायफ हवकल्प 
नेपालमा होटल/ररसोटफ र लि उद्योगलाई नेपाली अथफतन्त्रको हवकासको आिार मातनन्त्भ। 
देशमा होटलहरूको स्थापना र सञ्चालनले राहिय अथफतन्त्रलाई राम्रो बनाउाँदभ र दक्ष तथा 
कुशल िनशजक्तको रोिगारी तसिफना गदफभ। होटल/ररसोटफको तनमाफण र सञ्चालनले वरपरको 
वातावरणमा कुनै उच्च िोजिम परु् याउाँदैन। तसथफ यस होटलको तनमाफण तथा सञ्चालन आवश्यक 
रहेको भ। 
  
६.२  वैकजल्पक आयोिना स्थान 
प्रस्ताहवत होटल कुनै पतन ऐततहातसक, सांस्कृततक र िातमफक महत्त्व रहेको स्थानमा पदैन। साथै 
प्रस्ताहवत होटलको तनमाफण तथा सञ्चालनले वररपररको वातावरणमा पने प्रभावहरू न्त्यूनीकरण 
गनफ सहकने भएकोले आयोिना स्थलमा होटल तनमाफण र सञ्चालनको लागी उपयकु्त भेहटयो। 
प्रस्तावकको आफ्नै नाममा िग्गा रहेको स्थानको हवकल्प नरहेको। पयाफवरणको रूपमा कुनै 
पतन ठुलो वातावरणीय प्रभावको पररकल्पना गररएको भैन। 
  
६.३  वैकजल्पक तडिाइन 
ऊिाफ िपत र िलवाय ु पररवतफनको बढ्दो जचन्त्तालाई ध्यानमा राख्दै प्रस्ताहवत आयोिनाले 
वैकजल्पक ऊिाफ संसािनहरू साथसाथै राहिय हवद्यतु प्रातिकरणको तग्रड लाइनहरू र एल.पी.िी. 
तसतलन्त्डरहरूको माध्यमबाट ऊिाफको माग पूरा गने लक्ष्य रािेको भ। 
  
६.४  वैकजल्पक सािनहरू 
पानीको बोतलहरू पनुभफरण गने अभ्यास वा प्लाजस्टकको बोतलको सट्टा तगलास स्टीलको 
बोतलहरू प्रयोग गरेर पाहनुाको आवश्यकता अनसुार पनुभफरण र पनुः प्रयोग गने अभ्यासहरू 
अनसुरण गनफ सहकन्त्भ। वैकजल्पक संसािन अपनाउाँदा बगैँचाबाट तनस्केको झारपातलाई 
कम्पोस्टमा रूपान्त्तरण गनफ सहकन्त्भ। यी प्रहक्रयाहरू अपनाउाँदा होटलबाट तनस्कने र्ोहोरको 
मारा कम हनु्त्भ र यसले वातावरण सर्ा राख्नमा केही हदसम्म मद्दत परु् याउाँदभ।  
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पररच्भेद ७ : प्रस्ताव कायाफन्त्वयन गदाफ वातावरणमा पने िास प्रभाव 

 
अध्ययन टोलीद्वारा होटल तनमाफण तथा सञ्चालन चरणको बित प्रभावहरूको पहहचान र पूवाफनमुान 
उपजस्थत कायफ/गततहवतिहरूलाई उजचत ध्यान ददएर गररएको भ। दवैु सकारात्मक तथा 
नकारात्मक प्रभावहरूको अध्ययन र हवश्लषेण गररएको भ। सम्भाहवत प्रभावहरूलाई तीन पक्षमा 
हवभािन गररएको भः भौततक, िैहवक, सामाजिक-आतथफक र सांस्कृततक वातावरण। पूवाफनमुातनत 
वातावरणीय प्रभावहरूलाई पररमाण, सीमा र अवतिको आिारमा वातावरण संरक्षण तनयमावली, 
२०७७ मा ददइएका ददशा तनदेशहरूको आिारमा मूल्याङ्कन गररएको भ। हवशेषज्ञको 
मूल्याङ्कन बाहेक अन्त्य त्यस्तै समान आयोिनाहरूबाट आएका अनभुवहरूलाई वातावरणीय 
प्रभावहरूको पूवाफनमुानका लातग उपकरणको रूपमा पतन तलइएको भ। 
 
७.१ सकारात्मक प्रभाव 

अ. तनमाफण चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

प्रस्ताहवत थप भवनको तनमाफण चरणमा हवतभन्न योग्यता भएका दैतनक कररब ३५ िना 
िनशजक्तको आवश्यकता हनुे अनमुान गररएको भ। अतिकांश िनशजक्त स्थानीय समदुायबाट 
क्षमता अनरुूप तनयजुक्त गररनेभ। यसले स्थानीयलाई रोिगारीको अवसर वहृद्ध गनेभ, िसले 
स्थानीय अथफव्यवस्थालाई वहृद्ध गनेभ। यसले श्रतमकहरूको सीप र क्षमता हवकास गनफ मद्दत 
गदफभ। 
 

आ. सञ्चालन चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

प्रस्ताहवत होटल सञ्चालनका क्रममा ९० िना कमफचारीहरू आवश्यकता पने अनमुान गररएको 
भ। सञ्चालन चरणमा दक्ष, अदक्ष तथा अिफदक्ष िनशजक्तहरूको आवश्यकता पने भ र दक्षता 
अनसुार स्थानीयहरूलाई रोिगारीका लातग प्राथतमकीकरण गररनेभ। 
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ि. पयफटन हवकास 
नगरकोट काठमाण्डौ उपत्यका तभरको परुानो पयफटहकय क्षेर हो। यो ठाउाँ वषौ देजि अहहले 
सम्म आन्त्तररक पयफटकहरूको वनभोिको गन्त्तव्यस्थल रहनकुा साथै यहााँ थपु्रै अन्त्तराहिय 
स्तरका होटलहरू पतन भन।् प्रस्ताहवत होटलको तनमाफण तथा सञ्चालनले यस क्षेरको पयफटन 
तबकासमा उल्लेिनीय योगदान परु् याउने देजिन्त्भ। 
 

ग. रािस्व सङ्कलन 
होटल सञ्चालनबाट स्थानीय तनकाय र संघीय सरकारको रािस्वमा वहृद्ध हनु्त्भ भन े होटल 
वरपरका मातनसहरूलाई पसलहरू र हस्तकला (स्थानीय सांस्कृततक कलात्मक सामग्री) 
बिारहरू सञ्चालन गने अवसर प्रदान गदफभ र ततनीहरूलाई िीहवकोपािफन गनफ मद्दत गदफभ। 
कमफचारीको रूपमा कायफरत स्थानीयले आफ्नो िीहवका चलाउने अवसर पाएका भन।् िसले 
स्थानीय अथफव्यवस्था वहृद्ध गनफ मद्दत गदफभ। त्यस्तै सहुविािनक होटलको सञ्चालनले देशलाई 
पयफटनबाट आय आिफन गनफ लाभाजन्त्वत गदफभ। 

 
घ.  सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय समदुायका लातग गररन ेसहयोग 

प्रस्ताहवत होटलले सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय समदुायका लातग सहयोगको 
गततहवतिहरू गनेभ। प्रस्तावकले िेरै सामाजिक कायफक्रम, िागरूकता अतभयान तथा पयाफवरण 
संरक्षण अतभयान, आददका लातग बिेट हवतनयोिन गनेभ। त्यस्ता कायफक्रमहरूमा स्वास््य, 
जशक्षा, पानी आपूततफ र सरसर्ाइ, िातमफक र सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण गनफ सहयोग, नजिकको 
पहुाँच सडकहरूको ममफतका लातग लागत हवतनयोिन आदद हनु सक्नेभन।्  
 
७.२ नकारात्मक प्रभाव 
७.२.१  भौततक वातावरण  

अ. तनमाफण चरण 
क. भ-ूउपयोग प्रयोगमा पररवतफन 

यस होटलको भवन तनमाफण गररने िग्गा िाली ितमन रहेको भ, िनु हाल हेलीप्याडको रूपमा 
प्रयोग गररन्त्भ। भवनको तनमाफणले यस क्षेरको भतूम प्रयोगको ढााँचा पररवतफन गदफभ। यस 
प्रभावलाई पररमाणमा न्त्यून, स्थानीय र मध्यमकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
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ि. वाय ुप्रदूषण 
तनमाफण चरणको अवतिमा वायकुो गणुस्तरमा सम्भाहवत प्रभावहरू िलुो र तनमाफण स्थलमा र 
वरपर उत्पन्न हनुे ग्यासका कारण हनु सक्भन।् साइट जक्लयरेन्त्स, तनमाफण उपकरणहरूको 
प्रयोगबाट उत्पन्न हनुे िलुो वाय ुप्रदूषणको प्रमिु अंश हो। त्यस्तै तनमाफण सामग्रीहरू ढुवानी 
गनफ आवश्यक सवारी सािनहरू, तनमाफण उपकरणहरूको सञ्चालन िस्तै कन्त्क्रीटको तमश्रण, 
ब्याजचङ्ग प्लान्त्ट्स, भाइबे्रटरहरू इत्याददले वाय ु उत्सिफन बढाउने अपेक्षा गररएको भ। यस 
प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण 
गररएको भ। 
 

ग. िल प्रदूषण 
सतह र भतूमगत पानी प्रदूषण तनमाफणको क्रममा हनुे प्रमिु प्रभावहरू हनु।् तनमाफण जशहवर, 
सामान भण्डारण गने ठाउाँ (Stock Piling site) ब्याजचङ्ग प्लान्त्ट, तमश्रण क्षेरबाट र्ोहोर पानी 
उत्पादन हनु्त्भ। त्यस्तै, प्रयोग गररएको ईन्त्िन इत्याददले र्ोहोर पानीको प्रवाहमा तेल र ग्रीि 
सामग्री बढाउन सक्भ। सबै तनमाफण सम्बन्त्िी गततहवतिहरू संलग्न तनमाफण साइटमा सीतमत हनुे 
भएकोले पानीको स्रोतमा कुनै ठुलो असर नहनुे अनमुान भ। साथै ठोस र्ोहोर सङ्कलन गने 
ठााँउबाट पतन पानी चहुहएर दगुफन्त्ि रै्तलने सम्भावना रहन्त्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, 
पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

घ. ध्वतन प्रदूषण 
ध्वतन प्रदूषण तनमाफण कायफमा हनुे मखु्य प्रदूषणहरू मध्ये एक मातनन्त्भ। उच्च ध्वतनले सामान्त्य 
रूपमा मौजिक कुराकानी र तनद्रामा प्रभाव पादफभ। हवतभन्न तनमाफण गततहवतिहरूको कारण 
प्रस्ताहवत होटल क्षेरको भेउभाउमा ध्वतन प्रदूषण हनु सक्नेभ। त्यस्तै तनमाफण सामग्रीका 
ढुवानीका लातग प्रयोग हनुे तनमाफण सवारीहरूले पतन आयोिना क्षेरमा आवाि बढाउाँभन।् यस 
प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा 
वगीकरण गररएको भ। 
 

ङ. पानीको माग र िपत 
प्रस्ताहवत आयोिनाको तनमाफणका लातग र्ाउण्डेशन, कजन्त्क्रहटंग, पिाफलको तनमाफण आददका 
क्रममा दैतनक १०,००० तलटर पानी चाहहने अनमुान गररएको भ। पानीको माग र िपत पूरा 
गनफ महुानको पानी प्रयोग गररनेभ र हपउने पानीका लातग प्रशोतित पानीको प्रयोग गररनेभ, 
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िसको कारण यी स्रोतहरूमा दबाव हनु्त्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, 
स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

च. ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन 
तनमाफण चरणको अवतिमा ठोस र्ोहोरहरू िस्तै इट्टाका टुक्राहरू र टुटेको टाइलहरू, तनमाफण 
सामग्री िस्तै बालवुा, तसमेन्त्ट र प्याहकंग सामग्री, र्नीचर सेटअपबाट काठको टुक्राहरू र िलुो, 
पेन्त्ट, PVC र र्लाम स्क्राप आदद हनु।् यस्ता र्ोहोरहरूको अप्रबजन्त्ित व्यवस्थापनले क्षेरको 
सौन्त्दयफलाई असर गनफ सक्दभ भने कामदारहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्भ। त्यस्तै तनमाफण 
चरणमा तरल र्ोहोरको रूपमा बालवुा तमजश्रत पानी, शौचालयबाट तनस्कने पानी आदद हनु।् 
यी तरल पदाथफको अप्रबजन्त्ित व्यवस्थापनले भतूमगत पानी र नजिकैको पानीको स्रोतमा प्रदूषण 
हनु सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

भ. अतिक ऊिाफ आवश्यकता 
तनमाफण चरणको बित ऊिाफ िपत अतिक हनु सक्भ। तडिेल िेनरेटर र सवारीसािनका लातग 
तडिेलको िपत, प्रशासतनक ऊिाफ उपभोग, आदद तनमाफण चरणमा ऊिाफ िपतका प्रमिु स्रोतहरू 
हनु।् यसले स्थानीय ऊिाफ आपूततफमा दबाब ददने उच्च ऊिाफ िपत गदफभ। यस प्रभावलाई 
प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको 
भ। 
 

ि. प्रकोपसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
तनमाफण चरणको अवतिमा भकूम्प, आगलागी र इलेजक्ट्रक सटफ सहकफ ट िस्ता आपतले कामदारहरू 
र तनमाफण साइटसाँगैका नजिकका क्षेरहरूमा असर पानफ सक्भ। हवद्यतुीय सटफ सहकफ ट वा तनमाफण 
चरणमा कामदारहरूको लापरवाहीको कारण आगोको िोजिम हनु सक्भ। यस प्रभावलाई 
अप्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण 
गररएको भ। 
 

झ. हवद्यमान पूवाफिारमा प्रभाव 
भतूमगत तल्ला तनमाफण गदाफ हनु सक्ने असर तथा िग िन्त्दा तनस्कने माटोको अनजुचत 
व्यवस्थापनले तभमेकी पूवाफिारहरूमा प्रभाव पनफ सक्भ। तनमाफण गततहवतिले कामदारको सरुक्षा, 
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भबूनौट तथा यस क्षेरमा अवजस्थत पूवाफिारहरूलाई असर गनफ सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष 
प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत देजि स्थानीय र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण 
गररएको भ। 
 

ञ. तनमाफण सामग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी चनुौती 
तनमाफण चरणमा आवश्यक हनुे हवतभन्न तनमाफण सामग्रीको अव्यवजस्थत ढुवानी तथा व्यवस्थापनले 
होटल पररसर तथा वरपर रहेका बातसन्त्दाहरूलाई असर पनफ सक्दभ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष 
प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान हवशेषदेजि स्थानीय र अल्पकालीन अवतिको रूपमा 
वगीकरण गररएको भ। 
 

आ. सञ्चालन चरण 
क. ठोस र्ोहोर उत्पादनसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 

होटलको ठोस र्ोहोर प्राय: दईु हकतसम (िैहवक र अिैहवक) को हनु्त्भ। त्यस्ता र्ोहोरहरूमा 
िानाको र्ोहोर, कागिको र्ोहोर र उपभोक्ता प्याकेजिंग र्ोहोर हनु्त्भन,् िसमध्ये बहसंुख्यक 
िैहवक र्ोहोर हनु्त्भ। पाहनुाहरूको र्ोहोर बाहेक, भान्त्साको र्ोहोर होटलको कुल र्ोहोरको 
सबैभन्त्दा ठुलो अंश हो। प्रशासतनक र हाउसकीहपंग हवभागबाट उत्पन्न भएको र्ोहोरहरू कागि, 
रु्टेका भााँडा तथा शीशा, लगुा र टायल आदद हनु।् होटल पूणफ सञ्चालनको क्रममा कुहहने र 
नकुहहने र्ोहोर गरी कुल ३३३.६ के.िी. र्ोहोर उत्पादन हनुसक्ने आकलन गररएको भ। 
यी बाहेक आवतिक ममफत गदाफ टुहक्रएको वा प्रयोग गररएको लाइट बल्ब (सीएर्एल वा 
एल.ई.डी. बल्ब), प्रयोग गररएको ब्याट्री आदद अपेजक्षत गररन्त्भ, िनु सामान्त्यता िोजिमपूणफ 
हनु्त्भ। त्यस्ता र्ोहोरहरूको अप्रबजन्त्ित व्यवस्थापनले कमफचारीहरू र वरपरको वातावरणलाई 
हवतभन्न तररका िस्तै: अहप्रय दृश्य, नराम्रा गन्त्ि र संक्रतमत रोगहरूको प्रसार आददले असर गनफ 
सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

ि. तरल र्ोहोर उत्पादनसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
होटलबाट उत्पन्न हनुे प्राथतमक अिफ-ठोस र तरल र्ोहोर शौचालय र बाथरूमबाट हनु ्। साथै 
भइँु र भान्त्सा सर्ा गदाफ पतन र्ोहोर पानी उत्पन्न हनु्त्भ। यस र्ोहोर पानीको हवशेषता 
moderate total solid, उच्च biological oxygen demand र रोग तनम्त्याउने शौचालयको 
प्रवाहहरू हनु।् कालो पानी (शौचालयबाट) र नहुाउने,  िनुे र सर्ा गने िैरो पानीको संयकु्त 
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सङ्कलनले संक्रतमत नभएको सम्पूणफ र्ोहोर पानीलाई दूहषत पाभफ। यस्तो र्ोहोर पानीको 
अप्रबजन्त्ित हवसिफनले TS को वहृद्ध,  BOD को मारा वहृद्ध र रोगिनक संदूषणको कारण िल 
प्रदूषण हनु सक्भ। ढल तनकास पाइपको चहुावटको कारण कालो पानी (Black Water)ले 
ितमनको पानी पतन दूहषत गनफ सक्दभ। यस बाहेक, तरल र्ोहोरको अप्रबजन्त्ित हवसिफनले 
नजिकैको नदीमा र्ोहोर पगु्न सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, 
स्थानीयमा तसमीत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 

 

ग. वाय ुप्रदूषण 
होटलको गततहवतिहरूले कुनै पतन प्रकारको प्रमिु वाय ु प्रदूषकहरू उत्सिफन गदैन। यद्यहप 
तडिेल िेनरेटरहरूको प्रयोगले वाय ुप्रदूषकहरू िस्तै Sulfur dioxide (SO2),  Nitrogen oxides 

(NOX) and particulate matters (PM) उत्सिफन हनु सक्भन।् यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, 
पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 

 
घ. उच्च पानी उपभोगसाँग सम्बजन्त्ित प्रभावहरू  

होटलमा पानी प्रायः सेनेटरी प्रयोिनका लातग, नहुाउन,े भान्त्सामा प्रयोग, हपउने पानी र सर्ाइ 
आददका लातग िपत हनु्त्भ। होटललाई हवतभन्न प्रयोिनको लातग दैतनक आिारमा ५०,००० 
तलटर पानीको आवश्यकता पदफभ। महुानको पानी प्रयोग गनुफपने भएकोले महुानको पानी सकु्न 
सक्ने सम्भावना देजिन्त्भ, िसको कारण स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई पानीको अभाव हनु सक्भ। 
यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, स्थानीयमा तसमीत र दीघफकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

ङ. िल प्रणाली व्यवस्थापन 
आकाशे पानी तनकासको अपयाफप्त व्यवस्थाको कारण होटल पररसरमा पानी िम्ने समस्या हनु 
सक्भ। ितमनको सतह बन्त्द हनुकुा कारण पानी ितमन तभर पस्न सक्दैन र पानी तनकासी 
कुलोमा पानीको चाप बढाउाँभ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, स्थानीयमा 
तसमीत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

च. उच्च ऊिाफ िपत 
सञ्चालन चरणको बित ऊिाफ िपत अतिक हनुे आशा गररन्त्भ। पानी तताउने प्रणाली, 
वातानकूुलन प्रणाली, पम्पहरूको सञ्चालन, हहट पम्प र अन्त्य उपकरणहरू, तडिेलको िेनरेटर 
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र सवारीसािनका लातग तडिेलको िपत, प्रशासतनक ऊिाफ उपभोग, आदद यस होटलमा ऊिाफ 
िपतका प्रमिु स्रोतहरू हनु।् यसले स्थानीय ऊिाफ आपूततफमा दबाब ददने उच्च ऊिाफ िपत 
गदफभ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्ययम, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

भ. प्रकोपसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
प्रस्ताहवत होटल सञ्चालन चरणमा भकूम्प र आगो लाग्न सक्न ेघटनाहरू पररकल्पना गररएको 
सम्भाहवत प्रकोप हो। तबिलुी सटफ सहकफ ट वा पाहनुाहरू र स्टार्को लापरवाहीको कारण 
आगोको िोजिम हनु सक्भ। यस होटलले प्रस्ताहवत भवनहरू भकूम्प प्रततरोिात्मक तडिाईनलाई 
(राहिय भवन संहहताका अनसुार) ध्यानमा राजि तनमाफण गनेभ। यस प्रभावलाई अप्रत्यक्ष 
प्रकृततको, पररमाणमा उच्च, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

ि. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्त्िी समस्या 
सञ्चालन चरणको बित पाहनुा र व्यजक्तहरूको बहावको कारण ट्राहर्क घनत्व बढ्भ। थप 
रूपमा, सडक साइड पाहकफ ङ्गको कारण सडकमा ट्राहर्क िाम हनु्त्भ र पैदलयारीमा असर पनफ 
सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

झ. ध्वतन प्रदूषण 
प्रस्ताहवत होटलको हवतभन्न गततहवतिहरू िस्तै बढेको मानवीय अन्त्तरहक्रया, िेनेरेटर र पम्पहरूको 
सञ्चालनका कारण हवतभन्न आवाि स्रोतहरू उपजस्थत भन।् आवाि उत्सिफक स्रोतहरूको लातग 
उपयकु्त स्थानको भनौटले ध्वतनको स्तरलाई कम गनफ सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, 
पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ।  
 
७.२.२ िैहवक वातावरण 

अ. सञ्चालन चरण 
क.  प्रस्ताहवत होटलको पररतिमा हररयालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन  

होटल पररसरतभर प्रस्तावकले वरपर रूि लगाएर हररयाली कायम गरररहेको भ र भहवष्यमा 
पतन हररयालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने प्रततबद्धता गदफभ। यद्यहप व्यवस्थापनको अभावले 
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प्रस्ताहवत होटल पररतिमा हररयाली गमु्न सक्भ। यस प्रभावलाई पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र 
दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ।  
 
७.२.३ सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 

अ. तनमाफण चरण 
क. कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्वास््यको िोजिम 

तनमाफण चरणको बित उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले 
कामदारहरूलाई शारीररक रूपमा हातन परु् याउन सक्भ। हवतभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोग गदाफ 
सामान्त्य चोट पटक देजि तलएर घातक समेत हनुे सम्भावना रहेको भ। असरुजक्षत हपउने पानी, 
सरसर्ाइ अवस्थाले थप सरूवा रोगहरूको िोजिम बढाउन सक्भ। पेन्त्ट, ग्रीि, डस्टिस्ता 
ितरनाक सामग्रीको दीघफकालीन िोजिमले श्वास सम्बन्त्िी रोग, टाउको दखु्न ेर काम गने दक्षता 
घटाएर कमफचारीहरूलाई िोजिम थप्न सक्भ। जचप्लो भइँु र इलेक्ट्रोकु्रशनका कारण 
तनमाफणकमीहरूलाई चोटपटक लाग्ने सम्भावना रहेको भ। यस प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, 
स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ।  
 

ि. बालबातलकाको श्रम शोषण तथा ज्यालामा गररन ेभेदभाव 
प्रस्ताहवत होटल तनमाफणको बित बालबातलकाहरूलाई काममा लगाई बालबातलकाको श्रम शोषण 
पतन हनु सक्भ। यसका कारण बालबातलकाहरूको मानतसक तथा शारीररक स्वास््यमा हातन 
पनफ सक्भ, िनु सामाजिक वा नैततक रूपमा हातनकारक हनु्त्भ। तनमाफण साइटहरूमा दैतनक 
ज्यालामा भेदभाव हनु सक्भ। महहला कामदारहरूलाई कम पाररश्रतमक र परुुष समकक्षको 
तलुनामा ज्यालाको भकु्तानीमा भेदभाव हनु सक्भ। यस प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा 
सीतमत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

ग. कायफस्थलमा हनु ेयौन िन्त्य दवु्यफवहार 
तनमाफण चरणको बेला कायफस्थलमा िो कोहीसाँग यौनिन्त्य दवु्यफवहार हनुे सम्भावना रहेको भ। 
यस प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा सीतमत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण 
गररएको भ। 
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घ. संक्रामक रोगहरूबाट पनफ सक्न ेप्रभाव 
तनमाफण चरणको बेला कमफचारीहरूको लापवाफहीको कारण कोतभड तथा अन्त्य महामारीहरू रै्तलन 
सक्भ। यस प्रभावलाई पररमाणमा मध्यम, स्थानीयमा सीतमत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा 
वगीकरण गररएको भ। 
 

ङ. स्थानीयवासीहरूको गनुासो 
तनमाफण चरणमा हनुे हवतभन्न प्रकारका प्रभावहरू िस्तै वाय ुतथा ध्वतन प्रदूषण, र्ोहोर व्यवस्थापन, 
ट्राहर्क िाम आददका कारण यस क्षेरका स्थानीयवासीहरुको गनुासो हनु सक्भ। यस प्रभावलाई 
पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र अल्पकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ।  
 

आ. सञ्चालन चरण 
क. व्यवसायिन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््यको िोजिम 

हवतभन्न कारकहरू िस्तै उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले प्रस्ताहवत 
होटलतभर काम गनेहरूलाई शारीररक रूपमा हातन परु् याउन सक्भ। कामदारहरूमा हवतभन्न 
स्वास््य प्रभावहरू देजिन सक्भ, हवशेष गरी भान्त्सा िस्ता हवभागहरूमा तबिलुीबाट संचातलत 
उपकरणहरू तथा र्लरू्ल र तरकारीहरू काट्न अत्यन्त्तै िाररलो चक्कुको प्रयोग गररन्त्भ िस्को 
कारण िल्ने, काहटने, आदद हनु सक्भ। मेशीनरी, पम्प र िेनरेटर अपरेटरहरू िस्ता उच्च 
आवाि क्षेरमा काम गरररहेका कमफचारीहरूलाई उच्च स्तरको आवाि र इलेक्ट्रोकु्रसनले प्रभाव 
पनफ सक्भ। र्ोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न कमफचारीहरूलाई संक्रतमत रोगहरू लाग्न सक्भ। 
अन्त्य स्वास््य िोजिमहरू भान्त्सा तभर ग्यााँस तबस्र्ोट, जचप्लो भ ुाँईको कारण दघुफटना आदद हनु 
सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको 
रूपमा वगीकरण गररएको भ।  
 

ि. प्रस्ताहवत होटलतभर र वरपर क्षरेको स्वास््य तथा सरसर्ाइ  
प्रस्ताहवत होटलबाट उत्पन्न हनुे कुहहन ेर नकुहहने र्ोहोरको अप्रबजन्त्ित व्यवस्थापनले वरपरको 
वातावरण प्रदूहषत गनफ सक्भ। कुहहन ेर्ोहोरको अप्रबजन्त्ित व्यवस्थापन वा भण्डारणले दगुफन्त्ि 
बढाउन सक्दभ। लामिटेु्ट, जझंगा िस्ता रोग तनम्त्याउन सक्ने हकराहरूको लातग अनकूुल 
वासस्थान प्रदान गनफ सक्भ र यसले सामदुाहयक स्वास््यलाई असर गनफ सक्भ। र्ोहोर पानी 
पाइपको चहुावट र ढल तनकासको अनजुचत व्यवस्थाले वरपरको वातावरण तबगानफ सक्भ र यदद 
त्यस्तो चहुावट भतूमगत पानीको स्रोतमा पगु्यो भने ितमनको पानीलाई दूहषत पारी यसले 
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समदुायको स्वास््यलाई असर गनफ सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, 
स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

ग. कायफस्थलमा हनु ेयौन िन्त्य दवु्यफवहार 
सञ्चालन चरणको बेला कायफस्थलमा िो कोहीसाँग यौनिन्त्य दवु्यफवहार हनुे सम्भावना रहेको भ। 
यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान हवशेषमा सीतमत र दीघफकालीन 
अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

घ. संक्रामक रोगहरूबाट पनफ सक्न ेप्रभाव 
कमफचारीहरू तथा पाहनुाहरूको लापवाफहीको कारण कोतभड तथा अन्त्य महामारीहरू रै्तलन 
सक्भ। यस प्रभावलाई प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान हवशेषमा सीतमत र 
दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ। 
 

ङ. आगन्त्तकुहरूको सरुक्षा 
होटल पररचालनको बेलामा ठुलो संख्यामा पाहनुा र पयफटकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्त्भ। 
त्यहााँ व्यजक्तगत सामान, ग्यािेटहरू आगन्त्तकुहरूबाट र कमफचारीहरूबाट समेत पतन चोरी हनुे 
सम्भावना हनु सक्भ। रेषु्टरेण्टमा मददरापानले सामान्त्य बहस र झगडा तनम्त्याउन सक्भ। 
त्यसैले प्रस्ताहवत होटल पररसर वररपरर सरुक्षा प्रभाव उच्च रहेको भ। यस प्रभावलाई अप्रत्यक्ष 
प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको भ।  
 

च. िाद्यान्न गणुस्तर 
होटलद्वारा आपूततफ गररने िाना स्वस्थ भएमा यसले स्वास््यमा कुनै प्रततकूल प्रभाव पाने भैन। 
होटलको कमफचारीहरूलाई यस हवषयमा सचेत बनाएर यसलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्था गनफ 
सहकन्त्भ। अस्वच्भ िाना, सर्ाइ अवस्था, म्याद सहकएको कच्चा िाद्य सामग्रीको प्रयोगले 
िाद्यान्न र सरसर्ाइको गणुस्तरलाई चनुौती ददन सक्भ र उपभोक्ताहरुलाई गम्भीर असर पाभफ। 
पररकजल्पत प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थान हवशेषमा सीतमत र दीघफकालीन 
अवतिको रूपमा जचतरत गररएको भ। 
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भ. बह ुिातीयता, संस्कृतत, िमफका व्यजक्तहरूको प्रवाह 
होटलले सेवा परु् याउने पाहनुा र पयफटकहरु हवतभन्न िातत, संस्कृतत र िमफबाट आएका हनु्त्भन ्
र होटलका कमफचारीहरू पतन हवतभन्न िातत, संस्कृतत र िमफबाट आएका हनु्त्भन।् यस सन्त्दभफमा 
सानो भलर्ल र झगडा अपेजक्षत हनु्त्भ साथै रेषु्टरेण्टमा मददरापानले सामान्त्य बहस र झगडा 
तनम्त्याउन सक्भ। साथै यस्तो अवस्थामा यौन दवु्यफवहारको पतन सम्भावना रहेको हनु्त्भ। यस 
प्रभावलाई अप्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा न्त्यून, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा 
वगीकरण गररएको भ।  

 
ि. स्थानीयवासीको गनुासो 

होटल सञ्चालनको क्रममा अप्रबजन्त्ित र्ोहोरमैला व्यवस्थापन, उच्च ध्वतनको स्तर र अव्यवजस्थत 
सवारी सािन पाहकफ ङ्गका कारण स्थानीयवासीहरूमा गनुासो उत्पन्न हनु सक्भ। यस प्रभावलाई 
प्रत्यक्ष प्रकृततको, पररमाणमा मध्यम, स्थलगत र दीघफकालीन अवतिको रूपमा वगीकरण गररएको 
भ। 
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तातलका 30: सकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन 

िम्
मा
 अं

क 

मह
त्व
 

प्रकृ
तत 

परर
मा
ण 

सी
मा
 

सम
या
वति

 

क. तनमाफण चरण 
१ रोिगारीको अवसर  स्थानीय व्यजक्त र अन्त्यलाई रोिगारीको अवसर 

 स्थानीय अथफव्यवस्थामा वहृद्ध 

 

D 

Mo 

(२०) 

L 

(२०) 

LT 

(२०) 

६० मध्यम 
महत्व 

ि. सञ्चालन चरण 
१ रोिगारीको अवसर  स्थानीय व्यजक्त र अन्त्यलाई रोिगारीको अवसर 

 स्थानीय अथफव्यवस्थामा वहृद्ध 

D Mo 

(२०) 

L 

(२०) 

LT 

(२०) 

६० मध्यम 
महत्व 

२ पयफटन हवकास  आन्त्तररक तथा अन्त्तराफहिय पयफटकहरूको आगमन D Mo 

(२०) 

L 

(२०) 

LT 

(२०) 

६० मध्यम 
महत्व 

३ रािस्वमा वृहद्ध  स्थनीय तनकायमा वषेनी ततररने रािस्व D Mo 

(२०) 

L 

(२०) 

LT 

(२०) 

६० मध्यम 
महत्व 

४ सामाजिक उत्तरदाहयत्व 
अन्त्तगफत स्थानीय 
समदुायका लातग गररन े
सहयोग 

 होटलले सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय समदुायका लातग 
सहयोगको गततहवतिहरू गनेभ 

 स्वास््य, जशक्षा, पानी आपूततफ र सरसर्ाइ, िातमफक र सांस्कृततक 
सम्पदा संरक्षण गनफ सहयोग, नजिकको पहुाँच सडकहरूको ममफतका 
लातग लागत हवतनयोिन गनेभ 

D Mo 

(२०) 

L 

(२०) 

LT 

(२०) 

६० मध्यम 
महत्व 
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तातलका 31: नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन 

क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन 

िम्
मा
 अं

क 

मह
त्व
 

प्रकृ
तत 

सी
मा
 

परर
मा
ण 

सम
या
वति

 

क. भौततक वातावरण 
तनमाफण चरण 

१ भ-ूउपयोगमा पररवतफन  यो एक अवजशष्ट प्रभाव हो। 
D L 

(20) 
Mi 

(10) 
MT 

(10) 40 
न्त्यून 
महत्व 

२ वाय ुप्रदूषण 
 तनमाफण मेजशनरीहरू तथा तनमाफण वाहनहरूबाट SO2, NOx, PM 

िस्ता प्रदूषक उत्सिफन। 
D 

SS 
(10) 

Mi 
(10) 

ST 
(5) 25 

न्त्यून 
महत्व 

३ िल प्रदूषण 

 तनमाफण जशहवर, सामान भण्डारण गने ठाउाँ, ब्याजचङ्ग प्लान्त्ट, 
तमश्रण क्षेरबाट र्ोहोर पानी उत्पादन हनु्त्भ। त्यस्तै, प्रयोग 
गररएको ईन्त्िन इत्याददले र्ोहोर पानीको प्रवाहमा तेल र ग्रीि 
सामग्री बढाउन सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
ST 
(5) 25 

न्त्यून 
महत्व 

४ ध्वतन प्रदूषण 
 तनमाफण मेजशनरी तथा उपकरणहरूको सञ्चालनबाट ध्वतनको 

स्तर बढ्न सक्भ। 
D 

SS 
(10) 

Mo 
(20) 

ST 

(5) 35 
न्त्यून 
महत्व 

५ पानीको माग र िपत 
 तनमाफणको आवश्यकता पूरा गनफ प्रतत ददन कररब १०,००० 

तलटर पानी चाहहने अनमुान गररएको भ। 
D 

SS 
(10) 

Mi 
(10) 

ST 
(5) 25 

न्त्यून 
महत्व 
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६ 
ठोस तथा तरल र्ोहोर 
व्यवस्थापन 

 ठोस र्ोहोरहरू िस्तै इट्टाका टुक्राहरू र टुटेको टाइलहरू, 
तनमाफण सामग्री िस्तै बालवुा, तसमेन्त्ट र प्याहकंग सामग्री, 
र्नीचर सेटअपबाट काठको टुक्राहरू र िलुो, पेन्त्ट, PVC र 
र्लाम स्कै्रप आददले उपद्रव पैदा गनफ सक्भ। 

 तरल र्ोहोरको रूपमा बालवुा तमजश्रत पानी, शौचालयबाट 
तनस्कने पानी आददले भतूमगत पानी र नजिकैको पानीको 
स्रोतमा प्रदूषण हनु सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
ST 
(5) 25 

न्त्यून 
महत्व 

७ अतिक ऊिाफ आवश्यकता 
 तडिेल िेनरेटर र सवारीसािनका लातग तडिेलको िपत, 

प्रशासतनक ऊिाफ उपभोग, आददले तनमाफण चरणमा उच्च ऊिाफ 
िपत गदफभ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 

८ प्रकोपसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
 भकूम्प, आगलागी र इलेजक्ट्रक शटफ सहकफ ट िस्ता आपतले 

श्रतमकहरू र तनमाफण स्थलसाँगैका नजिकका के्षरहरूमा असर 
पानफ सक्भ। 

I 
SS 

(10) 
H 

(60) 
ST 
(5) 75 

उच्च 
महत्व 

९ हवद्यमान पूवाफिारमा प्रभाव 
 भतूमगत तल्ला तनमाफण गदाफ हनु सक्ने असर तथा िग िन्त्दा 

तनस्कने माटोको अनजुचत व्यवस्थापनले तभमेकी पूवाफिारहरूमा 
प्रभाव पनफ सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) ३5 

उच्च 
महत्व 
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 तनमाफण गततहवतिले कामदारको सरुक्षा, भबूनौट तथा यस 
क्षेरमा अवजस्थत पूवाफिारहरूलाई असर गनफ सक्भ। 

१० 
तनमाफण सामग्रीको ढुवानी तथा  
व्यवस्थापन सम्बन्त्िी चनुौती 

 तनमाफण सामग्रीको अव्यवजस्थत ढुवानी तथा व्यवस्थापनले 
होटल के्षर पररसर तथा वरपर रहेका बातसन्त्दाहरूलाई वाय ु
प्रदूषण, ध्वतन प्रदूषण हनु सक्भ। 

 दघुफटना भई मानवीय तथा िनिनको क्षतत हनु सक्भ। 
 तनमाफण सामग्रीको अवैि व्यापार बढ्न सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 

(20) 
ST 
(5) 35 

न्त्यून 
महत्व 

सञ्चालन चरण 

१ 
ठोस र्ोहोर उत्पादनसाँग 
सम्बजन्त्ित प्रभाव 

 होटल पूणफ पररचालनको क्रममा ३३३.६ के.िी. र्ोहोर 
प्रततददन उत्पन्न हनुे अनमुान गररएको भ। 

 अहप्रय दृश्य, नराम्रा गन्त्ि, रोग भेक्टरमा बढाव र संक्रतमत 
रोगहरूको प्रसार। 

 टुहक्रएको वा प्रयोग गररएको लाइट बल्ब (एल.ई.डी र 
सी.एर्.एल), प्रयोग गररएको ब्याट्री आदद अपेजक्षत गररन्त्भ 
िनु सामान्त्यतया िोजिमपूणफ हनु्त्भ। 

D 
SS 

(10) 
H 

(60) 
LT 

(20) 90 
उच्च 
महत्व 

२ 
तरल र्ोहोर उत्पादनको 
कारण िल प्रदूषण 

 ढल पाइपको चहुावटको कारण भतूमगत िल प्रदूषण। D 
L 

(20) 
H 

(60) 
LT 

(20) 100 
उच्च 
महत्व 
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 तरल र्ोहोरको अप्रबजन्त्ित व्यवस्थापनले नजिकैको नदी 
प्रदूहषत हनु सक्भ। 

३ वाय ुप्रदूषण 
 सवारी सािन र तडिेल िेनेरेटरको सञ्चालनबाट सल्र्र 

डाइअक्साईड (SO2), नाइट्रोिन अक्साईड (NOx) र कण 
वस्त ु(PM) िस्ता वाष्पीय प्रदूषकहरू उत्सिफन हनु सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 
न्त्यून 
महत्व 

४ 
उच्च पानी उपभोगसाँग 
सम्बजन्त्ित प्रभावहरू 

 होटल सञ्चालनको क्रममा प्रतत ददन ५०,००० तलटर पानी 
आवश्यक हनुे अनमुान गररएको भ। 

 महुानको पानी प्रयोग गने योिना रहेको भ, िसको कारण 
महुानको पानी सकु्न सक्भ। 

D 
L 

(20) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 50 
मध्यम 
महत्व 

५ िल प्रणाली व्यवस्थापन 

 आकाशे पानी तनकासको अपयाफप्त व्यवस्थाको कारण  होटल 
पररसरमा पानी िम्न ेसमस्या हनु सक्भ। 

 ितमनमा pavement गदाफ पानी ितमन तभर पस्न सक्दैन  र 
पानी तनकासीमा समस्या बढ्न सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 
न्त्यून 
महत्व 

६ उच्च ऊिाफ िपत 
 होटलमा प्रयोग हनुे हवतभन्न उपकरणहरू िस्तै पानी तताउने 

र तान्ने पम्प, वातानकूुलन प्रणाली, प्रकाश प्रणाली, पम्पहरूको 
सञ्चालन आददबाट उच्च ऊिाफ िपत हनु्त्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 

(20) 50 
मध्यम 
महत्व 
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७ प्रकोपसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
 आगलागी र भकूम्प िस्ता आपतकालीन घटनाहरूमा मानवीय 

र िनिनको क्षतत हनुे सम्भावना हनु्त्भ। 
I 

SS 
(10) 

H 

(60) 
LT 

(20) 90 
उच्च 
महत्व 

८ 
यातायात व्यवस्थापन 
सम्बन्त्िी समस्या 

 िेरै सवारीसािनको आवतिावतको कारण ट्राहर्क िाम र 
ट्राहर्क दघुफटनाहरू हनुे सम्भावना हनु्त्भ। 

 अव्यवजस्थत सडक पाहकिं ङको कारण पैदल यारीहरू र अन्त्य 
आगन्त्तहुरूलाई समस्या हनु सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 
न्त्यून 
महत्व 

९ ध्वतन प्रदूषण 
 मानवीय हक्रयाकलाप तथा सवारी सािनको गततहवति र तडिेल 

िेनेरेटरको सञ्चालनले उच्च ध्वतन उत्पन्न हनु्त्भ  
D 

SS 
(10) 

Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 
न्त्यून 
महत्व 

ि. िैहवक वातावरण 
सञ्चालन चरण 

१ 
होटलको पररतिमा 
हररयालीको संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

 व्यवस्थापनको अभावले होटल पररतिमा हररयाली गमु्न सक्भ। D 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 
न्त्यून 
महत्व 

ग. सामाजिक, आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 
तनमाफण चरण 

१ 
कामदारहरूको सरुक्षा तथा 
स्वास््यको िोजिम 

 उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणाली आददले 
कामदारहरूलाई शारीररक रूपमा हातन परु् याउन सक्भ।  

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 35 

न्त्यून 
महत्व 
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 हवतभन्न प्रकारको मेजशन प्रयोग गदाफ सामान्त्य चोट पटक देजि 
तलएर घातक समेत हनुे सम्भावना रहेको भ। 

 पेन्त्ट, ग्रीि, डस्टिस्ता ितरनाक सामग्रीको दीघफकालीन 
िोजिमले श्वास सम्बन्त्िी रोग, टाउको दखु्न ेर काम गने दक्षता 
घटाएर कमफचारीहरूलाई िोजिम थप्न सक्भ। 

 जचप्लो भइु ँ र इलेक्ट्रोकु्रशनका कारण तनमाफणकमीहरूलाई 
चोटपटक लाग्ने सम्भावना रहेको भ। 

२ 
बालबातलकाको श्रम शोषण 
तथा ज्यालामा गररने भेदभाव 

 बालबातलकाहरूलाई कुनै पतन हकतसमको कामहरू गराउने 
सम्भावना रहेको भ र बालबातलकाको शोषण पतन हनु सक्भ, 
िसको कारण बालबातलकाहरूको मानतसक तथा शारीररक 
स्वास््यमा हातन पनफ सक्भ, िनु सामाजिक वा नैततक रूपमा 
हातनकारक हनु्त्भ।  

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

D 
L 

(20) 
Mo 
(20) 

ST 
(5) 45 

मध्यम 
महत्व 

३ 
कायफस्थलमा हनु े यौन िन्त्य 
दवु्यफवहार 

 कायफस्थलमा िो कोहीसाँग यौन िन्त्य दवु्यफवहार हनु सक्भ। D 
L 

(20) 

Mo 
(20) 

ST 
(5) 

45 
मध्यम 
महत्व 
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४ 
संक्रामक रोगहरूबाट पनफ 
सक्ने प्रभाव 

 कमफचारीहरूमा कोतभड तथा अन्त्य महामारीबाट असर तथा 
प्रभाव पनफ सक्भ । 

D 
L 

(20) 

Mo 
(20) 

ST 
(5) 

45 
मध्यम 
महत्व 

५ स्थानीयवासीको गनुासो 
 वाय ुतथा ध्वतन प्रदूषण, र्ोहोर व्यवस्थापन र अव्यवजस्थत 

सवारी सािन पाहकफ ङ्गका कारण स्थानीयवासीहरूमा गनुासो 
हनु सक्भ। 

I 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

ST 

(5) 35 
न्त्यून 
महत्व 

सञ्चालन चरण 

१ 
व्यवसायिन्त्य सरुक्षा तथा 
स्वास््यको िोजिम 

 र्ोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न कमफचारीहरूलाई संक्रतमत 
रोगहरू लाग्न सक्भ। 

 उच्च तापक्रम, उच्च ध्वतन, कमिोर प्रकाश प्रणाली, आददले 
होटल तभर काम गनेहरूलाई शारीररक रूपमा हातन परु् याउन 
सक्भ। 

 उच्च आवाि के्षरमा काम गरररहेका कमफचारीहरूलाई उच्च 
स्तरको आवाि र इलेक्ट्रोकु्रसनले प्रभाव पनफ सक्भ 

 भान्त्सा तभर ग्यााँस तबस्र्ोट, जचप्लो भ ुाँईको कारण दघुफटना 
आदद हनु सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 
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२ 
होटल तभर र वरपर क्षेरको 
स्वास््य तथा सरसर्ाइ 

 कुहहने र्ोहोरको अप्रबजन्त्ित व्यवस्थापन  वा भण्डारणले दगुफन्त्ि 
बढाउन सक्दभ। लामिटेु्ट, जझंगा िस्ता रोग भेक्टरहरूको 
लातग अनकूुल वासस्थान प्रदान गनफ सक्भ र यसले सामदुाहयक 
स्वास््यलाई असर गनफ सक्भ। 

 र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट र ढल तनकासको अनजुचत 
व्यवस्थाले ितमनको पानीलाई दूहषत पानफ सक्भ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 

३ 
कायफस्थलमा हनु े यौन िन्त्य 
दवु्यफवहार 

 कायफस्थलमा िो कोहीसाँग यौन िन्त्य दवु्यफवहार हनु सक्भ। D 
SS 

(10) 

Mo 
(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 

४ 
संक्रामक रोगहरूबाट पनफ 
सक्ने प्रभाव 

 कमफचारी तथा पाहनुाहरूमा कोतभड तथा अन्त्य महामारीबाट 
असर तथा प्रभाव पनफ सक्भ । 

D 
SS 

(10) 

Mo 
(20) 

LT 

(20) 
50 

मध्यम 
महत्व 

५ आगन्त्तकुहरूको सरुक्षा 
 व्यजक्तगत सामान, ग्यािेटहरू चोरी हनुे सम्भावना रहन्त्भ। 
 मददरापानले सामान्त्य बहस र झगडा तनम्त्याउन सक्भ। 

I 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 
न्त्यून 
महत्व 

६ िाद्यान्न गणुस्तर 
 अस्वच्भ िाना, सर्ाइ अवस्था, म्याद सहकएको कच्चा िाद्य 

सामग्रीको प्रयोगले िाद्यान्न र सरसर्ाइको गणुस्तरलाई चनुौती 
ददन सक्भ र उपभोक्ताहरुलाई गम्भीर असर पाभफ। 

D 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 

(20) 50 
मध्यम 
महत्व 

७ 
बह ु िातीयता, संस्कृतत, 
िमफका व्यजक्तहरूको प्रवाह 

 मददरापानले सामान्त्य बहस र झगडा तनम्त्याउन सक्भ। 
 यौन दवु्यफवहारको पतन सम्भावना हनु सक्भ। 

I 
SS 

(10) 
Mi 

(10) 
LT 

(20) 40 
न्त्यून 
महत्व 
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क्र.स. मदु्दाहरू प्रभावहरू 

प्रभाव मूल्याङ्कन 

िम्
मा
 अं

क 

मह
त्व
 

प्रकृ
तत 

सी
मा
 

परर
मा
ण 

सम
या
वति

 

 होटल तभर होहल्ला र झगडा हनु सक्भ। 

८ स्थानीयवासीको गनुासो 
 अप्रबजन्त्ित र्ोहोरमैला व्यवस्थापन, उच्च ध्वतनको स्तर र 

अव्यवजस्थत सवारी सािन पाहकफ ङका कारण स्थानीयवासीहरूमा 
गनुासो 

I 
SS 

(10) 
Mo 
(20) 

LT 
(20) 50 

मध्यम 
महत्व 

 

प्रभाव, वातावण संरक्षण तनयमावली, २०७७ 

Magnitude (पररमाण) Extent (सीमा) Duration (समयाअवति) 
उच्च ६० क्षेरीय ६० ददघफकालीन २० 
मध्यम २० स्थानीय २० मध्यमकालीन १० 
न्त्यून १० स्थलगत १० अल्पकालीन ५ 

प्रभावको महत्व 
योगर्ल:  ४५ भन्त्दा कम: न्त्यून महत्व  ४५ देजि ७५: मध्यम महत्व  ७५ भन्त्दा बढी: उच्च महत्व 
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पररच्भेद ८ : प्रस्तावको कायाफन्त्वयनबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका 
हवषय 

 
आयोिनाबाट प्रभाहवत हनुे क्षेरको वातावरणीय अवजस्थतत, आयोिना कायाफन्त्वयन हवतिहरू तथा 
हक्रयाकलापहरूको अध्ययनबाट स्थानीय वातावरणमा पनफसक्ने नकारात्मक वातावरणीय 
प्रभावहरूको हवश्लषेणबाट प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू पहहचान गरी वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदनमा समावेश गररएको भ। यसरी वातावरणीय प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू सझुाउाँदा 
सम्भव भएसम्म प्रभाव हनु नददने वा प्रततरोिात्मक (Preventive Measure) र यदद यस्तो 
सम्भावना नरहेमा प्रभाव न्त्यूनीकरण गने वा सिुारात्मक उपाय (Corrective Measure) 

अवलम्बन गने र अजन्त्तम हवकल्पका रूपमा क्षततपूततफ प्रदान गने (Compensatory Measure) 

उपायलाई आत्मसात गररएको भ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाफन्त्वयनबाट हनुे सकारात्मक प्रभावहरूलाई 
बढोत्तरी गने हवषयलाई समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदनमा उल्लेि गररएको भ। 
यस प्रततवेदनमा उल्लेि भएका सम्पूणफ प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव 
बढोत्तरीकरण गने उपायहरूको अतनवायफ कायाफन्त्वयन गने दाहयत्व उल्लेि भएअनसुार आयोिना 
प्रस्तावक वा तनमाफण कम्पनीको हनुेभ। अध्ययन प्रततवेदनमा सकारात्मक प्रभावका बढोत्तरीकरण 
तथा नकारात्मक प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू, हवति, दाहयत्व तथा अनमुातनत बिेट समेत 
उल्लेि गरी तनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको भ। 
 
८.१ सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका हक्रयाकलाप 

अ. तनमाफण चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

सम्भव भएसम्म योग्यता, सीप र इच्भुकताको आिारमा रोिगारीका अवसरहरूको लातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूलाई प्राथतमकता ददइनेभ। वरपरका समदुायमा उपलब्ि दक्ष िनशजक्तको लातग 
स्थानीयलाई रोिगार तातलम उपलब्ि गराइनेभ।  
 

आ. सञ्चालन चरण 
क. रोिगारीको अवसर 

सम्भव भएसम्म योग्यता, सीप र इच्भुकताको आिारमा रोिगारीका अवसरहरूको लातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूलाई प्राथतमकता ददइनेभ। वरपरका समदुायमा उपलब्ि दक्ष िनशजक्तको लातग 
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स्थानीयलाई रोिगार तातलम उपलब्ि गराइनेभ। होटललाई सञ्चालन चरणको बित प्लम्बर, 
तबिलुी प्राहवतिक, प्लान्त्ट अपरेटर, व्यवस्थापन कमफचारी, सरुक्षा गाडफ र सर्ाइ कमफचारी िस्ता 
िनशजक्त आवश्यक पदफभ र यथासम्भव स्थानीय र नजिकको मण्डनदेउपरु नगरपातलकाको 
स्थानीय िनतालाई प्राथतमकता ददइनेभ। 
 

ि. पयफटन हवकास 
पयफटकहरूलाई सबै प्रकारका सहुविाहरू समयको माग अनसुार प्रदान गररन्त्भ। यसले पयफटन 
व्यवसाय बढाउन मद्दत परु् याउाँभ, िसले र्लस्वरूप राहिय र स्थानीय अथफव्यवस्था सिुार 
गदफभ। 
 

ग. रािस्व सङ्कलन 
होटल सञ्चालनबाट स्थानीय तनकायको रािस्वमा वहृद्ध हनु्त्भ भन ेहोटल वरपरका मातनसहरूलाई 
पसलहरू र हस्तकला बिारहरू सञ्चालन गने अवसर प्रदान गदफभ र ततनीहरूलाई िीहवकोपािफन 
गनफ मद्दत गदफभ। कमफचारीको रूपमा कायफरत स्थानीयले आफ्नो िीहवका चलाउन ेअवसर पतन 
पाउन ेभन,् िसले स्थानीय अथफव्यवस्था वहृद्ध गनफ मद्दत गदफभ। त्यस्तै होटल सञ्चालनले रािस्व 
सङ्कलन गनफ महत्वपूणफ भतूमका तनवाफह गदफभ। 

 
घ. सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय समदुायका लातग गररन ेसहयोग 

सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय समदुायका लातग समदुायमा आिाररत कायफक्रम र 
गततहवतिहरूमा भाग तलई सहयोग गररनेभ। प्रस्तावकले िेरै सामाजिक कायफक्रम, िागरूकता 
अतभयान तथा पयाफवरण संरक्षण अतभयान, आददका लातग बिेट हवतनयोिन गनेभ। त्यस्ता 
कायफक्रमहरूमा स्वास््य, जशक्षा, पानी आपूततफ र सरसर्ाइ, िातमफक र सांस्कृततक सम्पदा संरक्षण 
गनफ सहयोग, नजिकको पहुाँच सडकहरूको ममफतका लातग नेपाल सरकारको तनयम अनसुार 
लागत हवतनयोिन आदद समावेश भन।्  
  



 होटल क्लब हहमालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

81 

८.२ नकारात्मक प्रभावको न्त्यूनीकरणका हक्रयाकलाप 
८.२.१ भौततक वातावरण 

अ. तनमाफण चरण 
क. भ-ूउपयोग प्रयोगमा पररवतफन 

प्रस्ताहवत थप भवनको तनमाफणले भ-ूउपयोगमा हनुे पररवतफन एक अवजशष्ट प्रभाव हो, िनु 
न्त्यूनीकरण गनफ सहकाँ दैन। प्रस्ताहवत भवनको नक्साको आिारमा संरचनात्मक तडिाइनको लातग 
अगातड बढ्न प्रस्तावक प्रततबद्ध हनुेभ। नक्सामा उल्लेि भए अनसुार िलुा स्थानहरू, ग्राउन्त्ड 
कभरेि र सेट ब्याक तनमाफण गदाफ कायम राजिनेभ। 

 
ि. वाय ुप्रदूषण 

तनमाफण चरणको बित हनुे वाय ुप्रदूषणलाई न्त्यूनीकरण गनफ तनमाफण स्थलमा ददनमा एक पटक 
पानी भकफ ने काम गररनेभ। तनमाफण सामग्रीको भण्डारण गदाफ प्लाजस्टक वा ततरपालले भोहपनभे 
र तनमाफण स्थलको वरपर CGI पाताले घेररनेभ। तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी सािन प्रयोग गदाफ 
नेपाल सरकारले तोकेको वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने गरी मार प्रयोग गररनेभ भने तडिेल 
िेनरेटरको स्ट्याक उचाइ कजम्तमा १५ तमटर कायम राजिनेभ।  
 

ग. िल प्रदूषण 
तनमाफण जशहवर, सामान भण्डारण गने ठाउाँ, ब्याजचङ्ग प्लान्त्ट, तमश्रण क्षेरबाट उत्पादन हनुे र्ोहोर 
पानीलाई िथाभावी हवसिफन गनफ ददईने भैन भन े िाडलमा िम्मा गरी तथग्राइसकेपतभ 
नगरपातलकाको ढल तनकासबाट हवसिफन गररनेभ। आकाशे पानी र र्ोहोर पानीको तमश्रण हनु 
नददन तनमाफण कायफ वषाफको समयमा गररने भैन। र्ोहोर पानीमा प्रयोग गररएको तेल र 
रासायतनक पदाथफहरूको तमसावटमा तनषिे गररनेभ। सबै तनमाफण सम्बन्त्िी गततहवतिहरू तनमाफण 
स्थलमा सीतमत हनुेभ। 
 

घ. ध्वतन प्रदूषण 
तनमाफण कायफबाट उत्पन्न हनुे ध्वतन प्रदूषणलाई कम गनफ तनम्न तलजित न्त्यूनीकरणका उपायहरू 
अपनाइनेभः 

 उच्च ध्वतन उत्पादन गने उपकरणहरूको प्रयोग ददनको समयमा मार गररनेभ। 
 हनफको प्रयोगलाई कडाइका साथ तनषिे गररनेभ। 
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 तनमाफण चरणमा प्रयोग हनुे सवारीसािन तथा तडिेल िेनेरेटरहरूको आवतिक मरम्मत 
गररनेभ। 

 तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी सािन प्रयोग गदाफ नेपाल सरकारले तोकेको ध्वतनको गणुस्तर 
सम्बन्त्िी मापदण्ड तभर पने गरी मार प्रयोग गररनेभ। 

 
ङ. पानीको माग र िपत 

तनमाफण चरणमा आवश्यक हनुे पानीको आपूततफ महुानको पानी र नगरपातलकाबाट हवतररत 
पानीबाट गररनेभ। यस स्रोतको पानी बाहेक तनिी हवके्रताहरूबाट पतन पानीको आपूततफ गनफ 
सहकन्त्भ। पानीको माग र िपतलाई न्त्यूनीकरण र यसको उजचत व्यवस्थापन गनफ कामदारहरूमा 
पानी संरक्षण उपायहरु अपनाउने िागरूकता ददईनेभ।  
 

च. ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन 
तनमाफण कायफबाट उत्पन्न हनुे अतिकाशं र्ोहोर भनेको उत्िनन ्गररएको माटो हो। उत्िनन ्
गररएको माटोलाई तनमाफण पश्चात ितमन सम्याउन, बगैँचाहरूमा प्रयोग गररनेभ र बााँकी माटोलाई 
सम्बजन्त्ित हवके्रताहरूलाई आपूततफ गरी व्यवस्थापन गररनेभ। तनमाफण स्थलबाट उत्पन्न हनुे ठोस 
तथा तरल र्ोहोरको िथाभावी हवसिफन गररने भैन। पनु: चक्रीय र्ोहोर तोहकएको ठाउाँमा 
सङ्कलन गररनेभ र सम्बजन्त्ित हवके्रताहरूलाई आपूततफ गररनेभ। 
 

भ. अतिक ऊिाफ आवश्यकता 
तनमाफण चरणको बित ऊिाफ िपतलाई न्त्यूनीकरण गनफ वातावरणमैरी उपकरणहरूको प्रयोगलाई 
बढावा ददइनेभ। त्यस्तै वैकजल्पक ऊिाफको लातग तडिेल िेनरेटरको प्राविान गररनभे। 
 

ि. आगलागी, भकूम्पीय तथा अन्त्य सम्भाहवत प्रकोपहरू 
प्रकोपको समयमा तनमाफणमा संलग्न कामदारहरूको सरुक्षाका लातग तनम्न उपायहरू अपनाइनेभः 
 

 तनमाफण स्थलमा र्ायर एकसहटङ्ग्ग्यसुरको प्राविान गररनेभ। 
 कामदारहरूलाई व्यजक्तगत सरुक्षाको व्यवस्था गररनेभ। 
 प्रकोपको समयमा आपतकालीन तनकासी ढोकाको व्यवस्था, िम्मा हनुे सरुजक्षत स्थानको 

पहहचान र पदनाम।  
 NBC (National Building Code) बमोजिम भवन तनमाफण गररनेभ। 
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 तनमाफण क्षेरबाट सरुजक्षत स्थान (िलुा ठाउाँ, बगैचा) को लातग सरुजक्षत बहहगफमन क्षेरका 
लातग कामदारहरूलाई हववरण ददइनेभ। 

 
झ. हवद्यमान पूवाफिारमा प्रभाव 

प्रस्ताहवत थप भवनको तनमाफण गदाफ अतनवायफ रूपमा सेफ्टी नेटको प्रयोग गररनेभ। भतूमगत 
तल्लाको तनमाफण गदाफ shear wall तनमाफण गरी सकेपतभ मार अन्त्य भवन तनमाफण कायफ सरुू 
गनेभ। 
 

ञ. तनमाफण सामग्रीको ढुवानी तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी चनुौती 
तनमाफण सामग्री तबक्री हवतरण गने व्यजक्त तथा कम्पनीको आतिकाररकता िााँच गरी आतिकाररक 
रूपमा तबक्री गररने तनमाफण सामग्रीहरू मार िररद गररनेभ। तनमाफण सामग्रीहरूको ढुवानी गदाफ 
तनमाफण सामग्रीलाई प्लाजस्टक वा तरपालले भोहपनेभ भने तनमाफण सामग्री ढुवानी गदाफ ढुवानी गने 
सािनको तोहकएको क्षमता अनसुार मार गररनेभ।  

 

आ. सञ्चालन चरण 
क. ठोस र्ोहोर उत्पादनसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 

सञ्चालन चरणमा होटल तभर उत्पन्न ठोस र्ोहोरको संरचना मखु्य रूपले कुहहन ेर्ोहोर हनु्त्भ। 
प्रत्येक कोठाहरूमा र्ोहोर सङ्कलनका लातग र्ोहोर राख्न ेभााँडोको व्यवस्था गररएको भ र यस 
प्रहक्रयालाई कडाईका साथ लागू गररनेभ। होटलको र्ोहोर व्यवस्थापन तनकायमा काम गने 
कामदारहरूलाई तातलम र तनदेशन ददइनेभ र अन्त्य र्ोहोरमा िैहवक उत्पादनयोग्य र्ोहोर 
तमसाउन नपाउने व्यवस्था तमलाइएको भ। र्ोहोरलाई स्रोतमा नै उजचत तरीकाले भुट्टा भुटै्ट 
डस्टतबनमा अलग-अलग सङ्कलन गररएको भ। कुहहने र्ोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाई होटलको 
बगैँचामा नै प्रयोग गररन्त्भ, नकुहहने र्ोहोरलाई नगरपातलकाको र्ोहोर व्यवस्थापन प्रणाली 
मार्फ त व्यवस्थापन गररन्त्भ, पनु: प्रयोग गनफ तमल्ने र्ोहोरहरूलाई तनिी िररदकताफहरूलाई 
बेजचन्त्भ। होटलले सकेसम्म र्ोहोरको मारा घटाउने, पनु: प्रयोग गने र पनु:चक्र गने (3R 
हप्रजन्त्सपल) अविारणामा िोड ददईनेभ। ४० माइक्रोन भन्त्दा कमको प्लाहष्टक झोलाको प्रयोग 
प्रततबजन्त्ित गररनेभ।  झोलाको प्रयोग प्रततबजन्त्ित गररनेभ र कागिको र्ोहोर कम गनफ प्रशासतनक 
कमफचारीहरूलाई तनदेशन गररनेभ। इलेक्ट्रोतनक र्ोहोरलाई भुटै्ट सङ्कलन गरी सम्बजन्त्ित 
हवके्रतालाई आपूततफ गररनभे तथा होटल पररसरमा र्ोहोर िलाउन ुतनषिे गररनेभ। 
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ि. तरल र्ोहोर उत्पादनको कारण िल प्रदूषण 
पानीको सतह, र्ोहोर पानी इत्याददका कारण पानीको वातावरणमा पने प्रततकूल प्रभावहरूलाई 
कम गनफ होटल तडिाइन चरणमा उपयकु्त ढल तनकास प्रणाली, र्ोहोर पानी सङ्कलन र ढुवानी 
िस्ता पयाफप्त पूवाफिार सहुविाको व्यवस्था गररनभे। र्ोहोर पानी अथाफत सेनेटरी र्ोहोर पानी र 
भान्त्साको र्ोहोर लगायत शौचालयबाट तनस्कन ेर्ोहोर पानीलाई सेजप्टक ट्याङ्की र सोक हपट 
मार्फ त व्यस्थापन गररएको भ र STP तनमाफण गरी तरल र्ोहोरको व्यवस्थापन गररनेभ।  
भान्त्साबाट तनस्कने तरल र्ोहोरबाट तेलीय तथा बोसोिन्त्य र्ोहोर िम्मा गनफ तग्रि ट्रयापको 
प्रयोग गररनेभ। र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट तनयन्त्रण गनफ समय समयमा ममफत र अनगुमन 
गररनेभ। र्ोहोर पानीको हवसिफन गदाफ नेपाल सरकारले लागू गरेको सावफितनक ढलहरूमा 
पठाउने औद्योतगक एफ्लएुन्त्टको मापदण्ड बमोजिम मार हवसिफन गररनेभ। 

 
ग. वाय ुप्रदूषण 

होटलको सञ्चालन चरणमा प्रमिु वाय ुप्रदूषकहरू उत्सिफन हुाँदैन तर तडिेल िेनरेटर र सवारी 
सािनको सञ्चालनले SO2, NOx र PM िस्ता वाय ु प्रदूषकहरू उत्सिफन हनु सक्भ। त्यस्ता 
स्रोतहरूबाट हनुे सम्भाहवत प्रभावलाई न्त्यूनीकरण गनफ हवतभन्न उपायहरू लागू गररनेभ। केही 
उपायहरू तनम्न भन:् 
 

 तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी सािन िररद गदाफ नेपाल सरकारले तोकेको वाय ुप्रदूषण 
मापदण्ड तभर पने गरी मार िररद गररनेभ। 

 िेनेरेटरको स्ट्याक उचाइ भतूमबाट कजम्तमा १५ तमटर कायम राजिनेभ। 
 सवारी सािन र तडिेल िेनेरेटर सेटहरूको आवतिक ममफत गररनेभ। 
 भान्त्साबाट हनुे वाय ु प्रदूषणलाई न्त्यूनीकरण गनफ सकेसम्म हवद्यतुीय उपकरण तथा 

इन्त्िनका लातग एल.पी.ग्यााँसको प्रयोग गररनेभ। 
 पानी तताउनको लातग हहट पम्पको प्रयोग गररनेभ। 

 

घ. उच्च पानी उपभोगसाँग सम्बजन्त्ित प्रभावहरू  
होटल पररसर तभर पानीको माग महुानको पानी, नगरपातलकाबाट हवतररत पानी, हपउनको लातग 
प्रशोतित पानीबाट पूणफ हनु्त्भ। महुानको पानी प्रयोग गदाफ सम्बजन्त्ित तनकायबाट स्वीकृतत 
पश्चातमार प्रयोग गररएको भ। बसाफतको पानी सङ्कलन गरेर प्रशोिन पश्चात ्सरसर्ाइ प्रयोिन, 
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फ्लजशङ्गका लातग प्रयोग गररन्त्भ। होटलको िलुा ितमन र हररयाली क्षेरमार्फ त प्राकृततक रूपमा 
ितमन पनुभफरण हनुेभ। 

 
ङ. िल प्रणाली व्यवस्थापन 

र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट तनयन्त्रण गनफ समय समयमा ममफत र अनगुमन गररनेभ। प्रचतलत 
काननुहरूको आिारमा र्ोहोर पानी नगरपातलका ढल तनकास प्रणालीमा हवसिफन गररनेभ। 
 

च. उच्च ऊिाफ िपत 
होटलमा प्रमिु ऊिाफ िपत गने उपकरणहरू वातानकूुलन प्रणाली, पानी पम्पहरू, िाना पकाउन 
प्रयोग हनुे उपकरण, रेहििरेसन इत्याददका हनु।् त्यसै गरी प्रशासतनक ऊिाफ िपत कम्प्यटुर, 
हप्रन्त्टरहरूबाट हनु्त्भ। यस सम्बन्त्िमा हवद्यतुीय ऊिाफ िपत न्त्यूनीकरणका लातग वातावरणमैरी 
उपकरणहरूको प्रयोगलाई बढावा ददइनेभ। सम्भव भएसम्म वातावरणमैरी तथा ऊिाफ िपत 
कम हनुे हिि, माइक्रोवेभ ओभन, एल.इ.डी. मोतनटर तथा बल्बहरूको प्रयोग गररनेभ भन े
ब्याकअप पावरको लातग तडिेल िेनरेटरको प्राविान गररनेभ। 
 

भ. प्रकोपसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव 
होटलमा प्रदान गररने अत्यावश्यक सेवाहरू मध्ये एक अजग्न सरुक्षा हो। तनम्न सहुविाहरू 
आगलागी र भकूम्पिस्ता प्रकोपको हवरूद्ध लड्न तनिाफररत गररएको भ। 
 

 सबै भवनको प्रत्येक तलामा आगो तनभाउने उपकरण (र्ायर एक्सहटङ्ग्ग्यसुर, र्ायर 
होि ररल) को प्राविान। 

 प्रत्येक अतततथ कोठा, लबी र सावफितनक क्षेरहरुमा वाटर जस्प्रङ्कलर र स्मोक तडटेक्टरको 
प्राविान। 

 प्रकोपको बित भेला हनुे स्थानको पहहचान र साइन पोष्टहरू मार्फ त भेला हनु ेस्थानमा 
जचह्न राजिनेभ। 

 प्रत्येक तल्लाको आपतकालीन सीढीमा "Emergency Exit" को जचन्त्ह राजिनभे। 
 प्रस्ताहवत होटल तभर प्रत्येक अतततथ कक्ष, लबी र सावफितनक क्षेरहरुमा आपतकालीन 

तनकासी योिनाको एक प्रतत राजिनेभ। 
 
 



 होटल क्लब हहमालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

86 

ि. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्त्िी समस्या 
सवारी सािन पाहकफ ङ्गका लातग पयाफप्त ठाउाँको व्यवस्था रहेको भ र भहवष्यमा पतन यसलाई 
तनरन्त्तरता ददईनेभ। सवारी संकेतहरू जस्तै 'No Roadside Parking', 'Way to Hotel' र 'No 

Parking'  इत्यादद होटल वरपरको सडकहरूमा राजिएको भ। दघुफटनाहरू कम गनफ होटल तभर 
आउने सहायक सडकमा स्पीड बे्रकरको प्राविान गररनेभ। प्रस्ताहवत होटल वरपर Street light 

को व्यवस्था गररनेभ र प्रस्ताहवत होटल प्रवेश गने बाटोलाई मरम्मत गररनभे। 

 
झ. ध्वतन प्रदूषण 

उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम गनुफपने कमफचारीहरूका लातग व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण (PPE) 
को प्राविान गररनेभ। कम आवाि उत्पादन गने उपकरणहरू िस्तै पम्प, तडिेल िेनरेटरहरू 
वा पम्पहरूको िररद गररनेभ भने िेनरेटरहरू साइलेन्त्सरको साथ िडान गररनेभ र बन्त्द कक्षमा 
राजिनेभ। ध्वतन प्रदूषण हटाउन प्रस्ताहवत होटल पररसर तभर हनफको प्रयोगमा कडाइका साथ 
प्रततबन्त्ि लगाइनेभ। 

 
८.२.२ िैहवक वातावरण 

अ. सञ्चालन चरण 
क. होटलको पररतिमा हररयालीको संरक्षण तथा व्यवस्थापन  

होटल वरपर िाली ठाउाँहरूमा रूिहरू रोपी हररयाली कायम गररएको भ। होटलबाट तनस्कन े
र्ोहोरको व्यवस्था होटल पररसर तभर नै गररनेभ। तभमेकीको भेउभाउको रूिहरू भााँट्ने र 
त्यसलाई तभमेकमा असर नहनुे गरी व्यवस्थापन गररनेभ। 
 
८.२.३ सामाजिक आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 

अ. तनमाफण चरण 
क. कामदारहरूको सरुक्षा तथा स्वास््यको िोजिम 

भवन तनमाफणको क्रममा तनमाफण कामदारहरू हवतभन्न तनमाफण सम्बन्त्िी स्वास््य िोजिमहरू िस्तै 
उच्च ध्वतन, शारीररक चोटपटक आददमा पनफ सक्भन।् यी िोजिमलाई न्त्यूनीकरण गनफ 
कामदारहरूलाई व्यजक्तगत सरुक्षा उपकरण (PPE) िस्तै हेल्मेट, बटु, पन्त्िा, चस्मा, मास्क, 
सरुक्षा पेटी आददको प्राविान गररनेभ। िोजिम र साविानीका बारे कामदारहरूलाई िानकारी 
ददइनेभ र प्राथतमक उपचार हकटको (First Aid Kit) प्राविान गररनेभ। कामदारहरूको स्वास््य 
बीमा र आवतिक स्वास््य िााँचको प्राविान गररनेभ। सतकफ ताका लातग हवतभन्न साइनबोडफ, 
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पयाफप्त बत्ती तथा भवनको रंगरोगन कायफ गदाफ सेफ्टी नेटको व्यवस्था गररनेभ। यसका साथै 
सरुजक्षत हपउने पानी र पयाफप्त शौचालयको व्यवस्था गररनेभ। 
 

ि. बालबातलकाको श्रम शोषण तथा ज्यालामा गररन ेभेदभाव 
बालबातलकाको श्रम संलग्नता तनषिे गररनेभ र समान कामको समान तलबको कायाफन्त्वयन 
गररनेभ। श्रम ऐन २०७४, बाल श्रम (तनषिे र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ लाई पूणफ रूपमा 
कायाफन्त्वयन गररनेभ। 
 

ग. कायफस्थलमा हनु ेयौन िन्त्य दवु्यफवहार 

कमफचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन हहंसा भए/नभएको सोिपभु गनफ गनुासो सनेु्न अतिकारी 
तोहकनेभ र कायफस्थलको अवलोकन तथा तनरीक्षण गररनेभ। यदी कसैको केही गनुासो भए 
गनुासो पेहटका, मौजिक गनुासो, र्ोन तथा ईमेलमार्फ त िानकारी ददन प्रोत्साहन गररनेभ र प्राप्त 
गनुासोहरूको तत्काल सनुवुाइ गररनेभ। 

 
घ. संक्रामक रोगहरूबाट पनफ सक्न ेप्रभाव 

COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना गरेर कमफचारीहरूलाई काममा लगाईनेभ। 

 कायफस्थलमा सामाजिक दरुी कायम राजिनेभ। 

 मास्क तथा सेतनटाइिरको अतनवायफ रूपमा प्रयोग गररनेभ। 

 यदद कसैलाई संक्रमण भईहालेमा तनिलाई तनको नहनु्त्िेल कामबाट भुट्टी ददईनेभ। 
साथै उपचारको लातग प्रबन्त्ि गररनेभ। 

 
ङ. स्थानीयवासीको गनुासो 

आवश्यक कायफहरू गनफको लातग गनुासो सनेु्न अतिकारी तोहकनेभ भने गनुासो पेहटका पतन 
राजिनेभ। नेपाल सरकारको तनयमअनसुार यस होटलको प्रस्ताहवत भवनहरू तनमाफण गररनेभ। 
 

आ. सञ्चालन चरण 
क. व्यवसायिन्त्य सरुक्षा तथा स्वास््यको िोजिम 

प्रस्तावकले व्यावसाहयक स्वास््य र कमफचारीहरूको सरुक्षालाई कम गनफ तनम्न रणनीतत र 
न्त्यूनीकरण उपायहरू कायाफन्त्वयन गनेभ। 
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 प्रजशजक्षत र कुशल कमफचारीहरूको तनयजुक्त गररएको भ। 
 एल.पी.िी. चहुावटसाँग सम्बजन्त्ित िोजिमहरूलाई कम गनफ भान्त्सा क्षेर तवरले 

व्यवस्थापन गररएको भ।  
 साविानीकाबारे कमफचारीहरूलाई िानकारी ददइनेभ र प्राथतमक उपचार हकटको (First 

Aid Kit) प्राविान रहेको भ। 
 स्वास््य बीमा र आवतिक स्वास््य िााँचको प्राविान गररनेभ। 
 आकजस्मक बहहगफमन योिनाको तनरूपण र त्यस सम्बन्त्िी िानकारी स्टोर, कोठा, 

भान्त्सा, लबी र अन्त्य स्थानहरुमा राजिनेभ। 
 

ि. होटल तभर र वरपर क्षरेको स्वास््य तथा सरसर्ाइ  
होटलमा वा वरपर स्वास््य तथा सरसर्ाइ कायम गनफ, सञ्चालन चरणको बित तनम्न प्रहक्रयाहरू 
परुा गररनेभः 

 महुानको पानी प्रयोग गनुफ अजघ प्रशोिन गररन्त्भ। 
 सामदुाहयक स्वास््य र सरसर्ाइ अभ्यासहरूको बारेमा कमफचारीहरूलाई िानकारी  

ददइनेभ। 
 प्रस्ताहवत होटल पररसर तभर सर्ाइ कायम गनफ हवशेष ध्यान ददइनेभ। 

 
ग. कायफस्थलमा हनु ेयौन िन्त्य दवु्यफवहार 

कमफचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यौन हहंसा भए/नभएको सोिपभु गनफ गनुासो सनेु्न अतिकारी 
तोहकनेभ र कायफस्थलको अवलोकन तथा तनरीक्षण गररनेभ। यदी कसैको केही गनुासो भए 
गनुासो पेहटका, मौजिक गनुासो, र्ोन तथा ईमेलमार्फ त िानकारी ददन प्रोत्साहन गररनेभ र प्राप्त 
गनुासोहरूको तत्काल सनुवुाइ गररनेभ। 

 
घ. संक्रामक रोगहरूबाट पनफ सक्न ेप्रभाव 

COVID-19 Safety & Hygiene Protocol को पालना गरेर कमफचारीहरूलाई काममा लागाईनेभ। 

 पाहनुाहरूलाई होटल पररसरमा प्रवेश गनुफ अजघ सेतनटाइिर उपलब्ि गराईनेभ। 

 प्रत्येक पाहनुा कोठाहरू सर्ा तथा सेतनटाइि गररनेभ।  

 मास्क तथा सेतनटाइिरको अतनवायफ रूपमा प्रयोग गररनेभ। 

 यदद कसैलाई संक्रमण भईहालेमा तनिलाई तनको नहनु्त्िेल कामबाट भुट्टी ददईनेभ। 
साथै उपचारको लातग प्रबन्त्ि गररनेभ। 
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ङ. आगन्त्तकुहरूको सरुक्षा 
मखु्य प्रवेशद्वारमा सरुक्षा चौकीदारद्वारा प्रवेशद्वार तनयन्त्रण गररएको भ र भहवष्यमा यसलाई 
तनरन्त्तरता ददईनेभ। सवारी सािनहरुको पाहकिं ङ पतन सरुक्षा चौकीदारद्वारा संचातलत हनुेभ। 
अवैि गततहवतिहरूको तनगरानीका लातग मखु्य प्रवेशद्वार, लबी र अन्त्य सावफितनक क्षेरहरूमा 
तस.तस.हट.भी.को व्यवस्था रहेको भ। सावफितनक क्षेर र लबी, ररसेप्शन आददमा सरुक्षा हटलाइन 
नम्बरहरू (नजिकको प्रहरी चौकी) प्रदशफन गरेर राजिनेभ। होटलको वरपर स्ट्रीट लाईटको 
व्यवस्था गररनेभ। 
 

च. िाद्यान्न गणुस्तर 
 भान्त्सामा काम गने कमफचारीहरूको सरुक्षा तथा िाद्यान्नको गणुस्तर कायम राजिनेभ।  
 कमफचारीहरूलाई उजचत पोशाकको व्यवस्था रहेको भ। 
 म्याद समाप्त भए/नभएको िााँच गररन्त्भ। 
 िाद्यान्नको लातग प्रयोग हनुे उपकरण तथा भााँडाहरू सर्ा र सेतनटाइि गररनेभ।  
 िाना पकाउन प्रयोग गररने पानी स्वस्थ राहिय िानेपानी गणुस्तर मापदण्डहरूको 

अनपुालनमा हनुेभ। 
 

भ. बह ुिातीयता, संस्कृतत, िमफका व्यजक्तहरूको प्रवाह 
कमफचारीहरूलाई हवहवि िातत र सामाजिक संस्कृततलाई सम्मान गनफ सचेतना ददइनेभ। यदद 
होटलको सञ्चालनका क्रममा सामाजिक र सांस्कृततक समस्याको बारेमा कुनै हववाद उत्पन्न भयो 
भन ेतरुून्त्तै त्यस समस्याको समािान गररनेभ। 
 

ि. स्थानीयवासीको गनुासो 
सावफितनक समदुाय वा सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त भएका गनुासोहरु, हटप्पणीहरु र सझुावहरु 
समाहहत गनफ िेरै आवश्यक भ। प्रस्तावकले यस अध्ययनमा तनिाफररत गरे अनसुार सञ्चालन 
चरणका लातग बढोत्तरी तथा न्त्यूनीकरणका उपायहरू कायाफन्त्वयन गनेभ। यदद भहवष्यमा कुनै 
नकारात्मक प्रभावहरू देिा पदफभ भने होटल प्रस्तावकले यसको न्त्यूनीकरणको लातग स्थानीय 
व्यजक्तहरूसाँग भलर्ल गरेर आवश्यक कदम अपनाउनेभ। सावफितनक परामशफका बित प्राप्त 
सबै प्रततहक्रयाहरू/सझुावहरूलाई होटलको सञ्चालनको बेला सम्बोिन गररनेभ र समय समयमा 
भरतभमेकसाँग अन्त्तहक्रफ या कायफक्रम सञ्चालन गररनेभ।
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वातावरणीय व्यवस्थापन योिना 
तातलका 32: सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका हक्रयाकलाप 

क्र.सं. बढोत्तरीका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले गने अनमुातनत बिेट 

(न.ेरू.) 
क. तनमाफण चरण 

१.  रोिगारीको 
अवसर 

स्थानीय मातनसहरूलाई 
रोिगारीका अवसरहरू प्रदान 
गररनेभ। 

तनमाफण क्षेर अन्त्तवाफताफ तनमाफण चरण 

 

 

प्रस्तावक - 

ि. सञ्चालन चरण 

१.   रोिगारीको 
अवसर 

 स्थानीय मातनसहरूलाई 
रोिगारीका अवसरहरू प्रदान 
गररनेभ। 

 तभमेकमा रहेको मण्डनदेउपरु 
नगरपातलकाको 
स्थानीयवासीहरूलाई पतन 
रोिगारीको अवसर ददईनभे। 

होटल पररसर अन्त्तवाफताफ सञ्चालन 
अवति भर 

प्रस्तावक - 

२.  पयफटन हवकास पयफटकहरूलाई सबै प्रकारका 
सहुविाहरू समयको माग अनसुार 
प्रदान गररनभे। 

होटल पररसर  सञ्चालन चरण प्रस्तावक - 
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३.  रािस्व सङ्कलन होटल सञ्चालन वापत संघीय तथा 
स्थानीय तहलाई बझुाइन े
रािस्वबाट संघ तथा स्थानीय 
तहको रािस्व सङ्कलनमा टेवा 
पगु्नेभ।   

  सञ्चालन चरण प्रस्तावक  

४.  सामाजिक 
उत्तरदाहयत्व 

अन्त्तगफत स्थानीय 
समदुायका लातग 
गररने सहयोग 

सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत 
स्थानीय समदुायका लातग समदुाय 
आिाररत कायफक्रम र 
गततहवतिहरूमा भाग तलई सहयोग 
गररनेभ। 

होटलको 
प्रभाहवत क्षेर 

स्वास््य, जशक्षा,  
सरसर्ाइ, िातमफक, 
सांस्कृततक सम्पदा 
संरक्षण गनफ सहयोग, 

नजिकको पहुाँच 
सडकहरूको ममफत 

तनमाफण तथा 
सञ्चालन चरण 

प्रस्तावक नेपाल सरकारको 
तनयम बमोजिम 

 
तातलका 33: नकारात्मक प्रभावको न्त्यूनीकरणका हक्रयाकलाप 

क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

क. भौततक क्षरे 
१. तनमाफण चरण 
१.  भ-ूउपयोग 

प्रयोगमा 
पररवतफन 

संरचनाहरू तनमाफण होटल 
तनमाफण स्थल 

संरचनात्मक र ल्यान्त्डस्केप 
तडिाइन नक्सामा उल्लेि भए 
अनसुार 

तनमाफण चरण 

अजघ 
प्रस्तावक आयोिना 

लागतमा समावेश 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

िलुा स्थानहरू, ग्राउन्त्ड 
कभरेि र सेट ब्याक कायम 
राजिनेभ। 

होटल पररसर नक्सामा उल्लेि भए अनसुार तनमाफण चरण 

२.  वाय ुप्रदूषण पानी भहकफ न ेभ। तनमाफण स्थल पाइपको प्रयोग गररनभे। ददनमा एक 
पटक 

प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 

तनमाफण सामग्रीलाई भोहपनभे। तनमाफण 
सामग्री 
भण्डारण 
स्थान 

प्लाजस्टक वा तरपालको प्रयोग 
गररनेभ।   

प्रयोग नहनुे 
बेला 

तनमाफण क्षेर घेररनभे। तनमाफण स्थल 
वरपर 

CGI पाताको प्रयोग तनमाफण 
अवति भर 

तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी 
सािनको आवतिक मरम्मत 
गररनेभ।  

तनमाफण स्थल नेपाल सरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने गरी 
मार प्रयोग गररनभे । 

तनमाफण 
अवति भर 

तडिेल िेनरेटरको स्ट्याक 
उचाइ तनिाफरण गररनभे। 

िेनेरेटर 
राजिने स्थान 

कजम्तमा १५ तमटर तनमाफण तथा 
सञ्चालन 
चरण 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

३.  िल प्रदूषण तनमाफण गततहवतिबाट तनस्कने 
र्ोहोर पानी िाडलमा िम्मा 
गररनेभ र sedimentation 

पश्चात नगरपातलकाको 
ढलमार्फ त व्यवस्थापन 
गररनेभ। 

तनमाफण स्थल  तनमाफण 
अवति भर 

प्रस्तावक - 

र्ोहोर पानीमा तेल र 
रासायतनक पदाथफहरूको 
तमसावटमा तनषेि गररनेभ। 

     

४.  ध्वतन प्रदूषण तनमाफण कायफ तनिाफररत समयमा 
मार गररनेभ । 

तनमाफण स्थल कामदारहरूलाई तनदेजशत 
गररनेभ। 

७:०० देजि 
१९:०० 
सम्म 

प्रस्तावक  

सवारी सािन र तडिेल 
िेनेरेटर सेटहरूको आवतिक 
ममफत गररनभे। 

तनमाफण स्थल  सम्बजन्त्ित प्राहवतिक व्यजक्तको 
तनयकु्त 

 नेपाल सरकारले तोकेको 
ध्वतनको गणुस्तर सम्बन्त्िी 
मापदण्ड तभर पने गरी मार 
प्रयोग गररनेभ । 

अिफ वाहषफक 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

 हनफको प्रयोगलाई तनषिे 
गररनेभ। 

होटल पररसर ठाउाँ ठाउाँमा सूचक जचन्त्ह राजिनेभ तनमाफण चरण 

५.  पानीको माग र 
िपत 

पानी संरक्षणका उपायहरु 
अपनाईने भ। 

तनमाफण स्थल कामदारहरूलाई पानीको 
महत्त्वबारे सचेतना ददईनभे 

तनमाफण कायफ 
शूरू गनुफपूवफ 

प्रस्तावक  

६.  ठोस तथा तरल 
र्ोहोर 

व्यवस्थापन 

तनमाफण स्थलबाट उत्पन्न हनुे 
तथा कामदारहरूबाट ठोस 
तथा तरल र्ोहोरको िथाभावी 
हवसिफन गररने भैन। 

तनमाफण स्थल पनु: चक्रीय र्ोहोर तोहकएको 
ठाउाँमा सङ्कलन गररनेभ र 
सम्बजन्त्ित हवके्रताहरूलाई आपूततफ 
गररनेभ; बााँकी र्ोहोर नगरपातलका 
र्ोहोर व्यवस्थापन मार्फ त हवसिफन 
गररनेभ।   

तनमाफण 
अवति भर 

 

प्रस्तावक २,००,०००।- 
एक पटक िचफ 

उत्िनन ्गररन ेमाटोको उजचत 
व्यवस्थापन 

होटल पररसर सञ्चालन चरणको बेला बगैँचाहरूमा 
प्रयोग गररनेभ र बााँकी माटोलाई 
नगरपातलका र्ोहोर व्यवस्थापन 
मार्फ त वा सम्बजन्त्ित 
हवके्रताहरूलाई बेजचनेभ। 

तनमाफण चरण 
पश्चात 

 

७.  अतिक ऊिाफ 
आवश्यकता 

ऊिाफ िपत न्त्यूनीकरण 
गररनेभ। 

होटल 

क्षेर 
वातावरणमैरी उपकरणहरू िस्तै 
हवद्यतुीय ऊिाफको प्रयोगलाई बढावा 
ददइनेभ। 

तनमाफण चरण 
तथा 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

८.  प्रकोपसाँग 
सम्बजन्त्ित प्रभाव 

र्ायर एकसहटङग्यसुर 
तसतलन्त्डर राजिनेभ। 

तनमाफण स्थल  तनमाफण चरण प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 

कामदारहरूलाई व्यजक्तगत 
सरुक्षाको व्यवस्था गररनेभ। 

तनमाफण स्थल  तनमाफण कायफ 
पूवफ 

 

प्रकोपको समयमा 
आपतकालीन बहहगफमन 
ढोकाबाट सरुजक्षत िलुा 
स्थानमा भेला गररनेभ।  

 सरुजक्षत बहहगफमन क्षरेका लातग 
कामदारहरूलाई हववरण ददइनेभ। 

  

NBC (National Building 

Code) बमोजिम भवन तनमाफण 
गररनेभ। 

तनमाफण स्थल राहिय भवन संहहता, २०६०को 
पालना गररनेभ। 

तनमाफण पूवफ प्रस्तावक 

९.  हवद्यमान 
पूवाफिारमा प्रभाव 

होटलको वरपर अवजस्थत 
हवद्यमान संरचनाहरूलाई कुनै 
पतन असर नपने गरी तनमाफण 
कायफ गररनेभ। 

तनमाफण स्थल  सेफ्टी नेटको प्रयोग गररनेभ 

 भतूमगत तल्लाहरूको तनमाफण 
गदाफ shear wall तनमाफण 
गररनेभ। 

 प्रस्तावक  

१०.  तनमाफण सामग्रीको 
ढुवानी तथा  
व्यवस्थापन 

सम्बन्त्िी चनुौती 

आयोिना स्थलबाट नजिक 
रहेका तबक्री केन्त्द्रहरूबाट 
तनमाफण सामग्री िररद 
गररनेभ। 

  तनमाफण चरण प्रस्तावक  
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

तनमाफण सामग्रीहरूको ढुवानी 
गदाफ तनमाफण सामग्रीलाई 
भोहपनेभ। 

 प्लाजस्टक वा तरपालको प्रयोग 
गररनेभ। 

 तनमाफण सामग्री ढुवानी गदाफ 
ढुवानी गने सािनको तोहकएको 
क्षमता अनसुार मार गररनेभ।  

हनफको प्रयोगलाई तनषिे 
गररनेभ। 

 चालकहरूलाई सचेतना 
ददईनेभ। 

२. सञ्चालन चरण 
१.  ठोस र्ोहोर 

उत्पादनसाँग 
सम्बजन्त्ित प्रभाव 

पाहनुा कोठाबाट तनस्कने 
र्ोहोरको उजचत व्यवस्थापन 
गररनेभ।  

पाहनुा कोठा प्रत्येक कोठाहरूमा र्ोहोर 
सङ्कलनका लातग र्ोहोर राख्न े
भााँडोको व्यवस्था गररनेभ। 

सञ्चालन 
अवति भर 

प्रस्तावक १,५०,०००।- 

वाहषफक िचफ 

3R तसद्धान्त्तलाई पालना 
गररनेभ। 

होटल पररसर कुहहने र नकुहहने र्ोहोरलाई 
भुट्टाभुटै्ट सङ्कलन गरेरः 
 भान्त्साबाट तनस्कने र कुहहने 

कम्पोष्ट मल बनाई होटेलको 
बगैँचामा नै प्रयोग गररन्त्भ। 

 नकुहहने र्ोहोरलाई 
नगरपातलकाको र्ोहोरमैला 

सञ्चालन 
अवति भर 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त 
व्यवस्थापन गररनभे। 

 पनुः प्रयोग गनफ तमल्न े
र्ोहोरलाई पनुः प्रयोग 
गररनेभ। 

 र्ोहोरलाई मोहोर बनाउने 
कायफको सरुूवात गररनेभ।  

४० माइक्रोन भन्त्दा कमको 
प्लाहष्टक झोलाको प्रयोग 
प्रततबजन्त्ित गररनेभ। 

होटल पररसर   

कागिको र्ोहोरहरू कम 
गररनेभ  

होटलको 
कायाफलयहरू 

प्रशासतनक कमफचारीहरूलाई 
तनदेशन गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

हवद्यतुीय र्ोहोरको उजचत 
व्यवस्थापन गररनभे। 

होटल पररसर भुटै्ट सङ्कलन गरी सम्बजन्त्ित 
हवके्रतालाई बेजचनेभ गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

होटल पररसरमा र्ोहोर 
िलाउन ुतनषेि गररनेभ। 

होटल पररसर  सञ्चालन 
चरण 

२.  तरल र्ोहोर 
उत्पादनको 

होटलबाट तनस्कने तरल 
र्ोहोरको उजचत हवसिफन 
गररनेभ। 

होटल तभर ढल (शौचालयबाट तनस्कने र्ोहोर) 
र अन्त्य र्ोहोर पानी (भान्त्सा, 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,००,०००।- 

वाहषफक िचफ 



 होटल क्लब हहमालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन 

98 

क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

कारण िल 
प्रदूषण 

बाथरूम, सरसर्ाइ गदाफ तनस्कने 
र्ोहोर) को तमश्रण हनु ददइनभैेन। 

STP तनमाफण गरी तरल र्ोहोरको  
उजचत व्यवस्थापन गररनभे। 

भान्त्साबाट तनस्कने तरल 
र्ोहोरको उजचत व्यवस्थापन 
गररनेभ। 

होटलको 
भान्त्सा  

तरल र्ोहोरबाट तेलीय तथा 
बोसोिन्त्य र्ोहोर िम्मा गनफ तग्रि 
ट्रयापको प्रयोग गररनभे। 

सञ्चालन 
अवति भर 

र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट 
तनयन्त्रण गनफ समय समयमा 
ममफत र अनगुमन गररनेभ। 

होटलको 
पाइपहरू 
रहेको के्षर 

सम्बजन्त्ित प्राहवतिक व्यजक्तको 
तनयजुक्त 
 

हरेक ३ 
महहना 

३.  वाय ुप्रदूषण तडिेल िेनेरेटर तथा सवारी 
सािन िररद 

होटल तभर नेपाल सरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने गरी 
मार िररद गररनभे। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक २,००,०००।- 

वाहषफक िचफ 

सवारी सािन र तडिेल 
िेनेरेटर सेटहरूको आवतिक 
ममफत गररनभे। 

तडिेल 
िेनेरेटर 
कोठा 

सम्बजन्त्ित प्राहवतिक व्यजक्तको 
तनयजुक्त 
 

अिफ वाहषफक 

भान्त्साबाट हनुे वायपु्रदूषणलाई 
न्त्यूनीकरण गररनेभ। 

भान्त्सा सकेसम्म हवद्यतुीय उपकरण तथा 
इन्त्िनका लातग एल.हप.िी.को 
प्रयोग गररनेभ। 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

४.  उच्च पानी 
उपभोग साँग 
सम्बजन्त्ित 
प्रभावहरू 

महुानको पानी उजचत तररकाले 
उपयोग गररनेभ। 

होटल तभर सम्बजन्त्ित तनकायबाट स्वीकृतत 
तलएर मार महुानको पानीको प्रयोग 
गररएको भ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 

भतूमगत पानी पनुभफरण 
गररनेभ। 

होटलको 
िलुा के्षर 

होटलको िलुा ितमन र हररयाली 
के्षरमार्फ त प्राकृततक रूपमा ितमन 
पनुभफरण हनुेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रयोग गररसकेको पानीको 
उजचत व्यवस्थापन गररनभे।  

होटलको 
िलुा के्षर 

बसाफतको पानी सङ्कलन गरेर 
प्रशोिन पश्चात ्सरसर्ाइ प्रयोिन, 
फ्लजशङ्गका लातग प्रयोग गररन्त्भ। 

सञ्चालन 
चरण 

५.  िल प्रणाली/ 
ढल व्यवस्थापन 

र्ोहोर पानी पाइपको चहुावट 
तनयन्त्रण गनफ समय समयमा 
ममफत र अनगुमन गररनेभ। 

होटल तभर सम्बजन्त्ित प्राहवतिक व्यजक्तको 
तनयजुक्त 
 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 

र्ोहोर पानी नगरपातलका ढल 
तनकास प्रणालीमा हवसिफन 
गररनेभ। 

होटल तभर नेपाल सरकारले लागू गरेको 
सावफितनक ढलहरूमा पठाउन े
औद्योतगक एफ्लएुन्त्टको मापदण्ड 
बमोजिम मार हवसिफन गररनेभ। 
 
 
 

सञ्चालन 
चरण 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

६.  उच्च ऊिाफ 
िपत 

हवद्यतुीय ऊिाफ िपत 
न्त्यूनीकरण गररनेभ।  

 

होटल पररसर 
 वातावरणमैरी उपकरणहरूको 

प्रयोगलाई बढावा ददइने भ। 

 पानी तताउनको लातग हहट 
पम्पको प्रयोग गररनेभ। 

 ३ वटा (प्रत्येक १०० के.भी.ए 
क्षमता) िेनेरेटरको व्यवस्था 
गररनेभ। 

  

प्रस्तावक 
आयोिना 

लागतमा समावेश सञ्चालन 
चरण 

७.  प्रकोपसाँग 
सम्बजन्त्ित प्रभाव 

प्रकोप िोजिमको लातग  
आवश्यक सािनहरूको 
व्यवस्था गररनभे। 

पाहनुा 
कोठाहरू र 
कायफस्थल 

र्ायर एजक्स्टङग्यसुर तसतलन्त्डर, 
र्ायर हाइड्रान्त्ट, वाटर जस्प्रङ्कलर, 
आपतकालीन तसाँढी र ढोका, स्मोक 
तडटेक्टर,  र्ायर अलामफ प्रणालीको 
व्यवस्था भएको 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,००,०००।- 

वाहषफक िचफ 

प्रकोपको समयमा 
आपतकालीन बहहगफमन 
ढोकाबाट सरुजक्षत िलुा 
स्थानमा भेला गररनेभ।  

प्रत्येक 
अतततथ कक्ष, 

लबी र 
सावफितनक 

क्षेर 

होटल तभर प्रत्येक अतततथ कक्ष, 
लबी र सावफितनक क्षेरहरुमा 
आपतकालीन बहहगफमन योिनाको 
एक प्रतत राजिने भ। 

सञ्चालन 
चरण 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

८.  यातायात 
व्यवस्थापन 

सम्बन्त्िी समस्या 

सवारी सािन पाहकफ ङ्गका लातग 
पयाफप्त ठाउाँको व्यवस्था 
गररनेभ। 

पाहकफ ङ क्षेर ३,०३५ व.तम. (६० कार, ७० 
मोटर साइकल) क्षरेर्ल िग्गा 
पाहकफ ङको लातग भुट्याइएको भ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक ३०,०००।- 

एक पटक िचफ 

सवारी संकेतहरू राजिनभे। होटल पररसर 'No Roadside Parking', 'Way to 

Hotel' र 'No Parking' इत्यादद 
दृहष्टकोण सडकमा स्थापना हनुेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

दघुफटनाहरू कम गने प्रयासहरू 
गररनेभ। 

होटल पररसर  Street light को व्यवस्था 
 होटल प्रवेश गने बाटोलाई 

सिुार गररने भ। 

सञ्चालन 
चरण 

९.  ध्वतन प्रदूषण कम आवाि उत्पादन गने 
उपकरणहरू िस्तै पम्प, 
तडिेल िेनरेटरहरू वा 
पम्पहरूको िररद गररनेभ। 

होटल पररसर  नेपाल सरकारले तोकेको ध्वतनको 
गणुस्तर सम्बन्त्िी मापदण्ड तभर 
पने गरी मार प्रयोग गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 

िेनरेटरबाट उत्पन्न हनु ेध्वतन 
तनयन्त्रण गररनेभ।  

िेनेरेटर 
राजिएको 
कोठा 

िेनरेटर साइलेन्त्सरको साथ िडान 
गररनेभ र बन्त्द कक्षमा राजिनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

उच्च आवाि क्षेरहरूमा काम 
गरररहेका कमफचारीहरूका 

उच्च आवाि 
क्षेर 

व्यजक्तगत सरुक्षात्मक उपकरण 
(PPE) को प्राविान गररनभे। 

सञ्चालन 
चरण 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

लातग सरुक्षाको व्यवस्था 
गररनेभ। 
ध्वतन प्रदूषण हटाउन होटल 
पररसर तभर हनफको प्रयोगमा 
कडाइका साथ प्रततबन्त्ि 
लगाइनभे। 

पाहकफ ङ क्षेर, 
होटल पररसर 

ठाउाँ ठाउाँमा सूचक जचन्त्ह 
राजिनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

ि. िैहवक के्षर 
१. सञ्चालन चरण 
१.  होटलको 

पररतिमा 
हररयाली को 
संरक्षण तथा 
व्यवस्थापन 

होटल वरपर रूिहरू 
लगाईनेभ। 

होटल तभर तभमेकीको भेउभाउको रूिहरू 
भााँट्ने र त्यसलाई तभमेकमा असर 
नहनुे गरी व्यवस्थापन गररनभे। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक १,५०,०००।- 

वाहषफक िचफ 

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

सरुक्षा तथा 
कामदारहरूलाई व्यजक्तगत 
सरुक्षा उपकरण (PPE) को 
व्यवस्था गररनभे। 

तनमाफण क्षेर हेल्मेट, बटु, पन्त्िा, चस्मा, मास्क, 
सरुक्षा पेटी आददको प्राविान 
गररनेभ। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

स्वास््यको 
िोजिम 

कमफचारीहरूलाई स्वास््य 
सरुक्षा प्रदान गररनेभ।  

होटल पररसर  स्वास््य बीमा र आवतिक 
स्वास््य िााँचको प्राविान 
गररनेभ। 

 प्राथतमक उपचार हकटको 
(First Aid Kit) प्राविान 
गररनेभ। 

 सरुजक्षत हपउन े पानी र पयाफप्त 
शौचालयको व्यवस्था 
गररनेभ। 

तनमाफण पूवफ 
र तनमाफण 
अवति भर 

तनमाफण कायफ गदाफ सरुजक्षत 
तररकाले गरेनभे। 

तनमाफण क्षेर हवतभन्न साइनबोडफ, पयाफप्त बत्ती तथा 
भवनको रंगरोगन कायफ गदाफ सेफ्टी 
नेटको प्रयोग गररनेभ। 

तनमाफण चरण 

आतिकाररक कमफचारीहरूलाई 
मार तनमाफण क्षरेमा िान 
अनमुतत ददइनभे। 

तनमाफण क्षेर प्रवेशद्वारमा चौकीदारहरूको 
व्यवस्था गररनभे। 

तनमाफण चरण 

२.  बालबातलकाको 
श्रम शोषण तथा 

बाल श्रम संलग्नता तनषिे 
गररनेभ। 

तनमाफण क्षेर श्रम ऐन २०७४, बाल श्रम (तनषेि 
र तनयतमत गने) ऐन, २०५६ लाई 
पूणफ रूपमा कायाफन्त्वयन गररनभे। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक - 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

ज्यालामा गररन े
भेदभाव 

समान कामको समान तलबको 
कायाफन्त्वयन गररनेभ। 

तनमाफण क्षेर  तनमाफण चरण 

३.  कायफस्थलमा हनु े
यौन िन्त्य 
दवु्यफवहार 

 कमफचारीहरूलाई प्रत्यक्ष 
रूपमा यौन हहंसा 
भए/नभएको सोिपभु 
गररनेभ। 

 यदी कसैको केही गनुासो 
भए गनुासो पेहटका, 
मौजिक गनुासो, र्ोन तथा 
ईमेलमार्फ त िानकारी ददन 
प्रोत्साहन गररनेभ। 

कायफस्थल  गनुासो सनेु्न अतिकारी 
तोहकनेभ। 

 कायफस्थलको अवलोकन तथा 
तनरीक्षण गररनेभ। 

 गनुासो पेहटका, मौजिक 
गनुासो, र्ोन तथा ईमेलमार्फ त 
प्राप्त गनुासोहरूको तत्काल 
सनुवुाइ गररनभे। 

तनमाफण चरण प्रस्तावक  

४.  महामारीबाट पनफ 
सक्ने प्रभाव 

COVID-19 Safety & 

Hygiene Protocol को पालना 
गरेर कमफचारीहरूलाई काममा 
लगाईनेभ। 

कायफस्थल  कायफस्थलमा सामाजिक दरुी 
कायम राजिनभे। 

 मास्क तथा सेतनटाइिरको 
अतनवायफ रूपमा प्रयोग 
गररनेभ। 

 यदद कसैलाई संक्रमण 
भईहालेमा तनिलाई तनको 
नहनु्त्िेल कामबाट भुट्टी 

तनमाफण चरण   
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

ददईनेभ। साथै उपचारको 
लातग प्रबन्त्ि गररनेभ। 

५.  स्थानीयवासीको 
गनुासो 

कुनै पतन स्रोतबाट प्राप्त 
गनुासोहरू दताफ गररनेभ। 

तनमाफण क्षेर आवश्यक कायफहरू गनफको लातग 
गनुासो सनेु्न अतिकारीको तनयजुक्त 
गररनेभ भने गनुासो पेहटका पतन 
राजिनेभ।  

तनमाफण चरण प्रस्तावक  

२. सञ्चालन चरण 
१.  व्यवसायिन्त्य 

सरुक्षा तथा 
स्वास््यको 
िोजिम 

प्रजशजक्षत र कुशल 
कमफचारीहरूको तनयजुक्त। 

होटल तभर अन्त्तवाफताफ सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक  

 

कमफचारीहरूलाई स्वास््य 
सरुक्षा प्रदान गररनेभ।  

होटल पररसर  स्वास््य बीमा र आवतिक 
स्वास््य िााँचको प्राविान 
गररनेभ। 

 प्राथतमक उपचार हकटको 
(First Aid Kit) प्राविान 
गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

३,००,०००।- 
(First Aid kits, 

Health 

insurance and 

health 

checkup, 

awareness) 

२.  होटल तभर र 
वरपर के्षरको 

महुानको पानी प्रयोग गनुफ अजघ 
प्रशोिन गररनेभ। 

होटल तभर एजक्टभेटेड कावफन हर्ल्टरको प्रयोग  सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक  
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

स्वास््य तथा 
सरसर्ाइ 

सामदुाहयक स्वास््य र 
सरसर्ाइ कायम गररनभे।  

होटल तभर  कमफचारीहरूलाई सामदुाहयक 
स्वास््य र सरसर्ाइ िानकारी 
ददइनेभ। 

 होटल पररसर तभर सर्ाइ 
कायम गररनभे। 

सञ्चालन 
चरण 

३.  कायफस्थलमा हनु े
यौन िन्त्य 
दवु्यफवहार 

 कमफचारीहरूलाई यौन हहंसा 
नहनुे वातावरणको तसिफना 
गररनेभ। 

 यदी कसैको केही गनुासो 
भए गनुासो पेहटका, मौजिक 
गनुासो, र्ोन तथा 
ईमेलमार्फ त िानकारी ददन 
प्रोत्साहन गररनेभ। 

कायफस्थल  गनुासो सनेु्न अतिकारीको 
व्यवस्था रहेको भ। 

 कायफस्थलको अवलोकन तथा 
तनरीक्षण गररनेभ। 

 गनुासो पेहटका, मौजिक 
गनुासो, र्ोन तथा ईमेलमार्फ त 
प्राप्त गनुासोहरूको तत्काल 
सनुवुाइ गररनभे। 

सञ्चालन 
चरण 

  

४.  महामारीबाट पनफ 
सक्ने प्रभाव 

 COVID-19 Safety & 

Hygiene Protocol को 
पालना गररनेभ। 

 पाहनुाहरूलाई ररसोटफ 
पररसरमा प्रवेश गनुफ अजघ 

कायफस्थल  कायफस्थलमा सामाजिक दरुी 
कायम राजिनभे। 

 मास्क तथा सेतनटाइिरको 
अतनवायफ रूपमा प्रयोग 
गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

सेतनटाइिर उपलब्ि 
गराईनेभ। 

 प्रत्येक पाहनुा कोठाहरू 
सर्ा तथा सेतनटाइि 
गररनेभ। 

 यदद कसैलाई संक्रमण 
भईहालेमा तनिलाई तनको 
नहनु्त्िेल कामबाट भुट्टी 
ददईनेभ। साथै उपचारको 
लातग प्रबन्त्ि गररनेभ। 

५.  आगन्त्तकुहरूको 
सरुक्षा 

अवैि गततहवतिहरू रोक्न 
तनगरानी गररनेभ। 

होटल पररसर  मखु्य प्रवेशद्वारमा सरुक्षा 
चौकीदारद्वारा प्रवेशद्वार 
तनयन्त्रण गररनेभ। होटलको 
वरपर स्ट्रीट लाईटको स्थापना 
गररनेभ। 

 मखु्य प्रवेशद्वार, लबी र अन्त्य 
सावफितनक क्षेरहरूमा 
सी.सी.टी.भी. को स्थापना 
गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 

आतिकाररक सरुक्षा हटलाइन 
नम्बरहरू  प्रदशफन गरेर 
राजिनेभ। 

सावफितनक 
क्षेर र लबी, 
ररसेप्सन 
आदद 

नजिकको प्रहरी चौकीको नम्बर सञ्चालन 
चरण 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

६.  िाद्यान्न गणुस्तर भान्त्सामा काम गने 
कमफचारीहरूको सरुक्षा तथा 
िाद्यान्नको गणुस्तर कायम 
राजिनेभ।   

होटलको 
भान्त्सा  

 उजचत पोशाकको व्यवस्था 
गररनेभ। 

 म्याद समाप्त भए/नभएको िााँच 
गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक आयोिना 
लागतमा समावेश 

िाद्यान्नको लातग प्रयोग हनुे 
उपकरण तथा भााँडाहरू सर्ा 
र सेतनटाइि गररनेभ। 

होटलको 
भान्त्सा 

प्रत्येक प्रयोग पतभ सर्ा गररनेभ। सञ्चालन 
चरण 

िाना पकाउन प्रयोग गररने 
पानी स्वस्थ हनुभे।  

होटलको 
भान्त्सा 

राहिय िानेपानी गणुस्तर 
मापदण्डहरूको अनपुालनमा 
हनुेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

७.  बह ुिातीयता, 
संस्कृतत, िमफका 
व्यजक्तहरूको 

प्रवाह 

हवहवि िातत र सामाजिक 
संस्कृततको सम्मान गरेर होटल 
सञ्चालन गररनेभ। 

होटल पररसर  कमफचारीहरूलाई हवहवि िातत 
र सामाजिक संस्कृततलाई 
सम्मान गनफ सचेतना ददइनेभ। 

 यदद होटलको सञ्चालनका 
क्रममा सामाजिक र 
सांस्कृततक समस्याको बारेमा 
कुनै हववाद उत्पन्न भयो भने 
तरुून्त्तै त्यस समस्याको 
समािान गररनभे। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक - 
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क्र.सं. न्त्यूनीकरणका 
हक्रयाकलाप 

के के गने कहााँ गने कसरी गने कहहले गने कसले 
गने 

अनमुातनत बिेट 
(न.ेरू.) 

८.  स्थानीयवासीको 
गनुासो 

गनुासोहरूको उजचत तररकाले 
व्यवस्थापन गररनभे। 

होटल पररसर  गनुासो सनेु्न अतिकारी तनयजुक्त 
गररनेभ र मखु्य द्वारमा गनुासो 
पेहटका राजिनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 

प्रस्तावक ६०,०००।-  

वाहषफक िचफ 

स्थानीयवासीहरूको समन्त्वयमा 
होटल सञ्चालन गररनभे। 

होटल पररसर  समय समयमा भरतभमेकसाँग 
अन्त्तहक्रफ या कायफक्रम सञ्चालन 
गररनेभ। 

 सावफितनक परामशफका बित 
प्राप्त सबै 
प्रततहक्रयाहरू/सझुावहरूलाई 
होटलको सञ्चालनको बेला 
सम्बोिन गररनेभ। 

सञ्चालन 
चरण 
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८.३ अनमुातनत लागतको साराशं 
यस अध्यायमा उल्लेि गररएका न्त्यूनीकरणका उपायहरू कायाफन्त्वयन गनफ केहह लागत अनमुान 
गररनेभ। 
 

तातलका 34: न्त्यूनीकरण तथा बढोत्तरीका हक्रयाकलापको लातग अनमुातनत लागत 
क्र.सं. न्त्यूनीकरणका हक्रयाकलाप कुल रकम (रू.) अवति 
तनमाफण चरण 

क. भौततक वातावरण 
१ ठोस तथा तरल र्ोहोर व्यवस्थापन २,००,०००।- एक पटक िचफ 
सञ्चालन चरण 

क. भौततक वातावरण 
१ ठोस र्ोहोर उत्पादनसाँग सम्बजन्त्ित प्रभाव १,५०,०००।- वाहषफक िचफ 
२ तरल र्ोहोर उत्पादनको कारण िल प्रदूषण १,००,०००।- वाहषफक िचफ 
३ वाय ुप्रदूषण २,००,०००।- एक पटक िचफ 
४ प्रकोप िोजिम व्यवस्थापन १,००,०००।- वाहषफक िचफ 
५ ट्राहर्क व्यवस्थापन ३०,०००।- एक पटक िचफ 

ि. िैहवक वातावरण 
१ हररयाली संरक्षण तथा व्यवस्थापन १,५०,०००।- वाहषफक िचफ 

ग. सामाजिक-आतथफक तथा सासं्कृततक वातावरण 
१ First Aid Kits, स्वास््य बीमा र आवतिक 

स्वास््य िााँच 
३,००,०००।- वाहषफक िचफ 

२ स्थानीयवासीको गनुासो व्यवस्थापन ६०,०००।- वाहषफक िचफ 
क्र.सं. बढोत्तरीका हक्रयाकलाप कुल रकम (रू.) अवति 
१ सामाजिक उत्तरदाहयत्व अन्त्तगफत स्थानीय 

समदुायका लातग गररन ेसहयोग 
सरकारको तनयम 
बमोजिम 

वाहषफक िचफ 

 

तातलका 35: न्त्यूनीकरण तथा बढोत्तरीका हक्रयाकलापको लातग अनमुातनत लागतको साराशं 

क्र.सं. हववरण 
अनमुातनत लागत (रू.) 

न्त्यूनीकरणका उपाय बढोत्तरीका उपाय 
१ एक पटक िचफ ४,३०,०००।- - 
२ वाहषफक िचफ ८,६०,०००।- सरकारको तनयम बमोजिम 
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पररच्भेद ९ : प्रस्ताव कायाफन्त्वयन गदाफ अनगुमन गनुफ पने हवषय 

 
प्रस्ताव कायाफन्त्वयन गदाफ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्लेि भए बमोजिमका 
न्त्यूनीकरणका उपायहरू तथा बढोत्तरीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरे नगरेको अनगुमन गनफका 
लातग प्रततवेदनमा वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ मा उल्लेि भए अनसुारका अनगुमनको 
व्यवस्था गररएको भ। 
 
९.१ अनगुमनका प्रकार 
वातावरणीय अनगुमन योिनामा आिारभतू वा प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, तनयमपालन 
अनगुमन तथा प्रभाव अनगुमन गरी तीन प्रकारको अनगुमन योिनाहरू समावेश गररएको भ। 
वातावरणीय प्रभावको अनगुमन देहायको अवस्थामा तनम्न प्रकारले गररनेभ। 
 
९.१.१ प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन (Baseline Monitoring) 
प्रस्ताहवत प्रस्तावको तनमाफण कायफ शरुू गनुफभन्त्दा अगावै तनमाफण स्थल र वरपरका आिारभतू 
वातावरणीय पक्षको सवेक्षण गररनेभ। यसले गदाफ अनगुमनको तसलतसलामा प्रारजम्भक अवस्थाको 
तलुनामा वातावरणीय पक्षमा भएको पररवतफन बारेमा थाहा पाउन सहकन्त्भ। त्यसैले प्रारजम्भक 
अवस्थाको अनगुमन गरराँदैन तर वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा रहेका िानकारीलाई 
आयोिनाको प्रारजम्भक डाटा भतन मातननेभ। 
 
९.१.२ प्रभाव अनगुमन (Impact Monitoring) 
प्रस्ताव कायाफन्त्वयनबाट भएका वातावरणीय पररवतफन पत्ता लगाउन आयोिना तनमाफण र 
सञ्चालनका क्रममा त्यस क्षेरको िनस्वास््य लगायत पयाफवरणीय, सामाजिक र आतथफक 
अवस्थाका सूचकको मूल्याङ्कन गररनेभ। 
 
९.१.३ तनयमपालन अनगुमन (Compliance Monitoring) 
तनयमपालन अनगुमनमा प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सम्बन्त्िी तनिाफररत मापदण्डको पालना 
गरेको भ भने्न कुरा सतुनजश्चत गनफ वातावरणीय गणुस्तरका हवशेष सूचक वा प्रदूषणको अवस्था 
बारेमा आवतिक वा लगातार रूपमा अनगुमन गरी अतभलेि राजिनेभ।  
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९.२ वातावरणीय अनगुमनका सूचक 
प्रस्ताव कायाफन्त्वयन हनुे क्षरेको आिारभतू त्याङ्क, पहहचान तथा आकलन गररएका अनकूुल वा 
प्रततकूल प्रभाव एवं वातावरण संरक्षणका उपायहरूलाई ध्यान ददई प्रस्तावकले पालना गनुफपने र 
वातावरणीय प्रभावको प्रभावकाररताको अनगुमन गनफ सूचकहरू प्रततवेदनमा उल्लेि गररएको 
भ। 
 
९.३ अनगुमनको हवति 
आयोिनाको अनगुमनको लातग स्थलगत अध्ययन, आयोिना कायाफलयबाट प्राप्त हनुे त्याङ्कहरू, 
स्थानीयहरूसाँगको अन्त्तरहक्रया तथा सरोकारवालाहरूसाँगको भलर्ल आदद हवति अपनाइनेभ। 
यसका साथै आयोिना क्षेरको नमनुा (वाय,ु ध्वतन, पानी आदद) सङ्कलन गरी प्रयोगशाला परीक्षण 
गरी थप हवश्लषेण गररनेभ। आयोिनाको अनगुमन गदाफ हवज्ञद्वारा तयार गररएको सूचक/ 

मानकहरूको साथ आयोिनाको अनगुमन गररनेभ। आयोिनाको अनगुमन कायफ गदाफ 
आयोिनासाँग सम्बन्त्ि राख्न े हवतभन्न तनकायहरू, आयोिना कायाफलय, प्रस्तावक तथा प्रस्तावक 
अन्त्तगफतका तनकायहरू, आयोिनाबाट प्रभाहवत स्थानीय तह तथा वडा कायाफलयहरूको सहकायफमा 
गररनेभ। 
 
९.४ अनगुमनको लातग समय तातलका 
आयोिना तनमाफण तथा सञ्चालनका हवतभन्न अवस्थामा अनगुमन गनुफपने भएकाले सूचकको प्रकृतत 
हेरी वातावरणीय अनगुमन गने साय तातलका उल्लेि गररनेभ। 
 
९.५ अनगुमन गने तनकाय 
यस िण्डले आयोिना कायाफन्त्वयनबाट हनुे सम्भाहवत मखु्य मदु्दाहरूको बारेमा भलर्ल गभफ र 
तनगरानी तातलका र जिम्मेवारी सहहत न्त्यूनीकरणका उपायहरूको प्रस्ताव गदफभ। प्रस्ताहवत 
आयोिनासाँग सम्बजन्त्ित वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदाहयत्वमा हवतभन्न आयोिना तनमाफण 
गने तनकायहरू समावेश गररएका भन ् र प्रत्येकको हवशेप गततहवतिहरूका लातग हवशेष 
जिम्मेवारहरू समेत तोहकएको भ।  
 
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा ३९ को उपदर्ा १ बमोजिम  अनगुमन तथा 
तनरीक्षणको लातग जिम्मेवार तनकाय सम्बजन्त्ित मन्त्रालय वा हवभाग हनुेभ। श्री वन तथा 
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वातावरण मन्त्रालय तथा श्री संस्कृतत, पयफटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय अन्त्तगफत पयफटन 
हवभाग अनगुमन तथा तनरीक्षणको लातग जिम्मेवार तनकाय रहेको भ। सोही दर्ाको उपदर्ा 
२ बमोजिम आफ्नो क्षेरतभरको वातावरण संरक्षण र संवद्धफन गने उदे्दश्यले प्रदेश सरकार वा 
स्थानीय तह पतन अनगुमन तथा तनरीक्षण गनफ सक्नेभ। वातावरण संरक्षण तनयमावली, २०७७ 
को तनयम ४५ को उप-तनयम (१) बमोजिम प्रस्तावकद्वारा प्रत्येक ६ महहनामा आयोिनाको 
प्रभावको हवषयमा स्वःअनगुमन गरी सो को प्रततवेदन सम्बजन्त्ित तनकाय/हवभागमा पेश गररनेभ।  
 
९.६ अनगुमनको लातग अनमुातनत रकम 
वातावरणीय अनगुमनका लातग आवश्यक िनशजक्त तथा अनमुातनत बिेट रकम समेत हवतनयोिन 
गरी प्रततवेदनमा उल्लेि गररएको भ।  
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तातलका ३६: प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन, प्रभाव अनगुमन र तनयमपालन अनगुमन 

अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको हवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
प्रारजम्भक अवस्थाको अनगुमन 

ध्वतनको तह 
ध्वतनको अतिक पररमाण 

र ततव्रता 
ध्वतन मापक यन्त्र 

मार्फ त 
तनमाफण 
के्षरतभर 

तनमाफण कायफ शरुू गनुफ 
पूवफ 

१०,०००।- प्रस्तावक 

वायकुो गणुस्तर 
हावामा PM10, PM2.5 

र TSP को पररमाण 
Volumetric Air 

Sampler मार्फ त 
तनमाफण के्षर 

तभर 
तनमाफण कायफ शरुू गनुफ पूवफ २५,०००।-  

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

प्रदूहषत पानी तथा 
र्ोहोरमैला 

ढल तनकासीको संरचना 
होटल वरपरका, 

बातसन्त्दामा परेको प्रभाव 

स्थलगत भ्रमण, 
अन्त्तवाफताफ, तजस्बरहरू 

होटल 
पररसर 

वषफमा दईु पटक तीन 
वषफसम्म 

िनशजक्त िचफ प्रस्तावक 

पानीको गणुस्तर 
पानी तनकास हनेु ठााँउ 
अवलोकन, हवतभन्न 
प्यारातमटरहरू 

नमनुा सङ्कलन र 
प्रयोगशाला परीक्षण 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको चार पटक 

६०,०००।- प्रस्तावक 

वायकुो गणुस्तर 
हावामा PM10, PM2.5 र 

TSP को पररमाण 
स्थलगत तनरीक्षण र 
आिारभतू त्याङ्कसाँग 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको एक पटक 

२५,०००।-  
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको हवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
तलुना गने, Volumetric 

Air Sampler मार्फ त 

ध्वतनको तह ध्वतनको पररमाण 
ध्वतन मापक यन्त्र 
मार्फ त आिारभतू 

त्याङ्कसाँग तलुना गने 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको दईु पटक 

२०,०००।- प्रस्तावक 

अथफतन्त्रमा 
पररवतफन 

होटलमा संलग्न 
िनशजक्तहरू 

होटल पररसर 
अवलोकन, 

कमफचारीहरूको साथ 
भलर्ल 

होटल तभर 
तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा आवश्यकता 

अनसुार 
िनशजक्त िचफ  

व्यवसायिन्त्य 
स्वास््य सरुक्षा 

दघुफटनाहरूको प्रकार र 
क्षततपूततफ 

होटल पररसर 
अवलोकन, 

कमफचारीहरूको साथ 
भलर्ल 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक 

िनशजक्त िचफ  

हररयालीको कारण 
होटल पररसरको 
सौन्त्दयफ सिुार 

वकृ्षारोपण र बगैँचा के्षर होटल पररसर अवलोकन 
होटल 
पररसर 

सञ्चालन चरणमा वषफको 
दईु पटक 

िनशजक्त िचफ प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको हवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
तनयमपालन अनगुमन 
वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन 
प्रततवेदनमा 
सझुाइएका 

बढोत्तीकरण तथा 
न्त्यूनीकरणका 

उपायहरू पालना 
गरे/ नगरेको 

वातावरणीय व्यवस्थापन 
योिनाले समावेश गरेका 
सम्पूणफ न्त्यूनीकरणका 
उपायहरू तनमाफण तथा 
सञ्चालन चरणमा लागू 

गररएको 

स्थलगत अवलोकन/ 
अन्त्तवाफताफ/ प्रततवेदन 

अध्ययन 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको दईु पटक 

िनशजक्त िचफ प्रस्तावक 

प्रदूषण रोकथाम, 
पानी, वाय,ु ध्वतन 

वाय ुगणुस्तर, ध्वतनको 
पररमाण 

स्थलगत अवलोकन/ 
रेकडफहरूको समीक्षा/ 
कमफचारीहरूको साथ 

भलर्ल/ ध्वतन मापक 
यन्त्र मार्फ त/ 

Volumetric Air 

Sampler मार्फ त/ 

प्रयोगशाला परीक्षण 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक 

१,५०,०००।- प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको हवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 
र्ोहोर 

व्यवस्थापन, 
वातावरणीय 
संरक्षणका 
उपायहरूको 
तनयमपालन 

3R (reduce, reuse, 

recycle) तसद्धान्त्तको 
अभ्यास, Waste water 

treatment plant को 
व्यवस्था 

स्थलगत अवलोकन/ 
रेकडफहरूको समीक्षा/ 
कमफचारीहरूको साथ 

भलर्ल 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक 

िनशजक्त िचफ प्रस्तावक 

हररयालीको 
व्यवस्थापन 

वकृ्षारोपण र बगैँचा के्षर होटल पररसर अवलोकन 
होटल 
पररसर 

सञ्चालन चरणमा वषफको 
दईु पटक 

िनशजक्त िचफ प्रस्तावक 

हवपद् िोजिम 
व्यवस्थापन 

व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरण (PPE) को 
प्राविान, सेफ्टी नेटको 
व्यवस्था, कमफचारीलाई 
आगोको ितराहरू बारे 
िानकारी, आपतकालीन 
तनकास र आगो तनभाउने 

उपकरण 

स्थलगत अवलोकन/ 
कमफचारीहरूको साथ 

भलर्ल 

होटल 
पररसर 

सञ्चालन चरणमा वषफको 
दईु पटक 

िनशजक्त िचफ प्रस्तावक 
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अनगुमनका प्रकार अनगुमनका सूचक अनगुमनको हवति स्थान समय 
अनमुातनत रकम 

(ने.रू.) 
अनगुमन गने 

तनकाय 

स्थानीय रोिगारी 
स्थानीय कमफचारीहरूको 

संख्या 

तनरीक्षण/ 
कमफचारीहरूको साथ 

भलर्ल 

होटल 
पररसर 

सञ्चालन चरणमा वषफको 
दईु पटक 

िनशजक्त िचफ प्रस्तावक 

व्यवसायिन्त्य 
स्वास््य सरुक्षा 

स्वास््य बीमा र स्वास््य 
िााँच, कमफचारीहरूलाई 

व्यजक्तगत सरुक्षा 
उपकरणको प्राविान 

रेकडफहरूको समीक्षा, 
कमफचारीहरूसाँग भलर्ल  

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको दईु पटक 

िनशजक्त िचफ  

गनुासो व्यवस्थापन 
कमफचारी तथा 

स्थानीयहरूको गनुासो 
भए/ नभएको 

स्थलगत अवलोकन/ 
कमफचारी तथा 

स्थानीयहरूसाँग भलर्ल 

होटल 
पररसर 

तनमाफण तथा सञ्चालन 
चरणमा वषफको तीन पटक 

िनशजक्त िचफ  
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अनगुमनका लातग अनमुातनत लागत 
होटलले पानीको गणुस्तर, वायकुो गणुस्तर र ध्वतनको स्तर िस्ता सूचकको मापन गनेभ। 
प्रत्येक वषफका लातग यस्तो अनगुमनको लागत र िनशजक्त िचफहरू तल तातलकामा प्रस्ततु 
गररएको भ। 
  

तातलका ३७: अनगुमनका लातग अनमुातनत लागत 
क्र.सं. हववरण संख्या दर लागत (न.ेरू.) 
१.  वातावरण हवद् २ ७५,००० १,५०,००० 
२.  सामाजिक-आतथफक हवज्ञ १ ६५,००० ६५,००० 
३.  प्रयोगशाला परीक्षण तथा िल, ध्वतन 

आदद परीक्षण कायफ 
एक मषु्ठ ३,०५,००० 

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

 कुल  ५,५५,००० 
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पररच्भेद १० : वातावरणीय परीक्षण 

 
वातावरणीय परीक्षण भनेको एक यस्तो वातावरणीय अनसुन्त्िान हो, िसमा पूवफकातलक तथा 
वतफमान हक्रयाकलाप र वातावरणीय व्यवस्थापन आकलन गनफ प्रयोग गररन्त्भ। वातावरणीय 
परीक्षण आयोिनाको कारणले हनुे नकारात्मक प्रभावका न्त्यूनीकरण उपायहरू र वास्तहवक 
प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गरेर वातावरणीय अवस्थाको पूवफकातलक तथा वतफमान अवस्था िान्नको 
लातग सञ्चालन गररन्त्भ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दर्ा १२ मा उल्लेि भए अनसुार 
होटल तनमाफण तथा संचालनमा आएको दईु वषफ भकु्तान भएको तमततले ६ महहना तभर वातावरणीय 
परीक्षण गररनेभ। 
  
१०.१ वातावरणीय परीक्षण 
वातावारणीय परीक्षणका हकतसम देहाय बमोजिमका हनुेभन ्: 

क. तनणफय तहको परीक्षण, 
ि. कायाफन्त्वयन परीक्षण, 
ग. कायफको प्रभावकाररता परीक्षण, 
घ. आयोिना प्रभाव परीक्षण, 
ङ. आकलन गररएको प्रहवति परीक्षण, 
च. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रहक्रया परीक्षण। 

 
१०.२ वातावरणीय परीक्षणमा सामान्त्यतया तीन पक्ष संलग्न हनेु गदफभन:् 

क. परीक्षक, 
ि. परीजक्षत पक्ष (प्रस्तावसाँग सरोकार भएको) 
ग. तेस्रो पक्ष 

 

१०.३ वातावरणीय परीक्षणको प्रकार 

बाध्यकारी परीक्षण वा स्वैजच्भक परीक्षणको लातग संलग्न पक्ष वा संस्थाको आिारमा वातावरणीय 
परीक्षण आन्त्तररक वा बाह्य हनु सक्नेभन।् 

क. आन्त्तररक परीक्षण, 
ि. बाह्य परीक्षण, 
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१०.४ वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढााँचा : 

प्रस्ताहवत आयोिनाको वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढााँचा तनम्न बमोजिमको हनुेभ। 
 

तातलका 38: वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको ढााँचा 
अध्याय १ यस अध्यायमा वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनकोतभर मखु्य मखु्य 

कुराहरू समावेश गरी प्रततवेदनको कायफकारी सारांश लेजिनेभ। 
अध्याय २ यस अध्यायमा परीक्षण प्रशासतनक तथा परीक्षण कायफको हववरण, 

आयोिना स्थलमा गररएका अन्त्तवाफताफ, परीक्षण गने पक्ष तथा 
परीक्षणका क्षेर र हवति समावेश गररनेभ। साथै वातावरणीय 
अनगुमन, परीक्षणसाँग सम्बजन्त्ित त्याङ्क तथा हववरण पतन 
समावेश गररनेभ। 

अध्याय ३ यस अध्यायमा परीक्षणको पूणफ हववरण समावेश गररनेभ। 
अध्याय ४ यस अध्यायमा आयोिना सम्बन्त्िमा पालना गनुफपने सझुाव तथा 

सिुारात्मक कायफ समावेश गररनेभ। 
अनसूुची अनसूुचीमा त्याङ्क र हववरण समावेश गररनेभ। 
परीक्षण गने समूहमा 
समावेश हनुपुने िनशजक्त 

वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदनको तयारीको क्रममा प्रस्तावसाँग 
हवषय तमल्ने हवज्ञ िस्तै वातावरण हवज्ञ, सामाजिक, आतथफक, 
सांस्कृततक हवज्ञ, र्ोहोरमैला व्यवस्थापन हवज्ञ आदद समावेश 
गररनेभ। 
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तातलका 39: वातावरणीय परीक्षणको लातग चेकतलष्ट 
क्र.सं. हववरण आयोिनाको 

हक्रयाकलाप 
अनमुान गररएको 
प्रभाव 

िास प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत त्याकं 
स्रोत 

भौततक वातावरण 
१.  र्ोहर मैलाको 

व्यवस्थापन 
होटलको तनयतमत 
हक्रयाकलाप, 
रेषु्टरेण्ट, भान्त्भा, 
पाहनुा कोठाहरू, 
सभा हल आदीबाट 
उत्पादन हनु े
र्ोहोर। 

स्थानीय वातावरण 
दगुफजन्त्ित हनुकुा 
साथै संक्रमण हनु 
सक्ने सम्भावना। 

वातावरण तथा 
िनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव। 

कुहहने र नकुहहने र्ोहोर भुटै्ट 
सङ्कलन गरेर कुहहन ेर्ोहोरको 
मल बनाउन े र नकुहहने 
र्ोहोरलाई नगरको र्ोहोर 
व्यवस्थापन प्रणाली मार्फ त 
व्यवस्थापन गने। 

उल्लेिनीय र्ोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभलेि, 
अन्त्तवाफताफ 

२.  र्ोहोर 
पानीको 
व्यवस्थापन 

होटलको तनयतमत 
हक्रयाकलाप, 
शौचालय, भान्त्भा 
आदीबाट 
उत्पादन हनु े
र्ोहोर। 

सतहको पानी 
प्रदषुण, भतूमगत 
पानी प्रदषुण 

पानीको 
गणुस्तरीयतामा 
कमी हनुे। 

प्रदहुषत STP पानी प्रशोिन 
गरी पनुःप्रयोग गररने तथा 
होटलबाट तनष्कासन गररने 
पानी नेपाल सरकारले तोकेको 
मापदण्ड बमोजिमको रहने। 

उल्लेिनीय र्ोहोर 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभलेि, 
प्रत्यक्ष 
अवलोकन 

३.  वायकुो गणु िेनेरेटर, सवारी 
सािनबाट 

वायकुो गणुस्तरमा 
ह्रास 

िनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव, 
श्वासप्रश्वास 
सम्बन्त्िी रोग 

नेपाल सरकारले तोकेको 
वायपु्रदूषण मापदण्ड तभर पने 
गरी मार िररद गने र सवारी 
सािन र तडिेल िेनेरेटर 

नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 
 

अतभलेि, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 
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क्र.सं. हववरण आयोिनाको 
हक्रयाकलाप 

अनमुान गररएको 
प्रभाव 

िास प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत त्याकं 
स्रोत 

सेटहरूको आवतिक ममफत 
गररने। 

४.  पानीको गणु ढल तनकास तथा 
र्ोहोर पानीको 
चहुावट 

िानेपानीको स्रोत 
प्रदषुण 

िनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

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

उल्लेिनीय वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेि, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

५.  ध्वतनको मारा िेनेरेटर, सवारी 
सािनबाट 

ध्वतनको तहमा 
ह्रास 

िनस्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

साइलेन्त्ट िेनेरेटरको प्रयोग नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेि, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

६.  महुानको 
पानीको स्रोत 

प्राकृततक पानीको 
अत्यातिक 
तनष्काशन 

प्राकृततक पानीको 
तहमा पररवतफन 

पानीको स्रोत 
सकु्ने साथै 
वरपरको पानीको 
स्रोतमा कमी 

प्राकृततक पानीको कम 
उपयोग गनफ आकाशे पानीको 
सङ्कलन गररन े

उल्लेिनीय वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेि, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

िैहवक वातावरण 
१.  होटल क्षेर 

भर हररयाली 
प्रवदफन 

बगैँचा तनमाफण हररयाली क्षेर 
कायम हनु े

हररयाली कायम 
भइ सौन्त्दयफता 
कायम हनु े

बगैँचा तनमाफण गररएको नगण्य वातावरणीय 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेि, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 

सामाजिक आतथफक वातावरण 
१.  व्यवसायिन्त्य 

तथा 
स्वास््यको 
सरुक्षा 

कमफचारीहरूलाई 
स्वास््य सरुक्षा 
प्रदान गररनभे। 

कायफस्थलमा हनु 
सक्ने दघुफटना 

कमफचारीहरूको 
स्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

स्वास््य बीमा र आवतिक 
स्वास््य िााँचको प्राविान गने 
र प्राथतमक उपचार हकटको 
(First Aid Kit) प्राविान गने 

उल्लेिनीय होटल 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेि, 
अनगुमन 
प्रततवेदन 
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क्र.सं. हववरण आयोिनाको 
हक्रयाकलाप 

अनमुान गररएको 
प्रभाव 

िास प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारीता सूचना स्रोत त्याकं 
स्रोत 

२.  
 

गनुासो 
सनुवुाइ 

गनुासो पेहटका 
स्थापना  

हवतभन्न प्रकारको 
गनुासोहरू आउन े
तथा द्वन्त्दको 
अवस्था तसिफना 
हनु सक्न े

होटल 
सञ्चालनमा 
कदठनाई 

गनुासो सम्बोिनको व्यवस्था 
गने 

उल्लेिनीय गनुासो 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेि,  

३.  स्वास््य तथा 
सरसर्ाई 

दैतनक रूपमा 
आवश्यकता अनसुार 
सरसर्ाई गने 

र्ोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

आगन्त्तकु तथा 
कमफचारीको 
स्वास््यमा 
प्रततकूल प्रभाव 

दैतनक रुपमा आवश्यकता 
अनसुार सरसर्ाई गने 

उल्लेिनीय होटल 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अनगुमन  
 

४.  प्रकोप 
तनयन्त्रण/ 
हवपत 
व्यवस्थापन  

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

प्रकोप तथा 
हवपदबाट 
िनिनको क्षती 
हनुे 

प्रकोप तथा 
हवपदबाट 
िनिनको क्षती 
हनुे 

र्ायर एकसहटङ्गइुसर 
तसतलन्त्डर, र्ायर होि ररल, 
वाटर जस्प्रङ्ग्क्लर, र्ायर 
अलामफ, स्मोक तडटेक्टरको 
व्यवस्था गने र होटलतभर 
प्रत्येक अतततथ कक्ष, लबी र 
सावफितनक क्षेरहरुमा 
आपतकालीन बहहगफमन 
योिनाको एक प्रतत राख्न े

उल्लेिनीय होटल 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

हवपद 
व्यवस्थापन 
कायफ 
योिना 

५.  रोिगारी स्थानीयलाई 
रोिगारीको अवसर 

स्थानीयको 
आयस्तरमा 
अतभवृहद्ध 

िीवनस्तरम 
उकास्न े

स्थानीयलाई रोिगारीमा 
प्राथतमकता ददन े

नगण्य होटल 
व्यवस्थापन 
एकाइ 

अतभलेि 
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पररच्भेद ११ : तनष्कषफ तथा प्रततबद्धता 
 

११.१ तनष्कषफ 
यस होटल क्लब हहमालयको तनमाफण तथा सञ्चालनको लातग अध्ययन गरी यस वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन गररएको भ। उक्त अध्ययनबाट प्रस्ताहवत आयोिनाको तनमाफण तथा 
सञ्चालनले यस ठाउाँको भौततक, िैहवक, सामाजिक, आतथफक र सााँस्कृततक वातावरणमा तसतमत 
रूपमा प्रभाव पने देजिएको भ भने स्थानीय स्तर, क्षरेीय स्तर र राहिय स्तरमा यस आयोिनाले 
र्ाइदा परु् याउनेभ। यस सहुविायकु्त होटलको उदे्दश्य हवतभन्न देशहरूबाट आएका 
आगन्त्तकुहरूलाई सेवा प्रदान गनुफ रहेको भ। होटलबाट प्रभाहवत हनुे क्षरेको वातावरणीय 
अवजस्थतत, कायाफन्त्वयन हवतिहरू तथा हक्रयाकलापहरूको अध्ययनबाट वातावरणमा दबैु 
सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरू पने अनमुान गररएको भ। व्यवस्थापन योिना बनाई 
कायफसञ्चालन गररएमा पयफटन तबकासको प्रबन्त्ि मार नभई बहआुयातमक तबषयमा यस क्षेरको 
हवकासमा ठुलो सहयोग पगु्नेभ। आयोिनाबाट स्थानीय वातावरणमा पनफसक्ने नकारात्मक 
वातावरणीय प्रभावहरूको हवश्लषेणबाट प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू पहहचान गरी वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदनमा समावेश गररएको भ। यस प्रततवेदनमा उल्लेि भएका सम्पूणफ प्रभाव 
न्त्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीकरण गने उपायहरूको अतनवायफ 
कायाफन्त्वयन गररनेभ। त्यस्तै प्रस्ताव कायाफन्त्वयनबाट हनुे सकारात्मक प्रभावहरूलाई बढोत्तरी 
गने हवषयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवदेनमा उल्लेि गररएको भ। यस प्रततवेदनमा 
उल्लेि भएका सम्पूणफ प्रभाव न्त्यूनीकरणका उपायहरू तथा सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीका 
उपायहरूको अतनवायफ कायाफन्त्वयन गररनेभ। यस आयोिनाको स्वीकृततको लातग वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन पयाफप्त रहेको भ। नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूको न्त्यूनीकरण र संलग्न 
वातावरणीय अनगुमन योिना कायाफन्त्वयन गरी तोहकएको स्थान र पररमाणतभर रहने गरी स्वीकृत 
भएको तमततबाट लाग ुहनुे गरी प्रस्ताहवत आयोिना कायाफन्त्वयन गने तनष्कषफ तनकातलन्त्भ। 

 

११.२ प्रततबद्धता 
यस प्रततवेदनमा अनकूुल प्रभाव अतिकतम र प्रततकूल प्रभाव न्त्यून गने उपायहरूसाँगै लाग्न े
अनमुातनत रकम र कायाफन्त्वयनको जिम्मेवारी समेत समावेश गररएको भ। यी सझुाव गररएका 
सम्पूणफ उपायहरू कायाफन्त्वयन गरेमा अनमुान गररएका प्रततकूल प्रभावलाई स्वीकारयोग्य तहमा 
पयुाफउन सहकन्त्भ। होटल तनमाफण तथा सञ्चालनबाट पने अनकूुल प्रभावहरूलाई बढोत्तरी गनफ 
तथा प्रततकूल प्रभावहरू न्त्यूनीकरण गनफको लातग प्रस्तावक प्रततवद्ध रहेको भ। 
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