
लमु्बिनी प्रदेश सरकार            

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

मकुामः िटुवल 
 

 

लमु्बिनी प्रदेश अन्त्तर्गत दाङ्ग म्िल्लाको तलुसीपरु उपमहानर्रपाललका वडा नं १८ मा प्रस्ताववत इम्न्त्टग्रटेेड 
आयूवेद एण्ड न्त्यचरुोप्याथी वटम्चङ्ग अस्पताल आयोिना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रलतवेदन 

उपर ललम्ित राय सझुावको लालर् आह्वान र्ररएको 
सावगिलनक सूचना 

प्रथम पटक प्रकाम्शत लमलत २०७९/१०/०३ 
प्रस्तावक श्री प्रदेश पूवागधार ववकास प्रालधकरण ¸ राप्ती उपत्यका¸ दाङिाट अन्त्तर्गत दाङ म्िल्लाको तलुसीपरु उ.म.न.पा¸ वडा नं १८ 
िेलझणु्डी मा म्स्थत नेपाल संस्कृलत ववश्वववद्यालयको िग्र्ामा (म्ि.वप.एस: 28
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E)मा इम्न्त्टग्रटेेड आयूवेद एण्ड 

न्त्यचरुोप्याथी वटम्चङ्ग अस्पताल आयोिना प्रस्ताव र्री उक्त आयोिनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  (EIA) प्रलतवेदन यस मन्त्रालयमा 
पेश र्रेको छ। 

  

प्रस्ताव अनसुार आयोिनाले अस्पताल सबम पगु्ने लिरामीको िास स्वास््य समस्या पवहचान तथा लनर्क्यौल र्री के कस्तो उपचार 
आवश्यक पने हो सोवह अनसुारको उपचार ववलधिाट उपचार र्ने मूख्य पद्धतीमा स्वास््य सेवा  प्रदान र्ने प्रस्ताव र्रेको छ।यस 
प्रस्तावले पञ्चकमग̧  शाल्यतन्त्र¸ क्षारशूर¸ अग्नीकमग̧  कौमयगभतृीय¸ शालर्क्यतन्त्र¸ भकुृटीस्नान¸ िल मसाि¸ तातो म्चसो मसाि लर्ायत 
लसवट स्कयान¸ एम.आर.आइ¸ इको¸ यू.एस.िी¸ प्याथोलोिी¸ शल्यविया¸ मनोरोर्¸ दन्त्त्य म्चवकत्सा¸ नेरालय¸ पोषण¸ फरेम्न्त्सक सेवा¸ 
 ओवपडी¸ हाडगिोनी¸ िालरोर्¸ फामेशी आदी सेवाहरु ददनेछ।प्रस्ताववत अस्पताल हालको नेपाल संस्कृलत ववश्वववद्यालयको स्वालमत्वमा 
रहेको २३ वटा वकत्ताको िबमा क्षेरफल ४३ हिार वर्ग लमटर भन्त्दा िढी िग्र्ामा ३ तल्लाको भवनमा कूल २०० शैय्या क्षमतामा 
लनमागण र्री संचालन हनुेछ भने अस्पताल संचालन लनमागण पश्चात ववश्वववद्यालयले नै र्नेछ। 

 

यस अस्पतालन लनमागण र संचालन चरणमा ववलभन्न समाम्िक-आलथगक र सााँस्कृलतक¸ भौलतक र िैववक प्रभावहरु पनेछन।्स्थानीय 
रोिर्ारी र स्थानीयहरुसंर्को मतभेद¸ स्थानीय र क्षेलरय तहमा स्वास््य सेवाको उपलब्धता¸ रसायलनक¸ संिलमत¸ धाररलो र अन्त्य 
प्रकृलतका फोहरमैला उत्सिगन आदी हनुे देम्िन्त्छ भने पेश भएको प्रलतवेदनमा परामशगदाता ववज्ञहरुिाट प्रभाव र सवालहरु सूम्चकृत 
र्री लनराकरण र समाधानको उपायहरु पलन प्रस्ताववत छन।् 

  

लमु्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण लनयमावली, २०७७ को लनयम ११ को उपलनयम (६) िमोम्िम यस प्रलतवेदनमा राय–सझुाव ललनका 
लालर् प्रलतवेदन पढ्न वा उतार र्री लैिान पाउने ब्यिस्था रहेकोले यस आयोिना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रलतवेदन 
यस वन तथा वातावरण मन्त्रालयको Web Site: https://moitfe.lumbini.gov.np/  मा समेत सावगिलनक र्ररएको छ।उक्त प्रलतवेदन 
सबिन्त्धमा उपयूक्त राय सझुाव प्राप्त भएमा यस मन्त्रालयको सो प्रस्तावको स्वीकृलत प्रकृयामा त्यस्ता राय–सझुावहरुलाई समेत 
ध्यानमा राख्नछे। यस सबवन्त्धमा ब्यम्क्त वा संस्थाको कुनै राय–सझुाव भए यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको लमलतले सात (७) 
ददन लभर आफ्नो ललम्ित राय सझुाव लनबन ठेर्ानामा पठाई ददन ुहनु यसै सूचना द्वारा आव्हान र्ररन्त्छ। 
 

प्रलतवेदन अध्ययन वा उतार र्नग सवकन ेस्थानहरु: 

१. श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय¸ मकुामः िटुवल¸ रुपन्त्देही । 

https://moitfe.lumbini.gov.np/  

राय सझुाव पठाउन ेठेर्ाना 
१. वन तथा वातावरण मन्त्रालय,  

मकुामः िटुवल, रुपन्त्देही। 

ईमेलः mofesc.lumbini@gmail.com   

फो.नं. ९८४७५४१३३७¸ ०७-१५५१२१६¸ ०७१-५४७४७४¸ फ्यार्क्स नं.०७१-५४७४७४  

https://moitfe.lumbini.gov.np/
mailto:mofesc.lumbini@gmail.com


इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल 

तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वाडड नं. १८, दाङ, लनु्बिनी प्रदेश 

 

र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन (EIA) प्रलतर्वेदन 
 

िेश गररएको लनकाय: 
र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय 

ििुर्वल, रुिटदेही 
 

 
 

प्रपतार्वक 

प्रदेश िरु्वाडधार टर्वकास प्रालधकरण 

राप्ती उित्यका, दाङ न्िल्ला, लनु्बिनी प्रदेश  

 

कायाडटर्वयन गने लनकाय 

नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वधालय  

िेलझणु्डी, दाङ 

 

िौष, २०७९ 
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  ii 

 

 

घोषणा-िर 

इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल प्रपतार्वक रहेको इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड 
टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल (२०० शैया) को संचालन कायडको र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन 
अध्ययनको सबिूणड चरणमा हामी लनबन िमोन्िमका अध्ययन िोलीका सदपयहरू संलग्न रही यो 
प्रलतरे्वदन तयारी गरेको सााँचो हो। िरीक्षणका लसललसलामा हामीहरूले संकलन गररएका प्राथलमक 
सूचना र तथयााँकहरू र्वापतटर्वक हनु ् र संकलन गरेका टितीय श्रोतका सूचना र तथयााँकहरूका 
सिडकलाई कृतज्ञता ज्ञािन गदडछौ। यस प्रलतरे्वदनमा कुनै कुरा झठुा ठहररए अथर्वा अटय कुनै 
प्रलतरे्वदनको िरैु र्वा कुनै अंश हरु्वह ुसाभार गररएको िाइए काननु िमोन्िम कसरु भोग्न तयार रहेको 
पर्व-घोषणा गदडछौ। 

क्र.सं. नाम टर्वज्ञता  दपतखत  

१. झम िहादरु थािा  िोली प्रमखु/र्वातार्वरण टर्वज्ञ 

 

२. अलनल के.सी. भौलतक र्वातार्वरण टर्वज्ञ  

३. अचडना लरिाठी र्वनपिलत टर्वज्ञ 

 

४. प्रकाश चटर िौडेल 

 

सामान्िक-आलथडक टर्वज्ञ 
 

५. संिय चटद िनपर्वापथय टर्वज्ञ  

 

िरामशडदाता 
लसर कटसल्िेटसी प्रा. लल. 
मध्यिरु लथमी नगरिाललका-३, भक्तिरु  

फोन: ९८५१२३७३९६/९८५११३४६६७ 

इमेल: seerconsultancy@gmail.com 

 

संपथाको छाि र दपतखत 

 

mailto:seerconsultancy@gmail.com
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  iii 

 

कायडकारी  साराशं 
आयोिनाको प्रपतार्वकको नाम र ठेगाना  
यस प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल आयोिनाको र्वातार्वरणीय 
प्रभार्व मूल्यांकन तयार गने  प्रपतार्वक प्रदेश िूर्वाडधार टर्वकास प्रालधकरण, लनु्बिनी प्रदेश रहेको छ 
।  

प्रपतार्वको उद्दशे्य 
प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल लनु्बिनी प्रदेश अटतगडत दाङ 
न्िल्लाको तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वडा नं. १८, िेलझणु्डीमा नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वधालयको 
नाममा रहेको िग्गामा २०० शैय्या क्षमताको अपिताल लनमाडण गरी आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी 
तथा आर्वश्यकता अनसुार एलोप्याथी पर्वापथय सेर्वा प्रदान गरी सञ्चालन गने प्रपतार्व गररएको  छ। 

र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कनको औन्चत्यता 
लनु्बिनी प्रदेशको र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली २०७७ को अनसूुची ३ को पर्वापथय क्षेर (ि) ले 
१०० शैय्या भटदा िढीको अपिताल, नलसडङ्ग होम र्वा न्चटकत्सा व्यर्वसाय सञ्चालन गदाड र्वातार्वरणीय 
प्रभार्व मूल्यांकन गनुडिने प्रार्वधान रहेको छ। यस आयोिनाले २०० शैया क्षमताको अपिताल 
लनमाडण तथा संचालन गने भएकोले र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन अध्ययन गररएको हो।  

अध्ययन टर्वलध  
र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कनको क्षेर लनधाडरण तथा कायडसूची लमलत २०७७/०६/११ मा लनु्बिनी 
प्रदेश, र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय, ििुर्वलिाि पर्वीकृत भए िश्चात ् िश्चात ् लमलत टर्व.सं. 
२०७९/०७/०२ मा "ििुर्वल िुडे" राटिय दैलनक िलरकामा राय सझुार्वका लालग ७ ददन ेसार्वडिलनक 
सूचना प्रकान्शत गररयो। सूचना प्रकाशन िश्चात ्तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाको कायाडलयिाि लमलत 
टर्व.सं. २०७९/०९/१२ मा लसफाररस िर सङ्कलन गररयो। र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन अध्ययन 
अटतगडत सार्वडिलनक सनुरु्वाइको लालग "गणतटर" राटिय दैलनक िलरकामा लमलत २०७9/०८/२६ 
मा सूचना प्रकान्शत गररयो। सार्वडिलनक सनुरु्वाइमा उिन्पथलतका लालग पथानीयर्वासी, िनप्रलतलनलध, 
सरोकारर्वालाहरू तथा पथानीय संघ संपथा, लछमेकीहरूलाई आमन्टरत गररयो। लमलत 
२०७9/०९/०३ गते निेाल संपकृत टर्वश्वलिधालयमा आयोिना गररएको सार्वडिलनक सनुरु्वाइका 
िेलामा पथानीयर्वासीिाि आएको सझुार्वलाई समारे्वश गरी प्रलतरे्वदन तयार गररएको हो। तत ्िश्चात ्
पथानीयर्वासी, संघ-संपथा तथा सरोकारर्वालाहरूको प्रपताटर्वत अपितालको लनमाडण तथा सञ्चालनिाि 
िनड िाने प्रभार्वको िारेमा राय, सझुार्वका लालग र्वडा कायाडलय र अटय संघ-संपथाहरूमा सार्वडिलनक 
सूचना िााँस गरी मचुलु्का ललइयो। र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली, २०७७ अनसुार प्रभार्वहरुलाई 
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  iv 

र्वगीकरण गरी सकारात्मक प्रभार्वहरु िढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभार्वहरु लनयटरण, रोकथाम र 
सधुारका उिायहरु सझुाई र्वातार्वरण व्यर्वपथािन योिना तथा अनगुमन र िरीक्षणको खाका तयार 
िारर प्रलतरे्वदनमा िेश गररएको छ। 

 

टर्वद्यमान र्वातार्वरणीय अर्वपथा  

भौलतक र्वातार्वरण 
प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल भौगोललक रूिमा २८°५'४७.९३" 

उत्तरी अक्षांश र ८२°२१'४६.५९" िूर्वी देशाटतरमा अर्वन्पथत छ भने समरुी सतहिाि 665 लम. 
उचाइमा िदडछ। प्रपताटर्वत आयोिना पथल समथर िलमनमा रहेको छ। भौगोललक टहसािले प्रपताटर्वत 
आयोिना क्षेर भार्वर क्षेर (डुन भ्याली) मा अर्वन्पथत छ । प्रपताटर्वत आयोिना पथल समथर 
िलमनमा रहेको छ। यस आयोिना पथलमा उिोष्ण टकलसमको िलर्वाय ु(Sub-tropical Climate) 
िाइटछ। यस क्षेरको औसत र्वाटषडक अलधकतम तािक्रम १७ देन्ख २७ लडग्री सेन्ल्सयस रहेको 
छ। आयोिना क्षेरमा र्वाटषडक सरदर ११२० लमलीलमिर र्वषाड मािन गररएको तथयाङ्क छ। आयोिना 
क्षेर र्वन क्षेरमा िदैन।   

िैटर्वक र्वातार्वरण  

प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल कुनै िलन राटिय लनकुञ्ज, र्वटयिटत ु
आरक्षण क्षेर, न्शकार आरक्षण क्षेर, आलधकाररक रूिमा माटयता प्राप्त संरक्षण क्षेर र्वा पथानीय 
माटयता प्राप्त िाररन्पथलतक सबरे्वदनशील क्षेर लभर र्वा र्वरिर िदैन। पथानीयहरूसाँग गररएको 
छलफलिाि यस क्षेरमा केही घरिालरु्वा िनार्वरहरू मार िाइटछन।्  

सामान्िक-आलथडक तथा सााँपकृलतक र्वातार्वरण  

राटिय िनगणना २०७८ प्रारन्बभक नलतिा अनसुार तलुसीिरु उि-महानगरिाललकाको कूल िनसंख्या 
१,८०,७३४ (९५,०३३ मटहला) तथा घरधरुी संख्या ४६,६९९ रहेको छ। केटरीय तथयााँक 
टर्वभागले सन २०११ को िनगणनाको आधारमा २०१८ मा प्रकाशन गरेको प्रलतरे्वदन अनसुार 
आयोिना पथल रहने र्वडा नं. १८ को िनसंख्या ७,६७१ (३९९५ मटहला)  र घरधरुी संख्या 
१६५७ रहेको छ। 

तलुसीिरु नगरिाललकामा िहाडी िाहनु/क्षेरी/ठकुरी/दशनामी/सटयासी र्वगडको र्वाहलु्यता 
(िनसंख्याको ६७.२%) र तराई िनिातीको र्वगड (१५.८%) रहेको छ । मातभृाषाको आधारमा 
नेिाली र थारु भाषा नै िाहलु्य िनसंख्याको भाषा रहेको छ। आयोिना प्रभाटर्वत नगरिाललकामा 
टहटद ुधमड माने्न मालनसहरुको िाहलु्यता रहेको छ। तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाको साक्षरता दर 
(लेख्न र िढ्न दरैु्व सक्ने) ७४.५७ प्रलतशत रहेको छ।  
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आयोिनाको रै्वकन्ल्िक टर्वश्लषेण 
िररयोिनाका लिलभन्न लिभागहरुको लालग उियकु्त पथान चयन, आधलुनक मेलसनरीहरुको लिकल्िको 
रुिमा अलधकतम िनशन्क्त िररचालन, एकीकृत अपितालिटय फोहोरमैला व्यर्वपथािन आददको 
छनौि लिलभन्न लिकल्िहरुको लिश्लषेण माफड त लनकाललएका लनचोडहरु हनु। साथै लिलभन्न भर्वनहरुको 
लडिाईन समेत लिकल्ि लिश्लषेणिाि गररएको हो। लिलभन्न टर्वकल्िहरु मध्ये िनु टर्वकल्िको 
अर्वलबिनिाि टयनुतम र्वातार्वरणीय प्रभार्व हटुछ, त्यपता टर्वकल्िहरुलाई चयन गररएको छ। 

प्रभार्वहरूको िटहचान 

सकारात्मक प्रभार्व  
• गणुपतरीय आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी तथा आर्वश्यकता अनसुार एलोप्याथी पर्वापथय 

सेर्वा प्रदान 
• आलथडक टक्रयाकलाि तथा व्यािारमा र्वटृि   
• पथानीयलाई रोिगारीको अर्वसर  
• अपिताल क्षेर लभर हररयाली कायम गने 
• अपितालको संपथागत सामान्िक उत्तरदाटयत्र्व र्वहन माफड त पथानीय लाभान्टर्वत  

नकारात्मक प्रभार्व 
लनमाडण चरण सञ्चालन चरण 

भौलतक र्वातार्वरण 

• भ-ूउियोगमा िररर्वतडन  

• र्वाय ुप्रदूषण 

• िल प्रदूषण 

• ध्र्वलन प्रदूषण 

• िानीको माग र खित 

• ठोस तथा तरल फोहोर व्यर्वपथािन 

• लनमाडण सामग्रीको ढुर्वानी तथा व्यर्वपथािन 
सबिटधी चनुौती 
 

• र्वाय ुप्रदूषण  
• िल प्रदूषण  
• ठोस फोहोर व्यर्वपथािन  
• र्वषाडतको िानीको व्यर्वपथािन  
• िमीनमलुनको िानीको सतह तथा 

ररचािडमा असर 
• रासायलनक तथा धातिुटय फोहोर 
• टर्वटकरणीय उिकरणिाि टर्वटकरणको 

िोन्खम 
• फोहोर िानी व्यर्वपथािन   
• ट्राटफक व्यर्वपथािन  
• उिाड उियोगमा र्वटृि   
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लनमाडण चरण सञ्चालन चरण 

• टर्विद िोन्खमिाि िने प्रभार्व 
 

िैटर्वक र्वातार्वरण 

• िीर्विटतमुा िने प्रभार्व 
सामान्िक, आलथडक तथा सापंकृलतक र्वातार्वरण 

• िेशागत पर्वापथय र कमडचारी सरुक्षा  

• पथानीय धमड संपकृलतमा प्रभार्व 

• सार्वडिलनक सटुर्वधामा िढ्ने चाि  

• टर्विद व्यर्वपथािन  

• िनसंख्या र्वटृि, कोलाहल तथा 
सामान्िक द्वटद  

• लैंलगक टर्वभेद   

• सरुर्वा रोग संक्रमण  
• सााँपकृलतक सबिदामा असर र 

रै्वमनपयता  
 

 

सकारात्मक प्रभार्व अलभर्वटृि तथा नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरणका उिायहरु 

सकारात्मक प्रभार्व अलभर्वटृि 
आयोिना कायाडटर्वयनिाि िनड सक्ने सकारात्मक प्रभार्वहरुलाई अलभर्वटृि गनडका लालग पथानीयलाई 
रोिगारीमा अर्वसर ददईने,  लिरामीलाई गणुपतरीय पर्वापथय सेर्वा प्रदान गररने, अपिताल क्षेर लभर  
हररयाली कायम गने आदद िपता उिायहरु अिनाइनेछन ्। सकारात्मक प्रभार्वहरु अलभर्वटृि गनडका 
लालग प्रपतार्वकले िााँच लाख (५,००,०००/) रुिैया प्रपतार्व गरेको छ। 

नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरण 

भौलतक र्वातार्वरण 
प्रपताटर्वत आयोिनाले भौलतक र्वातार्वरणमा िने प्रभार्वको टयूनीकरण गनड पर्वापथयिटय फोहोरमैला 
व्यर्वपथािनका लालग कलर कोलडङ लसपिम माफड त फोहोरमैला र्वगीकरण गरी फोहोरमैलालाई 
िनुःप्रयोग तथा िनुःचटक्रय गनड लमल्ने टकलसमले छुट्टयाउनेछ र सरुन्क्षत रूिमा फोहोरलाई व्यर्वपथािन 
गररनेछ, फोहोरिानीलाई प्रशोधन गरेर मार सोक टििमा लमसाईनेछ, भकुबि प्रलतरोलध भर्वन लनमाडण 
गररनेछ, आकाशे िानी सङ्कलन गने प्रटर्वलधको प्रयोग गररनेछ, सतहको िानी िनुः लसंचन गनड ररचािड 
टििको लनमाडण गररनेछ, अिाङ्गमैरी संरचना लनमाडण गररनेछ, आगलालग लनयटरणका लालग अन्ग्न 
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लनयटरक यटर पथािना गररने छ। ध्र्वलन प्रदषुणलाई कम गनड ध्र्वलन उत्िन्न गने यटरलाई 
इटक्याप्सलेुशन गरी टयूनीकरण गररनेछ। रै्वकन्ल्िक ऊिाडका लालग सोलारको िडान गरी 
र्वातार्वरणीय प्रदूषण कम गररनेछ। 

िैटर्वक र्वातार्वरण 
आयोिना क्षेरको खाली ठाउाँहरूमा रूखहरू रोिेर हररयाली कायम गररनेछ। 

सामान्िक-आलथडक र्वातार्वरण 
आयोिनाले सामान्िक-आलथडक र्वातार्वरणमा िने प्रभार्वको टयूनीकरणका लालग टर्वलभन्न उिायहरू 
अिनाइनेछन ् िपतैः िेशागत पर्वापथय तथा सरुक्षाका उिकरणहरूको प्रयोग गररनेछ, िालश्रमको 
प्रयोगमा लनषेध गररनेछ, सबभाटर्वत मटहला टहंसाका घिनालाई दरुुत्साहन गरीनेछ, टर्वरामी, टर्वरामीको 
कुरुर्वा, कमडचारी, लगायतका अपितालसाँग सबर्वन्टधत माटछेहरूलाई आर्वश्यक पर्वापथय मािदण्ड 
िरुा गरेर मारै िाहय व्यन्क्तसाँग सबिकड मा आउने व्यर्वपथा गररन ेछ। सडकमा िनड सक्ने चाि 
कम गनड िाटकड ङ्गको व्यर्वपथा गररनेछ, टर्विद व्यर्वपथािनका लालग आितकालीनद्वारहरूको व्यर्वपथा 
गररनेछ र साथै अन्ग्न लनयटरक यटर, लनकास न्चटह, घटिीको व्यर्वपथा गररने छ। लिरामीलाई 
एक ठाउाँिाि अको ठाउाँमा लैिानको लालग Lift को व्यर्वपथा गररने छ। यसैगरी अपितालमा प्रयाप्त 
मारामा Wheel Chair तथा Stretcher को व्यर्वपथा हनुेछ।नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरण गनडका लालग 
अनमुालनत रु. ३०,००,००० लाग्ने अनमुान गररएको छ। 

र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन योिना तथा िरीक्षण 

र्वातार्वरणीय अनगुमन योिना 
र्वातार्वरणीय अनगुमन योिनाले प्रभार्वहरुलाई घिाउने, रोकथाम गने, र्वातार्वरणीय प्रभार्व कम गनड 
अिनाइएका उिायहरु र्वातार्वरणीय प्रभार्व मलु्याङ्कन प्रलतरे्वदनमा उल्लेख भए िमोन्िम कायाडटर्वयन 
भएका छन टक छैनन ् सिुरररे्वक्षण गने, अनगुमन गने तथा र्वातार्वरणीय अनगुमनका सूचक, टर्वलध, 
समय ताललका, अनगुमन गने लनकाय र अनमुालनत रकम िटहचान गने काम गदडछ। यस प्रलतरे्वदनले 
र्वातार्वरणीय अनगुमन योिनामा आर्वश्यक कुराहरु िटहचान गरी समारे्वश गरेको छ। र्वातार्वरणीय 
अनगुमनका लालग र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय,पर्वापथय मटरालयसाँग समटर्वय गररनेछ। प्रपतार्वकले 
प्रपतार्वको लनमाडण तथा संचालन गने चरणमा सो िाि र्वातार्वरणमा िरेको प्रभार्वको टर्वषयमा प्रत्येक 
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छ मटहनामा पर्व:अनगुमन गरी सोको प्रलतरे्वदन सबिन्टधत लनकाय र्वा टर्वभागमा िेश गनेछ। 
र्वातार्वरणीय अनगुमनका लालग रु. ६,१५,००० प्रपतार्व गररएको छ। 

र्वातार्वरणीय िरीक्षण 
सबिन्टधत मटरालय र्वा तोटकएको लनकायले प्रपतार्वको कायाडटर्वयन सरुु गरी सेर्वा सरुु गरेको दईु 
र्वषड भकु्तान भएको लमलतले छ मटहना लभर र्वातार्वरणीय िरीक्षण कायड गनेछ। प्रपतार्वक आफैले 
िलन र्वातार्वरणीय िरीक्षण कायड गनेछ िसका लालग रु. ६,१५,००० प्रपतार्व गररएको छ। 

र्वातार्वरण व्यर्वपथािन लागत 
यस आयोिनाको संचालन चरणको क्रममा सकारात्मक प्रभार्व अलभिटृि गनड रु २,००,०००/ तथा 
नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरण गनडका लालग अनमुालनत रु. ३१,००,०००/ गरी िबमा 
३३,००,०००/ लाग्ने अनमुान गररएको छ। यसैगरी र्वातार्वरणीय अनगुमन लागत रु. ६,१५,००० 
र र्वातार्वरणीय िरीक्षणका लालग रु. ६,१५,००० रहेको छ। आयोिनाका लालग कुल र्वातार्वरणीय 
लागत रु. ४५,३०,०००/ रहनेछ।  

लनष्कषड  
प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल आयोिनाको र्वातार्वरणीय प्रभार्व 
मूल्याङ्कन अध्ययन प्रलतरे्वदनले प्रपताटर्वत आयोिना संचालन गने कायडहरूको सबभाटर्वत र्वातार्वरणीय 
प्रभार्वहरूको मूल्यांकन गरेको छ। यस आयोिनाले पथानीय समदुायलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष 
रोिगारीको अर्वसर लसिडना गनेछ र गणुपतररय पर्वापथय सेर्वा प्रदान गनेछ। यस आयोिना संचालन 
गदाड िने नकारात्मक प्रभार्वहरु भटदा सकारात्मक प्रभार्वहरु दीघडकालीन महत्र्वका रहेका छन।् यस 
कारण यस प्रलतरे्वदनमा प्रपतार्व गररएको र्वातार्वरण व्यर्वपथािन योिना कायाडटर्वयन गरी आयोिना 
संचालन गनड यस अपिताल कटििि छ। 
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िररच्छेद १ 

1. प्रलतरे्वदन तयार िाने व्यन्क्त र्वा संपथाको नाम र ठेगाना 
(क) प्रपतार्वकको नाम र ठेगाना  
तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वाडड नं. १८, िेलझणु्डी, दाङमा लनमाडण हनुे इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड 
टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििलको र्वातार्वरणीय प्रभार्व मलु्यांकन (EIA) को प्रपतार्वक प्रदेश िूर्वाडधार 
टर्वकास प्रालधकरण, लनु्बिनी प्रदेश रहेको छ ।  

प्रपतार्वकको नाम र ठेगाना 
प्रदेश िूर्वाडधार टर्वकास प्रालधकरण 

राप्ती उित्यका, दाङ न्िल्ला, लनु्बिनी प्रदेश  

फोन: ०८२-४१२०७४/४१२०७५ 

फ्याक्स: ०८२-४१२०७४                 

इमेल:info.ida@lumbini.gov.np   

रे्विसाईि: https://ida.lumbini.gov.np/ 

(ख) िरामशडदाताको नाम र ठेगाना  

प्रपतार्वकले लसर कटसल्िेटसी प्रा. लल. लाई यस आयोिनाको र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकनको 
िरामशडदाता लनयकु्त गरेको छ। िरामशडदाताको ठेगाना तल ददईएको छ।  

िरामशडदाताको नाम र ठेगाना 
लसर कटसल्िेटसी प्रा. लल. 
मध्यिरु लथमी नगरिाललका-३, भक्तिरु  

फोन: ९८५१२३७३९६/९८५११३४६६७ 

इमेल: seerconsultancy@gmail.com 

 

िरामशडदाताको तफड िाि लनबन अनसुारको टर्वज्ञ िोली यस र्वा.प्र.मू. प्रलतरे्वदन तयार गने क्रममा 
संलग्न गररएको लथयो। 
 

 

 

 

https://ida.lumbini.gov.np/
mailto:seerconsultancy@gmail.com
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ताललका 1-1: र्वा.प्र.मू. अध्ययनमा संलग्न टर्वज्ञ िोली 
क्र.सं. नाम टर्वज्ञता योग्यता अनभुर्व 
१. झम िहादरु 

थािा 

 

र्वातार्वरण 
टर्वज्ञ/िोली नेता 

M.sc. 
(Environmental 

Science)  

लिगत १० र्वषड देन्ख १० भटदा 
िढी र्वातार्वरणीय अध्ययनमा 
संलग्न 

२. अलनल केसी 

 

भौलतक 
र्वातार्वरण 
टर्वज्ञ/संयोिक 
 

M.sc. 
(Environmental 

Science) 

लिगत १० र्वषड देन्ख १० भटदा 
िढी र्वातार्वरणीय अध्ययनमा 
संलग्न 

३. अचडना लरिाठी िैटर्वक 
र्वातार्वरण टर्वज्ञ 

M.sc. (Botany) लिगत १० र्वषड देन्ख १५ भटदा 
िढी र्वातार्वरणीय अध्ययनमा 
संलग्न 

४. प्रकाश चटर 
िौडेल 

 

आलथडक 
सामान्िक टर्वज्ञ 

M.A. 

Sociology 
लिगत ४ र्वषड देन्ख ३ भटदा िढी 
र्वातार्वरणीय अध्ययनमा संलग्न 

५. संिय चटद िनपर्वापथय टर्वज्ञ M.PH लिगत ७ र्वषड देन्ख ५ भटदा िढी 
र्वातार्वरणीय अध्ययनमा संलग्न 

 

(ग) र्वातार्वरण प्रभार्व मूल्याङ्कनको औन्चत्य  
प्रपताटर्वत आयोिना संचालनले िैटर्वक, भौलतक र सामान्िक र्वातार्वरणमा नकारात्मक असर िपतै 
फोहोर उत्सिडन, िल प्रदूषण, ध्र्वनी प्रदूषण, र्वाय ुप्रदूषण लगायतका प्रभार्वहरु िानड सक्नेछ। यस 
र्वा.प्र.मू. तहको अध्ययनले प्रपताटर्वत आयोिना संचालनले त्यस क्षेरमा िनड सक्न ेअसरहरुको 
िररमाण, सीमा, तथा अर्वलधको यटकन गरी आर्वश्यक टयूनीकरण तथा रोकथामका उिायहरु सझुार्व 
ददन सक्नेछ। 

× काननुी औन्चत्य  

लनु्बिनी प्रदेशको र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३ अनसुार र्वातार्वरणीय अध्ययन 
प्रलतरे्वदन तयार गनुडिने तथा दफा ११ ले प्रपतार्वहरुको र्वातार्वरणीय अध्ययनको प्रलतरे्वदन पर्वीकृत 
नगराई कायाडटर्वयन गनड लनषेध गरेको छ। लनु्बिनी प्रदेशको र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली २०७७ 
को अनसूुची ३ को पर्वापथय क्षेर (ि) ले १०० शैय्या भटदा िढीको अपिताल, नलसडङ्ग होम र्वा 
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न्चटकत्सा व्यर्वसाय सञ्चालनको लालग र्वा.प्र.मू गनुडिने प्रार्वधान राखेको छ। यस इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद 
एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल (२०० शैया) तलुसीिरु उि-महानगरिाललका र्वडा नं १८, 

िेल्झणु्डी, दाङ, लनु्बिनी प्रदेश न्पथत नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वद्यालयको पर्वालमत्र्वमा रहेको िग्गामा 
सञ्चालन गररने हनुाले र्वा.प्र.मू अध्ययन गनुडिने आर्वश्यकता रहेको छ।  

(घ) र्वातार्वरण प्रभार्व मूल्याङ्कनको उद्दशे्य  
र्वातार्वरण प्रभार्व मूल्याङ्कन अध्ययनको मखु्य उदे्दश्य आयोिना कायाडटर्वयनिाि प्रपतार्व क्षेरको 
टर्वद्यमान र्वातार्वरणीय अर्वपथामा िने प्रभार्व िटहचान गरी सकारात्मक प्रभार्व िढोत्तरीका उिाय र 
नकारात्मक प्रभार्व कम गनड टयूनीकरण र रोकथामका उिायहरु सझुाउन ुरहेको छ। र्वा.प्र.मू. 
अध्ययनले आयोिनालाई र्वातार्वरणमैरी तथा ददगो िनाउन आर्वश्यक उिायहरू, र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन योिना तथा िररक्षण टर्वलध तथा कायडक्रमको तिुडमा गररददने रहेको छ। 

र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन अध्ययनको थि उदे्दश्यहरु लनबन रहेको छन ्: 

• आयोिना प्रभाटर्वत क्षेरको भौलतक र्वातार्वरण, रासायलनक र्वातार्वरण, िैटर्वक र्वातार्वरण, 
सामान्िक, आलथडक तथा सााँपकृलतक र्वातार्वरण सबिटधी िपतगुत अर्वपथाको तथयांक/सूचना 
संकलन गनुड, 

• आयोिना कायाडटर्वयनिाि उत्िन्न हनुे सबभाटर्वत भौलतक र्वातार्वरण, िैटर्वक र्वातार्वरण, 
रासायलनक र्वातार्वरण, सामान्िक- आलथडक र सााँपकृलतक र्वातार्वरणमा िनड सक्ने प्रभार्वहरु 
ित्ता लगाउने, आंकलन गनुड तथा मूल्यांकन गनुड, 

• सकारात्मक प्रभार्व िढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरण गनड व्यर्वहाररक र पथान 
टर्वन्शष्ट  उिायहरु ित्ता लगाई कायाडटर्वन गनुड, 

• आयोिनाको र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन कायडयोिना तथा र्वातार्वरणीय अनगुमन योिनाको 
टर्वकास तथा कायाडटर्वयनको संपथागत संरचनाको रुिरेखा तयार गनुड, 

• आयोिना प्रभाटर्वत व्यन्क्त तथा अटय सरोकारर्वालाहरूलाई आयोिनाको टर्वषयमा िानकारी 
प्रदान गने तथा सरोकारर्वालाहरूसाँग आयोिनाको र्वातार्वरणीय प्रभार्वका िारेमा िरामशड ललई 
िनताको सटक्रय सहभालगताको सलुनन्श्चतता गने। 

(ङ) अध्ययनको सीमा तथा सबिन्टधत अटय कुरा  
प्रपताटर्वत आयोिना, इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल  सञ्चालनको र्वा.प्र.मू. 
अध्ययन कायड गदाड आयोिनाले चचडन ेक्षेरको १०० लम. को िररलधको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभार्व क्षरे 
तथा ५०० लम. सबमको िररलधको क्षेरलाई अप्रत्यक्ष प्रभार्व क्षेरको रुिमा अध्ययन गरी आयोिना 
सञ्चालन हुाँदा त्यस क्षेरको िैटर्वक, भौलतक र रासायलनक, सामान्िक आलथडक तथा सााँपकृलतक 
र्वातर्वारणमा िानड सक्ने नकारात्मक असरलाई राटिय र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन लनदेन्शका २०५० 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  4 

को आधारमा प्रभार्वलाई प्रकृलत, िररमाण, सीमा र समयार्वलधको आधारमा मूल्याङ्कन गरी आर्वश्यक 
रोकथाम तथा टयूनीकरण उिायहरु सझुार्व गररएको छ।   
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िररच्छेद २ 

2.  प्रपतार्वको िररचय 
(क) िषृ्ठभलूम 
नेिालमा पर्वापथय सेर्वा प्रणालीको सधुारको लालग नर्वीन दृटष्टकोण आर्वश्यक देन्खटछ ।नेिालका  
िनसंख्याकाको महत्र्विूणड टहपसा पर्वाथय समपया िटहचान तथा लनक्योल गनड िािै िन्टचत रहेका 
छन। प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििलले अपिताल सबम िगु्न े
लिरामीको खास पर्वाथय समपया िटहचान तथा लनक्योल (Finding and Diagonosis) गरर के कपतो 
उिचार आर्वश्यक िने हो सोटह अनरुुिको उिचार लिलध िाि उिचार गनेछ। एकै छानामलुन 
आयरेु्वद, टयाचरुोप्याथी एरं्व एलोप्याथी सेर्वा उिलब्ध हुाँदा लिरामीको समय तथा रकम िच्नेछ। 
यपतो टकलसमको अपिताल नेिालमा हालसबम सटचालनमा आएको छैन िसकारण यो नर्वीन 
दृटष्टकोणले तलु्सीिरु लगायत लसंगो दाङ न्िल्लाको पर्वापथय ियडिनमा िढार्वा भै न्िल्लाको आलथडक 
तथा सामान्िक टर्वकासमा िेर्वा ियुाडउने अिेक्षा गररएको छ। 

नेिालमा आयिेुद पर्वापथय सेर्वाको उिलब्धता धेरै सीलमत छ त्यसमालथ आयरेु्वद ,टयाचरुोप्याथी र 
एलोप्यालथको इन्टिग्रिेेड सेर्वा हालसबम उिलब्ध छैन।   मलुकुमा आयिेुदा संकायमा पनातकोत्तर 
तहको अध्यािन गराउने टर्वश्वटर्वधालय प्रयाप्त नहनुलेु नेिाली सयौँ लिधालथडहरु पनातकोत्तर तहको 
अध्यािन गनड चीन लगायतका तेस्रो मलुकु िानिुने िाध्यता छ। प्रपताटर्वत अपिताल भर्वन लनमाडणको 
उदे्दश्य टर्वन्शष्टीकृत आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल लनमाडण तथा संचालन गरर आयरेु्वद 
लिधामा पनातकोतर साबमको अध्यािन समेत गराउने तथा देशभरका नागररकहरुलाइ सलुभ आयरेु्वद 
एण्ड टयाचरुोप्याथी तथा आर्वश्यकता अनसुार एलोप्याथी पर्वापथय सेर्वा प्रधान गने रहेको छ। 
देशमा रहेको यटह समपयालाई समाधान गने उदे्दश्यका साथ नेिालमा न ै िटहलो ििक 
सरकारीपतरिाि टर्वन्शष्टीकृत आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी पर्वापथय सेर्वा ददने तथा आयिेुद संकायमा 
पनातकोत्तर तहको अध्यािन गराउने उदे्दश्य प्रालप्तका लालग यो प्रपतार्व साटदलभडक देन्खटछ । 

तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वडा नं. १८, िेल्झणु्डी न्पथत नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वद्यालयले २०० 
शैया क्षमताको इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल पथािना गरी संचालन गने 
आयोिनाको र्वातार्वरणीय प्रभार्व मलु्यांकन (EIA) को प्रपतार्वक प्रदेश िूर्वाडधार टर्वकास प्रालधकरण, 
राप्ती उित्यका, दाङ रहेको छ । प्रदेश िूर्वाडधार टर्वकास प्रालधकरणले नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वधालयको 
पर्वालमत्र्वमा रहेको िग्गामा इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल भर्वन लनमाडण 
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सबिन्न गरर नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वधालयलाई हपताटतरण गनेछ। यस इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड 
टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वद्यालयको पर्वालमत्र्वमा रहेको तलुसीिरु 
उिमहानगरिाललका र्वडा नं. १८, िेल्झणु्डी न्पथत कूल ६.३५ लिगाहा (४३,००६.२१ र्व.लम.) 
िग्गामा लनमाडण हनुेछ ।  

नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वधालय नेिालको एक मार संपकृत टर्वश्वटर्वधालय हो, यसको केन्टरय कायाडलय 
तलु्सीिरु उि-महानगरिाललका र्वाडड नं. १८, िेलझणु्डी, दाङमा रहेको छ। हाल यस टर्वश्वटर्वधालयले 
आयरेु्वदमा पनातक र अटय लिधामा पनातकोतर सबमको अध्यािन गरााँउदछ। प्रपताटर्वत अपिताल 
भर्वन लनमाडणको उदे्दश्य टर्वन्शष्टीकृत आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल लनमाडण तथा 
संचालन गरर आयरेु्वद लिधामा समेत पनातकोतर सबमको अध्यािन गराउने तथा देशभरका 
नागररकहरुलाइ सलुभ आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी तथा आर्वश्यकता अनसुार एलोप्याथी पर्वापथय 
सेर्वा प्रधान गने रहेको छ। 
 

(ख) प्रपतार्वको टर्वर्वरण 
१. आयोिनाको अर्वन्पथलत  

इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल लनु्बिनी प्रदेश अटतगडत दाङ न्िल्लाको 
तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वडा नं. १८, िेल्झणु्डीमा अर्वन्पथत छ । तलुसीिरु िञ्चायतको रुिमा 
पथाटित तलुसीिरु लि.स. २०४९ सालमा तत्काललन अमतृिरुका सिै क्षेरहरु समेटिएिलछ तलु्सीिरु 
नगरिाललकाको रुिमा रुिाटतरण भएको हो। िलछ लि.स. २०७३ सालमा उिमहानगरिाललकामा 
संचालन भयको हो। तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाको अलधकांश भभुाग समथर र केटह िहालड 
भेगमा िदडछ। चरेु र महाभारत िर्वडतहरुको लिचमा अर्वन्पथत उित्यकाको यो नगर देशकै महत्र्विणुड 
पथानीय सरकार हो । तलुसीिरु उिमहानगरिाललका खेलतयोग्य िलमन, हररयो िन, सटुदर मानर्व 
र्वन्पत आददले ससुन्जित छ। िरु्वडमा घोराही उिमहानगरिाललका, दन्क्षणमा लमही नगरिाललका, 
िन्श्चममा शान्टतनगर गााँउिाललका तथा उत्तर तफड  सल्यान न्िल्लाले घेररएको छ। यस इन्टिग्रिेेड 
आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल तलुसीिरु देन्ख कररि १० टक.लम. दन्क्षणमा िदडछ। 
आयोिना पथल २८°५'४७.९३" उत्तरी अक्षांश र  ८२°२१'४६.५९" िूर्वी  देशाटतरमा र समटुरी 
सतहिाि १००० लम. को उचाइमा अर्वन्पथत छ । 
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न्चर 2-1: प्रपताटर्वत आयोिना क्षरेको िहुाँच नक्सा (स्रोत: Google Map, 2022) 
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न्चर 2-2: आयोिना क्षरेको प्रशासलनक नक्सा (स्रोत: नािी टर्वभाग, १९९६) 
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न्चर 2-3: आयोिना पथलको िोिोग्राटफक नक्सा (स्रोत: नािी टर्वभाग, १९९६) 
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२. आयोिनाको मखु्य टर्वशेषताहरु 
यस इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििलको प्रमखु टर्वशषेता तल ताललकामा 
प्रपततु गररएको छ।  

ताललका 2-1: आयोिनाको मखु्य टर्वशेषताहरु  

टर्वर्वरण र्वणडन 

आयोिना नाम इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल 

प्रदेश  लनु्बिनी 
न्िल्ला  दाङ 
पथान तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वडा नं. १८, िेल्झणु्डी 
िहुाँच लमही-घोराही-तलुसीिरु सडक (राप्ती रािमागड) साँगै िोलडएको  

प्लि क्षेर ६-७-१.०३ (४३,०२३.५७) र्व.लम. 
सेि ब्याक  

मखु्य सडकिाि ५ लम. 
ग्राउण्ड कभरेि १.२९% 

कुल फ्लोर क्षेर १३,३७०.४८ र्व.लम. 
FAR ०.३१ 
हररयाली क्षेर ८६०४.७१ र्व.लम.  

भर्वन   

भर्वनको प्रकार  RCC frame  

तल्ला  ३ 

फ्लोर िू फ्लोर हाइि ३.६ लम. 
भर्वनको िबमा उचाई १६.५ लम. 
पल्यािको प्रकार पल्याि(Slab beam) 
िीमको प्रकार आर सी सी. िीम (RCC beam) 
पतबभको प्रकार आरसीसी पतबभ (RCC Column) 
फाउटडेसन को प्रकार राफ्ि (Raft) र Isolated 

सीढीको प्रकार RCC र मेिल दिैु 

िाटकड ङ क्षरे  

क्षेरफल  ४३०२.३० र्व.लम. 
कार िाटकड ङ ८० 
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मोिर िाइक िाटकड ङ २०० 

आयोिनाको अनमुालनत 
लागत  

रु.६८,६६,१७,७७१.४७|- 

श्रोत: इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल, २०७९ 

३. अपिताल भर्वन सबिन्टध टर्वपततृ टर्वर्वरण  

इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी न्शक्षण अपिताल आयोिनाको मखु्य संरचना भनेको यसको 
अपिताल भर्वन नै हो । यस भर्वन ३ तल्लाको हनुछे िसमा २०० र्विा शैयाहरु उिलब्ध हनुेछन 
। यस भर्वनको िबमा Built up area १3,३७०.४८ िगड लमिर हनुे छ । यस भर्वनमा मखु्य गरेर 
आयरेु्वद, टयाचरुोप्याथी एरं्व एलोप्याथी सेर्वाको लालग आर्वश्यक सबिूणड सटुर्वधाहरु साथै अध्ययन 
कक्षाकोठाहरु हनुेछन । यस अपितालका र्वाडड, शौचालय आदद सबिूणड रुिमा र्वाल तथा अिाङ्गमैरी 
संरचनाका साथ लनमाडण हनुेछ । अपिताल भर्वनको तल्लागत क्षेरफलको लिर्वरण तथा उिलब्ध 
सटुर्वधाहरु तलको ताललकामा देखाइएको छ ।  

ताललका 2-2: अपिताल भर्वनमा रहने सटुर्वधाहरु  
क्र.सं. तल्ला कुल फ्लोर क्षरे 

(िगड लमिर) 

उिलब्ध सटुर्वधाहरु 

१. भइुाँ तल्ला  ४६७१.०७ Ayurvedic Treatment (Panchakarma, Shalya 

Tantra Kshara Sutra, Shalya Tantra Leech 

Therapy, Shalya Tantra Agni Karma, 

Kaumarbhritya (Ayurveda Pediatrics), 

Shalakya Tantra (ENT), Saidhantik Room  

Natural Treatment (Underwater Massage, 

Packs & Hot+Cold Compress, Vrikuti Bath, 

Hip Bath & Spinal Bath, Sauna Powder 

Massage, Hot Foot & Arm Bath 

Allopathy (Immunization Room, Pharmacy, 

Lab, Emergency, Diagnostic (Pathology, 

Histology, Biochemistry, USG, ECG, CT 

Scan, MRI, ECHO), Delivery Room 

२. िटहलो  ४६०१.१८ OT, Post-OP, Anaesthesia Room, General 

ward, Dental Clinic, Psychological 

Counselling, Diagnostic ward 
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३.  दोस्रो ४०९८.२३ Library, Store, Administration, Obstetrics 

ward, Surgical Ward, Pediatrics ward 

 िबमा १३,३७०.४८  

 

 

न्चर 2-४: इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििलको लेआउि नक्सा 

४. िग्गाको क्षरेफल  

प्रपताटर्वत आयोिना कररि ४३,०२३.५७ िगड लमिर क्षेरफलमा लनमाडण हनुे छ ।यस न्शक्षण 
अपिताल लनमाडण हनुे िग्गाको पर्वालमत्र्व नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वद्यालयको पर्वालमत्र्वमा रहेको छ। 
लनबन ताललकाले आयोिना क्षेरको टकत्तागत क्षेरफलको टर्वर्वरण प्रपततु गररएको छ । 
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ताललका 2-3:  आयोिनाको लालग आर्वश्यक िलमन   

क्र.सं. पर्वालमत्र्व/प्रकार न.िा./र्वडा टकत्ता नं. नक्सा/लसि नं. 

१. 
नेिाल संपकृत 
टर्वश्वटर्वद्यालय 

तलुसीिरु उि-
महानगरिाललका 
र्वडा नं. १८, 
िेल्झणु्डी 

 

२, १४, १८, १९, २३, 
२४, २५, २६, ४७, 
७३, ७५, ७६, ७७, 
७८, ७९, ८०, ८१, 
८२, ३९१, ३९९, 
४००, ४०१, ४०३ 

 

िबमा क्षरेफल (िगड 
लमिर) 

४३,०२३.५७   

 

५. आर्वश्यक िनशन्क्त 

लनमाडण कायड सबिन्न गनड प्रपतार्वकले एक िना आयोिना प्रमखु लनयकु्त गनेछ साथै लनमाडण व्यर्वसायी 
को काम ियडरे्वक्षण गनड िरामशडदाता रहने छ  । प्रपतार्वकले योग्य लनमाडण व्यर्वसायीलाई लनमाडणको 
न्िबमा ददनेछ । लनमाडण व्यर्वसायीले लनमाडणमा संलग्न कामदारहरुको व्यर्वपथा गनेछ ।प्रपतार्वकले 
आधारभतू सटुर्वधाहरू िपतै खानेिानी, शौचालय आदद आर्वासीय कामदारहरूको लालग व्यर्वपथािन 
गनेछ र िीमा प्रदान गनेछ। 

यस अपिताल पर्वापथय संपथा अटतगडत संचालन गररने भएकाले िनपर्वापथय सेर्वा लनयमार्वली २०७७ 
र पर्वापथय संपथा सञ्चालन मािदण्ड, २०७७ अनरुुि संचालनको क्रममा लिलभन्न प्रकारका 
िनशन्क्तहरु आर्वश्यकता िदडछ िसलाई लनबन ताललकामा देखाइएको छ ।  

ताललका 2-4: अपिातल संचालनको लालग आर्वश्यक िनशन्क्त 

क्र.स. िद  कमडचारी संख्या 
सशुासन तथा व्यर्वपथािनका लालग िनशन्क्त  
१ मेलडकल डाइरेक्िर/सिुेरीिेनडेटि १  
२ मेट्रोन १ 
३ प्रशासकीय अलधकृत १ 
४ अपिताल व्यर्वपथािन अलधकृत/प्रशासक १ 
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५ सूचना अलधकृत १ 
६ आइ.टि. अलधकृत/सहायक २ 
७ िायो मेलडकल इन्टिलनयर/सहायक २ 
८ मेलडकल रेकडडर (मेलडकल रेकडडर अलधकृत/सहायक) २ 
९ अपिताल टर्वत्तीय व्यर्वपथािक (लेखा 

अलधकृत/लेखािाल/स.लेखािाल) 
१ 

१० पिोर टकिर (सहायक/अलधकृत) १ 
११ ररसेप्सलनपि १ 
 िबमा  १३ 
न्क्ललनकल सेर्वाका लालग िनशन्क्त 

 

१ टर्वशेषज्ञ न्चटकत्सक टर्वशेषज्ञ टर्वभाग 
अनसुार थि १ प्रलत 

लिभाग प्रलत 

२ General Physician  २ 
३ General Surgeon २ 
४ Gynecologist and Obstetrician २ 

५ Pediatrician २ 

६ Anesthesiologist २ 

७ Orthopedic Surgeon २ 

८ General Practitioner (MDGP) २ 

९ Dental Surgeon २ 

१० Dermatologist and Venerologist २ 
11 Psychiatrist १ 
12 ENT Surgeon १ 
१३ Pathologist २ 

१४ Ophthalmologist १ 

१५ Radiologist २ 
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१६ Plastic, Reconstructive, Aesthetic and Hand Surgeon As per speciality 

available 
१७ Neonatologist १ 
१८ Critical Care Physician १ 

१९ मेलडकल अलधकृत ४८ (२४ प्रलत सय 
शैया) 

२० नलसडङ सिुरभाईिर ३ 

१९ नलसडङ अलधकृत १६ (८ प्रलत सय 
शैया) 

२० नलसडङ पिाफ ८० (४० प्रलत सय 
शैया) 

२१ िारामेलडकल पिाफ/हे.अ. २४ (१२ प्रलत सय 
शैया) 

२२ ि. औषलध व्यर्वपथािक/ फामेसी अलधकृत/फामेसी सहायक १/२/५ प्रलत शैया 
२३ एनेपथेटिक सहायक ८ (४ प्रलत सय शैया) 

२४ डेटिल हाइन्िलनपि २ 

२५ डेटिल सहायक २ 
२१ MO/Optometrist १/१ 

२२ अप्थान्ल्मक सहायक २ 

२३ मेलडको ललगल र फोरेन्टसक सेर्वा MD Forensic  

१. Medicine 
२. MO 

 

२४ टफन्ियोथेरािी (टफन्ियोथेराटिष्ट/ टफन्ियोथेरािी 
िेन्क्नलसयन/सहायक) 

१/१/२ प्रलत १०० 
शैया 

२५ डाईटिलसयन १ 

२६ लसलनयर डाईटिलसयन १ 
अपिताल सहयोग सेर्वाका लालग िनशन्क्त  

१ िोषण सेर्वा  १-Senior Dietcian 
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नोि: धारा, लििलुी र िगैंचाको व्यर्वपथािन, सरुक्षाको प्रिटध, सर्वारी चालक, कायाडलय सहयोगी 
लगायत सहायक कायडका लालग सेर्वा करार, दरिटदी र्वा आउिसोलसङ गरी आर्वश्यकता अनसुार 
सेर्वाको सलुनन्श्चतता गररने छ | 

६. अपितालमा उिलब्ध सेर्वाहरू 

यस न्शक्षण अपितालमा एउिै पथानिाि आयिेुद संकायमा पनातकोत्तर तहको अध्यािन र आयरेु्वद, 
टयाचरुोप्याथी एरं्व एलोप्याथी सेर्वा सबिटधी सिै प्रकारका लिशेषज्ञ सेर्वा उिलब्ध हनुेछ । प्रपताटर्वत 
इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििलले प्रदान गने लनबन िमोन्िम सेर्वाहरू प्रदान 
गने छ । 
Ayurvedic Treatment (Panchakarma, Shalya Tantra Kshara Sutra, Shalya Tantra Leech 

Therapy, Shalya Tantra Agni Karma, Kaumarbhritya (Ayurveda Pediatrics), Shalakya Tantra 

(ENT), Saidhantik Room  

Natural Treatment (Underwater Massage, Packs & Hot+Cold Compress, Vrikuti Bath, Hip Bath 

& Spinal Bath, Sauna Powder Massage, Hot Foot & Arm Bath 

Allopathy (OT, Post-OP, Obstetrics, Surgery, Pediatrics,  Immunization Room, Pharmacy, 

Lab, Emergency, Diagnostic (Pathology, Histology, Biochemistry, USG, ECG, CT Scan, MRI, 

ECHO), Delivery Room 

१- Dietcian 

२ हाउस टकिर १ 

३ CSSD ३ 

४ Laundry र Housekeeping ३ 

५ सामान्िक सेर्वा एकाई सबिटधी व्यर्वपथा िररच्छेद २४ 
िमोन्िम हनुे 

 

६ BMET (Biomedical Engineer/Diploma) १-Biomedical 

Engineer 

१- Diploma 
७ प्लबिर  २ 

८ Electrician २ 

९ सरुक्षा गाडड, िगैचे, कायाडलय सहयोगी तथा ह. चा.स. आर्वश्यकता अनसुार 
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७. लनमाडण सामग्री  

अपिताल लनमाडणका लालग प्रयोग हनुे मखु्य लनमाडण सामग्रीगरु लगट्टी, र्वालरु्वा, ढंुगा, लसमेटि, फलामे 
छड, मािडल िाईल, रंगहरू, र्वालनडश, िीभीसी िाइि, आदद हनुेछ। यी सबिूणड लनमाडण सामाग्रीहरु 
उिलब्ध भएसबम पथानीय ििारिाि खररद गररने छ भने अटय सामग्री िनु नेिालमा उिलब्ध हनु 
सक्दैनन ्लतनीहरु भारत लगायत तेश्रो मलुकुिाि आयात गररन ेछ । यी लनमाडण सामाग्री ििारिाि 
खररद गररने भएकोले खानी संचालन गररन ुनिने हटुछ । 

८. प्रयोग हनुे उिाडको टकलसम  

आयोिनाको लनमाडण तथा सञ्चालनको क्रममा टर्वद्यतुको स्रोतका लालग नेिाल टर्वद्यतु प्रालधकरणको 
राटिय प्रसारण लाइन प्रयोग गररनेछ। िैकन्ल्िक उिाडको रूिमा िेनेरेिरको प्रयोग गररनेछ र 
आयोिना क्षेरलभरको सार्वडिलनक पथलमा सौयड उिाडिाि उत्िादन हनु ेित्ती (Solar Energy) को 
प्रयोग गररनेछ। 

९. प्रयोग हनुे प्रटर्वलध  

यस आयोिना मखु्य संरचनाको रुिमा भर्वन रहेको छ । यस भर्वन िूणड रुिमा टिल्लर लसपिम मा 
लनमाडण हनुेछ िसमा लसमेटि कंटक्रिको प्रयोग गररने छ । साथै लनमाडण को क्रममा राटिय भर्वन 
आचार संटहता िूणड रुिमा िालना गररने छ  । 

१०. मेलसनरी उिकरण तथा मेन्शन Associated/Ancillary facilities 

प्रपतार्व लनमाडणका लालग आर्वश्यक मेन्शन र उिकरणहरूका प्रकारहरू लनबन रहेका छन;् कंटक्रि 
प्लाटि, िबि, लोडर, एक्साभेिर, लमक्सर मेन्शन, भाइबे्रिर, कबप्रसेर, िीि र ट्रक आदद हनु।्भर्वन 
लनमाडणको क्रममा लनमाडण पथलमा िपतािता र्वा टप्र-फ्याब्रीकेिेड प्रकारको अपथायी श्रम न्शटर्वरहरूको 
व्यर्वपथा गररनेछ । न्शटर्वरमा खाने िपने राम्रो व्यपथा हनुे छ साथै लििलुी िन्त्त, शिु टिउने िानीको 
व्यर्वपथा हनुेछ ।यो न्शटर्वरमा सेन्प्िक ट्ांक (Septic tank) सटहतको िरुुष र मटहलाका लालग 
छुट्टा छुिै शौचालयहरु व्यर्वपथा गररने छ । 

यसै गरर लनमाडण सामाग्री भण्डारणको लालग लनमाडण क्षरेमा छुटै्ट पथानको व्यर्वपथा गररने छ िसलाई 
सरुक्षा घेरा लभर रान्खनेछ। 
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११. िानी आिूलतड प्रणाली 
यस अपिताल भर्वनको लालग िबमा ४५० ललिर प्रलत िेड प्रलत ददन िानी आर्वश्यक िदडछ ।यसरी 
यस अपितालको लालग िबमा ९०,००० ललिर िानी आर्वश्यक िने देन्खटछ । 

• यस भर्वनमा िानीको मखु्य श्रोत (९०,००० ललिर/ददन) लडि िोररङिाि िररिूलतड गररने छ 

।लडि िोररङिाि प्राप्त हनुे िानी कािडन तथा िालरु्वा टफल्िरमाफड त शटुिकरण गररने छ र 
आिूलतड गनुड अन्घ क्लोरीनसेन गररने छ । 

• टिउने िानीको लालग ररभसड ओपमोलसस प्रणाली पथािना हनुेछ। खाने िानीको मािदण्ड 
राटिय खानेिानी मािदण्ड अनसुार हनुे छ । 

 

१२. पर्वापथय सेर्वािटय फोहोर 

पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोरमा पर्वापथय-सेर्वा प्रलतष्ठानहरू, अनसुटधान सटुर्वधाहरू, र प्रयोगशालाहरूिाि 
उत्िन्न हनुे सिै फोहोरहरू समारे्वश हटुछन।् फोहोरमैला व्यर्वपथािन ऐन, २०११ अनसुार मेलडकल 
फोहोर भन्नाले अपिताल, न्क्ललनक, औषलध िसल, औषधालय, ब्लड िैंक, प्याथोलोिी प्रयोगशाला, 
िश ु न्चटकत्सा संपथा र पर्वापथय अनसुटधान केटरिाि लनपकने फोहोरलाई िनाउाँछ। पर्वापथय 
संपथाहरूले ठूलो मारामा टर्वटर्वध फोहोरहरू उत्िन्न गदडछ, िसलाई यसलाई ह्याटडल गने व्यन्क्तहरू 
र र्वातार्वरणलाई िोगाउन उन्चत उिचार र टर्वसिडन आर्वश्यक िदडछ। अपिताल सञ्चालनको क्रममा 
लनन्पकने टर्वलभन्न टकलसमका फोहोरहरूलाई National Health Care Waste Management Standards 

and Operating Procedures-2020 ले तोटकएको मािदण्डमा अनरुुि फोहोरको प्रशोधन र व्यर्वपथािन 
गररनेछ। पर्वापथय सेर्वा फोहोर व्यर्वपथािन मागडलनदेशन 2071 अनसुार पर्वापथय संपथाको फोहोरमा 
लनबन शे्रणीहरू समारे्वश छन:् 

• गैर-िोन्खम पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोर 
• संक्रामक फोहोर 
• खतरनाक फोहोरहरू 
• रेलडयोधमी फोहोर 

पर्वापथय संपथामा उत्िादन हनुे फोहोरहरू लगभग ७५% देन्ख ९०% सामाटय फोहोर र १०% 
देन्ख 25% घातक तथा संक्रलमत फोहोरहरू हटुछन ्(WHO, 2017)। पर्वापथय मटरालयको प्रलतरे्वदन 
(2003) तथा WHO (2016) अनसुार पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोर उत्िादन ०.९९ देन्ख 1.7 
के.िी./शैय्या/ददन हनुे गदडछ िसमध्ये घातक तथा संक्रलमत फोहोर ०.३३ देन्ख ०.५९ 
टक.न्ि./लिमारी/ददन हनुे उल्लेख गरेको छ। कुल उत्िादन हनुे फोहोर मध्ये २५% खतरनाक र 
संक्रामक र िााँकी (७५%) हालनरटहत सामाटय फोहोर हो। अपिताल  सञ्चालनको क्रममा सबिूणड 
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२०० शैय्या िूणड क्षमतामा चल्दा ३४० के.न्ि. फोहोर उत्िादन हनुे गदडछ। िसमध्ये 2५५ 
के.न्ि. िोन्खम रटहत फोहोर र ८५ के.न्ि. िोन्खम यकु्त फोहोर लनपकाशन हनुे देन्खटछ। 

अपितालिाि लनन्पकने पर्वापथयिटय फोहोरहरूलाई लनबनानसुार र्वगीकरण गररएको छ। 

ताललका 2-५: अपितालिाि लनन्पकने पर्वापथयिटय फोहोरहरू 

फोहोर 
र्वगीकरण  

फोहोरको प्रकार फोहोरको उदाहरणहरू 

िोन्खमरटहत 
पर्वापथय िटय 
फोहोर (Non-

risk HCW) 

 

कुटहने फोहोर  

  

खेर गएका खानेकुरा, िगैंचाका फलफूलका िोक्रा 
फूलहरू इत्यादद 

नकुटहने फोहोर  

 

नकुटहन,े िसलाई िनु: प्रयोग गनड सटकटछ: प्लान्पिकका 
िोतल, क्यान, धात,ु लगलास, प्लान्पिक, कागि, रिर 
आदद। 

 

 

 

 

 

िोन्खमयकु्त 
पर्वापथय िटय 
फोहोर (Risk 

HCW) 

Pathological Waste 

(प्याथोलोन्िकल 
फोहोर) 
 

मानर्व शरीरका अंगहरू, अंगहरू, मानर्व तटतहुरू, 

हिाइएका अंगहरू, काटिएका अंगहरू र हड्डी आदद। 

Sharp Waste 

(धाररलो िदाथड) 
 

सईु, लसररटिहरू, लनन्श्चत सईुहरू, पक्यालिेलहरू, 

ब्लेडहरू, लगलास, इत्यादद िसले िङ्चर र काट्न 
सक्छ। 

Infectious Waste 

(संक्रमणिटय फोहोर) 
 

 

 

 

किास, डे्रलसङ सामग्री, फोहोर प्लापिर, ललनेन, िेड, 

पर्वाि, िञ्जा, सईु लिनाको लसररटि, पिाइक लिना 
इटफ्यिुन उिकरण, ब्याटडेि, रगतिाि दूटषत अटय 
सामग्रीहरू, डायलाइलसस उिकरणहरू, एचआईभी 
संक्रलमत लिरामीको रगत, भाइरल, हेिािाइटिस, क्षयरोग, 

एट्याक्स, रेलिििाि संक्रलमत लिरामीिाि श्वासप्रश्वासको 
स्रार्व। माइक्रोिायोलोन्िकल कल्चरहरूिाि उत्िन्न हनुे 
फोहोर, प्रयोगशालाको फोहोर आदद 

Pharmaceuticals waste 

(औषलधिटय फोहोर) 
प्रयोग नगररएका र बयाद सटकएका औषलधहरू, 
िोन्खएको र संक्रलमत औषलध, भ्यान्क्सन, िोत्तल, भायल  

Cytotoxic Waste 

 

 

एन्टि-लनयोप्लान्पिक प्रभार्व भएको फोहोर िपतै: 
अल्काइलेिेड िदाथड, एटिी मेिािोलाइट्स, 
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एन्टििायोटिक्स, प्लाटि एल्कालोइड्स, हमोन आदद। 
क्याटसर थेरािीको लालग प्रयोग गररने रासायन। 

Chemical Waste  

(रासायलनक फोहोर) 
ब्याट्री, प्रसेराइजड कटिेनर, अगाडलनक र रसायनहरू 
िपता भारी धातहुरूको  

Radioactive Waste 

 

 

 

शरीरको तटत ुर तरल िदाथडको इन-लभट्रो टर्वश्लषेणिाि 
उत्िन्न हनु े कोिाल्ि, िेक्नेटियम, आयोलडन, इररलडयम 
िपता रेलडयोटयकु्लाइडहरूिाि दूटषत ठोस, तरल र 
ग्यासयकु्त फोहोर, इन-लभभो शरीर अंग इमेन्िङ र 
टु्मर पथानीयकरण समारे्वश हटुछ। 

 

National Health Care Waste Management Standards and Operating Procedures-2020 मािदण्ड 
अनसुार अपितालिाि दैलनक उत्िादन हनु ेिोन्खम रटहत पर्वापथय िटय फोहोरलाई (ठोस फोहोर) 
कुटहने फोहोर हररयो र नकुटहने फोहोर नीलो रंगका लडब्िाहरूमा (इनिेटसेटि र िटहरंग लिरामी 
टर्वभाग र अटय सिै र्वाडड र क्यालिनहरू, अिरेशन लथएिर र प्याथोलोिी) सङ्कलन गररनेछ। 
िोन्खमयकु्त पर्वापथय िटय फोहोरलाई रातो लडब्िा (प्याथोलोिी फोहोर, सईु तथा अटय, संक्रलमत 
फोहोर िपतै किास, डे्रलसङ सामग्री आदद, औषलधिटय फोहोर र साइिोिोन्क्सक फोहोर) मा रान्खने 
छ। रासायलनक फोहोरलाई िहेँलो लडब्िा र रेडीयोएन्क्िभ फोहोरलाई कालो लडब्िामा रान्खने छ। 
िोन्खम रटहत र िोन्खम यकु्त फोहोरहरू छुटै्ट व्यर्वपथािन गररनेछ। 

संक्रलमत फोहोरहरूलाई अिोक्लेभ (१०० ललिरको १ र्विा र ५०० ललिरको १ र्विा), 
Microwave shreeding तथा रसायन छकेर िोन्खम रटहत िनाई पथानीय तहले फोहोर व्यर्वपथािन 
गररएको क्षेरमा िठाइने छ। अपितालको अप्रशेन लथयिर, प्रयोगशाला, शौचालय, क्यान्टिन, नहुाउने 
ठाउाँिाि लनपकेको फोहोरिानीलाई फोहोरिानी प्रशोधन प्रणाली (Sewage Treatment Plant) िडान 
गररने छ। उक्त फोहोरिानी प्रशोधन प्रणालीिाि प्रशोलधत भएको िानीलाई सोक टििमा छालडनेछ।  

त्यसैगरी उिचारको क्रममा कािेर फाललएका अंगहरूलाई अपितालमा िडान गररएको फोहोर 
र्वगीकरण माध्यमिाि रासायलनक उिचार िलछ सरुन्क्षत पथानमा खलनएको खाल्डोमा िनेु व्यर्वपथा 
गररने छ। साथै अपितालमा कुनै िलन मकड री िटय िदाथड तथा उिकरणको प्रयोग गररने छैन। यस 
अपिताल र्वरिर मकड री िटय िदाथड िूणड रूिमा लनषेध गररने छ। 
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िररच्छेद ३ 

3.  प्रलतरे्वदन तयार गदाड अिनाइएको टर्वलध 
र्वातार्वरणीय प्रभार्व मलु्यांकन लनु्बिनी प्रदेशको र्वातार्वरण संरक्षण ऐन २०७७ तथा र्वातार्वरण 
संरक्षण लनयमार्वली २०७७ ले उल्लेख गरेको टर्वलध अनसुार गररएको छ। र्वातार्वरणीय प्रभार्व 
मूल्यांकन अध्ययनका क्रममा यस र्वा.प्र.मू. को र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय, लनु्बिनी प्रदेशिाि 
लमलत २०७९/०६/११ मा सन्चर्वपतरीय लनणडयिाि पर्वीकृत कायडसूचीमा उल्लेख गररएको टर्वलधहरु 
अनसुार तयार िाररएको छ। र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन अध्ययनका क्रममा आयोिनासाँग 
सबिन्टधत टर्वलभन्न तथयांकहरु सङ्कलन गररयो। संकललत तथयांकलाई भौलतक, िैटर्वक सामान्िक-
आलथडक र सााँपकृलतक र्वातार्वरणमा र्वगीकृत गररयो। र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन अध्ययनका लालग 
पथलगत अध्ययन िूरा गरर, तथयांक र िानकारी टर्वश्लषेण गरी मश्यौदा प्रलतरे्वदन तयार गररयो। 

र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन अध्ययनको मपयौदा तयार गरर आयोिना क्षेरमा लमलत २०७9 
/09/03 गते आइतिारको ददन सार्वडिलनक सनुरु्वाई कायडक्रम गररयो। संकललत तथयांक 
आयोिनाको कायाडटर्वयन िलछ उत्िन्न हनु ेर्वातार्वरणीय प्रभार्व तलुना गनडका लालग महत्र्विूणड आधार 
हनुेछ। र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन अध्ययनका समय लनबन िमोन्िमको भौलतक, रासायलनक, 

िैटर्वक, सामान्िक-आलथडक र सााँपकृलतक र्वातार्वरणका िारेमा तथयांक सङ्कलन गररयो। 

(क) सबिन्टधत प्रकान्शत र्वा अप्रकान्शत सामग्री/प्रलतरे्वदनको िनुरार्वलोकन 
भौलतक िानकारी संकलन गनड र आयोिना सबिन्टध िानकारी प्राप्त गनडका लालग आयोिनाको 
सबभाव्यता अध्ययन प्रलतरे्वदन िूणड रुिमा समीक्षा गररयो। भौलतक िक्षको  लालग आयोिना क्षेरको 
िोिोग्राटफक नक्शाहरू, गगुल अथड नक्शा, भगूभीय नक्शा, GIS प्रटर्वलधद्वारा तथयांक संकलन तथा 
टर्वश्लषेण गररयो। यसैगरी प्रपतार्व कायाडटर्वयन हनु े पथानहरुको सामान्िक, आलथडक तथा िैटर्वक 
र्वातार्वरण सबिन्टध िानकारीका लालग न्िल्ला प्रोफाइल, नगरिाललकाको प्रोफाइल, केन्टरय तथयाकं 
टर्वभागका प्रकाशनहरु तथा टर्वलभन्न लनकायिाि प्रकान्शत भएका सटदभड सामग्रीहरुिाि प्राप्त गररयो 
र सो सूचनाहरुको सत्य तथय लमलान गनड पथानीय पतरमा छड्के िााँच गनड लनयमानसुार आर्वश्यक 
िने िुाँदाहरु समेट्ने गरी प्रश्नार्वली तथा चेकललपि तयार िाररयो। यसैगरर आयोिनासाँग सबिन्टधत 
नीलत, लनयम, ऐन काननु तथा कायडटर्वलध आदद समेत डेपक अध्ययनका क्रममा समीक्षा गररयो। 

 (ख) प्रपतार्वको प्रभार्व क्षरे लनधाडरण   
आयोिनामा प्रयोग हनु सक्ने स्रोत, आयोिनाको प्रकार, आयोिनाको क्षमता र प्रकृलत र आयोिनाको  
लनमाडण क्षेर तथा संचालन, अर्वपथा र कायडहरुको आधारमा आयोिनालाई प्रत्यक्ष प्रभार्व क्षेर, 
अप्रत्यक्ष प्रभार्व क्षेर र समग्र प्रभार्व क्षेरमा िलगडकरण गररएको छ। यी क्षेरमा आयोिनाले िाने 
प्रभार्वको मारा तथा प्रकृलत फरक हटुछ।  
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प्रत्यक्ष प्रभार्व क्षरे (प्र.प्र.क्ष.े)  

आयोिनाको लनमाडण र संचालन हनुे १०० लमिर लभरको क्षेरलाई प्रत्यक्ष प्रभार्व क्षेर मालनएको 
छ। यसमा लनमाडण र संचालनको समयमा आयोिनाको मखु्य/प्रत्यक्ष गलतटर्वलध हनु े पथान 
हो।आयोिना संचालन िश्चात हनुे टक्रयाकलािले यस क्षेरको भौलतक, िैटर्वक र सामान्िक तथा 
सांपकृलतक र्वातार्वरणलाई प्रत्यक्ष रुिमा प्रभार्व िाने गदडछ। 

अप्रत्यक्ष प्रभार्व क्षरे (अ.प्र.क्ष.े)  

आयोिना क्षेरको प्रत्यक्ष प्रभार्व क्षेर भटदा िाटहर, १०० देन्ख ५०० लमिर दरुी सबम िने क्षेरलाई 
अप्रत्यक्ष प्रभार्व क्षेरको रुिमा हेररएको छ। यस क्षरेमा आयोिनाको संचालनले यस क्षेरको भौलतक, 
िैटर्वक र सामान्िक तथा सांपकृलतक र्वतार्वारणलाई अप्रत्यक्ष रुिमा  प्रभार्व िने गदडछ। आयोिना 
संचालन हनुे तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वडा नं. १८ यस र्वगडमा िदडछन। 

समग्र प्रभार्व क्षरे (स.प्र.क्ष.े)  

प्रपताटर्वत आयोिना संचालन हनुे तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वडा नं. १८ स.प्र.क्षे. लभर िदडछन।् 
 

 

न्चर 3-1: प्रपतार्वको प्रभार्व क्षरे लनधाडरण (स्रोत: गगुल नक्शा, २०२२) 
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(ग) प्रपतार्व कायाडटर्वयन हनुे क्षरेको नक्शा अध्ययन  
प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल लनु्बिनी प्रदेशको दाङ न्िल्लाको 
तलुसीिरु उिमहानगिाललका र्वडा नं. १८ मा अर्वन्पथत छ। इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी 
टिन्चङ्ग हन्पििलको अक्षांश २८°५'४७.९३" उत्तर र देशाटतर ८२°२१'४६.५९" िूर्वड रहेको छ।  

लनबन नक्शालाई खासगरर भौलतक र्वातार्वरणको िानकारी ललन व्याख्या गररयो:  

ǒ नािी टर्वभागद्वारा तयार गरीएको १:२५००० मािनको िोिोग्राटफक नक्शा,  

ǒ १:५०००० को भउूियोग, भलूम प्रणाली र भलूम क्षमता नक्शा, LRMP नािी टर्वभागद्वारा 
तयार, 

ǒ १:१२५००० मािको न्िल्लाको नक्शा तथा आयोिना पथलको गगुल नक्सा 

(घ) चेकललपि/बयाटट्रक्स तथा प्रश्नार्वलीको लनमाडण गरी आर्वश्यक तथयाकं संकलन  
प्रपताटर्वत आयोिना लनमाडणको क्रममा पथानीय र्वातार्वरणमा िने भौलतक तथा रासायलनक, िैटर्वक, 
आलथडक, सामान्िक तथा सााँपकृलतक प्रभार्वहरुको तथयांक संकलनका लालग तयार िाररएको 
चेकललपि/बयाटट्रक्स तथा प्रश्नार्वली सबिन्टधत र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय, लनु्बिनी प्रदेशिाि 
क्षेर लनधाडरण तथा कायडसूची प्रलतरे्वदनमा पर्वीकृत भएको लथयो। पर्वीकृत चेकललपि/बयाटट्रक्स तथा 
प्रश्नार्वलीहरु प्रयोग गरी पथलगत अध्ययनको क्रममा आर्वश्यक सचुना तथा तथयांक संकलन 
गररएको लथयो।   
(ङ) पथलगत अध्ययन 
र्वातार्वरणटर्वद्, भौलतक र्वातार्वरण टर्वज्ञ, िीर्वटर्वज्ञान र समािशास्त्री समारे्वश एक िह-ुआयालमक 
र्वातार्वरणीय अध्ययन िोलीले आयोिना क्षेरको भ्रमण गररयो र सरे्वक्षणको माध्यमिाि आयोिनाको 
िूणड क्षेर अटरे्वषण गररयो। भौलतक, िैटर्वक र सामान्िक-आलथडक र सााँपकृलतक र्वातार्वरणको 
आधारभतू िानकारी ललन लनरीक्षण, अर्वलोकन तथा मािन कायड गरी तथयाकं संकलन गररयो। 
टर्वलभन्न सहभालगतामूलक कायडहरू िपतै छलफल,  अटतर्वाडताड, िरामशड र अटतटक्रड या आददको प्रयोगिाि 
प्रासंलगक िानकारीको संकलन गररयो। संकललत आधारभतू तथयांकहरु प्रयोग गनुडिूर्वड तीनको 
सत्यतथयको छड्के िांच गररयो । र्वा.प्र.मू अध्ययनको क्रममा तथयाङ्क/िानकारी संकलन गनड प्रयोग 
गररएको टर्वलध लनबन अनसुार रहेको छ । 
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ताललका 3-1: र्वा.प्र.मू अध्ययनको क्रममा संकलन गररने तथयाङ्क/िानकारी र प्रयोग गररने टर्वलध 

क्र.सं. तथयाकं/ 
िानकारीको 
लिषय 

तथयाकं/ िानकारी 
संकलन गररने क्षरे 

सचुक/मािक तथयाकं/ िानकारी 
संकलन गररने टर्वलध 

भौलतक तथा रासायलनक र्वातार्वरण 
१ भ-ूउियोग समग्र प्रभार्व क्षेर टर्वलभन्न भ-ूउियोग 

अटतगडतको क्षेरफल, 
उचाई 

पथलगत अध्ययन र  
अर्वलोकन, िोिोलग्रक 
नक्सा, िी.आई,यस. गगुल 
नक्शाको टर्वश्लषेण 

२ भ-ूगभड तथा 
भलूमगत िलश्रोत 

समग्र प्रभार्व क्षेर टर्वलभन्न भौगलभडक क्षरे 
अटतगडतको के्षरफल 

पथलगत अर्वलोकन, 
िी.आई,यस.को प्रयोग तथा 
दद्वतीय स्रोतको आधारमा 
मािो तथा चट्टानको प्रकार 
र भौगलभडक संरचना तथा 
नक्सांकन 

३ मौसम तथा 
िलर्वाय ु

आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

र्वषाड र तािक्रम, आरता िल तथा मौसम टर्वज्ञान 
टर्वभागर्वाि प्रकान्शत 
िपुतक, आयोिना क्षरे 
नन्िकै रहेको मािन केटर  

४ र्वायकुो गणुपतर 
तथा र्वायूको गलत  

आयोिना क्षेर लभर  PM 2.5 
PM 10 

र्वायूको गलत, ददशा  

आयोिना क्षरे नन्िक 
रहेको प्रदषुण मािन 
केटरको तथयांक टर्वश्लषेण  

५ िानीको गणुपतर अपितालमा प्रयोग हनुे 
िानी  

 

pH, Electrical 

conductivity, 

Turbidity, Total 

dissolved solids, 

Colour, Temperature, 

Chloride, Total 

Hardness, Ammonia 

Iron, BOD5 

नमनुा संकलन गरी 
प्रयोगशालामा िरीक्षण 

६ ध्र्वलन प्रदषुण आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

ध्र्वलनको मारा 
(डेलसिेल) 

िोकेर टहड्न सटकने यटर 

को प्रयोग गरी पथलगत 
मािन 

7 फोहोरमैला 
व्यर्वपथािन 

आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

सरसफाईको अर्वपथा प्रत्यक्ष अर्वलोकन, पथानीय 
िालसटदा र र्वडा कायाडलय 
प्रलतलनलधसंग छलफल 
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क्र.सं. तथयाकं/ 
िानकारीको 
लिषय 

तथयाकं/ िानकारी 
संकलन गररने क्षरे 

सचुक/मािक तथयाकं/ िानकारी 
संकलन गररने टर्वलध 

८ िाढी, िटहरो 
भकूबि लगायत 
अटय िोन्खमहरु 

आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

 
 
 
 

िाढी, िटहरो र भकूबि 
आददको िोन्खमयकु्त 
क्षेरहरुको पथान, 
आकार र संख्या 

प्रत्यक्ष अर्वलोकन, GPS 
अर्वन्पथलत, प्रकान्शत 
िोन्खम नक्शा अध्ययन, 
पथलगत मािन,  

९ प्राकृलतक िररदृश्य  समग्र प्रभार्व क्षेर िररदृश्यको प्राकृलतक 
अर्वपथा 

प्रत्यक्ष अर्वलोकन 

िैटर्वक र्वातार्वरण 

१० र्वन र्वा 
िाररन्पथलतकीय 
प्रणाली 

समग्र प्रभार्व क्षेर र्वन र्वा िाररन्पथलतकीय 
प्रणालीको प्रकार 

प्रत्यक्ष अर्वलोकन 

११ र्वनपिलत आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

र्वनपिलतको प्रकार, संख्या, 
घनत्र्व, किान हनुे रुखको 
संख्या 

प्रत्यक्ष अर्वलोकन र 
सरे्वक्षण तथा पथानीय 
िालसटदासंग अटतरटक्रया 

१२ िनार्वर आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

िनार्वरको प्रकार, संख्या, 
घनत्र्व 

प्रत्यक्ष अर्वलोकन र 
सरे्वक्षण तथा पथानीय 
िालसटदासंग अटतरटक्रया 

सामान्िक, आलथडक तथा सापंकृलतक र्वातार्वरण 
१३ िनसान्ङ्ख्यक आयोिनाको प्रत्यक्ष 

प्रभार्व क्षरे  

ललङ्ग, उमेर, भाषा, 
साक्षरता, धमड,  

प्रत्यक्ष अर्वलोकन र 
सरे्वक्षण तथा, केन्टरय 
तथयांक टर्वभागमा प्राप्त 
तथयांक, िानकारीहरु; 
नगरिाललकाको 
प्रकाशनहरु;  

१४ िीर्वनशैली आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

घरको प्रकार, खाद्य 
सरुक्षा, उिाड, िन्त्त, 

खानेिानी, संचार, 
सरसफाई,   

१५ िीटर्वकोिािडन   आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

िेशा/ व्यर्वसाय 

१६ िनपर्वापथय आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

प्रमखु रोगव्यालध 

१७ सेर्वा/ सेर्वा 
प्रदायक लनकायमा 
िहुाँच 

आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

यातायात, न्शक्षा, पर्वापथय, 
कृटष सेर्वा, प्रहरी  



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  26 

क्र.सं. तथयाकं/ 
िानकारीको 
लिषय 

तथयाकं/ िानकारी 
संकलन गररने क्षरे 

सचुक/मािक तथयाकं/ िानकारी 
संकलन गररने टर्वलध 

१८ सार्वडिलनक 
िूर्वाडधार 

आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

सार्वडिलनक पर्वालमत्र्वका 
िूर्वाडधारहरु 

प्रत्यक्ष अर्वलोकन र 
सरे्वक्षण तथा, केन्टरय 
तथयांक टर्वभागमा प्राप्त 
तथयांक, िानकारीहरु; 
नगरिाललकाको 
प्रकाशनहरु;  

१९ उद्योग र टर्वकास  समग्र प्रभार्व क्षेर औद्योलगक तथा टर्वकास 
संिन्टध संपथाहरु 

२० सामान्िक संपथा आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

क्लि, समहु लगायत 

२१ ऐलतहालसक/  
िरुातान्त्र्वक  

आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

ऐलतहालसक/  िरुातान्त्र्वक 
संरचना/ पथानहरु 

२२ सांपकृलतक/ 
धालमडक संरचना र 
पथानहरु  

आयोिनाको प्रत्यक्ष 
प्रभार्व क्षरे  

मन्टदर, गबुिा, मन्पिद, 
चचड िपता संरचना र सद्गत 
(अटत्येटष्ट) गने पथानहरु 

२३ सांपकृलतक/ 
धालमडक प्रचलन 

समग्र प्रभार्व क्षेर चाड िर्वड, ििुा अचडना 
लगायतका प्रचलनहरु   

(च) तथयाङ्क समीक्षा 
पथलगत भ्रमणिाि प्राप्त सूचनाहरुको अध्ययन, सटदभड ग्रटथ तथा सामग्रीहरुको िनुरार्वलोकनिाि 
प्राप्त िानकारीहरुलाई प्रपतार्व कायाडटर्वयन गदाड हनु ेर्वा हनु सक्न े संभाव्य प्रलतकूल र अनकूुल 
प्रभार्वको िटहचान गरी लतनलाई भौलतक तथा रासायलनक, िैटर्वक, सामान्िक-सााँपकृलतक-आलथडक गरी 
तीन शीषडकमा छुट्ाएर र्वगीकरण गररयो। प्रपताटर्वत क्षेरको टर्वशेष अध्ययन गदाड गररएको 
टर्वश्लषेणिाि आएका प्रथम र दोस्रो क्रममा भएका तथयाङ्क तथा िानकारीलाइ संन्क्षलप्तकरण गरी 
आर्वश्यकता अनसुार ताललकामा राख्न ेतथा प्रलतरे्वदनमा समारे्वश गरी लतनिाि िने प्रभार्वहरुको 
मूल्यांकन गररयो।   

(छ) प्रभार्वको िटहचान, आकलन, तथा उल्लेखनीय प्रभार्वको मूल्याकंन  
यस प्रपतार्व कायाडटर्वयन क्षेरको सटदभड सामाग्री तथा पथलगत अध्ययनिाि प्राप्त िानकारीलाइ 
प्रपतार्व कायाडटर्वयन गदाड हनुे सबभाव्य अनकूुल र प्रलतकूल असरहरुको िटहचान गरी त्यसको भौलतक 
तथा रासायलनक, िैटर्वक, सामान्िक-आलथडक र सााँपकृलतक गरी ३ न्शषडक अटतगडत छुट्ाईयो। 
पथलगत सरे्वक्षणको क्रममा उठेका मदु्दाहरूको र आयोिना क्षेरको आधारभतू र्वातार्वरणीय अर्वपथाको 
आधारमा यस आयोिनाले लनमाडण र संचालन चरणमा र्वातार्वरणमा िाने प्रभार्वहरुको िटहचान गरी 
सबभाव्य अनकूुल र प्रलतकूल असरहरुको पथानीय र्वातार्वरणमा भटर्वष्यमा हनु सक्न ेिररर्वतडनहरुको 
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अनमुान गररयो। र्वातार्वरणीय िितीको टर्वश्लषेण गनड मेटट्रक्स प्रणाली अिनाईयो। प्रपतार्वसाँग 
सबर्वन्टधत नीलत, काननु, लनयम, लनदेन्शका र िूर्वड अनभुर्व तथा टर्वशेषज्ञताको आधारमा ठहर गररयो।  

राटिय र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन लनदेन्शका, २०५० तथा र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली, २०७७ 
िमोन्िम र्वातार्वरणीय प्रभार्वलाइ प्रकृलत (Nature), िररमाण (Magnitude), सीमा (Extent), र 
समायार्वलध (Time) मा िगीकरण गररए िमोन्िम प्रकृलतलाइ प्रत्यक्ष (Direct) र अप्रत्यक्ष (Indirect), 
िररमाणलाई उच्च, मध्यम र लनबन, सीमालाई क्षेरीय, पथानीय र पथलगत र समयार्वलधलाई 
दीघडकाललन, मध्यमकालीन र अल्िकालीन गरी ३ भागमा टर्वभािन गरी टर्वश्लषेण गररयो। उिरोक्त 
िुाँदाहरुमा िताइए अनसुार तथयाङ्क सङ्कलन भए िश्चात ्प्राप्त सूचनाहरुलाई अध्ययन गरी आर्वश्यकता 
अनसुार प्रष्ट िाररयो। 

तालीका 3-2 : प्रभार्व मूल्याकंन तरीका 
िररमाण मान सीमा मान समयार्वलध मान प्रकार 
उच्च  ६० क्षेरीय ६० दीघडकालीन २० प्रत्यक्ष 
मध्यम  २० पथालनय २० मध्यमकालीन  १० अप्रत्यक्ष 
लनबन  १० पथलगत १० अल्िकाललन ०५  

स्रोत: राटिय र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन लनदेन्शका, २०५० 

महत्र्वका असरहरु (Significant Impact) हरुको लनक्र्यौल गनड तलको ताललका िमोन्िम िबमा 
पकोरको िोडफल गणना गरेर गररयो।  

ताललका 3-3 : औन्चत्यता मािनको तरीका 
िबमा पकोरको मान  औन्चत्यता  

७४ भटदा मालथ  धेरै महत्र्विूणड  

४५ देन्ख ७४ सबम  महत्र्विूणड 
४५ भटदा तल  कम महत्र्विूणड 

स्रोत: राटिय र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन लनदेन्शका, २०५० 

नोि: औन्चत्य मािनको अङ्क राटिय र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन लनदेन्शका, २०५० िाि साभार 
गररएको हो  तथा मालथको ताललका अनसुार प्रभार्वको मूल्यांकन गदाड, प्रभार्वको िररमाण, सीमा, र 
समयार्वलधको मानलाई िोड्दा आउने िबमा मानलाई टर्वज्ञहरुको अनभुर्वको आधारमा लनणडय गररयो।  
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(ि) सार्वडिलनक िरामशड, छलफल, अटतरटक्रया र सनुरु्वाई 

Ẇ सार्वडिलनक िरामशड, छलफल 
पथलगत भ्रमणका क्रममा प्रपतार्व कायाडटर्वयन हनु ेक्षेर र्वरिरका पथानीय िालसटदाहरुसाँग यस 
प्रपतार्व कायाडटर्वयन हुाँदा पथानीय र्वातार्वरणमा िनड सक्न ेप्रभार्वका िारेमा सोधिछु गररएको लथयो। 
लमलत २०७९ साल कालतडक ११ देन्ख १४ सबम टर्वज्ञहरुले आयोिना पथल भ्रमण तथा अध्ययनको 
क्रमका त्यहााँका पथालनयहरुसाँग छलफल तथा िरामशड गररएको लथयो। आयोिनाको टर्वर्वरण 
संकलनको क्रममा पथालनयसाँग छलफल समेत गररएको लथयो र पर्वीकृत प्रश्नार्वली अनसुार तथयाकं 
संकलन समेत गररएको लथयो। यस क्रममा प्राप्त भएको प्रमखु सर्वाल तथा सझुार्वहरु तल सनु्चकृत 
गररएको छ। 

पथानीयको फाइदाको अिेक्षा: आयोिना संचालन हुाँदा त्यस क्षेरमा पर्वापथय सटुर्वधा हनु,े पथानीयलाई 
रोिगारी तथा व्यर्वसाय र्वटृिको अर्वसर प्राप्त हनुछे।  

नकारात्मक प्रभार्व: यस अपितालले उत्सिडन गरेको फोहोरको उन्चत व्यर्वपथािन गनड कमी कमिोरी 
रहेमा सरुर्वा रोग फैलने डर रहेको छ। यस अपितालले उत्सिडन गरेको फोहोर िानीको उन्चत 
व्यर्वपथािन नहदुा र्वरिरको र्वातार्वरण प्रदूषण हनु सक्नेछ। यस अपितालमा आउने लिरामी र र्वाह्य 
व्यन्क्तहरुको आगमनसंगै सामान्िक र सााँपकृलतक र्वातार्वरणमा नकारात्मक असर िानड सक्ने।    

पथानीयसाँगको छलफलका क्रममा प्राप्त तथयांक प्रलतरे्वदनमा संलग्न गररएको छ तथा यस क्रममा 
उठेका सर्वालहरुलाई क्रमागत रुिमा र्वातार्वरणीय प्रभार्व र रोकथामका उिाय तथा र्वातार्वरण 
व्यर्वपथािन योिनामा संलग्न गररएको छ। 

Ẇ सार्वडिलनक सनुरु्वाई 
प्रपतार्व कायाडटर्वयन हुाँदा पथानीय र्वातार्वरणमा िनड सक्ने प्रभार्वका िारेमा र्वातार्वरण संरक्षण 
लनयमार्वली, २०७७ िमोन्िम र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकनको मपयौदा प्रलतरे्वदन तयारीका क्रममा 
प्रभाटर्वत क्षेरमा सार्वडिलनक सनुरु्वाई कायडक्रममा उिन्पथत हनुका लालग दाङिाि प्रकान्शत हनु े
गणतटर राटिय दैलनक िलरकामा २०७९/०८/२६ गते सूचना प्रकान्शत गररएको लथयो । सो 
िमोन्िम लमलत २०७९/०९/०३ गते आइतिारको ददन इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी 
टिन्चङ्ग हन्पििलको प्राङ्गणमा पथानीय िनप्रलतलनलध, समािसेर्वी, िोल सधुार सलमलतका प्रलतलनलध, 
नगरिाललकाका प्रलतलनलध लगायत सरोकारर्वाला पथानीय व्यन्क्तहरुको उिन्पथलतमा सार्वडिलनक 
सूनरु्वाई कायडक्रम सबिन्न गररयो। अपितालको तफड िाि अपितालका प्रलतलनलधले आयोिनाको र्वारेमा 
संन्क्षप्त िानकारी ददन ुभयो र आयोिनाको र्वा.प्र.मू. अध्ययनको औन्चत्य र आर्वश्यकताको िारेमा 
अध्ययनमा संलग्न टर्वज्ञ िोलीिाि िानकारी गराइयो। उिन्पथतहरुले आयोिना त्यस पथानको 
गौरर्वको टर्वषय भएको र अपिताल पथािना तथा संचालनका लालग आर्वश्यक सहयोग गने सबिूणड 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  29 

उिन्पथलतहरुको र्वाचा गनुड भयो। कायडक्रममा उठेका सर्वालहरुलाई क्रमागत रुिमा र्वातार्वरणीय 
प्रभार्व र रोकथामका उिाय तथा र्वातार्वरण व्यर्वपथािन योिनामा संलग्न गरीएको छ। सार्वडिलनक 
सूनरु्वाई कायडक्रमको माइनिुको प्रलत अनसूुन्च 5 मा समारे्वश गररएको छ र यसको संन्क्षप्त टर्वर्वरण 
तल प्रपततु गररएको छ। 

ताललका 3-4: सार्वडिलनक सनुरु्वाइका कायडक्रमको संन्क्षप्त टर्वर्वरण  
लमलत  २०७९/०९/०३  
पथान नेिाल संपकृत टर्वश्वटर्वधालय िररसर 
छलफलको 
लिषय/उद्देश्य  

इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल संचालनको क्रममा 
र्वातार्वरण प्रभार्व मूल्याङ्कन प्रलतरे्वदन तयारीका लालग पथानीयको राय सझुार्व 
संकलन  

कायडक्रम  ǒ िररचयात्मक कायडक्रम  

ǒ नेिाल संपकृत टर्वश्वलिधालयका रन्िपट्रारिाि आयोिनाको टर्वर्वरण 
प्रपततु 

ǒ अध्ययनमा संलग्न टर्वज्ञिाि कायडक्रमको उदे्दश्य तथा आर्वश्यकता 
िारेमा प्रकाश  

ǒ छलफलका लालग खलु्ला  

ǒ माइनिु कायड तथा समािन  
सार्वडिलनक 
सनुरु्वाइको क्रममा 
उठेका सर्वाल तथा 
राय सझुार्वहरु  

ǒ अपितालिटय फोहोरलाई उन्चत व्यर्वपथािन 
गनुडिने 

ǒ अपितालले पथानीयलाई सहलुलयत रुिमा 
उिचारको व्यर्वपथा गनुडिने 

ǒ अपितालले पथानीयलाई रोिगारीमा 
प्राथलमकता ददनिुने  
 

खण्ड ८.२.२.१, िेि  
८९ मा उल्लेख 
खण्ड ८.१, िेि  
८४ मा उल्लेख 
खण्ड ८.१, िेि  
८४ मा उल्लेख 
 

समािन तथा लनष्कषड सार्वडिलनक सनुरु्वाइको क्रममा उठेका सर्वालहरु अध्ययनमा संलग्न 
िोललिाि प्रकाश िररयो र लतनलाई र्वा.प्र.मू. प्रलतरे्वदनमा संलग्न गरी उन्चत 
योिना िनाइने लनणडय सटहत माइनिु तयार गररयो। सबिूणड सहभागीिाि 
योिनालाई शभुकामना सटहत कायडक्रम समािन गररयो। 

 
 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  30 

(झ) सार्वडिलनक सूचना तथा राय सझुार्व र लसफाररस सङ्कलन 
सार्वडिलनक सनुरु्वाई कायडक्रम िश्चात सरोकारर्वालाहरुको ललन्खत राय सझुार्व ललन प्रपतार्व कायाडटर्वयन 
पथलका र्वडा कायाडलय, सार्वडिलनक पथान र नगरिाललकाको कायाडलयमा ७ ददन े सूचना माफड त 
अनरुोध गररयो र प्रकान्शत सूचनाका प्रलतललटिहरु लिलभन्न संघ संपथाहरुको सूचनािािीमा िॉस गरी 
मचुलू्का सङ्कलन गररयो। तत्िश्चात सोही व्यहोराको ७ ददन ेसार्वडिलनक सूचना ििुर्वलिाि प्रकान्शत 
हनु ेििुर्वल िुडे राटिय दैलनक िलरकामा २०७९/०७/०२ गते सूचना प्रकान्शत गरी प्रपतार्व 
कायाडटर्वयन हुाँदा पथानीय र्वातार्वरणमा िनड सक्न ेप्रभार्वका िारेमा ललन्खत राय सझुार्व ददन अनरुोध 
गररयो। यसैगरी यस अपिताल संचालन रहेको तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाको आलधकाररक राय 
सझुार्व समेत संकलन गररयो सो िमोन्िम प्राप्त राय सझुार्व तथा लसफाररश प्रलतरे्वदनमा समारे्वश 
गररयो।   

(ञ) प्रलतरे्वदन तयारी  
उक्त सार्वडिलनक सूचना तथा सार्वडिलनक सनुरु्वाई समेतको आधारमा प्राप्त राय सझुार्व तथा आयोिना  
क्षेरको पथलगत भ्रमण गरी िैटर्वक, भौलतक तथा आलथडक सामान्िक तथा सााँपकृलतक िक्षहरुको 
अध्ययन गररयो। यसरी अध्ययन गरी प्राप्त िानकारी र सरोकारर्वालाहरु समेतको राय सझुार्व तथा 
लसफाररसको आधारमा र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली, २०७७ 
को अनसूुची १२ उल्लेन्खत सिै टर्वर्वरण सटहत तयार गररयो। मपयौदा प्रलतरे्वदनले ित्ता लगाएका 
क्षेरहरु मालथ सरोकारर्वाला सटहत छलफल गरी सो समेत समारे्वश गरी अटतीम मपयौदा प्रलतरे्वदन 
तयार िाररयो र सबिन्टधत लनकाय समक्ष पर्वीकृलतका लालग िेश गररयो। 
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िररच्छेद ४ 

4.  प्रपतार्व संग सबिन्टधत नीलत, ऐन, लनयम, लनदेन्शका, मािदण्ड, सन्टध, 
सबझौता 

रािको टर्वकास, भौलतक संरचनाहरूको गणुपतरीय लनमाडण तथा सञ्चालन साँगै र्वातार्वरण संरक्षणको 
सलुनन्श्चतता गनड नेिालको संटर्वधान अटतगडत रही, नेिाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले टर्वलभन्न नीलत, 

ऐन, लनयमार्वली तथा लनदेन्शकाहरू लागू गरेको र अटतराटिय सन्टध सबझौताहरूलाई समेत 
कायाडटर्वयन गने गरेको छ । आयोिना सञ्चालन  गदाड नेिाल सरकार संघीय तथा प्रादेन्शक 
काननुहरू मध्येका आयोिनासाँग सबिन्टधत/तादबयता रहेका नीलत, ऐन, लनयमार्वली, लनदेन्शका तथा 
अटतराडटिय सन्टध सबझौताहरूको लनबनानसुार रहेका छन ्।  

िनुरार्वलोकन गररएका 
काननुी दपतारे्विहरु 

सबिन्टधत दफा, 
खण्ड, िुाँदा  

प्रपतार्वको कायाडटर्वयन गदाड आकटषडत हनु ेदफा / लनयम / 
खण्ड /सबिन्टधत िुाँदा  

नेिालको संटर्वधान 

 

धारा ३०, ३५ र  
५१ 

नेिालको संटर्वधानको धारा ३० मा पर्वच्छ र पर्वपथ 
र्वातार्वरणमा िााँच्न िाउने हक र धारा ५१ (छ) मा राजयका 
नीलत अटतगडत औद्योलगक एरं्व भौलतक टर्वकासिाि 
र्वातार्वरणमा िनड सक्ने िोन्खमलाई टयूनीकरण सबिटधी 
व्यर्वपथा राखेको छ। धारा ३० को उिधारा (१) मा प्रत्येक 
नागररकलाई पर्वच्छ र पर्वपथ र्वातार्वरणमा िााँच्न िाउने हक 
हनुेछ भइएको छ भन ेउिधारा २ मा र्वातार्वरणीय प्रदषुण 
र्वा ह्रासिाि हनुे क्षलतिाित िीलडतलाई प्रदषुकिाि क्षलतिूलतड 
िाउने हाँ हनुेछ भलनएको छ भन े धारा ३५ को उिधारा (१) 

मा प्रत्येक नागररकलाई पर्वपथय र पर्वच्छ र्वातार्वरणमा र्वाच्न 

िाउने हक हनुे व्यर्वपथा रहेको छ । 
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२ . आर्वलधक योिना 

िटरौ योिना, 
(२०७६/७७-
२०८०/८१) 

खण्ड ८.६, खण्ड 
८.७, खण्ड ८.९ 

शहरी टर्वकास अटतगडत सर्वडसलुभ, समिृ, ददगो र सटुदर 
शहरको टर्वकास गने, सरुन्क्षत टकफायलत र र्वातार्वरणमैलर 
भर्वन लनमडण गने लक्ष्य राखेको छ। 

३ . नीलत 

राटिय र्वातार्वरण नीलत , 
२०७६ 

 

िुाँदा ६ र ८१ प्रदूषण लनयटरण‚ फोहरमैला व्यर्वपथािन र हररयाली 
प्रर्विडन‚ र्वातार्वरणीय प्रदूषण रोकथाम‚ लनयटरण र 
टयूनीकरण सबिटधी नीलत रहेका छन।् 

राटिय  पर्वापथय  नीलत, 

२०७६ 
नीलत ५ पर्वापथय क्षेरलाई संन्घय संरचना अनसुारको पर्वापथय प्रणाली 

माफड त संटर्वधान प्रदत्त नागररकको पर्वापथय सबिटधी मौललक 
हक र गणुपतरीय पर्वापथय सेर्वामा सर्वडव्यािी िहुाँच सलुनन्श्चत 
गने कुरामा िोड ददएको छ।‘पर्वापथय  क्षेरिाि  समग्र 
टर्वकास  भन्ने  मूल  लसिाटत सटहतको  नीलतले  २०८७  
सालसबमका लनबन उदे्दश्यहरू राखेको छ । 

• संटर्वधान िमोन्िम  पर्वापथयलाई  मौललक  हकका  रूिमा 
सलुनन्श्चत गनड पर्वापथय क्षेर पथािना गने 

• संघीय  राजयका  सिै  तहमा  आर्वश्यक  औषलध, उिकरण, 

प्रटर्वलध  र  दक्ष  प्रभार्वकारी  र  न्िबमेर्वार  पर्वापथय 

कमीसटहतको पर्वापथय प्रणालीको पथािना। 

• दगुडम  क्षेरका  पर्वापथयकमीहरूका  लालग  िेललमेलडलसन, 

अनदुान र उच्च न्शक्षाको अर्वसरको व्यर्वपथा। 

• रै्वकन्ल्िक  औषलधहरू   ) िपतै  आयरेु्वद  (लाई  मखु्य  
पर्वापथय सेर्वाहरूमा मूलप्रर्वाहीकरण 
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• पर्वापथय  संपथाहरूको  पथािना  आलथडक  रूिमा 
आत्मलनभडर 

• पर्वापथय  संपथाहरू  रै्वज्ञालनक  ढङ्गले  सञ्चालन  गदाड  र्वाय,ु 

िानी, ध्र्वनी र मािो प्रदषुणको लनयटरण 
राटिय िलर्वाय ु
िररर्वतडन नीलत, २०७६ 

िुाँदा ८७ िलर्वाय ु िररर्वतडन अनकूुलनमा क्षमता िढाउने, र्वातार्वरणीय 

प्रणालीको लन्चलोिना टर्वकास गने, कम कािडन आलथडक 

टर्वकासको अर्वधारणा अिनाएर हररत अथडव्यर्वपथाको प्रर्विडन 

गने , राटिय तथा अटतराडटिय टर्वत्त िररचालन गने, सूचना सेर्वालाई 

प्रभार्वकारी िनाउने र िलर्वाय ु िररर्वतडनलाई साटदलभडक नीलत, 

रणनीलतमा िररर्वतडन गने उदे्दश्य रहेको छ। यस नीलतले 

िूर्वाडधारहरूको लनमाडणमा र्वातार्वरणमैरी प्रटर्वलध अिनाउन र 

प्रलतकूल प्रभार्वहरूलाई कम गनडका लालग उिायहरू अिनाउन  

मागड लनदेशन प्रदान गदडछ। 

भ-ूउियोग नीलत, 
२०७२ 

उिलब्ध भलूम र भलूमश्रोतको समनु्चत उियोग यरी ददगो रुिमा सामान्िक, 
आलथडक तथा र्वातार्वरणीय टर्वकास र  समटृि हालसल गनुड यस नीलतको 
दीघडकालीन दृटष्टकोण रहेको छ। यस नीलतको उदे्दश्यमा रािको समग्र भलूमलाई 
टर्वलभन्न भ-ूउियोगका क्षेरहरुमा र्वलगडकरण गने, तहगत भ-ूउियोग योिना तिुडमा 
गने, कृटष भलूमको संरक्षण, पर्वच्छ, सटुदर,  सटुर्वधा सबटिन्न, र्वपती टर्वकास र ददगो 
योिनार्वि शहरीकरण, र्वन क्षेर, प्राकृलतक सबिदा, िैटर्वक टर्वटर्वधता एर्वम,् 
ऐलतहालसक, सााँपकृलतक, धालमडक, िरुातान्त्र्वक महत्र्वका क्षेरको संरक्षणका लालग 
भ-ू उियोग योिनाको आधारमा भलूम तथा भलूमश्रोतको उियोग सलुनन्श्चत गनुड 
आदद रहेको छ।    

नेिाल  पर्वापथय  क्षेर 
रणनीलत    ) २०१५-
२०२०)  

आधारभतू  पर्वापथय  सेर्वाहरूको  टर्वश्वव्यािी  कभरेिको  लालग  मागडन्चर  प्रदान 
गदडछ।  रणनीलतले  पर्वापथयलाई  सामान्िक-आलथडक  टर्वकासको  केटरमा  राखेको  
छ र ददशामा आधाररत छ। पर्वापथय सेर्वामा समतामूलक िहुाँच, सिैका लालग  
गणुपतरीय  पर्वापथय  सेर्वा, पर्वापथय  प्रणाली  सधुार  र  िहकु्षेरीय  दृटष्टकोण,  
उिलब्ध स्रोतहरूको अलधकतम उियोग गरी सेर्वा  प्रदायक, सेर्वा प्रयोगकताड र  
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अटय सरोकारर्वालाहरूिीच रणनीलतक सहकायडमाफड त पर्वपथ रहन नागररकको  
मौललक अलधकार सलुनन्श्चत गदडछ। 

राटिय शहरी नीलत ‚ 
२०६४ 

यस नीलतको उदे्दश्य पर्वच्छ, सरुन्क्षत र समिृ शहरी र्वातार्वरणको सृिनाद्बारा 
शहरी र्वालसटदाहरुको िीर्वनपतरमा सधुार ल्याउने रहेको छ। यस उदे्दश्यलाई 
प्रभार्वकारी िनाउन प्राकृलतक स्रोत तथा िरबिरागत भौलतक संरचनाको संरक्षण 
र सो को ददगो प्रयोगद्बारा सटतलुलत नगर तथा िोल टर्वकास गने, संभाटर्वत 
प्राकृलतक प्रकोििाि हनु े िीउ धनको नोक्सानीलाई कम गनड पथानीय 
लनकायहरुले प्राकृलतक प्रकोि व्यर्वपथािन योिना िनाई लागू गने ििलत पथािना 
गनुडिने िपता रणनीलत अिनाइएको छ।  

टर्विद िोन्खम 
टयूनीकरण राटिय 
नीलत, २०७५ 

प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक टर्विदिाि व्यन्क्तको िीर्वन तथा सबिन्त्त, पर्वापथय, 

िीटर्वकोिािडन तथा उत्िादनका साधनहरु, भौलतक एरं्व सामान्िक िूर्वाडधार, 

सांपकृलतक एरं्व र्वातार्वरणीय सबिदामा हनु ेक्षलतको उल्लेख्य रुिमा कम गनुड 
यस नीलतको प्रमखु उदे्दश्य रहेको छ । 

राटिय रोिगार नीलत 
२०७१ 

राटिय रोिगार नीलतका प्रमखु उदे्दश्यहरु लिलभन्न क्षेरगत नीलतहरुलाई यस 
नीलतसाँग सामटिपयता कायम गरी रोिगारी लसिडनातफड  केन्टरत गनड राटिय 
अथडतटरलाई प्रर्विडन गदै सिै नागरीकहरुलाई उत्िादन र प्रलतफलमूलक 
रोिगारीका अर्वसरहरू उिलव्ध गराउने आदद रहेको छ । 

४ . ऐन 

 

 

 

 

 

 

दफा ३ को 
उिदफा १ 

प्रपतार्वकले तोटकए िमोन्िमको प्रपतार्वको तोटकए िमोन्िम 
र्वातार्वरणीय अध्ययन प्रलतरे्वदन तयार गनुड िनेछ। 

दफा ३ को 
उिदफा २ (१) 

यसरी तयार गररएको अध्ययन प्रलतरे्वदन पर्वीकृलतको लालग 
सबिन्टधत लनकाय समक्ष िेश गनुड िनेछ। 

दफा ४ को 
उिदफा १ 

प्रपतार्वकले र्वातार्वरणीय अध्ययन प्रलतरे्वदनमा प्रपतार्वको 
टर्वकल्िहरू टर्वश्लषेण गदाड त्यपता टर्वकल्िहरू मध्ये प्रपतार्व 
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लनु्बिनी प्रदेश 
र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, 

२०७७ 

कायाडटर्वयन गनड उियकु्त हनुे टर्वकल्ि र सो टर्वकल्ि 
कायाडटर्वयन गनड सटकने आधार र कारण सटहत लसफाररस 
गनुड िनेछ। 

दफा ७ 
र्वातार्वरणीय अध्ययन प्रलतरे्वदन पर्वीकृत नगराई कुनै िलन 
प्रपतार्व कायाडटर्वयन गनड र्वा गराउन िाइने छैन। 

दफा ११ 

र्वातार्वरणीय अध्ययन प्रलतरे्वदन पर्वीकृत नगराई र्वा पर्वीकृत 
र्वातार्वरणीय अध्ययन प्रलतरे्वदनभटदा टर्विरीत हनुे गरी प्रपतार्व 
कायाडटर्वयन गरेमा र्वातार्वरणीय अध्ययन प्रलतरे्वदन पर्वीकृत 
गने लनकायले सो प्रपतार्व कायाडटर्वयन गनड तत्काल रोक 
लगाउन सक्नेछ। 

दफा १३ को 
उिदफा २ 

कसैले िलन िनिीर्वन र्वा र्वातार्वरणमा प्रलतकूल प्रभार्व िाने 
गरी प्रदूषण र्वा फोहोरमैला लनष्कासन र्वा उत्सिडन गने कायड 
गने कायड गनुड गराउन ुहुाँदैन। 

दफा १४ को 
उिदफा १ 

प्रदेश सरकारले र्वातार्वरण र्वा िैटर्वक टर्वटर्वधता र्वा िलर्वायू 
िररर्वतडन अनकूुलन तथा टयूलनकरणका िक्षमा सकरात्मक 
प्रभार्व िाने उद्योग, व्यर्वसाय, प्रटर्वलध र्वा प्रकृयालाइड 
प्रोत्साटहत गनड सहलुलयत र्वा सटुर्वधा ददन सक्नेछ। 

दफा २५ 
तोटकए अनसुार कायड गरे/गराएमा सोटह दफाको उिदफा 
१ िमोन्िमको दण्ड िररर्वाना हनुेछ। 

भ-ूउियोग ऐन, 
२०७६ 

दफा ४, दफा ८, 

दफा १०, दफा 
२५  

भ-ूउियोग क्षेरको र्वगीकरण‚ भ-ूउियोग िररर्वतडन गनड नहनुे‚ 

िग्गाको खण्डीकरण लनयटरण र सिाय सबिटधी व्यर्वपथा 
गरेको छ। 
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उिभोक्ता टहत संरक्षण 
ऐन‚ २०७५ 

िररच्छेद २ र ३ 
अटतगडतका 
दफाहरु 

उिभोक्तालाई गणुपतरीय र्वपत ुर्वा सेर्वा प्राप्त गने अलधकार 
सलुनन्श्चतता गरेको छ।  

िनपर्वापथय सेर्वा ऐन 
२०७५ 

 

दफा ३, २२, 
४१,४४ 

पर्वापथय  सेर्वामा  िहुाँच  र  लनन्श्चतता  सबिटधी  धेरै 
व्यर्वपथाहरू  छन।्  िसमा  प्रत्येक  नागररकलाई  गणुपतरीय  
पर्वापथय  सेर्वा  सहि  र  सहि  रुिमा  प्राप्त  गने  हक  हनु े
उल्लेख  छ  ।  ऐनको  दफा  २२  ले  कुनै  िलन  गैरसरकारी  
र्वा  लनिी  पर्वापथय  संपथाले  अपिताल  सञ्चालन  गनड 
इिाितिर  ललन  िाध्य  िारेको  छ।  यस  कानून  िमोन्िम  
नेिाल  सरकारले  ध्र्वनी, र्वाय,ु िानी  र  दृश्यता  प्रदषुणिाि 
िनपर्वापथयमा  िने  असरलाई  टयूनीकरण  गनड  संघीय  कानून  
िमोन्िम  मािदण्ड लनधाडरण गनड सक्नेछ ।   

सरसफाइ र फोहोर व्यर्वपथािनको िारेमा  उल्लेख छ।  

नेिाल  सरकारले  र्वातार्वरणीय  प्रदषुण  र  फोहोरिाि  मानर्व 
पर्वापथयमा िनड सक्न ेप्रलतकूल असरलाई  लनयटरण  गनड र्वा  
गराउनका  लालग  प्रचललत  संघीय  कानून  िमोन्िम  आर्वश्यक  
मािदण्ड िनाउन सक्नेछ। 

प्रत्येक  पर्वापथय  संपथाले  तोटकएको  मािदण्ड िमोन्िम 
िोन्खमरटहत  र  िोन्खमिूणड  फोहोर  छुट्ाई  व्यर्वपथािन  गने  
।  

िोन्खमिूणड क्षेरमा काम गने श्रलमकको पर्वापथय सरुक्षाको  
व्यर्वपथा  छ  ।  िोन्खमयकु्त  क्षेरमा  काम  गने  श्रलमकको 
पर्वापथय  सरुक्षाको  लालग  सबिन्टधत  रोिगारदाताले  प्रचललत  
कानून िमोन्िम सरुक्षाका  उिाय अर्वलबिन गनुडिनेछ । 
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पर्वापथयकमी तथा 
पर्वापथय संपथाको 
सरुक्षा सबिटधी ऐन, 

२०६६ 

दफा ३ र ४ दफा ३ मा अपितालहातमा हातिात, तालािटदी तथा 
तोडफोड िपता कायड गनड नहनुे  व्यर्वपथा रहेको छ 
त्यपतैगरी  दफा ४ मा कसैले कुन ैपर्वापथयकमी उिर र्वा 
पर्वापथय संपथामा दफा ३ टर्विरीतको कुनै काम कारिाही 
गरेमा र्वा गनड लागेमा त्यपतो पर्वापथयकमी र्वा पर्वापथय 
संपथाले पथानीय प्रशासन संग सरुक्षाको माग गनड सक्ने 
व्यर्वपथा गरेको छ । 

संक्रामक रोग ऐन, 

२०२० 
दफा २ र ३ दफा २ मा नेिालभर र्वा त्यसको कुनै भागमा मालनसमा 

कुनै संक्रामक रोग उब्िेमा र्वा फैललएमा र्वा फैललन े
सबभार्वना देन्खएमा नेिाल सरकारले सो रोग लनमूडल गनड र्वा 
रोकथाम गनड आर्वश्यक आदेश ददन सक्छ । दफा ३ मा 
ददइएको आदेशलाई अिहेलना गने व्यन्क्त सिाय हनु े
व्यर्वपथा रहेको छ । 

रोिगारीको हक 
सबिटधी ऐन, २०७५ 

दफा २, दफा ६ प्रत्येक नागररकलाई रोिगारी िाउने अलधकार, कसैले िलन 
रोिगार ददने सबिटधमा व्यन्क्तको धमड, र्वणड, िनिालत, ललङ्ग, 

भाषा, क्षेर, रै्वचाररक आपथा र्वा अटय कुनै आधारमा भेदाभार्व 
गनड नहनुे कुरा उल्लेख रहेको छ। 

व्यन्क्तगत गोिलनयत 
सबिटधी ऐन, २०७५ 

दफा ३ को 
उिदफा १ 

प्रत्येक व्यन्क्तको शारीररक र मानलसक अर्वपथा सबिन्टध 
टर्वषयको गोिलनयता अनलतक्रबय हनुे छ। 

योगदानमा आधाररत 
सामान्िक सरुक्षा ऐन, 
२०७४ 

दफा ३,४,  
७,१० 

ऐनको दफा ३ िमोन्िम सामान्िक सरुक्षा योिनामा योगदान 

नगने कुन ैिलन व्यन्क्तले यस ऐन िमोन्िम सामान्िक सरुक्षा प्राप्त 

गने छैन। प्रत्येक सूचीकृत रोिगारदाताले आफूले लनयकु्त गरेको 
र्वा रोिगार सबिटधमा कायम भएको प्रत्येक श्रलमकको 
योगदान योग्य आयको दफा ७ िमोन्िमको योगदान र त्यपतो 
योगदानमा सूचीकृत रोिगारदाताले सोही दफा िमोन्िम रकम 

थिी लनयलमत रूिमा कोषमा िबमा गनुड िने भन्न े व्यर्वपथा 
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छ।रोिगारदाताले श्रलमकको योगदानयोग्य रकम िबमा गनुड 
िने तथा सामान्िक सरुक्षा योिना सञ्चालन गने सबिटधी 
कुरा उल्लेख गरेको छ।  

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

श्रलमकको टयूनतम मािदण्ड‚ िालकाललकालाई काममा 
लगाउन नहनुे‚ भेदभार्व गनड नहनुे‚ समान कामको लालग 
िाररश्रलमकमा भेदभार्व गनड नहनु े र रोिगारी सबझौता 
सबिटधी कुरा उल्लेख गररएको छ। 

पथानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 

दफा ११ को 
उिदफा २ 

दफा ११ को उिदफा २ मा पथानीय सरकारलाई रािश्व 
संकलन संग सबिन्टधत टर्वषयमा नीलत लनमाडण गने र संघीय 
र प्रादेन्शक काननुको अलधनमा रही घर िग्गा िहाल, सर्वारी, 
ियडिन, व्यर्वसायीक र भलूम कर तोक्न,े लागू तथा अनगुमन 
गने व्यर्वपथा गरेको छ | सोही दफाले पथानीय सरकारलाई 
र्वातार्वरण संरक्षण तथा िैटर्वक टर्वटर्वधता सबिटधी नीलत 
लनमाडण गने अलधकार सटहत पथानीय तहलाई र्वातार्वरणयीय 
िोन्खम टयूनीकरण, प्रदूषण लनयटरण तथा िोन्खमयकु्त 
सामाग्रीको लनयटरणको लालग न्िबमेर्वारी ददएको छ। 

फोहरमैला व्यर्वपथािन 
ऐन, २०६८ 

दफा ३, दफा 
१०, दफा २०, 

दफा २१, दफा 
२२  

फोहरमैला व्यर्वपथािन तह‚ फोहरमैला व्यर्वपथािन प्रकृया ‚ 
प्रदूषण लनयटरण सबिटधी‚ फोहरमैला अनगुमन र 
र्वातार्वरणीय क्षेर सबिटधी व्यर्वपथा छ। 

भर्वन ऐन, २०५५  यो ऐन भर्वन लनमाडण कायडलाई लनयलमत गने सबिटधमा 
व्यर्वपथा गनड िनेको हो। भकुबि आगलागी तथा अटय दैर्वी 
प्रकोिहरुिाि भर्वनहरुलाई यथासबभर्व सरुन्क्षत राख्नको 
लालग भर्वन लनमाडण कायडलाई लनयलमत गने सबिटधमा 
आर्वश्यक व्यर्वपथा गनड यो ऐन िनाएको हो। 
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सूचनाको हक सबिटधी 
ऐन, २०६४ 

दफा ६   सार्वडिलनक लनकायले आफ्नो कायाडलयमा रहेको सूचना प्रर्वाह 
गने प्रयोिनको लालग सूचना अलधकारीको व्यर्वपथा गनुड 
िनेछ। 

िलचर संरक्षण ऐन, 

२०१७ 

 

 िलचर संरक्षण ऐन २०१७ र संशोधनले आरडभलूम र िलीय 
िनार्वरहरूको महत्र्वको प्रारन्बभक माटयतालाई दशाडउाँछ । 

धारा ३ ले कुनै िलन िक्षलाई िानीको स्रोतमा टर्वषाक्त, 

हालनकारक र टर्वपफोिक िदाथडहरू ल्याउन र्वा कुनै िलन 
िलचरलाई समात्ने र्वा माने उदे्दश्यले टर्वनाश गने कायडलाई 
सिाय ददने व्यर्वपथा गरेको छ ।  

नगर टर्वकास ऐन, 

२०४५ 
 ऐन िमोन्िम नेिाल सरकारले नगर योिना कायाडटर्वयन गनड 

आर्वश्यकता अनसुार प्रत्येक पथानीय तहमा नगर टर्वकास 
सलमलत गठन गनड  सक्नेछ ।  

नगर टर्वकास सलमलत ले देहायको कुन ैर्वा सिै उदे्दश्य िूरा 
गनड योिना तिुडमा गनड सक्नेछ; 

• नेिाल को कुनै भागमा एकीकृत रूिमा नगरको भौलतक 
टर्वकास गने, 

• भइरहेको नगरको िनुः लनमाडण, टर्वपतार र टर्वकास गने 
तथा नयााँ नगरको लनमाडण गने, 

• नगर टर्वकासको लालग भ–ूउियोग क्षेर लनधाडरण गने, 

त्यपतो क्षेरमा गनड िाइने भौलतक टर्वकासको मािदण्ड 
तोक्ने तथा त्यपतो क्षेरको िनघनत्र्वको आधारमा 
सडक, यातायात, लििलुी, ढल लनकास, सरसफाइ, खलु्ला 
क्षेर लगायतका सेर्वा तथा सटुर्वधा उिलब्ध गराउने, 

टर्विद िोन्खम 
टयूनीकरण तथा 

ऐनको दफा २० 
र २१ 

ऐनको दफा २० िमोन्िम आफ्नो भर्वन, उद्योग, कायाडलय 
र्वा व्यार्वसाटयक केटरमा टर्विद्का घिना हनु नददन टर्विद्  
सरुक्षा औिार, उिकरण, सामग्री, आित्कालीन लनकास 'लगायत 
तोटकए िमोन्िमका अटय व्यर्वपथा गने, तथयाङ्क सङ्कलन, 
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व्यर्वपथािन ऐन 
२०७४ 

 

क्षलतको मूल्याङ्कन, राहत, िनुपथाडिना तथा िनुलनडमाडण समेतका 
सबिूणड कायडमा कायडकारी सलमलत, टर्विद्  व्यर्वपथािन सबिटधी 
अटय सलमलत तथा प्रालधकरणलाई आर्वश्यक सहयोग गने 
व्यर्वपथा यस ऐनले गरेको छ । 

िालिाललका सबिटधी 
ऐन, २०७५ 

 

दफा ३ -१५,  र 
६६ 

दफा ३ देन्ख १५ सबम िालिाललकाको अलधकार सबिटधी 
व्यर्वपथा गरेको छ । यस ऐनको दफा ६६ ले िालिाललका 
टर्वरद्दको कसरु सबिटधी व्यर्वपथा गरेको छ ।  

मलुकुी फौिदारी 
कायडटर्वलध संटहता, 
२०७४ 

सबिूणड दफाहरू फौिदारी मदु्दाको अनसुटधान, अलभयोिन, दायरी, कारिाही, 
सनुरु्वाई र टकनारा तथा सोसाँग सबिन्टधत अटय कायडटर्वलध 
र त्यपता मदु्दामा भएको फैसला कायाडटर्वयन सबिटधी 
प्रचललत कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कायडटर्वलध 
कानूनलाई सरलीकृत र समयानकूुल िनाउन यस संटहता 
लाग ुगररएको हो  

मलुकुी देर्वानी संटहता 
२०७४ 

सबिूणड दफाहरू मलुकुमा  कानून  र  व्यर्वपथा  कायम  गरी  
सर्वडसाधारणको  नैलतकता, न्शष्टाचार ,सदाचार  र  सटुर्वधा  
एरं्व  आलथडक टहत कायम राख्न तथा  आलथडक सामान्िक र 
संपकृलतक क्षेरमा टयायिणूड व्यर्वपथा कायम गरर टर्वलभन्न 
िात, िलत र्वा सबप्रदायहरीलिचको ससुबिटध कायम राख्नको 
लालग यस मलुकुी देर्वानी संटहता २०७४ लाग ुगररएको हो 

सूचना हक सबिटधी 
ऐन २०६४ 

दफा ३ १ र २  प्रत्येक नेिाली नागररकलाइ यस ऐनको अलधनमा रही 
सूचनाको हक हनुे तथा प्रत्येक नेिाली नागररकलाइ 
सार्वडिलनक लनकायमा रहेको सूचनामा िहुाँच हनुे व्यर्वपथा 
गररएको छ  
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िलचर संरक्षण ऐन, 

२०१७ 
दफा ३  िानीको स्रोतमा टर्वषाक्त, हालनकारक र टर्वपफोिक िदाथडहरू 

ल्याउन र्वा कुनै िलन िलचरलाई समात्न ेर्वा माने उदे्दश्यले टर्वनाश 

गने कायडलाई सिाय ददने व्यर्वपथा गरेको छ।  

िाल श्रम  ) लनषेध र 
लनयलमत गने (ऐन, 

२०५६ 

यो ऐनले लनमाडणकायडमा र्वा अटय कुनै श्रममा आधाररत गलतटर्वलधहरूका लालग 
िाल श्रमको प्रयोग गनड प्रलतिटध गदडछ। यो ऐनले १६  िषड मलुनका 
िच्चाहरूलाई कुनै िलन श्रममा आधाररत गलतटर्वलधहरूमा कडा लनषेध गररएको 
छ। 

लिरुर्वा संरक्षण ऐन 
२०६४  

दफा ६ र ७ टर्वरुर्वा तथा लिरुर्वािटय उििको लनकासी, िैठारी र 
ओसारिसार गदाड शरिुीर्वको प्ररे्वश, पथािना र फैलार्वि 
रोक्न, लतनीहरुको प्रभार्वकारी लनयटरणको लालग उियकु्त 
तररकाहरु अर्वलबिन गरी लिरुर्वा तथा लिरुर्वािटय 
उििहरुको व्यािार प्रर्वधडन गने सबिटधमा कानूनी व्यर्वपथा 
गरेको छ  

अिाङ्गता भएका 
व्यन्क्तको अलधकार 
सबिटधी ऐन, २०७४ 

दफा ३ 

दफा ७ 

 

 

 

दफा ८ 

• अिाङ्गताको र्वगीकरण 

• प्रचललत कानून िमोन्िमका अलधकार उिभोग गनड 
िाउन:े अिाङ्गता भएका व्यन्क्तलाई यस ऐनद्वारा प्रदत्त 
अलधकारका अलतररक्त अटय व्यन्क्त सरह समान 
आधारमा प्रचललत कानून िमोन्िम प्रदत्त अलधकारको 
उिभोग गनड िाउने अलधकार हनुेछ । 

• भेदभार्व टर्वरुिको अलधकार: (१) अिाङ्गता भएका 
व्यन्क्तलाई अिाङ्गताको आधारमा भेदभार्व र्वा लनिलाई 
रै्वयन्क्तक पर्वतटरतािाि िन्ञ्चत गररने छैन । 

५ . लनयमार्वली 
 

 लनयम ३ 

अनसूुची-१ मा उन्ल्लन्खत प्रपतार्वको हकमा संन्क्षप्त 
र्वातार्वरणीय अध्ययन, अनसूुची-२ मा उन्ल्लन्खत प्रपतार्वको 
हकमा प्रारन्बभक र्वातार्वरणीय िरीक्षण र अनसूुची-३ मा 
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लनु्बिनी प्रदेश 
र्वातार्वरण संरक्षण 
लनयमार्वली, २०७७ 

उन्ल्लन्खत प्रपतार्वको हकमा र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन 
गनुड िनेछ। 

लनयम ४ 
ऐनको दफा ३ को उिदफा (५) को प्रयोिनको लालग 
प्रपतार्वकले प्रपतार्वकले प्रपतार्व तथा र्वातार्वरणीय अध्ययन 
सबिटधमा सार्वडिलनक सनुरु्वाइड गनुड िनेछ। 

लनयम ५ 

ऐनको दफा ४ िमोन्िम प्रपतार्वको र्वातार्वरणीय अध्ययन 
गदाड प्रपतार्व कायाडटर्वयनको सबभाटर्वत टर्वकल्िहरू टर्वश्लषेण 
गरी सिैभटदा उत्तम टर्वकल्ि कायाडटर्वयन गने गरी छनौि 
गनुडिनेछ। 

लनयम ६ 
ऐनको दफा ५ िमोन्िम प्रपतार्वकले र्वातार्वरणीय प्रभार्व 
मूल्याङ्कनको लालग क्षेर लनधाडरण गनुड िनेछ। 

लनयम ७ को 
उिलनयम १ 

ऐनको दफा ५ को उिदफा (१) िमोन्िम प्रपतार्वकले 
संन्क्षप्त र्वातार्वरणीय अध्ययनको लालग अनसूुची-६, प्रारन्बभक 
र्वातार्वरणीय िरीक्षणको लालग अनसूुची-७ र र्वातार्वरणीय 
प्रभार्व मूल्याङ्कनको लालग अनसूुची-८ िमोन्िमको ढााँचामा 
कायडसूची तयार गरी पर्वीकृतको लालग िेश गनुड िनेछ। 

िनपर्वापथय  सेर्वा 
लनयमार्वली २०७७ 

 

िररच्छेद ३, लनयम 
९,१० र ११ 

यस लनयमार्वलीको िररच्छेद २ मा िनपर्वापथय सेर्वा 
सबिन्टध िररभाषा उल्लेख गररएको छ भन े िररच्क्षेद ३, 

लनयम ९,१० र ११ मा पर्वापथय संपथाको तहगत संरचना 
तथा सेर्वाको प्रकार तथा अपिालाको मािदण्डको व्यर्वपथा 
गररएको छ । 

पर्वापथयकमी तथा 
पर्वापथय संपथाको 

लनयम ३ र ४ लनयम ३ मा पर्वापथय संपथाले सरुक्षा माग गने कायडटर्वलध 
को व्यर्वपथा गरेको छ साथै लनयम ४ मा पर्वापथय संपथाले 
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सरुक्षा सबिटधी 
लनयमार्वली, २०६९ 

आफुलाई आर्वश्यक संचार साधन राख्न र प्रयोग गनड 
पर्वीकृलत ददन सक्ने प्रािधान रहेको छ  

श्रम लनयमार्वली, 
२०७५ 

लनयम ४, लनयम 
७ देन्ख ३४, 
लनयम ५३ 

रोिगार सबझौता गदाड खुलाउन ु िने टर्वर्वरण‚ मा टर्वदेशी 
नागररक काममा लगाउन आर्वश्यक िने  इिाित र श्रम 
पर्वीकृलत र श्रलमकको सरुक्षा र पर्वापथय सबिटधी प्रार्वधान 
रहेको छ। 

लििद् िोन्खम 
टयूनीकरण तथा 
व्यर्वपथािन 
लनयमार्वली, २०७६ 

लनयम ३, ४ र 
५, ९ 

लनयम ३ ले कायडकारी सलमलतको थि काम कतडब्य र 
अलधकार सबिन्टध व्यर्वपथा गरेको छ, ४ ले टर्वज्ञ सलमलत 
गठन सबिन्टध व्यर्वपथा र लनयम ५ मा प्रालधकरनको थि 
काम कतडब्य र अलधकार सबिन्टध व्यर्वपथा गरेको छ । 
यसैगरी लनयम ९ मा सार्वडिलनक संपथा को दाटयत्र्व लनर्वाडहका 
साथै प्रालधकरणले समय समयमा ददएको लनदेशन िालना 
गनुड िने व्यर्वपथा गरेको छ । 

फोहरमैला व्यर्वपथािन 
लनयमार्वली, २०७० 

लनयम ३‚ लनयम 
४, लनयम ५ 

दफा ६ िमोन्िम कबतीमा िैटर्वक र अिैटर्वक लगायतका 
फोहोरमैलालाई स्रोतमै छुट्ाउने गरी तोक्दा हालनकारक र्वा 
रासायलनक फोहोरमैलालाई छुट्टाछुटै्ट िथृकीकरण तथा 
व्यर्वपथािन गने गरी तोक्न ु िनेछ। यसरी तोटकएकोमा 
फोहोरमैला उत्िादन गने व्यन्क्त, संपथा र्वा लनकायले सोही 
िमोन्िम िथृकीकरण गररएको रासायलनक र्वा हालनकारक 

फोहोरमैला व्यर्वपथािन गने दाटयत्र्व सबिन्टधत उत्िादकको 
हनुेछ। पथानीय लनकायले फोहोरमैला स्रोतमै छुट्ाउन,े फोहोर 
मैलाको उत्िादन स्रोतमै कम गने र व्यर्वपथािनको उियकु्त 

प्रटर्वलध अर्वलबिन गने सबिटधमा िनचेतनामूलक कायडक्रम 

सञ्चालन गनुड िनेछ। 
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योगदानमा आधाररत 
सामान्िक सरुक्षा 
लनयमार्वली, २०७५ 

िररच्छेद २ र ६, 

लनयम ९ र १७ 
सामान्िक सरुक्षा योिनामा सहभालगता र िररचयिर 
सबिटधी व्यर्वपथा रहेको छ। सामान्िक सरुक्षा योिना 
सञ्चालन र रोिगारदाताको दायत्र्वको िारेमा उल्लेख छ।  

रोिगार हक सबिटधी 
लनयमार्वली, २०७५ 

लनयम ३, ५ र ६  नेिाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा पथानीय तहले टयूनतम 
रोिगार प्रदान गनड रोिगार कायडक्रम सञ्चालन गनुडिने 
व्यर्वपथा गरेको छ साथै लनयम ५ र ६ मा रोिगार सेर्वा 
केटर पथािना र त्यसको काम कतडब्य र अलधकार सबिन्टध 
व्यर्वपथा गरेको छ । 

भर्वन लनयमार्वली ,
२०६६ 

लनयम ३,  भर्वन लनमाडण गनड चाहन े व्यन्क्त, संपथा तथा सरकारी 
लनकायले नक्सा पर्वीकृलतका लालग नगरिाललका समक्ष 
दरखापत दददा भर्वनको लडिाइन समेत िेश गनुड िनेछ। 

सूचनाको हक सबिटधी 
लनयमार्वली, २०६५ 

लनयम ३, र २४ लनयम ३. मा  सार्वडिलनक लनकायले  सूचना प्रकाशन गनुड िने 
व्यर्वपथा रहेको छ भने लनयम २४ ले सूचना दरुुियोग 
गरेमा उिूरी गने सबिटधी कायडटर्वलध व्यर्वपथा गरेको छ । 

६ . लनदेन्शका र कायडटर्वलध 

राटिय र्वातार्वरणीय 
प्रभार्व मूल्यङ्कन 
लनदेन्शका, २०५० 

यस लनदेन्शकाले र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन अध्ययन प्रकृया र प्रभार्वहरुको 
तह लनधाडरण गरी उल्लेखनीयता िटहचान सरललकृत गनड सहयोग गरेको छ।  

शहरी र्वातार्वरण 
व्यर्वपथािन लनदेन्शका‚ 
२०६७ 

यस लनदेन्शकाले िूर्वाडधार टर्वकास र मानर्वीय टक्रयाकलािले गदाड हनुे र्वातार्वरणीय 
प्रभार्वहरूलाई टयूनीकरण गने उिायहरूमा िोड ददइटछ। यस लनदेन्शकाले 
प्राकृलतक सबिदाको संरक्षण, पथानीयको पर्वापथय, पर्वच्छ र ियाडर्वरण मैरी ददगो 
शहरी टर्वकास सलुनन्श्चत गने अलधकार िपता र्वातार्वरणीय प्रभार्वहरूका उिायहरू 
िलन सझुार्व ददटछ। 

अपिताल फामेसी सेर्वा 
लनदेन्शका, २०७२ 

दफा ८ र ९ औषधी तथा औषधीिटय सामग्री र िदाथड खररद गदाड 
सार्वडिलनक खररद ऐन, २०६३ तथा सार्वडिलनक खररद 
लनयमार्वली, २०६४ िमोन्िमको प्रकृया अर्वलबिन गरी गनुड 
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 िने कुरा उल्लेख गररएको छ । औषधी र औषधीिटय 
िदाथडको टर्वक्री मूल्य लनधाडरण गदाड यसको खररद मूल्यमा 
२० प्रलतशत निढाइ लनधाडरण गररने कुरा उल्लेख छ। 

अपिताल िटय फोहर 
व्यर्वपथािन लनदेन्शका 
२०७१  

 

अनचु्छेद ३ मा पर्वापथय सेर्वािाि उत्सिडन हनु|े फोहरको र्वगीकरण गररएको 
छ िसमा िोन्खम रटहत र िोन्खमयकु्त फोहर रहेका छन ् । िोन्खम रटहत 
फोहरमा िैटर्वक फोहर, िनुः चटक्रय फोहर, र अटय फोहर िदडछन भने िोन्खमयकु्त 
फोहरमा मानर्व अङ्ग, धाररलो र्वपत,ु फमाडलसटिकल फोहर, अलत संक्रामक फोहर, 

संक्रामक फोहर खतरनाक फोहर र टर्वटकरण फोहर रहेका छन ् । अनचु्छेद 
६ मा फोहर व्यर्वपथािन सबिटधी मािदण्ड र फोहर संकलन तथा कलरकोलडङ 
िद्दलतको िारेमा उल्लेख रहेको छ। 

राटिय भर्वन संटहता , 
२०७७ 

नेिालमा हाल ''राटिय भर्वन संटहता १०५:२०७७''  कायाडटर्वयनमा आएको छ 
िसलाई नेिालमा साना ठूला सिै खालका भर्वनहरुलाई भकूबि प्रलतरोधी िनाउन 
आर्वश्यक िने संरचनागत लडिाइनसटहतको मािदण्डलाई समारे्वश गरेर राटिय 
भर्वन संटहतालाई अध्यार्वलधक गररएको छ ।  'भर्वन संटहताको प्रमखु उदे्दश्य 
टर्वलभन्न टकलसमका लनमाडण सामग्री प्रयोग हनुे गरी सानादेन्ख गगनचबुिी 
भर्वनहरुलाई भकूबि प्रलतरोधी िनाउनका लालग गनुड िने इन्टिलनयररङ लडिाइनका 
लालग आर्वश्यक प्रकृया र मािदण्डहरु प्रदान गनुड  हो । संटहताको सारसंक्षेिमा 
भलनएको छ,- 'यस संटहताले पथाटित इन्टिलनयररङ माटयता र लसिाटत अनरुुि 
भकूबि प्रलतरोधी भर्वनको टर्वश्लषेण र लडिाइन टर्वलधलाई मागडदशडन गनड मद्दत 
गछड । 

भलूमगत िलस्रोतको 
टर्वकास सलमलत (गठन) 
आदेश २०३१ 

यस आदेश िमोन्िम गदठत सलमलतको काम, कतडव्य र अलधकार देहाय िमोन्िम 
हनुेछ; (क) भलूमगत िलस्रोतको सभेक्षण, अध्ययन, अटरे्वषण, मूल्यांकन र 
अनगुमन गने, गराउन,े (ख) भलूमगत िलस्रोतको टर्वकास तथा उियोग गने, 

गराउने, (ग) भलूमगत िलस्रोतको सबिटधमा व्यर्वन्पथत सूचना प्रणालीको टर्वकास 
गने, (घ) भलूमगत िलस्रोतको सबिटधमा आर्वश्यकता अनसुार योिना तथा 
कायडक्रम संचालन गने, गराउने, (ड.) भलूमगत िलस्रोतको सबिटधमा 
आर्वश्यकतानसुार िरामशड तथा सेर्वा उिलव्ध गराउने, (च) भलूमगत िलस्रोत 
सबिटधी नीलत लनमाडण गनड नेिाल सरकारलाई सझुार्व ददने । 
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नेिालका लालग पर्वापथय सेर्वािटय फोहोर सामाटय , खतरनाक र धाररलो िपत ु
गरी तीन प्रमखु शे्रणीमा छुट्ाएको छ । धाररलो िपत ुफोहोर िहेंलो रङको 
उच्च घनत्र्व प्लान्पिक कटिेनरहरूमा सङ्कलन गनुडिछड र  “ खतरा ” न्चटह 
लगाइनिुछड।  

सामाटय फोहोरमा कागि, गत्ता, धातकुो कटिेनर, भइुाँ सफा गने र भाटसाका 
फोहोरहरू समारे्वश हटुछन ्िनु कालो प्लान्पिकको झोलामा रान्खएको कुन ै
िलन कटिेनरमा िबमा गनड सटकटछ। यदद खतरनाक फोहोरको अिोक्लेलभङ 
प्रयोग गररटछ भन ेफोहोरलाई सामाटय, शाप्सड, अिोक्लेभ-सक्षम संक्रामक, गैर-
अिोक्लेभ-सक्षम िपतै प्याथोलोन्िकल र गाड्न र्वा िलाउन सक्न ेरसायनहरू 
गरी िााँच र्वगडमा र्वगीकरण गनुडिछड।  

Constitution of the 

World Health 

Organization 

(WHO), 1946 

पर्वापथय िूणड शारीररक, मानलसक र सामान्िक कल्याणको अर्वपथा हो र रोग 
र्वा अशक्तताको अनिुन्पथलत मार होइन। िात, धमड, रािनीलतक आपथा, आलथडक 
र्वा सामान्िक अर्वपथाको भेदभार्व नगरी पर्वापथयको उच्चतम प्राप्य पतरको 
उिभोग हरेक मालनसको मौललक अलधकार हो। िच्चाको पर्वपथ टर्वकास 
आधारभतू महत्र्व हो। यपतो टर्वकासका लालग िररर्वतडनशील समग्र र्वातार्वरणमा 
लमलेर िपने क्षमता आर्वश्यक हटुछ सरकारहरूको आफ्नो िनताको पर्वापथयको 
लालग न्िबमेर्वारी छ िनु ियाडप्त पर्वापथय र सामान्िक उिायहरूको प्रार्वधानले 
मार िूरा गनड सटकटछ। 

WHO's safe health-
care waste 
management policy 
paper, 2004 

डब्ल्यूएचओले सरकारी संपथाहरूलाई अल्िकालीन, मध्यकालीन र दीघडकालीन 
रूिमा रणनीलत अिनाउन सझुार्व ददटछ। 

छोिो अर्वलधको रणनीलत अटतगडत प्रत्येक देशले एउिै प्लान्पिक प्रयोग गरेर 
ररसाइन्क्लङ्ग सहि िनाउन लसररटि उत्िादन गनुडिछड। औषधीय उिकरणहरू 
िोलललभनाइल क्लोराइड रटहत हनुिुछड र प्लान्पिक र चश्माको लालग ररसाइकल 
टर्वकल्िहरू अटरे्वषण र टर्वकास गररनिुछड। संक्रमणकालमा रहेका देशहरूमा 
उन्चत रूिमा प्रयोग भएमा भपमीकरण पर्वीकायड हनु सक्छ तर सानो पतरको 
भपमीकरणको टर्वकल्िलाई प्रर्विडन गनुडिछड। 

मध्यम अर्वलधको रणनीलत अटतगडत, डब्ल्यूएचओले प्रत्येक देशलाई अनार्वश्यक 
सईुको प्रयोगिाि िच्न लनदेशन ददटछ र इन्टसनरेिर (डाइअन्क्सन र फ्यरुान) 
र पर्वापथय सेर्वा फोहोरहरूिाि एक्सिोिर प्रभार्वहरूमा अनसुटधान गनड आग्रह 
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गदडछ। दीघडकालीन रणनीलतमा, डब्ल्यूएचओले पर्वापथय सेर्वा फोहोरको अन्टतम 
टर्वसिडनका लालग गैर-िलाउने प्रटर्वलधको प्रर्विडन खोजछ र पर्वापथय सेर्वा फोहोर 
व्यर्वपथािन नीलत र योिनाहरूको टर्वकास र कायाडटर्वयनमा देशहरूलाई समथडन 
गदडछ। 

अटतराडटिय 
रासायलनक 
व्यर्वपथािन  ) SAICM), 

2006 को रणनीलतक 
दृटष्टकोण 

रणनीलतक दृटष्टकोणको समग्र उदे्दश्य भनेको उनीहरूको िीर्वन-चक्रभर 
रसायनहरूको सही व्यर्वपथािन हालसल गनुड हो ताटक, २०२० सबममा, मानर्व 
पर्वापथय र र्वातार्वरणमा महत्त्र्विूणड प्रलतकूल प्रभार्वहरूलाई टयूनीकरण गने 
तररकामा रसायनहरूको प्रयोग र उत्िादन गररटछ। 

International Health 

Regulations (2005) 

Third Edition 

यी लनयमहरूको उदे्दश्य र दायरा रोगको अटतराडटिय फैलार्विलाई रोक्न, सरुक्षा, 
र लनयटरण गनडको लालग सार्वडिलनक पर्वापथय प्रलतटक्रया प्रदान गनुड हो। िसले 
गदाड सार्वडिलनक पर्वापथय िोन्खमहरू लनयटरण तथा अटतराडटिय यातायात र 
व्यािारमा हनुसक्न ेअनार्वश्यक हपतक्षेिलाइ रोक्न सटकटछ। 

७ . मािदण्ड 

पर्वापथय संपथा 
सञ्चालन मािदण्ड, 

२०७७ 

 

दफा ३ का उिदफा ३ र ४ मा पर्वपथय सेर्वा  सञ्चालन र गणुपतर सबिटधी, 
दफा ५ मा अनमुलत प्रदान गने लनकाय, दफा १६ र १७ मा अपिताल िूर्वाडधार 

सबिटधी र अटय मािदण्ड, दफा १८ मा िनशन्क्त, २० मा उिकरण सबिन्टध 

मािदण्ड र दफा २१ मा लिशेषज्ञ सेर्वा सबिन्टध व्यर्वपथा गरेको छ। 

अपितालिाि 
लनष्काशन हनु े
फोहरिानीको 
मािदण्ड, २०७६ 

यस मािदण्डमा अपितालिाि लनष्काशन हनुे फोहरिानीको मािदण्ड तोकेको 
छ । िसमा pH, BOD, COD, Hg, Cn, Cd, Oil and Grease, Fecal Coliform, 
आददको अलधकतम सीमा तोकेको छ। 

र्वायकुो गणुपतर 
सबिटधी राटिय 
मािदण्ड, २०६९ 

सबिूणड मािदण्ड र्वायकुो गणुपतर सबिटधी राटिय मािदण्ड २०६९ ले ९ 
थरर प्यारालमिरका लालग गणुपतर मािदण्डहरू तय गरेको 
छ िनु यस प्रकार छन्   ;PM, Particle Suspended Total  
10, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोिन अक्साइड, कािडन 
मोनो -अक्साइड , सीसा, िेटिीन, PM २ .५  र ओिोन । 

आयोिना लनमाडण र संचालनको िेलामा आयोिनाले र्वाय ु
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गणुपतरका लालग तय गररएका मािदण्डहरूको िालना 
गनुडिनेछ । 

ध्र्वलनको गणुपतर 
सबिटधी राटिय 
मािदण्ड, २०६९ 

सबिूणड मािदण्ड यसले टर्वलभन्न क्षेरको लालग ददर्वा र रालर समयको लालग 
ध्र्वलनको सीमा तोकेको छ। 

िैठारी गररने नयााँ 
डीिल िेनेरेिर िाि 
नन्ष्काशन भई हार्वामा 
िाने धुाँर्वाको लालग 
उत्सिडन सलमा २०६९ 

सबिूणड मािदण्ड यसले लडिेल िेनेरेिरिाि लनष्काशन भई हार्वामा िाने धरु्वााँ 
सबिटधी मािदण्ड तोकेको छ। 

नेिाल सर्वारी प्रदूषण 
मािदण्ड, २०६९ 

सबिूणड मािदण्ड यसले टर्वलभन्न टकलसमका सर्वारी साधनिाि लनष्कने धरु्वााँको 
गणुपतर सबिटधी अलधकतम सीमा तोकेको छ। 

राटिय खानेिानी 
गणुपतर मािदण्ड, 
२०६२ 

सबिूणड मािदण्ड यसले खानेिानीको टर्वलभन्न प्यारालमिरहरुको अलधकतम 
सीमा तोकेको छ।  

सतही िानीमा िठाइन े
औद्योलगक 
एफ्ल्यएुटिको लालग 
घिी िढी सीमा 
लनदेशक मािदण्ड 
२०६० 

सबिूणड मािदण्ड नेिाल सरकारले २०६० मा र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली, 
२०५४ को लनयम १५ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी 
लिलभन्न मािदण्डलाई लनदेशक मािदण्डको रुिमा लागू हनु े
गरी सार्वडिलनक ढलहरुमा िठाउने औद्योलगक एफ्ल्यएुटिको 
लालग घटि िढी सीमा तोकेको छ । यस आयोिना र्वाि 
लनष्कासन हनुे फोहोर िानी सोटह मािदण्ड लभर रहने छन ्
। 

Ethical Review/IRC 
guidelines 

हरेक पर्वापथय संपथाले गने पर्वापथय सबिन्टध अनसुटधान गनुड िरु्वड त्यस संपथाको 
Institutional Review Committee (IRC) र्वाि नेिाल पर्वापथय अनसुटधान िररषद 
(NHRC) को मािदण्डमा रहेर Ethical approval प्राप्त गनुडिने व्यर्वपथा रहेको छ 
। 

िपती टर्वकास, सहरी 
योिना तथा भर्वन 

२०७२ रै्वशाख १२ गते गएको टर्वनाशकारी भकूबििाि िनधनको अिूरणीय 
क्षलत भएको छ । भकूबिले देशका अलधकांश न्िल्लाहरुलाई प्रभाटर्वत गरेको 
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लनमाडण सबर्वटधी 
आधारभतू लनमाडण 
मािदण्ड, २०७२ 

भए िलन काठमाण्डौं लगायत १४ िहाडी न्िल्लाहरु यसिाि िढी प्रभाटर्वत 
भएका छन ्। आर्वासीय, शैन्क्षक, पर्वापथय, व्यािाररक तथा कायाडलय भर्वनहरुस 
िपतीहरु, खानिेानी, िािो िपता भौलतक संरचनाहरु र सामान्िक तथा आलथडक 
सबर्वटधका आधारहरु समेत क्षलतग्रपत भएका छन।् देशका केही पथानीय 
लनकायहरुमा पर्वीकृत भर्वन लनमाडण मािदण्ड लागू भएको अर्वपथा भए िलन 
धेरैिसो पथानीय लनकायहरुमा सो अर्वपथा नरहेकाले अलनयन्टरत र असरुन्क्षत 
िपतीहरु िढदै गइरहेका छन ् । यपतो अलनयन्टरत टर्वकासलाई एउिा 
सकारात्मक ददशा तफड  डोर् याउन ुआर्वश्यक भइसकेको छ । यसथड, नगर टर्वकास 
ऐन २०४५ को दफा २३ र काठमाण्डांैै उित्यका टर्वकास प्रालधकरण ऐन 
२०४५ को दफा २६ ले भौलतक योिना कायाडटर्वयन गनड लनदेशन ददने र 
नेिाल सरकार (कायड टर्वभािन) लनयमार्वली २०६९ को अनसूुची(२, खण्ड २३ 
को िूाँदाहरु २ र ४ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी सरुन्क्षत एरं्व भकूबि 
प्रलतरोधात्मक र्वसोर्वास, भौलतक योिनाको तिुडमा तथा कायाडटर्वयन, र भर्वन ऐन 
२०५५ ले तोकेका क, ख, ग र घ र्वगडका भर्वनहरु लनमाडण गनड गराउनका 
लालग नेिाल सरकारले यो िपती टर्वकास, सहरी योिना तथा भर्वन लनमाडण 
सबर्वटधी आधारभतू लनमाडण मािदण्ड, २०७२ लागू गरेको छ । 

८. अटतराटिय शन्टध/महाशंलध 

लमनामािा महासन्टध, 
२०१३ 

 

मकड री तथा मकड री यकु्त र्वपतहुरुको उत्सिडनिाि मानर्व पर्वापथय तथा 
र्वातार्वरणमा िनड सक्ने नकारात्मक प्रभार्वलाई कम गनुड हो । यस महासन्टधको 
धारा ४, अनचु्छेद १ मा २०२० सबममा टर्वशेष अर्वपथाको िाहेक अटय सिै 
प्रकारका मकड री तथा मकड रीयकु्त र्वपतकुो उत्िादन, आयात लनयाडत एरं्व प्रयोग 
िक्ष रािले िटद गरी सक्न ुिने प्रार्वधान रहेको छ। 

िैटर्वक टर्वटर्वधता 
सबिटधी महासन्टध, 

१९९२ 

 

िैटर्वक टर्वटर्वधता सबमेलन, १९९२ ब्रान्िलको ररयो दद िेनेररयोमा संयकु्त 
रािसंघीय र्वातार्वरण र टर्वकास सबमेलनमा हपताक्षरका लालग खोललएको लथयो। 
यो सबमेलनलाई निेालले १९९९ मा िक्षराि िन्नकोलालग अनमुोदन गयो। 
सबमेलनको धारा १ ले िक्षरािहरूलाई प्रपताटर्वत आयोिनाको र्वातार्वरणीय 
संरक्षणकोलालग आर्वश्यक प्रटक्रयाहरू लागू गनड आग्रह गदडछ। सबमेलनले 
िैटर्वक टर्वटर्वधता संरक्षणमा अटतराडटिय सहयोगमा िलन िोड ददएको छ। 

िलर्वाय ु िररर्वतडन 

सबिन्टध संयकु्त राि 

र्वातार्वरणमा हररत गहृ ग्यास (GHG) लाई न्पथर गनड िलर्वाय ुिररर्वतडन सबिटधी संयकु्त 

रािसंघ सबमेलन, १९९२ मा हपताक्षर गरीयो। यो अलधरे्वशन नेिालमा िलुाई 1999 
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संघीय संरचना 
महासन्टध, १९९२ 

मा लागू भएको लथयो। त्यसकारण महासन्टधको लनयम र कानूनको िालना गने 

न्िबमेर्वारी नेिालको हो। यस आयोिना टर्वकासले थोरै भएिलन हररत गहृ ग्यास 

उत्िादन गने र आयोिना कायाडटर्वयनका लालग र्वन क्षेर आर्वश्यक छ िसले 

िंगलको कािडन अनकु्रम क्षमतालाई घिाउाँछ। यो सबमेलन आयोिना 
कायाडटर्वयनका लालग प्रासंलगक छ।  

अटतराडटिय श्रम 

साँगठनको आददर्वासी 
तथा िनिाती 
महासटधी, १९८९  

 

सबमेलनको धारा 7 ले आददर्वासी र िनिातीयलाई टर्वकास प्रटक्रयाका लालग 
प्राथलमकता तय गने अलधकार प्रदान गदडछ। यद्यटि राटिय टर्वकास योिना र 

कायडक्रमहरूका लालग योिना र कायडक्रमहरूको लनमाडणका लालग उनीहरूसाँग िरामशड 
आर्वश्यक गदडछ। यसले िरबिरागत रूिमा उियोग गररएका क्षेरहरूमा भलूम र 

प्राकृलतक स्रोतहरूमा आददर्वासीहरूको अलधकारको रक्षा गदडछ।  

हानीकारक 
फोहरमैलाहरुको  
अटतराटिय लसमािार 
ओसार िसार लनयटरण 
सबिटधी र्वासेल 
महासन्टध, १९८९ 

यस महासन्टधको मखु्य उदे्दश्य भनेको हालनकारक फोहर तथा लतनको 
टर्वसिडनिाि िने नकारात्मक प्रभार्विाि मानर्व पर्वापथय तथा र्वातार्वरणलाई 
िोगाउन ु हो । र्वासेल महासन्टध हानीकरक फोहरमैलाहरुको राटियहरु 
लसमािार ओसार िसार लनयटरण गनड िनेको एक अटतराडटिय महासन्टध हो । 
यस महासन्टधको अनसूुची १ मा पर्वापथयिटय फोहरलाई िलन हालनकारक 
फोहरका रुिमा समारे्वश गरेको छ । 

िाल अलधकार 
सबिटधी महासन्टध, 

१९९० 

 

प्रत्येक िालिाललकाको िीर्वनको अलधकार, उसको आफ्नै नाम र िटहचान 
सटहतको केही आधारभतू अलधकारहरू छन,् िसमा उसको आमािािलेु िररर्वार 
र्वा सांपकृलतक समूहमा हकुाडउने र आमािाि ु दरैु्वसाँग सबिटध राख्न,े चाहे 
उनीहरूले चाहे िलन छुटट्टएका छन।् महासन्टधले राजयहरूलाई आमािािलुाई 
उनीहरूको अलभभार्वकीय न्िबमेर्वारीहरू प्रयोग गनड अनमुलत ददन िाध्य िाछड। 
यो महासन्टधले िालिाललकालाई आफ्नो टर्वचार व्यक्त गने र उियकु्त हुाँदा ती 
टर्वचारहरू सनेु्न र त्यसमा कारिाही गने, दवु्यडर्वहार र्वा शोषणिाि िोगाउन, 

उनीहरूको गोिनीयता सरुन्क्षत राख्न ेर उनीहरूको िीर्वनमा अत्यलधक हपतक्षेि 
नगनड आर्वश्यक छ भनी पर्वीकार गदडछ। 

The Stockholm 
Convention on 
Persistent Organic 
Pollutants 2001 

Persistent Organic Pollutants (POPs) भनेको लामो समयसबम र्वातार्वरणमा 
अक्षुण रहने, भौगोललक रूिमा व्यािक रूिमा फैललने, िीटर्वत िीर्वहरूको फ्यािी 
टिपयमुा िबमा हनु ेर मानर्व र र्वटयिटतकुा लालग टर्वषाक्त हनु ेरसायनहरू 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  51 

 हनु।् POPs टर्वश्वव्यािी रूिमा प्रसाररत हटुछन ्र लतनीहरू िहााँ यारा गछडन ्
त्यहााँ क्षलत हनु सक्छ। 

अनचु्छेद 5 र एनेक्स सी अटतगडत, महासन्टधको िक्षमा रहेका सरकारहरूले 
POPs - टर्वशेष गरी, िोललक्लोररनेिेड लडिेटिो-िी-डाइअन्क्सन र 
लडिेटिोफुराटसको अनिान उत्िादनिाि उत्सिडन घिाउन र्वा हिाउन 
आर्वश्यक छ। यी रसायनहरू मेलडकल रे्वपि इन्टसनरेिरहरू र अटय दहन 
प्रटक्रयाहरूद्वारा उत्िादन हटुछन र र्वातार्वरणमा छोलडटछ। सरकारहरूले 
देशको लालग महासन्टध लागू भएको चार र्वषड लभर नयााँ इन्टसनरेिरहरूको 
लालग उत्तम उिलब्ध प्रटर्वलधहरूको प्रयोग र उत्कृष्ट र्वातार्वरणीय अभ्यासहरू 
प्रर्विडन गनड आर्वश्यक छ। 

Rotterdam 
Convention on the 
Prior Informed 
Consent Procedure 
for Certain 
Hazardous Chemicals 
and Pesticides in 
International Trade 
2004 

 

यसले कभर गररएको रसायनहरूको सूची पथािना गदडछ र त्यस सूचीमा 
रसायन लनयाडत गनड चाहन ेिक्षहरूलाई िटहले आयात गने देशले आयातमा 
सहमलत ददएको छ भनी पथाटित गनड आर्वश्यक छ। महासन्टध अटतगडत 
सूचीकृत नभएको तर आफ्नै इलाकामा प्रलतिटध र्वा कडा प्रलतिटधको अधीनमा 
रहेको रसायन लनयाडत गनड चाहने िक्षले प्रपताटर्वत लनयाडतको आयात गने 
देशलाई सूचना ददन ुिने िलन आर्वश्यक छ। यो महासन्टध 24 फरर्वरी, 2004 
मा लागू भयो। 

रोिरडम कटभेटसनले प्रलतिन्टधत खतरनाक रसायनहरू प्राप्त गनड नचाहने 
देशहरूमा लनयाडत नगररन ेसलुनन्श्चत गनड िूर्वड सून्चत सहमलत  ") PIC") प्रटक्रया 
पथािना गदडछ। PIC प्रटक्रयाले कुनै िलन रसायनलाई प्रलतिटध र्वा प्रलतिटध 
लगाउाँदैन, न त यसको मतलि कुन ैिलन व्यन्क्तगत देशले पर्वचाललत रूिमा 
लतनीहरूको आयात लनषेध गनुडिछड। िक्षहरूले टर्वपततृ सूचना आदानप्रदान, 

आयातसबिटधी राटिय लनणडयहरूमा प्राथलमकताको ध्यान र लनयाडत लनयटरणसाँग 
सबिन्टधत दाटयत्र्वहरू माफड त PIC प्रटक्रया लागू गछडन।् 

Convention 

Concerning Forced or 
Compulsory Labor, 

1930 (ILO 

Convention No. 29), 

यस महासन्टधलाई अनमुोदन गने अटतराडटिय श्रम सङ्गठनका प्रत्येक सदपयले 
कबतीमा सबभाटर्वत अर्वलधलभर सिै प्रकारका ििरिपती र्वा अलनर्वायड श्रमको 
प्रयोगलाई दमन गने प्रलतििता िनाएका छन।् यस महासन्टधको प्रयोिनका 
लालग ििरिपती र्वा अलनर्वायड श्रम भन्नाले कुनै िलन प्रकारको धबकी र िसको 
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लालग उक्त व्यन्क्तले परे्वच्छाले आफूलाई प्रपतार्व नगरेको सिै काम र्वा सेर्वा 
सबझन ुिछड। 

Convention 

Concerning Equal 

Remuneration for 

Men and Women 

Workers for Work of 

Equal Value, 1951 

(ILO) Convention 

100), 

समान िाररश्रलमक महासन्टध औिचाररक रूिमा 1951 मा अिनाईएको लथयो र 
मे 1953 मा लागू भएको लथयो। यो महासन्टधले रोिगारीमा लैटङ्गक भेदभार्वमा 
केन्टरत छ र समान कामको लालग िरुुष र्वा मटहलालाइ समान िाररश्रलमकको 
लसिाटतहरूलाई रूिरेखा ददटछ टक यो । र्वा मटहलाहरू। समान िाररश्रलमक 
प्राप्त गनडको लालग, महासन्टधका िक्षहरूले घरेल ुकानून, जयाला लनधाडरण सबिटधी 
लनयमहरू र/र्वा कामदार र रोिगारदाता संगठनहरू िीचको सामूटहक 
सबझौताहरूलाई समथडन गनड आर्वश्यक छ। 

Convention 

Concerning the 

Prohibition and 

Immediate Action for 

the Elimination of the 

Worst Forms of Child 

Labor, 1999 (ILO 

Convention No. 182) 

यस महासन्टधलाई अनमुोदन गने प्रत्येक सदपयले िालश्रमको सिैभटदा नराम्रो 
प्रकृलतको टक्रयाकलािलाइ लनषेध र उटमूलन गनड तत्काल र प्रभार्वकारी कदम 
चाल्नेछ। यस महासन्टधको प्रािधान अनसुार १८ र्वषड मलुनका सिै व्यन्क्तहरू 
िच्चाको रुिमा हेररने छ । 
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िररच्छेद ५ 

5.  टर्वद्यमान र्वातार्वरणीय अर्वपथा 
यस अपिताल पथलको टर्वद्यमान र्वातार्वरणीय अर्वपथाको िारेमा तलको खण्डहरुमा उल्लेख गररएको 
छ।  

५.१ भौलतक र्वातार्वरण  
× भौगोललक अर्वन्पथलत 
प्रपताटर्वत अपिताल लनु्बिनी प्रदेश अटतगडत दाङ न्िल्लाको तलुसीिरु उिमहानगरिाललकामा िदडछ। 
यस नगरिाललकाले ३८४.८० र्वगड टक.लम. भ-ूभाग ओगिेको छ, िसको िूर्वडमा घोराही 
उिमहानगरिाललका, िन्श्चममा शान्टतनगर गाउाँिाललका र दंगीशरण गाउाँिाललका, उत्तरमा सल्यान 
न्िल्लाका किरुकोि तथा लरिेणी गाउाँिाललका र दन्क्षणमा लमही नगरिाललकाका िदडछन । 
अपिताल रहने पथान भौगोललक रूिमा २८°५'४७.९३" उत्तरी अक्षांश र ८२°२१'४६.५९" िूर्वी 
देशाटतरमा अर्वन्पथत छ भने समरुी सतहिाि 665 लम. उचाइमा िदडछ।यस उिमहानगरको कररि 
७०% प्रलतशत भभूाग दाङ उित्यकाको समथर भूभाग रहेको छ िााँकी भभूाग िहाडी भभूागमा 
रहेको छ । 
 

Ẇ भ-ूउियोग 
प्रपताटर्वत आयोिना लनु्बिनी प्रदेश अटतगडत दाङ न्िल्लाको तलुसीिरु उिमहानगरिाललका र्वडा. न 
१८ मा अर्वन्पथत रहेको छ। यस उिमहानगरिाललकाको कुल क्षेरफल ३८४.४५ र्वगड टकलोलमिर 
रहेको छ िसमध्ये सिै भटदा िढी खेतीयोग्य िलमन १७२.१२ र्वगड टकलोलमिर, र्वनिंगल 
१४५.८० र्वगड टकलोलमिर, िटु्ान/झााँडी 33.१६ र्वगड टकलोलमिर, खोला/िगर क्षेर ४.८७ र्वगड 
टकलोलमिर, आर्वादी क्षेर २१.१० र्वगड टकलोलमिर र िाझो िलमन/चट्टान/लभर िाखा रहेको छ। 

 ताललका 5-१: उिमहानगरिाललकाको भ-ूउियोग टर्वर्वरण 

क्र.स. टर्वर्वरण क्षेरफल (र्वगड. टक.लम.) 

१ खेतीयोग्य िलमन १७२.१२ 

२ र्वन िंगल १४५.८० 

३ िटु्ान ३३.१६ 

४ खोला/िगर ४.८७ 

५ आर्वादी क्षेर २१.१० 
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६ िाझो िलमन/चट्टान भभूाग ७.४० 

स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 

Ẇ भगूभड 

भौगोललक टहसािले प्रपताटर्वत आयोिना क्षेर भार्वर क्षेर (डुन भ्याली) मा अर्वन्पथत छ । प्रपताटर्वत 
अपिताल Quarternary Formation मा िदडछ । यहााँको एललुभयल सेडीमेटिहरुमा िोल्डर, ग्राभेल, 
लसल्ि र क्ले िाइटछन ।  

 

 

न्चर 5-1: आयोिना क्षरेको भौगलभडक अर्वपथा (नािी टर्वभाग, १९९६) 
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Ẇ भकूबिीय टर्वर्वरण (सेन्पमलसिी) 
न्चर ५-४ ले नेिाल र र्वरिरको क्षेरमा भकूबि र प्रमखु दरारहरूको पथालनक टर्वतरण देखाउाँदछ। 
लगभग िूर्वी-िन्श्चम टर्वतररत भकूबिले देखाउाँदछ टक भकूबिको ठूलो टहपसा निेालमा मखु्य केटरीय 
दरार (MCT) नन्िकै अर्वन्पथत छन। भकूबिीय िोन्खमको टहसािले नेिाललाई २३ र्विा भकूबि 
स्रोत क्षेरहरूमा टर्वभान्ित गररएको छ। १ देन्ख ८ सबमको भकंूिीय श्रोत नेिालको दन्क्षणी क्षेरमा 
िदडछ। भकंूिीय श्रोत क्षरे १ देन्ख ५ मखु्य रूिमा MBT र MFT साँग सबिन्टधत छ। यी श्रोत 
क्षेरहरूमा भएका भकंूिीय गलतटर्वलध तलुनात्मक रूिमा कम पतरको छन।् भूकबिीय श्रोत क्षेर १ 
र २ दन्क्षण िन्श्चम नेिालमा अर्वन्पथत छन।् नेिालको भकूबिीय नक्साको आधारमा प्रपताटर्वत 
आयोिना क्षेर भकूबिीय स्रोत क्षेर ३ मा िदडछ िनु भकूबिीय िोन्खम क्षेरमा िदैन। एक अध्ययन 
अनसुार नेिालमा ५० िषडमा आउन सक्ने ६३% सबभार्वना भएको भकूबिर्वाि हनु सक्न ेिलमनको 
हल्लाई (Peak Ground Acceleration) को मान ०.०७ g देन्ख ०.१६ g सबम अनमुान गररएको छ। 
यसको सि भटदा उच्च मान नेिालको सदूुर िन्श्चमी र िूर्वी भागहरूमा देन्खएको छ, िहााँ PGA को 
मान ०.१५ g भटदा िढी छ। नेिालको दन्क्षणी क्षेरमा PGA को मान ०.०७ g भटदा कम रहेको 
छ िनु देशको अटय भागको तलुनामा लनकै कम रहेको छ। यस आधारमा भकूबिीय स्रोत क्षेर 
(Seismic Zoning Factor, Z) को मान आयोिना क्षेरको लालग ०.०७५ g रहेको छ। 

 

न्चर 5-४: आयोिना क्षरेको भ-ूकबिीय नक्सा (स्रोत: Thapa Dilli Ram and Wang Guoxin, 
2013) 
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न्चर 5-5: नेिालमा ५० िषडमा आउन सक्ने ६३% सबभार्वना भएको भकूबििाि हनु सक्ने 
िलमनको हल्लाई (Peak Ground Acceleration) को मान (स्रोत: Thapa Dilli Ram and Wang 

Guoxin,2013) 

Ẇ िलर्वायू एरं्व हार्वािानी 
दाङ न्िल्लाको दन्क्षणमा िने देउखरुी तथा सो भटदा दन्क्षणी क्षेरमा उष्ण प्रकारको िलर्वाय ु
(Tropical climate) छ भने उत्तरी क्षेरमा िने दाङ उित्यकामा उिोष्ण प्रकारको िलर्वाय ु(Sub-

Tropical Climate) रहेको छ। त्यसैगरी न्िल्लाको उत्तरी िहाडी क्षेरमा न्शतोष्ण प्रकारको िलर्वाय ु
(Temperate Climate) रहेको छ। यहााँको र्वायमुण्डलको सािेन्क्षत आरडता कम भएका कारण हार्वा 
सखु्खा महससु हटुछ। देउखरुी क्षेरमा गमी अलल िढी महससु हनुकुो साथै कटहलेकाहीीँ ल ु(Heat 

Shock) िलन लाग्ने गदडछ र िाडोमा कटहले काहीीँ न्शतलहर िलन देन्खटछ (दाङ न्िल्लाको 
गा.िा./न.िा. प्रोफाइल, २०७४)।तलुसीिरु नगरिाललकाको अलधकांस भमूाग समथर रहेकोले 
यहााँको हार्वािानी गमी रहेको छ । घोराही मािन केटरमा १९८९ को औषत अलधकतम तािक्रम 
२७.१७ लडग्री सेन्ल्सयस रहेको लथयो भने २०१९ मा औषत अलधकतम तािक्रम २९.४३ लडग्री 
सेन्ल्सयस रहेको लथयो ।यसरी हेदाड अलधकतम तािक्रम र्वाटषडक रुिमा ०.०६५ लडसेका दरले 
िढेको देन्खटछ भने टयनुतम तािक्रम ०.०११ लडसे प्रलत र्वषडका दरले िढेको देन्खटछ ।औशत 
तािक्रम १७ लडग्री सेन्ल्सयस देन्ख २७ लडग्री सेन्ल्सयस सबम रहेको छ । आयोिना क्षेरको औषत 
र्वाटषडक औसत र्वषाड ११२० लम.लम. रहेको छ। तलको न्चरमा घोराही पिेसनमा सन ्१९८९ देन्ख 
२०१९ सबम मािन गररएको औषत अलधकतम तािक्रमको अर्वपथालाई न्चरण गररएको छ । 
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न्चर 5.६: घोराही पिेसनको तािक्रमको अर्वपथा 

स्रोत: LDCRP (2077) 
तलको न्चरमा घोराही पिेसनमा सन ्१९८९ देन्ख २०१९ सबम मािन गररएको र्वषाडको अर्वपथालाई 
न्चरण गररएको छ । 

 

 
न्चर 5.७: घोराही पिेसनको र्वषाडको अर्वपथा  

   स्रोत: LDCRP, RRM (2021) 
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Ẇ र्वायकुो गणुपतर  
आयोिना क्षेर ग्रालमण तथा अधडशहररकरण भएका िपतीहरुको लिचमा रहेको साथै नेिाल संपकृत 
टर्वश्वटर्वद्यालयको हररयालल क्षेर (Greenery Area) संग िोलडएको छ तथाटि आयोिना क्षेर घोराही-
तलुसीिरु मखु्य सडक संग िोलडएको हुाँदा यहााँ को हार्वा केटह प्रदटुषत हनुे गदडछ ।आयोिना क्षेरमा 
मखु्य र्वाय ुप्रदूषणकारी स्रोतहरू गाडीहरूिाि लनपकने धरु्वााँ तथा धलुोहरु हनु ्। र्वाय ुप्रदूषणलाई 
अर्वशोटषत गनड आयोिना क्षेर र्वररिरर ियाडप्त तािा र्वनपिलत छन। आयोिना क्षेरको र्वायूको 
गणुपतर अध्ययन गनडको लालग सन ्२०२१ मा र्वातार्वरण टर्वभागिाि प्रकान्शत दाङ प्रदषुण मािन 
केटरको तथयांक टर्वश्लषेण गररएको लथयो ।उक्त प्रलतरे्वदन अनसुार PM10, PM2.5, र TSP को मान 
अलधकांश ददन राटिय र्वायूको गणुपतरको मािदण्ड लभर रहेको देन्खटछ। यद्यिी PM10 र PM2.5 

को मान क्रमशः १५७ र ५२ ददन राटिय र्वायूको गणुपतर मािदण्ड भटदा िढी रहेको लथयो । 

ताललका 5-२: आयोिना पथलको र्वायकुो गणुपतर 

Parameter  Annual 

average 

(µg/m³) 

Monthly average (µg/m³) No. of days 

exceeding 

NAAQS 

No. of 

measurement 

days 
Highest Lowest 

PM1 21.48 52.23 (August) 6.20 (December) - - 

PM2.5 26.15 44.63 (December) 7.72 (August) 52 311 

PM10 44.2 96.3 (December) 10.94 (August) 157 311 

TSP 78.49 150.97 (April) 16.33 (August) 8 311 

Source: Department of Environment, 2021 

Ẇ नदी/खोला  
यस आयोिना पथल देन्ख िरु्वडलतर कररि २ टक.लम दरुरमा िरे खोला र िन्श्चम तफड  उलत नै दरुरमा 
सक्राम खोला िग्दछन । 

Ẇ ध्र्वनीको गणुपतर 
आयोिना क्षेर र्वरिर  ध्र्वलनको पथर सामाटयतया शाटत िाइयो। आयोिना क्षरेको ध्र्वलनको पतर 
ध्र्वलन गणुपतर लमिर (डीलि लमिर) िारा मािन गररएको लथयो। आयोिना क्षरे र्वरिर सार्वडिलनक 
सडकमा गडु्ने सर्वारीसाधनले सामाटय आर्वाि लसिडना गरेको िाइयो भने आयोिना क्षेर र्वरिर कुनै 
िलन ध्र्वलन प्रदषुणका स्रोतहरू िपतै उद्योग, कलकारखाना रहेका छैन। आयोिना पथलमा ध्र्वलनको 
पतर ६० देन्ख ७२ dBA सबम रहेको िाइयो। 

  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
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ताललका 5-1: आयोिना पथलको ध्र्वलनको गणुपतर 

लमलत : २०७९/०७/१२ 
समय  ध्र्वलनको पतर Leq (dBA) कैटफयत 
११:००-११:०५ ६० आयोिना पथल (शाटत र्वातार्वरण) 
१२:३०-१२:३५ ७२ रािमागड 
१४:२०-१४:25 ६५ रािमागड 

श्रोत: पथलगत अध्ययन, २०७९ 

Ẇ िानीको गणुपतर 
आयोिना क्षेर र्वरिर िन्पत तथा कृटष योग्य िलमन क्षेर रहेको छ, तथाटि औधोलगक प्रदूषणका 
श्रोतहरू आयोिना क्षेर र्वरिर रहका छैनन।् िानीको गणुपतर मािन गनडको लालग हन्पििलले 
प्रयोग गने Deep Boring को िानी सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा लगेर िााँच गररएको लथयो। आयोिना 
क्षेरिाि सङ्कलन गररएको िानीको गणुपतर राटिय खानेिानी गणुपतर मािदण्डले तोकेको मािदण्ड 
लभर रहेको छ। िानीको गणुपतर टर्वर्वरण तलको ताललका रान्खएको छ भने टर्वपततृ टर्वर्वरण अनसूुची 
३ मा रान्खएको छ।   

ताललका 5-४: अपितालमा प्रयोग हनुे िानीको गणुपतर 
क्र.सं. प्यारालमिर इकाई मारा राटिय खानेिानी 

गणुपतर मािदण्ड, 

२०६३ अनसुार 

१. रंग (Color) TCU Transparent ५(१०) 

२. टर्वधतुीय सचुालन (Conductivity) µS/cm ११९ १५०० (max) 

३. अन्बलयिना (टि. एच.) - ७.८ ६.५-८.५ 

४. िोिल सोललड्स (TS) mg/L २७० १००० 

५. िलिडडीिी (Turbidity) NTU <५ ५(१५) 

६. अमोलनया (Ammonia) mg/L ०. ५ १.५ 

७. आसेलनक (Arsenic) mg/L Nil ०.०५ 
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८. नाइटे्रि (Nitrate) mg/L <२० ५० 

९. क्लोराइड (Chloride) mg/L ४५ २५० 

१०. आइरन (Iron) mg/L ०.१ ०.३(३) 

११. िोिल हाडडनेस (Total Hardness) mg/l as of 

CaCO3 
१६० ५०० 

१२. कोललफमड (Coliform) CFU/100 ml Absent Absent 

१३. E. coli  CFU/100 ml Absent Absent 

श्रोत: पथलगत अध्ययन, २०७९ 

५.२ िैटर्वक र्वातार्वरण   
Ẇ र्वनपिलत 

प्रपताटर्वत आयोिना क्षेर ग्रालमण तथा अधडशहररकरण क्षेरमा िदडछ। िोिलिरुर्वाको सरे्वक्षणको लागी 
पथानीयहरुसंग अटतरकृया गदाड पथल र्वरिर लनबन ताललका अनसुार िोिलिरुर्वाहरु िाइटछन।् 
आयोिना क्षेर र्वन तथा अटय संरक्षनाका टहसािले महत्र्विूणड पथानमा िदैन । यस क्षेर िातलो 
आर्वादी तथा अधड शहरीकरण भएको क्षेरमा िदडछ । आयोिना लनमाडण पथल नेिाल संपकृत 
टर्वश्वटर्वद्यालय िररशर लभरको खाली िग्गा रहेको छ । यस आयोिना क्षेर र र्वरिर रहेका र्वनमा 
िाइन ेरुखका प्रिालतहरु तलको ताललकामा उल्लेख गररएको छ।  

ताललका 5-५: अपिताल िररसर लभर र र्वरिर अर्वन्पथत र्वनपिलत 

पथानीय नाम साधारण नाम रै्वज्ञालनक नाम  र्वन ऐन 
CITES 

2018 

IUCN 

2018 

गैर-टिबिर 

दिुो Bermuda grass Cynodon dactylon - - - 

र्वनमारा Crofton weed 

Eupatorium 
adenophorum 

- - - 

गटधे झार Goat weed Ageratum conyzoids - - - 

कुरो 
Roundhead 

Pastureweed  Cyathula capitata 
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ताललका 5-६: आयोिना पथल र्वरिर िाइने प्राकृलतक र्वनपिलतहरु 

क्र.सं. र्वनपतिलत अंग्रिेी नाम रै्वज्ञालनक नाम 

१ रे्वहर्वा Morning glory Ipomoea carnea 

२ आाँि Mango Mangifera indica 

३ लससौ Rose wood Dalbergia sissoo 

४ सहदर्वन/सन्िर्वन Teak Tectona grandis 

५ नीम Neem Azadirachta indica 

६ िीिल Sacred Fig Ficus religiosa 

७ िर Banyan Ficus benghalensis 

८ मदार Crown flower Calotropis gigantea 

९ धतरुो Jimson weed Datura stramonium 

१० लसमल Cotton tree Bombax ceiba 

११ िााँस Bamboo Bambusa vulgaris 

१२ सफेदा Eucalyptus Eucalyptus globulus 

१३ मेर्वा Papaya Carica papaya 

१४ अबिा Guava Psidium guajava 

१५ किहर Jackfruit Artocarpus heterophyllus 

१६ अमला Indian gooseberry Phyllanthus emblica 

१७ ईमली Tamarind Tamarindus indica 

१८ िलकुबभी Water hyacinth Eichhornia crassipes 

१९ कमल Water lily/White 

lotus 

Nelumbo nucifera 

२० ििरु Babool Vachellia nilotica 

२१ अरण्डी Castor Bean Ricinus communis 

२२ गााँिर घााँस Carrot grass Parthenium 

hysterophorus 

२३ िेल/श्रीफल Wood apple Aegle marmelos 

२४ सररफा/सीताफल Sugar apple  Annona squamosa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psidium_guajava
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२५ केरा Banana Musa 

acuminata/balbisiana 

श्रोत: पथलगत अध्ययन, २०७९ 

 

Ẇ र्वटयिटत ु 

यस अपिताल प्रपतार्व क्षेरमा िाईने र्वटयिटतहुरुको सचुी पथानीयसंग छलफल गरी ललइएको छ। 
यसमा घरिालरु्वा िनार्वरहरु ललइएको छैन। आयोिना पथल र्वरिरको क्षेरमा िाउन सटकन े
िीर्विटतहुरुको सचुी लनबन ताललकाले ददएको छ। 

ताललका 5-७: आयोिना पथल र्वरिर िाईने र्वटयिटतहुरु 

क्र.सं. िीर्विटत ु अंग्रिेी नाम रै्वज्ञालनक नाम 

१ र्वन लिरालो Jungle cat Felis chaus 

२ मसुा Field Mouse Mus booduga 

३ टयाउरी मसुा Grey mongoose Herpestes edwardsi 

४ न्चल Eagle Clanga hastata 

५ कौर्वा House crow Corvus splendens 

६ लगि Indian vulture Gyps indicus 

७ िाि Black kite Milvus migrans 

८ मयूर Peafowl Pavo cristatus 

९ टकलहि/डाग्रें/रुिी Common myna Acridotheres tristis 

१० कोइली Koel Eudynamys scolopaceus 

११ िकुल्ला Smaller egret Ardea intermedia 

१२ ठूलो  िकुल्ला Great egret Ardea alba 

१३ भडूीफोर Lesser Adjutant  Leptoptilos javanicus 

१४ िसमगुी Water hen Amaurornis phoenicurus 

१५ सगुा Parakeet Psittacula krameri 

१६ ढुकुर Palm dove Spilopelia senegalensis 

१७ गोमन सिड Cobra Hemachatus haemachatus/Naja naja 

https://mybirdsofnepal.com/2017/05/21/lesser-adjutant/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rinkhals
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१८ करैत सिड Krait Bungarus caeruleus 

१९ धाटर्वन सिड Rat snake Ptyas mucosa 

२० िानी सिड Checkered 

keelback 

Genus Fowlea 

 

  ५.३ सामान्िक, आलथडक र सााँपकृलतक र्वातार्वरण 

५.३.१ नगरिाललकाको आलथडक सामान्िक टर्वर्वरण  

Ẇ िनसंख्या 

राटिय िनगणना २०७८ प्रारन्बभक नलतिा अनसुार तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाको कूल िनसंख्या 
१,८०,७३४ (९५,०३३ मटहला) तथा घरधरुी संख्या ४६,६९९ रहेको छ। केटरीय तथयााँक 
टर्वभागले सन २०११ को िनगणनाको आधारमा २०१८ मा प्रकाशन गरेको प्रलतरे्वदन अनसुार 
आयोिना पथल रहने र्वडा नं. १८ को िनसंख्या ७,६७१ (३९९५ मटहला)  र घरधरुी संख्या 
१६५७ रहेको छ। 

ताललका 5-८: तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाको र्वडागत िनसंख्याको टर्वर्वरण  
र्वडा नं.  घरधरुी िरुुष मटहला िबमा 
१ ९९३ १९६२ 2,399 4,361 
२ ९०५ २०८९ 2,223 4,312 
३ १६६३ ३४९४ 3,985 7,479 
४ १८१६ ३६४७ 4,479 8,126 
५ २७८६ ५७६१ 5,887 11,648 
६ ३३१३ ६३०१ 6,668 12,969 
७ २४२५ ५००५ 5,812 10,817 
८ १२२९ 5,641 2,893 5,641 
९ ११६९ 4,925 2,585 4,925 
१० १३४७ 6,497 3,480 6,497 
११ १७९४ 8,661 4,600 8,661 
१२ १७७१ 8,838 4,591 8,838 
१३ १२२७ 5,489 2,967 5,489 
१४ १२६६ 6,040 3,259 6,040 
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१५ १४६९ 6,939 3,761 6,939 
१६ १५३५ 7,603 4,049 7,603 
१७ १५५३ 7,261 3,889 7,261 
18 1,657 7,671 3,995 7,671 
19 1,325 6,251 3,331 6,251 
िबमा 31,243 

 
66,675 
 

74,853 
 

141,528 
 

  स्रोत: केटरीय तथयााँक टर्वभाग, २०१८  

Ẇ िात/िनिालत  
नगर िाश्वडन्चर २०७६ को आधारमा तलुसीिरु नगरिाललकामा िहाडी 
िाहनु/क्षेरी/ठकुरी/दशनामी/सटयासी र्वगडको र्वाहलु्यता (िनसंख्याको ६७.२%) र तराई 
िनिातीको र्वगड (१५.८%) रहेको छ।नेिाल 
अलभलेख(https://www.nepalarchives.com/content/tulsipur-sub-metropolitan-city-dang-profile/)   
अनसुार तलुसीिरुमा िाहलु्यता क्षेरी (िनसंख्या ४५,०१३) र थारु (िनसंख्या ३५,३०३) िालत 
रहेको छ। त्यसै गरी िहाडी िाहनु २०२७६¸ मगर ११,००४¸ कामी ९७८४¸ दमाई ५०७४¸ 
सटयासी ४०२७¸ साकी २९७२¸ ठकुरी २०६१ िनसंख्या भएको मूख्य दश िालतहरु रहेका 
छन।्प्रपतार्व पथल र्वडा नं. १८ मा िाहनु/क्षेरी/ठकुरी/दशनामी/सटयासीको ५०४२¸ तराई 
िनिालत (थारु) को २६४८¸ िहाडी दललतको ४४२ र िहाडी िनिातीको ११४५ िनसंख्या 
रहेको छ (नगर प्रोफाइल¸ २०७६)। मातभृाषाको आधारमा नेिाली र थारु भाषा नै िाहलु्य 
िनसंख्याको भाषा रहेको छ। 

 

Ẇ भाषा 
मातभृाषाको आधारमा नेिाली र थारु भाषा नै िाहलु्य िनसंख्याको भाषा रहेको छ। नगर िाश्वडन्चर 
२०७६ को आधारमा तलुसीिरु उिमहानगरिाललकामा सिैभटदा धेरै िोललने भाषा नेिाली रहेको छ 
याँहा कुल १,२४,०३५ िनाको मातभृाषा नेिाली हो भने २३,५९५ िना थारु भाषा िोल्दछन। 
याँहाको अटय िनसंख्याको मातभृाषा अिलध, खाम मगर र टहटदी रहेको छ। त्यपतै आयोिना पथल 
रहने र्वडा नं. १८ मा कुल ६५६५ िनाको मातभृाषा नेिाली हो भने २६४८ िना थारु भाषा 
िोल्दछन। 

 
 
 

https://www.nepalarchives.com/content/tulsipur-sub-metropolitan-city-dang-profile/
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Ẇ धमडको आधारमा िनसंख्या 
आयोिना प्रभाटर्वत नगरिाललकामा टहटद ुधमड माने्न मालनसहरुको िाहलु्यता रहेको छ। यस आयोिना 
प्रभाटर्वत नगरिाललकामा कररर्व ९४ प्रलतशत मालनसहरुले टहटद ुधमड तथा कररर्व १.५ प्रलतशत 
मालनसहरुले टक्रन्पचयन धमड माटदछन । यस िाहेक इपलाम, िौि लगायत अटय धमड माने्न 
मालनसहरुको िसोिास रहेको छ। धमडको आधारमा िनसंख्याको टर्वर्वरण तलको ताललकामा ददइएको 
छ। 

ताललका 5-९: र्वडा नं. १८ मा धमडको आधारमा िनसंख्याको टर्वर्वरण 
क्र.सं. धमड प्रलतशत 
१ टहटद ु ९४.८३ 
२ टक्रन्पचयन  १.११ 
३ इपलाम ०.०७४ 
४ िौि ०.०५३ 
५ अटय ३.९२ 

स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 

Ẇ खानेिानीको स्रोत 
आयोिना क्षेरका अलधकांश घरिररर्वारले तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाले टर्वतरण गने धाराको िानी 
नै िानीको प्रमखु स्रोतका रूिमा प्रयोग गछडन ्साथै हातेिबि, खोला, कुर्वा आददको िानी िलन प्रयोग 
हनुे गछड। टिउने िानीको स्रोतमा र्वडा नं. १८ मा ५७.८० प्रलतशत घरधरुीले धारा र ३१.१७ 
प्रलतशत घरधरुीले ईनार तथा अटयले हाते िबि, खोला, कुर्वा आदद को प्रयोग गने गरेका छन।्यस 
आयोिना क्षेरमा सक्राम खोला, िरे खोला आदी रहेका छन।् टयन ैखोलाहरुिाि यस क्षेरको 
लसंचाई सटुर्वधा िलन रहेको छ। यस आयोिनामा भलूमगत िानी प्रयोग हनुछे।स्रोतको आधारमा 
खानेिानीको सटुर्वधा प्रयोग गने घरधरुीको टर्वर्वरण तलको ताललकामा ददइएको छ। 

ताललका 5-१०: आयोिना क्षरेमा खानेिानीको स्रोत   
क्र.सं. खानेिानीको  स्रोत घरधरुी प्रलतशत 
१. धारा/िाइि १२९६ ५७.८० 
२. टु्िेल/हातेिबि १७ ०.७५ 
३. ढाटकएको इनार/कुर्वा ६९९ ३१.१७ 
४. खलु्ला इनार/कुर्वा २१८ ९.७२ 
५. मलुधारा ५ ०.२२ 
६. नदी/खोला ४ ०.१७ 
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७. अटय ३ ०.१३ 
िबमा २२४२  

स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 

Ẇ खाना िकाउन प्रयोग हनु ेइटधनको स्रोत 
प्रपताटर्वत आयोिना क्षेरको र्वडामा खाना िकाउनका लालग एल.टि.ग्यााँस, खलुा अगेनो, सधुाररएको 
चलु्हो, मािोको साधारण चलुो र मट्टीतेल प्रयोग गने गरेको िाइयो। यस क्षरेमा खाना िकाउनका 
लालग ४२.५९ प्रलतशत घरधरुीले ग्यााँस पिोभ प्रयोग गने गरेको देन्खयो। यस क्षेरका कररि 
४२.१९ प्रलतशत घरधरुीले खान िकाउन इटधनको रुिमा खलुा अगेनोको प्रयोग गने गरेको 
देन्खयो। खाना िकाउनका लालग इटधन प्रयोग गने घरिररर्वारको टर्वर्वरण तलको ताललकामा ददइएको 
छ। 

ताललका 5-११: आयोिना क्षरेमा खाना िकाउन प्रयोग हनुे इटधनको स्रोत 
क्र.सं इटधनको स्रोत घरधरुी प्रलतशत 
१. ग्यााँस पिोभ ९५५ ४२.५९ 
२. खलुा अगेनो ९४६ ४२.१९ 
३. मट्टीतेल ६ ०.२६ 
४. सधुाररएको चलु्हो २२ ०.९८ 
५. मािोको साधारण चलुो ३१० १.३८ 
६. अटय ३ ०.१३ 
िबमा २२४२  

स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 
 

Ẇ घरिररर्वारमा ित्तीको स्रोत 
प्रपताटर्वत आयोिना क्षेरको र्वडामा ९२.५९ प्रलतशत घरधरुीले नेिाल टर्वद्यतु प्रालधकरणिाि टर्वतररत  
लििलुी ित्ती प्रयोग गने गरेको िाइयो। यस क्षेरका कररि ०.७१ प्रलतशत घरधरुीले िन्त्त िाल्नको 
लागी मट्टीतेलको प्रयोग गने गरेको िाइयो। ित्ती िाल्नको लालग प्रयोग हनुे उिाडको स्रोतका 
आधारमा घरिररर्वारको टर्वर्वरण तलको ताललकामा ददइएको छ। 

ताललका 5-१२: आयोिना क्षरेमा ित्ती िाल्नको लालग प्रयोग हनु ेउिाडको स्रोत 
क्र.सं ित्तीको स्रोत घरधरुी प्रलतशत 
१. टर्वद्यतु २०७६  ९२.५९ 
२. मट्टीतेल १६ ०.७१ 
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३. सोलार  १ ०.०४४ 
४. अटय  २ ०.०८९ 
५. उल्लेख नभएको १४७ ६.५५ 
िबमा २२४२  

स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 

Ẇ शौचालय प्रयोग गने घरिररर्वार 
प्रपताटर्वत आयोिना क्षेरको र्वडामा अलधकांश िररर्वारसाँग फल्स भएको शौचालयको सटुर्वधा रहेको 
छ। प्रपताटर्वत आयोिनामा प्रभाटर्वत क्षेरको र्वडामा कररि ९५.७६ प्रलतशत घरधरुीमा फ्लस भएको 
शौचालयको सटुर्वधा रहेको छ भने ३.६५ प्रलतशत घरधरुीमा साधारण चिी सटुर्वधा रहेको िाइयो। 
यस क्षेरको कररि ५.११ प्रलतशत घरधरुीमा शौचालयको सटुर्वधा नरहेको िाइयो। शौचालय प्रयोग 
गने घरधरुीको टर्वर्वरण तलको ताललकामा ददइएको छ। 

ताललका 5-2: शौचालय प्रयोग गने घरधरुीको टर्वर्वरण 
क्र.सं शौचालयको प्रकार घरधरुी प्रलतशत 
१. फल्स भएको (सेन्प्िक ट्ांक) २१४७ ९५.७६ 
२. साधारण चिी  ८२ ३.६५ 

३. शौचालय नभएको १ ५.११ 

४. उल्लेख नभएको १२ ०.०४४ 
िबमा २२४२  

    स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 

Ẇ फोहोरमैला व्यर्वपथािन 
प्रपताटर्वत आयोिनामा प्रभाटर्वत क्षेरको र्वडामा कररि ८०.८६ प्रलतशत घरधरुीले फोहोरलाई 
कबिोपि मल िनाउन ेगरेको िाइयो भने १३.३३ प्रलतशत घरधरुीले फोहोरलाई उ.न.िा.को गाडीमा 
टर्वसिडन गरेको िाइयो। शौचालय प्रयोग गने घरधरुीको टर्वर्वरण तलको ताललकामा ददइएको छ। 

ताललका 5-3: ठोस फोहोर मैलाको टर्वसिडन गने घरधरुीको टर्वर्वरण 
क्र.सं  

 

घरधरुी प्रलतशत 

१. उ.न.िा.को गाडीमा २९९ १३.३३ 
२. फोहोर थिुाने ठाउाँ २६ १.१५ 
३. कबिाउण्ड लभर िलाउने  ७८ ३.४७ 

४. खाल्डोमा गाड्ने ९ ०.४० 
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५. नदद/खोल्सामा १२ ०.५३ 
६. कबिोपि मल िनाउने १८१३ ८०.८६ 
 अटय ५ ०,०२२ 
िबमा २२४२  

     स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 

Ẇ न्शक्षा तथा साक्षरता 
राटिय िनगणना २०६८ अनसुार तलुसीिरु उिमहानगरिाललकाको साक्षरता दर (लेख्न र िढ्न दरैु्व 
सक्न)े ७४.५७ प्रलतशत रहेको छ। िरुुष िनसंख्यामा ७४.७९ प्रलतशत लेख्न र िढ्न दरैु्व सक्ने 
छन भने मटहलाको िनसंख्यामा ६१.२५ प्रलतशत लेख्न र िढ्न दरैु्व सक्न ेरहेका छन।् लेख्न र 
िढ्न दरैु्व नसक्ने िरुुष १३.६७ प्रलतशत र २८.५२ प्रलतशत मटहलाहरु रहेका छन।्प्रारन्बभक¸ 
लनबन प्राथलमक¸ प्राथलमक¸ लनबन माध्यलमक¸ माध्यलमक¸ पनातक भटदा माथी तह िरुा गरेका 
िनसंख्याको प्रलतशत क्रमैले ३.२¸ २४.३¸ १६¸ ८.३¸ १८.४¸ १.८ रहेको छ। 

 

Ẇ पर्वापथय सेर्वाको अर्वपथा  
आयोिना क्षेर नन्िकै सरकारी आयिेुद अपिताल, रालप्त प्रादेन्शक अपिताल तथा लिलभन्न लनन्ि 
अपितालहरु रहेका छन ्। 

 ताललका 5-4: पर्वापथय संपथा टर्वर्वरण 
संपथाको प्रकार  संख्या 
अपिताल  १ 

प्राथलमक पर्वापथय केटर  ० 

पर्वापथय चौकी  ८ 

लनिी अपिताल  ४ 

आयिेुद न्चटकत्सालय  २ 

आाँखा उिचार केटर  १ 

प्रसलुत गहृ  ७ 

िाल अपिताल  १ 

   

   स्रोत: नगर िाश्वडन्चर, २०७६ 
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Ẇ मखु्य िेशा  
तलुसीिरु उिमहानगरिाललकामा आलथडक रुिमा सटक्रय िनसंख्या ४६.९५% रहेका छ । यस 
र्वडामा कृटषमा लनभडर ३४५३ िना¸ जयालादारी कायडमा ४६१ िना¸ नोकरीमा २३९ िना¸ िेशागत 
कायडमा ९६ िना र व्यिारमा १४५ िना भएकोमा ३१४ िना अटय व्यर्वसाय गने भनी िाश्वडन्चर¸ 
२०७६ मा उल्लेख रहेको छ।साथै र्वडामा २२३३ िना साधारण घरयासी कायडहरुमा सटक्रय 
रहेको उल्लेख छ। 

Ẇ कृटष उत्िादन 
टहाँउदे िाललमा मूख्यतया गहुाँ¸ मसुरुो¸ मास¸ तोरी¸ आल ुछन भने र्वषे िालीमा धान¸ मकै¸ भिमास¸ 
फलफुल र तरकारीहरु रहेका छन।् र्वडा नं १८ मा कृटषिाि र्वषडभरी खान िगु्न ेिररर्वार संख्या 
४१० रहको छ भने¸ ६ मटहना सबम खान िगु्न े६५५ घरधरुी र १ मटहना मार खान िगु्न े
घरधरुी ३३६ र्विा रहेको भनी िाश्वडन्चर¸ २०७६ मा उल्लेख छ।  

Ẇ िशिुालन  

तलुसीिरु उिमहानगरिाललकामा घरिालरु्वा चौिायाहरु गाई, भैंसी, िाख्रा, िंगरु, सुाँगरु, भेडा, घोडा 
तथा िंक्षीहरुमा हास, कुखरुा, सगुा, िरेर्वा, िट्टाई, िकी, फाइिर कुखरुा आदद िालेको िाइटछ । 

 

Ẇ धमड तथा उत्सर्वहरू         
तलुसीिरु उिमहानगरिाललका टर्वलभन्न धमड सबप्रदाय र िातिाती तथा भाषाभेषका समदुायका मालनस 
हरुको िसोिास रहेको छ । यस क्षेरमा टहटदू, िौि, मनु्श्लम तथा टक्रपचयन धमड माने्न मालनसहरुको 
समदुाय छन।् यधटि आयोिना क्षेरमा टहटदू धमड माने्नहरुको िाहलु्यता रहेको छ ।टहटदहुरुले दशैं, 
लतहार, माघी, महान्शर्वरारी, हररताललका लति, होलल, चैते दशैँ, िनैिून्णडमा, गाइिारा आदद िर्वड 
मनाउछन ्भने मनु्पलम समदुायले ईद, र्वकरईद, रमिान आदद त्यसैगरी िौि समदुायले ििु ियटती, 
ल्होसार िर्वडहरु र टक्रन्पचयन समदुायले टक्रसमस मनाउछन ्। 

Ẇ ियडिकीय तथा धालमडक पथलहरु     
तलुसीिरु उिमहानगरिाललकामा धालमडक तथा ियडिकीय पथलहरु प्रशपत मारामा रहेको िाईटछ। 
आयोिना प्रभाटर्वत क्षेर लभर रहेका धालमडक पथलहरुमा न्शतलिरु न्शर्व मन्टदर, काललका माललका 
मन्टदर, लसििािा थान थकोि, सकुौरा कोि, देर्वीपथान मन्टदर, राधा कृष्ण मन्टदर आदद रहेका 
छन ्।  
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Ẇ  सडक संिाल  
यस उिमहानगरिाललकाको सिै र्वडाहरुमा सडकको टर्वपतार हनुे क्रम िढ्दैछ भने अटय सडकको 
टर्वपतार िारी रहेको छ । 
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िररच्छेद ६ 
6.  प्रपतार्व कायाडटर्वयनका टर्वकल्ि 

रै्वकन्ल्िक टर्वश्लषेण र्वातार्वरणीय दृटष्टकोणिाि आयोिनाको कायाडटर्वयनको कारण सबभाटर्वत प्रलतकूल 
असरहरूिाि िच्न र्वा कम गनड सटकटछ। यस प्रपतार्वको लिलभन्न टर्वकल्िहरू लडिाइन अध्ययन 
गररएको लथयो। आयोिना सञ्चालन नै नहुाँदाको न्पथलत, आयोिनाको प्रकार, र्वन क्षेरको प्रयोग, 

आयोिनाको लडिाइन, पथल, प्रटर्वलध र सञ्चालन टर्वलध, समय ताललका, प्रयोग गररन ेकच्चा िदाथड, 
प्रपतार्व कायाडटर्वयन गदाड उत्िन्न हनुे िोन्खम पर्वीकार गनड सटकन ेर्वा नसटकन ेलगायतका िक्षलाई 
मनन गरी प्रपतार्वको टर्वकल्ि टर्वश्लषेण गररएको छ। 

६.१ आयोिना  साइि 
आयोिना कायाडटर्वयनको लागी रै्वकन्ल्िक साइि र्वातार्वरण अनकूुल र उियकु्त हनुेछ भन ेआलथडक 
रूिमा व्यर्वहाररक र सामान्िक रूिमा पर्वीकायड िलन हनुिुने हटुछ। मखु्य आयोिना कबिोनेटि र 
अटय सबिन्टधत सटुर्वधाहरू प्राकृलतक र्वातार्वरण संरक्षण गने टकलसमले गनड सटकटछ। यस 
आयोिनाका लालग आर्वश्यक िग्गा यस पथान िाहेक अटयर उिलव्ध गराउन सक्ने देन्खएको 
छैन। िपतीिाि नन्िक भइकन िलन यस अपिताल प्राकृलतक रुिमा र धरातलीय पर्वरूि िलन 
उियकु्त पथानमा रहने देन्खएको छ। अपिताल भर्वन तथा संरचना लनमाडण गनडको लालग ियाडप्त 
िलमन रहेको र रुख टर्वरुर्वा किान गनड निने हनुाले यो पथान अपिताल संचालनको लालग उियकु्त 
देन्खएको छ।  

६.२ लडिाइन 

यस अपिताल भर्वन संरचना लनमाडण आयोिनाको टर्वलभन्न इन्टिलनयररङ्ग लडिाइन टर्वकल्िहरू मध्येिाि  
सिै भटदा उियुडक्त टर्वकल्िको छनौि गरेर मूल्याङ्कन गररयो। यसैगरी आयोिनाको सबिूणड संरचनाहरु 
भर्वन मािदण्ड अनसुार गररएको छ िसमा अपितालको लालग चाटहने सिै खाले मािदण्ड िरुा 
गररएको छ। अपितालमा उिाड, तथा िानी िचत गने उिाय लगाएत ददनको प्रकाशको प्रयोग गनड 
सटकन ेगरी सरचना लनमाडण गररएको छ। अपितालमा प्रशपत मारामा खलुा ठाउाँहरू प्रदान गररएको 
छ। यी ठाउाँहरू हररयाली, िाटकड ङ पथल र आितकालीन टर्विद् व्यर्वपथािन उदे्दश्यको रूिमा िलन 
प्रयोग गनड सटकटछ। अपिताललाई प्राटर्वलधक र र्वातार्वरणमैरी िनाउन अलधकतम कोन्शस गररएको 
छ। 

६.३ प्रटर्वलध, अिरेसन प्रटक्रया, समय ताललका र कच्चा िदाथड   
प्रपतार्वकले आयोिना संचालन िूर्वड यसमा प्रयोग हनु ेप्रलिलध, संचालन प्रटक्रयाहरू, समय ताललकाहरु 
तथा प्रयोग हनुे कच्चा िदाथडहरुको टर्वकल्िहरुको समेत अध्ययन गररएको छ। टर्वकल्िहरुको 
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छनौि गदाड लागतको प्रभार्वकाररता, मानर्वश्रम शन्क्तको अत्यालधक प्रयोगका सबिटधमा समेत टर्वचार 
गररएको लथयो। यसका लालग र्वातार्वरणमा टयूनतम प्रभार्वको िाने उत्तम टर्वकल्िको कायडटर्वयनमा 
िोड ददई हेररदा पथानीय पतरमा उिलव्ध हनु े टकलसमका िपतहुरुको प्रयोग गरी लनमाडण कायड 
गररएको छ।  

यस अपितालको सञ्चालनिाि लनपकने फोहोरमा पर्वापथय सेर्वािटय फोहोर र फोहोर िानी प्रमखु 
हनु।् फोहोर संकलन, फोहोर भण्डारण र धाररलो िपतकुो व्यर्वपथािन, आटतररक तथा िाह्य ढुर्वानी 
र उत्िादन हनुे टर्वलभन्न प्रकारका फोहोरको प्रशोधनका लालग उिकरण र प्रणाली सबिटधी टर्वकल्िहरू 
टर्वचार गरीएको छ। संक्रामक फोहोरको ह्याटडललङ र उिचारको लालग, टर्वलभन्न रै्वकन्ल्िक उिचार 
प्रटर्वलधहरू िपतै खलुा िलाउने, ल्याटड टफललंग, भपमीकरण, रासायलनक उिचार र अिोक्लेभ 
प्रटर्वलधहरू अटरे्वषण गररयो। अिोक्लेलभङ र्वातार्वरणीय रूिमा राम्रो िेक्नोलोिी हो िसमा संक्रमणको 
सबभार्वना एकदमै कम हटुछ, सिैभटदा राम्रो टर्वकल्ि मालनटछ। 

फोहर खलु्ला क्षेरमा िाल्ने गनाडले र्वररिरीको क्षेर अत्यलधक र्वाय ुप्रदूषण हनु ेगदडछ; अतः यपतो 
कायड अपिताल िररसरमा गनड रोक गररने छ। यपतो फोहोर िलमनमा गाड्दा िलमनको िानी प्रदूटषत 
हनु सक्छ। 

त्यसैगरी फोहोर िानी प्रशोधनका लालग रै्वकन्ल्िक प्रटर्वलध िलन खोन्िएको लथयो। टर्वलभन्न पर्वापथय 
सेर्वा गलतटर्वलधहरूिाि फोहोर िानीलाई िथृकीकरण र फोहोर िानीलाई फाल्न/ुछोड्न ुअन्घ सामाटय 
मािदण्डहरूको िालना गनड कीिाणनुाशकहरूद्वारा प्रशोधन गनुड उत्तम टर्वकल्ि मालनटछ। त्यसैगरी 
अलधकांश प्रयोगशाला िरीक्षणमा रासायलनक फोहोरको उत्िादन घिाउन केलमकल ररएिेटि प्रयोग 
गनुडको सट्टा टकि (ड्राइ केलमपट्री) को सहायताले गररएको छ। 

अपिताल दैलनक तीन लसफ्िमा प्रत्येक आठ घण्िा अथाडत ्२४ घण्िा र िूरै ३ सय ६५ ददन 
सञ्चालन हनुेछ। सञ्चालन प्रटक्रयाहरूको लालग, अपितालको सिै उिलब्ध र Operational manual 
िनु्पतकाहरू अटरे्वषण र िरीक्षण गररनेछ। Operational manual को लनरटतर िररमािडन/टर्वकास र 
दपतारे्विीकरण गररनेछ। सिै कमडचारी र्वा कमडचारीहरूलाई बयानअुल अनसुार ताललम र लनदेशन 
ददइनेछ, ताटक सञ्चालन र काममा टर्वचलन नहोस।् 

६.४ र्वातार्वरण व्यर्वपथािन प्रणाली  
यो प्रपतार्व लागू गनड र्वातार्वरण प्रणालीको लिलभन्न रै्वकन्ल्िक टर्वश्लषेण गररयो ताटक र्वातार्वरण 
व्यर्वपथािन प्रणालीमा सिै भटदा राम्रो अभ्यासहरू कायाडटर्वयन गनड सटकयोस। प्रपताटर्वत आयोिना 
लनमाडण गदाड  भलुमको उन्चत उियोग हनु ेगरी प्रपतार्व गररएको छ िसले गदाड र्वातार्वरणीय ह्रास 
हनु ेक्रम कम गनड सटकन ेछ । 
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६.५ अटय कुरा 
प्रपतार्व कायाडटर्वयन सबिटधी  टर्वकल्िहरु टर्वश्लषेण हुाँदा मालथ उल्लेन्खत िाहेकका कुनै र्वातार्वरण 
ह्रास गने खालका कायडहरु नहनुे देन्खएको छ।  

  

  



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  74 

िररच्छेद ७ 

7.  प्रपतार्व कायडटर्वयन गदाड र्वातार्वरणमा िने प्रभार्व तथा संरक्षणका उिाय 

प्रपताटर्वत आयोिना लनमाडणको क्रममा र्वतडमान अर्वपथाको पथानीय िैटर्वक, भौलतक तथा रासायलनक 
र सामान्िक, आलथडक तथा सााँपकृलतक र्वातार्वरणमा िनड सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक 
असरहरुलाई यस र्वा.प्र.मू. अध्ययनको क्रममा िटहचान गरी अध्ययनमा संलग्न टर्वज्ञहरुको अनभुर्व 
तथा सटदभड सामग्रीको िनुरार्वलोकन गरी सलुभ, व्यर्वाहाररक तथा उियकु्त खालका सकारात्मक 
प्रभार्व र्वढोत्तरी र नकारात्मक प्रभार्वहरुको लनयटरण, रोकथाम तथा सधुारका उिायहरु यस 
िरीच्छेदमा समारे्वश गररएको छ। िटहचान गररएका प्रभार्वहरुको, प्रभार्वले असर िाने पथान, 
समयार्वलध, िररमाण र सीमाको आधारमा औन्चत्य मािन गरी त्यसैको आधारमा आर्वश्यक उिायहरु 
सझुार्व गरीएका छ। 

यस आयोिनाको लनमाडण तथा संचालन चरणका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभार्वहरुका िारेमा यस 
प्रलतरे्वदन तयारीको क्रममा अध्ययन गररएको छ िसलाई टर्वपततृ रुिमा तलको खण्डहरुमा उल्लेख 
गररएको छ । 

७.१.  सकारात्मक प्रभार्व  
प्रपताटर्वत आयोिना कायडटर्वयन हुाँदा त्यसले टर्वद्यमान र्वातार्वरणमा िाने सकारात्मक प्रभार्वहरु 
लनबनानसुार छन।् 

७.१.१ लनमाडण/संचालन चरण  

 गणुपतरीय पर्वापथय सेर्वा प्रदान 
यस अपिताल संचालन भए िलछ यस क्षेरका मालनसहरुमा पर्वापथय सेर्वाको िहुाँचमा र्वटृि हनुेछ। 
यस अपितालको संचालन िश्चात लनु्बिनी प्रदेशको दाङ, रोल्िा, प्यठुान, सल्यान न्िल्ला तथा सो 
आसिासका न्िल्लामा िसोिास गने मालनसहरुले गणुपतरीय आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी तथा 
आर्वश्यकता अनसुार एलोप्याथी पर्वापथय सेर्वा िाउने छन। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, उच्च, क्षेरीय र 
दीघडकालीन हनुेछ। 

 आलथडक टक्रयाकलाि तथा व्यािारमा र्वटृि   
आयोिना सञ्चालनले पथानीय िनताको दैलनक आलथडक टक्रयाकलािमा िटृि हनुेछ। आयोिना 
पथलमा पथानीय र्वपत,ु ििार, खाद्यान्न र अटय आधारभतू आर्वश्यकताको माग लनन्श्चत रूिमा 
िढ्छ। आगटतकु, लिरामी र अटय कमडचारीहरूको ठूलो संख्याले अपिताल क्षेर र र्वरिरको आलथडक 
टक्रयाकलाि उल्लेखनीय िटृि गनेछ िसले मालनसहरूलाई अपिताल क्षेर र्वरिर िसाइाँ सनड आकटषडत 
गनेछ। आलथडक गलतटर्वलधले आयोिना पथलमा िसल, सेर्वा, फ्ल्याि/कोठाको संख्यामा र्वटृि गनेछ। 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  75 

यसले पथानीय िनताको आलथडक अर्वपथा सधुानड मद्दत गनेछ। टर्वरामी र आगटतकुको चाि िढेमा 
यातायातका साधनको संख्या िढ्नलेु पथानीयको अथडतटरमा िटृि हनु े लनन्श्चत छ। अपितालका 
लालग अत्यार्वश्यक सामाग्री पथानीय ििारिाि खररद गदाड पथानीय व्यर्वसाय प्रर्वद्र्धन हनुेछ। 
िूणडरुिमा अपिताल सञ्चालनमा आएिलछ पथानीय िनताको दैलनक टक्रयाकलाि तलुनात्मक रूिमा 
िढ्नेछ र सरल रुिमा पर्वापथय सेर्वा िाउनेछन।् यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र 
दीघडकालीन हनुेछ।    

 पथानीयलाई रोिगारीको अर्वसर  
अपिताल संचालन भए िश्चात, अपिताल सञ्चालन गनड र लिरामीलाई पर्वापथय सेर्वा उिलब्ध गराउन 
ठूलो सङ्ख्यामा न्चटकत्सक र अटय कमडचारीको आर्वश्यकता िछड। यसले ठूलो संख्यामा योग्य 
न्चटकत्सकहरुलाई अर्वसरहरू प्रदान गनेछ। अपितालले प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष रूिमा धेरै रोिगारीका 
अर्वसरहरू लसिडना गनेछ। यसले पथानीय पतरमा रोिगारीको अर्वसरको समेत र्वटृि हनुे सबभार्वना 
रहटछ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ। 

 अपिताल क्षरे लभर हररयाली कायम हनुे 
आयोिना क्षेर लभर िगैंचा लनमाडण गरी हररयाली प्रर्विडन गररनेछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, 
पथलगत र दीघडकालीन हनुेछ। 

 अपितालको संपथागत सामान्िक उत्तरदाटयत्र्व र्वहन माफड त पथानीय लाभान्टर्वत 
आयोिनाले पथानीय चासो र आर्वश्यकताको आधारमा पथानीय क्षेरमा टर्वलभन्न सामदुाटयक संघ 
साँपथाहरु माफड त भै िरर आउने अर्वपथामा टर्वज्ञ न्चटकत्सक सटहत पर्वापथय न्शटर्वर संचालन गनेछ 
तथा टर्विद व्यर्वपथािन कायडमा सहयोग ियुाडउने छ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र 
दीघडकालीन हनुेछ। 

७.२ नकारात्मक  प्रभार्व  
७.२.१  लनमाडण चरण 

७.२.१.१ भौलतक प्रभार्व  

Ẇ भ-ूउियोगमा िररर्वतडन  

आयोिना पथलमा भौलतक संरचना लनमाडण गररदा हाल त्यहााँ अर्वन्पथत खलु्ला चौरमा भौलतक संरचना 
लनमाडण गररने हुाँदा िटहला उिलब्ध खलु्ला पथानको मार क्रमश घट्ने छ िसले गदाड त्यहााँको भ-ू
उियोगमा िररर्वतडन हनुेछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र दीघडकालीन हनुेछ। 
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Ẇ िमीन उत्खनन तथा  लिग्रन व्यर्वपथािन  
आयोिनाको भर्वन लनमाडणका लालग िग खटदा सामाटय रुिमा िमीन उत्खनन गनुड िने हटुछ, 
त्यसिाि केही मािो लनन्पकनेछ र अपितालको खलु्ला पथानमा राख्न ुिने हटुछ यसले गदाड अपितालमा 
आउने मालनस तथा सर्वारीसाधनलाई िाधा हनु सक्नछे तथा र्वषाडतको समयमा मािो िग्नाले र्वरिर 
टहलो हनु सक्नेछ। यसरी लनन्पकने मािो त्यही पथानमा िमीनलाई िनुपथाडिना र सबयाउन प्रयोग 
गनड सटकटछ। यसैगरी भर्वन लनमाडण गदाड लनपकने लिग्रन सटह ढंगले समाधान गररएन भने यसले 
अपिताल तथा र्वरिरको क्षेरमा असर गदडछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र अल्िकालीन 
हनुेछ।  

Ẇ लनमाडण सामग्री भण्डारणले हनु ेअसर  
यस आयोिना लनमाडण तथा संचालनका लालग आर्वश्यक सामग्री  भण्डारणका लालग िूर्वडर्वत रुिमै 
प्रपताटर्वत क्षेरमा प्रसपत खाली पथानहरू प्रयोग गररने भएतािलन अपितालको खलु्ला पथान ओगट्न े
र अपिताल संचालनमा िाधा ियुाडउन ेसबभार्वना हटुछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र 
अल्िकालीन हनुेछ।  

Ẇ खानी तथा अटय उत्खननले हनुे असर 

आयोिना लनमाडण तथा संचालनका लालग खानी र्वा उत्खनन क्षेर प्रपतार्व गररएको छैन। प्रपताटर्वत 
आयोिनाका लालग लनमाडण सामग्री पथानीय ििारिाि खररद गररने छ त्यसैले यसिाि प्रभार्व िने 
छैन।  

Ẇ र्वाय ुप्रदूषण  
आयोिन लनमाडणको क्रममा लनमाडण सामग्री ढुर्वानी गदाड आयोिना पथल तथा र्वरिर र्वायकुो 
गणुपतरमा असर िनड सक्छ। यसका साथै अपिताल लभर ट्ाल, मार्वडल राख्न ेक्रममा र्वाय ुप्रदषुण 
हनुे देन्खटछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, पथानीय र अल्िकालीन हनुेछ। 

Ẇ लनमाडण कायडले गदाड हनुे ध्र्वनी प्रदूषण  
आयोिना लनमाडणको क्रममा संचालन हनु ेउिकरण तथा लनमाडण कायडिाि आउने ध्र्वलनले ध्र्वनी 
प्रदूषणको समपया हनुे सबभार्वना रहटछ िसको प्रत्यक्ष प्रभार्व लिरामी, आगटतकु तथा पथानीयहरुलाई 
िने देन्खटछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत र अल्िकालीन हनुेछ। 

Ẇ कामदार तथा काम गने पथान व्यर्वपथािन  
यस आयोिना लनमाडण तथा संचालनका लालग मिदरु व्यर्वपथािन तथा सामग्री भण्डारणका लालग 
प्रपताटर्वत क्षेरमा प्रसपत खाली पथानहरू भएको हनुाले पथानीय िन्पत क्षेरमा असर िने गरी कुन ै
िलन टक्रयाकलाि प्रपतार्व गररने छैन। कामदारलाई आयोिना पथल नन्िकै रहेको खाली िलमनमा 
रान्खने छ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र मध्यकालीन हनुेछ। 
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Ẇ लनमाडण क्षरेिाि लनन्पकने फोहोरको व्यर्वपथािन  
संरचना लनमाडणको क्रममा लनन्पकने टर्वलभन्न टकलसमका फोहर (इट्टाको िुक्रा, िालरु्वा, ढंुगा,रड, 
लसमेटिको िोरा) व्यर्वपथािन हनु नसकेको खण्डमा अपिताल पथल तथा र्वररिरीका पथानमा प्रदूषण 
हनु सक्ने सबभार्वना देन्खटछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत र अल्िकालीन हनुेछ। 

Ẇ उिाड उियोगमा र्वटृि तथा कायड क्षमता  
आयोिना लनमाडण तथा संचालनका लालग आर्वश्यक उिाडको रुिमा लिद्यतु तथा लडिेल, िेट्रोल प्रयोग 
हनु ेभए िलन उिाडको रुिमा पथानीयले प्रयोग गने उिाडमा नकारात्मक असर िदैन। यस आयोिना 
लनमाडण तथा संचालन हुाँदा भौलतक रुिमा पथानीय उिाड उियोगमा र्वटृि तथा कायड क्षमतामा खासै 
प्रभार्व िादैन। 

Ẇ रङ्गरोगन तथा रसायनहरूको प्रयोग 
लनमाडण गलतटर्वलधका क्रममा लिलभन्न प्रकारका रङरोगन तथा रसायनहरू प्रयोग हनुे हटुछ िसको 
कारण मािो तथा िल प्रदूषण गराउन सक्छ। टर्वशेषगरी र्वषाडतको समयमा लनमाडण क्षेरिाि मािो 
िगाएर लाने हनुाले र्वररिररको िलश्रोतमा केही प्रदूषण हनुे सबभार्वना रहटछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, 
लनबन, पथलगत र मध्यकाललन हनुेछ। 

Ẇ मिदरुहरूद्वारा उत्िन्न ठोस फोहोर व्यर्वपथािन 
आयोिना लनमाडणको क्रममा काम गनड आउने कामदारहरुले खलु्ला पथानमा फोहर फाल्ने, 
प्लान्पिकहरु यरतर फ्याल्ने सबभार्वना हटुछ िसले गदाड अपिताल तथा र्वरिरको र्वातार्वरण दटुषत 
हनु सक्दछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र अल्िकाललन हनुेछ। 

७.२.१.२ िैटर्वक प्रभार्व  

Ẇ र्वनपिलतको क्षलत 
यस आयोिना लनमाडण तथा संचालनका लालग र्वन क्षरे प्रयोग नहनु ेर त्यस क्षरेमा कुनै िलन िोि 
टर्वरुर्वा हिाउने कायड गनुड िदैन। त्यसैले यस आयोिना लनमाडण तथा संचालन कायडले र्वन तथा 
र्वनपिलतलाई कुनै असर नहनुे देन्खटछ। 

 

७.२.१.३ सामान्िक आलथडक र सााँपकृलतक क्षरेमा िने प्रभार्व 

Ẇ सार्वडिलनक सटुर्वधामा िढ्ने चाि  
आयोिना लनमाडणको क्रममा त्यहााँ अर्वन्पथत सार्वडिलनक सेर्वा सटुर्वधाका साधनको प्रयोग गने 
मालनसहरुको संख्यामा र्वटृि हनु सक्ने देन्खटछ। खानेिानी, सडक, ििार क्षेरमा चाि िढ्न गई 
पथानीय व्यन्क्तहरू आधारभतू सेर्वा र सटुर्वधािाि र्वन्ञ्चत हनु सक्छन।् यो िाधा सामाटय खालको 
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भएिलन नयााँ टर्वकास र व्यर्वपथािान नभएसबम टर्वशेष गरी आितकालीन अर्वपथामा गबभीर समपया 
िैदा गनड सक्छ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथानीय र मध्यकालीन हनुेछ।  

Ẇ िेशागत पर्वापथ तथा सरुक्षा 
आयोिना लनमाडण गदाड टर्वलभन्न प्रकृलतका औिारहरूको प्रयोगले कामदारहरूलाई चोिििक लाग्न 
सक्छ। धलुोको कारणले श्वास-प्रश्वास र आखााँका रोगहरू लाग्न सक्दछ। ढुर्वानी साधनहरूको 
आर्वतिार्वतले दघुडिना हनुसक्ने, नयााँ व्यन्क्तको आगमनले हनु सक्न ेसामान्िक मलु्य माटयतामा 
प्रभार्व, आकन्पमक दघुडिनाको सबभार्वना आददको कारणले  मिदरुको पर्वापथ तथा सरुक्षामा िलन 
प्रभार्व िनड सक्छ। यो प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत र मध्यकालीन हनुेछ। 

× मिदरु, तलि र िाल श्रमको समपया 
आयोिना लनमाडणको क्रममा कामदारले िाउने तलि लनमाडण व्यर्वसायीले समयमा उिलब्ध 
नगराउनाले र कामदारले िाउने भटदा कम तलि ददएमा लनमाडण व्यर्वसायी र कामदार िीच 
मनमिुाि हनुे गदडछ। यसैगरी आयोिनािाि प्रदान हनुे रोिगारीको अर्वसरिाि राम्रो आबदानी हनुे 
हुाँदा पथानीय िालसटदाहरुले आलथडक प्रभोलनका कारण आफ्ना िाल-िाललकाहरुलाई आयआिडन हनु े
कायडहरुमा संलग्न गराउन सक्ने सबभार्वना रहटछ। फलपर्वरुि िालिाललकाहरु शैन्क्षक अर्वसरिाि 
र्वन्ञ्चत हनु सक्छन।् यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथानीय र मध्यकालीन हनुेछ।     

Ẇ लैंलगक टर्वभेद 
प्रपताटर्वत आयोिनािाि प्राप्त हनुे रोिगारीको अर्वसरमा उल्लेख्य रुिमा मटहलाको सहभालगता हनुेछ। 
मटहला िरुुषको कायड कुशलता तथा भौलतक र्वा अटय कुनै कारण देखाई जयाला दरमा र्वा अर्वसरमा 
टर्वभेद गररन सक्ने सबभार्वना रहटछ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथानीय र अल्िकालीन 
हनुेछ। 

Ẇ टर्विद व्यर्वपथािन   
आयोिना लनमाडणको क्रममा कुनै िलन टर्विदको अर्वपथा िपतै िाढी, आगलागी, भकूबि आदद भएमा 
अपितालमा मालनसहरुको चाि िढ्ने हनुाले व्यर्वपथािनमा चनुौती हनु सक्न े देन्खटछ। प्रभाटर्वत 
मालनसहरुलाई आधारभतू सेर्वा र सटुर्वधा व्यर्वपथा गनड त्यस टकलसमको आितकालीन अर्वपथामा 
गबभीर समपया िैदा हनु सक्छ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ   सरुर्वा रोग संक्रमण  
आयोिना लनमाडणको क्रममा लनमाडण व्यर्वसायी, कमडचारी, मिदरु लगायतका माटछेहरूको 
ओहरदोहरका कारणले पथानीयमा नयााँ टकलसमका रोगहरूको संक्रमण फैलन सक्न ेदेन्खटछ। यो 
िाधा सामाटय खालको भएिलन टर्वशेष गरी आितकालीन अर्वपथामा गबभीर समपया िैदा गनड सक्छ। 
यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ।   
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Ẇ सामान्िक, सााँपकृलतक र धालमडक मूल्य माटयतामा हनुे िररर्वतडन  
आयोिना लनमाडणमा िाटहरिाि कामदारहरू आएको खण्डमा पथानीय मलु्य माटयतामा तथा िरबिरामा 
प्रत्यक्ष र्वा अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभार्व िनड सक्छ। आयोिना क्षेरको अलधकार क्षेरमा यी धालमडक 
र सााँपकृलतक क्षेर निने हनुाले यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथानीय र अल्िकालीन हनुेछ। 

Ẇ सााँपकृलतक सबिदामा असर  
आयोिना लनमाडणको क्रममा त्यहााँको िनसंख्यामा उल्लेख्य रुिमा र्वटृि हनु सक्ने र टर्वलभन्न 
टकलसमका माटछेहरू आउन सक्ने देन्खटछ। फरक धरातलमा आइिगेुका व्यन्क्तहरूलाई पथानीय 
सबिदाको ज्ञान र त्यसको महत्र्वको िानकारी नहनु सक्छन।् यसका कारणले िानी निानी 
सााँपकृलतक सबिदामा व्यर्वपथािनमा िाधा र नकारात्मक असर िगु्न सक्छ। यसैगरी, अपिताल 
लभर रहेको नागको थानमा संरचना लनमाडणको क्रममा  सो ठाउाँमा िानको लालग भक्तिनलाई 
असटुर्वधा हनु सक्दछ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथानीय र अल्िकालीन हनुेछ।  

७.२.२   संचालन चरण  

७.२.२.१ भौलतक/रासायलनक प्रभार्व 

Ẇ र्वाय ुप्रदूषण  
अपिताल संचालन भए िलछ आितकालीन अर्वपथामा िेनेरेिरको प्रयोग गररदा र टर्वरामी ल्याउन े 
सर्वारीसाधनको चािले गदाड धुाँर्वाको सबभार्वना रहे िलन यसले र्वायकुो गणुपतरमा उल्लेखनीय असर 
िाने सबभार्वना कम रहटछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, लनबन, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ ध्र्वनी  प्रदूषण  
आयोिन सञ्चालनको क्रममा टर्वद्यतु किौतीको समयमा िेनेरेिरको प्रयोग गनुडिने हनुाले अपिताल 
तथा र्वरिरका र्वपती क्षेरमा ध्र्वनी प्रदषुण हनु सक्दछ। यस अपितालमा निेाल गणुपतरीय प्राप्त 
िेनेरेिरको  प्रयोग गररनेछ। िेनेरेिरलाई  सरुन्क्षत तररकाले ध्र्वनी सोपने पथानमा राख्ने हनुाले 
ध्र्वनी प्रदूषणको समपया हनुे सबभार्वना कम भए िलन अपिताल लभर तथा िाटहर सर्वारीसाधनको 
आर्वतिार्वत तथा लिरामी िोकेर आउने एबिलेुटसका कारणले ध्र्वनी प्रदूषण हनु सक्नेछ। अन्क्सिन 
लसललटडरको लोलडङ र अनलोलडङको कारणले ध्र्वनी उत्िन्न हनु सक्नेछ। अपिताल सञ्चालनको 
क्रममा भीडभाडका कारण िलन ध्र्वनी प्रदूषण हनु सक्नेछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत 
र दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ िल प्रदूषण  
अपिताल संचालनको क्रममा प्रयोगशालाहरु, अिरेसन लथयिर, X-ray, सरसफाई, शौचालय, 
भाटछाघर, पनानकक्षिाि फोहोरिानी उत्सिडन हनुेछ। यस प्रकारको प्रदटुषत िानी खोला तथा 
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भलूमगत िानीको स्रोतमा लमलसन गएमा सतही तथा भलूमगत िानी प्रदूषण हनुे देन्खटछ। यसको 
प्रभार्व अप्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय  र दीघडकालीन हनुछे।  

Ẇ र्वषाडतको िानीको व्यर्वपथािन  
िषाडतको समयमा िरेको िानीको उन्चत व्यर्वपथािन हनु नसकेको खण्डमा अपिताल तथा 
अपितालको खलु्ला क्षेरमा िानी िबन,े तथा िमेको िानीको कारणले टर्वलभन्न प्रकारको रोगहरु 
फैलने तथा व्यर्वपथािनमा समपया हनु सक्न ेदेन्खटछ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र 
अल्िकालीन हनुेछ। 

Ẇ िमीन मलुनको िानीको तह तथा री-चािडमा असर 
आयोिना पथलमा भौलतक संरचना लनमाडण हदुााँ नयााँ पथानमा टर्वकास हनुछे। यसले लनरटतर रुिमा 
भैरहेको ररचािड कायडमा केही असर िनड सक्छ।अपिताल सञ्चालन िश्चात दैलनक ६८,००० ललिर 
िानीको आर्वश्यकता िने देन्खटछ। यस आयोिनाले खानेिानी संपथानिाि टर्वतररत धारा तथा लडि 
िोररंगिाि दैलनक आर्वश्यक हनुे िानीको आिलूतड गनेछ। लडि िोररंगिाि दैलनक प्रलत सेकेटड ३ 
ललिरको दरले िानी िबि गनड सटकनेछ। यस कायडले भलूमगत िानीको सतहमा केटह ह्रास आउन 
सक्नेछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत, दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ रासायलनक तथा धातिुटय फोहोर 
अपिताल संचालनको क्रममा टर्वलभन्न प्रकारका रासायलनक फोहोर उत्िन्न हनुेछ। टय फोहोरको 
उन्चत व्यर्वपथािन नगरीए त्यसले पथानीय र्वातार्वरण तथा अपितालका कमडचारी र लिरामीमा 
नकारात्मक असर िानड सक्छ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ टर्वटकरणीय उिकरण तथा टर्वटकरणको िोन्खम 
टर्वटकरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG मेलसन र फोिोकेलमकल तरलको िाइप्रोडक्ि हनुेछन।् 
यपतो टर्वटकरणको प्रत्यक्ष सबिकड मा लामो समयसबम रहेमा उक्त व्यन्क्तको पर्वापथयमा समपया 
देखािनड सक्छ। उक्त प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत र दीघडकालीन अर्वलधको हनुेछ। 
 

Ẇ ठोस फोहोर व्यर्वपथािन  
अपिताल संचालनको क्रममा टर्वलभन्न टकलसमका फोहोरहरु उत्सिडन हनुेछ। अपितालिाि उत्सिडन 
हनुे फोहोरहरु साधारण र हानीकारक गरी दईु प्रकारमा र्वगीकरण गनड सटकटछ। साधारण फोहोरमा 
कुटहने र नकुटहने फोहोर िदडछ। त्यपतै हानीकारक फोहोरमा संक्रमणयकु्त फोहोर, धाररलो तथा 
लतखो साधनयकु्त फोहोर, रोगयकु्त फोहोर, औषलधिटय फोहोर, रासायलनक फोहोर, टर्वटकरणयकु्त 
फोहोर र टर्वद्यतुीय उिकरणका फोहोर लनपकटछन।् यस २०० शैया अपिताल संचालनसंगै दैलनक 
३४० के.िी. फोहोर उत्सिडन हनुे अनमुान गररएको छ। यी फोहोरमा िोन्खमयकु्त र िोन्खम 
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रटहत दरैु्व िदडछ। टय फोहोरहरुको उन्चत व्यर्वपथािन हनु नसकेको खण्डमा अपिताल र्वररिरीका 
पथानमा प्रदूषण र रोगहरुको संक्रमण हनु सक्न ेसबभार्वना देन्खटछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, उच्च, 
पथानीय र दीघडकालीन हनुछे। 

Ẇ फोहोर िानीको व्यर्वपथािन  
अपिताल संचालनको क्रममा शौचालय, प्रयोगशालािाि लनपकने फोहर िानीको उन्चत व्यर्वपथािन 
गररएन भने यसले अपिताल तथा अपिताल र्वरिर रहेको िपती क्षेरमा दगुडटध फैलने तथा संक्रमण 
रोगहरु फैलन सक्दछ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ।   

Ẇ ट्राटफक व्यर्वपथािन  
आयोिन पथल र्वपती क्षेर नन्िक रहेको हनुाले आयोिना संचालनको क्रममा आउने यातायातका 
साधनको कारणले ट्राटफक व्यर्वपथािनमा समपया हनु ेसबभार्वना रहटछ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, 
लनबन, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ उिाड उियोगमा र्वटृि   
अपिताल संचालनको क्रममा प्रयोग हनुे आधलुनक उिकरणहरु िपतै Oxygen Plant, X-ray, MRI, 

ECG मेन्शन ले िढी टर्वद्यतु खित गदडछ। अपितालको संचालनसंगै त्यस पथानमा टर्वद्यतु उिाडको 
मागमा र्वटृि हनु िाने हटुछ िसले गदाड नन्िकको टर्वद्यतु प्रालधकरणको टर्वतरण केटरमा चाि िनड 
सक्दछ। यसले नन्िकको िपतीमा टर्वद्यतु आिूलतडको समपया उत्िन्न हनु सक्दछ। यसको प्रभार्व 
अप्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ।   

Ẇ टर्विद िोन्खमिाि िने प्रभार्व 
भकूबिको समयमा अपिताल क्षेरमा प्रभार्व िानड सक्दछ। यसको अलार्वा आगलागीको समपया िलन 
देखा िनड सक्दछ । यो प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत र दीघडकालीन अर्वलधको हनुेछ। 

७.२.२.२ िैटर्वक प्रभार्व  

Ẇ िीर्विटतमुा प्रभार्व  
आयोिना संचालन भए िश्चात उत्सन्िडत फोहोरको उन्चत ब्यिपथािन नभएमा त्यस फोहोरका कारण 
मसुा, कुकुर र काग िपता िीर्वमा सरुर्वा रोग लाग्न सक्ने सबभार्वना रहटछ। यसले लत िीर्वको 
िीर्वनचक्रमा असर िानड सक्दछ र लत सरुर्वा रोग मालनसमा िलन सानड सक्ने सबभार्वना रहटछ। यो 
प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथलगत र दीघडकालीन हनुेछ। 
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७.२.२.३ सामान्िक आलथडक र सााँपकृलतक क्षरेमा िने प्रभार्व 

Ẇ िेशागत पर्वापथय र सरुक्षा  
अपिताल संचालन सगै टर्वलभन्न िेशाका थिैु िनशन्क्तहरु सलग्न हटुछन।् अपितालको कायड गदाड 
िोन्खमयकु्त र्वपतकुो सबिकड मा िलन िनड सक्छन।् यसले प्रत्यक्ष सबिकड मा आउने िनशन्क्तहरुमा 
मिुु, श्रर्वण, छाला र पर्वासप्रपर्वासका पर्वापथय समपयाको िोन्खम हनु सक्दछ। यो प्रभार्व प्रत्यक्ष, 
उच्च, पथलगत र दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ पथानीय धमड संपकृलतमा प्रभार्व 
आयोिना संचालन भए िश्चात फरक फरक क्षेरिाि फरक फरक मूल्य माटयता सटहतका फरक 
प्रर्वलृतका व्यन्क्तहरुको आगमन हनुेछ। यपतो अर्वपथामा लत िाटहररया व्यन्क्तहरुको प्रभार्वमा पथानीय 
धमड, संपकृलत, तथा िरबिरामा मालसने र्वा िररर्वतडन हनुे खतरा हटुछ। यो प्रभार्व अप्रत्यक्ष, मध्यम, 
पथलगत र दीघडकालीन हनुेछ। 

Ẇ सार्वडिलनक सटुर्वधामा िढ्ने चाि  
आयोिना संचालनको क्रममा त्यहााँ अर्वन्पथत सार्वडिलनक सेर्वा सटुर्वधाका साधनको प्रयोग गने 
िनसंख्यामा उल्लेख्य रुिमा र्वटृि हनु सक्न ेदेन्खटछ। खानेिानी, सडक, ििार क्षेरमा चाि िढ्न 
गई पथानीय व्यन्क्तहरू आधारभतू सेर्वा र सटुर्वधािाि र्वन्ञ्चत हनु सक्छन।् यो िाधा सामाटय 
खालको भएिलन नयााँ टर्वकास र व्यर्वपथािान नभएसबम टर्वशेष गरी आितकालीन अर्वपथामा गबभीर 
समपया िैदा गनड सक्छ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ।   

Ẇ टर्विद व्यर्वपथािन  
आयोिना संचालनको क्रममा कुनै िलन टर्विदको अर्वपथा सिृना भएमा अपिताल आउने मालनसहरुको 
चािमा र्वटृि हनुे भएकोले व्यर्वपथािनमा चनुौती हनु सक्ने देन्खटछ। प्रभाटर्वत मालनसलाई आधारभतू 
सेर्वा र सटुर्वधा व्यर्वपथा गनड त्यस टकलसमको आितकालीन अर्वपथामा गबभीर समपया िैदा हनु 
सक्छ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुेछ।  

Ẇ  िनसंख्या र्वटृि, कोलाहल तथा सामान्िक समपया  
आयोिना संचालनको क्रममा त्यहााँ टर्वरामी, टर्वरामीको िररर्वार, व्यर्वासाटयक अर्वसर तथा  
अपितालसाँग सबर्वन्टधत अटय व्यन्क्तका कारणले आयोिना क्षेर र्वररिरी िनसंख्यामा उल्लेख्य रुिमा 
र्वटृि हनु सक्ने देन्खटछ। यसका कारणले पथानीय क्षेरमा लत िनसंख्यालाई आर्वश्यक सेर्वा 
सटुर्वधाको नयााँ टर्वकास र व्यर्वपथािान नभएसबम आटतरटक प्रलतपिधाडले कोलाहलको अर्वपथा र 
सामान्िक समपयाको र्वटृि हनु सक्ने सबभार्वाना रहटछ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र 
दीघडकालीन हनुेछ।  
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Ẇ लैंलगक टर्वभेद   
प्रपताटर्वत आयोिनािाि प्राप्त हनुे रोिगारीको अर्वसरमा उल्लेख्य रुिमा मटहलाको सहभालगता हनुेछ। 
मटहला िरुुषको कायड कुशलता तथा भौलतक र्वा अटय कुनै कारण देखाई तलि दरमा र्वा अर्वसरमा 
टर्वभेद गररन सक्ने सबभार्वना रहटछ। यसको प्रभार्व सरकारी अपितालमा हनु ेसबभार्वना लनबन 
हनुेछ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, लनबन, पथलगत र मध्यकालीन हनुेछ।   

Ẇ सरुर्वा रोग संक्रमण  
आयोिना संचालनको क्रममा आउने अपितालसाँग सबिन्टधत व्यन्क्तहरु, टर्वरामी, टर्वरामी कुरुर्वा र 
टर्वरामी भेिन आउने आफटत, अपितालको कमडचारीका कारणले समेत सरुर्वारोग आउने र फैलन 
सक्न ेसबभार्वना हनु सक्ने देन्खटछ। यो िाधा सामाटय खालको भएिलन टर्वशेष गरी आितकालीन 
अर्वपथामा गबभीर समपया िैदा गनड सक्छ। यसको प्रभार्व प्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन 
हनुेछ।   

Ẇ सााँपकृलतक सबिदामा असर र रै्वमनपयता  
आयोिना संचालनको क्रममा त्यहााँको िनसंख्यामा उल्लेख्य रुिमा र्वटृि हनु सक्ने र टर्वलभन्न 
टकलसमका माटछेहरु आउन सक्ने देन्खटछ। फरक धरातलमा आइिगेुका व्यन्क्तहरुलाई पथानीय 
सबिदाको ज्ञान र त्यसको महत्र्वको िानकारी नहनु सक्छन।् यसका कारणले िानी निानी 
सााँपकृलतक सबिदामा व्यर्वपथािनमा िाधा र नकारात्मक असर िगु्न सक्छ र रै्वमनपयताको अर्वपथा 
सिृना हनुसक्छ। यसको प्रभार्व अप्रत्यक्ष, मध्यम, पथानीय र दीघडकालीन हनुछे।   
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िररच्छेद ८  

8.  अनकूुल प्रभार्व अलधकतम अलभर्वटृि गने तथा प्रलतकूल प्रभार्व टयनु गने 
उिायहरु   

प्रपतार्व कायाडटर्वयनिाि र्वातार्वरणमा िने सकारात्मक प्रभार्व िढाउने उिायहरु र नकारात्मक प्रभार्व 
हिाउन ेउिाय अर्वलबिन गदाड प्रभार्वको औन्चत्य तथा िररमाण हेरी लनरोधात्मक (Preventive), 
सधुारात्मक (Corrective) र क्षलतिूलतड (Compensatory) उिलव्ध गराउने टकलसमले उिायहरु 
सझुाईएको छ। नकारात्मक प्रभार्वहरुलाई सर्वडप्रथम हनु न ैनददन लनरोधात्मक उिायहरु अिनाउन 
सझुार्व गररएको भने हिाउन नसटकने खालको प्रभार्वहरुलाई सधुारात्मक उिायहरु र लनन्श्चत रुिमा 
आउन ेर असर िाने प्रभार्वहरुलाई क्षलतिलूतड प्रदान गने व्यर्वपथा गरी यस र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन 
प्रलतरे्वदनमा उल्लेख गररने छ।  

८.१  सकारात्मक प्रभार्व िढोत्तरीका उिायहरु  

 गणुपतरीय पर्वापथय सेर्वा प्रदान 
अपिताल संचालन भए िलछ यस क्षेरका मालनसहरुमा पर्वापथय सेर्वा िहचुमा र्वटृि हनुेछ। यस 
अपितालको संचालन िश्चात यस लनु्बिनी प्रदेशको दाङ, रोल्िा, प्यठुान, सल्यान न्िल्ला तथा सो 
आसिासका न्िल्लामा िसोिास गने मालनसहरुलाई गणुपतरीय पर्वापथय सेर्वा प्रदान 
गररनेछ।अपितालले पथानीयलाई सहलुलयत रुिमा उिचारको व्यर्वपथा गनेछ । 

 आलथडक टक्रयाकलाि तथा व्यािारमा र्वटृि   
आयोिना सञ्चालनले पथानीय िनताको दैलनक आलथडक टक्रयाकलािमा िटृि हनुेछ। आयोिना 
पथलमा पथानीय र्वपत,ु ििार, खाद्यान्न र अटय आधारभतू आर्वश्यकताको माग अनसुार आिूलतड गनड 
पथानीय सरोकारर्वाला संग समटर्वय गररनेछ। आयोिना पथल र्वरिर व्यर्वन्पथत तररकाले िसल, 
सेर्वा, फ्ल्याि/कोठाको संख्यामा र्वटृि गनड सरोकारर्वालासंग समटर्वय गररनेछ। टर्वरामी र 
आगटतकुको चाि िढेमा सर्वारीसाधनको संख्या िढ्नाले पथानीयको अथडतटरमा िटृि हनु े लनन्श्चत 
छ। अपितालका लालग अत्यार्वश्यक सामाग्री पथानीय ििारिाि खररद गदाड पथानीय व्यर्वसाय 
प्रर्वधडन हनुेछ। अपिताल िूणड रुिमा सञ्चालनमा आएिलछ पथानीय िनताको दैलनक टक्रयाकलाि 
तलुनात्मक रूिमा िढ्नेछ र सरल रुिमा पर्वपथ सेर्वा िाउनेछन।्  

 रोिगारीको अर्वसर  

अपिताल संचालनको क्रममा आर्वश्यक कमडचारी तथा अटय कायडका लालग आर्वश्यक कमडचारी 
अपथायी रुिमा करार सेर्वामा पथानीय िनतालाई प्राथलमकता ददइनेछ।  
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 अपिताल क्षरे लभर हररयाली कायम गने 
अपिताल क्षेर लभर िगैंचा लनमाडण गरी हररयाली प्रर्विडन गररनेछ। अपिताल र्वरिर रहेका खलु्ला 
पथानमा र्वकृ्षारोिण गनड आयोिनाको िाटषडक कायडमा व्यर्वपथा गररनेछ। 

 अपितालको साँपथागत सामान्िक उत्तरदाटयत्र्व र्वहन माफड त पथानीय लाभान्टर्वत 
अपितालले पथानीय क्षेरमा टर्वलभन्न सामदुाटयक संघ साँपथाहरु माफड त भै िरर आउने अर्वपथामा टर्वज्ञ 
न्चटकत्सक सटहत पर्वापथय न्शटर्वर संचालन गररनछे तथा टर्विद व्यर्वपथािन कायडमा सहयोग 
ियुाडउनेछ।  

८.२ नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरणका उिायहरु  

८.२.१ लनमाडण चरण  

८.२.१.१ भौलतक/रासायलनक प्रभार्व  

Ẇ भ-ूउियोगमा िररर्वतडन  

भौलतक संरचना लनमाडण अपिताल क्षेर लभरको खलु्ला पथानमा गररने हुाँदा उल्लेख्य असर नहनुे। 

Ẇ िमीन उत्खनन तथा लिग्रन व्यर्वपथािन  
आयोिना लनमाडणको क्रममा िग खटदा लनपकेको मािोलाई अपिताल क्षरे लभर रहेको खाली 
िलमनमा िनुपथाडिना र सबयाउन प्रयोग गररनेछ र िढी भएको मािो टर्वक्री टर्वतरण गररनेछ। अटय 
लनमाडणिटय फोहरलाई उन्चत व्यर्वपथािन गररनेछ।   

Ẇ लनमाडण सामग्री भण्डारणले हनु ेअसर  
यस आयोिना लनमाडण तथा संचालनका लालग िानीले नलिग्रने लनमाडण सामग्री अपिताल क्षेर लभर 
रहेको संरचना लनमाडण हनुे क्षेर नन्िकै रहेको खलु्ला पथानमा रान्खनेछ भने िानीले लिग्रने लनमाडण 
सामग्री लनमाडण पथल नन्िकै िहरा िनाई रान्खनेछ। खलु्ला पथानमा रान्खएको लनमाडण सामग्रीलाई     
अपथाई घेरिार गररने छ। 

Ẇ र्वाय ुप्रदूषण  
ढुर्वानी साधनहरुमा लनमाडण सामग्री लोड गररसकेिलछ अलनर्वायड रुिमा लरिालले ढाकेर आयोिना 
पथल सबम ढुर्वानी गररनेछ। धलुो उत्सिडन कम गनडको लालग लनमाडण क्षेरमा आर्वश्यकता अनसुार 

िानी  छटकड न े व्यर्वपथा गररने छ।  

Ẇ लनमाडण कायडले गदाड हनुे ध्र्वनी प्रदूषण  
आयोिन पथल हाल संचालनमा रहेको अपिताल िररसर लभर रहेको हनुाले आयोिना लनमाडणको 
क्रममा संचालन हनुे उिकरण तथा लनमाडण कायडिाि आउने ध्र्वलनले र्वररिरी ध्र्वलन प्रदूषण हनु े
सबभार्वना रहटछ। यसका लालग आयोिना क्षेरमा संचालन हनु ेसर्वारी साधन तथा उिकरणको 
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प्रयोग ध्र्वलनको राटिय मािदण्ड अनरुुिको हनु ेव्यर्वपथा गररनेछ। रातीको समयमा लनमाडण कायड 
गररने छैन।  

Ẇ कामदार तथा काम गने पथानको व्यर्वपथािन  

अपिताल क्षेर लभर रहेको खाली पथानमा अपितालमा आउने लिरामी तथा आगटतकुहरु तथा 
नन्िकै रहेको िपती क्षेरमा कुनै िलन असर तथा िाधा नहनुे टकलसमले मिदरुहरुलाई िपनको लालग 
श्रम न्शटर्वर िनाइनेछ र लनमाडण समाग्री रान्खने छ। कामदार िपने पथानमा लििलुी र िानीको 
व्यर्वपथा गररनेछ र श्रम न्शटर्वर नन्िकै शौचालयको व्यर्वपथा गररनेछ। फोहोर फाल्नको लालग 
डपिलिनको व्यर्वपथा गररनेछ। श्रम न्शटर्वर र्वरिर सरसफाई गररनेछ।       

Ẇ लनमाडण क्षरे तथा कामदार न्शटर्वरिाि लनन्पकन ेफोहोरको व्यर्वपथािन  
अपितालको संरचना लनमाडण तथा कामदार न्शटर्वरिाि लनन्पकन े टर्वलभन्न टकलसमका फोहरहरूलाई 
फोहरको प्रकृलत अनसुार िैटर्वक फोहरलाई मलको रुिमा िररर्वतडन गररने छ र िनुचक्रीय फोहर 
संकलन गरी प्रयोग गनड लमल्ने फोहरलाई िनु प्रयोग गररने छ र िनु प्रयोग गनड नलमल्ने फोहरलाई 
संकलन गरी पथानीय तहले व्यर्वपथा गरेको पथानमा ललगनेछ। लनमाडणिटय फोहरलाई सकेसबम 
खाल्डा खलु्डी  िनुड र िमीन समथर गनड प्रयोग गररनेछ। 

Ẇ उिाड उियोगमा र्वटृि  
आयोिना लनमाडणको क्रममा लििलुी तथा लडिेल/िेट्रोलको प्रयोग गररने छ िसले गदाड पथानीयले 
प्रयोग गने उिाडमा नकारात्मक असर िदैन।  

Ẇ रङ्गरोगन तथा रसायनहरूको प्रयोग 
आयोिना लनमाडणको क्रममा प्रयोग हनु ेरंग, रसायन, तेल, लग्रि तथा अबल आदद चहुार्वि भएमा 
चहुार्वि भएका िपत ुर्वातार्वरणमा लमलसन नददन भण्डारण गररएको पथानमा आकन्पमक संकलन गनड 
लमल्न ेखाडल आदद लनमाडण गररने छ िसलाई िछी सरुन्क्षत व्यर्वपथािन गररन ेछ। यपता िपत ु
चलाउदा आर्वश्यक सरुक्षा सािधानी अिनाइने छ। 

८.२.१.२ िैटर्वक प्रभार्व  

Ẇ र्वन क्षरेको टर्वनाश 
यस आयोिना लनमाडण क्षेरमा र्वन क्षेर नरहेको र अपितालको संरचना लनमाडण गदाड कुनै िलन रुख 
लिरुर्वाहरु किान गनुड िने छैन। आयोिना लनमाडणका क्रममा खाली रहेका ठाउाँमा पथानीय िातका 
र्वोिटर्वरुर्वाहरू लगाइनेछ।   
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८.२.१.३ सामान्िक आलथडक र सााँपकृलतक क्षरेमा िने प्रभार्व 

Ẇ सार्वडिलनक सटुर्वधामा िढ्ने चाि  
आयोिना लनमाडणको क्रममा त्यहााँ अर्वन्पथत सार्वडिलनक सेर्वा सटुर्वधाका साधनको प्रयोग गने 
िनसंख्यामा केटह र्वटृि हनु सक्ने देन्खटछ। यसको समाधानका लालग लनमाडण व्यर्वसायीले आफ्ना 
कामदारलाइ चाटहने आर्वश्यक सामाग्री क्याबिमा नै व्यर्वपथा गररने छ। 

Ẇ िेशागत पर्वापथयमा  र सरुक्षा  

आयोिना लनमाडण गदाड टर्वलभन्न प्रकृलतका औिारहरूको प्रयोगले कामदारहरूलाई चोिििक लाग्न,े 
टर्वमारी िने हुाँदा कामदारलाई व्यन्क्तगत सरुक्षाका साधनहरूको प्रयोग गराउने, आयोिना पथलमा 
प्राथलमक उिचारको व्यर्वपथा गररने छ र सामाटय टकलसमका औषलधहरू काम हनु ेपथानमा रान्खन े
छ। ठूला समपया िरेमा यथासक्य चाडै अपिताल ललगने व्यर्वपथा गररन ेछ। कामदारहरुलाई 
कामको प्रकृलतअनसुार मापक, हेल्मेि, सेफ्िी िेल्ि, ग्लोभस, सेलनिाइिरको व्यर्वपथा गररनेछ।   

Ẇ सामान्िक रै्वमनपयता 
लनमाडणका क्रममा आयोिना क्षेरभटदा िाटहरिाि आउने कामदार र पथानीय समदुाय िीचमा टर्वर्वाद 
उत्िन्न हनु सक्ने भएकोले आयोिना क्षेरमा नै उनीहरूको िासको व्यर्वपथा गररन ेछ। मिदरु 
तथा कमडचारीलाई आर्वश्यकता अनसुार ताललम तथा प्रन्शक्षणको व्यर्वपथा हनु ेछ र आकन्पमक 
अर्वपथामा आर्वश्यकता अनसुार पथानीय सरुक्षा लनकायसाँग सहयोगका लालग समटर्वय गररने छ। 

Ẇ मिदरु, तलि र िाल श्रमको समपया    
मिदरुहरु लिच कुनै िलन प्रकारको टर्वभेद गररने छैन, मिदरुहरुलाई समयमा तलि उिलब्ध 
गररनेछ। िाल मिदरुी लनयटरण गनडका लालग सोह्र र्वषड मलुनका िालिाललकालाई आयोिनाको 
टक्रयाकलािहरुमा संलग्न गराउन लनषेध गररने छ। आयोिनाको कुनै िलन कायडमा कुन ै िलन 
टकलसमको िाल श्रम प्रयोग प्रलतिन्टधत गररनेछ। 

Ẇ लैंलगक टर्वभेद 
आयोिनामा काम गनड आउने िरुुष तथा मटहला कामदारका लिचमा भेदभार्व गररने छैन तथा समान 
कामको समान जयाला प्रदान गररनेछ। कायडपथलमा मटहला मालथ हनु सक्ने शारररक तथा यौनिटय 
टहंसालाई दरुत्शाहन गररने तथा यपतो गने मालथ काननुी कारर्वाही गररने छ। प्रपतार्वकको तफड िाि 
यसको लनयलमत अनगुमनको व्यर्वपथा हनुेछ। िरुुष कामदारहरुलाई उनीहरुका मटहला 
समकक्षीहरुको सबमान गने लनदेशन ददइनेछ। 

Ẇ   टर्विद व्यर्वपथािन   
भकूबि, आगलागी िपता टर्विद व्यर्वपथािनका लालग अपितालको खलु्ला क्षेर प्रयोग गररने छ, र 
आर्वश्यक सामग्रीको भण्डारण गररने छ र टर्विद व्यर्वपथािन सबिन्टध ताललम तथा प्रन्शक्षणको 
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व्यर्वपथा गररने छ। आयोिना लनमाडण तथा संचालन अर्वलधमा सरुक्षा व्यर्वपथा लनरटतर गररने छ र 
पथानीय लनकायसाँग समटर्वय गरी कायड गररन ेछ। 

Ẇ  सरुर्वा रोग संक्रमण  

आयोिना लनमाडणको क्रममा आउने लनमाडण व्यर्वसायी, कमडचारी, मिदरुहरूलाई आर्वश्यक पर्वापथय 
मािदण्ड िरुा गरेर मारै कायडपथलमा आउने व्यर्वपथा गररने छ। असबर्वन्टधत तथा अनार्वश्यक 
व्यन्क्तहरूलाई आयोिना क्षेरमा प्ररे्वश गनड ददइने छैन। 

८.२.१ संचालन चरण  

८.२.१.१ भौलतक/रसायलनक प्रभार्व  

Ẇ र्वाय ुप्रदूषण  
आयोिन सञ्चालनमा क्रममा सर्वारी साधनले गनड सक्ने र्वाय ुप्रदूषणलाई लनयटरण गनड सर्वारी प्रदूषण 
मािदण्ड िरुा गरेको सर्वारी मार अपिताल हात लभर प्ररे्वश ददइनेछ। निेाल गणुपतर मािदण्ड 
अनरुुिको िेनेरेिर प्रयोग गररनेछ। िेनेरेिरिाि उत्सिडन भएको धरु्वााँलाई समय समयमा मािन 
गरी मािदण्ड िरीक्षण गररनेछ। आयोिना क्षेर लभर अव्यर्वन्पथत फोहोर िाल्ने कामलाई लनरुत्साटहत 
गररनेछ। 

Ẇ ध्र्वनी  प्रदूषण  
अपिताल हाता लभर ध्र्वनी प्रदूषण गने सर्वारी साधन, लाउड न्पिकर िपता उिकरण संचालनमा 
रोक लगाइनेछ। अपितालले प्रयोग गने िेनेरेिरलाई ध्र्वनी लनयटरण गने कक्षमा राखेर संचालन 
गररनेछ। अपितालमा रहेका सिै उिकरणहरू नेिाल सरकारले ददशालनदेश गरेको ध्र्वलन पतर 
अनसुारको हनुेछ। सञ्चालनको चरणमा टर्वद्यतु आिलूतड िटद हदुा प्रयोग हनु े िेनेिरिाि लनपकन े
ध्र्वनी प्रदषुणलाई कम गनड सो उिकरणलाई इटक्याप्सलेुशन गरी टयूनीकरण गररनेछ। यी क्षेरहरूमा 
काम गने कामदारहरूलाई मफ/इयरप्लगको सरुक्षात्मक उिायहरू उिलब्ध गराइनेछ। टर्वशेष 
गरी लिरामीको संरे्वदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अपिताल क्षेर र र्वरिर हनडको प्रयोगलाई कडाइका 
साथ लनषेध गररनेछ। ट्राटफक आर्वागमन र सर्वारी साधन िाटकड ङको व्यर्वपथािन गनड उियकु्त 
िाटकड ङ क्षेरको प्रपतार्व गररएको छ। अपितालमा ियाडप्त ग्रीनिेल्िको व्यर्वपथा गररनेछ, यसले  
सर्वारीसाधनको आर्वतिार्वतिाि उत्िन्न हनु ेआर्वािलाई कम गनेछ। फोमको प्रयोग गरी अन्क्सिन 
लसललटडर र प्रशोधन इकाईको लोलडङ र अनलोलडङको आर्वािलाई कम गररनेछ। िेनेरेिर तथा 
अटय उिकरण आददको आर्वलधक ममडतसबभारिाि ध्र्वलन प्रदूषणलाई रोटकनेछ। भीडभाडिाि िच्न 
सामाटय अर्वपथामा िाहेक एक िना केयरिेकर/आगटतकुलाई मार लिरामी भेट्न अनमुलत ददइनेछ। 

 

 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  89 

Ẇ िल प्रदूषण  
अपिताल संचालनको क्रममा लनन्पकएको फोहोर िानी नगरिाललकाले व्यर्वपथा गरेको ढलमा लिसिडन 
गररनेछ। 

Ẇ र्वषाडतको िानीको व्यर्वपथािन 
आयोिना क्षेरमा र्वषाडतको िानी व्यर्वपथािन गनड आर्वश्यक नालाको व्यर्वपथा गररनेछ।  

Ẇ िमीन मलुनको िानीको सतह तथा री-चािडमा असर 
आयोिनाका लालग आर्वश्यक हनुे िानी खानेिानी संपथानले टर्वतररत गरेको धारा र अपिताल लभर 
रहेको लडि िोररंग माफड त आिूलतड गनेछ। यस आयोिनामा िमीन मलुनको िानीलाई अलत आर्वश्यक 
समयमा िाहेक प्रयोगमा ल्याइने छैन। िमीन मलुनको िानीको सतह िढाउन िषाडतको िानीलाई 
इनार माफड त री-चािड गररनेछ। 

Ẇ रङ्ग, रसायन, तेल आददको चहुार्विको असर 
आयोिना संचालनको क्रममा प्रयोग हनु ेरसायन, तेल आदद चहुार्वि भएमा चहुार्वि भएका िपत ु
पथानीय र्वातार्वरणमा लमलसन नददन भण्डारण गररएको पथानमा आकन्पमक संकलन गनड लमल्न े
खाडल आदद लनमाडण गररने छ िसलाई िछी सरुन्क्षत व्यर्वपथािन गररने छ। यपता िपत ुचलाउदा 
आर्वश्यक सरुक्षा सािधानी अिनाइने छ। रसायन चहुार्वि हनु ्नददन समय समयमा सिुरररे्वक्षण 
गररनेछ। 

Ẇ टर्वटकरणीय उिकरणिाि टर्वटकरणको िोन्खम 
टर्वटकरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG मेलसन र फोिोकेलमकल तरलको सबिकड  रहन े
कमडचारीलाई टर्वटकरण शरीरमा िना नददन उन्चत िोसाकको ब्यिपथा गररनेछ। टर्वटकरणीय 
उिकरणलाई समय समयमा िाच गरी टर्वटकरण चहुार्वि हनुिाि रोटकनेछ। टर्वटकरणीय उिकरणलाई 
टर्वशेष कक्ष र कम मालनस आर्वतिार्वत हनुे पथानमा िडान गररनेछ। टर्वटकरण फोहर स्रोतिाि 
छुटै्ट संकलन गररनेछ। 

Ẇ अपितालिटय फोहोर व्यर्वपथािन योिना  
आयोिना संचालनको क्रममा लनन्पकने टर्वलभन्न टकलसमका फोहोरहरुलाई फोहोरमैला व्यर्वपथािन ऐन 
(२०६८) ले तोटकएको मािदण्डमा अनरुुि फोहोरको प्रशोधन र व्यर्वपथािन गररनेछ। उन्चत 
फोहोर व्यर्वपथािनको लालग लनबन आधारभतू चरणहरूलाई आर्वश्यक अनसुरण गररनेछ:  

V फोहोर टयूनीकरण 
V फोहोर टर्वभािन 
V फोहोर संकलन र भण्डारण 
V फोहोर ढुर्वानी 
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V फोहोर प्रशोधन र व्यर्वपथािन 

 फोहोर व्यर्वपथािन योिना 
यस व्यर्वपथािन योिनाले फोहोर लनयटरण र त्यसका प्रलतकूल प्रभार्वहरूलाई टयूनीकरण गनड मदत 
गनेछ। यस व्यर्वपथािन योिनाले पर्वापथय हेरचाह सबिन्टधत प्रणाली र सञ्चालन गनड  लनदेशन 
ददनेछ। यस प्रणालीले लिरामी, कमडचारी र आम िनतामा हनु सक्ने र्वातार्वरणीय र पर्वापथय 
िोन्खमहरू हिाउनेछ; यी प्रयासहरूमा ियडरे्वक्षण र कमडचारीहरूको सिै तहहरूमा व्यन्क्तगत 
न्िबमेर्वारीहरू सञ्चार गररनेछ। यस अपितालको फोहोर व्यर्वपथािन योिना लनबनमा  गलतटर्वलधहरू 
समारे्वश हनुेछ र योिना टर्वकास गदाड लनबन प्रटक्रयाहरूलाई ध्यानमा रान्खनेछ। 

Å पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोर व्यर्वपथािन योिनाको मपयौदा तयार र्वा िररमािडन गनुड अन्घ 
अपिताल लभरको हालको फोहोर व्यर्वपथािन प्रणालीको समीक्षा र मूल्याङ्कन गररनेछ टय 
मदु्दाहरूलाई सबिोधन गररनेछ: 
ü कहााँ फोहोर उत्िादन हटुछ 
ü कपता प्रकारका फोहोरहरू उत्िादन भइरहेका छन ्
ü फोहोरको र्वगीकरण कसरी भइरहेको छ 
ü फोहोर कसरी छुट्ाइएको छ 
ü कसरी र कहााँ फोहोर सङ्कलन, भण्डारण र ढुर्वानी गररटछ 
ü फोहोर कसरी प्रशोधन र टर्वसिडन गररटछ 
ü हालको फोहोर व्यर्वपथािन प्रटक्रयाको लागत प्रभार्वकाररता 
ü फोहोर व्यर्वपथािन गने कमडचारीको व्यन्क्तगत सरुक्षा 
Å अपितालको टर्वद्यमान र भटर्वष्यका आर्वश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर योिना िनाइनेछ। 

योिनाले हालको फोहोरको प्रर्वाहलाई सही र प्रभार्वकारी रूिमा व्यर्वपथािन गनड सक्ने गरी 
ध्यान ददइनेछ। 

Å योिना कसरी कायाडटर्वयन गने भन्न ेिारे टर्वपततृ प्रन्शक्षण र अलभमखुीकरण र प्रत्येक कमडचारीले 
आफ्नो व्यन्क्तगत भलूमका र न्िबमेर्वारी थाहा िाउनेछन।् 

Å योिनाको कायाडटर्वयन र अनगुमन र मूल्याङ्कन िोलीको लसफाररसको आधारमा लनयलमत रूिमा 
समीक्षा र अद्यार्वलधक गररनेछ। 

ü यस अपितालको फोहोर व्यर्वपथािन सलमलत (HCWMC) िनाइने छ 

लनबन सदपयहरू रहने गरी सलमलत गठन गनेछ: 

V अपितालका प्रमखु/लनदेशक 
V टर्वभाग प्रमखुहरू 
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V मेट्रोन 
V फोहोर व्यर्वपथािन अलधकारी 
V सहयोगी कमडचारी (पर्वीिर) िाि प्रलतलनलध 

HCWMC को कायडहरू लनबनानसुार हनुेछन:् 

• पर्वापथय र र्वातार्वरण संरक्षणको मखु्य लक्ष्यका साथ उन्चत पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोर 
व्यर्वपथािनको लालग अपितालको प्रलतिितालाई औिचाररक रूिमा एक रणनीलत घोषणा गने। 

• आधारभतू तथयाङ्कहरू पथािना गररनेछ र पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोर व्यर्वपथािन योिना टर्वकास  
गररनेछ, िसमा फोहोर उत्िादनदेन्ख फोहोर प्रशोधन र अन्टतम टर्वसिडन सबमको फोहोर 
व्यर्वपथािनमा ताललम र ललन्खत ददशालनदेशहरू समारे्वश गने। 

• पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोर व्यर्वपथािन योिना लागू गररनेछ र र्वाटषडक आधारमा योिना र 
ददशालनदेशहरूको समीक्षा र अद्यार्वलधक गने। 

• पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोर व्यर्वपथािन योिनाको कायाडटर्वयनको लालग ियाडप्त टर्वत्तीय र मानर्व 
संसाधन सलुनन्श्चत गने।सलमलतका प्रत्येक सदपयलाई न्िबमेर्वारी गने। 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

न्चर 8-1: इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििलको फोहोर व्यर्वपथािन योिना 
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 पर्वापथय सेर्वािटय फोहोरको र्वगीकरण 
अपिताल संचालनको क्रममा उत्सन्िडत गैर-िोन्खम HCW लाई अटय प्रकारका HCW साँग लमसाइन े
छैन। त्यसै गरी गैर-िोन्खम HCW लाई लनबन प्रकारले टर्वभान्ित गररनेछ: 

V कुटहन े
V नकुटहन े

पर्वापथय सेर्वा िटय फोहोरहरूलाई कन्बतमा छ र्वगडहरूमा टर्वभान्ित गररनेछ िसलाई तल उल्लेख 
गररएको छ: 

V प्याथोलन्िकल फोहोर 
V संक्रामक फोहोर 
V लतखो र धाररलो फोहोर 
V औषलधिटय फोहोर 
V टर्वधतुीय फोहोर 
V अटय खतरनाक फोहोरहरू 

क) उत्िादन तथा र्वगीकरण 
V पर्वापथय संपथाका र्वाडड/यलुनिहरूमा फोहोरमैला स्रोतमा न ैछुट्ाई तोटकएको कटिेनरमा 

िबमा गररनेछ र सोको िानकारी सेर्वाग्राही र कुरुर्वालाई ददइनेछ। 
V National Health Care Waste Management Standards and Operating Procedures-2020 ले 

तोकेको मािदण्ड िमोन्िम फोहोरको र्वगीकरण गनड टर्वलभन्न रंगका िान्ल्िन र्वा लिनहरूको 
उन्चत प्रयोग सटहतको व्यर्वपथािन गररनेछ।  

Health care Waste 
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ble 
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Sharp 
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Cytotoxic 

waste 
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Radioactive 
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V फोहोर व्यर्वपथािन प्रयोग हनुे लिन/िान्ल्िनहरूमा देहाय िमोन्िम रंग कोलडङ्ग मािदण्ड 
लाग ुगररनेछ।   
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ताललका 8-1: फोहोर लेर्वाललंग गने सूचक न्चटहहरु 

फोहोर 
र्वगीकरण  

प्रतीक र लेिललङ कटिेनरको 
रङ कोड 

फोहोरको उदाहरणहरू 

िोन्खमरटहत 
पर्वापथय 
िटय फोहोर 
(Non-risk 

HCW) 

 

कुटहने फोहोर  

  

हररयो खेर गएका खानेकुरा, िगैंचाका फलफूलका 
िोक्रा फूलहरू इत्यादद 

नकुटहने फोहोर  

 

लनलो नकुटहने , िसलाई िनु: प्रयोग गनड सटकटछ: 
प्लान्पिकका िोतल, क्यान, धात,ु लगलास, 

प्लान्पिक, कागि, रिर आदद। 

 

 

 

 

 

िोन्खमयकु्त 
पर्वापथय 
िटय फोहोर 

(Risk 

HCW) 
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Danger! Pathological 
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रातो मानर्व शरीरका अंगहरू, अंगहरू, मानर्व 
तटतहुरू, हिाइएका अंगहरू, काटिएका 
अंगहरू र हड्डी आदद। 

Sharp Waste 

 
Danger!  Contaminated 

sharps 

रातो सईु, लसररटिहरू, लनन्श्चत सईुहरू, 

पक्यालिेलहरू, ब्लेडहरू, लगलास, इत्यादद 
िसले िङ्चर र काट्न सक्छ। 

Infectious Waste 

 
 

 

 

रातो  किास, डे्रलसङ सामग्री, फोहोर प्लापिर, 

ललनेन, िेड, पर्वाि, िञ्जा, सईु लिनाको लसररटि, 

पिाइक लिना इटफ्यिुन उिकरण, ब्याटडेि, 

रगतिाि दूटषत अटय सामग्रीहरू, 

डायलाइलसस उिकरणहरू, एचआईभी 
संक्रलमत लिरामीको रगत, भाइरल, 
हेिािाइटिस, क्षयरोग, एट्याक्स, रेलिििाि 
संक्रलमत लिरामीिाि श्वासप्रश्वासको स्रार्व। 
माइक्रोिायोलोन्िकल कल्चरहरूिाि उत्िन्न 
हनु े फोहोर, प्रयोगशालाको फोहोर, िपतै 
क्षयरोग प्रयोगशालाहरूको थकु कल्चरहरू, 
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अत्यालधक केन्टरत माइक्रोिायोलोन्िकल 
कल्चरहरू 

Pharmaceuticals waste 

(औषलधिटय फोहोर) 
रातो प्रयोग नगररएका र बयाद सटकएका 

औषलधहरू, िोन्खएको र संक्रलमत औषलध, 
भ्यान्क्सन, िोत्तल, भायल र िक्सा 

Cytotoxic Waste 

 
 

रातो एन्टि-लनयोप्लान्पिक प्रभार्व भएको फोहोर 
िपतै: अल्काइलेिेड िदाथड, एटिी 
मेिािोलाइट्स, एन्टििायोटिक्स, प्लाटि 
एल्कालोइड्स, हमोन आदद। क्याटसर 
थेरािीको लालग प्रयोग गररने रासायन। 

 

 

 

 

 

 

Chemical Waste 

 
Danger! To be discarded 

by authorized staff only 

िहेंलो ब्याट्री, प्रसेराइजड कटिेनर, अगाडलनक र 
अकािडलनक रसायनहरू िपता भारी 
धातहुरूको उच्च सामग्री भएको फोहोर 

 Radioactive Waste 

 
 

Danger! Radioactive 

Waste 

कालो यस प्रकारको फोहोरमा शरीरको तटत ु र 
तरल िदाथडको इन-लभट्रो टर्वश्लषेणिाि उत्िन्न 
हनु े कोिाल्ि, िेक्नेटियम, आयोलडन, 

इररलडयम िपता रेलडयोटयकु्लाइडहरूिाि 
दूटषत ठोस, तरल र ग्यासयकु्त फोहोर, इन-
लभभो शरीर अंग इमेन्िङ र टु्मर 
पथानीयकरण समारे्वश हटुछ। 

 

V फोहोर र्वगीकरण, सङ्कलन तथा भण्डारणमा प्रयोग हनुे हरेक लिन/िान्ल्िन (औषलध उिचार 
ट्रलीमा प्रयोग हनुे समेत) मा तन्पर्वर तथा टर्वर्वरण सटहतको लेिललङ्ग गररनेछ।  

V संक्रलमत सईु नष्ट उिकरण (Needle Cutter र्वा Needle destroyer) को प्रार्वधान हनुेछ।  
V अपितालमा फोहोर राख्न छुिा छुटै्ट ट्रली र अलतररक्त कटिेनर रान्खनेछ। िोन्खम रटहत 

फोहोर राख्न ेट्रली दााँया र िोन्खम यकु्त फोहोर राख्न ेट्रली िााँया रान्खने छ।   
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ख) फोहोर सङ्कलन  
V साधारण, संक्रलमत, धाररलो, औषलधिटय तथा साइिोिोन्क्सक, रासायलनक र रेलडयोधमी 

िपता फोहोरलाई छुट्टा छुटै्ट भण्डारण गररनेछ।  
V हार्वा र प्रकाश राम्ररी आउने छुटै्ट कोठा/पथानको व्यर्वपथा गरी संक्रलमत फोहोरलाई गमी 

मौसममा २४ घण्िा र िाडो मौसममा ४८ घण्िा लभर लिसिडन गने व्यर्वपथा गररनेछ।  
V फोहोरलाई हरेको ददन सङ्कलन गरी िाटहरलाने व्यर्वपथा गररने छ।   
V फोहोर सङ्कलन गनडको लालग लभटदालभटदै रङ्गको लिन/िान्ल्िन प्रयोग गररने छ।   

 

ग) फोहोर ढुर्वानी 
पर्वापथय िटय फोहोर सङ्कलन र ढुर्वानी प्रभार्वकारी िनाउन, फोहोरलाई उत्सिडनदेन्ख प्रशोधन र्वा 
व्यर्वपथािन नहटुिेल सबमका लालग टर्वशेष फोहोर व्यर्वपथािन लडिाइन गररनेछ। 

V ििसबम फोहोरहरूको उत्िादन लिटदकुो लेिल गररदैन ति सबम कुनै िलन फोहोरका 
झोलाहरू हिाइने छैन। 

V झोला र्वा कटिेनरहरू िररर्वतडन गदाड उपतै प्रकारका नयााँ कटिेनरहरू रान्खनछे। 

V हरेक र्वाडडमा फोहोरको र्वगीकरण कलर कोडीङ्ग अनसुार गररनेछ र तत्िश्चात फोहोर राख्ने 
डपिलिन अनसुार लेिललङ्ग गररने छ।  

V फोहोर सङ्कलन िश्चात सामाटय र िोन्खमयकु्त फोहोर छुिा छुटै्ट ट्रलीको (Water Sealed 

Transportation tally) मा राखी फोहोर व्यर्वपथािन गररने पथानमा ललगनेछ।  

V फोहोर ढुर्वानी गदाड लभडभाड नहनुे समय र क्षेर हदैु सरुन्क्षत साथ फोहोर ओसारिसार गररने 
छ। 

V कलर कोडीङ्ग अनसुार सबिन्टधत ठाउाँमा फोहोर रान्खने छ। 
V फोहोरको प्रकृलत अनसुार त्यसको व्यर्वपथािन गररने छ। 

घ) फोहोरको उिचार (Treatment) 

१) संक्रलमत फोहोरको उिचार : देहाय िमोन्िमको प्रटर्वलध प्रयोग गरी संक्रलमत फोहोरको लनसंक्रमण 
गररने छ। 
ü निाल्ने प्रटर्वलधहरू (Non-burn technologies) िपतै अिोक्लेभ (Autoclave), माइक्रोरे्वभ 

(microwave)। 
ü रासायलनक टर्वलधमा आधाररत (Chemical Disinfection)। 

र्वाडडिाि लनपकने संक्रलमत फोहोर, धाररलो िपत ु(सईु र लसररटि इटफ्यिुन सेि) तथा लससािटय 
िदाथडलाईहरूलाई Autoclave र microwave shreeding गररने छ।    
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२) प्याथोलोन्िकल फोहोरको उिचार : देहाय िमोन्िमको प्रटर्वलध प्रयोग गरी प्याथोलोन्िकल 
फोहोरको उिचार गररने छ।  
ü माइक्रोरे्वभ (microwave)। 

X-ray, Laboratory तथा OT िाि लनपकने फोहोरहरूलाई फोहोरको प्रकृलत अनसुार Autoclave, 

microwave shreeding िाि उिचार गररने छ।  

३) रासायलनक फोहोरको उिचार : देहाय िमोन्िम तररकाले रासायलनक फोहोरको उिचार गररने 
छ।  

ü लनयाडतकताड/उत्िादकलाई नै टफताड गने नीलत (Return Back Policy)। 
ü इनक्यािसलेुशन (Encapsulation)/लनन्ष्क्रय िरेर (Inertization)। 

४) औषलधिटय फोहोरको उिचार : देहाय िमोन्िम तररकाले औषलधिटय फोहोरको उिचार/व्यर्वपथा 
गररने छ।  
ü लनयाडतकताड/उत्िादकलाई नै टफताड गने नीलत (Return Back Policy)। 
ü इनक्यािसलेुशन (Encapsulation)/लनन्ष्क्रय िारेर (Inertization)। 

५) साइिोिन्क्सक फोहोरको उिचार  (Cytotoxic): देहाय िमोन्िम तररकाले साइिोिन्क्सक 
फोहोरको उिचार गररनेछ।  
ü लनयाडतकताड/उत्िादकलाई नै टफताड गने नीलत (Return Back Policy)। 
ü रासायलनक तथा भौलतक उिचार (Neutralization, Detoxification, Chemical reduction or 

oxidation, Hydrolysis and others)।   

६) कोलभड-१९ िटय फोहोर: 
अपितालमा प्रयोग गररएको मापक र्वा PPE को सबिूणड सेि, टिपयहुरू, र अटय गैर-िैटर्वक (COVID-

19 सबिन्टधत) फोहोरहरू अलग-अलग झोलामा सङ्कलन गररनेछ। खतरािनक फोहोरका  झोलाहरू 
(डिल ब्याग) िूणड रूिमा िटद र लमलतको साथ लेिल गररनेछ। यी सामग्रीहरू रहेको झोलाको 
घााँिी" िााँलधएको र िाटहरी भागलाई ०.५% क्लोररन कीिाणनुाशक घोलले सफा गररनेछ। 

कोलभड-१९ िटय फोहोरहरूलाई फोहोरको प्रकृलत अनसुार कुटहने फोहोरलाई लनन्ष्क्रय िारेर खाडल 
खनी िरुरने छ भने संक्रमलत फोहोरलाई Autoclave गररने छ। प्रयोग गनड लमल्ने िपत ुर नलमल्ने 
िपतहुरूलाई Autoclave/microwave shreeder गरी नगरिाललकाले फोहोर व्यर्वपथािन गररएको 
क्षेरमा ललगने छ।  
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७. सामाटय फोहोर  
अपितालिाि लनपकने िोन्खम रटहत फोहोरहरूलाई फोहोरको प्रकृलत अनसुार सेफ्िीट्ांकी, Soak 

Pit, नगरिाललकाले फोहोर व्यर्वपथािन गररने क्षेर तथा सबिन्टधत ठाउाँमा फोहोर व्यर्वपथािन गररने 
छ। भाटसाको फोहोर र िगैंचाको फोहोरलाई घरेल ुफोहोर मानेर कबिोष्ट िनाउन प्रयोग गररनेछ। 

ङ) प्रटर्वलध  

१) िोन्खम रटहत कुटहने फोहोरको उिचार : िोन्खम रटहत तथा कुटहने पर्वापथय िटय फोहोरलाई 
नगरिाललकाको फोहोर उठाउने गाडीमा हालेर िठाइने छ। 

२) निाल्ने प्रटर्वलधहरू (Non-burn technologies)  

V अिोक्लेभ (Autoclave)  
अत्यालधक संक्रामक फोहोरलाई अिोक्लेलभङद्वारा िीर्वाणमुकु्त गररनेछ। अपितालले िूणड रूिमा 
पर्वचाललत अिोक्लेभ प्रयोग गररनेछ। अपितालमा १०० तथा ५०० ललिर क्षमताको २ र्विा 
अिोक्लेभ मेलसन रहेको छ। यो एक तातो प्रटक्रया हो िसमा सामग्रीलाई कीिाणरुटहत गनड ियाडप्त 
अर्वलधको लालग फोहोर सामग्रीसाँग सीधा सबिकड मा पिीम ल्याइटछ। अिोक्लेभहरूको माइक्रोलियल 
लनन्ष्क्रयता प्रभार्वकाररता आर्वलधक रूिमा िााँच गररनेछ। पिीम कीिाणशुोधनका क्रममा फोहोर 
िुक्र्याउन नसक्ने अिोक्लेभहरूका लालग, प्रत्येक लोडको िीचमा िहेंलो झोला लभर रङ िररर्वतडन 
गने सूचक न्पट्रिहरू घसुाउन सटकटछ र पिीम प्ररे्वश भएको छ भनी सलुनन्श्चत गनड न्पट्रि िााँच 
गररनेछ। थि रूिमा, एक माइक्रोिायोलोन्िकल िरीक्षण आर्वलधक रूिमा र्वा आर्वश्यकताहरू 
अनसुार सञ्चालन गररनेछ। 

V माइक्रोरे्वभ (microwave) 

माइक्रोरे्वभ उिचार एक िाफिाि उिचार गने िद्दलत हो िसमा माइक्रोरे्वभले तातो सकु्खा तथा 
िाफ लनकाली फोहोरमा भएको Mositure लाई तातो िनाउछ। अपितालिाि लनपकने प्याथोलोिी 
फोहोर, धाररलो िापतो तथा लससािटय फोहोरलाई Microwave shreeding गने छ।     

३) केलमकल उिचार (Chemical Disinfection) 

संक्रमणयकु्त फोहोर तथा प्याथोलोन्िकल फोहोरलाई उिचार गनडको लालग यो प्रटर्वलध प्रख्यात रहेको 
छ। पर्वापथयिटय फोहोरमा केलमकल िपतै aldehydes, chlorine compunds and phenolic 

compounds को प्रयोग गरेर टकिाणहुरूलाई मानड तथा लनन्ष्क्रय गररनेछ। 

 

 

च) संक्रामक फोहोरलाई खाडलमा गाड्न े
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टर्वलभन्न प्रकारका खतरनाक फोहोरहरूका लालग साना गाड्ने ठाउाँहरू/टििहरूमा गालडनेछ। यो 
सीलमत अर्वलध (१-२ र्वषड) र अिेक्षाकृत थोरै मारामा फोहोरको लालग मार व्यार्वहाररक हनुेछ। 
खाडलको आकार  १-२ लमिर चौडा र २-५  लमिर गटहरो रहनेछ। खाडलको तल्लो भाग िलमनको 
िानीभटदा कबतीमा २ लमिर मालथ हनुेछ। िानी लभर िपनिाि िोगाउन खाडलको मखु र्वररिरर 
मािोको टढपको िनाइनेछ। अनालधकृत प्ररे्वश रोक्न क्षेर र्वररिरर िार लनमाडण गररनेछ । खाडल 
लभर  १० सेन्टिलमिर मािोले ढाटकएको फोहोरको तहहरू गररनेछ। िि खाडल िलमनको सतहको 
कररि ५० सेन्टिलमिर लभर हटुछ, फोहोरलाई मािोले छोटिने छ र पथायी रूिमा लसमेटि र इबिेडेड 
तारको िालीले िटद गररनेछ। कुटहने र संक्रमण मकु्त फोहोरलाई खाडलमा गालडने छ तथा 
सािडपलाई Encapsulation गरी गालडनेछ। 

 

छ) प्राकृलतक रुिमा कीिाणरुटहत गनडको लालग छोड्न े

केही सामाटय फोहोरहरू िपतै िानीको िोतल, कागि, काडडिोडड, प्याटकङ सामग्रीहरू सामाटय 
नगरिाललकाको फोहोरको रूिमा लडपिोिलको लालग िठाउन ु अन्घ कन्बतमा ३-७ ददनसबम 
छालडनेछ। 

ि) फोहोरमैलाको टर्वसिडन (Disposal) 

V तोटकएको प्रटर्वलधहरूिाि उिचार गरे िश्चात साधारण फोहोरलाई पथानीय तहको फोहोर 
सङ्कलन तथा व्यर्वपथािन प्रणालीसाँग एकीकृत रुिमा टर्वसिडन गररनेछ र िनुचटक्रय गने 
लमल्ने असंक्रलमत सामग्रीहरूलाई िनु चटक्रय प्रणालीमा ललगनेछ। 

V कुटहने फोहोरमैलालाई प्राङगाररक मल िनाएर लिसिडन गररने छ।  
V नकुटहने फोहोरमैला िपतै िलाटष्टक, िोतल, फलाम, कागि िपता सामग्रीहरू कर्वाडीलाई 

िेन्चने छ। 

ञ) सरुक्षा र पर्वापथय 

V फोहोर व्यर्वपथािन गदाड व्यन्क्तगत सरुक्षा कर्वि (िोिी, मापक, ग्लोिस, चपमा, ििु, गाउन, 
फेस लसल्ड इत्यादद) को प्रयोग गररनेछ।  

V पर्वापथयकमी, फोहोर संकलक तथा सबिन्टधत िेशाकमीहरूले प्रोिोकल अनसुार हेिािाइटिस 
िी (Hepatitis B), टििानस (Tetanus) लगायतका संक्रमण टर्वरुिको खोि प्रदान गररनेछ। 

V हातको सरसफाईको लालग अल्कोहलमा आधाररत ह्याटड रब्स र्वा सािनु र िानी र 
क्लोरीनयकु्त िानी (०.०५%) प्रयोग गररने छ। 
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८.४.२ फोहोरिानी व्यर्वपथािन   

Ẇ फोहोरिानी व्यर्वपथािन  
अपिताल क्षेर लभर रहेको शौचालय, प्रयोगशाला, Operation Theater तथा भाटछा घरिाि लनपकेको 
फोहोर िानीलाई िाइि माफड त अपिताल क्षेर लभर रान्खने फोहोर िानी प्रशोधन प्रणालीमा (Sewage 

Treatment Plant)  खसाललने छ र उक्त प्रणालीमा ठोस िदाथडलाई िबमा गररनेछ भने प्रशोधन 
भएको िानीलाई पथानीय तहले व्यर्वपथा गरेको ढलमा िठाइने छ।  फोहोरिानी प्रशोधन प्रणाली 
(Sewage Treatment Plant) को टर्वपततृ टर्वर्वरण तलको खण्डमा प्रपततु गररएको छ। यसरर फोहोर 
िानी प्रशोधन प्रणालीमा िबमा भएको ठोस िदाथड भररसके िलछ पथानीय तह साँग समटर्वय गरी 
व्यर्वपथािन गररने छ। यस प्रणालीमा ठोस िदाथड २ र्वषडमा भररने अनमुान गररएको छ। फोहोरिानी 
प्रशोधन प्रणाली (Sewage Treatment Plant) को टर्वपततृ टर्वर्वरण तलको खण्डमा प्रपततु गररएको 
छ। 

• प्राथलमक प्रशोधन: यसमा ठूला आकारका कणहरूको न्पक्रलनङ समारे्वश हनुेछ। फोहोर 
िानीलाई उन्चत रूिमा लनमाडण गररएको मेिाललक मेसिाि िान ददइनेछ। 

• माध्यलमक प्रशोधन: यसमा िैटर्वक रूिमा सटक्रय िीर्वहरू (हेन्ल्मटथेस र सूक्ष्मिीर्वहरू) लाई 
पलिमा िपन अनमुलत ददन फोहोर िानीको िैटर्वक शिुीकरण समारे्वश हनुेछ। फोहोर 
िानीलाई ियाडप्त समयको लालग रान्खनेछ, िैटर्वक रूिमा सटक्रय िीर्वहरू पलिमा िसोिास 
गने र्वातार्वरण सलुनन्श्चत गररनेछ। 

• ततृीय प्रशोधन: माध्यलमक प्रशोधनिाि लनपकने फोहोरलाई ततृीयक प्रशोधन गररनेछ। 
ततृीयक उिचारको क्रममा, फोहोर िानीमा रहेका ठोस िदाथडहरू हिाउने र टफल्िर 
गररनेछ। क्लोरीन कीिाणशुोधन: यस चरणमा फोहोर िानीलाई सटक्रय क्लोरीनले प्रशोधन 
गरी िानीमा रहेका सटक्रय रोगिनकहरू हिाउन सटकटछ। 

Ẇ ट्राटफक व्यर्वपथािन  
आयोिन पथल र्वरीिरर ट्राटफक लसग्नलको व्यर्वपथा गररने छ। अपिताल िररसरमा िाटकिं ङ्गको 
व्यर्वपथा गररनेछ। पथानीय सरकार र सरोकारर्वालासंग समटर्वय गरी अपिताल र्वरिरको िािोलाई 
व्यर्वन्पथत गररनेछ। आकन्पमक अर्वपथामा आर्वश्यकता अनसुार पथानीय सरुक्षा लनकायसाँग 
सहयोगका लालग समटर्वय गररनेछ र अपिताल क्षरे लभर प्ररे्वश गने सर्वारी साधन अगालडको 
प्ररे्वशद्वार प्रयोग गररनेछ।  
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Ẇ उिाड उियोगमा र्वटृि   
अपिताल संचालनको क्रममा आर्वश्यक लििलुी नेिाल टर्वद्यतु प्रलधकरणिाि नन्िकको टफडरिाि 
ललइनेछ साथै िैकन्ल्िक उिाडको रुिमा सोलारको समेत प्रयोग गररने छ। यसैगरी चमेना गहृमा 
एल.टि.ग्यााँस तथा दाउराको प्रयोग घिाउन टर्वद्यतुको प्रयोगलाई प्रथालमकता ददईनेछ। 

Ẇ टर्विद िोन्खमिाि िने प्रभार्व 
अपिताल िररसर लभर लनमाडण भएका भौलतक िूर्वाडधार भकूबि प्रलतरोधात्मक हनुेछन। भर्वन ऐन, 
२०५५ िमोन्िमको राटिय भर्वन संटहतालाई िालना गरी भर्वन लनमाडण गररनेछ। अपितालमा 
हनुसक्ने आगलागी लनयटरण गनड हरेको भर्वनमा ियाडप्त मारामा अन्ग्न लनयटरण यटर िडान गररनेछ, 
साथै आकन्पमक संकेतका लालग साईरनको व्यर्वपथा गररनेछ। कमडचारीलाई आितकालीन तयारीका 
टर्वषयमा ताललमको व्यर्वपथा गररनेछ। अपितालमा आितकालीनद्वारहरुको समेत व्यर्वपथा गररने 
छ। 

८.२.१.२ िैटर्वक प्रभार्व 

Ẇ र्वनपिलत प्रभार्व  
आयोिना क्षेरका खाली ठाउाँमा पथानीय प्रिालतका रुख तथा िोिलिरुर्वा र्वृक्षारोिण गररनेछ।  

८.२.१.३ सामान्िक आलथडक र सााँपकृलतक क्षरेमा िने प्रभार्व 

Ẇ िेशागत पर्वापथय र कमडचारी सरुक्षा  
फोहोर व्यर्वपथािन र व्यार्वसाटयक पर्वापथय तथा सरुक्षा (OHS) सलमलत' को गठन गररनेछ। सिै 
कमडचारीहरूलाई सरुर्वा रोगहरू टर्वरुि खोि लगाइनेछ। सिै कमडचारीहरूलाई पर्वापथय र सरुक्षाका 
मदु्दाहरू, आगोको िोन्खम, भकूबि आदद िारे सचेतना र ताललम प्रदान गररनेछ। व्यार्वसाटयक 
पर्वापथय र सरुक्षा सबिटधी लनदेशन र िोपिरहरू टर्वकास गरी िोपि गररनेछ। आर्वश्यक संख्यामा 
आगो लनभाउने उिकरणहरू (प्रत्येक 3 टकलोग्राम क्षमताको) िडान गररनछे। लेड जयाकेि 
(रेलडयोलोिी टर्वभागमा संलग्न कमडचारीहरूका लालग), िटिा, ििु, िोिी, एप्रन र मापक (फोहोर 
व्यर्वपथािन र प्रयोगशालामा संलग्न कमडचारीहरूका लालग) िपता सरुक्षा उिकरणहरू उिलब्ध 
गराइनेछ। 

Ẇ पथानीय धमड संपकृलतमा प्रभार्व 
अपिताल संचालन हुाँदा पथानीय धमड तथा संपकृलतलाई नकारात्मक प्रभार्व िने कुनै िलन टक्रयाकालाि 
गनड र्वा गराउन ददइने छैन। 
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Ẇ सार्वडिलनक सटुर्वधामा िढ्ने चाि  
आयोिना संचालनको क्रममा त्यहााँ अर्वन्पथत सार्वडिलनक सेर्वा सटुर्वधाका साधनको प्रयोग गने 
िनसंख्यामा उल्लेख्य रुिमा र्वटृि हनु सक्न ेदेन्खटछ। यपता समपया पर्वत रुिमा त्यस पथानमा 
हनु ेटर्वकास तथा व्यर्वसाटयक टर्वपतारले समयानकुुल रुिमा समाधान हनुेछ। 

 

Ẇ टर्विद व्यर्वपथािन  
सबभाटर्वत टर्विद, भकूबि र आगलागी आददको क्रममा प्रभाटर्वत हनु सक्न ेपथानीय तथा अपितालका 
व्यन्क्तहरुलाई व्यर्वपथािनका लालग आयोिना क्षेरमा रहेको खलु्ला क्षेर प्रयोग गररनेछ।   
आकन्पमक सामग्रीको भण्डारण सरुन्क्षत पथानमा गररन ेछ। टर्विद व्यर्वपथािन सबर्वन्टध ताललम 
तथा प्रन्शक्षणको व्यर्वपथा र समय समयमा अटतरटक्रया समेतको गररने छ। 

Ẇ  िनसंख्या र्वटृि, सामान्िक द्वटद 
यपता समपया पर्वत रुिमा त्यस पथानमा हनु ेटर्वकास तथा व्यर्वसाटयक टर्वपतारले तथा नगरिाललकाको 
नीलत तथा कायडक्रमहरुले समयानकुुल रुिमा यपता समपया समाधान हनुेछ। पथानीय सरोकारर्वाला 
तथा पथानीय तहसाँग समटर्वय गरी त्यपता समपया समाधान गररने छ। 
 

Ẇ लैंलगक टर्वभेद  
प्रपतार्वकको तफड िाि अपिताल संचालनको क्रममा मटहलाहरुलाई समान रोिगारीको अर्वसर प्रदान 
तथा सबभाटर्वत मटहला टहंसाका घिनालाई दरुुत्साहन गररनेछ र यपता घिना हनु नददन लनयलमत 
अनगुमनको व्यर्वपथा हनुेछ। 

Ẇ सरुर्वा रोग संक्रमण  
आयोिना संचालनको क्रममा आउने टर्वरामी, टर्वरामीको कुरुर्वा, कमडचारी, लगायतका अपितालसाँग 
सबर्वन्टधत माटछेहरुलाई आर्वश्यक पर्वापथय मािदण्ड िरुा गरेर मारै िाहय व्यन्क्तसाँग सबिकड मा 
आउन े व्यर्वपथा गररने छ। अपितालका टर्वरामी, टर्वरामीको कुरुर्वा र कमडचारी लगायतका 
अपितालसाँग सबर्वन्टधत माटछेहरुलाई सरुर्वा रोग संक्रमण टर्वरुिको खोि प्रथालमकताका साथ 
ददइनेछ र अनार्वश्यक व्यन्क्तहरुलाई अपिताल क्षेरमा प्ररे्वश गनड ददइने छैन।  

८.३ प्रभार्व िटहचान, आाँकलन, तह लनधाडरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गने टर्वलध तथा औिार  
पथलगत अध्ययनका क्रममा टर्वज्ञहरुर्वाि सझुार्व गररएका तथा पथलगत भ्रमणका क्रममा 
सरोकारर्वालाहरुले उठान गरेका सर्वालहरुलाई लिलभन्न मािदण्डहरुको आधारमा र्वातार्वरणीय प्रभार्व 
मूल्याङ्कन (र्वा.प्र.मू.) का लालग प्राथलमकीकरण गररएको छ। सचुीिि गररएका तथा उठाइएको 
सर्वालहरुको प्रासंलगकताका तथा लनन्श्चतताका आधारमा यस आयोिनाले िनड सक्न ेअसरहरुलाई 
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प्राथलमकीकरण गररएको छ। यसै गरी आयोिना क्षेरको आधारभतू िानकारीको आधारमा लनन्श्चतसाँग 
आयोिना प्रभार्वहरू न्चरण गनडका लालग आधारभतू िानकारीको ियाडप्तताका आधारहरु समेत टर्वचार 
गररएको छ।  

मालथको मािदण्डहरुमा आधाररत भएर लनबन यस आयोिनाले िाने र्वातार्वरणीय असरहरू लाइ 
र्वा.प्र.मू. अध्ययनका लालग प्राथलमटककरण गररएको छ। प्राथलमकतामा िरेका र्वातार्वरणीय मदु्दाहरूलाई 
लनमाडण र सञ्चालन अर्वलधहरूका लालग र्वातार्वरणीय संरक्षण लनयमार्वली २०७७ को प्रार्वधान अनसुार 
लनबन तीन अलग क्षेरहरूमा समूहीकृत गररएको छ। 

यस प्रपतार्व कायाडटर्वयन क्षेरको सटदभड सामाग्री तथा टफल्डको अनगुमन िनुरार्वलोकनिाि प्राप्त 
िानकारीलाइ प्रपतार्व कायाडटर्वयन गदाड हनु ेसबभाव्य अनकूुल र प्रलतकूल असरहरुको िटहचान गरी 
त्यसको भौलतक तथा रासायलनक. िैटर्वक,  सामान्िक, आलथडक तथा सााँपकृलतक गरी ३ न्शषडक 
अटतगडत छुट्ाईनेछ। िटहचान गररएका सबभाव्य अनकूुल र प्रलतकूल असरहरुको पथानीय 
र्वातार्वरणमा भटर्वष्यमा हनु सक्ने िररर्वतडनहरुको अनमुान गररनेछ। र्वातार्वरणीय िितीको टर्वश्लषेण 
गनड मेटट्रक्स प्रणाली अिनाईनेछ। प्रपतािसाँग सबर्वन्टधत नीलत, काननु, लनयम, लनदेन्शका र िूर्वड अनभुर्व 
तथा टर्वशेषज्ञताको आधारमा ठहर गररएको छ।  
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ताललका 8-2: प्रभार्व िटहचान, आाँकलन, तह लनधाडरण र उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कनको ताललका 
क्षरे र्वातार्वरणीय 

प्रभार्व 

िररमाण सीमा समयार्वलध मान औन्चत्यता सकारात्मक प्रभार्व अलभिटृिका उिाय 

क) सकारात्मक प्रभार्व  
१. लनमाडण तथा संचालनको चरण       
गणुपतरीय पर्वापथय 
सेर्वा प्रदान 
 

प्रत्यक्ष उच्च 

(६०) 

क्षेरीय 

(६०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

१४० उच्च 
महत्र्विूणड 

अपिताल संचालन भए िलछ यस क्षेरका 
मालनसहरुमा पर्वापथय सेर्वा िहचुमा र्वटृि हनुेछ। 
यस अपितालको संचालन िश्चात  लनु्बिनी प्रदेशको 
दाङ, रोल्िा, प्यठुान, सल्यान न्िल्ला तथा सो 
आसिासका न्िल्लामा िसोिास गने मालनसहरुलाई 
गणुपतरीय पर्वापथय सेर्वा प्रदान गररनेछ।यस 
अपितालले आफ्नो सेर्वालाई  आधलुनकीकरण र 
लिपतार गरेर आगामी ददनहरुमा झनै गणुपतरीय 
पर्वापथय सेर्वा प्रदान गने छ।  

आलथडक 
टक्रयाकलाि तथा 
व्यािारमा र्वटृि   
 

अप्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
पथानीय 

(२०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
६० महत्र्विूणड आयोिना सञ्चालनले पथानीय िनताको दैलनक 

आलथडक टक्रयाकलािमा िटृि हनुेछ। आयोिना 
पथलमा पथानीय र्वपत,ु ििार, खाद्यान्न र अटय 
आधारभतू आर्वश्यकताको माग अनसुार आिूलतड गनड 
पथानीय सरोकारर्वाला संग समटर्वय गररनेछ। 
आयोिना पथल र्वरिर व्यर्वन्पथत तररकाले िसल, 
सेर्वा, फ्ल्याि/कोठाको संख्यामा र्वटृि गनड 
सरोकारर्वाला संग समटर्वय गररनेछ। टर्वरामी र 
आगटतकुको चाि िढेमा ट्ाक्सी र यातायातका 
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साधनको संख्या िढ्नलेु पथानीयको अथडतटरमा िटृि 
हनु ेलनन्श्चत छ । अपितालका लालग अत्यार्वश्यक 
सामाग्री पथानीय ििारिाि खररद गदाड पथानीय 
व्यर्वसाय प्रर्वद्र्धन हनुेछ । िूणडरुिमा अपिताल 
सञ्चालनमा आएिलछ पथानीय िनताको दैलनक 
टक्रयाकलाि तलुनात्मक रूिमा िढ्नेछ र सरल 
रुिमा पर्वपथ सेर्वा िाउनेछन।्यस आयोिन क्षेरमा  
हनुे दैलनक आलथडक टक्रयाकलािलाई  पथानीय संग 
समटर्वय गरी व्यर्वन्पथत गररनेछ। 

पथानीयलाइ 
रोिगारीको अर्वसर  
 

अप्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
पथानीय 

(२०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
६० महत्र्विूणड यस आयोिना संचालनको क्रममा अपितालका 

लालग आर्वश्यक कमडचारी तथा अटय कायडका लालग 
आर्वश्यक कमडचारीमा पथानीय िनतालाई 
प्राथलमकता ददइनेछ।  

अपिताल क्षेर लभर  
हररयाली कायम 
गने 
 

अप्रत्यक्ष लनबन 
(१०) 

पथान 
टर्वशेष 

(१०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

४० कम 
महत्र्विूणड 

अपिताल क्षेर लभर िगैंचा लनमाडण गरी हररयाली 
प्रर्विडन गररनेछ। अपिताल र्वरिर रहेका खलु्ला 
पथानमा र्वकृ्षारोिण गनड आयोिनाको िाटषडक कायडमा 
व्यर्वपथा गररनेछ। 

अपितालको 
संपथागत सामान्िक 
उत्तरदाटयत्र्व र्वहन 
माफड त पथानीय 
लाभान्टर्वत 

प्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

 

६० महत्र्विूणड अपितालले पथानीय क्षेरमा टर्वलभन्न सामदुाटयक संघ 
साँपथाहरु माफड त भै िरर आउने अर्वपथामा टर्वज्ञ 
न्चटकत्सक सटहत पर्वापथय न्शटर्वर संचालन गररनेछ 
तथा टर्विद व्यर्वपथािन कायडमा सहयोग ियुाडउनेछ।  
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क्षरे र्वातार्वरणीय 

प्रभार्व 
िररमाण सीमा समयार्वलध मान औन्चत्यता नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरणका उिाय 

(ख) नकारात्मक प्रभार्व  

१. लनमाडण चरण 
 

भौलतक/ रासायलनक प्रभार्व  
भ-ूउियोगमा 
िररर्वतडन  

अप्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 

पथलगत 

(१०) 

अल्िकाललन 

(५) 

२५ कम 

महत्त्र्विूणड 
भौलतक संरचना लनमाडण अपिताल क्षेर लभरको खलु्ला 
पथानमा गररने हुाँदा उल्लेख्य असर नहनु े

िमीन उत्खनन तथा 
मक व्यर्वपथािन  

अप्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथलगत 

(१०) 
अल्िकाललन 

(५) 
२५ कम 

महत्त्र्विूणड 
लनमाडणको क्रममा िग खटदा लनपकेको मािोलाई  
अपिताल क्षेर लभर रहेको खाली िलमनमा 
िनुपथाडिना र सबयाउन प्रयोग गररनेछ र िढी भएको 
मािो टर्वक्री टर्वतरण गररनेछ। अटय लनमाडणिटय 
फोहरलाई उन्चत व्यर्वपथािन गररनेछ।   

लनमाडण सामग्री 
भण्डारणले हनु े

असर  

प्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथलगत 

(१०) 
अल्िकाललन 

(५) 
२५ कम 

महत्त्र्विूणड 
िानीले नलिग्रने लनमाडण सामग्री अपिताल क्षेर लभर 
रहेको संरचना लनमाडण हनुे क्षेर नन्िकै रहेको खलु्ला 
पथानमा रान्खनेछ भने िानीले लिग्रने लनमाडण सामग्री 
लनमाडण पथल नन्िकै िहरा िनाई रान्खनेछ। खलु्ला 
पथानमा रान्खएको लनमाडण सामग्रीलाई अपथाई 
घेरािर गररने छ। 

र्वाय ुप्रदूषण  प्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथानीय 

(२०) 
अल्िकाललन 

(५) 
३५ कम 

महत्त्र्विूणड 
ढुर्वानी साधनहरुमा लनमाडण सामग्री लोड 
गररसकेिलछ अलनर्वायड रुिमा लरिालले ढाकेर 
आयोिना पथल सबम ढुर्वानी गररनेछ। धलुो 
उत्सिडन कम गनडको लालग लनमाडण क्षेरमा 
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आर्वश्यकता अनसुार िानी  छटकड ने  व्यर्वपथा गररने 
छ। 

लनमाडण कायडले गदाड 
हनुे ध्र्वनी प्रदूषण  

अप्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथलगत 

(१०) 
अल्िकाललन 

(५) 
२५ कम 

महत्त्र्विूणड 
आयोिन पथल हाल संचालनमा रहेको अपिताल 
िररसर लभर रहेको हनुाले आयोिना लनमाडणको 
क्रममा संचालन हनुे उिकरण तथा लनमाडण कायडिाि 
आउने ध्र्वलनले र्वररिरी ध्र्वलन प्रदूषण हनु ेसबभार्वना 
रहटछ। यसका लालग आयोिना क्षेरमा संचालन 
हनु ेसर्वारी साधन तथा उिकरणको प्रयोग ध्र्वलनको 
राटिय मािदण्ड अनरुुिको हनु ेव्यर्वपथा गररनेछ। 
रातीको समयमा लनमाडण कायड गररने छैन। 

कामदार तथा काम 
गने पथान 
व्यर्वपथािन  

प्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथलगत 

(१०) 
मध्यकाललन 

(१०) 
३० कम 

महत्त्र्विूणड 
अपिताल क्षेर लभर रहेको खाली पथानमा 
अपितालमा आउने लिरामी तथा आगटतकुहरु तथा 
नन्िकै रहेको िन्पत क्षेरमा कुनै िलन असर तथा 
िाधा नहनुे टकलसमले मिदरुहरुलाई िपनको लालग 
श्रम न्शटर्वर िनाइनेछ र लनमाडण समाग्री रान्खने छ। 
कामदार िपने पथानमा लििलुी र िानीको व्यर्वपथा 
गररनेछ र श्रम न्शटर्वर नन्िकै शौचालयको व्यर्वपथा 
गररनेछ। फोहोर फाल्नको लालग डपिलिनको 
व्यर्वपथा गररनेछ। श्रम न्शटर्वर र्वरिर सरसफाई 
गररनेछ।    

लनमाडण क्षेर तथा 
कामदार न्शटर्वरिाि 

प्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
पथलगत 

(१०) 
मध्यकाललन 

(१०) 
४० कम 

महत्त्र्विूणड 
अपितालको संरचना लनमाडण तथा कामदार 
न्शटर्वरिाि लनन्पकन ेटर्वलभन्न टकलसमका फोहरहरूलाई 
फोहरको प्रकृलत अनसुार िैटर्वक फोहरलाई मलको 
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लनन्पकने फोहोरको 
व्यर्वपथािन  

रुिमा िररर्वतडन गररने छ र िनुचक्रीय फोहर 
संकलन गरी प्रयोग गनड लमल्ने फोहरलाई िनु प्रयोग 
गररने छ र िनु प्रयोग गनड नलमल्ने फोहरलाई 
संकलन गरी पथानीय तहले व्यर्वपथा गरेको पथानमा 
ललगनेछ। लनमाडणिटय फोहरलाई सकेसबम खाल्डा 
खलु्डी  िनुड र िमीन समथर गनड प्रयोग गररनेछ। 

रङ्गरोगन तथा 
रसायनहरूको 
प्रयोग 

प्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथलगत 

(१०) 
मध्यकाललन 

(१०) 
३० कम 

महत्त्र्विूणड 
आयोिना लनमाडणको क्रममा प्रयोग हनुे रंग, रसायन, 
तेल, लग्रि आदद चहुार्वि भएमा चहुार्वि  भएका 
िपत ुर्वातार्वरणमा लमलसन नददन भण्डारण गररएको 
पथानमा आकन्पमक संकलन गनड लमल्ने खाडल 
आदद लनमाडण गररने छ िसलाई िछी सरुन्क्षत 
व्यर्वपथािन गररने छ। यपता िपत ु चलाउदा 
आर्वश्यक सरुक्षा सािधानी अिनाइन ेछ। 

िैटर्वक प्रभार्व        
र्वनपिलतको क्षलत प्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथलगत 

(१०) 
अल्िकालीन 

(०५) 
25 कम 

महत्त्र्विूणड 
यस आयोिना लनमाडण क्षेरमा र्वन क्षेर नरहेको र 
अपितालको संरचना लनमाडण गदाड कुनै िलन रुख 
लिरुर्वाहरु किान गनुड िने छैन। आयोिना  
लनमाडणका क्रममा खाली रहेका ठाउाँमा पथानीय िातका 
र्वोिटर्वरुर्वाहरू लगाइनेछ। 

सामान्िक, आलथडक र  सााँपकृलतक       
सार्वडिलनक सटुर्वधामा 
िढ्ने चाि  

अप्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथानीय 

(२०) 
मध्यकाललन 

(१०) 
४० कम 

महत्त्र्विूणड 
आयोिना लनमाडणको क्रममा त्यहााँ अर्वन्पथत 
सार्वडिलनक सेर्वा सटुर्वधाका साधनको प्रयोग गने 
िनसंख्यामा र्वटृि हनु सक्ने देन्खटछ। यसको 
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समाधानका लालग लनमाडण व्यर्वसायीले आफ्ना 
कामदारलाइ चाटहने आर्वश्यक सामग्री क्याबिमा नै 
रान्खने व्यर्वपथा गररने छ।     

िेशागत पर्वापथय र 
सरुक्षा  

प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 
पथलगत 

(१०) 
मध्यकाललन 

(१०) 
४० कम 

महत्त्र्विूणड 
आयोिना लनमाडण गदाड टर्वलभन्न प्रकृलतका 
औिारहरूको प्रयोगले कामदारहरूलाई चोिििक 
लाग्न,े टर्वमारी िने हुाँदा कामदारलाई व्यन्क्तगत 
सरुक्षाका साधनहरूको प्रयोग गराउने, आयोिना 
पथलमा प्राथलमक उिचारको व्यर्वपथा गररने छ र 
सामाटय टकलसमका औषलधहरू काम हनु े पथानमा 
रान्खने छ। ठूला  समपया िरेमा यथासक्य चाडै 
अपिताल ललगने व्यर्वपथा गररन े छ। 
कामदारहरुलाई कामको प्रकृलतअनसुार मापक, 
हेल्मेि, सेफ्िी िेल्ि, ग्लोभस, सेलनिाइिरको 
व्यर्वपथा गररनेछ। 

मिदरु तलि र  

िाल  श्रमको 
समपया    

अप्रत्यक्ष लनबन 
(१०) 

पथलगत 

(१०) 
मध्यकाललन 

(१०) 
३० कम 

महत्त्र्विूणड 
मिदरुहरु लिच कुनै िलन प्रकारको टर्वभेद गररन े
छैन, मिदरुहरुलाई समयमा तलि उिलब्ध 
गररनेछ। िालमिदरुी लनयटरण गनडका लालग सोह्र 
र्वषड मलुनका िाल-िाललकालाई आयोिनाको 
टक्रयाकलािहरुमा संलग्न गराउन लनषेध गररने छ। 
आयोिनाको कुनै िलन कायडमा कुनै िलन टकलसमको 
िाल श्रम प्रयोग प्रलतिन्टधत गररनेछ। 

लैंलगक टर्वभेद अप्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथानीय 

(२०) 
अल्िकाललन 

(०५) 
३५ कम 

महत्त्र्विूणड 
आयोिनामा काम गनड आउने िरुुष तथा मटहला 
कामदारका लिचमा भेदभार्व गररने छैन तथा समान 
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कामको समान जयाला प्रदान गररनेछ। कायडपथलमा 
मटहला मालथ हनु सक्ने शारररक तथा यौनिटय 
टहंसालाई दरुत्शाहन गररने तथा यपतो गने मालथ 
काननुी कारर्वाही गररने छ। प्रपतार्वकको तफड िाि 
यसको लनयलमत अनगुमनको व्यर्वपथा हनुेछ। िरुुष 
कामदारहरुलाई उनीहरुका मटहला समकक्षीहरुको 
सबमान गने लनदेशन ददइनेछ। 

टर्विद व्यर्वपथािन   प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 
पथानीय 

(२०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
६० महत्त्र्विूणड भकूबि, आगलागी िपता टर्विद व्यर्वपथािनका लालग 

अपितालको खलु्ला क्षेर प्रयोग गररने छ, र 
आर्वश्यक सामग्रीको भण्डारण गररने छ र टर्विद 
व्यर्वपथािन सबिन्टध ताललम तथा प्रन्शक्षणको 
व्यर्वपथा गररने छ। आयोिना लनमाडण तथा संचालन 
अर्वलधमा सरुक्षा व्यर्वपथा लनरटतर गररने छ र 
पथानीय लनकायसाँग समटर्वय गरी कायड गररन ेछ। 

सरुर्वा रोग संक्रमण  प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 
पथानीय 

(२०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
६० महत्त्र्विूणड आयोिना लनमाडणको क्रममा आउने लनमाडण 

व्यर्वसायी, कमडचारी, मिदरुहरूलाई आर्वश्यक 
पर्वापथय मािदण्ड िरुा गरेर मारै कायडपथलमा 
आउने व्यर्वपथा गररन े छ। असबर्वन्टधत तथा 
अनार्वश्यक व्यन्क्तहरूलाई आयोिना क्षेरमा प्ररे्वश 
गनड ददइन ेछैन। 

धालमडक तथा 
सााँपकृलतक 
सबिदामा असर  

अप्रत्यक्ष लनबन  

(१०) 
पथानीय 

(२०) 
अल्िकालीन 

(०५) 
३५ कम 

महत्त्र्विूणड 
अपिताल िररसर लभर रहेको नागको मन्टदर प्ररे्वश 
गनड रोक लगाइने छैन र सो मन्टदरलाई लनमाडणको 
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क्रममा कुनै नोक्सान गररने छैन र मन्टदरलाई 
संरक्षण गररने छ।  

२. संचालन चरण        
भौलतक/ रासायलनक प्रभार्व       
र्वाय ुप्रदूषण  प्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 
पथानीय 

(२०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
५० महत्र्विूणड आयोिन सञ्चालनमा क्रममा सर्वारी साधनले गनड 

सक्ने र्वाय ुप्रदूषणलाई लनयटरण गनड सर्वारी प्रदूषण 
मािदण्ड िरुा गरेको सर्वारी मार अपिताल हात 
लभर प्ररे्वश ददइनेछ। नेिाल गणुपतर मािदण्ड 
अनरुुिको िेनेरेिर प्रयोग गररनेछ। िेनेरेिरिाि 
उत्सिडन भएको धरु्वााँलाई समय समयमा मािन गरी 
मािदण्ड िरीक्षण गररनेछ । आयोिना क्षेर लभर 
अव्यर्वन्पथत फोहोर िाल्ने कामलाई लनरुत्साटहत 
गररनेछ। 

ध्र्वनी प्रदूषण प्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

पथलगत 

(१०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

४० कम 

महत्र्विूणड 
अपिताल हाता लभर ध्र्वनी प्रदूषण गने सर्वारी साधन, 
लाउड न्पिकर िपता उिकरण संचालनमा रोक 
लगाइनेछ। अपितालले प्रयोग गने िेनेरेिरलाई  
ध्र्वनी लनयटरण गने कक्षमा राखेर संचालन 
गररनेछ। 

िल प्रदूषण  अप्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

६० महत्र्विूणड अपिताल संचालनको क्रममा लनन्पकएको फोहोर 
िानी प्रशोधन गरी सोक टििमा िठाइने छ 
टर्वपततृ र्वयान िररच्छेद आठको ८.२.१ मा  रहेको 
िल प्रदूषण  न्शषडकमा गररएको छ। 
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र्वषाडतको िानीको 
व्यर्वपथािन  

अप्रत्यक्ष लनबन 
(१०) 

पथलगत 

(१०) 

अल्िकालीन 

(५) 

२५ कम 

महत्र्विूणड 
अपिताल क्षेरमा र्वषाडतको िानी व्यर्वपथािन गनड 
आर्वश्यक नालाको व्यर्वपथािन गररनेछ।  

िमीन मलुनको 
िानीको सतह तथा 
री-चािडमा असर 

प्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

पथलगत 

(१०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

५० महत्र्विूणड आयोिनाका लालग आर्वश्यक हनु े िानी खानेिानी 
संपथानले टर्वतररत गरेको धारा र अपिताल लभर 
रहेको लडि िोररंग माफड त आिूलतड गनेछ। िमीन 
मलुनको िानीको सतह िढाउन िषाडतको िानीलाई 
इनार माफड त री-चािड गररनेछ। 

रङ्ग, रसायन, तेल 
आददको चहुार्विको 
असर 
 

अप्रत्यक्ष लनबन 
(१०) 

पथलगत 

(१०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

४० कम 

महत्र्विूणड 
आयोिना संचालनको क्रममा प्रयोग हनु े रसायन, 
तेल आदद चहुार्वि भएमा चहुार्वि भएका िपत ु
पथानीय र्वातार्वरणमा लमलसन नददन भण्डारण 
गररएको पथानमा आकन्पमक संकलन गनड लमल्ने 
खाडल आदद लनमाडण गररने छ िसलाई िछी सरुन्क्षत 
व्यर्वपथािन गररने छ। यपता िपत ु चलाउदा 
आर्वश्यक सरुक्षा सार्वधानी अिनाइने छ। रासायन 
चहुार्वि हनु ् नददन समय समयमा सिुरररे्वक्षण 
गररनेछ। 

टर्वटकरणीय 
उिकरणिाि 
टर्वटकरणको िोन्खम 
 

प्रत्यक्ष उच्च 
(६०) 

पथलगत 

(१०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
९० धेरै 

महत्र्विूणड 
टर्वटकरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG 
मेलसन र फोिोकेलमकल तरलको सबिकड  रहने 
कमडचारीलाई टर्वटकरण शरीरमा िना नददन उन्चत 
िोसाकको ब्यिपथा गररनेछ। टर्वटकरणीय 
उिकरणलाई समय समयमा िाच गरी टर्वटकरण 
चहुार्वि हनुिाि रोटकनेछ। टर्वटकरणीय 
उिकरणलाई टर्वशेष कक्ष र कम मालनस 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  112 

आर्वतिार्वत हनुे पथानमा िडान गररनेछ। टर्वटकरण 
फोहर स्रोतिाि छुटै्ट संकलन गररनेछ। 

फोहोर व्यर्वपथािन  प्रत्यक्ष उच्च 

(६०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

१०० धेरै 
महत्र्विूणड 

आयोिना संचालनको क्रममा लनन्पकन े टर्वलभन्न 
टकलसमका फोहोरहरु लाई फोहोरमैला व्यर्वपथािन 
ऐन (२०११) ले तोटकएको मािदण्डमा अनरुुि 
फोहोरको प्रशोधन र व्यर्वपथािन गररनेछ ।टर्वन्पतत 
र्वयान िररच्छेद आठको ८.२.१.१ मा  रहेको 
फोहोर व्यर्वपथािन  न्शषडकमा गररएको छ। 

ट्राटफक व्यर्वपथािन  अप्रत्यक्ष लनबन 
(१०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 
(२०) 

५० महत्र्विूणड आयोिन पथल र्वरीिरर ट्राटफक लसग्नलको व्यर्वपथा 
गररने छ। अपिताल िररसरमा िाटकिं गको व्यर्वपथा 
गररनेछ। पथानीय सरकार र सरोकारर्वालासंग 
समटर्वय गरी अपिताल र्वरिरको िािोलाई 
व्यर्वन्पथत गररनेछ। आकन्पमक अर्वपथामा 
आर्वश्यकता अनसुार पथानीय सरुक्षा लनकायसाँग 
सहयोगका लालग समटर्वय गररनेछ र अपिताल क्षेर 
लभर प्ररे्वश गने सर्वारी साधन अगालडको प्ररे्वशद्वार 
र िाटहर िनाको लालग िछाडीको रहेको गेि प्रयोग 
गररनेछ।  

उिाड उियोगमा 
र्वटृि   
 

अप्रत्यक्ष मध्यम 
(२०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

 

६० महत्र्विूणड अपिताल संचालनको क्रममा आर्वश्यक लििलुीको 
नेिाल टर्वधतु प्रलधकरणिाि नन्िकको टफडरिाि 
ललइनेछ साथै िैकन्ल्िक उिाडको रुिमा सोलारको 
समेत प्रयोग गररने छ। यसैगरी चमेना गहृमा 
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एल.टि.ग्यााँस तथा दाउराको प्रयोग घिाउन 
टर्वधतुको प्रयोगलाई प्रथालमकता ददईनेछ। 

टर्विद िोन्खमिाि 
िने प्रभार्व 
 

प्रत्यक्ष  मध्यम 
(२०) 

पथलगत 
(१०) 

दीघडकालीन 
(२०) 

५०  महत्र्विूणड अपिताल िररसर लभर लनमाडण भएका भौलतक 
िूर्वाडधार भकूबि प्रलतरोधात्मक हनुेछन। भर्वन ऐन 
२०५५ िमोन्िमको राटिय भर्वन संटहतालाई िालना 
गरी भर्वन लनमाडण गररनेछ। अपितालमा हनुसक्ने 
आगलागी लनयटरण गनड हरेको भर्वनामा ियाडप्त 
मारामा अन्ग्न लनयटरण यटर िडान गररनेछ, साथै 
आकन्पमक संकेतका लालग साईरनको व्यर्वपथा 
गररनेछ। कमडचारीलाई आित्कालीन तयारीका 
टर्वषयमा ताललमको व्यर्वपथा गररनेछ। अपितालमा 
आित्कालीनद्वारहरुको समेत व्यर्वपथा गररने छ। 

फोहोर िानी 
व्यर्वपथािन   

अप्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
पथानीय 

(२०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
६० महत्र्विूणड अपितालिाि लनपकने फोहोर िानीलाई िाइि माफड त 

अपिताल क्षेर लभर रान्खने फोहोर िानी प्रशोधन 
प्रणालीमा खसाललन े छ र उक्त प्रणालीमा ठोस 
िदाथडलाई िबमा गररनेछ भने प्रशोधन भएको 
िानीलाई सोकटिि िठाइनछे।  

िैटर्वक प्रभार्व  
र्वनपिलतमा प्रभार्व  
 

प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

पथलगत 

(१०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

५० महत्र्विूणड अपिताल क्षेरका खाली ठाउाँमा पथानीय प्रिालतका 
रुख तथा िोिलिरुर्वा र्वकृ्षारोिण गररनेछ। 
िोिटर्वरुर्वालाई संरक्षण गररनेछ। 
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सामान्िक आलथडक र सााँपकृलतक क्षरेमा िने प्रभार्व  
िेशागत पर्वापथय र 
कमडचारी सरुक्षा  
 

प्रत्यक्ष उच्च 
(६०) 

पथलगत 

(१०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
९० महत्र्विूणड फोहोर व्यर्वपथािन र व्यार्वसाटयक पर्वापथय तथा 

सरुक्षा (OHS) सलमलत' को गठन गररनेछ।सिै 
कमडचारीहरूलाई सरुर्वा रोगहरू टर्वरुि खोि 
लगाइनेछ ।सिै कमडचारीहरूलाई पर्वापथय र 
सरुक्षाका मदु्दाहरू, आगोको िोन्खम, भकूबि आदद 
िारे सचेतना र ताललम प्रदान गररनेछ।व्यार्वसाटयक 
पर्वापथय र सरुक्षा सबिटधी लनदेशन र िोपिरहरू 
टर्वकास गरी िोपि गररनेछ।आर्वश्यक संख्यामा 
आगो लनभाउन ेउिकरणहरू (प्रत्येक 3 टकलोग्राम 
क्षमताको) िडान गररनेछ।लेड जयाकेि 
(रेलडयोलोिी टर्वभागमा संलग्न कमडचारीहरूका 
लालग), िटिा, ििु, िोिी, एप्रन र मापक (फोहोर 
व्यर्वपथािन र प्रयोगशालामा संलग्न कमडचारीहरूका 
लालग) िपता सरुक्षा उिकरणहरू उिलब्ध 
गराइनेछ। 

पथानीय धमड 
संपकृलतमा प्रभार्व 
 

अप्रत्यक्ष  मध्यम 
(२०) 

पथलगत 
(१०) 

दीघडकालीन 
(२०) 

५० महत्र्विूणड अपिताल संचालन हुाँदा पथानीय धमड तथा 
संपकृलतलाई नकारात्मक प्रभार्व िने कुनै िलन 
टक्रयाकालाि गनड र्वा गराउन ददइने छैन। 

सार्वडिलनक 
सटुर्वधामा िढ्ने चाि  

प्रत्यक्ष मध्यम 

(२०) 
पथानीय 

(२०) 
दीघडकालीन 

(२०) 
६० महत्र्विूणड समयानकुुल रुिमा सार्वडिलनक सटुर्वधामा िढ्ने 

चािको समाधान हनुेछ।  
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टर्विद व्यर्वपथािन   प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

६० महत्र्विूणड सबभाटर्वत टर्विद, भकूबि र आगलागी आददको 
क्रममा प्रभाटर्वत हनु सक्ने पथानीय तथा 
अपितालका व्यन्क्तहरुलाई व्यर्वपथािनका लालग 
अपिताल क्षेरमा रहेको खलु्ला क्षेर प्रयोग 
गररनेछ।   आकन्पमक सामग्रीको भण्डारण सरुन्क्षत 
पथानमा गररने छ। टर्विद व्यर्वपथािन सबर्वन्टध 
ताललम तथा प्रन्शक्षणको व्यर्वपथा र समय समयमा 
अटतरटक्रया समेतको गररन े छ र पथानीय 
लनकायसाँग समटर्वय गरी यपता कायड गररन ेछ। 

िनसंख्या र्वटृि, 

सामान्िक द्वटद 

प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

६० महत्र्विूणड यस प्रकारको समपया पर्वत रुिमा त्यस पथानमा हनु े

टर्वकास तथा व्यर्वसाटयक टर्वपतारले तथा 
नगरिाललकाको नीलत तथा कायडक्रमहरुले 

समयानकुुल रुिमा यपता समपया समाधान हनुेछ। 
पथानीय सरोकारर्वाला तथा पथानीय तह संग 
समटर्वय गरी त्यपता समपया समाधान गररने छ । 

लैंलगक टर्वभेद  अप्रत्यक्ष लनबन 

(१०) 

पथलगत 

(१०) 

मध्यकाललन 

(१०) 

३० कम 

महत्र्विूणड 
अपिताल संचालनको क्रममा मटहलाहरुलाई समान 
रोिगारीको अर्वसर प्रदान तथा सबभाटर्वत मटहला 
टहंसाका घिनालाई दरुुत्साहन गरीने छ र यपता 
घिना हनु नददन लनयलमत अनगुमनको व्यर्वपथा 
हनुेछ। 

सरुर्वा रोग संक्रमण  प्रत्यक्ष मध्यम  

(२०) 

पथानीय 

(२०) 

दीघडकालीन 

(२०) 

६० महत्र्विूणड आयोिना संचालनको क्रममा आउने टर्वरामी, 
टर्वरामीको कुरुर्वा, कमडचारी, लगायतका 
अपितालसाँग सबर्वन्टधत  माटछेहरुलाई आर्वश्यक 
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पर्वापथय मािदण्ड िरुा गरेर मारै उिचार गने 
व्यर्वपथा गररने छ। अपितालका टर्वरामी, टर्वरामीको 
कुरुर्वा र कमडचारी, लगायतका अपितालसाँग 
सबर्वन्टधत  माटछेहरुलाई सरुर्वा रोग संक्रमण 
टर्वरुिको खोि प्रथालमकताका साथ ददइनेछ र  
अनार्वश्यक व्यन्क्तहरुलाई अपिताल क्षेरमा प्ररे्वश 
गनड ददइन ेछैन।  

अनकूुल प्रभार्व अलधकतम तथा प्रलतकूल प्रभार्व टयनुतम गने उिायको कायाडटर्वयन तथा लाग्ने अनमुालनत रकम र कायाडटर्वयनको न्िबमेर्वारी 
तलको ताललकामा प्रपततु गररएको छ । 

 

ताललका 8-3: अनकूुल प्रभार्व अलधकतम तथा प्रलतकूल प्रभार्व टयनुतम गने उिायको कायाडटर्वयन तथा लाग्ने अनमुालनत रकम 
र्वातार्वरणीय 
प्रभार्व 

र्वातार्वरण संरक्षणका उिाय कायाडटर्वयन हनुे 
पथान 

कायाडटर्वयन 
हनुे समय 

अनमुालनत रकम कायाडटर्वयनको 
न्िबमेर्वारी 

क) सकारात्मक प्रभार्व 
१. लनमाडण तथा संचालनको चरण      
गणुपतरीय 
पर्वापथय सेर्वा 
प्रदान 
 

यस अपिताल संचालन िश्चात लनु्बिनी प्रदेशको सल्यान, 
रुकुम, रोल्िा, प्यठुान न्िल्ला तथा सो आसिासका 
न्िल्लामा िसोिास गने मालनसहरुलाई गणुपतरीय 
पर्वापथय सेर्वा प्रदान गररनेछ।  

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

आलथडक 
टक्रयाकलाि 

आयोिना सञ्चालनले पथानीय िनताको दैलनक आलथडक 
टक्रयाकलािमा िटृि हनुेछ। आयोिना पथलमा पथानीय 
र्वपत,ु ििार, खाद्यान्न र अटय आधारभतू आर्वश्यकताको 

आयोिना क्षेर 
र्वररिरी 

संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 
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तथा व्यािारमा 
र्वटृि   
 

माग अनसुार आिूलतड गनड पथानीय सरोकारर्वाला संग 
समटर्वय गररनेछ।आयोिना पथल र्वरिर व्यर्वन्पथत 
तररकाले िसल, सेर्वा, फ्ल्याि/कोठाको संख्यामा र्वटृि 
गनड सरोकारर्वाला संग समटर्वय गररनेछ। टर्वरामी र 
आगटतकुको चाि िढेमा ट्ाक्सी र यातायातका 
साधनको संख्या िढ्नलेु पथानीयको अथडतटरमा िटृि हनु े
लनन्श्चत छ ।अपितालका लालग अत्यार्वश्यक सामाग्री 
पथानीय ििारिाि खररद गदाड पथानीय व्यर्वसाय 
प्रर्वद्र्धन हनुेछ। िूणडरुिमा अपिताल सञ्चालनमा 
आएिलछ पथानीय िनताको दैलनक टक्रयाकलाि 
तलुनात्मक रूिमा िढ्नेछ र सरल रुिमा पर्वपथ सेर्वा 
िाउनेछन।्यस आयोिन क्षेरमा  हनुे दैलनक आलथडक 
टक्रयाकलािलाई  पथानीय संग समटर्वय गरी व्यर्वन्पथत 
गररडनेछ। 

पथानीयलाइ 
रोिगारीको 
अर्वसर  

यस आयोिना संचालनको क्रममा अपितालका लालग 
आर्वश्यक कमडचारी तथा अटय कायडका लालग आर्वश्यक 
कमडचारीमा पथानीय िनतालाई प्राथलमकता ददइनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

अपिताल क्षेर 
लभर  हररयाली 
कायम गने 
 

अपिताल क्षेर लभर िगैंचा लनमाडण गरी हररयाली प्रर्विडन 
गररनेछ। अपिताल र्वरिर रहेका खलु्ला पथानमा 
र्वकृ्षारोिण गनड आयोिनाको िाटषडक कायडमा व्यर्वपथा 
गररनेछ।  

आयोिना क्षेर 
र्वररिरी 

संचालन 
चरण 

२००,००० प्रपतार्वक 
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अपितालको 
सपथागत 
सामान्िक 
उत्तरदाटयत्र्व 
र्वहन माफड त 
पथानीय 
लाभान्टर्वत 

अपितालले पथानीय क्षेरमा टर्वलभन्न सामदुाटयक संघ 
साँपथाहरु माफड त भै िरर आउने अर्वपथामा टर्वज्ञ 
न्चटकत्सक सटहत पर्वापथय न्शटर्वर संचालन गररनेछ तथा 
टर्विद व्यर्वपथािन कायडमा सहयोग ियुाडउनेछ।  
 

आयोिना क्षेर 
र्वररिरी 

लनमाडण तथा 
संचालन 
चरण 

थि लागत नलाग्न े प्रपतार्वक 

 लागत   2,००,०००  
ख) नकारात्मक प्रभार्व  
१. लनमाडण चरण 

भौलतक/ रासायलनक प्रभार्व     
भ-ूउियोगमा 
िररर्वतडन  

भौलतक संरचना लनमाडण अपिताल क्षेर लभरको खलु्ला 
पथानमा गररने हुाँदा उल्लेख्य असर नहनुे  

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

िमीन उत्खनन 
तथा मक 
व्यर्वपथािन  

लनमाडणको क्रममा िग खटदा लनपकेको मािोलाई  
अपिताल क्षेर लभर रहेको खाली िलमनमा िनुपथाडिना 
र सबयाउन प्रयोग गररनेछ र िढी भएको मािो टर्वक्री 
टर्वतरण गररनेछ। अटय लनमाडणिटय फोहरलाई उन्चत 
व्यर्वपथािन गररनेछ।   

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

लनमाडण सामग्री 
भण्डारणले हनु े
असर  

िानीले नलिग्रने लनमाडण सामग्री अपिताल क्षेर लभर रहेको 
संरचना लनमाडण हनु ेक्षेर नन्िकै रहेको खलु्ला पथानमा 
रान्खनेछ भने िानीले लिग्रने लनमाडण सामग्री लनमाडण पथल 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 
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नन्िकै िहरा िनाई रान्खनेछ। खलु्ला पथानमा 
रान्खएको लनमाडण सामग्रीलाई अपथाई घेरािर गररने छ। 

र्वाय ुप्रदूषण  ढुर्वानी साधनहरुमा लनमाडण सामग्री लोड गररसकेिलछ 
अलनर्वायड रुिमा लरिालले ढाकेर आयोिना पथल सबम 
ढुर्वानी गररनेछ। धलुो उत्सिडन कम गनडको लालग 
लनमाडण क्षेरमा आर्वश्यकता अनसुार िानी छटकड न े 
व्यर्वपथा गररने छ। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 

लनमाडण कायडले 
गदाड हनुे ध्र्वनी 
प्रदूषण  

आयोिन पथल हाल संचालनमा रहेको अपिताल िररसर 
लभर रहेको हनुाले आयोिना लनमाडणको क्रममा संचालन 
हनुे उिकरण तथा लनमाडण कायडिाि आउने ध्र्वलनले 
र्वररिरी ध्र्वलन प्रदूषण हनु ेसबभार्वना रहटछ। यसका 
लालग आयोिना क्षेरमा संचालन हनु ेसर्वारी साधन तथा 
उिकरणको प्रयोग ध्र्वलनको राटिय मािदण्ड अनरुुिको 
हनुे व्यर्वपथा गररनेछ। रातीको समयमा लनमाडण कायड 
गररने छैन। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 

कामदार तथा 
काम गने पथान 
व्यर्वपथािन  

अपिताल क्षेर लभर रहेको खाली पथानमा अपितालमा 
आउने लिरामी तथा आगटतकुहरु तथा नन्िकै रहेको 
िन्पत क्षेरमा कुनै िलन असर तथा िाधा नहनुे टकलसमले 
मिदरुहरुलाई िपनको लालग श्रम न्शटर्वर िनाइनेछ र 
लनमाडण समाग्री रान्खने छ। कामदार िपने पथानमा 
लििलुी र िानीको व्यर्वपथा गररनेछ र श्रम न्शटर्वर नन्िकै 
शौचालयको व्यर्वपथा गररनेछ। फोहोर फाल्नको लालग 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

५०,००० लनमाडण 
व्यर्वसायी 
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डपिलिनको व्यर्वपथा गररनेछ। श्रम न्शटर्वर र्वरिर 
सरसफाई गररनेछ।    

लनमाडण क्षेर 
तथा कामदार 
न्शटर्वरिाि 
लनन्पकने 
फोहोरको 
व्यर्वपथािन  

अपितालको संरचना लनमाडण तथा कामदार न्शटर्वरिाि 
लनन्पकने टर्वलभन्न टकलसमका फोहरहरूलाई फोहरको 
प्रकृलत अनसुार िैटर्वक फोहरलाई मलको रुिमा िररर्वतडन 
गररने छ र िनुचक्रीय फोहर संकलन गरी प्रयोग गनड 
लमल्ने फोहरलाई िनु प्रयोग गररने छ र िनु प्रयोग गनड 
नलमल्ने फोहरलाई संकलन गरी पथानीय तहले व्यर्वपथा 
गरेको पथानमा ललगनेछ। लनमाडणिटय फोहरलाई 
सकेसबम खाल्डा खलु्डी  िनुड र िमीन समथर गनड 
प्रयोग गररनेछ। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

DPR टर्वपततृ 
आयोिना 
प्रलतरे्वदनमा 
समारे्वश गररएको 

लनमाडण 
व्यर्वसायी 

रङ्गरोगन तथा 
रसायनहरूको 
प्रयोग 

आयोिना लनमाडणको क्रममा प्रयोग हनु े रंग, रसायन, 
तेल, लग्रि आदद चहुार्वि भएमा चहुार्वि  भएका िपत ु
र्वातार्वरणमा लमलसन नददन भण्डारण गररएको पथानमा 
आकन्पमक संकलन गनड लमल्न े खाडल आदद लनमाडण 
गररने छ िसलाई िछी सरुन्क्षत व्यर्वपथािन गररन ेछ। 
यपता िपत ु चलाउदा आर्वश्यक सरुक्षा सािधानी 
अिनाइने छ। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 

 िबमा लागत   ५०,०००  
सामान्िक, आलथडक र सााँपकृलतक र्वातार्वरण     
सार्वडिलनक 
सटुर्वधामा िढ्ने 
चाि  

आयोिना लनमाडणको क्रममा त्यहााँ अर्वन्पथत सार्वडिलनक 
सेर्वा सटुर्वधाका साधनको प्रयोग गने िनसंख्यामा र्वृटि 
हनु सक्ने देन्खटछ। यसको समाधानका लालग लनमाडण 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 
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व्यर्वसायीले आफ्ना कामदारलाइ चाटहने आर्वश्यक 
सामग्री क्याबिमा नै रान्खने व्यर्वपथा गररने छ।     

िेशागत 
पर्वापथय र 
सरुक्षा 

आयोिना लनमाडण गदाड टर्वलभन्न प्रकृलतका औिारहरूको 
प्रयोगले कामदारहरूलाई चोिििक लाग्न,े टर्वमारी िने 
हुाँदा कामदारलाई व्यन्क्तगत सरुक्षाका साधनहरूको 
प्रयोग गराउने, आयोिना पथलमा प्राथलमक उिचारको 
व्यर्वपथा गररने छ र सामाटय टकलसमका औषलधहरू काम 
हनुे पथानमा रान्खने छ। ठूला  समपया िरेमा यथासक्य 
चाडै अपिताल ललगन े व्यर्वपथा गररने छ। 
कामदारहरुलाई कामको प्रकृलतअनसुार मापक, हेल्मेि, 
सेफ्िी िेल्ि, ग्लोभस, सेलनिाइिरको व्यर्वपथा गररनेछ। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

५०,००० लनमाडण 
व्यर्वसायी 

मिदरु तलि र 
िाल श्रमको 
समपया    

मिदरुहरु लिच कुनै िलन प्रकारको टर्वभेद गररने छैन, 
मिदरुहरुलाई समयमा तलि उिलब्ध गररनेछ। 
िालमिदरुी लनयटरण गनडका लालग सोह्र र्वषड मलुनका 
िाल-िाललकालाई आयोिनाको टक्रयाकलािहरुमा 
संलग्न गराउन लनषेध गररने छ। आयोिनाको कुनै िलन 
कायडमा कुनै िलन टकलसमको िाल श्रम प्रयोग प्रलतिन्टधत 
गररनेछ। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 

लैंलगक टर्वभेद आयोिनामा काम गनड आउने िरुुष तथा मटहला 
कामदारका लिचमा भेदभार्व गररने छैन तथा समान 
कामको समान जयाला प्रदान गररनेछ। कायडपथलमा 
मटहला मालथ हनु सक्ने शारररक तथा यौनिटय टहंसालाई 
दरुत्शाहन गररने तथा यपतो गने मालथ काननुी कारर्वाही 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 
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गररने छ। प्रपतार्वकको तफड िाि यसको लनयलमत 
अनगुमनको व्यर्वपथा हनुेछ। िरुुष कामदारहरुलाई 
उनीहरुका मटहला समकक्षीहरुको सबमान गने लनदेशन 
ददइनेछ।  

टर्विद 
व्यर्वपथािन   

भकूबि, आगलागी िपता टर्विद व्यर्वपथािनका लालग 
अपितालको खलु्ला क्षेर प्रयोग गररन ेछ, र आर्वश्यक 
सामग्रीको भण्डारण गररने छ र टर्विद व्यर्वपथािन 
सबिन्टध ताललम तथा प्रन्शक्षणको व्यर्वपथा गररन ेछ। 
आयोिना लनमाडण तथा संचालन अर्वलधमा सरुक्षा व्यर्वपथा 
लनरटतर गररने छ र पथानीय लनकायसाँग समटर्वय गरी 
कायड गररने छ। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 

सरुर्वा रोग 
संक्रमण  

आयोिना लनमाडणको क्रममा आउने लनमाडण व्यर्वसायी, 
कमडचारी, मिदरुहरूलाई आर्वश्यक पर्वापथय मािदण्ड 
िरुा गरेर मारै कायडपथलमा आउने व्यर्वपथा गररन ेछ। 
असबर्वन्टधत तथा अनार्वश्यक व्यन्क्तहरूलाई आयोिना 
क्षेरमा प्ररे्वश गनड ददइने छैन। 

आयोिना क्षेर लनमाडण 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

लनमाडण 
व्यर्वसायी 

 िबमा लागत   १००,०००  
(२) संचालन चरण     
भौलतक/रासायलनक प्रभार्व     
र्वाय ुप्रदूषण  आयोिन सञ्चालनमा क्रममा सर्वारी साधनले गनड सक्न े

र्वाय ुप्रदूषणलाई लनयटरण गनड सर्वारी प्रदूषण मािदण्ड 
िरुा गरेको सर्वारी लाइ मार अपिताल हात लभर प्ररे्वश 
ददने। नेिाल गणुपतर मािदण्ड अनरुुिको िेनेरेिर 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 
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प्रयोग गररनेछ। िेनेरेिरिाि उत्सिडन भएको धरु्वा लाई 
समय समयमा मािन गरी मािदण्ड िरीक्षण गररनेछ| 
आयोिना क्षेर लभर अव्यर्वन्पथत फोहोर िाल्ने कामलाई 
लनरुत्साटहत गररनेछ। 

ध्र्वनी प्रदूषण अपिताल हाता लभर ध्र्वनी प्रदूषण गने सर्वारी साधन, 
लाउड न्पिकर िपता उिकरण संचालनमा रोक 
लगाइनेछ। अपितालले प्रयोग गने िेनेरेिरलाई  ध्र्वनी 
लनयटरण गने कक्षमा राखेर संचालन गररनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

िल प्रदूषण  अपिताल संचालनको क्रममा लनन्पकएको फोहोर िानी 
अपिताल क्षेरमा लनमाडण गररएको सेफ्िी ट्ांक तथा 
Soak pit मा लिसिडन गररनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

र्वषाडतको 
िानीको 
व्यर्वपथािन  

अपिताल क्षेरमा र्वषाडतको िानी व्यर्वपथािन गनड 
आर्वश्यक नालाको व्यर्वपथािन गररनेछ। अपिताललाई 
आर्वश्यक िने िहुाँचमागड िनुपथाडिना गदाड िहुाँचमागड 
क्षेरमा नालाको लनमाडण गररने छ। संकललत र्वषाडतको 
िानीलाई नगरिाललकाले व्यर्वपथा गरेको ढलको िाइिमा 
छोडीनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

िमीन मलुनको 
िानीको सतह 

तथा री-चािडमा 
असर 

आयोिनाका लालग आर्वश्यक हनुे िानी खानेिानी 
संपथानले टर्वतररत गरेको धारा र अपिताल लभर रहेको 
लडि िोररंग माफड त आिूलतड गनेछ। िमीन मलुनको 
िानीको सतह िढाउन िषाडतको िानीलाई इनार माफड त 
री-चािड गररनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 
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रङ्ग, रसायन, 
तेल आददको 
चहुार्विको 
असर 
 

आयोिना संचालनको क्रममा प्रयोग हनु े रंग, रसायन, तेल 
आदद लाई सरुन्क्षतरूिमा भण्डारण गररनेछ, तथािी 
चहुार्वि भएमा चहुार्वि  भएका िपत ुर्वातार्वरणमा लमलसन 
नददन भण्डारण गररएको पथानमा आकन्पमक संकलन 
गनड लमल्ने खाडल आदद लनमाडण गररन ेछ िसलाई िछी 
सरुन्क्षत व्यर्वपथािन गररने छ । यपता िपत ुचलाउदा 
आर्वश्यक सरुक्षा सािधानी अिनाइन े छ। रासायन 
चहुार्वि हनु ्नददन समय समयमा सिुरररे्वक्षण गररनछे। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

टर्वटकरणीय 
उिकरणिाि 
टर्वटकरणको 
िोन्खम 
 

टर्वटकरणको मखु्य स्रोतहरु X-ray, MRI, ECG मेलसन 
र फोिोकेलमकल तरलको सबिकड  रहने कमडचारीलाई 
टर्वटकरण शरीरमा िना नददन उन्चत िोसाकको ब्यिपथा 
गररनेछ। टर्वटकरणीय उिकरणलाई  समय समयमा िाच 
गरी टर्वटकरण चहुार्वि हनुिाि रोटकनेछ। टर्वटकरणीय 
उिकरणलाई टर्वशेष कक्ष र कम मालनस आर्वतिार्वत 
हनुे पथानमा िडान गररनेछ। टर्वटकरण फोहर स्रोतिाि 
छुटै्ट संकलन गररनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

ठोस फोहोर 

व्यर्वपथािन  

आयोिना संचालनको क्रममा लनन्पकन ेटर्वलभन्न टकलसमका 
फोहोरहरु लाई फोहोरमैला व्यर्वपथािन ऐन (२०११) 
ले तोटकएको मािदण्डमा अनरुुि फोहोरको प्रशोधन र 
व्यर्वपथािन गररनेछ । टर्वपततृ र्वयान िररच्छेद आठको 
८.२.१ मा रहेको फोहोर व्यर्वपथािन न्शषडकमा 
गररएकोछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

५००,००० प्रपतार्वक 
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फोहोर िानी 
व्यर्वपथािन   

अपिताल क्षेर लभर रहेको शौचालय, प्रयोगशाला, 
Operation Theater तथा भाटछा घरिाि लनपकेको 
िानीलाई अपिताल क्षेर लभर फोहोरिानी प्रशोधन 
प्रणाली (Sewage Treatment Plant) िडान गररने छ। 
अपितालिाि लनपकन े फोहोर िानीलाई िाइि माफड त 
अपिताल क्षेर लभर रान्खने फोहोर िानी प्रशोधन 
प्रणालीमा खसाललने छ र उक्त प्रणालीमा ठोस िदाथडलाई 
िबमा गररनेछ भने प्रशोधन भएको िानीलाई सोकटिि 
िठाइनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

१८,००,००० 
 

प्रपतार्वक 

ट्राटफक 

व्यर्वपथािन  

आयोिन पथल र्वरीिरर ट्राटफक लसग्नलको व्यर्वपथा 
गररने छ। अपिताल िररसरमा िाटकिं गको व्यर्वपथा 
गररनेछ। पथानीय सरकार र सरोकारर्वालासंग समटर्वय 
गरी अपिताल र्वरिरको िािोलाई व्यर्वन्पथत गररनेछ। 
आकन्पमक अर्वपथामा आर्वश्यकता अनसुार पथानीय 
सरुक्षा लनकायसाँग सहयोगका लालग समटर्वय गररनेछ र 
अपिताल क्षेर लभर प्ररे्वश गने सर्वारी साधन अगालडको 
प्ररे्वशद्वार र िाटहर िनाको लालग िछाडीको रहेको गेि 
प्रयोग गररनेछ।  

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

१००,००० प्रपतार्वक 

उिाड उियोगमा 
र्वटृि   
 

अपिताल संचालनको क्रममा आर्वश्यक लििलुीको 
नेिाल टर्वधतु प्रलधकरणिाि नन्िकको टफडरिाि 
ललइनेछ साथै िैकन्ल्िक उिाडको रुिमा सोलारको समेत 
प्रयोग गररने छ। यसैगरी चमेना गहृमा एल.टि.ग्यााँस 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

२००,००० 
 

प्रपतार्वक 
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तथा दाउराको प्रयोग घिाउन टर्वद्यतुको प्रयोगलाई 
प्रथालमकता ददईनेछ। 

टर्विद 
िोन्खमिाि िने 
प्रभार्व 
 

अपिताल िररसर लभर लनमाडण हनुी भौलतक िूर्वाधारहरु 
भकूबि प्रलतरोधात्मक हनुेछन। भर्वन ऐन २०५५ 
िमोन्िमको राटिय भर्वन संटहतालाई िालना गरी भर्वन 
लनमाडण गररनेछ।अन्ग्न समन यटर िडान गररनेछ,साथै 
आकन्पमक संकेतका लालग साईरनको व्यर्वपथा 
गररनेछ।कमडचारीलाई आित्कालीन तयारीका टर्वषयमा 
ताललम ददइनेछ।आित्कालीन द्वारहरुको व्यर्वपथा 
गररनेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

३००,००० प्रपतार्वक 

 लागत   २९,००,०००  
िैटर्वक प्रभार्व 
र्वनपिलतमा 
प्रभार्व  
 

यस आयोिना संचालनमा आए िलछ अपिताल क्षरेका 
खाली ठाउाँमा र्वकृ्षारोिण गररनेछ। आयोिना क्षरेमा 
रहेका िोिटर्वरुर्वालाई संरक्षण  

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

१००,००० प्रपतार्वक 

सामान्िक आलथडक र सााँपकृलतक क्षरेमा िने प्रभार्व 
िेशागत 
पर्वापथय र 
कमडचारी सरुक्षा  
 

फोहोर व्यर्वपथािन र व्यार्वसाटयक पर्वापथय तथा सरुक्षा 
(OHS) सलमलत' को गठन गररनेछ।सिै 
कमडचारीहरूलाई सरुर्वा रोगहरू टर्वरुि खोि लगाइनेछ 
।सिै कमडचारीहरूलाई पर्वापथय र सरुक्षाका मदु्दाहरू, 
आगोको िोन्खम, भकूबि आदद िारे सचेतना र ताललम 
प्रदान गररनेछ।व्यार्वसाटयक पर्वापथय र सरुक्षा सबिटधी 
लनदेशन र िोपिरहरू टर्वकास गरी िोपि 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 
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गररनेछ।आर्वश्यक संख्यामा आगो लनभाउन े
उिकरणहरू (प्रत्येक 3 टकलोग्राम क्षमताको) िडान 
गररनेछ।लेड जयाकेि (रेलडयोलोिी टर्वभागमा संलग्न 
कमडचारीहरूका लालग), िटिा, ििु, िोिी, एप्रन र मापक 
(फोहोर व्यर्वपथािन र प्रयोगशालामा संलग्न 
कमडचारीहरूका लालग) िपता सरुक्षा उिकरणहरू 
उिलब्ध गराइनेछ। 

पथानीय धमड 
संपकृलतमा 
प्रभार्व 

अपिताल संचालन हुाँदा पथानीय धमड तथा संपकृलतलाई 
नकारात्मक प्रभार्व िने कुनै िलन टक्रयाकालाि गनड र्वा 
गराउन ददइने छैन।  

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

टर्विद 

व्यर्वपथािन   

सबभाटर्वत टर्विद, भकूबि  र आगलागी आददको क्रममा 
प्रभाटर्वत हनु सक्ने पथानीय तथा अपितालका 
व्यन्क्तहरुलाई व्यर्वपथािनका लालग अपिताल क्षेरमा 
रहेको खलु्ला क्षेर प्रयोग गररने छ र आकन्पमक 
सामग्रीको भण्डारण सरुन्क्षत पथानमा हनु ेव्यर्वपथा गररने 
छ। टर्विद व्यर्वपथािन सबर्वन्टध ताललम तथा 
प्रन्शक्षणको व्यर्वपथा र समय समयमा अटतरटक्रया 
समेतको व्यर्वपथा गररने छ र पथानीय लनकायसाँग 
समटर्वय गरी यपता कायड गररन ेछ। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

िनसंख्या र्वटृि, 

कोलाहल तथा 
अटय सामान्िक 
समपया 

यस प्रकारको समपया पर्वत रुिमा त्यस पथानमा हनु ेटर्वकास 

तथा व्यर्वसाटयक टर्वपतारले तथा नगरिाललकाको नीलत 
तथा कायडक्रमहरुले समयानकुुल रुिमा यपता समपया 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 
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समाधान हनुेछ। पथानीय सरोकारर्वाला तथा पथानीयतह 
संग समटर्वय गरी त्यपता समपया समाधान गररने छ । 

लैंलगक टर्वभेद  अपिताल संचालनको क्रममा मटहलाहरुलाई समान 
रोिगारीको अर्वसर प्रदान तथा सबभाटर्वत मटहला टहंसाका 
घिनालाई दरुुत्साहन गरीने छ र यपता घिना हनु नददन 

लनयलमत अनगुमनको व्यर्वपथा हनुेछ । 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

सरुर्वा रोग 

संक्रमण  

आयोिना संचालनको क्रममा आउने टर्वरामी, टर्वरामीको 
कुरुर्वा, कमडचारी, लगायतका अपितालसाँग सबर्वन्टधत  
माटछेहरुलाई आर्वश्यक पर्वापथय मािदण्ड िरुा गरेर 
मारै उिचार गने व्यर्वपथा गररन े छ। अपितालका 
टर्वरामी, टर्वरामीको कुरुर्वा र कमडचारी, लगायतका 
अपितालसाँग सबर्वन्टधत  माटछेहरुलाई सरुर्वा रोग 
संक्रमण टर्वरुिको खोि प्रथालमकताका साथ ददइनेछ र  
अनार्वश्यक व्यन्क्तहरुलाई अपिताल क्षेरमा प्ररे्वश गनड 
ददइने छैन। 

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

सााँपकृलतक 

सबिदामा असर 

र रै्वमनपयता  

अपितालमा उिचार र रोिगारीका  क्रममा फरक 
भगूोलिाि आइिगेुका टर्वरामी, टर्वरामीको कुरुर्वा र 
कमडचारीलाई आयोिना क्षेरको पथानीय संपकृती, 
सबिदाको सूचना सामग्री रान्खन ेछ  

आयोिना क्षेर संचालन 
चरण 

थि लागत 
नलाग्न े

प्रपतार्वक 

 लागत   -  
 कुल लागत   ३,३००,०००  
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यस आयोिनाको संचालन चरणको क्रममा सकारात्मक प्रभार्व अलभिटृि गनड रु २,००,००० तथा नकारात्मक प्रभार्व टयूनीकरण गनडका 
लालग अनमुालनत रु. ३,१००,००० गरी िबमा ३३,००,००० लाग्ने अनमुान गररएको छ। 
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िररच्छेद ९ 

9. र्वातार्वरणीय अनगुमन  
र्वातार्वरणीय अनगुमन योिना, र्वा. सं. लन. २०७७ तथा  र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन (र्वा.प्र.मू.) 
लनदेन्शका १९९३ मा व्यर्वपथा गररएको छ।  र्वातार्वरणीय अनगुमन योिना सबभाटर्वत र्वातार्वरणीय 
क्षलतको समयमै चेतार्वनी  ददने तथा लनराकरणका उिायहरू पर्वीकृत योिना अनसुार कायाडटर्वयन भए 
टक भएनन ्भनेर आर्वश्यक िााँच गनड मागडलनदेशन समेत प्रदान गदडछ। र्वातार्वरण संरक्षण ऐन २०७७ 
को दफा ३९ को दफा १ अनसुार यो ऐन र ऐन अटतगडत िनेको लनयम, लनदेन्शका, कायडटर्वलध र्वा 
मािदण्ड कायडटर्वयन भए नभएको सबिटधमा मटरालय र्वा टर्वभागले अनगुमन गनेछ। दफा ३९को 
दफा २ को उिदफा (१) मा िनुसकैु कुरा ललन्खएको भए तािलनआफ्नी क्षेरलभरको र्वातार्वरण संरक्षण 
र संर्विडन गने उदे्दश्यले प्रदेश सरकार र्वा पथानीय तहले यो ऐन र्वा यस ऐन अटतगडत िनेको लनयम, 
लनदेन्शका, कायडटर्वलध र्वा मािदण्डको कायाडटर्वयन भए नभएको सबिटधमा अनगुमन तथा लनरीक्षण गनड 
सक्नेछन। र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली २०७७ को लनयम ४५(१) को प्रार्वधान अनसुार प्रपतार्वकले 
लनमाडण तथा सञ्चालन गने चरणमा सो िाि र्वातार्वरणमा िरेको प्रभार्वको टर्वषयमा प्रत्येक छ मटहनामा 
पर्व:अनगुमन गरी सोको प्रलतरे्वदन सबिन्टधत लनकाय र्वा टर्वभागमा िेश गनुड िनेछ। 

९.१ अनगुमनका प्रकार  

र्वातार्वरणीय अनगुमन योिनाले Baseline, Compliance तथा Impact monitoring गरी लतन प्रकारको 
अनगुमन योिनाहरु समािेश गररटछ। प्रत्येक अनगुमन योिनालाई दिैु लनमाडण र सञ्चालन चरणका 
लालग भौलतक, िैटर्वक र सामान्िक-आलथडक र सााँपकृलतक समूहमा रान्खनेछ र्वातार्वरण। अनगुमन 
योिनामा प्रत्येक प्रपताटर्वत लनराकरण तथा िढोत्तरीका उिायहरुलाई  मािदण्ड, सूचक, पथान, टर्वलध र 
समय ताललका/आर्वनृ्त्त समारे्वश भएको एक बयाटट्रक्सको रूिमा प्रपततु गररएको छ।   

 प्रारन्बभक अर्वपथाको अनगुमन (Base।ine Monitoring) 

प्रपताटर्वत प्रपतार्वको लनमाडण कायड शरुु गनुडभटदा अगारै्व लनमाडण पथल र र्वरिरका आधारभतू र्वातार्वरणीय 
िक्षको सरे्वक्षण गनुड िनेछ। यसले गदाड अनगुमनको लसललसलामा प्रारन्बभक अर्वपथाको तलुनामा 
र्वातार्वरणीय िक्षमा भएको िररर्वतडन िारेमा थाहा िाउन सटकटछ। यसैले प्रारन्बभक अर्वपथाको अनगुमन 
गररदैन तर र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदनमा रहेका िानकारीलाई आयोिनाको प्रारन्बभक डािा 
भलन मालननेछ। 
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 प्रभार्व अनगुमन (Impact Monitoring) 

प्रपतार्व कायाडटर्वयनिाि भएका र्वातार्वरणीय िररर्वतडन ित्ता लगाउन आयोिना लनमाडण र सञ्चालनका 
क्रममा त्यस क्षेरको िनपर्वापथय लगायत ियाडर्वरणीय, सामान्िक र आलथडक अर्वपथाका सूचकको 
मूल्याङ्कन गररनेछ। 

 लनयमिालन अनगुमन (Comp।iance Monitoring) 

 यस अटतगडत प्रपतार्वकले र्वातार्वरण संरक्षण सबिटधी लनधाडररत मािदण्डको िालना गरेको छ भन्न ेकुरा 
सलुनन्श्चत गनड र्वातार्वरणीय गणुपतरका टर्वशेष सूचक र्वा प्रदूषणको अर्वपथा िारेमा आर्वलधक र्वा लगातार 
रुिमा अनगुमन गरी अलभलेख रान्खनेछ। र्वातार्वरणीय अनगुमनका सूचकहरु लनबन िमोन्िम हनुेछन।  

९.२ र्वातार्वरणीय अनगुमनका सूचक  

ताललका 9-1: अनगुमनका सूचक 
अनगुमनका क्षरे सूचकहरू 

मािो, भ-ूक्षय, िाढी • संख्या, पथान,  

• िमीनको क्षेरफल र धन सबिलतको नाश 

िानीको स्रोत, प्रदषुण र 
टिउने िानीको प्रयोग   

• लनमाडण क्षेरमा िानी सबिटधी समपयाहरूको संख्या र सीमा 
• फोहोर िानी र असरुन्क्षत तरीकाले फाललएको कारणले िानी 
प्रदषुणका घिना र त्यसले िरेको प्रभार्व 

• टिउने िानीको गणुपतरको लालग टफल्ड टकिको प्रयोग, टि.यच 
लनधाडरण, कण र िानीमा रहेको फोहोर 

र्वाय ुर ध्र्वलन प्रदषुण • र्वररिररको हार्वाको पर्वच्छता, ध्र्वलनको लतब्रता  

आयोिना क्षेरको 
सामान्िक र आलथडक 
टर्वकास 

• रोिगारी लसिडना अर्वसरहरूको संख्या 
• कामदारहरूले प्राटर्वलधक सीिको िटृि गनड प्रन्शक्षण प्राप्त संख्या  

• पर्वापथय उिचार गदाड लाग्ने समय र खचडको िचत 

• नयााँ िसल, व्यर्वसायको संख्या र प्रकार 

• प्रभार्व क्षेरको आधारभतू सेर्वा र उियोलगताहरूको न्पथलतमा 
िररर्वतडन िपतै न्शक्षण संपथा, पर्वापथय सेर्वामा िहुाँच, िानी आिूलतड, उिाड 
न्पथलत, िनताको िीर्वनयािनमा िररर्वतडन 

• कामदारलाई प्रदान गररएका पर्वापथय सेर्वा र सरुक्षाका 
उिायहरू 

• सामान्िक सेर्वा सटुर्वधा प्राप्त गने व्यन्क्तको संख्यामा िटृि 
(पकूल, पर्वापथय चौकी  िसल), िलमनको मूल्य िटृि 
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• र्वपती क्षेरको अर्वपथा (घरको संख्या, िसल, सरसफाईको 
अर्वपथा) 

 

९.३ अनगुमनको टर्वलध  
आयोिनाको अनगुमनको लालग पथलगत अध्ययन, आयोिना कायाडलयर्वाि प्राप्त हनुे तथयांकहरु, 

पथानीयहरुसाँगको अटतरटक्रया तथा सरोकारर्वालाहरुसाँगको छलफल गररयो। यसका साथै आयोिना 
क्षेरको नमनुा (र्वायू, ध्र्वनी, िानी, आदद) संकलन गरी प्रयोगशालामा नमनुा िरीक्षण गररयो। आयोिनाको 
अनगुमन गदाड टर्वज्ञद्वारा तयार िररएका सूचक/मानकहरुको साथ आयोिनाको अनगुमन गररयो। 
आयोिनाको अनगुमन कायड गदाड आयोिनासाँग सबिटध राख्ने लिलभन्न लनकायहरु,  प्रपतार्वक तथा प्रपतार्वक 
अटतगडतका लनकायहरु, संघीय तथा प्रदेश मातहतका मटरालय, आयोिनार्वाि प्रभाटर्वत पथानीय तह 
तथा र्वडा कायाडलयहरु साँग सहकायड गररयो। 

९.४ अनगुमन गने लनकाय  
यस खण्डले आयोिना कायाडटर्वयनिाि हनु ेसबभाटर्वत मखु्य मदु्दाहरूको िारेमा छलफल गछड र लनगरानी 
ताललका र न्िबमेर्वारी सटहत टयूनीकरणका उिायहरूको प्रपतार्व गदडछ। र्वा.व्य.यो. ले आयोिना 
व्यर्वपथािनलाई यसरी मागडलनदेन्शत गदडछ ता टक र्वातार्वरण संरक्षण उिायहरू ियाडप्त रूिमा लागू 
गररएको छ। प्रपताटर्वत आयोिनासाँग सबिन्टधत र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािनको उत्तरदाटयत्र्वमा टर्वलभन्न 
आयोिना  लनमाडण गने लनकायहरु समारे्वश गररएका छन ्र प्रत्येकको टर्वशेष गलतटर्वलधहरूका लालग 
टर्वशेष न्िबमेर्वारहरू समेत तोटकएको छ। र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन योिना कायाडटर्वयनका लालग 
न्िबमेर्वार मखु्य लनकाय प्रपतार्वक रहने छ र अनगुमनको मखु्य न्िबमेर्वारी लनकाय लनबन अनसुार 
हनुेछन।  

Ẇ र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय, लनु्बिनी प्रदेश   
Ẇ पर्वापथय मटरालय, लनु्बिनी प्रदेश 
Ẇ प्रदेश िूर्वाडधार टर्वकास प्रालधकरण, प्रपतार्वक 
Ẇ तलुसीिरु उिमहानगरिाललका तथा र्वडा  

Ẇ पथानीय सरकारी/गैर सरकारी संघ-संपथा 

ǒ र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय, लनु्बिनी प्रदेश  
र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय, लनु्बिनी प्रदेशले आयोिनालाई आर्वश्यक नीलतगत सहयोग गने तथा 
यस र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदनलाई िनुरार्वलोकन तथा पर्वीकृलत प्रदान गने काम गदडछ। 
साथै आयोिनाको र्वातार्वरणीय अनगुमनमा िलन मटरालयको प्रमखु भलूमका रहटछ। 
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ǒ पर्वापथय मटरालय,  लनु्बिनी प्रदेश  
पर्वापथय मटरालय, लनु्बिनी प्रदेशले आयोिनालाई आर्वश्यक नीलतगत तथा आलथडक सहयोग गने तथा 
यस र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन प्रलतरे्वदनलाई प्रारन्बभक िनुरार्वलोकन गने साथै आयोिनाको 
र्वातार्वरणीय अनगुमनमा िलन मटरालयको प्रमखु भलूमका रहटछ। 

ǒ इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल   
यस प्रपताटर्वत अपितालको प्रपतार्वक प्रदेश िूर्वाडधार टर्वकास प्रालधकरण रहेको छ। प्रपतार्वकले गने 
कायडहरुमा लडिाइन अनरुुिको भर्वन लनमाडण, अपिताल लनमाडण सबिटधी पथानीय साँपथा लगायत 
सरकारका अटय लनकायहरुिाि आर्वश्यक अनमुलतहरु प्राप्त गने तथा सरुन्क्षत काम गने, आर्वश्यक 
सहायक सटुर्वधाहरुको गलतटर्वलधहरुको समीक्षा र अनमुोदन, लनमाडण व्यर्वसायीले अपिताल हपताटतरण 
गररसके िलछ अपिताल संचालन गने काम रहेको छ।  

ǒ तलुसीिरु उिमहानगरिाललका तथा र्वडा  

यस प्रपताटर्वत आयोिना यस नगरिललका लभर िने हनुाले नगरिाललकाले भौलतक लनमाडण कायड गनडका 
लालग पर्वीकृलत तथा नीलतगत सहयोग गदडछ।  

ǒ पथानीय सरकारी/गैर सरकारी संघ-संपथा   
यी संपथाहरुको आयोिना कायाडटर्वयनमा आर्वश्यक सहयोग ियुाडउन ेतथा आयोिनको र्वातार्वरणीय 
अनगुमनमा मखु्य भलूमका रहटछ। प्रभार्व मूल्यांकन र िटहचानको आधारमा लाभदायक प्रभार्वको र्वटृि 
र प्रलतकूल प्रभार्वको शमन गनड सटकटछ। प्रपताटर्वत प्रभार्वहरू र शमन उिायहरू िाहेक कुन ैिलन 
प्रभार्वहरू लनमाडण र सञ्चालन चरणको समयमा देखा िरेका खण्डमा लतनीहरुलाइ िलन उन्चत सबिोधन 
गररने छ। 
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ताललका 9-2: र्वातार्वरणीय अनगुमन बयाटट्रक्स 
क्र.सं. र्वातार्वरणीय 

प्रभार्व 
अनगुमनका सूचक अनगुमका टर्वलध  पथान समय 

ताललका 
अनगुमन गने 
लनकाय  

ििेि 
(ने.रु.) 

क ) आधारभतू अनगुमन   
भौलतक तथा रासायलनक र्वातार्वरण   
१. र्वायकुो 

गणुपतर 
कण िदाथड, िी.एम २.५, 
िी.यम.१०, TSP 

पथलगत अध्ययन र 
अर्वलोकन 

अपिताल 
संरचना क्षेर  

लनमाडण िूर्वड, 
लनमाडण चरण 
र लनमाडण 
सटकएिलछ  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

३०,००० 

२. ध्र्वनीको 
गणुपतर 

ध्र्वलन पतर (डेलसिल) र 
कबिन 

पथलगत अध्ययन र 
अर्वलोकन, ध्र्वनी मािन 
यटर (साउण्ड लेभल 
लमिर)  

अपिताल 
संरचना क्षेर 

लनमाडण िूर्वड, 
लनमाडण चरण 
र लनमाडण 
सटकएिलछ 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

२०,००० 

३. िानीको 
गणुपतर 

िारदशीता, धलमलोिन, 
अन्बलयिना (टि.यच.), 
िोिल सोललड्स, तािमान, 
क्लोररन, फलाम, िोिल 
सपिेटडेड सोललड्स, िोिल 
हाडडनेस आदद 

िानीको नमनुा संकलन 
र िरीक्षण  

अपितालले 
प्रयोग गने िानी 
धारा 

लनमाडण िूर्वड, 
लनमाडण चरण 
र लनमाडण 
सटकएिलछ 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

४५,००० 

४. तािक्रम र 
र्वषाड  

अलधकतम/टयूनतम  
तािक्रम, िषाड, आरता 

िल तथा मौसम लिज्ञान 
टर्वभागको तथयााँक   

आयोिना 
संचालन हनु े
क्षेर नन्िक 
रहेको मािन 

लनमाडण शरुु 
हनु ु भटदा 
िटहले  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

५,००० 
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केटरको 
तथयााँक  

५. भौगलभडक 
अनसुटधान 

मािोको प्रकार, चट्टानको 
प्रकार, भौगलभडक 
संरचनाहरुको गठन आदद 

पथलगत अध्ययन र 
अर्वलोकन, मािो 
िरीक्षण,  टितीय 
स्रोतको तथयााँक 
टर्वश्लषेण  

अपिताल 
संरचना क्षेर 

लनमाडण शरुु 
हनु ु भटदा 
िटहले  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

५,००० 

६. भ-ूउियोग आयोिनाले उियोग गने 
िलमनको क्षेरफल 

पथलगत अर्वलोकन  अपिताल 
संरचना क्षेर 

लनमाडण शरुु 
हनु ु भटदा 
िटहले  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

िैटर्वक र्वातार्वरण   
१. र्वनपिलत तथा 

र्वटयिटत ु
रुख लिरुर्वाको टर्वर्वरण, 
िैज्ञालनक तररकाले रुखको 
आयतन, नोक्सानीको 
टर्वर्वरण   

पथलगत अध्ययन र 
अर्वलोकन, र्वनपिलतको 
प्रिालत, नबिर टििोि, 
आयोिनाका लालग 
किान गनुड िने 
रुखहरुको िूणड गणना,  
टितीय श्रोतका  
तथयााँकहरुको 
िनुरार्वलोकन, 
पथानीयहरु साँग 
छलफल  
 

आयोिना क्षेर  लनमाडण शरुु 
हनु ु भटदा 
िटहले  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 
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आलथडक, सामान्िक तथा सााँपकृलतक र्वातार्वरण   
१. प्रभाटर्वत 

क्षेरमा 
िनसंख्या, 
घरधरुी संख्या, 
र घरधरुीको 
टर्वर्वरण  

घरधरुीको आलथडक, 
सामान्िक र सााँपकृलतक 
टर्वर्वरण  

घरधरुी सरे्वक्षण 
प्रश्नार्वली, टितीय 
श्रोतका  तथयााँकहरुको 
िनुरार्वलोकन, पथलगत 
अध्ययन र अर्वलोकन  

अपिताल क्षेर 
र्वरिर  

लनमाडण शरुु 
हनु ु भटदा 
िटहले  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

२. धालमडक, 
सााँपकृलतक, 
ऐलतहालसक, 
िरुातान्त्र्वक 
पथान 

धालमडक, सााँपकृलतक, 
ऐलतहालसक, िरुातान्त्र्वक, 
घाि 

टितीय श्रोतका  
तथयााँकहरुको 
िनुरार्वलोकन, पथलगत 
अध्ययन र अर्वलोकन, 
पथानीय मालनससाँग 
छलफल 

अपिताल क्षेर 
र्वरिर 

लनमाडण शरुु 
हनु ु भटदा 
िटहले  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

ख ) प्रभार्व अनगुमन  
१. हररयाली र 

िाटकड ङ्ग संगै 
भौलतक 
लडिाइन 

र्वकृ्षारोिण, िगैच र 
िाटकड ङ्ग 

पथलगत अर्वलोकन र 
पथानीय मालनससाँग 
छलफल 

अपिताल क्षेर 
र्वरिर 

लनमाडण र 
संचालको 
चरण 
र्वाटषडक  
रुिमा 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

२. दटुषत िानी 
तथा 
फोहरमैला 

दटुषत िानीको व्यर्वपथा, 
अपिताल र्वरिरका 
िालसटदामा िरेको प्रभार्व 

पथलगत अर्वलोकन,  अपिताल क्षेर 
र्वरिर 

लनमाडण र 
संचालको 
चरण 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 
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र्वाटषडक  
रुिमा 

३. र्वाय ु र ध्र्वनी 
प्रदषुण 

र्वररिररको हार्वाको 
गणुपतर, ध्र्वलनको लतब्रता  

उिकरणको प्रयोग गरर 
ध्र्वलन र धलुो प्रदूषणको 
िरीक्षण  

अपिताल क्षेर 
र्वरिर 

लनमाडण 
चरणमा 
र्वाटषडक २ 
चोिी  
संचालन 
चरणमा 
र्वाटषडक 
रुिमा 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

३५,००० 

४. िल प्रदूषण नेिाल सरकारले तोकेको 
खानेिानी मािदण्ड तथा 
सतही िानीमा िठाइन े
औद्योलगक एफ्ल्यएुटिका 
लालग घिी िढी सीमा 
लनदेशक मािदण्ड २०६० 
मा उल्लेन्खत िर लमिर 

नमनुा संकलन र 
प्रयोगशाला िरीक्षण  

अपिताल 
क्षेरको खाने 
िानीको श्रोत र 
लनमाडण क्षेरिाि 
लनष्कालसत 
फोहोर िानी 

लनमाडण तथा  
संचालन 
चरणमा 
र्वाटषडक 
रुिमा 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

३५,००० 

५. पर्वापथय सेर्वा 
फोहरमैला 
व्यर्वपथािन 

फोहरमैला व्यर्वपथािनको 
अर्वपथा  

अर्वलोकन, अटतर्वाडताड अपिताल क्षेर 
लभर   

लनमाडण तथा 
संचालन 
चरणमा 
र्वाटषडक २ 
ििक  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 
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६. टर्विद 
व्यर्वपथािन 
प्रणाली 

सचुना प्रर्वाह प्रणाली, अन्ग्न 
संयटरको प्रार्वाधान,खलु्ला 
िग्गा  

 

अर्वलोकन, 
कमडचारीसंग अटतर्वाडताड 

अपिताल क्षेर  लनमाडण तथा 
संचालन 
चरणमा 
र्वाटषडक २ 
ििक 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

७. र्वनपिलत तथा 
न्िर्विटत ु

र्वकृ्षारोिण गररएका 
रुखहरुको संख्या र न्पथलत  

अर्वलोकन, 
कमडचारीसंग अटतर्वाडताड 

अपिताल क्षेर र्वटषडक १ 
ििक 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

८. आलथडक अर्वसर   पथानीय अथडव्यर्वपथाको 
न्पथलत 

अपिताल तथा पथानीय 
साँग अटतरटक्रया  

अपिताल 
र्वरिरको क्षेर 

र्वटषडक १ 
ििक 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

 

९. रोिगारी  रोिगार प्राप्त व्यन्क्तको 
संख्या, 

रोिगारको सचुी 
लनरीक्षण र छड्के िााँच 

अपिताल र्वटषडक १ 
ििक 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

१०. िेशागत 
पर्वापथय र 
सरुक्षा 

आयोिना कायाडटर्वयनका 
क्रममा घिेका दघुडिनाहरु 

अर्वलोकन र छलफल अपिताल क्षेर 
लभर  

र्वटषडक १ 
ििक 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

ग ) लनयमिालन अनगुमन  
१. र्वातार्वरणीय 

र्वार्वापथािन 
योिनाको 
खाकामा 
सूचीिि 

र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन 
योिनाले समारे्वश गरेका 
सबिूणड टयूनीकरणका 
उिाय लनमाडण तथा 

अर्वलोकन, अटतर्वाडताड, 
प्रलतरे्वदन अध्ययन  

अपिताल क्षेर  लनमाडण तथा 
संचालन 
चरण  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 
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सकारात्मक 
प्रभार्वको 
िढोत्तरीका 
टक्रयाकलाि र 
नकारात्मक 
प्रभार्वको 
टयूनीकरणका 
टक्रयाकलािको 
अनगुमन   

संचालन अर्वलधमा लाग ु
गररएको    

२. अध्याय ४ मा   
छलफल गरे 
अनसुार 
कानूनी 
प्रार्वधानहरूको 
िालना 

प्रचललत काननु अनसुार 
आयोिनाका गलतटर्वलध 

 अर्वलोकन तथा 
अटतर्वाडताड 

अपिताल क्षेर   लनमाडण तथा 
पनाचालन 
चरण  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

३. लनमाडण रसद  लनमाडण व्यर्वसायीर्वाि श्रम 
न्शटर्वर, भण्डारण क्षेर र 
लनमाडण कायडको व्यर्वपथा 

पथलगत अर्वलोकन, 
तन्पर्वर 

अपिताल क्षेर 
क्षेर  

लनमाडण शरुु 
हनु ु भटदा 
अगाडी 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

४. रोिगाररमा 
प्राथलमकता 

रोिगार प्राप्त व्यन्क्तहरुको 
नामार्वली र संख्या  

 रोिगार सूचीको 
टर्वश्लषेण  

अपिताल क्षेर रैमालसक र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 
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५. िेशागत 
पर्वापथय र  
सरुक्षा 

सरुक्षा उिकरण, प्राथलमक 
उिचार तथा  न्चटकत्सक 
व्यर्वपथा, न्शटर्वरको 
सरसफाई   

न्शटर्वर क्षेर, लनमाडण 
क्षेर, तन्पर्वर, 
दघुडिनाको कारण र 
टर्वर्वरण  

अपिताल र्वरिर 
को क्षेर  

लनमाडण तथा 
संचालन 
चरणम 
र्वाटषडक २ 
चोिी 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

६. र्वातार्वरणीय 
संरक्षणका 
उिाय िपतै 
प्रदषुण 
रोकथाम, मािो 
र िानीको 
व्यर्वपथािन, 
पलोि न्पथरता, 
मािो किान 
तथा िनेु, 
फोहर 
व्यर्वपथािन, 
र्वातार्वरण तथा 
सामान्िक 
महत्र्वका क्षेर, 
र्वनपिलत र 
िीर्विटतकुो 
संरक्षण  

र्वातार्वरणीय संरक्षण 
सबिटधी लनददडष्ट गररएको 
अभ्यासको खाका , 
प्रदषुणको टर्वर्वरण र 
अर्वलोकन, फोहर 
व्यर्वपथािन, लिग्रन 
व्यर्वपथािन, आयोिनामा 
कम गने कामदारहरुलाई 
र्वटयिटत,ु र्वटयिटतकुो 
र्वासपथान, र्वन र र्वनका 
स्रोतहरुमा िने प्रभार्व िारे 
प्रन्शक्षण तथा चेतना 
गराउने   

पथलगत अध्ययन, 
आयोिना साँग 
सबिन्टधत मालनस, 
िरामशडदाता र पथानीय 
मालनस  साँग छलफल,  
प्रभार्व िरेको क्षेर , 
तन्पर्वर आदद 

आयोिना क्षेर  लनमाडण अन्घ 
र लनमाडण 
अर्वलध भर   

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 
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७. हररयाली र 
िाटकड ङ्ग संगै 
भौलतक 
लडिाइन 

अपितालको खलु्ला क्षेर 
तथा िगैचा   

पथलगत अर्वलोकन,  अपिताल क्षेर  
क्षेर  

लनमाडण अन्घ 
र लनमाडण 
कायड सटकय 
िलछ   

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

८. र्वाय ु र ध्र्वनी 
प्रदषुण 

पथलगत अध्ययन, र्वाय ु
प्रदषुण िाि पर्वास प्रपर्वास 
संक्रमणको आर्वनृ्त्त. 
पथानीय मालनससाँग 
छलफल 
आयोिना क्षेरमा ध्र्वनी 
मािन   

 पथानीय मालनस साँग 
अटतरटक्रया, तन्पर्वर, 
ध्र्वनी मािन यटरको 
तथयााँक  

अपिताल 
र्वरिरको क्षेर  
क्षेर  

मालसक 
लनमाडण 
अर्वलध भर 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

२०,००० 

९. िल प्रदषुण िानीको hardness, 

turbidity 
िानीको नमनुा संकलन 
तथा िरीक्षण  

अपिताल क्षेर संचालन 
चरणमा 
र्वषडको २ 
चोिी 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

३०,००० 

१०. ठोस 
फोहरमैलाको 
र्वगीकरण  

फोहर र्वलगडकरण गरेर 
राख्न ेछुटै्ट रंगको डपिलिन   

फोहर र्वलगडकरण र 
ढुर्वानी गदाड लनगरानी 

अपिताल क्षेर  संचालन 
चरण  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

११. पर्वापथय 
सेर्वािटय 
फोहर तथा 
टर्वटकरणयकु्त 

संकलन, टकिाण ुलनन्पक्रय  अर्वलोकन, 
अपितालको प्रलतरे्वदन 
समीक्षा  

अपिताल 
िररसर 

संचालन 
चरण 

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 
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फोहरको 
व्यर्वपथािन 

१२. आितकालीन 
तयारीको लालग 
सचेतना 
कायडक्रम   

ताललमको संख्या र अर्वलध, 
सहभागीहरुको सूची   

कमडचारी साँग अटतर्वाडताड  अपितालक्षेर संचालन 
चरण  

र्व.र्वा.म/ 
प्रपतार्वक/ 
पथानीय तह 

- 

 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  143 

 

 

९.५ अनगुमनका लालग अनमुालनत रकम  
प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल सञ्चालनको चरणको र्वातार्वरणीय 
अनगुमन गने न्िबमेर्वारी प्रदेश सरकार पर्वापथय मटरालय, लनु्बिनी प्रदेश र र्वन तथा र्वातार्वरण 
मटरालय, लनु्बिनी प्रदेश तथा पथानीय तहको कााँधमा रहेको छ। प्रपताटर्वत आयोिनाको र्वातार्वरणीय 
अनगुमनको क्रममा हनुे खचडको अनमुालनत ििेि तलको ताललकामा उल्लेख गररएको छ। 

ताललका 9-3: र्वातार्वरणीय अनगुमनका लालग लाग्ने खचड  

क्र.सं. टर्वर्वरण संख्या दर (ने.रु.) लागत (न.ेरु.) 
१. र्वातार्वरणटर्वद् २ 75000 150,000 

२. आलथडक-सामान्िक टर्वज्ञ १ 65,000 65,000 

३. िीर्व टर्वज्ञ १ 65,000 65,000 

४. 
ल्याि उिकरण तथा िल, र्वायू, ध्र्वनी 
आदद िरीक्षण कायड 

एक मषु्ठ 2,00,000 

५. पिेशनरी एक मषु्ठ 10,000 

६. यातायात एक मषु्ठ 25,000 

७. भत्ता एक मषु्ठ 100,000 

 िबमा लागत   6,15,000 

ताललका 9-४: र्वातार्वरणीय अनगुमनका लालग लाग्ने खचड  

टर्वर्वरण लागत (ने.रु.) 

सकारात्मक प्रभार्वको िढोत्तरीका गनड लाग्ने खचड २,००,००० 

नकारात्मक प्रभार्वको टयूनीकरणका गनड लाग्ने खचड ३१,००,००० 

र्वातार्वरणीय अनगुमनका लालग लाग्ने खचड ६,१५,००० 

िबमा  ३९,१५,000 
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९.६ थि र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन योिनाहरू 

× टर्विद् व्यर्वपथािन योिना 
टर्विद् िोन्खम व्यर्वपथािन व्यर्वपथािन नीलतहरू, प्रटक्रयाहरू र अभ्यासहरूको व्यर्वन्पथत प्रयोग हो िसले 

टर्विद्को िररणामहरूलाई कम गने माध्यमहरू प्रदान गदडछ । 

× लक्ष्य/उद्दशे्यहरू 

लक्ष्य 

• प्रकोि िीलडतहरूलाई न्चटकत्सा सेर्वा प्रदान गनड। 

• अपितालका सिै कमडचारीहरू र सबिन्टधत अलधकारीहरूलाई टर्विद् व्यर्वपथािनको िारेमा 
चेतना िगाउने र उनीहरूको कामको न्िबमेर्वारीहरू िररभाटषत गने। 

उद्दशे्य 

• टर्विद्को समयमा आम हताहतको उिार र व्यर्वपथािनको क्रममा भलूमका र न्िबमेर्वारीहरू 
िझु्न। 

• सिै तहमा आितकालीन प्रलतटक्रया योिना र क्षमताहरू िढाउन।ु 

• आर्वश्यकता अनसुार SOP िालना गनुड। टर्वलभन्न नीलतहरू र प्रोिोकलहरू, मािदण्डहरू, 

ददशालनदेशहरू, िोन्खम-टर्वशेष SOPs लागू गनुड। 

× टर्विद् व्यर्वपथािन योिनाका लसिाटतहरू 

१. टर्विद्को समयमा कायड योिना 

सानो प्रकोि: 15 भटदा कम िीलडतहरू 

• लिरामी आितकालीन प्ररे्वशद्वार माफड त आितकालीनमा प्ररे्वश गनेछन ्

• सामाटय ददनमा ER लभर लिरामीको व्यर्वपथािन गररनेछ 

• ररसेप्शलनपिलाई आर्वश्यकता अनसुार अलतररक्त डाक्िर र अटय कमडचारीहरूलाई ER मा 
िोलाउन लनदेशन ददइनिुछड 

• ठूलो प्रकोिको रूिमा टर्वकलसत हनु सक्छ 

प्रमखु प्रकोि: 15 भटदा िढी िीलडत/15 भटदा कम  

• "प्रकोि क्षेर" घोषणा गने लनणडय एक िरामशडदाता डाक्िर, नलसडङ सिुरभाइिर र्वा र्वररष्ठ 
प्रशासक द्वारा (र्वा िरामशडमा) िनु समयमा अपितालमा छ। 

• ररसेप्शलनपिलाई प्रकोि अर्वपथा घोषणा गनड लनदेशन ददइनिुछड 
• साइरन ििाउने 
• इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल  यस योिनामा सटक्रय हनुेछ 
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• ER मखु्य प्ररे्वशद्वार लनयलमत हनुिुनेछ र Triage Area सेिअि हनुिुनेछ। 

 

× ट्राइन्िङ 

× लिरामीहरूलाई ट्राइएि क्षेरमा आइिगु्दा मूल्याङ्कन गरी ट्रयाि गररनिुछड र उनीहरूको 
अर्वपथाको लालग सही उिचार क्षेरमा लनदेन्शत गनुडिछड। 

× यो आर्वश्यक छ टक लिरामीहरू ER मा िगु्न ुअन्घ ट्राइएि क्षेर सेिअि र न्चटह लगाइएको 
छ अटयथा ER मालनसहरूले भररिूणड हनुेछ, िसले िणूड अरािकता लनबत्याउाँछ। 

× Triage क्षेरमा, अनभुर्वी डाक्िरहरूले लिरामीहरूको रतु रूिमा मूल्याङ्कन गनेछन,् र लिरामीलाई 
लनबन िमोन्िम र्वगीकरण गरी उिचार गररटछ। 

 

Category  

(Area) 

Tag Color Classification Treatment 

Area 

A Red Immediate care (life threatening conditions) Emergency 

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

C Green Minimal care (walking wounded) OPD block 

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

 

9.7 गनुासो लनदान संयटर 
आयोिना लनमाडण तथा सञ्चालनका समयमा टर्वलभन्न कुराहरूलाई ललएर आयोिनामा गनुासोहरू आउन े

गदडछन ्। आयोिनाको िूर्वड तयारी चरणमा त गनुासोहरू िग्गा र लतनीहरूको भोगचलन िारेमा आउन े

गदडछन ्। ती गनुासोहरूको समाधान समयमानै गनुड िने हटुछ यदद समयमान ैगनुासोहरूको सबिोधन 

गररएन भने गनुासोहरू थटुप्रदै िाटछन ् र त्यसको समाधान िटिल िटदै िाने सबभार्वना रहटछ।  
गनुासोहरू लनदान गनड गनुासो लनदान संयटरको लनमाडण गररनेछ। यपतो संयटर लनमाडण गदाड िटहलो 
चरणमा आयोिना पतरिािै समाधान गने कोलसस गररनेछ यसका लालग आयोिनाको र्वातार्वरणीय तथा 
सामान्िक व्यर्वपथािन इकाईको संयोिकत्र्वमा एउिा सलमलत िनाईनेछ। िटहलो चरणमा गनुासो 
सबिोधन र्वा लनदानको लालग १५ ददनको बयाद ददइनेछ। यदद िटहलो चरणमा गनुासोको उन्चत 
सबिोधन भएन भने र्वा गनुासो गने व्यन्क्तलाई त्यस सलमलतले ददएको िर्वाफले न्चत्त िझेुन भने दोस्रो 
चरणमा गनुासो प्ररे्वश गनेछ। दोस्रो चरणमा सबिन्टधत र्वडाध्यक्ष, सबिन्टधत पथानीय लनकाय सटहत 
आयोिनाको तफड िाि प्रलतलनलध हनुे सलमलत िनाइनेछ। दोस्रो तहको सलमलतलाई गनुासो लनदानको लालग 
१० ददनको बयाद ददइनेछ। यदद दोस्रो चरणको सलमलतले ददएको िर्वाफ िलन गनुासो कताडलाई न्चत्त 
िझेुन भने गनुासो तेस्रो चरणमा िानेछ र यो तेस्रो चरणको सलमलतमा न्िल्ला प्रशाशन र न्िल्ला 
समटर्वय सलमलत िलन सहभालग हनुेछन ्। यदद आर्वश्यक िरेको खण्डमा सबिन्टधत लनकाय र्वा 
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टर्वशेषज्ञलाई िलन यस सलमलतमा राख सटकनेछ। यस सलमलतलाई िलन गनुासो लनदान गनड १० ददनको 
समयर्वालध रान्खनेछ। 
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िररच्छेद 10 

10. र्वातार्वरणीय िरीक्षण  
र्वातार्वरणीय िरीक्षण र्वा.प्र.मू. अध्ययनको एक प्रमखु अंग हो। र्वातार्वरण संरक्षण ऐन २०७७ तथा 
र्वातार्वरण संरक्षण लनयमार्वली २०७७ िमोन्िम कुनै िलन आयोिनाको र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकनको 
र्वातार्वरणीय िरीक्षण गने न्िबमेर्वारी र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालयको हनु ेगदडछ। आयोिना संचालन 
भएको २ िषड िछी हरेक आयोिनाको र्वातार्वरणीय िरीक्षण गनुडिने हटुछ। यसको प्रमखु उदे्दश्य 
भनेको प्रत्येक आयोिनाले आयोिना लनमाडण तथा संचालनको चरणमा र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन 
प्रलतरे्वदनले तय गरे िमोन्िमको र्वातार्वरण व्यर्वपथािन योिनाको िालना गरेको छ टक छैन भन्न े
िरीक्षण गनुड हो। यस िरीक्षण िश्चात आयोिना प्रर्वधडकलाई र्वातार्वरण व्यर्वपथािनका सबिटधमा 
लिलभन्न सझुार्वहरु प्रदान गररटछ िसलाई प्रर्वधडकले िालना गनुड िने हटुछ। र्वातार्वरण िरीक्षणका 
उदे्दश्यहरु लनबनानसुार छन ्

 र्वातार्वरणको सरुक्षा गनड तथा मानर्व पर्वापथमा हनु ेिोन्खमहरुलाई टयूनीकरण गनड, 

 र्वातार्वरण व्यर्वपथािन प्रणाली र उिकरणहरुले कपतो प्रदशडन गरररहेका छन ्भनेर लनधाडरण 
गनड, 

 सबिन्टधत राटिय, पथानीय र अटतराटिय काननु र लनयमहरुको िलानालाई प्रमान्णत गनड,  

 र्वातार्वरणीय पर्वापथ तथा सरुक्षाका समपयाहरुिाि मानर्वलाई िने िोन्खमलाई टयूनीकरण गनड।  

१०.१ र्वातार्वरणीय लेखािरीक्षण प्रलतरे्वदनमा समारे्वश गररएका सचुकहरु  

 आयोिना टर्वकासमा िररभाटषत टक्रयाकलािहरुका लालग र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन प्रलतरे्वदनमा 
िरु्वाडनमुालनत प्रभार्वहरु,  

 आयोिना चक्रमा िररभाटषत टक्रयाकलािहरुको प्रभाव्हारुलाई कम गनड र्वातार्वरणीय प्रभार्व 
मूल्याङ्कन प्रलतरे्वदनमा टयलुनकरंणका उिायहरु, 

 र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन कायडयोिना अनसुार आयोिनामा टयूनीकरण उिायहरूको कायडटर्वयनको 
न्पथलत िटहचान गररएको टक्रयाकलािको प्रभार्वलाइ कम गनडका लालग िररभाटषत टयूनीकरणका 
उिायहरुको प्रभार्वकाररता,  

 र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन कायडयोिनाको साथ अनिुालन र्वा गैर अनिुालन, 

 राटिय र्वातार्वरणीय मािदण्डहरुको अनिुालन र्वा गैर अनिुालन, 

 िररभाटषत गलतटर्वलधहरुका लालग भटर्वष्यमा आयोिनामा प्रभार्व िूर्वाडनमुान िललयो िनाउन प्राप्त 
अनभुर्व।  
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१०.२ र्वातार्वरणीय िरीक्षण 
र्वातार्वरणीय िरीक्षणका टकलसम देहाय िमोन्िमका हनुेछन: 

(क) लनणडय तहको िरीक्षण: लनणडय तहको िरीक्षणले र्वा.प्र.मू.को प्रभार्वकाररता िााँच गने गदडछ। 

 (ख) कायाडटर्वयन िरीक्षण: कायाडटर्वयन िरीक्षणले शतड अनसुार आयोिना कायडटर्वयन भएको छ या 
छैन सलुनन्श्चत गदडछ। 

(ग) कायडको प्रभार्वकाररता िरीक्षण: कायडको प्रभार्वकाररता िरीक्षणले आयोिणा व्यर्वपथािनसाँग 
सबिन्टधत लनकायहरुको कायड प्रभार्वकाररताको र्वारेमा अध्ययन गदडछ। 

(घ) आयोिना प्रभार्व िरीक्षण: आयोिना कायडटर्वयनिाि उत्िन्न हनु ेर्वातार्वरणीय िररर्वतडनको िारेमा 
िरीक्षण गदडछ। 

(ङ) आकलन गररएको प्रटर्वलध िरीक्षण : िटहलेको तलुनामा अटहले र्वातार्वरणमा िने प्रभार्वको 
िारेमा आाँकलन गने कायड गदडछ र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन प्रटक्रया िरीक्षण र्वा.प्र.मू को समयमा 
प्रयोग गररएको टर्वलध र िद्दलतलाई िााँच गने कायड गदडछ। 

(च) र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याकंन प्रटकया िरीक्षण  

१०.३ र्वातार्वरणीय िरीक्षणमा सामाटयतया तीन िक्ष संलग्न हनुे गदडछन ्: 

(क) िरीक्षक 

र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १२ को उिदफा १ िमोन्िम प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद 
एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििल संरचना लनमाडण आयोिना कायडटर्वयनका लालग िरीक्षक प्रदेश 
सरकार र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालय हनुेछ। र्वातार्वरणीय िरीक्षणका लालग सरोकारर्वाला मटरालयले 
प्रपतार्व लनमाडण सबिन्न भएको २ र्वषड िगेुिलछको छ मटहना लभर आयोिनाको िरीक्षण गनड सक्नेछ।यस 
क्रममा आयोिना कायाडटर्वयनको क्रममा त्यसिाि र्वातार्वरणमा िारेको प्रलतकूल र्वातार्वरणीय 
प्रभार्वहरुलाई कम गनड अिनाईएको उिाय र त्यसको प्रभार्वकाररतालाइ िरीक्षण गररने छ। साथै, 
आयोिना कायाडटर्वयनको क्रममा टयनु आाँकलन गररएका र्वा आाँकलन नभएका केटह प्रभार्व देखािनड 
गएमा त्यपता प्रभार्वहरुको मूल्याङ्कन टर्वश्लषेण गरी उन्चत उिाय सटहत प्रलतरे्वदनमा अध्यार्वालधक गरी 
रान्खनेछ।     

(ख) िरीन्क्षत िक्ष (प्रपतार्वसाँग सरोकार भएको) 
यस आयोिना कायडटर्वयनका लालग िररन्क्षत िक्ष आयोिना इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी 
टिन्चङ्ग हन्पििल हनुेछ। र्वातार्वरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १२ को उिदफा २ िमोन्िम र्वन 
तथा र्वातार्वरण मटरालय, लनु्बिनी प्रदेशले आर्वश्यक िरीक्षण अध्ययन गरी र्वातार्वरणमा िरेको प्रलतकूल 
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प्रभार्वहरु रोकथाम तथा टयूनीकरण गनड अिनाइएका उिायहरुको ियाडप्त नदेन्खएमा त्यपता प्रभार्वहरुको 
टयूनीकरणको र उन्चत व्यर्वपथािनका लालग आयोिनालाई आदेश गनड सक्ने छ र उिदफा ३ िमोन्िम 
प्राप्त आदेश कायडटर्वयन गनुड गराउन ुिररन्क्षत िक्षको न्िबमेर्वारी हनुेछ। 

(ग) तेस्रो िक्ष 
यस आयोिनाको तेस्रो िक्ष पर्वापथय मटरालय, लनु्बिनी प्रदेश हनुेछ।  

१०.४ परे्वन्च्छक र्वा िाध्यकारी िरीक्षणका लालग संलग्न िक्ष र्वा संपथाको आधारमा र्वातार्वरणीय 
िरीक्षण आटतररक र्वा िाह्य हनु सक्नेछ : 

(क)  आटतररक िरीक्षण 

(ख)  िाह्य िरीक्षण 

(ग)  िाध्यकारी िरीक्षण 

(घ) परै्वन्च्छक िरीक्षण। 

१०.५ र्वातार्वरणीय िरीक्षण प्रलतरे्वदनको ढााँचा  

िरीक्षणको उदे्दश्य र क्षेर अनसुार प्रलतरे्वदनको ढााँचा फरक हनु सक्छ तथाटि यसलाई तकड साँगत रुिमा 
देहाय अनसुार प्रपततु गनड सटकटछ। 

ताललका 10-1: र्वातार्वरणीय िरीक्षण प्रलतरे्वदनको ढााँचा 
 अध्याय १ कायडकारी सारांश 

अध्याय २ िरीक्षण प्रशासलनक तथा िरीक्षण कायडको टर्वर्वरण, आयोिना पथलमा 
गररएका अटतर्वाडताड, िरीक्षण गने िक्ष तथा िरीक्षणका क्षेर र टर्वलध यो 
अध्ययनमा समारे्वश गनुड िनेछ । साथै र्वातार्वरणीय अनगुमन, िरीक्षणसाँग 
सबिन्टधत तथयाङ्क तथा टर्वर्वरण िलन समारे्वश गनुड िनेछ।  

अध्याय ३ िरीक्षणको िूणड टर्वर्वरण 

अध्याय ४ आयोिना सबिटधमा िालना गनुड िने सझुाि तथा सधुारात्मक कायड 
अनसूुची सबिन्टधत तथयाङ्क र टर्वर्वरण 

िरीक्षण गने समूहमा 
समारे्वश हनु ुिने िनशन्क्त 

 

प्राटर्वलधक प्रपतार्वसाँग टर्वषय लमल्न ेटर्वज्ञ 

 र्वातार्वरण टर्वज्ञ 

 आलथडक, सामान्िक, सााँपकृलतक टर्वज्ञ 
 प्रपतार्वको क्षेर, टकलसम र यसले िारेको प्रभार्वको गान्बभयडताको आधारमा 

थि अटय टर्वज्ञ 
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र्वातार्वरणीय िरीक्षणका लालग चेकललष्ट तलको ताललकामा प्रपततु गररएको छ । 

ताललका 10-2: र्वातार्वरणीय िरीक्षणका लालग चेकललष्ट 

भौलतक र्वातार्वरण  
क्र. 
लसं. 

टर्वर्वरण  आयोिनाको 
कृयाकलाि  

अनमुान 
गररएको प्रभार्व  

खास प्रभार्व  टयूनीकरणका उिाय  प्रभार्वकारीता  सूचना श्रोत  तथयाकं स्रोत  

१.  फोहोर 
मैलाको 
व्यर्वपथािन  

अपितालका 
लनयलमत 
टक्रयाकलाि तथा 
प्रयोगशाला, चमनेा 
गहृ, टर्वरामी  र्वाडड 
आददिाि उत्िादन 
हनुे फोहोर 

पथानीय 
र्वातार्वरण 
दगुडन्टधत हनुकुा 
साथै संक्रमण 
हनु सक्ने 
सबभार्वना ।  
  

र्वातार्वरण तथा 
िनपर्वापथयमा 
प्रलतकूल प्रभार्व  

साधारण तथा रासायलनक 
फोहोर छुटै्ट संकलन तथा 
व्यर्वपथािन गने  
 

उल्लेखनीय  फोहोर 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
अटतरिाताड  

२.  फोहोर 
िानीको 
व्यर्वपथािन  

अपिताल तथा 
प्रयोगशाला‚ 
शौचालय‚ 
चमेनागहृ 
संचालनिाि  

सतहको िानी 
प्रदूषण  
भलूमगत िानी 
प्रदूषण  

िानीको 
गणुपतरीयतामा 
कमी भई 
पथानीय 
खोलानाला 
प्रदूषण तथा 
िलचरमा 
प्रत्यक्ष प्रभार्व  

प्रदटुषत िानी प्रशोधन गरी 
अपितालिाि लनष्कासन 
हनुे फोहोर िानी नेिाल 
सरकारले तोकेको 
मािदण्ड िमोििमको 
रहने ।  

उल्लेखनीय  फोहोर 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
प्रत्यक्ष 
अर्वलोकन  
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३.  र्वायकुो गणु िेनेरेिर‚ सर्वारी 
साधन संचालनिाि  
 

र्वायकुो  
गणुपतरमा ह्रास 

िनपर्वापथयमा 
प्रलतकूल प्रभार्व  
श्वासप्रश्वास 
सबिटत्धी रोग 

लडिले िेनेरेिरिाि 
लनष्कासन भई हार्वामा 
िाने धुाँर्वा सबिटत्धी 
मािदण्ड २०६९ र  
गाडीहरु लनयलमत ममडत  
गरी नेिाल सर्वारी प्रदूषण 
मािदण्ड िमोििम रहन े
छन ्। 

उल्लेखनीय  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ 

अलभलेख‚ 
अनगुमन 
प्रलतर्वदेन 

४.  िानीको गणु  फोहोरिानी चहुार्वि  िानीका स्रोत 
प्रदूषण  

िनपर्वापथयमा 
प्रलतकूल प्रभार्व  

ढल व्यर्वपथािन गररने छ   उल्लेखनीय  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
अनगुमन 
प्रलतर्वदेन  

५.  ध्र्वनीको मारा िेनेरेिर‚ सर्वारी 
साधन संचालनिाि  

ध्र्वनीको तहमा 
ह्रास  

िनपर्वापथयमा 
प्रलतकूल प्रभार्व  

साइलेटि िेनेरेिरको 
प्रयोग  

उल्लेखनीय  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
अनगुमन 
प्रलतर्वदेन  

६.  भलूमगत 
िानीको स्रोत  

भलूमगत िानीको 
अत्यालधक 
लनष्कासन  

भलूमगत िानीको 
तहमा िररर्वतडन  

िानीको स्रोत 
सकु्ने साथै 
र्वरिरको 
िानीका स्रोतमा 
कमी  

ररचािड टिि तथा आकाश े
िानी संकलन गररने  

नगण्य  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
अनगुमन 
प्रलतर्वदेन  

७.  रै्वकन्ल्िक 
उिाड  

अपितालको लालग 
आर्वश्यक उिाड 
टर्वधतुिाि िूलतड 
गररनेछ र सौयड 
उिाडको प्रर्वधडन 
गनेछ 

रै्वकन्ल्िक  सौयड 
उिाडको प्रयोगले 
अनकूुलप्रभार्व 
िने  

उिाड िचत हनु े सौयड उिाड प्रटर्वलधको 
िडान  

नगण्य  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
अनगुमन 
प्रलतर्वदेन  
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८.  आकाशे िानी 
संकलन र 
भलूमगत िानी 
ररचािड प्रटर्वलध 

आकाशे िानी 
संकलन र भलूमगत 
िानी ररचािड प्रटर्वलध 

अनकूुल प्रभार्व 
सिृान गने  

भलूमगत 
िानीको  सतह 
सटतलुन हनु े
 
  

आकाशे िानी संकलन 
प्रटर्वलध  

नगण्य  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
अनगुमन 
प्रलतर्वदेन  

२. िैटर्वक िक्ष  
क्र. 
लसं. 

टर्वर्वरण  आयोिनको कृयाकलाि  अनमुान गररएको 
प्रभार्व  

खास प्रभार्व  टयूनीकरणका 
उिाय  

प्रभार्वकारीता  सूचना श्रोत  तथयाकं स्रोत  

१.  अपिताल क्षेर 
भर हररयाली 
प्रर्वदडन  

िगैचा लनमाडण  हररयाली क्षरे कायम 
हनु े 

हररयाली 
कायम भई 
सौटदयडता 
कायम हनु े 

िगैचा लनमाडण 
गने  

नगण्य  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

अलभलेख‚ 
अनगुमन 
प्रलतर्वदेन  

३. सामान्िक आलथडक तथा सााँपकृलतक िक्ष  
क्र. 
लसं. 

टर्वर्वरण  आयोिनाको कृयाकलाि  अनमुान गररएको 
प्रभार्व  

खास प्रभार्व  टयूनीकरणका 
उिाय  

प्रभार्वकारीता  सूचना श्रोत  तथयाकं स्रोत  

१.  िेशागत पर्वापथय 
सरुक्षा  

िेशागत पर्वापथय 
सरुक्षाका उिकरणको 
व्यर्वपथा  

प्रयोगशाला र 
उिकरणको प्रयोगका   
क्रममा हनुसक्न े
दघुडिना 

प्रयोगशाला र 
उिकरण 
संचालन गने 
कमडचारी र 
लिरामीको 
पर्वापथयमा 
प्रलतकूल 
प्रभार्व  

िेशागत 
पर्वापथय 
सरुक्षाका 
उिकरणको 
व्यर्वपथा  

उल्लेखनीय  अपिताल 
व्यर्वपथािन  

अलभलेख  
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२.  गनुासो सनुर्वाई  गनुासो सनुरु्वाई सेल 
पथािना  

लिलभन्न प्रकारका 
गनुासाहरु आउने तथा 
द्बटदको अर्वपथा सिृना 
हनु े 

अपिताल 
सञ्चालनमा 
कदठनाई 

गनुासो 
सबिोधनको 
व्यर्वपथा गने  

उल्लेखनीय  गनुासो 
सबिोधन 
सेल  

अलभलेख  

३.  पर्वापथय तथा 
सरसफाई  

दैलनक रुिमा 
आर्वश्यकता अनसुार 
सरसफाई गने  

फोहोरमैला प्रदूषण  टर्वरामी, 
टर्वरामी 
कुरुर्वा तथा 
कमडचारीको 
पर्वापथयमा 
प्रलतकूल 
प्रभार्व  

दैलनक रुिमा 
आर्वश्यकता 
अनसुार 
अपिताल 
िररसर 
सरसफाई 
गने  

उल्लेखनीय  अपिताल 
व्यर्वपथािन  

अनगुमन  

४.  प्रकोि 
लनयटरण/टर्विद 
व्यर्वपथािन  

भर्वन संटहता अनरुुि 
भर्वन लनमाडण गने‚ प्रकोि 
व्यर्वपथािन कायड योिना 
लनमाडण गने  

प्रकोि तथा टर्विदिाि 
िनधनको क्षलत हनु े 

प्रकोि तथा 
टर्विदिाि 
िनधनको 
क्षलत हनु े 

भर्वन संटहता 
अनरुुि भर्वन 
लनमाडण गने‚ 
आितकालीन 
द्वारहरू 
लनमाडण गने‚ 
अन्ग्न 
लनयटरक 
यटर िडान 
गने  

उल्लेखनीय  र्वातार्वरणीय 
व्यर्वपथािन 
एकाइ  

टर्विद 
व्यर्वपथािन 
कायड योिना  

५.  रोिगारी  पथानीयलाई रोिगारीमा 
अर्वसर  

पथानीयको आयपतरमा 
अलभिटृि  

पथानीयको 
िीर्वनपतर 
उकपने  

पथानीयलाई 
रोिगारीमा 
प्राथलमकता 
ददने  

नगण्य  अपिताल 
व्यर्वपथािन  

अलभलेख  
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६.  टर्विन्नā असाहायā 
लिरामीलाई 
लनशलु्क पर्वपथय 
सेर्वा   

टर्विन्नā असाहायā 
लिरामीलाई लनशलु्क 
पर्वपथय सेर्वा  प्रदान  

गणुपतरीय  पर्वपथय 
सेर्वामा सशस्त्र प्रहरी, 
उनका िररर्वार  र    
सर्वडसाधारणको िहुाँच 
हनु े

सशस्त्र प्रहरी, 
उनका 
िररर्वार  र    
सर्वडसाधारणले 
गणुपतरीय  
पर्वपथय सेर्वा 
िाउने  

टर्विन्न‚ 
असाहाय‚ 
लनशलु्क 
पर्वपथय सेर्वा 
प्रदान गने  

उल्लेखनीय  अपिताल 
प्रशासलनक 
एकाइ  

अलभलेख  

 



इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चंङ्ग हन्पििल   र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्यांकन प्रलतरे्वदन   
 

  155 

 

१०.६  र्वातार्वरणीय िरीक्षणका लालग अनमुालनत रकम  
प्रपताटर्वत आयोिना र्वातार्वरणीय िरीक्षण गने न्िबमेर्वारी र्वन तथा र्वातार्वरण मटरालयको रहेको छ। 
प्रपताटर्वत आयोिनाको र्वातार्वरणीय िरीक्षणको क्रममा हनु ेखचडको अनमुालनत ििेि तलको ताललकामा 
उल्लेख गररएको छ। 

ताललका 10-3: र्वातार्वरणीय िरीक्षणका लालग लाग्ने र्वाटषडक खचड  

क्र.सं. टर्वर्वरण संख्या दर (ने.रु.) लागत (न.ेरु.) 
१. र्वातार्वरणटर्वद् २ 75000 150,000 

२. आलथडक-सामान्िक टर्वज्ञ १ 65,000 65,000 

३. िीर्व टर्वज्ञ १ 65,000 65,000 

४. 
ल्याि उिकरण तथा िल, र्वायू, ध्र्वनी 
आदद िरीक्षण कायड एक मषु्ठ 2,00,000 

५. पिेसनरी एक मषु्ठ 10,000 

६. यातायात एक मषु्ठ 25,000 

७. भत्ता एक मषु्ठ 100,000 

 िबमा लागत   6,15,000 
 

१०.७ आयोिनाको र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन लागत  
यस आयोिनाका लालग सकारात्मक प्रभार्व िढोत्तरीको लालग रु. २००,०००/- नकारात्मक प्रभार्व 
टयूनीकरणको लालग रु.३१,००,०००/- र र्वातार्वरणीय अनगुमनको लालग रु. ६,१५,०००/- र 
र्वातार्वरणीय िरीक्षणको लालग रु. ६,१५,०००/- रहेको छ। आयोिनाका लालग कुल र्वातार्वरणीय 
लागत रु. ४५,३०,०००/- रहनेछ।  
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िररच्छेद 11 

11. लनष्कषड  
प्रपताटर्वत इन्टिग्रिेेड आयरेु्वद एण्ड टयाचरुोप्याथी टिन्चङ्ग हन्पििलको आयोिनाको र्वातार्वरणीय प्रभार्व 
मूल्याङ्कन (र्वा.प्र.मू.) ले प्रपताटर्वत २०० शैय्याको हन्पििल सञ्चालन गने कायडहरूको सबभाटर्वत 
र्वातार्वरणीय प्रभार्वहरूको मूल्याङ्कन गरेको छ।  

यस आयोिनाको सञ्चालनले पर्वापथय सेर्वामा सधुार र आलथडक गलतटर्वलधको प्रिधडन िपता धेरै लाभदायक 
प्रभार्वहरू ल्याउनेछ। आयोिनाको सञ्चालनिाि मानर्व पर्वापथय र र्वातार्वरणमा िने सबभाटर्वत प्रलतकूल 
प्रभार्वहरूमा उत्सिडन हनुे फोहोरमैलािाि िने प्रभार्व, संक्रलमत फोहोरिानीिाि िनड सक्ने प्रभार्व, ध्र्वलन 
तथा र्वाय ुप्रदूषणिाि िने प्रभार्व, पर्वापथय सेर्वािटय फोहोरमैला उत्सिडन र लतनको व्यर्वपथािनिाि िने 
प्रभार्व, भलूमगत िानीको स्रोतमा आउने कमीका कारण िने प्रभार्व, टर्वित व्यर्वपथािनको प्रभार्व, टर्वटकरण 
उत्सिडनिाि िनड सक्ने प्रभार्व, मानर्व पर्वापथयमा िनड सक्ने प्रभार्व, प्रशेागत पर्वापथय र सरुक्षा, िालश्रम 
तथा लैंलगक टर्वभेदिाि िने प्रभार्व आदद रहेका छन।् यस र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन प्रलतरे्वदन 
अध्ययनले लाभकारी र प्रलतकूल प्रभार्वहरूको िटहचान, भटर्वष्यर्वाणी र मूल्याङ्कन गरेको छ।   

यस प्रलतरे्वदनमा र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन प्रणाली, र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन योिना र र्वातार्वरणीय िरीक्षण 
योिना उल्लेख गररएको छ। यस प्रलतरे्वदनले र्वातार्वरणमा िने िोन्खम टयूनीकरण गदै मानर्व र 
र्वातार्वरणलाई थि फाइदा ियुाडउने गरी कायाडटर्वयन गनड छ। साथै, यस अपितालको र्वातार्वरणीय प्रभार्व 
मूल्याङ्कन प्रलतरे्वदनमा प्रपतार्व गररएका सिै योिनाहरू लागू गररनेछ। यस र्वातार्वरणीय प्रभार्व मूल्याङ्कन 
प्रलतरे्वदनमा तयार गररएको र्वातार्वरणीय व्यर्वपथािन योिना िूणड रुिमा कायाडटर्वयन गरी आयोिना 
सञ्चालन गनड सटकने देन्खटछ। 
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