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१.ऩरयचम
ु ी
१.१ऩृष्ठबभ
वातावयण हवबागको स्वीकृत कामयक्रभ अनुसाय काठभाडौं उऩत्मकाभा यहे का चाय अस्ऩतारहरुभा
बैयहेको अस्ऩतारजन्म पोहोय व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा Pilot programगने(wastesegreation disposable
facilities आदीको ननमनभत अध्ममन एवॊ नभूना सॊ करन गयी सुधायका उऩामहरु सहहत

BAT and

BEPसम्फन्धी सुझाफ प्रस्तुत गने काक्रयभयहे कोभा को सॊ चारनको रागी वातावयण हवबागका
उऩभहाननदे िक ज्मू को सॊ मोजकत्वभा एक सनभनत गठन गरयएको छ।
अध्ममन सनभनत
सपरा श्रे ष्ठ उऩ भहाननदे िक वातावयण हवबाग

सॊ मोजक

िॊकय प्रसाद ऩौडेर नस नड के वातावयण हवबाग

सदस्म

सृजना श्रे ष्ठ वरयष्ठ जन स्वास््म प्रिासक स्वास््म सेवा हवबाग

सदस्म

ठदऩेन्र फहादुय ओरी कानून अनधकृत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन प्राहवनधक सहमोग केन्र सदस्म
तुल्सी नायामण भहजयन भेहकनकर इन्न्जननमय वन तथा वातावयण भन्रारम
गोहवन्द प्रसाद रानभछाने वातावयण ननयीऺक वातावयण हवबाग

सदस्म

सदस्म

सुननता खनार वातावयण ननयीऺक वातावयण हवबाग

सदस्म

ननभयर चौधयी वातावयण ननयीऺक वातावयण हवबाग

सदस्म

याजेश्व ऩौडेर वातावयण ननयीऺक वातावयण हवबाग

सदस्म सन्चव

अध्ममन सनभनतको काभ कतयव्म य अनधकाय
सनभनतको काभ कतयव्म य अनधकाय मस प्रकाय यहे को छ।


सनभतभा यहने वातावयणीम प्रदू षण ननमन्रण तथा अनुगभन िाखाफाट प्रनतनननधत्व गये का एक
एक जना वातावयण ननयीऺकरे आवश्कता अनुसाय टोरी फनाइ कामय अगाडी फढाउने।



सम्फन्न्धत अस्ऩतारको अनुगभन गयी नभुना सॊ करन गने।



सॊ कनरत नभूना कोनडङ गयी प्रमोगिारा िाखाभा नफश्लेषणका रागी फुझाउने



प्रमोगिारा िाखारे नफश्लेषण प्रनतवेदन तमाय गयी सनभनतराई ऩेि गने।



अध्ममनका आधायभाBAT यBEP नसपारयिसहहतको अध्ममन प्रनतवेदन हवबागभा ऩेि गने।
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अध्ममनका रागी छनोट गरयएका अस्ऩतारहरु
१.ननजाभनत कभयचायी अस्ऩतार काठभाडौँ भहानगयऩानरका, फानेश्वय काठभाण्डौं।
ॉ ा अस्ऩतारकाठभाडौं भहानगयऩानरका ८ नतरगॊगा काठभाण्डौं।
2.नतरगॊगा आख
3. ग्राण्डी इन्टयनेिनर हन्स्ऩटर टोखा नगयऩानरका धाऩासी काठभाण्डौं।
4. वमोधा हन्स्ऩटर प्रा. नर, काठभाण्डौ भहानगयऩानरका, फल्खु, काठभाण्डौं।
उक्त अस्ऩतार भध्मे ग्राण्डी इन्टयनेिनर हन्स्ऩटर य वमोधा हन्स्ऩटर प्रा. नर

, ननजी ऺेरफाट

ॉ ा अस्ऩतार गैयसयकायी सॊ स्थाफाट सॊ चानरत अस्ऩतार हो।
सॊ चानरत अस्ऩतारहुन बने नतरगॊगा आख
त्मसै गयी ननजाभनत कभयचायी अस्ऩतार सयकायी अस्ऩतार हो।
1.2अस्ऩतारजन्म पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको ऩरयचम
हवश्व स्वास््म सॊ गठन

WHO को अनुसाय स्वास््म सेवाजन्म पोहोयभैरा बन्नारे

“all the waste

generated within health-care facilities, research centers and laboratories related to medical
procedures. In addition, it includes the same types of waste originating from minor and scattered
sources, including waste produced in the course of health care undertaken in the home (e.g. home
dialysis, self-administration of insulin, recuperative care)” फुझाउॉदछ । WHO रे स्वास््म
सेवाजन्म पोहोयराइ ननम्न वभोन्जभ वगॉकयण गये को छ : Non risk health care waste, health care
waste requiring special attention, infectious and highly infectious waste, other hazardous waste र
radioactive waste. Non-risk health care waste राइ ऩुन

recyclable healthcare waste,

biodegradable healthcare waste and other non-risk health care wasteगरय तीन प्रकायभा वगॉकयण
गये को छ । Waste requiring special attention राई human anatomical waste, sharp waste,
pharmaceutical waste, cyto-toxic pharmaceutical waste and bloods and body fluid wasteको
रुऩभा वगॉकयण गरयएको छ ।
मसै गरय पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन २०६८ अनुसाय स्वास््म सॊ स्था जन्म पोहोयभैरा बन्नारे
अस्ऩतार न्क्रननक , पाभेसी , औषधी ऩसर

, ब्रड फैंक

, प्माथोरोजीकर प्रमोगिारा

स्वास््मजन्म सॊ स्था वा स्वास््म अनुसन्धान केन्रफाट उत्ऩादन तथा ननष्कािन हुने हाननकायक
पोहोयभैरा सम्झनु ऩदयछ बनन ऩरयबाहषत गये को छ ।
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, अरु

काठभाण्डौ उऩत्मकाभा फढ्दो जनसॊ ख्मा िहयीकयण प्रदुषणका कायण अस्ऩतार एवॊ स्वास््म
सेवाजन्म सॊ स्थाहरुको सॊ ख्मा फढ्दै गइयहे को छ । मस्ता अस्ऩतारहरुफाट साभान्म पोहोय भार
नबैकन हाननकायक पोहोय ऩनन ननष्कासन हुने गदयछ । हाननकायक पोहोयको उन्चत व्मवस्थाऩन
नबएभा मसरे भानव स्वास््म एवॊ वातावयणभा गन्म्बय असय ऩादयछ । वातावयण हवबागफाट सभम
सभमभा हुने गये का अनुगभन तथा ननरयऺणका क्रभभा अस्ऩतारहरुरे अस्ऩतारजन्म पोहोय
व्मवस्थाऩनभा उन्चत ध्मान नठदएको दे न्खन्छ ।मस अध्ममनको भूख्म उद्देश्म अस्ऩतारहरुको सभग्र
पोहोय व्मवस्थाऩनको अवस्था तथा अस्ऩतारहरुरे सभग्र पोहोय व्मवस्थाऩनभा गये का अभ्मास एवॊ
प्रहवनधहरुको रे खाजोखा गरय उऩमुक्त अभ्मास एवॊ प्रहवनधहरुको सुझाव नसपरयस गनुय यहे को छ ।
वातावयण हवबागफाट सन् २०१४ भा काठभाडौं उऩत्मकाभा अस्ऩतारजन्म पोहोयको इन्बेन्टयी
तमाय ऩायीएको नथमो। उक्त अध्ममनभा काठभाडौं उऩत्मका २५ बन्दा फढी िैमा बएका जम्भा
६३ वटा अस्ऩतारहरु राई सभेटीएको नथमो। अध्ममन फाट जोन्खभयहहत पोहोय य
जोन्खभमुक्तपोहोयको उत्सजयन क्रभि ४२३० के न्ज प्रनतठदन य १५५१के न्ज प्रनतठदन यहे को
ऩाइएको नथमो।इबेक्टीक िैमाका आधायभा पोहोयको उत्सजयन ०.९१ के न्ज प्रनत ठदन प्रनत वेड
यहेको ऩाइएको नथमो जसभा जोन्खभ यहहत ०.६६ केन्जप्रनत ठदन प्रनत वेड

(७३%) य जोन्खभ मुक्त

पोहोय ०.२४ के न्ज प्रनत ठदन प्रनत वेड यहे को ऩाइएको नथमो।उक्त अध्ममनभा हवसजयन हवनध
ननम्नानुसाय ऩाइएको नथमो।

Disposal Method used
96.80%

98.40%

selling

Municipal
waste
container

68.30%
34.90%
20.60%

Autoclaving

20.60%

incinerator open burning

Burial

(Source: DoEnv. 2014)
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वातावयण हवबागफाट आनथयक फषय २०७३/२०७४ भा काठभाडौं उऩत्मकाभा अनुगभन गरयएका ६
वटा अस्ऩतारभा पोहोय व्मवस्थाऩनको अवस्था अध्ममन गदाय जम्भा दुईवटा अस्ऩतारभा भार
पोहोय सॊ करनका रागी व्मवन्स्थत स्थान यहे को ऩाइएको नथमो। त्मस्तै ६ वटा भध्मे ३ वटाभा
पोहोय ननभयरीकयणका रागी अटोकेरे ब प्रमोग गरयएको एउटा अस्ऩतारभा इन्न्सननये टय प्रमोग
गरयएको य २ वटा अस्ऩताभा सॊ क्रनभत पोहोयराई ननभयनरकयण हवनानै साधायण पोहोय सयह
व्मवस्थाऩन गरयएको ऩाइएको नथमो। ६ वटा भध्मे एउटा अस्ऩताररे बखययै पोहोयऩानी प्रिोधन
केन्र ननभायण गये को तय सॊ चारनभा आइनसकेको ऩाइएको नथमो बने फाॉकी ५ वटा अस्ऩतारभा हवना
प्रिोधन ढर नदी वा सोक हऩटभा ऩठाउने गये को ऩाइएको नथमो।( Paudel and Lamichhane, 2018)
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२. नेऩारभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्न्ध नीनतगत एवॊ कानुनी व्मवस्था
2.१ नेऩारको सॊ नफधान, २०७२
नेऩारको सॊ नफधान , २०७२ को धाया ३० को उऩधाया (१) भा प्रत्मेक नागरयकराई स्वच्छ य स्वस्थ
वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने हक हुनेछ बन्ने व्मवस्था यहेको छ बने उऩधाया (२) भा “वातावयणीम
ह्रासफाट हुने

ऺनतफाऩत

प्रदू षण वा

ऩीनडतराई प्रदू षकफाट कानून फभोन्जभ ऺनतऩूनतय ऩाउने हक हुुुनेछ

” बन्ने

सॊ फैधाननक व्मवस्था सभेत यहेको अवस्था छ ।

2.2 वातावयण सॊ यऺण ऐन, २०५३ तथा ननमभावरी, २०५४
२.2.१ प्रायन्म्बक वातावयक्णीम ऩरयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङकन सम्फन्न्ध व्मवस्था
मस एनको दपा ३ भा कुनै ऩनन आमोजनारे प्रायन्म्बक वातावयम ऩरयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव
भूल्माङकन प्रनतवेदान स्वीकृत नगयाइ कामयन्वमन गनय नहुने व्मवस्था गये को छ ।अस्ऩतारको हकभा २५
दे न्ख १०० फेड सॊ ख्मा सम्भको अस्ऩताररे प्रायन्म्बक वातावयक्णीम ऩरयऺण तथा १०० फेड बन्दा भानथको
अस्ऩताररे वातावयणीम प्रबाव भूल्माङकन प्रनतवेदन स्वीकृत गनुऩ
य ने व्मवस्था गये को छ । प्रायन्म्बक
वातावयक्णीम ऩरयऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङकन प्रनतवेदनभा अस्ऩताररे ठोस पोहोयभैरा रगामत
सभग्र वातावयणीम व्मवस्थाऩनको कामयमोजना सभावेस गये को हुन्छ । मस कामयमोजना अनुसाय वातावयण
व्मवस्थाऩन गनुय सम्फन्न्धत अस्ऩतारको न्जम्भेवायी हुन आउॉछ य कानुनी रुऩभा फाध्मकायी हुन्छ ।

2.2.2 प्रदुषण योकथाभ तथा ननमन्रण सम्फन्धी व्मवस्था
वातावयण सॊ यऺण ऐन , २०५३ को दपा ७ को उऩदपा १ भा कसै रे
प्रनतकूर प्रबाव

ऩाने

गयी वा जन

जीवन

य जन

प्रदू षण सृजना गनय वा तोहकएको भाऩदण्ड

ऩनन

वातावयणभा उल्रे खनीम

स्वास््मका रानग खतया हुन सक्ने हकनसभरे

हवऩयीत

कुनै

मान्न्रक

साधन , औद्योनगक प्रनतष्ठान

वा

अन्म ठाउॉफाट ध्वनी , ताऩ, ये नडमोधभॉ हवहकयण तथा पोहय भैरा ननष्कािन गनय , गयाउन नऩाउने व्मवस्था
यहेको छ बने सोहह दपाको उऩदपा २ भा कुनै
प्रमोगफाट वातावयणभा उल्रे खनीम
याजऩरभा सूचना प्रकािन

प्रनतकूर

हकनसभको ऩदाथय

प्रबाव

ऩये को वा ऩने

गयी त्मस्तो ऩदाथय इन्धन

,

इन्धन,

,

औजाय वा सॊ मन्रको

दे न्खएभा भन्रारमरे

नेऩार

औजाय वा सॊ मन्रको प्रमोगभा फन्दे ज

रगाउन सक्ने व्मवस्था यहेको दे न्खन्छ ।
त्मस्तै वातावयण सॊ यऺण ननमभावरी २०५४ को ननमभ १५ भा भन्रारमरे
प्रकािन

गयी तोहकठदएको भाऩदण्ड

हवऩयीत

हुने गयी कसै रे
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नेऩार याजऩरभा सूचना

ऩनन कुनै

मान्न्रक

साधन, औद्योनगक

प्रनतष्ठान

वा अन्म

ठाउॉफाट ध्वनन ,

ताऩ,

ये नडमोधभॉ हवहकयण तथा पोहय भैरा ननष्कािन गनय गयाउन

नऩाइने व्मवस्था यहेको छ ।

2.3.2 नफद्यभान भाऩदण्डहरुको अवस्था
भानवस्वास््म य वातावयणको यऺाका रानग मस भन्रारमरे वातावयण सॊ यऺण ऐन, २०५३ को दपा ७ तथा
वातावयण सॊ यऺण ननमभावरी, २०५४

को ननमभ १५ फभोन्जभ नफनबन्न वातावयणीम भाऩदण्डहरु तथा अन्म

वातावयणीम सूचनाहरु नेऩार याजऩरभा प्रकािन गयी रागू गदै आइयहेको छ ।
अस्ऩतारजन्म प्रदुषण व्मवस्थाऩनसॉग सम्फन्न्धत वातावयणीम भाऩदण्डहरु दे हाम फभोन्जभ यहेका छन् ।
१.

सतही ऩानीभा ऩठाइने औद्योनगक एफ्लल्मुएन्ट सम्फन्धी ननदे िक भाऩदण्ड,२०५८

२.

ु पोहयऩानी प्रिोधन प्रान्टफाट सतहीऩानीभा ऩठाउने औद्योनगक एफ्लल्मुएन्ट सम्फन्धी
सॊ मक्त
भाऩदण्ड

३.

सावयजननक ढरहरुभा ऩठाउनेऔद्योनगक एफ्लल्मुएन्टको रानग घटी फढी नसभा

४.

फामु गुणस्तय सम्फन्धी याहिम भाऩदण्ड, २०६९

५.

इन्न्सनेयेटयफाट ननन्स्कने धुॉवा य न्चम्नीको उचाई सम्फन्धी भाऩदण्ड

६.

नडजेर जेनेयेटयको वामु गुणस्तय सम्फन्धी भाऩदण्ड

७.

औद्योनगक व्वाइरयको वामु गुणस्तय सम्फन्धी भाऩदण्ड ननधाययण

८.

ध्वनी गुणस्तय सम्फन्धी याहिम भाऩदण्ड

भानथ उल्रे न्खत भाऩदण्डहरु को ननमभन गने ननकामको रुऩभा वातावयण नफबाग यहेको छ । मी
भाऩदण्डहरुको ऩारना सम्फन्धभा अनुगभन गनुय वातावयण नफबागको प्रभुख कामयका रुऩभा ऩनन यहदै आएको
छ । मी भाऩदण्डहरु नफऩरयत हुने गयी प्रदू षण गने उद्योग , प्रनतष्ठानहरुराई वातावयण सॊ यऺण ऐन , २०५३
को दपा १८(२) भा बएको व्मवस्था फभोन्जभ कायफाहह तथा जरयवाना ऩनन हुदै आएको अवस्था छ ।
अहहरे को अवस्थाभा अस्ऩतार नफषेषफाट ननस्कािन हुने पाहोयऩानीको भाऩदण्ड फनननसकेको हुॉदा पोहोयऩानी
सतही ऩानीभा पाल्ने वा सावयजाननक ढरभा पाल्ने बन्ने आधायभा ननदे िक भाऩदण्डहरु कामयन्वमनभा यहेका
छन् । भानथ उल्रे न्खत भाऩदण्डहरुभध्भा ऩनन अस्ऩतारहरु सॉग फढी आकषॉत भाऩदण्डहरुभा दे हाम
वभोन्जभका भाऩदण्डहरु यहेका छन् ।
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तानरका १सतही ऩानीभा ऩठाइने औद्योनगक एपरुमन्ट सम्फन्धी भाऩदण्ड
Characteristics
Total Suspended solids, mg/L, Max
Particle size of total suspended particles
pH

Tolerance Limit
30-200
Shall pass 850-micron Sieve.
5.5 to 9.0
Shall not exceed 40 degree C in any section of the
stream within 15 meters down-stream from the
effluent outlet.

Temperature
Biochemical oxygen demand (BOD) for 5 days at
20 degree C, mg/L, Max
Oils and grease, mg/L, Max
Phenolic compounds, mg/L, Max
Cynides (as CN), mg/L, Max
Sulphides (as S), mg/L, Max
Radioactive materials:
a. Alpha emitters, c/ml, Max
b. Beta emitters, c/ml, Max
Insecticides
Total residual chlorine, mg/L
Fluorides (as F), mg/L, Max
Arsenic (as As), mg/L, Max
Cadmium (as, Cd), mg/L, Max
Hexavalent chromium (as Cr), mg/L, Max
Copper (as Cu), mg/L, Max
Lead (as Pb), mg/L, Max
Mercury (as Hg), mg/L, Max
Nickel (as Ni), mg/L, Max
Selenium (as Se), mg/L, Max
Zinc (as Zn), mg/L, Max
Ammonical nitrogen, mg/L, Max
Chemical Oxygen Demand, mg/L, Max
Silver, mg/L, Max

30-100
10
1
0.2
2
10 -7
10 -8
Absent
1
2
0.2
2
0.1
3
0.1
0.01
3
0.05
5
50
250
0.1
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ख. इन्सीनये टय सम्फन्धी भाऩदण्ड

तानरका २.इन्न्सनेयेटयको सॊ चारन सॊ चारनफाट ननष्कािन हुने धुवाॉ तथा न्चम्नीको उचाइ( Chimney height
and Emission for Incinerator.
SN
1

Parameters
Chimney Height

Unit
Meter(m)

Limit
Higher than 11

2

Suspended Particulate
Materials at 11% Oxygen
Carbonmonoxide
Total Organic Carbon
(TOC)
Dioxin/Furan
HCl
HF
SO2
NOx
Pb, Cr, Be, Ar, As, Sb, Ba
Cd
Hg

mg/Nm3

50

mg/Nm3
mg/Nm3

50
20

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
ppm
ppm
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

0.1
50
4
200
250
1
0.05
0.05

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Remarks
The height
should be
higher than
existing
surrounding
situation

२.The temperature must be maintained at least 1100 oc incinerating halogenated for (fluorinated,

chlorinated and brominated compound) and retention time shall be 2_3 seconds
३. Temperature monitoring devices, firing nozzles and water spraying system of the wetscrubber should be maintained properly.
४. Only trained operators should be allowed to operate such incinerator.
2.4 पोहोयभै रा व्मवस्थाऩन ऐन २०६८
पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन २०६८ भा रे पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन को दाहमत्व स्थानीम ननकामको हुने
व्मवस्था गये को छ । तय हाननकायक पोहयभैरा , स्वास््म सॊ स्थाजन्म पोहयभैरा , यासामननक पोहयभैरा वा
औद्योनगक पोहोय भैराको प्रिोधन य व्मवस्थाऩन गने दाहमत्व ननधायरयत भाऩदण्डको अधीनभा त्मस्तो
पोहयभैरा उत्ऩादन गने व्मन्क्त वा ननकामको हुनेछ बनन ऐनको दपा ४ भा हकटान गरयएको छ ।
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त्मसै गयी कुनै उद्योग वा स्वास््म सॊ स्थारे हाननकायक पोहयभैरा , स्वास््म सॊ स्थाजन्म पोहयभैरा, यासामननक
पोहयभैरा तथा औद्योनगक पोहयभैरा प्रिोधन गयी फाॉकी यहेको पोहयभैरा तथा अन्म पोहयभैराको
व्मवस्थाऩन गरयठदन स्थानीम ननकामराई अनुयोध गये भा वा स्थानीम ननकामरे ननभायण गये को पोहयभैरा
व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनय भाग गये भा स्थानीम ननकामरे ननधाययण गये फभोन्जभको सेवा िुल्क नरई
पोहयभैराको व्मवस्थाऩन गरयठदन वा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन स्थर प्रमोग गनय ठदन सक्नेछ ।

2.5 स्वास््म सेवाजन्म पोहोयभै रा व्मवस्थाऩन ननदे न्िका २०१४
, स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा भन्रारम
मस ननदे न्िकारे स्वास््म सेवाजन्म पोहोयराइ भूख्म गये य जोन्खभऩूणय य जोन्खभयहहत

(Risk and nonrisk)

पोहोयको रुऩभा वगॉकयण गये को छ ।जोन्खभयहहत पोहोयराइ कुहीने तथा नकुहीने पोहोयको रुऩभा
वगॉकयण गये को छ ।त्मस्तै जोन्खभऩूणय पोहोयराइ प्माथोरोजीकर पोहोय

, सॊ क्रनभत पोहोय , धायीरो

पोहोय,Cytotoxic waste,औषधीजन्म पोहोय य अन्म हाननकायक पोहोय गरय छ प्रकायभा वगॉकयण गये को छ
।मस ननदे न्िकारे पोहोयको न्मुननकयण वगॉकयण सॊ करन ओसायऩसाय पोहो प्रिोधन तथा हवसजयन
सम्फन्धभा ठदिा ननदे ि गये को छ । सभग्र पोहोय व्मवस्थाऩनको रानग स्वास््म सॊ स्था नबर स्वास््म
सॊ स्थाप्रभुखको नेतत्ृ वभा पोहोय व्मवस्थाऩन तथा स्वास््म एव सुयऺा सनभनतको गठन गनुय ऩने कुया यहेको छ
।साथै स्वास््म सेवाजन्म पोहोय व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा स्वास््म स्थाननम ननकाम तथा याहिम ननकामका
सॊ घ सॊ स्थाको न्जम्भेवायीराइ छु ट्टाछु ट्टै प्रस्तुत गरयएको छ ।
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२.६ Stockholm convention on persistent organic pollutants (POPS)
वातावयणभा एक ऩटक उत्सजयन बए ऩश्चात राभो सभम सम्भ यहने य भानवस्वास््मभा हानी ऩुमायउने
नफनबन्न चीयस्थामी जैनफक प्रदू षकहरु (Persistent Organic Pollutants-POPs)को उत्ऩादन य प्रमोगभा
ननमन्रण गने य त्मसफाट भानवस्वास््म य वातावयणभा ऩने असयराई कभ गने मस भहासन्न्धको
उद्देश्म हो य नेऩार मस भहासन्न्धको ऩऺ यािका रुऩभा यहे को छ । मस भहासन्न्धको अनुसन्ु च ए ,
ु ी सी भा
नफ य सी भा गयी जम्भा २८ वटा यसामनहरु सभावेि बइसकेका छन् य मसको अनूसच
अननन्च्छत रुऩभा उत्ऩादन हुने यसामनहरु यहे का छन् जसभा डामन्क्सन य फ्लमुयान ऩदयछन् । भुख्मत्
पोहोयहरु जराउदा ननष्कािन हुने मी गमाॉसहरुरे क्मान्सय गयाउन सक्छ । नफिेष गयी कभ
ताभक्रभभा पोहोय फाल्दा मी गमाॉस ननस्कने बएकारे उच्च ताऩक्रभभा इन्न्सनेयेटय नबर फाल्न
सहकएभा ती गमाॉसहरु ननस्कने सम्बावना कभ यहन्छ । नेऩारको सन्दबयभा धयै जसो अस्ऩतारजन्म
पोहोयहरु खुरारुऩभै वा साभान्म बट्टी फनाई फाल्ने गये को ऩाइएकारे डामन्क्सन य फ्लमुयान ननष्कािन
हुने सम्बावना अत्मानधक यहन्छ तसथय अस्ऩतारजन्म पोहोयराई फाल्न नऩने प्रनफनध अऩनाई
व्मवस्थाऩन गने वा उच्च ताऩक्रभमुक्त इन्न्सनेयेटयभा फाल्ने नै उत्तभ नफकल्ऩका रुऩभा दे न्खन्छ ।
२.७ Basel Convention on the control of trans boundary movement of hazardous waste and
their disposal
ु हरु फीच हुने
नेऩार ऩऺ यािका रुऩभा यहे को मस भहासन्न्धको प्रभुख उद्देश्म नफनबन्न भुरक
जोन्खभऩूणय पोहोयहरुको ओसायऩसाय य आमातराई ननमन्रण गनुय य सोराई फातावयणभैरी हकनसभरे
गनुय यहेको छ । अझ नफषेि गयी नफकनसत यािहरुफाट अनफकनसत यािहरुभा हुन सक्ने जान्खभऩूण य
पोहोयको ओसायऩसायराई ननमन्रण गनय मसरे भद्दत गये को छ । आमात गने यािरे नरन्खत
सहभनत नठदएसम्भ जोन्खभऩूणय पोहोयको ननमायत गनय नऩाउने साथै जोन्खभऩूण य पोहोयका उत्सजयनभा
कभी ल्माउनको रानग उऩमुक्त उऩाम अऩनाउनुऩने तथा नफसजयनका रानग वातावयणभैरी
व्मवस्थाऩनको नफनध अऩनाउनु ऩनै जस्ता प्राफधानहरु मस भहासन्न्धभा यहे का छन् । मस
भहासन्न्धको Annex I भा अस्ऩतारजन्म पोहोयराई ऩनन जोन्खभऩूण य पोहोयका रुऩभा सभावेि गये को
ऩाइन्छ ।
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३. चायवटा अस्ऩतारभा यहेको पोहोय व्मवस्थाऩनको वस्तुगत अवस्था
३ १.पोहोय व्मवस्थाऩनको रागी गरयएको सॊ यचनागत व्मवस्था
अस्ऩतारहरुभा पोहोयको व्मव्स्थाऩनका रागी ननम्नानुसायको सॊ यचना यहे को छ। सफै अस्ऩतारभा
पोहोय व्मवस्थाऩन को न्जम्भा हाउस हकऩीङ हवबाग अन्तगयत यहे को ऩाइमो।
३.२ तानरभ रगामत कभयचायीको ऺभता अनबफृहिका कामयक्रभहरु
कुनै ऩनी अस्ऩताररे कभयचायीहरुराई पोहोय व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा ननमनभत रुऩभा तानरभ ठदने
गये को ऩाइएन। केही अस्ऩतारहरुरे कहहरे काही तानरभहरु सॊ चारन गये को ऩाइमो।
३.३ अस्ऩतारफाट उत्सजयन हुने पोहोयको अनबरे ख
अध्ममन गरयएका अस्ऩतार भध्मे वमोधा अस्ऩतारफाहे क फाॉकी नतनवटा अस्ऩताररे कुनै न कुनै
प्रकायको अनबरेख याखेका छन। ग्राण्डी अस्ऩताररे अस्ऩतारफाट उत्सजन हुने सफै पोहोयको ये कडय
याखेको छ। मस अस्ऩतारभा पोहोयराई

हजाडयस भेनडकर वेस्ट (बामल्स एम्ऩुल्स नससाका

खोर),हजाडयस भेनडकर वेस्ट ( ड्रेनसङ गज कऩास ड्राऩय टे ऩ प्रािय तथा अप्रेिन ऩछी ननकानरएका
तन्तु य अॊगहरु), हाननकायक औषधीजन्म, गरोभ्स, ननडल्स य हाननकायक यहहत पोहोयको प्रकायकभा
छु ट्टाई अनबरे ख याख्ने गरयएको छ।ननजाभनत अस्ऩतारभा उत्सजयन हुने सफै पोहोयको अनबरे ख
यान्खएको छै न तय नफक्री हुने पोहोयको बने हवस्तृत रुऩभा अनबरे ख यान्खएको छ।
1.Thin paper 2. Thick paper 3. plastic polythene 4. Plastic HM 5. Plastic kachada 6. Syringe 7.
Plastic sline bottle 8. Plastic water bottle 9. Tin 10. Gloves 11. Can 12.Gallon 13.Cartoon
14.Vial 15. Saline glass bottle 16.X ray.
ॉ ा अस्ऩतारभा । रयस्क वेस्ट अन्तगयत सॊ क्रनभत नसरयन्ज धारयरा वस्तु (धातु) धारयरा
नतर गॊगा आख
वस्तु (नससा) य प्माथोरोन्जकर पोहोय को अनबरे ख याख्ने गरयएको छ।
अस्ऩतारहरुरे अनबरेखको त्माॊकराई बने नफश्लेषण गने गये का छै नन।
३.४ पोहोय वनगयकयण
अस्ऩतारभा ननम्नानुसाय पोहोयको वनगयकयण गने गये को छ।
तालऱका ३ विलिन्न अस्पताऱमा फोहोरको िर्गक
ि रण
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क. ननजाभनत अस्ऩतार
नस.

पोहोय याख्ने बाॉडोको यङ

पोहोयको प्रकाय

१

हरयमो

कागजजन्म पोहोय

२

कारो

कुहहने य गल्ने

३

ननरो

प्राहिक भार

४

यातो

सॊ क्रनभत पोहोय

५

ऩहेँ रो

कभ रयस्क बएका पोहोय

नॊ.

ॉ ा अस्ऩतार
ख.नतरगॊगा आख
जनयर वाडयभा
नस.

पोहोय याख्ने बाॉडोको यङ

पोहोयको प्रकाय

कैहपमत

ननरो

नकुहहने य नगल्ने पोहोयको रागी

बाडोभा कऩ डामऩय

नॊ.
१

वोतर आदी यहे को
२

कारो

कुहहने य गल्ने

ओहऩडीभा
नस.

पोहोय याख्ने बाॉडोको यङ

पोहोयको प्रकाय

१

ननरो

साधायण पोहोय

२

यातो

सॊ क्रनभत पोहोय

कैहपमत

नॊ.

ग. ग्राण्डी इन्टयनेिनर हन्स्ऩटर
नस.

पोहोय याख्ने बाॉडोको यङ

पोहोयको प्रकाय

ननरो

हजाडयस भेनडकर वेस्ट (बामल्स एम्ऩुल्स

नॊ.
१

नससाका खोर )
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कैहपमत

२

ऩहेरो

हजाडयस भेनडकर वेस्ट ( ड्रेनसङ गज
कऩास ड्राऩय टे ऩ प्रािय तथा अप्रेिन
ऩछी ननकानरएका तन्तु य अॊ गहरु)

३

यातो

हाननकायक औषधीजन्म

४

हरयमो

हाननकायक यहहत पोहोय

५

खैयो

गरोभ्स

घ. वमोधा हन्स्ऩटर प्रा. नर,
नस.

पोहोय याख्ने बाॉडोको यङ

पोहोयको प्रकाय

ननरो

हाननकायक

कैहपमत

नॊ.
१

यहहत

भेनडकर

वेस्ट

(प्राहिक फोतर धातु यफय आठद)
२

ऩहेरो

हाननकायक ( ड्रेनसङ गज कऩास ड्राऩय
टे ऩ प्रािय आठद)

३

यातो

हाननकायक Sharps

४

हरयमो

हाननकायक यहहत खानेकुया पोहोय

५

खैयो

गरोभ्स, IV Set

ननजाभनत अस्ऩतार ग्राण्डी इन्टयनेिनर हन्स्ऩटर य वमोधा हन्स्ऩटर प्रा. नर , भा पोहोयराई ऩाॉच
प्रकायभा वनगयकयण गने गरयएको ऩाइमो तय प्रत्मेकभा करय कोनडङ य त्मसभा यान्खने पोहोयभा
ॉ ा अस्ऩतारभा बने जनयर वाडय य ओहऩनडभा पयक पयक
एकरुऩता यहेको ऩाइएन। नतर गॊगा आख
हकनसभरे पोहोयको वनगयकयण गने गरयएको छ। दुवै स्थानभा पोहोयराई जम्भा दुई हकनसभरे
छु ट्टाउने गरयएको छ।
सफै अस्ऩतारहरुभा ननभयनरकयण ऩछी नफक्रीहुने पोहोय जस्तै ऩानीको फोतर प्राहिक आदीभा ऩुन
छु ट्टाउने गरयएको छ।
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3.5पोहोयको सॊ करन
अनुगभन गरयएका ४ वटै अस्ऩतारभा केन्न्दम सॊ करन स्थर ( central collectionplace) यहे को छ।
वाडयहरुफाट पोहोय सॊ करन स्थरभा ननम्नानुसाय पोहोय ओसाने गरयएको छ।
तालऱका ४ अस्पताऱहरुमा फोहोर संकऱनको समय तालऱका
क्र. स.

अस्ऩतार

प्रनत ठदन केन्न्दम सॊ करन

सभम

स्थर पोहोय सकॊरन
गरयने ऩटक
१

ननजाभनत अस्ऩतार

३ ऩटक

हवहान ७ फजे
ठदउसो २ फजे
साॉझ ७ फजे

२

ॉ ा अस्ऩतार
नतरगॊगा आख

२ ऩटक

ठदउसो १२ फजे
ठदउसो २ फजे

३

ग्राण्डी इन्टयनेिनर हन्स्ऩटर

३ ऩटक

हवहान ५ दे खी ६ फजे
ठदउसो १ दे खी २ फजे
साॉझ ५ दे खी ६ फजे

४

वमोधा हन्स्ऩटर प्रा. नर,

४ ऩटक

हवहान ७ फजे
ठदउसो ९ दे खी ११ फजे
ठदउसो १ दे खी २ फजे
याती

५ दे खी ६ फजे

ॉ ा अस्ऩतारभा एक ठदनभा सफैबन्दा कभ २ ऩटक य वमोधा अस्ऩतारभा सफैबन्दा वढी
नतरगॊगा आख
४ ऩटक पोहोय सॊ करन स्थरभा पोहोय जम्भा गने गरयएको छ।
पोहोय सॊ करन स्थरको वस्तुन्स्थनत
चायवटा अस्ऩतारभध्मे ननजाभनत अस्ऩतार य ग्राण्डी अस्ऩतारभा पोहोय सॊ करन स्थरभा प्रमायप्त
ॉ ा अस्ऩतारभा
स्थान यहेको छ ।नतरगॊगा आख

पोहोय जम्भा गने य छु ट्टाउने स्थान ननकै साॉघयु ो

यहेको य ठाउॉको अबावभा ऩेऩय काटुयन हरु फाहहय खुल्रा स्थानभा जम्भा गयीएको छ। त्मस्तै
वमोधा अस्ऩतारभा हाननकायक य साभान्म पोहोय अत्मन्त नन्जक यान्खएको छ ।सॊ करन स्थरको
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ऺेर अत्मन्त सानो यहेको छ ।अध्ममनका क्रभभा साभान्म पोहोयभा हानीकायक पोहोय नभनसएको
अवस्थाभा यहेको ऩाइमो ।
3.6सॊ क्रनभत पोहोय को ननभयनरकयणको व्मवस्था
ॉ ा
चाय वटै अस्ऩतारभा पोहोय ननभयरीकयणको रागी अटोकेरे ब यान्खएको छ। नतरगॊगा आख
अस्ऩतारभा फाहेक अन्म अस्ऩतारभा अध्ममन ननयीऺणको क्रभभा अटोकेरे ब सॊ चारनभा यहे को नथमो
ॉ ा अस्ऩतारभा
बने नतरगॊगाभा यहे को अटोकेरे ब हवनग्रएको अवस्थाभा नथमो। नतरगॊगा आख
ननभयरीकयण गनुऩ
य ने पोहोयराई

प्राहिकको झोराभा ऩोका फनाई जम्भा गये य याखीएको नथमो।

उक्त पोहोय फाट दुगन्य ध आइयहे को नथमो।
ग्राण्डी इन्टयनेिनर हन्स्ऩटरभा इन्न्सनेयेटय ऩनी सॊ चारनभा यहे को छ।
अस्ऩतारहरुभा ननभयरीकयण ऩछी पोहोय याम्रो सॉग ननभयरीकयण बएको छ हक छै न सो को चेक
जाॉच गने ऩद्दनत कुनै ऩनी अस्ऩतारभा ऩाइएन।
वमोधा अस्ऩतारभा हाननकायक य साभान्म पोहोय अत्मन्त नन्जक यान्खएको छ ।अध्ममनका क्रभभा
साभान्म पोहोयभा हानीकायक पोहोय नभनसएको अवस्थाभा यहे को ऩाइमो ।मस अस्ऩतारभा साभान्म
पोहोय ऩनी सॊ क्रनभत हुने खतया यहे को छ।
तानरका ५ग्राण्डी इन्टयनेिनर हन्स्ऩटरभा इन्न्सनेयेटयको सॊ चारन सॊ चारनफाट ननष्कािन हुने धुवाॉ
तथा न्चम्नीको उचाई सम्फन्धी भाऩदण्ड ऩारनाको अवस्था
क्र.स. भाऩदण्डभा बएका प्रावधानहरु
१

न्चम्नीको उचाई ११ नभटय बन्दा फढी हुन ु
ऩने। न्चम्नीको उचाई
बन्दा फढी हुनऩु ने।

२

भाऩदण्ड ऩारनाको अवस्था

existing surrounding छै न जसको उचाई करयफ ५ नभटय
१५हपट) यहे को छ।

ह्यारोजेनेटेड क्भऩाउन्डको रागी ताऩक्रभ

कन्म्तभा ११०० 0c हुन ु ऩने य रयटे न्सन टाईभ
२…३ सेकेन्ड हुनऩु ने।

३

ताऩक्रभ सुचक ,

न्चम्नीको उचाई भाऩदण्ड अनुयऩ यहे को

पामरयङ नोजर य वेट

स्क्रफयको ऩानी छहकयने प्रणारी च ुस्त दुरूस्त
हुनऩु ने।

इन्न्सननये टयभा

७००0c भा पोहोय

जराइन्छ।

ताऩक्रभ सुचक , पामरयङ नोजर य वेट
स्क्रफयको ऩानी छहकयने प्रणारी च ुस्त
दुरूस्त यहे को छ।

18

(

४

तानरभ प्राप्त व्मन्क्तरे भार इन्न्सननये टयको

इन्न्सननये टयको सॊ चारकरे करयफ छ

सॊ चारन गनुय ऩने।

भहहनाको तानरभ नरनुबएकप छ।

३.७ पोहोयभै राको अन्न्तभ हवसजयन
अस्ऩतारहरुभा पोहोय हवसजयनको रागी ननम्न हवनधहरु अऩनाइएको
नफहक्र गने: चायवटै अस्ऩताररे नफक्री हुने पोहोय नफक्री गने गये का छन।
इन्न्सननये टयभा जराउने:ग्राण्डी अस्ऩताररे पोहोयराई इन्न्सननये टयभा जराउने गये को छ। ननजाभनत
कभयचायी अस्ऩतारभा इन्न्सननये टय बएता ऩनी नफग्रीएकोरे हार सॊ चारनभा यहे को छै न।
ॉ ा अस्ऩतार , फमोधा अस्ऩतार य ग्राण्डी
पोहोय व्मवस्थाऩन गने सॊ स्थारे रै जाने : नतर गॊगा आख
अस्ऩतारभा साधायण पोहोय पोहोय व्मवस्थाऩन गने सॊ स्थारे रै जाने गये को छ।
नगयऩानरकारे रै जाने: ननजाभनत कभयचायी अस्ऩतारभा अस्ऩतारफाट उत्सजयन हुने पोहोय भध्मे केही
पोहोय काठभाडौं भहानगयऩानरकारे उठाउने गये को छ। मसयी पोहोय रै जाने क्रभभा नन रयस्क
सॉगै रयस्क वेस्ट सभेत रै जाने गये को छ।
फाॉमो गमास ऩरान्टभा व्मवस्थाऩन गने : ननजाभनत अस्ऩतारभा भानव अॊगहरु फाॉमो गमाॉस प्रान्टभा
व्मवस्थाऩन गने गरयएको छ।
अन्म अस्ऩतारभा ऩठाउने : वमोधा अस्ऩताररे भानव अॊ गहरु व्मवस्थाऩनका रागी नर हव न्िऺण
अस्ऩतार भहायाजगॊज ऩठाउने गये को छ।
३.८ पोहोयऩानीको व्मवस्थाऩन
ननजाभनत अस्ऩतार
ननजभती अस्ऩतारभा पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्र यहे को छ तय हवनग्रएकोरे हार सॊ चारनभा यहे को
छै न। ननजाभनत अस्ऩतार न्चन सयकायको सहमोगभा ननभायण बएको हो। अस्ऩतारका
ऩदानधकायीरे अस्ऩतार नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण गदाय कभयचायीराई ऩानी प्रिोधन केन्र
सॊ चारन य भभयत सम्फन्धी तानरभ ठदनुऩनेभा त्मसो नगयीएकोरे हवग्रीएऩछी भभयत गयी सॊ चारन गनय
नसहकएको फताउनु बमो। हार अस्ऩतारफाट ननन्स्कने पोहोय ऩानी सावयजननक ढरभा नभसाउने
गरयएको छ। अस्ऩतारफाट ननन्स्कने पोहोय ऩानीको नभूना सॊ करन गयी प्रमोगिारभा नफश्लेषण
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गरयएको नथमो। BOD, COD, Oil and Grease र Ammonical nitrogen नेऩार सयकायरे तोकेको
भाऩदण्ड बन्दा फढी ऩाइमो।
तानरका ६ ननजाभती अस्ऩतारफाट सॊ करन गयीएको पोहोयऩानीकोनभूनाको प्रमोगिारा नफश्लेषणको
ननतजा
Parameters

Total Suspended
Solids
Ph
Total Dissolved
Solids
BOD5
COD
Oil and Grease
Phenolic compounds
Ammonical Nitrogen
Iron
C opper
Lead
Mercury
Chromium

Units

Generic
Standard

Result

mg/l

30-200

1402.0

mg/l

5.5-9
-

mg/l
mg/l
mg/l

30-100
250
10
1
50
3
.1
.01
-

mg/l

7.4
792
510.4
1257.0
38.0
0.26
95.0
8.1
0.15
<0.01
<0.01
0.12

ॉ ा अस्ऩतार
नतरगॊगा आख
ॉ ा अस्ऩतारभा पोहोयऩानी प्रिोधन केन्र ननभायण गरयएको छै न। अस्ऩतारफाट
नतर गॊगा आख
ननन्स्कने पोहोयऩानी सावयजननक ढरभा नभसाउने गरयएको छ।
ग्राण्डी अस्ऩतार
ग्राण्डी अस्ऩतारभा पोहोयऩानी प्रिोधन केन्र यहे को छ जसको ऺभता ११५ हकरो नरटय प्रनतठदन
यहेको छ। । ननयीऺणको क्रभभा पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्र सॊ चारनभा यहे को नथमो। प्रिोधन
केन्रको aeration गने ऩम्ऩ बने नफग्रीएको ऩाइमो। पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्रफाट ननन्स्कने सरज्
नदे न्खएको य अऩये टराई मस सम्फनन्धभा न्जऻासा याख्दा सरज् ननन्स्कने गये को छै न बनी फताएकोरे
पोहोयऩानी प्रिोधन केन्र ननमनभत सॊ चारन हुने गये को दे न्खदै न।
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अस्ऩतारफाट ननन्स्कने पोहोय ऩानीको नभूना सॊ करन गयी प्रमोगिारभा नफश्लेषण गरयएको
नथमो।BOD, CODय Oil and Grease नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड बन्दा फढी ऩाइमो।
तानरका ७ ग्राण्डी अस्ऩतारफाट सॊ करन गयीएको पोहोयऩानीकोनभूनाको प्रमोगिारा नफश्लेषणको
ननतजा
Parameters

Total Suspended
Solids
Ph
Total Dissolved
Solids
BOD5
COD
Oil and Grease
Phenolic compounds
Ammonical Nitrogen
Iron
Copper
Lead
Mercury
Chromium

Units

Generic
Standard

mg/l

30-200

mg/l

5.5-9
-

6.7
670.0

mg/l
mg/l
mg/l

30-100
250
10
1
50
3
.1
.01
-

132.0
336.0
11.0
0.11
49.4
2.1
0.01
<0.01
<0.01
<0.05

mg/l

Result
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3.9 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा खहटएका कभयचायीको व्मवसामजन्म सुयऺाको अवस्था
अध्ममन गरयएका अस्ऩतारहरुभध्मे ननजाभनत अस्ऩतारभा पोहोयको वनगयकयण गने काभदायरे ऩमायप्त
सुयऺा हवना काभ गरययहेको ऩाइमो।मस अस्ऩतारभा काभदायहरुरे ऩातरो ऩन्जा रगाइ धारयरा
वस्तुहरु जस्तै नससा नसरयन्जहरु पोहोयफाट छु ट्टाई यहे को ऩाइएको नथमो। अन्म अस्ऩतारहरुभा बने
काभदायहरुरे साभान्म सुयऺाका उऩकयणहरु जस्तै भास्क गरोभ्स एप्रोन आदी रगाएय काभ
गयीयहेका नथए।
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४. अध्ममन गरयएका अस्ऩतारभा बएका असर य खयाफ अभ्मासहरु
४ १.अस्ऩतारहरुभा ऩाइएका असर अभ्मासहरु


पोहोयराई स्रोतभा वनगयकयण गने



पोहोय ननभयनरकयणका रागी अटोकरे बको प्रमोग गरयएको



अस्ऩतारफाट उत्सजयन हुने पोहोयको अनबरे ख याख्न िुरु गरयएको।



पोहोय व्मवस्थाऩनका रागी फाॉमो गमास प्रान्ट सॊ चारन गरयएको।



पोहोयऩानी प्रिोधन केन्र ननभायण गरयएको।



नफहक्र हुने पोहोय नफक्री गने गरयएको।



सॊ क्रनभत पोहोय याख्ने बाडो स्वास््मकभॉको य अस्ऩतारका कभयचायीको भार ऩहुॉचभा यहने
गयी याखीएको ।



नननडर कटय प्रमोग गरयएको।



भेनडकेिन ट्रनरभा पोहोयको वनगयकयण गने गये को।



रयस्क वेस्टका रागी प्रमोग हुने डस्ट हवनहरु एक स्थानभा य अन्म पोहोयको रागी
यान्खएका डस्ट हवनहरु अकै स्थानभा याख्ने व्मवस्था गरयएको।



वाडयनबर डस्टहवन नयाखी फाहीय यान्खएको ।

४.२ सुधाय गरयनुऩने अभ्मासहरु


हवनबन्न अस्ऩतारहरुभा पोहोय वनगयकयणका रागी आ आफ्लनै हकनसभरे करय कोनडङ गने
गरयएको। स्वास््म सेवाजन्म पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ननदे न्िका २०१४रे तोके अनुरुऩ करय
कोनडङ नगरयएको।



पोहोय सॊ करन स्थरको रागी ऩमायप्त ऺेर नछु ट्टाइएको।



डस्ट हवनहरुभा सफैरे फुझ्ने गयी रे फनरङ नगरयएको।



अटोकेरे ब नफनग्रएको राभो सभमसम्भ भभयत नगरयएको।



राभो सभमसम्भ सक्रनभत पोहोय बण्डाय गरयएको।



पोहोयको अनबरेख याख्ने क्रभभा सफै हकनसभको पोहोयको अनबरे ख नयान्खएको ।



अनबरेखको त्माङ्क नफश्लेषण गनय नगरयएको।



इन्न्सननये टयको सॊ चारन गदाय भाऩदण्ड अनुरुऩ ताऩक्रभ नऩुगेको।
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पोहोय व्मवस्थाऩन ऺेरभा काभ गने काभदायराई ऩमायप्तसुयऺाका उऩकयणहरुको
personnel protective equipment को व्मवस्था नबएको।



पोहोयऩानी प्रिोधन नगयी नसधै सावयजननक ढरभा नभसाउने गरयएको।



पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्र ननमभनत रुऩभा सॊ चारन नगरयएको।



ननभायण गरयएको पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्र नफनग्रए ऩश्चात भभयत सम्बाय नगयीएको ।



पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्रभा काभ गने कभयचायीहरुराई तानरभको व्मवस्था नगरयएको।



अस्ऩतारफाट उत्सजयन हुने

रयस्क य ननरयस्क वेस्ट को प्राहिक फोयाहरु नभसाएय

नगयऩानरकारे रै जाने गये को।


जोन्खभऩूणय तथा जोन्खभयहहत पोहोयभैरा (risk and non-risk waste) पोहोय एउटै कोठाभा
सॊ करन गयी यान्खएको।



धारयरा वस्तु अन्म पोहोय सगै एउटै बाॉडोभा जम्भा गरयदै आएको।



पभायस्मुहटकर वेस्ट राई अन्म पोहोय सॉगै व्मवस्थाऩन गरयदै आएको।



पोहोय सॊ करन स्थरभा कुनै फोडय नयान्खएको।



पोहोय सॊ करन स्थरराई ऩमायप्त स्थान नछु ट्टाइएको।

23

5. BAT and BEP सम्फन्धी सुझाफहरु
५.१Best available technology(BAT) सम्फन्धी सुझाफहरु
कुनै प्रहवनध छनौट गनुय ऩुव य ननम्न कुयाहरुभा ख्मार याख्नु ऩदयछ।


ननभयरीकयण गनयभा प्रबावकायीता



स्वास््म तथा वातावयणीम ऩऺहरुको ख्मार



पोहोयको भाराभा हुने कभी



व्मवसामजन्म स्वास््म य सुयऺाका नफषम



व्मवस्थाऩन गरयनु ऩने पोहोयको भारा



व्मवस्थाऩन गयीनुऩने पोहोयको हकनसभ



आवश्मक ऩने ऩूवायधाय



स्थाननम रुऩभा उऩरब्धता



अन्न्तभ हवसजयनका रागी उऩरब्ध हवकल्ऩहरु



आवश्मक ऩने तानरभ जनिक्ती



सॊ चारन खचय य भभयत सॊ बाय



उऩरब्ध स्थान



अवन्स्थनत य वयऩयको वातावयण



रगानी



ग्राहमता



ननमभकायी व्मवस्थाहरु।

उक्त हवषमहरुराई ध्मान ठददै Best available technology हरुको नसपारयि गरयएको छ।
१.अटोकेरेनबङ ( Autoclaving)
मस हवनधभा पोहोयराइ उच्च चाऩभा भध्मभ ताऩक्रभभा केही सभम यान्खन्छ। प्रेसय च्माम्फयभा
करयफ ६० नभनेट कन्म्तभा १२१ नड से भा यान्खन्छ। मसको सॊ चारनको क्रभभा कुनै प्रकायको
वामु प्रदूषण हुदैन।
अटोकेरेनबङ गनय उऩमुक्त पोहोयहरु
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कल्चय धारयरा वस्तुहरु यगत य नसनभत भाराको वडी पुल्डफाट सॊ क्रनभत पोहोय सजययी फाट ननन्स्कने
पोहोय प्रमोगिाराको पोहोय (यासामननक पोहोय फाहेक ) सफ्लट वेस्ट ( गज ब्मान्डे ज गाउन फेनडङ)
आदी। ऩमायप्त सभम

ताऩक्रभ य भेकाननकर हवधीफाट नन्चनेनी फनाइएभा एनाटोनभकर वेस्ट ऩनी

अटोकेरे नबङ गनय प्रहवनधका हहसाफरे उऩमुक्त बए ऩनी नैनतक सास्कृनतक कानुनी य अन्म कुयाराई
ध्मान ठदनुऩने हुन सक्छ।
अटोकेरेनबङ गनय नहुने पोहोयहरु
बोराटाइर य सेभी बोराटाइर केनभकर कम्ऩाउन्ड ऩायो रगामतका हाननकायक यासामननक पोहोय
पभायस्मुहटकर पोहोय आदी।
सवर ऩऺ


प्रभान्णत प्रहवनध



राभो इनतहास



नेऩारका धेयै अस्ऩतारभा प्रमोग बइयहे को



हवनबन्न ऺभताभा उऩरब्ध



वामु प्रदूषण नहुने



सॊ चारन गनय सन्जरो



कभ खन्चयरो



अटोकेरेनबङ फाट ननभयनरकयण बएका पोहोयहरु रयसाइकनरङभा ऩठाउन सहकने।

दुफर
य ऩऺ


हाननकायक यासामननक वस्तु प्रमोग बएभा वामु प्रदू षण हुन सक्ने



पोहोयका भारा नघट्ने



कहहरे काही गन्धको सभस्मा ऩनी हुन सक्छ।

अस्ऩतारहरुराई

अटोकेरेनबङ प्रमोगराई उच्च प्रोत्साहन ठदनु ऩने दे न्खन्छ। तय अटोकेरे नबङको

प्रबावकायीता पोहोय को वनगयकयण कनत प्रबावकायी रुऩभा बएको छ त्मसभा ननबयय हुन्छ।
अटोकेरे बभा कुनै कायण हाननकायक यासामननक पोहोय प्रवेि गये भा अटोकेरे ब गरयएको सफै
पोहोयभा हाननकायक यसामन पैनरने भार नबई वामु प्रदू षण सभेत हुन्छ । अध्ममन गरयएका
चायवटै अस्ऩतारभा अटोकेरे ब प्रमोग बएको ऩाइएता ऩनी चायवटै अस्ऩतारभा स्रोतभा पोहोयको
वनगयकयण प्रबावकायी ढॊ गरे बएको दे न्खएन। त्मसै गयी पोहोय ऩूण य रुऩभा ननभयनरकयण बमो बएन
नबी प्रत्मेक ब्माचभा जाॉच गयीनु उन्त्तकै आवश्मक छ। अध्ममन गयीएका ४ वटै अस्ऩतारभा त्मसो
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गरयएको ऩाइएन। मसै रे नेऩारभा पोहोय ननभयरीकयणका रागी सफैबन्दा उऩमुक्त प्रहवनधको रुऩभा
हुदा हुदै जफसम्भ स्रोतभा नै पोहोयको वनगयकयणराई प्रबावकायी वनाउन सहकदै न तफ सम्भ मसको
प्रबावकायीता ऩनी नसनभत फन्न ऩुगदछ।
२.सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटी (central treatment facility CTF)
साना स्वास््म सॊ स्थाहरुको रागी अस्ऩतारजन्म पोहोय व्मवस्थाऩन च ुनौती ऩूण य हुन सक्छ।पोहोय
व्मवस्थाऩनभा प्रमोग हुने उऩकयण खरयद गनुय भहॉगो हुनसक्छ। मस्तो अवस्थाभा सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट
पेनसनरटी एउटा उत्तभ हवकल्ऩ हुन सक्छ। जोन्खभ यहहत पोहोयको व्मवस्थाऩन स्वास््म सॊ स्था
आपैरे य जोन्खभ ऩूण य पोहोयको व्मवस्थाऩन सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटीभा गने गयी व्मवस्था
नभराउन सहकन्छ। त्मसै गयी अस्ऩतारहरुभा छु ट्टाछु ट्टै इन्न्सनेयेटय याख्दा वामु प्रदू षण हुने य
खयानीको सभेत याम्रो सॉग व्मवस्थाऩन नहुने बएकोरे त्मसको हवकल्ऩभा सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट
पेनसनरटीभा भारै इन्न्सनेयेटय सॊ चारन गदाय याम्रो सॉग व्मवस्थाऩन गनय सहकन्छ।
सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटी पाइदाहरु


रगानी कभ हुने।छु ट्टा छु ट्टै उऩकयणहरु सॊ चारन गनुक
य ो सट्टा साझा रुऩभा सॊ चारन गदाय
सभग्रभा रगानी कभ हुन जान्छ। त्मसै गयी सॊ चारन खचय ऩनी कभ हुन्छ।



उऩमुक्त स्थान छनौट गयी याख्न सहकने। भानव फस्ती धानभयक सास्कृनतक भहत्वका
स्थानफाट टाढा याख्न सहकने।





व्मवसाहमकता हवकास बई efficientlyसॊ चारन हुने।

प्रदूषण ननमन्रणका रानग रगानी जुटाउन कठठन नहुने।
ननमभन गनय सन्जरो हुने।

च ुनौतीहरु


उऩमुक्त स्थान ऩाउन।
कुनै ऩनी सभुदामरे आफ्लनो नन्जक हाननकायक पोहोयको

हट्रटभेन्ट पेनसनरटी

स्थाऩना

बएको सहज भहसुस गदै नन मस्तोभा उऩमुक्त स्थान ऩाउन च ुनौती ऩुण य हुने दे न्खन्छ।


रगानी जुटाउनु।
ननजी ऺेर तुरुन्त रगानी गनय हन्च्कन सक्छ। मस्तो अवस्थाभा सावयजननक ननजी रगानीको
भोडेरभा जान सहकन्छ।



सॊ चारनभा च ुनौती।
मठद सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटी भा पोहोयको व्मवस्थाऩन गनय अस्ऩतारहरुराई सस्तो ऩनय
गमो बने सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटीभा नआउनुऩने
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जोन्खभ यहहत पोहोय ऩनी

हट्रटभेन्ट

पेनसनरटीभा आउन सक्छ बने मदी भहॉगो बमो बने

हट्रटभेन्ट पेनसनरटीरे पोहोय नऩाउन

सक्छ।


त्मसै गयी पोहोयराई सुयन्ऺत रुऩभा सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटी यहे को स्थानभा ऩुमायउनु ऩनी
च ुनौती ऩूणय हुन सक्छ।



सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटीभा यहने इन्न्सननये टयको खयानी (ash) व्मवस्थाऩन ठु रो च ुनौनत हुन
सक्छ।

२.१सेन्ट्रर हट्रटभेन्ट पेनसनरटी (central treatment facility CTF) भा इन्न्सननये टय (Incinerator)
इन्न्सनेयेटयभा पोहोयराई ननमन्न्रत अवस्था उच्च ताऩक्रभभा जराइन्छ। हार हवनबन्न प्रकायका
इन्न्सननये टयहरु प्रचरनभा यहे का छन।
इन्न्सनेयेटयका सफर ऩऺ


अन्म नफनधफाट व्मवस्थाऩन गनय ननसकएका पोहोयहरु ऩनी इन्न्सननये टयफाट व्मवस्थाऩन गनय
सहकन्छ।



पोहोयको भारा घटदछ



प्रभान्णत प्रहवनध



राभो इनतहास

इन्न्सनेयेटयका दुफर
य ऩऺ


वामु प्रदुषण



याम्रो सॉग सॊ चारन गरयएन बने क्मान्सय गयाउने हाननकायक गमास उत्सजयन हुन सक्छ।



नफषाक्त खयानी ननन्स्कन्छ जसको व्मवस्थाऩन अको च ुनौती यहन्छ।

इन्न्सननये टयभा जराउन नहुने पोहोय


प्रेसययाइज्ड कन्टे नयहरु



पोटोग्राहपक य ये नडमोएन्क्टब पोहोय



उच्च भाराभा ऩायो वा क्माडनभएभ नभनसएको पोहोय



नसर गरयएको एम्ऩुल्स वा हे बी भेटर बएका एम्ऩुल्सहरु



ह्यारोजन मुक्त प्राहिक जस्तो हक हऩनबनस राई जरउनु हुदैन ।
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नेऩार सयकायरे इन्न्सननये टयको सॊ चारनफाट हुने प्रदू षण ननमन्णको रागुभाऩदण्ड जायी गये को छ।
इन्न्सननये टय खरयद वा स्थाऩना अगाडी त्मसरे वातावयणीम भाऩदण्डका प्रावधान ऩुया गनय सक्छ हक
सक्दै न ननक्मोर गनुय ऩदयछ। अध्ममन गरयएका अस्ऩतार भध्मै एउटा अस्ऩतारभा भार इन्न्सननये टय
सॊ चारनभा यहे को छ जहाॉ पोहोयराई भाऩदण्ड बन्दा ननकै कभ ताऩक्रभभा जराइन्छ। त्मसै गयी
अको अस्ऩतारभा इन्न्सननये ट नफग्रीएऩछी त्मसराई भभयत गयीएको छै न।वातावयण हवबागफाट सन
२०१४ भा गरयएको एक अध्ममनभा काठभाडौं उऩत्मकाभा इन्सननये टय प्रमोग गने ४ वटा
अस्ऩतारको इन्सननये टयफाट हुने उत्सजयनको भाऩन गयीएको नथमो। त्मनतफेरा इन्सननये टयफाट
उत्सजयन हुने धुवाॉको भाऩण्ड फननसकेको नथएन। हारको भाऩदण्ड सॉग तुरना गदाय चायवटै
अस्ऩतारभा Suspended particulate matter अत्मानधक भाराभा फढी यहे को छ।दुईवटा अस्ऩतारभा
१० गुणा बन्दा फढी यहेको छ।हये क अस्ऩताररे इन्न्सननये टय सॊ चारन गने हो बने उननहरुरे
अहहरेकै अवस्थाभा वातावयणीम भाऩदण्ड ऩुया गयी सॊ चारन गने सॊ बावना दे न्खदै न। मनत हुदाॉ हुदै
इन्न्सनेयेटयफाट व्मवस्थाऩन गनुऩ
य ने पोहोयको रागी ( एनाटोनभकर वेस्ट) को रागी सेन्ट्रर ट्रीटभेन्ट
पेनसनरहटभा स्थाऩना गयी सॊ चारन गनुय हवकल्ऩ फन्न सक्दछ।
इन्न्सनेयेटयको स्थाऩना य सॊ चारनभा ननम्नकुयाभा ध्मान ठदन नसपारयि गरयन्छ।


नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड ऩुया गने।



दुईवटा च्माम्फय बएको इन्न्सनेयेटय।



दोस्रो च्माम्फयभ ये नसडे न्स टाईभ २ सेकेन्ड हुनऩु ने।



थऩ सहामक फनयय बएको।



ऩमायप्त अन्क्सजन उऩरब्ध हुने व्मवस्था।

इन्न्सननये टयफाट ननन्स्कने खयानीको व्मवस्थाऩन
इन्न्सनेयेटयफाट ननन्स्कने खयानी हाननकायक हुने बएकोरे मसराई सावधानी ऩुवक
य व्मव्थाऩन गनुय
ऩदयछ। मस्तो खयानी हाननकायक पोहोयको रागी फनाइएको ल्माडहपरभा व्वस्थाऩन गरयनुऩने बए
ऩनन हाम्रोभा त्मस्तो सुहवधा छै न। खयानी व्वस्थाऩनका रागी ननम्न सुझाफहरु प्रस्तुत गरयएको छ।


खयानीराई अरु पोहोय सॉग कहहल्मै नभसाउनुहद
ु ै न।



खारी हात खयानी चराउनु हुदैन।



खयानीराई हवसजयन स्थर सम्भ ऩुमायउदा नच ुहीने, नच्मानतने फन्द बाॉडोभायाखेय रै जाने।



नगयऩानरकाको साधायण पोहोय फोक्ने गाडीभा ओसाय ऩसाय नगने।



साधायण पोहोय ट्रान्सपय स्टे िनभा रै जानुहद
ु ै न।
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सॊ बव बए सम्भ हवसजयन गनुय अगाडी encapsulate गने।

३.फामो गमास प्रान्ट
अध्ममन गरयएका अस्ऩतारहरु भध्मे ननजाभनत अस्ऩतारभा फामो गमाॉस प्रान्ट यहे को छ। वामो
गमास ऩल्न्टभा प्माथोरोन्जकर य एनाटोनभकर वेस्टराई सन्जरै व्मवस्थाऩन गनय सहकन्छ।मस
प्रहवनधको अको पाइदा के छ बने अन्म कुहहने पोहोयराई ऩनी सन्जरै व्मवस्थाऩन गनय सहकन्छ।
मस प्रहवनधको फेपाइदा बनेको मसराई प्रमायप्त स्थान छु ट्टाउनु ऩने बएकोरे सफै अस्ऩतारभा ठाउॉको
अबावको कायण सॊ बव नहुन सक्छ। मसभा ऩनी धेयै अस्ऩतारहरुरे एउटै फामो गमास प्रान्ट प्रमोग
गने नभल्ने गयी व्मवस्था गनय सहकन्छ। सो को रागी हार यहे का वामो गमास प्रान्ट

(जस्तै

ननजाभनत अस्ऩतारभा यहे को )राई अझै प्रबावकायी फनाउन सहकन्छ।
४.अन्म ननवननयङ टे क्नोरोजी
अस्ऩतारजन्म पोहोयको व्ववस्थाऩन नमाॉ प्रहवधीहरुको हवकास बइयहे को छ।कुनै प्रहवधी कनत
प्रबावकायी छ बन्ने त्सरे न्जवाणुहरुराई (mocro organisams) ननन्ष्क्रम ऩाने ऺभता सॉग सम्फन्न्धत
छ। अटोकेरे ब फाहेक अन्म थुप्रै नन फननयङ टे क्नरोजीको हवकास बई सकेको छ। त्मस भध्मे
भाइक्रोवेबको प्रहवनध ऩनी एक हो। भाइक्रोवेब प्रहवधीरे भाइक्रो वेब ओबन जसयी नै काभ गदयछ।
5.पोहोयऩानी प्रिोधन केन्र
नेऩार सयकायकरे सतही ऩानीभा ऩठाइने औद्योनगक एफ्लल्मुएन्टको रागी तोकेको ननदे िक भाऩदण्ड
अस्ऩतारफाट उत्सजयनहू ने पोहोय ऩानीको रागी ऩनी रागु हुन्छ। मस अध्ममनका सन्दबयभा दुईवटा
अस्ऩतारभा पोहोय ऩानीको नभूना सॊ करन गयी प्रमोगिाराभा नफश्लेषण गयीएकोभा दुवै नभूनारे
नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड ऩुया गनय सकेनन्। मसै रे

अस्ऩतारहरुभा पोहोयऩानी प्रिोधन

केन्रको ननभायण य सॊ चारन अननवामय दे खीएको छ। पोहोयऩानी प्रिोधन केन्र ननभायण गये का
अस्ऩतारहरुरे त्मसको ननमनभत रुऩभा सॊ चारन गनुय आवश्मक दे न्खन्छ।
५२.Best Environmental Practicesसम्फन्धी सुझाफहरु
मस अध्ममन साहहत्मको अध्ममनको भाध्भफाट हार प्रचरनभा यहे का अभ्मासको आधायभा
ननम्नानुसाय Best Environmental Practicesहरुनसपारयि गरयएको छ।


अस्ऩतारजन्म पोहोय व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा आपैरे स्व ऩरयऺण गने।
ु ी १ भा प्रस्तुत गरयएको छ।)
रागी ढाॉचा अनुसच
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(स्व ऩरयऺणको

पोहोयको उत्सजयन/ हाननकायक पोहोयको उत्सजयन कभ गनय


एक चोटी प्रमोग गयी फ्लमाॉक्ने वस्तुको सट्टा राभो सभम हटक्ने वस्तु खरयद गयी प्रमोग गने।



कभ नफधुत खऩत गने उऩकयण न्चभ ( उदाहयणको रागी रे ड फल्व) आदी प्रमोग गने।



ऩायो मुक्त फल्व को प्रमोग नगने।



सॊ बव बएसम्भ ऩायो मुक्त उऩकयण य वस्तुहरु प्रमोग नगने।



हवकल्ऩहरु बएभा कभ नफषाक्त वस्तुहरु प्रमोग गने।



आपुरे प्रमोग गनय ननभल्ने तय अरुराई काभ रागन सक्ने वस्तु फ्लमाॉक्नुको सट्टा डोनेट गने।



काभ नरागने म्माद नाघेको औषधी अन्म पोहोयभा ननभसाइ पाभे सीभा हपताय गने।
अस्ऩताररे त्मस्ता औषधीहरु उत्ऩादक राई नै हपताय गने।
पोहोयको वनगयकयण ओसायऩसाय य सॊ करन



पोहोय याख्ने बाॉडोहरुभा स्वास््म सेवाजन्म पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ननदे न्िका २०१४ रे तोके
अनुरुऩ करय कोनडङ गने।



के हाननकायक पोहोय याख्ने बाडो

(container) हरु पोहोय याख्ने सभम फाहे क अन्म सफै

सभमभा फन्द गने।


धारयरा वस्तुहरु puncture resistant कन्टे नयभा जम्भ गने ।



नसरयन्जहरु फाट नननडर कटयको सहामतरे नननडर छु ट्टाउने ।



जोन्खभऩूणय य जोन्खभयहहत पोहोयराई छु ट्टाछु ट्टै कोठाभा सॊ करन गने।



धारयरा वस्तुहरुराई छु ट्टै बाॉडोभा जम्भा गने ।



जोखीभ ऩूणय य जोन्खभ यहहत पोहोयको ओसायऩसायको रागी छु ट्टा छु ट्टै



पोहोय सॊ करन स्थरको रागी ऩमायप्त ऺेर छु ट्टाउने।



पोहोय सॊ करन स्थरभा स्ऩि दे न्खने गयी फोडय वा रे फर याख्ने।



प्रत्मेक डस्टहवनहरुभा सफैरे फुझ्ने गयी रे फनरङ गने।



ननभयरीकयण गने उऩकयणहरुको ननमनभत भभयत सॊ बाय गने।



राभो सभमसम्भ सक्रनभत पोहोयको बण्डाय गरय नयाख्ने।



सफै प्रकायको पोहोयको दै ननक अनबरे ख याख्ने ।



अनबरेखको त्माङ्क नफश्लेषण गने।



अस्ऩतारका

सफै

कभयचायीहरुराई

पोहोयको

coaching)ठदने।
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वगहकयकयण

रुटको प्रमोग गने।

सम्फन्धभा

तानरभ

(onsite

अटोकेरे बको सॊ चारन


ऩहहरो ऩटक सॊ चारनभा ल्माउनु अगाडी validate गने।



प्रत्मेक ऩटक सॊ चारन गदाय अटोकेरे ब टे ऩको प्रमोग गने।



पभायस्मुहटकर य उम्रने ताऩक्रभ कभ बएको हवस्तुहरुराई अटोकेरे ब नगने।



अटोकेरेब राई बेन्न्टरे िन याम्रो बएको कोठाभा सॊ चारन गने।



भ्माकुभ छ बने िूरुभा हावा फाहीय ननकाल्ने।



मदी भ्माकुभ छै न बने िूरुभा बल्फाट हावा फाहहय ननन्स्कन ठदने।



अटोकेरेब गयीसकेऩछी न्चस्साउन ऩमायप्त सभम ठदने।
इन्न्सनेयेटयको सॊ चारन



इन्न्सननये टयको खरयद गदाय भाऩदण्ड अनुरुऩको

specificationबएको इन्न्सननये टय खरयद वा

सॊ चारन गने।


न्चम्नीको उचाई

कन्म्तभा ११ नभटय य वयऩयको बवन बन्दा फढी याख्ने ।



कन्म्तभा ११०० नड से भा भार सॊ चारन गने।



इन्न्सनेयेटयभा ऩमायप्त ताऩक्रभ ऩुगे ऩनछ भार पोहोय याख्ने।



इन्न्सनेयेटयफाट उत्सजयन हुने धुवाॉको सभम सभमभ ऩरयऺण गने।



Temperature monitoring devices, firing nozzles and water spraying system of the wetscrubber च ुस्त दुरुस्त याख्ने।



इन्न्सननये टयको सॊ चाररन तानरभ प्राप्त व्मन्क्तरे गने।
पोहोयऩानीको व्मवस्थाऩन



पोहोयऩानी प्रिोधन गयी नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड अनुरुऩ हुने गयी भार ढर वा
सतही ऩानीभा फ्लमाॉक्ने।



पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्र ननमभनत रुऩभा सॊ चारन गने।



ननभायण गरयएको पोहोय ऩानी प्रिोधन को ननमनभत भभयत सॊ बाय गने।



पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्रभा काभ गने कभयचायीहरुराई तानरभको व्मवस्था गने।
व्मवसामजन्मस्वास््मयसुयऺा



पोहोय

व्मवस्थाऩन

ऺेरभा

काभ

गने

काभदायराई

personnel protective equipment को व्मवस्था गने।
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ऩमायप्त

सुयऺाका

उऩकयणहरुको



पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको रागी व्मवसामजन्म स्वास््म य सुयऺा सम्फन्धी
तानरभ प्रदान गने।



कुनै दुघट
य ना घटे भा आऩतकानरन अवस्थाको रागी तमायी गने।



पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको दुघट
य ना हवभा गने।



पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको ननमनभत स्वास््म ऩरयऺण गने।
तालऱम



अस्ऩतारभा पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको रागी कन्म्तभा फषयको एक ऩटक
अस्ऩतारजन्म पोहोय व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा तानरभ(onsite coaching) सॊ चारन गने।
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६. ननष्कषय एवॊ सुझावहरु
६.१ ननष्कषय
अध्ममन गरयएका अस्ऩतारहरुभा पोहोयराई केही भाराभा छु ट्टाउने गरयएको ऩाइएता ऩनी सफै
अस्ऩतारहरुभा एक रुऩता ऩाइएन। अस्ऩतारजन्म पोहोय व्मवस्थाऩन अटोकेरे नबङ य
इन्न्सननये टयको प्रमोग गने गरयएको छ।त्मसै गयी पोहोय व्मवस्थाऩनभा वामो गमास प्रान्टको
सभेत प्रमोग गने गरयएको छ।इन्न्सनेयेटयभा पोहोय जराउॉदा नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड
अनुरुऩको ताऩक्रभभा जराउने गये को ऩाइएन। अध्ममनका क्रभभा चायवटा अस्ऩतार भध्मे एउटा
अस्ऩतारभा भार पोहोय ऩानी प्रिोधन केन्र सॊ चारनभा यहे को य त्मो ऩनी ननमनभत सॊ चारन हुने
गये को ऩाइएन। अस्ऩतारहरुभा पोहोय व्मवस्थाऩनभा प्रमोग बइयहे को प्रहवनध पोहोय व्मवस्थाऩन
भा दे खीएका याम्रा य नयाम्रा अभ्मासहरु य अन्तयाहिम रुऩभा बएका अभ्मासको सभेत अध्ममन गयी
Best available technologyय Best Environmental Practicesहरु नसपारयि गरयएको छ।
६.2 सुझावहरु
मस अध्ममनका आधायभा ननम्न सुझाफहरु प्रस्तुत गरयएको छ।
१. वातावयण हवबागरे प्रस्ताहवत

Best available technologyय Best Environmental Practices

सम्फन्धभा हवनबन्न सयोकायवाराहरुको नफचभा फृहत छरपर गयाउने। सुझाफको महाॉ नसपारयि
गरयएका Best available technologyय Best Environmental Practices राई हवबागको वेब साइटभा
याख्ने।
२. वातावयण हवबागरे वन तथा वातावयण भन्रारम , स्वस््म सेवा हवबाग य पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन
प्राहवनधक सहमोग केन्र सॉगको सहकामयभा

Best available technologyय Best Environmental

Practices रगामत सभग्र पोहोय व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा तानरभ साभाग्रीहरु

(training manuals)

हवकास गने।
३. वन तथा वातावयण भन्रारमरे स्वास््म जन्म पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ननमभरी तमाय गयी रागु
गयाउने।
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अनुसूची १
स्वास््म सॊ स्था जन्म पोहोय व्मवस्थाऩन
स्व ऩरयऺण पायाभ
स्वास््म सॊ स्थाको नाभ ठे गाना
फेड सॊ ख्मा
कभयचायी सॊ ख्मा
ॉ ा□३ क्मान्सय□४ न्मुयो□ ५ प्रसुनत□६अन्म□
स्वास््म सॊ स्थाको हकनसभ १ जेनयर□२ आख
जोन्खभमुक्त पोहोयको उत्सजयन वनगयकयण य सॊ करन
के स्वास््म सॊ स्थाभा ननम्न पोहोयको उत्सजयन हुन्छ ? ( √न्चन्ह रगाउनुहोस)
□Glutaraldehyde
□Alcohols
□Formaldehyde/Formalin
□Ethers
□Xylene
□Solvents
□Stains
□Heavy Metals
□Dyes
□Germicides/Sterilants
□Pharmaceuticals
□Disinfectants
□Mercury-containing devices or pumps
□Caustics
□Amalgam
□Acids
□Silver/Fixer
□Developer (Hydroquinone) □Electrical/Computer
equipment (heavy
metals)
□Construction/Maintenance dangerous waste □Other
स्वास््म सॊ स्था जन्म पोहोयराई स्वास््म सेवाजन्म पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ननदे न्िका २०१४
अनुसाय वनगयकयण गने गरयएको छ? छ □छै न□
के सफै कन्टे नयभा स्ऩि सॉग सफैरे फुझ्ने गयी रे फर गरयएको छ? छ □छै न□
के धायीरा फस्तुहरु अरु पोहोय सॉग ननभनसने गयी छु ट्टै व्मवस्थाऩन गरयएको छ? छ □छै न□
के धारयरा वस्तुहरु puncture resistant कन्टे नयभा जम्भ गने गरयएको छ? छ □छै न□
के नसरयन्जहरु फाट नननडर कटयको सहामतरे नननडर छु ट्टाउने गरयएको छ? छ □छै न□
के सॊ क्रनभत पोहोय सफैको ऩहुच नऩुगने गरय छु ट्टै स्थानभा याख्ने गरयएको छ? के सॊ क्रनभत पोहोय
याख्ने कन्टे नय पोहोय याख्ने सभम फाहे क अन्म सभमभा फन्द गरयएको हुन्छ? छ □छै न□
के स्वास््म सॊ स्थाभा हाननकायक पोहोय सॊ करनको रागी केन्न्रकृत सॊ करन ऺेर (central
collection area) यहेको छ ?

छ □छै न□
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मदी छ बने के केन्न्रकृत सॊ करन ऺेर (central collection area) राई प्रमाप्त स्थान छु ट्टाइएको छ?
के हाननकायक पोहोय याख्ने बाडो (container) हरु पोहोय याख्ने सभम फाहे क अन्म सफै सभमभा फन्द
गरयएको हुन्छ ?
के

हुन्छ□हुदैन□

सफै हाननकायक पोहोय याख्ने बाॉडोहरुभा पोहोयको प्रकाय स्ऩि फुन्झने गयी रे फनरङ गरयएको छ

?छ □छै न□
के पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीरे हाननकायक पोहोय व्मवस्थाऩन सम्वन्धी तानरभ
नरएका छन् ? छन□छै नन□
के स्वास््म सॊ स्थाभा प्रत्मेक भहहना ननष्कािन हुने हाननकायक पोहोयको रग याख्ने गरयएको छ?
छ □छै न□
के स्वास््म सॊ स्था भा जोखीभ ऩूणय य जोन्खभ यहहत पोहोयको ओसायऩसायको रागी छु ट्टा छु ट्टै
रुटको प्रमोग हुन्छ ?छ □छै न□
के पोहोयको असाय गदाय पोहोय यान्खने बाॉडो सधै ढाहकएको हुन्छ ? हुन्छ □ हुदैन □
के स्वास््म सॊ स्थाभा ऩायो बएको उऩकयण य वस्तुहरु प्रमोग हुन्छ( √न्चन्ह रगाउनुहोस)
ब्रड प्रेसय मुननट □

थभोनभटय

□

ल्माफ केनभकर

□

पभायस्मुहटकर□
के स्वास््म सॊ स्थाभा ननम्न पोहोयहरु उत्सजयन हुन्छन ?
फ्लरोयसेन्ट ल्माम्ऩ (ट्युफराइट नस एप एर)□
ब्माट्रीहरु… नरड एनसड□

अल्कराइन□ ननकेर क्माडनभमभ □ अन्म□

थभोस्टाट□
स्वास््म सॊ स्थाभा PCB बएका पोहोय उत्सजयन हुन्छ ?
ट्रान्सपभयय □
अरु PCB बएका पोहोयहरु□
मुननबसयर हाननकायक पोहोयको व्मवस्थाऩन
स्वास््म सॊ स्थाभा मुननबसयर हाननकायक पोहो। ( ब्माट्री फ्लरोयसेन्ट फन्त्त इरे न्क्ट्रक उऩकयण आदी)
को अरगगै व्मवस्थाऩन गरयन्छ ?गरयन्छ□ गरयदै न□
मठद गरयन्छ बने
के नतननहरु याख्ने बाॉडोभा पोहोयको प्रकाय अनुसाय स्ऩि रे फनरङ गरयएको छ ? छ □छै न□
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के मुननबसयर पोहोयको प्रकृनत अनुसाय उऩमुक्त बाॉडोभा जम्भा गरयन्छ ? छ □छै न□
स्वास््म सॊ स्था जन्म पोहोयको व्मवस्थाऩन
के स्वास््म सॊ स्थाभा ननम्न पोहोयको रयसाइकर गने गरयएको छ?
कागज सेतो □

कागज यहिन

□ काडय फोडय □

ऩनरका □

काठ

□ फक्स फोडय□

खाने तेर

ब्माट्री

□

एल्भुननमभ क्मान □
रेड एप्रोन□

□

धायीरा वस्तुहरु

कम्प्मुटय

□

फ्लरोयस्न्ट फन्त्त □ पभायस्मुहटकल्स

स्टीर क्मान

□

□ टोनय काटे ज□
x ray films□

□ आइस प्माक / कुरय

□

कन्स्ट्रक्सन वेस्ट □
ब्माट्री … अल्कराइन□

नरड एनसड□ ननकेर क्माडनभमभ□ अन्म

□

प्राहिक …ऩेट□ एच नड हऩ ई (HDPE) □ हऩ नब नस (PVC) □ एर नड हऩ ई (LDPE) □
अन्म□
जोन्खभ मुक्त पोहोयराई कसयी व्मवस्थाऩन गरयन्छ?
इन्न्सनेयेटय÷स्वास््म सॊ स्थाहाता नबर □ स्वास््म सॊ स्था हाता फाहहय

□

अटोकेरे ब □
अन्म सॊ स्थारे व्मवस्थाऩन गने □ ल्माडहपनरङ गने □
अन्म □
पभायस्मुहटकरको व्मवस्थाऩन कसयी गने गरयएको छ?
कम्ऩनीभा

हपताय गने □

इन्न्सनेयेट गने □
इनक्माप्सुरेट गने

अटोकेरे ब गने

□

झोर औषधीराई ड्रेनभा ऩठाउने

□

□

जोन्खभ यहहत पोहोयको हवसजयन कहाॉ गरयन्छ ?
नगयऩानरकारे रै जाने □ अन्म सस्थारे रै जाने

□

खुल्रा स्थानभा फ्लमाॉक्ने □जराउने □
मदी अन्म सॊ स्थारे अस्ऩतारको पोहोयको व्मवस्थाऩन गदयछ बने उक्त सॊ स्थारे पोहोयको कसयी
व्मवस्थाऩन गरययहेको यहेको छ बन्ने जानकायी अस्ऩतारभा छ ?छ □छै न□
मठद अटोकेरे ब गरयन्छ बने
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अटोकेरे बभा कुन कुन पोहोय ननभयनरकयण गरयन्छ ?
कागज □

काडय फोडय

कऩडा □

काठ

खाने तेर □
डामऩय □
रेड एप्रोन □

□

एनसड

सल्बेन्ट

एनाटोनभकर वेस्ट □

इथय

□

नसरयन्ज
□

इरे क्ट्रोननक उऩकयणहरु

□

फक्स फोडय

□

धायीरा वस्तुहरु

पभायस्मुहटकल्स □

गज

□

□

टोनय काटे ज

□

□

कान्स्टक

□

अल्कोहोर

□

x ray films□
□
□

के अटोकेरेब गदाय अटोकेरे ब टे ऩ प्रमोग गरयन्छ? गरयन्छ□ गरयदै न □
पोहोय ऩानीको व्मवस्थाऩन
पोहोयऩानी कहाॉ ननष्कािन गरयन्छ?
ढर□ सेन्प्टक नसस्टभ□

सतही ऩानी□अन्म □

पोहोय ऩानीको प्रनत ठदन उत्सजयन
कनतवटा नडस्चाजय प्वाइन्ट छ?
के पोहोय ऩानीको नभूना सॊ करन गने गरयएको छ?
छ बने ऩनछल्रो ऩटक कहहरे नभूना सॊ करन गयीएको नथमो?
पोहोय ऩानीको प्रमोगिारा नफश्लेषण गदाय कुन कुन ऩायानभटय नफश्लेषण गरयन्छ?
pH□ Biological oxygen demand (BOD) □
Chemical oxygen demand (COD) □
Total suspended solids□
Mercury□ oils and Grease□
Other
के पोहोयऩानी प्रिोधन ननभायण गरयएको छ?छ □छै न□
मदी छ बने
के पोहोयऩानी ऩानी प्रिोधन केन्रको ऺभता ऩमायप्त छ ?छ □छै न□
के पोहोयऩानी प्रिोधन केन्रको सॊ चारन ननमनभत हुन्छ ?हुन्छ □हुदैन□
पोहोयऩानी प्रिोधन केन्र फाट ननन्स्कने सरज को उन्चत व्मवस्थाऩन गरयएको छ ?छ □छै न□
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धुवाॉ धुरोको व्मवस्थाऩन
के स्वास््म सॊ स्थाभा पोहोयराई खुल्रा रुऩभा जराउने गरयएको छ? छ □छै न□
इन्न्सननये टय
स्वास््म सॊ स्थाभा इन्न्सनेयेटय सॊ चारनभा यहे को छ? छ □छै न□
मठद छ बने
के के पोहोय इन्न्सनेयेटय गरयन्छ? ( √न्चन्ह रगाउनुहोस)
कागज □

काडय फोडय

कऩडा □

काठ

खाने तेर □
डामऩय □
रेड एप्रोन □

एनसड

□

सल्बेन्ट

एनाटोनभकर वेस्ट □

इथय

□

नसरयन्ज
□

इरे क्ट्रोननक उऩकयणहरु

□

फक्स फोडय

□

धायीरा वस्तुहरु

पभायस्मुहटकल्स □

गज

□

□

टोनय काटे ज

□

□

x ray films□

□

कान्स्टक

□

अल्कोहोर

□
□

प्राहिक… ऩेट एच नड हऩ ई (HDPE) हऩ नब नस (PVC) एर नड हऩ ई (LDPE) अन्म
के न्चम्नीको उचाई ११ नभटय बन्दा फढी यहे को छ? छ □छै न□
के न्चम्नीको उचाई वयऩयका अरु बवन बन्दा फढी यहे को छ? छ □छै न□
कनत ताऩक्रभभा पोहोय जराइन्छ?
इन्न्सनेयेटयभा पोहोयको ये नसडे न्स टाइभा
इन्न्सनेयेटय नसॊ गर च्माम्फय हो हक डफर?
के इन्न्सनेयेटयभा ऩमायप्त ताऩक्रभ ऩुगे ऩनछ भार पोहोय यान्खन्छ? छ □छै न□
के इन्न्सनेयेटयफाट उत्सजयन हुने धुवाॉको ऩरयऺण गरयएको छ? छ □छै न□
मठद छ बने ऩनछल्रो ऩटक ऩरयऺण गरयएको नभनत
ऩरयऺण गरयएका ऩायनभटयहरु
Suspended Particulate Materials at 11% Oxygen

□

Total Organic Carbon (TOC)□
HCl
□
SO2 □
Pb, Cr, Be, Ar, As, Sb, Ba□
Hg□

Dioxin/Furan□
HF□
NOx□
Cd□
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Carbonmonoxide□

के इन्न्सननये टयभा वामु प्रदू षण ननमन्रण उऩकयण जडान गरयएको छ? छ □छै न□
छ बने उऩकयणको नाभ/प्रकाय
केTemperature monitoring devices, firing nozzles and water spraying system of the wetscrubberच ुस्त दुरुस्त यान्खएको छ? छ □छै न□
ु न्ु छ? छ □छै न□
के इन्न्सननये टय सॊ चारक तानरभ प्राप्त हुनह
हकटनािक औषधीको व्मवस्थाऩन
के स्वास््म सॊ स्थाभा हकटनािक औषधीहरु प्रमोग हुन्छन? ( √न्चन्ह रगाउनुहोस)
Disinfectants □
Germicide
□
Fungicide□

sterilants □
insecticide□

हकटनािक औषधी सम्फन्धी पोहोयराई कसयी व्मवस्थाऩन हुन्छ?
कम्ऩनीभा हपताय गने □
इन्न्सननये ट गने □
ल्माण्डहपनरङ गने □
अन्म □
व्मवसामजन्म स्वास््म य सुयऺा
के पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको रागी व्मन्क्तगत सुयऺाका उऩकयणहरु प्रदान
गरयएको छ?छ □छै न□
के उननहरुरे मस्ता उऩकयणहरु सधै प्रमोग गदयछन?गदयछन □गदे नन□
के पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको रागी

व्मवसामजन्म स्वास््म य सुयऺा

सम्फन्धी

तानरभ प्रदान गरयएको छ?छ □छै न□
के कुनै कभयचायीरे अत्मन्तै जोन्खभऩूणय कामय गनुय ऩदयछ

(जस्तै हातरे नै धायीरा पोहोयराई अन्म

पोहोयफाट छु ट्टाउने)?ऩदयछ □ऩदै न □
हवगत एक फषयभा पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीराई व्मवसामजन्म कुनै योग रागेको वा
कुनै दुघट
य ना घटे को छ?छ □छै न□
के कुनै दुघट
य ना घटे भा आऩतकानरन अवस्थाको रागी तमायी गरयएको छ?छ □छै न□
के पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको दुघट
य ना हवभा गरयएको छ?छ □छै न□
के पोहोय व्मवस्थाऩनभा काभ गने कभयचायीको ननमनभत स्वास््म ऩरयऺण गरयन्छ?छ □छै न□
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तानरभ
के स्वास््म सॊ स्था जन्म पोहोय व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा गत एक फषय नबर कुनै तानरभहरु सॊ चारन
बएको छ? छ □छै न□
मठद छ बने
क्र स

तानरभको नाभ

तानरभ अवनध

कुन प्रकायको तानरभको आवश्मकता भहसुस गयीएको छ?
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सहबागी सॊ ख्मा

अनुसूची २
अध्ममनभा प्रमोग गरयएको प्रश्नावरी

g]kfn ;/sf/
hg;+Vof tyf jftfj/0f dGqfno

jftfj/0f ljefu

c:ktfnhGo kmf]xf]/ Joj:yfkg ;DalGw cg'udg tyf lg/LIf0f ˚f/d
s=c:ktfnsf] cfwf/e't hfgsf/L
!= c:ktfnsf] gfd / 7]ufgf M
@=Kofg g+=

#= :yfkgf ePsf] ldlt M

$= 6]nLkmf]g g+= M
^= Od]n M
&= kqfrf/ 7]ufgf M

%= km\ofS; g+= M

*= ;+rfnssf] gfd M
kmf]g g+= M
(= a]8 ;+Vof M
!)= c:ktfnn] cf]u6]sf] If]qkmn M
!!= ;]jfx? M
!@= k|of]u x'g] phf{x? M
!#=c:ktfndf c:ktfnhGo kmf]xf]/ Joj:yfkg x]g]{
JolSt /clws[tsf] gfd M
१४IEE/EIAसम्फन्न्ध जानकायी
IEE/EIAu/]gu/]sf]
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u/]sf] eP :jLs[t ePsf] ;fn
Processभा बए सोको हववयण

!%= c:ktfnn] c:ktfnhGo kmf]xf]/x?sf] Jo:yfkgdf s'g k|s[ofnfO{ a9L dxTj lbg'x'G5,
jl/otfqmd adf]lhd n]Vg'xf]; .

!= Reduce
@=Recycle
#=Recover
$=Treat
%=Dispose
^=Prevent
&=Recycle
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!^=c:ktfnhGo kmf]xf]/x?nfO{ kmf]xf]/sf] k|sf/ adf]lhd 5'6\ofpg] ul/Psf] 5 ls 5}g <

!&= 7f]; kmf]xf]/x?sf]

Compositions:tf]

/x]sf] 5 k|ltztdf .

!*= c:ktfnhGo kmf]xf]/x?sf] ;f]|t, tf}n / k|zf]wg ;DalGw hfgsf/L
k|sf/

tf}n
;f]|t k|zf]wg k|s[of
b}lgs dfl;s jflif{s

!=Sharps
@=Infectious
#=Pathalogical
$=Pharmaceutical
%=Chemical waste
^= Radioactive waste
&= Nonhazardous or general health care waste

43

!(= c:ktfndf c:ktfnhGo kmf]xf]/ Joj:yfkg ug{ s'g}
5}g, 5 eg] pNn]v ug'{xf]; .

@)=c:ktfnhGo kmf]xf]/ Joj:yfkg ug{ s'g}

Projecto;

Guidelinecg'z/0f

c:ktfn;Fu cfa¢ 5 ls

ug'{ ePsf] 5 ls 5}g<

@! =c:ktfnhGo kmf]xf]/ Joj:yfkg ;DalGwt tflndx? c:ktfnsf] sd{rf/LnfO lbOPsf] 5 ls
5}g<
lbOPsf] 5 eg] tflndsf] ljifo

slt ;dosf] cGt/fndf lbOPsf] xf]

tflnd c:ktfn cfkm}n] lbPsf] xf] jf cGo ;+:yfn] lbPsf] xf] cGo ;+:yfn] lbPsf] eP gfd pNn]v ug]{

@@= s'g /ªsf] aflN6gdf s:tf] vfnsf] kmf]xf]/x? ;+sng ug'{ x'G5 <
/ª

kmf]xf]/sf] k|sf/

!
@
#
$
%
^
&
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@#= dfly ;'emfP adf]lhdsf] Color coding c:ktfnsf] x/]s l8kf6{d]G6df cjnDag ug'{ ePsf]
5 ls 5}g, 5}g eg] lsg gug'{ ePsf] xf] atfpg'xf]; .

@$= 7f]; kmf]xf]/sf] Joj:yfkgdf lgDg lnlvt s'g s'g ljlwx? ckgfOPsf] 5 <
hnfpg]
uf8\g]
v'Nnf :yfgdf ˆofFSg]
glbgfnfdf ˆofFSg]
e]08/nfO{ a]Rg]
kmf]xf]/ Joj:yfkg ug]{ cGo ;+:yfnfO{ kmf]xf]/ Joj:yfkgsf]
lhDdf lbg]
cGo eP pNn]v ug]{
$=^ olb e]08/nfO{ a]Rg] u/]sf] eP ;f]sf] clen]v /fVg] ug'{ePsf] 5 <

@%= ;+qmldt kmf]xf]/ lgd{lns/0f -Sterilization_ ug{ s'g ljlw ckgfpg'ePsf] 5 <
! Autoclave-k|of]u x'G5 eg] To;sf] Specificationlng]_
@ Incinerator(k|of]u x'G5 eg] To;sf]Specificationlng] _
Incineratorबएभा कनत ताऩक्रभभा जराइने
ताऩक्रभ सुचक बए नबएको
Incineratorसचारकको मोगमता
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Incinerator सचारकको तानरभ प्राप्त बए नबएको
न्चन्म्नको उचाइ
प्रदुषण ननमन्रण सम्फन्न्ध उऩकयण
Incineratorफाट उत्सजयनको भाऩन गरयएको अथवा नगरयएको

# c? eP pNn]v ug]{

@^= c:ktfndfmercurysf] k|of]u x'G5 ls x'b}g< x'G5 eg] sxfF x'G5 / x'b}g eg]

mercurysf] ;§fdf s]

k|of]u x'G5 <

@&= c:ktfndf kmf]xf]/ Joj:yfkg ug{ Central Collection System 5 ls 5}g, 5 eg] sxfF 5 /
o;sf] Joj:yfkg ;DalGw lhDdf s;sf] xf]<

@*=Central collection systemdf kmf]xf]/ slt ;do y'lk|G5< cGtdf uP/ sxfF lj;h{g ul/G5
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@(=lbgsf] s'g ;dodf c:ktfnaf6 pT;h{g x'g] 7f]; kmf]xf]/x? Central collection systemdf
transferul/G5 , o;/L kmf]xf]/x?transferubf{ 5'§f5'§} kmf]xf]/x? ;+sng ul/G5 ls Ps} 7fpFdf ul/G5 <

kmf]xf]/ kfgL Joj:yfkg ;DalGw
#)=c:ktfndf b}lgs slt dfqfdf kfgL k|of]u x'G5 / ;f] sf] ;|f]t s] xf] <

#!=c:ktfnaf6 b}lgs slt dfqfdf kmf]xf]/ kfgL pT;{hg x'G5 <

#@=c:ktfnaf6 pT;{hg x'g] kmf]xf]/ kfgLsf] kl/If0f u/fpg] ug'{ ePsf] 5 ls 5}g <

##= c:ktfndf kmf]xf]/kfgL k|zf]wg s]Gb 5 ls 5}g, 5 eg] ;f]sf] Ifdtf slt xf] <

#$=kmf]xf]/kfgL k|zf]wg s]Gb| lgdf{0f ul/Psf] 5}g eg] lgdf{0f gul/g'sf] sf/0f s] xf] < ck|zf]lwt
kfgL sxfF uP/ ldl;G5 atfpg'xf]; .

#%=kmf]xf]/kfgL k|zf]wg s]Gb| 5 eg] ;+rfngdf 5 ls 5}g,olb ;+rfng ul/Psf] 5}g eg] sf/0f
atfpg'xf]; .
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#^= kmf]xf]/ kfgL k|zf]wg kZrft sxfF uP/ ldl;G5 <

#&=

Chemical waste / pharmaceutical waste store

ug'{ ePsf] 5 cyjf 5}g <

#*

Expired chemical waste pharmaceutical wastenfO{

s;/L Joj:yfkg ul/Psf] 5 <

hfgsf/L pknAw u/fpg] ;DalGw c:ktfnsf] clwsf/L
x:tfIf/

cWoogdf ;+nUg clws[t
gfd

kb
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x:tfIf/

अनुसूची १
अध्ममनका क्रभभा नरइएका तस्वीयहरु
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