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भाग-१ प�रचया�मक साराशं 

(Introductory Summary) 

१.१ ऐ�तहा�सक प�ृभ�ूम (Historical Background) 

मानव �वा��यको र�ा गनु� र वातावरण संर�ण गनु� ��येक रा�यको दा�य�व अ�तग�त पद�छ 

। वातावरण एक वहृत ्�वषय हो  जसले भौ�तक, जै�वक, सां�कृ�तक र सामािजक �णाल�ह�, 

आ�थ�क तथा मानवीय ��याकलापह� र �यनका अवयवह� तथा �यनीह� बीचको अ�तर��या 

र अ�तरस�ब�धलाई जनाउँछ । वत�मान स�दभ�मा वाय ु �दषुण, पानी र माटोको �दषुण, 

जलवाय ुप�रवत�न, वन �वनास, �व�तुीय लगायत �व�भ� �क�समका हा�नकारक फोहोरमैलाको 

उ�सज�न इ�याद� मानव�सिज�त �मखु वातावरणीय सम�याह� हनु ् । यी सम�याह�को 

समाधान �नि�त मापद�ड स�हत �नय��ण र �नयमन गनु� आजको आव�यकता रहेको छ । 

नेपाल प�न वातावरण �वनाशको ब�दो दर र �यसको �यव�थापनको �व��यापी चासोबाट 

अछुतो रहन स�दैन । मानव जा�तले आ�ना �व�भ� आव�यकता पूरा गन� �ममा �नमा�ण 

गन� �व�भ� पवुा�धार एवं भौ�तक संरचनाले गदा� वातावरणीय स�तलुनमा समेत असर परेको छ 

। वत�मान प�ुताले भावी प�ुतालाई �व�छ र �व�थ प�ृवी ह�ता�तरण गनु� पद�छ भ�े �दगो 

�वकासको मूल मम� र भावनालाई आ�मसात गदा� मानवीय ��याकलापका हरेक आयाम कुनै 

न कुनै �पमा वातावरणीय प�सँग गां�सएको ह�ुछन ् । अत: �दगो �वकासको अवधारणा 

अन�ुप वातावरणीय प�मा कम भ�दा कम ��तकुल �भाव पन� गर� मानवीय ��या�लाप 

संचालन गनु� समाज र मानवको �यि�गत दा�य�व प�न हो । 

तसथ� वातावरण संर�ण, �दषुण रोकथाम तथा �नय��ण र रा��य स�पदा संर�णका साथै 

नेपालले �े�ीय तथा अ�तरा���य �पमा गरेका ��तब�ता काया��वयनको ला�ग काय�कार� 

�नकायको आव�यकता बोध गर� �व.सं. २०५२ सालमा जनसं�या तथा वातावरण म��ालयको 

�थापना भएको �थयो । �व.सं. २०६१ साल चै� म�हनामा त�का�लन जनसं�या तथा 

वातावरण म��ालय खारेज भई सो म��ालयको वातावरण महाशाखा �व�ान तथा ��व�ध 

म��ालयमा गा�भई वातावरण, �व�ान तथा ��व�ध म��ालय कायम ग�रएको �थयो । नेपाल 

सरकार (मि��प�रष�) को �म�त २०६६/०२/२९ को �नण�यबाट नेपाल सरकार (काय� 

�वभाजन) (दो�ो संशोधन) �नयमावल�, २०६६ �वीकृत भई सा�वक वातावरण, �व�ान तथा 

��व�ध म��ालयबाट छु��ई अल�गै वातावरण म��ालय �थापना भएको र नेपाल सरकार 

(मि��प�रष�) को �म�त २०६९/०२/०५ को �नण�यबाट पनु: �व�ान तथा ��व�ध म��ालय 

संग गा�भई �व�ान ��व�ध तथा वातावरण म��ालय गठन भएको हो । �यसै गर� नेपाल 
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सरकारको �म�त २०७२/०९/१५ को �नण�यानसुार �व�ान, ��व�ध तथा वातावरण म��ालय 

बाट वातावरण म��ालय छु�टई जनसं�या तथा वातावरण म��ालयको गठन भएको हो । 

�म�त २०७४/१२/०१ मा हालको रा�य पनुस�रचना तथा सं�वधानमा गरेको �यव�था अनसुार 

म��ालयको सं�या हेरफेर गदा� वातावरण म��ालय ता�का�लन वन तथा भ-ुसंर�ण 

म��ालयसंग गा�भई वन तथा वातावरण म��ालयको गठन भएको छ ।  

�व.स. २०५८ सालमा ��भवून �व� �व�ालय अ�तग�त संचा�लत आ�थ�क �वकास तथा 

अनसु�धान के�� (सेडा) ले नेपालभर वातावरणीय �शासनलाई सं�थागत गन� म��ालय 

अ�तग�त एक सश� �नकायको �थापना गन� �सफा�रश गरेको �थयो । दश� योजनाले योजना 

अव�धमा म��ालय अ�तग�त एक वातावरण �यव�थापन तथा �व��न के�� �थापना गन� ल�य 

राखेको �थयो । त�काल�न जनसं�या तथा वातावरण म��ालय अ�तग�त डे�नस सरकारको 

सहयोगमा संचा�लत वातावरण �े� सहयोग काय��मले म��ालय अ�तग�त वातावरण �व��न 

तथा संर�ण के�� �थापनामा जोड �दएको �थयो । नेपालको सं�वधान, २०७२ को धारा ३० 

�ारा �द� �व�छ वातावरणको हकको स�ुनि�तताको ला�ग एवं वातावरण संर�ण ऐन तथा 

�नयमावल�को �भावकार� काया��वयन गन� समेत म��ालय अ�तग�त काया��वयन�तरमा एक 

शस� �नकायको आव�यकता बोध ग�रएको �थयो । जस�ारा म��ालयले तजु�मा गरेका 

नी�त, काय��म, काय��व�ध तथा मापद�डह�लाई �भावकार� ढंगले काया��वयन गन� सहज हनुे 

अपे�ा ग�रएको �थयो । �व.सं. २०६१ सालमा म��ालय अ�तग�त एक शस� �नकायको 

�थापना गन� त�का�लन जनसं�या तथा वातावरण म��ालयका सिचव�यूको अ�य�तामा 

सामा�य �शासन र अथ� म��ालयका सहसिचवह� र त�का�लन जनसं�या तथा वातावरण 

म��ालयका पदा�धकार�ह� सि�म�लत एक काय�टोल� गठन ग�रएको �थयो । सोह� स�दभ�मा 

सो टोल�ले मलेिशया र भारतको समेत �मण गरेको �थयो भने �म�त २०६१/०५/२२ मा 

अथ� म��ालयले �वभागीय �तरको �नकाय गठन गन� सामा�य �शासन म��ालयमा सहम�त 

पठाएको �थयो । म��ालय अ�तग�त �वभागीय �तरको काया�लय �थापना गन� �व�भ� �यास 

भइरहँदा �म�त २०६१/१२/१० को नपेाल सरकारको �नण�यानसुार जनसं�या तथा वातावरण 

म��ालय खारेज भई सो म��ालयको वातावरण महाशाखा �व�ान तथा ��व�ध म��ालयमा 

गा�भन गई वातावरण, �व�ान तथा ��व�ध म��ालयको �पमा म��ालय कायम भयो । यसै 

�सल�सलामा म��ालय अ�तग�त वातावरण �वभागको गठन गन� त�का�लन वातावरण, �व�ान 

तथा ��व�ध म��ालयका सहसिचवको संयोजक�वमा शाखा �मखुह� सि�म�लत एक काय� 

टोल� गठन ग�रएको र सो काय�टोल�ले वातावरण �वभागको गठन गन� आव�यक रहेको भनी 
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�म�त २०६५/१२/३० मा संगठन पनुसंरचना स�व�धी ��तवेदन म��ालयमा पेश गरेको 

�थयो । यसर� तयार भएको ��तवेदनको आधारमा वातावरण �वभाग गठन गन� �सल�सलामा 

संगठन तथा �यव�थापन सव��ण गन� सामा�य �शासन म��ालय र अथ� म��ालयबाट 

��त�न�ध माग ग�रएको �थयो ।  

यसर� नेपालमा �व�मान तथा ब�दो वातावरणीय सम�याह� �यूनीकरण गन�को ला�ग 

वातावरणीय मापद�डह� लागू गन� दबाब �दने र अनगुमन गन� एउटा आ�धका�रक �नकायको 

आव�यकता बोध लामो समय अिघदेिख नै ग�रँदै आएको �थयो । वातावरणीय �यव�थापनको 

अवधारणालाई �थानीय �तरस�म पयुा�उने, नपेालको जलवाय ु प�रवत�नका कारण �सिज�त 

सम�याह�लाई समाधान गन� सरकार�, गैरसरकार� तथा �नजी �े�बीच सम�वय कायम गन� र 

वातावरणीय �यव�थापनको �भावकार� अनगुमन गन� ज�ता काय�ह� स�पादन गन� वातावरण, 

�व�ान तथा ��व�ध म��ालय अ�तग�त नेपाल सरकार (मि��प�रष�) को �व.सं. २०६९ साउन 

१२ गतेको �नण�यानसुार वातावरण �वभागको गठन भई २०६९ चै� १ गते देिख 

का�पेला�ोक िज�ला, पनौती नगरपा�लकाि�थत सूचना ��व�ध पाक� बाट काय� स�ालन श�ु 

गरेको �थयो । क�रब ८ म�हना सो �थानबाट काय� संचालन ग�ररहेको �वभाग �म�त २०७० 

का�त�क १६ गतेबाट ल�लतपरु िज�लाको शह�द श�ुमाग� कुप�डोलि�थत भाडाको घरमा 

रहेको �थयो । यो �वभाग �म�त २०७५/०4/31 गतेको माननीय मि���त�रय �नण�यानसुार 

�म�त २०७५/११/1९ गते पनु: �थाना�तरण भई काठमाड� िज�लाको बबरमहल ि�थत वन 

प�रसर �भ� सरकार� भवनमा अवि�थत रह� काया�लय संचालन हुँदै आएको छ । �वशेषतः 

जल, वाय,ु भ�ूम (माटो) र �व�न �दषुणलगायतका जलवाय ु प�रवत�न �यूनीकरण र 

अनकूुलनको �े�मा वातावरण �वभाग एक अ�णी सं�था रहनेछ, जस�ारा देशको वातावरणीय 

गणु�तर कायम रा� र �व��न गन� सहयोग प�ुने अपे�ा समेत रािखएको छ । 

१.२ �थापनाको औिच�य (Justification of Establishment) 

वातावरणीय �यव�थापनको अवधारणालाई �थानीय�तर स�म पयुा�उने, नेपालको जलवाय ु

प�रवत�नका कारण �सिज�त सम�याह�लाई समाधान गन� सरकार�, गैरसरकार� एवं �नजी �े� 

बीच सम�वय कायम गन� र वातावरण �यव�थापनको �भावकार� अनगुमन गन� काय� म�ुय 

चनुौतीका �पमा रहेका छन ् । �यनै चनुौतीह�लाई स�बोधन गन� एवं वातावरण �े�मा 

उपल�ध स�भावना एवं अवसरह�को पूण� उपयोग गन� हालको वातावरण म��ालयको संरचना 

स�ुढ गनु�पन� आव�यकतालाई महसूस गर� वातावरण �वभागको �थापना ग�रएको हो । साथै 

नेपाल सरकारका �व�भ� नी�तगत एवं आव�धक योजना, काय��मह� लगायत अ�तरा���य 
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प�र��यलाई समेत आधार मा�दा काया��वयन तहमा �वभाग�तरको काया�लय �थापनाको 

औिच�य बुदँागत �पमा तपिशल बमोिजम रहेको छ । 

 म��ालय नी�तगत काय�मा संल�न हनुपुन� हुँदा काया��वयन तहमा एक सश� 

�नकायको आव�यकता परुा गन� । 

 �व�भ� अ�तरा���य अ�भस�धी एवं नेपालले ��तब�ता जनाएका �वषयह�ले �न�द�� 

गरेका काय�ह� स�पादन गन� । 

 नेपालको दश� आव�धक योजनाले लि�त गर� त�काल �थापना हनु नसकेको 

वातावरण �यव�थापन तथा �व��न के�� एवं आव�धक योजनाले लि�त गरेको उ�े�य 

�ा� गन� । 

 नेपाल सरकारले पा�रत गरेको मानव अ�धकार रा��य काय�योजना २०६७-०७० ले 

२०६७ चै� मसा�तस�म वातावरण �वभाग �थापना गन� काय�योजनालाई मूत� �प  

�दन । 

 वा�ष�क बजेट व��यह�मा समय-समयमा वातावरण म��ालय अ�तग�त �वभाग�तरको 

एक सश� �नकायको �थापना गन� उ�लेख भएकोले सो आव�यकतालाई मूत� �प 

�दन । 

 ��ाचार �व��को �नकायगत काय�योजना, २०६७ मा �लइएको वातावरण �वभागको 

�थापना गन� ल�यलाई मूत� �प �दन । 

 सव��च अदालतबाट समय समयमा ई�ा उ�ोगह�बाट भईरहेको �दषुण �नय��ण गन�, 

वातावरण �नर��क खटाउने, गोकण� �े�मा �मथेन �याँसको �योग �वषयमा काननु 

�नमा�ण गन�, बा�मती नद� लगायतका नेपालका नद� �णाल�ह�को संर�ण गन�, फोहोर 

�यव�थापनलाई मापद�ड �नमा�ण गर� �यवि�थत गन�, सवार� �दषुण �नय��ण गन�, 

साव�ज�नक �थलमा ध�ुपान �नय��ण र घर�भ�को वाय ु �दषुणलाई �नय��ण गन� 

लगायतका �वषयह�मा भएका फैसला एवं आदेशह�को काया��वयन गन� �नकायको 

आव�यकता पूरा गन� । 

 �यव�था�पका संसदको �ाकृ�तक �ोत साधन स�म�तले समय समयमा चरेु लगायतका 

�े�मा ढु�ा, �ग�ी, बालवुा उ�खनन, �नकासी तथा पैठार�बाट प�ररहेको ��तकूल 

�भावलाई त�काल रो�ने लगायतका �वषयह�मा �दएका आदेश एवं �नद�शनह�को 

प�रपालना गन� गराउन। 
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 नेपालमा उपल�ध वातावरण �वषयसँग स�बि�धत द� जनशि�को सी�मत मा�ामा भए 

प�न साव�ज�नक सेवामा उपयोग गन� । 

 वातावरण �शासनमा Compliance Monitoring को �यव�थालाई �भावकार� त�ुयाउन 

। 

 नेपाल सरकारबाट �व�भ� समयमा जार� भएका वातावरण स�ब�धी काननु तथा 

मापद�डह�को पालना गन� गराउन, र 

 सम� �पमा वातावरण संर�ण तथा �व��न गर� �व�छ र �व�थ वातावरण कायम 

गन� । 

१.३ उ��ेयह� (Objectives) 

 वातावरण �यव�थापनको अवधारणालाई �थानीय �तरस�म प�ु याउन े । 

 वातावरण जगेना�स�ब�धी आम जनमानसमा स�देश प�ु याउन े। 

 ह�रत �वकासको अवधारणा अन�ुप मानवीय ��याकलाप र �वकास ���यालाई 

वातावरणमै�ी बनाउने  । 

 वातावरणीय �दषुण रोकथाम एवम ् �यूनीकरण गन� एवम ् �व�मान स�ुदरतालाई 

जोगाइ रा� े। 

 जलवाय ुप�रवत�नबाट पन�स�ने ��तकूल असरह�लाई �यूनीकरण, अनकूुलन तथा 

समयानकूुल गन�  । 

 �यून काब�न माग� अवल�बन गन� आ�द । 

१.४ ���कोण (Vision) 

 वातावरण �यव�थापनको अवधारणालाई �थानीय �तरस�म पयुा�इ �व�छ तथा �व�थ 

वातावरणको  �सज�ना गन� । 

 आ�थ�क �वकास र वातावरण संर�णबीच स�तलुन कायम गद� �ाकृ�तक �ोत साधनको 

समिुचत �योग�ारा �दगो �वकास हा�सल गन� सहयोग प�ु याउने । 

 जलवाय ु प�रवत�नबाट �सिज�त ��तकूल �भावह�लाई �यूनीकरण र अनकूु�लत बनाई 

मानव �वकास र सम�ृ� कायम गद� सम�ुत समाजतफ�  अ�सर हनु योगदान प�ु याउन े

। 
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१.५ रणनी�तह� (Strategies) 

 वातावरणीय नी�त, �नयमस�ब�धी संय��को सबल�करण र सं�थागत �मता �वकास 

गन� । 

 जन�तरमा वातावरणीय सचेतना जगाउने । 

 सबै �क�समका वातावरणीय �दषुण रोकथाम गन� । 

 वातावरण �यव�थापनमा प�रपालना अनगुमन (Compliance Monitoring) लाई 

�भावकार� त�ुयाउने । 

 �ाकृ�तक स�पदा तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण गन� । 

 जलवाय ुप�रवत�नका जोिखमबाट ब�न �यूनीकरण, अनकुुलन तथा समयानकुुल �मता 

अ�भव�ृ� गन� । 

 वातावरण संर�ण एवं �दषुण �नय��णको ला�ग �थानीय�तरमा योजना, काय��म 

तजु�मा र काया��वयनमा जोड �दने । 

१.६ �मखु काय�ह� (Major Activities) 

 वातावरणस�ब�धी काननुह�को तजु�मा गदा� �ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउने । 

 वातावरणसँग स�बि�धत काननु, नी�त तथा मापद�डह�को काया��वयनका ला�ग योजना 

एवम ्काय��म तजु�मा, काया��वयन, अनगुमन, मू�यांकन तथा पर��ण गन� । 

 काननु�ारा �न�द�� अ�धकारको काया��वयन लगायत काननु उ�लंघन गन�लाई द�ड एवं 

ज�रवाना गन� पहल गन� । 

 वातावरणीय त�वह� तथा वातावरणीय गणु�तर पालना अनगुमन गन� । 

 वातावरणीय �भाव मू�या�न ��तवेदनह�को काया��वयन स�ब�धमा अनगुमन, मू�या�न 

एवं पर��ण गन� । 

 वातावरणमा �भाव पान� त�वह�को पर��ण र ��तवेदन तयार गन� । 

 वातावरणीय सचेतना एवम ्जनचेतना अ�भव�ृ�स�ब�धी काय��म स�ालन गन� । 

 वातावरणीय त�या� एवम ्सूचना �णाल�को �वकास एवम ्सूचना साम�ीको �वतरण । 

 वातावरणका �े�मा काय� गन� सरकार�, गैरसरकार� तथा �नजी सं�थाह�सँग सहकाय� 

गन�।  

 जलवाय ुप�रवत�न अनकुुलन, �भाव �यनुीकरण, ��व�ध �वकास �मता अ�भव�ृ� ज�ता 

काय� गन� । 
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१.७ अपेि�त उपलि�धह� (Expected Outcome) 

१. सामा�यतया के��मा मा� सी�मत रहेका वातावरण संर�ण र अनगुमन स�ब�धी 

काय�ह� �थानीय �तरमा समेत �भावकार� �पमा काया��वयन गन� सहज हनु गई 

तो�कएका वातावरणीय मापद�डह� यथाथ��पमा लागू गन� गराउन स�ने भई �व�छ 

वातावरण �सज�ना गन� काय�मा ठोस योगदान प�ुनेछ । 

२. �वदेश तथा �वदेशी �व��व�ालयह�बाट वष�नी वातावरणीय इि�ज�नय�र�, वातावरणीय 

�यव�थापन र वातावरणीय �व�ान लगायतका वातावरणसंग स�बि�धत �वषयमा 

�नातक र �नातको�र �ड�ी हा�सल गरेका द� तथा होनहार जनशि�लाई सह� 

काय��े�मा प�रचालन गन� स�ने भई गणु�तर�य ��तफल �ा� गन� स�म हुँदै जानेछ 

। 

३. वातावरण �यव�थापन र जलवाय ु प�रवत�नबाट परेको ��तकूल असरलाई �यून गन� 

एवं अनकूुलनका काय��मह� काया��वयन गन� �थानीय काया��वयन तहमा समेत 

म��ालयको संरचना �व�तार भएबाट म��ालयको काय��मतामा स�ुढ�करण हनु 

जानेछ । प�रणाम�व�प �वकासका साझेदारह�बाट थप आ�थ�क तथा �ा�व�धक 

सहयोग प�रचालन गन� स�भावना ब�ने अपे�ा गन� स�क�छ । 

४. वातावरण �े� बहआुया�मक बह–ु �नकायसँग स�बि�धत भएकोले अ�य म��ालय 

अ�तग�तका �वभाग र काया�लयह� (वन, कृ�ष, �संचाई आ�द) सँग काय��म 

काया��वयन एवं अनगुमनमा सम�वयकार� भ�ूमका �भावकार� हनुेछ । 

५. वातावरण �यव�थापनको �े�मा उठेका जनगनुासोह� स�बोधन हनुे वातावरण �सज�ना 

हनुेछ । 

६. सं�वधान �द� मौ�लक हकको ��याभतु भई आमनाग�रकको �व�छ वातावरणमा 

बाँ�न पाउने हकको संर�णमा योगदान प�ुनेछ । 

७. वातावरण, जलवाय ु प�रवत�न, �दगो �वकास, स�पदा संर�ण लगायतका �वषयमा 

अनसु�धान तथा �वकास काय� �भावकार� �पमा स�ालन हनुेछ । 

८. वातावरण स�ब�धी नेपाल सरकारले ��तब�ता �य� गरेका अ�तरा���य 

अ�भसि�धह�को पालनाका साथै �हमालय �े� लगायत �समा�त र अ�त कम �वक�सत 

रा�ह�को तफ� बाट �व�म�ह�मा आवाज उठाउन म��ालयलाई पया�� सं�थागत 

सहयोग एवं अवसर हनुेछ। 
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१.८ जनशि�को �ववरण (Human Resource Status) 

ता�लका: �वभागको जनशि�को �ववरण 

�स.नं. पदको नाम �ेणी सेवा /समहु/ 
दरब�द� 

कै�फयत 
पू�त� �र� ज�मा 

१ महा�नद�शक रा.प.�थम �शासन १ ० १  

२ उप-महा�नद�शक रा.प.�थम ईि�ज./के�म�ी  १ ० १  

४ उप-सिचव रा.प.���तय �शासन/सा.�. १ ० १  

५ वै�ा�नक अ�धकृत रा.प.���तय वन/वोटानी १ ० १  

६ �स.�ड.के. रा.प.���तय ईि�ज./के�म�ी २ ० २  

७ व�र� कृ�ष अथ��व� रा.प.���तय 

कृ�ष/ एग.ृ 

इको. ए�ड 

माक� �ट� 

० १ १  

८ शाखा अ�धकृत रा.प.त�ृतय �शासन/सा.�. १ 0 १ 
१ फािजल 

रहेको 

९ काननु अ�धकृत रा.प.त�ृतय �याय/काननु १ 0 १  

१० लेखा अ�धकृत रा.प.त�ृतय �शासन/लेखा १ ० १  

११ कृ�ष अथ� �व� रा.प.त�ृतय 

कृ�ष/ एग.ृ 

इको. ए�ड 

माक� �ट� 

० १ १  

१२ मेका�नकल इि��नयर रा.प.त�ृतय इि�ज./ज.मे. १ ० १  

१३ के�म� रा.प.त�ृतय ईि�ज./के�म�ी ४ ० ४  

१५ वातावरण �नर��क रा.प.त�ृतय �व�वध १२ ४ १६ 

१ जना बेतलबी 

अ�ययन �बदामा 

३ �र� 

१६ �स�भल इि��नयर रा.प.त�ृतय इि�ज./�स�भल ० ३ ३  

१७ हाइ�ोपावर ईि��नयर रा.प.त�ृतय 
इि�ज./ 

हाइ�ोपावर 
० १ १  

१८ िजयोलोिज� रा.प.त�ृतय 
इि�ज./ 

िजयोलोजी 
० १ १  
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१९ क��यटुर अ�धकृत रा.प.त�ृतय �व�वध १ ० १  

२० नायबस�ुबा रा.प.अन.�. �शासन/सा.�. ४ ० ४  

२१ क��यटुरअपरेटर रा.प.अन.�. �व�वध २ १ ३  

२२ �याबटेि�न�सयन रा.प.अन.�. इि�ज./के�म�ी १ ० १  

२३ प�ुतकालय सहायक रा.प.अन.�. 

िश�ा/ 

प�ुतकालय 

�व�ान 

१ 0 १  

२४ लेखापाल रा.प.अन.�. �शासन/लेखा १ 0 १  

२५ हलकुा सवार� चालक �ेणी�व�हन  ३ ० ३  

२६ काया�लय सहयोगी �ेणी�व�हन  ४ ० ४  

 
ज�मा   ४३ १२ ५५  

 
नोटः  हलकुा सवार� चालक र काया�लय सहयोगी सेवा करारमा �लइएको ।  
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भाग-२ �वभाग�ारा स�पा�दत काय�ह� र �ग�तको अव�था 

(Work Conducted by Department & Progress Status) 

२.१  आ.व. २०७५/०७६ को वा�ष�क काय��म 

�वभागको आ.व. २०७५/०७६ को वा�ष�क काय��म, काय��म सं�या र बजेट स�हतको 

ता�लका तल ��ततु ग�रएको छ । 

ता�लका: �वभागको आ.व. २०७५/०७६ को वा�ष�क काय��म, काय��म सं�या र बजेट (� 

लाखमा) 

�वीकृत �.सं. काय��म/��याकलाप इकाई 

आ.व. २०७५/०७६ को 

वा�ष�क ल�य 

प�रमाण भार बजेट 

(अ) पूजँीगत खच� अ�तग�तका काय��मह� 
 

130 26.27 529.00 

8.3.1.24 

दराज,सोफा सेट ,टेबल, क��यटुर टेबल , मेच, 

कु�स�,�याब टेबल,प�ुतकालय दराज कोठा 

पा�ट�सन(काया�लयको ला�ग फ�न�चर 

सं�या १५ 0.15 3.00 

8.3.1.40 काया�लयका ला�ग फ�न�चर ख�रद पटक १ 0.25 5.00 

8.3.1.49 �वभागको ला�ग पदा� काप�ट ख�रद �याकेट १ 0.25 5.00 

8.5.16.40 

वाय ुगणु�तर मापन (Particulate Monitoring 

System) के�� �थापना (३ �थानमा)(अ�य 

उपकरण तथा मेशीन औजार)  

सेट १ 20.21 410.00 

8.5.16.47 

�योगमा आइरहेका सवार� साधनको धुँवा जाँच 

गन� पोट�बल उपकरण (२ सेट)(अ�य उपकरण 

तथा मेशीन औजार)  

�.श. १०० 0.89 18.00 

8.5.16.54 

GIS Based Industrial Information 

System को ला�ग ४ वटा  Tablet ख�रद गन� 

।(अ�य उपकरण तथा मेशीन औजार)  

सं�या ४ 0.20 4.00 

8.5.16.55 
Microwave Digester, SoniCator(अ�य 

उपकरण तथा मेशीन औजार)  
सं�या १ 0.74 १५.00 

8.5.16.58 

इ�ा भ�ा र अ�य उ�ोगको Stack Emission 

Monitoring  Machine ख�रद (Particularly 

तो�कएको मापद�ड अन�ुपको अनगुमन 

गन�)(अ�य उपकरण तथा मेशीन औजार)  

सं�या १ 0.20 4.00 

8.5.16.59 

Portable Air Quality Monitoring 

Equipment (१ सेट)(अ�य  उपकरण तथा 

मेशीन औजार)  

सेट १ 1.48 30.00 
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�वीकृत �.सं. काय��म/��याकलाप इकाई 

आ.व. २०७५/०७६ को 

वा�ष�क ल�य 

प�रमाण भार बजेट 

८.६.१६.८ �डपबो�रंग वटा 1 0.15 3.00 

८.६.२२.१२ नस�र� �थापना  वटा 1 0.10 2.00 

८.७.२९.३२ कोठा पाट�सन तथा रंगरोगन  पटक 1 0.25 5.00 

८.७.२९.३३ के�म��� �याब �थाना�तरण तथा �नमा�ण पटक 1 0.99 20.00 

८.७.२९.३४ Networking स�बि�ध काय� �याकेट 1 0.25 5.00 

क) पंूजीगत खच� अ�तग�तको ज�मा 
 

130 26.07 529.00 

आ) चाल ुखच� तफ� को काय��मह� 
    

 �शासन तथा योजना शाखा 
    

2.14.1.96 

वातावरणीय अनगुमनको कानूनी प� स�व�धी 

�मता अ�भव�ृी ता�लम(कम�चार� द�ता ब�ृ� 

ता�लम (�माण प� �दने))  

जना १ 0.25 5.00 

2.15.25.47 
प�ुतकालयको ला�ग आव�यक प�ुतक 

ख�रद(वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म)  
�.श. १०० 0.05 1.00 

2.15.25.49 

योजना तथा काय��म प�हचान, बजेट तजु�मा, 

चौमा�सक तथा वा�ष�क �ग�त समी�ा र 

काय��म �यव�थापन(वातावरण संर�ण  

/सरसफाइ काय��म)  

पटक १ 0.05 1.00 

2.19.1.166 
काय��म काया��वयन �मण(अनगुमन म�ुया�न 

तथा काय��म  काया��वयन  �मण खच�) 
जना २० 0.09 1.79 

2.19.1.17 
काय��म अनगुमन(अनगुमन म�ुया�न तथा 

काय��म काया��वयन �मण खच�)  
जना 8 0.05 0.96 

2.19.1.28 

काय��म अनगुमन तथा मू�यांकन(अनगुमन 

म�ुया�न तथा काय��म काया��वयन  �मण 

खच�)  

जना 30 0.26 5.25 

2.15.४०.३७६ 
�व� वातावरण �दवस काय��म तथा गो�ी 

(काठमाड� र नेपालग�ज) 
�याकेट 1 1.97 40.00 

वातावरणीय �दषुण �नय��ण तथा �नयमन शाखा 

2.15.2.186 

उ�ोग ��त�ानको वातावरण अनगुमन  स�वि�ध 

अ�भमिुखकरण (जन��त�न�ध र कम�चार� �देश 

र �थानीय�तर)(गो�� तथा  काय�शाला)  

पटक 7 0.52 10.50 

2.15.5.336 
वातावरण मै�ी ��व�ध र अनभुव आदान �दान 

�योजन वातावरण मै�ी उ�ोगह�मा प�कार 
पटक 2 0.20 4.00 
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�वीकृत �.सं. काय��म/��याकलाप इकाई 

आ.व. २०७५/०७६ को 

वा�ष�क ल�य 

प�रमाण भार बजेट 

तथा उ�मीह�को अवलोकन(अ�ययन  

/सव��ण/अनसु�धान)  

2.15.5.376 

उ�ोग तथा अ�पतालमा �योग हनु ेजोिखमपूण� 

रसायनह�को  �यव�थापन तथा �योगबाट 

�न�कने फोहोर स�ब�धी अ�ययन एवं 

�नद� िशका तजु�मा(अ�ययन / सव��ण / 

अनसु�धान)  

पटक १ 0.34 7.00 

2.15.5.377 
वातावरण मै�ी उ�ोगह�लाई �ो�साहन 

(अ�ययन / सव��ण / अनसु�धान)  
पटक १ 0.07 1.50 

2.15.25.53 

वातावरण स�ब�धी ऐन, �नयम, �नद� िशका, नी�त, 

मापद�डको  काया�व�यन स�ब�धमा 

उ�ोगह�को �नय�मत तथा आकि�मक 

अनगुमन एवं �नर��ण (क�तीमा १२० वटा 

उ�ोगह�को अनगुमन  गर� नमूना संकलन 

गन�)(वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

सं�या 120 0.49 10.00 

2.15.25.74 

फोहोरज�य ��याकलापह�को �नयमन तथा 

�नय��ण  काय��म(वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

पटक/सं�या 10 4.93 100.00 

2.15.25.52 

वाय ुगणु�तर मापन के�� स�ानल खच� 

(�व�तु, ई�टरनेट, भाडा, सरु�ा, अनगुमन 

समेत)(वातावरण संर�ण /सरसफाई 

काय��म)  

�.श. 100 1.48 30.00 

वातावरणीय  अनगुमन तथा पर��ण शाखा 

2.15.25.50 
वातावरणीय प�र�ण (EIA Audit) गन� 

(वातावरण संर�ण / सरसफाइ काय��म)  
सं�या 5 0.25 5.00 

2.15.25.51 

EIA/IEE गरेका आयोजनाह�को वातावरणीय 

अनगुमन १२० आयोजना (४० पटक) 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

सं�या 120 0.24 4.80 

वातावरणीय  अ�ययन तथा त�याकं शाखा 

2.15.1.207 

�वकास र वातावरण �वषयक सचेतनामलुक 

गो�ी ७ �थान (उ�मशीलता ,रोजगार� मलुक 

/ सशि�करण / सीप �वकास तथा �मता 

अ�भव�ृ� ता�लम)  

पटक 6 0.32 6.50 
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�वीकृत �.सं. काय��म/��याकलाप इकाई 

आ.व. २०७५/०७६ को 

वा�ष�क ल�य 

प�रमाण भार बजेट 

2.15.25.45 

आ.व. २०७४/०७५ को वा�ष�क �ग�त 

पिु�तका �काशन गन� (�चार �सार तथा 

सामा�ी उ�पादन तथा �काशन र �वतरण) 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0.03 0.70 

2.15.25.46 
वातावरण जन�ल �काशन गन� (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म) 
�.श. 100 0.20 4.00 

2.15.25.65 

काठमा�डौ उप�यकामा कौशी 

खेती/waterphonic स�ब�धी अ�ययन तथा 

Demonstration Plot (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0.10 2.00 

वातावरणीय  �योगशाला शाखा 

2.15.25.57 

वातावरणीय  �दषुण रोकथाम र �नय��णको 

ला�ग नमनुा संकलन तथा �व�षेण (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0.15 3.00 

2.15.25.58 

माटोमा �दघा�यी �वषाद� (PoPs) को ला�ग 

अ�ययन तथा नमनुा  प�र�ण गन� (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0.10 2.00 

2.15.25.60 

�योगशाला स�ालनका ला�ग आव�यक 

रसायन, �लासवेयर, �पेयर पाट�स ख�रद गन� 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0.34 7.00 

 
कुल ज�मा 

 
1133.00 12.47 253.00 

६ नपेाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान 
    

2.15.25.75 

वातावरण सचेतना स�बि�ध टे�ल 

चलिच�/��य ��य �नमा�ण एवं  �शारण 

(प�प��का,IT, ICT (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म) 

वटा 1 4.44 90.00 

2.15.25.76 

वतृिच� तथा �चार साम�ी उ�पादन 

(रे�डयो/�टभी) एवं �शारण सात वटै �देशमा 

�थानीय भाषामा समेत (वातावरण 

संर�ण/सरसफाइ काय��म)  

�याकेट 1 3.94 80.00 

2.15.25.78 
व�ृारोपण �दवस (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म) 
पटक 1 0.49 10.00 

2.15.25.79 वातावरणीय जनचेतनामलुक एवं स�देशमलुक वटा 7 0.99 20.00 
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�वीकृत �.सं. काय��म/��याकलाप इकाई 

आ.व. २०७५/०७६ को 

वा�ष�क ल�य 

प�रमाण भार बजेट 

�व��ना�मक काय��म (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

2.15.25.81 

वातावरण संर�ण स�ब�धमा �व��व�ालय 

�तरमा वातवरण संर�ण �वयंसेवक प�रचालन 

�वमसेवक प�रचालन समेत (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0.99 20.00 

2.15.25.82 

वाय ु�दषुण वारेमा सव�साधारण नाग�रकलाई 

सूचना �वाह गन� Air  Quality Data Display 

Board (के�� तथा �देश �तरमा ) ७ 

�थानमा जडान गन� (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

वटा 7 3.25 66.00 

2.15.25.83 
जल �दषुण स�बि�ध अ�ययन (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ  काय��म)  
�.श. 100 0.25 5.00 

2.15.25.86 

सूचना जानकार� तथा गनुासो सनुवुाइका ला�ग 

वातावरण �वभागमा Toll free No. स�हतको 

Call Centre को �थापना (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

वटा 1 0.25 5.00 

2.15.25.87 

अ�भय�ता तथा कलाकार स�हतको सडक 

�दश�नी तथा सरसफाई अ�भयान, सं�कृ�तक 

काय��म लगायत जनचेतना अ�भव�ृी काय��म 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

वटा 9 1.48 30.00 

2.15.25.88 

सातै �देशमा �देश म��ालय, जन��त�न�ध, 

उ�ोगी, �यवसायी र  प�कार स�हतको 

वातावरणीय सचेतना स�बि�ध अ�तर��या 

साथै काय��म /��याकलाप  

वटा 7 2.41 49.00 

2.15.25.89 

website तथा Mobile Apps आ�द माफ� त 

संजा�लकरण (वातावरण  संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

वटा 1 0.25 5.00 

2.15.25.90 

�व�ालय  तथा कलेज ह�मा �व�ालय केि��त 

वातावरणीय  काय��मह� (इको �लब गठन, 

वातावरणीय िश�ा, ह�रत �व�ालय सहयोग 

काय��म (वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�.श. 100 2.46 50.00 

2.15.25.91 चेतनामलुक पचा�, प�पलेट, �ो�सयर, बकुलेट, �.श. 100 2.46 50.00 
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�वीकृत �.सं. काय��म/��याकलाप इकाई 

आ.व. २०७५/०७६ को 

वा�ष�क ल�य 

प�रमाण भार बजेट 

टोपी, �ट-सट हो�ड�ग बोड� लगायत साम�ी 

तयार� तथा �वतरण (वातावरण संर�ण 

सरसफाइ काय��म)  

2.15.25.97 

पोखरामा  फोहर पानी �शोधन के�� �थापना 

गन�का ला�ग पूव� स�भा�यता अ�ययन गन� तथा 

PPP pilot program, Material Recovery 

Facility (MRF) (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

वटा 1 1.48 30.00 

2.15.25.102 
उप�यकाको �मखु �थानह�मा �व�तुीय सूचना 

बोड�(वातावरण  संर�ण /सरसफाइ काय��म)  
�.श. 100 0.49 10.00 

2.15.25.103 

उ�ोगज�य  फोहरमैलाको अव�था बारे 

अ�ययन (वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�.श. 100 0.49 10.00 

2.15.25.106 

वैकि�पक झोला �व��न तथा �ो�साहन 

काय��म संचालन गन� (�लाि�टक �� जटु, 

कपडा, कागज इ�याद�) �डपाट�मे�ट �टोर  

लगायतका जनसरोकारका �थानमा �वयंसेवक 

प�रचालन समेत गन� ग�र (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म) 

�.श. 100 2.46 50.00 

2.15.25.109 

शहर� उ�ान �वकास तथा �यव�थापन 

काय��म (��ताव आवहान, छनौट, स�झौता, 

काया��वयन, अनगुमन तथा म�ुयांकन  समेत) 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

वटा 3 10.99 223.00 

2.15.25.114 

सडक  �कनारा तथा �थानीय तहसँग जो�डएका 

लोकमाग�मा ह�रयाल� �व��न, सौ�दय�करण, 

उ�ान �नमा�ण, व�ृारोपण, स�बद�न तथा 

�यव�थापन (वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�क. �म. १ 0.05 1.00 

2.15.25.117 पा�थभरा �े�को सरसफाई काय��म �याकेट १ 0.25 5.00 

2.15.40.363 
काय��म काया��वयन तथा अनगुमन एवं 

म�ुयांकन खच� समेत (अ�य)  
नभएको १ 1.48 30.00 

 
कुल ज�मा (नपेाल �व�छ महाअ�भयान) 

 
742.00 41.35 839.00 

 चाल ुतफ� को र नपेाल �व�छ महाअ�धयान 

काय��मको ज�मा  
1875.00 53.82 1092.00 
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�वीकृत �.सं. काय��म/��याकलाप इकाई 

आ.व. २०७५/०७६ को 

वा�ष�क ल�य 

प�रमाण भार बजेट 

 उपभोग खच�  �.श. 100 12.96 263.00 

 काया�लय सचालन खच�  �.श. 100 7.15 145.00 

ख) चाल ुखच� अ�तग�तको ज�मा  
 

2075.00 73.93 1500.00 

ग) कूल खच�को ज�मा (क+ख) 
 

2205.00 100.00 2029.00 

२.२ �व�नयोिजत बजेट र खच�को ि�थ�त (३ आ�थ�क वष�को) 

ता�लका: �वगत ३ वष�को �व�नयोिजत बजेट र खच�को ि�थती 

आ.व. काय��म/आयोजनाको 

नाम 

�व�नयोजन(�. हजारमा) खच�(�. हजारमा) कै�फयत 

पुजँी चाल ु ज�मा पुजँी चाल ु ज�मा 
 

२०७३/०७४ वातावरण �वभाग ६५३८० १२४०९९ १८९४७९ ५७१७४ ९६५५५ १५३७२९ 
 

२०७४/०७५ वातावरण �वभाग 94374 १३९२३५ 233609 83900 107110 191010 
 

२०७५/०७६ वातावरण �वभाग 52900 150000 202900 44612 97598 142210 
 

२.३ आ.व. २०७५/०७६ मा चौमा�सकगत बजेट �व�नयोजन स�ब�धी �ववरण 

ता�लका: चौमा�सकगत बजेट �व�नयोजन 

�.सं. चौमा�सक �ववरण 

�व�नयोजन(�. हजारमा) कै�फयत 

पुजँी चाल ु ज�मा 
 

१ �थम चौमा�सक 10700 20214 30914 सबै �ववरण अि�तम संशो�धत 

बजेट अनसुार समावेश 

ग�रएको स�ुमा कुल पुिँजगत 

खच� िशष�क अ�तग�त ५२९ 

लाख र चाल ुखच� िशष�क 

अ�तग�त २६६३ लाख (कुल 

३१६५ लाख) �व�नयोजन 

भएकोमा संशोधन प�ात 

११३६ लाख रकमा�तर भई 

कुल २०२९ लाख बजेट 

कायम भएको । 

२. दो�ो चौमा�सक 14500 67481 81981 

३. ते�ो चौमा�सक 27700 62305 90005 

४. ज�मा वा�ष�क 52900 150000 202900  
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२.४ भौ�तक तथा �व�ीय �ग�तको अव�था (३ आ�थ�क वष�को ��तशतमा) 

ता�लका: �वगत ३ वष�को भौ�तक र �वि�य �ग�त 

आ.व. काय��म/आ

योजनाको नाम 

भौ�तक �ग�त (��तशत) �व�ीय �ग�त (��तशत) कै�फयत 

�थम 

चौ�मसक 

दो�ो 

चौमा�सक 

वा�ष�क �थम 

चौमा�सक 

दो�ो 

चौमा�सक 

वा�ष�क 

 

२०७३/०७४ वातावरण 

�वभाग 

८२.२९ ८०.३९ ८५.१५ ६६.९१ ३१.५४ ६४.१८  

२०७४/०७५ वातावरण 

�वभाग 

53.11 52.65 94.95 17.81 16.04 81.77  

२०७५/०७६ वातावरण 

�वभाग 

77.44 82.29 84.90 24.16 18.52 70.09  

२.५ आ.व. २०७५/०७६ को �वीकृत वा�ष�क काय��म अनसुार काय��मगत वा�ष�क �ग�त 

�ववरण  

ता�लका: वा�ष�क काय��म अनसुार काय��मगत वा�ष�क �ग�त 

�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

क 
पूजँीगत खच� अ�तग�तका 

काय��मह�  
130 529.00 

127.0

0 
446.12 

97.6

9 
84.33 

१ 

दराज, सोफा सेट, टेबल, 

क��यटुर टेबल, मेच, कु�स�, �याब 

टेबल, प�ुतकालय दराज, कोठा 

पा�ट�सन (काया�लयको ला�ग 

फ�न�चर 

सं�या 15 3.00 15 2.46 100 82 

२ 
काया�लयका ला�ग फ�न�चर 

ख�रद 
पटक 1 5.00 1 5.00 100 100 

३ 
�वभागको ला�ग पदा� काप�ट 

ख�रद 

�याके

ट 
1 5.00 1 4.29 100 85.8 

४ 

वाय ुगणु�तर मापन 

(Particulate Monitoring 

System) के�� �थापना (३ 

�थानमा) (अ�य उपकरण तथा 

मेशीन औजार)  

सेट 1 410.00 1 393.02 100 95.86 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

५ 

�योगमा आइरहेका सवार� 

साधनको धुँवा जाँच गन� पोट�बल 

उपकरण (२ सेट) (अ�य 

उपकरण तथा मेशीन औजार)  

�.श. 100 18.00 100 16.43 100 91.28 

६ 

GIS Based Industrial 

Information System को ला�ग 

४ वटा Tablet ख�रद गन� । 

(अ�य उपकरण तथा मेशीन 

औजार)  

सं�या 4 4.00 4 4.00 100 100 

७ 

Microwave Digester, 

SoniCator (अ�य उपकरण तथा 

मेशीन औजार)  

सं�या 1 15.00 0 0.00 0 0 

८ 

इ�ा भ�ा र अ�य उ�ोगको 

Stack Emission Monitoring 

Machine ख�रद (Particularly 

तो�कएको मापद�ड अन�ुपको 

अनगुमन गन�)(अ�य उपकरण 

तथा मेशीन औजार)  

सं�या 1 4.00 1 4.00 100 100 

९ 

Portable Air Quality 

Monitoring Equipment (१ 

सेट) (अ�य उपकरण तथा मेशीन 

औजार)  

सेट 1 30.00 0 0.00 0 0 

१० �डपबो�रंग वटा 1 3.00 0 0.00 0 0 

११ नस�र� �थापना  वटा 1 2.00 0 0.00 0 0 

१२ कोठा पाट�सन तथा रंगरोगन  पटक 1 5.00 1 3.75 100 75 

१३ 
के�म��� �याब �थाना�तरण 

तथा �नमा�ण 
पटक 1 20.00 1 7.85 100 39.25 

१४ Networking स�बि�ध काय� 
�याके

ट 
1 5.00 1 4.85 100 97 

ख पंूजीगत खच� अ�तग�तको ज�मा 
 

130 529.00 127 446.12 
97.6

9 
84.33 

ग चाल ुखच� तफ� को काय��मह� 

घ �शासन तथा योजना शाखा 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

१ 

वातावरणीय अनगुमनको कानूनी 

प� स�व�धी �मता अ�भव�ृी 

ता�लम(कम�चार� द�ता ब�ृ� 

ता�लम (�माण प� �दने))  

जना 1 5.00 1 4.99 100 99.8 

२ 

प�ुतकालयको ला�ग आव�यक 

प�ुतक ख�रद (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 1.00 0 0 0.00 0 

३ 

योजना तथा काय��म प�हचान, 

बजेट तजु�मा, चौमा�सक तथा 

वा�ष�क �ग�त समी�ा र 

काय��म �यव�थापन (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

पटक 1 1.00 1 0.45 100 45 

४ 

काय��म काया��वयन �मण 

(अनगुमन म�ुया�न तथा 

काय��म काया��वयन �मण खच�) 

जना 20 1.79 15 0.80 75 44.69 

५ 

काय��म अनगुमन (अनगुमन 

म�ुया�न तथा काय��म 

काया��वयन �मण खच�)  

जना 8 0.96 6 0.33 75 34.38 

६ 

काय��म अनगुमन तथा 

मू�यांकन (अनगुमन म�ुया�न 

तथा काय��म काया��वयन  �मण 

खच�)  

जना 30 5.25 20 1.00 
66.6

7 
19.05 

७ 

�व� वातावरण �दवस काय��म 

तथा गो�ी (काठमाड� र 

नेपालग�ज) 

�याके

ट 
1 40.00 1 24.6 100 61.5 

ङ वातावरणीय �दषुण �नय��ण तथा �नयमन शाखा 

१ 

उ�ोग ��त�ानको वातावरण 

अनगुमन स�वि�ध अ�भमिुखकरण 

(जन��त�न�ध र कम�चार� �देश 

र �थानीय�तर) (गो�� तथा 

काय�शाला)  

पटक 7 10.50 2 1.58 
28.5

7 
15.05 

२ 

वातावरण  मै�ी ��व�ध र अनभुव 

आदान �दान �योजन वातावरण 

मै�ी उ�ोगह�मा प�कार तथा 

उ�मीह�को अवलोकन (अ�ययन 

/सव��ण/अनसु�धान)  

पटक 2 4.00 1 2.45 50 61.25 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

३ 

उ�ोग तथा अ�पतालमा �योग 

हनुे जोिखमपूण� रसायनह�को 

�यव�थापन तथा �योगबाट 

�न�कने फोहोर स�ब�धी 

अ�ययन एवं �नद� िशका तजु�मा 

(अ�ययन /सव��ण/अनसु�धान)  

पटक 1 7.00 1 1.62 100 23.14 

४ 

वातावरण मै�ी उ�ोगह�लाई 

�ो�साहन (अ�ययन / 

सव��ण/अनसु�धान)  

पटक 1 1.50 0 0 0.00 0 

५ 

वातावरण स�ब�धी ऐन, �नयम, 

�नद� िशका, नी�त, मापद�डको 

काया�व�यन स�ब�धमा 

उ�ोगह�को �नय�मत तथा 

आकि�मक अनगुमन एवं 

�नर��ण (क�तीमा १२० वटा 

उ�ोगह�को अनगुमन गर� 

नमूना संकलन गन�) (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

सं�या 120 10.00 132 1.34 110 13.40 

६ 

फोहोरज�य ��याकलापह�को 

�नयमन तथा �नय��ण काय��म 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

पटक/

सं�या 
10 100.00 10 76.3 100 76.3 

७ 

वाय ुगणु�तर मापन के�� 

स�ानल खच� (�व�तु, ई�टरनेट, 

भाडा, सरु�ा, अनगुमन समेत) 

(वातावरण संर�ण /सरसफाई 

काय��म)  

�.श. 100 30.00 100 14.1 100 47 

च वातावरणीय अनगुमन तथा पर��ण शाखा 

१ 

वातावरणीय प�र�ण (EIA 

Audit) गन� (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

सं�या 5 5.00 ५ 0.00 १०० 0 

२ 

EIA/IEE गरेका आयोजनाह�को 

वातावरणीय अनगुमन १२० 

आयोजना (४० पटक) 

(वातावरण संर�ण/सरसफाइ 

काय��म)  

सं�या 120 4.80 116 3.13 
96.6

7 
65.83 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

छ 
वातावरणीय अ�ययन तथा 

त�याकं शाखा        

१ 

�वकास र वातावरण �वषयक 

सचेतनामलुक गो�ी ७ 

�थान(उ�मशीलता ,रोजगार� 

मलुक / सशि�करण / सीप 

�वकास तथा �मता अ�भव�ृ� 

ता�लम)  

पटक 6 6.50 3 3.85 50 59.23 

२ 

आ.व. २०७४/०७५ को 

वा�ष�क �ग�त पिु�तका �काशन 

गन� (�चार �सार तथा सामा�ी 

उ�पादन तथा �काशन र 

�वतरण) (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0.70 0 0.00 0 0 

३ 

वातावरण जन�ल �काशन गन� 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म) 

�.श. 100 4.00 100 3.38 100 84.5 

४ 

काठमा�डौ उप�यकामा कौशी 

खेती/waterphonic स�ब�धी 

अ�ययन तथा Demonstration 

Plot (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 2.00 100 1.72 100 86 

ज वातावरणीय �योगशाला शाखा 

१ 

वातावरणीय �दषुण रोकथाम र 

�नय��णको ला�ग नमनुा 

संकलन तथा �व�षेण (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 3.00 100 2.83 100 94.33 

२ 

माटोमा �दघा�यी �वषाद� (PoPs) 

को ला�ग अ�ययन तथा नमनुा 

प�र�ण गन� (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 2.00 100 0.63 100 31.5 

३ 

�योगशाला स�ालनका ला�ग 

आव�यक रसायन, �लासवेयर, 

�पेयर पाट�स ख�रद गन� 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�.श. 100 7.00 100 7.00 100 100 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

झ कुल ज�मा 
 

1133 253.00 912 
152.8

8 

80.4

9 
60.43 

ञ नपेाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान 

१ 

वातावरण सचेतना स�बि�ध टे�ल 

चलिच�/��य ��य �नमा�ण एवं 

�शारण (प�प��का,IT, ICT 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म) 

वटा 1 90.00 1 47.61 100 52.9 

२ 

वतृिच� तथा �चार साम�ी 

उ�पादन (रे�डयो/�टभी) एवं 

�शारण सात वटै �देशमा 

�थानीय भाषामा समेत 

(वातावरण संर�ण/सरसफाइ 

काय��म)  

�याके

ट 
1 80.00 1 50.82 100 63.53 

३ 
व�ृारोपण �दवस (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म) 
पटक 1 10.00 1 0.00 100 0.00 

४ 

वातावरणीय जनचेतनामलुक एवं 

स�देशमलुक �व��ना�मक 

काय��म (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

वटा 7 20.00 5 14.63 
71.4

3 
73.15 

५ 

वातावरण संर�ण स�ब�धमा 

�व��व�ालय �तरमा वातवरण 

संर�ण �वयंसेवक प�रचालन 

�वमसेवक प�रचालन समेत 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�.श. 100 20.00 100 15.16 100 75.80 

६ 

वाय ु�दषुण वारेमा सव�साधारण 

नाग�रकलाई सूचना �वाह गन� 

Air Quality Data Display Board 

(के�� तथा �देश �तरमा ) ७ 

�थानमा जडान गन� (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

वटा 7 66.00 7 63.11 100 95.62 

७ 

जल �दषुण स�बि�ध अ�ययन 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�.श. 100 5.00 60 0.00 60 0.00 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

८ 

सूचना जानकार� तथा गनुासो 

सनुवुाइका ला�ग वातावरण 

�वभागमा Toll free No. स�हतको 

Call Centre को �थापना 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

वटा 1 5.00 1 0.16 100 3.2 

९ 

अ�भय�ता तथा कलाकार 

स�हतको सडक �दश�नी तथा 

सरसफाई अ�भयान, सं�कृ�तक 

काय��म लगायत जनचेतना 

अ�भव�ृी काय��म (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

वटा 9 30.00 9 29.68 100 98.93 

१० 

सातै �देशमा �देश म��ालय, 

जन��त�न�ध, उ�ोगी, �यवसायी र 

प�कार स�हतको वातावरणीय 

सचेतना स�बि�ध अ�तर��या 

साथै काय��म /��याकलाप  

वटा 7 49.00 7 40.23 100 82.1 

११ 

website तथा Mobile Apps 

आ�द माफ� त संजा�लकरण 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

वटा 1 5.00 1 4.85 100 97 

१२ 

�व�ालय तथा कलेज ह�मा 

�व�ालय केि��त वातावरणीय 

काय��मह� (इको �लब गठन, 

वातावरणीय िश�ा, ह�रत 

�व�ालय सहयोग काय��म 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�.श. 100 50.00 100 34.78 100 69.56 

१३ 

चेतनामलुक पचा�, प�पलेट, 

�ो�सयर, बकुलेट, टोपी, �ट-सट 

हो�ड�ग बोड� लगायत साम�ी 

तयार� तथा �वतरण (वातावरण 

संर�ण सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 50.00 100 13.84 100 27.68 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

१४ 

पोखरामा फोहरपानी �शोधन 

के�� �थापना गन�का ला�ग पूव� 

स�भा�यता अ�ययन गन� तथा 

PPP pilot program, Material 

Recovery Facility (MRF) 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

वटा 1 30.00 1 20.21 100 67.37 

१५ 

उप�यकाको �मखु �थानह�मा 

�व�तुीय सूचना बोड� (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 10.00 100 9.00 100 90 

१६ 

उ�ोगज�य फोहरमैलाको 

अव�थाबारे अ�ययन (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 10.00 100 10.00 100 100 

१७ 

वैकि�पक झोला �व��न तथा 

�ो�साहन काय��म संचालन गन� 

(�लाि�टक �� जटु, कपडा, 

कागज इ�याद�) �डपाट�मे�ट 

�टोर लगायतका जनसरोकारका 

�थानमा �वयंसेवक प�रचालन 

समेत गन� ग�र (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म) 

�.श. 100 50.00 100 22.00 100 44 

१८ 

शहर� उ�ान �वकास तथा 

�यव�थापन काय��म (��ताव 

आवहान, छनौट, स�झौता, 

काया��वयन, अनगुमन तथा 

म�ुयांकन समेत) (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय��म)  

वटा 3 223.00 3 95.52 100 42.83 

१९ 

सडक �कनारा तथा �थानीय 

तहसँग जो�डएका लोकमाग�मा 

ह�रयाल� �व��न, सौ�दय�करण, 

उ�ान �नमा�ण, व�ृारोपण, 

स�बद�न तथा �यव�थापन 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�क.�म. 1 1.00 0 0.62 0 62 

२० 
पा�थभरा �े�को सरसफाई 

काय��म 

�याके

ट 
1 5.00 0 0.00 0 0 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क ल�य वा�ष�क  �ग�त भौ�तक 

�ग�त 

% 

�वि�य 

�ग�त % प�रमाण बजेट प�रमाण बजेट 

२१ 

काय��म काया��वयन तथा  

अनगुमन एवम म�ुयांकन खच� 

समेत(अ�य)  

नभए

को 
1 30.00 1 10.57 100 35.23 

ट 
कुल ज�मा (नपेाल �व�छ 

महाअ�भयान)  
742 839.00 648 

483.4

4 

87.3

3 
57.62 

ण चाल ुखच� अ�तग�तको ज�मा  
 

2075 
1500.0

0 
1745 

975.9

8 
84.1 65.07 

त कूल खच�को ज�मा (क+ख) 
 

2205 
2029.0

0 
1872 

1422.

1 
84.9 70.09 

 

२.६ आ.व. २०७५/०७६ को �वीकृत वा�ष�क काय��म अनसुार भौ�तक �ग�त ८० ��तशत 

भ�दा कम तथा ५० ��तशत भ�दा बढ� भएका काय��मह� र सोको कारण 

ता�लका: भौ�तक �ग�त ८० ��तशत भ�दा कम तथा ५० ��तशत भ�दा बढ� भएका 

काय��मह� 

�स.नं. काय��म/��याकलाप इकाई 
वा�ष�क 

ल�य 

वा�ष�क  

�ग�त 
�ग�त % �ग�त नपगुका कारण कै�फयत 

१ 

काय��म काया��वयन �मण 

(अनगुमन म�ुया�न तथा 

काय��म काया��वयन �मण खच�) 

जना 20 15 75 

आव�यकता अनसुार 

अनगुमन ग�रएको 

क�तपय काय��म 

रकमा�तर ग�रएको तथा 

अनगुमन तथा 

काया��वयन स�बि�धत 

काय��मबाटै भएकोले  

 

२ 

काय��म अनगुमन (अनगुमन 

म�ुया�न तथा काय��म 

काया��वयन �मण खच�)  

जना 8 6 75 

आव�यकता अनसुार 

अनगुमन ग�रएको 

क�तपय काय��म 

रकमा�तर ग�रएको तथा 

अनगुमन तथा 

काया��वयन स�बि�धत 

काय��मबाटै भएकोले  

 

३ 

काय��म अनगुमन तथा मू�यांकन 

(अनगुमन म�ुया�न तथा काय��म 

काया��वयन  �मण खच�)  

जना 30 20 66.67 

आव�यकता अनसुार 

अनगुमन ग�रएको 

क�तपय काय��म 

रकमा�तर ग�रएको तथा 
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�स.नं. काय��म/��याकलाप इकाई 
वा�ष�क 

ल�य 

वा�ष�क  

�ग�त 
�ग�त % �ग�त नपगुका कारण कै�फयत 

अनगुमन तथा 

काया��वयन स�बि�धत 

काय��मबाटै भएकोले  

४ 

वातावरण मै�ी ��व�ध र अनभुव 

आदान �दान �योजन वातावरण 

मै�ी उ�ोगह�मा प�कार तथा 

उ�मीह�को अवलोकन (अ�ययन 

/सव��ण/अनसु�धान)  

पटक 2 1 50 

एक पटक काय��म 

गदा� काय��मको ल�य 

�ा�� भएकोले तथा 

��व�ध र अनभुव आदान 

�दान भएको 

 

५ 

�वकास र वातावरण �वषयक 

सचेतनामलुक गो�ी ७ �थान 

(उ�मशीलता ,रोजगार� मलुक / 

सशि�करण / सीप �वकास तथा 

�मता अ�भव�ृ� ता�लम)  

पटक 6 3 50 

स�बि�धत शाखामा 

जनशि� कमी भएकोले 

ल�य अनसुार �गती हनु 

नसकेको  

 

६ 

वातावरणीय जनचेतनामलुक एवं 

स�देशमलुक �वद�ना�मक 

काय��म (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

वटा 7 5 71.43 

स�बि�धत शाखामा 

जनशि� कमी भएकोले 

ल�य अनसुार �गती हनु 

नसकेको  

 

७ 

जल �दषुण स�बि�ध अ�ययन 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�.श. 100 60 60 

वातावरणीय �योगशाला  

�थाना�तरण सँगै 

�योगशालाको �थापना 

नभएकोले पनु नमूना 

संकलन गर� प�र�ण 

गन� नस�कएको । 

 

 

२.७ आ.व. २०७५/०७६ को �वीकृत वा�ष�क काय��म अनसुार भौ�तक �ग�त ५० ��तशत 

भ�दा कम भएका काय��मह�को �ववरण र सोको कारण 

ता�लका: भौ�तक �ग�त ५० ��तशत भ�दा कम भएका काय��मह� 
�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क 

ल�य 

वा�ष�क  

�ग�त 
�ग�त % �ग�त नपगुका कारण कै�फयत 

१ 

Microwave Digester, 

SoniCator (अ�य उपकरण तथा 

मेशीन औजार)  

सं�या 1 0 0 

��ुटगत उपकरण 

आएकोले उपकरण 

�फता� पठाईएको र 

भ�ुानी रो�कएको 
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�स.नं

. 
काय��म/��याकलाप इकाई 

वा�ष�क 

ल�य 

वा�ष�क  

�ग�त 
�ग�त % �ग�त नपगुका कारण कै�फयत 

२ 

Portable Air Quality 

Monitoring Equipment (१ 

सेट) (अ�य  उपकरण तथा 

मेशीन औजार)  

सेट 1 0 0 

बोलप� आवहान 

भएको तर कुनै प�न 

��ताव पेश हनु 

नआएकोले बोलप� 

�थ�गत 

 

३ �डपबो�रंग वटा 1 0 0 

आ.व. को अ��यमा 

काय��म संसोधन 

भएकोले काय��म 

नभएको । 

 

४ नस�र� �थापना  वटा 1 0 0 

आ.व. को अ��यमा 

काय��म संसोधन 

भएकोले काय��म 

नभएको । 

 

५ 

उ�ोग ��त�ानको वातावरण 

अनगुमन  स�वि�ध 

अ�भमिुखकरण (जन��त�न�ध र 

कम�चार� �देश र �थानीय�तर) 

(गो�� तथा काय�शाला)  

पटक 7 2 28.57 

स�बि�धत शाखामा 

जनशि� कमी भएकोले 

ल�य अनसुार �गती 

हनु नसकेको  

 

६ 

आ.व. २०७४/०७५ को 

वा�ष�क �ग�त पिु�तका �काशन 

गन� (�चार �सार तथा सामा�ी 

उ�पादन तथा �काशन र 

�वतरण)(वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म)  

�.श. 100 0 0 

�व�वध कारणले 

�काशन गन� 

नस�कएको 

 

७ 

सडक �कनारा तथा �थानीय 

तहसँग जो�डएका लो�माग�मा 

ह�रयाल� �व��न, सौ�दय�करण, 

उ�ान �नमा�ण, व�ृारोपण, 

स�बद�न तथा �यव�थापन 

(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म)  

�क.�म. 1 0 0 

दईु पटक बोलप� 

आवहान भएको र 

�व�वध कारणले ख�रद 

�कृया र� भएको 

 

८ 
पा�थभरा �े�को सरसफाई 

काय��म 
�याकेट 1 0 0 

आ.व. को अ��यमा 

काय��म संसोधन 

भएकोले काय��म 

नभएको । 
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२.८. आ.व. २०७५/७६ को �वीकृत वा�ष�क काय��म अनसुार शाखागत �पमा स�पादन 

भएका काय��मह� र �ग�त अव�था 

२.८.१ �शासन तथा योजना शाखा 

शाखा प�रचय 

�वभागको वा�ष�क बजेट तजु�मा तथा काया��वयन गराउने, अ�य शाखाह�संग सम�वय गर� 

काया�लयको दै�नक काय� स�ालनका ला�ग सहजीकरण गन�, कम�चार� �यव�थापन, िज�सी 

�यव�थापन, वातावरणीय संर�ण तथा �व��नका ला�ग जनचेतना जगाउन,ु �थानीय 

�नकायह�सँगको सहभा�गतामा �थानीय वातावरण संर�णका ला�ग पहल गनु�, जनचेतना व�ृ� 

गन�को �नि�त संचार मा�यमको �योग गनु� आ�द �शासन तथा योजना शाखाको उदे�य रहेको 

छ । �यनै उ�े�यह� �ा��को �नि�त शाखाले �व�भ� काय��मह� तजु�मा गर� देशको �व�भ� 

�थानमा काया��वयन गन� गद�छ । शाखाको काय��े� जनचेतना अ�भव�ृ� गन� मा� नभएर 

वातावरण संर�ण कोषबाट खच� हनुे गर� काय��मह� तजु�मा गर� काया��वयन गराउने प�न 

रहेको छ । यसैगर� वातावरण शाखाको काय��े�मा पन� अक� मह�वपूण� काय�मा वातावरणीय 

शासन (Environmental Governance) को अवधारणा अन�ुप �ाकृ�तक �ोत तथा साधनको 

ब�ु�मतापूण� �योग गर� �दगो �वकास हा�सल गनु� हो । �यसैगर�, वातावरण संर�णका ला�ग 

नेपाल सरकार तथा अ�य रा��य तथा अ�तरा��य �नकायह�को सहयोगमा वातावरण संर�ण 

कोष �वकास एवं �व�तार गन�को ला�ग पहल गन� शाखाको काय��े� अ�तग�त रहेता प�न 

संर�ण कोष स�ब�धी काय�ह� हालस�म हनु सकेका छैनन ् । यसको साथसाथै �थानीय 

�तरमा रहेका काया�लयह�ले वातावरणका �े�मा गरेका �यासह�को अवलोकन गन� काय� 

प�न यस शाखाको िज�मेवार� �भ� रहेको छ । यसर� सम�मा भ�ुपदा� वातावरणीय जनचेतना 

फैलाउने खालको काय��मह� �व�भ� �नकाय तथा �े�मा स�प� गनु� नै यस शाखाको �मखु 

उ�े�य रहेको छ । 

शाखाको कुल �थायी दरब�द� १३ जना तथा करार दरब�द� ७ रहेकोमा �थायी अ�तग�त 

पदपू�त� १२ र �र� १ रहेको छ भने करार अ�तग�त सबै पतु� रहेको छ । सो म�ये 

�वभागमा हाल �शासन तथा योजना शाखा अ�तग�त उप-सिचव (रा.प.��तीय, �.) १, शाखा 

अ�धकृत १, वातावरण �नर��क १, कानून अ�धकृत १, क��यटुर अ�धकृत १, , ना.स.ु ४, 

क��यटुर अपरेटर २ प�ुतकालय सहायक १ जना काय�रत छन ्भन ेक��यटुर अपरेटर १ 
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जना को दरब�द� �र� रहेको छ । �यसैगर� करार अ�तग�त हलकुा सवार� चालक ३ जना 

र काया�लय सहयोगी ४ जना रहेका छन ्। 

�शासन  तथा  योजना शाखाको काय��ववरण  

 �वभागका कम�चार�ह�को अ�भलेख अ�याव�धक गन� स�ब�धी काय� गन� । 

 कम�चार� दरव�द� �ृजना गन�को ला�ग आव�यक �ारि�भक काय� परुा गर� 

महा�नद�शक सम� पेश गन� । 

 कम�चार�को स�वा, बढुवा र �वभागीय कारवाह�का �न�म� पेश गन� । 

 ता�लम तथा छा�विृ�मा मनोनयन स�ब�धी काय� गन� । 

 कम�चार�को हािजर� �वदा स�ब�धी काय� गन� । 

 �वभागको भौ�तक साधनह�को �याहार, स�भार, मम�त तथा संर�णको �यव�था 

�मलाउने। 

 आ�थ�क �शासन एवं िज�सी �यव�थापन स�ब�धी काय�ह� गन� । 

 �वभागको योजना तथा काय��म तजु�मा स�ब�धी काय�ह� गन�, �वीकृत योजना तथा 

काय��म काया��वयन गन� । 

 �वभाग र अ�तग�तका �नकायबाट भए गरेका योजना तथा काय��मको अनगुमन 

तथा म�ुया�न गन� गराउने । 

 �वभागबाट संचालन ग�रने आयोजनाह�को ��ताव तयार गन�, 

 मातहतका कम�चार�को कामको सपुर�वे�ण गन� र आव�यकता अनसुार स�लाह, 

सझुाव एवं �नद�शन �दने । 

 �ाकृ�तक �ोत संर�णमा देिखएका सम�याह�को प�हचान गर� वातावरण संर�ण 

एवं �यव�थापन काय�लाई �भावकार� वनाउन आव�यक नी�त तथा काय��म 

तजु�मा स�ब�धी काय� गन� । 

 वातावरण संर�ण कोषबाट ग�रने वा�ष�क काय��म तजु�मा स�ब�धी काय� गर� 

काया��वयन गन� गराउने स�ब�धी काय� गन� । 

 वातावरण संर�ण तथा �व��न एवं �यव�थापनको ला�ग वातावरणीय शासन 

(Environmental Governance) को अवधारणा अन�ुप �ा�कृ�तक �ोत एवं साधनको 

ब�ु�मतापूण� �योग गर� �दगो �वकास हा�सल गन� आव�यक काय��म तजु�मा 

स�ब�धी काय� गर� काया��वयन गन� गराउने । 
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 वातावरण संर�णका ला�ग नेपाल सरकार तथा अ�य रा��य तथा अ�तरा���य 

�नकायह�संगको सहयोगमा वातावरण संर�ण कोष �वकास एवं �व�तार गन�का 

ला�ग आव�यक काय� गन� । 

 वातावरण संर�ण कोषमा संिचत रकमको वातावरण संर�णका �व�वध �े�ह�मा 

�यापक सदपुयोग गन� आव�यक काय� योजना �नमा�ण गन� एवं काया��वयन गन� 

गराउने स�ब�धी काय� गन� । 

 �थानीय �नकायह�संगको सहभा�गतामा �थानीय वातावरण संर�णका ला�ग 

आव�यक �ा�व�धक, आ�थ�क तथा नी�तगत सहयोग उपल�ध गराउन अव�यक 

काय� गन� । 

 वातावरण �े�मा देखा परेका वा पन� सम�याह� सव�साधारणमा प�ु याउने र 

वातावरणीय संर�ण तथा �व��नका ला�ग जनचेतना जगाउन आव�यक 

काय��मको तजु�मा स�ब�धी काय� गन� । 

 वातावरणीय सूचना �वाहका ला�ग आम संचार मा�यमह�को उपयोग गर� �चार 

�सार गन� आव�यक काय�ह� गन� । 

 वातावरण संर�णका ला�ग �यापक जनसहभा�गता जटुाउने तथा (Green 

Consumerism) लाई �व��न गन� आव�यक काय� गन� । 

शाखाबाट स�पा�दत काय��मह�को �ववरण 

1) चौमा�सक तथा वा�ष�क �ग�त समी�ा गो�ी स�ालन  

प�ृभ�ूमः 

यस �वभागको आ.व. २०७५/०७६ मा �वीकृत भएका काय��म अनसुार आ.व. 

२०७४/०७५ को वा�ष�क तथा आ.व. २०७५/०७६ को �थम र दो�ो चौमा�सक अव�धमा 

स�ा�लत काय��मको �ग�त समी�ा गन� काय��म रहेको �थयो । सो अनसुार �मशः 

२०७४/०७५ को वा�ष�क समी�ा २०७५ साल �ावण, आ.व. २०७५/०७६ को �थम 

चौमा�सक समी�ा २०७५ मं�सर र दो�ो चौमा�सक समी�ा २०७५ चै�मा स�प� भएको 

�थयो । 
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काय��मको �ग�त  �ववरण 

वातावरण �वभागका महा�नद�शक र �वभागको स�पूण� कम�चार�को उपि�थ�तमा आ.व. 

२०७४/०७५ को वा�ष�क तथा आ.व. २०७५/०७६ को �थम र दो�ो चौमा�सक अव�धमा 

स�ा�लत काय��मको �ग�त समी�ा ग�रएको छ । समी�ाको �ममा �वभागका शाखा 

�मखुह�बाट आ-आ�नो शाखाबाट स�पा�दत काय��मह�को बारेमा ��ततुीकरण ग�रनकुा 

साथै �वभागको �व�भ� शाखाबाट भएका काय�ह�को �ग�त अव�था, स�पादन हनु नसकेका 

कारणह�, काय��म स�ालन गदा� आइपरेका सम�या र समाधानका उपायह� साथै 

काय��मको भौ�तक �ग�त तथा �व�ीय �ग�तको बारेमा �व�ततृ �पमा छलफल ग�रएको �थयो 

। 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

  काय��ममा उपि�थत सबै सरोकारवालाह�लाई वातावरण �वभागको काम, कत��य, अ�धकार, 

उ�े�य तथा भावी काय�योजनाको बारेमा जानकार� गराउने अवसर �ा� भयो । 

  �वभागबाट आ.व. २०७४/०७५ को वा�ष�क तथा आ.व. २०७५/०७६ को �थम र 

दो�ो चौमा�सक अव�धमा स�पा�दत काय��मह�, स�पादन हनु नसकेका कारणह�, 

काय��म स�ालन गदा� आइपरेका सम�या र समाधानका उपायह�को बारेमा स�बि�धत 

सबैमा जानकार� गराइएको �थयो । 

  आगामी �दनमा �वभागका काम कारवाह�ह�लाई च�ुत द�ु�त �पमा स�ालन गन�को ला�ग 

छलफलका �ममा प�हचान भएका सम�याह�लाई समाधान गर� भ�व�यमा �भावकार� 

�पमा काय��म स�ालनमा अगा�ड ब�नको ला�ग माग�दश�न �ा� भयो ।  

 

2) वातावरणीय अनगुमनको कानूनी प� स�व�धी �मता अ�भव�ृी ता�लम 

प�ृभ�ूमः 

यस �वभागको आ.व. २०७५/०७६ मा �वीकृत भएका काय��म अनसुार आ.व. 

२०७५/७६ मा वातावरण �वभागका कम�चार� तथा अ�य संघीय काया�लयमा काय�रत 

वातावरण �न�र�क तथा वातावरण �व�ह�लाई सहभागी गराई वातावरणीय अनगुमनको 

काननुी प� स�ब�धी �मता अ�भव�ृी ता�लम स�चालन ग�रएको �थयो । उ� काय��म 

वातावरणको सवालह�मा वकालत गद� आएको काठमाड� अनामनगर ि�थत काया�लय भएको 

जन�यो�त ल फम� संगको सहकाय�मा ता�लम स�ालन ग�रएको �थयो ।  
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काय��मको �ग�त  �ववरण 

वातावरण �वभागका महा�नद�शक लगायत �वभागको स�पूण� कम�चार�ह� तथा तथा अ�य 

संघीय काया�लयमा काय�रत वातावरण �न�र�क तथा वातावरण �व�ह�को उपि�थ�तमा 

वातावरणीय अनगुमनको काननुी प� स�ब�धी �मता अ�भव�ृी ६ �दने ता�लम �म�त 

२०७५/05/०३ देखी २०७५/०५/०८ स�म स�चालन ग�रएको �थयो । उ� ता�लमको 

�ममा वातावरणीय काननुमा �व�वध पाटाह�को बारेमा लामो समयदेखी वातावरणीय काननुमा 

वकालत गद� आउनभुएका अ�धव�ाह� पदम बहादरु �े�, �काशमणी शमा� लगायतका 

काननु �यावसायीह� तथा रा��य सचुना आयोगका �मखु आय�ु �ी कृ�णहर� बा�कोटा 

लगायतले ता�लम �दान गनु�भएको �थयो ।  

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

  उ� ता�लमबाट उपि�थत कम�चार�ह�लाई वातावरणीय अनगुमन, प�र�ण तथा 

�न�र�णका �ममा अनगुमन गनु� अघी �व�मान वातावरण स�ब�धी काननु अनसुारका 

काननुी सबलताका ला�ग काया�लयगत �पमा गनु�पन� तयार�का बारेमा अवगत भयो । 

  वातावरणीय अनगुमन, प�र�ण तथा �न�र�णमा ��थान गनु�अघी तयार पानु�पन� आव�यक 

कागजात �थलगत �पमा समावेस गराउनपुन� सरोकारवालाह�को �वषयमा जानकार� 

हा�सल भयो ।  

 वातावरणीय अनगुमन, प�र�ण तथा �न�र�णका �ममा �सल�सलेवार तवरले स�पक�  

गनु�पन� स�भा�वत पदा�धका�रह� �थलगत अनगुमन, प�र�ण तथा �न�र�णका �ममा 

तयार गनु�पन� काननुी कागजातह� र तयार गन� त�रकाका स�ब�धमा जानकार� �ा� भयो 

। 

 यसैगर� वातावरणीय अनगुमन, प�र�ण तथा �न�र�ण प�ात हनुस�ने स�भा�वत काननुी 

�कृयाह� ज�टलताह� आउनस�ने स�भा�वत काननुी कारवाह�ह� र �तनको �नराकरणका 

�वषयमा अवगत भयो । र 

 अ�तमा वातावरणीय अनगुमन, प�र�ण तथा �न�र�ण प�ात हनुस�ने स�भा�वत अदालती 

�कृया र सो को स�भा�वत प�रणामका बारेमा जानकार� ह�सल भयो र सम� वातावरणीय 

अनगुमन, प�र�ण तथा �न�र�णको गणु�तरमा �भावका�रता आउने देिखयो । 
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3) वातावरण सचेतना स�बि�ध टे�ल चलिच�/��य ��य �नमा�ण एवं �शारण (प�प��का,IT, 

ICT (वातावरण संर�ण/सरसफाइ काय��म) तथा वतृिच� तथा �चार साम�ी उ�पादन 

(रे�डयो/�टभी) एवं �शारण सात वटै �देशमा �थानीय भाषामा समेत तथा वातावरणीय 

जनचेतनामलुक एवं स�देशमलुक �वद�ना�मक काय��म 

प�ृभ�ूमः 

नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान, काय��म अ�तग�त आ.व. २०७५/०७६ मा �वीकृत 

भएका काय��म अनसुार आ.व. २०७५/७६ मा नेपाल टे�ल�भजन, लगायत �व�भ� 

टे�ल�भजन �यानल �व�भ� प�प��का लगायत स�चारमा�यमह� बाट वातावरणीय सचेतना 

स�बि�ध टे�ल चलिच�/��य ��य साम�ी (PSA), िज�ल, वतृिच� लगायत साम�ी �नमा�ण 

एवं �शारण गर� वातावरण स�ब�धी जनचेतना जागतृ गराई वातावरण स�व��न र संर�णमा 

जन�तरबाटै वातावरण संव��न र संर�णमा योगदान गन� उ�े�यका साथ स�ालन ग�रएको 

�थयो । 

काय��मको �ग�त �ववरण 

उ� काय��म स�चालनका ला�ग नेपालको हकमा सबैभ�दा �भावकार� रहेको टे�ल�भजन 

�यानल नपेाल टे�ल�भजनको रा��य �सारण माफ� त वातावरण स�ब�धी ४ वटा व�ृिच�, ५ 
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भाग �व�भ� �याती�ा� कलाकार सि�म�लत वातावरण संर�ण स�ब�धी टे�लचलिच� ५ वटा 

वातावरण स�ब�धी ��य ��य साम�ी (PSA) �नमा�ण गर� नेपाल टे�ल�भजनबाट क�रब ६ 

म�हना �ाईम समयमा �नर�तर �चार �सार ग�रएको �थयो । यसका अलावा मान�नय वन 

तथा वातावरण म��ी�यूको श�देस स�हतको ��य ��य साम�ी (PSA) �नमा�ण गर� सो समेत 

नेपाल टे�ल�भजनको रा��य �सारण माफ� त समाचार अगाडी �दनको क�रब १२ पटक क�रब 

६ म�हना �सारण ग�रएको �थयो । यसका साथ साथै �व�भ� श�देश तथा सूचना र िज�ल 

�व�भ� अनलाइन प��का, छापाका प�प��का तथा �व�भ� एफ.एम रे�डयो माफ� त �चार �सार 

ग�रएको �थयो । 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

  उि�लिखत �चार �सारबाट जनमानसमा वातावरण संर�ण तथा संव��नका स�ब�धमा 

जनचेतना व�ृी भएको अपे�ा ग�रएको छ जसका कारण वातावरण संर�ण तथा 

संव��नमा टेवा प�ुने अपे�ा ग�रएको छ । 

 यसका साथै �व�भ� �यापार� वग�ह�ले �यापार �यावसाय स�ालन गदा�, उ�ोग ��त�ान 

लगायत �वकास �नमा�णका काय�ह� स�ालन गदा� अपनाउनपुन� वातावरणीय सावधानीह� 

तथा गनु�पन� वातावरणीय अ�ययनह� र पालना गनु�पन� वातावरणीय काननुह�को बारेमा 

समेत चेतना व�ृी भएको अपे�ा ग�रएको छ । 

4) व�ृारोपण �दवस 

प�ृभ�ूमः 

नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान, काय��म अ�तग�त आ.व. २०७५/०७६ मा �वीकृत 

भएका काय��म अनसुार आ.व. २०७५/७६ अ�तग�त २०७६ साल असारमा परेको 

व�ृारोपण �दवसको अवसरमा व�ृारोपण काय� स�प� गर� शहर� ह�रयाल� व�ृी गन� तथा 

शहर� �व�छता कायम गन� उ�े�यका साथ  स�ालन ग�रएको �थयो । 

काय��मको �ग�त �ववरण 

२०७६ सालको व�ृारोपण �दवसमा वन तथा वातावरण म��ालयले कलंक� देखी सातदोबाटो 

हुँदै कोटे�र स�मको �व�ता�रत च�पथमा वहृत व�ृारोपण काय� गद� गदा� वातावरण �वभागले 

सोह� �दन �म�त २०७६/०३/१३ गते �क�त�परु नगरपा�लकासंगको सहकाय�मा �क�त�परु 

नगरपा�लकाको �याबोरेटर� �कुल देखी �तनकुने स�मको नयाँ सडकको दवैुतफ�  ५ �फट भ�दा 

अ�ला पवुाँले तथा क�नके �ख �जा�तका �व�वाह� रोपण गरेको �थयो । उ� काय��मको 
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उदघाटन वन तथा वातावरण म��ालयका सिचव डा. �व�नाथ ओल��यूबाट भएको �थयो भन े

उ� काय��ममा वातावरण �वभागका स�पणु� कम�चार�ह�, �क�त�परु न.पा.का कम�चार�ह�का 

साथै �थानीय बा�स�दाको समेत सहभा�गता रहेको �थयो . 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

  यस व�ृारोपण काय��ममा �क�त�परु नगरपा�लकाको �याबोरेटर� �कुल देखी �तनकुन े

स�मको नयाँ सडकको दवैुतफ�  क�रब २५० �व�वा रोपण ग�रएको �थयो। 

 व�ृारोपण �दवसको अवसरमा ग�रएको यस काय�ले उ� सडकको दवैुतफ�  ह�रयाल� व�ृी 

हनुकुा साथै व�ृारोपण काय� स�ब�धमा जनचेतना व�ृी हनुे समेत अपे�ा �लइएको छ। 

 

5) वातावरण संर�ण स�ब�धमा �व��व�ालय �तरमा वातवरण संर�ण �व प�रचालन 

�वमसेवक प�रचालन समेत तथा वैकि�पक झोला �वद�न तथा �ो�साहन काय��म संचालन 

गन� (�लाि�टक �� जटु, कपडा, कागज इ�याद�) �डपाट�मे�ट �टोर लगायतका 

जनसरोकारका �थानमा �वयंसेवक प�रचालन समेत गन� ग�र(वातावरण संर�ण /सरसफाइ 

काय��म) 

प�ृभ�ूमः 

नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान, काय��म अ�तग�त आ.व. २०७५/०७६ मा �वीकृत 

भएका काय��म अनसुार वातावरण संर�ण र संव��नको काय� �वभाग ए�लैको �यासमा� 

�या� नहनु ेभएकोले वातावरण �वषय पठन पाठन गराउने �व��व�ालयह� माफ� त �वयंसेवक 

प�रचालन गर� जनचेतनामलुक काय�ह� गदा� वातावरण स�ब�धी चेतना जागतृ हनुकुा साथै 

वातावरण �वषयमा उ�च अ�ययन ग�ररहेका �व�ाथ�ह�को द�ता समेत व�ृी हनुे अपे�ाका 

साथ स�ालन ग�रएको �थयो । 

काय��मको �ग�त �ववरण 

यस काय��म स�ालन गन� वातावरण �वभागले ��भवुन �व��व�ालय अ�तग�तको वातावरण 

�व�ान केि��य �वभाग संग MOU गर� उ� काय��ममा �वयसेँवक प�रचालन गर� सातै 

�देशमा जनचेतना अ�भव�ृ�को काय��म स�ालन गन� िज�मेवार� �दान गरेको �थयो । 

जसअनसुार ��भवुन �व��व�ालयको वातावरण �व�ान केि��य �वभागले सातै �देशमा 

वातावरण �व��न तथा संर�ण स�ब�धी जनचेतनामलुक काय��मह� गरेको �थयो साथै �व�भ� 

�थानमा �ला��क झोलाको �योगबाट हनुस�ने वातावरणीय �दषुणका बारेमा अवगत गराउँदै 
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�वयसेँवक प�रचालन गर� �वभागले उपल�ध गराएका कपडाका झोलाह� �वतरण समेत गरेको 

�थयो । 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

  यस काय��मबाट जनमानस तथा सामािजक अगवुाह�मा वातावरण �व��न तथा संर�ण 

स�ब�धमा जनचेतना व�ृी भएको अपे�ा ग�रएको छ। 

 यसका साथै जनमानसमा �ला��क झोलाको �योगबाट हनुे वातावरणीय �ती र वैकि�पक 

उपायह� अवल�वन गर� यसबाट जो�गने उपायह�का बारेमा जनचेतना व�ृी भएको 

अपे�ा ग�रएको छ । 

 

6) अ�भय�ता तथा कलाकार स�हतको सडक �दश�नी तथा सरसफाई अ�भयान, सं�कृ�तक 

काय��म लगायत जनचेतना अ�भव�ृी काय��म (वातावरण संर�ण/सरसफाइ काय��म) 

प�ृभ�ूमः 

नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान, काय��म अ�तग�त आ.व. २०७५/०७६ मा �वीकृत 

भएका काय��म अनसुार वातावरण संर�ण र संव��नको ला�ग जनचेतना जागतृ गन� काय� 

मह�वपणु� रहेको र समाजमा सेल��ेट�को �पमा रहेका अ�भय�ता तथा कलाकारह�लाई 

प�रचालन गदा� जनमानसको सहभा�गता उ�लेखनीय �पमा हनुकुा साथै कलाका�रताको र 

कलाकारको मा�ययमबाट �दइएको श�देसको �भावका�रता बढ� हनुे भएकोले कलाकार तथा 

अ�भय�ताह� लाई प�रचालन गर� वातावरण स�ब�धी सडक �दश�नी, � याल�, वातावरण 

स�ब�धी �गत सं�गत, न�ृय, नाटक स�हतको �टेज काय��म माफ� त वातावरण संर�ण तथा 

स�ब��न, फोहोरमैला �यव�थापन लगायतमा जनचेतना अ�भव�ृी गनु� यस काय��मको �येय 

�थयो । 

काय��मको �ग�त �ववरण 

यस काय��म स�ालन गन� वातावरण �वभागले नेपाल सरकारको अंगको �पमा रहेको 

सां�कृ�तक सं�थानसंग MOU गर� उ� काय��ममा रा��य�तरका �या�त�ा� तथा �था�नय 

कलाकारह� प�रचालन गर� सातै �देशका �देश राजधानीह�मा �थानीय भाषामा समेत सडक 

�दश�नी, � याल�, वातावरण स�ब�धी �गत सं�गत, न�ृय, नाटक स�हतको �टेज काय��म माफ� त 

जनचेतना अ�भव�ृ�को काय��म स�ालन गन� िज�मेवार� �दान गरेको �थयो । जसअनसुार 

सां�कृ�तक सं�थानले सातै �देशका �देश राजधानी, काठमाड� र ल�लतपरु गर� देशभरमा ९ 
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�थानमा �थानीय भाषा तथा भेषभषुामा उ� काय��म स�ालन गरेको �थयो । जसमा �भाकर 

शमा�, दगुा� �साद ख�तवडा, नारद ख�तवडा, म�ु पौडेल लगायतका कलाकारह� सहभागी 

भएका �थए भन े�थानीय भाषामा �दश�न ग�रने काय��ममा �थानीय भेषभषुा समावेस ग�रएको 

�थयो । यस काय��ममा स�बि�धत �देश म��ालयका मि��ह�को समेत सहभा�गता रहेको 

�थयो । 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

  यस काय��मबाट जनमानस तथा सामािजक अगवुाह�मा वातावरण �व��न तथा संर�ण 

स�ब�धमा जनचेतना व�ृी भएको अपे�ा ग�रएको छ। 

 यसका साथै जनमानसमा �ला��क झोलाको �योगबाट हनुे वातावरणीय �ती र वैकि�पक 

उपायह� अवल�वन गर� यसबाट जो�गने उपायह�का बारेमा जनचेतना व�ृी भएको 

अपे�ा ग�रएको छ । 

काय��मको ��तका�मक ति�वर 

 

 

7) सातै �देशमा �देश म��ालय, जन��त�न�ध, उ�ोगी, �यवसायी र प�कार स�हतको 

वातावरणीय सचेतना स�बि�ध अ�तर��या साथै सरसफाई काय��म 

प�ृभ�ूमः 

नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान, काय��म अ�तग�त आ.व. २०७६/०७७ मा सातै 

�देशमा �देश म��ालय, जन��त�न�ध, उ�ोगी, �यवसायी र प�कार स�हतको वातावरणीय 
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सचेतना स�बि�ध अ�तर��या साथै नमनुा सरसफाई सहयोग काय��म गन� ल�य �लइएको 

�थयो । उपरो� प�ृभमुीमा नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयानको सिचवालयको �पमा 

वातावरण �वभाग रहेकोले यस काय��म काया��वयनको म�ुय दा�य�व वातावरण �वभागको 

रहेको �थयो । उ� काय��म �थम, दो�ो तथा ते�ो चौमा�सक अव�धमा गर� ७ वटा 

स�प� गनु� पन� गर� वा�ष�क काय��म अनसुार यो काय��म स�चालन ग�रएको �थयो । यस 

काय��ममा काय��म गन� छनोट ग�रएको �थानीय तहलाई केह� थान सरसफाई साम�ीह� 

ह�ता�तरण गनु�का साथै सरसफाई काय��म स�प� ग�रएको �थयो साथै सबै 

सरोकारवालाह�को उपि�थ�तमा सरसफाई तथा फोहोरमैला �यव�थापन स�ब�धी अ�तर��या 

तथा छलफल प�न ग�रएको �थयो । 

काय��मको �ग�त  �ववरण 

यस काय��म स�ालन गन� वातावरण �वभागले �थानीय तहह� संगको सहकाय�मा �देश ५ 

को नेपालगंज स�हत अ�य ६ वटा �देशका �देश राजधानी रहेका �थानीय तहह�मा 

सरसफाई काय��म, सरसफाई स�ब�धी अ�तर��या तथा छलफल ग�रयो । यस काय��ममा 

काय��मको मम� अनसुार �देश म��ालयका माननीय म��ी, �थानीय जन��तनी�धह�, �देश 

म��ालयतथा अ�य सरकार� काया�लयका सरकार� कम�चार�ह�, सरु�ाकम�ह�, उ�ोगी, 

�यवसायी, प�कार लगायत �थानीय बा�स�दाको सहभा�गतामा काय��म स�प� ग�रएको �थयो 

। यसम�ये नेपालगंजमा ग�रएको काय��ममा माननीय वन तथा वातावरण म��ी श�ी 

बहादरु ब�नेतको समेत सहभा�गता रहेको �थयो । उ� काय��ममा �वभागका तफ� बाट 

स�बि�धत �थानीय तहलाई ड�टबीन, सावेल, झाड,ु मा�क, प�ा लगायतका सरसफाई 

साम��ह� ह�ता�तरण ग�रएकव �थयो । 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

अ�पका�लन उपल�धीह� 

 जनमानसमा आ�नो वरपरको �थान आफै सरसफाई गनु�पन� र फोहोरमैलालाई �ोतमानै 

छु�याई उिचत त�रकाले मा� �यव�थापन गनु�पन� आव�यकता बोध भएको अपे�ा 

ग�रएको छ । 

 फोहोरमैला �यव�थापन, जोिखमय�ु फोहोर तथा यसलाई �यव�थापन गन� त�रका एवं 

वातावरण संर�ण तथा स�व��नका बारेमा जनचेतना बढेको अपे�ा ग�रएको छ । 
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�दघ�का�लन उपल�धीह� 

 नमनुा सरसफाईका काय��मह� �थानीयतह तथा �थानीय बा�स�दा, �लब इ�याद�ह�ले 

अ�य �थानमा समेत आयोजना गन� अ�भ��ेरत हनुे अपे�ा ग�रएको छ । 

 वातावरण �यव�थापन तथा सरसफाइको मह�वको बारेमा जानकार रहँदै य�ता 

काय��महरमा �थानीयह�को सचेतना तथा सहभा�गता व�ृी हनुे अपे�ा ग�रएको छ । 

काय��मका ति�वरह� 

  
 

8) शहर� उ�ान �वकास तथा �यव�थापन काय��म (��ताव आवहान, छनौट, स�झौता, 

काया��वयन, अनगुमन तथा म�ुयाकंन समेत) (वातावरण संर�ण /सरसफाइ काय��म) 

प�ृभमुी 

नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान ,२०७५ काय��म अ�तग�त आ.व .२०७५/७६ मा 

देशका �ब�भ� �थानमा रहेका कि�तमा ३ वटा शहर� �े�मा खलुा �थानह�को प�हचान गर� 

�य�ता �थानह�मा ह�रत उ�ान �नमा�ण तथा �वकास गर� ती �थानह�को �यव�थापन ,संर�ण 

तथा स�ब��न गद�  ह�रत शहर �नमा�ण गन� ल�य �लइएको �थयो । शहर� ह�रत उ�ानले शहर� 

�े�मा ह�रयाल� व�ृी गन� ,�दषुण कम गन� सहयोगी भ�ुमका खे�ने ,शहरबासीह�लाई खलुा 

�थानको उपल�धता गराउने लगायतका फाइदा पयुा�उनकुा साथै �बप�को समयमा समेत य�ता 

�थानह� �प�डतको उ�ार तथा राहत �वतरणमा समेत उपयोग गन� स�क�छ ।  

देश संिघयतामा �पा�तरण भइरहेको वत�मान स�दभ�मा देश �भ� रहेका �व�भ� तहका 

सरकारह� �बच सम�वय तथा सहकाय�को मा�यमबाट संरचनाह� �नमा�ण तथा �दगो 

�यव�थापनमा सहज हनु े देिखएकोले नेपाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान,२०७५ को 

सिचवालयको �पमा वातावरण �वभाग रहेकोले यस काय��म काया��वयनको म�ुय दा�य�व 

वातावरण �वभागको रहेको �थयो ।  
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काय��मको �ग�त  �ववरण 

वातावरण �वभागको क�रब ६० देखी ८० ��तशत स�म र स�ब�धीत �थानीय तहको २० 

देखी ४० ��तशत स�म लागत साझेदार� रह� पोखरा महानगरपा�लका., अ�पणु� गाउँपा�लका, 

कमलामाई नगरपा�लका र सयु��वनायक नगरपा�लकामा स�बि�धत �थानीय तहको समेत लागत 

साझेदार� रहने ग�र ४ �थानमा शहर� ह�रत उ�ान �नमा�ण काय� भएको छ । 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

 पोखरा महानगरपा�लकाको प�या��मा साव�ज�नक शौचालय फुल बगैचा स�हतको शहर� 

ह�रत उ�ान �नमा�ण भएको तथा पोखरा म.न.पा.को सौ�दय� समेत व�ृी भएको । 

 अ�पणु� गाउँपा�लकाको नौडाँडामा एउटा पानी �ा�ी, १२५ वटा �संढ� तथा २५० 

�मटर बाउ��ी वाल स�हतको उ�ान �नमा�ण भएको तथा सो �थानले अ�पणु� 

गाउँपा�लका �े�को सौ�दय� व�ृी हनुकुा साथै �हमालको ��यावलोकन गन�का ला�ग 

पय�ट�कय �थलको �पमा समेत व�ृी भएको। 

 कमलामाई नगरपा�लकाको नगरपा�लका भवन तथा बसपाक�  निजकको परुानो उ�ान 

भएको �थानमा उ�ानको �यव�थापन तथा स�ु�ढकरण ग�रएको छ । सो उ�ानमा 

एउटा �त�भ तथा ४ वटा पानीको फोहोरा स�हतको सौ�दय� पोखर� �नमा�ण तथा 

बगैचा �नमा�ण भएको छ । साथै उ� उ�ान नगरपा�लकाको के��मा रहेकोले 

नगरको सौ�दय�मा उ�य�य व�ृी भएको छ । 

 सयु��वनायक नगरपा�लकाको सयु��वनायक मि�दर प�रसरमा उ�ान �नमा�ण तथा 

व�ृारोपण तथा सौ�दय�को काय� भएको र मि�दर प�रसरको सौ�दय�मा व�ृी भएको । 

काय��मका ति�वरह� 

  

�नमा�णा�धन प�या�� बगैचा प�या�� बगैचामा रा� तयार पा�रएको 

मतु� 
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अ�पणु� गा.पा.मा �नमा�ण भइरहेको उ�ान 

 

कमलामाई न.पा. मा �नमा�ण भइरहेको उ�ान 

 

9) �व� वातावरण �दवस 

प�ृभमुी 

�व��यापी �पमा ��येक वष�को जनु ५ ता�रकका �दन मनाइने �व� वातावरण �दवस सन 

२०१९ मा �व�छ वायू, �व�थ िजवन भ�े मलु नारा तथा “Beat Air Pollution” भ�े Theme 

का साथमा देशका �व�भ� भागमा वन तथा वातावरण म��ालयको अगवुाईमा वातावरण 

�वभाग संगको �वषशे सहकाय�मा �म�त २०७६ जे� २२ देखी २८ गते (तदनसुार ५ देखी 

११ जनु २०१९) मा बाँके िज�लाको नेपालगंज बाट स�माननीय रा�प�त�यूबाट सभुार�भ 

गर� मनाइयो । यस काय��म स�ब�धी स�पणु� खच�ह� वातावरण �वभाग अ�तग�त ग�रएको 

�थयो भने स�ाह�यापी क�तपय काय��मह� समेत वातावरण �वभागको अगवुाईमा भएको �थयो 

। 

काय��मको �ग�त  �ववरण: 
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�म�त २०७६ जे� २२ गते �बहान ७ बजे देखी बाँके िज�लाको नपेालगंजमा माननीय वन 

तथा वातावरण म��ी�यूको �मखु आ�त�यतामा �भातफेर� काय��म ग�रएको �थयो । उ� 

�भातफेर� काय��म प�ात स�माननीय रा�प�त�यूबाट नेपालगंजको होटल �स�ाथ� �यूमा 

आयोजना गर�एको मूल समारोहमा काय��मको उदघाटन भएको �थयो । साथै सबै �थानीय 

तह तथा �देश म��ालयह�लाई �व� वातावरण �दवसको Theme अनसुार काय��म गन� 

आ�हान ग�रएको �थयो । यसका साथै यस काय��मको �गती �ववरण �न�नानसुार रहेको छ 

। 

ता�लका: �व� वातावरण �दवसको �ग�त ता�लका 

�म�त �थान काय��मको 

नाम 

काय��मको �ववरण उपि�थ�त कै�फयत 

२२ जे�, 

२०७६ 

(५ जनु, 

२०१९)  

नेपालगंज �भातफेर� �ड�भजन वन 

काया�लयबाट सेत ु

�व.क. चोक स�म  

माननीय वन तथा 

वातावरण म��ी शि� 

बहादरु ब�नेत (�मखु 

अ�तथी) 

�टसट� तथा 

�याप 

�वतरण 

ग�रएको 

होटल �स�ाथ� 

�यू, नेपालगंज, 

बाँके 

वातावरण संर�ण 

तथा जलवाय ु

प�रवत�न �वषयक 

रा��य गो�ी 

मूल समारोहको 

�व�ततृ काय��म 

(उ�ाटन समारोह) 

स�माननीय रा�प�त 

�व�ादेवी भ�डार�, 

(�मखु अ�तथी) 

 

होटल �स�ाथ� 

�यू, नेपालगंज, 

बाँके 

वातावरण संर�ण 

तथा जलवाय ु

प�रवत�न �वषयक 

रा��य गो�ी 

अवधारणा�� 

स�हतको काय��म 

स�चालन । 

 

�मखु अ�तथी माननीय 

शि� बहादरु ब�नेत, 

म��ी, वन तथा 

वातावरण म��ालय  

(�विश� अ�त�थह�ः 

�देश नं. ५ कणा�ल� र 

सदुरुपि�म �देशका 

माननीय 

म�ुयम��ीह�) 

 

 भ�परु हनमु�ते सरसफाई  माननीय �यूह�को 

��य� सहभा�गतामा 

हनमु�ते सरसफाई 

स�ब�धी वहृत ्

काय��म स�ालन ।  

�मखु अ�तथी माननीय 

खानेपानी म��ी �बना 

मगर, �विश� अ�त�थ 

मा. महेश ब�नेत 

 

२३ जे�, होटल �स�ाथ� वातावरण संर�ण �मशः (नेपालगंज �मखु अ�तथी माननीय  
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�म�त �थान काय��मको 

नाम 

काय��मको �ववरण उपि�थ�त कै�फयत 

२०७६ 

(६ जनु, 

२०१९) 

�यू, नेपालगंज, 

बाँके  

तथा जलवाय ु

प�रवत�न �वषयक 

रा��य गो�ी 

घोषणआप� जार� गद� 

नेपालगंजमा काय��म 

समापन) 

म�ुयम��ी  

शंकर पोखरेल, �देश 

नं. ५ 

 

२४ जे�, 

२०७६ 

(७ जनु, 

२०१९) 

नेपाल 

टे�ल�भजन  

 

प�रस�वाद/समूह 

छलफल (Panel 

Discussion/ 

round table 

discussion) 

�व� वातावरण 

�दवस, २०७६ को 

Theme वाय ु�दूषण 

रहेकोले य�ह 

�वषयव�तमुा नेपाल 

टे�ल�भजनमा 

प�रस�वाद काय��म 

भएको । 

Panel Discussion 

भएको । 

डा. �व�नाथ ओल��यू, 

सिचव, वन तथा 

वातावरण म��ालय, 

�ा.डा. रेिजना मा�के 

�याँज,ु �मखु, 

वातावरण �व�ान 

केि��य �वभाग, 

��.�व., �क�त�परु, 

भषुण तलुाधर, 

वातावरण �वद 

 

२५ जे�, 

२०७६ 

(८ जनु, 

२०१९) 

वन प�रसर 

माइ�तघर- 

थापाथल�- 

��परेु�र 

दशरथ 

रंगशाला- 

स�ुधारा- 

र�पाक� - 

जमल- 

केशरमहल- 

जय नेपाल 

हल- 

पतुल�सडक- 

माइ�तघर - वन 

प�रसर स�म  

साईकल � याल�  �मखु अ�तथी माननीय 

शि� वहादरु व�नेत, 

म��ी, वन तथा 

वातावरण म��ालय । 

डा. कृ�ण �साद 

ओल�, माननीय 

सद�य, रा��य योजना 

आयोग 

 

वन प�रसर   सरसफाई  वन प�रसरमा रहेका 

स�पूण� सरकार� 

�नकायह�को हाताको 

�मखु अ�तथी माननीय 

शि� वहादरु व�नेत, 

म��ी, वन तथा 
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�म�त �थान काय��मको 

नाम 

काय��मको �ववरण उपि�थ�त कै�फयत 

सरसफाई वातावरण म��ालय । 

 डा. �व�नाथ ओल�, 

सिचव, वन तथा 

वातावरण म��ालय । 

 

 �संहदरबार 

लगायत स�पूण� 

सरकार� 

काया�लय 

प�रसरका साथै 

आम 

सव�साधारणलाई 

आ-आ�नो 

प�रसर, धा�म�क 

�थल लगायत 

साव�ज�नक 

�नजी �े�को 

सरसफाईका 

ला�ग आ�हान 

ग�रएको। 

सरसफाई   रा��य 

दै�नकमा 

सूचना 

�काशन 

गर� 

आ�हान 

ग�रएको 

। 

 देशभर “एक 

नेपाल�, एक 

फलफूल रोपण 

अ�भयान” 

शभुार�भ गद� 

देशका देशका 

�ब�भ� 

भागह�मा 

एकसाथ 

व�ृारोपण 

काय��म गन� 

आ�हान 

ग�रएको ।  

व�ृारोपण देशभर  रा��य 

दै�नकमा 

सूचना 

�काशन 

गर� 

आ�हान 

ग�रएको 

। 
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�म�त �थान काय��मको 

नाम 

काय��मको �ववरण उपि�थ�त कै�फयत 

 प�ुचोक सरसफाई  म��ी �नवास प�ुचोक 

देिख ह�रहरभवन 

आसपासको �े�  

सरसफाई 

�मखु अ�तथी  मा. वन 

तथा वातावरण म��ी 

�ी शि� बहादरु 

ब�नेत,  �विश� 

अ�त�थ डा. �व�नाथ 

ओल�, सिचव, वन 

तथा वातावरण 

म��ालय । 

 

 

२६ जे�, 

२०७६ 

(९ जनु, 

२०१९) 

थापाथल�  सवार� �दूषण 

पर��ण 

सवार� साधनको 

�दूषण �नर��ण तथा 

चेकजाँच गन� काय� 

ग�रएको 

 

नारायण �साद 

सापकोटा, 

महा�नद�शक, वातावरण 

�वभाग  

 

२७ जे�, 

२०७६ 

(१० 

जनु, 

२०१९) 

वातावरण 

�वभाग  

 सरकार� तथा 

गैर सरकार� 

सरोकारवाला 

�नकायवीच 

अ�तर��या 

वातावरण �वभागको 

सभाहलमा वातावरण 

तथा वाय ु�दषुण 

�वषयमा 

अ�तर��या काय��म 

स�प� । 

 

नारायण �साद 

सापकोटा, 

महा�नद�शक, वातावरण 

�वभाग 

 

२८ जे�, 

२०७६ 

(११ 

जनु, 

२०१९) 

वन प�रसर स�ाह�यापी 

काय��म समापन 

समारोह 

साता�यापी 

काय��मको स�म�ा 

गद� समापन ग�रएको 

। 

माननीय शि� वहादरु 

व�नेत, म��ी वन तथा 

वातावरण म��ालय । 

 

 

 

काय��मबाट हा�सल उपलि�धः 

 नेपालगंज घोषणाप� जार� गर�एको । 
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 �व�भ� स�ाह�यापी काय��मह�ले आम जनमानसमा �व� वातावरण �दवसको मह�व बोध 

भएको तथा वातावरण संर�ण, वाय ु�दषुण तथा व�ृारोपणका बारेमा जनचेतना अ�भव�ृी 

भई वातावरण संर�णमा योगदान पगेुको । 

2.8.2 वातावरणीय �दषुण तथा �नयमन शाखा 

वातावरणीय �दषुण तथा �नयमन शाखाको काय� �ववरण  

 वातावरण �यव�थापनको काय�स�पादनमा आव�यक पन� औ�ो�गक �न�काशनका नमूना 

स�लन पर��ण स�ब�धी आव�यक काय� गन�, गराउने। 

 वातावरणीय मापद�ड �वकासका ला�ग अ�य मलुकुह�मा अवल�बन भइसकेका मापद�डह� 

लाई देश �भ� लाग ुगन�का ला�ग �ारि�भक अनसु�धान गन� सहयोग प�ु याउने। 

 वातावरणीय मापद�ड पालना गराउने काय�मा वातावरण �नर��कह�लाई प�रचालन गन�, 

गराउने स�ब�धी आव�यक काय� गन�। 

 वातावरण �नर��कह� माफ� त �थानीय �नकायह�मा रहेका वातावरण संर�ण �ा�व�धकह� 

लाई मापद�ड अनगुमन तथा �दूषण �नय��ण काय�मा प�रचालन गन� योजना बनाउने तथा 

प�रचालन गन�। 

 �थानीय �नकायह�का वातावरण संर�ण �ा�व�धकह� लाई आव�यक ता�लमको योजना 

तयार गर� ता�लम संचालन गन� गराउन आव�यक सहयोग प�ु याउने। 

 वा�ष�क मापद�ड पालना स�ब�धी त�या�ह� संकलन गर� रेकड� रा� े �यव�था �मलाउन 

सहयोग प�ु याउने। 

 स�बि�धत उ�ोगह�को संल�नतामा मापद�ड पालनाका ला�ग शत� तो�ने तथा पालना 

स�ब�धी समयाव�ध �नधा�रण गन� सहयोग प�ु याउन ेतथा �वीकृ�तका ला�ग पेश गन�। 

 उ�ोगह�लाई सोझै वा �थानीय तहह� माफ� त �दूषण �नय��ण �माण प� जार� गन� 

गराउने काय�मा सहयोग प�ु याउने। 

 �दूषण �नय��णका ��व�ध स�ब�धी सूचनाह� संकलन गर� उ�ोगह�लाई सूचनाह� 

उपल�ध गराउने स�ब�धी काय� गन�। 

 

१.  उ�ोग ��त�ानको वातावरण अनगुमन स�वि�ध अ�भमिुखकरण (जन��त�न�ध र कम�चार� 

�देश र �थानीय�तर) (गो�� तथा  काय�शाला)  

का�क�को पोखरा महानगरपा�लकामा �म�त २०७५/०८/२० र २२ गते र िचतवनको भरतपरु 

महानगरपा�लकामा �म�त २०७५/०९/१८ गते महानगरपा�लकाका मेयर, िज�लाका �मखु 
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िज�ला अ�धकार�, काय��म संचालन भएको �देशको उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण 

म��ालयका पदा�धकार�, वन तथा वातावरण म��ालयका सिचव तथा वातावरण �बभागका 

महा�नद�शक तथा �बभागका अ�य कम�चार�ह� लगायत �ब�भ� जन��त�नधी तथा �थानीय 

�तरका कम�चार�ह� सि�म�लत काय��म संचालन भई जनचेतना अ�भव�ृ� भएको �थयो।सो 

काय��ममा वातावरण �बभाग र महानगरपा�लका �बच स�झौता प�मा ह�ता�र भएको �थयो। 

काय��मका ति�वरह�: 

  

 

२. वातावरण मै�ी ��व�ध र अनभुव आदान �दान �योजन वातावरण मै�ी उ�ोगह�मा प�कार 

तथा उ�मीह�को अवलोकन (अ�ययन /सव��ण/अनसु�धान) 

िचतवन, �प�देह� तथा बाँके िज�लामा अवि�थत वातावरण मै�ी उ�ोगह�मा १२ जना 

प�कारह�को टोल�ले �म�त २०७६/02/२० देखी २५ स�म �मण भई उ�ोगको 

वातावरणीय अव�था तथा ��व�धको जानकार� हा�सल गरेको �थयो। टोल�ले �मण गरेका 

उ�ोगह�मा प�चक�या ि�टल उ�ोग �ा.�ल., �प�देह�, मोडन� डोर ए�ड उड �ोड�ट �ा.�ल., 

बाँके, अघ�खाँची �समे�ट �ा.�ल., �प�देह�, बोटलस� नेपाल (तराई) �ल., िचतवन रहेका �थए। 
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काय��मका ति�वरह�: 

  

 

३. उ�ोग तथा अ�पतालमा �योग हनु े जोिखमपूण� रसायनह�को �यव�थापन तथा �योगबाट 

�न�कन ेफोहोर स�ब�धी अ�ययन एवं �नद� िशका तजु�मा (अ�ययन/सव��ण/अनसु�धान)  

वातावरण �बभागले काठमा�डौ उप�यका, �प�देह� र नवलपरासी िज�ला, र मोरङ र सनुसर� 

िज�लाका ज�मा १७ वटा उ�ोग अ�पतालह� र �वा��य �योगशाला छनौट गर� अ�ययन 

गरेको �थयो। सो अ�ययनमा �व�भ� �क�समका उ�ोग एवं अ�पतालह�मा क�ता क�ता 

�क�समका रसायनह� �योग ह�ुछन?, �त�नह�को �यव�थापन कसर� ग�रएको छ? हावा, पानी, 

तथा ठोस फोहोरमा रसायनह�को उ�सज�न एवं �न�काशन कुन �क�समले भइरहेको छ?, 

उ�ोगह�बाट क�ता क�ता �क�समका जोिखमपणु� फोहोरह�को उ�सज�न भइरहेको छ?, उ� 

फोहोरह�को �यव�थापन कसर� भइरहेको छ? ज�ता ��ह�को उ�र खो�ने �यास ग�रएको 

�थयो। सो अ�ययनले �व�भ� उ�ोग, अ�पताल तथा �योगशालामा �व�भ� �क�समका रसायनह� 

�योग हनुे गरेको, तर रसायनह�लाई जोिखमपूण� र जोिखम र�हत भनी छु�ाउने नगरेको, �य�तै 

उ�ोग ��त�ानह�बाट �व�भ� �क�समका जोिखपूण� फोहोर �नि�कने गरेको तर �यसलाई प�न 

जोिखमपूण� र साधारण फोहोरमा छु�ाउने नग�रएको साधारण फोहोर एवं जोिखमपूण� फोहोरको 

�वसज�नका लागी उपय�ु स�ुवधाह� नरहेको, �याद नाघेका रसायनको �यव�थापनका ला�ग 

उपय�ु स�ुवधाह� नभएकोले उ�ोगह�ले य�ता रसायनह� भ�डारण गरेर रा� ेगरेको ज�ता 

सम�याह� अिघ साद� उ�ोग ��त�ानबाट �नि�कने जोिखमपूण� फोहोरको �यव�थापनमा �यान 

�दन नस�दा �यसले मानव �वा��य र वातावरणमा गि�भर असर पान� स�ने �न�कष� �नकालेको 

�थयो। 
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काय��मका ति�वरह�: 

  
 

 

४. वातावरण स�ब�धी ऐन, �नयम, �नद� िशका, नी�त, मापद�डको  काया�व�यन स�ब�धमा 

उ�ोगह�को �नय�मत तथा अकि�मक अनगुमन एवं �नर��ण (क�तीमा १२० वटा 

उ�ोगह�को अनगुमन गर� नमूना संकलन गन�) (वातावरण संर�ण/सरसफाइ काय��म)  

काठमा�डौ, ल�लतपरु, मोरङ, िचतवन, धा�दङ, तनहुँ, सनुसर�, नवलपरु, नवलपरासी, बाँके, का�क� 

िज�लामा गर� कुल १०१ अ�पताल तथा उ�ोगह�को �नय�मत तथा आकाि�मक अनगुमन 

भएको । जस म�ये २८ वटालाई सझुाव पठाइएको र ६० वटालाई वयानका ला�ग 

बोलाइएको �थयो । वयानका ला�ग बोलाइएको उ�ोग तथा उ�ोगज�य ��त�ान म�ये ४० 

वटाको वयान �लइसकेको र ती म�ये ३५ वटाको फाइल आव�यक कारबाह�को ला�ग 

म��ालयमा पठाइएको छ । 

काय��मका ति�वरह�: 
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५. फोहोरज�य ��याकलापह�को �नयमन तथा �नय��ण काय��म (वातावरण संर�ण 

/सरसफाइ काय��म) 

देशका �व�भ� १० नगरपा�लकाः दधुौल� न.पा. �स�धलु�, �तलो�मा न.पा. �प�देह�, च��ा�गर� 

न.पा. काठमा�डौ, महाल�मी न.पा. धनकुटा, च��परु न.पा. रौतहट, पाँचखाल न.पा. 

का�पेलात�ोक, श�ुलाग�डक� न.पा. तनहुँ, गोदावर� न.पा. कैलाल�, द�ुल ु न.पा. दैलेख र 

देबचलु� न.पा. नवलपरुमा काय��म भएको �थयो। सो काय��ममा नगरपा�लकालाई �ब�भ� 

ता�लम सामा�ीह� ह�ता�तरण गर� �ब�भ� टोल�लाई क�पो� �बन तथा भम� क�पो��ङको 

�योगको सै�ाि�तक तथा �योगा�मक तथा कौशी खेतीको बारेमा अ�तर��या गर� ता�लम 

संचालन ग�रएको �थयो। 

 

काय��मका ति�वरह�: 

  
 

पूजँीगत खच� अ�तग�तका काय��मह� 

१. वाय ु गणु�तर मापन के�� (Air Quality Monitoring Station) �थापना (३ �थानमा) 

(अ�य उपकरण तथा मेशीन औजार) 

यो आ�थ�क वष�मा दमक न.पा., झापा, धनकुटा न.पा. धनकुटा र �वरे��नगर न.पा., सखु�त मा 

वाय ुगणु�तर मापन के�� �थापना भई �नर�तर स�ालन भइराखेको छ । उ� के��ह�बाट 

�नर�तर वाय ुगणु�तर स�ब�धी ��येक सेके�डको त�या�ह� मापन भई संकलन भएराखेको छ 

साथै उ� त�या�ह� �वभागको वेवसाइट www.pollution.gov.np बाट ��येक घ�टाको 

औषतका आधारमा सात �दनको त�या� देिखने गर� �नर�तर आइरहेको छ ।  
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२. �योगमा आइरहेका सवार� साधनको धुवँा जाचँ गन� पोट�बल उपकरण (२ सेट) (अ�य 

उपकरण तथा मेशीन औजार) 

सवार� साधनको धुँवा जाँच गन�का ला�ग �डजेल गाडी र पे�ोल गाडीको ला�ग छु�ा छु�ै 

उपकरणह� २ सेट ख�रद भई मापन काय� �नर�तर भैरहेको छ । यस उपकरणको �योग 

�वभागले �व�भ� समयमा गन� सवार�को छ�के अनगुमन काय�मा �योग भइराखेको छ । 

 

३. GIS Based Industrial Information Systemको ला�ग ४ वटा Tablet ख�रद गन� (अ�य 

उपकरण तथा मेशीन औजार) 

GIS Based Industrial Information System को ला�ग आव�यक पन� त�या� संकलनको ला�ग 

सहजता हनु यसको Application मा अनगुमन भएको ठाउँबाटै डाटा ��व� गन�का ला�ग 

आव�यक ४ वटा Tablets खर�द ग�रएको छ। जनु �ा�लेट �फ�ड तहबाट त�या� सोझै 

��व� गन�का ला�ग �योग भएको छ । 

2.8.3 वातावरणीय �योगशाला शाखा  

वातावरणीय �योगशाला शाखाको प�रचयः 

�योगशाला शाखामा एक जना �स.�ड.के. (�स�नयर �ड�भिजनल के�म�), तीन जना के�म� र 

एक जना अ�स�े�ट के�म�को दरब�द� रहेको छ । यस शाखाले �दषुण �नय��ण तथा 

�नयमन शाखा तथा वातावरणीय अनगुमन तथा प�र�ण शाखासँग सम�वय गदै औ�ो�गक 

��त�ानह� तथा �वकास आयोजनाह�को �थलगत अनगुमन �नर��णको �ममा वातावरणीय 

नमूनाह� संकलन गर� पर��ण गन� काय� गद� आएको छ । यसका साथै �व�भ� नद�ह�, 

ताल-तलैयाह�को �दषुणको अव�थाको अ�ययन गन� पानीका �ोतह�बाट नमनुा संकलन गर� 

पर��ण गद� आएको छ। 

वातावरणीय �योगशाला शाखाको काय��ववरण  

 उ�ोगह�बाट हनुे वाय ु�दषुकको �न�काशनको नाप जाँच गन� । 

 उ�ोगह�बाट �न�कने फोहोरपानी (Effluent) को पर��ण गन� । 

 उ�ोगह�बाट �न�केको हा�नकारक फोहोरज�य पदाथ�ह�को पर��ण गन� र प�हचान 

(Characterization) गन� । 
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 �योगशालाह�मा हनुे �व�भ� �कारको उपकरणह� संचालन एवं मम�त स�भार गन�, । 

�योगशालाह�मा Good Laboratory Practices, गणु�तर �यव�थापन �णाल� लाग ुगन� 

तथा काया��वयन गन� । 

 �व�भ� �योगशालाह�का उपकरण एवं संय��ह�को �या�ल�ेशन गन� गराउने । 

 �योगशालाह�मा हनुे Proficiency Testing Program, Proficiency Measurement 

Programme मा भाग �लन े। 

 Soil, Water, Plant, Sediment, Air आ�द पर��ण एवं �व�षेण गन�, 

 वातावरणीय नमूना संकलन तथा �व�षेण स�ब�धी काय�मा के�द�य वातावरणीय 

�योगशालाको �पमा काय� गन� । 

 अ�तरा��य �तरमा आएका �योगशाला स�ब�धी असल अ�यासह�को अ�ययन गर� 

�योगमा �याउने । 

 �योगशालासँग स�बि�धत रा��य एवं अ�तरा��य संघ सं�थाह�, �व��व�ालयह�, 

आ�दसँग सम�वय गर� काय� गन� । 

 वातावरणीय �योगशालाह�को ला�ग �नद� िशका, Code Of Conduct/SOP/Manual/ 

Working Procedure आद� तयार गन� । 

 वातावरणीय �योगशालाह�को गणु�तर तो�ने . 

 रसायन �यव�थापन सँग स�ब�धीत सि�ध महासि�धको रसायन �यव�थापन संब�धी 

काय� गन� । 

 रसायन �यव�थापन स�बि�धत काय��मह� संचालन गन� । 

 वातावरण �वभागका लागी आव�यक वातावरणीय मापद�ड स�ब�धी अ�ययन गन� । 

�योगशाला शाखाले आ.व. २०७५/०७६ मा स�प� गरेका काय�ह� 

1) �दषुण �नय��ण तथा �नयमन शाखाका ला�ग नमूना संकलन तथा �व�षेणः 

काय��मको मह�वः 

नेपाल सरकारले �व�भ� �कृ�तका औ�ो�गक ��त�ानह�बाट �न�कने फोहोरपानीको मापद�ड 

�नधा�रण गरेको छ य��प य�ता मापद�डह�का बारेमा सरोकारवाला �नकायह�ले अन�भ�ता 

देखाउदै फोहोरको �यव�थापन गरेको पा�दैन । तसथ� उ� मापद�डको काया��यन गराउनको 

ला�ग  �दषुण �नय��ण तथा �नयमन शाखाको सम�वयमा औ�ो�गक ��त�ानह�को �थलगत 

अनगुमन �न�र�ण गन� �ममा संक�लत नमूनाह�, उजरु� गनुासो परेका �थानह�, �वभागले 
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आव�यक देखेका �थानह�, इ�ा उ�ोग तथा अ� उ�ोगह� बाट �न�कने धुँवाको नमूना 

संकलन गर� प�र�ण गदा� �यसले गन� नकारा�मक �भावको समयमै �न�यौल गन� ,�दषुणका 

कारकह�को ए�कन गर� �दषुण �यूनीकरण तथा �नय��ण गन� र अवा�छ�त ��याकलाप 

भएको रहेछ भने स�बि�धत �नकायबाट रो�न आव�यक ��तवेदन तयार हनु े। 

काय��मको �ग�त�ववरण 

 औ�ो�गक ��त�ानह� र अ�पतालह�बाट गर� कुल ३४ वटा फोहोर पानीको 

नमूनाह� संकलन गर� �योगशाला प�र�ण ग�रएको �थयो। 

 िचतवन रा��य �नकु� �भ� रहेका तथा उ� �नकु� निजकै भएर ब�न े पानीका 

�ोतह�बाट ४० वटा पानीका नमनुा संकलन गर� �योगशाला प�र�ण ग�रएको 

�थयो। 

 दाङ ि�थत घोराह� �समे�ट उ�ोग, �समरामा ि�थत जगद�बा ि�टल र नेपालग� ि�थत 

ओम �लाई र मोडन� डोर (Modern Door) उ�ोगबाट �न�कने धवुाँको प�र�ण 

परामश�दाताको सहयोगमा ग�रएको �थयो। 

 

काय��मको उपल�धीः 

 �योगशाला प�र�ण प�ात उ�ोग ��त�ानह�बाट �न�कने फोहोर पानीको �दषुणको 

ि�थ�त थाहा हनुे । 

 �दषुणको ि�थ�तको आधारमा औ�ो�गक ��त�ानह�लाई �दषुण �य�ुनकरणका ला�ग 

आव�यक कदम चा�न सहयोग गन� स�कने । 

 रा��य �नकु� �भ� रहेका पानीका �ोतह�को �दषुणको ि�थ�त थाहा हनुे हुँदा �नकु� 

�भ� रहेका व�यज�तलुाई पानीका कारण पन� स�ने असर बारे जानकार� �ा� हनुे । 

 उ�ोगह�बाट हनुे Air Emission �न�काशनको नाप जाँचले Air Pollution  

�य�ुनकरणका ला�ग सहयोग प�ु याउन े। 

 

2) माटोमा �दघा�यू �बषाद� (POPs)प�र�ण  

काय��मको मह�व 

हा�ो देश �व�भ� स�धी स�झौता साथै वातावरण संर�णका �व�भ� अ�भस�धीह�को प� रा� 

हो । नेपाल �टकहोम क�भे�सनको प� रा� भएप�छ �यस क�भे�सनको काया��वयनका 
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�ममा Elimination, restriction and Un-intentional उ�पादन हनुे रसायनह�को 

�यव�थापन गन� �ममा Elimination मा परेका रसायनह�लाई नेपालको �व�भ� �थानह�मा 

भ�डारण ग�र रािखएको �थयो । �य�ता �थानह�को �थलगत अ�ययन गर� स�भा�वत 

नमूनाह� संकलन गर� प�र�ण गदा� अवशेषको मा�ा भए नभएको �न�यौल गन� यो काय��म 

उपय�ु ह�ुछ । 

काय��मको �ग�त�ववरण 

 नेपालग� र अमलेखग�बाट (POPs) भ�डारण ग�र रािखएको �थानबाट १९ वटा 

माटोको नमनुा संकलन ग�रएको �थयो। 

 उ� माटोको नमनुामा �दघा�यू �बषाद� (POPs) रहे रहेको य�कन गन� GCMS 

उपकरणबाट POPs अ�ययन गन� ता�लम संचालन संगै प�र�ण ग�रएको �थयो। 

नपेाल �व�छ वातावरण महाअ�भयान अ�तग�त 

3) जल �दषुण स�बि�ध अ�ययन काय��म   

काय��मको मह�वः 

नेपाल �भ� रहेका नद�नाला, खोला, ताल तलैया ज�ता पानीका �ोतह�, औ�ो�गक �े� तथा 

क�रडोर भएर बहने पानीका �ोतह� �दषुणको ि�थ�तमा रहेको हुँदा सो पानीको �योग गदा� 

िजवज�त ुतथा मानव �वा��यमा नकरा�मक असर पन� ह�ुछ।�यसैले "नपेाल �व�छ वातावरण 

महाअ�भयान २०७५" काय��म काया��वयन गन� �ममा जल �दषुण स�बि�ध अ�ययन गन� 

पानीका �ोतह�को छनौट गर� ती �ोतह�बाट नमूना संकलनका साथै �योगशाला प�र�ण 

गनु� आव�यक छ । महाअ�भयान साथ�क बनाउन �द�ुषत तथा �द�षत हुँदै गरेका नद� तथा 

तालह�का पानीको �दषुणको अव�था मापन गर� स�बि�धत �नकायलाई जानकार� गराई 

सोको समयमानै आव�यक कारवाह� गन� आव�यक देिख�छ । 

काय��मको �ग�त�ववरण 

 काठमाड� उप�यका �भ� रहेका वा�म�त, �व�णमु�त र ��म�त खोला, हेटौडा औ�ो�गक 

�े� भएर ब�ने करा� न�द, �बराटनगरमा रहेको �संिघया र केश�लया न�द, बारा-पसा�मा 

रहेको �स�स�या नद�ह�को �व�भ� �थानबाट पानीको नमनुा संकलन ग�रएको �थयो । 

 यसर� संकलन ग�रएका न�दका पानीको नमनुाह�को भौ�तक तथा रासाय�नक प�र�ण 

ग�रएको। 
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नमनुा संकलन गदा� िखिचएको ति�बरह� 

  
गोकण�शवर निजकै पानीको नमनुा संकलन ग�रदै पशपुती निजकै पानीको नमनुा संकलन ग�रदै 

  
 थापाथल� पलु म�ुन पानीको नमनुा संकलन ग�रदै  चोभार निजकै पानीको नमनुा संकलन ग�रदै 

 

काय��मको उपल�धीः 

 छनौट ग�रएका पानीको �ोतह�को �दषुणको अव�थाबारे जानकार� भएको । 

 औ�ो�गक �े� भएर ब�ने पानीका �ोतह�मा �दषुणको अव�था अ�य�धक रहेको 

पाइएको। 

 जल�दषुण �यूनीकरण गन� आव�यक सझुावह� �वभाग सम� पेश गरेको। 

२.८.४ वातावरणीय अ�ययन तथा त�याकं शाखा  

शाखा प�रचय 

वातावरण �वभागमा रहेका शाखाह� म�येको एक वातावरणीय अ�ययन तथा त�याक शाखा 

हो । यस शाखाको काय��ववरण यस �कार रहेको छ ।  
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 जलवाय ु प�रवत�न स�ब�धी जोिखम �यूनीकरणका काय��मह� प�हचान गर� काया��वयन 

गन�, गराउने ।  

 जलवाय ु प�रवत�न भ–ू�यीकरण, म�भ�ूमकरण तथा जै�वक �व�वधताको �ासका कारण 

वातावरणमा पन� नकारा�मक असर �भावह� प�हचान गर� अनकुुलन तथा �यूनीकरण गन� 

काय��मह� तजु�मा गन� गराउने तथा यस स�ब�धमा अ�य सरोकारवालाह� समेतको 

सम�वयमा काय��मह� संचालन गन� ।  

 ह�रतगहृ �याँसको उ�सज�न �यून गन� एवं अनकूुलन स�ब�धी आव�यक ��व�धको �वकास 

तथा ह�ता�तरण एवं �ा�व�धक तथा आ�थ�क सह�ुलयत �दान गन� स�ब�धी काय�ह� गन� 

।  

 जलवाय ुप�रवत�नबाट हनु स�ने �भावको �यूनीकरण एवं अनकूुलन स�ब�धी काय�ह�को 

पालना एवं �भावकार�ता स�ब�धी अनगुमन तथा मू�या�न गर� आव�कयतानसुार वा�ष�क 

��तवेदन तयार गर� �काशन गन�। 

 �व�छ �वकास संय�� स�ब�धी ��तावह�को काया��वयनसंग स�बि�धत अनगुमन एवं 

मू�या�न गन� ।  

 �व�छ �वकास स�ब�धी ��तावह�को काया��वयनबाट ग�रवी �नवारण लगायत �दगो 

�वकासको ल�य हाँ�सल गन� सहयोग पगेु नपगेुको बारेमा ि�थ�त ��तवेदन तयार गर� 

�काशन गन� । 

 जलवाय ु प�रवत�न स�ब�धी महासि�ध एवं यस अ�तग�तका �ोटोकलमा उि�लिखत 

�ावधानह� एवं प� रा�ह�को स�मेलनबाट पा�रत �नण�यह�का काया��वयनको ला�ग 

तो�कएका अ�य काय�ह� गन� ।  

 �कोप �यूनीकरण स�ब�धी नी�त तथा रणनी�त तयार गन� ।  

 रा��य अनकुुलन काय�योजना (नापा) मा उ�लेख भएका अनकुुलन तथा �यूनीकरणका 

काय��मह� संचालन गन� स�ब�धी काय� गन� ।  

 �ाकृ�तक तथा मानव सिृजत �कोपह�बाट हनुे जोिखमबाट ब�न गन� स�कने उपायह�बारे 

जनचेतना अ�भव�ृ� गन� काय��म तजु�मा गन� । 

यसै काय� �ववरणको आधारमा र�ह वा�ष�क ि�वकृत काय��मको आधारमा शाखालाई 

�वभागबाट तो�कएका काय��मह� वातावरणीय अ�ययन तथा त�याक शाखा शाखाले स�ालन 

गद� आएको छ । 

ता�लका: शाखाको जनशि� �ववरण 
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पद पद 

सं�या

पदपू�त� �र� कै�फयत 

�नद�शक (रा. प. ��. कृ�ष एग ृइको ए�ड माक� �ट�) १ ० १ हाल �र� 

मेका�नकल इि��नयर  (रा.प.त.ृ, �ा.,इि�ज., मेका, 

ज.मे.) 

१ १   

वातावरण �नर��क (रा.प.ततृीय, �व�वध) ४ 2 2 हाल �र� 

सहायक वन अ�धकृत (रा.प.ततृीय वन, ज.फ.) १ ० १ हाल �र� 

हाल �नद�शकको िज�मा वातावरणीय �भाव म�ुयाकंन शाखाका �नद�शक र अनपुि�थ�तमा रोल 

बमोिजम अ�य शाखाका �मखुह�लाई तो�कएको । 

 
 

काय��मको �ग�त �ववरण 

1) वातावरण जन�ल भ�यमु ५ �काशन (१ पटक) 

वातावरण, जलवाय ु प�रवत�न, �दगो �वकास आ�द वातावरण �वषयका �व�भ� अवयवह� 

स�वि�धत �वषयका खोज तथा अनसु�धानमूलक लेख, रचनाह� समावेश गर� वातावरण जन�ल 

२०१९ �काशन गन� यस �वभागको वा�ष�क काय��म रहेको �थयो ।  

�ग�तः 

 जन�लको ला�ग आव�यक लेख /रचनाह�को संकलन , �व�षेण, छनौट, स�पादन र �काशन 

गन�का ला�ग एक स�पादक म�डल गठन भएको र इ�छुक �यि�ह�बाट लेख रचनाह� 

माग गर� �ा� भएका ज�मा २८ वटा लेख रचना म�ये स�पादन म�डलवाट छनौट हनु 

गएका २३ वटा लेख रचनाह� समावेश गर� वातावरण जन�ल भ�यमु ५, दईु सय पचास 

��त �काशन गर�यो। 

 वातावरण जन�ल स�ाह �यापी �व� वातावरण �दवसको अि�तम �दन मान�नय वन तथा 

वातावरण म��ी �ी शि� वहादरु ब�नेत�यू �ारा �वमोचन भयो । 

 �काशन ग�रएको जन�ल लेखक, इ�छुक पाठकह� तथा स�बि�धत �नकायका कम�चार�, 

सव�साधारणह�लाई समेत �वतरण ग�रएको साथै �वभागको वेभसाइटमा समेत उ� जन�लको 

इले��ो�नक भस�न रािखएको छ । 
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ता�लका: वातावरण जन�ल, २०१९ भ�यमु ५ मा �कािशत लेखको �वषय र लेखकको नाम 

थर 

S.N Title of Article Authors 

१ Use of cloth bags as an ecofriendly and cost effective method 

of cucurbit’s fruitfly Bactocera cucurbiteae Coq. Management 

on Sponge gourd Luffa cylindrical (L.) Roem. in Kathmandu, 

Nepal 

Suroj Pokhrel, Ph.D 

२ Flood Hazard Mapping and Vulnerability Analysis of 

Bishnumati River, Kathmandu 

Deepa Pradhan, Tirtha Raj 

Adhikari 

३ Estimation of water use coefficient for assessing industrial 

water demand of various industries of Kathmandu valley 

Rabin Malla, Aashis 

Sapkota, Palpasa Prajapati 

४ Assessment of Heavy Metals in Landfill leachate: A case 

study of Sisdol landfill site, Okharpauwa, Nuwakot 

Kishor Kumar Maharjan 

and Praveen Kumar Regmi 

५ Mercury and its Health Impact: A Review of the Literature Upendra K.C.Swasti 

Shrestha 

६ Comparison of Particulate Matter between Major Urban and 

Construction Area of the Kathmandu Valley 

Sarina Khanal, Sunil Babu 

Khatry Amrita 

Angdembe,Abhishesh 

Nepal 

७ Assessing the grazing pressure and resource dependency of 

Community livelihoods in South- Western section of 

Shuklaphanta National Park 

Tark Raj Joshi 

८ Assessment of Indoor Air Pollution and Associated Health 

Impacts in Households Equipped with and without Biogas: A 

Case for Amlekhganj 

S Shrestha, HS Baral 

 

९ Particulate matter pollution in Nepal: Analysis of air quality 

monitoring station (AQMS) data for the year 2017. 

Govinda Prasad 

lamichhane, 

RajeshorPaudel, Shankar 

Prasad Paudel 

१० Vegetation dynamics from edge to interior gradient in Old 
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उपलि�ध एवं �भाव 

 वातावरण जन�ल �काशनबाट वातावरण र जलवाय ु प�रवत�न स�ब�धी �वषयमा िज�ासा 

रा�हे�लाई केह� मा�ामा भए प�न नवीनतम �ान र सूचना �ा� भई वातावरण �व��न र 

संर�णको �े�मा योगदान प�ुने देिख�छ । 
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जन�ल �वमोचन काय��मका ति�वरह� 

  

 
 

2) कौसी खेती 

बढदो शहर�करणबाट दै�नक �पमा घरायसी फोहोर बढदै गईरहेको र खेती यो�य ज�मनको 

कमी भईरहेको अव�थामा घरको कौसीमा उ� फोहोरबाट तयार ग�रएको मलको तरकार�, 

फलफूलह� उ�पादनको ला�ग भौ�तक पूवा�धारह� तयार गर� आफुलाई आव�यक पन� 

तरकार� फलफूलह�को उ�पादन गन� स�क�छ । शहर� तथा ब�ढ जनघन�व भएको 

�थानह�मा खेतीका ला�ग ज�मन उपल�ध नहनु ेहदुा यो काय��म शहर� तथा बढ� जनघन�व 

भएका �थानह�मा उपय�ु ह�ुछ । साथै शहर� �े�मा घरको छतछतमा कौसी खेती �व��न 

ग�र �वषाद� र�हत तरकार� खाने वानीको �वकास गन� प�न केह� हदस�म यस काय��मले 

म�त गद�छ । आ. व. २०७५/७६ मा काठमाडौमा कौसी खेती स�वि�ध अ�ययन काय��म 

रहेको �थयो । यस काय��म अ�तग�त दईु वटा समहुको छनौट गर�एको �थयो । छनौटमा 

परेका समूहह� तप�सल बमोिजम रहेका छन ्। 

१. �सज�न�सल ए�ककृत �दगो �वकास समाज का.म.पा. २९‚ लैनचौर काठमाडौ । 

२. ऐरावत नयाँ बि�त म�हला समूह हाि�वन ल�लतपूर । 
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�सज�न�सल ए�ककृत �दगो �वकास समाज का.म.न.पा.२९ लैनचौर �ारा कपरुधारा टोल सधुार 

स�म�त, म�हला स�म�त र सरोकारह�लाई राखी तीन �दने कौसी खेती ता�लम �म�त 

२०७४/१०/२७ देिख २०७५/१०/२९ गते स�म ग�रएको �थयो र सो ता�लमलाई 

�भावकार� वनाउन कौसी खेती त�रका �दश�न काय��म (demonstration) कपरुधारा म�हला 

समूहक� उपा�य� �ी सा�व�ी पि�डतको घरमा कौसी खेतीको डेमो स�प� ग�रएको �थयो । 

उ� काय��ममा चा�लस जना म�हला सहभागी र दस जना प�ुष गर� ज�मा पचास जनाको 

सहभागीको रहेको �थयो । �दश�नी गन� घरमा तप�सलका �बउह� लगाइएको �थयो । रायो 

साग, च�सरु साग, स�प साग, चाइ�नज साग, पाल�ु साग, मेथी, ध�नया, लसनु, �याज, ब�दा, 

भा�टा, अकवरे खसुा�नी, टमाटर, मूला, गाँजर, चेर� र स�ुतला आ�द । अत यस काय��मवाट 

सहभागीह� अ�य�तै खशुी देिखए र यो �वषय अ�य�तै समय सापेि�क रहेको र यसको �योग 

आफै गन� भ�दै ��येक सहभागीले एक एक �ो �याग �लएका �थए र आगामी �दनमा शहर� 

�े�मा यसलाई अ�भयानको �पमा अगाडी बढाउनको ला�ग माग प�न गनु� भयको �थयो।�य�तै 

ऐरावत नयाँ बि�त म�हला समूह हाि�वन ल�लतपरु�ारा समूहमा भएका २० जनालाई ता�लम 

माफ� त कौसी खेती स�व�धी जनचेतना �व�तार गन� काय��म ग�रयो । 

उपलि�ध  

ब�दो जनसं�याको कारणले दै�नक घरायसी फोहोर ब�दै गइरहेको हुँदा घरमा नै कु�हन े

व�तवुाट जै�वक मल वनाई कौसी खेतीमा �योग ग�र �व�छ तरकार� फलाउन स�कने देिखनकुो 

साथै सफा, ह�रयाल� शहर बनाई �व�थ वातावरण बनाउन यस कौसी खेतीको मह�वपूण� 

योगदान देिख�छ । 

3) जलवाय ुअनकुु�लत गाउँ काय��म 

आ. व. २०७२/७३ देिख ०७५/०७६ स�म �वभागले �नर�तर �पमा जलवाय ुअनकुु�लत 

गाँउ काय��म स�ालन गद� आईरहेको छ । यो काय��म जलवाय ुअनकुु�लत गाँउ काय��म 

काया��वयन काय��व�ध, २०७३ लाई आव�यकता अनसुार �तरोउ�ती ग�र स�ालन ग�रदै 

आएको हो ।यस काय��मले पाँच वटा �वषशे �े�ह� प�हचान ग�र तत ् तत ् �े�ह�मा 

�व�भ� �क�समका ��याकलापह� स�ालन गद� आएको छ । यसै �ममा आ. व. 

२०७५/७६ मा जलवाय ुअनकुु�लत गाउँ स�ालन भएका �थानह� यस �कार रहेका छन ्। 

ता�लका: जलवाय ुअनकुु�लत गाउँ स�ालन भएका �थानह� 

�स.न. नगरपा�लकाको नाम, ठेगाना 
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�स.न. नगरपा�लकाको नाम, ठेगाना 

१. भरतपरु महानगरपा�लका, िचतवन 

२. गौराधन नगरपा�लका, झापा 

३. दमक नगरपा�लका, झापा 

४. धनकुटा नगरपा�लका, धनकुटा 

5. बराह�े� नगरपा�लका, सनुसर� 

6. सोलदुधुख�ड नगरपा�लका, सोलखु�ुब ु

7. �स��चरण नगरपा�लका, ओखलढुगा 

8. पाँचखाल नगरपा�लका, का�पेला�ोक 

9. नमोब�ु नगरपा�लका, का�पेला�ोक 

10. माद� नगरपा�लका, िचतवन 

11. रा�� नगरपा�लका, िचतवन 

12. वाणगङगा नगरपा�लका, क�पलव�त ु

13. रेस�ुा नगरपा�लका, गिु�म 

14. राईनास नगरपा�लका, लमजङु 

15. छायानाथ रारा नगरपा�लका, मगु ु

16. �वग��वार� नगरपा�लका, �यठुान 

17. नलगाड नगरपा�लका, जाजरकोट 

18. भेर�मा�लका, जाजरकोट  

19. नारायन नगरपा�लका, दैलेख 

20. साफेबगर नगरपा�लका, अछाम 

21. ��बेनी नगरपा�लका, बाजरुा 

22. �तला�ठकोईला�ड गाउँपा�लका, स�र� 

23. काडादे�व गाउँपा�लका, रामेछाप 

24. तामाकोसी गाउँपा�लका, दोलखा 

25. शभुका�लका गाउँपा�लका, रसवुा 

26. तारेके�र गाउँपा�लका ,नवुाकोट 

27. बागमती गाउँपा�लका, ल�लतपरु 

28. बागमती गाउँपा�लका, मकवानपरु 
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�स.न. नगरपा�लकाको नाम, ठेगाना 

29. छ�देव गाउँपा�लका, अघा�खािच 

30. छ�कोट गाउँपा�लका, गिु�म 

31. अजु�नचौपार� गाउँपा�लका, �याङजा 

32. देवघाट गाउँपा�लका, तनह ु

33. स�हद लखन गाउँपा�लका, गोखा� 

34. माद� गाउँपा�लका, का�क� 

35. जलजला गाउँपा�लका, पव�त 

36. ��वे�न गाउँपा�लका, �कुम 

37. माद� गाउँपा�लका, रो�पा 

38. दमा� गाउँपा�लका, स�यान 

39. �यास गाउँपा�लका, दाच ु�ला 

40. भागे�र गाउँपा�लका, डडे�धरुा 

41. थाहा नगरपा�लका, मकवानपरु 

 

4) �थानीय अनकुुलन काय�योजना (LAPA) �नमा�ण 

मानव जगत प�ृवीको उ�कृट रचना हो । य��प मानवज�य ��याकलाह� ज�तै ब�दो 

औ�ो�गकरण, वन �वनाश, अ�यवि�थत पशपुालन, फोहरमैला आ�दले नै ह�रतगहृ �यास 

उ�स�नमा व�ृ� भई नेपालमा प�न जलवाय ु प�रवत�नको ��तकुल �भाव पन� थालेको �व�भ� 

अ�ययनह�ले देखाएको छ । नेपालमा जलवाय ुप�रवत�नको असरको कारण कृ�ष तथा खा� 

सरु�ा वन तथा जै�वक �व�वधता, जल�ोत तथा उजा�, मानव �वा��य, जलवाय ुज�य �कोप 

तथा बसोबास तथा भौ�तक पूवा�धारका �े�मा असर पारेको त�य नेपाल सरकार रा��य 

अनकुुलन काय��म, २०६७ ले प�न औ�याएको छ । 

जलवाय ु प�रवत�नको असर तथा जलवायजु�य �वपदबाट �वप� म�हला तथा बालबा�लका 

व�ृव�ृा तथा फरक �मता भएका समदुायह� बढ� �भा�वत हनु े �व�भ� अ�ययनह�ले 

देखाएको छ । बाढ�, खडेर�, स�ुखा, अ�नय�मत तथा अ�नयि��त वषा�, रोग�कराको आगमन, 

आगलागी, आधँीहरु�, अ�सना आ�द जलवायजु�य �कोपको कारण समदुायले कृ�ष �े�मा 

��य� �पमा असर परेको महससु गरेको पाइएको छ । यसै स�दभ�मा �थानीय अनकुुलन 

काय�योजनाको रा��य संरचना तथा �थानीय �वपद �यव�थापन योजनाले प�न जलवायजु�य 
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�कोप तथा �वप�ह�वाट परेको वा पन� स�ने ��तकूल �भावबाट �थानीय �तरमा अनकुुलन 

�मता व�ृ� गन� �थानीय अनकुुलन तथा �वपद �यव�थापन योजना तयार गर� काया��वयन 

गन�का ला�ग �वषशे जोड �दएको छ । यसै स�दभ�मा आ.व. २०७५/७६ को वा�ष�क 

काय��म अ�तग�त �थानीय अनकुुलन काय�योजना (LAPA) �नमा�ण गन� कुल ७ पा�लका 

रहेको भएता प�न देहायका तीन नगरपा�लकाह��ारा यस काय�योजना �नमा�ण ग�रएको �थयो 

। 

१. जलवाय ुप�रवत�न �थानीय अनकुुलन योजना, वेदकोट नगरपा�लका, क�चनपरु 

२. जलवाय ुप�रवत�न �थानीय अनकुुलन काय�योजना, कृ�णनगर नगरपा�लका, क�चनपरु 

३. �थानीय �वप� जोिखम �यव�थापन तथा जलवाय ुप�रवत�न अनकुुलन काय�योजना, 

ल�क� चहुा  नगरपा�लका, कैलाल� । 

2.8.५ .वातावरणीय प�र�ण तथा अनगुमन शाखा 

शाखाको प�रचयः  

यो शाखा वातावरण �वभागका ५ शाखाम�येको एक शाखा हो । वातावरणीय प�र�ण तथा 

अनगुमन शाखा �वशेष गर� वातावरणीय �भाव मू�यांकन  )EIA ( ग�रएका �वकास �नमा�ण 

आयोजनाको अनगुमन ,मू�यांकन तथा जनगनुासाह�को �यव�थापनसँग स�बि�धत छ । 

एक जना वै�ा�नक अ�धकृत (रा.प. ��तीय) स�हत ६ जना वातावरण �नर��क (रा.प. ततृीय), 

१ जना िजयोलोिज�ट र दईु जना इि�ज�नयर (रा.प. ततृीय) गर� यस �वभागको कुल जनशि� 

१० जना रहेको छ । 

वातावरणीय �भाव मू�यांकन ग�रएका �वकासका आयोजनाह�को �नमा�णका दौरान अनगुमन 

तथा मू�यांकन गन�, �नमा�ण स�प� भैसकेर आयोजना चाल ुभएको दईु वष�प�छ वातावरणीय 

पर��ण (Environmental Auditing) गन�, अनगुमन तथा पर��णका �ममा भे�टएका त�यह� 

समेटर ��तवेदन तयार पा�र स�बि�धत �नकायमा पेश गन�, �े� �नधा�रण (Scoping), काय�सूची 

(ToR) तथा वातावरणीय �भाव मू�यांकन (EIA) ��तवेदनमा रायसझुाव �दने लगायतका 

काय�ह� यस शाखाले गद� आइरहेको छ । �यसै गर� समय समयमा वातावरणीय �भाव 

मू�यांकन सँग स�बि�धत �थानीय �तरबाट आएका उजरु� तथा गनुासाह� उपर �थलगत 

अ�ययन गर� उिचत सनुवुाई गन� लगायतका काय�ह� प�न यस �वभागले गद� आइरहेको छ । 
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काय��मको �ग�त �ववरण 

1) वातावरणीय प�र�ण (EIA Audit) गन� 

वातावरणीय �भाव म�ुयांकन ��तवेदन �वीकृत गराई आयोजना संचालन भएको दइु वष�प�छ 

वातावरणीय प�र�ण गनु�पन� काननुी �ावधान रहेको छ । �वशेष ग�र वातावरणीय �भाव 

म�ुयांकन ��तवेदनमा उ�लेख ग�रएको वातावरण �यव�थापन योजना (Environment 

Management Plan) अनसुार वातावरणीय मा�मलाह�को �यव�थापन भैराखेका छन ्वा छैनन ्

भ�े बारेमा जानकार� �लनको ला�ग वातावरणीय प�र�ण काय� स�प� ग�र�छ । वातावरणीय 

प�र�ण गन� अि�तयार� वन तथा वातावरण म��ालयले यसै �वभागलाई �दएको हनुाले आ.व. 

२०७५/७६ मा �वभागले ५ वटा आयोजनाह�को वातावरणीय प�र�ण स�प� गरेको �थयो 

। ता�लका नं. १ ले सो वातावरणीय प�र�णको �व�ततृ �ववरण ��ततु गरेको छ । 

ता�लका: वातावरणीय प�र�ण ग�रएका आयोजनाह� 

काय��म अव�ध �थान कै�फयत 

प�हलो 

चौमा�सक  
 सयु� नेपाल �ा  .�ल  

 EIA ��तवेदनमा लेिखएका �ाय: 

उपायह� पालना भएको 

ते�ो चौमा�सक   �क�ट मेडीकल कलेज 

 EIA ��तवेदनमा लेिखएका 

उपायह� पालना नभएकोले 

कारबाह�का ला�ग �सफा�रस 

ग�रएको 

ते�ो चौमा�सक  

 साद� खोला हाइ�ो पावर आयोजना  

 

 साद� खोला Transmission line 

 

 सखुानी �मतृी पाक�   

 EIA �ितवेदनमा लेिखएका �ाय: 

उपायह� पालना भएको 

 EIA �ितवेदनमा लेिखएका �ाय: 

उपायह� पालना भएको 

 EIA �ितवेदनमा लेिखएका �ाय: सबै 

उपायह� पालना भएको। फोहर 

�व�थापन उिचत त�रकाबाट गनु� पन� 

सुझाव   
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काय��मका ति�वरह�: 

  
�क�ट मे�डकल कलेज 

 

 

 

सखुानी �मतृी पाक�  
 

2) वातावरणीय �भाव मू�याकंन भएका आयोजनाह�को अनगुमन एवं अ�तर��या (वातावरण 

संर�ण /सरसफाइ काय�� म) 

वातावरणीय पर��ण तथा अनगुमन शाखाले �व�भ� ११७ वटा वातावरणीय �भाव म�ुयांकन 

तथा �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण �वीकृत भएका भएका आयोजनाह�को (�नमा�ण तथा 

संचालनका �ममा) अनगुमन ग�र सझुाव तथा चेतावनी स�बि�धत आयोजनालाई पठाएको 

�थयो । 

ता�लका: वातावरण �वभाग�ारा अनगुमन ग�रएका वातावरणीय �भाव म�ुया�न तथा �ारि�भक 

वातावरणीय प�र�ण भएका आयोजनाह� 

� .स.  आयोजनाको नाम ठेगाना  
वातावरणीय 

अ�ययनको �कार 

आयोजना

को �कार 
�वभागको कदम 
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� .स.  आयोजनाको नाम ठेगाना  
वातावरणीय 

अ�ययनको �कार 

आयोजना

को �कार 
�वभागको कदम 

१ �व ए�ड �व अ�पताल �ा .�ल  काठमाड� EIA अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

२ 
गणेशमान �सह मेमो�रयल 

अ�पताल  
ल�लतपूर IEE अ�पताल 

कारबा�हको रकम 

ज�मा भएको ि�थ�त 

३ भेनस अ�पताल काठमाड�  IEE अ�पताल 
बयान �लइएको थप 

समय 

४ भेनस अ�पताल काठमाड�  IEE अ�पताल 
बयान �लइएको थप 

समय 

५ अ�पूण� �यूरो अ�पताल काठमाड�  IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

६ �ा�स अ�पताल काठमाड�  IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

७ �ा�डी अ�पताल काठमाड�  EIA अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

८ 
इशान बाल तथा म�हला 

अ�पताल 
काठमाड�  IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

९ िचराय ुहि�पटल काठमाड�  IEE अ�पताल 
बयान �लइएको-सझुाव 

�दइएको 

१० �ल�ुस अ�पताल काठमाड�  IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

११ �व .पी .�म�ृत अ�पताल  
वस�ुधारा 

काठमाड�  
IEE अ�पताल   

१२ ��न �सट� अ�पताल  काठमाड�  IEE अ�पताल बयान �लइएको 

१३ 
�वनायक अ�पताल तथा 

�स�ुत गहृ  
काठमाड� IEE अ�पताल बयान �लइएको 

१४ श�हद मेमो�रयल अ�पताल  
कलंक� 

काठमाड�  
IEE अ�पताल बयान �लइएको 

१५ एभरे� अ�पताल  
बाने�र 

काठमाड� 
IEE अ�पताल बयान �लइएको 

१६ 
हेि�पङ हे�डस सामदुा�यक 

अ�पताल  

चाव�हल 

काठमाड� 
IEE अ�पताल बयान �लइएको 

१७ मे�डकेयर अ�पताल  
चाव�हल 

काठमाड� 
IEE अ�पताल बयान �लइएको 

१८ नोवेल हि�पटल �ा �ल  
�सनामंगल 

काठमाड�  
 IEE अ�पताल बयान �लइएको 

१९ ओम अ�पताल  
चाव�हल 

काठमाड� 
EIA अ�पताल बयान �लइएको 
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� .स.  आयोजनाको नाम ठेगाना  
वातावरणीय 

अ�ययनको �कार 

आयोजना

को �कार 
�वभागको कदम 

२० आयवु�द िच�क�सालय  काठमाड�   अ�पताल   

२१ काठमा�ड ुमोडेल अ�पताल  काठमाड� IEE अ�पताल   

२२ 
श�ुराज मेमो�रयल तथा 

स�वा रोग अ�पताल  
काठमाड� IEE अ�पताल   

२३ नेपाल आखँा अ�पताल  काठमाड� IEE अ�पताल   

२४ 
मनमोहन मेमो�रयल 

सामदुा�यक अ�पताल  
काठमाड� IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

२५ 
न�भ�क इ�टरनेशनल 

अ�पताल  
काठमाड�   अ�पताल   

२६ काठमाड� �याल� अ�पताल  काठमाड�  IEE अ�पताल   

२७ 
काठमा�डौ म�डकल कलेज 

तथा िश�ण अ�पताल 
काठमाड�  EIA अ�पताल 

कारबा�हको रकम 

ज�मा भएको ि�थ�त  

२८ 
मनमोहन मेमो�रयल 

अ�पताल  
काठमाड�   IEE अ�पताल   

२९ 
श�हद गंगालाल रा��य �दय 

रोग 
काठमाड�    अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

३१ 
स�ुमा कोइराला मेमो�रयल 

अ�पताल  
काठमाड�   अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

३२ नेपाल मे�डकल कलेज  काठमाड� EIA अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

३३ अथ�पे�डक अ�पताल  काठमाड�  IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

३४ काि�तपरु अ�पताल �ा �ल  काठमाड�  IEE अ�पताल बयान �लइएको 

३५ समेु� अ�पताल  काठमाड� IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

३६ �वरे�� सै�नक अ�पताल  काठमाड� threshold अ�पताल   

३७ नेपाल �हर� अ�पताल  काठमाड�  IEE अ�पताल   

३८ परोपकार �सतुी अ�पताल काठमाड� threshold अ�पताल   

३९ �नदान अ�पताल ल�लतपरु IEE अ�पताल   

४० नेपाल �या�सर अ�पताल ल�लतपरु IEE अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

४१ मान�सक अ�पताल ल�लतपरु threshold अ�पताल बयान �लइएको 

४२ काि�त बाल अ�पताल काठमाड� threshold अ�पताल   

४३ �� �व िश�ण अ�पताल काठमाड� EIA अ�पताल   

४४ �स�� पो�लि�ल�नक काठमाड� threshold अ�पताल बयान �लइएको 
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� .स.  आयोजनाको नाम ठेगाना  
वातावरणीय 

अ�ययनको �कार 

आयोजना

को �कार 
�वभागको कदम 

४५ �ा�डी �सट� हि�पटल काठमाड� threshold अ�पताल सझुाव पेस ग�रएको  

४६ �टार हि�पटल ल�लतपरु IEE उ�ोग बयान �लइएको 

४७ सूय� नेपाल �ा .ल�.   बारा EIA उ�ोग   

४८ 

रा�ी तथा सहायक 

खोलाह�मा नद�ज�य पदाथ� 

उ�ख�  

दाङ  EIA उ�ोग   

४९ Golden hospital Biratnagar IEE अ�पताल   

५० Sanjivani hospital Biratnagar threshold अ�पताल 
कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

५१ Surakshya hospital Biratnagar IEE अ�पताल 
कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

५२ AIMS hospital Biratnagar threshold अ�पताल 
कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

५३ Saptakoshi hospital Biratnagar IEE अ�पताल   

५४ Neuro hospital Biratnagar IEE अ�पताल   

५५ 
Pashupati khadya tel 

udhyog 
Sunsari IEE in process उ�ोग 

कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

५६ Binayak Oxygen udhyog Sunsari Threshold उ�ोग सझुाव पेस ग�रएको  

५७ Swadeshi sabun udhyog Sunsari 
Below IEE 

threshold 
उ�ोग 

कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

५८ Subhashree cement udhyog 
Arghakha

nchi 
IEE उ�ोग सझुाव पेस ग�रएको  

५९ Singati HP Dolakha EIA जल�व�तु सझुाव पेस ग�रएको  

६० Suri HP Dolakha EIA जल�व�तु सझुाव पेस ग�रएको  

६१ Universal HP Dolakha EIA जल�व�तु सझुाव पेस ग�रएको  

६२ Kalinchowk cable car Dolakha EIA पय�टन सझुाव पेस ग�रएको  

६३ 
Shankarmochan Sand 

Refinery 
Dhanusha IEE/complaint उ�ोग   

६४ Hama Steels Dhanusha IEE उ�ोग सझुाव पेस ग�रएको  

६५ RC lead Battery Dhanusha IEE उ�ोग सझुाव पेस ग�रएको  

६६ Jagadamba Steels Bara IEE उ�ोग 
बयानको ला�ग 

बोलाइएको 

६७ Pashupati Ply  Dhanusha IEE उ�ोग   
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� .स.  आयोजनाको नाम ठेगाना  
वातावरणीय 

अ�ययनको �कार 

आयोजना

को �कार 
�वभागको कदम 

६८ Bijayapur 1 HP Kaski IEE जल�व�तु सझुाव पेस ग�रएको  

६९ Sardi khola HP Kaski EIA जल�व�तु सझुाव पेस ग�रएको  

७० 
Sardi Khola Transmission 

line 
Kaski EIA 

�सारण 

लाइन 
सझुाव पेस ग�रएको  

७१ Mardi khola HP Kaski EIA जल�व�तु सझुाव पेस ग�रएको  

७२ 
Chandragiri Hills private 

limited 

Kathmand

u 
EIA पय�टन 

कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

७३ B&C Medical College Jhapa EIA अ�पताल   

७४ 
Manmohan Memorial 

Community Hospital 
Jhapa IEE अ�पताल   

७५ 
Purnatunga Birta City 

Hospital 
Jhapa IEE अ�पताल   

७६ Surya Nepal Pvt Ltd. Bara EIA उ�ोग   

७७ 
Quality Grit and Crusher 

Industry P. Ltd. 
Tanahun IEE उ�ोग   

७८ Avanish Distillery Tanahun IEE उ�ोग   

७९ 
Khanal Gitti Baluwa 

Udhyog  
Tanahun IEE उ�ोग   

८० Surya Blenders Tanahun IEE उ�ोग 
कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

८१ Makalu Distillery Tanahun Not assessed उ�ोग 
कारबाह�को ला�ग 

�सफा�रस ग�रएको 

८२ 
Karyasiddhibinayak 

Nirman Samagri 
Kaski Not assessed उ�ोग   

८३ 
��ोग ए��गेट ए�ड �लक 

उ�ोग 
Kaski Not assessed उ�ोग   

८४ 
�छ�के�र� रोडाढु�ा उ�ोग 

�ा .�ल.  
Kaski Not assessed उ�ोग   

८५ के.�व.िज. �सर �ा.�ल. Dang IEE उ�ोग बयान �लइएको- 

८६ योगी �दश� �सर �ा .�ल.  Dang IEE उ�ोग बयान �लइएको- 

८७ 
बबई न�द �याँठे दोभान 

न�दज�य पदाथ� उ�खनन 
Dang IEE उ�ोग   

८८ �वग��ार� �सर �ा .�ल.  Dang IEE उ�ोग बयान �लइएको- 

८९ 
दागं गढुवा न�दज�य पदाथ� 

उ�खनन 
Dang )उजरु�(  उ�ोग 

स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 
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� .स.  आयोजनाको नाम ठेगाना  
वातावरणीय 

अ�ययनको �कार 

आयोजना

को �कार 
�वभागको कदम 

९० Nepal Distillery  
Kathmand

u 
)उजरु�(  उ�ोग   

९१ 
Nepal Medical College 

(642 beds) 

Kathmand

u 
EIA अ�पताल   

९२ 
Kantipur Hospital P. Ltd. 

(50 beds) 

 

Kathmand

u 

IEE अ�पताल   

९३ 
Medicare Hospital & 

Research Center (100 beds) 
Chabahil 

IEE not 

approved 
अ�पताल   

९४ Aruna Distilleries  
Nawalpar

asi 
IEE उ�ोग   

९५ बा�छेबडूुवा �सर उ�खनन Pokhara )उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

९६ Chilime HP Rasuwa Threshold जल�व�तु   

९७ Syafrubesi-Hakubesi Road Rasuwa EIA सडक   

९८ 
Galchi-Betrawati-

Syafrubesi Road 
Rasuwa IEE सडक   

९९ Upper Syanjen  Rasuwa EIA जल�व�तु   

१०० Lower Syanjen Rasuwa EIA जल�व�तु   

१०१ Rasuwagadhi  Rasuwa EIA जल�व�तु   

१०२ Mailung transmission line Rasuwa EIA 
�सारण 

लाइन 
  

१०३ Sarbottam Cements 
Nawalpar

asi 
)उजरु�(  उ�ोग 

स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको  )उजरु�(  

१०४ Lumbini Sugar Industry 
Nawalpar

asi 
Threshold उ�ोग   

१०५ Evergreen Hospital 
Nawalpar

asi 
IEE अ�पताल IEE को �कृयामा 

१०६ Prithvi Chandra Hospital 
Nawalpar

asi 
Threshold अ�पताल 

�व.सं १९६५ मा 

�थापना भएको 

१०७ CG Cements 
Nawalpar

asi 
IEE उ�ोग   

१०८ 
Bir Hanuman Brick 

Industry 

 

Sindhupal

chowk 

)उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

१०९ 

Palanchowk Bhagwati 

Fixed Chimney Brick 

Industry 

 

Sindhupal

chowk 

)उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

११० 
Subarneshwori Brick 

Industry 

 

Sindhupal

chowk 

)उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 
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� .स.  आयोजनाको नाम ठेगाना  
वातावरणीय 

अ�ययनको �कार 

आयोजना

को �कार 
�वभागको कदम 

१११ 
Jay Bhimsen Brick 

Industry 

 

Sindhupal

chowk 

)उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

११२ 
Palanchowk Bhagwati 

Brick Industry 

 

Sindhupal

chowk 

)उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

११३ Upakar Brick Industry 

 

Sindhupal

chowk 

)उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

११४ Nabadurga Brick Industry 

 

Sindhupal

chowk 

)उजरु�(  उ�ोग 
स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

११५ 
High Himalayan 

Multipurpose Ply Industry 

Sindhupal

chowk 
)उजरु�(  उ�ोग 

स�बि�धत �नकायमा 

पेश ग�रएको 

११६ Khimti I HP 
Ramechha

p 
threshold जल�व�तु   

११७ Khimti II HP 
Ramechha

p 
IEE जल�व�तु   

 

काय��मका त�वीरह�: 

 

 

�वजयपरु खोला हाइ�ोपावर सब��म �समे�ट उ�ोग 
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शभु �ी अ�नी �समे�टको चनुढु�ा खानी प�ृवीच�� अ�पताल �ा. �ल. 
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शभु �ी अ�नी �समे�ट उ�ोग च��ा�गर� �रसोट�को भवनह� 

 

2.9 आ.व. २०७५/७६ मा बे�ज ुफछ�यौट तथा राज�व संकलनको ि�थ�त 

यस �वभागको आ.व. २०७५/७६ मा बे�ज ु फछ�यौट को ि�थती तलको ता�लकामा 

देखाइएको छ । 

ता�लका: आ.व. २०७५/७६ को बे�ज ुफछ�यौटको ि�थ�त 

�. सं.  ज�मा बे�ज ुहजारमा  बे�ज ुफछ�ट हजारमा ��तशत  

१  २३६६  ६८५  28.95  

 

राज�व संकलन यस �वभागको �कृती नभएताप�न यस �वभागले गरेका अनगुमन तथा 

�न�र�णबाट कारबाह�मा परेका उ�ोग ��त�ान तथा �वकास आयोजनाह�ले दािखला गरेको 

ज�रवाना रकम यस �वभागबाट संक�लत राज�को �ोत हो । आ.व. २०७५/७६ मा यस 

�वभागले कुल ४ लाख राज� संकलन गरेको छ । 
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भाग-३ सम�या, चनुौतीह� र समाधान 

३ .१ काय� स�पादनमा आइपरेका सम�या, क�ठनाइ एवं चनुौतीह� 

 वा�ष�क काय��म संसोधनमा �ढलाई तथा �वभागमा महा�नद�शक पद धेरै समय �र� 

हनुे तथा पटक पटक फे�रई रहनाले कामकाजमा क�ठनाई भएक । 

 �थानीय �तरमा �वभाग मातहतका संगठन नभएको हुँदा अ�य �नकायसँग सम�वय गर� 

काय��म संचालन गन� क�ठन भएको । 

 शाखाह�मा �वगत लामो समयदेिख �र� रहेको दरब�द� पू�त� हनु नसकेको हुँदा 

कामकाज गन� क�ठनाई भएको । 

 �वभागका ला�ग �व�भ� काय��मह� नयाँ �क�समका भएको तथा �वभागमा �ा�व�धक 

पद (वातावरण �न�र�क, ईि�ज�नयर) को पद �र� रहेको कारण �व�भ� काय��म 

ल�य अन�ुप स�ालन गन� क�ठनाई भएको । 

 वातावरण �न�र�क पदको विृ� �वकासको भ� या� नभएकोले काय� गन� उ��रेणामा 

असर गरेको । 

 वातावरणीय �भाव मू�यांकन ��तवेदनह� समयमै �वभागमा �ा� नहुँदा वातावरणीय 

पर��ण तथा �भाव मू�या�न/अनगुमन गन� कठ�नाई रहेको ।, 

 भौगो�लक अवि�थ�त तथा आयोजनाका पहुँच माग�ह�को खराब अव�थाका कारण कुनै 

कुनै आयोजनामा अनगुमन तथा वातावरणीय पर��ण गन� क�ठनाई हनुे गरेको । 

 वातावरणीय अनगुमन तथा पर��णको ला�ग �प�ट �नद� िशका नभएको । 

 जनशि�को �मता अ�भव�ृ� नभएका कारण वातावरणीय पर��ण (EIA Audit) गन�मा 

क�ठनाई हनुे गरेको । 

 �च�लत आ�थ�क ऐन तथा �नयमावल�को कारण �वत�� �व�ह�को सहयोग �लन ुपन� 

काय�ह� स�पादन गन� क�ठनाई हनुे गरेको । 

 

३ .२ सम�या समाधानका ला�ग ग�रएका पहलह� 

 शाखामा �र� रहेका �थानह�मा रोल बमोिजम अ�य शाखाका कम�चार�ह�लाई तोक� 

काय��म गन� पहल ग�रएको । 

 क�तपय बोलप�ह� �थम पटकमा नपरेकोले दो�ोपटक आवहान गर� काय��म गन� 

पहल ग�रएको । 
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 वातावरणीय �भाव म�ुयाकंन शाखाका �मखु लाई वातावरणीय अ�ययन तथा त�या� 

शाखाको िज�मेवार� थप ग�रएको । 

 वा.�.म ु.��तवेदनह�को वै�ा�नक �यव�थापनको ला�ग म��ालयलाई राय सझुाव �दने 

ग�रएको ।  

 �मता अ�भव�ृ�को ला�ग म��ालय तथा �वभागमा समय-समयमा पहल तथा आ�ह 

ग�रएको । 
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�.सं. नाम पद काय�रत अव�ध कै�फयत 

   देिख स�म  

१ �ी रमेश �था�पत �न.महा�नद�शक २०६९/१०/२६ २०७०/०१/०३  

२ 
डा. यवुक�वज 

िज.सी. 
महा�नद�शक २०७०/०१/०४ २०७१/०१/१४  

३ 
डा. सरुोज 

पोखरेल 
महा�नद�शक २०७१/०२/१६ २०७२/०४/२६  

४ 
�ी जगद�श भ� 

�े� 
महा�नद�शक २०७२/०४/२७ २०७२/११/२७  

५ 
�ी गणेश कुमार 

�े� 
महा�नद�शक २०७३/०१/१५ २०७३/०७/०९  

६ 
�ी दगुा� �साद 

दवाडी 
महा�नद�शक २०७३/०९/०६  2075/04/30  

७ 
�ी झलकराम 

अ�धकार� 
महा�नद�शक 2075/4/28 2075/11/30  

८ 
�ी नारायणँ 

�साद सापकोटा 
महा�नद�शक 2075/12/18 2076/04/12  

९ आभा �े� कण� महा�नद�शक 2076/04/17 हालस�म  

 

 


