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   नेऩार सयकाय 
वन तथा वातावयण भन्त्रारम 

वातावयण ङ्जवबाग 

फवयभहर, काठभाडौं 
 

सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्फन्त्धी ङ्झनमभावरी, २०६५ को ङ्झनमभ ३ 
फभोङ्ञजभ आ.व. २०७9/८० को  दोस्रो रैभाङ्झसक (काङ्झतिक देखी ऩौष भसान्त्त सम्भ) को साविजङ्झनक गङ्चयएको 

ङ्जववयण 

१. ङ्जवबागको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत ्

नेऩारको अन्त्तङ्चयभ सॊङ्जवधान, २०६३ को धाया १६ द्धाया प्रदत्त व्मङ्ञिको स्वच्छ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने हकको 
सङ्टङ्झनङ्ञितताको राङ्झग एवॊ वातावयण सॊयऺण ऐन , ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञिका एवॊ भाऩदण्डहरुको प्रबावकायी कामािन्त्वमन 
गनि सभेत भन्त्रारम अन्त्तगित कामािन्त्वमनस्तयभा एक सिि ङ्झनकामको आवश्मकता यहेको कङ्ट याराई आत्भसात 
गदै नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को ङ्झभङ्झत २०६९ /०४/१२ को ङ्झनणिमानङ्टसाय वातावयण ङ्जवबागको स्थाऩना बएको 
हो । औऩचाङ्चयक रुऩभा ङ्झभङ्झत २०६९ /१२/०१ फाट काभ्रऩेरान्त्चोक ङ्ञजल्राको ऩनौङ्झतङ्ञस्थत सूचना प्रङ्जवङ्झध 
ऩाकि फाट कामि प्रायम्ब गयेको ङ्जवबागरे ङ्झभङ्झत २०७० /०७/११ फाट कङ्ट ऩण्डोर , रङ्झरतऩङ्टयफाट कामि गदै आएको भा 
ङ्झभङ्झत २०७५ सार पाल्गङ्टनफाट फवयभहर, वन ऩङ्चयसयङ्झबर यहेको छ ।  

२. ङ्जवबागको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय  ्

ङ्जवबागको स्वीकृत साॊगठङ्झनक सॊयचना अनङ्टरुऩ कामि ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभको यहेको छ  ्

 भन्त्रारमफाट सम्ऩादन हङ्टने नीङ्झत तथा कानूनको तजङ्टिभा गदाि आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक सहमोग प्रदान गने। 

 नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्डहरुको कामािन्त्वमनको राङ्झग मोजना एवॊ कामिक्रभ तजङ्टि, कामािन्त्वमन तथा 
अनङ्टगभन एवॊ भूल्माॊकन कामि गने । 

 कानूनद्राया ङ्झनङ्छदिष्ट अङ्झधकायको कामािन्त्वमन रगामत कानून उरङ्घन गनेराई दण्ड एवॊ जङ्चयवाना गयाउन 
ऩहर कदभ चाल्ने । 

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रङ्झतवेदनहरुको कामािन्त्वमन सम्वन्त्धभा अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन एवॊ ऩयीऺण 

(auditing) सम्वन्त्धी कामि गने । 

 वातावयणीम गङ्टणस्तय ऩारना सम्वन्त्धी अनङ्टगभन । 

 वातावयणीम सचेतता एवॊ जनचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध कामिक्रभ कामािन्त्वमन । 

 वातावयणीम तथमाॊक एवॊ सूचना प्रणारीको ङ्जवकास एवॊ सूचना साभग्रीको ङ्जवतयण । 

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन अनङ्टकङ्ट रन, प्रबाव न्त्मङ्टङ्झनकयण, प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास, ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध तथा प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयण 
जस्ता भङ्टख्म कामिहरु । 



  2               

३. ङ्जवबागभा यहने कभिचायी सॊख्मा य कामिङ्जववयण् 

ङ्जवबागको वतिभान दयवन्त्दी तेङ्चयज 

भहाङ्झनदेिक   १ 

उऩभहाङ्झनदेिक  १ 

ङ्झनदेिक (प्र.–१ प्रा.–४)  ५ 

िाखा अङ्झधकृत  १ 

कानून अङ्झधकृत  १ 

रेखा अङ्झधकृत   १ 

या.ऩ.त.ृ प्राङ्जवङ्झधक  १२ 

कम््मङ्टटय अङ्झधकृत, या.ऩ.ततृीम १  

वातावयण ङ्झनयीऺक           १६ 

नामफ सङ्टब्फा  ४ 

ल्माफ टेङ्ञननङ्झसमन  १ 

रेखाऩार  १ 

ऩङ्टस्तकारम सहामक  १ 

कम््मङ्टटय अऩयेटय  ३  

जम्भा्-  ४९ 

सेवा कयायफाट 

ह.स.चा. ३   का.स. ४  
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ङ्जवबाग अन्त्तगित यहेका िाखाहरुको कामिङ्जववयण ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ ्

(क) प्रशासन तथा योजना शाखााः 

 ङ्जवबागका कभिचायीहरुको अङ्झबरेख अध्मावङ्झधक गने सम्फन्त्धी कामि गने , 

 कभिचायी दयवन्त्दी शृ्रजना गनिकोराङ्झग आवश्मक प्रायङ्ञम्बक कामि ऩ ङ्टया गयी भहाङ्झनदेिक सभऺ ऩेस गने, 

 कभिचायीको सरुवा, फढङ्टवा य ङ्जवबागीम कायवाहीका ङ्झनङ्झभत्त ऩेि गने,  

 ताङ्झरभ तथा छारवृङ्ञत्तभा भनोनमन सम्फन्त्धी कामि गने, 

 कभिचायीको हाङ्ञजयी ङ्जवदा सम्फन्त्धी कामि गने,   

 ङ्जवबागको बौङ्झतक साधनहरुको स्माहाय, सम्बाय, भभित तथा सॊयऺणको व्मवस्था ङ्झभराउन,े 

 आङ्झथिक प्रिासन एवॊ ङ्ञजन्त्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी कामिहरु गने, 

 ङ्जवबागको मोजना तथा कामिक्रभ तजङ्टिभा सम्फन्त्धी कामिहरु गने , स्वीकृत मोजना तथा कामिक्रभ कामािन्त्वमन 
गने , 

 ङ्जवबाग य अन्त्तगितका ङ्झनकामफाट बए गयेका मोजना तथा कामिक्रभको अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन गने 
गयाउने, 

 ङ्जवबागफाट सॊचारन गङ्चयने आमोजनाहरुको प्रस्ताव तमाय गने, 

 भातहतका कभिचायीको काभको सङ्टऩयीवेऺण गने य आवश्मकता अनङ्टसाय सल्राह, सङ्टझाव एवॊ ङ्झनदेिन ङ्छदन े। 

(ख) वातावयणीम अनङ्टगभन तथा  ऩयीऺण िाखा  ्

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन तथा मस सम्फन्त्धी प्रङ्झतवेदनको प्राङ्जवङ्झधक ऩऺभा अध्ममन एवॊ याम सङ्टझाव 
ङ्छदने । 

 स्वीकृत वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनहरुको कामािन्त्वमन स्थीङ्झत सम्फन्त्धी अनङ्टगभन गने, सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामराई अनङ्टगभन गनि प्रोत्साङ्जहत गने य त्मस्ता प्रङ्झतवेदन साविजङ्झनक गने । 

 वातावयणीम ऩङ्चयऺण गने गयाउन ेतथा त्मस्ता प्रङ्झतवेदन साविजङ्झनक गने । 

 वातावयणीम ऩङ्चयऺण एवॊ अनङ्टगभन कामिराई सयरीकृत गदै रग्न आवश्मक ङ्झनदेङ्ञिका ङ्छदग्दििन एवॊ ढाॉचा 
तमाय एवॊ अध्मावङ्झधक गयी प्रकािन गने । 

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी अध्ममन अनङ्टसन्त्धान कामि गने गयाउने । 
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 वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञिका, ङ्छदग्दििन एवॊ भाऩदण्डहरुको ङ्जवकास एवॊ अध्मावङ्झधक 
गयी कामािन्त्वमन गने गयाउन े। 

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी अध्ममन गने सॊघ सॊस्थाहरुराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउनका राङ्झग मस्ता 
सॊस्थाहरुराई अनङ्टभङ्झतऩर जायी गने कामि गने गयाउने । 

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्त्धभा प्रचायप्रसाय, जनचेतना अङ्झबफङृ्जद्ध एवॊ जनिङ्ञि ङ्जवकास कामिक्रभ 
सञ्चारन गने गयाउन े। 

 प्राकृङ्झतक श्रोतभा ऩने प्रबावहरुको मथेष्ट भूल्माङ्कन गने गयाउने एवॊ सो सम्फन्त्धभा प्राङ्जवङ्झधक याम उऩरव्ध 
गयाउने । 

 प्राकृङ्झतक सम्ऩदा एवॊ जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्त्धी आवश्मक कामि गने गयाउने । 

 वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन, अनङ्टगभन तथा ऩङ्चयऺण सम्फन्त्धभा अन्त्म कामिहरु गने गयाउने । 

 वातावयणीम ङ्झनङ्चयऺकहरु भापि त वा अन्त्म कामािरमहरुभा यहेका वातावयण सॊयऺण सम्फन्त्धी 
प्राङ्जवङ्झधकहरुराई अनङ्टगभन कामिभा ऩङ्चयचारन गने । 

(ग) वातावयणीम अध्ममन तथा तथमाॊक िाखा  ्

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्त्धी जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयणका कामिक्रभहरु ऩङ्जहचान गयी कामािन्त्वमन गने, गयाउने।  

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन बू –ऺमीकयण, भरुबङू्झभकयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताफाट हङ्टने ह्रासका कायण वातावयणभा 
ऩने नकायात्भक असय ÷प्रबावहरु ऩङ्जहचान गयी अनङ्टकङ्ट रन तथा न्त्मूङ्झनकयण गने कामिक्रभहरु तजङ्टिभा गने 
गयाउने तथा मस सम्फन्त्धभा अन्त्म सयोकायवाराहरु सभेतको सभन्त्वमभा कामिक्रभहरु सॊचारन गने ।  

 हङ्चयतगहृ ग्माॉसको उत्सजिन न्त्मून गने एवॊ अनङ्टकूरन सम्फन्त्धी आवश्मक प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास तथा 
हस्तान्त्तयण एवॊ प्राङ्जवङ्झधक तथा आङ्झथिक सहङ्टङ्झरमत प्रदान गने सम्फन्त्धी कामिहरु गने ।  

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनफाट हङ्टन सनने प्रबावको न्त्मूनीकयण एवॊ अनङ्टकूरन सम्फन्त्धी कामिहरुको ऩारना एवॊ 
प्रबावकाङ्चयता सम्फन्त्धी अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी आवश्कमतानङ्टसाय फाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
प्रकािन गने ।  

 स्वच्छ ङ्जवकास सॊमन्त्र सम्फन्त्धी प्रस्तावहरुको कामािन्त्वमनसॊग सम्फङ्ञन्त्धत अनङ्टगभन एवॊ भूल्माङ्कन गने ।  

 स्वच्छ ङ्जवकास सम्फन्त्धी प्रस्तावहरुको कामािन्त्वमनफाट गङ्चयवी ङ्झनवायण रगामत ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म 
हाॉङ्झसर गनि सहमोग ऩङ्टगे नऩङ्टगेको वायेभा ङ्ञस्थङ्झत प्रङ्झतवेदन तमाय गयी प्रकािन गने । 
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 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्त्धी भहासङ्ञन्त्ध एवॊ मस अन्त्तगितका प्रोटोकरभा उङ्ञल्रङ्ञखत प्रावधानहरु एवॊ ऩऺ 
याष्डहरुको सम्भेरनफाट ऩाङ्चयत ङ्झनणिमहरुका कामािन्त्वमनको राङ्झग तोङ्जकएका अन्त्म कामिहरु गने ।  

 प्रकोऩ न्त्मूङ्झनकयण सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा यणनीङ्झत तमाय गने ।  

 National Adaptation Program of Action भा उल्रेख बएका अनङ्टकङ्ट रन तथा न्त्मूनीकयणका 
काययक्रमहरु संचालन गने कायय सम्बन्धी कायय गने ।  

 प्राकृङ्झतक तथा भानव सङृ्ञजत प्रकोऩहरुफाट हङ्टने जोङ्ञखभफाट फच्न गनि सङ्जकने उऩामहरुवाये जन चेतना 
अङ्झबवृङ्जद्ध गने कामिक्रभ तजङ्टिभा गने ।  

(घ) वातावयणीम प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण तथा अनङ्टगभन िाखा् 

 वातावयण व्मवस्थाऩनको कामिसम्ऩादनभा आवश्मक ऩने औद्योङ्झगक ङ्झनष्कािनका नभूना सङ्करन ऩयीऺण 
सम्फन्त्धी आवश्मक कामि गने, गयाउने । 

 वातावयणीम भाऩदण्ड ङ्जवकासका राङ्झग अन्त्म भङ्टरङ्टकहरुभा अवरम्फन बइसकेका भाऩदण्डहरुराई देिङ्झबर 
रागू गनिका राङ्झग प्रायङ्ञम्बक अनङ्टसन्त्धान गनि सहमोग ऩङ्ट¥माउने । 

 वातावयणीम भाऩदण्ड ऩारना गयाउने कामिभा वातावयणीम ङ्झनङ्चयऺकहरुराई ऩङ्चयचारन गने , गयाउने 
सम्फन्त्धी आवश्मक कामि गने । 

 वातावयण ङ्झनयीऺकहरु भापि त स्थानीम ङ्झनकामहरुभा यहेका वातावयण सॊयऺण प्राङ्जवङ्झधकहरुराई भाऩदण्ड 
अनङ्टगभन तथा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण कामिभा ऩङ्चयचारन गने मोजना फनाउने तथा ऩङ्चयचारन गने ।  

 स्थानीम ङ्झनकामहरुका वातावयण सॊयऺण प्राङ्जवङ्झधकहरुराई आवश्मक ताङ्झरभको मोजना तमाय गयी ताङ्झरभ 
सॊचारन गनि गयाउन आवश्मक सहमोग ऩङ्ट¥माउने ।  

 वाङ्जषिक भाऩदण्ड ऩारना सम्फन्त्धी तथमाङ्कहरु सॊकरन गयी येकडि याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराउन सहमोग ऩङ्टमाउने 
। 

 सम्फङ्ञन्त्धत उद्योगहरुको सॊरग्नताभा भाऩदण्ड ऩारनाका राङ्झग िति तोनने तथा ऩारना सम्फन्त्धी सभमावङ्झध 
ङ्झनधाियण गनि सहमोग ऩङ्ट¥माउने तथा स्वीकृङ्झतका राङ्झग ऩेि गने । 

 उद्योगहरुराई सोझै वा स्थानीम ङ्झनकामहरु भापि त प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण प्रभाणऩर जायी गने गयाउने कामिभा 
सहमोग ऩङ्टमािोोउने । 
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 प्रदूषण ङ्झनमन्त्रणका प्रङ्जवङ्झध सम्फन्त्धी सूचनाहरु सॊकरन गयी उद्योगहरुराई सूचनाहरु उऩरब्ध गयाउने 
सम्फन्त्धी कामि गने । 

ङ) प्रमोगिारा िाखा  ्

 उद्योगहरुफाट हङ्टन ] Air Emission ङ्झनष्कािनको नाऩ जाॉच गने । 

 देिबङ्चयका प्रभङ्टख नङ्छद प्रणारीको प्रदूषणको अवस्था जाॉच गने । 

 उद्योगहरुफाट ङ्झनस्कने पोहोयऩानी (Effluent) को ऩङ्चयऺण गने । 

 उद्योगहरुफाट ङ्झनस्केको हाङ्झनकायक पोहोयजन्त्म ऩदाथिहरुको ऩङ्चयऺण गने य ऩङ्जहचान 
(Characterization) गने । 

 प्रमोगिाराहरुभा हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायको उऩकयणहरु सॊचारन एवॊ भभित सम्बाय गने । 

 प्रमोगिाराहरुभा गङ्टणस्तय व्मवस्थाऩन प्रणारी रागू गने, कामािन्त्वमन गने । 

 ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रमोगिाराहरुका उऩकयण एवॊ सॊमन्त्रहरुको नमाङ्झरबे्रिन गने गयाउने । 

 प्रमोगिाराहरुभा हङ्टन ेProficiency Testing Program भा बाग ङ्झरन े। 

 Soil, Water, Plant, Sediment, Air आङ्छद ऩङ्चयऺण एवॊ ङ्जवश्लषेण अनङ्टसन्त्धान गने । 

 अन्त्म वातावयणीम प्रमोगिाराहरुको भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गयी अनङ्टगभन गने । 
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४. ङ्जवबागफाट प्रदान गङ्चयने सेवा 
५. सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको िाखा, ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी 

ङ्जवबागफाट प्रदान गङ्चयने सेवा , सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको िाखा , ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी, सेवा प्राद्ऱ गनि राग्ने दस्तङ्टय 
य अवङ्झधको राङ्झग नागङ्चयक फडाऩरको व्मवस्था देहाम फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छ  ्

क्र.सॊ काभको ङ्जववयण आवश्मक कागजात काभ गने अवङ्झध सम्ऩकि  अङ्झधकायी दस्तङ्टय गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकायी 

1. वातावयणीम प्रदङ्टषण 
सम्फन्त्धी प्राद्ऱ उजङ्टयीहरुको 
आवश्मक 
छानङ्जवन/अनङ्टगभन गयी 
सूचना प्रवाह गने 

उजङ्टयी य सो सॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
अन्त्म सूचना तथा 
कागजातहरु 

3० ङ्छदन िाखा प्रभङ्टख प्रदङ्टषण 
ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनमभन 
िाखा 

नराग्न े उऩ-भहाङ्झनदेिक 

2. स्वीकृत वातावयणीम प्रबाव 
अध्ममन नबएका 
आमोजनाका सम्ब्नधभा 
प्राद्ऱ उजङ्टयीहरुको 
आवश्मक  आवश्मक 
छानङ्जवन/अनङ्टगभन गयी 
सूचना प्रवाह गने  

उजङ्टयी य सो सॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
अन्त्म सूचना तथा 
कागजातहरु 

3० ङ्छदन  िाखा प्रभङ्टख, 
वातावयणीम अनङ्टगभन 
तथा ऩयीऺण िाखा 

नराग्न े उऩ-भहाङ्झनदेिक 

३ स्वीकृत वातावयणीम प्रबाव 
अध्ममन नबएका 
आमोजनाहरुको 
अनङ्टगभनफाट प्राद्ऱ बएको 
तथम साविजङ्झनक गने 

अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन अनङ्टगभन सम्ऩङ्ङ 
बएको 30 ङ्छदन 

िाखा  प्रभङ्टख, 
वातावयणीम  अनङ्टगभन 
तथा ऩयीऺण िाखा 

नराग्न े उऩ-भहाङ्झनदेिक 

4 स्वीकृत वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन नबएका 
आमोजनाहरुको ऩयीऺण 
गने 

ङ्झनवेदन य अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन 

3 ङ्छदन िाखा  प्रभङ्टख, 
वातावयणीम  अनङ्टगभन 
तथा ऩयीऺण िाखा 

नराग्न े उऩ-भहाङ्झनदेिक 
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5. Non-ODS ग्मासको 
आमातको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 
गने 

बन्त्साय ङ्जवबागफाट 
प्रमोगिारा प्रङ्झतवेदन 
सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस भाग 
गयेको ऩर, ङ्झफर, 
Commerical Invoice  वा 
Performa Invoice 

 3 ङ्छदन वातावयणीम प्रमोगिारा 
िाखा 

नराग्न े उऩ-भहाङ्झनदेिक 

6. धयौटी सम्फन्त्धी कामि ङ्झनवेदन, कयच ङ्टिा 
प्रभाणऩर, फैंक बौचय, 
भू.अ.कय सभामोजन 

3 ङ्छदन िाखा प्रभङ्टख आङ्झथिक 
प्रिासन िाखा 

नराग्न े भहाङ्झनदेिक 

७. ङ्जवबागसॉग सम्फन्त्धीत 
सूचना तथा जानकायी 

ङ्झनवेदन तङ्टरुन्त्तै/ङ्झनमभानङ्टसाय सूचनाअङ्झधकायी  नराग्न े भहाङ्झनदेिक 

८. ङ्जवबागका कभिचायीहरुको 
व्मावसाङ्जमक आचयण 
सम्फन्त्धभा प्राद्ऱ 
अजङ्टयी/गङ्टनासो सङ्टनवाई 

उजङ्टयी य सो सॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
अन्त्म सूचना तथा 
कागजातहरु 

3 ङ्छदन िाखा प्रभङ्टख, प्रिासन 
तथा मोजना िाखा 

नराग्न े भहाङ्झनदेिक 

नोट वडाऩरभा उल्रेख बएका कामिहरुको कामािन्त्मनको अनङ्टगभन य आवश्मक व्मवस्थाऩन भहाङ्झनदेिकज्मूफाट 
हङ्टनेछ । 

 7. ङ्झनणिम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी 
(क) ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमा सम्फन्त्धभा् 
१. ङ्जवबागरे उऩरब्ध गयाउने सेवा सम्फन्त्धभा  ्

 सयकायी ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमा सयरीकयण ङ्झनदेङ्ञिका, २०६५ फभोङ्ञजभ 
२. सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयने सूचना सम्फन्त्धभा् 

 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ७ फभोङ्ञजभ  
(ख) ङ्झनणिम गने अङ्झधकायी सम्फन्त्धभा् 
१. ङ्जवबागरे सम्ऩादन गने कामिहरु सम्फन्त्धभा् 

 वन तथा वातावयण भन्त्रारम भापि त भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्मा प्रस्ताव ऩठाएय 
 भाननीम वन तथा वातावयण भन्त्री स्तयफाट 
 वन तथा वातावयण सङ्ञचवस्तयफाट 
 भाननीम वन तथा वातावयण भन्त्री÷सङ्ञचवफाट प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ 
 सङ्टिासन (व्मवस्थाऩन तथा तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ प्राद्ऱ अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ, य 
 अन्त्म ङ्जविेष ऐन, ङ्झनमभरे भहाङ्झनदेिकरे गने बनी तोङ्जकएका काभहरु 



  10               

 भहाङ्झनदेिकरे प्रत्मामोजन गयेको अङ्झधकाय फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको कभिचायीरे । 
८. ङ्झनणिम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी ्

(क) ङ्जवबागरे उऩरब्ध गयाउने सेवा सम्फन्त्धभा् 
  प्रचङ्झरत ऐन कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन य नागङ्चयक फडाऩर 

फभोङ्ञजभ 
(ख) सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ फभोङ्ञजभ ऩयेको उजङ्टयी सम्फन्त्धभा् 

  याङ्जष्डम सूचना आमोग
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9. ङ्जवबागरे गत आ.व २०७9/०80 दोस्रो रैभाङ्झसकभा सम्ऩादन गयेका प्रभङ्टख काभको प्रगङ्झत ङ्जववयण  
      वाङ्जषिक रक्ष्म प्रथभ रैभाङ्झसक रक्ष्म प्रथभ रैभाङ्झसक प्रगती प्रङ्झतवेदन अवधी 

सम्भ मस 
आ.व.को प्रगती 

हारसम्भको 
प्रगङ्झत 

LMBIS No. प्रभङ्टख ङ्जक्रमाकराऩहरु  एकाई ऩङ्चयभाण बाय वजेट रु. 
राखभा 

ऩङ्चयभाण बाय वजेट रु.  
राखभा 

ऩङ्चयभण बाय खचि रु. 
राखभा 

ऩङ्चयभाण बाङ्चयत  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४   

ऩूॉजीगत खचि अन्त्तगितका कामिक्रभहरु 

११ .५.४२.६  

वातावयण ङ्जवबागको बवनको 
फेसभेन्त्ट सङ्जहत बौङ्झतक 
सॊयचना भभित सम्बाय 

ऩटक 1.00 1.22 30.00 0.00 0.31 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

११ .५.४२.७  

वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन 
केन्त्रहरुभा घेयाफाया, PCC 

रगामत बौङ्झतक ङ्झनभािण 

सॊख्मा 12.00 1.47 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
९ स्थानभा 
सम्ऩङ्ङ गनि 

स्ऩेङ्ञिकेसन तथा 
रागत अनङ्टभान 

तमाय ११.३.२.४४ 

सवायी प्रदङ्टषण चेकजाॉचको 
राङ्झग ईनवीऩभेन्त्ट य ऩावय 
ब्माकअऩ सङ्जहतको 
भोफाईर गाडी खयीद 

सेट 1.00 3.06 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 ११ .३.७.३  ल्माऩटऩ खङ्चयद वटा 4.00 0.16 4.00 4.00 0.04 1.00 4.00 0.04 3.94 4.00 0.16 सम्ऩङ्ङ 

११.3.7.6८ 

कम््मङ्टटय, ङ्जप्रन्त्टय, ल्माऩटऩ, 

पोटोकऩी भेङ्ञिन, हाडि 
ड्राईब, प्रोजेनटय, नमाभेया, 
स्नमानय, मङ्ट .ङ्जऩ.मस. , टूर 
सेट रगामत अङ्जपस 
ईनमङ्टऩभेन्त्ट सेट खङ्चयद 

प्र .ि.  100.00 0.16 4.00 50.00 0.08 2.00 40.00 0.07 0.89 90.00 0.15 

आवश्मकता 
अनङ्टसाय खङ्चयद 

सम्ऩङ्ङ 
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११ .३.८.७  

वातावयण ङ्जवबागभा ङ्झसङ्झस 
ङ्जटबी जडान तथा सॊचारन सेट 1.00 0.08 2.00 0.00 0.02 0.50 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 

ङ्झस .ङ्झस.ङ्जटबी  जडान 
सम्ऩङ्ङ 

११
.३.११.११४  

 

Hot Air Oven खङ्चयद गने वटा 1.00 0.41 10.00 1.00 0.10 2.50 1.00 0.10 7.71 1.00 0.41 सम्ऩङ्ङ 

११
.३.११.११६  

ध्वनी भाऩन केन्त्र स्थाऩना 
(to be installed in 

existing AQMS site) 

सॊख्मा 1.00 1.22 30.00 0.00 0.31 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 फोरऩर आवहान 

११
.३.११.११७  

Environmental Data 

analysis प्रमोगिाराका 
राङ्झग High performance 

Computers and Laptops 

वटा 8.00 1.31 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 फोरऩर आवहान 

११
.३.११.१२३  

वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्र 
स्थाऩना (PM only) 

सेट 
2.00 12.23 300.00 0.00 2.04 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

फजेट तथा रक्ष्म 
सॊिोघन बएको 

११
.३.११.१२४  

ङ्झडजेर तथा ऩेट्रोरफाट चल्ने 
सवायी साधन प्रदङ्टषण भाऩन 
गने उऩकयण खङ्चयद 

सेट 3.00 1.22 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

११ .३.२२.८  

Spare Parts and 

consumables for Existing 

Air Quality DAQ and 

Housing 

ऩटक 

1.00 3.06 75.00 0.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन 

तमायी 

११ .३.२२.४७  

Spare Parts and 

consumables for Existing 

Air Quality PM Equipment 

ऩटक 
1.00 6.12 150.00 0.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 फोरऩर आवहान 

११ .३.२२.४८  

सञ्चारन बईयहेका वामङ्ट 
गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्रहरुको 

राङ्झग जगेडा PM 

Equipment 

वटा 2.00 5.10 125.00 1.00 2.53 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 फोरऩर आवहान 
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११ .३.२२.४९  

प्रमोगिाराका उऩकयण 
तथा वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन 
केन्त्रहरुको नमाङ्झरबे्रसन 
टावयका राङ्झग इन्त्बटिय 
सङ्जहतको ऩावय ब्माकअऩ 
ङ्झसस्टभ 

सेट 1.00 1.63 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

११ .६.१३.५३  

दयाज, नमाङ्जवनेट, टेवर, 

कङ्ट सॉ,, सोपासेट, ऩदाि, काऩेट 
तथा अन्त्म पङ्झनिचयका 
साभानहरु खङ्चयद 

वटा 20.00 0.41 10.00 5.00 0.10 2.50 5.00 0.10 7.80 10.00 0.20 
 

११ .६.१३.६१  

Environmental Data 

analysis प्रमोगिाराका 
राङ्झग पङ्झनिचय ङ्जपनससि 

ऩटक 1.00 0.33 8.00 0.50 0.16 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
साभग्री आऩङ्टङ्झतिको 

चयणभा 

११ .४.१८.५  

जैङ्जवक भर उत्ऩादन गने 
्रान्त्ट स्थाऩना (स्थानीम 
तहसॊगको साझेदायीभा) 

वटा 1.00 4.08 100.00 1.00 1.02 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
अवधायणाऩर 

तमायी 

क) ऩूॉजीगत खचि कामिक्रभको जम्भा:  
161.00 43.27 1061.00 62.50 7.12 174.50 50.00 0.31 23.16 105.00 0.92 

  

आ) चारङ्ट खचि अन्त्तगितका कामिक्रभहरु 

२ .६.१.४३  
ङ्जवबागका  कभिचायीहरुको 
ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 1.00 0.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .६.६.१५८  

काठभाण्डौ उऩत्मका वामङ्ट 
गङ्टणस्तय व्मवस्थाऩन 

कामिमोजना कामािन्त्वमन 

सम्फन्त्धी सङ्झभङ्झतको फैठक 
तथा अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभ 

सॊख्मा 3.00 0.18 4.50 1.00 0.06 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .६.६.२१०  

्राङ्जष्टक झोरा प्रङ्झतफन्त्ध 
सम्फन्त्धी कामिमोजनाको 
कामािन्त्वमन सम्फन्त्धभा 
केङ्ञन्त्रम कामािन्त्वमन 
सङ्झभङ्झतको फैठक तथा 
अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभ 

ऩटक 2.00 0.14 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.07 
एक ऩटक 
सम्ऩङ्ङ 

२ .७.५.१५८  

वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्र 
फाट प्राद्ऱ तथमाॊक ङ्झफश्लषेण 
गयी स्थीङ्झत प्रङ्झतवेदन तमाय 

गने तथा प्रकािन 

ऩटक 1.00 0.24 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.५.१६१  
वातावयण जनिर प्रकािन 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 
रेख यचना 
आवहान 

२ .७.५.२०२  

वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन अनङ्टगभन तथा 
ऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञिका तमायी 
(वातायण सॊयऺण 
ङ्झनमभावरीद्राया ऩङ्जहचान 
बएको कङ्ट नै ङ्झतन ऺेरको) 

ऩटक 1.00 0.41 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सङ्झभङ्झत उऩ सङ्झभत 
गठन गयी 
भस्मौदा 

तमायीको क्रभभा 

२ .७.५.२०३  

साविजङ्झनक सञ्चाय 
भाध्मभसॊगको सहकामिभा 
रोकङ्जप्रम कामिक्रभ भापि त 

स्वच्छ य स्वस्थ वातावयण 
प्रवद्धिन गनि सचेतना 
अङ्झबवङृ्जद्ध गने 

सॊख्मा 6.00 1.22 30.00 2.00 0.41 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
येङ्झडमो नाटकको 

तमायी 

२ .७.५.२१६  

आ.व.2078/79 को  
वाङ्जषिक प्रगङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका 
प्रकाङ्ञित गने 

ऩटक 1.00 0.12 3.00 1.00 0.03 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.६.४  

सयकायी तथा ङ्झनजी 
प्रमोगिाराहरुको गङ्टण 
ऩयीऺणको भाऩदण्ड फनाई 

ङ्झतङ्झनहरुको गङ्टण ऩयीऺण 
गयी योष्टय तमाय ऩाने। 

ऩटक 1.00 0.37 9.00 1.00 0.09 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सङ्झभङ्झत गठन बई 
एक ऩटक फैठक 

सम्ऩङ्ङ 

२ .७.७.२४८  

रैभाङ्झसक तथा वाङ्जषिक 
प्रगङ्झत सङ्झभऺा य कामिक्रभ 
व्मवस्थाऩन 

ऩटक 4.00 0.16 4.00 1.00 0.04 1.00 1.00 0.04 0.00 2.00 0.08 

ङ्झनयन्त्तय 

आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

२ .७.७.२६१  

सवायी प्रदङ्टषण अनङ्टगभन 
(छड्के )सातै प्रदेिभा 

अन्त्तयङ्जक्रमा सभेत 
प्रदेि 7.00 0.29 7.00 2.00 0.08 2.00 1.00 0.04 0.03 1.00 0.04 

काठभाडौं 
उऩत्मकाभा 
ङ्झनमङ्झभत 
बइयाखेको 

२ .७.७.२७६  

वामङ्टभा यहेको mercury को 
dry and wet deposition 

ङ्जवङ्झधफाट अध्ममन गने 

ऩटक 4.00 0.16 4.00 1.00 0.04 1.00 1.00 0.04 0.36 2.00 0.08 

फामङ्टको ४ वटा 
नभङ्टना सॊकरन 
बई ऩङ्चयऺणको 
राङ्झग ऩठाइएको 
वषाितको ऩानीको 
५ वटा नभङ्टना 
सॊकरन गयी 

ऩङ्चयऺणका राङ्झग 
ऩठाइएको 

२ .७.७.३९५  

Server Monitoring, 
Administration and 

Maintenance including 
the addition of features in 

front and back end of 

pollution website गने 

ऩटक 1.00 0.69 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.७.३९७  

जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरुरे 
गयेको वातावयणीम प्रवाह 
(e-flow) सम्फन्त्धी अध्ममन 

तथा प्रकािन 

ऩटक 1.00 0.82 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 

e-flow भाऩन गने 
उऩकयण 

खङ्चयदको चयणभा 

२ .७.७.४००  

वातावयण ङ्जवषमभा 
स्नातकोत्तय गङ्चययहेका 
ङ्जवद्याथॉहरुराई िोध 
सहामता कामिक्रभ 

ङ्जवद्या
थॉ 

15.00 0.41 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 

सम्झौता बइ 
कामािन्त्वमनभा 

यहेको 

२ .७.७.४०१  

इटा उद्योग रगामत 
उद्योगहरुभा प्रमोग गनि 
सङ्जकने स्वच्छ प्रङ्जवङ्झधहरुको 
अध्ममन गने 

ऩटक 1.00 0.24 6.00 1.00 0.06 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.७.४०२  

उद्योग ङ्जवबाग य अन्त्म 
सम्फङ्ञन्त्धत 
सयोकायवाराहरुसॊग 
सभन्त्वम गयी इटा उद्योगहरु 
रगामत प्रदङ्टषणजन्त्म 
उद्योगहरु काठभाडौं 
उऩत्मकाफाट स्थानान्त्तयण 

सम्फन्त्धी अध्ममन गयी 
स्थान ऩङ्जहचान गने। 

ऩटक 1.00 0.61 15.00 0.00 0.15 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.७.४०३  

सम्फङ्ञन्त्धत 
सयोकायवाराहरुसॊग 
सभन्त्वम गयी उऩत्मकाभा 
Central Treatment Facility 

स्थाऩनाको ऩङ्टविसम्बाव्मता 
सम्फन्त्धी अध्ममन गने 

ऩटक 1.00 0.82 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RFP भङ्टल्माङ्कन 
सम्ऩङ्ङ 

सम्झौताको 
चयणभा 



 

  17               

२ .७.७.४०४  

ङ्जवबागको प्रमोगिाराभा 
पोहोयऩानी प्रसोधन 
केन्त्रफाट ङ्झनस्कासन हङ्टने 
Sludge राई कृङ्जष कामिभा 
प्रमोग गनि सङ्जकने नसङ्जकने 
सम्फन्त्धभा अध्ममन 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.50 0.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.७.४०५  

ङ्झर. .ङ्जव  .ङ्जव  सॉगको 
सहकामिभा जैङ्जवक ऩदाथि 
(Bio-mass) को प्रमोग गयी 
ऩानी तथा पोहोय ऩानीभा 
यहेको भानव स्वास्थभा 
हाङ्झनकायक असय ऩङ्टमािोाउने 
आसिङ्झनक धात ङ्टराई हटाउने 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्झफकास सम्वन्त्धी 
अध्ममन। 

ऩटक 1.00 0.53 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 

ङ्झर .ङ्जव.ङ्जव .सॊग 
सम्झौता बई 
कामािन्त्वमन 
बइयाखेको 

२ .७.८.१७  

Accreditation का राङ्झग 
आवश्मक कामि गने ( 
आवेदन ङ्छदने, प्रमोगिारा 
Audit गने /गयाउने , PT/ILC 

भा साहबाङ्झग हङ्टने, ऺभता 
अङ्झबवङृ्छद्र ताङ्झरभभा (याङ्जष्डम /
अन्त्तययािङ्जष्डम)  सहबाङ्झग हङ्टने, 
ताङ्झरभ सॊचारन गने, 

calibration गने ) 

ऩटक 1.00 0.33 8.00 0.33 0.11 2.67 0.25 0.08 0.00 0.25 0.08 

नमाङ्झरबे्रसनका 
राङ्झग गङ्टणस्तय 
ङ्जवबागभा रेखी 

ऩठाएको 
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२ .७.८.२३  

स्थानीम तहभा वातावयणीम 
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी 
ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध  (अनङ्टगभन 
ङ्झनङ्चयऺण,  नभङ्टना सॊकरन 
वातावयणीम प्रबाव अध्ममन 
य तत ्सम्फन्त्धी प्रङ्झतवेदन 
अध्ममन, ङ्जवष्रेषण 
आङ्छद) काराङ्झग ताङ्झरभ  
ङ्झनदेङ्ञिका ङ्झनभािण य ताङ्झरभ  
सञ्चारन 

प्रदेि 7.00 3.28 80.50 2.00 0.82 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

म्मानङ्टअर 
तमायीको चयणभा 

यहेको 

२ .७.२१.१२६  
ऩङ्टवि मोजना तजङ्टिभा गोष्ठी 

ऩटक 1.00 0.16 4.00 1.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.२१.२२८  

चेतनाभङ्टरक फङ्टकरेट, 

डामयी, ङ्जट -सटि , नमाऩ, ट्रमाक 
सङ्टट रगामत साभग्री तमायी 
तथा ङ्जवतयण 

ऩटक 1.00 0.82 20.00 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00 

दोस्रो ऩटक 
ङ्झसरफन्त्दी 
दयबाउऩर 
भङ्टल्माङ्कनको 
चयणभा 

२ .७.२१.२४५  

EIA स्वीकृत बएका 
आमोजनाहरुको 
वातावयणीम ऩङ्चयऺण वटा 

5.00 0.20 5.00 1.00 0.04 1.00 2.00 0.08 0.66 2.00 0.08 
२ आमोजनाको 

सम्ऩङ्ङ 

२ .७.२१.२४६  

वातावयणीम प्रबाव अध्ममन 
गयेका आमोजनाहरुको 
वातावयणीम अनङ्टगभन वटा 

30.00 0.37 9.00 8.00 0.10 2.40 8.00 0.10 0.59 8.00 0.10 

कङ्ट र ८ 

आमोजनाको 
अनङ्टगभन सम्ऩङ्ङ 

२ .७.२१.२६४  

उद्योग प्रङ्झतष्ठानको 
वातावयण प्रदूषण सम्फन्त्धी 
अनङ्टगभन एवॊ ङ्झनयीऺण गने 
। 

सॊख्मा 
120.00 0.61 15.00 20.00 0.10 2.50 20.00 0.10 0.58 45.00 0.23 

कङ्ट र ४५ उद्योग 
प्रङ्झतष्ठानको 

अनङ्टगभन सम्ऩङ्ङ 
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२ .७.२१.२६५  

वातावयण सॊग सम्फङ्ञन्त्धत 
उजङ्टयी सम्फन्त्धी आकङ्ञस्भक 
स्थरगत अनङ्टगभन  

ङ्झनङ्चयऺण गने प्र .ि.  

100.00 0.41 10.00 25.00 0.10 2.50 25.00 0.10 0.00 50.00 0.20 

उजङ्टयीको 
अनङ्टगभन 
बइयाखेको 

२ .७.२१.२६६  

जर तथा वामङ्ट गङ्टणस्तय 
भाऩन केन्त्र तथा वामङ्ट 
ङ्झडङ्ञजटर डाटा ङ्झडस््रे 

फोडिको सञ्चारन गने 
(ङ्जवद्यङ्टत, सङ्टयऺा, इन्त्टयनेट, 

ऩेङ्ञन्त्टङ्ग फ्रोङ्चयङ्ग रगामत 

साभान्त्म भभित, SIM 

recharge, अनङ्टगभन 
रगामत बैऩयी तथा अन्त्म 
ङ्जवङ्जवध खचि, केन्त्रको 
येखदेख य सञ्चारनको 
ङ्ञस्थङ्झतका फायेभा ङ्जवबागराई 
जानकायी गयाउने स्थानीम 

साभङ्टदामीक ङ्जवद्यारमका 
ङ्ञिऺक /कभिचायीराई ङ्छदइने 
प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा सभेत) 

प्र .ि.  100.00 8.15 199.96 25.00 2.04 50.00 20.00 1.63 7.36 35.00 2.85 
ङ्झनमङ्झभत  
सञ्चारन 

२ .७.२१.२६७  

वातावयणीम प्रदूषण 
योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रणको 
रागी नदीनारा, 
तारतरैमाको ऩानी तथा 
उद्योग, करकायखानावाट 
ङ्झनश्काङ्झसत पोहोय ऩानी 
रगाएतका नभङ्टना सॊकरन 
तथा ङ्जवश्लषेण 

सॊख्मा 50.00 0.61 15.00 10.00 0.12 3.00 42.00 0.51 1.04 47.00 0.58 

पोहोयऩानी १५, 

खोरा नदीको 
ऩानी २७ य 

ऩेन्त्टको ५ गयी 
कङ्ट र ४७ नभङ्टना 
सॊकरन तथा 
ङ्जवष्रेषण 



 

  20               

२ .७.२५.१८७  

वातावयणीम प्रमोगिाराभा 
बैऩयी आउने सभस्माको 
सभाधाननको रागी 

उऩकयण, स्ऩेमय ऩाटिस,् 

ग्माॉस येगङ्टरेटय,आङ्छद खङ्चयद, 

भभित सॊम्बाय तथा 
आवश्मक प्रमोगिारा खचि 

सॊख्मा 1.00 0.29 7.00 0.30 0.09 2.10 
 

0.00 0.00 0.20 0.06 

आवश्मकता 
अनङ्टससाय 
ङ्झनयन्त्तय 

२ .७.२५.३५२  

ङ्झनमङ्झभत भभित सॊबाय (1७ 
Air Quality Monitoring 

Stations तथा ICIMOD फाट 
handover बई आउने 
सभेत) 

सॊख्मा 19.00 2.04 50.01 1.00 0.51 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सेवा खङ्चयदको 
राङ्झग आसमको 

सङ्टचना 
ङ्झनकाङ्झरएको 

२ .७.२५.३५३  

Mother and other EDM 

180 Unit Calibration (२७ 
वटा ङ्जवबागको तथा २ वटा 
ICIMOD फाट हस्तान्त्तयण 
हङ्टने) 

सॊख्मा 29.00 0.73 17.98 7.00 0.18 4.34 0.00 0.00 0.00 5.00 0.13 
 

२ .७.२५.३५४  

वामङ्ट तथा जर गङ्टणस्तय 
भाऩन केन्त्रहरुको फीभा 

(सफै)  

ऩटक 1.00 1.43 35.00 0.00 0.36 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.२५.३५५  

वातावयणीम प्रमोगिारा 
सॊचारनको राङ्झग आवश्मक 
यसामन तथा ग्रासवेमय 

खङ्चयद गने 

ऩटक 1.00 0.41 10.00 1.00 0.10 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

स्ऩेङ्ञिङ्जऩकेिन 
तमायीको चयणभा 

यहेको 
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२ .७.२५.३५६  

अत्माधङ्टङ्झनक उऩकयणहरु 
GCMS, AAS, 
Spectrophotometer, 
Laboratory Information 
Management System 

(LIMS) आङ्छदको वाङ्जषिक 
भभित सॊझौता गने। 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.20 

सम्झौता बइ 
कामािन्त्वमनभा 

यहेको 

२ .७.२५.३५७  

वातावयणीम तथमाङ्कको 
केङ्ञन्त्रम तथमाङ्क प्रङ्जवष्ट 
प्रणारीको  स्थाऩना गने 

सॊख्मा 1.00 0.82 20.00 0.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
अवधायणाऩर 

तमाय 

२ .७.२५.३५८  

खङ्टरा रुऩभा पोहोय 
जराउने कामि ङ्झनरुत्साङ्जहत 
गनि जनचेतनाभङ्टरक कामिहरु 
सञ्चारन गने 

सॊख्मा 3.00 0.24 6.00 1.00 0.08 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सम्झौता बइ 
कामािन्त्वमनभा 

यहेको 

२ .७.२५.३५९  

बट्टी, ब्वाइरय तथा 
उत्ऩादन प्रकृमाभा इन्त्धन 
फाल्ने उद्योगहरुको  
डाटावेस तमाय गने 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सम्झौता बइ 
कामािन्त्वमनभा 

यहेको 

२ .७.२५.३६१  

वामङ्ट गङ्टणस्तय सम्फन्त्धी 
वातावयणीम भाऩदण्डहरुको 
ऩङ्टनयावरोकन 

ऩटक 1.00 0.41 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सङ्झभङ्झत गठन बई 
ऩङ्जहरो फैठक 

सम्ऩङ्ङ 

२ .७.२५.४४०  

वातावयण सॊयऺण सम्फन्त्धी 
कानङ्टन सॊिोधन सम्फन्त्धी 
कानङ्टन ऩङ्टनसंयचना सम्फन्त्धी 
कामि 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 1.00 0.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
सङ्झभङ्झत गठनको 
ङ्जट्ऩणी स्वीकृत 

२ .७.२५.४४७  ङ्जवश्व वातावयण ङ्छदवस 
भनाउन े

ऩटक 1.00 0.82 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.२५.४४८  

वातावयणीम सवार, सभस्मा 
य सभाधानको सन्त्दबिभा 
नीङ्झत ङ्झनभािण तथा 
साभङ्टदामीक एवॊ स्थानीम 
नेततृ्व तहभा नेततृ्वराई 
रङ्ञऺत गयी FAQ 

रगामतका साभग्री  ङ्जवकास 
तथा प्रकािन 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.50 0.05 1.25 0.20 0.02 0.00 0.20 0.04 

सन्त्दबि साभग्रीको 
ऩङ्टनयावरोकन हङ्टॉदै 

गयेको 

२ .७.२५.४४९  

ङ्जवबागको ऩङ्टस्तकारमको 
राङ्झग वातावयण सॊग 

सम्फन्त्धी सन्त्दबि साभग्री  
रगामत ऩङ्टस्तकहरु खङ्चयद 

ऩटक 1.00 0.10 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 भाग सॊकरन 

२ .७.२५.४५०  

वातावयणीम भाऩदण्डको 
ऩङ्चयऩारना (Env 

Compliance) सम्फन्त्धभा  
सयोकायवारा सॊग स्थरगत 
साविजङ्झनक सङ्टनवाई 
कामिक्रभ (क्रसय य खानी  
सभेत) 

वटा 3.00 0.61 15.00 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

क्रसय तथा 
खानीको रगत 
सॊकरन कामि 
बइयाखेको 

२ .७.५.२०४  

वातावयणीम सचेतना 
सम्फन्त्धी सन्त्देि, सङ्टचना, 
श्रव्म दृष्म साभग्री उत्ऩादन 
तथा प्रसायण 
(येङ्झडमो/टेरीङ्झबजन/एप.एभ
./ऩङ्झरका फाट) 

प्र .ि.  100.00 2.04 50.00 20.00 0.41 10.00 10.00 0.20 1.71 20.00 0.41 

आवश्मकता 
अनङ्टसाय साभग्री 

ङ्झनभािण 
बइयाखेको तथा 

प्रिायणको 
तमायीको क्रभभा 

२ .७.७.२८५  

वातावयण ऩरकाङ्चयता 
ऩङ्टयस्काय तथा सम्भान य 
अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभ 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.९.२  ङ्जवद्यारम केङ्ञन्त्रत वातावयण 
सॊयऺण कामिक्रभ 

सॊख्मा 35.00 2.14 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 

सम्झौता बइ 
कामािन्त्वमनभा 

यहेको 

२ .७.२१.१९०  

नेऩार स्वच्छ वातावयण 
भहाअङ्झबमान कामिक्रभ 
अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन 

खचि 

प्र .ि.  100.00 0.20 5.00 25.00 0.05 1.25 10.00 0.02 0.00 20.00 0.04 
 

२ .७.२१.२६८  

सभङ्टदामको सहकामिभा 
पोहोय व्मवस्थाऩन 
कामिक्रभ (साभाग्री सहमोग 
सङ्जहत) 

सॊख्मा 2.00 1.31 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
अवधायणाऩर 

तमायी 

२ .७.२५.३६३  

साविजङ्झनक 
ऩाकि /उद्यानहरुभा 
वातावयणीम स्वच्छता 
कामभ गनि ऩारना गनङ्टिऩने 
भाऩदण्ड 

सॊख्मा 1.00 0.10 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सङ्झभङ्झत गठन बई 
ऩङ्जहरो फैठक 
सम्ऩङ्ङ तथा एक 
स्थानभा स्थरगत 
ङ्झनङ्चयऺण सम्ऩङ्ङ 

ख 
चारङ्ट खचि अन्त्तगितको 

जम्भा   773.00 37.68 924.00 162.63 7.03 172.26 140.45 6.07 17.35 239.65 5.28 

 
ग 

कामिक्रभ खचिको जम्भा 
(क+ख)  

  934.00 80.95 1985.00 225.13 14.14 346.76 190.45 

11.9

6 40.50 344.65 6.20 

 घ उऩबोग खचि   100.00 15.50 380.00 25.00 3.57 87.53 25.00 3.57 57.92 50.00 7.75 

 ङ कामािरम सञ्चारन खचि   100.00 3.55 87.00 25.00 0.84 20.58 25.00 0.84 22.91 50.00 1.77 

 च कङ्ट र जम्भा (ग+घ+ङ)  
  1134.00 

100.0

0 2452.00 275.13 18.55 454.87 240.45 

16.2

1 121.33 444.65 15.72 
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प्रगती मस अवङ्झधको दोस्रो रैभाङ्झसक अवङ्झध सम्भको 
बौङ्झतक प्रगती 87.40 87.90 

ङ्जवङ्ञत्तम प्रगती 26.67 32.35 

बाङ्चयत प्रगती 16.21 15.72 
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१६.सूचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टखको नाभ तथा ऩद ्

प्रभङ्टखको नाभ तथा ऩद  ् सूचना अङ्झधकायीको नाभ तथा ऩद ्  

नाभ्  नभयाज ङ्ञघङ्झभये     नाभ् सयोजा अङ्झधकायी 

ऩद्   भहाङ्झनदेिक    ऩद्  वैऻाङ्झनक अङ्झधकृत 

टेङ्झरपोन नॊ. 9851337108  टेङ्झरपोन नॊ. 9841777528 

१७. ङ्जवबागसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञिकाको सूची  ्
ङ्जवषमगत नीङ्झत एवॊ कानूनहरु  ्

  जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन नीङ्झत, २०७६ 

  वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

  वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी, २०७७ 

  ओजोन तहराई ङ्जवनास गने ऩदाथिको खऩत ङ्झनमन्त्रण ङ्झनमभावरी, २०५७ 

वातावयण सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञिका य भाऩदण्डहरु ्

 इट्टाॉबट्टा उद्योगफाट ङ्झनस्कने धङ्टॉवा वा तथा ङ्ञचम्नीको उचाइ सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६४ 

 ्राङ्जष्टक झोरा (ङ्झनमभन तथा ङ्झनमन्त्रण) ङ्झनदेङ्ञिका, २०६८ 

 नेऩार सवायी प्रदूषण भाऩदण्ड, २०६९ 

 वामङ्टको गङ्टणस्तय सम्फन्त्धी याङ्जष्डम भाऩदण्ड, २०६९  
 औद्योङ्झगक व्वाइरयको सञ्चारनफाट ङ्झनष्कासन हङ्टने धङ्टवाॉ सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६९ 

 औद्योङ्झगक व्वाइरयको ङ्ञचम्नीको उचाई सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६९ 

 ध्वङ्झनको गङ्टणस्तय सम्फन्त्धी याङ्जष्डम भाऩदण्ड, २०६९ 

 ङ्झसभेन्त्ट य क्रसय उद्योगफाट ङ्झनष्कासन बई हावाभा जाने धङ्टरो सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६९ 

 ङ्झडजेर जेनेयेटयफाट ङ्झनष्कासन बई हावाभा जाने धङ्टवाॉ सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६९ 

 इङ्ञन्त्सनेयेटफाट ङ्झनष्काङ्झसत धङ्टवाॉ य ङ्ञचम्नीको उचाई सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७१ 

 ऩेन्त््सभा ङ्झरडको भारा सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०७१ 

 सतही ऩानीभा ऩठाइने औद्योङ्झगक एफ्ल्मङ्टएन्त्टको राङ्झग घटी फढी सीभा  
 साविजङ्झनक ढरहरुभा ऩठाउने औद्योङ्झगक एफ्ल्मङ्टएन्त्टको राङ्झग घङ्जट फढी सीभा  
 सॊमङ्टि पोहोय ऩानी प्रिोधन ्रान्त्टफाट सतही ऩानीभा ऩठाउने औद्योङ्झगक एफ्ल्मङ्टएन्त्टको 

राङ्झग घङ्जट फढी सीभा  
 उद्योगफाट सतही ऩानीभा ऩठाईने औद्योङ्झगक एफ्ल्मङ्टएण्टको भाऩदण्ड्  

 गैय अल्कोहरजन्त्म ऩेम ऩदाथि सम्फन्त्धी उद्योगहरु  
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 औषधी उत्ऩादन गने उद्योगहरु  
 छारा उद्योगहरु  
 ऊन प्रिोधन उद्योगहरु  
 पभेन्त्टेिन उद्योगहरु  
 वनस्ऩङ्झत घ्मू तथा तेर उद्योगहरु  
 ऩेऩय य ऩल्ऩ उद्योगहरु  
 दूध उद्योगहरु  
 ङ्ञचनी उद्योगहरु 

 सङ्टती कऩडा उद्योगहरु 

 साफङ्टन उद्योगहरु  
 ऩेन्त््स उद्योगहरु  
 ग्माल्बनाइङ्ञजॊग उद्योगहरु 

 अस्ऩतार 

 नेऩार सयकायरे वातावयण सॊयऺण ऐन, २०५३ को दपा ७ को उऩ दपा (३) रे ङ्छदएको 
अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो सूचना प्रकािन बएको ङ्झभङ्झतरे १८१ औॊ ङ्छदनदेङ्ञख रागू हङ्टने गयी 
सवायी साधनभा प्रमोग हङ्टने Brake Shoe य Clutch Plate को Asbestos Lining फाहेक 
Asbestos Corrugated/Non Corrugated Sheet, Tiles, Insulators आङ्छद सफै Asbestos  य 
Asbestos मङ्टि वस्तङ्टको आमात, ङ्जवक्री ङ्जवतयण य प्रमोग गनि प्रङ्झतवन्त्ध रगाएको । (ङ्झभङ्झत 
२०७१ ऩौष ७ को याजऩरको सूचना) 

 नेऩार सयकायरे काठभाडौं उऩत्मकाराई स्वच्छ, सपा य प्रदङ्टषणभङ्टि फनाउने उद्धेश्मरे 
सम्फत ्२०७२ सार वैिाख १ गतेदेङ्ञख काठभाडौं उऩत्मकाभा २० ह् ३५ इन्त्च साइज य 
४० भाइक्रोन भोटाई सम्भका ्राङ्जष्टकका झोराहरुको आमात, बण्डायण, ङ्झफक्री ङ्जवतयण तथा 
प्रमोग गनि प्रङ्झतफन्त्ध रगाएको । (ङ्झभङ्झत २०७१ चैर १८ को याजऩरको सूचना) 

 

१८. आम्दानी, खचि तथा आङ्झथिक कायोफाय सम्फन्त्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण ्वातावयण 
ङ्जवबागको आ.व.२०७9/८० काङ्झतिक देखी ऩौष भसान्त्तसम्भ बएको िीषिकगत फजेट खचि ङ्जववयण 
देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ । 
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वातावयण ववबाग 

कामाारम कोड न.ं: ३२९०५३५०१  

 

खर्ाको पाटवायी 
दोस्रो त्रभैाशिक भहहनाको 

म. ऱे. प. फा. न. २१० 

आर्थिक बर्ि:-    
२०७९/८० 

बजेट उपशीर्िक :   
वातावयण 
ववबाग[३२९०५०११३] 

   

खर्ि/वित्ती
य सङ्केत 

नॊ 

खर्ि/वित्तीय सङ्केतको 
नाम अन्ततम बजेट 

दोस्रो त्रैमाशशक 
सम्मको ननकासा 

गत त्रैमाशशक 
सम्मको खर्ि 

यस त्रैमाशशकको 
खर्ि 

यस त्रैमाशशक सम्मको 
खर्ि पेश्की 

पेश्की बाहेक खर्ि 
रकम बाॉकी बजेट 

२११११ ऩारयश्रशभक 
कभार्ायी 

३१,१००,०००.०० ११,४९७,७७८.०
३ 

८,०२७,३२०.९३ ३,४७०,४५७.१० ११,४९७,७७८.०३ ०.०० ११,४९७,७७८.०३ १९,६०२,२२१.९७ 

२११२१ ऩोिाक ५००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ५००,०००.०० 

२११३२ भहंगी बत्ता १,२००,०००.०० ३५६,४८५.०० २३०,४८५.०० १२६,०००.०० ३५६,४८५.०० ०.०० ३५६,४८५.०० ८४३,५१५.०० 

२११३४ कभार्ायीको फठैक 
बत्ता 

१००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० १००,०००.०० 

२११३९ अन्म बत्ता १००,०००.०० ३,०००.०० ३,०००.०० ०.०० ३,०००.०० ०.०० ३,०००.०० ९७,०००.०० 

२१२१२ मोगदानभा 
आधारयत 
ननवतृबयण तथा 
उऩदान कोष खर्ा 

१००,०००.०० ५३,६१६.३० २१,९८५.५० ३१,६३०.८० ५३,६१६.३० ०.०० ५३,६१६.३० ४६,३८३.७० 
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२१२१३ मोगदानभा 
आधारयत फीभा 
कोष खर्ा 

२००,०००.०० ७३,२००.०० ४७,६००.०० २५,६००.०० ७३,२००.०० ०.०० ७३,२००.०० १२६,८००.०० 

२२१११ ऩानी तथा बफजुरी ५००,०००.०० ३५०,१४५.०० १७३,४४५.०० १७६,७००.०० ३५०,१४५.०० ०.०० ३५०,१४५.०० १४९,८५५.०० 

२२११२ सरं्ाय भहसरु ३००,०००.०० १०६,८०१.०० १७,५२०.०० ९४,२८१.०० १११,८०१.०० ५,०००
.०० 

१०६,८०१.०० १८८,१९९.०० 

२२२१२ इन्धन (कामाारम 
प्रमोजन) 

१,४००,०००.०० ६०८,४०२.५६ ४१६,२४९.०० २३४,६०३.४८ ६५०,८५२.४८ ०.०० ६५०,८५२.४८ ७४९,१४७.५२ 

२२२१३ सवायी साधन 
भभात खर्ा 

१,२००,०००.०० ८८५,१३९.०० ४०९,०३६.०० ४७६,१०३.०० ८८५,१३९.०० ०.०० ८८५,१३९.०० ३१४,८६१.०० 

२२२१४ बफभा तथा 
नवीकयण खर्ा 

६००,०००.०० ३,७६५.०० ३,७६५.०० ०.०० ३,७६५.०० ०.०० ३,७६५.०० ५९६,२३५.०० 

२२२२१ भेशिनयी तथा 
औजाय भभात 
सम्बाय तथा 
सञ्र्ारन खर्ा 

५००,०००.०० ९१,१४४.०० १७,०००.०० ७४,१४४.०० ९१,१४४.०० ०.०० ९१,१४४.०० ४०८,८५६.०० 

२२२९१ अन्म 
सम्ऩवत्तहरूको 
सरं्ारन तथा 
सम्बाय खर्ा 

६००,०००.०० १९०,७५५.०० १२०,६३९.०० ७०,११६.०० १९०,७५५.०० ०.०० १९०,७५५.०० ४०९,२४५.०० 
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२२३११ भसरन्द तथा 
कामाारम साभाग्री 

१,४००,०००.०० ३०६,५७८.०० ९,९००.०० २९६,६७८.०० ३०६,५७८.०० ०.०० ३०६,५७८.०० १,०९३,४२२.०० 

२२३१४ इन्धन - अन्म 
प्रमोजन 

२००,०००.०० ७८,८१९.०० ५,४००.०० ७३,४१९.०० ७८,८१९.०० ०.०० ७८,८१९.०० १२१,१८१.०० 

२२३१५ ऩत्रऩबत्रका, छऩाई 
तथा सरू्ना 
प्रकािन खर्ा 

६००,०००.०० ४१८,२२७.०० ४१५,७२७.०० २,५००.०० ४१८,२२७.०० ०.०० ४१८,२२७.०० १८१,७७३.०० 

२२३१९ अन्म कामाारम 
सरं्ारन खर्ा 

६००,०००.०० १११,८९०.०० २४,०००.०० ८७,८९०.०० १११,८९०.०० ०.०० १११,८९०.०० ४८८,११०.०० 

२२४११ सेवा य ऩयाभिा 
खर्ा 

५००,०००.०० ९९,४४०.०० ९९,४४०.०० ४९,७२०.०० १४९,१६०.०० ०.०० १४९,१६०.०० ३५०,८४०.०० 

२२४१२ सरू्ना प्रणारी 
तथा सफ्टवेमय 
सरं्ारन खर्ा 

३००,०००.०० २३२,३२८.०० ०.०० २३२,३२८.०० २३२,३२८.०० ०.०० २३२,३२८.०० ६७,६७२.०० 

२२४१३ कयाय सेवा िलु्क २,७००,०००.०० १,४४४,४२२.०० १,०३१,७३०.०० ४१२,६९२.०० १,४४४,४२२.०० ०.०० १,४४४,४२२.०० १,२५५,५७८.०० 

२२५११ कभार्ायी ताशरभ 
खर्ा 

५००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ५००,०००.०० 
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___________________ 

तमाय गनेको दस्तखतः 
नाभः 
दजााः 
शभनतः 
___________________ 

प्रभाणणत गनेको दस्तखतः 
नाभः 
दजााः 
शभनतः 
 

२२५१२ सीऩ ववकास तथा 
जनर्ेतना ताशरभ 
तथा गोष्ठी 
सम्फन्धी खर्ा 

८००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ८००,०००.०० 

२२५२२ कामाक्रभ खर्ा ९१,१००,०००.०० ५,२६२,०४४.९४ ३,७५९,२७९.०० १,५०२,७६५.९४ ५,२६२,०४४.९४ २२६,०
००.०० 

५,०३६,०४४.९४ ८५,८३७,९५५.०६ 

२२६११ अनगुभन, 

भलू्मांकन खर्ा 
९००,०००.०० २६,७५०.०० २६,७५०.०० ०.०० २६,७५०.०० ०.०० २६,७५०.०० ८७३,२५०.०० 

२२६१२ भ्रभण खर्ा २००,०००.०० ४७,६००.०० २०,३००.०० ४५,६००.०० ६५,९००.०० ०.०० ६५,९००.०० १३४,१००.०० 

२२७११ ववववध खर्ा ९००,०००.०० २३०,०८७.०० १७०,६१२.०० ५९,४७५.०० २३०,०८७.०० ०.०० २३०,०८७.०० ६६९,९१३.०० 

कुर जम्भा १३९,१००,०००.०
० 

२२,४७८,४१६.८
३ 

१५,०५१,१८३.४३ ७,५४२,७०३.३२ २२,५९३,८८६.७५ २३१,०
००.०० 

२२,३६२,८८६.७५ ११६,५०६,११३.२
५ 

अन्न्तभ फजेटको तरुना ( %प्रनतितभा )        
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िातािरण विभाग 

कायािऱय कोड नॊ  :.३२९०५३५०१  

 

खर्िको फाटिारी 
दोस्रो त्रैमाशशक महहनाको 

भ  .रे .ऩ .पा .न .२१०  

आर्थिक बर्ि:-    २०७९/८० 

बजेट उपशीर्िक :   वातावयण 
ववबाग[३२९०५०११४] 

   

खर्ि/वित्तीय 
सङ्केत नॊ 

खर्ि/वित्तीय सङ्केतको 
नाम अन्ततम बजेट 

दोस्रो त्रैमाशशक 
सम्मको ननकासा 

गत त्रैमाशशक 
सम्मको खर्ि 

यस त्रैमाशशकको 
खर्ि 

यस त्रैमाशशक 
सम्मको खर्ि पेश्की 

पेश्की बाहेक खर्ि 
रकम बाॉकी बजेट 

३१११३ ननशभात बवनको 
सयंर्नात्भक सधुाय 
खर्ा 

६,६००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ६,६००,०००.०० 

३११२१ सवायी साधन ७,५००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ७,५००,०००.०० 

३११२२ भेशिनयी तथा 
औजाय 

८०,२००,०००.०० १,६४६,३३५.०० ११०,७४०.०० १,५३५,५९५.०० १,६४६,३३५.०० ०.०० १,६४६,३३५.०० ७८,५५३,६६५.०० 

३११२३ पननार्य तथा 
फपक्र्सा 

१,८००,०००.०० ९८८,४२७.०० २०७,४८४.०० ७८०,९४३.०० ९८८,४२७.०० ०.०० ९८८,४२७.०० ८११,५७३.०० 

३११५८ सयसपाई सयंर्ना 
ननभााण 

१०,०००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० १०,०००,०००.०० 
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कुर जम्भा १०६,१००,०००.०
० 

२,६३४,७६२.०० ३१८,२२४.०० २,३१६,५३८.०० २,६३४,७६२.०० ०.०० २,६३४,७६२.०० १०३,४६५,२३८.०० 

अन्न्तभ फजेटको तरुना ( %प्रनतितभा )        

 

___________________ 

तमाय गनेको दस्तखतः 

नाभः 

दजााः 

शभनतः 

___________________ 

प्रभाणणत गनेको दस्तखतः 

नाभः 

दजााः 
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कामािरमको सम्ऩकि  नम्फय ् 

01-4221797 7  4220837  

 

१९. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म ङ्जववयण ्
ङ्जवबागभा कामियत कभिचायीहरु य सम्ऩकि  नम्फय देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ् 
 

नेऩार सयकाय 
वन तथा वातावयण भन्त्रारम 

वातावयण ङ्जवबाग 

फफयभहर, काठभाडौं 
 

क्र.सॊ. क.सॊ.नॊ. ऩद नाभ, थय कामािरम भोफाईर नॊ. व्मङ्ञिगत ईभेर टेगाना 

एक्सटेनसन 

1 184538 भहाङ्झनदेिक नभयाज ङ्ञघङ्झभये 208 9851337108 nama.ghimire@gmail.com 

भहाङ्झनदेिकज्मूको ङ्झनजी सङ्ञचवारम 
2 208016 कम््मङ्टटय अऩयेटय ङ्ञचना कङ्ट भायी याई 3001 9849131243 rchina793@gmail.com 

  
3  उऩभहाङ्झनदेिक  210   

उऩ–भहाङ्झनदेिकज्मूको ङ्झनजी सङ्ञचवारम 
              

प्रिासन तथा मोजना िाखा 
4 149085 उऩसङ्ञचव सीता येग्भी 204 9841४09486 sitaregmi71@gmail.com 

५ 180418 िाखा अङ्झधकृत सागय प्रसाद ङ्झसग्देर 207 9841410273 sigdelsagar@gmail.com 

6  कानून अङ्झधकृत अञ्जङ्झन कङ्ट भाय ङ्ञघङ्झभये 205 9855050439  

७ 207975 वातावयण ङ्झनयीऺक प्रकाि के.सी 206 9841561140 prakashbox@gmail.com 

8 183850 ना.सङ्ट. प्रकाि फाङ्झनॉमा  103 9860170897 pbaniya32@yahoo.com 

9  ना.सङ्ट. उद्धव साऩकोटा    

10 20849
4 

ना.सङ्ट. भन्त्जङ्ट काफ्रे 209 9860555899  kckumaririta@gmail.com 

11 227772 कम््मङ्टटय अऩयेटय वेङ्जवका याना 201 9847841554 bebikarm@gmail.com 

12 233195 कम््मङ्टटय अऩयेटय ङ्चयता कङ्ट भायी के.सी. फङ्टढा  9848157698  

13 219283 ऩङ्टस्तकारम सहामक फङ्जवता कङ्ट भायी 301 9849133202  

प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्रण तथा ङ्झनमभन िाखा 
14 182503 ङ्झस.ङ्झड.के. िॊकय प्रसाद ऩौडेर 309 9841583743 shankar_prasad_paudel@yah

oo.com 

mailto:sigdelsagar@gmail.com
mailto:prakashbox@gmail.com
mailto:pbaniya32@yahoo.com
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15 207901 वातावयण ङ्झनयीऺक गोङ्जवन्त्द प्रसाद राङ्झभछाने 310 9849739383 lamichhanegovin@gmail.co

m 

16 207898 वातावयण ङ्झनयीऺक याजेश्वय ऩौडेर 306 9841390535 rajeshor_paudel@yahoo.com 

17 207900 वातावयण ङ्झनयीऺक नङ्जवना भहजिन 307 9841732019 nmaharjan.doenv@gmail.co

m 

18   केङ्झभष्ट  ङ्चयङ्जवता ताम्राकाय  101  9841243413   

19 207903 वातावयण ङ्झनयीऺक ङ्जवष्णङ्ट ऩाण्डे 305 9841823631 bishnu.pandey@nepal.gov.n

p 

वातावयणीम अनङ्टगभन तथा ऩयीक्ष्ण िाखा 
20 137908 वैऻाङ्झनक अङ्झधकृत सयोजा  अङ्झधकायी 108 9841777528 sarojajee@gmail.com 

21 207950 वातावयण ङ्झनयीऺक रुऩा याई   9841960896 ruparae@hotmail.com 

22 212278 वातावयण ङ्झनयीऺक हसना शे्रष्ठ ङ्झसॊह 104 9851092770 shrestha0075@hotmail.com  

23 212273 वातावयण ङ्झनयीऺक स्वस्ती  शे्रष्ठ 100 9849296614 swastishrestha.nepal@gmail.

com 

24  वातावयण ङ्झनयीऺक आयती  शे्रष्ठ 108 9849511888 arati.shrestha052@gmail.co
m 

25  वातावयण ङ्झनयीऺक यङ्जवन िानम  9841617911  

26  वातावयण ङ्झनयीऺक सदीऺा वस्ती  9843496240 sadikhsyawosti22@gmail.co
m 

वातावयणीम अध्ममन तथा तथमाॊक िाखा 
27   वातावयण ङ्झनयीऺक सङ्टङ्झनता खनार  108 9841840450 s.sunitakhanal@gmail.com  

28  इङ्ञन्त्जङ्झनमय सङ्टवणि केियी धौफन्त्जाय 305  ९८४१७११७५७  

29  वातावयण ङ्झनयीऺक ङ्जटका येग्भी  9843549133  

30  वातावयण ङ्झनयीऺक ङ्झफना ङ्ञघङ्झभये 101 9849057322 ghimirebina16@gmail.com 

वातायणीम प्रमोगिारा िाखा 
31 183154 ङ्झस.ङ्झड.के. दीऩक ऻवारी 311 9841379692 gyawlideep@gmail.com 

32 216927 केङ्झभष्ट अङ्ञस्भता वरी 308 9841853712 asmioli11@gmail.com 

33 213236 केङ्झभष्ट दीऩा कङ्ट भायी चौधयी 304   deepachaudhary3266@gmail

.com 

34 203787 केङ्झभष्ट अङ्झभत ढङ्टङ्गाना  9841068883 mtdhungana33@gmail.com 

35 243730 केङ्झभष्ट कङ्ट भायी भीना ऩौडेर     

आङ्झथिक प्रिासन िाखा 
36 169567 रेखा अङ्झधकृत यभेि काकी 203    

37 196970 रेखाऩार सॊतोस ङ्झसग्देर 202 98५१२३११८८ sasilanjula@gmail.com 

कामािरम सहमोगी य हरङ्टका सवायी चारक 
1   ह.स.चा. दीऩक दाहार   9849786596   

mailto:rajeshor_paudel@yahoo.com
mailto:nmaharjan.doenv@gmail.com
mailto:nmaharjan.doenv@gmail.com
mailto:ruparae@hotmail.com
mailto:shrestha0075@hotmail.com
mailto:swastishrestha.nepal@gmail.com
mailto:swastishrestha.nepal@gmail.com
mailto:s.sunitakhanal@gmail.com
mailto:deepachaudhary3266@gmail.com
mailto:deepachaudhary3266@gmail.com
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2   ह.स.चा. कान्त्छाभान ताभाङ   9849225014   

3   ह.स.चा. ङ्झनयाजन खनार   9813982665   

4   ह.स.चा. ऋङ्जषकेि पङ्ट मार   9841179707   

५   कामािरम सहमोगी फसन्त्ता घतॉ   9861611025   

६   कामािरम सहमोगी ङ्झसता येग्भी   9841570499   

७   कामािरम सहमोगी भहेन्त्र प्रसाद िभाि   9843259812   

८   कामािरम सहमोगी ङ्झसता ङ्ञज.सी.   9843728584   

9  कामािरम सहमोगी जभङ्टना फजगाॉई  9861002445  
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20. ङ्जवबागरे गत आ.व २०७9/०80 प्रथभ रैभाङ्झसकभा सम्ऩादन गयेका प्रभङ्टख काभको प्रगङ्झत ङ्जववयण  
      वाङ्जषिक रक्ष्म प्रथभ रैभाङ्झसक रक्ष्म प्रथभ रैभाङ्झसक प्रगती प्रङ्झतवेदन अवधी 

सम्भ मस 
आ.व.को प्रगती 

हारसम्भको 
प्रगङ्झत 

LMBIS No. प्रभङ्टख ङ्जक्रमाकराऩहरु  एकाई ऩङ्चयभाण बाय वजेट रु. 
राखभा 

ऩङ्चयभाण बाय वजेट रु.  
राखभा 

ऩङ्चयभण बाय खचि रु. 
राखभा 

ऩङ्चयभाण बाङ्चयत  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४   

ऩूॉजीगत खचि अन्त्तगितका कामिक्रभहरु 

११ .५.४२.६  

वातावयण ङ्जवबागको बवनको फेसभेन्त्ट 
सङ्जहत बौङ्झतक सॊयचना भभित सम्बाय ऩटक 1.00 1.22 30.00 0.00 0.31 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

११ .५.४२.७  

वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्रहरुभा 
घेयाफाया, PCC रगामत बौङ्झतक 
ङ्झनभािण 

सॊख्मा 12.00 1.47 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

११ .३.७.३  ल्माऩटऩ खङ्चयद वटा 4.00 0.16 4.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

११ .३.७.६८  

कम््मङ्टटय, ङ्जप्रन्त्टय, ल्माऩटऩ, पोटोकऩी 
भेङ्ञिन, हाडि ड्राईब, प्रोजेनटय, नमाभेया, 
स्नमानय, मङ्ट .ङ्जऩ.मस. , टूर सेट रगामत 
अङ्जपस ईनमङ्टऩभेन्त्ट सेट खङ्चयद 

प्र .ि.  
100.0

0 
0.16 4.00 50.00 0.08 2.00 50.00 0.08 1.11 50.00 0.08 

   

११ .३.८.७  

वातावयण ङ्जवबागभा ङ्झसङ्झस ङ्जटबी 
जडान तथा सॊचारन 

सेट 1.00 0.08 2.00 1.00 0.02 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

११
.३.११.११४  

Hot Air Oven खङ्चयद गने वटा 1.00 0.41 10.00 0.00 0.10 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
सम्झौताको 
चयणभा 
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११
.३.११.११६  

ध्वनी भाऩन केन्त्र स्थाऩना (to be 

installed in existing AQMS site) 
सॊख्मा 1.00 1.22 30.00 0.00 0.31 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

११
.३.११.११७  

Environmental Data analysis 

प्रमोगिाराका राङ्झग High 

performance Computers and 

Laptops 

वटा 8.00 1.31 32.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन 
तमायी 

११
.३.११.१२३  

वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्र स्थाऩना 
(PM only) 

सेट 3.00 
16.5

2 
405.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन 
तमायी 

११ .३.२२.८  

Spare Parts and consumables for 

Existing Air Quality DAQ and 

Housing 

ऩटक 1.00 3.06 75.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन 
तमायी 

११ .३.२२.४७  
Spare Parts and consumables for 

Existing Air Quality PM Equipment 

ऩटक 1.00 6.12 150.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन 
तमायी 

११ .३.२२.४८  

सञ्चारन बईयहेका वामङ्ट गङ्टणस्तय 
भाऩन केन्त्रहरुको राङ्झग जगेडा PM 

Equipment 

वटा 2.00 5.10 125.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन 
तमायी 

११ .३.२२.४९  

प्रमोगिाराका उऩकयण तथा वामङ्ट 
गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्रहरुको 
नमाङ्झरबे्रसन टावयका राङ्झग इन्त्बटिय 
सङ्जहतको ऩावय ब्माकअऩ ङ्झसस्टभ 

सेट 1.00 1.63 40.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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११ .६.१३.५३  

दयाज, नमाङ्जवनेट, टेवर, कङ्ट सॉ,, 
सोपासेट, ऩदाि, काऩेट तथा अन्त्म 

पङ्झनिचयका साभानहरु खङ्चयद 

वटा 20.00 0.41 10.00 5.00 0.10 2.50 5.00 0.10 2.08 5.00 0.10 

 

११ .६.१३.६१  

Environmental Data analysis 

प्रमोगिाराका राङ्झग पङ्झनिचय 
ङ्जपनससि 

ऩटक 1.00 0.33 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
खङ्चयद 
सम्झौताको 
चयणभा 

११ .४.१८.५  

जैङ्जवक भर उत्ऩादन गने ्रान्त्ट 
स्थाऩना (स्थानीम तहसॊगको  

साझेदायीभा) 

वटा 1.00 4.08 100.00 0.00 1.02 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

क) ऩूॉजीगत खचि कामिक्रभको जम्भा:  158.0

0 

43.2

7 1061.00 56.00 2.22 54.50 55.00 0.18 3.19 55.00 0.18 

  

आ) चारङ्ट खचि अन्त्तगितका कामिक्रभहरु 

२ .६.१.४३  

ङ्जवबागका कभिचायीहरुको ऺभता 
ङ्जवकास ताङ्झरभ 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   

२ .६.६.१५८  

काठभाण्डौ उऩत्मका वामङ्ट गङ्टणस्तय 
व्मवस्थाऩन कामिमोजना कामािन्त्वमन 

सम्फन्त्धी सङ्झभङ्झतको फैठक तथा 
अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभ 

सॊख्मा 

3.00 0.18 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .६.६.२१०  

्राङ्जष्टक झोरा प्रङ्झतफन्त्ध सम्फन्त्धी 
कामिमोजनाको कामािन्त्वमन सम्फन्त्धभा 
केङ्ञन्त्रम कामािन्त्वमन सङ्झभङ्झतको फैठक 
तथा अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभ ऩटक 

2.00 0.14 3.50 1.00 0.06 1.50 1.00 0.06 0.00 1.00 0.07 

एक ऩटक 
सम्ऩङ्ङ 
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२ .७.५.१५८  

वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्र फाट प्राद्ऱ 
तथमाॊक ङ्झफश्लषेण गयी स्थीङ्झत प्रङ्झतवेदन 
तमाय गने तथा प्रकािन 

ऩटक 1.00 0.24 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.५.१६१  
वातावयण जनिर प्रकािन ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 रेख यचना 

आवहान 

२ .७.५.२०२  

वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 
अनङ्टगभन तथा ऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञिका 
तमायी (वातायण सॊयऺण 
ङ्झनमभावरीद्राया ऩङ्जहचान बएको कङ्ट नै 
ङ्झतन ऺेरको) 

ऩटक 1.00 0.41 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

सङ्झभङ्झत उऩ 
सङ्झभत गठन 

२ .७.५.२०३  

साविजङ्झनक सञ्चाय भाध्मभसॊगको 
सहकामिभा रोकङ्जप्रम कामिक्रभ 
भापि त स्वच्छ य स्वस्थ वातावयण 
प्रवद्धिन गनि सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध गने 

सॊख्मा 6.00 1.22 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

येङ्झडमो 
नाटकको 
तमायी 

२ .७.५.२१६  

आ.व.2078/79 को  वाङ्जषिक 
प्रगङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका प्रकाङ्ञित गने 

ऩटक 1.00 0.12 3.00 0.00 0.03 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   

२ .७.६.४  

सयकायी तथा ङ्झनजी 
प्रमोगिाराहरुको गङ्टण ऩयीऺणको 
भाऩदण्ड फनाई ङ्झतङ्झनहरुको गङ्टण 
ऩयीऺण गयी योष्टय तमाय ऩाने। 

ऩटक 1.00 0.37 9.00 0.00 0.09 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.७.२४८  

रैभाङ्झसक तथा वाङ्जषिक प्रगङ्झत सङ्झभऺा 
य कामिक्रभ व्मवस्थाऩन 

ऩटक 4.00 0.16 4.00 1.00 0.04 1.00 1.00 0.04 0.00 1.00 0.04 
ङ्झनयन्त्तय 
आवश्मकता 
अनङ्टसाय 

२ .७.७.२६१  

सवायी प्रदङ्टषण अनङ्टगभन (छड्के )
सातै प्रदेिभा अन्त्तयङ्जक्रमा सभेत 

प्रदेि 7.00 0.29 7.00 1.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.७.२७६  

वामङ्टभा यहेको mercury को dry and 

wet deposition ङ्जवङ्झधफाट अध्ममन 

गने 

ऩटक 4.00 0.16 4.00 1.00 0.04 1.00 1.00 0.04 0.73 1.00 0.04 
एक ऩटक 
सम्ऩङ्ङ 

२ .७.७.३९५  

Server Monitoring, Administration 

and Maintenance including the 

addition of features in front and 

back end of pollution website गने 

ऩटक 1.00 0.69 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.७.३९७  

जरङ्जवद्यङ्टत आमोजनाहरुरे गयेको 
वातावयणीम प्रवाह (e-flow) सम्फन्त्धी 
अध्ममन तथा प्रकािन 

ऩटक 1.00 0.82 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.७.४००  

वातावयण ङ्जवषमभा स्नातकोत्तय 
गङ्चययहेका ङ्जवद्याथॉहरुराई िोध 
सहामता कामिक्रभ 

ङ्जवद्याथॉ 15.00 0.41 10.05 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 िोध प्रस्ताव 
छनोट 

२ .७.७.४०१  

इटा उद्योग रगामत उद्योगहरुभा 
प्रमोग गनि सङ्जकने स्वच्छ 

प्रङ्जवङ्झधहरुको अध्ममन गने 

ऩटक 1.00 0.24 6.00 0.00 0.06 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.७.४०२  

उद्योग ङ्जवबाग य अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत 
सयोकायवाराहरुसॊग सभन्त्वम गयी 
इटा उद्योगहरु रगामत प्रदङ्टषणजन्त्म 
उद्योगहरु काठभाडौं उऩत्मकाफाट 
स्थानान्त्तयण सम्फन्त्धी अध्ममन गयी 
स्थान ऩङ्जहचान गने। 

ऩटक 1.00 0.61 15.00 0.00 0.15 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.७.४०३  

सम्फङ्ञन्त्धत सयोकायवाराहरुसॊग 
सभन्त्वम गयी उऩत्मकाभा Central 

Treatment Facility स्थाऩनाको 
ऩङ्टविसम्बाव्मता सम्फन्त्धी अध्ममन गने 

ऩटक 1.00 0.82 20.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.७.४०४  

ङ्जवबागको प्रमोगिाराभा पोहोयऩानी 
प्रसोधन केन्त्रफाट ङ्झनस्कासन हङ्टने 
Sludge राई कृङ्जष कामिभा प्रमोग गनि 
सङ्जकने नसङ्जकने सम्फन्त्धभा अध्ममन 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.७.४०५  

ङ्झर .ङ्जव.ङ्जव सॊगको सहकामिभा जैङ्जवक 
ऩदाथि (Bio-mass) को प्रमोग गयी 
ऩानी तथा पोहोय ऩानीभा यहेको 
भानव स्वास्थभा हाङ्झनकायक असय 
ऩङ्टमा्िउने आसिङ्झनक  धात ङ्टराई हटाउने 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्झफकास सम्वन्त्धी 
अध्ममन। 

ऩटक 1.00 0.53 13.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.८.१७  

Accreditation का राङ्झग आवश्मक 
कामि गने ( आवेदन ङ्छदने, प्रमोगिारा 
Audit गने /गयाउने , PT/ILC भा 
साहबाङ्झग हङ्टने, ऺभता अङ्झबवङृ्छद्र 

ताङ्झरभभा (याङ्जष्डम /अन्त्तययािङ्जष्डम)  
सहबाङ्झग हङ्टने, ताङ्झरभ सॊचारन गने, 

calibration गने ) 

ऩटक 1.00 0.33 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

२ .७.८.२३  

स्थानीम तहभा वातावयणीम 
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध  (अनङ्टगभन ङ्झनङ्चयऺण,  नभङ्टना 
सॊकरन वातावयणीम प्रबाव अध्ममन 
य तत ्सम्फन्त्धी प्रङ्झतवेदन अध्ममन, 

ङ्जवष्रेषण आङ्छद) काराङ्झग ताङ्झरभ  
ङ्झनदेङ्ञिका ङ्झनभािण य ताङ्झरभ सञ्चारन 

प्रदेि 7.00 3.28 80.50 0.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२१.१२६  ऩङ्टवि मोजना तजङ्टिभा गोष्ठी ऩटक 1.00 0.16 4.00 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

२ .७.२१.२२८  

चेतनाभङ्टरक फङ्टकरेट, डामयी, ङ्जट -सटि , 

नमाऩ, ट्रमाक सङ्टट रगामत साभग्री 
तमायी तथा ङ्जवतयण 

ऩटक 1.00 0.82 20.00 0.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२१.२४५  

EIA स्वीकृत बएका आमोजनाहरुको 
वातावयणीम ऩङ्चयऺण वटा 5.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
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२ .७.२१.२४६  

वातावयणीम प्रबाव अध्ममन गयेका 
आमोजनाहरुको वातावयणीम 
अनङ्टगभन वटा 30.00 0.37 9.00 2.00 0.02 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

२ .७.२१.२६४  
उद्योग प्रङ्झतष्ठानको वातावयण प्रदूषण 
सम्फन्त्धी अनङ्टगभन एवॊ ङ्झनयीऺण गने 
। 

सॊख्मा 
120.0

0 0.61 15.00 10.00 0.05 1.25 27.00 0.14 0.45 27.00 0.14    

२ .७.२१.२६५  

वातावयण सॊग सम्फङ्ञन्त्धत उजङ्टयी 
सम्फन्त्धी आकङ्ञस्भक स्थरगत 
अनङ्टगभन ङ्झनङ्चयऺण गने प्र .ि.  

100.0

0 0.41 10.00 25.00 0.10 2.50 25.00 0.10 0.85 25.00 0.10    

२ .७.२१.२६६  

जर तथा वामङ्ट गङ्टणस्तय भाऩन केन्त्र 
तथा वामङ्ट ङ्झडङ्ञजटर डाटा ङ्झडस््रे 

फोडिको सञ्चारन गने (ङ्जवद्यङ्टत, सङ्टयऺा, 
इन्त्टयनेट, ऩेङ्ञन्त्टङ्ग फ्रोङ्चयङ्ग रगामत 

साभान्त्म भभित, SIM recharge, 

अनङ्टगभन रगामत बैऩयी तथा अन्त्म 
ङ्जवङ्जवध खचि, केन्त्रको येखदेख य 
सञ्चारनको ङ्ञस्थङ्झतका फायेभा 
ङ्जवबागराई जानकायी गयाउने 
स्थानीम साभङ्टदामीक ङ्जवद्यारमका 
ङ्ञिऺक /कभिचायीराई ङ्छदइने 
प्रोत्साहन सङ्टङ्जवधा सभेत) 

प्र .ि.  
100.0

0 
8.15 199.96 25.00 2.04 50.00 15.00 1.22 30.29 15.00 1.22 
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२ .७.२१.२६७  

वातावयणीम प्रदूषण योकथाभ तथा 
ङ्झनमन्त्रणको रागी नदीनारा, 
तारतरैमाको ऩानी तथा उद्योग, 

करकायखानावाट ङ्झनश्काङ्झसत पोहोय 
ऩानी रगाएतका नभङ्टना सॊकरन तथा 
ङ्जवश्लषेण 

सॊख्मा 50.00 0.61 15.00 5.00 0.06 1.50 5.00 0.06 1.38 5.00 0.06 

   

२ .७.२५.१८७  

वातावयणीम प्रमोगिाराभा बैऩयी 
आउने सभस्माको सभाधाननको 
रागी उऩकयण, स्ऩेमय ऩाटिस,् ग्माॉस 
येगङ्टरेटय,आङ्छद खङ्चयद, भभित सॊम्बाय 
तथा आवश्मक प्रमोगिारा खचि 

सॊख्मा 1.00 0.29 7.00 0.20 0.06 1.40 0.20 0.06 1.27 0.20 0.06 

   

२ .७.२५.३५२  

ङ्झनमङ्झभत भभित सॊबाय (1७ Air 

Quality Monitoring Stations तथा 
ICIMOD फाट handover बई आउने 
सभेत) 

सॊख्मा 19.00 2.04 50.01 0.00 0.51 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.३५३  

Mother and other EDM 180 Unit 

Calibration (२७ वटा ङ्जवबागको 
तथा २ वटा ICIMOD फाट 
हस्तान्त्तयण हङ्टने) 

सॊख्मा 29.00 0.73 17.98 6.00 0.15 3.72 5.00 0.13 0.00 5.00 0.13 

   

२ .७.२५.३५४  

वामङ्ट तथा जर गङ्टणस्तय भाऩन 
केन्त्रहरुको फीभा (सफै)  

ऩटक 1.00 1.43 35.00 1.00 0.36 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.२५.३५५  

वातावयणीम प्रमोगिारा सॊचारनको 
राङ्झग आवश्मक यसामन तथा 
ग्रासवेमय खङ्चयद गने 

ऩटक 1.00 0.41 10.00 0.00 0.10 2.50 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.३५६  

अत्माधङ्टङ्झनक उऩकयणहरु GCMS, 

AAS, Spectrophotometer, 

Laboratory Information 

Management System (LIMS) 

आङ्छदको वाङ्जषिक भभित सॊझौता गने। 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 1.00 0.04 1.00 1.00 0.04 0.00 1.00 0.20 

   

२ .७.२५.३५७  

वातावयणीम तथमाङ्कको केङ्ञन्त्रम 
तथमाङ्क प्रङ्जवष्ट प्रणारीको स्थाऩना गने 

सॊख्मा 1.00 0.82 20.00 0.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   

२ .७.२५.३५८  

खङ्टरा रुऩभा पोहोय जराउने कामि 
ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि जनचेतनाभङ्टरक 

कामिहरु सञ्चारन गने 

सॊख्मा 3.00 0.24 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.३५९  

बट्टी, ब्वाइरय तथा उत्ऩादन 
प्रकृमाभा इन्त्धन फाल्ने उद्योगहरुको 
डाटावेस तमाय गने 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.३६१  

वामङ्ट गङ्टणस्तय सम्फन्त्धी वातावयणीम 
भाऩदण्डहरुको ऩङ्टनयावरोकन 

ऩटक 1.00 0.41 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.४४०  

वातावयण सॊयऺण सम्फन्त्धी कानङ्टन 
सॊिोधन सम्फन्त्धी कानङ्टन ऩङ्टनसंयचना 
सम्फन्त्धी कामि 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.४४७  ङ्जवश्व वातावयण ङ्छदवस भनाउने ऩटक 1.00 0.82 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.२५.४४८  

वातावयणीम सवार, सभस्मा य 
सभाधानको सन्त्दबिभा नीङ्झत ङ्झनभािण 
तथा साभङ्टदामीक एवॊ स्थानीम नेततृ्व 
तहभा नेततृ्वराई रङ्ञऺत गयी FAQ 

रगामतका साभग्री ङ्जवकास तथा 
प्रकािन 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.50 0.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.४४९  

ङ्जवबागको ऩङ्टस्तकारमको राङ्झग 
वातावयण सॊग सम्फन्त्धी सन्त्दबि 
साभग्री रगामत ऩङ्टस्तकहरु खङ्चयद 

ऩटक 1.00 0.10 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.४५०  

वातावयणीम भाऩदण्डको ऩङ्चयऩारना 
(Env Compliance) सम्फन्त्धभा 
सयोकायवारा सॊग स्थरगत 
साविजङ्झनक सङ्टनवाई कामिक्रभ (क्रसय 
य खानी  सभेत) 

वटा 3.00 0.61 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.५.२०४  

वातावयणीम सचेतना सम्फन्त्धी 
सन्त्देि, सङ्टचना, श्रव्म दृष्म साभग्री 
उत्ऩादन तथा प्रसायण 
(येङ्झडमो/टेरीङ्झबजन/एप.एभ./ऩङ्झरका 
फाट) 

प्र .ि.  
100.0

0 
2.04 50.00 20.00 0.41 10.00 10.00 0.20 0.00 10.00 0.20 

   

२ .७.७.२८५  

वातावयण ऩरकाङ्चयता ऩङ्टयस्काय तथा 
सम्भान य अन्त्तयङ्जक्रमा कामिक्रभ 

ऩटक 1.00 0.20 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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२ .७.९.२  

ङ्जवद्यारम केङ्ञन्त्रत वातावयण सॊयऺण 
कामिक्रभ 

सॊख्मा 35.00 2.14 52.50 0.00 0.04 1.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 
   

२ .७.२१.१९०  

नेऩार स्वच्छ वातावयण भहाअङ्झबमान 
कामिक्रभ अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन 

खचि 

प्र .ि.  
100.0

0 
0.20 5.00 25.00 0.05 1.25 10.00 0.02 0.00 10.00 0.02 

   

२ .७.२१.२६८  

सभङ्टदामको सहकामिभा पोहोय 
व्मवस्थाऩन कामिक्रभ (साभाग्री 
सहमोग सङ्जहत) 

सॊख्मा 2.00 1.31 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

२ .७.२५.३६३  

साविजङ्झनक ऩाकि /उद्यानहरुभा 
वातावयणीम स्वच्छता कामभ गनि 
ऩारना गनङ्टिऩने भाऩदण्ड 

सॊख्मा 1.00 0.10 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   

ख चारङ्ट खचि अन्त्तगितको जम्भा     
773.

00 
37.68 924.00 124.7

0 
5.49 134.72 101.2

0 
2.12 35.27 101.2

0 

 ग कामिक्रभ खचिको जम्भा (क+ख)      
931.

00 
80.95 1985.0

0 

180.7

0 
7.72 189.22 156.2

0 
2.30 38.45 156.2

0 

 घ उऩबोग खचि 
    

100.

00 
15.50 380.00 25.00 4.55 111.47 25.00 4.55 75.80 25.00 

 ङ कामािरम सञ्चारन खचि 
    

100.

00 
3.55 87.00 25.00 0.84 20.58 25.00 0.84 15.65 25.00 

 च कङ्ट र जम्भा (ग+घ+ङ)  
    

1131

.00 
100.00 

2452.0

0 

230.7

0 
13.10 321.27 

206.2

0 
7.68 129.90 

206.2

0 
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प्रगती मस अवङ्झधको मस अवङ्झध सम्भको 
बौङ्झतक प्रगती 89.38 18.23 

ङ्जवङ्ञत्तम प्रगती 40.43 5.30 

बाङ्चयत प्रगती 7.68 7.23 
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२२.  ङ्जवबागको  Website को ङ्जववयण  ्

www.doenv.gov.np 

वामङ्ट गङ्टणस्तय सम्फन्त्धी ङ्जवबागको ध्बदकष्तब सम्फन्त्धी ङ्जववयण् 
www.pollution.gov.np 

२३.  ङ्जवबागरे प्राद्ऱ गयेको वैदेङ्ञिक सहामता , ऋण, अनङ्टदान एवॊ प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य सम्झौता 
सम्फन्त्धी ङ्जववयण् मस सम्फन्त्धी कङ्ट नै ङ्जववयण नबएको । 

२४.  ङ्जवबागरे सॊचारन गयेको कामिक्रभ य सो को प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन ्
२५.  ङ्जवबागरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनि 

तोङ्जकएको सभमावङ्झध्  
२६.  ङ्जवबागभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्त्धी ङ्झनवेदन य सो उऩय सूचना ङ्छदइएको ङ्जववयण् 

ङ्झस.
नॊ. 

सूचना भाग गने 
ङ्झनकाम 

सूचना भाग 
गयेको ङ्झभङ्झत 

सूचनाको 
ङ्जववयण 

सूचना उऩरब्ध 
गयाईएको ङ्जववयण  

सूचना उऩरब्ध 
गयाईएको ङ्झभङ्झत 

कैङ्जपमत 

१ श्री सागय जोिी 2079/04/2

6 

१ फैिाख 2074 
ऩङ्झछ मस 
ङ्जवबागफाट 
काठभाडौंको ध्वनी 
प्रदूषण भाऩन 
सभफनङ्झध बएको 
सफै प्रङ्झतवेदनको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

देिका प्रभङ्टख िहयहरुभा 
(ङ्झफयाटनगय, काठभाडौं, 
ऩोखया, नेऩारगॊज य 
धनगढीभा) ध्वनी प्रदूषणको 
अवस्थाफाये ङ्झफस्ततृ वैऻाङ्झनक 
अध्ममन/अनङ्टसन्त्धान को 
प्रङ्झतवेदन 

2079/05/05 इभेर 
ऩठाइएको 

2 श्री अङ्झधविा गङ्टणयाज 
ऩोखयेर 

प्र.ऩ.नॊ. 6386 

श्री अङ्झधविा नङ्जवन 
काकी 
प्र.ऩ.नॊ. 17839 
श्री अङ्झधविा नङ्जवन 
काकी 
प्र.ऩ.नॊ. 17839 
श्री अङ्झधविा सङ्टजन 
काकी 
प्र.ऩ.नॊ. 16150 
श्री अङ्झधविा नङ्जवन 
काकी 
प्र.ऩ.नॊ. 17839 
श्री अङ्झधविा ङ्झग्रष्भा 
ऩोखयेर 

6सेभेस्टाय 
ङ्जव.ए.एर.ङ्जव.  

2079/05/0

6 

Black Carbon 

उत्ऩादनको कायण 
ङ्जहभारम ऺेरभा 
ऩायेको वातावयणीम 
प्रबाव 

"वातावयण सॊयऺण 
ङ्झनमभावरी 2077 को ङ्झनमभ 
१४ को फङ्टदाॉ नॊ." ४ भा 
बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ 
ङ्जहभारम वा उच्च ऩहाडी 
ऺेरभा हङ्टने प्रदङ्टषण योनन तथा 
पोहय भैरा हटाउन ङ्जवगतभा 
वातावयण ङ्जवबागरे सॊचारन 
गयेको अबमानराई हार 
नेऩारी सेनाफाट "Mountain 

Clean Up Campaing" रुऩभा 
सॊचारन बइयहेको साथै 
Black Carbon का सम्फन्त्धभा 
बएको अध्ममन अनङ्टसन्त्धानका 
नङ्झतजा सभेटेको रेख 
उऩरब्ध गयाइएको । 

2079/06/24 नेऩार र 
नमाम्ऩस, 
प्रदििनी 
भागिभा 
फङ्टझाइएको 

३ श्री हङ्चय याभ कोण्डा 2079/09/1

0 

सूचना तथा 
ङ्जववयणको 
प्रङ्झतङ्झरऩी सम्फन्त्धी 

बिऩङ्टय नगयऩाङ्झरकाको ङ्झभङ्झत 
2077 साउन १ गतेको 
सातौं नगय सबाफाट ऩाङ्चयत 
बिऩङ्टय नगयऩाङ्झरका 

2079/10/06 इभेर 
ऩठाइएको 
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वातावयण सॊयऺण तथा प्रदङ्टषण 
ऐन 2077 भा बएको 
व्मवस्थाहरुको कामिन्त्वमनको 
ङ्ञजम्भेवायी वातावयण 
ङ्जवबागको नबई बिऩङ्टय 
नगयऩाङ्झरकाको हङ्टन्त्छ । 
वतावयण ङ्जवबागरे वातावयण 
सॊयऺण ऐन 2076 य 
वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी 
2077 फभोङ्ञजभ बिऩङ्टय 
 औद्योङ्झगक ऺेर ङ्झबर यहेका 
वेष्ट ्राङ्जष्टक उद्योग तथा 
ङ्ञिव ऩोङ्झरभय इन्त्डङ्जष्टज 
प्रा.ङ्झर. को 2079 सार बार 
य आङ्ञश्वन ङ्झभहनाभा अनङ्टगभन 
गयी त्महाॉ यहेका कङ्झभ 
कभजोयी सङ्टधानि ङ्झनदेिन 
ङ्छदएको ।  

 


