
नेपाऱ वातावरण समाज (नेवास)को अगवुाइमा बातावरणको ऺेत्रमा काययरत 
व्यक्ततहरुबीच कोभभड-१९ र बातावरणीय सावऱमा भएको छऱफऱको प्रमखु 

बदुाहरु 

 

मभतत २०७७ सार फैशाख ०१ गतेका ददन नेऩार वातावयण सभाज (NES) को अगुवाईभा 
वातावयण ववषम अध्ममन गरय ववमबन्न ऺेत्रभा क्रिमाशीर भहानुबावहरुफीच skype भापफ त 
अनराइन छरपर तथा अन्तयक्रिमा गरयमो । ववशषेगयी हार कोयोना बाइयस (कोमबड-१९) 
को प्रकोऩ तथा जोखखभ ववश्वव्माऩी बैयहेको तथा नेऩारभा अऩनी मसको जोखखभ कभ 
गनफकारागी नेऩार सयकायरे मभतत २०७६ चतै्र ११ गतेफाट रकडाउन गयेको सन्दबफभा मस 
बाइयसको पैरावट तथा मसको सॊिभणको जोखखभ, फदमरदो भौसभभा मसफाट सजृजत 
हुनसक्ने अन्म खारका वातावयणीम चासोहरु तथा ततनको व्मवस्थाऩन, मो ववषभ 
ऩरयजस्थततभा नेऩार वातावयण सभाज भापफ त चाल्न सक्रकने कदभहरुका फायेभा अतन घतनबतू 
रुऩभा छरपर गरयमो । 

 छरपर को सुरुवात गदै नेऩार वातावायण सभाजका अध्मऺ सन्तोषयाज काफ्रेरे रकडाउनका 
कायण भातनसहरुको चहरऩहर तथा काभकायवाहीहरुभा कभी आई प्राकृततक वातावयणभा 
शुद्धता आएको बएताऩतन प्राववधधक रुऩभा वातावयणकभॉका रुऩभा गरयहाल्न तत्कारै केदह 
सम्बव नबएको बनाई याख्नबुमो । 

छरपरको सुरुवातभा नेऩार स्वास््म अनुसन्धान ऩरयषदका वरयष्ठ अनुसन्धान अधधकृत डा. 
भेघनाथ धधभाररे कोयोना बाइयसको ऩषृ्टबूमभ प्रस्तुत गदै धचनको वुहान शहयफाट भध्मऩवूफ 
हुॉदै मुयोऩ, अभेरयकाफाट दक्षऺण एमसमाभा पैमरईसकेको, नेऩारभा ऩतन आजको मभततसम्भ १३ 
जनाभा ऩुजष्ट बैसकेको जानकायी ददनुबमो ।मसैगयी मो बाइयस पैरन सक्ने सम्बाववत 
कायणहरुको फायेभा जानकायी ददॊदै उहाॉरे पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका ववषमहरुभा ऩतन ध्मान 
ददइनुऩन ेधायणा याख्नबुमो ।वनजॊगरभा रागेको डढेरोको कायण ऩतछल्रो सभमभा नेऩारभा 
प्रदषुणको स्तय केदह भात्राभा फढेको जानकायी दददै उहाॉरे स्वच्छ ऩानीको ऩहुॉच तथा 
सयसपाईका ववषमहरुभा वातावयणकभॉको रुऩभा केदह ववकल्ऩ प्रस्तुत गनफ सकेको खण्डभा 
मोगदान उल्रखेतनम हुनसक्ने ववचाय प्रस्तुत गनुफबमो ।त्मसगैयी अस्ऩतारजन्म पोहोयहरु 
अटोक्रेमबॊग गयेयभात्र व्मवस्थाऩन गने गरयएको, ओवऩडीहरु फन्द बएकारे अस्ऩतारजन्म 
पोहोयको उत्सजफनभा कभी आएको जानकायी ददनुबमो । कोमबड-१९ य ताऩिभको सम्फन्धभा 



वैऻातनक अनुसन्धानरे त्मसराई ऩुजष्ट गरयनसकेको उहाॉको बनाइ धथमो ।हार नेऩारभा मसको 
सम्बाववत जोखखभ खुरा मसभाना बएकोरे दक्षऺणी मसभाफाट देखखएको धायणा उहाॉरे 
याख्नबुमो।हार कोयोनाको फायेभा ववमबन्न खारका भ्रभऩूणफ सभाचायहरु ववमबन्न 
सॊचायभाध्मभहरुभा आइयहेको सन्दबफभा ततनराई धचनफ ऩतन वातावयणकभॉहरुको बूमभका यहने 
ववचाय याख्नबुमो । 

अन्तयक्रिमाभा आफ्नो बनाई याख्दै काठभाडौं ववश्वववद्मारम क्रक उऩप्राध्माऩक डा. याभदेवी 
तचाभो शाहरे कोयोनाको जोखखभ न्मूनीकयणकाराधग भानमसक रुऩभा तमाय हुनकोराधग 
सयोकायवारा ववऻहरु तथा ववमबन्न करेजका ववध्माथॉहरुसॊग अनराइन सेभीनाय भापफ त 
छरपर गनफ सक्रकने फायेभा आफ्नो धायणा याख्नबुएको धथमो । 

सो िभभा हारको पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन तथा सॊिमभत पोहोयभैराको व्मवस्थाऩनको फायेभा 
वातावयण ववबागका वातावयण तनयीऺक केशवयाज जोशीरे आफ्नो बनाई याख्दै सो फायेभा 
नेऩार वातावयण सभाज तथा वातावयण ववबागभापफ त सॊिमभत पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा 
मभरेय काभ गनफ सक्रकने बफचाय याख्नबुमो ।साथै उहाॉरे अफका ददनहरुभा कोमबड १९ ऩतछको 
सभमभा औद्मोधगक याष्रहरुरे हारको सभमको ऺततऩूतत फका राधग अझ आिाभक रुऩभा 
उत्ऩादन तथा सेवाहरुको ववस्ताय गन े बएकारे त्मसफेरा वातावयणीम स्रोतको दोहन तथा 
ववनाशराई आजका ददनभा सोच्नुऩने फताउनुबमो । 

वातावयणववद् सनत अधधकायीरे आफ्नो बनाई याख्दै नेवासराई केदह भहत्वऩुणफ सल्राहहरु 
ददनुबमो ।खासगयी काठभाडौं तथा सभग्र नऩेारकै प्रदषुणको स्तय फढ्नुको कायणहरुभा 
वनजॊगरको डढेरो तथा खरुा रुऩभा पोहोयभैरा फाल्नु यहेको हुनसक्न े बएकारे ,ऩानीको 
स्रोतको व्मवस्थाऩन गनफकारागी तथा बफयाभीहरु आइसोरेसनभा याखखएका अस्ऩतारहरुराई 
प्राथमभकताभा याखी पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गनफकारागी ववशषे गरय प्रधानभन्त्री कामाफरम, वन 
तथा वातावयण भन्त्रारम तथा सॊतघम भामभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमराई 
ध्मानाकषफण सदहतको प्रशे ववऻजतत तनकाल्नुऩने उहाॉको ववचाय धथमो ।साथ ैवनडढेरोको फायेभा 
इमसभोडको सबफयभापफ त दैतनक अनुगभन गनफ सक्रकने जानकायी ददॊदै त्मसकोरागी वन तथा 
वातावयण भन्त्रारमराई ऩत्राचाय गनफ सक्रकने उहाॉको कथन धथमो ।साथ ैमस खारका छरपर 
तनममभत रुऩभा गरयनुऩने आवश्मकता औल्माउनुबमो । 

नेऩार वातावयण सभाजका उऩाध्मऺ भौसभ खनाररे ववमबन्न सयकायहरुरे हार याहत ववतयण 
रगामतका कामफहरु गरययहेको सन्दबफभा हाम्रो दातमत्व खास ै उल्रेखनीम नबएताऩतन 



उल्रेखनीम वातावयणीम प्रबाव ऩाने ववषमहरुभा तनयन्तयको खफयदायी आवश्मक यहने कुया 
याख्नबुएको धथमो ।मसका साथ ैवन डढेरो व्मवस्थाऩन रगामतका ववषमहरुभा ध्मानाकषफणका 
राधग सफै स्थानीम तहहरुभा ध्मानाकषफण ऩत्र ददन सक्रकने प्रस्ताव गनुफबमो ।  

वातावयणववद मुवयाज ढकाररे कोमबड-१९ को तनमन्त्रणका साथै खाद्म सुयऺाको ववषम ऩतन 
उविकै भहत्वका साथ सोच्नुऩने फताउनुबमो ।ठुरो सॊख्माभा वैदेमशक योजगायीभा गएका नेऩारी 
श्रभशजक्त मातामात खरुासाथ नेऩारभा क्रपताफ हुनसक्ने फताउॉ दै उहाॉरे ववप्रेषणभा कभी आइ 
नेऩारको कुर गाहफस््म उत्ऩादनभै प्रबाव ऩाने बएकारे एक प्रकायको खाद्म असुयऺाको 
अवस्थाराई फेरैभा सम्फोधन गनफकारागी नेऩार वातावयण सभाजभापफ त सम्फजन्धत तनकामभा 
प्राथमभकताकासाथ वकारत गरयनुऩने ववचाय याख्नबुमो । 

मसैगयी नेऩार वातावयण सभाजका कामफकायी सदस्म बफजम मभश्ररे वातावयणीम प्रदषुण तथा 
अनुगभनका ववषमहरुभा वातावयण ववबागको कामाफदेश (scope) फढाउने मो एउटा सुवणफ 
अवसयको रुऩभा यहेको ववचाय व्मक्त गदै प्रेस ववऻजततभा सभजस्टगत रुऩभा ववशमागरु 
सभावेश गरयनुऩन ेबनाई याख्नबुमो ।२०७२ सारको बूकम्ऩको फेरा नेऩार बौगमबफक सभाजरे 
बूकम्ऩराई बूगबफसॊग जोड्न सपर बएको उदाहयण प्रस्तुत गदै उहाॉरे अदहरेको ववऩदको 
सभमभा नेऩार वातावयण सभाजरे त्मसराई वातावयणीम अवमवहरुसॊग जोड्न सक्नुऩने ववचाय 
याख्नबुमो । 

वातावयण ववबागका वातावयण तनयीऺक याजेश्वय ऩौडरेरे वातावयणीम त्माॊक व्मवस्थाऩनभा 
जोड ददॊदै तत त्माॊकको उधचत अबीरेखीकयण गनफ सकेको खण्डभा त्मसरे बववष्मभा तथा 
हारको अवस्थाको वैऻातनक ववश्रेषण गनफभा सहमोग ऩुमाफउन सक्न े बफचाय याख्नबुमो ।त्मस्त ै
हारको ववऩद जोखखभ व्मवस्थाऩनभा बैयाखेका याम्रा तथा सुधाय गनुफऩन े ववषमहरु सुधचकृत 
गयी नीततगत शुन्मता ऩदहचान गयेय सुझावहरु ददन सक्रकने ववचाय व्मक्त गनुफऩमो ।अन्त्मभा 
उहाॉरे मो सभमभा सॊस्थागत रुऩभा PPE रगामतका उऩकयणहरु तमाय गयी ववतयण गनफ 
सक्रकएको खण्डभा  उऩजस्थतत देखाउन सहज हुने ववचाय व्मक्त गनुफबमो । 

छरपरको दौयानभा नेऩार वातावयण सभाजका कामफकायी सदस्म फसन्त ऩौडरेरे ववश्व फैंकरे 
सावफजतनक गयेको प्रऺेऩणभा नेऩारको आधथफक वदृ्धधदयभा कोमबड १९ रे नकायात्भक प्रबाव 
ऩने उल्रेख गयेको त्म प्रस्तुत गदै अफको कदभहरु आगाभी ददनहरुभा आउन सक्ने प्रततकुर 
अवस्थाहरुको व्मवस्थाऩन गनफकारागी रक्षऺत हुनुऩने फताउनुबमो।अफका ददनहरुभा योजगायीहरु 
खोमसन सक्ने तथा वातावयणीम स्रोतहरूभा अत्मधधक चाऩ ऩनफ सक्ने त्म तपफ  सचते गयाउदै 



उहाॉरे सयकायरे चामरयहेका कदभहरुभा सहमोग गनफ सक्ने; उदाहयणको राधग वनको डढेरो 
व्मवस्थाऩनभा स्वमॊसेवक्रकम रुऩभा ऩतन नेवास भापफ त सहमोग गनफ सक्रकने ववचाय याख्नबुमो । 

हारसम्भको वातावयणीम अवस्थाराई ध्मानभा याखेय एउटा कामफऩत्र (working paper) ऩतन 
तमाय गनुफऩन े ववषमभा छरपर बएताऩतन ऩनु् अको छरपरभा मस फायेभा छरपर गने 
तनणफम बएको धथमो । 

अन्त्मभा, हारको वातावयणीम अवजस्थततराई ध्मानभा याख्दै ध्मानाकषफण ऩत्र तमाय गने तथा 
सफै स्थानीम तहहरुभा इभेरभापफ त ऩत्राचाय गने तनणफम बएको धथमो ।मसका राधग ऩत्राचाय 
गने ऩत्रको भस्मौदा गने जजम्भा वातावयण तनयीऺक केशवयाज जोशीराई तथा मस छरपरको 
भुख्म फुॊदाहरु दटऩोट गयी ऩेश गने जजम्भा रगानी फोडफको कामाफरमका वातावयण तनयीऺक 
प्रकाश मसग्देरराई ददइएको धथमो । 

मस अनराइन छरपरको सहजीकयण नवयाज ऩोखयेररे गनुफ बएको धथमो ।  

छरपरभा सहबागी वातावयणकभॉहरु  

 सन्तोषयाज काफ्रे, अध्मऺ, नेऩार वातावयण सभाज  

 भौसभ खनार 

 डा. याभदेवी तचभो शाह 

 प्रकाश मसग्देर  

 फसन्त ऩौडरे  

 बफजम मभश्र 

 ददनेश न्मौऩाने  

 केशवयाज जोशी,  

 डा. भेघनाथ धधभार  

 नवयाज ऩोखयेर  

 प्रकाश फस्नेत  

 याजेश्वय ऩौडरे  

 सनत अधधकायी  

 मुवयाज ढकार  

 


