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१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने प्रत्मेक नागङ्चयकको अङ्झधकायराई भौङ्झरक हकको रूऩभा 
व्मवस्था गयेको छ। सॊङ्जवधानरे याज्मको नीङ्झतको रुऩभा उऩरब्ध स्रोत साधनको सॊयऺण, सम्वर्द्धन य वातावयण अनङ्टकूर ङ्छदगो 
उऩमोगका साथै नकायात्भक वातावयणीम प्रबाव ङ्झनभूधर वा न्मून गनध उऩमङ्टक्त उऩाम अवरम्फन गने तथा जनसाधायणभा 
वातावयणीम स्वच्छता सम्फन्धी चेतना फढाई औद्योङ्झगक य बौङ्झतक ङ्जवकासफाट वातावयणभा ऩनध सक्ने जोङ्ञखभराई न्मूनीकयण 
गदै वन, ऩॊऺी, वनस्ऩती, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सम्वर्द्धन य ङ्छदगो उऩमोग गने तथा ऩमाधवयणीम ङ्छदगो ङ्जवकासका ङ्झसर्द्ान्त 
अवरम्फन गनङ्टधका साथै प्राकृङ्झतक प्रकोऩवाट हङ्टने जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सम्फन्धभा स्ऩष्ट व्मवस्था गयेको छ। 

नेऩार सयकायरे सभरृ्द् नेऩार, सङ्टखी नेऩारी बङ्ङे दीघधकारीन याङ्जष्डम रक्ष्म ङ्झनधाधयण गयेको छ। त्मसै गयी ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म 
य चारङ्ट ऩन्रौं मोजनारे सभेत ङ्जवकासका याङ्जष्डम रक्ष्म तथा उद्देश्महरु तम गयेको छ। ङ्जवकासका प्रमासहरुराई वातावयणभैत्री 
फनाई ङ्छदगो ङ्जवकास हाङ्झसर गनध वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६, वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी, 2077, स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४, वन ऐन, 2076, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन, 2068 तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ङ्झनमभावरी, 
2070 तजङ्टधभा बई कामाधन्वमनभा यहेका छन । साथै याङ्जष्डम वातावयण नीङ्झत, याङ्जष्डम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन नीङ्झत, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन याङ्जष्डम नीङ्झत, दीघधकारीन कृङ्जष नीङ्झत, याङ्जष्डम कृङ्जष नीङ्झत, स्थानीम ऩूवाधधाय ङ्जवकास नीङ्झत, याङ्जष्डम 
ग्राभीण ऊजाध नीङ्झत, याङ्जष्डम अनङ्टकूरन कामधक्रभ (NAPA), ङ्जवऩद्   जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन याङ्जष्डम कामधमोजना, 
सयसपाई गङ्टरूमोजना सभेतरे वातावयणीम स्वच्छता, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामधहरुराई 
नीङ्झतगत भागधदशधन प्रदान गयेको छ। उङ्ञलरङ्ञखत सॊवैधाङ्झनक, कानूनी तथा नीङ्झतगत व्मवस्था अनङ्टरुऩ वातावयण सॊयऺण, 

जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन एवभ  ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आधायबूत कामध स्थानीम तहको नेततृ्व 
य सभन्वमभा सम्ऩादन हङ्टने व्मवस्था यहेको छ।   

वातावयण सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन एवभ  ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवद्यभान सॊवैधाङ्झनक, 

कानूनी तथा नीङ्झतगत प्रावधानहरूको प्रबावकायी कामाधन्वमनको रागी जनसहबाङ्झगता अऩङ्चयहामध छ। स्थानीम तह भापध त 
वातावयण सॊयऺणराई प्रोत्साङ्जहत गदै वातावयणभैत्री स्थानीम ङ्जवकासको अवधायणाराई साथधक ऩानध वातावयणभैत्री स्थानीम 
शासनको प्रारूऩ, २०७८ तमाय गङ्चयएको छ। मसका साथै याङ्जष्डम अनङ्टकङ्ट रन मोजना, हङ्चयतगृह गमाॉस उत्सजधन न्मूनीकयणका 
राङ्झग तमाय गङ्चयएको याङ्जष्डम ङ्झनधाधङ्चयत मोगदान तथा ऩेङ्चयस सम्झौता, सेण्डाई खाका य ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म जस्ता अन्तयाधङ्जष्डम 
अङ्झबसङ्ञन्धहरुभा रङ्ञऺत उद्देश्म हाङ्झसर गनध सभेत मस प्रारुऩरे ऩूयकको रुऩभा काभ गने अऩेऺा गङ्चयएको छ। 

 

 

१.२ दीघधकारीन सोंच 
वातावयणभैत्री सभाजको ङ्झसजधनाद्वाया नागङ्चयकको स्वच्छ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने हकराई सङ्टङ्झनङ्ञित गने मस प्रारुऩको 
दीघधकारीन सोंच यहेको छ। 

१.३ उद्देश्म 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ऩर्द्ङ्झतको अवरम्फनद्वाया स्वच्छ, सङ्टन्दय य वातावयणभैत्री सभाजको ङ्झसजधना गनङ्टध मस प्रारूऩको 
भङ्टखम उद्देश्म यहेको छ। मसका अन्म उद्देश्महरू देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन ् - 

(क) स्थानीम मोजना प्रङ्जक्रमाभा वातावयण सॊयऺण, आधायबूत स्वास््म तथा सयसपाई, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, 



3 
 
 

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवषमहराई 
भूरप्रवाहीकयण य स्थानीमकयण गनङ्टध। 

(ख) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन, वातावयण सॊयऺण तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका सन्दबधभा 
घयऩङ्चयवाय तहसम्भको काभ, कतधव्म य ङ्ञजम्भेवायी तथा हाङ्झसर गनङ्टध ऩने नङ्झतजाको सम्फन्धभा स्ऩष्ट ऩानङ्टध। 

(ग) घयऩङ्चयवाय, सभङ्टदाम य स्थानीम तहहरुराई सकायात्भक प्रङ्झतस्ऩधाधको भाध्ममभद्वाया वातावयणभैत्री ङ्छदगो 
ङ्जवकासका राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय फनाउन प्रोत्साङ्जहत गनङ्टध। 

(घ) वातावयण सॊयऺण तथा ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग सयोकायवाराहरुफीच आङ्झथधक एवभ  प्राङ्जवङ्झधक सहमोग तथा 
सहकामधको वातावयण ङ्झसजधना गनङ्टध। 

१.४ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासन प्रारूऩ २०७८ रे अऩेऺा गयेका उऩरङ्ञब्धहरू ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ यहेका छन्- 

(क) स्थानीम तहको मोजना तथा कामधक्रभभा वातावयणभैत्री ङ्जक्रमाकराऩहरु सभावेश बएको हङ्टनेछ।  

(ख) वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ऩर्द्ङ्झतको सॊस्थागत ङ्जवकास बएको हङ्टनेछ। 

(ग) घयऩङ्चयवाय तहसम्भ वातावयणीम सचेतना अङ्झबवृङ्जर्द् बएको हङ्टनेछ।  

(घ) वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवद्यभान अवस्थाभा सङ्टधाय बई उत्थानशीर सभङ्टदामको ङ्झनभाधण 
बएको हङ्टनेछ। 

१.५ कामधऺ ेत्र 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासनका सूचकहरूराई सफै वस्ती, वडा, गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरका तहभा कामाधन्वमन गङ्चयनेछ। 
भङ्टरङ्टकङ्झबत्रका सफै घयऩङ्चयवाय मस प्रारूऩको कामधऺ ेत्र ङ्झबत्र ऩने छन । 

१.६ ङ्झसर्द्ान्त 
घयऩङ्चयवाय तहफाट सम्ऩादन हङ्टने काभको राङ्झग सोही तहराई आवश्मक कामध वातावयण सङ्जहत ङ्ञजम्भेवाय फनाउनङ्ट ऩदधछ य सो 
तहफाट सम्ऩादन हङ्टन नसक्ने काभभा भात्र भाङ्झथलरो तह सॊरगन हङ्टन ङ्ट ऩदधछ बङ्ङे सङ्ञङ्ङकटताको ङ्झसर्द्ान्तको आधायभा मो प्रारूऩ 
तमाय गङ्चयएको छ। साथै आपूरे गयेको प्रदूषणको नैङ्झतक तथा ङ्जवत्तीम बाय प्रदूषक स्वमभ  रे व्महोनङ्टध ऩछध बङ्ङे ङ्झसर्द्ान्तराई 
मस प्रारूऩभा आत्भसात गङ्चयएको छ।  

१.७ सूचकको वगॉकयण 
मस प्रारूऩभा घयऩङ्चयवाय, टोर तथा वस्ती, वडा, गाउॉ एवभ  नगय तहका राङ्झग वातावयणभैत्री स्थानीम शासनका भानकका 
रुऩभा देहामका छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट सूचकहरुको व्मवस्था गङ्चयएको छ:- 

(क) आधायबतू सूचक्  
घयऩङ्चयवायदेङ्ञख ङ्ञजलरासम्भ अङ्झनवामध रूऩभा ऩूया गनङ्टध ऩने गयी व्मवस्था गङ्चयएका सूचकहरू आधायबूत 
सूचक हङ्टन ।  

(ख) ऩङ्चयस्कृत सूचक्  
आधायबूत तहबन्दा भाङ्झथलरो स्तयको सूचकहरुराई ऩङ्चयस्कृत सूचकको रूऩभा याङ्ञखएको छ। 
वातावयणभैत्री घोषणा हङ्टनको राङ्झग आधायबूत सूचकहरु ऩूया गयी ऩङ्चयस्कृत सूचकभा तोङ्जकएको अकभाबाय 
प्राप्त गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  
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(ग) ङ्जवशेष सूचक्  
गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका तथा ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रभा ङ्जवशेष सोंच (Vision) का साथ कङ्ट नै खास 
वातावयणीम ङ्जवशेषतामङ्टक्त नभूना गाउॉ वा नगय घोषणा गने प्रमोजनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको 
अनङ्टयोधभा भन्त्रारमरे ङ्जवशेष सूचक ङ्झनधाधयण गनध सक्नेछ। वातावयणभैत्री घोषणा हङ्टनका राङ्झग ङ्जवशेष 
सूचकहरु प्राप्त गनध अङ्झनवामध हङ्टने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद दङ्टई 

कानूनी तथा नीङ्झतगत प्रावधान 

२.१ सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था 
नेऩारको सॊङ्जवधानरे स्वस्थ जीवनको सङ्टङ्झनङ्ञितताका राङ्झग प्रत्मेक नागङ्चयकराई स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने एवभ  
वातावयणीम प्रदूषण वा ह्रासफाट हङ्टने ऺङ्झतवाऩत ऩीङ्झडतराई प्रदूषकफाट कानून फभोङ्ञजभ ऺङ्झतऩूङ्झतध ऩाउने हकको सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता गयेको 
छ। वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताराई स्थानीम तहको एकर अङ्झधकायका साथै वातावयण, ऩमाधवयण य जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताराई तीनवटै शासकीम तहको साझा अङ्झधकायभा सभेत सभावेश गङ्चयएको हङ्टॉदा वातावयणभैत्री शासकीम प्रवन्धराई उच्च 
प्राथङ्झभकता प्रदान गङ्चयएको देङ्ञखन्छ। 

२.२ ङ्जवद्यभान नीङ्झत तथा मोजना 
याङ्जष्डम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन नीङ्झत, २०७६ रे जरवामङ्ट उत्थानशीर सभाजको ङ्जवकास गयी याष्डको साभाङ्ञजक य आङ्झथधक सभङृ्जर्द्भा 
मोगदान ऩङ्टर् माउने रक्ष्म ङ्झरएको छ। त्मसैगयी याङ्जष्डम वातावयण नीङ्झत, २०७६ रे दीगो ङ्जवकासका रक्ष्म प्राङ्झप्तको राङ्झग ङ्जवकासका 
सफै आमाभहरुभा वातावयणीम चासोराई भूरप्रवाहीकयण गने एवभ  प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, हङ्चयमारी प्रवर्द्धन गने 
तथा वातावयण व्मवस्थाऩनभा सयोकायीत ऩऺहरुफीच सभन्वम य सहकामध स्थाङ्जऩत गने रक्ष्म ङ्झरएको छ। वातावयण सॊयऺण 
फहङ्टआमाङ्झभक य अन्तयदेशीम ङ्जवषम बएको हङ्टॉदा मसको ङ्छदगो व्मवस्थाऩनभा ङ्झसभसाय नीङ्झत, २०६९, याङ्जष्डम वन नीङ्झत, २०७५, 
ङ्जवऩद्   जोङ्ञखभ न्मूनीकयण याङ्जष्डम नीङ्झत, २०७५, याङ्जष्डम कृङ्जष वन नीङ्झत, २०७६ रगामतका ङ्जवङ्झबन् न सयोकायीत नीङ्झतहरुरे सभेत 
वातावयणीम व्मवस्थाऩन य ङ्छदगो ङ्जवकासराई भागधदशधन गयेका छन । 

वातावयण सॊयऺण भानव स्वास््म, सङ्टख य सभङृ्जर्द्सॉग जोङ्झडएको ङ्जवषम हो। मसको व्मवस्थाऩनराई  भङ्टरङ्टकरे उच्च प्राथङ्झभकताभा 
याखेको छ। चारङ्ट ऩन्रौं मोजनारे सपा, स्वच्छ य हङ्चयत वातावयणको ङ्छदगो सोंच याखदै प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, 
हङ्चयमारी प्रवर्द्धन गयी नागङ्चयकको स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञश् चतता गने रक्ष्म ङ्झरएको छ। 

२.३ कानूनी व्मवस्था  
वातावयण व्मवस्थाऩन फहङऺ्ट ेत्रीम तथा फहङ्टआमाङ्झभक ङ्जवषम बएकोरे मसको व्मवस्थाऩनभा प्रत्मेक व्मङ्ञक्त, सभाज, ङ्झनकाम, सफै 
तहका सयकाय य ऺेत्रको सहमोग य सहकामध अङ्झनवामध शतध हङ्टने बएकोरे मसभा धेयै अन्तय-सम्फङ्ञन्धत कानूनहरु प्रत्मऺ तथा 
ऩयोऺरुऩभा सम्वर्द् यहन्छन । ङ्जवशेषगयी वातावयणभैत्री शासकीम प्रवन्धका सवारभा प्रत्मऺ रुऩभा आकङ्जषधत बएका नेऩारका 
कानूनहरु देहाम अनङ्टसाय उलरेख गङ्चयएको छ्- 

(क) वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ तथा वातावयण सॊयऺण ङ्झनमभावरी, २०७७ 

ङ्छदगो ङ्जवकासको राङ्झग वातावयणभैत्री ऩूवाधधाय ङ्जवकास गनङ्टध अऩङ्चयहामध यहेको सन्दबधभा वातावयण य ङ्जवकासफीच तादाम्मता कामभ 
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गदै वातावयणीम व्मवस्थाऩनभा रगानी सङ्टङ्झनङ्ञितताको कानूनी प्रवन्धसॉगै प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन य सोको असय, याङ्जष्डम 
सम्ऩदाको सॊयऺण रगामत वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी व्मवस्थाहरु वातावयण सॊयऺण ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा उलरेख छ। 

(ख) स्थानीम सयकाय सञ् चारन ऐन, २०७४  

उऩरव्ध स्रोत, साधन य अङ्झधकायको प्रमोग भापध त रोकतन्त्रका राब एवभ  ङ्जवकासका प्रङ्झतपरहरुको सभन्माङ्जमक ङ्जवतयण गदै 
नागङ्चयकभाझ याज्मको उऩङ्ञस्थङ्झतको अनङ्टबङू्झत गयाउने, सभाजभा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा, अभनचमन, न्माम नैङ्झतकता य साभाङ्ञजक न्मामको 
प्रवर्द्धनभा मोगदान ऩङ्टर् माउने, ङ्जवकासका गङ्झतङ्जवङ्झधभा नागङ्चयक दाङ्जमत्व, अङ्झधकाय य कतधव्मको रोकताङ्ञन्त्रक अभ्मासद्वाया नेततृ्व य 
स्वाङ्झभत्व स्थाङ्जऩत गदै उत्तयदामी सयकायको ऩङ्चयकलऩनाराई साकाय ऩाने फहृत  उरे्द्श्मसङ्जहत आएको स्थानीम सयकाय सञ् चारन 
ऐन, २०७४ रे स्थानीम स्तयभा आङ्झथधक ङ्जवकास, साभाङ्ञजक रुऩान्तयण, ऩूवाधधाय ङ्झनभाधण, जीङ्जवकोऩाजधनका गङ्झतङ्जवङ्झधसॉगै नागङ्चयक 
सहबाङ्झगताभा ऩमाधवयणीम सॊयऺणभा सभेत जोड ङ्छदएको छ। 

(ग) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन, २०६८ तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ङ्झनमभावरी, २०७० 

पोहयभैरा सङ्करन, प्रशोधन तथा व्मवस्थाऩनको सभग्र ङ्जवङ्झध, प्रङ्जक्रमा य ङ्ञजम्भेवायी रगामत सॊयचनागत प्रवन्ध य दाङ्जमत्व सभेतको 
व्मवस्था पोहयभैरा व्मवस्थाऩन ऐन तथा ङ्झनमभावरीरे गयेको छ। 

त्मसै गयी बवन ऐन, 2055 तथा बवन ङ्झनमभावरी, 2066, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, 2074, ङ्जवऩद् 
जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ङ्झनमभारी, 2076, नगय ङ्जवकास ऐन, 2045, याङ्जष्डम शहयी नीङ्झत, 2064, याङ्जष्डम बवन 
सॊङ्जहता, 2060 तथा बवन ङ्झनभाधण सम्फन्धी भाऩदण्ड जस्ता कानूनी य नीङ्झतगत व्मवस्थारे ऩङ्झन वातावयण य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको 
सन्दबधभा भागधदशधन गयेका छन । स्थानीम तहराई कानूनी तथा नीङ्झतगत सहजीकयणका राङ्झग भन्त्रारमद्वाया प्रङे्जषत ङ्जवङ्झबङ्ङ नभङ्टना 
कानून तथा कामधङ्जवङ्झधहरुरे सभेत स्थानीम तहभा वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा भागधदशधन तथा सहजीकयण गयेका छन ।  

भाङ्झथ उङ्ञलरङ्ञखत कानूनी प्रावधानहरु फाहेक वातावयण सॊयऺण एवभ  ऩमाधवयणीम प्रवर्द्धनभा ऩयोऺ रुऩभा थङ्टप्र ैकानूनहरु सम्फङ्ञन्धत 
यहेका छन । ङ्जवङ्ञशष्ट उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग ङ्झनभाधण बएका कानूनहरुरे भानव स्वास््म, सचेतनाभूरक ङ्ञशऺा, जागयण, औद्योङ्झगक 
गङ्झतङ्जवङ्झध सञ् चारन, ऩूवाधधाय ङ्जवकास, हङ्चयमारी प्रवर्द्धन, ङ्जवऩद्   जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, 
खाद्य सङ्टयऺा, ऩोषण, प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण, कावधन ऺङ्झतऩूङ्झतध जस्ता ऺेत्रका कानूनहरु सभेतराई भध्मनजय गनङ्टध ऩने हङ्टन्छ।  

२.४ अन्तयाधङ्जष्डम सन्धी सम्झौता 

(क) ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म 

सॊमङ्टक्त याष्डसङ् घीम भहासबारे सदस्म याष्डहरुको सहबाङ्झगताभा ङ्जवश् व ङ्जवकासको फहङ्टप्रङ्झतङ्ञऺत भहत्वाकाॊऺी रक्ष्म 
सभावेश बएको ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म २०१६-२०३० ऩाङ्चयत गयी रागू गयेको छ। आङ्झथधक, साभाङ्ञजक य ऩमाधवयणीम 
ऩऺराई जोड ङ्छदई ऩृ् वीभा यहेका प्राकृङ्झतक साधनस्रोत य वातावयण बावी ऩङ्टस्ताका राङ्झग सॊयऺण गने अङ्झबबाया सङ्जहत 
ऩृ् वी, भानव, शाङ्ञन्त, सभङृ्जर्द् य साझेदायीराई ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म प्राङ्झप्तको ऩाॉच खम्वाको रुऩभा ङ्झरएको छ। 
ङ्जवकासका आमाभहरुभा कसैराई ऩङ्झन ऩछाडी नछोड्ने प्रङ्झतवर्द्ता अनङ्टरुऩ नेऩाररे चौंधौं आवङ्झधक मोजनादेङ्ञख नै 
मसका रक्ष्महरुराई आन्तङ्चयकीकयण य स्थानीमकयण गदै आइयहेको छ। 

(ख) ऩेङ्चयस सम्झौता  

सॊमङ्टक्त याष्डसङ् घका अङ्झधकाॊश सदस्म याष्डहरु ्ान्सको ऩेङ्चयसभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन सम्फन्धी सम्भेरनभा सहबागी बई गयेको 
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सम्झौतारे जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधनको फदङ्झरॉदो अवस्थाराई भध्मनजय गयी त्मसको व्मवस्थाऩनका राङ्झग ऩऺ याष्डहरुको दाङ्जमत्व एवभ  
ङ्जवकङ्झसत याष्डहरुरे ङ्जवकासशीर भङ्टरङ्टकहरुराई आवश्मक सहमोग गनङ्टध ऩने व्मवस्था गयेको छ। 

(ग) सेन्ढाई कामधढाॉचा 

जाऩानको सेण्ढाईभा सन  २०१५ भा आमोङ्ञजत ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग तेस्रो सॊमङ्टक्त याष्डसङ्घीम ङ्जवश्व सम्भेरनभा ङ्छदगो 
ङ्जवकासको सन्दबधभा गङ्चयफी ङ्झनवायण,  ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण य उत्थानशीरता अङ्झबवङृ्जर्द्का ङ्जवषमराई सफै तहका नीङ्झत, मोजना, 
कामधक्रभ य फजेट ङ्जवङ्झनमोजनभा उऩमङ्टक्तता हेयी एकीकृत रूऩभा सभामोजन गने प्रङ्झतफर्द्ता सङ्जहत अनङ्टभोदन बएको “ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयणका राङ्झग सेण्डाइ कामधढाॉचा सन  २०१५–२०३०” भा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग भौजङ्टदा जोङ्ञखभ घटाउने य 
नमाॉ जोङ्ञखभको योकथाभ य उत्थानशीरताको सवरीकयण, ङ्झनदेशक ङ्झसर्द्ान्तको ङ्जवकास, याज्मको प्राथङ्झभक उत्तयदाङ्जमत्व सङ्जहतको 
ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण जस्ता कामधभा सभाजका सफै वगध य याज्मका सम्ऩूणध ङ्झनकामको सॊरगनता यहनङ्ट ऩने कङ्ट याराई जोड 
ङ्छदएको छ। मसका साथै ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणको कामध ऺेत्र प्राकृङ्झतक तथा भानव ङ्झनङ्झभधत प्रकोऩ य वातावयणसॉग सम्फङ्ञन्धत 
प्रङ्जवङ्झध, जैङ्जवक प्रकोऩ य त्मसफाट उत्ऩङ्ङ जोङ्ञखभराई सभेत सभेट्ने गयी ङ्जवस्ताङ्चयत गङ्चयएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद तीन 

नगयऩाङ्झरकाका राङ्झग वातावयणभैत्री स्थानीम शासनका सूचकहरू 

नगयऩाङ्झरकाका राङ्झग घयऩङ्चयवाय तह, टोर तह, वडा तह य नगयऩाङ्झरका तह गयी वातावयणभैत्री स्थानीम शासनका चाय तहका 
सूचकहरु ऩङ्जहचान गङ्चयएको छ। जसराई देहाम फभोङ्ञजभ उलरेख गङ्चयएको छ:- 

३.१ घयऩङ्चयवाय तह 

(क) आधायबतू सूचक 

नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग घयऩङ्चयवाय तहका आधायबतू सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन : 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क) सयसपाई य स्वास््म 
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१. आधायब ङ्टत 
सयसपाई तथा घय 
ङ्झबत्रको पोहयको 
उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 

१. शौचारमको व्मवस्था, त्मसको उङ्ञचत प्रमोग बएको। 

२. व्मङ्ञक्तगत सयसपाईभा ध्मान ङ्छदएको। 
३. आफ्नो घय ङ्झबत्रको पोहय सड्ने य नसड्ने वगॉकयण गयी सड्नेराई 

आपैं  वा सभूह फनाई भर फनाउने गयेको। 

४. नसड्ने पोहयराई नगयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 
गयेको। 

5. नेऩार सयकायरे तोकेको बन्दा कभ गङ्टणस्तयको प्राङ्ञस्टक झोरा 
प्रमोग नगयेको। 

६. घय ऩारङ्टवा जनावय, कङ्ट कङ्ट य आङ्छदराईध घय ऺेत्र फाङ्जहय खङ्टरा रुऩभा 
ङ्छदसा गयाउने नगयेको य गयाएभा आपैं रे उठाएय आफ्नो घय 
ऩङ्चयसयभा रङ्झग व्मवङ्ञस्थत गने गयेको। 

   

ख) स्वच्छ ऊजाधको प्रमोग 

१. उजाधको उऩमोग 

 

 

१. घयङ्झबत्र उजाध खऩत कभ गने ङ्ञचभको प्रमोग बएको, 
२. स्वच्छ वैकङ्ञलऩक उजाध (जस्तै् फामोगमास, सोराय)को प्रमोग 
गङ्चयएको। 

३. खाना ऩकाउन दाउया प्रमोग गयेको अवस्थाभा धङ्टवाॉयङ्जहत सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टलहो प्रमोग गयेको। 

   

ग) हङ्चयमारी / शहयी सौन्दमध 

१. हङ्चयमारी तथा 
शहयी सौन्दमध 
प्रवर्द्धन 

 

१. घय कम्ऩाउण्डभा परपूर तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रजातीको फोटङ्झफरुवाहरु 
बएको, 

२. घय कम्ऩाउण्डभा ङ्झफरुवा योप्ने ठाउॉ नबएको अवस्थाभा 
छाना÷छतभा फोटङ्जवरुवा बएको वा कौशी खेती गयेको। 

   

घ) खानऩेानी 

१. वषाधतको ऩानीको 
सकभारन तथा 
बण्डायण 

वषाधतभा घय–कम्ऩाउण्डङ्झबत्र ऩयेको ऩानी सकभारन÷बण्डायण (Rain 

Water Harvesting) गने व्मवस्था ङ्झभराएको वा आफ्नै घय–

कम्ऩाउण्डभा जङ्झभनङ्झबत्र जाने (Water Recharge) व्मवस्था गङ्चयएको 

   

२. ङ्जऩउने ऩानी  ङ्जऩउने ऩानीका राङ्झग शङ्टङ्जर्द्कयणका उऩामहरुको अवरम्फन गङ्चयएको    

(ख) ऩङ्चयस्कृत सूचक 

नगयऩाङ्झरकाको घयऩङ्चयवाय तहका राङ्झग ऩङ्चयस्कृत सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन : 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

क) सयसपाई य स्वास््म 
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१. ढरको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 

घयभा सेङ्ञप्टक याकभाीको व्मवस्था गयी सञ्चारनभा यहेको। 
(ढरको प्रशोधन गयेय भात्र अङ्ञन्तभ ङ्झनकास गने गयेको) 

  * 

२. घय–आॉगन फाङ्जहय सडकको 
सयसपाई ङ्ञस्थङ्झत 

आफ्नो घय–आॉगन फाङ्जहयको सडक वा फाटो सपा याख्न ेगयेको   * 

३. प्राङ्जष्टक झोराको 
ङ्झनमन्त्रण 

प्राङ्जष्टक झोरा प्रमोग नगयी त्मसको ङ्जवकलऩभा   जङ्टट, कऩडा 
वा कागजका झोरा प्रमोग गने गयेको 

  * 

ख) स्वच्छ ऊजाधको प्रमोग 

१. स्वच्छ ऊजाधको उऩमोग, 

 

ङ्जवद्यङ्टत सेवा ऩङ्टगेका घयभा खाना ऩकाउन ङ्जवद्यङ्टतीम उजाधको प्रमोग 
गयेको य ङ्जवद्यङ्टत आऩूङ्झतध नऩङ्टगेको घय वा ङ्जवद्यङ्टत आऩङ्टङ्झतध नहङ्टने 
सभमभा ङ्जवकलऩको रुऩभा सौमध ऊजाध वा अन्म नङ्जवकयणीम 
उजाध प्रमोग गने गयेको। 

  * 

ग) हङ्चयमारी तथा शहयी सौन्दमध 

१. घय–ऩङ्चयसयभा खङ्टरा 
ठाउॉको व्मवस्थाऩन  

घय फनाउॉदा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनधाधयण गये फभोङ्ञजभको जभीनको 
ऺेत्रपर खारी याखेको 
 

  * 

२. शहयी सौन्दमध 
  

घय अगाङ्झड ङ्जवङ्झबङ्ङ जातको पूर योऩेको (घय अगाङ्झड स्थान 
उऩरब्ध नबएभा कौशी, फयण्डा वा उऩमङ्टक्त स्थानभा सङ्टयङ्ञऺत 
तङ्चयकारे गभराभा पूर योप्न सङ्जकने) 

  ** 

घ) बवन ङ्झनभाधण सॊङ्जहताको ऩारना 

१. सङ्टयङ्ञऺत बवन ङ्झनभाधण 

  

 

१. घय ङ्झनभाधण गदाध बवन ङ्झनभाधण सॊङ्जहताको ऩारना गयी ब ङ्टकम्ऩ 
प्रङ्झतयोधी प्रङ्जवङ्झध अवरम्फन गयेको, 

२. बवन ङ्झनभाधण सॊङ्जहता ऩारना नगयी फनाएको घयको 
प्रवरीकयण (Retrofitting) गयेको 

  * 

 
३.२ टोर तह 

 (क) आधायबतू सूचक 

नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग टोर तहका आधायबतू सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् 

 (अ) टोर ङ्जवकास सॊस्था / टोर सङ्टधाय सङ्झभङ्झत 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क) सॊस्थागत व्मवस्था, सयसपाई य सङ्टन्दयता 

१. टोर सङ्टधाय÷ टोर 
ङ्जवकास सङ्झभङ्झत  

स्थानीम टोर सभङ्टदामभा त्महाॉका असी प्रङ्झतशत वा सोबन्दा 
फढी घय–ऩङ्चयवाय सॉरगन बएको टोर सङ्टधाय÷टोर ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झत गठन बएको। 

  

टोर ङ्जवकास  सङ्झभङ्झत 
दताध प्रभाणऩत्र य 
सदस्मता देङ्ञखने 
दस्तावेज 
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२. टोर सयसपाई 
अङ्झबमान  

  

१. कङ्ञम्तभा भङ्जहनाको एक ऩटक ङ्झनमङ्झभत रुऩभा आफ्नो टोर 
सभङ्टदामको ऺेत्रङ्झबत्र साभूङ्जहक रुऩभा सयसपाई अङ्झबमान 
सञ्चारन गने गयेको। 

२. घयफाट फाङ्जहय ङ्झनष्ट्काशन गङ्चयने पोहय सडक, ऩेटी य 
सावधजङ्झनक स्थरभा जम्भा नगयी ङ्झसधै सकभारन गनध आउन े
सवायी साधनभा याख्न ेगयेको वा नगयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ 
व्मवस्थाऩन गयेको। 

 

 

 

  

टोर ऺेत्रभा 
सयसपाई (घयेरङ्ट 
पोहय, झायऩात, 

प्राङ्जष्टक आङ्छद तह 
रगाएको अवस्था) 

३. टोर  सङ्टधाय÷ 
टोर ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतको 
वातावयणीम 
सङ्टशासन प्रवर्द्धन 
सम्फन्धी कामधहरु 

१. सॊस्थाको भाङ्झसक फैठक य फाङ्जषधक साधायण सबाभा स्थानीम 
वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी छरपर तथा  ङ्झनणधम गने 
गयेको। 

२. ङ्जवङ्झबङ्ङ अवसय ऩायी वातावयण सॊयऺणका ङ्जवङ्जवध 
कामधक्रभहरुको आमोजना गने गयेको। 

  
ङ्झनणधम ऩङ्टङ्ञस्तका 
अध्ममन गने 

(ख) ऩङ्चयस्कृत सूचक 

नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग टोर तहका ऩङ्चयस्कृत सूचक देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

१. सावधजङ्झनक ऺेत्रको 
सयसपाई  

आफ्नो टोरङ्झबत्रका सावधजङ्झनक ऺेत्र (जस्तै् भठ, भङ्ञन्दय, गङ्टम्फा, 
भङ्ञस्जद, चचध, सडक, ऩाकध , नारा, गलरी, पङ्ट टऩाथ, खोरा, नदी, फगय, 
नहय, वन तथा चौय आङ्छद) भा पोहय पालन प्रङ्झतफन्ध गयेको। 

  

*  

ङ्झनणधम ऩङ्टङ्ञस्तका तथा 
सूचना ऩाटी 

२. टोरभा हङ्चयमारी 
प्रवर्द्धन 

टोरका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा नगयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका वा 
उऩमूक्त प्रजाङ्झत य ऩङ्चयभाणका रुख ङ्जवरुवा रगाई हङ्चयमारी 
प्रवर्द्धन गयेको। 

  ** 

३. ध्वनी प्रदूषण 
ङ्झनमन्त्रण 

टोरफासीको स्वास््मभा प्रङ्झतकङ्ट र असय गनध सक्ने  ङ्जकङ्झसभको 
ध्वनीको असय न्मूनीकयणका उऩाम अवरम्फन गने व्मवस्था 
गयेको। 

  ** 

३.३ वडा तह 
(क) आधायबतू सूचक 

नगयऩाङ्झरकाभा वडा तह वातावयणभैत्री हङ्टनका राङ्झग वडाङ्झबत्रका सफै टोर/फस्तीहरु वातावयणभैत्री बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। मसका 
अरावा नगयऩाङ्झरकाको वडा तहका राङ्झग आधायबतू सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ तम गङ्चयएको छ् 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क) खानऩेानी तथा सयसपाई 

१. खानेऩानीका भङ्टहान 
तथा स्रोतको 
सॊयऺण  

 

१. वडाभा बएका सफै खानेऩानीका श्रोतहरुको रगत याखी 
सॊयऺण गङ्चयएको य सफै ऩानीका श्रोतहरुको गङ्टणस्तय ऩयीऺण 
गङ्चयएको 
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२. ऩानी सङ्टयऺा सम्फन्धी ताङ्झरभहरु सञ् चारन गयेको य 
वडाफासीराई बङू्झभगत जरस्रोतको ऩङ्टनबधयण एवॊ 
फहङ्टउऩमोङ्झगताको ङ्झनङ्ञम्त आकाशे ऩानी सकभारन य प्रमोगराई 
प्रोत्साहन गनध नीङ्झत तथा कामधक्रभ तजङ्टधभा गयी रागङ्ट गयेको 

२. पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन 

१. घय–घय फाट सॊकङ्झरत पोहय नगयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकएको 
स्थानभा ङ्जवसजधन गने गङ्चयएको 

२. वडा ऩङ्चयसयभा प्राङ्जष्टक झोराको प्रमोगराई कभ गनध 
फैकङ्ञलऩक उऩामहरुको ङ्जवकास य त्मसको प्रमोग गङ्चयएको 

   

३. तार, ऩोखयी तथा 
ङ्झसभसाय ऺेत्रको 
सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩन  

टोर तथा वडाङ्झबत्रका सफै तार, ऩोखयी तथा ङ्झसभसाय ऺेत्रको  
रगत कामभ गयी सफै तार, ऩोखयी तथा ङ्झसभसाय ऺेत्रको 
सॊयऺणका राङ्झग सङ्झभङ्झत गठन गयी सॊयऺण कामधक्रभ सञ्चारन 
गङ्चयएको 

   

ख) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी आधायबतू 
ऺभता, ङ्जवस्ततृ 
अध्ममन तथा 
आऩत   कारीन 
सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र 

१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन सम्फन्धी आधायबतू ऻान ङ्झसऩ तथा 
ऺभताको ङ्जवकासका राङ्झग सभङ्टदाम तहभा अनङ्टङ्ञशऺण कामधक्रभ 
सञ्चारन बएको। 

२. वडागत रुऩभा ङ्जवऩद्जोङ्ञखभ सॊकटासङ्ङता तथा ऺभता 
भङ्टलमाकभान गयी  प्रङ्झतवेदन तमाय बएको। 

३. ङ्जवऩदको अवस्थाभा तत्कार उर्द्ायका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत स्थर 
(खङ्टरा ऺेत्र) ङ्झनधाधयण गयी सोको सॊकेत प्रमोग गङ्चयएको। 

४. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणको राङ्झग वडास्तयीम 
स्वमभ   सेवकहरुको सभूह फनाई ऩङ्चयचारन गयेको। 

   

ग) वन तथा ब–ूसॊयऺण 

१. वन सॊयऺण तथा 
ङ्छदगो व्मवस्थाऩन 

वडाको बगूोर ङ्झबत्र यहेको वनको ङ्जवस्ततृ रगत याखेको य वडा 
ङ्झबत्र ङ्जक्रमाशीर वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग सहकामध गयेको। 

   

२. ऩतॉ जङ्झभनको 
व्मवस्थाऩन तथा 
हङ्चयमारी प्रवर्द्धन 

ऩतॉ वा सयकायी वा सावधजङ्झनक जगगाको नक्सा÷ङ्जववयण सङ्जहतको 
रगत याङ्ञखएको य त्मस्ता  जगगाभा वृऺ योऩण गयी सॊयऺण 
गयेको। 

   

 

(ख) ऩङ्चयस्कृत सूचक 

वडा तहको राङ्झग ऩङ्चयस्कृत सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् 
प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

क) सडक नारा व्मवस्थाऩन 

१. सडक नाराको १. वडाका सफै सडकहरुभा फषाधत्को ऩानी ङ्झनकास हङ्टने   * 
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व्मवस्थाऩन 

 

कङ्ट रेसो वा नारी बएको 
२. सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको नारी ङ्झनमङ्झभत सपा 

गङ्चयएको 
३. सडक ङ्जकनायाभा यहेका ङ्जवजङ्टरीको ऩोर तथा ताय 

व्मवङ्ञस्थत बएको। 

ख) कृङ्जष 
१. प्राङ्गाङ्चयक ङ्जवङ्झधको 

कृङ्जषराई प्रोत्साहन 

वडाका कृषकहरुराई वारी ङ्जवङ्जवङ्झधकयण, कृङ्जष जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण, एकीकृत शत्र ङ्टजीव व्मवस्थाऩन य प्राङ्गाङ्चयक 
ङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत खेती फाये ताङ्झरभ प्रदान गयेको। 

  **  वडाङ्झबत्र यहेका 
व्मावसाङ्जमक कृषकको 
रगत। 

कृषकहरु भध्मे उलरेङ्ञखत 
ताङ्झरभ प्राप्त गने 

कृषकहरुको ङ्जववयण। 

२. प्राङ्गारिक खेती 
प्रणारी प्रवर्द्धन 
कामधक्रभ 

    

३. प्राङ्गाङ्चयक खेती 
प्रणारीको 
अवरम्फन 

१. वडाका ताङ्झरभ प्राप्त व्मावसाङ्जमक कृषकहरुरे जैङ्जवक, 

वनस्ऩङ्झतजन्म ङ्जवषादीको प्रमोग गयी खेतीऩाती गयेको 
२. वडाका सफै कृषकहरुरे प्राङ्गाङ्चयक भरको प्रमोग गने 
गयेको 

  *** सहबाङ्झगतात्भक 
रेखाजोखा, सहकायी 
सॊस्थाहरुभा यहेका ङ्जववयण, 

कृङ्जष सेवाकेन्र/उऩकेन्रभा 
यहेको ङ्जववयण। 

ग) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. वडा ङ्जवऩद तथा 
जरवामङ्ट 
उत्थानशीर सङ्झभङ्झत 
गठन य ऺभता 
ङ्जवकास 

 

१. वडास्तयभा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवऩद् तथा जरवामङ्ट 
उत्थानशीर सङ्झभङ्झत गठन बएको। 

२. वडाभा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धभा स्थानीम मङ्टवाक्रफ, आभा सभूह, वन 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, टोर ङ्जवकास÷टोर सङ्टधाय सङ्झभङ्झत 
जस्ता साभाङ्ञजक सङ् घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई 
सभेटी जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन य ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण ङ्जवषमभा सचेतना कामधक्रभ सञ् चारन 
गयेको य वडाका कम्तीभा दश प्रङ्झतशत 
घयऩङ्चयवायका सदस्महरुराई जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन तथा 
ङ्जवऩद् जोङ्ञखभफाये ताङ्झरभ ङ्छदइएको। 

३. ङ्जवऩद् प्रङ्झतकामधको राङ्झग वडास्तयीम स्वमॊसेवकहरुको 
सभूह फनाई ताङ्झरभ ङ्छदइएको य आवश्मकता अनङ्टसाय 
ऩङ्चयचारन गयेको 

  ***  वडा कामाधरमभा यहेको 
ताङ्झरभ सम्फन्धी ङ्जववयण। 

घ) वन तथा ब–ूसॊयऺण 
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१. वन सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩन 

वडाको बगूोर ङ्झबत्र यहेको वनको ङ्जवस्ततृ रगत याखेको य 
वडा ङ्झबत्र ङ्जक्रमाशीर वन उऩबोक्ता सॊस्था तथा सम्फन्धीत 
वन कामाधरमको सहकामधभा ङ्छदगो वन व्मस्थाऩनको 
कामधक्रभ सञ् चारन गयेको 

  ***** 

 (वन नबएको वडाभा मस 
सूचक रागङ्ट हङ्टने छैन) 

२. ऩतॉ वा सावधजङ्झनक 
वा सयकायी 
जगगाभा वृऺ ायोऩण 
तथा उद्यान 
व्मवस्थाऩन 

१. वडा ऺेत्रको हारको ऩतॉ वा सावधजङ्झनक वा सयकायी 
जगगाभा फाङ्जषधक रुऩभा रुख÷डारे घाॉस÷परपूरका 
ङ्झफरुवा योऩी हङ्टकाधएको 

२. वडाङ्झबत्रको सफै सयकायी तथा सावधजङ्झनक जगगाको 
नक्सा य रगत सङ्जहतको ङ्जववयण याङ्ञखएको 

३. वडाङ्झबत्रका ऩतॉ, ऐरानी य सावधजङ्झनक जगगाभा फार 
ङ्जक्रडास्थर, उद्यान वा खेरकूद स्थान वा जेष्ठ नागङ्चयक 
ङ्जवश्राभ स्थरको व्मवस्था गङ्चयएको। 

  ***** 

ङ) प्रदूषण योकथाभ तथा ङ्झनमन्त्रण 

१.  प्रदूषण गनेराई 
दण्डको व्मवस्था
  

वडा ङ्झबत्रका घय, उद्योग तथा अन्म व्मवसामहरुफाट 
ङ्झनश्काशन हङ्टने अत्माङ्झधक ध्वनी, धङ्टवाॉ, धूरो आङ्छद 
व्मवङ्ञस्थत गनध टोर ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको 
आधायभा नेऩार सयकायफाट तम गङ्चयएको ङ्झसभा उलरॊघन 
गने व्मङ्ञक्त, उद्योग वा सॉस्थाराई कायवाहीको राङ्झग 
नगयऩाङ्झरका तथा ङ्ञजलरा प्रशासन सभऺ ङ्झसपाङ्चयस साथ 
ऩठाइएको 

  * 

३ .४ नगयऩाङ्झरका तह 

(क) आधायबतू सूचक 

वातावयणभैत्री नगयऩाङ्झरका हङ्टनका राङ्झग नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै टोर य वस्तीहरु वातावयणबैत्री बएको हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ। मसका अरावा नगयऩाङ्झरकाका राङ्झग देहामका आधायबतू सूचकहरु तम गङ्चयएको छ् 
प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क) खानऩेानी, सयसपाई तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 

१.  खानेऩानीको 
यणनीङ्झतक मोजना   
(Strategic Plan) 

ङ्झनभाधण   

स्वच्छ खानेऩानी आवश्मकता ऩूया गने गयी यणनीङ्झतक 
कामधमोजना नगय सबाफाट स्वीकृत बएको। 

  स्वीकृत यणनीङ्झतक 
मोजना दस्तावेज 

२. पोहयभैरा केन्ररको 
स्थाऩना  

१. सड्ने य नसड्ने पोहयको वगॉकयण गने गयी पोहयभैरा 
केन्रको आवश्मक व्मवस्था गयेको 

२. सड्ने पोहयफाट प्राङ्गाङ्चयक भर फनाउन प्रोत्साहन गनधको राङ्झग 
कम्ऩोष्ट फीनको ङ्जवतयण बएको  

३. पोहयभैराको ङ्छदगो व्मवस्थाऩनको राङ्झग व्मवङ्ञस्थत 

  पोहयभैरा केन्रको 
राङ्झग छङ्टयाइएको 
जगगाको रगत य 
ऺेत्रपर,   

सञ्चारन ङ्झभङ्झत तथा 
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लमाण्डङ्जपर साइट वा एकीकृत पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको 
अभ्मास गयेको 

नगयऩाङ्झरकाको 
ङ्झनणधम। 

३. सावधजङ्झनक स्थानभा 
शौचारमको 
व्मवस्था  

१. फसऩाकध , ऩेट्रोर ऩम्ऩ, ऩमधटकीम ऺेत्र तथा साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा, 
ऩाकध  तथा उद्यान य  भङ्टखम हाटफजाय स्थरभा फारफाङ्झरका, 
रैङ्गीक तथा अऩाङ्गभैत्री सावधजङ्झनक शौचारमहरूको व्मवस्था 
बएको 

   

४. प्राङ्जष्टक झोरा 
प्रमोगभा प्रङ्झतफन्ध 

१. नेऩार सयकायरे तोकेको गङ्टणस्तयबन्दा कभ गङ्टणस्तयको 
प्राङ्जष्टक झोरा प्रमोगभा फन्देज गङ्चयएको  

२. प्राङ्जष्टकको झोराको ङ्जवकलऩभा वातावयणभैत्री झोरा उत्ऩादन 
गनध प्रोत्साङ्जहत गङ्चयएको य उत्ऩाङ्छदत झोराको फजायीकयण 
बएको 

   

ख) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको 
सङ्जक्रमता य कोष 
व्मवस्थाऩन  

१ . नगयस्तयभा स्थानीम ङ्जवऩद् तथा जरवामङ्ट उत्थानशीर सङ्झभङ्झत 
गठनगङ्चयएको 

२. स्थानीम ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा जरवामङ्ट अनङ्टकङ्ट रन 
सम्फन्धी कानून ऩाङ्चयत गङ्चयएको  

३. स्थानीम ङ्जवऩद् तथा जरवामङ्ट उत्थानशीर मोजना तजङ्टधभा बई 
नगय सबाफाट स्वीकृत गङ्चयएको 

४. मोजना कामाधन्वमनको राङ्झग नगयऩाङ्झरकारे ङ्ञजलरा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत, ङ्जवषमगत 
कामाधरम, नेऩार येडक्रस सोसाइटी, नीङ्ञज ऺेत्र, याङ्जष्डम तथा 
अन्तयाधङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्था तथा दात ृ ङ्झनकाम सभेतको 
सभन्वम य सहमोगभा फजेटको व्मवस्था तथा ऩङ्चयचारन गयेको 

४. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन य जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रनभा उङ्ञचत ऻान ङ्झसऩ य ऺभता सङ्जहतको 
भहाशाखा/शाखा/ईकाइ तथा कभधचायीको व्मवस्था बएको 

   

२. बवन सॊङ्जहताको 
ऩारना  

१. नगयऺेत्रभा बवन ङ्झनभाधण गदाध याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता अनङ्टकङ्ट र 
स्थानीम बवन सॊङ्जहता य भाऩदण्ड तमाय बएको  

२. बवन ङ्झनभाधण गदाध बवन ङ्झनभाधण सॊङ्जहता य भाऩदण्ड अङ्झनवामध 
गने गङ्चयएको 

३. नक्सा ऩास सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्डराई बवन ङ्झनभाधण 
सॊङ्जहतासॉग आफर्द् गङ्चयएको 

   

ग) वन तथा ब–ूसॊयऺण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य हङ्चयमारी 
१. हङ्चयमारी प्रफर्द्धन 

तथा ऩाकध को 
सञ्चारन  

१. नगयको सडक ऺेत्र, सयकायी तथा सावधजङ्झनक जगगाको 
ऩङ्जहचान गङ्चय वृऺ योऩण गङ्चयएको  

२. नगयङ्झबत्र बएका वनको ऺेत्रगत रगत याखी ङ्जवङ्झबङ्ङ 

   



14 
 
 

सभङ्टदामस्तयीम वा नगयस्तयीम सङ्झभङ्झत भापध त त्मसको उङ्ञचत 
सॊयऺण गयेको य आवश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत वन 
कामाधरमसॉग सभन्वम गयेको 

३. नगयफासीराई  ऩामक ऩने स्थानभा जेष्ठ नागङ्चयक ङ्जवश्राभ 
स्थर, भनोयञ्जन ऩाकध  वा उद्यान ङ्झनभाधण गयी सञ्चारनभा 
लमाइएको। 

 
(ख) ऩङ्चयस्कृत सूचक 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

क) पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तथा नगय सयसपाई 

१. पोहयभैरा सकभारन 
तथा त्मसको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन 

 

१. आफ्नै वा अन्म गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका सॉगको 
सहकामधभा ऩङ्टन् प्रमोग गनध नङ्झभलने पोहयराई आवश्मकता 
अनङ्टसाय पोहय ङ्जवसजधन ऺेत्र (Landfill Site) भा व्मस्थाऩन 
गने गङ्चयएको य स्वास््म सॉस्थाफाट ङ्झनश्काशन हङ्टने 
हाङ्झनकायक पोहयको व्मवस्थाऩन हाङ्झनकायक पोहय 
ङ्जवसजधन ऺेत्र (Hazardous Waste Landfill Site) भा 
व्मवस्थाऩन गने गयेको।  

२. नगय ऺेत्रङ्झबत्र पोहयभैरा सकभारन गने प्रणारीराई प्रबावकायी 
फनाउॉदै ङ्झसभसाय ऺेत्र, धाङ्झभधक स्थर, सडक तथा नङ्छद 
ङ्जकनायाभा पोहय पालन य जराउन प्रङ्झतफन्ध रगाएको। 

  *** 

२. ढर प्रशोधन सम्फन्धी 
व्मवस्था 

ढरराई जैङ्जवक वा इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग प्रङ्जवङ्झधफाट प्रशोधन 
गङ्चयएऩङ्झछ भात्र अङ्ञन्तभ ङ्झनष्ट्काशन गने गङ्चयएको,(सफै 
घयहरूभा सेप्टी याकभाी अङ्झनवामध गङ्चयएको अवस्थाभा मो 
सूचक ङ्झनङ्ञष्ट्क्रम हङ्टनेछ) 

  * 

ख) कृङ्जष 
१. वारी ङ्जवङ्जवङ्झधकयण तथा 

जरवामङ्ट भैत्री एङ्जककृत 
कृङ्जष प्रणारीको ङ्जवकास 
  

१. कृङ्जष उत्ऩादन वङृ्जर्द्को राङ्झग जरवामङ्ट भैत्री एङ्जककृत कृङ्जष 
प्रणारीको ङ्जवकास गदै फारी ऩोषकतत्व य एङ्जककृत कीट 
(शत्र ङ्टजीव) व्मवस्थाऩन कामध बएको 

२. सङ्टखखा तथा फङ्जढ ऩानी जम्ने ऺेत्रहरुको ङ्झनङ्ञम्त उऩमङ्टक्त 
हङ्टने फाङ्झरहरुको ऩङ्जहचान तथा प्रफधधनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामसॉग सहकामध गने गयेको 

३. कृङ्जष ऩेशाराई प्रोत्साहन नगयऺेत्र ङ्झबत्र ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कामधव्रmभहरुको सञ् चारन गयेको 

  ** 

ग_ नङ्जवकयणीम उजाध 
१. नवीकयणीम उजाध 

उत्ऩादन, उऩमोग 
१. नगयङ्झबत्र उत्सजॉत पोहयफाट फामोगमास उत्ऩादन गनध 

नगयऩाङ्झरका आपैरे सङ्टरु गयेको वा नगयऩाङ्झरकाफाट 

  * 
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तथाउजाध ङ्जकपामती 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास 

आङ्झथधक तथा प्राङ्जवङ्झधक सहमोग बएको 
२. नगय ङ्झबत्रका सफै भूर सडकहरू तथा अन्म सावधजङ्झनक 

स्थानहरुभा सडक फत्तीको व्मवस्था गयेको य सम्बव 
बएसम्भ सोराय फत्तीको प्रमोग बएको 

२. वैकङ्ञलऩक उजाधको 
रुऩभा सौमध उजाधको 
प्रमोग 

 नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सम्ऩूणध सावधजङ्झनक सेवाका कामाधरम, 

ङ्जवद्यारम तथा सडक ऺेत्रभा वैकङ्ञलऩक उजाधको रुऩभा 
सौमध उजाधको प्रमोग बएको य नेऩार सयकायफाट सौमध 
उजाध प्रमोगको प्रोत्साहनको राङ्झग तोके फभोङ्ञजभको 
सहङ्टङ्झरमत नगय सबाफाट ऩाङ्चयत बई कामाधन्वमनभा आएको 

  * 

घ) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूङ्झनकयण तथा 
व्मवस्थाऩन 

१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभका दृङ्जष्टरे फढी 
सॊवेदनङ्ञशर स्थानहरू य प्राकृङ्झतक तथा साॊस्कृङ्झतक 
सम्ऩदाको ऩङ्जहचान गयी वडागत नक्साकभान गङ्चयएको 

२. जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान गङ्चयएका ठाउॉहरुभाऩूवाधधाय ङ्झनभाधणभा योक 
रगामएको। 

३. फहङऺ्ट ेत्र जोङ्ञखभको ऩूवधतमायी गङ्चयएको । 

४. स्थानीम ङ्जवऩद् तथा जरवामङ्ट उत्थानशीर मोजना अनङ्टरुऩ 
वाङ्जषधक कामधक्रभ स्वीकृत गयी कामाधन्वमनभा लमाएको 

  **** 

२. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन, 

वातावयण तथा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन हेने सॊस्थागत 
सॊयचनाको व्मवस्था 

जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन, वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
नगयऩाङ्झरकाभा भहाशाखा/ शाखा/इकाईको स्थाऩना बई 
कामाधन्वमनभा आएको 

  ** 

 

३. खोज तथा अनङ्टसन्धान
  

 

नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको 
सहमोग तथा सहकामधभा जरवामू ऩङ्चयवतधनको ङ्जवषमगत 
ऺेत्रहरुभा आधाङ्चयत खोज, अनङ्टसन्धान तथा त्माकभाको 
अद्यावङ्झधक गयेको 

   

ङ) प्राङ्जष्टक झोरा व्मवस्थाऩन 

१. प्राङ्जष्टक झोरा सकभारन 
तथा व्मवस्थाऩन 

१. प्राङ्जष्टक झोरा सकभारन, ऩङ्टन् प्रमोग तथा व्मवस्थाऩन गने 
कामधका राङ्झग वडाका सवै टोरहरु सभेट्ने गयी ताङ्झरभ 
ङ्छदइएको य सोङ्जह अनङ्टसाय काभ बएको 

२. नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड वाहेकका प्राङ्जष्टक 
झोराराई नगय ऺेत्रङ्झबत्र प्रमोगभा ङ्झनषधे गङ्चयएको य 
त्मसको ङ्जवकलऩभा कऩडाको झोराको प्रमोग बएको 

   

च) वातावयणीम ङ्ञशऺा 
१. सभङ्टदाम तथा १. ङ्जवद्यारमको वाङ्जषधक कामधताङ्झरकाभा भङ्जहनाभा कम्तीभा   ** 
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ङ्जवद्यारमभा वातावयणीम 
ङ्ञशऺा  

एकऩटक वातावयण सम्फन्धी अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ गने 
गयी व्मवस्था बएको 

२. नगयऩाङ्झरका आपैँ  वा सयोकायवाराहरुको सहकामधभा 
वातावयण सम्फन्धी जनचेतनाभङ्टरक कामधक्रभहरु गयेको 

छ) वन, ब–ूसॊयऺण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य हङ्चयमारी 
१ वन सॊयऺण तथा 

हङ्चयमारी प्रवधधन
  

१. नगय ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका वनको उङ्ञचत सॊयऺण तथा त्मसको 
ङ्छदगो व्मवस्थाऩनको राङ्झग आवश्मक नीङ्झत ङ्झनभाधण बएको 

२. सडक ङ्जकनाया वा ऩैदर भागधभा टोर÷फस्तीराई ऩङ्चयचारन 
गयी उऩमङ्टक्त प्रजाङ्झतका फोटङ्झफरुवा तथा फहङ्टवषॉम पूरहरु 
रगाएको  

३. सावधजङ्झनक, ऩतॉ जगगा, नदीनारा ङ्जकनायाहरू, खोरा 
उकासको ऺेत्रपरभध्मे वाङ्जषधक दश प्रङ्झतशतका दयरे 
वृऺ योऩण गयी सॊयऺण गयेको।  

४. ब–ूऺम, ऩङ्जहयो तथा फाढीको जोङ्ञखभमङ्टक्त स्थानहरूको 
ऩङ्जहचानका आधायभा सॊयऺणका कामधक्रभ तजङ्टधभा गयी 
कामाधन्वमन गयेको। 

  ********* 

सम्फङ्ञन्धत कामधका 
राङ्झग फजेट एवॊ 
कामधक्रभ स्वीकृत 
गयेको, वृऺ योऩण 
गङ्चयएको ऺेत्रको 
अवरोकन 

२. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको 
सॊयऺण 

१. शहयी वनराई जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताभैत्री सॊयऺण य सम्वर्द्धनको 
राङ्झग नीङ्झत य कामधमोजना फनाई कामाधन्वमन गयेको।  

२. नगयऺेत्रभा कम्तीभा एउटा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधतामङ्टक्त ऩाकध  
सञ्चारनभा यहेको। 

   

ज) ब–ूउऩमोग तथा शहयी फसोफास 

१. जोङ्ञखभ सॊवेदनङ्ञशर 
बउूऩमोग मोजना

  

१. नेऩार सयकायको नीङ्झत अनङ्टरुऩ नगयको जोङ्ञखभ 
सॊवेदनङ्ञशर बउूऩमोग मोजना तमाय गङ्चयएको।  

२. प्राकृङ्झतक स्रोतको ङ्छदगो य एकीकृत व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
बौङ्झतक ऩूवाधधायको ङ्झनभाधण गदाध वातावयणभैत्री सॊयचना 
ङ्झनभाणधराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने गयेको। 

३. नगऩाङ्झरकाङ्झबत्र सञ् चारन हङ्टने आमोजनाहरुको वातावयणीम 
अध्ममन गने गयेको। 

  ***** 

२. सडक भाऩदण्ड ङ्झनधाधयण 
य कामाधन्वमन  

१  . नगयङ्झबत्रका सफै सडकको भाऩदण्ड ङ्झनधाधयण गङ्चयएको 
२. सडक भाऩदण्ड ङ्जवऩङ्चयत ङ्झनभाधण बएका सॊयचना ङ्झनमङ्झभत 

रूऩभा बत्काउने गङ्चयएको 
३. नगयका भङ्टखम सडकहरुभा साईकर रेनको व्मवस्था 

बएको। 

  ***** 

३= शहयी फसोवास १= सहयी मोजना, फस्ती ङ्जवकास य ऩूवाधधाय ङ्झनभाधणका राङ्झग 
आधायबतू भाऩदण्ड ङ्झनधाधयण गङ्चयएको।  

२= सहयी मोजना, फस्ती ङ्जवकास य ऩूवाधधाय ङ्झनभाधणका राङ्झग 

  ***** 
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आधायबतू भाऩदण्ड कामाधन्वमन गयेको। 

झ) प्रदूषण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य न्मूनीकयण 

१  प्रदूषणको ङ्झनमभन १. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेको उद्योगहरूको 
रगत याखी ध्वनी, जर, वामू, प्रदूषणको स्तय भाऩन गयी 
अङ्झबरेख तमाय बएको 

२. नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा सञ्चारनभा यहेको उद्योगहरूफाट 
बएको प्रदूषणको गङ्टनासो सम्फन्धी अङ्झबरेख तमाय गयी 
गङ्टनासो पर्छ्यौट गने गयेको। 

 

  *** 

ञ) ध्वनी तथा वामङ्ट प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

१. ध्वनी प्रदूषण 
ङ्झनमन्त्रण  

१. ध्वनीको याङ्जष्डम भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ नगय ऺेत्रराई औद्योङ्झगक 
ऺेत्र, व्माऩाङ्चयक ऺेत्र, आवाङ्झसम ऺेत्र तथा शान्त ऺेत्रको रूऩभा 
ङ्जवबाजन गङ्चयएको 

२. नेऩार सयकायरे ङ्झनधाधयण गयेको भाऩदण्ड अनङ्टकूर ध्वनीको 
स्तय सम्फन्धभा फाषॉक रुऩभा भाऩन गने गङ्चयएको य 
भाऩदण्डबन्दा फढी ध्वनी प्रदूषण गनेराई दङ्ञण्डत गने 
व्मवस्था गङ्चयएको 

  *** 

२. वामङ्ट प्रदूषण 
न्मूनीकयण  

१. नगय ऺेत्रभा वामङ्ट प्रदूषण न्मूनीकयण तथा ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग 
उऩामहरु अवरम्फन गङ्चयएको 

२. नगय ऺेत्रभा साना सावधजङ्झनक सवायी साधनको बन्दा ठूरा 
नगय फसहरु सञ् चारन बएको य ङ्झफजङ्टरीफाट चलने सवायी 
साधनराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याखेको 

  * 

३. वातावयणजन्म 
ऺङ्झतऩूङ्झतध  

१. वातावयण प्रदङ्टषकरे ऺङ्झतऩूङ्झतध व्महोने ङ्झसर्द्ान्तको आधायभा 
ऩीङ्झडतराई उऩमङ्टक्त ऺङ्झतऩूङ्झतध बयाई ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराएको 

२. सङ्घीम सयकायरे जायी गयेको कानून तथा भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ 
स्थानीम ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र यहेका ढङ्टङ्गा, ङ्झगङ्जट्ट, फारङ्टवा तथा 
भाटोको उत्खनन, सकभारन, उऩमोग, ङ्झफङ्जक्र तथा ङ्जवतयण 
सम्फन्धी व्मवस्था बएको 

  ***** 

पररच्छेद चार 

गाउँपालिका िालग वातावरणमतै्री स्थानीय शासनका सचूकहरू 
४.१ घर-पररवार तह 

 (क) आधायबतू सूचक 

गाउॉ ऩाङ्झरकाका राङ्झग घयऩङ्चयवाय तहको आधायबतू सूचक देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क) खानऩेानी सयसपाइ य स्वास््म 
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१. स्वच्छ ऩानी, 
आधायब ङ्टत 
सयसपाई तथा 
घय ङ्झबत्रको 
पोहयको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन, 

 

१. स्वच्छ खानेऩानीको ऩहङ्टॉच बएको 
२. शौचारमको व्मवस्था, त्मसको उङ्ञचत प्रमोग तथा व्मङ्ञक्तगत सयसपाईभा 

ध्मान ङ्छदएको  
३. घयङ्झबत्रको पोहय सड्ने य नसड्ने (प्राङ्गाङ्चयक य अप्राङ्गगाङ्चयक) गयी 

ङ्जवबाजन गङ्चयL सड्नेराई आऩैm वा सभूह फनाई भर फनाउन ेगयेको। 

   

ख) स्वच्छ ऊजाध तथा घयङ्झबत्रको वामङ्ट प्रदूषण न्मूनीकयण 

१. धङ्टवाॉयङ्जहत 
च ङ्टलहोको प्रमोग 

१. घयङ्झबत्रको वामङ्ट प्रदूषणराई न्मूनीकयण गनधका राङ्झग गोफयगमास वा फामो 
ङ्झिकेट वा सूधाङ्चयएको च ङ्टलहोको प्रमोग गङ्चयएको 

२. कभ ङ्झफजङ्टरी खऩत हङ्टने ङ्ञचभ तथा नङ्जवकयणीम उजाधको प्रमोग बएको 

   

ग) हङ्चयमारी प्रवर्द्धन तथा कयेसाफायी व्मवस्थाऩन 

१. हङ्चयमारी तथा  
कयेसाफायी 
व्मवस्थाऩन 

१. घय वयीऩयी परपूरको फोटहरु रगाइएको 
२. घयनङ्ञजक तङ्टरसी, ऩाङ्चयजात, वेरी, चभेरी, जाई, जङ्टई जस्ता सौन्दमध फढाउन े

वा औषधीजन्म ङ्झफरुवा रगाइएको 
३. कयेसाफायीभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा तयकायी खेती गयी हङ्चयमो सागऩात तथा 

तयकायी घयभै उत्ऩादन गने गङ्चयएको 

   

 

 (ख) ऩङ्चयस्कृत सूचकहरु 

गाउॉऩाङ्झरकाको घयऩङ्चयवाय तहका राङ्झग ऩङ्चयस्कृत सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

क_ सयसपाई य स्वास््म 

१. घय–आॉगनको 
सयसपाईकोअवस्था 

आफ्नो घय–आॉगन तथा घय अगाडीको फाटो ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सपा गने 
गङ्चयएको 

  * 

२ प्राङ्जष्टकका झोरा 
ङ्झनमभन 

प्राङ्जष्टकका झोरा प्रमोग नगयी आवश्मक ऩदाध जङ्टट, कऩडा वा कागजका 
झोरा प्रमोग गने  गङ्चयएको 
 

  * 

ख) ऊजाधको प्रमोग 

१. वैकङ्ञलऩक 
ऊजाधको प्रमोग 

१. खाना ऩकाउन सौमध च ङ्टलहो वा ङ्जवधङ्टतीम चलूहो वा वामोगमासजस्ता 
नवीकयणीम ऊजाधको प्रमोग गङ्चयएको 

२. ङ्झफजङ्टरी नऩङ्टगेका घयभा  फत्ती फालन नवीकयणीम ऊजाधको प्रमोग 
गङ्चयएको 

  ** 

ग) ङ्छदगो कृङ्जष प्रणारी 
१. प्राङ्गाङ्चयक खेतीतपध  

उन्भङ्टख 

१. कयेसाफायी तथा खेतफायीभा यासामङ्झनक भरको प्रमोग कभ गदै 
गोफयभर वा प्राङ्गाङ्चयक भरको  प्रमोग गने गङ्चयएको 

  *** 
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२. यासामङ्झनक ङ्जकटनाशक औषधीको सट्टा जैङ्जवक तथा वानस्ऩङ्झतक 
औषधीको प्रमोग गनध थाङ्झरएको 

४.२ वडा तह 
 (क) आधायबतू सूचक  
गाउॉऩाङ्झरकाको वडा तहको राङ्झग आधायबतू सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् 
(अ) वडाङ्झबत्रका घय–ऩङ्चयवायहरूभध्मे कम्तीभा नव्फे प्रङ्झतशत घय–ऩङ्चयवाय वातावयणभैत्री घोषणा बएको। 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क) खानऩेानी तथा सयसपाई 

१ खानेऩानीका भङ्टहान 
सॊयऺण 

१. वडा ङ्झबत्रका सफै खानेऩानीका श्रोतहरुको रगत याखी सॊयऺण गङ्चयएको  
२. खानेऩानीको श्रोतहरुको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गयीएको 
३. ऩानीको सङ्टयङ्ञऺत तथा ङ्जकपामती प्रमोग सम्फन्धी ताङ्झरभ सञ्चारन गयेको 

य वडा फासीराई आकाशे ऩानी सकभारन य प्रमोग गनध प्रोत्साहन गयेको 

  तयाईभा 
इनाय तथा 
चाऩाकरको 
रगत याख्न े

२. पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन 

१. वडा तहभा पोहयभैरा सकभारन तथा व्मवस्थाऩनको सॊमन्त्र स्थाऩना 
गयेको 

२. घय–ऩङ्चयवायफाट सकभारन बएको नसड्ने पोहय              (प्राङ्जष्टक 
फाहेक) को व्मवस्थाऩन गनध उऩमङ्टक्त स्थर तोङ्जकएको 

३. घय–ऩङ्चयवायफाट सकभाङ्झरत प्राङ्जष्टकजन्म पोहय सकभारन गयी ङ्जवक्री गने 
व्मवस्था ङ्झभराइएको 

   

३. तार,ऩोखयी तथा 
ङ्झसभसाय ऺेत्रको 
सॊयऺण 

 वडाङ्झबत्रका तार, ऩोखयी तथा ङ्झसभसाय ऺेत्रहरूको रगत याङ्ञख सॊयऺण 
गङ्चयएको 

   

४. खङ्टरा ङ्छदसाभङ्टक्त    वडा ङ्झबत्र एक घय एक चऩॉ अवधायणा कामाधन्वमन बएको    

ख) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 

१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन 
अनङ्टकङ्ट रन तथा 
ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩनभा 
ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् 
य आऩतकारीन 
सङ्टयङ्ञऺत ऺेत्र 
ङ्झनधाधयण 

१. वडास्तयीम ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन 
सम्फन्धी सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयएको 

२. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी 
ङ्जवषमभा ऻान ङ्झसऩ तथा ऺभता ङ्जवकासका कामधक्रभहरु सञ्चारन बएको 

३. ङ्जवऩद्को अवस्थाभा तत्कार उर्द्ायका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत आश्रमस्थर वा 
खङ्टलरा ऺेत्र ङ्झनधाधयण गङ्चयएको 

४. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग आधायबतू ताङ्झरभ 
प्राप्त स्वमॊसेवक टोरी गठन गङ्चयएको 

   

ग) हङ्चयमारी प्रवर्द्धन तथा स्थानीम सडक व्मवस्थाऩन 

१. हङ्चयमारी प्रवर्द्धन   वडा कामाधरम तथा सभङ्टदामको अग्रसयताभा सडकको दामाॉफामॉ स्थान 
अनङ्टकङ्ट रको फोट ङ्झफरुवा योऩी हङ्चयमारी कामभ गयेको 
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२. सडक भाऩदण्ड १. वडा ऺेत्रभा बएका सफै स्थानीम सडकको सडक अङ्झधकाय ऺेत्र 
(Right of Way) सङ्जहतको रगत बएको 

२. वडाङ्झबत्रका सडकको ङ्झनमङ्झभत सयसपाई गने गङ्चयएको 

   

(ख) ऩङ्चयस्कृत सूचक 

गाउॉऩाङ्झरकाको वडा तहको राङ्झग ऩङ्चयस्कृत सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ् 
भूखम सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

क) ऩानीको स्रोत तार, ऩोखयी ङ्झसभसाय ऺते्र तथा सडक सॊयऺण 

१. सडक तथा 
नाराको 
व्मवस्थाऩन 

१. वडाका सफै सडकहरूभा वषाधतको  ऩानी  ङ्झनकास हङ्टने 
कङ्ट रेसो÷नारी बएको 

२. वडाका सडक नाराको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सयसपाई गने 
गङ्चयएको। 

  **** 

 

२. खानेऩानीको 
भङ्टहान, तार 
तथा ऩोखयीको 
सॊयऺण 

१. खानेऩानीको भङ्टहानको ङ्झनमङ्झभत सयसपाई  तथा उङ्ञचत सॊयऺण 
गङ्चयएको  

२. वडाभा यहेका तार, ऩोखयी तथा ङ्झसभसाय ऺेत्रको ङ्झनमङ्झभत 
सयसपाई तथा सॊयऺण गङ्चयएको 

३. वषाधतको ऩानी तथा अन्म स्रोतफाट खेय जाने ऩानी सकभारन 
गनधका राङ्झग ऩोखयीको ङ्झनभाधण गङ्चयएको 

   

ख) कृङ्जष 
१. एकीकृत कृङ्जष 
प्रणारीराई 
प्रोत्साहन
  

१. वडाका कृषकहरुराई वारी ङ्जवङ्जवङ्झधकयण, कृङ्जष जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण, एकीकृत शत्र ङ्टजीव व्मवस्थाऩन य प्राङ्गाङ्चयक 
खेती फाये ताङ्झरभको व्मवस्था गयेको 

  **  

वडाङ्झबत्र यहेका 
व्मावसाङ्जमक कृषकको 
रगत, 

जम्भा कृषकभध्मे 
उलरेङ्ञखत ताङ्झरभ प्राप्त 
गने कृषकहरूको 
ङ्जववयण, 

२. प्राङ्गाङ्चयक 
खेती 
प्रणारीको 
अवरम्फन 

१. यैथाने वा भौङ्झरक तथा भाटो सङ्टहाॉउदो फीउ ङ्जवजनको प्रमोगभा 
प्रोत्साहन गने गङ्चयएको  

२. वडाका ताङ्झरभ प्राप्त सफै कृषकहरूरे यासामङ्झनक भर तथा 
ङ्जवषाङ्छदको सट्टा प्राड्गाङ्चयक भर तथा जैङ्जवक, वनस्ऩङ्झतजन्म 
ङ्जकटनाशक औषङ्झधको प्रमोग गने गयेको  

  *** सहबाङ्झगतात्भक 
रेखाजोखा, सहकायी 
सॊस्थाहरूभा यहेका 
ङ्जववयण, कृङ्जष सेवाकेन्र÷ 

उऩकेन्रभा यहेको 
ङ्जववयण 

ग) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन,  ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 

१. उच्च 
जोङ्ञखभ–

१. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ नक्साकभान गङ्चयएको 
२. वडाङ्झबत्रको जोङ्ञखभमङ्टक्त वङ्ञस्तहरुको ऩङ्जहचान गयी रगत 

  
** 
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स्थरहरूको 
ऩङ्जहचान
  

याङ्ञखएको  
३. सभङ्टदाम तहभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रनका ङ्जक्रमाकराऩ 

कामाधन्वमन बएको 
घ) वन तथा बसूॊयऺण 

१. वडा ङ्झबत्रको 
खारी–ऩतॉ 
जगगाको 
सॊयऺण 

१. वडाङ्झबत्रको सयकायी, सावधजङ्झनक तथा खारी ऩतॉ जगगाको  
नक्सा सङ्जहतको  अङ्झबरेख याखी सॊयऺण गङ्चयएको 

२. वन कामाधरमसॉग सभन्वम गयी वडाङ्झबत्रको वन ऺेत्रको रगत 
याख्न ेतथा सभङ्टदाम भापध त उङ्ञचत सॊयऺण गयेको 

३. वडाङ्झबत्रको खारी ऩतॉ जगगाभा    
रुख÷डारेघॉस÷परपूरका ङ्झफरुवा योऩी हङ्टकाधइएको य सोको 
अङ्झबरेख याङ्ञखएको 

  
*** 

 

 

 

 

 

 

 

४.३  गाउँपालिका तह 

 (क) आधायबतू सूचक 

गाउॉऩाङ्झरका तहको आधायबतू सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन्  
(अ) सफै वडाहरु वातावयणभैत्री वडाको रुऩभा घोषणा बएको। 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क) खानऩेानी तथा सयसपाइ 

१. खानेऩानी तथा 
सयसपाइ 
सम्फन्धी नीङ्झत 
य सोको 
कामाधन्वमन 

गाउॉऩाङ्झरकाको आधाबतू सयसपाइ तथा खानेऩानी सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टधभा 
गयीगयी सोफभोङ्ञजभ वाङ्जषधक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी कामाधन्वमन गने 
गङ्चयएको 

  स्वीकृत नीङ्झत, 

वाङ्जषधक फजेट 
य 
कामाधन्वमनभा 
प्रगङ्झत 

२. प्राङ्जष्टक झोरा 
प्रमोगभा 
ङ्झनरुत्साहन 

१. नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्डबन्दा कभ गङ्टणस्तयको प्राङ्जष्टक 
झोराको उत्ऩादन, ङ्जवक्री, ङ्जवतयण तथा  प्रमोगभा योक रगाइएको 

२. प्राङ्जष्टक झोराको सकभारन, ङ्जवक्री व्मवस्थाऩन तथा सोको सट्टाभा 
वैकङ्ञलऩक झोराको प्रमोग सम्फन्धी नीङ्झत फनाई कामाधन्वमन गयेको 

   

ख) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. स्थानीम ङ्जवऩद् 
तथा जरवामङ्ट 
उत्थानशीर 
सङ्झभङ्झत गठनय 
ङ्जक्रमाशीरता 

१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको ऺेत्रभा 
ऻान,सीऩ तथा ऺभता ङ्जवकासका कामधव्रmभहरु सञ्चारन बएका  

२. गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा जरवामङ्ट उत्थानशीर 
सङ्झभङ्झत गठन बएको  

३. गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
ताङ्झरभ ङ्छदनसक्ने  जनशङ्ञक्तको ङ्जवकास बएको 

४. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा जोङ्ञखभ सम्वेदनशीर स्थानहरुको ऩङ्जहचान गयी ती 
स्थानहरुभा ङ्झनजी सॊयचना ङ्झनभाधणभा योक रगाएको 
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५. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनको यणनीङ्झतक मोजना तजङ्टधभा 
गयी कामाधन्वमन गङ्चयएको 

२. बवन ङ्झनभाधण 
सॊङ्जहता 
कामाधन्वमन 

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा फङ्ङे सफै सावधजङ्झनक बवनहरु ङ्झनभाधण गदाध बवन 
ङ्झनभाधण सॊङ्जहता ऩारना हङ्टने गयेको 

   

ग) वन, ब–ूसॊयऺण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य हङ्चयमारी प्रवर्द्धन 

१. वन तथा जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको 
सॊयऺण 

  

१. गाउॉ ऩाङ्झरकाको ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्र बएको वन तथा जराधाय ऺेत्रको 
रगत याखी सभङ्टदामस्तयका सङ्झभङ्झत भापध त उङ्ञचत सॊयऺण गयेको, 

२. दङ्टरधब तथा रोऩोन्भङ्टख वन्मजन्तङ्ट य वनस्ऩङ्झतको सॊयऺणका राङ्झग 
स्थानीम कानून वा यणनीङ्झत तजङ्टधभा गयी कामाधन्वमनभा लमाएको 

   

२. खारीऩतॉ 
जगगाको 
व्मवस्थाऩन तथा 
हङ्चयमारी प्रवर्द्धन 

१. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको वनऺेत्रको ऺेत्रपर खङ्टरेको रगत याखेको 
२. खारी ऩतॉ जगगा, सयकायी वा सावधजङ्झनक जगगाको नक्सा य ङ्जववयण 

सङ्जहतको रगत याङ्ञखएको य त्मस्ता जगगाभा हङ्चयमारी प्रवर्द्धन य 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺणका काभहरु बएको 

   

घ) कृङ्जष 
१. व्मावसाङ्जमक कृङ्जष 

प्रणारीको प्रवर्द्धन 

  

१. उत्ऩाङ्छदत कृङ्जष उऩज फजायभा ऩङ्ट¥माउन गाउॉऩाङ्झरकाभा सकभारन 
केन्रहरुको स्थाऩना गङ्चयएको 

२. व्मावसाङ्जमक कृङ्जष खेतीभा रागन चाहने कृषकराई गाउॉऩाङ्झरकारे 
आङ्झथधक तथा प्राङ्जवङ्झधक सहमोग ङ्छदने गयेको 

३. व्मवसाङ्जमक कृङ्जष प्रणारीको प्रवर्द्धन गनध दऺ जनशङ्ञक्तको ऩङ्चयचारन 
बएको 

   

२. जरवामू 
ऩङ्चयवतधनभैत्री कृङ्जष 
प्रणारीको ङ्जवकास 
तथा प्रवर्द्धन 

 

जरवामङ्टभैत्री खेती प्रणारी सम्फन्धी ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ य अभ्मास 
एवभ  नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास तथा प्रवर्द्धनका राङ्झग कृषकहरुराई 
अवरोकन भ्रभण तथा ताङ्झरभको व्मवस्था गयेको 

   

ङ) स्वच्छ ऊजाधको प्रमोग 

१. सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरोको व्मवङ्ञस्थत 
प्रमोग 

सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरोको प्रमोगराई प्रोत्साहन गनध प्रत्मेक वडाभा मस्तो च ङ्टलहो 
फनाउने तथा भभधत–सम्बाय गने ताङ्झरभ ङ्छदएको 

   

२. ङ्जवद्यङ्टतको 
व्मवङ्ञस्थत य 
ङ्झभतव्ममी उऩमोग 

  

१. ङ्जवद्यङ्टत नऩङ्टगेका य छङ्चयएय यहेका फस्तीहरुभा ङ्झफजङ्टरीको सट्टा 
नवीकयणीम ऊजाध उऩमोगराई प्रोत्साङ्जहत गयेको 

२. ङ्जवद्यङ्टत ऩङ्टगेका घयभा कभ ऊजाध खऩत गने चीभ प्रमोगराई प्रवर्द्धन य 
प्रोत्साहन गङ्चयएको 
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च) वातावयणीम ङ्ञशऺा तथा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

१. वातावयणीम 
सचेतना 

 

१. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका ङ्जवद्यारमभा जरवामङ्ट तथा वातावयणीमङ्ञशऺा 
सम्फन्धी अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गयेको 

२. सयोकायवारा ङ्झनकाम सभेतको सहमोगभा सभङ्टदाम तहभा वातावयण 
सम्फन्धी जनचेतनाभूरक ङ्जक्रमाकराऩहरु ङ्झनमङ्झभत सञ् चारन गयेको 

   

२. प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

 

  

१. घय ङ्झबत्रको वामङ्ट प्रदूषण य त्मसरे स्वास््मभा ऩाने प्रङ्झतकङ्ट र प्रबावराई 
न्मूनीकयण गनध सौमध चलूहो, ङ्जवद्यङ्टतीम चलूहो, सूधाङ्चयएको चलूरो वा 
फामोगमासको प्रमोगराई प्रोत्साहन गयेको 

२. नेऩार सयकायरे ङ्झनधाधयण गयेकोभाऩदण्डबन्दा फढी प्रदूषण गने 
उद्योगराई कायवाही य दङ्ञण्डत गने व्मवस्था गङ्चयएको 

   

छ) स्थानीम सडक व्मवस्थाऩन 

१. बायी उऩकयण 
प्रमोग 

सडक ङ्झनभाधणभा डोजय÷स्काबेटय जस्ता बायी उऩकयणको प्रमोग 
सम्फन्धभा स्ऩष्ट नीङ्झतगत व्मवस्था गयेको 

   

२. सडक सीभा 
ङ्झनधाधयण 

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रका सफै स्थानीम सडकको सडक ऺेत्राङ्झधकाय 
(Right of Way) ङ्झनधाधयण गयेको 

   

(ख)  पररसृ्कत सूचक 

गाउॉऩाङ्झरका तहका ऩङ्चयस्कृत सूचकहरु देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

क) खानऩेानी तथा सयसपाई 

१. खानेऩानीको ङ्छदगो 
व्मवस्थाऩन 

  

१. वतधभान जनसॊखमा, सडक सञ्जार यफस्ती ङ्जवकासको प्रवङृ्ञत्त ङ्जवश्लषेण 
गयी खानेऩानी आऩूङ्झतध सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टधभा गङ्चयएको 

२. सम्बाव्म ऩानीको श्रोतहरु ऩङ्जहचान तथा सॊयऺण गयी रगत 
याङ्ञखएको 

  ***** 

२. सयसपाई य 
पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन  

 

१. भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ पोहयभैराको सकभारन, ढङ्टवानी, तथा ङ्जवसजधनभा 
वातावयणभैत्री तङ्चयका अवरम्फन गङ्चयएको 

२. आफ्नै वा अन्म गाउॉऩाङ्झरकाय नगयऩाङ्झरकासॉगको सहकामधभा  
पोहयभैरा सकभारन तथा व्मवस्थाऩन केन्र फनाई  सञ् चारन गयेको 

  *** 

३. सावधजङ्झनक 
शौचारम 

भङ्टखम फजाय ऺेत्र, सावधजङ्झनक स्थर य प्रत्मेक वडाभा रैङ्जङ्गक, अऩाङ्ग 
तथा फारभैत्री सावधजङ्झनक शौचारम सञ्चारन बएको 

  * 

ख) कृङ्जष 

१. व्मावसाङ्जमक 
खेतीराई 
प्रोत्साहन 

  

१. “एक गाउॉ एक उत्ऩादन” अन्तगधत आफ्नो गाउॉभा सम्बाव्म 
देङ्ञखएको तयकायी, परऩूmर, ऩङ्टष्ट्ऩ, अङ्ङफारी, भसरा फारी, नगदे फारी, 
भत्स्मऩारन तथा ऩशङ्टऩॊऺी ऩारन भध्मे कङ्ट नै एक उत्ऩादनराई 
व्मावसाङ्जमक रुऩभा अङ्ञघ फढाएको 

  * 

“एक गाउॉ ‘, एक 
उत्ऩादन” 
अन्तगधत  
गा उॉऩाङ्झरका को 
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राङ्झग तोङ्जकएको 
भङ्टखम फारी, 
त्मस्तो फारीराई 
व्मावसाङ्जमक 
रूऩभा ङ्जवकास 
गनध गङ्चयएको 
ङ्झनणधम तथा 
रगानीको 
ङ्जवश्लषेण गने 

२. वारी 
ङ्जवङ्जवङ्झधकयण तथा 
जरवामङ्ट भैत्री 
एङ्जककृत कृङ्जष 
प्रणारीको ङ्जवकास 

१. कृङ्जष उत्ऩादनको वङृ्जर्द्का राङ्झग  जरवामङ्ट भैत्री एङ्जककृत कृङ्जष 
प्रणारीको ङ्जवकास गदै फारी ऩोषक तत्व य एङ्जककृत कीट 
(शत्र ङ्टजीव) व्मवस्थाऩन कामध बएको 

२. सङ्टखखा तथा डङ्टवान हङ्टने ऺेत्रहरुको ङ्झनङ्ञम्त उऩमङ्टक्त हङ्टने फारीको 
ऩङ्जहचान तथा प्रफर्द्धनका राङ्झग नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायका 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग सहकामध गयेको 

  * 

ग) स्वच्छ ऊजाधको प्रमोग 

१ नवीकयणीम उजाध 
उत्ऩादन य 
उऩमोग गनध 
प्रोत्साहन 

१. गाउॉऩाङ्झरकारे नवीकयणीम उजाध उत्ऩादन तथा प्रमोग गनध 
सहङ्टङ्झरमत-प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाएको 

२. अङ्झधकाॊश घय–ऩङ्चयवायरे खाना फनाउन दाउया तथा गङ्टइॉठाको सट्टा 
नवीकयणीम वा स्वच्छ ऊजाधको प्रमोग गयेको 

 

  *** 

घ) प्राङ्जष्टकको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 

१.प्राङ्जष्टक 
व्मवस्थाऩन फाट 
योजगायी सजृना  

१.  हयेक वडाभा प्राङ्जष्टकको ऩङ्टन् प्रमोग सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदएको 
२. ताङ्झरभ प्राप्त व्मङ्ञक्तराई योजगायीको ङ्झनङ्झभत्त सहमोग वा प्रोत्साहन 

गने गयेको 
 

  ** 

 

ङ) जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

१. स्थानीम ङ्जवऩद् 
तथा जरवामङ्ट 
उत्थानशीर 
सङ्झभङ्झतको 
ङ्जक्रमाशीरता 

१. गाउॉ ‘ऩाङ्झरका स्तयको स्थानीम ङ्जवऩद तथा जरवामङ्ट उत्थानशीर 
मोजना तजङ्टधभाबई कामाधन्वमन बएको 

२. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकङ्ट रन तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण य 
व्मवस्थाऩनको राङ्झग सयकायी तथा गैयसयकायी एवभ  ङ्झनजी ऺेत्रफीच 
सभन्वम य सहकामध हङ्टने गयेकोेे 

  ** 

२. ब–ू उऩमोग 
मोजना  
कामाधन्वमन 
तथा ग्राभीण 
फस्तीको 

१. ङ्जवऩद् सम्वेदनशीर ब–ूउऩमोग मोजना तजङ्टधभा गयी कामाधन्वमन 
गयेको  

२. हङ्चयत ग्राभीण फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी अवधायणाको प्रवर्द्धन गङ्चयएको 

  ** 
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ङ्जवकास 

च) वातावयणीम ङ्ञशऺा 
१. वातावयणीम 

ङ्ञशऺा 
 

सफै तहका ङ्जवद्यारमहरूरे कम्तीभा भङ्जहनाभा एक ऩटक वातावयण 
सॊयऺणसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गने 
गयी वाषधङ्जक क्मारेण्डयभा नै उलरेख गङ्चयएको 

  * 

छ) वन, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता तथा ब–ूसॊयऺण 

१ वन सॊयऺण तथा 
हङ्चयमारी 
प्रवर्द्धन 

१. गाउॉ ऺेत्रङ्झबत्र यहेका वनको उङ्ञचत सॊयऺण तथा ङ्छदगो 
व्मवस्थाऩनको राङ्झग नीङ्झत ङ्झनभाधण गयी कामधन्वमन बएको  

२. सडक दामाॉ फामाॉ, खारी ऩतॉ य सयकायी÷सावधजङ्झनक जगगाभा 
सभङ्टदाम ऩङ्चयचारन गयी उऩमङ्टक्त प्रजाङ्झतका फोटङ्झफरुवा तथा फहङ्टवङ्जषधम 
परपूरहरु रगाएको 

  * 

२. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सॊयऺण 

ङ्छदगो वन व्मवस्थाऩनराई अवरम्फन गदै त्मस ऺेत्रको जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधता सॊयऺणको राङ्झग नीङ्झतगत व्मवस्था गयी कामाधन्वमन गयेको 

   

३. ब–ूसॊयऺण 

 

१. सफै सावधजङ्झनक, खारीऩतॉ फाॉझो जगगा तथा नदीनारा य खोलसाका 
ङ्जकनायाहरूभा वृऺायोऩण गयी सॊयऺण गङ्चयएको 

२. ब–ूऺम, फाढी तथा ऩङ्जहयो  सम्बाव्म स्थानहरूभा बसूॊयऺणका 
उऩामहरू अवरम्फन गङ्चयएको 

  ** 

ज) स्थानीम सडक व्मवस्थाऩन 

१. स्थानीम सडक 
सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩन  

 

१. ङ्झनभाधण बएका सफै सडकको सडक ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झनधाधयण गयी 
ठाउॉठाउॉभा सकेभात ङ्ञचन्ह याङ्ञखएको 

२. सडक सीभाङ्झबत्रको खारी जगगाभा सभङ्टदामराई ऩङ्चयचारन गयी 
उऩमङ्टक्त जातका रुख ङ्झफरुवा योङ्जऩएको 

३. सडकको भभधत सॊबायका राङ्झग भभधत सम्बाय कोष स्थाऩना गयी 
ङ्झनमङ्झभत भभधत सम्बाय गने गङ्चयएको 

  ***** 

झ) वातावयणीम न्माम तथा सॊस्थागत सॊयचना 
१. वातावयण 

सॊयऺणको राङ्झग 
आवश्मक 
सॊयचनाको 
ङ्जवकास 

१. वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शाखा गठन बई ङ्जक्रमाशीर यहेको 
२. वातावयण सॊयऺणका राङ्झग नीङ्झत तथा कानून जायी बएको 

   

२. वातावयणीम न्माम १. ऩीङ्झडतराई वातावयण प्रदूषकफाट उऩमङ्टक्त ऺङ्झतऩूङ्झतध बयाइङ्छदने 
व्मवस्था ङ्झभराएको 

२. ढङ्टङ्गा, ङ्झगङ्जट्ट, फारङ्टवा तथा भाटोको उत्खनन, सकभारन, उऩमोग, ङ्झफङ्जक्र 
तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नेऩार सयकायरे जायी गयेको भाऩदण्ड 
कामाधन्वमन बएको 

  ***** 

उङ्ञलरङ्ञखत नगय तथा गाउॉ ऺेत्रका सूचकहरू भध्मे केही सूचकहरू बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसाय पयक ऩने अवस्थाभा 
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गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनणधम गयी स्ऩष्ट कायण य ऩङ्टष्ट्याॉई सङ्जहत अनङ्टयोध गयेभा ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे बौगोङ्झरक 
अवङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसाय ङ्ञजलराका अरु स्थानीम तहहरुसॊग सभन्वम गयी ऩङ्चयभाङ्ञजधत सूचक तमाय गनध सहमोग प्रदान गनेछ। 

एउटै स्थानीम तहको ऺेत्रङ्झबत्र ऩङ्झन शहयी ऩङ्चयवेश य ग्राभीण ऩङ्चयवेश बएको अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत नगय÷गाउॉ सभन्वम 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणधम गयी स्ऩष्ट कायण य ऩङ्टष्ट्याॉई सङ्जहत सूचक ऩङ्चयभाजधन गयी रागू गनध सक्नेछ। मसयी सूचक ऩङ्चयभाजधन बएको 
ङ्झनणधम ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

पररच्छेद पाचँ 
लजल्िा तहका िालग वातावरणमतै्री स्थानीय शासनका सचूकहरू 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासनका अङ्झधकाॊश सूचकहरु घयऩङ्चयवाय तथा सभङ्टदाम तहफाटै कामाधन्वमन हङ्टने बएको हङ्टॉदा मस प्रारुऩको 
कामाधन्वमन सम्फन्धी सभग्र ङ्ञजम्भेवायी वडा य गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका तहभा केन्रीत गङ्चयएको छ। स्थानीम तहफाट कामाधन्वमन 
गङ्चयने ङ्जवषमहरुभा आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने कामध ङ्ञजलरा तहफाट सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ। तथाङ्जऩ ङ्ञजलरा तहफाटै हाङ्झसर 
गङ्चयनङ्टऩने सूचकहरुराई ङ्ञजलरा तहका सूचकको रुऩभा सभावेश गङ्चयएको छ। मस्ता सूचकहरुराई देहाम फभोङ्ञजभ यहेका छन :  

५.१ लजल्िा तहमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका आधारभूत सूचक 
प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

क= प्राङ्जष्टक प्रमोग ङ्झनमन्त्रण 

१. प्राङ्जष्टक झोराभङ्टक्त 
ङ्ञजलरा घोषणा 

 

१. ङ्ञजलराभा नेऩार सयकायरे ङ्झनधाधयण  गये फभोङ्ञजभ ४० 
भाइक्रोनबन्दा कभ गङ्टणस्तयको प्राङ्जष्टकको झोरा  ङ्झनषधे गनध 
ङ्ञजलरा सबारे ङ्झनणधम गयी आब्हान गयेको 

२. प्राङ्जष्टकको झोराको ङ्जवकलऩभा वातावयणभैत्री झोरा उत्ऩादन 
गनध स्थानीम तहहरुराई सभन्वम य सहजीकयण गङ्चयएको 

   

ख. सयसपाई 

१. स्मानीटयी 
लमाण्डङ्जपर साइट 
व्मवस्थाऩन 

 गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग 
लमाण्डङ्जपर साइटको ङ्झनङ्झभत्त जगगा व्मवस्थाऩनभा सभन्वम य 
सहजीकयण गयेको 

   

२. खङ्टरा ङ्छदसाभङ्टक्त 
अङ्झबमान 

 ऩूणध सयसपाई कामधक्रभसञ् चारनको राङ्झग स्थानीम तहहरुसॉग सभन्वम 
य सहजीकयण गयेको 

   

ग_ खानऩेानी 
१  . खानेऩानी 

व्मवस्थाऩन  
१. ङ्ञजलराबयको खानेऩानीका स्रोत य ङ्जवतयणसम्फन्धी व्मवङ्ञस्थत 

अङ्झबरेख ङ्ञज.स.स.भा यहेको 
२. खानेऩानीको भङ्टहानको सॊयऺण सम्फन्धभा छरपर कामध य 

सभन्वमकायी बङू्झभका ङ्झनबाएको 

   

घ_ वातावयणभैत्री ऩूवाधधाय 
१. सडक व्मवस्थाऩन  ङ्ञजलराङ्झबत्र ङ्झनभाधण हङ्टने सडकहरुको वातावयणीम अध्ममन स्वीकृत बए 

नबएको य स्वीकृत वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना कामाधन्वमन बए 
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नबएको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयेको 
ङ_ जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन तथा ङ्जवऩद्   व्मवस्थाऩन 

१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन 
अनङ्टकूरन य ङ्जवऩद्   
जोङ्ञखभ न्मूनीकयण 
तथा व्मवस्थाऩन  

१. गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाभा तजङ्टधभा बएको स्थानीम ङ्जवऩद 
तथा जरवामङ्ट उत्थानशीर मोजनाको कामाधन्वमनको राङ्झग 
सभन्वम य सहजीकयण गयेको 

२. गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकारे सञ् चारन गयेका ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ 
न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामधहरुको अनङ्टगभन 
गयी सङ्टझाव ङ्छदएको 

   

च_ वन, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता तथा जराधाय सॊयऺण 

१. वन सॊयऺण तथा 
ङ्छदगो व्मवस्थाऩन 

 ङ्ञजलरा ङ्झबत्रका वनहरुको ङ्छदगो व्मवस्थाऩनको राङ्झग नेऩार 
सयकाय,प्रदेश सयकाय, गाउॉऩाङ्झरका नगयऩाङ्झरका, वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, 

वन कामाधरमसॉग सभन्वम य सहजीकयण गने गयेको 

   

२. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता  दङ्टरधब तथा रोऩोन्भङ्टख वन्मजन्तङ्ट य वनस्ऩङ्झतको सॊयऺण सम्फन्धभा 
स्थानीम मोजना फनाउन सहजीकयण गयेको 

   

३. जराधाय  नदी,तार, ऩोखयी य ङ्झसभसाय ऺेत्रको सॊयऺण य ङ्जवकासको राङ्झग 
एकीकृत जराधाय व्मवस्थाऩन तथा जरवामङ्ट अनङ्टकूरन मोजना फनाउन 
सहजीकयण गयेको 

   

५.२ लजल्िा तहमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका पररस्कृत सूचक 
प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन स्तयीकयण 

क_ सयसपाई 

१. पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩनभा 
सभन्वम 

 गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाहरुराई सॊमङ्टक्तरूऩभा पोहय 
व्मवस्थाऩन  गने कामधभासभन्वम य सहजीकयण गयेको 

  ** 

ख_ खानऩेानी 
१=खानेऩानी व्मवस्थाऩन १. स्थानीम तहफाट प्राप्त ङ्जववयणका आधायभा ङ्ञजलराभा बएका 

खानेऩानीका स्रोतहरुको सॊयऺण य व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
यणनीङ्झत तमाय गयेको 

२. स्थानीम तहहरुफीचको खानेऩानी भङ्टहान सम्फन्धी ङ्जववाद 
सभाधानका राङ्झग सभन्वम  य सहजीकयण गयेको 
  

  ** 

 

ग_ जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन तथा ङ्जवऩद्   व्मवस्थाऩन 

१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन 
अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद्   
जोङ्ञखभ न्मूनीकयण 
तथा व्मवस्थाऩन य  
प्राकृङ्झतक स्रोतको 

१. स्थानीम तहको आवङ्झधक एवभ  वाङ्जषधक मोजनाभा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन मोजना सभावेश बए नबएको अनङ्टगभन गयी  
कामाधन्वमनभा सहजीकयण गयेको 

२. ङ्जवऩद् ऩङ्झछ तत्कार उर्द्ाय गयी याख्न सङ्टयङ्ञऺत स्थर ङ्झनधाधयण 

  ** 
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सॊयऺण 

 

गनध सहजीकयण गयेको 

१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन 
अनङ्टकूरनको राङ्झग 
ऺभता ङ्जवकासभा 
सहजीकयण  

 स्थानीम तहको सहकामधभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन सम्फन्धी जनचेतना 
अङ्झबवङृ्जर्द्, ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् य हङ्चयतगहृ गमास उत्सजधन न्मूनीकयणको 
प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास जस्ता ङ्जवषमभा सभन्वम य सहजीकयण गयेको 

 

 

 

 

 

  ** 

 

घ_ प्रदूषण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य न्मूनीकयण 

१. औद्योङ्झगक प्रदूषण 
ङ्झनमन्त्रण 

उद्योग य अन्म व्मवसामफाट ङ्झनश्कासन हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका 
प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण कामधभा अनङ्टगभन य सभन्वम गयेको 

  * 

 

२. ध्वनीतथा वामङ्ट 
प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

ध्वनी तथा वामङ्ट प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी कामधभा 
सयोकायवाराहरुसॉग सभन्वम गयेको 

  ** 

ङ_ वातावयणीम न्माम तथा सॊस्थागत सॊयचना 
१. वातावयण सम्फन्धी 
नीङ्झत तथा कानूनको 

स्थानीमकयण  

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण कामभ गनध फनेका याङ्जष्डम नीङ्झत, 
यणनीङ्झत तथा कानङ्टन स्थानीमकयण गनध सहजीकयण गयेको 

   

२. वातावयणीम न्माम १. प्राकृङ्झतक स्रोतको ङ्छदगो ङ्जवकास य सॊयऺणको राङ्झग सभन्वम 
य सहजीकयण गयेको 

२. ढङ्टङ्गा, ङ्झगङ्जट्ट, फारङ्टवा तथा भाटोको उत्खनन, सकभारन, उऩमोग, 

ङ्झफङ्जक्र तथा ङ्जवतयण सम्फन्धी सङ्घीम कानून य भाऩदण्ड 
कामाधन्वमनको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयेको 

  ***** 

रष्टव्म् उङ्ञलरङ्ञखत ङ्ञजलरा तहका सूचकहरूभध्मे केही सूचकहरू बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसाय पयक ऩनधसक्ने अवस्थाभा ङ्ञजलरा 
सबाफाट स्ऩष्ट कायण य ऩङ्टष्ट्याॉई सङ्जहत ङ्झनणधम गनध सक्नेछ। 

स्थानीम तहरे आफ्नो खास आवश्मकता य ऩङ्जहचानको आधायभा सबाको ङ्झनणधमरे आधायबतू तथा ऩङ्चयस्कृत सूचकभा साभान्म 
थऩघट गनध सक्नेछन । ङ्ञजलरा सबारे ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्र तोकी कङ्ट नै टोर, वस्ती, वडा, गाउॉ, नगय वा ङ्ञजलराभा ङ्जवशेष सोच 
याखी त्मस ऺेत्रराई हङ्चयत नगय, धाङ्झभधक नगय, ऩमधटकीम नगय जस्ता थऩ ङ्जवशेषतामङ्टक्त ङ्जवङ्ञशष्ट ऺेत्रको रूऩभा घोषणा गनध 
सक्नेछ। मस्ता ङ्जवङ्ञशष्ट ङ्जवशेषतामङ्टक्त ङ्झनङ्ञित बौगोङ्झरक ऺेत्रका राङ्झग मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभका सूचकका अङ्झतङ्चयक्त याङ्जष्डम सभन्वम 
सङ्झभङ्झतरे ङ्जवङ्ञशष्ट सूचक तमाय गयी कामाधन्वमनभा लमाउनेछ। 

 

 

पररच्छेद छ 
वातावरणमतै्री साववजलनक कायाविय 
वातावयणभैत्री सावधजङ्झनक कामाधरम बङ्ङारे मस प्रारुऩ फभोङ्ञजभका सूचकहरु ऩूया गयी सम्फङ्ञन्धत तहफाट वातावयणभैत्री 
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घोषणा बएको सावधजङ्झनक कामाधरमराई जनाउनेछ।  

६.१ वातावरणमैत्री साववजलनक कायावियका सूचकहरु 
वातावयणभैत्री सावधजङ्झनक कामाधरम घोषणा हङ्टन देहामका सूचकहरु ऩूया गयेको हङ्टन ङ्ट ऩदधछ् 

प्रभङ्टख सूचक सूचकको अवस्था छ छैन ऩङ्टष्ट्याई 

१. सयसपाई 

 

१. रैङ्जङ्गकभैत्री शौचारमको व्मवस्था बएको 
२. शौचारमभा हातधङ्टने साफङ्टन य ऩानीको व्मवस्था बएको 
३. शौचारमङ्झबत्रका साभानहरु दङ्टरुस्त यहेको य दैङ्झनक रुऩभा 

सयसपाई हङ्टने गयेको 
४. कामाधरमका हयेक कोठा, फयण्डा य ऩङ्चयसय दैङ्झनक रुऩभा सपाई 

हङ्टने गयेको 
५. कामाधरमको ङ्झबत्ता, ङ्झसङ्झरॊग तथा ऩखाधरभा भाकङ्ट याको जारो, धङ्टरो, 

रेऊ, अनावश्मक ङ्झफरुवा, झायऩात, पोहयको धब्फा नयहेको 
६. कामाधरम ऩङ्चयसयभा खङ्टरा रुऩभा थोत्रा तथा अनावश्मक 

साभानहरु याख्न ेनगयेको 
७. कामाधरमका बवन, ङ्झबत्ता, ऩखाधरभा जथाबावी ऩोस्टय, अनावश्मक 

ङ्झबते्त रेखन आङ्छद नयहेको। 

८. कामाधरमका ङ्झबत्ताहरुभा सङ्टतॉ, ऩान, गङ्टट्खा थङ्टक्ने नगयेको 

   

२. कामाधरम 
बवनको भभधत 
सम्बाय 

१. कामाधरमबवनको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा भभधत सम्बाय गने गयेको  
२. कामाधरम बवन तथा ऩखाधरहरुको ङ्झनमङ्झभत यङ्गयोगन गने गयेको 

   

३. कामाधरमको 
सौन्दमध तथा 
हङ्चयमारी 

१. कामाधरम कम्ऩाउण्डङ्झबत्र यहेको खारी स्थानभा पूर, 
परपूरका ङ्झफरुवा, दङ्टफो सङ्जहतको सङ्टन्दय फगैंचा यहेको 

२. फगैंचाको ङ्झनमङ्झभत हेयचाह य येखदेख हङ्टने गयेको 
३. कामाधरमको स्वाङ्झभत्व बएको जगगा वा सावधजङ्झनक जगगाभा 

वषधभा कङ्ञम्तभा एकऩटक वृऺ योऩण गने गयेको 
४. कामाधरम ऩङ्चयसयभा कङ्ञम्तभा दशवटा फहङ्टवषे फोट ङ्झफरुवा 

हङ्टकाधएको 
५. वषेऩानी जङ्झभनभा ङ्चयचाजध गने व्मवस्था बएको । 

   

४. पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन 

१. कामाधरमको पोहय सड्न ेय नसड्न ेगयी वगॉकयण गने गयेको 
२. सड्ने पोहयराई कामाधरम ऩङ्चयसयङ्झबतै्र भर फनाउने गयेको वा 

अन्म तङ्चयकारे व्मवस्थाऩन गने गयेको 
३. प्राङ्जष्टकजन्म पोहयराई छङ्ट टै्ट जम्भा गयी ङ्झफक्री वा ङ्झनधाधङ्चयत 

स्थरभा जम्भा गने गयेको 
४. ब्माट्री, ङ्झस.एप.एर . (CFL) ङ्ञचभ पङ्ट टेका ङ्झससा, फोतर, 

यङ्टवराइट जस्ता हाङ्झनकायक पोहयभैरा छङ्टट् माई ङ्झनधाधङ्चयत 
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स्थरभा जम्भा गने गयेको 
५. कामाधरमसॉग जोङ्झडएको सडकऩेटी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सयसपाई गने 

गयेको 
६. कामाधरमभा यहेका सोपा, काऩेट, ऩदाध जस्ता साभानहरु 

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सपा गने गयेको 
७. कामाधरम ऩङ्चयसयङ्झबत्र य फाङ्जहय पोहय, धङ्टरो, कागजका टङ्टक्रा 

तथा अन्म पोहयजन्म वस्तङ्ट नयहेको 
८. कामाधरमभा चारीस भाइक्रोनबन्दा कभ गङ्टणस्तयका प्राङ्जष्टकको 

झोरा प्रमोगभा योक रगाएको। 

५. उजाधको प्रमोग १. कामाधरमभा ऊजाध खऩत कभ गने ङ्ञचभको प्रमोग बएको 
२. प्रमोग नबएको सभमभा सफै प्रकायका ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण फन्द 

गने गयेको। 

   

६. सवायी साधनको 
प्रमोग 

१. सवायी साधनको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण जाॉच गयाई 
Green Sticker टाॉस्ने गयेको 

२. ऩङ्टयाना सवायी साधनको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्झरराभ ङ्झफक्री गने 
गयेको। 

   

७. सेवाग्रहीको 
राङ्झग 
प्रङ्झतऺारमको 
व्मवस्था 

१. कामाधरम ऩङ्चयसयभा सेवाग्राहीका राङ्झग घाभऩानीफाट जोङ्झगन 
प्रङ्झतऺारमको व्मवस्था यहेको 

२. प्रङ्झतऺारमभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सयसपाई हङ्टन ेगयेको। 

   

८. सेवाग्राहीका 
राङ्झग शौचारम 

१. कामाधरमभा Toilet य Urinal सङ्जहतको भङ्जहरा तथा ऩङ्टरुषका 
राङ्झग सावधजङ्झनक शौचारम यहेको 

२. शौचारमभा सावङ्टन य ऩानीको व्मवस्था यहेको 
३. शौचारमको ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सयसपाई हङ्टने गयेको 

   

९. कामाधरम 
बवनको सङ्टयऺा 
तथा बकूम्ऩ 
प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 

१. कामाधरमरे आफ्ना सफै बवनहरुको नक्सा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट ऩाङ्चयत गयेको  

२. कामाधरमङ्झबत्र तथा फाङ्जहय जाॉदा मात्र ङ्टका झोरा चेकजाॉच गयेय 
भात्र ङ्झबत्रफाङ्जहय जान ङ्छदने गयेको 

१. कामाधरमभा सङ्टयऺाको राङ्झग कम्ऩाउण्ड वार रगाईएको 
२. कामाधरमका सफै बवनहरुभा बवन सॊङ्जहताको ऩारना गङ्चयएको 
३. कामाधरमका ऩङ्टयाना बवनहरुराई आवश्मकता अनङ्टसाय 

प्रवरीकयण गङ्चयएको 
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१०. चभेनागहृको 
व्मवस्था 

१. चभेनागहृ सपा सङ्टगघय यहेको 
२. चभेनागहृरे साभानहरुको भूलमसूची टाॉस्ने गयेको 
३. चभेनागहृभा स्वच्छ ङ्जऩउने ऩानीको व्मवस्था बएको 
४. चभेनागहृ अगाङ्झडपूरङ्झफरुवा यहेको 
५. कामाधरमरे खाजा खाने ङ्झनङ्ञित सभम ङ्झनधाधयण गयेको 
६. कभधचायीहरु कामधकऺभा फसेय खाजा खाने नगयेको। 

   

६.२ वातावरणमैत्री सम्मानपत्र तथा िोगो प्रदानका आधार 
(क) सम्फङ्ञन्धत तहका सफै आधायबतू सूचकहरू ऩूया गने घय, ऩङ्चयवाय, टोर, वडा तथा स्थानीम तह य ङ्ञजलराराई 

वातावयणभैत्री कदय÷सम्भान य वातावयणभैत्री रोगो प्रदान गङ्चयनछे। त्मसैगयी ऩङ्चयस्कृत सूचकका राङ्झग 
ङ्झनधाधङ्चयत कूर तायाभध्मे ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी ताया ऩाएको अवस्थाभा कदयऩत्र सङ्जहत वातावयणभैत्री 
ऩङ्जहचान हङ्टने एउटा तायासङ्जहतको रोगो य कदयऩत्र, ऩचहत्तय प्रङ्झतशत ताया हाङ्झसर गयेभा दङ्टईवटा तायासङ्जहतको 
रोगो य कदयऩत्र साथै सफै ऩङ्चयस्कृत सूचक ऩूया गनेराई तीनवटा ताया सङ्जहतको रोगो य कदयऩत्रद्वाया सम्भान 
गङ्चयनछे। 

(ख) ङ्ञजलराङ्ञस्थत नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकाय अन्तगधतका कामाधरमरे ङ्झनधाधङ्चयत सूचकहरू ऩङ्टया गये नगयेको 
सम्फन्धभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे प्राङ्जवङ्झधक उऩसङ्झभङ्झतफाट अनङ्टगभन गयाई 
सफै सूचकहरू ऩूया गयेको ऩाईएभा वातावयणभैत्री रोगो एवभ  कदयऩत्रद्वाया सम्भान गने ङ्झनणधम गनेछ।  

(ग) मस प्रारुऩ फभोङ्ञजभ एकऩटक आधायबूत सूचकहरू हाङ्झसर गयी वातावयणभैत्री घोषणा बईसकेको घय, 
ऩङ्चयवाय, टोर, वडा, स्थानीम तह एवभ  ङ्ञजलरारे कङ्ट नै कायणवश उक्त सूचक उलरङ् घन गयेको ऩाईएभा 
वातावयणभैत्री घोषणा÷सम्भान÷कदयऩत्र य रोगो प्रदान गने ङ्झनकामरे ङ्झनणधम गयी मस अङ्ञघ प्रदान गङ्चयएको 
सम्भान÷कदय÷रोगो ङ्झनष्ट्कृम गनध सक्नेछ। 

(घ) प्रदेशङ्झबत्रका सफै ङ्ञजलराहरु वातावयणभैत्री घोषणा बएको अवस्थाभा सम्फङ्ञन्धत प्रदेशको भूखमभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाधरमरे सयोकायवारा ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहेको सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टगभन गयाई 
वातावयणभैत्री घोषणा गनध य मस कामधभा सहमोग ऩङ्टर् माउने ङ्झनकाम वा सङ्घ सॊस्थाराई प्रोत्साहन स्वरुऩ 
ऩङ्टयस्कृत वा सम्भाङ्झनत गनध सक्नेछ।  

 

पररच्छेद सात 

कायावन्वयन तथा मलू्याङ्कन व्यवस्था 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासन प्रारुऩको कामाधन्वमनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका यणनीङ्झत तथा कामाधन्वमन प्रङ्जक्रमाहरु तम गङ्चयएका 
छन : 

७.१ कायावन्वयन रणनीलत 

१. सङ्ङीकटताको ङ्झसर्द्ान्तको आधायभा स्थानीम तहको नतेतृ्वभा वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी कामधसञ्चारन गनध 
प्रोत्साङ्जहत गने।  

२. सफै तहका राङ्झग ङ्झनधाधङ्चयत सूचकहरुको प्राङ्झप्तभा सकायात्भक प्रङ्झतस्ऩधाधराई प्रोत्साहन गने। 
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३. वातावयणभैत्री स्थानीम शासन प्रारुऩका ङ्जवषमहरुराई स्थानीम मोजना प्रङ्जक्रमाभा भूरप्रवाहीकयण गने। 

४. सफै तहको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गयी सूचकहरु हाङ्झसर गनध सघाउ ऩङ्टर् माउने।  

५. सूचना, ङ्ञशऺा य सञ्चायको भाध्मभफाट साभाङ्ञजक व्मवहायभा ऩङ्चयवतधन गने। 

६. सयोकायवाराहरु फीचको सभन्वम य सहकामधभा जोड ङ्छदन।े 

७. अनङ्टगभन, भूलमाकभान तथा ऩषृ्ठऩोषणका आधायभा ङ्झनयन्तय सङ्टधाय गने। 

७.२ कायावन्वयन प्रक्रिया 

७.2.1 प्रचाय–प्रसाय 

श्रव्म-दृष्ट्म, छाऩा, साभाङ्ञजक सञ्जार एवभ  अन्म उऩमङ्टक्त सञ्चाय भाध्मभफाट सन्देशभूरक सूचना प्रचाय–प्रसाय गयी घय–ऩङ्चयवायराई 
आफ्नो घय तथा टोर फस्तीराई आफ्नो टोर फस्ती एवभ  सभग्र गाउॉ तथा नगयऩाङ्झरकाराई वातावयणभैत्री फनाउन प्रङे्चयत 
गङ्चयनेछ। मस्ता सूचनाभूरक साभग्री सयर बाषाभा तमाय गयी स्थानीम सभङ्टदामसम्भ ऩङ्टर् माईनेछ। साथै सयोकायवाराहरूराई मस 
अवधायणाको फायेभा अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयनेछ। मस्तो अङ्झबभङ्टखीकयण हयेक सभङ्टदाम, ङ्जवद्यारम तथा गाउॉभा सभेत सञ्चारन गङ्चयनेछ।  

7.2.2 आधाय त्माकभा सकभारन, ङ्जवश्लषेण तथा अद्यावङ्झधक 

स्थानीम तहरे मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभका सूचकहरुको अवस्थाको ङ्जववयण सकभारन गनध आवश्मकता अनङ्टसाय पायाभहरूको ङ्जवकास गनङ्टध 
ऩनेछ। सकभारन बएका ङ्जववयणका आधायभा सूचकहरुको अवस्था ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अद्यावङ्झधक गयी सो सम्फन्धी वाङ्जषधक उऩरङ्ञब्ध 
प्रङ्झतवेदन सभेत तमाय गनङ्टध ऩनेछ। मसयी तमाय बएको प्रङ्झतवेदन सफैको जानकायीका राङ्झग कामाधरमको वेफसाइट भापध त 
सावधजङ्झनक गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

7.2.3 सॊस्थागत व्मवस्था 

मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभ ङ्ञजलरा तहभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत,  नगयऩाङ्झरकाहरूभा वातावयणभैत्री 
स्थानीम शासन नगय सभन्वम सङ्झभङ्झत, गाउॉऩाङ्झरकाहरूभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन गाउॉ सभन्वम सङ्झभङ्झत य गाउॉ तथा नगयका 
वडाभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा सभन्वम सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टध ऩनेछ।  

ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा ङ्जक्रमाशीर यहेका वातावयण सॊयऺण, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसॉग 
सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रभा काभ गने सफै सङ् घसॊस्थाराई मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभका सूचकहरू प्राप्त गनेगयी ऩङ्चयचारन य सभन्वम गने कामध 
सम्फङ्ञन्धत वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा, गाउॉ/नगय तथा ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे गनेछन । 

7.2.4 ऺभता ङ्जवकास  

(अ) टोर-सभङ्टदाम तह 

(क) गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र कामधयत साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारकहरुको कामध ङ्ञजम्भेवायी य बङू्झभका थऩ गयी 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको प्रारुऩ सम्फन्धी ङ्जवषमभा सभङ्टदामको ऺभता अङ्झबवृङ्जर्द्का राङ्झग ऩङ्चयचारन 
गनङ्टध ऩनेछ। 

(ख) टोर ङ्जवकास सॊस्था÷टोर सङ्टधाय सङ्झभङ्झतका सदस्महरू, भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका, आभा सभङ्टह, मङ्टवा क्रफ 
तथा वन उऩबोक्ता सभूह जस्ता साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरुराई वातावयणभैत्री स्थानीम शासनसम्फन्धी 
अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण तथा ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग ताङ्झरभहरु सञ्चारन गनङ्टध ऩनेछ। 

(ग) सभङ्टदाम÷टोर एवभ  वडाहरूभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासनफाये प्रचाय÷प्रसाय य अन्म जनचेतनाभूरक 
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कामधक्रभ सञ्चारन गनङ्टध ऩनेछ। 

(घ) अगङ्टवा कृषकहरूभापध त प्राङ्गाङ्चयक खेती, उङ्ङत खेती, खेतफायी सॊयऺण तथा यासामङ्झनक ङ्जवषादीको नकायात्भक 
असय फाये कृषकहरुराई प्रदशधनी÷चेतना जागयण य सीऩ प्रदान गने÷गयाउने जस्ता ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनङ्टध 
ऩनेछ। 

ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी उऩयोक्त ङ्जक्रमाकराऩहरु वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा सभन्वम सङ्झभङ्झत 
भापध त सञ्चारन गनध उऩमङ्टक्त हङ्टन्छ। 

(आ) वडा तह 

वडा ङ्झबत्रका भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका, आभा सभूह, मङ्टवा क्रफ, ङ्जवद्यारमका सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम ङ्ञशऺक तथा 
साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारकहरूराईध वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको अवधायणा, घय–ऩङ्चयवाय तथा वडा तहका 
सूचकहरू, सूचक हाङ्झसर गने ङ्जवङ्झध य प्रङ्जक्रमा, भाऩन गने ङ्जवङ्झध य प्रङ्जक्रमाफाये सम्फङ्ञन्धत वडा वा 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकारे आपै वा वडाको अगङ्टवाइभा अङ्झबभङ्टखीकयण गनङ्टध ऩनेछ। 

(इ) गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका तह 

(क) गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाभा वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ङ्जवषम हेने शाखा, भहाशाखारे मस प्रारुऩको 
कामाधन्वमन ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवाधह गनङ्टध ऩनेछ। छङ्ट टै्ट शाखा वा एकाई नबएको अवस्थाभा ङ्जवद्यभान सॊयचनाभा 
यहेको सयसपाई वा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शाखा वा अन्म उऩमङ्टक्त शाखाको कामध ङ्जववयण अद्यावङ्झधक 
गयाई वातावयणभैत्री स्थानीम शासनसम्फन्धी कामधहरूको ङ्ञजम्भेवायीसभेत थऩ गनङ्टध ऩनेछ। 

(ख) वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ऺेत्रभा काभ गने कभधचायीहरूराईध वातावयण सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन 
अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन, वातावयणीम अध्ममन प्रङ्झतवेदन तथा बवन ङ्झनभाधण सॊङ्जहता जस्ता ङ्जवषमभा सभेत 
ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टध ऩनेछ। 

(ग) गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाका वडा एव भ  टोरहरू, साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था तथा टोर ङ्जवकास सॊस्थाहरुको राङ्झग 
ऺभता ङ्जवकासका कामधहरू सञ्चारन गनङ्टध ऩनेछ। 

7.3 मापन संयन्त्र र लवलध 

7.3.1 नगयऩाङ्झरका  
नगयऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा गङ्चयने अनङ्टगभन तथा भाऩन ङ्जवङ्झध ङ्झनम्न ताङ्झरकाभा उलरेख गङ्चयएको छ: 

तह÷स्तय भाऩन गने ङ्झनकाम÷सॊमन्त्र अवङ्झध ङ्जवङ्झध 

घय÷ 

ऩङ्चयवायस्तय 
टोर ङ्जवकास सॊस्था वषधभा 

दङ्टई 
ऩटक 

अवरोकन, प्रत्मेक घय ऩङ्चयवायको 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट भाऩन पायाभ बयी वडा 
कामाधरमभा ऩठाउने 

टोर/ 
सभूदामस्तय 

वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतरे तोकेको वडा सङ्झभङ्झतका सदस्मको 
सॊमोजकत्वभा वडा ङ्झबत्रका टोरभा ऩने 

वषधभा 
दङ्टई 
ऩटक 

अवरोकन, प्रत्मेक टोरको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 
भाऩन पायभ बयी वडा कामाधरम 
भाय  पत नगयऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयश 
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ङ्जवद्यारमको प्र.अ.,स्वास््म चौकी तथामङ्टवा 
क्रव÷वातावयण सॊयऺण सम्फन्धी कामध गने 
गै.स.स.÷साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था/ टोर ङ्जवकास 
सॊस्था, वडा सङ्झभङ्झतको कामाधरमभा कामधयत 
प्राङ्जवङ्झधकय भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका 
सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व यहेको टोरी, 

साथ ऩठाउने  

वडा तह नगयकामधऩाङ्झरका सदस्महरु भध्मेफाट 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासन नगय सभन्वम 
सङ्झभङ्झतरे तोकेको सदस्मको सॊमोजकत्वभा  
नगयऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक, खानेऩानी तथा 
सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाधरमका प्रभङ्टख वा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्वास््म कामाधरमका प्रभङ्टख वा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्जवद्यारमको प्रधानाध्माऩक भध्मेफाट 
एक जना य नगयस्तयभा ङ्जक्रमाशीर गैय 
सयकायी सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतको 
टोरीभापध त भाऩन गने, 

वषधभा 
दङ्टई 
ऩटक 

अवरोकन, प्रत्मेक वडाको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 
भाऩन पायाभ बयी नगयऩाङ्झरकाभा 
ङ्झसपाङ्चयस साथ ऩठाउने 

नगयऩाङ्झरका 
तह 

ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखको 
सॊमोजकत्वभा प्रभङ्टख ङ्ञजलरा अङ्झधकायी वा 
ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजलरा सभन्वम 
अङ्झधकायी, ङ्ञजलरा ङ्ञस्थत खानेऩानी, ङ्ञशऺा, 
स्वास््म, वनकामाधरमको प्रभङ्टख एवभ  ङ्ञजलरा 
ङ्झबत्र ङ्जक्रमाशीर गैय सयकायी सॊस्थाहरुको 
सभेत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व यहेको टोरी भापध त भाऩन 
गने, 

वाङ्जषधक 
एक 
ऩटक 

अवरोकन, बउूऩमोग मोजना, बवन 
सॊङ्जहता तथा स्थानीम  मोजना 
दस्तावेजहरूको कामाधन्वमन 
अवस्थाको अध्ममन, सभङ्टह छरपर, 
ङ्झनजी ऺेत्रसॉग गङ्चयएका सम्फङ्ञन्धत 
कयाय÷ सम्झौता सभेतका आधायभा 
प्रत्मेक नगयऩाङ्झरकाको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट 
भाऩन पायाभ बयी ङ्ञजलरा सबाभा 
ङ्झसपाङ्चयस साथ ऩठाउने  

7.3.2 गाउॉऩाङ्झरका  
गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रको ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा गङ्चयने अनङ्टगभन तथा भाऩन तरको ताङ्झरकाभा उलरेख गङ्चयएको छ् 

तह÷स्तय भाऩन गने ङ्झनकाम÷सॊमन्त्र अवङ्झध ङ्जवङ्झध 

घय÷ ऩङ्चयवायस्तय 

टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन बएको अवस्थाभा सोसॊस्था भापध त 
य नबएको अवस्थाभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतरे तोकेको वडा सङ्झभङ्झतका 
सदस्मकोसॊमोजकत्वभा वडा ङ्झबत्रका टोरभा ऩने ङ्जवद्यारमको 
प्र.अ.,स्वास््म चौकी तथामङ्टवा क्रव÷वातावयण सॊयऺण 
सम्फन्धी कामध गने गै.स.स.÷साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था, वडा 

वषधभा दङ्टई 
ऩटक 

अवरोकन, प्रत्मेक घय 
ऩङ्चयवायको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट भाऩन 
पायभ बयी वडा सङ्झभङ्झतभा 
ऩेस गने, वडा सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झसपाङ्चयस साथ 
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सङ्झभङ्झतको कामाधरमभा कामधयत प्राङ्जवङ्झधकय भङ्जहरा स्वास््म 
स्वमॊसेङ्जवका सभेतको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व यहेको टोरी, 

गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩठाउने 

वडा तह 

कामधऩाङ्झरका सदस्महरु भध्मेफाट वातावयणभैत्री स्थानीम 
शासन गाउॉ सभन्वम सङ्झभङ्झतरे तोकेको सदस्मको 
सॊमोजकत्वभा गाउॉऩाङ्झरकाको प्राङ्जवङ्झधक, खानेऩानी तथा 
सयसपाई एवभ स्वास््म शाखाका प्रभङ्टख, ङ्जवद्यारमको 
प्रधानाध्माऩक भध्मेफाट एक जना यगाउॉस्तयभा ङ्जक्रमाशीर 
गैय सयकायी सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतको टोरीभापध त भाऩन 
गने, 

वषधभा दङ्टई 
ऩटक 

अवरोकन, सभङ्टह छरपर 
सभेतका आधायभा प्रत्मेक 
वडाको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट भाऩन 
पायाभ बयी गाउॉऩाङ्झरकाभा 
ङ्झसपाङ्चयस साथ ऩठाउने 

गाउॉऩाङ्झरका तह 

ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखको सॊमोजकत्वभा प्रभङ्टख 
ङ्ञजलरा अङ्झधकायी वा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजलरा 
सभन्वम अङ्झधकायी, ङ्ञजलरा ङ्ञस्थत खानेऩानी, ङ्ञशऺा, स्वास््म, 

वनकामाधरमको प्रभङ्टख एवभ  ङ्ञजलरा ङ्झबत्र ङ्जक्रमाशीर गैय 
सयकायी सॊस्थाहरुको सभेत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व यहेको टोरी भापध त 
भाऩन गने, 

वाङ्जषधक 
एक ऩटक 

अवरोकन, बउूऩमोग मोजना, 
बवन सॊङ्जहता तथा स्थानीम 
मोजना दस्तावेजहरूको 
कामाधन्वमन अवस्थाको 
अध्ममन, सभङ्टह 
छरपर,ङ्झनजी ऺेत्रसॉग 
गङ्चयएका सम्फङ्ञन्धत कयाय÷ 

सम्झौता सभेतका आधायभा 
प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरकाको 
छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट भाऩन पायाभ बयी 
ङ्ञजलरा सबाभा ङ्झसपाङ्चयस 
साथ ऩठाउने  

गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाका सफै वडाहरू वातावयणभैत्री घोषणा बई मस प्रारूऩभा उलरेङ्ञखत सूचकहरू  हाङ्झसर बएऩङ्झछ ङ्ञजलरा 
सबारे ङ्झनणधम गयी वातावयणभैत्री गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका घोषणा गनध ङ्झसपाङ्चयश साथ सहभङ्झतका राङ्झग सङ्घीम भाङ्झभरा तथा 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा रेङ्ञख ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य सोको जानकायी प्रदेश सयकायराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। मस्तो अनङ्टयोध प्राप्त बएऩङ्झछ 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झतफाट प्राङ्जवङ्झधक उऩसङ्झभङ्झत गठन गयी अनङ्टगभन भूलमाकभान गयाइनेछ। प्राङ्जवङ्झधक 
उऩसङ्झभङ्झतको भूलमाङ्कनको आधायभा वातावयणभैत्री गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका घोषणा गनध आवश्मक सफै सूचक ऩूया बएको 
ऩाईएभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झतफाट वातावयणभैत्री गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका घोषणा गनध ङ्ञजलरा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतराई सहभङ्झत ङ्छदईनेछ। मस्तो सहभङ्झत प्राप्त बएऩङ्झछ ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे ङ्जवशेष कामधक्रभ साथ 
गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाराई वातावयणभैत्री गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका घोषणा गयी ऩङ्चयच्छेद ६.२ फभोङ्ञजभको रोगो य कदयऩत्र 
प्रदान गङ्चयनेछ। 

7.३.3  ङ्ञजलरा तह 
ङ्ञजलराका सफै गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाहरू वातावयणभैत्री घोषणा बइसकेऩङ्झछ य ङ्ञजलराका सफै सूचक ऩङ्टया बएऩङ्झछ ङ्ञजलरा 
सबारे ङ्झनणधम गयी वातावयणभैत्री ङ्ञजलरा घोषणाका राङ्झग वातावयणभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झतसभऺ अनङ्टयोध गनङ्टध 
ऩनेछ। मस्तो अनङ्टयोध प्राप्त बएऩङ्झछ सो सङ्झभङ्झतफाट प्राङ्जवङ्झधक उऩसङ्झभङ्झत भापध त अनङ्टगभन भूलमाकभान गयी सो उऩसङ्झभङ्झतको अनङ्टगभन 



36 
 
 

प्रङ्झतवेदनको आधायभा ङ्झनणधम गयी ङ्जवशेष कामधक्रभसाथ ङ्ञजलराराई वातावयणभैत्री ङ्ञजलराको रूऩभा घोषणा गयी ऩङ्चयच्छेद ६.२ 

फभोङ्ञजभको रोगो य कदयऩत्र प्रदान गङ्चयनेछ।  

7.3.4  ङ्जवङ्ञशष्ट÷ङ्जवशेष सूचक भूलमाड्ढन सॊमन्त्र य ङ्जवङ्झध 

कङ्ट नै गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाभा मस प्रारुऩ फभोङ्ञजभ वातावयणभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झतरे ङ्जवङ्ञशष्ट÷ङ्जवशेष सूचक 
सभेत थऩ गयेको अवस्थाभा त्मस्ता सूचकहरुको भूलमाकभान सॊमन्त्र य ङ्जवङ्झध सोही सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

७.४ उत्प्प्रेरणाका तररका (Incentive methods) 

7.४.1 गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका 
(ग) घर-पररवार तह 

१) ङ्झनधाधङ्चयत सूचकहरू ऩङ्टया गयेको घय–ऩङ्चयवायराई “वातावयणभैत्री घय ऩङ्चयवाय” को घोषणा गयी रोगो तथा कदयऩत्र प्रदान 
गने य त्मस्तो रोगो सडकफाटै देङ्ञखने गयी सम्भान ऩाउने घयऩङ्चयवायको प्रवेशद्वायभा टाॉस्ने व्मवस्था गनङ्टध ऩनेछ।  

२) वातावयणभैत्री घय–ऩङ्चयवायको सम्भान प्राप्त गनेराई गाउॉ÷नगय सबारे ङ्झनणधम गयी स्थानीम तहको कानून फभोङ्ञजभ 
रगाउने सेवा शङ्टलक तथा दस्तङ्टयभा आॊङ्ञशक वा ऩूणध छङ्टटको व्मवस्था गनध सक्नेछ। 

(ख) टोल/समुदाय तह 

१) टोर÷सभङ्टदामरे ङ्झनधाधङ्चयत सूचकहरू ऩूया गयी वातावयणभैत्री टोर घोषणा बएको अवस्थाभा नगयऩाङ्झरकारे त्मस्तो 
टोर÷सभङ्टदामराई वातावयणभैत्री सम्भान स्वरूऩ रोगो तथा कदयऩत्र प्रदान गने य त्मस्तो रोगो य कदयऩत्र सभावेश 
बएको होङ्झडधङ्गफोडध याख्न अनङ्टभङ्झत प्रदान गनध सक्नेछ। 

२) वातावयणभैत्री टोर÷सभङ्टदाम घोङ्जषत बएका टोरफासी÷सभङ्टदामको ङ्झसपाङ्चयसभा उक्त टोर सभङ्टदामका सदस्मराई 
नगयऩाङ्झरकारे सञ्चारन गने ऺभता ङ्जवकासका ङ्जक्रमाकराऩहरू (ताङ्झरभ, गोष्ठी, अवरोकन भ्रभण आङ्छद) भा प्राथङ्झभकताका 
साथ अवसय प्रदान गनेछ। साथै मस्तो कामधभा ङ्जक्रमाशीर टोरराईध बौङ्झतक साधनहरू (पङ्झनधचय, कम्प्मूटय आङ्छद) फाट 
ऩङ्टयस्कृत गनध सक्ने य मस्ता टोरका ऩदाङ्झधकायीराई नगयकै अन्म टोरहरूभा स्रोत व्मङ्ञक्तका रूऩभा उऩमोग गने 
व्मवस्था ङ्झभराउन सङ्जकनेछ। 

(ग) वडा तह 

१) ङ्झनधाधङ्चयत सूचकहरू ऩूया गयी वातावयणभैत्री घोषणा हङ्टने वडाराई वातावयणभैत्री स्थानीम शासन गाउॉ/नगय सभन्वम 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणधम अनङ्टरुऩ कदयऩत्र तथा रोगो प्रदान गनेछ। 

२) वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा सभन्वम सङ्झभङ्झतराई गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाफाट प्रोत्साहन ऩङ्टयस्काय प्रदान गनध 
सङ्जकनेछ। मस कामधभा सङ्जक्रमताकासाथ सहमोग गने व्मङ्ञक्त–ङ्जवशेषराई नगद ऩङ्टयस्कायको ऩङ्झन व्मवस्था गनध सङ्जकनेछ। 

३) वातावयणभैत्री घोषणा बएको वडाराई ऩङ्चयस्कृत सूचक हाङ्झसर गनध गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाफाट थऩ अनङ्टदान प्रदान गनध 
सङ्जकनेछ। 

7.४.2 गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका तह 
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१) वातावयणभैत्री स्थानीम शासनका आधायबतू सूचकहरू ऩूया गने गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाराई वातावयणभैत्री स्थानीम 
शासन ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतद्वाया “वातावयणभैत्री गाउॉऩाङ्झरका/ नगयऩाङ्झरका” को रूऩभा कदयऩत्र सङ्जहत रोगोद्वाया 
सम्भाङ्झनत गनङ्टध ऩनेछ। 

२) वातावयणभैत्री घोषणा बएका गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाराई नेऩार सयकायरे प्रोत्साहन गनध सक्नेछ। 

7.४.3 ङ्ञजलरा तह 
१) ङ्ञजलरा ङ्झबत्रका सफै गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाहरुरे ङ्झनधाधङ्चयत सूचकहरू ऩूया गयेको ङ्ञजलराराई नेऩार सयकायफाट 

“वातावयणभैत्री ङ्ञजलरा” को रूऩभा कदयऩत्र तथा रोगोफाट सम्भाङ्झनत गङ्चयनेछ। 

२) वातावयणभैत्री घोषणा बएका ङ्ञजलराराई नेऩार सयकायरे ऩङ्टयस्काय वा प्रोत्साहन प्रदान गनध सक्नेछ। 

7.४.४ ताया प्रदान गने प्रङ्जक्रमा 
वातावयणभैत्री घोषणा बएका य ऩङ्चयस्कृत सूचकहरु ऩूया बएका घय ऩङ्चयवाय, टोर, वडा, गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका तथा ङ्ञजलराराई 
ऩङ्चयच्छेद ७.३ फभोङ्ञजभ गङ्चयने भाऩन तथा अनङ्टगभनका आधायभा  ऩङ्चयच्छेद ६.२ भा उलरेख बएफभोङ्ञजभको ताया प्रदान गने कामध 
सम्फङ्ञन्धत तहको वातावयणभैत्री स्थानीम शासन सभन्वम सङ्झभङ्झतरे वाङ्जषधक रुऩभा गनेछ। 

 

७.५ संस्थागत संरचना 
मस प्रारुऩको कामाधन्वमनको राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको सॊस्थागत व्मवस्था गङ्चयएको छ् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

वातावयणभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्डम सभन्वम 
सङ्झभङ्झत 

वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ङ्ञजलरा सभन्वम 
सङ्झभङ्झत  

वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा 
सभन्वम सङ्झभङ्झत 

वातावयणभैत्री स्थानीम शासन 
गाउॉ/नगय सभन्वम सङ्झभङ्झत 
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7.५.1 वातावयणभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत 

मस प्रारुऩको उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग आवश्मक नीङ्झतगत ङ्झनदेशन, सभन्वम य सहजीकयणका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको याङ्जष्डम 
सभन्वम सङ्झभङ्झत यहनेछ: 

 सङ्ञचव, सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम   अध्मऺ 

 सहसङ्ञचव, याङ्जष्डम मोजना आमोग      सदस्म 

 सहसङ्ञचव, अथध भन्त्रारम       सदस्म 

 सहसङ्ञचव, शहयी ङ्जवकास भन्त्रारम      सदस्म 

 सहसङ्ञचव, वन तथा वातावयण भन्त्रारम     सदस्म 

 सहसङ्ञचव, ङ्ञशऺा तथा ङ्जवऻान प्रङ्जवङ्झध भन्त्रारम    सदस्म 

 सहसङ्ञचव, स्वास््म तथा जनसॊखमा भन्त्रारम    सदस्म 

 सहसङ्ञचव, खानेऩानी भन्त्रारम      सदस्म  

 सहसङ्ञचव, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारम  सदस्म  

 प्रभङ्टख, ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत भहासङ्घ, नेऩार नगयऩाङ्झरका सङ्घ तथा  

 गाउॉऩाङ्झरका याङ्जष्डम भहासङ्घ      सदस्म 

 सहसङ्ञचव, मोजना तथा ङ्जवकास सहामता सभन्वम भहाशाखा,  

 सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम            सदस्म सङ्ञचव 

मस सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) वातावयणभैत्री स्थानीम शासन कामधक्रभहरूभा दोहोयोऩना आउन नङ्छदन नेऩार सयकायका ङ्जवषमगत 
भन्त्रारम/ङ्झनकाम, ङ्जवकास साझेदाय तथा याङ्जष्डम अन्तयाधङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई नीङ्झतगत ङ्झनदेशन 
तथा  सभन्वम गने, 

(ख) वातावयणभैत्री ङ्ञजलरा, गाउॉ तथा नगय घोषणा गनध सहभङ्झत प्रदान गने, 

(ग) सभग्र कामधक्रभको सभीऺा गयी आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(घ) मस प्रारुऩभा उङ्ञलरङ्ञखत सूचकहरुराई स्थानीम तहको ङ्जवकास मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण गनध सभन्वम 
तथा सहजीकयण गने। 
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(ङ) कङ्ट नै स्थानीम तहरे ङ्जवङ्ञशष्ट सूचक सभावेश गनध स्वीकृङ्झतका राङ्झग भाग गयेभा उऩमङ्टक्तता हेयी सहभङ्झत 
प्रदान गने। 

(च) वातावयणभैत्री ङ्ञजलरा, नगय य गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩङ्टयस्कृत य प्रोत्साङ्जहत गनध उऩमङ्टक्त नीङ्झत तथा कामधक्रभ 
नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने। 

(छ) मस प्रारुऩको कामाधन्वमनका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसायका अन्म कामधहरु गने। 

7.५.2 वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत  

वातावयणभैत्री स्थानीम शासन सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩहरुको ङ्ञजलरास्तयभा गङ्चयने भूलमाकभान, सभन्वम य सहजीकयणका राङ्झग देहाम 
फभोङ्ञजभको वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत यहनेछ: 

  प्रभङ्टख, ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत      अध्मऺ 

  ङ्ञजलराङ्झबत्रका गाउॉ/नगयऩाङ्झरकाका अध्मऺ/प्रभङ्टख    सदस्म  

प्रभङ्टख ङ्ञजलरा अङ्झधकायी       सदस्म 

  ङ्ञजलरा प्रहयी प्रभङ्टख       सदस्म 

खानेऩानी तथा सयसपाई ङ्झडङ्झबजन कामाधरम प्रभङ्टख    सदस्म 

  ङ्झडङ्झबजन वन अङ्झधकृत       सदस्म 

  ङ्ञजलरा ङ्ञशऺा ङ्जवकास तथा सभन्वम एकाई प्रभङ्टख    सदस्म 

  स्वास््म कामाधरम प्रभङ्टख       सदस्म 

  अध्मऺ, ङ्ञजलरा उद्योग वाङ्ञणज्म सङ्घ     सदस्म 

  अध्मऺ, गैयसयकायी सॊस्था भहासङ्घ ङ्ञजलरा सङ्झभङ्झत    सदस्म 

  ङ्ञजलरा सभन्वम अङ्झधकायी       सदस्म सङ्ञचव 

ब-ूसॊयऺण कामाधरम एवभ  याङ्जष्डम ङ्झनकङ्ट ञ्ज तथा आयऺ ऩने ङ्ञजलराभा उक्त ङ्झनकामका प्रभङ्टखराई सदस्मको रूऩभा आभङ्ञन्त्रत गनङ्टध 
ऩनेछ। 

मस सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) ङ्ञजलराभा सञ्चारन हङ्टने वातावयण सॊयऺण, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन य पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामधक्रभहरूको सभन्वम, अनङ्टगभन, भूलमाकभान तथा सभीऺा गने, 

(ख) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई वातावयणभैत्री फनाउन सहमोग, सभन्वम तथा सहजीकयण गने। 

(ग) आधायबतू सूचक हाङ्झसर गने गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई वातावयणभैत्री घोषणा गनध ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(घ) ङ्ञजलरा ङ्झबत्रका वातावयणभैत्री घय–ऩङ्चयवाय, टोर, वडा तथा गाउॉऩाङ्झरका एवभ  नगयऩाङ्झरका सम्फन्धी ङ्जववयण 
तै्रभाङ्झसक रूऩभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउन,े 

(ङ) ङ्ञजलराङ्ञस्थत कामाधरमको अनङ्टगभन भाऩन गयी सूचक ऩूया गनेराई वातावयणभैत्री कामाधरमको रोगो तथा 
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कदयऩत्र प्रदान गने, 

(च) ऩङ्चयस्कृत सूचक हाङ्झसर गने गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई तायासङ्जहतको रोगो प्रदान गने, 

(छ) ङ्ञजलराराई वातावयणभैत्री घोषणा गनध आवश्मक कामधहरू गने, गयाउने। 

 

7.५.3 वातावयणभैत्री स्थानीम शासन गाउॉ/नगय सभन्वम सङ्झभङ्झत 

वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको प्रारुऩको कामाधन्वमनका राङ्झग गाउॉ/नगयऩाङ्झरकाभा देहाम फभोङ्ञजभको गाउॉ/नगय सभन्वम सङ्झभङ्झत 
यहनेछ: 

 नगयप्रभङ्टख÷गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ       अध्मऺ 

 प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत       सदस्म 

 ङ्ञजलरा प्रशासन कामाधरमका अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध     सदस्म 

 अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध,ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत      सदस्म 

 नेऩार प्रहयी, स्थानीम एकाई प्रभङ्टख       सदस्म 

खानेऩानी तथा सयसपाई शाखाप्रभङ्टख      सदस्म 

 ङ्ञशऺा शाखा प्रभङ्टख        सदस्म 

 स्वास््म शाखा प्रभङ्टख         सदस्म 

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शाखा प्रभङ्टख       सदस्म 

 साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक भध्मेफाट तीनजना    सदस्म 

 साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ भध्मेफाट दङ्टईजना   सदस्म 

 साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका प्रभङ्टख भध्मेफाट ऩाॉचजना     सदस्म 

 गाउॉ/नगयऩाङ्झरकास्तयीम उद्योग वाङ्ञणज्म सङ् घका प्रभङ्टख   सदस्म 

 गैयसयकायी सॊस्थास्थानीम सभन्वम सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख     सदस्म 

 वातावयणतथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन भहाशाखा/शाखा प्रभङ्टख     सदस्म सङ्ञचव 

मस सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) स्थानीम तहभा सञ्चारन हङ्टने वातावयण सॊयऺण, ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, शहयी 
ङ्जवकास तथा बउूऩमोग मोजना य पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामधक्रभहरूको कामाधन्वमन, सभन्वम, 

अनङ्टगभन, भूलमाकभान तथा सभीऺा गने, 

(ख) वडाराई वातावयणभैत्री फनाउन आवश्मक ऺभता ङ्जवकास तथा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण गने, 

(ग) वडाराई वातावयणभैत्री घोषणा गने तथा घय ऩङ्चयवाय य टोरराई वातावयणभैत्री घोषणा गनध सहभती प्रदान 
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गने, 

(घ) वातावयणभैत्री गाउॉऩाङ्झरका÷नगयऩाङ्झरका घोषणा गनध ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ङ) वातावयणभैत्री घय–ऩङ्चयवाय, टोर तथा वडा सम्फन्धी ङ्जववयण तै्रभाङ्झसक रुऩभा वातावयणभैत्री स्थानीम शासन 
ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत य याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत सभऺ ऩठाउन,े 

(च) वातावयणभैत्री टोर एवभ  वडाराई ऩङ्टयस्कृत य प्रोत्साहन गनध ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(छ) ऩङ्चयस्कृत सूचक हाङ्झसर गने वडाराई तायासङ्जहतको रोगो प्रदान गने, 

(ज) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्ञशष्टताका आधायभा थऩ सूचक सभावेश गनङ्टध ऩने बए सहभङ्झतका 
राङ्झग वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झत भापध त याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत सभऺ अनङ्टयोध 
गने, 

(झ) स्थानीम तहराई ऩूणधरुऩभा वातावयणभैत्री फनाउन आवश्मक अन्म कामधहरू गने। 

7.५.४ वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा सभन्वम सङ्झभङ्झत 

वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको प्रारुऩको कामाधन्वमनका राङ्झग गाउॉ/नगय ऩाङ्झरकाको वडा तहभा देहाम फभोङ्ञजभको 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासन वडा सभन्वम सङ्झभङ्झत यहनेछ: 

 वडा अध्मऺ         अध्मऺ 

 वडा सदस्महरु         सदस्म 

 नेऩार प्रहयी, स्थानीम एकाई प्रभङ्टख       सदस्म 

 साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका प्रधानाध्माऩक भध्मेफाट एकजना    सदस्म 

 साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ भध्मेफाट एकजना   सदस्म 

 साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका प्रभङ्टख भध्मेफाट दङ्टईजना     सदस्म 

 ङ्जक्रमाङ्ञशर गैयसयकायी सॊस्थाका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध      सदस्म 

 वडा सङ्ञचव          सदस्म सङ्ञचव 

मस सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म, अङ्झधकाय एवॊ ङ्ञजम्भेवायी देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) वडा तहभा सञ्चारन हङ्टने वातावयण सॊयऺण, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन, ब–ूउऩमोग मोजना कामाधन्वमन, जरवामू 
ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन य पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामधक्रभहरूको कामाधन्वमन, सभन्वम, अनङ्टगभन, 

भूलमाकभान तथा सभीऺा गने, 

(ख) घय ऩङ्चयवाय य टोरराई वातावयणभैत्री फनाउन आवश्मक ऺभता ङ्जवकास, सहमोग, सभन्वम तथा सहजीकयण 
गने, 

(ग) आधायबतू सूचक ऩूया गने घय ऩङ्चयवाय य टोरराई वातावयणभैत्री घोषणा गने, 

(घ) वातावयणभैत्री वडा घोषणा गनध गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ङ) ऩङ्चयस्कृत सूचक हाङ्झसर गने घय ऩङ्चयवाय तथा टोरराई तायासङ्जहतको रोगो प्रदान गने, 
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(च) वातावयणभैत्री घय–ऩङ्चयवाय, टोरको ङ्जववयण तै्रभाङ्झसक रूऩभा गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाभा ऩठाउन,े 

(छ) वातावयणभैत्री घय ऩङ्चयवाय एवभ  टोरराई ऩङ्टयस्कृत य प्रोत्साहन गनध ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ज) वडाराई वातावयणभैत्री फनाउन आवश्मक अन्म कामधहरू गने। 

७.६ लवत्तीय स्रोत व्यवस्थापन 
मस प्रारूऩभा प्रस्ताव गङ्चयएका सूचकहरू हाङ्झसर गनध भूरत् घय–ऩङ्चयवायको मोगदान भहत्वऩूणध हङ्टन्छ। मस प्रारूऩफभोङ्ञजभ घय–

ऩङ्चयवायदेङ्ञख ङ्ञजलराराई वातावयणभैत्री फनाउन नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह,ङ्जवकास साझेदाय,याङ्जष्डम 
तथा अन्तयाधङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्था एवभ  ङ्झनजी ऺेत्र सफैको मोगदान आवश्मक ऩछध। तसथध, मस प्रारुऩभा तोङ्जकएका 
ङ्जक्रमाकराऩहरु गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩङ्झरकारे वाङ्जषधक फजेट तथा कामधक्रभभा सभावेश गयी कामाधन्वमन गनङ्टध ऩनेछ। मस फाहेक 
ङ्जवकास साझेदाय, स्थानीम तहभा ङ्जक्रमाशीर याङ्जष्डम तथा गैय सयकायी सॊस्था तथा नीङ्ञज ऺेत्ररे सभेत प्रारुऩको कामाधन्वमनभा 
सहमोग गनङ्टध ऩनेछ। गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकारे मस्ता ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामध गनध सक्नेछ। प्रारुऩको कामाधन्वमनको राङ्झग 
नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायरे प्रोत्साहन य थऩ अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछन । 

७.७ कायावन्वयन व्यवस्थापन 
वातावयणभैत्री स्थानीम शासन कङ्ट नै नमॉ य थऩ कामधक्रभ नबई सॊङ्जवधान, नीङ्झत एवभ  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तह आपै 
वा आफ्नो अगङ्टवाइ वा सभन्वमभा सम्ऩादन गनङ्टधऩने काभ तथा ङ्ञजम्भेवायीको सूची हो। मसभा भूलमाकभानमोगम सयर सूचक तमाय 
गयी सङ्ञङ्ङकटताको ङ्झसर्द्ान्त फभोङ्ञजभ घय–ऩङ्चयवाय, टोर÷फस्ती, वडास्तय तथा गाउॉऩाङ्झरका÷नगयऩाङ्झरका य ङ्ञजलराराई मस्ता सूचक 
हाङ्झसर गनध प्रोत्साङ्जहत गने अवधायणाभा आधाङ्चयत बई तमाय गङ्चयएको छ। मसथध मसराई कङ्ट नै नमाॉ कामधक्रभका रूऩभा नङ्झरई 
सम्फङ्ञन्धत सफै तहरे ङ्जवद्यभान जनशङ्ञक्तराई मस्ता सूचक हाङ्झसर गने गयी ङ्ञजम्भेवायी तोकी रक्ष्म प्राङ्झप्त तपध  उत्प्रङे्चयत गनध 
आवश्मक हङ्टन्छ। त्मसैगयी सफै ङ्झनकामरे आ–आफ्नो ऺेत्रभा सञ्चारन बइयहेका वातावयण सॊयऺण, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तथा 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामधक्रभहरूराई मस प्रारूऩसॉग साभञ्जस्मता कामभ गयी कामाधन्वमन गनङ्टध ऩदधछ। 

सङ्घीम तहभा आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने कामध सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको मोजना तथा ङ्जवकास 
सहामता सभन्वम भहाशाखा प्रभङ्टखको प्रत्मऺ ङ्झनदेशनभा यही वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शाखारे गनेछ।  

ङ्ञजलराभा ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कामाधरमरे वातावयणभैत्री स्थानीम शासन ङ्ञजलरा सभन्वम सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको रुऩभा 
काभ गनेछ। गाउॉ/नगयऩाङ्झरकाभा वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन हेने भहाशाखा/शाखा/एकाईरे सङ्ञचवारमको रूऩभा काभ 
गनेछ। वडा य सभङ्टदाम तहभा सञ्चारन हङ्टने ङ्जक्रमाकराऩहरुको सभन्वम य सहजीकयणको व्मवस्था वडा सङ्झभङ्झतको कामाधरमरे 
ङ्झभराउन सक्नेछ। 

७.८ सरोकारवािा लनकायहरूको भूलमका 
मस प्रारूऩभा उङ्ञलरङ्ञखत सूचकहरूभध्मे आ–आफ्नो कामधऺ ेत्रसम्फन्धी सूचकहरू हाङ्झसर गनेगयी नीङ्झत, यणनीङ्झत तथा कामधनीङ्झत तमाय 
गयी सो फभोङ्ञजभ आवश्मक रगानी, सभन्वम तथा सहजीकयण गने ङ्ञजम्भेवायी सफै सयोकायवारा ङ्झनकामहरूको हङ्टनेछ। प्रभङ्टख 
सयोकायवारा ङ्झनकामहरूको बङू्झभका तथा ङ्ञजम्भेवायी देहाम फभोङ्ञजभ उलरेख गङ्चयएको छ् 

7.8.१ सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 

(क) वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको प्रारूऩ कामाधन्वमनका राङ्झग सभन्वमगनध याङ्जष्डम सङ्ञचवारमको रूऩभा यही 
काभ गने, 

(ख) सूचकहरू हाङ्झसर गनध स्थानीम तहको ऺभता ङ्जवकासका कामधहरू सञ्चारन गने, 
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(ग) नीङ्झतगत सभन्वम तथा सहजीकयण य वहस ऩैयवी गने,  

(घ) सूचकहरूराई स्थानीम तहको ङ्झनङ्झभत्त तमाय गङ्चयन ेनभूना कामधङ्जवङ्झध एवभ  ङ्झनदेङ्ञशकाहरूभा भूरप्रवाहीकयण 
गने, 

(ङ) हङ्चयतनगय, ऩमधटकीम नगय, धाङ्झभधकनगय जस्ता ङ्जवशेष ङ्जवशषेतामङ्टक्त सूचकहरू तमाय गने, 

(च) वातावयणभैत्री स्थानीम तहहरुको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने, 

(छ) भन्त्रारमको अनङ्टगभन सॊयचनाभा मसका सूचकहरूराई सभावेश गने, 

(ज) केन्रीम स्तयका कामाधरमको वातावयणभैत्री कामाधरमका सूचक प्राप्तीको भूलमाकभान गयी रोगो एवभ  कदय 
ऩत्रका राङ्झग याङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(झ) आवश्मक अन्म कामधहरू गने। 

7.8.2 ङ्जवकास साझेदाय 
(क) वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको प्रारुऩ कामाधन्वमन गनध नेऩार सयकायराई सघाउन,े  

(ख) वातावयण सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतधन अनङ्टकूरन, पोहयभैरा एवभ  ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका ऺेत्रभा कामध गदाध मस 
प्रारूऩफभोङ्ञजभका सूचकहरू हाङ्झसर गनध सभन्वम य सहमोग गने, 

(ग) मस प्रारूऩ वभोङ्ञजभका सूचकहरू हाङ्झसर गनध आवश्मक ऺभता ङ्जवकासका कामधक्रभ, प्रचाय÷ प्रसाय य 
उत्प्रयेणा सम्फन्धी कामधहरू सम्ऩादन गनध सहकामध गने। 

7.8.3 स्थानीम तहहरू 

(क) मस प्रारूऩभा तोङ्जकए वभोङ्ञजभका नङ्झतजा हाङ्झसर गनध साधन–स्रोतको ऩङ्चयचारन गने, 

(ख) आफ्नो ऺेत्रभा वातावयण सॊयऺणसॉग सम्फङ्ञन्धत कामध गने सफै सयकायी ङ्झनकामहरू, ङ्जवकास साझेदाय, 
गैयसयकायी सङ् घ सॊस्था तथा ङ्झनजी ऺेत्रराई मसैफभोङ्ञजभका सूचकहरू हाङ्झसर गनध सभन्वम सहजीकयण 
तथा सहकामध गने, 

(ग) आ–आफ्नो ऺेत्रराई वातावयणभैत्री फनाउन प्रमत्नयत यहन।े 

7.8.4 गैयसयकायी सॊस्थाहरू 

(क) सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको वाङ्जषधक मोजना तथा कामधक्रभभा सॊस्थाका ङ्जक्रमाकराऩहरु सभावेश गयी स्थानीम 
तहसॉगको सभन्वम तथा सहकामधभा मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभका सूचकहरू हाङ्झसर गनेगयी उऩरब्ध स्रोतको 
ऩङ्चयचारन गने,  

(ख) स्थानीम स्तयका साभङ्टदाङ्जमक एवभ  साभाङ्ञजक सङ् घ सॊस्थाहरूराई मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभका सूचकहरू भाऩन 
गनध आवश्मक ऩने ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी कामधहरू सञ्चारन  गनध सहमोग गने, 

(ग) मस अवधायणाराई घय–ऩङ्चयवायसम्भ ऩङ्टर् माउन स्थानीम तहसॉगको सभन्वमभा साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनका कामधहरू 
सञ्चारन गने, 

(घ) घय–ऩङ्चयवाय, टोरफस्ती एवभ  स्थानीम तहहरूफीच सकायात्भक प्रङ्झतस्ऩधाधको वातावयण ङ्झनभाधण गनध उत्प्रयेकको 
काभ गने। 
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7.8.5 साभङ्टदाङ्जमक तथा सहकायी सङ् घसॊस्था 
(क) साभङ्टदाङ्जमक तथा सहकायी सॊस्थाका सदस्महरूराई मस प्रारूऩका घयऩङ्चयवाय तह य टोर तहका आधायबतू 

सूचकहरू हाङ्झसर गनध प्रङे्चयत गने, 

(ख) मस प्रारूऩभा उलरेङ्ञखत सूचकहरू हाङ्झसर गनध सहमोग ऩङ्टगनेगयी आफ्नो ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गने, 

(ग) सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभका सूचकहरू प्राप्त हङ्टनेगयी साझेदायी तथा सहकामध गने। 

7.8.6 ङ्झनजी ऺेत्र 

(क) उद्योग व्मवसाम सञ्चारन गदाध मस प्रारूऩभा उलरेङ्ञखत सूचकहरू हाङ्झसर गनध सहमोग ऩङ्टगने गयी गने, 

(ख) साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्वको रूऩभा गङ्चयन े रगानीराई मस प्रारूऩको सूचक हाङ्झसर गनध उऩमोग गनध 
प्राथङ्झभकता ङ्छदन,े 

(ग) नेऩार सयकाय तथा स्थानीम तहसॉग मस प्रारूऩ फभोङ्ञजभका सूचकहरू प्राप्त हङ्टन े गयी साझेदायी तथा 
सहकामध गने। 

७.9 सूचकको पररमाजवन तथा व्याख्या 
मस प्रारूऩभा सभावेश बएका सूचकहरुभा सभमानङ्टकूर सङ्टधाय य ऩङ्चयभाजधन तथा सूचकहरुको अङ्ञन्तभ व्माखमा सङ्  घीम भाङ्झभरा 
तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे गनेछ। 

 

 

आऻारे, 

चन्रङ्झसॊह शे्रष्ठ 

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 
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