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ूःतावना 
 

योजना ू बयामा वातावरण, जलवायु पिरवतर्न अनुकुलन, वपद एवं फोहर यवःथापन 
स ब धी वषयह  मलूूवाहीकरण गनर् र ःथानीय शासन प ितलाई वातावरणमऽैी बनाई 
दीगो वकास गनर् आधारभतू तहदे ख नै सबैलाई ज मेवार बनाउन आवँयक छ । वातावरण, 
जनसं या,  गिरवी र वकासमा सम वय तथा सहकायर्लाई ूो सा हत गरी वातावरणको दीगो 
यवःथापनका लािग यसका आयामह लाई ःथानीयकरण गद ःथानीय ःवािम व बढाउन 
विभ न ेऽगत ऐन, िनयम र नीितमा छिरएर रहेका वषयह लाई सरल र मापनयो य 
सचूक स हत वातावरणमऽैी ःथानीय शासनको ूा प तयार गिरएको छ ।  
 
 

ःथानीय िनकायको नेतृ वदायी भिूमकामा यस ूा पका सचूकह  हािसल गरी घरपिरवार, 
टोलवःती, वडा, गाउं तथा नगर एवं ज ला हंुदै देशलाई नै वातावरणमऽैी बनाउने उ ेँयले 
नेपाल सरकारले वातावरणमऽैी ःथानीय शासनको ूा प जारी गरेको छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k|f/lDes 5 

वषय-सूची 
 
शीषर्क   पेज नं. 
अ याय १ ूार भक १-४ 

१.१ पृ भूिम १ 
१.२ दीघर्कालीन सोच  २ 
१.३ उ ेँय २ 
१.४ अपे त ूितफलह   २ 
१.५ कायर् ेऽ  २ 
१.६ िस ा त २ 
१.७ ूा पको औिच य ३ 
१.८ ूा प तयारीको आधार  ३ 
१.९ सूचकह को पिरभाषा ३ 

अ याय २ व मान कानूनी तथा नीितगत यवःथाह  ५-१० 
२.१ ःथानीय ःवाय  शासन ऐन तथा िनयमावली ५ 
२.२ वातावरण संर ण ऐन, २०५३ तथा िनयमावली २०५४  ९ 
२.३ फोहरमैला यवःथापन ऐन, २०६८ तथा िनयमावली, २०७०  ९ 
२.४ ऽव षर्य योजना (२०६७।६८–२०६९।७०) तथा  
 तेह  योजनाको आधारपऽ (२०७०।७१–२०७२।७३)  ९ 
२.५ रा य भ-ूउपयोग नीित, २०६९ ९ 
२.६ सहॐा दी वकास लआय   ९ 
२.७ ःथानीय िनकाय यूनतम शतर् तथा कायर्स पादन मापन कायर् विधह   १० 
२.८ ःथानीय िनकाय ॐोत पिरचालन तथा यवःथापन कायर् विध, २०६९   १० 

अ याय ३ नगरपािलकाका लािग वातावरणमऽैी ःथानीय शासनका सचूकह          ११-२२ 
३.१ घरपिरवार तह  ११ 
३.२ टोल तह  १३ 
३.३ वडा तह १५ 

३.४ नगरपािलका तह  १७ 

अ याय ४ गा. व.स. ेऽका लािग वातावरणमऽैी ःथानीय शासनका सूचकह                 २३-३२ 
४.१ घर पिरवार तह  २३  
४.२ वडा तह  २५ 

४.३ गा. व.स तह  २७ 

अ याय ५ ज ला तहका लािग वातावरणमऽैी ःथानीय शासनका सचूकह    ३३-३८ 
अ याय ६ कायार् वयन यवःथा                                               ३९-५६ 

६.१ कायार् वयन रणनीित  ३९ 
६.२ कायार् वयनका चरणह   ३९ 
६.३ उ ूेरणाका तिरका  ४३ 
६.४ संःथागत संरचना  ४५ 

६.५ व य ॐोत यवःथापन  ५२ 
६.६ जनश   ५२ 
६.७ सरोकारवाला िनकायह को भूिमका तथा ज मेवारी  ५२ 
६.८ सचूकको पिरमाजर्न तथा या या ५७ 

 

अनुसूिच ५८-६० 



6 k|f/lDes 

तािलका  
 
 
तािलका १  ःथानीय ःवाय  शासन ऐन िनयममा भएका ूावधानह  

तािलका २  नगर ेऽका घरपिरवार तहका आधारभतू सचूकह  

तािलका ३  नगर ेऽका घरपिरवार तहका वकिसत सचूकह  

तािलका ४  नगर ेऽका टोल तहका आधारभतू सचूकह  

तािलका ५  नगर ेऽका टोल तहका वकिसत सचूकह  

तािलका ६  नगर ेऽका वडा तहको आधारभतू सचूकह  

तािलका ७  नगर ेऽका वडा तहका वकिसत सचूकह  

 तािलका ८ नगरपािलका ेऽका आधारभतू सचूकह  

 तािलका ९  नगरपािलका ेऽका वकिसत सचूकह  

 तािलका १०  गा. व.स. ेऽका घरपिरवार तहका आधारभतू सचूकह  

 तािलका ११  गा. व.स. ेऽका घरपिरवार तहका वकिसत सचूकह  

 तािलका १२  गा. व.स. ेऽका वडा तहका आधारभतू सचूकह  

 तािलका १३  गा. व.स. ेऽका वडा तहका वकिसत सचूकह  

 तािलका १४  गा. व.स. ेऽका आधारभतू सचूकह  

 तािलका १५  गा. व.स. ेऽका वकिसत सचूकह  

 तािलका १६  ज लाका आधारभतू सचूकह  

 तािलका १७  ज लाका वकिसत सचूकह  

 तािलका १८  नगरपािलकाको विभ न तहमा गिरने अनुगमन तथा मापन विध  

 तािलका १९  गा. व.स. ेऽका विभ न तहमा गिरने अनुगमन तथा मापन विध 

 



k|f/lDes 1 

 
 

 

k|f/lDes 
 

१.१ पृ भूिम 

नेपालको अ तिरम सं वधान २०६३ ले ःव छ, वातावरणमा बाँ न पाउने ू येक 
य को अिधकारलाई मौिलक हकका पमा ू याभूत गरेको छ । रा यको 
िनदशक िस ा तमा रा यले ःव छ वातावरण कायम गनर् आवँयक यवःथा गन, 

भौितक वकासस ब धी गित विधह  स चालन गदार् वातावरणलाई संर ण गन, 

जनसाधारणमा वातावरणीय चेतना जगाउने, दलुर्भ व यज तु, वन, वनःपित एवम ्
जै वक व वधताको संर ण गद ितनीह को वकासलाई दगो पमा उपयोग गरी 
यसबाट ूा  हुने लाभलाई समतामूलक ढ गले बॉडफाँड गन कुरा उ लेख गिरएको 
छ ।  

 
सहॐा दी वकास लआय, ऽबष य योजना तथा चालु ते॑  योजना, फोहरमैला 
यवःथापन ऐन तथा िनयमावली, वातावरण संर ण ऐन तथा िनयमावली, ःथानीय 
ःवाय  शासन ऐन तथा िनयमावली, जलवायु पिरवतर्न रा य अनुकूलन 
कायर्योजना (NAPA), वप  जो खम यवःथापन रा य रणनीित २०६६, दीघर्कालीन 
कृ ष नीित, रा य कृ ष नीित २०६१, ःथानीय पूवार्धार वकास नीित, रा य मामीण 
ऊजार् नीित, सरसफाई गु योजना, ःथानीय िनकाय ॐोत पिरचालन तथा खचर् 
यवःथापन कायर् विध, ःथानीय शासन स चालनमा सहयोग पु  याउन म ऽालयबाट 
जारी भएका कायर् विध एवम ् िनदिशकाह , ःथानीय िनकायमा जाने अनुदानलाई 
कायर्–स पादनमा आधािरत बनाउन जारी भएका यूनतम शतर् तथा कायर्–स पादन 
मापनस ब धी कायर् विधह ले फोहरमैला यवःथापन, वातावरण संर ण एवम ्
वप  यवःथापन स ब धी आधारभूत कायर् ःथानीय िनकाय आफले वा उनीह को 
नेतृ व वा सम वयमा स पादन हुने यवःथा गरेको छ ।   
 

उपयुर्  संबैधािनक, कानूनी र नीितगत ूावधानह को  ूभावकारी कायार् वयन गनर् 
जनसहभािगतालाई अपिरहायर् ठािनएको छ । ःथानीय िनकायह  माफर् त वातावरण 
संर णलाई  ूो सा हत गद वातावरणमऽैी ःथानीय वकासको अवधारणालाई साथर्क 
पानर् वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूा प  २०७० जारी गिरएको छ । 

cWofo 
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१.२ दीघर्कालीन सोच 

घर–पिरवारदे ख गाउँ, नगर तथा ज लास म 
वातावरणीय शासनलाई ःथा पत गरी सु दर र 
वातावरणमैऽी समाजको सजृना गनुर् यस ूा पको 
दीघर्कालीन सोच रहेको छ । 
 
 

१.३ उ ेँय 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूा प, २०७० का 
उ ेँयह  देहाय बमो जम रहेका छनः् 
१.  ःथानीय योजना ू बयामा वातावरण, 

जलवायु पिरवतर्न अनुकूलन, वप  
यवःथापन स ब धी वषयह लाई 
मूलूवाहीकरण गन, 

२.  ःथानीय शासन–प ितलाई वातावरणमैऽी 
बनाउने, 

३.  वातावरणमैऽी दीगो वकास गनर् आधारभूत 
ःतरदे ख नै सबैलाई ज मेवार गराउने, 

४.  वातावरण र वकासमा सम वय तथा 
सहकायर् गनर् ूो सा हत गन र 

५.  वातावरणको दीगो यवःथापनका लािग 
यसका आयामह लाई ःथानीयकरण गद 
ःथानीय ःवािम व बढाउने ।  

 
 

१.४ अपे त ूितफलह  

वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूा प, २०७० 
बाट देहायका ूितफलह  ूा  हुने अपे ा 
रा खएको छ: 
१.  ःथानीय िनकायह को आविधक तथा वा षर्क 

कायर्बमह  वातावरणमऽैी बनाउन ःप  
ूा प उपल ध हुने,  

२.  नेपाल सरकारका वषयगत म ऽालय, वकास 
साझेदार, रा य/अ तरार् य गैरसरकारी 
संःथा एव ं िनजी ेऽ सबैलाई यस ूा पमा 
उ ले खत सूचकह  हािसल गन गरी आ ना 
योजना तथा कायर्बम तजुर्मा गनर् आधार 
ूा  हुने, 

३.  ःथानीय तहदे ख के िस म वातावरणमैऽी 
शासनको संःथागत वकासमा सहयोग पु ने, 

४. आधारभूत तहदे ख नै वातावरणीय सचेतना 
वृ  हुने, 

५. वातावरण संर णस ब धी बहुप ीय 
कायर्ह को ूार भ हुने र  

६. देशभर वातावरण सरं ण, फोहरमैला 
यवःथापन, जलवायु अनुकूलन तथा वप  
यवःथापनका ेऽमा सुधार हुने । 

 
 

१.५ कायर् ेऽ                   
वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूा पका 
सूचकह लाई चरणब  पमा नेपालका सब ै
बःती, वडा, गा. व.स., नगरपािलका तथा 
ज लामा कायार् वयन गिरनेछ । मुलुकिभऽका 
सबै घरपिरवार यस ूा पको ूभाव ेऽिभऽ  
पनछन ्। 
 
 

१.६ िस ा त 

देहायको िस ा तमा आधािरत रही यो ूा प 
तयार गिरएको छः 
१. घर–पिरवार तहबाट स पादन हुने कामको 

लािग सोही तहलाई आवँयक कायर्–
वातावरणस हत ज मेवार बनाउनुपदर्छ र 
सो तहबाट स पादन हुन नस ने काममा 
माऽ मािथ लो तहका िनकायह  संल न 
हुनुपदर्छ भ ने स नकटताको िस ा तको 
आधारमा यो ूा प तयार गिरएको छ ।  

२. िन ेपणको अवधारणाअनुसार ःथानीय 
तहमा वातावरण संर णस ब धी कायर् 
ःथानीय िनकायह को नेतृ वदायी भूिमकामा 
स चालन गनर् ूो सा हत गिरएको छ ।  

३. घर–पिरवारदे ख ज लास मका विभ न 
तहमा वातावरण यवःथापनका कायर् 
ूभावकारी बनाउन सकारा मक ूितःपधार्लाई 
मह वपूणर् उ ूेरकको पमा िलइएको छ । 
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उत्ूेरणाको मा यमको पमा वातावरणमैऽी 
लोगो र कदर पऽलाई िलइएको छ । 

४. आफूले गरेको ूदषूणको निैतक तथा व ीय 
भार ूदषूणकता ःवयंले यहोनुपछ भ ने 
िस ा तलाई यस ूा पमा आत्मसात ्
ग रएको छ ।  

५. वातावरण सरं णको अिभयान स चालन 
गदा सामा जक याय, वातावरणीय याय 
तथा आिथक समताजःता दगो वकासका 
अ तिन हत िस ा तलाई अवल बन गर  
तदनु पका सूचकह  यस ूा पमा ःथा पत 
ग रएको छ ।  

६. वातावरण सरं णले वकासका वहुप ीय 
मु ाह  (जःतै: ग रबी घटाउने, सरसफाई 
हािसल गन, शै क चेतना हािसल गन तथा 
जनःवाः यको ूव न गन आ द 
वषयह )लाई एक–अकाका प रपूरकका 
पमा हािसल हुने अवधारणा यस ूा पमा 
अवल बन ग रएको छ । यसका साथै दगो 
बहुआयािमक वकासका लािग वप  
यवःथापनलाई यसको एउटा अिभ न 
अंगको पमा िलइएको छ । 

 
 

१.७ ूा पको औिचत्य 

यस ूा पको औिचत्य देहाय बमो जम रहेको छः 
१.  वातावरणमा परेका र पन नकारात्मक असर 

घरप रवार वा य मा न ैपन हँुदा वातावरण 
संर णमा पिन य , घर–प रवार तथा 
समुदायको सहभािगता ूव न गनु,  

२.  वकासबाट लाभ पाउने र वनासबाट िसधै 
दःुख झे नुपन घरप रवारलाई वातावरण 
संर ण तथा वप  यवःथापनमा यापक 
पमा स रक गराई जरैदे ख वातावरण 
संर णका अिभयानलाई अिघ बढाउन 
दशािनदश गनु, 

३.  फोहरमैला यवःथापन, जलवायु प रवतन 
अनुकूलन, जै वक व वधता संर ण, वप  
यवःथापन तथा वातावरण संर णका 

स दभमा सबैको काम, कत य, र ज मेवार  
ःप  पानु, 

४.  आ-आ नो ज मेवार  र हािसल गनुपन 
नतीजाका स ब धमा ःप ता याउनु, 

५.  वातावरण संर णका लािग सबै 
साझेदारह बीच आिथक एवम ् ूा विधक 
सहयोग तथा सहकायको वातावरण िसजना 
गनु, 

६.  सबै ःथानीय िनकायह लाई वातावरण 
संर ण, फोहर यवःथापन एवम ् वप  
यवःथापनका वषयमा स वेदनशील 
बनाउनु, 

७.  ःथानीय योजना ू बयामा वातावरणलाई 
मूलूवाह करण गर  यसस ब धी 
कायबमलाई काया वयन गन जोड दनु । 

 
 

१.८ ूा प तयार को आधार 
यो ूा प तयार गदा वातावरण संर ण, 

फोहरमैला यवःथापन तथा वप  यवःथापन 
स ब धी ूचिलत कानून तथा नीितगत 
यवःथालाई आधार िलइएको छ । साथै नेपाल 
सरकारले जार  गरेका विभ न काय विध, 

िनदिशका, गु योजनाह को व ेषण, स ब धत 
िनकायह बाट औपचा रक र अनौपचा रक पमा 
ूा  विभ न सुझावह लाई आधार मानी यो 
ूा प तयार ग रएको छ । 
 

 

१.९ सूचकह को प रभाषा                   
यस ूा पमा घरप रवार, टोलवःती, वडा, गाउँ 
तथा नगर एवं ज ला तहका लािग 
वातावरणमैऽी आधारभूत सूचक र वकिसत 
सूचक गर  छु टाछु टै सूचकह को यवःथा 
ग रएको छ ।   
 
क)  आधारभूत सूचकः वातावरणमैऽी घोषणा 

हुनको लािग घरप रवारदे ख ज लास म  
अिनवाय पमा पुरा गनपुन गर  यवःथा  
ग रएका सूचकह  आधारभूत सूचक हुन ् । 



4 k|f/lDes 

स ब धत तहका सबै आधारभूत सूचकह  
पुरा गरेपिछ सो तहलाई वातावरणमैऽी कदर 
वा स मान ूदान गिरनेछ ।  

 
ख)  वकिसत सूचकः मािथ लो ःतरका 

सूचकह लाई वकिसत सूचकको पमा 
रा खएको छ । वातावरणमऽैी घोषणा हुनको 
लािग यी सूचकह  पुरा गनुर् अिनवायर् नभए 
तापिन थप ःतरीकरण (तारा) को लािग 
वकिसत सूचकको गणना गिर छ । 
वातावरणमैऽी थप कृयाकलाप गनर् 
ूो सा हत गन उ ेँयले वकिसत 
सूचकह को यवःथा गिरएको हो ।  

 
ग) विश  सूचकः कुनै गाउँ वकास सिमित, 

नगरपािलका तथा िन त भौगोिलक 
ेऽमा वशेष सोच (Vision) राखी 

वातावरणमैऽी वकासका कृयाकलाप 
स चालन गनर् स ब धत िनकायबाट 
ूःताव पेश भई के िीय कायार् वयन 
सम वय सिमितबाट ःवीकृित ूदान  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गिरएका सूचकह  विश  सूचक हुन । 
हिरतनगर, धािमर्कनगर, पयर्टक य नगर 
आ द जःता वशेष वशेषतायु  नमुना 
नगर/गाउँ/िन त भौगोिलक ेऽ आ दका 
लािग थप वशेष सूचकह  बनाई 
कायार् वयन गनर् स कनेछ । 

 

घ) वातावरणमैऽी सावर्जिनक कायार्लयः 
वातावरणमैऽी सावर्जिनक कायार्लय भ नाले 
यस ूा पको अनुसूिच १ मा उ ले खत 
सूचकह  पुरा गरी स ब धत िनकायबाट 
वातावरणमैऽी घोषणा भएका साबर्जिनक 
कायार्लयलाई जनाउनेछ । 

 

एक पटक आधारभूत सूचकह  हािसल गरी 
वातावरणमैऽी घोषणा भईसकेपिछ कुनै कारणवश 
उ  सूचक उ लंघन गरेको पाईएमा 
वातावरणमैऽी घोषणा/स मान/कदर ूदान गन 
िनकायले िनणर्य गरी उ  स मान/कदर/लोगो 
िनंकृय गनर् स नेछ ।  
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ःथ
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शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.

 श
ा. 

िन
यम
ावि
ल 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ि
नय
मा
विल

 
ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. 

िन
यम
ावि
ल 

दफ
ा २
८:
 क
ाम
 क
तर्
य 

र 
अि
धक

ार 
(१)

 (
ज)

 व
न 
तथ
ा 

वात
ावर
णस

ब
धी

 

(१)
 (
ट)
 व

वध
 क
ाय
र्ह

, 
ूाकृ

ित
क 
ूक
ोपस

ब
धी

 

िन
यम

 ४
७:

 ग
ाउँ 

पिर
ष

ारा
 

वष
यग
त 
सि
मि
त 

गठ
न 
गन

, 

(कृ
ष, 
वन

 त
था
 

वात
ावर
ण 
सि
मि
त)

दफ
ा ९
६, 
का
म,

 क
तर्
य 
र 

अि
धक

ार 
उप
दफ
ा १

  
(ख

), 
भौ
ित
क 

वक
ास
स
ब
धी

 

– 
भूउ
पय
ोग
 न

सा
 ब
ना
ई 

का
या
र्व
यन

 ग
न 
गर
ाउने

  
 

– 
िन
यम

 ११
७ 
मा
 न
गर

 
पिर
ष
ले 
पिर
ष
को

 
सद
ःय
को

 अ
य

ता
मा
 

वष
यग
त 
सि
मि
त 
गठ
न 

गन
र् स

ने 
(अ

य 
सि
मि
तक
ा अ

ला
वा 
कृ
ष, 
वन

 
र 
वात

ावर
ण 
सि
मि
त 

 

दफ
ा १
८९

:  
 क
ाम

,, 
कत

र्य
 र
 अ
िध
का
र 

उप
दफ
ा (
७)

  
मा
  

वन
 त
था
 व
ात
ावर
ण 

स
ब
धी
  
उप
दफ
ा १
६ 

(ख
) 
ूाकृ

ित
क 
ूक
ोप 

स
ब
धी

 

िन
यम

 १९
३ 
मा
 

ज
ला
 प
िरष

ारा
 

सि
मि
त 
गठ
न 
गन

, 

(ख
) 
कृ
ष, 
वन

 त
था
 

वात
ावर
ण 
सि
मि
त 

c
Wo

fo

वात
ावर
णम

ैऽी 
ःथ
ान
ीय

 श
ास
नस

+ग 
स
ब
धत

 र
ा
य 
नी
ित

, ऐ
न 
का
नून

, िन
यम
ावल

ी त
था

  
िन
दिश

का
ह
मा

 भ
एक
ा 
यव
ःथ
ाह

ला
ई 
स

ेपम
ा 

तल
का

 अ
नु
छेद
ह
मा

 उ
लेख

 ग
िरए
को

 छ
ः 

 २.
१ ः
था
नी
य 
ःव
ाय

 श
ास
न 
ऐन

 त
था

 िन
यम
ावल

ी 
यस

 ऐ
नले

 व
ात
ावर
ण 
संर

णस
ब
धी
 दे
हाय

का
 क
ाय
र्ह

 ग
न 
गि
र 
ःथ
ान
ीय
 िन

का
यह

ला
ई 
ज
मेव
ारी
 द
एक
ो छ

ः 
 ता
िल
का

 १:
 ः
था
नी
य 
ःव
ाय

 श
ास
न 
ऐन

 त
था

 िन
यम
ावल

ीम
ा भ

एक
ा ू
ावध

ान
ह
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शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.

 श
ा. 

िन
यम
ावि
ल 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ि
नय
मा
विल

 
ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
.िन
यम
ावि
ल 

 
 

– 
आ
वास

 य
ोज
ना
 ब
ना
ई 
का
या
र्व
यन

 ग
न 

गर
ाउने

, 
– 

हिर
या
ली
 
ेऽ, 
उ
ान
 र
 म
नो
र
जन

 ः
थल
को

 
वक
ास
 ग
न 
गर
ाउने

, 
– 

सा
वर्ज
िन
क 
शौ
चा
लय
को

 
यव
ःथ
ा ग

न 
गर
ाउने

 

– 
घर

 र
 भ
वन

 आ
दक
ो न

सा
 प
ास
 ग
न 

गर
ाउने

, 
(ग

) 
जल

ॐो
त, 
वात

ावर
ण 
र 
सर
सफ

ाई 
स
ब
धी

 

– 
खो
ला
ना
ला

, 
कुव
ा, इ
ना
र, 
पोख

री, 
तल
ाउ 
एव
म 

ढु
गेध
ारा
 आ

दक
ो स

ंर
ण 
गर
ी स

दपु
यो
ग 

गन
 ग
राउ
ने,

 

– 
नद
ी क

टान
, 
बाढ
ी त
था
 भ
ूय

 आ
दक
ो 

िन
य
ऽण

 र
 र
ोक
था
म 
गन

 ग
राउ
ने,

 

– 
जल

, 
वाय

ु त
था
 
विन

 ू
दषू
ण 
िन
य
ऽण

 ग
री 

वात
ावर
ण 
संर

ण 
का
यर्म
ा स
हय
ोग

 ग
न 
गर
ाउने

, 
– 

सर
सफ

ाईक
ो क

ाय
र्बम

 स
चा
लन

 ग
न 
गर
ाउने

, 
– 

फो
हर
मैल

ा स
कल

न 
तथ
ा  
ढुव
ान
ी त
ह 

लग
ाउने

स
ब
धी
 क
ाम
को

 स
चा
लन

 र
 

यव
ःथ
ापन

 ग
न 
गर
ाउने

, 
 (छ

) 
ःव
ाः
य 
सेव
ास

ब
धी

 

– 
मह
ाम
ारी
 त
था
 स
बंा
मक

 र
ोग
को

 र
ोक
था
मक

ो 
यव
ःथ
ा ग
न 
गर
ाउने

, 
– 

जन
ःव
ाः
यक
ो ल

ािग
 ह
ािन
का
रक

 च
ीज

–

वः
तुक
ो स

ावर्ज
िन
क 
ूय
ोग
मा
 र
ोक

 ल
गा
उने

, 

हट
ाउने

, 

 
गठ
न 
गन
र् स

ने 
ूाव
धा
न 

 
रहे
को

) 
। 
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ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
.िन
यम
ावि
ल 

 
 

(झ
) 
उ
ोग
 त
था
 प
यर्ट
नस

ब
धी

 

– 
ूाकृ

ित
क,

 स
ांःकृ

ित
क 
तथ
ा प
यर्ट
क
य 

स
पद
ाक
ो स

ंर
ण,

 स
व
र्न, 

वः
ता
र 
र 

सद
पुय
ोग
 ग
न 
गर
ाउने

 ।
 

(ञ
) 
अ
य 

– 
सड
कक

ो द
ाय
ाँ ब
ाय
ाँ र

 अ
य 
आ
वँ
यक

 ठ
ाउँम

ा 
वृ
रोप
ण 
गन

 ग
राउ
ने 

– 
दैव
ी–ू
को
प 
िन
य
ऽण

 ग
न 
स
ब
धम
ा 

आ
वँ
यक

 क
ाम
 ग
न 
। 

(२
) 
ऐ

छक
 क
ाम

 

-  
नद
ी ू
दषू
ण 
िन
य
ऽण

 ग
नर् 
का
यर्ब
म 

स
चा
लन

 ग
न 
। 

 
 

 

गा
.व

.स
. य

ोज
ना
 द
फा

 ४
३ 

(३
)(च

) 
वात

ावर
ण 
संर

ण 
उप
दफ
ा (
५)

(च
) ू

दषू
ण 

िन
य
ऽण

 

 
नग
रप
ािल
का
को

 य
ोज
ना
 त
जुर्म

ा र
 क
ाय
ार्व
यन

 
ूब

या
 

 दफ
ा १
११ 

 

(१)
 य
ोज
ना
 त
जूर्म

ा ग
दार् 
नग
रक
ो 
वक
ास
 

स
तुि
लत

 र
 िन

यो
जत

 त
ुय
ाउन

 आ
वँ
यक
ता
 

अन
ुसा
र 
भूउ
पय
ोग

, 
भू 
एक

कर
ण 
र 
िन
दिश

त 
ज
गा
 

वक
ास
 ज
ःत
ा य
ोज
ना
 स

चा
लन

 ग
नुर्प
न 
। 

 
दफ
ा १
९५

, 
आ
विध

क 
ज
ला
 व
का
स 
यो
जन
ा 

तज
ुर्मा

 

उप
दफ
ा (
४)

 य
ोज
ना
मा
 

सम
ावेश

 हु
ने 

वष
यम
ा (
ग)

 
पछ

डए
का

 स
मुद
ाय
 र
 

गि
रब

 ज
नस

या
को

 
वक
ास

, 

िन
यम

 १९
८ 
आ
विध

क 
यो
जन
ा त
जुर्म

ा, ि
नय
म 

२०
६ 
आ
यो
जन
ाक
ो ू
भा
व 

मू
या

कन
 ग
नुर्प
न, 

(घ
) 
वात

ावर
णी
य 
ूभ
ाव 

दफ
ा ४
५:

 आ
यो
जन
ाक
ो 

स
भा
यत
ा अ

यय
न 

गन
ुर्पन

, 

 
दफ
ा १
१३
: आ

यो
जन
ाक
ो स

भा
यत
ा अ

यय
न 

गन
ुर्पन

 

दफ
ा १
१४

, 
आ
यो
जन
ा छ

नौ
ट, 

 

उप
दफ
ा (
२)
 आ

यो
जन
ा छ

नौ
ट 
गद
ार् व
ात
ावर
ण 

संर
ण 
तथ
ा स

व
र्न 
गन

 क
िस
मले

 ग
नुर्प
न 
। 

 
दफ
ा २
००

 क
ाय
र्बम

को
 

स
भा
यत
ा अ

यय
न 

गन
ुर्पन

 

 



8 
lj
Bd

fg
 s

fg
"gL
 t

yf
 g

Llt
ut

 J
oj

:y
fx
¿
 

गा
.व

.स
 

नग
रप
ािल
का

 
ज.
व.स

 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.

 श
ा. 

िन
यम
ावि
ल 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ि
नय
मा
विल

 
ःथ
ा.ः
वा.
शा
. ऐ
न 

ःथ
ा.ः
वा.
शा
.िन
यम
ावि
ल 

दफ
ा ४
६: 
यो
जन
ा छ

नौ
ट 

आ
धा
र 

 

उप
दफ
ा २

: 
आ
यो
जन
ा छ

नौ
ट 
गद
ार् 

वात
ावर
ण 
संर

ण 
तथ
ा 

स
व
र्न 
गन

 क
िस
मले

 
गन
ुर्पन

 । 
 

 
(४

) 
यो
जन
ा त
जूर्म

ा ग
दार् 
ूाथ

िम
कत
ा 
दन
ुपन

 
आ
यो
जन
ाह

 

(च
) 
वात

ावर
णी
य 
संर

ण 
तथ
ा स

व
र्नम
ा 

सह
यो
ग 
प¥ुय

ाउने
 ।

 

 
दफ
ा २
०१
 ू
ाथ
िम
कत
ा 

िन
धा
र्रण

 

(घ
) 
वात

ावर
ण 
संर

णम
ा 

सघ
ाउ 
प¥ुय

ाउने
 क
ाय
र्बम

 

दफ
ा २
०२

: य
ोज
ना
 

छन
ौटक

ा आ
धा
र 
उप
दफ
ा 

(१)
(क

) 
आ
यो
जन
ा छ

नौ
ट 

गद
ार् व
ात
ावर
ण 
संर

ण 
  

 

हुने
 । 

 

भव
न 
िन
मा
र्ण 
स
ब
धी

 
 

भव
न 
िन
मा
र्णस

ब
धी

 

दफ
ा १
४९

: न
गर
ूम
ुखब
ाट 
भव
न 
िन
मा
र्ण 
ःव
ीकृ
ित
 

नि
लई

 क
सैले

 प
िन
 भ
वन

 िन
मा
र्ण 
गन
र् न
हुने

 । 
 द
ड 
सज

ाय
  

दफ
ा १
६५

, 
सज

ाय
 ग
नर् 
स
ने,

 

– 
िन
दर्

 ः
था
नम
ा फ

ोहो
र 
नफ
ाल
ी ज

ता
तत
ै 

फो
होर

 फ
ाले
मा
, 

– 
कस

ैले 
आ

नो
 घ
र, 
िछ
मेक

को
 घ
र 
तथ
ा 

आ
गँन

 च
ोक
मा
 फ
ोहो
र 
फा
लेम

ा व
ा व
ात
ावर
ण 

द गु
र्ध

त 
गरे
मा
 । 

 
 

 

नेप
ाल
 स
रक
ारल

े िन
दश
न 

दन
 स

ने 
(द
फा

 २
३४

) 
पय
ार्वर
ण 
स
तुल
न 
जः
ता
 व
षय
ले 
ूौ
य 
पाए

 न
पाए
को

 ज
ःत
ा 
वष
यम
ा ने
पाल

 स
रक
ारले

 िन
यि
मत

 अ
नुग
मन

 ग
री 
िन
दश
न 

दन
स
ने 
। 
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२.२ वातावरण संर ण ऐन, २०५३ 
तथा िनयमावली, २०५४ 

वातावरण सरं ण ऐन, २०५३ ले वातावरणीय 
वनासवाट पन ूितकूल ूभावलाई यून गनर्, 
अनुकूल ूभावलाई बढो री गद ःव छ तथा 
ःवःथ वातावरण कायम रा  बिभ न 
ूावधानह  समावेश गरेको छ । वकास 
िनमार्णका कायर्ह  गनुर् अिघ ूार भक 
वातावरणीय परी ण वा वातावरणीय ूभाव 
मू या कन गनुर्पन बारे ःप  यवःथा गरेको  
छ ।  
 
 

२.३ फोहरमैला यवःथापन ऐन, २०६८ 
तथा िनयमावली, २०७० 
समम पमा फोहरमैलाको यवःथापन स ब धमा 
विध, ू बया तथा ज मेवारी कटान गिरएको 
ूःतुत ऐन तथा िनयमावलीमा फोहरमैला 
यवःथापनलाई ूभावकारी बनाउन विभ न 
यवःथाह  गिरएको छ । 

 
 

२.४ ऽवष य योजना (२०६७÷६८–
२०६९÷७०) तथा ते॑  योजनाको 
आधारपऽ (२०७०÷७१–२०७२÷७३)  
मानवीय गित विध एवम ् वकास िनमार्ण 
कायर्लाई वातावरणमैऽी बनाई हिरयाली वकासको 
अवधारणा ूव र्न गन, जलवायु पिरवतर्नका 
दुं ूभावलाई अनुकूलन तथा यूनीकरण गन 
उ ेँय रहेको ऽवष य योजनाको देहाय बमो जम 
रणनीितह  रहेका िथए । 
१.  वकास कायर् स चालन गदार् वातावरण 

यवःथापनलाई आ तिरक करण गन, 

२. ूाकृितक ूकोपको रोकथाम, गिरबी 
यूनीकरण, गिरबो मुख वातावरण आयोजना 
र जलवाय ु पिरवतर्न अनुकूलन जःता 
कायर्को िनयिमतता तथा ूाकृितक 
ॐोतह को दगो संर ण तथा उपयोग गन ।  

यस योजनामा वातावरणमैऽी तथा जलवायु 
पिरवतर्न अनुकूलन हुने पूवार्धार वकासलाई 
सहभािगता मक तवरबाट स चालन गिरने कुरामा 
वशेष जोड दइएको िथयो । 

 

यसैलाई िनर तरता द +दै ते॑  योजनाको 
आधारपऽमा स घीयता, वके िीकरण तथा 
ःवाय  शासन शीषर्क अ तगर्तको रणनीित (६) 
तथा कायर्नीित (२६,२७,२८,२९) मा वातावरमैऽी 
ःथानीय शासनको खाका तयार गरी कायार् वयन 
गिरने ूितब ता उ लेख  भएको छ । 
 
 

२.५ रा य भू-उपयोग नीित, २०६९  
ःथानीय ःवाय  शासन ऐन तथा िनयमावलीले 
ःथानीय िनकायलाई भू-उपयोग स ब धमा 
ज मेवार बनाएको स दभर्मा यःतो 
यवःथालाई कायार् वयनमा ूभावकािरता याउन  
रा य भ-ूउपयोग नीित, २०६९ जारी भएको  
छ । 
 
 

२.६ सहॐा दी वकास लआय  
न ् २००० मा व का १८९ मुलुकका सरकार 

ूमुख तथा रा ा य ह बाट संयु  रा स घको 
साधारण सभाबाट घोषणा गरेका 
ूितब ताह म ये वातावरण संर ण पिन एक 
रहेको  छ । यस व यापी ूितव तामा ज मा 
८ वटा लआय िनधार्रण गिरएको छ । यस म ये 
सात  लआयमा वातावरणीय दगोपना सुिन त 
गन लआय रहेको छ । यसका लआयह  तथा 
स ब धत सूचकह  तल दइएको छ :–   
 

१)  दगो वकासका िस ा तह लाई देशको 
नीित÷कायर्बममा समावेश गन,  

(क)  वन ेऽले ढाकेको भू–उपयोगको 
अनुपात, 

(ख)  कावर्नडाइअ साइड उ सजर्न र ओजोन 
तह वनास गन वःतुको उपयोग र 

(ग)  सुर त जै वक सीमामा माछाको 
उपल धता । 
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२)  सुर त पउने पानी ूा  गनर्बाट व चत 
जनताको अनुपात आधा घटाउने, र  
(क)  सुर त ॐोतबाट पउने पानी ूयोग 

गन जनस या अनुपात र 
(ख)  सुधािरएको सरसफाई सु वधा उपयोग 

गन जनस या अनुपात । 
३)  असुर त ेऽमा बसोबास गन क तीमा १० 

करोड मािनसह लाई सन ् २०२० स ममा 
उ साहव र्क सुधार याउने रहेका छन ्।  

 

सहॐा दी वकास लआयह  हािसल गनुर् रा यको 
ज मेवारी भएको हुनाले ःथानीय िनकायह ले 
यी लआयह  हािसल गन गरी काम गनुर्पन  
हु छ ।  
 
 

२.७ ःथानीय िनकाय यूनतम शतर् 
तथा कायर्–स पादन मापन कायर् विधह   
यूनतम शतर् तथा कायर्स पादन सूचकको 
आधारमा ःथानीय िनकायह को मू यांकन गरी 
ःथानीय िनकायह लाई दइने बा षर्क अनुदानमा 
थपघट गनर् र उ कृ  कायर् गन ःथानीय 
िनकायलाई पुरःकृत गन ूयोजनका लािग 
ज ला वकास सिमित, नगरपािलका तथा गाउँ 
वकास सिमितको लािग छु टाछु टै लागू 
गिरएको यूनतम शतर् तथा कायर् स पादन 
मापन कायर् विधह का विभ न सूचकह मा 
वातावरण संर ण, फोहरमैला यवःथापन, 

जलवायु पिरवतर्न एवं वप  यवःथापन 
स ब धी सूचकह  समावेश गिरएको छ ।  
 
 

२.८ ःथानीय िनकाय ॐोत पिरचालन 
तथा यवःथापन कायर् विध, २०६९  
यस कायर् विधमा ःथानीय िनकायह ले देहाय 
बमो जमका ेऽह मा समेत आ नो लगानी 
गनुर्पन गरी यवःथा गिरएको छ : 
 

(क)  वन, वातावरण संर ण, जै वक व वधता, 
उ ान तथा खुला एवम ् हिरयाली ेऽ,  
जलवायु पिरवतर्न तथा नवीकरणीय  
ऊजार्, 

(ख)  खानेपानी, सरसफाई, िसंचाइ तथा नदी 
िनय ऽण, 

(ग)  सावर्जिनक, ऐलानी र पत  ज गा संर ण, 

आवास, भवन, ज गा एवम ् बःती वकास 
कायर्बम, 

(घ)  जलॐोत वकास तथा मामीण व ूतीकरण, 

(ङ) बजार ूव र्न तथा यवःथापन, 

(च)  आिथर्क वकास पूवार्धार (कृ षमा 
आधािरत, गैरकृ षमा आधािरत सेवा  
ेऽ), 

(छ)  फोहरमैला यवःथापन तथा ढल िनकास, 

(ज)  रा य भवन सं हताको कायार् वयन र 
सडकब ी यवःथापन,  

(झ)  नवीकरणीय ऊजार् वकास र ूव र्न, 

(ञ)  'एक गाउँ एक उ पादन' स ब धी के ित 
कायर्बम, 

(ट)  खानेपानी तथा सरसफाई र खुला दसामु  
ेऽ, 

(ठ)  खेलकूद वकास, शारीिरक तथा मानिसक 
ःवःथता स ब धी बयाकलाप, 

(ड)  सहकारी खेती, जै वक खेती, आधुिनक कृ ष 
ूणाली, साना तथा सामदुाियक िसंचाई, 
उ नत बीउ वजन तथा ू विध वकासस +ग 
स ब धत ेऽह  (जःतैः हिरतगहृ, गोठे 
मल–मूऽ स कलन, क टनाशक औषिध, 

आकाशे पानी स +कलन एवम ्िसंचाई ू विध 
आ द) । 

 

ःथानीय योजना तजुर्मा गदार् अ य  
कुराह को अितिर  वातावरण संर ण एवम ्  
ूदषूण िनय ऽण लगायतका वातावरणस +ग 
स ब धत कायर्बमह  एक करण गरी तयार 
गनुर्पछर् । 
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३.१ घरÐपिरवार तह 
  
क: आधारभतू सचूकह  
 

तािलका २: आधारभूत सूचकह   
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
क) सरसफाई र ःवाः य 

१.  प्यान (Water 

Seal) स हतको  
चप , 

१.  घर क पाउ डिभऽ प्यान स हतको चप  
ूयोगमा आएको, 

२.  घर क पाउ ड 
िभऽ फोहरको 
उिचत 
यवःथापन, 

१. आ नो घर भा साको फोहर स ने र नस ने 
(ूा गािरक र अूा गािरक) गरी वभाजन 
गिरएको, 

२. स नेलाई आपैmF वा समूह बनाई मल 
बनाउने गरेको वा अ य तिरकाले 
यवःथापन गन गिरएको, 

३. नस ने फोहरम ये प्ला कलाई छु टै   
ज मा गरी बब  वा िनधार्िरत ःथलमा 
ज मा गन गिरएको, 

४. अ य फोहरम ये हािनकारक फोहर (जःतो 
याशी, िस.एफ्.एल.्िचम, फुटेका 
िससा÷बोतल,  युबलाइट आ द) र अ य 
फोहर छु याई अलग अलग ज मा गरी 
िनधार्िरत ःथलमा रा े गिरएको,   

५. कुकुर पा ने घरधनीले आ नो कुकुरलाई 
घर ेऽ बा हर खुला पमा दसा गराउन 
पाईने छैन, गराएमा आफैले उठाएर आ नो 
पिरसरमा नै यव ःथत गिर रा े गरेको, 

cWofo 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
३. य गत सरसफाई १. घर–पिरवारका सबै सदःयले खाना खानुअिघ  साबुन पानीले 

हात धुनुपछर् भ ने बुझेको, 
२. शौचालय न जक साबुन–पानीको यवःथा  

भएको,] 
ख) न वकरणीय उजार् 

१. ऊजार्को उपयोग १. घरिभऽ ऊजार् खपत कम गन िचमको ूयोग (जःतैः LED) 
भएको, 

२ घरिभऽ व ुतको लािग डजेल, म टृतेल वा पेशोलबाट च ने 
उपकरणह  ूयोगमा न याइएको, 

३. य द खाना पकाउनको िनिम  इ धनको पमा दाउरा  
ूयोग गन हो भने धुँवार हत सुधािरएको चुलोको ूयोग 
गरेको,  

४. घरमा इ धनको लािग गुइँठाको ूयोग नगिरएको,  

ग) हिरयाली÷सहरी सौ दयर् 
१.  हिरयाली तथा सहरी 

सौ दयर् ूव र्न,  

१. घर–आगँनमा थरीथरीका पूmल ब वा वा यःतै सजाउने 
बोट ब वाह  भएको, 

२. घर–पिरसरमा  बहुबष य खालका क तमा दईुवटा ख 
भएको वा आ नो घर ज गामा ब वा रोप्ने ठाउँ नभएको 
अवःथामा घरको छाना÷छतमा स–साना किसमका बहुबष य 
क तमा दईुवटा ख ब वा भएको, 

घ) खानेपानी 
१=  वषार्त ्को पानी 

स कलन÷ भ डारण, 

 

१. बषार्त ्मा घर-क पाउ डिभऽ परेको पानी ढल वा नालामा 
नपठाई स कलन÷भ डारण (Rain Water Harvesting) गन 
यवःथा िमलाएको वा आ नै घर–क पाउ डमा जिमनिभऽ 
जाने यवःथा गिरएको (Water Recharge), 

२.  शु  खानेपानी  २.  सुर त पउने पानीका लािग शु करणका उपायह को 
अवल बन गिरएको, 

 
ख: वकिसत सचूकह  
 
तािलका ३: वकिसत सूचकह  
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन ःतरीकरण 
क) सरसफाई र ःवाः य 

१.  से प्टक 
या क स हत प क  
चप ,  

१. से प्टक या क को यवःथा गरी संचालनमा रहेको 
(ढलको ूशोधन गरेर माऽ अ तम िनकास गन  
गरेका नगरपािलकाह को हकमा यो सूचक िनंकृय 
हुनेछ), 

 * 

२.  घर–आगँन बा हर 
सडकको सरसफाइ 
ःथित, 

१. आ नो घर–आगँन बा हरको सडक वा बाटो सफा रा े 
गरेको, 

  * 

३.  प्ला कका झोला 
िनयमन, 

१. प्ला कका झोला ूयोग नगरी आवँयक पदार् जुट, 
कपडा वा कागजका झोला ूयोग गन  गरेको र यस 
स व धमा टोल वकास संःथा सम  िल खत 
ूितब ता गरेको, 

 * 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन ःतरीकरण 
ख) ःव छ ऊजार्को ूयोग 

१.  ःव छ ऊजार्को 
उपयोग , 

१. व ुत सेवा नपगेुका घरमा वा व ुत आपुितर् नहुने 
समयमा वक पको पमा सौयर् ऊजार् वा अ य 
नवीकरणीय उजार् ूयोग गन गरेको, 

  * 

ग) हिरयाली तथा सहरी सौ दयर् 
१  घर–पिरसरमा खुला 

ठाउँको यवःथापन, 

१. घर कपाउ डिभऽ क तीमा एक ितहाई जिमन घर 
नबनाई खाली राखेको, 

  * 

२  सहरी सौ दयर् १. टोल सुधार सिमितको सकृयतामा घरअगा ड बा हरबाटै 
दे खने गरी गमलामा विभ न जातको फूल रोपेको 
(घरअगा ड यःतो फूलस हतको गमला रा े ःथान 
नभएमा सडकबाट दे खने गरी कौसी, बर डा वा उपयु  
ःथानमा सुर त तिरकाले रा  स कने), 

२. विन ूदषूण हुने गरी कुनै साधन ूयोगमा नरहेका, 

  ** 

घ) भवन िनमार्ण सं हताको पालना 
१.  सुर त भवन 

िनमार्ण  

१. भवन िनमार्ण सं हताको पालना गरी घर बनाएको,  
२. भुक प ूितरोधी ू विधको अवल वन  गरेको, 

  ** 

 
 

३.२ टोल तह 
क: आधारभतू सचूक 
 

तािलका ४: टोल तहका आधारभूत सूचकह  
 

आ नो टोलका क तमा न बे ूितशत घरधुरी आधारभूत पमा वातावरणमैऽी घोषणा भएको । 
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
क) संःथागत यवःथा, सरसफाई र सु दरता 

१.  टोल वकास  
संःथा/टोल सधुार 
सिमित गठन 

१.  ःथानीय टोल समुदायमा यहाँका 
८०% वा सो भ दा बढी घर–पिरवार 
संल न भएको टोल सुधार 
सिमित÷टोल वकास संःथा गठन 
भएको, 

   टोल संःथाको न=पा=मा 
सूचीकृत भएको ूमाणपऽ र 
सदःयता दे खने दःतावेज । 

२.  टोल सरसफाई 
अिभयान 
  

१.   समुदायका सदःयह ले यूनतम 
वा षर्क २ पटक आ नो टोल 
समुदायको ेऽिभऽ सामू हक पमा 
सरसफाई अिभयान स चालन गन 
गरेको,  

२.   टोलिभऽ कुकुरको खुला दसा नरहेको, 
३. घरवाट बा हर िनंकाशन गिरने फोहर 

सडक, पेटी र सावर्जिनक ःथल जःता 
ःथानमा ज मा नगरी िसधै फोहर 
संकलन गनर् आउने सवारी साधनमा 
रा े गरेको, 

  
 
 
  

टोल ेऽमा सरसफाई (घरेलु 
फोहोर, झारपात, प्ला क तह 
लगाएको अवःथा) । 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
३.  संःथाको वातावरणीय 

सुशासन 
१.   सिमितले मािसक बैठक र वा षर्क 

साधारण सभा गरी ःथानीय 
वातावरण संर ण स ब धी छलफल 
गरी  िनणर्य गरेको, 

२.   सिमितले हरेक वषर् व  वातावरण 
दवस (जनू ५) को दन वातावरण 
संर ण स ब धी सामू हक 
बयाकलाप स चालन गन गरेको, 

  िनणर्य पु ःतकाह  अ ययन 
गन । 

४.  सहरी सौ दयर् ूव र्न  १.   टोल वकास सःथा÷टोल सुधार 
सिमितको सकृयतामा टोलभिरका सबै 
घर–पिरवारलाई मौसम अनसुार र एकै 
जातका फूलह  गमलामा रोपी 
घरबा हर सडकबाटै दे खने गरी  रा  
लगाएको, 

  अवलोकन 

५.  विन ूदषूण 
िनय ऽण 
  

१.   टोलिभऽ विनको ःतर  पी डत 
प को माग अनसुार मापन गन 
गरेको, 

२. मापन गदार् नेपाल सरकारले िनधार्रण 
गरेको मापद ड भ दा बढी भएको 
पाइएमा कारवाहीको लािग िसफािरस 
साथ वडामा पठाउने गरेको, 

   

 
ख: वकिसत सचूकह  

 
तािलका ५: टोल तहका वकिसत सूचकह  

 
सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन ःतरीकरण 

१.  सावर्जिनक ेऽको 
सरसफाई, 

१.  आ नो टोलिभऽका सावर्जिनक ेऽ, (जःतै– सडक, नाला, 
ग ली, फुटपाथ, खोला, नदी, बगर, नहर, खेत, बारी, का ला, 
वन तथा चौर आ द ेऽ)मा प्ला क, नस ने खालका 
फोहोर तथा खुला दसा (मा छे तथा कुकुरको)  नरहेको, 

  * 

२.  टोलमा हिरयाली 
ूव र्न, 

१.  टोलका सडकह को फुटपाथमा नगरपािलकाले तो क दए 
बमो जम ूजाित र पिरमाणमा खह  लगाई हिरयाली 
ूव र्न गरेको, 

  * 

३.  विन ूदषूण 
िनय ऽण, 

१.  नेपाल सरकारले िनधार्रण गरेको सीमाभ दा बढी विन 
उ सजर्न भए नभएको स ब धमा मापन गरी अिभलेख 
रा े गरेको, 

२.  अिधकतम विन उ सजर्नको सीमा नाघेको पाइएमा 
यःता य  सघं/संःथालाइर् स ब धत िनकायबाट 
कायर्वाही हुने गरेको, 

  ** 
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३.३ वडा तह 
 

क: आधारभतू सचूक 
 

तािलका ६: वडा ेऽका आधारभूत सूचकह  
 

वडािभऽ पन सबै टोल÷बःतीह  वातावरणमैऽी घोषणा भएको । 
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
क) खानेपानी तथा सरसफाई 

१  खानेपानीका मुहान 
संर ण 

१.  वडामा भएका सबै खानेपानीका 
ॐोतह को लगत राखेको,  

२.  वडामा भएका सबै खानेपानीका 
ॐोतको गुणःतर परी ण गन गिरएको, 

  तराईमा इनार तथा 
चापाकलको लगत  
/fVg]     ।     

२. फोहरमैला  
यवःथापन 
  

 

१.  घर–पिरवारबाट स किलत नस ने 
फोहर तो कएको ःथानमा वसजर्न 
गन गिरएको, 

२.  घर–पिरवारबाट स किलत प्ला क 
वडा कायार्लय आफैले क ने वा कुनै 
स घ/संःथा वा य ले क ने 
यवःथा िमलाएको, 

   

३.  पोखरी िनमार्ण तथा 
यवःथापन   

१.   वडािभऽका सबै पोखरीको लगत 
कायम गिरएको, 

२. सबै पोखरी संर णका लािग सिमित 
गठन भै पोखरी संर त भएको, 

   

ख) वप  यवःथापन 

१.  आपतक्ालीन 
सुर त ेऽ 

१. वप  अवःथामा त काल उ ारका 
लािग वडा सिमितको िनणर्यबाट 
सुर त ःथल िनधार्रण गरी स केत 
ूयोग गिरएको, 

२. िनधार्िरत सुर त ःथलमा सबैलाई 
जानकारी दने गरी  सूचनापाटी 
रा खएको, 

   

ग) बन तथा भू संर ण 

१.  एक वडा एक नसर्री १.  वडा ेऽमा  क तीमा एउटा नसर्री 
रहेको  

   

२.  खाली पत  
जिमनको 
यवःथापन तथा 
हिरयाली ूव र्न 

१. वडामा ख व वा स हतको वन 
ेऽको ेऽफल खुलेको लगत 

रहेको, 
२. खाली पत  ज गाको लगत 
रा खएको, 

३. सरकारी सावर्जिनक ज गाको 
न सा र ववरण स हतको लगत 
रा खएको, 

४. सरकारी सावर्जिनक ज गामा 
न सा स हतको ववरण खुलाइएको 
बोडर् रा खएको, 
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ख: वकिसत सचूक 
 

तािलका ७: वडा ेऽका वकिसत सूचकह  
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन ःतरीकरण 
क)  सडक नाली यवःथापन 

१.  सडक नालाको 
यवःथापन 

१.  वडाका सबै सडकह मा बषार्त ् को पानी  
िनकास हुने कुलेसो नाली भएको, 

  * 

 ख) कृ ष 

१.  ूा गािरक 
कृ षलाई 
ूो साहन 

१.  वडाका यावसाियक कृषकह म ये क तमा 
५० ूितशत कृषकले रासायिनक क टनाशक 
औषधीको नकारा मक असर तथा जै वक, 
वनःपितज य बषादी बारे तािलम ूा  
गरेको, 

२. वडाका यावसाियक कृषकह म ये क तमा 
१० ूितशत कृषकले एक कृत शऽुजीव 
यवःथापन तथा एक कृत बाली पोषक त व 
यवःथापन स ब धी तािलम ूा  गरेको, 

  ** 
वडािभऽ रहेका यावसाियक 
कृषकको लगत ।  
ज मा कृषकम ये 
उ ले खत तािलम ूा  गन 
कृषकह को ववरण । 

२.  ूा गािरक खेती 
ूणालीको 
अवल वन 

१.   वडाका तािलम ूा  यावसाियक कृषकह ले 
जै वक, वनःपितज य बषादीको पिन ूयोग 
गरी खेतीपाती गरेको, 

२.   वडाका सबै  कृषकह ले ूा गािरक मलको 
ूयोग गन गरेको, 

३. वडामा एउटा यावसाियक पमा नमूना 
ूा गािरक खेती स चालन भएको, 

  ***  
सहभािगता मक लेखाजोखा, 
सहकारी संःथाह मा रहेका 
ववरण, कृ ष सेवाके ि÷ 

उपके िमा रहेको ववरण । 

३. मौरीपालनलाई 
ूो साहन 

१.  वडाका सबै तािलम ूा  कृषकह ले मौरी 
समेत पालेको । 

  * 

ग) वप  यवःथापन 

१.  ःथानीय वप  
यवःथापन 
सिमित गठन र 
मता वकास, 

१. ःथानीय वप  जो खम यवःथापन योजना 
तजुर्मा िनदिशकाले तोके बमो जम 
वडाःतरमा सामदुाियक वप  यवःथापन 
सिमित गठन भएको, 

२.  वडामा वप  जो खम यूनीकरण तथा उ ार 
स ब धमा युवा कब, आमा समूह, वन 
उपभो ा सिमित, टोल वकास÷ सुधार 
संःथाजःता सामा जक स घ/संःथाका 
ूितिनिधह लाई समेटी वडाका क तीमा 
१०% घर–पिरवारका सदःयह लाई वप  
जो खमबारे तािलम दइएको, 

  ** 

तािलम स ब धी वडा 
कायार्लयमा रहेको  
ववरण । 

घ) वन तथा भू संर ण 

१.  खाली तथा पत  
ज गामा 
बृ रोपण तथा 
उ ान 
यवःथापन,  

 

१. वडा ेऽको हालको खाली–पत  ज गामा 
क तीमा १० ूितशतका दरले बा षर्क पमा 
ख÷डालेघाँस÷ फलफूलका ब वा रोपी 
हुकार्एको,  

२ वडािभऽको सबै सरकारी तथा सावर्जिनक 
ज गाको न सा र लगत स हतको ववरण 
रा खएको,  

  ***** 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन ःतरीकरण 
३. सरकारी सावर्जिनक ज गामा न सा 

स हतको ववरण खुलाई बोडर्  
रा खएको, 

४. वडािभऽका खाली, पत , ऐलानी र सावर्जिनक 
ज गामा बाल बडाःथल, खेलकूद ःथान, 
जे  नागिरक वौामःथल वा पाकर्  यवःथा 
गिरएको, 

५. आ नो वडािभऽ क तीमा पहाडमा पाँच  
रोपनी तथा तराईमा दश क ठा ेऽफलमा 
एउटा उ ान, बडाःथल, पाकर्  वा खुला ेऽ 
रहेको, 

 ङ) विन ूदषुण िनय ऽण 

१.  विन ूदषूण 
गनलाई द डत 
गन यवःथा, 

१.  टोलको िसफािरसको आधारमा विन 
ूदषूणको सीमा उ लंघन गन य  वा 
संःथालाई कायर्वाहीको लािग नगरपािलका 
तथा ज ला ूशासन सम  िसफािरससाथ 
पठाइएको, 

  * 

 
३.४ नगरपािलका तह 
 
क: आधारभतू सचूक 
 

तािलका ८: नगर तहका आधारभूत सूचकह   
 

सबै वडाह ले वातावरणमैऽी आधारभूत सूचकह  पूरा गरी वातावरणमैऽी वडाको पमा घोषणा भएको । 
सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 

क) खानेपानी तथा सरसफाई 
१. खानेपानीको 

रणनीितक योजना   
(Strategic Plan) 
िनमार्ण   

१.  ब दो सहरी जनसङ याका लािग 
ःव छ खानेपानीको आवँयकता पूरा 
गन रणनीितक योजना नगरपिरषदबाट 
ःवीकृत भएको, 

  ःवीकृत रणनीितक योजना 
दःतावेज । 

२.  ःयानीटरी 
या ड फल साइटको 
स चालन  

१.  कु हने फोहर तथा प्ला क छु टाइर् 
सकेपिछ बाँक   रहेको फोहरको उिचत 
एवम ्उपयु  यवःथापन गनर्  
या ड फल साइटको यवःथा  
भएको, 

  या ड फल साइटको लािग 
छु याइएको ज गाको लगत र 
ेऽफल,  स चालन िमित तथा 

नगरपािलकाको िनणर्य । 

३.  सावर्जिनक 
शौचालयको यवःथा 

१.  बसपाकर् , पेशोलप प र मु य हाटबजार 
ःथलमा लै गक, बालबािलका तथा 
अपा गमैऽी सावर्जिनक शौचालयह को 
यवःथा भएको, 

   

४.  प्ला क ूयोगमा 
ब देज 

१.  नेपाल सरकारबाट ःवीकृत रा य 
मापद ड अनु प नगरपिरष को 
िनणर्यबाट प्ला क ूयोगमा ब देज 
गिरएको, 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
२.  प्ला कको झोलाको वक पमा 

वातावरणमैऽी झोला उ पादन गनर् 
ूो सा हत गिरएको, 

 ख) वप  यवःथापन 
१.  दमकलको यवःथा १.  नगरपािलकामा २४ सै घ टा 

स चालन हुने गरी चालु हालतको 
दमकल रहेको, 

   

२.  वप  यवःथापन 
सिमितको स बयता 
र कोष यवःथापन 

१. नगरःतरमा ःथानीय वप  
यवःथापन सिमित गठन गिरएको, 

२. नगरःतरमा वप  यवःथापन 
कोषको यवःथा गिरएको, 

३. नगर ेऽमा वप  यवःथापनका 
लािग तािलम दन स ने  क तीमा 
एकजना जनश  भएको, 

४. वप का ेऽह , जो खमको अवःथा, 
जो खम यूनीकरणका उपायह  समेत 
आविधक योजनामा समावेश गरी 
नगरपिरषदबाट ःवीकृत गिरएको, 

   

३.  रा य भवन 
सं हताको पालना 

१. नगर ेऽमा भवन िनमार्ण गदार् रा य 
भवन सं हता पालना गन कुरा 
नगरपिरषदबाट िनणर्य भएको, 

२. भवन िनमार्ण गदार् रा य भवन 
िनमार्ण सं हता कायार् वयन गन 
गिरएको, 

३. भवन मापद ड बनाई कायार् वयन 
गिरएको, 

४. रा य भवन िनमार्ण सं हतालाई 
न सा पासको ःथानीय मापद डसँग 
आब  गिरएको, 

५. सरकारी÷सावर्जिनक भवनको न सा 
पास गदार् अपा गमैऽी समेत हुनपुन 
यवःथा गिरएको, 

६. भूक पीय जो खम यूिनकरण 
स ब धी जनचेतनामूलक कायर्बम 
स चालन गिरएको, 

   

ग) वन तथा भ-ूसंर ण, जै वक व वधता र हिरयाली 
१. पाकर् को स चालन १.  नगरबासी बालबािलकाह लाई  पायक 

पन क तमा एक ःथानमा 
मनोर जन पाकर्  वा बाल उ ान 
िनमार्ण गरी स चालनमा याइएको, 

२. बाल बडाःथल वा खेलकूद ःथल वा 
जे  नागिरक वौामःथल वा पाकर्  
यवःथा गदार् लै गक, समावेशी तथा 
अपा गमैऽी बनाइएको, 
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ख: वकिसत सचूक 

 
तािलका ९: नगर तहका वकिसत सूचकह  
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
 क) सरसफाई 
१.  ःयानीटरी 

या ड फल 
साइटको 
वै ािनक 
यवःथापन 

१. फोहरमैलाको स कलन, ढुवानी, तथा वसजर्नका 
सबै ूकृयाह  फोहरमैला यवःथापन ऐन 
तथा िनयमावलीको ूावधान बमो जम 
वातावरणमैऽी तिरकाले स पादन गन गिरएको, 

२. फोहर मैलाको वै ािनक यवःथापनका 
आयामह  (जःतै इ सनरेशन, पून ूशोधन, 

वायो यास उ पादन) अवल बन गिरएको, 

  ** 
 
 

२.  ढल ूशोधन 
स ब धी 
यवःथा 

१.  ढललाई जै वक वा इ जिनयिर ग 
ू विधबाट ूशोधन गिरएपिछ माऽ अ तम 
िनंकाशन गन गिरएको, 

    (सबै घरह मा सेप्टी या क अिनवायर् 
गिरएको अवःथामा यो सूचक िनंकृय 
हुनेछ) , 

 

 
 * 

३.  होटेल, तथा 
रे ुरॉह को 
अनुगमन 

१. नगरपािलकामा होटल, रे ुरॉ, बार, भोजनालय 
र चमेनागहृ आ दबाट ूदान गन सेवाको 
गुणःतर स ब धमा अनुगमन गन ;+oGq 
भएको, 

२. क तीमा म हनाको एकपटक अनुगमन गन 
गिरएको, 

३. अनुगमन गरी ूा  सबै ूितवेदन बमो जम 
कारवाही गिरएको, 

  ***  
नगर ेऽिभऽका होटल, रे ुरॉ, 
बार, भोजनालय, चमेनागहृ, 
आ दको लगत । 
िमसावटयु , सडेगलेका र 
बासी खा ा न तथा 
अःवःथकर खानेपानी 
आपूितर् गरेका कारण 
कायर्वाहीमा परेका होटल 
आ दह को ववरण । 

 ख) कृ ष 
१.  कृ ष उ पादनमा 

एक कृत 
क ट(शऽुजीव) 
यवःथापन 

१. नगर ेऽमा नगरपािलकाको समेत 
साझेदारीमा एक कृत क ट (शऽुजीव) 
यवःथापन स ब धी कायर् भएको, 

२.  नगर ेऽमा नगरपािलकाको समेत 
साझेदारीमा एक कृत बाली पोषकत व र 
एक कृत क ट (शऽुजीव) यवःथापन 
स ब धी कायर् भएको, 

३.  नगर ेऽ कृ ष उपज बजारको ःथापना र 
यवःथापन स ब धी कायर् भएको । 

  *** 

 ग) नवीकरणीय ऊजार् 
१  सडक ब ीका 

लािग सौयर् ऊजार् 
१. सबै मूल सडकह मा सडक ब ीका लािग सौयर् 

(वा अ य नवीकरणीय) ऊजार्को ूयोग  
गरेको, 

  * 

२.  सावर्जिनक 
शौचालयह बाट 
बायो यास 
उ पादन 

१. सावर्जिनक शौचालयह  (बसपाकर् , व ालय र 
हाटबजार आ द) बाट बायो यास उ पादन 
गनर् नगरपािलकाबाट ूा विधक तथा आिथर्क 
सहयोग भए÷गिरएको, 

  * 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
३.  वातावरण शाखा/ 

इकाई ःथापना 
१. वातावरण शाखा÷इकाई ःथापना गरेको वा 

कायर् ज मेवारी तोकेको, 
  * 

४.  वातावरण 
संर ण स ब धी 
वशेष कोष 
ःथापना 

१. वातावरण संर ण स ब धी वशेष कोष 
ःथापना गरेको, 

  * 

घ) वप  यवःथापन 
१.  वप  जो खमको 

न सा कन 

१. वप  जो खमका ले बढी खतराhGo 
ःथानह को प हचान गरी न सा कन 
गिरएको, 

२. प हचान गिरएका बढी जो खमयु  ठाउँमा 
ठूला संरचना िनमार्णमा रोक लगाइएको, 

३. साठ  हजार जनस या बराबर एक दमकल 
पन गरी दमकल यवःथा गरी फरक फरक 
ःथानमा रा खएको, 

४. आविधक योजनाको आधारमा बा षर्क वप  
जो खम यवःथापन कायर्बम ःवीकृत गरी 
कायार् वयनमा याएको, 

  ****  
 

ङ) प्ला क यवःथापन 
१  प्ला क संकलन 

तथा यवःथापन 

१. प्ला क स कलन, पुनः ूयोग तथा 
यवःथापन गन कायर्का लािग वडाका 
क तीमा २ जना य लाई तािलम दइएको, 

२. तािलम ूा  य लाई प्ला क स कलन 
गन कायर्मा लगाइएको, 

३. प्ला कको पुनः ूयोग गरी साममी उ पादन 
गन कायर्मा नगरपािलकाले सहयोग गरेको, 

  *** 
 

च) िश ा 
१  व ालयमा 

वातावरणीय 
िश ा 

१. व ालयको वा षर्क कायर्तािलकामा क तीमा 
म हनामा १ पटक वातावरणस ब धी 
अितिर  बयाकलाप गन यवःथा भएको, 

२. नगरपािलका आफ वा विभ न स घसंःथाको 
मा यमबाट वातावरण स ब धी अितिर  
बयाकलाप गनर् व ालयलाई सहयोग 
पु¥याइएको, 

  ** 

छ) वन, भ–ूसंर ण, जै वक व वधता र हिरयाली 
१  हिरयाली ूव र्न १. सडक दायाँबायाँ फुटपाथमा टोल÷बःतीलाई 

पिरचालन गरी उपयु  ूजाितका बोट ब वा 
लगाएको, 

२. सावर्जिनक सबै बाँझो ज गा, नदीनाला, 
खो सा, कनाराह म ये क तीमा वा षर्क १० 
ूितशतका हसाबले वृ ारोपण गरी संर ण 
गरेको, 

  ********* 

स ब धत कायर्का लािग 
बजेट एवम ्कायर्बम 
ःवीकृत गरेको, वृ ारोपण 
गिरएको ेऽको  
अवलोकन  । 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
 ३. भू– य, प हरो तथा बाढीका स भा य 

ःथानह मा संर णका उपायह  अवल बन 
गरेको, 

४. नगरबासी बालबािलकाह लाई  पायक पन 
गरी साठ  हजार जनस या बराबर 
क तमा एक ःथानमा मनोर जन पाकर्  वा 
बालउ ान िनमार्ण गरी स चालनमा याएको, 

५. नगर ेऽमा जै वक व वधता पाकर्  आ द 
स चालनमा रहेको, 

६. नगर ेऽिभऽ क तमा एउटा सहरी   वनको 
ःथापना गरी संर ण गरेको, 

७. जलवायु पिरवतर्नका ूभाव यूिनकरण गनर् 
अनुकूलनका कायर्बमह  तजुर्मा र 
कायार् वयन गरेको, 

८. नगरपािलकािभऽ वातावरण संर ण स ब धी 
जनचेतना जगाउने कायर्बम स चालन गन 
गरेको, 

९. मु य सडकको डभाईडर वा कनारमा 
बहुबष य फूलह  रोपेको, 

   

ज) भौितक पूवार्धार वकास 

१  भूउपयोग योजना १. भू–उपयोग नीित अनु प नगरको भू-उपयोग 
ेऽको प हचान, विगर्करण तथा न सा 

स हतको भू.–उपयोग योजना तयार भएको, 
२. योजना कायार् वयनका लािग नगर  

पिरष  बाट िनणर्य भएको, 
३. ःवीकृत भूउपयोग योजना बमो जम बाहेक 

अ य िनमार्ण कायर्मा रोक लगाइएको, 
४. IEE/EIA गनुर्पन आयोजनामा गन गरेको 
५.  नगरिभऽका सबै सडकह  प क भएको, 

  ***** 

२  पा कर् ग ःथल 
यवःथापन 

१. सवारी साधनह  पा कर् का लािग मु य 
बजार के िह मा सावर्जिनक पा कर् गःथल 
तोकेको, 

२. खुला पा कर् ङःथलमा हिरयालीका लािग 
बहुवष य खह  रो पएको, 

  ** 

३  पश ुबधशाला 
यवःथापन 

१. नगरमा ःवःथ र सफा मासु आपिूतर्का  
लािग उपयु  ःथानमा पश ुबधशाला 
स चालनमा रहेको, 

२. नगर ेऽमा खलुा एवम ्अ यव ःथत तिरकाले 
पशबुध गनर् िनषेध गिरएको, 

  ** 

४.  सडक मापद ड 
िनधार्रण र 
कायार् वयन 

१. नगरिभऽका सब ैसडकको मापद ड (Right of 

Way) िनधार्रण गिरएको, 
२. सवै बःतीह मा दमकल र ए बुले स जान 

स ने भएको, 
३. मापद ड वपिरत िनमार्ण भएका संरचना 

िनयिमत पमा जिरवानास हत भ काउने 
गिरएको, 

  ***** 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
४. नगरका मु य सडकह मा साईकल  लेनको 

यवःथा भएको, 
५.  सबै सावर्जिनक सडकको लगत क टा भएको 

झ) औ ोिगक ूदषूण िनय ऽण स ब धी 
१ औ ोिगक ूदषूण 

िनयमन 

१. नगर ेऽिभऽ स चालनमा रहेका उ ोगह को 
लगत तयार भएको, 

२. नगरपािलका ेऽिभऽ स चालनमा रहेको 
उ ोगह को ूदषूण ःतर वग करण गरी 
अिभलेख तयार भएको, 

३. नगरपािलका ेऽमा स चालनमा रहेको 
उ ोगह बाट भएको ूदषूणको गुनासो 
स ब धी अिभलेख तयार गरी ज ला 
वकास सिमितमा जानकारी पठाउने गरेको, 

  *** 

ञ) विन तथा वायु ूदषूण िनय ऽण 

१.  विन ूदषूण 
िनय ऽण 

१. वनीको गुणःतर स ब धी रा य मापद ड 
२०६९ बमो जम नगर ेऽलाई औ ोिगक 
ेऽ, यापािरक ेऽ, मािमण आवास ेऽ, 

सहरी आवास ेऽ, िमिौत आवास ेऽ तथा 
शा त ेऽको पमा वभाजन गिरएको, 

२. नेपाल सरकारले िनधार्रण गरेको मापद ड 
अनुकूल विनको ःतर भए नभएको 
स ब धमा बा षर्क पमा मापन गन 
गिरएको, 

३. िनधार्िरत मापद डभ दा बढी विन ूदषूण 
गनलाई द डत गन यवःथा गिरएको, 

४. ववाह ॄतब ध जःता सामा जक संःकार 
तथा  धािमर्क एवं सावर्जिनक ःथलह मा 
विभ न उ सव आ दमा मापद डभ दा बढी 
वनी िनःकने भएमा ःथािनय िनकायको 
पूवर् अनुमित िलनुपन यवःथा गिरएको, 

  **** 

२. वायु ूदषूण 
यूनीकरण 

१. नगर ेऽमा वायु ूदषुण यूनीकरणका लािग 
कुनै उपाय अवल बन गिरएको, 

  * 

ट) सेवा के िको यवःथा 
१.  सेवा के ि 

स ब ध 
यवःथा 

१. नगरपािलका ेऽिभऽ न.पा.को पहल र 
सम वयमा िनजी ेऽ र गैससलाई पिरचालन 
गरी भुक प ूितरोधी ू विध, वप  
यवःथापन, न वकरणीय ऊजार्का ेऽमा 
सेवा दन सेवा के िको ःथापना र संचालन 
भएको, 

  * 
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४.१ घर–पिरवार तह 
क: आधारभतू सचूक  

 

तािलका १०: घर-पिरवार तहका आधारभूत सूचकह  

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
क) सरसफाई र ःवाः य 

 

१.  प्यान (Water Seal) 
स हतको  चप  

१. घर क पाउ डिभऽ प्यान स हतको चप  
ूयोगमा आएको, 

   

२.  आवास ेऽिभऽ 
फोहरको उिचत 
यवःथापन  

१. आ नो घर भा साको फोहर स ने र 
नस ने (ूा गािरक र अूा गािरक) गरी 
वभाजन गिरएको, 

२. छानेर स नेलाई आपैm वा समूह बनाई मल 
बनाउने गिरएको, 

३. नस ने फोहरम ये प्ला कलाई छु टै 
ज मा गरी बब  वा िनधार्िरत ःथलमा 
ज मा गन गिरएको, 

४. अ य फोहरम ये हािनकारक फोहर (जःतो 
याशी, िस.एफ्.एल.् िचम, फुटेका 
िससा÷बोतल, युबलाइट आ द) र अ य 
फोहर छु याई अलग अलग ज मा गरी 
िनधार्िरत ःथलमा ज मा गन गिरएको, 

   

३. य गत 
सरसफाई 

१. घर–पिरवारका सबै सदःयले खाना 
खानुअिघ हात धनेु गरेको, 

२. दसा गरेपिछ साबुन–पानीले हात धुने गरेको, 
३. शौचालय न जक साबुन–पानीको यवःथा 

गरेको, 

   

४. भॉडा धुने र 
सुकाउने ठाउँको 
ूब ध 

१. भाँडा धुने र धोएको भाडँाको पानी तकार्उन 
तथा सुकाउन िम ने भॉडा मा ने ठाउँको 
यवःथा/k|aGw गरेको, 

२. भाँडा धोएको पानीको उिचत यवःथापन 
गरेको, 

   

cWofo 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
ख) ःव छ ऊजार् तथा गोबरको उपयोग 

१.  धुवाँर हत चु होको 
ूयोग 

१. खाना पकाउन घरिभऽको धुवाँर हत चु होको ूयोग 
गरेको, 

   

२.  गोबरको उिचत 
उपयोग 

१. खाना पकाउनको िन त गोबरबाट गुइँठा नबनाई 
गोबरलाई मलको पमा नै ूयोग गन गरेको, 

२. भकारो सुधार गरी पशकुो मलमूऽको उिचत यवःथापन 
गरेको, 

   

ग) हिरयाली ूव र्न तथा करेसाबारी यवःथापन 

१.  हिरयाली तथा  
सौ दयर् ूव र्न 

१. घर आसपास ठाउँ ‘ सुहाउँदो फलफूलको क तमा दईुवटा 
बोट ब वा लगाएको, 

२. घरन जक तुलसी, पािरजात वा कुनै पिन औषधीज य 
वा सौ दयर् बढाउने खालका ब वा लगाएको, 

३. करेसाबारीमा िनयिमत पमा तरकारी खेती लगाई 
हिरयो सागपात तथा तरकारी उ पादन गन गरेको, 

   

 
 
ख: वकिसत सचूकह   

 
तािलका ११: घर-पिरवार  तहका वकिसत सूचकह  

 
सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 

क) सरसफाई र ःवाः य 

१  घर–आगँनको 
सरसफाई ःथित 

१. आ नो घर–आगँन  तथा बा हरको  बाटो िनयिमत 
पमा सफा गन गरेको, 

  * 

२  प्ला कका झोला 
िनयमन 

१. सबै ूकारका प्ला कका झोला ूयोग नगरी 
आवँयक पदार् जुट, कपडा वा कागजका झोला ूयोग 
गन गरेको, 

  * 

ख) ऊजार्को ूयोग 

१.  j}क पक ऊजार्को 
ूयोग 

१. तराई तथा म य पहाडमा खाना पकाउन गोबर यास 
वा बायो ॄकेट वा नवीकरणीय ऊजार्को ूयोग गरेको, 

२. बजलुी नपुगेका घरमा  ब ी बा न सौयर्  ऊजार्को 
ूयोग गरेको, 

 

  ** 

ग) दीगो कृ ष ूणाली 
१  ूा गािरक खेतीतफर्  

उ मुख 

१. खेतबारीमा रासायिनक मलमाऽ ूयोग नगरी 
गोबरमल पिन साथसाथै ूयोग गन गरेको, 

२. गोबरबाट गुइँठा बनाउने काम पणूर्तः ब द गरेको, 
३. रासायिनक वषादीको स टा जै वक तथा वानःपितक 

वषादीको ूयोग गनर् थािलएको, 

  *** 

घ) प्ला कको ूयोगलाई िन सा हत 

१  प्ला कका झोला 
िनयमन 

१. सबै ूकारका प्ला कका झोला ूयोग नगरी 
आवँयक पदार् जुट, कपडा वा कागजका झोला ूयोग 
गन  गरेको र यस स व धमा टोल वकास संःथा 
सम  िल खत ूितब ता गरेको, 

  * 
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४.२ वडा तह 
 
क: आधारभतू सचूक 
 

तािलका १२: वडा तहका आधारभूत सूचकह  

 

वडािभऽ पन सबै घर–पिरवारह म ये क तमा ९० ूितशत घर–पिरवार वातावरणमऽैी 3f]if0ff  
भएको ।  
 

सूचकह  वःतािरत  सूचकह  छ छैन या या 
क) खानेपानी तथा सरसफाई 

१  खानेपानीका मुहान 
संर ण 

१. वडामा भएका सबै खानेपानीका ॐोतह को लगत 
राखेको, 

२. वडामा भएका सबै खानेपानीका ॐोतको गुणःतर 
परी ण गन गिरएको, 

  तराईमा 
इनार तथा 
चापाकलको 
लगत /fVg] . 

२.  फोहरमैला 
यवःथापन 

१. घर–पिरवारबाट स किलत नस ने फोहर              
(प्ला क बाहेक) को यवःथापन गनर् उपयु  ःथल 
तो कएको, 

२. घर–पिरवारबाट स किलत प्ला क कुनै स घसंःथा वा 
य ले क ने वा वडामा स कलन गरी गा. व.स.मा 
पठाउने यवःथा िमलाइएको, 

     

३  पोखरी संर ण १. वडािभऽ रहेका सबै पोखरीह को संर ण गिरएको,    

४.  खुला दसामु  १. आ नो वडाभिरमा खुला दसा गन ूथा हट]को,   
ख) वप  यवःथापन 

१.  आप कालीन सुर त 
ेऽ िनधार्रण 

१. वप  अवःथामा त काल उ ारका लािग वडा 
सिमितको िनणर्यबाट सुर त–ःथल िनधार्रण गरेको, 

२. वप  यवःथापनका लािग वडाःतरमा क तमा २ 
जना तािलम ूा  ःवयंसेवकह  भएको, 

   

ग) ःथानीय सडक यवःथापन 

१.  हिरयाली ूव र्न १. कुन सडकको कुन ठाउँ÷ख डमा के कःतो घाँस वा 
ख ब वा लगाउने भनी वडाबासीले िनणर्य गरेको, 

२. वडाबासीको िनणर्य बमो जम सडक दायाँबायॉ अ लसो, 
िनगालो वा उपयु  जातका अ य घाँस, डालेघाँस वा 
ख रोपी हिरयाली कायम गरेको, 

   

२.  सडक मापद ड  १. वडा ेऽमा भएका सबै ःथानीय सडकको मापद ड     
(Right of way) स हतको लगत वडामा पिन भएको, 
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ख: वकिसत सचूक 

 
तािलका १३: वडा तहका वकिसत सूचकह  
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन ःतरीकरण र या या 
क) सडक संर ण, खानेपानी तथा सरसफाई 

१.  सडक तथा 
नालाको 
यवःथापन 

१. वडाका सबै सडकह मा बषार्  को  पानी 
िनकास हुने कुलेसो÷ नाली भएको, 

२. सावर्जिनक पैदल बाटोको क तमा वषर्को 
तीनपटक सरसफाई गन गिरएको,  

३. सडक मापद ड िमचेर कुनै पिन य गत 
तथा सावर्जिनक संरचना िनमार्ण नभएको, 

४. वडािभऽ सा वकमा पोखरी नभएको भए 
एउटा पोखरी िनमार्ण गरी यवःथापन 
गिरएको, 

 
 
 
 
 

 **** 

ख) कृ ष 

१.  ूा गािरक 
कृ षलाई 
ूो साहन 

१. वडाका यावसाियक कृषकह म ये क तमा 
५० ूितशत कृषकले रासायिनक मल तथा 
क टनाशक बषादीको नकारा मक असरबारे 
तािलम ूा  गरेको, 

२. वडाका यावसाियक कृषकह म ये क तमा 
१० ूितशत कृषकले एक कृत शऽुजीव 
यवःथापन(आईपीएम) र ए ककृत बाली 
पोषकत व यवःथापन (आईपीएनए्स)् 
स ब धी तािलम ूा  गरेको, 

  ** 
वडािभऽ रहेका यावसाियक 
कृषकको लगत । 
ज मा यावसाियक कृषक 
म ये उ ले खत तािलम 
ूा  गन कृषकह को 
ववरण । 

१.  ूा गािरक खेती 
ूणालीको 
अवल वन 

१ वडाका तािलम ूा  सबै यावसाियक 
कृषकह ले जै वक, वनःपितज य बषादीको 
पिन ूयोग गरी खेतीपाती गरेको, 

२ वडाका सबै  कृषकह ले ूा गािरक मलको 
ूयोग  गरेको, 

३. वडामा एउटा यावसाियक पमा नमूना 
ूा गािरक खेती स चालन गिरएको, 

  *** 
सहभािगता मक लेखाजोखा, 
सहकारी संःथाह मा रहेका 
ववरण, कृ ष सेवाके ि÷ 

उपके िमा रहेको ववरण । 

ग) वप  यवःथापन 

१.  उ च जो खम–

ःथलह को 
प हचान 

१.  वडािभऽ वप को उ च जो खम भएका 
ःथानह  प हचान गरी लगत रा खएको, 

  * 
 

घ) वन तथा भसूंर ण 

१.  खाली–पत  
ज गाको 
यवःथापन 

१. वडा ेऽको खाली–पत  ज गाको क तमा १० 
ूितशत ज गामा  वा षर्क पमा   
ख÷डालेघॉस÷फलफूलका ब वा रोपी 
हुकार्इएको, 

२. वडािभऽको सबै खाली पत  ज गाको न सा 
स हत ववरण खोली लगत रा खएको,  

३. वा षर्क पमा वृ ारोपण गिरएको र ब वा 
हुकार्इएको ेऽफल स हतको लगत रा खएको, 

 

  *** 
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४.३  गाउँ वकास सिमित तह  
  

क: आधारभतू सचूक 
 

तािलका १४: गाउँ वकास सिमित तहका आधारभूत सूचकह  
 
सबै वडाह  वातावरणमैऽी वडाको पमा घोषणा भएको । 
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
क) खानेपानी तथा सरसफाई 

१.  खानेपानीको 
रणनीितक योजना   
(Strategic Plan) 
िनमार्ण  

१. गाउँ वकास सिमितको ेऽिभऽ बसोबास गन 
जनस याका लािग खानेपानी आवँयकता पूरा गन 
रणनीितक योजना गाउँ पिरषदबाट ःवीकृत गिरएको, 

 

  ःवीकृत 
रणनीितक 
योजना 
दःतावेज । 

२. िचःयान (Water 

Recharge) 
यवःथापन 

१.  गा. व.स. ेऽमा क तीमा एउटा  बहुउपयोगी पोखरी 
भएको, 

२. िसमसार ेऽ भएको भए सबै िसमसार ेऽको संर ण 
गरेको, 

   

३.  प्ला क ूयोग 
िन सा हत 

१.  नेपाल सरकारको मापद ड अनु प प्ला कको झोलाको  
ूयोगमा रोक लगाइएको,  

२.  ूयोग भएका प्ला कको स कलन गरी गा. व.स.को 
सम वयमा बब  गन यवःथा िमलाइएको, 

   

ख) वप  यवःथापन 
१.  वप  यवःथापन 

सिमित गठन र 
स बयता  

१. गा. व.स.ःतरमा ःथानीय वप  यवःथापन सिमित 
गठन भएको,  

२. वप  यवःथापनका लािग तािलम दनस ने  
क तीमा एक जना जनश  भएको, 

३.  वप  जो खमका ले बढी खतराज य ःथानह को 
प हचान गरी यःतो ठाउँमा नयॉ संरचना बनाउन 
िनषेध गरेको, 

   

२.  भवन िनमार्ण सं हता 
कायार् वयन 

१. गा. व.स. को लगानीमा ब ने सबै भवनह  िनमार्ण 
गदार् भवन िनमार्ण सं हता पालना भएको, 

२. गा. व.स. ेऽमा ब ने सबै सावर्जिनक भवनह  
िनमार्ण गदार् भवन िनमार्ण सं हता पालना गरेको, 

   

ग) वन भ–ूसंर ण, जै वक व वधता र हिरयाली 
१.  खाली पत  जिमनको 

यवःथापन तथा 
हिरयाली ूव र्न 

१. गा वसमा ख ब वास हतको वन ेऽको ेऽफल 
खुलेको लगत राख ]को, 

२. खाली पत  ज गाको लगत राख ]को, 
३. सरकारी सावर्जिनक ज गाको न सा र ववरण 

स हतको लगत राख ]को, 
४. सरकारी सावर्जिनक ज गामा न सा स हतको ववरण 

खुलाइएको बोडर् राख ]को, 
५. आ नो गा. व.स.मा क तमा पिन तराईमा १० बघा र 

पहाडमा १५० रोपनी ेऽफल वनको पमा तयार 
गरेको,  
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
घ) कृ ष 

१.  यावसाियक कृ ष 
ूणालीको ूव र्न  

१. गाँउमा उ पादन भई बढी भएका कृ ष उपज बजारमा 
पु-याउन गा. व.स. मा क तमा एउटा  स कलन 
के िको ःथापना गिरएको, 

२. यावसाियक कृ ष खेतीमा ला न चाहने क तीमा 
एकजना कृषकलाई गा वसको सहयोग र कृ ष वकास 
कायार्लयको सम वयमा कमसेकम ४५ दनको मामीण 
कृ ष कायर्कतार् तािलम दइएको,  

३.  यवसाियक कृ ष ूणालीको ूव र्न गनर् गा. व.स.को 
आिथर्क र ज ला कृ ष वकास कायार्लयको ूा विधक 
सहयोगमा १ जना मामीण कृ ष कायर्कतार् पिरचालन 
भएको, 

   

ङ) ःव छ ऊजार्को ूयोग 
१.  सुधािरएको चुलोको 

िनर तर  र 
यव ःथत ूयोग 

१. क तमा ूित वडा २ जनालाई सुधािरएको चु हो 
बनाउने तथा ममर्त–स भार गन तािलम दएको, 

२. चु हो बनाउन तथा ममर्त गनर् तािलम ूा  जनश को 
लगत गा. व.स.मा रहेको, 

   

२.  व ुतको यव ःथत 
र िमत ययी उपयोग 

१. व ुत नपुगेका र छिरएर रहेका घर÷बःतीह मा 
वजलुीको स टा सौयर् वा अ य न वकरणीय ऊजार् 
उपयोगलाई ूो सा हत गरेको, 

२. व ुत पुगेका घरमा कम ऊजार् खपत गन चीम ूयोग 
गनलाई सहुिलयत दएको,  

३. सौयर् वा अ य न वकरणीय ऊजार् रा  थप अनुदान वा 
अ य ूो साहन गरेको, 

   

च) वातावरणीय िश ा तथा विन ूदषूण िनय ऽण 
१.  व ालय माफर् त 

वातावरणीय सचेतना 
१. गा. व.स. ेऽका सामुदाियक व ालयह मा वातावरण 

स ब धी अितिर  बयाकलाप स चालन गनर् सहयोग 
गरे गराएको, 

२. वषर्मा क तमा ६ पटक वातावरण स ब धी अितिर  
बयाकलाप स चालन गन ूावधान व ालयको वा षर्क 
कायर्तािलकामा भएको, 

   

२.  विन ूदषूण 
िनय ऽण 

१. िनधार्िरत मापद डभ दा बढी विन ूदषूण गनलाई 
द डत गन यवःथा गिरएको, 

२. ववाह ॄतब ध जःता सामा जक सःकार, विभ न 
उ सव तथा धािमर्क एवं सावर्जिनक ःथल आ दमा 
मापद ड भ दा बढी वनी िनःकने भएमा ःथािनय 
िनकायको पूवर् अनुमित िलनुपन यवःथा भएको, 

   

छ) मामीण सडक यवःथापन 
१  भारी उपकरणको 

ूयोग 
१  सडक िनमार्णका लािग डोजर,ःकाभेटर जःता भारी 

उपकरण ूयोग गदार् ःलोप ःटेAलाईजेशन गन गरेको 
२   सव, डजाईन भै स ब धत िनकायको अनुमती िलएर 

माऽ डोजर/ ःकाभेटर जःता भारी उपकरण ूयोग गन 
गिरएको, 

   

१ सडक सीमा िनधार्रण १ गा वस ेऽिभऽका सबै ःथानीय सडकको सडक सीमा  
(Right of way) िनधार्रण गरेको, 
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ख: वकिसत सचूक 

 
तािलका १५: गाउँ वकास सिमित तहका वकिसत सूचकह  

 
सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 

क) खानेपानी तथा सरसफाई  
१.  खानेपानीको 

दगो यवःथापन 
१. वतर्मान जनस या, सडक स जाल, बःती 

वकासको ूवृ , वचार गरी गा. व.स.ले 
खानेपानी आपूितर् स ब धी  नीित 
बनाएको, 

२. स भा य खानेपानीको ॐोतह  प हचान 
भएको,   

३. प हचान भएका ॐोतह को संर ण एवम ्
यवःथापनका लािग स भा य (पहाडी 
ेऽमा) ेऽमा पानीको ॐोतभ दा उ च 

भागमा पोखरीह  बनाएको,  
४. वृ ारोपण तथा तारबारले घेरी संर ण 

गरेको,   
५. बषार्त \को भेल महुानमा नपःने गरी 

Trenching गरेको, 

  ***** 

२.  ःयानीटरी 
या ड फल 
साइटको 
यवःथापन  

१. छु टै वा अ य गा. व.स वा 
नगरपािलकासँग िमली या ड फल साइट 
बनाएको, 

२. िनधार्िरत या ड फल साइटमा कु हने र 
पुनः ूयोग (Recycle and Reuse) हुने 
बाहेकका फोहरको उिचत किसमले 
यवःथापन गन गिरएको, 

३. प्ला कको झोलाको वक पमा 
वातावरणमैऽी झोला उ पादन गनर् 
ूो सा हत गिरएको, 

  *** 

३.  सावर्जिनक 
शौचालय 

१.  गा. व.स.को मु य हाटबजार तथा 
बसपाकर्  जःता सावर्जिनक ःथलमा 
लै गक, अपा ग तथा बालमैऽी शौचालय 
स चालन भएको, 

  * 

ख) कृ ष 

१.  यावसाियक 
खेतीलाई 
ूो साहन 

१. 'एक गाउँ एक उ पादन' अ तगर्त आ नो 
गाउँ ‘मा स भा य दे खएको (तरकारी, 
फलफूल पुंप, नगदेबाली, म ःयपालन 
तथा पशपुालन) कुनै एक उ पादनलाई 
यावसाियक पमा अिघ बढाएको, 

  * 
 ‘एक गाउँ ‘ एक उ पादन 
अ तगर्त  गा. व.स.को लािग 
तो कएको मु य बाली, 
यःतो बालीलाई यावसाियक 
पमा वकास गनर् गिरएको 
िनणर्य तथा लगानीको व ेषण 
गन । 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
१.  कृ ष उ पादनमा 

एक कृत 
क ट(शऽुजीव) 
यवःथापन 

१. गा. व.स. ेऽमा गा. व.स.को  समेत 
साझेदारीमा एक कृत शऽुजीव 
यवःथापन तथा ए ककृत बाली 
पोष  कत व यवःथापन स ब धी  
तािलम दने जनश  तयार भएको, 

  * 

ग) ःव छ ऊजार्को ूयोग 

१  बायो ॄकेट 
उ पादन र 
उपयोग गनर् 
ूो साहन 

१. गा. व.स. ेऽमा एउटा बायो ॄकेट 
बनाउने यवसाय चलेको अवःथा रहेको, 

२. बायो ॄकेट उ पादन गनर् गा. व.स.ले वा 
अ य स घसंःथा माफर् त ्सहयोग 
उपल ध गराइएको, 

३. खाना बनाउन अिधकांश घर–पिरवारले 
दाउरा तथा गुइँठाको स टा बायो ॄकेट 
ूयोग गरेको, 

  *** 

२.  बायो यास 
उ पादन 

 

१. सावर्जिनक शौचालयह  (बसपाकर् , 
व ालय, हाटबजार) बाट बायो यास 
उ पादन गन गिरएको, 

  * 

घ) प्ला कको उिचत यवःथापन 

१.  प्ला क 
यवःथापन 

१. हरेक वडामा क तमा दईु जनालाई 
प्ला कको स कलन तथा पनुः 
ूयोगस ब धी तािलम दइएको, 

२. तािलम ूा  य लाई यस स ब धी    
काममा लगाइएको, 

  ** 
 

ङ) वप  यवःथापन 

१  ःथानीय वप  
यवःथापन 
सिमितको 
बयाशीलता 

१. गाउँ ‘ वकास सिमितमा वप  यवःथापन 
कोष ःथापना गिरएको, 

२. गाउँ वकास ेऽमा पोखरीह  िनमार्ण 
गिरएको, 

  ** 

२.  भू.– उपयोग 
योजना  
कायार् वयन  

१. भू-उपयोग ेऽ विगर्करण गिरएको न सा 
स हत भ-ूउपयोग योजना तयार भएको, 

२. योजना कायार् वयन गनर् गाउँपिरषदबाट  
िनणर्य भएको, 

  ** 

च) िश ा 
१.  वातावरणीय 

िश ा 
१. गा. व.स. ेऽिभऽ स चािलत सबै तहका 

व ालयह ले क तमा म हनामा एक 
पटक वातावरण संर णसँग स ब धत 
वषयमा अितिर  बयाकलाप स चालन 
गन गरी वा षर्क याले डरम ैउ लेख गरेको,

  * 

छ) वन, भ,ू–संर ण तथा  हिरयाली ूब र्न 

१.  एक गाउँ ‘ एक 
नसर्री 

१. गा. व.स. ेऽमा क तमा एउटा वन वा 
डालेघाँस वा आवँयकता अनुसारको 
नसर्री ःथापना भएको, 

  * 

२.  एक गाउँ एक 
पाकर्  

१. गा. व.स ेऽिभऽ मनोर जन पाकर्  वा 
बालबािलका पाकर्  िनमार्ण गरी 
स चालनमा आएको, 

  * 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
३.  हिरयाली ूव र्न १. सावर्जिनक सबै बाँझो ज गा, नदीनाला, 

खो सा, कनाराह म ये क तीमा वा षर्क 
१० ूितशतका हसाबले वृ ारोपण गरी  
संर ण गरेको, 

२. भू– य, प हरो तथा बाढीका स भा य 
ःथानह मा संर णका उपायह  
अवल बन गरेको, 

  ** 

ज) मामीण सडक यवःथापन 

१.  मामीण सडक 
संर ण तथा 
यवःथापन 

१. िनमार्ण भएका सबै सडकको दाया Fबाया F 
सडक सीमा िनधार्रण गरी स केत 
रा खएको, 

२. सडक सीमािभऽको खाली भागमा 
अ लसो, घाँस, वा डालेघाँस वा 
ठाउँअनुसार उपयु  जातका ख ब वा 
रोप्न वडाबासीलाई पिरचालन गरेको, 

३. सडक कनारा संर ण तथा हिरयाली 
ूव र्न गनर् गा. व.स.ले हरेक वषर् रकम 
लगानी गन गरेको, 

४. गा. व.स. िभऽ पन सबै ःथानीय सडकको 
िनयिमत ममर्त स भार भएको, 

५. सावर्जिनक सडकले चचका ज गाको 
लगत क टा गरेको, 

  ***** 

 
 

 मािथ उ ले खत नगर तथा गाउँ ेऽका 
सूचकह  म ये केही सूचकह  भौगोिलक 
अव ःथित अनुसार फरक पन अवःथामा 
नगर/गाउँ सम वय सिमितले िनणर्य गरी 
ज ला सम वय सिमितमा ःप  कारण र 
पुं याँई स हत अनुरोध गरेमा ज ला 
सम वय सिमितले भौगोिलक अव ःथित 
अनुसार पिरमा जर्त सूचक कायार् वयन गनर् 
सहमती दन स नेछ ।  

 
 एउटै नगर/गाउँ वकास ेऽिभऽ पिन सहरी 

पिरवेश र मामीण पिरवेश भएको अवःथामा 
स ब धत नगर/गाउँ सम वय सिमितले  
 
 
 
 

िनणर्य गरी ज ला सम वय सिमितमा 
ःप  कारण र पुं याँई स हत अनुरोध 
गरेमा स ब धत ज ला सम वय 
सिमितले नगर ेऽका मामीण पिरवेश 
भएका बःतीह मा गा वसका लािग 
ूःता वत सूचकह  लागु गन तथा 
गा वसको सहरी पिरवेश भएका वःतीह मा 
नगर ेऽका लािग ूःता वत सूचकह   
लागु गन गरी िनणर्य गनर् स नेछ ।  
यःतो िनणर्य भएको अवःथामा तत ् तत ्
ःथानको लािग ज ला सम वय  
सिमितवाट भएको िनणर्यको आधारमा 
मापन गिरनेछ । 
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क: आधारभतू सचूकह  

 
तािलका १६: ज लाका आधारभूत सूचकह  

 
सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 

क. प्ला क ूयोग िनय ऽण 

१.  प्ला क  
झोलामु  ज ला 
घोषणा 

१. ज लामा नेपाल सरकारले िनधार्रण गरे 
बमो जम प्ला कको झोला  िनषेध गनर् 
पिरष ले िनणर्य गरेको, 

२. िनषेिधत प्ला कका झोला ूवेशमा 
िनय ऽण गनर्  ज लाःतरमा संय ऽ 
िनमार्ण भएको,  

३. प्ला कको झोलाको वक पमा 
वातावरणमैऽी झोला उ पादन गनर् 
ूो सा हत गिरएको, 

  

ख)  शौचालय tyf सरसफाई 
१.  शौचालय 

यवःथापन 

१  धेरै मािनसह  ज मा हुने बसपाकर् , हाट–
बजार आ दजःता सावर्जिनक ःथानमा 
लै गक, अपा ग तथा बालमैऽी सावर्जिनक 
शौचालय ५ वषर्िभऽ िनमार्ण गन गराउने  
योजना भएको, 

   

२.  संयु  ःयानीटरी 
या ड फल 
साइटको ूव र्न 

१. ःथानीय िनकायह ले संयु  सिमित गठन 
गरी संयु  पमा फोहर यवःथापन गरेमा 
ज. व.स.ले थप सहयोग गन यवःथा 
गरेको, 

   

३.  खुला दसामु  
अिभयान  

१. खुला दसामु  अिभयान अ तगर्त हरेक 
वषर् क तीमा १० ूितशत गा. व.स. लाई 
ODF घोषणा गरी ज लालाई नै ODF 
घोषणाको लािग कायर्योजना बनाएको, 

२. ODF घोषणा भएका गा. व.स. र न.पा. 
ह मा कायर्बमको दीगोपना र िनर तरताको 
लािग कायर्बम स चालन गरेको, 

   

cWofo 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
ग) खानेपानी 

१  खानेपानी 
यवःथापन 

१. ज लाभरका खानेपानीका ॐोत र वतरण स ब धी 
यव ःथत अिभलेख ज. व.स.मा रहेको, 

२. खानेपानीको मुहानको संर ण गरे गराएको र लगत 
अ ाविधक गन गरेको, 

३. खानेपानी तथा सरसफाई ःवाः य योजना (WASH 

Plan) तयार गरेको, 
४. खानेपानीमा तो कएको यूनतम बजेट विनयोजन गरी 

खचर् गरेको, 

   

घ)  सडक  
१.  सडक यवःथापन १. ज लामा ज ला सडक यातायात गु योजना (DTMP) 

मा परेका  सडकका लािग माऽ रकम विनयोजन गन 
गरेको, 

२. ज लामा बिनसकेका सडकको दायाँ–बायाँ अ लसो 
जःता माटो संर ण गन घासँ वा उपयु  ूजाितको 
ख लगाउन िनयिमत रकम विनयोजन गन 
गरेको÷गराएको,   

३. सतहको पानीले सडक न बगान गरी नाली बनाएको वा 
पानी ज मा हुन नपाउने गरी पानीढलो (Slope) 
बनाएको,   

४.. नयाँ ब ने सडकमा उपयु  ूावधानह  डजाइनमा रा े 
गरी ःप  नीितगत िनणर्य गरेको, 

५ सडकको िनयिमत ममर्त–स भारका लािग सडक 
स ब धी शीषर्कमा विनयो जत रकमको यूनतम ५% 
ममर्त–स भार कोषमा राखेको, 

६. DRCN मा परेका सडकको िनयिमत संर णको लािग 
Lenth worker को यवःथा गरेको, 

७. पूवार्धारका योजनाह मा वातावरणीय यवःथापन 
योजना (EMP) तयार गरी कायार् वयनमा याएको, 

८.  ज लामा डोजर,ःकाभेटर जःता भारी उपकरण 
ूयोगको लािग आचारसं हता बनाई लागु गरेको, 

९. सडक िनमार्णका लािग डोजर,ःकाभेटर जःता भारी 
उपकरण ूयोग गदार् ःलोप ःटे लाईजेशन गन  
गरेको, 

   

ङ)  मामीण ऊजार् 
१  ऊजार् गु योजना १. ज लाले मामीण ऊजार्को गु  योजना बनाएको,     

च) वातावरण संर ण स ब धी ःथानीय संरचना 
१  वातावरण शाखाको 

ःथापना र स चालन 

१.  ज लामा वातावरण ऊजार् तथा जलवायु पिरवतर्न 
स ब धी कायर् गन छु टै शाखा स चालन भएको, 

   

छ) वन तथा भ–ूउपयोग 

१  वन तथा भूउपयोग 
न सा 

१. वन ेऽको ःप  सीमा कन स हतको न सा क तीमा 
ज ला वन, भू–सरं ण, ज. व.स., ज ला ूशासन कृ ष 
वकास एवम ्मालपोत  कायार्लयमा रा खएको, 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
ज)   वप  यवःथापन 

१  वप  यवःथापन 
योजना  

१.  ज ला वप  यवःथापन योजना िनदिशका बमो जम 
ज ला वप  यवःथापन योजना बनाई ज ला 
वकास योजनामा समावेश गरेको, 

२. ज लामा वप  यवःथापन कोष ःथापना भएको, 

    

झ) औ ोिगक ूदषूण िनयमन 

१.  औ ोिगक ेऽमा 
ःव छ वातावरणको 
ूव र्न 

१. सरकारले िनधार्रण गरेको मापद ड अनुसार ज लाको 
लािग औ ोिगक ूदषूणको मापद ड िनधार्रण गरेको, 

२. गाउँ वकास सिमित÷ नगरपािलकावाट ूा  गुनासोको 
आधारमा कायर्वाही गन गरेको, 

   

 
ख: वकिसत सचूक 

 

तािलका १७: ज लाका वकिसत सूचकह  
 

सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
क) सरसफाई 

१  सरसफाईर् र प्ला क 
यवःथापन 

१. शौचालयको ूयोग तथा य गत सरसफाई स ब धी 
बयाकलापलाईर् ूो साहन गनर् चौमािसक पमा 
अनुगमन गन गरी स ब धत सामा जक 
पिरचालकलाई ःप  िनदशन दएको, 

२. ःथानीय िनकाय संयु  सिमित गठन गरी एकभ दा 
बढी ःथानीय िनकायको  संयु पमा फोहर 
यवःथापन  गनर्  ज. व.स.ले सहजीकरण तथा 
सहयोग गरेको, 

३. प्ला क स कलन गरी ज ला बा हर िनकासी गन 
गरेको वा  उपयोग गरी सरकारले तोकेको 
मापद डिभऽ पन गरी पुनः उ पादन गन उ ोग 
ःथापना भएको, 

  *** 
 
 
 
 

ख) खानेपानी 
१  खानेपानी 

यवःथापन 

१. खानेपानी यवःथापन स ब धी ज लाःतरीय  
रणनीित भएको, 

२. खानेपानी आपूितर् तथा बःती वकासबीच उिचत 
तालमेल िमलाएको, 

३. National Drinking Water Quality Standard  

(NDWQS) अबल बन गरेको, 

  *** 
 

ग)  मामीण ऊजार् 
१  मामीण ऊजार् 

यवःथापन 

१. तराईका ज लामा गोबर यास र दगुर्म पहाडी  
ज लाका व ुत नपुगेको गाउँमा सौयर् ऊजार्को  
ममर्तस भार गनर् स ने गरी यःता गा. व.स.मा 
क तीमा एउटा गा. व.स.को दईु जनालाई तािलम 
दइएको, 

२. नवीकरणीय ऊजार् वकासका ेऽमा क तमा एउटा 
कायर्बम तजुर्मा गरी कायार् वयनमा याइएको, 

  ** 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
घ) जलवायु पिरवतर्न 

१.  रा य अनुकूलन 
कायर्बमको 
ःथानीयकरण 

१. ःथानीयःतरमा जलवायु पिरवतर्न अनुकूलन स ब धी 
कायर्बम तजुर्मा गरी स चालन गिरएको, 

२. ःवीकृत IEE/EIA ूितवेदन बमो जम कायर् भए नभएको 
स दभर्मा िनयिमत पमा अनुगमन गन गिरएको, 

३. ठूला मेिशनरी तथा उपकरण स चालन स ब धी 
ज लाःतरीय नीित ःवीकृत गरी कायार् वयनमा 
याइएको, 

  *** 

ङ) कृ ष तथा खा  सुर ा 
१  कृ ष वकास तथा 

बजार यवःथा र 
vfB ;'/Iff 

१. ज लािभऽ क तमा दईुवटा ूा गािरक तरकारी 
उ पादन फामर् स चालन भएको, 

२. ज लािभऽ सहकारी संःथामाफर् त कमसेकम एउटा 
ूा गािरक तरकारी उ पादन बब  ःथल स चालन 
भएको, 

३. ज लामा क तमा एउटा यावसाियक कृ ष, म ःय 
वा पश ुफामर् ःथापना भएको, 

४. ज लामा क तमा एउटा तरकारी र दईुवटा फलफूल 
नसर्री ःथापना भई संचालन भएको, 

५.  ज लामा क तमा एउटा कृ ष/पशजु य/ म ःय 
ूशोधन के ि वा उ ोग ःथापना भएको, 

६.  ःथानीय ःतरमा खा  सुर ाका ले मह वपूणर् 
मािनने बाली/बःतुह को उ पादन र बजार ूव र्न 
गरेको, 

  ****** 
 
 
 

च) वन तथा भ–ूउपयोग 

१  वन तथा जै वक 
व वधता 

१. क तमा कूल ेऽफलको ४०% वनले ढाकेको हुन ' पन 
रा य नीित रहेको हँुदा सो भ दा कम ूितशत वन 
ेऽ भएको ज लाले वा षर्क पमा वृ ारोपण गन 

ठोस कायर्बम राखेको, 
२. ज लािभऽका वनमा रहेका जै वक व वधताको 

आविधक आकँडा (Data Base) तयार गरी लोप हुन 
लागेका ूजाितको संर णस ब धी ठोस योजना 
ज ला पिरष ाट पास गरेको, 

३. भू-उपयोग नीित अनु प भ-ूउपयोग ेऽ वग {करणको 
न सा कन तयार भएको, 

४. भू-उपयोग ेऽ वग {करण अनु प भू-उपयोग योजना 
तयार भएको, 

५.  भू-उपयोग योजना लागू गिरएको, 

  ***** 
 
 
 
 

छ)  वप  यवःथापन 

१.  वप  यवःथापन 
एवम ्ूाकृितक ॐोत 
संर ण 

१. ज लाको आविधक एवम ्वा षर्क योजनामा वप  
यवःथापन योजना समावेश भएको र कायार् वयन 
गनर् रकमको यवःथा गरेको, 

२. ज लामा ठूलो वप का घटनापिछ त काल उ ार 
गरी छोटो अविधको लािग रा  सुर त ःथल 
िनधार्रण गरी यसमा यनूतम पूवार्धार तयार 
गिरएको, 

  *** 
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सूचकह  वःतािरत सूचकह  छ छैन या या 
३. ढु गा, िगटी बालवुाजःता ूाकृितक ॐोतको 

संकलन/उ खनन पिछ सो ःथानको कनारमा नदी 
िनय ऽण तथा जिमन संर ण स ब धी IEE/EIA मा 
उ लेख भएका कायर् सो उ खनन ्गन ठेकेदारबाट 
आ नै खचर्मा गनुर्पन गरी ठे का सूचना ूकाशन गन 
समयमा नै ःप  पारी सोही बमो जम काम गराएको, 

ज) ूदषुण िनय ऽण 

१.  औ ोिगक ूदषूण 
िनय ऽण 

१.  औ ोिगक ूदषूण रोकथाम तथा िनय ऽण स ब धी 
िनदिशका तयार गरी ज ला पिरषदबाट पािरत भएको, 

२.   उ ोगह लाईर् ूदषूण िनय ऽण ूमाण–पऽ    
(अनुसृच्ी ७, वातावरण संर ण िनयमावली बमो जम) 
जारी भएको, 

  ** 
 
 

२.  विन ूदषूण 
िनय ऽण 

१.  ज लामा विन ूदषूण िनय ऽण गनर् गा. व.स. तथा 
नगरपािलकालाई ूो सा हत गरेको, 

  * 

३. वायु ूदषूण 
िनय ऽण 

१.  गा. व.स. तथा नगरपािलकालाई वायु ूदषूण 
िनय ऽण गनर् सहयोग तथा सहजीकरण गरेको, 

  * 

 

उ ले खत  ज ला तहका सूचकह म ये केही 
सूचकह  भौगोिलक अव ःथित अनुसार फरक 
पनर्स ने अवःथामा ज ला सम वय सिमितले 
िनणर्य गरी के िीय कायार् वयन सम वय सिमित 
सम  ःप  कारण र पुं याँइर्स हत अनुरोध गनर् 
स नेछ । यस उपर के िीय सम वय सिमितले 
आवँयक अ ययन, व ेषण गरी भौगोिलक 
अव ःथित अनुसार पिरमा जर्त उपयु  सूचक 
कायार् वयन गनर् सहमती दन स नेछ ।  
 

स ब धत तहका सबै आधारभूत सूचकह  पूरा 
नहँु Fदास म वातावरणमैऽी कदर÷स मान ूदान 
गिरने छैन । वकिसत सूचकह का कूल 
ताराम ये क तीमा आधाभ दा बढी तारा पाएको 
अवःथामा कदरपऽ स हत वातावरणमैऽी प हचान 
हुने लोगो ूदान गिरने छ । ७५ ूितशत तारा 
हािसल गरेमा दईुवटा तारा तथा सबै वकिसत 
सूचक पूरा गनलाई तीनवटा तारा स हतको 
कदरपऽ तथा लोगो ारा स मान  गिरने र अ य 
स मानसमेत ूदान गनर् स कने छ । 
 

स ब धत ःथानीय िनकायले आ नो खास 
आवँयकता र सा दिभर्कता अनुसार पिरष को 
िनणर्यबाट आधारभूत सूचक तथा वकिसत 
सूचकमा सामा य थप गनर् स नेछ । 

ःथानीय ःवाय  शासन िनयमावलीको िनयम 
२७३(ग) बमो जम संयु  सिमित गठन गरी 
सोही िनयम ख ड (ङ) तथा यस ूा प 
बमो जमका नितजा हािसल गनर् चाहेमा यःता 
ःथानीय िनकायलाई ती सूचक हािसल गनर् 
वशेष ूो साहन गिरनेछ । 
 
िन त भौगोिलक ेऽ तोक  कुनै टोल/वःती, 
वडा, गाउं, नगर, ज ला वा दईु वा सो भ दा 
बढी टोल/वःती, वडा, गाउं, नगर, ज लाका 
आमजनसमुदाय, ःथानीय िनकाय तथा 
स ब धत िनकायह बाट वशेष सोच राखी यस 
ेऽलाई हिरतनगर, धािमर्कनगर, पयर्टक यनगर 

आ दजःता वशेष थप वशेषतायु  विश  
ेऽको पमा घोषणा गनर् स नेछन । यःता  
ेऽमा सो घोषणा अनुसारका वकास कृयाकलाप 

स चालन गनर्का लािग यस ूा प बमो जमका 
आधारभूत सूचकका अितिर  िन त भौगोिलक 
ेऽका लािग विश  सूचक तयार गरी के िय 

कायार् वयन सम वय सिमितबाट ःवीकृत 
भएपिछ कायार् वयनमा याइनेछ । आवँयकता 
अनुसार स ब धत ेऽका वशेष ह को 
सुझावसमेत िलई विश  सूचकह लाई अ तम 
प दईनेछ । 
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६.१  कायार् वयन रणनीित 

१. ःथानीय योजना ू बयामा मूलूवाहीकरण, 

२. मु य उ ूेरकको पमा सकारा मक ूितःपधार्, 
३. संःथागत संरचना र मता वकास, 

४. सूचना, िश ा र स चारको मा यमबाट यवहार पिरवतर्न, 

५. सचेतना अिभयान, 

६. सम वय, सहकायर्स हत ःथानीय िनकायको नेतृ वदायी भूिमका, 
७. िनर तर अनुगमन, मू या कन, पृ पोषण तथा सुधार  । 
 
 

६.२ कायार् वयनका चरणह  

 
क)  ू चार–ूसार 
विभ न स चार मा यम (ौ य ंय, तथा छापा एवम अ य उपयु  मा यम) बाट 
स देशमूलक ूचार–ूसार गरी सबै घर–पिरवारलाई आ नो घर, सबै टोलबःतीलाई 
आ नो टोल तथा गाउँ र नगर नै वातावरणमैऽी बनाउन ूेिरत गिरनेछ । सरल 
भाषामा सूचनामूलक साममी तयार गरी वडा नागिरक म चस म पु¥याइनेछ । 
स ब धत सबै सरोकारवालाह लाई यस अवधारणाको बारेमा अिभमुखीकरण 
गिरनेछ । यःतो अिभमुखीकरण व ालयह मा समेत स चालन गिरनेछ ।  
 

ख)  आधार त यांक स कलन, व ेषण तथा िनर तर अ ाविधक 

वशेष कायर्बम स चालन गिरने ेऽको वःततृ पमा र देशभरको सामा य पमा 
यस ूा प बमो जमका सूचकको अवःथाको ववरण स कलन गिरनेछ । ववरण 
स कलन गनर् आवँयकता अनुसार छु टाछु टै फारामह  वकास गिरनेछ । 
यसपिछ िनर तर पमा चौमािसक उपल धी ववरण तयार गिरनेछ । बा षर्क 
पमा हरेक बषर् आधार त यांकबाट थप भएको उपल धी सावर्जिनक गिरनेछ । 

cWofo 



40 sfof{Gjog Joj:yf 

ग) सःंथागत यवःथा 
सबै ज ला वकास सिमितमा यस ूा पमा 
तो कए बमो जम वातावरणमैऽी ःथानीय शासन 
ज ला सम वय सिमित,  नगरपािलकाह मा 
नगर सम वय सिमित र गाउँ वकास 
सिमितह मा गाउँ सम वय सिमित गठन   
हुनेछ । ज ला वकास सिमितह मा वातावरण, 
ऊजार् तथा जलवायु पिरवतर्न शाखा ःथापना 
हुनेछ । 
 

ूा प कायार् वयनका लािग टोलबःती तहदे ख 
के िस म संरचनाह  रहनेछन ्।  
 

महानगर/उपमहानगर  तथा  नगरपािलकाको  
वडालाई  वातावरणमैऽी  बनाउन  वडामा  आवँयक 
सम वय  गनर्  नगरपािलकाले  आवँयकतानुसार 
वडाःतरीय  सम वय  सिमित  गठन  गनर्  
स नेछ।  
  

ःथानीय िनकायमा वातावरणमैऽी शासन 
सम वय सिमित गठन भएपिछ वातावरण, 

जलवायु पिरवतर्न अनकुुलन, बपद यवःथापन 
तथा फोहर यवःथापन एवं सरसफाई स ब ध 
कामको सम वय गनर् ःथानीय िनकायको 
ूमुखको संयोजक वमा छु टै सिमितह  रहने 
छैनन।् यःता सिमितह  रा खरहन आवँयक 
भएमा यस सिमित मातहत रहने गरी 
आवँयकतानुसार स ब धत ःथानीय िनकायको 
िनणर्य बमो जम उपसिमितको पमा रा  बाधा 
पन छैन। 
 

ज लामा वातावरण संर ण, फोहरमैला 
यवःथापन तथा वप  यवःथापनसंग 
स ब धत ेऽमा काम गन सबै 
स घ/संःथालाई  यस ूा प बमो जमका 
सूचकह  ूा  गनगरी कायर् गनर् ज ला वकास 
सिमितले आवँयक सम वय तथा िनदशन  
गनछ । 
 
 
 

घ) मता वकास  
 

१.  टोल÷समुदाय तह (नगर ेऽको लािग) 
क) नगरपािलकामा कायर्रत सामा जक 

पिरचालक एवम ् यसूकारका कायर् गन 
अ य संघ/संःथाका सामा जक 
पिरचालकह को कायर् ज मेवारी र भिूमका 
थप गरी पिरचालन गिरनेछ । 

ख) टोल वकास संःथा÷टोल सुधार सिमितका 
सदःयह , ःवाः य ःवयंसे वका, युवा लब 
तथा वन उपभो ा समूह आ दलाई 
फोहरमैलाको उिचत यवःथापन स हत 
वातावरणमैऽी ःथानीय शासन स ब धी 
ूिश ण दइनेछ । 

ग) नगरिभऽ समुदाय÷टोल एवम ् वडाह मा 
वातावरणमैऽी ःथानीय शासनबारे 
ूचार÷ूसार गिरनेछ । 

घ) टोल समुदायमा जनचेतनाका कायर्बमह  
स चालन गिरनेछ । 

ङ) टोल वकास संःथाका सदःयह  माफर् त 
आ–आ नो िछमेकका घर–पिरवारका म हला÷ 

पु षलाईर् घर–पिरवारका लािग तयार गिरएका 
सूचकह  हािसल गन तिरकाबारे जानकारी 
ूदान गिरनेछ । 

च) कृषक तहमा अगुवा कृषकह  माफर् त 
ूा गािरक खेती, उ नत खेती, खेतबारी 
संर ण तथा रासायिनक वषादीको असर 
आ दबारे ूदशर्नी÷चेतना जागरण र सीप 
ूदान गन÷गराउने आ द बयाकलाप 
स चालन गिरनेछ । 

 

२.  वडा तह (नगरपािलका ेऽ) 
क) वडामा रहेका ःवाः य ःवयंसे वका, आमा 

समूह, युवा लब, वडा नागिरक म च, वडामा 
रहेका व ालयका स ब धत वषय िश क 
तथा सामा जक पिरचालकह  आ दलाईर् 
वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा,  
घर–पिरवार तथा वडा तहका सूचकह ,  
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हािसल गन विध र ू बया, मापन गन 
विध र ू बया आ दबारे स ब धत वडा वा 
नगरपािलकाले आफै वा वडाको अगुवाइमा 
अिभमुखीकरण गिरनेछ । 

ख) वडाःतरमा कायार्लय नभएका अवःथामा 
नगरपािलका कायार्लयको कमर्चारीलाईर् वडा 
तोक  कायर् ज मेवारी तो कनेछ । 

 

३.  वडा तह (गाउँ वकास ेऽ) 
क) वडामा रहेका ःवाः य ःवयंसे वका, आमा 

समूह, युवा लब, वडा नागिरक म च, वडामा 
रहेका व ालयका स ब धत वषय िश क 
तथा सामा जक पिरचालकह  आ दलाईर् 
वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको अवधारणा, 
घर–पिरवार तथा वडा तहका सूचकह , 

हािसल गन विध र ू बया, मापन गन 
विध र ू बया आ दबारे स ब धत 
गा. व.स.ले वा गा. व.स.को अगुवाइमा 
अिभमुखीकरण गिरनेछ । 

 

४.  नगरपािलका 
क)  हाल छु टै वातावरण शाखा नभएको 

अवःथामा व मान संरचनामा रहेको 
सरसफाई/फोहरमैला यवःथापन शाखा वा  
अ य उपयु  शाखाको कायर् ववरण  
अ ाविधक गराई वातावरणमैऽी ःथानीय 

शासन स ब धी कायर्ह को ज मेवारी 
समेत थप गिरनेछ । 

ख)  वातावरणमैऽी ःथानीय शासन हेन  
शाखाका कमर्चारीह लाईर् वातावरण संर ण, 

वप  यवःथापन, IEE/EIA तथा भवन 
िनमार्ण सं हता बारे समेत मता ूदान 
गिरनेछ । 

ग)  वातावरण शाखा माफर् त नगरपािलकाका वडा 
एवम ् टोलह  तथा सामुदाियक संघ/संःथा 
आ दको मता वकासका कायर्ह  स चालन 
गिरनेछ । 

 

५.  गाउँ वकास सिमित 

क)  गाउँ वकास सिमितमा कायर्रत सामा जक 
पिरचालक, ःथानीयःतरमा कायर्रत 
सामा जक संघ/संःथा, व ालयका 
ूधाना यापकह , ःवाः य चौक का कमर्चारी 
तथा कृ ष एवम ् पश ु वकास कायार्लयका 
गाउँमा कायर्रत कमर्चारीह लाई संल न 
गराइर् अिभमुखीकरण गिरनेछ । 

 

ङ) मापन सयं ऽ र विध  
(नगरपािलका ेऽ)  
नगरपािलकाका विभ न तहमा गिरने अनुगमन 
तथा मापन विध िन नअनुसार तािलकामा 
उ लेख गिरएको छ: 

 
 

तािलका १८: नगरपािलकाका विभ न तहमा गिरने अनुगमन तथा मापन विध 
 

तह मापन गन िनकाय/संय ऽ अविध विध 

घर/पिरवार 
तह 

टोल सुधार सिमित÷टोल वकास संःथा वषर्मा २ पटक अवलोकन, 

ू येक घर पिरवारको छु टाछु टै 
मापन फाराम भरी वडा कायार्लयमा 
पठाउने । 

टोल/समुदाय 
तह         

वडा सिमितको िनणर्यअनुसार वडा अ य  वा 
वडा सिमितका सदःयको संयोजक वमा वडा 
कायार्लयमा तो कएका ूा विधक, वडामा पन 
व ालयको ू.अ., ःवाः य चौक  तथा 
वडाःतरमा रहेको भए युवा लव÷वातावरण 
संर णस ब धी कायर् गन, गैसस÷सामुदाियक 

वषर्मा २ पटक  अवलोकन, 

ू येक टोलको छु टाछु टै मापन 
फाराम भरी वडा कायार्लयमाफर् त 
नगरपािलकामा िसफािरस साथ 
पठाउने । 
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तह मापन गन िनकाय/संय ऽ अविध विध 

 संःथा, वडा नाग रक म च तथा ःवाः य 
ःवयंिस वका समेतको ूितिनिध व रहेको 
टोली, 

  

वडा तह नगरपािलकाले न.पा. ूमुख वा उपूमुख वा 
अक  वडाको वडा य को अ य तामा 
नगरपािलकाको ूा विधक, खानेपानी तथा 
सरसफाई डिभजन कायालय, ज ला ःवाः य 
कायालय, व ालय तथा नगरःतरमा कायरत 
स बय गै.स.स. समेतको टोली माफत मापन 
गन । (पदािधकार  नभएको अवःथामा 
न.पा.मा कायरत स ब धत अिधकृतलाई 
समेत संयोजक तो न स ने), 

वषमा २ पटक अवलोकन,  

ू येक वडाको छु टाछु टै मापन 
फाराम भर  नगरपािलकामा 
िसफा रस साथ पठाउने । 

 
च)  मापन सयं ऽ र विध (गाउँ वकास ेऽ)  
गाउँ वकास ेऽको विभ न तहमा ग रने अनुगमन तथा मापन िन नअनुसार तािलकामा उ लेख 
ग रएको छ । 
 

तािलका १९: गाउँ वकास ेऽको विभ न तहमा ग रने अनुगमन तथा मापन विध 

 

तह मापन गन िनकाय/संय ऽ अविध विध 

घर/प रवार 
तह 

वडा सिमितले िनधारण गरेबमो जम वडा 
नाग रक म च,  व ालय, युवा लव, आमा 
समूह समेतका ूितिनिध व रहेको एक वा 
सोभ दा बढ  टोली गठन गर  सोह  टोली 
माफत अनुगमन÷मापन गन, 

वषमा २ पटक अवलोकन,  

ू येक घर प रवारको छु टाछु टै 
मापन फारम भर  वडा सिमितमा 
पेस गन, वडा सिमितले िसफा रस 
साथ गा. व.स.मा पठाउने । 

वडा तह गाउँ वकास सिमितको अ य  वा उपा य  वा 
अक  वडाको वडा य को अ य तामा इलाका 
वन कायालय, व ालय, गाउँमा कायरत स बय 
गै.स.स., बन उपभो ा समूह, ःथानीय आमा 
समूह समेतको टोली माफत मापन गन, 

वषमा २ पटक वडा तहको मापन ूितवेदन गाउँ 
वकास सिमितमा पेस गन । 
सूचकह का आधारमा वडाको ॅमण, 

वडाबाट स चािलत कायबम 
स चालन गरेको सहभागी 
उप ःथित, ॐोत साममी, ूचार 
साममीको रेकड एवम ्अवलोकन । 

गाउँ वकास 
सिमित तह 

वातावरणमऽैी ःथानीय शासन ज ला सम वय 
सिमितको िनणयबाट सो सिमितको 
पदािधकार को संयोजक वमा वषयगत 
कायालयबाट २ जना, ज. व.स.का ूा विधक 
अिधकृत एवम ् ज लाःतर य स ब धत 
गै.स.स.को समेत ूितिनिध व रहेको टोलीले 
मापन गन, 

वा षक १ पटक अवलोकन,  

योजना दःतावेजह को अ ययन, 

भूउपयोग योजना, भवन सं हता 
आ दको अ ययन, िनजी ेऽसँग 
ग रएका स ब धत करार÷ स झौता 
आ द । 
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छ) मापन सयं ऽ र विध (नगरपािलका)   
नगरपािलकाका सब ैवडाह  वातावरणमैऽी घोषणा 
भइ यस ूा पमा उ ले खत नगरपािलकाका 
सूचकह   हािसल भएपिछ नगर सम वय 
सिमितले िनणय गर  वातावरणमैऽी नगरपािलका 
घोषणा ग र दन स घीय मािमला तथा ःथानीय 
वकास म ऽालयमा अनुरोध गनुपनछ । यःतो 
अनुरोध ूा  भएपिछ के ि य काया वयन 
सम वय सिमितबाट ूा विधक उपसिमित गठन 
गर  अनुगमन मू या कन गराउनेछ । यो 
सिमितले  ूा विधक उपसिमितको मु यांकनको 
आधारमा वातावरणमैऽी नगर घोषणा गन 
आवँयक सबै सूचक पूरा भएको पाएमा 
वातावरणमैऽी नगर घोषणा गन नगर सम वय 
सिमितलाई सहमित दनेछ । यसर  सहमित 
दएपिछ वशेष कायबम साथ नगर ेऽलाई 
वातावरणमैऽी नगरपािलकाका पमा घोषणा 
ग रनेछ ।   
 
 

ज) मू या कन सयं ऽ र विध 
(महानगरपािलका÷उपमहानगरपािलका) 
महानगरपािलका र उपमहानगरपािलकाका सब ै
वडाह  वातावरणमैऽी घोषणा भइसकेपिछ 
महानगर÷उपमहानगर सम वय सिमितले िनणय 
गर  वातावरणमैऽी घोषणा ग र दन के ि य 
काया वयन सम वय सिमित सम  अनुरोध 
गरेमा सो सिमितबाट आवँयकतानुसार ूा विधक 
उपसिमित गठन गर  अनुगमन मू या कनका 
लािग  खटाइनेछ । ूा विधक उपसिमितको 
अनुगमन ूितवेदनको आधारमा के ि य 
काया वयन सिमितले िनणय गर  वातावरणमैऽी 
घोषणा गन िसफा रससाथ  िनदशन 
सिमितसम  पठाउनेछ । िनदशन सिमितले 
सहमित दएपिछ वशेष कायबमसाथ 
महानगर÷उपमहानगरलाई वातावरणमऽैी नगरको 
पमा घोषणा ग रनेछ ।  

 

 

झ) मू या कन संय ऽ र विध ( ज ला) 
ज लाका सबै गाउँ वकास सिमित तथा 
नगरपािलकाह  वातावरणमैऽी घोषणा 
भइसकेपिछ ज ला सम वय सिमितले िनणय 
गर  वातावरणमैऽी ज ला घोषणा ग र दन 
के ि य काया वयन सम वय सिमितसम  
अनुरोध गरेपिछ सो सिमितबाट ूा विधक 
उपसिमित गठन गर  अनुगमन मू या कनका 
लािग खटाइनेछ । ूा विधक उपसिमितको 
अनुगमन ूितवेदनको आधारमा के ि य 
काया वयन सिमितले िनणय गर  वातावरणमैऽी 
घोषणा गन िसफा रससाथ िनदशन सिमितसम  
पठाउनेछ । यसलाई िनदशन सिमितले सहमित 
दएपिछ वशेष कायबमसाथ ज लालाई 
वातावरणमैऽी ज लाको पमा घोषणा ग रनेछ ।  
 
ञ) विश  सूचक मू या कन संय ऽ र विध 

विश  सूचकको मु यांकन संय ऽ र विध 
के ि य काया वयन सम वय सिमितले िनधारण 
गरे बमो जम हुनेछ । 
 
 

६.३ उ ूेरणाका त रका  
 

क)  नगर ेऽका घर–प रवार तह 
१. घर–प रवार तहमा उनीह को अ यास 

यवहार प रवतन गराइ वातावरणमैऽी घर–
प रवार कायम गन िनधा रत सूचकह  ूा  
गरेको घर–प रवारलाई “वातावरणमैऽी घर 
प रवार” को दजा दई स मान गन । यःतो 
स मान लोगो तथा कदरपऽको पमा ूदान 
ग रनेछ । स मान ःव प पाएको कदरपऽ 
स मान पाउने घरप रवारको ूवेशåfरमा 
सबैले दे े गर  टाँिसनेछ ।  

२. वातावरणमैऽी घर–प रवारको स मान ूा  
गनलाई नगरपािलका÷नगर प रष ले िनणय  
गर  नगरपािलकाले लगाउने सेवा शु क तथा  
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दःतुर (ःथा.ःवा.शा.ऐन, दफा १४५) मा 
आंिशक वा पूणर् छुटको यवःथा गनर् 
स कनेछ । 

 

ख)  नगर ेऽको टोल÷समुदाय तह : 
१. कदर–पऽ ूदान गनः टोल÷समुदायले 

िनधार्िरत सूचकह  पूरा गरी ‘वातावरणमैऽी 
टोल घोषणा भएको अवःथामा 
नगरपािलकाले यःतो टोल÷समुदायलाईर् 
वातावरणमैऽी स मान ःव प लोगो तथा 
कदर पऽ ूदान गनछ । लोगोस हत कदर 
पऽ ूा  गन टोल समुदायलाईर् आ नो 
ेऽमा सो कदर–पऽ तथा लोगो अनु पको 

हो डर् ग बोडर् रा  ूो सा हत गिरनेछ । 
२. मता वृ मा अवसर ूदान गनः 

वातावरणमैऽी टोल÷समुदाय घो षत भएका 
टोलबासी÷समुदायको िसफािरसमा यस टोल 
समुदायका सदःयह लाईर् नगरपािलकाले 
स चालन गन मता वकासका 
बयाकलापह  (तािलम, गो ी, अवलोकन 
ॅमण आ द) मा ूाथिमकताका साथ अवसर 
ूदान गरी मता वृ को अवसर दइनेछ । 
साथै यःतो कायर्मा बयाशील टोललाईर् 
भौितक साधनह  (फिनर्चर, क प्युटर आ द) 
बाट पुरःकृत गनर् एव ंअ य टोलह मा ौोत 
य का पमा पठाउन स कनेछ । 

 

ग)  वडा तह : 
१. कदर–पऽ ूदान गनः िनधार्िरत सूचकह  

पूरा गरी वातावरणमैऽी ब ने वडालाईर् 
नगरःतरीय वातावरणमैऽी सम वय 
सिमितको िनणर्यबाट कदर–पऽ तथा लोगो 
ूदान गिरनेछ । 

२. भौितक सु वधा ूदान गनर् स नेः 
वातावरणमैऽी वडा सिमितको कायार्लयमा 
नगरपािलकाबाट थप भौितक साधन (जःतैः 
क प्युटर– ू टर, मोटरसाइकल, फिनर्चर  
आ द) ूदान गनर् स ने साथै यस कायर्मा  
 

स बयतासाथ सहयोग गन य – वशेषलाईर् 
नगद पुरःकारको यवःथा गनर् सम ]त 
स कनेछ । 

३. अनुदान ूदान गनर् स नेः वातावरणमैऽी 
घोषणा भएको वडालाईर् थप वकिसत सूचक  
हािसल गनर् ःथानीय वातावरण सरं ण 
कोषबाट थप अनुदान ूदान गनर् सम ]त 
स कनेछ । 

 

घ) गाउँ वकास सिमित तह 
१. कदर–पऽ तथा लोगो ूदान गन: िनधार्िरत 

सूचकह  पूरा गन गाउँ वकास सिमितलाईर् 
वातावरणमैऽी शासन ज ला सम वय 
सिमित ारा “वातावरणमैऽी गाउँ वकास 
सिमित” को पमा कदरपऽ स हत 
लोगो ारा स मािनत गिरनेछ । 

२. वातावरणमैऽी अनुदान ूदान गन: 
वातावरणमैऽी घोषणा भएका गाउँ वकास 
सिमितलाईर् ूो साहनःव प ःथानीय 
वातावरण सरं ण कोषमा ज ला तथा 
के िबाट थप अनुदान दन स कनेछ । 
यःतो अनुदान रकम वकािसत ःतरका 
सूचकह  ूा  गनर् खचर् गनुर्पनछ । 

 

ङ)  नगरपािलका तथा ज ला तह  
१. कदर–पऽ तथा लोगो ूदान गनः िनधार्िरत 

सूचकह  पूरा गन नगरपािलका तथा 
ज लालाईर् नेपाल सरकार ारा 

“वातावरणमैऽी नगरपािलका÷ ज ला” को 
पमा कदरपऽ तथा लोगो ारा स मािनत 
गिरनेछ । 

२. वातावरणमैऽी अनुदान ूदान गनः 
वातावरणमैऽी घोषणा भएका ‘नगरपािलका÷ 

ज लालाई ूो साहनःव प वातावरण 
संर ण कोषमा नेपाल सरकारबाट थप 
अनुदान उपल ध गराउन स कनेछ । यःतो 
अनुदान रकम वकिसत सूचकह  हािसल 
गनर् खचर् गनुर्पनछ । 
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६=४ संःथागत संरचना 
 
यस ूा पको काया वयनका लािग देहाय बमो जम संःथागत यवःथा ग रएको छ । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
गठन र काम, कत य, अिधकार एवम ् ज मेवार  
 

क) वातावरणमैऽी ःथानीय शासन के ि य िनदशन सिमित 

 

रा य योजना आयोगका उपा य  अ य  

रा य योजना आयोगको वातावरण हेन सदःय सदःय 

सिचव, स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास म ऽालय सदःय 

सिचव, गहृ म ऽालय सदःय 

सिचव, सहर  वकास म ऽालय सदःय 

सिचव, व ान ू विध तथा वातावरण म ऽालय सदःय 

सिचव, अथ म ऽालय सदःय 

सिचव, वन तथा भूसंर ण म ऽालय सदःय 

सिचव, कृ ष वकास म ऽालय सदःय 

सिचव, िश ा म ऽालय सदःय 

सिचव, भुमीसुधार तथा यवःथा म ऽालय सदःय 

सिचव, ःवाः य तथा जनसं या म ऽालय सदःय 

सिचव, उ ोग म ऽालय सदःय 

सिचव, भौितक पूवाधार तथा यातायात यवःथा म ऽालय सदःय 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन नगर सम वय  
सिमित 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन के ि य 
िनदशन सिमित 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन के ि य काया वयन सम वय सिमित 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन ज ला सम वय  सिमित 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन गाउँ सम वय  
सिमित 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन महानगर÷उपमहानगर सम वय  
सिमित 
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सिचव, म हला बालबािलका तथा समाज क याण म ऽालय सदःय 

सदःय सिचव, रा य योजना आयोग सदःय 

ूमुखह , ज. व.स. महास घ, नगरपािलका स घ तथा गा. व.स. महास घ सदःय 

अ य , नेपाल उ ोग बा ण य महास घ सदःय 

सहसिचव, सं मा.तथा ःथा. व.म. (स ब धत महाशाखा ूमुख) सदःय सिचव 

 
काम, कत य, अिधकार एवम ् ज मेवार  

 

यस सिमितको काम, कत य, अिधकार एवम ् ज मेवार  देहाय बमो जम हुनेछः 
क) कायबमह मा दोहोरोपन आउन न दन नेपाल सरकारका वषयगत म ऽालय÷िनकाय, वकास 

साझेदार तथा रा य अ तरा य गैरसरकार  संःथाह लाई नीित िनदशन तथा सम वय गन, 

ख) ूभावकार  पमा अिभयान स चालन गन के ि य काया वयन सम वय सिमितलाई आवँयक 
िनदशन दने, 

ग) वातावरणमैऽी ज ला, महानगर तथा उपमहानगर घोषणा गन सहमित ूदान गन, 

घ) समम कायबमको समी ा गर  आवँयक िनदशन दने, 

ङ) वातावरण, जलवायु प रवतन, जै वक व वधता संर ण, फोहरमैला यवःथापन, वप  जो खम 
यवःथापनजःता वषयह लाई वकास योजनामा मूलूवाह करण गन सम वय तथा सहजीकरण 
गन । 

 
 

ख) वातावरणमैऽी ःथानीय शासन के ि य काया वयन सम वय सिमित 
 

गठन 

सिचव, स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास म ऽालय अ य  

सहसिचव, स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास म ऽालय (न.पा. महाशाखा) सदःय 

महािनदशक, ःथानीय पूवाधार तथा कृ ष सडक वभाग सदःय 

सहसिचव, सहर  वकास म ऽालय सदःय 

सहसिचव, अथ म ऽालय सदःय 

सहसिचव, गहृ म ऽालय सदःय  
सहसिचव, व ान ू विध तथा वातावरण म ऽालय सदःय 

सहसिचव, वन तथा भूसंर ण म ऽालय सदःय 

सहसिचव, कृ ष वकास म ऽालय सदःय 

सहसिचव, िश ा म ऽालय सदःय 

सहसिचव, ःवाः य तथा जनसं या म ऽालय सदःय 

सहसिचव, भूमीसुधार तथा यवःथा म ऽालय सदःय 

सहसिचव, उ ोग म ऽालय सदःय 

सहसिचव, म हला बालबािलका तथा समाज क याण म ऽालय सदःय 

सहसिचव, रा य योजना आयोग सदःय 

महािनदशक, वातावरण वभाग सदःय 

कायकार  िनदशक, वैक पक ऊजा ूव न के ि सदःय 
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ूमुख, वातावरण व ान वभाग, ऽभुवन व व ालय सदःय 

ूमुख वातावरण व ान वभाग, काठमाड  व व ालय सदःय 

कायर्कारी िनदशक, फोहरमैला यवःथापन ूा विधक सहयोग के ि सदःय 

ूमुख वा ूितिनिध, ःथानीय िनकायका स घ÷महास घ सदःय 

अ य  वा ूितिनिध, नेपाल उ ोग वा ण य महास घ सदःय 

अ य  वा ूितिनिध, अ तररा य गैर सरकारी संःथा स घ/महासंघ सदःय 

वातावरण पऽकारह म ये सिमितले मनोनयन गरेको पऽकार एक जना सदःय 

अ य  वा ूितिनिध, गैर सरकारी संःथा स घ/महास घ सदःय 

उपसिचव, (वातावरण यवःथापन शाखा), सं मा. तथा ःथा. व.म. सदःय सिचव 

 
काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी 
 

यस सिमितको काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी देहाय बमो जम हुनेछः 
१. म ऽालय÷िनकाय, वकास साझेदार तथा रा य अ तरार् य गैरसरकारी संःथाह  बच कायर्गत 

सम वय, 

२. ेऽगत पमा कायर्बमह को सम वय, सहजीकरण तथा अनुगमन, 

३. आधारभूत सूचक हािसल गन गरी सहयोगको पिरचालन, 

४. के िीय िनदशन सिमितले दएका िनदशनह को कायार् वयन, 

५. आवँयकता अनुसार ूा विधक उपसिमित गठन, 

६. ःथानीय िनकायह ले वातावरणको ेऽमा गरेको खचर् िनयमन गरी आवँयक िनदशन दने, 

७. वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको कायार् वयनको लािग मता वकासमा आवँयक सहयोग, 

८. ज ला, महानगर तथा उपमहानगरलाई वातावरणमऽैी घोषणा गनर् सहमितका लािग िनदशन 
सिमितसम  िसफािरस गन तथा नगरपािलकालाई वातावरणमैऽी घोषणा गनर् सहमती ूदान गन, 

९. िन त भौगोिलक ेऽ तो क वा हिरतनगर, ःवःथनगर, पयर्टक य नगरजःता वशेष प हचानयु  
नगर÷गा वस वा संयु  पमा घोषणा गनर् चाहेका ःथानीय िनकायह  वा िन त भौगोिलक 
ेऽका सूचकलाई अ तम प दने, 

१०. होटल, सरकारी कायार्लय तथा व ालय आ द िनकायह को लािग ूःता वत वातावरणमऽैी थप 
सूचकह  िनधार्रण गन, 

११. वातावरण संर ण, फोहोर यवःथापन, भू‐उपयोग यवःथापन तथा वप  यवःथापनमा उ ले य 
योगदान पु¥याउने य , संघ–संःथालाई नगद पुरःकार तथा स मान ूदान गनर् स ब धत 
िनकायमा िसफािरस गन, 

१२. वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको लोगो ःवीकृत गन, 

१३. म ऽालय, के िीय िनकायलाई वातावरणमैऽी घोषणा गन, 
१४. आ नो कामलाई यव ःथत गनर् आवँयकता अनुसार उपसिमितह  गठन गनर् स ने ।  
 

के िीय कायार् वयन सम वय सिमितको सिचवालयको पमा संघीय मािमला तथा ःथानीय वकास 
म ऽालयको वातावरण यवःथापन शाखा रहनेछ । 
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ग) वातावरणमैऽी शासन ज ला सम वय सिमित 
 

गठन 

सभापित, ज ला वकास सिमित अ य  

ूमुख ज ला अिधकारी सदःय 

ज लािभऽका नगरपािलकाका नगरूमुखह  सदःय 

ःथानीय वकास अिधकारी सदःय 

खानेपानी तथा सरसफाई कायार्लयका ूमुख सदःय 

ज ला वन अिधकृत सदःय 

ज ला िश ा अिधकारी सदःय 

ज ला ःवाः य कायार्लयका ूमुख सदःय 

ज ला कृ ष वकास कायार्लयका ूमुख सदःय 

ज ला पश ुसेवा कायार्लयका ूमुख सदःय 

मालपोत कायार्लयका ूमुख सदःय 

नापी कायार्लयका ूमुख सदःय 

ज ला भूसंर ण कायार्लयका ूमुख सदःय 

म हला तथा बालबािलका कायार्लयका ूमुख सदःय 

ज ला उ ोग वा ण य स घको अ य  सदःय 

ज ला सहकारी संघको ूमखु सदःय 

गैरसरकारी सःंथाको ज ला सम वय सिमितका ूमुख सदःय 

वातावरण, ऊजार् तथा जलवायु पिरवतर्न हेन शाखा ूमुख, ज. व.स. सदःय सिचव 
 

रा य िनकु ज तथा व य ज तु आर  पन ज लामा सो िनकायको ूमुखलाई सदःयको पमा 
आम ऽत गिरनेछ । आवँयकतानुसार ेऽगत वशेष लाई आम ऽण गनर् स कनेछ . 
 

काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी 
 

यस सिमितको काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी देहाय बमो जम हुनेछः 
१. ज लामा स चालन हुने वातावरण, वप  जो खम यूनीकरण, जलवायु पिरवतर्न अनुकुल, जै वक 

व वधता संर ण भ–ूउपयोग वग करण र फोहरमैला यवःथापनस ब धी सबै कायर्बमह को 
सम वय, अनुगमन, मू या कन तथा समी ा गन, 

२. गाउँ वकास सिमितलाई वातावरणमऽैी बनाउन सहयोग, सम वय तथा सहजीकरणका साथै 
वातावरणमैऽी घोषणा गनर् सहमती ूदान गन, 

३. आवँयकतानुसार ूा विधक उपसिमित गठन गन, 
४. ज लामा स चािलत एवम ् स चालन हुने वातावरण, वप , जलवायु पिरवतर्न तथा फोहर 

यवःथापनस ब धी कायर्बमह लाई यस ूा पमा उ ले खत सूचक हािसल गन गरी आ ना 
बयाकलाप स चालन गनर्का लािग ज ला पिरष  मा िसफािरस गन, 

५. ज लाभिरका वातावरणमैऽी घर–पिरवार, टोल तथा वडाका सं या तथा गाउँ वकास सिमित एवम ्
नगरपािलकाको नामावली ववरण चौमािसक पमा स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास 
म ऽालयमा पठाउने यवःथा गन, 
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६. ज लामा रहेका सरकारी कायार्लयह को अनुसूची-१ बमो जम अनुगमन मापन गरी लोगो तथा 
कदर ूदान गन, 

७. ज लालाई वातावरणमैऽी बनाउन अ य आवँयक कायर्ह  गन गराउने । 
 

घ) वातावरणमैऽी ःथानीय शासन महानगर÷उपमहानगर सम वय सिमित 
 

गठन 

नगरूमुख अ य  

कायर्कारी अिधकृत सदःय 

ज ला ूशासन कायार्लयका अिधकृत ूितिनिध सदःय 

योजना अनुगमन तथा ूशासक य अिधकृत सदःय 

ज ला ूा विधक कायार्लयको ूमुख सदःय 

खानेपानी तथा सरसफाई कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला वन अिधकृत वा ूितिनिध सदःय 

ज ला िश ा अिधकारी वा ूितिनिध सदःय 

ज ला ःवाः य कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

मालपोत कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

नापी कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला कृ ष वकास कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला पश ' स ]वा कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला भूसंर ण कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

नगरःतरीय उ ोग वा ण य स घका ूमुख वा ज ला ूितिनिध सदःय 

गैरसरकारी सःंथाको नगर सम वय सिमितका ूमुख वा ज ला ूितिनिध सदःय 

स ब धत शाखाको ूमुख वा नगरपािलकाले तोकेको अिधकृत सदःय सिचव 
 

काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी 
 

यस सिमितको काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी देहाय बमो जम हुनेछः 
१. महानगर तथा उपमहानगरमा स चालन हुने वातावरण, वप , भू–उपयोग वग करण र फोहरमैला 

यवःथापन स ब धी सबै कायर्बमह को सम वय, अनुगमन, मू या कन तथा समी ा गन, 

२. आ ना वडाह लाई वातावरणमैऽी बनाउन सहयोग, सम वय तथा सहजीकरणका साथै 
वातावरणमैऽी घोषणा गनर् सहमती ूदान गन, 

३. वातावरणमैऽी महा÷उपमहानगरपािलका घोषणा गनर् सहमितका लािग िसफािरस गन, 

४. नगरमा स चािलत एवम ् स चालन हुने वातावरण, वप  तथा फोहर यवःथापन स ब धी 
कायर्बमह लाई यस ूा पमा उ ल खत सूचक हािसल गन गरी आ ना बयाकलाप स चालन 
गनर्का लािग नगर पिरष  मा िसफािरस गन, 

५. नगरभिरका वातावरणमैऽी घर–पिरवार, टोल तथा वडाका स या चौमािसक पमा स ब धत 
ज ला वकास सिमित र स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास म ऽालयमा पठाउने यवःथा 
िमलाउने, 

६. ज लालाई वातावरणमैऽी बनाउन आवँयक सहयोगीको भूिमका िनभाउने, 

७. नगरलाई वातावरणमैऽी बनाउन अ य आवँयक कायर्ह  गन गराउने । 
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ङ) वातावरणमैऽी ःथानीय शासन नगर सम वय सिमित 

 

गठन 

नगरूमुख अ य  

कायर्कारी अिधकृत सदःय 

ज ला ूशासन कायार्लयका अिधकृत ूितिनिध सदःय 

योजना अनुगमन तथा ूशासक य अिधकृत सदःय 

ज ला ूा विधक कायार्लयको ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

खानेपानी तथा सरसफाइ कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला वन अिधकृत वा ूितिनिध सदःय 

ज ला िश ा अिधकारी वा ूितिनिध सदःय 

ज ला ःवाः य कायालयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

मालपोत कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

नापी कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला कृ ष वकास कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला पश ' स ]वा कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

ज ला भू–संर ण कायार्लयका ूमुख वा ूितिनिध सदःय 

नगरःतरीय उ ोग वा ण य स घका ूमुख वा ज ला ःतरका ूितिनिध सदःय 

गैरसरकारी सःंथाको नगर सम वय सिमितका ूमुख वा ज ला ूितिनिध सदःय 

स ब धत शाखाको ूमुख वा नगरपािलकाले तोकेको अिधकृत सदःय सिचव 

 
 

काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी 
 

यस सिमितको काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी देहाय बमो जम हुनेछः 
१. नगर ेऽमा स चालन हुने वातावरण, वप  भू–उपयोग वग करण र फोहरमैला यवःथापन 

स ब धी सबै कायर्बमह को सम वय, अनुगमन, मु यांकन तथा समी ा गन, 

२. आ ना वडाह लाई वातावरणमैऽी बनाउन सहयोग सम वय तथा सहजीकरणका साथै 
वातावरणमैऽी घोषणा गनर् सहमती ूदान गन, 

३. वातावरणमैऽी नगरपािलका घोषणा गनर् के िीय कायार् वयन सम वय सिमितमा िसफािरस साथ 
अनुरोध गन, 

४. नगर ेऽमा स चािलत एवम ् स चालन हुने वातावरण, वप  तथा फोहर यवःथापनस ब धी 
कायर्बमह लाई यस ूा पमा उ ल खत सूचक हािसल गनगरी आ ना बयाकलाप स चालन 
गनर्का लािग नगर पिरष  मा िसफािरस गन, 

५. नगर ेऽभिरका वातावरणमऽैी घर–पिरवार, टोल तथा वडाका स या चौमािसक पमा स ब धत 
ज ला वकास सिमित र स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास म ऽालयमा पठाउने यवःथा 
िमलाउने, 

६. ज लालाई वातावरणमैऽी बनाउन आवँयक सहयोगी भूिमका िनवार्ह गन, 
७. नगर ेऽलाई वातावरणमैऽी बनाउन आवँयक अ य कायर्ह  गन गराउने । 
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च) वातावरणमैऽी ःथानीय शासन गाउँ सम वय सिमित 

 

गठन 

गाउँ वकास सिमितका अ य  अ य  

खानेपानी उपभो ा सिमितका अ य ह  सदःय 

गाउँमा रहेका ःवाः य संःथाका ूमुख सदःय  

कृ ष तथा पश ुसेवास ब धी गाउँःतरीय सेवा के िका ूमुख सदःय 

स ब धत रे जपो  वा इलाका वन कायार्लयका ूमुख सदःय 

गा. व.स. मा रहेका व ालयका ूधाना यापकह  सदःय 

सामुदाियक वन उपभो ा समूहका अ य ह  सदःय 

आमा समूह, युवा लब, बाल– लब आ द सामा जक स घ/संःथाका अ य  सदःय 

गाउँमा वातावरण संर ण, फोहर यवःथापन, वप  यवःथापन स ब धी  
कायर्बम कायार् वयनमा संल न सरकारी, गैरसरकारी संघ/संःथाका ूितिनिध सदःय 

सहकारी संःथाको गाउँःतिरय सिमितको संयोजक सदःय 

गाउँ वकास सिमितका सिचव सदःय सिचव 

 
 

काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी 
 

यस सिमितको काम, कतर् य, अिधकार एवम ् ज मेवारी देहाय बमो जम हुनेछः 
१. गाउँ वकास ेऽमा स चालन हुने वातावरण, वप  भ–ूउपयोग वग करण र फोहरमैला यवःथापन 

स ब धी सबै कायर्बमह को सम वय, अनुगमन, मू या कन तथा समी ा गन, 

२. आ ना वडाह लाई वातावरणमैऽी बनाउन सहयोग, सम वय तथा सहजीकरणका साथै 
वातावरणमैऽी घोषणा गनर् सहमती ूदान गन, 

३. गाउँमा स चािलत एवम ् स चालन हुने वातावरण, वप  तथा फोहर यवःथापन स ब धी 
कायर्बमह लाई यस ूा पमा उ ले खत सूचक हािसल गन गरी आ ना बयाकलाप स चालन 
गनर्का लािग गाउँ पिरष  मा िसफािरस गन,  

४. गाउँभिरका वातावरणमैऽी घर–पिरवार, तथा वडाका स या चौमािसक पमा स ब धत ज ला 
वकास सिमितमा पठाउने, 

५. गाउँलाई वातावरणमैऽी बनाउन अ य आवँयक कायर्ह  गन गराउने । 
 

गाउँ, नगर तथा ज ला तहका वातावरणमैऽी सम वय सिमितह ले गरेको िनणर्य कायार् वयन गन 
ज मेवारी स ब धत ःथनीय िनकायको हुनेछ । 
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६.५ व ीय ॐोत यवःथापन 

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन स ब धत तहको 
वःतु ःथितमा आधािरत भई नितजा मापन गन 
ू बया भएको हुनाले यसमा लगानीलाई ठूलो 
मह व न दई उपल ध र ू बयाह को अनुगमन 
गिर छ । यस ूा प बमो जम के योजना 
गिरएको िथयो भ नुभ दा स ब धत तह÷ःतरमा 
के ूाि  भएको छ, यसलाईर् मह व दइ मापन 
गनुर्पन हु छ । 
 

यस ूा पमा ूःताव गिरएका सूचकह  हािसल 
गनर् मूलतः घर–पिरवारको योगदान मह वपूणर् 
हु छ । यस ूा प बमो जम घर–पिरवारदे ख 
ज लालाई वातावरणमैऽी बनाउन नेपाल 
सरकारका विभ न िनकाय, ःथानीय िनकाय, 

वकास साझेदार, रा य तथा अ तरार् य 
गैरसरकारी संःथा एवम ् िनजी ेऽ सबैको 
योगदान आवँयक पछर् ।  
 
 

६.६ जनश  

वातावरणमैऽी ःथानीय शासन कुनै नयॉ र थप 
कायर्बम÷पिरयोजना नभै ूचिलत ऐन, कानून, 
रणनीित, िनदिशकाह  वमो जम ःथानीय 
िनकायले आफै वा आ नो अगुवाई वा 
सम वयमा स चालन गनुर्पन कामह को 
मू या कन यो य सरल सूचक तयार गरी 
स नकटताको िस ा त वमो जम घर–पिरवार 
लगायत टोलबःती÷वडाःतरलाई यःता सूचक 
हािसल गनर् ूो सा हत गन अवधारणामा 
आधािरत भई तयार गिरएको हुनाले यसलाई कुनै 
नयाँ कायर्बमका पमा निलन र भइरहेको 
जनश लाई यःता सचूक हािसल गन गरी 
ज मेवारी ःप  गनर् तथा यसतफर्  उ ूेिरत गनर् 
आवँयक हु छ । आ–आ नो ेऽमा स चालन 
भइरहेका वातावरण संर ण, फोहर यवःथापन 
तथा वप  यवःथापन स ब धी कायर्बमह लाई 
यस ूा पमा ूःता वत सूचक हािसल गन गरी 
सम वय र िनदिशत गनुर्पदर्छ ।   

के िीय तहमा आवँयक सम वय र सहजीकरण  
स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास 
म ऽालयको स ब धत महाशाखा ूमुखको 
ू य  िनदशनमा रही वातावरण यवःथापन 
शाखाले गनछ ।  
 

ज लामा वातावरण, ऊजार् तथा जलवायु पिरवतर्न 
शाखाले ज ला सम वय सिमितको सिचवालयको 
पमा काम गनुर्का साथै कायार् वयनका लािग 
सहजीकरण गनछ । महानगर, उपमहानगर तथा 
नगरपािलकामा वातावरण हेन शाखाले 
सिचवालयको पमा काम गनछ । 
 

गाउँ वकास सिमितमा सामा जक पिरचालकलाई 
यस स ब धी थप ज मेवारी सु पइनेछ । 
सामा जक पिरचालक नभएको अवःथामा गाउँ 
सम वय सिमितले अ य उपयु  य लाई 
तो न स नेछ । 
 

कुनै टोलव ःत, नगर, गाउँ वा िन त भौगोिलक 
ेऽमा वशेष अिभयानको पमा िन त 

समयाविधिभऽ सबै सूचक हािसल गनगरी 
कायर्बम स चालन गनर्का लािग िनणर्य भएमा 
तो कएको अविधको लािग आवँयक जनश  
करारमा िलई वा अ य उपयु  ू बयाबाट थप 
जनश  िलई काममा लगाउन स कनेछ । 
 

 

६.७ सरोकारवाला िनकायह को 
भूिमका तथा ज मेवारी 
यस ूा पमा उ ले खत सूचकह म ये आ–आ नो 
कायर् ेऽस ब धी सूचकह  हािसल गनगरी नीित, 

रणनीित तथा कायर्नीित तयार गरी सो बमो जम 
आवँयक लगानी, सम वय तथा सहजीकरण गन 
ज मेवारी सबै वषयगत म ऽालय तथा 
सरोकारवाला िनकायह को  हुनेछ । ूमुख 
सरोकारवाला िनकायह को भूिमका तथा 
ज मेवारी देहाय बमो जम उ लेख गिरएको  
छ । 
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१.  रा य योजना आयोग 

क)  वातावरणमैऽी ःथानीय शासनका सूचकलाईर् 
के ि ब दमुा राखी वातावरणस ब धी नीित, 

रणनीित तथा कायर्नीित तजुर्मा गन, 

ख)  यस ूा पबमो जमका सूचकह  हािसल गनर् 
वषयगत म ऽालय÷िनकाय, वकास साझेदार, 
गैरसरकारी संःथा तथा िनजी ेऽका 
कायर्बमबीच आवँयक सम वय गन, 

ग)  वातावरणमैऽी ःथानीय शासनस ब धी 
दीघर्कालीन तथा आविधक योजना तजुर्मा 
गनर् सम वय तथा सहजीकरण गन, 

घ) आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

ङ)  यसस ब धी कायर्को समम अनुगमन तथा 
मू या कन गन÷गराउने । 

 
२.  अथर् म ऽालय 

क) वातावरणमैऽी ःथानीय शासनका सूचकह  
हािसल हुनेगरी नेपाल सरकार, वकास 
साझेदार, अ तरार् य गैरसरकारी ेऽ तथा 
िनजी ेऽको लगानी ूव र्न गन, 

ख) वातावरणमैऽी सूचक हािसल गन वषयलाई 
के िीय बजेट, नीित तथा कायर्बममा 
समावेश गनर् ूाथिमकता दने, 

ग) आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

घ) यसस ब धी कायर्को लगानीका हसाबले 
अनुगमन तथा मू या कन गन÷गराउने । 

 
 
 
 

३. स घीय मािमला तथा  
ःथानीय वकास म ऽालय 

क)  वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूा प 
कायार् वयनका लािग सम वय गनर्  
के िीय सिचवालयको पमा रही काम  
गन, 

ख)  सूचकह  हािसल गनर् ःथानीय िनकायको 
मता वकासका कायर्ह  स चालन  

गन, 

ग)  नीितगत पमा बहस पैरवी गन, 

घ)  सूचकह लाई ःथानीय िनकाय स ब  
कायर् विध एवम ् िनदिशकाह मा 
मूलूवाहीकरण गन, 

ङ)  वशेष वशेषतायु  सूचकह , जःतैः 
हिरतनगर, पयर्टक यनगर, धािमर्कनगर÷ 
गाउँ÷ ज ला वा कायार्लय, व ालय, होटल 
आ दका लािग थप सचूक तयार गरी 
स ब धत िनकायसँग समेत सुझाव िलई 
अ तम प दने, 

च)  वातावरणमैऽी ःथानीय िनकायह को लगत 
िनयिमत पमा तयार गरी चौमािसक पमा 
अ ाविधक गन, 

छ)  म ऽालयको अनुगमन संरचनामा यसका 
सूचकह लाई समावेश गन, 

ज)  सबै ज लामा वातावरण, ऊजार् तथा जलवायु 
पिरवतर्न शाखाको ःथापना गनर् यवःथा 
िमलाउने, तथा नगरपािलकाह मा समेत 
वातावरण शाखा ःथापना गनर् उ ूेिरत  
गन, 

झ) आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका  
सूचकह  ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

ञ)  आवँयक अ य कायर्ह  गन । 
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४.  व ान ू विध तथा वातावरण म ऽालय 

क)  वातावरणमैऽी ःथानीय वकासको लािग 
रा य एवम ्अ तरार् यःतरमा पैरवी गन, 

ख)  वातावरण, उजार् र जलवायु पिरवतर्न 

स ब धी नेपाल सरकारलाई ूा  हुने 
सहयोग यस ूा पमा रहेका सूचकह  
हािसल गनगरी लगानी गनर् आवँयक 
सम वय गन, 

ग)  सबै ज लामा वातावरण, ऊजार् तथा जलवायु 
पिरवतर्न शाखाको ःथापना र स चालन गनर्  
ज ला वकास सिमितह लाई सशतर् 
अनुदान उपल ध गराउन सहयोग गन, 

घ)  अ तरार् यःतरवाट वातावरण संर ण तथा 
जलवायु पिरवतर्न स ब धी कायर्बम 
स चालन गनर् नेपाललाई ूा  हुने सहयोग 
यस ूा पका सूचकह  हािसल हुनेगरी 
लगानी गनर् सम वय तथा सहजीकरण गन, 

ङ) आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

च) वातावरण संर ण िनयमावलीमा भएको 
यवःथाबमो जम ःथापना भएको कोषको 
पिरचालनबाट उ ले खत सूचकह  हािसल 
गनर् सहयोग पु¥याउने  । 

 

५.  सहरी वकास म ऽालय 

क)  वातावरणमैऽी घोषणाका लािग ूितव  
ःथानीय िनकायह लाई ूाथिमकता दइ 
खानेपानी तथा सरसफाइस ब धी सु वधा 
पु¥याउन सहयोग गन, 

ख)  वातावरण सरं ण, फोहोर यवःथापन र 
सहरी सौ दयर् ूव र्नस ब धी ेऽमा 
ूाथिमकताका साथ रकम विनयोजन गन, 

ग)  रा य भवन िनमार्ण सं हतालाईर् ूभावकारी 
कायार् वयन गनर् ूभावकारी भूिमका िनभाउने, 

घ)  आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

 
६.  वन तथा भसूरं ण म ऽालय 

क)  खाली जिमनमा वृ ारोपण गनर् ःथानीय 
िनकायसँगको साझेदारी र सम वयमा 
कायर्बमह  स चालन गन, 

ख)  वन तथा भ–ूसंर णसँग स ब धत सूचकह  
ूाि का लािग आवँयक सहयोग सम वय 
तथा सहजीकरण गन, 

ग) æ‘एक गाउँ एक नसर्रीÆलाई ूाथिमकता साथ 
अिघ बढाउने, 

घ) म ऽालयको वातावरण स ब ध बजेट तथा 
कायर्बमह  यस ूा प बमो जमका 
स ब धत सूचकह  हािसल गनगरी 
पिरचालन गनर् ूाथिमकता दने । 

ङ)  आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

 
७.  कृ ष वकास म ऽालय 

क)  वातावरणमैऽी तथा ूा गािरक कृ ष 
ूणालीलाई ूव र्न गन, 

ख)  वा षर्क बजेट तथा कायर्बममा यसका 
सूचकलाई हािसल गनगरी समावेश गन, 

ग)  एक गाउँ एक पोखरीलाई अिभयानको पमा 
स चालन गनर् सहयोग गन, 

घ) आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
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कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

ङ) ःथानीय िनकायह सँगको साझेदारी ूव र्न 
गन । 

 

८.  भमुीसधुार तथा यवःथा म ऽालय 

क)  रा य भु उपयोग नीितको कायार् वयन गनर् 
ःथानीय िनकायह लाई सहयोग गन, 

ख)  सावर्जिनक तथा पितर् ज गाको लगत 
उपल ध गराउने, 

ग) आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

घ) म ऽालयको वातावरण स ब ध बजेट तथा 
कायर्बमह  यस ूा प बमो जमका 
स ब धत सूचकह  हािसल गनगरी 
पिरचालन गन । 

 

९.  िश ा म ऽालय 

क)  व ालयह लाई वातारणमैऽी सुचकह  
हािसल गनर् सघाउ पुयार्उने खालका अितिर  
कृयाकलापह  स चालन गनर् ूो सा हत 
गन, 

ख)  देशभरका व ालयह लाई वातावरणमैऽी 
बनाउन िनदिशत गन,  

ग)  आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

घ) म ऽालयको वातावरण स ब ध बजेट तथा 
कायर्बमह  यस ूा प बमो जमका 
स ब धत सूचकह  हािसल गनगरी 
पिरचालन गन । 

 

१०.  ःवाः य तथा जनसं या म ऽालय 

क)  ःवाः यसंःथाज य फोहरमैला यवःथापन 
गनर् सहजीकरण गन,  

ख) देशभरका अःपतालह लाई वातावरणमैऽी 
बनाउन िनदिशत गन, 

ग)  आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

घ) म ऽालयको वातावरण स ब ध बजेट तथा 
कायर्बमह  यस ूा प बमो जमका 
स ब धत सूचकह  हािसल गन गरी 
पिरचालन गन । 

 

११. भौितक पूवार्धार तथा यातायात म ऽालय 

क) सबै सडकको दायां बायां हिरयाली पब र्न 
गन,  

ख) आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 
कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका 
सूचकह  ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी 
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 

ग) म ऽालयको वातावरण स ब ध बजेट 
तथा कायर्बमह  यस ूा प बमो जमका 
स ब धत सूचकह  हािसल गनगरी 
पिरचालन गन । 

 

१२. अ य वषयगत म ऽालयह   
क)  आ नो र मातहतका के िीय ःतरका 

कायार्लयको अनुसूची-१ बमो जमका सूचकह  
ूा ी स ब धमा अनुगमन गरी  
वातावरणमैऽी घोषणाका लागी के िीय 
कायार् वयन सम वय सिमित सम  
िसफािरस गन, 
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ख) म ऽालयको वातावरण स ब ध बजेट तथा 
कायर्बमह  यस ूा प बमो जमका 
स ब धत सूचकह  हािसल गनगरी 
पिरचालन गन । 

 

१३. वकास साझेदार 
क)  वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूव र्न गनर् 

नेपाल सरकारको ूाथिमकता अनुसार 
सहयोग गन,  

ख)  वातावरण संर ण, जलवायु पिरवतर्न, फोहर 
एवम ् वप  यवःथापनका ेऽमा सहयोग 
गदार्  यस ूा पबमो जमका सूचकह  
हािसल गनर् सुिन त गन, 

ग)  वातावरण संर ण, जलवायु पिरवतर्न, फोहोर 
एवम ् वप  यवःथापनलाई ेऽगत 
अवधारणा (SWAP) बमो जम स बोधन 
गनगरी सहयोग उपल ध गराउने, 

घ)  यस ूा प वमो जमका सूचकह  हािसल गनर् 
आवँयक मता वकासका कायर्बम, ूचार÷ 

ूसार र उ ूेरणास ब धी कायर्ह  स पादन 
गनर्  सहकायर् गन । 

 

१४. सबै ःथानीय िनकायह  

क) यस ूा पमा तो कए वमो जमका नतीजा 
हािसल गनर् साधन–ॐोतको पिरचालन गन, 

ख)  आ नो ेऽमा वातावरण संर णसग 
स ब धत कायर् गन सबै सरकारी 
िनकायह , वकास साझेदार, गैरसरकारी संघ/ 
संःथा तथा िनजी ेऽलाई यसै बमो जमका 
सूचकह  हािसल गनर् सम वय, सहजीकरण 
तथा सहकायर् गन, 

ग)  आ–आ नो ःथानीय िनकायलाई 
वातावरणमैऽी बनाउन ूय रत रहने । 

 

१५. गरैसरकारी सःंथाह  

यस ेऽमा कायर् गन ःथानीय रा य तथा 
अ तररा य गैरसरकारी संःथाह ले ूचिलत 
कानूनको अधीनमा रही देहाय बमो जमको  
भूिमका िनवार्ह गनछन ्।   

क)  आ–आ ना कायर्बमह  स ब धत ःथानीय 
िनकायको वा षर्क योजना तथा कायर्बममा 
समावेश गरी ःथानीय िनकायसँगको सम वय 
तथा सहकायर्मा यस ूा प बमो जमका 
सूचकह  हािसल गनगरी पिरचालन गन,  

ख)  ःथानीय तहका सामुदाियक एवम ्सामा जक 
संघसंःथाह लाई यस ूा प बमो जमका 
सूचकह  मापन गनर् आवँयक पन मता 
वकास स ब धी कायर्ह  स चालन गन ।  

घ)  यस अवधारणालाई घर–पिरवारस म पु¥याउन 
ःथानीय िनकायसँगको सम वयमा  सामा जक 
पिरचालनका कायर्ह  स चालन गन, 

ङ)  घर–पिरवार, टोलबःती एवम ् ःथानीय 
िनकायह बीच सकारा मक ूितःपधार्को 
वातावरण िनमार्ण गनर् उ ूेरकको काम  
गन, 

 
१६. सहकारी सघंसःंथा 
क)  सहकारी संःथाका सदःयह लाई यस 

ूा पका घर पिरवार तह र टोल तहका 
आधारभूत सूचकह  हािसल गनर् ूेिरत गन, 

ख) यस ूा पमा उ ले खत सूचकह  हािसल 
गनर् सहयोग पु ने गरी आ नो बयाकलाप 
स चालन गन, 

ग) सरकार तथा ःथानीय िनकायह संग यस 
ूा प बमो जमका सूचकह  ूा  हुनेगरी 
साझेदारी तथा सहकायर् गन । 

 
१७. िनजी ेऽ 
क)  यस ूा पमा उ ले खत सूचकह  हािसल 

गनर् सहयोग पु ने गरी आ नो उ ोग 
यवसाय स चालन गन, 

ख)  सामा जक संःथागत उ रदािय वको पमा 
यस ूा पको सूचक हािसल गनर् सहकायर् 
गन, 

ग) सरकार तथा ःथानीय िनकायह संग यस 
ूा प बमो जमका सूचकह  ूा  हुनेगरी 
साझेदारी तथा सहकायर् गन । 
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६.८ सूचकको प रमाजन तथा या या 
सूचकको या या तथा समयानुकूल सूचकमा 
सामा य सुधार तथा प रमाजन गन काय र 
सामा य बाधा फुकाउने काय स घीय मािमला 
तथा ःथानीय वकास म ऽालयले गनछ ।  
 
वातावरणमैऽी सावजिनक कायालयको सूचकह  
अनुसूची-१ बमो जम हुनेछ ।  आवँयकतानुसार  
स घीय मािमला तथा ःथानीय वकास  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

म ऽालयले अ य िनकायका लािग तथा 
ह रतनगर, धािमकनगर एवम ् पयटक य 
नगरजःता वशेष वशेषतायु  ःथानीय िनकाय 
(संयु  सिमित समेत), नमुना नगर आ दका  
लािग थप सचूकह  बनाई काया वयनको लािग 
के ि य काया वयन सम वय सिमितसम  पेस 
गनछ । यी सूचकह  के ि य काया वयन 
सम वय सिमितले ःवीकृत गरेपिछ लागू  
हुनेछन ्। 
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 अनुसचूी १ 

सावर्जिनक कायार्लयका वातावरणमऽैी सचूकह  

सूचक वःतािरत सचूक छ छैन या या 
१. सरसफाई  
 

१ लिगकमैऽी शौचालयको यवःथा भएको, 
२ शौचालयमा हातधुने साबुन र पानीको यवःथा 

भएको, 
३ शौचालय िभऽका सामानह  दु ःत रहेको र  

दैिनक पमा  सरसफाई हुने गरेको,  
४ कायार्लयका हरेक कोठा, बर डा र पिरसर 

दैिनक पमा सफाई हुने गरेको,  
५ कायार्लयको िभ ा, िसिलंग तथा पखार्लमा  

माकुराको जालो, धुलो, लेऊ, अनावँयक 
ब वा,  झारपात,  फोहोरको ध बा  
नरहेको, 

६ कायार्लय पिरसरमा खुला पमा थोऽा तथा 
अनावँयक सामानह  रा े नगिरएको, 

७ कायार्लयका भवन, िभ ा, पखार्लमा जथाभावी   
पोःटर, अनावँयक िभ े लेखन आ द  
नरहेको,  

   

२. कायार्लय भवनको 
ममर्त स भार  

१ वषर्को एकपटक आ नो कायार्लय भवन तथा 
पखार्लह को रंगरोगन गन गरेको, 

२ कायार्लयका िभ ाह मा सुितर्, पान थु ने 
नगरेको,  

३ कायार्लयले आ नो भवनको िनयिमत पमा  
ममर्त संभार गन गरेको,  

४ कायार्लयको भवनका िभ ा तथा पखार्लह  
नच कर् एको, 

   

३. कायार्लयको सौ दयर्  
तथा हिरयाली  

१ कायार्लय क पाउ ड िभऽ रहेको खाली ःथानमा 
फूल, ब वा, दबुो स हतको  सु दर बगचा 
रहेको, 

२ ह ाको क तमा एकपटक सो बगचाको हेरचाह 
र रेखदेख हुने गरेको,  

३ कायार्लयलका कमर्चारीह ले व  वातावरण 
दवसका दन कायार्लयको ःवािम व भएको 
ज गा वा सावर्जिनक ज गामा वृ ारोपण गन 
गरेको, 

४ कायार्लय पिरसरमा क तमा १० वटा बहुबष 
बोट ब वा हुकार्एको, 

५ बषपानी जिमनमा िरचाजर् गन गिरएको ।  
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सूचक वःतािरत सचूक छ छैन या या 
४. फोहरमलैा यवःथापन १ कायार्लयको फोहर स ने र नस ने गरी 

वभाजन गिरएको, 
२ स ने फोहरलाई कायार्लय पिरसरिभऽै मल 

बनाउने गरेको वा अ य तिरकाले यवःथापन 
गन गिरएको, 

३ नस ने फोहोरम ये प्ला कलाई छु टै   ज मा 
गरी बब  वा िनधार्िरत ःथलमा ज मा गन 
गिरएको, 

४ अ य फोहोर म ये हािनकारक फोहोर (जःतो 
याशी, िस.एफ्.एल.् िचम, फुटेका िससा÷बोतल, 

युबलाइट आ द) र अ य फोहोर छु याई 
छु टैछु टै ज मा गरी िनधार्िरत ःथलमा रा े 
गिरएको, 

५ कायार्लयसंग जो डएको सडक पे टलाई 
िनयिमत पमा सरसफाई गन  
गरेको 

६ कायार्लयले टुटेफुटेका सामान, थोऽा सोफा, 
फाटेको कापट, याितएको तथा मैलो पदार् 
कायार्लयमा ूयोगमा याउने नगरेको, 

७ कायार्लय पिरसरिभऽ र बा हर फोहोर, धुलो, 
कागजका टुबा तथा अ य फोहोरज य बःत ु
नरहेको, 

८ कायार्लयमा मापद ड बा हरका प्ला ःटकको 
झोला ूयोगमा याउन रोक लगाएको । 

   

५. उजार्को ूयोग १ कायार्लयमा ऊजार् खपत कम गन िचमको 
ूयोग (जःतै LED) भएको, 

२ कायार्लयमा व ुतको लािग डजेल, म टृतेल वा 
पेशोलबाट च ने उपकरणह  ूयोगमा 
न याइएको, 

३ ूयोगमा नआएको समयमा सबै ूकारका 
ब ुितय उपकरण ब द गन गरेको, 

   

६ सवारी साधनको 
ूयोग/ यवःथापन 

१. सवारी साधनको िनयिमत पमा ूदषुण 
िनय ऽण जांच गराई Green Sticker िलने 
गरेको, 

२. पुराना सवारी साधनको िनयिमत पमा 
िललाम बब  गन गरेको, 

   

७ सेवामाहीको लािग 
ूित ालयको 
यवःथा 

१. कायार्लयको अिमम भागमा सेवामाहीका लािग 
घामपानी बाट जोिगन ूित ालयको यवःथा 
रहेको, 

२. ूित ालयमा िनयिमत पमा सरसफाई हुने 
गरेको,  
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सूचक वःतािरत सचूक छ छैन या या 
८ सेवामाहीका लािग 

शौचालय 
१. कायार्लयमा Toilet र Urinate स हतको 

म हला तथा पु षकालािग सावर्जिनक शौचालय 
रहेको, 

२. शौचालयमा पानीको यवःथा रहेको, 
३. शौचालयको िनयिमत पमा सरसफाई हुने 

गरेको, 

   

९ कायार्लय भवनको 
सुर ा तथा भकू प 
ू विधको ूयोग  

१. कायार्लयले  आ ना सब ैभवनह को न सा 
स ब धत िनकायबाट पािरत गरेको  वा 
िनयिमत गरेको,   

२. कायार्लय िभऽ तथा बा हर जाँदा याऽुका झोला 
चेकजाँच गरेर माऽ िभऽ बा हर जान दने 
गिरएको, 

३. कायार्लयमा सुर ाको लािग क पाउ डवाल 
लगाईएको र कायार्लयका सबै भवनह मा 
Building Code ूयोगमा याईएको, 

४. कायार्लयका पुराना भवनमा Retrofitting 

ू विध ूयोग गिरएको, 

   

१०. चमेना गहृ यवःथा 
 

१. चमेनागहृ सफा सु घर रहेको, 
२. चमेनागहृले सामानह को मू य सचूी हरेक दन 

टाःने गरेको, 
३. चमेनागहृमा ःव छ पउनेपानीको यवःथा 

भएको,  
४. चमेनागहृ अगाडी व ःथत फूल  ब वा रेहेको,  
५. कायर्लयले खाजा खाने समय िन त गरेको  
६. कमर्चारीह  कायर्क मा बसेर खाजा खाने 

नगरेको, 

   

 
 

ज ला ःथत कायार्लयले मािथ उ ले खत 
सूचकह  पुरा गरे नगरेको स ब धमा 
वातावरणमैऽी ज ला सम वय सिमितले 
ूा बिधक उपसिमित गठन गिर मापन अनुगमन 
गराई सब ै सूचकह  पुरा गरेको पाईएमा 
वातावरणमैऽी घोषणा गरी स मान गन िनणर्य  
 
 
 
 
 
 

गनछ । म ऽालय, के िीय िनकायको हकमा 
स ब धत म ऽालय, के िीय िनकायले मापन 
अनुगमन गरी के िीय कायार् वयन सम वय 
सिमित सम  िसफािरस गनछ । सो 
िसफािरसको आधारमा के िीय कायार् वयन 
सम वय सिमितले स मान गन िनणर्य गनछ ।  
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