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सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको वातावरणमैत्री शािन सनरे्दशशका, २०७८ 

 

प्रस्तावना:  

नेपािको िंववधानिे स्वच्छ र स्वस्र् वातावरणमा बााँच्न पाउने प्रत्येक नागररकको असधकारिाई मौसिक हकका 
रूपमा व्यवस्र्ा गरेको छ। िंववधानिे राज्यको नीसतको रुपमा तत्कासिन स्रोत िाधनको िंरक्षण, िम्वद्धथन र 
वातावरण अनकुुि र्दीगो उपयोगका िारै् नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव सनमम थि वा न्यमन गनथ उपयकु्त उपाय 
अबिम्वन गने तर्ा जनिाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतािम्बन्धी चेतना बढाई औद्योसगक र भौसतक ववकािबाट 
वातावरणमा पनथिक्ने जोशिमिाई न्यमनीकरण गरै्द वन, पंक्षी, वनस्पती, जैववक ववववधताको िंरक्षण, िम्वद्धथन र 
दर्दगो उपयोग गने तर्ा पयाथवरणीय र्दीगो ववकािका सिद्धान्त अविम्वन गनुथका िारै् प्राकृसतक प्रकोपवाट हनुे 
जोशिम न्यमनीकरण िम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्र्ा गरेको छ। 

चाि ुआवसधक योजना, फोहोरमैिा व्यवस्र्ापन ऐन तर्ा सनयमाविी, राविय वातावरण नीसत, २०७६ तर्ा 
वातावरण िंरक्षण ऐन,२०७६, स्र्ानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४, राविय जिवाय ुपररवतथन नीसत, २०७६, 
ववपद् जोशिम न्यमनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन राविय नीसत, २०७४, ववपर्दजोशिम (न्यमसनकरण तर्ा व्यवस्र्ापन) 
राविय कायथयोजना, २०७४, र्दीर्थकािीन कृवि नीसत, राविय कृवि नीसत, स्र्ानीय पमवाथधार ववकाि नीसत, राविय 
ग्रामीण ऊजाथ नीसत, िरिफाई गरुूयोजना, तर्ा स्र्ानीय शािन िञ् चािनमा िहयोग प¥ुयाउन जारी भएका 
सनरे्दशशका एवम ्कायथववसधिे वातावरण िंरक्षण, जिवाय ुपररवतथन, फोहोरमैिा व्यवस्र्ापन, एवं ववपद् व्यवस्र्ापन 
िम्बन्धी आधारभमत कायथ नगरपासिका आफैँ िे वा उनीहरूको नेततृ्व र िमन्वयमा िम्पार्दन हनुे व्यवस्र्ा गरेको 
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छ।तिर्थ यि नगरपासिका माफथ त वातावरण िंरक्षणिाई प्रोत्िावहत गरै्द वातावरणमैत्री स्र्ानीय ववकािको 
अवधारणािाई िार्थक पानथ वाञ्छनीय भएकोिे सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको प्रशािकीय कायथववसध सनयसमत गने 
ऐन, २०७४ को र्दफा ४ र स्र्ानीय िरकार िंचािन ऐनको र्दफा १०२ िे दर्दएको असधकार प्रयोग गरी 
सिद्धार्थनगर नगर कायथपासिकािे यो सनरे्दशशका शस्वकृत गरी िाग ुगरेको छ । 

 

परिच्छेद – १ 

प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस क्षनर्दके्षिकाको नाम "नगरपासिकाको वातावरणमैत्री शािन सनरे्दशशका” २०७८ 

 

   रहकेो छ। 

  (२) यो क्षनर्दके्षिका नगर काययपाक्षिकावाट स्वीकृत  भइ स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएपक्षछ िागू हुनेछ  

२.  पररभाषा : क्षवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस क्षनर्दके्षिकामा,- 

(क) "ऐन" भन्नािे वाताबरण संरिण ऐन, २०७६ सम्झनुपछय। 

(ख) "कायायिय" भन्नािे क्षसद्धाथयनगर नगर काययपाक्षिका कायायिय सम्झनुपछय र सो िब्र्दिे नगर काययपाक्षिका 

कायायिय अन्तगयतका वडा कायायिय समेतिाई जनाउँछ । 

(ग) “काययपाक्षिका” भन्नािे क्षसद्धाथयनगर नगर काययपाक्षिका, रूपन्र्दहेी सम्झनु पछय | 

(घ) “नगरपाक्षिका” भन्नािे क्षसद्धाथयनगर नगरपाक्षिका, रूपन्र्दहेी सम्झनु पछय | 

(ङ)  "क्षनयमाविी" भन्नािे फोहोरमैिा ब्यबस्थापन क्षनयमाविी सम्झनुपछय । 

(च) "साबयजक्षनक कायायिय" भन्नािे नगरपाक्षिका िेत्रक्षभत्रका साबयजक्षनक कायायिय सम्झनुपछय । 

 

पररच्छेर्द – २ 

उद्धशे्य, प्रसतफि र कायथक्षते्र  

३  उद्देश्य: नगरपासिका क्षेत्रमा र्र-पररवाररे्दशि टोि, वडा तर्ा नगरमा वातावरणमैत्री शािनिाई स्र्ावपत 
गरी स्वच्छ िनु्र्दर र वातावरणमैत्री िमाजको िजृना गनथ िहयोग पयुाथउन ुयि सनरे्दशशकाको मखु्य उदे्धश्य रहेको 
छ। यिका अन्य उद्देश्यहरू रे्दहाय बमोशजम रहेका छन््ः- 

(क) नगरपासिकाको योजना प्रवियामा वातावरण, जिवाय ु पररवतथन, ववपद् जोशिम न्यमनीकरण तर्ा 
व्यवस्र्ापन िम्बन्धी ववियहरूिाई ममिप्रवाहीकरण गनथ िहयोग गनुथ। 
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(ि) नगरपासिकाको िेवा प्रबाह र सबकाि सनमाथण पद्धसतिाई वातावरणमैत्री बनाउन।ु 

(ग) वातावरणमैत्री दर्दगो ववकािका िासग िममर्दायको माध्ययमबाट र्रपररवार तहिाई शजम्मेवार बनाउन 
प्रोत्िावहत गनुथ। 

(र्) वातावरण िंरक्षण, आधारभमत स्वास््य तर्ा िरिफाई, फोहोरमैिा व्यवस्र्ापन, जैववक ववववधताको 
िंरक्षण, जिवायम पररवतथन अनकुम िन र ववपद् व्यवस्र्ापन िम्बन्धी ववियहिाई स्र्ानीयकरण गनुथ। 

(ङ) जिवाय ु अनकुम िन तर्ा न्यसुनकरण, ववपद् व्यवस्र्ापन, वातावरण िंरक्षण तर्ा फोहोर मैिा 
व्यवस्र्ापनका िन्र्दभथमा र्रपररवार तहिम्मको काम, कतथव्य, र शजम्मेवारी तर्ा हासिि गनुथपने 
नसतजाको िम्बन्धमा स्पष्ट पानुथ। 

(च) वातावरण िंरक्षण तर्ा दर्दगो ववकािका िासग िरोकारवािाहरुबीच आसर्थक एवं प्राववसधक िहयोग 
तर्ा िहकायथको वातावरण सिजथना गनुथ। 

 

४.  अपेशक्षत प्रसतफिहरू: सनरे्दशशका कायाथन्वयन माफथ त अपेक्षा गररएका प्रसतफिहरू रे्दहाय बमोशजम 
रहेका छन्ः- 

(क) नगरपासिकाको आवसधक एवम ्वाविथक योजना तर्ा कायथिममा वातावरणमैत्री वियाकिापहरुको 
मिुप्रवाहीकरण भएको हनुेछ।  

(ि) वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन पद्धसतको िंस्र्ागत ववकाि भएको हनुेछ। 

(ग) र्रपररवार तहिम्म वातावरणीय िचेतना असभवृवद्ध भएको हनुेछ।  

(र्) वातावरण व्यवस्र्ापन िम्बन्धी िमचकहरुको ववद्यमान अवस्र्ामा िधुार भई उत्र्ानशशि िमरु्दायको 
सनमाथण भएको हनुेछ। 

५ कायथक्षेत्र नगरपासिका क्षेत्रका र्र, टोि, वस्ती तर्ा वडा यि सनरे्दशशकाको कायथ क्षेत्रसभत्र पर्दथछन। 
 

पररच्छेर्द - ३ 

वाताबरणमैत्री स्र्ानीय शािन िमचकको वसगथकरण 
 

६.   वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनका िमचक: वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनका िमचक मानका रुपमा 
र्रपररवार, टोि, वस्ती, वडा तर्ा नगर तहका िासग रे्दहायका छुट्टाछुटै्ट िमचकहरूको व्यवस्र्ा गररएको छः- 

(क) आधारभमत िमचक्ः  
वातावरणमैत्री र्ोिणा हनुको िासग र्रपररवाररे्दशि नगरिम्म असनवायथ रूपमा परुा गनुथपने गरी 
अनिुमची-१ मा व्यवस्र्ा गररएका िमचकहरू आधारभमत िमचक हनु।्  

(ख) पररष्कृत िमचक्ः 
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आधारभमत तहभन्र्दा मासर्ल्िो स्तरको िमचकहरुिाई अनिुमची-२ बमोशजम पररष्कृत िमचकको रूपमा 
राशिएको छ। वातावरणमैत्री र्ोिणा हनुको िासग आधारभमत िमचकहरु परुा गरी पररष्कृत िमचकमा 
तोवकएको अङ्कभार प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ।  

(ग) ववशेि िमचक्ः नगरपासिका तर्ा नगरपासिका सभत्रको सनशित भौगोसिक के्षत्रमा ववशेि िोचका िार् 
कुनै िाि वातावरणीय ववशेितायकु्त नममना वस्ती र्ोिणा गने प्रयोजनका िासग िम्बशन्धत वडाको 
अनरुोधमा नगरपासिकािे ववशेि िमचक सनधाथरण गनथ िक्नेछ। 

  

 पररच्छेर्द – ४  

वाताबरणमैत्री िाबथजसनक कायाथिय 
 

७  वाताबरणमैत्री िाबथजसनक कायाथिय: (१) नगरपासिका क्षेत्रमा वातावरणमैत्री िावथजसनक कायाथिय भन्नािे 
वातावरणमैत्री िावथजसनक कायाथियको आधारभमत िमचकहरू पमरागरी नगरपासिकाबाट वातावरणमैत्री र्ोिणा 
भएको िावथजसनक कायाथियिाई जनाउर्दाँछ्ः 

 (२)  उपर्दफा (१) बमोशजम वाताबरणमैत्री िाबथजसनक कायाथिय र्ोिणा हनु अनिुमची-३ बमोशजमको 
आधारभमत िमचकिे अपेक्षा गरेका प्राबधान परुा गरेको हनु ुपर्दथछ ।  

८. वाताबरणमैत्री िम्मान पत्र तर्ा िोगो प्रर्दान: (१) सनरे्दशशकामा उशल्िशित िबै आधारभमत िउुचािारू पमरा 
नहुाँर्दािम्म वातावरणमैत्री कर्दर वा िम्मान प्रर्दान गररनछैेन । पररष्कृत िमचकका कम ि तारामध्ये आधाभन्र्दा बढी 
तारा पाएका अवस्र्ामा कर्दरपत्र िवहत वाताबरणमैत्री पवहचान हनुे िोगो प्रर्दान गररनछे ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम कर्दरपत्र प्रर्दान गर्दाथ पचहत्तर प्रसतशत तारा हासिि गरेमा र्दईुवटा 
तारा तर्ा िबै सबकसित िमचक परुा गनेिाई तीनवटा तारा िवहतको कर्दरपत्र तर्ा िोगोिवहत िम्मान 
गररनेछ |  

९. कर्दरपत्र तर्ा िोगो सनशष्िय गनथ िवकन:े एकपटक आधारभमत िउुचािारू हासिि गरर बातावरणमैत्री 
र्ोिणा भईिकेपछी कुन ैकारणबश उक्त िमचक उल्िङ्घन गरेको पाइएमा र्ोिणा वा िम्मान वा कर्दर नगरपासिकािे 
सनणथय गरी सनशष्िय गनथ िक्नेछ ।  

 

पररच्छेर्द – ५  

कायाथन्वयन तर्ा अनगुमन, ममल्याङ्कन िम्बशन्ध व्यवस्र्ा 
 

१०. कायाथन्वयन रणनीसत तर्ा चरण : (१) वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनको कायाथनन्वयनको िासग रे्दहाय 
बमोशजमका कायाथन्वयन रणनीसत तय गररएका छन:् 
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क नगरपासिकाको नेततृ्वमा वातावरण िंरक्षण िम्बन्धी कायथ िञ्चािन गनथ प्रोत्िावहत गने।  

ि. िकारात्मक प्रसतस्पधाथिाई प्रार्मीकतामा रााख्न।े 

ग. वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन प्रारुपका ववियहरुिाई स्र्ानीय योजना प्रवियामा ममिप्रवाहीकरण गने। 

र्. िंस्र्ागत िंरचना र क्षमता ववकािका वियाकिापहरु िंचािन गने। 

ङ. िमचना,शशक्षा र िञ्चारको माध्यमबाट िामाशजक व्यवहारमा पररवतथन गने। 

च. िहभासगता पद्धसतको मान्यताको आधारमा नगरपासिकािाई नेततृ्वर्दायी भमसमकामा स्र्ावपत गने। 

छ. अनगुमन, ममल्याङ्कन तर्ा पषृ्ठपोिणका आधारमा सनरन्तर िधुारमा जोड दर्दने। 

 

(२) वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनको कायाथनन्वयनको िासग रे्दहाय बमोशजमका कायाथन्वयन चरण तय 
गररएका छन:् 

 क. प्रचार–प्रिार: ववसभन्न िञ्चार माध्यम (श्रव्य-दृष्य, छापा, िामाशजक िञ्जाि एवम ् अन्य उपयकु्त 
माध्यम)बाट िन्रे्दशममिक प्रचार–प्रिार गरी र्र–पररवारिाई आफ्नो र्र, टोिबस्तीिाई आफ्नो टोि तर्ा नगर 
वातावरणमैत्री बनाउन प्ररेरत गनुथपनेछ। िरि भािामा िमचनाममिक िामग्री तयार गरी स्र्ानीय िमरु्दायिम्म 
पयुाथउनकुािारै् िम्बशन्धत िबै िरोकारवािाहरूिाई यि अवधारणाको बारेमा असभमिुीकरण गररनेछ। 

ि. आधार त्याङ्क िङ्किन, ववश्लिेण तर्ा अद्यावसधक: नगरपासिकािे यि सनरे्दशशका बमोशजमका 
िमचकहरुको अवस्र्ाको वववरण िङ्किन गनथआवश्यकताअनिुार छुट्टाछुटै्ट फारामहरूको ववकाि गनुथ पनेछ। िङ्किन 
भएका वववरणका आधारमा िमचकहरुको अवस्र्ा सनयसमत रुपमा अद्यावसधक गरी िो िम्बन्धी वाविथक उपिशधध 
प्रसतवरे्दन िमेत तयार गनुथ पनेछ। यिरी तयार भएको प्रसतवरे्दन िबैको जानकारीका िासग िावथजसनक गने व्यवस्र्ा 
समिाउन ुपनेछ। 

११.  अनगुमन तर्ा ममल्यांकन िम्बशन्ध व्यवस्र्ा : (१) नगरपासिकाका ववसभन्न तहमा गररने अनगुमन तर्ा 
मापन ववसध अनिुमची-४ मा उल्िेि गररएको मापन िंयन्त्र र ववसध बमोशजम हनुेछ | 

  (२) नगरपासिकाका िबै वडाहरू वातावरणमैत्री र्ोिणा भई यि सनरे्दशशकामा उल्िेशित िमचकहरू 
हासिि भएपसछ कायथपासिकाको सिफाररिमा नगर िभािे सनणथय गरी वातावरणमैत्री नगरपासिका र्ोिणा गनथ 
सिफाररि िार् िहमसतका िासग िङ्घीय मासमिा तर्ा िामान्य प्रशािन मन्त्राियमा िेशि पठाउन ुपनेछ र िोको 
जानकारी िशुम्बनी प्ररे्दश िरकारिाई दर्दन ुपनेछ।  

१२. ववशशष्ट÷ववशिे िमचक ममल्याड्ढन िंयन्त्र र ववसध: नगरपासिकामा यि सनरे्दशशकामा तोवकएको अिावा 
ववशशष्ट÷ववशिेिमचक िमेत र्प गररएको अवस्र्ामा त्यस्ता िमचकहरुको ममल्याङ्कन िंयन्त्र र ववसध वातावरणमैत्री 
स्र्ानीय शािन नगर िमन्वय िसमसतिे तोके बमोशजम हनुेछ।  

१३.   ममल्यांकन िवहत उत्प्ररेणा तररका: वाताबरणमैत्री स्र्ानीय शािनका िमचकहरुमा उत्कृस्ट नसतजा िवहत 
वाताबरणमैत्री स्र्ानीय शािन िंचािनमा योगर्दान पयुाथउनेिाई ममल्यांकनमाफथ त रे्दहाय बमोशजम उत्प्ररेरत गररनछे:  

(क) र्र–पररवारस्तर: 
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१) सनधाथररत िमचकहरू परुा गरेको र्र–पररवारिाई “वातावरणमैत्री र्र पररवार” को र्ोिणा गरी िम्मानीत 
गने। यस्तो िम्मान िोगो तर्ा कर्दरपत्रको रूपमा प्रर्दान गरी िडकबाटै रे्दशिने गरी िम्मान पाउन े
र्रपररवारको प्रवेश द्वारमा टााँस्ने व्यवस्र्ा गनुथ पनेछ।  

२) वातावरणमैत्री र्र–पररवारको िम्मान प्राप्त गनेिाई नगर िभािे सनणथय गरी नगरपासिकाको कानमन 
बमोशजम िगाउने िेवा शलु्क तर्ा र्दस्तरुमा आंशशक वा पमणथ छुटको व्यवस्र्ा गनथ िक्ने। 

(ि) टोि/िमरु्दायस्तर: 

१) कर्दर–पत्र प्रर्दान गने्ः टोि÷िमरु्दायिे सनधाथररत िमचकहरू पमरा गरी वातावरणमैत्री टोि र्ोिणा भएको 
अवस्र्ामा नगरपासिकािे त्यस्तो टोि÷िमरु्दायिाई वातावरणमैत्री िम्मान स्वरूप िोगो तर्ा कर्दरपत्र 
प्रर्दान गने र त्यस्तो िोगोिवहत कर्दरपत्र प्राप्त गने टोि िमरु्दायिाईथ त्यस्तो के्षत्रमा िो कर्दरपत्र तर्ा 
िोगो अनरुूपको होसडथङ्गबोडथ राख्न अनमुसत प्रर्दान गने। 

२) क्षमता ववकािमा अविर प्रर्दान गने्ः वातावरणमैत्री टोि÷िमरु्दाय र्ोवित भएका टोिबािी÷िमरु्दायको 
सिफाररिमा उक्त टोि िमरु्दायका िर्दस्यिाई नगरपासिकािे िञ्चािन गने क्षमता ववकािका 
वियाकिापहरूमा प्रार्समकताका िार् अविर प्रर्दान गने। िारै् यस्तो कायथमा वियाशीि टोििाईथ भौसतक 
िाधनहरू (फसनथचर, कम््यमटर आदर्द) बाट परुस्कृत गनथ िक्ने र यस्ता टोिका पर्दासधकारीिाई नगरकै 
अन्य टोिहरूमा स्रोत व्यशक्तका रूपमा उपयोग गने व्यवस्र्ा समिाउन।े 

(ग) वडा तह्ः 

१) कर्दरपत्र प्रर्दान गने्ः सनधाथररत िमचकहरू पमरा गरी वातावरणमैत्री र्ोिणा हनुे वडािाई वातावरणमैत्री 
स्र्ानीय शािन नगर िमन्वय िसमसतको सनणथय अनरुुप कर्दरपत्र तर्ा िोगो प्रर्दान गने। 

    २) परुस्कृत गनथ िक्न्ेः वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन वडा िमन्वय िसमसतिाई नगरपासिकाबाट 
प्रोत्िाहन परुस्कार प्रर्दान गनथ िवकने। यि कायथमा िकृयतािार् िहयोग गने व्यशक्त–ववशिेिाई नगर्द 
परुस्कारको पसन व्यवस्र्ा गनथ िवकने। 

३) अनरु्दान प्रर्दान गनथ िक्न्ेः वातावरणमैत्री र्ोिणा भएको वडािाई पररस्कृत िमचक हासिि गनथ 
नगरपासिकाबाट र्प अनरु्दान प्रर्दान गनथ िवकने। 

 

पररच्छेर्द – ५  

िंस्र्ागत िंरचना तर्ा क्षमता ववकाि िम्बशन्ध व्यवस्र्ा 

१४. नगर िमन्वय िसमसत: (१) नगरपासिकामा रे्दहाय बमोशजमको वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन नगर िमन्वय 
िसमसत रहनेछ |  

नगरप्रमिु         अध्यक्ष 

नगर उपप्रमिु         िर्दस्य  
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 प्रमिु प्रशािकीय असधकृत       िर्दस्य 

 शजल्िा प्रशािन कायाथियका असधकृत प्रसतसनसध     िर्दस्य 

 असधकृत प्रसतसनसध, शजल्िा िमन्वय िसमसत      िर्दस्य 

िानेपानी तर्ा िरिफाई शािाप्रमिु      िर्दस्य 

 स्वास््य शािा प्रमिु         िर्दस्य 

माध्यसमक िामरु्दावयक ववद्याियका प्रधानाध्यापक मध्येबाट एक जना  िर्दस्य 

 नगरपासिकास्तरीय उद्योग वाशणज्य िंर्का प्रमिु वा प्रसतसनधी र्दइु जना  िर्दस्य 

 गैरिरकारी िंस्र्ा स्र्ानीय िमन्वय िसमसतका प्रमिु    िर्दस्य 

 वातावरणतर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन हेने शािा प्रमिु    िर्दस्य िशचव 

 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको िसमसतको काम, कतथव्य, असधकार एवं शजम्मवेारी रे्दहाय बमोशजम 
हनुेछ्ः 

 (क) नगरपासिकामा िञ्चािन हनुे वातावरण, ववपद्, भम–उपयोग वसगथकरण र फोहोरमैिा व्यवस्र्ापनिम्बन्धी 
िबै कायथिमहरूको िमन्वय, अनगुमन, ममल्याङ्कन तर्ा िमीक्षा गने, 

(ि) वडाहरूिाई वातावरणमैत्री बनाउन िहयोग, िमन्वय तर्ा िहजीकरणका िारै् वातावरणमैत्री र्ोिणा 
गनथ िहमती प्रर्दान गने, 

   (ग) वातावरणमैत्री नगरपासिका र्ोिणा गनथ सिफाररि गने, 

(र्) नगरपासिकामा िञ्चासित एवं िञ्चािन हनुे वातावरण, ववपद् तर्ा फोहोर व्यवस्र्ापनिम्बन्धी     
कायथिमहरूिाई कम्तीमा यि सनरे्दशशकामा उशल्िशित िमचक हासिि गने गरी आफ्ना वियाकिाप िञ्चािन 
गनथका िासग स्वीकृसत दर्दन नगर कायथपासिकामा सिफाररि गने, 

 (ङ) वातावरणमैत्री र्र–पररवार, टोि तर्ा वडाका िंख्या चौमासिक रूपमा िम्बशन्धत शजल्िा िमन्वय   
िसमसत तर्ा िङ्घीय मासमिा तर्ा िामान्य प्रशािन मन्त्राियमा पठाउन,े 

       (च) शजल्िािाई वातावरणमैत्री बनाउन आवश्यक िहयोगीको भमसमका सनभाउन,े 

       (छ) नगरपासिकािाई पमणथरुपमा वातावरणमैत्री बनाउन अन्य आवश्यक कायथहरू गने गराउन े। 

(३) यि सनरे्दशशका कायाथन्वयनमा िमन्वय र िहशजकरण नगरपासिकामा रहेको वातावरण तर्ा 
ववपद् व्यवस्र्ापन हेने शािािे गनेछ। 
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१५.   वडा िमन्वय िसमसत : (१) वडास्तरमा रे्दहाय बमोशजमको वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन वडा िमन्वय 
िसमसत रहनेछ। 

वडा अधक्ष्य          अध्यक्ष 

वडा िर्दस्यहरु          िर्दस्य  

िामरु्दावयक ववद्याियका प्रधानाध्यापक मध्येबाट र्दईु जना    िर्दस्य 

 िामरु्दावयक िंस्र्ाका प्रमिु मध्येबाट एक जना     िर्दस्य 

 गैरिरकारी िंस्र्ा मध्ये वडािे तोकेको प्रसतसनधी       िर्दस्य 

 वडा िशचब          िर्दस्य िशचव 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको िसमसतको काम, कतथव्य, असधकार एवं शजम्मवेारी रे्दहाय बमोशजम 
हनुेछ्ः 

 (क) वडा तहमा िञ्चािन हनुे वातावरण, ववपद्, भम–उपयोग वसगथकरण र फोहोरमैिा व्यवस्र्ापनिम्बन्धी 
िबै कायथिमहरूको िमन्वय, अनगुमन, ममल्याङ्कन तर्ा िमीक्षा गने, 

(ि) आफ्ना वडा अन्तगथतका टोि एवम ् बस्तीिाई वातावरणमैत्री बनाउन िहयोग, िमन्वय तर्ा 
िहजीकरणका िारै् वातावरणमैत्री र्ोिणा गनथ िहमती प्रर्दान गने, 

   (ग) वातावरणमैत्री वडा र्ोिणा गनथ नगरपासिकामा सिफाररि गने, 

(र्) वडामा िञ्चासित एवं िञ्चािन हनु े वातावरण, ववपद् तर्ा फोहोर व्यवस्र्ापनिम्बन्धी     
कायथिमहरूिाई कम्तीमा यि सनरे्दशशकामा उशल्िशित िमचक हासिि गने गरी आफ्ना वियाकिाप िञ्चािन 
गनथका िासग स्वीकृसत दर्दन नगर कायथपासिकामा सिफाररि गने, 

 (ङ) वातावरणमैत्री र्र–पररवार, टोि तर्ा वस्तीको िंख्या चौमासिक रूपमा नगरपासिकामा पठाउन,े 

       (च) नगरपासिकािाई वातावरणमैत्री बनाउन आवश्यक िहयोगीको भमसमका सनभाउन,े 

       (छ) वडािाई पमणथरुपमा वातावरणमैत्री बनाउन अन्य आवश्यक कायथहरू गने गराउने । 

१६.  अन्य िंर्-िंस्र्ा पररचािन: ववसभन्न तहमा वियाशीि रहेका वातावरण िंरक्षण, फोहोरमैिा व्यवस्र्ापन, 

जिवाय ुपररवतथन अनकुम िन तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापनिाँग िम्बशन्धत के्षत्रमा काम गने िबै िंर्िंस्र्ािाई यि सनरे्दशशका  
बमोशजमका िमचकहरू प्राप्त गने गरी पररचािन र िमन्वय गने कायथ िम्बशन्धत वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन वडा 
तर्ा नगर िमन्वय िसमसतिे गनेछन।् 

१७. क्षमता ववकाि: (१) बाताबरणमैत्री शािन िंचािनको िासग टोि तर्ा िमरु्दाय स्तरमा रे्दहाय बमोशजमको 
क्षमता ववकाि कायथिम िंचािन गररनेछ : 
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क) नगरपासिका सभत्र कायथरत िामाशजक पररचािक, सबसभन्न िंर् िंस्र्ाका स्वयंिेवक हरुिाई आबश्यक 
िामाग्री िवहत वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनको िम्बन्धी ववियमा िमरु्दायको क्षमता असभववृद्धकािासग 
पररचािन गररनेछ। 

ि)  टोि ववकाि िंस्र्ा÷टोि िधुार िसमसतका िर्दस्यहरू, मवहिास्वास््य स्वयंिेववका, आमा िमहु, यवुा 
क्िब जस्ता िामरु्दावयक िंस्र्ाहरुिाई वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनिम्बन्धी असभमशुिकरण तर्ा क्षमता 
ववकािका िासग तासिमहरु िञ्चािन गररनेछ। 

ग)  िमरु्दाय÷टोि एवम ्वडाहरूमा वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनबारे प्रचार÷प्रिार र अन्य जनचेतनाका 
कायथिम िञ्चािन गररनेछ । 

र्) अगवुा कृिकहरूमाफथ त प्राङ्गाररक िेती,उन्नत िेती, िेतबारी िंरक्षण तर्ा रािायसनक वविार्दीको 
नकारात्मक अिर बारे कृिकहरुिाई प्रर्दशथनी÷चेतना जागरण र िीप प्रर्दान गने÷गराउने आदर्द वियाकिाप 
िञ्चािन गनुथ पनेछ। 

(२) बाताबरणमैत्री शािन िंचािनको िासग वडा स्तरमा वडा सभत्रका मवहिा स्वास््य स्वयंिेववका, 
आमा िममह, यवुा क्िब, ववद्याियका िम्बशन्धत वविय शशक्षक तर्ा िामाशजक पररचािकहरूिाईथ 
वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनको अवधारणा, र्र–पररवार तर्ा वडा तहका िमचकहरू, िमचक हासिि गने 
ववसध र प्रविया, मापन गने ववसध र प्रवियाबारे िम्बशन्धत वडा वा नगरपासिकािे आफै वा वडाको 
अगवुाइमा असभमिुीकरण गररनेछ। 

(३)  बाताबरणमैत्री शािन िंचािनको िासग नगरपासिका स्तरमा रे्दहाय बमोशजमको क्षमता 
ववकाि कायथिम िंचािन गररनेछ : 

(क) नगरपासिकामा रहेको वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन वविय हेने शािाको कायथ वववरण 
अद्यावसधक गराई वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनिम्बन्धी कायथहरूको शजम्मवेारी िमते र्प गररनेछ। 

ि) वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन क्षते्रमा काम गने कमथचारीहरूिाईथ वातावरण िंरक्षण, जिवाय ु
पररवतथन अनकुम िन, ववपद् व्यवस्र्ापन, वातावरणीय अध्ययन प्रसतवरे्दन तर्ा भवन सनमाथण िंवहता जस्ता 
ववियमा िमेत क्षमता ववकाि तासिम प्रर्दान गररनछे। 

ग)  वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन शािामाफथ त नगरपासिकाका वडा एव म ् टोिहरू, 
िामरु्दावयकिंस्र्ा तर्ा टोि ववकाि िंस्र्ाहरुको िासग क्षमता ववकािका कायथहरू िञ्चािन गनुथ पनेछ। 
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पररच्छेर्द – ६   

स्रोत तर्ा कायाथन्वयन धयबस्र्ापन र िरोकारवािाको भमसमका  

 

१८.  ववत्तीय स्रोत व्यवस्र्ापन: (१) यि सनरे्दशशकामा उल्िेि गररएका िमचकहरू तर्ा तोवकएका वियाकिापहरु 
नगरपसिकािे वाविथक बजेट तर्ा कायथिममा िमावेश गरी कायाथन्वयन गनुथ पनेछ।   

(२) ववकाि िाझेर्दार, नगरपासिकामा वियाशीि राविय तर्ा गैर िरकारी िंस्र्ा तर्ा नीशज के्षत्रिे िमते 
सनरे्दशशका कायाथन्वयनमा िहयोग गनुथ िक्नछेन।  

(३)नगरपासिकािे सबसभन्न के्षत्रिाँग िमन्वय र िहकायथ गनथ िक्नेछ भने बाताबरणमैत्री स्र्ानीय शािन  
कायाथन्वयनको िासग िंर्ीय िरकार र प्ररे्दश िरकारिे प्रोत्िाहन र र्प अनरु्दान उपिधध गराउन िक्नछेन।् 

१९ .  कायाथन्वयन व्यवस्र्ापन  :नगरपासिकामा वातावरण तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन हेने शािािे िशचवाियको 
रूपमा काम गनेछ। वडा र िमरु्दाय तहमा िञ्चािन हनु ेवियाकिापहरुको िमन्वय र िहशजकरणको व्यवस्र्ा 
वडा िसमसतको कायाथियिे समिाउन िक्नछे।  

२०. िरोकारवािा सनकायहरूको भमसमका: (१) यि सनरे्दशशकामा उशल्िशित िमचकहरूमध्ये आ–आफ्नो 
कायथके्षत्रिम्बन्धी िमचकहरू हासिि गनेगरी नीसत, रणनीसत तर्ा कायथनीसत तयार गरी िो बमोशजम आवश्यक 

िगानी, िमन्वय तर्ा िहजीकरण गने शजम्मेवारी िबै िरोकारवािा सनकायहरूको हनुेछ। प्रमिु 
िरोकारवािा सनकायहरूको भमसमका तर्ा शजम्मेवारी रे्दहाय बमोशजम उल्िेि गररएको छ्ः 

(२) नगरपासिकाको भमसमका रे्दहाय बमोशजम हनुछे: 

(क) यि सनरे्दशशकामा तोवकए वमोशजमका नसतजा हासिि गनथ िाधन–स्रोतको पररचािन गने, 

(ि) आफ्नो के्षत्रमा वातावरण िंरक्षणिाँग िम्बशन्धत कायथ गने िबै िरकारी सनकायहरू, ववकाि 
िाझेर्दार, गैरिरकारी िंर् िंस्र्ा तर्ा सनजी के्षत्रिाई यिैबमोशजमका िमचकहरू हासिि गनथ िमन्वय 
िहजीकरण तर्ा िहकायथ गने, 

(ग) आ–आफ्नो के्षत्रिाई वातावरणमैत्री बनाउन प्रयत्नरत रहन।े 

(३)  ववकाि िाझेर्दार िंर्/िंस्र्ा तर्ा सनकायको भमसमका रे्दहाय बमोशजम हनुेछ: 

(क) वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनको प्रारुप कायाथन्वयन गनथ नगरपासिकािाई िर्ाउन,े  

(ि) वातावरण िंरक्षण, जिवाय ु पररवतथन अनकुम िन, फोहोरमैिा एवम ् ववपद् व्यवस्र्ापनका 
क्षेत्रमा कायथ गर्दाथ यि सनरे्दशशकाबमोशजमका िमचकहरू हासिि गनथ िमन्वय र िहयोग गने, 

(ग) यि सनरे्दशशका वमोशजमका िमचकहरू हासिि गनथ आवश्यक क्षमता ववकािका कायथिम, 
प्रचार÷ प्रिार र उत्प्ररेणा िम्बन्धी कायथहरू िम्पार्दन गनथ िहकायथ गने । 

(4)  गैरिरकारी िंस्र्ाहरूको भमसमका रे्दहाय बमोशजम रहनेछ: 
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(क) नगरपासिकाको वाविथक योजना तर्ा कायथिममा िंस्र्ाका वियाकिापहरु िमावेश गरी 
नगरपासिकािाँगको िमन्वय तर्ा िहकायथमा यि सनरे्दशशका बमोशजमका िमचकहरू हासिि गनेगरी उपिधध 
स्रोतको पररचािन गने,  

(ि) स्र्ानीयस्तरका िामरु्दावयक एवम ्िामाशजक िंर्िंस्र्ाहरूिाई यि सनरे्दशशका  बमोशजमका 
िमचकहरू मापन गनथ आवश्यक पने क्षमता ववकाि िम्बन्धी कायथहरू िञ्चािन  गनथ िहयोग गने, 

(ग) यि अवधारणािाई र्र–पररवारिम्म परु् याउन नगरपासिकािाँगको िमन्वयमािामाशजक 
पररचािनका कायथहरू िञ्चािन गने, 

(र्) र्र–पररवार, टोिबस्ती एवम ्नगरपासिकाबीच िकारात्मक प्रसतस्पधाथको वातावरण सनमाथण 
गनथ उत्प्ररेकको काम गने। 

(5) िामरु्दावयक तर्ा िहकारी िंर्िंस्र्ाको भमसमका रे्दहाय बमोशजम रहनेछ: 

(क) िामरु्दावयक तर्ा िहकारी िंस्र्ाका िर्दस्यहरूिाई यि सनरे्दशशकाका र्रपररवार तह र 
टोि तहका आधारभमत िमचकहरू हासिि गनथ प्ररेरत गने, 

(ि) यि सनरे्दशशकामा उल्िेशित िमचकहरू हासिि गनथ िहयोग पगु्ने गरी आफ्नो वियाकिाप 
िञ्चािन गने, 

(ग) नगरपासिकािाँग यि सनरे्दशशका बमोशजमका िमचकहरू प्राप्त हनुेगरी िाझेर्दारी तर्ा िहकायथ 
गने । 

(6) सनजी क्षते्रको भमसमका रे्दहाय बमोशजम रहनछे: 

(क) उद्योग व्यविाय िञ्चािन गर्दाथ यि सनरे्दशशकामा उल्िेशित िमचकहरू हासिि गनथ िहयोग 
पगु्ने गरी गने, 

(ि) िामाशजक उत्तरर्दावयत्वको रूपमा गररने िगानीिाई यि सनरे्दशशकाको िमचक हासिि गनथ 
उपयोग गनथ प्रार्समकता दर्दन,े 

(ग) िंर्ीय िरकार तर्ा नगरपासिकािाँग यि सनरे्दशशका बमोशजमका िमचकहरू प्राप्त हनुगेरी 
िाझेर्दारी तर्ा िहकायथ गने । 

 

पररच्छेर्द – ७   

ववववध 

 

 

२१.  िंशोधन गने असधकार: यि सनरे्दशशकाको कायाथन्वयनको सििसििामा कुनै िंशोधन वा र्पर्ट गनुथ परेमा 
नगर कायथपासिकािे  गनथिक्नेछ । 

२२ . बाधा अड्काउ फुकाउने असधकार: यि सनरे्दशशका कायाथन्वयनको सििसििामा कुनै दद्वववधा उत्पन्न भएमा 
वा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा कायथपासिकािे  बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक सनणथय गनथ िक्नछे  
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२३.  अन्य व्यवस्र्ा: यि सनरे्दशशकािागम हनु ुभन्र्दा अशर् गरेका वातावरणमैत्री िम्बन्धी कायथहरू यिै सनरे्दशशका 
बमोशजम भए गरेको मासननछे। यि कायथववसधमा उल्िेि भएका कुराहरु यिै बमोशजम र अन्य कुराहरु 
प्रचसित कानमन बमोशजम हनुछे । यि कायथववसधमा उल्िेि भएका कुराहरु प्रचसित काननुिाँग बााँशझएमा 
बााँशझएको हर्दिम्म स्वत्ः अमान्य हनुछे । 
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अनमिमची- १ 

(र्दफा ६ को (क) िाँग िम्बशन्धत) 

  वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनका आधारभमत िमचकहरू 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकाका िासग वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनका आधारभमत िमचकहरु रे्दहाय बमोशजम उल्िेि 
गररएको छ:- 

(क) र्रपररवार तहका आधारभमत िमचकहरु: 

प्रमिु िमचक िमचकको ववस्तार छ छैन व्याख्या 

क) िरिफाई र स्वास््य 

१. आधारभतु 
िरिफाई तर्ा र्र 
सभत्रको फोहोरको 
उशचत व्यवस्र्ापन, 

१. शौचाियको व्यवस्र्ा, त्यिको उशचत प्रयोग भएको  

२. व्यशक्तगत िरिफाईमा ध्यान दर्दएको 

३. आफ्नो र्र सभत्रको फोहोर िड्ने र निड्नेवसगथकरण गरी िड्नेिाई 
आफैं  वा िममह बनाई मि बनाउने गरेको 

४. निड्ने फोहोरिाई नगरपासिकािे तोकेबमोशजम उशचत व्यवस्र्ापन 
गरेको 

५. र्र पािवुा जनावर, कुकुर आदर्दिाईथ र्र क्षेत्र बावहर ििुा रुपमा 
दर्दिा गराउने नगरेको र गराएमा आफैं िे उठाएर आफ्नो र्र 
पररिरमा िसग व्यवशस्र्त गने गरेको 

   

ि) स्वच्छ ऊजाथको प्रयोग 

१. उजाथको उपयोग 

 
 

१. र्रसभत्र उजाथ िपत कम गने शचमको प्रयोग भएको, 

२.स्वच्छ वैकशल्पक उजाथ जस्तै्ः बायोग्याि, िोिारको प्रयोग गररएको, 

३. िाना पकाउन र्दाउरा प्रयोग गरेको अवस्र्ामा धवुााँ रवहत 
िधुाररएको चलु्हो प्रयोग गरेको 

   

ग) हररयािी/िहरी िौन्र्दयथ 

१. हररयािी तर्ा 
िहरी िौन्र्दयथ 
प्रवद्र्धन 

 

१.र्र कम्पाउण्डमा फिफम ि तर्ा ववसभन्न प्रजातीको बोटसबरुवाहरु 
भएको, 

२.र्र कम्पाउण्डमा सबरुवा रो्ने ठाउाँ नभएको अवस्र्ामा छाना÷छतमा 
बोटववरुवा भएको वा कौशी िेती गरेको। 

   

र्) िानेपानी 
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प्रमिु िमचक िमचकको ववस्तार छ छैन व्याख्या 

१. विाथत्को पानीको 
िंकिन तर्ा 
भण्डारण 

  

१. विाथत्मा र्र–कम्पाउण्डसभत्र परेको पानी िंकिन÷भण्डारण (Rain 

Water Harvesting) गने व्यवस्र्ा समिाएको वा आफ्नै र्र–

कम्पाउण्डमा जसमनसभत्र जाने (Water Recharge)व्यवस्र्ा गररएको 

   

२. वपउने पानी  वपउने पानीका िासग शवुद्धकरणका उपायहरुको अविम्बन गररएको    

 

(ि) टोि तहका आधारभमत िमचकहरु: 

 (अ.) टोि ववकाि िंस्र्ा/टोि िधुार िसमसत 

प्रमिु िमचकहरु सबस्ताररत िमचकहरु छ छैन व्याख्या 

क) िंस्र्ागत व्यवस्र्ा, िरिफाई र िनु्र्दरता 

१. टोि िधुार÷ टोि 
ववकाि िसमसत  

१. स्र्ानीय टोि िमरु्दायमा त्यहााँका ८०% वा िोभन्र्दा 
बढी र्र–पररवार िंिग्न भएको टोि िधुार÷टोि ववकाि 
िसमसत गठन भएको 

  

टोि ववकाि  
िसमसत र्दताथ 
प्रमाणपत्र र 
िर्दस्यता रे्दशिने 
र्दस्तावेज । 

२. टोि िरिफाई 
असभयान  

  

१. कशम्तमा मवहनाको एक पटक सनयसमत रुपमा आफ्नो 
टोि िमरु्दायको क्षेत्रसभत्र िाममवहक रुपमा िरिफाई 
असभयान िञ्चािन गने गरेको 

२. र्रबाट बावहर सनष्काशन गररने फोहोर िडक, पेटी र 
िावथजसनक स्र्िमा जम्मा नगरी सिधै िंकिन गनथ 
आउने िवारी िाधनमा राख्न ेगरेको वा नगरपासिकािे 
तोके बमोशजम व्यवस्र्ापन गरेको 

 
 
 
  

टोि क्षेत्रमा 
िरिफाई (र्रेि ु
फोहोर, झारपात, 

्िावष्टकआदर्द तह 
िगाएको अवस्र्ा) 

३.टोि  िधुार÷टोि 
ववकाि िसमसतको 
वातावरणीय 
िशुािन 
प्रवद्धथनिम्बन्धी 
कायथहरु 

१. िंस्र्ाको मासिक बैठक र बाविथक िाधारण िभामा 
स्र्ानीय वातावरण िंरक्षण िम्बन्धी छिफि तर्ा  
सनणथय गनेगरेको 

२. ववसभन्नअविर पारी वातावरण िंरक्षणका ववववध 
कायथव्रmमहरुको आयोजना गने गरेको 

  
सनणथय पशुस्तका 
अध्ययन गने 
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(ग) वडा तह: नगरपासिकामा वडा तह वातावरणमैत्री हनुका िासग वडासभत्रका िबै टोि/बस्तीहरु 
वातावरणमैत्री भएको हनुपुनेछ ।नगरपासिकाका वडा तहका िासग रे्दहायका आधारभमत िमचकहरु तय 

गररएको छ्ः 

प्रमिु िमचकहरु सबस्ताररत आधारभमत िमचकहरु छ छैन स्पवष्टकरण 

क) िानेपानी तर्ा िरिफाई 

१. िानेपानीका महुान 
तर्ा स्रोतको 
िंरक्षण  

 

१. वडामा भएका िबै िानेपानीका श्रोतहरुको िगत रािी 
िंरक्षण गररएको र िबै पानीका श्रोतहरुको गणुस्तर परीक्षण 
गररएको 

२. पानी िरुक्षा िम्बन्धी तासिमहरु िंचािन गरेको र 
वडाबािीिाई भमसमगत जिस्रोतको पनुभथरण एवं 
बहयुपयोसगताको सनशम्त आकाशे पानी िंकिन र प्रयोगिाई 
प्रोत्िाहन गनथ नीसत तर्ा कायथिम तजुथमा गरी िाग ुगरेको 

   

२. फोहोरमैिा 
व्यवस्र्ापन 

 

१. र्र–र्र बाट िंकसित फोहर नगरपासिकाबाटतोवकएको 
स्र्ानमा वविजथन गने गररएको 

२. वडा पररिरमा ्िावष्टक झोिाको प्रयोगिाई कम गनथ 
बैकशल्पक उपायहरुको ववकाि र त्यिको प्रयोग गररएको 

   

३. ताि, पोिरी तर्ा 
सिमिार क्षेत्रको 
िंरक्षण र 
व्यवस्र्ापन  

टोि तर्ा वडासभत्रका िबै ताि, पोिरी तर्ा सिमिार क्षेत्रको  
िगत कायम गरी िबै ताि, पोिरी तर्ा सिमिार क्षेत्रको 
िंरक्षणका िासग िसमसत गठन गरी िंरक्षण कायथिम िञ्चािन 
गररएको 

   

ि) जिवाय ुपररवतथन तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन 

१. ववपद् व्यवस्र्ापन 
िम्बन्धी आधारभमत 
क्षमता, ववस्ततृ 
अध्ययन तर्ा 
आपतकािीन 
िरुशक्षत क्षेत्र 

१. जिवाय ुपररवतथन िम्बन्धी आधारभमत ज्ञान सिप तर्ा 
क्षमताको ववकािका िासग िमरु्दाय तहमा अनशुशक्षण 
कायथिम िञ्चािन भएको 

२. वडागत रुपमा ववपद्जोशिम िंकटािन्नता तर्ा क्षमता 
मलु्याङ्कन गरी  प्रसतवेर्दन तयार भएको 

३. ववपर्दको अवस्र्ामा तत्काि उद्धारका िासग िरुशक्षत स्र्ि 
(ििुा क्षेत्र) सनधाथरण गरी िोको िंकेत प्रयोग गररएको 

४. ववपद् जोशिम न्यमनीकरणको िासग वडास्तरीय स्वयं–

िेवकहरुको िममह बनाई पररचािन गरेकोाे 

   

ग) वन तर्ा भम–िंरक्षण 
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प्रमिु िमचकहरु सबस्ताररत आधारभमत िमचकहरु छ छैन स्पवष्टकरण 

१. वन िंरक्षण तर्ा 
दर्दगो व्यवस्र्ापन 

वडाको भमगोि सभत्र रहेको वनको ववस्ततृ िगत रािेको र वडा 
सभत्र वियाशीि वन उपभोक्ता िंस्र्ािाँग िहकायथ गरेको 

   

२. पती जसमनको 
व्यवस्र्ापन तर्ा 
हररयािी प्रवद्र्धन 

पती वा िरकारी वा िावथजसनक जग्गाको नक्िा÷वववरण िवहतको 
िगत राशिएको र त्यस्ता  जग्गामा वृक्षरोपणगरी िंरक्षण 
गरेको 

   

 

(र्) नगरपासिका तह: वातावरणमैत्री नगरपासिका हनुका िासग नगरपासिका सभत्रका िबै टोिरबस्ती तर्ा 
वडाहरु वातावरणभैत्री भएको हनुपुनेछ। यिका अिावा नगरपासिकाका िासग रे्दहायका आधारभमत िमचकहरु 

तय गररएको छ्ः 
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प्रमिु िमचकहरु सबस्ताररत आधारभमत िमचकहरु छ छैन व्याख्या 

क) िानेपानी,िरिफाई तर्ा फोहोर मैिा व्यवस्र्ापन 

१. िानेपानीको रणनीसतक 
योजना   (Strategic 
Plan) सनमाथण   

स्वच्छ  िानेपानी आवश्यकता पमरा गने गरी रणनीसतक 
कायथयोजना नगर िभाबाट स्वीकृत भएको 

  स्वीकृत रणनीसतक 
योजना र्दस्तावेज 

२. फोहोरमैिा केन् र्को 
स्र्ापना  

१. िड्ने र निड्ने फोहोरको वसगथकरण गने गरी 
फोहोरमैिा केन््को आवश्यक व्यवस्र्ा गरेको 

२. िड्ने फोहोर बाट प्रांगारीक मि बनाउन प्रोत्िाहन 
गनथको िासग कम्पोष्ट ववनको ववतरण भएको  

३. फोहोरमैिाको दर्दगो व्यवस्र्ापनको िासग व्यवशस्र्त 
ल्याण्डवफि िाइट वो एकीकृत फोहोरमैिा 
व्यवस्र्ापनको अभ्याि गरेको 

  फोहोरमैिा केन््को 
िासग छुट्याइएको 
जग्गाको िगत र 
क्षेत्रफि,   

िञ्चािन समसत तर्ा 
नगरपासिकाको सनणथय 
। 

३. िावथजसनक स्र्ानमा 
शौचाियको व्यवस्र्ा
  

१. बिपाकथ , पेट्रोिपम्प, पयथटकीय क्षेत्र तर्ा िााँस्कृसतक 
िम्पर्दा, पाकथ  तर्ा उद्यान र  मखु्य हाटबजारस्र्िमा 
बािबासिका, िैङ्गीक तर्ा अपाङ्गमैत्री िावथजसनक 
शौचाियहरूको व्यवस्र्ा भएको 

   

४. ्िावष्टक झोिा प्रयोगमा 
प्रसतबन्ध 

१. नेपाि िरकारबाट तोवकएको भन्र्दा कम गणुस्तरका 
्िावष्टक झोिा प्रयोगमा बन्रे्दज गररएको  

२. ्िावष्टकको झोिाको ववकल्पमा वातावरणमैत्री झोिा 
उत्पार्दन गनथ प्रोत्िावहत गररएको र उत्पादर्दत 
झोिाको बजारीकरण भएको 

   

ि) जिवाय ुपररवतथन अनकुुिन तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन 
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१. ववपद् व्यवस्र्ापन 
िसमसतको िवियता र 
कोि व्यवस्र्ापन
  

१. नगरस्तरमा स्र्ानीय ववपद् तर्ा जिवाय ुउत्र्ानशीि 
िसमसत गठनगररएको 

२। स्र्ानीय ववपद् जोशिम न्यमनीकरण तर्ा जिवाय ु
अनकुुिन िम्बन्धी कानमन पाररत गररएको  

३. स्र्ानीय ववपद् तर्ा जिवाय ु उत्र्ानशीि योजना 
तजुथमा भई नगर िभाबाट स्वीकृत गररएको 

४. योजना कायाथन्वयनको िासग नगरपासिकािे शजल्िा 
ववपद् व्यवस्र्ापन िसमसत, शजल्िा िमन्वय िसमसत, 

ववियगत कायाथिय, नेपाि रेडिि िोिाइटी, नीशज 
क्षेत्र, राविय तर्ा अन्तराथविय गैरिरकारी िंस्र्ा तर्ा 
र्दात ृसनकाय िमेतको िमन्वय र िहयोगमा बजेटको 
व्यवस्र्ा तर्ा पररचािन गरेको 

४. ववपद् जोशिम न्यमनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन र 
जिवाय ुपररवतथन अनकुुिनमा उशचत ज्ञान सिप र 
क्षमता िवहतको महाशािारशािारईकाइ तर्ा 
कमथचारीको व्यवस्र्ा भएको 

   

२. भवन िंवहताको पािना
  

१. नगरक्षेत्रमा भवन सनमाथण गर्दाथ राविय भवन िंवहता 
अनकुुि स्र्ानीय भवनिंवहता र मापर्दण्ड तयार 
भएको  

२. भवन सनमाथण गर्दाथ भवन सनमाथण िंवहता र मापर्दण्ड 
असनवायथ गने गररएको 

३. नक्िा पािको स्र्ानीय मापर्दण्डिाई भवन सनमाथण 
िंवहतािाँग आबद्ध गररएको 

   

ग) वन तर्ा भम–िंरक्षण, जैववक ववववधता र हररयािी 

१. हररयािी प्रबद्धथन तर्ा 
पाकथ को िञ्चािन
  

१. नगरको िडक क्षेत्र, िरकारी तर्ा िावथजसनक 
जग्गाको पवहचान गरर वृक्षरोपण गररएको  

२. नगरसभत्र भएका वनको क्षेत्रगत िगत रािी ववसभन्न 
िमरु्दाय स्तरीय वा नगर स्तरीय िसमसत माफथ त 
त्यिको उशचत िंरक्षण गरेको, र आवश्यकता अनिुार 
िम्बशन्धत वन कायाथियिाँग िमन्वय गरेको 

३. नगरबािीिाई  पायक पनेस्र्ानमा जेष्ठ नागररक 
ववश्रामस्र्ि, मनोरञ्जन पाकथ  वा उद्यान सनमाथण गरी 
िञ्चािनमा ल्याइएको 
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अनमिमची- २  

(र्दफा ६ को (ि) िाँग िम्बशन्धत) 

  वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनका पररष्कृत (सबकसित) िमचकहरू 

सिद्धार्थनगर नगरपासिकाका िासग वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािनका पररष्कृत (सबकसित) िमचकहरु रे्दहाय बमोशजम 
उल्िेि गररएको छ:- 

(क) र्रपररवार तहका पररष्कृत (सबकसित) िमचकहरु: 

नगरपासिकाका र्रपररवार तहका िासग पररस्कृत िमचकहरु रे्दहाय बमोशजम रहेका छन ्: 

िमचक िमचकको अवस्र्ा छ छैन व्याख्या 

क) िरिफाई र स्वास््य 

१. ढिको उशचत 
व्यवस्र्ापन 

र्रमा िेश्टक ट्याङ्कीको व्यवस्र्ा गरी िञ्चािनमा रहेको   

(ढिको प्रशोधन गरेर मात्र अशन्तम सनकाि गने गरेको) 
  * 

२.र्र–आाँगन बावहर िडकको 
िरिफाई शस्र्सत  

आफ्नो र्र–आाँगन बावहरको िडक वा बाटो िफा राख्न ेगरेको   * 

३. ्िावष्टक झोिाको 
सनयन्त्रण 

्िावष्टक झोिा प्रयोग नगरी त्यिको ववकल्पमा   जटु, कपडा वा 
कागजका झोिा प्रयोग गने गरेको 

  * 

ि) स्वच्छ ऊजाथको प्रयोग 

१. स्वच्छ ऊजाथको उपयोग, 

 

ववद्यतु िेवा पगेुका र्रमा िाना पकाउन ववद्यतुीय उजाथको प्रयोग 
गरेकोाे र ववद्यतु आपमसतथ नपगेुको र्र वा ववद्यतु आपसुतथ नहनुे 
िमयमा ववकल्पको रुपमा िौयथ ऊजाथ वा अन्य नववकरणीय 
उजाथ प्रयोग गने गरेको । 

  * 

ग) हररयािी तर्ा िहरी िौन्र्दयथ 

१. र्र–पररिरमा ििुा 
ठाउाँको व्यवस्र्ापन  

र्र बनाउाँर्दा नगरपासिकािे सनधाथरण गरे बमोशजमको जमीनको 
क्षेत्रफि िािी रािेको 

  * 

२. िहरी िौन्र्दयथ 
  

र्र अगासड ववसभन्न जातको पमmि रोपेको (र्र अगासड स्र्ान उपिधध 
नभएमा कौशी, बरण्डा वा उपयकु्त स्र्ानमा िरुशक्षत तररकािे 
गमिामा फम ि रो्न िवकने) 

  ** 

र्) भवन सनमाथण िंवहताको पािना 

१. िरुशक्षत भवन सनमाथण 

  

१. र्र सनमाथण गर्दाथ भवन सनमाथण िंवहताको पािना गरी भकुम्प 
प्रसतरोधी प्रववसध अविम्बन गरेको, 

  * 
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िमचक िमचकको अवस्र्ा छ छैन व्याख्या 

 २. भवन सनमाथण िंवहता पािना नगरी बनाएको र्रको प्रविीकरण  
गरेको 

 

 (ि)  टोि तहका पररष्कृत (सबकसित)िमचक रे्दहाय बमोशजम रहेका छना्ः 

िमचकहरु पररष्कृत िमचकहरु छ छैन स्पवष्टकरण 

१. िावथजसनक क्षेत्रको 
िरिफाई  

आफ्नो टोिसभत्रका िावथजसनक क्षेत्र (जस्तै–मठ(मशन्र्दर, गमु्बा, 
मशस्जर्द, चचथ, िडक, पाकथ , नािा, गल्िी, फुटपार्, िोिा, नर्दी, बगर, 
नहर, वन तर्ा चौर आदर्द) मा फोहोर फाल्न प्रसतबन्ध गरेको 

  

* सनणथय 
पशुस्तका तर्ा 
िमचना पाटी 

२. टोिमा हररायिी 
प्रवद्र्धन 

टोिका ववसभन्न स्र्ानमा नगरपासिकािे तोके बमोशजमका वा 
उपयमक्त प्रजासत र पररमाणका रुि ववरुवा िगाई हररयािी 
प्रवद्र्धन गरेको 

  ** 

३. ध्वसन प्रर्दिुण 
सनयन्त्रण 

टोि बािीको स्वास््यमा प्रसतकुि अिर गनथ िक्न े  वकसिमको 
ध्वसनको अिर न्यमनीकरणका उपाय अविम्बनगने व्यवस्र्ा 
गरेको 

  ** 

  

 (ग)  वडा तहको िासग पररष्कृत (सबकसित) िमचकहरु रे्दहाय बमोशजम रहेका छन्ः 

प्रमिु िमचकहरु पररष्कृत िमचकहरु छ छैन स्तरीकरण 

क) िडक नािा व्यवस्र्ापन 

१. िडक नािाको 
व्यवस्र्ापन 

 

१. वडाका िबै िडकहरुमा बिाथत्को पानी सनकाि 
हनुे कुिेिो वा नािी भएको 

२. िडकको र्दायााँ बायााँ रहेको नािी सनयसमत िफा 
गररएको 

३. िडक वकनारामारहेका ववजिुीको पोि तर्ा तार 
व्यवशस्र्त भएको 

  * 

ि) कृवि 

१. प्राङ्गाररक ववसधको 
कृवििाई प्रोत्िाहन 

 वडाका कृिकहरुिाई वािी ववववसधकरण, कृवि जैववक 
ववववधता िंरक्षण, एकीकृत शत्रजुीव व्यवस्र्ापन र 
प्राङ्गाररक ववसधमा आधाररत िेसत बारे तासिम प्रर्दान 
गरेको 

  
** 

वडासभत्र रहेका 
व्याविावयक कृिकको 
िगत। 
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प्रमिु िमचकहरु पररष्कृत िमचकहरु छ छैन स्तरीकरण 
कृिकहरुमध्ये उल्िेशित 
तासिम प्राप्त गने 
कृिकहरुको वववरण। 

२. प्राङ्गाररक िेती 
प्रणािीको 
अविम्वन 

१. वडाका तासिम प्राप्त व्याविावयक कृिकहरुिे 
जैववक, वनस्पसतजन्य वविार्दीको प्रयोग गरी 
िेतीपाती गरेको 

२. वडाका िबै कृिकहरुिे प्राङ्गाररक मिको प्रयोग 
गने गरेको 

  *** 

िहभासगतात्मक 
िेिाजोिा, िहकारी 
िंस्र्ाहरुमा रहेका 
वववरण, कृवि 
िेवाकेन््÷उपकेन््मा 
रहेको वववरण । 

ग) जिवाय ुपररवतथन तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन 

१. वडा ववपर्दतर्ा 
जिवाय ु
उत्र्ानशीि िसमसत 
गठनर क्षमता 
ववकाि 

 

 १. वडास्तरमा िामरु्दावयक ववपद् तर्ा जिवाय ु
उत्र्ानशीि िसमसत गठन भएकोाे 

२. वडामा ववपद् जोशिम न्यमनीकरण तर्ा व्यवस्र्ापन 
िम्बन्धमा स्र्ानीय यवुाक्िब, आमा िममह, वन 
उपभोक्ता िसमसत, टोि ववकाि÷टोि िधुार िंस्र्ा 
जस्ता िामाशजक िंर्िंस्र्ाका प्रसतसनसधहरुिाई 
िमेटी जिवाय ु पररवतथन र ववपद् जोशिम 
न्यमनीकरण ववियमा िचेतना कायथिम िंचािन 
गरेको र वडाका कम्तीमा १०% र्रपररवारका 
िर्दस्यहरुिाई जिवाय ु पररवतथन तर्ा ववपद् 
जोशिमबारे तासिम दर्दइएको 

३. ववपद् प्रसतकायथको िासग वडा स्तरीय स्वयं 
िेवकहरुको िममह वनाई तासिम दर्दइएको र 
आवश्यकता अनिुार पररचािन गरेको 

   

तासिम िम्बन्धी वडा 
कायाथियमा रहेको 
वववरण। 

र्) वन तर्ा भम–िंरक्षण 

१. वन िंरक्षण तर्ा 
व्यवस्र्ापन 

 १. वडाको भमगोि सभत्र रहेको वनको ववस्ततृ िगत 
रािेको र वडा सभत्र वियाशीि वन उपभोक्ता िंस्र्ा 
तर्ा  

िम्बन्धीत वनकायाथियको िहकायथमा दर्दगो वन 
व्यस्र्ापनको कायथिम िंचािन गरेको 

  ***** 

९वन नभएको वडामा यि 
िमचक िाग ुहनुे छैन० 
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प्रमिु िमचकहरु पररष्कृत िमचकहरु छ छैन स्तरीकरण 

२. पर्ती वा 
िावथजसनक वा 
िरकारी जग्गामा 
वृक्षारोपण तर्ा 
उद्यान व्यवस्र्ापन 

१. वडाक्षेत्रको हािको पर्ती वा िावथजसनक वा िरकारी 
जग्गामा बाविथक रुपमा रुि÷डािेर्ााँि÷ फिफम िका 
सबरुवा रोपी हकुाथएको 

२. वडासभत्रको िबै िरकारी तर्ा िावथजसनक जग्गाको 
नक्िा र िगत िवहतको वववरण राशिएको 

३.वडासभत्रका पती, ऐिानी र िावथजसनक जग्गामा बाि 
विडास्र्ि, उद्यान वा िेिकम र्द स्र्ान वा जेष्ठ 
नागररक ववश्रामस्र्िको व्यवस्र्ा गररएको 

  ***** 

ङ) प्रर्दमिण रोकर्ाम तर्ा सनयन्त्रण 

१.  प्रर्दमिण गनेिाई 
र्दण्डको व्यवस्र्ा
  

१. वडा सभत्रका र्र, उद्योग तर्ा अन्य व्यविायहरुबाट 
सनश्कािन हनुे अत्यासधक ध्वसन, धवुााँ, धमिो आदर्द 
व्यवशस्र्त गनथ टोि ववकाि िसमसतको सिफाररिको 
आधारमा नेपाि िरकारबाट तय गररएको सिमा 
उल्िंर्न गने व्यशक्त, उद्योग वा िाँस्र्ािाई 
कारवाहीको िासग नगरपासिका तर्ा शजल्िा 
प्रशािनिमक्ष सिफाररि िार् पठाइएको 

  * 

 (र्)  नगरपासिका तहको िासग पररष्कृत (सबकसित) िमचक रे्दहाय बमोशजम रहेका छन:् 
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िमचकहरु पररष्कृत िमचकहरु छ छैन व्याख्या 

क) फोहोरमैिा व्यवस्र्ापन तर्ा नगर िरिफाई 

१. फोहोरमैिा िंकिन 
तर्ा त्यिको उशचत 
व्यवस्र्ापन 

 

१.आफ्नै वा अन्य पासिकािाँगको िहकायथमा पनु्ः 
प्रयोग गनथ नसमल्ने फोहोरिाई आवश्यकता 
अनिुार फोहोर वविजथन क्षेत्रमा व्यस्र्ापन गने 
गररएको र स्वास्र् िाँस्र्ाबाट सनस्कािन हनु े
हासनकारक फोहरको व्यवस्र्ापन हासनकारक 
फोहोर वविजथन क्षेत्रमा व्यवस्र्ापन गने गरेको  

२.नगरक्षेत्र सभत्र फोहोरमैिा िङ्किन गने प्रणािीिाई 
प्रभावकारी बनाउाँरै्द सिमिार क्षेत्र, धासमथक स्र्ि, 

िडक तर्ा नदर्द वकनारामा फोहोर फाल्न र 
जिाउन प्रसतबन्ध िगाएको। 

  *** 
 

२. ढि प्रशोधन िम्बन्धी 
व्यवस्र्ा 

ढििाई जैववक वा इशन्जसनयररङ्ग प्रववसधबाट प्रशोधन 
गररएपसछ मात्र अशन्तम सनष्काशन गने 
गररएको,(िबै र्रहरूमा िे्टी ट्याङ्की असनवायथ 
गररएको अवस्र्ामा यो िमचक सनष्कृय हनुेछ) 

  * 

ि) कृवि 

१. वािी ववववसधकरण तर्ा 
जिवाय ु मैत्री एवककृत 
कृवि प्रणािीको ववकाि 
  

१. कृवि उत्पार्दन वृवद्धको िासग जिवाय ु मैत्री 
एवककृत कृवि प्रणािीको ववकाि गरै्द बािी 
पोिकतत्व र एवककृत कीट (शत्रजुीव) 
व्यवस्र्ापन कायथ भएको 

२. िखु्िा तर्ा बवढ पानी जम्ने क्षेत्रहरुको सनशम्त 
उपयकु्त हनुे बासिहरुको पवहचान तर्ा प्रबधथनको 
िासग िम्बशन्धत सनकायिाँग िहकायथ गने गरेको 

३. कृवि पेशािाई प्रोत्िाहन नगरक्षेत्र सभत्र ववसभन्न 
कायथव्रmमहरुको िंचािन गरेको 

  ** 

u_ नवीकरणीय ऊजाथ 
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१.  नवीकरणीय उजाथ 
उत्पार्दन, उपयोग 
तर्ाउजाथ वकफायती 
प्रववसधको ववकाि 

१. नगर सभत्र उत्िजीत फोहोरबाट बायोग्याि 
उत्पार्दन गनथ नगरपासिका आफैिे िरुु गरेको 
वा नगरपासिकाबाट आसर्थक तर्ा प्राववसधक 
िहयोग भएको 

२. नगर सभत्रका िबै ममि िडकहरू तर्ा अन्य 
िावथजसनक स्र्ानहरुमा िडक बत्तीको व्यवस्र्ा 
गरेको र िम्भव भए िम्म िोिार बत्तीको प्रयोग 
भएको 

  * 

२. वैकशल्पक उजाथको 
रुपमा िौयथ उजाथको 
प्रयोग 

नगरपासिका सभत्रका िम्पमणथ िावथजसनक िेवाका 
कायाथिय, ववद्यािय तर्ा िडक क्षेत्रमा वैकशल्पक 
उजाथको रुपमा िौयथ उजाथको प्रयोग भएको र 
नेपाि िरकारबाट िौयथ उजाथ प्रयोगको 
प्रोत्िाहनको िासग तोके बमोशजमको िहसुियत 
नगर िभाबाट पाररत भई कायाथन्वयनमा आएको 

  * 

र्) जिवाय ुपररवतथन तर्ा ववपद् व्यवस्र्ापन 

१. ववपद् जोशिम 
न्यमसनकरण तर्ा 
व्यवस्र्ापन 

१. जिवाय ुपररवतथन तर्ा ववपद् जोशिमका दृवष्टिे 
बढी िंवेर्दनशशि स्र्ानहरू र प्राकृसतक तर्ा 
िांस्कृसतक िम्पर्दाको पवहचान गरी वडागत 
नक्िाङ्कन गररएको 

२. जोशिम पवहचान गररएका ठाउाँहरुमापमवाथधार 
सनमाथणमा रोक िगायएको। 

३।वहकु्षेत्र जोशिमको पमवथतयारी गररएको । 

४. नगरको ववपद् तर्ा जिवाय ुउत्र्ानशीि योजना 
अनरुुप वाविथक कायथिम स्वीकृत गरी 
कायाथन्वयनमा ल्याएको 

  **** 

 

२. जिवाय ुपररवतथन, 

वातावरण तर्ा ववपद् 
व्यवस्र्ापन हेने िंस्र्ागत 
िंरचनाको व्यवस्र्ा 

   जिवाय ु पररवतथन, वातावरण तर्ा ववपर्द 
व्यवस्र्ापनका िासग नगरपासिकामा महाशािार 
शािा रइकाईकोस्र्ापना भई कायाथन्वयनमा 
आएको 

  ** 
 

३. िोज तर्ा अनिुन्धान
  

 

िंर्ीय िरकार, प्ररे्दश िरकार तर्ा िम्बशन्धत 
सनकायहरुको िहयोग तर्ा िहकायथमा जिवाय ु
पररवतथनको ववियगत क्षेत्रहरुमा आधारीत िोज 
अनिुन्धान तर्ा त्याङ्कको अद्यावसधक गरेको 

   

ङ) ्िावष्टक झोिा व्यवस्र्ापन 
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१. ्िावष्टक झोिा िंकिन 
तर्ा व्यवस्र्ापन 

१. ्िावष्टक झोिा िंकिन, पनु्ः प्रयोग तर्ा 
व्यवस्र्ापन गने कायथका िासग वडाका िवै 
टोिहरु िमेट्ने गरी तासिम दर्दइएको र िोवह 
अनिुार काम भएको 

२. िंर्ीय िरकारिे तोकेको मापर्दण्ड वाहेकका 
्िावष्टक झोिािाई नगर क्षेत्रसभत्र प्रयोगमा सनिेध 
गररएको र त्यिको ववकल्पमा कपडाको झोिाको 
प्रयोग भएको 

   

च) वातावरणीय शशक्षा 

१. िमरु्दाय तर्ा 
ववद्याियमा वातावरणीय 
शशक्षा  

१. ववद्याियको वाविथक कायथतासिकामा मवहनामा 
कम्तीमा १ पटक वातावरण िम्बन्धी असतररक्त 
वियाकिाप गने गरी व्यवस्र्ा भएको 

२. नगरपासिका आफैँ  वा िरोकारवािाहरुको 
िहकायथमा वातावरण िम्बन्धी जनचेतनामिुक 
कायथिमहरु गरेको 

  ** 

छ) वातावरण िंरक्षण भम–िंरक्षण, जैववक ववववधता र हररयािी 

१ वातावरण िंरक्षण तर्ा 
हररयािी प्रवथधन
  

१. नगर क्षेत्र सभत्र रहेको वनको उशचत िंरक्षण 
तर्ा त्यिको दर्दगो व्यवस्र्ापनको िासग 
आवश्यक नीसत सनमाथण भएको 

२. िडक वकनारा वा पैर्दिमागथमा टोि÷बस्तीिाई 
पररचािन गरी उपयकु्त प्रजासतका बोटसबरुवा 
तर्ा बहवुविथय फम िहरु िगाएको  

३. िावथजसनक, पती जग्गा, नर्दीनािा वकनाराहरू, 

िोिा उकािको क्षेत्रफिमध्ये वाविथक र्दश 
प्रसतशतका र्दरिे वृक्षारोपण गरी िंरक्षण 
गरेको।  

४. भम–क्षय, पवहरो तर्ा बाढीको जोशिमयकु्त 
स्र्ानहरूको पवहचानका आधारमा िंरक्षणका 
कायथिम तजुथमा गरी कायाथन्वयन गरेको। 

   

िम्बशन्धत 
कायथका िासग 
बजेट एवं 
कायथिम 
स्वीकृत गरेको, 
वृक्षारोपण 
गररएको क्षेत्रको 
अविोकन, 
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१. जैववक ववववधताको 
िंरक्षण 

१. िहरी वनिाई जैववक ववववधतामैत्री िंरक्षण र 
िंवद्धथनको िासग नीसत र कायथयोजना बनाई 
कायाथन्वयन गरेको।  

२. नगरक्षेत्रमा कशम्तमा एउटा जैववक ववववधतायकु्त 
पाकथ  िञ्चािनमा रहेको 

   

ज) भम–उपयोग तर्ा शहरी बिोबाि 

१. जोशिम िंवेर्दनशशि 
भमउपयोग योजना
  

१. िंर्ीय िरकारको नीसत अनरुुप नगरको जोशिम 
िंवेर्दनशशि भमउपयोग योजना तयार गररएको ।  

२. प्राकृसतक स्रोतको दर्दगो र एकीकृत 
व्यवस्र्ापनका िासग भौसतक पमवाथधारको सनमाथण 
गर्दाथ वातावरणमैत्री िंरचना सनमाणथिाई 
प्रार्समकता दर्दने गरेको। 

४. नगपासिकासभत्र िंचािन हनुे आयोजनाहरुको 
वातावरणीय अध्ययन गने गरेको। 

   

२. िडक मापर्दण्ड सनधाथरण 
र कायाथन्वयन  

१. नगरसभत्रका िबै िडकको मापर्दण्ड सनधाथरण 
गररएको 

२. िडक मापर्दण्ड ववपररत सनमाथण भएका िंरचना 
सनयसमत रूपमा भत्काउने गररएको 

३. नगरका मखु्य िडकहरुमा िाईकि  िेनको 
व्यवस्र्ा भएको 

   

#= शहरी बिोबाि  != शहरी योजना, बस्ती ववकाि र पमवाथधार सनमाथणका 
िासग आधारभमत मापर्दण्ड सनधाथरण गररएको।  

@= शहरी योजना, बस्ती ववकाि र पमवाथधार सनमाथणका 
िासग आधारभमत मापर्दण्ड कायाथन्वयन गरेको । 

   

झ) प्रर्दमिण रोकर्ाम, सनयन्त्रण र न्यमनीकरण 

१  प्रर्दमिणको सनयमन १. नगरपासिका क्षेत्रसभत्र िञ्चािनमा रहेको 
उद्योगहरूको िगत राशि ध्वसन, जि, वायम, 
प्रर्दिुणको स्तर मापन गरर असभिेि तयार भएको 

२. नगरपासिका क्षेत्रमा िञ्चािनमा रहेको 
उद्योगहरूबाट भएको प्रर्दमिणको गनुािोिम्बन्धी 
असभिेि तयार गरी गनुािो फर्छ्यौट गने गरेको 

  *** 

ञ) ध्वसन तर्ा वाय ुप्रर्दमिण सनयन्त्रण 
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१. ध्वनी प्रर्दमिण 
सनयन्त्रण  

१. ध्वनीको राविय मापर्दण्ड बमोशजम नगर 
क्षेत्रिाई औद्योसगक क्षेत्र, व्यापाररक क्षेत्र, 

आवासिय क्षेत्र तर्ा शान्त क्षेत्रको रूपमा 
ववभाजन गररएको 

२. िंर्ीय िरकारिे सनधाथरण गरेको मापर्दण्ड 
अनकुम ि ध्वसनको स्तर िम्बन्धमा बािीक 
रुपमा मापन गने गररएको र मापर्दण्डभन्र्दा 
बढी ध्वसन प्रर्दमिण गनेिाई र्दशण्डत गने 
व्यवस्र्ा गररएको 

   

२. वाय ुप्रर्दमिण 
न्यमनीकरण  

१. नगरक्षेत्रमा वाय ु प्रर्दिुण न्यमनीकरण तर्ा 
सनयन्त्रणको िासग उपायहरु अविम्बन 
गररएको 

२.नगरक्षेत्रमा िाना िावथजसनक िवारीिाधनको 
भन्र्दा ठम िा नगरबिहरु िंचािन भएको र 
सबजिुीबाट चल्ने िवारीिाधनिाई उच्च 
प्रार्समकता रािेको 

   

३. वातावरणजन्य 
क्षसतपमसतथ  

१. प्रर्दिुण गने पक्षिे क्षसतपमसतथ व्यहोने 
सिद्धान्तको आधारमा पीसडतिाई उपयकु्त 
क्षसतपमसतथ भराइदर्दने व्यवस्र्ा समिाएको 

२. िंशर्य वा प्ररे्दश िरकारिे जारी गरेको कानमन 
तर्ा मापर्दण्ड अनरुुप स्र्ानीय क्षेत्रासधकार 
सभत्र रहेका ढुङ्गा, सगवट्ट, बािवुा तर्ा माटोको 
उत्िनन, िंकिन, उपयोग, सबवि तर्ा 
ववतरण िम्बन्धी व्यवस्र्ा भएको 
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अनमिमची-३  
(र्दफा ७ को उपर्दफा (२) िाँग िम्बशन्धत) 

नगरपासिकमा वातावरणमैत्री िावथजसनक कायाथियको आधारभमत िमचकहरु 
 

िमचकहरु िमचकको ववस्तार छ छैन व्याख्या 

१. िरिफाई 
 

१. िैवङ्गकमैत्री शौचाियको व्यवस्र्ा भएको 
२. शौचाियमा हातधनुे िाबनु र पानीको व्यवस्र्ा भएको 
३. शौचाियसभत्रका िामानहरु र्दरुुस्त रहेको र रै्दसनक रुपमा िरिफाई 

हनुे गरेको 
४. कायाथियका हरेक कोठा, बरण्डा र पररिर रै्दसनक रुपमा िफाई हनुे 

गरेको 
५. कायाथियको सभत्ता, सिसिंग तर्ा पिाथिमा माकुराको जािो, धिुो, 

िेऊ, अनावश्यक सबरुवा, झारपात, फोहोरको धधबा नरहेको 
६. कायाथिय पररिरमा ििुा रुपमा र्ोत्रा तर्ा अनावश्यक िामानहरु 

राख्न ेनगरेको 
७. कायाथियका भवन, सभत्ता, पिाथिमा जर्ाभावी पोस्टर, अनावश्यक सभते्त 

िेिन आदर्द नरहेको। 

८. कायाथियका सभत्ताहरुमा ितुी, पान, गटु्िा र्कु्ने नगरेको 

   

२. कायाथिय 
भवनको ममथत 
िम्भार 

१. कायाथियभवनको सनयसमत रुपमा ममथत िम्भार गने गरेको  

२. कायाथिय भवन तर्ा पिाथिहरुको सनयसमत रङ्गरोगन गने गरेको 
   

३. कायाथियको 
िौन्र्दयथ तर्ा 
हररयािी 

१. कायाथिय कम्पाउण्डसभत्र रहेको िािी स्र्ानमा फम ि, फिफम िका 
सबरुवा, र्दबुो िवहतको िनु्र्दर बगैंचा रहेको 

२. बगैंचाको सनयसमत हेरचाह र रेिरे्दि हनुे गरेको 
३. कायाथियको स्वासमत्व भएको जग्गा वा िावथजसनक जग्गामा विथमा 

कशम्तमा एकपटक वृक्षरोपण गने गरेको 
४. कायाथिय पररिरमा कशम्तमा र्दशवटा बहबुिे बोटसबरुवा हकुाथएको 
५. बिेपानी जसमनमा ररचाजथ गने व्यवस्र्ा भएको । 

   

४. फोहरमैिा 
व्यवस्र्ापन 

१. कायाथियको फोहोर िड्ने र निड्ने गरी वसगथकरण गने गरेको 
२. िड्ने फोहोरिाई कायाथिय पररिरसभतै्र मि बनाउने गरेको वा अन्य 

तररकािे व्यवस्र्ापन गने गरेको 
३. ्िावष्टकजन्य फोहोरिाई छुटै्ट जम्मा गरी सबिी वा सनधाथररत स्र्िमा 

जम्मा गने गरेको 
४. धयाट्री, सि.एफ.एि.्शचम फुटेका सििा,बोति, ट्युबिाइट जस्ता 

हासनकारक फोहोरमैिा  छुट् याई सनधाथररत स्र्िमा जम्मा गने गरेको 
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िमचकहरु िमचकको ववस्तार छ छैन व्याख्या 
५. कायाथियिाँग जोसडएको िडकपेटी सनयसमत रुपमा िरिफाई गने 

गरेको 
६. कायाथियमा रहेका िोफा, कापेट, पर्दाथ जस्ता िामानहरु सनयसमत 

रुपमा िफा गने गरेको 
७. कायाथिय पररिरसभत्र र बावहर फोहोर, धिुो, कागजका टुिा तर्ा 

अन्य फोहोरजन्य वस्त ुनरहेको 
८. कायाथियमा चासिि माइिोन भन्र्दा कम गणुस्तरका ्िावष्टकको 

झोिा प्रयोगमा रोक िगाएको। 

५. उजाथको प्रयोग 
१. कायाथियमा ऊजाथ िपत कम गने शचमको प्रयोग भएको 
२. प्रयोग नभएको िमयमा िबै प्रकारका ववद्यतुीय उपकरण बन्र्द गने 

गरेको। 

   

६. िवारी िाधनको 
प्रयोग 

१. िवारी िाधनको सनयसमत रुपमा प्रर्दिुण सनयन्त्रण जााँच गराईGreen 

Stickerटााँस्न ेगरेको 
२. परुाना िवारी िाधनको सनयसमत रुपमा सििाम सबिी गने गरेको। 

   

७. िेवाग्रहीको 
िासग 
प्रसतक्षाियको 
व्यवस्र्ा 

१. कायाथिय पररिरमा िेवाग्राहीका िासग र्ामपानीबाट जोसगन 
प्रसतक्षाियको व्यवस्र्ा रहेको 

२. प्रसतक्षाियमा सनयसमत रुपमा िरिफाई हनुे गरेको। 

   

८. िेवाग्राहीका 
िासग शौचािय 

१. कायाथियमा Toilet र Urinalिवहतको मवहिा तर्ा परुुिका िासग 
िावथजसनक शौचािय रहेको 

२. शौचाियमा िावनु र पानीको व्यवस्र्ा रहेको 
३. शौचाियको सनयसमत रुपमा िरिफाई हनुे गरेको 

   

९. कायाथिय 
भवनको िरुक्षा 
तर्ा भमकम्प 
प्रववसधको प्रयोग 

१. कायाथियिे आफ्ना िबै भवनहरुको नक्िा िम्बशन्धत सनकायबाट 
पाररत गरेको  

२. कायाथियसभत्र तर्ा बावहर जााँर्दा यात्रकुा झोिा चेकजााँच गरेर मात्र 
सभत्रबावहर जान दर्दने गरेको 

३. कायाथियमा िरुक्षाको िासग कम्पाउण्डवाि िगाईएको 
४. कायाथियका िबै भवनहरुमा भवन िंवहताको पािना गररएको 
५. कायाथियका परुाना भवनहरुिाईआवश्यकता अनिुार प्रविीकरण 

गररएको 

   

१०. चमेनागहृको 
व्यवस्र्ा 

१. चमेनागहृ िफा िगु्र्र रहेको 
२. चमेनागहृिे िामानहरुको ममल्यिमची टााँस्न ेगरेको 
३. चमेनागहृमा स्वच्छ वपउने पानीको व्यवस्र्ा भएको 
४. चमेनागहृ अगासडफम िसबरुवा रहेको 
५. कायाथियिे िाजा िाने सनशित िमय सनधाथरण गरेको 
६. कमथचारीहरु कायथकक्षमा बिेर िाजा िाने नगरेको। 
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अनमिमची-४   
(र्दफा ११ को उपर्दफा (१) िाँग िम्बशन्धत) 

मापन िंयन्त्र र ववसध 

नगरपासिकाका ववसभन्न तहमा गररने अनगुमन तर्ा मापन ववसध रे्दहाय बमोशजम उल्िेि गररएको छ: 

तह÷स्तर मापन गने सनकाय÷िंयन्त्र अवसध ववसध 

र्र÷ 

पररवारस्तर 
टोि ववकाि िंस्र्ा विथमा र्दईु 

पटक 

अविोकन, प्रत्येक र्र पररवारको छुट्टाछुटै्ट 
मापन फाराम भरी वडा कायाथियमा पठाउने 

टोि/ 
िममर्दायस्तर 

वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन वडा िमन्वय 
िसमसतिे तोकेकोवडा िसमसतका 
िर्दस्यकोिंयोजकत्वमा वडा सभत्रका टोिमा पने 
ववद्याियको प्र.अ.,स्वास््य चौकी तर्ायवुा 
क्िव÷वातावरण िंरक्षण िम्बन्धी कायथ गने 
गै.ि.ि.÷िामरु्दावयक िंस्र्ा/ टोि ववकाि 
िंस्र्ा, वडा िसमसतको कायाथियमा कायथरत 
प्राववसधकर मवहिा स्वास््य स्वयंिेववका 
िमेतको प्रसतसनसधत्व रहेको टोिी, 

विथमा र्दईु 
पटक 

अविोकन, प्रत्येक टोिको छुट्टाछुटै्ट मापन 
फारम भरी वडा कायाथिय माफथ त 
नगरपासिकामा सिफाररश िार् पठाउने  

वडा तह नगरकायथपासिका िर्दस्यहरु मध्येबाट 
वातावरणमैत्री स्र्ानीय शािन नगर 
िमन्वयिसमसतिे तोकेको िर्दस्यको 
िंयोजकत्वमा  नगरपासिकाको प्राववसधक, 

िानेपानी कायाथिय प्रमिु, स्वास््य कायाथियका 
प्रमिु वा प्रसतसनसध, ववद्याियको प्रधानाध्यापक 
मध्येबाट एक जना र नगरस्तरमा वियाशीि 
गैर िरकारी िंस्र्ाका प्रसतसनसध िमेतको 
टोिीमाफथ त मापन गने, 

विथमा र्दईु 
पटक 

अविोकन,प्रत्येक वडाको छुट्टाछुटै्ट मापन 
फाराम भरी नगरपासिकामा सिफाररि िार् 
पठाउने 

नगरपासिका 
तह 

शजल्िा िमन्वय िसमसतको प्रमिुको 
िंयोजकत्वमा प्रमिु शजल्िा असधकारी वा 
सनजिे तोकेको प्रसतसनसध, शजल्िा िमन्वय 
असधकारी, शजल्िा शस्र्त िानेपानी, शशक्षा, 
स्वास््य, वनकायाथियको प्रमिु एवम ् शजल्िा 
सभत्र वियाशीि गैर िरकारी िंस्र्ाहरुको िमेत 
प्रसतसनसधत्व रहेको टोिी माफथ त मापन गने, 

वाविथक 
एक पटक 

अविोकन,  

भमउपयोग योजना, भवन िंवहता तर्ा स्र्ानीय  
योजना र्दस्तावेजहरूको कायाथन्वयन अवस्र्ाको 
अध्ययन, िमहु छिफि,सनजी क्षेत्रिाँग गररएका 
िम्बशन्धत करार÷ िम्झौता िमेतका आधारमा 
प्रत्येक नगरपासिकाको छुट्टाछुटै्ट मापन फाराम 
भरी शजल्िा िभामा सिफाररि िार् पठाउने  

        आज्ञािे 
तलु्िीराम मरासिनी  

प्रमिु प्रशािवकय असधकृत  


