भभाग ३
ममौललिक हक र करर्त व्य
३६. खखाद्य सम्बन्धधी हक M (१) पपरत्ययेक नभागररकलभाई खभाद्य सम्बन्धधी हक हहनयेछ ।
-२) पपरत्ययेक नभागररकलभाई खभाद्यवस्तहकको अभभावमभा जधीवन जकोरखममभा पनर्ने अवस्थभाबभाट सहररक्षित हहनये हक हह नयेछ ।
-३) पपरत्ययेक नभागररकलभाई कभाननन बमकोरजम खभाद्य सम्पपरभहतभाकको हक हहनयेछ ।
४२. सखामखालजिक न्यखायकको हक M(१) सभामभारजक रूपलये पछभारडि परयेकभा मरहलभा दरलत, ===, लकसखान, शपररमक, ====लभाई समभावये शधी रसदभान्तकभा आधभारमभा
रभाज्यकको रनकभायमभा सहभभारगतभाकको हक हह नयेछ ।
-२) आरथर्थिक रूपलये रवपन्न तथभा लकोपकोन्महख समहदभायकभा नभागररककको ससंरक्षिण, उत्थभान, सशक्तधीकरण र रवकभासकभा लभारग ==..रकोजगभारधी, खभाद्यभान्न रवशयेष अवसर
तथभा लभाभ पभाउनये हक हह नयेछ ।
४) पपरत्ययेक रकसभानलभाई कभाननन बमकोरजम ककरष कभायर्थिकभा लभारग भनरममभा पहह हुँच , परम्परभागत रूपमभा पपरयकोग र अवलम्बन गररएकको स्थभानधीय बधीउ रबजन र ककरष
पपरजभारतकको छननौट र ससंरक्षिणकको हक हह नयेछ ।

भभाग ४
रखाज्यकखा लनरर्दे शक लसदखान्र, नधीलर रथखा रखालयत्व
५१. रखाज्यकखा नधीलरहर
ङ) ककलषि र भभलमससधखार सम्बन्धधी नधीलर
-१) भनरममभा रहयेकको दकोहकोरको स्वभारमत्व अन्त्य गदर्दै रकसभानकको रहतलभाई ध्यभानमभा रभाखधी ववैजभारनक भनरमसहधभार गनर्ने,
-२) अनहपरस्थत भन-स्वभारमत्वलभाई रनरुत्सभारहत गदर्दै जग्गभाकको j चक्लभाबन्दधी गरधी उत्पभादन र उत्पभादकत्व वकरद गनर्ने,
-३) रकसभानकको हक रहत ससंरक्षिण र ससंवधर्थिन गदर्दै ककरषकको उत्पभादन र उत्पभादकत्व बढभाउन भनउपयकोग नधीरतकको अवलम्बन
गरधी भनरमकको व्यवस्थभापन र ककरषकको व्यवसभायधीकरण, औद्यकोरगकधीकरण, रवरवधधीकरण र आधहरनकधीकरण गनर्ने,
-४) भनरमकको उत्पभादनशधीलतभा, पपरककरत तथभा वभातभावरणधीय सन्तहलन समयेतकभा आधभारमभा रनयमन र व्यवस्थभापन गदर्दै त्यसकको
समहरचत उपयकोग गनर्ने,
-५) ककषककभा लभारग ककरष सभामगपरधी, ककरष उपजकको उरचत मनल्य र बजभारमभा पहह हुँचकको व्यवस्थभा गनर्ने ।
-छ) पपरखाककलरक सखाधन सपरकोरकको ससंरक्षण, ससंवधर्त न र उपयकोग सम्बन्धधी नधीलर
-४) जलउत्पन्न पपरककोप रनयन्तपरण र नदधीकको व्यवस्थभापन गदर्दै रदगको र भरपदकोर्थि रससंचभाइकको रवकभास गनर्ने ,
-५) जनसभाधभारणमभा वभातभावरणधीय स्वच्छतभा सम्बन्धधी चयेतनभा बढभाई औद्यकोरगक एवसं भनौरतक रवकभासबभाट वभातभावरणमभा पनर्थि
सक्नये जकोरखमलभाई न्यननधीकरण गदर्दै वन, वन्यजन्तह, पक्षिधी, वनस्परत तथभा जवैरवक रवरवधतभाकको ससंरक्षिण, ससंवधर्थिन र
रदगको उपयकोग गनर्ने,

-जि) नखागलरककखा आधखारभभर आवश्यकरखा सम्बन्धधी नधीलर
-१२) ककरष क्षियेतरप मभा लगभानधी अरभवकरद गदर्दै खभाद्य सम्पपरभहतभाकको मभान्यतभा अनहरूप जलवभायह र मभाटको अनहकनलकको खभाद्यभान्न
उत्पभादनलभाई पपरकोत्सभाहन गरधी खभाद्यभान्नकको रदगको उत्पभादन, आपनरतर्थि, सञ्चय, सहरक्षिभा र सहलभ तथभा पपरभभावकभारधी रवतरणकको
व्यवस्थभा गनर्ने,
-ञ) सखामखालजिक न्यखाय र समखाववेशधीकरण सम्बन्धधी नधीलर
-६) महक्त कमवैयभा, कम्हलरधी, हरवभा, चरवभा, हरलयभा, भनरमहधीन,सहकहम्बभासधीहरूकको परहचभान गरधी बसकोबभासकभा लभारग घर
घडियेरधी तथभा जधीरवककोपभाजर्थिनकभा लभारग ककरषयकोग्य जमधीन वभा रकोजगभारधीकको व्यवस्थभा गदर्दै पहननःस्थभापनभा गनर्ने,
अनससभचधी ५
ससंघकको अलधकखारकको सभचधी
५. कयेन्दपरधीय यकोजनभा, ====== रवदयेशधी अनहदभान, सहयकोग र ऋण
११. जलसपरकोतकको ससंरक्षिण र बहसआयखालमक उपयकोग सम्बन्धधी नधीरत र मभापदण्डि

१३. कयेन्दपरधीय तथ्यभासंक (रभारषटपरय र अन्तरभार्थिरषटपरय मभानक र गहणस्तर)
१४. कयेन्दपरधीय स्तरकभा ठन लभा ===== रससंचभाइ र अन्य आयकोजनभा तथभा पररयकोजनभा
१८. अन्तरभार्थिरषटपरय व्यभापभार, ======., क्वभारयेन्टभाइन
२४. बनौरदक सम्परत्ति (पयेटयेन्ट, रडिजभाइन, टप रयेडिमभाकर्थि र पपररतरलरप अरधकभार समयेत)
२९. भनउपयकोग नधीरत, ............., वभातभावरण अनहकनलन
अनससभचधी ६
पपररवेशकको अलधकखारकको सभचधी
2. ........., कयेन्दपरकको सहमरतमभा ववैदयेरशक अनहदभान र सहयकोग
3. ..... ककरष आयमभा कर ..
6. पपरदयेश तथ्यभासंक
7. पपरदयेश स्तरकको ....., रसचभाइ .........
16. भनरम व्यवस्थभापन, जग्गभाकको अरभलयेख
19. पपरदयेशरभतपरकको रभारषटपरय वन, जल उपयकोग तथभा वभातभावरण व्यवस्थभापन
20. ककरष तथभा पशह रवकभास, ............

अनससभचधी ७
ससंघ र पपररवेशकको सखाझखा अलधकखारकको सभचधी

9. औषरध र रवषभारद
12. ........., पशह रचरकत्सभा, ... र अन्य पयेशभा
13. ........, वभातभावरण ससंरक्षिण, जवैरवक रवरवधतभा
23. अन्तरपपरभादयेरशक रूपमभा फवैरलएकको जसंगल, रहमभाल, वन ससंरक्षिण क्षियेतरप जल उपयकोग
24. भनरम नधीरत र सको सम्बन्धधी कभाननन
अनससभचधी ८
स्थखानधीय रहकको अलधकखारकको सभचधी
4. ......... भनरमकर (मभालपकोत), ........मभालपकोत ससंकलन
6. स्थभानधीय तथ्यभासंक र अरभलयेख ससंकलन
7. स्थभानधीय स्तरकभा रवकभास आयकोजनभा तथभा पररयकोजनभाहरू
10. स्थभानधीय बजभार व्यवस्थभापन, वभातभावरण ससंरक्षिण र जवैरवक रवरवधतभा
11. स्थभानधीय सडिक, गपरभामधीण सडिक, ककरष सडिक, रससंचभाइ
15. ककरष तथभा पशहपभालन, ककरष उत्पभादन व्यवस्थभापन, पशह स्वभास्थ्य, सहकभारधी
18. ककरष पपरसभारकको व्यवस्थभापन, ससंचभालन र रनयन्तपरण
अनससभचधी ९
ससंघ, पपररवेश र स्थखानधीय रहकको अलधकखारकको सखाझखा सभचधी
4. ककरष
5. ........, रससंचभाइ जस्तभा सयेवभाहरू
7. ........... जल उपयकोग, वभातभावरण, पयभार्थिवरण तथभा जवैरवक रवरवधतभा

