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नदी तथा अन्य सार्वजननक के्षत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवनर्नध, 

२०७७ 

                                           प्रमाणीकरण नमनतिः२०७७॰०८॰०९ 

प्रस्तार्ना: 

बढ्दो सहरीकरण , अव्यवस्थथत बस्ती ववकास तथा साववजवनक थथलको 

अवतक्रमणबाट सडक , गल्ली तथा धावमवक , साांसृ्कवतक, प्राकृवतक एवां 

वातावरणीय सम्पदाको रुपमा रहेका साववजवनक थथलहरू जसै्त नदी , खोला, 

नाला, पोखरी, ताल तलैया , पाकव , उद्यान एवां धावमवक , साांसृ्कवतक तथा ऐवतहावसक 

धरोहर, खुला थथान तथा अन्य साववजवनक थथलको सरसफाई थप प्रभावकारी 

बनाई स्वच्छ , स्वथथ, सफा, सुन्दर, सभ्य र समृद्ध नगरको पवहचान कायम गनव 

थथानीय सरकार , वनजी तथा सहकारीके्षत्र , सामावजक अवभयन्ता , नागररक समाज 

तथा आम नागररकलाई सरसफाईको अवभयानमा स्वसू्फतव रुपमा पररचालन गरी 

सरसफाई कायवक्रमलाई थप प्रभावकारी , सांथथागत एवां दीगो बनाउन बान्छनीय 

भएकोले  

कल्याणपुर नगरपावलकाले थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को 

उपदफा ७ वा नगरपावलकाको ........ऐनको दफा.... बमोवजम नगर कायवपावलकाको 

वमवत..................... को बैठकबाट यस “नदी तथा अन्य सार्वजननक के्षत्रको 

सरसफाई सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७७” स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ॰ 

पररचे्छद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. संनक्षप्त नाम र प्रारम्भ : यस कायववववधको नाम “नदी तथा अन्य साववजवनक 

के्षत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायववववध ,२०७७” रहेको छ र यो कायववववध  नगर 

कायवपावलकाले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको वमवतदेस्ख लागू हुनेछ 

॰ 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायववववधमा, 

(क) “कने्टनर” भन्नाले फोहरमैला सांकलन गने प्रयोजनको लावग  वनवित 

थथानमा रास्खएको फोहरमैला थुपाने भााँडो वा वास्िन र यसै्त प्रकारको 

अन्य कुनै वसु्त सम्झनु पछव  ॰ 

(ख) नगरपावलका” भन्नाले कल्यणपुर नगरपावलका सम्झनु पछव  ॰ 

(ग) “वनष्कासन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन थथलबाट  नगरपावलकाले  

तोकेको थथानमा थुपाने वा वनकाल्ने कायव सम्झनु पछव  ॰ 

(घ) “ फोहरमैला” भन्नाले घरेलु फोहोरमैला , औद्योवगक फोहोरमैला , 

रसायवनक फोहोरमैला , स्वास्थ्य सांथथाबाट वनस्कने फोहरमैला वा 

हावनकारक फोहरमैला सम्झनु पदवछ र यस शब्दले प्रयोगमा नआउने तथा 
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फावलएका वसु्त, सडे गलेका वसु्त र वातावरणमा ह्रास आउने गरी वनष्कासन 

गररएका वसु्तहरु लगायत अनवधकृत साववजवनक थथलमा टााँवसएका पोष्टर , 

पम्पेट र ....... पावलकाले थथावनय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला 

भनी तोवकवदएको अन्य वसु्त समेतलाई जनाउाँछ ॰  

(ङ)  “फोहरमैला सांकलन ” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन थथलबाट उठाउने , 

घर घरबाट सांकलन गने , साववजवनक थथलमा रहेको फोहरमैला बढाने , 

थुपाने, झारपात उखेल्ने तथा अनवधकृत रुपमा साववजवनक थथलमा टााँवसएका 

पोष्टर, पम्पेट हटाई सांकलन गने कायवलाई सम्झनुपदवछ ॰  

(च) “सांकलन केन्द्र ” भन्नाले घर घरबाट वनस्कने फोहरमैला सांकलन गरी 

वनधावररत समयसम्म राख्न वा थुपानव नगर पावलकाले तोकेको थथान सम्झनु 

पछव  ॰ 

(छ)  “ सामावजक अवभयन्ता ” भन्नाले समाज र मुलुकको ववकास र 

समृ्वद्वघका लावग वनस्वाथव र कुनै लाभको आशा नगरर  स्वतसू्फतव रुपमा 

सहभागी हुने नागररकहरुको अनौपचाररक समूह सम्झनुपदवछ ॰  

(ज)  “सामुदावयक सांथथा ” भन्नाले नाफा आजवन नगने उदे्दश्यले समुदायको 

वहतको लावग प्रचवलत कानून बमोवजम थथावपत र सहभावगतामूलक 

टोलववकास सांथथा तथा उपभोक्ता समूह , सहकारी सांथथा वा गैरसरकारी 

सांथथा सम्झनुपदवछ ॰  

(झ)  “ववसवजन” भन्नाले फोहरमैलाको अस्न्तम वनष्कासन तथा व्यवथथापन 

कायव सम्झनुपदवछ ॰  

(य) सवमवत भन्नाले यस कायववववधको दफा ९ (२) र ९ (३) बमोवजमको सवमवत 

सम्झनु पछव  ॰ 

पररचे्छद-२ 

उदे्दश्य र संचालनको रणनीनत 

३. उदे्दश्य: यस कायववववधको उदे्दश्य आफ्नो नगर के्षत्र वभत्रका साववजवनक थथल 

तथा महत्वपूणव सम्पदा र खुला के्षत्रको सरसफाईलाई व्यवस्थथत बनाई  

स्वच्छ, सफा, स्वथथ, सुन्दर र सभ्य नगरको पवहचान कायम गनव सहयोग गनुव 

हो ॰ साथै अन्य उदे्दश्यहरु वनम्न ववषयमा सहयोग गनुव रहेको छः  

(क) नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैयालाई सफा राखे्न, 

(ख) सडक, चोक, पाकव , उद्यान, चउर, खुल्ला तथा साववजवनक 

के्षत्रको सरसफाईको उवचत प्रवन्ध गने, 

(ग) धावमवक, साांसृ्कवतक तथा ऐवतहावसक धरोहरलाई सफा र सुग्घर 

राखे्न, 

(घ) जैववक ववववधताको सांरक्षण र पयाववरणीय सनु्तलन कायम गने, 

(ङ) थथानीय पयवटन तथा पयाव -पयवटन अवभवृवद्द माफव त् थथानीय 

आवथवक ववकास गने, 

(च) सरसफाई अवभयानलाई आम नागररकको जीवनको अवभन्न 

अांगको रुपमा ववकास गदै यसमा नागररक सहभावगता अवभवृवद्द गने, 
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(छ) आफ्नो के्षत्रवभत्रको सरसफाईमा थथानीय सरकारको 

नेतृत्वदायी भूवमका थथावपत गदै यस अवभयानमा वनजी तथा 

सहकारीके्षत्र, नागररक समाज , सामावजक अवभयन्ता तथा आम 

नागररकलाई समेत पररचालन गने, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धमा ववगतका प्रयासहरुलाईसांथथागत गदै 

यसलाई थप प्रभावकारी र दीगो बनाउने॰ 

 

४. सरसफाई सञ्चालनको रणनीनत : (१) आफ्नो नगरके्षत्रवभत्रका नदी , खोला, 

नाला, पोखरी, ताल तलैया , धावमवक-साांसृ्कवतक सम्पदा तथा साववजवनक 

थथलको सांरक्षण तथा सम्बद्दवन थथानीय तहको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव 

नहुने भएकोले यसमा साववजवनक -वनजी-सहकारी-समुदायको साझेदारी 

कायम गने ॰ 

(२)  सरसफाई सम्बन्धमा आम सञ्चारका माध्यम एवां अन्य 

वववधद्वारा जनतामा सचेतना अवभवृवद्द गने ॰ 

(३) वनजी के्षत्रको सांथथागत सामावजक उत्तरदावयत्व (CSR) अवभबृवद्द 

गरी सरसफाई के्षत्रमा वनजी के्षत्रको लगानी वबस्तार गने ॰ 

(४) सरसफाईको के्षत्रमा नागररक समाज , सामावजक सांथथा र 

सामुदावयक सांथथाहरुसाँग प्रभावकारी समन्वय र सहकायवको 

ववकास गने ॰ 

(५) सामावजक अवभयन्ताहरुको ववकास र पररचालन गने आवद ॰ 

पररचे्छद-३ 

सरसफाई गररने के्षत्र तथा सञ्चालन नर्नध 

५. सरसफाई गररने के्षत्रहरु : यस सरसफाई अवभयान अन्तगवत नगरके्षत्रवभत्र 

रहेका देहायका साववजवनक थथल तथा सम्पदाहरुको सरसफाई तथा 

सांरक्षणका कायवहरु गररनेछ ॰ 

(क) नदी, खोला, नाला, ताल-तलैया, साववजवनक पोखरी , साववजवनक 

धारा - पाँधेरा, इनार र पानीका स्रोत; 

(ख) मठ, मस्न्दर, चैत्य, गुम्बा, मस्िद, चचव लगायतका धावमवक 

सम्पदा; 

(ग) साांसृ्कवतक केन्द्र , नाट्यशाला, वलपी तथा सांग्राहलय जस्ता 

साांसृ्कवतक सम्पदा; 

(घ) पुरातास्त्वक महत्वका धरोहर तथा केन्द्र; 

(ङ) ऐवतहावसक थथल; 

(च) रावष्टि य वनकुञ्ज , वन्यजनु्त आरक्षण , सांरवक्षत के्षत्र तथा अन्य 

प्राकृवतक सम्पदा वररपररको के्षत्र; 

(छ) ववश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धावमवक , साांसृ्कवतक, पुरातास्त्वक, 

ऐवतहावसक एवां अन्य धरोहर; 

(ज)  सडक, चोक, पाकव , उद्यान, चउर, साववजवनक शौचालय र 

खुल्ला के्षत्र तथा अन्य साववजवनक के्षत्र आवद ॰ 



5 
 

६. नगरपावलकाले आफ्नो के्षत्र वभत्र देहाय बमोवजमका अवभयानहरू सञ्चालन 

गने वनणवय गनव सके्नछ : 

 खुलावदसामुक्त के्षत्र,  

 पूणव सरसफाई नगर 

 वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा, नगर  

 प्लास्िक मुक्त के्षत्र, 

 साववजवनकथथलमा मद्यपान , धुम्रपान, गुठ्खा, सुपारी लगायत 

वववभन्न नशाजन्य पदाथवको सेवन वनषेध गने अवभयान, 

 फोहोर गनेलेनै सो को सफाई गने (Polluters to Pay) 

 वववभन्न उपभोग्य बसु्तहरुको उपभोग गरी ववशजवन गररने 

प्याकेवजङजन्य फोहोरहरु जथाभावी फाल्नमा रोक लगाउने  

 स्रोतमै फोहोरको बगीकरण गरी कुवहने र नकुवहने फोहोरहरु 

छुट्टाछुटै्ट कने्टनरमा राखी वबशजवन गनव अवनवायव गने, 

 साववजवनक सडको सडक तथा पेटीमा वनमावण सामाग्री थुपाने , 

सवारी साधन तथा मेवशनरी औजार ममवत सांभार गने कायव पूणवत : 

वनषेध गने, 

 होवडवङ बोडव , ग्लोईङ बोडव लगायतका ववज्ञापन सामाग्रीहरु 

वनधावररत के्षत्रमा सीवमत गने, 

 वनवित तोवकएको के्षत्रमा बाहेक अन्य के्षत्रम अस्पतालजन्य 

फोहोर ववशजवन गनव वनषेध गने, 

 ववषालु, सांक्रामक, प्रज्वलनशील एवां स्वास्थ्य सांथथा उद्योग तथा  

कलकारखानाबाट वनश्कासन हुने फोहोर, वकटनाशक औषधी, 

समय नावघसकेको खाद्य पदाथव लगायतका ववशेष र  

जोस्खमयुक्त फोहोरहरुलाई साधारण फोहोरमैलासाँग वमसाई 

वनश्कासन गनव गराउन नपाइने, 

 जोस्खमयुक्त फोहोरको वनश्कासन , सांकलन, भण्डारण, प्रशोधन, 

वबक्रीववतरण, वबसजवन र ओसारपसार गने व्यस्क्त , वनकाय र 

वनकासीकतावले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रवतकूल असर 

नपने गरी आफ्नै खचवमा वातावरणमैत्री तररकाले जोस्खमयुक्त 

फोहोरमैलाको उवचत व्यवथथापन गनुवपने, 

सरसफाईसञ्चालनकानर्नधिः(१) नगर के्षत्र वभत्रका सरकारी ,गैर सरकारी वनज के्षत्रका 

कायावलय,स+घ- स+घ र वनकायले प्रत्यक मवहना sf] एक वदन जसै्त पवहल f]  

शुक्रबार वदउस f] २ ·००-०३.०० ah] सम्म अ f–अfफ्नf]  कम्पाउण्ड परर सरसफाइव 

गरी सरसफाइव अवभयानलाइव व्यापक बनाउने ॰ 

 

 (३) नगर के्षत्र वभत्रका सबै शैवक्षक सांथथाहरुमा प्रते्यक मवहनाको दोस्रो र चौथो 

शुक्रबार २ .००-३.०० बजे वा शैवक्षक सांथथा  बन्द हुनुभन्दा १ घण्टा अगावडको 

समयदेस्ख वा अन्य उपयुक्त समयमा शैवक्षक सांथथा वारपरका आफ्नो पायक पने 

नदी, खोला, उद्यान, पोखरी , पाकव , ताल-तलैया, खानेपानीको मुहान , धावमवक थथल , 

सडक, टोल तथा साववजवनक थथलको सरसफाई कायवक्रमहरु सञ्चालन गदाव 
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वववभन्न अवतररक्त वक्रयाकलापहरु जसै्त वचत्रकला , वकृ्तत्वकला, हावजरीजवाफ, 

पदयात्रा, वृक्षारोपणको माध्यमबाट वातावरणीय सांरक्षण तथा सरसफाई अवभयान 

सञ्चालन गने ॰ 

(४) नगर के्षत्रवभत्रका सबै सरकारी , वनजी भवन तथा कायावलय , सांघसांथथा, 

वनकायर पररवारले आ -आफ्नो कायावलय भवन , घर, कम्पाउण्ड र पररसरमा 

बोटवबरुवा, फूल तथा गमला सवहतको बगैाँचा वनमावण गरी वनयवमत रुपमा 

गोडमेल तथा रेखदेख गने प्रवन्ध वमलाउने ॰ 

(५) नगर के्षत्रवभत्रका सबै कायावलय , सांघसांथथा र वनकायले आ -आफ्नो  

कायावलय भवन , कोठा, प्यासेज, वरण्डा, छत, कम्पाउण्ड, पखावल लगायत आफ्नो 

पररसरमा फोहोरमैला , धुलो, टुटेफुटेका वा ववगे्रका समान , कागजको टुक्रा, चुरोट, 

खैनी, जदाव, सूतीजन्य पदाथवको प्रयोग , वभते्तलेखन, पोष्टर पम्पे्लट टााँसे्न लगायतका 

कायवलाई वनषेध गरी “स्वच्छ, स्वस्थ्य, सफा र हराभरा के्षत्र ” घोषणा गरी 

वनयवमत सरसफाई गने ॰ 

(६) नगरके्षत्रवभत्रका सबै कायावलय , सांघसांथथा र वनकायले मापदण्ड 

ववपररतका प्लावष्टकका झोला , वशशा वा वातावरणमा प्रवतकूल असर पाने 

सामाग्रीको प्रयोगलाई वनयन्त्रण गरी थथानीय स्रोतमा आधाररत जैववक तथा 

वातावरणमैत्री ववकपलाई प्रवद्दवन गने तथा प्लावष्टकजन्य पदाथव जलाउने 

कायवलाई पूणवतः वनषेध गने ॰ 

(७) सबै सरकारी वनकाय तथा सांगवठत सांथथाले आफ्नो थथापना वदवस , 

बावषवकोत्सव वा यसै्त प्रकृवतका अन्य कायवक्रम आयोजना गदाव आफ्नो पायक पने 

नदी, खोला, उद्यान, पोखरी , पाकव , ताल-तलैया, खानेपानीको मुहान , धावमवक थथल , 

सडक, टोल तथा साववजवनक थथलको सरसफाई , बृक्षारोपण, हररयाली प्रवद्धवन , 

साववजवनक सौन्दयव अवभबृस्द्ध हुने कायवक्रम राखी वातावरण सांरक्षण तथा 

सरसफाई अवभयान सञ्चालन गने ॰ 

(८) नगरपावलकाले प्रते्यक मवहनाको अस्न्तम शवनवार वबहान थथानीय 

बावसन्दा, समुदाय, टोल ववकास सांथथा , गैर सरकारी सांथथा , सामुदावयक एवां 

व्यावसावयक सांगठन एवां नागररक समाजको नेतृत्वमा आफ्नो के्षत्रको पायक पने 

खानेपानीको मुहान , साववजवनक कुवा  तथा धारा , ताल, तलैया, पोखरी नदी , खोला, 

धावमवक एवां पयवटकीय थथल , सम्पदा के्षत्र , सडक, पाकव , उद्यान, खुला के्षत्र आवदको 

सरसफाई गने व्यवथथा वमलाउने ॰ 

(९) दुई वा दुई भन्दा वढी थथानीय तहहरुले सांयुक्त रुपमा सरसफाई 

अवभयान सञ्चालन गनव चाहेमा सम्बस्न्धत थथानीय तहका प्रमुखहरुले यस कायवको 

सांयोजन गरी सरसफाई गररने वडाका पदावधकारीहरुलाई सांलग्न गराई 

कायवयोजना बनाई सञ्चालन गने व्यवथथा वमलाउने  
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(१०) नदी, सडक फोहोर   गने , सडकमा गाइ , गोरु , भैसी , बाख्रा , र मल   इत्यावद 

रास्ख बाटो  अवरुध गने बाटो वमचे्न बाटो छाट्ने बाटो वबगारने जस्ता कायव गरेमा 

वा आफ्नो घर र वरीपरी सरसफाई नगने वारमवार फोहर गरर रहने र सांरक्षण 

नगने व्यस्क्त वा घर धनीलाई प्रथम पटक ध्यानाकषवन गराउन सूचना प्रवाह गने 

सके्न छ ॰ यसरी ध्यानाकषवन समेत अटेर गरेमा रु ५१०० जरीवना अशुल गररने 

छ  र पूनः सोवह कसुर  गरेमा थप रु ५०० जरीवाना गररने छ ॰  

ख)बाटोमा केवह वदनको लावग वनमावण समार्वग रास्ख कायव गनुपने अवथथा भएको 

भवन स्वीकृवतका लावग वनवेदन पेश भएमा सो कायवको स्वीकृवत वदऐमा बाटोमा 

आवत जावतको समस्या नहुने यवकन गरी तोवकए बमोवजमको दसु्तरवलई 

स्वीकृवत वदन सवकने छ ॰ 

(११) थथानीय तहहरुले सरसफाईलाई वृहत अवभयान (Mega Event) को रुपमा 

सञ्चालन गनव नववनतम एवां आधुवनक प्रवववध र सोच सवहतको प्रस्ताव सहकारी , 

वनजी सांथथा वा व्यस्क्तहरुबाट आव्हान गनव सके्नछ ॰ प्राप्त प्रस्तावहरु मधे्य 

प्रभावकारी प्रस्तावलाई छनौट गरी प्रस्ताव पेश गने सहकारी , वनजी सांथथा वा 

व्यस्क्तहरुबाट सरसफाई अवभयानलाई व्यवस्थथत गने व्यवथथा वमलाउने ॰ 

(१२) साववजवनक मस्न्दर , पाटी, पौवा, नदी, नाला जस्ता थथल सफा गनव के्षत्र 

वनधावरण गरी सो थथल वररपरर वसे्न वा यस्ता थथलसाँग सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई केही 

रकम(Token Money) वदएर सरसफाई गनव लगाउने व्यवथथा वमलाउने ॰  

(१२) साववजवनक मस्न्दर , पाटी, पौवा, नदी, नाला जस्ता साववजवनक थथलहरुको 

व्यवथथापन सवमवत गठन भएको भए व्यवथथापन सवमवतलाई सरसफाई कायवमा 

ववशेष ध्यान पुयावउन पत्राचार गने ॰ 

(१३) थथानीय तह वभत्रका साववजवनक मस्न्दर , पाटी, पौवा, नदी, नाला  र गाउाँ  

टोल सडक जस्ता थथलहरु सवै भन्दा वढी सफा गने वजमे्मवार व्यस्क्त , सांथथा वा 

व्यवथथापन सवमवतलाई यस कायववववधमा गवठत नगर स्तरीय सवमवतको 

वसफाररसमा सम्बस्न्धत थथानीय तहले प्रशसा पत्र वा कदर पत्र प्रदान गरी 

सरसफाई कायवलाई प्रोत्साहन गने व्यवथथा वमलाउने ॰ 

(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पानी वनकास तथा फोहरको पृथकीकरण सम्बन्धी व्यवथथाः 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अवनवायव हुनुपनेः थथानीय तह के्षत्र वभत्रका सबै 

प्रकारका भवनहरुमा सेफ्टी ट्याकी अवनवायव हुनुपने व्यवथथा सवै 

थथानीय तहले गनुवपनेछ ॰ सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रते्यक घर घरबाट 

उत्सजवन हुने वदशा , वपसावयुक्त फोहोर जम्मा हुने अवनवायव व्यवथथा 

गनुवपनेछ ॰ नयााँ भवन बनाउाँदा , तला थप गदाव , वनमावण सम्पन्नताको 

प्रमाणपत्र वलाँदा वा अन्य सेवा प्राप्त गनव सेफ्टी ट्याङ्की वनमावण तथा 

प्रयोग भैरहेको छ भने्न सुवनविता हुने व्यवथथा गने ॰ 
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(ख) पानीको शुस्द्धकरण गरेर मात्र वनकास गुनवपनेः शौचालय बाहेक अन्य 

घरायसी प्रयोगहरु लुगा हुने , खाद्य सामाग्री सफा गने , भान्छा तथा 

अन्य कोठाहरु सफा गने समेतका कायवहरुबाट वनष्कावशत हुने 

पानीलाई आफ्नो घर कम्पाउण्ड वभत्र मांगाल बनाई शुस्द्धकरण गरेर 

मात्र साववजवनक वनकासमा समावहत गने व्यवथथा वमलाउने ॰ 

(ग) फोहोरको पृथकीकरण गनुवपनेः सवै थथानीय तहले आफ्नो के्षत्रवभत्र 

उत्पादन हुने फोहोरलाई जैववक र अजैववक गरी कस्िमा २ वगवमा 

पृथकीकरण गनुव प्रते्यक फोहोर उत्पादकको कतवब्य हुनेछ ॰ 

फोहोरको प्रकृवतका आधारमा सो भन्दा बढी वा वववशष्टीकृत ढांगले 

पृथवककरण गनव आवश्यक  देस्खएमा सो को  वववध र प्रवक्रया तोकी 

पृथवककरण गनव सवमवतको परामशव समेतको आधारमा 

सम्बस्न्धतथथानीय तहले वनदेशन वदने व्यवथथा वमलाउने ॰  

(१५) घरको छतको पाईपबाट घरअगाडी रहेको सडकमा पानी खसाली बाटो 

फोहोर पाने कायवलाई दुरुत्साहन गनव यस्तो पानी मांगालमा खसाउने प्रवन्ध 

वमलाउने ॰ 

(१६) जैववक फोहोरलाई मलको रुपमा उजावमा रुपान्तरण गने कायवलाई 

प्रोत्साहन गनव यस सम्बन्धी ठोस नीवत तजवमा गरी लागू गने व्यवथथा वमलाउने 

॰ जैववक फोहोरलाई उजावमा रुपान्तरण गने नववनतम सोचलाई 

प्रावथमकतामा राखी कायावन्वयन गने व्यवथथा वमलाउने ॰ 

(१७) आकाशबाट खसेको पानीलाई सांकलन गरर प्रयोग गने , जैववक 

फोहोरलाई मल बनाई भवनको छत , वरण्डा, भुई वा भवन पररसरको 

उपयुक्त थथानमा गमला वा कुनै भाडोमा तरकारी खेती , फलफुल खेती वा 

हररयाली के्षत्र वनाउने कोशी खेती लगायतका प्रवववधहरुलाई प्राथवमकता 

वदने व्यवथथा वमलाउने ॰ 

पररचे्छद-४ 

सरोकारर्ाला ननकाय र भूनमका 

७. सरोकारर्ाला ननकायहरु : सरसफाई एक बृहत् अवभयान भएको हुाँदा 

यसमा थथानीय सरकारदेस्ख आम नागररकको सवक्रय सहभावगता , 

वक्रयावशलता र वनरन्तरता आवश्यक देस्खन्छ ॰ ववगतको अनुभव र थथानीय 

बसु्तस्थथवतलाई मधे्यनजर गदाव आफ्नो नगरके्षत्रवभत्रको सरसफाई 

अवभयानमा थथानीय तहले समग्र नेतृत्व वलई यस कायवमा सबै सरकारी 

कायावलयहरु, सुरक्षा वनकाय , शैवक्षक सांथथा , गैर सरकारी सांथथा , टोल ववकास 

सांथथा एवम् आमा समूह जस्ता सामुदावयक सांथथा , व्यावसावयक सांथथा, आम 

सञ्चार, नागररक अगुवा , सामावजक अवभयन्ता , जागरुक नागररक आवद 

जस्ता सरोकारवालाहरु साँग सहकायव र समन्वय गनुवपदवछ ॰ 
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८. सरसफाईमा संलग्न हुने ननकायहरुको प्रमुख भूनमका : (१) सरसफाई 

कायवमा सांलग्न हुने सरोकारवाला वनकाय तथा पक्षहरुको तुलनात्मक 

प्रवतश्पधाव एवां वववशष्टतालाई मधे्यनजर गदै सरसफाईका कायवक्रममा सबै 

पक्षहरुको सहकायव र समन्वयमा सञ्चालन गनुवपनेछ ॰ 

(२) थथानीय सरसफाई अवभयानमा सांलग्न हुने वनकायहरुको प्रमुख 

वजमे्मवारी देहाय बमोवजम हुनेछ ॰ 

(क)  नगरपावलका: सरसफाई अवभयानको समग्र नेतृत्व तथा सांयोजन , 

सरसफाई सम्बन्धी नीवत तजुवमा , स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई 

के्षत्रमा लगानी, साववजवनक सम्पवत्त तथा थथलहरुको सांरक्षण , फोहोरमैला 

व्यवथथापन, खुल्ला वदशामुक्त तथा पूणव सरसफाईयुक्त नगरको घोषणा 

र दीगोपना , सडक छेउछाउमा हररयाली प्रवद्धवन , एक वडा /टोल एक 

साववजवनक उद्यानको ववकास , सरसफाईसम्बन्धी सचेतना अवभवृस्द्ध 

आवद ॰ 

(ख) अन्य सरकारी कायावलयहरु :  स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई 

सम्बन्धी कायवक्रम सञ्चालन , कायावलय पररसर सरसफाई , कायावलयहरुमा 

बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण र समुदाय पररचालन आवद ॰ 

(ग) सुरक्षा वनकाय : कायावलय पररसर सरसफाई , कायावलयहरुमा बगैंचा , 

हररयाली तथा सौन्दयवकरण , सरसफाई सम्बन्धमा समुदायसाँग समन्वय 

आवद ॰ 

(घ) वनजी व्यावसावयक सांघसांथथा ; कायावलय पररसर सरसफाई , 

कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण , सांथथागत सामावजक 

उत्तरदावयत्व (CSR) अन्तगवत सरसफाई के्षत्रमा लगानी , सरसफाई 

अवभयानमा सहकायव ॰ 

(ङ) गैर सरकारी सांघ सांथथा : समुदाय पररचालन , सचेतना अवभवृस्द्धका 

कायवक्रम सञ्चालन , सरसफाईको के्षत्रमा लगानी , कायावलय पररसर 

सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा , हररयाली तथा सौन्दयवकरण , 

सरसफाई अवभयानमा सहकायव आवद ॰ 

(च) सामुदावयक सांथथा : सामुदावयक पररचालन , सचेतना अवभवृस्द्ध , 

सञ्जाल ववस्तार, सरसफाई अवभयानमा सहकायव आवद ॰ 

(छ) नागररक समाज : सामावजक पररचालन , सचेतना अवभबृस्द्ध , 

एके्यवद्धता ववकास, वनगरानी, सरसफाई अवभयानमा सहकायव आवद ॰ 

(ज) सञ्चार माध्यम : सूचना सांपे्रषण , सचेतना अवभबृस्द्ध , वनगरानी, 

सरसफाई अवभयानमा सहकायव आवद ॰ 

(झ) शैवक्षक सांथथा : सचेतना अवभवृस्द्धका , समाजमा सरसफाईको 

सांस्कारको ववकास , शैवक्षक सांथथा पररसर सरसफाई , बगैंचा, हररयाली 

तथा सौन्दयवकरण, सरसफाई अवभयानमा सहकायव आवद ॰ 

(ञ) सचेत नागररक : सरसफाईको सांस्कारको ववकास र पालना , 

सरसफाई अवभयानमा स्वसू्फतव पररचालन र ऐके्यवद्धता , आफ्नो घरको 
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हररयाली तथा सौन्दयवकरण , घरवभत्रबाट वनस्कने फोहोरको बगीकरण 

तथा कुवहने फोहोरको स्रोतमा नू्यवनकरण आवद ॰ 

पररचे्छद-५ 

संस्थागत प्रर्न्ध एरं् काम, कतवव्य र अनधकार 

  

९. संस्थागत प्रर्न्ध एरं् काम , कतवव्य र अनधकार : (१) नगर के्षत्र वभत्र 

सरसफाई कायवक्रममा आवश्यक नेतृत्व , समन्वय तथा सहजीकरण गरी 

सरसफाई अवभयानलाई दीगो र सांथथागत गनवका लावग नगर स्तरमा एवां 

वडास्तरीय सरसफाई सवमवत गठन गररनेछ ॰ 

(२) नगर स्तरीय सरसफाई अवभयान सवमवतको गठन र काम कतवव्य एवां 

अवधकार वनम्नानुसार हुनेछ ॰ 

(क) सवमवतको गठन: 

प्रमुख, नगरपावलका       सांयोजक 

उप-प्रमुख, नगरपावलका                           सदस्य 

प्रमुख प्रशासकीय अवधकृत,  नगरपावलका         - सदस्य 

सांयोजक, सामावजक ववकास सवमवत(नगर सभा) - सदस्य 

प्रमुख, सुरक्षा वनकाय (थथानीय तहमा रहेका इकाई) -सदस्य 

सभापवत, थथानीय उद्योग बावणज्य सांघ     - सदस्य 

अध्यक्ष, थथानीय गै.स.स. महासांघ  - सदस्य 

सभापवत, थथानीय पत्रकार महासांघ  - सदस्य 

प्रमुख, रेडक्रस ईकाई   - सदस्य 

सरसफाई के्षत्रमा कायवरत सामुदावयक सांथथाका प्रमुख-१ जना -सदस्य 

सरसफाईको के्षत्रमा उले्लख्य योगदान पुयावकउने सवमवतले तोकेको  

मवहला सवहत कुनै २ जना सामावजक अवभयन्ता  -सदस्य 

प्रमुख, सामावजक ववकास शाखा, नगरपावलक -सदस्य-सवचव 

सवमवतले आवश्यक ठहयावएको खण्डमा कुनै ववज्ञ तथा प्रवतवनवधलाई सवमवतको 

आमस्न्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन सके्नछ ॰ 

(ख) सवमवतको प्रमुख काम कतवव्य र अवधकार: 
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(१) नगरस्तरीय सरसफाई नीवत तजुवमा गने, 

(२) सरसफाई कायवक्रम सञ्चालन गनुवपने के्षत्र पवहचान तथा सो सम्बन्धी 

योजना तजुवमा गने,  

(३) सरसफाईका अवभयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर वनकाय समन्वय गने, 

(४) वववभन्न सांघ सांथथा तथा वनकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रममा 

समन्वय गने, 

(५) वडास्तरीय  सरसफाई  सवमवतको कायवमा आवश्यक सहयोग , समन्वय र 

अनुगमन गने, 

(६)  नगरस्तरीय सरसफाईको कायवक्रम र समग्र स्थथवतको अनुगमन गरी 

बावषवक प्रवतवेदन नगर सभामा पेश गने  आवद ॰ 

(३) वडास्तरीय सरसफाई अवभयान सवमवतको गठन र काम कतवव्य एवां अवधकार 

वनम्नानुसार हुनेछ ॰ 

(क) सवमवतको गठन: 

वडा अध्यक्ष    - सांयोजक 

वडा सदस्यहरु    - सदस्य 

वडा सवचव     - सदस्य 

स्रोत व्यस्क्त     - सदस्य 

प्रमुख, सुरक्षा वनकाय (थथानीय तहमा रहेका इकाई) - सदस्य 

सञ्चारकमी      - सदस्य 

सरसफाई के्षत्रमा कायवरत सामुदावयक सांथथाका प्रवतवनवध -२ -

सदस्य 

सरसफाईको के्षत्रमा उले्लख्य योगदान पुयावतउने सवमवतले 

तोकेको  

मवहला सवहत कुनै १ जना सामावजक अवभयन्ता - सदस्य 

प्रमुख, स्वास्थ्य ईकाई  - सदस्य-सवचव 

सवमवतले आवश्यक ठहया ्वएको खण्डमा कुनै ववज्ञ तथा प्रवतवनवधलाई सवमवतको 

आमस्न्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन सके्नछ ॰ 
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(ख) सवमवतको प्रमुख काम कतवव्य र अवधकार: 

(१) वडास्तरीय सरसफाई नीवत र योजना तजुवमा गने, 

 (२) सरसफाईका अवभयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर वनकाय समन्वय गने, 

(३) वववभन्न सांघ सांथथा तथा वनकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रममा समन्वय 

गने, 

(४) वडास्तरीय सरसफाईको कायवक्रमको अनुगमन गरी वडामा सो 

सम्बन्धमा छलफल गने  आवद ॰ 

पररचे्छद-६ 

स्रोत पररचालन र खचव: 

 

१०. स्रोत पररचालन : (१) नगरपावलकाले आफूलाई प्राप्त समानीकरण अनुदान , 

राजश्व बााँडफााँट तथा आफ्नो आन्तररक आयबाट सरसफाईको के्षत्रमा 

न्यायोवचत रुपले बजेट वववनयोजन गनुवपनेछ ॰ 

(२) नगरपावलकाले आफ्नो आय तथा अन्य वनकायबाट प्राप्त हुने 

सहयोगलाई समेत समावेश गरी एकीकृत रुपमा स्रोत पररचालन गनव 

सरसफाईको लावग छुटै्ट कोष वसजवना गरी स्रोत पररचालन गनव सके्नछ ॰ 

(३) थथानीय तहमा गररने सरसफाईका कायवक्रमलाई वमतव्ययी , 

प्रभावकारी एवां एकीकृत ढांगमा सञ्चालन गनवका लावग यस के्षत्रमा कायव गने सांघ -

सांथथाहरुको कायवक्रम थथानीय तहको बावषवक योजना प्रणालीमा समावेश 

गररनेछ ॰ यस्ता एवककृत कायवक्रमहरुको नेतृत्व थथानीय तहले गनेछ ॰ यस 

प्रयोजनका लावग थथानीय तहले आफ्नो के्षत्रवभत्र रहेका सरसफाई सम्बन्धी काम 

गने वनजी सहकारी सवै सांथथाहरु र वतनीहरुको वक्रयाकलापको अवभलेख 

राख्नुपनेछ ॰ 

(४) सरसफाईको के्षत्रमा वनजी के्षत्रको लगानी आकवषवत गनव साववजवनक 

साझेदारीको नीवत अवलम्वन गररनेछ ॰ 

११. खचव : (१) नगरपावलकाले सरसफाई कायवक्रममा वववनयोजन भएको बजेट 

खचव गदाव प्रचवलत वनयमानुसार गने , खचवको लेखाांकन राखे्न , प्रवतवेदन तयार 

गने तथा लेखा परीक्षण गराउनुपनेछ ॰ 

(२) यस के्षत्रमा खचव गदाव खचवमा दोहोरोपना नपने गरी अन्य 

वनकायहरुसाँग समेत समन्वय गरी प्राप्त स्रोतको वमतव्ययी रुपमा पररचालन 

गनुवपनेछ ॰ 
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 ( २) नगरपावलकाले सरसफाईको के्षत्रमा भएको खचवको वनयवमत रुपमा 

प्रवतवेदन तयार गरी  नगर सभा लगायत सम्बस्न्धत वनकायमा पठाउनुपनेछ  ॰ 

पररचे्छद-७ 

कसुर उपर दण्ड सजाय 

१२. कसुर उपर दण्ड सजायिः यस कायववववधमा उस्ल्लस्खत ववषय ववपररत कायव 

गरेमा वा अन्य प्रचवलत कानूनमा लेस्खएका सरसफाई सम्बन्धी ववपररत कायव 

गरेमा प्रचवलत कानून वा थथानीय कानून बमोवजम दण्ड सजाय हुनेछ ॰ 

पररचे्छद-८ 

नर्नर्ध: 

१३. कायवनर्नधको व्याख्या : यस कायववववधमा उस्ल्लस्खत कुनै ववषयमा वद्वववधा 

उत्पन्न भएमा वा अस्पष्टता रहेमा त्यसको अस्न्तम व्याख्या नगर 

कायवपावलकाले गनेछ ॰ 

१४. कायवनर्नध संसोधन : यस कायववववधका प्रावधानहरुमा कायवपावलकाले 

आवश्यक सांसोधन गनव सके्नछ ॰ 

१५. बाधा अड्चन फुकाउ : थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ र यस 

कायववववधमा व्यवथथा भए बाहेकका ववषयमा नीवतगत वनणवय गनव आवश्यक 

भएमा त्यस्तो वनणवय कायवपावलकाले गनेछ ॰ 

 

आज्ञाले 

जय प्रसाद दास 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
 


