
 

पााँचखाल नगरपाललका  

स्थानीय राजपत्र 

खण्डM ३                   जठे १७, २०७६ साल                 संख्या २  

भाग–२ 

पााँचखाल नगरपाललका  

 

नदी तथा अन्य सार्वजलनक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवलर्लध, २०७६  

  

प्रस्तावना: बढ्दो सहरीकरण, अव्यर्लस्थत बस्ती लर्कास तथा सार्वजलनक स्थलको अलतक्रमणबाट सडक, गल्ली तथा 

धालमवक, सांस्कृलतक, प्राकृलतक एर्ं र्ातार्रणीय सम्पदाको रुपमा रहकेा सार्वजलनक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, 

पोखरी, ताल तलैया, पाकव , उद्यान एर्ं धालमवक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक धरोहर, खलुा स्थान तथा अन्य सार्वजलनक 

स्थलको सरसफाई थप प्रभार्कारी बनाई स्र्च्छ, स्र्स्थ, सफा, सनु्दर, सभ्य र समदृ्ध नगरको पलहचान कायम गनव स्थानीय 

सरकार, लनजी तथा सहकारी क्षेत्र, सामालजक अलभयन्ता, नागररक समाज तथा आम नागररकलाई सरसफाईको अलभयानमा 

स्र्स्फूतव रुपमा पररचालन गरी सरसफाई कायवक्रमलाई थप प्रभार्कारी, संस्थागत एर्ं दीगो बनाउन बान्छनीय भएकोले,  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ र पााँचखाल नगरपाललकाको र्ातार्रण संरक्षण ऐन,२०७५ 

को दफा २८ बमोलजम नगर कायवपाललकाले यस “नदी तथा अन्य सार्वजलनक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवलर्लध, २०७६” 

स्र्ीकृत गरी लाग ूगरेको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ: यस कायवलर्लधको नाम “नदी तथा अन्य सार्वजलनक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवलर्लध, 

२०७६” रहकेो छ । यो कायवलर्लध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदलेख लाग ूहुनेछ । 



२. पररभाषा: लर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायवलर्लधमा, 

 (क) “कन्टेनर” भन्नाले फोहरमलैा संकलन गने प्रयोजनको लालग  लनलित स्थानमा रालखएको फोहरमैला थपुाने भााँडो र्ा 

बालल्टन र यस्तै प्रकारको अन्य कुनै र्स्त ुसम्झन ुपछव । 

(ख) "नगरपाललका” भन्नाले पााँचखाल नगरपाललका सम्झन ुपछव । 

(ग) “लनष्कासन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट नगरपाललकाले  तोकेको स्थानमा थपुाने र्ा लनकाल्ने कायव सम्झनु 

पछव । 

(घ) “फोहरमैला” भन्नाले घरेल ुफोहोरमैला, औद्योलगक फोहोरमैला, रसायलनक फोहोरमैला, स्र्ास््य संस्थाबाट लनस्कने 

फोहरमैला र्ा हालनकारक फोहरमैला सम्झन ुपदवछ र यस शब्दले प्रयोगमा नआउने तथा फाललएका र्स्त,ु सडे गलेका 

र्स्त ु र र्ातार्रणमा ह्रास आउने गरी लनष्कासन गररएका र्स्तहुरु लगायत अनलधकृत सार्वजलनक स्थलमा टााँलसएका 

पोष्टर, पम्ल्पेट र नगरपाललकाले स्थानीय राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोलकलदएको अन्य र्स्त ु

समेतलाई जनाउाँछ ।  

(ङ )  “फोहरमैला संकलन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट उठाउने, घर घरबाट संकलन गने, सार्वजलनक स्थलमा 

रहकेो फोहरमैला बढाने, थपुाने, झारपात उखेल्ने तथा अनलधकृत रुपमा सार्वजलनक स्थलमा टााँलसएका पोष्टर, पम्ल्पेट 

हटाई संकलन गने कायवलाई सम्झनपुदवछ ।  

(च) “संकलन केन्र” भन्नाले घर घरबाट लनस्कने फोहरमलैा संकलन गरी लनधावररत समयसम्म राख्न र्ा थपुानव 

नगरपाललकाले तोकेको स्थान सम्झन ुपछव । 

(छ)  “सामालजक अलभयन्ता” भन्नाले समाज र मलुकुको लर्कास र सम्र्लृिका लालग लनस्र्ाथव र कुनै लाभको आशा 

नगरी स्र्तस्फूतव रुपमा सहभागी हुने नागररकहरुको अनौपचाररक समहू सम्झनपुदवछ ।  

(ज) “सामदुालयक संस्था” भन्नाले नाफा आजवन नगने उद्दशे्यले समदुायको लहतको लालग प्रचललत काननू बमोलजम 

स्थालपत र सहभालगतामलूक टोल लर्कास संस्था तथा उपभोक्ता समहू, सहकारी संस्था र्ा गैरसरकारी संस्था सम्झन ुपदवछ 

।  

(झ)  “लर्सवजन” भन्नाले फोहरमैलाको अलन्तम लनष्कासन तथा व्यर्स्थापन कायव सम्झनपुदवछ ।  

(य) "सलमलत" भन्नाले यस कायवलर्लधको लनयम ९ (२) र ९ (३) बमोलजमको सलमलत सम्झन ुपछव । 

 

पररच्छेद-२ 

उदे्दश्य र सचंालनको रणनीलत 

३. उदे्दश्य: यस कायवलर्लधको उद्दशे्य आफ्नो नगर क्षेत्र लभत्रका सार्वजलनक स्थल तथा महत्र्पणूव सम्पदा र खलुा क्षेत्रको 

सरसफाईलाई व्यर्लस्थत बनाई  स्र्च्छ, सफा, स्र्स्थ, सनु्दर र सभ्य नगरको पलहचान कायम गनव सहयोग गनुव हो । साथै 

अन्य उद्दशे्यहरु लनम्न लर्षयमा सहयोग गनुव रहकेो छः  

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

(ख) सडक, चोक, पाकव , उद्यान, चउर, खलु्ला तथा सार्वजलनक क्षेत्रको सरसफाईको उलचत प्रर्न्ध गने, 

(ग) धालमवक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक धरोहरलाई सफा र सगु्घर राख्ने, 



(घ) जैलर्क लर्लर्धताको संरक्षण र पयावर्रणीय सन्तलुन कायम गने, 

(ङ) स्थानीय पयवटन तथा र्ाह् पयवटन अलभर्लृद्द माफव त स्थानीय आलथवक लर्कास गने, 

(च) सरसफाई अलभयानलाई आम नागररकको जीर्नको अलभन्न अगंको रुपमा लर्कास गद ै यसमा नागररक 

 सहभालगता अलभर्लृद्द गने, 

(छ) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सरसफाईमा स्थानीय सरकारको नेततृ्र्दायी भलूमका स्थालपत गद ैयस अलभयानमा लनजी 

 तथा सहकारी क्षेत्र, नागररक समाज, सामालजक अलभयन्ता तथा आम नागररकलाई समेत पररचालन गने, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धमा लर्गतका प्रयासहरुलाई संस्थागत गद ैयसलाई थप प्रभार्कारी र दीगो बनाउने । 

 

४. सरसफाई सञ्चालनको रणनीलत: (१) आफ्नो नगर क्षेत्रलभत्रका नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैया, धालमवक-

सांस्कृलतक सम्पदा तथा सार्वजलनक स्थलको संरक्षण तथा सम्बद्धवन स्थानीय तहको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भर् नहुने 

भएकोले यसमा सार्वजलनक-लनजी-सहकारी-समदुायको साझेदारी कायम गने । 

(२)  सरसफाई सम्बन्धमा आम सञ्चारका माध्यम एर्ं अन्य लर्लधद्वारा जनतामा सचेतना अलभर्लृद्द गने । 

(३) लनजी क्षेत्रको संस्थागत सामालजक उत्तरदालयत्र् (CSR) अलभबलृद्द गरी सरसफाई क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको 

लगानी लर्स्तार गने । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रमा नागररक समाज, सामालजक संस्था र सामदुालयक संस्थाहरुसाँग प्रभार्कारी समन्र्य र 

सहकायवको लर्कास गने । 

(५) सामालजक अलभयन्ताहरुको लर्कास र पररचालन गने आलद । 

 

पररच्छेद-३ 

सरसफाई गररने िेत्र तथा सञ्चालन लवलि 

५. सरसफाई गररने िेत्रहरु: (१) यस सरसफाई अलभयान अन्तगवत नगर क्षेत्रलभत्र रहकेा दहेायका सार्वजलनक स्थल तथा 

सम्पदाहरुको सरसफाई तथा संरक्षणका कायवहरु गररनेछः 

(क) नदी, खोला, नाला, ताल-तलैया, सार्वजलनक पोखरी, सार्वजलनक धारा - पाँधेरा, इनार र पानीका स्रोत; 

(ख) मठ, मलन्दर, चैत्य, गमु्बा, मलस्जद, चचव लगायतका धालमवक सम्पदा; 

(ग) सांस्कृलतक केन्र, नाट्यशाला, ललपी तथा संग्राहलय जस्ता सांस्कृलतक सम्पदा; 

(घ) परुातालत्र्क महत्र्का धरोहर तथा केन्र; 

(ङ) ऐलतहालसक स्थल; 

(च) रालष्िय लनकुञ्ज, र्न्यजन्त ुआरक्षण, संरलक्षत क्षेत्र तथा अन्य प्राकृलतक सम्पदा र्ररपररको क्षेत्र; 

(छ) लर्श्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृत धालमवक, सांस्कृलतक, परुातालत्र्क, ऐलतहालसक एर्ं अन्य धरोहर; 

(ज)  सडक, चोक, पाकव , उद्यान, चउर, सार्वजलनक शौचालय र खलु्ला क्षेत्र तथा अन्य सार्वजलनक क्षेत्र आलद । 

 

(२) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्र दहेाय बमोलजमका अलभयानहरू सञ्चालन गने लनणवय गनव सक्नेछ : 

 खलुालदसामकु्त क्षेत्र,  



 पणूव सरसफाई नगर 

 र्ातार्रणमैत्री घर, टोल, र्डा, नगर  

 प्लालस्टक मकु्त क्षेत्र, 

 सार्वजलनक स्थलमा मद्यपान, धुम्रपान, गठ्ुखा, सपुारी लगायत लर्लभन्न नशाजन्य पदाथवको सेर्न लनषधे गन े

अलभयान, 

 फोहोर गनेले नै सो को सफाई गने (Polluters to Pay) 

 लर्लभन्न उपभोग्य र्स्तहुरुको उपभोग गरी लर्शजवन गररने प्याकेलजङजन्य फोहोरहरु जथाभार्ी फाल्नमा रोक 

लगाउने  

 स्रोतमै फोहोरको र्गीकरण गरी कुलहने र नकुलहने फोहोरहरु छुट्टाछुटै्ट कन्टेनरमा राखी लर्शजवन गनव अलनर्ायव 

गने, 

 सार्वजलनक सडको सडक तथा पेटीमा लनमावण सामाग्री थपुाने, सर्ारी साधन तथा मेलशनरी औजार ममवत 

संभार गने कायव पणूवत: लनषधे गने, 

 होलडवङ बोडव, ग्लोईङ बोडव लगायतका लर्ज्ञापन सामाग्रीहरु लनधावररत क्षेत्रमा सीलमत गने, 

 लनलित तोलकएको क्षेत्रमा बाहके अन्य क्षेत्रम अस्पतालजन्य फोहोर लर्शजवन गनव लनषधे गने, 

 लर्षाल,ु संक्रामक, प्रज्र्लनशील एर्ं स्र्ास््य संस्था उद्योग तथा  कलकारखानाबाट लनश्कासन हुने फोहोर, 

लकटनाशक औषधी, समय नालघसकेको खाद्य पदाथव लगायतका लर्शेष र  जोलखमयकु्त फोहोरहरुलाई 

साधारण फोहोरमैलासाँग लमसाई लनश्कासन गनव गराउन नपाइने, 

 जोलखमयकु्त फोहोरको लनश्कासन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, लबक्रीलर्तरण, लबसजवन र ओसारपसार गन े

व्यलक्त, लनकाय र लनकासीकतावले मानर् स्र्ास््य र र्ातार्रणमा प्रलतकूल असर नपने गरी आफ्नै खचवमा 

र्ातार्रणमैत्री तररकाले जोलखमयकु्त फोहोरमैलाको उलचत व्यर्स्थापन गनुवपने, 

 

६. सरसफाई सञ्चालनका लवलििः  

(१)  नगरक्षेत्र लभत्रका सरकारी, गैरसरकारी र लनजी क्षेत्रका कायावलय, संघ-संस्था र लनकायले प्रत्येक मलहनाको एक लदन 

............(जस्तै पलहलो शकु्रबार लदउसो २.००-३.०० बजेसम्म) आ-आफ्नो कम्पाउण्ड पररसर सरसफाई गरी सरसफाई 

अलभयानलाई व्यापक बनाउने । 

(२) नगरक्षेत्र लभत्रका सबै शैलक्षक संस्थाहरुमा प्रत्येक मलहनाको दोस्रो र चौथो शकु्रबार २.००-३.०० बजे र्ा शैलक्षक 

संस्था बन्द हुनभुन्दा १ घण्टा अगालडको समयदलेख र्ा अन्य उपयकु्त समयमा शैलक्षक संस्था र्ारपरका आफ्नो पायक पने नदी, 

खोला, उद्यान, पोखरी , पाकव , ताल-तलैया, खानेपानीको महुान, धालमवक स्थल, सडक, टोल तथा सार्वजलनक स्थलको 

सरसफाई कायवक्रमहरु सञ्चालन गदाव लर्लभन्न अलतररक्त लक्रयाकलापहरु जस्तै लचत्रकला, र्कृ्तत्र्कला, हालजरीजर्ाफ, 

पदयात्रा, र्कृ्षारोपणको माध्यमबाट र्ातार्रणीय संरक्षण तथा सरसफाई अलभयान सञ्चालन गने । 



(३) नगरक्षेत्रलभत्रका सबै सरकारी, लनजी भर्न तथा कायावलय, संघसंस्था, लनकाय र पररर्ारल े आ-आफ्नो कायावलय 

भर्न, घर, कम्पाउण्ड र पररसरमा बोटलबरुर्ा, फूल तथा गमला सलहतको बगै ाँचा लनमावण गरी लनयलमत रुपमा गोडमेल तथा 

रेखदखे गने प्रर्न्ध लमलाउने । 

(४) नगरक्षेत्रलभत्रका सबै कायावलय, संघसंस्था र लनकायले आ-आफ्नो  कायावलय भर्न, कोठा, प्यासेज, र्रण्डा, छत, 

कम्पाउण्ड, पखावल लगायत आफ्नो पररसरमा फोहोरमैला, धलुो, टुटेफुटेका र्ा लर्ग्रकेा समान, कागजको टुक्रा, चरुोट, खैनी, 

जदाव, सतूीजन्य पदाथवको प्रयोग, लभत्तेलेखन, पोष्टर पम्प्लेट टााँस्ने लगायतका कायवलाई लनषधे गरी “स्वच्छ, स्वस््य, सफा र 

हराभरा िेत्र” घोषणा गरी लनयलमत सरसफाई गने । 

(५) नगरक्षेत्रलभत्रका सबै कायावलय, संघसंस्था र लनकायले मापदण्ड लर्पररतका प्लालष्टकका झोला, लशशा र्ा 

र्ातार्रणमा प्रलतकूल असर पाने सामाग्रीको प्रयोगलाई लनयन्त्रण गरी स्थानीय स्रोतमा आधाररत जैलर्क तथा र्ातार्रणमैत्री 

लर्कल्पलाई प्रर्द्दवन गने तथा प्लालष्टकजन्य पदाथव जलाउने कायवलाई पणूवतः लनषधे गने । 

(६) सबै सरकारी लनकाय तथा संगलठत संस्थाले आफ्नो स्थापना लदर्स, बालषवकोत्सर् र्ा यस्तै प्रकृलतका अन्य कायवक्रम 

आयोजना गदाव आफ्नो पायक पने नदी, खोला, उद्यान, पोखरी , पाकव , ताल-तलैया, खानेपानीको महुान, धालमवक स्थल, 

सडक, टोल तथा सार्वजलनक स्थलको सरसफाई, बकृ्षारोपण, हररयाली प्रर्द्धवन, सार्वजलनक सौन्दयव अलभबलृद्ध हनुे कायवक्रम 

राखी र्ातार्रण संरक्षण तथा सरसफाई अलभयान सञ्चालन गने । 

(७) नगरपाललकाले प्रत्येक मलहनाको अलन्तम शलनर्ार लबहान स्थानीय बालसन्दा, समदुाय, टोल लर्कास संस्था, गैर 

सरकारी संस्था, सामदुालयक एर्ं व्यार्सालयक संगठन एर्ं नागररक समाजको नेततृ्र्मा आफ्नो क्षेत्रको पायक पने खानेपानीको 

महुान, सार्वजलनक कुर्ा तथा धारा, ताल, तलैया, पोखरी नदी, खोला, धालमवक एर्ं पयवटकीय स्थल, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकव , 

उद्यान, खलुा क्षेत्र आलदको सरसफाई गने व्यर्स्था लमलाउने । 

(८) दईु र्ा दईु भन्दा र्ढी स्थानीय तहहरुले संयकु्त रुपमा सरसफाई अलभयान सञ्चालन गनव चाहमेा सम्बलन्धत स्थानीय 

तहका प्रमखुहरुले यस कायवको संयोजन गरी सरसफाई गररने र्डाका पदालधकारीहरुलाई संलग्न गराई कायवयोजना बनाई 

सञ्चालन गने व्यर्स्था लमलाउने । 

(९) आफ्नो घर अगाडी र र्ररपरी सरसफाई गने दालयत्र् सम्बलन्धत घरधनीको समेत हुनेछ । आफ्नो घर र्ररपरी सरसफाई 

नगने र्ा बारम्बार फोहोर गरररहने संस्था र्ा व्यलक्तलाई सलमलतले यस लर्षयमा ध्यानाकषवण गराउन सक्नेछ । यसरी 

ध्यानाकषवण गराउाँदा समेत अटेर गरेमा सलमलतले त्यस्ता घरधनी व्यलक्त र्ा संस्थाहरूको नामार्ली कालोसचूीमा राखी 

सार्वजलनक गने व्यर्स्था लमलाउने । 

(१०) स्थानीय तहहरुले सरसफाईलाई र्हृत अलभयान (Mega Event) को रुपमा सञ्चालन गनव नलर्नतम एर् ंआधलुनक 

प्रलर्लध र सोच सलहतको प्रस्तार् सहकारी, लनजी संस्था र्ा व्यलक्तहरुबाट आव्हान गनव सक्नछे । प्राप्त प्रस्तार्हरु मध्य े

प्रभार्कारी प्रस्तार्लाई छनौट गरी प्रस्तार् पेश गने सहकारी, लनजी संस्था र्ा व्यलक्तहरुबाट सरसफाई अलभयानलाई व्यर्लस्थत 

गने व्यर्स्था लमलाउने । 

(११) सार्वजलनक मलन्दर, पाटी, पौर्ा, नदी, नाला जस्ता स्थल सफा गनव क्षेत्र लनधावरण गरी सो स्थल र्ररपरर र्स्न ेर्ा 

यस्ता स्थलसाँग सम्बलन्धत व्यलक्तलाई केही रकम(Token Money) लदएर सरसफाई गनव लगाउने व्यर्स्था लमलाउने ।  



(१२) सार्वजलनक मलन्दर, पाटी, पौर्ा, नदी, नाला जस्ता सार्वजलनक स्थलहरुको व्यर्स्थापन सलमलत गठन भएको भए 

व्यर्स्थापन सलमलतलाई सरसफाई कायवमा लर्शेष ध्यान पयुावउन पत्राचार गने । 

(१३) स्थानीय तह लभत्रका सार्वजलनक मलन्दर, पाटी, पौर्ा, नदी, नाला जस्ता स्थलहरु सर्ै भन्दा र्ढी सफा गने लजम्मेर्ार 

व्यलक्त, संस्था र्ा व्यर्स्थापन सलमलतलाई यस कायवलर्लधमा गलठत गाउाँ स्तरीय सलमलतको लसफाररसमा सम्बलन्धत स्थानीय 

तहले प्रशसा पत्र र्ा कदर पत्र प्रदान गरी सरसफाई कायवलाई प्रोत्साहन गने व्यर्स्था लमलाउने । 

(१४) सेफ्टी ट्याङ्की, पानी लनकास तथा फोहरको पथृकीकरण सम्बन्धी व्यर्स्थाः 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अलनर्ायव हुनपुनेः नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका सबै प्रकारका भर्नहरुमा सेफ्टी ट्यांकी अलनर्ायव 

हुनपुनेछ । सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्येक घर घरबाट उत्सजवन हुने लदशा, लपसार्यकु्त फोहोर जम्मा हुने अलनर्ायव 

व्यर्स्था गनुवपनेछ । नयााँ भर्न बनाउाँदा, तला थप गदाव, लनमावण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र ललाँदा र्ा अन्य सेर्ा प्राप्त 

गनव सेफ्टी ट्याङ्की लनमावण तथा प्रयोग भैरहकेो छ भन्ने सलुनलिता हुने व्यर्स्था गनुवपनेछ । 

(ख) पानीको शलुद्धकरण गरेर मात्र लनकास गनुवपने शौचालय बाहके अन्य घरायसी प्रयोगहरु लगुा हुने, खाद्य सामाग्री 

सफा गने, भान्छा तथा अन्य कोठाहरु सफा गने समेतका कायवहरुबाट लनष्कालशत हुने पानीलाई आफ्नो घर 

कम्पाउण्ड लभत्र मंगाल बनाई शलुद्धकरण गरेर मात्र सार्वजलनक लनकासमा समालहत गने व्यर्स्था लमलाउनपुनेछ । 

(ग) फोहोरको पथृकीकरण गनुवपनेः आफ्नो क्षेत्रलभत्र उत्पादन हुन ेफोहोरलाई जैलर्क र अजैलर्क गरी कलम्तमा २ र्गवमा 

पथृकीकरण गनुव प्रत्येक फोहोर उत्पादकको कतवब्य हुनेछ । फोहोरको प्रकृलतका आधारमा सो भन्दा बढी र्ा 

लर्लशष्टीकृत ढंगले पथृलककरण गनव आर्श्यक दलेखएमा सो को  लर्लध र प्रलक्रया तोकी पथृलककरण गनव सलमलतको 

परामशव समेतको आधारमा नगरपाललकाले लनदशेन लदने व्यर्स्था लमलाउन सक्नेछ ।  

(१५) घरको छतको पाईपबाट घरअगाडी रहकेो सडकमा पानी खसाली बाटो फोहोर पाने कायवलाई दरुुत्साहन गनव यस्तो 

पानी मंगालमा खसाउने प्रर्न्ध लमलाउनपुनेछ । 

(१६) जैलर्क फोहोरलाई मलको रुपमा उजावमा रुपान्तरण गने कायवलाई प्रोत्साहन गनव नगरपाललकाले यस सम्बन्धी ठोस 

नीलत तजुवमा गरी लाग ूगने व्यर्स्था लमलाउन सक्नेछ । नगरपाललकाले जैलर्क फोहोरलाई उजावमा रुपान्तरण गने नलर्नतम 

सोचलाई प्रालथमकतामा राखी कायावन्र्यन गने व्यर्स्था लमलाउन सक्नेछ । 

(१७) आकाशबाट खसेको पानीलाई संकलन गरर प्रयोग गने, जैलर्क फोहोरलाई मल बनाई भर्नको छत, र्रण्डा, भईु र्ा 

भर्न पररसरको उपयकु्त स्थानमा गमला र्ा कुनै भाडोमा तरकारी खेती, फलफुल खेती र्ा हररयाली क्षेत्र र्नाउने कौशी 

खेती लगायतका प्रलर्लधहरुलाई प्राथलमकता लदने व्यर्स्था लमलाउनेछ । 

पररच्छेद-४ 

सरोकारवाला लनकाय र भूलमका 

७ सरोकारवाला लनकायहरु: सरसफाई एक बहृत ् अलभयान भएको हुाँदा यसमा स्थानीय सरकारदलेख आम 

नागररकको सलक्रय सहभालगता, लक्रयालशलता र लनरन्तरता आर्श्यक दलेखन्छ । लर्गतको अनभुर् र स्थानीय 

बस्तलुस्थलतलाई मध्यनजर गदाव आफ्नो नगर क्षेत्रलभत्रको सरसफाई अलभयानमा स्थानीय तहले समग्र नेततृ्र् ललई यस 



कायवमा सबै सरकारी कायावलयहरु, सरुक्षा लनकाय, शैलक्षक संस्था, गैर सरकारी संस्था, टोल लर्कास संस्था एर्म ्

आमा समहू जस्ता सामदुालयक संस्था, व्यार्सालयक संस्था, आम सञ्चार, नागररक अगरु्ा, सामालजक अलभयन्ता, 

जागरुक नागररक आलद जस्ता सरोकारर्ालाहरुसाँग सहकायव र समन्र्य गनुवपदवछ । 

 

८ सरसफाईमा सलंग्न हुने लनकायहरुको प्रमुख भूलमका: (१) सरसफाई कायवमा संलग्न हुने सरोकारर्ाला लनकाय 

तथा पक्षहरुको तलुनात्मक प्रलतश्पधाव एर्ं लर्लशष्टतालाई मध्यनजर गद ै सरसफाईका कायवक्रममा सबै पक्षहरुको 

सहकायव र समन्र्यमा सञ्चालन गनुवपनेछ । 

(२) स्थानीय सरसफाई अलभयानमा संलग्न हुने लनकायहरुको प्रमुख लजम्मेर्ारी दहेाय बमोलजम हुनेछ । 

(क)  नगरपाललका: सरसफाई अलभयानको समग्र नेततृ्र् तथा संयोजन, सरसफाई सम्बन्धी नीलत तजुवमा, स्र्ास््य, 

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा लगानी, सार्वजलनक सम्पलत्त तथा स्थलहरुको संरक्षण, फोहोरमैला व्यर्स्थापन, 

खलु्ला लदशामकु्त तथा पणूव सरसफाईयकु्त नगरको घोषणा र दीगोपना, सडक छेउछाउमा हररयाली प्रर्द्धवन, एक 

र्डा/टोल एक सार्वजलनक उद्यानको लर्कास, सरसफाईसम्बन्धी सचेतना अलभर्लृद्ध आलद । 

(ख) अन्य सरकारी कायावलयहरु:  स्र्ास््य, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कायवक्रम सञ्चालन, कायावलय 

पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण र समदुाय पररचालन आलद । 

(ग) सरुक्षा लनकाय: कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण, सरसफाई 

सम्बन्धमा समदुायसाँग समन्र्य आलद । 

(घ) लनजी व्यार्सालयक संघसंस्था; कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण, 

संस्थागत सामालजक उत्तरदालयत्र् (CSR) अन्तगवत सरसफाई क्षेत्रमा लगानी, सरसफाई अलभयानमा सहकायव । 

(ङ) गैर सरकारी संघ संस्था: समदुाय पररचालन, सचेतना अलभर्लृद्धका कायवक्रम सञ्चालन, सरसफाईको क्षेत्रमा 

लगानी, कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण, सरसफाई अलभयानमा 

सहकायव आलद । 

(च) सामदुालयक संस्था: सामदुालयक पररचालन, सचेतना अलभर्लृद्ध, सञ्जाल लर्स्तार, सरसफाई अलभयानमा 

सहकायव आलद । 

(छ) नागररक समाज: सामालजक पररचालन, सचेतना अलभबलृद्ध, एक्येर्द्धता लर्कास, लनगरानी, सरसफाई 

अलभयानमा सहकायव आलद । 

(ज) सञ्चार माध्यम: सचूना संपे्रषण, सचेतना अलभबलृद्ध, लनगरानी, सरसफाई अलभयानमा सहकायव आलद । 

(झ) शैलक्षक संस्था: सचेतना अलभर्लृद्धका, समाजमा सरसफाईको संस्कारको लर्कास, शैलक्षक संस्था पररसर 

सरसफाई, बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण, सरसफाई अलभयानमा सहकायव आलद । 

(ञ) सचेत नागररक: सरसफाईको संस्कारको लर्कास र पालना, सरसफाई अलभयानमा स्र्स्फूतव पररचालन र 

ऐक्येर्द्धता, आफ्नो घरको हररयाली तथा सौन्दयवकरण, घरलभत्रबाट लनस्कने फोहोरको बगीकरण तथा कुलहने 

फोहोरको स्रोतमा न्यलूनकरण आलद । 



पररच्छेद-५ 

ससं्थागत प्रवन्ि एवं काम, कततव्य र अलिकार 

  

९ ससं्थागत प्रवन्ि एवं काम, कततव्य र अलिकार: (१) नगर क्षेत्र लभत्र सरसफाई कायवक्रममा आर्श्यक नेततृ्र्, 

समन्र्य तथा सहजीकरण गरी सरसफाई अलभयानलाई दीगो र संस्थागत गनवका लालग नगर स्तरमा एर्ं र्डास्तरीय 

सरसफाई सलमलत गठन गररनेछ । 

 (२) नगरस्तरीय सरसफाई अलभयान सलमलतको गठन र काम कतवव्य एर्ं अलधकार लनम्नानसुार हुनेछ । 

 (क) सलमलतको गठन: 

प्रमखु, नगरपाललका      -संयोजक 

उप-प्रमखु, नगरपाललका      -सदस्य 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, नगरपाललका    -सदस्य 

संयोजक, सामालजक लर्कास सलमलत(नगर सभा)   -सदस्य 

प्रमखु, सरुक्षा लनकाय (स्थानीय तहमा रहकेा इकाई)   -सदस्य 

सभापलत, स्थानीय उद्योग बालणज्य संघ    -सदस्य 

अध्यक्ष, स्थानीय गै.स.स. महासंघ     -सदस्य 

सभापलत, स्थानीय पत्रकार महासंघ     -सदस्य 

प्रमखु, रेडक्रस ईकाई      -सदस्य 

सरसफाई क्षेत्रमा कायवरत सामदुालयक संस्थाका प्रमखु-१ जना  -सदस्य 

सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने सलमलतले तोकेको  

मलहला सलहत कुनै ३ जना सामालजक अलभयन्ता   -सदस्य 

प्रमखु, सामालजक लर्कास शाखा, नगरपाललका   -सदस्य-सलचर् 

सलमलतले आर्श्यक ठहयावएको खण्डमा कुनै लर्ज्ञ तथा प्रलतलनलधलाई सलमलतको आमलन्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन 

सक्नेछ । 

 

 



(ख) सलमलतको प्रमखु काम, कतवव्य र अलधकार: 

(१) नगरस्तरीय सरसफाई नीलत तजुवमा गने, 

(२) सरसफाई कायवक्रम सञ्चालन गनुवपने क्षेत्र पलहचान तथा सो सम्बन्धी योजना तजुवमा गने,  

(३) सरसफाईका अलभयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर लनकाय समन्र्य गने, 

(४) लर्लभन्न संघ संस्था तथा लनकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रममा समन्र्य गने, 

(५) र्डास्तरीय  सरसफाई  सलमलतको कायवमा आर्श्यक सहयोग, समन्र्य र अनगुमन गने, 

(६) नगरस्तरीय सरसफाईको कायवक्रम र समग्र लस्थलतको अनगुमन गरी बालषवक प्रलतर्ेदन नगरसभामा पेश गने  आलद । 

(३) र्डास्तरीय सरसफाई अलभयान सलमलतको गठन र काम, कतवव्य एर्ं अलधकार लनम्नानसुार हुनेछ । 

(क) सलमलतको गठन: 

र्डा अध्यक्ष      -संयोजक 

र्डा सदस्यहरु      -सदस्य 

र्डा सलचर्       -सदस्य 

स्रोत व्यलक्त       -सदस्य 

प्रमखु, सरुक्षा लनकाय (स्थानीय तहमा रहकेा इकाई)  -सदस्य 

सञ्चारकमी      -सदस्य 

सरसफाई क्षेत्रमा कायवरत सामदुालयक संस्थाका प्रलतलनलध-२ जना -सदस्य 

सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने सलमलतले तोकेको  

मलहला सलहत कुनै १ जना सामालजक अलभयन्ता   -सदस्य 

प्रमखु, स्र्ास््य ईकाई     -सदस्य-सलचर् 

सलमलतले आर्श्यक ठहर् याएको खण्डमा कुनै लर्ज्ञ तथा प्रलतलनलधलाई सलमलतको आमलन्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन 

सक्नेछ । 

(ख) सलमलतको प्रमखु काम कतवव्य र अलधकार: 

(१) र्डास्तरीय सरसफाई नीलत र योजना तजुवमा गने, 

 (२) सरसफाईका अलभयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर लनकाय समन्र्य गने, 



(३) लर्लभन्न संघ संस्था तथा लनकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रममा समन्र्य गने, 

(४) र्डास्तरीय सरसफाईको कायवक्रमको अनगुमन गरी र्डामा सो सम्बन्धमा छलफल गने  आलद । 

 

पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचालन र खचत: 

१० स्रोत पररचालन: (१) नगरपाललकाले आफूलाई प्राप्त समानीकरण अनदुान, राजश्व बााँडफााँड तथा आफ्नो आन्तररक 

आयबाट सरसफाईको क्षेत्रमा न्यायोलचत रुपले बजेट लर्लनयोजन गनुवपनेछ । 

(२) नगरपाललकाले आफ्नो आय तथा अन्य लनकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत समार्ेश गरी एकीकृत रुपमा 

 स्रोत पररचालन गनव सरसफाईको लालग छुटै्ट कोष लसजवना गरी स्रोत पररचालन गनव सक्नेछ । 

(३) स्थानीय तहमा गररने सरसफाईका कायवक्रमलाई लमतव्ययी, प्रभार्कारी एर्ं एकीकृत ढंगमा सञ्चालन गनवका 

 लालग यस क्षेत्रमा कायव गने संघ-संस्थाहरुको कायवक्रम स्थानीय तहको बालषवक योजना प्रणालीमा समार्ेश गररनेछ । 

 यस्ता एलककृत कायवक्रमहरुको नेततृ्र् स्थानीय तहले गनेछ । यस प्रयोजनका लालग स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रलभत्र 

 रहकेा सरसफाई सम्बन्धी काम गने लनजी सहकारी सर्ै संस्थाहरु र लतनीहरुको लक्रयाकलापको अलभलेख राख्नपुनछे 

 । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको लगानी आकलषवत गनव सार्वजलनक साझेदारीको नीलत अर्लम्र्न गररनेछ । 

 

११ खचत : (१) नगरपाललकाले सरसफाई कायवक्रममा लर्लनयोजन भएको बजेट खचव गदाव प्रचललत लनयमानसुार गने, 

खचवको लेखांकन राख्ने, प्रलतर्ेदन तयार गने तथा लेखा परीक्षण गराउनपुनेछ । 

(२) यस क्षेत्रमा खचव गदाव खचवमा दोहोरोपना नपने गरी अन्य लनकायहरुसाँग समेत समन्र्य गरी प्राप्त स्रोतको 

 लमतव्ययी रुपमा पररचालन गनुवपनेछ । 

  (२) नगरपाललकाले सरसफाईको क्षेत्रमा भएको खचवको लनयलमत रुपमा प्रलतर्ेदन तयार गरी  गाउाँ/नगर सभा लगायत 

 सम्बलन्धत लनकायमा पठाउनपुनेछ  । 

  



 

पररच्छेद-७ 

कसरु उपर दण्ड सजाय 

१२ कसरु उपर दण्ड सजायिः यस कायवलर्लधमा उलल्ललखत लर्षय लर्पररत कायव गरेमा र्ा अन्य प्रचललत काननूमा 

लेलखएका सरसफाई सम्बन्धी लर्पररत कायव गरेमा प्रचललत काननू र्ा स्थानीय काननू बमोलजम दण्ड सजाय हुनेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

लवलवि: 

१३ कायतलवलिको व्याख्या: यस कायवलर्लधमा उलल्ललखत कुनै लर्षयमा लद्वलर्धा उत्पन्न भएमा र्ा अस्पष्टता रहमेा 

त्यसको अलन्तम व्याख्या नगर कायवपाललकाले गनेछ । 

१४ कायतलवलि ससंोिन: यस कायवलर्लधका प्रार्धानहरुमा कायवपाललकाले आर्श्यक संसोधन गनव सक्नेछ । 

१५ बािा अड्चन फुकाउ: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र यस कायवलर्लधमा व्यर्स्था भए बाहकेका 

लर्षयमा नीलतगत लनणवय गनव आर्श्यक भएमा त्यस्तो लनणवय कायवपाललकाले गनेछ । 

 

          

          आज्ञाले,   

          प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत  

          लोक बहादरु भण्डारी 

 


