
 

 

 

cg';"rL- @ 
-bkmf$tyf cg;"rL–!sf] efu–@ ;Fu ;DalGwt_ 

 
b]pdfO{ gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08 @ ;+Vof @=! ldltM @)&%÷)!÷)$ 

 

efu–@ 

b]pdfO{ gu/kflnsf 
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देउमाई नगरपालिकाको नदी तथा ऄन्य सार्वजलनक के्षत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवलर्लध, २०७५ 

sfo{kflnsfåf/f :jLs[t ldltM२०७५-०१-०४ 

                               नगरसभाबाट स्वीकृत मममतिः 
 

प्रस्तार्ना: 

बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थथत बथती स्वकास तथा साववजस्नक थथलको अस्तक्रमणबाट सडक, गल्ली तथा धास्मवक, 

साांथकृस्तक, प्राकृस्तक एवां वातावरणीय सम्पदाको रुपमा रहकेा साववजस्नक थथलहरू जथतै नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल 

तलैया, पाकव , उद्यान एवां धास्मवक, साांथकृस्तक तथा ऐस्तहास्सक धरोहर, खलुा थथान तथा अन्य साववजस्नक थथलको सरसफाई 

थप प्रभावकारी बनाई थवच्छ, थवथथ, सफा, सनु्दर, सभ्य र समदृ्ध गाउँ\नगरको पस्हचान कायम गनव थथानीय सरकार, स्नजी 

तथा सहकारीक्षेत्र, सामास्जक अस्भयन्ता, नागररक समाज तथा आम नागररकलाई सरसफाईको अस्भयानमा थवथफूतव रुपमा 

पररचालन गरी सरसफाई कायवक्रमलाई थप प्रभावकारी, सांथथागत एवां दीगो बनाउन बान्छनीय भएकोले  

दउेमाई नगरपास्लकाले थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ वा दउेमाई नगरपास्लकाको 

प्रशासकीय कायवस्वस्ध स्नयस्मत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोस्जम नगर कायवपास्लकाको स्मस्त२०७५-०१-०४ को 

बैठकबाट यस “देउमाई नगरपालिकाकोनदी तथा ऄन्य सार्वजलनक के्षत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवलर्लध, २०७५” 

थवीकृत गरी लाग ूगरेको छ । 

 

 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ: यस कायवस्वस्धको नाम “दउेमाई नगरपास्लकाको नदी तथा अन्य साववजस्नक क्षेत्रको सरसफाई 

सम्बन्धी कायवस्वस्ध, २०७५” रहकेो छ र यो कायवस्वस्ध नगर कायवपास्लकाले थवीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको 

स्मस्तदसे्ख लाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषा: स्वषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायवस्वस्धमा, 

(क) “कन्टेनर” भन्नाले फोहरमैला सांकलन गने प्रयोजनको लास्ग  स्नस्ित थथानमा रास्खएको फोहरमैला थपुाने भाँडो वा 

वास्ल्टन र यथतै प्रकारको अन्य कुनै वथत ुसम्झन ुपछव । 

(ख)“नगरपास्लका” भन्नाले दउेमाई नगरपास्लका सम्झनु पछव । 

(ग) “स्नष्कासन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन थथलबाट दउेमाई नगरपास्लकाले  तोकेको थथानमा थपुाने वा स्नकाल्ने 

कायव सम्झन ुपछव । 



 

 

(घ) “फोहरमैला” भन्नाले घरेल ुफोहोरमैला, औद्योस्गक फोहोरमैला, रसायस्नक फोहोरमैला, थवाथ्य सांथथाबाट स्नथकने 

फोहरमैला वा हास्नकारक फोहरमैला सम्झन ुपदवछ र यस शब्दले प्रयोगमा नआउने तथा फास्लएका वथत,ु सडे गलेका 

वथत ु र वातावरणमा ह्रास आउने गरी स्नष्कासन गररएका वथतहुरु लगायत अनस्धकृत साववजस्नक थथलमा टाँस्सएका 

पोष्टर, पम्ल्पेट र दउेमाई नगरपास्लकाले थथानीय राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोस्कस्दएको अन्य वथत ु

समेतलाई जनाउँछ ।  

(ङ)  “फोहरमैला सांकलन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन थथलबाट उठाउने, घर घरबाट सांकलन गने, साववजस्नक थथलमा 

रहकेो फोहरमैला बढाने, थपुाने, झारपात उखेल्ने तथा अनस्धकृत रुपमा साववजस्नक थथलमा टाँस्सएका पोष्टर, पम्ल्पेट 

हटाई सांकलन गने कायवलाई सम्झनपुदवछ ।  

(च) “सांकलन केन्र” भन्नाले घर घरबाट स्नथकने फोहरमलैा सांकलन गरी स्नधावररत समयसम्म राख्न वा थपुानव 

नगरपास्लकाले तोकेको थथान सम्झन ुपछव । 

(छ)  “सामास्जक अस्भयन्ता” भन्नाले समाज र मलुकुको स्वकास र सम्वसृ्िका लास्ग स्नथवाथव र कुनै लाभको आशा 

नगरर  थवतथफूतव रुपमा सहभागी हुने नागररकहरुको अनौपचाररक समहू सम्झनपुदवछ ।  

(ज)  “सामदुास्यक सांथथा” भन्नाले नाफा आजवन नगने उद्दशे्यले समदुायको स्हतको लास्ग प्रचस्लत काननू बमोस्जम 

थथास्पत र सहभास्गतामलूक टोलस्वकास सांथथा तथा उपभोक्ता समहू, सहकारी सांथथा वा गैरसरकारी सांथथा सम्झनपुदवछ ।  

(झ)  “स्वसवजन” भन्नाले फोहरमैलाको अस्न्तम स्नष्कासन तथा व्यवथथापन कायव सम्झनपुदवछ ।  

(य) सस्मस्त भन्नाले यस कायवस्वस्धको दफा ९ (२) र ९ (३) बमोस्जमको सस्मस्त सम्झन ुपछव । 

 

पररच्छेद-२ 

उदे्दश्य र सचंािनको रणनीलत 

३. उदे्दश्य: यस कायवस्वस्धको उद्दशे्य आफ्नो नगर क्षेत्र स्भत्रका साववजस्नक थथल तथा महत्वपणूव सम्पदा र खलुा क्षेत्रको 

सरसफाईलाई व्यवस्थथत बनाई  थवच्छ, सफा, थवथथ, सनु्दर र सभ्य नगरको पस्हचान कायम गनव सहयोग गनुव हो । साथ ै

अन्य उद्दशे्यहरु स्नम्न स्वषयमा सहयोग गनुव रहकेो छः  

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

(ख) सडक, चोक, पाकव , उद्यान, चउर, खलु्ला तथा साववजस्नक क्षेत्रको सरसफाईको उस्चत प्रवन्ध गने, 

(ग) धास्मवक, साांथकृस्तक तथा ऐस्तहास्सक धरोहरलाई सफा र सगु्घर राख्ने, 

(घ) जैस्वक स्वस्वधताको सांरक्षण र पयाववरणीय सन्तलुन कायम गने, 

(ङ) थथानीय पयवटन तथा पयाव-पयवटन अस्भवसृ्द्द माफव त ्थथानीय आस्थवक स्वकास गने, 

(च) सरसफाई अस्भयानलाई आम नागररकको जीवनको अस्भन्न अांगको रुपमा स्वकास गद ै यसमा नागररक 

सहभास्गता अस्भवसृ्द्द गने, 

(छ) आफ्नो क्षेत्रस्भत्रको सरसफाईमा थथानीय सरकारको नेततृ्वदायी भसू्मका थथास्पत गद ैयस अस्भयानमा स्नजी 

तथा सहकारीक्षेत्र, नागररक समाज, सामास्जक अस्भयन्ता तथा आम नागररकलाई समेत पररचालन गने, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धमा स्वगतका प्रयासहरुलाईसांथथागत गद ैयसलाई थप प्रभावकारी र दीगो बनाउने। 



 

 

 

४. सरसफाई सञ्चािनको रणनीलत: (१) आफ्नो नगरक्षेत्रस्भत्रका नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैया, धास्मवक-

साांथकृस्तक सम्पदा तथा साववजस्नक थथलको सांरक्षण तथा सम्बद्दवन थथानीय तहको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने 

भएकोले यसमा साववजस्नक-स्नजी-सहकारी-समदुायको साझेदारी कायम गने । 

(२)  सरसफाई सम्बन्धमा आम सञ्चारका माध्यम एवां अन्य स्वस्धद्वारा जनतामा सचेतना अस्भवसृ्द्द गने । 

(३) स्नजी क्षेत्रको सांथथागत सामास्जक उत्तरदास्यत्व (CSR) अस्भबसृ्द्द गरी सरसफाई क्षेत्रमा स्नजी क्षेत्रको 

लगानी स्बथतार गने । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रमा नागररक समाज, सामास्जक सांथथा र सामदुास्यक सांथथाहरुसँग प्रभावकारी समन्वय र 

सहकायवको स्वकास गने । 

(५) सामास्जक अस्भयन्ताहरुको स्वकास र पररचालन गने आस्द । 

 

पररच्छेद-३ 

सरसफाई गररने के्षत्र तथा सञ्चािन लर्लध 

५. सरसफाई गररने के्षत्रहरु: यस सरसफाई अस्भयान अन्तगवत नगरक्षेत्रस्भत्र रहकेा दहेायका साववजस्नक थथल तथा 

सम्पदाहरुको सरसफाई तथा सांरक्षणका कायवहरु गररनेछ । 

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

(ख) मठ, मस्न्दर, चैत्य, गमु्बा, मस्थजद, चचव लगायतका धास्मवक सम्पदा; 

(ग) साांथकृस्तक केन्र, नाट्यशाला, स्लपी तथा सांग्राहलय जथता साांथकृस्तक सम्पदा; 

(घ) परुातास्त्वक महत्वका धरोहर तथा केन्र; 

(ङ) ऐस्तहास्सक थथल; 

(च) रास्ष्िय स्नकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्षण, सांरस्क्षत क्षेत्र तथा अन्य प्राकृस्तक सम्पदा वररपररको क्षेत्र; 

(छ) स्वश्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृत धास्मवक, साांथकृस्तक, परुातास्त्वक, ऐस्तहास्सक एवां अन्य धरोहर; 

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

 

 

६. नगरपास्लकाले आफ्नो क्षेत्र स्भत्र दहेाय बमोस्जमका अस्भयानहरू सञ्चालन गने स्नणवय गनव सक्नेछ : 

 खलुास्दसामकु्त क्षेत्र,  

 पणूव सरसफाई गाउँ\नगर 

 वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा, गाउँ\नगर  

 प्लास्थटक मकु्त क्षेत्र, 

 साववजस्नकथथलमा मद्यपान, धमु्रपान, गठ्ुखा, सपुारी लगायत स्वस्भन्न नशाजन्य पदाथवको सेवन स्नषधे गने 

अस्भयान, 



 

 

 फोहोर गनेलेनै सो को सफाई गने (Polluters to Pay) 

 स्वस्भन्न उपभोग्य बथतहुरुको उपभोग गरी स्वशजवन गररने प्याकेस्जङजन्य फोहोरहरु जथाभावी फाल्नमा रोक 

लगाउने  

 स्रोतमै फोहोरको बगीकरण गरी कुस्हने र नकुस्हने फोहोरहरु छुट्टाछुटै्ट कन्टेनरमा राखी स्बशजवन गनव अस्नवायव 

गने, 

 साववजस्नक सडको सडक तथा पेटीमा स्नमावण सामाग्री थपुाने, सवारी साधन तथा मेस्शनरी औजार ममवत 

सांभार गने कायव पणूवत: स्नषधे गने, 

 होस्डवङ बोडव, ग्लोईङ बोडव लगायतका स्वज्ञापन सामाग्रीहरु स्नधावररत क्षेत्रमा सीस्मत गने, 

 स्नस्ित तोस्कएको क्षेत्रमा बाहके अन्य क्षेत्रम अथपतालजन्य फोहोर स्वशजवन गनव स्नषधे गने, 

 स्वषाल,ु सांक्रामक, प्रज्वलनशील एवां थवाथ्य सांथथा उद्योग तथा  कलकारखानाबाट स्नश्कासन हुने फोहोर, 

स्कटनाशक औषधी, समय नास्घसकेको खाद्य पदाथव लगायतका स्वशेष र  जोस्खमयकु्त फोहोरहरुलाई 

साधारण फोहोरमैलासँग स्मसाई स्नश्कासन गनव गराउन नपाइने, 

 जोस्खमयकु्त फोहोरको स्नश्कासन, सांकलन, भण्डारण, प्रशोधन, स्बक्रीस्वतरण, स्बसजवन र ओसारपसार गन े

व्यस्क्त, स्नकाय र स्नकासीकतावले मानव थवाथ्य र वातावरणमा प्रस्तकूल असर नपने गरी आफ्नै खचवमा 

वातावरणमैत्री तररकाले जोस्खमयकु्त फोहोरमैलाको उस्चत व्यवथथापन गनुवपने, 

सरसफाईसञ्चालनकास्वस्धः (१)  नगरक्षेत्रस्भत्रकासरकारी, गैरसरकारीरस्नजीक्षेत्रकाकायावलय, सांघ-

सांथथारस्नकायलेप्रत्येकमस्हनाकोएकस्दन ............(जथतैपस्हलोशकु्रबारस्दउसो२.००-३.००बजेसम्म) आ-

आफ्नोकम्पाउण्डपररसरसरसफाईगरीसरसफाईअस्भयानलाईव्यापकबनाउने। 

 (३) नगरक्षेत्र स्भत्रका सबै शैस्क्षक सांथथाहरुमा प्रत्येक मस्हनाको दोस्रो र चौथो शकु्रबार २.००-३.०० बजे वा शैस्क्षक 

सांथथा बन्द हुनभुन्दा १ घण्टा अगास्डको समयदसे्ख वा अन्य उपयकु्त समयमा शैस्क्षक सांथथा वारपरका आफ्नो पायक पने नदी, 

खोला, उद्यान, पोखरी , पाकव , ताल-तलैया, खानेपानीको महुान, धास्मवक थथल, सडक, टोल तथा साववजस्नक थथलको 

सरसफाई कायवक्रमहरु सञ्चालन गदाव स्वस्भन्न अस्तररक्त स्क्रयाकलापहरु जथतै स्चत्रकला, वकृ्तत्वकला, हास्जरीजवाफ, 

पदयात्रा, वकृ्षारोपणको माध्यमबाट वातावरणीय सांरक्षण तथा सरसफाई अस्भयान सञ्चालन गने । 

(४) नगरक्षेत्रस्भत्रका सबै सरकारी, स्नजी भवन तथा कायावलय, सांघसांथथा, स्नकायर पररवारले आ-आफ्नो कायावलय 

भवन, घर, कम्पाउण्ड र पररसरमा बोटस्बरुवा, फूल तथा गमला सस्हतको बगैचँा स्नमावण गरी स्नयस्मत रुपमा गोडमेल तथा 

रेखदखे गने प्रवन्ध स्मलाउने । 

(५) नगरक्षेत्रस्भत्रका सबै कायावलय, सांघसांथथा र स्नकायले आ-आफ्नो  कायावलय भवन, कोठा, प्यासेज, वरण्डा, छत, 

कम्पाउण्ड, पखावल लगायत आफ्नो पररसरमा फोहोरमैला, धलुो, टुटेफुटेका वा स्वग्रकेा समान, कागजको टुक्रा, चरुोट, खैनी, 

जदाव, सतूीजन्य पदाथवको प्रयोग, स्भत्तेलेखन, पोष्टर पम्प्लेट टाँथने लगायतका कायवलाई स्नषधे गरी “स्र्च्छ, स्र्स््य, सफा र 

हराभरा के्षत्र” घोषणा गरी स्नयस्मत सरसफाई गने । 



 

 

(६) नगरक्षेत्रस्भत्रका सबै कायावलय, सांघसांथथा र स्नकायले मापदण्ड स्वपररतका प्लास्ष्टकका झोला, स्शशा वा 

वातावरणमा प्रस्तकूल असर पाने सामाग्रीको प्रयोगलाई स्नयन्त्रण गरी थथानीय स्रोतमा आधाररत जैस्वक तथा वातावरणमैत्री 

स्वकल्पलाई प्रवद्दवन गने तथा प्लास्ष्टकजन्य पदाथव जलाउने कायवलाई पणूवतः स्नषधे गने । 

(७) सबै सरकारी स्नकाय तथा सांगस्ठत सांथथाले आफ्नो थथापना स्दवस, बास्षवकोत्सव वा यथतै प्रकृस्तका अन्य कायवक्रम 

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

सडक, टोल तथा साववजस्नक थथलको सरसफाई, बकृ्षारोपण, हररयाली प्रवद्धवन, साववजस्नक सौन्दयव अस्भबसृ्द्ध हनुे कायवक्रम 

राखी वातावरण सांरक्षण तथा सरसफाई अस्भयान सञ्चालन गने । 

(८) नगरपास्लकाले प्रत्येक मस्हनाको अस्न्तम शस्नवार स्बहान थथानीय बास्सन्दा, समदुाय, टोल स्वकास सांथथा, गैर 

सरकारी सांथथा, सामदुास्यक एवां व्यावसास्यक सांगठन एवां नागररक समाजको नेततृ्वमा आफ्नो क्षेत्रको पायक पने खानेपानीको 

महुान, साववजस्नक कुवा तथा धारा, ताल, तलैया, पोखरी नदी, खोला, धास्मवक एवां पयवटकीय थथल, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकव , 

उद्यान, खलुा क्षेत्र आस्दको सरसफाई गने व्यवथथा स्मलाउने । 

(९) दईु वा दईु भन्दा वढी थथानीय तहहरुले सांयकु्त रुपमा सरसफाई अस्भयान सञ्चालन गनव चाहमेा सम्बस्न्धत थथानीय 

तहका प्रमखुहरुले यस कायवको सांयोजन गरी सरसफाई गररने वडाका पदास्धकारीहरुलाई सांलग्न गराई कायवयोजना बनाई 

सञ्चालन गने व्यवथथा स्मलाउने  

(१०) आफ्नो घर अगाडी र वररपरी सरसफाई गने दास्यत्व सम्बस्न्धत घरधनीको समेत हुनेछ । आफ्नो घर वररपरी 

सरसफाई नगने वा बारम्बार फोहोर गरररहने सांथथा वा व्यस्क्तलाई सस्मस्तले यस स्वषयमा ध्यानाकषवण गराउन सक्नेछ । यसरी 

ध्यानाकषवण गराउदाँ समेत अटेर गरेमा सस्मस्तले त्यथता घरधनी व्यस्क्त वा सांथथाहरूको नामावली कालोसचूीमा राखी 

साववजस्नक गने व्यवथथा स्मलाउने । 

(११) थथानीय तहहरुले सरसफाईलाई वहृत अस्भयान (Mega Event) को रुपमा सञ्चालन गनव नस्वनतम एवां आधसु्नक 

प्रस्वस्ध र सोच सस्हतको प्रथताव सहकारी, स्नजी सांथथा वा व्यस्क्तहरुबाट आव्हान गनव सक्नछे । प्राप्त प्रथतावहरु मध्य े

प्रभावकारी प्रथतावलाई छनौट गरी प्रथताव पेश गने सहकारी, स्नजी सांथथा वा व्यस्क्तहरुबाट सरसफाई अस्भयानलाई व्यवस्थथत 

गने व्यवथथा स्मलाउने । 

(१२) साववजस्नक मस्न्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला जथता थथल सफा गनवक्षेत्र स्नधावरण गरी सो थथल वररपरर वथने वा यथता 

थथलसँग सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई केही रकम(Token Money) स्दएर सरसफाई गनव लगाउने व्यवथथा स्मलाउने ।  

(१२) साववजस्नक मस्न्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला जथता साववजस्नक थथलहरुको व्यवथथापन सस्मस्त गठन भएको भए 

व्यवथथापन सस्मस्तलाई सरसफाई कायवमा स्वशेष ध्यान पयुावउन पत्राचार गने । 

(१३) थथानीय तह स्भत्रका साववजस्नक मस्न्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला जथता थथलहरु सवै भन्दा वढी सफा गने स्जम्मेवार 

व्यस्क्त, सांथथा वा व्यवथथापन सस्मस्तलाई यस कायवस्वस्धमा गस्ठत गाउँ थतरीय सस्मस्तको स्सफाररसमा सम्बस्न्धत थथानीय 

तहले प्रशसा पत्र वा कदर पत्र प्रदान गरी सरसफाई कायवलाई प्रोत्साहन गने व्यवथथा स्मलाउने । 

(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पानी स्नकास तथा फोहरको पथृकीकरण सम्बन्धी व्यवथथाः 



 

 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अस्नवायव हुनपुनेः थथानीय तह क्षेत्र स्भत्रका सबै प्रकारका भवनहरुमा सेफ्टी ट्याकी अस्नवायव 

हुनपुने छ । सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्येक घर घरबाट उत्सजवन हुने स्दशा, स्पसावयकु्त फोहोर जम्मा हुने अस्नवायव 

व्यवथथा गनुवपनेछ । नयाँ भवन बनाउँदा, तला थप गदाव, स्नमावण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र स्लँदा वा अन्य सेवा प्राप्त 

गनव सेफ्टी ट्याङ्की स्नमावण तथा प्रयोग भैरहकेो छ भन्ने ससु्नस्िता हुने व्यवथथा गने । 

(ख) पानीको शसु्द्धकरण गरेर मात्र स्नकास गनुवपनेः शौचालय बाहके अन्य घरायसी प्रयोगहरु लुगा हुने, खाद्य सामाग्री 

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

कम्पाउण्ड स्भत्र मांगाल बनाई शसु्द्धकरण गरेर मात्र साववजस्नक स्नकासमा समास्हत गने व्यवथथा स्मलाउने । 

(ग) फोहोरको पथृकीकरण गनुवपनेः सवै थथानीय तहले आफ्नो क्षते्रस्भत्र उत्पादन हुने फोहोरलाई जैस्वक र अजैस्वक गरी 

कस्म्तमा २ वगवमा पथृकीकरण गनुव प्रत्येक फोहोर उत्पादकको कतवब्य हुनेछ । फोहोरको प्रकृस्तका आधारमा सो 

भन्दा बढी वा स्वस्शष्टीकृत ढांगले पथृस्ककरण गनव आवश्यक  दसे्खएमा सो को  स्वस्ध र प्रस्क्रया तोकी 

पथृस्ककरण गनव सस्मस्तको परामशव समेतको आधारमा सम्बस्न्धतथथानीय तहले स्नदशेन स्दने व्यवथथा स्मलाउने ।  

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

पानी मांगालमा खसाउने प्रवन्ध स्मलाउने । 

(१६) जैस्वक फोहोरलाई मलको रुपमा उजावमा रुपान्तरण गने कायवलाई प्रोत्साहन गनव यस सम्बन्धी ठोस नीस्त तजवमा गरी 

लाग ू गने व्यवथथा स्मलाउने । जैस्वक फोहोरलाई उजावमा रुपान्तरण गने नस्वनतम सोचलाई प्रास्थमकतामा राखी 

कायावन्वयन गने व्यवथथा स्मलाउने । 

(१७) आकाशबाट खसेको पानीलाई सांकलन गरर प्रयोग गने, जैस्वक फोहोरलाई मल बनाई भवनको छत, वरण्डा, भईु वा 

भवन पररसरको उपयकु्त थथानमा गमला वा कुनै भाडोमा तरकारी खेती, फलफुल खेती वा हररयाली क्षेत्र वनाउने कोशी 

खेती लगायतका प्रस्वस्धहरुलाई प्राथस्मकता स्दने व्यवथथा स्मलाउने । 

पररच्छेद-४ 

सरोकारर्ािा लनकाय र भूलमका 

७. सरोकारर्ािा लनकायहरु: सरसफाई एक बहृत ्अस्भयान भएको हुदँा यसमा थथानीय सरकारदसे्ख आम नागररकको 

सस्क्रय सहभास्गता, स्क्रयास्शलता र स्नरन्तरता आवश्यक दसे्खन्छ । स्वगतको अनभुव र थथानीय बथतसु्थथस्तलाई 

मध्येनजर गदाव आफ्नो नगरक्षेत्रस्भत्रको सरसफाई अस्भयानमा थथानीय तहले समग्र नेततृ्व स्लई यस कायवमा सबै सरकारी 

कायावलयहरु, सरुक्षा स्नकाय, शैस्क्षक सांथथा, गैर सरकारी सांथथा, टोल स्वकास सांथथा एवम ्आमा समहू जथता सामदुास्यक 

सांथथा, व्यावसास्यक सांथथा, आम सञ्चार, नागररक अगवुा, सामास्जक अस्भयन्ता, जागरुक नागररक आस्द जथता 

सरोकारवालाहरुसँग सहकायव र समन्वय गनुवपदवछ । 

 

८. सरसफाईमा सिंग्न हुने लनकायहरुको प्रमुख भूलमका: (१) सरसफाई कायवमा सांलग्न हुने सरोकारवाला स्नकाय तथा 

पक्षहरुको तलुनात्मक प्रस्तश्पधाव एवां स्वस्शष्टतालाई मध्येनजर गद ै सरसफाईका कायवक्रममा सबै पक्षहरुको सहकायव र 

समन्वयमा सञ्चालन गनुवपनछे । 



 

 

(२) थथानीय सरसफाई अस्भयानमा सांलग्न हुने स्नकायहरुको प्रमुख स्जम्मेवारी दहेाय बमोस्जम हुनेछ । 

(क)  नगरपास्लका: सरसफाई अस्भयानको समग्र नेततृ्व तथा सांयोजन, सरसफाई सम्बन्धी नीस्त तजुवमा, थवाथ्य, 

खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा लगानी, साववजस्नक सम्पस्त्त तथा थथलहरुको सांरक्षण, फोहोरमैला व्यवथथापन, 

खलु्ला स्दशामकु्त तथा पणूव सरसफाईयकु्त नगरको घोषणा र दीगोपना, सडक छेउछाउमा हररयाली प्रवद्धवन, एक 

वडा/टोल एक साववजस्नक उद्यानको स्वकास, सरसफाईसम्बन्धी सचेतना अस्भवसृ्द्ध आस्द । 

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

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

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

सम्बन्धमा समदुायसँग समन्वय आस्द । 

(घ) स्नजी व्यावसास्यक सांघसांथथा; कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण, 

सांथथागत सामास्जक उत्तरदास्यत्व (CSR) अन्तगवत सरसफाई क्षेत्रमा लगानी, सरसफाई अस्भयानमा सहकायव । 

(ङ) गैर सरकारी सांघ सांथथा: समदुाय पररचालन, सचेतना अस्भवसृ्द्धका कायवक्रम सञ्चालन, सरसफाईको क्षेत्रमा 

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

सहकायव आस्द । 

(च) सामदुास्यक सांथथा: सामदुास्यक पररचालन, सचेतना अस्भवसृ्द्ध, सञ्जाल स्वथतार, सरसफाई अस्भयानमा 

सहकायव आस्द । 

(छ) नागररक समाज: सामास्जक पररचालन, सचेतना अस्भबसृ्द्ध, एक्येवद्धता स्वकास, स्नगरानी, सरसफाई 

अस्भयानमा सहकायव आस्द । 

(ज) सञ्चार माध्यम: सचूना सांपे्रषण, सचेतना अस्भबसृ्द्ध, स्नगरानी, सरसफाई अस्भयानमा सहकायव आस्द । 

(झ) शैस्क्षक सांथथा: सचेतना अस्भवसृ्द्धका, समाजमा सरसफाईको सांथकारको स्वकास, शैस्क्षक सांथथा पररसर 

सरसफाई, बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दयवकरण, सरसफाई अस्भयानमा सहकायव आस्द । 

(ञ) सचेत नागररक: सरसफाईको सांथकारको स्वकास र पालना, सरसफाई अस्भयानमा थवथफूतव पररचालन र 

ऐक्येवद्धता, आफ्नो घरको हररयाली तथा सौन्दयवकरण, घरस्भत्रबाट स्नथकने फोहोरको बगीकरण तथा कुस्हने 

फोहोरको स्रोतमा न्यसू्नकरण आस्द । 



 

 

पररच्छेद-५ 

ससं्थागत प्रर्न्ध एर्ं काम, कतवव्य र ऄलधकार 

  

९. ससं्थागत प्रर्न्ध एर्ं काम, कतवव्य र ऄलधकार: (१) नगर क्षते्र स्भत्र सरसफाई कायवक्रममा आवश्यक नेततृ्व, समन्वय 

तथा सहजीकरण गरी सरसफाई अस्भयानलाई दीगो र सांथथागत गनवका लास्ग गाउँ/नगर थतरमा एवां वडाथतरीय सरसफाई 

सस्मस्त गठन गररनेछ । 

(२) गाउँ/नगरथतरीय सरसफाई अस्भयान सस्मस्तको गठन र काम कतवव्य एवां अस्धकार स्नम्नानसुार हुनेछ । 

(क) सस्मस्तको गठन: 

प्रमखु, नगरपास्लका     -सांयोजक 

उप-प्रमखु, नगरपास्लका    -सदथय 

प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत, नगरपास्लका   -सदथय 

सांयोजक, सामास्जक स्वकास सस्मस्त(नगर सभा)   -सदथय 

प्रमखु, सरुक्षा स्नकाय (थथानीय तहमा रहकेा इकाई)   -सदथय 

सभापस्त, थथानीय उद्योग बास्णज्य सांघ    -सदथय 

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

सभापस्त, थथानीय पत्रकार महासांघ     -सदथय 

प्रमखु, रेडक्रस ईकाई      -सदथय 

सरसफाई क्षेत्रमा कायवरत सामदुास्यक सांथथाका प्रमखु-१ जना  -सदथय 

सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने सस्मस्तले तोकेको  

मस्हला सस्हत कुनै २ जना सामास्जक अस्भयन्ता   -सदथय 

प्रमखु, सामास्जक स्वकास शाखा, नगरपास्लका   -सदथय-सस्चव 

सस्मस्तले आवश्यक ठहयावएको खण्डमा कुनै स्वज्ञ तथा प्रस्तस्नस्धलाई सस्मस्तको आमस्न्त्रत सदथयको रुपमा सहभागी गराउन 

सक्नेछ । 

 

 



 

 

(ख) सस्मस्तको प्रमखु काम कतवव्य र अस्धकार: 

(१) नगरथतरीय सरसफाई नीस्त तजुवमा गने, 

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

(३) सरसफाईका अस्भयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर स्नकाय समन्वय गने, 

(४) स्वस्भन्न सांघ सांथथा तथा स्नकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रममा समन्वय गने, 

(५) वडाथतरीय  सरसफाई  सस्मस्तको कायवमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र अनगुमन गने, 

(६) नगरथतरीय सरसफाईको कायवक्रम र समग्र स्थथस्तको अनगुमन गरी बास्षवक प्रस्तवेदन गाउँ/नगरसभामा पेश गने  आस्द 

। 

(३) वडाथतरीय सरसफाई अस्भयान सस्मस्तको गठन र काम कतवव्य एवां अस्धकार स्नम्नानसुार हुनेछ । 

(क) सस्मस्तको गठन: 

वडा अध्यक्ष      -सांयोजक 

वडा सदथयहरु      -सदथय 

वडा सस्चव       -सदथय 

स्रोत व्यस्क्त       -सदथय 

प्रमखु, सरुक्षा स्नकाय (थथानीय तहमा रहकेा इकाई)  -सदथय 

सञ्चारकमी      -सदथय 

सरसफाई क्षेत्रमा कायवरत सामदुास्यक सांथथाका प्रस्तस्नस्ध-२ जना -सदथय 

सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने सस्मस्तले तोकेको  

मस्हला सस्हत कुनै १ जना सामास्जक अस्भयन्ता   -सदथय 

प्रमखु, थवाथ्य ईकाई     -सदथय-सस्चव 

सस्मस्तले आवश्यक ठहर् याएको खण्डमा कुनै स्वज्ञ तथा प्रस्तस्नस्धलाई सस्मस्तको आमस्न्त्रत सदथयको रुपमा सहभागी गराउन 

सक्नेछ । 

(ख) सस्मस्तको प्रमखु काम कतवव्य र अस्धकार: 

(१) वडाथतरीय सरसफाई नीस्त र योजना तजुवमा गने, 

 (२) सरसफाईका अस्भयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर स्नकाय समन्वय गने, 



 

 

(३) स्वस्भन्न सांघ सांथथा तथा स्नकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रममा समन्वय गने, 

(४) वडाथतरीय सरसफाईको कायवक्रमको अनगुमन गरी वडामा सो सम्बन्धमा छलफल गने  आस्द । 

 

पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचािन र खचव: 

 

१०. स्रोत पररचािन: (१) नगरपास्लकाले आफूलाई प्राप्त समानीकरण अनदुान, राजश्व बाँडफाँट तथा आफ्नो आन्तररक 

आयबाट सरसफाईको क्षेत्रमा न्यायोस्चत रुपले बजेट स्वस्नयोजन गनुवपनेछ । 

(२) नगरपास्लकाले आफ्नो आय तथा अन्य स्नकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई समेत समावेश गरी एकीकृत रुपमा 

स्रोत पररचालन गनव सरसफाईको लास्ग छुटै्ट कोष स्सजवना गरी स्रोत पररचालन गनव सक्नेछ । 

(३) थथानीय तहमा गररने सरसफाईका कायवक्रमलाई स्मतव्ययी, प्रभावकारी एवां एकीकृत ढांगमा सञ्चालन गनवका 

लास्ग यस क्षेत्रमा कायव गने सांघ-सांथथाहरुको कायवक्रम थथानीय तहको बास्षवक योजना प्रणालीमा समावेश गररनेछ । यथता 

एस्ककृत कायवक्रमहरुको नेततृ्व थथानीय तहले गनेछ । यस प्रयोजनका लास्ग थथानीय तहले आफ्नो क्षेत्रस्भत्र रहकेा सरसफाई 

सम्बन्धी काम गने स्नजी सहकारी सवै सांथथाहरु र स्तनीहरुको स्क्रयाकलापको अस्भलेख राख्नपुनछे । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रमा स्नजी क्षेत्रको लगानी आकस्षवत गनव साववजस्नक साझेदारीको नीस्त अवलम्वन गररनेछ । 

 

११. खचव : (१) नगरपास्लकाले सरसफाई कायवक्रममा स्वस्नयोजन भएको बजेट खचव गदाव प्रचस्लत स्नयमानसुार गने, खचवको 

लेखाांकन राख्ने, प्रस्तवेदन तयार गने तथा लेखा परीक्षण गराउनपुनेछ । 

(२) यस क्षेत्रमा खचव गदाव खचवमा दोहोरोपना नपने गरी अन्य स्नकायहरुसँग समेत समन्वय गरी प्राप्त स्रोतको 

स्मतव्ययी रुपमा पररचालन गनुवपनेछ । 

 (२) गाउँ/नगरपास्लकाले सरसफाईको क्षेत्रमा भएको खचवको स्नयस्मत रुपमा प्रस्तवेदन तयार गरी  गाउँ/नगर सभा 

लगायत सम्बस्न्धत स्नकायमा पठाउनपुनेछ  । 

पररच्छेद-७ 

कसरु उपर दण्ड सजाय 

१२. कसरु उपर दण्ड सजायः यस कायवस्वस्धमा उस्ल्लस्खत स्वषय स्वपररत कायव गरेमा वा अन्य प्रचस्लत काननूमा लेस्खएका 

सरसफाई सम्बन्धी स्वपररत कायव गरेमा प्रचस्लत काननू वा थथानीय काननू बमोस्जम दण्ड सजाय हुनेछ । 

 



 

 

पररच्छेद-८ 

लर्लर्ध: 

१३. कायवलर्लधको व्याख्या: यस कायवस्वस्धमा उस्ल्लस्खत कुनै स्वषयमा स्द्वस्वधा उत्पन्न भएमा वा अथपष्टता रहमेा त्यसको 

अस्न्तम व्याख्या नगर कायवपास्लकाले गनेछ । 

१४. कायवलर्लध ससंोधन: यस कायवस्वस्धका प्रावधानहरुमा कायवपास्लकाले आवश्यक सांसोधन गनव सक्नेछ । 

१५. बाधा ऄड्चन फुकाउ: थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र यस कायवस्वस्धमा व्यवथथा भए बाहकेका स्वषयमा 

नीस्तगत स्नणवय गनव आवश्यक भएमा त्यथतो स्नणवय कायवपास्लकाले गनेछ । 

 

 


