
 

स्थानीय राजपत्र 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौद्वारा प्रकाशित 

खण्डः२ काठमाण्डौ,  चैत्र २१ गते ,२०७५ साि संख्या: 23 

भाग २ 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नगर काययपालिका कायायियको सूचना 

 

गोकरे्णश्वर नगरपालिका नदी तथा अन्य सार्यजलनक 
क्षते्रको सरसफाई सम्बन्धी काययवर्लध, २०७५ 

d"No ? !%. 
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प्रस्तार्ना:बढ्दो सहरीकरर्ण, अव्यर्शस्थत बस्ती वर्कास तथा 
सार्यजलनक स्थिको अलतक्रमर्णबाट सडक, गल्िी तथा 
धालमयक, सांस्कृलतक, प्राकृलतक एरं् र्ातार्रर्णीय सम्पदाको 
रुपमा रहेका नदी, खोिा, नािा, पोखरी, ताि तिैया, पाकय , 
उद्यान एरं् धालमयक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक धरोहर, 
खिुा स्थान जस्ता सार्यजलनक स्थिको सरसफाई थप 
प्रभार्कारी बनाई स्र्च्छ, स्र्स्थ, सफा, सनु्दर, सभ्य र 
समदृ्ध नगरको पवहचान कायम गनय स्थानीय सरकार, लनजी 
तथा सहकारीक्षेत्र, सामाशजक अलभयन्ता, नागररक समाज 
तथा आम नागररकिाई सरसफाईको अलभयानमा स्र्स्फूतय 
रुपमा पररचािन गरी सरसफाई काययक्रमिाई थप 
प्रभार्कारी, संस्थागत एरं् दीगो बनाउनेसम्बन्धमा आर्श्यक 
व्यर्स्था गनय र्ान्छनीय भएकोिे, 

गोकरे्णश्वर नगरपालिकाको प्रिासकीय काययवर्लध 
(लनयलमत) गने ऐन, २०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (७) िे ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी देहायको काययवर्लध बनाएको छ। 
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पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ:(१) यस काययवर्लधको नाम 
“गोकरे्णश्वर नगरपालिका 
नदीतथाअन्यसार्यजलनकक्षेत्रकोसरसफाईसम्बन्धीकाययवर्
लध, २०७५” रहेको छ। 

(२) यो काययवर्लध तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस 
काययवर्लधमा,- 

(क) 
“कन्टेनर”भन्नािेफोहरमैिासङ्किनगने
प्रयोजनकोिालगलनशितस्थानमाराशखए
कोफोहरमैिाथपुाने भााँडो र्ा बाशल्टन 
र त्यस्तै प्रकारको अन्य कुनै र्स्त ु
सम्झन ुपछय । 

(ख) 
“नगरपालिका”भन्नािेगोकरे्णश्वरनगरपा
लिका सम्झन ुपछय । 

(ग) 
“लनष्कासन”भन्नािेफोहरमैिाउत्पादन
स्थिबाटनगरपालिकािे  तोकेको 
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स्थानमा फोहरमैिाथपुाने र्ा 
लनकाल्ने कायय सम्झन ुपछय । 

(घ) “फोहरमैिा”भन्नािेघरेिफुोहोरमैिा, 
औद्योलगक फोहोरमैिा, रासायलनक 
फोहोरमैिा, स्र्ास््य संस्थाबाट 
लनस्कन े फोहरमैिा र्ा हालनकारक 
फोहरमैिा सम्झन ु पछय र सो 
िब्दिे प्रयोगमा नआउने तथा 
फालिएका र्स्त,ु सडे गिेका र्स्त ुर 
र्ातार्रर्णमा ह्रास आउने गरी 
लनष्कासन गररएका र्स्त ु िगायत 
अनलधकृत रूपमा सार्यजलनक स्थिमा 
टााँलसएका पोष्टर, पम्ल्पेट र 
नगरपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा 
सूचना प्रकािन गरी फोहरमैिा भनी 
तोवकददएको अन्य र्स्तिुाई समेत 
जनाउाँछ । 

(ङ) 
“प्रमखु”भन्नािेगोकरे्णश्वरनगरपालिका
को प्रमखु सम्झन ुपछय । 

(च) 
“फोहरमैिासङ्किन”भन्नािेफोहरमैिा
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उत्पादनस्थिबाटउठाउने, घरबाट 
सङ्किन गने, सार्यजलनक स्थिमा 
रहेको फोहरमैिा बढाने, थपुाने, 

झारपात उखेल्ने तथा अनलधकृत 
रुपमा सार्यजलनक स्थिमा टााँलसएका 
पोष्टर, पम्ल्पेट हटाई सङ्किन गने 
काययिाई सम्झनपुछय ।  

(छ) 
“सङ्किनकेन्र”भन्नािेघरबाटलनस्कने
फोहरमैिासङ्किनगरीलनधायररतसमयस
म्मराख्न र्ा थपुानय नगरपालिकािे 
तोकेको स्थान सम्झन ुपछय। 

(ज) 
“सामाशजकअलभयन्ता”भन्नािेसमाजरमु
िकुकोवर्कासरसम्र्वृिकािालगलन:स्र्ा
थयरकुनैिाभकोआिानगरी 
स्र्त:स्फूतयरुपमासहभागीहनुेनागररक
कोअनौपचाररकसमूहसम्झनपुछय। 

(झ)  “सामदुावयकसंस्था”भन्नािे नाफा 
आजयन नगने उदे्दश्यिे समदुायको 
वहतको िालग प्रचलित कानून 
बमोशजम स्थावपत र सहभालगतामूिक 
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टोिवर्कास संस्था तथा उपभोक्ता 
समूह, सहकारी संस्था र्ा गैरसरकारी 
संस्था सम्झनपुछय ।  

(ञ)  
“वर्सजयन”भन्नािेफोहरमैिाकोअशन्तम
लनष्कासनतथाव्यर्स्थापनकाययसम्झनपु
छय। 

(ट) "सलमलत" भन्नािे दफा ९ को 
उपदफा  (२) र  (३) बमोशजमको 
सलमलत सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य र सञ्चािनको रर्णनीलत 

३. उद्दशे्य:(१) यस काययवर्लधको उदे्दश्य नगरपालिकािे 
आफ्नो नगरक्षेत्र लभत्रका सार्यजलनक स्थि तथा 
महत्र्पूर्णय सम्पदा र खिुा क्षेत्रको सरसफाईिाई 
व्यर्शस्थत बनाई  स्र्च्छ, सफा, स्र्स्थ, सनु्दर र 
सभ्य नगरको पवहचान कायम गनय सहयोग गनुय रहेको 
छ । 
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(२) उपदफा (१) मा िेशखएको अलतररक्त 
नगरपालिकािे देहायका वर्षयमा समेत आर्श्यक कायय 
गनेछ:- 

(क) नदी, खोिा, नािा, पोखरी, ताि 
तिैयािाई सफा राख्न,े 

(ख) सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, 
खलु्िा तथा सार्यजलनक क्षेत्रको 
सरसफाईको उशचत प्रबन्ध गने, 

(ग) धालमयक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक 
धरोहरिाई सफा र सगु्घर राख्न,े 

(घ) जैवर्क वर्वर्धताको संरक्षर्ण र 
पयायर्रर्णीय सन्तिुन कायम गने, 

(ङ) स्थानीय पययटन तथा पयाय-पययटन 
अलभर्वृद्ध माफय त ् स्थानीय आलथयक 
वर्कास गने, 

(च) सरसफाई अलभयानिाई आम 
नागररकको जीर्नको अलभन्न अङ्गको 
रुपमा वर्कास गदै यसमा नागररक 
सहभालगता अलभर्वृद्ध गने, 

(छ) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सरसफाईमा 
स्थानीय सरकारको नेततृ्र्दायी 
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भलूमका स्थावपत गदै यस अलभयानमा 
लनजी तथा सहकारीक्षेत्र, नागररक 
समाज, सामाशजक अलभयन्ता तथा 
आम नागररकिाई समेत पररचािन 
गने, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धमा वर्गतका 
प्रयासिाईसंस्थागत गदै यसिाई थप 
प्रभार्कारी र दीगो बनाउने। 

 

४. सरसफाई सञ्चािनको रर्णनीलत: सार्यजलनक क्षेत्रको 
सरसफार्य गदाय नगरपालिकािे देहायबमोशजमको 
रर्णनीलत अबिम्बन गनेछ:- 

(क) आफ्नो नगरक्षेत्रलभत्रका नदी, खोिा, 
नािा, पोखरी, ताि तिैया, धालमयक-
सांस्कृलतक सम्पदा तथा सार्यजलनक 
स्थिको संरक्षर्ण तथा सम्बद्धयन 
स्थानीय तहको एकि प्रयासबाट 
मात्र सम्भर् नहनुे भएकोिे यसमा 
सार्यजलनक-लनजी-सहकारी-समदुायको 
साझेदारी कायम गने, 
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(ख) सरसफाई सम्बन्धमा आम सञ्चारका 
माध्यम एरं् अन्य वर्लधद्वारा जनतामा 
सचेतना अलभर्वृद्ध गने, 

(ग) लनजी क्षेत्रको संस्थागत सामाशजक 
उत्तरदावयत्र् (CSR) अलभबदृद्द गरी 
सरसफाई क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको 
िगानी वर्स्तार गने, 

(घ) सरसफाईको क्षेत्रमा नागररक समाज, 
सामाशजक संस्था र सामदुावयक 
संस्थासाँग प्रभार्कारी समन्र्य र 
सहकाययको वर्कास गने, 

(ङ) सार्यजलनक क्षेत्रको सरसफार्यमा 
सामाशजक अलभयन्ताको पररचािन 
गने। 

पररच्छेद-३ 

सरसफाई गररन ेक्षते्र तथा सञ्चािन वर्लध 

५. सरसफाई गररने क्षते्र: यस काययवर्लध अनसुार 
नगरक्षेत्रलभत्र रहेका देहायका सार्यजलनक स्थि तथा 
सम्पदाको सरसफाई तथा संरक्षर्णका कायय गररनेछः- 
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(क) नदी, खोिा, नािा, ताि-तिैया, 
सार्यजलनक पोखरी, सार्यजलनक धारा, 
पाँधेरा, र्नार र पानीको स्रोत, 

(ख) मठ, मशन्दर, चैत्य, गमु्बा, मशस्जद, 
चचय िगायतका धालमयक सम्पदा, 

(ग) सांस्कृलतक केन्र, नाट्यिािा, लिपी 
तथा संग्राहिय जस्ता सांस्कृलतक 
सम्पदा, 

(घ) परुाताशत्र्क महत्र्का धरोहर तथा 
केन्र, 

(ङ) ऐलतहालसक स्थि, 
(च) राविय लनकुञ्ज, र्न्यजन्त ु आरक्षर्ण, 

संरशक्षत क्षेत्र तथा अन्य प्राकृलतक 
सम्पदा र्ररपररको क्षेत्र, 

(छ) वर्श्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 
धालमयक, सांस्कृलतक, परुाताशत्र्क, 
ऐलतहालसक एरं् अन्य धरोहर, 

(ज) सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, 
सार्यजलनक िौचािय र खिुा क्षेत्र 
तथा अन्य सार्यजलनक क्षेत्र । 
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६. वर्िेष अलभयान सञ्चािन गनय सक्ने: नगरपालिकािे 
आफ्नो क्षेत्रलभत्र देहाय बमोशजमका अलभयान सञ्चािन 
गने लनर्णयय गनय सक्नेछ:- 

(क) खिुाददसामकु्त के्षत्र घोषर्णा गने,  

(ख) पूर्णय सरसफाई नगर 

(ग) र्ातार्रर्णमैत्री घर, टोि, र्डा, नगर, 

(घ) प्िाशस्टक मकु्त के्षत्र, 

(ङ) सार्यजलनकस्थिमा मद्यपान, धमु्रपान, 
गठु्खा, सपुारी िगायत वर्लभन्न 
निाजन्य पदाथयको सेर्न लनषेध गने 
अलभयान, 

(च) फोहोर गनेिेनै सोको सफाई गने र्ा सो 
बापतको दावयत्र् व्यहोने, 

(छ) वर्लभन्न उपभोग्य र्स्तकुो उपभोग गरी 
वर्सजयन गररने प्याकेजजन्य फोहोर 
जथाभार्ी फाल्नमा रोक िगाउने, 

(ज) स्रोतमै फोहोरको र्गीकरर्ण गरी कुवहने र 
नकुवहने फोहोर छुट्टाछुटै्ट कन्टेनरमा 
राखी वर्सजयन गनय अलनर्ायय गने, 
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(झ) सार्यजलनक सडकको सडक तथा पेटीमा 
लनमायर्ण सामाग्री थपुाने, सर्ारी साधन 
तथा मेशिनरी औजार ममयत सम्भार गने 
कायय पूर्णयत: लनषेध गने, 

(ञ) होलडयङ बोडय, ग्िोईङ बोडय िगायतका 
वर्ज्ञापन सामाग्री लनधायररत क्षेत्रमा 
सीलमत गने, 

(ट) लनशित तोवकएको के्षत्रमा बाहेक अन्य 
क्षेत्रम अस्पतािजन्य फोहोर वर्सजयन 
गनय लनषेध गने, 

(ठ) वर्षाि,ु संक्रामक, प्रज्र्िनिीि एरं् 
स्र्ास््य संस्था उद्योग तथा  
किकारखानाबाट लनश्कासन हनु े
फोहोर, वकटनािक औषधी, समय 
नाशघसकेको खाद्य पदाथय िगायतका 
वर्िेष र  जोशखमयकु्त फोहोरिाई 
साधारर्ण फोहोरमैिासाँग लमसाई 
लनष्कासन गनय रोक िगाउने, 

(ड) जोशखमयकु्त फोहोरको लनश्कासन, 
सङ्किन, भण्डारर्ण, प्रिोधन, 
लबक्रीवर्तरर्ण, लबसजयन र ओसारपसार 
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गने व्यशक्त, लनकाय र लनकासीकतायिे 
मानर् स्र्ास््य र र्ातार्रर्णमा प्रलतकूि 
असर नपने गरी आफ्नै खचयमा 
र्ातार्रर्णमैत्री तररकािे जोशखमयकु्त 
फोहोरमैिाको उशचत व्यर्स्थापन 
गनुयपने, 

७. सरसफाईकाययक्रम सञ्चािनकावर्लधः  
(१) नगर क्षेत्रलभत्रका सरकारी, गैरसरकारी र 

लनजीक्षेत्रका कायायिय, संघ-संस्था र लनकायिे प्रत्येक 

मवहनाको एक ददन पवहिो िकु्रबार ददउसो २ बजे देशख 
३ बजेसम्म आफ्नो कम्पाउण्ड पररसरसर सफाईगरी 
सरसफाई अलभयानिाई व्यापक बनाउन ुपनेछ। 

 (२) नगरक्षेत्र लभत्रका िैशक्षक संस्थामा प्रत्येक 
मवहनाको दोस्रो र चौथो िकु्रबार ददउसो २ बजे देशख 
३ बजेसम्मर्ा िैशक्षक संस्था बन्द हनुभुन्दा एक घण्टा 
अगालडको समयदेशख र्ा अन्य उपयकु्त समयमा िैशक्षक 
संस्था र्रपरका आफ्नो पायक पने नदी, खोिा, 
उद्यान, पोखरी, पाकय , ताि-तिैया, खानेपानीको महुान, 
धालमयक स्थि, सडक, टोि तथा सार्यजलनक स्थिको 
सरसफाई काययक्रम सञ्चािन गनुय पनेछ। 
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(३)नगरक्षेत्र लभत्रका िैशक्षक संस्थािे शचत्रकिा, 
र्कृ्तत्र्किा, हाशजरीजर्ाफ, पदयात्रा, र्कृ्षारोपर्णको 
माध्यमबाट र्ातार्रर्णीय संरक्षर्ण तथा सरसफाई 
अलभयान वक्रयाकिाप सञ्चािन गनुय पनेछ । 

(४) नगरक्षेत्रलभत्रका सबै सरकारी, लनजी भर्न 
तथा कायायिय, संघसंस्था, लनकायर पररर्ारिे आ-
आफ्नो कायायिय भर्न, घर, कम्पाउण्ड र पररसरमा 
बोटलबरुर्ा, फूि तथा गमिा सवहतको बगैँचा लनमायर्ण 
गरी लनयलमत रुपमा गोडमेि तथा रेखदेख गने प्रबन्ध 
लमिाउन ुपनेछ। 

(५) नगरक्षेत्रलभत्रका सबै कायायिय, संघसंस्था र 
लनकायिे आफ्नो  कायायिय भर्न, कोठा, प्यासेज, 
र्रण्डा, छत, कम्पाउण्ड, पखायि िगायत आफ्नो 
पररसरमा फोहोरमैिा, धिुो, टुटेफुटेका र्ा लबग्रकेा 
समान, कागजको टुक्रा, चरुोट, खैनी, जदाय, सूतीजन्य 
पदाथयको प्रयोग, लभते्तिेखन, पोष्टर पम्प्िेट टााँस्न े
िगायतका काययिाई लनषेध गरी “स्र्च्छ, स्र्स््य, 
सफारहराभराक्षेत्र” घोषर्णा गरी लनयलमत सरसफाई गने 
व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ । 
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(६)  नगरक्षेत्रलभत्रका सबै कायायिय, संघसंस्था 
र लनकायिे मापदण्ड वर्परीत प्िावष्टकका झोिा, लससा 
र्ा र्ातार्रर्णमा प्रलतकूि असर पाने सामग्रीको प्रयोग 
तथा प्िावष्टकजन्य पदाथय जिाउने काययिाई लनयन्त्रर्ण 
गरी स्थानीय स्रोतमा आधाररत जैवर्क तथा 
र्ातार्रर्णमैत्री वर्कल्पिाई प्रर्द्धयन गनुय पनेछ । 

(७) सबै सरकारी लनकाय तथा संगदठत संस्थािे 
आफ्नो स्थापना ददर्स, र्ावषयकोत्सर् र्ा यस्तै प्रकृलतका 
अन्य काययक्रम आयोजना गदाय आफ्नो पायक पने नदी, 
खोिा, उद्यान, पोखरी, पाकय , ताि-तिैया, खानपेानीको 
महुान, धालमयक स्थि, सडक, टोि तथा सार्यजलनक 
स्थिको सरसफाई, र्कृ्षारोपर्ण, हररयािी प्रर्द्धयन, 
सार्यजलनक सौन्दयय अलभर्वृद्ध हनुे काययक्रम राखी 
र्ातार्रर्ण संरक्षर्ण तथा सरसफाई अलभयान सञ्चािन 
गनुय पनेछ। 

(८) नगरपालिकािे प्रत्येक मवहनाको अशन्तम 
िलनर्ार लबहान स्थानीय बालसन्दा, समदुाय, टोि 
वर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था, सामदुावयक एरं् 
व्यार्सावयक संगठन एरं् नागररक समाजको नेततृ्र्मा 
आफ्नो क्षेत्रको पायक पने खानेपानीको महुान, 
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सार्यजलनक कुर्ा तथा धारा, ताि, तिैया, पोखरी नदी, 
खोिा, धालमयक एरं् पययटकीय स्थि, सम्पदा क्षेत्र, 
सडक, पाकय , उद्यान, खिुा क्षेत्र आददको सरसफाई 
गने व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ। 

(९) दईु र्ा दईुभन्दा बढी स्थानीय तहिे संयकु्त 
रुपमा सरसफाई अलभयान सञ्चािन गनय चाहेमा 
सम्बशन्धत प्रमखुहरुिे यस काययको संयोजन गरी 
सरसफाई गररने र्डाका पदालधकारीिाई संिग्न गराई 
कायययोजना बनाई सञ्चािन गने व्यर्स्था लमिाउन ु
पनेछ। 

(१०) आफ्नो घर अगाडी र र्ररपरर सरसफाई 
गने दावयत्र् सम्बशन्धत घरधनीको समेत हनुेछ । 
आफ्नो घर र्ररपरर सरसफाई नगने र्ा बारम्बार 
फोहोर गरररहने संस्था र्ा व्यशक्तिाई सलमलतिे यस 
वर्षयमा ध्यानाकषयर्ण गराउन सक्नेछ । यसरी 
ध्यानाकषयर्ण गराउदााँ समेत अटेर गरेमा सलमलतिे 
त्यस्ता घरधनी व्यशक्त र्ा संस्थाको नामार्िी 
कािोसूचीमा राखी सार्यजलनक गने व्यर्स्था लमिाउन े
छ । 
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(११) नगरपालिकािे सरसफाईिाई र्हृत 
अलभयान (Mega Event) को रुपमा सञ्चािन गनय नर्ीनतम 
एरं् आधलुनक प्रवर्लध र सोच सवहतको प्रस्तार् 
सहकारी, लनजी संस्था र्ा व्यशक्तबाट आह्वान गनय 
सक्नेछ। प्राप्त प्रस्तार्हरु मध्ये प्रभार्कारी प्रस्तार्िाई 
छनौट गरी प्रस्तार् पेि गने सहकारी, लनजी संस्था र्ा 
व्यशक्तबाट सरसफाई अलभयानिाई व्यर्शस्थत गने 
व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ । 

(१२) नगरपालिकािे सार्यजलनक मशन्दर, पाटी, 
पौर्ा, नदी, नािा जस्ता स्थि सफा गनयक्षेत्र लनधायरर्ण 
गरी सो स्थि र्ररपरर बस्ने र्ा त्यस्तो स्थिसाँग 
सम्बशन्धत व्यशक्तिाई केही रकम(Token Money) 
ददएर सरसफाई गनय िगाउने व्यर्स्था लमिाउन ु
पनेछ।  

(१३) नगरपालिकािे सार्यजलनक मशन्दर, पाटी, 
पौर्ा, नदी, नािा जस्ता सार्यजलनक स्थिहरुको 
व्यर्स्थापन सलमलत गठन भएको भए व्यर्स्थापन 
सलमलतिाई सरसफाई काययमा वर्िेष ध्यान पयुायउन 
पत्राचार गनेछ। 
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(१४) नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका सार्यजलनक 
मशन्दर, पाटी, पौर्ा, नदी, नािा जस्ता स्थिहरु 
सबैभन्दा बढी सफा गने शजम्मेर्ार व्यशक्त, संस्था र्ा 
व्यर्स्थापन सलमलतिाई यस काययवर्लधमा गदठत 
नगरस्तरीय सलमलतको लसफाररसमा सम्बशन्धत स्थानीय 
तहिे प्रिंसा पत्र र्ा कदर पत्र प्रदान गरी सरसफाई 
काययिाई प्रोत्साहन गने व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ। 

(१५) सेफ्टी ट्याङ्की, पानी लनकास तथा 
फोहरको पथृकीकरर्ण सम्बन्धमा देहायबमोशजम गनुय 
पनेछ:- 

(क)नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका सबै प्रकारका 
भर्नका धनीिे आफ्नो भर्नमा 
सेफ्टी ट्याङ्की अलनर्ायय हनुपुने 
व्यर्स्था गनुयपने, 

(ख) सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्येक घरबाट 
उत्सजयन हनुे ददिा, वपसाबयकु्त 
फोहोर जम्मा हनुे अलनर्ायय व्यर्स्था 
गनुयपने, 
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(ग) नयााँ भर्न बनाउाँदा, तिा थप गदाय, 
लनमायर्ण सम्पन्नताको प्रमार्णपत्र लिाँदा 
र्ा अन्य सेर्ा प्राप्त गनय सेफ्टी 
ट्याङ्की लनमायर्ण तथा प्रयोग भैरहेको 
छ भने्न सलुनशिता हनुे व्यर्स्था गनुय 
पने, 

(घ) िौचािय बाहेक अन्य घरायसी प्रयोग 
जस्तैः िगुा हनुे, खाद्य सामाग्री सफा 
गने, भान्छा तथा अन्य कोठा सफा 
गने समेतका काययबाट लनष्काशित 
हनुे पानीिाई आफ्नो घर कम्पाउण्ड 
लभत्र मंगाि बनाई िदु्धीकरर्ण गरेर 
मात्र सार्यजलनक लनकासमा समावहत 
गने व्यर्स्था लमिाउने । 

(१६) फोहोर उत्पादकिे आफ्नो क्षेत्रलभत्र 
उत्पादन हनुे फोहोरिाई जैवर्क र अजैवर्क गरी 
कम्तीमा २ र्गयमा पथृकीकरर्ण गनुय पनेछ। फोहोरको 
प्रकृलतका आधारमा सोभन्दा बढी र्ा वर्शिष्टीकृत ढङ्गिे 
पथृकीकरर्ण गनय आर्श्यक  देशखएमा सोको  वर्लध र 
प्रवक्रया तोकी पथृकीकरर्ण गनय सलमलतको परामिय 
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समेतको आधारमा सम्बशन्धतस्थानीय तहिे लनदेिन 
ददन ेव्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(१७) नगरपालिकािे जैवर्क फोहोरिाई मिको 
रुपमा उजायमा रुपान्तरर्ण गने काययिाई प्रोत्साहन गनय 
यस सम्बन्धी ठोस नीलत तजुयमा गरी िागू गने व्यर्स्था 
लमिाउन ुपनेछर जैवर्क फोहोरिाई उजायमा रुपान्तरर्ण 
गने नर्ीनतम सोचिाई प्रालथमकतामा राखी 
कायायन्र्यन गने व्यर्स्था समेत लमिाउन ुपनेछ। 

(१८) घर धनीिे आकािबाट खसेको पानीिाई 
संकिन गरी प्रयोग गने, जैवर्क फोहोरिाई मि बनाई 
भर्नको छत, र्रण्डा, भईु र्ा भर्न पररसरको उपयकु्त 
स्थानमा गमिा र्ा कुनै भाडोमा तरकारी खेती, 
फिफुि खेती र्ा हररयािी क्षेत्र बनाउने कौिी खेती 
िगायतका प्रवर्लधहरुिाई प्राथलमकता ददने व्यर्स्था 
लमिाउन ुपनेछ । 
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पररच्छेद-४ 

सरोकारर्ािा लनकाय र भलूमका 
८. सरोकारर्ािा लनकाय: नगरक्षेत्रलभत्रको सरसफाई 

अलभयानमा नगरपालिकािे सबै सरकारी कायायिय, 
सरुक्षा लनकाय, िैशक्षक संस्था, गैर सरकारी संस्था, 
टोि वर्कास संस्था एर्म ् आमा समूह जस्ता 
सामदुावयक संस्था, व्यार्सावयक संस्था, आम सञ्चार, 
नागररक अगरु्ा, सामाशजक अलभयन्ता, जागरुक 
नागररक आदद जस्ता सरोकारर्ािाहरुसाँग सहकायय र 
समन्र्य गनुयपदयछ । 

 

९. सरसफाईमा संिग्न हनुे लनकायको भलूमका: (१) 
सरसफाई काययमा संिग्न हनुे सरोकारर्ािा लनकाय 
तथा पक्षहरुको तिुनात्मक प्रलतस्पधाय एरं् 
वर्शिष्टतािाई मध्येनजर गदै सरसफाईका काययक्रममा 
सबै पक्षहरुको सहकायय र समन्र्यमा सञ्चािन 
गनुयपनेछ। 

(२) स्थानीय सरसफाई अलभयानमा संिग्न हनु े
नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका लनकायहरुको प्रमखु 
शजम्मेर्ारी देहाय बमोशजम हनुेछ:- 
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(क) नगरपालिका: सरसफाई अलभयानको 
समग्र नेततृ्र् तथा संयोजन, 
सरसफाई सम्बन्धी नीलत तजुयमा, 
स्र्ास््य, खानेपानी तथा सरसफाई 
क्षेत्रमा िगानी, सार्यजलनक सम्पशत्त 
तथा स्थिहरुको संरक्षर्ण, 
फोहोरमैिा व्यर्स्थापन, खिुा 
ददिामकु्त तथा पूर्णय सरसफाईयकु्त 
नगरको घोषर्णा र दीगोपना, सडक 
छेउछाउमा हररयािी प्रर्द्धयन, एक 
र्डा/टोि एक सार्यजलनक उद्यानको 
वर्कास, सरसफाईसम्बन्धी सचेतना 
अलभर्वृद्ध गने,  

(ख) अन्य सरकारी कायायिय:  स्र्ास््य, 
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी 
काययक्रम सञ्चािन, कायायिय पररसर 
सरसफाई, कायायियमा बगैंचा, 
हररयािी तथा सौन्दययकरर्ण र 
समदुाय पररचािन  गने,  

(ग) सरुक्षा लनकाय: कायायिय पररसर 
सरसफाई, कायायियमा बगैंचा, 
हररयािी तथा सौन्दययकरर्ण, 
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सरसफाई सम्बन्धमा समदुायसाँग 
समन्र्य गने, 

(घ) लनजी व्यार्सावयक संघसंस्था: 
कायायिय पररसर सरसफाई, 
कायायियहरुमा बगैंचा, हररयािी तथा 
सौन्दययकरर्ण, संस्थागत सामाशजक 
उत्तरदावयत्र् (CSR) अन्तगयत 
सरसफाई क्षेत्रमा िगानी, सरसफाई 
अलभयानमा सहकायय गने, 

(ङ) गैर सरकारी संघ संस्था: समदुाय 
पररचािन, सचेतना अलभर्वृद्धका 
काययक्रम सञ्चािन, सरसफाईको 
क्षेत्रमा िगानी, कायायिय पररसर 
सरसफाई, कायायियमा बगैंचा, 
हररयािी तथा सौन्दययकरर्ण, 
सरसफाई अलभयानमा सहकायय गने,  

(च) सामदुावयक संस्था: सामदुावयक 
पररचािन, सचेतना अलभर्वृद्ध, सञ्जाि 
वर्स्तार, सरसफाई अलभयानमा 
सहकायय गने, 

(छ) नागररक समाज: सामाशजक 
पररचािन, सचेतना अलभबवृद्ध, 
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एक्येर्द्धता वर्कास, लनगरानी, 
सरसफाई अलभयानमा सहकायय गने, 

(ज) सञ्चार माध्यम: सूचना संप्रषेर्ण, 
सचेतना अलभबवृद्ध, लनगरानी, 
सरसफाई अलभयानमा सहकायय आदद 
। 

(झ) िैशक्षक संस्था: सचेतना अलभर्वृद्धका, 
समाजमा सरसफाईको संस्कारको 
वर्कास, िैशक्षक संस्था पररसर 
सरसफाई, बगैंचा, हररयािी तथा 
सौन्दययकरर्ण, सरसफाई अलभयानमा 
सहकायय गने,  

(ञ) स्थानीय नागररक: सरसफाईको 
संस्कारको वर्कास र पािना, 
सरसफाई अलभयानमा स्र्स्फूतय 
पररचािन र ऐक्यर्द्धता, आफ्नो 
घरको हररयािी तथा सौन्दययकरर्ण, 
घरलभत्रबाट लनस्कने फोहोरको 
र्गीकरर्ण तथा कुवहन े फोहोरको 
स्रोतमा न्यूनीकरर्ण गने । 
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पररच्छेद-५ 

संस्थागत प्रबन्ध एरं् काम, कतयव्य र अलधकार  

१०. सलमलतको गठनः (१) नगर क्षेत्रलभत्र सरसफाई 
काययक्रममा आर्श्यक नेततृ्र्, समन्र्य तथा 
सहजीकरर्ण गरी सरसफाई अलभयानिाई दीगो र 
संस्थागत गनयका िालग नगर स्तरमा एरं् र्डास्तरीय 
सरसफाई सलमलत गठन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको नगरस्तरीय 
सलमलतमा देहायबमोशजमका संयोजक र सदस्यहरू रहन े
छन:्- 

(क) प्रमखु  -संयोजक 

(ख) नगरपालिकाको उपप्रमखु-सदस्य 

(ग) नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत  -सदस्य 

(घ) संयोजक, सामाशजक वर्कास 
सलमलत(नगर सभा) -सदस्य 

(ङ) प्रमखु, सरुक्षा लनकाय (नगरपालिका 
क्षेत्रको)  -सदस्य 
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(च) सभापलत, नगर उद्योग र्ाशर्णज्य संघ
  -सदस्य 

(छ) अध्यक्ष, स्थानीय गैर सरकारी संस्था 
महासंघ  -सदस्य 

(ज) सभापलत, स्थानीय पत्रकार महासंघ
   -सदस्य 

(झ) प्रमखु, नगरपालिका रेडक्रस एकाई
   -सदस्य 

(ञ) सरसफाई क्षेत्रमा काययरत सामदुावयक 
संस्थाका  

प्रमखुमध्ये सलमलतिे मनोनयन गरेको 
एक जना जना-सदस्य 

(ट) सरसफाईको क्षते्रमा उल्िेख्य 
योगदान परु् याउने सलमलतिे  

तोकेको मवहिा सवहत कुनै दरु्य जना 
सामाशजक अलभयन्ता-सदस्य 

(ठ) प्रमखु, सामाशजक वर्कास िाखा, 
नगरपालिका-सदस्य-सशचर्। 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको र्डास्तरीय 
सरसफाई अलभयान सलमलतको गठन देहायबमोशजम 
हनुेछ:- 

(क) र्डा अध्यक्ष  -संयोजक 

(ख)  र्डा सदस्यहरु -सदस्य 

(ग) र्डा सशचर्  -सदस्य 

(घ) स्रोत व्यशक्त  -सदस्य 

(ङ) प्रमखु, सरुक्षा लनकाय (स्थानीय तहमा 
रहेका र्काई) -सदस्य 

(च) सञ्चारकमी  -सदस्य 

(छ) सरसफाई क्षेत्रमा काययरत सामदुावयक 
संस्थाका  

दरु्य जना प्रलतलनलध -सदस्य 

(ज) सरसफाईको क्षेत्रमा उल्िेख्य 
योगदान परु् याउने सलमलतिे 

 तोकेको मवहिा सवहत एक जना 
सामाशजक अलभयन्ता -सदस्य 

(झ) प्रमखु, स्र्ास््य एकाई  
  -सदस्य-सशचर्। 
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(४) उपदपफा (२) र्ा (३) बमोशजमको 
सलमलतिे आर्श्यकता अनसुार कुनै वर्ज्ञ तथा 
प्रलतलनलधिाई सलमलतको आमशन्त्रत सदस्यको रुपमा 
बैठकमा भाग लिन अमन्त्रर्ण गनय सक्नेछ। 

११. सलमलतको काम , कतयव्य र अलधकार:नगरस्तरीय 
सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछः- 

(क) नगरस्तरीय सरसफाई नीलत तजुयमा 
गने, 

(ख) सरसफाई काययक्रम सञ्चािन गनुयपने 
क्षेत्र पवहचान तथा सो सम्बन्धी 
योजना तजुयमा गने,  

(ग) सरसफाईका अलभयानहरु सञ्चािन 
तथा अन्तर लनकाय समन्र्य गने, 

(घ) वर्लभन्न संघ संस्था तथा लनकायद्वारा 
गररने सरसफाई काययक्रममा 
समन्र्य गने, 

(ङ) र्डास्तरीय  सरसफाई  सलमलतको 
काययमा आर्श्यक सहयोग, समन्र्य 
र अनगुमन गने, 
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(च) नगरस्तरीय सरसफाईको काययक्रम र 
समग्र शस्थलतको अनगुमन गरी र्वषयक 
प्रलतरे्दन नगरसभामा पेि गने  । 

१२. र्डास्तरीय सलमलतको काम , कतयव्य र 
अलधकार:र्डास्तरीय सलमलतको काम कतयव्य र 
अलधकार देहायबमोशजम हनुेछ :-  

(क) र्डास्तरीय सरसफाई नीलत र योजना 
तजुयमा गने, 

(ख) सरसफाईका अलभयान सञ्चािन तथा 
अन्तर लनकाय समन्र्य गने, 

(ग) वर्लभन्न संघ संस्था तथा लनकायद्वारा 
गररने सरसफाई काययक्रममा 
समन्र्य गने, 

(घ) र्डास्तरीय सरसफाईको काययक्रमको 
अनगुमन गरी र्डामा सो सम्बन्धमा 
छिफि गने । 
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पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचािन र खचय 
१३. स्रोत पररचािन: (१) नगरपालिकािे आफूिाई प्राप्त 

समानीकरर्ण अनदुान, राजश्व बााँडफााँट तथा आफ्नो 
आन्तररक आयबाट सरसफाईको क्षेत्रमा न्यायोशचत 
रुपिे बजेट वर्लनयोजन गनुयपनेछ। 

(२) नगरपालिकािे आफ्नो आय तथा अन्य 
लनकायबाट प्राप्त हनुे सहयोगिाई समेत समारे्ि गरी 
एकीकृत रुपमा स्रोत पररचािन गनय सरसफाईको िालग 
छुटै्ट कोष लसजयना गरी स्रोत पररचािन गनय सक्नेछ। 

(३) नगरपालिका क्षेत्रमा गररने सरसफाईका 
काययक्रमिाई लमतव्ययी, प्रभार्कारी एरं् एकीकृत 
ढङ्गमा सञ्चािन गनयको िालग यस क्षेत्रमा कायय गने 
संघ-संस्थाको काययक्रम स्थानीय तहको र्ावषयक योजना 
प्रर्णािीमा समारे्ि गररनेछ। यस्ता एकीकृत 
काययक्रमको नेततृ्र् नगरपालिकािे गनेछ । यस 
प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेको 
सरसफाई सम्बन्धी काम गने लनजी सहकारी सबै संस्थ 
र लतनको वक्रयाकिापको अलभिेख राख्नपुनेछ। 
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(४) नगरपालिकािे सरसफाईको क्षेत्रमा लनजी 
क्षेत्रको िगानी आकवषयत गनय सार्यजलनक साझेदारीको 
नीलत अर्िम्बन गनेछ।  

१४. सरसफार्य खचयको िेखा: (१) नगरपालिकािे सरसफाई 
काययक्रममा वर्लनयोजन भएको बजेट खचय गदाय प्रचलित 
लनयमानसुार गने, खचयको िेखांकन राख्न,े प्रलतरे्दन 
तयार गने तथा िेखा परीक्षर्ण गराउनपुनेछ। 

(२) यस क्षेत्रमा खचय गदाय खचयमा दोहोरोपना 
नपने गरी अन्य लनकायसाँग समेत समन्र्य गरी प्राप्त 
स्रोतको लमतव्ययी रुपमा पररचािन गनुयपनेछ । 

(३) नगरपालिकािे सरसफाईको क्षेत्रमा भएको 
खचयको लनयलमत रुपमा प्रलतरे्दन तयार गरी  नगर 
सभा िगायत सम्बशन्धत लनकायमा पठाउनपुनेछ । 
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पररच्छेद-७ 

वर्वर्ध 

१५. सजाय हनुेःकसैिे यस काययवर्लध वर्परीत हनुे गरी  
कुनै कायय गरेकोमा  सो कायय सरसफाई सम्बन्धी 
प्रचलित संघीय कानून बमोशजम सजाय हनुे रहेछ भन े
सोही बमोशजम र त्यस्तो कानूनमा निेशखएकोमा 
नगरपालिकािे लनधायरर्ण गरेबमोशजमको जररबाना 
हनुेछ।  

१६. काययवर्लधको व्याख्या: यस काययवर्लधमा उशल्िशखत कुन ै
वर्षयमा दद्ववर्धा उत्पन्न भएमा र्ा अस्पष्टता रहेमा 
त्यसको अशन्तम व्याख्या नगर काययपालिकािे गनेछ । 

१७. बाधा अड्चन फुकाउ: स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ र यस काययवर्लधमा व्यर्स्था भए बाहेकका 
वर्षयमा नीलतगत लनर्णयय गनय आर्श्यक भएमा त्यस्तो 
लनर्णयय काययपालिकािे गनेछ। 

स्र्ीकृत लमलतः २०७५।१२।२१ 

आज्ञािे, 
अशग्नप्रसाद अलधकारी 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
 

 


