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संवत् २०७६ सालको कार्यवववि नं २

प्रस्तावना: बढ्दो सहरीकरण, अव्यववस्ित बस्ती ववकास तिा सावयजवनक
स्िलको अवतक्रमणबाट सडक, गल्ली तिा िार्मयक, सांस्कृ वतक, प्राकृ वतक एवं
वातावरणीर् सम्पदाको रुपमा रहेका सावयजवनक स्िलहरू जस्तै नदी, खोला,
नाला, पोखरी, ताल तलैर्ा, पाकय , उद्यान एवं िार्मयक, सांस्कृ वतक तिा
ऐवतहावसक िरोहर, खुला स्िान तिा अन्र् सावयजवनक स्िलको सरसफाई
िप प्रभावकारी बनाई स्वच्छ, स्वस्ि, सफा, सुन्दर, सभ्र् र समृद्ध
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गाउँ \नगरको पवहचान कार्म गनय स्िानीर् सरकार, वनजी तिा सहकारीक्षेत्र,
सामावजक अवभर्न्ता, नागररक समाज तिा आम नागररकलाई सरसफाईको
अवभर्ानमा स्वस्फू तय रुपमा पररचालन गरी सरसफाई कार्यक्रमलाई िप
प्रभावकारी, संस्िागत एवं दीगो बनाउन बान्छनीर् भएकोले
मुवसकोट नगरपावलकाले स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा
११ को उपदफा २ को खण्ड झ बमोवजम नगर कार्यपावलकाको बैठकबाट
र्स “नदी तिा अन्र् सावयजवनक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्िी कार्यवववि,
२०७६ ” स्वीकृ त गरी लागू गरे को छ ।

पररच्छेद-१
पररभाषा र व्याख्र्ा
१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ: र्स कार्यववविको नाम “नदी तिा अन्र्
सावयजवनक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्िी कार्यवववि, २०७६ ” रहेको छ र
र्ो कार्यवववि नगर कार्यपावलकाले स्वीकृ त गरी राजपत्रमा प्रकाशन
गरे को वमवतदेवख लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा र्स कार्यववविमा,
(क) “कन्टेनर” भन्नाले फोहरमैला संकलन गने प्रर्ोजनको लावग वनवित
स्िानमा रावखएको फोहरमैला िुपाने भाँडो वा वावल्टन र र्स्तै
प्रकारको अन्र् कु नै वस्तु सम्झनु पछय ।
(ख) नगरपावलका” भन्नाले मुवसकोट नगरपावलकासम्झनु पछय ।
(ग) “वनष्कासन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्िलबाट नगरपावलकाले
तोके को स्िानमा िुपाने वा वनकाल्ने कार्य सम्झनु पछय ।
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(घ) “फोहरमैला” भन्नाले घरे लु फोहोरमैला, औद्योवगक फोहोरमैला,
रसार्वनक फोहोरमैला, स्वास््र् संस्िाबाट वनस्कने फोहरमैला वा
हावनकारक फोहरमैला सम्झनु पदयछ र र्स शब्दले प्रर्ोगमा
नआउने तिा फावलएका वस्तु, सडे गलेका वस्तु र वातावरणमा
ह्रास आउने गरी वनष्कासन गररएका वस्तुहरु लगार्त अनविकृ त
सावयजवनक स्िलमा टाँवसएका पोष्टर, पम्ल्पेट र नगरपावलकाले
स्िानीर् राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी
तोकककदएको अन्र् वस्तु समेतलाई जनाउँ छ ।
(ङ) “फोहरमैला संकलन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्िलबाट उठाउने,
घर घरबाट संकलन गने, सावयजवनक स्िलमा रहेको फोहरमैला
बढाने, िुपाने, झारपात उखेल्ने तिा अनविकृ त रुपमा सावयजवनक
स्िलमा टाँवसएका पोष्टर, पम्ल्पेट हटाई संकलन गने कार्यलाई
सम्झनुपदयछ ।
(च) “संकलन के न्र” भन्नाले घर घरबाट वनस्कने फोहरमैला संकलन गरी
वनिायररत समर्सम्म राख्न वा िुपानय नगरपावलकाले तोके को स्िान
सम्झनु पछय ।
(छ)

“सामावजक अवभर्न्ता” भन्नाले समाज र मुलुकको ववकास र
सम्वृविका लावग वनस्वािय र कु नै लाभको आशा नगरर स्वतस्फू तय
रुपमा

सहभागी

हुने

नागररकहरुको

अनौपचाररक

समूह

सम्झनुपदयछ ।
(ज) “सामुदावर्क संस्िा” भन्नाले नाफा आजयन नगने उद्देश्र्ले समुदार्को
वहतको

लावग

प्रचवलत

कानून

बमोवजम

स्िावपत

र

सहभावगतामूलक टोलववकास संस्िा तिा उपभोक्ता समूह,
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सहकारी संस्िा,गैरसरकारी संस्िा समुह, आमा समुह, मवहला वा
स्िानीर् तहमा गरठत साझा संजाल सम्झनुपदयछ ।
(झ)

“ववसयजन” भन्नाले फोहरमैलाको

अवन्तम वनष्कासन तिा

व्यवस्िापन कार्य सम्झनुपदयछ ।
(र्) सवमवत भन्नाले र्स कार्यववविको दफा ९ (२) र ९ (३) बमोवजमको
सवमवत सम्झनु पछय ।
पररच्छेद-२
उद्देश्र् र संचालनको रणनीवत
३. उद्देश्र्: र्स कार्यववविको उद्देश्र् आफ्नो नगर क्षेत्र वभत्रका सावयजवनक
स्िल तिा महत्वपूणय सम्पदा र खुला क्षेत्रको सरसफाईलाई व्यववस्ित
बनाई स्वच्छ, सफा, स्वस्ि, सुन्दर र सभ्र् नगरको पवहचान कार्म गनय
सहर्ोग गनुय हो । सािै अन्र् उद्देश्र्हरु वनम्न ववषर्मा सहर्ोग गनुय रहेको
छः ।
(क) नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैर्ालाई सफा राख्ने,
(ख) सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, खुल्ला तिा सावयजवनक
क्षेत्रको सरसफाईको उवचत प्रवन्ि गने,
(ग) िार्मयक, सांस्कृ वतक तिा ऐवतहावसक िरोहरलाई सफा र
सुग्घर राख्ने,
(घ) जैववक वववविताको संरक्षण र पर्ायवरणीर् सन्तुलन कार्म
गने,
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(ङ) स्िानीर् पर्यटन तिा पर्ाय-पर्यटन अवभवृकद्द माफय त् स्िानीर्
आर्ियक ववकास गने,
(च) सरसफाई अवभर्ानलाई आम नागररकको जीवनको अवभन्न
अंगको रुपमा ववकास गदै र्समा नागररक सहभावगता
अवभवृकद्द गने,
(छ) आफ्नो

क्षेत्रवभत्रको सरसफाईमा

स्िानीर् सरकारको

नेतृत्वदार्ी भूवमका स्िावपत गदै र्स अवभर्ानमा वनजी
तिा सहकारीक्षेत्र, नागररक समाज, सामावजक अवभर्न्ता
तिा आम नागररकलाई समेत पररचालन गने,
(ज) सरसफाई सम्बन्िमा ववगतका प्रर्ासहरुलाई संस्िागत गदै
र्सलाई िप प्रभावकारी र दीगो बनाउने।
४. सरसफाई सञ्चालनको रणनीवत: (१) आफ्नो नगर क्षेत्र वभत्रका नदी,
खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैर्ा, िार्मयक-सांस्कृ वतक सम्पदा तिा
सावयजवनक स्िलको संरक्षण तिा सम्बद्धयन सम्बन स्िानीर् तहको एकल
प्रर्ासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकोले र्समा सावयजवनक-वनजीसहकारी-समुदार्को साझेदारी कार्म गने ।
(२) सरसफाई सम्बन्िमा आम सञ्चारका माध्र्म एवं अन्र्
ववविद्वारा जनतामा सचेतना अवभवृकद्द गने ।
(३) वनजी क्षेत्रको संस्िागत सामावजक उत्तरदावर्त्व (CSR)
अवभबृकद्द गरी सरसफाई क्षेत्रमा वनजी क्षेत्रको लगानी
वबस्तार गने ।
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(४) सरसफाईको क्षेत्रमा नागररक समाज, सामावजक संस्िा र
सामुदावर्क संस्िाहरुसँग प्रभावकारी समन्वर् र सहकार्यको
ववकास गने ।
(५) सामावजक अवभर्न्ताहरुको ववकास र पररचालन गने आकद
।
पररच्छेद-३
सरसफाई गररने क्षेत्र तिा सञ्चालन वववि
५. सरसफाई गररने क्षेत्रहरु: र्स सरसफाई अवभर्ान अन्तगयत नगरक्षेत्रवभत्र
रहेका देहार्का सावयजवनक स्िल तिा सम्पदाहरुको सरसफाई तिा
संरक्षणका कार्यहरु गररनेछ ।
(क) नदी,

खोला,

नाला,

ताल-तलैर्ा,

सावयजवनक

पोखरी,

सावयजवनक िारा - पँिेरा, इनार र पानीका स्रोत; सवदाहा
स्िल मठ, मवन्दर, चैत्र्, गुम्बा, मवस्जद, चचय लगार्तका
िार्मयक सम्पदा;
(ख) सांस्कृ वतक के न्र, नाट्यशाला, वलपी तिा संग्राहलर् जस्ता
सांस्कृ वतक सम्पदा;
(ग) पुरातावत्वक महत्वका िरोहर तिा के न्र;
(घ) ऐवतहावसक स्िल;
(ङ) सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, सावयजवनक शौचालर् र
खुल्ला क्षेत्र तिा अन्र् सावयजवनक क्षेत्र आकद ।
६. नगरपावलकाले आफ्नो क्षेत्र वभत्र देहार् बमोवजमका अवभर्ानहरू
सञ्चालन गने वनणयर् गनय सक्नेछ :


खुलाकदसामुक्त क्षेत्र,



पूणय सरसफाई नगर
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 वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा, गाउँ \नगर


प्लावस्टक मुक्त क्षेत्र,



सावयजवनकस्िलमा मद्यपान, िुम्रपान, गुठ्खा, सुपारी लगार्त
वववभन्न नशाजन्र् पदाियको सेवन वनषेि गने अवभर्ान,



फोहोर गनेलन
े ै सो को सफाई गने (Polluters to Pay)



वववभन्न उपभोग्र् बस्तुहरुको उपभोग गरी ववशजयन गररने
प्र्ाके वजङजन्र् फोहोरहरु जिाभावी फाल्नमा रोक लगाउने



स्रोतमै फोहोरको बगीकरण गरी कु वहने र नकु वहने फोहोरहरु
छु ट्टाछु ट्टै कन्टेनरमा राखी वबशजयन गनय अवनवार्य गने,



सावयजवनक सडकको सडक तिा पेटीमा वनमायण सामाग्री
िुपाने, सवारी सािन तिा मेवशनरी औजार ममयत संभार गने,
सवारी सािन जिाभावी पार्किं ग गने जस्ता कार्य पूणयत:
वनषेि गने,

 ;/sf/L, gLlhtyf ef8fsf ;jf/L ;fwgx?df clgjfo{ ?kdf
8i6ljg jfN6Lg /fvL ;f]sf] k|efjsf/L kl/rfng ug]{
Joj:yfldnfpg] .


होर्डयङ बोडय, ग्लोईङ बोडय लगार्तका ववज्ञापन सामाग्रीहरु
वनिायररत क्षेत्रमा सीवमत गने,



वनवित तोककएको क्षेत्रमा बाहेक अन्र् क्षेत्रम अस्पतालजन्र्
फोहोर ववशजयन गनय वनषेि गने,



ववषालु, संक्रामक, प्रज्वलनशील एवं स्वास््र् संस्िा उद्योग
तिा कलकारखानाबाट वनश्कासन हुने फोहोर, ककटनाशक
औषिी, समर् नावघसके को खाद्य पदािय लगार्तका ववशेष र
जोवखमर्ुक्त फोहोरहरुलाई सािारण फोहोरमैलासँग वमसाई
वनश्कासन गनय गराउन नपाइने,



जोवखमर्ुक्त

फोहोरको

वनश्कासन,

संकलन,

भण्डारण,

प्रशोिन, वबक्रीववतरण, वबसजयन र ओसारपसार गने व्यवक्त,
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वनकार् र वनकासीकतायले मानव स्वास््र् र वातावरणमा
प्रवतकू ल असर नपने गरी आफ्नै खचयमा वातावरणमैत्री
तररकाले जोवखमर्ुक्त फोहोरमैलाको उवचत व्यवस्िापन
गनुयपने,
सरसफाईसञ्चालनकाववविः (१) नगर क्षेत्र वभत्रका सरकारी, गैरसरकारी र
वनजी क्षेत्रका कार्ायलर्, संघ-संस्िा र वनकार्ले प्रत्र्ेक मवहनाको एक कदन
............(जस्तै पवहलो शुक्रबार कदउसो२.००-३.००बजेसम्म) आ-आफ्नो
कम्पाउण्ड पररसर सरसफाई गरी सरसफाई अवभर्ानलाई व्यापक बनाउने।
(२) नगरक्षेत्र वभत्रका सबै शैवक्षक संस्िाहरुमा प्रत्र्ेक मवहनाको दोस्रो
र चौिो शुक्रबार २.००-३.०० बजे वा शैवक्षक संस्िा बन्द हुनुभन्दा १ घण्टा
अगावडको समर्देवख वा अन्र् उपर्ुक्त समर्मा शैवक्षक संस्िा वरपरका
आफ्नो पार्क पने नदी, खोला, उद्यान, पोखरी , पाकय , ताल-तलैर्ा,
खानेपानीको मुहान, िार्मयक स्िल, सडक, टोल तिा सावयजवनक स्िलको
सरसफाई कार्यक्रमहरु सञ्चालन गदाय वववभन्न अवतररक्त कक्रर्ाकलापहरु जस्तै
वचत्रकला, वक्तृ त्वकला, हावजरीजवाफ, पदर्ात्रा, वृक्षारोपणको माध्र्मबाट
वातावरणीर् संरक्षण तिा सरसफाई अवभर्ान सञ्चालन गने ।
(३ ) नगरक्षेत्रवभत्रका सबै सरकारी, वनजी भवन तिा कार्ायलर्,
संघसंस्िा, वनकार्र पररवारले आ-आफ्नो कार्ायलर् भवन, घर, कम्पाउण्ड र
ँ ा वनमायण गरी
पररसरमा बोटवबरुवा, फू ल तिा गमला सवहतको बगैच
वनर्वमत रुपमा गोडमेल तिा रे खदेख गने प्रवन्ि वमलाउने ।
४ ) नगरक्षेत्रवभत्रका सबै कार्ायलर्, संघसंस्िा र वनकार्ले आ-आफ्नो
कार्ायलर् भवन, कोठा, प्र्ासेज, वरण्डा, छत, कम्पाउण्ड, पखायल लगार्त
आफ्नो पररसरमा फोहोरमैला, िुलो, टुटेफुटेका वा ववग्रेका समान, कागजको
टुक्रा, चुरोट, खैनी, जदाय, सूतीजन्र् पदाियको प्रर्ोग, वभत्तेलेखन, पोष्टर
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पम्प्लेट टाँस्ने लगार्तका कार्यलाई वनषेि गरी “स्वच्छ, स्वस््र्, सफा र
हराभरा क्षेत्र” घोषणा गरी वनर्वमत सरसफाई गने ।
(५

नगरक्षेत्रवभत्रका सबै कार्ायलर्, संघसंस्िा र वनकार्ले मापदण्ड

ववपररतका प्लावष्टकका झोला, वशशा वा वातावरणमा प्रवतकू ल असर पाने
सामाग्रीको प्रर्ोगलाई वनर्न्त्रण गरी स्िानीर् स्रोतमा आिाररत जैववक तिा
वातावरणमैत्री ववकल्पलाई प्रवद्दयन गने तिा प्लावष्टकजन्र् पदािय जलाउने
कार्यलाई पूणयतः वनषेि गने ।
(६ ) सबै सरकारी वनकार् तिा संगरठत संस्िाले आफ्नो स्िापना कदवस,
बार्षयकोत्सव वा र्स्तै प्रकृ वतका अन्र् कार्यक्रम आर्ोजना गदाय आफ्नो पार्क
पने नदी, खोला, उद्यान, पोखरी , पाकय , ताल-तलैर्ा, खानेपानीको मुहान,
िार्मयक स्िल, सडक, टोल तिा सावयजवनक स्िलको सरसफाई, बृक्षारोपण,
हररर्ाली प्रवद्धयन, सावयजवनक सौन्दर्य अवभबृवद्ध हुने कार्यक्रम राखी
वातावरण संरक्षण तिा सरसफाई अवभर्ान सञ्चालन गने ।
(७ नगरपावलकाले प्रत्र्ेक मवहनाको अवन्तम शवनवार वबहान स्िानीर्
बावसन्दा, समुदार्, टोल ववकास संस्िा, गैर सरकारी संस्िा, सामुदावर्क एवं
व्यावसावर्क संगठन एवं नागररक समाजको नेतृत्वमा आफ्नो क्षेत्रको पार्क
पने खानेपानीको मुहान, सावयजवनक कु वा तिा िारा, ताल, तलैर्ा, पोखरी
नदी, खोला, िार्मयक एवं पर्यटकीर् स्िल, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकय , उद्यान,
खुला क्षेत्र आकदको सरसफाई गने व्यवस्िा वमलाउने ।
(८ दुई वा दुई भन्दा वढी स्िानीर् तहहरुले संर्ुक्त रुपमा सरसफाई
अवभर्ान सञ्चालन गनय चाहेमा सम्बवन्ित स्िानीर् तहका प्रमुखहरुले र्स
कार्यको संर्ोजन गरी सरसफाई गररने वडाका पदाविकारीहरुलाई संलग्न
गराई कार्यर्ोजना बनाई सञ्चालन गने व्यवस्िा वमलाउने
9

gbL tyf cGo ;fj{hlgs If]qsf] ;/;kmfO{ ;DjGwL sfo{ljlw, @)&^
(९ ) आफ्नो घर अगाडी र वररपरी सरसफाई गने दावर्त्व सम्बवन्ित
घरिनीको समेत हुनेछ । आफ्नो घर वररपरी सरसफाई नगने वा बारम्बार
फोहोर गरररहने संस्िा वा व्यवक्तलाई सवमवतले र्स ववषर्मा ध्र्ानाकषयण
गराउन सक्नेछ । र्सरी ध्र्ानाकषयण गराउदाँ समेत अटेर गरे मा सवमवतले
त्र्स्ता घरिनी व्यवक्त वा संस्िाहरूको नामावली कालोसूचीमा राखी
सावयजवनक गने व्यवस्िा वमलाउने ।
(१० ) स्िानीर् तहहरुले सरसफाईलाई वृहत अवभर्ान (Mega Event)
को रुपमा सञ्चालन गनय नववनतम एवं आिुवनक प्रवववि र सोच सवहतको
प्रस्ताव सहकारी, वनजी संस्िा वा व्यवक्तहरुबाट आव्हान गनय सक्नेछ । प्राप्त
प्रस्तावहरु मध्र्े प्रभावकारी प्रस्तावलाई छनौट गरी प्रस्ताव पेश गने
सहकारी, वनजी संस्िा वा व्यवक्तहरुबाट सरसफाई अवभर्ानलाई व्यववस्ित
गने व्यवस्िा वमलाउने ।
(११ ) सावयजवनक मवन्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला जस्ता स्िल सफा
गनयक्षेत्र वनिायरण गरी सो स्िल वररपरर वस्ने वा र्स्ता स्िलसँग सम्बवन्ित
व्यवक्तलाई के ही रकम(Token Money) कदएर सरसफाई गनय लगाउने
व्यवस्िा वमलाउने ।
(१२) सावयजवनक मवन्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला जस्ता सावयजवनक
स्िलहरुको व्यवस्िापन सवमवत गठन भएको भए व्यवस्िापन सवमवतलाई
सरसफाई कार्यमा ववशेष ध्र्ान पुर्ायउन पत्राचार गने ।
(१३) स्िानीर् तह वभत्रका सावयजवनक मवन्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला
जस्ता स्िलहरु सवै भन्दा वढी सफा गने वजम्मेवार व्यवक्त, संस्िा वा
व्यवस्िापन सवमवतलाई र्स कार्यववविमा गरठत गाउँ स्तरीर् सवमवतको
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वसफाररसमा सम्बवन्ित स्िानीर् तहले प्रशसा पत्र वा कदर पत्र प्रदान गरी
सरसफाई कार्यलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्िा वमलाउने ।
(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पानी वनकास तिा फोहरको पृिकीकरण सम्बन्िी
व्यवस्िाः
(क) सेफ्टी ट्याङ्की अवनवार्य हुनुपनेः स्िानीर् तह क्षेत्र वभत्रका सबै
प्रकारका भवनहरुमा सेफ्टी ट्याकी अवनवार्य हुनुपने व्यवस्िा सवै
स्िानीर् तहले गनुयपनेछ । सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्र्ेक घर घरबाट
उत्सजयन हुने कदशा, वपसावर्ुक्त फोहोर जम्मा हुने अवनवार्य
व्यवस्िा गनुयपनेछ । नर्ाँ भवन बनाउँ दा, तला िप गदाय, वनमायण
सम्पन्नताको प्रमाणपत्र ललँदा वा अन्र् सेवा प्राप्त गनय सेफ्टी
ट्याङ्की वनमायण तिा प्रर्ोग भैरहेको छ भन्ने सुवनविता हुने
व्यवस्िा गने ।
(ख) पानीको शुवद्धकरण गरेर मात्र वनकास गुनयपनेः शौचालर् बाहेक
अन्र् घरार्सी प्रर्ोगहरु लुगा हुने, खाद्य सामाग्री सफा गने,
भान्छा तिा अन्र् कोठाहरु सफा गने समेतका कार्यहरुबाट
वनष्कावशत हुने पानीलाई आफ्नो घर कम्पाउण्ड वभत्र मंगाल
बनाई शुवद्धकरण गरेर मात्र सावयजवनक वनकासमा समावहत गने
व्यवस्िा वमलाउने ।
(ग) फोहोरको पृिकीकरण गनुयपनेः सवै स्िानीर् तहले आफ्नो क्षेत्रवभत्र
उत्पादन हुने फोहोरलाई जैववक र अजैववक गरी कवम्तमा २
वगयमा पृिकीकरण गनुय प्रत्र्ेक फोहोर उत्पादकको कतयब्र् हुनेछ ।
फोहोरको प्रकृ वतका आिारमा सो भन्दा बढी वा वववशष्टीकृ त
ढंगले पृिकककरण गनय आवश्र्क

देवखएमा सो को

वववि र

प्रकक्रर्ा तोकी पृिकककरण गनय सवमवतको परामशय समेतको
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आिारमा सम्बवन्ितस्िानीर् तहले वनदेशन कदने व्यवस्िा
वमलाउने ।
(१५) घरको छतको पाईपबाट घरअगाडी रहेको सडकमा पानी खसाली
बाटो फोहोर पाने कार्यलाई दुरुत्साहन गनय र्स्तो पानी मंगालमा
खसाउने प्रवन्ि वमलाउने ।
(१६) जैववक फोहोरलाई मलको रुपमा उजायमा रुपान्तरण गने कार्यलाई
प्रोत्साहन गनय र्स सम्बन्िी ठोस नीवत तजयमा गरी लागू गने व्यवस्िा
वमलाउने । जैववक फोहोरलाई उजायमा रुपान्तरण गने नववनतम
सोचलाई प्राविमकतामा राखी कार्ायन्वर्न गने व्यवस्िा वमलाउने ।
(१७) आकाशबाट खसेको पानीलाई संकलन गरर प्रर्ोग गने, जैववक
फोहोरलाई मल बनाई भवनको छत, वरण्डा, भुई वा भवन पररसरको
उपर्ुक्त स्िानमा गमला वा कु नै भाडोमा तरकारी खेती, फलफु ल खेती
वा हररर्ाली क्षेत्र वनाउने कोशी खेती लगार्तका प्रववविहरुलाई
प्रािवमकता कदने व्यवस्िा वमलाउने ।
पररच्छेद-४
सरोकारवाला वनकार् र भूवमका
७. सरोकारवाला वनकार्हरु: सरसफाई एक बृहत् अवभर्ान भएको हुँदा
र्समा स्िानीर् सरकारदेवख आम नागररकको सकक्रर् सहभावगता,
कक्रर्ावशलता र वनरन्तरता आवश्र्क देवखन्छ । ववगतको अनुभव र
स्िानीर् बस्तुवस्िवतलाई मध्र्ेनजर गदाय आफ्नो नगरक्षेत्रवभत्रको
सरसफाई अवभर्ानमा स्िानीर् तहले समग्र नेतृत्व वलई र्स कार्यमा सबै
सरकारी कार्ायलर्हरु, सुरक्षा वनकार्, शैवक्षक संस्िा, गैर सरकारी
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संस्िा, टोल ववकास संस्िा एवम् आमा समूह जस्ता सामुदावर्क संस्िा,
व्यावसावर्क संस्िा, आम सञ्चार, नागररक अगुवा, सामावजक
अवभर्न्ता, जागरुक नागररक आकद जस्ता सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य
र समन्वर् गनुयपदयछ ।
८. सरसफाईमा संलग्न हुने वनकार्हरुको प्रमुख भूवमका: (१) सरसफाई
कार्यमा संलग्न हुने सरोकारवाला वनकार् तिा पक्षहरुको तुलनात्मक
प्रवतश्पिाय एवं वववशष्टतालाई मध्र्ेनजर गदै सरसफाईका कार्यक्रममा सबै
पक्षहरुको सहकार्य र समन्वर्मा सञ्चालन गनुयपनेछ ।
(२) स्िानीर् सरसफाई अवभर्ानमा संलग्न हुने वनकार्हरुको प्रमुख
वजम्मेवारी देहार् बमोवजम हुनेछ ।
(क)

नगरपावलका: सरसफाई अवभर्ानको समग्र नेतृत्व तिा
संर्ोजन,

सरसफाई

सम्बन्िी

नीवत

तजुयमा,

स्वास््र्,

खानेपानी तिा सरसफाई क्षेत्रमा लगानी, सावयजवनक सम्पवत्त
तिा स्िलहरुको संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्िापन, खुल्ला
कदशामुक्त तिा पूणय सरसफाईर्ुक्त नगरको घोषणा र
दीगोपना, सडक छेउछाउमा हररर्ाली प्रवद्धयन, एक वडा/टोल
एक सावयजवनक उद्यानको ववकास, सरसफाईसम्बन्िी सचेतना
अवभवृवद्ध आकद ।
(ख) अन्र् सरकारी कार्ायलर्हरु:

स्वास््र्, खानेपानी तिा

सरसफाई सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन, कार्ायलर् पररसर
सरसफाई,

कार्ायलर्हरुमा

बगैंचा,

सौन्दर्यकरण र समुदार् पररचालन आकद ।
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(ग) सुरक्षा वनकार्: कार्ायलर् पररसर सरसफाई, कार्ायलर्हरुमा
बगैंचा, हररर्ाली तिा सौन्दर्यकरण, सरसफाई सम्बन्िमा
समुदार्सँग समन्वर् आकद ।
(घ) वनजी व्यावसावर्क संघसंस्िा; कार्ायलर् पररसर सरसफाई,
कार्ायलर्हरुमा बगैंचा, हररर्ाली तिा सौन्दर्यकरण, संस्िागत
सामावजक उत्तरदावर्त्व (CSR) अन्तगयत सरसफाई क्षेत्रमा
लगानी, सरसफाई अवभर्ानमा सहकार्य ।
(ङ) गैर सरकारी संघ संस्िा: समुदार् पररचालन, सचेतना
अवभवृवद्धका कार्यक्रम सञ्चालन, सरसफाईको क्षेत्रमा लगानी,
कार्ायलर् पररसर सरसफाई, कार्ायलर्हरुमा बगैंचा, हररर्ाली
तिा सौन्दर्यकरण, सरसफाई अवभर्ानमा सहकार्य आकद ।
(च)

सामुदावर्क संस्िा: सामुदावर्क पररचालन, सचेतना
अवभवृवद्ध, सञ्जाल ववस्तार, सरसफाई अवभर्ानमा सहकार्य
आकद ।

(छ) नागररक समाज: सामावजक पररचालन, सचेतना अवभबृवद्ध,
एक्र्ेवद्धता

ववकास,

वनगरानी,

सरसफाई

अवभर्ानमा

सहकार्य आकद ।
(ज) सञ्चार माध्र्म: सूचना संप्रेषण, सचेतना अवभबृवद्ध, वनगरानी,
सरसफाई अवभर्ानमा सहकार्य आकद ।
(झ) शैवक्षक संस्िा: सचेतना अवभवृवद्ध, समाजमा सरसफाईको
संस्कारको ववकास, शैवक्षक संस्िा पररसर सरसफाई,
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ljBfnodf s/];fjf/L, बगैंचा, हररर्ाली तिा सौन्दर्यकरण,
सरसफाई अवभर्ानमा सहकार्य आकद ।
(ञ) सचेत नागररक: सरसफाईको संस्कारको ववकास र पालना,
सरसफाई अवभर्ानमा स्वस्फू तय पररचालन र ऐक्र्ेवद्धता,
आफ्नो घरको हररर्ाली तिा सौन्दर्यकरण, घरवभत्रबाट
वनस्कने फोहोरको बगीकरण तिा कु वहने फोहोरको स्रोतमा
न्र्ूवनकरण आकद ।
पररच्छेद-५
संस्िागत प्रवन्ि एवं काम, कतयव्य र अविकार
९. संस्िागत प्रवन्ि एवं काम, कतयव्य र अविकार: (१) नगर क्षेत्र वभत्र
सरसफाई कार्यक्रममा आवश्र्क नेतत्ृ व, समन्वर् तिा सहजीकरण गरी
सरसफाई अवभर्ानलाई दीगो र संस्िागत गनयका लावग नगर स्तरमा एवं
वडास्तरीर् सरसफाई सवमवत गठन गररनेछ ।
(२) नगरस्तरीर् सरसफाई अवभर्ान सवमवतको गठन र काम कतयव्य एवं
अविकार वनम्नानुसार हुनेछ ।
क) सवमवतको गठन:प्रमुख, नगरपावलका

-संर्ोजक

ख) उप-प्रमुख, नगरपावलका

-सदस्र्

ग) प्रमुख प्रशासकीर् अविकृ त, नगरपावलका

-सदस्र्

घ) संर्ोजक, सामावजक ववकास सवमवत(नगर सभा)

-सदस्र्

ª_ प्रमुख, सुरक्षा वनकार् (स्िानीर् तहमा रहेका इकाई)

-सदस्र्

च) सभापवत, स्िानीर् उद्योग बावणज्र् संघ

-सदस्र्

छ) अध्र्क्ष, स्िानीर् गै.स.स. महासंघ

-सदस्र्

ज) सभापवत, स्िानीर् पत्रकार महासंघ

-सदस्र्
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झ) प्रमुख, रे डक्रस ईकाई सदस्र्
`_ र्सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत सामुदावर्क संस्िाका प्रमुख-१ जना
सदस्र्

-

ट) सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्र् र्ोगदान पुरर्ाउने सवमवतले तोके को
मवहला सवहत कु नै २ जना सामावजक अवभर्न्ता ठ) प्रमुख, सामावजक ववकास शाखा, नगरपावलका

सदस्र्
-सदस्र्-सवचव

सवमवतले आवश्र्क ठहर्ायएको खण्डमा कु नै ववज्ञ तिा प्रवतवनविलाई
सवमवतको आमवन्त्रत सदस्र्को रुपमा सहभागी गराउन सक्नेछ ।
सवमवतको प्रमुख काम कतयव्य र अविकार:
(१) नगरस्तरीर् सरसफाई नीवत तजुयमा गने,
(२) सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गनुयपने क्षेत्र पवहचान तिा सो सम्बन्िी
र्ोजना तजुयमा गने,
(३) सरसफाईका अवभर्ानहरु सञ्चालन तिा अन्तर वनकार् समन्वर्
गने,
(४) वववभन्न संघ संस्िा तिा वनकार्द्वारा गररने सरसफाई कार्यक्रममा
समन्वर् गने,
(५) वडास्तरीर्

सरसफाई

सवमवतको कार्यमा आवश्र्क सहर्ोग,

समन्वर् र अनुगमन गने,
(६) नगरस्तरीर् सरसफाईको कार्यक्रम र समग्र वस्िवतको अनुगमन गरी
बार्षयक प्रवतवेदन नगरसभामा पेश गने आकद ।
(३) वडास्तरीर् सरसफाई अवभर्ान सवमवतको गठन र काम कतयव्य एवं
अविकार वनम्नानुसार हुनेछ ।
(क) सवमवतको गठन:वडा अध्र्क्ष
ख) वडा सदस्र्हरु

-संर्ोजक
सदस्र्

-

ग) वडा सवचव

-

सदस्र्

घ) स्रोत व्यवक्त

-

सदस्र्

ª_ प्रमुख, सुरक्षा वनकार् (स्िानीर् तहमा रहेका इकाई)
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च) - सदस्र् सञ्चारकमी
-सदस्र्
छ) सरसफाई क्षेत्रमा कार्यरत सामुदावर्क संस्िाका प्रवतवनवि-२ जना
-

सदस्र्

ज) सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्र् र्ोगदान पुरर्ाउने सवमवतले तोके को
मवहला सवहत कु नै १ जना सामावजक अवभर्न्ता भः) प्रमुख, स्वास््र् ईकाई

सदस्र्

-सदस्र्-सवचव

सवमवतले आवश्र्क ठहरर्ाएको खण्डमा कु नै ववज्ञ तिा प्रवतवनविलाई
सवमवतको आमवन्त्रत सदस्र्को रुपमा सहभागी गराउन सक्नेछ ।
(ख) सवमवतको प्रमुख काम कतयव्य र अविकार:
(१) वडास्तरीर् सरसफाई नीवत र र्ोजना तजुयमा गने,
(२) सरसफाईका अवभर्ानहरु सञ्चालन तिा अन्तर वनकार् समन्वर्
गने,
(३) वववभन्न संघ संस्िा तिा वनकार्द्वारा गररने सरसफाई कार्यक्रममा
समन्वर् गने,
(४) वडास्तरीर् सरसफाईको कार्यक्रमको अनुगमन गरी वडामा सो
सम्बन्िमा छलफल गने आकद ।

पररच्छेद-६
स्रोत पररचालन र खचय:
१०.

स्रोत पररचालन: (१) नगरपावलकाले आफू लाई प्राप्त समानीकरण

अनुदान, राजश्व बाँडफाँट तिा आफ्नो आन्तररक आर्बाट सरसफाईको
क्षेत्रमा न्र्ार्ोवचत रुपले बजेट वववनर्ोजन गनुयपनेछ ।
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(२) नगरपावलकाले आफ्नो आर् तिा अन्र् वनकार्बाट प्राप्त हुने
सहर्ोगलाई समेत समावेश गरी एकीकृ त रुपमा स्रोत पररचालन गनय
सरसफाईको लावग छु ट्टै कोष वसजयना गरी स्रोत पररचालन गनय सक्नेछ ।
(३) स्िानीर् तहमा गररने सरसफाईका कार्यक्रमलाई वमतव्यर्ी,
प्रभावकारी एवं एकीकृ त ढंगमा सञ्चालन गनयका लावग र्स क्षेत्रमा कार्य गने
संघ-संस्िाहरुको कार्यक्रम स्िानीर् तहको बार्षयक र्ोजना प्रणालीमा समावेश
गररनेछ । र्स्ता एकककृ त कार्यक्रमहरुको नेतृत्व स्िानीर् तहले गनेछ । र्स
प्रर्ोजनका लावग स्िानीर् तहले आफ्नो क्षेत्रवभत्र रहेका सरसफाई सम्बन्िी
काम गने वनजी सहकारी सवै संस्िाहरु र वतनीहरुको कक्रर्ाकलापको
अवभलेख राख्नुपनेछ ।
(४) सरसफाईको क्षेत्रमा वनजी क्षेत्रको लगानी आकर्षयत गनय
सावयजवनकवनजी साझेदारीको नीवत अवलम्वन गररनेछ ।
११.

खचय : (१) नगरपावलकाले सरसफाई कार्यक्रममा वववनर्ोजन भएको

बजेट खचय गदाय प्रचवलत वनर्मानुसार गने, खचयको लेखांकन राख्ने, प्रवतवेदन
तर्ार गने तिा लेखा परीक्षण गराउनुपनेछ ।
(२) र्स क्षेत्रमा खचय गदाय खचयमा दोहोरोपना नपने गरी अन्र्
वनकार्हरुसँग समेत समन्वर् गरी प्राप्त स्रोतको वमतव्यर्ी रुपमा पररचालन
गनुयपनेछ ।
(२) नगरपावलकाले सरसफाईको क्षेत्रमा भएको खचयको वनर्वमत
रुपमा प्रवतवेदन तर्ार गरी

नगर सभा लगार्त सम्बवन्ित वनकार्मा

पठाउनुपनेछ ।
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पररच्छेद-७
कसुर उपर दण्ड सजार्
१२ .कसुर उपर दण्ड सजार्ः र्स कार्यववविमा उवल्लवखत ववषर् ववपररत
कार्य गरे मा वा अन्र् प्रचवलत कानूनमा लेवखएका सरसफाई सम्बन्िी
ववपररत कार्य गरे मा प्रचवलत कानून वा स्िानीर् कानून बमोवजम दण्ड
सजार् हुनेछ ।
पररच्छेद-८
ववववि:
१३ कार्यववविको व्याख्र्ा: र्स कार्यववविमा उवल्लवखत कु नै ववषर्मा
वद्ववविा उत्पन्न भएमा वा अस्पष्टता रहेमा त्र्सको अवन्तम व्याख्र्ा
नगर कार्यपावलकाले गनेछ ।
१४ कार्यवववि संसोिन: र्स कार्यववविका प्राविानहरुमा कार्यपावलकाले
आवश्र्क संशोिन गनय सक्नेछ ।
१५ बािा अड्चन फु काउ: स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र र्स
कार्यववविमा व्यवस्िा भए बाहेकका ववषर्मा नीवतगत वनणयर् गनय
आवश्र्क भएमा त्र्स्तो वनणयर् कार्यपावलकाले गनेछ ।

cf1fn],
dfwj k|zfb zdf{
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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