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मसरीजङ्घा गाउँपामिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड १ संख्या २२ मििी :२०७६/०१/२६ 

भाग २ 
मसरीजङ्घा गाउँपामिका 

नदी िथा अन्य सार्वजमनक क्षते्रको सरसफाई सम्बन्धी कायववर्मध, २०७६ 

गाउँ कायवपामिकाबाट पाररि मििी: २०७६/०१/२६ 

प्रस्िार्ना: 

बढ्दो सहरीकरण, अव्यर्स्स्थि बस्िी वर्कास िथा सार्वजमनक स्थिको अमिक्रिणबाट 
सडक, गल्िी िथा धामिवक, सांस्कृमिक, प्राकृमिक एरं् र्ािार्रणीय सम्पदाको रुपिा रहेका 
सार्वजमनक स्थिहरू जस्िै नदी, खोिा, नािा, पोखरी, िाि ििैया, पाकव , उद्यान एरं् 
धामिवक, सांस्कृमिक िथा ऐमिहामसक धरोहर, खुिा स्थान िथा अन्य सार्वजमनक स्थिको 
सरसफाई थप प्रभार्कारी बनाई स्र्च्छ, स्र्स्थ, सफा, सनु्दर, सभ्य र सिदृ्ध गाउँको 
पवहचान कायि गनव स्थानीय सरकार, मनजी िथा सहकारीक्षेत्र, सािास्जक अमभयन्िा, नागररक 
सिाज िथा आि नागररकिाई सरसफाईको अमभयानिा स्र्स्फूिव रुपिा पररचािन गरी 
सरसफाई कायवक्रििाई थप प्रभार्कारी, संस्थागि एरं् दीगो बनाउन बान्छनीय भएकोिे  
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मसरीजङ्घा गाउँपामिकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा 
७ को बैठकबाट यस “नदी िथा अन्य सार्वजमनक क्षते्रको सरसफाई सम्बन्धी कायववर्मध, 
२०७६”स्र्ीकृिगरीिागूगरेकोछ। 

 

 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. संस्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: यस कायववर्मधको नाि “नदी िथा अन्य सार्वजमनक क्षेत्रको सरसफाई 

सम्बन्धी कायववर्मध, २०७५” रहेको छ र यो कायववर्मध गाउँ कायवपामिकािे स्र्ीकृि गरी 
राजपत्रिा प्रकाशन गरेको मिमिदेस्ख िागू हनेुछ । 

२. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस कायववर्मधिा, 
(क) “कन्टेनर” भन्नािे फोहर िैिा संकिन गने प्रयोजनको िामग मनस्िि स्थानिा रास्खएको 

फोहर िैिा थपुाने भाँडो र्ा र्ास्ल्टन र यस्िै प्रकारको अन्य कुनै र्स्ि ुसम्झन ुपछव। 

(ख) “गाँउ” भन्नािे मसरीजङ्घा गाउँपामिका सम्झन ुपछव । 

(ग) “मनष्कासन ”भन्नािे फोहर िैिा उत्पादन स्थिबाट मसरीजङ्घा गाउँपामिकािे  िोकेको 
स्थानिा थपुाने र्ा मनकाल्ने कायव सम्झन ुपछव । 

(घ) “फोहरिैिा” भन्नािे घरेि ुफोहोर िैिा, औद्योमगक फोहोरिैिा, रसायमनक फोहोरिैिा, 
स्र्ास््य संस्थाबाट मनस्कने फोहरिैिा र्ा हामनकारक फोहरिैिा सम्झन ु पदवछ र 
यस शब्दिे प्रयोगिा नआउने िथा फामिएका र्स्ि,ु सडे गिेका र्स्ि ुर र्ािार्रणिा 
ह्रास आउने गरी मनष्कासन गररएका र्स्िहुरु िगायि अनमधकृि सार्वजमनक स्थििा 
टाँमसएका पोष्टर, पम्ल्पेट र मसरीजङ्घागाउँपामिकािे स्थानीय राजपत्रिा सूचना प्रकाशन 
गरी फोहरिैिा भनी िोवकददएको अन्य र्स्ि ुसिेििाई जनाउँछ ।  

(ङ)  “फोहरिैिासंकिन”भन्नािेफोहरिैिाउत्पादनस्थिबाटउठाउने, घर घरबाट संकिन 
गने, सार्वजमनक स्थििा रहेको फोहरिैिा बढाने, थपुाने, झारपाि उखेल्ने िथा 
अनमधकृि रुपिा सार्वजमनक स्थििा टाँमसएका पोष्टर, पम्ल्पेट हटाई संकिन गने 
कायविाई सम्झनपुदवछ ।  
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(च) 
“संकिनकेन्र”भन्नािेघरघरबाटमनस्कनेफोहरिैिासंकिनगरीमनधावररिसियसम्िराख्नर्ाथु
पानवगाँउपामिकािे िोकेको स्थान सम्झन ुपछव । 

(छ)  
“सािास्जकअमभयन्िा”भन्नािेसिाजरििुकुकोवर्कासरसम्र्वृिकािामगमनस्र्ाथवरकुनैिाभको
आशानगररस्र्िस्फूिवरुपिासहभागीहनेुनागररकहरुकोअनौपचाररकसिूहसम्झनपुदवछ। 

(ज)  “सािदुावयकसंस्था”भन्नािेनाफाआजवननगनेउद्देश्यिेसिदुायकोवहिकोिामग प्रचमिि 
कानून बिोस्जि स्थावपि र सहभामगिािूिक टोिवर्कास संस्था िथा उपभोक्ता 
सिूह, सहकारी संस्था र्ा गैरसरकारी संस्था सम्झनपुदवछ ।  

(झ)  “र्स् सजवन”भन्नािेफोहरिैिाकोअस्न्ििमनष्कासनिथाव्यर्स्थापनकायवसम्झनपुदवछ। 

(य) समिमि भन्नािे यस कायववर्मधको दफा ९ (२) र ९ (३) बिोस्जिको समिमि सम्झन ु
पछव । 

 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्य र संचािनको रणनीमि 

३. उद्देश्य: यस कायववर्मधको उद्देश्य आफ्नो गाउँ क्षेत्र मभत्रका सार्वजमनक स्थि िथा 
िहत्र्पूणव सम्पदा र खुिा क्षेत्रको सरसफाईिाई व्यर्स्स्थि बनाई  स्र्च्छ, सफा, स्र्स्थ, 
सनु्दर र सभ्य गाउँको पवहचान कायि गनव सहयोग गनुव हो । साथै अन्य उद्देश्यहरु 
मनम्न वर्षयिा सहयोग गनुव रहेको छः  

(क) नदी, खोिा, नािा, पोखरी, िाि ििैयािाई सफा राख्न,े 
(ख) सडक, चोक, पाकव , उद्यान, चउर, खलु्िा िथा सार्वजमनक क्षेत्रको 

सरसफाईको उस्चि प्रर्न्ध गने, 
(ग) धामिवक, सांस्कृमिक िथा ऐमिहामसक धरोहरिाई सफा र सगु्घर राख्न,े 
(घ) जैवर्क वर्वर्धिाको संरक्षण र पयावर्रणीय सन्ििुन कायि गने, 
(ङ) स्थानीय पयवटन िथा पयाव-पयवटन अमभर्दृद्द िाफव ि ् स्थानीय आमथवक 

वर्कास गने, 
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(च) सरसफाई अमभयानिाई आि नागररकको जीर्नको अमभन्न अंगको 
रुपिा वर्कास गदै यसिा नागररक सहभामगिा अमभर्दृद्द गने, 
(छ) आफ्नो क्षेत्रमभत्रको सरसफाईिा स्थानीय सरकारको नेितृ्र्दायी भमूिका 

स्थावपि गदै यस अमभयानिा मनजी िथा सहकारीक्षेत्र, नागररक सिाज, सािास्जक 
अमभयन्िा िथा आि नागररकिाई सिेि पररचािन गने, 
(ज) सरसफाई सम्बन्धिा वर्गिका प्रयासहरुिाईसंस्थागि गदै यसिाई थप 

प्रभार्कारी र दीगो बनाउने। 

 

४. सरसफाई सञ्चािनको रणनीमि: (१) आफ्नो गाउँक्षेत्रमभत्रका नदी, खोिा, नािा, पोखरी, 
िाि ििैया, धामिवक-सांस्कृमिक सम्पदा िथा सार्वजमनक स्थिको संरक्षण िथा सम्बद्दवन 
स्थानीय िहको एकि प्रयासबाट िात्र सम्भर् नहनेु भएकोिे यसिा सार्वजमनक-मनजी-
सहकारी-सिदुायको साझेदारी कायि गने । 

(२) सरसफाई सम्बन्धिा आि सञ्चारका िाध्यि एरं् अन्य वर्मधद्वारा 
जनिािा सचेिना अमभर्दृद्द गने । 

(३) मनजी क्षेत्रको संस्थागि सािास्जक उत्तरदावयत्र् (CSR) अमभबदृद्द गरी 
सरसफाई क्षेत्रिा मनजी क्षेत्रको िगानी मबस्िार गने । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रिा नागररक सिाज, सािास्जक संस्था र सािदुावयक 
संस्थाहरुसँग प्रभार्कारी सिन्र्य र सहकायवको वर्कास गने । 

(५) सािास्जक अमभयन्िाहरुको वर्कास र पररचािन गने आदद । 

 

पररच्छेद-३ 

सरसफाई गररने क्षते्र िथा सञ्चािन वर्मध 

५. सरसफाई गररने क्षते्रहरु: यस सरसफाई अमभयान अन्िगवि गाउँक्षेत्रमभत्र रहेका देहायका 
सार्वजमनक स्थि िथा सम्पदाहरुको सरसफाई िथा संरक्षणका कायवहरु गररनेछ । 

(क) नदी, खोिा, नािा, िाि-ििैया, सार्वजमनक पोखरी, सार्वजमनक धारा - पधेँरा, 
इनार र पानीका स्रोि; 
(ख) िठ, िस्न्दर, चैत्य, गमु्बा, िस्स्जद, चचव िगायिका धामिवक सम्पदा; 
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(ग) सांस्कृमिक केन्र, नाट्यशािा, मिपी िथा संग्राहिय जस्िा सांस्कृमिक सम्पदा; 
(घ) परुािास्त्र्क िहत्र्का धरोहर िथा केन्र; 
(ङ) ऐमिहामसक स्थि; 
(च) राविय मनकुञ्ज, र्न्यजन्ि ुआरक्षण, संरस्क्षि क्षेत्र िथा अन्य प्राकृमिक सम्पदा 

र्ररपररको क्षेत्र; 
(छ) वर्श्व सम्पदा सूचीिा सूचीकृि धामिवक, सांस्कृमिक, परुािास्त्र्क, ऐमिहामसक एरं् 

अन्य धरोहर; 
(ज)  सडक, चोक, पाकव , उद्यान, चउर, सार्वजमनक शौचािय र खलु्िा क्षेत्र िथा 

अन्य सार्वजमनक क्षेत्र आदद । 

 

 

६. गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्र देहाय बिोस्जिका अमभयानहरू सञ्चािन गने मनणवय गनव 
सक्नेछ : 

• खिुाददसािकु्त क्षेत्र,  

• पूणव सरसफाई गाउँ 

• र्ािार्रणिैत्री घर, टोि, र्डा, गाउँ  

• प्िास्स्टक िकु्त क्षेत्र, 
• सार्वजमनकस्थििा िद्यपान, धमु्रपान, गठु्खा, सपुारी िगायि वर्मभन्न नशाजन्य 

पदाथवको सेर्न मनषेध गने अमभयान, 
• फोहोर गनेिेनै सो को सफाई गने (Polluters to Pay) 

• वर्मभन्न उपभोग्य बस्िहुरुको उपभोग गरी वर्शजवन गररने प्याकेस्जङजन्य 
फोहोरहरु जथाभार्ी फाल्निा रोक िगाउने  

• स्रोििै फोहोरको बगीकरण गरी कुवहने र नकुवहने फोहोरहरु छुट्टाछुटै्ट 
कन्टेनरिा राखी मबशजवन गनव अमनर्ायव गने, 

• सार्वजमनक सडको सडक िथा पेटीिा मनिावण सािाग्री थपुाने, सर्ारी साधन िथा 
िेस्शनरी औजार ििवि संभार गने कायव पूणवि: मनषेध गने, 

• होमडवङ बोडव, ग्िोईङ बोडव िगायिका वर्ज्ञापन सािाग्रीहरु मनधावररि क्षेत्रिा 
सीमिि गने, 
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• मनस्िि िोवकएको क्षेत्रिा बाहेक अन्य क्षेत्रि अस्पिािजन्य फोहोर वर्शजवन गनव 
मनषेध गने, 

• वर्षाि,ु संक्रािक, प्रज्र्िनशीि एरं् स्र्ास््य संस्था उद्योग िथा  
किकारखानाबाट मनश्कासन हनेु फोहोर, वकटनाशक औषधी, सिय नास्घसकेको 
खाद्य पदाथव िगायिका वर्शेष र  जोस्खियकु्त फोहोरहरुिाई साधारण 
फोहोरिैिासँग मिसाई मनश्कासन गनव गराउन नपाइने, 

• जोस्खियकु्त फोहोरको मनश्कासन, संकिन, भण्डारण, प्रशोधन, मबक्रीवर्िरण, 
मबसजवन र ओसारपसार गने व्यस्क्त, मनकाय र मनकासीकिाविे िानर् स्र्ास््य र 
र्ािार्रणिा प्रमिकूि असर नपने गरी आफ्नै खचविा र्ािार्रणिैत्री िररकािे 
जोस्खियकु्त फोहोरिैिाको उस्चि व्यर्स्थापन गनुवपने, 

सरसफाईसञ्चािनकावर्मधः (१)  गाउँक्षेत्रमभत्रकासरकारी, 
गैरसरकारीरमनजीक्षेत्रकाकायाविय, संघ-संस्थारमनकायिेप्रत्येकिवहनाकोएकददनआ-
आफ्नोकम्पाउण्डपररसरसरसफाईगरीसरसफाईअमभयानिाईव्यापकबनाउन सक्नेछ। 

 (३) गाउँ क्षेत्र मभत्रका सबै शैस्क्षक संस्थाहरुिा प्रत्येक िवहनाको दोस्रो र चौथो 
शकु्रबार २.००-३.०० बजे र्ा शैस्क्षक संस्था बन्द हनुभुन्दा १ घण्टा अगामडको सियदेस्ख 
र्ा अन्य उपयकु्त सियिा शैस्क्षक संस्था र्ारपरका आफ्नो पायक पने नदी, खोिा, उद्यान, 
पोखरी , पाकव , िाि-ििैया, खानेपानीको िहुान, धामिवक स्थि, सडक, टोि िथा सार्वजमनक 
स्थिको सरसफाई कायवक्रिहरु सञ्चािन गदाव वर्मभन्न अमिररक्त वक्रयाकिापहरु जस्िै 
स्चत्रकिा, र्कृ्तत्र्किा, हास्जरीजर्ाफ, पदयात्रा, र्कृ्षारोपणको िाध्यिबाट र्ािार्रणीय 
संरक्षण िथा सरसफाई अमभयान सञ्चािन गने । 

(४) गाउँ क्षेत्रमभत्रका सबै सरकारी, मनजी भर्न िथा कायाविय, संघसंस्था, मनकायर 
पररर्ारिे आ-आफ्नो कायाविय भर्न, घर, कम्पाउण्ड र पररसरिा बोटमबरुर्ा, फूि िथा 
गििा सवहिको बगैँचा मनिावण गरी मनयमिि रुपिा गोडिेि िथा रेखदेख गने प्रर्न्ध 
मििाउने । 

(५) गाउँ क्षेत्रमभत्रका सबै कायाविय, संघसंस्था र मनकायिे आ-आफ्नो  कायाविय भर्न, 
कोठा, प्यासेज, र्रण्डा, छि, कम्पाउण्ड, पखावि िगायि आफ्नो पररसरिा फोहोरिैिा, 
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धिुो, टुटेफुटेका र्ा वर्ग्रकेा सिान, कागजको टुक्रा, चरुोट, खैनी, जदाव, सूिीजन्य पदाथवको 
प्रयोग, मभते्तिेखन, पोष्टर पम्प्िेट टाँस्ने िगायिका कायविाई मनषेध गरी “स्र्च्छ, स्र्स््य, 
सफारहराभराक्षेत्र” घोषणा गरी मनयमिि सरसफाई गने । 

(६) गाउँ क्षेत्रमभत्रका सबै कायाविय, संघसंस्था र मनकायिे िापदण्ड वर्पररिका 
प्िावष्टकका झोिा, स्शशा र्ा र्ािार्रणिा प्रमिकूि असर पाने सािाग्रीको प्रयोगिाई मनयन्त्रण 
गरी स्थानीय स्रोििा आधाररि जैवर्क िथा र्ािार्रणिैत्री वर्कल्पिाई प्रर्द्दवन गने िथा 
प्िावष्टकजन्य पदाथव जिाउने कायविाई पूणविः मनषेध गने । 

(७) सबै सरकारी मनकाय िथा संगदठि संस्थािे आफ्नो स्थापना ददर्स, बावषवकोत्सर् र्ा 
यस्िै प्रकृमिका अन्य कायवक्रि आयोजना गदाव आफ्नो पायक पने नदी, खोिा, उद्यान, पोखरी 
, पाकव , िाि-ििैया, खानेपानीको िहुान, धामिवक स्थि, सडक, टोि िथा सार्वजमनक 
स्थिको सरसफाई, बकृ्षारोपण, हररयािी प्रर्द्धवन, सार्वजमनक सौन्दयव अमभबवृद्ध हनेु कायवक्रि 
राखी र्ािार्रण संरक्षण िथा सरसफाई अमभयान सञ्चािन गने । 

(८) गाउँपामिकािे प्रत्येक िवहनाको अस्न्िि शमनर्ार मबहान स्थानीय बामसन्दा, सिदुाय, 
टोि वर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था, सािदुावयक एरं् व्यार्सावयक संगठन एरं् नागररक 
सिाजको नेितृ्र्िा आफ्नो क्षेत्रको पायक पने खानेपानीको िहुान, सार्वजमनक कुर्ा िथा 
धारा, िाि, ििैया, पोखरी नदी, खोिा, धामिवक एरं् पयवटकीय स्थि, सम्पदा क्षेत्र, सडक, 
पाकव , उद्यान, खुिा क्षेत्र आददको सरसफाई गने व्यर्स्था मििाउने । 

(९) दईु र्ा दईु भन्दा र्ढी स्थानीय िहहरुिे संयकु्त रुपिा सरसफाई अमभयान सञ्चािन 
गनव चाहेिा सम्बस्न्धि स्थानीय िहका प्रिखुहरुिे यस कायवको संयोजन गरी सरसफाई गररने 
र्डाका पदामधकारीहरुिाई संिग्न गराई कायवयोजना बनाई सञ्चािन गने व्यर्स्था मििाउने  

(१०) आफ्नो घर अगाडी र र्ररपरी सरसफाई गने दावयत्र् सम्बस्न्धि घरधनीको सिेि 
हनेुछ । आफ्नो घर र्ररपरी सरसफाई नगने र्ा बारम्बार फोहोर गरररहने संस्था र्ा 
व्यस्क्तिाई समिमििे यस वर्षयिा ध्यानाकषवण गराउन सक्नेछ । यसरी ध्यानाकषवण गराउदाँ 
सिेि अटेर गरेिा समिमििे त्यस्िा घरधनी व्यस्क्त र्ा संस्थाहरूको नािार्िी कािोसूचीिा 
राखी सार्वजमनक गने व्यर्स्था मििाउने । 



खण्ड १ संख्या २२ स्थानीय राजपत्र भाग २ मिमि : २०७६।०१।२६ 

8 
 

(११) स्थानीय िहहरुिे सरसफाईिाई र्हृि अमभयान (Mega Event) को रुपिा सञ्चािन 
गनव नवर्निि एरं् आधमुनक प्रवर्मध र सोच सवहिको प्रस्िार् सहकारी, मनजी संस्था र्ा 
व्यस्क्तहरुबाट आव्हान गनव सक्नेछ । प्राप्त प्रस्िार्हरु िध्ये प्रभार्कारी प्रस्िार्िाई छनौट 
गरी प्रस्िार् पेश गने सहकारी, मनजी संस्था र्ा व्यस्क्तहरुबाट सरसफाई अमभयानिाई 
व्यर्स्स्थि गने व्यर्स्था मििाउने । 

(१२) सार्वजमनक िस्न्दर, पाटी, पौर्ा, नदी, नािा जस्िा स्थि सफा गनवक्षेत्र मनधावरण 
गरी सो स्थि र्ररपरर र्स्ने र्ा यस्िा स्थिसँग सम्बस्न्धि व्यस्क्तिाई केही रकि(Token 

Money) ददएर सरसफाई गनव िगाउने व्यर्स्था मििाउने ।  

(१२) सार्वजमनक िस्न्दर, पाटी, पौर्ा, नदी, नािा जस्िा सार्वजमनक स्थिहरुको 
व्यर्स्थापन समिमि गठन भएको भए व्यर्स्थापन समिमििाई सरसफाई कायविा वर्शेष ध्यान 
पयुावउन पत्राचार गने । 

(१३) स्थानीय िह मभत्रका सार्वजमनक िस्न्दर, पाटी, पौर्ा, नदी, नािा जस्िा स्थिहरु 
सरै् भन्दा र्ढी सफा गने स्जम्िेर्ार व्यस्क्त, संस्था र्ा व्यर्स्थापन समिमििाई यस 
कायववर्मधिा गदठि गाउँ स्िरीय समिमिको मसफाररसिा सम्बस्न्धि स्थानीय िहिे प्रशसा पत्र 
र्ा कदर पत्र प्रदान गरी सरसफाई कायविाई प्रोत्साहन गने व्यर्स्था मििाउने । 

(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पानी मनकास िथा फोहरको पथृकीकरण सम्बन्धी व्यर्स्थाः 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अमनर्ायव हनुपुनेः स्थानीय िह क्षेत्र मभत्रका सबै प्रकारका 
भर्नहरुिा सेफ्टी ट्याकी अमनर्ायव हनुपुने व्यर्स्था सरै् स्थानीय िहिे गनुवपनेछ । 
सेफ्टी ट्याङ्कीिा प्रत्येक घर घरबाट उत्सजवन हनेु ददशा, वपसार्यकु्त फोहोर जम्िा 
हनेु अमनर्ायव व्यर्स्था गनुवपनेछ । नयाँ भर्न बनाउँदा, ििा थप गदाव, मनिावण 
सम्पन्निाको प्रिाणपत्र मिँदा र्ा अन्य सेर्ा प्राप्त गनव सेफ्टी ट्याङ्की मनिावण िथा 
प्रयोग भैरहेको छ भन्ने समुनस्ििा हनेु व्यर्स्था गने । 

(ख) पानीको शवुद्धकरण गरेर िात्र मनकास गनुवपनेः शौचािय बाहेक अन्य घरायसी 
प्रयोगहरु िगुा हनेु, खाद्य सािाग्री सफा गने, भान्छा िथा अन्य कोठाहरु सफा गने 
सिेिका कायवहरुबाट मनष्कास्शि हनेु पानीिाई आफ्नो घर कम्पाउण्ड मभत्र िंगाि 
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बनाई शवुद्धकरण गरेर िात्र सार्वजमनक मनकासिा सिावहि गने व्यर्स्था मििाउने 
। 

(ग) फोहोरको पथृकीकरण गनुवपनेः सरै् स्थानीय िहिे आफ्नो क्षेत्रमभत्र उत्पादन हनेु 
फोहोरिाई जैवर्क र अजैवर्क गरी कस्म्ििा २ र्गविा पथृकीकरण गनुव प्रत्येक 
फोहोर उत्पादकको किवब्य हनेुछ । फोहोरको प्रकृमिका आधारिा सो भन्दा बढी 
र्ा वर्स्शष्टीकृि ढंगिे पथृवककरण गनव आर्श्यक  देस्खएिा सो को  वर्मध र 
प्रवक्रया िोकी पथृवककरण गनव समिमिको परािशव सिेिको आधारिा 
सम्बस्न्धिस्थानीय िहिे मनदेशन ददने व्यर्स्था मििाउने ।  

(१५) घरको छिको पाईपबाट घरअगाडी रहेको सडकिा पानी खसािी बाटो फोहोर 
पाने कायविाई दरुुत्साहन गनव यस्िो पानी िंगाििा खसाउने प्रर्न्ध मििाउने । 

(१६) जैवर्क फोहोरिाई ििको रुपिा उजाविा रुपान्िरण गने कायविाई प्रोत्साहन गनव 
यस सम्बन्धी ठोस नीमि िजविा गरी िागू गने व्यर्स्था मििाउने । जैवर्क फोहोरिाई 
उजाविा रुपान्िरण गने नवर्निि सोचिाई प्रामथिकिािा राखी कायावन्र्यन गने व्यर्स्था 
मििाउने । 

(१७) आकाशबाट खसेको पानीिाई संकिन गरर प्रयोग गने, जैवर्क फोहोरिाई िि 
बनाई भर्नको छि, र्रण्डा, भईु र्ा भर्न पररसरको उपयकु्त स्थानिा गििा र्ा कुनै 
भाडोिा िरकारी खेिी, फिफुि खेिी र्ा हररयािी क्षेत्र र्नाउने कोशी खेिी िगायिका 
प्रवर्मधहरुिाई प्राथमिकिा ददने व्यर्स्था मििाउने । 

पररच्छेद-४ 

सरोकारर्ािा मनकाय र भमूिका 

७. सरोकारर्ािा मनकायहरु: सरसफाई एक बहृि ् अमभयान भएको हुँदा यसिा स्थानीय 
सरकारदेस्ख आि नागररकको सवक्रय सहभामगिा, वक्रयास्शििा र मनरन्िरिा आर्श्यक 
देस्खन्छ । वर्गिको अनभुर् र स्थानीय बस्िसु्स्थमििाई िध्येनजर गदाव आफ्नो 
क्षेत्रमभत्रको सरसफाई अमभयानिा स्थानीय िहिे सिग्र नेितृ्र् मिई यस कायविा सबै 
सरकारी कायावियहरु, सरुक्षा मनकाय, शैस्क्षक संस्था, गैर सरकारी संस्था, टोि वर्कास 
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संस्था एर्ि ् आिा सिूह जस्िा सािदुावयक संस्था, व्यार्सावयक संस्था, आि सञ्चार, 
नागररक अगरु्ा, सािास्जक अमभयन्िा, जागरुक नागररक आदद जस्िा सरोकारर्ािाहरुसँग 
सहकायव र सिन्र्य गनुवपदवछ । 

 

८. सरसफाईिा संिग्न हनेु मनकायहरुको प्रिखु भमूिका: (१) सरसफाई कायविा संिग्न हनेु 
सरोकारर्ािा मनकाय िथा पक्षहरुको ििुनात्िक प्रमिश्पधाव एरं् वर्स्शष्टिािाई िध्येनजर 
गदै सरसफाईका कायवक्रििा सबै पक्षहरुको सहकायव र सिन्र्यिा सञ्चािन गनुवपनेछ । 

(२) स्थानीय सरसफाई अमभयानिा संिग्न हनेु मनकायहरुको प्रिखु स्जम्िेर्ारी देहाय 
बिोस्जि हनेुछ । 

(क)  गाउँ: सरसफाई अमभयानको सिग्र नेितृ्र् िथा संयोजन, सरसफाई सम्बन्धी 
नीमि िजुविा, स्र्ास््य, खानेपानी िथा सरसफाई क्षेत्रिा िगानी, सार्वजमनक सम्पस्त्त 
िथा स्थिहरुको संरक्षण, फोहोरिैिा व्यर्स्थापन, खलु्िा ददशािकु्त िथा पूणव 
सरसफाईयकु्त गाउँको घोषणा र दीगोपना, सडक छेउछाउिा हररयािी प्रर्द्धवन, एक 
र्डा/टोि एक सार्वजमनक उद्यानको वर्कास, सरसफाईसम्बन्धी सचेिना अमभर्वृद्ध 
आदद । 

(ख) अन्य सरकारी कायावियहरु:  स्र्ास््य, खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्धी 
कायवक्रि सञ्चािन, कायाविय पररसर सरसफाई, कायावियहरुिा बगैंचा, हररयािी िथा 
सौन्दयवकरण र सिदुाय पररचािन आदद । 

(ग) सरुक्षा मनकाय: कायाविय पररसर सरसफाई, कायावियहरुिा बगैंचा, हररयािी िथा 
सौन्दयवकरण, सरसफाई सम्बन्धिा सिदुायसँग सिन्र्य आदद । 

(घ) मनजी व्यार्सावयक संघसंस्था; कायाविय पररसर सरसफाई, कायावियहरुिा बगैंचा, 
हररयािी िथा सौन्दयवकरण, संस्थागि सािास्जक उत्तरदावयत्र् (CSR) अन्िगवि 
सरसफाई क्षेत्रिा िगानी, सरसफाई अमभयानिा सहकायव । 

(ङ) गैर सरकारी संघ संस्था: सिदुाय पररचािन, सचेिना अमभर्वृद्धका कायवक्रि 
सञ्चािन, सरसफाईको क्षेत्रिा िगानी, कायाविय पररसर सरसफाई, कायावियहरुिा 
बगैंचा, हररयािी िथा सौन्दयवकरण, सरसफाई अमभयानिा सहकायव आदद । 
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(च) सािदुावयक संस्था: सािदुावयक पररचािन, सचेिना अमभर्वृद्ध, सञ्जाि वर्स्िार, 
सरसफाई अमभयानिा सहकायव आदद । 

(छ) नागररक सिाज: सािास्जक पररचािन, सचेिना अमभबवृद्ध, एक्येर्द्धिा वर्कास, 
मनगरानी, सरसफाई अमभयानिा सहकायव आदद । 

(ज) सञ्चार िाध्यि: सूचना संप्रषेण, सचेिना अमभबवृद्ध, मनगरानी, सरसफाई अमभयानिा 
सहकायव आदद । 

(झ) शैस्क्षक संस्था: सचेिना अमभर्वृद्धका, सिाजिा सरसफाईको संस्कारको वर्कास, 
शैस्क्षक संस्था पररसर सरसफाई, बगैंचा, हररयािी िथा सौन्दयवकरण, सरसफाई 
अमभयानिा सहकायव आदद । 

(ञ) सचेि नागररक: सरसफाईको संस्कारको वर्कास र पािना, सरसफाई अमभयानिा 
स्र्स्फूिव पररचािन र ऐक्येर्द्धिा, आफ्नो घरको हररयािी िथा सौन्दयवकरण, 
घरमभत्रबाट मनस्कने फोहोरको बगीकरण िथा कुवहने फोहोरको स्रोििा न्यूमनकरण 
आदद । 
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पररच्छेद-५ 

संस्थागि प्रर्न्ध एरं् काि, किवव्य र अमधकार 

  

९. संस्थागि प्रर्न्ध एरं् काि, किवव्य र अमधकार: (१) गाउँ क्षेत्र मभत्र सरसफाई 
कायवक्रििा आर्श्यक नेितृ्र्, सिन्र्य िथा सहजीकरण गरी सरसफाई अमभयानिाई 
दीगो र संस्थागि गनवका िामग गाउँ स्िरिा एरं् र्डास्िरीय सरसफाई समिमि गठन 
गररनेछ । 

(२) गाउँस्िरीय सरसफाई अमभयान समिमिको गठन र काि किवव्य एरं् अमधकार 
मनम्नानसुार हनेुछ । 

(क) समिमिको गठन: 

अध्यक्ष         -संयोजक 

उपाध्यक्ष         -सदस्य 

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि       -सदस्य 

संयोजक, सािास्जक वर्कास समिमि(गाउँ सभा)    -सदस्य 

प्रिखु, सरुक्षा मनकाय (स्थानीय िहिा रहेका इकाई)   -सदस्य 

सभापमि, स्थानीय उद्योग बास्णज्य संघ     -सदस्य 

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

सभापमि, स्थानीय पत्रकार िहासंघ     -सदस्य 

प्रिखु, रेडक्रस ईकाई       -सदस्य 

सरसफाई क्षेत्रिा कायवरि सािदुावयक संस्थाका प्रिखु-१ जना  -सदस्य 

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्य योगदान परु् याउने समिमििे िोकेको  

िवहिा सवहि कुनै २ जना सािास्जक अमभयन्िा    -सदस्य 
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प्रिखु, सािास्जक वर्कास शाखा, गाउँ     -सदस्य-सस्चर् 

समिमििे आर्श्यक ठहयावएको खण्डिा कुनै वर्ज्ञ िथा प्रमिमनमधिाई समिमिको आिस्न्त्रि 
सदस्यको रुपिा सहभागी गराउन सक्नेछ । 

 

 

(ख) समिमिको प्रिखु काि किवव्य र अमधकार: 

(१) गाउँस्िरीय सरसफाई नीमि िजुविा गने, 

(२) सरसफाई कायवक्रि सञ्चािन गनुवपने क्षेत्र पवहचान िथा सो सम्बन्धी योजना िजुविा 
गने,  

(३) सरसफाईका अमभयानहरु सञ्चािन िथा अन्िर मनकाय सिन्र्य गने, 

(४) वर्मभन्न संघ संस्था िथा मनकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रििा सिन्र्य गने, 

(५) र्डास्िरीय  सरसफाई  समिमिको कायविा आर्श्यक सहयोग, सिन्र्य र अनगुिन 
गने, 

(६) गाउँस्िरीय सरसफाईको कायवक्रि र सिग्र स्स्थमिको अनगुिन गरी बावषवक प्रमिरे्दन 
गाउँसभािा पेश गने  आदद । 

(३) र्डास्िरीय सरसफाई अमभयान समिमिको गठन र काि किवव्य एरं् अमधकार 
मनम्नानसुार हनेुछ । 

(क) समिमिको गठन: 

र्डा अध्यक्ष       -संयोजक 

र्डा सदस्यहरु       -सदस्य 

र्डा सस्चर्       -सदस्य 

स्रोि व्यस्क्त       -सदस्य 
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प्रिखु, सरुक्षा मनकाय (स्थानीय िहिा रहेका इकाई) -सदस्य 

सञ्चारकिी        -सदस्य 

सरसफाई क्षेत्रिा कायवरि सािदुावयक संस्थाका प्रमिमनमध-२जना -सदस्य 

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्य योगदान परु् याउने समिमििे  

िोकेको िवहिा सवहि कुनै १ जना सािास्जक अमभयन्िा  -सदस्य 

प्रिखु, स्र्ास््य ईकाई       -सदस्य-सस्चर् 

समिमििे आर्श्यक ठहर् याएको खण्डिा कुनै वर्ज्ञ िथा प्रमिमनमधिाई समिमिको आिस्न्त्रि 
सदस्यको रुपिा सहभागी गराउन सक्नेछ । 

(ख) समिमिको प्रिखु काि किवव्य र अमधकार: 

(१) र्डास्िरीय सरसफाई नीमि र योजना िजुविा गने, 

(२) सरसफाईका अमभयानहरु सञ्चािन िथा अन्िर मनकाय सिन्र्य गने, 

(३) वर्मभन्न संघ संस्था िथा मनकायद्वारा गररने सरसफाई कायवक्रििा सिन्र्य गने, 

(४) र्डास्िरीय सरसफाईको कायवक्रिको अनगुिन गरी र्डािा सो सम्बन्धिा छिफि 
गने  आदद । 

 

पररच्छेद-६ 

स्रोि पररचािन र खचव: 
 

१०. स्रोि पररचािन: (१) गाउँिे आफूिाई प्राप्त सिानीकरण अनदुान, राजश्व बाँडफाँट 
िथा आफ्नो आन्िररक आयबाट सरसफाईको क्षेत्रिा न्यायोस्चि रुपिे बजेट वर्मनयोजन 
गनुवपनेछ । 
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(२) गाउँिे आफ्नो आय िथा अन्य मनकायबाट प्राप्त हनेु सहयोगिाई सिेि सिारे्श 
गरी एकीकृि रुपिा स्रोि पररचािन गनव सरसफाईको िामग छुटै्ट कोष मसजवना गरी स्रोि 
पररचािन गनव सक्नेछ । 

(३) स्थानीय िहिा गररने सरसफाईका कायवक्रििाई मििव्ययी, प्रभार्कारी एरं् 
एकीकृि ढंगिा सञ्चािन गनवका िामग यस क्षेत्रिा कायव गने संघ-संस्थाहरुको कायवक्रि 
स्थानीय िहको बावषवक योजना प्रणािीिा सिारे्श गररनेछ । यस्िा एवककृि कायवक्रिहरुको 
नेितृ्र् स्थानीय िहिे गनेछ । यस प्रयोजनका िामग स्थानीय िहिे आफ्नो क्षेत्रमभत्र रहेका 
सरसफाई सम्बन्धी काि गने मनजी सहकारी सरै् संस्थाहरु र मिनीहरुको वक्रयाकिापको 
अमभिेख राख्नपुनेछ । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रिा मनजी क्षेत्रको िगानी आकवषवि गनव सार्वजमनक साझेदारीको 
नीमि अर्िम्र्न गररनेछ । 

 

११. खचव : (१) गाउँिे सरसफाई कायवक्रििा वर्मनयोजन भएको बजेट खचव गदाव प्रचमिि 
मनयिानसुार गने, खचवको िेखांकन राख्न,े प्रमिरे्दन ियार गने िथा िेखा परीक्षण 
गराउनपुनेछ । 

(२) यस क्षेत्रिा खचव गदाव खचविा दोहोरोपना नपने गरी अन्य मनकायहरुसँग सिेि 
सिन्र्य गरी प्राप्त स्रोिको मििव्ययी रुपिा पररचािन गनुवपनेछ । 

 (२) गाउँिे सरसफाईको क्षेत्रिा भएको खचवको मनयमिि रुपिा प्रमिरे्दन ियार गरी  
गाउँ सभा िगायि सम्बस्न्धि मनकायिा पठाउनपुनेछ  । 

पररच्छेद-७ 

कसरु उपर दण्ड सजाय 

१२. कसरु उपर दण्ड सजायः यस कायववर्मधिा उस्ल्िस्खि वर्षय वर्पररि कायव गरेिा र्ा 
अन्य प्रचमिि कानूनिा िेस्खएका सरसफाई सम्बन्धी वर्पररि कायव गरेिा प्रचमिि कानून 
र्ा स्थानीय कानून बिोस्जि दण्ड सजाय हनेुछ । 



खण्ड १ संख्या २२ स्थानीय राजपत्र भाग २ मिमि : २०७६।०१।२६ 

16 
 

 

पररच्छेद-८ 

वर्वर्ध 

१३. कायववर्मधको व्याख्या: यस कायववर्मधिा उस्ल्िस्खि कुनै वर्षयिा दद्ववर्धा उत्पन्न भएिा 
र्ा अस्पष्टिा रहेिा त्यसको अस्न्िि व्याख्या गाउँ कायवपामिकािे गनेछ । 

१४. कायववर्मध संसोधन: यस कायववर्मधका प्रार्धानहरुिा कायवपामिकािे आर्श्यक संसोधन 
गनव सक्नेछ । 

१५. बाधा अड्चन फुकाउ: स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र यस कायववर्मधिा 
व्यर्स्था भए बाहेकका वर्षयिा नीमिगि मनणवय गनव आर्श्यक भएिा त्यस्िो मनणवय 
कायवपामिकािे गनेछ । 
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प्रिखु प्रशासवकय अमधकृि 


