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सप्तकोशी नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 
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सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन काययविलि, 207७ 

प्रस्तािना 
यस सप्तकोशी नगरपालिका पययटकीय दृवििे सम्भािनायकु्त नगरपालिका हो। यस नगरिाई 
गणुस्तरीय सवुििा सम्पन्न, हररत, स्िच्छ एिि ्शान्त िातािरण र व्यिक्स्ित नगर लनिायणका िालग 
आिलुनक सूचना तिा संचार प्रविलिको उपयोगबाट िात्र यो िक्ष्य प्रालप्त हनु ेर हाम्रा अगालि भएका 
गररबी लनिारण, िानि अलिकार संरक्षण, संघीय व्यिस्िा अनसुारको नयााँ काननु लनिायण र प्रयोग 
गने, हराभरा सनु्दर सफा व्यिक्स्ित पययटकीय नगर लनिायणका िालग लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट 
लसटी बनाउनका िालग िाञ्छनीय भएकािे स्िानीय सरकार सञ्चािनका सम्बन्ििा व्यिस्िा गनय 
िनेको ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ को अलिकार प्रयोग गरर सप्तकोशी लिन लसटी 
क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन काययविलि, २०७७ लनिायण गरी कायायन्ियनिा ल्याइएको 
छ। 

उद्दशे्य  

एवककृत नगर विकासको दृविकोणिे सूचना सञ्चार र प्रविलि िाफय त ्नगर क्षेत्रको सेिा सवुििा र 
श्रोत सािनको सरुक्क्षत तिरिे उच्चति र निीनति ्प्रयोग िाफय त नगरिासीहरूिा सिुाररएको सेिा 
प्रदान गने उदे्दश्य राखी यो पररयोजना शरुु गनय िालगएको छ। 
 

पररच्छेद-१ 

१. संक्क्षप्त नाि र प्रारम्भः 
१.  यो काययविलिको नाि सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन काययविलि,  

२०७७ रहनेछ। 

२.  यो काययविलि नगर काययपालिकाको बैठकबाट स्िीकृत भएको लिलतबाट िागू हनुेछ।  

२. पररभाषाः 
१. काययविलि- विषय िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा "काययविलि" भन्नािे सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन 

लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन काययविलि, २०७७ बझु्न ुपदयछ। 

२. सलिलत- "सलिलत" भन्नािे सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन गनय 
बनेको सलिलत सम्झन ुपदयछ। 

३. संयोजक- "संयोजक" भन्नािे सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनका 
िालग बनेको सलिलतको िखु्य व्यक्क्त नगरपालिका प्रिखुिाई भने्न बझु्न ुपदयछ। 

५. कायायिय- "कायायिय" भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका कायायिय अन्तगयत रहने सप्तकोशी लिन 
लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनको कायायिय भन्ने बझु्न ुपदयछ। 
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पररच्छेद-२ 

१. सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनको कायायिय- सप्तकोशी लिन 
लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनको कायायिय सप्तकोशी नगरपालिका अन्तगयत 
सलिलतिे तोके बिोक्जि हनुेछ। 

२. सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनको कायायियको छाप- सप्तकोशी 
लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनको कायायियको छाप सलिलतिे तोके 
बिोक्जि हनुेछ। 

पररच्छेद-३ 

१. सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन- 
सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन गनयका िालग नगरपालिकासाँग 
सहकायय गनय चाहने संस्िाबाट तयार भएको सिझदारीको (Memorandum of Understanding 

(MoU) बिोक्जि नगरपालिकाबाट स्िीकृत गरी कायय सञ्चािनको क्जम्िा ददएको संस्िाबाट 
सञ्चािक सलिलतिे लनणयय गरे बिोक्जिको पररयोजना सञ्चािन हनुेछ। 
 

२. सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन सलिलतः 
प्रिखु, सप्तकोशी नगरपालिका       -संयोजक 

ििा अध्यक्षहरू िध्येबाट कायायपलिकािे छनौट गरेका ३ जना ििा अध्यक्ष -सदस्य 

काननुी सल्िाहकार, सप्तकोशी नगरपालिका     -सदस्य 

सम्बक्न्ित क्षेत्रिा योगदान पयुायएका जानकार व्यक्क्त िध्येबाट १ जना  -सदस्य 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत, सप्तकोशी नगरपालिका     -सदस्य सक्चि 

संयोजकिे तोकेका (आिक्न्त्रत) विषय विशेषज्ञ, सिाज सेिी िा जनप्रलतलनलिबाट 

िप ३ जना         - सदस्य 
 

३. सलिलतको काि कतयव्य र अलिकारः  

(क) नगरपालिकाबाट सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनका 
िालग भए गरेका लनणयय कायायन्ियन गने, 

(ख) पररयोजना सञ्चािनका िालग नगरपालिकाको तफय बाट सम्झौता गने, 

(ग) पररयोजनाको अनगुिन िूल्याङ्कन, सिन्िय एिं प्रभािकारी कायय सञ्चािनिा आिश्यक 
पने विषयहरूिा सलिलतबाट लनणयय गरी नगर काययपालिका सिक्ष स्िीकृलतको िालग पेश 
गने। 

 

४. संयोजकको काि कतयव्य र अलिकारः 
(क) सलिलतको बैठकको अध्यक्षता गने, 

(ख) पररयोजना सञ्चािनिा आईपरेको बािा अड्काउ फुकाउने। 
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५. सदस्य सक्चिको काि कतयव्य र अलिकारः 
(क) सलिलतको बैठक बोिाउने, 
(ख) सलिलतको लनणयय िेख्न,े 
(ग) लनणयय कायायन्ियनका िालग सहज कतायको रूपिा कायय गने। 
 

६. सदस्यहरूको काि कतयव्य र अलिकारः 
(क) सलिलतको बैठकिा भाग लिने, 
(ख) पररयोजना सञ्चािनिा आिश्यक सहयोग गने, 
(ग) अनगुिन िूल्याङ्कनिा सहभागी हनुे। 
 

पररच्छेद-४ 
 

१ पररयोजना सञ्चािनको िालग कोषको व्यिस्िाः 
सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनका िालग आिश्यक पने कोषको 
व्यिस्िा नगरपालिका र सहकायय गने संस्िा बीच हनुे सम्झौता बिोक्जि हनुेछ। 
 

२. पररयोजना सञ्चािनका िालग आिश्यक पने जनशक्क्तः 
सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनका िालग आिश्यक पने जनशक्क्त 
नगरपालिका र सहकायय गने संस्िा बीच हनुे सम्झौता बिोक्जि हनुेछ। 
 

पररच्छेद-५ 
 

१. सलिलत सदस्यिा हेरफेरः 
सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािन सलिलतका सदस्यहरू 
सलिलतको लनणयय बिोक्जि हेरफेर हनु सलनेछन।् 

२. पररयोजना सञ्चािनको िापदण्िः 
सप्तकोशी लिन लसटी क्लिन लसटी ब्राइट लसटी पररयोजना सञ्चािनका शतय एिं िापदण्िहरू 
नगरपालिका र सहकायय गने संस्िा बीच हनुे सम्झौतािा उल्िेख भए बिोक्जि हनुेछ। 

 

पररच्छेद-६ 
 

१. यो काययविलि नगर काययपालिकाको बैठकबाट संशोिन गनय सवकनेछ। 

२. सञ्चािक सलिलतको पदािलि २ िषयको हनुेछ तिा आिश्यकतानसुार िप गनय पलन 
सवकनेछ। 

३. यो काययविलि नेपाि राज्यको संवििान तिा अन्य प्रचलित काननुसाँग बाक्झएको हकिा 
स्ितः अिान्य हनुेछ। 


