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 नगर सरसफाई सम्बन्धी कार्यविलध, २०७७ 

प्रस्तािना: 

नेपािको संविधानिे प्रत्रे्क नागररकिाई स्िच्छ र स्िस्थ िातािरणिा बााँच्न पाउने हक हनुेछ 
भने्न संिैधालनक हकको व्र्िस्था धारा ३० िा गरेको छ। बढ्दो सहरीकरण, अव्र्िस्स्थत बस्ती 
विकास तथा साियजलनक स्थिको अलतक्रिणबाट सडक, गल्िी तथा धालियक, सांस्कृलतक, प्राकृलतक 
एिं िातािरणीर् सम्पदाको रूपिा रहेका साियजलनक स्थिहरू जस्तै नदी, खोिा, नहर, नािा, 
पोखरी, ताि तिैर्ा, पाकय , उद्यान एिं धालियक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक धरोहर, खिुा स्थान 
तथा अन्र् साियजलनक स्थिको सरसफाई थप प्रभािकारी बनाई स्िच्छ, स्िस्थ, सफा, सनु्दर, सभ्र् 
र सिदृ्ध नगरको पवहचान कार्ि गनय स्थानीर् सरकार, लनजी तथा सहकारी क्षेत्र, सािास्जक 
अलभर्न्ता, नागररक सिाज तथा आि नागररकिाई सरसफाइको अलभर्ानिा स्िस्फूतय रूपिा 
पररचािन गरी सरसफाई कार्यक्रििाई थप प्रभािकारी, संस्थागत एिं ददगो बनाउन िाञ्छनीर् 
भएकोिे सप्तकोशी नगरपालिकािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को 
उपदफा ७ िा नगरपालिकाको िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण तथा उपभोग सम्बन्धिा 
व्र्िस्था गनय बनेको ऐन, २०७७ को दफा 66 िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी र्ो कार्यविलध 
तर्ार गरी िागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्र्ाख्र्ा 

१. संस्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: र्स कार्यविलधको नाि “नगर सरसफाई सम्बन्धी कार्यविलध, २०७७” 
रहेको छ र र्ो कार्यविलध नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट स्िीकृत भएको लिलतबाट िागू 
हनुेछ। 

 

२. पररभाषा: विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलधिा, 
 (क) “कन्टेनर” भन्नािे फोहरिैिा सङ्किन गने प्रर्ोजनको िालग लनस्ित स्थानिा रास्खएको 
फोहरिैिा थपुाने भााँडो िा बास्ल्टन र र्स्तै प्रकारको अन्र् कुनै िस्त ुसम्झन ुपछय । 

(ख) नगरपालिका” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग) “लनष्कासन” भन्नािे फोहरिैिा उत्पादन स्थिबाट नगरपालिकािे  तोकेको स्थानिा थपुाने 
िा लनकाल्ने कार्य सम्झन ुपछय । 

(घ) “फोहरिैिा” भन्नािे घरेि ु फोहोरिैिा, औद्योलगक फोहोरिैिा, रासार्लनक फोहोरिैिा, 
स्िास््र् संस्थाबाट लनस्कने फोहरिैिा िा हालनकारक फोहरिैिा 
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सम्झन ु पदयछ र र्स शब्दिे प्रर्ोगिा नआउने तथा फालिएका िस्त,ु सडे गिेका िस्त ु र 
िातािरणिा ह्रास आउने गरी लनष्कासन गररएका िस्तहुरु िगार्त अनलधकृत साियजलनक 
स्थििा टााँलसएका पोष्टर, पम््िेट र नगरपालिकािे स्थानीर् राजपत्रिा सूचना प्रकाशन गरी 
फोहरिैिा भनी तोवकददएको अन्र् िस्त ुसिेतिाई जनाउाँछ ।  

(ङ )  “फोहरिैिा सङ्किन” भन्नािे फोहरिैिा उत्पादन स्थिबाट उठाउने, घर घरबाट सङ्किन 
गने, साियजलनक स्थििा रहेको फोहरिैिा बढाने, थपुाने, झारपात उखेल्ने तथा अनलधकृत रूपिा 
साियजलनक स्थििा टााँलसएका पोष्टर, पम््िेट हटाई सङ्किन गने कार्यिाई सम्झनपुदयछ ।  

(च) “सङ्किन केन्र” भन्नािे घर घरबाट लनस्कने फोहरिैिा सङ्किन गरी लनधायररत सिर्सम्ि 
राख्न िा थपुानय नगरपालिकािे तोकेको स्थान सम्झन ुपछय । 

(छ)  “सािास्जक अलभर्न्ता” भन्नािे सिाज र ििुकुको विकास र संिवृिका िालग लन:स्िाथय र 
कुनै िाभको आशा नगरी स्ितस्फूतय रूपिा सहभागी हनुे नागररकहरूको अनौपचाररक सिूह 
सम्झनपुदयछ ।  

(ज)  “सािदुावर्क संस्था” भन्नािे नाफा आजयन नगने उदे्दश्र्िे सिदुार्को वहतको िालग प्रचलित 
काननु बिोस्जि स्थावपत र सहभालगतािूिक टोिविकास संस्था तथा उपभोक्ता सिूह, सहकारी 
संस्था िा गैरसरकारी संस्था सम्झनपुदयछ ।  

(झ)  “विसजयन” भन्नािे फोहरिैिाको अस्न्ति लनष्कासन तथा व्र्िस्थापन कार्य सम्झनपुदयछ 
।  

(ञ) “सलिलत” भन्नािे र्स कार्यविलधको दफा 10 (२) र 10 (३) बिोस्जिको सलिलत सम्झन ु
पछय। 

 

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्र् र सञ्चािनको रणनीलत 

३. उद्दशे्र्: र्स कार्यविलधको उदे्दश्र् आफ्नो नगर क्षेत्र लभत्रका साियजलनक स्थि तथा िहत्िपूणय 
सम्पदा र खिुा क्षेत्रको सरसफाईिाई व्र्िस्स्थत बनाई  स्िच्छ, सफा, स्िस्थ, सनु्दर र सभ्र् 
नगरको पवहचान कार्ि गनय सहर्ोग गनुय हो । साथै अन्र् उदे्दश्र्हरू लनम्न विषर्िा सहर्ोग 
गनुय रहेको छः 

(क) नदी, खोिा, नहर, नािा, पोखरी, ताि तिैर्ािाई सफा राख्न,े 
(ख) सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, खलु्िा तथा साियजलनक क्षेत्रको 

सरसफाईको उस्चत    प्रबन्ध गने, 
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(ग) धालियक, सांस्कृलतक तथा ऐलतहालसक धरोहरिाई सफा र सगु्घर राख्न,े 
(घ) जैविक विविधताको संरक्षण र पर्ायिरणीर् सन्तिुन कार्ि गने, 
(ङ)  स्थानीर् पर्यटन तथा पर्ाय-पर्यटन अलभिवृद्ध िाफय त स्थानीर् आलथयक विकास गने, 
(च) सरसफाई अलभर्ानिाई आि नागररकको जीिनको अलभन्न अंगको रूपिा 

विकास गदै र्सिा नागररक सहभालगता अलभिवृद्ध गने, 
(छ) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सरसफाईिा स्थानीर् सरकारको नेततृ्िदार्ी भलूिका 

स्थावपत गदै र्स अलभर्ानिा लनजी तथा सहकारी क्षेत्र, नागररक सिाज, सािास्जक 
अलभर्न्ता तथा आि नागररकिाई सिेत पररचािन गने, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धिा विगतका प्रर्ासहरूिाई संस्थागत गदै र्सिाई थप 
प्रभािकारी र  ददगो बनाउने। 

 

४. सरसफाई सञ्चािनको रणनीलत:  

(१) आफ्नो नगर क्षेत्रलभत्रका नदी, खोिा, नािा, नहर, पोखरी, ताि तिैर्ा, धालियक-
सांस्कृलतक सम्पदा तथा साियजलनक स्थिको संरक्षण तथा संिद्धयन स्थानीर् तहको 
एकि प्रर्ासबाट िात्र सम्भि नहनुे भएकोिे र्सिा साियजलनक-लनजी-सहकारी-
सिदुार्को साझेदारी कार्ि गने। 

(२) सरसफाई सम्बन्धिा आि सञ्चारका िाध्र्ि एिं अन्र् विलधद्वारा जनतािा सचेतना 
अलभिवृद्ध गने। 

(३) लनजी क्षेत्रको संस्थागत सािास्जक उत्तरदावर्त्ि (CSR) अलभिवृद्ध गरी सरसफाई 
क्षेत्रिा लनजी क्षेत्रको िगानी विस्तार गने। 

(४) सरसफाईको क्षेत्रिा नागररक सिाज, सािास्जक संस्था र सािदुावर्क संस्थाहरूसाँग 
प्रभािकारी सिन्िर् र सहकार्यको विकास गने। 

(५)  सािास्जक अलभर्न्ताहरूको विकास र पररचािन गने आदद। 

 

पररच्छेद-३ 

सरसफाई गररन ेक्षते्र तथा सञ्चािन विलध 

५. सरसफाई गररन ेक्षते्रहरू: र्स सरसफाई अलभर्ान अन्तगयत नगर क्षेत्रलभत्र रहेका देहार्का 
साियजलनक स्थि तथा सम्पदाहरूको सरसफाई तथा संरक्षणका कार्यहरू गररनेछ: 

(क) नदी, खोिा, नािा, नहर, ताि-तिैर्ा, साियजलनक पोखरी, साियजलनक धारा-पाँधेरा, 
इनार   र पानीका स्रोत; 
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(ख) िठ, िस्न्दर, चैत्र्, गमु्बा, िस्स्जद, चचय िगार्तका धालियक सम्पदा; 
(ग) सांस्कृलतक केन्र, नाट्यशािा, लिवप तथा संग्रहािर् जस्ता सांस्कृलतक सम्पदा; 
(घ) परुातास्त्िक िहत्िका धरोहर तथा केन्र; 
(ङ) ऐलतहालसक स्थि; 
(च) िन्र्जन्त ुआरक्षण तथा अन्र् प्राकृलतक सम्पदा िररपररको क्षेत्र; 
(छ) धालियक, सांस्कृलतक, परुातास्त्िक, ऐलतहालसक एिं अन्र् धरोहर; 
(ज) सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, साियजलनक शौचािर् र खलु्िा क्षेत्र तथा अन्र् 

   साियजलनक क्षेत्र आदद । 

 

६. नगरपालिकािे आफ्नो क्षते्र लभत्र देहार् बिोस्जिका अलभर्ानहरू सञ्चािन गने लनणयर् गनय 
सक्नेछ: 

 खिुा ददसािकु्त क्षेत्र,  

 पूणय सरसफाई नगर 

 िातािरण िैत्री घर, टोि, िडा, नगर  

 ्िास्स्टक िकु्त क्षेत्र, 
 साियजलनक स्थििा िद्यपान, धमु्रपान, गटु्खा, सपुारी िगार्त विलभन्न नशाजन्र् 

पदाथयको सेिन लनषधे गने अलभर्ान, 
 फोहोर गनेिे नै सो को सफाई गने (Polluters to Pay) 

 विलभन्न उपभोग्र् बस्तहुरूको उपभोग गरी विसजयन गररने ्र्ाकेस्जङ जन्र् फोहोरहरू 
जथाभािी फाल्निा रोक िगाउने  

 स्रोतिै फोहोरको िगीकरण गरी कुवहने र नकुवहने फोहोरहरू छुट्टाछुटै्ट कन्टेनरिा 
राखी विसजयन गनय अलनिार्य गने, 

 साियजलनक सडक तथा पेटीिा लनिायण सािाग्री थपुाने, सिारी साधन तथा िेलसनरी 
औजार िियत सम्भार गने कार्य पूणयत: लनषधे गने, 

 होलडयङ बोडय, ग्िोईङ बोडय िगार्तका विज्ञापन सािाग्रीहरू लनधायररत क्षेत्रिा सीलित 
गने, 

 लनस्ित तोवकएको क्षेत्रिा बाहेक अन्र् क्षेत्रिा अस्पताि जन्र् फोहोर विसजयन गनय 
लनषधे गने, 

 विषाि,ु संक्रािक, प्रज्ििनशीि एिं स्िास््र् संस्था उद्योग तथा किकारखानाबाट 
लनष्कासन हनुे फोहोर, कीटनाशक औषधी, सिर् नास्घसकेको खाद्य पदाथय िगार्तका 
विशेष र जोस्खिर्कु्त फोहोरहरूिाई साधारण फोहोरिैिासाँग लिसाई लनष्कासन गनय 
गराउन नपाइने, 
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 जोस्खिर्कु्त फोहोरको लनष्कासन, सङ्किन, भण्डारण, प्रशोधन, लबक्री वितरण, लबसजयन 
र ओसारपसार गने व्र्स्क्त, लनकार् र लनकासीकतायिे िानि स्िास््र् र िातािरणिा 
प्रलतकूि असर नपने गरी आफ्नै खचयिा िातािरण िैत्री तररकािे जोस्खिर्कु्त 
फोहोरिैिाको उस्चत व्र्िस्थापन गनुयपने, 
 

७. सरसफाई सञ्चािनका विलधः  

(१) नगरक्षेत्र लभत्रका सरकारी, गैरसरकारी र लनजीक्षेत्रका कार्ायिर्, शैस्क्षक संस्था, 
संघ-संस्था र लनकार्िे प्रत्रे्क िवहनाको एक ददन अनकूुिता हेरी (जस्तै पवहिो 
शकु्रबार ददउसो २.००-३.०० बजेसम्ि) आ-आफ्नो कम्पाउण्ड पररसर सरसफाई 
गरी सरसफाई अलभर्ानिाई व्र्ापक बनाउने। 

(२) नगर क्षेत्र लभत्रका सबै शैस्क्षक संस्थाहरूिा प्रत्रे्क िवहनाको दोस्रो र चौथो 
शकु्रबार २.००-३.०० बजे िा शैस्क्षक संस्था बन्द हनुभुन्दा १ घण्टा अगालडको 
सिर्देस्ख िा अन्र् उपर्कु्त सिर्िा शैस्क्षक संस्था िरपरका आफ्नो पार्क पने 
नदी, खोिा, नहर, उद्यान, पोखरी , पाकय , ताि-तिैर्ा, खानेपानीको िहुान, धालियक 
स्थि, सडक, टोि तथा साियजलनक स्थिको सरसफाई कार्यक्रिहरू सञ्चािन 
गदाय विलभन्न अलतररक्त वक्रर्ाकिापहरू जस्तै स्चत्रकिा, िकृ्तत्ि किा, 
हास्जरजिाफ, पदर्ात्रा, िकृ्षारोपणको िाध्र्िबाट िातािरणीर् संरक्षण तथा 
सरसफाई अलभर्ान सञ्चािन गने। 

(३) नगर क्षेत्र लभत्रका सबै सरकारी, लनजी भिन तथा कार्ायिर्, संघ संस्था, लनकार् 

र पररिारिे आ-आफ्नो कार्ायिर् भिन, घर, कम्पाउण्ड र पररसरिा बोट लबरुिा, 
फूि तथा गििा सवहतको बगैँचा लनिायण गरी लनर्लित रूपिा गोडिेि तथा 
रेखदेख गने प्रबन्ध लििाउने। 

(४) नगर क्षेत्र लभत्रका सबै कार्ायिर्, संघ संस्था र लनकार्िे आ-आफ्नो  कार्ायिर् 
भिन, कोठा, ्र्ासेज, िरण्डा, छत, कम्पाउण्ड, पखायि िगार्त आफ्नो पररसरिा 
फोहोरिैिा, धिुो, टुटेफुटेका िा लबग्रकेा सािान, कागजको टुक्रा, चरुोट, खैनी, 
जदाय, सूतीजन्र् पदाथयको प्रर्ोग, लभते्तिेखन, पोष्टर पम््िेट टााँस्ने िगार्तका 
कार्यिाई लनषधे गरी “स्िच्छ, स्िस््र्, सफा र हराभरा क्षते्र” घोषणा गरी लनर्लित 
सरसफाई गने। 

(५) नगर क्षेत्र लभत्रका सबै कार्ायिर्, संघ संस्था र लनकार्िे िापदण्ड विपरीतका 
्िावष्टकका झोिा, लससा िा िातािरणिा प्रलतकूि असर पाने सािग्रीको प्रर्ोगिाई 
लनर्न्त्रण गरी स्थानीर् स्रोतिा आधाररत जैविक तथा िातािरण िैत्री विकल्पिाई 
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प्रिद्धयन गने तथा ्िास्स्टक जन्र् पदाथय जिाउने कार्यिाई पूणयतः लनषधे गने। 

(६) सबै सरकारी लनकार् तथा संगदठत संस्थािे आफ्नो स्थापना ददिस, िावषयकोत्सि 
िा र्स्तै प्रकृलतका अन्र् कार्यक्रि आर्ोजना गदाय आफ्नो पार्क पने नदी, खोिा, 
नहर, उद्यान, पोखरी, पाकय , ताि-तिैर्ा, खानेपानीको िहुान, धालियक स्थि, 
सडक, टोि तथा साियजलनक स्थिको सरसफाई, िकृ्षारोपण, हररर्ािी प्रिद्धयन, 
साियजलनक सौन्दर्य अलभिवृद्ध हनुे कार्यक्रि राखी िातािरण संरक्षण तथा सरसफाई 
अलभर्ान सञ्चािन गने। 

(७) नगरपालिकािे प्रत्रे्क िवहनाको अस्न्ति शलनिार लबहान स्थानीर् बालसन्दा, 
सिदुार्, टोि विकास संस्था, गैर सरकारी संस्था, सािदुावर्क एिं व्र्ािसावर्क 
संगठन एिं नागररक सिाजको नेततृ्ििा आफ्नो क्षते्रको पार्क पने खानेपानीको 
िहुान, साियजलनक कुिा तथा धारा, ताि, तिैर्ा, पोखरी नदी, खोिा, धालियक 
एिं पर्यटकीर् स्थि, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकय , उद्यान, खिुा क्षेत्र आददको 
सरसफाई गने व्र्िस्था लििाउने। 

(८) दईु िा दईु भन्दा बढी स्थानीर् तहहरूिे संर्कु्त रूपिा सरसफाई अलभर्ान 
सञ्चािन गनय चाहेिा सम्बस्न्धत स्थानीर् तहका प्रिखुहरूिे र्स कार्यको संर्ोजन 
गरी सरसफाई गररने िडाका पदालधकारीहरूिाई संिग्न गराई कार्यर्ोजना बनाई 
सञ्चािन गने व्र्िस्था लििाउने। 

(९) आफ्नो घर अगालड र िररपरर सरसफाई गने दावर्त्ि सम्बस्न्धत घरधनीको सिेत 
हनुेछ । आफ्नो घर िररपरी सरसफाई नगने िा बारम्बार फोहोर गरररहने संस्था 
िा व्र्स्क्तिाई सलिलतिे र्स विषर्िा ध्र्ानाकषयण गराउन सक्नेछ। र्सरी 
ध्र्ानाकषयण गराउाँदा सिेत अटेर गरेिा सलिलतिे त्र्स्ता घरधनी व्र्स्क्त िा 
संस्थाहरूको नािाििी कािो सूचीिा राखी साियजलनक गने व्र्िस्था लििाउने। 

(१०) नगरपालिकािे सरसफाइिाई बहृत ्अलभर्ान (Mega Event) को रूपिा सञ्चािन 
गनय निीनति ् एिं आधलुनक प्रविलध र सोच सवहतको प्रस्ताि सहकारी, लनजी 
संस्था िा व्र्स्क्तहरूबाट आह्वान गनय सक्नेछ। प्राप्त प्रस्तािहरू िध्रे् प्रभािकारी 
प्रस्ताििाई छनौट गरी प्रस्ताि पेश गने सहकारी, लनजी संस्था िा व्र्स्क्तहरूबाट 
सरसफाई अलभर्ानिाई व्र्िस्स्थत गने व्र्िस्था लििाउने। 

(११) साियजलनक िस्न्दर, पाटी, पौिा, नदी, नहर, नािा जस्ता स्थि सफा गनय क्षेत्र 
लनधायरण गरी सो स्थि िररपरर बस्ने िा र्स्ता स्थिसाँग सम्बस्न्धत व्र्स्क्तिाई 
केही रकि (Token Money) ददएर सरसफाई गनय िगाउने व्र्िस्था लििाउने। 
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(१२) साियजलनक िस्न्दर, पाटी, पौिा, नदी, नहर, नािा जस्ता साियजलनक स्थिहरूको 
व्र्िस्थापन सलिलत गठन भएको भए व्र्िस्थापन सलिलतिाई सरसफाई कार्यिा 
विशेष ध्र्ान परु्ायउन पत्राचार गने। 

(१३) नगर क्षेत्र लभत्रका साियजलनक िस्न्दर, पाटी, पौिा, नदी, नािा जस्ता स्थिहरू 
सबै भन्दा बढी सफा गने स्जम्िेिार व्र्स्क्त, संस्था िा व्र्िस्थापन सलिलतिाई 
र्स कार्यविलधिा गदठत गाउाँ स्तरीर् सलिलतको लसफाररसिा सम्बस्न्धत स्थानीर् 
तहिे प्रशंसा पत्र िा कदर पत्र प्रदान गरी सरसफाई कार्यिाई प्रोत्साहन गने 
व्र्िस्था लििाउने। 

(१४) सेफ्टी ट्याङ्की, पानी लनकास तथा फोहरको पथृकीकरण सम्बन्धी व्र्िस्थाः 
(क) सेफ्टी ट्याङ्की अलनिार्य हनुपुनेः नगर क्षेत्र लभत्रका सबै प्रकारका 

भिनहरूिा सेफ्टी ट्याङ्की अलनिार्य हनुपुनेछ। सेफ्टी ट्याङ्कीिा प्रत्रे्क 
घर घरबाट उत्सजयन हनुे ददशा, वपसािर्कु्त फोहोर जम्िा हनुे अलनिार्य 
व्र्िस्था गनुयपनेछ। नर्ााँ भिन बनाउाँदा, तिा थप गदाय, लनिायण 
सम्पन्नताको प्रिाणपत्र लिाँदा िा अन्र् सेिा प्राप्त गनय सेफ्टी ट्याङ्की लनिायण 
तथा प्रर्ोग भैरहेको छ भने्न सलुनस्िता हनुे व्र्िस्था गने। 

(ख) पानीको शवुद्धकरण गरेर िात्र लनकास गनुयपनेः शौचािर् बाहेक अन्र् 
घरार्सी प्रर्ोगहरू- िगुा धनु,े खाद्य सािग्री सफा गने, भान्छा तथा अन्र् 
कोठाहरू सफा गने सिेतका कार्यहरूबाट लनष्कालसत हनुे पानीिाई 
आफ्नो घर कम्पाउण्ड लभत्र िंगाि बनाई शवुद्धकरण गरेर िात्र 
साियजलनक लनकासिा सिावहत गने व्र्िस्था लििाउने। 

(ग) फोहोरको पथृकीकरण गनुयपनेः नगर क्षेत्रलभत्र उत्पादन हनुे फोहोरिाई 
जैविक र अजैविक गरी कम्तीिा २ िगयिा पथृकीकरण गनुय प्रत्रे्क 
फोहोर उत्पादकको कतयव्र् हनुेछ। फोहोरको प्रकृलतका आधारिा सो 
भन्दा बढी िा विस्शष्टीकृत ढंगिे पथृकीकरण गनय आिश्र्क देस्खएिा 
सो को  विलध र प्रवक्रर्ा तोकी पथृकीकरण गनय सलिलतको परािशय 
सिेतको आधारिा सम्बस्न्धत स्थानीर् तहिे लनदेशन ददने व्र्िस्था 
लििाउने। 

 

(१५) घरको छतको पाईपबाट घर अगालड रहेको सडकिा पानी खसािी बाटो फोहोर 
पाने कार्यिाई दरुुत्साहन गनय र्स्तो पानी िंगाििा खसाउने प्रबन्ध लििाउन।े 
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(१६) जैविक फोहोरिाई ििको रूपिा ऊजायिा रूपान्तरण गने कार्यिाई प्रोत्साहन 
गनय र्स सम्बन्धी ठोस नीलत तजुयिा गरी िागू गने व्र्िस्था लििाउने । जैविक 
फोहोरिाई ऊजायिा रूपान्तरण गने निीनति ् सोचिाई प्राथलिकतािा राखी 
कार्ायन्िर्न गने व्र्िस्था लििाउने। 

(१७) आकाशबाट खसेको पानीिाई सङ्किन गरी प्रर्ोग गने, जैविक फोहोरिाई िि 
बनाई भिनको छत, िरण्डा, भईु िा भिन पररसरको उपर्कु्त स्थानिा गििा िा 
कुनै भााँडोिा तरकारी खेती, फिफूि खेती िा हररर्ािी क्षेत्र बनाउने कौशी खेती 
िगार्तका प्रविलधहरूिाई प्राथलिकता ददने व्र्िस्था लििाउने। 

 

पररच्छेद-४ 

सरोकारिािा लनकार् र भलूिका 

८. सरोकारिािा लनकार्हरू: सरसफाई एक बहृत ् अलभर्ान भएको हुाँदा र्सिा स्थानीर् 
सरकारदेस्ख आि नागररकको सवक्रर् सहभालगता, वक्रर्ाशीिता र लनरन्तरता आिश्र्क 
देस्खन्छ। विगतको अनभुि र स्थानीर् िस्तसु्स्थलतिाई िध्रे्नजर गदाय आफ्नो नगर क्षेत्र लभत्रको 
सरसफाई अलभर्ानिा नगरपालिकािे सिग्र नेततृ्ि लिई र्स कार्यिा सबै सरकारी कार्ायिर्हरू, 
सरुक्षा लनकार्, शैस्क्षक संस्था, गैर सरकारी संस्था, टोि विकास संस्था एिि ्आिा सिूह जस्ता 
सािदुावर्क संस्था, सहकारी संस्था व्र्ािसावर्क संस्था, आि सञ्चार, नागररक अगिुा, सािास्जक 
अलभर्न्ता, जागरूक नागररक आदद जस्ता सरोकारिािाहरू साँग सहकार्य र सिन्िर् गनुय 
पदयछ। 

 

९. सरसफाइिा संिग्न हनु ेलनकार्हरूको प्रिखु भलूिका:  

 
(१) सरसफाई कार्यिा संिग्न हनुे सरोकारिािा लनकार् तथा पक्षहरूको तिुनात्िक 

प्रलतस्पधाय एिं विस्शष्टतािाई िध्रे्नजर गदै सरसफाइका कार्यक्रि सबै पक्षहरूको 
सहकार्य र सिन्िर्िा सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(२) स्थानीर् सरसफाई अलभर्ानिा संिग्न हनुे लनकार्हरूको प्रिखु स्जम्िेिारी देहार् 
बिोस्जि हनुेछ। 

(क) नगरपालिका: सरसफाई अलभर्ानको सिग्र नेततृ्ि तथा संर्ोजन, सरसफाई 
सम्बन्धी नीलत तजुयिा, स्िास््र्, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रिा िगानी, साियजलनक 
सम्पस्त्त तथा स्थिहरूको संरक्षण, फोहोरिैिा व्र्िस्थापन, 
खलु्िा ददशा िकु्त तथा पूणय सरसफाई र्कु्त नगरको घोषणा 



 

|9| 

र ददगोपना, सडक छेउछाउिा हररर्ािी प्रिद्धयन, एक िडा/टोि एक साियजलनक 
उद्यानको विकास, सरसफाइसम्बन्धी सचेतना अलभिवृद्ध आदद। 

(ख) अन्र् सरकारी कार्ायिर्हरू:  स्िास््र्, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी 
कार्यक्रि सञ्चािन, कार्ायिर् पररसर सरसफाई, कार्ायिर्हरूिा बगैंचा, हररर्ािी तथा 
सौन्दर्यकरण र सिदुार् पररचािन आदद। 

(ग) सरुक्षा लनकार्: कार्ायिर् पररसर सरसफाई, कार्ायिर्हरूिा बगैंचा, हररर्ािी तथा 
सौन्दर्यकरण, सरसफाई सम्बन्धिा सिदुार्साँग सिन्िर् आदद। 

(घ) लनजी व्र्ािसावर्क संघ संस्था, कार्ायिर् पररसर सरसफाई, कार्ायिर्हरूिा बगैंचा, 
हररर्ािी तथा सौन्दर्यकरण, संस्थागत सािास्जक उत्तरदावर्त्ि (CSR) अन्तगयत 
सरसफाई क्षेत्रिा िगानी, सरसफाई अलभर्ानिा सहकार्य। 

(ङ) सहकारी संघ संस्था; कार्ायिर् पररसर सरसफाई, कार्ायिर्हरूिा बगैंचा, हररर्ािी 
तथा सौन्दर्यकरण, संस्थागत सािास्जक उत्तरदावर्त्ि (CSR) अन्तगयत सरसफाई क्षेत्रिा 
िगानी, सरसफाई अलभर्ानिा सहकार्य। 

(ङ) गैर सरकारी संघ संस्था: सिदुार् पररचािन, सचेतना अलभिवृद्धका कार्यक्रि 
सञ्चािन, सरसफाईको क्षेत्रिा िगानी, कार्ायिर् पररसर सरसफाई, कार्ायिर्हरूिा 
बगैंचा, हररर्ािी तथा सौन्दर्यकरण, सरसफाई अलभर्ानिा सहकार्य आदद। 

(च) सािदुावर्क संस्था: सािदुावर्क पररचािन, सचेतना अलभिवृद्ध, सञ्जाि विस्तार, 
सरसफाई अलभर्ानिा सहकार्य आदद। 

(छ) नागररक सिाज: सािास्जक पररचािन, सचेतना अलभिवृद्ध, ऐक्र्िद्धता विकास, 
लनगरानी, सरसफाई अलभर्ानिा सहकार्य आदद। 

(ज) सञ्चार िाध्र्ि: सूचना सम्प्रषेण, सचेतना अलभिवृद्ध, लनगरानी, सरसफाई अलभर्ानिा 
सहकार्य आदद। 

(झ) शैस्क्षक संस्था: सचेतना अलभिवृद्धका, सिाजिा सरसफाईको संस्कारको विकास, 
शैस्क्षक संस्था पररसर सरसफाई, बगैंचा, हररर्ािी तथा सौन्दर्यकरण, सरसफाई 
अलभर्ानिा सहकार्य आदद। 

(ञ) सचेत नागररक: सरसफाईको संस्कारको विकास र पािना, सरसफाई अलभर्ानिा 
स्िस्फूतय पररचािन र ऐक्र्िद्धता, आफ्नो घरको हररर्ािी तथा सौन्दर्यकरण, घर 
लभत्रबाट लनस्कने फोहोरको िगीकरण तथा कुवहने फोहोरको स्रोतिा न्रू्नीकरण आदद। 
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पररच्छेद-५ 

संस्थागत प्रबन्ध एिं काि, कतयव्र् र अलधकार 

  

१०.  संस्थागत प्रबन्ध एिं काि, कतयव्र् र अलधकार:  

(१) नगर क्षेत्र लभत्र सरसफाई कार्यक्रििा आिश्र्क नतेतृ्ि, सिन्िर् तथा सहजीकरण 
गरी सरसफाई अलभर्ानिाई ददगो र संस्थागत गनयका िालग नगर स्तरिा एिं िडा स्तरीर् 
सरसफाई सलिलत गठन गररनेछ। 

(२) नगर स्तरीर् सरसफाई अलभर्ान सलिलतको गठन र काि कतयव्र् एिं अलधकार 
लनम्नानसुार हनुेछ: 

(क) सलिलतको गठन: 

प्रिखु, नगरपालिका       -संर्ोजक 

उप-प्रिखु, नगरपालिका      -सदस्र् 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत, नगरपालिका    -सदस्र् 

संर्ोजक, सािास्जक विकास सलिलत (नगर सभा)   -सदस्र् 

प्रिखु, सरुक्षा लनकार् (स्थानीर् तहिा रहेका इकाई)  -सदस्र् 

सभापलत, स्थानीर् उद्योग िास्णज्र् संघ    -सदस्र् 

सभापलत, स्थानीर् पत्रकार िहासंघ/सवक्रर् पत्रकार १ जना  -सदस्र् 

प्रिखु, रेडक्रस ईकाई      -सदस्र् 

प्रलतलनलध, विद्यािर् व्र्िस्थापन सलिलत/प्रधानाध्र्ापक   -सदस्र् 

सरसफाई क्षेत्रिा कार्यरत सािदुावर्क संस्थाका प्रिखु-१ जना -सदस्र् 

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्र् र्ोगदान परु् र्ाउने सलिलतिे तोकेको  

िवहिा सवहत कुनै २ जना सािास्जक अलभर्न्ता   -सदस्र् 

प्रिखु, सािास्जक विकास शाखा, नगरपालिका   -सदस्र्-सस्चि 

सलिलतिे आिश्र्क ठहर्ायएको खण्डिा कुनै विज्ञ तथा प्रलतलनलधिाई सलिलतको आिस्न्त्रत सदस्र्को 
रूपिा सहभागी गराउन सक्नेछ। 
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(ख) सलिलतको प्रिखु काि कतयव्र् र अलधकार: 

(१) नगर स्तरीर् सरसफाई नीलत तजुयिा गने, 

(२) सरसफाई कार्यक्रि सञ्चािन गनुयपने क्षेत्र पवहचान तथा सो सम्बन्धी र्ोजना तजुयिा गने,  

(३) सरसफाईका अलभर्ानहरू सञ्चािन तथा अन्तर लनकार् सिन्िर् गने, 

(४) विलभन्न संघ संस्था तथा लनकार्द्वारा गररने सरसफाई कार्यक्रििा सिन्िर् गने, 

(५) िडा स्तरीर् सरसफाई  सलिलतको कार्यिा आिश्र्क सहर्ोग, सिन्िर् र अनगुिन गने, 

(६) नगर स्तरीर् सरसफाईको कार्यक्रि र सिग्र स्स्थलतको अनगुिन गरी िावषयक प्रलतिेदन 
नगर सभािा पेश गने  आदद। 

(३) िडा स्तरीर् सरसफाई अलभर्ान सलिलतको गठन र काि कतयव्र् एिं अलधकार लनम्नानसुार 
हनुेछ: 

(क) सलिलतको गठन: 

िडा अध्र्क्ष        -संर्ोजक 

िडा सदस्र्हरू        -सदस्र् 

िडा सस्चि        -सदस्र् 

स्रोत व्र्स्क्त        -सदस्र् 

प्रिखु, सरुक्षा लनकार् (स्थानीर् तहिा रहेका इकाई)   -सदस्र् 

सञ्चारकिी        -सदस्र् 

सरसफाई क्षेत्रिा कार्यरत सािदुावर्क संस्थाका प्रलतलनलध-२ जना -सदस्र् 

प्रलतलनलध, िडा अन्तगयत विद्यािर् व्र्िस्थापन सलिलत/प्रधानाध्र्ापक -सदस्र् 

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्र् र्ोगदान परु् र्ाउने सलिलतिे तोकेको  

िवहिा सवहत कुनै १ जना सािास्जक अलभर्न्ता    -सदस्र् 

प्रिखु, स्िास््र् ईकाई      -सदस्र्-सस्चि 

सलिलतिे आिश्र्क ठहर् र्ाएको खण्डिा कुनै विज्ञ तथा प्रलतलनलधिाई सलिलतको आिस्न्त्रत सदस्र्को 
रूपिा सहभागी गराउन सक्नेछ। 
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(ख) सलिलतको प्रिखु काि कतयव्र् र अलधकार: 

(१) िडा स्तरीर् सरसफाई नीलत र र्ोजना तजुयिा गने, 

(२) सरसफाईका अलभर्ानहरू सञ्चािन तथा अन्तर लनकार् सिन्िर् गने, 

(३) विलभन्न संघ संस्था तथा लनकार्द्वारा गररने सरसफाई कार्यक्रििा सिन्िर् गने, 

(४) िडा स्तरीर् सरसफाईको कार्यक्रिको अनगुिन गरी िडािा सो सम्बन्धिा छिफि गने  
आदद। 

पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचािन र खचय: 

११. स्रोत पररचािन:  

(१) नगरपालिकािे आफूिाई प्राप्त सिानीकरण अनदुान, राजश्व बााँडफााँट तथा आफ्नो 
आन्तररक आर्बाट सरसफाईको क्षेत्रिा न्र्ार्ोस्चत रूपिे बजेट विलनर्ोजन गनुयपनेछ। 

(२) नगरपालिकािे आफ्नो आर् तथा अन्र् लनकार्बाट प्राप्त हनुे सहर्ोगिाई सिेत सिािेश 
गरी एकीकृत रूपिा स्रोत पररचािन गनय सरसफाईको िालग छुटै्ट कोष लसजयना गरी स्रोत 
पररचािन गनय सक्नेछ। 

(३) नगरक्षेत्र लभत्रिा गररने सरसफाईका कार्यक्रििाई लितव्र्र्ी, प्रभािकारी एिं एकीकृत 
ढंगिा सञ्चािन गनयका िालग र्स क्षेत्रिा कार्य गने संघ-संस्थाहरूको कार्यक्रि 
नगरपालिकाको िावषयक र्ोजना प्रणािीिा सिािेश गररनेछ। र्स्ता एकीकृत कार्यक्रिहरूको 
नेततृ्ि नगरपालिकािे गनेछ। र्स प्रर्ोजनका िालग नगरपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्र रहेका 
सरसफाई सम्बन्धी काि गने लनजी सहकारी सबै संस्थाहरू र लतलनहरूको वक्रर्ाकिापको 
अलभिेख राख्न ुपनेछ। 

(४) सरसफाईको क्षेत्रिा लनजी क्षेत्रको िगानी आकवषयत गनय साियजलनक साझेदारीको नीलत 
अििम्बन गररनेछ। 

१२. खचय :  

(१) नगरपालिकािे सरसफाई कार्यक्रििा विलनर्ोजन भएको बजेट खचय गदाय प्रचलित 
लनर्िानसुार गने, खचयको िेखांकन राख्न,े प्रलतिेदन तर्ार गने तथा िेखा परीक्षण गराउन ु
पनेछ। 
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(२) र्स क्षेत्रिा खचय गदाय खचयिा दोहोरोपना नपने गरी अन्र् लनकार्हरूसाँग सिेत सिन्िर् 
गरी प्राप्त स्रोतको लितव्र्र्ी रूपिा पररचािन गनुयपनेछ । 

(३) नगरपालिकािे सरसफाईको क्षेत्रिा भएको खचयको लनर्लित रूपिा प्रलतिेदन तर्ार 
गरी  नगर सभा िगार्त सम्बस्न्धत लनकार्िा पठाउन ुपनेछ  । 

पररच्छेद-७ 

कसरु उपर दण्ड सजार् 

१३. कसरु उपर दण्ड सजार्ः र्स कार्यविलधिा उस्ल्िस्खत विषर् विपरीत कार्य गरेिा िा अन्र् 
प्रचलित काननुिा िेस्खएका सरसफाई सम्बन्धी विपरीत कार्य गरेिा प्रचलित काननु िा 
स्थानीर् काननु बिोस्जि दण्ड सजार् हनुेछ। 

पररच्छेद-८ 

विविध: 

१४. कार्यविलधको व्र्ाख्र्ा: र्स कार्यविलधिा उस्ल्िस्खत कुनै विषर्िा दद्वविधा उत्पन्न भएिा िा 
 अस्पष्टता रहेिा त्र्सको अस्न्ति व्र्ाख्र्ा नगर कार्यपालिकािे गनेछ। 

१५. कार्यविलध संशोधन: र्स कार्यविलधका प्रािधानहरूिा कार्यपालिकािे आिश्र्क संशोधन गनय 
सक्नेछ। 

१६. बाधा अड्चन फुकाउ: स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र र्स कार्यविलधिा व्र्िस्था 
भए बाहेकका विषर्िा नीलतगत लनणयर् गनय आिश्र्क भएिा त्र्स्तो लनणयर् कार्यपालिकािे 
गनेछ। 

 

 


