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गन्यापधुरा गाउँपानिकाद्वारा प्रकानित 
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भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपानिकाको सूचिा 
 

 गन्यापधरुा गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको लिलि२०७६।०४।०५ गिेको बैठकबाट लिर्यय भई प्रिालर्करर् भएको प्रानवनधक 

कर्मचारी निल्ड सुनवधा सम्बन्धी कायमनवनध ‚२०७५ सर्यसाधारर्को जािकारीकोिालग यो सचूिा प्रकाशि गररएको छ ।   

 

िदी तथा अन्य सावमजनिक के्षत्रको सरसिाई सम्बन्धी कायमनवनध, २०७^ 

sfo{kflnsfaf6 kfl/t ldlt M @)&^.$.% 

प्रस्ताविा: 

बढ्दो सहरीकरर्, अव्यर्लथिि बथिी लर्कास ििा सार्यजलिक थििको अलिक्रिर्बाट सडक, गल्िी ििा धालियक, साांथकृलिक, 

प्राकृलिक एर्ां र्ािार्रर्ीय सम्पदाको रुपिा रहकेा सार्यजलिक थििहरू जथिै िदी, खोिा, िािा, पोखरी, िाि ििैया, पाकय , उद्याि 

एर्ां धालियक, साांथकृलिक ििा ऐलिहालसक धरोहर, खिुा थिाि ििा अन्य सार्यजलिक थििको सरसफाई िप प्रभार्कारी बिाई थर्च्छ, 

थर्थि, सफा, सनु्दर, सभ्य र सिदृ्ध गाउँको पलहचाि कायि गिय थिािीय सरकार, लिजी ििा सहकारीक्षेत्र, सािालजक अलभयन्िा, 

िागररक सिाज ििा आि िागररकिाई सरसफाईको अलभयाििा थर्थफूिय रुपिा पररचािि गरी सरसफाई काययक्रििाई िप 

प्रभार्कारी, सांथिागि एर्ां दीगो बिाउि बान्छिीय भएकोिे  

uGofkw'/f गाउँपालिकािे थिािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ बिोलजि uGofkw'/f ufpFkflnsf 

गाउँकाययपालिकाको लिलि @)&^.$.% को बैठकबाट यf] “िदी तथा अन्य सावमजनिक के्षत्रको सरसिाई सम्बन्धी कायमनवनध, 

२०७^” थर्ीकृि गरी िाग ूगरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. सनंक्षप्त िार् र प्रारम्भ: यस काययलर्लधको िाि “िदी ििा अन्य सार्यजलिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी काययलर्लध, २०७^ ” रहकेो 

छ र यो काययलर्लध गाउँकाययपालिकािे थर्ीकृि  गरेको लिलि दलेख िाग ूहुिेछ । 

२. पररभाषा: लर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अिय ििागेिा यस काययलर्लधिा, 

(क) “कन्टेिर” भन्िािे फोहरिैिा सांकिि गिे प्रयोजिको िालग  लिलिि थिाििा रालखएको फोहरिैिा िपुािे भाँडो र्ा र्ालल्टि र 

यथिै प्रकारको अन्य कुिै र्थि ुसम्झि ुपछय । 

(ख)गाँउपालिका भन्िािे  uGofkw'/f ufpFkflnsf सम्झि ुपछय । 

(ग) “लिष्कासि” भन्िािे फोहरिैिा उत्पादि थििबाट uGofkw'/f ufpFपालिकािे  िोकेको थिाििा िपुािे र्ा लिकाल्िे कायय 

सम्झि ुपछय । 

(घ) “फोहरिैिा” भन्िािे घरेि ु फोहोरिैिा, औद्योलगक फोहोरिैिा, रसायलिक फोहोरिैिा, थर्ाथ्य सांथिाबाट लिथकिे 

फोहरिैिा र्ा हालिकारक फोहरिैिा सम्झि ु पदयछ र यस शब्दिे प्रयोगिा िआउिे ििा फालिएका र्थि,ु सडे गिेका र्थि ु र 
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र्ािार्रर्िा ह्रास आउिे गरी लिष्कासि गररएका र्थिहुरु िगायि अिलधकृि सार्यजलिक थिििा टाँलसएका पोष्टर, पम्ल्पेट र 

uGofkw'/f ufpFपालिकािे :yfgLo राजपत्रिा सचूिा प्रकाशि गरी फोहरिैिा भिी िोलकलदएको अन्य र्थि ुसिेििाई जिाउँछ ।  

(ङ)  “फोहरिैिा सांकिि” भन्िािे फोहरिैिा उत्पादि थििबाट उठाउिे, घर घरबाट सांकिि गिे, सार्यजलिक थिििा रहकेो 

फोहरिैिा बढािे, िपुािे, झारपाि उखेल्िे ििा अिलधकृि रुपिा सार्यजलिक थिििा टाँलसएका पोष्टर, पम्ल्पेट हटाई सांकिि गि े

काययिाई सम्झिपुदयछ ।  

(च) “सांकिि केन्र” भन्िािे घर घरबाट लिथकिे फोहरिैिा सांकिि गरी लिधायररि सियसम्ि राख्ि र्ा िपुािय गाँउपालिकाि े

िोकेको थिाि सम्झि ुपछय । 

(छ)  “सािालजक अलभयन्िा” भन्िािे सिाज र ििुकुको लर्कास र सम्र्लृिका िालग लिथर्ािय र कुिै िाभको आशा िगरर  

थर्िथफूिय रुपिा सहभागी हुिे िागररकहरुको अिौपचाररक सिहू सम्झिपुदयछ ।  

(ज)  “सािदुालयक सांथिा” भन्िािे िाफा आजयि िगिे उद्दशे्यिे सिदुायको लहिको िालग प्रचलिि काििू बिोलजि थिालपि र 

सहभालगिाििूक टोिलर्कास सांथिा ििा उपभोक्ता सिहू, सहकारी सांथिा र्ा गैरसरकारी सांथिा सम्झिपुदयछ ।  

(झ)  “लर्सयजि” भन्िािे फोहरिैिाको अलन्िि लिष्कासि ििा व्यर्थिापि कायय सम्झिपुदयछ ।  

(य) सलिलि भन्िािे यस काययलर्लधको दफा ९ (२) र ९ (३) बिोलजिको सलिलि सम्झि ुपछय । 

पररच्छेद-२ 

उदे्दश्य र सचंाििको रणिीनत 

३. उदे्दश्य: यस काययलर्लधको उद्दशे्य आफ्िो गाउँ क्षेत्र लभत्रका सार्यजलिक थिि ििा िहत्र्परू्य सम्पदा र खिुा क्षेत्रको सरसफाईिाई 

व्यर्लथिि बिाई  थर्च्छ, सफा, थर्थि, सनु्दर र सभ्य िगरको पलहचाि कायि गिय सहयोग गिुय हो । सािै अन्य उद्दशे्यहरु लिम्ि 

लर्षयिा सहयोग गिुय रहकेो छः  

(क) िदी, खोिा, िािा, पोखरी, िाि ििैयािाई सफा राख्िे, 

(ख) सडक, चोक, पाकय , उद्याि, चउर, खलु्िा ििा सार्यजलिक क्षेत्रको सरसफाईको उलचि प्रर्न्ध गिे, 

(ग) धालियक, साांथकृलिक ििा ऐलिहालसक धरोहरिाई सफा र सगु्घर राख्िे, 

(घ) जैलर्क लर्लर्धिाको सांरक्षर् र पयायर्रर्ीय सन्ििुि कायि गिे, 

(ङ) थिािीय पययटि ििा पयाय-पययटि अलभर्लृद्द िाफय ि ्थिािीय आलियक लर्कास गिे, 

(च) सरसफाई अलभयाििाई आि िागररकको जीर्िको अलभन्ि अांगको रुपिा लर्कास गद ैयसिा िागररक सहभालगिा 

अलभर्लृद्द गिे, 

(छ) आफ्िो क्षेत्रलभत्रको सरसफाईिा थिािीय सरकारको िेितृ्र्दायी भलूिका थिालपि गद ैयस अलभयाििा लिजी ििा 

सहकारीक्षेत्र, िागररक सिाज, सािालजक अलभयन्िा ििा आि िागररकिाई सिेि पररचािि गिे, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धिा लर्गिका प्रयासहरुिाई सांथिागि गद ैयसिाई िप प्रभार्कारी र दीगो बिाउिे। 

 

४. सरसिाई सञ्चाििको रणिीनत: (१) आफ्िो ufpF क्षेत्रलभत्रका िदी, खोिा, िािा, पोखरी, िाि ििैया, धालियक-साांथकृलिक 

सम्पदा ििा सार्यजलिक थििको सांरक्षर् ििा सम्बद्दयि थिािीय िहको एकि प्रयासबाट िात्र सम्भर् िहुिे भएकोिे यसिा 

सार्यजलिक-लिजी-सहकारी-सिदुायको साझेदारी कायि गिे । 

(२)  सरसफाई सम्बन्धिा आि सञ्चारका िाध्यि एर्ां अन्य लर्लधद्वारा जििािा सचेििा अलभर्लृद्द गिे । 

(३) लिजी क्षेत्रको सांथिागि सािालजक उत्तरदालयत्र् (CSR) अलभबलृद्द गरी सरसफाई क्षेत्रिा लिजी क्षेत्रको िगािी लबथिार 

गिे । 
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(४) सरसफाईको क्षेत्रिा िागररक सिाज, सािालजक सांथिा र सािदुालयक सांथिाहरुसँग प्रभार्कारी सिन्र्य र सहकाययको 

लर्कास गिे । 

(५) सािालजक अलभयन्िाहरुको लर्कास र पररचािि गिे आलद । 

 

पररच्छेद-३ 

सरसिाई गररिे के्षत्र तथा सञ्चािि नवनध 

५. सरसिाई गररिे के्षत्रहरु: यस सरसफाई अलभयाि अन्िगयि ufpF क्षेत्रलभत्र रहकेा दहेायका सार्यजलिक थिि ििा सम्पदाहरुको 

सरसफाई ििा सांरक्षर्का काययहरु गररिेछ । 

(क) िदी, खोिा, िािा, िाि-ििैया, सार्यजलिक पोखरी, सार्यजलिक धारा - पँधेरा, इिार र पािीका स्रोि; 

(ख) िठ, िलन्दर, चैत्य, गमु्बा, िलथजद, चचय िगायिका धालियक सम्पदा; 

(ग) साांथकृलिक केन्र, िाट्यशािा, लिपी ििा सांग्राहिय जथिा साांथकृलिक सम्पदा; 

(घ) परुािालत्र्क िहत्र्का धरोहर ििा केन्र; 

(ङ) ऐलिहालसक थिि; 

(च) रालष्िय लिकुञ्ज, र्न्यजन्ि ुआरक्षर्, सांरलक्षि क्षेत्र ििा अन्य प्राकृलिक सम्पदा र्ररपररको क्षेत्र; 

(छ) लर्श्व सम्पदा सचूीिा सचूीकृि धालियक, साांथकृलिक, परुािालत्र्क, ऐलिहालसक एर्ां अन्य धरोहर; 

(ज)  सडक, चोक, पाकय , उद्याि, चउर, सार्यजलिक शौचािय र खलु्िा क्षेत्र ििा अन्य सार्यजलिक क्षेत्र आलद । 

 

^= गाउँपालिकािे आफ्िो क्षेत्र लभत्र दहेाय बिोलजिका अलभयािहरू सञ्चािि गिे लिर्यय गिय सक्िेछ : 

 खिुालदसािकु्त क्षेत्र,  

 परू्य सरसफाई गाउँ 

 र्ािार्रर्िैत्री घर, टोि, र्डा, गाउँ 

 प्िालथटक िकु्त क्षेत्र, 

 सार्यजलिकथिििा िद्यपाि, धमु्रपाि, गठ्ुखा, सपुारी िगायि लर्लभन्ि िशाजन्य पदाियको सेर्ि लिषधे गिे अलभयाि, 

 फोहोर गिेिेिै सो को सफाई गिे (Polluters to Pay) 

 लर्लभन्ि उपभोग्य बथिहुरुको उपभोग गरी लर्शजयि गररिे प्याकेलजङजन्य फोहोरहरु जिाभार्ी फाल्ििा रोक िगाउिे  

 स्रोििै फोहोरको बगीकरर् गरी कुलहिे र िकुलहिे फोहोरहरु छुट्टाछुटै्ट कन्टेिरिा राखी लबशजयि गिय अलिर्ायय गिे, 

 सार्यजलिक सडको सडक ििा पेटीिा लििायर् सािाग्री िपुािे, सर्ारी साधि ििा िेलशिरी औजार िियि सांभार गि े

कायय परू्यि: लिषधे गिे, 

 होलडयङ बोडय, ग्िोईङ बोडय िगायिका लर्ज्ञापि सािाग्रीहरु लिधायररि क्षेत्रिा सीलिि गिे, 

 लिलिि िोलकएको क्षेत्रिा बाहके अन्य क्षेत्रि अथपिािजन्य फोहोर लर्शजयि गिय लिषधे गिे, 
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 लर्षाि,ु सांक्रािक, प्रज्र्ििशीि एर्ां थर्ाथ्य सांथिा उद्योग ििा  किकारखािाबाट लिश्कासि हुिे फोहोर, 

लकटिाशक औषधी, सिय िालघसकेको खाद्य पदािय िगायिका लर्शेष र  जोलखियकु्त फोहोरहरुिाई साधारर् 

फोहोरिैिासँग लिसाई लिश्कासि गिय गराउि िपाइिे, 

 जोलखियकु्त फोहोरको लिश्कासि, सांकिि, भण्डारर्, प्रशोधि, लबक्रीलर्िरर्, लबसजयि र ओसारपसार गिे व्यलक्त, 

लिकाय र लिकासीकिायिे िािर् थर्ाथ्य र र्ािार्रर्िा प्रलिकूि असर िपिे गरी आफ्िै खचयिा र्ािार्रर्िैत्री 

िररकािे जोलखियकु्त फोहोरिैिाको उलचि व्यर्थिापि गिुयपिे, 

& =;/;kmfO{ ;~rfngsf ljlwx? M -!_ ufpFkflnsf If]q leqsf ;/sf/L, u}x|;/sf/L / lglh If]qsf 

sfof{no, ;+3;+:yf / lgsfon] k|To]s dlxgfsf] Ps lbg -h:t} k|To]s dlxgfsf] klxnf] z'qmjf/ 

lbpF;f] @ jh] b]lv # jh] ;Dd_ cf cfkm\gf] sDkfp08, kl;;/ ;/;kmfO{ u/L ;/;kmfO{ cleofgnfO{ 

Jofks agfpg] . 

 (@) गाउँkflnsf क्षेत्र लभत्रका सबै शैलक्षक सांथिाहरुिा प्रत्येक िलहिाको दोस्रो र चौिो शकु्रबार २.००-३.०० बजे र्ा शैलक्षक 

सांथिा बन्द हुिभुन्दा १ घण्टा अगालडको सियदलेख र्ा अन्य उपयकु्त सियिा शैलक्षक सांथिा र्ारपरका आफ्िो पायक पिे िदी, खोिा, 

उद्याि, पोखरी , पाकय , िाि-ििैया, खािेपािीको िहुाि, धालियक थिि, सडक, टोि ििा सार्यजलिक थििको सरसफाई काययक्रिहरु 

सञ्चािि गदाय लर्लभन्ि अलिररक्त लक्रयाकिापहरु जथिै लचत्रकिा, र्कृ्तत्र्किा, हालजरीजर्ाफ, पदयात्रा, र्कृ्षारोपर्को िाध्यिबाट 

र्ािार्रर्ीय सांरक्षर् ििा सरसफाई अलभयाि सञ्चािि गिे । 

(#) गाउँक्षेत्रलभत्रका सबै सरकारी, लिजी भर्ि ििा कायायिय, सांघसांथिा, लिकाय र पररर्ारिे आ-आफ्िो कायायिय भर्ि, घर, 

कम्पाउण्ड र पररसरिा बोटलबरुर्ा, फूि ििा गििा सलहिको बगैचँा लििायर् गरी लियलिि रुपिा गोडिेि ििा रेखदखे गिे प्रर्न्ध 

लििाउिे । 

($) गाउँक्षेत्रलभत्रका सबै कायायिय, सांघसांथिा र लिकायिे आ-आफ्िो  कायायिय भर्ि, कोठा, प्यासेज, र्रण्डा, छि, कम्पाउण्ड, 

पखायि िगायि आफ्िो पररसरिा फोहोरिैिा, धिुो, टुटेफुटेका र्ा लर्ग्रकेा सिाि, कागजको टुक्रा, चरुोट, खैिी, जदाय, सिूीजन्य 

पदाियको प्रयोग, लभत्तेिेखि, पोष्टर पम्प्िेट टाँथिे िगायिका काययिाई लिषधे गरी “स्वच्छ, स्वस््य, सिा र हराभरा के्षत्र” घोषर्ा 

गरी लियलिि सरसफाई गg]{ । 

(%) गाउँक्षेत्रलभत्रका सबै कायायिय, सांघसांथिा र लिकायिे िापदण्ड लर्पररिका प्िालष्टकका झोिा, लशशा र्ा र्ािार्रर्िा प्रलिकूि 

असर पािे सािाग्रीको प्रयोगिाई लियन्त्रर् गरी थिािीय स्रोििा आधाररि जैलर्क ििा र्ािार्रर्िैत्री लर्कल्पिाई प्रर्द्दयि गिे ििा 

प्िालष्टकजन्य पदािय जिाउिे काययिाई परू्यिः लिषधे गिे । 

(^) सबै सरकारी लिकाय ििा सांगलठि सांथिािे आफ्िो थिापिा लदर्स, बालषयकोत्सर् र्ा यथिै प्रकृलिका अन्य काययक्रि आयोजिा 

गदाय आफ्िो पायक पिे िदी, खोिा, उद्याि, पोखरी , पाकय , िाि-ििैया, खािेपािीको िहुाि, धालियक थिि, सडक, टोि ििा 

सार्यजलिक थििको सरसफाई, बकृ्षारोपर्, हररयािी प्रर्द्धयि, सार्यजलिक सौन्दयय अलभबलृद्ध हुिे काययक्रि राखी र्ािार्रर् सांरक्षर् ििा 

सरसफाई अलभयाि सञ्चािि गिे । 

(&) ufpFपालिकािे प्रत्येक िलहिाको अलन्िि शलिर्ार लबहाि थिािीय बालसन्दा, सिदुाय, टोि लर्कास सांथिा, गैर सरकारी 

सांथिा, सािदुालयक एर्ां व्यार्सालयक सांगठि एर्ां िागररक सिाजको िेितृ्र्िा आफ्िो क्षेत्रको पायक पिे खािेपािीको िहुाि, सार्यजलिक 

कुर्ा ििा धारा, िाि, ििैया, पोखरी िदी, खोिा, धालियक एर्ां पययटकीय थिि, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकय , उद्याि, खिुा क्षेत्र आलदको 

सरसफाई गिे व्यर्थिा लििाउिे । 
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(*) दईु र्ा दईु भन्दा र्ढी थिािीय िहहरुिे सांयकु्त रुपिा सरसफाई अलभयाि सञ्चािि गिय चाहिेा सम्बलन्धि थिािीय िहका 

प्रिखुहरुिे यस काययको सांयोजि गरी सरसफाई गररिे र्डाका पदालधकारीहरुिाई सांिग्ि गराई कायययोजिा बिाई सञ्चािि गि े

व्यर्थिा लििाउिे  

(() आफ्िो घर अगाडी र र्ररपरी सरसफाई गिे दालयत्र् सम्बलन्धि घरधिीको सिेि हुिेछ । आफ्िो घर र्ररपरी सरसफाई िगिे र्ा 

बारम्बार फोहोर गरररहिे सांथिा र्ा व्यलक्तिाई सलिलििे यस लर्षयिा ध्यािाकषयर् गराउि सक्िेछ । यसरी ध्यािाकषयर् गराउदाँ सिेि 

अटेर गरेिा सलिलििे त्यथिा घरधिी व्यलक्त र्ा सांथिाहरूको िािार्िी कािोसचूीिा राखी सार्यजलिक गिे व्यर्थिा लििाउिे । 

(१0) थिािीय िहहरुिे सरसफाईिाई र्हृि अलभयाि (Mega Event) को रुपिा सञ्चािि गिय िलर्ििि एर्ां आधलुिक प्रलर्लध र 

सोच सलहिको प्रथिार् सहकारी, लिजी सांथिा र्ा व्यलक्तहरुबाट आव्हाि गिय सक्िेछ । प्राप्त प्रथिार्हरु िध्ये प्रभार्कारी प्रथिार्िाई 

छिौट गरी प्रथिार् पेश गिे सहकारी, लिजी सांथिा र्ा व्यलक्तहरुबाट सरसफाई अलभयाििाई व्यर्लथिि गिे व्यर्थिा लििाउिे । 

(१@) सार्यजलिक िलन्दर, पाटी, पौर्ा, िदी, िािा जथिा थिि सफा गिय क्षेत्र लिधायरर् गरी सो थिि र्ररपरर र्थिे र्ा यथिा 

थििसँग सम्बलन्धि व्यलक्तिाई केही रकि(Token Money) लदएर सरसफाई गिय िगाउिे व्यर्थिा लििाउिे ।  

(१#) सार्यजलिक िलन्दर, पाटी, पौर्ा, िदी, िािा जथिा सार्यजलिक थििहरुको व्यर्थिापि सलिलि गठि भएको भए व्यर्थिापि 

सलिलििाई सरसफाई काययिा लर्शेष ध्याि पयुायउि पत्राचार गिे । 

(१$) थिािीय िह लभत्रका सार्यजलिक िलन्दर, पाटी, पौर्ा, िदी, िािा जथिा थििहरु सर्ै भन्दा र्ढी सफा गिे लजम्िेर्ार व्यलक्त, 

सांथिा र्ा व्यर्थिापि सलिलििाई यस काययलर्लधिा गलठि गाउँ थिरीय सलिलिको लसफाररसिा सम्बलन्धि थिािीय िहिे प्रश +सा पत्र र्ा 

कदर पत्र प्रदाि गरी सरसफाई काययिाई प्रोत्साहि गिे व्यर्थिा लििाउिे । 

(१%) सेफ्टी ट्याङ्गी, पािी लिकास ििा फोहरको पिृकीकरर् सम्बन्धी व्यर्थिाः 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अलिर्ायय हुिपुिेः थिािीय िह क्षेत्र लभत्रका सबै प्रकारका भर्िहरुिा सेफ्टी ट्याकी अलिर्ायय हुिपुिे 

व्यर्थिा गिुयपिेछ । सेफ्टी ट्याङ्कीिा प्रत्येक घर घरबाट उत्सजयि हुिे लदशा, लपसार्यकु्त फोहोर जम्िा हुिे अलिर्ायय 

व्यर्थिा गिुयपिेछ । ियाँ भर्ि बिाउँदा, ििा िप गदाय, लििायर् सम्पन्ििाको प्रिार्पत्र लिँदा र्ा अन्य सेर्ा प्राप्त गिय सेफ्टी 

ट्याङ्की लििायर् ििा प्रयोग भैरहकेो छ भन्िे सलुिलििा हुिे व्यर्थिा गिे । 

(ख) पािीको शुलद्धकरर् गरेर िात्र लिकास गिुयपिेः शौचािय बाहके अन्य घरायसी प्रयोगहरु िुगा हुिे, खाद्य सािाग्री सफा गिे, 

भान्छा ििा अन्य कोठाहरु सफा गिे सिेिका काययहरुबाट लिष्कालशि हुिे पािीिाई आफ्िो घर कम्पाउण्ड लभत्र िांगाि 

बिाई शलुद्धकरर् गरेर िात्र सार्यजलिक लिकासिा सिालहि गिे व्यर्थिा लििाउिे । 

(ग) फोहोरको पिृकीकरर् गिुयपिेः थिािीय िहिे आफ्िो क्षेत्रलभत्र उत्पादि हुिे फोहोरिाई जैलर्क र अजैलर्क गरी कलम्ििा २ 

र्गयिा पिृकीकरर् गिुय प्रत्येक फोहोर उत्पादकको कियब्य हुिेछ । फोहोरको प्रकृलिका आधारिा सो भन्दा बढी र्ा 

लर्लशष्टीकृि ढांगिे पिृलककरर् गिय आर्श्यक  दलेखएिा सो को  लर्लध र प्रलक्रया िोकी पिृलककरर् गिय सलिलिको परािशय 

सिेिको आधारिा ufpFkflnsfिे लिदशेि लदिे व्यर्थिा लििाउिे ।  

(१^) घरको छिको पाईपबाट घरअगाडी रहकेो सडकिा पािी खसािी बाटो फोहोर पािे काययिाई दरुुत्साहि गिय यथिो पािी 

िांगाििा खसाउिे प्रर्न्ध लििाउिे । 

(१&) जैलर्क फोहोरिाई ििको रुपिा उजायिा रुपान्िरर् गिे काययिाई प्रोत्साहि गिय यस सम्बन्धी ठोस िीलि िजय 'िा गरी िाग ूगि े

व्यर्थिा लििाउिे । जैलर्क फोहोरिाई उजायिा रुपान्िरर् गिे िलर्ििि सोचिाई प्रालििकिािा राखी कायायन्र्यि गिे व्यर्थिा 

लििाउिे । 
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(१*) आकाशबाट खसेको पािीिाई सांकिि गरर प्रयोग गिे, जैलर्क फोहोरिाई िि बिाई भर्िको छि, र्रण्डा, भईु र्ा भर्ि 

पररसरको उपयकु्त थिाििा गििा र्ा कुिै भाडोिा िरकारी खेिी, फिफुि खेिी र्ा हररयािी क्षेत्र र्िाउिे कf}शी खेिी िगायिका 

प्रलर्लधहरुिाई प्रािलिकिा लदिे व्यर्थिा लििाउिे । 

पररच्छेद-४ 

सरोकारवािा निकाय र भूनर्का 

* सरोकारवािा निकायहरु: सरसफाई एक बहृि ् अलभयाि भएको हुदँा यसिा थिािीय सरकार दलेख आि िागररकको सलक्रय 

सहभालगिा, लक्रयालशििा र लिरन्िरिा आर्श्यक दलेखन्छ । लर्गिको अिभुर् र थिािीय बथिलुथिलििाई िध्येिजर गदाय आफ्िो 

ufpFक्षेत्रलभत्रको सरसफाई अलभयाििा थिािीय िहिे सिग्र िेितृ्र् लिई यस काययिा सबै सरकारी कायायियहरु, सरुक्षा लिकाय, शैलक्षक 

सांथिा, गैर सरकारी सांथिा, टोि लर्कास सांथिा एर्ि ् आिा सिहू जथिा सािदुालयक सांथिा, व्यार्सालयक सांथिा, आि सञ्चार, 

िागररक अगरु्ा, सािालजक अलभयन्िा, जागरुक िागररक आलद जथिा सरोकारर्ािाहरुसँग सहकायय र सिन्र्य गिुयपदयछ । 

 

(= सरसिाईर्ा सिंग्ि हुिे निकायहरुको प्रर्ुख भूनर्का: (१) सरसफाई काययिा सांिग्ि हुिे सरोकारर्ािा लिकाय ििा 

पक्षहरुको ििुिात्िक प्रलिश्पधाय एर्ां लर्लशष्टिािाई िध्येिजर गद ैसरसफाईका काययक्रििा सबै पक्षहरुको सहकायय र सिन्र्यिा 

सञ्चािि गिुयपिेछ । 

(२) थिािीय सरसफाई अलभयाििा सांिग्ि हुिे लिकायहरुको प्रिुख लजम्िेर्ारी दहेाय बिोलजि हुिेछ । 

(क)  गाउँपालिका: सरसफाई अलभयािको सिग्र िेितृ्र् ििा सांयोजि, सरसफाई सम्बन्धी िीलि िजुयिा, थर्ाथ्य, खािेपािी 

ििा सरसफाई क्षेत्रिा िगािी, सार्यजलिक सम्पलत्त ििा थििहरुको सांरक्षर्, फोहोरिैिा व्यर्थिापि, खलु्िा लदशािकु्त ििा 

परू्य सरसफाईयकु्त ufpFको घोषर्ा र दीगोपिा, सडक छेउछाउिा हररयािी प्रर्द्धयि, एक र्डा/टोि एक सार्यजलिक उद्यािको 

लर्कास, सरसफाईसम्बन्धी सचेििा अलभर्लृद्ध आलद । 

(ख) अन्य सरकारी कायायियहरु:  थर्ाथ्य, खािेपािी ििा सरसफाई सम्बन्धी काययक्रि सञ्चािि, कायायिय पररसर 

सरसफाई, कायायियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दययकरर् र सिदुाय पररचािि आलद । 

(ग) सरुक्षा लिकाय: कायायिय पररसर सरसफाई, कायायियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दययकरर्, सरसफाई सम्बन्धिा 

सिदुायसँग सिन्र्य आलद । 

(घ) लिजी व्यार्सालयक सांघसांथिा; कायायिय पररसर सरसफाई, कायायियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दययकरर्, सांथिागि 

सािालजक उत्तरदालयत्र् (CSR) अन्िगयि सरसफाई क्षेत्रिा िगािी, सरसफाई अलभयाििा सहकायय । 

(ङ) गैर सरकारी सांघ सांथिा: सिदुाय पररचािि, सचेििा अलभर्लृद्धका काययक्रि सञ्चािि, सरसफाईको क्षेत्रिा िगािी, 

कायायिय पररसर सरसफाई, कायायियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दययकरर्, सरसफाई अलभयाििा सहकायय आलद । 

(च) सािदुालयक सांथिा: सािदुालयक पररचािि, सचेििा अलभर्लृद्ध, सञ्जाि लर्थिार, सरसफाई अलभयाििा सहकायय आलद । 

(छ) िागररक सिाज: सािालजक पररचािि, सचेििा अलभबलृद्ध, एक्येर्द्धिा लर्कास, लिगरािी, सरसफाई अलभयाििा 

सहकायय आलद । 

(ज) सञ्चार िाध्यि: सचूिा सांपे्रषर्, सचेििा अलभबलृद्ध, लिगरािी, सरसफाई अलभयाििा सहकायय आलद । 

(झ) शैलक्षक सांथिा: सचेििा अलभर्लृद्धका, सिाजिा सरसफाईको सांथकारको लर्कास, शैलक्षक सांथिा पररसर सरसफाई, 

बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दययकरर्, सरसफाई अलभयाििा सहकायय आलद । 
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(ञ) सचेि िागररक: सरसफाईको सांथकारको लर्कास र पाििा, सरसफाई अलभयाििा थर्थफूिय पररचािि र ऐक्येर्द्धिा, 

आफ्िो घरको हररयािी ििा सौन्दययकरर्, घरलभत्रबाट लिथकिे फोहोरको बगीकरर् ििा कुलहिे फोहोरको स्रोििा न्यलूिकरर् 

आलद । 

पररच्छेद-५ 

ससं्थागत प्रवन्ध एवं कार्, कतमव्य र अनधकार 

  

!)= ससं्थागत प्रवन्ध एवं कार्, कतमव्य र अनधकार: (१) गाउँ क्षेत्र लभत्र सरसफाई काययक्रििा आर्श्यक िेितृ्र्, सिन्र्य 

ििा सहजीकरर् गरी सरसफाई अलभयाििाई दीगो र सांथिागि गियका िालग गाउँ थिरिा एर्ां र्डाथिरीय सरसफाई सलिलि 

गठि गररिेछ । 

(२) गाउँkflnsf थिरीय सरसफाई अलभयाि सलिलिको गठि र काि कियव्य एर्ां अलधकार लिम्िािसुार हुिेछ । 

(क) सलिलिको गठि: 

अध्यक्ष, गाFpपालिका                   -सांयोजक 

उपाध्यक्ष गाउँपालिका                            -सदथय 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृि, गाउपालिका              -सदथय 

सांयोजक, सािालजक लर्कास सलिलि                   -सदथय 

प्रिखु, सरुक्षा लिकाय (थिािीय िहिा रहकेा इकाई)   -सदथय 

सभापलि, थिािीय उद्योग बालर्ज्य सांघ    -सदथय 

अध्यक्ष, थिािीय गै.स.स. िहासांघ     -सदथय 

सभापलि, थिािीय पत्रकार िहासांघ     -सदथय 

प्रिखु, रेडक्रस ईकाई      -सदथय 

सरसफाई क्षेत्रिा काययरि सािदुालयक सांथिाका प्रिखु-१ जिा  -सदथय 

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्य योगदाि परु् याउिे सलिलििे िोकेको  

िलहिा सलहि कुिै २ जिा सािालजक अलभयन्िा   -सदथय 

प्रिखु, सािालजक लर्कास शाखा, गाउपालिका   -सदथय-सलचर् 

सलिलििे आर्श्यक ठहयायएको खण्डिा कुिै लर्ज्ञ ििा प्रलिलिलधिाई सलिलिको आिलन्त्रि सदथयको रुपिा सहभागी गराउि सक्िेछ । 

(ख) सलिलिको प्रिखु काि कियव्य र अलधकार: 

(१) गाउँथिरीय सरसफाई िीलि िजुयिा गिे, 

(२) सरसफाई काययक्रि सञ्चािि गिुयपिे क्षेत्र पलहचाि ििा सो सम्बन्धी योजिा िजुयिा गिे,  

(३) सरसफाईका अलभयािहरु सञ्चािि ििा अन्िर लिकाय सिन्र्य गिे, 

(४) लर्लभन्ि सांघ सांथिा ििा लिकायद्वारा गररिे सरसफाई काययक्रििा सिन्र्य गिे, 

(५) र्डाथिरीय  सरसफाई  सलिलिको काययिा आर्श्यक सहयोग, सिन्र्य र अिगुिि गिे, 

(६) गाउँथिरीय सरसफाईको काययक्रि र सिग्र लथिलिको अिगुिि गरी बालषयक प्रलिर्ेदि गाउँसभािा पेश गिे  आलद । 

(३) र्डाथिरीय सरसफाई अलभयाि सलिलिको गठि र काि कियव्य एर्ां अलधकार लिम्िािसुार हुिेछ । 

(क) सलिलिको गठि: 

र्डा अध्यक्ष      -सांयोजक 
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र्डा सदथयहरु      -सदथय 

र्डा सलचर्       -सदथय 

प्रिखु, सरुक्षा लिकाय (थिािीय िहिा रहकेा इकाई)  -सदथय 

सञ्चारकिी      -सदथय 

सरसफाई क्षेत्रिा काययरि सािदुालयक सांथिाका प्रलिलिलध-२ जिा -सदथय 

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्य योगदाि परु् याउिे सलिलििे िोकेको  

िलहिा सलहि कुिै १ जिा सािालजक अलभयन्िा   -सदथय 

प्रिखु, थर्ाथ्य ईकाई     -सदथय-सलचर् 

सलिलििे आर्श्यक ठहर् याएको खण्डिा कुिै लर्ज्ञ ििा प्रलिलिलधिाई सलिलिको आिलन्त्रि सदथयको रुपिा सहभागी गराउि सक्िेछ । 

(ख) सलिलिको प्रिखु काि कियव्य र अलधकार: 

(१) र्डाथिरीय सरसफाई िीलि र योजिा िजुयिा गिे, 

 (२) सरसफाईका अलभयािहरु सञ्चािि ििा अन्िर लिकाय सिन्र्य गिे, 

(३) लर्लभन्ि सांघ सांथिा ििा लिकायद्वारा गररिे सरसफाई काययक्रििा सिन्र्य गिे, 

(४) र्डाथिरीय सरसफाईको काययक्रिको अिगुिि गरी र्डािा सो सम्बन्धिा छिफि गिे  आलद । 

 

पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचािि र खचम: 

!!= स्रोत पररचािि: (१) गाउँपालिकािे आफूिाई प्राप्त सिािीकरर् अिदुाि, राजश्व बाँडफाँट ििा आफ्िो आन्िररक आयबाट 

सरसफाईको क्षेत्रिा न्यायोलचि रुपिे बजेट लर्लियोजि गिुयपिेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्िो आय ििा अन्य लिकायबाट प्राप्त हुिे सहयोगिाई सिेि सिार्ेश गरी एकीकृि रुपिा स्रोि 

पररचािि गिय सरसफाईको िालग छुटै्ट कोष लसजयिा गरी स्रोि पररचािि गिय सक्िेछ । 

(३) थिािीय िहिा गररिे सरसफाईका काययक्रििाई लििव्ययी, प्रभार्कारी एर्ां एकीकृि ढांगिा सञ्चािि गियका िालग यस 

क्षेत्रिा कायय गिे सांघ-सांथिाहरुको काययक्रि थिािीय िहको बालषयक योजिा प्रर्ािीिा सिार्ेश गररिेछ । यथिा एलककृि काययक्रिहरुको 

िेितृ्र् थिािीय िहिे गिेछ । यस प्रयोजिका िालग थिािीय िहिे आफ्िो क्षेत्रलभत्र रहकेा सरसफाई सम्बन्धी काि गिे लिजी सहकारी 

सर्ै सांथिाहरु र लििीहरुको लक्रयाकिापको अलभिेख राख्िपुिेछ । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रिा लिजी क्षेत्रको िगािी आकलषयि गिय सार्यजलिक साझेदारीको िीलि अर्िम्र्ि गररिेछ । 

 

!@= खचम : (१) गाउँपालिकािे सरसफाई काययक्रििा लर्लियोजि भएको बजेट खचय गदाय प्रचलिि लियिािसुार गिे, खचयको िेखाांकि 

राख्िे, प्रलिर्ेदि ियार गिे ििा िेखा परीक्षर् गराउिपुिेछ । 

(२) यस क्षेत्रिा खचय गदाय खचयिा दोहोरोपिा िपिे गरी अन्य लिकायहरुसँग सिेि सिन्र्य गरी प्राप्त स्रोिको लििव्ययी रुपिा 

पररचािि गिुयपिछे । 

 (२) गाउँपालिकािे सरसफाईको क्षेत्रिा भएको खचयको लियलिि रुपिा प्रलिर्ेदि ियार गरी  गाउँसभा िगायि सम्बलन्धि 

लिकायिा पठाउिपुिेछ  । 
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पररच्छेद-७ 

कसरु उपर दण्ड सजाय 

!#= कसरु उपर दण्ड सजायः यस काययलर्लधिा उलल्िलखि लर्षय लर्पररि कायय गरेिा र्ा अन्य प्रचलिि काििूिा िेलखएका 

सरसफाई सम्बन्धी लर्पररि कायय गरेिा प्रचलिि काििू र्ा थिािीय काििू बिोलजि दण्ड सजाय हुिेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

नवनवध: 

!$= कायमनवनधको व्याख्या: यस काययलर्लधिा उलल्िलखि कुिै लर्षयिा लद्वलर्धा उत्पन्ि भएिा र्ा अथपष्टिा रहिेा त्यसको अलन्िि 

व्याख्या गाउँ काययपालिकािे गिेछ । 

!%+= कायमनवनध ससंोधि: यस काययलर्लधका प्रार्धािहरुिा ufpF काययपालिकािे आर्श्यक सांसोधि गिय सक्िेछ । 

!^= बाधा अड्चि िुकाउ: थिािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ र यस काययलर्लधिा व्यर्थिा भए बाहकेका लर्षयिा िीलिगि 

लिर्यय गिय आर्श्यक भएिा त्यथिो लिर्यय ufpF काययपालिकािे गिेछ । 

 

 

                                                           
मित िः२०७६।०४।०५           

             आज्ञाले 

करुणाकर पन्  
प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ   


