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फोहोरमैला व्यवस्थापन  काययववधि, २०७६ 

प्रस्तावना: 

बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्स्थत बस्ती ववकास तथा सावयजधनक 
स्थलको अधतक्रमणबाट सडक, गल्ली तथा िाधमयक, 
साांस्कृधतक, प्राकृधतक एवां वातावरणीय सम्पदाको रुपमा 
रहेका सावयजधनक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, 
ताल तलैया, पाकय , उद्यान एवां िाधमयक, साांस्कृधतक तथा 
ऐधतहाधसक िरोहर, खलुा स्थान तथा अन्य सावयजधनक 
स्थलको सरसफाई थप प्रभावकारी बनाई स्वच्छ, स्वस्थ, 
सफा, सनु्दर, सभ्य र समदृ्ध गाउँको पवहचान कायम गनय 
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स्थानीय सरकार, धनजी तथा सहकारीक्षेत्र, सामास्जक 
अधभयन्ता, नागररक समाज तथा आम नागररकलाई 
सरसफाईको अधभयानमा स्वस्फूतय रुपमा पररचालन गरी 
सरसफाई काययक्रमलाई थप प्रभावकारी, सांस्थागत एवां दीगो 
बनाउन बान्छनीय भएकोले बबर्य गाउँपाधलकाले स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ 
बबई गाउँ ;efको ldlt @)&^.!).@$ sf] lg0f{oबाट यस 
“फोहोरमैला व्यवस्थापन काययववधि, २०७६” स्वीकृत गरी 
लागूगरेकोछ। 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. सांस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: यस काययववधिको नाम “फोहोरमैला 
व्यवस्थापन काययववधि, २०७६” रहेको छ र यो काययववधि गाउँ 
काययपाधलकाले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको 
धमधतदेस्ख लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस 
काययववधिमा, 
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(क) “कन्टेनर” भन्नाले फोहरमैला सांकलन गने प्रयोजनको 
लाधग धनस्ित स्थानमा रास्खएको फोहरमैला थपुाने भाँडो 
वा वास्ल्टन र यस्तै प्रकारको अन्य कुनै वस्त ुसम्झनपुछय। 

(ख) गाँउपाधलका” भन्नालेबबर्य गाउँपाधलका सम्झन ुपछय । 

(ग) “धनष्कासन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट बबर्य 
गाउँपाधलकाले  तोकेको स्थानमा थपुाने वा धनकाल्ने 
कायय सम्झन ुपछय । 

(घ) “फोहरमैला” भन्नाले घरेल ु फोहोर मैला, औद्योधगक 
फोहोरमैला, रसायधनक फोहोरमैला, स्वास््य सांस्थाबाट 
धनस्कने फोहरमैला वा हाधनकारक फोहरमैला 
सम्झन ुपदयछ र यस शब्दले प्रयोगमा नआउने तथा 
फाधलएका वस्त,ु सडे गलेका वस्त ु र वातावरणमा 
ह्रास आउने गरी धनष्कासन गररएका वस्तहुरु 
लगायत अनधिकृत सावयजधनक स्थलमा टाँधसएका 
पोष्टर, पम्ल्पेट र गाउँपाधलकाले स्थानीय राजपत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोवकददएको 
अन्य वस्त ुसमेतलाई जनाउँछ ।  

(ङ) फोहरमैला सांकलन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन 

स्थलबाट उठाउने, घर घरबाट सांकलन गने, 

सावयजधनक स्थलमा रहेको फोहरमैला बढाने, थपुाने, 
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झारपात उखेल्ने तथा अनधिकृत रुपमा सावयजधनक 
स्थलमा टाँधसएका पोष्टर, पम्ल्पेट हटाई सांकलन गने 
काययलाई सम्झनपुदयछ । 

(च) “सांकलन केन्र” भन्नाले घरघरबाट धनस्कन े फोहरमैला 
सांकलन गरी धनिायररत समयसम्म राख्नन वा थपुानय 
महाँनगर/उपमहाँनगर/नगर/गाँउ पाधलकाले तोकेको 
स्थान सम्झन ुपछय । 

(छ)  “सामास्जक अधभयन्ता” भन्नाले समाज र मलुकुको 
ववकास र सम्ववृिका लाधग धनस्वाथय र कुनै लाभको 
आशा नगरर स्वतस्फूतय रुपमा सहभागी हनुे 
नागररकहरुको अनौपचाररक समूह सम्झन ुपदयछ। 

(ज)  “सामदुावयक सांस्था” भन्नाले नाफा आजयन नगने 
उदे्दश्यले समदुायको वहतको लाधग प्रचधलत कानून 
बमोस्जम स्थावपत र सहभाधगतामूलक टोल ववकास 
सांस्था तथा उपभोक्ता समूह, सहकारी सांस्था वा 
गैरसरकारी सांस्था सम्झनपुदयछ ।  

(झ)  “ववसयजन” भन्नाले  फोहरमैलाको अस्न्तम धनष्कासन 
तथा व्यवस्थापन कायय सम्झनपुदयछ। 

(य) सधमधत भन्नाले यस काययववधिको दफा ९ (२) र ९ 
(३) बमोस्जमको सधमधत सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य र सांचालनको रणनीधत 

३. उद्दशे्य: यस काययववधिको उदे्दश्य आफ्नो गाउँ क्षेत्र 
धभत्रका सावयजधनक स्थल तथा महत्वपूणय सम्पदा र खलुा 
क्षेत्रको सरसफाईलाई व्यवस्स्थत बनाई  स्वच्छ, सफा, 
स्वस्थ, सनु्दर र सभ्य नगरको पवहचान कायम गनय 
सहयोग गनुय हो । साथै अन्य उदे्दश्यहरु धनम्न ववषयमा 
सहयोग गनुय रहेको छः  

(क) नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैयालाई 
सफा राख्न,े 

(ख)   सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, खलु्ला 
तथा सावयजधनक क्षेत्रको सरसफाईको उस्चत 
प्रवन्ि गने, 

(ग)  िाधमयक, साांस्कृधतक तथा ऐधतहाधसक 
िरोहरलाई सफा र सगु्घर राख्न,े 

(घ)  जैववक वववविताको सांरक्षण र पयायवरणीय 
सन्तलुन कायम गने, 
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(ङ)  स्थानीय पययटन तथा पयाय-पययटन अधभवदृद्द 
माफय त ्स्थानीय आधथयक ववकास गने, 

(च)  सरसफाई अधभयानलाई आम नागररकको 
जीवनको अधभन्न अांगको रुपमा ववकास गदै 
यसमा नागररक सहभाधगता अधभवदृद्द गने, 

(छ)  आफ्नो क्षेत्रधभत्रको सरसफाईमा स्थानीय 
सरकारको नेततृ्वदायी भधूमका स्थावपत गदै 
यस अधभयानमा धनजी तथा सहकारीक्षेत्र, 
नागररक समाज, सामास्जक अधभयन्ता तथा 
आम नागररकलाई समेत पररचालन गने, 

(ज) सरसफाई सम्बन्िमा ववगतका प्रयासहरुलाई 
सांस्थागत गदै यसलाई थप प्रभावकारी र दीगो 
बनाउने। 

 

४. सरसफाई सञ्चालनको रणनीधत: (१) आफ्नो 
नगरक्षेत्रधभत्रका नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैया, 
िाधमयक-साांस्कृधतक सम्पदा तथा सावयजधनक स्थलको 
सांरक्षण तथा सम्बद्दयन स्थानीय तहको एकल प्रयासबाट 
मात्र सम्भव नहनुे भएकोले यसमा सावयजधनक-धनजी-
सहकारी-समदुायको साझेदारी कायम गने । 
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(२)  सरसफाई सम्बन्िमा आम सञ्चारका माध्यम 
एवां अन्य ववधिद्वारा जनतामा सचेतना अधभवदृद्द गने । 

(३)  धनजी क्षेत्रको सांस्थागत सामास्जक 
उत्तरदावयत्व (CSR) अधभबदृद्द गरी सरसफाई 
क्षेत्रमा धनजी क्षेत्रको लगानी धबस्तार गने । 

(४)  सरसफाईको क्षेत्रमा नागररक समाज, 
सामास्जक सांस्था र सामदुावयक सांस्थाहरुसँग 
प्रभावकारी समन्वय र सहकाययको ववकास    
गने । 

(५)   सामास्जक अधभयन्ताहरुको ववकास र   

         पररचालन गने आदद । 

पररच्छेद-३ 

सरसफाई गररन ेक्षते्र तथा सञ्चालन ववधि 

५. सरसफाई गररन ेक्षते्रहरु: यस सरसफाई अधभयान अन्तगयत 
नगरक्षेत्रधभत्र रहेका देहायका सावयजधनक स्थल तथा 
सम्पदाहरुको सरसफाई तथा सांरक्षणका काययहरु    
गररनेछ । 
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(क) नदी, खोला, नाला, ताल-तलैया, सावयजधनक 
पोखरी, सावयजधनक िारा - पिेँरा, र्नार र 
पानीका स्रोत; 

(ख) मठ, मस्न्दर, चैत्य, गमु्बा, मस्स्जद, चचय 
लगायतका िाधमयक सम्पदा; 

(ग) साांस्कृधतक केन्र, नाट्यशाला, धलपी तथा 
सांग्राहलय जस्ता साांस्कृधतक सम्पदा; 

(घ) परुातास्त्वक महत्वका िरोहर तथा केन्र; 
(ङ) ऐधतहाधसक स्थल; 
(च) राविय धनकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्षण, सांरस्क्षत क्षेत्र 

तथा अन्य प्राकृधतक सम्पदा वररपररको क्षेत्र; 
(छ) ववश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत िाधमयक, 

साांस्कृधतक, परुातास्त्वक, ऐधतहाधसक एवां अन्य 
िरोहर; 

(ज)  सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउर, सावयजधनक 
शौचालय र खलु्ला क्षेत्र तथा अन्य सावयजधनक 
क्षेत्र आदद । 

६. गाउँपाधलकाले आफ्नो क्षेत्र धभत्र देहाय बमोस्जमका 
अधभयानहरू सञ्चालन गने धनणयय गनय सक्नेछ : 

 खलुाददसामकु्त क्षेत्र,  
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 पूणय सरसफाई गाउँ 

 वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा, गाउँ 

 प्लास्स्टक मकु्त क्षेत्र, 
 सावयजधनकस्थलमा मद्यपान, िमु्रपान, गठु्खा, 

सपुारी लगायत ववधभन्न नशाजन्य पदाथयको सेवन 
धनषिे गने अधभयान, 

 फोहोर गनेलेनै सो को सफाई गने (Polluters to 

Pay) 

 ववधभन्न उपभोग्य बस्तहुरुको उपभोग गरी 
ववशजयन गररने प्याकेस्जङजन्य फोहोरहरु 
जथाभावी फाल्नमा रोक लगाउने  

 स्रोतमै फोहोरको बगीकरण गरी कुवहने र 
नकुवहन े फोहोरहरु छुट्टाछुटै्ट कन्टेनरमा राखी 
धबशजयन गनय अधनवायय गने, 

 सावयजधनक सडको सडक तथा पेटीमा धनमायण 
सामाग्री थपुाने, सवारी सािन तथा मेस्शनरी 
औजार ममयत सांभार गने कायय पूणयत: धनषिे गने, 

 होधडयङ बोडय, ग्लोईङ बोडय लगायतका ववज्ञापन 
सामाग्रीहरु धनिायररत क्षेत्रमा सीधमत गने, 

 धनस्ित तोवकएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रम 
अस्पतालजन्य फोहोर ववशजयन गनय धनषिे गने, 
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 ववषाल,ु सांक्रामक, प्रज्वलनशील एवां स्वास््य 
सांस्था उद्योग तथा  कलकारखानाबाट धनश्कासन 
हनुे फोहोर, वकटनाशक औषिी, समय 
नास्घसकेको खाद्य पदाथय लगायतका ववशेष र  
जोस्खमयकु्त फोहोरहरुलाई सािारण 
फोहोरमैलासँग धमसाई धनश्कासन गनय गराउन 
नपार्ने, 

 जोस्खमयकु्त फोहोरको धनश्कासन, सांकलन, 
भण्डारण, प्रशोिन, धबक्रीववतरण, धबसजयन र 
ओसारपसार गने व्यस्क्त, धनकाय र 
धनकासीकतायले मानव स्वास््य र वातावरणमा 
प्रधतकूल असर नपने गरी आफ्नै खचयमा 
वातावरणमैत्री तररकाले जोस्खमयकु्त 
फोहोरमैलाको उस्चत व्यवस्थापन गनुयपने, 

सरसफाई सञ्चालनका ववधिः (१)  गाउँ क्षेत्रधभत्रका 
सरकारी, गैरसरकारी र  धनजीक्षेत्रका कायायलय, सांघ-
सांस्था र धनकायले प्रत्येक मवहनाको एकददन 
............(जस्तै पवहलो शकु्रबार ददउसो  २.००-
३.००बजेसम्म) आ-आफ्नो कम्पाउण्ड पररसर सरसफाई 
गरी सरसफाई अधभयानलाई व्यापक बनाउने । 
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(३) गाउँ क्षेत्र धभत्रका सबै शैस्क्षक सांस्थाहरुमा प्रत्येक 
मवहनाको दोस्रो र चौथो शकु्रबार २.००-३.०० बजे वा 
शैस्क्षक सांस्था बन्द हनुभुन्दा १ घण्टा अगाधडको 
समयदेस्ख वा अन्य उपयकु्त समयमा शैस्क्षक सांस्था 
वारपरका आफ्नो पायक पने नदी, खोला, उद्यान, पोखरी, 
पाकय , ताल-तलैया, खानपेानीको महुान, िाधमयक स्थल, 
सडक, टोल तथा सावयजधनक स्थलको सरसफाई 
काययक्रमहरु सञ्चालन गदाय ववधभन्न अधतररक्त 
वक्रयाकलापहरु जस्तै स्चत्रकला, वकृ्तत्वकला, 
हास्जरीजवाफ, पदयात्रा, वकृ्षारोपणको माध्यमबाट 
वातावरणीय सांरक्षण तथा सरसफाई अधभयान सञ्चालन  
गने । 

(४) गाउँ क्षेत्रधभत्रका सबै सरकारी, धनजी भवन तथा 
कायायलय, सांघसांस्था, धनकायर पररवारले आ-आफ्नो 
कायायलय भवन, घर, कम्पाउण्ड र पररसरमा 
बोटधबरुवा, फूल तथा गमला सवहतको बगैँचा धनमायण 
गरी धनयधमत रुपमा गोडमेल तथा रेखदेख गने प्रवन्ि 
धमलाउने । 
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(५) गाउँ क्षेत्रधभत्रका सबै कायायलय, सांघसांस्था र 
धनकायले आ-आफ्नो  कायायलय भवन, कोठा, 
प्यासेज, वरण्डा, छत, कम्पाउण्ड, पखायल लगायत 
आफ्नो पररसरमा फोहोरमैला, िलुो, टुटेफुटेका वा 
ववग्रकेा समान, कागजको टुक्रा, चरुोट, खैनी, जदाय, 
सूतीजन्य पदाथयको प्रयोग, धभते्तलेखन, पोष्टर पम्प्लेट 
टाँस्ने लगायतका काययलाई धनषिे गरी “स्वच्छ, 
स्वस््य, सफारहराभराक्षते्र” घोषणा गरी धनयधमत 
सरसफाई गने । 

(६) गाउँ क्षेत्रधभत्रका सबै कायायलय, सांघसांस्था र 
धनकायले मापदण्ड ववपररतका प्लावष्टकका झोला, 
स्शशा वा वातावरणमा प्रधतकूल असर पाने सामाग्रीको 
प्रयोगलाई धनयन्त्रण गरी स्थानीय स्रोतमा आिाररत 
जैववक तथा वातावरणमैत्री ववकल्पलाई प्रवद्दयन गने 
तथा प्लावष्टकजन्य पदाथय जलाउने काययलाई पूणयतः 
धनषिे गने । 

(७) सबै सरकारी धनकाय तथा सांगदठत सांस्थाले आफ्नो 
स्थापना ददवस, बावषयकोत्सव वा यस्तै प्रकृधतका अन्य 
काययक्रम आयोजना गदाय आफ्नो पायक पने नदी, 
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खोला, उद्यान, पोखरी, पाकय , ताल-तलैया, 
खानेपानीको महुान, िाधमयक स्थल, सडक, टोल तथा 
सावयजधनक स्थलको सरसफाई, बकृ्षारोपण, हररयाली 
प्रवद्धयन, सावयजधनक सौन्दयय अधभबवृद्ध हनुे काययक्रम 
राखी वातावरण सांरक्षण तथा सरसफाई अधभयान 
सञ्चालन गने । 

(८) गाउँपाधलकाले प्रत्येक मवहनाको अस्न्तम शधनवार 
धबहान स्थानीय बाधसन्दा, समदुाय, टोल ववकास 
सांस्था, गैर सरकारी सांस्था, सामदुावयक एवां 
व्यावसावयक सांगठन एवां नागररक समाजको नेततृ्वमा 
आफ्नो क्षेत्रको पायक पने खानेपानीको महुान, 
सावयजधनक कुवा तथा िारा, ताल, तलैया, पोखरी 
नदी, खोला, िाधमयक एवां पययटकीय स्थल, सम्पदा 
क्षेत्र, सडक, पाकय , उद्यान, खलुा क्षेत्र आददको 
सरसफाई गने व्यवस्था धमलाउने । 

(९) दईु वा दईु भन्दा वढी स्थानीय तहहरुले सांयकु्त 
रुपमा सरसफाई अधभयान सञ्चालन गनय चाहेमा 
सम्बस्न्ित स्थानीय तहका प्रमखुहरुले यस काययको 
सांयोजन गरी सरसफाई गररने वडाका 
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पदाधिकारीहरुलाई सांलग्न गराई कायययोजना बनाई 
सञ्चालन गने व्यवस्था धमलाउने  

(१०) आफ्नो घर अगाडी र वररपरी सरसफाई गने 
दावयत्व सम्बस्न्ित घरिनीको समेत हनुेछ । आफ्नो 
घर वररपरी सरसफाई नगने वा बारम्बार फोहोर 
गरररहने सांस्था वा व्यस्क्तलाई सधमधतले यस ववषयमा 
ध्यानाकषयण गराउन सक्नेछ । यसरी ध्यानाकषयण 
गराउदाँ समेत अटेर गरेमा सधमधतले त्यस्ता घरिनी 
व्यस्क्त वा सांस्थाहरूको नामावली कालोसूचीमा राखी 
सावयजधनक गने व्यवस्था धमलाउने । 

(११) स्थानीय तहहरुले सरसफाईलाई वहृत अधभयान 
(Mega Event) को रुपमा सञ्चालन गनय नववनतम एवां 
आिधुनक प्रववधि र सोच सवहतको प्रस्ताव सहकारी, 
धनजी सांस्था वा व्यस्क्तहरुबाट आव्हान गनय 
सक्नेछ।प्राप्त प्रस्तावहरु मध्ये प्रभावकारी प्रस्तावलाई 
छनौट गरी प्रस्ताव पेश गने सहकारी, धनजी सांस्था 
वा व्यस्क्तहरुबाट सरसफाई अधभयानलाई व्यवस्स्थत 
गने व्यवस्था धमलाउने । 
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(१२) सावयजधनक मस्न्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला जस्ता 
स्थल सफा गनयक्षेत्र धनिायरण गरी सो स्थल वररपरर 
वस्ने वा यस्ता स्थलसँग सम्बस्न्ित व्यस्क्तलाई केही 
रकम(Token Money) ददएर सरसफाई गनय लगाउन े
व्यवस्था धमलाउने ।  

(१२) सावयजधनक मस्न्दर, पाटी, पौवा, नदी, नाला जस्ता 
सावयजधनक स्थलहरुको व्यवस्थापन सधमधत गठन 
भएको भए व्यवस्थापन सधमधतलाई सरसफाई काययमा 
ववशेष ध्यान पयुायउन पत्राचार गने । 

(१३) स्थानीय तह धभत्रका सावयजधनक मस्न्दर, पाटी, 
पौवा, नदी, नाला जस्ता स्थलहरु सवै भन्दा वढी 
सफा गने स्जम्मेवार व्यस्क्त, सांस्था वा व्यवस्थापन 
सधमधतलाई यस काययववधिमा गदठत गाउँ स्तरीय 
सधमधतको धसफाररसमा सम्बस्न्ित स्थानीय तहले 
प्रशसा पत्र वा कदर पत्र प्रदान गरी सरसफाई 
काययलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्था धमलाउने  

(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पानी धनकास तथा फोहरको 
पथृकीकरण सम्बन्िी व्यवस्थाः 
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(क) सेफ्टी ट्याङ्की अधनवायय हनुपुनेः स्थानीय तह क्षेत्र 
धभत्रका सबै प्रकारका भवनहरुमा सेफ्टी ट्याकी 
अधनवायय हनुपुने व्यवस्था सवै स्थानीय तहले 
गनुयपनेछ । सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्येक घर घरबाट 
उत्सजयन हनुे ददशा, वपसावयकु्त फोहोर जम्मा हनुे 
अधनवायय व्यवस्था गनुयपनेछ । नयाँ भवन बनाउँदा, 
तला थप गदाय, धनमायण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र धलँदा 
वा अन्य सेवा प्राप्त गनय सेफ्टी ट्याङ्की धनमायण तथा 
प्रयोग भैरहेको छ भने्न सधुनस्िता हनुे व्यवस्था   
गने । 

(ख) पानीको शवुद्धकरण गरेर मात्र धनकास गनुयपनेः 
शौचालय बाहेक अन्य घरायसी प्रयोगहरु लगुा हनुे, 
खाद्य सामाग्री सफा गने, भान्छा तथा अन्य कोठाहरु 
सफा गने समेतका काययहरुबाट धनष्कास्शत हनु े
पानीलाई आफ्नो घर कम्पाउण्ड धभत्र मांगाल बनाई 
शवुद्धकरण गरेर मात्र सावयजधनक धनकासमा समावहत 
गने व्यवस्था धमलाउने । 

(ग) फोहोरको पथृकीकरण गनुयपनेः सवै स्थानीय तहले 
आफ्नो क्षेत्रधभत्र उत्पादन हनुे फोहोरलाई जैववक र 
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अजैववक गरी कस्म्तमा २ वगयमा पथृकीकरण गनुय 
प्रत्येक फोहोर उत्पादकको कतयब्य हनुेछ । 
फोहोरको प्रकृधतका आिारमा सो भन्दा बढी वा 
ववस्शष्टीकृत ढांगले पथृवककरण गनय आवश्यक  
देस्खएमा सो को  ववधि र प्रवक्रया तोकी 
पथृवककरण गनय सधमधतको परामशय समेतको 
आिारमा सम्बस्न्ितस्थानीय तहले धनदेशन ददन े
व्यवस्था धमलाउने ।  

(१५) घरको छतको पाईपबाट घरअगाडी रहेको 
सडकमा पानी खसाली बाटो फोहोर पाने काययलाई 
दरुुत्साहन गनय यस्तो पानी मांगालमा खसाउने 
प्रवन्ि धमलाउने । 

(१६) जैववक फोहोरलाई मलको रुपमा उजायमा 
रुपान्तरण गने काययलाई प्रोत्साहन गनय यस 
सम्बन्िी ठोस नीधत तजयमा गरी लागू गने व्यवस्था 
धमलाउने । जैववक फोहोरलाई उजायमा रुपान्तरण 
गने नववनतम सोचलाई प्राधथमकतामा राखी 
कायायन्वयन गने व्यवस्था धमलाउने । 
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(१७) आकाशबाट खसेको पानीलाई सांकलन गरर 
प्रयोग गने, जैववक फोहोरलाई मल बनाई भवनको 
छत, वरण्डा, भईु वा भवन पररसरको उपयकु्त 
स्थानमा गमला वा कुनै भाडोमा तरकारी खेती, 
फलफुल खेती वा हररयाली क्षेत्र वनाउने कोशी 
खेती लगायतका प्रववधिहरुलाई प्राथधमकता ददन े
व्यवस्था धमलाउने । 

पररच्छेद-४ 

सरोकारवाला धनकाय र भधूमका 

७. सरोकारवाला धनकायहरु: सरसफाई एक बहृत ् अधभयान 
भएको हुँदा यसमा स्थानीय सरकारदेस्ख आम नागररकको 
सवक्रय सहभाधगता, वक्रयास्शलता र धनरन्तरता आवश्यक 
देस्खन्छ । ववगतको अनभुव र स्थानीय बस्तसु्स्थधतलाई 
मध्येनजर गदाय आफ्नो नगरक्षेत्रधभत्रको सरसफाई 
अधभयानमा स्थानीय तहले समग्र नेततृ्व धलई यस काययमा 
सबै सरकारी कायायलयहरु, सरुक्षा धनकाय, शैस्क्षक सांस्था, 
गैर सरकारी सांस्था, टोल ववकास सांस्था एवम ्आमा समूह 
जस्ता सामदुावयक सांस्था, व्यावसावयक सांस्था, आम सञ्चार, 
नागररक अगवुा, सामास्जक अधभयन्ता, जागरुक नागररक 
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आदद जस्ता सरोकारवालाहरुसँग सहकायय र समन्वय 
गनुयपदयछ । 

 

८. सरसफाईमा सांलग्न हनु ेधनकायहरुको प्रमखु भधूमका: (१) 
सरसफाई काययमा सांलग्न हनुे सरोकारवाला धनकाय तथा 
पक्षहरुको तलुनात्मक प्रधतश्पिाय एवां ववस्शष्टतालाई 
मध्येनजर गदै सरसफाईका काययक्रममा सबै पक्षहरुको 
सहकायय र समन्वयमा सञ्चालन गनुयपनेछ । 

(२) स्थानीय सरसफाई अधभयानमा सांलग्न हनुे 
धनकायहरुको प्रमखु स्जम्मेवारी देहाय बमोस्जम 
हनुेछ । 

(क)  गाउँपाधलका: सरसफाई अधभयानको समग्र नेततृ्व तथा 
सांयोजन, सरसफाई सम्बन्िी नीधत तजुयमा, स्वास््य, 
खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा लगानी, सावयजधनक 
सम्पस्त्त तथा स्थलहरुको सांरक्षण, फोहोरमैला 
व्यवस्थापन, खलु्ला ददशामकु्त तथा पूणय सरसफाईयकु्त 
नगरको घोषणा र दीगोपना, सडक छेउछाउमा 
हररयाली प्रवद्धयन, एक वडा/टोल एक सावयजधनक 
उद्यानको ववकास, सरसफाई सम्बन्िी सचेतना 
अधभववृद्ध आदद । 
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(ख) अन्य सरकारी कायायलयहरु:  स्वास््य, खानेपानी तथा 
सरसफाई सम्बन्िी काययक्रम सञ्चालन, कायायलय 
पररसर सरसफाई, कायायलयहरुमा बगैंचा, हररयाली 
तथा सौन्दययकरण र समदुाय पररचालन आदद । 

(ग) सरुक्षा धनकाय: कायायलय पररसर सरसफाई, 
कायायलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दययकरण, 
सरसफाई सम्बन्िमा समदुायसँग समन्वय आदद । 

(घ) धनजी व्यावसावयक सांघसांस्था; कायायलय पररसर सरसफाई, 
कायायलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दययकरण, 
सांस्थागत सामास्जक उत्तरदावयत्व (CSR) अन्तगयत 
सरसफाई क्षेत्रमा लगानी, सरसफाई अधभयानमा 
सहकायय । 

(ङ) गैर सरकारी सांघ सांस्था: समदुाय पररचालन, सचेतना 
अधभववृद्धका काययक्रम सञ्चालन, सरसफाईको क्षेत्रमा 
लगानी, कायायलय पररसर सरसफाई, कायायलयहरुमा 
बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दययकरण, सरसफाई 
अधभयानमा सहकायय आदद । 

(च) सामदुावयक सांस्था: सामदुावयक पररचालन, सचेतना 
अधभववृद्ध, सञ्जाल ववस्तार, सरसफाई अधभयानमा 
सहकायय आदद । 
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(छ) नागररक समाज: सामास्जक पररचालन, सचेतना अधभबवृद्ध, 
एक्येवद्धता ववकास, धनगरानी, सरसफाई अधभयानमा 
सहकायय आदद । 

(ज) सञ्चार माध्यम: सूचना सांप्रषेण, सचेतना अधभबवृद्ध, 
धनगरानी, सरसफाई अधभयानमा सहकायय आदद । 

(झ) शैस्क्षक सांस्था: सचेतना अधभववृद्धका, समाजमा 
सरसफाईको सांस्कारको ववकास, शैस्क्षक सांस्था पररसर 
सरसफाई, बगैंचा, हररयाली तथा सौन्दययकरण, 
सरसफाई अधभयानमा सहकायय आदद । 

(ञ) सचेत नागररक: सरसफाईको सांस्कारको ववकास र 
पालना, सरसफाई अधभयानमा स्वस्फूतय पररचालन र 
ऐक्येवद्धता, आफ्नो घरको हररयाली तथा 
सौन्दययकरण, घरधभत्रबाट धनस्कन ेफोहोरको बगीकरण 
तथा कुवहने फोहोरको स्रोतमा न्यूधनकरण आदद । 

पररच्छेद-५ 

सांस्थागत प्रवन्ि एवां काम, कतयव्य र अधिकार 

९. सांस्थागत प्रवन्ि एवां काम, कतयव्य र अधिकार: (१) गाउँ 
क्षेत्र धभत्र सरसफाई काययक्रममा आवश्यक नेततृ्व, 
समन्वय तथा सहजीकरण गरी सरसफाई अधभयानलाई 
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दीगो र सांस्थागत गनयका लाधग गाउँ स्तरमा एवां 
वडास्तरीय सरसफाई सधमधत गठन गररनेछ । 

(२) गाउँस्तरीय सरसफाई अधभयान सधमधतको गठन र काम 
कतयव्य एवां अधिकार धनम्नानसुार हनुेछ । 

(क) सधमधतको गठन: 

अध्यक्ष, गाउँपाधलका   -सांयोजक 

उपाध्यक्ष, गाउँपाधलका -सदस्य 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपाधलका -सदस्य 

सांयोजक, सामास्जक ववकास सधमधत(गाउँ सभा) 

 -सदस्य 

प्रमखु, सरुक्षा धनकाय (स्थानीय तहमा रहेका 
र्काई) -सदस्य 

सभापधत, स्थानीय उद्योग बास्णज्य सांघ    -सदस्य 

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

सभापधत, स्थानीय पत्रकार महासांघ -सदस्य 

प्रमखु, रेडक्रस ईकाई  -सदस्य 
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सरसफाई क्षेत्रमा काययरत सामदुावयक सांस्थाका 
प्रमखु-१ जना-सदस्य 

सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने 
सधमधतले तोकेको मवहला सवहत कुनै २ जना सामास्जक 
अधभयन्ता  -सदस्य 

प्रमखु, सामास्जक ववकास शाखा, गाउँपाधलका 
 -सदस्य-सस्चव 

सधमधतले आवश्यक ठहयायएको खण्डमा कुनै ववज्ञ तथा 
प्रधतधनधिलाई सधमधतको आमस्न्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी 
गराउन सक्नेछ । 

(ख) सधमधतको प्रमखु काम कतयव्य र अधिकार: 

(१) गाउँस्तरीय सरसफाई नीधत तजुयमा गने, 

(२) सरसफाई काययक्रम सञ्चालन गनुयपने क्षेत्र पवहचान 
तथा सो सम्बन्िी योजना तजुयमा गने,  

(३) सरसफाईका अधभयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर 
धनकाय समन्वय गने, 
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(४) ववधभन्न सांघ सांस्था तथा धनकायद्वारा गररने सरसफाई 
काययक्रममा समन्वय गने, 

(५) वडास्तरीय  सरसफाई  सधमधतको काययमा आवश्यक 
सहयोग, समन्वय र अनगुमन गने, 

(६) गाउँस्तरीय सरसफाईको काययक्रम र समग्र स्स्थधतको 
अनगुमन गरी बावषयक प्रधतवेदन गाउँसभामा पेश गने  
आदद । 

(३) वडास्तरीय सरसफाई अधभयान सधमधतको गठन र 
काम कतयव्य एवां अधिकार धनम्नानसुार हनुेछ । 

(क) सधमधतको गठन:     

वडा अध्यक्ष   -सांयोजक 

वडा सदस्यहरु  -सदस्य 

वडा सस्चव  -सदस्य 

स्रोत व्यस्क्त  -सदस्य 

प्रमखु, सरुक्षा धनकाय (स्थानीय तहमा रहेका 
र्काई) -सदस्य 
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सञ्चारकमी -सदस्य 

सरसफाई क्षेत्रमा काययरत सामदुावयक सांस्थाका 
प्रधतधनधि-२ जना-सदस्य 

सरसफाईको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान परु् याउने 
सधमधतले तोकेको  

मवहला सवहत कुनै १ जना सामास्जक अधभयन्ता -सदस्य 

प्रमखु, स्वास््य ईकाई  -सदस्य-सस्चव 

सधमधतले आवश्यक ठहर् याएको खण्डमा कुनै ववज्ञ तथा 
प्रधतधनधिलाई सधमधतको आमस्न्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी 
गराउन सक्नेछ । 

(ख) सधमधतको प्रमखु काम कतयव्य र अधिकार: 

(१) वडास्तरीय सरसफाई नीधत र योजना तजुयमा गने, 

 (२) सरसफाईका अधभयानहरु सञ्चालन तथा अन्तर 
धनकाय समन्वय गने, 

(३) ववधभन्न सांघ सांस्था तथा धनकायद्वारा गररने सरसफाई 
काययक्रममा समन्वय गने, 
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(४) वडास्तरीय सरसफाईको काययक्रमको अनगुमन गरी 
वडामा सो सम्बन्िमा छलफल गने  आदद । 

 

 

पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचालन र खचय: 

१०. स्रोत पररचालन: (१) गाउँपाधलकाले आफूलाई प्राप्त 
समानीकरण अनदुान, राजश्व बाँडफाँट तथा आफ्नो 
आन्तररक आयबाट सरसफाईको क्षेत्रमा न्यायोस्चत रुपले 
बजेट ववधनयोजन गनुयपनेछ । 

(२) गाउँपाधलकाले आफ्नो आय तथा अन्य 
धनकायबाट प्राप्त हनुे सहयोगलाई समेत समावेश गरी एकीकृत 
रुपमा स्रोत पररचालन गनय सरसफाईको लाधग छुटै्ट कोष 
धसजयना गरी स्रोत पररचालन गनय सक्नेछ । 

(३) स्थानीय तहमा गररने सरसफाईका काययक्रमलाई 
धमतव्ययी, प्रभावकारी एवां एकीकृत ढांगमा सञ्चालन गनयका 
लाधग यस क्षेत्रमा कायय गने सांघ-सांस्थाहरुको काययक्रम 
स्थानीय तहको बावषयक योजना प्रणालीमा समावेश गररनेछ । 
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यस्ता एवककृत काययक्रमहरुको नेततृ्व स्थानीय तहले गनेछ 
। यस प्रयोजनका लाधग स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रधभत्र 
रहेका सरसफाई सम्बन्िी काम गने धनजी सहकारी सवै 
सांस्थाहरु र धतनीहरुको वक्रयाकलापको अधभलेख राख्नपुनेछ । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रमा धनजी क्षेत्रको लगानी 
आकवषयत गनय सावयजधनक साझेदारीको नीधत अवलम्वन  
गररनेछ । 

११. खचय : (१) गाउँपाधलकाले सरसफाई काययक्रममा 
ववधनयोजन भएको बजेट खचय गदाय प्रचधलत धनयमानसुार 
गने, खचयको लेखाांकन राख्न,े प्रधतवेदन तयार गने तथा 
लेखा परीक्षण गराउनपुनेछ । 

(२) यस क्षेत्रमा खचय गदाय खचयमा दोहोरोपना नपने 
गरी अन्य धनकायहरुसँग समेत समन्वय गरी प्राप्त स्रोतको 
धमतव्ययी रुपमा पररचालन गनुयपनेछ । 

 (२) गाउँपाधलकाले सरसफाईको क्षेत्रमा भएको 
खचयको धनयधमत रुपमा प्रधतवेदन तयार गरी  गाउँ सभा 
लगायत सम्बस्न्ित धनकायमा पठाउनपुनेछ  । 

पररच्छेद-७ 
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कसरु उपर दण्ड सजाय 

१२. कसरु उपर दण्ड सजायः यस काययववधिमा उस्ल्लस्खत 
ववषय ववपररत कायय गरेमा वा अन्य प्रचधलत कानूनमा 
लेस्खएका सरसफाई सम्बन्िी ववपररत कायय गरेमा प्रचधलत 
कानून वा स्थानीय कानून बमोस्जम दण्ड सजाय हनुेछ । 

पररच्छेद-८ 

ववववि: 

१३. काययववधिको व्याख्या: यस काययववधिमा उस्ल्लस्खत कुनै 
ववषयमा दद्ववविा उत्पन्न भएमा वा अस्पष्टता रहेमा त्यसको 
अस्न्तम व्याख्या गाउँ काययपाधलकाले गनेछ । 

१४. काययववधि सांसोिन: यस काययववधिका प्राविानहरुमा 
काययपाधलकाले आवश्यक सांसोिन गनय सक्नेछ । 

१५. बािा अड्चन फुकाउ: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ र यस काययववधिमा व्यवस्था भए बाहेकका 
ववषयमा नीधतगत धनणयय गनय आवश्यक भएमा त्यस्तो 
धनणयय काययपाधलकाले गनेछ । 
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