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बजजव गाउँ पालिका, सजनसरीद्बारा प्रकालित

बजजव राजपत्र
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भाग -२

बजजव गाउँ पालिका
नेपािको संवर्धानको धारा २२६ बिोजजि तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को
दफा

१०२

र

बजजव गाउँ पालिका

कायवसम्पादन

ननयिार्िी

२०७५

बिोजजि

गाउँ

कायवपालिकाको बैठकिे बनाएको यो कायववर्धध सर्वसाधारणको जानकारीको िाधग
प्रकािन गररएको छ ।

नदी तथा अन्य सार्वजननक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायववर्धध, २०७८
नदी तथा अन्य सार्वजननक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायववर्धध, २०७८
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नदी तथा अन्य सार्वजननक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायववर्धध, २०७८
प्रस्तार्ना:
बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थिि बथिी ववकास ििा सावुर्तिक थििको अतिक्रिणबाट सडक, गल्िी
ििा धालिुक, सांथकृतिक, प्राकृतिक एवं वािावरणीय सम्पदाको रुपिा रहे का सावुर्तिक थििहरू र्थिै
िदी, खोिा, िािा, पोखरी, िाि ििैया, पाकु, उद्याि एवं धालिुक, सांथकृतिक ििा ऐतिहालसक धरोहर,
खजिा थिाि ििा अन्य सावुर्तिक थििको सरसफाई िप प्रभावकारी बिाई थवच्छ, थवथि, सफा,
सजन्दर, सभ्य र सिद्
ृ ध गाउँ \गाउँ को पहहचाि कायि गिु थिािीय सरकार, तिर्ी ििा सहकारीक्षेत्र,
सािास्र्क अलभयन्िा, िागररक सिार् ििा आि िागररकिाई सरसफाईको अलभयाििा थवथफूिु रुपिा
पररचािि गरी सरसफाई कायुक्रििाई िप प्रभावकारी, संथिागि एवं दीगो बिाउि बान्छिीय भएकोिे
बर्जु गाउँ पालिकािे थिािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ वा गाउँ पालिकाको
कायुपालिका(कायुसम्पादि) तियिाविी, २०७५ बिोस्र्ि “नदी तथा अन्य सार्वजननक क्षेत्रको सरसफाई
सम्बन्धी कायववर्धध, २०७८” िागू गरे को छ ।
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पररच्छे द-१

पररभाषा र व्याख्या
१. संक्षक्षप्त नाि र प्रारम्भ: यस कायुववधधको िाि “िदी ििा अन्य सावुर्तिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी
कायुववधध, २०७८” रहे को छ र यो कायुववधध गाउँ कायाुपालिकाबाट थवीकृि गरी रार्पत्रिा प्रकाशि गरे को
लितिदे खख िागू हजिेछ ।

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिु ििागेिा यस कायुववधधिा,
(क) “कन्टे िर” भन्िािे फोहरिैिा संकिि गिे प्रयोर्िको िाधग

तिस्चचि थिाििा राखखएको फोहरिैिा

िजपािे भाँडो वा वास्ल्टि र यथिै प्रकारको अन्य कजिै वथिज सम्झिज पछु ।
(ख)गाँउपालिका” भन्िािे बर्जु गाउँ पालिका सम्झिज पछु ।
(ग) “तिष्कासि” भन्िािे फोहरिैिा उत्पादि थििबाट गाउँ पालिकािे

िोकेको थिाििा िजपािे वा तिकाल्िे

कायु सम्झिज पछु ।
(घ) “फोहरिैिा” भन्िािे घरे िज फोहोरिैिा, औद्योधगक फोहोरिैिा, रसायतिक फोहोरिैिा, थवाथ्य संथिाबाट
तिथकिे फोहरिैिा वा हातिकारक फोहरिैिा सम्झिज पदु छ र यस शब्दिे प्रयोगिा िआउिे ििा फालिएका
वथि,ज सडे गिेका वथिज र वािावरणिा ह्रास आउिे गरी तिष्कासि गररएका वथिजहरु िगायि अिधधकृि
सावुर्तिक थिििा टाँलसएका पोष्टर, पम्ल्पेट र .गाउँ पालिकािे थिािीय रार्पत्रिा सूचिा प्रकाशि गरी
फोहरिैिा भिी िोककहदएको अन्य वथिज सिेििाई र्िाउँ छ ।
(ङ)

“फोहरिैिा संकिि” भन्िािे फोहरिैिा उत्पादि थििबाट उठाउिे, घर घरबाट संकिि गिे, सावुर्तिक

थिििा रहे को फोहरिैिा बढािे, िजपािे, झारपाि उखेल्िे ििा अिधधकृि रुपिा सावुर्तिक थिििा टाँलसएका
पोष्टर, पम्ल्पेट हटाई संकिि गिे कायुिाई सम्झिप
ज दुछ ।
(च) “संकिि केन्र” भन्िािे घर घरबाट तिथकिे फोहरिैिा संकिि गरी तिधाुररि सियसम्ि राख्न वा
िजपािु गाँउपालिकािे िोकेको थिाि सम्झिज पछु ।
(छ)

“सािास्र्क अलभयन्िा” भन्िािे सिार् र िि
ज क
ज को ववकास र सम्वद्
ृ तघका िाधग तिथवािु र कजिै

िाभको आशा िगरर थविथफूिु रुपिा सहभागी हजिे िागररकहरुको अिौपचाररक सिूह सम्झिजपदु छ ।
(र्)

“सािजदातयक संथिा” भन्िािे िाफा आर्ुि िगिे उद्दे चयिे सिजदायको हहिको िाधग प्रचलिि कािूि

बिोस्र्ि थिावपि र सहभाधगिािि
ू क टोिववकास संथिा ििा उपभोक्िा सिह
ू , सहकारी संथिा वा गैरसरकारी
संथिा सम्झिजपदुछ ।
(झ) “ववसुर्ि” भन्िािे फोहरिैिाको अस्न्िि तिष्कासि ििा व्यवथिापि कायु सम्झिप
ज दु छ ।
(य) सलिति भन्िािे यस कायुववधधको दफा ९ (२) र ९ (३) बिोस्र्िको सलिति सम्झिज पछु ।
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पररच्छे द-२

उद्दे श्य र संचािनको रणनीनत
३. उद्दे श्य: यस कायुववधधको उद्दे चय आफ्िो गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्रका सावुर्तिक थिि ििा िहत्वपण
ू ु सम्पदा
र खजिा क्षेत्रको सरसफाईिाई व्यवस्थिि बिाई

थवच्छ, सफा, थवथि, सजन्दर र सभ्य गाउँ को पहहचाि

कायि गिु सहयोग गिजु हो । सािै अन्य उद्दे चयहरु तिम्ि ववषयिा सहयोग गिजु रहे को छः
(क) िदी, खोिा, िािा, पोखरी, िाि ििैयािाई सफा राख्ने,
(ख) सडक, चोक, पाकु, उद्याि, चउर, खजल्िा ििा सावुर्तिक क्षेत्रको सरसफाईको उधचि प्रवन्ध
गिे,
(ग) धालिुक, सांथकृतिक ििा ऐतिहालसक धरोहरिाई सफा र सजग्घर राख्ने,
(घ) र्ैववक ववववधिाको संरक्षण र पयाुवरणीय सन्िजिि कायि गिे,
(ङ) थिािीय पयुटि ििा पयाु-पयुटि अलभवद्
ृ हद िाफुि ् थिािीय आधिुक ववकास गिे,
(च) सरसफाई अलभयाििाई आि िागररकको र्ीविको अलभन्ि अंगको रुपिा ववकास गदै यसिा
िागररक सहभाधगिा अलभवद्
ृ हद गिे,
(छ) आफ्िो क्षेत्रलभत्रको सरसफाईिा थिािीय सरकारको िेित्ृ वदायी भूलिका थिावपि गदै यस
अलभयाििा तिर्ी ििा सहकारीक्षेत्र, िागररक सिार्, सािास्र्क अलभयन्िा ििा आि िागररकिाई
सिेि पररचािि गिे,
(र्) सरसफाई सम्बन्धिा ववगिका प्रयासहरुिाईसंथिागि गदै यसिाई िप प्रभावकारी र दीगो
बिाउिे।
४. सरसफाई सञ्चािनको रणनीनत: (१) आफ्िो गाउँ क्षेत्रलभत्रका िदी, खोिा, िािा, पोखरी, िाि ििैया,
धालिुक-सांथकृतिक सम्पदा ििा सावुर्तिक थििको संरक्षण ििा सम्बद्ुदि थिािीय िहको एकि प्रयासबाट
िात्र सम्भव िहजिे भएकोिे यसिा सावुर्तिक-तिर्ी-सहकारी-सिजदायको साझेदारी कायि गिे ।

(२) सरसफाई सम्बन्धिा आि सञ्चारका िाध्यि एवं अन्य ववधधद्वारा र्ििािा सचेििा

अलभवद्
ृ हद गिे ।
(३) तिर्ी क्षेत्रको संथिागि सािास्र्क उत्तरदातयत्व (CSR) अलभबद्
ृ हद गरी सरसफाई क्षेत्रिा तिर्ी
क्षेत्रको िगािी बबथिार गिे ।
(४) सरसफाईको क्षेत्रिा िागररक सिार्, सािास्र्क संथिा र सािजदातयक संथिाहरुसँग प्रभावकारी
सिन्वय र सहकायुको ववकास गिे ।
(५) सािास्र्क अलभयन्िाहरुको ववकास र पररचािि गिे आहद ।
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पररच्छे द-३
सरसफाई गररने क्षेत्र तथा सञ्चािन वर्धध
५. सरसफाई गररने क्षेत्रहरु: यस सरसफाई अलभयाि अन्िगुि गाउँ क्षेत्रलभत्र रहे का दे हायका सावुर्तिक थिि ििा
सम्पदाहरुको सरसफाई ििा संरक्षणका कायुहरु गररिेछ ।
(क)

िदी, खोिा, िािा, िाि-ििैया, सावुर्तिक पोखरी, सावुर्तिक धारा - पँधेरा, इिार र पािीका

स्रोि;
(ख)

िठ, िस्न्दर, चैत्य, गजम्बा, िस्थर्द, चचु िगायिका धालिुक सम्पदा;

(ग)

सांथकृतिक केन्र, िाट्यशािा, लिपी ििा संग्राहिय र्थिा सांथकृतिक सम्पदा;

(घ)

पजरािास्त्वक िहत्वका धरोहर ििा केन्र;

(ङ)

ऐतिहालसक थिि;

(च)

रास्ष्िय तिकजञ्र्, वन्यर्न्िज आरक्षण, संरक्षक्षि क्षेत्र ििा अन्य प्राकृतिक सम्पदा वररपररको क्षेत्र;

(छ)

ववचव सम्पदा सूचीिा सूचीकृि धालिुक, सांथकृतिक, परज ािास्त्वक, ऐतिहालसक एवं अन्य धरोहर;

(र्)

सडक, चोक, पाकु, उद्याि, चउर, सावुर्तिक शौचािय र खजल्िा क्षेत्र ििा अन्य सावुर्तिक

क्षेत्र आहद ।
६. गाउँ पालिकािे आफ्िो क्षेत्र लभत्र दे हाय बिोस्र्िका अलभयािहरू सञ्चािि गिे तिणुय गिु सक्िेछ :
•

खजिाहदसािजक्ि क्षेत्र,

•

पूणु सरसफाई गाउँ पालिका

•

वािावरणिैत्री घर, टोि, वडा, गाउँ पालिका

•

प्िास्थटक िक्
ज ि क्षेत्र,

•

सावुर्तिकथिििा िद्यपाि, धजम्रपाि, गजठ्खा, सजपारी िगायि ववलभन्ि िशार्न्य पदािुको सेवि
तिषेध गिे अलभयाि,

•

फोहोर गिेिेिै सो को सफाई गिे (Polluters to Pay)

•

ववलभन्ि उपभोग्य बथिजहरुको उपभोग गरी ववशर्ुि गररिे प्याकेस्र्ङर्न्य फोहोरहरु र्िाभावी
फाल्ििा रोक िगाउिे

•

स्रोििै फोहोरको बगीकरण गरी कजहहिे र िकजहहिे फोहोरहरु छजट्टाछजट्टै कन्टे िरिा राखी बबशर्ुि
गिु अतिवायु गिे,

•

सावुर्तिक सडको सडक ििा पेटीिा तििाुण सािाग्री िजपािे, सवारी साधि ििा िेलशिरी और्ार
ििुि संभार गिे कायु पण
ु : तिषेध गिे,
ू ि
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•

होर्डुङ बोडु, ग्िोईङ बोडु िगायिका ववज्ञापि सािाग्रीहरु तिधाुररि क्षेत्रिा सीलिि गिे,

•

तिस्चचि िोककएको क्षेत्रिा बाहे क अन्य क्षेत्रि अथपिािर्न्य फोहोर ववशर्ुि गिु तिषेध गिे,

•

ववषािज, संक्रािक, प्रज्वििशीि एवं थवाथ्य संथिा उद्योग ििा किकारखािाबाट तिचकासि हजिे
फोहोर, ककटिाशक औषधी, सिय िातघसकेको खाद्य पदािु िगायिका ववशेष र र्ोखखियक्
ज ि
फोहोरहरुिाई साधारण फोहोरिैिासँग लिसाई तिचकासि गिु गराउि िपाइिे,

•

र्ोखखियक्
ज ि

फोहोरको

तिचकासि,

संकिि,

भण्डारण,

प्रशोधि,

बबक्रीवविरण,

बबसर्ुि

र

ओसारपसार गिे व्यस्क्ि, तिकाय र तिकासीकिाुिे िािव थवाथ्य र वािावरणिा प्रतिकूि असर
िपिे गरी आफ्िै खचुिा वािावरणिैत्री िररकािे र्ोखखियजक्ि फोहोरिैिाको उधचि व्यवथिापि
गिजप
ु िे,
सरसफाई सञ्चािनका वर्धधिः (१)

गाउँ क्षेत्रलभत्रका सरकारी, गैरसरकारी र तिर्ीक्षेत्रका कायाुिय, संघ-संथिा र

तिकायिे प्रत्येक िहहिाको एकहदि (र्थिै पहहिो शक्र
ज बार हदउसो२.००-३.०० बर्ेसम्ि) आ-आफ्िो कम्पाउण्ड
पररसर सरसफाई गरी सरसफाई अलभयाििाई व्यापक बिाउिे।
(३) गाउँ क्षेत्र लभत्रका सबै शैक्षक्षक संथिाहरुिा प्रत्येक िहहिाको दोस्रो र चौिो शजक्रबार २.००-३.०० बर्े वा
शैक्षक्षक संथिा बन्द हजिजभन्दा १ घण्टा अगार्डको सियदे खख वा अन्य उपयक्
ज ि सियिा शैक्षक्षक संथिा वारपरका

आफ्िो पायक पिे िदी, खोिा, उद्याि, पोखरी , पाकु, िाि-ििैया, खािेपािीको िजहाि, धालिुक थिि, सडक,
टोि ििा सावुर्तिक थििको सरसफाई कायुक्रिहरु सञ्चािि गदाु ववलभन्ि अतिररक्ि कक्रयाकिापहरु र्थिै
धचत्रकिा, वक्ित्ृ वकिा, हास्र्रीर्वाफ, पदयात्रा, वक्ष
ृ ारोपणको िाध्यिबाट वािावरणीय संरक्षण ििा सरसफाई
अलभयाि सञ्चािि गिे ।
(४) गाउँ क्षेत्रलभत्रका सबै सरकारी, तिर्ी भवि ििा कायाुिय, संघसंथिा, तिकायर पररवारिे आ-आफ्िो
कायाुिय भवि, घर, कम्पाउण्ड र पररसरिा बोटबबरुवा, फूि ििा गििा सहहिको बगैँचा तििाुण गरी तियलिि
रुपिा गोडिेि ििा रे खदे ख गिे प्रवन्ध लििाउिे ।
(५) गाउँ क्षेत्रलभत्रका सबै कायाुिय, संघसंथिा र तिकायिे आ-आफ्िो

कायाुिय भवि, कोठा, प्यासेर्, वरण्डा,

छि, कम्पाउण्ड, पखाुि िगायि आफ्िो पररसरिा फोहोरिैिा, धजिो, टजटे फजटे का वा ववग्रेका सिाि, कागर्को
टजक्रा, चजरोट, खैिी, र्दाु, सि
ू ीर्न्य पदािुको प्रयोग, लभत्तेिेखि, पोष्टर पम्प्िेट टाँथिे िगायिका कायुिाई तिषेध
गरी “स्र्च्छ, स्र्स््य, सफा र हराभरा क्षेत्र” घोषणा गरी तियलिि सरसफाई गिे ।
(६) गाउँ क्षेत्रलभत्रका सबै कायाुिय, संघसंथिा र तिकायिे िापदण्ड ववपररिका प्िास्ष्टकका झोिा, लशशा वा
वािावरणिा प्रतिकूि असर पािे सािाग्रीको प्रयोगिाई तियन्त्रण गरी थिािीय स्रोििा आधाररि र्ैववक ििा
वािावरणिैत्री ववकल्पिाई प्रवद्ुदि गिे ििा प्िास्ष्टकर्न्य पदािु र्िाउिे कायुिाई पूणि
ु ः तिषेध गिे ।
(७) सबै सरकारी तिकाय ििा संगहठि संथिािे आफ्िो थिापिा हदवस, बावषुकोत्सव वा यथिै प्रकृतिका
अन्य कायुक्रि आयोर्िा गदाु आफ्िो पायक पिे िदी, खोिा, उद्याि, पोखरी , पाकु, िाि-ििैया, खािेपािीको
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िजहाि, धालिुक थिि, सडक, टोि ििा सावुर्तिक थििको सरसफाई, बक्ष
ृ ारोपण, हररयािी प्रवद्ुधि, सावुर्तिक
सौन्दयु अलभबद्
ृ धध हजिे कायुक्रि राखी वािावरण संरक्षण ििा सरसफाई अलभयाि सञ्चािि गिे ।
(८) गाउँ पालिकािे प्रत्येक िहहिाको अस्न्िि शतिवार बबहाि थिािीय बालसन्दा, सिजदाय, टोि ववकास संथिा,
गैर सरकारी संथिा, सािजदातयक एवं व्यावसातयक संगठि एवं िागररक सिार्को िेित्ृ विा आफ्िो क्षेत्रको पायक
पिे खािेपािीको िजहाि, सावुर्तिक कजवा ििा धारा, िाि, ििैया, पोखरी िदी, खोिा, धालिुक एवं पयुटकीय
थिि, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकु, उद्याि, खजिा क्षेत्र आहदको सरसफाई गिे व्यवथिा लििाउिे ।

(९) दई
ज ि रुपिा सरसफाई अलभयाि सञ्चािि गिु चाहे िा
ज वा दई
ज भन्दा वढी थिािीय िहहरुिे संयक्
सम्बस्न्धि थिािीय िहका प्रिजखहरुिे यस कायुको संयोर्ि गरी सरसफाई गररिे वडाका पदाधधकारीहरुिाई
संिग्ि गराई कायुयोर्िा बिाई सञ्चािि गिे व्यवथिा लििाउिे
(१०) आफ्िो घर अगाडी र वररपरी सरसफाई गिे दातयत्व सम्बस्न्धि घरधिीको सिेि हजिेछ । आफ्िो घर

वररपरी सरसफाई िगिे वा बारम्बार फोहोर गरररहिे संथिा वा व्यस्क्ििाई सलितििे यस ववषयिा ध्यािाकषुण
गराउि सक्िेछ । यसरी ध्यािाकषुण गराउदाँ सिेि अटे र गरे िा सलितििे त्यथिा घरधिी व्यस्क्ि वा
संथिाहरूको िािाविी कािोसूचीिा राखी सावुर्तिक गिे व्यवथिा लििाउिे ।

(११) थिािीय िहहरुिे सरसफाईिाई वह
ृ ि अलभयाि (Mega Event) को रुपिा सञ्चािि गिु िववििि एवं
आधजतिक प्रववधध र सोच सहहिको प्रथिाव सहकारी, तिर्ी संथिा वा व्यस्क्िहरुबाट आव्हाि गिु सक्िेछ । प्राप्ि
प्रथिावहरु िध्ये प्रभावकारी प्रथिाविाई छिौट गरी प्रथिाव पेश गिे सहकारी, तिर्ी संथिा वा व्यस्क्िहरुबाट
सरसफाई अलभयाििाई व्यवस्थिि गिे व्यवथिा लििाउिे ।
(१२) सावुर्तिक िस्न्दर, पाटी, पौवा, िदी, िािा र्थिा थिि सफा गिुक्षेत्र तिधाुरण गरी सो थिि वररपरर
वथिे वा यथिा थििसँग सम्बस्न्धि व्यस्क्ििाई केही रकि(Token Money) हदएर सरसफाई गिु िगाउिे व्यवथिा
लििाउिे ।
(१२) सावुर्तिक िस्न्दर, पाटी, पौवा, िदी, िािा र्थिा सावुर्तिक थििहरुको व्यवथिापि सलिति गठि
भएको भए व्यवथिापि सलितििाई सरसफाई कायुिा ववशेष ध्याि पजयाुउि पत्राचार गिे ।
(१३) थिािीय िह लभत्रका सावुर्तिक िस्न्दर, पाटी, पौवा, िदी, िािा र्थिा थििहरु सवै भन्दा वढी सफा
गिे स्र्म्िेवार व्यस्क्ि, संथिा वा व्यवथिापि सलितििाई यस कायुववधधिा गहठि गाउँ थिरीय सलितिको
लसफाररसिा सम्बस्न्धि थिािीय िहिे प्रशसा पत्र वा कदर पत्र प्रदाि गरी सरसफाई कायुिाई प्रोत्साहि गिे
व्यवथिा लििाउिे ।
(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पािी तिकास ििा फोहरको पि
ृ कीकरण सम्बन्धी व्यवथिाः
(क) सेफ्टी ट्याङ्की अतिवायु हजिजपिेः थिािीय िह क्षेत्र लभत्रका सबै प्रकारका भविहरुिा सेफ्टी ट्याकी
अतिवायु हजिजपिे व्यवथिा सवै थिािीय िहिे गिप
जु िेछ । सेफ्टी ट्याङ्कीिा प्रत्येक घर घरबाट
उत्सर्ुि हजिे हदशा, वपसावयक्
ज ि फोहोर र्म्िा हजिे अतिवायु व्यवथिा गिप
जु िेछ । ियाँ भवि बिाउँ दा,
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ििा िप गदाु, तििाुण सम्पन्ििाको प्रिाणपत्र लिँ दा वा अन्य सेवा प्राप्ि गिु सेफ्टी ट्याङ्की तििाुण
ििा प्रयोग भैरहे को छ भन्िे सजतिस्चचिा हजिे व्यवथिा गिे ।

(ख) पािीको शजद्धधकरण गरे र िात्र तिकास गजिप
ु िेः शौचािय बाहे क अन्य घरायसी प्रयोगहरु िजगा हजिे,
खाद्य सािाग्री सफा गिे, भान्छा ििा अन्य कोठाहरु सफा गिे सिेिका कायुहरुबाट तिष्कालशि हजिे

पािीिाई आफ्िो घर कम्पाउण्ड लभत्र िंगाि बिाई शजद्धधकरण गरे र िात्र सावुर्तिक तिकासिा
सिाहहि गिे व्यवथिा लििाउिे ।

(ग) फोहोरको पि
ु िेः सवै थिािीय िहिे आफ्िो क्षेत्रलभत्र उत्पादि हजिे फोहोरिाई र्ैववक र
ृ कीकरण गिजप
अर्ैववक गरी कस्म्ििा २ वगुिा पि
ृ कीकरण गिजु प्रत्येक फोहोर उत्पादकको किुब्य हजिेछ । फोहोरको
प्रकृतिका आधारिा सो भन्दा बढी वा ववलशष्टीकृि ढं गिे पि
ृ कककरण गिु आवचयक

दे खखएिा सो को

ववधध र प्रकक्रया िोकी पि
ृ कककरण गिु सलितिको परािशु सिेिको आधारिा सम्बस्न्धिथिािीय िहिे
तिदे शि हदिे व्यवथिा लििाउिे ।
(१५) घरको छिको पाईपबाट घरअगाडी रहे को सडकिा पािी खसािी बाटो फोहोर पािे कायुिाई दरु
ज त्साहि
गिु यथिो पािी िंगाििा खसाउिे प्रवन्ध लििाउिे ।
(१६) र्ैववक फोहोरिाई ििको रुपिा उर्ाुिा रुपान्िरण गिे कायुिाई प्रोत्साहि गिु यस सम्बन्धी ठोस
िीति िर्ुिा गरी िागू गिे व्यवथिा लििाउिे । र्ैववक फोहोरिाई उर्ाुिा रुपान्िरण गिे िववििि
सोचिाई प्राधििकिािा राखी कायाुन्वयि गिे व्यवथिा लििाउिे ।
(१७) आकाशबाट खसेको पािीिाई संकिि गरर प्रयोग गिे, र्ैववक फोहोरिाई िि बिाई भविको छि,
वरण्डा, भई
ज वा भवि पररसरको उपयक्
ज ि थिाििा गििा वा कजिै भाडोिा िरकारी खेिी, फिफजि खेिी वा
हररयािी क्षेत्र विाउिे कोशी खेिी िगायिका प्रववधधहरुिाई प्रािलिकिा हदिे व्यवथिा लििाउिे ।

पररच्छे द-४
सरोकारर्ािा ननकाय र भूलिका
७. सरोकारर्ािा ननकायहरु: सरसफाई एक बह
ृ ि ् अलभयाि भएको हजँदा यसिा थिािीय सरकारदे खख आि
िागररकको सकक्रय सहभाधगिा, कक्रयालशििा र तिरन्िरिा आवचयक दे खखन्छ । ववगिको अिजभव र थिािीय

बथिजस्थितििाई िध्येिर्र गदाु आफ्िो गाउँ क्षेत्रलभत्रको सरसफाई अलभयाििा थिािीय िहिे सिग्र िेित्ृ व
लिई यस कायुिा सबै सरकारी कायाुियहरु, सजरक्षा तिकाय, शैक्षक्षक संथिा, गैर सरकारी संथिा, टोि ववकास
संथिा एवि ् आिा सिूह र्थिा सािजदातयक संथिा, व्यावसातयक संथिा, आि सञ्चार, िागररक अगजवा,
सािास्र्क अलभयन्िा, र्ागरुक िागररक आहद र्थिा सरोकारवािाहरुसँग सहकायु र सिन्वय गिजप
ु दु छ ।
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८. सरसफाईिा संिग्न हजने ननकायहरुको प्रिजख भूलिका: (१) सरसफाई कायुिा संिग्ि हजिे सरोकारवािा तिकाय

ििा पक्षहरुको िजििात्िक प्रतिचपधाु एवं ववलशष्टिािाई िध्येिर्र गदै सरसफाईका कायुक्रििा सबै
पक्षहरुको सहकायु र सिन्वयिा सञ्चािि गिजप
ु िेछ ।
(२) थिािीय सरसफाई अलभयाििा संिग्ि हजिे तिकायहरुको प्रिजख स्र्म्िेवारी दे हाय बिोस्र्ि हजिेछ ।
(क)

गाउँ पालिका: सरसफाई अलभयािको सिग्र िेित्ृ व ििा संयोर्ि, सरसफाई सम्बन्धी िीति िर्ि
जु ा,

थवाथ्य, खािेपािी ििा सरसफाई क्षेत्रिा िगािी, सावुर्तिक सम्पवत्त ििा थििहरुको संरक्षण,
फोहोरिैिा व्यवथिापि, खल्
ज िा हदशािजक्ि ििा पण
ू ु सरसफाईयजक्ि गाउँ को घोषणा र दीगोपिा, सडक

छे उछाउिा हररयािी प्रवद्ुधि, एक वडा/टोि एक सावुर्तिक उद्यािको ववकास, सरसफाईसम्बन्धी
सचेििा अलभवद्
ृ धध आहद ।
(ख) अन्य सरकारी कायाुियहरु:

थवाथ्य, खािेपािी ििा सरसफाई सम्बन्धी कायुक्रि सञ्चािि,

कायाुिय पररसर सरसफाई, कायाुियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दयुकरण र सिद
ज ाय पररचािि
आहद ।
(ग) सजरक्षा तिकाय: कायाुिय पररसर सरसफाई, कायाुियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दयुकरण,
सरसफाई सम्बन्धिा सिजदायसँग सिन्वय आहद ।
(घ) तिर्ी व्यावसातयक संघसंथिा; कायाुिय पररसर सरसफाई, कायाुियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा
सौन्दयुकरण, संथिागि सािास्र्क उत्तरदातयत्व (CSR) अन्िगुि सरसफाई क्षेत्रिा िगािी, सरसफाई
अलभयाििा सहकायु ।
(ङ) गैर सरकारी संघ संथिा: सिजदाय पररचािि, सचेििा अलभवद्
ृ धधका कायुक्रि सञ्चािि, सरसफाईको
क्षेत्रिा िगािी, कायाुिय पररसर सरसफाई, कायाुियहरुिा बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दयुकरण, सरसफाई
अलभयाििा सहकायु आहद ।
(च) सािद
ज ातयक संथिा: सािद
ज ातयक पररचािि, सचेििा अलभवद्
ृ धध, सञ्र्ाि ववथिार, सरसफाई
अलभयाििा सहकायु आहद ।
(छ) िागररक सिार्: सािास्र्क पररचािि, सचेििा अलभबद्
ृ धध, एक्येवद्धिा ववकास, तिगरािी,
सरसफाई अलभयाििा सहकायु आहद ।
(र्) सञ्चार िाध्यि: सूचिा संप्रेषण, सचेििा अलभबद्
ृ धध, तिगरािी, सरसफाई अलभयाििा सहकायु
आहद ।
(झ) शैक्षक्षक संथिा: सचेििा अलभवद्
ृ धधका, सिार्िा सरसफाईको संथकारको ववकास, शैक्षक्षक संथिा
पररसर सरसफाई, बगैंचा, हररयािी ििा सौन्दयुकरण, सरसफाई अलभयाििा सहकायु आहद ।
(ञ) सचेि िागररक: सरसफाईको संथकारको ववकास र पाििा, सरसफाई अलभयाििा थवथफूिु पररचािि
र ऐक्येवद्धिा, आफ्िो घरको हररयािी ििा सौन्दयुकरण, घरलभत्रबाट तिथकिे फोहोरको बगीकरण ििा
कजहहिे फोहोरको स्रोििा न्यतू िकरण आहद ।
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पररच्छे द-५
संस्थागत प्रर्न्ध एर्ं काि, कतवव्य र अधधकार
९. संस्थागत प्रर्न्ध एर्ं काि, कतवव्य र अधधकार: (१) गाउँ पालिकाक्षेत्र लभत्र सरसफाई कायुक्रििा आवचयक
िेित्ृ व,

सिन्वय

ििा

सहर्ीकरण

गरी

सरसफाई

अलभयाििाई

दीगो

र

संथिागि

गिुका

गाउँ पालिकाथिरिा एवं वडाथिरीय सरसफाई सलिति गठि गररिेछ ।
(२) गाउँ थिरीय सरसफाई अलभयाि सलितिको गठि र काि किुव्य एवं अधधकार तिम्िािजसार हजिेछ ।
(क) सलितिको गठि:
अध्यक्ष

-संयोर्क

उपाध्यक्ष

-सदथय

प्रिजख प्रशासकीय अधधकृि

-सदथय

संयोर्क, सािास्र्क ववकास सलिति

-सदथय

प्रिजख, सजरक्षा तिकाय (थिािीय िहिा रहे का इकाई)

-सदथय

सभापति, थिािीय उद्योग बाखणज्य संघ

-सदथय

अध्यक्ष, थिािीय गै.स.स. िहासंघ

-सदथय

सभापति, थिािीय पत्रकार िहासंघ

-सदथय

प्रिजख, रे डक्रस ईकाई

-सदथय

सरसफाई क्षेत्रिा कायुरि सािजदातयक संथिाका प्रिजख-१ र्िा

-सदथय

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्य योगदाि पजर्याउिे सलितििे िोकेको
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िाधग
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िहहिा सहहि कजिै २ र्िा सािास्र्क अलभयन्िा
प्रिजख, सािास्र्क ववकास शाखा, गाउँ पालिका

-सदथय

-सदथय-सधचव

सलितििे आवचयक ठहयाुएको खण्डिा कजिै ववज्ञ ििा प्रतितिधधिाई सलितिको आिस्न्त्रि सदथयको रुपिा
सहभागी गराउि सक्िेछ ।

(ख) सलितिको प्रिजख काि किुव्य र अधधकार:
(१) गाउँ थिरीय सरसफाई िीति िर्ि
जु ा गिे,
(२) सरसफाई कायुक्रि सञ्चािि गिजप
ु िे क्षेत्र पहहचाि ििा सो सम्बन्धी योर्िा िर्ि
जु ा गिे,
(३) सरसफाईका अलभयािहरु सञ्चािि ििा अन्िर तिकाय सिन्वय गिे,
(४) ववलभन्ि संघ संथिा ििा तिकायद्वारा गररिे सरसफाई कायुक्रििा सिन्वय गिे,
(५) वडाथिरीय सरसफाई सलितिको कायुिा आवचयक सहयोग, सिन्वय र अिजगिि गिे,
(६) गाउँ थिरीय सरसफाईको कायुक्रि र सिग्र स्थितिको अिजगिि गरी बावषुक प्रतिवेदि गाउँ /गाउँ सभािा
पेश गिे आहद ।
(३) वडाथिरीय सरसफाई अलभयाि सलितिको गठि र काि किुव्य एवं अधधकार तिम्िािजसार हजिेछ ।
(क) सलितिको गठि:
वडा अध्यक्ष

-संयोर्क

वडा सदथयहरु

-सदथय

वडा सधचव

-सदथय

स्रोि व्यस्क्ि

-सदथय

प्रिजख, सजरक्षा तिकाय (थिािीय िहिा रहे का इकाई)

-सदथय

सञ्चारकिी

-सदथय
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सरसफाई क्षेत्रिा कायुरि सािजदातयक संथिाका प्रतितिधध-२ र्िा

-सदथय

सरसफाईको क्षेत्रिा उल्िेख्य योगदाि पजर्याउिे सलितििे िोकेको
िहहिा सहहि कजिै १ र्िा सािास्र्क अलभयन्िा

-सदथय

प्रिजख, थवाथ्य ईकाई

-सदथय-सधचव

सलितििे आवचयक ठहर्याएको खण्डिा कजिै ववज्ञ ििा प्रतितिधधिाई सलितिको आिस्न्त्रि सदथयको रुपिा
सहभागी गराउि सक्िेछ ।
(ख) सलितिको प्रिजख काि किुव्य र अधधकार:
(१) वडाथिरीय सरसफाई िीति र योर्िा िर्ि
जु ा गिे,
(२) सरसफाईका अलभयािहरु सञ्चािि ििा अन्िर तिकाय सिन्वय गिे,
(३) ववलभन्ि संघ संथिा ििा तिकायद्वारा गररिे सरसफाई कायुक्रििा सिन्वय गिे,
(४) वडाथिरीय सरसफाईको कायुक्रिको अिजगिि गरी वडािा सो सम्बन्धिा छिफि गिे आहद ।

पररच्छे द-६
स्रोत पररचािन र खचव:
१०. स्रोत पररचािन: (१) गाउँ पालिकािे आफूिाई प्राप्ि सिािीकरण अिद
ज ाि, रार्चव बाँडफाँट ििा आफ्िो
आन्िररक आयबाट सरसफाईको क्षेत्रिा न्यायोधचि रुपिे बर्ेट ववतियोर्ि गिप
जु िेछ ।
(२) गाउँ पालिकािे आफ्िो आय ििा अन्य तिकायबाट प्राप्ि हजिे सहयोगिाई सिेि सिावेश गरी

एकीकृि रुपिा स्रोि पररचािि गिु सरसफाईको िाधग छजट्टै कोष लसर्ुिा गरी स्रोि पररचािि गिु सक्िेछ ।

(३) थिािीय िहिा गररिे सरसफाईका कायुक्रििाई लििव्ययी, प्रभावकारी एवं एकीकृि ढं गिा सञ्चािि
गिुका िाधग यस क्षेत्रिा कायु गिे संघ-संथिाहरुको कायुक्रि थिािीय िहको बावषुक योर्िा प्रणािीिा सिावेश
गररिेछ । यथिा एकककृि कायुक्रिहरुको िेित्ृ व थिािीय िहिे गिेछ । यस प्रयोर्िका िाधग थिािीय िहिे
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आफ्िो क्षेत्रलभत्र रहेका सरसफाई सम्बन्धी काि गिे तिर्ी सहकारी सवै संथिाहरु र तििीहरुको कक्रयाकिापको
अलभिेख राख्नजपिेछ ।
(४) सरसफाईको क्षेत्रिा तिर्ी क्षेत्रको िगािी आकवषुि गिु सावुर्तिक साझेदारीको िीति अविम्वि
गररिेछ ।

११. खचव : (१) गाउँ पालिकािे सरसफाई कायुक्रििा ववतियोर्ि भएको बर्ेट खचु गदाु प्रचलिि तियिािजसार गिे,
खचुको िेखांकि राख्ने, प्रतिवेदि ियार गिे ििा िेखा परीक्षण गराउिजपिेछ ।
(२) यस क्षेत्रिा खचु गदाु खचुिा दोहोरोपिा िपिे गरी अन्य तिकायहरुसँग सिेि सिन्वय गरी प्राप्ि
स्रोिको लििव्ययी रुपिा पररचािि गिजप
ु िेछ ।
(२)

गाउँ पालिकािे

सरसफाईको

क्षेत्रिा

भएको

खचुको

गाउँ पालिकासभा िगायि सम्बस्न्धि तिकायिा पठाउिजपिेछ

तियलिि

रुपिा

प्रतिवेदि

ियार

गरी

।

पररच्छे द-७
कसजर उपर दण्ड सजाय
१२. कसजर उपर दण्ड सजायिः यस कायुववधधिा उस्ल्िखखि ववषय ववपररि कायु गरे िा वा अन्य प्रचलिि कािूििा
िेखखएका सरसफाई सम्बन्धी ववपररि कायु गरे िा प्रचलिि कािूि वा थिािीय कािूि बिोस्र्ि दण्ड सर्ाय
हजिेछ ।
पररच्छे द-८
वर्वर्ध:
१३. कायववर्धधको व्याख्या: यस कायुववधधिा उस्ल्िखखि कजिै ववषयिा द्ववववधा उत्पन्ि भएिा वा अथपष्टिा
रहे िा त्यसको अस्न्िि व्याख्या गाउँ कायाुपालिकागिेछ ।
१४. कायववर्धध संसोधन: यस कायुववधधका प्रावधािहरुिा कायुपालिकािे आवचयक संसोधि गिु सक्िेछ ।
१५. बाधा अड्चन फजकाउ: थिािीय सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ र यस कायुववधधिा व्यवथिा भए बाहे कका
ववषयिा िीतिगि तिणुय गिु आवचयक भएिा त्यथिो तिणुय कायुपालिकािे गिेछ ।
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