
परिच्छेद-७ 

कसिु उपि दण्ड सजाय 

१. कसिु उपि दण्ड सजायः यस काययविधिमा उल्लिल्ित विषय विपरित कायय 
गिेमा िा अन्य प्रचधित कानूनमा िेल्िएका सिसफाई सम्बन्िी विपरित 
कायय गिेमा प्रचधित कानून िा स्थानीय कानून बमोल्जम दण्ड सजाय 
हनुेछ। 

 

परिच्छेद-८ 

विविि: 
२. काययविधिको व्याख्या: यस काययविधिमा उल्लिल्ित कुनै विषयमा द्विवििा 

उत्पन्न भएमा िा अस्पष्टता िहेमा त्यसको अल्न्तम व्याख्या नगि 
काययपाधिकािे गनेछ । 

३. काययविधि संसोिन: यस काययविधिका प्राििानहरुमा काययपाधिकािे 
आिश्यक संसोिन गनय सक्नेछ । 

४. बािा अड्चन फुकाउ: स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ ि यस 
काययविधिमा व्यिस्था भए बाहेकका विषयमा नीधतगत धनर्यय गनय आिश्यक 
भएमा त्यस्तो धनर्यय काययपाधिकािे गनेछ । 
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नदी तथा अन्य साियजधनक क्षते्रको सिसफाई सम्बन्िी काययविधि, २०७६ 

 

प्रस्तािना: 
बढ्दो सहिीकिर्, अव्यिल्स्थत बस्ती विकास तथा साियजधनक स्थिको 
अधतक्रमर्बाट सडक, गलिी तथा िाधमयक, सांस्कृधतक, प्राकृधतक एिं 
िाताििर्ीय सम्पदाको रुपमा िहेका साियजधनक स्थिहरू जस्तै नदी, िोिा, 
नािा, पोििी, ताि तिैया, पाकय , उद्यान एिं िाधमयक, सांस्कृधतक तथा 
ऐधतहाधसक ििोहि, ििुा स्थान तथा अन्य साियजधनक स्थिको सिसफाई थप 
प्रभािकािी बनाई स्िच्छ, स्िस्थ, सफा, सनु्दि, सभ्य ि समदृ्ध नगिको पवहचान 
कायम गनय स्थानीय सिकाि, धनजी तथा सहकािीक्षेत्र, सामाल्जक अधभयन्ता, 
नागरिक समाज तथा आम नागरिकिाई सिसफाईको अधभयानमा स्िस्फूतय  
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रुपमा परिचािन गिी सिसफाई काययक्रमिाई थप प्रभािकािी, संस्थागत एिं 
दीगो बनाउन बान्छनीय भएकोिे  

पिशिुाम नगिपाधिकािे स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
को उपदफा ७ बमोल्जमको ब्यिस्था िाग ु गनय पिशिुाम नगिपाधिकाको 
प्रशासकीय काययविधि धनयधमत गने धनयमाििीको दफा ३ बमोल्जम नगि 
काययपाधिकाको धमधत २०७६।१२।२२ गतेको बैठकबाट यस “नदी तथा 
अन्य साियजधनक क्षते्रको सिसफाई सम्बन्िी काययविधि, २०७६” स्िीकृत गिी 
िागू गिेको छ । 

परिच्छेद-१ 

परिभाषा ि व्याख्या 
५. संल्क्षप्त नाम ि प्रािम्भ: यस काययविधिको नाम “नदी तथा अन्य साियजधनक 

क्षेत्रको सिसफाई सम्बन्िी काययविधि, २०७६” िहेको छ ि यो काययविधि 
नगि काययपाधिकािे स्िीकृत गिी िाजपत्रमा प्रकाशन गिेको धमधतदेल्ि 
िागू हनुेछ । 

६. परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविधिमा, 
(क) “कन्टेनि” भन्नािे फोहिमैिा संकिन गने प्रयोजनको िाधग  धनल्ित 
स्थानमा िाल्िएको फोहिमैिा थपुाने भााँडो िा िाल्लटन ि यस्तै प्रकािको 
अन्य कुनै िस्त ुसम्झन ुपछय । 

(ि)नगिपाधिका” भन्नािे पिशिुाम नगिपाधिका सम्झन ुपछय । 

(ग) “धनष्कासन” भन्नािे फोहिमैिा उत्पादन स्थिबाट नगिपाधिकािे  
तोकेको स्थानमा थपुाने िा धनकालने कायय सम्झन ुपछय । 

(घ) “फोहिमैिा” भन्नािे घिेि ुफोहोिमैिा, औद्योधगक फोहोिमैिा, िसायधनक 
फोहोिमैिा, स्िास््य संस्थाबाट धनस्कने फोहिमैिा िा हाधनकािक 
फोहिमैिा सम्झन ुपदयछ ि यस शब्दिे प्रयोगमा नआउने तथा फाधिएका 
िस्त,ु सडे गिेका िस्त ुि िाताििर्मा ह्रास आउने गिी धनष्कासन गरिएका 
िस्तहुरु िगायत अनधिकृत साियजधनक स्थिमा टााँधसएका पोष्टि, पम्लपेट ि 
नगिपाधिकािे स्थानीय िाजपत्रमा सूचना प्रकाशन गिी फोहिमैिा भनी 
तोवकद्वदएको अन्य िस्त ुसमेतिाई जनाउाँछ ।  

परिच्छेद-६ 

स्रोत परिचािन ि िचय: 
 

७. स्रोत परिचािन: (१) नगिपाधिकािे आफूिाई प्राप्त समानीकिर् अनदुान, 
िाजश्व बााँडफााँट तथा आफ्नो आन्तरिक आयबाट सिसफाईको क्षेत्रमा 
न्यायोल्चत रुपिे बजेट विधनयोजन गनुयपनेछ । 

(२) नगिपाधिकािे आफ्नो आय तथा अन्य धनकायबाट प्राप्त हनुे 
सहयोगिाई समेत समािेश गिी एकीकृत रुपमा स्रोत परिचािन गनय 
सिसफाईको िाधग छुटै्ट कोष धसजयना गिी स्रोत परिचािन गनय सक्नेछ । 

(३) स्थानीय तहमा गरिने सिसफाईका काययक्रमिाई धमतव्ययी, 
प्रभािकािी एिं एकीकृत ढंगमा सञ्चािन गनयका िाधग यस क्षेत्रमा कायय गने 
संघ-संस्थाहरुको काययक्रम स्थानीय तहको बावषयक योजना प्रर्ािीमा समािेश 
गरिनेछ । यस्ता एवककृत काययक्रमहरुको नेततृ्ि स्थानीय तहिे गनेछ । यस 
प्रयोजनका िाधग स्थानीय तहिे आफ्नो क्षेत्रधभत्र िहेका सिसफाई सम्बन्िी 
काम गने धनजी सहकािी सिै संस्थाहरु ि धतनीहरुको वक्रयाकिापको अधभिेि 
िाख्नपुनेछ । 

(४) सिसफाईको क्षेत्रमा धनजी क्षेत्रको िगानी आकवषयत गनय 
साियजधनक साझेदािीको नीधत अििम्िन गरिनेछ । 

८. िचय : (१) नगिपाधिकािे सिसफाई काययक्रममा विधनयोजन भएको बजेट 
िचय गदाय प्रचधित धनयमानसुाि गने, िचयको िेिांकन िाख्न,े प्रधतिेदन तयाि 
गने तथा िेिा पिीक्षर् गिाउनपुनेछ । 

(२) यस क्षेत्रमा िचय गदाय िचयमा दोहोिोपना नपने गिी अन्य 
धनकायहरुसाँग समेत समन्िय गिी प्राप्त स्रोतको धमतव्ययी रुपमा परिचािन 
गनुयपनेछ । 

 (२) नगिपाधिकािे सिसफाईको क्षेत्रमा भएको िचयको धनयधमत 
रुपमा प्रधतिेदन तयाि गिी  नगि सभा िगायत सम्बल्न्ित धनकायमा 
पठाउनपुनेछ  ।  
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मवहिा सवहत कुनै १ जना सामाल्जक अधभयन्ता  -सदस्य 

प्रमिु, स्िास््य ईकाई     -सदस्य-सल्चि 

सधमधतिे आिश्यक ठहर् याएको िण्डमा कुनै विज्ञ तथा प्रधतधनधििाई सधमधतको 
आमल्न्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गिाउन सक्नेछ । 

(ि) सधमधतको प्रमिु काम कतयव्य ि अधिकाि: 
(१) िडास्तिीय सिसफाई नीधत ि योजना तजुयमा गने, 
(२) सिसफाईका अधभयानहरु सञ्चािन तथा अन्ति धनकाय समन्िय गने, 
(३) विधभन्न संघ संस्था तथा धनकायिािा गरिने सिसफाई काययक्रममा समन्िय 
गने, 
(४) िडास्तिीय सिसफाईको काययक्रमको अनगुमन गिी िडामा सो सम्बन्िमा 
छिफि गने  आद्वद ।  

(ङ)  “फोहिमैिा संकिन” भन्नािे फोहिमैिा उत्पादन स्थिबाट उठाउन,े 

घि घिबाट संकिन गने, साियजधनक स्थिमा िहेको फोहिमैिा बढाने, 

थपुाने, झािपात उिेलने तथा अनधिकृत रुपमा साियजधनक स्थिमा 
टााँधसएका पोष्टि, पम्लपेट हटाई संकिन गने काययिाई सम्झनपुदयछ ।  

(च) “संकिन केन्र” भन्नािे घि घिबाट धनस्कने फोहिमैिा संकिन गिी 
धनिायरित समयसम्म िाख्न िा थपुानय नगिपाधिकािे तोकेको स्थान सम्झन ु
पछय । 

(छ)  “सामाल्जक अधभयन्ता” भन्नािे समाज ि मिुकुको विकास ि 
सम्िवृिका िाधग धनस्िाथय ि कुनै िाभको आशा नगरि  स्ितस्फूतय रुपमा 
सहभागी हनुे नागरिकहरुको अनौपचारिक समूह सम्झनपुदयछ ।  

(ज)  “सामदुावयक संस्था” भन्नािे नाफा आजयन नगने उद्देश्यिे समदुायको 
वहतको िाधग प्रचधित कानून बमोल्जम स्थावपत ि सहभाधगतामूिक 
टोिविकास संस्था तथा उपभोक्ता समूह, सहकािी संस्था िा गैिसिकािी 
संस्था सम्झनपुदयछ ।  

(झ)  “विसयजन” भन्नािे फोहिमैिाको अल्न्तम धनष्कासन तथा व्यिस्थापन 
कायय सम्झनपुदयछ ।  

(य) सधमधत भन्नािे यस काययविधिको दफा ९ (२) ि ९ (३) बमोल्जमको 
सधमधत सम्झन ुपछय । 

 

परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य ि संचािनको िर्नीधत 

९. उद्दशे्य: यस काययविधिको उद्देश्य आफ्नो नगि क्षेत्र धभत्रका साियजधनक 
स्थि तथा महत्िपूर्य सम्पदा ि ििुा क्षेत्रको सिसफाईिाई व्यिल्स्थत 
बनाई  स्िच्छ, सफा, स्िस्थ, सनु्दि ि सभ्य नगिको पवहचान कायम गनय 
सहयोग गनुय हो । साथै अन्य उद्देश्यहरु धनम्न विषयमा सहयोग गनुय 
िहेको छः  

(क) नदी, िोिा, नािा, पोििी, ताि तिैयािाई सफा िाख्न,े 
(ि) सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउि, िलुिा तथा साियजधनक 

क्षेत्रको सिसफाईको उल्चत प्रिन्ि गने,  
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(ग) िाधमयक, सांस्कृधतक तथा ऐधतहाधसक ििोहििाई सफा ि 
सगु्घि िाख्न,े 

(घ) जैविक विवििताको संिक्षर् ि पयायििर्ीय सन्तिुन कायम 
गने, 

(ङ) स्थानीय पययटन तथा पयाय-पययटन अधभिदृ्वद्द माफय त ् स्थानीय 
आधथयक विकास गने, 

(च) सिसफाई अधभयानिाई आम नागरिकको जीिनको अधभन्न 
अंगको रुपमा विकास गदै यसमा नागरिक सहभाधगता अधभिदृ्वद्द गने, 

(छ) आफ्नो क्षेत्रधभत्रको सिसफाईमा स्थानीय सिकािको 
नेततृ्िदायी भधूमका स्थावपत गदै यस अधभयानमा धनजी तथा 
सहकािीक्षेत्र, नागरिक समाज, सामाल्जक अधभयन्ता तथा आम 
नागरिकिाई समेत परिचािन गने, 

(ज) सिसफाई सम्बन्िमा विगतका प्रयासहरुिाईसंस्थागत गदै 
यसिाई थप प्रभािकािी ि दीगो बनाउने। 

 

१०. सिसफाई सञ्चािनको िर्नीधत: (१) आफ्नो नगिक्षेत्रधभत्रका नदी, िोिा, 
नािा, पोििी, ताि तिैया, िाधमयक-सांस्कृधतक सम्पदा तथा साियजधनक 
स्थिको संिक्षर् तथा सम्बद्दयन स्थानीय तहको एकि प्रयासबाट मात्र 
सम्भि नहनुे भएकोिे यसमा साियजधनक-धनजी-सहकािी-समदुायको 
साझेदािी कायम गने । 

(२)  सिसफाई सम्बन्िमा आम सञ्चािका माध्यम एिं अन्य 
विधििािा जनतामा सचेतना अधभिदृ्वद्द गने । 

(३) धनजी क्षेत्रको संस्थागत सामाल्जक उत्तिदावयत्ि (CSR) 
अधभबदृ्वद्द गिी सिसफाई क्षेत्रमा धनजी क्षेत्रको िगानी धबस्ताि 
गने । 

(४) सिसफाईको क्षेत्रमा नागरिक समाज, सामाल्जक संस्था ि 
सामदुावयक संस्थाहरुसाँग प्रभािकािी समन्िय ि सहकाययको 
विकास गने ।  

(५) सामाल्जक अधभयन्ताहरुको विकास ि परिचािन गने आद्वद। 

सिसफाई क्षेत्रमा काययित सामदुावयक संस्थाका प्रमिु-१ जना -सदस्य 

सिसफाईको क्षेत्रमा उलिेख्य योगदान परु् याउने सधमधतिे तोकेको  

मवहिा सवहत कुनै २ जना सामाल्जक अधभयन्ता  -सदस्य 

प्रमिु, सामाल्जक विकास शािा, नगिपाधिका   -सदस्य-सल्चि 

सधमधतिे आिश्यक ठहयायएको िण्डमा कुनै विज्ञ तथा प्रधतधनधििाई सधमधतको 
आमल्न्त्रत सदस्यको रुपमा सहभागी गिाउन सक्नेछ । 

 

(ि) सधमधतको प्रमिु काम कतयव्य ि अधिकाि: 
(१) नगिस्तिीय सिसफाई नीधत तजुयमा गने, 
(२) सिसफाई काययक्रम सञ्चािन गनुयपने क्षेत्र पवहचान तथा सो सम्बन्िी 
योजना तजुयमा गने,  

(३) सिसफाईका अधभयानहरु सञ्चािन तथा अन्ति धनकाय समन्िय गने, 
(४) विधभन्न संघ संस्था तथा धनकायिािा गरिने सिसफाई काययक्रममा समन्िय 
गने, 
(५) िडास्तिीय  सिसफाई  सधमधतको काययमा आिश्यक सहयोग, समन्िय ि 
अनगुमन गने, 
(६) नगिस्तिीय सिसफाईको काययक्रम ि समग्र ल्स्थधतको अनगुमन गिी 
बावषयक प्रधतिेदन नगिसभामा पेश गने  आद्वद । 

(३) िडास्तिीय सिसफाई अधभयान सधमधतको गठन ि काम कतयव्य एिं 
अधिकाि धनम्नानसुाि हनुेछ । 

(क) सधमधतको गठन: 
िडा अध्यक्ष      -संयोजक 

िडा सदस्यहरु      -सदस्य 

िडा सल्चि      -सदस्य 

स्रोत व्यल्क्त      -सदस्य 

प्रमिु, सिुक्षा धनकाय (स्थानीय तहमा िहेका इकाई)  -सदस्य 

सञ्चािकमी      -सदस्य 

सिसफाई क्षेत्रमा काययित सामदुावयक संस्थाका प्रधतधनधि-२ जना -सदस्य 

सिसफाईको क्षेत्रमा उलिेख्य योगदान परु् याउने सधमधतिे तोकेको  
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(ज) सञ्चाि माध्यम: सूचना संप्रषेर्, सचेतना अधभबवृद्ध, धनगिानी, 
सिसफाई अधभयानमा सहकायय आद्वद । 

(झ) शैल्क्षक संस्था: सचेतना अधभिवृद्धका, समाजमा सिसफाईको 
संस्कािको विकास, शैल्क्षक संस्था परिसि सिसफाई, बगैंचा, हरियािी 
तथा सौन्दययकिर्, सिसफाई अधभयानमा सहकायय आद्वद । 

(ञ) सचेत नागरिक: सिसफाईको संस्कािको विकास ि पािना, 
सिसफाई अधभयानमा स्िस्फूतय परिचािन ि ऐक्येिद्धता, आफ्नो घिको 
हरियािी तथा सौन्दययकिर्, घिधभत्रबाट धनस्कने फोहोिको बगीकिर् 
तथा कुवहने फोहोिको स्रोतमा न्यूधनकिर् आद्वद । 

 

परिच्छेद-५ 

संस्थागत प्रिन्ि एिं काम, कतयव्य ि अधिकाि 

  

११. संस्थागत प्रिन्ि एिं काम, कतयव्य ि अधिकाि: (१) नगि क्षेत्र धभत्र 
सिसफाई काययक्रममा आिश्यक नेततृ्ि, समन्िय तथा सहजीकिर् गिी 
सिसफाई अधभयानिाई दीगो ि संस्थागत गनयका िाधग नगि स्तिमा एिं 
िडास्तिीय सिसफाई सधमधत गठन गरिनेछ । 

(२) नगिस्तिीय सिसफाई अधभयान सधमधतको गठन ि काम कतयव्य एिं 
अधिकाि धनम्नानसुाि हनुेछ । 

(क) सधमधतको गठन: 
प्रमिु, नगिपाधिका                    -संयोजक 

उप-प्रमिु, नगिपाधिका                     -सदस्य 

प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत, नगिपाधिका  -सदस्य 

संयोजक, सामाल्जक विकास सधमधत (नगि सभा) -सदस्य 

प्रमिु, सिुक्षा धनकाय (स्थानीय तहमा िहेका इकाई) -सदस्य 

सभापधत, स्थानीय उद्योग बाल्र्ज्य संघ  -सदस्य 

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

सभापधत, स्थानीय पत्रकाि महासंघ   -सदस्य 

प्रमिु, िेडक्रस ईकाई     -सदस्य 

परिच्छेद-३ 

सिसफाई गरिन ेक्षते्र तथा सञ्चािन विधि 

१२. सिसफाई गरिन ेक्षते्रहरु: यस सिसफाई अधभयान अन्तगयत नगि क्षेत्रधभत्र 
िहेका देहायका साियजधनक स्थि तथा सम्पदाहरुको सिसफाई तथा 
संिक्षर्का काययहरु गरिनेछ । 

(क) नदी, िोिा, नािा, ताि-तिैया, साियजधनक पोििी, साियजधनक िािा - 
पाँिेिा, इनाि ि पानीका स्रोत; 

(ि) मठ, मल्न्दि, चैत्य, गमु्बा, मल्स्जद, चचय िगायतका िाधमयक सम्पदा; 
(ग) सांस्कृधतक केन्र, नाट्यशािा, धिपी तथा संग्राहिय जस्ता सांस्कृधतक 

सम्पदा; 
(घ) पिुाताल्त्िक महत्िका ििोहि तथा केन्र; 
(ङ) ऐधतहाधसक स्थि; 
(च) िाविय धनकुञ्ज, िन्यजन्त ु आिक्षर्, संिल्क्षत क्षेत्र तथा अन्य प्राकृधतक 

सम्पदा िरिपरिको क्षेत्र; 
(छ) विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत िाधमयक, सांस्कृधतक, पिुाताल्त्िक, ऐधतहाधसक 

एिं अन्य ििोहि; 
(ज)  सडक, चोक, पाकय , उद्यान, चउि, साियजधनक शौचािय ि िलुिा क्षेत्र 

तथा अन्य साियजधनक क्षेत्र आद्वद । 

 

१३. नगिपाधिकािे आफ्नो क्षेत्र धभत्र देहाय बमोल्जमका अधभयानहरू सञ्चािन 
गने धनर्यय गनय सक्नेछ : 

 ििुाद्वदसामकु्त क्षेत्र,  

 पूर्य सिसफाई नगि 

 िाताििर्मैत्री घि, टोि, िडा, गाउाँ\नगि  

 प्िाल्स्टक मकु्त क्षेत्र, 
 साियजधनकस्थिमा मद्यपान, िमु्रपान, गठु्िा, सपुािी िगायत 

विधभन्न नशाजन्य पदाथयको सेिन धनषिे गने अधभयान, 
 फोहोि गनेिेनै सो को सफाई गने (Polluters to Pay)  
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 विधभन्न उपभोग्य बस्तहुरुको उपभोग गिी विशजयन गरिन े
प्याकेल्जङजन्य फोहोिहरु जथाभािी फालनमा िोक िगाउने  

 स्रोतमै फोहोिको बगीकिर् गिी कुवहने ि नकुवहने फोहोिहरु 
छुट्टाछुटै्ट कन्टेनिमा िािी धबशजयन गनय अधनिायय गने, 

 साियजधनक सडको सडक तथा पेटीमा धनमायर् सामाग्री थपुाने, 
सिािी सािन तथा मेल्शनिी औजाि ममयत संभाि गने कायय 
पूर्यत: धनषिे गने, 

 होधडयङ बोडय, ग्िोईङ बोडय िगायतका विज्ञापन सामाग्रीहरु 
धनिायरित क्षेत्रमा सीधमत गने, 

 धनल्ित तोवकएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रम अस्पतािजन्य 
फोहोि विशजयन गनय धनषिे गने, 

 विषाि,ु संक्रामक, प्रज्ििनशीि एिं स्िास््य संस्था उद्योग 
तथा  किकाििानाबाट धनश्कासन हनुे फोहोि, वकटनाशक 
औषिी, समय नाल्घसकेको िाद्य पदाथय िगायतका विशेष ि  
जोल्िमयकु्त फोहोिहरुिाई सािािर् फोहोिमैिासाँग धमसाई 
धनश्कासन गनय गिाउन नपाइने, 

 जोल्िमयकु्त फोहोिको धनश्कासन, संकिन, भण्डािर्, प्रशोिन, 
धबक्रीवितिर्, धबसजयन ि ओसािपसाि गने व्यल्क्त, धनकाय ि 
धनकासीकतायिे मानि स्िास््य ि िाताििर्मा प्रधतकूि असि 
नपने गिी आफ्नै िचयमा िाताििर्मैत्री तरिकािे जोल्िमयकु्त 
फोहोिमैिाको उल्चत व्यिस्थापन गनुयपने, 

सिसफाई सञ्चािनका विधिः (१)  नगि क्षेत्र धभत्रका सिकािी, गैिसिकािी ि धनजी 
क्षेत्रका कायायिय, संघ-संस्था ि धनकायिे प्रत्येक मवहनाको एकद्वदन ............ 
(जस्तै पवहिो शकु्रबाि द्वदउसो २.००-३.००बजेसम्म) आ-आफ्नो कम्पाउण्ड 

परिसि सिसफाई गिी सिसफाई अधभयानिाई व्यापक बनाउने।  

 (३) गाउाँ िा नगिक्षेत्र धभत्रका सबै शैल्क्षक संस्थाहरुमा प्रत्येक मवहनाको 
दोस्रो ि चौथो शकु्रबाि २.००-३.०० बजे िा शैल्क्षक संस्था बन्द हनुभुन्दा १ 
घण्टा अगाधडको समयदेल्ि िा अन्य उपयकु्त समयमा शैल्क्षक संस्था िािपिका  

(२) स्थानीय सिसफाई अधभयानमा संिग्न हनुे धनकायहरुको प्रमिु 
ल्जम्मेिािी देहाय बमोल्जम हनुेछ । 

(क) नगिपाधिका: सिसफाई अधभयानको समग्र नेततृ्ि तथा संयोजन, 
सिसफाई सम्बन्िी नीधत तजुयमा, स्िास््य, िानेपानी तथा सिसफाई 
क्षेत्रमा िगानी, साियजधनक सम्पल्त्त तथा स्थिहरुको संिक्षर्, 
फोहोिमैिा व्यिस्थापन, िलुिा द्वदशामकु्त तथा पूर्य सिसफाईयकु्त 
नगिको घोषर्ा ि दीगोपना, सडक छेउछाउमा हरियािी प्रिद्धयन, एक 
िडा/टोि एक साियजधनक उद्यानको विकास, सिसफाईसम्बन्िी 
सचेतना अधभिवृद्ध आद्वद । 

(ि) अन्य सिकािी कायायियहरु:  स्िास््य, िानेपानी तथा सिसफाई 
सम्बन्िी काययक्रम सञ्चािन, कायायिय परिसि सिसफाई, 
कायायियहरुमा बगैंचा, हरियािी तथा सौन्दययकिर् ि समदुाय 
परिचािन आद्वद । 

(ग) सिुक्षा धनकाय: कायायिय परिसि सिसफाई, कायायियहरुमा 
बगैंचा, हरियािी तथा सौन्दययकिर्, सिसफाई सम्बन्िमा समदुायसाँग 
समन्िय आद्वद । 

(घ) धनजी व्यािसावयक संघसंस्था; कायायिय परिसि सिसफाई, 
कायायियहरुमा बगैंचा, हरियािी तथा सौन्दययकिर्, संस्थागत 
सामाल्जक उत्तिदावयत्ि (CSR) अन्तगयत सिसफाई क्षेत्रमा िगानी, 
सिसफाई अधभयानमा सहकायय । 

(ङ) गैि सिकािी संघ संस्था: समदुाय परिचािन, सचेतना अधभिवृद्धका 
काययक्रम सञ्चािन, सिसफाईको क्षेत्रमा िगानी, कायायिय परिसि 
सिसफाई, कायायियहरुमा बगैंचा, हरियािी तथा सौन्दययकिर्, 
सिसफाई अधभयानमा सहकायय आद्वद । 

(च) सामदुावयक संस्था: सामदुावयक परिचािन, सचेतना अधभिवृद्ध, 
सञ्जाि विस्ताि, सिसफाई अधभयानमा सहकायय आद्वद ।  

(छ) नागरिक समाज: सामाल्जक परिचािन, सचेतना अधभबवृद्ध, 
एक्येिद्धता विकास, धनगिानी, सिसफाई अधभयानमा सहकायय आद्वद । 
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(१५) घिको छतको पाईपबाट घिअगाडी िहेको सडकमा पानी िसािी 
बाटो फोहोि पाने काययिाई दरुुत्साहन गनय यस्तो पानी मंगािमा िसाउने 
प्रिन्ि धमिाउने । 

(१६) जैविक फोहोििाई मिको रुपमा उजायमा रुपान्तिर् गने काययिाई 
प्रोत्साहन गनय यस सम्बन्िी ठोस नीधत तजयमा गिी िागू गने व्यिस्था 
धमिाउने । जैविक फोहोििाई उजायमा रुपान्तिर् गने नविनतम सोचिाई 
प्राधथमकतामा िािी कायायन्ियन गने व्यिस्था धमिाउने । 

(१७) आकाशबाट िसेको पानीिाई संकिन गरि प्रयोग गने, जैविक 
फोहोििाई मि बनाई भिनको छत, ििण्डा, भईु िा भिन परिसिको 
उपयकु्त स्थानमा गमिा िा कुनै भाडोमा तिकािी िेती, फिफुि िेती िा 
हरियािी क्षेत्र िनाउने कोशी िेती िगायतका प्रविधिहरुिाई प्राथधमकता 
द्वदने व्यिस्था धमिाउने । 

परिच्छेद-४ 

सिोकाििािा धनकाय ि भधूमका 
१४. सिोकाििािा धनकायहरु: सिसफाई एक बृहत ्अधभयान भएको हुाँदा यसमा 

स्थानीय सिकािदेल्ि आम नागरिकको सवक्रय सहभाधगता, वक्रयाल्शिता ि 
धनिन्तिता आिश्यक देल्िन्छ । विगतको अनभुि ि स्थानीय 
बस्तलु्स्थधतिाई मध्येनजि गदाय आफ्नो नगिक्षेत्रधभत्रको सिसफाई 
अधभयानमा स्थानीय तहिे समग्र नेततृ्ि धिई यस काययमा सबै सिकािी 
कायायियहरु, सिुक्षा धनकाय, शैल्क्षक संस्था, गैि सिकािी संस्था, टोि 
विकास संस्था एिम ्आमा समूह जस्ता सामदुावयक संस्था, व्यािसावयक 
संस्था, आम सञ्चाि, नागरिक अगिुा, सामाल्जक अधभयन्ता, जागरुक 
नागरिक आद्वद जस्ता सिोकाििािाहरुसाँग सहकायय ि समन्िय गनुयपदयछ । 

 

१५. सिसफाईमा संिग्न हनु े धनकायहरुको प्रमिु भधूमका: (१) सिसफाई 
काययमा संिग्न हनुे सिोकाििािा धनकाय तथा पक्षहरुको तिुनात्मक 
प्रधतश्पिाय एिं विल्शष्टतािाई मध्येनजि गदै सिसफाईका काययक्रममा सबै 
पक्षहरुको सहकायय ि समन्ियमा सञ्चािन गनुयपनेछ ।  

आफ्नो पायक पने नदी, िोिा, उद्यान, पोििी , पाकय , ताि-तिैया, 
िानेपानीको महुान, िाधमयक स्थि, सडक, टोि तथा साियजधनक स्थिको 
सिसफाई काययक्रमहरु सञ्चािन गदाय विधभन्न अधतरिक्त वक्रयाकिापहरु जस्तै 
ल्चत्रकिा, िकृ्तत्िकिा, हाल्जिीजिाफ, पदयात्रा, िकृ्षािोपर्को माध्यमबाट 
िाताििर्ीय संिक्षर् तथा सिसफाई अधभयान सञ्चािन गने । 

(४) गाउाँ िा नगिक्षेत्रधभत्रका सबै सिकािी, धनजी भिन तथा कायायिय, 
संघसंस्था, धनकाय ि परििाििे आ-आफ्नो कायायिय भिन, घि, कम्पाउण्ड ि 
परिसिमा बोटधबरुिा, फूि तथा गमिा सवहतको बगैँचा धनमायर् गिी धनयधमत 
रुपमा गोडमेि तथा िेिदेि गने प्रिन्ि धमिाउने । 

(५) गाउाँ िा नगिक्षेत्र धभत्रका सबै कायायिय, संघसंस्था ि धनकायिे आ-
आफ्नो  कायायिय भिन, कोठा, प्यासेज, ििण्डा, छत, कम्पाउण्ड, पिायि 
िगायत आफ्नो परिसिमा फोहोिमैिा, ििुो, टुटेफुटेका िा विग्रकेा समान, 
कागजको टुक्रा, चिुोट, िैनी, जदाय, सूतीजन्य पदाथयको प्रयोग, धभते्तिेिन, 
पोष्टि पम्प्िेट टााँस्ने िगायतका काययिाई धनषिे गिी “स्िच्छ, स्िस््य, सफा ि 
हिाभिा क्षते्र” घोषर्ा गिी धनयधमत सिसफाई गने । 

(६) गाउाँ िा नगिक्षेत्रधभत्रका सबै कायायिय, संघसंस्था ि धनकायिे 
मापदण्ड विपरितका प्िावष्टकका झोिा, ल्शशा िा िाताििर्मा प्रधतकूि असि 
पाने सामाग्रीको प्रयोगिाई धनयन्त्रर् गिी स्थानीय स्रोतमा आिारित जैविक तथा 
िाताििर्मैत्री विकलपिाई प्रिद्दयन गने तथा प्िावष्टकजन्य पदाथय जिाउने 
काययिाई पूर्यतः धनषिे गने । 

(७) सबै सिकािी धनकाय तथा संगद्वठत संस्थािे आफ्नो स्थापना द्वदिस, 
बावषयकोत्सि िा यस्तै प्रकृधतका अन्य काययक्रम आयोजना गदाय आफ्नो पायक 
पने नदी, िोिा, उद्यान, पोििी , पाकय , ताि-तिैया, िानेपानीको महुान, 
िाधमयक स्थि, सडक, टोि तथा साियजधनक स्थिको सिसफाई, बकृ्षािोपर्, 
हरियािी प्रिद्धयन, साियजधनक सौन्दयय अधभबवृद्ध हनुे काययक्रम िािी िाताििर् 
संिक्षर् तथा सिसफाई अधभयान सञ्चािन गने ।  

(८) नगिपाधिकािे प्रत्येक मवहनाको अल्न्तम शधनिाि धबहान स्थानीय 
बाधसन्दा, समदुाय, टोि विकास संस्था, गैि सिकािी संस्था, सामदुावयक एिं 
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व्यािसावयक संगठन एिं नागरिक समाजको नेततृ्िमा आफ्नो क्षेत्रको पायक 
पने िानेपानीको महुान, साियजधनक कुिा तथा िािा, ताि, तिैया, पोििी नदी, 
िोिा, िाधमयक एिं पययटकीय स्थि, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकय , उद्यान, ििुा 
क्षेत्र आद्वदको सिसफाई गने व्यिस्था धमिाउने । 

(९) दईु िा दईु भन्दा िढी स्थानीय तहहरुिे संयकु्त रुपमा सिसफाई 
अधभयान सञ्चािन गनय चाहेमा सम्बल्न्ित स्थानीय तहका प्रमिुहरुिे यस 
काययको संयोजन गिी सिसफाई गरिने िडाका पदाधिकािीहरुिाई संिग्न गिाई 
कायययोजना बनाई सञ्चािन गने व्यिस्था धमिाउने  

(१०) आफ्नो घि अगाडी ि िरिपिी सिसफाई गने दावयत्ि सम्बल्न्ित 
घििनीको समेत हनुेछ । आफ्नो घि िरिपिी सिसफाई नगने िा बािम्बाि 
फोहोि गरििहने संस्था िा व्यल्क्तिाई सधमधतिे यस विषयमा ध्यानाकषयर् 
गिाउन सक्नछे । यसिी ध्यानाकषयर् गिाउदााँ समेत अटेि गिेमा सधमधतिे 
त्यस्ता घििनी व्यल्क्त िा संस्थाहरूको नामाििी कािोसूचीमा िािी साियजधनक 
गने व्यिस्था धमिाउने । 

(११) स्थानीय तहहरुिे सिसफाईिाई िहृत अधभयान (Mega Event) को 
रुपमा सञ्चािन गनय नविनतम एिं आिधुनक प्रविधि ि सोच सवहतको प्रस्ताि 
सहकािी, धनजी संस्था िा व्यल्क्तहरुबाट आव्हान गनय सक्नेछ । प्राप्त 
प्रस्तािहरु मध्ये प्रभािकािी प्रस्ताििाई छनौट गिी प्रस्ताि पेश गने सहकािी, 
धनजी संस्था िा व्यल्क्तहरुबाट सिसफाई अधभयानिाई व्यिल्स्थत गने व्यिस्था 
धमिाउने । 

(१२) साियजधनक मल्न्दि, पाटी, पौिा, नदी, नािा जस्ता स्थि सफा 
गनयक्षेत्र धनिायिर् गिी सो स्थि िरिपरि िस्ने िा यस्ता स्थिसाँग सम्बल्न्ित 
व्यल्क्तिाई केही िकम (Token Money) द्वदएि सिसफाई गनय िगाउन े
व्यिस्था धमिाउने ।  

(१२) साियजधनक मल्न्दि, पाटी, पौिा, नदी, नािा जस्ता साियजधनक 
स्थिहरुको व्यिस्थापन सधमधत गठन भएको भए व्यिस्थापन सधमधतिाई 
सिसफाई काययमा विशेष ध्यान पयुायउन पत्राचाि गने ।  

(१३) स्थानीय तह धभत्रका साियजधनक मल्न्दि, पाटी, पौिा, नदी, नािा 
जस्ता स्थिहरु सिै भन्दा िढी सफा गने ल्जम्मेिाि व्यल्क्त, संस्था िा 
व्यिस्थापन सधमधतिाई यस काययविधिमा गद्वठत गाउाँ स्तिीय सधमधतको 
धसफारिसमा सम्बल्न्ित स्थानीय तहिे प्रशसा पत्र िा कदि पत्र प्रदान गिी 
सिसफाई काययिाई प्रोत्साहन गने व्यिस्था धमिाउने । 
(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पानी धनकास तथा फोहिको पथृकीकिर् सम्बन्िी 
व्यिस्थाः 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अधनिायय हनुपुनेः स्थानीय तह क्षेत्र धभत्रका सबै 
प्रकािका भिनहरुमा सेफ्टी ट्याकी अधनिायय हनुपुने व्यिस्था सिै 
स्थानीय तहिे गनुयपनेछ । सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्येक घि घिबाट 
उत्सजयन हनुे द्वदशा, वपसाियकु्त फोहोि जम्मा हनुे अधनिायय व्यिस्था 
गनुयपनेछ । नयााँ भिन बनाउाँदा, तिा थप गदाय, धनमायर् सम्पन्नताको 
प्रमार्पत्र धिाँदा िा अन्य सेिा प्राप्त गनय सेफ्टी ट्याङ्की धनमायर् तथा 
प्रयोग भैिहेको छ भन्ने सधुनल्िता हनुे व्यिस्था गने । 

(ि) पानीको शवुद्धकिर् गिेि मात्र धनकास गनुयपनेः शौचािय बाहेक 
अन्य घिायसी प्रयोगहरु िगुा हनुे, िाद्य सामाग्री सफा गने, भान्छा 
तथा अन्य कोठाहरु सफा गने समेतका काययहरुबाट धनष्काल्शत 
हनुे पानीिाई आफ्नो घि कम्पाउण्ड धभत्र मंगाि बनाई शवुद्धकिर् 
गिेि मात्र साियजधनक धनकासमा समावहत गने व्यिस्था धमिाउने  

(ग) फोहोिको पथृकीकिर् गनुयपनेः सिै स्थानीय तहिे आफ्नो क्षेत्रधभत्र 
उत्पादन हनुे फोहोििाई जैविक ि अजैविक गिी कल्म्तमा २ 
िगयमा पथृकीकिर् गनुय प्रत्येक फोहोि उत्पादकको कतयब्य हनुेछ 
। फोहोिको प्रकृधतका आिािमा सो भन्दा बढी िा विल्शष्टीकृत 
ढंगिे पथृवककिर् गनय आिश्यक  देल्िएमा सो को  विधि ि 
प्रवक्रया तोकी पथृवककिर् गनय सधमधतको पिामशय समेतको 
आिािमा सम्बल्न्ितस्थानीय तहिे धनदेशन द्वदन ेव्यिस्था धमिाउने 
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