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कोहलपुर नगरपाललका 

नगरकार्यपाललका कार्ायलर् कोहलपुर  ,बााँके   

प्रस्तावना:बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित बथती स्वकास तिा साववजस्िक थिलको अस्तक्रमणबाट सडक, गल्ली 

तिा धास्मवक, साांथकृस्तक, प्राकृस्तक एवां वातावरणीय सम्पदाको रुपमा रहकेा साववजस्िक थिलहरू जथतै िदी, खोला, 

िाला, पोखरी, ताल तलैया, पाकव , उद्याि एवां धास्मवक, साांथकृस्तक तिा ऐस्तहास्सक धरोहर, खलुा थिाि तिा अन्य 

साववजस्िक थिलको सरसफाई िप प्रभावकारी बिाई थवच्छ, थवथि, सफा, सनु्दर, सभ्य र समदृ्ध िगरको पस्हचाि 

कायम गिव थिािीय सरकार, स्िजी तिा सहकारीक्षेत्र, सामास्जक अस्भयन्ता, िागररक समाज तिा आम िागररकलाई 

सरसफाईको अस्भयािमा थवथफूतव रुपमा पररचालि गरी सरसफाई कायवक्रमलाई िप प्रभावकारी, सांथिागत एवां दीगो 

बिाउि बान्छिीय भएकोले  

कोहलपरु िगरपास्लकाले थिािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ वा  थिािीय सरकार 

सञ्चालि ऐि २०७४ दफा १०२ को (२) को (१) बमोस्जम िगर सभाको बैठकल े यस “ सावयजलनक के्षत्रको 

सरसफाई सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७६” थवीकृत गरी लागू गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्र्ाख्र्ा 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ: यस कायवस्वस्धको िाम “ साववजस्िक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कायवस्वस्ध, २०७६” 

रहकेो छ र यो कायवस्वस्ध िगर सभाले थवीकृत  गरेको स्मस्त दसे्ख लाग ूहुिेछ । 



२. पररभाषा: स्वषय वा प्रसङ्गले अको अिव िलागेमा यस कायवस्वस्धमा, 

(क) “कन्टेिर” भन्िाले फोहरमैला सांकलि गिे प्रयोजिको लास्ग  स्िस्ित थिािमा रास्खएको फोहरमैला िपुािे 

भााँडो वा वास्ल्टि र यथतै प्रकारको अन्य कुिै वथत ुसम्झि ुपछव । 

(ख) “िगरपास्लका” भन्िाले कोोहलपरु िगरपास्लका सम्झि ुपछव । 

(ग) “स्िष्कासि” भन्िाले फोहरमैला उत्पादि थिलबाट कोहलपरुिगरपास्लकाले  तोकेको थिािमा िपुािे वा 

स्िकाल्िे कायव सम्झि ुपछव । 

(घ) “फोहरमैला” भन्िाले घरेल ुफोहोरमैला, औद्योस्गक फोहोरमैला, रसायस्िक फोहोरमैला, थवाथ्य सांथिाबाट 

स्िथकिे फोहरमैला वा हास्िकारक फोहरमैला सम्झि ुपदवछ र यस शब्दले प्रयोगमा िआउिे तिा फास्लएका वथत,ु 

सडे गलेका वथत ु र वातावरणमा ह्रास आउिे गरी स्िष्कासि गररएका वथतहुरु लगायत अिस्धकृत साववजस्िक 

थिलमा टााँस्सएका पोष्टर, पम्ल्पेट र कोहलपरु िगरपास्लकाले कोहलपरु राजपत्रमा सचूिा प्रकाशि गरी फोहरमैला 

भिी तोस्कस्दएको अन्य वथत ुसमेतलाई जिाउाँछ ।  

(ङ)  “फोहरमैला सांकलि” भन्िाले फोहरमैला उत्पादि थिलबाट उठाउिे, घर घरबाट सांकलि गिे, साववजस्िक 

थिलमा रहकेो फोहरमैला बढािे, िपुािे, झारपात उखेल्िे तिा अिस्धकृत रुपमा साववजस्िक थिलमा टााँस्सएका 

पोष्टर, पम्ल्पेट हटाई सांकलि गिे कायवलाई सम्झिपुदवछ ।  

(च) “िगरकायवपास्लका” भन्िाले कोहलपरु िगरकायवपास्लकालाई सम्झिपुदवछ ।  

 

(छ) “प्रमखु” भन्िाले कोहलपुर िगरपास्लकाको िगर प्रमखु लाई सम्झिपुदवछ ।  

(ज) “प्रमुख प्रशासकीय अस्धकृत” भन्िाले कोहलपरु िगरपास्लकाको  प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत लाई 

सम्झिपुदवछ । 

(झ)“सांकलि केन्र” भन्िाले घर घरबाट स्िथकिे फोहरमैला सांकलि गरी स्िधावररत समयसम्म राख्ि वा िपुािव 

िगरपास्लकाले तोकेको थिाि सम्झि ुपछव । 

(ञ)  “सामास्जक अस्भयन्ता” भन्िाले समाज र मलुकुको स्वकास र सम्वसृ्िका लास्ग स्िथवािव र कुिै लाभको 

आशा िगरर  थवतथफूतव रुपमा सहभागी हुिे िागररकहरुको अिौपचाररक समहू सम्झिपुदवछ ।  

(ट)  “सामदुास्यक सांथिा” भन्िाले िाफा आजवि िगिे उद्दशे्यले समदुायको स्हतको लास्ग प्रचस्लत काििू बमोस्जम 

थिास्पत र सहभास्गतामलूक टोलस्वकास सांथिा तिा उपभोक्ता समहू, सहकारी सांथिा वा गैरसरकारी सांथिा 

सम्झिपुदवछ ।  

(ठ)  “स्वसवजि” भन्िाले फोहरमैलाको अस्न्तम स्िष्कासि तिा व्यवथिापि कायव सम्झिपुदवछ ।  

(ड) सस्मस्त भन्िाले यस कायवस्वस्धको दफा ९ (२) र ९ (३) बमोस्जमको सस्मस्त सम्झि ुपछव । 

  



पररच्छेद-२ 

उदे्दश्र् र संचालनको रणनीलत 

३. उदे्दश्र्: यस कायवस्वस्धको उद्दशे्य आफ्िो िगर के्षत्र स्भत्रका साववजस्िक थिल तिा महत्वपणूव सम्पदा र खलुा 

के्षत्रको सरसफाईलाई व्यवस्थित बिाई  थवच्छ, सफा, थवथि, सनु्दर र सभ्य िगरको पस्हचाि कायम गिव सहयोग 

गिुव हो । सािै अन्य उद्दशे्यहरु स्िम्ि स्वषयमा सहयोग गिुव रहकेो छः  

(क) िदी, खोला, िाला, पोखरी, ताल तलैयालाई सफा राख्िे, 

(ख) सडक, चोक, पाकव , उद्याि, चउर, खलु्ला तिा साववजस्िक के्षत्रको सरसफाईको उस्चत प्रवन्ध गिे, 

(ग) धास्मवक, साांथकृस्तक तिा ऐस्तहास्सक धरोहरलाई सफा र सगु्घर राख्िे, 

(घ) जैस्वक स्वस्वधताको सांरक्षण र पयाववरणीय सन्तलुि कायम गिे, 

(ङ) थिािीय पयवटि तिा पयाव-पयवटि अस्भवसृ्द्द माफव त ्थिािीय आस्िवक स्वकास गिे, 

(च) सरसफाई अस्भयािलाई आम िागररकको जीविको अस्भन्ि अांगको रुपमा स्वकास गद ै यसमा 

िागररक सहभास्गता अस्भवसृ्द्द गिे, 

(छ) आफ्िो के्षत्रस्भत्रको सरसफाईमा थिािीय सरकारको िेततृ्वदायी भसू्मका थिास्पत गद ै यस 

अस्भयािमा स्िजी तिा सहकारीक्षेत्र, िागररक समाज, सामास्जक अस्भयन्ता तिा आम िागररकलाई समेत 

पररचालि गिे, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धमा स्वगतका प्रयासहरुलाईसांथिागत गद ैयसलाई िप प्रभावकारी र दीगो बिाउिे। 

 

४. सरसफाई सञ्चालनको रणनीलत: (१) आफ्िो िगरक्षेत्रस्भत्रका िदी, खोला, िाला, पोखरी, ताल तलैया, 

धास्मवक-साांथकृस्तक सम्पदा तिा साववजस्िक थिलको सांरक्षण तिा सम्बद्दवि थिािीय तहको एकल प्रयासबाट मात्र 

सम्भव िहुिे भएकोले यसमा साववजस्िक-स्िजी-सहकारी-समदुायको साझेदारी कायम गिे । 

(२)  सरसफाई सम्बन्धमा आम सञ्चारका माध्यम एवां अन्य स्वस्धद्वारा जितामा सचेतिा अस्भवसृ्द्द गिे । 

(३) स्िजी के्षत्रको सांथिागत सामास्जक उत्तरदास्यत्व (CSR) अस्भबसृ्द्द गरी सरसफाई के्षत्रमा स्िजी 

क्षेत्रको लगािी स्बथतार गिे । 

(४) सरसफाईको के्षत्रमा िागररक समाज, सामास्जक सांथिा र सामदुास्यक सांथिाहरुसाँग प्रभावकारी 

समन्वय र सहकायवको स्वकास गिे । 

(५) सामास्जक अस्भयन्ताहरुको स्वकास र पररचालि गिे आस्द । 

पररच्छेद-३ 

सरसफाई गररने क्षेत्र तथा सञ्चालन लवलध 

५. सरसफाई गररने के्षत्रहरु: यस सरसफाई अस्भयाि अन्तगवत िगरक्षेत्रस्भत्र रहकेा दहेायका साववजस्िक थिल तिा 

सम्पदाहरुको सरसफाई तिा सांरक्षणका कायवहरु गररिेछ । 



(क) िदी, खोला, िाला, ताल-तलैया, साववजस्िक पोखरी, साववजस्िक धारा - पाँधेरा, इिार र पािीका 

स्रोत; 

(ख) मठ, मस्न्दर, चैत्य, गमु्बा, मस्थजद, चचव लगायतका धास्मवक सम्पदा; 

(ग) साांथकृस्तक केन्र, िाट्यशाला, स्लपी तिा सांग्राहलय जथता साांथकृस्तक सम्पदा; 

(घ) परुातास्त्वक महत्वका धरोहर तिा केन्र; 

(ङ) ऐस्तहास्सक थिल; 

(च) रास्ष्िय स्िकुञ्ज, वन्यजन्त ुआरक्षण, सांरस्क्षत के्षत्र तिा अन्य प्राकृस्तक सम्पदा वररपररको के्षत्र; 

(छ) स्वश्व सम्पदा सचूीमा सचूीकृत धास्मवक, साांथकृस्तक, परुातास्त्वक, ऐस्तहास्सक एवां अन्य धरोहर; 

(ज)  सडक, चोक, पाकव , उद्याि, चउर, साववजस्िक शौचालय र खलु्ला के्षत्र तिा अन्य साववजस्िक के्षत्र 

आस्द । 

 

६. िगरपास्लकाले आफ्िो क्षेत्र स्भत्र दहेाय बमोस्जमका अस्भयािहरू सञ्चालि गिे स्िणवय गिव सक्िेछ : 

• खलुास्दसामकु्त के्षत्र,  

• पणूव सरसफाई िगर 

• वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा, िगर  

• प्लास्थटक मकु्त के्षत्र, 

• साववजस्िकथिलमा मद्यपाि, धुम्रपाि, गठ्ुखा, सपुारी लगायत स्वस्भन्ि िशाजन्य पदािवको सेवि स्िषेध 

गिे अस्भयाि, 

• फोहोर गिेलेिै सो को सफाई गिे (Polluters to Pay) 

• स्वस्भन्ि उपभोग्य बथतहुरुको उपभोग गरी स्वशजवि गररिे प्याकेस्जङजन्य फोहोरहरु जिाभावी फाल्िमा 

रोक लगाउिे  

• स्रोतमै फोहोरको बगीकरण गरी कुस्हिे र िकुस्हिे फोहोरहरु छुट्टाछुटै्ट कन्टेिरमा राखी स्बशजवि गिव 

अस्िवायव गिे, 

• साववजस्िक सडको सडक तिा पेटीमा स्िमावण सामाग्री िपुािे, सवारी साधि तिा मेस्शिरी औजार 

ममवत सांभार गिे कायव पणूवत: स्िषेध गिे, 

• होस्डवङ बोडव, ग्लोईङ बोडव लगायतका स्वज्ञापि सामाग्रीहरु स्िधावररत क्षेत्रमा सीस्मत गिे, 

• स्िस्ित तोस्कएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रम अथपतालजन्य फोहोर स्वशजवि गिव स्िषेध गिे, 



• स्वषाल,ु सांक्रामक, प्रज्वलिशील एवां थवाथ्य सांथिा उद्योग तिा  कलकारखािाबाट स्िश्कासि हुिे 

फोहोर, स्कटिाशक औषधी, समय िास्घसकेको खाद्य पदािव लगायतका स्वशेष र  जोस्खमयुक्त 

फोहोरहरुलाई साधारण फोहोरमैलासाँग स्मसाई स्िश्कासि गिव गराउि िपाइिे, 

• जोस्खमयकु्त फोहोरको स्िश्कासि, सांकलि, भण्डारण, प्रशोधि, स्बक्रीस्वतरण, स्बसजवि र ओसारपसार 

गिे व्यस्क्त, स्िकाय र स्िकासीकतावले मािव थवाथ्य र वातावरणमा प्रस्तकूल असर िपिे गरी आफ्िै 

खचवमा वातावरणमैत्री तररकाले जोस्खमयकु्त फोहोरमैलाको उस्चत व्यवथिापि गिुवपिे, 

सरसफाई सञ्चालनका विव िः  

 (१)  िगरक्षेत्रस्भत्रका सरकारी, गैरसरकारीर स्िजीक्षेत्रका कायावलय, सांघ-सांथिा र स्िकायले प्रत्येक मस्हिाको 

एकस्दि  पस्हलो शकु्रबार स्दउसो २.००-३.००बज ेसम्म आ-आफ्िो कम्पाउण्ड पररसर सरसफाई गरी सरसफाई 

अस्भयािलाई व्यापक बिाउिे। 

(२) िगरकायवपास्लकाले स्िणावय गरे अिसुार कायवयोजिा बिाउाँिे । 

 (३)  िगरक्षेत्र स्भत्रका सबै शैस्क्षक सांथिाहरुमा प्रत्येक मस्हिाको दोस्रो र चौिो शकु्रबार २.००-३.०० बजे वा 

शैस्क्षक सांथिा बन्द हुिभुन्दा १ घण्टा अगास्डको समयदसे्ख वा अन्य उपयकु्त समयमा शैस्क्षक सांथिा वारपरका आफ्िो 

पायक पिे िदी, खोला, उद्याि, पोखरी , पाकव , ताल-तलैया, खािेपािीको महुाि, धास्मवक थिल, सडक, टोल तिा 

साववजस्िक थिलको सरसफाई कायवक्रमहरु सञ्चालि गदाव स्वस्भन्ि अस्तररक्त स्क्रयाकलापहरु जथतै स्चत्रकला, 

वकृ्तत्वकला, हास्जरीजवाफ, पदयात्रा, वकृ्षारोपणको माध्यमबाट वातावरणीय सांरक्षण तिा सरसफाई अस्भयाि 

सञ्चालि गिे । 

(४) िगरके्षत्रस्भत्रका सबै सरकारी, स्िजी भवि तिा कायावलय, सांघसांथिा, स्िकायर पररवारले आ-आफ्िो 

कायावलय भवि, घर, कम्पाउण्ड र पररसरमा बोटस्बरुवा, फूल तिा गमला सस्हतको बगै ाँचा स्िमावण गरी स्ियस्मत रुपमा 

गोडमेल तिा रेखदखे गिे प्रवन्ध स्मलाउिे । 

(५) िगरके्षत्रस्भत्रका सबै कायावलय, सांघसांथिा र स्िकायले आ-आफ्िो  कायावलय भवि, कोठा, प्यासेज, वरण्डा, 

छत, कम्पाउण्ड, पखावल लगायत आफ्िो पररसरमा फोहोरमैला, धलुो, टुटेफुटेका वा स्वग्रेका समाि, कागजको टुक्रा, 

चरुोट, खैिी, जदाव, सतूीजन्य पदािवको प्रयोग, स्भते्तलेखि, पोष्टर पम्प्लेट टााँथिे लगायतका कायवलाई स्िषेध गरी 

“स्वच्छ, स्वस््र्, सफा र हराभरा क्षेत्र” घोषणा गरी स्ियस्मत सरसफाई गिे । 

(६) िगरके्षत्रस्भत्रका सबै कायावलय, सांघसांथिा र स्िकायले मापदण्ड स्वपररतका प्लास्ष्टकका झोला, स्शशा वा 

वातावरणमा प्रस्तकूल असर पािे सामाग्रीको प्रयोगलाई स्ियन्त्रण गरी थिािीय स्रोतमा आधाररत जैस्वक तिा 

वातावरणमैत्री स्वकल्पलाई प्रवद्दवि गिे तिा प्लास्ष्टकजन्य पदािव जलाउिे कायवलाई पणूवतः स्िषेध गिे । 

(७) सबै सरकारी स्िकाय तिा सांगस्ठत सांथिाले आफ्िो थिापिा स्दवस, बास्षवकोत्सव वा यथतै प्रकृस्तका अन्य 

कायवक्रम आयोजिा गदाव आफ्िो पायक पिे िदी, खोला, उद्याि, पोखरी , पाकव , ताल-तलैया, खािेपािीको महुाि, 



धास्मवक थिल, सडक, टोल तिा साववजस्िक थिलको सरसफाई, बकृ्षारोपण, हररयाली प्रवद्धवि, साववजस्िक सौन्दयव 

अस्भबसृ्द्ध हुिे कायवक्रम राखी वातावरण सांरक्षण तिा सरसफाई अस्भयाि सञ्चालि गिे । 

(८) िगरपास्लकाले प्रत्येक मस्हिाको अस्न्तम शस्िवार स्बहाि थिािीय बास्सन्दा, समदुाय, टोल स्वकास सांथिा, 

गैर सरकारी सांथिा, सामदुास्यक एवां व्यावसास्यक सांगठि एवां िागररक समाजको िेततृ्वमा आफ्िो के्षत्रको पायक पि े

खािेपािीको महुाि, साववजस्िक कुवा तिा धारा, ताल, तलैया, पोखरी िदी, खोला, धास्मवक एवां पयवटकीय थिल, 

सम्पदा के्षत्र, सडक, पाकव , उद्याि, खलुा के्षत्र आस्दको सरसफाई गिे व्यवथिा स्मलाउिे । 

(९) दईु वा दईु भन्दा वढी थिािीय तहहरुले सांयकु्त रुपमा सरसफाई अस्भयाि सञ्चालि गिव चाहमेा सम्बस्न्धत 

थिािीय तहका प्रमखुहरुले यस कायवको सांयोजि गरी सरसफाई गररिे वडाका पदास्धकारीहरुलाई सांलग्ि गराई 

कायवयोजिा बिाई सञ्चालि गिे व्यवथिा स्मलाउिे  

(१०) आफ्िो घर अगाडी र वररपरी सरसफाई गिे दास्यत्व सम्बस्न्धत घरधिीको समेत हुिेछ । आफ्िो घर वररपरी 

सरसफाई िगिे वा बारम्बार फोहोर गरररहिे सांथिा वा व्यस्क्तलाई सस्मस्तले यस स्वषयमा ध्यािाकषवण गराउि सक्िेछ । 

यसरी ध्यािाकषवण गराउदााँ समेत अटेर गरेमा सस्मस्तले त्यथता घरधिी व्यस्क्त वा सांथिाहरूको िामावली कालोसचूीमा 

राखी साववजस्िक गिे व्यवथिा स्मलाउिे । 

(११) थिािीय तहहरुले सरसफाईलाई वहृत अस्भयाि को रुपमा सञ्चालि गिव िस्वितम एवां आधसु्िक प्रस्वस्ध र 

सोच सस्हतको प्रथताव सहकारी, स्िजी सांथिा वा व्यस्क्तहरुबाट आव्हाि गिव सक्िेछ । प्राप्त प्रथतावहरु मध्ये प्रभावकारी 

प्रथतावलाई छिौट गरी प्रथताव पेश गिे सहकारी, स्िजी सांथिा वा व्यस्क्तहरुबाट सरसफाई अस्भयािलाई व्यवस्थित गिे 

व्यवथिा स्मलाउिे । 

(१२) साववजस्िक मस्न्दर, पाटी, पौवा, िदी, िाला जथता थिल सफा गिवक्षेत्र स्िधावरण गरी सो थिल वररपरर वथिे 

वा यथता थिलसाँग सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई केही रकम स्दएर सरसफाई गिव लगाउिे व्यवथिा स्मलाउिे ।  

(१२) साववजस्िक मस्न्दर, पाटी, पौवा, िदी, िाला जथता साववजस्िक थिलहरुको व्यवथिापि सस्मस्त गठि भएको 

भए व्यवथिापि सस्मस्तलाई सरसफाई कायवमा स्वशेष ध्याि पयुावउि पत्राचार गिे । 

(१३) कोहलपरु िगरपास्लका स्भत्रका साववजस्िक मस्न्दर, पाटी, पौवा, िदी, िाला जथता थिलहरु सवै भन्दा वढी 

सफा गिे स्जम्मेवार व्यस्क्त, सांथिा वा व्यवथिापि सस्मस्तलाई यस कायवस्वस्धमा गस्ठत वडा थतरीय सस्मस्तको 

स्सफाररसमा सम्बस्न्धत थिािीय तहले प्रशसा पत्र वा कदर पत्र प्रदाि गरी सरसफाई कायवलाई प्रोत्साहि गिे व्यवथिा 

स्मलाउिे । 

(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पािी स्िकास तिा फोहरको पिृकीकरण सम्बन्धी व्यवथिाः 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अस्िवायव हुिपुिेः कोहलपरु िगरपास्लका क्षेत्र स्भत्रका सबै प्रकारका भविहरुमा सेफ्टी 

ट्याकी अस्िवायव हुिपुिे व्यवथिा कोहलपरु िगरपास्लकाले गिुवपिेछ । सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्येक घर 

घरबाट उत्सजवि हुिे स्दशा, स्पसावयकु्त फोहोर जम्मा हुिे अस्िवायव व्यवथिा गिुवपिेछ । ियााँ भवि 



बिाउाँदा, तला िप गदाव, स्िमावण सम्पन्िताको प्रमाणपत्र स्लाँदा वा अन्य सेवा प्राप्त गिव सेफ्टी ट्याङ्की 

स्िमावण तिा प्रयोग भैरहकेो छ भन्िे ससु्िस्िता हुिे व्यवथिा गिे । 

(ख) पािीको शसु्द्धकरण गरेर मात्र स्िकास गिुवपिेः शौचालय बाहके अन्य घरायसी प्रयोगहरु लगुा हुिे, खाद्य 

सामाग्री सफा गिे, भान्छा तिा अन्य कोठाहरु सफा गि ेसमेतका कायवहरुबाट स्िष्कास्शत हुिे पािीलाई 

आफ्िो घर कम्पाउण्ड स्भत्र मांगाल बिाई शसु्द्धकरण गरेर मात्र साववजस्िक स्िकासमा समास्हत गिे 

व्यवथिा स्मलाउिे । 

(ग) फोहोरको पिृकीकरण गिुवपिेः कोहलपरु िगरपास्लकाले आफ्िो क्षेत्रस्भत्र उत्पादि हुिे फोहोरलाई जैस्वक र 

अजैस्वक गरी कस्म्तमा २ वगवमा पिृकीकरण गिुव प्रत्येक फोहोर उत्पादकको कतवब्य हुिछे । फोहोरको 

प्रकृस्तका आधारमा सो भन्दा बढी वा स्वस्शष्टीकृत ढांगले पिृस्ककरण गिव आवश्यक  दसे्खएमा सो को  

स्वस्ध र प्रस्क्रया तोकी पिृस्ककरण गिव सस्मस्तको परामशव समेतको आधारमा कोहलपरु िगरपास्लकाले 

स्िदशेि स्दिे व्यवथिा स्मलाउिे ।  

(१५) घरको छतको पाईपबाट घरअगाडी रहकेो सडकमा पािी खसाली बाटो फोहोर पािे कायवलाई दरुुत्साहि गिव 

यथतो पािी मांगालमा खसाउिे प्रवन्ध स्मलाउिे । 

(१६) जैस्वक फोहोरलाई मलको रुपमा उजावमा रुपान्तरण गिे कायवलाई प्रोत्साहि गिव यस सम्बन्धी ठोस िीस्त 

तजवमा गरी लागू गिे व्यवथिा स्मलाउिे । जैस्वक फोहोरलाई उजावमा रुपान्तरण गिे िस्वितम सोचलाई 

प्रास्िमकतामा राखी कायावन्वयि गिे व्यवथिा स्मलाउिे । 

(१७) आकाशबाट खसेको पािीलाई सांकलि गरर प्रयोग गिे, जैस्वक फोहोरलाई मल बिाई भविको छत, वरण्डा, 

भईु वा भवि पररसरको उपयुक्त थिािमा गमला वा कुिै भाडोमा तरकारी खेती, फलफुल खेती वा हररयाली के्षत्र 

विाउिे कोशी खेती लगायतका प्रस्वस्धहरुलाई प्रािस्मकता स्दिे व्यवथिा स्मलाउिे । 

पररच्छेद-४ 

सरोकारवाला लनकार् र भलूमका 

७. सरोकारवाला लनकार्हरु: सरसफाई एक बहृत ्अस्भयाि भएको हुाँदा यसमा कोहलपरु िगरपास्लकादसे्ख आम 

िागररकको सस्क्रय सहभास्गता, स्क्रयास्शलता र स्िरन्तरता आवश्यक दसे्खन्छ । स्वगतको अिभुव र थिािीय 

बथतसु्थिस्तलाई मध्येिजर गदाव आफ्िो िगरके्षत्रस्भत्रको सरसफाई अस्भयािमा कोहलपरु िगरपास्लकाले समग्र 

िेततृ्व स्लई यस कायवमा सबै सरकारी कायावलयहरु, सरुक्षा स्िकाय, शैस्क्षक सांथिा, गैर सरकारी सांथिा, टोल 

स्वकास सांथिा एवम ्आमा समहू जथता सामदुास्यक सांथिा, व्यावसास्यक सांथिा, आम सञ्चार, िागररक अगवुा, 

सामास्जक अस्भयन्ता, जागरुक िागररक आस्द जथता सरोकारवालाहरुसाँग सहकायव र समन्वय गिुवपदवछ । 

 



८. सरसफाईमा संलग्न हुने लनकार्हरुको प्रमुख भूलमका: (१) सरसफाई कायवमा सांलग्ि हुिे सरोकारवाला 

स्िकाय तिा पक्षहरुको तुलिात्मक प्रस्तश्पधाव एवां स्वस्शष्टतालाई मध्येिजर गद ै सरसफाईका कायवक्रममा सब ै

पक्षहरुको सहकायव र समन्वयमा सञ्चालि गिुवपिेछ । 

(२) कोहलपरु िगरपास्लकाको सरसफाई अस्भयािमा सांलग्ि हुिे स्िकायहरुको प्रमखु स्जम्मेवारी दहेाय बमोस्जम 

हुिेछ । 

(क)  िगरपास्लका: सरसफाई अस्भयािको समग्र िेततृ्व तिा सांयोजि, सरसफाई सम्बन्धी िीस्त तजुवमा, 

थवाथ्य, खािेपािी तिा सरसफाई के्षत्रमा लगािी, साववजस्िक सम्पस्त्त तिा थिलहरुको सांरक्षण, फोहोरमैला 

व्यवथिापि, खलु्ला स्दशामुक्त तिा पणूव सरसफाईयकु्त िगरको घोषणा र दीगोपिा, सडक छेउछाउमा 

हररयाली प्रवद्धवि, एक वडा/टोल एक साववजस्िक उद्यािको स्वकास, सरसफाईसम्बन्धी सचेतिा अस्भवसृ्द्ध 

आस्द । 

(ख) अन्य सरकारी कायावलयहरु:  थवाथ्य, खािेपािी तिा सरसफाई सम्बन्धी कायवक्रम सञ्चालि, 

कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तिा सौन्दयवकरण र समदुाय पररचालि आस्द । 

(ग) सरुक्षा स्िकाय: कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तिा सौन्दयवकरण, 

सरसफाई सम्बन्धमा समदुायसाँग समन्वय आस्द । 

(घ) स्िजी व्यावसास्यक सांघसांथिा; कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तिा 

सौन्दयवकरण, सांथिागत सामास्जक उत्तरदास्यत्व  अन्तगवत सरसफाई के्षत्रमा लगािी, सरसफाई अस्भयािमा 

सहकायव । 

(ङ) गैर सरकारी सांघ सांथिा: समदुाय पररचालि, सचेतिा अस्भवसृ्द्धका कायवक्रम सञ्चालि, सरसफाईको 

क्षेत्रमा लगािी, कायावलय पररसर सरसफाई, कायावलयहरुमा बगैंचा, हररयाली तिा सौन्दयवकरण, सरसफाई 

अस्भयािमा सहकायव आस्द । 

(च) सामदुास्यक सांथिा: सामदुास्यक पररचालि, सचेतिा अस्भवसृ्द्ध, सञ्जाल स्वथतार, सरसफाई अस्भयािमा 

सहकायव आस्द । 

(छ) िागररक समाज: सामास्जक पररचालि, सचेतिा अस्भबसृ्द्ध, एक्येवद्धता स्वकास, स्िगरािी, सरसफाई 

अस्भयािमा सहकायव आस्द । 

(ज) सञ्चार माध्यम: सचूिा सांप्रेषण, सचेतिा अस्भबसृ्द्ध, स्िगरािी, सरसफाई अस्भयािमा सहकायव आस्द । 

(झ) शैस्क्षक सांथिा: सचेतिा अस्भवसृ्द्धका, समाजमा सरसफाईको सांथकारको स्वकास, शैस्क्षक सांथिा पररसर 

सरसफाई, बगैंचा, हररयाली तिा सौन्दयवकरण, सरसफाई अस्भयािमा सहकायव आस्द । 

(ञ) सचेत िागररक: सरसफाईको सांथकारको स्वकास र पालिा, सरसफाई अस्भयािमा थवथफूतव पररचालि र 

ऐक्येवद्धता, आफ्िो घरको हररयाली तिा सौन्दयवकरण, घरस्भत्रबाट स्िथकिे फोहोरको बगीकरण तिा कुस्हिे 

फोहोरको स्रोतमा न्यसू्िकरण आस्द । 

पररच्छेद-५ 

संस्थागत प्रवन्ध एवं काम, कतयव्र् र अलधकार 



९. संस्थागत प्रवन्ध एवं काम, कतयव्र् र अलधकार: (१) िगर के्षत्र स्भत्र सरसफाई कायवक्रममा आवश्यक िेततृ्व, 

समन्वय तिा सहजीकरण गरी सरसफाई अस्भयािलाई दीगो र सांथिागत गिवका लास्ग िगर थतरमा एवां वडाथतरीय 

सरसफाई सस्मस्त गठि गररिेछ । 

(२) िगरथतरीय सरसफाई अस्भयाि सस्मस्तको गठि र काम कतवव्य एवां अस्धकार स्िम्िािसुार हुिेछ । 

(क) सस्मस्तको गठि: 

प्रमखु, िगरपास्लका               -सांयोजक 

उप-प्रमखु, िगरपास्लका                             -सदथय 

प्रमखु प्रशासकीय अस्धकृत, िगरपास्लका           -सदथय 

सांयोजक, सामास्जक स्वकास सस्मस्त िगरकायवपास्लका  -सदथय 

प्रमखु, सरुक्षा स्िकाय (थिािीय तहमा रहकेा इकाई)   -सदथय 

 अध्यक्ष,  उद्योग बास्णज्य सांघ                      -सदथय 

अध्यक्ष,  गै.स.स. महासांघ                      -सदथय 

अध्यक्ष,  पत्रकार महासांघ               -सदथय 

प्रमखु, रेडक्रस ईकाई                 -सदथय 

सरसफाई के्षत्रमा कायवरत सामुदास्यक सांथिाका प्रमखु-१ जिा  -सदथय 

सरसफाईको के्षत्रमा उल्लेख्य योगदाि परु् याउिे सस्मस्तले तोकेको  

मस्हला सस्हत कुिै २ जिा सामास्जक अस्भयन्ता   -सदथय 

प्रमखु, सामास्जक स्वकास शाखा, िगरपास्लका   -सदथय-सस्चव 

सस्मस्तले आवश्यक ठहयावएको खण्डमा कुिै स्वज्ञ तिा प्रस्तस्िस्धलाई सस्मस्तको आमस्न्त्रत सदथयको रुपमा सहभागी 

गराउि सक्िेछ । 

(ख) सस्मस्तको प्रमुख काम कतवव्य र अस्धकार: 

(१) िगरथतरीय सरसफाई िीस्त तजुवमा गिे, 

(२) सरसफाई कायवक्रम सञ्चालि गिुवपिे के्षत्र पस्हचाि तिा सो सम्बन्धी योजिा तजुवमा गिे,  

(३) सरसफाईका अस्भयािहरु सञ्चालि तिा अन्तर स्िकाय समन्वय गिे, 



(४) स्वस्भन्ि सांघ सांथिा तिा स्िकायद्वारा गररिे सरसफाई कायवक्रममा समन्वय गिे, 

(५) वडाथतरीय  सरसफाई  सस्मस्तको कायवमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र अिगुमि गिे, 

(६) िगरथतरीय सरसफाईको कायवक्रम र समग्र स्थिस्तको अिगुमि गरी बास्षवक प्रस्तवेदि िगरसभामा पेश गिे  

आस्द । 

(३) वडाथतरीय सरसफाई अस्भयाि सस्मस्तको गठि र काम कतवव्य एवां अस्धकार स्िम्िािसुार हुिेछ । 

(क) सस्मस्तको गठि: 

वडा अध्यक्ष      -सांयोजक 

वडा सदथयहरु      -सदथय 

वडा सस्चव      -सदथय 

स्रोत व्यस्क्त       -सदथय 

प्रमखु, सरुक्षा स्िकाय (थिािीय तहमा रहकेा इकाई)  -सदथय 

सञ्चारकमी      -सदथय 

सरसफाई के्षत्रमा कायवरत सामुदास्यक सांथिाका प्रस्तस्िस्ध-२ जिा -सदथय 

सरसफाईको के्षत्रमा उल्लेख्य योगदाि परु् याउिे सस्मस्तले तोकेको  

मस्हला सस्हत कुिै १ जिा सामास्जक अस्भयन्ता  -सदथय 

प्रमखु, थवाथ्य ईकाई     -सदथय-सस्चव 

सस्मस्तले आवश्यक ठहर् याएको खण्डमा कुिै स्वज्ञ तिा प्रस्तस्िस्धलाई सस्मस्तको आमस्न्त्रत सदथयको रुपमा सहभागी 

गराउि सक्िेछ । 

(ख) सस्मस्तको प्रमुख काम कतवव्य र अस्धकार: 

(१) वडाथतरीय सरसफाई िीस्त र योजिा तजुवमा गिे, 

(२) सरसफाईका अस्भयािहरु सञ्चालि तिा अन्तर स्िकाय समन्वय गिे, 

(३) स्वस्भन्ि सांघ सांथिा तिा स्िकायद्वारा गररिे सरसफाई कायवक्रममा समन्वय गिे, 

(४) वडाथतरीय सरसफाईको कायवक्रमको अिुगमि गरी वडामा सो सम्बन्धमा छलफल गिे  आस्द । 

पररच्छेद-६ 



स्रोत पररचालन र खचय: 

१०. स्रोत पररचालन: (१) िगरपास्लकाले आफूलाई प्राप्त समािीकरण अिदुाि, राजश्व बााँडफााँट तिा आफ्िो 

आन्तररक आयबाट सरसफाईको के्षत्रमा न्यायोस्चत रुपले बजेट स्वस्ियोजि गिुवपिेछ । 

(२) िगरपास्लकाले आफ्िो आय तिा अन्य स्िकायबाट प्राप्त हुिे सहयोगलाई समेत समावेश गरी एकीकृत 

रुपमा स्रोत पररचालि गिव सरसफाईको लास्ग छुटै्ट कोष स्सजविा गरी स्रोत पररचालि गिव सक्िेछ । 

(३) कोहलपरु िगरपास्लकामा गररिे सरसफाईका कायवक्रमलाई स्मतव्ययी, प्रभावकारी एवां एकीकृत ढांगमा 

सञ्चालि गिवका लास्ग यस के्षत्रमा कायव गिे सांघ-सांथिाहरुको कायवक्रम कोहलपरु िगरपास्लकाको बास्षवक योजिा 

प्रणालीमा समावेश गररिेछ । यथता एस्ककृत कायवक्रमहरुको िेततृ्व कोहलपरु िगरपास्लकाले गिेछ । यस प्रयोजिका 

लास्ग कोहलपरु िगरपास्लकाले आफ्िो क्षेत्रस्भत्र रहकेा सरसफाई सम्बन्धी काम गिे स्िजी सहकारी सवै सांथिाहरु र 

स्तिीहरुको स्क्रयाकलापको अस्भलेख राख्िपुिेछ । 

(४) सरसफाईको क्षेत्रमा स्िजी क्षेत्रको लगािी आकस्षवत गिव साववजस्िक साझेदारीको िीस्त अवलम्वि 

गररिेछ । 

११. खचय : (१) िगरपास्लकाले सरसफाई कायवक्रममा स्वस्ियोजि भएको बजेट खचव गदाव प्रचस्लत स्ियमािसुार गिे, 

खचवको लेखाांकि राख्िे, प्रस्तवेदि तयार गिे तिा लेखा परीक्षण गराउिपुिेछ । 

(२) यस क्षेत्रमा खचव गदाव खचवमा दोहोरोपिा िपिे गरी अन्य स्िकायहरुसाँग समेत समन्वय गरी प्राप्त स्रोतको 

स्मतव्ययी रुपमा पररचालि गिुवपिेछ । 

 (२) िगरपास्लकाले सरसफाईको क्षेत्रमा भएको खचवको स्ियस्मत रुपमा प्रस्तवेदि तयार गरी  िगर सभा 

लगायत सम्बस्न्धत स्िकायमा पठाउिपुिेछ  । 

पररच्छेद-७ 

कसुर उपर दण्ड सजार् 

१२. कसुर उपर दण्ड सजार्ः यस कायवस्वस्धमा उस्ल्लस्खत स्वषय स्वपररत कायव गरेमा वा अन्य प्रचस्लत काििूमा 

लेस्खएका सरसफाई सम्बन्धी स्वपररत कायव गरेमा प्रचस्लत काििू वा थिािीय काििू बमोस्जम दण्ड सजाय हुिेछ। 

पररच्छेद-८ 

लवलवध: 

१३. कार्यलवलधको व्र्ाख्र्ा: यस कायवस्वस्धमा उस्ल्लस्खत कुिै स्वषयमा स्द्वस्वधा उत्पन्ि भएमा वा अथपष्टता रहमेा 

त्यसको अस्न्तम व्याख्या िगरकायवपास्लकाले गिेछ । 

१४. कार्यलवलध संसोधन: यस कायवस्वस्धका प्रावधािहरुमा िगरकायवपास्लकाले आवश्यक सांसोधि गिव सक्िेछ । 



१५. बाधा अड्चन फुकाउ: थिािीय सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ र यस कायवस्वस्धमा व्यवथिा भए बाहकेका 

स्वषयमा िीस्तगत स्िणवय गिव आवश्यक भएमा त्यथतो स्िणवय िगरकायवपास्लकाले गिेछ । 
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