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“पूर्णसरसफाइ उन्मुख वातावरर्मैत्री पाललका कार्यणन्वर्यन ननरे्दलिका २०७८“ 

प्रस्तावना 
घर पररवार देखख, समूदाय / टोल ,गाउ, र्नगर तथा जिल्ला सम्म वातावरिीय  स्वच्छता , सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापर्नका मान्यताहरुलाइ स्थापपत 
गरी सफा, सुन्दर र सरसफाइ उनु्मख वातावरिमैत्री समाि सृिर्ना गर्नुुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 
सरसफाई तथा स्वच्छता मैत्री कृयाकलापहरुको अवलम्वर्न गरी पूिु सरसफाइ उनु्मख हुुँदै वातावरिमैत्री र्नगरपाणलका घोषिा गरी समृद्ध पूतलीबिार 
सुखी र्नगरवासी र्नारालाइ साकार रुप ददर्न ,  
र्नेपालको संपवधार्न, स्थार्नीय सरकार संचालर्न ऐर्न २०७४, राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोिर्ना २०६८, पूिु सरसफाइ मागुदर्ुर्न २०७३, ददगो पवकासका लक्ष्य 
(SDGs-2030), वातावरि मैत्री स्थार्नीय र्ासर्न  प्रारूप २०७८ लगायतका प्रावधार्नहरुलाई आत्मसात गरर पूिु सरसफाइ उनु्मख वातावरि मैत्री र्नगर  
पर्नमािका लापग  र्नगरपाणलकाले स्थार्नीयसरकार संचालर्न ऐर्न २०७४ को दफा १०२ को अधधकार प्रयोग गरी यो कायान्वयर्न पर्नदेणर्का पर्नमाि गरेको छ 
। 

पररचे्छर्द - १ 
प्रारम्भिक  : 
 १)  संलिप्त नाम र प्रारि : - 
 क) यो पर्नदेणर्काको र्नाम   “ पूर्णसरसफाइ उन्मुख वातावरर्मैत्री पाललका कार्यणन्वर्यन ननरे्दलिका २०७८“ रहेको छ ।  
ख)  यो पर्नदेणर्का  र्नगरपाणलका क्षेत्रभर लागू हुर्ने छ । 
ग)  यो पर्नदेणर्का र्नगरकायुपाणलका वाट स्वीकृत भएको मममत देखख लागु हुर्नेछ । 
२)  पररभाषा : - 
पवषय वा प्रसङ्गले अको अथु र्नलागेमा यस पर्नदेणर्कामा : 
क)  ऐन भन्नाले स्थार्नीय सरकार संचालर्न ऐर्न २०७४ सम्झर्नु पर्नेछ । 
ख)  कार्यणपाललका भन्नाले पुतलीबिार र्नगरकायुपाणलका सम्झर्नु   पर्नेछ । 
ग)  कार्यालर्य भन्नाले पुतलीबिार र्नगरकायुपाणलकाको कायालय सम्झर्नु   पर्नेछ । 
घ)  नगरपाललका  भन्नाले पूतलीबिार र्नगरपाणलका सम्झर्नु   पर्न ेछ । 
ङ) पूर्ण सरसफाइ उन्मुख वातावरर् मैत्री टोल / वडा / पाललका भन्नाले पर्नदेणर्कामा संलग्न अर्नुसूची (१) वमोजिम वा पर्नदेणर्कामा तोपकए वमोजिम 

सूचकहरु पुरा गरेको टोल, वडा वा पाणलकाको अवस्था भने्न सम्झर्नु पर्नेछ । 
च)  प्रमतवेर्दन भन्नाले :- सहिकता वा पर्नददर संस्था, समममत  वा  पदाधधकारी वाट पूिु सरसफाइ उनु्मख  / वातावरिमैत्री सूचकका आधार तथा 

कृयाकलापहरुलाइ व्याख्या / वर्गिकरि पवश्लेषि वा एकीकरि तथा समायोिर्न गरी तयार  पाररएको सबैखाले प्राथममक वा दिमतय सूचकहरुको 
अवस्था झल्काउर्ने संग्रह समेत लाइ सम्झर्नु पछु । 

छ)  समन्वर्य समममत भन्नाले यस पर्नदेणर्काले पर्नर्दिर गरे बमोजिमको समन्वय  समममत सम्झर्नु पर्नेछ । 
ि )  अनुगमन समममत भन्नाले यस पर्नदेणर्काले पर्नर्दिर गरे बमोजिमको अर्नुगमर्न  समममत सम्झर्नु पर्नेछ । 
झ) िाखा भन्नाल े: उक्त कायुमा सहिीकरि गर्नुका लापग स्थापपत तथा पररचाणलत सम्बन्धित पवषयगत र्ाखा वा वातावरि तथा सरसफाइ र्ाखा भने्न 

सम्झर्नु   पदुछ । 
ञ) सरोकारवाला भन्नाले स्वच्छता, सरसफाई तथा वातावरि सुँग काम गरे्न सरकारी, गैरसरकारी पर्नकाय वा पर्निी क्षेत्र वा व्यमक्त वा संस्था वा पर्नकाय 

समेतलाई सम्झर्नु पदुछ । 
ट)  कार्यणर्दल   भन्नाले र्नगरकायुपाणलकाबाट गदित कायुदल सम्झर्नु पदुछ । 
ि ) परामिणर्दाता भन्नाले यस पर्नदेणर्का कायान्वयर्नका लापग आवश्यक सल्लाह, सुझाव, सहयोग  र सहकायु गरु्न गराउर्न र्नगरपाणलकाबाट व्यस्थापर्न 

गररर्ने व्यमक्त संस्था वा पर्नकाय सम्झर्नु पदुछ । 
ड)  सरसफाइ : मार्नव मलमुत्रको सुरणक्षत पवसुिर्नका लापग सेवा र सुपवधाहरुको व्यवस्थालाई सरसफाइ भपर्नन्छ । 
   सरसफाइले फोहोरमैला संकलर्न र फोहोर पार्नीको पवसुिर्न माफुत स्वच्छता कायमलाई गर्नुुलाई बुझाउुँ छ । 
   िर्नस्वास्थ्य प्रवद्र्धर्नका लापग गररएका पवमभन्न स्वस्थकर पियाकलापहरुको समग्र कायु सफाइ हो । 
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ढ) स्वच्छता : स्वच्छता भन्नाले आफू र वररपररको वातावरि सफा गरी रोगको पवस्तार रोक्नु र पबरामी हुर्नबाट 
   बच्न अपर्नाइर्ने सम्पूिु व्यवहारहरु हुर्न् । स्वच्छताले व्यमक्त र समुदायको आर्नीबार्नीलाई िर्नाउुँ छ । 
 
र्) सफा र स्वच्छ अवस्था : सफा र स्वच्छ चरिका सूचकहरु पुरा गरेपजछ सम्बन्धित समन्वय समममतबाट अर्नुमोदर्न 
एवं प्रमािीकरि भएको अवस्था । 
त) पूर्ण सरसफाइ उन्मुख अवस्था : यस मागुदर्ुर्नमा उल्लल्लखखत सफा र स्वच्छ , पूिु सरसफाइ उनु्मख दवैु चरिका 
   सूचकहरु पुरा गरेपजछ सम्बन्धित समन्वय समममतबाट अर्नुमोदर्न एवं प्रमािीकरि भएको अवस्था । 
   सावुिपर्नक र्ौचैचालय : सावुिपर्नक स्थार्नमा दहिंडडुल गरे्न िो कोही व्यमक्तले प्रयोग गरु्न सक्ने प्रयोगकता–मैत्री 
    र्ौचालय हो । 
थ) ससं्थागत िौचालर्य : पवद्यालय, कायालय, स्वास्थ्य संस्था िस्ता पर्नकायहरुमा पर्नमािु गररएका प्रयोगकता–मैत्री 
   र्ौचालय हो । 
र्द) सामाजजक समाविेीकरर् : समुदायका सवै णलिंग, िात, िामत, वगु, धमु, व्यवसाय र क्षेत्रका व्यमक्तको योिर्ना तिुुमा, पर्निुय    प्रपिया र सेवा 

सुपवधामा पहुुँच रहेको अवस्था बुझाउुँ छ । 
ध) नवपर््द व्यवस्थापन : बाढी—पदहरो, आगलागी, भूकम्प, भूक्षय र रोगव्याधधिन्य महामारी िस्ता प्राकृमतक एवं मार्नव सृजित पबपद् सम्बिी पूवु तैयारी, 

उद्धार, पुर्नलाभ, पुर्नस्र्थापर्ना र पुर्नःपर्नमाि व्यवस्थापर्नको समष्ट्रगत व्यवस्था हो । 
न) प्रर्योगकतामैत्री  खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास)का सुनवधाहरु : र्ारीररक रुपल ेअसक्षम र अपाङ्गता 
   भएका तथा बालबाणलका,वातावरि,लैपगिंक,िेष्ठ र्नागररक आदद सबैलाई प्रयोग गरु्न सजिलो हुर्ने प्रयोगकता–मैत्री ( 
    भन्नाले वातावरि, बाल, लैपगिंक, अपाङ्गता र वृद्ध– प्रयोगकता–मैत्री) वास सुपवधाहरु । 
प) बानी व्यवहार नवकास : र्ौचालयको प्रयोग, साबुर्न पार्नीले हात धुर्ने, मदहलाको मदहर्नावारी(माजसक धमु 
   व्यवस्थापर्न लगायत र अन्य सरसफाइ र स्वच्छता सम्बिी आर्नीबार्नीको पर्नरन्तर प्रपिया हो । 
फ) दर्दगो सरसफाइ : स्वचाणलत र पर्नयममत रुपमा संचाणलत सरसफाइ हो । 
ब) सरुलित पानी : मार्नव स्वास्थ्यलाई हार्नी गरे्न भौमतक,िैवीक र रसायपर्नक पदाथुहरु र्नरहेको पार्नी बुष्ट्झन्छ । 
भ) वातावरर्मैत्री सावणजननक कार्यालर्य भन्नाले अर्नुर्ुची १ को खण्ड ख बमोजिमका सूचकहरु पुरा गरेको अवस्थालाई िर्नाउर्ने छ । 
म) वातावरर् मैत्री वडा भन्नाले अर्नुसूची १ को खण्ड ग बमोजिमको सूचकहरु पुरा भएको अवस्थालाई िर्नाउर्ने छ । 
र्य) वातावरर् मैत्री नगरपाललका भन्नाले अर्नुसूची १ को खण्ड घ  बमोजिमको सूचकहरु पुरा भएको अवस्थालाई िर्नाउर्ने छ ।  
र) पूर्ण सरसफाइ उन्मुख वातावरर् मैत्री घर पररवार भन्नाले अर्नुसूची १ को खण्ड क बमोजिमको सूचकहरु पुरा भएको अवस्थालाई   िर्नाउर्ने छ । 
ल) घोषर्ा :भन्नाल े  अनसुूची १  का   कुन ै एक वा सब ै खण्डका सचूकहरु तोनकए बमोजजम पूरा गरी पूर्ण सरसफ़ाई उन्मुख ,वातावरर् मैत्री 
बनाउन गररने कार्यण वा निर्याकलाप हरु संझनुपर्ण  ।  
व) अबलम्बन वा प्रतीबद्दता  भन्नाल े अनुसूची २ बमोजजमका कार्यणहरु संझनुपर्ण  ।  
ि) अनुसूची ४ भन्नाले  नमतजामा आधाररत कार्य ेर्योजना सांझनुपर्ण ।  
 
३. लक्ष्य 
सबैको लापग र सधैको लापग पूिु सरसफाइको अवस्था हाजसल गर्नेतफु उनु्मख  हुदै वातावरिमैत्री समािको जसिुर्नािारा र्नागररकलाई स्वच्छ 
वातावरिमा बाँच्न पाउर्ने अवस्था सृिर्ना गदै सर्न ्२०३० सम्म वातावरि मैत्री र्नगर घोषिा गरे्न ।  
 
४. उर्देश्य 
उपर्दफा ३ बमोजजमको लक्ष्य हाजसल गनण तपजसलका उद्दशे्यहरु राखखएको र् । 

• खुला ददसामुक्त अवस्थाको ददगोपर्ना कायम गरे्न । 
• सरसफाइ र स्वच्छता सम्बिी बार्नी व्यवहार पवकास गरे्न । 
• घरायसी तथा संस्थागत तहमा सरसफाइ र स्वच्छताका सुपवधाको समुधचत प्रयोग,ममुत सम्भार तथा 

स्तरोन्नती गरे्न । 
 

• सुरणक्षत खार्नेपार्नीको सेवा सुपर्नश्चित गरे्न र घरायसी तथा सस्थागत तहमा पार्नी र्ुद्धीकरिको प्रवद्र्धर्न 
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समेत गरे्न । 
• फोहोर मैला तथा मार्नव मलमुत्रीय फोहोरको सम्भव भएसम्म पुर्नःप्रयोग गर्ने वा तोपकएको मापदण्डका 

आधारमा पवसिुर्न गरे्न । 
• पार्नीको श्रोतहरु िस्तै पोखरी, सार्ना िलार्य, स्थार्नीय मुहार्नहरु  र खोला खोल्सीहरुको संरक्षि गरी स्वच्छता तथा सुन्दरता कायम राख्ने । 
• वातावरि संरक्षि,व्यवस्थापर्न, िैपवक पवपवधताको संरक्षि, िलवायु पररवतुर्न अर्नुकूलर्न र पवपद् व्यवस्थापर्न सम्बिी पवषयहलाई 

मूलप्रवाहीकरि गरु्न कायुयोिर्ना पर्नमाि गरी कायान्वयर्न गरे्न । 
• िलवायु पररवतुर्न अर्नुकूलर्न, पवपद् व्यवस्थापर्न, वातावरि संरक्षि तथा फोहरमैला व्यवस्थापर्नका सन्दभुमा घरपररवार तहसम्मको काम, 

कतुव्य र जिम्मेवारी तथा हाजसल गरुु्न पर्न ेर्नमतिाको सम्बिमा स्पर पार्नुु। 
• घरपररवार, टोल पवकास संस्था  र वडाहरुलाई सकारात्मक प्रमतस्पधाको माध्ययमिारा वातावरिमैत्री ददगो पवकासका लापग जिम्मेवार 

बर्नाउर्न प्रोत्सादहत गरुु्न। 
• वातावरि संरक्षि तथा ददगो पवकासका लापग सरोकारवालाहरुबीच आर्थिक एवम् प्रापवधधक सहयोग तथा सहकायुको वातावरि जसिुर्ना 

गरुु्न। 
 

पररचे्छर्द  - ५ 
अवस्थाको नवशे्लषर् : 

५. तथ्यांक संकलन र प्रिोधन 
 र्नगरपाणलका क्षेत्र मभत्रका घरधुरी, संघसस्था र सावुिपर्नक स्थलहरुमा खार्नेपार्नी, सरसफाइ, स्वच्छता र वातावरिीय अवस्थाका लापग अर्नुसूची १ 
बमोजिमको फारमको प्रयोग गरी तथ्यांक संकलर्न गररर्ने छ । 
५.१ अवस्था पवश्लेषिका लापग कमुचारी तथा मदहला स्वास्थ्य स्वयं सेपवका, टोल पवकास संस्थाका पदाधधकारीहरु समेतको पररचालर्न गरी टोल स्तर 

बाट तथ्यांक संकलर्न गररर्नेछ । 
५.२ तथ्यांक संकलर्न सम्बिी कायुमा वडा समन्वय समममत र टोल पवकास संस्थाहरुले आवश्यक प्रचार प्रर्ार र समन्वय गरुु्न पर्नेछ । 
५.३ टोल स्तरबाट संकणलत तथ्यांकहरुलाई वडा कायालयले एकीकृत गरी र्ाखामा पिाउर्नु  पर्नेछ । 
५.४ र्ाखाले सबै वडाबाट तथ्यांक प्राप्त गरी पवश्लेषि गरी प्रमतवेदर्न तयार गरुु्न पर्नेछ ।  
 

पररचे्छर्द  - ६ 
पूर्ण सरसफाइ उन्मुख वा वाताबरर्मैत्री पाललका घोषर्ा प्रनिर्या : 

 
६. पूिु सरसफाइ उनु्मख, वातावरि मैत्री पाणलकाका लापग अर्नुसूची१ .बमोजिमको सूचकका उपलब्धिहरु हाजसल गर्नुका लापग देहाय  बमोजिमका 

पियाकलापहरु अवलम्बर्न गररर्ने छ । 
६.१ पाणलका तथा वडा स्तरीय खार्नेपार्नी,सरसफाइ र स्वच्छता सम्वन्यर्न समममतको गिर्न, पुर्नगिुर्न,र गदित समममतहरुलाई पुिु सरसफाइ सम्वन्धि 

अमभमुखीकरि कायुिम संचालर्न । 
६.२ वडाहरुमा टोल स्तरीय उपसमममत गिर्न तथा पुिु सरसफाइ उनु्मख प्रवद्र्धर्नात्मक कृयाकलापहरु संचालर्न तथा पररचालर्न । 
६.३ अवस्था पवश्लेषि प्रमतवेदर्न समेतको आधारमा कायुयोिर्ना बर्नाई समन्वय समममतबाट स्वीकृत गरे्न । 
६.४ र्ाखा तथा कायुिम संग सम्बन्धित िर्नर्मक्तलाई अमभमुखीकरि कायुिम संचालर्न गरी पररचालर्न गर्ने ।  
६.५ वडाका सवै घरधुरीलाई लणक्षत गरी स्वस्थ घरधुरी अर्नुगमर्न फलेक्स वा फाराम  छपाउर्ने र प्रत्येक घरधुरीलाई पवतरि गरे्न । 
६.६ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था,पवद्यायल तथा समुदायमा आधाररत संघसंस्थाहरुमा पुिु सरसफाइ र  वातावरि मैत्री सम्वन्धि ब्यवहार पररवतुर्नका 

सुचकहरु प्राप्त गरु्न िर्नचेतर्नामुलक कायुिमहरु संचालर्न गरे्न । 
६.७ टोल स्तरीय अर्नुगमर्न समममतहरु गिर्न गरे्न र स्वस्थ्य घरधुरी र  वातावरि मैत्री सम्वन्धि अर्नुगमर्न प्रकृयाको बारेमा ताणलम संचालर्न गरे्न । 
 
 
६.८ प्रत्येक मदहर्ना अर्नुगमर्न समममत माफुत स्वस्थ्य घरधुरी र  वातावरि मैत्री सुचकहरुको अर्नुगमर्न गर्ने । 
६.९ पूिु सरसफाइको र  वातावरि मैत्री सूचक प्राखप्तको लापग गररव तथा पवपन्न घरपररवारलाई सहयोग तथा प्रोत्साहर्नको कायुिमहरु संचालर्न 

गरे्न  । 
६.१० फोहोर वगीकरि  र व्यवस्थापर्नको लापग फोहोरमैला व्यवस्थापर्न कायुपवधध  २०७६ अर्नुसारका पियाकलापहरु संचालर्न     गरे्न  । 
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६.११ सावुिपर्नक तथा संस्थागत स्थलमा खार्नेपार्नी तथा र्ौचालय लगायतका घरयासी र वातावारियीय सरसफाइ सम्बिी आवश्यक प्रयोगकता 
मैत्री  पुवाधारहरु पर्नमाि तथा ममुत सम्भार र व्यवस्थापर्न  गरे्न । 

६.१२ र्नगर, वडा र टोल स्तरमा पर्नजि क्षेत्र, र्नागररक समाि, पवकास साझेदार, लगायतका सरोकारवालाहरु संग समन्वय र सहकायु गरे्न । 
६.१३ टोलका  सवै घरधुरीहरुमा स्वस्थ्य घरधुरी र  वातावरि मैत्री सुचकहरुको अवस्था हाजसल गरे प्रिात वडा  स्तरीय  संरचर्ना माफुत अर्नुगमर्न  

गरी पूिु सरसफाइ उनु्मख / वातावारिमैत्री टोल घोषिा गरे्न  । 
६.१४ वडाका सवै टोलहरु पूिु सरसफाइ उनु्मख / वातावारिमैत्री टोल घोषिा  गरे प्रिात वडा  स्तरीय  बैिक माफुत पाणलका पाणलकास्तरीय  

समममतमा  अर्नुगमर्नका  लापग अर्नुरोध गरे्न  । 
६.१५ पाणलका स्तरीय समममत बाट अर्नुगमर्नले पुिु सरसफाइ उनु्मख /  वातावरि मैत्री सुचकहरुको अवस्था हाजसल गरेको अवस्थाको आधारमा 

पुिु सरसफाइ उनु्मख वा  वातावरि मैत्री वडा घोषिाका  लापग अर्नुममत ददर्ने । 
६.१६ पुिु सरसफाइ उमु्मख / वातावरि मैत्री वडा प्रमाणिकरि तथा घोषिा कायुिम स्वयंम वडाले गरे्न । 
६.१७ र्नगरका सवै वडाहरु पूिु सरसफाइ उनु्मख /  वातावरि मैत्री वडा घोषिा  गरे पिात र्नगर पाणलकास्तरीय समममतको बैिक माफुत जिल्ला 

वास जस जस वा तोपकए बमोजिमका सरोकारवाला पर्नकायलाई  अर्नुगमर्नका  लापग अर्नुरोध गरे्न  । 
६.१८ तोपकए बमोजिमका सरोकारवाला पर्नकायको अर्नुगमर्नले पुिु सरसफाइ उनु्मख /    वातावरि मैत्री  सुचकहरुको अवस्था हाजसल तथा प्राखप्त 

गरेको अवस्थाको आधारमा पुिु सरसफाइ उनु्मख / वातावरि मैत्री पाणलका घोषिाका  लापग अर्नुममत पिात पूिु सरसफाइ उनु्मख वा  
वातावरि मैत्री पाणलका घोषिा गरे्न । 

६.१९ संलग्न अर्नुसुची १ को फमेटमा उले्लखखत सूचकहरुको  प्रत्येक खण्ड लाई  १०० पूिाङ्कक कायम गरे्न र ८० भन्दा भन्दा माथी अंक हाजसल गर्ने 
घर धुरीलाइ हररयो स्टिकरमा ३ वटा तारा, ६० देखख ७९ अंक हाजसल गर्ने घर धुरीलाई पहेलो स्टिकरमा २ वटा तारा  र ४० देखख ५९ अंक 
हाजसल गर्नेलाई पर्नलो स्टिकरमा १ वटा तारा र सो भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने घर धुरीलाई तारा रदहत रातो िीकरिारा संकेत धचन्ह प्रदार्न गररर्ने 
छ । हररयो स्टिकर प्राप्त घरधुरी वा पर्नकाय घोषिाको लापग योग्य मापर्नर्न ेछ । साथै संघीय माममला तथा सामान्य प्रर्ासर्न मन्त्रालय िारा िारी 
वातावरि मैत्री स्थार्नीय र्ासर्न  प्रारूप २०७८ िारा पर्नर्दिर पररसृ्कत सूचकहरु  पुरा गरेका घर तथा पर्नकायहरुलाई पवर्ेष पुरस्कार तथा 
प्रोत्साहर्नको व्यवस्था ममलाइर्ने र्नीमत णलईर्न ेछ । 

६.२० अर्नुसूची १ को खण्ड (क) मात्र पूरा भएको अवस्थामा घर पररवार वा पर्नयकाय र  खण्ड (ख) (ग) र (घ) का सूचकह्ररु पूरा गरेको अवस्थामा 
िमर्ः पूिु सरसफाई उनु्मख/वातावरिमैत्री कायालय, वडा, र्नगरपाणलका घोषिा गदै लपगर्ने छ । 

 
 
पररचे्छर्द  - ७ 
७. कार्यणिम कार्यान्वर्यन पकृर्या: 
 ७.१ नगरपाललकावाट पूर्ण सरसफाइ उन्मुख /वातावरर् मैत्री वडा / पाललका घोषर्ा गने कार्यणका लानग नगर र वडा स्तरमा रे्दहार्य वमोजजमको 
समममत गठन तथा पररचालन गररनेर् ।  
७.१.१ नगर स्तरीर्य पूर्ण सरसफाइउन्मुख / वातावरर् मैत्री समन्वर्य समममतको संरचना तथा गठन :- 

१) अध्यक्ष : - र्नगर प्रमुख  
२) सदस्य :- र्नगर उपप्रमुख 
३) सदस्य सधचव :- प्रमुख प्रर्ासकीय अधधकृत  
४) सदस्य  :- सबै वडाका वडा अध्यक्ष 
५) सदस्य :-  जिल्ला स्वास्थ्य कायालय स्याङ्गिा  
६) गै.स.स. महासंघ प्रमुख तथा प्रमतपर्नधध-सदस्य 
७)  वडापवकास कायुिमका  र्नगरस्तरीय प्रमुख तथा प्रमतपर्नधध -सदस्य 
८)  खार्नेपार्नी  तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ र्नगरस्तरीय प्रमतपर्नधध -सदस्य 
९)  र्नगर वाल संिालका अध्यक्ष वा प्रमतपर्नधध सदस्य -सदस्य 
१०)  मदहला स्वाथ्य स्वंसेपवकामध्येबाट अध्यक्षले तोकेको सदस्य -सदस्य 
११) प्रधार्नाध्यापक/प्राचायु मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको सदस्य प्रमतपर्नधध-सदस्य 
१२) पवद्यालय ब्यबस्थापर्न समममत मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको सदस्य प्रमतपर्नधध सदस्य -सदस्य 
१३) णर्क्षक अमभभावक संघ मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको सदस्य प्रमतपर्नधध सदस्य -सदस्य 
१४)  र्नगर स्तरीय मदहला संिालका प्रमतपर्नधध सदस्य-सदस्य 
१५)  लघुपवमतय संस्थाका  प्रमतपर्नधध सदस्य-सदस्य 
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१६) पु . व. र्न.पा.  स्वास्था र्ाखा प्रमुख -सदस्य 
१७)   पु . व. र्न.पा.  योिर्ना र्ाखा प्रमुख -सदस्य 
१८)  पु . व. र्न.पा.  पूवाधार पबकास र्ाखा प्रमुख -सदस्य 
१९)   दडमभिर्न वर्न कायालय प्रमुख तथा प्रमतपर्नधध सदस्य-सदस्य 
२०) खार्नेपार्नी तथा सरसफाई दडमभिर्न का प्रमतपर्नधध सदस्य-सदस्य 
२१)  वातावरि सरसफाई र्ाखा प्रमुख -सदस्य  
२२) र्नगर सहकारी सञ्िालका प्रमतपर्नधध -सदस्य  
२३)  र्नगर वा जिल्ला उद्योग वाणिज्यसंघका र चेम्बर अफ कमर्ुका प्रमतपर्नधी१/१ िर्ना -सदस्य 
२४) जिल्ला प्रहरी कायालयका प्रमुख वा प्रमतपर्नधी -सदस्य 
२५) जिल्ला प्रर्ासर्न कायालयका प्रमुख वा प्रमतपर्नधी -सदस्य 
२६) टोल पबकास संस्था मध्येबाट अध्यक्षले तोकेको प्रमतपर्नधी -सदस्य 
२७)  र्नगरकायुसमममतका सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्षले तोकेको एक मदहला सदहतको २ िर्ना सदस्य सदस्य 
२८) अर्थिक प्रर्ासर्न र्ाखा प्रमुख-सदस्य 
२९) तोपकए बमोजिमका अन्य सदस्य –सदस्य 

७.१.२ नगर स्तरीर्य समन्वर्य समममतको काम कतणव्य र अधधकार 
• सूचकहरुको पूिुताका लापग आवश्यक विेट तथा कायु योिर्ना तयारी एवं कायान्वयर्न गरे्न । 
• प्रापवधधक सल्लाह र सहयोग गर्ने । 
• कायुिमहरुको कायान्वयर्न लापग सममक्षा वैिक तथा पर्नरन्तरता ददर्ने कृयाकलापहरु संचालर्न गरे्न । 
• पूिु सरसफाइउनु्मख / वातावरि मैत्री सूचकहरुको कायुपाणलकावाट स्वीकृत गराउर्ने । 
• जिल्ला ,प्रदेर् र संघका एवं अन्य सरोकारवाला पर्नकायमा आवश्यक संमन्वय र सहिीहरि गरे्न । 
• र्नमतिामा आधाररत कायुयोिर्नाको स्वकृमत गरे्न गराउर्ने, 
• लगार्नीयोिर्ना पर्नमाि तथा कायान्वयर्न गरे्न गराउर्ने, 
• र्नीमतगत बिेट तथा कायुिमको पर्नरन्तरतामा पहल गरे्न, 
• घोषिाको अबलम्वर्न तथा प्रमतबद्धताको कायान्वयर्न  गरे्न गराउर्ने , 
• घोषिा इकाई  स्थापर्ना,िर्नर्मक्तको व्यस्थापर्न तथा पररचालर्न गरे्न। 

७.२ नगर स्तरीर्य अनुगमन समममतको संरचना तथा गठन 
 संयोिक :- र्नगर उपप्रमुख, 
 सदस्य :- संयोिक बर्न तथा बातबवरि पबषयगत समममत, 
 सदस्यः- प्रमुख प्रर्ासकीय अधधकृत, 
 सदस्य :-  योिर्ना र्ाखा प्रमुख ,   
 सदस्य सधचव :- वातावरि सरसफाइ र्ाखा प्रमुख । 
७.२.१ अनुगमन समममतको काम,कतणव्य र अधधकार :- 

• सुचकहरुको प्रमतवेदर्न अध्ययर्न गरे्न । 
• प्रमतवेदर्न को र्ुद्धता परीक्षि तथा पुर्नः परीक्षि गरे्न । 
• अस्टन्तम प्रमतवेदर्न तैयारी तथा र्नमतिा प्रकार्र्न गरे्न । 
• वडा /टोल/ समूदायलाई घोषिाको सुपर्नितामा सहजिकरि गरे्न । 
• र्नमुर्ना छर्नौट र त्यस्को परीक्षि तथा पुर्न :परीक्षि गरे्न । 
• सुचकहरुको प्रमतवेदर्न तथा अवस्था,कायुयोिर्नाको अवस्था अध्ययर्न गरे्न । 

७.३ वडा स्तरीर्य वातावरर् मैत्री तथा सरसफाइ एव ंस्वच्छता समन्वर्य समममतको संरचना तथा गठन :- 
अध्यक्ष : -  वडाअध्यक्ष,  
सदस्य :- वडा समममतका सबै सदस्यहरु । 
 सदस्य सधचव :- वडा सधचव र अन्य आवश्यकतार्नुसार देहाय बमोिमको क्षेत्रगत प्रमतपर्नधधत्व हुर्नेगरी वडा समन्वय समममत  गिर्न वडा 
समममतले पर्नमाि गर्नुपर्नेछ  
वडा स्तरीय खार्नेपार्नी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समममतका सदस्यहरु :–  
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स्वास्थ्य सेवा तथा सुपबधा प्रदायकहरु, गैर सरकारी संस्था, समुदायमा आधाररत संस्था, वर्न उपभोक्ता समूहहरु, पवकास साझेदारहरु, 
खार्नेपार्नी उपभोक्ता समममतहरु, टोल पवकास संस्थाहरु, बाल क्लव, मदहला सामुदाधयक स्वास्थ्य स्वयं सेवकहरु, प्रधार्नाध्यापक तथा 
प्राचायुहरु, पवद्यालय व्यवस्थापर्न समममत, णर्क्षक अमभभावक संघ, मदहला समूहहरु, लघु किा संस्थाहरु र अन्य आवश्यक स्थार्नीय 
सन्जालहरु,।   

७.३.१ वडा स्तरीर्य समन्वर्य समममतको काम, कतणव्य र अधधकार : 
• वडा स्तरीय समन्वय समममत, अर्नुगमर्न समममत आदद गिर्न गरे्न ।  
• सूचकको अवलम्वर्न तथा घोषिा कायु अगादड बढाउर्न पर्निुय एवं प्रमतवदता िाहेर गरे्न । 
• अमभमुखीकरि सन्चालर्न गरे्न तथा क्षमता पवकास गरे्न गराउर्ने ।  
• घरधुरी सवेक्षि फाराम भर्ने तथा भराउर्ने ।  
• भरीएका फारामहरु संग्रह गरी एकीकृत प्रमतवेदर्न र लगार्नी योिर्ना तयार पार्ने ।  
• बैिक, सममक्षा र अर्नुगमर्न गरे्न, सूचकहरु मापर्न गरे्न, र्नमतिा पर्नकाल्र्ने, अधुरा सूचकलाइ पुरा गरु्न लगाउर्ने तथा सहिीकरि गरे्न र पूिुताका 

लापग स्रोतसाधर्न िुटाउर्न पहल गरी पूवाधारहरु तयार पार्ने ।  
• सूचक प्राप्तीमा पूिुता र्नहुने्जल सामाजिक पररचालक, सहिकता, टोल पबकास वा अन्य सरोकारवाला पदाधधकारी कमुचारीको माध्यमबाट 

सामाजिक पररचालर्न सदहत चेतर्ना पवकासमा र पूवाधार पवकासमा टवेा पुयाउर्ने ।  
• सूचकहरु पुरा गरेपजछ टोल समुदायमा घर  /पररवार/लगा गरु्न स्वघोषिा पर्नकायको इ त्यस्को िार्नकारी णलइ जसिंगो टोल समुदायलाइ घोषिा 

गरु्न सहिीकरि गरे्न /गरे्न अमभप्रेररत , सवै टोल घोषिा भइ सकेपजछ वडा स्तरीय घोषिा कायुिम तिुुमा गरे्न ।  
• आवश्यता अर्नुसार कायुदल, अर्नुगमर्न समममत, पवद्यालय अन्य सामाजिक संघ /ल्याउर्ने। पररचालर्नमा तथा उपयोग संस्था  
• वडाको घोषिा गरे्न तथा कायुिमलाइ पूिुता ददर्न र्नगर घोषिाका लापग आवश्यक पहल, समन्वय र सहयोग गरे्न ।  
• र्नीमतगत, कायुिम गत लगार्नी योिर्नाको कायान्वयर्नका लापग बिेट व्यवस्थापर्न गरु्न, दीगोपर्ना ल्याउर्न र संस्थागत पर्नरन्तरतामा पहल गरे्न ।  
• र्नगर स्तरीय पूिु सरसफाइ उनु्मख वातावरि मैत्री समन्वय समममत सुँग समन्वय गर्ने। 
• र्नगर स्तरीय पूिु सरसफाइ उनु्मख वातावरि मैत्री सूचकहरु पुिुता प्राप्तीमा सहयोग गरे्न । 
• र्नगर स्तरीय पूिु सरसफाइ उनु्मख वातावरि मैत्री  सूचकहरु पुिुता प्राप्तीका ब्यबधार्नहरु सहिीकरि गदै िार्ने । 
• र्नगर स्तरीय पूिु सरसफाइ उनु्मख वातावरि मैत्री सूचकहरु पुिुता प्राप्तीका लापग आवश्यक कायुयोिर्ना तयार पारी कायान्वयर्न गदै िार्ने । 
• आवश्यकतार्नुसार बैिक बसी सममक्षा गरे्न, सुचकहरुको पबश्लेषि गरी प्रमतबेदर्न तैयार गरे्न र परीक्षि गरे्न ,पुर्न :परीक्षिका लापग र्नगर स्तरीय 

वातावरि मैत्री तथा सरसफाइ एवं स्वच्छता  समन्वय समममत वा कायुदलसुँग समन्वय गर्ने । 
• र्नगर स्तरीय पूिु सरसफाइ उनु्मख वातावरि मैत्री सूचकहरुको प्राखप्त सुँग सम्बन्धित  पुवाधार एबं खार्नेपार्नीको र्ुद्धता परीक्षिको 

आवश्यकतार्नुसार ब्यबस्था ममलाउर्ने । 
• र्नगरपाणलका ,र्नगर स्तरीय वातावरि मैत्री तथा सरसफाइ एवं स्वच्छता  समन्वय समममत र अन्य सरोकारवाला पर्नकायबाट समय समयमा 

तोपकए बमोजिमका अन्य कायुहरु गर्ने । 
• र्नमतिामा आधाररत कायुयोिर्नाको कायुन्वयर्न गरे्न गराउर्ने, 
• आबस्यकतार्नुसार घोषिा इकाई  स्थापर्ना,िर्नर्मक्तको व्यस्थापर्न तथा पररचालर्न गरे्न।  

 
७.४ वडास्तरीर्य अनुगमन समममतको संरचना तथा गठन 
 संयोिक :- वडा अध्यक्ष, 
 सदस्य :- वडा समममतबाट तोपकए बमोजिमका मदहला सदस्य, 
 सदस्य :- वडा टोल पबकास संस्थाको संयोिक  
 सदस्य :- अध्यक्षले तोकेको सामुदाधयक संघसस्थाको प्रमतपर्नधध  
 सदस्य सधचव :- वडा सधचव । 
७.४.१ वडास्तरीर्य अनुगमन समममतको काम,कतणव्य र अधधकार : 

• सुचकहरुको प्रमतवेदर्न तथा अवस्था,कायुयोिर्नाको अवस्था अध्ययर्न गरे्न । 
• प्रमतवेदर्नको र्ुद्धता परीक्षि तथा पुर्नः परीक्षि गरु्न सहयोग गरे्न । 
• प्रारम्भम्भक र अस्टन्तम प्रमतवेदर्न तैयारी तथा र्नमतिा प्रकार्र्न गर्नुमा सहयोग गरे्न । 
• वडा /टोल/ समूदायलाई घोषिाको सुपर्नितामा सहजिकरि गरे्न । 
• स्थलगत अध्ययर्न गरी पूिु सरसफाइ युक्त / वातावरि मैत्री कृयाकलापको रुपरेखा उपर लेखािोखा तथा प्रमतबेदर्न अद्यावपद्यक 

गरे्न । 
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• र्नमुर्ना छर्नौट र त्यस्को परीक्षि तथा पुर्न :परीक्षि गरे्न । 
७.५  नगर स्तरीर्य वातावरर् मतै्री तथा सरसफाइ एव ं स्वच्छतार्युक्त वडा /पाललका घोषर्ा कार्यणिमको लिफारीस तथा  सहजीकरर् 
कार्यणर्दलको संरचना तथा गठन :- 
 संयोिक : उप-प्रमुख 
 सदस्य : वडा र्न १ का वडा अध्यक्ष 
 सदस्यः वडा र्न ३ का वडा अध्यक्ष 
 सदस्य : वडा र्न ४ का वडा अध्यक्ष 
 सदस्य : वडा र्न ७ का वडा अध्यक्ष 
 सदस्य : वडा र्न १० का वडा अध्यक्ष 
 सदस्य : वडा र्न ११ का वडा अध्यक्ष 
 सदस्य सधचव – र्ाखा प्रमुख वर्न वातावरि तथा सरसफाई र्ाखा 
नोट  उल्लेखखत पर्दाधधकारी ननवाचन वा अन्य कारर्वाट फेरबर्दल भएमा सोदह स्थानमा प्रमतस्थानपत पर्दाधधकारीमा स्वत जजम्मेवारी 
हस्तान्न्तरर् भएको  मानननेर् । 
 
७.५.१ नगर स्तरीर्य वातावरर् मैत्री तथा सरसफाइ एव ं स्वच्छतार्युक्त वडा /पाललका घोषर्ा कार्यणिमको लिफारीस तथा  सहजीकरर् 
कार्यणर्दलका काम कतणव्य र अधधकार :- 

• तथ्याङ्कहरुको रुपरेखा  तयार गरी लेखािोखा तथा अध्यावधधक गरे्न , 
• सुचकहरुको प्रमतवेदर्न अध्ययर्न गरे्न । 
• प्रमतवेदर्नको र्ुद्धता परीक्षि तथा पुर्नः परीक्षि गरु्न सहयोग गरे्न । 
• प्रारम्भम्भक र अस्टन्तम प्रमतवेदर्न तैयारी तथा र्नमतिा प्रकार्र्न गर्नुमा सहयोग गरे्न । 
• वडा /टोल/ समूदायलाई घोषिाको सुपर्नितामा सहजिकरि गरे्न । 
• र्नमतिामा आधाररत कायुयोिर्नाको स्वकृमत गरे्न गराउर्ने, 
• लगार्नीयोिर्ना पर्नमाि तथा कायान्वयर्न गरे्न गराउर्ने, 
• र्नीमतगत बिेट तथा कायुिमको पर्नरन्तरतामा पहल गरे्न, 
• घोषिाको अबलम्वर्न तथा प्रमतबद्धताको कायान्वयर्न  गरे्न गराउर्ने , 
• घोषिा इकाई  स्थापर्ना,िर्नर्मक्तको व्यस्थापर्न तथा पररचालर्न गरे्न। 

७.६   सहजीकरर्ः क्षमता पवकास कायुिम तथा अमभमुखीकरिको संचालर्न पूिु सरसफाइ वा वडा / र्नगर घोषिाका लापग र्नगरस्तरमा कायुदलका 
संयोिक तथा सदस्य सधचव वाट सहिीकरि गर्नुुपर्ने छ । वडास्तरमा कायुदलका संयोिक सदस्य र सदस्य सधचव लगायत पबषय पवज्ञ, सहिकता वा 
पर्नर्दिर पक्षवाट तोपकए वमोजिमका पवषयहरुमा अमभमुखीकरि प्रदार्न गर्नुुपर्नेछ । साथै टोल एवं समुदाय स्तर / पवद्यालयस्तरमा सामाजिक पररचालक 
र सहिकता तथा वडा समममतले अमभमुखखकरि प्रदार्न गर्नुुपर्नेछ । 
७.७    पूवाधार ननमार्मा सहर्योग :- वडासमममतले घरधुरी सवेक्षिको र्नमतिा तथा प्रमतवेदर्न वाट प्राप्त प्रमतवेदर्न अध्ययर्न गरी वडा समन्वय समममतले 
आवश्यक णर्फारीस र्नगर समन्वय समममतमा पेर्गर्नुुपर्नेछ र र्ोको पूिुताका लापग अमत पवपन्न घरधुरी का लापग मात्र सहायता तथा सपोट ुसामाग्री र्न.पा. 
वाट प्रदार्न गरी पूिुता प्राप्त गरु्न बांकी सबै घरधुरी लाइ यथाणर्घ्र कायु सम्पादर्न हुर्ने गरी पर्नदेर्र्न र समन्वय एवं सहिीकरि कायु र्नगर समन्वय 
समममतवाट र कायुदल वाट गरुु्न पर्नेछ । 
७.८   सामुर्दाधर्यक पररचालन , सुचक पूर्णताका लानग सहर्योग र पूवाधार ननमार् :- टो.पव.स. का अगुवाई गरे्न पदाधधकारी , सामाजिक पररचालक, 
सहिकता र वडा समममतले आवश्यकता अर्नुसार स्वसकृय भई पररचालर्न हुर्नु तथा गर्नुुपर्नेछ । यस आ.व.मभत्र पर्नमाि हुर्न बांकी संरचर्ना एवं कायु 
सम्पादर्न गररसक्नुपर्ने गरी सामुदाधयक पररचालर्नगरी सूचकको पूिुतामा योगदार्न सबै सरोकारवालाहरुवाट गर्नुुपर्नेछ । 
७.९  िुद्धता परीिर् / प्रमतवेर्दन ननमार् एव ंपरीिर् र नमूना सामाग्री व्यवस्थापन :- आवश्यकतार्नुसार खार्ना,पार्नी,पूवाधारहरुको र्ुद्धता परीक्षि 
, सूचकहरुको परीक्षि र पुर्न परीक्षि गरी आवश्यक परेमा र्नमूर्ना सामाग्री समेतको व्यवस्थापर्न गरी कायु एवं सूचकको पूिुता स्वःसंकृय भई सरकारी 
तथा पर्निी पक्षवाट भूममका पर्नवाह गररर्नेछ । 
७.१०  सधचवालर्य ब्यवस्थापन :-र्नगरपाणलकामा स्थापपत र्ाखाबाट आवश्यक सामाग्रीको छपाई तथा व्यवस्थापर्न, प्रचार प्रसार सामाग्री व्यवस्थापर्न र 
प्रमतवद्धता पर्नमाि सदहत घोषिाको कायु प्रकृया सहिीकरि गरी कायु अगाडी वढाइर्ने छ । 
७.११ भमुमका तथा र्दाधर्यत्वः- पवषयपवज्ञ , पवषयगत पर्नकाय, र्ाखा तथा समन्वय समममतवाट पर्नरन्तर रुपमा कायुदललाई प्रापवधीक सपोट क्षमता 
पवकासमा सहयोग तथा सहिीकरि त्यसको पुर्नरावृमत र संख्थागत प्रवि एवं ददगोपर्नमा आवश्यक सामाग्री र सहयोगको योगदार्न अपर्नवायु गर्नुुपर्ने छ 
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।  र्नगर क्षेत्रमभत्रका सम्पूिु सरकारी,गैर सरकारी तथा पर्निी क्षेत्र सबैको स्वः सकृयतामा सूचकहरुको अवलम्वर्न तथा पूिुताको अवस्थामा घोषिा गरे्न 
कायु सभ्य र भव्य रुपमा गरु्न भूममका पर्नवाहगर्नुु सबैको कतुव्य तथा दाधयत्व दवैु रहर्नेछ । 
७.१२ वजेट ,जनिमक्त को व्यवस्थापन एव ंकार्यान्वर्यनः- र्नगरपाणलका द्धारा घोषिाको पूवाधार तयारगर्नु आवश्यक पर्न ेविेट व्यवस्थापर्न गररर्नेछ 
,र्ोका लापग आवश्यक पर्न े सहिकता,पर्नररक्षकलगायतका िर्नर्मक्तको सेवा करार र सरोकारवालावाट प्रस्तापवत बिेटको कायान्वयर्न गदै लपगर्नेछ 
।त्यसै र्नगर  वडा ,र समुदाय स्तर एवं घरधुरीस्तरमा आ-आफर्नो तफुवाट सूचकहरुको पूिुता ददई घर /घर वाट स्वः घोषिा गरी समुदाय, टोल हुदै वडा र 
र्नगरस्तरमा स्वः सकृयता र्नगरवासी सबैको  रहर्नुपर्नेछ । उक्त कायुमा पबमभन्न समममतगत रुपबाट औधचत्यपुिु तरीकाले माग भई आएको लगार्नी योिर्ना 
तथा बिेटको  ब्यवस्था र्नगरपाणलका माफुत् गररर्नेछ । 
७.१३ बैठक सञ्चालन सम्बन्धि नविेष ब्यबस्था :- यस पर्नदेणर्का बमोजिमका समममतहरुको पर्नधारीत मममतका बैिकहरुमा उपस्थस्थत  सदस्यहरुको 
बहुमतबाट पाररत पर्निुयमा गिपुरक संख्या पुगेको मापर्नर्नेछ ।बैिकको पर्निुय प्रमाणिकरि अध्यक्षले गर्नेछर्न र यस्तो अधधकार सदस्य सधचवलाइ ददर्न 
सपकर्नेछ ।बैिक पुम्भस्तका सदस्य सधचवको जिम्मामा रहर्नेछ । 
७.१४  नमुना र्नौट :- सुचकहरु प्राप्तीको परीक्षि सेन्सस पबधीबाट गदा धेरै खर्चिलो र समय अभाव हुर्ने हुुँदा स्याम्पणलङ पबधीबाट वडा मभत्रका 
समुदाय /टोलहरु मध्येबाट बढीमा ६ वटा र्नमुर्ना छर्नौट गरी मतर्नीहरुको पुिुता प्राप्तीको स्थलगत पर्नरीक्षि एबं मुल्याङ्कर्न वडा समममतले गरे्न र मत वा अन्य 
कुर्नै पररवार वा सुँस्थाको प्रमत वडा २/२ वटाका दरले र्नगरपाणलकाले स्याम्पणलङ गरी सुचकहरुको प्राप्ती तथा पुिुतामा परीक्षि र प्रमािीकरि गरी 
घोषिाको कायु अगादड बढाउर्नुपर्नेछ । 
७.१५ खुडनकलाहरु :- कायुपबधी पर्नमाि, अमभमुखीकरि, समममतगत बैिक, अर्नुगमर्न, र्नमतिामा आधारीत कायुयोिर्नातिुुमा,घरधुरी सवेक्षि तथ्याङ्क 
संकलर्न,प्रर्ोधर्न पबश्लेषि,प्रमतबेदर्न पर्नमाि प्रार्निीकरि,वस्तुगत यथाथुताको सममक्षा,प्रकार्र्न,ताणलम ,क्षमता पबकास,तहगतभेला तथा समे्मलर्न र 
घोषिा कायुहरु रहर्नेछर्न् । 
७.१६  घोषर्ाका प्रमतफल  :- स्थार्नीय लगार्नी योिर्ना पर्नमाि,प्रमतबेदर्न पर्नमाि,सुचकहरुको पुिुता तथा प्राप्ती,सुँरचर्नाहरुको पर्नमाि/पररचालर्न र वडा 
तथा पाणलकामा पूिुसरसफाइ उनु्मख/वातावरि मैत्री  बातावरि तयार भई र्नगरवासीको समृष्ट्द्ध हाजसल तफु अग्रसर हर्नेछर्न । 
७.१७ मानब मलमुत्र,ठोस तथा तरल फोहोर,साबणजननक िौचालर्य,सहरी सरसफाईका सुनवधाहरु र वातावरर् मैत्री निर्याकलापहरुको 
रर्नैमतक र्योजनागतकार्यणहरु:- स्थार्नीय लगार्नी योिर्नाहरुको आधारमा तिुुमा गरर बहस,पैरवी र ध्यार्नाकषुि सदहत क्षमता पवकास र ल्याण्डपफल्ड 
साईड, वाटरटिीटमेन्ट प्लार्न,ढल पर्नकास तथा र्नाला पर्नमाि, पाकु, उद्ध्यार्न िस्ता बृहत्तर योिर्नाको कायान्यर्न गररर्नेछ । 

पररचे्छर्द – ८ 
८. नवनवध :- 
८.१  प्रनवधीको प्रर्योग :-  खा.पा. लगायत अन्य पूवाधारको र्ुद्धता परीक्षिमा आधुपर्नक प्रपवधीको प्रयोग गर्नुुपर्नेछ । 
८.२  नविेष व्यवस्था :- वडा समममत वा समन्वय समममत वा कायुदलले िोखखममा परेका र अर्क्त तथा अपाङ्ग एवं अमत पवपन्न पररवारका लापग 
पर्निहरुको प्रमतपर्नधी तथा संरक्षकहरु माफुत पपर्न आवश्यक सहयोग गर्नु सपकर्नेछ । 
८.३  सावणजननक पूवाधार नवकासमा लानग अनुर्दान :- सावुिपर्नक र्ौचालय लगाएत वाटोघाटो सर सामाग्री आदद खररद तथा उपलव्ध गराउर्नु पर्न े
भएमा वडा समममत वा कायु दलले गराउर्न सक्नेछ । 
८.४   समर्यम ैकार्यण सम्पन गनुण पन े:- र्नपूग सूचकको पूिुताका लापग उपलव्ध गराइ वा सामाग्रीद्धारा समयमै कायु सम्पर्न गर्नुुपर्ने छ । र्नगरेमा  प्रदार्न 
भएको धचिबस्तु  बांकी सरह पफता तथा असूली गररर्नेछ । 
८.५  र्दोहोरो सुनवधा नपाउने :- घरधुरी लाइ सहायता सामाग्री वडा वा र्नगर वा अन्य पर्नकाय िहांवाट हुन्छ दोहोरो र्नपर्ने गरी ददर्नुपर्नेछ र णलर्नेले पपर्न 
र्ोदह वमोजिम णलर्नु पर्न ेछ दोहारो पर्ने गरी सूपवधा णलर्न पाउर्ने छैर्न । 
८.६   आर्देि वा ननर्देिन दर्दन सक्ने :- यो पर्नदेणर्का वमोजिमको काम कारवाहीका  सम्विमा सरोकारवालालाइ र्नगर समन्वय समममतले आदेर् वा 
पर्नदेर्र्न ददर्न सक्नेछ, त्यस्तो पर्नदेर्र्न पालर्ना गरुु्न सरोकारवालाको कतुव्य हुर्नेछ । 
८.७  कारवाही हुने :- अर्नुदार्न णलर्न वा अन्य गलत मर्नसायले झुिा कृयाकलाप गरेको पाईएमा त्यस्ता व्यमक्त संस्था वा पर्नकाय लाई प्रचणलत कार्नुर्न 
वमोजिम कारवाही गररर्नेछ । 
८.८  ननरे्दलिका तथा अनुसूचीमा एवं कुनै सूचकमा हेरफेर तथा संसोधन गनण सक्ने :- कायुपाणलकाले यो पर्नदेणर्का तथा अर्नुसूची आवश्यकतार्नुसार 
हेरफेर थपघट तथा संसोधर्न गरु्न सक्नेछ ।र्ोका लापग र्नगरस्तरीय समममतले अर्नुमोदर्न हुर्ने गरी आवश्यक कायु अगादड बढाउर्न सक्नेछ । 
८.९   वाधा अडकाउ फुकाउने :- यस पर्नदेणर्का कायान्वयर्नका िममा कुर्नै वाधा अवरोध आएका कायुपाणलकाले वाधा अडकाउ,फूकाउर्न सक्नेछ । 
८.१०  र्यसै कार्यण नवधीवमोजजम भएको माननने :- यो पर्नदेणर्का पारीत हुर्नुपूवु सरसफाइ गुरु योिर्ना तथा पूिु सर सफाइ मैत्री र वातावरि मैत्री 
गुरुयोिर्ना तथा रिर्नीमत वमोजिम भए गररएको कायु यसै पर्नदेणर्काबमोजिम भएको माीर्नर्ने छ । 
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अनुसूची -१ 
पुतलीबजार नगरपाललका 

स्याङ्जा 
         वडा नं. :- 
“पूर्ण सरसफाई उन्मुख वातावरर्मैत्री घर/पररवार टोल/वडा/पाललका घोषर्ाका लानग तथ्याङ्क संकलन तथा अनुगमन एव ंमुल्यांकन फारम” 
(घर पररवार तह) 
घर मुलीको र्नाम/संस्थाको र्नाम :                                                       आ.व. : 
टोल/समुदाय/बस्तीको र्नाम :                                        संकलर्नको र्नाम :  
सम्पकु र्नं. :                      तथ्याङ्क संकलर्न/अर्नुगमर्न गरेको मममत :  
र्नमतिा : पर्नलो               पहेलो              हररयो                                                        फाराम प्रमाणित गर्नेको र्नाम र सही : 
                                    मूल्याङ्कर्न कता/स्वघोषिा कताको सही :  
खण्ड (क) 
पूर्ण सरसफाइ उन्मुख / वातावरर् मैत्री घर/पररवार तहका आधारभुत सूचकहरुको अवस्था : 

िेत्र सूचक 
अवस्था 

पुष्ट्याई 
र् रै्न 

चपीको समुधचत 
प्रयोग  

साबुर्न पार्नी सदहतको सुरणक्षत,  सफा (सुधाररएको )चपी भएको ?       
सबै समयमा पररवारका सम्पूिु सदस्यहरुले पर्नयममत रुपमा चपीको प्रयोग गरे्न 
गरेको ?  

      

खुला िाउुँ मा ददसा र्नभेदटएको ?       
संघ सस्थाका र सावुिपर्नक र्ौचालय प्रयोगकता मैत्री भएको ?(संस्थागतका लापग 
मात्र )       

व्यमक्तगत सरसफाइ  

घरमा  उपयुक्त स्थार्नमा साबुर्न पार्नी सदहतको हात धुर्न ेस्थार्न बर्नाएको ?       
पवद्यालय संघसस्था र सावुिपर्नक र्ौचालायहरुमा साबुर्न पार्नीले प्रयोगकता मैत्री 
हात धुर्न ेसुपवधा (स्थार्न र साबुर्न पार्नी ) भएको ? (संस्थागतका लापग मात्र ) 

      

मदहर्नावारीको समयमा स्यार्नेटारी प्याड वा कपडा पर्नयममत प्रयोग गरे्न गरेको ?        

पवद्यालय संघसस्थाहरुमा मदहर्नावारी स्वच्छताका लागी इम्भन्सर्नेटर तथा ढक्कर्न 
सदहतको बाब्धिर्नको व्यवस्था भएको ? 

      

व्यमक्तगत सरसफाईमा ध्यार्न ददएको ?       

सुरणक्षत पार्नीमा 
पहुुँच र प्रयोग  

आधारभूत स्तरको खार्नेपार्नीमा पहुुँच भएको ?       

खार्नेपार्नी प्रिालीबाट सुरणक्षत खार्नेपार्नी उपलि र्नभएको अवस्थामा घरायसी, 
पवद्यालय, संघसंस्थामा पार्नी र्ुद्धीकरिका कुर्नै एक पवधधको प्रयोग गरेर मात्र पार्नी 
पपउर्ने गरेको ? 

      

सुरणक्षत खार्नाको 
प्रयोग  

घरको भान्सा, होटले, क्याष्ट्न्टर्न तथा रेिुरा सफा रहेको ?       
बासी तथा सडेगलेको खार्ना र्नखार्ने÷र्नबेच्ने गरेको       

खार्ना पकाउर्ने र खार्ने भाँडा सफा हुर्नुका साथै खार्नेकुरा र पपउर्ने पार्नी छोपेर राखेको ?       

फलफूल तथा खार्नेकुराहरु राम्रोसंग सफा गरेर एवं पकाएर, तताएर खार्ने, खुवाउर्ने 
गरेको ? 

      

घर तथा संस्थागत 
सरसफाइ  

घर आगर्न सरसफाइ राख्ने गरेको ?       
घर आगुँर्न एवं पवद्यालय, संघसंस्थाबाट पर्नस्कर्ने फोहोरलाई वगीकरि गरी कुदहर्ने र 
र्नकुदहर्ने फोहोरको समुधचत व्यवस्थापर्न गरेको ? 
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िेत्र सूचक 
अवस्था 

पुष्ट्याई 
र् रै्न 

अस्पताल, उद्योग, कलकारखार्नाबाट पर्नसे्कको फोहोरको सुरणक्षत संकलर्न, 
पर्नस्कासर्न तथा पवसिुर्न सोही संस्थाले गरे्न गरेका] ? (संस्थागतका लापग मात्र ) 

      

उपयुक्त तररकाले पर्ुपंक्षीको गोि तथा खोर र मलमूत्र व्यवस्थापर्न गरे्न गरेको ?       

भान्सा कोिामा हावा ओहोरदोहोर हुर्ने उधचत व्यवस्था तथा धुुँवा रदहत चुल्होको प्रयोग 
भएको ?       

िुियार्न, चांग र भान्छा कोिामा रयाकको सुपवधा भएको        

गाउुँ , टोल, र्नगर एवं सडक, चौतारा आदद सावुिपर्नक स्थार्नहरुको सरसफाइको लापग 
सरसफाइ समममत गिर्न भएको ? (संस्थागतका लापग मात्र ) 

      

घरायसी एवं संस्थागत तहमा िोस तथा तरल फोहोर (मार्नव मलमुत्र बाहेक) 
व्यवस्थापर्नको आवश्यकता अर्नुसार उपयुक्त प्रपवधधको प्रयोग भएको (पक्की 
वाटरर्ील चपी र व्यवस्थस्थत सेप्टीक ट्याकमा िोदडएको) ? 

      

मार्नव मलमुत्रको व्यवस्थापर्नको हकमा व्यवस्थस्थत सेप्टीक ट्यांकीमा िोदडएको 
पक्की वाटरसील चपी लगायत अन्य उपयुक्त प्रपवधधको प्रयोग भएको? 

      

र्नगर वा र्नगरोन्मुख क्षेत्रबाट पर्नस्कर्ने फोहोरमैला (िोस तथा तरल) को उधचत 
व्यवस्थापर्न भएका? 

      

र्नगर र र्नगरोन्मुख क्षेत्रमा िोस फोहोरमैलाको व्यवस्थार्नको लापग स्यापर्नटरी 
ल्याण्डपफल साइटको पदहचार्न गरी पर्नमािका योिर्ना तिुुमा भएका  ?       

व्यवस्थस्थत ढल प्रिाली (मार्नव मल मुत्रीय फोहोरको व्यवस्थापर्न वा वैज्ञापर्नक 
फोहोरपार्नी प्रर्ोधर्न प्रिाली) को योिर्ना तिुुमा भएका ? 

      

संस्थागत स्थलमा सरसफाइ फोकल व्यमक्त तोपकएको ?       

  

पालु्त िर्नावर िस्तो गाइ, भैसी, कुकुर, हाँस, सुगुर , बंगुर, कुखुरा आददको ददर्ा खुल्ला 
रुपमा गरे /र्नगरेको ?       

बाल मैत्री , अपाङ्ग मैत्री, धारा, चाँवी, चुकुल, पवल धचयर अटाउर्ने बाटो र स्थार्न, टके्ने 
िाउुँ , अडेस लगाउर्ने साधर्नको सुपवधाको प्रयाप्तता छ / छैर्न ? 

      

साप्तादहक/ पाणक्षक / माजसक टोल समुदायको सरसफाई अमभयार्न संचालर्न गरे/ 
र्नगरेको ? 

      

घर घरमा कौसी खेमत/ एक घर एक करेसावारी प्रयोगमा लाएको वा र्नल्याएको ?       

खण्ड (ख) 
वातावरर् मैत्री  सावणजननक कार्यालर्यका आधारभुत सूचकहरुको अवस्था : 
वातावरिमैत्री सावुिपर्नक कायालय घोषिा हुर्न देहायका सूचकहरु पूरा गरेको हुर्नु पदुछः 
प्रमुख सूचक सूचकको अवस्था र् रै्न पुष्ट्याई 
१. सरसफाई 
 

१. लैदङ्गकमैत्री र्ौचालयको व्यवस्था भएको 
२. र्ौचालयमा हातधुर्ने साबुर्न र पार्नीको व्यवस्था भएको 
३. र्ौचालयमभत्रका सामार्नहरु; दरुुस्त रहेको र दैपर्नक रुपमा सरसफाई हुर्ने गरेको 
४. कायालयका हरेक कोिा, बरण्डा र पररसर दैपर्नक रुपमा सफाई हुर्ने गरेको 
५. कायालयको मभत्ता, जसणलिंग तथा पखालमा माकुराको िालो, धुलो, लेऊ, 

अर्नावश्यक पबरुवा, झारपात, फोहरको धब्बा र्नरहेको 
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प्रमाणित गर्न े
सीमा कुमारी के्षत्री 

र्नगर प्रमुख 
 

प्रमुख सूचक सूचकको अवस्था र् रै्न पुष्ट्याई 
६. कायालय पररसरमा खुला रुपमा थोत्रा तथा अर्नावश्यक सामार्नहरु राख्ने र्नगरेको 
७. कायालयका भवर्न, मभत्ता, पखालमा िथाभावी पोिर, अर्नावश्यक मभत्ते लेखर्न 

आदद र्नरहेको। 
८. कायालयका मभत्ताहरुमा सुती, पार्न, गुट्खा थुक्ने र्नगरेको 

२. कायालय भवर्नको 
ममुत सम्भार 

१. कायालयभवर्नको पर्नयममत रुपमा ममुत सम्भार गरे्न गरेको  
२. कायालय भवर्न तथा पखालहरुको पर्नयममत रङ्गरोगर्न गरे्न गरेको 

   

३. कायालयको 
सौन्दयु तथा 
हररयाली 

१. कायालय कम्पाउण्डमभत्र रहेको खाली स्थार्नमा फूल, फलफूलका पबरुवा, दबुो 
सदहतको सुन्दर बगैंचा रहेको 

२. बगैंचाको पर्नयममत हेरचाह र रेखदेख हुर्ने गरेको 
३. कायालयको स्वाममत्व भएको िग्गा वा सावुिपर्नक िग्गामा वषुमा कन्धिमा 

एकपटक वृक्षरोपि गरे्न गरेको 
४. कायालय पररसरमा कन्धिमा दर्वटा बहुवषे बोट पबरुवा हुकाएको 
५. वषेपार्नी िममर्नमा ररचािु गरे्न व्यवस्था भएको । 

   

४. फोहरमैला 
व्यवस्थापर्न 

१. कायालयको फोहर सड्र्ने र र्नसड्र्ने गरी वगीकरि गरे्न गरेको 
२. सड्र्ने फोहरलाई कायालय पररसरमभत्रै मल बर्नाउर्ने गरेको वा अन्य तररकाले 

व्यवस्थापर्न गरे्न गरेको 
३. प्लाष्ट्रकिन्य फोहरलाई छुटै्ट िम्मा गरी पबिी वा पर्नधाररत स्थलमा िम्मा गरे्न 

गरेको 
४. ब्याटिी, जस.एफ.एल्. (CFL) धचम फुटकेा जससा, बोतल, ट्युवलाइट िस्ता 

हापर्नकारक फोहरमैला छुट् याई पर्नधाररत स्थलमा िम्मा गरे्न गरेको 
५. कायालयसुँग िोदडएको सडकपेटी पर्नयममत रुपमा सरसफाई गरे्न गरेको 
६. कायालयमा रहेका सोफा, कापेट, पदा िस्ता सामार्नहरु पर्नयममत रुपमा सफा गरे्न 

गरेको 
७. कायालय पररसरमभत्र र बादहर फोहर, धुलो, कागिका टुिा तथा अन्य फोहरिन्य 

वस्तु र्नरहेको 
८. कायालयमा चालीस माइिोर्नभन्दा कम गुिस्तरका प्लाष्ट्रकको झोला प्रयोगमा 

रोक लगाएको। 

   

५. उिाको प्रयोग १. कायालयमा ऊिा खपत कम गरे्न धचमको प्रयोग भएको 
२. प्रयोग र्नभएको समयमा सबै प्रकारका पवद्युतीय उपकरि बन्द गरे्न गरेको। 

   

६. सवारी साधर्नको 
प्रयोग 

१. सवारी साधर्नको पर्नयममत रुपमा प्रदषूि पर्नयन्त्रि िाँच गराई Green Sticker 
टाँस्ने गरेको 

२. पुरार्ना सवारी साधर्नको पर्नयममत रुपमा णललाम पबिी गरे्न गरेको। 

   

७. सेवाग्रहीको लापग 
प्रमतक्षालयको 
व्यवस्था 

१. कायालय पररसरमा सेवाग्राहीका लापग घामपार्नीबाट िोपगर्न प्रमतक्षालयको 
व्यवस्था रहेको 

२. प्रमतक्षालयमा पर्नयममत रुपमा सरसफाई हुर्ने गरेको। 

   

८. सेवाग्राहीका लापग 
र्ौचालय 

१. कायालयमा Toilet र Urinal सदहतको मदहला तथा पुरुषका लापग सावुिपर्नक 
र्ौचालय रहेको 

२. र्ौचालयमा सावुर्न र पार्नीको व्यवस्था रहेको 
३. र्ौचालयको पर्नयममत रुपमा सरसफाई हुर्ने गरेको 

   

९. कायालय भवर्नको 
सुरक्षा तथा भूकम्प 
प्रपवधधको प्रयोग 

१. कायालयले आफ्र्ना सबै भवर्नहरुको र्नक्सा सम्बन्धित पर्नकायबाट पाररत गरेको  
२. कायालयमभत्र तथा बादहर िाँदा यात्रकुा झोला चेकिाँच गरेर मात्र मभत्रबादहर िार्न 

ददर्ने गरेको 
३. कायालयमा सुरक्षाको लापग कम्पाउण्ड वाल लगाईएको 
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प्रमाणित गर्न े
सीमा कुमारी के्षत्री 

र्नगर प्रमुख 
 

प्रमुख सूचक सूचकको अवस्था र् रै्न पुष्ट्याई 
४. कायालयका सबै भवर्नहरुमा भवर्न संदहताको पालर्ना गररएको 
५. कायालयका पुरार्ना भवर्नहरुलाई आवश्यकता अर्नुसार प्रवलीकरि गररएको 

१०. चमेर्नागृहको 
व्यवस्था 

१. चमेर्नागृह सफा सुग्घर रहेको 
२. चमेर्नागृहले सामार्नहरुको मूल्यसूची टाँस्ने गरेको 
३. चमेर्नागृहमा स्वच्छ पपउर्ने पार्नीको व्यवस्था भएको 
४. चमेर्नागृह अगादडफूलपबरुवा रहेको 
५. कायालयले खािा खार्ने पर्नश्चित समय पर्नधारि गरेको 
६. कमुचारीहरु कायुकक्षमा बसेर खािा खार्ने र्नगरेको। 

   

 
खण्ड (ग) 

वातावरर् मैत्री  वडाका लानग आधारभुत सूचकहरुको अवस्था : 
र्नगरपाणलकामा वडा तह वातावरिमैत्री हुर्नका लापग वडामभत्रका सबै टोल/बस्तीहरु वातावरिमैत्री भएको हुर्नु पर्नेछ। यसका अलावा र्नगरपाणलकाको  
वडा तहका लापग आधारभूत सूचकहरु देहाय बमोजिम तय गररएको छ : 
प्रमुख सूचक सूचकको अवस्था र् रै्न पुष्ट्याई 

१. खार्नेपार्नीका मुहार्न तथा 
स्रोतको संरक्षि  

 

१. वडामा भएका सबै खार्नेपार्नीका श्रोतहरुको लगत राखी संरक्षि गररएको र 
सबै पार्नीका श्रोतहरुको गुिस्तर परीक्षि गररएको 

२. पार्नी सुरक्षा सम्बिी ताणलमहरु सञ् चालर्न गरेको र वडाबासीलाई भूममगत 
िलस्रोतको पुर्नभुरि एवं बहुउपयोपगताको पर्नन्धि आकार्े पार्नी सङ्कलर्न र 
प्रयोगलाई प्रोत्साहर्न गरु्न र्नीमत तथा कायुिम तिुुमा गरी लागु गरेको 

   

२. फोहरमैला व्यवस्थापर्न 

१. घर–घर बाट संकणलत फोहर र्नगरपाणलकाबाट तोपकएको स्थार्नमा 
पवसिुर्न गरे्न गररएको 

२. वडा पररसरमा प्लाष्ट्रक झोलाको प्रयोगलाई कम गरु्न बैकब्धिक 
उपायहरुको पवकास र त्यसको प्रयोग गररएको 

   

३. ताल, पोखरी तथा जसमसार 
क्षेत्रको संरक्षि र 
व्यवस्थापर्न  

टोल तथा वडामभत्रका सबै ताल, पोखरी तथा जसमसार क्षेत्रको  लगत कायम 
गरी सबै ताल, पोखरी तथा जसमसार क्षेत्रको संरक्षिका लापग समममत गिर्न 
गरी संरक्षि कायुिम सञ्चालर्न गररएको 

   

४. पवपद् व्यवस्थापर्न सम्बिी 
आधारभूत क्षमता, 
पवस्तृत अध्ययर्न तथा 
आपत््कालीर्न सुरणक्षत 
क्षेत्र 

१. िलवायु पररवतुर्न सम्बिी आधारभूत ज्ञार्न जसप तथा क्षमताको 
पवकासका लापग समुदाय तहमा अर्नुणर्क्षि कायुिम सञ्चालर्न भएको। 

२. वडागत रुपमा पवपद्िोखखम संकटासन्नता तथा क्षमता मुल्याङ्कर्न गरी  
प्रमतवेदर्न तयार भएको। 

३. पवपदको अवस्थामा तत्काल उद्धारका लापग सुरणक्षत स्थल (खुला क्षते्र) 
पर्नधारि गरी सोको संकेत प्रयोग गररएको। 

४. पवपद् िोखखम नू्यर्नीकरिको लापग वडास्तरीय स्वयम् सेवकहरुको समूह 
बर्नाई पररचालर्न गरेको। 

   

५. वर्न संरक्षि तथा ददगो 
व्यवस्थापर्न 

वडाको भूगोल मभत्र रहेको वर्नको पवस्तृत लगत राखेको र वडा मभत्र 
पियार्ील वर्न उपभोक्ता समममतसुँग सहकायु गरेको।    

६. पती िममर्नको व्यवस्थापर्न 
तथा हररयाली प्रवदु्धर्न 

पती वा सरकारी वा सावुिपर्नक िग्गाको र्नक्सा÷पववरि सदहतको लगत 
राखखएको र त्यस्ता  िग्गामा वृक्षरोपि गरी संरक्षि गरेको। 
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प्रमाणित गर्न े
सीमा कुमारी के्षत्री 

र्नगर प्रमुख 
 

 
खण्ड (घ) 

वातावरर् मैत्री  नगरपाललकाका  लानग आधारभुत सूचकहरुको अवस्था : 
वातावरिमैत्री र्नगरपाणलका हुर्नका लापग र्नगरपाणलका मभत्रका सबै टोल र वस्तीहरु वातावरिभैत्री भएको हुर्नु पर्नेछ। यसका अलावा र्नगरपाणलकाका 
लापग देहायका आधारभूत सूचकहरु तय गररएको छः 
प्रमुख सूचक सूचकको अवस्था र् रै्न पुष्ट्याई 

१. खार्नेपार्नीको रिर्नीमतक 
योिर्ना   (Strategic 
Plan) पर्नमाि   

स्वच्छ खार्नेपार्नी आवश्यकता पूरा गरे्न गरी रिर्नीमतक कायुयोिर्ना र्नगर 
सभाबाट स्वीकृत भएको। 

  स्वीकृत रिर्नीमतक 
योिर्ना दस्तावेि 

२. फोहरमैला केन्द्र्िको 
स्थापर्ना  

१. सड्र्ने र र्नसड्र्ने फोहरको वगीकरि गरे्न गरी फोहरमैला केन्द्र्को आवश्यक 
व्यवस्था गरेको 

२. सड्र्ने फोहरबाट प्राङ्गाररक मल बर्नाउर्न प्रोत्साहर्न गर्नुको लापग कम्पोर 
बीर्नको पवतरि भएको  

३. फोहरमैलाको ददगो व्यवस्थापर्नको लापग व्यवस्थस्थत ल्याण्डपफल साइट वा 
एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापर्नको अभ्यास गरेको 

  फोहरमैला केन्द्र्को लापग 
छुट्याइएको िग्गाको 
लगत र क्षेत्रफल,   
सञ्चालर्न मममत तथा 
र्नगरपाणलकाको पर्निुय। 

३. सावुिपर्नक स्थार्नमा 
र्ौचालयको 
व्यवस्था  

१. बसपाकु, पेटि ोल पम्प, पयुटकीय क्षेत्र तथा साँसृ्कमतक सम्पदा, पाकु तथा 
उद्यार्न र  मुख्य हाटबिार स्थलमा बालबाणलका, लैङ्गीक तथा अपाङ्गमैत्री 
सावुिपर्नक र्ौचालयहरूको व्यवस्था भएको 

   

४. प्लाष्ट्रक झोला प्रयोगमा 
प्रमतबि 

१. र्नेपाल सरकारले तोकेको गुिस्तरभन्दा कम गुिस्तरको प्लाष्ट्रक झोला 
प्रयोगमा बने्दि गररएको  

२. प्लाष्ट्रकको झोलाको पवकिमा वातावरिमैत्री झोला उत्पादर्न गरु्न 
प्रोत्सादहत गररएको र उत्पाददत झोलाको बिारीकरि भएको 

   

५. पवपद् व्यवस्थापर्न 
समममतको सपियता 
र कोष व्यवस्थापर्न
  

१. र्नगरस्तरमा स्थार्नीय पवपद् तथा िलवायु उत्थार्नर्ील समममत 
गिर्नगररएको 

२. स्थार्नीय पवपद् िोखखम नू्यर्नीकरि तथा िलवायु अर्नुकुलर्न सम्बिी कार्नूर्न 
पाररत गररएको  

३. स्थार्नीय पवपद् तथा िलवायु उत्थार्नर्ील योिर्ना तिुुमा भई र्नगर सभाबाट 
स्वीकृत गररएको 

४. योिर्ना कायान्वयर्नको लापग र्नगरपाणलकाले जिल्ला पवपद् व्यवस्थापर्न 
समममत, जिल्ला समन्वय समममत, पवषयगत कायालय, र्नेपाल रेडिस 
सोसाइटी, र्नीजि क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा 
दातृ पर्नकाय समेतको समन्वय र सहयोगमा बिेटको व्यवस्था तथा 
पररचालर्न गरेको 

४. पवपद् िोखखम नू्यर्नीकरि तथा व्यवस्थापर्न र िलवायु पररवतुर्न 
अर्नुकुलर्नमा उधचत ज्ञार्न जसप र क्षमता सदहतको महार्ाखा/र्ाखा/ईकाइ 
तथा कमुचारीको व्यवस्था भएको 

   

६. भवर्न संदहताको पालर्ना
  

१. र्नगरके्षत्रमा भवर्न पर्नमाि गदा राष्ट्रिय भवर्न संदहता अर्नुकुल स्थार्नीय भवर्न 
संदहता र मापदण्ड तयार भएको  

२. भवर्न पर्नमाि गदा भवर्न पर्नमाि संदहता र मापदण्ड अपर्नवायु गर्ने गररएको 
३. र्नक्सा पास सम्बिी स्थार्नीय मापदण्डलाई भवर्न पर्नमाि संदहतासुँग 

आबद्ध गररएको 

   

७. हररयाली प्रबदु्धर्न तथा 
पाकुको सञ्चालर्न

१. र्नगरको सडक क्षेत्र, सरकारी तथा सावुिपर्नक िग्गाको पदहचार्न गरर 
वृक्षरोपि गररएको  

   



  

  15  
 

प्रमाणित गर्न े
सीमा कुमारी के्षत्री 

र्नगर प्रमुख 
 

प्रमुख सूचक सूचकको अवस्था र् रै्न पुष्ट्याई 
  २. र्नगरमभत्र भएका वर्नको क्षेत्रगत लगत राखी पवमभन्न समुदायस्तरीय वा 

र्नगरस्तरीय समममत माफुत त्यसको उधचत संरक्षि गरेको र आवश्यकता 
अर्नुसार सम्बन्धित वर्न कायालयसुँग समन्वय गरेको 

३. र्नगरबासीलाई  पायक पर्न ेस्थार्नमा िेष्ठ र्नागररक पवश्राम स्थल, मर्नोरञ्िर्न 
पाकु वा उद्यार्न पर्नमाि गरी सञ्चालर्नमा ल्याइएको। 

द्रष्टव्य :  
पर्नलो :– पूवाधार पवकासमा आर्नीवार्नी पररवतुर्नको चरिमा रहेको । (४० देखी ५९ प्रमतर्त प्रगमत हासील हुर्नुपर्ने ) 
पहेंलो :-  नू्यर्नतम पूवाधार तयारीको अवस्था रहेको । (६० देखी ७९ प्रमतर्त प्रगमत हासील हुर्नुपर्ने ) 
 हररयो :-  पूिु आर्नीवार्नी पररवतुर्नको सुपर्नश्चिताको अवस्थामा रहेको । (८० देखी १०० प्रमतर्त प्रगमत हासील हुर्नुपर्ने ) 

• र्नमतिा महलमा िुर्न वगुमा  पछु तेदहिं पर्नम्न  पर्नर्दिर धचन्हद्धारा मार्किङ गरेको हुर्नुपर्नेछ ।  
ननम्नः :-  र्नमतिा महलमा सुचकहरु पुरा गरेकोलाइ  (√) र र्नगरेको लाई (×) धचन्हले िर्नाउर्नु पर्नेछ । 
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प्रमाणित गर्न े
सीमा कुमारी के्षत्री 

र्नगर प्रमुख 
 

अनुसूची – २ 
बातावरर् मैत्री/पूर्णसरसफाइ उन्मुख  पाललका घोषर्ा कार्यणको अवलम्वन तथा प्रमतवद्धता : 

• पूिुसरसफाइ उनु्मख  /वातावरि मैत्री वडा /पाणलका घोषिा कायुिम कायान्वयर्नमा ल्याउर्ने पर्निुय गररयो ।  
• अर्नुसूची १ मा उले्लखखत सबै खण्डका  सूचकहरु उपयुत्त हुर्ने देखखएकोले उक्त सूचकको स्वीकृमत गरी कायान्वयमा ल्याउर्ने पर्निुय गररयो ।  
• पूिुसरसफाइ उनु्मख  /वातावरि मैत्री पाणलका घोषिा कायुिमको सम्पकु र्ाखा वातावरि तथा सरसफाइ र्ाखा र सम्पकु व्यमक्त र्ोदह 

र्ाखाको प्रमुखलाई तोक्ने पर्निुय गररयो ।  
• र्नमतिामुखी कायुयोिर्नालाई स्वीकृत गरी कायान्वयर्नमा ल्याउर्ने पर्निुय गररयो । यसका लापग र्नगरपररषदबाट पाररत बिेट कायान्वयर्नमा 

ल्याउर्ने र र्नपुग हुर्ने भएका उपयुक्त बिेट सम्बन्धित णर्षुकबाट णर्षुकान्तर गरी व्यवस्था गरे्न पर्निुय गरीयो ।  
• र्नगर सभाको र्नीमतगत तथा कायुिमबाट व्यवस्था अर्नुरुप यस र्नगरपाणलकाका १४ वट ै वडा तथा र्नगरपाणलकालाई पूिुसरसफाइ उनु्मख  

/वातावरि मैत्री वडा/पाणलका घोषिा गरे्न पर्निुय गररयो ।  
• र्नगर, वडा तथा सामुदाधयक स्तरका गदित पवमभन्न तो्ेपकए वमोजिमका समममतहरुलाई अर्नुमोदर्न गरे्न पर्निुय गररयो ।  
• र्नेपाल सरकार, प्रदेर् सरकारबाट िारी गरेका पर्नदेर्र्न तथा मागुदर्ुर्नका ममु र भावर्ना अर्नुरुप तयार गररएको पूिुसरसफाइ उनु्मख 

वातावरिमैत्री पाणलका कायुन्वयर्न पर्नदेणर्का २०७८ स्वीकृत गरी कायान्वयर्नमा ल्याउर्ने पर्निुय गररयो ।  
उपरु्यक्त वमोजजमका प्रावधानहरुको अवलम्वन गनण प्रमतवद्धता व्यक्त गनेको हस्तािर : 
ि.सं. र्नाम थर पद पर्नकाय कायालय दस्तखत मममत 
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प्रमाणित गर्न े
सीमा कुमारी के्षत्री 

र्नगर प्रमुख 
 

अनुसूची –३ 
पुतलीबजार नगरपाललकाबाट वातावरर् मैत्री/स्थानीर्य/पाललका वडा घोषर्ा गने ननर्णर्यको ब्यहोरा : 

ननर्णर्य नं. :   पुतलीबिार र्नगरपाणलकाले िारी गरेको  पूिुसरसफाइ उनु्मख वातावरिमैत्री पाणलका कायुन्वयर्न पर्नदेणर्का २०७८ कायान्वयर्न गरी सो 
पर्नदेणर्काको अर्नुसूची १ वमोजिम सम्पूिु सुचकहरु पुरा भै तोपकएको र्नमतिा र प्रगमत हाजसल गररएको र र्नेपाल सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य र र्ो को 
मागुदर्ुर्न समेत प्राप्त भै सकेको हुुँदा यस पुतलीबिार र्नगरपाणलकालाइ मममत २०७   /   /      /    मा पूिु सरसफाइ उनु्मख /बातावरिमैत्री पाणलका/वडा 
घोषिा देहाय बमोजिमको उपस्थस्थमत तथा रोहवरमा गरे्न सवुसम्मत पर्निुय गररयो । 
उपस्थस्थमत तथा हस्तािरकताहरुको रोहवर नववरर् एव ंर्दस्तखत : 
ि.सं. र्नाम थर पद पर्नकाय कायालय दस्तखत मममत 
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प्रमाणित गर्न े
सीमा कुमारी के्षत्री 

र्नगर प्रमुख 
 

अनुसूची :-४ 
समुर्दार्य/टोल/वडा/नगरस्तरबाट कार्यान्वर्यन गनुणपने 

नमतजामुखी कार्यणर्योजना :- 
 
ि.स. कार्यण नववरर् मममत मूख्य जजमेवारी 
१ घोषिाका लापग वडा छर्नौट २०७८ फालु्गि वडा /र्नगरपाणलका 
२ समुदाय / वडास्तरीय अमभमुखीकरि/समममतहरु गिर्न २०७८ फालु्गि देखख पर्नरंतर       ,, 
३ र्नमतिामुखी सूचकहरुको स्वीकृमत।/र्नमतिामुखी कायुयोिर्ना स्वीकृमत २०७८ फालु्गि,चैत्र       ,, 
४ पवमभन्न सन्जाल पर्नमाि/ पररचालर्न २०७८ फालु्गि देखख       ,, 
५ यथाथु अवस्था संकलर्न/ सहभापगताको सुपर्नश्चितता र पवश्लेषि २०७८ फालु्गि,चैत्र देखख       ,, 
६ र्नगरकायुपाणलकाको अवलम्वर्न गरे्न पर्निुय कायान्वयर्नको लापग आवश्यक 

बिेट पबपर्नयोिर्न तथा कोष स्थापर्ना र पररचालर्न गरे्न प्रमतबद्धता   
२०७८ फालु्गि,चैत्र  र्नगरकायुपाणलका 

७ ईकाई /सम्पकु व्यधत्त / सहिकता तोक्ने ब्यवस्थापर्न गरे्न २०७८ फालु्गि     र्नगरकायुपाणलकाको 
कायालय 

८ सवैक्षि फाराम ,तथाङ्क संकलर्न ,अमभमुखखकरि पवश्लेषि पुम्भस्तका तथा 
प्रमतबदेर्न लेखर्न र प्रकार्र्न 

२०७८ फालु्गि,चैत्र र ०७९ 
बैर्ाख देखख पर्नरंतर  

र्नगरकायुपाणलकाको 
कायालय/र्ाखा 

९ र्नगरस्तरीय अमभमुखीकरि संचालर्न २०७८ फालु्गि चैत्र देखख  कायुदल 
१० कायुदल गिर्न तथा पररचालर्न २०७८ माघ र्नगरपाणलकाद्धारा  
११ र्नमूर्ना पर्नकायको अवलोकर्न भ्रमि अर्नुभव आदार्न प्रदार्न गरे्न गराउर्ने ०७९ िेि देखख  र्नगरकायुपाणलकाको 

कायालय 
१२ आवश्यकतार्नुसार सूचकको सरलीकरि गरे्न ०७९ िेि देखख  वडा /र्नगरपाणलका 
१३  सूचकको कायान्वयर्न अवस्था मापर्न कायुर्ाला  ०७९ िेिदेखख  वडा /र्नगरपाणलका 
१४ बहुबर्षिय बहु लगार्नी योिर्ना तयारी वा घोषिा/पुवाधार पर्नमािको 

सुपर्नश्चितता 
०७९ िेिदेखख पर्नरंतर  वडा /र्नगरपाणलका 

१५ स्थस्थती प्रमतवेदर्न तिुुमा र सावुिपर्नपककरि ०७९ िेि देखख  वडा /र्नगरपाणलका 
१६ अर्नुगमर्न /सममक्षा र मुल्याङ्गर्न २०७८ ,चैत्र र ०७९ 

बैर्ाख,िेि र असार 
अर्नुगमर्न समममतहरु 

१७ र्नगर/ वडा/ सामुदाधयकस्तरवाट प्रमतवद्धता सदहतको पर्निुय र  दस्तखत २०७८ ,चैत्र र ०७९ 
बैर्ाख,िेि र असार 

वडा /र्नगरपाणलका 

१८ र्नीमत तथा बिेट र कायुिमको अद्यावधधकता ०७९ िेि वडा /र्नगरपाणलका 
१९ टोल / वडा घोषिाको कायुयोिर्ना तैयारी र घोषिा गरे्न २०७८ फालु्गि,चैत्र र ०७९ 

बैर्ाख,िेि 
वडा /टोल समुदाय 

२० ददगोपर्नाका लापग रिर्नैमतक कायुयोिर्ना तैयारी  ०७९,िेि र आषाढदेखख  वडा /र्नगरपाणलका 
२१ र्नगर घोषिा गरे्न कायुिम  २०७९आषाढ मसान्त वडा /र्नगरपाणलका 
नोट : कोनवड़१९, ननवाचन र बजेट उपलब्धता आदर्द नबिेषपररस्थस्थमतपरेमा उल्लेखखत कार्यण ताललका हेरफेर हुनसक्नेर् ।  
 
 


