
वाग्मती सरसफाई अभभयान र फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बभधध छलफल काययक्रम 

सघंीय माभमला तथा स्थानीय भवकास मधरालय,  

भसहंदरबार , काठमाण्डौ  

१२ श्रावण, २०७३   

ऐततहातसक, धातमिक तथा साांस्कृततक सभ्यताको 

प्रतीक बागमती नतदको सरसफाई तथा फोहोरमैला 

व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा 

सम्बद्ध सरोकारवालाबीच छलफलकायिक्रम श्रावण 

१२ गते बधुबार सम्पन्न भयो . उक्त कायिक्रममा 

माननीय सांघीय मातमला तथा स्थानीय तवकास 

राज्य मन्री श्री कुन्ती कुमारी शाही, रातरिय योजना 

आयोगका माननीय सदस्य डा. सतुमरा अमात्य, 

सांघीय मातमला तथा स्थानीय तवकास मन्रालयका 

तन.सतचव श्री पूणिचन्र भट्टराई, पवुि  मखु्य सतचव श्री 

तललामतण पौडेल लगायत गहृ मन्रालय, वन तथा 

भू-सांरक्षण मन्रालय,  कृतष तवकास मन्रालयका उच्चस्तरीय पदातधकारी, वातावरण तवभागका महातनदेशक , 

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रातवतधक सहयोग केन्रका कायिकारी तनदेशक, उपत्यकाका नगरपातलकाका कायिकारी 

अतधकृत तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन तवषय हेने शाखा प्रमखु, महानगरीय प्रहरी र  ससस्त्र प्रहरीका प्रतततनतध, 

बागमती सफाई अतभयन्ताहरु लगायतका ७० जनाको उपतस्थतत रहेको तथयो . 

सांतघय मातमला तथा स्थानीय तवकास 

मन्रालयका सहसतचव श्री गोपीकृरण खनालले 

मन्रालयबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा 

वातावरण सांरक्षणका लातग भएका नीततगत तनणिय 

तथा स्थानीय तनकायलाई भएका तनदेशनका 

बारमेा जानकारी गराई छलफल कायिक्रम लाई 

अगाडी बढाउन ुभयो . बागमती सरसफाई 

अतभयन्ता डा. राज ुअतधकारीले बागमती 

सरसफाई कायिक्रम जेठ ५, २०७० पश्चात 



बागमती नतदमा आएको पररवतिनलाई झल्काउने ततस्वर सतहतको प्रस्ततुीकरण गरी उपतस्थत सम्पूणि सहभागीलाई 

सरसफाई कायिमा व्यतक्त तथा सांलग्न सांस्थाको तफि  बाट सहयोग गनि उत्पे्रररत गनुि  भयो .माननीय राज्य मन्री श्री 

कुन्ती कुमारी शाहीले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सांरक्षणका लातग श्रोतको सतह प्रयोग गने कुरालाई 

जोड तददै जन चेतना व्यापक रुपमा जगाउन ुपने कुरा व्यक्त गनुि  भयो . त्यसै गरी माननीय रातरिय योजना 

आयोगका सदस्य डा. सतुमरा अमात्यले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लातग तमतहनेत ( Hard Work)ले मार नभएर 

अब तबबेकी कायि  (Smart Work ) गनुि  पने साथै परुस्कार र दण्ड  ('Carrot' र 'Stick') सांगसांगै लगी फोहोरमैला 

व्यवस्थापन बताउनभुयो . 

सांघीय मातमला तथा स्थानीय तवकास मन्रालयका तन.सतचव श्री पूणिचन्र भट्टराईले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, 

२०५५ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्थानीय तनकायलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन, हररयाली 

प्रवधिन तथा स्वच्छता कायम गने सम्बन्धमा समु्पेको तजम्मेवारी, कतिब्य तथा दातयत्व प्रतत सजग रही कायि 

सम्पादन गनि सबै स्थानीय तनकायहरु तजम्मेवार हुन ुपने कुरा ब्यक्त गनुि  भयो .  त्यसै गरी पवुि  मखु्य सतचव तथा 

बागमती सफाई अतभयन्ता श्री तललामतण पौडेलले बागमती सफाई अतभयान स्वयम ्सेवकबाट १६८ हप्तासम्म 

तनरन्तर चतलरहेको उल्लेख गदै फोहोर व्यवस्थापनका लातग फोहोरलाई श्रोतमै तनयन्रण गनुिपने, नदीमा ढल 

तमसाउन बन्द गनुिपने, फोहोर तनतश्चत तोतकएको स्थानमा मार फाल्नपुने, कुतहने र नकुतहने फोहोर छुट्टा छुटै्ट 

तनयतमत रुपमा उठाउन लगाउने, समदुायको सतक्रयतामा फोहोर व्यवस्थापन गनुिपने कुरा व्यक्त गनुिभयो  . 

छलफल कायिक्रममा उठेका प्रश्न तथा तजज्ञासाहरुलाई सम्बतन्धत पदातधकारीले सांबोधन गनुि  भएको तथयो . साथै 

सम्बतन्धत नगरपातलकाका कायिकारी अतधकृतहरुले आ-आफ्नो स्थानबाट सतक्रय रुपमा कायि गने प्रततवद्दता 

जाहेर गनुि  भएको तथयो  .  छलफल कयिक्रमले वाग्मती सरसफाई अतभयान र फोहोरमैला व्यवस्थापन मा सांलग्न 

सम्वद्द सरोकारवालावीच साझा अवधारणा बनाई आगामी तदनमा काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशभर फोहोरमैला 

व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अतघ बढाउन मद्दत गने देतखन्छ . 

भनणययहरु:  

१. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्थानीय तनकायलाई 

फोहोरमैला व्यवस्थापन, हररयाली प्रवधिन तथा स्वच्छता कायम गने सम्बन्धमा समु्पेको तजम्मेवारी, कतिब्य 

तथा दातयत्व प्रतत सजग रही कायि सम्पादन गनि सबै स्थानीय तनकायलाई तनदेशन तदने,  

२. साविजतनक सडकको दााँया-बााँया, नतद तकनार तथा साविजतनक स्थलका साथै व्यतक्तगत घर कम्पाउण्डमा समेत 

सम्बतन्धत तजल्ला वन  तथा भू-सांरक्षण कायािलय, तजल्ला कृतष तवकास कायािलय, पश ुसेवा कायिलय लगायत 

सम्बतन्धत सांघ सांस्थाहरुसांग समन्वय गरी वकृ्षारोपण कायिलाई ततब्रता तदने र साविजतनक स्थलको तबरुवा 



सांरक्षणको तजम्मेवारी टोल समदुायलाई नै तदने गरी टोल तवकास सांस्था/टोल सधुार सतमतत गठन गने वा गठन 

भै सकेको भए तक्रयाशील बनाउन सबै नगरपातलकालाई तनदेशन तदने,  

३. सरसफाई तथा स्वच्छता प्रवधिन, वातावरण सांरक्षण, जलवाय ुअनकुुलन तथा तवपद जोतखम न्यूनीकरणका 

कायिमा सबै सतक्रय सहभागी गराउने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरकेो वातावरणमैरी स्थानीय शासन 

प्रारूप, २०७० को देशैभर प्रभावकारी रुपमा कायिन्वयन गनि तनदेशन तदने,  

४. सरसफाई तथा वातावरण सांरक्षण सम्बन्धमा सरोकारवालासांग समन्वय गरी वातषिक कायियोजना बनाई अतघ 

बढ्न सबै नगरपातलका तथा तजल्ला तवकास सतमततको  कायािलय माफि त् गाउाँ तवकास सतमततलाई  तनदेशन 

तदने,  

५. जथाभावी फोहोर गनेलाई टोल समदुाय समेतको सांलग्नता/सहयोगमा अनगुमन गरी दतण्डत गने कायि तनरन्तर 

रुपमा सांचालन गनि सबै नगरपातलका तनदेशन तदने,  

६. फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रातवतधक सहयोग केन्रबाट मन्रालयको समन्वय तथा सहजीकरणमा काठमाण्डौ 

उपत्यकाका २२ वटै नगरपातलकाका फोहोरमैला व्यवस्थापनसांग सम्बतन्धत शाखा प्रमखुलाई प्रभावकारी 

कायियोजना बनाउने गरी अन्तरतक्रया/तातलम कायिक्रम आयोजना  गनि लेतख पठाउने . 

७. उपत्यका तभरका नगरपातलकाहरुले वाग्मती, तवरणमुतत, हनमुन्ते, मनहरा लगायत नदीहरुको सरसफाई 

प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोगका लातग नागररक समाजमूलक सांघसांस्था, स्थानीय क्लव तथा 

समदुाय, वडा नागररक मांच र टोल तवकास सतमततहरुको समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरी बढी भन्दा बढी 

जान समदुाय पररचालनको वातावरण सजृना गने   . 

 


