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पर्यटकिर् स्थल, पािय  तथा सार्यजकिि शौचालर् व्र्र्स्थापि 

िार्यकर्कि, २०७९, 

जिरी नगरपाजिकाको नगर कार्यपाजिकािे बनाएको ति िेजिए बमोजिमको 

कार्यजिजि स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 

उपदफा (३) बमोजिम आम नागररकको िानकारीका िाजग प्रकाशन गररएको 

छ । 

पर्यटजकर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर् व्र्िस्थापन कार्यजिजि, 

२०७९, 

नगर कार्यपाजिकाबाट स्िीकृत जमजतिः- २०७९/०७/०१ 



-2- 
 

प्रस्तार्िााः  

जिरी नगरपाजिका जित्र अिजस्थत जिजिन्न पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक 

शौचािर्को उजचत र प्रिािकारी व्र्िस्थापन गरी जदगो रुपमा स्िच्छ, स्िस््र् र 

आकर्यक िातािरण कार्म गनय आिश्र्क िएकािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ को दफा १०२(१) िमोजिम जिरी नगरकार्यपाजिकािे पाररत गरी र्ो कार्यजिजि 

िनाई िागू गररएको छ । 

परिच्छेद-१ 

 प्रािकभििाः 

१. सकंिप्त िाम ि प्रािभिाः  

क)  र्स कार्यजिजिको नाम "पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर् 

व्र्िस्थापन कार्यजिजि" २०७९ रहेको छ ।  

ि) र्ो कार्यजिजि जिरी नगरकार्यपाजिकािाट स्िीकृत िएको जमजतदजेि जिरी 

नगरपाजिका के्षत्रजित्र िागू हुनेछ । 

२. परििाषााः  

जिर्र् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्ो कार्यजिजिमािः 

क) ''नगरपाजिका'' िन्नािे जिरी नगरपाजिकािाई सम्झन ुपछय  ।  

ि) ''कार्यपाजिका'' िन्नािे जिरी नगरपाजिकाको नगरकार्यपाजिकािाई 

सम्झन ुपछय  ।  

ग)  ''प्रमिु'' िन्नािे जिरी नगरपाजिकाको नगरप्रमिुिाई सम्झन ुपछय  ।  

घ) '' प्रमिु प्रशासकीर् अजिकृत'' िन्नािे जिरी नगरपाजिकाको प्रमिु 

प्रशासकीर् अजिकृतको काम गनय तोजकएको अजिकारीिाई सम्झन ुपछय  । 

ङ) ''सजमजत'' िन्निे कार्यजबजिको दफा ३.१ (ग) र ३.१ (घ) बमोजिम गजित 

पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर् संरक्षणतथा व्र्िस्थापन 

सजमजतिाई सम्झन ुपछय  । 

च) ''सामदुजर्क संस्था'' िन्नािे मनुाफा रजहत उद्देश्र्िे समदुार्को जहतको 

िाजग प्रचजित काननु बमोजिम स्थाजपत र सहिाजगतामूिक टोिजिकास 

संस्था, उपिोक्ता समूह, आमा समूह, मजहिा समूह, क्ििहरु, सहकारी 

संस्था, गैरसरकारी ससं्था आजदिाई सम्झन ुपछय  । 
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परिच्छेद २ 

३. पर्यटिीर् स्थल, पािय  तथा सार्यजकििशौचालर् सभर्न्िी व्र्र्स्थापि  

३.१ किमायण तथा व्र्र्स्थापिमा िगिपाकलिािो मखु्र् कजभमरे्ािी िहिाेः 

क) पर्यटजकर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्को व्र्िस्थापनका िाजग 

आिश्र्क पने स्थि, पूिायिार, संरचना जनमायण तथा संचािन गने मखु्र् 

जिम्म्िारी नगरपाजिकाको हुनेछ ।  

ि) पर्यटजकर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्को संरक्षण, प्रिर्द्यन, र जदगो 

ब्र्िस्थापनका िाजग नगरपाजिकािे सम्िजन्ित िडािाई जिम्मेिारी जदन 

सक्ने छ ।  

ग) पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्को संरक्षण, संिर्द्यन तथा 

व्र्िस्थापनका िाजग नगरस्तरमा नगर उपप्रमिुको संर्ोिकत्िमा तपजसि 

िमोजिमको सजमजत रहने छ ।  

नगर उपप्रमिु    - संर्ोिक  

प्रमिु प्रशासकीर् अजिकृत   - सदस्र् 

कार्यपाजिका सदस्र्हरु मध्रे्िाट कार्यपाजिकािे तोकेको१ मजहिासजहत २ 

िना   - सदस्र् 

पर्यटन व्र्ािसार्ी, पाकय  सरंक्षण सजमजत तथा शौचािर् व्र्िस्थापन सजमजतको  

अध्र्क्ष तथा सदस्र्हरु मध्रे्िाट नगर कार्यपाजिकािे मनोजनत गरकेो एक 

मजहिा  सजहत २ िना   -सदस्र् 

 सरसफाई तथा िातािरण शािा प्रमिु  -सदस्र् सजचि  

घ) पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्को संरक्षण, संिर्द्यन तथा 

व्र्िस्थापनका िाजग िडा स्तरमा िडाध्र्क्षको संर्ोिकत्िमा तपजशि 

बमोजिमको सजमजत रहने छ । सम्िजन्ित िडाको िडाध्र्क्ष - संर्ोिक  

िडाजित्रसंचाजित सामदुाजर्क जिद्यािर्का प्रिानाध्र्ापकरु मध्रे्बाट िडा 

सजमजतिे मनोजनत गरकेो उच्चतम तहको प्र अ १ िना  -सदस्र्  

िडामा रहेका सामदुाजर्क ससं्थाहरुको प्रजतजनजित्ि हुने सामदुाजर्क 

संस्थाहरुको अध्र्क्षहरु मध्रे्बाट िडा सजमजतबाट मनोजनत १ मजहिा सजहत 

२िना         -सदस्र् 

िडाध्र्क्षिे तोकेको िडा सजमजतको सदस्र् १ िना - सदस्र् सजचि 
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ङ)    िगिस्तिीर् सकमकतिो िाम ितयव्र् ि अकििाि 

• नगरजित्रका पर्यटकीर् स्थिको पजहचान गरी आजथयक तथा 

प्राकृजतक स्रोतको उच्चतम प्रर्ोगको िाजग कार्यर्ोिना िनाउने । 

• नगरजित्र पाकय हरु जनमायण गने िाउकँो पजहचान गने । 

• साियिजनक शौचािर् आिश्र्क पने िाउकँो पजहचान गने ।  

• पजहचान िएका स्थिहरुमा जनमायण कार्य प्रारम्िका िाजग 

कार्यर्ोिना सजहत नगरकार्यपाजिकामा पेश गने ।  

• नगरपाजिका के्षत्र जित्र जनमायण तथा संचािन िएका पर्यटजकर् 

स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्हरुको व्र्िस्थापन 

सम्िन्िमा िडा स्तरीर् सजमजत िाई आिश्र्क जनदशेन जदने ।  

• पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा शौचािर्को रिेदिे, सरसफाइ तथा 

व्र्िस्थानको िाजग आिश्र्क अनदुानको ब्र्बस्था गनय 

कार्यपाजिकामा जसफाररस गने ।  

• िडा स्तरीर् सजमजतहरु संग समन्िर् गने ।  

• िडा स्तरीर् सजमजतिाई सकृर् गराइ संरक्षण, संिर्द्यन तथा 

व्र्िस्थापनका पूणय जिम्मेिारी जदने । 

• आफ्नो जिर्र्सगँ सम्बजन्ित समसामजर्क कार्य गने ।  

च) र्डास्तिीर् सकमकतिो िाम ितयव्र् ि अकििाि  

• िडा जित्र जनमायण िई संचाजित पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा 

साियिजनक शौचािर्हरुको संरक्षण, संबदयन तथा व्र्िस्थापनको 

पूणय जिम्मेिारी जिने ।  

• िडा जित्र सचंाजित पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक 

शौचािर्हरुिाई सफा हरािरा तथा ब्र्बजस्थत बनाउने । र्स 

कार्यका िाजग सजमजतिे आिश्र्कता र औजचत्र्का आिारमा 

स्थानीर् स्तरमा सामदुाजर्क संस्थाहरूिाई आह्वान गरी 

सञ्चािनको प्रबन्ि जमिाउन सक्ने छ ।  

• सामदुाजर्क संस्थािाई आव्हान गदाय  प्रबेश शलु्क तथा सेिा 

शलु्कको जबिरण सजहत प्रस्ताब माग्ने ।  
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• सेिा शलु्क िा प्रबेश शलु्क उपर्कु्त पेश गरकेो समदुाजर्क 

संस्थािाई छनौट गरी संरक्षण, सम्बदयन तथा ब्र्बस्थापनको 

कजम्तमा पजन २ बर्यको जिजित जिम्मेिारी जदन सजकनेछ ।  

• सेिा शलु्क तथा प्रबेश शलु्कको कजम्तमा पजन २५ प्रजतशत रकम 

नगर पाजिकाको रिश्व िातामा िम्मा गनय िगाउने । 

• नगदी रजसदको स्िीकृती िडा सजमजतबाट गराउन ु पने र िडा 

सजमजतिे नगदी रजसद र्जकन गरी नगरपाजिकामा बझुाउन ुपने 

रकम र्जकन गररजदने ।  

छ) सकमकतिो बैठि सभबकन्ि ब्र्बस्था  

• नगर सजमजतको बैिक कम्तीमा ३ मजहनाको १ पटक र िडा 

सजमजतको बैिक कम्तीमा मजहनाको १ पटक अध्र्क्षिे तोकेको 

समर् जमजत र स्थानमा बस्नेछ ।  

• बैिकको गणपरुक संख्र्ा ५० प्रजतशत हुनेछ ।  

•  बैिकको जनणयर्को िानकारी नगर सजमजतिे नगर प्रमिु समक्ष 

र िडा सजमजतिे नगर उप प्रमिु समक्ष पेश गनेछ ।  

• िैिकको जनणयर् सामान्र्तर्ा सहमजतमा हुनेछ। सहमजत निएमा 

बहुमतको आिारमा जनणयर् हुनेछ । मत बराबर िएमा बैिकको 

अध्र्क्षता गने व्र्जक्तिे जनणायर्क मत जदन सक्नेछ ।  

• सजमजतिे आिश्र्कता परमेा पर्यटनजिद, िातािरणजिदिाई 

आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

• िैिकको जनणयर् सदस्र् सजचििे प्रमाजणत गने छ ।  

•  िैिक सम्िजन्ि अन्र् व्र्िस्था सजमजत आफैं िे जनिायरण गर े

िमोजिम हुनेछ ।  

• सजमजतका पदने बाहेक अन्र् सदस्र्को पदािजि २ बर्यको हुनेछ।  



-6- 
 

परिच्छेद ३ 

४.  स्थल तोक्ि सक्िे 

क)  नगरस्तरीर् सजमजतको जनणयर्/प्रजतिेदनको आिारमा नगरकार्यपाजिकािे 

पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्को जनमायण स्थि तोक्न 

सक्ने छ । 

ि) नेपाि सरकार बागमती प्रदशे सरकार र अन्र् जनकार्का तफय बाट सहर्ोग 

स्िरुप जनिःशलु्क रुपमा पर्यटकीर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर् 

जनमायण गनय चाहेमा नगरपाजिका सगँको समन्िर्का आिारमा कार्य 

अगाजड बढाइने छ ।  

ग) जनमायण स्थि तोक्दा उपर्कु्त पार्क पने तथा औजचत्र्पूणय हुन ुपने छ ।  

घ) नगरपाजिका स्िंर्िे जनमायण गने िएमा नगर सिाबाट ििेट जिजनर्ोिन 

गनुय पनेछ ।  

ङ) संघीर् सरकार/प्रदशे सरकार/नगरपाजिकािे जनमायण सम्पन्न गरी 

िडािाई हस्तान्तरण पश्चात िडा स्तरीर् सजमजत बनाइ संरक्षण, संिर्द्यन 

तथा व्र्िस्थापनको जिम्मेिारी जिनपुने छ ।  

च) कुनै संघ संस्था तथा जनर्ोगबाट जनमायणका िाजग सहर्ोग गनय,चन्दा जदन 

िा िग्गा उपिब्ि गराउन चाहेमा कार्यपाजिको स्िीकृत जिनपुने छ ।  

छ) साियिजनक स्थि पर्ायप्त निएमा िा जनजि िजमनिाई उपर्कु्त िानेमा 

नगरपाजिकािे िग्गा व्र्िस्थापनका िाजग आिश्र्क पहि गनय सक्ने  

छ ।  

ज) स्थि िररपरी अनािश्र्क िीडिाड नगने तथा रक्सी, मजदरा िगार्त 

प्रचजित कानूनिे जनर्ेि गरकेा सामग्रीहरु उपिोग र बेचजबिन गनय पाइने 

छैन ।  
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परिच्छेद ४ 

५. अिमुकत सभर्न्िमााः  

क) पर्यटजकर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्को संरक्षण, संिर्द्यन तथा 

व्र्िस्थापनका िाजग जिम्मा जिएको जनकार्, साियिजनक संस्थाको अनमुजत िा 

रिेदिेका िाजग िजटएको ब्र्जक्तको अनमुजत जिना बाह्य ब्र्जक्त उक्त के्षत्रमा 

प्रिेश गनय पाइने छैन 

ि) िडा सजमजतिे जनिायरण गर ेबमोजिम बाहेक अन्र् थप कुनै प्रिेश एिम् सेिा 

शलु्क जिन पाइने छैन ।  

ग) पर्यटक स्थि जित्र अनािश्र्क होहल्िा गने, काननु जिपररत कार्य गने तथा 

स्थि जित्रको सजिसिािटका सामग्रीहरु तोडफोड गनय पाइने छैन । कसैिे 

त्र्स्तो व्र्िहार गरमेा प्रचजित काननु बमोजिम कारबाहीका िाजग िडा 

सजमजतिाई िानकारी गराउने दाजर्त्ि साियिजनक संस्था िा व्र्जक्तको हुनेछ ।  

घ) स्थि प्रबेश द्वारमा नै ब्र्जक्त प्रबेश हुन ुअजघ िानकारीका िाजग सूचना पाटीमा 

सियसिुि रुपमा स्थिको पररचर् सजहत ऐजतहाजँसक पषृ्ठिूजम तथा जनर्म 

काननु प्रष्ट रुपमा िेजि टासँ्न ुपनेछ ।  

ङ) िग्गादाता चन्दादाता िा सघं ससं्थािे जनमायण गररजदएको िण्डमा दाताको 

िागतसजहतको पररचर् िलु्ने अजििेि स्पष्ट हुने गरी िेजिनेछ ।   

 

परिच्छेद ५ 

६. स्थाकिर् ब्र्किलाई सिंिण, सरं्यद्धि तथा ब्र्बस्थापििो कजभमा कदि सकििे  

क) नगरपाजिका बाट जनजमयत पर्यटजकर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक 

शौचािर्हरुमा प्रजतस्पिाय गराई संरक्षण, संबर्द्यन तथा ब्र्बस्थापनको 

जिम्मा जदन सजकने छ ।   

ि) उपदफा क बमोजिमको प्रजतस्पिायमा कुनै साियिजनक संस्था नआएमा िा 

उजनहरुबाट प्राप्त प्रस्ताब जस्िकृत निएमा िडा सजमजतिे जनजश्चत समर्का 

िाजग कुनै स्थाजनर् ब्र्जक्तिाई संरक्षण, संबर्द्यन तथा ब्र्बस्थपनको जिम्मा 

जदन सक्नेछ । 

ग) उपदफा ि बमोजिम जिम्मेिारी जददा प्रबेश शलु्क िा सेिा शलु्कका िाजग 

नगदी रजसद िडा सजमजतिे तर्ार पारी जदन ुपने छ । व्र्जक्तको पाररश्रजमक 

नगदी रजसदबाट प्राप्त रकमको ७५ प्रजतशत रकम मध्रे् बाट िचय गनय सजकने 
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छ । २५ प्रजतशत नगद रकम िडा सजमजतिे नगरपाजिकको रािश्व िातामा 

िम्मा गनुय पने छ ।  

घ) िडा सजमजतिे उपदफा ग बमोजिम प्राप्त रकमबाट िचय गने गरी रिेदिे र 

संरक्षणका िाजग हेराि(ुमािी) तोकी काममा िगाउन सक्नेछ ।  

 

परिच्छेद-६ 

७. कर्कर्ि 

क) जनदशेन जदन सक्ने - र्स कार्य जिजिको प्रर्ोगमा बािा अड्चन परमेा िा 

कार्यजबजििे समेटन नसकेका जबर्र्बस्तमुा जनणयर् गनुय परमेा नगर स्तरीर् 

सजमजतको जसफाररस बमोजिम कार्यपाजिकािे आिश्र्क जनदशेन जदन सक्ने 

छ । 

ि) सम्झौता रद्द हुने - पर्यटजकर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्को 

संरक्षण, संिर्द्यन तथा व्र्िस्थापनका िाजग जिम्मा जिएको साियिजनक 

संस्था िा ब्र्जक्तको काम कारिाहीमा जचत्त नबझेुमा िडा सजमजतिे नगर 

स्तरीर् सजमजतिाई अनगुमनका िाजग अनरुोि गने सक्ने छ । नगर स्तरीर् 

अनगुमन सजमजतको प्रजतबेदनका आिारमा कार्यपाजिकािे िडा स्तरीर् 

सजमजतिे गरकेो सम्झौता रद्द गरी अको ब्र्बस्था गनयका िाजग जनदशेन जदन 

सक्ने छ । तर सम्झौता रद्द गनुय अजघ नगर सजमजतिे मनाजसब सफाईको मौका 

जदन ुपने छ । 

ग) र्स कार्यजिजि िारी हुदँाका िित जिरी नगरपाजिका जित्र जनमायण िई 

संचािनमा रहेको पर्यटकीर् स्थि, पाकय  र साियिजनक शौचािर्हरुिाई 

पजन र्सै कार्यजिजि अनरुुप संरक्षण, संिर्द्यन र व्र्िस्थापन गररने छ ।  

घ) सेिा शलु्क तथा प्रबेश शलु्कको सम्बन्िमा कार्यजिजिमा िे सकैु िेजिए पजन 

पर्यटजकर् स्थि, पाकय  तथा साियिजनक शौचािर्मा प्राप्त रकम सबै िचय गनुय 

पने िजन िडा सजमजतको जनणयर् सजहत नगर सजमजतिे जसफाररस गरमेा 

कार्यपजिकािे जनणयर् गरी बजढमा २५ प्रजतशत रकम छुट जदन सक्ने छ । 

आज्ञािे, 

िाम प्रसाद आचार्य 

 प्रमिु प्रशासकीर् अजिकृत 


