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ठाटीकाध गाउपालिकाको परू्ण सरसफाई  कार्णक्रम सचँािन सम्बन्धी कार्णलिलध, 

२०७६  

प्रस्तािना: 

बढ्दो सहरीकरर्, अव्यिलस्ित बस्ती लिकास तिा सािणजलनक स्ििको 

अलतक्रमर्बाट सडक, गल्िी तिा धार्मणक, साांस्कृलतक, प्राकृलतक एिां िातािरर्ीर् 

सम्पदाको रुपमा रहकेा सािणजलनक स्ििहरू जस्तै नदी, खोिा, नािा, पोखरी, ताि 

तिैर्ा, पाकण , उद्यान एिां धार्मणक, साांस्कृलतक तिा ऐलतहालसक धरोहर, खुिा स्िान 

तिा अन्र् सािणजलनक स्ििको सरसफाई िप प्रभािकारी बनाई स्िच्छ, स्िस्ि, सफा, 

सुन्दर, सभ्र् र समृद्ध गाउँ\नगरको पलहचान कार्म गनण स्िानीर् सरकार, लनजी तिा 

सहकारीक्षते्र, सामालजक अलभर्न्ता, नागररक समाज तिा आम नागररकिाई 

सरसफाईको अलभर्ानमा स्िस्फूतण रुपमा पररचािन गरी सरसफाई कार्णक्रमिाई िप 

प्रभािकारी, सांस्िागत एिां दीगो बनाउन बान्छनीर् भएकोि े 

ठाटीकाध गाउँपालिकाि े स्िानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को 

उपदफा ७ बमोलजम गाउँ कार्णपालिकाको लमलत..................... को बैठकबाट र्स 

“ठाटीकाध गाउपालिकाको परू्ण सरसफाई  कार्णक्रम सँचािन सम्बन्धी कार्णलिलध, 

२०७६” स्िीकृत गरी िागू गरेको छ । 
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पररच्छेद-१ 

पररभाषा र व्याख्र्ा 

१. सांलक्षप्त नाम र प्रारम्भ: र्स कार्णलिलधको नाम “ठाटीकाध गाउपालिकाको परू्ण 

सरसफाई  कार्णक्रम सँचािन सम्बन्धी कार्णलिलध, २०७६” रहकेो छ र र्ो 

कार्णलिलध गाउँ कार्णपालिकाि ेस्िीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको लमलतदलेख 

िागू हुनछे । 

२. पररभाषा: लिषर् िा प्रसङ्गि ेअको अिण निागेमा र्स कार्णलिलधमा, 

(क) “कन्टेनर” भन्नाि ेफोहरमैिा सांकिन गन ेप्रर्ोजनको िालग  लनलित स्िानमा 

रालखएको फोहरमिैा िुपान ेभाँडो िा िालल्टन र र्स्त ैप्रकारको अन्र् कुन ैिस्त ु

सम्झनु पछण । 

(ख)गाँउपालिका” भन्नाि ेठाटीकाध गाउपालिका सम्झनु पछण । 

(ग) ” अध्र्क्ष”  भन्नािे ठाटीकाध गाउपालिकाको अध्र्क्ष सम्झन ुपदणछ । 

(घ) ” उपाध्र्क्ष”  भन्नाि ेठाटीकाध गाउपालिकाको अध्र्क्ष सम्झनु पदणछ । 

(ङ)” प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत” भन्नाि े ठाटीकाध गाउपालिकाको प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत सम्झन ुपदणछ । 

(ङ) ” िडा भन्नाि े ”  भन्नाि ेठाटीकाध गाउपालिकाको िडा सम्झन ुपदणछ । 

(ङ) ” िडा सलमलत” भन्नाि े   भन्नािे ठाटीकाध गाउपालिकाको िडा सम्झनु पदणछ 

। 

(ङ) ” िडाध्र्क्ष” भन्नािे    भन्नाि ेठाटीकाध गाउपालिकाको िडाध्र्क्षा सम्झन ु

पदणछ । 

(च) “लनष्कासन” भन्नािे फोहरमैिा उत्पादन स्ििबाट  ठाटीकाध गाउपालिकाि े 

तोकेको स्िानमा िुपान ेिा लनकाल्ने कार्ण सम्झन ुपछण । 

(छ) “फोहरमिैा” भन्नाि े घरेि ु फोहोरमैिा, औद्योलगक फोहोरमैिा, रसार्लनक 

फोहोरमिैा, स्िास््र् सांस्िाबाट लनस्कन े फोहरमिैा िा हालनकारक फोहरमिैा 

सम्झनु पदणछ र र्स शब्दिे प्रर्ोगमा नआउन ेतिा फालिएका िस्तु, सडे गिेका 

िस्तु र िातािरर्मा ह्रास आउने गरी लनष्कासन गररएका िस्तुहरु िगार्त 

अनलधकृत सािणजलनक स्ििमा टाँलसएका पोष्टर, पम्ल्पटे र ठाटीकाध 

गाउपालिकाि े स्थानीर् राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैिा भनी 

तोकककदएको अन्र् िस्त ुसमेतिाई जनाउँछ ।  

(ङ)  “फोहरमिैा सांकिन” भन्नािे फोहरमैिा उत्पादन स्ििबाट उठाउने, घर 

घरबाट सांकिन गने, सािणजलनक स्ििमा रहकेो फोहरमैिा बढाने, िुपाने, झारपात 
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उखेल्न ेतिा अनलधकृत रुपमा सािणजलनक स्ििमा टाँलसएका पोष्टर, पम्ल्पटे हटाई 

सांकिन गन ेकार्णिाई सम्झनपुदणछ ।  

(च) “सांकिन केन्र” भन्नाि ेघर घरबाट लनस्कन ेफोहरमैिा सांकिन गरी लनधाणररत 

समर्सम्म राख्न िा िुपानण गाँउपालिकाि ेतोकेको स्िान सम्झनु पछण । 

(छ)  “सामालजक अलभर्न्ता” भन्नािे समाज र मुिुकको लिकास र सम्िृलिका िालग 

लनस्िािण र कुन ै िाभको आशा नगरर  स्ितस्फूतण रुपमा सहभागी हुन े

नागररकहरुको अनौपचाररक समूह सम्झनपुदणछ ।  

(ज)  “सामुदालर्क सांस्िा” भन्नाि ेनाफा आजणन नगन ेउद्देश्र्ि ेसमदुार्को लहतको 

िालग प्रचलित कानून बमोलजम स्िालपत र सहभालगतामूिक टोिलिकास सांस्िा 

तिा उपभोक्ता समूह, सहकारी सांस्िा िा गैरसरकारी सांस्िा सम्झनपुदणछ ।  

(झ)  “लिसणजन” भन्नािे फोहरमिैाको अलन्तम लनष्कासन तिा व्यिस्िापन कार्ण 

सम्झनपुदणछ ।  

(र्) सलमलत भन्नाि ेर्स कार्णलिलधको दफा ९ (२) र ९ (३) बमोलजमको सलमलत 

सम्झनु पछण । 

र) ”कार्णक्रम सँर्ोजक ”भन्नािे कार्णपालिकािे लनर्कू्त गरेको कार्णक्रम सरँ्ोजक 

सम्झनु पदणछ । 

पररच्छेद-२ 

उद्देश्र् र सांचािनको रर्नीलत 

३. उद्देश्र्: र्स कार्णलिलधको उद्देश्र् आफ्नो गाउँ क्षते्र लभत्रका सािणजलनक स्िि तिा 

महत्िपरू्ण सम्पदा र खिुा क्षते्रको पूर्ण सरसफाईिाई व्यिलस्ित बनाई  स्िच्छ, 

सफा, स्िस्ि, सुन्दर र सभ्र् नगरको पलहचान कार्म गनण सहर्ोग गनुण हो । सािै 

अन्र् उद्दशे्र्हरु लनम्न लिषर्मा सहर्ोग गनुण रहकेो छः  

(क) नदी, खोिा, नािा, पोखरी, ताि तिैर्ािाई सफा राख्ने, 

(ख) सडक, चोक, पाकण , उद्यान, चउर, खलु्िा तिा सािणजलनक क्षते्रको परू्ण 

सरसफाईको उलचत प्रिन्ध गने, 

(ग) धार्मणक, साांस्कृलतक तिा ऐलतहालसक धरोहरिाई सफा र सुग्घर राख्ने, 

(घ) जैलिक लिलिधताको सांरक्षर् र पर्ाणिरर्ीर् सन्तुिन कार्म गने, 

(ङ) स्िानीर् पर्णटन तिा पर्ाण-पर्णटन अलभिृकद्द माफण त ् स्िानीर् आर्िणक 

लिकास गने, 

(च) पूर्ण सरसफाई अलभर्ानिाई आम नागररकको जीिनको अलभन्न अांगको 

रुपमा लिकास गद ैर्समा नागररक सहभालगता अलभिृकद्द गने, 
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(छ) आफ्नो क्षते्रलभत्रको सरसफाईमा स्िानीर् सरकारको नेतृत्िदार्ी 

भूलमका स्िालपत गद ै र्स अलभर्ानमा लनजी तिा सहकारीक्षते्र, नागररक 

समाज, सामालजक अलभर्न्ता तिा आम नागररकिाई समते पररचािन गने, 

(ज) सरसफाई सम्बन्धमा लिगतका प्रर्ासहरुिाईसांस्िागत गद ैर्सिाई िप 

प्रभािकारी र दीगो बनाउने। 

(झ) JolQmut,kfl/jfl/s, / jftfj/l0fo ;/;kmfOdf gful/snfO{ clek|]l/t ug{] . 

४. पूर्ण सरसफाई सञ्चािनको रर्नीलत: (१) आफ्नो नगरक्षते्रलभत्रका नदी, खोिा, 

नािा, पोखरी, ताि तिरै्ा, धार्मणक-साांस्कृलतक सम्पदा तिा सािणजलनक स्ििको 

सांरक्षर् तिा सम्बद्दणन स्िानीर् तहको एकि प्रर्ासबाट मात्र सम्भि नहुन े

भएकोिे र्समा सािणजलनक-लनजी-सहकारी-समुदार्को साझदेारी कार्म गन े। 

(२) पूर्ण सरसफाई सम्बन्धमा आम सञ्चारका माध्र्म एिां अन्र् लिलधद्वारा 

जनतामा सचेतना अलभिृकद्द गन े। 

(३) लनजी क्षेत्रको सांस्िागत सामालजक उत्तरदालर्त्ि (CSR) अलभबृकद्द गरी 

पूर्ण सरसफाई क्षते्रमा लनजी क्षते्रको िगानी लबस्तार गने । 

पूर्ण सरसफाईको क्षते्रमा नागररक समाज, सामालजक सांस्िा र 

सामदुालर्क सांस्िाहरुसँग प्रभािकारी समन्िर् र सहकार्णको लिकास गन े

। 

(४) सामालजक अलभर्न्ताहरुको लिकास र पररचािन गन ेआकद । 

 

पररच्छेद-३ 

पूर्ण सरसफाई गररने क्षते्र तिा सञ्चािन लिलध 

५. पूर्ण सरसफाई गररने क्षते्रहरु: र्स पूर्ण सरसफाई अलभर्ान अन्तगणत गाउँ 

नगरक्षते्रलभत्र रहकेा दहेार्का सािणजलनक स्िि तिा सम्पदाहरुको पूर्ण सरसफाई 

तिा सांरक्षर्का कार्णहरु गररनेछ । 

(क) नदी, खोिा, नािा, ताि-तिरै्ा, सािणजलनक पोखरी, सािणजलनक धारा - 

पँधेरा, इनार र पानीका स्रोत; 

(ख) मठ, मलन्दर, चैत्र्, गुम्बा, मलस्जद, चचण िगार्तका धार्मणक सम्पदा; 

(ग) साांस्कृलतक केन्र, नाट्यशािा, लिपी तिा सांग्राहिर् जस्ता साांस्कृलतक 

सम्पदा; 

(घ) पुरातालत्िक महत्िका धरोहर तिा केन्र; 

(ङ) ऐलतहालसक स्िि; 

(च) रालिर् लनकुञ्ज, िन्र्जन्त ु आरक्षर्, सांरलक्षत क्षते्र तिा अन्र् प्राकृलतक 

सम्पदा िररपररको क्षते्र; 
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(छ) लिश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धार्मणक, साांस्कृलतक, परुातालत्िक, 

ऐलतहालसक एिां अन्र् धरोहर; 

(ज)  सडक, चोक, पाकण , उद्यान, चउर, सािणजलनक शौचािर् र खुल्िा क्षेत्र 

तिा अन्र् सािणजलनक क्षते्र आकद । 

६. गाउँपालिकाि े आफ्नो क्षेत्र लभत्र दहेार् बमोलजमका अलभर्ानहरू सञ्चािन गन े

लनर्णर् गनण सके्नछ : 

 खुिाकदसामकु्त क्षते्र,  

 पूर्ण सरसफाई गाउँ 

 िातािरर्मतै्री घर, टोि, िडा, गाउँ  

 प्िालस्टक मकु्त क्षेत्र, 

 सािणजलनकस्ििमा मद्यपान, धुम्रपान, गुठ्खा, सपुारी िगार्त लिलभन्न 

नशाजन्र् पदािणको सेिन लनषेध गने अलभर्ान, 

 फोहोर गनेिने ैसो को सफाई गन े(Polluters to Pay) 

 लिलभन्न उपभोग्र् बस्तुहरुको उपभोग गरी लिशजणन गररन े

प्र्ाकेलजङजन्र् फोहोरहरु जिाभािी फाल्नमा रोक िगाउने  

 स्रोतम ै फोहोरको बगीकरर् गरी कुलहन े र नकुलहने फोहोरहरु छुट्टाछुटै्ट 

कन्टेनरमा राखी लबशजणन गनण अलनिार्ण गने, 

 सािणजलनक सडको सडक तिा पटेीमा लनमाणर् सामाग्री िुपाने, सिारी 

साधन तिा मेलशनरी औजार ममणत सांभार गन ेकार्ण परू्णत: लनषेध गने, 

 होर्डणङ बोडण, ग्िोईङ बोडण िगार्तका लिज्ञापन सामाग्रीहरु लनधाणररत 

क्षते्रमा सीलमत गने, 

 लनलित तोककएको क्षेत्रमा बाहके अन्र् क्षते्रम अस्पतािजन्र् फोहोर 

लिशजणन गनण लनषेध गने, 

 लिषािु, सांक्रामक, प्रज्ििनशीि एिां स्िास््र् सांस्िा उद्योग तिा  

किकारखानाबाट लनश्कासन हुन े फोहोर, ककटनाशक औषधी, समर् 

नालघसकेको खाद्य पदािण िगार्तका लिशेष र  जोलखमर्ुक्त 

फोहोरहरुिाई साधारर् फोहोरमिैासँग लमसाई लनश्कासन गनण गराउन 

नपाइने, 

 जोलखमर्कु्त फोहोरको लनश्कासन, सांकिन, भण्डारर्, प्रशोधन, 

लबक्रीलितरर्, लबसजणन र ओसारपसार गने व्यलक्त, लनकार् र 

लनकासीकताणि ेमानि स्िास््र् र िातािरर्मा प्रलतकूि असर नपन ेगरी 
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आफ्नै खचणमा िातािरर्मतै्री तररकािे जोलखमर्कु्त फोहोरमिैाको 

उलचत व्यिस्िापन गनुणपने, 

७)पूर्ण सरसफाई सञ्चालन काविव िः (१)  गाउँ के्षत्रवित्रकासरकारी, 

गैरसरकारीरवनजीके्षत्रकाकार्ाणलर्, संघ-

संस्थारवनकार्लेप्रते्यकमविनाकोएकविन 

............(जसै्तपविलोशुक्रबारविउसो२.००-३.००बजेसम्म) आ-आफ्नो कम्पाउण्ड 

पररसर सरसफाईगरी सरसफाईअविर्ानलाई व्यापक बनाउने। 

 (३) गाउँ क्षते्र लभत्रका सबै शैलक्षक सांस्िाहरुमा प्रत्र्के मलहनाको दोस्रो र चौिो 

शुक्रबार २.००-३.०० बजे िा शैलक्षक सांस्िा बन्द हुनुभन्दा १ घण्टा अगालडको 

समर्दलेख िा अन्र् उपर्कु्त समर्मा शलैक्षक सांस्िा िारपरका आफ्नो पार्क पन ेनदी, 

खोिा, उद्यान, पोखरी , पाकण , ताि-तिैर्ा, खानेपानीको मुहान, धार्मणक स्िि, सडक, 

टोि तिा सािणजलनक स्ििको सरसफाई कार्णक्रमहरु सञ्चािन गदाण लिलभन्न अलतररक्त 

कक्रर्ाकिापहरु जस्त ै लचत्रकिा, िकृ्तत्िकिा, हालजरीजिाफ, पदर्ात्रा, िृक्षारोपर्को 

माध्र्मबाट िातािरर्ीर् सांरक्षर् तिा सरसफाई अलभर्ान सञ्चािन गन े। 

(४) गाउँ क्षते्रलभत्रका सबै सरकारी, लनजी भिन तिा कार्ाणिर्, सांघसांस्िा, 

लनकार्र पररिारि े आ-आफ्नो कार्ाणिर् भिन, घर, कम्पाउण्ड र पररसरमा 

बोटलबरुिा, फूि तिा गमिा सलहतको बगैचँा लनमाणर् गरी लनर्लमत रुपमा गोडमिे 

तिा रेखदखे गन ेप्रिन्ध लमिाउने । 

(५) गाउँ क्षेत्रलभत्रका सबै कार्ाणिर्, सांघसांस्िा र लनकार्िे आ-आफ्नो  कार्ाणिर् 

भिन, कोठा, प्र्ासेज, िरण्डा, छत, कम्पाउण्ड, पखाणि िगार्त आफ्नो पररसरमा 

फोहोरमिैा, धुिो, टुटेफुटेका िा लिगे्रका समान, कागजको टुक्रा, चुरोट, खनैी, जदाण, 

सूतीजन्र् पदािणको प्रर्ोग, लभते्तिेखन, पोष्टर पम्प्िटे टाँसे्न िगार्तका कार्णिाई 

लनषेध गरी “स्िच्छ, स्िस््र्, सफा र हराभरा क्षते्र” घोषर्ा गरी लनर्लमत सरसफाई 

गने । 

(६) गाउँ क्षते्रलभत्रका सबै कार्ाणिर्, सांघसांस्िा र लनकार्ि ेमापदण्ड लिपररतका 

प्िालष्टकका झोिा, लशशा िा िातािरर्मा प्रलतकूि असर पान ेसामाग्रीको प्रर्ोगिाई 

लनर्न्त्रर् गरी स्िानीर् स्रोतमा आधाररत जैलिक तिा िातािरर्मैत्री लिकल्पिाई 

प्रिद्दणन गने तिा प्िालष्टकजन्र् पदािण जिाउने कार्णिाई परू्णतः लनषेध गन े। 

(७) सबै सरकारी लनकार् तिा सांगरठत सांस्िाि े आफ्नो स्िापना कदिस, 

बार्षणकोत्सि िा र्स्त ै प्रकृलतका अन्र् कार्णक्रम आर्ोजना गदाण आफ्नो पार्क पन े

नदी, खोिा, उद्यान, पोखरी , पाकण , ताि-तिरै्ा, खानपेानीको मुहान, धार्मणक स्िि, 

सडक, टोि तिा सािणजलनक स्ििको सरसफाई, बृक्षारोपर्, हररर्ािी प्रिद्धणन, 



7 
 

सािणजलनक सौन्दर्ण अलभबृलद्ध हुन ेकार्णक्रम राखी िातािरर् सांरक्षर् तिा सरसफाई 

अलभर्ान सञ्चािन गन े। 

(८) गाउँपालिकािे प्रत्र्के मलहनाको अलन्तम शलनिार लबहान स्िानीर् बालसन्दा, 

समदुार्, टोि लिकास सांस्िा, गैर सरकारी सांस्िा, सामुदालर्क एिां व्यािसालर्क 

सांगठन एिां नागररक समाजको नेतृत्िमा आफ्नो क्षते्रको पार्क पन े खानेपानीको 

मुहान, सािणजलनक कुिा तिा धारा, ताि, तिैर्ा, पोखरी नदी, खोिा, धार्मणक एिां 

पर्णटकीर् स्िि, सम्पदा क्षेत्र, सडक, पाकण , उद्यान, खुिा क्षते्र आकदको सरसफाई गन े

व्यिस्िा लमिाउन े। 

(९) दईु िा दईु भन्दा िढी स्िानीर् तहहरुि े सांर्कु्त रुपमा सरसफाई अलभर्ान 

सञ्चािन गनण चाहमेा सम्बलन्धत स्िानीर् तहका प्रमुखहरुिे र्स कार्णको सांर्ोजन 

गरी सरसफाई गररन े िडाका पदालधकारीहरुिाई सांिग्न गराई कार्णर्ोजना बनाई 

सञ्चािन गने व्यिस्िा लमिाउने  

(१०) आफ्नो घर अगाडी र िररपरी सरसफाई गन ेदालर्त्ि सम्बलन्धत घरधनीको 

समेत हुनछे । आफ्नो घर िररपरी सरसफाई नगन े िा बारम्बार फोहोर गरररहन े

सांस्िा िा व्यलक्तिाई सलमलति े र्स लिषर्मा ध्र्ानाकषणर् गराउन सके्नछ । र्सरी 

ध्र्ानाकषणर् गराउदाँ समते अटेर गरेमा सलमलतिे त्र्स्ता घरधनी व्यलक्त िा 

सांस्िाहरूको नामाििी कािोसूचीमा राखी सािणजलनक गने व्यिस्िा लमिाउने । 

(११) स्िानीर् तहहरुि े सरसफाईिाई िृहत अलभर्ान (Mega Event) को रुपमा 

सञ्चािन गनण नलिनतम एिां आधुलनक प्रलिलध र सोच सलहतको प्रस्ताि सहकारी, 

लनजी सांस्िा िा व्यलक्तहरुबाट आव्हान गनण सके्नछ । प्राप्त प्रस्तािहरु मध्र् ेप्रभािकारी 

प्रस्ताििाई छनौट गरी प्रस्ताि पेश गने सहकारी, लनजी सांस्िा िा व्यलक्तहरुबाट 

सरसफाई अलभर्ानिाई व्यिलस्ित गन ेव्यिस्िा लमिाउन े। 

(१२) सािणजलनक मलन्दर, पाटी, पौिा, नदी, नािा जस्ता स्िि सफा गनणक्षते्र 

लनधाणरर् गरी सो स्िि िररपरर िसे्न िा र्स्ता स्ििसँग सम्बलन्धत व्यलक्तिाई केही 

रकम(Token Money) कदएर सरसफाई गनण िगाउने व्यिस्िा लमिाउन े।  

(१२) सािणजलनक मलन्दर, पाटी, पौिा, नदी, नािा जस्ता सािणजलनक स्ििहरुको 

व्यिस्िापन सलमलत गठन भएको भए व्यिस्िापन सलमलतिाई सरसफाई कार्णमा 

लिशेष ध्र्ान परु्ाणउन पत्राचार गन े। 

(१३) स्िानीर् तह लभत्रका सािणजलनक मलन्दर, पाटी, पौिा, नदी, नािा जस्ता 

स्ििहरु सिै भन्दा िढी सफा गन े लजम्मेिार व्यलक्त, सांस्िा िा व्यिस्िापन 

सलमलतिाई र्स कार्णलिलधमा गरठत गाउँ स्तरीर् सलमलतको लसफाररसमा सम्बलन्धत 

स्िानीर् तहि ेप्रशसा पत्र िा कदर पत्र प्रदान गरी सरसफाई कार्णिाई प्रोत्साहन गन े

व्यिस्िा लमिाउन े। 
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(१४) सेफ्टी ट्याङ्गी, पानी लनकास तिा फोहरको पृिकीकरर् सम्बन्धी व्यिस्िाः 

(क) सेफ्टी ट्याङ्की अलनिार्ण हुनपुनेः गाउँपालिका क्षते्र लभत्रका सबै प्रकारका 

भिनहरुमा सेफ्टी ट्याकी अलनिार्ण हुनपुने व्यिस्िा गाउँपालिकािे 

गनुणपनछे । सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्र्ेक घर घरबाट उत्सजणन हुन े कदशा, 

लपसािर्कु्त फोहोर जम्मा हुने अलनिार्ण व्यिस्िा गनुणपनेछ । नर्ाँ भिन 

बनाउँदा, तिा िप गदाण, लनमाणर् सम्पन्नताको प्रमार्पत्र लिदँा िा अन्र् सेिा 

प्राप्त गनण सेफ्टी ट्याङ्की लनमाणर् तिा प्रर्ोग भैरहकेो छ भन्ने सुलनलिता हुने 

व्यिस्िा गन े। 

(ख) पानीको शुलद्धकरर् गरेर मात्र लनकास गुनणपनःे शौचािर् बाहके अन्र् 

घरार्सी प्रर्ोगहरु िुगा हुने, खाद्य सामाग्री सफा गने, भान्छा तिा अन्र् 

कोठाहरु सफा गने समतेका कार्णहरुबाट लनष्कालशत हुने पानीिाई आफ्नो 

घर कम्पाउण्ड लभत्र मांगाि बनाई शुलद्धकरर् गरेर मात्र सािणजलनक 

लनकासमा समालहत गन ेव्यिस्िा लमिाउने । 

(ग) फोहोरको पृिकीकरर् गनुणपनेः सिै स्िानीर् तहि ेआफ्नो क्षते्रलभत्र उत्पादन 

हुने फोहोरिाई जैलिक र अजैलिक गरी कलम्तमा २ िगणमा पृिकीकरर् गनुण 

प्रत्र्के फोहोर उत्पादकको कतणब्र् हुनेछ । फोहोरको प्रकृलतका आधारमा सो 

भन्दा बढी िा लिलशष्टीकृत ढांगि ेपिृकककरर् गनण आिश्र्क  दलेखएमा सो 

को  लिलध र प्रकक्रर्ा तोकी पृिकककरर् गनण सलमलतको परामशण समेतको 

आधारमा सम्बलन्धतस्िानीर् तहिे लनदशेन कदने व्यिस्िा लमिाउन े।  

(१५) घरको छतको पाईपबाट घरअगाडी रहकेो सडकमा पानी खसािी बाटो 

फोहोर पाने कार्णिाई दरुुत्साहन गनण र्स्तो पानी मांगािमा खसाउने प्रिन्ध 

लमिाउने । 

(१६) जैलिक फोहोरिाई मिको रुपमा उजाणमा रुपान्तरर् गन ेकार्णिाई प्रोत्साहन 

गनण र्स सम्बन्धी ठोस नीलत तजणमा गरी िागू गन ेव्यिस्िा लमिाउन े । जैलिक 

फोहोरिाई उजाणमा रुपान्तरर् गन े नलिनतम सोचिाई प्रालिमकतामा राखी 

कार्ाणन्िर्न गन ेव्यिस्िा लमिाउने । 

(१७) आकाशबाट खसकेो पानीिाई सांकिन गरर प्रर्ोग गने, जैलिक फोहोरिाई 

मि बनाई भिनको छत, िरण्डा, भुई िा भिन पररसरको उपर्कु्त स्िानमा गमिा 

िा कुन ैभाडोमा तरकारी खतेी, फिफुि खतेी िा हररर्ािी क्षते्र िनाउन ेकौशी 

खेती िगार्तका प्रलिलधहरुिाई प्रािलमकता कदन ेव्यिस्िा लमिाउन े। 

पररच्छेद-४ 

सरोकारिािा लनकार् र भूलमका 
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८)सरोकारिािा लनकार्हरु: सरसफाई एक बृहत ् अलभर्ान भएको हुदँा र्समा 

स्िानीर् सरकारदलेख आम नागररकको सकक्रर् सहभालगता, कक्रर्ालशिता र 

लनरन्तरता आिश्र्क दलेखन्छ । लिगतको अनुभि र स्िानीर् बस्तुलस्िलतिाई 

मध्र्ेनजर गदाण आफ्नो गाउँक्षते्रलभत्रको सरसफाई अलभर्ानमा स्िानीर् तहिे समग्र 

नेतृत्ि लिई र्स कार्णमा सबै सरकारी कार्ाणिर्हरु, सरुक्षा लनकार्, शैलक्षक सांस्िा, गैर 

सरकारी सांस्िा, टोि लिकास सांस्िा एिम ् आमा समूह जस्ता सामदुालर्क सांस्िा, 

व्यािसालर्क सांस्िा, आम सञ्चार, नागररक अगुिा, सामालजक अलभर्न्ता, जागरुक 

नागररक आकद जस्ता सरोकारिािाहरुसँग सहकार्ण र समन्िर् गनुणपदणछ । 

 

९पूर्ण सरसफाईमा सांिग्न हुने लनकार्हरुको प्रमुख भूलमका: (१) सरसफाई कार्णमा 

सांिग्न हुने सरोकारिािा लनकार् तिा पक्षहरुको तिुनात्मक प्रलतश्पधाण एिां 

लिलशष्टतािाई मध्र्ेनजर गद ै सरसफाईका कार्णक्रममा सबै पक्षहरुको सहकार्ण र 

समन्िर्मा सञ्चािन गनुणपनेछ । 

(२) स्िानीर् परू्ण सरसफाई अलभर्ानमा सांिग्न हुन े लनकार्हरुको प्रमुख 

लजम्मेिारी दहेार् बमोलजम हुनेछ । 

(क)  गाउँपालिका: परू्ण सरसफाई अलभर्ानको समग्र नेतृत्ि तिा सांर्ोजन, परू्ण 

सरसफाई सम्बन्धी नीलत तजुणमा, स्िास््र्, खानेपानी तिा सरसफाई क्षते्रमा 

िगानी, सािणजलनक सम्पलत्त तिा स्ििहरुको सांरक्षर्, फोहोरमिैा व्यिस्िापन, 

खुल्िा कदशामकु्त तिा परू्ण सरसफाईर्कु्त नगरको घोषर्ा र दीगोपना, सडक 

छेउछाउमा हररर्ािी प्रिद्धणन, एक िडा/टोि एक  

सािणजलनक उद्यानको लिकास, सरसफाईसम्बन्धी सचेतना अलभिृलद्ध आकद । 

(ख) अन्र् सरकारी कार्ाणिर्हरु:  स्िास््र्, खानेपानी तिा सरसफाई सम्बन्धी 

कार्णक्रम सञ्चािन, कार्ाणिर् पररसर सरसफाई, कार्ाणिर्हरुमा बगैंचा, 

हररर्ािी तिा सौन्दर्णकरर् र समदुार् पररचािन आकद । 

(ग) सुरक्षा लनकार्: कार्ाणिर् पररसर सरसफाई, कार्ाणिर्हरुमा बगैंचा, 

हररर्ािी तिा सौन्दर्णकरर्, सरसफाई सम्बन्धमा समदुार्सँग समन्िर् आकद । 

(घ) लनजी व्यािसालर्क सांघसांस्िा; कार्ाणिर् पररसर सरसफाई, कार्ाणिर्हरुमा 

बगैंचा, हररर्ािी तिा सौन्दर्णकरर्, सांस्िागत सामालजक उत्तरदालर्त्ि (CSR) 

अन्तगणत सरसफाई क्षेत्रमा िगानी, सरसफाई अलभर्ानमा सहकार्ण । 

(ङ) गैर सरकारी सांघ सांस्िा: समदुार् पररचािन, सचेतना अलभिृलद्धका 

कार्णक्रम सञ्चािन, सरसफाईको क्षते्रमा िगानी, कार्ाणिर् पररसर सरसफाई, 
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कार्ाणिर्हरुमा बगैंचा, हररर्ािी तिा सौन्दर्णकरर्, सरसफाई अलभर्ानमा 

सहकार्ण आकद । 

(च) सामदुालर्क सांस्िा: सामुदालर्क पररचािन, सचेतना अलभिृलद्ध, सञ्जाि 

लिस्तार, परू्ण सरसफाई अलभर्ानमा सहकार्ण आकद । 

(छ) नागररक समाज: सामालजक पररचािन, सचेतना अलभबृलद्ध, एक्र्िेद्धता 

लिकास, लनगरानी, सरसफाई अलभर्ानमा सहकार्ण आकद । 

(ज) सञ्चार माध्र्म: सूचना सांप्रेषर्, सचेतना अलभबृलद्ध, लनगरानी, सरसफाई 

अलभर्ानमा सहकार्ण आकद । 

(झ) शैलक्षक सांस्िा: सचेतना अलभिृलद्धका, समाजमा पूर्ण सरसफाईको 

सांस्कारको लिकास, शैलक्षक सांस्िा पररसर सरसफाई, बगैंचा, हररर्ािी तिा 

सौन्दर्णकरर्, परू्ण सरसफाई अलभर्ानमा सहकार्ण आकद । 

(ञ) सचेत नागररक: पूर्ण सरसफाईको सांस्कारको लिकास र पािना, सरसफाई 

अलभर्ानमा स्िस्फूतण पररचािन र ऐक्र्ेिद्धता, आफ्नो घरको हररर्ािी तिा 

सौन्दर्णकरर्, घरलभत्रबाट लनस्कन ेफोहोरको बगीकरर् तिा कुलहन ेफोहोरको 

स्रोतमा न्र्ूलनकरर् आकद । 

पररच्छेद-५ 

सांस्िागत प्रिन्ध एिां काम, कतणव्य र अलधकार 

  

१०सांस्िागत प्रिन्ध एिां काम, कतणव्य र अलधकार: (१) गाउँ/नगर क्षते्र लभत्र परू्ण 

सरसफाई कार्णक्रममा आिश्र्क नेतृत्ि, समन्िर् तिा सहजीकरर् गरी सरसफाई 

अलभर्ानिाई दीगो र सांस्िागत गनणका िालग गाउँ/नगर स्तरमा एिां िडास्तरीर् 

सरसफाई सलमलत गठन गररनेछ । 

(२) गाउँस्तरीर् परू्ण सरसफाई अलभर्ान सलमलतको गठन र काम कतणव्य एिां अलधकार 

लनम्नानसुार हुनछे । 

(क) सलमलतको गठन: 

अध्र्क्ष, गाउँपालिका       -सांर्ोजक 

उपाध्र्क्षगाउँपालिका                   -सदस्र् 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत, गाउँपालिका    -सदस्र् 

सांर्ोजक, सामालजक लिकास सलमलत(गाउँसभा)                -सदस्र् 

;+of]hs, jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt                        ;b:o 

प्रमुख, सुरक्षा लनकार् (स्िानीर् तहमा रहेका इकाई)              सदस्र् 

सभापलत, स्िानीर् उद्योग बालर्ज्र् सांघ     सदस्र् 
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स्िानीर् :t/df btf{ eO sfo{/t ग.ैस.स. k|ltlgwL      सदस्र् 

vfg]kfgL,:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ If]qdf sfo{/t ;+3 ;+:yf k|ltlglw        ;b:o 

प्रमुख, रेडक्रस ईकाई       -सदस्र् 

:yflgo :t/df ul7t सामुदालर्क सांस्िा  dWo sfo{kflnsfn] tf]s]sf] -  १ जना 

dlxnf ;lxt # hgf सदस्र् 

पूर्णसरसफाईको क्षते्रमा उल्िखे्र् र्ोगदान पुर् र्ाउने सलमलति ेतोकेको  

मलहिा सलहत कुन ै२ जना सामालजक अलभर्न्ता   -सदस्र् 

sfo{qmdf ;+of]hs                                                   ;b:o 

:jf:Yo OsfO{ k|d'v                                                 ;b:o 

         lzIff OsfO{ k|d'v                                                  ;b:o 

प्रमुख, सामालजक लिकास शाखा, गाउँपालिका   -सदस्र्-सलचि 

सलमलति े आिश्र्क ठहर्ाणएको खण्डमा कुन ै लिज्ञ तिा प्रलतलनलधिाई सलमलतको 

आमलन्त्रत सदस्र्को रुपमा सहभागी गराउन सके्नछ । 

 

 

(ख) सलमलतको प्रमुख काम कतणव्य र अलधकार: 

(१) गाउँस्तरीर् परू्ण सरसफाई नीलत तजुणमा गने, 

(२) पूर्ण सरसफाई कार्णक्रम सञ्चािन गनुणपन े क्षेत्र पलहचान तिा सो सम्बन्धी 

र्ोजना तजुणमा गने,  

(३) परू्ण सरसफाईका अलभर्ानहरु सञ्चािन तिा अन्तर लनकार् समन्िर् गने, 

(४) लिलभन्न सांघ सांस्िा तिा लनकार्द्वारा गररन े परू्ण सरसफाई कार्णक्रममा 

समन्िर् गने, 

(५) िडास्तरीर् परू्ण सरसफाई  सलमलतको कार्णमा आिश्र्क सहर्ोग, समन्िर् र 

अनुगमन गने, 

(६) गाउँस्तरीर् पूर्ण सरसफाईको कार्णक्रम र समग्र लस्िलतको अनुगमन गरी 

बार्षणक प्रलतिेदन गाउँसभामा पेश गने  आकद । 

(३) िडास्तरीर् परू्ण सरसफाई अलभर्ान सलमलतको गठन र काम कतणव्य एिां अलधकार 

लनम्नानसुार हुनछे । 

(क) सलमलतको गठन: 

िडा अध्र्क्ष        -सांर्ोजक 

िडा सदस्र्हरु        -सदस्र् 

प्रमुख, स्िास््र् सांस्िा       सदस्र् 

स्रोत व्यलक्त        -सदस्र् 



12 
 

प्रमुख, सुरक्षा लनकार् (स्िानीर् तहमा रहकेा इकाई)  -सदस्र् 

:yflgo :t/df ul7t सामुदालर्क सांस्िाका प्रलतलनलध-२ जना -सदस्र् 

सरसफाईको क्षेत्रमा उल्िेख्र् र्ोगदान परु् र्ाउने सलमलति ेतोकेको  

मलहिा सलहत  @ जना सामालजक अलभर्न्ता   -सदस्र् 

 ljBfnosf k|=c= tyf cWoIf dWo ! ÷! u/L @ hgf              - ;b:o                    

dlxnf :jf:Yo :jod\;]ljsf  @ hgf                               -;b:o 

:yflgo :t/df ul7t jfn÷ o'jf Snj k|ltlglw !jfns ! jflnsf ;lxt  

# hgf                                                          -;b:o 

िडा सलचि       -सदस्र्-सलचि 

सलमलति े आिश्र्क ठहर् र्ाएको खण्डमा कुन ै लिज्ञ तिा प्रलतलनलधिाई सलमलतको 

आमलन्त्रत सदस्र्को रुपमा सहभागी गराउन सके्नछ । 

(ख) सलमलतको प्रमुख काम कतणव्य र अलधकार: 

(१) िडास्तरीर् परू्ण सरसफाई नीलत र र्ोजना तजुणमा गने, 

 (२)  परू्ण सरसफाईका अलभर्ानहरु सञ्चािन तिा अन्तर लनकार् समन्िर् गने, 

(३) लिलभन्न सांघ सांस्िा तिा लनकार्द्वारा गररने सरसफाई कार्णक्रममा समन्िर् 

गने, 

(४) िडास्तरीर् सरसफाईको कार्णक्रमको अनुगमन गरी िडामा सो सम्बन्धमा 

छिफि गने  आकद । 

पररच्छेद-६ 

स्रोत पररचािन र खचण: 

११स्रोत पररचािन: (१) गाउँपालिकाि े आफूिाई प्राप्त समानीकरर् अनदुान, 

राजश्व बाडँफाटँ,सशतण अनदुान तिा आफ्नो आन्तररक आर्बाट सरसफाईको 

क्षते्रमा न्र्ार्ोलचत रुपिे बजेट लिलनर्ोजन गनुणपनछे । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो आर् तिा अन्र् लनकार्बाट प्राप्त हुन ेसहर्ोगिाई 

समेत समािेश गरी एकीकृत रुपमा स्रोत पररचािन गनण परू्ण सरसफाईको िालग छुटै्ट 

कोष लसजणना गरी स्रोत पररचािन गनण सके्नछ । 

(३) स्िानीर् तहमा गररन े पूर्ण सरसफाईका कार्णक्रमिाई लमतव्यर्ी, 

प्रभािकारी एिां एकीकृत ढांगमा सञ्चािन गनणका िालग र्स क्षते्रमा कार्ण गने सांघ-

सांस्िाहरुको कार्णक्रम स्िानीर् तहको बार्षणक र्ोजना प्रर्ािीमा समािेश गररनछे । 

र्स्ता एकककृत कार्णक्रमहरुको नतेृत्ि स्िानीर् तहि ेगनेछ । र्स प्रर्ोजनका िालग 

स्िानीर् तहि ेआफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेा सरसफाई सम्बन्धी काम गने लनजी सहकारी 

सिै सांस्िाहरु र लतनीहरुको कक्रर्ाकिापको अलभिेख राख्नपुनछे । 
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(४) परू्ण सरसफाईको क्षते्रमा लनजी क्षेत्रको िगानी आकर्षणत गनण सािणजलनक 

साझदेारीको नीलत अििम्िन गररनेछ । र स्िानीर् स्रोत, साधन र जनशलक्तको  

अलधकतम प्रर्ोग गररन ेछ । 

(५) परू्ण सरसफाई कार्णक्रम सँर्ोजकको व्यिस्िा :  

१) र्स कार्णलिलध अनसुार कार्णक्रम सँचािन गनणकोिालग कार्णपालिकाि े १ 

जना  कार्णक्रम सँर्ोजकको  करारमा व्यिस्िा गनुण पनछे । 

२)कार्णलिलध अनुसार कार्णक्रमकोिालग समानीकर् अनदुानबाट िजेट 

लिलनर्ोजन गररनछे सेही लिलनर्ोलजत बजेट बाट कार्णक्रम सँचािन हुनछे ।  

३) कार्णक्रम सँर्ोजकिे गाउ स्तररर् पूर्ण सरसफाई अलभर्ान सलमलतको 

नीलत  कार्णक्रम अनुसार तर्ारगरर  कार्णपालिकाबाट लनर्णर् गारई कार्णक्रम 

सँचािन गनुण पनछे । 

४) ४) कार्णक्रम सँर्ोजकको सुलिधा कार्णपालिकािे तोके अनुसार हुनेछ 

।सुलिधा तोक्दा नपेाि सरकारको राh kqfls+t t[ltoश्रेर्ी िा सो सरहि ेपाउन े

सुलिधा भन्दा बढी हुन ेछैन । 

५) लनजको र्ोग्र्ता :gfts तह िा सो सरहको हुने छ ।  

^_ sfo{lkflnsfn] lghnfO{ ufpFkflnsfsf cGo ljifout If]qsf] sfo{ 

lhDd]jf/L tf]sL sfo{ ;+rfng ug]{ Joj:yf ldnfpg ;Sg]5 . 

५) लनजको र्ोग्र्ता स्नातक तह िा सो सरहको हुन ेछ ।  

६) परु्ण सरसफाइण कार्णक्रम कार्ाणन्िर्नको िालग प्रलत िडामा बढीमा ६ र 

कलम्तमा ३ जना सरसफाइण कताणको रूपमा स्िर्मसेिक पररचािन गने र लनजहरूको 

ज्र्ािा(लनिाणह भत्ता) सोही कार्णक्रम बाट उपिब्ध गराउने व्यिस्िा हुन ेछ । 

&=sfo{qmd ;+of]hss]f sfd, st{Jo / lhDd]jf/L 

s_=ljifout zfvfsf] ;dGjodf ;/;kmfO{ ;DjlGw tYofs+ ;+sng, 

ljZn]if0f tyf cWofjlws ug]{ , 

v_k|fKt tYofs+sf cfwf/df ;DjlGwt ljifout zfvf tyf k"0f{ ;/;kmfO{ 

;ldltsf]-ufpFkflnsf :tl/o vfg]kfgL,:jf:Yo, ;/;kmfO{ tyf :jR5tf 

;dGjo ;ldlts]f_ ;dGjodf sfo{qmd tof/ u/L sfo{kflnsfaf6 :jLs[t 

u/fO{ sfof{Gjog ug]{, 

u_ :jLs[t sfo{qmd jdf]lhd :jod\;]js kl/rfng ul/ ufpFkflnsfnfO{ 

k"0f{ ;/;kmfO{o'Qm ufpFkflnsf jgfpg kxn ug]{, 

3_=ljifout zfvf / sfo{kflnsfsf] ;dGjodf kmf]x]f/sf] jlu{s/0f u/L 

kmf]x]f/ ;+sng tyf  tf]lsPsf] :yfgdf lj;h{g ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 

ª_sfo{kflnsf dfkm{t 8lDkª ;fO8sf] Joj:yf ug{ ;dGjo ug]{ . 
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r_ sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ u/fpg] . 

5_ sfo{kf;nsf k|lt k"0f{tof pQ/bfoL jGg] . 

*= :jod\;]js tyf HofdLsf] sfd, st{Jo / lhDd]jf/L 

s_ ;d'bfo,;/sf/L lgsfo ;+3 ;+:yf tyf ;fj{hlgs :yn sf] kmf]xf]/ 

lglZrt :yfgdf hDdf ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 

v_ ;fj{hlgs zf}rfno,wf/f,s'jf,kf6L kf}jf, tfn, tn}of, d7, dlGb/ 

nufotsf If]qsf] kmf]xf]/ ;+sng ug]{, 

u_ hDdf ul/Psf] / ;+slnt kmf]xf]/ tf]lsPsf] 8lDkÎ ;fO{8df lnP/ 

;'/lIft lj;h{g ug]{ . 

3_sfo{qmd ;+of]hs tyf ljifout zfvfnfO{ kmf]xf]/ tyf ;/;kmfO{sf] 

cj:yf / ;d'bfosf ;d:of jf/] hfgsf/L u/fpg] . 

ª_sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ 

१२खचण : (१) गाउँपालिकािे पूर्ण सरसफाई कार्णक्रममा लिलनर्ोजन भएको बजेट खचण 

गदाण प्रचलित लनर्मानसुार गने, खचणको िेखाांकन राख्ने, प्रलतिेदन तर्ार गने तिा 

िेखा परीक्षर् गराउनपुनछे । 

(२) र्स क्षते्रमा खचण गदाण खचणमा दोहोरोपना नपन ेगरी अन्र् लनकार्हरुसँग 

समेत समन्िर् गरी प्राप्त स्रोतको लमतव्यर्ी रुपमा पररचािन गनुणपनेछ । 

 (२) गाउँपालिकािे सरसफाईको क्षते्रमा भएको खचणको लनर्लमत रुपमा 

प्रलतिेदन तर्ार गरी  गाउँ सभा िगार्त सम्बलन्धत लनकार्मा पठाउनुपनेछ  । 

पररच्छेद-७ 

cg'bfg ;DjGwL Joj:yf 

  != o; ufpFkflnsf If]qleqsf xfn ;Dd klg zf}rfno lgdf{0f ug{ 

g;s]sf ljkGg     3/ kl/jf/nfO{ k|lt 3/w'/L %,)))÷– sf b/n] 

zf}rfno lgdf{0f cg'bfg pknJw u/fOg]5 . 

   @= pkbkmf ! jdf]lhdsf] cg'bfg pknJw u/fpFbf ;DjlGwt JolQmn] 

tf]lsPsf] /sd a/fa/sf] ljn pknJw u/fpg' kg]{5 . 

कसरु उपर दण्ड सजार् 

१३कसरु उपर दण्ड सजार्ः र्स कार्णलिलधमा उलल्िलखत लिषर् लिपररत कार्ण 

गरेमा िा अन्र् प्रचलित काननूमा िेलखएका परू्ण सरसफाई सम्बन्धी लिपररत 

कार्ण गरेमा प्रचलित काननू िा स्िानीर् काननू बमोलजम दण्ड सजार् हुनेछ । 

पररच्छेद-८ 

लिलिध: 
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१४कार्णलिलधको व्याख्र्ा: र्स कार्णलिलधमा उलल्िलखत कुन ै लिषर्मा लद्वलिधा 

उत्पन्न भएमा िा अस्पष्टता रहमेा त्र्सको अलन्तम व्याख्र्ा गाउँ कार्णपालिकाि े

गनेछ । 

१५कार्णलिलध सांसोधन: र्स कार्णलिलधका प्रािधानहरुमा कार्णपालिकाि े आिश्र्क 

सांसोधन गनण सके्नछ । 

१६बाधा अड्चन फुकाउ: स्िानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र र्स कार्णलिलधमा 

व्यिस्िा भए बाहकेका लिषर्मा नीलतगत लनर्णर् गनण आिश्र्क भएमा त्र्स्तो लनर्णर् 

कार्णपालिकाि ेगनछे । 

 

 

 

 

                                                                   cf1fn] 

                                                               afa'/fd g]kfnL 

k|df0fLs/0f ldlt @)&^.)#.#)                                  k|d'v k|zf;sLo clws[t 


