
मलंगवा नगरपािलका कायार्लय, सलार्िह 
सरसफाइ घोषणा पत्र २०७१ 

आज िमित २०७१ अषार २ गते मलगंवा नगरपािलका तिरय खानेपानी सरसफाइ तथा 
व छतासम वय सिमित वारा आयोिजत ‘सरसफाइ स मेलन’ को अवसरमा यहाँ ि थत स पूणर् 
राजनैितकदलह , सरकारी िनकाय, राि ट्रय एंव अ तराि ट्रय गरै सरकारी सघं सं थाह , िवकास 
साझदेारह  ,नागिरक समाज, िव यालय, आम स चारका मा यमह , उपभोक्ता सिमित, वडा 
नागिरक मचंकाप्रितिनिध,यूवा समहू, मिहला समहू तथा सजंाल , खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभोक्त महासघं,उ योग वािण य महासघं, बाल क्लब, प्रिति ठत वुिद्धिजिवह ,िविभ न लिक्षत 
वगर्का प्रितिनिधह ,सामािजक पिरचालक, वा यकमीर्ह , मानव अिधकारवादी लगायत अ य 
स बद्ध स पणूर्सरोकारवालाह ले तल उ लेिखत प्रितबद्धता सिहत यहाँको सरसफाइ अिभयानलाइ 
सरसफाइमा समाज पा तरण र व छताकालागी सामुदाियक क्राि त सरह अगाडी बढाउने 
ल यका साथ यस मलगंवा नगरपिलका लाइ ३१ चैत्र २०७२ िभत्र खुला िदसामकु्त क्षेत्र घोषणा 
गन  ढ सकं प तथा प्रितबद्धता यक्त गदर्छ  । 

 

१.   आजको िदन देखी खुला ठाउँमा िदसा ब ने⁄ब न लगाउने कायर्लाइ सामािजक एवं 
सावर्जिनक अपराध मानी य ता कायर् गन गराउने िव द्ध सशक्त पैरवी गन छ  । 

२ .   नगर पािलका ि थत स पणूर् सरकारी⁄गरै सरकारी िनकायह  तथा सोका कमर्चारीह , 

सामदुाियक सं था, िशक्षण सं था, राजनैितक दलका पाटीर् कायार्लयह  तथा नेता कायर्कतार्ह , 

होटल, र टुरे ट, पेट्रोप प स चालक लगायतका सरोकारवालाह  वारा अवको २ मिहना िभत्रमा 
आ-आ नो घर पिरसरमा चपीर् िनमार्ण गिर सक्ने⁄गराइ सक्ने छ  । 

३ .   आजको िदनबाट कुनै पिन राजनैितक दलको सद यता प्राि तमा, सघंसं थाको सद यता 
प्राि तमा,उपभोक्ता सिमित र िव यालय यव थापन सिमितको सद य ब न  तथा सरकारी तथा 



गरैसरकारी िनकायबाट प्रा त गिरने सेवा सिुवधा ज तै वदृ्धा पे सन ,अपाङ्ग सिुवधा आिद प्रा त 
गनर्कालािग चपीर्लाई आधारभतू योग्यता एवं मापद डका पमा िलनेछ  । 

४ .   नगरपािलकाले सरसफाइ पिरचय पत्र तयार गरी शौचालय भएका घरधुरीह लाइ २०७१ चैत्र 
मसा त स म स पूणर् घरधुरीह ले चपीर् िनमार्ण गिरसक्ने, यस पिछ सरसफाइ पिरचय पत्र 
िवतरण गरीसक्ने र बैशाख १ देखी कायार् वयन गदार् सघाउने  िवतरण गदार् सरसफाइ पिरचयपत्र 
भएकालाई मात्र िविभ न सिमितह को सद यता तथा नगरपािलकाबाट प्रदान गन सेवा सिुवधा 
िदइनेिनितलाइ प्रभावकारी कायार् वयन गनर् सघाउने छ  । 

५ .   अशक्त, असहाय, एकल मिहला र वदृ्ध-वदृ्धा, अपाङ एवं अित िवप नह  जो की चपीर् 
िनमार्ण गनर् बा तिवक पमा असक्षम छन ्य ता बगर्ह का लागी चपीर् िनमार्ण गनर् थािनय 
तरम ैछरिछमेक तथा गाउँ समाज र सरोकारवालह बाट ोत साधन जटुाउन तन मन धनले 
सहयोग गन छ  । 

६ .   पुणर् सरसफाइको ममर् 

 


