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फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७८  

 

 

 

  



प्रस्तावनााः 
गाउँपाललका क्षेत्रलित्रको फोहोरमैलालाई स्रोतमा न्यूलनकरण, पनुाः प्रयोग, प्रशोधन वा ववसर्जन गरी गाउँपाललका क्षेत्रलित्र 
फोहरमैलाको उचित र प्रिावकारी व्यवस्थापन गनज तथा फोहोरमैलाबाट र्नस्वास््य एवं वातावरणमा पनज सक्ने प्रलतकूल 
प्रिावलाई कम गरी स्वच्छ, स्वस्थ र मनोरम वातावरण कायम गनज वान्छनीय िएकोले स्थानीय सरकार संिालन ऐन 
२०७४ को दफा ११((झ) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी गाउँसिाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेदाः १ प्रारचभिक 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारभिाः 
(१) यस ऐनको नाम फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७८ रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारभि हनुेछ । 

२.  पररिाषााः ववषय वा प्रसँगले अको अथज नलागेमा यस ऐनमा, 
(क) “गाउँपाललका” िन्नाले आरुघाट गाउँपाललका सभझन ुपछज । 

(ख) “गाउँ कायजपाललका” िन्नाले आरुघाट गाउँपाललका कायजपाललकाको सभझन ुपदजछ । 

(ग) “अध्यक्ष”िन्नाले आरुघाट गाउँपाललकाको अध्यक्ष सभझनपुछज । 

(घ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नाले आरुघाट गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सभझन ुपछज । 

(ङ)  “सलमलत” िन्नाले फोहोरमैला ब्यवस्थापन सलमलत सभझन ुपछज । 

(ि)  “औद्योलगक प्रलतष्ठान” िन्नाले कुनै उद्योग, ब्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गने उद्देश्यले काननु बमोचर्म 
स्थावपत कुनै कभपनी, उद्योग, फमज वा यस्तै प्रकृलतको लनकाय सभझन ुपदजछ । 

(छ) “औद्योलगक फोहोरमैला” िन्नाले औद्योलगक प्रलतष्ठानबाट लनष्कासन हनुे हालनकारक तथा प्रदवुषत फोहोरमैला 
सभझन ुपछज । 

(र्)  “वहमालर्न्य फोहर” िन्नाले वहमाल िढने क्रममा प्रयोग गररएका सामान तथा सामाग्री सभझन ुपदजछ। 

 

(झ)  “कन्टेनर” िन्नाले फोहोरमैला संकलन गने प्रयोर्नको लालग लनचित स्थानमा राचखएको फोहोरमैला थपुाने 
िाँडो वा वाचटटन र यस्तै प्रकारको अन्य कुनै वस्त ुसभझन ुपछज । 

(ञ  “लनष्कासन” िन्नाले फोहोरमैला उत्पादन स्थलबाट गाउँपाललकाले तोकेको स्थानमा थपुाने वा लनकाटने 
कायज सभझन ुपछज । 

(ट) “संकलन केन्र” िन्नाले घर घरबाट लनस्कने फोहोरमैला संकलन गरी लनधाजररत समयसभम राख्न वा थपुानज 
गाउँपाललकाले तोकेको स्थान सभझन ुपदजछ र घरघरमा फोहोरमैला संकलन गनज आउने गाउँपाललकाले 
तोकेको फोहोरमैला संकलक वा फोहोरमैला संकलन गने साधन समेतलाई र्नाउँछ । 

(ठ) “फोहोरमैला” िन्नाले घरेल ुफोहोरमैला, औद्योलगक फोहोरमैला, रसायलनक फोहोरमैला, 
स्वास््य संस्थाबाट लनस्कने फोहोरमैला वा हालनकारक फोहोरमैला सभझन ुपदजछ र यस शब्दले प्रयोगमा 
नआउने तथा फाललएका वस्त,ु सडे गलेका वस्त ुर वातावरणमा ह्रास आउने गरी लनष्कासन गररएका 
वस्तहुरु लगायत अनालधकृत सावजर्लनक स्थलमा टाँलसएका पोष्टर, पभ्लेट र गाउँपाललकाले रार्पत्रमा 
सूिना प्रकाशन गरी फोहोरमैला िनी तोवकददएको अन्य वस्त ुसमेतलाई र्नाउँछ । 

(ड) “प्रशोधन” िन्नाले फोहोरमैलाको रुप वा गणुमा पररवतजन गरी अन्य कुनै उपयोगी वस्त ुतयार गने, मल, 

ग्यास, उर्ाज वा अन्य वस्त ुउत्पादन गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गने प्रवक्रया सभझनपुदजछ । 

(ढ) “फोहोरमैला संकलन” िन्नाले फोहोरमैला उत्पादन स्थलबाट उठाउने, घर घरबाट संकलन गने, सावजर्लनक 
स्थलमा रहेको फोहोरमैला बढाने, थपुाने, झारपात उखेटने तथा अनालधकृत रुपमा सावजर्लनक स्थलमा 
तालसएका पोष्टर, पभटपेट हटाई संकलन गने कायजलाई सभझनपुदजछ । 



(ण) “फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल” िन्नाले फोहोरमैला ववसर्जन वा प्रशोधन गनजका लालग गाउँपाललकाले 
तोकेको स्थल सभझनपुदजछ । 

(त)   “ववसजर्न” िन्नाले फोहोरमैलाको अचन्तम लनष्कासन तथा व्यवस्थापन सभझनपुदजछ । 

(थ) “सामदुावयक संस्था” िन्नाले नाफा आर्जन नगने उद्देश्यले समदुायको वहतको लालग प्रिललत कानून बमोचर्म 
स्थावपत र सहिालगतामूलक टोलववकास संस्था तथा उपिोक्ता 
समूह, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्था सभझनपुदजछ । 

(द) “फोहोरमैला संकलन तथा दढुानी साधन” िन्नाले फोहोरमैला संकलन तथा ढुवानी गने प्रयोर्नका लालग 
प्रयोग गररने साधन, उपकरण वा और्ार सभझनपुदजछ । 

(ध) “तोवकएको वा तोवकए बमोचर्म” िन्नाले यस ऐन अन्तगजत बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोचर्म 
सभझनपुदजछ । 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-२ 

   फोहोरमैला उत्पादन, संकलन, न्यलुनकरण तथा लनष्कासन सभबन्धी व्यवस्थााः 
 

३.   फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गाउँपाललकाको मखु्य चर्भमेवारी रहनेाः 
(१)  फोहोरमैला व्यवस्थापनका लालग फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन पलान्ट, कभपोष्ट ्लान्ट, वायोग्यास 

्लान्ट लगायत फोहोरमैलाको संकलन, अचन्तम ववसजर्न तथा प्रशोधनका लालग आवश्यक पने पूवाजधार 
तथा संरिनाको लनमाजण तथा सञ्चालन गने मखु्य चर्भमेवारी गाउँपाललकाको हनुेछ । 

(२)   फोहोरमैला संकलन केन्र वा कुनै स्थानमा फाललएको वा राचखएको फोहोरमैला वा 
सरसफाईको लसललसलामा र्भमा िएको फोहोरमैलाको आवश्यक प्रबन्ध गने वा कुनै वकलसमबाट प्रयोग 
गने चर्भमेवारी गाउँपाललकाको हनुेछ । 

(३)   उपदफा (१) र (२) मा र्नुसकैु कुरा लेचखएको िएता पलन हालनकारक फोहोरमैला, स्वास््य संस्थार्न्य 
फोहोरमैला वा औद्योलगक फोहोरमैलाको प्रशोधन र व्यवस्थापन गने दावयत्व लनधाजररत मापदण्डको अलधनमा 
रही त्यस्तो फोहोरमैला उत्पादन गने व्यचक्त वा लनकायको हनुेछ । 

(४)   कुनै उद्योग वा स्वास््य संस्थाले हालनकारक फोहोरमैला, स्वास््य संस्थार्न्य फोहोरमैला, रसायलनक 
फोहोरमैला तथा औद्योलगक फोहोरमैला प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहोरमैला तथा अन्य फोहोरमैलाको 
व्यवस्थापन गररददन गाउँपाललकालाई अनरुोध गरेमा वा गाउँपाललकाले लनमाजण गरेको फोहोरमैला स्थल 
प्रयोग गनज माग गरेमा गाउँपाललकाले लनधाजरण गरे बमोचर्मको सेवा शटुक ललई फोहोरमैलाको व्यवस्थापन 
गररददन वा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गनज ददन सक्नेछ । 

  

४.  फोहोरमैलाको उत्पादन कम गनेाः 
(१)  कुनै ब्यचक्त, संस्था वा लनकायले कुनै काम कारोवार गदाज उत्पादन हनुे फोहोरमैला यथासक्य कम गनुज 

पनेछ । 

(२)  आफ्नो क्षेत्रलित्र ववसर्जन हनु सक्ने फोहोरमैलाको ववसर्जन वा पनुाः प्रयोगको व्यवस्था लमलाई बाँकी 
फोहोरमैला मात्र लनष्कासन गरी फोहोरमैलाको पररणामलाई घटाउन ुप्रत्येक ब्यचक्त, संस्था वा लनकायको 
कतजब्य हनुेछ । 



५.   फोहोरमैलाको पथृकीकरणाः 
(१)  गाउँपाललकाले फोहोरमैलालाई अनसुिुी १ बमोचर्म साधारण र हालनकारक फोहोरमैला  गरी स्रोत छुट्टाउने 

गरी तोक्न ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोचर्म गाउँपाललकाले तोवकददए बमोचर्म फोहोरमैलालाई ववलिन्न तहमा छुट्टाई संकलन 
केन्रसभम प¥ुयाउने दावयत्व त्यस्तो फोहोरमैला उत्पादन गने ब्यचक्त, संस्था वा लनकायको हनुेछ र यसको 
लालग गाउँपाललकाले आवश्यक प्रववलध, मालसमान, उपकरण, कन्टेनर आदद उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

६. फोहोरमैलाको लनष्कासनाः 
(१) फोहोर मैला लनस्कासनको समय, स्थान र तररका गाउँपाललकाले लनधाजरण गरे बमोचर्म हनुेछ । 

(२) हालनकारक फोहोरमैला वा रसायलनक फोहोरमैला उत्पादन गने व्यचक्त, संस्था वा लनकायले त्यस्तो 
फोहोरमैला तोवकए बमोचर्म ब्यवस्थापन गनुजपनेछ । 

(३) हालनकारक फोहोरमैला वा रसायलनक फोहोरमैला संकलन केन्रमा लनष्कासन गनज पाइने छैन । 

७. संकलन केन्र तोक्नेाः 
(१) गाउँपाललकाले फोहोरमैलालाई ब्यवचस्थत रुपमा संकलन गनज प्रत्येक टोल वा वस्तीमा संकलन 

केन्र तोकी आवश्यक कन्टेनरको ब्यवस्था गनज सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचर्म संकलन केन्र तोक्दा सकेसभम टोल वा बस्तीका सबैलाई पायक पने गरी 
वातावरणीय रुपले उपयकु्त स्थान तोक्नपुनेछ । 

८.   फोहोरमैलाको ढुवानीाः 
(१)  संकलन केन्रमा र्भमा िएको फोहोरमैलालाई फोहोरमैला ब्यवस्थापन स्थलसभम ढुवानी गने दावयत्व 

गाउँपाललका वा गाउँपाललकाले ब्यवस्था गरेको संस्था वा लनकायको हनुेछ । 

(२)  फोहोरमैला ढुवानी गदाज तोवकए बमोचर्मको ढुवानी साधन प्रयोग गनुजपने छ । यस्तो साधन तोक्दा 
तौल, क्षमता, तररका, सडकको क्षमता तथा वातावरणमा पनज सक्ने प्रिाव समतेलाई वविार गरी तोक्नपुनेछ 
। 

(३)   फोहोरमैला ढुवानी गदाज गाउँपाललकाले दफा ५ बमोचर्म स्रोतमा छुट्टाई लनष्कासन तथा संकलन गररएको 
फोहोरमैलाको अलग–अलग ढुवानी गनुजपनेछ । 

९. फोहोरमैलाको न्यलुनकरण, पनुाः प्रयोग तथा पनुाः िक्रीय प्रयोगाः 
(१)  गाउँपाललकाले फोहोरमैला न्यलुनकरण, पनुाः प्रयोग तथा पनुाः िक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनज समन्वयात्मक 

व्यवस्था लमलाउने छ र यसको प्रिावकारी कायाजन्वयनको लालग आवश्यक लनदेचशका बनाई लाग ुगनज 
सक्नेछ । 

  

पररच्छेद- ३ 

फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल सभबन्धी व्यवस्था 
 

१०.   फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलाः 
(१)   गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलित्र संकलन िएको फोहोरमैलालाई व्यवस्थापन तथा स्थायी रुपमा ववसजर्न 

गनजका लालग वातावरण सभबन्धी प्रिललत कानूनको अलधनमा रही फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन 
स्थल तोक्न सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोचर्म फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्नको लालग गाउँपाललकाको  र्ग्गा निएमा वा 
र्ग्गा िए तापलन फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न उपयकु्त निएमा उपयकु्त र्ग्गा िाडामा ललई वा 
खररद गरी व्यवस्थापन स्थल तोक्न सक्नेछ । 



(३)  गाउँपाललकाले उपदफा (१) र (२) बमोचर्म फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्नका लालग र्ग्गाको 
अिाव िएमा उपयकु्त र्ग्गाको छनौट गरी उपलब्ध गराउनका लालग संघीय सरकार समक्ष अनरुोध गनज 
सक्नेछ । 

(४)   उपदफा (३) बमोचर्म फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल उपलब्ध गराउन माग िई आएमा संघीय सरकाले 
प्रिललत कानून बमोचर्म त्यस्तो र्ग्गा प्राप्त गरी गाउँपाललकालाई उपलब्ध गराउनेछ । 

(५)  गाउँपाललकाले अको कुनै एक वा सोिन्दा बढी स्थानीय तह समेतले संयकु्त रुपमा एउटै फोहोरमैला 
व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गनज उपयकु्त िएमा त्यस्ता स्थानीय तह लबि आवश्यक समन्वय गरी त्यस्तो 
स्थललाई सभबचन्धत स्थानीय तहहरुको ललचखत सहमलत र सतजमा संयकु्त रुपमा प्रयोग गने गरी व्यवस्था 
लमलाउन सक्नेछ । 

(६)  गाउँपाललकाको फोहोरमैला ब्यवस्थापन स्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सभबन्धी कायज तोवकएको 
वातावरणीय मापदण्ड अनरुुप गनुजपनेछ । 

(७)   गाउँपाललकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल क्षेत्रलाई आवश्यक परेमा वातावरणीयरुपले संवेदनशील क्षेत्र 
घोषणा गनज सक्नेछ । 

(८)  गाउँपाललकाले उपदफा (७) बमोचर्मको क्षेत्रमा पशपुन्छी, चर्वर्न्त ुतथा मानवको अनालधकृत प्रयोगलाई 
रोक लगाउने, माटो, ढंुगा, लगट्टी र बालवुा लनकाटने कायजमा रोक लगाउनकुो साथै वातावरण संरक्षण र 
त्यस्तो क्षेत्रको उचित ब्यवस्थापनका लालग उचित लनदेशन तथा लनदेचशका र्ारी गरी लाग ुगनज सक्नेछ 
। 

 

पररच्छेद – ४ 

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लनर्ी तथा सामदुावयक क्षते्रको संलग्नतााः 
 

११. अनमुलत सभबन्धी व्यवस्थााः 
(१) यो ऐन बमोचर्म गाउँपाललकाको अनमुती नललई कसैले पलन फोहोरमैला व्यवस्थापन 

सभबन्धी काम गनज वा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहोरमैला व्यवस्थापन गनज स्वदेशी वा ववदेशी कभपनी, संस्था वा लनकायले देहायको वववरण खलुाई 
अनमुलतको लालग गाउँपाललकामा लनवेदन ददनपुनेछ । 

(क) फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी योर्ना 
(ख) फोहोरमैला व्यवस्थापनको लालग आवश्यक र्नशचक्त तथा प्रववलधको वववरण 

(ग) तोवकए बमोचर्मको अन्य वववरण । 

  

(३)  गाउँपाललकाले उपदफा (२) बमोचर्म पनज आएको लनवेदन उपर आवश्यक लनणजय गरी अनमुलत ददन 
सक्नेछ । 

(४)   फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रशोधन, पनु ःाः िक्रीय प्रयोग र ववसर्जनमा आवश्यक पने प्रववलध स्वदेशमा 
उपलब्ध हनुे अवस्था नदेचखएमा त्यस्तो प्रववलध उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै ववदेशी कभपनी, संस्था वा 
लनकायलाई सभझौतामा उटलेचखत अवलधलित्र त्यस्तो प्रववलध हस्तान्तरण गने गरी संघीय सरकारको स्वीकृत 
ललई गाउँपाललकाले उपदफा (३) बमोचर्म अनमुलतपत्र ददन सक्नेछ । 

(५)   अनमुलत सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचर्म हनुेछ । 

१२.  लनर्ी क्षते्रबाट फोहोरमैला ब्यवस्थापनको कायज गराउन सवकनेाः 



(१)   गाउँपाललकाले आवश्यकता अनसुार दफा ११ बमोचर्म अनमुलत प्राप्त लनर्ी क्षेत्रका कभपनी वा सामदुावयक 
क्षेत्रबाट दफा १३ बमोचर्म प्रलतस्पधाज गराई वा पूवाजधार संरिनाको लनमाजण तथा सञ्चालनमा लनर्ी लगानी 
सभबन्धी कानूनको आवश्यक प्रकृया अबलभबन गरी आफ्नो क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गराउन 
सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोचर्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गदाज लनर्ी क्षेत्रका कभपनीको हकमा देहायका सवै वा 
कुनै र सामदुावयक वा गैर सरकारी संघसंस्थाका हकमा देहायका कुनै काम गराउन सवकने छ । 

(क) फोहोरमैला न्यलुनकरणका लालग र्निेतना अलिवृवि 

(ख) फोहोरमैला संकलन 

(ग) फोहोरमैला ढुवानी 
(घ) फोहोरमैलाको प्रयोग, पनुाः प्रयोग, पनुाः िक्रीय प्रयोग वा प्रशोधन  
(ङ) फोहोरमैला ववसर्जन र 
(ि) फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी कुनै काम । 

१३.  प्रलतस्पधाज गराई फोहोरमैला ब्यवस्थापनको चर्भमा ददनेाः 
(१)  गाउँपाललकाले दफा १२ बमोचर्म लनर्ी क्षेत्र वा सामदुावयक संस्थाबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन गराउँदा 

तोवकएको ववलध बमोचर्म प्रलतस्पधाज गराई छनौट पिात व्यवस्थापन गने चर्भमा ददनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोचर्म छनौट गदाज देहायका आधारमा गनुजपनेछ । 

क)  गाउँपाललकालाई बझुाउन कबूल गरेको रकम 

ख)  फोहोरमैलाबाट उर्ाज शचक्त वा प्राङ्गाररक मल उत्पादन गने क्षमता, पूँर्ी, प्रववलध र र्नशचक्तको 
चस्थलत 

ग) आलथजक तथा प्राववलधक क्षमता 
घ)  व्यवस्थापनमा प्रयोग गररने प्रववलधको ददगोपन र वातावरणीय प्रिाव न्यलुनकरण  
ङ)  व्यवस्थापन करार गने िए प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन शटुक 

ि) फोहोरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन, पनुाः प्रयोग गने सभबन्धमा िए गाउँपाललकालाई बझुाउन 
मञ्जुर गररएको रोयटटी । 

(३) फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबचन्ध अन्य व्यवस्था प्रिललत कानून बमोचर्म हनुेछ । 

(४) यस दफा बमोचर्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको चर्भमा पाएको कभपनी, संस्था वा लनकायले गाउँपाललकासँग 
गरेको सभझौताको अलधनमा रही दफा १६ बमोचर्मको शटुक उठाउन सक्ने छ । 

(५) फोहोरमैला ब्यवस्थापनमा लनर्ी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नता सभबन्धी अन्य ब्यवस्था तोवकए 
बमोचर्म हनुेछ । 

  

१४.  फोहोरमैला ब्यवस्थापन स्थल लनमाजण तथा सञ्चालन गनज स्वीकृत ददन सवकनेाः 
(१)  लनर्ी क्षेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनका लालग फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन 

स्थल वा अन्य संयन्त्र लनमाजण गरी सञ्चालन गनज स्वीकृलत माग गरेमा वातावरण तथा अन्य प्रिललत कानूनको अलधनमा रही 
त्यस्तो संयन्त्र लनमाजण तथा सञ्चालनका लालग गाउँपाललकाले स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोचर्म लनर्ी क्षेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन संयन्त्रको लनमाजण तथा 
सञ्चालन गदाज वातावरणीय मापदण्ड अनरुुप िए निएको अनगुमन गाउँपाललकाले गनेछ । (३) यसरी अनगुमन गदाज 
तोवकएको मापदण्ड अनरुुप निए समयावधी तोकी मापदण्ड अनरुुप गनज लगाउने र तोवकएको समयावलध लित्र मापदण्डको 
पालना नगरे त्यस्ता ब्यचक्त, संस्था 



वा कभपनीलाई ददएको स्वीकृती गाउँपाललकाले रद्द गनज सक्नेछ । 

१५।  सावजर्लनक लनर्ी साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गनज सवकने ःाः 
(१)  स्थानीय तहले प्रिललत कानूनको अलधनमा रही लनर्ी क्षेत्र, सामदुावयक एवं गैर सरकारी 
संघ संस्थासँगको साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कायज गनज सक्नेछ । 

(२) सामदुावयक वा गैर सरकारी संघ संस्थासँगको साझेदारीमा काम गदाज फोहोरमैला न्यलुनकरणको लालग र्निेतना अलिवृवि, 

फोहोरमैला संकलन, ढुवानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको वन्द पिातको व्यवस्थापन, उद्यान लनमाजण र सौन्दयीकरण 
र्स्ता कायज मात्र गनज गराउन सवकने छ । 

 

पररच्छेद – ५ 

फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शटुक सभबन्धी व्यवस्था ःाः 
 

१६।सेवा शटुक उठाउन सक्न ेःाः 
(१) गाउँपाललकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेवापत सभबचन्धत ब्यचक्त, संस्था वा लनकायबाट तोवकए बमोचर्मको सेवा 
शटुक उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचर्म शटुकको लनधाजरण फोहोरमैलाको पररमाण, तौल तथा प्रकृलत र तोवकएका अन्य आधारमा 
गररने छ । 

(३) यस दफा बमोचर्म लनधाजरण गररएको शटुक गाउँपाललका आफैले वा गाउँपाललकाले तोकेका 
संस्था वा लनकायमाफज त समेत उठाउन सवकने छ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेचखएको िएता पलन दफा १३ बमोचर्म फोहोरमैला व्यवस्थापन गनज चर्भमेवारी 
पाएको ब्यचक्त, संस्था वा लनकायले गाउँपाललकासँग िएको 
सहमतीको आधारमा फोहोरमैला ब्यवस्थापन गरेवापत सभबचन्धत ब्यचक्त, संस्था वा 
लनकायबाट सेवा शटुक उठाउन सक्नेछ । 

(५) यस दफा बमोचर्म शटुकबाट प्राप्त आभदानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लनर्ी क्षेत्रलाई 

संकलन गराउँदा प्राप्त हनुे आभदानी गाउँपाललकाले एउटा छुटै्ट चशषजकमा राखी उक्त रकम फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरणीय 
संरक्षण तथा फोहोरमैला ब्यवस्थापन स्थल प्रिाववत क्षेत्रको ववकासमा खिज गनुजपनेछ । 

१७। सेवा लनलभबन वा अन्त्य गनज सक्ने ःाः 
(१) गाउँपाललकाले दफा १६ बमोचर्म सेवा शटुक नबझुाउने सेवाग्राहीको फोहोरमैला सभबन्धी 
सेवा लनलभबन वा अन्त्य गनज सक्नेछ । 

  

(२) फोहोरमैला व्यवस्थापन गनज दफा १३ बमोचर्म चर्भमेवारी पाएको ब्यचक्त, संस्था वा लनकायले दफा १६ को उपदफा 
(४) बमोचर्मको सेवा शटुक नबझुाउने सेवाग्राहीको फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी सेवा लनलभबन वा अन्त्य गनज सक्नेछ 
। यसरी सेवा लनलभवन वा अन्त्य गररएमा गाउँपाललकालाई र्ानकारी ददनपुनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोचर्म सेवाको लनलभबन वा अन्त्य गररएको अवस्थामा आफनो घरबाट उत्पादन हनुे 
फोहोरमैलाको ब्यवस्थापन सभबचन्धत ब्यचक्त, घरधनी, संस्था वा लनकायले आफैं ले गनुजपनेछ । 

(४) सेवाग्राहीले दफा १६ बमोचर्म बझुाउन ुपने सेवा शटुक बझुाएमा लनर्लाई पनुाः सेवा प्रदान गररनेछ । 

 

 

पररच्छेद – ६ 

प्रदषुण लनयन्त्रण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कायजको अनगुमन सभबन्धी व्यवस्था ःाः 
 



१८।  प्रदषुण लनयन्त्रण ःाः 
(१) आफ्नो क्षेत्रलित्रबाट संकललत फोहोरमैलाबाट सो क्षेत्रमा पनज सक्ने प्रलतकूल वातावरणीय प्रिावलाई यथासक्य कम गरी 
प्रदषुण रवहत ढंगले व्यवस्थापन गने दावयत्व गाउँपाललकाको हनुेछ । 

(२) गाउँपाललकाले संकललत फोहोरमैला लनष्कासन तथा व्यवस्थापन गदाज तोवकएको मापदण्डको पालना गनुजपनेछ । 

१(। फोहोरमैला व्यवस्थापनको अनगुमन ःाः 
(१) गाउँपाललकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा लनष्कासन कायजको लनयलमत अनगुमन गनुज वा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचर्म अनगुमन गदाज गाउँपाललकाले आवश्यक कायज योर्ना बनाई लाग ुगनज सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोचर्म अनगुमनमा खवटने व्यचक्तले अनगुमन पिात सोको प्रलतवेदन गाउँपाललका समक्ष ददनपुनेछ 
। 

(४) प्राप्त प्रलतवेदनमा औटयाइएका ववषयहरुको सधुार तथा कायाजन्वयनका लालग गाउँपाललकाल आवश्यक व्यवस्था 
लमलाउनपुनेछ । 

(५) गाउँपाललकाले यस दफा बमोचर्म अनगुमन गने कायजका लालग प्राववलधक सवहतको छुटै्ट 

संयन्त्र लनमाजण गरी कायाजदेश ददन सक्नेछ । 

२)। फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रिाववत क्षते्रको आलथजक, सामाचर्क ववकास तथा वातावरण संरक्षण सभबन्धी व्यवस्था 
ःाः 
(१) गाउँपाललकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रिाववत क्षेत्रको आलथजक, सामाचर्क, िौलतक ववकास तथा वातावरणीय 
संरक्षणको गरुुयोर्ना बनाई सो योर्ना कायाजन्वयनको लालग ववलिन्न कायजक्रम बनाई कायाजन्वयन गनेछ । 

(२)  प्रिाववत क्षेत्रका लागी गाउँपाललकाले मलुत ःाः देहायका क्षेत्रमा स्थानीय समदुायको 
सहिालगतामा कायजक्रम सञ्चालन प्रथलमकता ददने छ । 

क) सडक, ववद्यतु, खानेपानी तथा ढल, सरसफाई र वातावरण संरक्षण 

ख) ववद्यालय र स्वास््य संस्थाको स्थापना र सञ्चालन 

  

ग) प्रिाववत क्षेत्रमा आलथजक, सामाचर्क रुपले वपछलडएका ववपन्न वगजको उत्थान तथा ववकासका लालग आवश्यक 
कायजक्रम । 

पररच्छेद – ७ 

फोहोरमैला व्यवस्थापन सलमलत सभबन्धी व्यवस्था ःाः 
 

२१। गाउँपाललका फोहोरमैला व्यवस्थापन सलमलतको गठन ःाः 
(१) फोहोरमैला व्यवस्थापनका सभबन्धमा अवलभबन गनुजपने नीलत लनधाजरण र अन्य आवश्यक कायजहरुका लालग 
गाउँपाललकामा एक फोहोरमैला व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचर्मको सलमलतमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन ्। 

क) गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष – संयोर्क 

ख) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत – सदस्य 

ग) कायजपाललकाका सदस्यहरु मध्येबाट गाउँपाललका अध्यक्षले मनोलनत गरेका िार र्ना 
– सदस्य 

घ) स्थानीय उद्योग वाचणज्य संघको अध्यक्ष÷ प्रलतलनलध – सदस्य ङ) गाउँ कायजपाललकाले मनोलनत गरेको प्रमखु बर्ार 
क्षेत्रमा बसोवास गने व्यचक्तहरु मध्येवाट एक मवहला सवहत दईु र्ना – सदस्य 

ि) फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा गाउँपाललका लित्र रहेका खानेपानी तथा सरसफाई 

संस्थाहरु वाट गाउँकायजपाललकाले मनोलनत गरेको दईु र्ना –सदस्य 



छ) योर्ना तथा शहरी ववकास शाखा प्रमखु÷प्रलतलनलध 

– सदस्य 

र्) गाउँ क्षेत्रलित्र फोहरमैला 
 व्यवस्थापन तथा सरसफाई सभबन्धी कायज गने नीचर् क्षेत्र÷गै।स।स।को तफज बाट गाउँपाललकावाट मनोलनत १ र्ना
 –सदस्य 

झ) गाउँपाललकाले तोकेको फोहोर मैला व्यववस्थापन सभबचन्ध ववज्ञ एक र्ना –सदस्य 

ञ) वातावरण सरसफाइ तथा ववपद व्यवस्थापन इकाइ –सदस्य 

ट) गाउँपाललका स्वास्थ शाखा प्रमखु –सदस्य सचिव (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (ङ) , (ि) र (र्) बमोचर्म 
सदस्यमा मनोलनत सदस्यको 
पदावलध २ वषजको हनुेछ । 

(४)  सलमलतले आफनो कायजववलध आफै बनाई लाग ुगनज सक्ने छ । 

(५) सलमलतले सभबचन्धत क्षेत्रका व्यक्ती वा ववषय ववज्ञहरुलाई आमन्त्रीत सदस्यका रुपमा बोलाउन सक्ने छ र सलमलत 
सदस्यहरुको वैठक ित्ता गाउँपाललकाले तोवकए बमोचर्म हनुेछ । 

 

२२। सलमलतको काम कतजब्य र अलधकार ःाः सलमलतको काम, कतजब्य र अलधकार देहाय बमोचर्म हनुेछ । 

(क) फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी आवश्यक नीलत तर्ुजमा गरी स्वीकृलतका लालग गाउँ कायजपाललकामा पेश गने । 

(ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन कायजसँग सभवि लनकायहरुलबि समन्वयको लालग नीलतगत ब्यवस्था गने । 

(ग) फोहोरमैला व्यवस्थापनका लालग गाउँपाललकाले शटुक लनधाजरण गदाज आवश्यक पने मापदण्ड तयार गरी गाउँ 
कायजपाललकामा पेश गने । 

(घ) फोहोरमैला एकीकृत रुपमा ब्यवस्थापन गनज गाउँपाललकाले कुनै लगानी गनुजपने अवस्थामा त्यस्तो लगानी गनुजपने 
रकमको प्रलतशत लनधाजरण गने । 

  

(ङ)फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी कायजमा कुनै अवरोध उत्पन्न िएमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग 
छलफल गरी समाधान खोज्ने । 

(ि)वातावरण संरक्षण सभबन्धी ऐन र लनयमावलीले ददएको अलधकार प्रयोग गरर फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी आवश्यक 
कायज गने । 

(छ) तोवकए बमोचर्म अन्य कायज गने । 

२३।  सलमलतको बैठक सभबन्धी ब्यवस्था : 
(१)  सलमलतको बैठक ३ मवहनामा कचभतमा १ पटक सलमलतका संयोर्कले तोकेको लमलत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 

(२) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको संयोर्कले गनेछ र लनर्को अनपुचस्थलतमा सलमलतले आफु मध्येवाट छानेको 
व्यचक्तले अध्यक्षता गनेछ । 

(३) सभपूणज सदस्य संख्याको ५१ प्रलतशत िन्दा बढी सदस्य उपचस्थत िएमा बैठकको लालग गणपूरक संख्या मालननेछ । 

(४) बैठकको लनणजय सामान्यताः सहमलतमा गररनेछ । सहमलत हनु नसकेमा बहमुतको आधारमा हनुे छ र मत बराबर 
िएमा बैठकको अध्यक्षता गने ब्यचक्तले लनणाजयक मत ददनेछन ्। 

(५) सलमलतले आवश्यक देखेमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी कुनै ववज्ञ वा पदालधकारीलाई आमन्त्रण गनज सक्नेछ । 

(६)  सलमलतको लनणजय सदस्य सचिवले प्रमाचणत गनेछन ्। 

(७)  बैठक सभबन्धी अन्य कायजववलध सलमलत आफैले लनधाजरण गरे बमोचर्म हनुेछ । 

२४। वडास्तरीय फोहोरमैला व्यवस्थापन सलमलतको गठन ःाः 



(१) फोहोरमैला व्यवस्थापनका सभबन्धमा आवश्यक कायजहरुका लालग प्रत्येक वडामा एक फोहोरमैला व्यवस्थापन 
सलमलत रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचर्मको सलमलतमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन ्। 

क) सभबन्धीत वडाको वडा अध्यक्ष – संयोर्क 

ख) वडा सलमलतले तोकेको एक र्ना मवहला प्रलतलनलध – सदस्य 

ग) स्थानीय बर्ार सलमलतको अध्यक्ष÷प्रलतलनलध – सदस्य 

घ) वडामा रहेको स्वास््य संस्थाको प्रमखु÷ प्रलतलनलध – सदस्य 

ङ) वडा कायाजलयले मनोलनत गरेको बर्ार क्षेत्रमा बसोवास गने व्यचक्तहरु मध्येवाट दईु र्ना – सदस्य 

ि) फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वडा कायाजलय लित्र रहेका खानेपानी तथा सरसफाई 

संस्थाको प्रलतलनलध एक र्ना – सदस्य 

छ) गाउँ क्षेत्रलित्र फोहरमैला व्यवस्थापनमा कायज गने नीचर् क्षेत्र÷गै।स।स।को तफज बाट वडा कायाजलयवाट मनोलनत २ 
र्ना-सदस्य 

र्) वडा सचिव – सदस्य सचिव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ङ) र (छ) बमोचर्म सदस्यमा मनोलनत सदस्यको पदावलध २ वषजको हनुेछ । 

(४) सलमलतले आफनो कायजववलध आफै बनाई लाग ुगनज सक्ने छ । 

(५) सलमलतले सभबचन्धत क्षेत्रका व्यक्ती वा ववषय ववज्ञहरुलाई आमन्त्रीत सदस्यका रुपमा बोलाउन सक्ने छ र सलमलत 
सदस्यहरुको वैठक ित्ता गाउँपाललकाले लनधाजरण गरे बमोचर्म हनुेछ । 

२५।  सलमलतको काम कतजब्य र अलधकार तथा बैठक सभबचन्ध व्यवस्था 
क) सलमलतको काम, कतजब्य र अलधकार तोवकए बमोचर्म हनुेछ र बैठक सभबचन्ध कायजलबलध सलमलत आफैले 

लनधाजरण गरे बमोचर्म हनुेछ। 

  

पररच्छेद – ८ कसूर र दण्ड सर्ाय 

२६। कसूर ःाः कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोचर्म कसूर गरेको मालननेछ, 

(क) गाउँपाललकाले तोवक ददएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहोरमैला लनष्कासन गने । 

(ख) कन्टेनर वा फोहोरमैला संकलन केन्रमा राचखएको फोहोरमैला अनालधकृत तवरले प्रयोग गने । 

(ग) फोहोरमैला संकलन केन्रमा राचखएको कन्टेनर तोडफोड गने, क्षलत प¥ुयाउने, राचखएको 
स्थलबाट हटाउने वा संकलन केन्रमा कुनै नोक्सानी प¥ुयाउन े। 

(घ) यस ऐन बमोचर्म अनमुलत नललई फोहोरमैला ब्यवस्थापनका कायज गने । 

(ङ) यस ऐन बमोचर्म फोहोरमैला व्यवस्थापनको लालग प्रदान गररएको अनमुलत पत्रमा उटलेचखत 
शतजहरु उटलंघन गने । 

(ि) फोहोरमैला संकलन केन्र, कन्टेनर वा फोहोरमैला थपुाने ठाउँमा कुनै वकलसमको हालनकारक पदाथज फाटने, राख्ने 
वा थपुाने । 

(छ) घर, कभपाउन्ड वा पररसरको फोहोरमैला सडक वा अन्य सावजर्लनक स्थलमा र्थािावी 
राख्न,े फाटने वा थपुाने । 

(र्) फोहोरबाट लनस्केको दवुषत पानी वा ढल िहुाई अन्य व्यचक्तको घर वा र्ग्गा वा सावजर्लनक 

स्थल प्रदवुषत गराउने । 

(झ) गाउँपाललकाले तोकेको स्थान बाहेक र्नस्वास््यमा प्रलतकूल असर पने गरी सडक वा अन्य 

सावजर्लनक स्थानमा कुनै पलन वकलसमको हालनकारक फोहोरमैला राख्न,े फाटने, थपुाने वा लनष्कासन गने । 



(ञ) रसायलनक फोहोरमैला, औद्योलगक फोहोरमैला, स्वास््य संस्थार्न्य
 फोहोरमैला वा हालनकारक फोहोरमैला र्थािावी फाटने, राख्न ेवा लनष्कासन गने । 

(ट) फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध लसर्जना गने । 

(ठ) फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा अचन्तम लनष्कासन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ गने वा फोहोरमैला व्यवस्थापन 
सभबन्धी कायजमा हडताल गने । 

(ड) फोहोरमैला अत्यालधक उत्पादान हनुे वस्त ु िनी नेपाल सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सिुना प्रकाशन गरी प्रलतबन्ध 
लगाएको कुनै वस्तकुो उत्पादन तथा लबक्री ववतरण गने । 

(ढ) स्रोतमै फोहोरमैला पथृकीकरण नगरी दफा ५ को ववपररत फोहोरमैला लमसाएर लनष्कासन गने, 

(ण) मरेको वा मारेको पशपंुक्षी र सो को लादी, ्वाँख, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदद 

सावजर्लनक स्थल, सडक, गटली, िोकमा राख्न,े फाटने वा थपुाने । 

२७। सर्ाय ःाः 
(१) दफा २६ को खण्ड (क) बमोचर्म कसूर गने ब्यचक्तलाई गाउँपाललकाको अध्यक्षले पवहलो पटक िए ५ सय देचख ५ 
हर्ारसभम र्ररवाना, दोस्रो पटक सोही कसरु गरेमा ५ हर्ारदेचख १) हर्ारसभम, तेस्रो वा सो िन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक 
पटकको लालग १५ हर्ारका दरले र्ररवाना गरी फोहोरमैला उठाउँदा लाग्ने खिज समेत लनर्बाट असलु उपर गनज सक्नेछ 
। 

(२) दफा २६ को खण्ड (ख) बमोचर्मको कसूर गनेलाई गाउँपाललकाले ५ सयदेचख ५ हर्ारसभम र्ररवाना गनज सक्नेछ 
। 

(३) दफा २६ को खण्ड (ग) बमोचर्म कसूर गनेलाई गाउँपाललकाले १५ हर्ारदेचख ५) हर्ारसभम र्ररवाना गरी कन्टेनर 
वा संकलन केन्र व्यवस्थापन गनज लाग्ने खिज असलु उपर गनज सक्नेछ । 

  

(४) दफा २६ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोचर्मको कसूर गनेलाई १५ हर्ारदेचख ५) हर्ारसभम र्ररवाना गरी अनमुलत 
नललएसभम त्यस्तो कायज गनज रोक लगाउनेछ । 

(५) दफा २६ को खण्ड (ि) बमोचर्मको कसूर गनेलाई गाउँपाललकाले ५ हर्ारदेचख १५ हर्ारसभम र्ररवाना गनज 
सक्नेछ । 

(६) दफा २६ को खण्ड (छ), (र्) र (ढ) बमोचर्मको कसूर गनेलाई गाउँपाललकाले ५ हर्ारदेचख 

१५ हर्ारसभम र्ररवाना गनज सक्नेछ । 

(७) दफा २६ को खण्ड (झ) बमोचर्मको कसूर गनेलाई गाउँपाललकाले ३) हर्ारदेचख ५) हर्ारसभम र्ररवाना गनज सक्नेछ 
। 

(८) दफा २६ को खण्ड (ञ) बमोचर्मको कसूर गनेलाई गाउँपाललकाले ५) हर्ारदेचख १ लाखसभम र्ररवाना गनज सक्नेछ 
। सोही कसूर पनु ःाः गरेमा पवहलो पटक गरेको र्ररवानाका दोब्बर र्ररवाना गरी प्रिललत कानून बमोचर्म अनमुलत रद्द 
गनजका लालग सभबचन्धत लनकायमा लेचख पठाउन सक्नेछ । 

(() दफा २६ को खण्ड (ट) र (ठ) बमोचर्मको कसूर गनेलाई प्रिललत कानून बमोचर्म दण्ड र र्ररवाना गनज सकीने छ 
। 

(१))  दफा २६ को खण्ड (ड) बमोचर्मको कसूर गनेलाई गाउँपाललकाले प्रत्येक पटक ५ सय 

रुपैया र्ररवाना गनज सक्नेछ । 

२८।  सेवा सवुवधा रोक्का गनज सवकने ःाः 



(१) यस ऐन बमोचर्म तोवकएको सेवा शटुक नबझुाउने वा बझुाउन अटेर गने ब्यचक्तलाई गाउँपाललकाले उपलब्ध गराउने 
कुनै सेवा सवुवधा रोक्का गनुजको अलतररक्त ववद्यतु तथा टेललफोन सेवा रोक्का गररददन तथा लनर्को नामको घरर्ग्गा ववक्री रोक्का 
गनजको लालग 

सभबचन्धत लनकायमा लेचख पठाउन सक्नेछ । 

तर यसरी लेचख पठाउन ुअचघ सभबचन्धत ब्यचक्तलाई सो सभबन्धमा ललचखत र्ानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचर्म लेचख आएमा त्यस्तो सेवा सवुवधा रोक्न ुसभबचन्धत लनकायको कतजब्य हनुेछ । 

 

२(। सरकारवादी हनुे ःाः दफा २६ को खण्ड (ट),(ठ),र (ड) बमोचर्मको कसूरमा नेपाल सरकारवादी िई मदु्दा िटनेछ 
र सो कसूर सरकारी मदु्दा सभबन्धी ऐन, २)४( को अनसुिुी–१ मा समावेश िएको मालननेछ । 

३)। पनुरावेदन ददन सक्ने ःाः दफा २७ बमोचर्म गरेको सर्ायको आदेश उपर चित्त नबझु्ने पक्षले त्यस्तो आदेश िएको 
लमलतले ३५ ददनलित्र सभबचन्धत चर्टला अदालतमा पनुरावेदन ददन सक्ने छ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद – ( ववववध 

 

३१। स्वास््य संस्थार्न्य फोहोरमैला व्यवस्थापन ःाः 
(१) स्वास््य संस्था स्थापना गनजका लालग प्रिललत कानून बमोचर्म अनमुलत ददने लनकायले अनमुलत ददन ुपवुज फोहोरमैला 
व्यवस्थापनको उपयकु्त व्यवस्था गरेर मात्र अनमुलत ददनपुनेछ । त्यसरी स्थावपत स्वास््य संस्थाको यस ऐन वमोचर्मको 
प्रकृयाहरु अलनवायज 
रुपमा पालाना गनुज पनेछ । 

  

(२) उपदफा (१) बमोचर्म अनमुलत दददा स्वास््य संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धमा पालना गनुजपने ववशेष 
सतज वा कायम गनुजपने मापदण्ड समेत तोवकददन सक्नेछ । 

३२। रासायलनक ववषादी सभबन्धी ब्यवस्था ःाः 
(१) रासायलनक ववषादीको आयात गदाज तोवकए बमोचर्मको मापदण्डको अलधनमा रही गनुजपने छ । 

(२) समयावलध सवकएको रासायलनक ववषादी तोवकएको मापदण्डको अलधनमा रही नष्ट गने चर्भमेवारी सभबचन्धत ब्यचक्त 
वा संस्थाको हनुेछ । 

३३। वहमाल र्न्य फोहोरमैला व्यवस्थापन ःाः वहमाल र्न्य फोहोर व्यवस्थापन सभबचन्ध व्यवस्था कायजलबलध बनाई लाग ु
गररनेछ।  
 

३४। फोहोरमैला व्यवस्थापन कोषाः 
(१) गाउँपाललकामा एक फोहोरमैला व्यवस्थापन कोष रहने छ र उक्त कोषमा देहायका रकमहरु र्भमा गररने छ । 

(क) दफा १६ वमोचर्म प्राप्त हनुे सेवा शटुक वापतको रकम, 

(ख) दफा १३ वमोचर्म प्राप्त हनुे शटुक रकम र रोयटटी वापतको रकम, 

(ग) दफा २७ वमोचर्म र्ररवाना वापत प्राप्त हनुे रकम, 

(घ) संघीय वा प्रादेचशक सरकारवाट फोहोरमैला व्यवबस्थापनका लागी प्राप्त हनुे अनदुान 

रकम, 

(ड।) गाउँपाललकाले लनणजय गरी उक्त कोषमा राख्न ेरकम, 

(ि) अन्तरराविय तथा राविय संघ संस्था वा लनकायवाट फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी प्राप्त हनुे अनदुान र सहयोग रकम, 



छ)।खानेपानी तथा सरसफाइ उपिोक्ता संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(र्) अन्य कुनै श्रोत वाट प्राप्त हनुे रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड ि वमोचर्म उक्त रकम प्राप्त गनजको लागी संघीय 

सरकारको पूवज स्वीकृलत ललन ुपनेछ । 

(३) यस दफा वमोचर्म कोषको रकम खिज गदाज गाउँपाललकाले आवश्यक कायजक्रम वनाई फोहोरमैला व्यवस्थापन 
सभवचन्ध कायजमा खिज गनुज पनेछ । 

(४) यस कोषको लेखा, खिज प्रकृया र लेखापररक्षण सभवन्धी व्यवस्था गाउँपाललकाको अन्य 

कोष सरह हनुेछ । कोषको संिालक गाउँपाललकाको खिजखाता संिालन प्रकृया वमोचर्म हनुेछ । 

३५। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सामदुावयक लनकायको अलिलेख राख्न ेःाः 
(१) गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा काम गने
 सामदुावयक 

संस्थाहरुको अद्यावलधक वववरण राख्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचर्म राचखने वववरणमा त्यस्ता संस्थाले काम गरररहेको क्षेत्र र प्रकृलत, र्नशचक्त, आलथजक तथा 
प्राववलधक स्रोत तथा अन्य आवश्यक वववरण समेत उटलेख गनज 
सवकनेछ । 

३६। नेपाल सरकारसँग सभपकज  ःाः स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग सभपकज  राख्दा स्थालनय ववकास मन्त्रालय माफज त ्
राख्न ुपनेछ । 

 

३७। स्वीकृत ललनपुने ःाः गाउँपाललकाले कुनै ववदेशी ब्यचक्त, संघ संस्था वा दात ृ लनकायबाट सहयोग ललई फोहोरमैला 
व्यवस्थापन सभबन्धी कायजक्रम सञ्चालन गदाज प्रदेश ÷ संघीय सरकारको पूवज स्वीकृत ललई गराउन ुपनेछ । 

  

३८।  परुस्कार ददन सवकने ःाः 
(१)  फोहोरमैला ब्यवस्थापनका लालग नवीनतम अवधारणाको ववकास गने, त्यस्तो कायजलाई प्रोत्साहन गने तथा फोहोरमैला 
व्यवस्थापन कायजमा योगदान गने ब्यचक्त वा संस्थालाई गाउँपाललकाले सभमान स्वरुप उपयकु्त परुस्कार ददन सक्नेछ । 

(२) यस ऐनको प्रलतकूल हनुे गरी र्थािावी फोहोरमैला राख्न,े थपुाने वा फाटने ब्यचक्तको बारेमा प्रमाण सवहत उर्रुी ददने 
ब्यचक्तलाई गाउँपाललकाले सभमान एवं नगद परुस्कार 
समेत ददन सक्नेछ । 

३९। लनयम बनाउने अलधकार ःाः यस ऐनको उद्देश्य कायाजन्वयन गनज गाउँपाललकाले आवश्यक लनयम बनाई लाग ुगनज 
सक्नेछ । 

४०। मापदण्ड, कायजववलध वा लनदेचशका र्ारी गनज सक्ने ःाः यस ऐन अन्तगजत बनेको लनयमावलीको अलधनमा रही 
गाउँपाललकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लालग वेग्ला वेग्लै मापदण्ड, कायजववलध तथा लनदेचशका बनाई र्ारी गनज सक्नेछ । 

४१। प्रिललत कानून बमोचर्म हनुे ःाः फोहोरमैला सभबन्धी ववषयमा यस ऐनमा उटलेख िएका कुराहरुमा यसै बमोचर्म 
र अन्य कुराहरुमा प्रिललत कानून बमोचर्म हनुेछ । संचघय काननुमा िएको ववषयमा 
सोही वमोचर्म हनुेछ । 

४२। फोहरमैला अचन्तम ववसजर्न संरक्षण ःाः फोहोरमैला अचन्तम ववसजर्न स्थल प्रिाववत क्षेत्रको सभवोधन गरी सो क्षेत्रमा 
स्थालनय प्रिाववत क्षेत्रका संघ÷संस्था समहुका प्रमखु एवं प्रलतलनलधहरुवाट टयाडवफटड साइटको स्यानेटरी टयाण्ड वफटड 
साइट संरक्षणका लागी सलमलत गठन गनज सवकने छ । 

 

     अनसुिुी १ 

 



         साधारण फोहरमैला          हालनकारक फोहोरमैला 
रै्लबक अरै्लबक अन्य स्वास््य संस्थार्न्य औधोलगक फोहोर वहमालर्न्य फोहर  

िान्साको फोहर, बिेको 
खाना, कागर्, तरकारी 
तथा फलफुलका बोक्रा, 
लबगा, पात पंलतगर, 
झारपात, धलुो, कलसंगर 

्लावष्टकका 
सामान, काडज, 
वोडज, पेपर, 
लससा, 
मेटल,र्तु्ता, 
ि्पल, परुानो 
कपडा   

लनमाजणर्न्य 
फोहोरमैला, 
पश ु तथा 
पंलछर्न्य 
फोहर 

भयाद नागेका 
औषलधहरु, लसररन्र्, 
लनलडल, धाररला 
हलतयार, एवं 
और्ारहरु, पन्र्ा, 
माक्स, कावटएका 
शरररका अंगहरु, 
रगतका पोका, 
ब्याण्डेर् 

केलमकलहरु, लबषाल,ु 
ग्यास, खरानी, हेलब 
मेटल, मकज री, ललड, रंग, 
लबषाददहरु, फवटजलाईर्र, 
पोललस 

कपडा, ग्यास 
लसललण्डर, िारी बोक्न े
क्यारर, लससाका 
बोत्तल, रबर, 
फलामका िाँडाकुडा, 
सामान बोक्ने डोका, 
खादा, टायर, धातकुा 
सामाग्री र आरोहणमा 
प्रयोग गररएका 
सामान 

 

 

 
 
 

उपरोक्त बमोचर्म बाहेकका फोहोरहरुको वलगजकरण तोकेबमोचर्म हनुेछ । 
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