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दे वघाट गाउँ पालिकाको फोहरिैिा व्यवस्थापन लनदे लशका,
२०७६
कार्यपालिकाबाट स्वीकृ लिल २०७६/०३/२०
प्रिाणी लिल ः २०७६/०३/३०
प्रस्तावना
फोहरिैिा व्यवस्थापन ऐन, २०६८ था स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ िे फोहरिैिाको व्यवस्थापन गने दालर्त्व
स्थानीर् हको हुने कुरा उल्लेख गरे को छ । अ ः गाउँ पालिका क्षेत्रलित्रको फोहरिैिािाई स्रो िा न्यूनीकरण, पुनः
प्रर्ोग, प्रिोधन वा लवसजयन गरी फोहरिैिाको व्यवस्स्थ
था प्रिावकारी व्यवस्थापन गनय था फोहरिैिाबाट
जनस्वास्थ्य था वा ाावरणिा पनय सक्ने प्रल कूि प्रिाविाई कि गरी स्वच्छ था स्वस्थ वा ावरण कार्ि गनयका
िालग दे वघाट गागँपालिका क्षेत्रलित्र रहे का प्रत्येक घर, पसि, होटि था रे ष्टु रेण्ट, व्यवासालर्क था औद्योलगक
प्रल ष्ठान, लिक्षण संस्था, लनलज था गैरसरकारी संस्था, कार्ाय िर्, बैंक था लवलिर् संस्था, धालियक स्थि, सावयजलनक
स्थि आलदबाट उत्पादन हुने फोहरिैिाको व्यवस्थापन गने कार्यिाई प्रिावकारी बनाई फोहरिैिा संकिन, ढु वानी
था अस्िि लवसजयन गरी सडक था सावयजलनक स्थि, चोक, गल्ली, खुल्ला क्षेत्र, उद्यान, नदी र नदी लकनार आलदको
फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यिा सुधार ल्याउन फोहरिैिा व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ५१ को उपदफा २ था
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ दफा १०२ र प्रिासकीर् कार्यलवलध लनर्लि गने ऐन, २०७४ को दफा ४ था
दे वघाट गाउँ पालिकाको श्रो पररचािन लनर्िाविीको लनर्ि १२ िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी र्ो दे वघाट
गाउँ पालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन लनदे लिका, २०७६ जुयिा गरी िागू गरे को छ ।
पररच्छे द–१
संलिप्त नाि, प्रारम्भ र पररभाषा
1. संलिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स लनदे लिकाको नाि “दे वघाट गागँपालिकाको फोहरिैिा व्यवस्थापन

लनदे लिका – २०७६” रहनेछ ।
(२) र्ो लनदे लिका राजपत्रिा प्रकािन िएको लिल दे स्ख िागू हुनेछ ।
2. पररभाषाः (१) लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स लनदे लिकािा,
क) “लनदे लिका” िन्नािे दे वघाट गाउँ पालिकाको फोहरिैिा व्यवस्थापन लनदे लिका – २०७६ बुझ्नुपछय ।
ख) “गाउँ पालिका” िन्नािे दे वघाट गाउँ पालिका बुझ्नुपछय ।
ग) “ऐन” िन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७५ बुझ्नुपछय ।
घ) “कोष” िन्नािे दे वघाट गाउँ पालिकाद्वारा स्थालप खानेपानी, सरसफाई था वा ावरण कोष बुझ्नुपदय छ ।
ङ) “साझेदार” िन्नािे दे वघाट गाउँ पालिकाद्वारा फोहरिैिा व्यवस्थापन गनय स्थालप कोषिा साझेदारी गने
अन्य जुनसुकै लनकार्िाई बुझ्नुपदय छ ।
च) “औद्योलगक फोहरिैिा” िन्नािे औद्योलगक प्रल ष्ठानबाट लनष्कािन हुने हालनकारक था प्रदू षण र्ुक्त
फोहोरिैिा सम्झनु पछय ।
छ) “औद्योलगक प्रल ष्ठान” िन्नािे कुनै उद्योग, व्यवसार् वा सेवा सञ्चािन गने उद्दे श्यिे प्रचलि कानून बिोलजि
स्थालप कुनै कम्पनी, उद्योग, फिय वा अन्य कुनै लनकार् सम्झनु पछय ।
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ज) “कन्टे नर” िन्नािे फोहरिैिा सङ्किन गने प्रर्ोजनको िालग लनलि स्थानिा रास्खएको फोहरिैिा थुपाने
िाँ डो, बाकस बाल्टीन वा र्स्तै प्रकारको अन्य कुनै वस्तु सम्झनु पछय र सो िब्दिे कम्पोष्ट िि उत्पादन
गनय रास्खएको िाँडो सिे िाई जनाउनेछ ।
झ) “ढु वानी” िन्नािे सङ्कलि फोहरिैिा उत्पादन स्थिबाट सङ्किन केन्द्र र सङ्किन केन्द्रबाट स्थानािरण
केन्द्रसम्म वा स्थानािरण केन्द्रबाट फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि वा स्थानीर् लनकार्िे ोकेको स्थानसम्म
िैजाने कार्य सम्झनु पछय ।
ञ) “ ोलकएको” वा “ ोलकए बिोलजि” िन्नािे र्स ऐन अिगय बनेको लनर्ििा ोलकएको वा ोलकए
बिोलजि सम्झनु पछय ।
ट) “न्यूनीकरण” िन्नािे कुनै पलन प्रलवलध वा उपार्को प्रर्ोग गरी फोहरिैिाको पररिाण, आकार वा प्रिाविा
कि गने कार्य सम्झनु पछय ।
ठ) “लनष्कािन” िन्नािे फोहरिैिा उत्पादन स्थिबाट स्थानीर् लनकार्िे ोकेका स्थानिा थुपाने वा लनकाल्ने
कार्य सम्झनु पछय ।
ड) “प्रदू षण” िन्नािे फोहरिैिाबाट लनस्कने ठोस, रि वा ग्यास वस्तुको संर्ोजनबाट वा ावरणिा प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष रुपिे प्रिाव परी वा ावरणिा उल्लेखनीर् ह्ाा्रस ल्याउने, क्षल पुर्ाय उने वा वा ावरणको िािदार्ी
वा उपर्ोगी प्रर्ोजनिा हालन नोक्सानी पु¥र्ाउने लिर्ाकिाप सम्झनु पछय ।
ढ) “प्रिालव क्षेत्र” िन्नािे फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थिको प्रारस्िक वा ावरणीर् परीक्षण र वा ावरणीर्
प्रा्रिाव िूल्याङ्कन प्रल वेदनिा उस्ल्लस्ख क्षेत्रिाई सम्झनु पछय ।
ण) “प्रिोधन” िन्नािे फोहरिैिाको रुप वा गुणिा पररव यन गरी अन्य कुनै उपर्ोगी वस्तु र्ार गने , िि,
ग्यास, ऊजाय वा अन्य वस्तु उत्पादन गरी फोहरिैिाको व्यवस्थापन गने प्रलिर्ा सम्झनु पछय ।
) “प्रिोधन स्थि” िन्नािे फोहरिैिािाई प्रिोधन गरी िि, ग्यास, ऊजाय वा अन्य वस्तु उत्पादनका िालग
कार्य सञ्चािन गने स्थान सम्झनु पछय ।
थ) “पुनः चिीर् प्रर्ोग” िन्नािे प्रलवलधको प्रा्रर्ोगद्वारा सङ्कलि फोहरिैिािाई कच्चा पदाथयिा रुपािरण गरी
उपर्ोगी वस्तुको रुपिा लवकास गरी पुनः प्रर्ोगिा ल्याउने कार्य सम्झनु पछय ।
द) “फोहरिैिा” िन्नािे घरे िु फोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, रासार्लनक फोहोरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य
फोाे हरिैिा वा हालनकारक फोहरिैिा सम्झनु पछय र सो िब्दिे त्काि प्रर्ोग हुन नसक्ने अवस्थािा
रहे का, फालिएका वा सडे गिेका, वा ावरणिा ह्ास आउने गरी लनष्कािन गररएका ठोस, रि, ग्यास,
िेदो, धुवाँ , धुिो, लवदा् र्ु ीर् था सूचना प्रलवलधका िालग प्रर्ोग िएका सािाग्रीहरु िगार् का पदाथय वा
त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरु वा अनलधकृ रुपिा सावयजलनक स्थििा टाँ लसएका पोष्टर, पम्पिेट र
गाउँ पालिकािे सिर् सिर्िा नेपाि राजपत्रिा सूचना प्रकािन गरी फोहरिैिा िनी ोलकलदएको अन्य
वस्तु सिे िाई जनाउनेछ ।
ध) “फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि (स्यालनटरी ल्याण्डलफि साइट)” िन्नािे फोहरिैिा लवसजयन वा प्रिोधन
गनयको िालग गाउँ पालिकािे ोकेको स्थि सम्झनु पछय ।
न) “फोहरिैिा सङ्किन” िन्नािे फोहरिैिा उत्पादन स्थिबाट उठाउने , घर–घरबाट सङ्किन गने, सावयजलनक
स्थििा रहे को फोहरिैिा बढाने , थुपाने, झारपा उखेल्ने था अनलधकृ रुपिा सावयजलनक स्थििा
टाँ लसएका पोष्टर, पम्पिेट उप्काई सङ्किन गने कार्य सम्झनु पछय ।
ऩ) “फोहरिैिा सङ्किन था ढु वानी साधन” िन्नािे फोहरिैिा सङ्किन था ढु वानी गने प्रर्ोजनका िालग
प्रर्ोग गररने साधन, उपकरण वा औजार सम्झनु पछय ।
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प) “बन्द पिा ा् व्यवस्थापन (पोस्ट क्लोजर म्यानेजेिेण्ट)” िन्नािे फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थििा फोहरिैिा
लवसरा्य जन गनय बन्द गरे पिा ा् सो क्षेत्रको वा ावरणीर् सिुिन कार्ि राख्नको िालग गररने कार्य सम्झनु
पछय ।
फ) “रासार्लनक फोहरिैिा” िन्नािे र्थास्स्थल िा प्रर्ोग हुन नसक्ने जुनसुकै स्रो था प्रलिर्ाबाट लनस्केकेका
िानव स्वास्थ्य िगार् जीव, जिु एवं वा ावरणिा प्रल कूि असर पाने सम्पूणय रासार्लनक पदाथयहरु वा
सिर् सिर्िा नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सूचना प्रकािन गरी रासार्लनक फोहरिैिा िनी
ोकेकेका ठोाे स, रि, धुिो, िेदो, ग्यास िगार् का पदाथय वा वस्तुिाई सम्झनु पछय ।
ब) “लवसजयन” िन्नािे फोहरिैिाको अस्िि लनष्कािन था व्यवस्थापन सम्झनु पछय ।
ि) “सङ्किन केन्द्रा्र” िन्नािे घर घरबाट लनस्कने फोहरिैिा सङ्किन गरी लनधाय रर सिर्सम्म फाल्न, राख्न वा
थुपानय गाउँ पालिकािे ोकेको स्थान सम्झनु पछय र सो िब्दिे घरघरिा फोहरिैिा सङ्किन गनय आउने
गाउँ पालिकािे ोकेको फोहरिैिा सङ्किक वा फोहरिैिा सङ्किन गने साधन सिे िाई जनाउनेछ ।
ि) “सािुदालर्क संस्था” िन्नािे नाफा आजयन नगने उद्दे श्यिे सिुाुदार्को लह का लनस्ि प्रचलि कानून
बिोलजि स्थालप सिुदार्िा आधारर सहिालग ािूिक उपिोक्ता सिूह, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी
संस्था सम्झनु पछय ।
र्) “स्थानािरण केन्द्र" िन्नािे सङ्कलि फोहरिैिा लवसजयन गनय फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि (स्यालनटरी
ल्याण्डलफि साइट) िा िैजानु अलघ फोहरिैिा सङ्किनको िालग गाउँ पालिकािे ोकेको स्थान सम्झनु
पछय ।
र) “स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा” िन्नािे अस्प ाि, स्क्ललनक, फािेसी, औषधी पसि, ब्लड बैङ्क,
प्याथोिोलजकि प्रर्ोगिािा, पिु–स्वास्थ्यजन्य संस्था वा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन था
लनष्कािन हुने हालनकारक फोहरिैिा सम्झनु पछय ।
ऱ) “हालनकारक फोहरिैिा” िन्नािे प्राकृल क वा ावरणिा ह्ास ल्याउने , िानव था अन्य प्राणीको स्वास्थ्यिा
हालन नोक्सानी पुर्ाय उने लवलिन्न रुपिा लनष्कालि वस्तु,पदाथय था रे लडर्ो लवलकरण सम्झनु पछय ।
ि) कार्ाय िर् िन्नािे दे वघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यिर् सम्झनु पदय छ ।
ळ) सेवाग्राही िन्नािे गाउँ पालिकािे फोहरिेिा व्यवस्थापन गरे वाप सेवा िुल्क ल नुय पने दालर्त्व िएका
व्यस्क्त, घर, संसथा, लनकार् िन्ने बुझ्नु पदय छ ।
पररच्छे द २
लनदे लशकाको उद्दे श्य तथा से वा शुल्क
3. लनदे लशकाको उद्दे श्यः र्स लनदे लिकाको उद्दे श्य दे हार् बिोलजि रहे को छ ।

क) स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ था फोहसिैिा व्यवस्थापन ऐन, २०६८ था लनर्िाविी, २०७० िे
फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग लदएका अलधकारहरूको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनय सघाउ पुर्ाय उने ।
ख) फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग स्थानीर् स्तरिा सिन्वर् र सिझदारी कार्ि गदै सहिालग ात्मक र्ोजना
जुयिा गनय सहर्ोग गने ।
ग) गाउँ पालिका क्षेत्रिा रहे का लवलिन्न संघ संस्था, लछिेकी स्थानीर् लनकार् र अन्य सािालजक संघसंस्थाहरुसँग
सिन्वर् गरी फोहोर िैिा व्यवस्थापनका िालग सचे ना अलिवृस्ि गनय िद्द गने ।

दे वघाट गाउँ पालिकाको फोहर िैिा व्यवस्थापन लनदे लिका, २०७६
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घ) वा ावरण संरक्षण, फोहरिैिा व्यवस्थापन एवं सरसफाईका िालग चे नािूिक कार्यिि सञ्चािन गनय
सहर्ोग गने ।
ङ) फोहरिैिा व्यवस्थापनका क्षेत्रिा लिर्ािीि साझेदार संस्थाहरुका कार्यिा आवश्यक सहर्ोग पु¥र्ाउने
।
च) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्वन्धी काि गने लवलिन्न रालष्टिर्/अिराय लष्टिर् संघ, संस्थाहरूसँग सिन्वर् कार्ि
गनय िद्द गने ।
छ) फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग लनजी क्षेत्र, नागररक सिाज, सिुदार्, गैर सरकारी संघ संस्था जस्ता
सहकार्य र साझेदारी प्रबद्रा्धन गने ।
ज) फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यको सहिालग ािूिक अनुगिन िूल्याङ्कन गने आधार प्रदान गने ।
4. सेवा शुल्कः (१) सेवा िुल्क सम्बन्धिा दे वघाट गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर् अनुसार दे हार् बिोलजि व्यवस्था
हुनेछ ।
क) गाउँ पालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बाप सम्बस्न्ध व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्बाट सेवा िुल्क िगाई
उठाउन सक्नेछ ।
ख) र्सरी सेवा िुल्कको लनधाय रण फोहरिैिाको पररिाण, ौि था प्रकृल र ोलकए बिोलजिका अन्य
कुराहरुको आधारिा हुनेछ ।
ग) र्सरी उठाइने सेवा िुल्क गागँपालिका आफैिे वा उसिे ोकेको व्यक्ती वा फिय वा संस्था वा लनकार्
िाफय सिे उठाउन सक्नेछ ।
घ) घ) गाउँ पालिकाबाट फोहरिैिा व्यवस्थापन गनय लजम्मेवारी पाएको व्यस्क्त वा फिय वा संस्था वा लनकार्िे
गाउँ पालिकासंग िएको सम्झौ ाको आधारिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बाप ोलकएको रकि पाउनेछ
।
ङ) फोहरिैिा व्यवस्थापन िुल्कबाट प्राप्त आम्दानी था फोहरिैिा व्यवस्थापनिा लनजी क्षेत्रिाई संिग्न
गराउँ दा प्राप्त हुने आम्दानी गाउँ पालिकाको खानेपानी, सरसफाई था फोहरिैिा व्यवस्थापन कोषिा
आम्दानी बाँ धी ोलकएको िापदण्डको अधीनिा रही फोहरिैिाको व्यवस्थापन, वा ावरणीर् संरक्षण था
फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रिालव क्षेत्रको लवकासिा खचय गनुय पनेछ ।
(२) गाउँ पालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बाप सम्बस्न्ध व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्बाट दे हार् अनुसारको
दरिा सेवा िुल्क िगाई उठाउनेछ ।
आवासीर् घरः
रु. २०/व्यावसालर्क घरः
रु. ३०/होटि ठूिोः
रु. १००/आश्रि ठूिोः
रु. १००/(३) सेवा िुल्क हे र फेर वा थप घट गनुय परे िा र्सै लनदे लिका बिोलजि बनेको फोहर िैिा व्यवस्थापन
सलिल को लसफाररसिा सेवा िुल्क हे र फेर वा थप घट हुनेछ ।
(४) फोहरिैिा व्यवस्थापन िुल्कबाट प्राप्त आम्दानी टोि अनुसार लहसाव राखीनेछ र टोिवाट प्राप्त आम्दानी
िध्ये २० ( लवस )प्रल ि सम्बस्न्ध टोििाई सरसफाई सम्बस्न्ध कार्यिि संचािन गनयको िागी लफ ाय
लदईनेछ ।
5. सेवा लनिम्बन वा अन्त्य गनय सक्ेः १) दे हार्को अवस्थािा सेवाग्राहीको सेवा लनिम्वन वा अन्त्य गररनेछ ।
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क) दे वघाट गागँपालिकािे लनधायरण गरे को सेवा िुल्क नबुझाउने सेवाग्राहीको फोहरिैिा व्यवस्थापन
सम्बन्धी सेवा लनिम्बन वा अन्त्य गनय सक्नेछ ।
ख) फोहरिैिा व्यवस्थापन गनय लजम्मेवारी पाएको व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्िे लनधायरर सेवा िुल्क नबुझाउने
सेवाग्राहीको फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा लनिम्बन वा अन्त्य गनय सक्नेछ र र्सरी सेवा लनिम्बन
वा अन्त्य गररएिा सोको जानकारी गागँपालिकािाई लदनु पनेछ ।
ग) सेवाको लनिम्बन वा अन्त्य गररएको अवस्थािा आफ्नो घरबाट उत्पादन हुने फोहरिैिाको व्यवस्थापन
सम्बस्न्ध घरधनी आफैिे गनुय पनेछ । जथािावी फोहर िैिा फािेिा वा राखेिा ोलकए बिोलजि दण्ड
जररवाना िगाईने छ ।
(२) सेवाग्राहीिे बुझाउनु पने सेवा िुल्क बुझाएिा लनजिाई पुनः सेवा प्रदान गररनेछ ।

पररच्छे द–३
फोहरिैिा व्यवस्थापन सलिलत
6. व्यवस्थापन सलिलतको गठनः (१) फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यिा आवश्यक नील लनिायणको िागी सुझाव

लदन था कार्ायन्वर्न र अनुगिन िूल्याङ्कन सिे का िालग दे हार्अनुसारको एक व्यवस्थापन सलिल गठन
गररने छः–
क) गाउँ पालिकाका अध्यक्ष
- अध्यक्ष
ख) गाउँ पालिका अध्यक्षिे िनोनर्न गरे को गाउँ सिाका सदस्यहरु िध्येबाट कस्ििा १ जना िलहिा सलह
२ जना
- सदस्य
ग) प्रिुख प्रिासकीर् अलधकृ
- सदस्य
घ) सम्वस्न्ध वडाको वडाध्यक्ष
- सदस्य
ङ) िेखा अलधकृ
- सदस्य
च) ईस्जजलनर्र
- सदस्य
छ) कार्ाय िर्का खानेपानी, सरसफाई था स्वच्छ ा ईकाईका प्रिुख
- सदस्य–सलचव
(२) व्यवस्थापन सलिल को बैठक सािान्य र्ा ३ िलहनािा एकपटक बस्नेछ । र आवश्यक ा िहसुस िएिा
जुनसुकै बेिा पलन बोिाउन सलकने छ ।
(३) बैठक अध्यक्षको आदे ििे सदस्य सलचविे बोिाउने छ ।
(४) व्यवस्थापन सलिल को सम्पूणय सदस्य संख्ाको किीिा ५१ प्रल ि सदस्य उपस्स्थ िएिा बैठकको
गणपूरक संख्ा पुगेको िालनने छ । बैठकको लनणयर् अध्यक्षिे प्रिालण गनुयपनेछ ।
7. व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकारः व्यवस्थापन सलिल को काि, क यव्य र अलधकार

दे हार्बिोलजि हुनेछ ।
क) फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यका िालग आवलधक था वालषयक र्ोजनाहरु जुयिा, कार्ाय न्वर्न, अनुगिन
िूल्याङ्कन र सिीक्षा गने ।
ख) फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यका िालग चे नािूिक कार्यिि था ालििहरु सञ्चािन गने ।
ग) वा ावरण संरक्षण ऐन र लनर्ििे लदएका अलधकार प्रर्ोग गरी आवश्यक कार्य गने ।
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घ) गाउँ पालिका क्षेत्रिाई पूणय सरसफाई घोषणा था सरसफाइ कार्ि राख्न पहि गने ।
ङ) फोहरिाई श्रो िै था व्यवस्थापन केन्द्रिा सिे बगीकरण गने व्यवस्था लििाउने ।
च) बगीकृ फोहर िध्ये अगाय लनक फोहरबाट कम्पोष्ट िि, प्लालष्टकजन्य फोहरबाट हस्तकिाका सािग्री
था अन्य प्रकृल का फोहरिाई 3R (Reduse, Reuse & Recycle) को अवधारणा अनुसार व्यवस्थापन
गने ।
छ) फोहर व्यवस्थापनिा िििः स्यालनटरी ल्याण्डलफिको अवधारणा अनुसार कार्य गने ।
ज) ल्याण्डलफि साइट लनलि सिर्पलछ िररने हुँ दा िररएका साइटहरुिाई पाकय, उद्यान, गाडे न आलदका
रुपिा लवकास गने था बैकस्िक ल्याण्डलफि साइटहरुको खोजी गरी ल नीहरुको संिावनाको अध्यर्न
गने ।
झ) फोहोर व्यवस्थापनिा गैर सरकारी संस्थाहरु, लनजी क्षेत्र र सिुदार्हरुको संिग्न ा बढाउन आवश्यक
कार्य गने ।
ञ) ल्याण्डलफि साइट िगार् का क्षेत्रहरुको सरसफाइिा लविेष ध्यान लदने ।
ट) फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने स्रो साधन र जनिस्क्तको व्यवस्था गने ।
ठ) ल्याण्डलफि साइटको प्रिालव क्षेत्र पलहचान गरी त्यहाँ का बालसन्दाहरुको िालग लविेष कार्यिि संचािन
गने ।
ड) ल्याण्डलफि साइटिाई प्रदु षणिून्य बनाउन प्रर्ास गदै त्यसका नकारात्मक प्रिावहरुिाई न्यूलनकरण
गनय आवश्यक व्यवस्था लििाउने ।
ढ) जैलवक फोहरबाट कम्पोष्ट बार्ोग्यास एवं िि बनाउने था प्लास्स्टक, धा ु आलदिाई पुन प्रर्ोग गनय
आवश्यक व्यवस्था गने ।
ण) फोहर व्यवस्थापनिाई पर्यटन प्रबद्रा्धनको िाध्यि बनाउन आवश्यक कार्यहरु गने ।
) सोझै ल्याण्डलफि ल्याउन कलठनाइ हुने र िाग बढी हुने िएिा फोहोरको अस्थार्ी व्यवस्थापनका िालग
टि ान्सफर स्टे सनको व्यवस्था गने ।
थ) फोहरबाट बार्ोग्यास जस्ता बैकस्िक उजाय उत्पादन गने फय आवश्यक पहि र व्यवस्था गने ।
द) फोहरबाट जनस्वास्थ्यिा पनय सक्ने नकारात्मक असर न्यूलनरकणका िालग आवश्यक व्यवस्था लििाउने
।
ध) फोहर संकिन र व्यवस्थापनको प्रिाव क्षेत्र लवस्तार था सेवा प्रवाहिा सुधारका िालग आवश्यक कार्य
गने ।
न) फोहरिैिा व्यवस्थापनिा िगाइएको िुल्कको सिीक्षा गदै त्यसिा सिर्ोलच पुनराविोकन गने ।
प) फोहरिैिा व्यवस्थापनिा प्रिावकारर ा ल्याउन लवषर्ग सलिल को गठन गने ।
8. उपसलिलत वा कार्यदि गठन गनय सक्े : (१) सलिल िे फोहरिैिा व्यवस्थापनिा प्रिावकारर ा ल्याउन,
कार्य सुचारु रुपिे सम्पादन गनयका िालग आवश्यक ा अनुसार लवषर्सँग सम्वस्न्ध लविेषज्ञ, गाउँ
कार्यपालिकाको कार्ाय िर्का लवलिन्न िाखा, ईकाइका प्रिुख, प्रिालव क्षेत्रका टोि लवकास संस्थाका
प्रल लनलध, फोहरिैिा व्यवस्थापन सेवा क्षेत्रका टोि लवकास संस्थाका प्रल लनलध, उद्योग वालणज्य संघ, वडा
नागररक िन्चका प्रल लनलध सिे रहे को बढीिा ७ सदस्यीर् उपसलिल वा कार्यदि गठन गनय सक्नेछ ।
(२) लनदे लिका नं. ७ ( १) बिोलजि गलठ उपसलिल वा कार्यदिको काि क यव्य र अलधकार दे हार् विोलजि
हुनेछ
क) फोहरिैिा व्यवस्थापनिा जनसहिालग ा जुटाउन पहि गने ।
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ख) फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यको अनुगिन र िूल्यां कन गने ।
ग) फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यको दीगो र प्रिावकारी कार्ाय न्वर्नका िालग सम्वस्न्ध लनकार्िा
सिन्वर् गने ।
घ) फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यको िालग आवश्यक श्रो साधनको खोजी गने ।
ङ) फोहरिैिा व्यवस्थापन क्षेत्रिालग सिालव वैकस्िक स्थानको खोजी गने ।
च) फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग लनजी क्षेत्र, नागररक सिाज, सिुदार्, गैर सरकारी संघ सं स्था सँग
सहकार्य र साझेदारी गनय सिावनाहरुको खोजी गने ।
9. सलिलतको अध्यिको काि कतयव्य र अलिकारः अध्यक्षको काि, क यव्य था अलधकार दे हार्बिोलजि
हुनेछ ।
(क) बैठकको अध्यक्ष ा गने ।
(ख) बैठक बोिाउन सलचविाई लनदे िन लदने ।
(ग) बैठकिा प्रल वेदन पेि गने, प्रस्ताव पेि गने गराउने ।
(घ) सलिल का सदस्यहरूिाई कािको बाँ डफाँ ड गने था कािको आवश्यक सिन्वर् गने ।
(ङ) फोहर िैिा व्यवसथापनको िालग लविीर् था िौल क स्रो जुटाउन र पररचािन गनय गराउन
गाउँ पालिकािाई सहर्ोग गने ।
(च) वैठकका लनणयर्हरू सावयजलनक गरी पारदलिय ा कार्ि गराउने ।
(छ) फोहर िैिा व्यवसथापनको कािको अनुगिन िूल्यां कन गने गराउने ।
10. सदस्य सलिवको काि, कतयव्य र अलिकारः सदस्य सलचवको काि, क यव्य र अलधकार दे हार्बिोलजि
हुनेछः
क) अध्यक्षको आदे िानुसार बैठक बोिाउने । अध्यक्षसँगको सल्लाहिा छिफिका लवषर्वस्तुहरू र्ार
गरी लनणयर्ाथय बैठकिा पेि गने ।
ख) बैठकको लनणयर् िेख्ने, केन्द्रका सबै कागजा लजम्मा लिने ।
ग) फोहर िैिा व्यवस्थापन सम्बस्न्ध सूचनाहरू, थ्ां क था अलििेख अद्यावलधक गने ।
घ) फोहर िैिा व्यवस्थापन सम्बस्न्ध प्रिासलनक था अन्य दै लनक कार्यहरू गने ।
ङ) फोहर िैिा व्यवस्थापन सम्बस्न्ध कार्यिि जुयिा, स्वीकृल र कार्ाय न्वर्नका िालग आवश्यक कार्यवाही
गने ।
च) कार्यििहरूको अनुगिन गने गराउने ।
छ) फोहर िैिा व्यवस्थापन सम्बस्न्ध चि अचि सम्पल को संरक्षण गने गराउने ।
ज) फोहर िैिा व्यवस्थापन सम्बस्न्ध बैठकको लनणयर्हरु र सो सम्बन्धी िए गरे का काि कारवाही था प्रग ी
िालसक रुपिा कार्ाय िर् प्रिुख सिक्ष पेि गने ।
झ) फोहर िैिा व्यवस्थापन सम्बस्न्ध अन्य काि कार्ाय िर् प्रिुखको लनदे िनिा सम्पादन गने ।
11. सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारः सदस्यको काि, क यव्य र अलधकार दे हार्बिोलजि हुनेछ ।
क) बैठकिा उपस्स्थ िई छिफििा सलिर् ापूवयक िाग लिने ।
ख) अध्यक्षको काििा सहर्ोग पुर्ाय उने ।
ग) ोलकएको लजम्मेवारीिाई पूरा गने ।
घ) बैठकिा लनणयर्िा पुग्न ि दान गनुयपने िए ि दान गने ।
ङ) फोहरिैिा व्यवस्थापनका कार्यििहरू कार्ाय न्वर्न गनय सहर्ोग पु र्ाय उने ।
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च) व्यवस्थापन सलिल िे ोकेका अन्य कार्यहरू गने ।
पररच्छे द ४
फोहरिैिा व्यवस्थापन लवलि
12. फोहरिैिा व्यवस्थापन लवलिः

क) गाउँ पालिकािे दे हार् अनुसारको लवलधहरु िध्ये कुनै एक वा लिलश्र लवलधवाट फोहरिैिा व्यवस्थापन
गनेछ ।
ख) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् आफैंिे
ग) टोि लवकास संस्था पररचािन गरे र
घ) सावयजलनक नीलज साझेदारीवाट
ङ) खररद लवलधवाट ।
13. दे हार् अनुसारका कािहरु गाउँ कार्यपालिकाको कार्ाय िर् आफैंिे गनय सक्ेछः
क) जनचे ना, क्षि ा लवकास कार्यिि, गोष्ठी, सेलिनार, अिरलिर्ा, अलििुखीकरण
ख) सािालजक पररचािन, उत्प्रेरक था सवर्ंसेवक पररचािन
ग) सिन्वर्, प्रचार, प्रसार
घ) अनुगिन, िुल्याकन ।
14. फोहरिैिा व्यवस्थापनिा टोि लवकास संस्था पररिािनः फोहरिैिा व्यवस्थापनिा टोि लवकास
संस्थािाई पूणय वा आं लिक रुपिा पररचािन गनय वा पूणय वा आं लिक रुपिा लजम्मेवारी लदन सलकनेछ ।
15. सावयजलनक, नीलज वा सािुदालर्क क्षेत्रवाट साझेदारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गनय सलकनेछ ।
16. सावयजलनक खररद लवलधवाट पलन फोहरिैिा व्यवस्थापन गनय सलकनेछ ।
पररच्छे द ५
फोहरिैिा व्यवस्थापनिा लनिी तथा सािुदालर्क िेत्रको संिग्नता
17. अनुिलत सम्बन्धी व्यवस्थाः

क) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धिा गाउँ पालिकावाट अनुिल सम्बन्धी व्यवस्था गररनेछ ।
ख) गाउँ पालिकाको अनुिल नलिई कसैिे पलन सो क्षेत्रको फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी काि गनय वा
गराउन पाउने छै न ।
ग) फोहरिैिा व्यवस्थापन गनय चाहने स्वदे िी वा लवदे िी कम्पनी, संस्था वा लनकार्िे दे हार्को लववरण खुिाई
अनुिल को िालग सम्बस्न्ध नगरपालिकािा लनवेदन लदनु पनेछः
(१) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी र्ोजना,
(२) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक जनिस्क्त था प्रलवलधको लववरण,
(३) ोलकए बिोलजिको अन्य लववरण ।
घ) र्सरी पनय आएको लनवेदन उपर सम्बस्न्ध स्थानीर् लनकार्िे आवश्यक जाँ चबुझ गरी अनुिल पत्र लदन
सक्नेछ ।
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ङ) फोहरिैिाको व्यवस्थापन, पुनः चिीर् प्रर्ोग, प्रिोधन र लवसयजनिा आवश्यक पने प्रलवलध स्वदे ििा
उपिब्ध हुन नसक्ने दे स्खएिा त्यस्तो प्रलवलध उपिब्ध गराउन सक्ने कुनै लवदे िी कम्पनी, संस्था वा
लनकार्िाई सम्झौ ािा उस्ल्लस्ख अवलधलित्र त्यस्तो प्रलवलध हस्तािरण गने ि यिा नेपाि सरकारको
स्वीकृल लिई गाउँ पालिकािे अनुिल पत्र लदन सक्नेछ ।
च) अनुिल पत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूनिा ोलकए बिोलजि हुनेछ ।
18. लनिी िेत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापनको काि गराउन सलकनेः कार्ाय िर्िे आवश्यक ा अनुसार
अनुिल प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सािुदालर्क क्षेत्रबाट प्रल स्पधाय गराई वा पूवाय धार संरचनाको लनिायण
था सञ्चािनिा लनजी िगानी सम्बन्धी कानून बिोलजिको कुनै प्रलिर्ाको अविम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रको
फोहरिैिा व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।फोहरिैिा व्यवस्थापन गदाय लनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकिा दे हार्का
सबै वा कुनै र सािुदालर्क एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकिा दे हार्का कुनै काि गराउन सलकनेछ ।
क) फोहरिैिा न्यूनीकर णका िालग जनचे ना अलिवृस्ि,
ख) फोहरिैिा सङ्किन,
ग) फोहरिैिा ढु वानी,
घ) फोहरिैिाको प्रर्ोग, पुनः प्रर्ोग, पुनः चिीर् प्रर्ोग वा प्रिोधन,
ङ) फोहरिैिा लवसजयन, र
च) लवसजयज पिा ा् व्यवस्थापन ।
19. प्रलतस्पिाय गराई फोहरिैिा व्यवस्थापनको लिम्मा लदनेः (१) कार्ायिर्िे लनजी क्षेत्र वा सािुदालर्क
संस्थाबाट फोहरिैिा व्यवस्थापन गराउँ दा बोिपत्र आह्वान गरी प्रल स्पधाय गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी
व्यवस्थापन गने लजम्मा लदनुपनेछ । र्सरी फोहरिैिा व्यवस्थापकको छनौट गदाय दे हार्का आधारिा गनुय
पनेछः
क) गाउँ पालिकािाई बुझाउन कबुि गरे को रकि,
ख) फोहरिैिाबाट ऊजाय िस्क्त उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक िि उत्पादन गने क्षि ा, पूँजी, प्रलवलध र
जनिस्क्तको क्षि ा,
ग) आलथयक था प्रालवलधक क्षि ा,
घ) फोहरिैिा व्यवस्थापनिा अपनाउन प्रस्ताव गररएको प्रलवलधको लदगोपना था वा ावरणीर् प्रिाव
न्यूनीकरण,
ङ) व्यवस्थापन करार गने िए प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िुल्क,
च) फोहरिैिाको प्रर्ोग, प्रिोधन वा पुनः प्रर्ोग गने सम्बन्धिा िए गाउँ पालिकािाई बुझाउन िञ्जुर
गररएको रोर्ल्टी ।
(२) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलि कानून बिोलजि हुनेछ ।
(३) फोहरिैिा व्यवस्थापनको लजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा लनकार्िे गाउँ पालिकासंग गरे को सम्झौ ाको
अधीनिा रही िुल्क उठाउन सक्नेछ ।
(४) प्रल स्पधाय वाट सम्झौ ा अनुसार काि नगरे िा वा कार्य सम्पादन सिोषजनक निएिा सम्झौ ा िंग गरी
असुि उपर गनुय पने रकि असुि उपर गरी बां की अवलधको िागी प्रल स्पधाय िा िििः ,दोस्रो, ेस्रो स्थानिा
रहे को पक्ष संग सम्झो ा गरीनेछ ।
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20. फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि लनिायण तथा सञ्चािन गनय स्वीकृलत लदन सलकनेः (१) फोहरिैिा

व्यवस्थापन स्थि लनिाय ण था सञ्चािन गनय स्स्वकृल लदने सम्बन्धिा दे हार् अनुसारको व्यवस्था गररनेछः
क) लनजी क्षेत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थिि, प्रिोधन स्थि वा अन्य
संर्न्त्र लनिाय ण गरी सञ्चािन गनय स्वीकृल िाग गरे िा वा ावरण था अन्य प्रचलि कानूनको अधीनिा
रही त्यस्तो संर्न्त्र लनिाय ण था सञ्चािनका िालग गाउँ पालिकािे स्स्वकृल लदन सक्नेछ ।
ख) र्सरी लनजी क्षेत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापन संर्न्त्रको लनिाय ण था सञ्चािन गदाय ोलकएको वा ावरणीर्
िापदण्डको पािना िए वा निएको अनुगिन गाउँ पालिकािे गनेछ ।
ग) अनुगिन गदाय स्वीकृ िापदण्डको पािना गरे को नपाइएिा त्यस्तो िापदण्ड पािनाको िालग आवश्यक
व्यवस्था गनय सिर्ावलध ोलकलदन सक्नेछ र सो सिर्ावलधिा पलन िापदण्डको पािनाको िालग
आवश्यक व्यवस्था नगरे िा त्यस्तो व्यस्क्त वा कम्पनीको स्वीकृल गाउँ लिकािे रि गनय सक्नेछ
21. सावयिलनक लनिी साझेदारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गनय सलकनेः (१) गाउँ पालिकािे प्रचलि कानूनको
अधीनिा रही लनजी क्षेत्र, सािुदालर्क एवं गैर सरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन
कार्य गनय सक्नेछ ।
(२) गाउँ पालिकािे सािुदालर्क एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीिा फोहरिैिा न्यूनीकरणको िालग
जनचे ना अलिवृस्ि, फोहरिैिा सङ्किन, ढु वानी, फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिा ा् व्यवस्थापन,
उद्यान लनिाय ण र सौन्दर्ीकरण जस्ता कार्य िात्र गनय वा गराउन सक्ने छ ।
पररच्छे द ६
फोहरिैिा व्यवस्थापनको लवलि,लिम्मेवारी तथा भूलिका
22. फोहर िैिा घटाउने लवलिः (१) दे हार् अनुसारको लवलधवाट फोहर घटाउन प्रोत्सालह गररनेछ ।

क) श्रो िै (जहा फोहर उत्पादन हुजछ) कुलहने , नकुलहने र पुनः प्रर्ोग गनय सलकने गरी ल न िागिा छु ट्टाउने
सबै कु‘लहने जल फोहरिाइ घरिै खाडि खनेर कम्पोष्ट िि बनाउने, पुनः प्रर्ोग गनय सलकने फोहर पुनः
प्रर्ोग गने वा त्यस्तो सािान उत्पादन गने उद्योगिा कच्चा पदाथयको रुपिा पठाउने ।
ख) सकिर िाडाहरु प्लाष्टीकका िन्दा धा ुबाट बनेका प्रर्ोग गने ।
ग) प्लाष्टीकका झोिािाइ लनषेध गरी जुटका वा कपडाका झोिाको प्रर्ोग गने ।
घ) पुनप्रर्ोग गनय सलकने सािानहरुिाइ पुन प्रर्ोग गने ।
ङ) लबदा् र्ुल र् सािानहरु ििय गने वा Recycle गनेिाइ लदने ।
23. फोहर व्यवस्थापनको लिम्मेवारी कसको हो ?
क) िुख् रुपिा जसिे फोहर गछय त्यसैको हो ।
ख) अलन लनजी क्षेत्र, स्थालनर् संघ सस्था (जस्तै आिा सिुह, टोि लवकास सस्था, क्लब,) हो ।
ग) त्यसपलछ गाउँ पालिकाको हो ।
घ) सबै राजनील क दिको हो ।
ङ) लिक्षण संघ सस्था, स्वास्थ्य सस्था, सरकारी कार्ायिर् एबं गैर सरकारी सस्थाहरु था सुरक्षा लनकार्हरु,
सञ्चार जग सबैको हो ।
24. फोहर व्यवस्थानिा लवलभन्न लनकार्हरुको भुलिकाः
क) प्रत्येक घर पररवारको भुलिका
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(१) फोहरिाइ घरिै कुलहने, पुन प्रर्ोग हुने र Land fill site िा पठाउन पने गरी ३ िागिा छु ट्टाउने,
(२) कुलहने फोहरबाट घरिै िि बनाउने
(३) पुन प्रर्ोग हुने फोहरहरु -Rcycle and Reuse) घरिै रास्ख सम्बस्न्ध संकिनक ायिाइ लदने
(४) Land fill site िा पठाउने फोहर बाटोिा नफ्याकी फोहर संकिन गनय आउने सवारी साधनिा लसधै
रास्खलदने,
(५) आफ्नो घर आगंन अगालडको सडक सधै सफा राख्ने,
(६) किसेकि प्रत्येक घरको अगाडी २ वटा एउटै साइजको गििािा एउटा टोििे एउटै जा को फुि
रोप्ने
ख) दे वघाट गाउँ पालिकाको भुलिका
(१) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बस्न्ध कार्यिाइ प्राथलिक ा लदइ बजेट लबलनर्ोजन गने
(२) कार्यलबलध बनाइ सरसफाइ िुल्क िगाउन, फोहर संकिन गने िगार् का काि व्यवस्स्थ गने
(३) लनजी क्षेत्र लवलिन्न संघ सस्था एवं क्लबहरुिाइ पररचािन गने
(४) ल्याण्ड लफि साइटको िालग उपर्ुक्त जग्गा छनौट गने,
(५) जनचे नािुिक कार्यहरु गरी फोहरको उत्पादन घटाउने, हानीकारक फोहर प्रवेििा रोक िगाउने
आदी
ग) उद्योग बालणज्य संघको भुलिका
(१) Recycle / Reuse हुने सािानहरु संकिन गरी पुन प्रर्ोगिा ल्याउने,
(२) आफुिे आर्ा गरे का सािाग्रीिे फोहर बढाएको दे स्खएिा लबिेष सरसफाइको िालग कार्यिि गने ,
(३) आ आफ्ना पसि अगालड आफ्ना ग्राहकिे फोहर राख्न उपर्ुक्त िाडो रास्खलदने,
(४) सरसफाइ िुल्क लनधाय रण र संकिन गनय नगरपालिकािाइ सहर्ोग गने
(५) बजारिाइ सुन्दर र सफा बनाउन लवलिन्न लकलसिको प्रार्ोजन -Sponsorship_ गने
(६) सरसफाइको अलिर्ानिा लनजी क्षेत्रिाइ पररचािन गने
(७) हानीकारक र फोहर बढाउने खािका सािाग्री आर्ा सकिर नगने
घ) आिा सिुह, टोि लवकास सस्था, क्लवहरुको भुलिका
(१) फोहर जथािावी रुपिे फाल्नेिाइ सािालजक दण्ड लदने ,
(२) सरसफाइ सम्बस्न्ध कार्यिाइ सफि बनाउन सहर्ोग गने ,
(३) घरघरिा फोहर छु ट्टाउने काििा ालिि लदने ,
(४) अनुगिन गने,
(५) जनचे ना जगाउने,
ङ) लशिण सस्थाहरुको भु लिका
(१) सबै कक्षाहरुिा सरसफाइ र वा ावरण सम्बस्न्ध चे ना बढाउने खािका अल ररक्त लिर्ाकिापहरु
सञ्चािन गने,
(२) लवद्यािर् पररसर निुनाको रुपिा सफा राख्ने
(३) फोहर छु ट्टाउने ररका फोहरको वलगयकरणवारे बािबालिकािाइ ज्ञान लदने
(४) फोहर र त्यसिे स्वास्थ्यिा पाने असरबारे सचे गराउने,
(५) सफा एवं रिलणर् स्थि र फोहर स्थिको अविोकन गराउने
(६) हप्तािा एक कक्षा सरसफाइ र वा ावरण सम्बस्न्ध चे ना बढाउने खािको लवषर् राख्ने ।
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ि) गैर सरकारी संघ सस्थाहरुको भुलिका
(१) गाउँ पालिकािे प्राथलिक ा लदएका कार्यिि सञ्चािन गनय श्रो को पररचािन गने ,
(२) जनचे ना जगाउने खािका कार्यिि सञ्चािन गरी फोहरिैिा व्यवस्थापनिा सहर्ोग गने
(३) फोहरिैिाबाट कम्पोष्ट िि बनाउने , प्लाष्टीकबाट लवलिन्न सािाग्रीहरु उत्पादन गने र बजाररकरण
गने कार्यिा आिा सिुह जस्ता सस्थाहरुिाइ सहर्ोग गने ,
(४) स्वच्छ वा ावरण, प्राकृल क श्रो को व्यवस्स्थ उपर्ोग र सरसफाइ सम्बस्न्ध कार्यिाइ प्रोत्साहन हुने
खािका सूचना सम्प्रेषण गने
छ) सञ्चार िगतको भुलिका
(१) राम्रा राम्रा अनुिवहरुिाइ प्रचार प्रसार गने
(२) जनचे ना जगाउन सहर्ोग पुराउने
(३) लनर्लि रुपिा वा ावरण संरक्षण फोहर व्यवस्थापन जस्ता लवषर्िा जानाकारी िुिक प्रस्तुल हरु
प्रकािन िाफय जानकारी गने,
पररच्छे द–७
आलथयक व्यवस्थापन
25. कोषको स्थापनाः

क) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी काि गाउँ पालिकािा रहे को वा ावरण था लवपद ब्यवस्थापन लविेष
कोषबाट कार्य संचािन गररने छ ।
ख) फोहरिैिा व्यवस्थापनको कार्यका िालग िनी हरे क गाउँ पररषदबाट आवश्यक रकि वा ावरणी
व्यवस्थापन लविेष कोषिा लवलनर्ोजन गररने छ ।
ग) कोषिा गाउँ पालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन कार्यका िालग गाउँ पररषदबाट लवलनर्ोजन गरे को रकि
बाहे क सरसफाई िुल्क वाप गाउँ पालिकावासीबाट प्राप्त रकि, नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने रकि,
साझेदार संस्थाहरुबाट सो कार्यका िालग रास्खने रकि था अन्य रुपिा कोषिा प्राप्त हुने रकि रहनेछ
।
घ) गाउँ पालिका क्षेत्रिा उत्पादन हुने फोहरिैिाको व्यवस्थापन र जनचे ना अलिवृस्ि गने कार्यििका िालग
उक्त रकि खचय गररनेछ ।
ङ) वा ावरण व्यवस्थापन लविेष कोषको रकि कुनै बैंकिा एउटा छु ट्टै खा ा खोिी जम्मा गररने छ ।
च) वा ावरण व्यवस्थापन लविेष कोषका खा ा सञ्चािन गाउँ पालिकाका कार्यकारी अलधकृ र आलथयक
प्रिासन िाखा प्रिुखको संर्ुक्त दस्तख बाट हुनेछ ।
छ) कोषको िेखापरीक्षण गाउँ पालिकाको िेखा परीक्षण गने व्यवस्था अनुसार हुनेछ ।
ज) कोषको आलथयक व्यवस्था र्स लनदे लिकािा ोलकएको कुरािा र्सै लनदे लिका बिोलजि र अन्य कुराको
हकिा स्थानीर् लनकार् आलथयक प्रिासन लनर्िाविी, २०६४ िगार् प्रचलि कानूनबिोलजि हुनेछ ।
26. अन्य िेत्रिा खिय गनय नलिलनेः कोषिा फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग लवलनर्ोजन िएको रकि सोही
प्रर्ोजन बाहे क अन्य कार्यिा खचय गनय पाइने छै न ।
27. बैठक भत्ाः व्यवस्थापन सलिल को बैठकिा िाग लिने पदालधकारी था सदस्यहरूिे नगरपालिकाका
सदस्यिे पाए सरहको बैठक ििा पाउनेछना् ।
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28. गाउँ र्ोिनािा सिावेश गनेः फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यििहरु गाउँ पालिकाको आवलधक था

वालषयक र्ोजनाहरू गाउँ लवकास र्ोजनािा सिावेि गनुयपनेछ ।
29. िाँिपास तथा फरफारकः कोषबाट सञ्चािन गररएका फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूको
जाँ चपास फरफारक व्यवस्थापन सलिल को बैठकबाट गररने छ ।
पररच्छे द–८
फोहरिैिा व्यवस्थापन
30. फोहरिैिाको उत्पादन कि गनेः (१) कुनै व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्िे कुनै काि कारोबार गदाय उत्पन्न हुने

फोहोरिैिा र्थािक्य कि गनुय पनेछ ।
(२) आफ्नो क्षेत्रलित्र लवसजयन हुन सक्ने फोहरिैिाको लवसजयन वा पुनः प्रर्ोगको व्यवस्था लििाई बाँ की
फोहरिैिािात्र लनष्कािन गरी फोहरिैिाको पररिाणिाई घटाउनु प्रत्येक व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्को क यव्य
हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः “आफ्नो क्षेत्र” िन्नािे लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको पररसर, अस्प ाि वा स्वास्थ्य
संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रल ष्ठानको पररसर िगार् फोहरिैिा उत्पादन गने व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्को
पररसरिाई सम्झनु पछय ।
31. फोहरिैिाको संकिन सम्बन्धी सुिना साववयिलनक गनुयपनेः
(क) गाउँ पालिकािे फोहरिैिा
लनष्कािनको सिर्, स्थान र ररका लनधाय रण गदाय फोहरिैिा ढु वानी, प्रिोधन र अस्िि लवसजयनका िालग
सलजिो हुने गरी लनधाय रण गनुय पनेछ ।
(ख) गाउँ पालिकािे प्रिोधन स्थििा िैजानु पने फोहरिैिाका िालग छु ट्टै सिर्, स्थान र ररका सिे लनधायरण
गनय सक्नेछ ।
(ग) गाउँ पालिकािे फोहरिैिा संकिन था सोको व्यवस्थापनका िालग सिर्, स्थान र ररका लनधाय रण गदाय
जनस्वास्थ्य था वा ावरणिा पनय सक्ने प्रल कूि प्रिाव र त्यसको न्यूनीकरणका उपार्हरू सिे िाई ध्यान
लदनु पनेछ ।
32. फोहरिैिा उत्पादन तथा लनष्काशनसम्बन्धीः
क) प्रत्येक घर, पसि, व्यवासालर्क प्रल ष्ठान, सावयजलनक प्रल ष्ठान, लिक्षािर्, कार्ायिर्, धालियक स्थि,
सावयजलनक स्थि था पररसर आलदबाट उत्पादन हुने लनस्कने फोहरिाई लनष्कािनपूवय जैलवक
(Organic) र अजैलवक (Inorganic) गरी छु ट्टर्ाउने र अिग िाँ डोिा राख्न िगाउने व्यवस्थािाई
अलनवार्य गरी कार्ायन्वर्न गनेछ । र्सरी गाउँ पालिकािे ोलकलदए बिोलजि फोहरिैिािाई स्रो िै छु टा्
र्ाई सङ्किन केन्द्रसम्म पुर्ाय उने दालर्त्व त्यस्तो फोहरिैिा उत्पादन गने व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्को हुनेछ
र र्सको िालग गाउँ पालिकािे आवश्यक प्रलवलध, िािसािान, उपकरण, कण्टे नर आलद उपिब्ध गराउन
सक्नेछ ।
ख) र्सरी अिग अिग रास्खएका फोहरहरुिाई नारार्णीिे ोकेको लदन, सिर् र स्थानिा िात्र लनष्कािन
गनुयपनेछ । लदन, सिर् र स्थान ोकेको सूचना दे वघाट गाउँ पालिकािे लनर्लि रूपिा संचार
िाध्यिहरुिाफय जानकारी गराउनेछ । साथै सम्बस्न्ध वडा कार्ाय िर्बाट पलन र्ससम्बन्धी जानकारी
प्राप्त गनय सलकनेछ ।
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ग) घरे िु फोहर उत्पादनिा किील्याउन वडा कार्ाय िर्को संर्ोजनिा स्थानीर् टोि लवकास संस्था, वडा
नागररक िञ्च था सबै सरोकारवािाको सहिालग ािा जनस्तरिा नागररक सचे ना कार्यिि संचािन
गररनेछ ।
घ) दे वघाट गाउँ पालिका क्षेत्रलित्र संचिनिा रहे का प्रत्येक घर, संस्था, व्यापाररक एवं व्यवसालर्क प्रल ष्ठान
था पसिबाट लनस्कने फोहर सडकिा फाल्न वा लनष्कािन गनय प्रल बन्ध िगाइएको छ । त्यस्तो
फोहरको व्यवस्थापनका िालग फोहर लनष्कासन क ाय िे छु ट्टै फोहर राख्ने िाँ डाको बन्दोबस्त गरी सोही
िाँ डोिा फोहर राख्ने र र्सै लनदे लिकािा उल्लेख िए बिोलजि िात्र फोहर लनष्कािन गनुयपनेछ ।
ङ) फोहरिैिािाई हालनकारक, रसार्लनक र लविेष फोहोरिा वगीकरण गरी त्यसिाई नलिसाई लबसजयन
गररनेछ ।
च) हालनकारक फोहरिैिा वा रासार्लनक फोहोरिैिा उत्पादन गने व्यस्क्त, संस्था वा लनकार्िे त्यस्तो
फोहरिैिा ोलकए बिोलजि व्यवस्थापन गनुय पनेछ । र्स्तो फोहोरिैिा सङ्किन केन्द्र वा स्थानािरण
केन्द्रिा लनष्कािन गनय पाइने छै न ।
33. फोहरिैिा लनस्कासन, संकिन तथा लवसियन सम्बन्धी व्यवस्थाः
क) फोहर संकिन कार्यका िालग प्रर्ोग हुने सवारी साधनहरुिे दे वघाट गाउँ पालिकािे ोकेका स्थानहरु वा
ोलकएका संकिन केन्द्रिा ोलकएको सिर्िा िात्र फोहर लनष्कािन गनुयपनेछ ।
ख) दे वघाट गाउँ पालिकािे उल्लेस्ख सिर् सीिा लित्र कुनै लनलि स्थानका िालग लनलि सिर् ोकी फोहर
संकिन गने व्यवस्था लििाउन सक्ने छ । र्सरी लनलि सिर् ोलकएकोिा सोही बिोलजि गनुय
गराउनुपनेछ
ग) ग) फोहोर संकिन गने सवारी साधनद्वारा ढोका–ढोकािा फोहर संकिन गदाय (सिुल्क सेवाग्राहीको
हकिा) ोलकएको सिर् सीिाको २ लिनेटसम्म ोलकएको स्थानिा पखयन सक्नेछ । फोहर संकिनका
िालग ररक्सा वा सवारी साधन आउँ दा साइरन वा घण्टी बजाइनेछ र साइरन वा घण्टी बजेको सुन्नासाथ
गाडी वा ररक्सािा फोहर फाल्नुपनेछ । त्यस्तो ररक्सा वा सवारी साधन कुनै एक स्थानिा बढीिा २
लिनेटसम्म िात्र रोलकनेछ ।
घ) घ) अस्प ाि, उद्योग वा अन्यत्र क ैबाट पलन उत्पादन हुन हा लनकारक फोहरिाई अन्य फोहर संकिन
केन्द्र वा फोहर संकिनिा प्रर्ोग हुने सवारी साधन वा ररक्सािा फाल्न पाइनेछैन । त्यस्ता फोहोरिैिाको
व्यवस्थापन सम्बस्न्ध लनकार् आफैंिे गनुयपनेछ ।
ङ) घर, पसि, व्यावसालर्क प्रल ष्ठान, लिक्षािर्, कार्ाय िर् पररसर आलदबाट लनस्कने जैलवक फोहरिाई
सकेसम्म आफैिे कुनै लवलध अविम्बन गरी वा नलजकको सािुदालर्क कम्पोलष्टङ्ग केन्द्र (Community
composting Center) िा िगी कम्पोलष्टङ्ग गनुय पदय छ र अजैलवक फोहर िध्ये पुनः प्रर्ोग हुने वा चिीर्
प्रर्ोग हुने फोहरिाई छु ट्टर्ाई नलजकको Community Recycle Center (CRC) वा त्यस्ता फोहर खररद
गने केन्द्रिा िगी बेच्ने र बाँ की रहन गएको फोहरिात्र लनष्कािन गने गनुयपदय छ ।
च) कसैिे पलन सवारी साधन वा ररक्सा वा संकिन केन्द्रिा फोहर लनष्कािन गदाय वा ावरणिैत्री ढं गबाट
छरपष्ट नहुने गरी सुरलक्ष ढं गिे राख्नुपदय छ ।
छ) एक पटक फोहर संकिन गरी सफा गररएको फोहर संकिन केन्द्रिा पुनः फोहर फाल्न पाइने छै न
ज) गाउँ पालिकािे सलिल को लनणयर्ानुसार आवश्यक ा र औलचत्यको आधारिा फोहोर संकिन गने सिर्
र स्थान पररव यन गनय सक्नेछ ।
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झ) लविेष सिारोह लववाह, ब्र वन्ध धालियक था सांस्कृल क कार्यिि, राजनैल क दि वा संघसंस्थाद्वारा
गररने कार्यहरुबाट उत्पालद फोहोर सो आर्ोजक व्यस्क्त वा संघ संस्थािे आफ्नै खचयिा नगरपालिका
वा नगरपालिकाको साझेदार संस्थासँग सिन्वर् गरी व्यवस्थापन गनुयपनेछ ।
ञ) फोहरिैिा संकिनको कार्य गरे वाप गाउँ पालिकािे सेवाग्राहीसंग गाउँ पररषदबाट ोलकएको दरिा सेवा
िुल्क लिन सक्ने छ ।
34. लनिी कम्पनी/गैरसरकारी संघ संस्था/सािुदालर्क सं स्थािे पािना गनुयपने कतयव्य र दालर्त्वः
क) िालथ उस्ल्लस्ख लनदे िनको पूणय पािना गनुय गराउनु दे वघाट गाउँ पालिका क्षेत्रको घर, पसि,
व्यवासालर्क प्रल ष्ठान, सावयजलनक प्रल ष्ठान, लिक्षािर्, कार्ायिर्, धालियक स्थि, सावयजलनक स्थि था
पररसर आलदको क यव्य हुनेछ ।
ख) फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी कािका सम्बन्धिा सबै लनजी कम्पनी, गैरसरकारी संघ संस्था था
सािुदालर्क संस्थाको जवाफदे लह ा दे वघाट गाउँ पालिकाप्रल रहनेछ ।
ग) दे वघाट गाउँ पालिकािे ोकेको फोहर संकिन था लनष्कािन सम्बन्धी सिर् पािना र अन्य
लनदे िनहरुको पािना सम्बस्न्ध सबैिे गनुयपनेछ ।
घ) गाउँ पालिकािाई िुल्क ल री कुनै सेवा लिने लनजी कम्पनी वा सािुदालर्क वा गैर सरकारी संघ–संस्थािे
सिर्िै लनर्िानुसार ल नुय बुझाउनु पनेछ । र्ो प्रवाधान लवपरी कसैिे सिर्िा िुल्क ल ने बुझाउने
काि नगरे िा त्यस्तो संस्था वा व्यस्क्तिाई लदइएको सेवा त्काि बन्द गरी लनजसँग लिन बाँ की रकि
सरकारी बाँ की सरह असुि उपर गररनेछ ।
ङ) ररक्सा वा गाडीबाट फोहर संकिन गने लनजी फिय, कम्पनी, गैरसरकारी/सािुदालर्क संघसंस्था आलदिे
दे वघाट गाउँ पालिकाको स्स्वकृल लवना सोझै गाउँ पालिकािे ोकेको संकिन केन्द्रिा फोहर फाल्न
पाउने छै नन ।
च) कसैिे पलन ोकेको साधन र सिर्िा बाहे क अलघ पलछ फोहर लनष्कािन गरे िा, फािेिा, छरपस्ट
बनाएिा, नउठाएिा, छदै िगेिा, फोहर बोक्ने सवारी साधनिाई नढाकी खुिा रुपिा गुडाएिा, फोहर
व्यवस्थापन गने कियचारी वा संस्था वा व्यस्क्त वा नागररकिाई कुनै प्रल कुि अवरोध गरे िा त्काि
कारबाही गररनेछ ।
छ) लनजी क्षेत्रबाट हुने फोहर व्यवस्थापन कार्यको लनर्लि अनुगिन था िुल्यां कन गररनेछ ।
ज) गाउँ पालिकािे फोहोर व्यवस्थापनका िालग आवश्यक ा अनुसार लवलिन्न क्षेत्र लनधाय रण गरी छु ट्टाछु ट्टै
फोहोर सकिन केन्द्र ोक्न सक्नेछ ।
झ) फोहोरिैिा व्यवस्थापनको क्षेत्रिा गा.पा. को पूवय स्वीकृल , सम्झौ ा था अनुिल बेगर अन्य कुनै पलन
व्यस्क्त वा संस्थािे कार्य गनय गराउन पाउनेछैन ।
35. कसुरः र्स लनदे लिका लवपरर जथािालव फोहोर फाल्ने , लिसाउने था फोहोर संकिन कार्यिा अवरोध
पुर्ाय उने गरे िा र्स लनदे लिकाको प्रर्ोजनका िालग कसुर गरे को िालननेछ ।
36. दण्ड सिार् सम्बन्धीः (१) फोहरिैिा व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८ था र्स लनदे लिकािा उल्लेख
गरे बिोलजिको कसुर गरे िा त्यस्तो कसुर गने व्यस्क्त वा संस्थािाई गाउँ पालिकािे दे हार् बिोलजि दण्ड
सजार् गनेछ ।
क) गाउँ पालिकािे ोलकलदएको सिर् र स्थान बाहे क अन्यत्र फोहरिैिा लनष्कासन गनेिाई पलहिो पटक
िए रु.५,०००/- सम्मको जररवाना, दोश्रो चोटी गनेिाई रु.५,०००/- दे स्ख रु.१०,०००/- सम्मको जररवाना
र सो िन्दा बढी गरे िा पटकै लपच्छे रु.१५,०००/- जररवाना ।
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ख) कन्टे नर वा फोहरिैिा संकिन केन्द्रिा रास्खएको फोहरिैिा अनालधकृ
वरिे प्रर्ोग गनेिाई
पटकैलपछे रु.५००/- दे स्ख रु.५,०००/- सम्मको जररवाना गनय सक्नेछ ।
ग) श्रो िै फोहरिैिाको पृथलककरण नगरी ऐनको दफा ६ को लवपरर फोहरिैिा लिसाएर लनष्कासन
गनेिाई प्रत्येक पटक रु.५००/- सम्म जररवाना ।
घ) सडक पेटी नािािाथी व्यवसार् (रे ष्टु रेन्ट, िाछा, िासु, सब्जी पसि, चटपटे , घुपचुप, वकयसप आदी)
सन्चािन गनेिाई पटकैलपछे रु.१०००/- दे स्ख रु.५,०००/- सम्मको जररवाना एवं लनलि सिर् लित्र सो
नहटाएिा उक्त सािाग्रीहरू जफ गनय सक्ने ।
ङ) ठोस फोहर था िौचािर्जन्य फोहर (लदिा, लपसाव, िान्साघरको फोहर आदी) सडक नािा, ढििा
लिसाउने कार्य गनेिाई पटकैलपछे रु.१०००/- दे स्ख रु.५,०००/- सम्मको जररवाना एवं लनलि सिर् लित्र
सो बन्द गनय आदे ि लदन सक्ने ।
च) हालनकारक फोहर फाल्ने राख्ने िनी ोलकएको स्थान बाहे क फोहरिैिा संकिन केन्द्र, कन्टे नर वा
फोहरिैिा थुपाने ठाउँ िा कुनै पलन लकलसिको हालनकारक पदाथय फाल्ने , राख्ने वा थुपानेिाई पटकैलपछे
रु.५,०००/- दे स्ख रु.१५,०००/- सम्मको जररवाना र त्यस्तो कसुरबाट कुनै क्षल िई सकेको रहे छ िने
सो बरावरको क्षल पुल य सिे िराउन सक्ने ।
छ) िरे का वा िारे का पिु पंक्षी र सोको िादी, प्ाँख, हड्डी था िाछाको कत्ला आलद फोहरिाई ोकेको
स्थानबाहे किा राखेिा पटकैलपछे रु.५,०००/- दे स्ख रु.१५,०००/- सम्मको जररवाना ।
ज) घर, कम्पाउण्ड था पररसरको फोहरिैिा सडक वा अन्य सावयजलनक स्थानिा राख्ने , फाल्ने गरे िा,
फोहरबाट लनस्केको दु लष पानी वा ढि चुहाई अन्य व्यस्क्तको घर जग्गा प्रदु लष गराउनेिाई पटकैलपछे
रु.५,०००/- दे स्ख रु.१५,०००/- सम्मको जररवाना ।
झ) सडक, पेटी, नािा इत्यादीिा लनिाय णजन्य सािाग्री थुपारी बाटो, पेटी अवरुि गरे िा पटकैलपछे रु.५०००।
दे स्ख रु.१००००। सम्म जररवान गरी चौलवस घण्टा लित्र सो सािाग्री हटाउने आदे ि लदनसक्ने ।
ञ) फोहरिैिा संकिन केन्द्रिा रास्खएको कन्टे नर ोडफोड गने , क्ष ी पुर्ाय उने, रास्खएको स्थानबाट
हटाउने वा संकिन केन्द्रिा कुनै नोक्सानी पुर्ायउनेिाई पटकैलपछे रु.१५,०००/- दे स्ख रु.५०,०००/सम्मको जररवाना ।
ट) र्स ऐन बिोलजि अनुि ी नलिई सरसफाईको कार्य गनेिाई पटकैलपच्छे . रु.१५,०००/- दे स्ख
रु.५०,०००/- सम्मको जररवाना ।
ठ) र्स ऐन बिोलजि सरसफाईको िालग प्रदान गररएको अनुिल (पत्रिा उस्ल्लस्ख स यहरु उल्लंघन
गनेिाई रु.१५,०००/- दे स्ख रु.५०,०००/- सम्मको जररवाना ।
ड) नगरपालिकािे ोलकएको ठाउँ बाहे क जन स्वास्थ्यिा प्रल कुि असर पने गरी सडक वा अन्य
सावयजलनक स्थानिा कुनै पलन लकलसिको हानीकारक फोहरिैिा राख्ने, फाल्ने, थुपाने वा लनष्कासन
गनेिाई रु.३०,०००/- दे स्ख रु.५०,०००/- सम्म जररवाना ।
ढ) रसार्लनक फोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरिैिा वा हालनकारक फोहरिैिा
जथािावी फाल्ने, राख्ने वा लनष्कासन गने वा गराउनेिाई रु.५०,०००/- दे स्ख रु.१,००,०००/- सम्मको
जररवाना । सोही कसुर पुनः गरे िा पलहिो पटक गरे को जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रचलि
कानुन बिोलजि अनुि ी रद्द गनयको िालग सम्बस्न्ध लनकार्िा िेस्ख पठाउन सक्ने ।
ण) ऐनको दफा ४४ लवपरर रसार्लनक लवषालदको अनलधकृ रुपिा आर्ा गने वा म्याद नाघेको औषधी
नष्ट गने लजम्मेवारी पुरा नगनेिाई रु.५०,०००/- दे स्ख रु.१,००,०००/- सम्मको जररवाना ।
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) सोही कसुर पुनः गरे िा पलहिो पटक गरे को जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रचलि कानुन बिोलजि
अनुि ी रि गनयको िालग सम्बस्न्ध लनकार्िा िेस्ख पठाउन सक्ने ।
(२) फोहरिैिा व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बिोलजि प्रिुख लजल्ला अलधकारीिे लनम्न बिोलजि कसुरिा लनम्न
बिोलजि सजार्ँ गनय सक्नेछ ।
क) फोहरिैिा संकिन ढु वानी था सरसफाईिा बाधा अवरोध श्रृजना गनेिाई रु.१०,०००/- दे स्ख
ख) रु.५०,०००/- सम्मको जररवाना वा १५ लदन दे स्ख ३ िलहनासम्म कैद वा दु वै सजार्ँ गनय सक्ने ।
ग) फोहरिैिा संकिन, ढु वानी था अस्िि लनष्कासन स्थििा अवरोध, बन्द, घेराउ गने वा सरसफाई
सम्बस्न्ध कार्यिा हड ाि गनेिाई रु.१०,०००/- दे स्ख रु.५०,०००/- सम्मको जररवाना वा १५ लदने दे स्ख ३
िलहनासम्म कैद वा दु वै सजार्ँ गनय सक्ने ।
घ) फोहरिैिा अत्यालधक उत्पादन हुने बस्तु िनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सूचना प्रकालि गरी
प्रल बन्ध िगाएको कुनै बस्तुको उत्पादन था लविी लव रण गनेिाई रु.५,०००/- दे स्ख रु.१०,०००/सम्मको जररवाना वा ३ िलहनासम्म कैद वा दु वै सजार्ँ गनय सक्ने ।
(३) स्थानीर् स्वार्ि िासन ऐनको दफा १६५ (१) ग था च बिोलजि नगरपालिकािे दे हार् बिोलजि कसुरिा
दे हार् बिोलजि दण्ड सजार् गनय सक्नेछ ।
क) गाउँ पालिका क्षेत्रलित्र लनलदय ष्ट स्थानिा फोहोर िैिा नफािी ज ा ै फािेिा त्यस्तो फोहर िैिा हटाउन
िाग्ने खचय सिे सम्बस्न्ध व्यस्क्तबाट असुि गरी पन्ध्रहजार रुपैर्ासम्म जररबाना गनय सक्नेछ ।
ख) कसैिे आफ्नो घर, लछिेकीको घर, आं गन, चोकिा फोहर िैिा फािेिा वा वा ावरण दु गयस्न्ध हुने कार्य
गरे िा नगरपालिकािे पन्ध्रहजार रुपैर्ासम्म जररबाना गरी त्यस्तो हानी नोक्सानीको लबगो सम्बस्न्ध
व्यस्क्तलस असुि उपर गनय वा सालवका अवस्थािा र्ार गनय िगाउन सक्नेछ ।
पररच्छे द ९
लवलवि
37. लिलकत्सा िेत्रको फोहिैिा व्यवस्थापनः गाउँ पालिकाबाट

ोलकएको अलधकृ वा अनुगिनक ाय वा
संस्थािे IEE र EIA को वा ावरणीर् प्रकृर्ा पुरा गरे को नगरे को

सलि ीिे लचलकत्सा क्षेत्रसँग सस्म्बस्न्ध
सम्बन्धिा जाँ चबुझ र लनरीक्षण गनेछ ।
38. लवशेष कार्यदि गठन गनय सक्ेः नगरपालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन अनुगिनको कार्य एवं र्स
सम्बन्धिा िएका आदे ि बिोलजि दण्ड सजार् कार्ायन्वर्न गनय लविेष कार्यदि गठन गनय सक्ने छ ।
39. ग्राहक कार्य िागू गनेः
क) गाउँ पालिका क्षेत्रका व्यवसार्ीहरुिे व्यवसार् नलवकरण गनय आउँ दा नलवकरण गराउनु पूवय एवं नर्ाँ पसि
व्यवसार् द ाय गदाय कै सिर्िा र घर नक्सा पास गदाय कै सिर्िा र सम्पिी कर ल दााृ को सिर्िा
गाउँ पालिका वा फोहर उठाउने लजम्मेवारी पाएको व्यस्क्त, फिय वा संस्थाबाट ग्राहक काडय अलनवार्य रुपिा
लिएको हुनु पनेछ र लनर्लि िुल्क बुझाउको हुनु पदय छ ।
ख) र्स्तो ग्राहक काडय लिएको नलिएकाखानेपानी सरसफाइ था स्वच्छ ा इकाइबाट जाँ चबुझ गरी त्यस्तो
ग्राहक काडय लिएको प्रिालण गररलदए पिा िात्र व्यवसार् नलवकरण गररनेछ ।
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40. कारबाही गररनेः िालथ लवलिन्न खण्डिा उल्लेस्ख कसुर गने व्यस्क्तिाई ोलकएको दण्ड सजार्, जररवाना र

कैद िुक्तान नगने व्यस्क्त, संस्थािाई दे हार् बिोलजि कारवाही गनय गराउन सलकनेछ ।
क) दण्ड जररवाना र सजार् ोक्नु अलघ सािान्य कसुरिा पलहिो पटक चे ावनी वा सचे गराउन सलकने ।
ख) ख) नारार्णी नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने कुनै सेवा सुलवधाको अल ररक्त लवदा् र्ु
था टे लिफोन
सेवा रोक्का गररलदन था लनजको नािको घर जग्गा लबिी रोक्का गनयको िालग नगरपालिकािे सम्बस्न्ध
लनकार्िा िेखी पठाउन सक्नेछ । र र्सरी िेखी पठाउनु अलघ सम्बस्न्ध व्यस्क्तिाई सो सम्बन्धिा
लिस्ख रुपिा जानकारी लदनु पनेछ । र्सरी िेखी आएिा त्यस्तो सेवा सुलवधा रोक्नु सम्बस्न्ध लनकार्को
क यव्य हुनेछ । रोक्ने वा बन्द गनय सलकने ।
ग) सेवा प्रदार्क लनजी कम्पनी, फिय, गैरसरकारी/सािुदालर्क संस्था िएिा सेवा बन्दे ज गने , त्यस्ता
संस्थािाई कािो सुचीिा राख्ने ।
41. सम्पकय शाखाः दे वघाट गागँपालिकाको फोहरिैिा व्यवस्थापनको कार्यको सम्पकय िाखाको रुपिा
खानेपानी, सरसफाई था वा ावरण ईकाईिे कार्य गनेछ ।
42. लनणयर् गनय सक्ेः व्यवस्थापन सलिल को लसफाररसका आधारिा गाउँ पालिकािे प्रचलि कानूनको अधीनिा
रही फोहोरिैिा व्यवस्थापनको कार्य गाउँ पालिका आफैिे गने वा लनजी क्षेत्रिाई लजम्मा लदने वा पूणय रुपिा
सिुदार्को लजम्मा लदने वा संर्ुक्त कोष स्थापना गरी संचािन र व्यवस्थापन गने वा आं लिक रुपिा कुनै
कार्य िात्र कुनै लनकार्िाई लजम्मा लदने जस्ता व्यवस्थापनका जुनसुकै उपार्हरु अविम्बन गने लनणयर् गरी
कार्ाय न्वर्न गनय सक्नेछ ।
43. लनदे लशकाको संशोिनः र्स लनदे लिकािाई संिोधन गनय आवश्यक दे स्खएिा कार्यपालिकाको बैठकबाट
संिोधन गरा्य न सलकनेछ ।
44. बिाउ र खारे िीः
क) र्स र्स अलघ फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्वन्धी िए गरे का कािहरु र्सै लनदे लिका बिोलजि िए गरे को
िालननेछ ।
ख) र्ो लनदे लिकाका प्रचल ि कानूनको व्यवस्थासँग बालझन गएिा बालझएको हदसम्म अिान्य हुनेछ ।

आज्ञािे

रिेश सुवेदी
प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत
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