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प्रमाणीकरण िमितः२०७९\११\०८ 

मैवाखोला गाउँपािलकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गनर् बनेको ऐन, २०७९ 

प्रस्तावना : मैवाखोला गाउँपािलकाको गाउँ�ेत्र उत्पादन वा िनष्काशन भएको फोहोरमैलालाई स्रोतमा न्यनूीकरण, 
पनुः प्रयोग, प्रशोधन वा िवसजर्न गरी फोहोरमैला बाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पनर् सक्ने प्रितकूल प्रभावलाई 
कम गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गनर्का लािग फोहोरमैलालाई व्यविस्थत तथा प्रभावकारी ढङ्गले 
व्यवस्थापन गनर्  लािग कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ adf]lhd d}jfvf]nf ufpFkflnsfsf] !@ औ ँufpF;efn] of] P]gsf] 

th'{df u/]sf] 5 .  
      प�रच्छेद -१ 

प्रारिम्भक 
१. संि�� नाम र प्रारम्भः (१) यो ऐनको नाम “मैवाखोला गाउँपािलकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गनर् 
बनेको ऐन, २०७९" रहेको छ ।  
(२) यो ऐन त�ुन्त प्रारम्भ ह�नेछ ।  
२. प�रभाषा : (१) िवषय वा प्रसंगले अकोर् अथर् नलागेमा यो ऐनमा,  (क)"कण्टेनर" भन्नाले फोहरमैला 
सङ्कलन गनेर् प्रयोजनको लािग िनि�त स्थानमा रािखएको फोहोरमैला थपुानेर् भाँडो, बाकस, बाल्टीन वा यस्तै 
प्रकारको अन्य कुनै वस्तु सम्झन ु पछर् र सो शब्दले कम्पो� मल उत्पादन गनर् रािखएको भाँडो समेतलाई 
जनाउनेछ । 
(ख) "कायार्पािलका" भन्नाले मैवाखोला गाउँपािलकाको गाउँ कायार्पािलकालाई सम्झनपुछर् । 
(ग) “ढुवानी" भन्नाले सङ्किलत फोहोरमैला उत्पादन स्थलबाट सङ्कलन केन्द्र र सङ्कलन केन्द्रबाट 
स्थानान्तरण केन्द्रसम्म वा स्थानान्तरण केन्द्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल वा गाउँपािलकाले तोकेको 
स्थानसम्म लैजाने कायर् सम्झन ुपछर् ।  
(घ) “तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए 
बमोिजम सम्झन ुपछर् । 
(ङ) “गाउँपािलका" भन्नाले मैवाखोला गाउँपािलकाको गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लयलाई सम्झनु पछर् र सो 
शब्दले वडा कायार्लय समेतलाई जनाउनेछ ।  
(च) "न्यनूीकरण” भन्नाले कुनै पिन प्रिविध वा उपायको प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प�रमाण आकार वा 
प्रभावमा कम गनेर् कायर् सम्झन ुपछर् ।  
(छ)"िनष्काशन" भन्नाले फोहोरमैला उत्पादन स्थलबाट गाउँपािलकाले तोकेको स्थानमा थपुानेर् वा िनकाल्ने 
कायर् सम्झन ुपछर् । 
(ज) “प्रदषूण" भन्नाले फोहोरमैला बाट िनस्कने ठोस , तरल वा ग्यास वस्तुको संयोजनबाट वातावरणमा 
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प्रत्य� वा अप्रत्य� �पले प्रभाव परी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, �ित परु् याउने वा वातावरणको 
लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हािन नोक्सानी परु् याउने िक्रयाकलाप सम्झन ुपछर् ।  
(झ) "प्रभािवत �ेत्र” भन्नाले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको प्रारिम्भक वातावरणीय परी�ण र वातावरणीय 
प्रभाव मलू्याङ्कन प्रितवेदनमा उिल्लिखत �ेत्रलाई सम्झन ुपछर् ।  
(ञ) “प्रशोधन" भन्नाले फोहोरमैलाको �प वा गणुमा प�रवतर्न गरी अन्य कुनै उपयोगी वस्त ुतयार गनेर्, मल, 
ग्यास, ऊजार् वा अन्य वस्त ुउत्पादन गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनेर् प्रिक्रया सम्झन ुपछर् ।  
(ट) “प्रशोधन केन्द्र" भन्नाले फोहोरमैलालाई प्रशोधन गरी मल, ग्यास, ऊजार् वा अन्य वस्त ुउत्पादनका लािग 
कायर् सञ्चालन गनेर् स्थान सम्झन ुपछर् । 
 (ठ) “पनुः चक्र�य प्रयोग” भन्नाले प्रिविधको प्रयोगद्वारा सङ्किलत फोहोरमैलालाई कच्चा पदाथर्मा �पान्तरण 
गरी उपयोगी वस्तकुो �पमा िवकास गरी पनुः प्रयोगमा ल्याउने कायर् सम्झन ुपछर् । 
 (ड) “फोहोरमैला" भन्नाले घरेल ु फोहोरमैला, औद्योिगक फोहोरमैला, रासायिनक फोहोरमैला, स्वास्थ्य 
संस्थाजन्य फोहरमैला वा हािनकारक फोहोरमैला सम्झन ु पछर् र सो शब्दले तत्काल प्रयोग ह�न नसक्ने 
अवस्थामा रहकेा, फािलएका वा सडेगलेका, वातावरणमा ह्रास आउने गरी िनष्काशन ग�रएका ठोस, तरल, 
ग्यास, लेदो, धवुाँ, धलुो, िवद्यतुीय तथा सचूना प्रिविधका लािग प्रयोग भएका सामग्रीह� लगायतका पदाथर् वा 
त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तहु� वा अनिधकृत �पमा सावर्जिनक स्थलमा टािसएका पो�र, पम्पलेट र नेपाल 
सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी फोहोरमैला भनी तोिकिदएको अन्य वस्त ु
समेतलाई जनाउनेछ ।  
(ढ) “फोहोरमैला व्यवस्थापन” भन्नाले फोहोरमैलालाई उिचत ढङ्गले सङ्कलन, पथृक�करण, पनुःचक्र�य 
प्रयोग, प्रशोधन र िवसजर्न गनेर् कायर्लाई सम्झन ुपछर् ।  
(ण) “फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल (स्यािनटरी ल्याण्डिफल साइट)" भन्नाले फोहोरमैला िवसजर्न वा प्रशोधन 
गनर्को लािग गाउँपािलकाले तोकेको स्थल सम्झन ुपछर् ।  
(त) “फोहोरमैला सङ्कलन" भन्नाले फोहोरमैला उत्पादन स्थलबाट उठाउने, घर- घरबाट सङ्कलन गनेर्, 
सावर्जिनक स्थलमा रहकेो फोहोरमैला बढानेर्, थपुानेर्, झारपात उखेल्ने तथा अनिधकृत �पमा सावर्जिनक 
स्थलमा टाँिसएका पो�र, पम्पलेट उक्काई सङ्कलन गनेर् कायर् सम्झन ुपछर् ।  
(थ) “फोहोरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी साधन" भन्नाले फोहोरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी गनेर् प्रयोजनका 
लािग प्रयोग ग�रने साधन, उपकरण वा औजार सम्झनु पछर् । 
(द) "बन्द प�ात ्व्यवस्थापन (पोस्ट क्लोजर म्यानेजमेण्ट)" भन्नाले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलमा 
फोहोरमलैा िवसजर्न गनर् बन्द गरे प�ात सो �ेत्रको बातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नको लािग ग�रने कायर् 
सम्झन ुपछर् ।  
(ध) “रासायिनक फोहोरमैला" भन्नाले यथािस्थितमा प्रयोग ह�न नसक्ने जुनसकैु स्रोत तथा प्रिक्रयाबाट 
िनस्केका मानव स्वास्थ्य लगायत जीव, जन्तु एवं वातावरणमा प्रितकूल असर पानेर् सम्पणूर् रासायिनक पदाथर्ह� 
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वा समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी रासायिनक फोहोरमैला भनी तोकेका 
ठोस, तरल, धलुो, लेदो, ग्यास लगायतका पदाथर् वा वस्तलुाई सम्झन ुपछर् ।  
(न) "िवसजर्न” भन्नाले फोहोरमैलाको अिन्तम िनष्काशन तथा व्यवस्थापन सम्झन ुपछर् ।  
(प) "सङ्कलन केन्द्र” भन्नाले मैवाखोला गाउँपािलकाको गाउँ �ेत्र िभत्र सवर्साधारण तथा नीिज घर, 
व्यवसाय जस्ता �ेत्रबाट दैिनक �पमा उत्पादन ह�ने फोहोरमैला सङ्कलन गरी िनधार्�रत समयसम्म फाल्न, राख्न 
वा थपुानर्को लागी गाउँपािलकाले डस्टिबन (Dustbin), फोहोर सङ्कलन गनेर् साधान जस्ता वस्त ु राखी 
फोहोरमैला िवसजर्न गनर् िनि�त संकेत वा बोडर् राखी तोकेको स्थानलाई सम्झनपुछर् र सो शब्दले घरघरमा 
फोहोरमैला सङ्कलन गनर् आउने गाउँपािलकाले तोकेको फोहोरमैला सङ्कलक वा फोहोरमैला सङ्कलन गनेर् 
साधन समेतलाई जनाउनेछ । 
 (फ) “सिमित” भन्नाले यस ऐनको दफा २४ बमोिजम गठन ह�ने सिमितलाई सम्झन ुपछर् । 
 (ब) "सामदुाियक संस्था” भन्नाले नाफा आजर्न नगनेर् उद्दशे्यले समदुायको िहतका िनिम्त प्रचिलत काननू 
बमोिजम स्थािपत समदुायमा आधा�रत सहभािगतामूलक टोल िवकास संस्था, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी 
संस्था सम्झन ुपछर् ।  
(भ) "स्थानान्तरण केन्द्र” भन्नाले सङ्किलत फोहोरमैला िवसजर्न गनर् फोहोरमलैा व्यवस्थापन स्थल 
(स्यािनटरी ल्याण्डिफल साइट) मा लैजान ुअिघ फोहोरमैला सङ्कलनको लािग गाउँपािलकाले तोकेको स्थान 
सम्झन ुपछर्।  
(म) “स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला” भन्नाले अस्पताल, िक्लिनक, फामेर्सी, औषधी पसल, ब्लड बैट्ट, 
प्याथोलोिजकल प्रयोगशाला, पश-ुस्वास्थ्यजन्य संस्था वा स्वास्थ्य अनसुन्धान केन्द्रबाट उत्पादन तथा 
िनष्काशन ह�ने हािनकारक फोहोरमैला सम्झन ुपछर् ।  
(य) “हािनकारक फोहोरमैला” भन्नाले प्राकृितक वातावरणमा ह्रास ल्याउने, मानव तथा अन्य प्राणीको 
स्वास्थ्यमा हानी नोक्सानी परु् याउने िविभन्न �पमा िनष्कािशत वस्त ुपदाथर् तथा रेिडयो िविकरण सम्झन ुपछर् । 
 

प�रच्छेद -२ 
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन 

३. फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनेर् : (१) फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गनुर् गाउँपािलकाको िजम्मेवारी ह�नेछ । 
 (२) गाउँ �ेत्रिभत्र संघीय काननू बमोिजम सञ्चालनमा रहकेा अस्पताल बाहेकका स्वास्थ्य संस्था, िनजी घर, 
व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, शैि�क संस्था, पाकर् , बसपाकर् , सावर्जिनक बाटो, खेलमैदान जस्ता �ेत्रबाट 
दिैनक �पमा िनष्काशन वा उत्सजर्न ह�ने फोहोरमैलालाई गाउँपािलकाले व्यवस्थापन गनेर्छ । 
 (३) उपदफा (२) बमोिजम फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनर् स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डिफल 
साइट, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पो� प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहोरमैलाको सङ्कलन, अिन्तम 
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िवसजर्न तथा प्रशोधनका लािग आवश्यक पनेर् पवूार्धार तथा संरचनाको िनमार्ण तथा सञ्चालन गनेर् िजम्मेवारी 
गाउँपािलकाको ह�नेछ । 
 (४) फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रशोधन केन्द्रमा फािलएको वा रािखएको फोहोरमैला 
वा सरसफाईको िसलिसलामा जम्मा भएको फोहोरमैलाको प्रबन्ध गनेर् वा कुनै पिन िकिसमबाट प्रयोग गनेर् 
अिधकार र िजम्मेवारी गाउँपािलकाको ह�नेछ । 
 (५) उपदफा (२) बमोिजमका �ेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गनर् गाउँपािलकाले सेवा शलु्क िनधार्रण गनर् 
सक्नेछ ।  
(६) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले हािनकारक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला, रासायिनक 
फोहोरमैला तथा औद्योिगक फोहोरमैला प्रशोधन गरी बाँक� रहकेो फोहोरमैला तथा अन्य फोहोरमैलाको 
व्यवस्थापन ग�रिदन गाउँपािलकालाई अनरुोध गरेमा वा गाउँपािलकाले िनमार्ण गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन 
स्थल प्रयोग गनर् माग गरेमा गाउँपािलकाले िनधार्रण गरे बमोिजमको सेवा शलु्क िलई फोहोरमैलाको 
व्यवस्थापन ग�रिदन वा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गनर् िदन सक्नेछ ।  
४. फोहोरमैलाको उत्पादन कम गनेर्ः (१)  कुनै व्यि�, संस्था वा िनकायले कुनै काम, कारोबार वा 
व्यवसाय गदार् उत्पन्न ह�ने फोहोरमैला यथाशक्य कम गनुर् पनेर्छ ।  
(२) आफ्नो �ेत्रिभत्र िवसजर्न ह�न सक्ने फोहोरमैलाको िवसजर्न वा पनुः प्रयोगको व्यवस्था िमलाई बाँक� 
फोहोरमैला मात्र िनष्काशन गरी फोहोरमैलाको प�रमाणलाई घटाउन ुप्रत्येक व्यि�, संस्था वा िनकायको कतर्व्य 
ह�नेछ ।  
स्प�ीकरण : “आफ्नो �ेत्र” भन्नाले िनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योिगक �ेत्रको प�रसर अस्पताल वा स्वास्थ्य 
संस्थाको प�रसर, औद्योिगक प्रित�ानको प�रसर लगायत फोहोरमैला उत्पादन गनेर् व्यि�, संस्था वा िनकायको 
प�रसरलाई सम्झन ुपछर् । 
५.फोहोरमैलाको पथृक�करणः (१) गाउँपािलकाले फोहोरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी दहेाय बमोिजम 
िवभाजन गनेर्छ : 
(क) जैिवक फोहोरमैला- प्राकृितक स्रोत वा वस्तुबाट उत्पािदत फोहोरमैला जुन सामन्यतयाः प्रकृितक �पमै 
चाँडै गल्न वा न� ह�न सक्दछ । 
(ख) अजैिवक फोहोरमैला प्राकृितक स्रोत वा अप्राकृितक वस्त ु तथा रसायनबाट उत्पािदत फोहोरमैला जनु 
सामान्यतयाः प्रकृितक �पमै चाँडै गल्ने वा न� ह�न सक्दनै तर त्यस्तो फोहोरमैला पनुःचिक्रय प्रयोग ह�न वा नह�न 
सक्दछ । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपािलकाले तोिकिदए बमोिजम फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याई सङ्कलन 
केन्द्रसम्म पयुार्उने दाियत्व त्यस्तो फोहोरमैला उत्पादन गनेर् व्यि�, संस्था या िनकायको ह�नेछ र यसको लािग 
गाउँपािलकाले आवश्यक प्रिविध, मालसामान, उपकरण, कण्टेनर आिद उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  
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६. फोहोरमैलाको िनष्काशन : (१) फोहोरमैला िनष्काशनको समय, स्थान र त�रका गाउँपािलकाले िनधार्रण 
गरी सावर्जिनक �पमा प्रकाशन वा सचूना गनेर्छ । 
 (२) हािनकारक फोहोरमैला रासायिनक फोहोरमैला उत्पादन गनेर् व्यि�, संस्था वा िनकायले त्यस्तो 
फोहोरमैला तोिकए बमोिजम व्यवस्थापन गनुर् पनेर्छ ।  
(३) हािनकारक फोहोरमैला वा रासायिनक फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्रमा िनष्काशन गनर् 
पाइने छैन ।  
 
७. फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र तोक्ने : (१) गाउँपािलकाले फोहोरमैलालाई व्यविस्थत �पमा सङ्कलन गनर् 
प्रत्येक टोल वा वस्तीमा सङ्कलन केन्द्र तोक� आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम सङ्कलन केन्द्र तोक्दा यथाशक्य टोल वा वस्तीका सबैलाई पायक पनेर् गरी 
वातावरणीय �पले उपय�ु स्थान तोक्न ुपनेर्छ ।  
(३) उपदफा (१) बमोिजमको सङ्कलन केन्द्रमा फोहोरमैला िनष्काशन र सङ्कलन गनेर् समय र त�रका 
गाउँपािलकाले िनधार्रण ग�र सावर्जिनक �पमा प्रकाशन वा सचूना गरी जानकारी गराउनेछ ।  
 
८. फोहोरमैलाको ढुवानीः (१) सङ्कलन केन्द्रमा जम्मा भएको फोहोरमैलालाई स्थानान्तरण केन्द्र, प्रशोधन 
केन्द्र वा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलसम्म ढुवानी गनेर् दाियत्व गाउँपािलका वा गाउँपािलकाबाट यस ऐन 
बमोिजम त्यस्तो कायर् गनेर् िजम्मेवारी प्रा� गरेको संस्था वा िनकायको ह�नेछ । 
 (२) फोहोरमैला ढुवानी गदार् तोिकए बमोिजमको ढुवानी साधन प्रयोग गनुर् पनेर्छ । ढुवानीको साधन तोक्दा 
तौल, �मता, त�रका वा िविध, सडकको �मता तथा फोहरमैला ढुवानी गदार् वातावरणमा पनर् सक्ने प्रभाव 
समेतलाई िवचार गरी तोक्नु पनेर्छ । 
(३) फोहोरमैला ढुवानी गदार् गाउँपािलकालले दफा ५ बमोिजम स्रोतमा छुटयाई िनष्काशन तथा सङ्कलन 
ग�रएको फोहोरमैलाको अलग अलग ढुवानी गनुर् पनेर्छ ।  
 
९. फोहोरमैलाको न्यूनीकरण पुनः प्रयोग तथा पुनः चक�य प्रयोगः (१) गाउँपािलकाले फोहोरमैला 
न्यनूीकरण , पुनः प्रयोग तथा पनुः चक्र�य प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनर् आवश्यक कायर् गनेर्छ र यसको प्रभावकारी 
कायार्न्वयनका लािग आवश्यक िनदेर्िशका बनाई लागू गनर् सक्नेछ ।  
(२) उद्योगको उत्पादन प्यािकङ गनर् प्रयोग गरेको वस्तलुाई पनुः प्रयोग गरी फोहोरमैलाको प�रमाणलाई घटाउने 
काममा प्रोत्साहन गनर् सम्बिन्धत उद्योगसँग गाउँपािलकाले समन्वय गनर् सक्नेछ ।  
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प�रच्छेद -३ 
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

 १०. स्थानान्तरण केन्द्र तोक्नेः (१) गाउँपािलकाले प्रारिम्भक चरणमा सङ्कलन भएको फोहोरमैलालाई 
व्यविस्थत गनर् कुनै स्थानलाई स्थानान्तरण केन्द्रको �पमा तोक्न सक्नेछ ।   
(२) उपदफा (१) बमोिजमको स्थानान्तरण केन्द्र तोक्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रितकूल असर नपनेर् गरी 
तोक्न ुपनेर्छ र यसरी तोिकएको स्थललाई दगुर्न्ध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था समेत गनुर् पनेर्छ ।  
११. फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलः (१) गाउँपािलकाले आफ्नो �ेत्रिभत्र सङ्कलन भएको फोहोरमैलालाई 
व्यवस्थापन तथा स्थायी �पमा िवसजर्न गनर्को लािग वातावरण सम्बन्धी प्रचिलत कानूनको अधीनमा रही 
फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल ( स्यािनटरी ल्याण्डिफल साइट ) तोक्न सक्नेछ ।  
(२)उपदफा(१) बमोिजम फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्नको लािग गाउँपािलकाको जग्गा नभएमा वा 
जग्गा भए तापिन फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न उपय�ु नभएमा उपय�ु जग्गा भाडामा िलई वा ख�रद 
गरी व्यवस्थापन स्थल तोक्न सक्नेछ ।  
(३) यस दफा बमोिजम फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्दा दफा १५ को अधीनमा रही िनजी�ेत्रको िनजी 
जग्गामा समेत फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको िवकास तथा सञ्चालन गनर् सिकनेछ ।  
(४) गाउँपािलकाले उपदफा (१) वा (२) बमोिजम फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्नको लािग जग्गाको 
अभाव भएमा उपय�ु स्थलको छनौट गरी उपलब्ध गराउनको लािग मन्त्रालय सम� अनुरोध गनर् सक्नेछ । 
(५) गाउँपािलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन तथा बन्द प�ात ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् 
तोिकएको वातावरणीय मापदण्ड अन�ुप गनुर् पनेर्छ । 
 (६) उपदफा (५) बमोिजम बन्द प�ात व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गदार् फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको 
प्रारिम्भक वातावरणीय परी�ण तथा वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन प्रितवेदनमा िसफा�रस ग�रएका सझुावह� 
अन�ुप गनुर् पनेर्छ ।  
(७)गाउँपािलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल �ेत्रलाई आवश्यक परेमा वातावरणीय �पले सम्वेदनशील 
�ेत्र घोषणा गनर् सक्नेछ ।  

   (८) उपदफा (७) बमोिजमको �ेत्रमा पशपु�ी, जीवजन्त ुतथा प्रवेशलाई रोक लगाउने, ढुङगा, िगट्टी र बालवुा 
िनकाल्ने कायर्मा रोक लगाउनकुो साथै वातावरण संर�ण र त्यस्तो �ेत्रको उिचत व्यवस्थापनका लािग अन्य 
आवश्यक िनदेर्शन तथा िनदेर्िशका जारी गरी लाग ूगनर् सक्नेछ । 
 १२. अनुमित सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐन बमोिजम गाउँपािलकाको अनमुित निलई कसैले पिन फोहोरमैला 
व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गनर् वा गराउन सक्ने छैन ।  
(२) फोहोरमैला व्यवस्थापन गनर् चाहने स्वदशेी वा िवदशेी कम्पनी, संस्था वा िनकायले दहेायको िववरण खलुाई 
अनमुितको लािग गाउँपािलकामा िनवेदन िदन ुपनेर्छ : 
(क) फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना,  
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(ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक जनशि� तथा प्रिविधको िववरण,  
(ग) फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको प्रारिम्भक वातावरणीय परी�ण तथा वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन 
प्रितवेदन । 
(घ) तोिकए बमोिजमको अन्य िववरण ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजम पनर् आएको िनवेदन उपर गाउँपािलकाले आवश्यक जाँचबझु गरी अनमुितपत्र िदन 
सक्नेछ । 
(४) फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, पुनः चिक्रय प्रयोग, प्रशोधन र िवसजर्नमा आवश्यक पनेर् प्रिविध स्वदशेमा 
उपलब्ध ह�न नसक्ने देिखएमा त्यस्तो प्रिविध उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै िवदेशी कम्पनी, संस्था वा िनकायलाई 
सम्झौतामा उिल्लिखत अविधिभत्र त्यस्तो प्रिविध हस्तान्तरण गनेर् शतर्मा नेपाल सरकारको स्वीकृित िलई 
गाउँपािलकाले उपदफा (५) बमोिजम अनमुितपत्र िदन सक्नेछ ।  
(६) अनमुितपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोिकए बमोिजम ह�नेछ ।  
१३. िनजी �ेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गराउन सिकनेः (१) गाउँपािलकाले आवश्यकता 
अनसुार दफा १२ बमोिजम अनमुितप्रा� िनजी �ेत्रका कम्पनी वा सामदुाियक �ेत्रबाट दफा १४ बमोिजम 
प्रितस्पधार् गराई वा पूवार्धार संरचनाको िनमार्ण तथा सञ्चालनमा िनजी लगानी सम्बन्धी काननू बमोिजमको कुनै 
प्रिक्रयाको अवलम्बन गरी आफ्नो �ेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहोरमैला व्यवस्थापन गदार् िनजी �ेत्रका कम्पनीको हकमा देहायका सबै वा कुनै र 
सामदुाियक एवं गैरसरकारी संघ संस्थाको हकमा देहायका कुनै काम गराउन सिकनेछ :  
(क) फोहोरमैला न्यनूीकरणका लािग जनचेतना अिभविृद,  
(ख) फोहोरमैला सङ्कलन, 
(ग) फोहोरमैला ढुवानी,  
(घ) फोहोरमैलाको प्रयोग, पनुः प्रयोग, पुनः चक्र�य प्रयोग वा प्रशोधन, 
(ङ) फोहोरमैला िवसजर्न, र  
(च) बन्द प�ात व्यवस्थापन । 
 १४. प्रितस्पधार् गराई फोहोरमैला व्यवस्थापनको िजम्मा िदनेः (१) गाउँपािलकाले दफा १३ बमोिजम िनजी 
�ेत्र वा सामदुाियक संस्थाबाट फोहरमैला व्यवस्थापन गराउँदा बोलपत्र आ�ान गरी प्रितस्पधार् गराई 
व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गनेर् िजम्मा िदनेछ ।  
 (२)  उपदफा (१) बमोिजम फोहोरमैला व्यवस्थापकको छनौट गदार् दहेायका आधारमा गनुर् पनेर्छ :  
(क) गाउँपािलकालाई बझुाउन कबुल गरेको रकम ,  
(ख) फोहोरमैलाबाट ऊजार् शि� उत्पादन गनेर् वा प्राङ्गा�रक मल उत्पादन गनेर् �मता, पूंजी, प्रिविध र जनशि�को 
�मता, 
 (ग) आिथर्क तथा प्रािविधक �मता, 
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 (घ) फोहोरमैला व्यवस्थापनमा अपनाउन प्रस्ताव ग�रएको प्रिविधको िदगोपना तथा वातावरणीय प्रभाव 
न्यनूीकरण,  
(ङ) व्यवस्थापन करार गनेर् भए प्रस्ताव ग�रएको व्यवस्थापन शलु्क,  
(च) फोहोरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन वा पनुः प्रयोग गनेर् सम्बन्धमा भए गाउँपािलकालाई बझुाउन मञ्जरु ग�रएको 
रोयल्टी । 
(३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचिलत काननू बमोिजम ह�नेछ ।  
(४) उपदफा (१) बमोिजम फोहोरमैला व्यवस्थापनको िजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा िनकायले गाउँपािलकासँग 
गरेको सम्झौताको अधीनमा रही दफा २९ बमोिजमको शलु्क उठाउन सक्नेछ । 
( ५) फोहोरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी �ेत्रको संलग्नता सम्बन्धी अन्य कुराह� तोिकए बमोिजम ह�नेछ ।  
 
१५. फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल िनमार्ण तथा सञ्चालन गनर् स्वीकृित िदन सिकने : 
 (१) िनजी �ेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनका लािग फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन स्थल वा अन्य 
संयन्त्र िनमार्ण गरी सञ्चालन गनर् स्वीकृित माग गरेमा वातावरण तथा अन्य प्रचिलत संयन्त्र िनमार्ण तथा 
सञ्चालनका लािग गाउँपािलकाले कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो स्वीकृित िदन सक्नेछ । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनजी �ेत्रबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन संयन्त्रको िनमार्ण तथा सञ्चालन गदार् 
तोिकएको वातावरणीय मापदण्डको पालना भए वा नभएको अनगुमन गाउँपािलकाले गनेर्छ ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजम अनगुमन गदार् स्वीकृत मापदण्डको पालना गरेको नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पालनाको 
लािग आवश्यक व्यवस्था गनर् समयाविध तोिकिदन सक्नेछ र सो समयाविधमा पिन मापदण्डको पालनाको लािग 
आवश्यक व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो व्यि� वा कम्पनीको स्वीकृित गाउँपािलकाले रद्द गनर् सक्नेछ ।  
१६. सावर्जिनक िनजी साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गनर् सिकने : (१) गाउँपािलकाले प्रचिलत 
काननूको अधीनमा रही िनजी �ेत्र, सामदुाियक एवं गैरसरकारी संघ  संस्थासँगको साझेदारीमा फोहोरमैला 
व्यवस्थापन कायर् गनर् सक्नेछ । ,(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सामदुाियक एवं गैरसरकारी 
संघ संस्थासँगको साझेदारीमा फोहोरमैला न्यूनीकरणको लािग जनचेतना अिभविृद, फोहोरमैला स्थलको बन्द 
प�ात व्यवस्थापन, उद्यान िनमार्ण र सङ्कलन, ढुवानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन सौन्दयीर्करण जस्ता कायर् मात्र गनर् 
वा गराउन सिकनेछ । 
 १७. प्रशोधन केन्द्र स्थापना गनर् सक्ने : (१) गाउँपािलकाले फोहोर व्यवस्थापनको लािग गाउँपािलका आफैले 
वा नीिज �ेत्रले वा गाउँपािलका र अन्य सरकारी वा गैरसरकारी संस्था िवच सवन्वय वा साझेदारी ग�र फोहोरमैला 
प्रशोधन केन्द्र स्थापना ग�र सञ्चालन गनर् सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपािलका आफैले स्थापना गरेको प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन गनेर् 
काम यस ऐन को दफा २४ बमोिजम गिठत सिमितले गनेर्छ । 
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 (३) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपािलका आफैले स्थापना गरेको प्रशोधन केन्द्रको लागी आवस्यक बजेट र 
कमर्चारी व्यवस्थान गनेर् काम गाउँपािलका आफैले गनेर्छ ।  
(४) गाउँपािलकाद्वारा सञ्चािलत प्रशोधन केन्द्रमा काम गनेर् कमर्चारीको सेवा, सतर् सिुवधा र अन्य व्यवस्था 
प्रचिलत कानून बमोिजम ह�नेछ । 
(५) गाउँपािलकाद्वारा सञ्चािलत प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी कायार्िवधी तोिकए बमोिजम 
ह�नेछ ।  
(६) उपदफा (१) बमोिजम नीिज �ेत्र वा साझेदारीमा स्थापना ह�ने प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्थापन र सञ्चालन करार 
सम्झौतामा लेिखए बमोिजम ह�नेछ ।  
१८. फोहोरमैला िबक्र� गनर् सक्नेः (१) गाउँपािलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत कायर् गनेर् कुनै 
व्याि�, नीिज संस्था, प्रशोधन केन्द्र, रासायनीक मल बनाउने उद्योग, फोहोरलमैला पनु प्रयोग सम्बन्धी काम गनेर् 
व्यवसाय, सरकारी वा गैरसरकारी संस्थालाई गाउँ�ेत्रबाट दिैनक�पमा संकलन ह�ने फोहोरमैला िवक्र� गनर् सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम िबक्र� गदार् प्रचिलत ऐन बमोिजम गरी प्रितस्पधार् गराई िविक्र गनुर् गराउन ुपनेर्छ ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजम फोहोरमैला िबक्र� गनेर् िनणर्य भएमा त्यस्तो फोहोरमैला िबक्र� सम्बन्धी अन्य सतर् त्यस्तो 
फोहोरमैला ख�रद गनेर् व्यि�, नीिज संस्था, प्रशोधन केन्द्र, रासायिनक मल बनाउने उद्योग, फोहोरलमैला पुन प्रयोग 
सम्बन्धी काम गनेर् व्यवसाय, सरकारी वा गैरसरकारी संस्था र गाउँपािलका िवच ह�ने करार सम्झौता बमोिजम ह�नेछ।  
१९ . आिथर्क सहायता िदन सक्नेः गाउँपािलकाले यस ऐनको दफा १३ दफा १४ र दफा १६ बमोिजम फोहोर 
व्यवस्थापन गनर् नीिज संघ सस्था, समदुाियक, सरकारी र गैरसरकारी सस्थालाई आिथर्क सहायता िदन सक्ने छ र 
त्यस्तो आिथर्क सहायता गाउँपािलकाको िनणर्य गरे बमोिजम ह�नेछ ।  
२०. साझेदारीमा कायर्क्रम गनर् सक्नेः गाउँपािलकाले फोहोर व्यवस्थापन गनर् संघ, प्रदशे, अन्य स्थािनय तह, 
नीिज संघ सस्था, समदुाियक, सरकारी र गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गरी कायर्क्रम गनर् सक्ने छ ।  
२१. प्रदूषण िनयन्त्रणः (१) आफ्नो �ेत्रिभत्र सङ्किलत फोहोरमैलाबाट सो �ेत्रमा पनर् सक्ने प्रितकूल 
वातावरणीय प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी प्रदषूण रिहत ढङ्गले व्यवस्थापन गनेर् दाियत्व गाउँपािलकाको ह�नेछ ।  
(२) गाउँपािलकाले प्रदषूणरिहत ढङ्गले फोहोरमैला व्यवस्थापन गनेर् प्रयोजनका लािग आवश्यक प्रािविधक 
सहयोगको लागी नेपाल सरकार सम� माग गनर् सक्नेछ ।  
२२. फोहोरमैला व्यवस्थापनको अनुगमनः (१) गाउँपािलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा िनष्काशन 
कायर्को िनयिमत अनगुमन गनुर् वा गराउन ुपनेर्छ । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमन गनेर् वा गराउने प्रयोजनका लािग गाउँपािलकाले आवश्यक कायर् योजना 
बनाई लाग ूगनर् सक्नेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमनमा खिटने व्यि�ले अनगुमन प�ात प्रितवेदन गाउँपािलकालाई िदन ुपनेर्छ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम प्रा� प्रितवेदनमा औलँ्याइएका िवषयह�को सधुार तथा कायार्न्वयन गनेर् सम्बन्धमा 
गाउँपािलकाले आवश्यक व्यवस्था गनुर् पनेर्छ ।  
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(५) गाउँपािलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी कायर्मा प्रािविधक सहयोगको लािग तालकु 
िनकाय माफर् त नेपाल सरकारलाई अनुरोध गनर् सक्नेछ । 
 २३. फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभािवत �ेत्रको आिथर्क सामािजक िवकास तथा वातावरण 
संर�ण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपािलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभािवत �ेत्रको आिथर्क, 
सामािजक, भौितक िवकास तथा वातावरण संर�णको ग�ुयोजना बनाई सो योजना कायार्न्वयनको लािग िविभन्न 
कायर्क्रम बनाई कायार्न्वयन गनेर्छ । 
 (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लािग गाउँपािलकाले मलूतः दहेायका �ेत्रमा कायर्क्रम सञ्चालन गनर् सक्नेछ ; 
(क) सडक िनमार्ण, िवद्यतु आपिूतर्, खानेपानी तथा ढल िनकास, सरसफाई र वातावरण संर�ण, (ख) िवद्यालय र 
स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,  
(ग) फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभािवत �ेत्रका आिथर्क �पले िवपन्न तथा सामािजक �पले िपछिडएका 
वगर्को उत्थान तथा िवकासको लािग आवश्यक कायर्क्रम ।  
(३) गाउँपािलकाले सम्बिन्धत समदुायसँग परामशर् गरी उपदफा (१) बमोिजम योजना तजुर्मा वा उपदफा (२) 
बमोिजम कायर्क्रमको छनौट गनेर्छ ।  
(४) यस दफा बमोिजम प्रभािवत �ेत्रको लािग तजुर्मा ग�रएको कायर्क्रमको कायार्न्वयन गदार् सम्बिन्धत समदुायको 
सहभािगता रहने गरी गनुर् पनेर्छ ।  
(५) फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन गदार् वा सोको लािग कुनै कायर्क्रम कायार्न्वयन गदार् वातावरण 
संर�ण सम्बन्धी प्रचिलत काननूले तोकेको मापदण्डको अनुकूल ह�ने गरी गनुर् पनेर्छ ।  
स्प�ीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लािग “ प्रभािवत �ेत्र ” भन्नाले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको लागी 
प्रयोग भईरहकेो वा प्रयोग भई बन्द प�ात व्यवस्थापन ह�ने �ेत्र र सो �ेत्रले प्रत्य� प्रभािवत भएको मानवीय वस्ती 
वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी तोिकिदएको �ेत्रलाई सम्झन ुपछर् ।   
 

प�रच्छेद ४ 
फोहोर व्यवस्थापन सिमित सम्बन्धी व्यवस्था 

२४.सिमित गठन गनेर् : (१) यस ऐन बमोिजम फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी आवस्यक कायर् गनर् गाउँपािलकाले 
दहेाय बमोिजमको " फोहोर व्यवस्थापन सिमित गठन गनेर्छ :  
(क) गाउँपािलका अध्य� संयोजक  
(ख) गाउँपािलका उपाध्य� सदस्य 
(ग) प्रमखु प्रशासक�य अिधकृत सदस्य  
(घ) कायर्पािलका सदस्य मध्येबाट एक जना मिहला सिहत दईु जना सदस्य  
(ङ) स्थानीय उद्योग वािणज्य संगठनको प्रितिनधी (एक जना) सदस्य(गठन ग�रसकेको  भएमा)  
(च) साँघ ुप्रहरी चौक� प्रितिनिध (एक जना) सदस्य  
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(छ) गाउँपािलकाको वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् हेनेर् शाखाको शाखा प्रमखु सदस्य 
सिचव  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा सिमितले आवस्यक ठानेमा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी �ान, िसप र 
अनभुव भएको बढीमा दईुजना िव�लाई आमन्त्रण गनर् सक्नेछ ।  
२५.सिमितको काम , कतर्व्य र अिधकारः दफा २४ बमोिजम गिठत सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम ह�नेछः  
(क) फोहोरमैलाको सङ्कलन, पिहचान, पनूः चिक्रय प्रयोग र प्रशोधन जस्ता कायर्को लािग आवश्यक कायर् गनेर्, 
(ख) फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागी आवस्यक पनेर् डस्टिबन (Dustbin), फोहोर बाहक गाडी जस्ता समान वा 
मेिशनको प�रचलान गनेर् गराउने,  
(ग) फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल (Sanitary Landfill Site or Dumping Site) को पिहचान ग�र 
गाउँपािलकालाई त्यस्तो स्थान प्रयोग गनर् सवन्वय र सहिजकरण गनेर्,  
(घ) फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी यस ऐन बमोिजम तोिकएको शलु्क संकलन गनर् व्यवस्था िमलाउने, 
(ङ) फोहोरमैला व्यवस्थापनको कायर्को िनयमन गनेर्, 
(च) फोहोरमैलाको बिगर्करण गनेर् र सोिह बमोिजम फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनेर् गराउने, 
(छ) फोहोरमैला व्यवस्थापन सँग सम्बिन्धत जनचेतना, जागरण जस्ता कायर् गनर् छलफल, गो�ी, सडक नाटक, 
संचार माध्यममा जनचेतनामलुक िव�ापन गनेर् जस्ता कायर् गनेर् गराउने,  
(ज) फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागी संघ, प्रदशे र अन्य स्थािनय तहसँग सवन्वय गनेर्,  
(झ) फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागी निवनतम ्प्रिविधह�को खोजी गरी आवस्य�ा अनसुार त्यस्ता प्रिवधीको 
प्रयोग गनर् व्यवस्था िमलाउने,  
(ञ) फोहोरमैला व्यवस्थापन कायर्को अनगुमन गरी कायर्पािलकामा प्रितवेदन पेश गनेर्,  
(ट) फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग ह�ने मेिसन तथा औजारको व्यवस्थापन गनेर् गनर् लगाउने 
(ठ) फोहोरमैला व्यवस्थापन कायर्को लागी िनजी तथा सामदुाियक संघ संस्था, गैर सरकारी संस्था जस्ता संस्था 
बाट आधा जनशि�को सहयोग जटुाउन आवश्यक कायर् गनेर् गराउने,  
(ड) कायर्पािलकाले तोकेको अन्य कायर् । 
२६.सिमितको बैठक सञ्चालन र व्यवस्थापनः(१) सिमितको बैठकको अध्य�ता सिमितको संयोजकको 
अनपुिस्थितमा उपिस्थत सदस्यह�ले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्य�ता गनेर्छ ।  
(२) सिमितको सम्पणूर् सदस्य संख्याको पचास प्रितशतभन्दा बढी सदस्य उपिस्थत भएमा सिमितको बैठकको 
लािग गणपूरक संख्या पगेुको मािननेछ ।  
(३) सिमितको बैठकको िनणर्य बह�मतको आधारमा ह�नेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्य�ता गनेर् व्यि�ले 
िनणार्यक मत िदनेछ ।  
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(४) सिमितले आवश्यक दखेेमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै स्वदेशी वा िवदशेी िवशेष� वा सम्बिन्धत 
पदािधकारीलाई सिमितको बैठकमा पयर्वे�कको �पमा भाग िलन आमन्त्रण गनर् सक्नेछ ।  
(५) सिमितको िनणर्य सदस्य - सिचवद्वारा प्रमािणत ग�रनेछ ।  
(६) सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नेछ । 
२७.वडा स्तरीय सिमित गठन गनर् सक्ने : (१) गाउँपािलकाले वडा िस्थत फोहोर व्यवस्थापनको कायर् गनर् दहेाय 
बमोिजमको वडास्तरीय फोहोर व्यवस्थापन सिमित गठन गनर् सक्नेछ :  
(क) सम्बिन्धत वडाका वडाध्य�        -संयोजक  
(ख) सम्बिन्धत वडाका वडा सदस्यह� सबै      -सदस्य  
(ग) सम्बिन्धत वडामा रहकेा फोहोर व्यवस्थापन सँग सम्बिन्धत कायर् गनेर् व्यि� वा संघ संस्था मध्येबाट 
वडाध्य�ले तोकेको एक जना      -सदस्य  
(घ) सम्बिन्धत वडा �ेत्रिभत्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहकेा टोल िवकास संस्था मध्येबाट वडाध्य�ले तोकेको 
बढीमा दईुवटा टोल िवकास संस्थाको प्रितिनिध ( जम्मा दईु जना )      -सदस्य  
(ङ) सम्बिन्धत वडाको वडासिचव      -सदस्य सिचव  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको वडास्तरीय फोहोर व्यवस्थापन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय बमोिजम 
ह�नेछ । 
(क)वडा �ेत्रिभत्र फोहोरमैलाको संकलन, पिहचान, प्रशोधन जस्ता कायर्को लागी आवस्यक कायर् गनेर्,  
(ख) वडा �ेत्रिभत्र सवर्साधारण तथा िनजी घर, व्यवसाय जस्ता �ेत्रबाट दैिनक �पमा उत्पादन ह�ने फोहोरमैला 
िवसजर्न र सङ्कलन गनेर् स्थानको पिहचान गरी त्यस्तो तोिकएको स्थानमा मात्र फोहोरमैला िवसजर्न गनर् 
सवर्साधारणलाई पे्र�रत गनर् आवस्यक कायर् गनेर्,  
(ग) फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागी आवस्यक पनेर् डस्टिबन (Dustbin), फोहोर बाहक गाडी जस्ता समान वा 
मेिशनको प�रचलान गनर् सहयोग गनेर्,  
(घ) वडा �ेत्रिभत्रका टोल िवकास संस्थासँग फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागी आवस्यक सहयोग र सवन्वय गनेर्,  
(ङ) वडा �ेत्रिभत्र फोहोरमैला व्यवस्थापनको कायर्को िनयमन र िनरी�ण गनेर्,  
(च) फोहोरमलैाको वगीर्करण गनेर् र सोिह बमोिजम फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गनर् गराउन सहयोग गनेर्,  
(छ) वडा �ेत्रिभत्र फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बिन्धत जनचेतनामलुक कायर् गनेर् गराउने  
(ज) फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल (Sanitary Landfill Site or Dumping Site) भएको वडामा त्यस्तो स्थान 
प्रयोग गनर् पािलकालाई सवन्वय र सहिजकरण गनर् सहयोग गनेर्,  
(झ) फोहोरमलैा व्यवस्थापनको लागी निवनतम ्प्रिविधह�को खोजी गरी आवश्यकता अनसुार त्यस्ता प्रिवधीको 
प्रयोग गनर् व्यवस्था िमलाउन सहयोग गनेर्, 
(ञ) वडा �ेत्रिभत्र फोहोरमैला व्यवस्थापनको कायर्को अनगुमन गरी सिमितलाई प्रितवेदन पेश गनेर्,  
(ट) वडा �ेत्रिभत्र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग ह�ने मेिसन तथा औजारको व्यवस्थापन गनेर्\गनर् लगाउने,  



` 

14 
 

(ठ) वडा स्तरीय फोहोर व्यवस्थापन सिमितको अन्य कायर् तोिकए बमोिजम ह�नेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको बैठकको अध्य�ता सिमितको अध्य�ले गनेर्छ र िनजको अनपुिस्थितमा 
उपिस्थत सदस्यह�ले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्य�ता गनेर्छ ।  
(४) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको सम्पणूर् सदस्य संख्याको पचास प्रितशत भन्दा बढी सदस्य उपिस्थत 
भएमा सिमितको बैठकको लािग गणपूरक संख्या पगेुको मािननेछ ।  
(५) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको बैठकको िनणर्य बह�मतको आधारमा ह�नेछ र मत बराबर भएमा बैठकको 
अध्य�ता गनेर् व्यि�ले िनणार्यक मत िदनेछ ।  
(५) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको िनणर्य सदस्य – सिचवद्वारा प्रमािणत ग�रनेछ ।  
(६) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध सो सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम 
ह�नेछ ।  
२८.अनुगमन गनर् सक्ने: यस ऐन बमोिजम गठन ह�ने वडास्तरीय फोहोर व्यवस्थापन सिमितको काम कारवाहीको 
बारेमा सिमितले अनगुमन गनर् सक्नेछ र त्यस्तो अनगुमनको प्रितवेदन गाउँ कायर्पािलकामा पेश गनेर्छ ।  
 

प�रच्छेद –५ 
शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था 

२९.शुल्क िलन सक्ने : (१) गाउँपािलकाले पािलका�ेत्र िभत्र दिैनक �पमा फोहोर सङ्कलन गनर् गाउँपािलका 
�ेत्रिभत्रका िनजी घर व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, शैि�क संस्था, पाकर् , बसपाकर् , खेलमैदान जस्ता �ेत्रबाट 
दहेायका शलु्क िलन सक्नेछ :  
(क)दिैनक दश िकलोग्राम सम्म फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक एक सय पचास �पैयँा ।  
(ख) दिैनक दश िकलोग्राम दखेी ितस िकलोग्राम सम्म फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक चार सय � �पैयँा ।  
(ग) दिैनक ितस िकलोग्राम दिेख स�री िकलोग्राम सम्म फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक एक हजार �पैयँा ।  
(घ) दिैनक स�री िकलोग्राम दिेख एक सय िकलोग्राम सम्म फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक एक हजार पाँच 
सय �पैयँा ।  
(ङ) दिैनक एक सय िकलोग्राम दिेख दईु सय िकलोग्राम सम्म फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक दईु हजार पाच 
सय �पैयँा । 
(च) दिैनक दईु सय िकलोग्राम दिेख चार सय िकलोग्राम सम्म फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक पाँच हजार 
�पैयँा ।  
(छ) दिैनक चार सय िकलोग्राम दिेख एक हजार िकलोग्राम सम्म फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक दश हजार 
�पैयँा ।  
(ज) दिैनक एक हजार िकलोग्राम बढी फोहोर िनष्कासन ह�ने �ेत्रबाट मािसक बीस हजार �पैयँा ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन व्यापार व्यवसाय बाहेक आवासीय, िनजी घरबाट फोहोर 
व्यवस्थापन शलु्क िलँदा घरमा बस्ने प�रवार संख्या वा घरको तलाको आधारमा न्यनुतम दईु सय �पैयामा नघटाई र 
त्यस्तो घरको तल्लाको आधारमा प्रत्येक तल्लालाई दईु सयले गणना ग�र िनधार्रण गनर् सिकनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजम िनधार्रण भएको शलु्क घरधनीबाट असलु ग�रनेछ ।  
(४) आविसय घर बाहकेको व्यापार व्यवसायको हकमा व्यवसायीले उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क ितनुर् पनेर्छ ।  
(५) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क गाउँपािलकाले आवश्यकता अनसुार प्रत्येक दईु वषर्मा पनुरावलोकन गनर् 
सक्नेछ ।  
(६) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क सम्बिन्धत गाउँपािलका आफँैले वा िनजले तोकेको संस्था वा िनकाय माफर् त 
उठाउन सक्नेछ ।  
(७) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा १३,  दफा १४ र दफा १६ बमोिजम फोहोरमैला 
व्यवस्थापन गनर् िजम्मेवारी पाएको व्यि�, संस्था वा िनकायले गाउँपािलकासँग भएको सहमितको आधारमा 
फोहोरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बिन्धत व्यि�, संस्था वा िनकायबाट सेवा शलु्क उठाउन सक्नेछ, तर तोिकए 
बमोिजमका िवपन्न वगर्लाई सेवा शलु्कमा तोिकए बमोिजम छुट िदइनेछ ।  
३०.सेवा िनलम्बन वा अन्त्य गनर् सक्ने : (१) गाउँपािलकाले दफा २९ बमोिजमको सेवा शलु्क नबझुाउने 
सेवाग्राहीको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा िनलम्बन वा अन्त्य गनर् सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन फोहोरमैला व्यवस्थापन गनर् दफा १३, दफा १४ र दफा 
१६ बमोिजम िजम्मेवारी पाएको व्यि�, संस्था वा िनकायले दफा २९ बमोिजमको सेवा शलु्क नबुझाउने 
सेवाग्राहीको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा िनलम्बन वा अन्त्य गनर् सक्नेछ र यसरी सेवा िनलम्बन वा 
अन्त्य ग�रएमा सोको जानकारी गाउँपािलकालाई िदनु पनेर्छ ।  
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम सेवाको िनलम्बन वा अन्त्य ग�रएको अवस्थामा आफ्नो घरबाट उत्पादन ह�ने 
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सम्बिन्धत घरधनी वा संस्था आँफैले गनुर् पनेर्छ ।  
(४) सेवाग्राहीले दफा २  बमोिजम बझुाउन ुपनेर् सेवा शुल्क बझुाएमा िनजलाई पनुः सेवा प्रदान ग�रनेछ ।  
३१.शुल्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) दफा २९ बमोिजमको शलु्क सङ्कलन गनर् गाउँपािलकाले वडा 
कायार्लय र आवश्यकता अनसुार अन्य स्थायी, अस्थायी वा घमु्ती सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गनर् सक्नेछ ।  
(२) यस ऐन बमोिजम सङ्कलन भएको शलु्कबाट प्रा� आम्दानी तथा यस ऐन बमोिजम फोहोरमैला 
व्यवस्थापनमा िनजी �ेत्रलाई संलग्न गराउदा प्रा� ह�ने आम्दानी गाउँपािलकाले एउटा छुट्टै शीषर्कमा राखी सो रकम 
तोिकएको मापदण्डको अधीनमा रही 
फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संर�ण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभािवत �ेत्रको िवकासमा 
खचर् गनेर्छ ।  
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(३) िनजी �ेत्र वा गैरसरकारी �ेत्र बाट वा गाउँपािलका सँग साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन भएको अवस्थामा 
त्यस्तो िनजी �ेत्र वा गैरसरकारी संस्था आफँैले शलु्क सङ्कलन गनर् सक्नेछ र त्यसरी सङ्कलन भएको शलु्क 
त्यस्तो िनजी �ेत्र वा गैर सरकारी संस्था आफँैले आफ्नो आम्दानी बाँध्न सक्नेछ ।  
(४) शलु्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोिकए बमोिजम ह�नेछ । 
  

प�रच्छेद- ६ 
कसूर र दण्ड सजाय 

३२.फोहोरमैला गनर् नपाइने र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा वाधा पुयाउन नपाइनेः गाउँपािलकाद्वारा 
तोिकएको सङ्कलन केन्द्रमा बाहके कुनै पिन सावर्जिनक स्थानमा फोहोरमैला उत्सजर्न गनर् गराउन र फोहोरमैला 
व्यवस्थापनमा बाधा परु् याउन ुह�दँनै ।  
३३ .कसुर भएको मािननेः कुनै पिन व्याि� वा संस्थाले यस ऐनको दफा ३२ मा लेिखए िवप�रत वा दहेायका 
कुनै काम गरेमा कसुर भएको मािननेछः  
(क) गाउँपािलकाले तोिकिदएको समय र स्थान बाहके अन्यत्र फोहोरमैला िनष्काशन गनेर्,  
(ख) कण्टेनर वा फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्रमा रािखएको फोहोरमैला अनािधकृत तवरले प्रयोग गनेर्,  
(ग) फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्रमा रािखएको कण्टेनर तोडफोड गनेर्, �ित पयुार्उने, रािखएको स्थानबाट हटाउने वा 
सङ्कलन केन्द्रमा कुनै नोक्सानी पुर ्याउने, 
 (घ) यस ऐन बमोिजम अनुमित निलई फोहोरमैला व्यवस्थापनको कायर् गनेर्,  
 (ङ) यस ऐन बमोिजम फोहोरमैला व्यवस्थापनको लािग प्रदान ग�रएको अनमुितपत्रमा उिल्लिखत शतर्ह� 
उल्लङ्घन गनेर्, 
 (च) फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र, कण्टेनर वा फोहोरमैला थपुानेर् ठाउँमा कुनै पिन िकिसमको हािनकारक पदाथर् 
फाल्ने, राख्ने वा थपुानेर्, 
 (छ) घर, कम्पाउण्ड तथा प�रसरको फोहोरमैला सडक वा अन्य सावर्जिनक स्थानमा राखे, फाल्ने वा थपुानेर्,  
 (ज) फोहोरबाट िनस्केको दिूषत पानी (िलकेच) वा ढल चहुाई अन्य व्यि�को घर वा जग्गा प्रदिूषत गराउने,  
 (झ) सडक या अन्य सावर्जिनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहोरमैला सङ्कलन गनर् स्थानीय तहले तोकेको समय 
वा सफाई गदार्को समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पिन िकिसमको सवारी साधन िबसाउने वा िबसाइराखेको सवारी 
साधन हटाउन इन्कार गनेर्,  
 (ञ) गाउँपािलकाले तोकेको ठाउँमा बाहके जनस्वास्थ्यमा प्रितकूल असर पनेर् गरी सडक वा अन्य सावर्जिनक 
स्थानमा कुनै पिन िकिसमको हािनकारक फोहोरमैला राखे, फाल्ने, थपुानेर् वा िनष्काशन गनेर्, 
 (ट) रासायिनक फोहोरमैला, औद्योिगक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हािनकारक फोहोरमलैा 
जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा िनष्काशन गनेर् वा गराउने,  
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(ठ) औद्योिगक प्रित�ान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट िनस्कने हािनकारक फोहोरमैला 
जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा िनष्काशन गनेर् वा गराउने,  
(ड) फोहोरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध िसजर्ना गनेर्   
(ढ) फोहोरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा अिन्तम िनष्काशन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ गनेर् वा फोहोरमैला 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्मा हडताल गनेर्,  
(ण) फोहोरमैला अत्यिधक उत्पादन ह�ने वस्तु भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी प्रितबन्ध 
लगाएको कुनै वस्तकुो उत्पादन तथा िबक्र� िवतरण गनेर्,  
(त) दफा ३८ िवपरीत रासायिनक िवषादीको आयात गनेर् वा म्याद नाघेको (समयाविध सिकएको) औषिध न� गनेर् 
िजम्मेवारी पूरा नगनेर्, 
(थ) स्रोत मै फोहोरमैलाको पथृक�करण नगरी दफा ५ को िवपरीत फोहोरमैला िमसाएर िनष्काशन गनेर्,  
(द) मरेको वा मारेको पशपु�ी र सोको लादी, प्वाँख, हड्डी सावर्जिनक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राखे, फाल्ने 
वा थपुानेर् । 
३४. सजायः (१) कुनै पिन व्यि� वा संस्थाले यस ऐनको दफा ३३ बमोिजमको कसरु गरेमा गाउँपािलकाले त्यस्तो 
कुनै पिन व्यि� वा संस्थालाई दहेाय बमोिजम सजाय गनर् सक्नेछ :  
(क) गाउँपािलकाले दफा ३३ बमोिजमको कसुर भएको  खण्ड (क) बमोिजमको कसरू गनेर् व्यि�लाई पिहलो पटक 
भए पाँच हजार �पैयाँ सम्म ज�रवाना, दोस्रो पटक सोही कसरु गरेमा पाँच हजार �पैयाँ दिेख दश हजार �पैयाँसम्म 
ज�रवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लािग पन्ध्र हजार �पैयाँका दरले 
ज�रवाना गरी फोहोरमैला उठाउँदा लाग्ने खचर् समेत िनजबाट असलू उपर गनर् सक्नेछ ।  
(ख) दफा ३३ को खण्ड (ख) र (झ) बमोिजमको कसरू गनेर्लाई स्थानीय तहले पाँच सय �पैयाँ दिेख पाँच हजार 
�पैयाँ सम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ । 
(ग) दफा ३३ को खण्ड (ग) बमोिजमको कसूर गनेर्लाई पन्ध्र हजार �पैया दिेखपचास हजार �पैयाँसम्म ज�रवाना 
गरी कण्टेनर वा सड्ढलन केन्द्र व्यवस्थापन गनर् लाग्ने खचर् असलू उपर गनर् सक्नेछ ।  
(घ) दफा ३३ खण्ड (घ) र (ङ) बमोिजमको कसूर गनेर्लाई स्थानीय तहले पन्ध्र हजार �पैयाँदेिख पचास हजार 
�पैयाँसम्म ज�रवाना गरी अनमुित निलएसम्म त्यस्तो कायर् गनर् रोक लगाउनेछ ।  
(ङ) दफा ३३ को खण्ड (च) बमोिजमको कसरू गनेर्लाई स्थानीय तहले पाँच हजार �पैयाँदेिख पन्ध्र हजार 
�पैयाँसम्म ज�रवाना गनर् सक्नेछ र त्यस्तो वस्त ुवा पदाथर्बाट कुनै �ित भइसकेको भए त्यस्तो �ित बापतको रकम 
समेत कसरूदारबाट असूल उपर गनर् सक्नेछ । 
(च) दफा ३३ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोिजमको कसरू गनेर्लाई पाँच हजार �पैयाँदिेख पन्ध्र हजार �पैयाँसम्म 
ज�रवाना गनर् सक्नेछ ।  
(छ) दफा ३३ को खण्ड (ञ) बमोिजमको कसूर गनेर्लाई तीस हजार �पैयाँदेिख पचास हजार �पैयाँसम्म ज�रवाना 
गनर् सक्नेछ ।  
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(ज) दफा ३३ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोिजमको कसरू गनेर्लाई पचास हजार �पैयाँ दिेख एक लाख �पैयाँ सम्म 
ज�रवाना गनर् सक्नेछ र सोही कसूर पनुः गरेमा पिहलो पटक गरेको ज�रवानाको दोब्बर ज�रवाना गरी प्रचिलत 
काननू बमोिजम अनमुित रद्द गनर्को लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  
(झ) दफा ३३ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमोिजमको कसरू गनेर्लाई आवस्यक कारवाहीका लागी सम्बिन्धत प्रहरी 
कायार्लयमा जानकारी गराइनेछ ।  
(ञ) दफा ३३ को खण्ड (थ) बमोिजमको कसरु गनेर्लाई सम्बिन्धत प्रत्येक पटक पाँच सय �पैयाँ ज�रवाना गनर् 
सक्नेछ ।  
(२) फोहोरमैला व्यवस्थापन गनेर् कायर्को िजम्मेवारी प्रा� गरेको कुनै पिन कमर्चारीले िनजले गनुर्पनेर् काम र कतर्व्य 
भिन तोिकएको काम कारवाही तोिकएको समयमा नगरेमा वा गदार् लापरवाही ग�र फोहोर व्यवस्थापनमा बाधा 
परु्याएमा त्यस्तो कमर्चारीलाई प्रचिलत काननू बमोिजम कारवाही ग�रनेछ ।  
(३) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बाहकेका सबै खण्ड र उपदफा (२) बमोिजमको सजाय गनुर्पवुर् त्यस्तो व्यि� वा 
संस्थालाई गाउँपािलका बाट सचुना िदई सात िदन िभत्र सफाइ पेश गनेर् मौका िदइनेछ । 
 (४) कुनै व्यि� र संस्थाले यस दफा बमोिजम गरेको कसुरको प्रकृती हरेी त्यस्तो कसुर गनेर् व्यि� वा संस्थालाई 
यस ऐन बमोिजम गरेको कारवाहीको बारेमा सावर्जिनक सञ्चार माध्याममा प्रकाशन समेत गनर् सिकनेछ ।  
३५. सजाय तोक्ने अिधकारी : (१) यस ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), ( ङ), (च) र 
(ञ) बमोिजमको कसरुमा गाउँपािलकाको फोहोर व्यवस्थापन हनेर् शाखा प्रमखुले कसरु िनधार्रण ग�र सजाय गनर् 
सक्नेछ ।  
(२) यस ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), ( घ), (च) र (ज) र दफा ३४ को उपदफा (२) 
बमोिजमको कसरुमा गाउँपािलकाको फोहोर व्यवस्थापन ह�ने शाखा प्रमखुको िसफा�रसमा प्रमखु प्रशासक�य 
अिधकृतले वा प्रमखु प्रशासक�य अिधकृत आफँैले कसरु िनधार्रण ग�र सजाय गनर् सक्नेछ ।  
(३) प्रमखु प्रशासक�य अिधकृतले उपदफा (२) बमोिजम सजाय गरेको जानकारी कायर्पािलकालाई गराउनेछ ।  
 
३६. सेवा सुिवधा रोक्का गनर् सिकने : (१) यस ऐन बमोिजम तोिकएको सेवा शलु्क वा ज�रवाना नबझुाउने वा 
बझुाउन अटेर गनेर् व्यि�को लगत राखी त्यस्तो शुल्क वा ज�रवाना असुल नभएसम्मको लागी गाउँपािलका र 
वडाले उपलब्ध गराउने कुनै वा सम्पणूर् सेवा सुिवधाको अित�र� िवद्यतु तथा टेिलफोन सेवा रोक्का ग�रिदन तथा 
िनजको नामको घर जग्गा िबक्र� रोक्का गनर्को लािग गाउँपािलकाले सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ , 
तर यसरी लेखी पठाउन ुअिघ सम्बिन्धत व्यि�लाई सो सम्बन्धमा िलिखत �पमा जानकारी िदन ुपनेर्छ (२) उपदफा 
(१) बमोिजम लेखी आएमा त्यस्तो सेवासुिवधा रोक्न ुसम्बिन्धत िनकायको कतर्व्य ह�नेछ । 
 
३७. पुनरावेदन िदन सक्ने- दफा ३४ र दफा ३६ बमोिजम गरेको सजायको आदशे उपर िच� नबझु्ने व्यि�ले 
त्यस्तो आदशे भएको िमितले पैतँीस िदनिभत्र सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा पुनरावेदन िदन सक्नेछ ।  
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३८.रासायिनक िवषादी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) रासायिनक िवषादीको आयात गदार् प्रचिलत कानून 
बमोिजमको मापदण्डको अधीनमा रही गनुर् पनेर्छ ।  
(२) समयाविध सिकएको रासायिनक िवषादी तोिकएको मापदण्डको अधीनमा रही न� गनेर् िजम्मेवारी सम्बिन्धत 
व्यि� वा संस्थाको ह�नेछ ।  
३९.फोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सामुदाियक �ेत्रका िनकायको अिभलेख राख्नेः (१) गाउँपािलका 
�ेत्रिभत्रको फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गनेर् सामदुाियक �ेत्रको अद्याविधक िववरण राख् न सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम रािखने िववरणमा त्यस्तो �ेत्रले काम ग�ररहकेो �ेत्र र प्रकृित, जनशि�, आिथर्क तथा 
प्रािविधक स्रोत तथा गाउँपािलकाले यस ऐन बमोिजम तोकेको अन्य िववरण समेत उल्लेख गनर् सिकनेछ ।  
४०.जानकारी गराउनेः गाउँपािलकाले कुनै पिन िवदशेी व्यि�, संघ, संस्था वा दात ृ िनकायबाट सहयोग िलई 
फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्क्रम सञ्चालन गनुर् पवूर् सम्बिन्धत संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु 
पनेर्छ ।  
४१.अिधकार प्रत्यायोजन : (१) सिमितले आफूलाई प्रा� अिधकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केही वा सबै 
अिधकार सिमितको संयोजक, सदस्य वा प्रमखु प्रशासक�य अिधकृतलाई प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ ।  
(२) प्रमखु प्रशासिकय अिधकृतले आफूलाई प्रा� अिधकारह�मध्ये आवश्यकता अनसुार केही वा सबै अिधकार 
गाउँपािलकाको कुनै अिधकृत कमर्चारीलाई प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ ।  
४२.पुरस्कार िदन सिकने : (१) गाउँपािलका �ेत्र िभत्र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लािग नवीनतम 
अवधारणाह�को िवकास गनेर्, त्यस्तो कायर्लाई प्रोत्सािहत गनेर् तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कायर्मा योगदान गनेर् 
व्यि� वा संस्थालाई गाउँपािलकाले सम्मान स्व�प उपय�ु परुस्कार िदन सक्नेछ ।  
४३.बजेट िविनयोजन गनेर्ः यो ऐनको कायार्न्वयनको लागी गाउँसभाले आवस्यक बजेट िविनयोजन गनेर्छ ।  
४४.िनयम र िविनयम बनाउन सक्नेः यो ऐनको कायार्न्वयनको लािग कायर्पािलकाले आवश्यकता अनसुार 
िनयम र सो िनयमको अिधनमा रही िविनयम बनाई लाग ूगनर् सक्नेछ ।  
४५.मापदण्ड वा िनदेर्िशका जारी गनर् सक्नेः (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमावलीको अधीनमा 
रही गाउँपािलकाले मापदण्ड वा िनदेर्िशका जारी गनर्, लाग ूगनर् सक्नेछ । 
४६.बचाउ र बचाउः -!_ यो ऐन प्रारम्भ ह�न ु पवुर् र प्रारम्भ भएपिछ गाउँपािलकाबाट फोहोर व्यवस्थापनको 
सम्बन्धमा गरेको वा भएको काम कारवाही यसै ऐन बमोिजम गरेको वा भएको मािननेछ । 
-@_ of] P]gdf pNn]lvt s'g} klg bkmfx? k|rlnt ;+3Lo / k|b]z sfg'g ;Fu aflemPdf 
aflemPsf] xb;Dd of] P]gsf] bkmfx? lgis[o x'g]5g\ . 
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