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बदु्धशान्ति गाउँपालिका 

सम्वि २०७८ सािको ऐन नं. ४ 

बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको फोहोरिैिा व््वस्थापन ऐन, २०७८ 

प्रस्िावनाः 

फोहोरिैिािाई स्रोििा त्ूलनकरण, पनुःप्रशोधन, प्र्ोग, वा ववसजजन गरी गाउँपालिका 
क्षेत्र लभत्र फोहरिैिाको उन्िि र प्रभावकारी व््वस्थापन गनज िथा जनस्वास््् एवि ्
वािावरणिा पनज सक्ने प्रलिकूि प्रभाविाई त्ूनीकरण गरी स्वच्छ र स्वस्थ वािावरण 
का्ि गनज वातछनी् भएकोिे स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 
(१) विोन्जि बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको नौऔ गाउँसभािे ्ो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद  - १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) ् स ऐनको नाि “ बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको 
फोहोरिैिा व््वस्थापन ऐन, २०७८” रहेको छ। 

(२) ्ो ऐन िरुुति प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववष् वा प्रसंगिे अको अथज निागेिा ्स ऐनिा, 

(क) “गाउँपालिका” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिका सम्झन ुपछज । 

(ख) “गाँउ का्जपालिका” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँ का्जपालिका 
सम्झनपुदजछ । 

(ग) “अध््क्ष” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको अध््क्षिाई सम्झनपुछज। 

(घ) “उपाध््क्ष” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको उपाध््क्षिाई 
सम्झनपुछज । 

(ङ) “प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रिखु 
प्रशासकी् अलधकृि सम्झन ुपछज । 

(ि) “सलिलि” भन्नािे फोहोरिैिा ब््वस्थापन सलिलि सम्झन ुपछज । 

(छ) “औद्योलगक प्रलिष्ठान” भन्नािे कुनै उद्योग, ब््वसा् वा सेवा सञ्चािन 
गने उद्देश््िे कानून बिोन्जि स्थावपि कुनै कम्पनी, उद्योग, फिज वा ्स्िै 
प्रकृलिको लनका् सम्झन ुपदजछ । 

(ज) “औद्योलगक फोहोरिैिा” भन्नािे औद्योलगक प्रलिष्ठानबाट लनष्कासन 
हनुे हालनकारक िथा प्रदवुषि फोहोरिैिा सम्झन ुपछज । 

(झ) “कतटेनर” भन्नािे फोहोरिैिा संकिन गने प्र्ोजनको िालग लनन्िि 
स्थानिा रान्खएको फोहोरिैिा थपुाने भाँडो वा वान्टटन वा ्स्िै प्रकारको 
अत् कुनै वस्ि ुवा साधन सम्झन ुपछज । 
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(ञ) “लनष्कासन” भन्नािे फोहोरिैिा उत्पादन स्थानबाट गाउँपालिकािे 
िोकेको स्थानिा थपुाने वा लनकाटने का्ज सम्झन ुपछज । 

(ट) “संकिन केतर” भन्नािे घर घरबाट लनस्कन ेफोहोरिैिा संकिन 
गरी लनधाजररि सि् सम्ि राख्न वा थपुानजका िालग गाउँपालिकािे िोकेको 
स्थान सम्झन ु पदजछ र घरघरिा फोहोरिैिा संकिन गनज आउन े
गाउँपालिकािे िोकेको फोहोरिैिा संकिक वा फोहोरिैिा संकिन गने 
साधन सिेििाई जनाउँछ । 

(ठ) “फोहोरिैिा” भन्नािे घरेि ु फोहोरिैिा, औद्योलगक फोहोरिैिा, 
रसा्लनक फोहोरिैिा, स्वास््् संस्थाबाट लनस्कने फोहोरिैिा वा हालनकारक 
फोहोरिैिा सम्झन ुपदजछ र ्स शब्दिे प्र्ोगिा नआउने िथा फालिएका 
वस्ि,ु सडे गिेका वस्ि ुर वािावरणिा ह्रास आउने गरी लनष्कासन गररएका 
वस्िहुरु िगा्ि अनालधकृि सावजजलनक स्थििा टाँलसएका पोष्टर, पम्टपेट र 
बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे राजपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी फोहोरिैिा भनी 
िोवकददएको अत् वस्ि ु सिेििाई जनाउँछ । फोहरिैिाको वलगजकरण 
अनसूुिी (क) िा गररएको छ । 

(ड) “प्रशोधन” भन्नािे फोहोरिैिाको रुप वा गणु वा भौलिक स्वरुप 
पररविजन गरी कुनै उप्ोगी वस्ि ुि्ार गने वा जैववक वा रासा्लनक िि, 

ग्ाँस, उजाज वा ्स्िै वकलसिका अत् भौलिक वस्ि ु उत्पादन गने का्ज 
सम्झनपुदजछ । 

(ढ) “फोहोरिैिा संकिन” भन्नािे फोहोरिैिा उत्पादन स्थिबाट 
उठाउने, घर घरबाट संकिन गने, सावजजलनक स्थििा रहेको फोहोरिैिा 
बढाने, थपुाने, झारपाि उखेटने िथा अनालधकृि रुपिा सावजजलनक स्थििा 
टाँलसएका पोष्टर, पम्टपेट वा गैह्रकानूनी होलडङ्ग वोडज हटाउने वा संकिन गने 
का्जिाई सम्झनपुदजछ । 

(ण) “फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि” भन्नािे फोहोरिैिा ववसजजन वा 
प्रशोधन गनजका िालग गाउँपालिकािे िोकेको स्थि सम्झनपुदजछ । 
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(ि) “ववसजजन” भन्नािे फोहोरिैिाको अन्तिि लनष्कासन िथा व््वस्थापन 
सम्झनपुदजछ ।  

(थ) “सािदुाव्क संस्था” भन्नािे नाफा आजजन नगने उद्देश््िे सिदुा्को 
वहिको िालग प्रिलिि कानून बिोन्जि स्थावपि र सहभालगिािूिक 
टोिववकास संस्था िथा उपभोक्ता सिूह र गैरसरकारी संस्था सम्झनपुदजछ । 

(द) “फोहोरिैिा संकिन िथा ढुवानी साधन” भन्नािे फोहोरिैिा 
संकिन िथा ढुवानी गने प्र्ोजनका िालग प्र्ोग गररने साधन, उपकरण वा 
औजार सम्झनपुदजछ । 

(ध) “िोवकएको वा िोवकए बिोन्जि” भन्नािे ्स ऐन अतिगजि बनेको 
लन्ििा िोवकएको वा िोवकए बिोन्जि सम्झनपुदजछ । 

(न) “वडा सलिलि” भन्नािे बदु्धशान्ति गाउँपालिकाका सबै वडाहरुिाई 
जनाइनेछ । 

पररच्छेद – २ 

फोहोरिैिा उत्पादन, संकिन, त्लुनकरण िथा लनष्कासन सम्बतधी व््वस्था 

३. फोहोरिैिा व््वस्थापन गाउँपालिकाको िखु् न्जम्िेवारी रहनःे (१) फोहोरिैिा 
व््वस्थापनका िालग फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि, प्रशोधन प्िातट, कम्पोष्ट 
प्िातट, वा्ोग्ास प्िातट िगा्ि फोहोरिैिाको संकिन, अन्तिि ववसजजन 
िथा प्रशोधनका िालग आवश््क पने पूवाजधार िथा संरिनाको लनिाजण िथा 
सञ्चािन गने िखु् न्जम्िेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(२) फोहोरिैिा संकिन केतर वा कुनै स्थानिा फालिएको वा रान्खएको 
फोहोरिैिा वा सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको फोहोरिैिाको 
आवश््क प्रबतध गने वा कुनै वकलसिबाट प्र्ोग गने न्जम्िेवारी 
गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएिा पलन 
हालनकारक फोहोरिैिा, स्वास््् संस्थाजत् फोहोरिैिा वा औद्योलगक 
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फोहोरिैिा प्रशोधन र व््वस्थापन गने दाव्त्व िोवकएको िापदण्डको 
अलधनिा रही त््स्िो फोहोरिैिा उत्पादन गने व््न्क्त वा लनका्को हनुेछ। 

(४) कुनै उद्योग वा स्वास््् संस्थािे हालनकारक फोहोरिैिा, स्वास््् 
संस्थाजत् फोहोरिैिा, रसा्लनक फोहोरिैिा िथा औद्योलगक फोहोरिैिा 
प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहोरिैिा िथा अत् फोहोरिैिाको व््वस्थापन 
गररददन गाउँपालिकािाई अनरुोध गरेिा वा गाउँपालिकािे लनिाजण गरेको 
फोहोरिैिा स्थि प्र्ोग गनज िाग गरेिा बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे लनधाजरण 
गरे बिोन्जिको सेवा शटुक लिई फोहोरिैिा व््वस्थापन गररददन वा 
फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि प्र्ोग गनज ददन सक्नेछ । 

४. फोहोरिैिाको उत्पादन कि गनेः  (१)  कुनै ब््न्क्त, संस्था वा लनका्िे कुनै 
काि कारोवार गदाज उत्पादन हनुे फोहोरिैिा ्थासक्् कि गनुज पनेछ । 

(२) आफ्नो क्षेत्रलभत्र ववसजजन हनु सक्ने फोहोरिैिाको ववसजजन वा पनुः 
प्र्ोगको व््वस्था लििाई बाँकी फोहोरिैिा िात्र लनष्कासन गरी 
फोहोरिैिाको पररणाििाई घटाउन ु प्रत््ेक ब््न्क्त, संस्था वा लनका्को 
किजब्् हनुेछ । 

५. फोहोरिैिाको पथृकीकरणः  (१)  गाउँपालिकािे फोहोरिैिािाई जैववक, 

अजैववक र अत् प्रकारिा ववभाजन गरी स्रोि छुट्टाउने गरी िोक्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुार िोवकददए बिोन्जि फोहोरिैिािाई ववलभन्न 
िहिा छुट्टाई संकिन केतरसम्ि परु् ् ाउने दाव्त्व त््स्िो फोहोरिैिा उत्पादन 
गने ब््न्क्त, संस्था वा लनका्को हनुेछ र ्सको िालग गाउँपालिकािे 
आवश््क प्रववलध, िािसिान, उपकरण, कतटेनर आदद उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

६. फोहोरिैिाको लनष्कासनः  (१) फोहोरिैिा लनस्कासनको सि्, स्थान र 
िररका बदु्धशान्ति गाउँपालिका गाउँपालिकािे लनधाजरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 
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(२) हालनकारक फोहोरिैिा वा रसा्लनक फोहोरिैिा उत्पादन गने 
व््न्क्त, संस्था वा लनका्िे त््स्िो फोहोरिैिा िोवकए बिोन्जि ब््वस्थापन 
गनुजपनेछ । 

(३)  हालनकारक फोहोरिैिा वा रसा्लनक फोहोरिैिा संकिन केतरिा 
लनष्कासन गनज पाइनेछैन। 

(४) िेिी राजिागज िथा ्सका सहा्क िागज, बदु्धशान्ति गाउँपालिका 
क्षेत्र लभत्रिा िागजिा िटने सवारी साधन िथा त््सका ्ात्रहुरुवाट उत्पाददि 
फोहर लनधाजररि स्थानिा जम्िा गने किजव्् सम्वन्तधि सवारी धलन, िािक 
वा सहिािकको हनुेछ । 

७. संकिन केतर र सि् िोक्नेः  (१)  गाउँपालिकािे फोहोरिैिािाई ब््वन्स्थि 
रुपिा संकिन गनज आवश््किा अनसुार टोि वा वन्स्ििा कतटेनर राख्न ेिथा 
संकिन केतर र सि् िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि संकिन केतर िोक्दा सकेसम्ि टोि वा 
वस्िीका सबैिाई पा्क पने गरी वािावरणी् रुपिे उप्कु्त स्थान 
िोक्नपुनेछ । 

८. फोहोरिैिा ढुवानीः (१) संकिन केतरिा जम्िा भएको फोहोरिैिािाई 
फोहोरिैिा ब््वस्थापन स्थिसम्ि ढुवानी गने दाव्त्व गाउँपालिका वा 
गाउँपालिकािे ब््वस्था गरेको संस्था वा लनका्को हनुेछ । 

(२) फोहोरिैिा ढुवानी गदाज िोवकए बिोन्जिको ढुवानी साधन प्र्ोग 
गनुजपने छ । ्स्िो साधन िोक्दा िौि, क्षििा, िररका, सडकको क्षििा िथा 
वािावरणिा पनज सक्ने प्रभाव सििेिाई वविार गरी िोक्नपुनेछ। 

(३) फोहोरिैिा ढुवानी गदाज गाउँपालिकािे दफा ५ बिोन्जि स्रोििा 
छुट्टाई लनष्कासन िथा संकिन गररएको फोहोरिैिाको अिग/अिग ढुवानी 
गनुजपनेछ । 

९. फोहोरिैिाको त्लुनकरण, पनुः प्र्ोग िथा पनुः िक्री् प्र्ोगः  (१)  गाउँपालिकािे 
फोहोरिैिा त्लुनकरण, पनुः प्र्ोग िथा पनुः िक्री् प्र्ोगिाई प्रोत्साहन गनज 
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सितव्ात्िक व््वस्था लििाउने छ र ् सको प्रभावकारी का्ाजतव्नको िालग 
आवश््क लनदेन्शका बनाई िाग ुगनज सक्नेछ । 

पररच्छेद – ३ 

फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि सम्बतधी व््वस्था 

१०. फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थिः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र संकिन 
भएको फोहोरिैिा व््वस्थापन िथा स्था्ी रुपिा ववसजजन गनजका िालग 
वािावरण सम्बतधी प्रिलिि कानूनको अलधनिा रही फोहोरिैिा व््वस्थापन 
िथा प्रशोधन स्थि िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि िोक्नको िालग 
गाउँपालिकाको जगगा नभएिा वा जगगा भए िापलन फोहोरिैिा व््वस्थापन 
स्थि िोक्न उप्कु्त नभएिा उप्कु्त जगगा भाडािा लिई वा खररद गरी 
व््वस्थापन स्थि िोक्न सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोन्जि फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि 
िोक्नका िालग जगगाको अभाव भएिा उप्कु्त जगगाको छनौट गरी उपिब्ध 
गराउनका िालग संघी् सरकार वा प्रदेश सरकार सिक्ष अनरुोध गनज 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि उपिब्ध 
गराउन िाग भई आएिा संघी् वा प्रदेश सरकािे प्रिलिि कानून बिोन्जि 
त््स्िो जगगा प्राप्त गरी गाउँपालिकािाई उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(५) गाउँपालिकािे अको कुनै एक वा सोभतदा बढी स्थानी् िह सिेििे 
सं्कु्त रुपिा एउटै फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि प्र्ोग गनज उप्कु्त भएिा 
त््स्िा स्थानी् िह वीि आवश््क सितव् गरी त््स्िो स्थििाई सम्बन्तधि 
स्थानी् िहहरुको लिन्खि सहिलि र शिजिा सं्कु्त रुपिा प्र्ोग गने गरी 
व््वस्था लििाउन सक्नेछ । 
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(६) गाउँपालिकाको फोहोरिैिा ब््वस्थापन स्थि सञ्चािन िथा 
व््वस्थापन सम्बतधी का्ज िोवकएको वािावरणी् िापदण्ड अनरुुप 
गनुजपनेछ। 

(७) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि क्षेत्रिाई आवश््क 
परेिा वािावरणी् रुपिे संवेदनशीि क्षेत्र घोषणा गनज सक्नेछ । 

(८) गाउँपालिकािे उपदफा (७) बिोन्जिको क्षेत्रिा पशपुतछी, न्जवजति ु
िथा िानवको अनालधकृि प्र्ोगिाई रोक िगाउने, िाटो, ढंुगा, लगट्टी र बािवुा 
लनकाटने का्जिा रोक िगाउनकुो साथै वािारण संरक्षण र त््स्िो क्षेत्रको 
उन्िि ब््वस्थापनका िालग उन्िि लनदेशन िथा लनदेन्शका जारी गरी िाग ु
गनज सक्नेछ । 

पररच्छेद – ४ 

फोहोरिैिा व््वस्थापनिा लनजी िथा सािदुाव्क क्षते्रको संिगनिा 

११. अनिुलि सम्बतधी व््वस्थाः (१) ्ो ऐन बिोन्जि गाउँपालिकाको 
अनिुिी नलिई कसैिे पलन फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी काि गनज वा 
गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहोरिैिा व््वस्थापनिा संिगन हनु िाहने स्वदेशी वा ववदेशी 
कम्पनी, संस्था वा लनका्िे देहा्को वववरण खिुाई अनिुलिको िालग 
गाउँपालिकािा लनवेदन ददनपुनेछ । 

(क) फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी ्ोजना 

(ख) फोहोरिैिा व््वस्थापनको िालग आवश््क जनशन्क्त 
िथा प्रववलधको वववरण 

(ग) िोवकए बिोन्जिको अत् वववरण ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जि पनज आएको लनवेदन उपर आवश््क 
छानलबन गरी गाउँपालिकािे अनिुलि ददन सक्नेछ । 
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(४) फोहोरिैिा व््वस्थापन, प्रशोधन, पनुः िक्री् प्र्ोग र ववसजजनिा 
आवश््क पने प्रववलध स्वदेशिा उपिब्ध हनुे अवस्था नदेन्खएिा त््स्िो 
प्रववलध उपिब्ध गराउन सक्ने कुनै ववदेशी कम्पनी, संस्था वा लनका्िाई 
सम्झौिािा उटिेन्खि अवलधलभत्र त््स्िो प्रववलध हस्िातिरण गने गरी संघी् 
सरकारको स्वीकृि लिई गाउँपालिकािे उपदफा (३) बिोन्जि अनिुलिपत्र 
ददन सक्नेछ। 

(५) अनिुलि सम्बतधी अत् व््वस्था िोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

१२. लनजी क्षते्रबाट फोहोरिैिा ब््वस्थापनको का्ज गराउन सवकनेः (१) गाउँपालिकािे 
आवश््किा अनसुार दफा ११ बिोन्जि अनिुलि प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी 
वा सािदुाव्क क्षेत्रबाट दफा १३ बिोन्जि प्रलिस्पधाज गराई वा पूवाजधार 
संरिनाको लनिाजण िथा सञ्चािनिा लनजी िगानी सम्बतधी कानूनको आवश््क 
प्रकृ्ा अबिम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रको फोहोरिैिा व््वस्थापन गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि फोहोरिैिा व््वस्थापन गदाज लनजी क्षेत्रका 
कम्पनीको हकिा देहा्का सवै वा कुनै र सािदुाव्क वा गैर सरकारी 
संघसंस्थाका हकिा देहा्का कुनै काि गराउन सवकने छ । 

(क) फोहोरिैिा त्लुनकरणका िालग जनिेिना अलभवृवद्ध, 

(ख) फोहोरिैिा संकिन, 

(ग) फोहोरिैिा ढुवानी, 

(घ) फोहोरिैिाको प्र्ोग, पनुः प्र्ोग,  पनुः िक्री् प्र्ोग वा 
प्रशोधन, 

(ङ) फोहोरिैिा ववसजजन र 

(ि) फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी कुनै काि । 

१३. प्रलिस्पधाज गराई फोहोरिैिा ब््वस्थापनको न्जम्िा ददनेः (१)  गाउँपालिकािे 
दफा १२ बिोन्जि लनजी क्षेत्र वा सािदुाव्क संस्थाबाट फोहोरिैिा 
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व््वस्थापन गराउँदा िोवकएको ववलध बिोन्जि प्रलिस्पधाज गराई छनौट पिाि 
व््वस्थापन गने न्जम्िा ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि छनौट गदाज देहा्का आधारिा गनुजपनेछ । 

(क) बझुाउन कबूि गरेको रकि, 

(ख) फोहोरिैिाबाट उजाज शन्क्त वा प्राङ्गाररक िि उत्पादन 

गने क्षििा, पूँजी, प्रववलध र जनशन्क्तको न्स्थलि, 

(ग) आलथजक िथा प्राववलधक क्षििा, 

(घ) व््वस्थापनिा प्र्ोग गररने प्रववलधको ददगोपन र 
वािावरणी् प्रभाव त्लुनकरण, 

(ङ) व््वस्थापन करार गने भए प्रस्िाव गररएको व््वस्थापन 
शटुक, 

(ि) फोहोरिैिाको प्र्ोग, प्रशोधन, पनुः प्र्ोग गने सम्बतधिा 
भए बझुाउन िञ्जुर गररएको रो्टटी। 

(३) फोहर िैिा व््वस्थापन सम्बन्तध अत् व््वस्था प्रिलिि कानून 
बिोन्जि हनुेछ । 

(४) ्स दफा बिोन्जि फोहोरिैिा व््वस्थापनको न्जम्िा पाएको 
कम्पनी, संस्था वा लनका्िे गाउँपालिकासँग गरेको सम्झौिाको अलधनिा रही 
दफा १६ बिोन्जिको शटुक उठाउन सक्न ेछ । 

(५) फोहोरिैिा ब््वस्थापनिा लनजी िथा गैर सरकारी क्षेत्रको संिगनिा 
सम्बतधी अत् ब््वस्था िोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

१४. फोहोरिैिा ब््वस्थापन स्थि लनिाजण िथा सञ्चािन गनज स्वीकृि ददन सवकनेः (१)  लनजी 
क्षेत्रबाट फोहोरिैिा व््वस्थापनका िालग फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि, 

प्रशोधन स्थि वा अत् सं्तत्र लनिाजण गरी सञ्चािन गनज स्वीकृलि िाग गरेिा 
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वािावरण िथा अत् प्रिलिि कानूनको अलधनिा रही त््स्िो सं्तत्र लनिाजण 
िथा सञ्चािनका िालग गाउँपालिकािे स्वीकृलि ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि लनजी क्षेत्रबाट फोहोरिैिा व््वस्थापन 
सं्तत्रको लनिाजण िथा सञ्चािन गदाज वािावरणी् िापदण्ड अनरुुप भए 
नभएको अनगुिन गाउँपालिकािे गनेछ । 

(३) ्सरी अनगुिन गदाज िोवकएको िापदण्ड अनरुुप नभए सि्ावधी 
िोकी िापदण्ड अनरुुप गनज िगाउने र िोवकएको सि्ावलध लभत्र िापदण्डको 
पािना नगरे त््स्िा ब््न्क्त, संस्था वा कम्पनीिाई ददएको स्वीकृि 
गाउँपालिकािे रद्द गनज सक्नेछ । 

१५. सावजजलनक लनजी साझेदारीिा फोहोरिैिा व््वस्थापन गनज सवकनेः (१) गाउँपालिकािे 
प्रिलिि कानूनको अलधनिा रही लनजी क्षेत्र, सािदुाव्क एवं गैर सरकारी संघ 
संस्थासँगको साझेदारीिा फोहोरिैिा व््वस्थापन का्ज गनज सक्नेछ । 

(२) सािदुाव्क वा गैर सरकारी संघ संस्थासँगको साझेदारीिा काि 
गदाज फोहोरिैिा त्लुनकरणको िालग जनिेिना अलभवृवद्ध, फोहोरिैिा संकिन, 

ढुवानी, फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थिको वतद पिािको व््वस्थापन, उद्यान 
लनिाजण र सौतद्ीकरण जस्िा का्ज िात्र गनज गराउन सवकने छ। 

पररच्छेद – ५ 

फोहोरिैिा व््वस्थापन सेवा शटुक सम्बतधी व््वस्था 

१६. सेवा शटुक उठाउन सक्नेः (१)  गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व््वस्थापन 
गरेवापि सम्बन्तधि ब््न्क्त, संस्था वा लनका्बाट िोवकए बिोन्जिको सेवा 
शटुक उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि शटुकको लनधाजरण फोहोरिैिाको पररिाण, 

िौि िथा प्रकृलि र िोवकएका अत् आधारिा गररने छ । 
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(३)  उपदफा (१) र (२), बिोन्जि लनधाजरण गररएको शटुक गाउँपालिका 
आफैिे वा गाउँपालिकािे िोकेको संस्था वा लनका्िाफज ि सिेि उठाउन 
सवकने छ । 

(४) ्स दफािा अत्त्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएिा पलन दफा १३ 
बिोन्जि फोहोरिैिा व््वस्थापन गनज न्जम्िेवारी पाएको ब््न्क्त, संस्था वा 
लनका्िे गाउँपालिकासँग भएको सहििी वा सम्झौिाको आधारिा फोहोरिैिा 
ब््वस्थापन गरेवापि सम्बन्तधि ब््न्क्त, संस्था वा लनका्बाट सेवा शटुक 
उठाउन सक्नेछ ।  

(५) ्स दफा बिोन्जि शटुकबाट प्राप्त आम्दानी िथा फोहोरिैिा 
व््वस्थापनिा लनजी क्षेत्रिाई संकिन गराउँदा प्राप्त हनुे आम्दानी 
गाउँपालिकािे एउटा छुटै्ट कोष खडा गरी उक्त रकि फोहोरिैिा व््वस्थापन, 

वािावरणी् संरक्षण, सिेिना का्जक्रि िथा फोहोरिैिा ब््वस्थापन स्थि 
प्रभाववि क्षेत्रको ववकासिा खिज गनुजपनेछ । 

१७. सेवा लनिम्बन वा अतत्् गनज सक्नेः  (१)  गाउँपालिकािे दफा १६ बिोन्जि 
सेवा शटुक नबझुाउने सेवाग्राहीको फोहोरिैिा सम्बतधी सेवा लनिम्बन वा 
अतत्् गनज सक्नेछ । 

(२) फोहोरिैिा व््वस्थापन गनज दफा १३ बिोन्जि न्जम्िेवारी पाएको 
ब््न्क्त, संस्था वा लनका्िे दफा १६ को उपदफा (४) बिोन्जिको सेवा 
शटुक नबझुाउने सेवाग्राहीको फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी सेवा लनिम्बन 
वा अतत्् गनज सक्नेछ । ्सरी सेवा लनिम्वन वा अतत्् गररएिा ित्काि 
गाउँपालिकािाई जानकारी ददनपुनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोन्जि सेवाको लनिम्बन वा अतत्् गररएको 
अवस्थािा आफ्नो घरबाट उत्पादन हनुे फोहोरिैिाको ब््वस्थापन सम्बन्तधि 
ब््न्क्त, घरधनी, संस्था वा लनका्िे आफैं िे गनुजपनेछ । 

(४) सेवाग्राहीिे दफा १६ बिोन्जि बझुाउन ुपने सेवा शटुक बझुाएिा 
लनजिाई पनुः सेवा प्रदान गररनेछ। 
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पररच्छेद – ६ 

प्रदषुण लन्तत्रण िथा फोहोरिैिा व््वस्थापन का्जको अनगुिन सम्बतधी व््वस्था 

१८. प्रदषुण लन्तत्रणः  (१)  आफ्नो क्षेत्रलभत्रबाट संकलिि फोहोरिैिाबाट सो 
क्षेत्रिा पनज सक्ने प्रलिकूि वािावरणी् प्रभाविाई ्थासक्् कि गरी प्रदषुण 
रवहि ढंगिे व््वस्थापन गने दाव्त्व गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(२) गाउँपालिकािे संकलिि फोहोरिैिा लनष्कासन िथा व््वस्थापन गदाज 
िोवकएको िापदण्डको पािना गनुजपनेछ । 

१९. फोहोरिैिा व््वस्थापनको अनगुिनः  (१) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा 
व््वस्थापन िथा लनष्कासन का्जको लन्लिि अनगुिन गनुज वा गराउन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि अनगुिन गदाज गाउँपालिकािे आवश््क 
का्ज ्ोजना बनाई िाग ुगनज सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि अनगुिनिा खवटने व््न्क्तिे अनगुिन पिाि 
सोको प्रलिवेदन गाउँपालिका सिक्ष ददनपुनेछ । 

(४) प्राप्त प्रलिवेदनिा औट्ाइएका ववष्हरुको सधुार िथा 
का्ाजतव्नका िालग गाउँपालिकािे आवश््क व््वस्था लििाउनपुनेछ । 

(५) गाउँपालिकािे ्स दफा बिोन्जि अनगुिन गने का्जका िालग 
प्राववलधक सवहिको छुटै्ट वडा स्िरी् र गाउँ स्िरी् सं्तत्र लनिाजण गरी 
का्ाजदेश िोवकए बिोन्जि ददन सक्नेछ । 

२०. फोहोरिैिा व््वस्थापन स्थि प्रभाववि क्षते्रको आलथजक, सािान्जक ववकास 
िथा वािावरण संरक्षण सम्बतधी व््वस्थाः  (१)  गाउँपालिकािे फोहोरिैिा 
व््वस्थापन स्थि प्रभाववि क्षेत्रको आलथजक, सािान्जक, भौलिक ववकास िथा 
वािावरणी् संरक्षणको गरुु्ोजना बनाई सो ्ोजना का्ाजतव्नको िालग 
ववलभन्न का्जक्रि बनाई का्ाजतव्न गनेछ । 
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(२) गाउँपालिकािे ििुिः देहा्का क्षेत्रिा स्थानी् सिदुा्को 
सहभालगिािा का्जक्रि सञ्चािन गनेछ,  

क) सडक, ववद्यिु, खानेपानी िथा ढि, सरसफाई र वािावरण 
संरक्षण, 

ख) ववद्याि् र स्वास््् संस्थाको स्थापना र सञ्चािन, 

ग) प्रभाववि क्षेत्रिा आलथजक, सािान्जक रुपिे पछाडी परेका 
ववपन्न वगजको उत्थान िथा ववकासका िालग आवश््क का्जक्रि। 

पररच्छेद – ७ 

फोहोरिैिा व््वस्थापन बोडज सम्बतधी व््वस्थाः 

२१. फोहोरिैिा व््वस्थापन बोडजको गठनः  (१)  फोहोरिैिा व््वस्थापनका 
सम्बतधिा अविम्बन गनुजपने नीलि लनधाजरण र अत् आवश््क का्जहरुका 
िालग बदु्धशान्ति गाउँपालिकािा एक फोहोरिैिा व््वस्थापन बोडज रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको बोडजिा देहा्का सदस््हरु रहनेछन ्। 

(क) गाउँपालिका अध््क्ष   – अध््क्ष 

(ख) गाउँपालिका उपाध््क्ष   – उपाध््क्ष  

(ग) प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि   – सदस्् 

(घ) का्जपालिकाका सदस््हरु िध््ेबाट गाउँ का्जपालिकािे 
िनोलनि गरेका कन्म्ििा एक जना िवहिा सवहि दईु जना  

– सदस्् 

(ङ) वािावरण िथा ववपद् व््वस्थापन सलिलिका सं्ोजक 

– सदस्् 
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(ि) स्थानी् व््वसा्ीहरुको प्रलिलनलधिूिक संघ संस्थाका 
प्रलिलनलधहरु िध््ेबाट गाउँ का्जपालिकािे िनोलनि गरेको एक जना 
िवहिा सवहि दईु जना    – सदस्् 

(छ) फोहोरिैिा प्रभाववि क्षेत्रिा बसोवास गने व््न्क्तहरु 
िध््ेवाट गाउँ का्जपालिकािे िोकेको एक िवहिा सवहि दईु जना 

– सदस्् 

(ज) फोहोरिैिा व््वस्थापन र खानेपानी िथा सरसफाईसँग 
सम्वन्तधि संस्थाहरु िध््ेवाट गाउँ का्जपालिकािे िोकेको एक जना 
िवहिा सवहि दईु जना    – सदस्् 

(झ) ्ोजना िथा शहरी ववकास शाखा प्रिखु – सदस्् 

(ञ) गाउँ का्जपालिकािे िोकेको फोहोरिैिा व््वस्थापन 
सम्बन्तध ववज्ञ १ जना –सदस्् 

(ट) टोि ववकास संस्थाहरु िध््ेबाट गाउँ का्जपालिकािे 
िनोलनि गरेका कन्म्ििा एक जना िवहिा सवहि दईु जना  

– सदस्् 

(ठ) वडा स्िरी् सरसफाई सलिलिको सं्ोजकहरु िध््ेबाट 
गाउँपालिका अध््क्षबाट िनोलनि एक जना  – सदस्् 

(ड) फोहोर िैिा व््वस्थापन शाखा प्रिखु – सदस्् सन्िव 

(३) गाउँपालिकािा फोहोर िैिा व््वस्थापन शाखा स्थापना नभएसम्ि 
्स ऐन र सो अतिगजि िजुजिा हनुे लन्ि, लनदेन्शका, का्जववलध बिोन्जि गनुज 
पने का्जहरु प्रिखु प्रशासकी् अलधकृििे िोकेको किजिारीबाट सम्पन्न 
हनुेछ। 

(४) फोहर व््वस्थापनिा संिगन लनजी क्षेत्रका प्रलिलनलधिाई बोडजिा 
आितत्रण गनज सवकनेछ । 
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(५) उपदफा (२) बिोन्जि िनोलनि सदस््को पदावलध िीन वषजको 
हनुेछ । 

२२. बोडजको काि किजब्् र अलधकारः (१) बोडजको काि, किजब्् र अलधकार 
देहा् बिोन्जि हनुेछ । 

(क) फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी आवश््क नीलि िजुजिा गरी 
स्वीकृलिका िालग गाउँ का्जपालिकािा पेश गने ।  

(ख) फोहोरिैिा व््वस्थापन का्जसँग सम्वद्ध लनका्हरु वीि सितव्को 
िालग नीलिगि ब््वस्था गने । 

(ग) फोहोरिैिा व््वस्थापनका िालग शटुक लनधाजरण गदाज आवश््क पने 
िापदण्ड ि्ार गरी गाउँका्जपालिकािा पेश गने । 

(घ) फोहोरिैिा एकीकृि रुपिा ब््वस्थापन गनज गाउँपालिकािे कुनै 
िगानी गनुजपने अवस्थािा त््स्िो िगानी गनुजपने रकिको प्रलिशि लनधाजरण 
गने । 

(ङ) फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी का्जिा कुनै अवरोध उत्पन्न भएिा 
सरोकारवािा पक्षहरुसँग छिफि गरी सिाधान खोज्ने । 

(ि) िोवकए बिोन्जि अत् काि गने । 

२३. बोडजको बैठक सम्बतधी ब््वस्थाः  (१)  बोडजको बैठक िीन िवहनािा कन्म्ििा 
एक पटक बोडजका अध््क्षिे िोकेको लिलि, सि् र स्थानिा बस्नेछ । 

(२) बोडजको बैठकको अध््क्षिा बोडजको अध््क्षिे गनेछ । 

(३) सम्पूणज सदस्् संख्ाको ५० प्रलिशि भतदा बढी सदस्् उपन्स्थि 
भएिा बैठकको िालग गणपूरक संख्ा िालननेछ । 

(४) बैठकको लनणज्  सािात्िः सहिलििा गररनेछ । सहिलि हनु 
नसकेिा बहिुिको आधारिा हनुे छ र िि बराबर भएिा बैठकको अध््क्षिा 
गने ब््न्क्तिे लनणाज्क िि ददनेछ । 
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(५) बोडजिे आवश््क देखेिा फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी कुनै ववज्ञ 
वा पदालधकारीिाई आितत्रण गनज सक्नेछ । 

(६) बोडजको लनणज्  अध््क्षिे प्रिान्णि गनेछन।् 

(७) बैठक सम्बतधी अत् का्जववलध बोडज आफैिे लनधाजरण गरे बिोन्जि 
हनुेछ । 

२४. वडा स्िरी् फोहरिैिा व््वस्थापन सलिलिः प्रत््ेक वडािा देहा् बिोन्जिको 
फोहरिैिा व््वस्थापन सलिलि रहनेछ । 

१. सम्बन्तधि वडाका वडा अध््क्ष - अध््क्ष 

२. सम्बन्तधि वडाका का्जपालिका सदस्् - सदस्् 

३. वडा सलिलिका सदस््हरु - सदस्् 

४. उद्योग वाणीज्् संघको प्रलिलनधी - सदस्् 

५. वडा लभत्र रहेका टोि ववकास संस्थाको अध््क्षहरु िध््ेबाट १ 
जना - सदस्् 

६. खानेपानी िथा सािदुाव्क वनको प्रलिलनधी एक एक जना -सदस्् 

७. वडािा कृ्ान्शि संघ संस्थाहरु िध््ेबाट २ जना - सदस्् 

८. सम्बन्तधि वडाका वडा सन्िव - सदस्् सन्िव 

 

 

 

पररच्छेद – ८ 

कसूर र दण्ड सजा् 
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२५. कसूरः (१) कोही कसैिे देहा्को कुनै काि गरेिा ्स ऐन बिोन्जि कसूर 
गरेको िालननेछ, 

(क) गाउँपालिकािे िोवक ददएको सि् र स्थान बाहेक अत्त्र 
फोहोरिैिा लनष्कासन गने, 

(ख) कतटेनर वा फोहोरिैिा संकिन केतरिा रान्खएको फोहोरिैिा 
अनालधकृि िवरिे प्र्ोग गने, 

(ग) फोहोरिैिा संकिन केतरिा रान्खएको कतटेनर िोडफोड गने, क्षलि 
परु् ् ाउन,े रान्खएको स्थिबाट हटाउने वा संकिन केतरिा कुनै नोक्सानी 
परु् ् ाउन,े 

(घ) ्स ऐन बिोन्जि अनिुलि नलिई फोहोरिैिा ब््वस्थापनको का्ज 
गने, 

(ङ) ्स ऐन बिोन्जि फोहोरिैिा व््वस्थापनको िालग प्रदान गररएको 
अनिुलि पत्रिा उटिेन्खि शिजहरु उटिंघन गने, 

(ि) फोहोरिैिा संकिन केतर, कतटेनर वा फोहोरिैिा थपुाने ठाउँिा 
कुनै वकलसिको हालनकारक पदाथज फाटने, राख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउतड वा पररसरको फोहोरिैिा सडक वा अत् सावजजलनक 
स्थििा जथाभावी राख्न,े फाटने वा थपुाने, 

(ज) फोहोरबाट लनस्केको दवुषि पानी वा ढि िहुाई अत् व््न्क्तको घर 
वा जगगा वा सावजजलनक स्थि प्रदवुषि गराउने, 

(झ) िोकेको स्थान बाहेक जनस्वास्््िा प्रलिकूि असर पने गरी सडक 
वा अत् सावजजलनक स्थानिा कुनै पलन वकलसिको फोहोरिैिा राख्न,े फाटने, 
थपुाने वा लनष्कासन गने, 

(ञ) रसा्लनक फोहोरिैिा, औद्योलगक फोहोरिैिा, स्वास््् संस्थाजत् 
फोहोरिैिा वा हालनकारक फोहोरिैिा जथाभावी फाटने वा लनष्कासन गने, 
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(ट) फोहोरिैिा संकिन, ढुवानी िथा फोहोरिैिा व््वस्थापनिा बाधा 
अवरोध लसजजना गने, 

(ठ) फोहोरिैिा संकिन, ढुवानी िथा अन्तिि लनष्कासन स्थििा अवरोध, 

बतद, घेराउ गने वा फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी का्जिा हडिाि गने, 

(ड) स्रोििै फोहोरिैिा पथृकीकरण नगरी दफा ५ को ववपररि 
फोहोरिैिा लिसाएर लनष्कासन गने, 

(ढ) िरेको वा िारेको पशपंुक्षी र सो को िादी, प्वाँख, हड्डी िथा िाछाको 
कत्िा आदद सावजजलनक स्थि, सडक, गटिी, िोकिा राख्न,े फाटने वा थपुाने। 

२६. सजा् िथा जररवानाः  (१) दफा २५ को उपदफा (क) बिोन्जि कसूर गने 
ब््न्क्तिाई गाउँपालिकािे पवहिो पटक भए पाँि हजारसम्ि जररवाना, दोस्रो 
पटक सोही कसरु गरेिा पाँि हजारदेन्ख दश हजारसम्ि, िेस्रो वा सो भतदा 
बढी पटक गरेिा प्रत््ेक पटकको िालग पतर हजारका दरिे जररवाना गरी 
फोहोरिैिा उठाउँदा िागने खिज सिेि लनजबाट असिु उपर गनज सक्नेछ । 

(२) दफा २५ को उपदफा (ख) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
गाउँपालिकािे पाँि स्देन्ख पाँि हजारसम्ि जररवाना गनज सक्नेछ । 

(३) दफा २५ को उपदफा (ग) बिोन्जि कसूर गनेिाई गाउँपालिकािे 
पतर हजारदेन्ख पिास हजारसम्ि जररवाना गरी कतटेनर वा संकिन केतर 
व््वस्थापन गनज िागने खिज असिु उपर गनज सक्नेछ । 

(४) दफा २५ को उपदफा (घ) र (ङ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
पतर हजारदेन्ख पिास हजारसम्ि जररवाना गरी अनिुलि नलिएसम्ि त््स्िो 
का्ज गनज रोक िगाउनेछ ।  

(५) दफा २५ को उपदफा (ि) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
गाउँपालिकािे पाँि हजारदेन्ख पतर हजारसम्ि जररवाना गनज सक्नेछ । 

(६) दफा २५ को उपदफा (छ), (ज) र (ढ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
गाउँपालिकािे पािँ हजारदेन्ख पतर हजारसम्ि जररवाना गनज सक्नेछ । 
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(७) दफा २५ को उपदफा (झ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
गाउँपालिकािे िीन हजारदेन्ख पिास हजारसम्ि जररवाना गनज सक्नेछ । 

(८) दफा २५ को उपदफा (ञ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
गाउँपालिकािे पिास हजारदेन्ख एक िाखसम्ि जररवाना गनज सक्नेछ । 
सोही कसूर पनुः गरेिा पवहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर जररवाना 
गरी प्रिलिि कानून बिोन्जि अनिुलि रद्द गनजका िालग सम्बन्तधि लनका्िा 
िेन्ख पठाउन सक्नेछ । 

(९) दफा २५ को उपदफा (ट) र (ठ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
कसूरको िात्रा अनसुार सरसफाई सलिलििे िोके बिोन्जि जरीवाना गनज 
सकीने छ । 

(१०) दफा २५ को उपदफा (ड) बिोन्जिको कसूर गनेिाई 
गाउँपालिकािे प्रत््ेक पटक पाँि स् रुपै्ा जररवाना गनज सक्नेछ । 

२७. सेवा सवुवधा रोक्का गनज सवकनेः  (१) ्स ऐन बिोन्जि िोवकएको सेवा शटुक 
नबझुाउने वा बझुाउन अटेर गने ब््न्क्तिाई गाउँपालिकाबाट उपिब्ध हनुे 
कुनै पलन सेवा सवुवधाको अलिररक्त ववद्यिु िथा टेलिफोन सेवा रोक्का गररददन 
िथा लनजको नािको घरजगगा ववक्री रोक्का गनजको िालग सम्बन्तधि लनका्िा 
िेन्ख पठाउन सक्नेछ ।िर ्सरी िेन्ख पठाउन ुअन्घ सम्बन्तधि ब््न्क्तिाई 
सो सम्बतधिा लिन्खि जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि िेन्ख आएिा त््स्िो सेवा सवुवधा रोक्न ु
सम्बन्तधि लनका्को किजब्् हनुेछ । 

२८. पनुरावेदन ददन सक्नेः (१) दफा २५ बिोन्जि गरेको सजा्को आदेश उपर 
न्ित्त नबझु्ने पक्षिे त््स्िो आदेश भएको लिलििे ३५ ददनलभत्र सम्बन्तधि 
न्जटिा अदािििा पनुरावेदन ददन सक्ने छ । 

पररच्छेद – ९ 

ववववध 
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२९. स्वास््् संस्थाजत् फोहोरिैिा व््वस्थापनः  (१)  स्वास््् संस्था स्थापना 
गनजका िालग प्रिलिि कानून बिोन्जि अनिुलि ददने लनका्िे अनिुलि ददन ु
पवुज फोहोरिैिाको सिनु्िि व््वस्थापनको सलुनन्िििा गरेर िात्र अनिुलि 

ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि अनिुलि दददा स्वास््् संस्थािे फोहोरिैिा 
व््वस्थापन सम्बतधिा पािना गनुजपने ववशेष सिज वा का्ि गनुजपने िापदण्ड 
सिेि िोवकददन सक्नेछ । 

(३) गाउँपालिका लभत्र संिािनिा रहेका सरकारी, सािदुाव्क, अधज 
सरकारी, लनजी अस्पिाि िथा न्क्िलनकहरु िगा्िका संस्थाहरुसँग 
गाउँपालिकािे साझेदारी गरी स्वास््् संस्थाजत् फोहोर प्रशोधन िथा भण्डारण 
केतर िोवकए बिोन्जि संिािन गनज सक्ने छ । 

३०. रासा्लनक ववषादी सम्बतधी ब््वस्थाः (१) रासा्लनक ववषादीको आ्ाि 
गदाज िोवकए बिोन्जिको िापदण्डको अलधनिा रही गनुजपनेछ । 

(२) सि्ावलध सवकएको रासा्लनक ववषादी िोवकएको िापदण्डको 
अलधनिा रही नष्ट गने न्जम्िेवारी सम्बन्तधि ब््न्क्त वा संस्थाको हनुेछ । 

३१. फोहोरिैिा व््वस्थापन कोषः  (१) बदु्धशान्ति गाउँपालिकािा एक 
फोहोरिैिा व््वस्थापन कोष रहने छ र उक्त कोषिा देहा्का रकिहरु 
जम्िा गररने छ । 

(क) दफा १६ विोन्जि प्राप्त हनुे सेवा शटुक वापिको रकि, 

(ख) दफा १३ विोन्जि प्राप्त हनुे शटुक रकि र रो्टटी 
वापिको रकि, 

(ग) दफा २५ विोन्जि जररवाना वापि प्राप्त हनुे रकि, 

(घ) संघी् वा प्रादेन्शक सरकारवाट फोहोरिैिा 
व््वबस्थापनका िागी प्राप्त हनुे अनदुान रकि, 
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(ङ) बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे लनणज्  गरी उक्त कोषिा राख्ने 
रकि, 

(ि) अतिररावि् िथा रावि् संघ संस्था वा लनका्वाट 
फोहोरिैिा व््वस्थापनका िागी प्राप्त हनुे अनदुान र सह्ोग रकि, 

छ) खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबाट प्राप्त हनुे 
रकि, 

(ज) अत् कुनै श्रोि वाट प्राप्त हनुे रकि । 

(२) ्स दफा विोन्जि कोषको रकि खिज गदाज बदु्धशान्ति 
गाउँपालिकािे आवश््क का्जक्रि वनाई फोहोरिैिा व््वस्थापन का्जिा िात्र 
खिज गनुज पनेछ । 

(३) ्स कोषको िेखा, खिज प्रकृ्ा र िेखापररक्षण सम्वतधी व््वस्था 
बदु्धशान्ति गाउँपालिकाको अत् कोष सरह हनुेछ । 

 (४) कोषको खािा संिािन िोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

३२. फोहोरिैिा व््वस्थापनिा संिगन सािदुाव्क संस्थाको अलभिेख राख्नेः (१) बदु्धशान्ति 
गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको फोहोरिैिा व््वस्थापनिा काि गने 
सािदुाव्क संस्थाहरुको अद्यावलधक वववरण राख्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि रान्खने वववरणिा त््स्िा संस्थािे काि 
गरररहेको क्षेत्र र प्रकृलि, जनशन्क्त, आलथजक िथा प्राववलधक स्रोि िथा अत् 
आवश््क वववरण सिेि उटिेख गनज सवकनेछ। 

३३. स्वीकृि लिनपुनेः (१) बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे कुनै ववदेशी ब््न्क्त, संघसंस्था 
वा दाि ृलनका्बाट सह्ोग लिई फोहोरिैिा व््वस्थापन सम्बतधी का्जक्रि 
सञ्चािन गदाज प्रदेश/संघी् सरकारको पूवज स्वीकृि लिई गराउन ुपनेछ । 

३४. परुस्कार ददन सवकनेः  (१) फोहोरिैिा ब््वस्थापनका िालग नवीनिि 
अवधारणाको ववकास गने, त््स्िो का्जिाई प्रोत्साहन गने िथा फोहोरिैिा 
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व््वस्थापन का्जिा ्ोगदान गने ब््न्क्त वा संस्थािाई बदु्धशान्ति 
गाउँपालिकािे सम्िान स्वरुप उप्कु्त परुस्कार ददन सक्नेछ ।  

(२) ्स ऐनको प्रलिकूि हनुे गरी जथाभावी फोहोरिैिा राख्न,े थपुाने वा 
फाटने ब््न्क्तको बारेिा प्रिाण सवहि उजरुी ददने ब््न्क्तिाई बदु्धशान्ति 
गाउँपालिकािे सम्िान एवं नगद परुस्कार सिेि ददन सक्नेछ । 

३५. लन्ि बनाउने अलधकारः (१) ्स ऐनको उद्देश्् का्ाजतव्न गनज बदु्धशान्ति 
गाउँ का्जपालिकािे आवश््क लन्ि बनाई िाग ुगनज सक्नेछ । 

३६. िापदण्ड वा लनदेन्शका जारी गनज सक्नेः (१) ्स ऐन अतिगजि बनेको 
लन्िाविीको अलधनिा रही बदु्धशान्ति गाउँपालिकािे फोहोरिैिा 
व््वस्थापनका िालग वेगिा वेगिै िापदण्ड िथा लनदेन्शका बनाई जारी गनज 
सक्नेछ । 

३७. प्रिलिि कानून बिोन्जि हनुेः (१) फोहोरिैिा सम्बतधी ववष्िा फोहरिैिा 
व््वस्थापन ऐन, २०६८ िा िेन्खएको ववष्िा सोही ऐन बिोन्जि र ्स 
ऐनिा उटिेख भएका कुराहरुिा ्सै बिोन्जि हनुेछ । 
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अनसूुिी क 

फोहरिैिाको वलगजकरण 

साधारण फोहरिैिा हालनकारक फोहरिैिा 

जैववक फोहर 
अजैववक 
फोहर 

अत् 

स्वास््् 
संस्थाजत् 
फोहर 

औद्योगीक 
फोहर 

• भातसाको 
फोहर, 

• बिेको 
खाना, 
कागज, 

• िरकारी िथा 

• फिफुिका 
बोक्रा/ववगा, 
पाि पलिंगर, 

• झारपाि, 

• धिुो/कलसंगर 

 

• प्िावष्टकका 
सािान, 

• काडज वोडज, 
पेपर, 

• प््ाकेन्जङ 
पेपर, 

• न्शसा, 
िेटि, 

• जतु्ता, 
िप्पि, 

• परुानो 
कपडा 

 

• लनिाजणजत् 
फोहरिैिा, 

• पश ुिथा 
पंक्षी जत् 
फोहोर 

 

• म््ाद 
नागेका 
औषलधहरु, 

• लसररतज, 

• लनलडि, 

धाररिा 
हलि्ार एवं 
औजारहरु, 

• पतजा/िाक्स, 

• कावटएका 
शरररका 
अंगहरु, 

• रगिका 
पोका, 

• ब््ातडेज 

• केलिकिहरु, 

• ववषाि ुग्ास, 

• खरानी, हेवव 

िेटि,  

• िकज री, लिड, 

• रंग, 

ववषादीहरु, 

• फवटिाईजर, 

पोलिस 

 

 

नोटः उपरोक्त बिोन्जि बाहेकका फोहोरहरुको वलगजकरण िोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

    आज्ञािे, 
्वुराज कटे्टि 

  प्रिखु प्रशासकी् अलधकृि 


