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प्रलतकूि प्रभाविाई कम गरी स्वच्छ, स्वस्थ र मनोरम वातावरि 
कायम गनज वाञ्छनीय भएकोिे, 

 नेपािको संववधानको धारा २२१ र २२६ बमोणर्म केरावारी 
गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐनको तर्ुजमा गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारणभभक 

1. संणक्षप्त नाम र प्रारभभ : 
1.  यस ऐनको नाम केराबारी गाउँपालिकाको फोहोरमैिा 

व्यवस्थापन ऐन २०७९ रहेको छ।  

2.  यो ऐन गाउँ सभािे पाररत गरी स्थानीय रार्पत्रमा प्रकाणशत 
भएको लमलत देणख प्रारभभ हनुे छ।  

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अथज निागेमा यस ऐनमा,  
क. “अध्यक्ष” भन्नािे केराबारी गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई 

सणभिन ुपछज ।  

ख.  “औद्योलगक प्रलतष्ठान” भन्नािे कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा 
सञ्चािन गने उदे्दश्यिे काननु बमोणर्म स्थावपत कुनै कभपनी, 
उद्योग, फमज वा यस्तै प्रकृलतको लनकाय सभिन ुपदजछ ।  

ग. “औद्योलगक फोहोरमैिा” भन्नािे औद्योलगक प्रलतष्ठानबाट 
लनष्कासन हनुे हालनकारक तथा प्रदूवषत फोहोरमैिा सभिन ुपछज 
। 
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घ. “कन्टेनर” भन्नािे फोहोरमैिा सङ्किन गने प्रयोर्नको िालग 
लनणित स्थानमा राणखएको फोहोरमैिा थपुाने भाँडो वा बाणटटन 
र यस्तै प्रकारको अन्य कुनै वस्त ुसभिन ुपछज ।  

ङ.  “गाउँ कायजपालिका” भन्नािे केराबारी गाउँपालिकाको गाउँ 

कायजपालिका सभिन ुपछज । 

ि.  “गाउँपालिका” भन्नािे केराबारी गाउँपालिका सभिन ुपछज ।  

छ. “तोवकएको वा तोवकए बमोणर्म” भन्नािे यस ऐन अन्तगजत 
बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोणर्म सभिन ुपछज । 

र्. “लनष्कासन” भन्नािे फोहोरमैिा उत्पादन स्थिबाट 

गाउँपालिकािे तोकेको स्थानमा थपुाने वा लनकाटने कायज 
सभिन ुपछज ।  

ि. “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे केराबारी गाउँपालिकाको 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सभिन ुपछज । 

ञ. “प्रशोधन” भन्नािे फोहोरमैिा को रूप वा गिुमा पररवतजन गरी 
अन्य कुनै उपयोगी वस्त ुतयार गने, मि, ग्यास, ऊर्ाज वा अन्य 
वस्त ुउत्पादन गरी फोहोरमैिा को व्यवस्थापन गने प्रविया 
सभिन ुपछज। 

ट. “फोहोरमैिा व्यवस्थापन स्थि” भन्नािे फोहोरमैिा ववसर्जन वा 
प्रशोधन गनजका िालग गाउँपालिकािे तोकेको स्थि सभिन ुपछज 
।  
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ठ. “फोहोरमैिा सङ्किन तथा ढुवानी साधन” भन्नािे फोहोरमैिा 
सङ्किन तथा ढुवानी गने प्रयोर्नका िालग प्रयोग गररने साधन, 

उपकरि वा और्ार सभिन ुपदजछ । 

ड. “फोहोरमैिा सङ्किन” भन्नािे फोहोरमैिा उत्पादन स्थिबाट 

उठाउने, घर घरबाट सङ्किन गने, सावजर्लनक स्थिमा रहेको 
फोहोरमैिा बढाने, थपुाने, िारपात उखेटने तथा अनलधकृत 
रूपमा सावजर्लनक स्थिमा टाँलसएका पोस्टर, पभटपेट हटाई 
सङ्किन गने कायज िाई सभिन ुपछज ।  

ढ. “फोहोरमैिा” भन्नािे घरेि,ु औद्योलगक, रसायलनक, स्वास््य 
संस्थाबाट लनस्कने फोहोरमैिा वा हालनकारक फोहोरमैिा 
सभिन ुपछज र यस शब्दिे प्रयोगमा नआउने तथा फालिएका 
वस्त,ु सडेगिेका वस्त ु र वातावरिमा ह्रास आउने गरी 
लनष्कासन गररएका वस्तहुरु िगायत अनलधकृत सावजर्लनक 
स्थिमा टाँलसएका पोस्टर, पभटपेट र गाउँपालिकािे रार्पत्रमा 
सूिना प्रकाशन गरी फोहोरमैिा भनी तोवकददएको अन्य वस्त ु
समेतिाई र्नाउँछ । 

ि. “ववसर्जन” भन्नािे फोहोरमैिाको अणन्तम लनष्कासन तथा 
व्यवस्थापन सभिन ुपदजछ । 

त. "सलमलत” भन्नािे फोहोरमैिा व्यवस्थापन सलमलत सभिन ुपछज। 

थ. “सङ्किन केन्र” भन्नािे घर घरबाट लनस्कन ेफोहोरमैिा सङ्किन 
गरी लनधाजररत समयसभम राख्न वा थपुानज गाउँपालिकािे तोकेको 
स्थान सभिन ुपछज र घरघरमा फोहोरमैिा सङ्किन गनज आउन े
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गाउँपालिकािे तोकेको फोहोरमैिा सङ्किक वा फोहोरमैिा 
सङ्किन गने साधन समेतिाई र्नाउँछ।  

द. “सामदुावयक संस्था” भन्नािे नाफा आर्जन नगने उदे्दश्यिे 

समदुायको वहतको िालग प्रिलित काननु बमोणर्म स्थावपत र 
सहभालगतामूिक टोि ववकास संस्था तथा उपभोक्ता समूह, 

सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था सभम पछज ।  

 
 

पररच्छेद-२ 

फोहोरमैिा उत्पादन, सङ्किन, न्यूनीकरि तथा लनष्कासन सभबन्धी 
व्यवस्था : 

 

3.   फोहोरमैिा व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाको मखु्य णर्भमेवारी रहन े:  

1.  फोहोरमैिा व्यवस्थापनका िालग फोहोरमैिा व्यवस्थापन 
स्थि प्रशोधन प्िान्ट, कभपोस्ट प्िान्ट, बायो ग्यास प्िान्ट 
िगायत फोहोरमैिाको सङ्किन अणन्तम ववसर्जन तथा 
प्रशोधनका िालग आवश्यक पने पूवाजधार तथा संरिनाको 
लनमाजि तथा सञ्चािन गने मखु्य णर्भमेवारी गाउँपालिकाको 
हनुेछ ।  

2. फोहोरमैिा सङ्किन केन्र वा कुनै स्थानमा फालिएको वा 
राणखएको फोहोरमैिा वा सरसफाइ को लसिलसिामा र्भमा 
भएको फोहोरमैिाको आवश्यक प्रबन्ध गने वा कुनै 
वकलसमबाट प्रयोग गने णर्भमेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ । 
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3. उपदफा (१) र (२) मा र्नुसकैु कुरा िेणखएको भएता पलन 
हालनकारक फोहोर मैिा, स्वास््य संस्थार्न्य फोहोरमैिा वा 
औद्योलगक फोहोरमैिाको प्रशोधन र व्यवस्थापन गने दावयत्व 
लनधाजररत मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहोरमैिा 
उत्पादन गने व्यणक्त वा लनकायको हनुेछ । 

4. कुनै उद्योग वा स्वास््य संस्थािे हालनकारक फोहोरमैिा 
स्वास््य संस्थार्न्य फोहोरमैिा, रासायलनक फोहोरमैिा तथा 
औद्योलगक फोहोरमैिा प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहोरमैिा 
तथा अन्य फोहोरमैिा को गररददन गाउँपालिकािाई अनरुोध 
गरेमा वा गाउँपालिकािे व्यवस्थापन लनमाजि गरेको 
फोहोरमैिा स्थि प्रयोग गनज माग गरेमा गाउँपालिकािे 
लनधाजरि गरे बमोणर्मको सेवा शटुक लिई फोहोरमैिाको 
व्यवस्थापन गररददन वा फोहोरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग 
गनज ददन सक्ने छ । 

4.  फोहोरमैिा को उत्पादन कम गने : 

1. कुनै व्यणक्त, संस्था वा लनकायिे कुनै काम कारोबार गदाज 
उत्पादन हनुे फोहोरमैिा यथाशक्य कम गनुज पनेछ । 

2. आफ्नो क्षेत्रलभत्र ववसर्जन हनु सक्ने फोहोरमैिाको ववसर्जन 
वा पनुिः प्रयोगको व्यवस्था लमिाई बाँकी फोहोर मैिा मात्र 
लनष्कासन गरी फोहोरमैिाको पररिामिाई घटाउन ुप्रत्येक 
व्यणक्त, संस्था वा लनकायको कतजव्य हनुेछ । 
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5. फोहोरमैिाको पथृकीकरि 

1. गाउँपालिकािे फोहोरमैिािाई रै्ववक, अरै्ववक र अन्य 
प्रकारमा ववभार्न गरी स्रोत छुट्टाउने गरी तोक्न ुपनेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोणर्म गाउँपालिकािे तोवकददए बमोणर्म 
फोहोरमैिा िाई ववलभन्न तहमा छुट्याई सङ्किन केन्र सभम 
परु् याउने दावयत्व त्यस्तो फोहोरमैिा उत्पादन गने व्यणक्त, 

संस्था वालनकायको हनुेछ र यसको िालग गाउँपालिकािे 

आवश्यक प्रववलध मािसामान, उपकरि, कन्टेनर आदद 
उपिब्ध गराउन सक्ने छ । 

6.  फोहोरमैिाको लनष्कासन :  
1. फोहोरमैिा लनष्कासनको समय स्थान र तररका 

गाउँपालिकािे लनधाजरि गरेबमोणर्म हनुे छ । 

2. हालनकारक फोहोरमैिा वा रासायलनक फोहोरमैिा उत्पादन 
गने व्यणक्त, संस्था वा लनकायिे त्यस्तो फोहोरमैिा तोवकए 
बमोणर्म व्यवस्थापन गनुज पनेछ ।  

3. हालनकारक फोहोरमैिा वा रासायलनक फोहोरमैिा सङ्किन 
केन्र मा लनष्कासन गनज पाइने छैन। 

7. संकिन केन्र तोक्न े: 
1. गाउँपालिकािे फोहोरमैिा िाई व्यवणस्थत रुपमा सकिन 

गनज प्रत्येक टोि वा वस्तीमा संकिन केन्र तोकी आवश्यक 
कन्टेनरको ब्यवस्था गनज सक्नेछ ।  
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2. उपदफा (१) बमोणर्म संकिन केन्र तोक्दा सकेसभम टोि 
वा बस्तीका सबै िाई पायक पने गरी वातावरिीय रुपिे 
उपयकु्त स्थान तोक्न ुपने छ । 

8. फोहोरमैिाको ढुवानी : 
1. सङ्किन केन्र मा र्भमा भएको फोहोरमैिा िाई फोहोरमैिा 

व्यवस्थापन स्थिसभम ढुवानी गने दावयत्व गाउँपालिका वा 
गाउँपालिकािे व्यवस्था गरेको संस्था वा लनकायको हनुेछ 
। 

2. फोहोरमैिा ढुवानी गदाज तोवकए बमोणर्मको ढुवानी साधन 
प्रयोग गनुज पनेछ । यस्तो साधन तोक्दा तौि, क्षमता, 
तररका, सडकको क्षमता तथा वातावरिमा पनज सक्ने प्रभाव 
समेत िाई वविार गरी तोक्न ुपनेछ । 

3. फोहोरमैिा ढुवानी गदाज गाउँपालिकािे दफा ५ बमोणर्म 
स्रोतमा छुट्याई लनष्कासन तथा सङ्किन गररएको फोहोरमैिा 
को अिग-अिग ढुवानी गनुजपनेछ । 

 

9. फोहोर मैिाको न्यूनीकरि, पनुिः प्रयोग तथा पनुिः ििीय प्रयोग 

गाउँपालिकािे फोहोर मैिा न्यूनीकरि, पनुिः प्रयोग तथा पनु 
ििीय प्रयोग प्रोत्साहन गनज समन्वयात्मक व्यवस्था लमिाउनेछ र 

यसको प्रभावकारी कायाजन्वयनका िालग आवश्यक लनदेणशका बनाई 
िाग ुगनज सक्नेछ । 
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पररच्छेद-३ 

फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 
10. फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि: 

1.  गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र सङ्किन भएको फोहोर 
मैिािाई व्यवस्थापन स्थायी रूपमा ववसर्जन गनजका िालग 
वातावरि सभबन्धी प्रिलित काननुको अधीनमा रही फोहोर 
मैिा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन स्थि तोक्न सक्नेछ । 

2. उपदफा (१०.१) बमोणर्म फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि 
तोक्नको िालग गाउँपालिको र्ग्गा नभएमा वा र्ग्गा भए तापलन 
फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि तोक्न उपयकु्त नभएमा उपयकु्त 
र्ग्गा भाडामा लिई वा खररद गरी व्यवस्थापन स्थि तोक्न 
सक्नेछ । 

3. गाउँपालिकािे उपदफा (१०.१) र (१०.२) बमोणर्म फोहोर 
मैिा व्यवस्थापन स्थि तोक्नको िालग र्ग्गाको अभाव भएमा 
उपयकु्त र्ग्गाको छनौट गरी उपिब्ध गराउनका िालग सङ्घीय 
सरकार समक्ष अनरुोध गनज सक्नेछ । 

4. दफा (१०.३) बमोणर्म फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि 
उपिब्ध गराउन माग भई आएमा सङ्घीय सरकारिे प्रिलित 
काननु बमोणर्म त्यस्तो र्ग्गा प्राप्त गरी गाउँपालिकािाई 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

5. गाउँपालिकािे अको कुनै एक वा सो भन्दा बढी स्थानीय तह 
समेतिे संयकु्त रूपमा एउटै फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि 
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प्रयोग गनज उपयकु्त भएमा त्यस्ता स्थानीय तहलबि आवश्यक 
समन्वय गरी त्यस्तो स्थििाई सभबणन्धत स्थानीय तहहरूको 
लबि लिणखत सहमलत र सतजहरूमा संयकु्त रूपमा प्रयोग गने 
गरी लमिाउन सक्नेछ ।  

6. गाउँपालिकाको फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन सभबन्धी कायज तोवकएको वातावरिीय मापदण्ड 
अनरुूप गनुज पनेछ । 

7. गाउँपालिकािे फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि क्षेत्रिाई 
आवश्यक परेमा वातावरिीय रूपिे संवेदनशीि क्षेत्र घोषि 
गनज सक्नेछ । 

8. गाउँपालिकािे उपदफा (७) बमोणर्मको क्षेत्रमा पशपुन्छी, 
र्ीवर्न्त ुतथा मानवको अलनधाकृत प्रयोगिाई रोक िगाउने, 
माटो, ढुङ्गा, लगट्टी र बािवुा लनकाटने कायजमा रोक िगाउनकुो 
साथै वातावरि संरक्षि र त्यस्तो क्षेत्रको उणित व्यवस्थापनको 
िालग लनदेशन तथा लनदेणशका र्ारी गरी िाग ुगनज सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

फोहोर मैिा व्यवस्थापनमा लनर्ी तथा सामदुावयक क्षते्रको संिग्नता : 
 

11. अनमुलत सभबन्धी व्यवस्था:  

1. यो ऐन बमोणर्म गाउँपालिकाको अनमुलत नलिई कसैिे पलन 
फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी काम गनज वा गराउन सक्न े
छैन । 
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2. फोहोर मैिा व्यवस्थापन गनज स्वदेशी वा ववदेशी कभपनी संस्था 
वा लनकायिे देहायको वववरि खिुाई अनमुलतको िालग 
गाउँपालिकामा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(क) फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी योर्ना 
(ख) फोहोर मैिा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक र्नशणक्त 
तथा प्रववलधको वववरि 

(ग) तोवकए बमोणर्मको अन्य वववरि | 

3. गाउँपालिकािे उपदफा (११.२) बमोणर्म पनज आएको लनवेदन 
उपर आवश्यक लनिजय गरी अनमुलत ददन सक्नेछ । 

4. फोहोर मैिा व्यवस्थापन, प्रशोधन, पनु: ििीय प्रयोग र 
ववसर्जनमा आवश्यक पने प्रववलध स्वदेशमा उपिब्ध हनु े
अवस्था नदेणखएमा त्यस्तो प्रववलध उपिब्ध गराउन सक्ने कुनै 
ववदेशी कभपनी संस्था वा लनकायिाई सभिौतामा उटिेणखत 
अवलधलभत्र त्यस्तो प्रववलध हस्तान्तरि गने गरी सङ्घीय 
सरकारको स्वीकृत लिई गाउँपालिकािे उपदफा (३) बमोणर्म 
अनमुलत पत्र ददन सक्ने छ । 

5. अनमुलत सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणर्म हनुेछ । 

 
 

12. लनर्ी क्षते्रबाट फोहोर मैिा व्यवस्थापनको कायज गराउन सवकन:े 

1. गाउँपालिकािे आवश्यकता अनसुार दफा (११) बमोणर्म 
अनमुलत प्राप्त लनर्ी क्षेत्रका कभपनी वा सामदुावयक क्षेत्रबाट 
दफा (१३) बमोणर्म प्रलतस्पधाज गराई वा पूवाजधार संरिनाको 
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लनमाजि तथा सञ्चािनमा लनर्ी िगानी सभबन्धी काननुको 
आवश्यक प्रविया अविभबन गरी आफ्नो क्षेत्रको फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन गराउन सक्ने छ । 

2.  उपदफा (१) बमोणर्म फोहोर मैिा व्यवस्थापन गदाज लनर्ी 
क्षेत्रका कभपनीको हकमा देहायका सबै वा कुनै र सामदुावयक 
वा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका हकमा देहायका कुनै काम 
गराउन सवकने छ । 

(क) फोहोर मैिा न्यूनीकरिका िालग र्निेतना 
अलभववृि 

(ख) फोहोर मैिा सङ्किन  

(ग) फोहोर मैिा ढुवानी 
(घ) फोहोर मैिा को प्रयोग पनुिः प्रयोग, पनुिः ििीय 

प्रयोग वा प्रशोधन (ङ) फोहोर मैिा ववसर्जन र 

(ि) फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कुनै काम ।  

13. प्रलतस्पधाज गराई फोहोर मैिा व्यवस्थापनको णर्भमा ददन े

1. गाउँपालिकािे दफा १२ बमोणर्म लनर्ी क्षेत्र वा सामदुावयक 
संस्थाबाट फोहोर मैिा व्यवस्थापन गराउँदा तोवकएको ववलध 
बमोणर्म प्रलतस्पधाज गराई छनौट पिात ्व्यवस्थापन गनज णर्भमा 
ददन ुपनेछ। 

2. उपदफा (१) बमोणर्म छनौट गदाज देहायका आधारमा गनुज 
पनेछ । 

क) गाउँपालिकािाई बिुाउन कबिु गरेको रकम 
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ख) फोहोर मैिा बाट ऊर्ाज शणक्त वा प्राङ्गाररक मि उत्पादन 
गनज क्षमता पुरँ्ी प्रववलध र र्नशणक्तको णस्थलत 

ग) आलथजक तथा प्राववलधक क्षमता 
(घ) व्यवस्थापनमा प्रयोग गररने प्रववलधको ददगोपन र 
वातावरिीय प्रभाव न्यूनीकरि 

ङ) व्यवस्थापन करार गने भए प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन 
शटुक 

ि) पोहोर मैिाको प्रयोग, प्रशोधन, पनु प्रयोग गनज सभबन्धमा 
भए गाउँपालिकािाई बिुाउन मर्रु गररएको रोयटटी । 

3. फोहर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी अन्य व्यवस्था प्रिलित काननु 
बमोणर्म हनुे छ । 

4. यस दफा बमोणर्म फोहोर मैिा व्यवस्थापनको णर्भमा पाएको 
कभपनी संस्था वा लनकायिे गाउँपालिका सँग गरेको 
सभिौताको अधीनमा रही दफा १६ बमोणर्मको शटुक उठाउन 
सक्नेछ।  

5. फोहोर मैिा व्यवस्थापनमा लनर्ी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको 
संिग्नता सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणर्म हनुेछ । 

 

14. फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि लनमाजि तथा सञ्चािन गनज स्वीकृत 
ददन सवकन े

 (१) लनर्ी क्षेत्रबाट फोहोर मैिा व्यवस्थापनका िालग फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन स्थि, प्रशोधन स्थि वा अन्य संयन्त्र लनमाजि गरी 
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सञ्चािन गनज स्वीकृलत माग गरेमा वातावरि तथा अन्य प्रिलित 
काननुको अधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र लनमाजि तथा सञ्चािनका 
िालग गाउँपालिकािे स्वीकृलत ददन सक्ने छ। 

 (२) उपदफा (१) बमोणर्म लनर्ी क्षेत्रबाट फोहोर मैिा व्यवस्थापन 
संयन्त्रको लनमाजि तथा सञ्चािन गदाज वातावरिीय मापदण्ड 
अनरुूप भए नभएको अनगुमन गाउँपालिकािे गनेछ । 

(३) यसरी अनगुमन गदाज तोवकएको मापदण्ड अनरुूप नभए 
समयावलध तोकी मापदण्ड अनरुूप गनज िगाउने र तोवकएको 
समयावलध लभत्र मापदण्डको पािना नगरे त्यस्ता व्यणक्त, संस्था 
वा कभपनीिाई ददएको स्वीकृत गाउँपालिकािे रद्द गनज सक्ने 
छ । 

 

15. सावजर्लनक लनर्ी सािेदारीमा फोहोर मैिा व्यवस्थापन गनज सवकन े 
१) गाउँपालिकाको फोहर मैिा व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे 

सावजर्लनक लनर्ी सािेदारीको अवधारिामा कायज गनज गराउन 
सक्ने छ । 

२) यसरी सावजर्लनक लनर्ी सािेदारीको अवधारिामा कायज गदाज 
गराउँदा प्रिलित स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन. सावजर्लनक खररद 
ऐन तथा लनयमाविी िगायत अन्य प्रिलित नपेाि काननु 
बमोणर्म हनुेछ । 

३) सावजर्लनक लनर्ी सािेदारीमा कायज गदाज गराउँदा िाभ, िागत र 
र्ोणखम दवैु पक्षमा रहने गरी व्यवस्थापन गररने छ । 
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४) सावजर्लनक लनर्ी सािेदारीमा कायज गदाज/गराउँदा सके सभम 
स्थानीय स्तरमा रहेका लनर्ी क्षेत्रिाई सािेदारको रूपमा लिइन े
छ । 

५) स्थानीय क्िब, सामदुावयक संस्था, टोि ववकास संस्था, गैर सरकारी 
सङ्खख्या वा नाफा आर्जन गने उदे्दश्यिे स्थापना भएका 
कभपनीहरू वा अन्य स्थानीय तथा बाह्य सङ्घ संस्थाहरूिाई लनर्ी 
क्षेत्रका रूपमा लिन सवकन ेछ । 

६) ववलभन्न स्थानमा फरक फरक लनर्ी क्षेत्र पररिािन भएको 
अवस्थामा सबैको कायज प्रलत एकरूपता टयाउनका िालग सबै 
सािेदारहरूको संिग्नतामा नगर स्तरीय संयन्त्र तयार गरी सोही 
संयन्त्र माफज त सावजर्लनक लनर्ी सािेदारीका वियाकिापहरूिाई 
व्यवणस्थत र लनयलमत गने व्यवस्था गाउँपालिकािे लमिाउन 
सक्नेछ । 

(७) फोहोर मैिा व्यवस्थापन गनज गाउँपालिकािे फोहर मैिा 
उत्पादक सँग सरसफाइ सेवा शटुक लिनेछ।यसरी लिने शटुक 
गाउँपालिकािे तोवकददए बमोणर्म हनुे छ । 

८) सहर् र सरि रूपमा फोहोर मैिाको व्यवस्थापन गने प्रयोर्नका 
िालग गाउँपालिकािे नगरवासीिाई पाररवाररक पररिय पत्र 
उपिब्ध गराउन सक्ने छ । यसरी पररिय पत्र उपिब्ध 
गराउँदा गाउँपालिकािे उक्त पररिय पत्रको बह ुउपयोग हनुे 
गरी तयार गनेछ र यसको प्रयोग गाउँपालिकाको सभपूिज सेवा 
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सवुवधा सँग र्ोडेर सोही अलभिेखको आधारमा सेवा सवुवधा 
उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

फोहोर मैिा व्यवस्थापन सेवा शटुक सभबन्धी व्यवस्था : 
 

16. सेवा शटुक उठाउन सक्न े

(१) गाउँपालिकािे फोहोर मैिा व्यवस्थापन गरे बापत सभबणन्धत 
व्यणक्त, संस्था वा लनकायबाट तोवकए बमोणर्मको सेवा शटुक 
उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणर्म शटुकको लनधाजरि फोहोर मैिाको 
पररमाि, तौि तथा प्रकृलत र तोवकएका अन्य आधारमा गररने 
छ । 

(३) यस दफा बमोणर्म लनधाजरि गररएको शटुक गाउँपालिका आफैिे 
वा गाउँपालिकािे तोकेको संस्था वा लनकाय माफज त समेत 
उठाउन सवकनेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा िेणखएको भएता पलन दफा 
१३ बमोणर्म फोहोर मैिा व्यवस्थापन गनज णर्भमेवारी पाएको 
व्यणक्त, संस्था वा लनकायिे गाउँपालिकासँग भएको सहमलतको 
आधारमा फोहोर मैिा व्यवस्थापन गरे बापत सभबणन्धत व्यणक्त, 

संस्था वा लनकायबाट सेवा शटुक उठाउन सक्नेछ । 

(५) यस दफा बमोणर्म शटुकबाट प्राप्त आभदानी तथा फोहोर मैिा 
व्यवस्थापनमा लनर्ी क्षेत्रिाई सङ्किन गराउँदा प्राप्त हनुे आभदानी 
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गाउँपालिकािे एउटा छुटै्ट शीषजकमा राखी उक्त रकम फोहोर 
मैिा व्यवस्थापन, वातावरिीय संरक्षि तथा फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन स्थि प्रभाववत क्षेत्रको ववकासमा खिज गनुज पनेछ 
।  

17. सेवा लनिभबन वा अन्त्य गनज सक्न े

(१) गाउँपालिकािे दफा १६ बमोणर्म सेवा शटुक नबिुाउने 
सेवाग्राहीको फोहोर मैिा सभबन्धी सेवा लनिभबन वा अन्त्य गनज 
सक्नेछ । 

(२) फोहोर मैिा व्यवस्थापन गनज दफा १३ बमोणर्म णर्भमेवारी पाएको 
व्यणक्त, संस्था वा लनकायिे दफा १६ को उपदफा (४) बमोणर्मको 
सेवा शटुक नबिुाउने सेवाग्राहीको फोहोर मैिा व्यवस्थापन 
सभबन्धी सेवा लनिभबन वा अन्त्य गनज सक्नेछ । यसरी सेवा 
लनिभबन वा अन्त्य गररएमा गाउँपालिकािाई र्ानकारी ददन ुपनेछ 
। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोणर्म सेवाको लनिभबन वा अन्त्य गररएको 
अवस्थामा आफ्नो घरबाट उत्पादन हनुे फोहोर मैिाको व्यवस्थापन 
सभबणन्धत व्यणक्त, घरधनी संस्था वा लनकायिे आफैिे गनुज पने छ 
। 

(४) शटुक नबिुाउने लनिणभबत सेवाग्राहीिे दफा १६ बमोणर्म बिुाउन ु
पने सेवा शटुक बिुाएमा लनर्िाई पनुिः सेवा प्रदान गररने छ । 
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पररच्छेद-६ 

प्रदूषि लनयन्त्रि तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन कायजको अनगुमन 
सभबन्धी व्यवस्था : 

 

18.   प्रदूषि लनयन्त्रि : 

(१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रबाट सङ्कलित फोहोर मैिा बाट सो क्षेत्रमा पनज 
सक्ने प्रलतकूि वातावरिीय प्रभाविाई यथाशक्य कम गरी प्रदूषि 
रवहत ढङ्गिे व्यवस्थापन गने दावयत्व गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(२) गाउँपालिकािे सङ्कलित फोहोर मैिा लनष्कासन तथा व्यवस्थापन 
गदाज तोवकएको मापदण्डको पािना गनुज पनेछ । 

 

19. फोहोर मैिा व्यवस्थापनको अनगुमन : 
(१) गाउँपालिकािे फोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा लनष्कासन कायजको 
लनयलमत • अनगुमन गनुज वा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणर्म अनगुमन गदाज गाउँपालिकािे आवश्यक 
कायज योर्ना बनाई िाग ुगनज सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोणर्म अनगुमनमा खवटने व्यणक्तिे अनगुमन 
पिात ्सो को प्रलतवेदन गाउँपालिका समक्ष ददन ुपनेछ । 

(४) प्राप्त प्रलतवेदनमा औटँयाइएका ववषयहरूको सधुार तथा 
कायाजन्वयनका िालग गाउँपालिकािे आवश्यक व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ 
। 

(५) गाउँपालिकािे यस दफा बमोणर्म अनगुमन गने कायजका िालग 
प्राववलधक सवहतको छुटै्ट संयन्त्र लनमाजि गरी कायाजदेश ददन सक्नेछ ।  
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20. फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि प्रभाववत क्षते्रको आलथजक, सामाणर्क 
ववकास तथा वातावरि संरक्षि सभबन्धी व्यवस्था 

(१) गाउँपालिकािे फोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि प्रभाववत क्षेत्रको 
आलथजक, सामाणर्क, भौलतक ववकास तथा वातावरिीय संरक्षिको 
गरुुयोर्ना बनाई सो योर्ना कायाजन्वयनको िालग ववलभन्न कायजिम 
बनाई कायाजन्वयन गनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे मूितिः देहायका क्षेत्रमा स्थानीय समदुायको 
सहभालगतामा कायजिम सञ्चािन गनेछ, 

क) सडक, ववद्यतु,् खानेपानी तथा ढि सरसफाइ र वातावरि 
संरक्षि 

ख) ववद्यािय र स्वास््य संस्थाको स्थापना र सञ्चािन 

ग) प्रभाववत क्षेत्रमा आलथजक, सामाणर्क रूपिे वपछलडएका ववपन्न 
वगजको उत्थान तथा ववकासका िालग आवश्यक कायजिम । 

 

पररच्छेद-७ 

फोहोर मैिा व्यवस्थापन सलमलत सभबन्धी व्यवस्था : 
 

21. फोहोर मैिा व्यवस्थापन सलमलतको गठन : 
(१) फोहोर मैिा व्यवस्थापनका सभबन्धमा अविभबन गनुज पने नीलत 

लनधाजरि र अन्य आवश्यक कायजहरूका िालग गाउँपालिकामा एक 
फोहोर मैिा व्यवस्थापन सलमलत रहने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोणर्मको सलमलतमा देहायका सदस्यहरू रहने छन ्
। 
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क) गाउँपालिकाका अध्यक्ष    - अध्यक्ष 

ख) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत    - सदस्य 

ग) फोहोर मैिा हेने ववषयगत सलमलतको संयोर्क सदस्य- सदस्य 

घ) कायजपालिकाका सदस्यहरू मध्ये गाउँ कायजपालिकािे मनोनीत 
गरेका १ र्ना मवहिा सवहत २ र्ना सदस्य   -     सदस्य 

ङ) स्थानीय उद्योग तथा वाणिज्य सङ्घ सँग सभबणन्धत संस्थाका 
अध्यक्ष एक र्ना सदस्य -        सदस्य 

ि) गाउँपालिका, स्वास््य शाखाका प्रमखु सदस्य     - सदस्य 

छ) गाउँ कायजपालिकािे मनोनीत गरेको फोहोर मैिा प्रभाववत 
क्षेत्रमा बसोबास गने व्यणक्तहरू मध्ये वाट  एक मवहिा 
सवहत दईु र्ना सदस्य          -    सदस्य 

र्) फोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा गाउँपालिका लभत्र रहेका खानेपानी 
तथा सरसफाइ संस्थाहरू वाट दईु र्ना सदस्य   -  सदस्य 

भ) योर्ना शाखा वा सहरी ववकास शाखा प्रमखु सदस्य - सदस्य 

ञ) नगर क्षेत्रलभत्र फोहर मैिा व्यवस्थापनमा कायज गने लनर्ी क्षेत्र 
/ मै स.स.को तफज  बाट प्रमखुिे तोकेको १ र्ना सदस्य- सदस्य 

ट) गाउँपालिकािे तोकेको फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी ववज्ञ 
एक र्ना       -सदस्य 

(ठ) फोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा वातावरि शाखा प्रमखु - सदस्य 
सणिव 

(३) उपदफा (२) बमोणर्म गठन भएको सलमलतमा मनोनीत 
सदस्यको पदावलध पाँि वषजको हनुेछ । 
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22.  सलमलतको काम कतजव्य र अलधकार सलमलतको काम, कतजव्य र 
अलधकार देहाय बमोणर्म हनुछे :  
(क)फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी आवश्यक नीलत तर्ुजमा गरी 
स्वीकृलतका िालग नगर कायजपालिकामा पेस गने । 

(ख) फोहोर मैिा व्यवस्थापन कायजसँग सभबि लनकायहरूलबि 
समन्वयको िालग नीलतगत व्यवस्था गने। 

(ग) फोहोर मैिा व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे शटुक लनधाजरि 
गदाज आवश्यक पने मापदण्ड तयार गरी नगर कायजपालिकामा 
पेस गने 

(घ) फोहोर मैिा एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गनज गाउँपालिकािे 
कुनै िगानी गनुज पने अवस्थामा त्यस्तो िगानी गनुज पने रकमको 
प्रलतशत लनधाजरि गनज । 

(ङ) फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कायज मा कुनै अवरोध उत्पन्न 
भएमा सरोकारवािा पक्षहरू सँग छिफि गरी समाधान खोज्न े
। 

(ि) तोवकए बमोणर्म अन्य काम गने ।  

23.   सलमलतको बैठक सभबन्धी व्यवस्था 
(१) सलमलतको बैठक ३ मवहनामा कभतीमा १ पटक सलमलतका 

अध्यक्षिे तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्ने छ । 
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(२) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षिे गनेछ र 
लनर्को अनपुणस्थलतमा नगर प्रमखुको हैलसयतमा नगर 
उपप्रमखुिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(३) सभपूिज सदस्य सङ्खख्याको ५० प्रलतशत भन्दा बढी सदस्य 
उपणस्थत भएमा बैठकको िालग गिपूरक सङ्खख्या मालनने छ । 

(४) बैठकको लनिजय सामान्यतिः सहमलतमा गररने छ । सहमलत 
हनु नसकेमा बहमुतको आधारमा हनुेछ र मत बराबर भएमा 
बैठकको अध्यक्षता गने व्यणक्तिे लनिाजयक मत ददन ेछन ्। 

(५) सलमलतिे आवश्यक देखेमा फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी 
कुनै ववज्ञ वा पदालधकारीिाई आमन्त्रि गनज सक्नेछ । 

(६) सलमलतको लनिजय सदस्य सणिविे प्रमाणित गनेछ । 

(७) बैठक सभबन्धी अन्य कायजववलध सलमलत आफैिे लनधाजरि गरे 
बमोणर्म हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद-८ 

कसरु र दण्ड सर्ाय 

 

24.   कसरु : कसैिे देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोणर्म कसरु 
गरेको मालनने छ: 
(क) गाउँपालिकािे तोवकददएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र 

फोहोर मैिा लनष्कासन गने, 
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(ख) कन्टेनर वा फोहोर मैिा सङ्किन केन्रमा राणखएको फोहोर 
मैिा अलनधाकृत तवरिे प्रयोग गने, 

(ग) फोहोर मैिा सङ्किन केन्रमा राणखएको कन्टेनर तोडफोड गने, क्षलत 
परु् याउन,े राणखएको स्थिबाट हटाउने वा सङ्किन केन्रमा कुनै 
नोक्सानी परु् याउने. (घ) यस ऐन बमोणर्म अनमुलत नलिई फोहोर 
मैिा व्यवस्थापनको कायज गने, 

(ङ) यस ऐन बमोणर्म फोहोर मैिा व्यवस्थापनको िालग प्रदान गररएको 
अनमुलत पत्रमा उटिेणखत सतजहरू उटिङ्घन गने, 

(ि) फोहोर मैिा सङ्किन केन्र, कन्टेनर वा फोहोर मैिा थपुाने ठाउँमा 
कुनै वकलसमको हालनकारक पदाथज फाटने, राख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घर कभपाउन्ड वा पररसरको फोहोर मैिा सडक वा अन्य सावजर्लनक 
स्थिमा र्थाभाबी राख्न,े फाटने वा थपुाने, 

(र्) फोहोरबाट लनस्केको दूवषत पानी वा ढि िहुाई अन्य व्यणक्तको घर 
वा र्ग्गा वा सावजर्लनक स्थि प्रदूवषत गराउने, (ि) गाउँपालिकािे 
तोकेको स्थान बाहेक र्नस्वास््यमा प्रलतकूि असर पने गरी सडक 
वा अन्य सावजर्लनक स्थानमा कुनै पलन वकलसमको हालनकारक 
फोहोर मैिा राख्न,े फाटने थपुाने वा लनष्कासन गने, 

(ञ) रासायलनक फोहोर मैिा, औद्योलगक फोहोर मैिा, स्वास््य संस्थार्न्य 
फोहोर मैिा वा हालनकारक फोहोर मैिा र्थाभाबी फाटने, राख्न ेवा 
लनष्कासन गने, 

(ट) फोहोर मैिा सङ्किन, ढुवानी तथा फोहोर मैिा लसर्जना गने, 

व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध 
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(ठ) फोहोर मैिा सङ्किन, ढुवानी तथा अणन्तम लनष्कासन स्थिमा अवरोध, 

बन्द, घेराउ गने वा फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कायजमा 
हडताि गने 

(ड) स्रोतमै फोहोर मैिा पथृकीकरि नगरी दफा ५ को ववपरीत फोहोर 
मैिा लमसाएर लनष्कासन गने, 

(ढ) मरेको वा मारेको पश ु पन्छी र सो को िादी, प्वाँख, हड्डी तथा 
माछाको कत्िा आदद सावजर्लनक स्थि, सडक, गटिी, िोकमा राख्न,े 

फाटने वा थपुाने । 

25. सर्ाय 

(१) दफा २४ को खण्ड (क) कसरु गनेिाई गाउँपालिका अध्यक्षिे 
पवहिो पटक भए हर्ारसभम र्ररवाना दोस्रो पटक सोही कसरु 
गरेमा ५ हर्ारदेणख १० हर्ारसभम तेस्रो वा सो भन्दा बढी पटक 
गरेमा प्रत्येक पटकको िालग १५ हर्ारका दरिे र्ररवाना गरी 
फोहोर मैिा उठाउदा िाग्ने खिज समेत लनर्बाट असिु उपर गनज 
सक्ने छ । 

(२) दफा २४ को खण्ड (ख) बमोणर्मको कसरु गने िाई गाउँपालिकािे 
५ सय देणख ५ हर्ारसभम र्ररवाना गनज सक्ने छ । 

(३) दफा २४ को खण्ड (ग) बमोणर्म कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 
हर्ारदेणख ५० हर्ारसभम र्ररवाना गरी कन्टेनर वा सङ्किन केन्र 
व्यवस्थापन गनज िाग्ने खिज असिु उपर गनज सक्नेछ । 
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(४) दफा २४ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोणर्मको कसरु गनज िाई १५ 
हर्ार देणख ५० हर्ारसभम र्ररवाना गरी अनमुलत नलिएसभम त्यस्तो 
कायज गनज रोक िगाउने छ । 

(५) दफा २४ को खण्ड (ि) बमोणर्मको कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 
५ हर्ार देणख १५ हर्ारसभम र्ररवाना गनज सक्ने छ । 

(६) दफा २४ को खण्ड (छ). (र्) र (ढ) बमोणर्मको कसरु गनेिाई 
गाउँपालिकािे ५ हर्ारदेणख १५ हर्ारसभम र्ररवाना गनज सक्ने छ 
। 

(७) दफा २४ को खण्ड (क) बमोणर्मको कसरु गनज िाई गाउँपालिकािे 
३० हर्ार देणख ५० हर्ारसभम र्ररवाना गनज सक्ने छ । 

(८) दफा २४ को खण्ड (ञ) बमोणर्मको कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 
५० हर्ार देणख १ िाखसभम र्ररवाना गनज सक्नेछ । सोही कसरु 
पनुिः गरेमा पवहिो पटक गरेको र्ररवानाको दोब्बर र्ररवाना गरी 
प्रिलित काननु बमोणर्म अनमुलत रद्द गनजका िालग सभबणन्धत 
लनकायमा िेणख पठाउन सक्नेछ । 

(९) दफा २४ को खण्ड (ट) र (ठ) बमोणर्मको कसरु गनेिाई प्रिलित 
काननु बमोणर्म दण्ड र र्ररवाना गनज सवकने छ । (१०) दफा 
२४ को खण्ड (ड) बमोणर्मको कसरु गने िाई गाउँपालिकािे 
प्रत्येक पटक ५ सय रुपैयाँ र्ररवाना गनज सक्ने छ । 
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26. सेवा सवुवधा रोक्का गनज सवकन े

(१) यस ऐन बमोणर्म तोवकएको सेवा शटुक नबिुाउने वा बिुाउन 
अटेर गने व्यणक्तिाई गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने कुनै सेवा 
सवुवधाको अलतररक्त ववद्यतु ् तथा टेलिफोन सेवा रोक्का गररददन तथा 
लनर्को नामको घरर्ग्गा वविी रोक्का गनजको िालग सभबणन्धत लनकायमा 
िेणख पठाउन सक्नेछ । तर यसरी िेणख पठाउन ुअणघ सभबणन्धत 
व्यणक्तिाई सो सभबन्धमा लिणखत र्ानकारी गराउन ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोणर्म िेणख आएमा त्यस्तो सेवा सवुवधा रोक्न ु
सभबणन्धत लनकायको कतजव्य हनुेछ ।  

 

27. पनुरावेदन ददन सक्न े: 

दफा २५ बमोणर्म गरेको सर्ायको आदेश उपर णित्त नबझु्न ेपक्षिे 
त्यस्तो आदेश भएको लमलतिे ३५ ददनलभत्र उर्रुी ददन सक्ने छ । 

 

पररच्छेद-४ 

ववववध 

 

28. स्वास््य संस्थार्न्य फोहोर मैिा व्यवस्थापन(१) स्वास््य संस्था 
स्थापना गनजका िालग प्रिलित काननु बमोणर्म अनमुलत ददन े
लनकायिे अनमुलत ददन ु पूवज फोहोर मैिा व्यवस्थापनको उपयकु्त 
व्यवस्था गरेर मात्र अनमुलत ददनपुने छ । 
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२) उपदफा (१) बमोणर्म अनमुलत ददँदा स्वास््य संस्थािे फोहोर मैिा 
व्यवस्थापन सभबन्धमा पािना गनुज पने ववशेष सतज वा कायम गनुज 
पने मापदण्ड समेत तोवकददन सक्ने छ । 

 

29. रासायलनक ववषादी सभबन्धी व्यवस्था: 
(१) रासायलनक ववषादीको आयात गदाज तोवकए बमोणर्मको मापदण्डको 

अधीनमा रही गनज पने छ । 

(२) समयावलध सवकएको रासायलनक ववषादी तोवकएको मापदण्डको 
अधीनमा रही नष्ट गने णर्भमेवारी सभबणन्धत व्यणक्त वा संस्थाको 
हनुेछ । 

 

(१) गाउँपालिकामा एक फोहोर मैिा व्यवस्थापन कोष रहनेछ र उक्त 
कोषमा देहायका रकमहरू र्भमा गररनेछ । 

(क) दफा १६ बमोणर्म प्राप्त हनुे सेवा शटुक बापतको रकम, 

(ख) दफा १३ बमोणर्म प्राप्त हनुे शटुक रकम र रोयटटी बापतको 
रकम, 

(ग) दफा २५ बमोणर्म र्ररवाना बापत प्राप्त हनुे रकम, 

(घ) सङ्घीय वा प्रादेणशक सरकारबाट फोहोर मैिा व्यवस्थापनका िागी 
प्राप्त हनुे अनदुान रकम 

(ड.) गाउँपालिकािे लनिजय गरी उक्त कोषमा राख्न ेरकम, (ि) अन्तराजविय 
तथा राविय संघ संस्था वा लनकायबाट फोहोर मैिा व्यवस्थापनका 
िागी प्राप्त हनुे अनदुान र सहयोग रकम, छ) खानेपानी तथा 
सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबाट प्राप्त हनुे रकम, 
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(र्) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड ि बमोणर्म उक्त रकम प्राप्त गनजको िागी 
सङ्घीय सरकारको पूवज स्वीकृलत लिन ुपने छ । 

(३) यस दफा बमोणर्म कोषको रकम खिज गदाज गाउँपालिकािे 
आवश्यक कायजिम बनाई फोहोर मैिा व्यवस्थापन कायजमा मात्र 
खिज गनुज पनेछ । 

(४) यस कोषको िेखा खिज प्रविया र िेखा परीक्षि सभबन्धी व्यवस्था 
गाउँपालिकाको अन्य कोष सरह हनुेछ ।  

30. फोहोर मैिा व्यवस्थापनमा संिग्न सामदुावयक लनकायको अलभिेख 

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको फोहोर मैिा व्यवस्थापनमा काम 
गनज सामदुावयक संस्थाहरूको अद्यावलधक वववरि राख्न सक्ने छ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोणर्म राणखने वववरिमा त्यस्ता संस्थािे काम 
गरररहेको क्षेत्र र प्रकृलत, र्नशणक्त, आलथजक तथा प्राववलधक स्रोत 
तथा अन्य आवश्यक वववरि समेत उटिेख गनज सवकने छ ।  

31. स्वीकृत लिनपुने  

गाउँपालिकािे कुनै ववदेशी व्यणक्त, सङ्घ संस्था वा दात ृलनकायबाट 
सहयोग लिई फोहोर मैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कायजिम सञ्चािन 
गदाज प्रदेश / सङ्घीय सरकारको पूवज स्वीकृत लिई गराउन ुपने छ 
। 
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32. परुस्कार ददन सवकन े 

(१) फोहोर मैिा व्यवस्थापनका िालग नवीनतम अवधारिाको ववकास 
गने, त्यस्तो कायज िाई प्रोत्साहन गनज तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन 
कायजमा योगदान गने व्यणक्त वा संस्थािाई गाउँपालिकािे सभमान 
स्वरूप उपयकु्त परुस्कार ददन सक्ने छ । 

(२) यस ऐनको प्रलतकूि हनुे गरी र्थाभाबी फोहोर मैिा राख्न,े थपुाने 
वा फाटन ेव्यणक्तको बारेमा प्रमाि सवहत उर्रुी ददने व्यणक्तिाई 
गाउँपालिकािे सभमान एव नगद परुस्कार समेत ददन सक्ने छ। 

33. लनयम बनाउन ेअलधकार  

यस ऐनको उदे्दश्य कायाजन्वयन गनज गाउँपालिकािे आवश्यक लनयम 
बनाई िाग ुगनज सक्ने छ ।  

34. मापदण्ड वा लनदेणशका र्ारी गनज सक्न े 

यस ऐन अन्तगजत बनेको लनयमाविीको अधीनमा रही गाउँपालिकािे 
फोहोर मैिा व्यवस्थापनका िालग बेग्िा बेग्िै मापदण्ड तथा लनदेणशका 
बनाई र्ारी गनज सक्ने छ । 

35. प्रिलित कानून बमोणर्म हनु े 

फोहोर मैिा सभबन्धी ववषयमा यस ऐनमा उटिेख भएका कुराहरूमा 
यसै बमोणर्म र अन्य कुराहरूमा प्रिलित काननु बमोणर्म हनुेछ । 

 

आज्ञािे, 
सदुशजन दाहाि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


