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सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको आधारभतू सरसफाइ तथा फोहोरमैला :यवःथापन गन> बनेको 
Aवधेयक, २०७४ 

ूःतावना 

आधारभूत ःवाःHयू/त नगरवासीहJमा जागLकता अ/भवृAO गरP ूाकृ/तक एवं मानव उTपाUदत 
फोहोरमैलाको ॐोतमा Wयूनीकरण, पनुः ूयोग, ूसोधन, एवं Aवस>जन तथा फोहोरमैलाको 
ूभावकारP :यवःथापन गरP जनःवाःHय एवं वातावरणमा पन>सZने ू/तकूल ूभावलाई कम गरP 
सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकामा ःव\छ एवं ःवःथ वातावरण कायम गरP सWुदर, :यविःथत 
नगरपा/लका बनाइ पय>टक`य नगरPको Lपमा सबै नागaरकहJलाई घर, आगँन, चोक, टोल र 
सडक सफा राe ने वातावरण तयार गन>का ला/ग नेपालको संAवधान २०७२ को धारा २२६ 
बमोिजम सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको दोॐो नगरसभाले यो ऐनबनाएकोछ। 
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ूारिjभक 

१. संिkl नाम र ूारjभ: (१) यस Aवधेयक नाम "सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको फोहोरमैला 
तथा सरसफाई :यवःथापन गन> बनेको Aवधेयक, २०७४" रहेको छ । 

 (२) यो  ऐन नगरपा/लका kेऽ भर तJुWत लागू हनुेछ । 

२. पaरभाषा : Aवषय वा ूसoले अकp अथ> नलागेका यस ऐनमा,- 

(क) “औrो/गक ू/तsान”भtाले कुनै उrोग, :यवसाय वा सेवा सuालन गनv उwेँयले 
काननु बमोिजम ःथाAपत कुनै कjपनी, उrोग, फम> वा यःतै ूकृ/तको /नकाय 
सjझन ुपछ> ।  

(ख) “औrो/गक फोहोरमैला”भtाले औrो/गक ू/तsानबाट /नंकासन हनुे हा/नकारक 
तथा ूदAुषत फोहोरमैला सjझन ुपछ> । 

(ग) “कWटेनर”भtाले फोहोरमैला संकलन गनv ूयोजनको ला/ग /नि|त ःथानमा 
रािखएको फोहोरमैला थपुानv भाँडो वा वाि}टन र यःतै ूकारको अWय कुनै वःत ु
सjझन ुपछ> ।  

(घ) "काय>पा/लका" भW नाले सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको काय>पा/लकालाई सjझन ुपछ> 
। 



(ङ) "नगरपा/लका" भtाले सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकालाई सjझन ुपछ>। 

(च) /नंकासन” भtाले फोहोरमैला उTपादन ःथलबाट नगरपा/लकाले तोकेको ःथानमा 
थपुानv वा /नका}ने काय> सjझन ुपद>छ । 

(छ) "ूमखु"भtाले सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको ूमखुलाई सjझन ुपछ> । 

(ज) "ूमखु ूशासAकय अ/धकृत" भtाले सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको ूमखु 
ूशासक`य अ/धकृतलाई सjझन ुपछ> 

(झ) "फोहरमैला" भtाले घरेल,ु औधो/गक, रासाय/नक, �लाA�क र /ससाजWय, मास ु
तथा पशजुWय, कृAषजWय, ःवाःHय संःथाजWय, सवारP साधनजWय वा हा/नकारक 
फोहरमैला संझनपुद>छ र सो श�दले तTकाल ूयोग हनु नसकेका, फा/लएका, 
सडेगलेका, वातावरणमा ू/तकूल हनुे गaर /नंकाशन गaरएका ठोस, तरल, �यास, 
लेदो, धवुा, धलुो Aवधतुीय एवं सूचना ूAव/धसँग सjवWधि◌त साममी तथा Tयःतै 
ूकारका साव>ज/नक ःथलमा टाँ/सएका पोःटर, पjपलेट, पचा>, �लेZसबोड> तथा 
तोAकएका अWय सामामीहL समेतलाई सjझन ुपछ> ।  

(ञ) "फोहरमैलाूशोधन" भtाले फोहरमैलाको Lप वा गणुमा पaरवत>न गरP अWय कुनै 
उपयोगी वःत ु तयार गनv मल, �याँस, ऊजा> वा अWय वःत ु उTपादन गरP 
फोहरमैला :यवःथापन गनv ूAबया सjझन ुपछ>। 

(ट) "फोहरमैला :यवःथापन" भtाले फोहोरमैलाको ॐोतमा पथृक`करण, संकलन, 
ूशोधन, Aवसज>न वा फोहरमैला :यवसाय सjमको काय>लाईसjझन ुपछ> । 

(ठ) "फोहर मैला संकलन" भtाले फोहरमैला उTपादन ःथलबाट उठाउने, घरघरबाट 
संकलन गनv, साव>ज/नक ःथलबाट बढानv, थपुानv, झारपात उख}ने, साव>जा/नक 
ःथलमा रािखएका पो�र, पjपलेट :यानर आUद उ�काउने र संकलन गनv 
काय>लाईसjझन ुपछ> । 

(ड) “Aवस>जन”भtाले फोहोरमैला अिWतम /नंकासन तथा :यवःथापन सjझन ुपछ> ।  

(ढ) “वडा स/म/त”भtाले सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाका सबै वडा स/म/तहJलाई सjझन ु
पछ> ।  

(ण) “सामदुाAयक संःथा”भtाले नाफा आज>न नगनv उwेँ यले समदुायको Aहतको ला/ग 
ूच/लत काननु बमोिजम र ःथाAपत र सहभा/गतामूलक टोलAवकास संःथा तथा 
उपभो�ा समूह र गैरसरकारP संःथा सjझन ुपछ> । 



(त) “संकलन केWि” भtाले घर घरबाट नःकने फोहोरमैला संकलन गरP /नधा>aरत 
समयसjम रा� वा थपुान> नगरपा/लकाले तोकेको ःथान सjझन ुपद>छ र घरघरमा 
फोहोरमैला संकलन गन> आउने नगरपा/लकाले तोकेको फोहोरमैला संकलक वा 
फोहोरमैला संकलक गनv साधन समेतलाई सjझन ुपछ> । 

(थ) "संकलन पाऽ" भW नाले फोहरमैला संकलन गनv, वा}टP, डःटAवन, कWटेनर 
लगायतका सामामी सjझन ुपछ> । 

(द) तोAकएको वा तोAकए बमोिजम” भtाले यस ऐन अWतग>तको /नयममा तोAकएको वा 
तोAकए बमोिजम सjझन ुपछ> ।  
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आधाभतू सरसफाई तथा फोहोरमैला :यवःथापन सjबWधी :यवःथा 

३. फोहरमैला उTपादन कम गनv: 

(१) ूTयेक नगरवासीमा आधाभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला :यवःथापनू/त 
जागLकता अ/भवृAO गरP नगरवासीकै सAबय सहभा/गतामा फोहोरमैलाको :यवःथापन 
गaरनेछ । 

(२) ूTयेक नगरवासीमा “सफा नगर, मेरो रहर” को भावना Aवकास गरP घर 
आगँन सफा राe ने र सहभा/गताTमक ूणालPबाट नगर kेऽलाई “सफा, ःव\छ र 
वातावरणमैऽी नगरका” का Lपमा Aवकास गaरनेछ । 

(३) कुनै :यि�, पaरवार, :यवसाAयक संःथा वा /नकायले कुनै काम, :यवसाय वा 
कारोबार गदा> उTपादन हनुे फोहरमैला यथाशZय कम गनु>पनvछ । नगरपा/लकाले 
फोहरमैला Wयू/नकरण, पनु: ूयोग तथा पनु: चब`य ूयोगलाई ूोTसाहन गन> 
समWवयाTमक :यवःथा /मलाउने छ र यसको ूभावकारP काया>Wवयनको ला/ग आवँयक 
/नदv िशका बनाई लागू गन> सZनेछ । 

(४) आ�नो kेऽ/भऽ Aवसज>न हनु सZने फोहरमैलाको Aवसज>न वा पनु: ूयोगको 
:यवःथा /मलाइ बाँक` फोहरमैला माऽ /नंकासन गरP फोहरमैलाको पaरमाणलाई घटाउन ु
:यि�, पaरवार, टोल सधुार स/म/त, ःथानीयवासी वा /नकायको कत>:य हनुेछ । 



 (५) फोहोरमैला संकलन ःथललाई सरसफाई केWिका Lपमा Aवक/सत एवं 
:यवसाAयक ूयोजनका ला/ग ूयोगमा }याइनेछ । 

४. ॐोतमा फोहरमैला पथृक`करण गनु> पनv: (१) ूTयेक :यि�, पaरवार, होटल, लज, 
रे�ुराँ, :यवसायी, नगरवासी तथा संघ संःथा वा /नकायले ॐोतमा फोहरमैला पथृक`करण 
गनु> पनvछ । 

(२) ॐोतमा फोहरमैला पथृक`करण गदा> जैAवक, अजैAवक, पनु: ूयोग हनु े र 
खतराजWय फोहोरमैला अलगअलग छु� याएर राe न ुपनvछ। 

(३) नगरपा/लकाले फोहोरमैला संकलन गनv Uदन, समय र ःथान छु� याई अलग 
अलग Uदनमा जैAवक,  अजैAवक, पनु: ूयोग हनुे र तोAकए बमोिजमका हा/नकारक 
खतराजWय फोहोर संकलन गनv :यवःथा /मलाउन ुपनvछ । हा/नकारक वा खतराजWय 
फोहोरमैला वा रासाय/नक फोहोरमैला संकलन केWिमा /नंकासन गनv पाइने छैन । 

(४) नगरपा/लकाले जैAवक र अजैAवक फोहोर Aवःथापनका ला/ग साव>ज/नक 
ःथलमा आवँयक संकलन पाऽ रा� सZनेछ । 

(५) नगरपा/लकाले फोहोरमैला :यवःथापन तथा वातावरण संरkणका ला/ग अल�गै 
एकाई सuालनमा }याइ काम गन>सZनेछ । 

५. साव>ज/नक ःथलमा फोहर फा}न /नषेध गaरएको: (१) नगरपा/लका kेऽ/भऽ /नजी घर 
बाAहर वा वaरपaर र साव>ज/नक ःथलमा फोहर फा}न /नषेध गaरएको छ । 

(२) घर, पसल, होटल, उधोग, ःवाःHय संःथा वा अL कसैले प/न आ�नो 
ःथानबाट बाAहर फोहोर /नंकाशन गदा> तोAकएको समय र ःथानमा माऽ /नंकाशन 
गनु>पनv छ ।  

(३) साव>ज/नक ःथल, सडक, नाला वा अWय कुनै प/न खु}ला ःथानमा जथाभावी 
फोहोर फा}न वा /नंकाशन गन> पाइने छैन । 

(४) नगरपा/लकाले जैAवक र अजैAवक फोहोर संकलन तथा :यवःथापनका ला/ग 
साव>ज/नक ःथलमा रािखएको भाँडोमा थोरै माऽामा राe न /म}ने फोहोर माऽ राe न ुपनvछ 
। TयसरP रािखएको फोहोर संकलन गन> रािखएको भाँडोमा िशशाजWय र खतराजWय 
फोहोर फा}न पाइने छैन । 

७. फोहोरमैलाको ढुवानी 



(१) संकलन केWिमा जjमा भएको फोहोरमैलालाई फोहोरमैला :यवःथापन 
ःथलसjम ढुवानी गनv दाAयTच नगरपा/लकाले :यवःथा गरेको संःथा वा /नकायको हनुेछ 
। 

(२) फोहोरमैला ढुवानी गदा> तोAकए बमोिजमको ढुवानी साधन ूयोग गनु>पनvछ । 
यःतो साधन तोZदा तौल, kमता, तaरका, सडकको kमता तथा वातावरणमा पन> सZने 
ूभाव समेतलाई /बचार गरP तोZनपुनvछ ।  

(३) फोहोरमैला ढुवानी गदा> नगरपा/लकाको दफा ४ बमोिजम ॐोतमा छुटाई 
/नंकासन तथा संकलन गaरएको फोहोरमैलाको अलग अलग ढुवानी गनु> पनvछ । 

८. सरसफाइ केWिको :यवःथा तथा स� चालन: (१) नगरपा/लकाले नगर kेऽमा एक 
सरसफाइ संकलन तथा ूशोधन केWिको :यवःथा गनु> पनvछ । 

(२) यःतो सरसफाई संकलन तथा ूशोधन केWि आवँयकता अनसुार वडा तहमा 
प/न Aवःतार गन> सAकनेछ । 

(३) सरसफाइ संकलन तथा ूशोधन केWिकोसuालन :यवसाAयक Lपमा गaरनेछ । 

(४) सरसफाइ संकलन तथा ूशोधन केWिमा कुAहने फोहोरलाई कjपो� मल 
बनाउन ुपनvछ । यसरP कjपो� मल बनाउँदा जैAवक Aव/धको ूयोग गरP फोहोरबाट 
गWध नआउने :यवःथा /मलाउन ुपनvछ । यस सjबWधी kमता Aवकासका काय>बमको 
:यवःथा नगरपा/लकाले /मलाउने छ । 

(५) सरसफाइ संकलन तथा ूशोधन केWिमा फूलबारP तथा सेडको :यवःथा 
/मलाउन ुपनvछ । 

(६) नगरपा/लकाले सरसफाइ संकलन तथा ूशोधन केWिको सuालन आफ�  वा 
साव>ज/नक /नजी साझेदारPको अवधारणाबाट सuालन गन> सZनेछ । 

९. फोहोरमैला :यवःथापनको अनगुमन: (१) नगरपा/लकाले फोहोरमैला :यवःथापन तथा 
/नंकासन काय>को /नय/मत अनगुमन गनु> वा गराउन ुपनvछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोिजम अनगुमन गदा> नगरपा/लकाले आवँयक काय> योजना 
बनाई लाग ुगन> सZनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम अनगुमनमा खAटने :यि�ले अनगुमन प|ात सोको 
ू/तवेदन नगरपा/लकाका समk Uदनपुनvछ । 



(४) ूाl ू/तवेदनमा औ}याइएका AवषयहLको सधुार तथा काय>Wवयनका ला/ग 
नगरपा/लकाले आवँयक :यवःथा /मलाउन ुपनvछ । 

(५) नगरपा/लकाले यस दफा बमोिजम अनगुमन गनv काय>का ला/ग ूाAव/धक 
सAहतको छु�ै वडा ःतरPय र नगर ःतरPय संयWऽ /नमा>ण गरP तोAकए बमोिजम काया>देश 
Uदन सZनेछ । 

१०. सरसफाइ सेवा श}ुक तोZन सZने : (१)काय>पा/लकाले नगरkेऽमा फोहरमैलाको 
संकलन गरP सरसफाइलाई :यविःथत गन> सेवा श}ुक तोZन सZनेछ । 

(२) नगरपा/लकाले तोकेको श}ुक भWदा बढP श}ुक उठाउन पाइने छैन । 

(३) काय>पा/लकाले AवपW न :यि� वा सामािजक संघ संःथालाई आवँयकता हेरP 
सामूAहक वा :यि�गत Wयूनतम Lपमा सेवा श}ुक /नधा>रण गन> सZनेछ । 

(४) फोहोरमैला सेवा श}ुकबाट ूाl आjदानी नगरपा/लकाको सिuत कोषमा जjमा 
गनु> पनvछ । 

११. टोल सधुार तथा सरसफाई स/म/तको :यवःथा : (१) नगरपा/लकाले ॐोतमा फोहोरमैला 
छु� याई फोहोरमैला :यवःथापनको काय> र सडक एवं नगर kेऽ सफा राe नूTयेक 
टोलमा टोल सधुार स/मतलाई सAबय गराइ पaरचालन गन> सZने वा सरसफाई स/म/तको 
/नमा>ण गरP नागaरक सहभा/गता अ/भवृAO गन> सZनेछ । 

(२) टोल सधुार वा सरसफाई स/म/तको गठन तथा पaरचालनका ला/ग वडा 
अ�यkले आवँयक अमसरता /लन ुपनvछ । 

(३) टोल सधुार स/म/त वा सरसफाई स/म/तको आ�नै एउटा कोष हनुेछ जसमा 
देहाय अनसुारका रकम रहने छन:्- 

(क) टोलवासीको सदःयता श}ुकबाट उठेको रकम, 

(ख) चWदादाताबाट ूाl रकम, 

(ग) नगरपा/लकाबाट ूाl अनदुान, 

(घ) संघ संःथा वा अWय कुनै ॐोतबाट ूाl रकम । 

(४) टोल सधुार स/म/त वा सरसफाई स/म/तको कोषको सuालन सामाWयतया 
देहायका आधारमा हनुेछ:- 



(क) टोल सधुार स/म/त वा सरसफाई स/म/तको Aवधानमा भएको कोष सuालन 
स/म/तको /नण>य�ारा सuालन गनु> पनv, 

(ख) बजार kेऽको सरसफाईका ला/ग ूयोग गन> सZने, 

(ग) स/म/तले आंिशक करारमा सरसफाईका ला/ग जनशि� रा� सZन,े 

(घ) फोरमैला :यवःथापन सjवO टोल सधुारका ला/ग आवँयक पनv मेला महोTसव 
काय>मा ूयोग गन> सZने । 

१२. टोल सधुार स/म/त वा सरसफाई स/म/तको काम, कत>:य र अ/धकार : टोल सधुार 
स/म/त वा सरसफाई स/म/तको काम,कत>:य र अ/धकार देहाय अनसुार हनुेछ :- 

(क) बजार kेऽको सरसफाईका ला/ग समदुाय तथा जनशि� पaरचालन गनv, 

(ख) टोलमा टोलवासीले ूयोग गनv गरेको से�टP � या� लगायतबाट उTपादन हनु े
फोहोरमैलाको उिचत :यवःथापन भए नभएको अनगुमन गरP उिचत :यवःथापन 
गन> लगाउने र TयसरP उिचत :यवःथापनमा असहयोग प�ु याउनेलाइ कारबाहPका 
ला/ग नगरपा/लकामा लेखी पठाउने, 

(ग) टोलवासी तथा टोलमा सuालन हनुे :यवसायका ला/ग आवँयक पनv धारा, पानी 
र AवजलुP जडान गन> वडा काया>लयमा /सफाaरश गनv, 

(घ) फोरमैला :यवःथापन सjवO टोल सधुारका ला/ग आवँयक पनv मेला महोTसव 
सuालनका ला/ग आवँयक पहल गनv, 

(ङ) टोल सधुारका ला/ग आवँयक पनv अWय काय> गनv । 

१३. घरमा चप� र से�टP �ा� अ/नवाय> Lपमा बनाउन ुपनv :(१)कसैले प/न चप�को फोहोर 
सडक वा खुला नालामा Aवसज>न गन> पाउने छैन । 

(२) नगरपा/लका kेऽमा बW न ेनया ँभवनमा चप� र से�टP �ा� अ/नवाय> Lपमा 
राe न ुपनvछ । नगरपा/लका kेऽमा बW ने नयाँ भवनमा से�टP �ा�ी बनाउने ःथान ःप� 
नखुलेसjम नZसापास गaरने छैन । साथै सेि�ट �ा� बनेको ूमाण पेश नगरेसjम 
दोॐो चरणको भवन /नमा>ण अनमु/त ूदान गaरने छैन । 

(३) यो ऐन लागू हनुपुूव> /नमा>ण भैसकेका भवनमा से�टP �ा�ी नभएको भए 
सामAुहक वा साव>ज/नक से�टP �ा�ी /नमा>ण गरP सोको :यवःथापन गनv िजjमेवारP टोल 
सधुार स/म/त वा सरसफाई स/म/त वा वडा काया>लयको हनुेछ । 



तर  टोल सधुार स/म/त वा सरसफाई स/म/त वा वडा काया>लयहJबाट से�टP 
�ा�को :यवःथापन एवं ूशोधन हनु नसकेमा नगरपा/लकाले सोको :यवःथापन गन> 
बाधा पनv छैन । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम टोल सधुार स/म/त वा सरसफाई स/म/त वा 
नगरपा/लकाले सामAुहक वा साव>ज/नक से�टP �ा� /नमा>ण गरP संचालन एवं 
:यवःथापन गरेकोमा नगरपा/लकाको /नण>य अनसुार सेवा श}ुक लगाउन सZनेछ । 

१४. अःपताल तथा ःवाःHय संःथाको फोहोरमैला :यवःथापन सjबWधी Aवशेष :यवःथा : (१) 
यस नगरपा/लका/भऽ संचालन हनुे अःपताल तथा ःवाःHय संःथाले नेपाल सरकार�ारा 
जारP "ःवाःHय सेवा फोहोर :यवःथापन माग>दश>न, २०७१"(हे}थ केयर वेःट 
jयानेजमेट् गाइडलाइन, २०१४)को पूण> पालना गनु> पनvछ । 

(२) अःपताल वा ःवाःHय संःथामा /बरामीको चाप र सेवाको ःतर हेरP अटोZलेभ 
वा /म/न अटोZलेभ मेिशनको ूयोग�ारा जोिखमपूण> फोहोरमैला /नम>लPकरण गरेर माऽ 
तोAकएको ठाउँमा Aवसज>न गनु> पनvछ । 

(३) अःपताल वा ःवाःHय संःथाले पया>l माऽामा सईु का�ने औजार (/न/डल 
कटर)राखी ूयोग गaरएका सईुजWय साममी टुबाएरतोAकएको ठाउँमा Aवसज>न गनु> पनvछ 
। 

(४) ःवाःHय संःथाहJको डे/लभरP, अपरेशन /थएटर र से/सङ कोठा आUदमा 
ॐोतमा नै फोहोर छु�ाउनको ला/ग सानोठूलो शलP तथा बाटा एवंबा}टP राe ने स�्ाWड 
बनाउन ुपनvछ । 

(५) ःवाःHय संःथामा काय>रत कम>चारP तथा संःथाको ला/ग माZस, बटु,पWजा 
चःमा, एूोन, भाईरेZस र Aफनेल आवँयक माऽामा उपल�ध गराउन ुपनvछ । 

(६) अःपताल तथा ूसतुी केWिहJमा सालनाल :वःथापन गन>का ला/ग �लासेWट 
Aपटअ/नवाय> Lपमा राe न ुपनvछ । 

(७) ःवाःHय संःथालेकुAहने ूकृ/तका फोहोर Aवस>जनको ला/ग उिचत Aक/समको 
खा}डो र नकुAहने ूकृ/तका फोहोर Aवस>जनको /न/म� डढाउन ेमेिशन (Incineration) को 
:यवःथा गनु> पनvछ । 

(८) उपचारको बममा का�न ुफा}न ुपनv मानव अo जथाभावी Aवसज>न गन> पाइन े
छैन । यःता फोहरजWय सामामी तोAकए बमोिजम :यवःथापन गनु>पनvछ । 



१५. फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ काय>मा संल�न जनशि�को ःवाःHय परPkण गराउन ु
पनv : (१) फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ काय>मा खAटएका जनशि�लाई TयसरP 
काममा लगाउनेले ऽैमा/सक Lपमा ःवाःHय परPkण गराउने :यवःथा /मलाउन ुपनvछ । 

(१) फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ काय>मा खAटएका जनशि�लाई माःक, 
प¡ा, बटु, हेलमेट लगायतका सरुkा साममी TयसरP काममा लगाउनेले उपल�ध गराउन ु
पनvछ । 

१६. नगरपा/लकाले अनगुमन गन> सZने : (१) नगरपा/लकाले :यि�, संघ संःथा, /नकाय 
तथा :यवसायीले गनv फोहोर :यवःथापन काय>को अनगुमन गन> सZनेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुार भएको अनगुमनका बममा सधुार गनु> पनv अवःथा 
देिखएमा नगरपा/लकाले Tयःतो संघ संःथालाई आवँयक /नदvशन Uदन सZनेछ । यसरP 
ूाl /नदvशनलाई सjबिWधत संघसंःथा वा :यवसायले पालना गनु> पनvछ । 

(३) नगरपा/लकाले उपदफा (१) र (२) बमोिजम गरेको अनगुमनबाट /नज :यि�, 
संघसंःथा वा /नकायले नगरपा/लकाले तोके बमोिजमको काय> नगरेको पाएमा Tयःतो 
:यि�, संघसंःथा वा /नकाय तोAकए बमोिजमको लाई जaरवाना गन> सZनेछ । 

 

पaर\छेद ३ 

कसूर तथा द(ड सजाय 

१७. कसरु तथा द(ड सजाय :(१) कसैले तोAकएको भWदा अWयऽ कुAहने फोहोर फालेमा 
नगरपा/लकाले  पAहलो पटकका ला/ग पाँच सय Lपयैाँ र Tयसप/छ पटकै Aप\छे थप एक 
हजार Lपैयाँका दरले ब¢दै जाने गरP जaरवाना गन> सZनेछ । 

(२) कसैले तोAकएको भWदा अWयऽ नकुAहने फोहोर फालेमा नगरपा/लकाले पAहलो 
पटकका ला/ग एक हजार Lपैया ँर Tयसप/छ पटकै Aप\छे एक हजार पाँचसय Lपैयाँका 
दरले ब¢दै जाने गरP जaरवाना गन> सZनेछ । 

(३) चप�को फोहोर सडक वा खुला नालामा फा}नेलाइ नगरपा/लकाले पAहलो 
पटकका ला/ग पाँच हजार Lपैयाँ र Tयसप/छ पटकै Aप\छे थप पाँच हजार Lपैयाका 
दरले ब¢दै जाने गरP जaरवाना गन> सZनेछ । 

(४) पटक पटक अन/धकृत समय र ठाउँमा फोहोरमैला �याँZनेलाई नगरपा/लकाले 
Uदने सेवामा समेत कडाई गन> सZनेछ ।  



(५)दफा ११ बमोिजम अःपताल वा ःवाःHय संःथाले गनु>पनv काय> नगरेमा 
नगरपा/लकाले Wयूनतम प\चीस हजारदेिख एक लाख पचास हजार सjम जaरवाना गन> 
सZनेछ ।साथै यस ऐनमा तोAकए भWदा अWयथा तaरकाले फोहोर Aवसज>न गरेकोसाथै 
Tयःतो संःथा बWद गन> आदेश Uदन सZनेछ । 

(६) दफा १२ को उपदफा (२) बमोिजम फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाइ 
काय>मा खAटएका जनशि�को ऽैमा/सक Lपमा ःवाःHय परPkण नगनv ःवाःHय संःथालाई 
पटकै Aप\छे L. प\चीस हजार जaरवाना गaरनेछ । 

(७) कुनै :यि�, संघसंःथा वा /नकायले दफा १३ को उपदफा (३) बमोिजमको 
काय> गरेको नगरपा/लकाले पाएमा Tयःतो काय>बाट कसैलाई हा/ननोZसानी प�ुन गएको 
देिखएमा Tयःतो हा/ननोZसानी हनुपुूव>को अवःथामा }याउन लगाउनेछ । /नज :यि�, 
संघसंःथा वा /नकायले पूव>वत अवःथामा तोकेको समयमा न}याएमा नगरपा/लकाले सो 
अवःथामा }याउन ला�ने खच>को ूाAव/धक मू}या�न गरP सो बराबरको रकम 
नगरपा/लकामा जjमा गन> आदेश Uदन सZनेछ । साथै नगरपा/लकाले Tयःतो रकम 
जjमा नगनv :यि�, संघसंःथा वा /नकायको चल अचल सjपि� रो£ा गनv वा 
नगरपा/लकाबाट ूवाह गaरने सेवाबाट Tयःतो :यि�, संघसंःथा वा /नकायलाई बिuत 
गन>सZनेछ । 

  

 

पaर\छेद ४ 

फोहोरमैला :यवःथापन बोड> सjबWधी :यवःथा  

१८. फोहोरमैला :यवःथापन बोड>को गठन: फोहोरमैला :यवःथापन सjबWधमा अवलjबन 
गनु>पनv नी/त /नधा>रण र अWय आवँयक काय>हLका ला/ग नगरपा/लकामा एक 
फोहोरमैला :यवःथापन बोड> रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१)  बमोिजमको बोड>मा देहायका सदःयहL रहनेछन ्। 

(क) नगरपा/लकाका ूमखु अ�यk 

(ख) ूमखु ूशासक`य अ/धकृत  सदःय 

(ग) काय>पा/लकाका सदःयहL म�येबाट नगरपा/लकाले मनो/नत  



 गरेका १ जना मAहला सAहत दईु जना  -सदःय 

(घ) वातावरण तथा Aवप¤ :यवःथापन बोड>का संयोजक सदःय 

(ङ) ःथानीय :यवसायीहरको ू/त/न/धमूलक संघ संःथाका ू/त/नधहL म�ये 
नगरपा/लकाले मनो/नत गरेका १ जना मAहला सAहत २ जना -सदःय 

(च) नगरपा/लकाको सjबिWधत शाखा ूमखु  -सदःय 

(छ) नगर काय>पा/लकाले मनो/नत गरेको फोहोरमैला ूभाAवत  

 kेऽमा बसोबास गनv :यि�हL म�येबाट एक मAहला सAहत  

 २ जना -सदःय 

(ज) फोहोरमैला :यवःथापन र खानपेानी तथा सरसफाई संविWधत  

 संःथाहL म�येबाट नगर काय>पा/लकाले मनो/नत गरेको  

 १ जना मAहला सAहत २ जना -सदःय 

(झ) योजना तथा शहरP /बकास शाखा ूमखु -सदःय 

(ञ) नगरपा/लकाले तोकेको फोहोरमैला :यवःथापन सjबिWध  

 Aव¥ १ जना -सदःय 

(ट) टोल Aवकास संःथाहL म�येबाट नगर काय>पा/लकाले मनो/नत  

 गरेका १ मAहला सAहत २ जना  -सदःय 

(ठ) फोहोरमैला :यवःथापन तथा वातावरण शाखा ूमखु  -सिचव 

(३) फोहोर :यवःथापन संल�न /नजी kेऽका ू/त/न/धलाई बोड>मा आमWऽण गन> 
सAकनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम मनो/नत सदःयको पदाव/ध तीन बष>को हनुेछ । 

१९. फोहरमैला :यवःथापन बोड>को काम, कत>:य र अ/धकार:(१) फोहरमैला :यवःथापन 
बोड>को काम, कत>:य र अ/धकार देहाय बमोिजम हनुेछ ।  

(क) फोहोरमैला :यवःथापन सjबिWध आवँयक /नती तजु>मा गरP ःवीकृ/तका ला/ग 
नगर काय>पा/लकामा पेश गनv ।  



(ख) फोहोरमैला :यवःथापन काय>संग सjवw /नकायहL बीच समWवयका ला/ग नी/तगत 
:यवःथा गनv ।  

(ग) फोहोरमैला :यवःथापनका ला/ग नगरपा/लकाले श}ुक /नधा>रण गदा> आवँयक पनv 
मापद(ड तयार गरP नगर काय>पा/लकामा पसे गनv ।  

(घ) फोहोरमैला एAककृत Lपमा :यवःथापन गन> नगरपा/लले कुनै लगानी गनु>पनv 
अवःथामा Tयःतो लगानी गनु>पनv रकमको ू/तशत /नधा>रण गनv ।  

(ङ) फोहोरमैला :यवःथापन सjबिWध काय>मा कुनै अवरोध उTपt भएमा सरोकारवाला 
पkहLसंग छलफल गरP समाधान खो¦ने ।  

(च) तोAकए बमोिजम अWय काम गनv ।  

(२) बोड>को बैठक मAहनामा किjतमा १ पटक बोड>का अ�यkले तोकेको /म/त, 
समय र ःथानमा बःनेछ ।  

(३) बोड>को बैठकको अ�यkता बोड>को अ�यkले गनvछ । 

(४) सjपूण> सदःय संeयाको ५० ू/तशत भWदा बढP सदःय उपिःथत भएमा 
बैठकको ला/ग गणपरुक संeया मा/ननेछ ।  

(५) बैठक /नण>य सामाWयतस ्सहम/तमा गaरनेछ । सहम/त हनु नसकेमा बहमुतको 
आधारमा हनुेछ र मत बराबार भएमा बैठकको अ�यkता गनv :यि�ले /नणा>यक मत 
Uदनेछन ्। 

(६) बोड>ले आवँयक देखेमा फोहोरमैला :यवःथापन सjबिWध कुनै Aव¥ वा 
पदा/धकारPलाई आमWऽण गनv सZनेछ ।  

(७) बोड>को /नण>य अ�यkले ूमािणत गनvछ । 

(८) बैठक सjबWधी अWय काय>Aव/ध बोड> आफैले /नधा>रण गरे बमोिजम हनुेछ ।  

 

पaर\छेद ५ 

AवAवध 

२०. रासाय/नक AवषादP सjबWधी :यवःथा: (१) रासाय/नक AवषादPको आयात गदा> तोAकए 
बमोिजमको मापद(डको अ/धनमा रहP गनु>पनvछ । 



समयाव/ध सAकएको रासाय/नक AवषादP तोAकएको मापद(डको अधीनमा रहP न� 
गनv िजjमेवारP Tयःतो रासाय/नक AवषादP आयात गनv वा कारोबार गनv सjबिWधत :यि� 
वा संःथाको हनुेछ । मापद(ड Aवपaरत न� गरेमा तोAकए बमोिजम कारबाहP हनुेछ । 

२१. फोहोरमैला :यवःथापन संल�न सामदुाAयक संःथाको अ/भलेख राe ने: (१) नगरपा/लकाले 
आ�नो kैऽ/भऽको फोहोरमैला :यवःथापनमा काम गनv सामदुाAयक संःथाहJको 
अ�याव/धक Aववरण राe न ुपनvछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रािखन े Aववरणमा Tयःता संःथाले काम गaररहेको kेऽ 
र ूकृ/त, जनशि�, आ/थ>क तथा ूाAव/धक ॐोत तथा अWय आवँयक Aववरण समेत 
उ}लेख गनु> पनvछ । 

२२. ःवीकृ/त /लनपुनv: नगरपा/लकाले कुनै Aवदेशी :यि�, संघसंःथा वा दात ृ /नकायबाट 
सहयोग /लई फोहोरमैला :यवःथापन सjबWधी काय>बम सuालन गदा> ूदेश वा संघीय 
सरकारको पूव> ःवीकृत /लई गराउन ुपनvछ ।  

२३. परुःकार Uदन सAकने: (१) फोहोरमैला :यवःथापनका ला/ग नवीनतम अवधारणाको 
Aवकास गनv, Tयःतो काय>लाई ूोTसाहन गनv तथा फोहोरमैला :यवःथापन काय>मा 
योगदान गनv :यि� वा संःथालाई नगरपा/लकाले सjमान ःवLप उपय�ु पLुःकार Uदन 
सAकनेछ । 

(२) यस ऐनको ू/तकूल हनुे गरP जथाभावी फोहोरमैला राe ने, थपुानv वा फा}ने 
:यि�को बारेमा ूमाणसAहत उजरुP Uदने :यि�लाई नगरपा/लकाले सjमान एवं नगर 
परुःकार समेत Uदन सZनेछ । 

२४. /नयम बनाउने अ/धकार: काय>पा/लकाले यस ऐनको ूभावकारP काया>Wवयनका ला/ग 
आवँयक पनv /नयम, /नदv िशका, काय>Aव/ध र मापद(ड बनाई लागू गन> सZनेछ । 

  



अनसूुची-१ 

फोहरमैलाको व/ग>करण 

साधारण फोहरमैला हा/नकारक फोहरमैला 

जैAवक फोहर 
अजैAवक 
फोहर अWय 

ःवाःHय 
संःथाजWयफोहर औrो/गक फोहर 

भाWसाको फोहर, 
बचेको खाना, 
कागज तरकारP 
तथा फलफुलका 

बोबा, पात 
प/तंगर, झारपात, 
धलुो /क/संगर  र  

यससँग 
सjबिWधत  
�याँस, तरल 
तथा ठोस 
फोहरमैला 

�लाA�कका 
सामान, काड> 
बोड>, पेपर, 
�याकेिजङ 
पेपर, िशसा, 
मेटल, ज�ुा, 

च�पल, 
परुानोकपडा 
यससँग 

सjबिWधत  
तरल तथा 

ठोस 
फोहरमैला 

/नमा>णजWय 
फोहरमैला, 
पश ुतथा 
पंkी जWय  
यससँग 

सjबिWधत  
�याँस, तरल 
तथा ठोस 
फोहरमैला  

jयाद नाघेका 
औषधीहL, 

/सaरWज, /न/डल, 
धाaरला ह/तयार 
एवं औजारहL, 
पWजा /माZस , 

काAटएका शaररका 
अंगहL, रगतका 
पोका, �याWडेज र  
यससँग सjबिWधत  
�याँस, तरल तथा 
ठोस फोहरमैला 

के/मकलहL, 
Aवषाल ु�यास, 
खरानी, हेAव 
मेटल, मक> रP, 
/लड, रंग, 
AवषादPहL, 
के/मकल, 

फAट>लाईजर, 
सवारP साधनजWय, 
पो/लस र यससँग 
सjबिWधत  �याँस, 
तरल तथा ठोस 

फोहरमैला 


