
 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

कञ्चन गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित  
कञ्चन, खण्ड:५, भाग:१ संख्या: १९, लिलत:२०७८/०७/१२ गते   

 

कञ् चन गाउँपालिकाको फोहोरिैिा व्यवस्थापन ऐन, 2078 

 

प्रस्तावना : फोहोरिैिािाई स्रोतिा न्यूनीकरण, पनु:प्रयोग, प्रिोधन वा ववसजजन गरी 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र फोहोरिैिाको उशचत र प्रभावकारी व्यवस्थापन गनज तथा जनस्वास््य 
एवं वातावरणिा पनज सक्ने प्रलतकुि प्रभाविाई कि गरी स्वच्छ, स्वस््य र िनोरि वातावरण 
कायि गनज वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा (102) 
(1) बिोशजि गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-1 

प्रारशभभक 

1. संशक्षप्त नाि र प्रारभभ : 
(1) यस ऐनको नाि “कञ् चन गाउँपालिकाको फोहोरिैिा व्यवस्थापन ऐन, 2078” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 

 

2. पररभाषा : 
(1) "गाउँपालिका" भन् नािे कञ् चन गाउँपालिका सभझन ुपदजछ । 

(2) "गाउँ कायजपालिका" भन् नािे कञ् चन गाउँपालिकाको कायजपालिका सभझन ुपदजछ । 

(3) "अध्यक्ष" भन् नािे कञ् चन गाउँपालिकाको अध्यक्ष सभझन ुपदजछ 
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(4) "प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत" भन् नािे कञ् चन गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 
अलधकृत सभझन ुपदजछ । 

(5) "सलिलत" भन् नािे  फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलत सभझन ुपदजछ । 

(6) "औद्योलगक प्रलतष्ठान" भन् नािे  कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ् चािन गने 
उदे्दश्यिे कानून बिोशजि स्थावपत कुनै कभपनी, उद्योग, फिज वा यस्तै प्रकृलतको 
लनकाय सभझन ुपदजछ । 

(7) "औद्योलगक फोहोरिैिा" भन् नािे औद्योलगक प्रलतष्ठानबाट लनष्कासन हनुे हालनकारक 
तथा प्रदवुषत फोहोरिैिा सभझन ुपदजछ । 

(8) "कन्टेनर" भन् नािे फोहोरिैिा संकिन गने प्रयोजनको िालग लनशश् चत स्थानिा 
राशखएको फोहोरिैिा थपुाने भाँडो वा बाशटटन र यस्तै प्रकारको अन्य कुनै वस्त ु
सभझन ुपदजछ । 

(9) "लनष्कासन" भन् नािे फोहोरिैिा उत्पादनस्थिबाट गाउँपालिकािे तोकेको स्थानिा 
थपुाने वा लनकाटने कायज सभझन ुपदजछ । 

(10) "संकिन केन्र" भन् नािे घर घरबाट लनस्कने फोहोरिैिा संकिन गरी लनधाजररत 
सियसभि राख् न वा थपुानज गाउँपालिकािे तोकेको स्थान सभझन ुपदजछ र घर-घरिा 
फोहोरिैिा संकिन गनज आउने गाउँपालिकािे तोकेको फोहोरिैिा संकिक वा 
फोहोरिैिा संकिन गने साधन सिेतिाई जनाउँछ । 

(11) "फोहोरिैिा" भन् नािे घरेि ु फोहोरिैिा, औद्योलगक फोहोरिैिा, रासायलनक 
फोहोरिैिा, स्वास््य संस्थाबाट लनस्कने फोहोरिैिा वा हालनकारक फोहोरिैिा 
सभझन ुपदजछ र यस िब्दिे प्रयोगिा नआउने तथा फालिएका वस्त,ु सडेगिेका 
वस्त ु र वातावरणिा ह्रास आउने गरी लनष्कासन गररएका वस्तहुरु िगायत 
अनालधकृत सावजजलनक स्थििा टाँलसएका पोस्टर, पभपिेट र गाउँपालिकािे 
राजपत्रिा सूचना प्रकािन गरी फोहोरिैिा भनी तोवकददएको अन्य वस्त ुसिेतिाई 
जनाउँदछ । 

(12) "प्रिोधन" भन् नािे  फोहोरिैिाको रुप वा गणुिा पररवतजन गरी अन्य कुनै उपयोगी 
वस्त ुतयार गने, िि, गयाँस, उजाज वा अन्य वस्त ुउत्पादन गरी फोहोरिैिाको 
व्यवस्थापन गने प्रविया सभझन ुपदजछ । 

(13) "फोहोरिैिा संकिन" भन् नािे फोहोरिैिा उत्पादन स्थिबाट उठाउने, घर-घरबाट 
संकिन गने, सावजजलनक स्थििा रहेको फोहोरिैिा बढाने, थपुाने, झारपात उखेटन े
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तथा अनलधकृत रुपिा सावजजलनक स्थििा टाँलसएका पोस्टर, पभपिेट हटाई संकिन 
गने कायजिाई सभझन ुपदजछ । 

(14) "फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि" भन् नािे  फोहोरिैिा ववसजजन वा प्रिोधन गनजका 
िालग गाउँपालिकािे तोकेको स्थि सभझन ुपदजछ । 

(15) "ववसजजन" भन् नािे फोहोरिैिाको अशन्ति लनष्कासन तथा व्यवस्थापन सभझन ुपदजछ 
। 

(16) "सािदुावयक संस्था" भन् नािे नाफा आजजन नगने उदे्दश्यिे सिदुायको वहतको िालग 
प्रचलित कानून बिोशजि स्थावपत र सहभालगतािूिक टोि ववकास संस्था तथा 
उपभोक्ता सिूह, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्था सभझन ुपदजछ । 

(17) "फोहोरिैिा संकिन तथा ढुवानी साधन" भन् नािे फोहोरिैिा संकिन तथा ढुवानी 
गने प्रयोजनका िालग प्रयोग गररने साधन, उपकरण वा औजार सभझन ुपदजछ । 

(18) "तोवकएको वा तोवकए बिोशजि" भन् नािे  यस ऐन अन्तगजत बनेको लनयििा 
तोवकएको वा तोवकए बिोशजि सभझन ुपदजछ । 

 

पररच्छेद-२ 

फोहोरिैिा उत्पादन, संकिन, न्यूनीकरण तथा लनष्कासन सभबन्धी व्यवस्था 
 

 

3. फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा गाउँपालिकाको िखु्य शजभिेवारी रहने : 
 

(1)  फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि, प्रिोधन प्िान्ट, 
कभपोष्ट प्िान्ट, बायोगयासँ प्िान्ट िगायन फोहोरिैिा संकिन, अशन्ति ववसजजन 
तथा प्रिोधनका िालग आवश्यक पने पूवाजधार तथा संरचनाको लनिाजण तथा सञ्चािन 
गने िखु्य शजभिेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(२) फोहोरिैिा संकिन केन्र वा कुनै स्थानिा फालिएको वा राशखएको फोहोरिैिा वा 
सरसफाईको लसिलसिािा जभिा भएको फोहोरिैिाको आवश्यक प्रबन्ध गने वा कुनै 
वकलसिबाट प्रयोग गने शजभिेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(३) उपदफा (1) र (2) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन हालनकारक फोहोरिैिा, 
स्वास््य संस्थाजन्य फोहोरिैिा वा औद्योलगक फोहोरिैिाको प्रिोधन र व्यवस्थापन 
गने दावयत्व लनधाजररत िापदण्डको अलधनिा रही त्यस्तो फोहोरिैिा उत्पादन गने 
व्यशक्त वा लनकायको हनुेछ । 

(४) कुनै उद्योग वा स्वास््य संस्थािे हालनकारक फोहोरिैिा, स्वास््य संस्थाजन्य 
फोहोरिैिा, रासायलनक फोहोरिैिा तथा औद्योलगक फोहोरिैिा प्रिोधन गरी बाँकी 
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रहेको फोहोरिैिा तथा अन्य फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गररददन गाउँपालिकािाई 
अनरुोध गरेिा वा गाउँपालिकािे लनिाजण गरेको फोहोरिैिास्थि प्रयोग गनज िाग गरेिा 
गाउँपालिकािे लनधाजरण गरे बिोशजिको सेवा िटुक लिई फोहोरिैिाको व्यवस्थापन 
गररददन वा फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि प्रयोग गनज ददन सक्नेछ । 

 

4. फोहोरिैिा उत्पादन कि गने : 
(१) कुनै व्यशक्त, संस्था वा लनकायिे कुनै काि कारोबार गदाज उत्पादन हनुे फोहोरिैिा 

यथासक्य कि गनुज पनेछ । 

(२) आफ्नो क्षेत्रलभत्र ववसजजन हनु सक्ने फोहोरिैिाको ववसजजन वा पनु: प्रयोगको व्यवस्था 
लििाई बाँकी फोहोरिैिा िात्र लनष्कासन गरी फोहोरिैिाको पररणाििाई घटाउन ु
प्रत्येक व्यशक्त,  संस्था वा लनकायको कतजव्य हनुेछ । 

 

5. फोहोरिैिा पथृवककरण : 
(१) गाउँपालिकािे फोहोरिैिािाई जैववक, अजैववक र अन्य प्रकारिा ववभाजन गरी स्रोत 

छुट्टाउने गरी तोक्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (1) बिोशजि गाउँपालिकािे तोवकददए बिोशजि फोहोरिैिािाई ववलभन्न तहिा 
छुट् याई संकिन केन्रसभि परु् याउने दावयत्व त्यस्तो फोहोरिैिा उत्पादन गने व्यशक्त, 
संस्था वा लनकायको हनुेछ र यसको िालग गाउँपालिकािे आवश्यक प्रववलध, िािसिान, 
उपकरण, कन्टेनर आदद उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

 

6. फोहोरिैिा लनष्कासन : 
 

(१) फोहोरिैिा लनष्कासनको सिय, स्थान र तररका गाउँपालिकािे लनधाजरण गरे बिोशजि 
हनुेछ । 

(२) हालनकारक फोहोरिैिा वा रासायलनक फोहोरिैिा उत्पादन गने व्यशक्त, संस्था वा 
लनकायिे त्यस्तो फोहोरिैिा तोवकए बिोशजि व्यवस्थापन गनुजपनेछ । 

(३) हालनकारक फोहोरिैिा वा रासायलनक फोहोरिैिा संकिन केन्रिा लनष्कासन गनज 
पाइने छैन ।  

 

7. संकिन केन्र तोक्ने  : 
(१) गाउँपालिकािे फोहोरिैिािाई व्यवशस्थत रुपिा संकिन गनज प्रत्येक टोि वा बस्तीिा 

संकिन केन्र तोकी आवश्यक कन्टेनरको व्यवस्था गनज सक्नेछ । 

(२) उपदफा (1) बिोशजि संकिन केन्र तोक्दा सकेसभि टोि वा वस्तीका सबैिाई 
पायक पने गरी वातावरणीय रुपिे उपयकु्त स्थान तोक्न ुपनेछ । 
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8. फोहोरिैिा ढुवानी : 
(१) संकिन केन्रिा जभिा भएको फोहोरिैिािाई फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थिसभि 

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

(२) फोहोरिैिा ढुवानी गदाज तोवकए बिोशजिको ढुवानी साधन प्रयोग गनुजपनेछ । यस्तो 
साधन तोक्दा तौि, क्षिता, तररका, सडकको क्षिता तथा वातावरणिा पनज सक्न े
प्रभाव सिेतिाई ववचार गरी तोक्नपुनेछ । 

(३) फोहोरिैिा ढुवानी गदाज गाउँपालिकािे दफा (5) बिोशजि स्रोतिा छुट्टाई लनष्कासन 
तथा संकिन गररएको फोहोरिैिाको अिग-अिग ढुवानी गनुजपनेछ । 

 

9. फोहोरिैिाको न्यनीकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु:चविय प्रयोग : 
(1) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा न्यनीकरण, पनु:प्रयोग तथा पनु:चविय प्रयोगिाई प्रोत्साहन 

गनज सिन्वयात्िक व्यवस्था लििाउनेछ र यसको प्रभावकारी कायाजन्वयनको िालग 
आवश्यक लनदेशिका बनाई िागू गनज सक्नेछ । 

 

पररच्छेद - ३ 

फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि सभबन्धी व्यवस्था 
 

10. फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि : 
(1)  गाउँपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्र संकिन भएको फोहोरिैिािाई व्यवस्थापन तथा 

स्थायी रुपिा ववसजजन गनजका िालग वातावरण सभबन्धी प्रचलित कानूनको अलधनिा 
रही फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि (स्यालनटरी टयाण्डवफटड साइट) तोक्न सक्नेछ । 

(2)  उपदफा (1) बिोशजि फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि तोक्नको िालग गाउँपालिकाको 
जगगा नभएिा वा जगगा भएतापलन फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि तोक्न उपयकु्त 
नभएिा उपयकु्त जगगा भाडािा लिई वा खररद गरी व्यवस्थापन स्थि तोक्न सक्नेछ 
। 

(3) गाउँपालिकािे उपदफा (1) र (2) बिोशजि फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि तोक्नका 
िालग जगगाको अभाव भएिा उपयकु्त जगगा छनौट गरी उपिब्ध गराउनका िालग 
संघीय सरकार सिक्ष अनरुोध गनज सक्नेछ । 
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(4) उपदफा (3) बिोशजि फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि उपिब्ध गराउन िाग भई 
आएिा संघीय सरकारिे प्रचलित कानून बिोशजि त्यस्तो जगगा प्राप्त गरी 
गाउँपालिकािाई उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(5) गाउँपालिकािे अको कुनै एक वा सोभन्दा बढी स्थानीय तह सिेतिे संयकु्त रुपिा 
एउटै फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनज उपयकु्त भएिा त्यस्ता स्थानीय तह 
बीच आवश्यक सिन्वय गरी त्यस्तो स्थििाई सभबशन्धत स्थानीय तहहरुको लिशखत 
सहिती र ितजिा संयकु्त रुपिा प्रयोग गने गरी व्यवस्था लििाउन सक्नेछ । 

(6) गाउँपालिकाको फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि सञ् चािन तथा व्यवस्थापन सभबन्धी कायज 
तोवकएको वातावरणीय िापदण्ड अनरुुप गनुज पनेछ ।  

(7) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि क्षेत्रिाई आवश्यक परेिा वातावरणीय 
रुपिे संवेदनिीि क्षेत्र घोषणा गनज सक्नेछ ।  

(8) गाउँपालिकािे उपदफा(7) बिोशजिको क्षेत्रिा पिपुन्छी, शजवजन्त ुतथा िानवको 
अनालधकृत प्रयोगिाई रोक िगाउने, िाटो, ढुङ्गा, लगट्टी र बािवुा लनकाटने कायजिा 
रोक िगाउनकुा साथै वातावरण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उशचत व्यवस्थापनका िालग 
उशचत लनदेिन तथा लनदेशिका जारी गरी िागू गनज सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद-४ 

फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा लनजी तथा सािदुावयक क्षते्रको संिगनता 
 

11. अनिुलत सभबन्धी व्यवस्था : 
(1) यो ऐन बिोशजि गाउँपालिकाको अनिुलत नलिई कसैिे पलन फोहोरिैिा व्यवस्थापन 

सभबन्धी काि गनज वा गराउन सक्नेछैन । 

(2) फोहोरिैिा व्यवस्थापन गनज स्वदेिी वा ववदेिी कभपनी, संस्था वा लनकायिे देहायको 
वववरण खिुाई अनिुलतको िालग गाउँपालिकािा लनवेदन ददनपुनेछ । 

(क) फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी योजना, 
(ख) फोहोरिैिा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक जनिशक्त तथा प्रववलधको वववरण, 

(ग) तोवकए बिोशजिको अन्य वववरण, 
(3) गाउँपालिकािे उपदफा(2)बिोशजि पनज आएको लनवेदन उपर आवश्यक लनणजय गरी 

अनिुलत ददन सक्नेछ । 

(4) फोहोरिैिा व्यवस्थापन, प्रिोधन, पनु:चविय प्रयोग र ववसजजनिा आवश्यक पने 
प्रववलध स्वदेििा उपिब्ध हनुे अवस्था नदेशखएिा त्यस्तो प्रववलध उपिब्ध गराउन 
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सक्ने कुनै ववदेिी कभपनी, संस्था वा लनकायिाई सभझौतािा उटिेशखत अवलधलभत्र 
त्यस्तो प्रववलध हस्तान्तरण गने गरी संघीय सरकारको स्वीकृलत लिई गाउँपालिकािे 
उपदफा (3) बिोशजि अनिुलतपत्र ददन सक्नेछ ।  

(5) अनिुलत सभबन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोशजि हनुेछ । 

 

12. लनजी क्षते्रबाट फोहोरिैिा व्यवस्थापनको कायज गराउन सवकने : 
(1) गाउँपालिकािे आवश्यकता अनसुार दफा (11) बिोशजि अनिुलत प्राप्त लनजी क्षेत्रका 

कभपनी वा सािदुावयक क्षते्रबाट दफा (13) बिोशजि प्रलतस्पधाज गराई वा पूवाजधार 
संरचनाको लनिाजण तथा सञ् चािनिा लनजी िगानी सभबन्धी कानूनको आवश्यक 
प्रविया अविभबन गरी आफ्नो क्षेत्रको फोहोरिैिा व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।  

(2) उपदफा (1) बिोशजि फोहोरिैिा व्यवस्थापन गदाज लनजी क्षेत्रका कभपनीको हकिा 
देहायका सबै वा कुनै र सािदुावयक वा गैर सरकारी संघ-संस्थाको हकिा देहायका 
कुनै काि गराउन सवकनेछ ।  

➢ फोहोरिैिा न्यूनीकरणका िालग जनचेतना अलभववृि, 
➢ फोहोरिैिा संकिन, 
➢ फोहोरिैिा ढुवानी, 
➢ फोहोरिैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: चविय प्रयोग वा प्रिोधन, 
➢ फोहोरिैिा ववसजजन, 
➢ फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कुनै काि ।  

 

13. प्रलतष्पधाज गराई फोहोरिैिा व्यवस्थापनको शजभिा ददने : 
(1)  गाउँपालिकािे दफा (12) बिोशजि लनजी क्षेत्र वा सािदुावयक संस्थाबाट फोहोरिैिा 

व्यवस्थापन गराउँदा प्रलतस्पधाज गराई छनौट पश्चात व्यवस्थापन गने शजभिा ददनपुनेछ 
।  

(2) उपदफा (1) बिोशजि छनौट गदाज देहायका आधारिा गनुजपनेछ ।  
(क) गाउँपालिकािाई बझुाउन कबिु गरेको रकि, 
(ख)  फोहोरिैिाबाट उजाज िशक्त वा प्राङ् गाररक िि उत्पादन गने क्षिता, पूजँी, 

प्रववलध र जनिशक्तको शस्थलत, 
(ग)  आलथजक तथा प्राववलधक क्षिता, 
(घ)  व्यवस्थापनिा प्रयोग गररने प्रववलधको ददगोपना र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, 
(ङ)  व्यवस्थापन करार गने भए प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िटुक, 
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(च)  फोहोरिैिाको प्रयोग, प्रिोधन, पनु: प्रयोग गने सभबन्धिा भए गाउँपालिकािाई 
बझुाउन िन्जरु गररएको रोयटटी । 

(3) फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बिोशजि हनुेछ । 

(4) यस दफा बिोशजि फोहोरिैिा व्यवस्थापनको शजभिा पाएको कभपनी, संस्था वा 
लनकायिे गाउँपालिकासँग गरेको सभझौताको अधीनिा रही दफा (15) बिोशजि 
िटुक उठाउन सक्नेछ ।  

(5) फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा गैर सरकारी क्षेत्रको संिगनता सभबन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बिोशजि हनुेछ । 

 

14. फोहोरिैिा व्यवस्थापनस्थि लनिाजण तथा सञ्चािन गनज स्वीकृत ददन सवकने : 
(1) लनजी क्षेत्रबाट फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोधन 

केन्र वा अन्य संयन्त्र लनिाजण गरी सञ्चािन गनज स्वीकृलत िाग गरेिा वातावरण तथा 
अन्य प्रचलित कानूनको अधीनिा रही त्यस्तो संयन्त्र लनिाजण तथा सञ्चािनका िालग 
गाउँपालिकािे स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोशजि लनजी क्षेत्रबाट फोहोरिैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको लनिाजण तथा 
सञ्चािन गदाज वातवारणीय िापदण्ड अनरुुप भए नभएको अनगुिन गाउँपालिकािे 
गनेछ ।  

(3) यसरी अनगुिन गदाज तोवकएको िापदण्ड अनरुुप नभए सियावलध तोकी िापदण्ड 
अनरुुप गनज िगाउने र तोवकएको सियावलध लभत्र िापदण्डको पािना नगरे त्यस्ता 
व्यशक्त, संस्था वा लनकायिाई ददएको स्वीकृलत गाउँपालिकािे रद्द गनज सक्नेछ । 

  
15. सावजजलनक लनजी साझेदारीिा फोहोरिैिा व्यवस्थापन गनज सवकने : 

(1) स्थानीय तहिे प्रचलित कानूनको अलधनिा रही लनजी क्षेत्र, सािदुावयक एवं गैर 
सरकारी संघ संस्थासँग फोहोरिैिा व्यवस्थापनको कायज गनज सक्नेछ ।  

(2) सािदुावयक वा गैरसरकारी संघ संस्थाको साझेदारीिा काि गदाज फोहोरिैिा 
न्यूनीकरणको िालग जनचेतना अलभववृि, फोहोरिैिा संकिन, ढुवानी, फोहोरिैिा 
व्यवस्थापन स्थिको बन्द पश्चातको व्यवस्थापन, उद्यान लनिाजण र सौन्दयीकरण जस्ता 
कायज िात्र गनज गराउन सवकने छ  

 

पररच्छेद-५ 

फोहोरिैिा व्यवस्थापन सेवा िटुक सभबन्धी व्यवस्था 
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16. सेवा िटुक उठाउन सक्ने : 
(1) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व्यवस्थापन गरेवापत सभबशन्धत व्यशक्त, संस्था वा 

लनकायबाट तोवकए बिोशजिको सेवा िटुक उठाउन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोशजि िटुकको लनधाजरण फोहोरिैिा पररिाण, तौि तथा प्रकृलत र 
तोवकएका अन्य आधारिा गररनेछ ।  

(3) यस दफा बिोशजि लनधाजरण गररएको िटुक गाउँपालिका आफैिे वा गाउँपालिकािे 
तोकेको संस्था वा लनकाय िाफज त सिेत उठाउन सवकनेछ । 

(4) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन दफा (13) बिोशजि 
फोहोरिैिा व्यवस्थापन गनज शजभिेवारी पाएको व्यशक्त, संस्था वा लनकायिे 
गाउँपालिकासँग भएको सहिलतको आधारिा फोहोरिैिा व्यवस्थापन गरेवापत 
सभबशन्धत व्यशक्त, संस्था वा लनकायबाट सेवा िटुक उठाउन सक्नेछ ।  

(5) यस दफा बिोशजि िटुकबाट प्राप्त आभदानी तथा फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा लनजी 
क्षेत्रिाई संकिन गराउँदा प्राप्त हनुे आभदानी गाउँपालिकािे एउटा छुटै्ट िीषजकिा राखी 
उक्त रकि फोहोरिैिा व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन 
स्थि प्रभाववत क्षेत्रको ववकासिा खचज गनुजपनेछ । 

 

17. सेवा लनिभबन वा अन्त्य गनज सक्ने : 
(1) गाउँपालिकािे दफा (16) बिोशजि सेवा िटुक नबझुाउने सेवाग्राहीको फोहोरिैिा 

सभबन्धी सेवा लनिभबन वा अन्त्य गनज सक्नेछ ।  
(2) फोहोरिैिा व्यवसथापन गनज दफा (13) बिोशजि शजभिेवारी पाएको व्यशक्त, संस्था 

वा लनकायिे दफा (16) को उपदफा (4) बिोशजिको सेवा िटुक नबझुाउने 
सेवाग्राहीको फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी सेवा लनिभबन वा अन्त्य गनज सक्नेछ 
। यसरी सेवा लनिभबन वा अन्त्य गररएिा गाउँपालिकािाई जानकारी ददन ुपनेछ । 

(3) उपदफा (1) र (2) बिोशजि सेवाको लनिभबन वा अन्त्य गररएको अवस्थािा आफ्नो 
घरबाट उत्पादन हनुे फोहोरिैिाको व्यवस्थापन सभबशन्धत व्यशक्त, घरधलन, संस्था  वा 
लनकायिे आफैं िे गनुजपनेछ । 

(4) सेवाग्राहीिे दफा (16) बिोशजि बझुाउन ुपने सेवा िटुक बझुाएिा लनजिाई पनु: 
सेवा प्रदान गररनेछ । 

पररच्छेद – ६ 
प्रदषुण लनयन्त्रण तथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन कायजको अनगुिन सभबन्धी व्यवस्था 

 

18. प्रदषुण लनयन्त्रण : 
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(1) आफ्नो क्षेत्रलभत्रबाट संकलित फोहोरिैिाबाट सो क्षेत्रिा पनज सक्ने प्रलतकुि 
वातावरणीय प्रभाविाई यथािक्य कि गरी प्रदषुण रवहत ढंगिे व्यवस्थापन गने 
दावयत्व गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(2)  गाउँपालिकािे संकलित फोहोरिैिा लनष्कासन तथा व्यवस्थापन गदाज तोवकएको 
िापदण्डको पािना गनुजपनेछ । 

 

19. फोहोरिैिा व्यवस्थापनको अनगुिन : 
(1) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व्यवस्थापन तथा लनष्कासन कायजको लनयलित अनगुिन गनुज 

वा गराउन ुपनेछ ।  
(2) उपदफा (1) बिोशजि अनगुिन गदाज गाउँपालिकािे आवश्यक कायज योजना बनाई 

िागू गनज सक्नेछ । 

(3) उपदफा (1) बिोशजि अनगुिनिा खवटने व्यशक्तिे अनगुिन पश्चात सोको प्रलतवेदन 
गाउँपालिका सिक्ष बझुाउन ुपनेछ ।  

(4) प्राप्त प्रलतवेदनिा औटयाइएका ववषयहरुको सधुार तथा कायाजन्वयनका िालग 
गाउँपालिकािे आवश्यक व्यवस्था लििाउन ुपनेछ ।  

(5) गाउँपालिकािे यस दफा बिोशजि अनगुिन गने कायजका िालग प्राववलधक सवहतको 
छुटै्ट संयन्त्र लनिाजण गरी कायाजदि ददन सक्नेछ ।  

 

20. फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रभाववत क्षते्रको आलथजक, सािाशजक ववकास तथा वातावरण 
संरक्षण सभबन्धी व्यवस्था : 
(1) गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रभाववत क्षेत्रको आलथजक, सिाशजक, 

भौलतक ववकास तथा वातावरणीय संरक्षणको गरुुयोजना बनाई सो योजना 
कायाजन्वयनको िालग ववलभन्न कायजिि बनाई कायाजन्वयन गनेछ । 

(2) गाउँपालिकािे िूित: देहायका क्षेत्रिा स्थानीय सिदुायको सहभालगतािा कायजिि 
सञ्चािन गनेछ । 

(क) सडक, ववद्यतु, खानेपानी तथा ढि, सरसफाई र वातावरण संरक्षण, 
(ख)  ववद्यािय र स्वास््य संस्थाको स्थापना र सञ्चािन, 
(ग)  प्रभाववत क्षेत्रिा आलथजक, सािाशजक रुपिे वपछलडएका ववपन्न वगजको उत्थान 

तथा ववकासका िालग आवश्यक कायजिि । 

 

पररच्छेद-७ 
फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलत सभबन्धी व्यवस्था 
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21. फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलतको गठन : 
(1) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका सभबन्धिा अविभबन गनुजपने नीलत लनधाजरण र अन्य 

आवश्यक कायजहरुका िालग गाउँपालिकािा एक फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलत 
रहनेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोशजिको सलिलतिा देहायका सदस्यहरु रहनेछन ्। 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष               - अध्यक्ष 

(ख)  प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत        - सदस्य 

(ग)  वडा अध्यक्षहरु िध्येबाट गाउँ कायजपालिकािे िनोलनत गरेका दईु जना- सदस्य 

(घ)  स्थानीय उद्योग वाशणज्य संघ र व्यापार संघ अध्यक्ष दईु जना    - सदस्य 

(ङ)  गाउँपालिका, स्वास््य िाखा प्रिखु                           - सदस्य 

(च)  गाउँ कायजपालिकािे िनोलनत गरेको फोहोरिैिा प्रभाववत क्षेत्रिा बसोबास 

 गने व्यशक्तहरु िध्येबाट एक िवहिा सवहत दईु जना              - सदस्य 

(छ)  फोहोरिैिा व्यवस्थापन तथा गाउँपालिकालभत्र रहेका खानेपानी तथा 
 सरसफाई संस्थाहरुबाट तीन जना                             - सदस्य 

(ज)  योजना तथा सहरी ववकास िाखा प्रिखु                        - सदस्य 

(झ)  गाउँपालिकािे तोकेको फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी ववज्ञ एक जना- सदस्य 

(ञ)  फोहोरिैिा व्यवस्थापन तथा वातावरण िाखा प्रिखु               - सदस्य 

(3) उपदफा (2) को खण्ड (ग), (च), र (छ) बिोशजि सदस्यिा िनोलनत सदस्यको 
पदावलध 3 वषजको हनुेछ । 

 

22. सलिलतको काि, कतजव्य र अलधकार : 
सलिलतको काि, कतजव्य र अलधकार देहाय बिोशजि हनुेछ ।  
(क) फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी आवश्यक नीलत तजुजिा गरी स्वीकृलतका िालग 

गाउँकायजपालिकािा पेि गने ।  
(ख)  फोहोरिैिा व्यवस्थापन कायजसँग सभबि लनकायहरु बीच सिन्वयको िालग नीलतगत 

व्यवस्था गने ।  
(ग)  फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे िटुक लनधाजरण गदाज आवश्यक पने 

िापदण्ड तयार गरी गाउँकायजपालिकािा पेि गने ।  
(घ)  फोहोरिैिा एवककृत रुपिा व्यवस्थापन गनज गाउँपालिकािे कुनै िगानी गनुजपने 

अवस्थािा त्यस्तो िगानी गनुजपने रकिको प्रलतित लनधाजरण गने ।  
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(ङ)  फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कायजका कुने अवरोध उत्पन्न भएिा सरोकारवािा 
पक्षहरुसँग छिफि गरी सिाधान खोज्ने । 

(च)  तोवकए बिोशजि अन्य काि गने । 

 

23. सलिलतको बैठक सभबन्धी व्यवस्था : 
(1) सलिलतको बैठक ३ िवहनािा कभतीिा १ पटक सलिलतका अध्यक्षिे तोकेको लिलत 

, सिय र स्थानिा बस्नेछ ।  
(2) सलिलतको बैठकको अध्यक्षता सलिलतको अध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनशुस्थलतिा 

गाउँपालिका अध्यक्षको हैलसयतिा गाउँपालिका उपाध्यक्षिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ 
। 

(3) सभपूणज सदस्य संख्याको 50 प्रलतित भन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएिा बैठकको 
िालग गणपरुक संख्या िालननेछ ।  

(4) बैठकको लनणजय सािान्यतया: सहिलतिा गररनेछ । सहिलत हनु नसकेिा बहिुतको 
आधारिा हनुेछ र ित बराबर भएिा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशक्तिे लनणाजयक ित 
ददनेछ  

(5)  सलिलतिे आवश्यक देखेिा फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कुनै ववज्ञ वा 
पदालधकारीिाई  आिन्त्रण गनज सक्नेछ । 

(6) पररषद्को लनणजय सदस्य सशचविे प्रिाशणत गनेछ । 

(7) बैठक सभबन्धी अन्य कायजववलध सलिलत आफैं िे लनधाजरण गरे बिोशजि हनुेछ ।  
 

 

पररच्छेद - ८ 
कसरु र दण्ड सजाय 

24. कसरु : 
कसैिे देहायको कुनै काि गरेिा यस ऐन बिोशजि कसरु गरेको िालननेछ । 

(क)  गाउँपालिकािे तोवकददएको सिय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहोरिैिा 
लनष्कासन गने,  

(ख)  कन्टेनर वा फोहोरिैिा संकिन केन्रिा राशखएको फोहोरिैिा अनालधकृत 
तवरिे प्रयोग गने,   

(ग)  फोहोरिैिा संकिन केन्रिा राशखएको कन्टेनर तोडफोड गने, क्षलत परु् याउने, 
राशखएको स्थिबाट हटाउने वा संकिन केन्रिा कुनै नोक्सानी परु् याउने,  
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(घ)  यस ऐन बिोशजि अनिुलत नलिई फोहोरिैिा व्यवस्थापनको कायज गने, 
(ङ)  यस ऐन बिोशजि फोहोरिैिा व्यवस्थापनको िालग प्रदान गररएको अनिुलत 

पत्रिा उटिेशखत ितजहरु उटिघंन गने, 
(च)  फोहोरिैिा संकिन केन्र, कन्टेनर वा फोहोरिैिा थपुाने ठाउँिा कुनै 

वकलसिको हालनकारक पदाथज फाटने, राख्न ेवा थपुाने, 
(छ)  घर, कभपाउण्ड वा पररसरको फोहोरिैिा सडक वा अन्य सावजजलनक स्थििा 

जथाभावी राख्न,े फाटने वा थपुाने, 
(ज)  फोहोरिैिाबाट लनस्केको दवुषत पानी वा ढि चहुाई अन्य व्यशक्तको घर वा 

जगगा वा सावजजलनक स्थि प्रदवुषत गराउने, 
(झ)  गाउँपािकािे तोकेको स्थान बाहेक जनस्वास््यिा प्रलतकुि असर पने गरी 

सडक वा अन्य सावजजलनक स्थानिा कुनै पलन वकलसिको हालनकारक 
फोहोरिैिा राख्न,े फाटने, थपुाने वा लनष्कासन गने,  

(ञ)  रासायलनक फोहोरिैिा, औद्योलगक फोहोरिैिा, स्वास््य संस्थाजन्य 
फोहोरिैिा वा हालनकारक फोहोरिैिा जथाभावी फाटने, राख्न ेवा लनष्कासन 
गने, 

(ट)  फोहोरिैिा संकिन, ढुवानी तथा फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा बाधा अवरोध 
लसजजना गने,  

(ठ) फोहोरिैिा संकिन, ढुवानी तथा अशन्ति लनष्कासन स्थििा अवरोध, बन्द, 
घेराउ गने वा फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कायजिा हडताि गने, 

(ड)  स्रोतिै फोहोरिैिा पथृकीकरण नगरी दफा (5) को ववपररत फोहोरिैिा 
लिसाएर लनष्कासन गने, 

(ढ)  िरेको वा िारेको पिपुन्छी र सोको िादी, प्वाँख, हड्डी तथा िाछाको कत्िा 
आदद सावजजलनक स्थि, सडक, गटिी, चोकिा राख्न,े फाटने वा थपुाने । 

 

25. सजाय : 
(1)  दफा (24) को खण्ड (क) बिोशजि कसरु गने व्यशक्तिाई गाउँपालिकािे 

पवहिो पटक भए 5 हजारसभि जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसरु गरेिा 5 
हजारदेशख 10 हजारसभि, तेस्रो वा सो भन्दा बढी पटक गरेिा प्रत्येक 
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पटकको िालग 15 हजारका दरिे जररवाना गरी फोहोरिैिा उठाउँदा िागने 
खचज सिेत असरु उपर गनज सक्नेछ  

(2)  दफा (24) को खण्ड (ख) बिोशजिको कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 5 
सयदेशख 5 हजारसभि जररवाना गनज सक्नेछ ।  

(3)  दफा 24 को खण्ड (ग) बिोशजि कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 15 
हजारदेशख 50 हजारसभि जररवाना गरी कन्टेनर वा संकिन केन्र व्यवस्थापन 
गनज िागने खचज असिु उपर गनज सक्नेछ । 

(4)  दफा 24 को खण्ड (घ) र (ङ) बिोशजिको कसरु गनेिाई 15 हजारदेशख 
50 हजारसभि जररवाना गरी अनिुलत नलिएसभि त्यस्तो कायज गनज रोक 
िगाउनेछ । 

(5)  दफा 24 को खण्ड (च) बिोशजिको कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 5 
हजारदेशख 15 हजारसभि जररवाना गनज सक्नेछ ।  

(6)  दफा 24 को खण्ड (छ), (ज) र (ढ) बिोशजिको कसरु गनेिाई 
गाउँपालिकािे 5 हजारदेशख 15 हजारसभि जररवाना गनज सक्नेछ । 

(7)  दफा 24 को खण्ड (झ) बिोशजिको कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 3 
हजारदेशख 50 हजारसभि जररवाना गनज सक्नेछ ।  

(8)  दफा 24 को खण्ड (ञ) बिोशजिको कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे 50 
हजारदेशख 1 िाखसभि जररवाना गनज सक्नेछ । सोही कसरु पनु: गरेिा 
पवहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रचलित कानून बिोशजि 
अनिुलत रद्द गनजका िालग सभबशन्धत लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(9)  दफा 24 को खण्ड (ट) र (ठ) बिोशजिको कसरु गनेिाई प्रचलित कानून 
बिोशजि दण्ड र जररवाना गनज सवकनेछ ।  

(10) दफा 24 को खण्ड (ड) बिोशजि कसरु गनेिाई गाउँपालिकािे प्रत्येक 
पटक 5 सय रुपैंया जररवाना गनज सक्नेछ । 

 

26. सेवा सवुवधा रोक्का गनज सवकने : 
 

(1) यस ऐन बिोशजि तोवकएको सेवा िटुक नबझुाउने वा बझुाउन अटेर गने 
व्यशक्तिाई गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने कुनै सेवा सवुवधाको अलतररक्त ववद्यतु 
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तथा टेलिफोन सेवा रोक्का गररददन तथा लनजको नािको घरजगगा लबिी रोक्का 
गनजको िालग सभबशन्धत लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ । तर यसरी िेखी 
पठाउन ुअशघ सभबशन्धत व्यशक्तिाई सो सभबन्धिा लिशखत जानकारी गराउन ु
पनेछ ।  

(2) उपदफा (1) बिोशजि िेखी पठाएिा त्यस्तो सेवा सवुवधा रोक्न ुसभबशन्धत 
लनकायको कतजव्य हनेुछ ।  
 

27. सरकारवादी हनेु : 
(1) दफा 24 को खण्ड (ट) र (ठ) बिोशजिको कसरु नेपाि सरकारवादी भई 

िदु्दा चटने छ र सो कसरु सरकारी िदु्दा सभबन्धी ऐन, 2049 को अनसूुची 
-1 िा सिावेि भएको िालननेछ । 

 

28. पनुरावेदन ददन सक्ने : 
(1)  दफा (25) बिोशजि गरेको सजायको आदेि उपर शचत्त नबझु्ने पक्षिे 

त्यस्तो आदेि भएको लिलतिे 35 ददनलभत्र सभबशन्धत शजटिा अदाितिा 
पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 
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पररच्छेद-9 
ववववध 

 

29. स्वास््य संस्थाजन्य फोहोरिैिा व्यवस्थापन : 
(1)  स्वास््य संस्था स्थापना गनजका िालग प्रचलित कानून बिोशजि अनिुलत ददने 

लनकायिे अनिुलत ददन ुपूवज फोहोरिैिा व्यवस्थापनको उपयकु्त व्यवस्था गरेर 
िात्र अनिुलत ददन ुपनेछ ।  

(2)  उपदफा (1) बिोशजि अनिुलत ददँदा स्वास््य संस्था फोहोरिैिा व्यवस्थापन 
सभबन्धिा पािना गनुजपने वविेष ितज वा कायि गनुजपने िापदण्ड सिेत 
तोवकददन सक्नेछ । 

 

30. रासायलनक ववषादी सभबन्धी व्यवस्था : 
(1)  रासायलनक ववषादीको आयात गदाज तोवकए बिोशजिको िापदण्डको अलधनिा 

रही गनुजपनेछ ।  
(2)  सिायवलध सवकएको रासायलनक ववषादी तोवकको िापदण्डको अलधनिा रही 

नष्ट गने शजभिेवारी सभबशन्धत व्यशक्त वा संस्थाको हनेुछ ।  
 

31. फोहोरिैिा व्यवस्थापन कोष : 
(1)  गाउँपालिकािा एक फोहोरिैिा व्यवस्थापन कोष रहनेछ र उक्त कोषिा 

देहायका रकिहरु जभिा गररनेछ ।  
(क)  दफा 16 बिोशजि प्राप्त हनेु सेवा िटुक बापतको रकि, 
(ख)  दफा 13 बिोशजि प्राप्त हनेु िटुक रकि र रोयटटी बापतको रकि, 
(ग)  दफा 25 बिोशजि जररवाना बापत प्राप्त हनेु रकि, 
(घ)  संघीय वा प्रदेि सरकारबाट फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग प्राप्त हनेु 

अनदुान रकि, 
(ङ)  गाउँपालिकािे लनणजय गरी उक्त कोषिा राख्न ेरकि, 
(च)  अन्तराजविय तथा राविय संघ,  संस्था वा लनकायबाट फोहोरिैिा 

व्यवस्थापनका िालग प्राप्त हनेु अनदुान र सहयोग रकि, 
(छ)  खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबाट प्राप्त हनेु रकि, 
(ज)  अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनेु रकि । 
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(2)  उपदफा (1) को खण्ड (च) बिोशजि उक्त रकि प्राप्त गनजको िालग संघीय 
सरकारको पूवज स्वीकृलत लिनपुनेछ । 

(3)  यस दफा बिोशजि कोषको रकि खचज गदाज गाउँपालिकािे आवश्यक 
कायजिि बनाई फोहोरिैिा व्यवस्थापन कायजिा िात्र खचज गनुजपनेछ ।  

(4)  यस कोषको िेखा, खचज प्रविया र िेखापरीक्षण सभबन्धी व्यवस्था 
गाउँपालिकाको अन्य कोष सरह हनेुछ ।  

(5)  कोषको खाता सञ्चािन गाउँपालिकाको अन्य खाता सञ्चािन भए बिोशजि 
हनेुछ ।  

 

32. फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा संिगन सािदुावयक लनकायको अलभिेख राख्न े: 
(1)  गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा काि गने 

सािदुावयक संस्थाहरुको अद्यावलधक वववरण राख्न सक्नेछ । 

(2)  उपदफा (1) बिोशजि राशखने वववरणिा त्यस्ता संस्थािे काि गरररहेको 
क्षेत्र र प्रकृलत, जनिशक्त, आलथजक तथा प्राववलधक स्रोत तथा अन्य आवश्यक 
वववरण सिेत उटिेख गनज सक्नेछ ।  
 

33. जानकारी गराउने पने : गाउँपालिकािे कुनै ववदेिी व्यशक्त,  संघ संस्था वा दात ृ
लनकायबाट सहयोग लिई फोहोरिैिा व्यवस्थापन सभबन्धी कायजिि सञ्चािन गदाज 
फोहोरिैिा हेने सभबशन्धत प्रदेि िन्त्रािय िाफज त नेपाि सरकारिा जानकारी 
गराउन ुपनेछ ।  
 

34. परुस्कार ददन सवकने : 
(1)  फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग नवीनति अवधारणाको ववकास गने, त्यस्तो 

कायजिाई प्रोत्साहन गने तथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन कायजिा योगदान गने 
व्यशक्तिाई वा संस्थािाई गाउँपालिकािे सभिान स्वरुप उपयकु्त परुस्कार ददन 
सक्नेछ ।  

(2)  यस ऐनको प्रलतकुि हनेु गरी जथाभावी फोहोरिैिा राख्न,े थपुाने वा फाटने 
व्यशक्तको बारेिा प्रिाण सवहत उजरुी ददने व्यशक्तिाई गाउँपालिकािे सभिान 
एवं नगद परुस्कार सिेत ददन सक्नेछ ।  
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35. लनयि बनाउने अलधकार : यस ऐनको उद्देश्य कायाजन्वयन गनज गाउँपालिकािे 
आवश्यक लनयि बनाई िागू गनज सक्नेछ । 

 

36. िापदण्ड लनदेशिका एवं कायजववलध जारी गनज सक्ने : यस ऐन वा यस ऐन अन्तगजत 
बनेको लनयिाविीको अलधनिा रही गाउँपालिकािे फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग 
बेगिाबेगिै िापदण्ड, कायजववलध तथा लनदेशिका बनाई जारर गनज सक्नेछ । 

 

37. प्रचलित कानून बिोशजि हनेु :  फोहोरिैिा सभबन्धी ववषयिा यस ऐन र यस ऐन 
अन्तगजत बनेका लनयििा उटिेख भएका कुराहरुिा यसै बिोशजि र अन्य 
कुराहरुिा प्रचलित कानून बिोशजि हनेुछ ।   

  

 

प्रिाणीकरण लिलत: २०७8/0७/११ 

आज्ञािे, 
िेख बहादरु बस्नेत  

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  
 

 


