विधेयक सं ख्या:.......

फोहोरमैला संकलन तथा व्यिस्थापन गने सम्बन्धमा बनेको
विधेयक, २०७८
प्रस्तािना: इटहरी उपमहानगरपाललकाको नगरक्षेत्रलित्र उत्पादन

िा लनष्काशन िएको

फोहरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन िा विसर्जन गरी फोहरमैलाबाट
र्नस्िास््य तथा िातािरणमा पनज सक्ने प्रलतकूल प्रिािलाई कम गरी स्िच्छ र स्िस्थ
िातािरण कायम गनजका लालग फोहरमैलालाई व्यिस्स्थत तथा प्रिािकारी ढङ्गले व्यिस्थापन
गनज आिश्यक िएकोले,
इटहरी उपमहानगरपाललकाको नगरसिाले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारस्म्िक
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यो ऐनको नाम “फोहोरमैला व्यिस्थापन ऐन, २०७८” रहे को
छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।
२. पररिाषा: (१) विषय िा प्रसं गले अको अथज नलागेमा यो ऐनमा,– (क) “कण्टे नर” िन्नाले
फोहरमैला सड्ढलन गने प्रयोर्नको लालग

लनस्ित स्थानमा रास्िएको फोहरमैला थुपाने िााँडो,

बाकस, बाल्टीन िा यस्तै प्रकारको अन्य कुनै िस्तु सम्झनु पछज र सो
उत्पादन गनज रास्िएको िााँडो समेतलाई
(ि)

"कायाजपाललका"

िन्नाले

इटहरी

शब्दले कम्पोष्ट मल

र्नाउनेछ ।
उपमहानगरपाललकाको

नगर

कायाजपाललकालाई

सम्झनुपछज।
(ग) “ढु िानी” िन्नाले सड्ढललत फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट सड्ढलन केन्र र सड्ढलन
केन्रबाट स्थानान्तरण केन्रसम्म िा स्थानान्तरण केन्रबाट फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल िा
नगरपाललकाले तोकेको स्थानसम्म लै र्ाने कायज सम्झनु पछज ।
(घ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोस्र्म” िन्नाले यस ऐन अन्तगजत बनेको लनयममा तोवकएको
िा तोवकए बमोस्र्म सम्झनु पछज ।
(ङ) “नगरपाललका” िन्नाले इटहरी उपमहानगरपाललकाको नगर कायजपाललकाको कायाजलयलाई
सम्झनु पछज र सो शब्दले िडा कायाजलय समेतलाई र्नाउनेछ ।
(च) “न्यूनीकरण” िन्नाले कुनै पलन प्रविलध िा उपायको प्रयोग गरी फोहरमैलाको पररमाण,
आकार िा प्रिािमा कम गने कायज सम्झनु पछज ।
(छ) “लनष्काशन” िन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट नगरपाललकाले तोकेको स्थानमा
थुपाने िा लनकाल्ने कायज सम्झनु पछज ।

(र्) “प्रदू षण” िन्नाले फोहरमैलाबाट लनस्कने ठोस, तरल िा ग्यास िस्तुको सं योर्नबाट
िातािरणमा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले प्रिाि परी िातािरणमा उल्ले िनीय ह्रास ल्याउने, क्षलत
्
्
पुरयाउने
िा िातािरणको लािदायी िा उपयोगी प्रयोर्नमा हालन नोक्सानी पुरयाउने
वियाकलाप सम्झनु पछज ।
(झ) “प्रिावित क्षेत्र” िन्नाले फोहरमैला व्यिस्थापन स्थलको प्रारस्म्िक िातािरणीय परीक्षण
र िातािरणीय प्रिाि मूल्याड्ढन प्रलतिेदनमा उस्ल्लस्ित क्षेत्रलाई सम्झनु पछज ।
(ञ) “प्रशोधन” िन्नाले फोहरमैलाको रुप िा गुणमा पररितजन गरी अन्य कुनै उपयोगी िस्तु
तयार गने, मल, ग्यास, ऊर्ाज िा अन्य िस्तु उत्पादन गरी फोहरमैलाको व्यिस्थापन गने
प्रविया सम्झनु पछज ।
(ट) “प्रशोधन केन्र” िन्नाले फोहरमैलालाई प्रशोधन गरी मल, ग्यास, ऊर्ाज िा अन्य िस्तु
उत्पादनका लालग कायज सञ्चालन गने स्थान सम्झनु पछज ।
(ठ) “पुनः चिीय प्रयोग” िन्नाले प्रविलधको प्रयोगद्वारा सड्ढललत फोहरमैलालाई कच्चा पदाथजमा
रुपान्तरण गरी उपयोगी िस्तुको रुपमा विकास गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने कायज सम्झनु पछज
।
(ड) “फोहरमैला” िन्नाले घरे ल ु फोहरमैला, औद्योलगक फोहरमैला, रासायलनक फोहोरमैला,
स्िास््य सं स्थार्न्य फोहरमैला िा

हालनकारक फोहरमैला सम्झनु पछज र सो शब्दले तत्काल

प्रयोग हुन नसक्ने अिस्थामा रहे का, फाललएका िा सडेगले का, िातािरणमा ह्रास आउने गरी
लनष्काशन गररएका ठोस, तरल, ग्यास, ले दो, धुिा“, धुलो, विद्युतीय तथा सूचना प्रविलधका लालग
प्रयोग िएका सामग्रीहरु लगायतका पदाथज िा त्यस्तै प्रकारका
रुपमा सािजर्लनक स्थलमा

अन्य िस्तुहरु िा अनलधकृत

टालसएका पोष्टर, पम्पलेट र नेपाल सरकारले समय समयमा

नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला िनी

तोवकददएको अन्य िस्तु समेतलाई

र्नाउनेछ ।
(ढ) “फोहोरमैला व्यिस्थापन” िन्नाले फोहोरमैलालाई उस्चत ढङ्गले सं कलन, पृथकीकरण,
पुनः चिीय प्रयोग, प्रशोधन र विसर्जन गने कायजलाई सम्झनु पछज ।
(ण) “फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल (स्यालनटरी ल्याण्डवफल साइट)” िन्नाले फोहरमैला
विसर्जन िा प्रशोधन गनजको लालग नगरपाललकाले तोकेको स्थल सम्झनु पछज ।
(त) “फोहरमैला सड्ढलन” िन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट उठाउने, घर–घरबाट सड्ढलन
गने, सािजर्लनक स्थलमा रहे को फोहरमैला बढाने , थुपाने , झारपात उिेल्ने तथा अनलधकृत
रुपमा सािजर्लनक स्थलमा टााँलसएका पोष्टर, पम्पले ट उप्काई सड्ढलन गने कायज सम्झनु पछज ।
(थ) “फोहरमैला सड्ढलन तथा ढु िानी साधन” िन्नाले फोहरमैला सड्ढलन तथा ढु िानी गने
प्रयोर्नका लालग प्रयोग गररने साधन, उपकरण िा और्ार सम्झनु पछज ।
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(द) “बन्द पिात् व्यिस्थापन (पोस्ट क्लोर्र म्यानेर्मेण्ट)” िन्नाले फोहरमैला व्यिस्थापन
स्थलमा फोहरमैला विसर्जन गनज बन्द गरे पिात्सो क्षेत्रको िातािरणीय सन्तुलन कायम
राख्नको लालग गररने कायज सम्झनु पछज ।
(ध) “रासायलनक फोहरमै ला” िन्नाले यथास्स्थलतमा प्रयोग हुन नसक्ने र्ुनसुकै स्रोत तथा
प्रवियाबाट लनस्केका मानि स्िास््य लगायत र्ीि, र्न्तु एिं िातािरणमा प्रलतकूल असर पाने
सम्पूण ज रासायलनकपदाथजहरु िा समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सूचना
प्रकाशन गरी रासायलनक

फोहरमैलािनी तोकेका ठोस, तरल, धुलो, ले दो, ग्यास लगायतका

पदाथज िा िस्तुलाई सम्झनु पछज ।
(न) “विसर्जन” िन्नाले फोहरमैलाको अस्न्तम लनष्काशन तथा व्यिस्थापन सम्झनु पछज ।
(प) "सं कलन केन्र" िन्नाले इटहरी उपमहानगरपाललकाको नगरक्षेत्र लित्र सिजसाधारण तथा
लनस्र् घर, व्यिसाय र्स्ता क्षेत्रबाट दै लनक रुपमा उत्पादन हुने फोहोरमै ला सड्ढलन गरी
लनधाजररत समयसम्म फाल्न, राख्न िा थुपानजको लागी नगरपाललकाले डस्टलबन(Dustbin), फोहोर
सं कलन गने साधान र्स्ता बस्तु रािी फोहोरमैला विसर्जन गनज लनस्ित सं केत िा िोडज रािी
तोकेको स्थानलाई सम्झनुपछज र सो शब्दले घरघरमा फोहरमैला सड्ढलन गनज आउने
नगरपाललकालले तोकेको फोहरमैला सड्ढलक िा फोहरमैला सड्ढलन गने साधन समेतलाई
र्नाउनेछ ।
(फ) “सलमलत” िन्नाले यस ऐनको दफा २४ बमोस्र्म गठन हुने सलमलतलाई सम्झनु पछज ।
(ब) “सामुदावयक सं स्था” िन्नाले नाफा आर्जन नगने उद्देश्यले समुदायको वहतका लनस्म्त
प्रचललत कानून बमोस्र्म स्थावपत समुदायमा आधाररत सहिालगतामूलक उपिोक्ता समूह,
सहकारी सं स्था िा गैरसरकारी सं स्था सम्झनु पछज ।
(ि) “स्थानान्तरण केन्र” िन्नाले सड्ढललत फोहरमैला विसर्जन गनज फोहरमैला व्यिस्थापन
स्थल

(स्यालनटरी

ल्याण्डवफल

साइट)

मा

लै र्ानु अस्घ

फोहरमैला

सड्ढलनको

लालग

नगरपाललकाले तोकेको स्थान सम्झनु पछज ।
(म) “स्िास््य सं स्थार्न्य फोहरमैला” िन्नाले अस्पताल, स्क्ललनक, फामेसी, औषधी पसल, ब्लड
बैड्ढ, प्याथोलोस्र्कल प्रयोगशाला, पशु–स्िास््यर्न्य सं स्था िा स्िास््य अनुसन्धान केन्रबाट
उत्पादन तथा लनष्काशन हुने हालनकारक फोहरमैला सम्झनु पछज ।
(य) “हालनकारक फोहरमैला” िन्नाले प्राकृलतक िातािरणमा ह्रास ल्याउने, मानि तथा अन्य
्
प्राणीको स्िास््यमा हालन नोक्सानी पुरयाउने
विलिन्न रुपमा लनष्कास्शत िस्तु, पदाथज तथा
रे लडयो विवकरण सम्झनु पछज ।
पररच्छे द–२
फोहोरमैलाको व्यिस्थापन
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३. फोहोरमैलाको व्यिस्थापन गने:

(१) फोहोर मैलाको व्यिस्थापन गनुज नगरपाललकाको

स्र्म्मेिारी हुनेछ ।
(२) नगरक्षेत्रलित्र सं स्घय कानून बमोस्र्म सञ्चालनमा रहे का अस्पताल बाहे कका स्िास््य
सं स्था,लनर्ी घर, व्यिसाय, उद्योग, कलकारिाना, शैस्क्षक सं स्था, पाकज, बसपाकज, सािजर्लनक बाटो,
िेलमैदान र्स्ता क्षेत्रबाट दै लनक रुपमा लनष्काशन िा उत्सर्जन हुने फोहोरमैलालाई
नगरपाललकाले व्यिस्थापन गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोस्र्म फोहरमैलाको व्यिस्थापन गनज स्थानान्तरण केन्र (ट्रान्सफर
स्टे शन), ल्याण्डवफल साइट, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट
फोहरमैलाको सड्ढलन, अस्न्तम विसर्जन तथा प्रशोधनका लालग
सं रचनाको लनमाजण तथा सञ्चालन गने

लगायत

आिश्यक पने पूिाजधार तथा

स्र्म्मेिारी नगरपाललकाको हुनेछ।

(५) फोहरमैला सड्ढलन केन्र, स्थानान्तरण केन्र िा प्रशोधन केन्दमा फाललएको िा रास्िएको
फोहरमैला िा सरसफाईको लसललसलामा र्म्मा िएको फोहरमैलाको प्रबन्ध गने िा कुनै पलन
वकलसमबाट प्रयोग गने

अलधकार र स्र्म्मेिारी नगरपाललकाको हुनेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोस्र्मका क्षेत्रमा फोहोरमै ला व्यिस्थापन गनज नगरपाललकाले सेिा
शुल्क लनधाजरण गनज सक्नेछ ।
(७) कुनै उद्योग िा स्िास््य सं स्थाले हालनकारक फोहरमैला, स्िास््य
रासायलनक फोहरमैला तथा औद्योलगक फोहरमैला

सं स्थार्न्य फोहरमैला,

प्रशोधन गरी बााँकी रहे को फोहरमैला तथा

अन्य फोहरमैलाको व्यिस्थापन गररददन नगरपाललकालाई अनुरोध गरे मा िा नगरपाललकाले
लनमाजण गरे को फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल प्रयोग गनज माग गरे मा नगरपाललकाले लनधाजरण
गरे बमोस्र्मको सेिा शुल्क ललई फोहरमैलाको व्यिस्थापन गररददन िा

फोहरमैला

व्यिस्थापन स्थल प्रयोग गनज ददन सक्नेछ ।
४. फोहरमैलाको उत्पादन कम गनेः (१) कुनै व्यस्क्त, सं स्था िा लनकायले कुनै काम,
कारोबार िा व्यिसाय गदाज उत्पन्न हुने फोहोरमैला यथाशक्य कम गनुज पनेछ ।
(२) आफ्नो क्षेत्रलित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहरमैलाको विसर्जन िा पुनः प्रयोगको व्यिस्था
लमलाई बााँकी फोहरमैलामात्र लनष्काशन गरी
व्यस्क्त, सं स्था िा लनकायको कतजव्य

फोहरमैलाको पररमाणलाई घटाउनु प्रत्येक

हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः “आफ्नो क्षेत्र” िन्नाले लनर्ी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको

पररसर, अस्पताल

िा स्िास््य सं स्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको पररसर लगायत फोहरमै ला उत्पादन गने
व्यस्क्त, सं स्था िा लनकायको पररसरलाई

सम्झनु पछज ।

५. फोहरमैलाको पृथकीकरणः (१) नगरपाललकालले फोहरमैलालाई स्रोतमै छु ट्याउने गरी
दे हाय बमोस्र्म वििार्न गनेछः4

(क) र्ैविक फोहोरमैला- प्राकृलतक स्रोत िा बस्तुबाट उत्पाददत फोहोरमैला र्ुन सामन्यतयाः
प्रकृलतक रुपमै चााँडै गल्न िा नष्ट हुन सक्दछ।
(ि) अर्ैविक फोहोरमैला- प्राकृलतक स्रोत िा अप्राकृलतक बस्तु तथा रशायनबाट उत्पाददत
फोहोरमैला र्ुन सामन्यतयाः प्रकृलतक रुपमै चााँडै गल्न िा नष्ट हुन सक्दै न तर त्यस्तो
फोहोरमैला पूनःचविय प्रयोग हुन िा नहुन सक्दछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म नगरपाललकाले तोवकददए बमोस्र्म
्
छु ट्याई सड्ढलन केन्रसम्म पुरयाउने
दावयत्ि त्यस्तो
िा लनकायको हुनेछ र यसको लालग

फोहरमैलालाई स्रोतमै

फोहरमैला उत्पादन गने व्यस्क्त, सं स्था

नगरपाललकाले आिश्यक प्रविलध, मालसामान, उपकरण,

कण्टे नर आदद उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
६. फोहरमैलाको लनष्काशनः (१) फोहरमैला लनष्काशनको समय, स्थान र

तररका

नगरपाललकाले लनधाजरण गरी सािजर्लनक रुपमा प्रकाशन िा सूचना गनेछ ।
(२) हालनकारक फोहरमैला िा रासायलनक फोहोरमैला उत्पादन गने

व्यस्क्त, सं स्था िा

लनकायले त्यस्तो फोहरमैला तोवकए बमोस्र्म व्यिस्थापन गनुज पनेछ ।
(३) हालनकारक फोहरमैला िा रासायलनक फोहोरमैला सड्ढलन केन्र

िा स्थानान्तरण

केन्रमा लनष्काशन गनज पाइने छै न ।
७. फोहरमैला सड्ढलन केन्र तोक्नेः (१) नगरपाललकाले फोहरमैलालाई व्यिस्स्थत रुपमा
सड्ढलन गनज प्रत्येक टोल िा िस्तीमा सड्ढलन केन्र तोकी

आिश्यक कण्टे नरको व्यिस्था

गनज सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म सड्ढलन केन्र तोक्दा यथाशक्य टोल िा

िस्तीका सबैलाई

पायक पने गरी िातािरणीय रुपले उपयुक्त स्थान तोक्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको सड्ढलन केन्रमा फोहरमैला लनष्काशन

र सड्ढलन गने समय

र तररका नगरपाललकाले लनधाजरण गरर सािजर्लनक रुपमा प्रकाशन िा सूचना गरी र्ानकारी
गराउनेछ ।
८. फोहरमैलाको ढुिानीः (१) सड्ढलन केन्रमा र्म्मा िएको फोहरमैलालाई, स्थानान्तरण
केन्र, प्रशोधन केन्र िा फोहोरमैला व्यिस्थापन स्थलसम्म ढु िानी गने दावयत्ि नगरपाललका
िा नगरपाललकाबाट यस ऐन बमोस्र्म त्यस्तो कायज गने स्र्म्मेिारी प्राप्त गरे को सं स्था िा
लनकायको हुनेछ ।
(२) फोहरमैला ढु िानी गदाज तोवकए बमोस्र्मको ढु िानी साधन

प्रयोग गनुज पनेछ ।

ढु िानीको साधन तोक्दा तौल, क्षमता, तररका िा विलध, सडकको क्षमता तथा फोहरमैला
ढु िानी गदाज िातािरणमा पनज सक्ने प्रिाि समेतलाई विचार गरी तोक्नु पनेछ ।

5

(३) फोहरमैला ढु िानी गदाज नगरपाललकालले दफा ५ बमोस्र्म

स्रोतमा छु ट्याई लनष्काशन

तथा सड्ढलन गररएको फोहरमैलाको अलग अलग ढु िानी गनुज पनेछ ।
९. फोहरमैलाको न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चिीय प्रयोगः (१)
फोहोरमैला न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चिीय
कायज गनेछ र यसको प्रिािकारी

नगरपाललकालले

प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनज आिश्यक

कायाजन्ियनका लालग आिश्यक लनदे स्शका बनाई लागू गनज

सक्नेछ ।
(२) उद्योगको उत्पादन प्यावकङ गनज प्रयोग गरे को िस्तुलाई पुनः प्रयोग गरी फोहोरमैलाको
सम्बस्न्धत उद्योगसाँग नगरपाललकाले समन्िय

पररमाणलाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनज
गनज सक्नेछ।

पररच्छे द–३
फोहोमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था
१०. स्थानान्तरण केन्र तोक्नेः (१) नगरपाललकाले प्रारस्म्िक चरणमा सड्ढलन
फोहोरमैलालाई व्यिस्स्थत गनज कुनै स्थानलाई स्थानान्तरण केन्रको

िएको

रुपमा तोक्न सक्नेछ

।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको स्थानान्तरण केन्र तोक्दा र्नस्िास््य
प्रलतकूल असर नपने गरी तोक्नु पनेछ र यसरी तोवकएको

तथा िातािरणमा

स्थललाई दुगन्ज ध नआउने गरी

आिश्यक व्यिस्था समेत गनुज पनेछ ।
११. फोहरमैला व्यिस्थापन स्थलः (१) नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलित्र सड्ढलन

िएको

फोहोरमैलालाई व्यिस्थापन तथा स्थायी रुपमा विसर्जन गनजको लालग िातािरण सम्बन्धी
प्रचललत कानूनको अधीनमा रही फोहरमैला व्यिस्थापन

स्थल (स्यालनटरी ल्याण्डवफल

साइट) तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल तोक्नको
र्ग्गा निएमा िा र्ग्गा िए तापलन फोहरमैला

लालग नगरपाललकाको

व्यिस्थापन स्थल तोक्न उपयुक्त निएमा

उपयुक्त र्ग्गा िाडामा ललई िा िररद गरी व्यिस्थापन स्थल तोक्न सक्नेछ ।
(३) यस दफा बमोस्र्म फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल तोक्दा दफा
लनर्ीक्षेत्रको लनर्ी र्ग्गामा समेत फोहरमैला

१५ को अधीनमा रही

व्यिस्थापन स्थलको विकास तथा सञ्चालन गनज

सवकनेछ ।
(४) नगरपाललकाले उपदफा (१) िा (२) बमोस्र्म फोहरमैला
लालग र्ग्गाको अिाि िएमा उपयुक्त स्थलको
मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गनज सक्नेछ ।
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व्यिस्थापन स्थल तोक्नको

छनौट गरी उपलब्ध गराउनको लालग

(५)

नगरपाललकाले ले

फोहरमैला

व्यिस्थापन

स्थलको

सञ्चालन

तथा

बन्द

पिात्

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायज तोवकएको िातािरणीय मापदण्ड अनुरुप गनुज पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोस्र्म बन्द पिात व्यिस्थापन सम्बन्धी कायज
व्यिस्थापन स्थलको प्रारस्म्िक िातािरणीय परीक्षण तथा
प्रलतिेदनमा लसफाररस गररएका सुझािहरु

गदाज फोहरमैला

िातािरणीय प्रिाि मूल्याड्ढन

अनुरुप गनुज पनेछ ।

(७) नगरपाललकाले फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल क्षेत्रलाई आिश्यक

परे मा िातािरणीय

रुपले सम्िेदनशील क्षेत्र घोषणा गनज सक्नेछ ।
मानिको अनलधकृत

(८) उपदफा (७) बमोस्र्मको क्षेत्रमा पशुपक्षी, र्ीिर्न्तु तथा
प्रिेशलाई रोक लगाउने, ढु ङगा, लगट्टी र बालुिा लनकाल्ने
िातािरण सं रक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उस्चत
तथा लनदे स्शका र्ारी गरी लागू

कायजमा रोक लगाउनुको साथै

व्यिस्थापनका लालग अन्य आिश्यक लनदे शन

गनज सक्नेछ

१२. अनुमलत सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) यस ऐन बमोस्र्म नगरपाललकाको अनुमलत
कसैले पलन फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी काम गनज िा गराउन सक्ने

नललई

छै न ।

(२) फोहरमैला व्यिस्थापन गनज चाहने स्िदे शी िा विदे शी कम्पनी, सं स्था िा लनकायले
दे हायको वििरण िुलाई अनुमलतको लालग नगरपाललकामा लनिेदन ददनु पनेछः–
(क) फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी योर्ना,
(ि) फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी आिश्यक र्नशस्क्त तथा प्रविलधको वििरण,
(ग) फोहरमैला व्यिस्थापन स्थलको प्रारस्म्िक िातािरणीय परीक्षण तथा

िातािरणीय प्रिाि

मूल्याड्ढन प्रलतिेदन।
(घ) तोवकए बमोस्र्मको अन्य वििरण ।
(३) उपदफा (२) बमोस्र्म पनज आएको लनिेदन उपर नगरपाललकाले आिश्यक र्ााँचबुझ
गरी अनुमलतपत्र ददन सक्नेछ ।
(४) फोहरमैलाको व्यिस्थापन, पुनः चिीय प्रयोग, प्रशोधन र
प्रविलध स्िदे शमा उपलब्ध हुन नसक्ने दे स्िएमा
विदे शी कम्पनी, सं स्था िा
हस्तान्तरण गने

विसर्जनमा आिश्यक पने

त्यस्तो प्रविलध उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै

लनकायलाई सम्झौतामा उस्ल्लस्ित अिलधलित्र त्यस्तो प्रविलध

शतजमा नेपाल सरकारको स्िीकृलत ललई नगरपाललकाले उपदफा (३)

बमोस्र्म अनुमलतपत्र ददन सक्नेछ ।
(५) अनुमलतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्र्म हुनेछ ।
१३. लनर्ी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यिस्थापनको काम गराउन सवकनेः (१) नगरपाललकाले
आिश्यकता अनुसार दफा १२ बमोस्र्म अनुमलतप्राप्त लनर्ी क्षेत्रका
क्षेत्रबाट दफा १४ बमोस्र्म प्रलतस्पधाज गराई िा
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कम्पनी िा सामुदावयक

पूिाजधार सं रचनाको लनमाजण तथा सञ्चालनमा

लनर्ी लगानी सम्बन्धी कानून

बमोस्र्मको कुनै प्रवियाको अिलम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रको

फोहरमैला व्यिस्थापन गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यिस्थापन गदाज लनर्ी
हकमा दे हायका सबै िा कुनै र सामुदावयक एिं गैरसरकारी

क्षेत्रका कम्पनीको

सं घ, सं स्थाकोहकमा दे हायका

कुनै काम गराउन सवकनेछः–
(क) फोहरमैला न्यूनीकरणका लालग र्नचेतना अलििृवि,
(ि) फोहरमैला सड्ढलन,
(ग) फोहरमैला ढु िानी,
(घ) फोहरमैलाको प्रयोग, पुनः प्रयोग, पुनः चिीय प्रयोग िा प्रशोधन,
(ङ) फोहरमैला विसर्जन, र
(च) बन्द पिात व्यिस्थापन ।
१४. प्रलतस्पधाज गराई फोहरमैला व्यिस्थापनको स्र्म्मा ददनेः (१) नगरपाललकाले ले
बमोस्र्म लनर्ी क्षेत्र िा सामुदावयक सं स्थाबाट फोहरमैला

दफा १३

व्यिस्थापन गराउाँदा बोलपत्र

आह्वान गरी प्रलतस्पधाज गराई व्यिस्थापकको छनौट गरी व्यिस्थापन गने स्र्म्मा ददनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यिस्थापकको छनौट गदाज

दे हायका आधारमा गनुज

पनेछः–
(क) नगरपाललकालाई बुझाउन कबुल गरे को रकम,
ाँ ी,
(ि) फोहरमैलाबाट ऊर्ाज शस्क्त उत्पादन गने िा प्राङ्गाररक मल उत्पादन गने क्षमता, पूर्
प्रविलध र
र्नशस्क्तको क्षमता,
(ग) आलथजक तथा प्राविलधक क्षमता,
(घ)

फोहरमैला

व्यिस्थापनमा

अपनाउन

प्रस्ताि

गररएको

प्रविलधको

ददगोपना

तथा

िातािरणीय प्रिाि
न्यूनीकरण,
(ङ) व्यिस्थापन करार गने िए प्रस्ताि गररएको व्यिस्थापन शुल्क,
(च) फोहरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन िा पुनः प्रयोग गने
बुझाउन मञ्जुर

सम्बन्धमा िए नगरपाललकालाई

गररएको रोयल्टी ।

(३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था प्रचललत कानून बमोस्र्म हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यिस्थापनको स्र्म्मा पाएको कम्पनी, सं स्था िा
लनकायले नगरपाललकासाँग गरे को सम्झौताको अधीनमा
उठाउन सक्नेछ ।
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रही दफा २९ बमोस्र्मको शुल्क

(५) फोहरमैला व्यिस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको सं लग्नता सम्बन्धी

अन्य कुराहरु तोवकए

बमोस्र्म हुनेछ ।
१५. फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल लनमाजण तथा सञ्चालन गनज स्िीकृलत ददन सवकनेः (१) लनर्ी
क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यिस्थापनका लालग फोहरमैला व्यिस्थापन
अन्य सं यन्त्र लनमाजण गरी सञ्चालन गनज स्िीकृलत
कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो

स्थल, प्रशोधन स्थल िा

माग गरे मा िातािरण तथा अन्य प्रचललत

सं यन्त्र लनमाजण तथा सञ्चालनका लालग नगरपाललकाले

स्िीकृलत ददन सक्नेछ
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म लनर्ी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यिस्थापन
सञ्चालन गदाज तोवकएको िातािरणीय मापदण्डको

सं यन्त्रको लनमाजण तथा

पालना िए िा निएको अनुगमन

नगरपाललकालले गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोस्र्म अनुगमन गदाज स्िीकृत मापदण्डको
त्यस्तो मापदण्ड पालनाको लालग आिश्यक व्यिस्था
समयािलधमा पलन मापदण्डको

पालना गरे को नपाइएमा

गनज समयािलध तोवकददन सक्नेछ र सो

पालनाको लालग आिश्यक व्यिस्था नगरे मा त्यस्तो व्यस्क्त िा

कम्पनीको स्िीकृलत नगरपाललकाले रद्द गनज सक्नेछ ।
१६. सािजर्लनक लनर्ी साझेदारीमा फोहरमैला व्यिस्थापन गनज सवकनेः (१)
प्रचललत कानूनको अधीनमा रही लनर्ी क्षेत्र, सामुदावयक एिं

नगरपाललकाले

गैरसरकारी सं घ, सं स्थासाँगको

साझेदारीमा फोहरमैला व्यिस्थापन कायज गनज सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेस्िएको िए तापलन सामुदावयक
सं स्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैला न्यू नीकरणको
सड्ढलन, ढु िानी, फोहरमैला व्यिस्थापन

एिं गैरसरकारी सं घ,

लालग र्नचेतना अलििृवि, फोहरमैला

स्थलको बन्द पिात्व्यिस्थापन, उद्यान लनमाजण र

सौन्दयीकरण र्स्ता कायज मात्र गनज िा गराउन सवकनेछ ।
१७. प्रशोधन केन्र स्थापना गनज सक्ने: (१) नगरपाललकाले फोहोर व्यिस्थापनको लागी
नगरपाललका आफैले िा लनस्र् क्षेत्रले िा नगरपाललका र अन्य सरकारी िा गैरसरकारी
सं स्थाविच

सिन्िय िा साझेदारी गरर फोहोरमैला प्रशोधन केन्र स्थापना गरर सञ्चालन गनज

सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म नगरपाललका आफैले स्थापना गरे को प्रशोधन केन्रको सञ्चालन
र व्यिस्थापन गने काम यस ऐन को दफा २४ बमोस्र्म गदठत सलमलतले गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोस्र्म नगरपाललका आफैले स्थापना गरे को प्रशोधन केन्रको लागी
आिस्यक बर्ेट र कमजचारी व्यिस्थान गने काम नगरपाललका आफैले गनेछ।
(४) नगरपाललकाद्वारा सञ्चाललत प्रशोधन केन्रमा काम गने कमजचारीको सेिा, सतज , सुविधा र
अन्य व्यिस्था प्रचललत कानून बमोस्र्म हुनेछ।
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(५) नगरपाललकाद्वारा सञ्चाललत प्रशोधन केन्रको व्यिस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी कायाजविधी
तोवकए बमोस्र्म हुनेछ।
(६) उपदफा(१) बमोस्र्म लनस्र् क्षेत्र िा साझेदारीमा स्थापना हुने प्रशोधन केन्रको
व्यिस्थापन र सञ्चालन करार सम्झौतामा ले स्िए बमोस्र्म हुनेछ।
१८. फोहोरमैला लबवि गनज सक्नेः (१) नगरपाललकाले

फोहोरमैला व्यिस्थापनसाँग

सम्बस्न्धत कायज गने कुनै व्यास्क्त, लनस्र् सं स्था, प्रशोधन केन्र, रशायनीक मल बनाउने
उद्योग, फोहोरलमैला पुनप्रजयोग सम्बन्धी काम गने व्यिसाय, सरकारी िा गैरसरकारी
सं स्थालाई नगरक्षेत्रबाट दै लनकरुमा सं कलन हुने फोहोरमैला वििी गनज सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म लबिी गदाज प्रचललत ऐन बमोस्र्म गरी प्रलतस्पधाज गराई विवि
गनुज गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोस्र्म फोहोरमैला लबिी गने लनणजय िएमा त्यस्तो फोहोरमैला लबिी
सम्बन्धी अन्य सतज त्यस्तो फोहोरमैला िररद गने व्यास्क्त, लनस्र् सं स्था, प्रशोधन केन्र,
रशायनीक मल बनाउने उद्योग, फोहोरलमैला पुनप्रजयोग सम्बन्धी काम गने व्यिसाय,
सरकारी िा गैरसरकारी सं स्था र नगरपाललका विच हुने कारार सम्झौता बमोस्र्म हुनेछ।
१९. आलथजक सहायता ददन सक्नेः नगरपाललकाले यस ऐनको दफा १३, दफा १४ र दफा
१६ बमोस्र्म फोहोर व्यिस्थापन गनज लनस्र् सं घ सस्था, समुदावयक, सरकारी र गैरसरकारी
सस्थालाई आलथजक सहायता ददन सक्ने छ र त्यस्तो आलथजक सहायता कायाजपाललकाको लनणजय
गरे बमोस्र्म हुनेछ।
२०. साझेदारीमा कायाजिम गनज सक्नेः नगरपाललकाले फोहोर व्यिस्थापन गनज सं घ, प्रदे श,
अन्य स्थालनय तह, लनस्र् सं घ सस्था, समुदावयक, सरकारी र गैरसरकारी सं स्थासाँग साझेदारी
गरी कायाजिम गनज सक्ने छ।
२१. प्रदूषण लनयन्त्रणः (१) आफ्नो क्षेत्रलित्र सड्ढललत फोहरमैलाबाट सो क्षेत्रमा पनज सक्ने
प्रलतकूल िातािरणीय प्रिािलाई यथाशक्य कम गरी प्रदू षणरवहत ढङ्गले

व्यिस्थापन गने

दावयत्ि नगरपाललकाको हुनेछ ।
(२) नगरपाललकाले

प्रदूषणरवहत ढङ्गले

फोहरमैला व्यिस्थापन गने

प्रयोर्नका लालग

आिश्यक प्राविलधक सहयोगको लागी नेपाल सरकार समक्ष माग गनज सक्नेछ।
२२. फोहरमैला व्यिस्थापनको अनुगमनः (१) नगरपाललकाले फोहरमैला

व्यिस्थापन तथा

लनष्काशन कायजको लनयलमत अनुगमन गनुज िा गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म अनुगमन गने िा गराउने प्रयोर्नका
आिश्यक कायजयोर्ना बनाई लागू गनज सक्नेछ ।
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लालग नगरपाललकाले

(३) उपदफा (१) बमोस्र्म अनुगमनमा िवटने व्यस्क्तले अनुगमन

पिात प्रलतिेदन

नगरपाललकालाई ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोस्र्म प्राप्त प्रलतिेदनमा औ ंल्याइएका

विषयहरुको सुधार तथा

कायाजन्ियन गने सम्बन्धमा नगरपाललकाले आिश्यक व्यिस्था गनुज पनेछ ।
(५) नगरपाललकाले फोहरमैला व्यिस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी

कायजमा प्राविलधक

सहयोगको लालग तालुक लनकाय माफजत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गनज सक्नेछ।
२३. फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल प्रिावित क्षेत्रको आलथजक, सामास्र्क विकास तथा िातािरण
संरक्षण सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) नगरपाललकाले फोहरमैला
क्षेत्रको आलथजक, सामास्र्क, िौलतक विकास तथा

व्यिस्थापन स्थल प्रिावित

िातािरण सं रक्षणको गुरुयोर्ना बनाई सो

योर्ना कायाजन्ियनको लालग विलिन्न कायजिम बनाई कायाजन्ियन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोर्नको लालग नगरपाललकाले मूलतः

दे हायका क्षेत्रमा कायजिम

सञ्चालन गनज सक्नेछः–
(क) सडक लनमाजण, विद्युत आपूलतज, िानेपानी तथा ढल लनकास, सरसफाई र िातािरण सं रक्षण,
(ि) विद्यालय र स्िास््य सं स्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,
(ग) फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल प्रिावित क्षेत्रका आलथजक रुपले विपन्न तथा सामास्र्क
रुपले वपछलडएका िगजको उत्थान तथा विकासको लालग आिश्यक कायजिम ।
(३) नगरपाललकाले सम्बस्न्धत समुदायसाँग परामशज गरी उपदफा

(१) बमोस्र्म योर्ना

तर्ुम
ज ा िा उपदफा (२) बमोस्र्म कायजिमको छनौट गनेछ ।
(४) यस दफा बमोस्र्म प्रिावित क्षेत्रको लालग तर्ुम
ज ा गररएको

कायजिमको कायाजन्ियन

गदाज सम्बन्धीत समुदायको सहिालगता रहने गरी गनुज पनेछ ।
(५) फोहरमैला व्यिस्थापन स्थलको सञ्चालन गदाज िा सोको लालग
कायाजन्ियन गदाज िातािरण सं रक्षण सम्बन्धी प्रचललत कानूनले

कुनै कायजिम

तोकेको मापदण्डको अनुकूल

हुने गरी गनुज पनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोर्नको लालग “प्रिावित क्षेत्र” िन्नाले फोहरमैला व्यिस्थापन
स्थलको लागी प्रयोग िईरहे को िा प्रयोग िई बन्द पिात व्यिस्थापन हुने क्षेत्र र सो क्षेत्रले
प्रत्यक्ष प्रिावित िएको मानविय िस्ती िा नेपाल सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन
गरी तोवकददएको क्षेत्रलाई सम्झनु पछज ।
पररच्छे द -४
फोहर व्यिस्थापन सलमलत सम्बन्धी व्यिस्था
२४. सलमलत गठन गने: (१) यस ऐन बमोस्र्म फोहर व्यिस्थापन सम्बन्धी आिस्यक कायज
गनज नगरपाललकाले दे हाय बमोस्र्मको "फोहोर व्यिस्थापन सलमलत" गठन गनेछः11

(क) नगर प्रमुि िा लनर्ले तोकेको कायजपाललका सदस्य- सं योर्क
(ि) प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत- सदस्य
(ग) कायजपाललका सदस्य मध्येबाट एक र्ना मवहला सवहत दुई र्ना- सदस्य
(घ) उद्योग िास्णज्य सं गठनको प्रलतलनधी (एक र्ना)- सदस्य
(ङ) इलाका प्रहरी कायाजलय, इटहरीको प्रलतलनधी (एक र्ना)- सदस्य
(च) नगरक्षेत्रलित्र रहे का फोहोरमैला व्यिस्थापनसाँग सम्बस्न्धत सं घ-सस्था मध्येबाट नगर
प्रमुिले तोकेको एक र्ना- सदस्य
(छ) नगरपाललकाको िातािरण तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी कायज हे ने शािाको
शािा प्रमुि- सदस्य सस्चि
(२) उपदफा(१) बमोस्र्मको सलमलतमा सलमलतले आिस्यक ठानेमा फोहोरमैला व्यिस्थापन
सम्बन्धी ज्ञान, लसप र अनुिि िएको बढीमा दुईर्ना विज्ञलाई आमन्त्रण गनज सक्नेछ।
२५. सलमलतको काम, कतजव्य र अलधकार: दफा २४ बमोस्र्म गदठत सलमलतको काम, कतजव्य
र अलधकार दे हाय बमोस्र्म हुनेछः(क) फोहोरमैलाको सं कलन, पवहचान, पूनः चविय प्रयोग र प्रशोधन र्स्ता कायजको लागी
आिस्यक कायज गने,
(ि) फोहोरमैला व्यिस्थापनकोको लागी आिस्यक पने डस्टलबन(Dustbin), फोहोर बाहक
गाडी र्स्ता समान िा मेस्शनको पररचलान गने गराउने,
(ग) फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल ( Sanitary Landfill Site or Dumping Site) को पवहचान गरर
नगरपाललकालाई त्यस्तो स्थान प्रयोग गनज सिन्िय र सहस्र्करण गने,
(घ) फोहोरमैला व्यिस्थापनको लागी यस ऐन बमोस्र्म तोवकएको शुल्क सं कलन गनज
व्यिस्था लमलाउने,
(ङ) फोहोरमैला व्यिस्थापनको कायजको लनयमन गने,
(च) फोहोरमैलाको बलगजकरण गने र सोवह बमोस्र्म फोहोरमैलाको व्यिस्थापन गने गराउने,
(छ) फोहोरमैला व्यिस्थापन साँग सम्बस्न्धत र्नचेतना, र्ागरण र्स्ता कायज गनज छलफल,
गोष्ठी, सडक नाटक, सं चार माध्यममा र्नचेतनामुलक विज्ञापन गने र्स्ता कायज गने गराउने,
(र्) फोहोरमैला व्यिस्थापनको लागी सं घ, प्रदे श र अन्य स्थालनय तहसाँग सिन्िय गने,
(झ) फोहोरमैला व्यिस्थापनको लागी नविनतम् प्रविलधहरुको िोर्ी गरी आिस्यक्ता अनुसार
त्यस्ता प्रविधीको प्रयोग गनज व्यिस्था लमलाउने,
(ञ) फोहोरमैला व्यिस्थापन कायजको अनुगमन गरी कायजपाललकामा प्रलतिेदन पेश गने,
(ट) फोहोर व्यिस्थापनमा प्रयोर् हुने मेलसन तथा और्ारको व्यिस्थापन गने गनज लगाउने,
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(ठ) फोहोरमैला व्यिस्थापन कायजको लागी लनर्ी तथा सामुदावयक सं घ सं स्था, गैर सरकारी
सं स्था र्स्ता सं स्थाबाट आलथजक, प्राविलधक िा र्नशस्क्तको सहयोग र्ुटाउन आिस्यक कायज
गने गराउने,
(ड) कायाजपाललकाले तोकेको अन्य कायज।
२६. सलमलतको बैठक सञ्चालन र व्यिस्थापनः (१) सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको
सं योर्कले गनेछ र लनर्को अनुपस्स्थलतमा उपस्स्थत सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको
सदस्यले

बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।

(३) सलमलतको सम्पूणज सदस्य सं ख्याको पचास प्रलतशतिन्दा बढी

सदस्य उपस्स्थत िएमा

सलमलतको बैठकको लालग गणपूरक सं ख्या पुगेको मालननेछ ।
(४) सलमलतको बैठकको लनणजय बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत

बराबर िएमा बैठकको

अध्यक्षता गने व्यस्क्तले लनणाजयक मत ददनेछ ।
(५) सलमलतले आिश्यक दे िेमा फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी
विशेषज्ञ िा सम्बस्न्धत पदालधकारीलाई सलमलतको

कुनै स्िदे शी िा विदे शी

बैठकमा पयजिेक्षकको रुपमा िाग ललन

आमन्त्रण गनज सक्नेछ ।
(६) सलमलतको लनणजय सदस्य–सस्चिद्वारा प्रमास्णत गररनेछ ।
(७) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायजविलध सलमलत आफैले

लनधाजरण गरे बमोस्र्म हुनेछ

।
२७.

िडास्तरीय

सलमलत

गठन

गनज सक्ने:

(१)

नगरपाललकाले

िडा

स्स्थत

फोहोर

व्यिस्थापनको कायज गनज दे हाय बमोस्र्मको िडास्तररय फोहोर व्यिस्थापन सलमलत गठन गनज
सक्नेछः(क) सम्बस्न्धत िडाका िडाध्यक्ष ना लनर्ले तोकेको िडा सदस्य- सं योर्क
(ि) सम्बस्न्धत िडाका िडा सदस्यहरु सबै- सद्सस्य
(ग) सम्बस्न्धत िडामा रहेका फोहोर व्यिस्थापन साँग सम्बस्न्धत कायज गने व्यास्क्त िा सं घ
सं स्था मध्येबाट िडाध्यक्षले तोकेको एक र्ना- सदस्य
(घ) सम्बस्न्धत िडा क्षेत्रलित्र स्थापना िई सञ्चालनमा रहे का टोल विकास सं स्था मध्येबाट
िडाध्यक्षले तोकेको बवढमा दुईिटा टोल विकास सं स्थाको प्रलतलनधी (र्म्मा दुई र्ना)सदस्य
(ङ) सम्बस्न्धत िडाको िडासस्चि- सदस्य सस्चि
(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको िडा स्तररय फोहोर व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतजव्य र
अलधकार दे हाय

बमोस्र्म हुनेछ।

13

(क) िडा क्षेत्रलित्र फोहोरमैलाको सं कलन, पवहचान, प्रशोधन र्स्ता कायजको लागी आिस्यक
कायज गने,
(ि) िडा क्षेत्रलित्र सिजसाधारण तथा लनस्र् घर, व्यिसाय र्स्ता क्षेत्रबाट दै लनक रुपमा
उत्पादन हुने फोहोरमैला विसर्जन र सं कलन गने स्थानको पवहचान गरी त्यसतो तोवकएको
स्थानमा मात्र फोहोरमैला विसर्जन गनज सिजसाधारणलाई प्रेररत गनज आिस्यक कायज गने,
(ग) फोहोरमैला व्यिस्थापनकोको लागी आिस्यक पने डस्टलबन(Dustbin), फोहोर बाहक
गाडी र्स्ता समान िा मेस्शनको पररचलान गनज सहयोग गने,
(घ) िडा क्षेत्रलित्रका टोल विकास सं स्थासाँग फोहोरमैला व्यिस्थापनको लागी आिस्यक
सहयोग र सिन्िय गने,
(ङ) िडा क्षेत्रलित्र फोहोरमैला व्यिस्थापनको कायजको लनयमन र लनररक्षण गने,
(च) फोहोरमैलाको बलगजकरण गने र सोवह बमोस्र्म फोहोरमैलाको व्यिस्थापन गनज गराउन
सहयोग गने,
(छ) िडा क्षेत्रलित्र फोहोरमैला व्यिस्थापनसाँग सम्बस्न्धत र्नचेतनामुलक कायज गने गराउने,
(र्) फोहरमैला व्यिस्थापन स्थल ( Sanitary Landfill Site or Dumping Site) िएको िडामा
त्यस्तो स्थान प्रयोग गनज नगरपाललकालाई सिन्िय र सहस्र्करण गनज सहयोग गने,
(झ) फोहोरमैला व्यिस्थापनको लागी नविनतम् प्रविलधहरुको िोर्ी गरी आिस्यक्ता अनुसार
त्यस्ता प्रविधीको प्रयोग गनज व्यिस्था लमलाउन सहयोग गने,
(ञ) िडा क्षेत्रलित्र फोहोरमैला व्यिस्थापनको कायजको अनुगमन गरी सलमलतलाई प्रलतिेदन
पेश गने,
(ट) िडा क्षेत्रलित्र फोहोर व्यिस्थापनमा प्रयोर् हुने मेलसन तथा और्ारको व्यिस्थापन गने
गनज लगाउने,
(ठ) िडा स्तररय फोहोर व्यिस्थापन सलमलतको अन्य कायज तोवकएबमोस्र्म हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको सलमलतको बैठकको अध्यक्षता सलमलतको अध्यक्षले गनेछ र
लनर्को अनुपस्स्थलतमा उपस्स्थत सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले

बैठकको

अध्यक्षता गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको सलमलतको सम्पूण ज सदस्य सं ख्याको पचास प्रलतशतिन्दा बढी
सदस्य उपस्स्थत िएमा सलमलतको बैठकको लालग गणपूरक सं ख्या पुगेको मालननेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोस्र्मको सलमलतको बैठकको लनणजय बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत
बराबर िएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यस्क्तले लनणाजयक मत ददनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोस्र्मको सलमलतको लनणजय सदस्य–सस्चिद्वारा प्रमास्णत गररनेछ ।
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(६) उपदफा (१) बमोस्र्मको सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायजविलध सो सलमलत आफैले
लनधाजरण गरे बमोस्र्म हुनेछ ।
२८. अनुगमन गनज सक्नेः यस ऐन बमोस्र्म गठन हुने िडास्तररय फोहोर व्यिस्थापन
सलमलतको काम कारिाहीको बारे मा सलमलतले अनुगमन गनज सक्नेछ र त्यस्तो अनुगमनको
प्रलतिेदन नगर कायजपाललका पेश गनेछ।
पररच्छे द–५
शुल्क सम्बन्धी व्यिस्था
२९. शुल्क ललन सक्नेः (१) नगरपाललकाले नगरक्षेत्र लित्र दै लनक रुपमा फोहोर सं कलन गनज
नगरक्षेत्रलित्रका लनर्ी घर, व्यिसाय, उद्योग, कलकारिाना, शैस्क्षक सं स्था, पाकज, बसपाकज,
िेलमैदान र्स्ता क्षेत्रबाट दे हायका शुल्क ललन सक्नेछः(क) दै लनक दश वकलोग्राम सम्म फोहोर लनष्कासन हुने क्षेत्रबाट मालसक दुई सय रुपैया।
(ि) दै लनक दश वकलोग्राम दे िी लतस वकलोग्राम सम्म फोहोर लनष्कासन हुने क्षेत्रबाट मालसक
चार सय रुपैया।
(ग) दै लनक लतस वकलोग्राम दे िी सत्तरी वकलोग्राम सम्म फोहोर लनष्कासन हुने क्षेत्रबाट
मालसक एक हर्ार रुपैया।
(घ) दै लनक सत्तरी वकलोग्राम दे िी एक सय वकलोग्राम सम्म फोहोर लनष्कासन हुने क्षेत्रबाट
मालसक एक हर्ार पााँच सय रुपैया।
(ङ) दै लनक एक सय वकलोग्राम दे िी दुई सय वकलोग्राम सम्म फोहोर लनष्कासन हुने क्षेत्रबाट
मालसक दई हर्ार पाच सय रुपैया।
(च) दै लनक दुई सय वकलोग्राम दे िी चार सय वकलोग्राम सम्म फोहोर लनष्कासन हुने
क्षेत्रबाट मालसक पााँच हर्ार रुपैया।
(छ) दै लनक चार सय वकलोग्राम दे िी एक हर्ार वकलोग्राम सम्म फोहोर लनष्कासन हुने
क्षेत्रबाट मालसक दश हर्ार रुपैया।
(र्) दै लनक एक हर्ार वकलोग्राम बढी फोहोर लनष्कासन हुने क्षेत्रबाट मालसक लबष हर्ार
रुपैया।
(२) उपदफा (१) मा र्ुनसुकै कुरा ले स्िएको िएता पलन व्यापार व्यिसाय बाहे क आिलसय
लनस्र् घरबाट फोहोर व्यिस्थापन शुल्क ललदा घरमा बस्ने पररिार सं ख्या िा घरको तलाको
आधारमा न्युनतम दुई सय रुपैयामा नघटाई र त्यस्तो घरको तल्लाको आधारमा प्रत्येक
तल्लालाई

दुई सयले गुणना गरर लनधाजरण गनज सवकनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्र्म लनधाजरण िएको शुल्क घरधनीबाट असुल गररनेछ।
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(४) आिलसय घर बाहेकको व्यापार व्यिसायको हकमा व्यिसायी आफैले उपदफा(१)
बमोस्र्मको शुल्क लतनुज पनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोस्र्मको शुल्क नगरपाललकाले आिस्यक्ता अनुसार प्रत्येक दुई बषजमा
पुनरािलोकन गनज सक्नेछ।
(६) उपदफा (१) बमोस्र्मको शुल्क सम्बस्न्धत नगरपाललका आफैले िा लनर्ले तोकेको
सं स्था िा लनकाय माफजत उठाउन सक्नेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा ले स्िएको िए तापलन दफा

१३, ऐ. दफा १४ र ऐ.

दफा १६ बमोस्र्म फोहरमैला व्यिस्थापन गनज स्र्म्मेिारी पाएको व्यस्क्त, सं स्था िा
लनकायले नगरपाललकासाँग िएको सहमलतको आधारमा फोहरमैला व्यिस्थापन गरे बापत
सम्बस्न्धत व्यस्क्त, सं स्था िा लनकायबाट सेिा शुल्क उठाउन
बमोस्र्मका विपन्न िगजलाई सेिा शुल्कमा तोवकए

सक्नेछ, तर तोवकए

बमोस्र्म छूट ददइनेछ ।

३०. सेिा लनलम्बन िा अन्त्य गनज सक्नेः (१) नगरपाललकाले दफा २९ बमोस्र्मको सेिा
शुल्क नबुझाउने सेिाग्राहीको फोहरमैला व्यिस्थापन

सम्बन्धी सेिा लनलम्बन िा अन्त्य गनज

सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा र्ुनसुकै कुरा लेस्िएको िए तापलन फोहरमैला

व्यिस्थापन गनज दफा

१३, दफा १४ र दफा १६ बमोस्र्म स्र्म्मेिारी पाएको व्यस्क्त, सं स्था िा
२९ बमोस्र्मको सेिा शुल्क नबुझाउने
लनलम्बन िा अन्त्य गनज

लनकायले दफा

सेिाग्राहीको फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी सेिा

सक्नेछ र यसरी सेिा लनलम्बन िा अन्त्य गररएमा सोको र्ानकारी

नगरपाललकालाई ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोस्र्म सेिाको लनलम्बन िा अन्त्य
आफ्नो घरबाट उत्पादन हुने फोहरमैलाको व्यिस्थापन

गररएको अिस्थामा

ाँ ै ले
सम्बस्न्धत घरधनी िा सं स्था आफ

गनुज पनेछ ।
(४) सेिाग्राहीले दफा २९ बमोस्र्म बुझाउनु पने सेिा शुल्क बुझाएमा लनर्लाई पुनः सेिा
प्रदान गररनेछ।
३१. शुल्क सम्बन्धी अन्य व्यिस्थाः (१) दफा २९ बमोस्र्मको शुल्क सं कलन गनज
नगरपाललकाले िडा कायाजलय र आिस्यक्ता अनुसार अन्य स्थायी, अस्थायी िा घुम्ती सं कलन
केन्र सञ्चालन गनज सक्नेछ।
(२) यस ऐन बमोस्र्म सं कलन िएको शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी आम्दानी तथा यस ऐन
बमोस्र्म फोहरमैला

व्यिस्थापनमा लनर्ी क्षेत्रलाई सं लग्न गराउदा प्राप्त हुने आम्दानी

नगरपाललकाले एउटा छु ट्टै शीषजकमा रािी सो रकम तोवकएको मापदण्डको अधीनमा
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रही

फोहरमैलाको व्यिस्थापन, िातािरणीय सं रक्षण तथा फोहरमैला

व्यिस्थापन स्थल प्रिावित

क्षेत्रको विकासमा िचज गनेछ ।
(३) लनस्र् क्षेत्र िा गैरसरकारी क्षेत्रबाट िा नगरपाललकासाँग साझेदारीमा फोहोर व्यिस्थापन
िएको अिस्थामा त्यस्तो लनस्र् क्षेत्र िा गैरसरकारी सं स्था आफैले शुल्क सं कलन गनज सक्नेछ
र त्यसरी सं कलन िएको शुल्क त्यस्तो लनस्र् क्षेत्र िा गैर सरकारी सं स्था आफैले आफ्नो
आम्दानी बाध्न सक्नेछ।
(४) शुल्क सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोस्र्म हुनछ
े ।
पररच्छे द–६
कसूर र दण्ड सर्ाय
३२.

फोहोरमैला

गनज

नपाइने

र

फोहोरमैला

व्यिस्थापनमा

िाधा

पुर्याउन

नपाइनेः

नगरपाललकाद्वारा तोवकएको सं कलन केन्रमा बाहे क कुनै पलन सािजर्लनक स्थानमा फोहोरमैला
उत्सर्जन गनज गराउन र फोहोरमैला व्यिस्थापनमा िाधा पुर्याउन हुदैन।
३३ .कसुर िएको मालननेः कुनै पलन व्यास्क्त िा सं स्थाले यस ऐनको दफा ३२ मा लेस्िए
विपररत िा दे हायका कुनै काम गरे मा कसुर िएको मालननेछःक) नगरपाललकाले तोवकददएको समय र स्थान बाहे क अन्यत्र फोहरमैला लनष्काशन गने,
(ि) कण्टे नर िा फोहरमैला सड्ढलन केन्रमा रास्िएको

फोहरमैला अनलधकृत तिरले प्रयोग

गने,
(ग) फोहरमैला सड्ढलन केन्रमा रास्िएको कण्टे नर तोडफोड

्
गने, क्षलत पुरयाउने
, रास्िएको

स्थानबाट
्
हटाउने िा सड्ढलन केन्रमा कुनै नोक्सानी पुरयाउने
,
(घ) यस ऐन बमोस्र्म अनुमलत नललई फोहरमैला व्यिस्थापनको कायज गने,
(ङ) यस ऐन बमोस्र्म फोहरमैला व्यिस्थापनको लालग प्रदान

गररएको अनुमलतपत्रमा

उस्ल्लस्ित शतजहरु
उल्लङ्घन गने,
(च) फोहरमैला सड्ढलन केन्र, कण्टे नर िा फोहरमैला थुपाने

ठाउाँमा कुनै पलन वकलसमको

हालनकारक
पदाथज फाल्ने, राख्ने िा थुपाने,
(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैला सडक िा अन्य
फाल्ने िा
थुपाने,
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सािजर्लनक स्थानमा राख्ने,

(र्) फोहरबाट लनस्केको दूवषत पानी (ललचेट) िा ढल च ुहाई

अन्य व्यस्क्तको घर िा र्ग्गा

प्रदूवषत गराउने,
(झ) सडक िा अन्य सािजर्लनक स्थानमा सरसफाई तथा

फोहरमैला सड्ढलन गनज स्थानीय

तहले तोकेको समय िा सफाई गदाजको समयमा त्यस्तो ठाउाँमा कुनै पलन वकलसमको सिारी
साधन लबसाउने िा लबसाइरािेको सिारी साधन हटाउन इन्कार गने ,
(ञ) नगरपाललकालले तोकेको ठाउाँमा बाहे क र्नस्िास््यमा

प्रलतकूल असर पने गरी सडक

िा अन्य
सािजर्लनक स्थानमा कुनै पलन वकलसमको हालनकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपाने िा
लनष्काशन गने,
(ट) रासायलनक फोहरमैला, औद्योलगक फोहरमैला, स्िास््य

सं स्थार्न्य फोहरमैला िा

हालनकारक फोहरमैला र्थािािी फाल्ने, राख्ने िा लनष्काशन गने िा गराउने,
(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान िा स्िास््य सं स्थाले उद्योग िा स्िास््य

सं स्थाबाट लनस्कने

हालनकारक फोहरमैला र्थािािी फाल्ने, राख्ने िा लनष्काशन गने िा गराउने,
(ड) फोहरमैला सड्ढलन, ढु िानी तथा फोहरमैला व्यिस्थापनमा बाधा अिरोध लसर्जना गने ,
(ढ) फोहरमैला सड्ढलन, ढु िानी तथा अस्न्तम लनष्काशन स्थलमा

अिरोध, बन्द, घेराउ गने िा

फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी कायजमा हडताल गने,
(ण) फोहरमैला अत्यलधक उत्पादन हुने िस्तु िनी नेपाल

सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सूचना

प्रकाशन गरी प्रलतबन्ध लगाएको कुनै िस्तुको उत्पादन तथा लबिी वितरण गने,
(त) दफा ३८ विपरीत रासायलनक विषादीको आयात गने िा

म्याद नाघेको (समयािलध

सवकएको) औषलध नष्ट गने स्र्म्मेिारी पूरा नगने ,
(थ) स्रोत मै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी दफा ५ को

विपरीत फोहरमैला लमसाएर

लनष्काशन गने,
(द) मरे को िा मारे को पशुपक्षी र सोको लादी, प्िााँि, हड्डी

तथा माछाको कत्ला आदद

सािजर्लनक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने िा थुपाने ।
३४. सर्ायः (१) कुनै पलन व्यास्क्त िा सं स्थाले यस ऐनको दफा ३३ बमोस्र्मको कसुर
गरे मा नगरपाललकाले त्यस्तो कुनै पलन व्यास्क्त िा सं स्थालाई दे हाय बमोस्र्म सर्ाय गनज
सक्नेछः(क)नगरपाललकाले दफा ३३ बमोस्र्मको कसुर िएको को िण्ड (क) बमोस्र्मको कसूर
गने व्यस्क्तलाई

पवहलो पटक िए पााँच हर्ार रुपैयााँ सम्म र्ररबाना, दोस्रो

कसूर गरे मा पााँच हर्ार रुपैयााँ दे स्ि दश हर्ार रुपैयााँसम्म
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पटक सोही

र्ररबाना र सोही कसूर ते स्रो िा

सोिन्दा बढी पटक गरे मा प्रत्येक पटकको

लालग पन्र हर्ार रुपैयााँका दरले र्ररबाना गरी

फोहरमैला उठाउाँदा लाग्ने िचज समेत लनर्बाट असूल उपर गनज सक्नेछ ।
(ि) दफा ३३ को िण्ड (ि) र (झ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई

स्थानीय तहले पााँच सय

रुपैयााँ दे स्ि पााँच हर्ार रुपैयााँ सम्म र्ररबाना गनज सक्नेछ ।
(ग) दफा ३३ को िण्ड (ग) बमोस्र्मको कसू र गनेलाई पन्र हर्ार रुपैयााँदेस्ि पचास
हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गरी कण्टे नर

िा सड्ढलन केन्र व्यिस्थापन गनज लाग्ने िचज

असूल उपर गनज सक्नेछ ।
(घ) दफा ३३ िण्ड (घ) र (ङ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई
रुपैयााँदेस्ि पचास हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गरी

स्थानीय तहले पन्र हर्ार

अनुमलत नललएसम्म त्यस्तो कायज गनज रोक

लगाउनेछ ।
(ङ) दफा ३३ को िण्ड (च) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय

तहले पााँच हर्ार

रुपैयााँदेस्ि पन्र हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनज सक्नेछ र त्यस्तो िस्तु िा पदाथजबाट कुनै
क्षलत िइसकेको िए त्यस्तो क्षलत बापतको

रकम समेत कसूरदारबाट असूल उपर गनज

सक्नेछ ।
(च) दफा ३३ को िण्ड (छ), (र्) र (द) बमोस्र्मको कसूर

गनेलाई पााँच हर्ार

रुपैयााँदेस्ि पन्र हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनज सक्नेछ ।
(छ) दफा ३३ को िण्ड (ञ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई तीस हर्ार रुपैयााँदेस्ि पचास
हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनज सक्नेछ ।
(र्) दफा ३३ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोस्र्मको कसूर
दे स्ि एक लाि रुपैयााँ सम्म
गरे को

गनेलाई पचास हर्ार रुपैयााँ

र्ररबाना गनज सक्नेछ र सोही कसूर पुनः गरे मा पवहलो पटक

र्ररबानाको दोब्बर र्ररबाना गरी प्रचललत कानून बमोस्र्म अनुमलत रद्द गनजको लालग

सम्बस्न्धत लनकायमा लेिी पठाउन सक्नेछ ।
(झ) दफा ३३ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण)

बमोस्र्मको कसूर गनेलाई

आिस्यक

कारिाहीका लागी सम्बस्न्धत प्रहरी कायाजलयमा र्ानकारी गराइनेछ ।
(ञ) दफा ३३ को िण्ड (थ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई सम्बस्न्धत प्रत्येक पटक पााँच सय
रुपैयााँ र्ररबाना गनज सक्नेछ ।
(२) फोहोरमैला व्यिस्थापन गने कायजको स्र्म्मेिारी प्राप्त गरे को कुनै पलन कमजचारीले लनर्ले
गनुप
ज ने काम र कतजव्य िलन तोवकएको काम कारिाही तोवकएको समयमा नगरे मा िा गदाज
लापरिाही गरर फोहोर व्यिस्थापनमा िाधा पुर्याएमा त्यस्तो कमजचारीलाई प्रचललत कानून
बमोस्र्म कारिाही गररनेछ।
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(३) उपदफा (१) को िण्ड (झ) बाहेकका सबै िण्ड र उपदफा (२) बमोस्र्मको सर्ाय
ु ज त्यस्तो व्यास्क्त िा सं स्थालाई नगरपाललकाबाट सुचना ददई सात ददन लित्र सफाइ पेश
गनुप
ज ि
गने मौका ददइनेछ।
(४) कुनै व्यास्क्त र सं स्थाले यस दफा बमोस्र्म गरे को कसुरको प्रकृती हेरी त्यस्तो कसुर
गने व्यास्क्त िा सं स्थालाई यस ऐन बमोस्र्म गरे को कारिाहीको बारे मा सािजर्लनक सञ्चार
माध्याममा प्रकाशन समेत गनज सवकनेछ।
३५. सर्ाय तोक्ने अलधकारीः

(१) यस ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) को िण्ड (क),

(ि), (ङ), (च) र (ञ) बमोस्र्मको कसुरमा नगरपाललकाको फोहोर व्यिस्थापन हने शािा
प्रमुिले कसुर लनधाजरण गरर सर्ाय गनज सक्नेछ।
(२) यस ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) को िण्ड (ग), (घ), (च) र (र्) र दफा ३४
को उपदफा (२) बमोस्र्मको कसुरमा नगरपाललकाको फोहोर व्यिस्थापन हने शािा
प्रमुिको लसफाररसमा प्रमुि प्रशासकीय अलधकृतले िा प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत आफैले
कसुर लनधाजरण गरर सर्ाय गनज सक्नेछ।
(३)

प्रमुि

प्रशासकीय

अलधकृतले

उपदफा

(२)

बमोस्र्म

सर्ाय

गरे को

र्ानकारी

कायाजपाललकालाई गराउनेछ।
३६. सेिा सुविधा रोक्का गनज सवकनेः (१) यस ऐन बमोस्र्म तोवकएको सेिा

शुल्क िा

र्ररिाना नबुझाउने िा बुझाउन अटे र गने व्यस्क्तको लगत रािी त्यस्तो शुल्क िा र्ररिाना
असुल निएसम्मको लागी नगरपाललकाले उपलब्ध गराउने कुनै िा सम्पुण ज सेिा सुविधाको
अलतररक्त विद्युत तथा टे ललफोन सेिा रोक्का

गररददन तथा लनर्को नामको घर र्ग्गा लबिी

रोक्का गनजको लालग नगरपाललकाले सम्बस्न्धत लनकायमा ले िी पठाउन
लेिी पठाउनु अस्घ सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई सो सम्बन्धमा

सक्नेछ, तर यसरी

ललस्ित रुपमा र्ानकारी ददनु पनेछ

।
(२) उपदफा (१)बमोस्र्म लेिी आएमा त्यस्तो सेिासुविधा रोक्नु सम्बस्न्धत लनकायको
कतजव्य हुनेछ ।
३७. पुनरािेदन ददन सक्नेः दफा ३४ र दफा ३६ बमोस्र्म गरे को सर्ायको आदे श उपर
स्चत्त नबुझ्ने व्यस्क्तले त्यस्तो आदे श िएको लमलतले पैंतीस ददनलित्र सम्बस्न्धत

स्र्ल्ला

अदालतमा पुनरािेदन ददन सक्नेछ ।
पररच्छे द–७
विविध
३८. रासायलनक विषादी सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) रासायलनक विषादीको आयात गदाज
कानूनको बमोस्र्मको मापदण्डको अधीनमा रही गनुज पनेछ ।
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(२) समयािलध सवकएको रासायलनक विषादी तोवकएको मापदण्डको अधीनमा रही नष्ट गने
स्र्म्मेिारी सम्बस्न्धत व्यस्क्त िा सं स्थाको हुनेछ ।
३९. फोहरमैला व्यिस्थापनमा संलग्न सामुदावयक क्षेत्रका लनकायको अलिलेि राख्नेः (१)
नगरपाललका क्षेत्रलित्रको फोहरमैला व्यिस्थापनमा काम

गने सामुदावयक क्षेत्रको अद्यािलधक

वििरण राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोस्र्म रास्िने वििरणमा त्यस्तो क्षेत्रले काम गरररहे को क्षेत्र र प्रकृलत,
र्नशस्क्त, आलथजक तथा प्राविलधक स्रोत तथा नगरपाललकाले यस ऐन बमोस्र्म तोकेको अन्य
वििरण समेत उल्लेि गनज सवकनेछ ।
४०. र्ानकारी गराउनेः नगरपाललकाले कुनै पलन विदे शी व्यस्क्त, सं घ, सं स्था िा दातृ
लनकायबाट सहयोग ललई फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी कायजिम सञ्चालन गनुज पुि ज
सम्बस्न्धत सं स्घय मन्त्रालयलाई र्ानकारी गराउनु पनेछ ।
४१. अलधकार प्रत्यायोर्नः (१) सलमलतले आफूलाई प्राप्त अलधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार
केही िा सिै अलधकार सलमलतको सं योर्क, सदस्य िा प्रमुि प्रशासवकय अलधकृतलाई
प्रत्यायोर्न गनज सक्नेछ ।
(३) प्रमुि प्रशासवकय अलधकृतले आफूलाई प्राप्त अलधकारहरुमध्ये आिश्यकता अनुसार केही
िा सबै अलधकार नगरपाललकाको कुनै अलधकृत कमजचारीलाई प्रत्यायोर्न गनज सक्नेछ ।
४२. पुरस्कार ददन सवकनेः (१) नगरक्षेत्र लित्र फोहरमैला व्यिस्थापनका लालग निीनतम
अिधारणाहरुको विकास गने, त्यस्तो कायजलाई प्रोत्सावहत गने तथा फोहरमैला

व्यिस्थापन

कायजमा योगदान गने व्यस्क्त िा सं स्थालाई नगरपाललकाले सम्मान स्िरुप उपयुक्त पुरस्कार
ददन सक्नेछ ।
(२) यस ऐनको प्रलतकूल हुने गरी र्थािािी फोहरमैला राख्ने, थुपाने िा फाल्ने व्यस्क्तको
बारे मा प्रमाण सवहत उर्ुरी ददने व्यस्क्तलाई नगरपाललकाले सम्मान एिं नगद पुरस्कार समेत
ददन सक्नेछ ।
४३.बर्ेट विलनयोर्न गनेः यो ऐनको कायाजन्ियनको लागी नगरसिाले आिस्यक बर्ेट
विलनयोर्न गनेछ।
४४. लनयम र विलनयम बनाउन सक्नेः यो ऐनको कायाजन्ियनको लागी कायजपाललकाले
आिस्यक्ता अनुसार लनयम र सो लनयमको अलधनमा रही विलनयम बनाई लागू गनज सक्नेछ।
४५. मापदण्ड िा लनदे स्शका र्ारी गनज सक्नेः (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगजत
लनयमािलीको अधीनमा रही नगरपाललकाले मापदण्ड िा लनदे स्शका र्ारी
सक्नेछ ।
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४६. बचाउः यो ऐन प्रारम्ि हुन ु पुि ज र प्राराम्ि िएपलछ नगरपाललकाबाट फोहोर
व्यिस्थापनको सम्बन्धमा गरे को िा िएको काम कारिाही यसै ऐन बमोस्र्म गरको िा
िएको मालननेछ।
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