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दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध, २०७५
प्रस्तावना :वतयमान पररप्रेक्ष्यमा सभ्यताको महत्वपूर्य मापिण्ड सरसफाई र फोहरमैला व्यवस्थापन भएकोले लतव्ररुपमा बढीरहे को
जनसं ख्या तथा अव्यवस्स्थत बजारी/शहरीकरर्का कारर् नगर लभत्रको बजार तथा ग्रामीर् क्षेत्रमा समेत फोहरमैलाको
उत्पािन तीब्र गलतमा बढोत्तरी भई सरसफाई र फोहरमैला व्यवस्थापन च ुनौलतपूर्य बन्िै गईरहेको, जसको कारर् पयायवरर्ीय
क्षयीकरर्, प्रिुषर् तथा प्राकृलतक साथै सााँस्कृलतक सम्पिाहरु समेत ववनासको बाटोमा गईरहेका जस्तै बजार, सडक वकनारा,
मस्न्िर, स्शक्षर् सं स्थाहरु, अस्पताल, व्यापाररक तथा लनजीघर पररसरमा खुल्ला फोहरमैला फाल्ने काययले सामास्जक क्षेत्रमा
नकारात्मक पररर्ामहरु ल्याउनुको साथै मानव स्वास््यमा समेत गम्भीर असर पाने र ववलभन्न प्रकारका प्रकोपजन्य
जोस्खमहरुवाट पीलडत बन्ने खतरा बढ्िै गएको हुाँिा सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना अलभवृवि गनय,
फोहरमैलालाई श्रोतमा न्यूलनकरर्, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा ववसयजन गरी नगरपाललकालाई स्वच्छ र हराभरा बनाई व्यवस्स्थत
गनय वाञ्छनीय भएकोले

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को िफा ११ को उपिफा (२) को खण्ड (झ) को (७) र

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को िफा ५१ (२) ले दिएको अलधकार प्रयोग गरी यो सरसफाई तथा फोहरमैला
व्यवस्थापन काययववलध, २०७५ बनाई

जारी गररएकोछ ।

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यस काययववलधको नाम “दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी
काययववलध, २०७५” रहेकोछ ।
(२) यो काययववलध दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर काययपाललकाबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट लागु हुनेछ ।

२. पररभाषा :- ववषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस काययववलधमाः
(क) “सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान २०७२ सम्झनु पछय ।
(ख) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको सं ववधानको धारा ५६ को उपधारा (४) बमोस्जमको नगरपाललका सम्झनुपछय।
(ग) “काययपाललका” भन्नाले नगरकाययपाललका सम्झनु पछय ।
(घ) “प्रमुख” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको नगर प्रमुखलाई सम्झनु पछय ।
(ङ) “उपप्रमुख” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु पछय ।
(च) “सिस्य” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको काययपाललका सिस्यलाई सम्झनु पछय।
(छ) “प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतलाई सम्झनु
पछय।
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(ज) “ववषयगत शाखा” भन्नाले नगरपाललकाको कायय ववभाजन लनयमावली २०७४ बमोस्जमको ववषयगत शाखालाई सम्झनु
पछय।
(झ) “सलमलत” भन्नाले कायय सम्पािन लनयमावलीको लनयम १५ बमोस्जमका काययपाललकाका सलमलतहरुलाई सम्झनु पछय।
(ञ) “नगरपाललका” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका सम्झनु पछय।
(ट) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पछय।
(ठ) “फोहरमै ला” भन्नाले घरे ल ु फोहरमैला, औद्योलगक फोहरमैला, रासायलनक फोहरमैला, स्वास््य सं स्थाजन्य फोहरमैला वा
हालनकारक फोहरमैला सम्झनु पछय र सो शब्िले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, गाडी ममयत र गाडी धुलाईबाट
लनस्केका, तरकारी बजारबाट लनस्केका, फाललएका वा सडेगलेका, वातावरर्मा ह्रास आउने गरी लनष्काशन गररएका ठोस, तरल,

ग्यास, लेिो, धुवााँ, धुलो, ववद्युतीय तथा सूचना प्रववलधका लालग प्रयोग भएका सामग्रीहरु लगायतका पिाथय वा त्यस्तै प्ररकारका
अन्य वस्तुहरु वा अनलधकृत रुपमा सावयजलनक स्थलमा टााँलसएका पोष्टर, पम्पलेट र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोवक दिएको अन्य वस्तु समेतलाई जनाउनेछ ।
(ड) “हालनकारक फोहरमैला” भन्नाले प्राकृलतक वातावरर्मा ह्रास ल्याउने, मानव तथा अन्य प्रार्ीको स्वास््यमा हालन नोक्सानी
पुयायउने ववलभन्न रुपमा लनष्कालसत वस्तु, पिाथय तथा रे लडयो वववकरर् सम्झनु पछय ।
(ढ) “रासायलनक फोहरमैला” भन्नाले यथास्स्थलतमा प्रयोग हुन नसक्ने जुनसुकै स्रोत तथा प्रवियाबाट लनस्केका मानव स्वास््य
लगायत जीव, जन्तु एवं वातावरर्मा प्रलतकूल असर पाने सम्पूर्य रासायलनक पिाथयहरु वा समय समयमा नेपाल सरकारले

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रासायलनक फोहरमैला भनी तोकेको ठोस, तरल, धुलो, लेिो, ग्यास लगायतका पिाथय वा
वस्तुलाई सम्झनु पछय ।

(र्) “स्वास््य सं स्थाजन्य फोहरमैला” भन्नाले अस्पताल, स्क्ललनक, फामे सी, औषधी पसल, ब्लड बैङ्क, प्याथोलोस्जकल प्रयोगशाला,
पशु–स्वास््यजन्य सं स्था वा स्वास््य अनुसन्धान केन्रबाट उत्पािन तथा लनष्काशन हुने हालनकारक फोहरमैला सम्झनुपछय ।

३. व्यवस्थापन सलमलतको गठन : (१)

नगर लभत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कायय सुचारु एवं सुव्यवस्स्थत ढं गले

सं चालन गनय नगरपाललकामा िे हाय अनुसारको १५ सिस्यीय फोहरमैला व्यवस्थापन सलमलत गठन गररनेछ ।
क) नगर प्रमुख

– अध्यक्ष

ख) नगरपाललकाले मनोनयन गरे का काययपाललका मवहला सवहत सिस्य ३ जना

– सिस्य

ग) नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत

– सिस्य

घ) बातावरर् क्षेत्रका अनुभवी प्रवुि व्यस्क्तबाट नगर प्रमुखले तोकेका १ जना

– सिस्य

ङ) प्रलतलनलध उद्योग वास्र्ज्य सं घ

– सिस्य

च) प्रलतलनलध गैसस महासं घ

– सिस्य

छ) स्जल्ला प्रशासन कायायलयका अलधकृत प्रलतलनलध

– सिस्य

ज) प्रलतलनलध खानेपानी तथा सरसफाइ सब लडलभजन कायायलय

– सिस्य

झ) फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र प्रभाववत क्षेत्रका बालसन्िा

– सिस्य

ञ) फोहर सं कलन गररने क्षेत्रबाट प्रलतलनलधत्व हुने गरी कस्म्तमा १ मवहला सवहत 2 जना – सिस्य
ट) बातावरर्, ववपद् तथा फोहरमै ला व्यबस्थापन सलमलतको सं योजक
ठ) नगर प्रमुख वा लनजले तोकेको नगरपाललकाको कमयचारी
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– सिस्य
– सिस्य सस्चव

(२) व्यवस्थापन सलमलतको बै ठक सामान्यतया २ मवहनामा एकपटक बस्नेछ। बैठक अध्यक्षको आिे शले सिस्य सस्चवले
बोलाउने छ।आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन सलमलतको बैठक जुनसुकै समयमा पलन बोलाउन सवकनेछ।
(३) व्यवस्थापन सलमलतको सम्पूर्य सिस्य सं ख्याको कम्तीमा ५१ प्रलतशत सिस्य उपस्स्थत भएमा बैठकको गर्पूरक सं ख्या
पुगेको मालनने छ। बैठकको लनर्यय अध्यक्षले प्रमास्र्त गनुप
य ने छ।

४. व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार :(क) फोहरमैला व्यवस्थापनका लालग आवलधक तथा वावषयक योजनाहरु तजुम
य ा, कायायन्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन र समीक्षा गने
।
(ख) फोहरमैला व्यवस्थापन तथा पूर्य सरसफाई काययका लालग अलभयान र चेतनामूलक काययिम तजुम
य ा गने ।
(ग) वातावरर् सं रक्षर् ऐन र लनयमले दिएका अलधकार प्रयोग गरी आवश्यक कायय गने ।
(घ) नगरपाललका क्षेत्रलाई पूर्य सरसफाई युक्त क्षेत्र वनाउन वडास्तर र नगरस्तरबाट आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गने।
(ङ) फोहरलाई श्रोतमै बगीकरर् गने व्यवस्था लमलाउन आबश्यक पहल गने।
(च) वगीकृत फोहरमध्ये अग्यायलनक फोहरबाट कम्पोष्ट मल, प्लावष्टकजन्य फोहरबाट हस्तकलाका सामग्री तथा अन्य
प्रकृलतका फोहरलाई तीन आर को अवधारर्ा अनुसार व्यवस्थापन गने ।
(छ) फोहर व्यवस्थापनमा िमशः स्यालनटरी ल्याण्डवफलको अवधारर्ा अनुसार कायय गने ।
(ज) ल्याण्डवफल साइट लनस्ित समयपलछ भररने हुाँिा भररएका साइटहरुलाई पाकय, उद्यान, गाडे न आदिका रुपमा ववकास गने
तथा बैकस्ल्पक ल्याण्डवफल साइटहरुको खोजी गरी लतनको सं भाव्यता अध्ययन गने ।
(झ) फोहोर व्यवस्थापनमा गैर सरकारी सं स्थाहरु, लनजी क्षेत्र र समुिायहरुको सं लग्नता बढाउन आवश्यक नीलत तय गने ।
(ञ) ल्याण्डवफल साइट प्रभाववत क्षेत्रका बालसन्िाको लालग ववशेष काययिम सं चालन गनय श्रोतको व्यवस्थापन गने ।
(ट) फोहरमैला व्यवस्थापनका लालग आवश्यक पने स्रोत साधन र जनशस्क्तको व्यवस्था गने ।
(ठ) फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा लगाइएको शुल्कको समीक्षा गिै त्यसमा समयोस्चत पुनरावलोकन गने ।
(ड) ल्याण्डवफल साइटलाई प्रिुषर्शुन्य बनाउन प्रयास गिै त्यसका नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्यूलनकरर् गनय आवश्यक
व्यवस्था लमलाउने ।
(ढ) जैववक फोहरबाट उजाय, कम्पोष्ट, बायोग्यास एवं मल बनाउने तथा प्लास्स्टक, धातु आदिलाई पुन प्रयोग गनय आवश्यक
व्यवस्था गने ।
(र्) फोहरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा प्रचललत ऐन कानून तथा लनिे स्शकाले तोकेको मापिण्ड पालना नगने उपर
आबश्यक कारबाहीका लालग लनिे शन गने ।
(त) फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता ल्याउन ववषयगत सलमलतको गठन गने ।
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(थ) फोहर सं कलन र व्यवस्थापन सेवा क्षेत्र ववस्तार तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लालग आवश्यक कायय गने ।
(ि) फोहरबाट जनस्वास््यमा पनय सक्ने नकारात्मक असर न्यूलनरकर्का लालग उपायहरुको खोजी गरी आवश्यक श्रोत
व्यवस्थापन गने ।
(ध) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र वातावरर् सं रक्षर् ऐन २०५३ र
वातावरर्सं ग सम्वस्न्धत अन्य ऐन लनयमबाट प्रित्त वातावरर्साँग सं बस्न्धत अलधकारहरूको प्रभावकारी कायायन्वयन गने।
(न) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्वन्धी काम गने ववलभन्न राविय/अन्तरायविय सं घ, सं स्थाहरूसाँग समन्वय कायम गने ।
(प) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्वन्धी काम गने जनशस्क्तको व्यबस्थापन गनय वडासाँग समन्वय गने ।

५. फोहरमैला कम उत्पािन गने:
(१) कुनै व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायले कुनै काम कारोबार गिाय उत्पन्न हुने फोहरमै ला यथाशक्य कम गनुय पनेछ ।
(२). आफ्नो क्षेत्र लभत्र ववसजयन हुन सक्ने फोहरमैलाको ववसजयन वा पुनः प्रयोगको व्यवस्था लमलाई बााँकी फोहरमैला मात्र
लनष्काशन गरी फोहरमैलाको पररमार्लाई घटाउनु प्रत्येक व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायको कतयव्य हुनेछ ।
स्पष्टीकरर् : “आफ्नो क्षेत्र” भन्नाले लनजी घर कम्पाउण्ड, सरकारी कायायलयको कम्पाउण्ड पररसर, गैर सरकारी सं घ सं स्थाको
कायायलय कम्पाउण्ड पररसर, बस पाकय पररसर, होटल पररसर, मासु पसल पररसर, औद्योलगक क्षेत्रको पररसर, अस्पताल वा
स्वास््य सं स्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको पररसर, हाट बजार लाग्ने क्षेत्र पररसर, लगायत फोहरमैला उत्पािन गर्र्ने
व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायको पररसरलाई सम्झनु पछय ।

६. फोहरमैलाको पृथकीकरर् :
(१) नगरपाललकाले फोहरमैलालाई कम्तीमा जैववक र अजैववक लगायत ववलभन्न प्रकारमा ववभाजन गरी स्रोतमै छु ट्यउने गरी
तोक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोस्जम नगरपाललकाले तोवकदिए अनुसार फोहरमैलालाई स्रोतमै छु ट्याई सङ्कलन केन्रसम्म पुयायउने
िावयत्व त्यस्तो फोहरमैला उत्पािन गने व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायको हुनेछ र यसको लालग नगरपाललकासाँग भएको प्रववलध,
मालसामान, उपकरर्, कण्टे नर आदि उपलब्ध गराउन समन्वय गरे मा लाग्ने शुल्क ललई सहयोग गनय सक्नेछ ।

७. फोहरमैलाको लनष्काशन:
(१) फोहरमैला लनष्काशनको समय, स्थान र तररका नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले लनधायरर् गरे बमोस्जम हुनेछ।
(२) हालनकारक फोहरमैला वा रासायलनक फोहरमैला उत्पािन गने व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायले त्यस्तो फोहरमैला छु ट्टा छु ट्टै
व्यवस्थापन गनुय पनेछ ।
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(३) हालनकारक फोहरमैला वा रासायलनक फोहरमैला सङ्कलन केन्र वा स्थानान्तरर् केन्रमा लनष्काशन गरी पुनःप्रयोगमा
आउने फोहरमैलामा लमसाउन पाइनेछैन ।
८. सेवा शुल्क उठाउन सक्ने:
(१) नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले फोहरमैला व्यवस्थापन गिाय सम्बस्न्धत व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायले नगरपाललका वा
सम्वस्न्धत वडावाट तोवकएको शुल्क लतरी फोहरमैला व्यवस्थापनको सं कलन सिस्यता अलनवायय ललएको हुन ु पनेछ । सिस्य
नभएको व्यस्क्त सं स्था वा लनकायको फोहरमैला व्यवस्थापन गररने छै न ।
(२) नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले फोहरमैला व्यवस्थापन गिाय सम्बस्न्धत व्यस्क्त, सं स्था वा लनकाय नगरपाललका वा
सम्वस्न्धत वडाले अनुसूची 1 बमोस्जम सिस्यता शुल्क र मालसक रुपमा सेवा शुल्क लगाई उठाउनेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोस्जमको शुल्कको लनधायरर् फोहरमैलाको पररमार्, तौल तथा प्रकृलत र तोवकए बमोस्जमका अन्य
कुराहरुको आधारमा नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले गनेछ ।
(४) उपिफा (१) बमोस्जमको शुल्क नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडा आफैंले वा तोकेको सं स्था वा लनकाय माफयत समेत
उठाउन सक्नेछ ।
(५) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापलन लनयम १५ बमोस्जम फोहरमैला व्यवस्थापन गनय स्जम्मेवारी
पाएको व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायले नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडासाँग भएको सहमलतको आधारमा फोहरमैला व्यवस्थापन गरे
बापत सम्बस्न्धत व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायबाट सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ ।
तर तोवकए बमोस्जमका ववपन्न वगय तथा सं घ सं स्था र कायायलयलाई सेवा शुल्कमा तोवकए बमोस्जम छु ट तथा लनशुल्क दिन
सवकनेछ ।
(६) यस िफा बमोस्जम शुल्कबाट प्राप्त आम्िानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा लनजी क्षेत्रलाई सं लग्न गराउाँिा प्राप्त हुने
आम्िानी नगरपाललकाले सवयसस्ञ्चत कोषमा राखी सो रकम तोवकएको मापिण्डको अधीनमा रही फोहरमैलाको व्यवस्थापन,
वातावरर्ीय सं रक्षर् तथा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभाववत क्षेत्रको ववकासमा खचय गनेछ ।

९. सेवा लनलम्बन वा अन्त्य गनय सक्ने:
(१) नगरपाललकाले िफा ८ बमोस्जमको सेवा शुल्क नबुझाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी र नगरपाललका
वा सम्वस्न्धत वडाबाट उपलब्ध हुने अन्य सेवा लनलम्बन वा अन्त्य गनय सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापलन फोहरमैला व्यवस्थापन गनय फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८
िफा १५ बमोस्जम स्जम्मेवारी पाएको व्यस्क्त, सं स्था वा लनकायले यस काययववलधको िफा ८ को उपिफा (४) बमोस्जमको
सेवा शुल्क नबुझाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा लनलम्बन वा अन्त्य गनय सक्नेछ र यसरी सेवा
लनलम्बन वा अन्त्य गररएमा सोको जानकारी नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडालाई दिनु पनेछ ।
(३) उपिफा (१) वा (२) बमोस्जम सेवाको लनलम्बन वा अन्त्य गररएको अवस्थामा आफ्नो घरबाट उत्पािन हुने
फोहरमैलाको व्यवस्थापन सम्बस्न्धत घरधनी आफैंले गनुय पनेछ ।
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(४) सेवाग्राहीले िफा ८ बमोस्जम बुझाउनु पने सेवा शुल्क नबुझाएमा लनजको एवककृत सम्पत्तीकर वा व्यवसायकर खातामा
प्रववष्ट गरी सेवा शुल्क असुल गररनेछ ।
(५) सेवाग्राहीले िफा ८ बमोस्जम बुझाउनु पर्र्ने सेवा शुल्क बुझाएमा लनजलाई पुनः सेवा प्रिान गररनेछ ।

१०. कसूरः
कसै ले िे हायको कुनै काम गरे मा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र यस काययववलध बमोस्जम कसूर गरे को मालननेछः–
(क) नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले तोवकदिएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला लनष्काशन गने,
(ख) कण्टे नर वा फोहरमैला सङ्कलन केन्रमा रास्खएको फोहरमैला अनलधकृत तवरले प्रयोग गने,
(ग) फोहरमैला सङ्कलन केन्रमा रास्खएको कण्टे नर तोडेफोड गने, क्षलत पुयायउने, रास्खएको स्थानबाट हटाउने वा सङ्कलन
केन्रमा कुनै नोक्सानी पुयायउने,
(घ) फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोस्जम अनुमलत नललई फोहरमैला व्यवस्थापनको कायय गने,
(ङ) फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोस्जम फोहरमै ला व्यवस्थापनको लालग प्रिान गररएको अनुमलतपत्रमा उस्ल्लस्खत
शतयहरु उल्लङ्घन गने,
(च) फोहरमैला सङ्कलन केन्र, कण्टे नर वा फोहरमैला थुपाने ठाउाँमा कुनै पलन वकलसमको हालनकारक पिाथय फाल्ने, राख्ने वा
थुपाने,
(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सावयजलनक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपाने,
(ज) फोहरबाट लनस्केको िूवषत पानी (ललचेट) वा ढल च ुहाई अन्य व्यस्क्तको घर वा जग्गा प्रिूवषत गराउने,
(झ) सडक वा अन्य सावयजलनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला सङ्कलन गनय नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले तोकेको
समय वा सफाई गिायको समयमा त्यस्तो ठाउाँमा कुनै पलन वकलसमको सवारी साधन लबसाउने वा लबसाई राखेको सवारी साधन
हटाउन इन्कार गने,
(ञ) नगरपाललकाले तोकेको ठाउाँमा बाहेक जनस्वास््यमा प्रलतकुल असर पने गरी सडक वा अन्य सावयजलनक स्थानमा कुनै
पलन वकलसमको हालनकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपाने वा लनष्काशन गने,
(ट) रसायलनक फोहरमैला, औद्योलगक फोहरमैला, स्वास््य सं स्थाजन्य फोहरमैला वा हालनकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने,
राख्ने वा लनष्काशन गने वा गराउने,
(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान वा स्वास््य सं स्थाले उद्योग वा स्वास््य सं स्थाबाट लनस्कने हालनकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने,
राख्ने वा लनष्काशन गने वा गराउने,
(ड) फोहरमैला सङ्कलन, ढु वानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध लसजयना गने,
(ढ) फोहरमैला सङ्कलन, ढु वानी तथा अस्न्तम लनष्काशन स्थलमा अवरोध, बन्ि, घेराउ गने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी
काययमा हडताल गने,
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(र्) फोहरमैला अत्यलधक उत्पािन हुने वस्तु भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रलतबन्ध लगाएको
कुनै वस्तुको उत्पािन तथा लबिी ववतरर् गने,
(त) फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ िफा ४४ ववपरीत रासायलनक ववषािीको आयात गने वा म्याि नाघेको, समयावलध
सवकएको औषलध नष्ट गर्र्ने स्जम्मेवारी पूरा नगने,
(थ) स्रोत मै फोहरमैलाको पृथकीकरर् नगरी िफा ६ को ववपरीत फोहरमैला लमसाएर लनष्काशन गने,
(ि) मरे को वा मारे को पशुपंक्षी र सोको लािी, प्वााँख, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदि सावयजलनक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा
राख्ने, फाल्ने वा थुपाने,
(ध) पैिल तथा सावयजलनक यातायातका यात्रुले जथाभावी फोहर फाल्ने,
(न) चाउचाउ, चकलेट, जंक फूड, च ुरोट तथा सुलतयजन्य (पान, पराग, गुटका आदि) र फलफूलका खोल, वोिा जस्ता बस्तुको
फोहर जथाभावी फाल्ने।

११. सजाय:
(१) िफा १० को खण्ड (क) बमोस्जमको कसूर गने व्यस्क्तलाई नगरपाललकाले पवहलो पटक भए फोहरको प्रकृती अनुसार
रु. पााँच सय िे खी रु. एक हजारसम्म, िोस्रो पटक सोही कसूर गरे मा रु. एक हजार िे खी रु. िुई हजार पााँच सयसम्म,
सोही कसूर तेस्रो वा सो भन्िा बढी पटक गरे मा रु. िुई हजार पााँच सय िे खी रु. पााँच हजारसम्म जररबाना गरी फोहरमैला
उठाउाँिा लाग्ने खचय समेत लनजबाट असूल उपर गनय सक्नेछ।
(२) िफा १० को खण्ड (ख) र (झ) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले पााँच सय रुपैयााँ िे स्ख
तीन हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ ।
(३) िफा १० को खण्ड (ग) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले पन्र हजार रुपैयााँ िे स्ख पचास
हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गरी कण्टे नर वा सङ्कलन केन्र व्यवस्थापन गनय लाग्ने खचय असूल उपर गनय सक्नेछ ।
(४) िफा १० को खण्ड (घ) र (ङ) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले पन्र हजार रुपैयााँिेस्ख
पचास हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गरी अनुमलत नललएसम्म त्यस्तो कायय गनय रोक लगाउनेछ ।
(५) िफा १० को खण्ड (च) बमोस्जमको कसूर गनेलाईय नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले पााँच हजार रुपैयााँिेस्ख पन्र
हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा पिाथयबाट कुनै क्षलत भइसकेको भए त्यस्तो क्षलत बापतको रकम
समेत कसूरिारबाट असूल उपर गनय सक्नेछ ।
(६) िफा १० को खण्ड (छ), (ज) र (ि) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले पााँच हजार
रुपैयााँिेस्ख पन्र हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ ।
(७) िफा १० को खण्ड (ञ) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले पााँच हजार रुपैयााँिेस्ख पचास
हजार रुपैयााँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ ।
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(८) िफा १० को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले िश हजार
रुपैयााँिेस्ख एक लाख रुपैयााँसम्म जररबाना गनय सक्नेछ र सोही कसूर पुनः गरे मा पवहलो पटक गरे को जररबानाको िोब्बर
जररबाना गरी प्रचललत कानून बमोस्जम अनुमलत रद्द गनयको लालग सम्बस्न्धत लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
(९) िफा १० को खण्ड (ड) र (ढ) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरप्रमुखले िश हजार रुपैयााँिेस्ख पचास हजार रुपैयााँसम्म
जररबाना सजाय गनय सक्नेछ।
(१०) िफा १० को खण्ड (र्) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरप्रमुखले पााँच हजार रुपैयााँिेस्ख िश हजार रुपैयााँसम्म
जररबाना वा फोहरमैला व्यबस्थापन ऐन, २०६८ बमोस्जम तीन मवहनासम्म कैि वा िुवै सजाय गनय सम्वस्न्धत लनकायमा
लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(११) िफा १० को खण्ड (थ), (ध) र (न) बमोस्जमको कसूर गनेलाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले प्ररत्येक पटक
तत्कालै एक सय रुपैयााँ जररबाना गनय सक्नेछ सोही कसूर पुनः गरे मा प्रत्येक पटक एक सय वृवि गरी जररवाना गनय
सक्नेछ।

१२. सेवा सुववधा तथा ऋर् कारोवार रोक्का गनय सवकने:
(१) यस काययववलध बमोस्जम तोवकएको सेवा शुल्क नबुझाउने वा बुझाउन अटे र गने व्यस्क्तको नगरपाललकाले उपलब्ध
गराउने कुनै सेवा सुववधाको अलतररक्त ववद्युत तथा टे ललफोन सेवा रोक्का गररदिन तथा लनजको नामको घर जग्गा लबिी वा
कुनै बैं कबाट भै रहे को ऋर् कारोवार रोक्का गनयको लालग नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले सम्बस्न्धत लनकायमा ले खी पठाउन
सक्नेछ ।
तर यसरी लेखी पठाउनु अस्घ सम्बस्न्धत व्यस्क्तलाई सो सम्बन्धमा ललस्खत रुपमा जानकारी दिईनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोस्जम ले खी आएमा त्यस्तो सेवा सुववधा रोक्नु सम्बस्न्धत लनकायको कतयव्य हुनेछ ।

१३. स्वास््य सं स्थाजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन:
(१) स्वास््य सं स्था स्थापना गनयको लालग प्रचललत कानून बमोस्जम अनुमलत दिने लनकायले त्यस्तो स्वास््य सं स्था स्थापना
तथा सञ्चालनको लालग अनुमलत दिनु पूव य फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरे वा नगरे को यवकन गरी
उपयुक्त व्यवस्था गरे को भएमा मात्र अनुमलत दिनु पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोस्जम अनुमलत दिं िा स्वास््य सं स्थाले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालना गनुय पने ववशेष शतय वा
कायम गनुय पने मापिण्ड समेत तोवकदिन सक्नेछ ।

१४. रासायलनक ववषािी सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) रासायलनक ववषािीको आयात गिाय तोवकए बमोस्जमको मापिण्डको अधीनमा रही गनुय पनेछ ।
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(२) समयावलध सवकएको रासायलनक ववषािी तोवकएको मापिण्डको अधीनमा रही नष्ट गने स्जम्मेवारी सम्बस्न्धत व्यस्क्त वा
सं स्थाको हुनेछ ।

१५. पुरस्कार दिन सवकनेः
(१) फोहरमैला व्यवस्थापनका लालग नवीनतम अवधारर्ाहरुको ववकास गने, त्यस्तो काययलाई प्रोत्सावहत गने तथा फोहरमै ला
व्यवस्थापन काययमा योगिान गने व्यस्क्त वा सं स्थालाई नगरपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले सम्मान स्वरुप उपयुक्त पुरस्कार
दिन सक्नेछ।
(२) यस काययववलधको प्रलतकूल हुने गरी जथाभावी फोहरमैला राख्ने, थुपाने वा फाल्ने व्यस्क्तको बारे मा प्रमार् सवहत उजुरी
दिने व्यस्क्तलाई नगरकाययपाललका वा सम्वस्न्धत वडाले सम्मान एवं नगि पुरस्कार समेत दिन सक्नेछ। उजुरी कतायको नाम
नगरकाययपाललकाले गोप्य राख्नेछ।

१६. वफल्डमा हास्जर गनेः
(१) नगरकाययपाललकाले फोहरमैला व्यवस्थापन काययलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसस्ु च (2) बमोस्जमको ढााँचामा फोहरमै ला
व्यवस्थापन शाखा प्रमुखले प्रत्येक मवहनामा भए गरे को काययहरूको अलभले ख राखी फोहरमैला व्यबस्थापन काययको अनुसूची 2
बमोस्जम प्रलतवेिन स्थलगत लनरीक्षर् गरी मालसक रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत समक्ष पेश गनुप
य नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोस्जम प्रलतबेिनका आधारमा सफाई कमयचारी लनयलमत भए नभएको, आफ्नो स्जम्मेवारी वमोस्जमको
कामकाज गरे नगरे को र लनजको हास्जर वा गयलको वववरर् प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतबाट अध्यावलधकका लालग प्रशासन
शाखालाई लनिे शन दिनुपनेछ ।

१७. ववववधः
(१) यस काययववलध सं शोधन वा खारे ज गनुय परे मा नगर काययपाललकाको वैठकबाट गनय सवकनेछ ।
(२) यो काययववलधमा उल्लेख भएको कुराहरुको हकमा यसै काययववलध अनुसार र उल्लेख नभएको हकमा प्रचललत कानू न
अनुसार हुनेछ ।
(३) यस काययववलधमा उल्लेस्खत प्रावधानहरु प्रचललत कानून तथा स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सं ग बास्झएको हि
सम्म स्वतः लनस्कृय हुनेछ ।

18. खारे जी र बचाउ:
यस भन्िा अगाडी सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नगर काययपाललकामा भएका काम कारबाही यसै
काययववलध अनुसार भए गरे को मालननेछ।
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अनुसूची -१
मालसक शुल्क वववरर्
ि. सं.

वववरर्

शुल्क िर रु.

१

सिस्यता शुल्क

५००।00

२

एक पररवार वस्ने घर

15०।00

३

िुई पररवार वा सो भन्िा मालथ पररवार वस्ने घर (थप)

४

कस्मेटीक, लत्ता कपडा पसल व्यवसाय

15०।00

५

वकराना, खाद्यान्न, फेन्सी पसल व्यवसाय आिी

2००।00

६

स्चया, कवफ, केक तथा बेकरी पसल

2००।00

७

तरकारी, फलफूल, तथा जुस पसल

15०।00

८

ु , ब्यूटी पालयर, फोटोकवप व्यवसाय तथा औषधी पसल
सै लन

2००।00

९

औषधी पसल ल्याव सवहत

५००।00

१०

मासु पसल

3००।00

११

होटल लज सवहत मदिराजन्य वस्तु बेचववखन गने

५००।00

१२

होटल स्चया नास्ता मात्र

2००।00

१३

हाडयवेयर पसल

५००।00

१४

लनस्ज स्कूल

५००।00

१5

बैं कहरु

५००।00

१6

हाईलभजनहलहरु

५००।00

१7

सुपर स्टोर

५००।00

18

गाडी तथा मोटरसाईकल ग्यारे ज

५००।00

19

बसपाकय तथा स्जपपाकय

५००।00

२0

उद्योग कलकारखाना

५००।00

२1

पाटी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल

५००।00

२2

अस्पाताल, नलसयङहोम (स्चवकत्साजन्य हानीकारक फोहोर उत्पािन गने)

५००।00

२3

पोल्री फयम

५००।00

२4

मेला तथा महोत्सव प्रलत स्टल

५००।00

२5

स्टे शनरी पसल

200।00

२6

छापाखाना

400।00

२7

फ्लेक्स वप्रन्ट/ आटय सेन्टर

200।00

28

सुन चांिी पसल

1५०।00

नोट: उपयुक्त
य शुल्क लमलत २०७५ माघ १ िे खी लागु हुने छ ।
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५०।00

ु ी (२)
अनुसच
(फोहरमैला व्यबस्थापन काययववलध २०७५ को लनयम १६ संग सम्वस्न्धत)
लमलत...............

श्रीमान प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत ज्यू
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर काययपाललकाको कायायलय,
दिक्तेल, खोटाङ्ग।

ववषयः नगर सफाईको मालसक प्रलतवेिन।
उपयुक्त सम्बन्धमा .. .

. . . . . .

. .. .

मवहनाको नगर सफाई काययको कमयचारीहरुको हास्जरी सवहत मालसक

प्रलतबेिन वववरर् लनम्नानुसार तयार गरी पेश गरे को व्यहोरा सािर अनुरोध छ ।

काम गने
लस.नं.

टोल

मालसक सफाई कायय

स्वीपर/लेवरको

गयल

कैवफयत (ववशेष
लनिे शन भएको भए
उल्लेख गने)

नाम

जम्मा

तोवकएको स्थानमा ढलको व्यवस्था

झाडु

मरे को पशु :

सन्तोषजनक

संख्या :

आएको

प्राप्त भएका गुनासाहरू :
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जना :
जम्मा
हास्जरी

मरे को कुकुर :

जना :

गुनासोको संस्क्षप्त
संख्या :

वववरर्

फोन नं.

नाम

अन्य काममा लगाएको कमयचारीको संख्या वववरर्
कामको वववरर्

कमयचारीको

कामको

कमयचारीको

संख्या

वववरर्

संख्या

तयार गने

पेश गने
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