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फोहरिैिा व्र्वस्थापन कार्यववलि, 2079 

 

प्रस्तावनााः 

थासाङ गाउँपालिका लभत्र उत्सजयन/उत्पादन हनुे फोहरिैिा व्र्वन्स्थ, भरपदो र प्रभावकारी व्र्वस्थापन गरर 
स्वच्छ, सफा र सधुदर गाउँपालिका बनाउनको िालग थासाङ गाउँ कार्यपालिकािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, 2074, को दफा 11 को उपदफा 7, दफा 102 को उपदफा १ र फोहरिैिा व्र्वस्थापन ऐन, 
2068 को दफा 51 (2) िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी फोहरिैिा व्र्वस्थापन कार्यववलि, 2079 बनाई 
िागू गरेको छ।  

1. संन्िप्त नाि र प्रारम्भाः 
(1) र्ो कार्यववलिको नािाः "फोहरिैिा व्र्वस्थापन कार्यववलि, 2079" रहेको छ । 

(2) र्ो कार्यववलि थासाङ गाउँकार्यपालिकािे स्वीकृत गरी राजपत्रिा प्रकाशन गरेको लिलत 
देन्ख िागू हनुेछ ।  

 

2. पररभाषााः ववषर् वा प्रसँगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववलििा, 
(1) संवविान भन्नािे, नपेािको संवविान 2072 संझनपुदयछ । 

(2) स्थानीर् तह भन्नािे, नेपािको संवविानको िारा 56 को उपिारा 4 विोन्जिको 
गाउँपालिका सम्झनपुदयछ । 

(3) कार्यपालिका भन्नािे, थासाङ गाउँपालिकाको कार्यपालिकािाई सम्झनपुदयछ । 

(4) ऐन भन्नािे, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 िाई सम्झनपुदयछ । 

(5) अध्र्ि भन्नािे, थासाङ गाउँपालिकाको अध्र्ििाई सम्झनपुदयछ । 

(6) उपाध्र्ि भन्नािे, थासाङ गाउँपालिकाको उपाध्र्ििाई सम्झनपुदयछ । 

(7) प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत भन्नािे, थासाङ गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् 
अलिकृतिाई सम्झनपुदयछ । 

(8) गाउँपालिका भन्नािे, थासाङ गाउँपालिकािाई सम्झनपुदयछ । 

(9) कार्यववलि भन्नािे, फोहरिैिा व्र्वस्थापन कार्यववलि, 2079 िाई सम्झनपुदयछ । 

(10) फोहरिैिा भन्नािे, घरेि ुफोहरिैिा, औद्यालगक फोहरिैिा, रासार्लनक फोहरिैिा , 
स्वास््र् संस्थाबाट लनस्कने फोहरिैिा वा हालनकारक फोहरिैिा सम्झनपुदयछ र र्स 
शब्दिे प्रर्ोगिा नआउन े वा फालिएका सडे गिेका वा वातावरण प्रदषुण गराउने 
खािका वस्तिुाई जनाउँदछ ।  

(11) संकिन भन्नािे, घर घरबाट लनस्कने फोहरिाई फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधरिा 
िैजानका िालग जम्िा गररने कार्यिाई संम्झनपुदयछ । 
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(12) लनष्काशन भन्नािे, फोहरिैिा उत्पादन स्थिबाट गाउँपालिकािे फोहर व्र्वस्थापनका 
िालग तोकेको स्थानिा िैजाने कार्यिाई सम्झनपुदयछ । 

(13) वडा सलिलत भन्नािे, थासाङ गाउँपालिकाका सबै वडा सलिलतिाई सम्झनपुदयछ । 

(14) सलिलत भन्नािे, फोहरिैिा व्र्वस्थापन सलिलतिाई सम्झनपुदयछ ।  

(15) सािदुावर्क संस्था भन्नािे, नाफाको भावना नराखी सिदुार्को वहतका िालग कार्य गनयका 
िालग गठन भएका टोि ववकास संस्था, उपभोक्ता सलिलत र अधर् गैरसरकारी संस्थािाई 
सम्झनपुदयछ। 

 

3. फोहरिैिाको व्र्वस्थापन:-  

(1) थासाङ गाउँपालिकालभत्र उत्पादन हनुे सम्पूणय खािका फोहरिैिाको संकिन, त्र्सको 
लनष्काशन िगार्त फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गने न्जम्िेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(2) उपदफा 1 विोन्जि फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गदाय गाउँपालिकाको सािदुावर्क संस्था, 
टोि ववकास सलिलत, आिा सिूह, र्वुा क्िब िगार्तका सरकारी तथा गैह्रसरकारी 
संस्थाहरुको साझेदारी र सहभालगताका आिारिा गने व्र्वस्था लििाउनेछ । 

(3) गाउँपालिकािे उपदफा (२) विोन्जि सािदुावर्क संस्थाहरुको साझेदारीका आिारिा   

फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गदाय त्र्स्ता संस्थाहरूि सम्झौता गरर गने व्र्वस्था लििाउन 
सक्नेछ। उपदफा (2) विोन्जि सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको सहभागीतािा 
गररने सम्झौताको निनुा अनसुनु्च-१ िा उल्िेख भएविोन्जि हनुेछ । 

(4) र्स दफािा जनु सकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन गाउँपालिकािे आवश्र्कता अनसुार 
फोहरिैिा व्र्वस्थापन गने कार्य टोि ववकास सलिलत िाफय त गराउने व्र्वस्था लििाउन 
सक्नेछ । 

 

 

4. फोहरिैिा व्र्वस्थापन सलिलतको गठन:-   

(1)  दफा (3) को उपदफा 1,2,3 र 4 विोन्जि फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गनयको िालग 
देहार् विोन्जिका पदालिकारीहरु रहने गरर फोहरिैिा व्र्वस्थापन सलिलत गठन गररनेछ 
।  

क. गाउँपालिका अध्र्ि             अध्र्ि 

ख. गाउँपालिका उपाध्र्ि              सदस्र् 

ग. सम्बन्धित वडाको वडा अध्र्ि                  सदस्र्  

घ. कार्यपालिकािे िनोनर्न गरेको कार्यपालिका सदस्र् एक जना          सदस्र्  

ङ. प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत             सदस्र्  
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च. उद्योग वान्णज्र् संघको अध्र्ि/प्रलतलनलि                           सदस्र्  

छ. वातावरणको िेत्रिा अनभुव भएको एक जना गाउँबासी                सदस्र्  

ज. न्जल्िा प्रशासन कार्ायिर्को प्रलतलनलि                              सदस्र्  

झ. खानेपानी, जिस्रोत तथा लसचाई ववकास सव-लडलभजन प्रलतलनलि          सदस्र्  

ञ. लडलभजन वन कार्ायिर्, प्रलतलनलि                            सदस्र् 

ट. अन्नपूणय संरिण िेत्र, उपभोक्ता सलिलत/उपसलिलत प्रलतलनि   सदस्र्  

ठ. खानेपानी / वातावरण /र्ोजना शाखा प्रिखु                       सदस्र्  

 

उपदफा (1) विोन्जि गठन हनुे फोहरिैिा व्र्वस्थापन सलिलतको काि, कतयव्र् र 
अलिकार देहार् विोन्जि हनुेछ ।  

 

क. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग अल्पकालिन तथा दीघयकालिन र्ोजना तजुयिा गने । 

ख. गाउँपालिका िेत्रिा उत्पादन हनुे फोहरिैिा व्र्वस्थापन अनगुिन िलु्र्ाङ्कन र सलििा 
गने। 

ग. फोहरिैिा व्र्वस्थापन र पूणय सरसफाई गाउँपालिका बनाउनका िालग अलभर्ानििुक, 
जनचेतनाििुक कार्यक्रि सञ्चािन गने । 

घ. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग वातारणीर् ऐन तथा लनर्िाविी र र्ससँग सम्वन्धित 
अधर् प्रचलित कानूनहरुको अलिनिा रवह गाउँिते्रको फोहरिैिा व्र्वस्थापन गने 
व्र्वस्था लििाउने। 

ङ. गाउँ िेत्रिा उत्पादन हनुे फोहोँरिाई उत्पादन स्थििा स्रोतिा वलगयकरण गरर संकिन 
गने /गराउने व्र्वस्था लििाउने। 

च. गाउँपालिका िेत्रिा उत्पादन हनुे फोहरिाई घटाउने पनु प्रर्ोग गने र RECYLE गने 
व्र्वस्था लििाउने। 

छ. गाउँपालिकािे फोहर व्र्वस्थापनका िालग तोकेको िेत्रिा पाकय  उद्यान िगार्तका 
हररर्ािी िेत्रको ववकास गने व्र्वस्था लििाउने । 

ज. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग सरकारी गैरसरकारी सािदुावर्क तथा लनन्ज िते्रहरको 
साझेदारी र सहभालगता जटुाउने। 

झ. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िेत्रिा आउने सिस्र्ाहरुको सिािान गरर व्र्वन्स्थत रुपिा 
फोहरिैिा व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था लििाउने। 

ञ. फोहरिैिा व्र्वस्थापनको िालग आवश्र्क ऐन काननु तथा लनलत लनर्िहरुको तजुयिा 
गने। 
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ट. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क पने सािन स्रोतको पवहचान संकलित श्रोतको 
पवहचान र व्र्वस्था गने।  

ठ. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क जनशन्क्तको व्र्वस्था गने।  

ड. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग भैपरर आउने सम्पणुय कार्यहरु गने गराउने। 

 

 

5. फोहरिैिाको कि उत्पादन:-  

(1) कुनै पलन थासाङबासी तथा उद्योग व्र्वसार्िा संिग्न पदालिकारी, स्वास््र् संस्था वा 
न्क्िलनकहरूिे सकेसम्ि आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय सकेसम्ि कि फोहरिैिा उत्पादन हनु े
गरर गनुयपदयछ । 

(2)  उपदफा १ विोन्जि फोहर उत्पादन गने व्र्न्क्त वा संघ संस्थािे आफुिे उत्पादन गरेको 
फोहर िध्रे् आफैिे पनु प्रर्ोग वा पनु प्रशोिन गने फोहरको आफै व्र्वस्थापन गने व्र्वस्था 
लििाई फोहर कि गने उपार् अपनाउनपुनेछ र आफुिे पनु प्रर्ोग वा पनु प्रशोिन गनय 
नसक्ने फोहरिैिा िात्र ववसजयनका िालग गाउँपालिकािे व्र्वस्था गरे अनसुार गनुय 
गराउनपुदयछ। 

(3) उपदफा १ बिोन्जि उत्पादन भएको फोहर अिग अिग रुपिा पथृकीकरण गरर 
वातावरणिा प्रलतकुि प्रभाव नपाने र नकुवहने खािका फोहरहरुको वववक्र ववतरण गने कार्य 
सकेसम्ि उत्पादक स्वरं्िे लििाउनपुनेछ ।र्सरी उत्पादक स्वरं्िे वववक्र ववतरण गने 
कार्यिा सम्पणुय गाउँवासीहरुिाई गाउँपालिकािे आवश्र्क सहर्ोग गनेछ । 

(4) उपदफा १ विोन्जि फोहर उत्पादन गने व्र्न्क्त वा संघसंस्थािे जथाभावी फोहर उत्पादन 
गने वा ववसजयन गरेिा त्र्स्ता व्र्न्क्त वा संघ संस्थािाई काननु विोन्जि कडा कार्यवाही 
गररनेछ। 

 

6. फोहरिैिा पथृकीकरण गने:-  

(1) र्स कार्यववलिको दफा 5 को उपदफा १ विोन्जि फोहर उत्पादन गने व्र्न्क्त वा 
संघसंस्थािे आफुिे उत्पादन गरेको फोहरिाई कुवहने वा नकुवहन,े पनु प्रर्ोग गनय सवकने 
वा नसवकने जैववक वा अजैववक र अधर् कुनै प्रकारबाट स्रोतिा नै छुट्टाउने /पथृकीकरण 
गने व्र्वस्था लििाउने, 

(2) उपदफा १ बिोन्जिको फोहर पथृकीकरणको निूना अनसुनु्च-२ विोन्जि हनुछे । 

(3) उपदफा १ बिोन्जि छुट्याइएको फोहरको ववसजयन गरर गाउँपालिकािे उपिब्ि गराएको 
आवश्र्क प्रववलि /सािान /उपकरण वा कधटेनरको िाफय त फोहरिैिा व्र्वस्थापन 
केधरसम्ि िैजाने कार्यिा आवश्र्क सहर्ोग गनुयपनेछ। 
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(4) उपदफा १ बिोन्जि आफुिे उत्पादन गरेको फोहर पथृकीकरण नगने उत्पादकहरुको 
फोहरिैिा गाउँपालिकािे उठाउने छैन र फोहरको पृ् थकीकरणिा असहर्ोग गने 
उत्पादकिाई प्रचलित काननु विोन्जि कारबाही गरर गाउँपालिका बाट उपिब्ि गराउने 
सेवाहरु सिेत उपिब्ि गराइनेछैन।  

 

7. फोहरिैिाको लनष्काशन:-  

(1) गाउँपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन हनुे फोहरिैिा लनष्काशनको सिर् स्थानववलि र प्रवक्रर्ा 
गाउँपालिकािे लनिायरण गरेको विोन्जि हनुेछ। 

(2) उपदफा १ विोन्जि गाउँपालिकाको तोकेको ववलि र प्रवक्रर्ा बिोन्जि फोहर लनष्काशन 
गने कार्यिा सहर्ोग गनुय प्रत्रे्क नगरवासीको न्जम्िेवारी र दावर्त्व हनुेछ ।  

(3) गाउँपालिकािे उपदफा 1 बिोन्जि गाउँपालिकािे फोहरिैिाको व्र्वन्स्थत लनष्काशनका 
िालग कुन टोि वा िेत्रिा कुन लिलतिा वा सिर्िा कुन कुन वकलसिको फोहर संकिन 
गरर लनष्काशन गने सिर्सारणी तर्ार गरर प्रकान्शत गनेछ र त्र्स्तो सिर्सारणको पािना 
गनुय प्रत्रे्क गाउँवासीको दावर्त्व हनुेछ।  

(4) उपदफा (३) बिोन्जिको सिर्सारणी तथार गरी कार्ायधवर्न गदाय नगरपालिकाको सबै 
नगरबालसिाई पार्क पने गरी व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ । 

 

8. फोहरिैिाको ढुवानी व्र्वस्था:- 
(1) गाउँपालिका लभत्र उत्पादन भएको फोहरिैिाको संकिन गरी व्र्वस्थापन केधरसम्ि 

िैजानका िालग आवश्र्क संकिन र ढुवानी गने व्र्वस्था गाउँपालिकािे लििाउन ुपनेछ 
। तर गाउँपालिकािे तोके बिोन्जिको पृ् थकीकरण नगररएको नगरबालसको फोहरको 
संकिन र ढुवानी गनयका िालग गाउँपालिका बाध्र् हनुेछ । 

(2) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहरको संकिन र ढुवानी गदाय पथृक गररएको फोहर पथृक 
पथृक सिर् र लिलतिा अिग अिग रूपिा गररनेछ । 

 

9. फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधराः   

(1) गाउँपालिका लभत्र उत्पादन हनुे फोहरिैिाको व्र्वस्थापनका िालग आवश्र्क पने 
फोहरिैिा व्र्वस्थापन केनर  गाउँपालिकाका िेत्र लभत्र रहेको उपर्कु्त स्थानिा गने 
व्र्वस्था गाउँपालिकािे लििाउन ुपनेछ । 

(2) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहरिैिा व्र्वस्थपनका िालग आवश्र्क पने जग्गा 
गाउँपालिकािे खाररद गरेको वा भाडािा लिई व्र्वस्था गनय सक्नेछ । 
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(3) गाउँपालिकािे उपदफ (१) बिोन्जिको फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधर गाउँिेत्र 
आवश्र्कता अनसुार एक वा एक भधदा बवढ स्थानिा तोक्न सक्नेछ । 

(4) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधरको व्र्वस्था गदाय सकेसम्ि 
सम्बन्धित िेत्रिा बसोबास गने नागररक र वातावरणीर् प्रभाव धरू्नीकरण गने उपार्को 
अविम्बन गने गरी व्र्वस्थापन गलनय पनेछ ।   

(5) उपदफा  (१) बिोन्जि तोवकएको फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधरिा काि गने जनशन्क्तको 
लनर्नु्क्त र फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधरबाट हनुे िाभको ववतरण गदाय सम्बन्धित िेत्रका 
बालसधदा र िेत्रिाई पवहिो प्राथलिकता ददइनेछ । 

(6) गाउँपालिकािे उपदफा (१) बिोन्जिको फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधरको व्र्वस्थापन गदाय 
आवश्र्कता अनसुार संन्घर् तथा प्रदेश सरकारसँगको सिधवर्िा गनय सक्नेछ । 

(7) उपदाफा (१) बिोन्जिको फोहरिैिा  केधरको वररपररको िेत्रिा वातावरणीर् प्रभाविाई 
धरू्लनकरण गनयका िालग िानव तथा पशपुधछीको अनालिकृत प्रवेश वा ढंुगा लगवट्ट बािवुाको 
उत्खन्निाई आवश्र्कता अनसुार प्रलतवधि िगाउन सवकनेछ । 

(8) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधरको व्र्वस्थापन िगार्तका कार्य 
गनयका िालग लनजीिेत्रबाट िाग भएका वातावरणीर् प्रभाव र प्रचलित कानूनको अलिनिा 
रही गाउँपालिकािे अनिुलत सक्नेछ । 

(9) उपदफा   (१) बिोन्जि गाउँपालिकािे तोकेको फोहरिैिा व्र्वस्थपन केधरको 
अल्पकालिन, िध्र्िालिन र ददघयकालिन र्ोजना वनाई गाउँपालिकाको आलथयक ििताकोँ 
आिारिा क्रिश: अगालड वढाउनेछ । 

(10) उपदफा  (१)बिोन्जिको गाउँपालिकािे फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग तोवकएको 
स्थानिा फोहरिैिा व्र्वस्थापन गदाय सम्बन्धित  िेत्रको बालसधदाहरूको आवाश्र्क 
सल्िाह, सझुाव, सहभालगता र  सिधवर्िा गने व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ । 

(11) उपदफा  (१) बिोन्जि तोवकएको फोहरिैिा व्र्वस्थापन केधरिा संकिन गररएको 
फोहरिैिाबाट वातावरण प्रलतकुि असर नगने प्रववलिको प्रर्ोग गरी त्र्स िेत्रिा आवश्र्क 
दगुयधि नफैलिने व्र्वस्था रहनेछ । 

तर लनन्जिेत्रिाई व्र्वस्थापन केधरको अनिुती ददएकोिा वातावरन्णर् िापदण्ड बिोन्जि रहे 
नरहेको लबषर्िा गाउँपालिकािे आवश्र्कता अनसुार अनगुिन गनेछ । 

 

10. लनन्ज िते्रसँगको सहकार्यिा फोहरिैिाको व्र्वस्थापन गनय सवकनेाः  

(1) र्स  कार्यववलि बिोन्जि उत्पादन हनुे फोहरको पथृकीकरण गने, पथृकीकरण गररएको 
फोहरको संकिन गरी गाउँपालिकािे तोके बिोन्जिको व्र्वस्थापन केधरिा फोहर िेजान, 
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गाउँ सभािे तोके बिोन्जि फोहरिैिा शलु्क उठाउन, फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग 
आवश्र्क जनचेतना िगार्तका कार्यक्रि संचािन लनजी िेत्रसँगको सहकार्यिा गनय 
सवकनेछ । 

(2) उपदफा (१) बिोन्जि सहकार्य गदाय कुन, के कलत सिर्का िालग, कुन कार्य, के कसरी 
गने िगार्तका स्पष्ट शतयहरू तर्ार गरी गाउँपालिका र सम्बन्धित संस्थासँग लसिै सम्झैता 
गरी वा प्रलतस्पिायका आिारिा गनय सवकनेछ । 

 

 

11. फोहरिैिा व्र्वस्थापन शलु्काः  

(1) गाउँपालिकािे गाउँिेत्रलभत्र उत्पादन भएको फोहर व्र्वस्थापन गरे वापत गाउँसभाबाट 
तोवकए बिोन्जिको शलु्क उठाउने छ । 

(2) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहरिैिा व्र्वस्थापन शलु्क लनिायरण गदाय फोहरिैिाको तौि, 
फोहरबाट िानव स्वास््र्िा पने असर , फोहरिैिाको ढुवानी र तोवकए बिोन्जिको अधर् 
िापदण्डका आिारिा गररनेछ । 

(3) उपदफा (1) बिोन्जिको शलु्क गाउँपालिका आफैिे वा सम्झौता अनसुार गाउँपालिकािे 
तोकेको संघ संस्था वा व्र्न्क्त िाफय त उठाइनेछ । 

(4) उपदफा  (१)  बिोन्जि कुनै लनज संघ संस्था वा व्र्न्क्तिाइ फोहरिैिा व्र्वस्थापन 
शलु्क उठाए वापतको लनन्चचत रकि उपिब्ि गराइनेछ। त्र्सरी उपल्ब्ि गराएको रकि 
सम्बन्धित ववकास लनिायणिा खचय गनुयपनेछ । 

 

12. सेवा लनिम्बन गनय सवकनेाः  

(1) गाउँपालिकाद्वारा हनुे फोहरिैिा व्र्वस्थापनको कार्यिा सहर्ोग गनुय प्रत्रे्क गाउँबालसको 
दावर्त्व र न्जम्िेवारी हनुेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोन्जि फोहरिैिा व्र्वस्थापन गने कार्यिा ववरोि वा फोहरिैिा शलु्क 
नबझुाउने सेवाग्राहीिाई फोहरिैिा सम्बन्धि सेवा तत्काि लनिम्बन गनय सवकनछे । 

(3) उपदफा  (२) बिोन्जि सेवा लनिम्बन भएको फोहरिैिा उत्पादन गने संघ संस्था वा 
व्र्न्क्तिे आफुिे गरेको फोहर आफैिे व्र्वस्थापन गनुय पनेछ । 

(4) फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग दफा १० को उपदफा (1) बिोन्जिको गाउँसभाबाट 
तोवकएको शलु्क एक वषयसम्ि नबझुाउने गाउँबालसिाई ववद्यतु, टेलिफोन, जग्गाको कारोवार 
िगाएतका सेवा उपिब्ि गराईनेछैन । 

 

13. कसूर तथा दण्ड सजार्ाः  
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(1) र्स कार्यववलििा उल्िेख भए बिोन्जि फोहरिैिा व्र्वस्थापनको कार्यिा असहर्ोग गरेिा 
वा कार्यववलिको उल्िघन गरेिा त्र्स्तो फोहरिैिा उत्पादकिाई प्रचलित कानून बिोन्जि 
कसरु अनसुारको दण्ड सजार् गररनेछ। 

 

 

14. फोहरिैिाको वववक्र ववतरणाः  

(1) गाउँपालिकािे फोहर व्र्वस्थापन केधरिा संकिन गरेको फोहरिाई लनर्लितरूपिा वववक्र 
ववतरण गने व्र्वस्था गरे बिोन्जि हनुेछ । 

(2) उपदफा (1) बिोन्जि वववक्र ववतरण गनयका िालग फोहरिैिाको वगीकणय गरी त्र्सको 
धर्नुति िलु्र् गाउँपालिकाद्वारा लनिायरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 

 

15. वववविाः  

(1) र्स कार्यववलि अनसुार फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग गाउपालिकािे थासाङ िेत्रलभत्र 
रहेको सरकारी लनकार्, बैंक, ववन्िर् संस्था,अस्पताि, संघसंस्थािाई आवश्र्क आदेश तथा 
लनदेशन ददन सक्नेछ। त्पस्तो लनदेशन/आदेश पािना गनुय सम्बन्धित संस्थाको दावर्त्व 
हनुेछ । 

 

16. कार्यववलििा संसोिनाः  

(1) र्स कार्यववलिको कार्ायधवर्न कुन ै खािको सिस्र्ा आएिा वा संशोिन गनुय परेिा 
कार्ायपालिकाको लनणयर्अनसुार गररनेछ । 
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अनसुचुी- १ 

सम्झौताको निनुा 

थासाङ गाउँपालिका (र्स पलछ पवहिो पि भलनने) र ...................संस्था/सलिलत ववचिा (र्स पलछ दोस्रो 
पि भलनने) थासाङ गाउँपालिकाको .............देन्ख................सम्िको स्थानिा उत्पादन हनुे फोहरिैिाको 
व्र्वस्थापन देहार्का शतयहरूको अलिनिा रवह गने/गराउने गरी र्ो सम्झौता गररएको छ।  

क. ..................स्थान देन्ख .................स्थान सम्िको िेत्रिा उत्पादन हने फोहरिैिाको 
गाउँपालिकािे तोके बिोन्जि अिग अिग रूपिा छुटाई घर घरिा व्र्वन्स्थत रूपिा स्टोर गनय 
िगाउने न्जम्िेवारी दोश्रो पि वहनेछ । 

ख. घर घरिा व्र्वन्स्थत रूपिा जम्िा भएको फोहरिैिा, फोहरिैिा व्र्वस्थापन  केधर सम्ि िैजानका 
िालग गाउँपालिकाद्वारा व्र्वस्था भएको वटप्पर/अधर् गालडिा राखी सम्बन्धिन स्थानिा िैजाने कार्यिा 
सहर्ोग गने दावर्त्व दोश्रो पिको हनुेछ। 

ग. शतय नं क र ख बिोन्जिको कार्यका िालग आवश्र्क सािाग्री उपिब्ि गराउने न्जम्िेवारी पवहिो 
पिको हनुेछ । 

घ. थासाङ गाउँसभाबाट लनणयर् भए अनसुारको फोहरिैिा व्र्वस्थापन शलु्क उठाउने दावर्त्व दोश्रो 
पिको हनुेछ। र्सरी उठाएको शलु्क िध्र्..................प्रलतशत रकि सम्बन्धित िेत्रको स्थानिा 
फोहरिैिा व्र्वस्थापन गने कार्यिा खचय गरी बाँकी ....................प्रलतशत रकि िवहना सिाप्त 
भएको ७ ददनलभत्र गाउँपालिकािा दान्खिा गने दावर्त्व दोश्रो पिको हनुेछ । 

ङ. शतय नं घ अनसुारको ..................प्रलतशत रकि खाता खोिी बैंकिा जम्िा गने र बैंकिा जम्िा 
भएको रकि संस्थाको पदालिकारीहरुको संरू्क्त हस्तािरबाट खचय गने वर्वस्था लििाउने न्जम्िेवारी 
दोिो पिको हनुेछ। 

च. फोहरिैिा व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिकािे उपिब्ि गराएका सािाग्रीको संरिण गने न्जम्िेवारी 
दोश्रो पिको हनुेछ । 

छ. सम्झौतािा उल्िेख भएका ववषर् सम्झौता अनसुार र उल्िेख नभएका ववषर् प्रचलित कानून अनसुार 
हनुेछ । 

 
 

संस्थाको तफय बाट             

नािाः- 

पदाः- 
सम्पकय  नं : -                                                                        

गाउँपालिकाको तफय बाट 

नािाः- 

पदाः- 
सम्पकय  नं : -                                                                        
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अनसुनु्च-२ 

फोहरिैिा वगीकरणको निनुा 

सािारण फोहरिैिा हालनकारक फोहरिैिा 
जैववक अजैववक अधर् स्वास््र् संस्था जधर् औद्यौलगक 

भाधसाको फोहर प्िावष्टकका 
सािान 

लनिायण 
सािाग्रीजधर्  

म्र्ाद नाघेका औषिी केलिकि 

बचेको खाना काडय बोडय पेपर पशपुधछी 
जधर् फोहर 

लसररधज लनडि ववषाि ु ग्र्ास 
खरानी 

कागज प्र्ाकेन्जङ्ग पपेर िाधछेको 
कपाि 

िाररिा हातहलतर्ार हेभी िेटि िकय री 

तरकारी तथा 
फिफुिका बोक्रा 

लससा िेटि  पधजा िाक्स रंग केलिकि 
फटीिाइजर 

पात पलतगर 
झारपात 

जिुा चप्पि    
परुानो कपडा 
 

 कावटएका शरररका 
अंग र रगत 

 

ििुो कलसंगर     

 

 

 

 

 
 

 

आज्ञािे, 
नगेधर सवेुदी 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 
 


