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आधारभ ुत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापम ऐन, २०७४

आधारभूत सरसफाईतथा फोहोरमैला व्यवस्थापनऐन, २०७४
प्रस्तावना
आधारभू त स्वास्थ्यप्रतत गाउँ वासीहरुमा जागरुकता अतभवृ द्धि गरी प्राकृततक एवं मानव उत्पातित फोहोरमैलाको स्रोतमानै
न्यूतनकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन, एवम तवर्स जन तथा फोहोरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी जनस्वास्थ्य एवं वातावरणमा
पनसर्क्ने प्रततकूल प्रभावलाई कम गरी वन्दिपुर गाउँ पालिका क्षेत्रमास्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण कायम गरी र्बै नागररकहरुलाई

घर, आगन, चोक र र्डक र्फा राख्ने वातावरण तयार गनसका लातग नेपालको र्ं तवधान २०७२ को धारा २२६ बमोतजम वन्दिपरु
गाउँ पालिकाको तेस्रो गाउँ पालिकार्भाबाट स्वीकृत गरी यो ऐन जारी गररएको छ ।

पररच्छे द १
प्रारम्भिक

१.
२.

संक्षिप्त नाम र प्रारि :(१)यर् तवधे यक नाम :आधारभू तर्रर्फाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४ रहे को छ ।

(२)यो ऐन तु रुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
पररभाषा : तवषय वा प्रर्ङ्गले अको अथस नलागे मायर् ऐनमा,
(क) "गाउँ पालिका" भन्नाले वन्दिपुर गाउँ पालिकालाई र्म्झनु पछस ।

(ख) "अध्यक्ष"भन्नाले वन्दिपुर गाउँ पालिकाको अध्यक्षलाई र्म्झनु पछस ।

(ग) "प्रमुख प्रशार्कीय अतधकृत" भन्नाले वन्दिपुर गाउँ पालिकाको प्रमुख प्रशार्कीय अतधकृतलाई र्म्झनु पछस ।
(घ) "फोहोरमैला" भन्नाले घरे लु फोहोरमैला, औधोतगक फोहोरमैला, रार्ायतनक फोहोरमैला, प्लातिक र तर्र्ाजन्य
फोहोरमैला, मार्ु तथा पशुजन्य , कृतषजन्य फोहोरमैला, स्वास्थ्य र्ं स्थाबाट उत्पातित फोहोरमैला वा हातनकारक
फोहोरमैला र्ं झनुपिस छ र र्ो शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नर्केका , फातलएका, र्डे –गलेका, वातावरणमा प्रततकूल हुनेगरी
तनष्काशन गररएका ठोर्, तरल, ग्यार्, लेिो, धु वा, धु लो तवधु तीय एवं र्ू चनार्ं ग र्म्वन्धीत र्ामग्री तथा त्यस्तै प्रकारका
र्ावस जतनक स्थलमा टााँ तर्एका पोस्टर, पम्पले ट,पचास , फ्ले क्सबोडस तथा अन्य र्ामाग्रीहरु र्मेतलाई र्म्झनु पछस ।
(ङ) "फोहोरमैलाप्रशोधन" भन्नाले फोहोरमैलाको रुप वा गु णमा पररवतस न गरी अन्य कुनै उपयोगी वस्तु तयार गने मल,
ग्यार्, उजास वा अन्य वस्तु उत्पािन गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गने प्रतिया र्ं झनु पछस ।
(च) "फोहोरमैला व्यवस्थापन" भन्नाले फोहोरमैला पृथकीकरण, र्ं कलन, प्रशोधन, तवर्जसन वा फोहोरमैला व्यवर्ाय
र्म्मको कायस लाईर्ं झनु पछस ।
(छ) "फोहोर मैला र्ं कलन" भन्नाले फोहोरमैला उत्पािन स्थलबाट उठाउने , घर–घरबाट र्ंकलन गने , र्ावस जतनक
स्थलबाट बढाने , थुपाने , झारपात उखल्ने , र्ावस जातनक स्थलमा राद्धखएका पोिर, पम्पलेट व्यानर आति उप्काउने र
र्ं कलन गने कायस लाईर्ं झनु पछस ।
(ज) "वडाअध्यक्ष" भन्नाले वन्दिपुर गाउँ पालिकाको वडा अध्यक्षलाई र्ं झनु पछस ।

(झ) "र्तमतत" भन्नाले गाउँ पालिकाले फोहरमैला तथा र्रर्फाई व्यवस्थापन गनस गठन गररएको र्तमततलाई र्ं झनु पछस ।

पररच्छे द २
आधाभूत सरसफाई तथा फोहोर मै ला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
३.

आधाभूत सरसफाई तथा फोहोर मै ला व्यवस्थापन सम्बन्धी सामान्य क्षसद्धान्त :(१) प्रत्येक गाउँ वासीमा आधाभू त
र्रर्फाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनप्रतत जागरुकता अतभवृ द्धि गरी गाउँ वासीकै र्कृय र्हभातगतामा फोहोरमैलाको
व्यवस्थापन गररनेछ ।

(२)प्रत्येक गाउँ वासीमा “स्वच्छ सुदिर प्रकृततको खानी वन्दिपुर गाउँ पहाडकी रानी” को भावना तवकार् गरी घर
आगन र्फा राख्ने र र्हभातगतात्मक प्रणालीबाट पुरै गाउँ पालिका क्षे त्रलाई “र्फा, स्वच्छ र हराभरा शहर” का रुपमा
तवकार् गररनेछ ।
(३) प्रत्येक गाउँ वासीलाई स्रोतमै फोहोर मैला छु ट्याउन लगाईनेछ ।

(४) फोहोरमैला र्ं कलन स्थललाई र्रर्फाई केन्द्रका रुपमा तवकतर्त एवं व्यवर्ातयक प्रयोजनका लातग प्रयोगमा
४.

ल्याईनेछ ।
स्रोतमा फोहोरमै ला पृथकीकरण गननु पने :(१)प्रत्येक गाउँ वासी तथा व्यवर्ायीएवं र्ं घ र्ं स्थाले स्रोतमैफोहोरमैला
पृथकीकरण गनुस पनेछ ।
(२)स्रोतमा फोहरमैला पृथकीकरण गनुस पिास जैतवक, अजैतवक, कवाडीजन्य र खतराजन्य फोहोर मैला अलग अलग
छु ट्याएर राख्नु पनेछ।

(३) गाउँ पालिकाले फोहोरमैला र्ं कलन गने तिन र र्मय छु ट्याई अलग अलग तिनमा जैतवक, अजैतवक, कवाडीजन्य र
खतराजन्य फोहोर र्ं कलन गने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ ।
(४) गाउँ पालिकाले जैतवक र अजैतवक फोहोर र्ं कलनकालातग र्ावस जतनक स्थलमा आवश्यकताअनुर्ार अलग अलग
भाडाको ब्यबस्था गनसर्क्नेछ ।
(५)गाउँ पालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण र्ं रक्षणका लातग अलग्गै एकाई र्ञ्चालनमा ल्याउनु पनेछ ।

५.

सावुजक्षनक स्थलमा फोहोर फाल्न क्षनषे ध गररने :(१)गाउँ पालिका क्षे त्रतभत्र र्ावस तजनक स्थलमा फोहोर फाल्न तनषेध

गररएको छ ।
(२) घर, पर्ल, होटल, उद्योग, स्वास्थ्य र्ं स्था वा अरु कर्ै ले पतन आफ्नो स्थानबाट बातहर फोहोर तनष्काशन गिास
तोतकएको र्मय र स्थानमा मात्र तनष्काशन गनुसपने छ ।
(३)र्ावस जतनक स्थल, र्डक, नाला वा अन्य कुनै पतन खु ल्ला स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्न वा तनष्काशन गनस पाईने
छै न ।
(४) गाउँ पालिकाले जैतवक र अजैतवक फोहोर ब्यबस्थापनका लातग र्ावस जतनक स्थलमा र्ं कलनका लातग राद्धखएको
भााँ डोमा थोरै मात्रामा राख्न तमल्ने फोहोर मात्र राख्नु पनेछ । त्यर्री राद्धखएको फोहोर र्ं कलन गनस राद्धखएको भााँ डोमा तर्र्ाजन्य र
खतराजन्य फोहोर फाल्न पाइने छै न ।
६.
सरसफाईकेन्द्रको व्यवस्था तथा सञ्चालन:(१)गाउँ पालिकाले गाउँ पालिका क्षे त्रमा एक र्रर्फाइ केन्द्रको व्यवस्था
गनेछ ।

(२)र्रर्फईकेन्द्रकोर्ञ्चालन व्यवर्ातयक रुपमा गररनेछ ।
(३)र्रर्फाइ केन्द्रमा कुतहने फोहोरलाई कम्पोि मल बनाउनु पने छ । यर्री कम्पोि मल बनाउाँ िा जैतवक तवतधको प्रयोग
गरी फोहोरबाट गन्ध नआउने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ ।
(४)र्रर्फाइ केन्द्रमा फूलवारी तथा र्े डको व्यवस्था तमलाउनु पने छ ।
(५)गाउँ पालिकाले र्रर्फाई केन्द्रको र्ञ्चालन आफैं वा र्ावस तजनक तनजी र्ाझे िारीको अवधारणाबाट र्ञ्चालन गनस
७.

र्क्नेछ ।
सरसफाइ

सेवा

शन ल्क

तोक्न

सक्ने

:(१)कायस पातलकाले गाउँ पालिकाक्षे त्रमा फोहोरमैलाको र्ं कलन गरी

र्रर्फाईलाई व्यवद्धस्थत गनस र्े वा शुल्क तोक्न र्क्ने छ ।
(२) गाउँ पालिकाले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क उठाउन पाइने छै न ।

(३) कायस पातलकाले तवपन्न व्यद्धि वा र्ामातजक र्ं घ र्ं स्थालाई आवश्यकता हे री न्यूनतम र्े वा शुल्क तनधास रण गनस र्क्नेछ
।
८.

(४) फोहोरमैला र्े वा शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी गाउँ पालिकाको र्तञ्चत कोषमा जम्मा गनुस पनेछ ।
टोल सनधार तथा सरसफाई सक्षमक्षतको व्यवस्था :(१) गाउँ पालिकाले स्रोतमा फोहोरमैला छु ट्याई फोहोरमैला
व्यवस्थापनको कायस गनस , र्डक एवं गाउँ पालिका क्षे त्र र्फा राख्न र गाउँ पालिकाको तवकार्मा र्हयोगी र्ं स्थाका रुपमा
काम गनस प्रत्येक टोलमा“टोल र्ु धारतथा र्रर्फाई र्तमतत” माफसत नागररक र्हभातगता अतभवृद्धि गनस र्क्नेछ ।

(२)टोल र्ु धार तथा र्रर्फाई र्तमततले अनुर्ूची १ बमोतजमको ढााँ चामा गाउँ पालिका र्मक्ष ितास का लातग तनवे िन तिनु
पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोतजम प्राप्त तनवे िन उपर छानतवन गरी उतचत िे द्धखएमा गाउँ पालिकाले ितास गरी अनुर्ूची २
बमोतजमको ढााँ चामा प्रमाणपत्र तिन र्क्नेछ ।
(४)टोल र्ु धार तथा र्रर्फाई र्तमततको गठन तथा पररचालनका लातग वडा अध्यक्षले आवश्यक अग्रर्रता तलनुपनेछ ।
(५)टोल र्ु धार र्तमततको आफ्नै एउटा कोष हुनेछ, जर्मा िे हाय अनुर्ारका रकम रहने छ:-

(क )
(ख)
(ग )
(घ)

९.

टोलवार्ीको र्िस्यता शुल्कबाट उठे को रकम,
चन्दािाताबाट प्राप्त रकम,
गाउँ पालिकाबाट प्राप्त अनुिान रकम,
र्ं घ र्ं स्था वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(६) टोल र्ु धार र्तमततको कोषको र्ञ्चालन र्ामान्यतया िे हायका आधारमा हुने छ :(क )
टोल र्ु धार र्तमततले गाउँ पालिकामा ितास गरे को तवधानमा भएको कोष र्ञ्चालन र्तमततको
तनणस यद्वारा र्ञ्चालन गनुसपने ,
(ख)बजार क्षे त्रको र्रर्फाईका लातग प्रयोग गनस र्क्ने,
(ग)र्तमततले आं तशक करारमा र्रर्फाईका लातग जनशद्धि राख्न र्क्ने ,
(घ)टोल र्ु धारका लातग आवश्यक पने मेला महोत्सव कायस मा प्रयोग गनस र्क्ने छ।
टोल सनधार सक्षमक्षतको काम, कतुव्य र अक्षधकार : टोल र्ु धार र्तमततको काम,कतस व्य र अतधकार िे हाय अनुर्ार हुनेछ
:(क )
बजार क्षे त्रको र्रर्फाईका लातग र्मुिाय तथा जनशद्धि पररचालन गने ,
(ख)
टोलमा र्े फ्टीट्यााँ क लगायतबाट उत्पािन हुने फोहोर मैलाको उतचत व्यवस्थापन भए नभएको अनु गमन गरी

उतचत व्यवस्थापन गनस लगाउने र त्यर्री उतचत व्यवस्थापनमा अर्हयोग पुयास उने लाइ कारवाहीका लातग गाउँ पालिकामा

लेद्धख पठाउने ,
(ग )
टोलवार्ी तथा टोलमा र्ञ्चालन हुने व्यवर्ायका लातग आवश्यक पने धारा, पानी र तबजुली जडान गनस वडा
कायास लयमा तर्फाररर् गने ,
(घ)
टोल र्ु धारका लातग आवश्यक पने मेला महोत्सव र्ञ्चालनका लातग आवश्यक पहल गने ,
(ङ)
टोल र्ु धारका लातग आवश्यक पने अन्य कायस गने ।
१०.
घरमा चपी र सेफ्टीट्याङ्क अक्षनवार्ु रुपमा बनाउनन पने :(१) र्बै ले आ-आफ्ना घरमा चपी र
र्े फ्टीट्याङ्क अतनवायस
रुपमा राख्नु पनेछ ।
(२) कर्ै ले पतन चपीको फोहोर र्डक वा खुला नालामा तवर्जसन गनस पाउने छै न ।
११.

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षवशेष व्यवस्था :
(१)अस्पताल तथा स्वास्थ्य र्ं स्थाले नेपाल र्रकारद्वारा जारी "स्वास्थ्य र्े वा फोहोर
२०७१"(Health Care Waste Management Guideline 2014)
(२) अस्पताल वा स्वास्थ्य र्ं स्थामा तवरामीको चाप र र्े वाको स्तर हे री

Autoclaveमेतशनको प्रयोग

व्यवस्थापन

मागस िशसन,

को पूणसरुमापालना गनुस पनेछ ।

Autoclave

वा

Mini

द्वारा जोद्धखमपूणस फोहोरमैला तनमस लीकरण गरे र मात्र तोतकएको ठाउाँ मा तवर्जसन गनुस

पनेछ ।
(३) अस्पताल वा स्वास्थ्य र्ं स्थाले पयास प्त मात्रामा र्ु ई काट् ने औजार (Needle Cutter) राखी प्रयोग
गररएका
र्ु ईजन्य र्ामग्री टु ि्याएर मात्र तोतकएको ठाउाँ मा तवर्जसन गनुसपने छ ।
(४)स्वास्थ्य र्ं स्थाहरुको डे तलभरी, अपरे शन तथएटर र डरेतर्ङ कोठा आतिमा स्रोतमा नै फोहोर
छु ट्याउनको
लातग
र्ानो–ठु लो टर ली तथा बाटा एवं बाद्धिनराख्ने स्टान्ड बनाउनु पने छ ।

(५)स्वास्थ्य र्ं स्थामा कायस रत कमसचारीकोलातग माक्स, बु ट,पन्जा चस्मा, एप्रोन, भाईरे क्स र तफनेल आवश्यक मात्रामा
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(६)अस्पताल तथा प्रर्ु ती केन्द्रहरुमा र्ालनाल व्यबस्थापन गनसका लातग Placenta Pit अतनवायस रुपमा राख्नु पनेछ ।
(७) स्वास्थ्य र्ं स्थालेकुतहने प्रकृततका फोहोर तवर्स जनको लातग उतचत तकतर्मको
खाल्डो र नकुतहने
प्रकृततका
फोहोर तवर्स जनको तनतमत्त डढाउने मेतशन (Incineration)को व्यवस्था
गनुस
पनेछ ।

(८) उपचारको िममा काट् नु फाल्नु पने मानव अङ्ग जथाभावी तवर्जसन गनस पाइने छै न ।
(९) गाउँ पालिकाले र्ञ्चालन गने अस्पताल तथा स्वास्थ्य र्ं स्थामा र्मेतयो िफा बमोतजमको फोहोरमैला व्यवस्थापन
गराउने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ ।

१२.

फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाई कार्ुमा संलग्न जनशम्भिको स्वास्थ्य परीिण गराउनन
पने : (१) फोहोरमैला र्ं कलन तथा र्रर्फाईकायसमा खतटएका जनशद्धिलाईत्यर्री काममा
लगाउनेले त्रैमातर्क रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था तमलाउनु पनेछ ।
(१) फोहोर मैला र्ंकलन तथा र्रर्फाईकायसमा खतटएका जनशद्धिलाइ मक्स, पञ्जा,गमबुट, हे लमेट
लगायतका र्ामग्री त्यर्री काममा लगाउनेले उपलब्ध गराउनु
पनेछ ।
१३.
गाउँ पालिकाले अननगमन गनु सक्ने : (१) गाउँ पालिकाले व्यद्धि र्ंघ र्ं स्था तथा व्यवर्ायले
गने फोहोर व्यवस्थापन कायसको अनुगमन गनस र्क्नेछ ।
(२)उपिफा (१) अनुर्ार भएको अनुगमनका िममा र्ु धार गनुस पने अवस्था िे द्धखएमा गाउँ पालिकाले
त्यस्तो र्ंघ र्ंस्थालाई आवश्यक तनिे शन तिन र्क्नेछ । यर्री प्राप्त तनिे शनलाई र्म्बद्धन्धत र्ं घर्ंस्था
वा व्यवर्ायले पालना गनुस पनेछ ।
पररच्छे द ३
कसूर तथा दण्ड सजार्

१४.

कसूरर तथा दण्ड सजार् :(१) कर्ै ले तोतकएको भन्दा अन्यत्र कुतहने फोहोर फालेमा गाउँ पालिकाले

पतहलो

पटकका लातग पचार् रुपैयााँ र त्यर्पतछ पटकै तपच्छे थप पचार् रुपैयाका िरले बढ् िै जानेगरी जररवाना गनस र्क्नेछ ।
(२) कर्ै ले तोतकएको स्थानभन्दा अन्यत्र नकुतहने फोहोर फालेमा गाउँ पालिकाले पतहलो पटकका लातग एक र्य रुपैयााँ र
त्यर्पतछ पटकै तपच्छे एक र्य रुपैयाका िरले बढ् िै जाने गरी जररवाना गनसर्क्नेछ ।
(३) चपीको फोहोर र्डक वा खुला नालामा फाल्नेलाईगाउँ पालिकाले पतहलो पटकका लातग पााँ च हजार रुपैयााँ र त्यर्पतछ
पटकै तपच्छे थप पााँ च हजार रुपैयाका िरले बढ् िै जाने गरी जररवाना गनस र्क्नेछ ।

(४) पटक पटक अनातधकृत र्मय र ठाउाँ मा फोहोरमैला फ्ााँ क्नेलाई गाउँ पालिकाले तिने र्े वामा कडाई गनस र्क्नेछ ।
(५) अस्पताल वा स्वास्थ्य र्ं स्थाले यर् ऐनमा तोतकए भन्दा अन्यथा तररकाले फोहोर तवर्जसन गरे को पाइएमा पच्चीर् हजार
रुपैयााँ िे द्धख पचार् हजार रुपैयााँ र्म्म जररवाना गनुसका र्ाथै त्यस्तो र्ं स्था बन्द गनस आिे श तिन र्क्ने छ ।

पररच्छे द ४
क्षवक्षवध
१५.

क्षनर्म वनाउने अक्षधकार : कायसपातलकाले यर् ऐनको प्रभावकारी कायास न्वयनका लातग आवश्यक पने तनयम बनाउन

१६.

र्क्नेछ ।
क्षनदे क्षशका, कार्ुक्षवक्षध र मापदण्ड बनाउन सक्ने :कायस पातलकाले यर् ऐनको प्रभावकारी कायास न्वयनका लातग
आवश्यक पने तनिे तशका, कायस तवतध र मापिण्ड बनाइ लागू गनस र्क्नेछ ।

अनुर्ूची १
(िफा ८ को उपिफा (२) र्ाँ ग र्म्बद्धन्धत)
तमतत :

श्रीमान् प्रमुख प्रशार्कीय अतधकृतज्यू

वन्दिपुर गाउँ पालिकाकायस पातलकाको कायास लय
वन्दिपुर, तनहुँ ।

तवषय : टोल र्ु धार र्तमतत ितास गने र्म्वन्धमा ।
उपरोि र्म्वन्धमा वन्दिपरु गाउँ पालिका वडा नं.............को..................

टोलमा गठन गररएको

श्री.........................टोल र्ु धार र्तमततलाई वन्दिपुर नरपातलकामा ितास गररतिनुहुन िे हाय अनुर्ारका कागजात र्लग्न राखी
अनुरोधर्ाथ पेश गरे को छु ।
यर् ...........................टोल र्ुधार र्तमतत क्षे त्र तनम्न उल्लेद्धखत चार तकल्ला तभत्र र्ीतमत रहनेछ ।
पूवस तर्माना...........................
पतिम तर्माना........................
उत्तर तर्माना............................
ितक्षण तर्माना...........................
तनवे िक
अध्यक्षको नाम...........................
टोल र्ु धार र्तमततको नाम.......................

ठे गाना...................................
तमतत.....................................
र्ं लग्न कागजातहरु :
१. र्ं स्थाको तवधान
२. टोल भे लाको तनणस यको प्रतततलतप
३. र्िस्यहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलतप

अनुर्ूची २
(िफा ८ को उपिफा (३) र्ाँ ग र्म्बद्धन्धत)

वन्दिपुर गाउँ पालिका

गाउँ पालिका कायस पातलकाको कायास लय
प्रिे श नं.

४

वन्दिपुर, तनहुँ

टोल र्ु धार र्तमततको प्रमाण पत्र
वन्दिपरु गाउँ पालिकाको तमतत ………….. को तनणस य अनुर्ार वन्दिपरु गाउँ पालिका वडानं.......द्धस्थत............................टोल

र्ु धार र्तमततले यर् कायास लयमा तमतत ................................मा ितास गरे को तवधान स्वीकृत गरी यो प्रमाण पत्र प्रिान गररएको छ
।

............................टोल र्ु धार र्तमततले……………. टोललाई र्फा, स्वच्छ, हराभरा र र्भ्य बनाउने कायस मा अमूल्य

योगिान तिनेछ भन्ने अपेक्षाकार्ाथ गाउँ पालिका, र्ं स्थाको उत्तरोतर प्रतततको कामना गिस छ ।

तमततः .....................

…………..अतधकृत

................................
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