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प्रस्तावना 

आधारभतू स्वास््यप्रतत गाउँवासीहरुमा जागरुकता अतभवृद्धि गरी प्राकृततक एवं मानव उत्पादित फोहोरमैलाको 
स्रोतमान ै न्यूतनकरण, पनुः प्रयोग, प्रशोधन, एवम द्धवससजन तथा फोहोरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी 
जनस्वास््य एवं वातावरणमा पनससक्ने प्रततकूल प्रभावलाई कम गरी बन्न्िपरु गाउँपातलका क्षेत्रमास्वच्छ एवं 
स्वस्थ वातावरण कायम गरी सबै नागररकहरुलाई घर, आगन, चोक र सडक सफा राख्न ेवातावरण तयार 
गनसका लातग नेपालको संद्धवधान २०७२ को धारा २२६ बमोन्जम बन्न्िपरु गाउँपातलकाको तेस्रो गाउँ 
सभाबाट स्वीकृत गरी यो ऐन जारी गररएको छ । 

 

बन्न्िपरु गाउँपातलका 
बन्न्िपरु गाउँपातलकाद्वारा प्रकान्शत राजपत्र 

खण्ड: २    संख्या: ६   तमतत: २०७५/०३/२९ 
 भाग १ 

बन्न्िपरु गाउँपातलका 

गाउँ कायसपातलका कायासलयको सचुना 

 

आधारभतु सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 
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पररच्छेि १ 

प्रारन्भभक 

 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यस ऐनको नाम : आधारभतू सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, 

२०७५ रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 

२. पररभाषा : द्धवषय वा प्रसङ्गले अको अथस नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) “गाउँपातलका” भन्नाले बन्न्िपरु गाउँपातलकालाई सभझन ुपछस । 

(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले बन्न्िपरु गाउँपातलकाको अध्यक्षलाई सभझन ुपछस । 

(ग) “प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत” भन्नाले बन्न्िपरु गाउँपातलकाको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई 
सभझन ुपछस । 

 (घ) “फोहोरमैला” भन्नाले घरेल ुफोहोरमैला, औधोतगक फोहोरमैला, रासायतनक फोहोरमैला, प्लाद्धिक र 
तससाजन्य फोहोरमैला, मास ु तथा पशजुन्य , कृद्धषजन्य फोहोरमैला, स्वास््य संस्थाबाट उत्पादित 
फोहोरमैला वा हातनकारक फोहोरमैला संझनपुिसछ र सो शब्िले तत्काल प्रयोग हनु नसकेका, 
फातलएका, सडे–गलेका, वातावरणमा प्रततकूल हनुेगरी तनष्काशन गररएका ठोस, तरल, ग्यास, लेिो, 
धवुा, धलुो द्धवधतुीय एवं सूचनासंग सभवन्धीत सामग्री तथा त्यस्तै प्रकारका सावसजतनक स्थलमा 
टाँतसएका पोस्टर, पभपलेट,पचास, फ्लेक्सबोडस तथा अन्य सामाग्रीहरु समेतलाई सभझन ुपछस ।  

(ङ) “फोहोरमैला प्रशोधन” भन्नाले फोहोरमैलाको रुप वा गणुमा पररवतसन गरी अन्य कुनै उपयोगी वस्त ु
तयार गने मल, ग्यास, उजास वा अन्य वस्त ुउत्पािन गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गने प्रद्धिया संझन ु
पछस । 

(च) “फोहोरमैला व्यवस्थापन” भन्नाले फोहोरमैला पथृकीकरण, संकलन, प्रशोधन, द्धवसजसन वा फोहोरमैला 
व्यवसाय सभमको कायसलाईसंझन ुपछस । 

(छ) “फोहोर मैला संकलन” भन्नाले फोहोरमैला उत्पािन स्थलबाट उठाउने, घर–घरबाट संकलन गने, 

सावसजतनक स्थलबाट बढाने, थपुाने, झारपात उखल्ने, सावसजातनक स्थलमा रान्खएका पोिर, पभपलेट 
व्यानर आदि उप्काउने र संकलन गने कायसलाईसंझन ुपछस । 

(ज) “वडाअध्यक्ष” भन्नाले बन्न्िपरु गाउँपातलकाको वडा अध्यक्षलाई संझन ुपछस । 

(झ) “सतमतत” भन्नाले गाउँपातलकाले फोहरमैला तथा सरसफाई व्यवस्थापन गनस गठन गररएको 
सतमततलाई संझन ुपछस ।  
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पररच्छेि २ 

आधाभतू सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 

 

३. आधाभतू सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सभबन्धी सामान्य तसिान्त :(१) प्रत्यके गाउँवासीमा 
आधाभतू सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनप्रतत जागरुकता अतभवृद्धि गरी गाउँवासीकै सकृय 
सहभातगतामा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गररनेछ । 

(२) प्रत्यके गाउँवासीमा “स्वच्छ सनु्िर प्रकृततको खानी बन्न्िपरु गाउँ पहाडकी रानी” को भावना 
द्धवकास गरी घर आगन सफा राख्न ेर सहभातगतात्मक प्रणालीबाट परैु गाउँपातलका क्षते्रलाई 
“सफा, स्वच्छ र हराभरा शहर” का रुपमा द्धवकास गररनेछ । 

(३) प्रत्यके गाउँवासीलाई स्रोतमै फोहोर मैला छुट्याउन लगाईनेछ । 

(४) फोहोरमैला संकलन स्थललाई सरसफाई केन्रका रुपमा द्धवकतसत एवं व्यवसाद्धयक प्रयोजनका 
लातग प्रयोगमा ल्याईनेछ । 

४. स्रोतमा फोहोरमैला पथृकीकरण गनुस पने:(१)प्रत्येक गाउँवासी तथा व्यवसायी एवं संघ संस्थाले स्रोत 
मै फोहोरमैला पथृकीकरण गनुस पनेछ । 

(२) स्रोतमा फोहरमैला पथृकीकरण गनुस पिास जदै्धवक, अजैद्धवक, कवाडीजन्य र खतराजन्य फोहोर मैला 
अलग अलग छुट्याएर राख्न ुपनेछ। 

(३) गाउँपातलकाले फोहोरमैला संकलन गने दिन र समय छुट्याई अलग अलग दिनमा जैद्धवक, 

अजैद्धवक, कवाडीजन्य र खतराजन्य फोहोर संकलन गने व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ । 

(४)गाउँपातलकाले जैद्धवक र अजैद्धवक फोहोर संकलनकालातग सावसजतनक स्थलमा आवश्यकताअनसुार 
अलग अलग भाडाको ब्यबस्था गनससक्नेछ । 

(५)गाउँपातलकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणका लातग अलग्गै एकाई सञ्चालनमा 
ल्याउन ुपनेछ । 

५. सावसजतनक स्थलमा फोहोर फाल्न तनषेध गररने:(१)गाउँपातलका क्षते्रतभत्र सावसन्जनक स्थलमा फोहोर 
फाल्न तनषेध गररएको छ । 

(२) घर, पसल, होटल, उद्योग, स्वास््य संस्था वा अरु कसैले पतन आफ्नो स्थानबाट बाद्धहर फोहोर 
तनष्काशन गिास तोद्धकएको समय र स्थानमा मात्र तनष्काशन गनुसपने छ ।  

(३) सावसजतनक स्थल, सडक, नाला वा अन्य कुनै पतन खुल्ला स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्न वा 
तनष्काशन गनस पाईने छैन । 
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(४) गाउँपातलकाले जैद्धवक र अजैद्धवक फोहोर ब्यबस्थापनका लातग सावसजतनक स्थलमा संकलनका 
लातग रान्खएको भाँडोमा थोरै मात्रामा राख्न तमल्ने फोहोर मात्र राख्न ुपनेछ । त्यसरी रान्खएको 
फोहोर संकलन गनस रान्खएको भाँडोमा तससाजन्य र खतराजन्य फोहोर  फाल्न पाइने छैन । 

६. सरसफाईकेन्रको व्यवस्था तथा सञ्चालन:(१) गाउँपातलकाले गाउँपातलका क्षते्रमा एक सरसफाइ केन्रको 
व्यवस्था गनेछ  । 

(२) सरसफई केन्रको सञ्चालन व्यवसाद्धयक रुपमा गररनेछ । 

(३) सरसफाइ केन्रमा कुद्धहने फोहोरलाई कभपोि मल बनाउन ुपनेछ । यसरी कभपोि मल बनाउँिा 
जैद्धवक द्धवतधको प्रयोग गरी फोहोरबाट गन्ध नआउने व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ । 

(४) सरसफाइ केन्रमा फूलवारी तथा सेडको व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ । 

(५) गाउँपातलकाले सरसफाई केन्रको सञ्चालन आफैं  वा सावसन्जनक तनजी साझेिारीको अवधारणाबाट 
सञ्चालन गनस सक्नेछ । 

७. सरसफाइ सेवा शलु्क तोक्न सक्ने :(१)कायसपातलकाले गाउँपातलकाक्षेत्रमा फोहोरमैलाको संकलन गरी 
सरसफाईलाई व्यवन्स्थत गनस सेवा शलु्क तोक्न सक्नेछ । 

(२) गाउँपातलकाले तोकेको शलु्क भन्िा बढी शलु्क उठाउन पाइन ेछैन । 

(३) कायसपातलकाले द्धवपन्न व्यन्ि वा सामान्जक संघ संस्थालाई आवश्यकता हेरी न्यूनतम सेवा शलु्क 
तनधासरण गनस सक्नेछ । 

(४) फोहोरमैला सेवा शलु्कबाट प्राप्त आभिानी गाउँपातलकाको सन्ञ्चत कोषमा जभमा गनुस पनेछ । 

८. टोल सधुार तथा सरसफाई सतमततको व्यवस्था :(१) गाउँपातलकाले स्रोतमा फोहोरमैला छुट्याई 
फोहोरमैला व्यवस्थापनको कायस गनस, सडक एवं गाउँपातलका क्षते्र सफा राख्न र गाउँपातलकाको द्धवकासमा 
सहयोगी संस्थाका रुपमा काम गनस प्रत्यके टोलमा “टोल सधुारतथा सरसफाई सतमतत” माफस त नागररक 
सहभातगता अतभवृद्धि गनस सक्नेछ । 

(२) टोल सधुार तथा सरसफाई सतमततले अनसूुची १ बमोन्जमको ढाँचामा गाउँपातलका समक्ष ितासका 
लातग तनवेिन दिन ुपनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोन्जम प्राप्त तनवेिन उपर छानद्धवन गरी उन्चत िेन्खएमा गाउँपातलकाले ितास गरी 
अनसूुची २ बमोन्जमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।  

(४) टोल सधुार तथा सरसफाई सतमततको गठन तथा पररचालनका लातग वडा अध्यक्षले आवश्यक 
अग्रसरता तलनपुनेछ । 

(५) टोल सधुार सतमततको आफ्नै एउटा कोष हनुेछ, जसमा िेहाय अनसुारका रकम रहने छ:- 

 (क)  टोलवासीको सिस्यता शलु्कबाट उठेको रकम, 
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 (ख) चन्िािाताबाट प्राप्त रकम, 

 (ग)  गाउँपातलकाबाट प्राप्त अनिुान रकम, 

 (घ) संघ संस्था वा अन्य कुन ैस्रोतबाट प्राप्त रकम । 

 (६) टोल सधुार सतमततको कोषको सञ्चालन सामान्यतया िेहायका आधारमा हनुे छ :- 

(क) टोल सधुार सतमततले गाउँपातलकामा ितास गरेको द्धवधानमा भएको कोष सञ्चालन 
सतमततको तनणसयद्वारा सञ्चालन गनुसपने, 

 (ख) बजार क्षते्रको सरसफाईका लातग प्रयोग गनस सक्न,े 

 (ग) सतमततले आंन्शक करारमा सरसफाईका लातग जनशन्ि राख्न सक्ने, 

 (घ) टोल सधुारका लातग आवश्यक पने मेला महोत्सव कायसमा प्रयोग गनस सक्ने छ। 

९. टोल सधुार सतमततको काम, कतसव्य र अतधकार : टोल सधुार सतमततको काम,कतसव्य र अतधकार 
िेहाय अनसुार हनुेछ :- 

(क) बजार क्षते्रको सरसफाईका लातग समिुाय तथा जनशन्ि पररचालन गने, 

(ख) टोलमा सेफ्टीट्याकँ लगायतबाट उत्पािन हनुे फोहोर मैलाको उन्चत व्यवस्थापन भए नभएको 
अनगुमन गरी उन्चत व्यवस्थापन गनस लगाउने र त्यसरी उन्चत  व्यवस्थापनमा असहयोग 
पयुासउनेलाइ कारवाहीका लातग गाउँपातलकामा लेन्ख पठाउने, 

(ग) टोलवासी तथा टोलमा सञ्चालन हनुे व्यवसायका लातग आवश्यक पने धारा, पानी र तबजलुी 
जडान गनस वडा कायासलयमा तसफाररस गने, 

(घ) टोल सधुारका लातग आवश्यक पने मेला महोत्सव सञ्चालनका लातग आवश्यक पहल गने, 

(ङ) टोल सधुारका लातग आवश्यक पने अन्य कायस गने । 

१०. घरमा चपी र सेफ्टीट्याङ्क अतनवायस रुपमा बनाउन ुपने :(१) सबैले आ-आफ्ना घरमा चपी र 
सेफ्टीट्याङ्क अतनवायस रुपमा राख्न ुपनेछ । 

(२) कसैले पतन चपीको फोहोर सडक वा खुला नालामा द्धवसजसन गनस पाउन ेछैन । 

११. अस्पताल तथा स्वास््य संस्थाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सभबन्धी द्धवशेष व्यवस्था : (१) अस्पताल 
तथा स्वास््य संस्थाले नेपाल सरकारद्वारा जारी "स्वास््य सेवा फोहोर  व्यवस्थापन मागसिशसन, 

२०७१" (Health Care Waste Management Guideline 2014)को पूणसरुमापालना गनुस पनेछ । 
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(२) अस्पताल वा स्वास््य संस्थामा द्धवरामीको चाप र सेवाको स्तर हेरी Autoclave वा Mini Autoclave 
मेन्शनको प्रयोग द्वारा जोन्खमपूणस फोहोरमैला तनमसलीकरण गरेर मात्र तोद्धकएको ठाउँमा द्धवसजसन गनुस 
पनेछ । 

(३) अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले पयासप्त मात्रामा सईु काट्न ेऔजार (Needle Cutter) राखी प्रयोग 
गररएका सईुजन्य सामग्री टुक्र्याएर मात्र तोद्धकएको ठाउँमा द्धवसजसन गनुसपनेछ । 

(४) स्वास््य संस्थाहरुको डेतलभरी, अपरेशन तथएटर र डे्रतसङ कोठा आदिमा स्रोतमा न ै फोहोर 
छुट्याउनको लातग सानो–ठुलो ट्रली तथा बाटा एवंबान्ल्टनराख्न ेस्टान्ड बनाउन ुपनेछ । 

(५) स्वास््य संस्थामा कायसरत कमसचारीकोलातग माक्स, बटु,पन्जा चस्मा, एप्रोन,  भाईरेक्स र द्धफनेल 
आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(६) अस्पताल तथा प्रसतुी केन्रहरुमा सालनाल व्यबस्थापन गनसका लातग Placenta Pit अतनवायस 
रुपमा राख्न ुपनेछ । 

(७) स्वास््य संस्थालेकुद्धहने प्रकृततका फोहोर द्धवससजनको लातग उन्चत द्धकतसमको खाल्डो र नकुद्धहने 
प्रकृततका फोहोर द्धवससजनको तनतमत्त डढाउने मेन्शन (Incineration)को व्यवस्था  गनुस पनेछ । 

(८) उपचारको िममा काट्न ुफाल्न ुपने मानव अङ्ग जथाभावी द्धवसजसन गनस पाइन ेछैन । 

(९) गाउँपातलकाले सञ्चालन गने अस्पताल तथा स्वास््य संस्थामा समेतयो िफा बमोन्जमको फोहोरमैला 
व्यवस्थापन गराउने व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ । 

१२. फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाई कायसमा संलग्न जनशन्िको स्वास््य परीक्षण गराउन ुपने : (१) 
फोहोरमैला संकलन तथा सरसफाईकायसमा खद्धटएका जनशन्िलाईत्यसरी काममा लगाउनेले तै्रमातसक 
रुपमा स्वास््य परीक्षण गराउने व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ । 

(२) फोहोर मैला संकलन तथा सरसफाईकायसमा खद्धटएका जनशन्िलाइ मक्स, पञ्जा,गमबटु, हेलमेट 
लगायतका सामग्री त्यसरी काममा लगाउनेले उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

१३. गाउँपातलकाले अनगुमन गनस सक्न े: (१) गाउँपातलकाले व्यन्ि संघ संस्था तथा व्यवसायले  गने 
फोहोर व्यवस्थापन कायसको अनगुमन गनस सक्नछे । 

(२) उपिफा (१) अनसुार भएको अनगुमनका िममा सधुार गनुस पने अवस्था िेन्खएमा गाउँपातलकाले 
त्यस्तो संघ संस्थालाई आवश्यक तनिेशन दिन सक्नेछ । यसरी प्राप्त तनिेशनलाई सभबन्न्धत 
संघसंस्था वा व्यवसायले पालना गनुस पनेछ । 

 

  



 

7 

पररच्छेि ३ 

कसूर तथा िण्ड सजाय 

१४. कसूरर तथा िण्ड सजाय :(१) कसैले तोद्धकएको भन्िा अन्यत्र कुद्धहने फोहोर फालेमा गाउँपातलकाले 
 पद्धहलो पटकका लातग पचास रुपैया ँ र त्यसपतछ पटकै द्धपच्छे थप पचास रुपैयाका िरले बढ्िै 
जानेगरी जररवाना गनस सक्नेछ । 

(२) कसैले तोद्धकएको स्थानभन्िा अन्यत्र नकुद्धहने फोहोर फालेमा गाउँपातलकाले पद्धहलो पटकका लातग 
एक सय रुपैया ँ र त्यसपतछ पटकै द्धपच्छे एक सय रुपैयाका िरले बढ्िै जाने गरी जररवाना 
गनससक्नेछ । 

(३) चपीको फोहोर सडक वा खुला नालामा फाल्नेलाईगाउँपातलकाले पद्धहलो पटकका लातग पाँच हजार 
रुपैया ँ र त्यसपतछ पटकै द्धपच्छे थप पाचँ हजार रुपैयाका िरले बढ्िै जान े गरी जररवाना गनस 
सक्नेछ । 

(४) पटक पटक अनातधकृत समय र ठाउँमा फोहोरमैला फ्याँक्नेलाई गाउँपातलकाले दिने सेवामा कडाई 
गनस सक्नेछ ।  

(५) अस्पताल वा स्वास््य संस्थाले यस ऐनमा तोद्धकए भन्िा अन्यथा तररकाले फोहोर द्धवसजसन गरेको 
पाइएमा पच्चीस हजार रुपैयाँ िेन्ख पचास हजार रुपैयाँसभम जररवाना गनुसका साथै त्यस्तो संस्था 
बन्ि गनस आिेश दिन सक्नेछ । 

 

पररच्छेि ४ 

द्धवद्धवध 

१५. तनयम वनाउन ेअतधकार : कायसपातलकाले यस ऐनको प्रभावकारी कायासन्वयनका लातग आवश्यक 
पने तनयम बनाउन सक्नेछ । 

१६. तनिेन्शका, कायसद्धवतध र मापिण्ड बनाउन सक्ने : कायसपातलकाले यस ऐनको प्रभावकारी कायासन्वयनका 
लातग आवश्यक पने तनिेन्शका, कायसद्धवतध र मापिण्ड बनाइ लागू गनस सक्नेछ । 
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अनसूुची १ 

(िफा ८ को उपिफा (२) सँग सभबन्न्धत) 

 

तमतत : 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतज्यू     

बन्न्िपरु गाउँपातलका गाउँ कायसपातलकाको कायासलय  

बन्न्िपरु, तनहुँ ।  

 

द्धवषय : टोल सधुार सतमतत ितास गने सभवन्धमा । 

 

        उपरोि सभवन्धमा बन्न्िपरु गाउँपातलका वडा नं.............को..................  टोलमा गठन 
गररएको श्री.........................टोल सधुार सतमततलाई बन्न्िपरु गाउँपातलकामा ितास गररदिन ु हनु िेहाय 
अनसुारका कागजात सलग्न राखी अनरुोधसाथ पेश गरेको छु । 

यस ...........................टोल सधुार सतमतत क्षेत्र तनभन उल्लेन्खत चार द्धकल्ला तभत्र सीतमत रहनेछ ।  

पूवस तसमाना........................... 

पन्िम तसमाना........................ 

उत्तर तसमाना............................ 

िन्क्षण तसमाना........................... 

                                                     तनवेिक 

                                               अध्यक्षको नाम........................... 

                                               टोल सधुार सतमततको नाम....................... 

                                               ठेगाना................................... 

                                               तमतत..................................... 

संलग्न कागजातहरु :  

१. संस्थाको द्धवधान 

२. टोल भेलाको तनणसयको प्रतततलद्धप 

३. सिस्यहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रतततलद्धप 
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अनसूुची २ 

(िफा ८ को उपिफा (३) सँग सभबन्न्धत) 

 

 

बन्न्िपरु गाउँपातलका 
गाउँपातलका कायसपातलकाको कायासलय 

प्रिेश नं.  ४ 
बन्न्िपरु, तनहुँ 

 

टोल सधुार सतमततको प्रमाण पत्र 

 

बन्न्िपरु गाउँपातलकाको तमतत ………….. को तनणसय अनसुार बन्न्िपरु गाउँपातलका 
वडानं.......न्स्थत............................टोल सधुार सतमततले यस कायासलयमा तमतत 
................................मा ितास गरेको द्धवधान स्वीकृत गरी यो प्रमाण पत्र प्रिान गररएको छ ।  

    ............................टोल सधुार सतमततले……………. टोललाई सफा, स्वच्छ, हराभरा र सभ्य बनाउन े
कायसमा अमूल्य योगिान दिनेछ भन्ने अपके्षाकासाथ गाउँपातलका, संस्थाको उत्तरोतर प्रतततको कामना गिसछ 
।  

 

 

…………..अतधकृत 

तमततः .....................                                                                    
................................ 

 

आज्ञाले 

भेष बहािरु कँुवर 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 

 

 

 


