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सामशु्चहक प्रयासमा सरसफाआ केन्द्रको संस्थागत श्चवकास गरी गाईँपाश्चिकामा फोहोर मिैा व्यवस्थापन सम्बश्चन्द्ध व्यवस्था गरी 

फोहोर मिैाको न्द्यनुीकरण, पनुः प्रयोग तथा पनुः चश्चिय प्रयोग एवं ईपयोग गरी वातावरण प्रदषुण न्द्यनूीकरणमा टेवा पयुायईन 

वान्द्छनीय भएकोिे नेपािको संश्चवधानको ऄनसुचुी ८ तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ झ (६ र ७) िे 

श्चदएको ऄश्चधकार प्रयोग गरी ऄश्चपश्चहमाि गाईँपाश्चिकािे यो फोहोर मिैा व्यवस्थापन काययश्चवश्चध बनाएको छ । 

पररच्छेदः १ 

पररभाषा र व्याख्या 

१. संश्चिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययश्चवश्चधको नाम फोहोर मैिा व्यवस्थापन काययश्चवश्चध, २०७९ रहकेो छ । 

       (२) यो काययश्चवश्चध ऄश्चपश्चहमाि गाईँपाश्चिकािे स्वीकृत गरेको श्चमश्चत दशे्चख िाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषाः (१) श्चवषय वा प्रशंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययश्चवश्चधमा,  

(क) "संश्चवधान" भन्द्नािे नपेािको संश्चवधान २०७२ सम्झन ुपछय । 

 (ख) "स्थानीय तह " भन्द्नािे नेपािको संश्चवधानको धारा ५६ को ईपधारा  ४ बमोश्चजमको गाईँपाश्चिका   

      सम्झन ुपछय । 

 (ग) "काययपाश्चिका" भन्द्नािे ऄश्चपश्चहमाि गाईँपाश्चिकाको काययपाश्चिका सम्झन ुपछय । 

(घ) "ऐन" भन्द्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िाआ सम्झन ुपछय ।  

 (ङ) "ऄध्यि" भन्द्नािे ऄश्चपश्चहमाि गाईँपाश्चिकाको ऄध्यििाआ सम्झन ुपछय । 

  (च) "ईपाध्यि" भन्द्नािे ऄश्चपश्चहमाि गाईँपाश्चिकाको ईपाध्यििाआ सम्झन ुपछय । 

(छ) "प्रमखु प्रशासकीय ऄश्चधकृत" भन्द्नािे नपेाि सरकारिे प्रमखु प्रशासकीय ऄश्चधकृतको रुपमा कामकाज गने गरी खटाएको 

ऄश्चधकृत सम्झन ुपछय । 

 (ज) "गाईँपाश्चिका" भन्द्नािे ऄश्चपश्चहमाि गाईँपाश्चिकािाआ सम्झन ुपछय । 

 (झ) "काययश्चवश्चध" भन्द्नािे फोहोर मैिा व्यवस्थापन काययश्चवश्चध, २०७९ िाआ सम्झन ुपदयछ । 

   (ञ) "फोहोरमैिा" भन्द्नािे घरेिु फोहोरमिैा, औद्योश्चगक फोहोरमैिा, रासायश्चनक फोहोरमैिा, स्वास््य संस्थाबाट श्चनस्कन े

फोहोरमैिा वा हाश्चनकारक फोहोरमिैा सम्झन ुपदयछ र यस शब्दिे प्रयोगमा नअईने फाश्चिएका, सडेःगिेका वा वातावरण प्रदषुण 

गराईने खािका वस्त ुसमतेिाआ जनाईँदछ । 

  (ट) "संकिन" भन्द्नािे घर घरबाट श्चनस्कन ेफोहोरिाइ सरसफाइ केन्द्रमा िैजानका िाश्चग जम्मा गररने काययिाइ सम्झन ुपदयछ । 



 (ठ) "श्चनस्कासन" भन्द्नािे फोहोरमैिा ईत्पादन स्थिबाट फोहोर व्यवस्थापन िाश्चग तोकको स्थानमा िैजाने काययिाइ सम्झन ु

पदयछ । 

 (ड) "वडा सश्चमश्चत" भन्द्नािे ऄश्चपश्चहमाि गाईँपाश्चिकाका सबै वडा सश्चमश्चतिाइ सम्झन ुपदयछ । 

 (ढ) "सश्चमश्चत" भन्द्नािे वन, वातावरण तथा श्चवपद ्व्यवस्थापन सश्चमश्चतिाइ सम्झन ुपदयछ । 

(ण) "सामदुाश्चयक संस्था" भन्द्नािे नाफाको भावना नराखी समदुायको श्चहतका िाश्चग कायय गनयका िाश्चग प्रचश्चित काननु बमोश्चजम 

दताय भएका टोि श्चवकास संस्था, ईपभोक्ता सश्चमश्चत र ऄन्द्य गैर सरकारी संस्थािाइ सम्झन ुपदयछ । 

(त) "सरसफाइ केन्द्र" भन्द्नािे गाईँ सभा वा गाईँकाययपाश्चिकाबाट छनोट गररएको तथा तोश्चकश्चदएको फोहोर संकिन, प्रशोधन, 

श्चविी एवं ईत्सजयन तथा श्चवसजयन गने ईपयकु्त स्थि भन्द्ने सम्झन ुपदयछ । 

(थ) "ईत्सजयन" भन्द्नािे कुनै श्चनश्चित िेत्रबाट श्चनश्चित समय ऄवश्चधमा वातावरणमा हररत गहृगयाँस वा ऄन्द्य कुनै गयाँस वा धुँवा 

श्चनस्काशन गने कायय सम्झन ुपछय  साथै फोहोरमिैा व्यवस्थापनका सम्बन्द्धमा श्चनस्कको फोहोरको डंगरु श्चनकास गने वा तह िगाईँन े

कायय समतेिाइ ईत्सजयन माश्चनन ेछ । 

(द) "जोश्चखम पणुय फोहोर" भन्द्नािे प्राकृश्चतक वातावरणमा ह्रास ल्याईने र मानवमा या ऄन्द्य प्राणीको स्वास््यमा हानी नोक्शानी 

पयुायईन ेश्चवश्चभन्द्न रुपमा श्चवकश्चसत वस्तु पदाथय तथा श्चवश्चकरण समेतिाइ सम्झन ुपदयछ । 

(ध) "प्रदषुण" भन्द्नािे फोहोरैिा, रासायन ध्वनी वा श्चवद्यतुीय चमु्बकीय तरङगका कारण वातावरणमा प्रत्यि वा ऄप्रत्यि रुपिे 

पररवतयन नगरी वातावरणमा िाभदाश्चयक ईपयोग प्रयोजनमा हानी नोक्शानी पयुायईने ियाकिापिाइ सम्झन ुपछय । 

(न) "प्रस्तावना" भन्द्नािे फोहोरमिैा व्यवस्थापनका सम्बन्द्धमा तयार पाररएको योजना, अयोजना वा काययिम सश्चहतको श्चिश्चखत 

दस्तावेजिाइ सम्झन ुपछय । 

(प) "शाखा" भन्द्नािे गाईँपाश्चिकाको वातावरण तथा सरसफाइ र श्चवपद ्व्यवस्थापन शाखा वा ईपशाखा वा फाँटिाइ सम्झन ुपछय 

। 

(फ) "सरोकारवािा" भन्द्नािे फोहोर ईत्पादन दशे्चख संकिन, प्रशोधन र श्चवसजयन गने मध्ये सबै वा कुनै काययमा संिगन व्यश्चक्त, 

संस्था वा श्चनकाय भन्द्न ेसम्झन ुपछय । 

  (ब) "तोश्चकए बमोश्चजम" भन्द्नािे गाईँपाश्चिकाबाट श्चनणयय भइ तोके बमोश्चजमका कायय सम्झन ुपछय । 

पररच्छेदः २ 

३. सरसफाइ केन्द्र संचािनको रणनीश्चतक काययहरु, फोहोरको बगीकरण व्यवस्थापनका सम्बन्द्धमाः 

रणनीश्चतक काययहरुः  

(क)  फोहोरमिैाको प्रशोधन र श्चवसजयनः  

     कुनै पश्चन वस्तुिाइ कच्चा पदाथय मानेर त्यसिाइ तत्काि ईपयोग गनय   

 

                                                                            cf1fn] 

                                                                        nId0f l;+x wfdL 

                                                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 


