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फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

                 २०६८।३।१ 

संशोधन गने ऐन 

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२     २०७२।११।१३ 

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५                २०७५।११।१९ 

 

संवि २०६८ को ऐेन नं. ५ 

फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः फोहरमैलालाई स्रोिमा न्यूनीकरण, पनुाः प्रयोग, प्रशोधन वा ववसर्नन गरी फोहरमैलाको 
व्यवस्स्थि िथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गनन िथा फोहरमैलाबाट र्नस्वास््य िथा वािावरणमा पनन 
सक्ने प्रमिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण कायम गननका लामग फोहरमैला 
व्यवस्थापन र्स्िो अत्यन्ि र्रुरी सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन वाञ्छनीय 
भएकोले, 

 नेपालको अन्िररम संववधान, २०६३ को धारा ८३ बमोस्र्मको व्यवस्थावपका–संसद्को 
हैमसयिमा संववधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८” रहेको  छ 
। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसड्डले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “औद्योमगक फोहरमैला” भन्नाले औद्योमगक प्रमिष्ठानबाट मनष्काशन हनु े

हामनकारक िथा प्रदूषणयकु्त फोहरमैला सम्झन ुपछन ।  
(ख) “औद्योमगक प्रमिष्ठान” भन्नाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गने 

उदे्दश्यले प्रचमलि कानून बमोस्र्म स्थावपि कुनै कम्पनी, उद्योग, फमन वा अन्य 
कुनै मनकाय सम्झन ुपछन । 
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(ग) “कण्टेनर” भन्नाले फोहरमैला सङ्कलन गने प्रयोर्नको लामग मनस्िि स्थानमा 
रास्खएको फोहरमैला थपुाने भााँडो, बाकस, बाल्टीन वा यस्िै प्रकारको अन्य कुनै 
वस्ि ुसम्झन ुपछन र सो शब्दले कम्पोष्ट मल उत्पादन गनन रास्खएको भा“डो 
समेिलाई र्नाउनेछ । 

(घ) ................... 
(ङ) “ढुवानी” भन्नाले सड्ढमलि फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट सङ्कलन केन्र र सङ्कलन 

केन्रबाट स्थानान्िरण केन्रसम्म वा स्थानान्िरण केन्रबाट फोहरमैला 
व्यवस्थापन स्थल वा स्थानीय िहले िोकेको स्थानसम्म लैर्ाने कायन सम्झन ु
पछन । 

(च) “िोवकएको” वा “िोवकए बमोस्र्म” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा 
िोवकएको वा िोवकए बमोस्र्म सम्झन ुपछन । 

(छ)  “न्यूनीकरण” भन्नाले कुनै पमन प्रववमध वा उपायको प्रयोग गरी फोहरमैलाको 
पररमाण, आकार वा प्रभावमा कम गने कायन सम्झन ुपछन ।  

(र्) “मनष्काशन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट स्थानीय िहले िोकेको 
स्थानमा थपुार्र्ने वा मनकाल्ने कायन सम्झन ुपछन । 

(झ)  “पररषद्” भन्नाले दफा २३ बमोस्र्म गठिि फोहरमैला व्यवस्थापन पररषद् 
सम्झन ुपछन । 

(ञ) “प्रदूषण” भन्नाले फोहरमैलाबाट मनस्कन े िोस, िरल वा ग्यास वस्िकुो 
संयोर्नबाट वािावरणमा प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपले प्रभाव परी वािावरणमा 
उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, िमि प¥ुयाउने वा वािावरणको लाभदायी वा उपयोगी 
प्रयोर्नमा हामन नोक्सानी प¥ुयाउने वियाकलाप सम्झन ुपछन । 

(ट)  “प्रभाववि िेत्र” भन्नाले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको प्रारस्म्भक वािावरणीय 
परीिण र वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रमिवेदनमा उस्ल्लस्खि िेत्रलाई सम्झन ु
पछन । 

                                                 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्झवकएको । 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(ि) “प्रशोधन” भन्नाले फोहरमैलाको रुप वा गणुमा पररविनन गरी अन्य कुनै उपयोगी 
वस्ि ुियार गने, मल, ग्यास, ऊर्ान वा अन्य वस्ि ुउत्पादन गरी फोहरमैलाको 
व्यवस्थापन गने प्रविया सम्झन ुपछन । 

(ड) “प्रशोधन स्थल” भन्नाले फोहरमैलालाई प्रशोधन गरी मल, ग्यास, ऊर्ान वा अन्य 
वस्ि ुउत्पादनका लामग कायन सञ्चालन गने स्थान सम्झन ुपछन । 

(ढ)  “पनुाः चिीय प्रयोग” भन्नाले प्रववमधको प्रयोगद्वारा सङ्कमलि फोहरमैलालाई कच्चा 
पदाथनमा रुपान्िरण गरी उपयोगी वस्िकुो रुपमा ववकास गरी पनुाः प्रयोगमा 
ल्याउने कायन सम्झन ुपछन । 

(ण) “फोहरमैला” भन्नाले घरेल ु फोहरमैला, औद्योमगक फोहरमैला, रासायमनक 
फोहोरमैला, स्वास््य संस्थार्न्य फोहरमैला वा हामनकारक फोहरमैला सम्झन ु
पछन र सो शब्दले ित्काल प्रयोग हनु नसक्ने अवस्थामा रहेका, फामलएका वा 
सडेगलेका, वािावरणमा ह्रास आउने गरी मनष्काशन गररएका िोस, िरल, ग्यास, 

लेदो, धवुा“, धलुो, ववद्यिुीय िथा सूचना प्रववमधका लामग प्रयोग भएका सामग्रीहरु 
लगायिका पदाथन वा त्यस्िै प्रकारका अन्य वस्िहुरु वा अनमधकृि रुपमा 
सावनर्मनक स्थलमा टा“मसएका पोष्टर, पम्पलेट र नपेाल सरकारले समय समयमा 
नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी िोवकठदएको अन्य वस्ि ु
समेिलाई र्नाउनेछ । 

(ि)  “फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल (स्यामनटरी ल्याण्डवफल साइट)” भन्नाले 
फोहरमैला ववसर्नन वा प्रशोधन गननको लामग स्थानीय िहले िोकेको स्थल 
सम्झन ुपछन । 

(थ) “फोहरमैला सङ्कलन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट उिाउन,े घर–
घरबाट सङ्कलन गने, सावनर्मनक स्थलमा रहेको फोहरमैला बढाने, थपुाने, 

झारपाि उखेल्ने िथा अनमधकृि रुपमा सावनर्मनक स्थलमा टााँमसएका पोष्टर, 
पम्पलेट उप्काई सङ्कलन गने कायन सम्झन ुपछन ।  

(द) “फोहरमैला सङ्कलन िथा ढुवानी साधन” भन्नाले फोहरमैला सङ्कलन िथा ढुवानी 
गने प्रयोर्नका लामग प्रयोग गररने साधन, उपकरण वा और्ार सम्झन ुपछन । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(ध)  “बन्द पिाि ् व्यवस्थापन (पोस्ट क्लोर्र म्यानेर्मेण्ट)” भन्नाले फोहरमैला 
व्यवस्थापन स्थलमा फोहरमैला ववसर्नन गनन बन्द गरे पिाि ् सो िेत्रको 
वािावरणीय सन्िलुन कायम राख्नको लामग गररने कायन सम्झन ुपछन । 

(न) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको संघीय माममला िथा सामान्य प्रशासन 
मन्त्रालय सम्झन ुपछन ।  

(प) “रासायमनक फोहरमैला” भन्नाले यथास्स्थमिमा प्रयोग हनु नसक्न ेर्नुसकैु स्रोि 
िथा प्रवियाबाट मनस्केका मानव स्वास््य लगायि र्ीव, र्न्ि ुएवं वािावरणमा 
प्रमिकूल असर पाने सम्पूणन रासायमनक पदाथनहरु वा समय समयमा नेपाल 
सरकारले नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रासायमनक फोहरमैला भनी 
िोकेका िोस, िरल, धलुो, लेदो, ग्यास लगायिका पदाथन वा वस्िलुाई सम्झन ु
पछन । 

(फ) “ववसर्नन” भन्नाले फोहरमैलाको अस्न्िम मनष्काशन िथा व्यवस्थापन सम्झन ु
पछन । 

(ब) “सङ्कलन केन्र” भन्नाले घर घरबाट मनस्कन ेफोहरमैला सङ्कलन गरी मनधानररि 
समयसम्म फाल्न, राख्न वा थपुानन स्थानीय िहले िोकेको स्थान सम्झन ुपछन 
र सो शब्दले घरघरमा फोहरमैला सङ्कलन गनन आउने स्थानीय िहले िोकेको 
फोहरमैला सड्ढलक वा फोहरमैला सङ्कलन गने साधन समेिलाई र्नाउनेछ । 

(भ) ..............  
(म)  “सामदुावयक संस्था” भन्नाले नाफा आर्नन नगने उदे्दश्यले समदुायको वहिका 

मनस्म्ि प्रचमलि कानून बमोस्र्म स्थावपि समदुायमा आधाररि सहभामगिामूलक 
उपभोक्ता समूह, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्था सम्झन ुपछन । 

(य) “स्थानान्िरण केन्र” भन्नाले सड्ढमलि फोहरमैला ववसर्नन गनन फोहरमैला 
व्यवस्थापन स्थल (स्यामनटरी ल्याण्डवफल साइट) मा लैर्ान ुअस्घ फोहरमैला 
सङ्कलनको लामग स्थानीय िहले िोकेको स्थान सम्झन ुपछन ।  

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि ।  

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्झवकएको ।  



www.lawcommission.gov.np 

5 

 

(र) “स्थानीय िह” भन्नाले सम्बस्न्धि महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, 
नगरपामलका वा गाउाँपामलका सम्झन ुपछन । 

(ल)  “स्वास््य संस्थार्न्य फोहरमैला” भन्नाले अस्पिाल, स्क्लमनक, फामेसी, औषधी 
पसल, ब्लड बैङ्क, प्याथोलोस्र्कल प्रयोगशाला, पश–ुस्वास््यर्न्य संस्था वा 
स्वास््य अनसुन्धान केन्रबाट उत्पादन िथा मनष्काशन हनु े हामनकारक 
फोहरमैला सम्झन ुपछन । 

(व) “हामनकारक फोहरमैला” भन्नाले प्राकृमिक वािावरणमा ह्रास ल्याउने, मानव 
िथा अन्य प्राणीको स्वास््यमा हामन नोक्सानी प¥ुयाउने ववमभन्न रुपमा मनष्कास्शि 
वस्ि,ु पदाथन िथा रेमडयो वववकरण सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

फोहरमैला उत्पादन, सङ्कलन, न्यूनीकरण िथा मनष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था 
३. फोहरमैलाको प्रबन्ध गने स्र्म्मेवारी स्थानीय िहको हनुाेः (१) फोहरमैलाको व्यवस्थापन गनन 

स्थानान्िरण केन्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डवफल साइट, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट, 

बायो ग्यास प्लाण्ट लगायि फोहरमैलाको सङ्कलन, अस्न्िम ववसर्नन िथा प्रशोधनका लामग 
आवश्यक पने पूवानधार िथा संरचनाको मनमानण िथा सञ्चालन गने स्र्म्मेवारी स्थानीय िहको 
हनुेछ । 

(२) फोहरमैला सङ्कलन केन्र, स्थानान्िरण केन्र वा प्रशोधन स्थलमा फामलएको वा 
रास्खएको फोहरमैला वा सरसफाईको मसलमसलामा र्म्मा भएको फोहरमैलाको प्रबन्ध गने वा 
कुनै पमन वकमसमबाट प्रयोग गने स्र्म्मेवारी स्थानीय िहको हनुेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोर्नको लामग फोहरमैला सङ्कलन केन्र, स्थानान्िरण केन्र वा 
प्रशोधन स्थलमा फामलएको वा रास्खएको फोहरमैला वा सरसफाईको मसलमसलामा र्म्मा भएको 
कुनै पमन पदाथन फोहरमैला मामननेछ ।  

४. फोहरमैला व्यवस्थापन गने दावयत्वाः (१) यस ऐन बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापन गने गराउने 
दावयत्व स्थानीय िहको हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन हामनकारक फोहरमैला, 
स्वास््य संस्थार्न्य फोहरमैला, रासायमनक फोहरमैला वा औद्योमगक फोहरमैला प्रशोधन र 
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व्यवस्थापन गने दावयत्व मनधानररि मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्िो फोहरमैला उत्पादन गने 
व्यस्क्त वा मनकायको हनुेछ । 

(३) कुनै उद्योग वा स्वास््य संस्थाले हामनकारक फोहरमैला, स्वास््य संस्थार्न्य 
फोहरमैला, रासायमनक फोहरमैला िथा औद्योमगक फोहरमैला प्रशोधन गरी बााँकी रहेको 
फोहरमैला िथा अन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन गररठदन स्थानीय िहलाई अनरुोध गरेमा वा 
स्थानीय िहले मनमानण गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गनन माग गरेमा स्थानीय 
िहले मनधानरण गरे बमोस्र्मको सेवा शलु्क मलई फोहरमैलाको व्यवस्थापन गररठदन वा 
फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गनन ठदन  सक्नछे । 

५. फोहरमैलाको उत्पादन कम गनेाः (१) कुनै व्यस्क्त, संस्था वा मनकायले कुनै काम कारोबार 
गदान उत्पन्न हनुे फोहोरमैला यथाशक्य कम गनुन पनेछ ।  

(२) आफ्नो िेत्रमभत्र ववसर्नन हनु सक्ने फोहरमैलाको ववसर्नन वा पनुाः प्रयोगको 
व्यवस्था ममलाई बााँकी फोहरमैलामात्र मनष्काशन गरी फोहरमैलाको पररमाणलाई घटाउन ु
प्रत्येक व्यस्क्त, संस्था वा मनकायको किनव्य हनुेछ । 

स्पष्टीकरणाः “आफ्नो िेत्र” भन्नाले मनर्ी घर कम्पाउण्ड, औद्योमगक िेत्रको पररसर, अस्पिाल 
वा स्वास््य संस्थाको पररसर, औद्योमगक प्रमिष्ठानको पररसर लगायि फोहरमैला उत्पादन गने 
व्यस्क्त, संस्था वा मनकायको पररसरलाई सम्झन ुपछन । 

६. फोहरमैलाको पथृकीकरणाः (१) स्थानीय िहले फोहरमैलालाई कम्िीमा रै्ववक र अरै्ववक 
लगायि ववमभन्न प्रकारमा ववभार्न गरी स्रोिमै छुट्याउने गरी िोक्न ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म स्थानीय िहले िोवकठदए बमोस्र्म फोहरमैलालाई स्रोिमै 
छुट्याई सङ्कलन केन्रसम्म प¥ुयाउने दावयत्व त्यस्िो फोहरमैला उत्पादन गने व्यस्क्त, संस्था वा 
मनकायको हनुेछ र यसको लामग स्थानीय िहले आवश्यक प्रववमध, मालसामान, उपकरण, 

कण्टेनर आठद उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

७. फोहरमैलाको मनष्काशनाः (१) फोहरमैला मनष्काशनको समय, स्थान र िररका स्थानीय िहले 
मनधानरण गरे बमोस्र्म हनुेछ । 

(२) हामनकारक फोहरमैला वा रासायमनक फोहोरमैला उत्पादन गने व्यस्क्त, संस्था वा 
मनकायले त्यस्िो फोहरमैला िोवकए बमोस्र्म व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 
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(३) हामनकारक फोहरमैला वा रासायमनक फोहोरमैला सङ्कलन केन्र वा स्थानान्िरण 
केन्रमा मनष्काशन गनन पाइने छैन । 

८. फोहरमैला सङ्कलन केन्र िोक्नाेः (१) स्थानीय िहले फोहरमैलालाई व्यवस्स्थि रुपमा सङ्कलन 
गनन प्रत्येक टोल वा वस्िीमा सङ्कलन केन्र िोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन     
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म सङ्कलन केन्र िोक्दा यथाशक्य टोल वा वस्िीका सबैलाई 
पायक पने गरी वािावरणीय रुपले उपयकु्त स्थान िोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको सङ्कलन केन्रमा फोहरमैला मनष्काशन र सङ्कलन गने 
समय र िररका स्थानीय िहले मनधानरण गरे बमोस्र्म हनुेछ । 

९. फोहरमैलाको ढुवानीाः (१) सङ्कलन केन्रमा र्म्मा भएको फोहरमैलालाई स्थानान्िरण केन्र वा 
फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलसम्म ढुवानी गने दावयत्व स्थानीय िह वा त्यस्िो मनकायले 
व्यवस्था गरेको संस्था वा मनकायको हनुेछ । 

(२) फोहरमैला ढुवानी गदान िोवकए बमोस्र्मको ढुवानी साधन प्रयोग गनुन पनेछ । 
ढुवानीको साधन िोक्दा िौल, िमिा, िररका वा ववमध, सडकको िमिा िथा फोहरमैला ढुवानी 
गदान वािावरणमा पनन सक्ने प्रभाव समेिलाई ववचार गरी िोक्न ुपनेछ । 

(३) फोहरमैला ढुवानी गदान स्थानीय िहले दफा ६ बमोस्र्म स्रोिमा छुट्याई 
मनष्काशन िथा सङ्कलन गररएको फोहरमैलाको अलग अलग ढुवानी गनुन पनेछ । 

 १०. फोहरमैलाको न्यूनीकरण, पनुाः प्रयोग िथा पनुाः चिीय प्रयोगाः (१) स्थानीय िहले फोहरमैला 
न्यूनीकरण, पनुाः प्रयोग िथा पनुाः चिीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ र 
यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका लामग आवश्यक मनदेस्शका बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

(२) उद्योगको उत्पादन प्यावकड्ड गनन प्रयोग गरेको वस्िलुाई पनुाः प्रयोग गरी 
फोहरमैलाको पररमाणलाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनन सम्बस्न्धि उद्योगसाँग स्थानीय 
िहले समन्वय गनन सक्नेछ । 
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पररच्छेद–३ 

स्थानान्िरण केन्र िथा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल सम्बन्धी व्यवस्था 
११. स्थानान्िरण केन्र िोक्नाेः (१) स्थानीय िहले प्रारस्म्भक चरणमा सङ्कलन भएको 

फोहरमैलालाई व्यवस्स्थि गनन कुनै स्थानलाई स्थानान्िरण केन्रको रुपमा िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको स्थानान्िरण केन्र िोक्दा र्नस्वास््य िथा वािावरणमा 
प्रमिकूल असर नपने गरी िोक्न ु पनेछ र यसरी िोवकएको स्थललाई दगुनन्ध नआउने गरी 
आवश्यक व्यवस्था समेि गनुन पनेछ । 

१२. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलाः (१) स्थानीय िहले आफ्नो िेत्रमभत्र सङ्कलन भएको 
फोहरमैलालाई व्यवस्थापन िथा स्थायी रुपमा ववसर्नन गननको लामग वािावरण सम्बन्धी प्रचमलि 
कानूनको अधीनमा रही फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल (स्यामनटरी ल्याण्डवफल साइट) िोक्न 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल िोक्नको लामग स्थानीय 
िहको र्ग्गा नभएमा वा र्ग्गा भए िापमन फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल िोक्न उपयकु्त नभएमा 
उपयकु्त र्ग्गा भाडामा मलई वा खररद गरी व्यवस्थापन स्थल िोक्न सक्नेछ । 

(३) यस दफा बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल िोक्दा दफा १६ को अधीनमा 
रही मनर्ीिेत्रको मनर्ी र्ग्गामा समेि फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको ववकास िथा सञ्चालन 
गनन  सवकनेछ । 

(४) स्थानीय िहले उपदफा (१) वा (२) बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल 
िोक्नको लामग र्ग्गाको अभाव भएमा उपयकु्त स्थलको छनौट गरी उपलब्ध गराउनको लामग 
मन्त्रालय समि अनरुोध गनन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल उपलब्ध गराउनको लामग 
अनरुोध भई आएमा मन्त्रालयले प्रचमलि कानून बमोस्र्म त्यस्िो र्ग्गा प्राप्त गरी स्थानीय 
िहलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

(६) दईु वा सोभन्दा बढी स्थानीय िहलाई एउटै फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल 
उपयकु्त हनु ेभएमा त्यस्िा स्थानीय िहबीच समन्वय गरी त्यस्िो स्थललाई सम्बस्न्धि स्थानीय 
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िहहरुको मलस्खि सहममि र शिनमा मन्त्रालयले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल िोक्न      
सक्नेछ । 

(७) स्थानीय िहले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन िथा बन्द पिाि ्
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन िोवकएको वािावरणीय मापदण्ड अनरुुप गनुन पनेछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोस्र्म बन्द पिाि ्व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गदान फोहरमैला 
व्यवस्थापन स्थलको प्रारस्म्भक वािावरणीय परीिण िथा वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रमिवेदनमा मसफाररस गररएका सझुावहरु अनरुुप गनुन पनेछ । 

(९) स्थानीय िहले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल िेत्रलाई आवश्यक परेमा 
वािावरणीय रुपले सम्वेदनशील िेत्र घोषणा गनन सक्नेछ ।  

(१०) उपदफा (९) बमोस्र्मको िेत्रमा पशपुिी, र्ीवर्न्ि ुिथा मानवको अनमधकृि 
प्रवेशलाई रोक लगाउन,े ढुड्डा, मगट्टी र बालवुा मनकाल्ने कायनमा रोक लगाउनकुो साथै वािावरण 
संरिण र त्यस्िो िेत्रको उस्चि व्यवस्थापनका लामग अन्य आवश्यक मनदेशन िथा मनदेस्शका 
र्ारी गरी लागू गनन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

फोहरमैला व्यवस्थापनमा मनर्ी िथा सामदुावयक िते्रको संलग्निा 
१३. अनमुमि सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐन बमोस्र्म स्थानीय िहको अनमुमि नमलई कसैले 

पमन फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गनन वा गराउन सक्ने छैन । 

(२) फोहरमैला व्यवस्थापन गनन चाहने स्वदेशी वा ववदेशी कम्पनी, संस्था वा मनकायले 
देहायको वववरण खलुाई अनमुमिको लामग सम्बस्न्धि स्थानीय िहमा मनवेदन ठदन ुपनेछाः– 

(क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी योर्ना, 
(ख) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक र्नशस्क्त िथा प्रववमधको वववरण, 

(ग) िोवकए बमोस्र्मको अन्य वववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोस्र्म पनन आएको मनवेदन उपर सम्बस्न्धि स्थानीय िहले 
आवश्यक र्ााँचबझु गरी अनमुमिपत्र ठदन सक्नेछ । 

(४) फोहरमैलाको व्यवस्थापन, पनुाः चिीय प्रयोग, प्रशोधन र ववसर्ननमा आवश्यक 
पने प्रववमध स्वदेशमा उपलब्ध हनु नसक्ने देस्खएमा त्यस्िो प्रववमध उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै 
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ववदेशी कम्पनी, संस्था वा मनकायलाई सम्झौिामा उस्ल्लस्खि अवमधमभत्र त्यस्िो प्रववमध 
हस्िान्िरण गने शिनमा नेपाल सरकारको स्वीकृमि मलई स्थानीय िहले उपदफा (३) बमोस्र्म 
अनमुमिपत्र ठदन सक्नेछ । 

(५) अनमुमिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोस्र्म हनुेछ । 

१४. मनर्ी िते्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापनको काम गराउन सवकनाेः (१) स्थानीय िहले 
आवश्यकिा अनसुार दफा १३ बमोस्र्म अनमुमिप्राप्त मनर्ी िेत्रका कम्पनी वा सामदुावयक 
िेत्रबाट दफा १५ बमोस्र्म प्रमिस्पधान गराई वा पूवानधार संरचनाको मनमानण िथा सञ्चालनमा 
मनर्ी लगानी सम्बन्धी कानून बमोस्र्मको कुनै प्रवियाको अवलम्बन गरी आÇनो िेत्रको 
फोहरमैला व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापन गदान मनर्ी िेत्रका कम्पनीको 
हकमा देहायका सबै वा कुनै र सामदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायका 
कुनै काम गराउन सवकनेछाः– 

(क) फोहरमैला न्यूनीकरणका लामग र्नचेिना अमभववृि, 

(ख)  फोहरमैला सङ्कलन, 

(ग)  फोहरमैला ढुवानी, 
(घ)  फोहरमैलाको प्रयोग, पनुाः प्रयोग, पनुाः चिीय प्रयोग वा प्रशोधन, 

(ङ)  फोहरमैला ववसर्नन, र 
(च)  बन्द पिाि ्व्यवस्थापन । 

१५. प्रमिस्पधान गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको स्र्म्मा ठदनाेः (१) स्थानीय िहले दफा १४ बमोस्र्म 
मनर्ी िेत्र वा सामदुावयक संस्थाबाट फोहरमैला व्यवस्थापन गराउाँदा बोलपत्र आह्वान गरी 
प्रमिस्पधान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने स्र्म्मा ठदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापकको छनौट गदान देहायका आधारमा 
गनुन पनेछाः– 

(क) स्थानीय िहलाई बझुाउन कबलु गरेको रकम, 

(ख) फोहरमैलाबाट ऊर्ान शस्क्त उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक मल उत्पादन गने िमिा, 
पूाँर्ी, प्रववमध र र्नशस्क्तको िमिा,  

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  
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(ग)  आमथनक िथा प्राववमधक िमिा, 
(घ)  फोहरमैला व्यवस्थापनमा अपनाउन प्रस्िाव गररएको प्रववमधको ठदगोपना िथा 

वािावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण,  

(ङ)  व्यवस्थापन करार गने भए प्रस्िाव गररएको व्यवस्थापन शलु्क, 

(च)  फोहरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन वा पनुाः प्रयोग गने सम्बन्धमा भए स्थानीय 
िहलाई बझुाउन मञ्जुर गररएको रोयल्टी । 

(३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचमलि कानून बमोस्र्म हनुेछ ।  
(४) उपदफा (१) बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापनको स्र्म्मा पाएको कम्पनी, संस्था 

वा मनकायले  स्थानीय िहसाँग गरेको सम्झौिाको अधीनमा रही दफा १८ बमोस्र्मको शलु्क 
उिाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी िेत्रको संलग्निा सम्बन्धी अन्य कुराहरु 
िोवकए बमोस्र्म हनुेछ । 

१६. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल मनमानण िथा सञ्चालन गनन स्वीकृमि ठदन सवकनाेः (१) मनर्ी िेत्रबाट 
फोहरमैला व्यवस्थापनका लामग फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन स्थल वा अन्य संयन्त्र 
मनमानण गरी सञ्चालन गनन स्वीकृमि माग गरेमा वािावरण िथा अन्य प्रचमलि कानूनको अधीनमा 
रही त्यस्िो संयन्त्र मनमानण िथा सञ्चालनका लामग स्थानीय िहले स्वीकृमि ठदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म मनर्ी िेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापन संयन्त्रको मनमानण 
िथा सञ्चालन गदान िोवकएको वािावरणीय मापदण्डको पालना भए वा नभएको अनगुमन 
स्थानीय िहले गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्र्म अनगुमन गदान स्वीकृि मापदण्डको पालना गरेको नपाइएमा 
त्यस्िो मापदण्ड पालनाको लामग आवश्यक व्यवस्था गनन समयावमध िोवकठदन सक्नेछ र सो 
समयावमधमा पमन मापदण्डको पालनाको लामग आवश्यक व्यवस्था नगरेमा त्यस्िो व्यस्क्त वा 
कम्पनीको स्वीकृमि स्थानीय िहले िोवकए बमोस्र्म रद्द गनन सक्नेछ ।  

१७. सावनर्मनक मनर्ी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनन सवकनाेः (१) स्थानीय िहले प्रचमलि 
कानूनको अधीनमा रही मनर्ी िेत्र, सामदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थास“गको साझेदारीमा 
फोहरमैला व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  
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(२) उपदफा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन सामदुावयक एवं गैरसरकारी 
संघ, संस्थास“गको साझेदारीमा फोहरमैला न्यूनीकरणको लामग र्नचेिना अमभववृि, फोहरमैला 
सङ्कलन, ढुवानी, फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको बन्द पिाि ् व्यवस्थापन, उद्यान मनमानण र 
सौन्दयीकरण र्स्िा कायन मात्र गनन वा गराउन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शलु्क सम्बन्धी व्यवस्था 
१८. सेवा शलु्क उिाउन सक्नाेः (१) स्थानीय िहले फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापि सम्बस्न्धि 

व्यस्क्त, संस्था वा मनकायबाट सेवा शलु्क लगाई उिाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको शलु्कको मनधानरण फोहरमैलाको पररमाण, िौल िथा 
प्रकृमि र िोवकए बमोस्र्मका अन्य कुराहरुको आधारमा स्थानीय िहले गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको शलु्क सम्बस्न्धि स्थानीय िह आपैंmले वा मनर्ले िोकेको 
संस्था वा मनकाय मापनmि ्समेि उिाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन दफा १५ बमोस्र्म 
फोहरमैला व्यवस्थापन गनन स्र्म्मेवारी पाएको व्यस्क्त, संस्था वा मनकायले स्थानीय िहसाँग 
भएको सहममिको आधारमा फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापि सम्बस्न्धि व्यस्क्त, संस्था वा 
मनकायबाट सेवा शलु्क उिाउन सक्नेछ । 

िर िोवकए बमोस्र्मका ववपन्न वगनलाई सेवा शलु्कमा िोवकए बमोस्र्म छूट ठदइनेछ । 

(५) यस दफा बमोस्र्म शलु्कबाट प्राप्त आम्दानी िथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा मनर्ी 
िेत्रलाई संलग्न गराउाँदा प्राप्त हनुे आम्दानी स्थानीय िहले एउटा छुटै्ट शीषनकमा राखी सो 
रकम िोवकएको मापदण्डको अधीनमा रही फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वािावरणीय संरिण िथा 
फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभाववि िेत्रको ववकासमा खचन गनुन पनेछ । 

१९. सेवा मनलम्बन वा अन्त्य गनन सक्नाेः (१) स्थानीय िहले दफा १८ बमोस्र्मको सेवा शलु्क 
नबझुाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा मनलम्बन वा अन्त्य गनन     
सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) मा र्नुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापमन फोहरमैला व्यवस्थापन गनन 
दफा १५ बमोस्र्म स्र्म्मेवारी पाएको व्यस्क्त, संस्था वा मनकायले दफा १८ को उपदफा (४) 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  
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बमोस्र्मको सेवा शलु्क नबझुाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा मनलम्बन 
वा अन्त्य गनन सक्नेछ र यसरी सेवा मनलम्बन वा अन्त्य गररएमा सोको र्ानकारी स्थानीय 
िहलाई ठदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्र्म सेवाको मनलम्बन वा अन्त्य गररएको अवस्थामा 
आफ्नो घरबाट उत्पादन हनुे फोहरमैलाको व्यवस्थापन सम्बस्न्धि घरधनी आपैंmले गनुन        
पनेछ ।  

(४) सेवाग्राहीले दफा १८ बमोस्र्म बझुाउन ुपने सेवा शलु्क बझुाएमा मनर्लाई पनुाः 
सेवा प्रदान गररनेछ ।  

 

पररच्छेद–६ 

प्रदूषण मनयन्त्रण िथा फोहरमैला व्यवस्थापन कायनको अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 
२०. प्रदूषण मनयन्त्रणाः (१) आÇनो िेत्रमभत्र सड्ढमलि फोहरमैलाबाट सो िेत्रमा पनन सक्ने प्रमिकूल 

वािावरणीय प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी प्रदूषणरवहि ढड्डले व्यवस्थापन गने दावयत्व 
स्थानीय िहको हनुेछ । 

(२) ..................... 
(३) स्थानीय िहले सड्ढमलि फोहरमैला मनष्काशन िथा व्यवस्थापन गदान यस ऐन 

बमोस्र्म मनधानररि मापदण्डको पालना गनुन पनेछ । 

२१. फोहरमैला व्यवस्थापनको अनगुमनाः (१) स्थानीय िहले फोहरमैला व्यवस्थापन िथा 
मनष्काशन कायनको मनयममि अनगुमन गनुन वा गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म अनगुमन गने वा गराउने प्रयोर्नका लामग स्थानीय 
िहले आवश्यक कायनयोर्ना बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्म अनगुमनमा खवटने व्यस्क्तले अनगुमन पिाि ्सोको प्रमिवेदन 
सम्बस्न्धि स्थानीय िह समि ठदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्र्म प्राप्त प्रमिवेदनमा औलं्याइएका ववषयहरुको सधुार िथा 
कायानन्वयन गने सम्बन्धमा स्थानीय िहले आवश्यक व्यवस्था गनुन पनेछ ।  

                                                 
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्झवकएको । 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  
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(५) ..................... 
२२.  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभाववि िते्रको आमथनक, सामास्र्क ववकास िथा वािावरण संरिण 

सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) स्थानीय िहले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभाववि िेत्रको आमथनक, 

सामास्र्क, भौमिक ववकास िथा वािावरण संरिणको गरुुयोर्ना बनाई सो योर्ना कायानन्वयनको 
लामग ववमभन्न कायनिम बनाई कायानन्वयन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) को प्रयोर्नको लामग स्थानीय िहले मूलिाः देहायका िेत्रमा 
कायनिम सञ्चालन गनन सक्नेछाः– 

(क) सडक मनमानण, ववद्यिु आपूमिन, खानेपानी िथा ढल मनकास, सरसफाई र 
वािावरण संरिण, 

(ख) ववद्यालय र स्वास््य संस्थाको स्थापना िथा सञ्चालन, 

(ग)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभाववि िेत्रका आमथनक रुपले ववपन्न 
िथा सामास्र्क रुपले वपछमडएका वगनको उत्थान िथा ववकासको लामग 
आवश्यक कायनिम । 

  (३) स्थानीय िहले सम्बस्न्धि समदुायस“ग परामशन गरी उपदफा (१) बमोस्र्म 
योर्ना िर्ुनमा वा उपदफा (२) बमोस्र्म कायनिमको छनौट गनुन पनेछ ।  

(४) यस दफा बमोस्र्म प्रभाववि िेत्रको लामग िर्ुनमा गररएको कायनिमको कायानन्वयन 
गदान स्थानीय समदुायको सहभामगिा रहने गरी गनुन पनेछ ।  

(५) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन गदान वा सोको लामग कुनै कायनिम 
कायानन्वयन गदान वािावरण संरिण सम्बन्धी प्रचमलि कानूनले िोकेको मापदण्डको अनकूुल 
हनुे गरी गनुन पनेछ ।  

(६) फोहरमैलाको व्यवस्थापन स्थलको कारणले गम्भीर प्रभाववि िेत्र र प्रभाववि 
िेत्रको आमथनक िथा सामास्र्क ववकास एवं वािावरण संरिणमा सझुाव ठदन स्थानीय स्िरमा 
िोवकए बमोस्र्मको समममि गिन गनन सवकनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोर्नको लामग “गम्भीर प्रभाववि िेत्र” भन्नाले नेपाल सरकारले 
नेपाल रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोवकठदएको िेत्रलाई सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–७ 

                                                 
    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्झवकएको । 
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फोहरमैला व्यवस्थापन पररषद् सम्बन्धी व्यवस्था 
२३. पररषद्को गिनाः (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गनुन पने नीमि मनधानरणको 

लामग एक फोहरमैला व्यवस्थापन पररषद् गिन गररएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्मको पररषद्मा देहायका सदस्यहरु रहनेछना्ः– 

(क) मन्त्री, स्थानीय ववकास मन्त्रालय   – अध्यि 

(ख) सस्चव, भौमिक योर्ना िथा मनमानण मन्त्रालय  – सदस्य 

(ग) सस्चव, उद्योग मन्त्रालय     – सदस्य 

(घ) सस्चव, वािावरण मन्त्रालय    – सदस्य 

(ङ) सस्चव, स्वास््य िथा र्नसंख्या मन्त्रालय  – सदस्य 

(च) सस्चव, स्थानीय ववकास मन्त्रालय   – सदस्य 

(छ) सस्चव, राविय योर्ना आयोगको सस्चवालय  – सदस्य 

(र्) प्रमखु, कािमाडौं महानगरपामलका   – सदस्य 

(झ) नगरपामलका प्रमखुहरुमध्येबाट पााँच ववकास िेत्रको  
 प्रमिमनमधत्व हनुे गरी पररषद्ले मनोनयन गरेका पााँचर्ना – सदस्य 

(ञ) स्थानीय िहसाँग सम्बस्न्धि संघ वा महासंघका  
       पदामधकारीहरुमध्येबाट कम्िीमा िीनर्ना मवहला  
 सवहि नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका पााँचर्ना    – सदस्य 

(ट) नेपाल सरकारले फोहरमैला अमि प्रभाववि िेत्र भनी  
 िोकेको िेत्रबाट पररषद्ले मनोनयन गरेका कम्िीमा  
 एकर्ना मवहला सवहि दईुर्ना    – सदस्य 

(ि) प्रमिमनमध, नेपाल उद्योग वास्णज्य महासंघ  – सदस्य 

(ड) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेषज्ञ िथा  
 वैज्ञामनकहरुमध्येबाट कम्िीमा एकर्ना मवहला  
 सवहि पररषद्ले मनोनयन गरेका दईुर्ना  – सदस्य 

(ढ) फोहरमैला व्यवस्थापनको िेत्रमा कायनरि सामदुावयक 

  संस्थाहरुमध्येबाट पररषद्ले मनोनयन गरेको संस्थाको  

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  
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 प्रमिमनमध एकर्ना     – सदस्य 

(ण) मन्त्रालयले िोकेको सहसस्चव   – सदस्य–सस्चव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोस्र्म पररषद्मा मनोनीि सदस्यको पदावमध चार 
वषनको हनुेछ र मनर्को पनुाः मनोनयन हनु सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ट) र (ढ) बमोस्र्म मनोनीि सदस्यको पदावधी 
एक वषनको हनुेछ र पनुाः मनोनयन हनु सक्ने छैन । 

(५) ............... 
२४. पररषद्को काम, किनव्य र अमधकाराः पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोस्र्म 

हनुेछाः– 

(क)  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राविय नीमि िर्ुनमा गरी स्वीकृमिको लामग 
नेपाल सरकार समि पेश गने, 

(ख) फोहरमैला व्यवस्थापन कायनसाँग सम्बि मनकायहरुबीच समन्वयको लामग 
नीमिगि व्यवस्था गने, 

(ग) फोहरमैला व्यवस्थापनको लामग स्थानीय िहले शलु्क मनधानरण गदान एकरुपिा 
कायम गननको लामग त्यस्िो सेवा शलु्क मनधानरण गने मापदण्ड स्वीकृि गने,  

(घ) फोहरमैला एकीकृि रुपमा व्यवस्थापन गनन स्थानीय िहले कुनै लगानी गनुन 
पने अवस्थामा त्यस्िो लगानी गनुन पने रकमको प्रमिशि मनधानरण गने, 

(ङ) िोवकए बमोस्र्मका अन्य काम गने ।  
२५. पररषद्को बैिक र मनणनयाः (१) पररषद्को बैिक वषनमा कम्िीमा एक पटक पररषद्को अध्यिले 

िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(२) पररषद्को बैिकको अध्यििा पररषद्को अध्यिले गनेछ र मनर्को अनपुस्स्थमिमा 
उपस्स्थि सदस्यहरुले आपूmहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैिकको अध्यििा गनेछ । 

(३) पररषद्को सम्पूणन सदस्य संख्याको पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्स्थि 
भएमा पररषद्को बैिकको लामग गणपूरक संख्या पगेुको मामननेछ । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्झवकएको । 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(४) पररषद्को बैिकको मनणनय सामान्यिया सहममिको आधारमा हनुेछ । सहममि हनु 
नसकेमा बहमुिको आधारमा हनुेछ र मि बराबर भएमा बैिकको अध्यििा गने व्यस्क्तले 
मनणानयक मि ठदनेछ । 

(५) पररषद्ले आवश्यक देखेमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै स्वदेशी वा 
ववदेशी ववशेषज्ञ वा सम्बस्न्धि पदामधकारीलाई पररषद्को बैिकमा पयनवेिकको रुपमा भाग मलन 
आमन्त्रण गनन सक्नेछ । 

(६) पररषद्को मनणनय सदस्य–सस्चवद्वारा प्रमास्णि गररनेछ । 

(७) पररषद्को बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववमध पररषद् आपैंmले मनधानरण गरे बमोस्र्म      
हनुेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

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

पररच्छेद–९ 

कसूर िथा सर्ाय 

३८. कसूराः कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोस्र्म कसूर गरेको मामननेछाः– 

(क)  स्थानीय िहले िोवकठदएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला 
मनष्काशन गने, 

(ख)  कण्टेनर वा फोहरमैला सङ्कलन केन्रमा रास्खएको फोहरमैला अनमधकृि िवरले 
प्रयोग गने,  

(ग)  फोहरमैला सङ्कलन केन्रमा रास्खएको कण्टेनर िोडफोड गने, िमि प¥ुयाउन,े 

रास्खएको स्थानबाट हटाउने वा सङ्कलन केन्रमा कुनै नोक्सानी प¥ुयाउने, 
(घ)  यस ऐन बमोस्र्म अनमुमि नमलई फोहरमैला व्यवस्थापनको कायन गने, 

(ङ) यस ऐन बमोस्र्म फोहरमैला व्यवस्थापनको लामग प्रदान गररएको अनमुमिपत्रमा 
उस्ल्लस्खि शिनहरु उल्लङ्घन गने, 

                                                 
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा स्झवकएको । 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(च)  फोहरमैला सङ्कलन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमैला थपुाने िाउाँमा कुनै पमन 
वकमसमको हामनकारक पदाथन फाल्न,े राख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड िथा पररसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सावनर्मनक स्थानमा 
राख्न,े फाल्ने वा थपुाने, 

(र्)  फोहरबाट मनस्केको दूवषि पानी (मलचेट) वा ढल चहुाई अन्य व्यस्क्तको घर 
वा र्ग्गा प्रदूवषि गराउने, 

(झ)  सडक वा अन्य सावनर्मनक स्थानमा सरसफाई िथा फोहरमैला सङ्कलन गनन 
स्थानीय िहले िोकेको समय वा सफाई गदानको समयमा त्यस्िो िाउाँमा कुनै 
पमन वकमसमको सवारी साधन मबसाउन ेवा मबसाइराखेको सवारी साधन हटाउन 
इन्कार गने, 

(ञ)  स्थानीय िहले िोकेको िाउाँमा बाहेक र्नस्वास््यमा प्रमिकूल असर पने गरी 
सडक वा अन्य सावनर्मनक स्थानमा कुनै पमन वकमसमको हामनकारक फोहरमैला 
राख्न,े फाल्ने, थपुाने वा मनष्काशन गने, 

(ट)  रासायमनक फोहरमैला, औद्योमगक फोहरमैला, स्वास््य संस्थार्न्य फोहरमैला वा 
हामनकारक फोहरमैला र्थाभावी फाल्ने, राख्न ेवा मनष्काशन गने वा गराउने, 

(ि)  औद्योमगक प्रमिष्ठान वा स्वास््य संस्थाले उद्योग वा स्वास््य संस्थाबाट मनस्कन े
हामनकारक फोहरमैला र्थाभावी फाल्ने, राख्न ेवा मनष्काशन गने वा गराउने,  

(ड) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी िथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध मसर्नना 
गने,  

(ढ)  फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी िथा अस्न्िम मनष्काशन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ 
गने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनमा हडिाल गने, 

(ण)  फोहरमैला अत्यमधक उत्पादन हनुे वस्ि ुभनी नेपाल सरकारले नेपाल रार्पत्रमा 
सूचना प्रकाशन गरी प्रमिबन्ध लगाएको कुनै वस्िकुो उत्पादन िथा मबिी 
वविरण गने, 

(ि)  दफा ४४ ववपरीि रासायमनक ववषादीको आयाि गने वा म्याद नाघेको 
(समयावमध सवकएको) औषमध नष्ट गने स्र्म्मेवारी पूरा नगने,  

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(थ) स्रोि मै फोहरमैलाको पथृकीकरण नगरी दफा ६ को ववपरीि फोहरमैला 
ममसाएर मनष्काशन गने, 

(द)  मरेको वा मारेको पशपुिी र सोको लादी, प्वााँख, हड्डी िथा माछाको कत्ला 
आठद सावनर्मनक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्न,े फाल्ने वा थपुाने । 

३९. सर्ायाः (१) दफा ३८ को खण्ड (क) बमोस्र्मको कसूर गने व्यस्क्तलाई स्थानीय िहले 
पवहलो पटक भए पााँच हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पााँच हर्ार 
रुपैयााँदेस्ख दश हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना र सोही कसूर िेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा 
प्रत्येक पटकको लामग पन्र हर्ार रुपैया“का दरले र्ररबाना गरी फोहरमैला उिाउाँदा लाग्न े
खचन समेि मनर्बाट असूल उपर गनन सक्नेछ । 

(२) दफा ३८ को खण्ड (ख) र (झ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय िहले 
पााँच सय रुपैयााँदेस्ख पााँच हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनन सक्नेछ । 

(३) दफा ३८ को खण्ड (ग) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय िहले पन्र हर्ार 
रुपैयााँदेस्ख पचास हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गरी कण्टेनर वा सङ्कलन केन्र व्यवस्थापन गनन 
लाग्ने खचन असूल उपर गनन सक्नेछ ।  

(४) दफा ३८ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय िहले 
पन्र हर्ार रुपैयााँदेस्ख पचास हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गरी अनमुमि नमलएसम्म त्यस्िो कायन 
गनन रोक  लगाउनेछ ।  

(५) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय िहले पााँच हर्ार 
रुपैयााँदेस्ख पन्र हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनन सक्नेछ र त्यस्िो वस्ि ुवा पदाथनबाट कुनै 
िमि भइसकेको भए त्यस्िो िमि बापिको रकम समेि कसूरदारबाट असूल उपर गनन     
सक्नेछ ।  

(६) दफा ३८ को खण्ड (छ), (र्) र (द) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय 
िहले पााँच हर्ार रुपैयााँदेस्ख पन्र हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनन सक्नेछ । 

(७) दफा ३८ को खण्ड (ञ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय िहले िीस हर्ार 
रुपैयााँदेस्ख पचास हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनन सक्नेछ । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(८) दफा ३८ को खण्ड (ट), (ि) र (ि) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई स्थानीय 
िहले पचास हर्ार रुपैयााँदेस्ख एक लाख रुपैयााँसम्म र्ररबाना गनन सक्नेछ र सोही कसूर पनुाः 
गरेमा पवहलो पटक गरेको र्ररबानाको दोब्बर र्ररबाना गरी प्रचमलि कानून बमोस्र्म अनमुमि 
रद्द गननको लामग सम्बस्न्धि मनकायमा लेखी पिाउन सक्नेछ । 

(९) दफा ३८ को खण्ड (ड) र (ढ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई सम्बस्न्धि स्र्ल्लाको 
प्रमखु स्र्ल्ला अमधकारीले दश हर्ार रुपैयााँदेस्ख पचास हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना वा पन्र 
ठदनदेस्ख िीन मवहनासम्म कैद वा दवैु सर्ाय गनन सक्नेछ । 

(१०) दफा ३८ को खण्ड (ण) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई सम्बस्न्धि स्र्ल्लाको प्रमखु 
स्र्ल्ला अमधकारीले पााँच हर्ार रुपैयााँदेस्ख दश हर्ार रुपैयााँसम्म र्ररबाना वा िीन मवहनासम्म 
कैद वा दवैु सर्ाय गनन सक्नेछ । 

(११) दफा ३८ को खण्ड (थ) बमोस्र्मको कसूर गनेलाई सम्बस्न्धि स्थानीय िहले 
प्रत्येक पटक पााँच सय रुपैयााँ र्ररबाना गनन सक्नेछ । 

४०. सेवा सवुवधा रोक्का गनन सवकनाेः (१) यस ऐन बमोस्र्म िोवकएको सेवा शलु्क नबझुाउने वा 
बझुाउन अटेर गने व्यस्क्तको स्थानीय िहले उपलब्ध गराउने कुनै सेवा सवुवधाको अमिररक्त 
ववद्यिु िथा टेमलफोन सेवा रोक्का गररठदन िथा मनर्को नामको घर र्ग्गा मबिी रोक्का गननको 
लामग स्थानीय िहले सम्बस्न्धि मनकायमा लेखी पिाउन सक्नेछ ।  

  िर यसरी लेखी पिाउन ुअस्घ सम्बस्न्धि व्यस्क्तलाई सो सम्बन्धमा मलस्खि रुपमा 
र्ानकारी ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म लेखी आएमा त्यस्िो सेवा सवुवधा रोक्न ु सम्बस्न्धि 
मनकायको किनव्य हनुेछ । 

४१. सरकारवादी हनुाेः दफा ३८ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमोस्र्मको कसूरमा नेपाल सरकारवादी 
भई मदु्दा चल्नेछ र सो कसूर मलुकुी फौर्दारी कायनववमध संवहिा, २०७४ को अनसूुची–१ मा 
समावेश भएको मामननेछ ।  

४२. पनुरावेदन ठदन सक्नाेः दफा ३९ बमोस्र्म गरेको सर्ायको आदेश उपर स्चत्त नबझु्ने व्यस्क्तले 
त्यस्िो आदेश भएको मममिले पैंिीस ठदनमभत्र सम्बस्न्धि स्र्ल्ला अदालिमा पनुरावेदन ठदन 
सक्नेछ । 

 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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पररच्छेद–१० 

ववववध 

४३. स्वास््य संस्थार्न्य फोहरमैलाको व्यवस्थापनाः (१) स्वास््य संस्था स्थापना गननको लामग प्रचमलि 
कानून बमोस्र्म अनमुमि ठदने मनकायले त्यस्िो स्वास््य संस्था स्थापना िथा सञ्चालनको लामग 
अनमुमि ठदन ुपूवन फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी उपयकु्त व्यवस्था गरे वा नगरेको यवकन 
गरी उपयकु्त व्यवस्था गरेको भएमा मात्र अनमुमि ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्र्म अनमुमि ठदंदा स्वास््य संस्थाले फोहरमैला व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा पालन गनुन पने ववशेष शिन वा कायम गनुन पने मापदण्ड समेि िोवकठदन सक्नेछ । 

४४.  रासायमनक ववषादी सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) रासायमनक ववषादीको आयाि गदान िोवकए 
बमोस्र्मको मापदण्डको अधीनमा रही गनुन पनेछ । 

(२) समयावमध सवकएको रासायमनक ववषादी िोवकएको मापदण्डको अधीनमा रही नष्ट 
गने स्र्म्मेवारी सम्बस्न्धि व्यस्क्त वा संस्थाको हनुेछ । 

४५. फोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सामदुावयक िते्रका मनकायको अमभलेख राख्नाेः (१) प्रत्येक 
स्थानीय िहले आफ्नो िेत्रमभत्रको फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गने सामदुावयक िेत्रको 
अद्यावमधक वववरण राख्न सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्र्म रास्खने वववरणमा त्यस्िो िेत्रले काम गरररहेको िेत्र र 
प्रकृमि, र्नशस्क्त, आमथनक िथा प्राववमधक स्रोि िथा स्थानीय िहले िोकेको अन्य वववरण 
समेि उल्लेख गनन सवकनछे । 

४६. र्ानकारी गराउन ुपनेाः कसैले ववदेशी व्यस्क्त, संघ, संस्था वा दाि ृ मनकायबाट सहयोग मलई 
फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनिम सञ्चालन गदान सम्बस्न्धि स्थानीय िह माफन ि 
मन्त्रालयलाई र्ानकारी गराउन ुपनेछ ।  

४७. अमधकार प्रत्यायोर्नाः (१) नीमिगि ववषयमा मनणनय गनुन पने बाहेक पररषद्ले आफूलाई प्राप्त 
अमधकारहरुमध्ये आवश्यकिा अनसुार केही अमधकार पररषद्को अध्यि वा सदस्यलाई 
प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ ।  

(२) .................... 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२५ द्वारा स्झवकएको । 
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(३) ................. 
४८. नपेाल सरकारसाँग सम्पकन ाः पररषद् ......... ले नेपाल सरकारसाँग सम्पकन  राख्दा स्थानीय 

ववकास मन्त्रालय माफन ि राख्न ुपनेछ । 

४९. परुस्कार ठदन सवकनाेः (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका लामग नवीनिम अवधारणाहरुको ववकास 
गने, त्यस्िो कायनलाई प्रोत्सावहि गने िथा फोहरमैला व्यवस्थापन कायनमा योगदान गने व्यस्क्त 
वा संस्थालाई मन्त्रालयले सम्मान स्वरुप उपयकु्त परुस्कार ठदन सक्नेछ ।  

(२) यस ऐनको प्रमिकूल हनुे गरी र्थाभावी फोहरमैला राख्न,े थपुाने वा फाल्ने व्यस्क्तको 
बारेमा प्रमाण सवहि उर्रुी ठदने व्यस्क्तलाई सम्बस्न्धि स्थानीय िहले सम्मान एवं नगद 
परुस्कार समेि ठदन सक्नछे ।  

५०. मनयम िथा ववमनयम बनाउन ेअमधकाराः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले 
आवश्यक मनयम बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

(२) ..................... 
५१. मापदण्ड वा मनदेस्शका र्ारी गनन सक्नाेः (१) यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको 

मनयमावलीको अमधनमा रही स्थानीय िहले ववमभन्न प्रकृमिका फोहोरमैला व्यवस्थापनको लामग 
बेग्लाबेग्लै मापदण्ड र्ारी गनन सक्नेछ । 

  (२) सम्बस्न्धि स्थानीय िहले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक मनदेस्शका 
बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

५२. प्रचमलि कानून बमोस्र्म हनुाेः फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषयमा यस ऐनमा उल्लेख 
भएका कुराहरुमा यसै बमोस्र्म र अन्य कुराहरुमा प्रचमलि कानून बमोस्र्म हनुेछ । 

५२क. सम्पस्त्त िथा दावयत्व नपेाल सरकारमा सनेाः फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्र ववघटन भएपमछ 
त्यसको सम्पूणन सम्पस्त्त िथा दावयत्व नेपाल सरकारमा सनेछ । 

                                                 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२५ द्वारा थप । 

रष्टव्याः  (१) केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोर्न र खारेर् गने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्िर भई मलुकुी 
संवहिा  सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि शब्दहराः–  

  ”सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसूुची–१” भन्न ेशब्दको सट्टा “मलुकुी फौर्दारी 
कायनववमध संवहिा, २०७४ को अनसूुची–१” । 
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५३. खारेर्ी र बचाऊाः (१) फोहरमैला (प्रबन्ध िथा स्रोि पररचालन) ऐन, २०४४ खारेर् गररएको 
छ । 

(२) फोहरमैला (प्रबन्ध िथा स्रोि पररचालन) ऐन, २०४४ बमोस्र्म भए गरेका काम 
कारबाही यसै ऐन बमोस्र्म भए गरेको मामननेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोस्र्मको ऐन बमोस्र्म गठिि फोहरमैला प्रबन्ध िथा स्रोि 
पररचालन केन्रको सम्पूणन चल, अचल सम्पस्त्त, कमनचारी िथा दावयत्व यस ऐन अन्िगनिको 
केन्रमा सनेछ । 

                                                 

(२) साववकको स्थानीय ववकास मन्त्रालयको सट्टा हाल सङ्घीय माममला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय    

रहेको । 

(३) साववकको भौमिक योर्ना िथा मनमानण मन्त्रालयको सट्टा हाल भौमिक पूवानधार िथा यािायाि मन्त्रालय 
रहेको । 

(४) साववकको उद्योग मन्त्रालयको सट्टा हाल उद्योग, वास्णज्य िथा आपूमिन मन्त्रालय रहेको । 

(५) साववकको वािावरण मन्त्रालयको सट्टा हाल वन िथा वािावरण मन्त्रालय रहेको । 


