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फोहरमैला व्यवस्थापन ननयमावली, २०७० 
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       फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ५० ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देहायका ननयमहरु बनाएकोछ । 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरुको नाम “फोहरमैला व्यवस्थापन ननयमावली, 
२०७०” रहेकोछ । 

  -२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  पररभाषा M ववषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

-क)  æउत्पादन स्रोत” भन्नाले फोहरमैला ननस्कने, उब्जने वा फोहरमैला ननस्कन 
शुरु हुने ठाउँ सम्झनु पछथ । 

-ख)  æऐन” भन्नाले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ सम्झनु पछथ । 

-ग)  æजैववक” भन्नाले नछट्टै कुदहन े वा सड्ने गल्ने पदाथथ सम्झनु पछथ र सो 
शब्दले जैववक धिजबस्त ु प्रयोग गरी बनाइएका कागज, काठ समेतलाई 
जनाउँनेछ । 

-घ)  æअजैववक” भन्नाले नछट्टै सडीगली नजान ेवा नछट्टै नकुदहने पदाथथ सम्झन ु
पछथ । 

३.   फोहरमैला पथृकीकरण तथा व्यवस्थापन M (१) स्थानीय ननकायले ऐनको दफा ६ 
बमोजजम कम्तीमा जैववक र अजैववक लगायतका फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी 
तोक्दा हाननकारक वा रासायननक फोहरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पथृकीकरण तथा 
व्यवस्थापन गने गरी तोक्नु पनेछ । यसरी तोककएकोमा फोहरमैला उत्पादन गने 
व्यजक्त, संस्था वा ननकायले सोही बमोजजम पथृकीकरण गनुथ पनेछ ।  

  -२) उपननयम (१) बमोजजम पथृकीकरण गररएको रासायननक वा हाननकारक 
फोहरमैला व्यवस्थापन गने दानयत्व सम्बजन्ित उत्पादकको हुनेछ । 

  -३) स्थानीय ननकायले उपननयम (१) बमोजजम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, 
फोहरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गन े र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रववधि अवलम्बन 
गने सम्बन्िमा जनितेनामूलक कायथक्रम सञ्िालन गनेछ ।  
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४.  फोहरमैलाको ननष्काशन M (१) स्थानीय ननकायले फोहरमैला ननष्काशनको समय, स्थान र 
तररका ननिाथरण गदाथ फोहरमैला ढुवानी, प्रशोिन र अजन्तम ववसजथनका लाधग सजजलो 
हुने गरी ननिाथरण गनुथ पनेछ ।      

      (२) स्थानीय ननकायले प्रशोिन स्थलमा लैजानु पन े फोहरमैलाका लाधग छुट्टै 
समय, स्थान र तररका समेत ननिाथरण गनथ सक्नछे । 

              -३) स्थानीय ननकायले उपननयम (१) र (२) बमोजजम फोहरमैला ननष्काशन तथा 
सोको व्यवस्थापनका लाधग समय, स्थान र तररका ननिाथरण गदाथ जनस्वास््य तथा 
वातावरणमा पनथ सक्ने प्रनतकूल प्रभाव र त्यसका न्यूननकरणका उपायहरु समेतलाई 
ध्यान ददनु पनेछ । 

५.  हाननकारक वा रासायननक फोहरमैला ननष्काशन तथा व्यवस्थापन M (१) हाननकारक, 

रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैला अन्य फोहरमैलासँग ममसाई ननष्काशन गनथ 
हँुदैन ।  

  -२) हाननकारक, रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैला प्रशोिन गरी सामान्य 
फोहरमैला सरह भएपनछ मात्र त्यसको अजन्तम ननष्काशनको व्यवस्था गनुथ पनेछ ।             

    -३) हाननकारक, रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैला व्यवस्थापन गने 
दानयत्व भएका व्यजक्त, संस्था वा ननकायले त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन, प्रशोिन, 

ननष्काशन तथा व्यवस्थापन गनथ स्थानीय ननकायबाट स्वीकृनत मलनु पनेछ । यसरी 
स्वीकृनत मलएपनछ फोहरमैला व्यवस्थापन गदाथ अपनाइने तररका, मापदण्ड, ववधि, प्रववधि 
र व्यवस्थापन स्थलको सम्बन्िमा स्थानीय ननकायलाई जानकारी गराई सोको अमभलेख 
राख्न ुपनेछ ।   

      -४) स्थानीय ननकायले उपननयम (३) बमोजजमको स्वीकृनत दददंा स्वीकृनतको लाधग 
पेश गररएको ववधि र प्रववधि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुकूल भए नभएको 
एककन गरी स्वीकृनत ददनु पनेछ ।  

     -५) स्थानीय ननकायले उपननयम (३) बमोजजम स्वीकृनत मलने व्यजक्त, संस्था वा 
ननकायले हाननकारक, रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ मलएको 
स्वीकृनत बमोजजमको तररका, मापदण्ड, ववधि, प्रववधि र व्यवस्थापन स्थल अनुसार 
व्यवस्थापन गरे नगरेको अनुगमन गनेछ । 

       -६) प्रशोिन पश्िातको हाननकारक, रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैला 
स्थानीय ननकाय माफथ त व्यवस्थापन गनुथ पने भएमा फोहरमैला व्यवस्थापनको दानयत्व 
भएको व्यजक्त, संस्था वा ननकायले स्थानीय ननकायलाई अनुरोि गनथ सक्नेछ र त्यसरी 
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अनुरोि भै आएमा स्थानीय ननकायले सेवा शुल्क मलई उक्त फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ 
सक्नेछ । 

     -७) हाननकारक, रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैलाको संकलन, भण्डारण 
तथा स्थानान्तरण गदाथ सुरक्षित ववधि अवलम्बन गनुथ पनेछ ।  

    -८) हाननकारक, रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैला प्रशोिन गदाथ त्यस्तो 
फोहरमा रहेका हाननकारक तत्व नष्ट हुन ेगरी गनुथ पनेछ र सामान्य फोहरमैला सरह 
भएपनछ मात्र त्यसको अजन्तम ननष्काशन तथा ववसजथनको व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

   -९) हाननकारक, रासायननक, जैववक वा अजैववक फोहरमैला उत्पादन गने व्यजक्त, 

संस्था वा ननकायले त्यस्तो फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िमा नेपाल सरकारले ननिाथरण 
गरेको मापदण्ड र प्रिमलत वातावरणीय कानूनको पूणथरुपमा पालना गनुथ पनेछ ।  

६.   स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैलाको ननष्काशन तथा व्यवस्थापन M (१) स्वास््य संस्थाले 
आफूले उत्पादन तथा ननष्काशन गरेको स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैलालाई स्रोतमै 
पथृकीकरण गरी प्रशोिन तथा व्यवस्थापन गनुथ पनेछ । 

  -२) स्वास््य संस्थाजन्य हाननकारक फोहरमैलाको ननमथलीकरण, प्रशोिन र 
व्यवस्थापन गदाथ अपनाइने ववधि, प्रववधि र व्यवस्थापन स्थलको सम्बन्िमा स्थानीय 
ननकायबाट स्वीकृनत मलनु पनेछ । स्थानीय ननकायले यसरी स्वीकृनत दददंा स्वीकृनतको 
लाधग पेश गररएको ववधि, प्रववधि र व्यवस्थापन स्थल नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड 
अनुकूल भए नभएको एककन गरी स्वीकृनत ददनु पनेछ ।    

  -३) उपननयम (२) बमोजजम स्वीकृनत प्राप्त स्वास््य संस्थाले स्वास््य संस्थाजन्य 
फोहरमैलाको प्रशोिन, ननमथलीकरण एव ंव्यवस्थापन सम्बन्िी कायथ आफैं ले गनुथ पनेछ ।  

  -४) उपननयम (३) बमोजजम प्रशोिन, ननमथलीकरण एव ंव्यवस्थापन सम्बन्िी कायथ 
आफैं ले गनथ नसक्ने भएमा स्वास््य संस्थाले प्रशोिन, ननमथलीकरण एवं व्यवस्थापन 
गनथको लाधग सम्बजन्ित स्थानीय ननकायलाई अनुरोि गनथ सक्नेछ । यसरी अनुरोि 
गरेमा सोको प्रशोिन, ननमथलीकरण एव ं व्यवस्थापन स्थानीय ननकायले आफैं ले वा 
आफ्नो समन्वयमा गनथ सक्नेछ । 

  -५) स्वास््य संस्थाबाट उत्पादन तथा ननष्काशन हुन ेसामान्य प्रकृनतका फोहरमैला 
तथा स्वास््य संस्थाजन्य हाननकारक फोहरमैलालाई प्रशोिन तथा ननमथलीकरण गरे 
पश्िात ् उक्त फोहरमैला समेतलाई स्थानीय ननकायले सम्बजन्ित स्वास््य संस्थासँग 
सेवा शुल्क मलई ववसजथन गने व्यवस्था ममलाउन सक्नेछ । 

  -६) स्वास््य संस्थाजन्य संक्रममत फोहर पूणथरुपमा ननमथलीकरण भए नभएको 
सम्बन्िमा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट जाँि गराई प्रमाणणत गराउनु पनछे । 
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  -७) स्वास््य संस्थाजन्य हाननकारक फोहरमैला उत्पादन गने स्वास््य संस्थाले 
त्यस्तो फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िमा प्रिमलत वातावरणीय कानून र मापदण्डको 
पूणथरुपमा पालना गनुथ पनेछ । 

  -८) उपननयम (३) बमोजजम स्वीकृनत मलई स्वास््य संस्थाजन्य फोहरमैला 
व्यवस्थापन गने स्वास््य संस्थाले स्वीकृत ववधि, प्रववधि र स्थलको प्रयोग गरी 
व्यवस्थापन गरे नगरेको अनुगमन स्थानीय ननकायले गनेछ ।            

७.  फोहरमैला ढुवानी सम्बन्धमा M स्थानीय ननकायले फोहरमैला ढुवानी गदाथ देहाय 
बमोजजमका व्यवस्था भएका ढुवानी सािन प्रयोग गने गरी व्यवस्था गनुथ पनेछ M– 

-क)  फोहर नदेणखने, नझने तथा झोल पदाथथ निदुहने,  

-ख)  फोहरमैलाबाट गन्ि र मलिटे बादहर नननस्कने,  

-ग)  फोहरमैला सजजलैसँग राख्न र ननकाल्न सककने,  

-घ)  सडकको िमता तथा अवस्थाको अनुकूल हुने । 

८.  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन M (१) स्थानीय ननकायले फोहरमैला 
व्यवस्थापन स्थलको सञ्िालन गदाथ देहायका कुराहरु अवलम्बन गने गरी गनुथ पनेछ M–  

-क)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्िालन गदाथ ननस्कने मलिेट, ग्यास र 
दगुथन्ि लगायतका कारणबाट त्यस िेत्रको वातावरणमा पनथ सक्ने 
नकारात्मक प्रभाव  न्यूननकरणका उपायहरु,  

-ख)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको भौगोमलक अवस्थामा आउन सक्ने 
पररवतथन र त्यसको व्यवस्थापनका उपायहरु, 

-ग)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल वररपररको जनजीवनमा पनथ सक्ने आधथथक, 

सामाजजक, भौनतक तथा जैववक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका उपायहरु, 

-घ)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल सञ्िालनबाट उत्पन्न हुने अवसर त्यसको 
सदपुयोग सम्बन्िी व्यवस्था, 

-ङ)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल सञ्िालनका समयमा सो स्थानमा 
आवतजावत बन्द गनुथ पन े र सो सम्बन्िमा अपनाउनु पने सितेना 
सम्बन्िी ववषय । 

  -२) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्िालन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था स्थानीय 
ननकायले सोको सम्बन्िमा तोकेको मापदण्ड तथा ननदेमशकामा उल्लेख गररए बमोजजम 
हुनेछ । 
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९.   फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्चातको व्यवस्थापनः (१) फोहरमैला व्यवस्थापन 
स्थल बन्द गरे पश्िातको व्यवस्थापन देहाय बमोजजम गनुथ पनेछः–  

-क)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलमा फोहर ववसजथन गने कायथ बन्द भए 
पश्िात ्सो स्थलबाट ननस्कने मलिेट, ग्यास, दगुथन्ि लगायतले उक्त िेत्रको 
वातावरणमा पनथ सक्न े नकारात्मक प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका 
उपायहरु अवलम्बन गने, 

-ख)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्िात ् ननस्कने ग्यासको उपयोग 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी उपायहरु अवलम्बन गने, 

-ग) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्िात ् सो िेत्रको पुनःप्रयोगको 
सम्भावना, पुनःप्रयोग गदाथ अवलम्बन गनुथ पन े ववधि तथा उपायहरु 
अवलम्बन गने, 

-घ)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्िात ्सो स्थल वररपररको प्रभाववत 
िेत्रको व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गने, 

-ङ)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल बन्द पश्िात ् ननजश्ित समयसम्म सो 
स्थलमा आवतजावत बन्द गनुथ पन े र अपनाउनु पने सितेना सम्बन्िी 
ववषयहरु अवलम्बन गने,  

-ि)  प्रारजम्भक वातावरणीय परीिण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 
प्रनतवेदनका सुझावहरुको अवलम्बन गने । 

             -२) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको बन्द पश्िातको व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य 
व्यवस्था स्थानीय ननकायले सोको सम्बन्िमा तोकेको मापदण्ड तथा ननदेमशकामा 
उल्लेख गररए बमोजजम हुनेछ । 

१०.  अनुमनतपत्रका लागि ननवेदन ददने M (१) फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ िाहने कम्पनी, 
संस्था वा ननकायले अनुसूिी–१ बमोजजमको ढाँिामा आवश्यक कागजात तथा स्थानीय 
ननकायले तोकेको दस्तुर संलग्न गरी ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) मा उजल्लणखत 
वववरणका अनतररक्त देहायका वववरण खलुाई सम्बजन्ित स्थानीय ननकायमा 
अनुमनतपत्रका लाधग ननवेदन ददनु पनेछः– 

-क)  फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ आवश्यक पने आधथथक स्रोत, जनशजक्त, 

फोहरमैला संकलन तथा ढुवानी सािन, कायथ अनुभवको वववरण, 

-ख)  फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ िाहेको कायथिेत्र,  
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-ग) फोहरमैला संकलन, स्थानान्तरण, प्रशोिन र अजन्तम ववसजथन गनथ 
आवश्यक पने जग्गाको व्यवस्था, 

-घ)  फोहरमैला व्यवस्थापन गने ववधि र तररका, 

-ङ)  सामाजजक दानयत्व पूरा गने सम्बन्िमा प्रस्ताववत व्यवस्था, 

-ि)  फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ िाहेको समय र अवधि, 

-छ)  फोहरमैला व्यवस्थापनबाट वातावरणमा पनथ सक्ने प्रभाव न्यूननकरणका 
उपायहरु, 

-ज)  फोहरमैला उत्पादकले बहन गनुथ पन ेदानयत्व र नतनुथ पने शुल्क, 

-झ)  ननवेदकले स्थानीय ननकायलाई बुझाउन प्रस्ताव गरेको रकम ।  
  

  -२) उपननयम (१) बमोजजम ननवेदन दददंा फोहरमैला व्यवस्थापन व्यावसानयक 
रुपमा गने हो वा नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी सामुदानयक वा सामाजजक रुपमा गने 
हो सो कुरा स्पष्ट खलुाउनु पनेछ ।  

११.  अनुमनत पत्र ददन सक्ने M (१) ननयम १० बमोजजमको ननवेदनसाथ प्राप्त हुन आएको 
कागजात तथा वववरण उपर स्थानीय ननकायले आवश्यक छानववन गनेछ । 

  -२) उपननयम (१) बमोजजम प्राप्त कागजात तथा वववरण उपर छानववन गदाथ 
आवश्यक कागजात तथा वववरण पेश नगरेको पाइएमा त्यस्तो कागजात तथा वववरण  
पेश गनथ सम्बजन्ित ननवदेकलाई पन्र ददनको म्याद तोकी ननवेदन परेको ममनतले सात 
ददनमभत्र सूिना ददनु पनेछ ।  

  -३) उपननयम (२) बमोजजम कुनै कागजात तथा वववरण पेश गनथ स्थानीय 
ननकायले म्याद तोकी सूिना ददएकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएपनछ स्थानीय 
ननकायले आवश्यक छानववन गरी स्वीकृनत प्रदान गनथ उपयुक्त देणखएमा स्थानीय 
ननकायले ननिाथरण गरेको शुल्क मलई अनुसूिी–२ बमोजजमको ढाँिामा तीस ददनमभत्र 
ननवेदकलाई अनुमनतपत्र ददनु पनेछ । 

  -४) ननवेदकलाई अनुमनतपत्र ददन उपयुक्त नहुन े देणखएमा कारणसदहत सात 
ददनमभत्र सो को जानकारी ददनु पनेछ ।  

  -५) स्थानीय ननकायले अनुमनतपत्र ददँदा व्यावसानयक र गैर व्यावसानयक रुपमा 
फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ छुट्टाछुट्टै अनुमनतपत्रको व्यवस्था गनथ सक्नेछ । 

  -६) अनुमनतपत्रको अवधि पािँ वषथको हुनेछ ।  
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१२.  अनुमनतपत्र रद्द िनन सक्ने M स्थानीय ननकायले ननयम ११ बमोजजम ददएको 
अनुमनतपत्र देहायको अवस्थामा रद्द गनथ सक्नेछः– 

-क)  अनुमनतपत्रमा उजल्लणखत शतथ उल्लंघन गरेमा, 

-ख)  तोककएको मापदण्ड बमोजजम फोहरमैला व्यवस्थापन नगरेमा, 

-ग)  प्रिमलत वातावरणीय कानूनको उल्लंघन गरेमा, 

-घ)  नववकरण नगरेमा ।  

१३.  अनुमनतपत्रको नववकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ननयम ११ बमोजजम अनुमनतपत्र प्राप्त 
कम्पनी, संस्था वा ननकायले अनुमनतपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा छ मदहना अगाव ै
स्थानीय ननकायले तोके बमोजजमको दस्तुर संलग्न गरी अनुसूिी–३ बमोजजमको ढाँिामा 
अनुमनतपत्र नववकरणका लाधग सम्बजन्ित स्थानीय ननकायमा ननवेदन ददनु पनेछ । 

  -२) उपननयम (१) बमोजजम पेश हुन आएको ननवेदन सम्बन्िमा स्थानीय 
ननकायले म्याद सककनु भन्दा तीन मदहना अगावै ननणथय गररसक्नु पनेछ ।   

  -३) उपननयम (१) बमोजजम पनथ आएको ननवेदन उपर छानववन गरी स्थानीय 
ननकायले अनुमनतपत्रको नववकरण गनथ सक्नेछ ।  

  -४) उपननयम (१) बमोजजमको अवधिमभत्र अनुमनतपत्र नववकरण नगराएमा वा 
अनुमनतपत्र नववकरण नहुने भएमा सो अनुमनतपत्र म्याद सककएको ममनतबाट रद्द 
भएको मानननेछ । अनमुनतपत्र नववकरण नहुन े अवस्थामा स्थानीय ननकायले म्याद 
सककनुभन्दा तीन मदहना अगावै फोहरमैला व्यवस्थापनको लाधग अनुमनतपत्र सम्बन्िी 
आवश्यक कारवाही अगाडड बढाउनु पनेछ । 

१४.  फोहरमैला व्यवस्थापन कायनमा िैर सरकारी संस्थाको संलग्नताः (१) ऐनको दफा १५ को 
उपदफा (५) को प्रयोजनको लाधग स्थानीय ननकायले फोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, स्रोतमै 
न्यूननकरण गने, फोहरमैलाको पुनःप्रयोग तथा पुनःिक्रीय प्रयोग सम्बन्िमा फोहरमैला 
उत्पादन गने कम्पनी, संस्था तथा ननकायलाई सशजक्तकरण गनथ र फोहरमैला 
व्यवस्थापन सम्बन्िी जनितेना अमभबदृ्धि गराउने कायथमा सामुदानयक एव ं गैर 
सरकारी संस्थालाई पररिालन गनथ सक्नेछ । 

  -२) उपननयम (१) बमोजजमको कायथका लाधग स्थानीय ननकायले फोहरमैला 
व्यवस्थापनको िेत्रमा कायथ गन ेसामुदानयक एवं गैर सरकारी संस्थाको सूिी तयार गनुथ 
पनेछ ।  
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  -३) उपननयम (१) बमोजजमको कायथका लाधग सामुदानयक एवं गैर सरकारी 
संस्थाको सूिी तयार गरी पररिालन गने सम्बन्िी प्रकृया प्रिमलत कानून बमोजजम 
हुनेछ ।  

१५.  मापदण्डको पालनाः (१) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल वा प्रशोिन स्थल सञ्िालन गनथ 
स्थानीय ननकायबाट स्वीकृनत प्राप्त गरेको ननजी िेत्रले स्थानीय ननकायले तोकेको 
मापदण्ड तथा स्वीकृनत दददंाका शतथहरुको अधिनमा रही कायथ गनुथ पनेछ ।  

   -२) उपननयम (१) बमोजजम स्वीकृनत प्राप्त ननजी िेत्रले स्थानीय ननकायले 
तोकेको मापदण्ड तथा ननदेमशकाको पालना नगरेमा स्थानीय ननकायले देहाय 
बमोजजमको प्रकृया पुरा गरी स्वीकृनत रद्द गनथ सक्नेछः– 

-क)  स्थानीय ननकायले स्वीकृनत प्राप्त ननजी िेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन 
सम्बन्िी कायथको अनुगमन गदाथ स्थानीय ननकायले तोकेको मापदण्ड र 
ननदेमशकाको पालना नगरेको पाइएमा त्यस्तो ननजी िेत्रलाई पदहलो 
पटकको लाधग नब्ब ेददनसम्मको म्याद ददई सुिार गनथ ननदेशन ददने, 

-ख)  ननजी िेत्रले खण्ड (क) बमोजजमको ननदेशन बमोजजम आंमशक सुिार 
गरी समय नपुग भएको भनी स्थानीय ननकायसंग समय थप्न माग गरेमा 
स्थानीय ननकायले बढीमा साठी ददनसम्मको समय थप गनथ सक्न,े 

-ग) खण्ड (क) बमोजजमको अवधिमभत्र स्थानीय ननकायले ददएको ननदेशन 
बमोजजम सम्बजन्ित ननजी िेत्रले सुिार नगरेमा त्यस्तो ननजी िेत्रले 
पाएको स्वीकृनत रद्द गनथ सक्न,े 

-घ)  स्थानीय ननकायले खण्ड (ग) बमोजजम स्वीकृनत रद्द गरेको जानकारी 
सम्बजन्ित ननजी िेत्र र सरोकारवाला समेतलाई ददने ।  

         -३) उपननयम (२) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भए तापनन फोहरमैला व्यवस्थापन 
स्थल, प्रशोिन स्थल वा अन्य संयन्त्र सञ्िालन सम्बन्िी स्वीकृनत रद्द भएको कारणले 
स्वीकृनत प्राप्त ननजी िेत्रले सो स्वीकृनत बमोजजम काम नगरेको कारणले कसैलाई हानी 
नोक्सानी भएको पाइएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी स्वीकृनत प्राप्त ननजी िेत्रले व्यहोनुथ 
पनेछ र त्यस्तो ननजी िेत्रले स्थानीय ननकायलाई बुझाउनु पन ेकुनै रकम बाँकी रहेको 
भए सो समेत स्थानीय ननकायले असूल उपर गनेछ ।   

१६.   सेवा शुल्क ननधानरणः (१) स्थानीय ननकायले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी सेवा 
शुल्क ननिाथरण गदाथ ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा उजल्लणखत कुराहरुको 
अनतररक्त देहायको आिारमा गनुथ पनेछः– 
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-क) फोहरमैला उत्पादकले उत्पादन स्रोतमा न ै फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ 
अवलम्बन गरेका प्रववधि, ववधि र प्रकक्रया, 

-ख) फोहरमैला उत्पादकले ननष्काशन गने फोहरको आकार, प्रकार र ककमसम,   

-ग) ननष्कामशत फोहरबाट वातावरणमा पन ेप्रभाव, 

-घ)  फोहरमैला व्यवस्थापनमा लाग्ने अनुमाननत खिथ । 

  -२) स्थानीय ननकायले ननजी िेत्र, सामुदानयक एवं गैर सरकारी संघ, संस्थासँगको 
साझदेारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी कायथ गरेकोमा त्यस्तो ननजी िेत्र, 

सामुदानयक एवं गैर सरकारी संघ, संस्थाले उठाउन पाउने सेवा शुल्क उपननयम (१) 
बमोजजमका आिारमा ननिाथरण गनुथ पनेछ ।  

१७.   सेवा शुल्क छुट ददन सककनेः (१) स्थानीय ननकायले ननिाथरण गरेको सेवा शुल्क नतनथ 
बुझाउन नसक्ने ववपन्न वगथको हकमा फोहर उत्पादकको आधथथक अवस्थालाई वविार 
गरी पिास प्रनतशतसम्म छुट ददन सक्नेछ । 

                -२) स्थानीय ननकायले प्रत्येक वषथ ववपन्न वगथको पदहिान गरी सो वगथको सूिी 
सावथजननक गनुथ पनेछ । ननजी िेत्र, सामुदानयक एव ं गैर सरकारी संघ, संस्था माफथ त 
फोहरमैला व्यवस्थापन गदाथ सम्झौता गनुथ पूवथ न ैववपन्न वगथ तोक्न ुपनेछ ।  

  -३) फोहरमैला व्यवस्थापन गने सम्बन्िमा स्रोतमा न ै न्यूननकरण गने कायथमा 
संलग्न घरिरुीलाई सम्बजन्ित स्थानीय ननकायले ननिाथरण गरेको सेवा शुल्क छुट ददन 
सक्नेछ । 

 स्पष्टीकरणः यस ननयमको प्रयोजनको लाधग “ववपन्न वगथ”  भन्नाले स्थानीय ननकायबाट 
ननिाथररत सेवा शुल्क पूणथ रुपमा नतनथ नसक्ने भनी नगरपामलकाको हकमा सम्बजन्ित 
वडा कायाथलय र अन्य िते्रको हकमा सम्बजन्ित गाउँ ववकास सममनतले मसफाररश गरेको 
व्यजक्त सम्झनु पछथ ।  

१८.   फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभाववत िेत्रमा सममनत िठन िनन सक्नेः (१) ऐनको दफा 
२२ को उपदफा -६) को प्रयोजनका लाधग स्थानीय ननकायले देहाय बमोजजमका 
सदस्यहरु रहेको फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्िमा सुझाव ददन देहाय बमोजजमको 
सममनत गठन गनथ सक्नछेः– 

-क)  फोहरमैला व्यवस्थापनस्थल रहेको सम्बजन्ित  

 गाउँ ववकास सममनतको अध्यि     – संयोजक 

-ख)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलमा पन े 

 वडाका  वडाध्यिहरु              – सदस्य  
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-ग)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल तथा सो स्थलको 

  प्रभाववत िेत्रका गाउँ ववकास सममनतका  

 प्रनतननधिहरु तीन जना     – सदस्य                                        

-घ)  फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभाववत िेत्रमा 

  रहेको स्वास््य संस्थाको प्रमुख         – सदस्य                                                                      

-ङ)  प्रभाववत िेत्रमा रहेको सामाजजक संघ संस्थाहरु  

 मध्येबाट स्थानीय ननकायले मनोननत गरेको  

 कम्तीमा एक जना मदहला सदहत दईु जना    – सदस्य  

-ि)  फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणको िेत्रमा  

 अनुभव प्राप्त व्यजक्त   – सदस्य 

-छ)  स्थानीय ननकायले तोकेको स्थानीय  

 ननकायको कमथिारी            – सदस्य–सधिव 

  -२) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल एकभन्दा बढी गाउँ ववकास सममनतमा पने भएमा 
त्यस्ता सबै गाउँ ववकास सममनतका अध्यिहरु सदस्य हुनेछन ्र ननजहरु गाँउ ववकास 
सममनतको वणाथनुक्रम अनुसार प्रत्येक दईु वषथमा पालैपालो संयोजक हुनेछन ्।  

  -३) उपननयम (१) बमोजजमको सममनतले आफ्नो काम कारवाही सम्बन्िी 
कायथववधि आफैं  ननिाथरण गनेछ ।   

१९.  पररषद्को काम, कतनव्य र अगधकारः ऐनको दफा २४ मा उल्लेख भएका काम कतथव्य र 
अधिकारको अनतररक्त पररषद्को काम, कतथव्य र अधिकार देहाय बमोजजम हुनेछः– 

-क)  फोहरमैला व्यवस्थापन गने सम्बन्िी नीनतगत ववषयमा ननणथय गन,े  

-ख)  फोहरमैला व्यवस्थापनसंग सम्बजन्ित ननकायहरु बीि समन्वय गनथ 
आवश्यक संयन्त्र तथा संरिना ननमाथण गने, 

-ग)  फोहरमैला व्यवस्थापन गनथका लाधग स्थावपत ववमभन्न संयन्त्रको कायथिेत्र 
तोक्ने। 

२०.  केन्रको काम, कतनव्य र अगधकारः ऐनको दफा २८ मा उल्लेख भएका काम, कतथव्य र 
अधिकारको अनतररक्त केन्रको काम, कतथव्य र अधिकार देहाय बमोजजम हुनेछः–  

-क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रववधिको उपयुक्तता सम्बन्िमा अध्ययन 
गरी स्थानीय ननकायलाई मसफाररश गने, 
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-ख)  फोहरमैला व्यवस्थापनमा ननजी िेत्रलाई सहभागी गराउने,  

-ग)  फोहरमैला व्यवस्थापनमा ननजी िेत्रले आयात गने प्रववधि र उपकरणको 
उपयुक्तताको सम्बन्िमा स्थानीय ननकायलाई मसफाररश गने, 

-घ) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी कायथ गनथ स्थानीय ननकायसँग परामशथ गरी 
आवश्यक ननदेमशका तथा मापदण्ड तयार गन,े 

-ङ)  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िमा स्थानीय ननकायलाई प्राववधिक सहयोग 
उपलब्ि गराउने, 

-ि)  फोहरमैला अत्यधिक उत्पादन हुने बस्तुको आयातमा कमी गनथ तथा त्यस्तो 
बस्तुको आयातमा रोक लगाउन नेपाल सरकार र स्थानीय ननकायलाई 
मसफाररश गने, 

-छ)  फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता ल्याउन स्थानीय ननकायलाई सुझाव 
ददने, 

-ज) फोहरमैला व्यवस्थापन कायथमा स्थानीय ननकाय र ननजी िेत्रलाई पररिालन 
गरी ितेनामूलक कायथक्रम तथा तामलम सञ्िालन गने, गराउने,  

-झ) स्थानीय ननकायहरुका बीि उत्पन्न हुने फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी 
वववादमा  मध्यस्थता गरी समािान गने, 

-ञ) स्थानीय ननकायहरु बीि फोहरमैला प्रशोिन तथा व्यवस्थापन स्थलको 
ननमाथण, सञ्िालन र व्यवस्थापन सम्बन्िी कायथ गने सम्बन्िमा सममनत 
गठन गदाथ समन्वय गन,े 

-ट)  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी सम्पकथ  ननकायको रुपमा कायथ गने, 

-ठ)  स्थानीय ननकायहरुको फोहरमैला व्यवस्थापनको अवस्थाको अनुगमन गने, 

-ड)  फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्िमा सुिारका उपायहरु अवलम्बन गने ।  

२१.  सममनतको काम, कतनव्य र अगधकारः ऐनको दफा ३० मा उल्लेख भएका काम, कतथव्य र 
अधिकारको अनतररक्त सममनतको काम, कतथव्य र अधिकार देहाय बमोजजम हुनेछः– 

-क)  केन्रले पेश गरेको बावषथक प्रनतवेदन स्वीकृत गने,  

-ख)  केन्रलाई फोहरमैला व्यवस्थापन प्रववधिको आयात सम्बन्िमा आवश्यक 
ननदेशन ददने, 

-ग)  केन्रबाट तयार गररएका ननदेमशका तथा मापदण्ड स्वीकृत गने,  

-घ)  आवश्यकतानुसार अन्य कायथहरु गने । 
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२२.  कायनकारी ननदेशकको पाररश्रममक, सुववधा र सेवा शतन सम्बन्धी व्यवस्थाः कायथकारी 
ननदेशकको पाररश्रममक, सुवविा तथा सेवाका शतथहरु अनुसूिी–४ मा उल्लेख भएबमोजजम 
हुनेछ । 

२३.  आन्तररक लेखापरीिणः (१) केन्रले आफ्नो आम्दानी खिथको दहसाब ककताब ननयममत 
रुपमा मान्यता प्राप्त लेखा परीिकबाट आन्तररक लेखापरीिण गराई अद्यावधिक गराई 
राख्न ुपनेछ ।  

  -२) उपननयम (१) बमोजजम आन्तररक लेखापरीिण गदाथ देहायका कुराहरुमा ववशषे 
ध्यान ददनु पनेछः– 

-क) केन्रले स्वीकृत गरेको योजना तथा कायथक्रममा खिथ गरे नगरेको,  

-ख)  आधथथक ववननयमावलीको पालना गरे नगरेको, 

-ग)  सम्पविको संरिण गरे नगरेको,  

-घ)  स्वीकृत बजेट अनुसार कायथ सम्पादन गरे नगरेको,  

-ङ)  केन्र समि मामसक प्रनतवेदन पेश गरे नगरेको । 

    -३) मन्त्रालयले िाहेमा सममनतको आय–व्यoको लेखा, नगदी, जजन्सी वा अन्य 
कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।  

  -४) आन्तररक लेखापरीिण गदाथ अपनाइने कायथववधि सममनतले ननिाथरण गरे 
बमोजजम हुनेछ । 

२४.  ननदेशन ददन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले स्थानीय ननकायलाई फोहरमैला व्यवस्थापन 
गने सम्बन्िमा आवश्यक ननदेशन ददन सक्नेछ ।  

           -२) स्थानीय ननकायले फोहरमैला व्यवस्थापन गने सम्बन्िमा फोहरमैला 
उत्पादन गने व्यजक्त, संस्था वा ननकायलाई देहायको ववषयमा ननदेशन ददन सक्नेछः–  

 -क)  फोहरमैला स्रोतमै घटाउने उपायहरु तथा प्रववधिको अवलम्बन गनथ, 

-ख) फोहरमैलाको न्यूननकरणका लाधग फोहरको पुनःप्रयोग तथा पुनःिक्रीय 
प्रयोग सम्बन्िी स्थानीय ननकायले तोकेको ववधि तथा प्रकक्रया अवलम्बन 
गनथ,  

-ग) फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउन, छुट्याइएको फोहरमैला तोककएको स्थान, 

समय र  तररका बमोजजम ननष्काशन गनथ,  

-घ)  तोककएको सेवा शुल्क तोककएको समयमा बुझाउन, 

-ङ)  फोहरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बजन्ित अन्य आवश्यक कायथ गनथ । 
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  -३) उपननयम (१) बमोजजम नेपाल सरकारले ददएको ननदेशनको पालना गनुथ 
सम्बजन्ित स्थानीय ननकाय र फोहरमैला उत्पादन गने व्यजक्त, संस्था वा ननकायको 
कतथव्य हुनेछ । 

२५.   अनुिमन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) फोहरमैलाको पथृकीकरण, प्रशोिन, ननष्काशन तथा 
अजन्तम ववसजथनको सम्बन्िमा अनुगमन गनथ केन्रयस्तरमा देहाय बमोजजमको सममनत 
रहनेछः– 

 (क) सङ्घीय माममला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालयको  

 सम्बजन्ित ववषय हेन ेमहाशाखा प्रमुख –  संयोजक 

 (ख) वातावरण, ववज्ञान तथा प्रववधि मन्त्रालयको  

 कम्तीमा उपसधिवस्तरको अधिकृत प्रनतननधि – सदस्य 

 (ग) शहरी ववकास मन्त्रालयको कम्तीमा उपसधिवस्तरको 

 अधिकृत प्रनतननधि    – सदस्य 

 (घ) स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उपसधिवस्तरको 

 अधिकृत प्रनतननधि       – सदस्य 

 (ङ) फोहरमैला व्यवस्थापन प्राववधिक सहयोग केन्रको 

 अधिकृत प्रनतननधि     – सदस्य 

(ि) सङ्घीय माममला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालयको  

 सम्बजन्ित ववषय हेने शाखा प्रमुख – सदस्य–सधिव 

 (२) सममनतले अनुगमनका मसलमसलामा आवश्यकतानुसार ववशषेज्ञलाई 
अनुगमनमा संलग्न गराउन सक्नेछ ।  

 (३) सममनतले आफ्नो कायथववधि आपैंm व्यवजस्थत गनेछ ।  

 (४) स्थानीय ननकायले फोहरमैला व्यवस्थापन गने सम्बन्िमा देहायका ववषयमा 
अनुगमन गनथ सक्नेछः–  

(क) फोहरमैला स्रोतमै घटाउने उपायहरु तथा प्रववधिको अवलम्बन गरे 
नगरेको, 

(ख)  फोहरमैलाको न्यूननकरणका लाधग फोहरको पुनःप्रयोग तथा पुनःिक्रीय 
प्रयोग सम्बन्िी स्थानीय ननकायले तोकेको ववधि अवलम्बन भए 
नभएको,  
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(ग)  फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्ofए, नछुट्ofएको र छुट्याइएको फोहरमैला 
तोककएको स्थान, समय र तररका बमोजजम ननस्काशन गरे नगरेको,  

(घ)  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िमा स्थानीय ननकायबाट तोककएका 
कुराहरुको पालना भए नभएको ।   

२६.  अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट िनन सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना 
प्रकामशत गरी अनुसूिीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ । 

२७.  खारेजी तथा aचाउः (१) फोहरमैला प्रबन्ि तथा स्रोत पररिालन ननयमावली, २०४६ 
खारेज गररएकोछ । 

  -२) उपननयम (१) बमोजजमको ननयमावली बमोजजम भए गरेका काम कारवाही 
यसै ननयमावली बमोजजम भए गरेको मानननेछ । 
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अनुसूची–१ 
-ननयम १० को उपननयम (१) सँि सम्बन्न्धत) 

 
श्रीमान ्................................... ज्य,ू 

======================= महानगरपामलका÷उपमहानगरपामलका÷नगरपामलका÷गाउँ ववकास सममनत । 
 

ववषयः– फोहरमैला व्यवस्थापन िनन अनुमती पाऊँ । 
 

 ============================ स्थायी÷अस्थायी ठेगाना भएको म÷हामी ........................................ 
यस महानगरपामलका÷उपमहानगरपामलका÷नगरपामलका ÷गाउँ ववकास सममनतको ................. 
िेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ िाहेकोले देहायको वववरण खोली उक्त िेत्रमा फोहरमैला 
व्यवस्थापन गनथ फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ को उपदफा (३) र फोहरमैला 
व्यवस्थापन ननयमावली, २०७० को ननयम १० को उपननयम (१) बमोजजम अनुमनतपत्र पाउन 
यो ननवेदन पेश गरेको छु ।  
 

वववरणः 
१.  फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ आवश्यक पने आधथथक स्रोत, जनशजक्त, संकलन तथा ढुवानी 

सािन र कायथ अनुभवको वववरण, 

२.  फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ िाहेको िेत्र,  

३.  फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ आवश्यक पने जग्गाको व्यवस्था, 
४.  फोहरमैला व्यवस्थापन गने तररका एवं ववधि, 

५.  फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्िी योजना, 
६.  फोहरमैला व्यवस्थापनमा प्रयोग गने प्रववधि, 

७.  कर िकु्ता गरेको प्रमाणपत्र, 

८.  संस्था÷फमथ÷कम्पनी नववकरण । 
 

 ननवेदक 
     हस्तािरः 
                   नामथरः 
                       ठेगानाः 
                        ममनतः 
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अनुसूची–२ 

-ननयम ११ को उपननयम (३) सँि सम्बन्न्धत) 
 

श्री .............. 

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

ववषयः– अनुमनतपत्र । 
 

 तपाई ........................... स्थायी÷अस्थायी ...............ठेगाना भएको श्री 
.................ले जजल्ला ........... महानगरपामलका÷उपमहानगरपामलका÷नगरपामलका÷गाउँ 
ववकास सममनतको िेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ िाहेकोले ममनत .............. मा यस 
कायाथलयमा ननवेदन ददनु भएकोमा देहायका शतथहरुको अधिनमा रही फोहरमैला व्यवस्थापन 
गनथ फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३ को उपदफा (३) र फोहरमैला व्यवस्थापन 
ननयमावली, २०७० को ननयम ११ को उपननयम (३) बमोजजम यो अनुमनतपत्र प्रदान गररएको 
छ ।  
 

शतथहरुः 

१. ................................... 

२. .................................... 

३. .................................... 
 

    अनुमनत पत्र प्रदान गने अधिकारी 

  दस्तखतः 

  नामः 

  ममनतः 
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अनुसूची–३ 

-ननयम १३ को उपननयम(१) संि सम्बन्न्धत) 
 

श्रीमान ्.........................ज्य,ू 

........... महानगरपामलका÷उपमहानगरपामलका÷नगरपामलका÷गाउँ ववकास सममनत ।  
 

ववषयः– अनुमनतपत्र नववकरण िरी पाऊँ । 
 

  ........... महानगरपामलका÷उपमहानगरपामलका÷नगरपामलका÷गाउँ ववकास सममनतको 
...................... िेत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन गनथ त्यस कायाथलयवाट ममनत २०..÷....÷......मा 
अनुमनतपत्र प्राप्त गरेकोमा उक्त अनुमनतपत्रको म्याद ममनत.................सम्म रहेको छ । 
फोहरमैला व्यवस्थापन ननयमावली, २०७० को ननयम १३ बमोजजम उक्त अनुमनतपत्र नववकरण 
दस्तुर रु............................ संलग्न गरी अनुमनतपत्र नववकरणका लाधग यो ननवेदन पशे 
गरेको छु ।  
 

                                              ननवेदक 

                                             हस्तािरः 

                                             नाम, थरः 

                                             ठेगानाः 

                                             ममनतः 
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अनुसूची–४ 

(ननयम २२ सँि सम्बन्न्धत) 

कायनकारी ननदेशकको पाररश्रममक, सुववधा तथा सेवा शतन सम्बन्धी  

(क) मामसक पाररश्रममक नेपाल सरकारको ननजामती सेवाको राजपत्राङ्ककत प्रथम 
शे्रणी सरहको पाररश्रममक 

(ख) सवारी सािन  िालक सदहतको एक उपयुक्त सवारी सािन 

(ग) इन्िन  पेट्रोल÷डडजेलः मामसक असी मलटर 

मोववल÷ब्रेक आयलः हरेक तीन मदहनामा पाँि मलटर 

(घ) टेमलफोन  नेपाल सरकारको ननजामती सेवाको राजपत्राङ्ककत प्रथम 
शे्रणीको ननजामती कमथिारीले पाए सरह 

(ङ) िाडपवथ खिथ प्रत्येक वषथ खाइपाई आएको एक मदहनाको पाररश्रममक 
बराबरको रकम 

(ि) बबदा घर बबदा, बबरामी ववदा, पवथ बबदा र भैपरी आउने बबदा 
ननजामती सेवाका कमथिारी सरह  

(छ) सञ्िय कोष   मामसक पाररश्रममकको दश प्रनतशत रकम कट्टा गरी 
कट्टा भएको बराबर थप रकम (यो व्यवस्था वव.सं. २०७० 
साल श्रावण १ गतेदेणख लागु हुनेछ ।)  

 (ज)  दैननक भ्रमण भिा नेपाल सरकारको ननजामती सेवाको राजपत्राङ्ककत प्रथम 
शे्रणीको ननजामती कमथिारीले पाए सरह 

 

 


