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अनसूुची -१ 

( दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित) 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड १ संख्या ८ लिलतिः २०७५/0९/२४ 

भाग-२ 
भीरकोट नगरपालिका 

 

फोहोरिैिा व्यवस्थापन काययववलि, २०७५ 

नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/09/24 

प्रस्तावनािः 

भीरकोट नगरपालिकालभत्र उत्सजयन/उत्पादन हनुे फोहोरिैिाको व्यवन्स्थत, भरपदो र प्रभावकारी 

व्यवस्थापन गरी स्वच्छ, सफा र सधुदर नगरपालिका बनाउनका िागी भीरकोट नगरकाययपालिकािे 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२(१) बिोन्जि फोहोर िैिा व्यवस्थापन 

काययववलि,२०७५ बनाई िागू गरेको छ । 

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो काययववलिको नाि फोहोरिैिा व्यवस्थापन काययववलि, २०७५ 

रहेको छ । 
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(२) यो काययववलि भीरकोट नगरकाययपालिकािे स्वीकृत गरेको लिलतदेन्ख िागू हनुेछ । 

2. पररभाषािः (१) ववषय वा प्रसँगिे अको अथय निागेिा यस काययववलििा, 

(क) 'संवविान' भन्नािे नेपािको संवविान, २०७२ सम्झन ुपदयछ । 

(ख) 'स्थानीय तह' भन्नािे नेपािको सवविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बिोन्जिको 

नगरपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ग) 'काययपालिका' भन्नािे भीरकोट नगरकाययपालिकाको काययपालिकािार्य सम्झन ुपदयछ । 

(घ) 'ऐन' भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िार्य सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) 'प्रिखु' भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको प्रिखुिार्य सम्झन ुपदयछ। 

(च) 'उपप्रिखु' भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको उपप्रिखुिार्य सम्झन ुपदयछ । 

(छ) 'प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत' भन्नािे नेपाि सरकारिे प्रिखु प्रिासवकय अलिकृतका रुपिा 

कािकाज गने गरी खटाएको अलिकृत सम्झन ुपदयछ । 

(ज) 'नगरपालिका' भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािार्य सम्झन ुपदयछ। 

(झ) 'काययववलि' भन्नािे फोहोरिैिा व्यवस्थापन काययववलि, २०७५ िार्य सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) 'फोहोरिैिा' भन्नािे घरेि ु फोहोरिैिा औझोलगक फोहोरिैिा रसायलनक फोहोरिैिा 

स्वास््य संस्थाबाट लनकल्ने फोहोरिैिा वा हालनकारक फोहोरिैिा सम्झन ुपदयछ र यस 

िब्दिे प्रयोगिा नआउने वा फालिएका सडे गिेका वा वातावरण प्रदषुण गराउनका 

खािका बस्तिुार्य जनाउदछ । 

(ट) 'संकिन' भन्नािे घर घरबाट लनस्कने फोहोरिार्य फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरिा 

िैजानका िालग जम्िा गररने काययिार्य सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) 'लनष्कािन' भन्नािे फोहोरिैिा उत्पादन स्थिबाट नगरपालिकािे फोहोर व्यवस्थापनका 

िागी तोकेको स्थानिा िैजाने काययिार्य सम्झन ुपदयछ । 

(ड) 'वडा सलिलत' भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाका सवै वडा सलिलतिार्य सम्झन ुपदयछ । 

(ढ) 'सलिलत' भन्नािे फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलतिार्य सम्झन ुपदयछ । 
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(ण) 'सािदुावयक संस्था' भन्नािे नाफाको भावना नराखी सिदुायको वहतका िालग कायय गनयका 

िालग गठन भएका टोि ववकास संस्था उपभोक्ता सलिलत र अधय गैरसरकारी संस्थािार्य 

सम्झन ुपदयछ । 

फोहोरिैिाको व्यवस्थापन र सलिलतको गठनिः 

3. फोहोरिैिाको व्यवस्थापनिः(१) भीरकोट नगरपालिका लभत्र उत्पादन हनु े सम्पूणय खािका 

फोहोरिैिाको संकिन त्यसको लनष्कािन िगायत फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गने न्जम्िेवारी 

नगरपालिकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गदाय नगरपालिकािे सािदुावयक 

संस्था, टोि ववकास सलिलत, आिा सिूह, यवुा क्िब िगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी 

संस्थाहरुसँगको साझेदारी र सहभालगताका आिारिा गने व्यवस्था लििाउने छ । 

(३) नगरपालिकािे उपदफा (२) बिोन्जि सािदुावयक संस्थाहरुको साझेदारीका आिारिा 

फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गदाय त्यस्ता संस्थाहरु सम्झौता गरी गने व्यवस्था लििाउने छ । 

(४) उपदफा (२) बिोन्जि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाको सहभालगता गररन े

सम्झौताको निूना अनसुचुी-1 िा उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछ । 

(५) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन नगरपालिकािे आवश्यकता अनसुार 

फोहोरिैिा व्यवस्थापन गने कायय टोि ववकास सलिलत िाफय त गराउने व्यवस्था लििाउन 

सक्नेछ । 

फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलत र सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकारिः 

(६) नगरपालिकािे उपदफा (१), (२) र (३) बिोन्जि फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गनयका 

िालग देहाय बिोन्जिका पदालिकारीहरु रहने गरी फोहोरिैिा व्यवस्थापन सलिलत गररनेछ। 

क. नगर प्रिखु       - अध्यि 

ख. नगर उप-प्रिखु       - सदस्य 

ग. सम्बन्धित वडाको वडा अध्यि     - सदस्य 

घ. काययपालिकािे िनोनयन गरेको काययपालिका सदस्य १ जना - सदस्य 
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ङ. प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत     - सदस्य 

च. भीरकोट उद्योग बान्णज्य संघको अध्यि   - सदस्य 

छ. वातावरणको िेत्रिा अनभुव भएको १ जना नगरवासी  - सदस्य 

ज. प्रलतलनलि न्जल्िा प्रिासन कायायिय    - सदस्य 

झ. प्रलतलनलि खानेपानी तथा सरसफार्य लडलभजन कायायिय  - सदस्य 

ञ. सहायक वन अलिकृत भीरकोट वन लडलभजन कायायिय  - सदस्य 

ट. खानेपानी/वातावरण/योजना िाखा प्रिखु    - सदस्य 

(७) उपदफा (६) बिोन्जि फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग गठन हनुे सलिलतको काि, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछ । 

(क) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग अल्पकालिन तथा दीघयकालिन योजनाको तजुयिा गने,  

(ख) नगरपालिका िेत्रिा उत्पादन हनुे फोहोरिैिा व्यवस्थापनको अनगुिन िूल्यांकन र 

सलििा गने, 

(ग) फोहोरिैिा व्यवस्थापन र पूणय सरसफार्य नगरपालिका बनाउनका िालग अलभयान ििुक 

जनचेतनाििुक काययक्रि संचािन गने, 

(घ) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िागी वातावरण ऐन तथा लनयिाविी र यससँग सम्बन्धित 

अधय प्रचलित कानूनहरुको अलिनिा रही नगरिेत्रको फोहोरिैिा व्यवस्थापन गने 

व्यवस्था लििाउने, 

(ङ) नगर िेत्रिा उत्पादन हनुे फोहोरिार्य उत्पादन स्थििा (स्रोतिा) वगीकरण गरी संकिन 

गने/गराउने व्यवस्था लििाउने, 

(च) नगरपालिका िेत्रिा उत्पादन हनुे फोहोरिार्य घटाउने पनु प्रयोग गने र RECYCLE गने 

व्यवस्था लििाउने, 

(छ) नगरपालिकािे फोहोर व्यवस्थापनका िालग तोकेको िेत्रिा पाकय  उद्यान िगायतका 

हररयािी िेत्रको ववकास गने व्यवस्था लििाउने, 
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(ज) फोहोर िैिा व्यवस्थापनका िालग सरकारी गैरसरकारी सािदुावयक तथा लनजी िेत्रहरुको 

साझेदारी र सहभालगता जटुाउने, 

(झ) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िेत्रिा आउने सिस्याहरुको सिािान गरी व्यवन्स्थतरुपिा 

फोहोरिैिा व्यवस्थापन गने व्यवस्था लििाउने, 

(ञ) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक ऐन कानून तथा नीलत लनयिहरुको तजुयिा 

गने, 

(ट) फोहोरिैिा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक पने सािन स्रोतको पवहचान, संकलित श्रोतको 

पररचािन गने व्यवस्था लििाउने, 

(ठ) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक जनिन्क्तको व्यवस्था गने, 

(ड) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग भैपरी आउने सम्पणुय काययहरु गने, गराउने । 

४. फोहोरिैिाको उत्पादनिः(१) कुनै पलन भीरकोटबासी तथा उद्योग व्यवसायिा संिग्न 

पदालिकारी, अस्पताि वा न्क्िलनकहरुिे सकेसम्ि आफ्नो काययसम्पादन गदाय सकेसम्ि कि 

फोहोर उत्पादन हनुे गरी गनुय पदयछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि फोहोर उत्पादन गने व्यन्क्त वा संघसंस्थािे आफुिे उत्पादन 

गरेको फोहोर िध्ये आफैिे पनुिः प्रयोग वा पनुिः प्रिोिन गने फोहोरको आफै व्यवस्थापन गने 

व्यवस्था लििार् फोहोर कि गने उपाय अपनाउन ु पनेछ र आफुिे पनुिः प्रयोग वा पनुिः 

प्रिोिन गनय नसक्ने फोहोरिैिा िात्र ववसजयनका िालग नगरपालिकािे व्यवस्था गरे अनसुार 

गनुय गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि उत्पादन भएको फोहोर अिग अिगरुपिा पृ् थकीकरण गरी 

वातावरणिा प्रलतकुि प्रभाव नपाने र नकुवहने खािका फोहोरहरुको वववक्र ववतरण गने कायय 

सकेसम्ि उत्पादक स्वयिे लििाउन ु पनेछ ।यसरी उत्पादक स्वयिे वववक्र ववतरण गने 

काययिा सम्पूणय नगरबासीहरुिार्य नगरपालिकािे आवश्यक सहयोग गनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बिोन्जि फोहोर उत्पादन गने व्यन्क्त वा संघसंस्थािे जथाभावी फोहोर 

उत्पादन गने वा ववसजयन गरेिा त्यस्ता व्यन्क्त वा संघसंस्थािार्य प्रचलित कानून बिोन्जि 

कडा कारवाही गररनेछ । 

५. फोहोरिैिाको पृ् थकीरण गनेिः(१) यस काययववलिको दफा ४ को उपदफा (१) बिोन्जि फोहोर 

उत्पादन गने व्यन्क्त वा संघसंस्थािे आफुिे उत्पादन गरेको फोहोरिार्य कुवहने वा नकुवहन,े 

पनु प्रयोग गनय सवकने वा नसवकन,े जैववक वा अजैववक र अधय कुनै प्रकारबाट स्रोतिा नै 

छुट्टाउने/पृ् थकीरण गने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहोर पृ् थकीकरणको निनुा अनसूुची-2 बिोन्जि रहेको 

छ। 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि छुट्टार्एको फोहोरको ववसजयन गरी नगरपालिकािे उपिब्ि 

गराएको आवश्यक प्रववलि/सािान/उपकरण वा कधटेनरको िाफय त फोहोरिैिा व्यवस्थापन 

केधरसम्ि िैजाने काययिा आवश्यक सहयोग गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोन्जि आफुिे उत्पादन गरेको फोहोर पृ् थकीकरण नगने 

उत्पादकहरुको फोहोर नगरपालिकािे उठाउने छैन र फोहोरको पृ् थकीकरणिा असहयोग 

गने उत्पादकिार्य प्रचलित कानून बिोन्जि कारवाही गरी नगरपालिकाका बाट उपिब्ि 

गराउने सेवाहरु सिेत उपिब्ि गरार्नेछैन। 

६. फोहोरिैिाको लनष्कािनिः(१) नगरपालिका िेत्रलभत्र उत्पादन हनुे फोहोरिैिा लनष्कािनको 

सिय स्थानववलि र प्रवक्रया नगरपालिकािे लनिायरण गरेको बिोन्जिहनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि नगरपालिकाको तोकेको ववलि र प्रवक्रया बिोन्जि फोहोर 

लनष्कािन गने काययिा सहयोग गनुय प्रत्येक नगरवासीको न्जम्िेवारी र दावयत्व हनुेछ । 

(३) नगरपालिकािे उपदफा (१) बिोन्जि नगरपालिकािे फोहोरिैिाको व्यवन्स्थत 

लनष्कािनका िालग कुन टोि वा िेत्रिा कुन लिलत वा सियिा कुन कुन वकलसिको फोहोर 

संकिन गरी लनष्कािन गने ..... सियसारणी तयार गरी प्रकान्ित गनेछ र त्यस्तो 

सियसारणीको पािना गनुय प्रत्येक नगरबासीको दावयत्व हनुेछ । 
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(४) उपदफा (३) बिोन्जिको सियसारणी तयार गरी कायायधवयन गदाय नगरपालिकािे सबै 

नगरबासीिार्य पायक पने गरी व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

७. फोहोरिैिाको ढुवानी व्यवस्थािः (१) नगरपालिका लभत्र उत्पादन भएको फोहोरिैिाको संकिन 

गरी व्यवस्थापन केधरसम्ि िैजानका िालग आवश्यक संकिन र ढुवानी गने व्यवस्था 

नगरपालिका लििाउन ुपनेछ । 

तर नगरपालिकािे तोके बिोन्जिको पृ् थकीकरण नगररएको नगरबासीको फोहोरको 

संकिन र ढुवानी गनयका िालग नगरपालिका बाध्य हनुे छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहोरको संकिन र ढुवानी गदाय पथृक गररएको फोहोर 

पथृक पथृक सिय र लिलतिा अिग अिग रुपिा गररनेछ । 

८. फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरिः (१) नगरपालिका लभत्र उत्पादन हनुे फोहोरिैिाको 

व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधर नगरपालिकाका िेत्र लभत्र 

रहेको उपयकु्त स्थानिा गने व्यवस्था नगरपालिकािे लििाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक पने जग्गा 

नगरपालिकािे खररद गरेको वा भाडािा लिर्य व्यवस्था गनय सक्नेछ । 

(३) नगरपालिकािे उपदफा (१) बिोन्जिको फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधर नगरिेत्र 

आवश्यकता अनसुार एक वा एक भधदा स्थानिा तोक्न सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरको व्यवस्था गदाय सकेसम्ि 

सम्बन्धित िेत्रिा बसोबास गने नागररक र वातावरणीय प्रभाव धयूनीकरण गने उपायको 

अबिम्बन गने गरी व्यवस्थापन केधरको व्यवस्थापन गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोन्जि तोवकएको फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरिा काि गने 

जनिन्क्तको लनयकु्ती र फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरबाट हनुे िाभको ववतरण गदाय सम्बन्धित 

िेत्रका बालसधदा र िेत्रिार्य पवहिो प्राथलिकता िदर्नेछ । 

(६) नगरपालिकािे उपदफा (१) बिोन्जि फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरको व्यवस्थापन 

गदाय आवश्यकता अनसुार संघीय तथा प्रदेि सरकारसँगको सिधवयिा गनय सवकनेछ । 
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(७) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहोरिैिा केधर वरीपररको िेत्रिा वातावरीय प्रभाविार्य 

धयनुीकरण गनयका िालग िानव तथा पिपुधछीको अनालिकृत प्रवेि वा ढुगा लगट्टी वािवुाको 

उत्खध निार्य आवश्यकता अनसुार प्रलतवधि िगाउन सवकनेछ। 

(८) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरको व्यवस्थापन िगायतका 

कायय गनयका िालग लनजीिते्रबाट िाग भएिा वातावरन्णय प्रभाव र प्रचलित कानूनको अलिनिा 

रही नगरपालिकािे अनिुलत िदन सक्नेछ । 

(9) उपदफा (1) बिोन्जि नगरपालिकािे तोकेको फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरको 

अल्पकालिन, िध्यकालिन र िदघयकालिन योजना वनाई नगरपालिकाको आलथयक ििताको 

आिारिा क्रिि अगाडी वढाउनेछ । 

(10) उपदफा (1) बिोन्जि नगरपालिकािे फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग तोवकएको 

स्थानिा फोहोरिैिा व्यवस्थापन गदाय सम्बन्धित िेत्रको वालसधदाहरुको आवश्यक सल्िाह, 

सझुाव, सहभालगता र सिधवयिा गने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

(11) उपदफा (1) बिोन्जि तोवकएको फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधरिा संकिन 

गररएको फोहोरिैिाबाट वातावरणिा प्रलतकुि असर नपने प्रववलिको प्रयोग गरी त्यस िेत्रिा 

आवश्यक दगुयधि नफैलिन ेव्यवस्था रहनेछ । 

  तर लनजीिेत्रिार्य व्यवस्थापन केधरको अनिुती िदएकोिा वातावरन्णय िापदण्ड 

बिोन्जि रहे नरहेको ववषयिा नगरपालिकािे आवश्यकता अनसुार अनगुिन गनेछ । 

९. लनजी िते्रसँगको सहकाययिा फोहोरिैिाको व्यवस्थापन गनय सवकनिेः (१) यस काययववलि 

बिोन्जि उत्पादन हनुे फोहोरको पृ् थकीकरण गनय,  पृ् थकीकरण गररएको फोहोरको संकिन 

गरी नगरपालिकािे तोके बिोन्जिको व्यवस्थापन केधरिा फोहोर िैजान, नगर सभािे तोके 

बिोन्जि फोहोरिैिा िलु्क उठाउन, फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक जनचेतना 

िगायतका काययक्रिको संचािन लनजी िेत्रसँगको सहकाययिा गनय सवकनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि सहकायय गदाय कुन संस्थासँग के कलत सियका िालग कुन 

कायय के कसरी गने िगायतका स्पष्ट ितयहरु तयार गरी नगरपालिका र सम्बन्धित संस्थासँग 

लसिै सम्झौता गरी वा प्रलतस्पिायका आिारिा गनय सवकनेछ । 

१०. फोहोरिैिा व्यवस्थापन िलु्किः(१) नगरपालिकािे नगरिेत्र लभत्र उत्पादन भएको फोहोर 

व्यवस्थापन गरे वापत नगरसभाबाट तोवकए बिोन्जिको िलु्क उठाउने छ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको फोहोरिैिा व्यवस्थापन िलु्क लनिायरण गदाय फोहोरिैिाको 

तौि, फोहोरबाट िानव स्वास््य तथा वातावरण पने सक्ने असर, फोहोरिैिाको ढुवानी र 

तोवकए बिोन्जिका अधय िापदण्डका आिारिा गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको िलु्क नगरपालिका आफैिे वा सम्झौता अनसुार 

नगरपालिकािे तोकेको संघ संस्था वा व्यन्क्त िाफय त उठार्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि कुनै लनजी संघ संस्था वा व्यन्क्तिार्य फोहोरिैिा व्यवस्थापन 

िलु्क उठाए वापतको लनन्ित रकि उपिब्ि गरार्नेछ ।त्यसरी उपिब्ि गराएको रकि 

सम्बन्धित िेत्रको ववकास लनिायणिा खचय गनुयपनेछ । 

११. सेवा लनिम्बन गनय सवकनिेः(१) नगरपालिकाद्धारा हनुे फोहोरिैिा व्यवस्थापनको काययिा 

सहयोग गनुय प्रत्येक नगरबासीको दावयत्व र न्जम्िेवारी हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि फोहोरिैिा व्यवस्थापन गने काययिा ववरोि गने वा फोहोरिैिा 

िलु्क नबझुाउने सेवाग्राहीिार्य फोहोरिैिा सम्बन्धित सेवा तत्काि लनिम्बन गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि सेवा लनिम्बन भएको फोहोरिैिा उत्पादन गने संघ संस्था वा 

व्यन्क्तिे आफुिे उत्पादन गरेको फोहोर आफैिे व्यवस्थापन गनुय पनेछ। 

(४) फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग दफा १० को उपदफा (१) बिोन्जि नगरसभाबाट 

तोवकएको िलु्क एक वषयसम्ि नबझुाउने नगरबासीिार्य ववदू्यत, टेलिफोन, जग्गाको कारोवार 

िगायतका सेवा उपिब्ि गरार्नेछैन । 
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१२. कसरु तथा दण्ड सजायिः(१) यस काययववलििा उल्िेख भए बिोन्जि फोहोरिैिा व्यवस्थापनको 

काययका असहयोग गरेिा वा काययववलिको उल्िघन गरेिा त्यस्तो फोहोरिैिा उत्पादकिार्य 

प्रचलित कानून बिोन्जि कसरु अनसुारको ढण्ड सजाय गररनेछ । 

१३. फोहोरिैिाको ववक्री ववतरणिः (१) नगरपालिकािे फोहोर व्यवस्थापन केधरिा संकिन गरेको 

फोहोरिार्य लनयलितरुपिा ववक्री ववतरण गने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि वववक्र ववतरण गनयका फोहोरको वगीकरण गरी त्यसको 

धयनुति िलु्य नगरपालिकाद्धारा लनिायरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 

१४. ववववििः (१) यस काययववलि अनसुार फोहरिैिा व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे भीरकोट 

लभत्र रहेको सरकारी लनकाय, बैंक, ववन्िय संस्था, अस्पताि, संघसंस्थािाई आवश्यक आदेि 

तथा लनदेिन िदन सक्नेछ । त्यस्तो लनदेिन/आदेि पािना गनुय सम्बन्धित संस्थाको दावयत्व 

हनुेछ । 

15. काययववलििा संिोिनिः(१) यस काययववलिको कायायधवयनिा कुनै खािको सिस्या आएिा वा 

संिोिन गनुय परेिा कायायपालिकाको लनणययानसुार गररनेछ । 
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अनसुचुी- १ 

सम्झौताको निूना 

भीरकोट नगरपालिका  (यस पलछ पवहिो पि भलनने) र ............... संस्था/सलिलत ववचिा (यस 
पलछ दोस्रो पि भलनने) भीरकोट नगरपालिकाको ........................  देखी ........................... 
सम्िको स्थानिा उत्पादन हनुे फोहोरिैिाको व्यवस्थापन देहायका ितयहरुको अलिनिा रही 
गने/गराउने गरी यो सम्झौता गररएको छ । 

 

क. .................. स्थान देखी ................ स्थान सम्िको िेत्रिा उत्पादन हनुे फोहोरिैिाको 
नगरपालिकािे तोके बिोन्जि अिग अिग रुपिा छुटाई त्यसको घर घरिा व्यवन्स्थत रुपिा स्टोर 
गनय िगाउने न्जम्िेवारी दोश्रो पि हनुेछ । 

ख.  घर घर व्यवन्स्थत रुपिा जम्िा भएको फोहोरिैिा फोहोरिैिा व्यवस्थापन केधर सम्ि िैजानका 
िालग नगरपालिकाद्धारा व्यवस्था भएको वटप्परिा राखी सम्बन्धित स्थानिा िैजाने काययिा सहयोग गने 
दावयत्व दोश्रो पिको हनुेछ । 

ग. ितय नं. क र ख बिोन्जिको काययका िालग आवश्यक पने सािाग्री उपिब्ि गराउने न्जम्िेवा पवहिो 
पिको हनुेछ । 

घ. भीरकोट नगरसभाबाट लनणयय भए अनसुारको फोहोरिैिा व्यवस्थापन िलु्क उठाउने दावयत्व दोश्रो 
पिको हनुेछ । यसरी उठाएको िलु्क िध्ये ............ प्रलतित रकि सम्बन्धित िेत्रको स्थानिा 
फोहोरिैिा व्यवस्थापन गने काययिा खचय गरी बाँकी .................. प्रलतित रकि िवहना सिाप्त 
भएको ७ िदन लभत्र नगरपालिकािा दान्खिा गने दावयत्व दोश्रो पिको हनुछे । 

ङ. ितय नं. घ अनसुारको ................. प्रलतित रकि खाता खोिी वैंकिा जम्िा गने र वैंकिा जम्िा 
भएको संस्थाको पदालिकारीहरुको संयूक्त हस्तािरबाट खचय गने व्यवस्था लििाउने न्जम्िेवारी दोश्रो 
पिको हनुेछ । 

च. फोहोरिैिा व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे उपिब्ि गराएका सािाग्रीको संरिण गने न्जम्िेवारी 
दोश्रो पिको हनुेछ । 

छ. सम्झौतािा उल्िेख भएका ववषय सम्झौता अनसुार र उल्िेख नभएका ववषय प्रचलित कानून अनसुार 
हनुेछ । 

 

संस्थाको तफय बाट     नगरपालिकाको तफय बाट 

नाििः ...................................   नाििः ................................... 
पदिः ...................................   पदिः ................................... 
सम्पकय  नं. ...................................  सम्पकय  नं. ................................... 
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अनसुचुी - 2 

फोहोरिैिा वगीकरणको निनुा 

सािारण फोहोरिैिा हालनकारक फोहोरिैिा 

जैववक अजैववक अधय स्वास््य संस्थाजधय औद्योलगक 

भाधसाको फोहोर प्िावष्टका सिाना लनिायण सािाग्रीजधय म्याद नािेका औषिी  केलिकि 

बचेको खाना काडय वोडय पेपर पिपुधछी जधय फोहोर लसररधज लनलडि  ववषाि ुग्यास  खरानी 

कागज प्यान्जङ्ग पेपर  िाररिा हातहलतयार  

तरकारी तथा 

फिफुिका बोक्रा 
लससा िेटि िाधछेको कपाि पधजा िाक्स हेभी िेटि िकय री 

पात पलतगर झारपाता 
जिुा चप्पि 

परुानो कपडा 
 

कावटएका िरररका 

अंग र रगत 

रंग केलिकि 

फटीिार्जर 

ििुो कंलसगर     

 

 

आज्ञािे 

ििय राज ढंुगाना 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


