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ऩरयच्छेद १ प्रायम्भबक 

प्रस्तावना 

लिवसताऺी नगयऩालरकार लबत्र उत्सजयन य उत्ऩादन हुने पोहयभरैा व्मवस्थाऩन, बयऩदो य प्रबावकायी 
व्मवस्थाऩन गयी स्वच्छ , सपा य सनु्दय नगयऩालरका फनाउनका रागग आवश्मक बएकोरे 
नगयऩालरकारे नेऩारको सॊववधान, २०७२ को अनसुचुी-८ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ को 
दपा १०२(१) रे ददएको अगधकाय प्रमोग गयी लिवसताऺी नगय कामयऩालरकारे मो तनदेलिका फनाएको छ 
।  

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब्  

(१) मस तनदेलिकाको नाभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन तनदेलिका, २०७९ यहेको छ । 



(२) मो तनदेलिका लिवसताऺी नगय कामयऩालरकाकर ेस्वीकृत गयेको लभततदेखी राग ुहुनेछ । 

२. ऩरयबषा् (१) ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस तनदेलिकाभा,  

(क) “सॊवीधान” बन्नारे नेऩारको सॊववधान, २०७२ सभझन ुऩदयछ । 

(ख) “स्थानीम तह”  बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरका सभझन ुऩदयछ । 

(ग) “कामयऩालरका” बन्नारे लिवसताऺी नगयकामयऩालरकाको सभझन ुऩदयछ । 

(घ) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ सभझन ुऩदयछ । 

(ङ) “प्रभखु” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाको प्रभखु सभझन ुऩदयछ । 

(च) “उऩप्रभखु” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाको उऩप्रभख ुसभझन ुऩदयछ । 

(छ) “ प्रभखु प्रिासककम अगधकृत”  बन्नारे नेऩार सयकायरे प्रभखु प्रिासककम अगधकृतको रुऩभा 
 काभकाज गने गरय खटाएको अगधकृत सभझन ुऩदयछ । 

(ज) “नगयऩालरका“ बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरका सभझन ुऩदयछ । 

(झ) “तनदेलिका” बन्नारे पोहयभरैा व्मवस्थाऩन तनदेलिका,२०७९ सभझन ुऩदयछ । 

(ञ) “पोहयभरैा“ बन्नारे घयेर पोहयभरैा, औद्मौगगक पोहयभरैा, यसामतनक पोहयभरैा, स्वास््म 
 सॊस्थाफाट तनस्कने पोहयभरैा वा हातनकायक पोहयभरैा सभझन ुऩदयछ य मस िब्दरे प्रमोगभा 
 नआउने वा पालरएका सडगेरेका वा वातावयण प्रदषुण गयाउने वस्तरुाइ जनाउदछ । 

(ट) “सॊकरन” बन्नारे घय घयफाट तनस्कने पोहोय, फजायफाट तनम्स्कने पोहोय, वा सॊथागत पोहोय राइ 
 पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्र सभभ रजैानका रागग गरयने कामय सभझन ुऩदयछ। 

(ठ) “ तनष्कासन” बन्नारे पोहयभरैा उत्ऩादन स्थरफाट नगयऩालरकारे पोहोय व्मवस्थाऩनका रागी 
 तोकेको  स्थानभा रजैाने कामयराइ  सभझन ुऩदयछ । 

(ड) “वडा सलभतत” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाका सव ैवडा सलभततराइ सभझन ुऩदयछ । 

(ढ) “सलभतत” बन्नारे पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सलभततराइ सभझन ुऩदयछ । 



(ण) “साभदुातमक सॊस्था“ बन्नारे नापाको बावना नयाखी सभदुामको दहतका रागग कामय गनयका रागग 
 गठन  बएका टोर ववकास सॊस्था, उऩबोक्ता सलभतत, फजाय व्मवस्थाऩन सलभतत य अन्म 
 गयैसयकायी  सॊस्थाराइ सभझन ुऩदयछ ।  

(त) “अनगुभन सलभतत” बन्नारे पोहयभरैा अनगुभन सलभतत सभझन ुऩदयछ । 

३ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन य सलभततको गठन 

(१) पोहयभरैा व्मवस्था न् लिवसताऺी नगयऩालरका लबत्र उत्ऩादन हुने सभऩणुय खारका  पोहयभरैा 
 सॊकरन त्मसको तनष्कासन रागमतका पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको म्जभफेफायी नगयऩालरकाको हुनेछ 
 ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जक पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गदाय स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩ सलभतत, फकै तथा 
 ववम्त्तम सॊस्था, सहकायी, साभदुातमक सॊस्था, टोर ववकास सलभतत, आभा सभहु, मवुा क्रफ 
 रगामतका सयकायी तथा गयैसयकायी सॊस्थाहरुको साझेदायी य सहबागगताका आधायभा गने 
 व्मवस्था लभराउनेछ ।   

(३) नगयऩालरकार ेउऩदपा (२) फभोम्जभ साभदुातमक सॊस्थाहरुको साझेदायीका आधायभा पोहयभरैा 
 व्मवस्थाऩन गदाय अनसुचुी-१ भा उल्रेख बए फभोणझभ त्मस्ता सॊस्थाहरुसॉग सॊझौता गरय  
 व्मवस्थाऩन  गरयनेछ । 

 (५) पोहयभरैा व्मवस्थाऩन सलभतत य सलभततको काभ कतयव्म य अगधकाय् 

 नगयऩालरकार ेउऩदपा (१) , (२), (३) फभोम्जभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गनयका रागग देहाम 
 फभोम्जभका ऩदागधकायीहरु यहने गयी पोहयभरैा व्मवसाथाऩन सलभतत गठन गरयनेछ । 

 क) नगय प्रभखु- अध्मऺ 

 ख) नगय उऩप्रभखु- सदस्म 

 ग) सभफम्न्धत वडाको वडा अध्मऺ- सदस्म 

 घ)  कामयऩालरकारे भनोनमन गयेको भदहरा कामयऩालरका सदस्म १ जना-  सदस्म 

 ङ) प्रभखु प्रिासककम अगधकृत- सदस्म 

 च) लिवसताऺी उद्मोग वाणणज्म सॊघ अध्मऺ-  सदस्म 



 छ) इराका प्रहयी कामायरर प्रभखु-  सदस्म 

 ज) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभततको अध्मऺ- सदस्म  

 झ) वन वातावयण तथा ववऩत व्मवस्थाऩन िाखा हेने कभयचायी - सदस्म सगचव 

 (७) उऩदपा (६) फभोम्जभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग गठन हुने सलभतको काभ, कतयव्म य अगधकाय 
 देहाम फभोम्जभ हुनेछ । 

(क) वातावयण ऐन तथा तनमभावरी य मससॉग सभफम्न्धत अन्म  प्रचलरत काननूहरुको अगधनभा 
यही  नगयलबत्रको  पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग नगयको अल्ऩकालरन तथा ददघयकारीन 
मोजनाको  तजुयभा  गने, 

(ख) नगयऩालरका ऺेत्रभा उत्ऩादन हुने पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको अनगुभन भलु्माङकन य सलभऺा 
 गने, 

(ग) पोहयभरैा व्मवस्थाऩन य ऩणूय सयसपाईमकु्त  नगयऩालरका फनाउनका रागग आवश्मक 
 जनचेतनाभरुक  कामयक्रभ सॊचारन गने, 

(घ) नगय ऺेत्रभा उत्ऩादन हुने पोहोयराइ उत्ऩादन स्थरभा (स्रोतभा) वगीकयण गयी सॊकरन गने  
 व्मवस्था लभराउने, 

(च) नगयऩालरका ऺेत्रभा उत्ऩादन हुने पोहोयराइ घटाउने ऩनु प्रमोग गने य रयसाइकर गने व्मवस्था  
 लभराउन,े 

(छ) नगयऩालरकाको पोहोय व्मवस्थाऩनका रागग तोकेको ऺेत्रभा ऩा कय  उद्मान रगामतका हरयमारी 
 ऺेत्रको  ववकास गने व्मवस्था लभराउन,े 

(ज) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग सयकायी गयैसयकायी साभदुातमक तथा तनजी ऺेत्रहरुको साझेदायी 
 य  सहबागगता जुटाउने, 

(झ) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका ऺेत्रभा आउने सभस्माहरुको सभाधान गयी व्मवम्स्थत रुऩभा  
 पोहयभरैा  व्मवस्थाऩन गने व्मवस्था लभराउने, 

(ञ) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग आवश्मक भाऩदण्ड/तनदेलिकाहरुको तजुयभा गने, 



(ट) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको रागग आवश्मक ऩने स्रोत  साधानको ऩदह चान, सॊकलरत श्रोतको 

 ऩरयचारन गने व्मवस्था लभराउने, 

(ठ) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग आवश्मक साधन/उऩकयण तथा जनिम्क्तको व्मवस्था गने, 

(ड) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग बऩैयी आउने सभऩणुय कामयहरु गने, गयाउने, 

(ढ) पोहोयभरैा अनगुभन सलभततको लसपारयसभा दपा १२(१) फभोम्जभको कसयुदायराई दपा १२(२) 
फभोम्जभ  सॉजाम गने, 

(ण) पोहोयभरैा काडयको व्मवस्थाऩन गने, 

(८) पोहयभरैा अनगुभन सलभतत य सलभततको काभ कतयव्म य अगधकाय् 

 नगयऺेत्रभा मस तनदेलिका ववऩरयत पोहय गयेको ऩाइएभा तत्कार ैअनगुभन गरय पोहयभरैा 
व्मवस्थाऩन  सलभततराइ दपा १२ फभोम्जभ लसपारयस गनुय मस सलभततको कतयव्म हुनेछ । 
नगयऩालरकारे पोहयभरैा  अनगुभन  गनयका रागग देहाम  फभोम्जभका ऩदागधकायीहरु यहने गयी 
पोहयभरैा  अनगुभन सलभतत गठन गरयनेछ ।  

 क) नगय उऩप्रभखु- सॊमोजक 
 ख) प्रभखु प्रिासककम अगधकृत - सदस्म 
 ग) सभफम्न्धत वडाको वडा अध्मऺ- सदस्म 
 घ) लिवसताऺी उद्मोग वाणणज्म सॊघ अध्मऺ-  सदस्म 
 ङ) इराका प्रहयी कामायरर प्रभखु-  सदस्म 
 च) वन वातावयण तथा ववऩत व्मवस्थाऩन िाखा हेने कभयचायी - सदस्म सगचव 
  



ऩरयच्छेद २ पोहयभरैा उत्ऩादन, सॊकरन, न्मतुनकयण तथा तनष्कािन 

४. पोहयभरैाको उत्ऩादन् 

(१) लिवसताऺीफासी तथा उद्मोग व्मवसामभा सॊरग्न ऩदागधकायी , अस्ऩतार वा म्क्रतनकहरुरे 
 सकेसभभ आफ्नो कामयसभऩादन गदाय कभ पोहोय उत्ऩादन हुने गयी गने । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ पोहोय उत्ऩादन गने व्मक्ती वा सॊघसस्था रे आपुरे उत्ऩादन गयेको पोहोय 
 भध्मे  आपैरे  ऩनु् प्रमोग वा ऩनु् प्रसोधन गने पोहोयको आपै व्मवस्थाऩन गने व्मवस्था 
लभराइ  पोहोय  कभ गने उऩाम अऩनाउन ुऩ नेछ य आपुरे ऩनु् प्रमोग वा ऩनु् प्रसोधन गनय 
नसक्ने  पोहयभरैा भात्र  ववसजयनका रागग नगयऩालरकारे व्मवस्था गये अनसुाय गनुय गयाउन ु
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ उत्ऩादन बएको पोहोय अरग अरगरुऩभा ऩृ ृ्थकीकयण गयी वातावयणभा 
 प्रततकुर प्रबाव नऩाने य नकुदहने खारका पोहोयहरुको ववक्री ववतयण गने कामय सकेसभभ उत्ऩादक 
 स्वमभरे लभराउनु  ऩनेछ ।मसयी उत्ऩादक स्वमभ ववक्री ववतयण गने कामयभा सभऩणुय 
 नगयफालसहरुराइ नगयऩालरकारे आवश्मक सहमोग गनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभ पोहोय उत्ऩादन गने व्मक्ती वा सॊघसस्था जथाबावी पोहोय उत्ऩादन गने वा 
 ववसजयन गयेभा त्मस्ता व्मक्ती वा सॊघ-सॊस्थाराइ दपा १२(१) फभोम्जभको कसयुदाय भातननेछ । 

५. पोहयभरैा ऩृ ृ्थकीयण गने् 

(१) मस तनदेलिकाको दपा ४ को उऩदपा (१) फभोम्जभ पोहोय उत्ऩादन गने व्मक्ती वा सॊघसस्था 
आपुरे  उत्ऩादन गयेको पोहोयराइ कुदहने वा नकुदहने, ऩनु प्रमोग गनय सककने वा नसककने, जैववक 
वा  अजैववक य अन्म कुन ैप्रकायफाट स्रोतभा न ैछुट्टाउने य ऩृ ृ्थकीयण गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको पोहोय ऩृ ृ्थकीकयणको नभनुा अनसुचूी २ फभोम्जभ यहेको छ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ छुट्टाइएको पोहोयको ववसजयन गयी नगयऩालरकारे उऩरब्ध गयाएको आवश्मक 
 प्रववगध/साभान/उऩकयण वा कन्टेनय भापय त पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्रसभभ रजैाने कामयका रागग 
 नगयसबारे तोकेको दस्तयु फझुाउनऩुनेछ । 



(४) उऩदपा (१) फभोम्जभ आपुरे उत्ऩादन गयेको पोहोय ऩृ ृ्थकीकयण नगने उत्ऩादकहरुको पोहोय 
 नगयऩालरकारे उठाउने छैन य पोहोयको ऩृ ृ्थकीकयण भा असहमोग गने उत्ऩाद राइ दपा १२(१) 
फभोम्जभको  कसयुदाय भातन नगयऩालरकाका फाट उऩरब्ध गयाउने सेवाहरु सभेत उऩरब्ध गयाइनेछैन । 

  



६. पोहयभरैा तनष्कासन् 

(१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र उत्ऩादन हुने पोहयभरैा तनष्कासनको सभम स्थान  ववगध  य प्र कक्रमा 
 नगयऩालरकारे  तनधययण गयेको फभोम्जभहुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ नगयऩालरकाको तोकेको ववगध य प्रकृमा फभोम्जभ पोहोय तनष्कासन गने 
 कामयभा  सहमोग गनुय प्रत्मेक नगयवासीको म्जभवेवायी य दातमत्व हुनेछ । 

(३) नगयऩालरकारे उऩदपा (१) फभोम्जभ नगयऩालरकारे पोहयभरैा को व्मवम्स्थत तनष्कासनका रागग 
कुन ै टोर वा ऺेत्रभा कुन ै लभतत वा सभमभा कुन कुन ककलसभको पोहोय सॊकरन गयी तनष्कासन गने 
 सभमसायणी तमाय गयी प्रकालित गनेछ य त्मस्तो सभमसायणीको ऩारना  गनुय प्रत्मेक 
 नगयफासीको  दातमत्व  हुनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभको सभमसायणी तमाय गयी कामायन्वमन ग दाय नगयऩालरकारे सफ ै
नगयफासीराइ  ऩामक ऩने गयी व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

७. पोहयभरैा ढुवानी व्मवस्थाऩन केन्र् 

(१) नगयऩालरका लबत्र उत्ऩादन बएको पोहयभरैा सॊकरन गयी व्मवस्थाऩन के न्रसभभ रजैानक रागग 
 आवश्मक सॊकरन य ढुवानी गने व्मवस्था नगयऩालरकारे लभराउन ुऩनेछ । 

 तय नगयऩालरकारे तोके फभोम्जभको ऩृ ृ्थकीकयण नगरयएको नगयफासीको पोहोयको सॊकरन य 
ढुवानी  गनयका रागग नगयऩालरका फाध्म हुने छैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको पोहोयको सॊकरन य ढुवानी गदाय ऩथृक गरयएको पोहोय ऩथृक ऩथृक सभम 
य  लभततभा अरग अरग रुऩभा गरयनेछ । 

८. पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्र् 

(१) नगयऩालरका लबत्र उत्ऩादन हुने पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग आवश्मक ऩ ने पोहयभरैा 
 व्मवस्थाऩन  केन्र नगयऩालरकाका ऺेत्र लबत्र यहेको उऩमकु्त स्थानभा गने व्मवस्था 
नगयऩालरकारे  लभराउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग आवश्मक ऩ ने जग्गा नगयऩालरकारे खरयद 
 गनय वा बाडाभा लरइ व्मवस्था गनय सक्नेछ । 



(३) नगयऩालरकारे उऩदपा (१) फभोम्जभको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्र नगयऺेत्र आवश्मकता अनसुाय 
 एक वा एक बन्दा फढी स्थानभा तोक्न सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्रको व्मवस्था गदाय सकेसभभ सभफम्न्धत ऺेत्रभा 
 फसोफास गने नागरयक य वातावयणीम प्रबाव न्मनूीकयण गने उऩामको अबफ रभफन गने गयी 
 व्मवस्थाऩन केन्रको व्मवस्थाऩन गनुय ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोम्जभ तोककएको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्रभा काभ गने जनिम्क्तको तनमकु्ती य 
 पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्रफाट हुने  राबको ववतयण गदाय सॊफन्धीत ऺेत्रका फालसन्दा य ऺेत्रराइ 
 ऩदहरो  प्राथलभकता ददइनेछ । 

(६) नगयऩालरकारे उऩदपा (१) फभोम्जभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्रको व्मवस्थाऩन ग दाय आवश्मकता 
 अनसुाय सॊघीम तथा प्रदेि सयकायसॉगको सभन्वमभा गनय सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (१) फभोम्जभको पोहयभरैा केन्र वयीऩरयको ऺेत्रभा वातावणणम प्रबाव राइ न्मतुनकयण 
गनयका  रागग भानव तथा ऩिऩुॊछीको अनागधकृत प्रवेि  वा ढुॊगा गगटी वारवुाको उत्खननराइ 
आवश्मकता  अनसुाय प्रततवन्ध रगाउन सक्नेछ । 

(८) उऩदपा (१) फभोम्जभको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्रको व्मवस्थाऩन रगामतका कामय गनयका रागग 
 नीम्ज ऺेत्रफाट भाग बएभा वातावयणीम  प्रबाव य प्रचलरत काननूको अगधनभा यही नगयऩालरकारे 
 अनभुती ददन सक्नेछ । 

(९) उऩदपा ( १) फभोम्जभ नगयऩालरकारे तोकेको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन केन्रको अल्ऩकालरन , 
 भध्मकालरन य दद मयकालरन मोजना वनाई नगयऩालरकाको आगथयक ऺभताको आधायभा क्रभि  
 अगाडी  फढाइनेछ । 

(१०) उऩदपा ( १) फभोम्जभ नगयऩालरकारे पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग तोककएको स्थानभा 
 पोहयभरैा  व्मवस्थाऩन ग दाय सभफम्न्धत ऺेत्रको फालसन्दाहरुको आवश्मक स ल्राह, सझुाव, 
 सहबागगता य  सभन्वमभा  गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

(११) उऩदपा (१) फभोम्जभ तोककएको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन के न्रभा सॊकरन गरयएको पोहयभरैाफाट 
 वातावयणभा प्रततकुर असय नऩ ने प्रववगधको प्रमोग गयी त्मस ऺेत्रभा आवश्मक दगुयन्ध नपैलरने 
 व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 



तय नीम्जऺेत्रराइ व्मवस्थाऩन केन्रको अनभुती ददइएको अवस्थाभा वातावयणणम भाऩदण्ड फभोम्जभ बए 
नबएको  आवश्मकता अनसुाय अनगुभन गरयनेछ ।  

 

९. नीम्ज ऺेत्रसॉगको सहकामयभा पोहयभरैा व्मवस्थाऩन  गनय सककने् 

(१) मस तनदेलिका फभोम्जभ उत्ऩादन हुने पोहोयको ऩृ ृ्थकीकयण गनय , ऩृ ृ्थकीकयण गरयएको पोहोयको 

 सॊकरन गयी नगयऩालरकारे तोके फभोम्जभको व्मवस्थाऩन केन्रभा पोहोय रजैान, नगय सबा रे 
तोके  फभोम्जभ पोहयभरैा िलु्क उठाउन , पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग आवश्मक जनचेतना 
 रगामतका  कामयक्रभको सॊचारन  नीम्ज ऺेत्रसॉगको सहकामयभा गनय सककनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सहकामय ग दाय कुन सॊस्थासॉग के कतत सभमका रागग कुन कामय के कसयी 
गने  रगामतका स्ऩष्ट ितयहरु तमाय गयी नगयऩालरका य सभफम्न्धत सॊस्थासॉग लसध ैसभझौता गयी वा 
 प्रततसऩधायका आधायभा गनय सककनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ३ पोहयभरैा व्मस्थाऩन िलु्क सॊफन्धी व्मव्था् 

१०. पोहयभरैा व्मवस्थाऩन िलु्क 

(१) नगयऩालरकारे नगरयेत्र लबत्र उत्ऩादन बएको पोहोय व्मवस्थाऩन गये वाऩत नगयसबाफाट तोककए 
 फभोम्जभको िलु्क उठाउने छ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको पोहयभरैा व्मवस्थाऩन िलु्क तनधाययण गदाय पोहयभरैाको तौर, पोहोयफाट 
 भानव स्वास््म तथा वातावयणभा ऩने असय, पोहोयको ढुॉवानी य तोककए फभोम्जभका अन्म  
 भाऩदण्डका आधायभा गरयनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको िलु्क  नगयऩालरका आपैरे वा सभझौता अनसुाय नगयऩालरकारे तोकेको 
 सॊघ  सॊस्था वा व्मक्ती भापय त उठाइनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ कुन ै नीजी सॊघ सॊस्था वा व्मम्क्तराइ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन िलु्क  उठाए 
 वाऩतको आधायभा तनम्श्चत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ  । पोहयभरैाफाट उठाएको िलु्क पोहयभरैा 
 व्मवस्थाऩनाथय प्रमोग गरयनेछ । 



  



११. सेवा तनरभफन गनय सवकने  

(१) नगयऩालरकाद्धाया हुने पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको कामयभा सहमोग गनुय प्रत्मेक नगयफासीको दातमत्व 
य  म्जभभेवायी हुनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩन गने कामयभा ववयोध  गने वा पोहयभरैा िलु्क  
 नफझुाउने सेवाग्राहीराइ पोहयभरैासॉग सभफम्न्धत सेवाफाट तत्कार तनरभफन गनय  सककनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ सेवा तनरभफन बएको पोहयभरैा उत्ऩादन गने सॊघ सॊस्था वा व्मम्क्तरे 
 आपुरे  उत्ऩादन गयेको पोहोय आपैरे तनमभानसुाय व्मवस्थाऩन गनुय ऩनेछ। 

(४) पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग दपा १) को उऩदपा (१) फभोम्जभ नगयसबाफाट तोककएको िलु्क 
 एक  वषयसभभ  नफझुाउने नगयफासीहरुको रगत तमाय गरय सॊफन्धीत वडाभा ऩठाइ 
वडाकामायरम य  नगयऩालरकाफाट ऩाउने सेवा उऩरब्ध गयाइने छैन । 

 

ऩरयच्छेद ४ कसयू तथा सजाम 

१२. कसयु तथा सजाम्  

 (१) कसरेै देहामको कामय गयेभा मस तनदेलिका फभोम्जभ कसयू गयेको भातननेछ  ्

(क) नगयऩालरकारे तोककददएको सभम य स्थान फाहेक अन्मत्र पोहयभरैा तनष्कािन गने, 

(ख) कण्टेनय वा पोहयभरैा सॊकरन केन्रभा याणखएको पोहयभरैा अनगधकृत तवयरे प्रमोग गने, 

(ग) पोहयभरैा सॊकरन केन्रभा याणखएको कण्टेनय तोडपोड गने, ऺतत ऩमुायउने, याणखएको स्थानफाट 
 हटाउने  वा सॊकरन केन्रभा कुन ैनोक्सानी ऩयुाउने,  

(घ) मस तनदेलिका फभोम्जभ अनभुतत नलरई पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको कामय गने, 

(ङ) मस तनदेलिका फभोम्जभ पोहयभरैा व्मवस्थाऩनको रागग प्रदान गरयएको अनभुततऩत्रभा उल्रेणखत 
 ितयहरु  उल्रङघन गने , 

(च) पोहयभरैा सॊकन केन्र, कण्टेनय वा पोहोयभदै्मा थुऩाने ठाउॉभा कुन ैककलसभको हातनकायक ऩदाथय 
 पाल्न,े  याख्ने वा थुऩाने , 



(छ) घय कभऩाउण्ड तथा ऩरयसको पोहयभरैा सडक वा अन्म सावयजतनक स्थानभा याख्ने, पाल्ने वा 
 थुऩाने , 

(ज) पोहोयफाट तनस्केको दवूषत ऩानी(लरचेड) वा ढर चुहाई अन्म व्मम्क्तको घय वा जग्गा प्रदवुषत 
गयाउने, 

(झ) सडक वा अन्म सावयजतनक स्थानभा सयसपाई तथा पोहयभरैा सॊकरन गनय नगयऩालरकारे 
 तोकेकोसभम वा सपाई गदायको सभमभा त्मस्तो ठाॉउभा कुन ैऩतन ककलसभको सवायीसाधन बफसाउने 
वा  बफसाइयाखेको सवायी साधन हटाउन इन्काय गने, 

(ञ) नगयऩालरकारे तोकेको ठाउॉभा फाहेक जनस्वास््मभा प्रततकुर असय ऩने गयी सडक वा अन्म 
 सावयजतनक स्थानभा कुन ैऩतन ककलसभको हातनकायक पोहयभरैा याख्ने, पाल्ने, थुऩाने वा 
तनष्कािन  गने, 

(ट) यासामतनक पोहयभरैा, औद्मोगगक पोहयभरैा, स्वास््म सॊस्थाजन्म पोहयभरैा वा हातनकायक 
 पोहयभरैा जथाबावी पाल्ने, तनष्कािन गने वा गयाउने,  

(ठ) औधोगगक प्रततष्ठान वा स्वास््म सॊस्थारे उद्मोग वा स्वास््म सॊस्थाफाट तनस्कने हातनकायक 
 पोहयभरैा जथाबावी पाल्ने, याख्ने वा तनष्कािन गने गयाउने , 

(ड) पोहयभरैा सॊकरन, ढुवानी तथा पोहयभरैा व्मवस्थाऩनभा फाधा अवयोध लसजयना गने, 

(ढ) पोहयभरैा सॊकरन, ढुवानी तथा अम्न्तभ तनष्कािन स्थरभा अवयोध, फन्द, घेयाउ गने वा 
पोहयभदै्मा  व्मवस्थाऩन सभफन्धी कामयभा हडतार गने, 

(ण) पोहयभरैा अत्मागधक उत्ऩादन हुने फस्त ुबनी नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सचुना प्रकासन 
गयी  प्रततफन्ध रागाएको कुन ैवस्तकुो उत्ऩादन तथा बफक्री ववतयण गने,  

(त) प्रचलरत काननु ववऩरयत यासामतनक ववषाददको आमात गने वा भमाद नाघेको (सभामवधी 
सककएको)  औषगध नष्ट गने म्जभभेवायी ऩयूा नगने,  

(थ) स्रोत भ ैपोहयभरैाको ऩथृकककयण नगयी पोहयभरैा लभसाएय तनष्कािन गने, 

(द) भयेको वा भायेको ऩिऩुॊऺ ी य सोको रादी, प्वाॉख, हड्डी तथा भाछाको कत्रा आदद सावयजतनक 
स्थान,  सडक, गल्री, चोकभा याख्ने, पाल्ने वा थुऩाने,  



  



(२) सजाम् 

(क) दपा १२ को खण्ड (क) फभोम्जभ  कसयू गने व्मम्क्तराइ नगयऩालरकारे ऩदहरो ऩटक बए ऩाॉच 
हजाय  सभभ, दोस्रो ऩटक सोही कसयू गयेभा ऩाॉच हजायदेखी दि हजाय सभभ य सोही कसयु तसे्रो 
वा सोबन्दा  फढी ऩटक गयेभा प्रतके ऩटकको रागग ऩन्र हजाय रुऩमैाॉका दयरे जरयफाना गयी 
पोहयभरैा उठाउॉ दा राग्ने  खचय सभेत तनजफाट असरू उऩय गनय सक्नेछ ।  

(ख) दपा १२ को खण्ड (ख) य (झ) फभोम्जभ कसयू गनेराई नगयऩालरकारे ऩाॉच सम रुऩमैाॉदेणख ऩाॉच 
हजाय  सभभ सभभ जरयफाना गनय सक्नेछ ।  

(ग) दपा १२ को खण्ड (ग) फभोम्जभ कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे ऩन्र हजाय रुऩमाॉ देखी ऩचास 
हजाय  सभभ जरयफाना गयी कण्टेनय वा सॊकरन केन्र व्मवस्थाऩन गनय राग्ने खचय असरू उऩय 
गने सक्नेछ । 

(घ) दपा १२ को खण्ड (घ) य (ङ) फभोम्जभ कसरूु गनेराइ नगयऩालरकारे ऩन्र हजाय रुऩमाॉ देखी 
ऩचास  हजाय सभभ जरयफाना गयी अनभुतत नलरएसभभ त्मस्तो कामय गनय योक रगाउनेछ ।  

(ङ) दपा १२ को खण्ड (च) फभोम्जभको कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे ऩाॉच हजाय रुऩमाॉदेखी ऩन्र 
हजाय  सभभ जरयफाना गनय सक्नेछ य त्मस्तो वस्त ुवा ऩदाथयफाट कुन ैऺतत बइसकेको बए 
त्मस्तो ऺतत  फाऩतको यकभ सभेत कसयूदायफाट असरू उऩय गरयनेछ ।  

(च) दपा १२ को खण्ड (छ), (ज) य (द) फभोम्जभको कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे ऩाॉच हजाय 
रुऩमाॉदेखी  ऩन्र हजाय सभभ जरयफाना गनय सक्नेछ । 

(छ) दपा १२ को खण्ड (ञ) फभोम्जभको कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे ततस हजाय रुऩमाॉदेखी ऩचास 
हजाय  सभभ जरयफाना गनय सक्नेछ ।  

(ज) दपा १२ को खण्ड (ट), (ठ) य (त) फभोम्जभको कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे ऩचास हजाय 
रुऩमाॉदेखी  एक राख सभभ जरयफाना गनय सक्नेछ य सोही कसयू ऩनु् गयेभा ऩदहरो ऩटक गयेको 
जरयफानाको दोब्फय  जरयफाना गयी प्रचलरत काननू फभोम्जभ अनभुतत यद्द गनयको रागग सॊफन्धीत 
तनकामभा रेखी ऩठाउनेछ । 

(झ) दपा १२ को खण्ड (ड) य (ढ) फभोम्जभको कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे दि हजाय रुऩमाॉदेखी 
ऩचास   हजाय सभभ जरयफाना गनय सक्नेछ वा पोहोयभरैा व्मवस्थाऩन ऐन, २०६८ को दपा ३९ को 
उऩदपा (९)  फभोम्जभ थऩ कायफादहको रागग म्जल्रा प्रिासन कामयरमभा रेणख ऩठाउनेछ ।  



(ञ) दपा १२ को खण्ड (ण) फभोम्जभको कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे दि हजाय रुऩमाॉदेखी ऩचास  
हजाय  सभभ जरयफाना गनय सक्नेछ वा पोहोयभरैा व्मवस्थाऩन ऐन, २०६८ को दपा ३९ को 
उऩदपा (९)  फभोम्जभ थऩ कायफादहको रागग म्जल्रा प्रिासन कामयरमभा रेणख ऩठाउनेछ ।  

(ट) दपा १२ को खण्ड (थ) फभोम्जभको कसयू गनेराइ नगयऩालरकारे प्रतके ऩटक ऩाॉच सम रुऩामाॉ 
जरयफाना  गनेछ ।  

ऩरयच्छेद ५ ववववध् 

१३. पोहयभरैा बफक्री ववतयण् 

(१) नगयऩालरकारे पोहोय व्मवस्थाऩन केन्रभा सॊकरन गयेको पोहोयराइ तनमलभतरुऩभा बफक्री ववतयण 
 गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ बफक्री ववतयण गनयका रागग पोहोयको वगीकयण गयी त्मसको न्मनुतभ भलु्म 
 नगयऩालरकाद्धाया तनधाययण गये फभोम्जभ हुनेछ । 

१४. ववववध्  

(१) मस तनदेलिका अनसुाय पोहयभरैा व्मवस्थाऩनका रागग नगयऩालरकारे लिवसताऺी लबत्र यहेको 
 सयकायी तनकाम, फैंक, ववम्त्तम सॊस्था , अस्ऩतार, सॊघसॊस्थाराई आवश्मक आदेि तथा तनदेिन 
 ददन  सक्नेछ । त्मस्तो तनदेिनको ऩारन गनुय सभफम्न्धत सॊस्थाको दातमत्व हुनेछ । 

१५.  तनदेलिकाभा सॊसोधन् 

(१) मस तनदेलिकाको कामायन्वमन कुन ैखारको सभस्मा आएभा वा सॊसोधन गनुयऩयेभा कामयऩालरकाको 
 तनणयमानसुाय गरयनेछ । 

१६.  फाधा अड्काउ पुकाउ् 

(१) मस तनदेलिकाको कामायन्वमन गने लसरलसराभा कुन ैफाधा अड्काउ बएभा नगयकामयऩालरकाको 
 तनणयम  अम्न्तभ हुनेछ । 

आज्ञािे 

               अमृत बहादुर राई 

                                                                       प्रमुख प्रिासकीय अशधकृत 


