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पूण सरसफाई तथा फोहोर मैला यव थापन काय व ध, २०७८ 
 

तावनाः बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लका भ  उ सजन/उ पादन हनु ेफोहोर मैलाको यवि थत, भरपद  
र भावकार  यव थापन गर  व छ, सफा र सु दर गाउँपा लका बनाउनका लागी बा ीगढ  जयगढ 
गाउँ कायपा लकाले थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोिजम पूण 
सरसफाई तथा फोहोर मैला यव थापन काय व ध, २०७८ बनाई लागू गरेकोछ। 
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१ संि  नाम र ार भः (१) यो काय व धको नाम पूण सरसफाई तथा फोहोर मैला यव थापन 
काय व ध, २०७८ रहेकोछ। 
(२) यो काय व ध बा ीगढ  जयगढ गाउँ कायपा लकाले वीकृत गरेको म त देिख लागू हनुेछ। 
2. प रभाषाः (१) वषय वा सँग अक  अथ नलागेमा यस काय व धमा,  
(क) 'सं वधान' भ ाले नेपालको सं वधान, २०७२ स झन ुपदछ। 

(ख) ' थानीय तह' भ ाले नेपालको स वधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोिजमको गाउँपा लका 
स झन ुपदछ। 

(ग) 'कायपा लका' भ ाले बा ीगढ  जयगढ गाउँ कायपा लकाको कायपा लकालाइ स झन ुपदछ। 

(घ) 'ऐन' भ ाले थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाइ स झन ुपदछ। 

(ङ) 'अ य ' भ ाले बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लकाको अ य  लाइ स झन ुपदछ। 

(च) 'उपा य ' भ ाले बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लकाको उपा य  लाइ स झन ुपदछ। 

(छ) ' मूख शासक य अ धकृत' भ ाले नेपाल सरकारले मूख शासक य अ धकृतका पमा कामकाज 
गन गर  खटाएको अ धकृत स झन ुपदछ। 

(ज) 'गाउँपा लका' भ ाले बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लकालाइ स झन ुपदछ। 

(झ) 'काय व ध' भ ालेपूण सरसफाई तथा फोहोर मैला यव थापन काय ब ध, २०७८ लाइ स झन ु
पदछ। 

(ञ) 'फोहोर मैला' भ ाले घरेल ुफोहोर मैला औ ो गक फोहोर मैला र रासाय नक फोहोर मैला वा य 
सं थाबाट नक ने फोहोर मैला वा हा नकारक फोहोर मैला स झन ु पदछ र यस श दले योगमा 
नआउने वा फा लएका सडेगलेका वा वातावरण दषुण गराउने खालका ब तलुाइ जनाउदछ। 

(ट) 'संकलन' भ ाले घर घरबाट न कने फोहोरलाइ फोहोर मैला यव थापन के द |मा लैजानका ला ग 
ज मा ग रने कायलाइ स झन ुपदछ। 

(ठ) ' न काशन' भ ाले फोहोर मैला उ पादन थलबाट गाउँपा लकाले फोहोर यव थापनका लागी 
तोकेको थानमा लैजाने कायलाइ स झन ुपदछ। 

(ड) 'वडास म त' भ ाले बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लकाका सवै वडा स म तलाइ स झन ुपदछ। 

(ढ) 'स म त' भ ाले पूण सरसफाई तथा फोहोर मैला यव थापन स म तलाइ स झन ुपदछ। 

(ण) 'सामदुा यक सं था' भ ाले नाफाको भावना नराखी समदुा यक हतका काय गनका ला ग गठन 
भएका टोल वकास सं था उपभो ा स म त र अध गैरसरकार  सं थालाइ स झन ुपदछ। 
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3. पूण सरसफाई तथा फोहोर मैला यव थापनः (१) बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लका भ  उ पादन हनु े
स पूण खा का फोहोर मैलाको संकलन यसको न काशन लगायत फोहोर मैलाको यव थापन गन 
िज मेवार  गाउँपा लकाको हनुेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहोर मैलाको यव थापन गदा गाउँपा लकाले सामूदा यक सं था, टोल वकास 
स म त, आमा समहु, यवुा लव लगायतका सरकार  तथा गैरसरकार  सं थाह सँगको साझेदार  र 
सहभा गताका आधारमा गन यव था मलाउनेछ। 
(३) गाउँपा लकाले उपदफा (२) बमोिजम सामदुा यक सं थाह को साझेदार का आधारमा फोहोर मैलाको 
यव थापन गदा य ता सं थाह  स झौता गर  गन यव था मलाउनेछ। 
(४) उपदफा (२ बमोिजम सरकार  तथा गैरसरकार  संघ सं थाको सहभा गता गराउने स झौताको नमूना 
अनसुचुी-1 मा उ लेख भएबमोिजम हनुेछ। 
(५) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प न गाउँपा लकाले आव यकता अनसुार फोहोर मैला 
यव थापन गन काय टोल वकास स म त माफत गराउने यव था मलाउन स नेछ। 

 (६) गाउँपा लकाले उपदफा (१), (२) र (३) बमोिजम फोहोर मैलाको यव थापन गनका ला ग देहाय 
बमोिजमका पदा धकार ह  रहने गर पूण सरसफाई तथा फोहोर मैला यव थापन स म त गनछ। 

क. गाउँपा लका अ य                                                                                                                        - संयोजक 

ख. गाउँपा लका उपा य                                                       -सद य 

ग. कायपा लकाले मनोनयन गरेको वडाको वडा अ य                                                                 -सद य 

घ. कायपा लकाले मनोनयन गरेको कायपा लका सद य १ जना                         -सद य 

ङ. खानेपानी/वातावरण/योजना शाखा मखु                                        -सद य 

च. बा ीगढ  जयगढ उ ोग बािण य संघको अ य                                    -सद य 

छ. वातावरण मै ी अनभुव भएको १जना गाउँपा लका वासी                           -सद य 

ज. त न ध िज ला शासन कायालय                                              -सद य 

झ. त न ध खानेपानी तथा सरसफाइ ड भजन कायालय                                -सद य 

ञ. सहायक वन अ धकृत िज ला वन ड भजन कायालय                                -सद य 

ट. मखु शासक य अ धकृत                                                                                                          –सद य सिचव 

 
(७) उपदफा (६) बमोिजम फोहोर मैला यव थापनका ला ग गठन हनु े स म तको काम, कत य र 
अ धकार देहाय बमोिजम हनुेछ। 
(क) फोहोर मैला यव थापनका ला ग अ पका लन तथा द घका लन योजनाको तजमुा गन,  

(ख) गाउँपा लका भ  उ पादन हनु ेफोहोर मैला यव थापनको अनगुमन मू यांकन र स म ा गन,  
(ग) फोहोर मैला यव थापन र पूण सरसफाइ गाउँपा लका बनाउनका ला ग अ भयान तथा जनचेतना 
मलुक काय म संचालन गन,  
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(घ) फोहोर मैला यव थापनका लागी वातावरण ऐन तथा नयमावल  र यससँग स बि धत अ य च लत 
कानूनह को अ धनमा रह  गाउँपा लका े को फोहोर मैला यव थापन गन यव था मलाउने,  
(ङ) गाउँपा लका े  भ  उ पादन हनु ेफोहोरलाइ उ पादन थलमा ( ोतमा) वग करण गर  संकलन 
गन/गराउने यव था मलाउने,  
(च) गाउँपा लका े मा उ पादन हनु ेफोहोरलाइ घटाउने पनु योग गन र पुनःच ण गन यव था 

मलाउने,  
(छ) गाउँपा लकाले फोहोर यव थापनका ला ग तोकेको े मा पाक उ ान लगायतका ह रयाल  े को 
वकास गन यव था मलाउने,  

(ज) फोहोर मैला यव थापनका ला ग सरकार  गैरसरकार  सामदुा यक तथा नजी े ह को साझेदार  र 
सहभा गता जटुाउने,  
(झ) फोहोर मैला यव थापनका े मा आउने सम याह को समाधान गर  यवि थत पमा फोहोरमैला 
यव थापन गन यव था मलाउने,  

(ञ) फोहोर मैला यव थापनका ला ग आव यक ऐन, कानून तथा नी त नयमह को तजमुा गन,  
(ट) फोहोर मैला यव थापनको ला ग आव यक पन साधन ोतको प हचान, संक लत ोतको प रचालन 
गन यव था मलाउने,  
(ठ) फोहोर मैला यव थापनका ला ग आव यक जनशि को यव था गन,  
(ड) फोहोर मैला यव थापनका ला ग भैपर  आउने स पणु कायह  गन, गराउने। 
४. फोहोर मैलाको उ पादनः (१) कुनै प न बा ीगढ  जयगढ बासी तथा उ ोग यवसायीमा संल न 
पदा धकार , अ पताल वा ि ल नकह ले सकेस म आ नो काय स पादन गदा सकेस म कम फोहोर 
उ पादन हनु ेगर  गन ुपदछ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहोर उ पादन गन यि  वा संघसं थाले आफुले उ पादन गरेको फोहोर 
म ये आफैले पनुः योग वा पनुः योग गन फोहोरको आफै यव थापन गन यव था मलाएर फोहोर 
कम गन उपाय अपनाउन ु पनछ र आफुले पनुः योग वा पनुः श धन गन नस ने फोहोर मैला मा  
वसजनका ला ग गाउँपा लकाले यव था गरे अनसुार गन ुगराउन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम उ पादन भएको फोहोर अलग अलग पमा पथृक करण गर  वातावरणीय 
तकुल भाव नपान र नकु हने खा का फोहोरह को व  वतरण गन काय सकेस म उ पादक 
वयमले मलाउन ु पनछ। यसर  उ पादक वयमले व वतरण गन कायमा स पूण गाउँपा लका 
बासीह लाइ गाउँपा लकाले आव यक सहयोग गनछ। 
(४) उपदफा (१) बमोिजम फोहोर उ पादन गन यि  वा संघ सं थाले जथा भावीफोहोर उ पादन गन 
वा वसजन गरेमा य ता यि  वा संघ सं थालाइ च लत कानून बमोिजम कडा कारवाह  ग रनेछ। 
५. फोहोर मैलाको पृथ् ककरण गनः (१) यस काय व धको दफा ४ को उपदफा (१) बमोिजम फोहोर 
उ पादन गन यि  वा संघ सं थाले आफुले उ पादन गरेको फोहोरलाइ कु हने वा नकु हने, पनुः योग 
गन सकने वा नसकने, जै वक वा अजै वक र अ य कुनै कार बाट ोतनै छु ाउने/पथृ ककरण गन 
यव था मलाउन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको फोहोर पथृ ककरणको नमनुा अनसूुची-2 बमोिजम रहेकोछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोिजम छु ाइएको फोहोरको वसजन गर  गाउँपा लकाले उपल ध गराएको आव यक 
व ध/सामान/उपकरण वा क टेनर माफत फोहोर मैला यव थापन के  स म लैजाने कायमा 

आव यक सहयोग गन ुपनछ। 
(४) उपदफा (१) बमोिजम आफुले उ पादन गरेको फोहोर पृथ्क करण नगन उ पादकह को फोहोर 
गाउँपा लकाले उठाउने छैन र फोहोरको पथृक करणमा असहयोग गन उ पादक लाइ च लत कानून 
बमोिजम कारवाह  गर  गाउँपा लकाबाट उपल ध गराउने सेवाह  समेत उपल ध गराउने छैन। 
६. फोहोर मैलाको न काशनः (१) गाउँपा लका े  भ  उ पादन हनु ेफोहोर मैला न काशनको समय 
थान, व ध र या गाउँपा लकाले नधारण गरेको बमोिजम हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गाउँपा लकाको तोकेको व ध र या बमोिजम फोहोर न काशन गन 
कायमा सहयोग गन ु येक गाउँपा लका वासीको िज मेवार  र दा य व हनुेछ। 
(३) गाउँपा लकाले उपदफा (१) बमोिजम गाउँपा लकाले फोहोर मैलाको यवि थत न काशनका ला ग 
कुन टोल वा े मा कुन म त वा समयमा कुनकुन क समको फोहोर संकलन गर  न काशन गन 
समयसारणी तयार गर  कािशत गनछ र य तो समयसारणीको पालना गन ु येक गाउँपा लका वासीको 
दा य व हनुेछ। 
(४) उपदफा(३) बमोिजमको समयसारणी तयार गर  काया वयन गदा गाउँपा लकाले सबै गाउँपा लका 
वासीलाइ पायक पन गर  यव था मलाउन ुपनछ। 
७. फोहोर मैलाको ढुवानी यव थाः (१) गाउँ पा लका भ  उ पादन भएको फोहोर मैलाको संकलन गर  
यव थापन के  स म लैजानका ला ग आव यक संकलन र ढुवानी गन यव था गाउँपा लकाले 
मलाउन ु पनछ।तर गाउँपा लकाले तोके बमोिजमको पथृक करण नग रएको गाउँवासीको फोहोरको 
संकलन र ढुवानी गनका ला ग गाउँपा लका बा य हनु ेछैन। 
(२) उपदफा(१) बमोिजमको फोहोरको संकलन र ढुवानी गदा पथृक ग रएको फोहोर पथृक पथृक समय 
र म तमा अलग अलग पमा ग रनेछ। 
८. फोहोर मैला यव थापन के ः (१) गाउँपा लका भ  उ पादन हनु ेफोहोर मैलाको यव थापनका 
ला ग आव यक पन फोहोर मैला यव थापन के  गाउँपा लकाका े  भ  रहेको उपयु  थानमा 
गन यव था गाउँपा लकाले मलाउन ुपनछ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहोर मैला यव थापनका ला ग आव यक पन ज गा गाउँपा लकाले ख रद 
गरेको वा भाडामा लइ यव था गन स नेछ। 

(३) गाउँपा लकाले उपदफा (१) बमोिजमको फोहोर मैला यव थापन के  गाउँ े  भ  आव यकता 
अनसुार एक वा एक भ दा थानमा तो न स नेछ। 
(४) उपदफा (१) बमोिजमको फोहोर मैला यव थापन के को यव था गदा सके स म स बि धत े मा 
बसोबास गन नाग रक र वातावरणीय भाव यूनीकरण गन उपायको अबल बन गन गर  यव थापन 
के को यव थापन गन ुपनछ। 

(५) उपदफा (१) बमोिजम तो कएको फोहोरमैला यव थापन के मा काम गन जनशि को नयु ी र 
फोहोर मैला यव थापन के बाट हनु े लाभको वतरण गदा स बि धत े का बा स दा र े लाइ 
प हलो ाथ मकता दन ुपनछ। 
(६) गाउँपा लकाले उपदफा (१) बमोिजम फोहोर मैला यव थापन के को यव थापन गदा आव यकता 
अनसुार संघीय तथा देश सरकारसँगको सम वयमा गन सकनेछ। 
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(७) उपदफा (१) बमोिजमको फोहोर मैला के  वर प रको े मा वातावरणीय भावलाइ यनुीकरण 
गनका ला ग मानव तथा पशपु छ को अना धकृत वेश वा ढुगा ग ी वालवुाको उ खननलाइ 
आव यकता अनसुार तब ध लगाउन स कनेछ। 

(८) उपदफा (१) बमोिजमको फोहोर मैला यव थापन के को यव थापन लगायतका काय गनका ला ग 
नजी े बाट माग भएका वातावरणीय भाव र च लत कानूनको अ धनमा रह  गाउँपा लकाले अनमु त 
दन स नेछ। 
(9) उपदफा (1) बमोिजम गाउँपा लकाले तोकेको फोहोरमैला यव थापन के को अ पका लन, 
म यका लन र दघका लन योजना वनाई गाउँपा लकाको आ थक मताको आधारमा मशः अगाडी 
वढाउनेछ। 
(10) उपदफा (1) बमोिजम गाउँपा लकाले फोहोर मैला यव थापनका ला ग तो कएको थानमा 
फोहोर मैला यव थापन गदा स बि धत े को वा स दाह को आव यक स लाह, सझुाव, सहभा गता र 
सम वयमा गन यव था मलाउन ुपनछ। 

(11) उपदफा (1) बमोिजम तो कएको फोहोर मैला यव थापन के मा संकलन ग रएको फोहोर 
मैलाबाट वातावरणीय तकुल असर नपन व धको योग गर  यस े मा आव यक दगु ध नफै लन े
यव था रहनेछ।तर नजी े लाइ यव थापन के को अनमुती दएकोमा वातावरणीय मापद ड 
बमोिजम रहेनरहेको वषयमा गाउँपा लकाले आव यकता अनसुार अनगुमन गनछ। 
९. नजी े सँगको सहकायमा फोहोरमैलाको यव थापन गन सकनःे (१) यस काय व ध बमोिजम 
उ पादन हनु े फोहोरको पथृक करण गन, पथृक करण ग रएको फोहोरको संकलन गर  गाउँपा लकाले 
तोके बमोिजमको यव थापन के मा फोहोर लैजान, गाउँसभाले तोके बमोिजम फोहोरमैला शु क 
उठाउन, फोहोरमैला यव थापनका ला ग आव यक जनचेतना लगायतका काय मको संचालन नजी 
े सँगको सहकायमा गन स कनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकाय गदा कुन सं थासँग के क त समयका ला ग कुन काय के कसर  गन 
लगायतका प  सतह  तयार गर  गाउँपा लका र स बि धत सं थासँग सधै स झौता गर  वा 
त पधाका आधारमा गन स कनेछ। 

१०. फोहोर मैला यव थापन शु कः (१) गाउँपा लकाले गाउँ े  भ  उ पादन भएको फोहोर 
यव थापन गरे वापत गाउँसभाबाट तो कए बमोिजमको शु क उठाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको फोहोरमैला यव थापन शु क नधारण गदा फोहोर मैलाको तौल, फोहोर 
बाट मानव वा य तथा वातावरण पन स ने असर, फोहोर मैलाको ढुवानी र तो कए बमोिजमका अ य 
माप द डका आधारमा ग रनेछ। 
(३) उपदफा(१) बमोिजमको शु क गाउँपा लका आफैले  वा स झौता अनसुार गाउँपा लकाले तोकेको 
संघसं था वा यि  माफत उठानेछ। 
(४) उपदफा (३) बमोिजम कुनै नजी संघ सं था वा यि लाइ फोहोर मैला यव थापन शु क उठाए 
वापतको नि त रकम उपल ध गराउनेछ। यसर  उपल ध गराएको रकम स बि धत े को वकास 
नमाणमा खच गन ुपनछ। 
११. सेवा नल बन गन स कनेः (१) गाउँपा लका ारा हनु ेफोहोर मैला यव थापनको कायमा सहयोग 
गन ु येक गाउँवासीको दा य व र िज मेवार  हनुेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहोर मैला यव थापन गन कायमा वरोध गन वा फोहोर मैला शु क 
नबझुाउन ेसेवा ाह  लाइ फोहोर मैला स बि धत सेवा त का लन नल बन गन स कनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम सेवा नल बन भएको फोहोर मैला उ पादन गन संघसं था वा यि  आफुले 
उ पादन गरेको फोहोर आफैले यव थापन गन ुपनछ। 

(४) फोहोर मैला यव थापनका ला ग दफा १० को उपदफा (१) बमोिजम गाउँ सभाबाट तो कएको 
शु क एक वषस म नबझुाउन े गाउँवासीलाइ व ूत, टे लफोन, ज गाको कारोवार लगायतका सेवा 
उपल ध गराउने छैन। 
१२. कसरु तथा द ड सजाय (१) यस काय व धमा उ लेख भए बमोिजम फोहोर मैला यव थापनको 
कायमा असहयोग गरेमा वा काय व धको उ लंघन गरेमा य तो फोहोर मैला उ पादक लाइ च लत 
कानून बमोिजम कसरु अनसुारको ड ड सजाय ग रनेछ। 

१३. फोहोर मैलाको व  वतरणः (१) गाउँपा लकाले फोहोर यव थापन के मा संकलन गरेको फोहोर 
लाइ नय मत पमा व  वतरण गन यव था मलाउन ुपनछ। 
(२) उपदफा(१) बमोिजम व  वतरण गनका ला ग फोहोरको वग करण गर  यसको यनुतम मु य 
गाउँपा लका ारा नधारण गरे बमोिजम हनुेछ। 
१४. व वधः (१) यस काय व ध अनसुार फोहर मैला यव थापनका ला ग गाउँपा लकाले बा ीगढ  
जयगढ गाउँपा लका भ  रहेको सरकार  नकाय, बक, व तय सं था, अ पताल संघ सं थालाई 
आव यक आदेश तथा नदशन दनस नेछ। य तो नदशन/आदेश पालना गन ु स बि धत सं थाको 
दा य व हनुेछ। 
15. काय व धमा संशोधनः (१) यस काय व धको काया वयनमा कुनै खालको सम या आएमा वा संशोधन 
गनपुरेमा कायापा लकाको नणययानसुार ग रनेछ। 

 
अनसुचुी-१ 

स झौताको नमनुा 
 

बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लका (यस प छ प हलो प  भ नने) र ............... सं था/स म त वचमा (यस प छ 
दो ो प  भ नने) बा ीगढ  जयगढ गाउँपा लकाको ........................ देखी ........................... स मको 
था नय उ पादन हनु ेफोहोर मैलाको यव थापन देहायका शतह को अ धनमा रह  गन/गराउने गर  यो 
स झौता ग रएकोछ। 

क. .................. थानदेखी ................ थानस मको े मा उ पादन हनु ेफोहोर मैलाको गाउँपा लकाले 
तोके बमोिजम अलग अलग पमा छुटाई यसको घरघरमा यवि थत पमा टोर गन लगाउने िज मेवार  
दो ो प  हनुेछ। 

ख. घर घर यवि थत पमा ज मा भएको फोहोर मैला फोहोरमैला यव थापन के स म लैजानका ला ग 
गाउँपा लका ारा यव था भएको ट परमा राखी स बि धत थानमा लैजाने कायमा सहयोग गन दा य व दो ो 
प को हनुेछ। 
ग. शतनं. क र ख बमोिजमको कायका ला ग आव यक पन सामा ी उपल धगराउने िज मेवार  प हलो 
प को हनुेछ। 
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घ. बा ीगढ  जयगढ गाउँ सभाबाट नणय भए अनसुारको फोहोरमैला यव थापन शु क उठाउने दा य व 
दो ो प को हनुछे । यसर  उठाएको शु क म ये ............ तशत रकम स बि धत े को थानीय 
फोहोर मैला यव थापन गन कायमा खच गर  बाँक  .................. तशत रकम म हना समा  भएको ७ 
दन भ  गाउँपा लकामा दािखला गन दा य व दो ो प को हनुेछ। 
ङ. शतनं. घ अनसुारको ................. तशत रकम खाता खोल  वकमा ज मा गन र वकमा ज मा भएको 
सं थाको पदा धकार ह को संयू  ह ता रबाट खच गन यव था मलाउन ेिज मेवार  दो ो प को हनुेछ। 

च. फोहोर मैला यव थापनका ला ग गाउँपा लकाले उपल ध गराएका सामा ीको संर ण गन िज मेवार  दो ो 
प को हनुेछ। 

छ. स झौतामा उ लेख भएका वषय स झौता अनसुार र उ लेख नभएका वषय च लत कानून अनसुार 
हनुेछ। 
 
सं थाको तफबाट                                         गाउँपा लकाको तफबाट 
नामः ...................................                                                             नामः ...................................  
पदः ...................................                             पदः ...................................  
स पकनं. ...................................                         स पकनं. ........................  

 
अनसुचुी -2 

फोहोर मैला वग करणको नमनुा 
साधारण फोहोर मैला हा नकारक फोहोर मैला 
जै वक अजै वक अ य वा य सं था ज य औ ो गक 
भा साको फोहोर ला का समान नमाण सामा ी ज य याद नागेकाऔष ध के मकल 

बचेको खाना काडवोड पेपर पशपु छ  ज य 
फोहोर 

स र ज न डल वषाल ु यास खरानी 

कागज याि ज  पेपर धा रला हातह तयार 
तरकार  तथा 
फलफुलका बो ा 

ससामेटल मा छेको कपाल प जा मा स हेभी मेटल मकर  

पातप तगर झारपात जतुा च पल परुानो कपडा का टएका श ररका अंग र 
रगत 

रंग के मकल फट लाइजर 

धलुो कं सगर 
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