
 
 

 

 

 

 

 
सूर्योदर्य राजपत्र 

सरू्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 
 

खण्ड (५), फिक्कल, इलाम, १ नं. प्रदेश, नेपाल, असार १३ गते २०७८ साल, संख्र्या ३ 

 

 

भाग-१ 

 

नेपालको संफिधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोफजम गठन भएको र्यस सूर्योदर्य 

नगरपाफलकाको नगरसभाले बनाएको तल लेफखए बमोफजमको ऐन सिवसाधारणको 

जानकारीका लाफग प्रकाशन गररएको छ।  

 

 
  



 

 

 

सािवजफनक जग्गा संरक्षण तथा उपर्योग सम्बन्धी ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तािना: 

नगरपालिका क्षेत्र लित्र रहकेा सार्वजलनक तथा पलतव जग्गाहरुको उलित संरक्षण गरर सोको 

प्रिार्कारी र र्ैज्ञालनक उपर्योगबाट नगरपालिकाको आर्य समेत र्लृि गने अलिप्रार्यिे र्यो 

सार्वजलनक जग्गा संरक्षण र उपर्योग सम्बन्धी ऐन २०७८ तजजवमा गररएको छ । नगरपालिकाको 

महत्र्पणूव स्रोतको रुपमा रहकेो जग्गाको सार्वजलनक उपर्योग, संरक्षण र व्र्यर्स्थापन गन े

लर्षर्यिाई समेत र्यो ऐन मागवदिवक बन्नेछ। र्यस्तो ऐनको अिार्मा सार्वजलनक जलमनको 

अलनर्यलन्त्रत र अव्र्यर्लस्थत प्रर्योग हुनगई नगरपालिकाको आर्यमा समेत प्रलतकूि असर पनव 

सक्ने, अलतक्रमण हुनसक्ने, फोहोर तथा कज रुपिई सहरी सौन्दर्यवता लनमावणमा प्रलतकूिता 

उत्पन्न हुन जाने दलेिन्छ। जग्गा संरक्षण तथा उपर्योग ऐनका आधारमा नै नगरपालिकािे र्यस 

सम्बन्धी र्योजना तथा कार्यवक्रमहरु तजजवमा एर्म ् कार्यावन्र्र्यन गनव सहज हुने दलेिएकोि े

नेपािको संलर्धानको धारा २२६ र स्थानीर्य सरकार संिािन ऐन, २०७४ का १०२ बमोलजम 

कानजनी व्र्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीर्य िएकोिे नगर सिािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

१. संफक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 

(क) र्यो ऐनको नाम “सार्वजलनक जग्गा संरक्षण तथा उपर्योग सम्बन्धी ऐन, २०७८” 

रहकेोछ। 

(ि) र्यो ऐन नगर सिाको बैठकबाट स्र्ीकृत िएको लमलत दलेि िाग ूहुनेछ । 

२.   पररभाषा : 

लर्षर्य र्ा प्रसंगिे अको अथव निागेमा र्यो ऐनमा :     

(क)  “सार्वजलनक जग्गा” िन्नािे नेपाि सरकारको स्र्ालमत्र्मा िई हाि स्थानीर्य सरकार 

संिािन ऐन,२०७४ बमोलजम नगरपालिकाको रेिदिे र संरक्षण रहकेा जग्गाहरु 

सम्झनज पदवछ।  

(ि)  “संरक्षण” िन्नािे नगरपालिका क्षेत्र लित्र रहकेा सम्पणूव सार्वजलनक जग्गाहरुको 

अलििेि, त्र्यसमा नगरपालिकाको लनर्यन्त्रण र  त्र्यस्ता  जग्गाको  उलित संरक्षण र 

उपर्योग समेतिाई जनाउदछ । 



 

(ग) “प्रमजि र्ा उप-प्रमजि िन्नािे” सरू्योदर्य नगरपालिकाका प्रमजि र उप–प्रमजििाई 

सम्झनपदवछ। 

(घ) “प्रमजि प्रिासकीर्य अलधकृत” िन्नािे नगरपालिकाको प्रिासकीर्य प्रमजििाई सम्झनज 

पछव ।  

(ङ) “र्डा” िन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिका, नगर कार्यवपालिकाको कार्याविर्य अन्तगवतका 

र्डा सम्झनजपदवछ । 

(ि) “कार्याविर्य” िन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिका, नगर कार्यवपालिकाको कार्याविर्य सम्झनजपछव । 

सो िब्दिे र्डा समेतिाई बजझाउँदछ । 

(छ) “स्थानीर्य तह” िन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झनज पनेछ । 

(ज) “पलहिो पक्ष” िन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झनज पनेछ । 

(झ) “दोस्रो पक्ष” सार्वजलनक जग्गा उपर्योगका िालग नगरपालिकासँग सम्झौता गने 

पक्षिाई सम्झनज पनेछ । 

 

३. सािवजफनकपफतव जग्गाको फििरण संकलन गने : 

३.१ नगर क्षेत्रमा रहकेा सार्वजलनक जग्गाहरुको िगत तर्यार गरी अलििेि रालिनेछ । उक्त 

कार्यवमा र्डा सलमलत समेत सार्वजलनक जग्गाको संरक्षण र अलििेि राख्ने कार्यवमा 

लजम्मेर्ार हुनज पनेछ । 

४. सािवजफनक जग्गा संरक्षण गनव सफकने के्षत्रहरू: 

१. र्यस नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहकेा सार्वजलनक जग्गाहरू ऐलतहालसक, पजरातालत्र्क, 

सांस्कृलतक तथा धालमवक महत्र्का सम्पदा, प्रािीन स्मारक, सार्वजलनक तथा 

सामजदालर्यक िर्न, सार्वजलनक, ऐिानी, पती जग्गा र्ा सार्वजलनक ििवमा लनमावण 

िएर प्रर्योगमा आएका र्ा नआएका सम्पलिको संरक्षण गररनेछ । 

२. िजल्िा क्षेत्र, िोक, घाट, पाटी-पौर्ा,सिि,धमविािा, धालमवक तथा सांस्कृलतक 

स्थि, डाँडापािा, िरण क्षेत्र, पानीको मजहान, पोिरी, तिाउ, इनार, कज र्ा, धारा, 

ढजङ्गेधारा, गजँठीघर, बाटो, सडक, पजि-पजिेसा, कज िो नहर, िगन राख्ने, पार्श्वलित्र 

तर्यार गरी संरक्षण गररनेछ। संरलक्षत जग्गािाई नगरपालिका आफैं  र्ा लनलज क्षेत्रिे 

प्रर्योग गने गरी उपिोग गनव सक्नेछ । 

 

 



 

५. सािवजफनक जग्गा उपर्योग गनव सफकने के्षत्रहरू: 

१. जग्गाको स्र्रुपमा िासै पररर्तवन नहुने गरी कलम्तमा ५ र्षव पलहिादलेि सार्वजलनक जग्गाको 

रुपमा प्रर्योग हुदँ ैआइरहकेा जग्गािाई नगरको आर्य बलृि हुने गरी उपर्योग गररनेछ । 

२. नगरपालिकाको समग्र लहत हुने िािको अन्र्य कार्यवहरूमा नगरपालिकालित्र रहकेा 

सार्वजलनक जग्गाहरूको प्रर्योग गनव सलकनेछ । 

३. नेपाि सरकार र्ा अन्र्य सरकारी लनकार्यमाफव त लनमावण िएका िौलतक संरिनाहरू तर 

कार्यावन्र्र्यनमा नआएका त्र्यस्ता संरिनाहरूिाई नगरको लहतमा प्रर्योग गनव सलकनेछ । 

४. महत्र्पणूव धालमवक पर्यवटकीर्य सार्वजलनक जग्गाको नगरपालिकािे सम्बलन्धत लनकार्यलसत 

समन्र्र्य गरी िगत कट्टा गनव सक्नेछ । 

५. तर, हररर्यािी र्न क्षेत्रमा रहकेा सार्वजलनक जग्गामा र्ातार्रणीर्य असर गने कज नै प्रकारका 

संरिना बनाउने उद्देश्र्यिे उपर्योग गररने छैन । 

६. सािवजफनक जग्गा उपर्योग गने प्रकृर्या 

(१) दफा ३ बमोलजम पलहिानको िएका सार्वजलनक जग्गाहरुिाई दहेार्य बमोलजम प्रर्योगमा 

ल्र्याईनेछ ।  

क. नगरपालिकािेआफ्नो िगानीमा उक्त जग्गामा संरिना लनमावण एर्ं सजधार गनव सक्ने । 

ि. नीलज क्षेत्रिाईअन्र्य व्र्यापाररक प्रर्योजन निई पर्यवटलकर्य संरिना लनमावण जस्तैपाकव ,उद्यान 

लनमावण गरी पर्यवटकहरुिाई आकृलषत गने उद्देश्र्यका साथै नीलज क्षते्रबाट प्रस्तार् माग गनव 

सलकने। 

ग. कज नै पलन सार्वजलनक जग्गामा िौलतक संरिना लनमावण गरी प्रर्योगमा नआई त्र्यस्तो 

संरिनामा रहकेा फलनविर लफक्िसव, मेिीनरी औजार जस्ता सामाग्री उपर्योग निई नष्ट हुन े

दलेिएमा त्र्यस्तो सामाग्री नगरपालिकाको लनणवर्यानजसार उलित प्रर्योगमा ल्र्याउन सलकनेछ । 

घ.   नीलज क्षेत्रिाई उक्त जग्गा प्रदान गरी सो जग्गा उपर्योग गने कार्यवमा सहजीकरण लसफाररस 

गनव दहेार्य अनजसारको लसफाररस सलमलत रहनेछ। 

सार्वजलनक जग्गा रहकेो र्डाको र्डा अध्र्यक्ष- संर्योजक 

कार्यवपालिका सदस्र्य मध्र्येबाट नगर प्रमजििे तोकेको मलहिा सलहत २ जना- सदस्र्य 

प्रालर्लधक -सदस्र्य 

र्योजना अलधकृत- सदस्र्य सलिर् कज नै सार्वजलनक जग्गा १ देलि बलढ र्डा सम्म 

फैलिएर रहकेो अर्स्थामा सर्ै िन्दा र्ढी क्षेत्रफि ओगट्ने र्डा अध्र्यक्ष उपरोक्त 

सलमलतको संर्योजक हुनेछ । 



 

 

७. सािवजफनक जग्गा उपर्योगमा ल्र्याउनका लाफग आिश्र्यक प्रकृर्या 

(१) सार्वजलनक जग्गाको उपर्योगका लनजी क्षेत्रिाई संिग्न गराउनका िालग दहेार्यका प्रकृर्या 

पजरा गनजवपनेछ । 

क.  नगर सिाबाट  सार्वजलनक जग्गा  उपर्योगमा ल्र्याउन  उपर्यजक्त िएको ठहर। 

ि.  सार्वजलनक जग्गाको प्रर्योग लनलित संरिना लनमावण सलहतन.पा.को तफव बाट प्रर्योग 

गररने हो र्ा जग्गाको स्र्रुप पररर्तवन नहुने गरी लनजी क्षेत्रिाई प्रदान गररने हो सो 

र्ार र्यलकन। 

ग. सार्वजलनक जग्गाको उपर्योगबाट नगरपालिकािाई हुन सक्ने िािको लर्शे्लषण 

सलहत सहजीकरण सलमलतको लसफाररस। 

घ. कार्यवपालिकािे आर्श्र्यक छिफि गरी नगर सिामा लसफाररस । 

ड. नगर कार्यवपालिकाबाट प्रस्तार्को उपर्यजक्त िएको ठहर सलहत लनणवर्य। 

ि.   सार्वजलनक जग्गाको  संरक्षण  र  सजधार  सलहत  सामान्र्य  संरिना लनमावण  गरी 

नगरपालिकािे तोलक लदएको िजल्क िगानीकताव नीलज क्षेत्रिे संकिन गनव सक्नेछ । 

छ. र्यसरी संकिन गररने र कम मध्र्ये लनलित रकम र्ालषवक रुपमा न.पा.िाई बजझाउनजपनेछ। 

८.  कुनै फििाद भएमा नगरपाफलकाको फनणवर्य अफन्तम हुनेेः(१)सार्वजलनक जग्गा 

संरक्षण र उपर्योगका सम्बन्धमा कज नै लर्र्ाद िएमा नगरपालिकाको लनणवर्य अलन्तमहुनेछ । 

 

९.  सम्झौता पुनरािलोकन गररने 

 

(१) र्यस पजनरार्िोकनका क्रममा िाि िागत लर्शे्लषण गरी सम्झौतामा दजर्ै पक्षको 

सहमतीमा आर्श्र्यक बजँदाहरु थप घट गनव सलकने 

(२) उपदफा (१) बमोलजम पजनरार्िोकनका िालग सहजीकरण सलमलतिे अध्र्यर्यन गरी 

समसामलर्यक रुपमा सम्झौतामा गनजवपने हरेफेरका सम्बन्धमा नगरकार्यवपालिका समक्ष 

लसफाररस गने।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम बजारको अर्स्था लर्शे्लषण गरर र्ालषवक रुपमा बजझाउन 

सहमलत िएको रकमका सन्दिवमा दजर्ै पक्ष सहमत िई १० प्रलतित रकम थप गनव 

नगरकार्यवपालिकामा लसफाररस गनव सक्ने । 

 



 

१०.सम्झौताका शतवहरु उल्लंघन भएमा सम्झौता तोड्न सफकने 

 १) सार्वजलनक जग्गा उपर्योगका िालग िएको सम्झौताका ितवहरुको पणूव पािना 

गनजवपनेछ। ितवहरुको पािना नगररएको िण्डमा तत्काि सम्झौता रद्द गरर र्यसबाट 

िएको हानी नोक्सानी समेत दोस्रो पक्ष सँग असजि उपर गररनेछ । 

 

११.फनर्यफमत अनुगमनर प्रफतिेदनहुने: 

 

(१) सम्झौता बमोलजम दोस्रो पक्षबाट हुने कारर्ाहीका काम सम्बन्धमा नगरपालिकाका 

तफव बाट लनर्यलमत अनजगमन गररनछे। 

(२) दोस्रो पक्षिे प्रत्र्येक र्षव िए गरेका,कामहरु प्राप्त उपिब्धी एर्ं आई परेका समस्र्या र 

समाधानको उपार्य सलहतको प्रलतर्ेदन िािाबाट नगरपालिकामा पेि गनजवपनेछ । 

 

   



 

 

सूर्योदर्य नगरपाफलकाको उपभोक्ता फहत संरक्षण ऐन, २०७८ 

प्रस्तािना : उपिोक्ताको स्र्ास््र्य, सजलर्धा र आलथवक लहत कार्यम राख्न, उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको 

गजणस्तर, पररमाण एरं् मलू्र्यको अलनर्यलमतताबाट उपिोक्ता र्गविाई संरक्षण प्रदान गरी उपिोग्र्य र्स्तज 

र्ा सेर्ाको गजण र्ा उपर्योलगता घटाउन र्ा लझक्न नपाउने व्र्यर्स्था गनव, एकालधकार एरं् अनजलित 

व्र्यापाररक लक्रर्याकिापद्वारा मलू्र्य अलिर्लृि तथा बजार लनर्यन्त्रण हुन सक्ने अर्स्थािाई रोक्न र 

उपिोग्र्य र्स्तजर्ा सेर्ाको उपर्योलगता एरं् प्रर्योग सम्बन्धी झजट्टा तथा भ्रमात्मक प्रिार प्रसार हनु नलदई 

सजरलक्षत तथा गजणस्तरर्यजक्त उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको लबक्री लर्तरण, लनकासी, पैठारी र संञ्िर्य 

सम्बन्धी व्र्यर्स्था गनव तथा उपिोक्तािाई पन ेमकावको लर्रुि उपिार लदिाउने लनकार्यको स्थापना 

गरी उपिोक्ताको हक, लहत र अलधकारको संरक्षण गने व्र्यर्स्था गनव र्ान्छनीर्य िएकोि,े नपेािको 

संलर्धान धारा २२६ र स्थालनर्य सरकार संिािन ऐन, ०७४ को दफा १०२ बमोलजम सरू्योदर्य 

नगरपालिकाको नगरसिाबाट र्यो ऐन पाररत िई िाग ूगररएको छ । 

१. संफक्षप्त नाम र प्रर्ारम्भ: (१) र्यस ऐनकोनाम “सरू्योदर्य नगरपालिकाको उपिोक्ता लहत संरक्षण 

ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

(२) र्यो ऐन तजरुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररभाषा : लर्षर्य र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा र्यस ऐनमा, – 

(क) “उपिोक्ता” िन्नाि ेकज न ैउपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा उपिोग र्ा प्रर्योग गन ेव्र्यलक्त र्ा संस्था 

सम्झनज पछव । 

(ि) “उपिोक्ता लहत संरक्षण सलमलत” िन्नािे दफा ३ बमोलजम गठन िएको उपिोक्ता संरक्षण 

पररषद ्सम्झनज पछव । 

(ग) “क्षलतपलूतव सलमलत” िन्नाि ेदफा २३ बमोलजम गठन िएको क्षलतपलूतव सलमलत सम्झनज पछव । 

(घ) “उपिोग्र्य र्स्तज” िन्नािे उपिोक्ताि े उपिोग र्ा प्रर्योग गने र्स्तज र्ा र्स्तजहरूको 

सलम्मश्रणबाट बनेको पदाथव सम्झनज पछव र सो िब्दिे उपिोग्र्य र्स्तजको लनमावणमा प्रर्योग 

हुने कच्िा पदाथव, रङ, सजगन्ध र्ा रसार्यनिाई समते जनाउँछ । 

(ङ) “नगरपालिका” िन्नािे सरू्योदर्य नर्यरपालिकािाई सम्झनज पछव । 

(ि) “प्रमजि” िन्नाि ेसरू्योदर्य नगरपालिकाको नगर प्रमजििाई सम्झनज पछव । 

(छ) “उप–प्रमजि” िन्नाि ेसरू्योदर्य नगरपालिकाको नगर उप–प्रमजििाई सम्झनज पछव । 

(ज) “प्रमजि प्रिासलकर्य अलधकृत” िन्नाि े सरू्योदर्य नगरपालिकाको प्रमजि प्रिासलकर्य 

अलधकृतिाई सम्झनज पछव । 

(झ) “लनरीक्षण अलधकृत” िन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिकाबाट मनोलनत र्यस ऐनको दफा १४ 

बमोलजम अलधकृत कमविारीिाई सम्झनज पछव । 



 

(ञ) “सेर्ा” िन्नािे कज न ैकामको लनलमि कज न ैपलन लकलसमको सेर्ा िजल्क र्ा प्रलतफि लिई 

प्रदान गररएको श्रम, सजलर्धा र्ा परामिव सम्झनज पछव । 

(ट) “उत्पादन” िन्नािे उपिोग्र्य र्स्तज बनाउने, तर्यार गने, प्रसोधन गने, पररणतगने, प्र्यालकङ्ग 

गने, पजनः प्र्यालकङ्ग गने, एसेम्बलिङ्ग गने र्ा िेबि िगाउने प्रलक्रर्या र्ा सो सम्बन्धमा 

अपनाईन ेसम्पणूव र्ा कज न ैप्रलक्रर्या सम्झनज पछव । 

(ठ) “िेबि” िन्नािे उपिोग्र्य र्स्तज र्ा उपिोग्र्य र्स्तज रालिएको िाँडामा िेलिएको, 

छालपएको, लिथो गररएको, लिन्ह िगाइएको, इम्बोसव गररएको, समार्ेि गररएको र्ा अन्र्य 

कज नै लकलसमि ेदिेाइएको ट्र्याग, लिन्ह, तस्र्ीर र्ा अन्र्य लर्र्रणात्मक र्स्तज सम्झनज पछव । 

(ड) “अनजलित व्र्यापाररक लक्रर्याकिाप” िन्नाि ेकज नै पलन उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको र्ास्तलर्क 

गजणस्तर, पररमाण, मलू्र्य, नापतौि ढािँा र्ा बनार्ट आलद ढाँटी र्ा झजक्र्याई त्र्यस्तो 

उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा लबक्री लर्तरण र्ा प्रदान गन,े अन्र्यव्र्यलक्तिे उत्पादन गरेको उपिोग्र्य 

र्स्तजको गजणस्तर, पररमाण, मलू्र्य, नापतौि, ढाँिा, बनार्ट आदीमा असर पारी लबक्री 

लर्तरण गन ेकार्यव सम्झनज पछव । 

(ढ) “कमसि उपिोग्र्य र्स्तज” िन्नाि े दहेार्यको कज न ै अर्स्थाको उपिोग्र्य र्स्तजसम्झनज पछव : 

(१) दफा ११ बमोलजम लनधावररत गररएको गजणस्तरिन्दा कम्ती हुन ेगरी हनुपन ेपदाथवको 

पररमाण घटाइएको र्ा अको कज नै पदाथवको सलम्मश्रण गररएको, 

(ण) “लबके्रता” िन्नाि ेथोक र्ा िजद्रा रूपमा उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा लबक्री लर्तरण गने व्र्यलक्त, 

सरकारी र्ा गरै सरकारी संस्था र्ा सहकारी संस्था सम्झनज पछव । 

(त) “प्रर्योगिािा” िन्नािे उपिोग्र्य र्स्तजको िजिता, पणूवता र्ा गजणस्तर परीक्षण गने उद्देश्र्यि े

स्थापना िएको नपेाि सरकारबाट मान्र्यता प्राप्त लनकार्य सम्झनज पछव । 

(थ) “तोलकएको” र्ा “तोलकए बमोलजम” िन्नाि ेर्यस ऐन अन्तगवत बनेको लनर्यममा तोलकएको 

र्ा तोलकए बमोलजम सम्झनज पछव । 

(२) स्र्ास््र्यिाई हालनकारक हुन ेगरी सडेको, गिेको र्ा फोहोरमैिा र्ा लर्षादी अर्स्थामा 

रालिएको र्ा तर्यार गररएको र्ा कज नै रसार्यन, रङ र्ा बास्ना प्रर्योग गररएको, 

(३) केही र्ा सम्पणूव िाग कज न ै रोगी र्ा रोगकारक पिज, पंक्षी र्ा हालनकारक र्नस्पलतबाट 

बनाइएको, 

(४) र्यो ऐन र्ा र्यस ऐन अन्तगवत बनेको लनर्यम बमोलजम जारी गररएको आदिेमा तोलकएको 

न्र्यनूतम आर्श्र्यक गजणस्तरिन्दा घटेको र्ा अलधकतम गजणस्तर तोलकएकोमा सो िन्दा बढेको । 

३. उपभोक्ता फहत संरक्षण सफमफतको गठन: (१) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण सम्बन्धी 

लर्षर्यमा नीलत लनमावण गनव तथा उपिोक्ताको हक लहतका सम्बन्धमा सरू्योदर्य नगरपालिकािाई 

सजझाब लदन साथै र्यस ऐन कमोलजमका अन्र्य काम कार्ावही गनवको िालग एउटा उपिोक्ता लहत 

संरक्षण सलमलतको गठन हुनछे । 



 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा दहेार्य बमोलजमका पदालधकारीहरु रहन ेछनः्– 

(क नगर उप प्रमजि – अध्र्यक्ष 

(ि) स्थानीर्य स्र्ास््र्य संस्थाको प्रमजि – सदस्र्य 

(ग) कृलष िािा – सदस्र्य 

(घ) प्रलतलनधी लजल्िा प्रिासन कार्याविर्य, – सदस्र्य 

(ङ) स्थानीर्य उद्योग र्ालणज्र्य संघिे तोकेको प्रलतलनधी – सदस्र्य 

(ि) उपिोक्ताको हक लहतसँग सम्बन्धीत गरैसरकारी संस्थाबाट नगर कार्यवपालिकाि ेमनोलनत 

तगरेको प्रलतलनलध तीनजना – सदस्र्य 

(छ) उपिोक्ताको हक लहतसँग सम्बन्धीत क्षेत्रमा कार्यवरत मलहिाहरू मध्र्येबाट नगर 

कार्यवपालिकाि ेमनोलनत गरेको मलहिा प्रलतलनलध दजईजना – सदस्र्य 

(ज) स्थानीर्य संिारकमीहरुमध्रे्यबाट १ जना–सदस्र्य 

(झ) नगर प्रमजििे तोकेको कमविारी १ जना – सदस्र्य 

(ञ) नगरपालिकाको सामालजक लर्कास िािा प्रमजि र्ा लनरीक्षण अलधकृत – सदस्र्य सलिर् 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ज) र (झ) बमोलजम मनोनीत सदस्र्यहरूको पदार्लध दजई र्षवको 

हुनेछ र लनजहरू एक अर्लधको िालग पजनः मनोनीत हनु सक्नछेन्। 

(४) पररषदक्ा अध्र्यक्ष तथा सदस्र्यहरूिे नगर कार्यवपालिकािे तोकीलदए र्मोलजम बमोलजमको 

बैठकििा पाउनेछन ्। 

४. सफमफतको काम, कतवव्र्य र अफधकार: (१) सलमलतको काम, कतवव्र्य र अलधकार दहेार्य 

बमोलजम हुनेछ :– 

(क) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण, आपलूतव व्र्यर्स्था र उपिोग्र्य र्स्तज तथा सेर्ाको मलू्र्य, 

गजणस्तर, िजिता सम्बन्धी लर्षर्यमा नगर कार्यवपालिकािाई सजझार् लदन े। 

(ि) उपिोक्तािाई उपिोग्र्य र्स्तज तथा सेर्ाको सम्बन्धमा सजरलक्षत गराउन त्र्यस्ता र्स्तज तथा 

सेर्ाको गजणस्तरका सम्बन्धमा जानकारी गराउन उपिोक्ताको हक लहत सम्बन्धी सिूनाहरू 

प्रिार प्रसार गन,े गराउने । 

(ग) उपिोक्तािाई उपिोग्र्य र्स्तज तथा सेर्ाको मलू्र्य, गजण, पररमाण, िजिता तथा अनजलित 

व्र्यापाररक लक्रर्याकिापका सम्बन्धमा सलूित गने/गराउन े। 

(घ) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण गने सम्बन्धमा अनजसन्धान गने÷गराउने । 

(ङ) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण सम्बन्धमा िइरहकेा नीती पररर्तवन गन े र्ा नर्याँ नीलत 

बनाउने सम्बन्धमा नगर कार्यवपालिकािाई सजझाबहरु प्रधान लदने । 

(ि) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण सम्बन्धी रालरिर्य तथा अन्तरावलरिर्य सिूनाहरू अद्यार्लधक 

राख्न ेतथा राख्न िगाउने । 



 

(छ) उपिोक्ताका अलधकारहरूको अनजगमन गने/गराउने र अनजगमन गदाव दलेिएका त्रजटीहरूको 

सजधार गनव नगर कार्यवपालिकािाई सजझाब लदने । 

(ज) नेपाि सरकारिे तोलकलदए बमोलजमका काम गने, गराउन े। 

(झ) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण गने सम्बन्धमा उपर्यजक्त सम्झेको अन्र्य काम गने, गराउन े। 

५. सफमफतको बैठक सम्बन्धी कार्यवफिफधेः (१) सलमलतको बैठक अध्र्यक्षि े तोकेको लमलत, 

समर्यर स्थानमा बस्नेछ । 

(२) सलमलतको सम्पणूव सदस्र्य संख्र्याको कम्तीमा पिास प्रलतितिन्दा बढीसदस्र्यहरू उपलस्थत 

िएमा परीीषदक्ो बैठकका िालग गणपरूक संख्र्या पजगेको मालननछे । 

(३) सलमलतको बैठकको अध्र्यक्षता अध्र्यक्षि े गनेछ र लनजको अनजपलस्थलतमासदस्र्यहरूि े

आफूमध्रे्यबाट छानेको व्र्यलक्ति ेबठैकको अध्र्यक्षता गनेछ । 

(४) सलमलतको लनणवर्य सलमलतको सदस्र्य–सलिर्द्वारा प्रमालणत गररनेछ । 

(५) सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्र्य कार्यवलर्लध सलमलत आफैं िे लनधावरण गरे बमोलजम हुनछे । 

६. उपभोक्ताको अफधकारको संरक्षण तथा सम्िर्द्वनेः (१) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण गन े

प्रर्योजनको लनलमि प्रत्रे्यक उपिोक्तािाई दहेार्यका अलधकारहरू प्राप्त हनुेछनः्– 

(क) जीउ, ज्र्यान, स्र्ास््र्य तथा सम्पलिमा हानी पजरर््याउने उपिोग्र्य र्स्तज तथा सेर्ाको लबक्री 

लर्तरणबाट सजरलक्षत हनु पाउन ेअलधकार, 

(ि) अनजलित व्र्यापाररक लक्रर्याकिापबाट सजरलक्षत हुनको लनलमि उपिोग्र्य र्स्तज तथा सेर्ाको 

मलू्र्य, गजण, पररमाण, िजिता, गजणस्तर आलद बारे सलूित हुन ेअलधकार, 

(ग) र्यथासम्िर् प्रलतस्पधावत्मक मलू्र्यमा उपिोग्र्य र्स्तज तथा सेर्ाकोछनौट गनव पाउने अर्सरमा 

लर्र्श्स्त हुन ेअलधकार, 

(घ) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षणका सम्बन्धमा उपर्यजक्त लनकार्यबाट सजनजर्ाई हुन्छ िन्ने कज रामा 

लर्र्श्स्त हुन ेअलधकार, 

(ङ) अनजलित व्र्यापाररक लक्रर्याकिापबाट उपिोक्ताहरूमा हुने िोषण तथा मकावको लर्रुि 

सजनजर्ाई र क्षलतपलूतव पाउने अलधकार, र 

(ि) उपिोक्ता लिक्षाको अलधकार । 

(२) उपदफा (१) मा उलल्िलित उपिोक्ताको अलधकारको संरक्षण तथा सम्बद््रधन गन े

र्ातार्रणको सजृना गनवको लनलमि कार्यवपालिकाि ेसलमलतिाई आर्श्र्यक लनदिेन लदनछे । 

७. माग, आपफूतव र मूल्र्यमा प्रफतकूल प्रभाि पानव नहुनेे :  कसैि ेपलन कज न ैव्र्यलक्तसँग लमिी 

दहेार्यका कज न ैकाम 

गरी कज न ैउपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको माग, आपलूतव र्ा मलू्र्यमा प्रलतकूि प्रिार् पानव हदुनै :– 

(क) कज नै उपिोग्र्य र्स्तजको िालग िालहन ेकच्िा पदाथवको कोटा लनधावरण गरी र्ा कज न ैउपिोग्र्य 

र्स्तजको उत्पादन घटाउन र्ा त्र्यस्तै अन्र्य कज नै काम गरी, 



 

(ि) कज नै उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा सलञ्ित गरी र्ा अन्र्य तर्रिे कृलत्रम अिार् सजृना गरी र्ा 

लनधावररत समर्य र्ा स्थानमा मात्र त्र्यस्तो र्स्तज र्ा सेर्ा लबक्री लर्तरण गन ेगरी र्ा त्र्यस्त ै

अन्र्य कज नै काम गरी । 

८. उपभोग्र्य िस्त ु िा सेिाको आपूफतवलाई व्र्यिफस्थत तथा फनर्यफन्त्रत गने सम्बन्धी 

व्र्यिस्था: (१)उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण गनवको लनलमि उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको 

आपलूतविाईव्र्यर्लस्थत, लनर्यलन्त्रत तथा 

लनर्यलमत गनव नगरपालिकािे दहेार्य बमोलजमको अलधकार प्रर्योग गनछे :– 

(क) उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको गजणस्तर, मलू्र्य लनधावरण र आपलूतव व्र्यर्स्था सम्बन्धी नीलत 

लनमावण गने, 

(ि) उपिोक्ताको हक लहतमा प्रलतकूि असर पान े लकलसमका एकालधकार तथा अनजलित 

व्र्यापाररक लक्रर्याकिापिाई अनजगमन, रोकथाम र लनर्यन्त्रण गने सम्बन्धमा कार्यव र्योजना 

बनाई उक्त कार्यव र्योजना कार्यावन्र्र्यन गने, 

(ग) दिे लित्र िपत हनुे उपिोग्र्य र्स्तजको माग र आपलूतव लस्थलतकोलर्शे्लषण तथा समीक्षा गन,े 

(घ) उपिोग्र्य र्स्तजको उत्पादक, लबके्रता र्ा लर्तरकहरूिे अर्ालञ्छत तररकािे गरेको मलू्र्य 

र्लृििाई रोक्न आर्श्र्यक व्र्यर्स्था गन,े 

(ङ) उपिोग्र्य र्स्तजको कृलत्रम र्ा अनजपर्यजक्त तर्रि े अिार् सजृना गने लकलसमका अनजलित 

व्र्यापाररक लक्रर्याकिापिाई लनरुत्सालहत गने । 

(२) उपिोक्ताको हक लहत संरक्षण, आपलूतव व्र्यर्स्था लनर्यलमत र उपिोग्र्य र्स्तजतथा सेर्ाको 

मलू्र्य एरं् गजणस्तर लनर्यन्त्रण सम्बन्धी व्र्यर्स्थाहरूको प्रिार्कारी ढगंबाटकार्यावन्र्र्यन गनव 

नगरपालिकाि ेआर्श्र्यक व्र्यर्स्था गनव सक्नेछ । 

९. उपभोग्र्य िस्तुमा उल्लेख गनुवपने कुराहरू :  उत्पादकि े उपिोग्र्य र्स्तजको िेबिमा 

दहेार्यका कज राहरू अलनर्ार्यव रूपमा उल्िेि गनजव पनछे : – 

(क) उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दताव नम्बर । 

(ि) िाद्य पदाथव र औषलध जस्ता उपिोग्र्य र्स्तजमा उक्त र्स्तजको लमश्रण, त्र्यसकोपररमाण र 

तौि । 

(ग) गजणस्तर लनधावरण िएको उपिोग्र्य र्स्तजमा सो र्स्तजको गजणस्तर 

(घ) उपिोग्र्य र्स्तज उपिोग गने तररका र सो र्स्तज उपिोग गरेबाट हुन सक्नेप्रिार् । 

(ङ) मानर् स्र्ास््र्यिाई हानी पज¥र्याउन सक्ने पदाथवहरुको िेबिमा िेतनामिूक सन्दिे, लित्र 

र्ा लिन्हको प्रर्योग  

(ि) उपिोग्र्य र्स्तजको मलू्र्य, ब्र्याि नम्बर, उत्पादन लमलत र उपिोगको म्र्याद सलकनेलमलत । 

(छ) इिेक्िोलनक, हाडवर्र्यर तथा र्यालन्त्रक जस्ता उपिोग्र्य र्स्तजमा सो र्स्तजको ग्र्यारेण्टी, ग्र्यारेण्टी 

लमलत तथा अन्र्य आर्श्र्यक कज राहरू । 



 

(ज) प्रज्र्िनिीि, दजघवटनाजन्र्य र्ा सलजिैसँग टजटफज ट हुन सक्ने उपिोग्र्य र्स्तजमा सोर्स्तजको 

सजरक्षाको िालग अपनाउनज पने कज राहरू । 

(झ) तोलकए बमोलजमका अन्र्य कज राहरू । 

१०. उपभोग्र्य िस्त ु िा सेिाको सम्बन्धमा गनव नहुने कामेः कसैि ेपलन कज नै उपिोग्र्यर्स्तज र्ा 

सेर्ाको सम्बन्धमा दहेार्यका कज नै काम गनव, गराउन हुदँनै :– 

(क) कमसि उपिोग्र्य र्स्तजको उत्पादन, लबक्री लर्तरण र्ा लनकासी पठैारी गनव । 

(ि) उपिोक्तािाई झजक्र्याउन ेगरी कज नै उपिोग्र्य र्स्तजको नक्कि गनव । 

(ग) कज नै उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ािाई अको उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा हो िनी र्ा लनम्नस्तरको 

उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ािाई उच्िस्तरको उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा हो िनी ढाँटी र्ा झजक्र्याई 

लबक्री लर्तरण गनव । 

(घ) कज नै उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको प्रर्योग, उपर्योलगता र्ा प्रिार्काररताको सम्बन्धमा झजट्टा र्ा 

भ्रामात्मक प्रिार प्रसार र्ा लर्ज्ञापन गन ेलकलसमि ेअनजलित व्र्यापाररक लक्रर्याकिाप गनव । 

(ङ) उपिोक्ताको स्र्ास््र्यमा प्रलतकूि असर पन ेलकलसमका उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाकोउत्पादन 

र्ा लबक्री लर्तरण गनव । 

(ि) तोलकए बमोलजमका अन्र्य कामहरू गनव । 

११. उपभोग्र्य िस्त ु िा सेिाको गणुस्त फनधावरणेः (१) कज नै उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ामा कज न ै

पदाथवको गजणस्तर र्ा मात्रा कज न पररलध लित्रको हनुज पनछे िन्न ेकज राको लनधावरण िएको रहछे िन े

नेपाि सरकारि ेत्र्यस्तो र्स्तज र्ा सेर्ाको गजणस्तरको लनधावरण तोलकए बमोलजमको प्रलक्रर्यापरूा 

गरी गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कज नै उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको गजणस्तर लनधावरण गररएको कज राको 

सिूना नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सिूना प्रकािन गनजवपनछे । 

१२. मूल्र्य सूची राख्नु पने : लबके्रतािे लबक्री लर्तरण गन ेप्रत्रे्यक उपिोग्र्य र्स्तजको थोक र िजद्रा 

मलू्र्य स्पष्ट रूपमा अंलकत मलू्र्य सिूी लबक्री स्थिमा सबैि ेदखे्न ेठाउँमा राख्नजपनछे । 

१३. नगरपाफलकाले जााँचबुझ र फनरीक्षण गनव सक्नेेः (१) कसैि े उपिोक्ताको हक लहतमा 

प्रलतकूि असर पान े लकलसमिे अनजलित व्र्यापाररक लक्रर्याकिाप गरररहकेो एकालधकार कार्यम 

गरी र्ा अन्र्य कज नै तररकाद्वारा उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ाको मलू्र्य तथा आपलूतव व्र्यर्स्थािाई 

प्रिालर्त पाने काम गरररहकेो र्ा कमसि उपिोग्र्य र्स्तजको उत्पादन र्ा लबक्री लर्तरण गरररहकेो 

र्ा र्यो ऐन र्ा र्यस ऐन अन्तगवत बनेको लनर्यम लर्परीत काम कारी्र्यबाही िइरहकेोछ िन्न े

लर्र्श्ास हुने मनालसर् कारण िएका नगरपालिकािे आर्श्र्यक जािँबजझ र लनरीक्षण गनव, गराउन 

सक्नेछ । 



 

(२) उपदफा (१) बमोलजम जाँिबजझ र लनरीक्षणबाट दोषी दलेिएका उत्पादक, लडिर, एजेण्ट, 

लबके्रता, व्र्यलक्त र्ा संस्थािाई प्रिलित कानजनबमोलजम आर्श्र्यक कार्यवर्ाहीको प्रलक्रर्या अगाडी 

बढाउन सक्नछे । 

१४. फनरीक्षण अफधकृत तोक्न सक्ने : (१) नगरपालिकाि े प्रिलित कानजन र्ा र्यस ऐन र्ा 

तोलकएबमोलजमको बजार अनजगमन, अनजसन्धान तहकीकात िगार्यतको काम गनव कज नै अलधकृत 

कमविारीिाई लनरीक्षण अलधकृतको रुपमा लनर्यजक्त गनव र्ा िटाउन सक्नछे । 

(२) लनरीक्षण अलधकृतको पदमा लनर्यजलक्त हुन े व्र्यलक्तको र्योग्र्यता सम्बन्धी व्र्यर्स्था 

तोलकएबमोलजम हुनछे । 

१५. फनरीक्षण अफधकृतको काम कतवव्र्य र अफधकार : (१) लनरीक्षण अलधकृतको काम कतवब्र्य र 

अलधकार दहेार्यबमोलजम हुनछे । 

क) उपिोग्र्य बस्तजको उत्पादन, लर्क्री/ लर्तरण गने र्ा कज न ैसेर्ा प्रदान गरेको ठाँउमा प्ररे्ि गन े

ि) उपिोग्र्य र्स्तजको उत्पादन लर्क्री/  लर्तरण र्ा सेर्ा प्रदान गन ेव्र्यलक्तसंग आर्श्र्यक लर्र्रण 

र्ा जानकारी लिन े। 

ग) उपिोग्र्य र्स्तजको उत्पादन लर्क्री/  लर्तरण र्ा सेर्ा प्रदान गने व्र्यलक्तसंग र्ा सोसंग 

सम्बन्धीत अन्र्य व्र्यलक्तसंग आर्श्र्यक बर्यान लिने । 

घ) कज नै उपिोग्र्य बस्तजको परीक्षण गनव आर्श्र्यक दलेिएमा आर्श्र्यक पने पररमाणमा नमजना 

लिई प्रर्योगिािामा परीक्षण गनव िगाउन े। 

ङ) कज नै उपिोग्र्य बस्तज र्ा सेर्ाको तत्काि उत्पादन) लर्क्री लर्तरण र्ा सेर्ा प्रदानमा रोक 

िगाउन आर्श्र्यक दलेिएमा सो रोक िगाउन े। 

ि) कज न ै उपिोग्र्य बस्तजको परीक्षण गनव आर्श्र्यक दलेिएको कारणबाट त्र्यसको परीक्षणको 

िालग नमजना लिइएकोमा प्रर्योगिािाबाट नमजनाको परीक्षण िई नआएसम्मको िालग 

त्र्यस्ता बस्तजको लर्क्री लर्तरणमा रोक िगाउन े। 

छ) लनरीक्षण र्ा जाँिबजझको लसिलसिामा उत्पादक र्ा लर्के्रतािाई तत्काि कज नै आदिे 

उपर्यजक्त दलेिएमा सो आदिे लदने । 

ज) आर्श्र्यकतानजसार अनजगमनका क्रममा उत्पादनस्थि, गोदाम र पसिको िानतिासी गन े। 

झ) तोलकएबमोलजमको अन्र्य कार्यव गने । 

१६. फनरीक्षण अफधकृतले अपनाउनुपने कार्यवफिफध: लनरीक्षण अलधकृति ेलनरीक्षण जाँिबजझ र्ा 

िानतिासी गदाव अपनाउनजपने कार्यवलर्लध प्रिलित कानजन बमोलजम र्ा तोलकएबमोलजम हुनछे । 

१७. कसुर र जररिाना सम्बन्धी व्र्यिस्था: (१) कसैिे दहेार्यको कामकार्यवर्ाही गरे/गराएमा र्यस 

ऐनअन्तगवतको कज सजर गरेको मालननछे 

क) र्यस ऐन बमोलजम दताव अनजमलत नलिई कारोबार सञ्िािन गरे/ गराएमा । 

ि) नर्ीकरण नगरी कारोबार सञ्िािन गरे/ गराएमा । 



 

ग) गजणस्तर र्ा मापदण्ड पजरा नगरी कारोबार सञ्िािन गरे/ गराएमा । 

घ) अनजलित व्र्यापाररक लक्रर्याकिाप गरे/ गराएमा । 

ङ) तोलकएिन्दा बढी बजार मलू्र्य कार्यम गरी लर्क्री लर्तरण गरे /गराएमा । 

ि) कसैि े पलन कृलतम अिार्को लसजवना, कृलत्रम मलू्र्य र्लृि र नाफािोरी जस्ता कार्यव गरे/ 

गराएमा । 

छ) नगरपालिका क्षेत्रलित्र बस्तज र्ा सेर्ाको व्र्यापार व्र्यर्सार्य गदाव दताव र्ा अनजमलत प्राप्त गरेको 

स्थिमा बाहके अन्र्यत्र सेर्ा सञ्िािन तथा बस्तजको लबक्री लर्तरण गरे गराएमा । 

ज)  सेर्ा प्रदार्यकिे तोलकएको स्थि बाहके अन्र्यत्र र्ा लनषेलधत क्षेत्रमा सेर्ा र्ा बस्तजको लबक्री 

लर्तरण गरे/ गराएमा । 

झ) सेर्ा प्रदार्यकि ेर्ातार्रण स्र्च्छ र सफा नरािेमा । 

ञ) तोलकएको अलधकतम मलू्र्य िन्दा बढी हुने गरी बस्तज र्ा सेर्ा लबक्री गनव गरे / गराएमा । 

ट) गजणस्तरहीन बस्तज र सेर्ाको उत्पादन, पैठारी तथा लबक्री लर्तरण गरे / गराएमा । 

(२) कसैिे दफा १७(१)बमोलजम कसजर गरे गराएमा कसजरको मात्रा हरेी लनरीक्षण अलधकृति े

दहेार्य बमोलजम जररर्ाना गनव सक्नछे। 

क) िण्ड "क", "ग" र "ङ" बमोलजम कसजर गन ेर्ा गराउनिेाई १ हजार रुपैरँ्या दलेि २५ हजार 

रुपैरँ्यासम्म । 

ि) िण्ड "ि", "छ", "ज" र "झ" बमोलजम कसजर गने र्ा गराउनिेाई १ हजार रुपैरँ्या दलेि २५ 

हजार रुपैरँ्यासम्म । 

ग) िण्ड "घ", "ि", "ञ" र "ट" बमोलजम कसजर गन ेर्ा गराउनेिाई १५ हजार रुपैरँ्या दलेि २ 

िाि रुपैरँ्यासम्म । 

(३) लनपरीक्षण अलधकृति ेर्यस दफा बमोलजम जररर्ाना गनजवपने कारण र जररर्ाना गरेको रकम 

िगार्यतको सम्पणूव लर्र्रण िजिाई ३ लदनलित्र सलमलतिाई जानकारी गराउनज पने छ । 

(४) उपदफा (२) बमोलजम जररर्ाना गने गरी लनणवर्य िएको लमलति े७ लदनलित्र सो जररर्ाना 

नलतन े/ नबजझाउन ेप्रदार्यक लर्रुि लनरीक्षण अलधकृतिे दहेार्यको कार्यव गनव सक्नछे । 

क) जररर्ाना िएको रकम नबजझाएसम्म त्र्यस्तो बस्तज र्ा सेर्ाको लििबन्दी गरी राख्न े। 

ि) जररर्ाना िएको रकम नबजझाएसम्म त्र्यस्तो बस्तज र्ा सेर्ाको उत्पादन, ढजर्ानी, पैठारी र्ा 

लबक्री गने अन्र्य बस्तज समते रोक्का राख्न े। 

(५) र्यस दफा बमोलजम लनरीक्षण अलधकृति ेगरेको लनणवर्य उपर लिि नबजझेमा लनणवर्य िएको 

लमलति े१५ लदनलित्र लजल्िा अदाितसमक्ष पजनरारे्दन गनव सक्न े। 

(६) अन्र्य दफाहरूमा जेसजकै कज रा िेलिए पलन र्यस ऐन बमोलजम बजार अनजगमनका क्रममा 

गलम्िर प्रलक्रलतको कसजरमा बाहके कम जररर्ाना हुन सक्ने सामान्र्य प्रलक्रलतका कसजरमा 

कसजरदारिे कसजर स्र्ीकार गरी सजधार गने प्रलतबिता जनाएको अर्स्थामा सलमलत, बजार 



 

अनजगमन सलमलत र्ा लनरीक्षण अलधकृति ेएउटा प्रदार्यकिाई फरक-फरक प्रलक्रलतको कसजरमा 

गरी बढीमा २ पटकसम्म सजधार गन ेमौका प्रदान गरी कार्यवर्ाही स्थगन गनव सलकनेछ । 

१८. सजार्य सम्बन्धी अन्र्य व्र्यिस्था: (१) मालथ उलल्िलित जररर्ाना सम्बन्धी व्र्यर्स्था 

बाहकेको कसजरमा प्रिलित नेपाि कानजन बमोलजम सजार्य हुनेछ । 

(२) र्यस ऐन बमोलजम गररएको जररर्ानाि ेप्रिलित कानजन बमोलजम सजार्य गनव बाधा पजर्यावएको 

मालनने छैन । 

१९. फनरीक्षण अफधकृतले फनरीक्षण, जााँचबुझ िा खानतलासी गनव सक्ने: (१) कज नै ठाउँमा 

सजरलक्षत, असरर्यजक्त र्ा गजणस्तर निएको उपिोग्र्य र्सतजको उत्पादन र्ा लबक्री लर्तरण िइरहकेो 

र्ा सेर्ा प्रदान गरेको र्ा ऐन र्ा र्यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनर्यम लर्परीत कज न ै काम 

कामकार्यवर्ाही िइरहकेो छ िन्न े लर्र्श्ास हनुे मनालसब कारण िएमा लनरीक्षण अलधकृति े

त्र्यस्तो ठाउँमा लनरीक्षण, जािँबजझ र्ा िानतिासी गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनरीक्षण, जािँबजझ र्ा िानतिासी गदाव सजरलक्षत, असर र्यजक्त र्ा 

गजणस्तर निएको उपिोग्र्य र्स्तजको उत्पादन र्ा लबक्री लर्तरण िइरहकेो र्ासेर्ा प्रदान गरेको र्ा 

र्यो ऐन र्ा र्यस ऐन अन्तगवत बनेको लनर्यम लर्परीत काम कार्यवर्ाही िईरहकेो दलेिएमा लनरीक्षण 

अलधकृति ेत्र्यस्तो उपिोग्र्य र्स्तजको तोलकए बमोलजम नमनूा लिई तोलकएको अर्लधको िालग 

र्यस्तो उपिोग्र्य र्स्तजको उत्पादन र्ा लबक्री लर्तरण गनव र्ा सेर्ा प्रदान गनव रोक िगाउनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम लनरीक्षण अलधकृति े गरेको काम कार्यवर्ाही सम्बन्धी प्रलतरे्दन तीन 

लदनलित्र नगर प्रमजि समक्ष पिे गनजव पनछे। 

(४) लनरीक्षण अलधकृतिे लनरीक्षण, जाँिबजझ र्ा िानतिासी गदाव अपनाउनज पने कार्यवलर्लध 

तोलकए बमोलजम हनुेछ । 

(५) लनरीक्षण अलधकृतको अन्र्य काम, कतवव्र्य र अलधकार तथा लनरीक्षण अलधकृतिेलदएको 

प्रलतर्ेदन कार्यावन्र्र्यन सम्बन्धी व्र्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

२०. उपभोर्य िस्तकुो परीक्षणेः लनरीक्षण अलधकृति ेदफा १५ बमोलजम लिएको उपिोग्र्य र्स्तजको 

नमनूा परीक्षणको िालग तोलकएको अर्लधलित्र प्रर्योगिािामा पठाउनज पनेछ । 

२१. कमसल उपभोग्र्य िस्तु जित हुने: दफा १६ बमोलजम परीक्षणको िालग पठाइएको उपिोग्र्य 

र्स्तजको नमनूा प्रर्योगिािामा परीक्षण हुदँा कमसि उपिोग्र्य र्स्तज ठहररएमा सम्बन्धीत 

उपिोग्र्य र्स्तजहरू जफत गररनेछ । 

२२. कािावहीको लाफग फसिाररस गने: उपिोक्ता संरक्षण सलमलत र्ा लनररक्षण अलधकृतर्ाट 

अनजगमन, लनररक्षण, जाँिबजझ र्ा िानतिासी गदाव मालथ उलल्िलित दफा ७,९ र दफा १० 

कसजर गरेको पाइएमा प्रिलित कानजन बमोलजम सप्रमाण सलहत सम्बन्धीत लनकार्यमा कार्ावहीको 

िालग लसफाररस गररनेछ । 

२३. नेपाल सरकार िादी हुने : र्यस ऐन अन्तगवतको मजद्दा नपेाि सरकार र्ादी हुनेछ । 



 

२४. क्षफतपूफतवको दाबी गनव सक्नेेः र्यस ऐनको लर्परीत हनुे गरी उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा लबक्री 

लर्तरण र्ा प्रदान गरेको कारणबाट कज न ैउपिोक्तािाई कज न ैपलन लकलसमको हानी नोक्सानी हुन 

गएमा त्र्यस्तो उपिोक्ताको तफव बाट कज नै उपिोक्ता संस्थािे त्र्यस्तो उपिोग्र्य र्स्तज र्ा सेर्ा लबक्री 

लर्तरण र्ा प्रदान गने व्र्यलक्तबाट क्षलतपलूतव िराई पाउँिनी न्र्यार्यीक सलमलत समक्ष त्र्यसरी हानी 

नोक्सानी पजगेको पैलतस लदनलित्र उजजरी गनव सक्नेछ । 

२५. क्षफतपूफतव फदलाउनेेः दफा २४ बमोलजम क्षलतपलूतवको लनलमि परेको उजजरी उपर छानलबन गरी 

उपिोक्तािाई हानी नोक्सानी पजग्न गएको ठहर गरेमा हानी नोक्सानीको आधारमा क्षलतपलूतव 

बापतको रकम उपिोक्ता र्ा लनजको हकर्ािािाई लदिाउनेछ । 

२६. पुनरािेदनेः दफा २५ बमोलजमे गरेको लनणवर्य उपर लिि नबजझ्ने व्र्यलक्तिे सो लनणवर्य िएको 

लमलति ेपैंतीस लदनलित्र सम्बन्धीत पजनरारे्दन अदाितमा पजनरारे्दन गनव सक्नेछ । 

२७. प्रचफलत कानुन बमोफजम मुद्दा चलाउन सफकने: र्यस ऐन बमोलजम कसजर ठहररन े काम 

कार्यवर्ाही अन्र्य प्रिलित कानजन अन्तगवत पलन कसजर ठहररने रहछे िने उक्त प्रिलित कानजन 

बमोलजम मजद्दा ििाउन र्यस ऐनि ेबाधा पजरर््याएको मालनने छैन । 

२८. उपसफमफत गठन गनव सक्नेेः (१) र्यस ऐनको उद्देश्र्य पलूतवको िालग नगरपालिकािे र्ा सलमलति े

आर्श्र्यक उपसलमलतहरू गठन गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम गलठत उप-सलमलतहरूको काम, कतवव्र्य, अलधकार र कार्यवलर्लध नगर 

कार्यवपालिकाि ेर्ा सलमलतिे तोलकलदए बमोलजम हुनछे । 

२९. अफधकार प्रत्र्यार्योजन: नगर कार्यवपालिका र्ा सलमलति े र्यस ऐन बमोलजम आफूिाई प्राप्त 

अलधकारहरूमध्र्ये आर्श्र्यकताअनजसार केही अलधकार दफा २८ बमोलजम गलठत उपसलमलत र्ा 

कज नै कमविारीिाई प्रत्र्यार्योजन गनव सक्नेछ । 

३०. फनर्यम बनाउन सक्ने: र्यस ऐनको उद्देश्र्य पलूतवको िालग नगरपालिकािेआर्श्र्यक लनर्यमहरू 

बनाउन सक्नेछ । 

३१. संसोधन : र्यस ऐनमा िएको व्र्यर्स्था समर्य सापेक्षा संसोधन गनव सक्ने छ । 

३२. बचाऊ तथा खारेजी : (१) नगरपालिकाको तफव र्ाट उपिोक्ता हक लहत र अलधकारको 

संरक्षणको सम्बन्धमा र्यस अलघ िए गरेको सम्पणूव काम कार्ावही र्यसै ऐन बमोलजम िए गरेको 

मालनने छ । 

(२) र्यस ऐनमा िएको कज नै पलन व्र्यर्स्था नेपािको संलर्धान तथा अन्र्य संघ तथा प्रदिे 

कानजनसँग बालझएमा बालझएको हदसम्म बदर िागी हनुेछ ।  



 

२५. अफधकार प्रत्र्यार्योजनेः नगर कार्यवपालिका र्ा सलमलतिे र्यस ऐन बमोलजम आफूिाई प्राप्त 

अलधकारहरू मध्र्ये आर्श्र्यकता अनजसार केही अलधकार दफा २७ बमोलजम गलठत उपसलमलत 

र्ा कज न ैकमविारीिाई प्रत्र्यार्योजन गनवसक्नेछ । 

२६.फनर्यम बनाउन सक्नेेः र्यस ऐनको उद्देश्र्य पलूतवको िालग नगरपालिकािेआर्श्र्यक लनर्यमहरू 

बनाउन सक्नेछ। 

२७. संसोधन :–र्यस ऐनमा िएको व्र्यर्स्था समर्य सापके्षा संसोधन गनव सक्ने छ । 

२८. बचाऊ तथा खारेजी :–१) नगरपालिकाको तफव र्ाट उपिोक्ता हक लहत र अलधकारको 

संरक्षणको सम्बन्धमा र्यस अलघ िए गरेको सम्पणूव काम कारर्ाही र्यसै ऐन बमोलजम िए गरेको 

मालनन ेछ ।(२) र्यस ऐनमा िएको कज नै पलन व्र्यर्स्था नपेािको संलर्धान तथा अन्र्य संघ तथा प्रदिे 

कानजनसँग बालझएमा बालझएको हदसम्म बदर िागी हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

सूर्योदर्य नगरपाफलकाको स्थानीर्य सडक व्र्यिस्थापन, संचालन तथा फनर्यमन सम्बन्धी ऐन– 

२०७८ 

प्रस्तािना :–सर्वसाधरण जनताको र्यातार्यातमा सहज सजलर्धा तथा कृलष उत्पालदत बस्तजहरुको नगद-

प्रिार्ी रुपमा ढजर्ानी गनव, नगरस्तरीर्य सडकहरुको र्गीकरण गरी लतनीहरुको लनमावण, संिार, 

लर्स्तार, सजधार र सडक क्षेत्रको व्र्यर्स्था, संरक्षण, लदगो प्रर्योग गनवका िालग आर्श्र्यक कानजनी 

व्र्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीर्य िएकोिे, नेपािको संलर्धानको धारा २२६ तथा स्थानीर्य सरकार 

सञ्िािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोलजम सरू्योदर्य नगरपालिकाको नगरसिािे र्यो ऐन बनाएको 

छ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारफम्भक 

१. संफक्षप्त नाम र प्राम्भ :(१) र्यस ऐनको नाम "सजर्योदर्य नगरपालिकाको स्थानीर्य सडक 

व्र्यर्स्थापन संिािन र लनर्यमन सम्बन्धी ऐन २०७८" हुनछे ।  

(२) र्यो ऐन तजरुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

 

२. पररभाषा : लर्षर्य र्ा प्रसङगि ेअको अथव निागेमा र्यस ऐनमा, 

क) "प्रमजि" िन्नाि ेसजर्योदर्य नर्यरपालिकाको प्रमजििाई सम्झनज पछव । 

ि) "उपप्रमजि" िन्नािे सजर्योदर्य नर्यरपालिकाको उपप्रमजििाई सम्झनज पछव । 

ग) "नगरपालिका" िन्नाि े संलर्धान बमोलजम स्थापना िएको सजर्योदर्य नगरपालिकािाई    

सम्झनज पछव । 

घ) "कार्यावपालिका" िन्नाि ेनगरपालिकाको कार्यवपालिकािाई सम्झनज पछव । 

ङ) "सिा" िन्नाि ेर्यस सजर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सिािाई सम्झनज पछव । 

ि) "तोलकएको" र्ा "तोलकए बमालजम" िन्नाि े र्यस ऐन बमोलजम बनेको लनर्यमार्िीमा 

तोलकएको र्ा तोलकए बमोलजम सम्झनज पछव । 

छ)"उपिोक्ता संस्था" िन्नाि े परू्ाविार सडक सेर्ार्ाट िाि प्राप्त गने समहू र्ा               

सामदूालर्यक संस्थािाई सम्झनज पछव । 

ज) "अमानत" िन्नािे ठेक्कामा निगाई स्थानीर्य सरकार आफैं ि े लसधै सम्पन्न गने लर्कास 

लनमाणव कार्यव र्ा सेर्ा सम्बन्धी कार्यव सम्झनज पछव । 

 झ)"स्थानीर्य सडक" िन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिका लित्र रहकेो िहरी सडक, ग्रालमण सडक, 

बाह्रमासे सडक, हलेिप्र्याड, पर्यवटकीर्य पदमागव, झोिजङ्ग ेपजि, मोटेरेबि पजि, आकाि ेपजि, 

पैदि पजि, कल्बटव, केर्िकार आलद पदवछन ्। 

 



 

पररच्छेद–२ 

स्थानीर्य र्यातार्यात 

 

३. नगर स्तरीर्य र्यातार्यात गुरुर्योजना:(१) नगरपालिकाि े आफ्नो क्षते्र लित्र र्यातार्यात 

व्र्यर्स्थापनको िालग नगर स्तरीर्य र्यातार्यात गजरुर्योजना र्ा एलककृत नगर र्यातार्यात लर्कास 

र्योजना तर्यार गनछे । 

 

४. स्थानीर्य सडकहरुको बगीकरण :(१) स्थानीर्य सडकहरुको र्गीकरण लनम्नानजसार हनुेछ । 

१) अन्तरपालिका सडक 

२) अन्तर र्डा सडक 

३) बाह्र मासे सडक 

४) पर्यवटकीर्य सडक (पर्यवटकीर्य मागव) 

५) अन्र्य सहार्यक सडक 

६) कृलष सडक 

 

५. भौफतक संरचना फनमावण गनव फनषेध गनव सफकने:(१) स्थानीर्य सडकको सीमा तोलकएकोमा 

सडकको सीमाको र सडक सीमा नतोलकएकोमा नगरपालिकाको अनजमलत लर्ना कज नै पलन 

लकलसमको िौलतक संरिना कसैिे पलन लनमावण गनव नपाउने गरी लनषेध गनव सक्नेछ । (२) 

पर्यवटकको लनलम्त पदमागवको रुपमा कलम्तमा पाँि र्षव पलहि े दलेि प्रर्योग हदु ै आएका र 

सार्वजलनक ििवमा लनमावण िई प्रर्योग हुदँ ैआएको पर्यवटन पदमागव, साइकि रुट, जस्ि ेस्थानीर्य 

सडकिाई अन्र्य प्रर्योजनको लनलम्त प्रर्योग गनव नपाउन ेगरी लनषेध गनव सक्नेछ । 

 

६. स्थानीर्य सडकको आिगमनमा बाधा पुर् र्याउन नहुने: (१) स्थानीर्य सडकमा गोलिर्या, 

सागसब्जी, लनमावण सामाग्रीका कज नै पलन र्स्तज छोडेको, रािेको र्ा फािेको कारणि े सडक 

आर्गमनिाई कज न ैलकलसमको बाधा पजर् र्याएको िए त्र्यस्तो माि र्स्तज हटाउनको लनलम्त अर्लध 

तोलक सरोकारर्ािा व्र्यलक्त/संस्थािाई नगरपालिकािे सिूना जारी गनव सक्नछे । (२) उपदफा 

(१) बमोलजम जारी िएको सिूनाको अर्लध लित्र नहटाएको र्ा सरोकारर्ािा व्र्यलक्त/संस्था 

पिा निागकेो र्स्तज/माििाई नगरपालिकाि ेकब्जामा लिन र लििाम लर्लक्र गनव सक्नछे । तर 

तोलकएको म्र्याद लित्र त्र्यस्तो सिूनामा िेलिएको काम कज रा गनव नसक्ने िई म्र्याद बढाउन 

िाहने व्र्यलक्त/संस्थािे कारण समते िोिी नगरपालिकाको सम्बलन्धत िािामा लनरे्दन लदन 

सक्नेछ । त्र्यस्तोमा नगरपालिकाि े एक पटक सम्म आर्श्र्यक दलेिए जलत म्र्याद बढाई लदन 

सक्नेछ । 



 

 

७. स्िीकृत नफलई स्थानीर्य सडक िा सडक फसमामा कुनै फकफसमको काम गनव नहुने: (१) 

नगरपालिकाको स्र्ीकृत प्राप्त नगरी कसैिे स्थानीर्य सडक सँग जोलडन ेगरी प्रर्ेि मागव बनाउन, 

घडेरी िानव, कज िो िन्न र्ा ित्काउन, लकिा, तगारो आलद गाड्न, घर र्ा छाप्रो बनाउन 

सडकको र्ािमा लर्ज्ञापन राख्न र्ा र्यस्तै अन्र्य कज नै कार्यव गनव हुदँनै । 

(२) कसैिे व्र्यलक्त/संस्थािे नगरपालिकाको स्र्ीकृत प्राप्त नगरी उपदफा (१) अनजसार कार्यव 

गरेमा, त्र्यस्तो कार्यव हटाउन ित्काउन र परू्वव्र्यर्स्था पजर् र्याउन नगरि ेसिूना जारी गनछे । 

(३) सम्बलन्धत व्र्यलक्त/संस्थािे(२) बमोलजम जारी िएको सिूना पािना नगरेमा, नगरपालिका 

आफै त्र्यस्तो कार्यव गरी सो बापत िागेको ििवको रकम सम्बलन्धत व्र्यलक्त/संस्थाबाट 

नगरपालिकाि ेअसजि उपर गरी लिन सक्नेछ । 

 

८. धरौटी िा दस्तुर फलने अफधकार: (१) स्थानीर्य सडक र्ा सडक सीमा िन्न ,ित्काउन परेमा 

नगरपालिकाको स्र्ीकृत लिनज पनछे । त्र्यसरी स्र्ीकृत माग गरेमा िलनन ेर ित्काउने स्थानीर्य 

सडक र्ा सडक सीमािाई ममवत गरी परू्वव्र्यर्स्था कार्यम गनव िाग्ने ििवको रकम धरौटी लिई 

नगरिे स्र्ीकृत प्रदान गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) अनजसार स्र्ीकृत प्रदान गदाव नगरपालिकािे रािेको सतवहरु पािन गन े

कबजलिर्यत गराउनज आर्श्र्यक दिेमेा सो समेत ममवत गराई लिन सक्न ेछ । 

 

९. स्थानीर्य सडकमा िजन तथा उचाईको हद फनधावरण र त्र्यसको रेखदखे: (१) बाह्रमासे 

स्थानीर्य सडक (All Weather Road) को सन्दिवमा अलधकतम ८ टन र उिाई २.८लम. िन्दा 

बढी र स्थानीर्य कािोपत्र ेसडक (Black Topped Road) मा अलधकतम १६ टन र उिाई 

३.२लम. िन्दा बढी िएको सर्ारी साधन प्रर्ेि गनव नपाउन ेगरी लनषेध गनव सलकनछे ।  

(२) उपदफा (१) अनजसार लनषेध गरेको लनलम्त स्थानीर्य बाह्रमासे सडक र स्थानीर्य कािोपत्र े

सडकमा ढाट लनमावण गरी त्र्यसको रेिदिे सम्बलन्धत टोि लर्कास संस्थािाई लजम्मेर्ारी लदन 

सलकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम लर्परीत बढी र्जनको सर्ारी ििाएमा रु. २ हजार सम्म जररर्ाना 

हुनेछ । 

 

१०. स्थानीर्य सडकको दार्यााँ बााँर्या बृक्षरोपण र त्र्यसको रेखदेख: (१) नगरपालिका र्न 

उपिोक्ता सलमलत, संघ, संस्था र टोि लर्कास संस्थाि ेस्थानीर्य सडकको दाँर्या बाँर्या बकृ्षरोपण 

गनव सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम बकृ्षरोपणको रेिदिे र संरक्षण सम्बलन्धत र्डा कार्याविर्यको हनुेछ । 



 

(३) उपदफा (१) बमोलजम िगाएको रुिको काँट-छाँट गने र त्र्यसतो रुििे आर्गमनमा बाधा 

पजर् र्याएमा त्र्यसिाई हटाउने लजम्मा नगरपालिकाको हुनछे । 

 

११.सडकहरुको लगतकट्टा: १) नगरपालिका क्षते्रलित्र रहकेा सबै सडकहरुको िगतकट्टा गरर 

नगरको  स्र्ालमत्र्मा ल्र्याइनछे । 

 

१२. बाह्रमासे सडक: नगरपालिकाि े प्रत्रे्यक र्डामा रहकेो एउटा मजख्र्य सडकिाई बाहै्र मलहना 

संिािन हुन े ।सडकको लर्कास गरी सबै र्डामा र्यातार्यातको उिीत बन्दोर्स्त लमिाउन 

बाह्रमासे सडक लनमाणव गनछे । र्यसरी लनमाणव हुदँ ैगरेको बाह्रमासे सडकको आफ्नो िक्ष्र्य पजरा 

निई सडकको एिाइनमेन पररर्तवन गनव पाइने छैन । 

 

१३.र्यस ऐनमा जजनसजकै कज रा िेलिएको िएता पलन संघीर्य स्तर तथा प्रादलेिक स्तरका सडकहरु तत ्

तत् लनकार्यि ेमापदण्ड तोके अनजसार हुनछेन् । 

 

 

पररच्छेद–३ 

ममवत सम्भार कोष 

१४. पूिावधार ममवत संभार कोष:(१) स्थानीर्य सडक परू्ावधारहरुको लनर्यलमत तथा आर्श्र्यकता 

अनजसारको ममवत संिार नगरपालिकाको प्रिलित कानजन अनजसार हुनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम स्थापना िएको कोषमा परू्ावधार संरिना सडक, िानपेानी 

इत्र्यालदर्ाट प्राप्त रोर्यलल्ट रकम तोलकए बमोलजमको दालििा गररनेछ । 

(३) कोष संिािन र संिािन सलमलत: परू्ावधार संरिनाहरुको ममवत तथा पजनस्थापनाको िालग 

नगर स्तरमा ममवत संिार कोष स्थापना गररनछे र सो कोष संिािन तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

  



 

पररच्छेद–४ 

सािवजफनक फनजी साझेदारीमा पूिावधार संरचनाको फनमाणव तथा सञ्चालन 

१५. सािवजफनक फनजी साझेदारीमा पूिावधारको फिकास गनव सक्ने:र्यस ऐन बमोलजम कज नै व्र्यलक्त, 

लनमावण व्र्यर्सार्यी, संस्था र्ा कम्पनीसँग नगरपालिकािे सडक लनमाणव, सञ्िािन तथा 

व्र्यर्स्थापनमा साझेदारी गनव सक्नछे । नगरपालिकािे सार्जलनक लनजी साझेदारीमा परू्ावधारको 

कार्यव गदाव तोलकएको प्रकृर्या अनजसार हनुेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

फिफिध 

१६. पूिावधार फिकास :नगरपालिकाि ेसंघ र प्रदिे सरकार सँगको सहकार्यव र साझेदारीमा परू्ावधार 

लर्कासका लर्लिन्न  आर्योजनाहरु संिािन  गनव सक्ने छ । 

 

१७. अन्तर स्थानीर्य तह समन्िर्य: नगरपालिकासँग जोलडने एक िन्दा बढी स्थानीर्य तह समट्ेने र्ा 

सरोकार राख्ने परू्ावधार सडक लनमावण तथा ममवत कार्यवको िालग नगरपालिकाबाट अनजमोदन 

गराइ गनजवपने छ । 

१८.प्रचफलत कानुन बमोफजम हुने:र्यस ऐनमा िलेिएको लर्षर्यमा र्यसै ऐन बमोलजम र अन्र्य लर्षर्यमा 

प्रिलित कानजन बमोलजम हुनछे । 

 

१९. फनर्यम बनाउन सक्ने: र्यस ऐनको उद्देश्र्य कार्यावन्र्र्यन गन े कार्यवपालिकाि े आर्श्र्यक लनर्यम 

लनदलेिका र्ा कार्यवलर्लध बनाउन सक्ने छ । 

 

२०. संशोधन:र्यस ऐनमा िएका व्र्यर्स्था समर्य सापके्ष संिोधन गररनछे । 

 

२१. खारेजी तथा बचाऊ:(१) र्यस ऐनमा िएको व्र्यर्स्था नपेािको संलर्धान प्रिलित संघ तथा 

प्रदिे कानजनसँग बालझएमा बालझएको हदसम्म बदरिागी हुनछे ।२) र्यस अलघ नगरपालिकाद्वारा 

िए गरेको सम्पणूव काम कार्यवर्ाही र्यसै ऐन बमोलजम िएको मालनने छ । 
 

 
 

आज्ञाले 

प्रकाशराज पौडेल 

प्रमुख प्रशासकीर्य अफधकृत 
 

  

 

 


