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धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 
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बाग-०१ 

धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका 

 

धनगढी उऩ–भहानगयऩालरका छाडा ऩश ुचौऩामा लनमन्त्त्रण तथा व्मवस्थाऩन ऐन,२०७९ 

नगयसबाफाट स्वीकृत लभलत् २०७९।०९।२५ 

 याजऩत्रभा प्रकाशन लभलत्२०७९।०९।२८ 

 

प्रस्तावना् धनगढी उऩ–भहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र जथाबावी छालडने फेवारयसे छाडा ऩश ुचौऩामारे सडक 
एवॊ साववजलनक स्थरभा ऩयु ्माइयहेको अवयोध तथा पोहोयहरु लनमन्त्त्रण गनव, कृषष फारीको नोक्सानी 
तथा ऺलत लनमन्त्त्रण गनव, मातामातका साधन तथा सववसाधायणको आवागभनभा अवयोध ऩयु ्माई हनु 
सक्ने दघुवटनाराई योक्न य नगयऩालरकारे अॊलगकाय गयेको “धनगढी उऩ–भहानगय, हयाबया तथा सपा 
शहय” बन्ने नायाराई व्मवहायभा उताने सन्त्दबवभा मस्ता छाडा ऩश ु चौऩामाहरुफाट हनु सक्ने षवलबन्न 
अवयोधराई तत्कारै लनमन्त्त्रण गयी आवश्मक व्मवस्थाऩन गनव वाञ्छनीम बएकोरे, 

 

नेऩारको सॊषवधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सॊञ्चारन एने,२०७४ को दपा १०२ फभोजजभ 
धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको नगय सबारे छाडा ऩश ु चौऩामा लनमन्त्त्रण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, 

२०७९ फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद– एक 

प्रायम्बीक 

१.सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

(१) मस ऐनको नाभ “छाडा ऩश ुचौऩामा लनमन्त्त्रण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७९” यहेको छ।  

(२) मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाजशत बएको लभलत देजख प्रायम्ब हनुेछ।  

२.ऩरयबाषा् षवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा  

(क) “नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका” बन्नारे धनगढी उऩभहानगयऩालरका सम्झन ुऩदवछ। 

(ख) “सबा” बन्नारे उऩभहानगयऩालरकाको नगय सबाराई सम्झन ुऩदवछ। 

(ग) “प्रभखु” बन्नारे नगय प्रभखुराई सम्झन ुऩदवछ।  

(घ) “उऩप्रभखु” बन्नारे नगय उऩप्रभखुराई सम्झन ुऩदवछ। 

(ङ) “कामवऩालरका” बन्नारे धनगढी उऩभहानगयऩालरकाको नगय कामवऩालरकाराई सम्झन ुऩदवछ। 

(छ) “कामावरम” बन्नारे उऩभहानगयऩालरकाको नगय कामवऩालरकाको कामावरमराई सम्झन ुऩदवछ। 

(ज) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सम्झन ुऩदवछ।  

  (झ) “छाडा चौऩामा” बन्नारे  फेवारयसे रुऩभा नगय ऺेत्रभा छालडएका चौऩामाहरु गाई, गोरु, फाच्छा, 
फाजच्छ, याङ्गा, बैँसी, सुॉगयु, फॊगयु, फाख्रा फाख्री, फोका रगामतका चायखटेु्ट चौऩामाहरुराई सम्झन ुऩदवछ य 
साववजलनक सडकभा जानाजान फाॉलधएका ऩश ुचौऩाम सभेतराई जनाउनेछ। 

(ञ) “ऩारन ऺेत्र” बन्नारे भरु सलभलतरे छाडा चौऩामाहरुराई व्मवजस्थत रुऩभा ऩारनका रालग 
उऩभहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्र वा अन्त्म सम्वदृ्ध उऩभहानगयऩालरकाहरुसॉग सभन्त्वम य सहकामव गरय 
चौहद्दी खोरी छुयाएाएको ब–ूबागराई सम्झन ुऩदवछ।  

(ट) “चयनऺेत्र” बन्नारे छाडा चौऩामाहरुराई व्मवजस्थत रुऩभा ऩारनका रालग उऩभहानगयऩालरका ऺेत्र 
लबत्र वा अन्त्म सम्वदृ्ध उऩभहानगयऩालरकाहरुसॉग सभन्त्वम य सहकामव गरय चौहद्दी खोरी छुयाएाइएका 
ऺेत्रराई सम्झन ुऩदवछ। 

(ठ) “तोषकएको वा तोषकए फभोजजभको” बन्नारे मो ऐन कामावन्त्वमन गने क्रभभा नगय कामवऩालरकारे 
सभम सभमभा लनणवम गयी जायी गयेको आदेश तथा लनदेशन सभेतराई सम्झन ुऩदवछ।  

(ड) “अनगुभन सलभलत” बन्नारे मस ऐन अनसुाय गठन गरयएको अनगुभन सलभलत सम्झन ुऩदवछ।  

ऩरयचछेद–२ 

सयोकायवाराहरुको काभ, कतवव्म य अलधकाय 

३. ऩश ुचौऩामा धनीको कतवव्म्  

(१) कुनै ऩलन ऩश ुचौऩामा धनीरे आफ्ना ऩश ुचौऩामाहरु व्मवजस्थत तवयरे ऩारन ऩोषण गनुव ऩदवछ। 

(२) ऩश ुचौऩामा धनीरे आपूरे ऩारेका बारे वा स्त्री जाती ऩश ुचौऩामा फीच कुनै बेदबाव गनुव हदैुन। 

(३) कुनै गरत लनमत याखी आपूरे ऩारेका ऩश ुचौऩामाराई अस्वस्थ फनाई भनव ददन ु हुॉदैन तथा 
वेवारयसे गयाउन ुहदैुन । कारगलतरे भयेका चौऩामाराई उजचत स्थानभा तरुुन्त्तै गाडी ददन ुऩदवछ।  
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(४) ऩश ुचौऩामा धनीरे जानी जानी वा अनजानभा सभेत आपूरे ऩारेका ऩश ुचौऩामाहरु साववजालनक 
स्थर, सडक आददभा अलनमजन्त्त्रत रुऩभा छाडा छाड्न ुहदैुन।  

(५) ऩालरएका ऩश ुचौऩामाहरु कुनै कायणफाट आफ्नो घय गोठ छाडी साववजलनक स्थरभा गई वेवारयसे 
अवस्थाभा घभुषपय गयेको ऩाइएभा त्मस्ता चौऩामाका धनीरे ऩश ुचौऩामाको जजम्भा लरई तरुुन्त्त आफ्नो 
जजम्भाभा रैजान ुऩदवछ।  

(६) नगयऩालरकारे तोकेको ढाॉचा य सभमभा आफ्नो चौऩामाहरुको षववयण नगयऩालरकाभा फझुाउन ु
ऩनेछ। 

४. नगयफासी तथा सॊघ सॊस्थाको कतवव्म्  

(१) वेवारयसे अवस्थाभा साववजलनक स्थरभा देजखने ऩश ुचौऩामाको ऩषहचान गयी त्मस्ता ऩश ुचौऩामाका 
धनीराई तरुुन्त्त आफ्नो जजम्भाभा रैजान बलन खफय गनुव सववसाधायण, नगयवासी तथा स्थानीम सॊघ 
सॊस्थाको कतवव्म हनुेछ।  

(२) छाडा ऩश ु चौऩामाफाट साववजालनक स्थरभा हनुे असषुवधा, पोहोयभैरा, सडक दघुवटना तथा 
वातावयण एवॊ हरयमारीभा ऩने नकायात्भक असयफाये जनचेतना जगाई चौऩामाहरु वेवारयसे अवस्थाभा 
छाडा छाड्ने प्रवजृिराई लनरुत्साषहत गनुव स्थानीम सॊघ सॊस्थाको कतवव्म हनुेछ।  

(३) छाडा ऩश ु चौऩामा लनमन्त्त्रणका रालग नगयऩालरकारे सॊचारन गयेको अलबमानभा आवश्मक 
सहमोग, सल्राह य सूचनाहरु उऩरव्ध गयाउन ु प्रत्मेक नगयवासी य स्थानीम सॊघ सॊस्थाको कतवव्म 
हनुेछ। 

(४) उऩभहानगयऩालरकाको छाडा चौऩामको लनमन्त्त्रण य व्मवस्थाऩनभा ऩश ु चौऩामको ऺेत्रभा काभ 
गने सॊघ सॊस्थाको ऩलन कतवव्म हनुेछ। 

५. नगयऩालरकाको काभ कतवव्म य अलधकाय्  

(१) नगयऩालरकाको काभ, कतवव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ। 

(क) नगयऩालरकारे मथासम्बव आफ्नो नगय ऺेत्रलबत्र ऩालरएका ऩश ु चौऩामाहरुको वडागत रुऩभा 
रगत तमाय गयी मस्तो रगतभा जन्त्भ तथा भतृ्म ु हनुे ऩश ु चौऩामाहरुको षववयण अद्यावलधक गनव 
चौऩामा धनी य वडा सलभलतराई लनदेश गनव सक्नेछ। 

(ख) छाडा ऩश ु चौऩामाफाट ऩनव सक्ने नकायात्भक असयहरुको सम्वन्त्धभा स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरु 
सॊगको सभन्त्वमभा जनचेतनाभूरक कामवक्रभ सॊचारन गयी नगयवासीराई ससूुजचत गयाउने य जनदवाव 
शृ्रजना गने कामवभा नगयऩालरकारे षवशेष ध्मान ददनछे।  

(ग) छाडा ऩश ु चौऩामाको लनमन्त्त्रण य व्मवस्थाऩन गने क्रभभा आवश्मकतानसुाय गौशारा, कान्त्जी 
हाउस वा अन्त्म कुनै व्मवस्था गयी त्मस्ता ऩश ु चौऩामाहरुको लनमन्त्त्रण य व्मवस्थाऩन गनुवऩनेछ। 
गौशारा वा कान्त्जी हाउसभा यहेका ऩश ुचौऩामा कोही कसैरे ऩाल्नका रालग लरन चाहेभा गौशारा य 
कान्त्जी हाउसको सञ्चारकको इजाजतफाट ददन सषकनेछ। 
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 (घ) नगयऩालरकारे छाडा ऩश ुचौऩामा लनमन्त्त्रणका रालग छाडा ऩशचुौऩामाफाट प्रबाषवत अन्त्म लछभेकी 
ऩालरका सॊग साझेदायी एवॊ सहकामव गयी सॊमकु्त प्रमासभा व्मवस्थाऩन गनव सक्नेछ।  

(ङ) नगयऩालरकारे मस्ता छाडा ऩश ु चौऩामा लनमन्त्त्रण गनव लनजी ऺेत्र वा कुनै सॊघ सॊस्था सॊग 
साझेदायी, सहकामव गयी सॊमकु्त व्मवस्थाऩन गनव वा त्मस्तो व्मवस्थाऩनको रालग जजम्भा ददन सक्नेछ। 

(च) छाडा ऩश ुचौऩामफाट हनुे हानी नोक्सानीको ऩरयजस्थलतराई भध्मनजय याखेय त्मस्तो हानी नोक्सानी 
नहनु ददनका रालग नगयऩालरकारे छाडा चौऩामको प्रबावकायी रुऩभा लनमन्त्त्रण य व्मवस्थाऩन गनेछ। 

(२) वडा कामावरमको काभ, कतवव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ।  

(क) आफ्नो वडा ऺेत्रभा छाडाचौ ऩामा लनमन्त्त्रण गनव हयसॊबव उऩामहरु अवरम्फन गने।मस षवषमभा 
आवश्मकतानसुाय लछभेकी वडाहरुसॉग सभन्त्वम गने।  

(ख) छाडा चौऩामा लनमन्त्त्रणका रालग नगयऩालरकारे सञ्चारन गयेको अलबमानभा सषक्रमताऩूववक 
सहबागी हनुे । सॊघ सॊस्थासॉग सभन्त्वम गयी जनचेतनाभूरक कामवक्रभ सञ्चारन गने।  

(ग) आफ्नो वडा लबत्र छाडा चौऩामा लनमन्त्त्रण य व्मवस्थाऩन गनव नगय कामवऩालरकारे लनदेश गये 
फभोजजभ मस ऐनको ऩरयच्छेद–३ भा व्मवस्था गरयएको दण्ड, जरयवान एवॊ लरराभ सम्फन्त्धी कामव गयी 
प्राप्त हनु आउने यकभ नगयऩालरकाको कोषभा जम्भा गने य सोको अलबरेख दरुुस्त याख्न े। 

(घ) वडा ऺेत्र लबत्रका ऩशऩुारक कृषकहरुफाट तोषकएको ढाॉचाभा ऩश ु रगत लरई सोको षववयण 
अद्यावलधक याख्न।े  

(ङ) नगय कामवऩालरकारे लनदेश गयेका अन्त्म काभहरु गने। 

ऩरयच्छेद–३ 

दण्ड, जरयवाना य लरराभ षवक्री सम्फन्त्धी व्मवस्था 
६. ऩश ुचौऩामा छाडा छाड्न ेकामव दण्डनीम हनुे्  घय गोठभा ऩालरएका ऩश ुचौऩामाहरु साववजलनक 
स्थरभा वेवारयसे अवस्थाभा छाड्न हदैुन । कुनै चौऩामा धनीरे आपूरे ऩारेका चौऩामाहरु लनमतफस 
वा जानी जानी घय गोठफाट वा आफ्नो जजम्भाफाट हटाउने उदे्दश्मरे साववजलनक स्थरभा छाड्ने अथवा 
हेरचक्रमाई गयी त्मस्ता ऩश ु चौऩामा जथाबावी छालडददने य साववजलनक सडकभा फाॉलध याख्न े कामव 
दण्डनीम हनुेछ ।  

७. दण्ड जरयवाना सम्फन्त्धी व्मवस्था्  

(१) दपा ६ फभोजजभ कोही कसैरे आपूरे ऩारेका ऩश ुचौऩामाहरु लनमतफस वा जानी जानी घयफाट 
हटाउने उदे्दश्मरे साववजलनक स्थरभा वेवारयसे गयाई छालडददने अथवा हेरचक्रय ्माई गयी त्मस्ता ऩश ु
चौऩामा जथाबावी छालडददने य साववजलनक सडकभा फाॉलधददने कामव गयेभा नगयऩालरकारे त्मस्ता ऩश ु
चौऩामा धनीको मषकन ऩषहचान गयी प्रलतददन देहाम फभोजजभ जरयवाना गनेछ य लनमन्त्त्रणभा लरईएका 
त्मस्ता छाडा ऩश ुचौऩामा लनज ऩश ुचौऩामा धनीकै जजम्भा रगाउनछे ।त्मसयी जयीवाना गरयएको य 
जजम्भा रगाइएको ऩश ुचौऩामाको अलबरेख सभेत याजखनेछ ।  

(क) गाई/गोरु/फाछा/फाछी/याॉगा/बैंसी/ऩाडा/ऩाडी/घोडा/खच्चय –रु. ५०० 
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(ख) फाख्रा/खसी/फोका/बेंडा/सुॊगयु/वॊगयु/ –रु. ३०० 

(ग) साववजलनक सडकभा ऩश ु चौऩामा फाॉध्न े ऩश ु चौऩाम धनीराई प्रलत चौऩाम रु. ५० का दयरे 
जरयवाना गरयनेछ ।  

(घ) कुनै ऩलन ऩश ुचौऩामा धनीरे नगयऩालरकारे व्मवस्थाऩन गयेको गौशाराभा आफ्ना ऩश ुचौऩामा 
याख्न चाहेभा गौशार सञ्चारकरे तोके फभोजजभको शूल्क लतयी याख्न सक्नेछ  

(ङ) ऩश ुचौऩाम सम्फजन्त्ध तोषकएको उल्रेजखत जरयवाना नलतयी फाॉकी याखेभा सो फाॉकी यहेको जरयवाना 
सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयनेछ य फाॉकी यहेको जरयवाना असरु नबएसम्भ नगयऩालरकाको 
कामावरमफाट प्रदान गरयन ेसेवा सषुवधाहरु वजञ्चत गनव सषकनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ एक ऩटक जरयवाना फझुाई सकेका ऩश ुचौऩामा धनीरे लनमतफस सोही 
कसयु ऩनु् गयेभा लनजराई ऩषहरो ऩल्ट गयेको जरयवानाभा ५०% थऩ गरय असरु उऩय गरयनेछ य 
त्मस्ता छाडा चौऩामा लनजको जजम्भा रगाइनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ जरयवाना गदाव त्मस्ता वेवारयसे छाडा चौऩामा लनमन्त्त्रणभा लरदा य 
लनमन्त्त्रण ऩश्चात नगयऩालरकारे घाॉस ऩानीभा गयेको खचव सभेत उक्त जरयवानाभा जोडी असरु उऩय 
गनव सषकनेछ। 

८. लरराभ लफक्री गने्  

(१) दपा ७ को उऩदपा (१) फभोजजभ ऩश ु चौऩामा धनी ऩिा नरागेभा छाडा वा वेवारयसे ऩश ु
चौऩामाराई नगयऩालरकारे आपूरे लनमन्त्त्रणभा लरएको १५ ददन ऩलछ लरराभ फढाफढको सॊजऺप्त 
प्रषक्रमा अऩनाई षवक्री षवतयणको व्मवस्था गनव सक्नेछ ।  

(२) मसयी लरराभफाट प्राप्त हनुे यकभ नगयऩालरकाको कोषभा जम्भा गरयनेछ । 

(३) उऩ दपा (१) फभोजजभ छाडा तथा वेवारयसे ऩश ु चौऩामाको लरराभ ऩलछ सो ऩश ु चौऩामाभा 
कसैको भाग दावी यहने छैन । 

 (४) मस ऩरयच्छेद फभोजजभ लरराभ फढाफढ प्रषक्रमाफाट व्मवस्थाऩन गनव नसषकएका वेवारयसे छाडा 
ऩश ुचौऩामाको चौऩामा धनी जनुसकैु फखत ऩिा रागेभा ऩलन लनजराई दपा ७ को उऩदपा (१), (२), 
(३) , (४) य  (५) फभोजजभको जरयवाना गयी त्मसता चौऩामा षपताव ददन सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद–४ 

षवषवध 

९. नगय स्तयीम छाडा चौऩामा अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन सलभलत 

(१) नगय ऺेत्रभा यहेका छाडा चौऩामा व्मवस्थाऩनका रालग देहाम फभोजजभ एक नगयस्तयीम अनगुभन 
तथा व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ ।  

क) नगय प्रभखु      - सॊमोजक 

ख) नगय उऩ–प्रभखु     -सदस्म 

ग) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत   -सदस्म 
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घ) जजल्रा प्रशासन कामावरमको अलधकृतस्तयको प्रलतलनलध - सदस्म 

ङ) जजल्रा ट्राषपक प्रहयी कामावरमको प्रभखु - सदस्म 

च) कामवऩालरकारे तोकेका कामवऩालरकाका सदस्महरु भध्मे २ जना - सदस्म 

छ) कृषष शाखा प्रभखु   -सदस्म 

ज) ऩश ुसेवा शाखा प्रभखु   -सदस्म–सजचव 

अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन सलभलतको फैठकभा आवश्मकता अनसुाय नगयऩालरकाका ऩदालधकायी तथा 
कभवचायी य अन्त्म सॊघ सॊस्थाको ऩदालधकायी वा षवऻराई आभन्त्त्रण गनव सषकन्त्छ । 

(२) वडा ऺेत्रभा यहेका छाडा चौऩामा व्मवस्थाऩनका रालग देहाम फभोजजभ एक वडास्तयीम अनगुभन 
तथा व्मवस्थाऩन सलभलत यहनेछ । त्मस्तो व्मवस्थाऩन सलभलतभा देहाम फभोजजभका ऩदाधीकायी 
सॊमोजक तथा सदस्म यहनेछन ्। 

क) वडा अध्मऺ       -सॊमोजक 

ख) वडा सदस्महरु ४ जना     - सदस्म 

ग) ऩश ुसेवा केन्त्रको कभवचायी      -सदस्म 

घ) वडा सजचव         -सदस्म–सजचव 

उऩयोक्त फभोजजभको सलभलतको फैठकभा वडास्तयका सम्वजन्त्धत व्मजक्तहरुराई आभन्त्त्रण गनव सषकन्त्छ। 

१०. नगय प्रहयी कभवचायी ऩरयचालरत हनुे्   

(१) नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र वेवारयसे अवस्थाभा छालडएका छाडा ऩश ुचौऩामाहरुको आवश्मक लनगयानी 
य लनमन्त्त्रणका रालग नगय कामवऩालरकाको कामावरमरे नगय प्रहयी कभवचायीराई ऩरयचारन गनेछ ।  

(२) नगय प्रहयी कभवचायी अऩमावप्त यहेको अवस्थाभा अन्त्म कभवचायी सभेतराई नगय कामवऩालरकाको 
कामावरमरे उऩ दपा (१) को कामवभा ऩरयचारन गनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ छाडा ऩश ुचौऩामा लनमन्त्त्रणभा खषटने नगय प्रहयी कभवचायी य 
अन्त्म कभवचायीराई प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आवश्मक सहजीकयण य लनदेशन गनेछ।  

११.ऩयुस्कायको व्मवस्था् ऩश ुचौऩामा साववजलनक स्थरभा वेवारयसे अवस्थाभा छाड्ने, छाड्न रगाउने 
कामवभा सॊरग्न ऩश ुचौऩामा धनीको सूचना ददन े व्मजक्त, ऩश ुचौऩामा गौशारा य काजन्त्ज हाउससम्भ 
ऩयु ्माउने व्मजक्त/कभवचायी, अनगुभन सलभलतका सदस्म, वहारवारा कभवचायी य सॊघ सॊस्थाराई त्मस्तो 
चौऩामा धनीफाट असरु गरयएको जरयवानाको ५०% यकभ दाभाशाहीरे ऩयुस्काय स्वरुऩ उऩरव्ध 
गयाइनेछ । 

 
  

१२. ऐन हेयपेय तथा ऩरयभाजवन्  

(१) मो ऐनभा सभमानकूुर हेयपेय तथा ऩरयभाजवन गने अलधकाय नगयसबाभा लनषहत यहनेछ । 

(२) मो ऐन कामावन्त्वमन गने क्रभभा नगय कामवऩालरकारे आवश्मक आदेश तथा लनदेशन जायी गनव 
सक्नेछ ।  
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(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ नगयसबाको लनणवमफाट बएका हेयपेय एवभ ् आदेश तथा 
लनदेशनको व्महोया सववसाधायणको जानकायीको रालग प्रचाय–प्रसाय गनुव ऩनेछ ।  

१३.लनमभावरी, लनदेजशका, कामवषवलध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनव सक्ने्  (१) मो ऐनराई कामावन्त्वमन 
गनव नगयऩालरकारे आवश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ ।  

(२) नगयऩालरकारे मस ऐन य मस ऐनअन्त्तगवत फनाएको लनमभावरी कामावन्त्वमन गनव आवश्मकता 
अनसुाय लनदेजशका, कामवषवलध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनव सक्नेछ ।  

१५. प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुे्  मस ऐनभा रेजखएको षवषमभा मसै ऐन फभोजजभ य अन्त्म षवषमभा 
प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ ।  

१६. फचाउ् मस ऐनको उदे्दश्म तथा लफषम ऺेत्रभा प्रचलरत नेऩार कानून फभोजजभ मस अजघ बएका 
कामवहरू मसै ऐन वभोजजभ बएको भालननेछ । 

 
 

आऻारे, 

............................. 
याभरार शे्रष्ठ 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


