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धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड:६                        सॊख्मा:०५          ङ्झभङ्झत:२०७९/०९/२५ 

बाग-०१ 

धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका 
धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरका प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्ट प्रङ्झतफन्ध सम्फन्धी ऐन, २०७९ 

 

नगयसबाफाट स्वीकृत ङ्झभङ्झतिः २०७९।०९।२५ 

 याजऩत्रभा प्रकाशन ङ्झभङ्झतिः२०७९।०९।२८ 

 

प्रस्तावनािः धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा ङ्छदन प्रङ्झतङ्छदन प्राङ्जिकजन्म पोहय वढ्दै जाॉदा 
नगयवासीहरुको जनस्वास््म य नगयको सभग्र वातावयण तथा सङ्टन्दयताभा प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाव ऩङ्चय यहेकोरे 
मसको प्रङ्झतकङ्ट र प्रबावराई न्मून गयी नगयराई सपा, स्वच्छ, स्वस्थ, सङ्टन्दय य हङ्चयमारी फनाउन 
पोहयभैराको स्रोतभा न्मूनीकयण, ऩङ्टन: प्रमोग, ऩङ्टन: चक्रण वा ङ्जवसजजन गने क्रभभा नगय ऺेत्र ङ्झबत्रको 
प्राङ्जिक जन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण, बण्डायण य प्रमोग ङ्झनषधे गयी प्राङ्जिकजन्म झोराहरु 
रगामत एक ऩटक प्रमोग हङ्टने प्राङ्जिकका वस्तङ्टहरुको ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन गनज वान्छनीम बएकोरे, 
 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ (१) फभोङ्ञजभ धनगढी उऩ भहानगयऩाङ्झरकाको 
नगयसबाफाट मो फनाएको छ ।  
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ऩङ्चयच्छेद– एक 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐन को नाभ “धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरकाको प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्ट 
प्रङ्झतफन्ध सम्फन्धी ऐन, २०७९” यहेको छ।  
(२) मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएका ङ्झभङ्झत देङ्ञख प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम य प्रसॊगरे अको अथज नरागेभा मस ऐन भा,  
(क) “ऐन” बङ्ङारे “धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरकाको प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्ट प्रङ्झतफन्ध सम्फन्धी ऐन, २०७९” 
सम्झनङ्ट ऩदजछ।  
(ख)“नगयऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका” बङ्ङारे धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩदजछ।  
(ग) “प्रभङ्टख” बङ्ङारे धनगढी उऩ भहानगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखराई सम्झनङ्ट ऩदजछ य सो शव्दरे प्रभङ्टखको 
काभ गनज तोङ्जकएको व्मङ्ञिराई सभेत सम्झनङ्ट ऩदजछ। 

(घ) “उऩ-प्रभङ्टख” बङ्ङारे उऩ भहानगयऩाङ्झरकाको उऩ-प्रभङ्टखराई सम्झनङ्ट ऩदजछ|  
(ङ) “नगय प्रहयी” बङ्ङारे मस नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रहयीभा ङ्झनमङ्टि कभजचायी सम्झनङ्ट ऩछज।  
(छ) “हाङ्झनकायक पोहोयभैरा” बङ्ङारे प्राकृङ्झतक वातावयणभा ह्रास ल्माउने, भानव तथा अन्म प्राणीको 
स्वास््मभा हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्ट-माउने ङ्जवङ्झबङ्ङ रुऩभा ङ्झनष्काङ्झसत वस्तङ्ट, ऩदाथज तथा येङ्झडमो ङ्जवङ्जकयण सम्झनङ्ट 
ऩछज।  
(ज) “ङ्जवसजजन” बङ्ङारे पोहयभैराको अङ्ञन्तभ ङ्झनष्कासन तथा व्मवस्थाऩन सम्झनङ्ट ऩछज।  
(झ) “अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभ फनेको सङ्झभङ्झतराई सम्झनङ्टऩछज।  
(ञ) “प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्ट” बङ्ङारे प्राङ्जिकफाट ङ्झनङ्झभजत झोरा, कऩ, ङ्झगरास, प्रेट, चम्चा, काटा, 
प्राङ्जिकभा फेङ्चयएका गङ्टटका, सङ्टती य ऩान भसरा, प्राङ्जिकफाट ङ्झनङ्झभजत पङ्ट रहरु, फङ्टके सम्झनङ्टऩछज। 
(ट) “वैकङ्ञल्ऩक झोरा” बङ्ङारे Starch based Bio-degradable Plastic, कटन, कागज, कऩडा अथवा 
जङ्टटवाट वनेका दैङ्झनक उऩबोग्म वस्तङ्ट तथा साभानहरु ओसाय ऩोसाय गनजका रागी फनाइएका Bio-

degradable झोराहरुराई सम्झनङ्टऩछज। 

(ठ) “अङ्झधकाय प्राप्त ङ्झनकाम वा व्मङ्ञि” बङ्ङारे मस ऐनरे तोकेको केही वा सफै कामजको 
कामाजन्वमनका ङ्झनङ्ञम्त नगयऩाङ्झरकारे तोकेको कङ्ट नै सॊस्था, अङ्झधकायी वा कभजचायीराई जनाउनङ्टका साथै 
मस शब्दरे प्रभङ्टख प्रशासङ्जकम अङ्झधकृतराई सभेत जनाउने छ।  
(ड) “नीङ्ञज ऺेत्र” बङ्ङारे नापा नकभाउने वा कभाउन ेगयी स्थाऩना बएको कम्ऩनी वा टोर ङ्जवकास 
सॊस्था वा साभाङ्ञजक सॊघ सॊस्था तथा याङ्जिम अन्तयाङ्जिम सॊघ सॊस्था सभेत बनी सम्झनङ्टऩछज।  
(ढ) “सावजजङ्झनक नीङ्ञज ऺेत्र साझेदायी” बङ्ङारे सावजजङ्झनक ऺेत्र (नगयऩाङ्झरका) य नीङ्ञज ऺेत्रका वीचभा 
कङ्ट नै काभ गने सम्फन्धभा कानङ्टन वभोङ्ञजभ आऩसी सहभङ्झतभा हङ्टने राब, रागत य जोङ्ञखभको 
साझेदायीराई सम्झनङ्ट ऩदजछ।  
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(ण) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन  वा नगयऩाङ्झरकारे सभम सभमभा तोङ्जकएको 
वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩदजछ।   
(त) “न्मङ्टनीकयण” बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्झन प्रङ्जवङ्झध वा उऩामको प्रमोग गयी सानो आकाय तथा ऩङ्टन प्रमोग गयी  
ऩङ्चयभाण, आकाय वा प्रबावभा कभ गने कामज सम्झनङ्ट ऩछज।  
 

ऩङ्चयच्छेद – दङ्टई 

प्राङ्जिकका फस्तङ्टहरुको प्रमोग य त्मसको ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मवस्था 
३. प्रािीकजन्म फस्तङ्ट प्रमोग गनज प्रङ्झतफन्ध: (१) सावजजङ्झनक स्वास््म, जनस्वास््म तथा वातावयणीम 
सॊयऺणराई ध्मानभा याखी प्रािीकजन्म फस्तङ्टको उत्ऩादन, आमात, ङ्झनमाजत, ङ्जवक्री ङ्जवतयण, बण्डायण तथा 
प्रमोगभा योक रगाईनछे।  
(२) खाद्यऩदाथज तथा जङ्टत्ता, रत्ताकऩडा रगामतका फस्तङ्टहरु साथै कम्ऩनीफाट प्माङ्जकङ्ग बै आएका 
प्रािीक आङ्छद जथाबावी फ्माक्न, थङ्टऩानज, जराउन फस्तीभा फ्माक्न ऩाइने छैन। 

(३) प्राङ्जिक झोराहरु जो ऩङ्टन:चक्रण (Recycle) गनज नसङ्जकने प्रकृङ्झतका हङ्टन्छन ङ्झतनीहरुको प्रमोगभा 
नगयऩाङ्झरकारे ऩङ्टणज रुऩभा योक रगाउन सक्ने छ। 

(४) कङ्ट नै ङ्ञचज वस्तङ्ट प्माङ्जकॊ ग बई आएका प्राङ्जिक जन्म ऩदाथजहरु प्रमोग कताजरे सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा 
बण्डायण गयी त्मसराई ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण गने व्मवस्था आपैरे ङ्झभराउनङ्ट ऩने छ।  
(५) ऩङ्टन:चक्रण  गनज सङ्जकने प्राङ्जिकहरु उऩबोग कताजरे आपै ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण गनज नसक्ने बएभा 
त्मस्ता प्राङ्जिकहरु अन्म पोहयभैराभा नङ्झभसाई नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जक ङ्छदएको स्थान सम्भ ऩङ्टमाजउनङ्ट ऩने 
ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत उऩबोग कताजको हङ्टने छ।  
(६) प्राङ्जिकजन्म फस्तङ्टहरु नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जक ङ्छदएको स्थानफाट भात्र ऩङ्टन:चक्रण को राङ्झग सॊकरन 
गने य मसयी सॊकरन गदाज नगयऩाङ्झरकारे तोङ्जकएको शङ्टल्क ङ्झतनङ्टज ऩनेछ।  
(७) कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायका प्राङ्जिकजन्म फस्तङ्टहरु अन्म पोहयभैरा सॉग ङ्झभसाई याख्न ऩाइने छैन। 
मसराई छङ्ट टै्ट ऩोका, बाॉडा वा वोयाभा याखी नगयऩाङ्झरकाफाट खङ्जटने पोहयभैरा सॊकरकराई अन्म 
पोहयभैरा बन्दा अरग गयी उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने छ वा सङ्टक्ष्भ वगीकयण केन्द्रमभा ङ्छदन सक्नेछ|  
(८) उऩबोिारे प्रमोग गङ्चय सकेका प्राङ्जिकका वस्तङ्टहरुका खोरहरु, ङ्झनङ्ञज ऺेत्र, सॊघ सॊस्था भापज त 
खङ्चयद गनज रगाई ऩङ्टनिःचक्रणका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ङ्झफक्री गनज नगयऩाङ्झरकारे सघाउनेछ। 

(९) मो ऐनरे ङ्झनषधे गयेका प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु फाहेक अन्म प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरुको उऩमोग ऩङ्झछ 
बएको प्राङ्जिकजन्म पोहयको व्मवस्थाऩनभा त्मस्तो प्राङ्जिकका वस्तङ्टहरु उत्ऩादन गने 
उत्ऩादनकताजफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ यकभ रगाइनेछ।  
(१०) साझेदायीभा अन्म नगयऩाङ्झरका सॊग सहकामजभा प्राङ्जिक भङ्टि अङ्झबमान गनज चाहेभा सम्वङ्ञन्धत 
नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टखहरुरे कामज मोजना फनाई सॊचारन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 
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४. प्राङ्जिकजन्म फस्तङ्ट  ङ्जवक्री ङ्जवतयण सम्वन्धभा  
मो ऐन  रागङ्ट बएऩङ्झछ कङ्ट नै ऩङ्झन पभज, कम्ऩनी वा व्मङ्ञिरे ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु धनगढी 
नगय ऺेत्रभा उत्ऩादन, ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण, आमत, बण्डायण य प्रमोग गनज सभेत ऩाइने छैन।  
५. धनगढी उऩ भहानगयऩाङ्झरकाभा ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरुको प्रमोगराई ङ्झनमभन तथा 
व्मवस्थाऩन गने प्रमोजनको राङ्झगे देहामका कामज गने वा गयाउनछे ।  
(१) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु बन्दा उत्तभ अन्म वातावयणभैत्री थऩ ङ्जवकल्ऩ खोज्ने य ङ्झनषङे्झधत 
प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु ङ्जवस्थाङ्जऩत गनज स्थानीमस्तयभा साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनको भाध्मभफाट सहजीकयण 
कामज गने । 

(२)पोहय भैरा व्मफस्थाऩन तथा ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु सम्फङ्ञन्ध हयेक टोरहरुभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
फैठक, बेरा एवभ ्अन्तयकृमा, अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामजक्रभ आमोजना गङ्चय सचेतना कामजक्रभ सञ्चारन गने।  
(३) 3R (Reduce, Reuse & Recycle) कामाजन्वमन गनज आवश्मक ऩहर तथा सचेतना कामजक्रभ गने 
साथै सङ्टङ्जवधा, ऩङ्टयस्काय प्रदान गनज नीङ्झतगत व्मवस्था गने ।  
(४) मस ऐनको प्रबावकायी कामाजन्वमनको रागी अनङ्टगभन गने ।  
(५) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु सम्वङ्ञन्ध कामजमोजनाराई सयोकायवारा सॊस्थाको सहकामजभा 
प्रबावकायी तवयरे कामाजन्वमन गने ।  
(६) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु ङ्झनमन्त्रण अङ्झबमानराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनका राङ्झग फाङ्जषजक मोजना, 
कामजक्रभ य फजेटको व्मवस्था ङ्झभराउने ।  
(७) कामजक्रभको सम्वन्धभा आवश्मक प्रचाय प्रसाय गने गयाउने ।  
(८) प्राङ्जिक झोरा ङ्जवस्थाऩन गनज Bio-degradable (कऩडा, कागज, Starch based Bio-degradable 

Plastic) झोरा उत्ऩादन गने उद्योग खोल्ने उद्यभीराई उऩभहानगयऩाङ्झरकारे आवश्मक प्रोत्साहन 
गनेछ ।  
६. नगय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत  
(१) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरुको ङ्झनमभन तथा ङ्झनमन्त्रण गने प्रमोजनको राङ्झग नगयऩाङ्झरकाभा 
देहाम फभोङ्ञजभको नगय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत यहनेछ:–  
क) सॊमोजक –नगय उऩ–प्रभङ्टख  
ख) सदस्म –वन, वातावयण तथा ङ्जवऩत व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजक -१ जना  
ग) सदस्म – सम्फङ्ञन्धत वडा सङ्झभङ्झतको वडा प्रङ्झतङ्झनङ्झध-१ जना 
घ) सदस्म – प्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्थाङ्झनम प्रहयी कामाजरमफाट १ जना,  
ङ) सदस्म –उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ य ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मावसामीक सॊघ सॊस्थारे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध -२ जना 
च) सदस्म – वातावयण सॊयऺण ऺेत्रभा काभ गङ्चययहेका सॊघ सॊस्था य उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण भञ्च  
भध्मेफाट नगय प्रभङ्टखरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध  २ जना  
छ) सदस्म- ऩत्रकाय भहासॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध -१ जना 
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ज) सदस्म-नगय प्रहयी इन्चाजज -१ जना 
झ) सदस्म सङ्ञचव -वातावयण तथा सयसपाई शाखा प्रभङ्टख- १ जना  
(२) नगयऩाङ्झरकारे ऐनराई प्रबावकायी फनाउन आवश्मक उऩसङ्झभङ्झत तथा हयेक वडाभा वडा अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झत गठन गनज सक्नेछ । उऩसङ्झभङ्झत तथा वडा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतजव्म य अङ्झधकाय 
सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाजयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३) आवश्मकतानङ्टसाय नेऩार सयकायका सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामका प्रभङ्टख एव प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, ङ्जवषमङ्जवऻहरुराई 
सङ्झभङ्झतरे आभन्त्रण गनज सक्नेछ । 
७. नगय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको काभ, कतजव्म य अङ्झधकाय  
(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरुको उत्ऩादन, ङ्झफक्री ङ्जवतयण वा प्रमोग बए 
नबएको अनङ्टगभन गने ।  
(२) मस ऐन ङ्जवऩयीत ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरुको उत्ऩादन, ङ्झफक्री ङ्जवतयण, प्रमोग गने व्मवसामी, 
सॊस्था वा व्मङ्ञिफाट ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु जपत गने ।  
(३) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरुको ङ्झफक्री ङ्जवतयण प्रमोग गनज कभ गने ङ्जकङ्झसभका जनचेतनाभङ्टरक 
कामजक्रभ सञ्चारन गने ।  
(४) वडा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतराई ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु प्रङ्झतफन्धका साथै पोहयभैरा ब्मवस्थाऩन 
सम्फङ्ञन्ध कामजभा नगय अनङ्टगभन वा स्वास््म सङ्झभङ्झत य वन,वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण शाखा य वातावयण तथा सयसपाई शाखा सॉग सभन्वम गने।  
(५) वडा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत तथा नगय प्रहयीफाट प्राप्त ङ्झसपाङ्चयसराई ऩङ्टनयावरोकन गयी जङ्चयवाना गने ।  
(६) “3R” का कामजराई प्रोत्साहन गनज आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्टङ्जवधा, ऩङ्टयस्काय प्रदान गनज ङ्झसपायीस गने  
(७) कसङ्टयको भात्रा हेयी सजाम वा जङ्चयवाना गने ।  
(८) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु ङ्झनमन्त्रण सम्वङ्ञन्ध नगयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभको अन्म काभ 
गने । 

(९) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु जपत गयेको सूचना तत्कारै नङ्ञजकको उऩमङ्टि स्थानभा 
सावजजङ्झनक गने  
८. ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु ङ्झनमन्त्रण प्रकृमा  
दपा ६ अनङ्टसाय गङ्छठत नगय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, स्वास््म तथा पोहयभैरा व्मफस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतफाट नगय ऺेत्रभा ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु ङ्झनमन्त्रणको राङ्झग स्थानीम स्तयभा सभम 
सभमभा अनङ्टगभन गनज सक्नेछ । अनङ्टगभन गदाज प्राङ्जिक झोरा उत्ऩादन, बण्डायण, ङ्झफक्री वा प्रमोग 
बएको ऩाईएभा ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रकृमा फभोङ्ञजभ कायवाही गङ्चयनेछ:  
(१) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरुराई अङ्झबरेख याखी ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरने ।  
(२) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु उत्ऩादक, बण्डायण, ङ्झफक्री वा प्रमोगकताजराई ऐन को दपा १० 
अनङ्टसाय तङ्टरुन्तै जङ्चयवाना गने ।  
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(३) ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरएको सूचना तत्कारै सावजजङ्झनक गने ।  
९. कसङ्टय:  
मस ऐन  ङ्जवऩङ्चयत ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु उत्ऩादन, ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण, आमत, बण्डायण य प्रमोग 
गयेभा मस ऐनको प्रमोजनको राङ्झग कसङ्टय गयेको भाङ्झननेछ ।  
१०. दण्ड सजाम: 
(१) मस ऐन ङ्जवऩङ्चयत काभ गने ङ्झफके्रता वा प्रमोगकताजराई कसङ्टयको भात्रा हेयी नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनम्न 
फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना वा सजाम गनज सक्नेछ:  
क) प्राङ्जिक झोरा ङ्झफके्रताराई प्रथभ ऩटकको राङ्झग रु.१०००÷– (एक हजाय रुऩैंमा) य दोश्रो ऩटक 
रु. ३००० ÷–(ङ्झतन हजाय रुऩैमा) तेस्रो ऩटक देखी हयेकऩटक रु.५०००÷– (ऩाॉच हजाय रुऩैंमा) का 
दयरे जङ्चयवाना गने ।  
ख) प्राङ्जिक÷ऩोङ्झरङ्झथन झोरा प्रमोग गनेराई प्रथभ ऩटक रु. १०।-(दश रुऩैंमा)  दोस्रो ऩटक रु. 
५०।-(ऩचास रुऩैंमा) - य तेस्रो ऩटक रु. १००।- (सम रुऩैंमा)  जङ्चयवाना गङ्चयनेछ । त्मसऩङ्झछ ऩङ्झन 
प्रमोग गये नाभ सावजजङ्झनक गयी अन्म दण्ड–सजामराई अगाङ्झड फढाउने । 

ग) प्राङ्जिक÷ऩोङ्झरङ्झथन झोरा उत्ऩादककताजराई प्रथभ ऩटक रु. २०००।-(दङ्टई हजाय रुऩैंमा)  दोस्रो 
ऩटक रु. ४०००।- (चाय हजाय रुऩैंमा) य तेस्रो ऩटक रु. ६०००।-(छ हजाय रुऩैंमा) जङ्चयवाना 
गङ्चयनेछ । त्मसऩङ्झछ ऩङ्झन प्रमोग गये नाभ सावजजङ्झनक गयी अन्म दण्ड–सजामराई अगाङ्झड फढाउने ।  
(२) दपा १० को १ को खण्ड (क) य (ख) अनङ्टसायको ऐनको उल्रङ्घन गने उत्ऩादक य 
ङ्झफङ्जक्रकताजराई नगयऩाङ्झरकारे व्मवसाङ्जमक दताज खायेजी तथा कायोफाय फन्द गनज एवॊ नगयऩाङ्झरकावाट 
प्रदान हङ्टने सवै प्रकायका सेवा फन्द गने ।  
११.ऩङ्टयस्काय: (१) नगय ऺेत्रभा ङ्झनषङे्झधत प्राङ्जिकजन्म वस्तङ्टहरु उत्ऩादन, ङ्झफक्री ङ्झफतयण, आमात, 

ङ्झनमाजत, बण्डायण तथा प्रमोग गयेको सूचना गने व्मङ्ञि,जपत गने कामजभा सॊग्रग्न अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका 
सदस्म तथा कभजचायी  राई जङ्चयवाना यकभको ५० प्रङ्झतशत यकभ भध्मे दाभासाहीरे ऩङ्टयस्काय ङ्छदने ।  
(२) दपा ११ को १ फभोङ्ञजभ सूचना गने व्मङ्ञिको नाभ, थय य ठेगाना गोप्म याख्न े। 

 

ऩङ्चयच्छेद – तीन 

ङ्जवङ्जवध 

  
१२. गङ्टनासो सङ्टनङ्टवाई: दपा १० फभोङ्ञजभ गङ्चयएको कामजवाही प्रङ्झत ङ्ञचत्त नफङ्टझे सयोकायवारारे जङ्चयवाना 
बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख सभऺ प्रभाण सङ्जहत ङ्झरङ्ञखत रुऩभा गङ्टनासो ऩेश गनज 
सक्नेछ । सो गङ्टनासो उऩय नगयऩाङ्झरकावाट गङ्टनासो ऩेश बएको एक हप्ताङ्झबत्र सङ्टनङ्टवाई गङ्चयसक्नङ्टऩनेछ।  
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१३. ऐनभा हेयपेय:  
मो ऐनको कामाजन्वमनका राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय सॊसोधन वा थऩघट गनङ्टज ऩयेभा नगय सबाफाट 
आवश्मक ऩङ्चयभाजजन वा थऩघट गनज सङ्जकनेछ ।  
१४. ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका, कामजङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनज सक्नेिः (१) मस ऐनराई कामाजन्वमन 
गनज नगयऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ ।  
(२) नगयऩाङ्झरकारे मस ऐनअन्तगजत फनाएको ङ्झनमभावरी कामाजन्वमन गनज आवश्मकताअनङ्टसाय 
ङ्झनदेङ्ञशका, कामजङ्जवङ्झध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनज सक्नेछ ।  
१५. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनिेः मस ऐनभा रेङ्ञखएको ङ्जवषमभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ य अन्म ङ्जवषमभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
१६. फचाउिः मस ऐनको उदे्दश्म तथा ङ्झफषम ऺेत्रभा प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ मस अङ्ञघ बएका 
कामजहरू मसै ऐन वभोङ्ञजभ बएको भाङ्झननेछ । 

 

  

 

   

 

 

 

आऻारे, 

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

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 


