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धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 
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बाग-०१ 

धनगढी उऩ-भहानगयऩालरका 
 

धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको फजाय व्मवस्थाऩन सम्वन्धी ऐन, २०७९ 

नगयसबाफाट स्वीकृत लभलत् २०७९।०९।२५ 

 याजऩत्रभा प्रकाशन लभलत्२०७९।०९।२८ 

 

 

प्रस्तावना् धनगढी उऩ–भहानगय ऺेत्रको स्थानीम व्माऩाय,स्थानीम वस्त ुय सेवाको भाग, आऩूलति, भूल्म 
तथा गणुस्तयको अनगुभन, उऩबोक्ता अलधकाय तथा हहत सॊयऺण य सम्वधिन सम्वन्धी नीलत ,भाऩदण्ड, 
कामािन्वमन य लनमभन गनि कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 

 

नेऩारको सॊहवधान धाया ५७ (४) तथा अनसुचुी ८ भा बएको अलधकाय प्रमोग गयी २२६ फभोजजभ 
धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको नगय सबारे ऩारयत गयी मो ऐन फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद–१ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(१) मस ऐनको नाभ “धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको फजाय व्मवस्थाऩन ऐन, २०७९” यहेको छ।  
(२) मो ऐन नगय सबाफाट स्वीकृत बई धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाजशत 
बएको लभलत देजख प्रायम्ब हनेुछ।  
२. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,  
(क) “प्रभखु” बन्नारे धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झन ुऩदिछ। 

(ख) “उऩ–प्रभखु” बन्नारे धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको नगय उऩ–प्रभखुराई सम्झन ुऩदिछ। 

(ग) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे धनगढी उऩ–भहानगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतराई सम्झन ुऩदिछ। 

(घ) “अनजुचत व्माऩारयक हिमाकराऩ”  बन्नारे मस ऐनको दपा १० फभोजजभको हिमाकराऩ सम्झन ु
ऩदिछ।  
(ङ) “उऩबोक्ता” बन्नारे कुनै वस्त ुवा सेवा उऩबोग वा प्रमोग गने व्मजक्त वा सॊस्था सम्झन ुऩदिछ।  
(च) “उऩबोक्ता सॊस्था’ बन्नारे उऩबोक्ता हहत सॊयऺण तथा सम्वर्द्िन उदे्दश्मरे प्रचलरत कानून फभोजजभ 
स्थाऩना बएको सॊस्था वा त्मस्तो सॊस्थाको नगय स्तयीम शाखा सभेतराई सम्झन ुऩदिछ।  
(छ) “गणुस्तयहीन वस्त”ु बन्नारे मस ऐनको दपा १९ फभोजजभको अवस्था बएको वा यहेको उऩबोग्म 
वस्त ुसम्झन ुऩदिछ।  
(ज) “गणुस्तयहीन सेवा” बन्नारे कुनै सेवाको गणुस्तय तोहकए वा दाफी गरयएकोभा त्मस अनरुूऩ 
नबएको बने्न सम्झन ुऩदिछ।  
(झ) “तोहकएको वा तोहकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन फभोजजभको लनमभ, कामिहवलध, लनदेजशका तथा 
कामिऩालरकाको लनणिमफाट वा प्रचलरत नेऩार कानूनद्वाया तोहकएको बए सो फभोजजभ तोहकएको सम्झन ु
ऩदिछ।  
(ञ) “नगयऩालरका वा उऩ–भहानगयऩालरका” बन्नारे धनगढी उऩ–भहानगयऩालरका सम्झन ुऩदिछ।  
(ट) “लनयीऺण अलधकृत” बन्नारे मस ऐनको दपा २६ फभोजजभ लनमकु्त लनयीऺण अलधकृत सम्झन ु
ऩदिछ ।  
(ठ) “वस्त”ु बन्नारे उऩबोक्तारे उऩबोग वा प्रमोग गने वस्तकुो सजम्भश्रणफाट फनेको ऩदाथि सम्झन ु
ऩदिछ य सो शब्दरे उऩबोग्म वस्तकुो लनभािणभा प्रमोग हनु ेकच्चा ऩदाथि, यङ, सगुन्ध वा यसामनराई 
सभेत जनाउॉछ । सो शव्दरे भूल्म लरई वा नलरई लफिी हवतयण गरयने सफै प्रकायका वस्तरुाई 
जनाउनेछ। 

(ड) “फजाय अनगुभन टोरी” बन्नारे नगय कामिऩालरकाफाट मस ऐनको दपा २३ फभोजजभ गठन गयेको 
फजाय अनगुभन टोरी सम्झन ुऩदिछ।  
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(ढ)“प्रदामक” बन्नारे भूल्म वा दस्तयु वा ऩारयश्रलभक लरई वा नलरई सफै प्रकायका वस्त ु वा सेवा 
लफिी हवतयण गने व्मजक्त, पभि, कम्ऩनी वा सॊस्था सम्झनऩुदिछ।  
(ण)“रेवर” बन्नारे उऩबोग्म वस्त ुवा उऩबोग्म वस्त ु याजखएको बाॉडो वा त्मस्तो उऩबोग्म वस्त ुवा 
उऩबोग्म वस्तभुा रेजखएको, छाहऩएको, लरथो गरयएको, जचह्न रगाइएको, इम्फोसि गरयएको, सभावेश 
गरयएको वा अन्म कुनै हकलसभरे देखाइएको ट्याग, जचन्ह, तजस्वय वा अन्म हववयणात्भक सॊकेत सम्झन ु
ऩदिछ।  
(त)“सलभलत” बन्नारे दपा २१ फभोजजभ गठठत फजाय व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत सॊयऺण 
सलभलतराई सम्झन ुऩदिछ।  
(थ)“सेवा” बन्नारे, हवद्यतु,् खानेऩानी, टेलरपोन, सूचना प्रहवलध, सञ्चाय, ढरलनकास, हवतयण, जशऺा, 
वातावयणीम, फैंक तथा हवत्तीम, स्वास््म य साभाजजक सेवा, ऩमिटन, भनोयञ्जन तथा खेरकुद सेवा, लनभािण 
तथा इजन्जलनमरयङ सेवा, मातामात, ढुवानी, जचहकत्सा रगामतका दस्तयु वा ऩारयश्रलभक लरई वा नलरई 
प्रदान गरयन ेसम्ऩणूि सेवाहरूराई सम्झन ुऩदिछ।  
(द)“स्थानीम फजाय” बन्नारे धनगढी उऩ–भहानगयऩालरका ऺेत्रलबत्रको वस्त ु वा सेवा फजाय 
सम्झनऩुदिछ।  

ऩरयच्छेद -२ 

फजाय व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत सॊयऺणसम्फन्धी 
 

३. नगयऩालरकारे फजाय व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत सॊयऺणसम्फन्धी गने कामिहरू्   
(१) उऩभहानगयऩालरकारे स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत सॊयऺणसम्फन्धी देहामका 
कामिहरू गनेछ् 
(क) स्थानीम व्माऩाय, वस्तकुो भाग, आऩूलति तथा अनगुभन सम्फन्धी नीलत, कानून, भाऩदण्डहरू तजुिभा 
गयी कामािन्वमन य लनमभन गने,  

(ख) फजाय तथा हाट फजाय सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने,  

(ग) स्थानीम वस्तहुरूको उत्ऩादन, आऩूलति तथा लनकासी प्रऺेऩण, भूल्म लनधाियण य अनगुभनको काभ 
गने,  

(घ) स्थानीम व्माऩाय य वाजणज्मसम्फन्धी ऩूवािधाय लनभािण गने, 

(ङ) स्थानीम वस्त ुय सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गणुस्तयको अनगुभन य लनमभन गने,  

(च) स्थानीमस्तयका व्माऩारयक पभिको दताि, अनभुलत, नवीकयण, खायेजी, अनगुभन य लनमभन गने,  

(छ) स्थानीम व्माऩायको त्माॊक प्रणारी य अध्ममन अनसुन्धान गने,  

(ज) लनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामि गने,  

(झ) स्थानीम व्माऩाय प्रवर्द्िन, सहजीकयण य लनमभन गने,  

(ञ) स्थानीम फौहर्द्क सम्ऩजत्तको सॊयऺण, प्रवर्द्िन य अलबरेखाॊकन गने,  
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(ट) उऩबोक्ता सचेतना अलबवहृर्द्, उऩबोक्ता जागयण तथा सशक्तीकयण, उऩबोक्ताको गनुासो व्मवस्थाऩन, 

जागरूक उऩबोक्ता तथा नैलतकवान हविेताराई प्रोत्साहन गने, रजऺत उऩबोक्ताको रगत व्मवस्थाऩन य 
स्थानीम वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तय ऩयीऺण गने,  

(ठ) स्थानीम स्तयभा जनस्वास््मभा प्रलतकूर असय ऩने हकलसभका उऩबोग्म वस्तकुो फेचलफखन य 
उऩबोग तथा वातावयणीम प्रदूषण य हालनकायक ऩदाथिहरूको लनमन्त्रण, अनगभुन तथा लनमभन गने,  

(ड) वस्त ुय सेवा फजायको व्मवस्थाऩन तथा स्थानीम फजायको सयुऩरयवेऺण तथा अनगुभन गने,  

(ढ) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩनसम्फन्धी तोहकए फभोजजभको अन्म कामि गने । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कामिहरू सम्ऩन्न गनि नगयऩालरकारे सयोकायवाराहरूसॊगको सभन्वम, 

सहकामि य साझेदायीभा आवश्मक कामिमोजनासहहत फजेट व्मवस्थाऩन य कामििभ गनेछ ।  
४. उऩबोक्ताको अलधकायको सॊयऺण य सम्वर्द्िन सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१) नगयऩालरकारे प्रचलरत कानून फभोजजभ उऩबोक्ताराई प्राप्त अलधकाय सम्वर्द्िन य सॊयऺण गने । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको अलधकाय सॊयऺण य सम्वर्द्िनका रालग नीलत तथा कामििभ तमाय गने।  
(३) नगयऩालरकारे हवश्व उऩबोक्ता अलधकाय ठदवस भनाउन हवहवध कामििभ सञ्चारन गने। 

(४) उऩबोक्ताको अलधकाय सॊयऺण गनि नगयऩालरकारे आवश्मक नीलतगत तथा सॊस्थागत व्मवस्था 
गने।  
(५) नगयऩालरकारे उऩबोक्ता हहत सॊयऺणको रालग वस्त ुय सेवाको आऩूलति, भूल्म, गणुस्तय, नाऩतौर, 

रेवर, हवऻाऩन, आठदको लनमलभत फजाय सऩुरयवेऺण तथा अनगुभनसम्फन्धी व्मवस्था नगय 
कामिऩालरकारे तोकेफभोजजभ हनु े।  
(६) नगयऩालरका लबत्र उऩबोक्ता सचेतना अलबवृहर्द्सम्फन्धी कामििभ सलभलतरे तोकेफभोजजभ हनेु। 

५. वस्त ुवा सेवाको फजायसॉग सम्फर्द् ऩऺको दाहमत्व् 
नगयऩालरका लबत्र वस्त ु वा सेवा प्रदान गने प्रत्मेक उत्ऩादक, आमातकताि, ढुवानीकताि, सञ्चमकताि, 
लफिेता य सेवा प्रदामकरे प्रचलरत कानून फभोजजभको दाहमत्व ऩयूा गनुिऩनेछ ।  
 

ऩरयच्छेद -३ 

दताि, अनभुलत, लसपारयस, नवीकयण य खायेजीसम्फन्धी व्मवस्था 
 

 ६. व्मवसाम दताि तथा स्वीकृलत सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१) नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र लफिी हवतयण गने उदे्दश्मरे स्थाहऩत वस्त ु वा सेवाका उत्ऩादक, 

आमातकताि, ढुवानीकताि, सञ्चमकताि, सॊकरनकताि रगामतका प्रदामक वा लफिेतारे आफ्नो कायोवाय 
सञ्चारन गदाि नगयऩालरकाभा दताि वा अनभुलत लरई कायोफाय सञ्चारन गनुिऩनेछ ।  
(२) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै वस्त ुवा सेवा व्मवसाम गने उदे्दश्मरे स्थाहऩत हाट फजाय, होभस्टे, 

भहोत्सव, भेरा वा ऩमाि—ऩमिटनसॉग सम्फजन्धत ¥माजफ्टङ, क्मानलनङ, प्मायाग्राइलडङ, मातामात, ऩारिय 
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रगामतका व्मवसाम कायोफाय सञ्चारन गदाि नगयऩालरकाभा दताि वा अनभुलत लरई कायोफाय सञ्चारन 
गनुिऩनेछ ।  
(३) प्रदामक वा हविेतारे आपूरे सञ्चारन गने कायोफायको प्रचलरत सॊघ य प्रदेश कानूनफभोजजभ दताि 
स्वीकृलत लरनऩुने बए लरएको प्रभाणसभेत आवेदनका साथ ऩेस गनुि ऩनेछ ।  
(४) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ ऩेस बएको दताि वा अनभुलतको आवेदनउऩय नगयऩालरकारे 
छानलफन गयी दताि वा स्वीकृत गनि लभल्ने बए दताि वा अनभुलत प्रदान गयी दताि प्रभाणऩत्र उऩरब्ध 
गयाउनेछ । दताि वा अनभुलत गनि नलभल्ने बए सोको स्ऩष्ट कायणसहहत आवेदन दताि बएको लभलतरे 
सात ठदनलबत्र आवेदकराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

(५) कुनै वस्त ुवा सेवा प्रदामक वा हविेताका हकभा दताि वा अनभुलत प्रदान गनुिअजघ कुनै लनजित 
शति ऩारना गनुिऩने गयी कामिऩालरकारे दताि वा अनभुलत ठदन सक्नेछ । 

(६) नगयऩालरकालबत्र कुनै उद्योग वा वस्त ु वा सेवा प्रदान गने उदे्दश्मरे कसैरे प्रचलरत कानून 
फभोजजभ कुनै पभि, कम्ऩनी, एजेन्सी, सॊस्था दताि गनि चाहेभा नगयऩालरकारे आवश्मक लसपारयस गनि 
सक्नेछ । 

(७) दताि, अनभुलत तथा लसपारयस सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकएफभोजजभ हनेुछ । 

 

७. दताि नवीकयण गनुिऩने् दपा ६ फभोजजभका नगयऩालरकाभा दताि गरयएका उद्योग, पभि, ऩसर, 

कायोफाय, व्मवसाम, हाट फजाय, भेरा, भहोत्सव,  ऩमिटनजस्ता प्रदामकरे प्रत्मेक वषि असोज भसान्तलबत्र 
तोहकएफभोजजभ राग्ने शलु्क वा दस्तयु फझुाई दताि वा अनभुलत नवीकयण गनुि ऩनेछ ।  
८. दताि तथा अनभुलत खायेजीसम्फन्धी व्मवस्था  
(१) नगयऩालरकाभा दताि बएका व्मवसामको दताि वा अनभुलत देहामको अवस्थाभा सलभलतरे खायेज गनि 
सक्नेछ ।  
(क) रगाताय तीन वषिसम्भ नवीकयण नगयेभा,  
(ख) उदे्दश्म हवऩयीत काभ गयेभा,  
(ग) मस ऐन तथा मस ऐन अन्तगितको लनमभको कम्तीभा तीन ऩटक उल्रॊघन गयेभा,  
(घ) स्वीकृलत फेगय तोहकएको स्थान बन्दा अन्मतै्र कायोफाय सञ्चारन गयेभा,  
(ङ) आपूरे उत्सजिन गयेको पोहोय वा अन्म ऩदाथिको उजचत व्मवस्थाऩन नगयेभा वा वातावयणभा 
गम्बीय हानी नोक्सानी ऩ¥ुमाएभा,  
(च) अनजुचत व्माऩारयक हिमाकराऩ गयेभा,  
(छ) ऐन लनमभभा तोहकएका अन्म कुयाहरू गयेभा।  
(२) दताि वा अनभुलत खायेजी गनुिअजघ सनुवुाइको भौका प्रदान गनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको खायेजीको लनणिम उऩय सम्फजन्धतरे थाहा ऩाएको लभलतरे १५ ठदनलबत्र 
नगय प्रभखु सभऺ ऩनुयावेदन गनि सक्नेछ ।  
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ नगय प्रभखुरे गयेको लनणिम अजन्तभ हनेुछ ।  



खण्ड: ६ संख्या: )$ मिमि:२०७९/०९/२५ 

 
 

6 
 
 
 

(५) प्रदामक दताि वा अनभुलतको खायेजीसम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकएफभोजजभ हनेुछ । 

९. प्रदामकरे उद्योग, पभि, ऩसर, व्मवसाम सञ्चारन गदाि भाऩदण्ड ऩारना गनुिऩने् 
(१) प्रचलरत कानूनरे तोकेको गणुस्तय वा भाऩदण्ड लबत्र यही उद्योग, पभि, व्मवसाम, कायोफाय, सेवा 
प्रदान स्थरको ऩूवािधाय तमाय गयी प्रदामकरे व्मवसाम सञ्चारन गनुिऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गणुस्तय वा भाऩदण्ड नतोहकएको हकभा नगयऩालरकारे तोकेको भाऩदण्ड 
वा सति ऩारना गनुिऩनेछ । 

ऩरयच्छेद- ४ 

अनजुचत व्माऩारयक हिमाकराऩ य फजाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी व्मवस्था 
 

१०. अनजुचत व्माऩारयक हिमाकराऩ गनि नहनुे्  
कसैरे ऩलन नगयऩालरकालबत्र देहाम फभोजजभको अनजुचत व्माऩारयक हिमाकराऩ गनि वा गयाउन ऩाइने 
छैन ।  
(१) उऩबोग्म वस्त ु वा सेवाको वास्तहवक गणुस्तय, ऩरयभाण, भूल्म, नाऩतौर, ढाॉचा वा फनावट,आठद 
ढाॉटी, रकुाइ, लछऩाई वा झकु्माई त्मस्तो वस्त ुवा सेवा लफिी वा प्रदान गने,  

(२) झटु्टा वा भ्रभऩूणि हवऻाऩन गने वा भ्रभऩणूि हवऻाऩन गयी वस्त ुवा सेवा लफिी गने वा गयाउने, 

(३) उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको हकभा भौजखक, लरजखत वा दृश्मफाट देहामका कुनै काभ गने्–  
(क) कभसर वस्तरुाई हवजशष्ट वा गणुस्तय बएको स्तयभान, गणुस्तय, भात्रा, शे्रणी, सॊयचना, लडजाइन 
देखाइ लफिी गने,  

(ख) ऩनुलनलभित वा ऩयुाना वस्तरुाई नमाॉ हो बनी देखाई वा झकु्माई लफिी गने,  

(ग) घोहषत गरयएका कुनै पाइदा नहनेु अवस्थाभा ऩलन वस्त ुवा सेवाको लफिी गदाि झटु्टा य भ्रभऩूणि 
रूऩभा हवऻाऩन वा सूचना प्रसाय गने,  

(घ) उऩबोग्म वस्तकुो उऩबोगवाट उऩबोक्ताको कुनै योग लनको हनेु बने्न त्मगत आधाय लफना नै 
त्मस्तो वस्तकुो दाफी वा प्रत्माबलूत गने वा लफिी गने ।  
(ङ) कुनै उऩबोग्म वस्त ु वा सेवाको वास्तहवक रागतको आधायबन्दा पयक आधायभा उऩबोक्ता 
भूल्मभा बाय ऩने गयी भूल्म लनधाियण गयेभा वा कुनै प्रलतमोलगता, जचट्ठा, अवसय आठदको रागतसभेत 
सभावेश गयी भूल्म तम गने वा त्मस्तो भूल्मभा लफिी गने, 

(च) कुनै उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको भूल्मभा दान, इनाभ वा लन्शलु्क ऩाइने अन्म वस्तकुो भूल्म वा 
रागत सभावेश गयी भूल्म लनधाियण गने वा त्मस्तो भूल्मभा त्मस्तो वस्त ुवा सेवाको लफिी गने,  

(छ) कुनै उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाभा तोहकएको गणुस्तय वा भानक बन्दा घटी हनु ेवा फढी हनेु गयी 
वा त्मस्तो वस्त ुवा सेवा उऩबोगफाट उऩबोक्ताराई हालन, नोक्सानी ऩ¥ुमाउन ेगयी त्मस्तो वस्त ुउत्ऩादन, 

लभश्रण वा आऩलूति वा ओसायऩसाय वा सञ्चम वा लफिी गने,  

(ज) कुनै उऩबोग्म वस्तकुो अनजुचत सञ्चम वा कृलत्रभ अबाव हनेु गयी भूल्म फढाउन,े जम्भाखोयी गने 
वा लफिी गने,  
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(झ) त्रहुटऩूणि उत्ऩादनफाट नष्ट बएको वस्तकुो भूल्म वा व्माऩारयक कायोफायको लसरलसराभा कयाय 
बएको वस्तकुो भूल्मसभेत अन्म वस्तकुो रागत भूल्मभा सभावेश गयी लफिी गने,  

(ञ) सक्करी वस्तरुाई हवस्थाहऩत गनि नक्करी वस्त ुउत्ऩादन गने वा त्मस्तो उत्ऩादनको लफिी गने,  

(ट) लफिी गयेको वस्त ुवा सेवाको लफर वा लफजक जायी गनि इन्काय गने वा लफर वा लफजक जायी 
नगने,  

(ठ) कुनै उऩबोग्म वस्त ुउऩबोग गदाि उऩबोक्ताराई हालन, नोक्सानी वा ऺलत ऩगु्ने गयी हवषादी वा कुनै 
यसामनको प्रमोग गने वा त्मसयी प्रमोग बएको वस्त ुलफिी गने,  

(ड) उऩबोग्म वस्त ु उऩबोग गरयसक्नऩुने अवलध व्मलतत बइसकेको वस्त ु वा उऩबोग गनि नलभल्ने 
वस्तभुा नमाॉ रेवर रगाई त्मस्तो वस्त ुलफिी गने,  

(ढ) उऩबोग गनि नसहकने गणुस्तयहीन वस्त ुऩैठायी, उत्ऩादन वा लफिी गने,  

(ण) उत्ऩादक, आऩूलतिकताि, ढुवानीकताि, सञ्चमकताि वा हविेता वा त्मस्ता व्मजक्त य अन्म व्मजक्त, सॊघ 
सॊस्थाको लभरेभतोफाट रागेको रागत य तोहकएबन्दा फढी भूल्म लनधाियण गने वा लफिी गने,  

(त) कुनै उऩबोग्म वस्त ुवा सेवा लफिी गदाि तोहकएको व्माऩारयक तहबन्दा फढी तह वा शृॊखरा खडा 
गयी लफिी वा प्रदान गने, 

(थ) कुनै उऩबोग्म वस्त ुवा सेवा लफिी वा प्रदान गनि कुनै सॊयचना, भानक वा भाऩदण्ड तोहकएकोभा 
त्मस्तो सॊयचना, भानक वा भाऩदण्ड ऩूया नगयी लफिी गने,  

(द) कुनै वस्त ुवा सेवा लफिी वा प्रदान गनि कुनै सॊयचना, भानक वा भाऩदण्ड तोहकएकोभा त्मस्तो 
सॊयचना, भानक वा भाऩदण्ड ऩूया नगयी लफिी गने । 

११. फजायको तह लनधाियण सम्वन्धी व्मवस्था्  
(१) नगयऩालरकारे उऩबोक्ता हक हहत सॊयऺण गनि, फजायको लनमभ (भाकेट रुर) फभोजजभ फजाय 
व्मवस्थाऩन गनि, फजायराई स्वच्छ, सरुब तथा ऩायदशी फनाउन तोहकएको कुनै ऩलन वस्त ुवा सेवाको 
रालग फजाय वा प्रदामकको तह लनधाियण गनि सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोहकए बन्दा फढी तह कामभ हनु े गयी कसैरे ऩलन वस्त ुवा सेवाको 
लफिी हवतयण गनि ऩाइन ेछैन । 

१२. आऩूलति व्मवस्थाऩन् (१) नगयऩालरका ऺेत्रभा आवश्मक वस्त ुवा सेवाको फजाय भाग अनसुाय 
आऩूलतिको व्मवस्थाऩन सम्फजन्धत वस्त ुवा सेवाको प्रदामक वा हविेतारेगनुि ऩनेछ ।  
(२) सलभलतरे वस्त ु वा सेवाको फजायभा भाग अनसुाय उत्ऩादन, आमात भौज्दात तथा बण्डायणको 
अवस्थाका सम्वन्धभा लनमलभत हवश्लषेण गयी सोको आधायभा सम्फजन्धत प्रदामक वा हविेताराई आऩूलति 
व्मवस्थाऩनका रालग आवश्मक व्मवस्थाऩन गनेछ ।  
(३) नगयऩालरका आपैं रे वा साविजलनक लनजी साझेदायी वा सहकायी वा अन्म कुनै व्मवस्थाऩनफाट 
नगयऩालरका लबत्र वस्त ुय सेवाको आऩूलति व्मवस्थाऩन गनि सक्नछे ।  
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(४) नगयऩालरका वा सलभलतरे भागेको वस्त ु य सेवाको भौज्दात वा सञ्चम रगामतका हववयण 
तोहकएको सभमलबत्र सम्फजन्धत प्रदामक वा हविेतारे ठदनऩुनेछ ।  
(५) अत्मावश्मक वस्त ुवा सेवाको आऩूलति व्मवस्थाराई असहज फनाउने उदे्दश्मरे कसैरे ऩलन कृलत्रभ 
अबावको लसजिना, जम्भाखोयी, कृलत्रभ भूल्मवहृर्द् य नापाखोयी जस्ता कामि गनुि गयाउन ुहॉुुदैन ।  
(६) हवऩद् वा अन्म कुनै कायणरे फजायभा दैलनक उऩबोग्म अत्मावश्मक वस्त ुवा सेवाको आऩूलति 
व्मवस्थाभा गम्बीय सॊकट वा हवचरनको अवस्था आएभा नगयऩालरकारे त्मस्तो वस्त ु वा सेवाको 
फजायराई व्मवस्थाऩन लनमन्त्रण गयी सहज आऩूलति व्मवस्था नबए सम्भको रालग कुनै लनजी, साविजलनक 
सॊस्था वा सहकायी भापि त त्मस्तो वस्त ुय सेवाको लफिी हवतयण व्मवस्था गयाउन सक्नेछ ।  
(७) आऩूलति व्मवस्थाऩनसम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकएफभोजजभ हनुछे । 

१३. वस्त ु य सेवाको लफिीस्थर सम्फन्धी व्मवस्था् (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र वस्त ु वा सेवाको 
व्माऩाय व्मवसाम गदाि दताि वा अनभुलत प्राप्त गयेको स्थरभा फाहेक अन्मत्र सेवा सञ्चारन तथा वस्तकुो 
लफिी हवतयण गनि, गयाउन ऩाइने छैन ।  
(२) प्रदामकरे तोहकएको स्थर फाहेक अन्मत्र वा लनषेलधत ऺेत्रभा सेवा वा वस्तकुो लफिी हवतयण गनि 
गयाउन ऩाईने छैन ।  
(३) वस्तवुा सेवा सञ्चारन वा लफिी हवतयणसम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकएफभोजजभ हनेुछ ।  
१४. सऩुथ भूल्मको ऩसरको स्थाऩना तथा सञ्चारन गने् (१) नगयऩालरकारे दैलनक उऩबोग्म 
वस्तहुरूको सहज य सऩुथ उऩरब्धताका रालग साविजलनक, सहकायी तथा लनजी ऺेत्रसॉगको सहकामिभा 
सऩुथ भूल्मका ऩसरको स्थाऩना तथा सञ्चारन गनि गयाउन सक्नेछ ।  
(२) सऩुथ भूल्मको ऩसरको भारवस्तरुाई कसैरे ऩलन वढी भूल्मभा लफिी गनि गयाउन ऩाइने छैन ।  
(३) सऩुथ भूल्मसम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकएफभोजजभ हनुछे ।  
१५. स्थान य सभम लनधाियण गनि सक्ने्  (१) नगयऩालरकारे वस्त ु वा सेवा वा प्रदामकको लफिी 
हवतयणका रालग कुनै लनजित स्थान वा सभम लनधाियण गनि वा सोसम्फन्धी ऩवूािधाय लनभािण गनि 
सक्नेछ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ स्थान, सभम लनधाियण वा ऩूवािधाय लनभािण गदाि एकीकृत फजाय वा एकै 
प्रकायका पभि, ऩसर, कम्ऩनी, उद्योग व्मवसामराई एकै ठाउॉभा सञ्चारन गने गयी दताि वा अनभुलत 
प्रदान गयी व्मवस्थाऩन गनि सक्नेछ ।  
(३) स्थान वा सभम लनधाियण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकए फभोजजभ हनुछे ।  
१६. वातावयण सपा य स्वच्छ याख्नऩुने् (१) नगयऩालरका ऺेत्रभा कायोफाय गने वस्त ु वा सेवाका 
प्रदामकरे नगयऩालरका ऺेत्रको सयसपाइ य स्वच्छताभा हालन, नोक्सानी गने कुनै ऩलन गलतहवलध 
सञ्चारन गनि ऩाइन ेछैन ।  
(२) कायोफाय स्थर, सडक, फाटो सपा याख्न ु तथा आपूरे उत्सजिन गयेको पोहोयको उजचत 
व्मवस्थाऩन गनुि सम्फजन्धत प्रदामकको कतिव्म हनेुछ । 
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ऩरयच्छेद -५ 

अत्मावश्मक वस्त ुय सेवाको सूची य भूल्म लनधाियणसम्वन्धी व्मवस्था 
 

१७. अत्मावश्मक वस्त ुय सेवाको सूची य भूल्म लनधाियणसम्फन्धी व्मवस्था् (१) नगयऩालरकारे सभम 
सभमभा अत्मावश्मक वस्त ु वा सेवाको सूची लनधाियण वा अलधकतभउ्ऩबोक्ता भूल्म लनधाियण गनि 
सक्नेछ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लफिीभा याजखएका भार साभानको लफिीका भूल्म लनधाियण गनि सम्फजन्धत 
ऺेत्रको प्रलतलनलधत्व हनेु गयी ऺेत्रगतरुऩभा पयक–पयक वा सॊमकु्त भूल्म सूची लनधाियण सलभलत गठन 
गयीनेछ् य उक्त सलभलतको काभ कतिव्म अलधकाय देहामफभोजजभ हनुछे ।  
(क) भूल्म सूची याखे नयाखेको लनरयऺण गने ,  
(ख) भूल्म सूची लनधाियण गने ,  
(ग) भूल्म सूची नयाखेको बए याख्न रगाई लनमलभत गने,  

(घ) हविेता आपैरे भूल्म सूची टाॉस्न ऩाउने कस्भेहटक य एक दयका साभानको हवर अनसुाय लनित 
नापा याजख भूल्म सूचीको जस्टकय टाॉसे नटाॉसेको लनरयऺण गने । साथै सोही फभेजजभ जस्टकय टाॉस्न 
रगाउने  
(ङ) जस्टकय नटाॉसेभा सचेत गने ऩून सो कामि दोहो¥माएभा कायफाहीका रालग नगयऩालरकाभा लसपारयस 
गने ।  
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ गठठत सलभलतरे लनधाियण गयेको भूल्म साविजलनक रुऩभा सफैरे देख्न ेगयी 
फोडिभा रेख्न ुऩनेछ । त्मसको एक प्रलत नगयऩालरकाभा ऩेश गनुिऩनेछ ।  
(४)तोहकएको अलधकतभ भूल्म बन्दा फढी हनेु गयी कसैरे ऩलन वस्त ुवा सेवा लफिी गनि ऩाइने छैन।  
(५) वस्त ु वा सेवाको सूची य अलधकतभ उऩबोक्ता भूल्मसम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोहकएफभोजजभ 
हनुछे।  
१८. भूल्म सूची तथा दताि प्रभाणऩत्र याख्नऩुने सम्फन्धी व्मवस्था् (१) वस्त ु वा सेवाका प्रदामकरे 
ऩसरभा यहेको प्रत्मेक उऩबोग्म वस्तकुो कायखाना भूल्म तथा हविेतारे लफिी हवतयण गने प्रत्मेक 
वस्तकुो थोक वा खदु्रा भूल्म य सेवा प्रदामकरे प्रदान गने सेवाको शलु्क स्ऩष्ट रूऩभा उल्रेख गयी 
भूल्मसूची याख्न ुऩनेछ । 

(२) उत्ऩादक वा हविेता वा सेवा प्रदामकरे खरयद लफिीसम्वन्धी लफर लफजक दरुुस्त याख्नऩुनेछ ।  
(३) वस्त ु वा सेवाको लफर वा लफजक नगयऩालरका, सलभलत, अनगुभन टोरी य लनयीऺण अलधकृतरे 
भागेका फखत उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  
(४) वस्त ुवा सेवा लफिी गदाि उऩबोक्ताराई हविेतारे लफर ठदन ुऩनेछ ।  
 

 

 

 



खण्ड: ६ संख्या: )$ मिमि:२०७९/०९/२५ 

 
 

10 
 
 
 

ऩरयच्छेद -६ 

गणुस्तय सम्फन्धी व्मवस्था 
 

१९. गणुस्तयहीन वस्त ु य सेवाको लफिी हवतयण गनि नहनुे्  कसैरे ऩलन नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र 
गणुस्तयहीन वस्त ुय सेवाको उत्ऩादन, ऩैठायी तथा लफिी हवतयण गनि हुॉदैन।गणुस्तयहीन वस्त ुबन्नारे 
देहामको कुनै अवस्था बएकोवा यहेको उऩबोग्म वस्त ुसम्झनऩुछि:  
(१) तोहकएको बन्दा कभ गणुस्तय बएको वा त्मस्तो वस्तभुा हनुऩुने आवश्मक तत्व वा ऩदाथिको 
ऩरयभाण घटाइएको वा अको कुनै ऩदाथिको लभसावट गरयएको,  
(२) भानव स्वास््मराई हालन हनु ेगयी सडेको, गरेको वा पोहोयभैरा वा हवषादी लभश्रण गयी तमाय 
गरयएको वा स्वास््मराई हालन हनु ेकुनै यसामन, यङ वा सगुन्ध प्रमोग गरयएको,  
(३) त्मस्तो वस्तकुो केही वा सफै बाग कुनै योगी वा योगकायक ऩशऩुॊऺी वा हालनकायक वनस्ऩलतफाट 
फनाइएको,  
(४) तोहकएको भाऩदण्ड ऩूया नगयी उत्ऩादन, ढुवानी, सञ्चम, बण्डायण वा लफिी गरयएको,  
(५) उऩबोग्म वस्तकुो गणुस्तय तोहकएकोभा सोही फभोजजभ य नतोहकएकोभा उत्ऩादक वा ऩैठायीकताि 
वा हविेतारे तोके फभोजजभको गणुस्तय नबएको ।  
२०. रेफर य उऩबोग्म म्मादसम्फन्धी व्मवस्था् (१) नगयऩालरका लबत्र प्रचलरत कानून फभोजजभ रेफर 
बएको वस्तभुात्र उत्ऩादन, ऩैठायी, ढुवानी, बण्डायण, तथा लफिीको रालग याख्न ुऩनेछ ।  
(२) गणुस्तयहीन वस्त ु वा म्माद गजेुका वस्त ु हपताि गने, नष्ट गने सभेतका दाहमत्व सम्फजन्धत 
प्रदामकको हनुछे । 

ऩरयच्छेद –७ 

सलभलत य फजाय अनगुभन टोरीको गठन तथा काभ, कतिव्म य अलधकायसम्फन्धी व्मवस्था 
 

२१. फजाय व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत सॊयऺण सलभलत् (१) ऐन कामािन्वमन गनि नगयऩालरका 
लबत्र देहामफभोजजभको फजाय व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत सॊयऺण सलभलतको गठन हनुेछ्  
(क) उऩ–भहानगयऩालरकाको उऩप्रभखु    – सॊमोजक  
(ख) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत    –सदस्म  
(ग) नगय प्रभखुरे तोकेको कुनै एक कामिऩालरका सदस्म  – सदस्म  
(घ) जजल्रा प्रशासन कामािरम प्रलतलनलध (अलधकृत स्तय)  – सदस्म 

(ङ) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघको अध्मऺ वा प्रलतलनलध   -सदस्म 

(च) स्थानीम प्रहयी कामािरमको अलधकृस्तयको प्रलतलनलध  -सदस्म 

(छ) उऩ–भहानगयऩालरकाको ऺेत्रलबत्र कामियत हवषमगत कामािरमका प्रलतलनलध (अलधकृत स्तय)– सदस्म  
(ज) उद्योग वाजणज्म सॊघ रगामत सम्फजन्धत व्मावसाहमक सॊघ सॊगठनका प्रलतलनलध दईु जना –सदस्म  
(झ) उऩबोक्ता हहत सॊयऺणसम्फन्धी सॊस्थाको नगय प्रलतलनलध – सदस्म  
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(ञ) उऩ–भहानगयऩालरकाको उऩबोक्ता हहत सॊयऺण हेने शाखाका प्रभखु वा लनयीऺण अलधकृत – सदस्म 
सजचव  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनमजुक्त य ऩदावलध तथा सलभलतको फैठकसम्फन्धी कामिहवलध तोहकए 
फभोजजभ हनुछे ।  
२२. सलभलतका काभ कतिव्म य अलधकाय् (१)सलभलतका काभ कतिब्म य अलधकाय देहामफभोजजभ हनेुछ्  
(क) उऩबोक्ता हहत सॊयऺण तथा स्वच्छ फजाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक नीलतगत व्मवस्था गने,  

(ख) फजायराई स्वच्छ य प्रलतस्ऩधी फनाउन उऩबोक्ताको हकहहतभा प्रलतकूर असय ऩने वा ऩनि सक्ने 
एकालधकाय वा अनजुचत व्माऩायीक हिमाकराऩको योकथाभ य लनमन्त्रण गने वा त्मस सम्फन्धभा कामि 
मोजना फनाई रागू गने,  

(ग) अत्मावश्मक वस्तहुरूको भाग य आऩूलतिको अवस्था सम्फन्धी त्माॊक सॊकरन गयी भाग फभोजजभ 
आऩूलति व्मवस्था सहज य सरुब फनाउन आवश्मक कामि गने, 

(घ) आऩूलति व्मवस्थाराई सहज, सरुब य ऩहुॉचमोग्म फनाउन साविजलनक सॊस्था, सहकायी य लनजी 
ऺेत्रराई प्रोत्साहन गने,  

(ङ) उऩबोक्ताको हहत सॊयऺण गनि आऩूलति व्मवस्था य उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको छड्के अनगुभन गने,  

(च) उऩबोक्ता जशऺासम्फन्धी सचेतना य फजाय अनगुभनको कामिमोजना तमाय गने रागू गने,  

(छ) उऩबोक्ताको गनुासो तथा सूचना प्राप्त गनि नगय उऩबोक्ता हटराइन जस्ता सेवा सञ्चारन गयी 
उऩबोक्ताराई गनुासो गनि सहज सरुब फनाई लतनराई जामज गनुासो गनि प्रोत्साहन तथा ऩयुस्कृत गने,  

(ज) फजाय अनगुभनसम्फन्धी काभको भूल्माॊकन गयी अनगुभन टोरीराई आवश्मक लनदेशन गने,  

(झ) धनगढी उऩ–नगयऩालरका नगय कामिऩालरकारे ठदएको अन्म लनदेशन य आदेशको कामािन्वमन गने, 

गयाउने, 

(ञ) उऩबोक्ता हहतहवऩयीत बएका कामिभा आवश्मक कानूनी कायफाहीको रालग लनयीऺण वा अनसुन्धान 
अलधकृत तोक्न,े  

(ट) नगयऩालरका लबत्र खऩत हनुे उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको भाग य आऩूलति जस्थलतको लनयन्तय हवश्लषेण 
तथा सभीऺा गयी भाग अनसुायको आऩूलति व्मवस्थाऩन गने, गयाउने,  

(ठ) वस्त ु वा सेवाका उत्ऩादक, हविेता वा हवतयकहरूरे अवाजञ्छत तरयकारे गयेको भूल्मवहृर्द्राई 
योक्न य लनमन्त्रण गनि आवश्मक व्मवस्था गने,  

(ड) उऩबोक्ताराई उजचत भूल्म य सहज रूऩभा खाद्यान्न रगामतका अन्म दैलनक उऩबोग्म वस्तकुो 
आऩूलति सलुनजित गनि नेऩार सयकायको ऩूणि वा आॊजशक स्वालभत्व बएका सॊस्था वा लनजी पभि वा 
कम्ऩनीराई प्रोत्साहहत गने,  

(ढ) कुनै ठाउॉ हवशेषको रालग कुनै वस्त ुवा सेवाको लनजित अवलधका रालग अलधकतभ भौज्दातको 
ऩरयभाण तोक्न,े  
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(ण) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र उत्ऩाठदत कुनै खाद्यवस्तकुो अबाव बएभा त्मस्तो खाद्य वस्तकुो लनजित 
ऩरयभाण लनधाियण गयी तोहकएको वा उजचत भूल्मभा उत्ऩादक, बण्डायक, आमातकताि वा हविेताफाट 
खाद्य वस्त ुप्राप्त गयी सविसाधायणराई लफिी हवतयणको व्मवस्था गने, 

(त) थोक वा खदु्रा व्मवसामराई व्मवजस्थत गनि त्मस्ता व्मवसामसॉग सम्फजन्धत व्माऩारयक पभि वा 
कम्ऩनीको नाभ, ठेगाना, उऩबोग्म वस्तकुो भौज्दात रगामत अन्म आवश्मक हववयण खरुाउन रगाई 
उजचत भूल्मभा एकरूऩता कामभ गनि आवश्मक व्मवस्था गने,  

(थ) उऩबोक्ताको हकहहत सॊयऺण गनि य आऩूलति व्मवस्थाराई लनमलभत गनिको रालग कुनै उऩबोग्म 
वस्त ुवा सेवाको कृलत्रभ अबाव हनु नठदन वा सफै ठाउॉभा लनमलभत रूऩभा उऩबोग्म वस्त ुहवतयण गनि 
सम्फजन्धत लनकामहरूसॉग सभन्वम गने,  

(द) उऩबोग्म वस्तकुो लफिी हवतयण प्रणारीराई लनमलभत गने य अनऩुमकु्त तवयरे अबाव लसजिना गने 
वा कारोफजायी गने काभ वा अनजुचत व्माऩारयक हिमाकराऩराई लनमन्त्रण गने,  

(ध) आवश्मकता अनसुाय छड्के सऩुरयवेऺण तथा अनगुभन गयी कायफाही गने,  

(न) आवश्मकता अनसुाय फजाय अनगुभन सलभलत, फजाय अनगुभन टोरी, हवषमगत अनगुभन टोरी वा 
सॊमकु्त फजाय अनगुभन टोरी गठन गने,  

(ऩ) उऩ–भहानगयऩालरकाको आवश्मकता अनसुाय केन्द्रीम, प्रदेश स्तयीम फजाय अनगुभन सलभलत तथा 
हवलबन्न हवषमगत अनगुभन सलभलतहरूराई फजाय अनगुभन गनि सहजीकयण गने वा रेखी ऩठाउने । 

(प) सलभलतका अन्म काभ कतिव्म य अलधकाय तोहकए फभोजजभ हनुेछ । 

(२) सलभलतरे छड्के सऩुरयवेऺण तथा अनगुभन गदाि मस ऐनको व्मवस्था प्रलतकूर कसैफाट काभ 
कायफाही बएको ऩाइएभा सऩुरयवेऺण तथा अनगुभन गरयएको पाइरसाथ आवश्मक कायफाहीका रालग 
सम्वजन्धत लनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  
(३) सम्फजन्धत लनकामरे ऩलन सो सम्फन्धभा बएको काभ कायफाहीको जानकायी सलभलतराई गयाउन ु
ऩनेछ । 

(४) सलभलतरे फजाय छड्के अनगुभन गदाि मस ऐन फभोजजभ लनयीऺण अलधकृतराई प्राप्त सम्ऩूणि 
अलधकाय प्रमोग गनि सक्नछे ।  
२३. फजाय अनगुभन टोरीको गठन् (१) मस ऐनफभोजजभ अनजुचत व्माऩारयक तथा व्मवसामजन्म 
हिमाकराऩ बए नबएको, भूल्मसूची याखे नयाखेको, वस्त ु वा सेवाको गणुस्तय, भूल्म, ऩरयभाणका 
सम्फन्धभा लनमलभत रूऩभा फजाय अनगुभन तथा लनयीऺण गनि देहाम फभोजजभको धनगढी नगयऩालरका 
फजाय अनगुभन टोरी गठन हनेुछ । 

(क) उऩबोक्ता हहत सॊयऺण शाखा प्रभखु    – सॊमोजक  
(ख) सम्फजन्धत वडा सलभलतको प्रलतलनलध    – सदस्म  
(ग) स्थानीम प्रशासनको प्रलतलनलध     –सदस्म  
(घ) स्थानीम सयुऺा लनकामको प्रलतलनलध   – सदस्म  
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(ङ) सलभलतरे भनोनमन गयेको नगयभा हिमाशीर उऩबोक्ता हहत सॊयऺणसॉग सम्फजन्धत सॊस्था 
भध्मेफाट एक जना भहहरासहहत दईु जना    –सदस्म  
(च) उद्योग वाजणज्म सॊघ य सम्फजन्धत व्मावसाहमक सॊघ सॊगठनको प्रलतलनलध दईु जना – सदस्म  
(छ) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघको स्थानीम प्रलतलनलध एक जना – सदस्म  
(ज) सम्फजन्धत वस्त ुवा सेवा ऺेत्रको हवऻ वा जानकाय प्रलतलनलध एक जना – सदस्म 

(झ) सॊमोजकरे तोकेको कभिचायी - सदस्म सजचव  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गठठत फजाय अनगुभन टोरीरे अनगुभन गदाि मस ऐन फभोजजभ लनयीऺण 
अलधकृतराई प्राप्त सम्ऩूणि अलधकाय प्रमोग गनि सक्नछे ।  
(३) फजाय अनगुभन टोरीको काभ कतिव्म य अलधकाय तोहकएफभोजजभ हनेुछ ।  
(४) सलभलत य अनगुभन टोरीको फैठक तथा सेवा सति सहुवधा य बत्ता सम्फन्धी व्मवस्था तोहकए 
फभोजजभ हनुछे । 

२४. फजाय अनगुभनभा हेनुिऩने हवषम् (१) फजाय अनगुभन टोरीरे फजाय अनगुभन गदाि अनसूुची १ 
फभोजजभका हवषम बए नबएको हेनुिऩनेछ ।  
(२) फजाय अनगुभनकतािरे अनगुभन तथा लनयीऺण कामि गदाि देहामको हवषमभा ध्मान ठदन ुऩनेछ  
(क) अनगुभन भ्रभणको हटऩोट सम्फन्धी पायभ साथ लरई जान ुऩनेछ ।  
(ख) अनगुभन भ्रभणसम्फन्धी सूची (चेक लरस्ट) साथ लरई जान ुऩनेछ ।  
(ग) स्थानीम प्रशासन य प्रहयीराई अनगुभनऩूवि वा अनगुभनऩलछ सूचना गनि तमायी गनुिऩनेछ । 

(घ) अत्मावश्मक वस्त ुतथा सेवाभध्मे कुन कुन हवषमराई ऩहहरो प्राथलभकताभा याख्न ेबने्न हकटान गयी 
हवषमसूची तमाय गनुिऩनेछ ।  
(ङ) वस्त ुतथा सेवाको आऩलूति, लफिी हवतयण, भूल्म, गणुस्तय, बण्डाय आठदको फायेभा ऩमािप्त सूचना य 
जानकायी हालसर गनुि ऩनेछ ।  
(च) अनगुभन वा लनयीऺण गनि जान ुअगावै तालरका फनाई आवश्मक ऩने साधन, सहमोग आठदको 
ऩूवितमायी गनुि ऩनेछ ।  
(छ) आकजस्भक÷आवलधक÷प्रवद्र्धनात्भक÷उदे्दश्मभूरक अनगुभन गने सम्फन्धभा लनयीऺण ऩवूिको 
गोऩनीमता कामभ गनुिऩनेछ ।  
(ज) अन्म तोहकएफभोजजभका कुयाहरू ।  
(३) अनगुभनकतािरे अनगुभनका िभभा प्रदामकसॉग तोहकए फभोजजभको व्मवहाय गनुिऩनेछ ।  
(४) फजाय अनगुभनको िभभा बए गयेका हिमाकराऩको प्रलतवेदन अनगुभन बएकै ठदन वा अकोठदन 
कामािरम सभमभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत भापि त उऩबोक्ता हहत सॊयऺण सलभलतभा ऩेश गनुिऩनेछ । 

(५) अनगुभन सम्फन्धी अन्म प्रहिमा तोहकए फभोजजभ हनेुछ ।  
२५ आचायसॊहहता् अनगुभन गदाि तोहकए फभोजजभ आचायसॊहहता ऩारना गनुिऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद ८ 

लनयीऺण अलधकृतसम्फन्धी व्मवस्था 
 

२६. लनयीऺण अलधकृत् (१) नगयऩालरकारे प्रचलरत कानून वा मस ऐन वा तोहकए फभोजजभको फजाय 
अनगुभन, अनसुन्धान तहहककात रगामतका काभ गनि उऩबोक्ता हहत सॊयऺण शाखा प्रभखु लनयीऺण 
अलधकृत हनुछे ।  
२७. लनयीऺण अलधकृतको काभ, कतिव्म य अलधकाय् लनयीऺण अलधकृतको अन्म काभ, कतिव्म य 
अलधकाय देहामफभोजजभ हनेुछ: 
(१) उऩबोग्म वस्तकुो उत्ऩादन, लफिी हवतयण गने वा कुनै सेवा प्रदान गयेको ठाउॉभा स्थरगत 
अनगुभन गने, 

(२) उऩबोग्म वस्तकुो उत्ऩादन, लफिी हवतयण गने वा सेवा प्रदान गने व्मजक्तसॉग आवश्मक हववयण 
वा जानकायी लरन,े 

(३) उऩबोग्म वस्तकुो उत्ऩादन, लफिी हवतयण गने वा कुनै सेवा प्रदान गने व्मजक्तसॉग वा सोसॉग 
सम्फजन्धत अन्म व्मजक्तसॉग आवश्मक फमान लरने,  
(४) कुनै उऩबोग्म वस्तकुो ऩयीऺण गनि आवश्मक देजखएभा आवश्मक ऩने ऩरयभाणभा नभनुा लरई 
प्रमोगशाराभा ऩयीऺण गनि रगाउने,  

(५) कुनै उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको तत्कार उत्ऩादन, लफिी हवतयण वा सेवा प्रदानभा योक रगाउन 
आवश्मक देजखएभा सो योक रगाउने,  

(६) कुनै उऩबोग्म वस्तकुो ऩयीऺण गनि आवश्मक देजखएको कायणफाट त्मसको ऩयीऺणको रालग 
नभनुा लरइएकोभा प्रमोगशाराफाट नभनुाको ऩयीऺण बई नआएसम्भको रालग त्मस्ता वस्तकुो लफिी 
हवतयणभा योक रगाउने, 
(७) लनयीऺण वा जाॉचफझुको लसरलसराभा उत्ऩादक वा हविेताराई तत्कार कुनै आदेश लरन उऩमकु्त 
देजखएभा सो आदेश ठदने,  
(८) आवश्मकतानसुाय अनगुभनका िभभा उत्ऩादनस्थर, गोदाभ य ऩसरको खानतरासी गने,  

(९) तोहकए फभोजजभको अन्म कामि गने ।  
२८. लनयीऺण अलधकृतरे अऩनाउनऩुने कामिहवलध् लनयीऺण अलधकृतरे लनयीऺण जाॉचफझु वा खानतरासी 
गदाि अऩनाउनऩुने कामिहवलध प्रचलरत कानून फभोजजभ वा तोहकए फभोजजभ हनुछे । 

 

ऩरयच्छेद–९ 

कसयु य सजामसम्फन्धी व्मवस्था 
 

२९. कसयु गयेको भालनने्  कसैरे देहामको काभकायफाही गये गयाएभा मस ऐन अन्तगितको कसयु 
गयेको भालननेछ् 
(क) दपा ६ (१) य (२) हवऩयीत दताि वा अनभुलत नलरई कायोवाय सञ्चारन गये, गयाएभा । 
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(ख) दपा ७ फभोजजभ नफीकयण नगयी कायोवाय सञ्चारन गये, गयाएभा । 

(ग) दपा ९ फभोजजभ गणुस्तय वा भाऩदण्ड ऩूया नगयी कायोवाय सञ्चारन गये, गयाएभा ।  
(घ) दपा १० फभोजजभ अनजुचत व्माऩारयक हिमाकराऩ गये, गयाएभा ।  
(ङ) दपा ११ (२) फभोजजभ तोहकएबन्दा फढी फजाय तह कामभ गयी लफिी लफतयण गये, गयाएभा ।  
(च) दपा १२ (४) फभोजजभ कसैरे ऩलन कृलत्रभ अबावको लसजिना, जम्भाखोयी, कृलत्रभ भूल्मवहृर्द् य 
नापाखोयीजस्ता कामि गये, गयाएभा ।  
(छ) दपा १३ (१) फभोजजभ नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र वस्त ुवा सेवाको व्माऩाय व्मवसाम गदाि दताि वा 
अनभुलत प्राप्त गयेको स्थरभा फाहेक अन्मत्र सेवा सञ्चारन तथा वस्तकुो लफिी हवतयण गये, गयाएभा  
(ज) दपा १३ (२) फभोजजभ प्रदामकरे तोहकएको स्थर फाहेक अन्मत्र वा लनषेलधत ऺेत्रभा सेवा वा 
वस्तकुो लफिी हवतयण गये, गयाएभा ।  
(झ) दपा १४ (२) लफऩयीत फढी भूल्मभा लफिी गये गयाएभा ।  
(ञ) दपा १६ (१) फभोजजभ प्रदामकरे वातावयण स्वच्छ य सपा नयाखेभा ।  
(ट) दपा १८ फभोजजभका कामि ऩयुा नगयेभा ।  
(ठ) दपा १९ (१) फभोजजभ गणुस्तयहीन वस्त ुय सेवाको उत्ऩादन, ऩैठायी तथा लफिी हवतयण गये, 
गयाएभा ।  
३०. जरयवानासम्फन्धी व्मवस्था् (१) कसैरे दपा २९ अन्तगित कसयु गये, गयाएभा कसयुको भात्रा 
हेयी लनयीऺण अलधकृतरे देहाम फभोजजभ जरयवाना गनि सक्नेछ:  
(क) खण्ड (क), (ग) य (ङ) फभोजजभको कसयु गने वा गयाउनेराई एक हजाय रुऩैमाॉ देजख ऩाॉच 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ ।  
(ख) खण्ड (ख), (छ),(ज), (झ) फभोजजभको कसयु गने वा गयाउनरेाई एक हजाय रुऩैमाॉ देजख ऩाॉच 
हजाय रुऩैमाॉसम्भ ।  
(ग) खण्ड (घ), (च) ,(ञ) य (ट) य (ठ) फभोजजभको कसयु गने वा गयाउनेराई ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ 
देजख ऩजच्चस हजाय रुऩैमा सम्भ ।  
(२) लनयीऺण अलधकृतरे मस दपा फभोजजभ जयीवाना गनुिऩने कायण य जयीवाना गयेको यकभ 
रगामतको सम्ऩूणि हववयण खरुाई तीन ठदनलबत्र सलभलतराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ जयीवाना गने गयी लनणिम बएको लभलतरे सात ठदनलबत्र सो जयीवाना नलतने, 

नफझुाउने प्रदामक हवरुर्द् लनयीऺण अलधकृतरे देहामको कामि गनि सक्नेछ  
(क) जयीवाना बएको यकभ नफझुाएसम्भ त्मस्तो वस्त ुवा सेवा लसरफन्दी गयेय याख्ने,  
(ख) जयीवाना बएको यकभ नफझुाएसम्भ त्मस्तो वस्त ुवा सेवाको उत्ऩादन, ढुवानी, ऩैठायी वा लफिी 
गने अन्म वस्तसुभेत योक्का याख्ने, 
(४) मस दपा फभोजजभ लनयीऺण अलधकृतरे गयेको लनणिम उऩय जचत्त नफझेुभा लनणिम बएको लभलतरे 
१५ ठदनलबत्र नगय प्रभखु सभऺ ऩनुयावेदन गनि सक्नेछ य नगय प्रभखुको लनणिम अजन्तभ हनेुछ । 
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(५) भालथ उल्रेजखत दपाहरूभा जेसकैु कुया रेजखएता ऩलन फजाय अनगुभनका िभभा गम्बीय 
प्रकृलतको कसयुभा फाहेक कभ जयीवाना सम्भ हनुसक्न ेसाभान्म प्रकृलतका कसयुभा लनयीऺण अलधकृतरे 
गयेको जयीवानाभा कसयुदायरे कसयु स्वीकाय गयी सधुाय गने प्रलतफर्द्ता जनाएभा सलभलतरे सधुाय गने 
भौका प्रदान गयी जयीवाना कभ वा लभनाहा गनि सक्नछे । 

३१. सजामसम्फन्धी अन्म व्मवस्था् (१) दपा ३० भा उजल्रजखत जयीवानासम्फन्धी व्मवस्था फाहेकको 
कसयुभा प्रचलरत नेऩार कानून फभोजजभ सजाम हनेुछ ।  
(२) मस ऐन फभोजजभ गरयएको जयीवानारे प्रचलरत कानून फभोजजभ सजाम गनि फाधा ऩ¥ुमाएको भालनने 
छैन ।  

ऩरयच्छेद–१० 

उजयुी तथा तहहककात सम्फन्धी व्मवस्था 
 

३२. उजयुी ठदन सक्ने् (१) मस ऐन वा मस ऐन अन्तगितको लनमभ हवऩयीत कुनै प्रदामकरे कुनै 
कसयु गयेको देखेभा उऩबोक्तारे नगयऩालरका वा सलभलत वा टोरी वा लनयीऺण अलधकृतसभऺ उजयुी 
ठदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको लनकाम वा अलधकायीरे उजयुी वा साविजलनक सञ्चाय भाध्मभफाट प्राप्त 
सूचनाराई उजयुीको रूऩभा ग्रहण गनि सक्नछे । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ प्राप्त उजयुी वा सूचना वा अन्म कुनै सयकायी लनकामफाट 
अनगुभनको रालग रेखी आएभा सलभलत वा टोरीरे एक आऩसभा सभन्वम गयी अनगुभन तथा लनयीऺण 
गनि सक्नेछ ।  
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ अनगुभन तथा लनयीऺण गदाि प्रदामकरे मस ऐनको हवऩयीत व्माऩारयक 
हिमाकराऩ गयेको ऩाइएभा तत्कार कायफाही चराउनेछ ।  
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ अनगुभन टोरीरे गयेको काभ कायफाहीभा जचत्त नफझेुभा प्रदामकरे सलभलत 
सभऺ लरजखत रूऩभा उजयुी ठदन सक्नछे । 

३३. ऩयुस्काय:  
१) दपा १० अनसुाय य नगय ऺेत्रभा लनषेलधत प्राहष्टकजन्म वस्तहुरु उत्ऩादन, लफिी लफतयण, आमात, 

लनमाित, बण्डायण तथा प्रमोग गयेको सूचना गने व्मजक्त, जपत गने कामिभा सॊग्रग्न अनगुभन सलभलतका 
सदस्म तथा कभिचायीराई जरयवाना यकभको ५० प्रलतशत यकभ भध्मे दाभासाहीरे ऩयुस्काय ठदने।  
२) दपा ३३ को १ फभोजजभ सूचना गने व्मजक्तको नाभ, थय य ठेगाना  गोप्म याख्न े।  
३४. सम्फजन्धत लनकाम वा अलधकायीसभऺ रेजख ऩठाउन सक्ने्   
(१) मस ऐन फभोजजभको अनगुभन वा उजयुीफाट प्रचलरत कानून फभोजजभ कुनै कसयु बएको वा 
बैयहेको वा हनु सक्न ेसम्बावना सलभलत वा अनगुभन टोरी वा लनयीऺण अलधकृतरे देखेभा सम्फजन्धत 
लनकाम वा अलधकायीसभऺ छानलफन य अनसुन्धानका रालग रेजख ऩठाउन सक्नछे ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सम्फजन्धत लनकाम वा अलधकायीसभऺ रेजख ऩठाएको लफषमभा सम्फजन्धत 
व्मजक्तरे जानकायी भाग गयेभा सलभलत वा अनगुभन टोरी वा लनयीऺण अलधकृतरे जानकायी गयाउन ु
ऩनेछ ।  
३५. प्रचलरत कानून फभोजजभ भदु्दा चराउन फाधा नऩगु्ने् मस ऐन फभोजजभ कसयु ठहने कसयु अन्म 
कानूनफाट सभेत कसयु ठहरयन ेयहेछ बने त्मस्तो कानून फभोजजभ भदु्दा चराउन फाधा ऩने छैन ।  

ऩरयच्छेद –११ 

हवहवध 

 

३६. लनदेशन गने सम्वन्धभा् फजाय व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत सॊयऺण सलभलत य फजाय अनगुभन 
टोरीराई फजाय व्मवस्थाऩन अनगुभन सम्वन्धभा नगय प्रभखुरे आवश्मक लनदेशन ठदन सक्नछे य सो 
लनदेशन सलभलत य टोरीरे ऩारना गनुि ऩनेछ । 

३७.सलभलतको कामििभ तथा फजेट् (१) नगयऩालरकारे फजाय व्मवस्थाऩन, अनगुभन तथा उऩबोक्ता 
सचेतना अलबवहृर्द्को रालग वाहषिक कामििभ य फजेट हवलनमोजन गनेछ ।  
(२) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट फजाय अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन तथा उऩबोक्ता हहत 
सॊयऺणको सचेतनाको रालग अनदुान प्राप्त बएभा उऩदपा (१)फभोजजभको कामििभभा सभावेश गनेछ।  
(३) नगयऩालरकारे फजाय व्मवस्थाऩन, अनगुभन तथा उऩबोक्ता सचेतना अलबवृहर्द्को रालग नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय, सहकायी, लनजी ऺेत्र, उऩबोक्ता हहत सयऺणसॉग सम्फजन्धत सॊघसॊस्थासॉग साझेदायी 
कामििभ सञ्चारन गनि सक्नछे ।  
३८. स्थानीम प्रशासनको कतिव्म् सलभलत, फजाय अनगुभन सलभलत वा टोरी य लनयीऺण अलधकृतरे 
फजाय अनगुभनका िभभा सहमोग भाग गयेभा सयुऺा रगामतका आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउन ु
स्थानीम प्रशासनको कतिव्म हनुछे । 

३९. असर लनमतरे गयेका काभ फचाउ् मस ऐनफभोजजभ फजाय अनगुभन गदाि असर लनमतरे गयेका 
काभभा अनगुभन गने व्मजक्त उऩय कुनै कायफाही हनु ेछैन ।  
४०.लनमभावरी, लनदेजशका, कामिहवलध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनि सक्ने्  (१) मस ऐनराई कामािन्वमन 
गनि नगयऩालरकारे आवश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ ।  
(२) नगयऩालरकारे मस ऐन य मस ऐनअन्तगित फनाएको लनमभावरी कामािन्वमन गनि 
आवश्मकताअनसुाय लनदेजशका, कामिहवलध वा भाऩदण्ड फनाई रागू गनि सक्नेछ ।  
४१. प्रचलरत कानून फभोजजभ हनेु् मस ऐनभा रेजखएको हवषमभा मसै ऐन फभोजजभ य अन्म हवषमभा 
प्रचलरत कानून फभोजजभ हनेुछ । 

४२. फचाउ् मस ऐनको उदे्दश्म तथा लफषम ऺेत्रभा प्रचलरत नेऩार कानून फभोजजभ मस अजघ बएका 
कामिहरू मसै ऐन वभोजजभ बएको भालननेछ । 
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अनसूुची १ 

(दपा २४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 
फजाय अनगुभन चेक लरष्ट 

(क) हविेता वा सेवाप्रदामकरे लनमाभक लनकामफाट कानून फभोजजभ प्रदान गरयन े गयेको व्मवसाम 
दताि प्रभाणऩत्र, स्थामी रेखानम्फय (ऩान) को प्रभाणऩत्र रगामतका आवश्मक कागजातहरू लरएको 
छ÷छैन, प्रभाणऩत्र लनमलभत रूऩभा नवीकयण छ÷छैन? 

(ख) हविेता वा सेवाप्रदामकरे आफ्नो व्मवसामको नगयऩालरकारे तोकेफभोजजभको साइनफोडि याखेको 
छ÷छैन? 

(ग) सेवाप्रदामकरे वस्तकुो लफिीकऺभा भूल्मसूची याखेको छ÷छैन ? 

(घ) भार, वस्तकुो ऩरयभाण, भूल्म, गणुस्तय य तौर ठीक छ ÷छैन? 

(ङ) प्माकेजजङ गरयएको वस्तकुो रेफरभा उत्ऩादक वा ऩैठायीकतािको नाभ, उत्ऩादन लभलत, उऩबोग्म 
अवलध वा लभलत, अलधकतभ खदु्रा भूल्म, लभश्रण, बण्डायण य उऩबोग गने तरयका उल्रेख गरयएको 
छ÷छैन ? 

(च) औषलधलफिी गनि इजाजतप्राप्त व्मजक्त औषलध लफिीस्थरभा बए÷नबएको एवॊ औषलध लफिेता 
प्रभाणऩत्र छ ÷छैन?  

(छ) उत्ऩादन लभलत, उऩबोग्म लभलत केयभेट गयेको वा ऩनु् रेफलरङ वा छऩाइ गयेको छ÷छैन ? 

(ज) भाछाभास,ु परपूर, तयकायी, लभठाई ऩसर, डेयी य होटेर वधशारा वा भाछा, भास ु लफिीस्थर 
सपासगु्घय य भाऩदण्ड अनसुाय छ÷छैन ? 

(झ) हविेतारे िेताराई वस्तकुो लफरलफजक जायी गयेको छ÷छैन ?  

(ञ) अन्म तोहकए फभोजजभका कुयाहरू  
 

 

आऻारे, 

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

     प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 


