सं घीय सं सद

प्रतितिति सभा

उद्योग िथा वाणिज्य र श्रम िथा उपभोक्ता हिि सतमति

उपभोक्ता सं रक्षि सम्बन्िी कािूिलार्इ सं शोिि र एकीकरि गिइ बिेको हविेयक,
२075 मातथ दफावार छलफल गरी ियार गररएको प्रतिवेदि ।

सम्माििीय सभामुखज्यू,
प्रतितिति सभा ।

सम्माििीय सभामुख मिोदय,
प्रतितिति सभाको तमति २०७५ भदौ ४ गिे को बैठकले उपभोक्ता सं रक्षि सम्वन्िी कािूिलाई
सं शोिि र एकीकरि गिइ बिेको हविेयक, २०७५ मातथ प्राप्त सं शोििसहिि दफावार छलफलको
लातग उद्योग िथा वाणिज्य र श्रम िथा उपभोक्ता हिि सतमतिमा पठाउिे तििइय भए बमोणिम यो
हविेयक यस सतमतिमा तमति २०७५/५/५ मा प्राप्त भएको तथयो । सतमतिले उक्त हविेयकमा
सरोकारवाला तिकायिरूसँग छलफल गरी सै द्धाणन्िक िथा दफावार छलफल गरे को तथयो ।
िेपालको सं हविािको भाग ३ को मौतलक िक र किइव्य अन्िगइि िारा ४४ मा व्यवस्था भएको
उपभोक्ताको

िक

सम्वन्िी

व्यवस्था

अिुरुप

सो

िकलाई

कायाइन्वयिमा

लै िाि

िथा

आम

उपभोक्तालाई सं हविाि प्रदत्त मौतलक िकको प्रत्याभूि गिइ, िेपाल सरकारले ल्याएको हविेयकलार्इ
सतमतिमा दफावार छलफल गरी ियार गररएको प्रतिवेदिलार्इ सतमतिको २०७५/५/२७ गिे बसेको
बैठकले सवइसम्मतिले पाररि गरे को छ ।
प्रस्िुि हविेयकले मुलभूि हवशेषिािरुको रुपमा प्रस्िाविामा सं हविाि प्रदत्त उपभोक्ता सम्वन्िी
िकको प्रचलिको लातग न्यायीक उपचार प्रदाि गिुक
इ ो साथै उपभोक्तालाई िुि सक्िे िािी िोक्सािी
वापि क्षतिपूतिइ उपलव्ि गराउिे व्यवस्थालाई समेटेको, वस्िु र से वाको गुिस्िरको मापदण्ड तििाइरि
गररएको, उपभोक्ताको अतिकार उल्ले ख गदै उत्पादकदे णख सेवा प्रदायकको दाहयत्व समेि िोहकएको,
बिारमा राज्यको उपणस्थति बढाउि सम्वणन्िि तिकायिरुलाई थप णिम्वेवार र अतिकार सम्पन्न
बिार्एको, उपभोक्ताको अतिकारलाई सुतिणिि गिइ अलग्गै उपभोक्ता अदालिको व्यवस्था गररएको,

उपभोक्ताको हिि सं रक्षि सम्वन्िी िीति तिमाइि गिइ उपभोक्ता सं रक्षि पररषद, तिरीक्षि िथा
अिुगमिको लातग केन्रीय, प्रदे श र स्थािीय अिुगमि सतमतििरुको सं रचिागि व्यवस्था गरे को छ ।
यो

हविेयक

पाररि

गिे

काममा

सियोग

पुयाइउिु िुिे

सतमतिका

सम्पूि इ सदस्यिरू,

सं शोििकिाइ माििीय सदस्यिरू, सम्बणन्िि मन्रालयका पदातिकारीिरू, सरोकारवाला समूि, सं घीय
सं सदका मिासणचव, प्रतितिति सभाका सणचव, सणचवालय सणचविरू, सतमति सणचवालयका सम्पूि इ
कमइचारीिरू एवं परकारिरू सबैलार्इ िन्यवाद ददि चािन्छु ।
अब म उपभोक्ता सं रक्षि सम्बन्िी कािूिलार्इ सं शोिि र एकीकरि गिइ बिेको हविेयक,
२075 मातथ दफावार छलफल गरी सतमतिबाट पाररि गररएको प्रतिवेदि प्रतितिति सभा तियमावली,
२०७५ को तियम १२० बमोणिम यस सम्मातिि सदि समक्ष पेश गदइछु ।
िन्यवाद ।

तमतििः २०७५।०५।२८
(मुकुन्द न्यौपािे)
िेष्ठ सदस्य

उद्योग िथा वाणिज्य र श्रम िथा
उपभोक्ता हिि सतमति

उपभोक्ता संरक्षि सम्बन्िी कािूिलाई संशोिि र एकीकरि गिइ बिेको हविेयक, २०७५ मातथ उद्योग
िथा वाणिज्य र श्रम िथा उपभोक्ता हिि सतमतिको प्रतिवेदि
१. उपभोक्ता संरक्षि सम्बन्िी कािूिलाई सं शोिि र एकीकरि गिइ बिेको हविेयक (यस पतछ "हविेयक" भतिएको) को
दफा २ को,(१)

खण्ड (क) मा रिेका “दफा ४०” भन्ने शव्दिरूको सट्टा “दफा ४१” भन्ने शव्दिरू राख्ने ।

(२)

खण्ड (झ) मा रिेका “दफा ३१” भन्ने शव्दिरूको सट्टा “दफा ३२” भन्ने शव्दिरू राख्ने ।

(३)

खण्ड (झ) पतछ दे िायको खण्ड (ञ) थपी त्यसपतछको खण्डक्रम तमलाउिे:“(ञ) “पररषद” भन्नाले दफा २२ को उपदफा (१) बमोणिम गठि िुिे उपभोक्ता सं रक्षि पररषद्
सम्झिु पछइ।”

(४)

खण्ड (ट) खण्ड क्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (ठ) को सट्टा दे िायको खण्ड (ठ) राख्नेिः-

“(ठ) “मन्रालय” भन्नाले िेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य िथा आपूतिइ मन्रालय सम्झिु
पछइ।

(५)

हविेयकको खण्ड (ड) खण्ड क्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (ढ) पतछ दे िायको खण्ड (ि) थप्िे:

“(ि) “वस्िुको मूल्य” भन्नाले उत्पादि गदाइ िोहकएको मूल्य, लेबल लगार्एको मूल्य,
एम.आर.पी, आयाि-प्रज्ञापि परमा िोहकएको मूल्य वा उत्पादकले स्रोि मै िोकेको
मूल्य सम्झिु पछइ।”

(६)

खण्ड (ढ) खण्ड क्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (ि) मा रिेका “कम्पिी, सं स्था” भन्ने शव्दिरूको

(७)

खण्ड (ि) खण्ड क्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (द) मा रिेको “स्वास््य” भन्ने शव्द पतछ “णशक्षा

सट्टा पतछ “कम्पिी वा सं स्था” भन्ने शव्दिरु राख्ने।
िथा परामशइ” भन्ने शव्दिरु थप्िे।

(८)

खण्ड (थ) खण्ड क्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (ि) को उपखण्ड (४) पतछ दे िायको उपखण्ड (५)
थप्िे:-

“(५) बौहद्धक सम्पणत्तको अतिकार प्राप्त उत्पादि कम्पिीले उत्पादि गरे कोभन्दा फरक वा
चोरी वा िक्कल गरे को उत्पादि।”
२. हविेयकको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रिे को “मूल्यमा” भन्ने शब्द पतछ “गुिस्िरीय” भन्ने शव्द
थप्िे।
३. हविेयकको दफा ४ को उपदफा (२) को,–
(१) खण्ड (घ) मा रिेको “मूल्य” भन्ने शब्द पतछ “तििाइरि वा” भन्ने शब्दिरु थप्िे,
(२) खण्ड (च) को शुरुमा “कुिै हवशेष पररणस्थतिमा वा” भन्ने शब्दिरु थप्िे।
४.

हविेयकको दफा ६ को उपदफा (५) मा दे िायको प्रतिबन्िात्मक वाक्यांश थप्िे :“िर पैठारी भएका िरकारी र फलफूलमा लेबल लगाउिु पिेछ ।”

५. हविेयकको दफा ११ को खण्ड (ग) मा रिेका “ठाउँमा बुणझिे” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “बुझ्िे” भन्ने शब्द राख्ने।
६. हविेयकको दफा १३ को सट्टा दे िायको दफा १३ राख्ने:"१३. बिारको िि तििाइरि गिे: उपभोक्ता अतिकार सं रक्षि गिे, बिारको तियम (माकेट रुल) बमोणिम बिार
व्यवस्थापि गिे िथा बिारलाई स्वच्छ िथा पारदशी बिाउिे प्रयोििका लातग िोहकएको वस्िु वा सेवा
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सम्बणन्िि उत्पादक वा पैठारीकिाइदेणख अणन्िम उपभोक्ता सम्म पुर्याउँदा सं लग्ि िुिे बिारको िि िोहकए
बमोणिम िुिेछ।"

७.

हविेयकको दफा १४ को उपदफा (३) र (४) रिेको “उपभोग्य” भन्ने शव्द तभक्िे ।

८.

हविेयकको दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ि) मा रिेको “आपूतिइकिाइ” भन्ने शव्दको सट्टा “पैठारीकिाइ”
भन्ने शव्द राख्ने ।

९.

हविेयकको दफा २२ को उपदफा (२) को,(१) खण्ड (ग) को सट्टा दे िायको खण्ड (ग) राख्ने:-

“(ग) सणचव, कृहष िथा पशुपन्छी हवकास मन्रालय

-सदस्य”

(२) खण्ड (ग) पतछ दे िायको खण्ड (घ) थपी त्यस पतछको खण्डक्रम तमलाउिे:-

“(घ) सणचव, भूतम व्यवस्था, सिकारी िथा गररवी तिवारि मन्रालय

-सदस्य”

(३) खण्ड (ि) खण्डक्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (झ) पतछ दे िायका खण्ड (ञ), (ट) र (ठ) थपी त्यस

पतछको खण्डक्रम तमलाउिे:-

“(ञ) अध्यक्ष, िेपाल चेम्बर अफ कमसइ

-सदस्य

(ट) अध्यक्ष, िेपाल उद्योग पररसं घ

-सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, िेपाल राहिय उद्योग व्यवसायी मिासं घ

-सदस्य”

(४) खण्ड (झ) खण्डक्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (ड) मा रिेको “दश” भन्ने शव्दको सट्टामा “पाँच” भन्ने

शव्द राख्ने।

१०. हविेयकको दफा २३ को उपदफा (४) पतछ दे िायको उपदफा (५) थपी त्यसपतछका उपदफाक्रम तमलाउिे:“(५) बैठकमा आवश्यकिा अिुसार हवतभन्न क्षेर, समुदायका हवज्ञ िथा वैज्ञातिकिरुलाई आमन्रि गिइ

सहकिेछ।”

११. हविेयकको दफा २५ को,(१) उपदफा (२) खण्ड (घ) को सट्टा दे िायको खण्ड (घ) राख्ने:“(घ) सणचव, कृहष िथा पशुपन्छी हवकास मन्रालय

-सदस्य”

(२) खण्ड (घ) पतछ दे िायको खण्ड (ङ) थपी त्यस पतछको खण्डक्रम तमलाउिे:“(ङ) सणचव, भूतम व्यवस्था, सिकारी िथा गररवी तिवारि मन्रालय –सदस्य”
(३) साहवकको खण्ड (ि) खण्डक्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (झ) मा रिेको “दश” भन्ने शव्दिरुको सट्टामा
“पाँच” भन्ने शव्दिरु राख्ने।

(४) साहवकको खण्ड (झ) खण्डक्रम तमलाउँदा कायम िुिे खण्ड (ञ) पतछ दे िायको खण्ड (ट), (ठ), (ड) थप
गरी खण्डक्रम तमलाउिे:

“(ट) अध्यक्ष, िेपाल उद्योग वाणिज्य मिासं घ

-सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, िेपाल उद्योग पररसं घ

-सदस्य

(ड) अध्यक्ष, िेपाल राहिय उद्योग व्यवसायी मिासं घ

-सदस्य”

१२. हविेयकको दफा २६ पतछ दे िायको दफा २७ थप गरी त्यस पतछका दफाक्रम तमलाउिे:“२७.

प्रदे श बिार अिुगमि सतमति : (१) उपभोक्ताको िक, हिि सं रक्षिका लातग आवश्यक व्यवस्था तमलाउि िथा वस्िु
वा सेवाको आपूतिइ व्यवस्था, मूल्य, गुिस्िर, शुद्धिा सम्बन्िी हवषयमा सुपररवेक्षि िथा अिुगमि गिइको लातग प्रदे श
सरकारले प्रदे श रािपरमा सूचिा प्रकाशि गरी प्रदे श बिार अिुगमि सतमति गठि गिइ सक्िेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोणिमको प्रदे श बिार अिुगमि सतमतिले आवश्यकिा अिुसार अिुगमि टोली वा
उपसतमति गठि गिइ सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोणिमको प्रदे श बिार अिुगमि सतमतिको काम, किइव्य र अतिकार िोहकए बमोणिम
िुिेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोणिमको प्रदे श बिार अिुगमि सतमतिको काम, कारबािी सम्बन्िी अन्य व्यवस्था

प्रदे श सरकारले बिाएको तियम बमोणिम िुिेछ ।"
१३. हविेयकको दफा २७ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा २८ को,(१)

उपदफा (१) र (२) को सट्टा दे िायका उपदफा (१) र (२) राख्ने :–
“(१) यस ऐि बमोणिम उपभोक्ताको अतिकार सं रक्षिका लातग वस्िु वा सेवाको आपूतिइ व्यवस्था, मूल्य,

गुिस्िर, शुद्धिा सम्बन्िी हवपषयमा बिारको स्थलगि सुपरीवेक्षि िथा अिुगमि गिइको लातग सम्बणन्िि गाउँ
कायइपातलका वा िगर कायइपातलकाले स्थािीय बिार अिुगमि सतमति गठि गिइ सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणिमको सतमतिमा आवश्यक सङ्ख्यामा स्थािीय िि अन्िगइिका तिकाय िथा

उपभोक्ताको समेि प्रतितितित्व िुि ु पिेछ ।”
(२) उपदफा (५) र (६) णझक्िे ।

१४. हविेयकको दफा २९ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३० को,-

(१) उपदफा (१) मा रिे का “अिुणचि व्यापाररक” भन्ने शब्दिरु पतछ “वा व्यवसायिन्य” भन्ने शब्दिरु थप्िे ।
(२) उपदफा (४) मा रिे का “काम कारबािीको िािकारी” भन्ने शब्दिरु पतछ “त्यसरी लेखी” भन्ने शब्दिरु थप्िे

१५. हविेयकको दफा ३२ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३३ को,(१)

उपदफा (१) मा रिे का “अतिकार प्राप्त अतिकारीको अिुमतिले त्यस्िो व्यणक्तलाई” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “मुद्दा िेिे

(२)

उपदफा (५) मा रिे का “दफा ३८” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा ३९” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

(३)

हविेयकको दफा ३३ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३४ को उपदफा (१) मा रिे का “दफा ३२” भन्ने

अतिकारीको अिुमतिले अिुसन्िािको लातग” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

शब्दिरुको सट्टा “दफा ३३” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

१६. हविेयकको दफा ३४ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३५ को ,(१) उपदफा (१) मा रिे का “दफा ३३” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा ३४” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।
(२) उपदफा (२) मा रिे को “उत्पादक” भन्ने शब्दको सट्टा “उत्पादक, पैठारीकिाइ” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।
१७. हविेयकको दफा ३४ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३५ को उपदफा (२) मा रिेको “उत्पादक” भन्ने शब्दको सट्टा
“उत्पादक, पैठारीकिाइ” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

१८. हविेयकको दफा ३६ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३७ को,-

(१) उपदफा (१) मा रिे का “दफा ३०” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा ३१” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।
(२) उपदफा (१) मा रिे का “िररबािा गरी” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “िररबािा गिेछ र” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

१९. हविेयकको दफा ३७ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३८ को,-

(१) खण्ड (ङ), (च), (छ), (ि) र (ट) मा रिेको “र” भन्ने शव्दको सट्टा “वा” भन्ने शव्द राख्ने ।
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(२) खण्ड (ठ) मा “सेवाको हवक्री” भन्ने शव्दिरु पतछ “हविरि” भन्ने शव्द थप्िे।
(३) खण्ड (ड) मा रिेका “दफा ५३” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा ५४” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

२०. हविेयकको दफा ३८ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ३९ को ठाउँ ठाउँमा रिेका “दफा ३७” भन्ने
शब्दिरुको सट्टा “दफा ३८” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

२१. हविेयकको दफा ३९ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ४० को ठाउँ ठाउँमा रिेका “दफा ३७” भन्ने
शब्दिरुको सट्टा “दफा ३८” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

२२. हविेयकको दफा ४० दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ४१ को,-

(१) उपदफा (१) मा रिेका “दफा ३९” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा ४०” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।
(२) उपदफा (२) को,(क) खण्ड (क) को शुरुमा "िेपाल सरकारले िोकेको" भन्ने शब्दिरु थप्िे ।
(ख) खण्ड (ख) को सट्टामा दे िायको खण्ड (ख) राख्ने:

“(ख) िेपाल सरकारले िोकेको, िेपाल न्याय सेवाको रािपराहिि दितिय श्रे िीको अतिकृि –सदस्य”

(ग) खण्ड (ख) पतछ दे िायको खण्ड (ग) थप गिे:

“(ग) िेपाल सरकारले िोकेको, िेपाल सरकारको रािपराहिि दितिय श्रे िीको अतिकृि –सदस्य”

(३) उपदफा (४) को प्रतिबन्िात्मक वाक्यांश णझकी सो उपदफा पतछ दे िायको उपदफा (५) थप्िे :–

“(५) उपदफा (३) बमोणिम िेपाल सरकारले णिल्ला न्यायािीशलाई अदालिको अध्यक्ष िोक्िु अणघ न्याय

पररषद्को र िेपाल न्याय सेवाको अतिकृिलाई अदालिको सदस्य िोक्िु अणघ न्याय से वा आयोगको परामशइ तलिु पिेछ
।”

२३. हविेयकको दफा ४४ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ४५ मा रिे को “उपर” भन्ने शव्द पतछ “िीस
ददितभर” भन्ने शव्दिरु थप्िे ।

२४. हविेयकको दफा ४७ दफा क्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ४८ मा रिे का “दफा ४०” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा
४१” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

२५. हविेयकको दफा ४८ दफा क्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ४९ मा रिे का “दफा ४०” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा
४१” भन्ने शब्दिरु र “दफा ४६” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा ४७” भन्ने शब्दिरु राख्ने ।

२६. हविेयकको दफा ५१ दफा क्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ५२ मा रिे का “दफा ५०” भन्ने शब्दिरुको सट्टा “दफा
५१” भन्ने शब्दिरु राखी सो दफामा रिेको व्यवस्थालार्इ उपदफा (१) कायम गरी दे िायको उपदफा (२) थप्िेिः-

“(२) उपदफा (१) बमोणिम क्षतिपूतिइ तििाइरि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था िोहकए बमोणिम िुिेछ ।”
२७. हविेयकको दफा ५५ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ५६ को उपदफा (१) मा रिे का “रू १० लाख” भन्ने
शव्दिरूको सट्टा “दश लाख रूपैयाँ” भन्ने शव्दिरू राख्ने ।

२८. हविेयकको दफा ५८ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ५९ को सट्टा दे िायको दफा ५९ राख्ने :“५९.

मुद्दाको अिुसन्िाि र दायरी : (१) यस ऐि बमोणिमको कसुर सम्बन्िी मुद्दाको अिुसन्िाि तिरीक्षि अतिकृिले
गिेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोणिम तिरीक्षि अतिकृिले अिुसन्िािको काम पुरा भए पतछ मुद्दा चल्िे वा िचल्िे

तििइयको लातग सम्बणन्िि सरकारी वकील समक्ष पठाउिु पिेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्िे तििइय भएमा
तिरीक्षि अतिकृिले मुद्दा दायर गिेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोणिम तिरीक्षि अतिकृिले मुद्दा दायर गदाइ दफा ४० को उपदफा (१)

बमोणिमको सिाय िुिे कसूर सम्बन्िी मूद्दाको िकमा हवभागको मिातिदे शक समक्ष र दफा ४० को उपदफा (३)
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बमोणिम सिाय िुिे कसूर सम्बन्िी मुद्दाको िकमा अदालि गठि भएकोमा अदालि समक्ष र अदालि गठि
िभएकोमा सम्बणन्िि णिल्ला अदालि समक्ष मुद्दा दायर गिेछ ।”

२९. दफा ६१ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ६२ को सट्टा दे िायको दफा ६२ राख्ने :-

“६२. यसै ऐि बमोणिम िुििःे यस ऐिमा लेणखए िति कुरामा यसै बमोणिम र अन्य कुरामा प्रचतलि कािूि
बमोणिम िुिेछ ।"

३०. दफा ६२ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ६३ को सट्टा दे िायको दफा ६३ राख्ने :“६३. तियम बिाउि सक्िे

: (१) यो ऐि कायाइन्वयि गिइ िेपाल सरकारले आवश्यक तियम बिाउि

सक्िेछ ।
(४) दफा २७ बमोणिम बिार अिुगमि सम्बन्िी कायइलाई व्यवणस्थि र प्रभावकारी बिाउि प्रदे श सरकारले
आवश्यक तियम बिाउि सक्िेछ ।"

३१. दफा ६३ दफाक्रम तमलाउँदा कायम िुिे दफा ६४ को सट्टा दे िायको दफा ६४ राख्ने :-

“६४. तिदे णशका, कायइहवति वा मापदण्ड बिाई लागू गिइ सक्िे : (१) मन्रालयले यो ऐि र यस ऐि अन्िगइि
िेपाल सरकारले बिाएको तियमावलीको कायाइन्वयि गिइ आवश्यकिा अिुसार तिदे णशका, कायइहवति
वा मापदण्ड बिाई लागू गिइ सक्िेछ ।
(२) दफा २८ बमोणिम बिार अिुगमि सम्बन्िी कायइलाई व्यवणस्थि र प्रभावकारी बिाउि

सम्बणन्िि गाउँपातलका वा िगरपातलकाले आवश्यक तिदे णशका वा कायइहवति बिाई लागू गिइ
सक्िेछ ।"
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