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बेलबारी नगरपाललकाको  

जलश्रोत उपयोग तथा व्यवस्थापन ववदे्ययक, २०७९ 

सभाबाट स्वीकृत लिलतिः 
प्रिाणिकरि लिलतिः 

राजपत्रिा प्रकालसत लिलतिः 
 

प्रस्तावना: बेलबारी नगरपाललका क्षेत्र लभत्रको भलुिगत वा भू-सतहिा रहेको जलश्रोतको सिणुित उपयोग, 

संरक्षि, व्यवस्थापन र लनयिन गरै्द खानेपानी िहुान वववार्दिा शनु्य सहनणशलताको नीलत अनसुार काननुी 
व्यवस्था गनन वाच्छनीय भएकोले नेपालको संववधान (२०७२) को धारा २२६ (१), स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा १०१ (१) ले दर्दएको अलधकार प्रयोग गरर १२ औ नगरसभाले यो ऐन 
जारी गरेको छ । 

पररच्छेर्द–१ 

प्रारणभभक 

१. संणक्षप्त नाि र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाि “बेलबारी नगरपाललकाको जलश्रोत उपयोग 
व्यवस्थापन ववदे्ययक, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो ऐन नगर सभाबाट पाररत भई राजपत्रिा प्रकाणशत भएपलछ प्रारभभ हनेुछ । 

२. पररभाषािः  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेिा यस ऐनिािः  

(क) “जलश्रोत” भन्नाले नगरपाललका लभत्रको भू-सतहिा वा भूलिगत वा अन्य 
जनुसकैु अवस्थािा रहेको पानी सभझन ुपछन । 

(ख) “अनिुलतपत्र प्राप्त व्यणि” भन्नाले जलश्रोतको उपयोग गनन 
नगरपाललकाबाट र्दफा ८ र ९ विोणजि अनिुलत पत्र प्राप्त व्यणि वा 
संगदित संस्थालाई सभझनपुछन । 

(ग) “उपभोिा संस्था” भन्नाले र्दफा ४ बिोणजि गदित संस्था सभझन ुपर्दनछ 
। 

(घ) “उपभोिा” भन्नाले जलश्रोत उपयोग गने ब्यिी वा सिूह सभझनपुछन । 

(ङ) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोणजि” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको 
लनयििा तोवकएको वा तोवकए बिोणजि सभझनपुछन । 

(ि) “सेवा शलु्क” भन्नाले अनिुलत पत्र प्राप्त व्यणि वा संगदित संस्थाले 
उपलब्ध गराएको जलश्रोतसभबन्धी सेवा उपयोग गरे वापत उपभोिाले 
बझुाउन ुपने शलु्क सभझनपुर्दनछ । 

(छ) “नगरपाललका” भन्नाले बेलबारी नगरपाललकालाई सभझनपुर्दनछ । 

(ज) “सलिलत” भन्नाले नगरस्तरीय जलश्रोत सलिलतलाई सभझनपुर्दनछ । 

पररच्छेर्द-२ 

जलश्रोतको उपयोग सभबन्धी प्रवन्ध 

३. जलश्रोतको उपयोग: (१) यस ऐन बिोणजि अनिुलत पत्र प्राप्त नगरी कसैले जलश्रोतको  
उपयोग गनन पाउने छैन । 
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(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएता पलन रे्दहाय बिोणजि जलश्रोतको 
उपयोग गनन अनिुलत पत्र ललन ुपनेछैन । 

(क) व्याणिगत वा सािवुहक रुपिा आफ्नो लनलित्त ओसारपसार गरी 
खानेपानी र अन्य घरेल ुप्रयोगको लालग उपयोग गनन, 

(ख) आफ्नो जग्गािा लसंिाई गनन, 
(ग) घरेल ुउद्योगको रुपिा पानीघट्ट वा पानीिक्की िलाउन, 

(घ) व्यणिगत रुपिा स्थालनय आवागिनको लालग डुङ्गाको प्रयोग 
गनन, 

(ङ) जग्गाधलनले आफ्नो जग्गालभत्र िात्र लसलित रहेको जलश्रोत 
तोवकए विोणजि उपयोग गनन, 

४. जल उपभोिा संस्थाको गिनिः  (१) सािवुहक लाभको लालग संस्थागत रुपिा जलश्रोतको 
उपयोग गनन िाहने नगरबासीले तोवकए विोणजि जल उपभोिा संस्था गिन गनन सक्नेछन ्। 

(२) उपर्दफा (१) विोणजि गिन गररएको जल उपभोिा संस्थालाई बेलबारी 
नगरपाललकािा तोवकए विोणजि र्दतान गराउन ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) विोणजि र्दतान भएको जल उपभोिा संस्था अववलछन्न 
उत्तरालधकारवाला स्वसाणशत र संगदित संस्था हनेुछ । 

५. जलश्रोत उपयोगको प्राथलिकता क्रििः  (१) नगरपाललका क्षेत्रलभत्रको जलश्रोत उपयोग गर्दान 
साधारितया  रे्दहायको  प्राथलिकताक्रि अनसुार  गनुन  पनेछ  । 

(क) खानेपानी र घरेल ुउपयोग, 

(ख) पशपुालन तथा ित्सस्यपालन जस्ता कृवषजन्य उद्यि, 

(ग) लसंिाई, 

(घ) जलववद्यतु तथा जल यातायात, 

(ङ) घरेल ु उद्योग, औद्योलगक व्यवसाय तथा खानीजन्य 
उपयोग, 

(ि) लसिसार प्रवधनन र बहउुपयोग 

(छ) जय पयनटन प्रवधनन, 

(ज) अन्य उपयोग । 

(२) जलश्रोतको उपयोग गर्दान कुनै वववार्द उत्सपन्न भएिा र्दफा १३ विोणजि गदित 
सलिलतले र्दफा ५ को उपर्दफा (१) िा उल्लेणखत प्राथलिकताक्रि विोणजि उणित रुपिा 
उपयोग भए नभएको र अन्य आवश्यक जााँिबझु सिेत गरी सोको आधारिा सभबणन्धत 
जलश्रोतको उपयोग गनन पाउने नपाउने वा कुन वकलसिबाट उपयोग गनन पाउने भने्न कुराको 
लनधानरि गनेछ। 

६. नगरपाललकाले जलश्रोतको उपयोग वा ववकास गनन सक्ने:  (१) बेलबारी नगरपाललका 
आफैले कुनै जलश्रोतको उपयोग वा ववकास गननिा यस ऐनले कुनै वाधा पयुानएको िालनने 
छैन । 
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(२) कसैले यस ऐन विोणजि उपयोग गरेको जलश्रोत र सो साँग सभबणन्धत जग्गा, भवन, 

उपकरि तथा संरिना व्यापक सावनजलनक वहत र उपयोगका लालग बेलबारी नगरपाललकाले 
आफ्नो िाताहतिा ललई प्रत्सयक्ष रुपिा सञ्चालन, ब्यवस्थापन तथा ववकास गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) विोणजि आफुले ललएको जलश्रोतको उपयोलगता सभबणन्धत जग्गा, 
भवन, उपकरि, वा संरिना वापत कुनै ब्यणि वा नीणज फिन, कभपनीको लगानी वा स्वालित्सव 
भएिा नगरपाललकाले सभवणन्धतलाई तोवकए विोणजि क्षलतपलुतन दर्दनेछ । 

(४) बेलबारी नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्र अन्य व्यणि, लनकाय वा संगदित संस्थाले 
उपयोग गरररहेको जलश्रोतलाई लनजहरूसाँगको सिन्वयिा पयनटन व्यवसायलाई प्रवधनन गनन  
आवश्यक कायनयोजना बनाई लाग ुगनन सक्नेछ । 

७. जलश्रोत ववकासको पररयोजना हस्तान्तरि गनन सक्नेिः (१) बेलबारी नगरपाललकाले र्दफा ६ 
को उपर्दफा (१) र (२) विोणजि ववकास गरेको कुनै जलश्रोत सभबन्धी पररयोजनाको 
लनिानि सिाप्त भैसकेपलछ उपभोिा संस्थालाई आवश्यक शतनहरू तोकी हस्तान्तरि गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) विोणजि हस्तान्तरि गररएको पररयोजना उपरको स्वालित्सव सभबणन्धत 
उपभोिा संस्थाको हनेुछ र यस ऐनको अलधनिा रही आफुले अनिुलतपत्र प्राप्त गरे सरह सो 
पररयोजनाको संिालन सभबणन्धत उपभोिा संस्थाले गनेछ । 

८. जलश्रोतको उपयोगको लालग करार गनन सक्नेिः यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन 
बेलबारी नगरपाललकाले कुनै संगदित संस्था वा व्यणिसाँग प्रिललत काननुको अलधनिा रवह 
करार गरी (सावनजलनक नीणज साझरे्दारी सिेत) सोही करार िा उल्लेणखत शतनहरू विोणजि 
कुनै जलश्रोतको ववकास, उपयोग र सेवा ववस्तार गनन,  गराउन सक्नेछ । 

पररच्छेर्द-३ 

अनिुलतपत्र सभबन्धी व्यवस्था 
९. अनिुलत पत्रको व्यवस्थािः (१) जलश्रोतको सभेक्षि वा उपयोग गनन िाहने व्यणि, सिूह वा 

गदित संस्थाले बेलबारी नगरपाललका कायानलय सिक्ष तोवकएको कायनववलध अनसुार अनिुलत 
ललनपुनेछ । 

(२) अनिुलत पत्र प्राप्त जलस्रोत उपभोिा संस्था वा व्यणिले जलश्रोत उपयोग गरेवापत 
बेलबारी नगरपाललकालाई तोवकए विोणजिको र्दस्तरु वा वावषनक शलु्क बझुाउन ुपनेछ । 

(३) अनिुलत पत्र प्राप्त जलस्रोत उपभोिा संस्था वा व्यणिले आफ्नो अनिुलत पत्र वववक्र 
गनन वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरि गनुन परेिा बेलबारी नगरपाललकाबाट 
स्वीकृलत ललन ुपनेछ । अनिुलत पत्र ववक्री गर्दान प्रिललत काननु बिोणजि कर लाग्नेछ ।  

(४) यस ऐनिा जनुसकैु कुरा लेणखएता पलन लसंिाई प्रयोजनका लालग तीन वा सो बढी 
व्याणि लिलेर लडप बोररङ प्रयोग गरेका वा प्रयोग गरै्द आएका व्याणि/संस्थाले पलन यसै ऐन 
बिोणजि र्दतान गनुनपनेछ । 

(५) नगरपाललकाले सािवुहक वहतका लालग कृषकको सिहुलाई दर्दने भिुीगत लडप बोररङ 
सभबणन्ध व्यवस्था तोकीए बिोणजि हनेुछ । 

(६) अनिुलत पत्रको लालग आवश्यक कागजात कायनववलधिा ब्यवस्था भए बिोणजि हनेुछ 
। 
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१०. जलववद्यतुको लालग जलश्रोतको उपयोगिः र्दफा ६ िा जनुसकैु कुरा लेणखएका भएता पलन 
जलववद्यतु उत्सपार्दन गननको लालग जलश्रोतको सवके्षि तथा उपयोग गने अनिुलतपत्रको 
सभबन्धिा प्रिललत काननु विोणजि हनेुछ । 

११. अनिुलतपत्र नवीकरि गनेिः (१) यो ऐन विोणजि जलश्रोतको सवके्षि वा उपयोगको लालग 
दर्दइएको अनिुलतपत्र प्रत्सयेक आलथनक बषन को अन्त्सयिा नववकरि गनुन पनेछ । 

(२) यस अणघ काननु बिोणजि र्दतान भएका जल उपभोिा संस्थालाई यसै ऐन अनसुार 
भएको िालन नवीकरि गररनेछ । नवीकरि प्रवक्रया तोवकएको कायनववलध अनसुार हनेुछ । 

(३) उपर्दफा २ अनसुार र्दतान भएका जल उपभोिा संस्था नगरपाललकािा अलधकार 
हस्तान्तरि हनु ुअणघ सभि लनयलित नवीकरि भएकोछ भने लनयलित सरह िालन नवीकरि 
र्दस्तरु ललई नवीकरि हनेुछ । तर सणभब्न्धत लनकायिा र्दतान भै आवश्यक प्रवक्रया परुा 
नगरेका जलउपभोिा संस्थाको हकिा कायनववलधले तोके अनसुार वा नयााँ प्रवक्रया अनसुार 
र्दतान गनुनपनेछ  । 

१२. अनिुलतपत्र खारेज गनन सवकने: (१)  अनिुलतपत्र प्राप्त व्यणि वा  संस्थाले  यो  ऐन  वा 
यस ऐन अन्तरगतबनेको लनयि ववपररत कायन गरेिा र्दफा १३ विोणजि गदित सलिलतको 
लनिनयानसुार तोवकएको अलधकारीले अवलध तोवक त्सयस्तो काििा आवश्यक सधुार गनन आरे्दश 
दर्दन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) विोणजि तोवकएको अवलधलभत्र आवश्यक सधुार नगरेिा अनिुलत पत्र 
खारेज गनन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) विोणजि अनिुलतपत्र खारेज गनुन अणघ सभबणन्धत अनिुलतपत्र प्राप्त 
व्यणि वा संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गने िनालसव िौका दर्दन ुपनेछ । 

पररच्छेर्द-४ 

नगरस्तरीय जलश्रोत सलिलत व्यपस्थापन सभबन्धी व्यवस्था 
१३. नगरस्तरीय जलश्रोत सलिलतको गिन: (१) बेलबारी नगरपाललकालभत्र रहेको जलश्रोत 

उपयोगको आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान एवं जलश्रोत उपयोगको लालग अनिुलत प्रर्दान गने 
तथा तोवकए विोणजि नगरेिा अनिुलत पत्र खारेज गने सिेतको प्रयोजनको लालग एक 
स्थानीय जलश्रोत सलिलत रहनेछ । 

(२) नगर जलश्रोत सलिलतिा रे्दहायका पर्दालधकारी रहने छन ् । 

(क)  नगर प्रिखु अध्यक्ष 

(ख)  नगर उपप्रिखु सर्दस्य 
(ग)  प्रिखु प्रशासवकय अलधकृत सर्दस्य 
(घ)  सािाणजक ववकास सलिलत र पूवानधार ववकास 

सलिलतको संयोजक -२ जना 
सर्दस्य 

(ङ)  कायनपाललकाले तोकेको र्दईु जना िवहला 
कायनपाललका सर्दस्य 

सर्दस्य 

(ि)  जलश्रोत ववज्ञ तथा अनभुवी उपभोिाहरुबाट 
नगर कायनपाललकाले िनोलनत गरेको 
कणभतिा १ जना िवहला सवहत ३ जना 

सर्दस्य 
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(छ)  सभबणन्धत ववषयगत शाखा प्रिखु सर्दस्य सणिब 
 
(३) नगरस्तरीय जलश्रोत व्यवस्थापन सलिलतले आफ्नो बैिक व्यवस्थापन कायनववलध आफै 

तय गनेछ ।  

१४. नगरस्तरीय  जलश्रोत व्यवस्थापन सलिलतको  काि  कतनव्य  र  अलधकार: (१) नगरस्तरीय 
जलश्रोत सलिलतको काि कतनव्य र अलधकार रे्दहाय विोणजि हनेुछिः 

(क) जलश्रोत उपयोग र सवेक्षि सभबन्धिा इजाजत पत्र प्रर्दान गनन लसफाररस 
गने । 

(ख) जलश्रोत उपयोग सभबन्धिा सिसािवयक अध्ययन, अनसुन्धान तथा 
आवश्यक सझुाव संकलन गरी बेलबारी नगरपाललका, नगर कायनपाललकाको 
कायानलय सिक्ष पेश गने । 

(ग) जलश्रोत उपयोग सभबन्धिा कुनै प्रश्न उिेिा वा परभपरा रे्दणख जलश्रोत 
उपयोग सभबन्धिा अन्यथा भएको रे्दणखएिा आवश्यक जााँिबझु गने 
गराउने । 

(घ) खण्ड (ग) विोणजि जााँि गर्दान वा गराउाँर्दा तोवकएको शतन विोणजि 
जलश्रोतको उपयोग/व्यवस्थापन नभए/नगरेको रे्दणखएिा त्सयस्तो कायनिा 
संलग्न व्यणि वा संस्था उपर प्रिललत काननु विोणजि कारवाही गनन 
सभबणन्धत लनकायिा लसफाररस गने । 

(ङ) बेलबारी नगरपाललकाको जलश्रोत ब्यवस्थापन सभबणन्ध आवश्यक नीलत, 

कायनक्रि तथा लनयिन सभबन्धी काि गने । 

(ि) नगर क्षेत्रलभत्रको जलश्रोत उपयोग ब्यवस्थापन सभबन्धिा कुनै सिस्य भए 
त्सयसको सनुवुाई गने तथा आवश्यक लनिनय गने । 

(छ) नगर जलश्रोत व्यवस्थापन ऐन तथा कायनववलध ववपररत गने जल 
उपभोिाका सभबन्धिा आवश्यक लनिनय ललने । 

पररच्छेर्द- ५ 

सजाय र पनुरावेर्दन सभबन्धी व्यवस्था 
१५. सजाय सभबन्धी व्यवस्थािः कसैले  यस  ऐन  वा  यस  ऐन  अन्तरगत  बनेको  लनयि,  

कायनववलध उल्लघन गरेिा नगरपाललकाले कायनववलधिा तोके अनसुार जरीवाना गनन सक्नेछ। 

१६. अनसुन्धानको लालग लेखी पिाउन सक्ने: र्दफा १५ बिोणजिको कसूर गरेको जानकारी हनु 
आएिा नगरपाललकाले अनसुन्धानका लालग सभबन्धीत लनकायिा लेखी पिाउन सक्नेछ । 

१७. िदु्दा सभबन्धी  व्यवस्था: संघीय/प्ररे्दश काननु बिोणजिको सजाय हनेु कसरु सभबन्धी कायनिा 
संघीय/प्ररे्दश काननु लागू हनेुछ । यसका लालग बेलबारी नगरस्तरीय जलस्रोत व्यवस्थापन 
सलिलतले सहयोग गनेछ ।  

१८. पनुरावेर्दन सभबन्धी व्यवस्था: यस ऐन विोणजि जलश्रोत उपयोगको अनिुलत प्रर्दान गने 
अलधकारीले गरेको लनियन वा नगरस्तरीय जलश्रोत व्यवस्थापन सलिलतबाट कारवाही भएकोिा 
णित्त नबझु्ने पक्षले त्सयस्तो कारवाही लनिनयको जानकारी पाएको लिलतले लतस दर्दन लभत्र 
बेलबारी न्यावयक सलिलतिा पनुरावेर्दन गनन सक्नेछ । 
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पररच्छेर्द - ६  

ववववध 

१९. सेवा उपभोगका शतनहरू तोक्न र सेवा शलु्क असलु उपर गनन पाउनेिः (१) अनिुलतपत्र प्राप्त 
व्यणि वा जल उपभोिा संस्थाले आफुले ववकास गरेको जलश्रोतको उपयोगका सेवा अन्य 
कसैलाई आपसी शतनको आधारिा उपलब्ध गराउन वा त्सयस्तो सेवा वापत शलु्क असलु उपर 
गनन सक्नेछ । जल उपभोिा संस्थाले िाथी उल्लेख भए बिोणजि कसैलाई आपसी शतनका 
आधारिा जलस्रोत व्यवस्थापनका लालग उपयोग गनन दर्दाँर्दा लाभ लागत ववश्लेषिका आधारिा 
लाभग्राहीहरूको वहतलाई ध्यानिा राणख गनुनपनेछ ।  

(२) अनिुलतपत्र प्राप्त व्यणि वा जल उपभोिा संस्थाले आफुले ववकास गरेको 
जलश्रोतको उपयोगका लालग सेवा प्रर्दान गने लाभग्राहीबाट िालसक वा वावषनक रुपिा शलु्क 
लनधानरि गरी स्वीकृतीका लालग नगरस्तरीय जलस्रोत व्यवस्थापन सलिलतिा पेस गनुनपनेछ।  

(३) बेलबारी नगरपाललकाले ववकास गरेको जलश्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई 
उपलब्ध गराए वापतको सेवा शलु्क र अनिुलत प्राप्त व्यणि वा संस्थाले जलश्रोतको उपयोग 
गरी अन्य व्यणिहरूलाई व्यापाररक प्रयोजनको लालग सेवा उपलब्ध गराए वापत िालसक वा 
वावषनक रुपिा शलु्क लनधानरि गरी असलु उपर गनन सक्नेछ । 

२०. सेवा रोक्न सक्ने: सेवा उपभोग गरे वापत बझुाउन ु पने शलु्क नबझुाउने वा त्सयस्तो सेवा 
अनालधकार रुपले उपयोग गने वा सेवा र्दरुुपयोग गने वा शतन ववपररत सेवा उपभोग गनेको 
हकिा त्सयस्तो सेवा वन्र्द गनन सवकनेछ । 

२१. अरुको घर जग्गािा प्रवशे गनन सक्ने: (१) बेलबारी नगरपाललका वा अनिुलतपत्र प्राप्त 
व्यणिले जलश्रोतको सवेक्षि वा उपयोगको लसललसलािा कसैको घर जग्गािा प्रवेश गनुन 
परेिा बेलबारी नगरपाललका वा अनिुलतपत्र प्राप्त व्यणिले खटाएको किनिारीले सभबणन्धत 
व्यणिलाई पूवन सूिना दर्दएर यस्तो घर जग्गािा प्रवेश गनन सवकने छ । त्सयसरी प्रवेश गर्दान 
कुनै हानी नोक्सानी हनु गएिा बेलबारी नगरपाललका वा अनिुलतपत्र प्राप्त व्यणि वा संस्थाले 
तोवकए विोणजि क्षलतपलुतन दर्दनेछ । 

(२) जलस्रोतको िहुान कुनै व्याणि वा संस्थाको स्वािीस्तविा पने जलिनिा पने रहेछ 
भने जग्गा धनीले त्सयस्तो जलस्रोतको िहुान सावनजलनक उपयोग गनन/गराउन दर्दनपुनेछ ।  

२२. जलश्रोत संरिनाको सरुक्षा: (१) जलश्रोतको उपयोगसाँग सभबणन्धत कुनै संरिनाको सरुक्षाको 
लालग अनिुलतपत्र प्राप्त व्यणिको अनरुोधिा वा स्वयं आफ्नो वविारिा त्सयस्तो सरुक्षागनन 
आवश्यक िानेिा बेलबारी नगरपाललकाले आवश्यक प्रबन्ध गनन स्थालनय प्रशासनलाई लेणख 
पिाउन सक्नेछ । 

(२) जलस्रोत िहुानको ५०० लिटर वरीपरी कुनै पलन प्रकारको भौलतक संरिना 
बनाउन पाईने छैन । 

(३) यस ऐनिा जनैुसकैु कुरा लेणखएको भएता पलन कसैले पलन जल िहुानिा 
क्षती पयुानउने कायन गनन पाईने छैन ।  

२३. जलश्रोतलाई  प्रर्दवुषत  गनन  नहनेु: बेलबारी नगरपाललका क्षेत्रलभत्रको जलश्रोतको प्रर्दषुि हनेु 
गरी कसैले पलन कुनै वकलसिको फोहरिैला, औद्योलगक लनकास, ववष, रसायन वा ववषाल ुपर्दाथन 
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हाली वा प्रयोग गरी जलश्रोतलाई प्रर्दवुषत गनन हुाँरै्दन।यदर्द त्सयसो गरेको पाइएिा 
लनयिानसुारको सजाय वा जररवाना हनेुछ । 

२४. वातावरि उल्लेखनीय प्रलतकुल असर पानन नहनेु: बेलबारी नगरपाललकालभत्रको जलश्रोतको 
उपयोग गर्दान भू-क्षय, बाढी, पवहरो वा यस्तै अरु कारिद्धारा वातावििा उल्लेखनीय प्रलतकुल 
असर नपने गरी गनुन पनेछ । 

२५. बाधा अड्कन फुकाउ एवं व्यवस्था: यस ऐनको अणन्ति व्यवस्था एवं बाधा अड्काउ 
फुकाउने कायन बेलबारी नगरकायनपाललकाले गनेछ । 

२६. ऐनको व्याख्या: यो ऐनको अक्षर र आशयका सभबन्धिा कुनै दिववधा उत्सपन्न भएिा त्सयसको 
व्याख्या गने अलधकार नगरकायनपाललकालाई हनेुछ । 

२७. पररिाजनन तथा संशोधन: यस ऐनलाई आवश्यकता अनसुार नगरसभाले पररिाजनन तथा 
संशोधन गनन सक्नेछ । 

 


