
 

 

 

 

 

 

शिवसताक्षी नगरपाशिका  

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ६) झापा, कार्तिक १५ गते, २०७९ साल (संख्या २ 

भाग २ 
शिवसताक्षी नरपाशिकाको बजार व्यवस्थापन शनदेशिका,  २०७९ 

नगयकामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत् २०७९-०७-०२ 

प्रभाणणकयण लभतत् २०७९-०७-१५ 

लिवसताऺी नगयऩालरका फजाय व्मवस्थाऩन तनदेलिका, २०७९ 
ऩरयच्छेद् १ प्रस्तावना 

प्रस्तावनााः नगयफालसहरुको आवश्मकता ऩरयऩतुी गने उदेश्मकासाथ स्थाऩना बएका स्थानीम फजाय 
व्मफस्थाऩन गनय  तथा उऩबोक्ताको हक , हहत य अधधकायको सॊयऺण गने व्मवस्था गनय वान्छनीम 
बएकोर,े नगयऩालरकारे नेऩारको सॊववधान, २०७२ को अनसुचुी-८ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , 
२०७४ को दपा ११(२ञ) रे हदएको अधधकाय प्रमोग गयी लिवसताऺी नगय कामयऩालरकारे मो तनदेलिका 
फनाएको छ ।  

१. सङ्क्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्–  
(क) मस तनदेलिकाको नाभ् “लिवसताऺी नगयऩालरकाको फजाय व्मवस्थाऩन तनदेलिका , २०७५” यहनेछ 
। 
(ख) मो तनदेलिका लिवसताऺी नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे स्वीकृत गयी प्रभाणीकयण  बइ याजऩत्रभा 
 प्रकालित  बएको लभततदेणख  राग ूहुनेछ ।  

२. ऩरयबाषा्– ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस तनदेलिकाभा,  



(क) “सॊववधान” बन्नारे नेऩारको सॊववधान २०७२ सम्झन ुऩछय । 
(ख) “स्थानीम तह” बन्नारे लिवसताऺी  नगयऩालरका सम्झनऩुछय ।  
(ग) “कामयऩालरका” बन्नार ेलिवसताऺी नगयऩालरकाको नगयकामयऩालरका सम्झन ुऩछय ।  
(घ) “प्रभखु” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाको नगय प्रभखुराई सम्झन ुऩछय ।  
(ङ) “उऩप्रभखु” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाको उऩप्रभखुराई सम्झन ुऩछय ।  
(च) “सदस्म” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाको कामयऩालरका सदस्मराई सम्झन ुऩछय ।  
(छ) “प्रभखु प्रिासकीम अधधकृत बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाको  प्रभखु प्रिासकीम अधधकृतराई 
सम्झन ु ऩछय ।  
(ज) “ववषमगत िाखा ” बन्नारे नगयऩालरकाको कामय ववबाजन तनमभावरी फभोजजभको ववषमगत 
िाखाराई  सम्झन ुऩछय ।  
(ञ) “तनदेलिका” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरकाको फजाय व्मवस्थाऩन तनदेलिका–२०७९ सम्झन ुऩदयछ 
।  
(ट) “नगयऩालरका” बन्नारे लिवसताऺी नगयऩालरका सम्झन ुऩदयछ ।  
(ठ) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झन ुऩदयछ ।  
(ड) “व्माऩारयक साभान” बन्नारे ववक्री गने प्रमोजनका राधग याणखएका साभानराई जनाउनेछ ।  
(ढ) “तनभायण साभाग्री” बन्नारे घय, टहया, सवऩङ्क्ग क्म्ऩरेक्स, अऩाटयभेन्ट, ऩखायर आहद तनभायण गनय 
प्रमोग  हुने साभाग्री जस्त ैइटा , ढुॊगा, योडा, फारवुा, सरयमा, ककय टऩाता, ऩाइऩ, लसभेन्ट, छड  
आहदराई सम्झन ु ऩछय ।  
(ण) “कारो सधूच” बन्नारे मस ैतनदेलिका वभोजजभ तोककएको तनदेलिका ऩु मायई अद्मावधधक गरयएको 
सधूच  सम्झन ुऩदयछ । 
(त)  “फजाय” बन्नारे नगयफासीको आवश्मकता  ऩरयऩतुत य गने उदेश्मकासाथ स्थाऩना बएका स्थानीम 
फजाय,  हाटफजाय, कृवष फजाय रगामतका अन्म भारसाभा वा सेवा ववक्री ववतयणहुने केन्र 
सम्झन ुऩदयछ 
(थ) “वडा सधचव” बन्नारे वडा कामायरमको वडा सधचव सम्झन ुऩदयछ । 
 

ऩरयच्छेद् २ फजाय व्मवस्थाऩन 
३. नगय फजाय व्मफस्थाऩन सलभततको गठन्–  

(१) नगयको फजाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय सचुारु एवभ ्सवु्मवजस्थत ढॊगरे सञ्चारन गनय 
नगयऩालरकाभा  देहाम अनसुायको फजाय व्मवस्थाऩन सलभतत गठन गरयनेछ ।  



(क) नगय प्रभखु/उऩप्रभखु − सॊमोजक  
(ख) कामयऩालरकारे भनोनमन गयेका कामयऩालरका सदस्महरु १ भहहरा सहहत  –२ जना सदस्म  
(ग) प्रभखु प्रिासकीम अधधकृत– सदस्म  
(घ) प्रतततनधध लिवसताऺी उद्मोग वाणणज्म सॊघ – सदस्म  
(ङ) प्रतततनधध तनभायण व्मवसामी सॊघ लिवताऺी –सदस्म  
(च) प्रतततनधध लिवसताऺी होटर व्मवसामी सलभतत – सदस्म 
(छ) इराका प्रिासन कामायरमका अधधकृत प्रतततनधध – सदस्म  
(ज) प्रतततनधध स्थानीम इराका प्रहयी कामायरम प्रभख ुसदस्म  
(झ) स्थानीम ट्राकपक प्रहयी प्रभखु  सदस्म  
(ञ) फजाय अनगुभन य उऩबोक्ता हहत सॊयऺण िाखा प्रभखु–सदस्म सधचव  

 
(२) फजाय व्मवस्थाऩन सलभततको फठैक आवश्मकता अनसुाय फस्नेछ । फठैक सॊमोजकको आदेिरे 
सदस्म सधचवरे फोराउने छ । आवश्मकता भहससु बएभा व्मवस्थाऩन सलभततको फठैक जुनसकैु 
सभमभा ऩतन फोराउन सककनेछ ।   

 
४. नगय फजाय व्मवस्थाऩन सलभततको काभ, कतयव्म य अधधकाय्–  

(क) फजाय व्मवस्थाऩनका राधग आवधधक तथा वावषयक मोजनाहरु तजुयभा , कामायन्वमन, अनगुभन 
भलू्माङ्क्कन  य सभीऺा गने ।  
(ख) फजाय व्मवस्थाऩन कामयका राधग अलबमान य चेतनाभरूक कामयक्रभ तजुयभा गने ।  
(ग) सचेतनाभरूक वविषे कामयक्रभ सञ्चारन गनय श्रोतको व्मवस्थाऩन गने ।  
(घ) फजाय व्मवस्थाऩनभा गयै सयकायी सॊस्थाहरु , तनजी ऺेत्र य सभदुामहरुको सभन्वम जनचेतना 
अलबववृि  गनय नीतत तम गने ।  
(ङ) नगयऩालरकारे तोकेको ऺेत्रलबत्र हाटफजाय व्मवस्थाऩन गने । 

५. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभततको गठन सॊफन्धी व्मवस्था् 
(१) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामय सचुारु एवभ ्सवु्मवजस्थत ढॊगरे सञ्चारन गनय  देहाम 
अनसुायको स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभतत गठन गरयनेछ ।  
(क) स्थानीम बेरारे भनोनमन गयेको − अध्मऺ  
(ख) स्थानीम बेरारे भनोनमन गयेको - उऩाध््मऺ  
(ग) स्थातनम बेरारे भनोनमन गयेको - कोषाध्मऺ 



(घ) प्रतततनधध उद्मोग वाणणज्म सॊघ (स्थानीम प्रतततनधध) – सदस्म  
(ङ) स्थानीम फजायभा व्मऩाय व्मवसाम गने स्थानीम व्मवसातमहरुभध्मे सलभततरे भनोतनत गयेको १ 
भहहरा  सहहत २ जना-  सदस्म  
(च) वडा सधचव – सदस्म सधचव 
 
स्ऩजटटकयण् “स्थानीम बेरा” बन्नारे सम्फजन्धत वडाको वडाअध्मऺको अध्मऺताभा फजायको प्रबाववत 
ऺेत्रका सयोकयवारहरु सहहतको आभबेरा फझु्नऩुदयछ । दफु ैवडा ऩने फजायको हकभा जेटठ वडाध्मऺको 
योहोफयभा आभ बेरा याख्नऩनेछ ।  
 
(२) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभतको अनगुभन तथा सझुाव सलभतत  ्
 क) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभततराइ अनगुभन साथै आवश्मक याम सझुाव एवॊ ऩयाभिय 
हदने साथै  आवश्मक अनगुभन  गरय नगयस्तयीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभततराइ जानकायी गयाउने 
दातमत्व वडा  सलभततको हुनेछ ।  
 
(३) स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभततको काभ कतयव्म य अधधकाय 
(क) स्थानीम फजायको हहत, सॊयऺण तथा स्वच्छ फजाय व्मवस्थाऩन राधग सभन्वम य सहमोग  गने, 
(ख) फजायराई स्वच्छ , प्रततस्ऩधी य उऩबोक्ताभतै्री फनाउन  उऩबोक्ताको हकहहतभा प्रततकूर असय 
नऩने  गरय सभन्वम गरय एकाधधकाय वा अनधुचत व्माऩारयक कक्रमाकराऩको  योकथाभ य 
तनमन्त्रणका राधग  नगय फजाय व्मवस्थाऩन सलभततराइ जानकायी गयाउने ।  
(ग) अत्मावश्मक वस्तहुरुको भाग य आऩतूत यको अवस्था सम्फन्धी तथ्माङक सॊकरन गयी भागफभोजजभ 
 आऩतूतय व्मवस्था सहज य सरुब फनाउन आवश्मक कामयहरु गने, 
(घ) स्थानीम फजायको भाग आऩतूत य व्मवस्थाराई सहज, सरुब य ऩहुॉच मोग्म फनाउन ऩहरकदभी गने 
। 
(ङ) उऩबोक्ताको हहत सॊयऺण गनय आऩतूत य व्मवस्था य उऩबोग्म वस्त ुवा सेवाको अनगुभन गने, 
(च) उऩबोक्ता लिऺा सम्फन्धी सचेतना कामयक्रभ सॊचारन गने, 
(छ) नगयऩालरकाभा दताय/नववकयण नबइ व्मवसाम गने व्मवसातमहरुराइ व्मवसाम दताय य नववकयण 
गनय  प्रोत्साहन गने ।  
(ज) फजायको सयसपाइ, िौचारम, खानेऩानी, ववद्मतु व्मवस्थाऩन गने, 
(झ) फजायभा यहेको अव्मवजस्थत सवायी साधन ऩाककय ङराइ व्मवजस्थत फनाउन,े 



(ञ) सलभततको फठैक कजम्तभा भालसक १ ऩटक फस्ने । सलभततको आवश्मकता अनसुाय जततऩटक 
ऩनी  फठैक  फस्न सक्नेछ ।  
 
(४) सलभततको ऩदावधी् स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन सलभततको ऩदावधी अधधकतभ २ वषयको हुनेछ । 
 सदस्म सधचव फाहेक एकै व्मक्ती एकै ऩदभा ऩनु् सलभततभा फस्न ऩाउने छैन ।  

 
ऩरयच्छेद् ३ व्मवस्थाऩन य तनदेिन् 

६. होटेर , येटटुयाॉ तथा लभठाइ ऩसर , डयेी य खाद्म ककयाना कस्भेहटक ऩसर रगामत सफ ैककलसभका 
व्मवसाम गने सञ्चारक य नगयवासीको कतयव्म्  
(१) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ दपा ५८ फभोजजभ नगयऩालरकाभा आफ्नो व्मवसाम दताय 
गयाई  प्रभाणऩत्र लरएको व्मततmरे भात्र नगयऩालरका ऺेत्रभा व्मवसाम सञ्चारन गनय ऩाउनेछ । 
होटेर तथा  येटटुयाॉ सन्चारकको देहाम फभोजजभको कतयव्म हुनेछ्– 
 
(क) फासी सडगेरेका तथा णझॊगा बन्नेका खानेकुया वा स्वास्थ्मको राधग हातनकायक बनी प्रभाणणत 
यङ,  यसामन, म्माद नाघेका औषधध वा खाद्म फस्त ुवा अन्म कुन ैखाद्म वस्त ुप्रमोग गरयएको 
खानेकुया,  फासी सडगेरेको णझॊगा बन्केका फासी भाछा भासु , योग राधग भयेका ऩिऩुॊऺ ीको भाछा 
भास ुफेच्न  ऩाइनेछैन य होटरफाट तनस्केको पोहयभरैा सावयजतनक स्थरभा पाल्न ऩाइने छैन  
(ख) होटेर तथा व्मवसाम सपा सगु्घय याख्ने , याख्न रगाउन ुऩछय । साना ठूरा सफ ैहोटरहरुरे 
तनमभानसुाय  खाद्म अनऻुाऩत्र अतनवामयरुऩभा लरएको हुनऩुछय । अनऻुाऩत्र नलरइ व्मवसाम गनय 
ऩाउने छैन ।  
(ग) होटेर, येटटुयाॉ तथा लभठाइ ऩसर , डयेी, आइसकक्रभ, चना चटऩट, ऩानीऩयुी, फयप आहद सभेत य 
 सडकभा ववक्री गनेरे ग्राहकराई भनुालसफ भाकपकको दाभभा ििु तथा ऩववत्र खुवाउने । 
(घ) ग्राहकराई आपूरे सक्दो सयुऺा वा हेय ववचाय गने, गयाउने ।  
(ङ) भहदया ववक्री गने होटेरको लबत्री बागभा छुटै्ट खुवाउने व्मवस्था गने ।  
(च) भहदया फेच्दा वा खुवाउॉ दा िाजन्त सयुऺाको ख्मार गने । तोककएको स्थान य सभम फाहेक अन्मत्र 
भहदया  फेचववखन नगने ।  
(छ) होटेर रजभा आएका ग्राहकको नाभ, नागरयकता, ऩेिा, आएको लभतत य ठेगाना सभेतको वववयण 
 रेखाउने ।  



(ज) ग्राहकराई भहदया खुवाउॉ दा होस ्हवास हयाउने गयी वा ग्राहकरे आपूराई तनमन्त्रण याख्न नसक्ने 
गयी  धेयै भात्राभा भहदया खान खुवाउन ऩाइनेछैन ।  
(झ) १८ वषय भतुनका फारक य भहदयारे भाततसकेका व्मजक्तराई कुन ैऩतन होटेर वा ऩसरको 
भालरकरे  भहदया फेच्न वा खुवाउन ऩाईनेछैन ।   
(ञ) १८ वषय भतुनका फारकराई सतुत यजन्म य भहदयाजन्म साभाग्री  फेच्न ऩाइनेछैन ।  
(ट) ऩसर अगाडीको आॉगन, पुटऩाथ अततक्रभण गयी धुरो धुवाॉ हुने गयी केही ऩतन ऩकाउन ऩाईनेछैन 
।  
(ड) होटर तथा येटटुयाॉहरुभा कपल्टय गयेको वऩउने ऩानी व्मवस्थाऩन गयेय याख्नऩुछय ।  
(ढ) होटर तथा येटटुयाॉहरुभा ऩसर य कोठाहरु ऩमायप्त भात्राभा हावा य प्रकाि तछने गयी व्मवस्थाऩन 
बएको  हुन ुऩनेछ ।  
(ण) होटर तथा येटटुयाॉहरुभा काभ गने व्मततहरुको रगुा सपा, हात खुटाको नङ काटेको, ऩसरको बइुॉ 
य  ऩकाउने ठाउॉ  सजजरोसॉग सपा गनय सक्ने हुनऩुने छ ।  
(त) होटर तथा येटटुयाॉहरुभा ऩकाउने , खाना ल्माउने वेटय , प्माक गने, तौरने व्मततरे टोऩी य एप्रोन 
 रगाएको हुनऩुने छ ।  
(थ) खाने ठाउॉको टेवरु सपा गदाय एजन्टसेजप्टक औषधधको प्रमोग गनुयऩनेछ । खाने , ऩकाउने य 
ऩसरभा  प्रमोग हुने औजाय तथा बाडाॉ सपा गरयसकेऩतछ त्मसराई ऩोटास ऩानीभा ऩखारेय भात्र 
ऩनु् प्रमोगभा  ल्माउन ुऩने छ ।  
(द) होटेर भालरकरे आपनो होटेरभा सावयजतनक सदाचाय वा नतैतकताभा नयाम्रो असय ऩने ककलसभका 
 भनोयञ्जन वा त्मस्ता नाच गान देखाउन हुॉदैन ।  
(ध) काभ गने व्मजक्तहरुको हयेक सभम-सभमभा स्वास्थ्म ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ । घातक सरुवा योग 
 रागेको व्मजक्तराई काभभा रगाउन ऩाइनेछैन ।  
(न) फयप तथा आइसकक्रभ उद्मोगरे प्रमोग गने ऩानी ताजा कपल्टय गरयएको हुनऩुने छ ।  
(ऩ) खानेकुयाराई याम्रोसॉग छोऩेय वा जारी बएको दयाजभा फन्द गरय याख्नऩुने छ ।  
(प) होटर तथा येटटुयाॉभा िौचारमको सभधुचत प्रफन्ध हुनऩुनेछ । तय बफक्री गने , खाने य ऩकाउने 
ठाउॉ देणख  िौचारम उऩमकु्त दयुीभा व्मवस्थाऩन बएको हुनऩुदयछ । 
(फ) ऩसर अगाडडको आॉगन , पुटऩाथ तथा नारा सपा खुरायाख्न ुऩने छ य तनभायण साभग्री याख्न 
ऩाइने  छैन ।  
(ब) ववद्माथी, नगयफासीराई फाधा हुने गयी येकडय प्रमेय , राउड स्ऩीकय तथा चको आवाज उत्ऩादन 
गने  माजन्त्रक वस्तहुरु फजाउन ुहुॉदैन ।  



(भ) ऩसरभा बफकक्र गरयने वस्तहुरुको भलु्म सचूी य नगयऩालरकाफाट प्राप्त इजाजतऩत्र सफरेै देख्ने 
ठाउॉभा  अतनवामयरुऩभा याख्नऩुनेछ ।  
(म) ऩसरहरु स्थानीम प्रिासनफाट तोककएको सभमसम्भ भात्र खुल्रा याख्न ऩाइनेछ ।  
(य) सडक ऩेटीतथा पुटऩाथभा योऩेको फोट ववरुवा तथा पुरहरु नोक्सान ऩाने , सावयजतनक मातामात, 
 ऩदैरमात्ररुाई कहठनाई ऩु मायउने वा नगयऺेत्रको स्वच्छता य सौन्दमयताभा असय हुने गयी ऩिऩुॊछी 
चौऩाम  छाडा छाड्न ऩाइनेछैन ।  
(र) १८ फषय बन्दा भतुनका फारफालरकाहरुराई श्रभभा प्रमोग गनय ऩाइने छैन ।  
(व) फे्रसहाउस सञ्चारन गदाय तोककएको भाऩदन्ड ऩयूा गयी सञ्चारन गनुयऩने छ । तछभेकभा दगुयन्ध 
आउने  गयी खुल्रा ठाॉउभा य सडकछेउको पुटऩाथभा वा अन्म स्थानभा जजॉउदो वा भयेको ऩिऩुॊछी 
याख्न ऩाइने  छैन ।  

७. सडक तथा पुटऩाथ अवयोध गनय नऩाइने् भखु्म फजाय ऺेत्रभा यहेको सडक तथा पुटऩाथभा कुन ैऩतन 
प्रकायरे अवयोध हुने गयी ववक्री गने सभान झुण्डड्माउने , ऩारी गाॉस्ने , स््मान्डफोडय, साइकर भोटय 
साइकर ऩाककय ङ्क्ग, वा भोटयसाईकर भभयत गने काभ, ठेरा, डोका, नाॊग्रो वा बुॉइभा तयकायी, परपूर 
वा अन्म व्माऩारयक सभान याखेय फेचववखन गनय ऩाइने छैन । फजाय ऺेत्रको सडक आवगभनभा असय 
हुने गयी तनभायण साभाग्री याख्न ऩाइने छैन ।  

 
८. कवाडी, परपूर, तयकायी तथा भाछाभास ुफजाय्  

(१) नगयऩालरकाफाट तोककएको स्थानभा भात्र तयकायी तथा परपूर य भाछाभासकुो व्माऩाय गनय 
ऩाइनेछ ।  
(२) नगयऩालरकाफाट तोककएको स्थानभा भात्र कवाडी याख्न ऩाइनेछ ।  
(३) अन्मत्र पूटऩाथ, चोक य ऩदैर तथा सवायी साधन आवत जावतभा अवयोध हुने गयी ठेरा , छैठी, 
नाॊग्रो  वा बुॉइभा तयकायी, परपूर वा अन्म व्माऩारयक साभान याखेय फेचववखन गनय ऩाइने छैन 
।  
(४) टामय तथा अरु कवाडी साभानभा भसुा सऩय रकु्न सक्ने बएकोरे छय तछभेकराई असय ऩने गयी 
टामय  तथा अरु कवाड थुऩानय य जराउन ऩाइने छैन ।  

 
९. सवायी साधन ऩाककय ङ्क्ग्  

(१) राभो तथा छोटो दयूीभा सेवा हदने सावयजतनक मातामातका साधनहरु अतनवामय रुऩभा फसऩाकय  
तथा  तोककएको स्थानफाट सञ्चारन हुन ुऩने छ ।  



(२) नगयऩालरकारे तनधाययण गयेको भाऩदण्डड ववऩयीत कुन ैऩतन सवायी साधन ऩाककय ङ्क्ग गनय ऩाइने छैन 
। (३)  नगयऩालरकारे तनधाययण गयेको स्थान फाहेक अन्मत्र ठेरागाडाफाट व्माऩाय गनय ऩाइनेछैन ।  

 
१०. ग्मायेज तथा अटोभोफाइर भभयत केन्र्  

(१) नगयऩालरकारे तनधाययण तथा तनभायण गयेको अटोभोफाइर भभयत केन्र वा अटो लबरेजभा गाडी 
तथा  मन्त्र भभयत केन्र सञ्चारन गनय ऩाईनेछ ।  
(२) ऩेट्रोरऩम्ऩभा तोककएको भाऩदण्डड अनसुाय टामय भभयत केन्र सञ्चारन गनय ऩाइनेछ ।  
(३) ऩेट्रोरऩम्ऩ सञ्चारन गने अनभुततभा तोककएको भाऩदण्डड अनसुाय सावयजतनक िौचारम सञ्चारन 
बएको  हुन ुऩने छ । 

 
११. प्राजटटक तथा थभयकोरफाट फनेका धगरास वा अन्म धचजवस्तकुो प्रमोग  ्

(१) नेऩार सयकाय य नगयऩालरकारे तनधाययण गयेको भाऩदण्डड ववऩयीत नसड्ने खारका प्राजटटक वा 
 थभयकोरफाट फनेका   धगरास, कऩ, चम्चा, प्रेट, प्राजस्टकका झोरा ववक्री ववतयण वा प्रमोग 
गनय  ऩाइनेछैन ।  

 
१२. सहमोग य सभन्वम गनुय ऩने्  

(१) नेऩारभा प्रचलरत ऐन , काननु, नगयऩालरकाफाट जायी बएका ऐन , काननु,  य मो 
 तनदेलिकाको  बावना अनसुायको कामायन्वमनभा सम्ऩणुय नगयफासी, नगयऩालरका अन्तगयतका सफ ै
तनकामभा कामययत  कभयचायी य  सॊरग्न  व्मजक्तरे सहमोग गनुयऩनेछ ।  

 
ऩरयच्छेद् ४ कारोसचुी 

१३. कारो सधूचभा नाभ सधूचकृत गरयने्  
नेऩारभा प्रचलरत ऐन, काननु, मस नगयऩालरकाफाट जायी बएका अन्म ऐन , काननु,  य मो तनदेलिका 
अनसुाय कारो सधूचभा तनम्नानसुाय व्मजक्त वा सॊस्थाहरु सधूचकृत गरयने छन ्। उजुयी तनवेदन , नगय 
प्रहयी व्मवस्थाऩन िाखा वा नगयऩालरकाको अनगुभन टोरी वा प्राववधधकहरुको स्थरगत प्राववधधक 
प्रततवेदन उऩय चालरएको कायवाहीका आधायभा मो सधूच तमाय गरयनेछ । सधूचको जानकायी सफै  िाखा 
तथा वडा कामायरमहरुभा सभेत जानकायी गयाईनेछ ।  
(क) नगयऩालरकाको तनदेिका वभोजजभ भाऩदण्डड उल्रॊघन गने,   
(ख) जथाबावी पोहोयभरैा फ्माॉकेका कायण नगयऩालरकावाट बएको सजाम वा जरयवाना बकु्तानी नगने,  



(ग) कुन ैऩतन सयसाभान सावयजतनक आवागभनभा अवयोध हुने गयी थुऩायेका ववषमभा नगयऩालरकाका 

 तपय फाट जायी बएको आदेिको वेवास्ता गने,  
(घ) मस तनदेलिका फभोजजभ नगयऩालरकाको फाॉकी वक्मौता पछ्र्मौट नगने,  

 
१४. कारो सधूचभा सधूचकृत हुने सधूचफाट ह्ने्  

तनदेलिकाको तनमभ १३ अनसुाय कारो सधूचभा सधूचकृत गनुय ऩने कायण स्ऩटट बए ऩश्चात १५ 
वभोजजभ गहठत कामयदरको लसपारयसभा प्रभखु प्रिासकीम अधधकृतफाट नगयप्रभखु सभऺ ऩेि गयी 
कारो सधूचभा सधुचकृत गने तनणयम हुनेछ । तय कारो सधूचभा सधुचकृत गनुय अतघ सम्फजन्धत ऩऺराई 
आफ्नो सपाई ऩेि गने वा आफ्नो कतयव्म ऩारन गने अवसय प्रदान गरयनेछ । त्मसयी कारो सधूचभा 
नाभ सधूचकृत बएको व्मक्ती वा सॊस्थाको  नाभ सावयजतनक गरयने छ । एकऩटक कारो सचूलभा 
सधूचकृत बएको व्मजक्तरे आपुराई रागेको जरयवाना फझुाइ अफदेणख मो तनदेलिका य अन्म प्रचलरत 
काननु ववऩरयत हुने काभ गने छैन बतन नगयकामयऩालरकाभा लरखत गयेभा नगय प्रभखुरे तनजको नाभ 
कारो सधूचफाट हटाउने तनणयम गनय सक्नेछ ।  
 

१५. कारो सधूच कामायन्वमन कामयदर गठन् कारो सधूचभा सधूचकृत गनय तथा सधूचकृत नाभ हटाउन 
आवश्मक  लसपारयस गनय तनम्नानसुायको कारो सधूच कामायन्वमन कामयदर गठन गरयनेछ ।  
(क) नगय उऩप्रभखु – सॊमोजक  
(ख) प्रभखु प्रिासककम अधधकृत – सदस्म  
(ग) सम्फजन्धत वडाको अध्मऺ – सदस्म 
(घ) सॊफजन्धत स्थातनम फजाय व्मवस्थाऩन सलभतत अध्मऺ− सदस्म 
(ङ) फजाय अनगुभन तथा उऩबोक्ता सॊयऺण हहत िाखा प्रभखु सदस्म सधचव 

 
ऩरयच्छेद् ५ दण्डड सॉजाम 

१६. सेवा, सवुवधा योक्का हुने्  
तनमभ १३ वभोजजभ कारो सधूचभा सधूचकृत तथा ततनका एकाघय तीन ऩसु्त ेलबत्रका ऩरयवाय 
सदस्महरुका राधग नगयऩालरका तपय फाट प्रदान गरयने सफ ैसेवा , सवुवधा एवभ ्लसपारयस योक्का 
गरयनेछ । मो तनदेलिका रागबूए ऩश्चात ्सेवाग्राहीरे कुन ैआवेदन उजुयी प्रस्ततु गदाय आफ्नो ऩरयचम 
खुल्ने नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्र साथै कय चुक्ताको प्रभाण ऩत्र (एकककृत सम्ऩत्ती कय , फहार 
कय, व्माविाम दताय /नववकयण) अतनवामय रुऩभा ऩेि गनुय ऩने छ । तत्ऩश्चात सेवा प्रदान गने सफ ै
िाखा य वडा कामायरमरे कारोसधूच रुजु गयेय भात्र आवश्मक सेवा प्रदान गने छ । तय नेऩारी 



नागरयकता लरन , आफ्नो नजजकको भतृक नातदेायसॉग नाता प्रभाणणत प्रभाण ऩत्र लरन , ऩॊजजकयण 
सम्फन्धी सेवा तथा ववऩद्सॉग सम्वजन्धत लसपारयस रगामतका सेवा प्रदान गने ववषमका हकभा बने 
मो प्रावधान रागहुूने छैन ।  
 

१७. दयऩीठ गनुय ऩने् ववलबन्न तनवेदन तथा दयखास्तका ववषमभा तत्कार कामायन्वमनको क्रभभा कारो 
सधूचका कायण तत्कार कामायन्वमन नहुने बए कायण सभेत खुराई (दयऩीठ गयी) सेवाग्राहीराई तत्कार 
जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  
 

१८. सजाम्  
(१) दपा ६ को खण्डड (क) फभोजजभको कसयू गने व्मजक्त वा सॊस्थाराई नगयऩालरकारे अनगुभनका 
 क्रभभान ैतत्कार ऩहहरो ऩटक बए एक हजाय रुऩमैाॉ  सम्भ जरयफाना , दोस्रो ऩटक सोही कसयू 
 गयेभा  ऩन्र सम रुऩमैाॉ सम्भ जरयफाना य सोही कसयू तसे्रो वा सो बन्दा फढी  ऩटक गयेभा 
प्रत्मेक ऩटकको  राधग दईु हजाय रुऩमैाॉका दयरे जरयफाना गयी पोहयभरैा उठाउॉ दाॉ राग्ने  खचय 
सभेत तनजफाट असरू  उऩय गनय सक्नेछ ।  
(२) दपा ६ को खण्डड (ख) देणख (व) फभोजजभको कसयू गनेराई ऩहहरो ऩटक बए नगयऩालरकारे ऩन्र 
सम   रुऩमैाॉ देणख ऩाॉच हजाय रुऩमैाॉ सम्भ जरयफाना गनय सक्नेछ । दोस्रो ऩटक सोही कसयू 
गयेभा दइु ऩाॉच  सम   रुऩमैाॉ देणख दि हजाय रुऩमैाॉ सम्भ जरयफाना य सोही कसयू तसे्रो वा सो 
बन्दा फढी ऩटक गयेभा  प्रत्मेक  ऩटकको राधग ऩाॉच हजाय रुऩमैाॉका दयरे तत्कार जरयफाना असरू 
उऩय गनय सक्नेछ ।  
(३) दपा ७, ८, ९, १० य ११ फभोजजभको कसयू गनेराई ऩहहरो ऩटक बए नगयऩालरकारे ऩन्र सम 
रुऩमैाॉ  देणख ऩाॉच हजाय रुऩमैाॉ सम्भ जरयफाना गनय सक्ने छ । दोस्रो ऩटक सोही कसयू गयेभा 
 दइु हजाय  ऩाॉच सम रु ऩमैाॉ देणख दि हजाय रुऩमैाॉ सम्भ जरयफाना य सोही कसयू तसे्रो वा सो 
बन्दा फढी ऩटक  गयेभा  प्रत्मेक ऩटकको राधग ऩाॉच हजाय रुऩमैाॉका दयरे जरयफाना असरू उऩय 
गनय सक्नेछ । य तनभाणय  साभाग्री उठाउॉ दाॉ राग्ने खचय सभेत तनजफाट असरू उऩय गनय सक्नेछ 
साथै मस उऩदपा   फभोजजभको  कुन ैकसयूफाट कुन ैऺतत बइसकेकेको बए त्मस्तो ऺतत फाऩतको 
यकभ सभेत  कसयूदायफाट असरू  उऩय गनय सक्नेछ य प्रचलरत काननु फभोजजभ अनभुतत 
यद्द गनयको राधग सम्फजन्धत  तनकामभा  रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 
(४) उऩदपा (१) (२) (३) भा जुनसकैु कुया रेणखएको बएताऩनी अनगुभन टोलररे प्रथभ ऩटक लरखत 
 चेतावनी गयाउनेछ ।  

 



ऩरयच्छेद् ६ ववववध 
१९. ऩयुस्काय हदन सककने्  

(१) नगयराई स्वच्छ याख्न नवीनतभ अवधायणाहरुको ववकास गने , त्मस्तो कामयराई प्रोत्साहहत गने 
तथा  नववनतभ कामयभा मोगदान गने व्मजक्त वा सॊस्थाराई नगयऩालरकारे सम्भान स्वरुऩ 
उऩमकु्त ऩयुस्काय  हदन सक्नेछ । 
(२) मस तनदेलिकाको प्रततकूर हुने गयी कामय गने व्मजक्तको फायेभा प्रभाण सहहत उजुयी हदने व्मजक्त , 
टोर  ववकास सॊस्थाराई वडा तथा नगयऩालरकारे सम्भान एवॊ ऩयुस्काय सभेत हदन सक्नेछ ।  

२०. सेवा सवुवधा तथा ऋण कायोवाय योक्का गनय सककने्  
(१) मस तनदेलिका फभोजजभ तोककएको सेवा िलु्क नफझुाउने वा फझुाउन अटेय गने व्मजक्तको 

 नगयऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने कुन ैसेवा सवुवधाको अततरयक्त खानेऩानी , ववद्मतु तथा टेलरपोन 
सेवा  योक्का गरयहदन तथा तनजको नाभको घय जग्गा बफक्री वा कुन ैफैंकफाट बयैहेको ऋण 
कायोवाय योक्का  गनयको राधग नगयऩालरकारे सम्फजन्धत तनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ । तय 
मसयी रेखी ऩठाउन ुअतघ  सम्फजन्धत व्मजक्तराई सो सम्फन्धभा लरणखत रुऩभा जानकायी हदइने छ 
।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ रेखी आएभा त्मस्तो सेवा सवुवधा योक्न ुसम्फजन्धत तनकामको कतयव्म 
हुनेछ ।  

 
२१. तनदेलिकाभा सॊिोधन् नगय कामयऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय मस तनदेलिकाभा सॊिोधन तथा य 
थऩघट  गनय सक्नेछ ।  
 
२२. तनदेलिकाको व्माख्मा् मस तनदेलिकाको अजन्तभ व्माख्मा गने अधधकाय नगय कामयऩालरकाराई हुनेछ 
। 
 

 

आज्ञािे 

               अमृत बहादुर राई 

                                                                       प्रमुख प्रिासकीय अशधकृत 


