सप्तकोशी नगरपालिका

बजार व्यवस्थापन काययववलि, 207७

सप्तकोशी नगरपालिका
नगर काययपालिकाको कायायिय
फत्तेपरु , सप्तरी
काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलत २०७७/०६/०६

बजार व्यवस्थापन काययववलि, २०७७
प्रस्तावना:
नेपािको सं वविानिे प्रत्येक उपभोक्तािाई गुणस्तरीय वस्तु तथा से वा प्राप्त गने हक हुनेछ भन्ने
सं वैिालनक हकको व्यवस्था िारा ४४ िा गरे को छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट व्यक्तक्तिाई
हुन सक्ने क्षलत रोक्न, उपभोक्ताको स्वास््य, सुवविा र आलथयक वहत कायि राख्न, उपभोग्य वस्तु वा
सेवाको गुणस्तर, पररिाण एवं िूल्यको अलनयलितताबाट उपभोक्ता वगयिाई सं रक्षण प्रदान गरी
उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोलगता घटाउन वा क्तिक्न नपाउने व्यवस्था गनय, एकालिकार
एवं अनुक्तित व्यापाररक वियाकिापद्वारा िूल्य अलभवृवि हुन सक्ने अवस्थािाई रोक्न र उपभोग्य
वस्तु वा सेवाको सुरक्तक्षत तथा गुणस्तर युक्त लबिी ववतरण सम्बन्िी व्यवस्था गनय तथा उपभोक्ताको
हक, वहत र अलिकारको सं रक्षण गने व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे , नगरबासीको सहभालगता
अलभवृवि गदै ववकास प्रवियािाई सं स्थागत गनय, स्थानीय सरकार सञ्चािन सम्बन्िी ऐन, लनयि,
ववलनयि, िापदण्ड एवं लनदे क्तशकािा व्यवस्था भएका प्राविानहरूिाई िागू गरी कानुनी शासनको
अविारणािा टे वा पुयायउने र दण्डहीन वातावरणको अन्त गने पररक्तस्थलत लनिायण गनय आवश्यक
भएकोिे सप्तकोशी नगरपालिका क्षेत्रको सहरी सेवािाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकोिे
नगरपालिकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ िे ददएको
अलिकार प्रयोग गरी यो बजार व्यवस्थापन काययववलि, २०७७ तजुि
य ा गरी िागू गरे को छ।
१. संक्तक्षप्त नाि र प्रारम्भ१.१

यस काययववलिको नाि “बजार व्यवस्थापन काययववलि, २०७७” रहनेछ।

१.२

यो काययववलि नगर काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको लिलतबाट िागू हुनेछ।

२. पररभाषाववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववलििा,
(क) “सं वविान” भन्नािे नेपािको सं वविान २०७२ सम्िनु पदयछ।
(ख) “स्थानीय तह” भन्नािे नेपािको सं वविानको िारा ५६ को उपिारा ४ बिोक्तजि गदठत
नगरपालिका सम्िनु पदयछ।
(ग) “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिका सम्िनु पदयछ।
(घ) “प्रिुख” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको नगर प्रिुखिाई सम्िनु पदयछ।
(ङ) “उप-प्रिुख” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको उप-प्रिुखिाई सम्िनु पदयछ।
(ि) “सदस्य” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको काययपालिका सदस्यिाई सम्िनु पदयछ।
(छ) “प्रिुख प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलिकृतिाई
सम्िनु पदयछ।
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(ज) “ववषयगत शाखा” भन्नािे नगरपालिकाको कायय ववभाजन लनयिाविी, २०७४ बिोक्तजिको
ववषयगत शाखािाई सम्िनु पदयछ।
(ि) “सलिलत” भन्नािे कायय सम्पादन लनयिाविीको दफा १५ बिोक्तजिका काययपालिकाका ववषयगत
सलिलतहरूिाई सम्िनु पदयछ।
(ञ) “काययववलि” भन्नािे बजार व्यवस्थापन काययववलि, २०७७ सम्िनु पदयछ।
(ट) “नगरपालिका” भन्नािे सप्तकोशी नगरपालिका सम्िनु पदयछ।
(ठ) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्िनु पदयछ।
(ड) “व्यापाररक सािान” भन्नािे लबिी गने प्रयोजनका िालग राक्तखएका सािानिाई जनाउनेछ।
(ढ) “लनिायण सािाग्री” भन्नािे घर, टहरा, पखायि आदद लनिायण गनय प्रयोग हुने सािग्री जस्तै ईँटा,
ढु ङ्गा, रोडा, बािुवा, सररया, ककयटपाता, पाईप आददिाई सम्िनु पदयछ।
(ण) “कािो सूिी” भन्नािे यसै लनदे क्तशका बिोक्तजि तोवकएको काययववलि पुयायई अद्यावलिक गररएको
सूिी सम्िनु पदयछ।
३. कािो सूिीिा नाि सूिीकृत गररने(१) नेपाििा प्रिलित ऐन, कानुन, नगरपालिकाबाट जारी भएका अन्य ऐन, कानुन, लनदे क्तशका र यो
काययववलि अनुसार कािो सूिीिा लनम्नानुसार व्यक्तक्त वा सं स्थाहरू सूिीकृत गररनेछन्। उजुरी
लनवेदन, टोि ववकास सं स्थाको सूिना, नगर प्रहरी, न्यावयक सलिलतिा गररएका सहिलतहरू
कायायन्वयन नगने पक्षका सम्बन्ििा न्यावयक सलिलतबाट प्राप्त लिक्तखत जानकारी वा नगरपालिकाको
अनुगिन टोिी वा प्राववलिकहरूको स्थिगत प्राववलिक प्रलतवेदन उपर िालिएको कारवाहीका
आिारिा यो सूिी तयार गररनेछ। सूिीको जानकारी सबै शाखा तथा वडा कायायियहरूिा सिेत
गराइनेछ।
(क) नगरपालिका सम्बन्िी कानुन बिोक्तजि जारी भएको आदे श र सहिलत निान्ने,
ु ानी गनय बााँकी
(ख) जथाभाबी फोहरिैिा फयााँकेका कारण नगरपालिकाबाट भएको सजाय भक्त
राख्ने, (ग) कुनै पलन सरसािान सावयजलनक आवागिनिा अवरोि हुने गरी थुपारे का ववषयिा
नगरपालिकाका

तफयबाट जारी भएको आदे श निान्ने,

(घ) प्रविया पूरा नगरी ऐन ववपरीत लनिायण कायय गने,
(ङ) नगरपालिकाको बााँकी बक्यौता, पेश्की, बेरुजु फर्छ्यौट नगने,
(ि) सावयजलनक भवन, जग्गा वा अन्य सम्पक्तत्त अलतििण गने,
(छ) राजश्व तथा कर, सेवा शुल्क सम्बन्िी नगरपालिकाको नीलत, आदे श उल्िङ्घन गने,
(ज) आिारभूत वववरण िुट्टा पेश गरी राजश्व तथा कर, सेवा शुल्क छल्ने,
(ि) कानुन बिोक्तजि तोवकएको जररवाना ि ुक्ता नगने,
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४. कािो सूिीिा सूिीकृत गने वा सूिीबाट हटाउने काययववलिकाययववलिको लनयि ३ अनुसार कािो सूिीिा सूिीकृत गनुय पने कारण स्पष्ट भए पश्चात् लनयि ५
बिोक्तजि गदठत काययदिको लसफाररसिा प्रिुख प्रशासकीय अलिकृतबाट नगर प्रिुख सिक्ष पेश
गरी कािो सूिीिा सूिीकृत गने वा सूिीबाट हटाउने लनणयय हुनेछ। तर कािो सूिीिा सूिीकृत
गनुय अक्तघ सम्बक्तन्ित पक्षिाई आफनो सफाई पेश गने वा आफनो कतयव्य पािन गने अवसर
प्रदान गनुय पनेछ।
५. कािो सूिी कायायन्वयन काययदि गठनकािो सूिीिा सूिीकृत गनय तथा सूिीकृत नाि हटाउन आवश्यक लसफाररस गनय लनम्नानुसारको
कािो सूिी कायायन्वयन काययदि गठन गररनेछक) उप-प्रिुख, सप्तकोशी नगरपालिका

-सं योजक

ख) राजश्व शाखा प्रिुख

-सदस्य

ग) प्रशासन शाखा

-सदस्य

घ) प्राववलिक शाखा

-सदस्य

ङ) सम्बक्तन्ित वडा सक्तिव

-सदस्य

ि) नगरपालिकाको अलिकृत स्तरको कियिारी

-सदस्य

सक्तिव
६. सेवा, सुवविा रोक्का हुन-े
लनयि ३ बिोक्तजि कािो सूिीिा सूिीकृत तथा लतनका एकाघर तीन पुस्ते लभत्रका पररवार
सदस्यहरूका िालग नगरपालिकाका तफयबाट प्रदान गररने सबै से वा, सुवविा एवं लसफाररस रोक्का
गररनेछ। यो काययववलि िागू भए पश्चात् सेवाग्राहीिे आफनो आवेदन, उजुरी/लनवेदन प्रस्तुत गने
उजुरी कतायिे आफनो पररिय खुल्ने नेपािी नागररकताको प्रिाण पत्रका साथै कर ि ुक्ताको प्रिाण
पत्र (एकीकृत सम्पक्तत्त कर, बहाि कर, व्यवसाय दताय/नवीकरण) अलनवायय रूपिा पेश गनुय पने र
सेवा प्रदान गने सबै शाखा िहाशाखा र वडा कायायियिे कािो सूिी रुजू गरे र िात्र आवश्यक
सेवा प्रदान गनेछ। तर नेपािी नागररकता तथा कानुनिे तोकेको ढााँिािा आफनो नक्तजकको िृतक
ाँ नाता प्रिाक्तणत प्रिाण पत्र लिन, पञ्जीकरण सम्बन्िी सेवा तथा ववपद् साँग सम्बक्तन्ित
नातेदारसग
लसफाररस िगायतका सेवा प्रदान गने ववषयका हकिा भने यो प्राविान िागू हुने छै न।
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७. दरपीठ गनुय पनेववलभन्न लनवेदन तथा दरखास्तका ववषयिा तत्काि कायायन्वयनको िििा कािो सूिीका कारण
तत्काि कायायन्वयन नहुने भए कारण सिेत खुिाई (दरपीठ गरी) सेवाग्राहीिाई तत्काि जानकारी
गराउनु पनेछ।
८. बजार व्यवस्थापन सलिलतको गठन(१) नगरको बजार व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय सुिारु एवं सुव्यवक्तस्थत ढं गिे सञ्चािन गनय
नगरपालिकािा दे हाय अनुसारको अनुगिन सलिलत गठन गररनेछ:
(क) नगर प्रिुख

-अध्यक्ष

(ख) उप-प्रिुख

-सदस्य

(ग) सम्बक्तन्ित वडाका वडा अध्यक्ष

-सदस्य

(घ) सं स्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह सलिलतको सं योजक

-सदस्य

(ङ) नगरपालिकािे िनोनयन गरे का काययपालिका सदस्यहरू

-२ जना सदस्य

(ि) नगरपालिकाका प्रिुख प्रशासकीय अलिकृत

-सदस्य

(छ) प्रलतलनलि, नगरपालिका उद्योग वाक्तणज्य सं घ

-सदस्य

(ज) प्रलतलनलि, नगरपालिका लनिायण व्यवसायी सं घ

-सदस्य

(ि) प्रलतलनलि, स्थानीय पत्रकार

-सदस्य

(ञ) प्रलतलनलि, नगरपालिका होटि व्यवसायी सलिलत

-सदस्य

(ट) इिाका प्रशासन कायायियका अलिकृत प्रलतलनलि

-सदस्य

(ठ) प्रिुख, सुरक्षा लनकाय (स्थानीय तहिा रहे को इकाई)

-सदस्य

(ड) ट्रावफक कायायियको प्रलतलनलि

-सदस्य

(ढ) नगरपालिकाको अलिकृत स्तरको कियिारी

-सदस्य सक्तिव

(२) बजार व्यवस्थापन सलिलतको बैठकिा आवश्यकता अनुसार आिक्तन्त्रत गनय सक्नेछ र बैठक
सािान्यतया २ िवहनािा एक पटक बस्नेछ। बैठक अध्यक्षको आदे शिे सदस्य सक्तिविे
बोिाउनेछ। आवश्यकता िहसुस भएिा व्यवस्थापन सलिलतको बैठक जुनसुकै सियिा पलन
बोिाउन सवकनेछ।
९. बजार व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार
(क) बजार व्यवस्थापनका िालग आवलिक तथा वावषयक योजनाहरू तजुि
य ा, कायायन्वयन,
अनुगिन िूल्याङ्कन र सिीक्षा गने।
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(ख) बजार व्यवस्थापन काययका िालग अलभयान र िेतना िूिक काययिि तजुि
य ा गने।
(ग) सिेतना िूिक ववशेष काययिि सञ्चािन गनय श्रोतको व्यवस्थापन गने।
(घ) बजार व्यवस्थापनिा गैर सरकारी सं स्थाहरू, लनजी क्षेत्र र सिुदायहरूको सिन्वयिा जनिेतना
अलभवृवि गनय नीलत तय गने।
(ङ) प्रिलित ऐन कानुन तथा लनदे क्तशकािे तोकेको िापदण्ड पािना नगने उपर आवश्यक
कारवाहीका िालग लनदे शन गने।
(ि) बजार व्यवस्थापनिा प्रभावकाररता ल्याउन ववषयगत सलिलतको गठन गने।
(छ) लिठाई पसि, होटि तथा रे ष्टुरााँहरू र सडकिा बेिववखन हुने लििावट युक्त खाना र रङ्गबाट
जनस्वास््यिा पनय सक्ने नकारात्िक असर न्यू नीकरणका िालग उपायहरूको खोजी गरी आवश्यक
श्रोत व्यवस्थापन गने।
१०. होटे ि, रे ष्टुरााँ तथा लिठाई पसि, डेरी र खाद्य वकराना सािान वविी गने सञ्चािक र नगर
बासीको कतयव्य(१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ दफा ५८ बिोक्तजि नगरपालिकािा आफनो व्यवसाय
दताय गराई प्रिाणपत्र लिएको व्यक्तक्तिे िात्र नगरपालिका क्षेत्रिा व्यवसाय सञ्चािन गनय पाउनेछ।
होटे ि तथा रे ष्टुरााँ सञ्चािकको दे हाय बिोक्तजिको कतयव्य हुनेछ:
(क) बासी सडेगिे को तथा क्तिंगा भन्नेका खानेकुरा वा स्वास््यको िालग हालनकारक भनी प्रिाक्तणत
रङ्ग, रसायन, म्याद नाघेका औषिी वा खाद्य वस्तु वा अन्य कुनै खाद्य वस्तु प्रयोग गररएको खानेकुरा,
बासी सडेगिे को क्तिंगा भन्केका बासी िाछा िासु, रोग िागी िरे का पशुपंक्षीको िाछा िासु बेच्न
पाइनेछैन। (ख) होटे ि तथा व्यवसाय सफा सुग्घर राख्ने, राख्न िगाउने।
(ग) होटे ि, रे ष्टुरााँ तथा लिठाई पसि, डे री, आईसविि, िना िटपट, पानीपुरी, बरफ आदद सिेत र
सडकिा लबिी गनेिे ग्राहकिाई िुनालसब िावफकको दाििा शुि तथा पववत्र खुवाउने।
(घ) ग्राहकिाई आफूिे सक्दो सुरक्षा वा हे र वविार गने, गराउने।
(ङ) िददरा लबिी गने होटे िको लभत्री भागिा छु ट्टै खुवाउने व्यवस्था गने।
(ि) िददरा बेच्दा वा खुवाउाँदा शाक्तन्त सुरक्षाको ख्याि गने।
(छ) होटे ि, िजिा आएका ग्राहकको नाि, नागररकता, पेशा, आएको लिलत र ठे गाना सिेतको
वववरण िेखाउने।
(ज) ग्राहकिाई िददरा खुवाउाँदा होस हवास हराउने गरी वा ग्राहकिे आफूिाई लनयन्त्रण राख्न
नसक्ने गरी िेरै िात्रािा िददरा खुवाउन पाइनेछैन।
(ि) १८ वषय िुलनका बािक र िददरािे िालत सकेका व्यक्तक्तिाई कुनै पलन होटे ि वा पसिको
िालिकिे िददरा बेच्न वा खुवाउन पाइनेछैन।
(ञ) १८ वषय िुलनका बािकिाई सुती, ि ुरोट, गुट्खा, पान पुकार बेच्न
पाइनेछैन।
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ाँ न, फुटपाथ अलतििण गरी िू िो िुवााँ हुने गरी पकाउन पाईने छै न।
(ट) पसि अगालडको आग
(ड) होटि तथा रे ष्टुरााँहरूिा वफल्टर गरे को वपउने पानी व्यवस्थापन गरे र राख्नु पदयछ।
(ढ) होटि तथा रे ष्टुरााँहरूिा पसि र कोठाहरू पयायप्त िात्रािा हावा र प्रकाश लछने गरी व्यवस्थापन
भएको हुन ु पनेछ।
(ण) होटि तथा रे ष्टुरााँहरूिा काि गने व्यक्तक्तहरूको िुगा सफा, हात खुट्टाको नङ काटे को, पसिको
भ ुइाँ र पकाउने ठाउाँ सक्तजिोसाँग सफा गने सक्ने हुन ु पनेछ।
(त) होटि तथा रे ष्टुरााँहरूिा पकाउने, खाना ल्याउने वेटर, प्याक गने, तौिने व्यक्तक्तिे टोपी र
एप्रोन िगाएको हुन ु पनेछ।
ु सफा गदाय एक्तन्टसेक्तप्टक औषलिको प्रयोग गनुय पनेछ। खाने, पकाउने र
(थ) खाने ठाउाँको टे बि
पसििा प्रयोग हुने औजार तथा भााँडा सफा गररसकेपलछ त्यसिाई पोटास पानीिा पखािे र िात्र
पुनः प्रयोगिा ल्याउनु पनेछ।
(द) होटे ि िालिकिे आफनो होटे ििा सावयजलनक सदािार वा नैलतकतािा नराम्रो असर पने
वकलसिका िनोरञ्जन वा त्यस्ता नाि गान दे खाउन हुाँदैन।
(ि) काि गने व्यक्तक्तहरूको हरे क ६/६ िवहनािा स्वास््य परीक्षण गराउनु पनेछ। घातक सरुवा
रोग िागेको व्यक्तक्तिाई काििा िगाउन पाइनेछैन।
(न) बरफ तथा आइसविि उद्योगिे प्रयोग गने पानी ताजा वफल्टर गररएको हुने पनेछ।
(प) खाने कुरािाई राम्रोसाँग छोपेर वा जािी भएको दराजिा बन्द गरी राख्नु पनेछ।
(फ) होटि तथा रे ष्टुरााँिा शौिाियको सिुक्तित प्रबन्ि हुन ु पनेछ। तर लबिी गने, खाने र पकाउने
ठाउाँदेक्तख शौिािय उपयुक्त दू रीिा व्यवस्थापन भएको हुन ु पदयछ।
ाँ न, फुटपाथ तथा नािा सफा खुिा राख्नु पनेछ र लनिायण सािग्री राख्न
(ब) पसि अगालडको आग
पाइने छै न।
(भ) ववद्याथी, नगर बासीिाई बािा हुने गरी रे कडय प्ियेर, िाउड क्तस्पकर तथा िको आवाज उत्पादन
गने याक्तन्त्रक वस्तुहरू सञ्चािन गनुय हुाँदैन।
(ि) पसििा लबिी गररने वस्तुहरूको िूल्य सूिी र नगरपालिकाबाट प्राप्त इजाजतपत्र सबैिे दे ख्ने
ठाउाँिा अलनवायय रूपिा राख्नु पनेछ।
(य) पसिहरू स्थानीय प्रशासनबाट तोवकएको सिय सम्ि िात्र खुल्िा राख्न पाइनेछ।
(र) बािीनािी नोक्सान पाने, सावयजलनक यातायात, पैदि यात्रुिाई कदठनाइ पुयायउने वा नगर क्षेत्रको
ाँ रु , हााँस, घोडा, खच्िर, गिा, गाई, भैँ सी, भेडा बाख्रा,
स्वच्छता र सौन्दययतािा असर हुने गरी सुाँगरु , बग
वा अन्य वस्तु छाडा छाड्न पाइनेछैन। साथै पशु पािन गदाय अन्य पक्ष/व्यक्तक्त/लछिेकीिाई असर
नगने गरी पशु पािन गनुय पनेछ।
(ि) १८ वषय भन्दा िुलनका बािबालिकाहरूिाई श्रििा प्रयोग गनय पाइने
छै न।
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(व) फ्रेस हाउस सञ्चािन गदाय लछिेकिा दुगन्य ि आउने गरी फुटपाथिा वा अन्य स्थानिा क्तजउाँदो
वा िरे को कुखुरा राख्न पाइने छै न र सफाइिा ध्यान ददनु पनेछ।
११. सडक तथा फुटपाथ अवरोि गनय नपाईनेिुख्य बजार क्षेत्रिा रहेको सडक तथा फुटपाथिा कुनै पलन प्रकारिे अवरोि हुने गरी लबिी गने
सािान

िुन्याउने, पािी

गााँस्ने, स्यान्डबोडय, साइकि,

िोटर

साइकि

पावकयङ्ग, साइकि

िोटरसाइकि िियत गने काि, ठे िा, डोका, नााँग्िो वा भइु ाँिा तरकारी, फिफूि वा अन्य व्यापाररक
सािान राखेर बेिववखन गनय पाइने छै न। बजार क्षेत्रको सडक आगिनिा असर पने गरी लनिायण
सािग्री राख्न ऩाइने छै न।
१२. कवाडी, फिफूि, तरकारी तथा िाछा िासु बजार(१) नगरपालिकाबाट तोवकएको स्थानिा िात्र तरकारी तथा फिफूि र िाछा िासु व्यापार गनय
पाइनेछ।
(२) नगरपालिकाबाट तोवकएको स्थानिा िात्र कवाडी राख्न पाइनेछ।
(३) अन्यत्र फुटपाथ, िोक र पैदि तथा सवारी सािन आवत जावतिा अवरोि हुने गरी ठे िा,
डोका, नांग्िो वा भइु ाँिा तरकारी, फिफूि वा अन्य व्यापाररक सािान राखेर बेिववखन गनय पाइने
छै न।
(४) टायर तथा अरू कवाडी सािानिा िुसा सपय िुक्न सक्ने भएकोिे छर लछिेकिाई असर पने
गरी टायर तथा अरू कवाड थुपानय र जिाउन पाइने छै न।
१३. सवारी सािन पावकयङ्ग(१) िािो तथा छोटो दूरीिा सेवा ददने सावयजलनक यातायातका सािनहरू अलनवायय रूपिा
बसपाकयबाट सञ्चािन हुन ु पनेछ।
(२) नगरपालिकािे लनिायरण गरे को िापदण्ड ववपरीत कुनै पलन सवारी सािन पावकयङ्ग गनय पाइने
छै न।
(३) नगरपालिकािे लनिायरण गरे को स्थान बाहे क अन्यत्र ठे िा गाडाबाट व्यापार गनय पाइने छै न।
१४. ग्यारे ज तथा अटोिोबाईि िियत केन्र(१) नगरपालिकािे लनिायरण तथा लनिायण गरे को अटोिोबाईि िियत केन्र वा अटो लभिे जिा गाडी
तथा यन्त्र िियत केन्र सञ्चािन गनय पाउनेछ।
(२) पेट्रोिपम्पिा तोवकएको िापदण्ड अनुसार टायर िियत केन्र सञ्चािन गनय पाइनेछ।
(३) पेट्रोिपम्प सञ्चािन गदाय तोवकएको िापदण्ड अनुसार सावयजलनक
शौिािय सञ्चािन भएको हुन ु पनेछ।
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१५. प्िावष्टक तथा थियकोिबाट बनेका लगिास वा अन्य क्तिजवस्तुको प्रयोग(१) नगर क्षेत्रिा ववपरीत नसड्ने खािका प्िावष्टक वा थियकोिबाट बनेका लगिास, कप, िम्िा,
प्िेट लबिी ववतरण वा प्रयोग गनय पाइनेछैन।
१६. नगरपालिका िातहतका लनकायिा संिग्न कियिारी र पदालिकाररहरूिे सहयोग गनुय पने(१) नेपाििा प्रिलित ऐन, कानुन, नगरपालिकाबाट जारी भएका अन्य ऐन, कानुन, लनदे क्तशका र यो
काययववलि को भावना अनुसार नगरपालिका अन्तगयतका सबै लनकायिा काययरत कियिारी र सं िग्न
व्यक्तक्तिे सहयोग गनुय पनेछ, असहयोग गरे को पाइएिा लनम्न बिोक्तजि कारबाही हुनेछ।
(क) स्थायी कियिारी वा क्तशक्षकको हकिा प्रिलित कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ।
(ख) अस्थायी कियिारी वा क्तशक्षकको हकिा प्रिलित कानुन अनुसार लनजको सेवाको म्याद
नवीकरण हुने छै न।
(ग) स्वास््य सं स्था व्यवस्थापन सलिलत, ववद्यािय व्यवस्थापन सलिलत वा उपभोक्ता सलिलत वा टोि
ववकास सं स्था वा अन्य कुनै सावयजलनक सं स्थाका पदालिकारीको हकिा उक्त क्तजम्िेवारीबाट अवकाश
ददन आवश्यक प्रविया अविम्बन गररनेछ।
(घ) उपदफा (क), (ख) र (ग) अनुसार कारवाहीको भागीदार भई सके पलछ पलन असहयोग गरे को
खण्डिा दफा ३ बिोक्तजि कािो सूक्तििा सूिीकृत गररनेछ।
(ङ) उपदफा (क), (ख) र (ग) अनुसार कारवाही गनुय पूव य सम्बक्तन्ित व्यक्तक्तिाई सफाइको िौका
ददइनेछ ।
१७. सजाय(१) दफा १० को खण्ड (क) बिोक्तजिको कसूर गने व्यक्तक्तिाई नगरपालिकािे पवहिो पटक भए
एक हजार रुपैयााँसम्ि जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरे िा पााँि हजार रुपैयााँ दे क्तख दश हजार
रुपैयााँ सम्ि जररवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सो भन्दा बढी पटक गरे िा प्रत्येक पटकको िालग
पन्र हजार रुपैयााँका दरिे जररवाना गरी फोहोरिै िा उठाउाँदा िाग्ने खिय सिेत लनजबाट असुि
उपर गनय सक्नेछ।
(२) दफा १० को खण्ड (ख) दे क्तख (र) बिोक्तजिको कसूर गनेिाई पवहिो पटक भए नगरपालिकािे
पााँि सय रुपैयााँ दे क्तख एक हजार रुपैयााँ सम्ि जररवाना गनय सक्नेछ। दोस्रो पटक सोही कसूर
गरे िा दुई हजार रुपैयााँ दे क्तख दश हजार रुपैयााँ सम्ि जररवाना र सोही कसूर ते स्रो वा सो भन्दा
बढी पटक गरे िा प्रत्येक पटकको िालग पन्र हजार रुपैयााँका दरिे
जररवाना असुि उपर गनय सक्नेछ।
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(३) दफा ११, १२, १३, १४ र १५ बिोक्तजिको कसूर गनेिाई पवहिो पटक भए नगरपालिकािे
पााँि सय रुपैयााँ दे क्तख एक हजार रुपैयााँ सम्ि जररवाना गनय सक्नेछ। दोस्रो पटक सोही कसूर
गरे िा दुई हजार रुपैयााँ दे क्तख ५ हजार रुपैयााँ सम्ि जररवाना र सोही कसूर ते स्रो वा सो भन्दा बढी
पटक गरे िा प्रत्येक पटकको िालग १० हजार रुपैयााँका दरिे जररवाना असुि उपर गनय सक्नेछ।
(३) दफा १०, ११, १२, १३, १४ र १५ को बिोक्तजिको कुनै कसूरबाट कुनै क्षलत भइसकेको
भए त्यस्तो क्षलत बापतको रकि सिेत कसूरदारबाट असुि उपर गनय सक्नेछ र प्रिलित कानुन
बिोक्तजि अनुिलत रद्द गनयको िालग सम्बक्तन्ित लनकायिा िे खी पठाउन सक्नेछ।
१८. पुरस्कार ददन सवकने(१) नगरिाई स्वच्छ राख्न नवीनति् अविारणाहरूको ववकास गने, त्यस्तो काययिाई प्रोत्सावहत गने
तथा नवीनति् काययिा योगदान गने व्यक्तक्त वा सं स्थािाई नगरपालिकािे सम्िान स्वरूप उपयुक्त
पुरस्कार ददन सक्नेछ।
(२) यस काययववलिको प्रलतकूि हुने गरी कायय गने व्यक्तक्तको बारे िा प्रिाण सवहत उजुरी ददने
व्यक्तक्त, टोि ववकास सं स्थािाई वडा तथा नगरपालिकािे सम्िान एवं नगद पुरस्कार सिेत ददन
सक्नेछ।
१९. सेवा सुवविा तथा ऋण कारोबार रोक्का गनय सवकने(१) यस काययववलि बिोक्तजि तोवकएको सेवा शुल्क नबुिाउने वा बुिाउन अटे र गने व्यक्तक्तको
नगरपालिकािे उपिब्ि गराउने कुनै सेवा सुवविाको अलतररक्त खानेपानी, ववद्युत तथा टे लिफोन सेवा
रोक्का गररददन तथा लनजको नािको घर जग्गा लबिी वा कुनै बैकबाट भइरहे को ऋण कारोबार
रोक्का गनयको िालग नगरपालिकािे सम्बक्तन्ित लनकायिा िे खी पठाउन सक्नेछ। तर यसरी िे खी
पठाउनु अक्तघ सम्बक्तन्ित व्यक्तक्तिाई सो सम्बन्ििा लिक्तखत रूपिा जानकारी ददइनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोक्तजि िेखी आएिा त्यस्तो से वा सुवविा रोक्नु सम्बक्तन्ित लनकायको कतयव्य
हुनेछ ।
२०. काययववलििा सं शोिननगरपालिकािे आवश्यकता अनुसार यस काययववलििा सं शोिन तथा र थपघट गनय सक्नेछ ।
त्यस्तो सं शोिन वा थपघट नगर पररषद् बाट पाररत भएपलछ िागू हुनेछ।
२१. काययववलि व्याख्या
यस काययववलिको अक्तन्ति व्याख्या गने अलिकार नगरपालिकािाई हुनेछ ।
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अनुसूिी १
सप्तकोशी नगरपालिका कायायिय
कािो सूिी
लस.नं.

सूिीकृत व्यक्तक्त/सं स्थाको वववरण
नाि (तीन पुस्ते सवहत)

ठे गाना

आदे श लिलत
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सूिीकृत गनुय पनायको कारण

कैवफयत

