सप्तकोशी नगरपालिका
यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण काययफवलि,
207७

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

यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण काययफवलि, 207७
प्रस्तावना: ट्राफिक कायायियको सिन्वय र सहकाययिा सप्तकोशी नगरपालिका क्षेत्र लित्रको सहरी
सुदृढीकरणका िालग सवारी तथा ढु वानीका सबै प्रकारका सािनको प्रयोग, सञ्चािन, व्यवस्थापन,
लनयन्त्रण तथा लनयिन गरी बजारलित्रको यातायात आवागिन, ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी सञ्चािन
अनुिलत सम्बन्िी व्यवस्था गनय स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा १०२ बिोजजि
सप्तकोशी नगरपालिकािे यो काययफवलि बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारजम्िक
१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्िः

(१) यस काययफवलिको नाि "यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण
काययफवलि, २०७७" रहेको छ।
२) यो काययफवलि नगर काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत िएको लिलतबाट िागू हुनेछ।

२. पररिाषाः यस काययफवलििा फवषय र प्रसं गिे अको अथय निागेिा,

२.१ "ट्राफिक व्यवस्थापन" िन्नािे सबै प्रकारका सवारी सािन सञ्चािन, लनयन्त्रण र लनयिन
सिेतिाई बुझाउने छ।

२.२ "सलिलत" िन्नािे यसै काययफवलि बिोजजि गठठत यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र
सहरी सुदृढीकरण सलिलतिाई बुझाउनेछ।

२.३ "सवारी सािन" िन्नािे २ पाङ्ग्रे, ३ पाङ्ग्रे, ४ पाङ्ग्रे, ६ पाङ्ग्रे यात्रुबाहक र सोिन्दा
िालथका हिुका, िध्य र बढी िारवहन क्षिता िएका िािबाहक र पूवायिार
फवकासका यन्त्र उपकरण सिेतिाई जनाउनेछ।

२.४ "तोफकएको" िन्नािे यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण सलिलतिे
तोकेको वा नगरपालिकािे तोकेको क्षेत्र, लबषय र अलिकार जनाउनेछ।

२.५ "हम्प" िन्नािे सडकको बीचिा सवारी गलत लनयन्त्रण गनय लनिायण गररने अवरोििाई
जनाउनेछ।

२.६ "आचारसंफहता" िन्नािे ऐन लनयि, काययफवलिको पािन गनय प्रलतबद्धता र अनुशासनको
लिजित दस्तावेजिाई जनाउनेछ।
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पररच्छे द-२
यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण सलिलत
३. सलिलतको गठनः
(१) नगर प्रिुिको सं योजकत्विा दे हाय बिोजजि सदस्य रहने गरी बढीिा ४२ जनासम्िको
यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण सलिलत गठन गररनेछ:
क) नगर प्रिुि

-सं योजक

ि) नगर उप-प्रिुि

-सदस्य

ग) वडा अध्यक्ष वा प्रलतलनलि ११ जना

-सदस्य

घ) स्थानीय प्रहरी कायायिय प्रिुि वा प्रलतलनलि

-सदस्य

ङ) इिाका प्रशासन कायायिय प्रिुि वा प्रलतलनलि

-सदस्य

च) स्थानीय ट्राफिक कायायिय प्रिुि वा प्रलतलनलि

-सदस्य

छ) सडक फविाग कायायिय प्रिुि वा प्रलतलनलि

-सदस्य

ज) फवद्युत प्रालिकरण फवतरण केन्र प्रिुि वा प्रलतलनलि

-सदस्य

झ) उद्योग वाजणज्य सं घका अध्यक्ष वा प्रलतलनलि

-सदस्य

ञ) रे डक्रस सोसाइटी उपशािा सिापलत वा प्रलतलनलि

-सदस्य

ट) िानेपानी तथा सरसिाइ उपिोक्ता सलिलतको अध्यक्ष वा प्रलतलनलि -सदस्य
ठ) नगर प्रहरी प्रिुि

-सदस्य

ड) सािुदाफयक प्रहरी सेवा केन्र प्रलतलनलि

-सदस्य

ढ) सफक्रय पत्रकार िध्येबाट १ जना

-सदस्य

ण) नगरपालिका क्षेत्रलित्रका राजनीलतक दिबाट १/१ जना गरी
बढीिा ५ जना

-सदस्य

त) साना, ठू िा, ३ पाङ्ग्रे र सो िन्दा िालथका यातायात व्यवसायी
र िजदुर सं घ सं गठन िध्येबाट न.पा.िे तोकेका बढीिा ५ जना -सदस्य

थ) सािाजजक क्षेत्रिा काययरत िफहिाहरू िध्ये न.पा.िे िनोलनत
गरे का ४ जना

-सदस्य

द) फवलिन्न सािाजजक सं घसं स्था र सािाजजक व्यजक्तहरूबाट न.पा. िे
िनोलनत गरे का ४ जना

-सदस्य

२) सलिलतिे सदस्यहरू िध्येबाट १ जनािाई सजचवको जजम्िेवारी तोक्नेछ।

३) कूि पदालिकारीको एक लतहाई सदस्य नबढ्ने गरी कायय सञ्चािन सलिलत गठन
गररनेछ।
४) सलिलतको काययकाि ३ वषयको हुनेछ।
५) सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार:
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१) सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार दे हाय बिोजजि रहने छ:
क) नगरपालिकाको बजार क्षेत्रिा सवारी, ढु वानी र लनिायण उपकरणको
सशुल्क वा लनःशुल्क पाफकयङ क्षेत्र तोकी नगरपालिकाको स्वीकृलतिा िागू
गने।
ि) पैदि यात्रीका िालग ट्राफिक िाइट, जेब्राक्रस व्यवस्था गने।
ग) सवारी सािन, ढु वानी सािन र लनिायण उपकरणको गलत सीिा तोक्ने।
घ) ट्राफिक सांकेलतक बोडय राख्ने।
ङ) बाटो अवरोि हटाउने।

च) बाटो अवरोि गरी सािरी राख्न बन्दे ज गने।
ज) बजार क्षेत्रलित्र हनय लनषेलित क्षेत्र तोकी िागू गने।
झ) ट्राफिक लनयि उल्िं घन गनेिाई जररवाना गरी न.पा. कोषिा दाजििा
गने।
ञ) पाफकयङको लनयलित अनुगिन गने।
ट) ट्राफिक जनचेतनािूिक काययक्रि, तालिि, सेलिनार इत्यादी सञ्चािन
गने।
ठ) कािको िालसक प्रलतवेदन न.पा. सिक्ष पेश गने।
ड) कायायिय सञ्चािनको प्रबन्ि लििाउने।
ढ) सदस्यहरूको राजीनािा स्वीकृत गने।
ण) न.पा.िे तोकेका अन्य काि गने।

त) सलिलतिे आवश्यकता हे री काययसम्पादनिा सहजताका िालग फवलिन्न
उपसलिलतहरू गठन गरी कायय फविाजन गनय सक्नेछ।

थ) सलिलतिे कुनै पलन फकलसिको फववाद, सािान्य झैझगडा, िे नदे नका
फवषयहरूिा छििि गनय गराउन सक्नेछ।
६) पदालिकारीको काि, कतयव्य र जजम्िेवारीः
१)

यातायात

तथा

ट्राफिक

व्यवस्थापन

र

सहरी

सुदृढीकरण

सलिलतका

पदालिकारीहरूको काि, कतयव्य र जजम्िेवारी दे हाय अनुसार रहने छ:
क) सं योजक: यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण
सलिलतका सं योजकको दे हाय बिोजजिको

काि, कतयव्य र जजम्िेवार रहने

छः
१. आवश्यकता अनुसार सलिलतको बैठक बोिाउन लनदे शन ठदने
२. बैठकको अध्यक्षता गने
३. आवश्यक काययको िालग जजम्िेवारी बााँडिााँड गने
४. सलिलतको तियबाट प्रलतलनलित्व गने वा प्रलतलनलि तोक्ने
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५. सलिलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराउने
ि) सजचवः यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण
सलिलतका सजचवको दे हाय बिोजजिको काि, कतयव्य र जजम्िेवार रहने छ:
१. सं योजकको लनदे शन अनुसार बैठक बोिाउने
२. दै लनक कायायिय सञ्चािन गने
३. आवश्यक कागजात सुरजक्षत एवि् व्यवजस्थत गने
४. सं योजकको लनदे शन अनुसार पत्राचार एवं सम्पकय गने
ग) सदस्यः यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण
सलिलतका सदस्यहरूको दे हाय बिोजजिको काि, कतयव्य र जजम्िेवार रहने
छ
१. सलिलतको लनणयय कायायन्वयन गनय आवश्यक सहयोग गने
२. लनयलित बैठकिा िाग लिने
३. सं योजकको लनदे शन अनुसार अन्य काि गने
७) सलिलत पदालिकारीको आचारसं फहता: यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र सहरी सुदृढीकरण
सलिलतका पदालिकाररहरूिे दे हाय बिोजजिको आचार सं फहता पािना गनुप
य नेछ:
क) आचरण शुद्ध हुनपु ने

ि) कुनै प्रिोिनिा नपने

ग) कुनै पलन राजनैलतक दि, सं घसं स्था वा अन्य कुनैपलन फकलसिको दवाबिा नरहने
घ) आफ्नो काि, कतयव्य र जजम्िेवारी प्रलत प्रलतबद्ध रहने

ङ) सावयजलनक स्थानिा िू म्रपान, िद्यपान सेवन िगायत गित हकयत गरी सलिलतको छफविाई
लबगानय नहुने

८) पदिुक्त हुनेः सलिलतका सदस्यहरू दे हायको अवस्थािा पदिुक्त हुनेछन्:
क) सम्बजन्ित लनकाय वा सं स्थािे फिताय बोिाएिा

ि) सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार प्रलत पूण य रूपिा उदासीन रहे िा
ग) आचारसं फहता फवपरीत कायय गरे िा

घ) स्वेच्छािे राजीनािा गरी स्वीकृत िएिा
ङ) िृत्यु िएिा
च) प्रचलित कानुन अनुसार अयोग्य ठहररएिा।
९) कायायिय सञ्चािन र बैठक सम्बन्िी व्यवस्थाः

क) सलिलतको कायायिय सलिलतिे तोकेको ठाउाँिा हुनेछ।
ि)

कायायिय व्यवस्थापनिा न.पा.िे सहयोग गनेछ।

ग)

कायायिय दै लनक रूपिा सञ्चािन हुनेछ।
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घ) सलिलतको बैठक प्रत्येक ३/३ िफहनािा र कायय सञ्चािन सलिलत (सजचवािय) बैठक
प्रत्येक िफहनािा १ पटक अलनवायय र आवश्यकता अनुसार थप बस्न सक्नेछ।
ङ) कायायिय सञ्चािन र बैठक सञ्चािन फवलि सलिलत आिैिे लनिायरण गनय सक्नेछ।
च) बैठकको सूचना पत्राचार वा लडजजटि िाध्यिबाट सिेत गनय सफकनेछ।
पररच्छे द–३
ट्राफिक व्यवस्थापन
१०) पाफकयङको व्यवस्था: सप्तकोशी नगरपालिकाको क्षेत्रलित्र पने चौक वा िीडिाडको स्थान वा
अव्यवजस्थत गाडीहरूिाई व्यवजस्थत रूपिे पाफकयङ्ग गनय गराउनको लनजम्त उपयुक्त स्थानको िोजी
गरी सलिलतिे पाफकयङ क्षेत्र तोक्न सक्नेछ। यसरी पाफकयङ क्षेत्र तोक्दा सडकको अवस्था, यातायातको
सुफविा, व्यापार व्यवसायिाई असर नपने गरी तोफकनेछ। यसका िालग सलिलतिे योजना बनाई
न.पा. बाट स्वीकृत गराई िागू गररनेछ।

(१) व्यवसाफयक पाफकयङ सञ्चािन गनुय परे िा सलिलतसाँग परािशय र स्वीकृलत लिनु पनेछ।
(२) अस्पताि, बैंक, होटि, व्यापाररक ििहरूिे आफ्ना राहकिाई ध्यानिा रािी पाफकयङ
एवं यात्रु बस्ने व्यवस्थापन आिै लििाउने र सोको जानकारी सलिलतिाई गराउनु पनेछ।
(३)

सावयजलनक स्थििा तोफकएको ठाउाँिा िात्र पाफकयङ गनुप
य ने छ।
३.१

बजारको अवस्था, सवारीको चाप सिेतिाई ध्यान ठदई सडकिा एकतिी

पाफकयङ गनुप
य नेछ।
३.२

नगरपालिका लित्रका लनजी, सरकारी, गैरसरकारी, िारी, हल्का, २ पाङ्ग्रे, ३

पाङ्ग्रे, ४ पाङ्ग्रे, ६ पाङ्ग्रे र सोिन्दा िालथका सबै सवारी र ढु वानीका सािनहरूका
िालग तोफकएका लनजित क्षेत्रिा पाफकयङ गनुप
य नेछ।
(४) लनिायररत क्षेत्रिा पाफकयङ बापत तोफकएको शुल्क र जररवाना वा पटके जररवाना लतनुय
सबैको दाफयत्व हुनेछ।

(५) न.पा. लित्र िुख्य िागयको िध्य फवन्दुबाट दुवै फकनारतिय १५ लिटर सम्िको क्षेत्रिा
कुनैपलन सं रचना राख्न वा बनाउन पाइने छै न। सो क्षेत्रिा तोफकएको सिय िन्दा बढी
सियसम्ि कुनै पलन सवारी सािन रोक्न पाइने छै न।

(६) यातायात आगिन तथा ट्राफिक व्यवस्थापनिा अवरोि पुग्ने गरी कुनै प्रचार प्रसार
सािरी, होलडङ बोडय िगायतका सािारी टााँस्न वा राख्न पाइने छै न।

(७) िुख्य िागय क्षेत्रिा कुनै पलन फकलसिका सावयजलनक वा व्यजक्तगत प्रयोजनका िालग
सिा सिारोह गनय वा लिडिाड गनय लनषेि गररएको छ।

(८) बसपाकयलित्र पाफकयङ, काउन्टर र स्टे सन सलिलतिे तोकेको ठाउाँिा िात्र हुनेछ। लसटी,
टे म्पो, ठे िा आठद सलिलतिे तोकेको ठाउाँिा राख्नु पने छ।
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११ अन्य व्यवस्थापनः
(१) ध्वलन प्रदू षण लनयन्त्रणः
क) िोटरसाइकिहरूको स्वरूप पररवतयन गरी गराई साइिे न्सर पाइप बदिी ध्वलन
प्रदूषण गने गरे िा त्यस फकलसिको सवारी सािन प्रयोग गनय नठदने जानकारी गराई
यठद सो जानकारीिाई अटे र गरी चिाएिा सो सवारी सािन सिेत पक्राउ गरी
चािकिाई सिेत कानुन अनुसार काययवाही गने गराउने।
ि) व्यापारीहरूिे आफ्ना सािान लबक्री गनयका लनजम्त िाइफकङ गरी सहरिाई नै
ध्वलन प्रदू षण गने, त्यसरी नै िालियक दृफिकोणका आस्था िएकाहरूिे पुराण, िजन
कीतयन गदाय सिाजिा पने ध्वलन प्रदू षणको असर जस्तै ः हजस्पटि, स्कुि, बजार
इत्याठदको छे उछाउिा िाइक िगाएर ध्वलन प्रदू षण गनय गराउन पाइनेछैन। साथै

सााँझको हकिा िने आफ्नो घरिा, सं घसं स्थािा िजन कीतयन गनुप
य रे िा राती ९
बजेिन्दा पलछको सियिा िाइफकङ गरे र िजन कीतयन गनय पाइनेछैन। यठद गरे िा
कानुन अनुसार कावायही गररनेछ।

(२) छाडा चौपायाः हाइवे तथा सबै क्षेत्रका सडकहरूिा सडक अवरोि हुने गरी पशु
चौपाया बााँध्न, छाडा छाड्न तथा पराि इत्याठद सािारी राख्न पाइनेछैन। यठद सो कुरािाई

अटे र गररएिा त्यस्ता चौपाया, पशुहरू यस सलिलतिे पक्राउ गरी सम्बजन्ित कायायियिा
बुझाई चौपाया िनीिाई सिेत आवश्यक कावायही गने गराउने।

(३) चौपाया फहाँडाउन बन्दे जः बजारिा लबक्री गनय ल्याइने चौपाया पशुबजार सम्ि िै जान
ल्याउन सलिलतिे लनजित बाटो लनिायरण गनेछ। तोफकएको बाटो बाहे क अन्य बाटोबाट पशु
फहडाएिा जररवाना हुनेछ । जररवाना गनुप
य ूव य यथेि िात्रािा सचेत गराउनु पनेछ। सचेत
गराउने फवलि लिजित, िौजिक र सूचना बोडयिाियत हुनेछ।

(४) कुकुरहरः कुकुर पाल्ने िहानुिावहरूिे कुकुरिाई सडकिा नछाड्ने गरी व्यवजस्थत
रूपबाट पाल्नुपनेछ ।

पररच्छे द-४
सवारी वा ढुवानी प्रवेश लनषेि सम्बन्िी व्यवस्था
१२) सवारी वा ढुवानी प्रवेश लनषेिः
(१)बजारलित्र लनिायण सािारी ढु वानी तोफकएको सियिा िात्र गनय पाइनेछ।

(२) िािबाहक तथा ठू िा सवारीहरूिे तोफकएको सियिा िात्र बजारिा िािसािान ढु वानी
गनुप
य नेछ।
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(३) लनिायण सािरी ढु वानी गने सवारीिे िुिो नउड्ने एवि् पानी नच ुफहने गरी व्यवस्थापन
गनुप
य नेछ।
(४) लनिायणका सािरी ढु वानी गदाय सलिलतिे तोकेको बाटो र तोकेको सियिा िात्र ढु वानी
गनुप
य नेछ।

(५) सािरी ढु वानी गररसकेपलछ तोफकएको ठाउाँिा िात्र पाफकयङ गनुय पदय छ। यठद तोफकएको
ठाउाँिा पाफकयङ नगरे को पाइएिा सडकको अवरोि हे री जररवाना गररनेछ। जररवाना
ट्राफिक लनयि अनुसार हुनेछ।

(६) बजार क्षेत्र लित्र िािसािान चढाउन र िसाउन (िोड अनिोड) तोफकएको स्थानिा
तोफकएको सियलित्र िात्र गनय पाइनेछ ।
पररच्छे द-५
गलत लनयन्त्रण र जररवाना
१३. सवारीको गलत लनयन्त्रणः
(१) नगरपालिका बजार क्षेत्र र िुख्य िागयिा प्रलत घण्टा ४० फक.लि. को िालथ गलतिा
सवारी चिाउन पाइने छै न।
(२) सलिलतिे सडकको व्यस्तता, सवारी चाप सिेत हे रेर गाडीको गलत सीिा तोक्नेछ।
यस्तो गलत प्रत्येक सडकिा िरक-िरक हुन सक्नेछ।

(३) सडकिा गलत लनयन्त्रण गनय हम्प राख्न पाइनेछैन। यसअजघ लनिायण िएका हम्प१
िफहनालित्र सम्बजन्ित उपिोक्तािाई हटाउन आदे श ठदइनेछ। उपिोक्तािे नहटाए न.पा.
आिैँिे हटाउनेछ।
१४. कारबाही तथा जररवाना:
(१) सवारी लनयि उल्िं घन गने सवारीिालथ ट्राफिक लनयि अनुसार ट्राफिक प्रहरीिे
जररवाना गनेछ।

(२) न.पा.िे तोकेका यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य फकलसिका लनयि
उल्िं घन गने सवारीिाई सलिलतिे जररवाना गनेछ।

(३) सवारीसािन दुघट
य ना िएिा गल्तीको आिारिा सानो ठू िो सवारी निनी जुन सवारी
सािनिे गल्ती गरे कोछ पफहचान गरी गल्ती गने सवारी चािकिाई कारबाही हुनेछ।

(४) नगरपालिका क्षेत्रलित्र िापसे गरी सवारी चिाएिा २४ घण्टासम्ि प्रहरीिे लनयन्त्रणिा
लिन सक्नेछ। त्यस्ता चािकसाँग जररवाना सिेत लिन सफकनेछ।
पररच्छे द-६
फवफवि
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१५. सडक सुरक्षाः

(१) बाटोिा सवारी लबलरएिा साइड िगाई२ घण्टालित्र सुरजक्षत ठाउाँिा िगी सक्नु पनेछ।
त्यलत बेिासम्ि लबरेको सवारी रङािो अलनवायय रािेको हुनपु छय।
(२) बजार क्षेत्रिा हनय बजाउन पाइने छै न।
(३) नगरपालिका क्षेत्रलित्र िात्र सञ्चािन हुने व्यावसाफयक लसटी ररक्सा र अटो िगायत

सवारी तथा ढु वानी सािनिा आवश्यक चािकिाई नगरपालिकािे स्थानीय पररचय पत्र
अलनवायय जारी गनेछ। त्यस्तो पररचय पत्र न.पा. िे तोके अनुसार हुनेछ। पररचय पत्र
नलिने चािकिे न.पा. क्षेत्रिा स्थायी रूपिा सवारी चिाउन पाउने छै नन्।

(४) िुख्य िागयिा चल्ने सवारीिे तोकेको ठाउाँ बाहे क अचानक बीचिा सवारी रोकेर यात्रु
चढाउने र ओराल्ने गनय पाइने छै न।

१६. प्रेरणा र प्रोत्साहनः नगरपालिका क्षेत्र लित्र लनयि सं गत सवारी चिाउने िध्ये साना र ठू िा
सवारी छु ट्याई चािकिाई प्रोत्साहन गररने छ।
१७.अनुगिन सलिलतः
(१)नगरपालिका क्षेत्रलित्रको सिर ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुगिन गनय दे हाय बिोजजिको
सलिलत गठन गररनेछ।
१) नगर प्रिुि

-सं योजक

२) नगर उप-प्रिुि

-सह सं योजक

३) स्थानीय प्रहरी प्रिुि

-सदस्य

४) इिाका प्रशासन प्रिुि

-सदस्य

५) ट्राफिक प्रिुि

-सदस्य

७) प्रिुि प्रशासकीय अलिकृत, स.न.पा.

-सदस्य सजचव

६) पत्रकारिध्ये नगर प्रिुििे तोकेको १ जना

-सदस्य

(२) अनुगिन सलिलतिाई सहयोग गनुय सलिलतको दाफयत्व हुनेछ।

(३) दिा १७.१ बिोजजि गठठत सलिलतिे अनुगिन फवलि आिैँ लनिायरण गरी आवश्यकता
अनुसार अनुगिन गनेछ र सोको प्रलतवेदन न.पा.िा बुझाउनेछ।
१८) बाि िजदुर लनषेिः १८ वषय उिेर नपुगेका बाि श्रि प्रयोग गने सवारी िनीिाई प्रचलित
कानुन अनुसार जररवाना हुनेछ।

१९) अजख्तयारीः यस काययफवलििा दण्ड जररवाना गने अजख्तयारी प्रहरी कायायिय, ट्राफिक प्रहरी
कायायिय तथा नगर प्रहरी कायायियका कियचारीिाई हुनेछ।
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ु ाईः काययफवलि अनुसार गररएका दण्ड सजाय प्रलत गुनासो, उजुरी तथा कावायही
२०) कावायहीप्रलत सुनव
ु ाई सप्तकोशी नगरपालिका न्याफयक सलिलतिे गनय सक्नेछ।
सम्बन्िी सुनव
२१) संशोिन र िारे जीः
१) सिय सापेक्ष रूपिा यो काययफवलििा सं शोिन र िारे जी नगर काययपालिकािे गनय
सक्नेछ।
२) िालथ जे जस्तो सुकै िेजिएता पलन नेपािको सं फविान, सङ्घीय कानुन, प्रदे श कानुन र
स्थानीय सरकारका लनयि कानुनसाँग बाजझन गएिा यो काययफवलि बाजझएको हदसम्ि स्वतः
िारे ज हुनेछ।
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