
नमोबदु्ध नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन काययववलि, २०७९ 

प्रस्तावनााः   

नमोबदु्ध नगरपालिका अन्तगयत बजार क्षेत्र लित्र स्वच्छ र सफा राख्न, अव्यवस्थीत व्यवसाय संचािन र 
स्थापना गनय रोक िगाउन, िौलतक लनमायण काययिाई व्यवस्स्थत गनय, व्यवस्स्थत पावकय ङ्ग तथा व्यवस्स्थत 
फुटपाथको व्यवस्था गने सम्बन्िमा काययववलि व्यवस्था गनय वाञ्छनीय िएकोिे, नगरपालिकािे स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा  ११ को उपदफा ७ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) एवं प्रशासकीय काययववलि (लनयलमत 
गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोस्जम नमोबदु्ध नगरपालिका, नगर काययपालिकािे देहाय बमोस्जमको 
यो नमोबदु्ध नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन काययववलि, २०७९ तजुयमा गरी िागू गरेको छ।  

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्िाः   

(१) यस काययववलिको नाम “नमोबदु्ध नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन काययववलि, २०७९” रहेको 
छ।   

(२) यो काययववलि तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ।   

२. पररिाषााः   

लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा:-  

(क) “प्रमखु” िन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु सम्झनपुछय।   

(ख) “उपप्रमखु” िन्नािे नगरपालिकाको उपप्रमखु सम्झनपुछय।   

(ग) “काययपालिका” िन्नािे नगर काययपालिका सम्झनपुछय।   

(घ) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” िन्नािे नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत सम्झनपुछय।  

(ङ) “नगरपालिका” िन्नािे नमोबदु्ध नगरपालिका सम्झन ुपछय।   

(च) “मन्त्रािय” िन्नािे संस्घय मालमिा तथा स्थानीय ववकास मन्त्रािय वा सो कामको िालग तोवकएको 
संघको मन्त्राियिाई सम्झन ुपछय।   

(छ) “लबषयगत शाखा” िन्नािे नमोबदु्ध नगर काययपालिका अन्तरगतको लबषयगत शाखा, उपशाखा, 
कायायिय वा इकाईिाई सम्झनपुछय।   



(ज) “वडा अध्यक्ष” िन्नािे वडाको अध्यक्षिाई सम्झनपुछय।   

(झ) “वडा सलमलत” िन्नािे नमोबदु्ध नगरपालिकाको वडा सलमलत सम्झन ुपछय।   

(ञ) “सदस्य” िन्नािे नगर काययपालिकाको सदस्य सम्झन ुपछय। सो शब्दिे नगर काययपालिकाको 
प्रमखु, उपप्रमखु र वडा अध्यक्ष समेतिाई जनाउनेछ।   

(ट) “वडा सस्चव” िन्नािे नगरपालिकाको वडा कायायियको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कामकाज गनय 
तोवकएको वडासस्चव सम्झनपुछय।   

(ठ) “स्िाब” िन्नािे कच्ची वा पक्की बाटोको दााँयाबााँया नालििाई छोप्नका िालग बनाईएको कच्ची वा 
पक्की स्िाबिाई सम्झन ुपदयछ।   

(ड) “फुटपाथ” िन्नािे नगरपालिकािे तोवकएको वा लबगत देखी पदयात्री वहड्ने बाटोिाई सम्झनपुछय। 

(ढ) “बरण्डा” िन्नािे पक्की तथा कच्ची िवनको सटर देखी बावहरको वपिर राखी वा नराखी बनाईएको 
िागिाई सम्झनपुछयाः।   

(ण) “जफत” िन्नािे नगरपालिकािे ववलिन्न समयमा जानकारी ददई वा नददई लनषलेित क्षेत्रबाट 
उठाएकोिाई सम्झनपुछयाः   

३. रेखदेख र सञ्चािन:   

नमोबदु्ध नगरपालिकाको बजार क्षेत्रको रेखदेख, लनयलमत अनगुमन लनररक्षण र सञ्चािनको नीलत लनमायण 
गने अलिकार नमोबदु्ध नगरकाययपालिकािाई हनुेछ।  

४. इजाजत नलिई संचािन तथा स्थापना गनय नहनु:े   

(१) कसैिे यस काययववलि बमोस्जम वा अन्य प्रचलित काननु बमोस्जम व्यवसाय दताय इजाजत नलिई 
यस नगरपालिका क्षेत्रलित्र व्यापार व्यवसाय तथा अन्य वियाकिाप सञ्चािन गनय पाउनेछैन।  

(२) कसैिे उपदफा (१) ववपररत गरेमा काययववलि बमोस्जम जररवाना गररनेछ।   

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा िेस्खएको िएता पलन यो काययववलि आउन ुिन्दा अगावै प्रचलित कानून 
बमोस्जम दताय िई सञ्चािन िईरहेकोहरुको हकमा नयााँ इजाजत लिइरहनपुने छैन।   

 

 



५. दस्तरु लतनुय पने: 

(१) काययिम तथा व्यवसाय संचािन गनय नगरसिा, आलथयक ऐन र अन्य प्रचालिती काननु बमोस्जम 
तोवकएको दस्तरु लतनुय पनेछ ।   

६. तोक्न सक्न:े 

नमोबदु्ध नगपालिकािे बजार क्षेत्रको लसमा, वियाकिापको समय लनिायरण, व्यवसाय गने र यात्री 
चढाउने ओराल्ने स्थान र व्यवसाय प्रकृती बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतिे तोके बमोस्जम 
हनुेछ।   

७. तोवकएको कायय:  

(१) नगरपालिकािे तोकेको फुटपाथ तथा बरण्डामा कुनै व्यापार व्यवसाय गनय पाईने छैन।   

(२) नगरपालिकािे लनमायण गरेको पक्की तथा कच्ची नािाको मालथ कुनै वकलसमको संरचना लनमायण 
तथा व्यापार व्यवसाय गनय पाईने छैन।   

(३) नगरपालिकािे तोकेको लसमा क्षेत्र लित्र ठेिा गाडा र ढाब्िी राखी व्यापार व्यवसाय गनय पाईन े
छैन।   

(४) फिफुि, तरकारी, लबउ, आि,ु मास,ु माछा िगायतका वस्तहुरु तोवकएको स्थान िन्दा अन्यत्र 
लबवि ववतरण गनय पाईने छैन।   

(५) नगरपालिकािे तोकेको स्थानमा मात्र सवारी सािन पावकय ङ्ग र यात्री ओराल्ने चढाउने गनुय पनेछ।   

(६) नगरपालिकािे तोवकएको समयमा मात्र ठुिा सवारी सािनिे िोड अनिोड गनुय पनेछ।   

(७) पक्की बाटो संरचना लबलिने गरर कुनै खािको लनमायण कायय वा िण्डारण गनय पाईने छैन।   

(८) िौलतक संरचना लनमायण सामािी २४ घन्टा िन्दा बवढ बरण्डा, बाटो तथा नािा अवरोि पगु्ने 
गरर राख्न पाईने छैन।   

(९) हनय लनषलेित गररएको क्षेत्रमा हनय बजाउन पाईने छैन।   

(१०) तोवकएको क्षेत्रमा लनषिे गररएको व्यवसायको स्थापना र संचािन गनय पाईने छैन।   

(११) बरण्डा तथा बरण्डा देखी बावहरको क्षेत्रमा कुनै वकलसमको पक्की, कच्ची कुनै वकलसमको संरचना 
लनमायण र ियायङ्ग राख्न वा लत्रपाि जस्ता वस्त ुटांग्न पाईने छैन।   



(१२) व्यापार व्यवसाय बरण्डा देखी बावहरको िागमा गनय पाईने छैन।   

(१३) ववद्यतु तथा दरुसंचारका पोिहरुमा प्रचार सामािी टााँग्न र टााँस्न पाईने छैन।   

(१४) नगरपालिकािे ईजाजत नददएको कुनै व्यापार व्यवसाय, काययिम, िौलतक संरचना लनमायण तथा 
संचािन गनय पाईने छैन। 

(१५) प्रचलित काननुिे बन्देज गरेका कुनै पलन काययहरु गनय पाईने छैन। 

८. संचािनमा रोक िगाउन सवकनाेः   

(१) नगरपालिकािे कुनै वियाकिापमा कुनैपलन प्रकारिे अवरोि उत्पन्न िएमा कुनै पलन वियाकिाप 
संचािनमा रोक िगाउन सक्नेछ। 

(२) लनरीक्षण तथा छानवीन गदाय शतय बमोस्जम नगरेको पाईएमा रोक िगाउन सवकनेछ।   

९. इजाजत रद्द गनय सवकनाेः   

तोवकएको शतय र समयावलिलित्र तोवकए अनसुार नगने व्यस्ि वा संस्थाको इजाजत स्वताः रद्द गनय 
सवकनेछ।  

१०. बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलत: 

(१) बजारिाई व्यवस्स्थत गनय देहाय बमोस्जमको अनगुमन सलमलत गठन हनुछेाः   

क) सम्बस्न्ित वडाको वडा अध्यक्ष      - संयोजक   

ख) नगरपालिकाका प्रमखुिे तोकेको २ जना वडा अध्यक्ष    - सदस्य 

ग) वातावरण, सरसफाई तथा ववपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमखु/प्रलतलनलि - सदस्य सस्चव   

(२) बजार व्यवस्थापन सलमलतको बैठक सामान्यतया मवहनाको दईु पटक बस्नेछ। बैठक 
संयोजकको आदेशिे सदस्य-सस्चविे बोिाउनेछ। आवश्यकता महससु िएमा बजार व्यवस्थापन 
सलमलतको बैठक जनुसकैु समयमा पलन बोिाउन सवकनेछ। 
११. अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः   

बजार व्यवस्थापन अनगुमन सलमलतिाई देहाय बमोस्जमको काम, कतयव्य र अलिकार हनुेछाः  



(क) बजार व्यवस्थापनका िालग आवलिक तथा वावषयक योजनाहरु तजुयमा, कायायन्वयन, अनगुमन 
मूल्याङ्कन र समीक्षा गने।  

(ख) बजार व्यवस्थापन काययका िालग अलियान र चेतनामूिक काययिम तजुयमा गने।   

(ग) सचेतनामूिक ववशेष काययिम संचािन गनय श्रोतको व्यवस्थापन गने।  

(घ) बजार व्यवस्थापनमा गैर सरकारी संस्थाहरु, लनजी क्षेत्र र समदुायहरुको समन्वय जनचेतना 
अलिववृद्ध गनय नीलत तय गने।  

(ङ) प्रचलित ऐन कानून तथा लनदेस्शकािे तोकेको मापदण्ड पािना नगने उपर आबश्यक कारबाहीका 
िालग लनदेशन गने।  

(च) बजार व्यवस्थापनमा प्रिावकाररता ल्याउन ववषयगत सलमलतको गठन गने।  

(छ) लमठाई पसि, होटि तथा रेस्टुराहरु र सडकमा बेचलबखन हनुे लमिावटयिु खाना र रंगबाट  
जनस्वास््यमा पनय सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका िालग उपायहरुको खोजी गरी आवश्यक 
श्रोत व्यवस्थापन गने। 

(ज) स्थानीय तहमा संचालित व्यवसायहरु दताय िएको निएको।   

(झ) स्थानीय तहमा संचालित व्यापार व्यवसाय तथा लनमायण कायय तोवकएको शतय अनरुुप कायय गरे 
नगरे अनगुमन गने व्यवस्था लमिाउने।   

(ञ) प्रचलित काननु बमोस्जम निएमा सामािीहरु जफत गने।   

(ट) प्रचलित काननु बमोस्जम निएमा लनयमानसुार जररवाना गने।   

(ठ) अनगुमनका िालग आवश्यक िएमा ववलिन्न स्थानको लनररक्षण तथा सामािी जफत गनय टोिी 
खटाउन सक्नेछ।  

(ड) फोहोरमैिा व्यवस्थापन, सरसफाई र वातावरण संरक्षणसाँग जोलडएको काययहरु।  

(ढ) ढि व्यवस्थापनसाँग सम्बस्न्ित काययहरु। 

(ण) आवश्यक देखेको र प्रचलित काननुमा उल्िेख अन्य काययहरु गने।   

१२. अनगुमन सलमलतको बैठक र काययप्रवियााः   



(१) अनगुमन सलमलतको बैठक मवहनामा बवढमा दईु पटक बस्न सक्नेछ।   

(२) सलमलतको सेवा सवुविा काययपालिका वा नगर सिाबाट तोवकए बमोस्जम हनुेछ।   

 

१३. होटेि, रेस्टुरेन्ट तथा लमठाई पसि, डेरी र खाद्य वकराना सामान वविी गने संचािक र नगरबासीको 
कतयव्य : 

(१) स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ दफा ५८ बमोस्जम नगरपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दताय 
गराई प्रमाणपत्र लिएको व्यस्ििे मात्र नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चािन गनय पाउनेछ। होटेि  
तथा रेषु्टरेन्ट सन्चािकको देहाय बमोस्जमको कतयव्य हनुेछ:-  

(क) बासी सडेगिेका तथा स्झंगा िने्नका खानेकुरा वा स्वास््यको िालग हालनकारक िनी प्रमास्णत रङ, 
रसायन, म्याद नाघेका औषलि वा खाद्य बस्तवुा अन्य कुनै खाद्य वस्त ुप्रयोग गररएको खानेकुरा, बासी  
सडेगिेको स्झंगा िन्केका बासी माछा मास,ु रोग िालग मरेका पशपंुक्षीको माछा मास ुबेच्न पाइनेछैन। 

(ख) होटेि तथा व्यबसाय र आफ्नो क्षेत्र वरपर सफा सगु्घर र हररयारी राख्न,े राख्न िगाउने। 

(ग) होटेि, रेषु्टरेन्ट तथा लमठाई पसि, डेरी, आईसविम, चना चटपट, पानीपरुी, बरफ आदद समेत र  
सडकमा वविी गदै वहड्नेिे िाहकिाई मनुालसब मावफकको दाममा शदु्ध तथा स्वच्छ खवुाउन।े  

(घ) िाहकिाई आफूिे सक्दो सरुक्षा वा हेर ववचार गने, गराउन।े   

(ङ) मददरा वविी गनय अनमुलत लिएका होटेि, रेषु्टरेन्टिे अन्य िाहकिाई असर नगने गरी लित्री 
िागमा छुटै्ट खवुाउने व्यवस्था गने।  

(च) मददरा बेच्दा वा खवुाउाँदा शास्न्त सरुक्षाको ख्याि गने।   

(छ) होटेि िजमा आएका िाहकको नाम, नागररकता, पेशा, आएको लमलत र ठेगाना समेतको वववरण  
िेखाउन।े यदद सवारी सािन प्रयोग गरी आएमा सवारी सािनको वववरण समेत िेखाउने। 

(ज) िाहकिाई मददरा खवुाउाँदा होस हवास हराउने गरी वा िाहकिे आफूिाई लनयन्त्रण राख्न नसक्ने 
गरी िेरै मात्रामा मददरा खवुाउन पाइनेछैन।   

(झ) १८ वषय मलुनका बािक र मददरािे मालतसकेका व्यस्ििाई कुनै पलन होटेि वा पसिको मालिकिे  
मददरा बेच्न वा खवुाउन पाइनेछैन।  



(ञ) १८ वषय मलुनका बािकिाई सलुतय, चरुोट, गटु्का पान पकुार बेच्न पाइनेछैन।  

(ट) पसि अगाडीको आाँगन, फुटपाथ अलतिमण गरी ििुो िवुााँ हनुे गरर पकाउन पाईनेछैन।  

(ड) होटि तथा रेषु्टरेन्टहरुमा वफल्टर गरेको वपउने पानी व्यवस्थापन गरेर राख्नपुछय।  

(ढ) होटि तथा रेषु्टरेन्टहरुमा पसि र कोठाहरु पयायप्त मात्रामा हावा र प्रकाश लछने गरी व्यवस्थापन 
िएको हनु ुपनेछ।  

(ण) होटि तथा रेषु्टरेन्टहरुमा काम गने व्यस्िहरुको िगुा सफा, हात खटुाको नङ काटेको, पसिको 
िइुाँ र पकाउने ठाउाँ सस्जिोसाँग सफा गने सक्ने हनुपुनेछ।  

(त) होटि तथा रेषु्टरेन्टहरुमा पकाउने, खाना ल्याउने वेटर, प्याक गने, तौिन ेव्यस्ििे टोपी र एप्रोन  
िगाएको हनुपुनेछ।  

(थ) खाने ठाउाँको टेविु सफा गदाय एस्न्टसेस्प्टक औषलिको प्रयोग गनुयपनेछ। खाना  पकाउन र 
पसिमा प्रयोग हनुे औजार तथा िाडााँ सफा गररसकेपलछ त्यसिाई पोटास पानीमा पखािेर मात्र पनुाः 
प्रयोगमा ल्याउन ुपनेछ।  

(द) होटेि मालिकिे आफनो होटेिमा सावयजलनक सदाचार वा नैलतकतामा नराम्रो असर पने वकलसमका  
मनोरञ्जन वा त्यस्ता नाच गान देखाउन हुाँदैन।  

(ि) काम गने व्यस्िहरुको हरेक ६/६ मवहनामा स्वास््य परीक्षण गराउन ुपनेछ। घातक सरुवा 
रोग िागेको व्यस्ििाई काममा िगाउन पाइनेछैन।  

(न) बरफ तथा आइसविम उद्योगिे प्रयोग गने पानी ताजा वफल्टर गररएको हनुे पनेछ।  

(प) खानेकुरािाई राम्रोसाँग छोपेर वा जािी िएको दराजमा बन्द गरर राख्नपुनेछ।  

(फ) होटि तथा रेषु्टरेन्टमा शौचाियको समसु्चत प्रवन्ि हनुपुनेछ। तर लबिी गने, खाने र पकाउने 
ठाउाँदेस्ख शौचािय उपयिु दरुीमा व्यवस्थापन िएको हनुपुदयछ। होटिहरु सवयसािारणको िालग सहज 
हनुे गरी शौचािय व्यवस्थापन गनुयपनेछ। 

(ब) पसि अगाडीको आाँगन, फुटपाथ तथा नािा सफा राख्न ुपनेछ र लनमायण सामिी राख्न पाइनेछैन। 

(ि) लबद्याथी, नगरबासीिाई बािा हनुे गरी रेकडय प्ियेर, िाउड स्पीकर तथा चको आवाज उत्पादन 
गने यास्न्त्रक बस्तहुरु संचािन गनुय हदैुन।  



(म) पसिमा लबवि गररने वस्तहुरुको मलु्य सचुी र नगरपालिका र सम्बस्न्ित लनकायबाट प्राप्त 
इजाजतपत्र सबैिे देख्न ेठाउाँमा अलनवाययरुपमा राख्नपुनेछ।  

(य) पसिहरु स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाबाट तोवकएको समय सम्म मात्र खलु्िा राख्न पाइनेछ। 

(र) बािीनािी नोक्सान पाने, सावयजलनक यातायात, पैदियात्रिुाई कदठनाई पयुायउने वा नगरक्षेत्रको 
स्वच्छता र सौन्दययतामा असर हनुे गरी कुखरुा, सुंगरु, बंगरु, हास, घोडा, खच्चर, गिा, गाई, िैँसी, 
िोडा, बाख्रा, कुकुर वा अन्य जीवजन्त ुछाडा छाड्न पाइनेछैन।  

(ि) १८ बषय िन्दा मलुनका बािबालिकाहरुिाई श्रममा प्रयोग गनय पाइने छैन।  

(व) फे्रसहाउस सञ्चािन गदाय तोवकएको मापदण्ड परुा गरी संचािन गनुयपनेछ। लछमेकमा दगुयन्ि आउने 
गरी फुटपाथमा वा अन्य स्थानमा स्जाँउदो वा मरेको मासजुन्य वस्त ुराख्न पाइने छैन।  

(श) प्रचलित काननु बमोस्जमका अन्य काययहरु। 

१४. सडक तथा फुटपाथ अबरोि गनय नपाईन:े 

तोवकएको मखु्य बजार क्षते्रमा रहेको सडक तथा फुटपाथमा कुनै पलन प्रकारिे अवरोि हनुे गरर वविी 
गने सामान झणु्याउन,े पािी गााँस्ने, स्यान्डबोडय, साईकि मोटर साईकि पावकय ङ्ग,  साइकि 
मोटरसाईकि ममयत गने काम, ठेिा, डोका, नांग्िो वा ि ुाँइमा तरकारी, फिफूि वा अन्य व्यापाररक 
सामान राखेर बेचववखन गनय पाइने छैन। बजार क्षेत्रको सडकहरु आगमनमा असर पने गरेर लनमायण 
सामिीहरु राख्न पाईने छैन। 

१५. कवाडी, फिफूि, तरकारी तथा माछामास ुबजार: 

(१) नगरपालिकाबाट तोवकएको स्थानमा मात्र तरकारी तथा फिफूि र माछामास ु व्यापार गनय 
पाइनेछ।  

(२) नगरपालिकाबाट तोवकएको स्थानमा मात्र कवाडी राख्न पाइनेछ।  

(३) अन्यत्र फूटपाथ, चोक र पैदि तथा सवारी सािन आवत जावतमा अवरोि हनुे गरी ठेिा, डोका, 
नांग्िो वा ि ुाँइमा तरकारी, फिफूि वा अन्य व्यापाररक सामान राखेर बेचववखन गनय पाइने छैन।  

(४) टायर तथा अरु कवाडी सामानमा मसुा सपय िकु्न सक्ने िएकोिे छर लछमेकिाई असर पने गरर 
टायर तथा अरु कवाड थपुानय र जिाउन पाईने छैन।  

(५) व्यवस्स्थत बिशािामा मात्र पश ुबि गने कायय गनुयपनेछ। 



१६. सवारी सािन पाकीङ्ग: 

(१) िामो तथा छोटो दूरीमा सेवा ददने सावयजलनक यातायातका सािनहरु अलनवायय रुपमा बसपाकय बाट 
सञ्चािन हनु ुपनेछ ।  

(२) नगरपालिकािे लनिायरण गरेको मापदण्ड ववपररत कुनै पलन सवारी सािन पावकय ङ्ग गनय पाइनेछैन। 

(३) नगरपालिकािे लनिायरण गरेको स्थान बाहेक अन्यत्र ठेिागाडाबाट व्यापार गनय पाइनेछैन।  

१७. ग्यारेज तथा अटोमोबाईि ममयत केन्र:  

(१) नगरपालिकािे लनिायरण तथा लनमायण गरेको अटोमोबाईि ममयत केन्र वा अटो लििेजमा गाडी 
तथा यन्त्र ममयत केन्र संचािन गनय पाईनेछ।  

(२) पेट्रोिपम्पमा तोवकएको मापदण्ड अनसुार टायर ममयत केन्र संचािन गनय पाइनेछ।  

(३) पेट्रोिपम्प संचािन गने अनमुलतमा तोवकएको मापदण्ड अनसुार सावयजलनक शौचािय संचािन 
िएको हनु ुपनेछ।  

(४) ग्यारेज तथा अटोमोबाईि ममयत केन्रिे आफ्नो पररसर वरपर सरसफाई गरी फुटपाथ क्षेत्रमा 
अवरोि हनुे गरी कुनै पलन कृयाकिाप गनय पाईनेछैन।  

१८. प्िावष्टक तथा थमयकोिबाट बनकेा लगिास वा अन्य स्चजवस्तकुो प्रयोगाः  

(१) नगरपालिकािे लनिायरण गरेको मापदण्ड ववपररत नसड्न ेखािका प्िावष्टक वा थमयकोिबाट बनेका 
लगिास, कप, चम्चा, प्िेट वविी ववतरण वा प्रयोग गनय पाइनेछैन। 

१९. अन्य व्यवसायहरुको सम्बन्िमा: 

(१) प्रचलित काननु बमोस्जम उल्िेख िएका व्यवस्थाहरु। 

२०. नगरपालिका मातहतका लनकायमा संिग्न कमयचारी र पदालिकारीहरुिे सहयोग गनुय पने: 

(१) यो काययववलि को िावना अनसुार नगरपालिका अन्तगयतका सवै लनकायमा काययरत कमयचारी र 
संिग्न व्यस्ििे सहयोग गनुयपने कतयव्य र दावयत्व रहनेछ सो ववपररत असहयोग गरेको पाइएमा लनम्न 
बमोस्जम कारबाही हनुेछ।  

(क) स्थायी कमयचारी वा स्शक्षकको हकमा तत ्तत ्सेवा सम्बन्िी काननु अनसुार कारबाही हनुेछ।   



(ख) अस्थायी कमयचारी वा स्शक्षकको हकमा प्रचलित काननु अनसुार लनजको सेवाको म्याद नववकरण 
हनुे छैन।  

(ग) स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सलमलत, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत वा उपिोिा सलमलत वा टोि 
ववकास संस्था वा अन्य कुनै सावयजलनक संस्थाका पदालिकारीको हकमा उि स्जम्मेवारीबाट अबकाश 
ददन आवश्यक प्रविया अविम्वन गररनेछ।  

(घ) उपदफा (क), (ख) र (ग) अनसुार कारबाहीको िालगदार िै सके पलछ पलन असहयोग गरेको 
खण्डमा दफा २१ बमोस्जम कािो ससु्चमा ससु्चकृत गररनेछ।  

(ङ) उपदफा (क), (ख) र (ग) अनसुार कारबाही गनुय पूवय सम्वस्न्ित व्यस्ििाई सफाईको मौका 
ददइनेछ। 

२१. कािो सूस्चमा नाम ससु्चकृत गररन:े  

नेपािमा प्रचलित ऐन, काननु, नगरपालिकाबाट जारी िएका अन्य ऐन, काननु, लनदेस्शका र यो काययववलि 
अनसुार कािो सूस्चमा लनम्नानसुार व्यस्ि वा संस्थाहरु सूस्चकृत गररनेछन।् उजरुी लनवेदन, टोि 
ववकास संस्थाको सचुना, नगर प्रहरी व्यवस्थापन शाखा वा नगरपालिकाको अनगुमन टोिी वा  
प्राववलिकहरुको स्थिगत प्राववलिक प्रलतवेदन उपर चालिएको कारवाहीका आिारमा यो सूस्च तयार 
गररनेछ। सूस्चको जानकारी सवै शाखा तथा वडा कायायियहरुमा समेत गराईनेछ।  

(क) नगरपालिका सम्बन्िी कानून र प्रचलित बमोस्जम जारी िएको आदेश नमाने्न,  

(ख) जथािावी फोहोरमैिा फ्यााँकेका कारण नगरपालिकावाट िएको सजायाँ ििुानी गनय वााँकी राख्न,े 

(ग) कुनै पलन सरसामान सावयजलनक आवागमनमा अवरोि हनुे गरी थपुारेका ववषयमा नगरपालिकाका 
तफय वाट जारी िएको आदेश नमाने्न,  

(घ) प्रविया परुा नगरी ऐन ववपररत लनमायण कायय गने,  

(ङ) नगरपालिकािे तोकेको सरसफाई सम्बन्िी शलु्क पटक पटक नलतरेमा,  

(च) सावयजलनक िवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ती अलतिमण गने,  

(छ) राजश्व तथा कर, सेवा शलु्क सम्वन्िी नगरपालिकाको नीलत, आदेश उल्िंघन गने,  

(ज) आिारितू लबबरण झटु्ठा पेश गरी राजश्व तथा कर, सेवा शलु्क छल्ने,  



(झ) काननु वमोस्जम तोवकएको जररवाना चिुा नगने,  

(ञ) यस काययववलि अनरुुप व्यवसायीिे गनय नहनुे िलन तोकेको गलतववलि गरेको पाईएमा, 

२२. कािो सूस्चमा सूस्चकृत गने वा सूस्चवाट हटाउन ेकाययववलिाः  

कािो सूस्चमा सूस्चकृत गनुय पने कारण स्पष्ट िए पश्चात बजार व्यवस्थापन सलमलतको लसफाररसमा 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतबाट नगरप्रमखु समक्ष पेश गरी कािो सूस्चमा ससु्चकृत गने वा सूस्चवाट 
हटाउने लनणयय हनुेछ। तर कािो सूस्चमा ससु्चकृत गनुय अस्घ सम्बस्न्ित पक्षिाई आफ्नो सफाई पेश 
गने वा आफ्नो कतयव्य पािन गने अवसर प्रदान गनुय पनेछ।  

२३. कािो सूस्च कायायन्वयन काययदि गठन: 

कािो सूस्चमा सूस्चकृत गनय तथा सूस्चकृत नाम हटाउन आवश्यक लसफाररस गने कायय यसै काययववलिमा 
उल्िेख िएको दफा १० बमोस्जम बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतबाट गररनेछ।  

२४. सेवा, सवुविा रोक्का हनु:े 

कािो सूस्चमा सूस्चकृत तथा लतनका एकाघर तीन पसु्ते लित्रका  पररवार सदस्यहरुका िालग नगरपालिका 
तफय वाट प्रदान गररने सवै सेवा, सवुविा एवं लसफाररस रोक्का गररनेछ। यो काययववलि िाग ुिए पश्चात ्
सेवािाहीिे आफ्नो आवेदन, उजरुी लनवेदन प्रस्ततु गने उजरुीकतायिे आफ्नो पररचय खलु्ने नेपािी 
नागररकताको प्रमाण पत्र संग संगै कर चिुाको प्रमाण पत्र (एवककृत सम्पत्ती कर, बहाि कर, 

व्यवसाय दताय/नववकरण) अलनवायय रुपमा पेश गनुय पने र सेवा प्रदान गने सबै शाखा, महाशाखा र 
वडा कायायियिे कािो सूस्च रुज ुगरेर मात्र आवश्यक सेवा प्रदान गनेछ।  

तर नेपािी नागररकता तथा कानूनिे तोकेको ढााँचामा आफ्नो नस्जकको मतृक नातेदारसाँग नाता 
प्रमास्णत प्रमाण पत्र लिन, पंस्जकरण सम्बन्िी सेवा तथा ववपद्संग सम्बस्न्ित लसफाररस िगायतका 
सेवा प्रदान गने  ववषयका हकमा िने यो प्राविान िाग ुहनुे छैन।  

२५. दरपीठ गनुय पने:  

ववलिन्न लनवेदन तथा दरखास्तका ववषयमा तत्काि कायायन्वयनको िममा कािो सूस्चका कारण तत्काि 
कायायन्वयन नहनुे िए कारण समेत खिुाई (दरपीठ गरी) सेवािाहीिाई तत्काि जानकारी गराउन ु 
पनेछ।  

२६. सजाय: 



(१) दफा १३ को खण्ड (क) बमोस्जमको कसूर गने व्यस्ििाई नगरपालिकािे पवहिो पटक िए 
एक हजार रुपैयााँसम्म जररबाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पााँच हजार रुपैयााँ देस्ख दश हजार 
रुपैयााँ सम्म जररबाना र सोही कसूर तेस्रो वा सो िन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िालग पन्र 
हजार रुपैयााँका दरिे जररबाना गरी फोहरमैिा उठाउाँदााँ िाग्ने खचय समेत लनजबाट असूि उपर गनय 
सक्नेछ।  

(२) दफा १३ को खण्ड (ख) देस्ख (श) बमोस्जमको कसूर गनेिाई पवहिो पटक िए नगरपालिकािे 
पााँच सय रुपैयााँ देस्ख एक हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना गनय सक्नेछ। दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा 
दईु हजार रुपैयााँ देस्ख दश हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना र सोही कसूर तेस्रो वा सो िन्दा बढी पटक 
गरेमा प्रत्येक पटकको िालग पन्र हजार रुपैयााँका दरिे जररबाना असूि उपर गनय सक्नेछ।  

(३) दफा १३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ बमोस्जमको कसूर गनेिाई पवहिो पटक िए 
नगरपालिकािे पााँच सय रुपैयााँ देस्ख एक हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना गनय सक्नेछ। दोस्रो पटक सोही 
कसूर गरेमा दईु हजार रुपैयााँ देस्ख ५ हजार रुपैयााँ सम्म जररबाना र सोही कसूर तेस्रो वा सो िन्दा 
बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िालग १० हजार रुपैयााँका दरिे जररबाना असूि उपर गनय सक्नेछ।  

(४) दफा १३, १४, १५, १६, १७, १८ र १९ को बमोस्जमको कुनैकसूरबाट कुनै क्षलत िइसकेकेको 
िए त्यस्तो क्षलत बापतको रकम समेत कसूरदारबाट असूि उपर गनय सक्नेछ र प्रचलित कानून 
बमोस्जम अनमुलत  रद्द गनयको िालग सम्बस्न्ित लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ। 

२७. दण्ड जररवाना तथा सामािी वफताय प्रविया:   

(क) कायायियमा कुनै पलन प्रवियाबाट ल्याएको सामािीहरुको जररवाना दफा २६ मा उल्िेख िए 
अनसुार हनेछ।दफा २६ मा उल्िेख निएका व्यहोरा प्रचलित काननु र बजार व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन सलमलतको लसफाररसका आिारमा नगर काययपालिकािे तोके बमोस्जम हनुेछ। 

(ख) जररवाना लतने िएमा अनसुचुी-२ बमोस्जमको ढााँचामा लनवेदन ददन ुपनेछ।   

(ग) लनवेदनका साथमा तोवकएको जररवाना लतरेको सक्कि बैंक िौचर समेत पेश गनुय पनेछ।  

(घ) उपदफा (क) बमोस्जम जररवाना गनुयपूवय त्यस्तो व्यस्ििाई आफ्नो िनाइ राख्न ेमौका ददनपुनेछ।   

२८. परुस्कार ददन सवकन:े 



(१) नगरिाई स्वच्छ राख्न नवीनतम अविारणाहरुको ववकास गने, त्यस्तो काययिाई प्रोत्सावहत गने 
तथा नववनतम काययमा योगदान गने व्यस्ि वा संस्थािाई नगरपालिकािे सम्मान स्वरुप उपयिु 
परुस्कार ददन सक्नेछ।  

(२) यस काययववलिको प्रलतकूि हनुे गरी कायय गने व्यस्िको बारेमा प्रमाण सवहत उजरुी ददने व्यस्ि, 

टोि ववकास संस्थािाई वडा तथा नगरपालिकािे सम्मान एवं उपयिु परुस्कार समेत ददन सक्नेछ।  

२९. सेवा सवुविा तथा ऋण कारोवार रोक्का गनय सवकन:े 

(१) यस काययववलि बमोस्जम तोवकएको सेवा शलु्क नबझुाउने वा बझुाउन अटेर गने व्यस्िको 
नगरपालिकािे उपिब्ि गराउने कुनै सेवा सवुविाको अलतररि खानेपानी, ववद्यतु तथा टेलिफोन सेवा 
रोक्का गररददन तथा लनजको नामको घर जग्गा लबिी वा कुनै बैंकबाट िैरहेको ऋण कारोवार रोक्का 
गनयको िालग नगरपालिकािे सम्बस्न्ित लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ। तर यसरी िेखी पठाउन ु
अस्घ सम्बस्न्ित व्यस्ििाई सो सम्बन्िमा लिस्खत रुपमा जानकारी ददईनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम िेखी आएमा त्यस्तो सेवा सवुविा रोक्न ुसम्बस्न्ित लनकायको कतयव्य 
हनुेछ।  

३०. वफल्डमा खवटन ेकमयचारीिाई सवुविा: 

(१) अनगुमन तथा लनररक्षण मा खवटने कमयचारीिाई नगर काययपालिकािे जफत गरेको सामािीबाट 
उठेको रकमको १५ प्रलतशत रकम सवुविा स्वरुप उपिव्ि गराईनेछ।   

(२) वफल्डमा खवटएका कमयचारी मालथ कसैिे दरुव्यवहार तथा हातपात िएमा नगरपालिकािे 
आवश्यकता अनसुार उस्चत काननुी प्रविया पयुायई गनेिाई सजाय गनुय पनेछ।   

३१. पनुरावेदनाः   

काययपालिकािे र काययववलि बमोस्जम गरेको जररवाना उपर स्चत्त नबझु्ने पक्षिे सो लनणयय िएको ३५ 
ददनलित्र नगरपालिका वा न्यावयक सलमलतमा पनुरावेदन गनय सक्नेछ।   

३२. अनूसचुीमा हेरफेर तथा थपघट गनय सक्नाेः   

काययववलिको अनूसचुीमा हेरफेर तथा थपघट गनुय पने िएमा बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलतको 
लसफाररशमा नगर काययपालिकािे गनेछ।   

३३. काययववलिमा संशोिन: 



नगरपालिकािे आवश्यकता अनसुार यस काययववलिमा संशोिन तथा र थपघट गनय सक्नेछ। त्यस्तो 
संशोिन वा थपघट नगर काययपालिकाबाट पाररत िएपलछ िागू हनुेछ।  

३४. काययववलि व्याख्या: 

यस काययववलिको अस्न्तम व्याख्या गने अलिकार नगर काययपालिकािाई हनुेछ। 

  

  



अनसूुची-१ 

कािो-सूची 

ि.म. ससु्चकृत व्यस्ि/संस्थाको वववरण ससु्चकृत गनुय पनायको कारण, 
ससु्चकृत गनेको दस्तखत एवं 

नाम/थर 

कैवफयत 

नाम (तीन पसु्ते सवहत) ठेगाना आदेश लमलत   

      

      

      

      

      
 

 

  



अनसूुची-२ 

सामािी वफताय गने लनवेदनको ढाचंा  

 

 

श्रीमान कायायिय प्रमखुज्यू,   

नमोबदु्ध नगरपालिका  

ववषय: सामािी वफताय पाऊाँ ।   

यस नगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनगुमन सलमलत/ टोिीद्वारा लमलत २०७.../...../...... 
ददन बजार अनगुमनका िममा मैिे संचािन गरेको ........................ .................. 
....................... बाट तपलसि अनसुारको सामािी कायायियमा ल्याएको हुाँदा सो सामािी वफताय गरर 
ददन ुहनु .................... बैंकको िौचर नं. बाट दास्खिा िएको रकम रु. ...............  सक्किै बैंक 
िौचर यसै साथ संिग्न राखी यो लनवेदन पेश गरेको छु।  

 

लनवेदक नाम: 

नागररकता नं.: 

ठेगाना: 

पलत/पत्नीको नाम:  

बाबकुो नाम:  

बाजे नाम: 

सामािीको वववरण: 

लनवेदक: 


