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नगर प्रिरी उपशाखा अततगवत रिन ेफााँटिरुको कायवके्षत्र 

(क)  बजार अनगुमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण फााँट 

 

 स्थानीय व्यापार, र्ान्णज्य, र्स्तकुो माग, आपूनतव व्यबस्थापन तथा अनगुमन 

 बजार तथा िाट बजार व्यर्स्थापन 

 उपभोक्ता अनधकार तथा हित सम्बतधी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावतर्यन र ननयमन 

 स्थानीय र्स्तिुरूको उत्पादन, आपूनतव तथा ननकासी प्रक्षेपण, मूल्य ननधावरण र अनगुमन 

 स्थानीय व्यापार र र्ान्णज्य सम्बतधी पूर्ावधार ननमावण, 

 स्थानीय र्स्त ुर सेर्ा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र ननयमन, 

 उपभोक्ता सचेतना, लन्क्षत उपभोक्ताको लगत व्यर्स्थापन र स्थानीय र्स्त ुतथा सेर्ाको 
गणुस्तर परीक्षण, 

 खाद्य पदाथवको गणुस्तर ननयतत्रण, 

 खानेपानीको गणुस्तर ननयतत्रण, 

 स्थानीय व्यापार प्रर्र्द्वन, सिजीकरण र ननयमन, 

 स्थानीय बौहर्द्क सम्पन्िको संरक्षण, प्रर्द्र्घन र अनभलेखाङ्कन । 

 अनानधकृत हर्ज्ञापन तथािोनडङ्ग बोडव ननयतत्रण गने । 

 सार्वजननक आर्ागमनमा बाधा प¥ुयाई राखेका ननमावण सामग्री पसल व्यर्सायबाट भएको 
अर्रोध िटाउन लगाउने नमानेमा आफै िटाई िटाउन लाग्ने खचव सम्र्न्तधत व्यन्क्तबाट 
असूलउपर गनव पेश गने । 

 स्र्ास््यका लानग िाननकार न्चज तथा सडेगलेको खाद्यपदाथव हर्हि हर्तरणमा रोक लगाउने 
। तोहकएको मापदण्ड हर्पररत सडेगलेका िाननकार न्चज र्स्त ुहर्हि गरेको पाईएमा पहिलो 
पटक भए जफत गरी गाड्न लगाउने । पटक पटक यस्तो कायव दोिोररएमा जररर्ाना गनव 
र्ा पसल बतद गराउन राय साथ पेश गने ।  
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 ईजाजतहर्ना पेशा, व्यर्साय गरेको फेला परेमा पेशा व्यर्सायको दताव÷नर्ीकरण गनव लगाउने 
।  

 िोटल, रेषु्टरेतट, गेष्ट िाउस, मसाजपालवर जस्ता गनतहर्नधिरुको ननरीक्षण गने । मापदण्ड 
अनरुुप नचलेको पाईएमा कारर्ािीको लानग पेश गने ।  

 आठहर्सकोट नगरपानलकाको ननणवय अनसुार अस्थायी प्रकृनतका बजार व्यर्स्था गने, त्यस्तो 
व्यापारीिरुको लगत राख्न े।  

 अरुलाई र्ाधा पगु्ने गरी लाउड न्स्पकर रेनडयो अथर्ा ध्र्नी उत्पादन गने अतय उपकरण 
प्रयोग गनव नददने ।  

(ख) सार्वजननक सर्ारी तथा यातायात व्यर्स्थापन फााँट 

 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहि सडक तथा यातायात सम्बतधी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा 
ननयमनको कायावतर्यन 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृहि सडक, झोलङु्गे पलु, पलेुसा र तटबतधन सम्बतधी गरुुयोजनाको 
तजुवमा, कायावतर्यन र स्तरोन्ननतका आयोजनाको पहिचान,  अध्ययन, कायावतर्यन, ममवत, सम्भार 

 यातायात सरुक्षा व्यर्स्थापन र ननयमन 

 नगरपानलकासाँगको समतर्यमा स्थानीय सार्वजननक यातायातको रुट ननधावरण, अनमुनत, 

नर्ीकरण, खारेजी, सेर्ाको गणुस्तर, भाडा दर ननधावरण र  ननयमन 

 ट्याक्सी सेर्ा अनमुती, व्यबस्थापन र ननयमन 

 ट्रली बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्तजट प्रणालीको नीनत, योजना, मापदण्ड, 

कायावतर्यन, ननयमन 

 र्ातार्रणमैत्री, जलर्ाय ुपररर्तवन अनकूुलन, अपाङ्गता र लैहङ्गगमैत्री यातायात प्रणालीको प्रर्र्द्वन 

 आधारभतू यातायात सम्बतधमा प्रदेश सरकारसाँग समतर्य 

 यातायात क्षेत्रमा लगानी अनभबहृर्द् 
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 यातायात सहुर्धाम नागररकको सरल, सिज र समान पिुाँच 

 यातायात क्षेत्रमा र्ाताबरणमैत्री प्रहर्नधलाई प्रोत्सािन 

 ननजी यातायात ननयमन व्यर्स्थापन 

(ग) र्न, र्ातार्रण तथा हर्पद् व्यर्स्थापन फााँट 

 

 र्न, जङ्गल, र्तयजतत,ु चराचरुुङ्गी, जलउपयोग, र्ातार्रण, पयावर्रण तथा जैहर्क हर्हर्धता सम्बतधी 
स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायावतर्यन र ननयमन 

 सामदुाहयक, ग्रामीण तथा शिरी, धानमवक, कर्नुलयती र्नको संरक्षण, सम्र्र्द्वन, उपयोग र ननयमन 

 र्न उपभोक्ता समूिको व्यर्स्थापन 

 मध्यर्ती क्षेत्रको सामदुाहयक, धानमवक र कबनुलयती र्नको व्यर्स्थापन 

 नदीहकनार, नदीउकास,निर हकनार तथा सडक हकनारमा र्कृ्षारोपण व्यर्स्थापन 

 ननजी तथा व्यर्साहयक र्नको प्रबद्र्घन र ननयमन 

 सार्वजननक खाली जग्गा, पाखा र्ा क्षेत्रमा र्कृ्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यर्स्थापन 

 जडीबटुी तथा अतय गैरकाष्ठ र्नपैदार्ार सम्बतधी, सभेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन,  प्रबद्र्घन, 

प्रशोधन र बजार व्यर्स्थापन 

 र्न बीउ बगैँचा स्थापना, व्यर्स्थापन र प्रर्द्र्घन 

 नसवरी स्थापना, नबरुर्ा उत्पादन, हर्तरण, रोपण र प्रर्द्र्धन 

 र्तयजतत ुर चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यर्साहयक पालन, उपयोग र अनगुमन 

 र्तयजततबुाट स्थानीय समदुायमा पने प्रभार् रोकथाम, व्यर्स्थापन 

 स्थानीय प्राणी उद्यान (न्चनडयाखाना) को स्थापना र सञ्चालन 

 स्थानीय र्तयजतत ुपयवटन र आयआजवन 

 स्थानीयस्तरमा आखेटोपिारको व्यर्स्थापन 
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 र्न, र्तयजतत ुतथा चराचरुुङ्गीको अनभलेखाङ्कन र अध्ययन अनसुतधान 

 रैथाने प्रजानतको संरक्षण र प्रर्र्द्वन 

 नमचािा प्रजानतको ननयतत्रण 

 जैहर्क हर्हर्धताको अनभलेख 

 सामदुाहयक भसंूरक्षण र सोमा आधाररत आयआजवन कायविम 

 भसंूरक्षण र जलाधार व्यर्स्थापनजतय सामदुाहयक अनकूुलन 

 जलर्ायू पररर्तवन अनकुुलन कायव  

 आयआजवनमा आधाररत जडीबटुीको संरक्षण, प्रबद्र्धन, व्यर्स्थापन 

 हर्पद् व्यर्स्थापन सम्बतधीखोजी, उर्द्ार, राित तथा पनुस्र्थापना कायवमा खहटई आर्श्यक 
कायव गने । 

 छाडा पश ुचौपायको ननयतत्रण गने । 

 रोगी र्ा कानूनले ननिधे गरेका पशपंुक्षी, जीर्जततिुरु काटमार गनव नददने र त्यस्ता पशपंुक्षी 
जीर्जततकुा मास ुनबहि हर्तरणमा रोक लगाउने । अटेर गरेमा जफत गरी नष्ट गने । 
साथै जररर्ाना समेत गनव राय साथ पेश गने ।  

 छाडा कुकुर ननयतत्रण सम्र्तधी कारर्ािीगने । मरेका जीर्जतत ुसमयमै गाड्न लगाउने ।  

 खतरा उत्पन्न िनुे रुख काट्न लगाउने । जोन्खमपूणव घर पखावल भए सोको नलन्खत 
प्रनतरे्दन पेश गने र भत्काउन आदेश भए भत्काउने ।  

 र्डा सनमनत, टोल सधुार सनमनत, तथा नेपाल प्रिरीसाँगको सिकायवमा सरसफाई, सरुक्षा र 
सामान्जक हर्कृनत िटाउने कायव गने गराउने ।  

 शिरमा ध्र्नी, धरु्ा, प्रकाश अथर्ा अतय कुनै कारणले सार्वजननक रुपमा र्ाधा पगु्ने गरी 
उद्योग धतदा सञ्चालनमा रोक लगाउने । 

 पयावर्रणीय कायवमा सरीक िनुकुा साथै जनचेतनामूलक कायव गने । 
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 स्र्च्छ तथा स्र्स्थ र्ातार्रण र जलाधार तथा र्तययजततकुो संरक्षण व्यर्स्थापन सम्बतधी 
नीनत, कानून, कायविम कायावतर्यन र ननयमन 

 बकृ्षारोपण, िररयाली तथा िररत क्षेत्रको प्रर्वर्द्न 

 र्ाय ुतथा ध्र्नीको प्रदूिण ननयतत्रण 

 िाननकारक पदाथविरूको ननयमन तथा  ननयतत्रण 

 र्ातार्रणीय जोन्खम तयूनीकरण 

 तयून कार्वनमखुी तथा र्ातार्रणमैत्री हर्कास अर्लम्बन 

 र्ातार्रण संरक्षण क्षेत्र ननधावरण र व्यर्स्थापन 

 पहिरो ननयतत्रण 

 जलर्ायू पररर्तवन अनकुुलन कायविम 

 फोिरमैला सङ्कलन, पनुःउपयोग, प्रशोधन, हर्सजवन र सोको सेर्ाशलु्क ननधावरण र ननयमन 

 ल्याण्डहफल साईट व्यर्स्थापन 

 सरसफाई  तथा स्र्ास््यजतय फोिोरमैलाको व्यर्स्थापन 

 सार्वजननक शौचालय व्यर्स्थापन 

 हर्पद् व्यर्स्थापन सम्बतधी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीय स्तरका आयोजनाको 
कायावतर्यन र ननयमन 

 हर्पद् पूर्व तयारी तथा प्रनतकायव योजना, जोन्खम तयूनीकरण कायव योजना 

 हर्पद् पूर्व तयारी, खोज तथा उर्द्ार, राित सामग्रीको पूर्व भण्डारण, हर्तरण र समतर्य 

 हर्पद् जोन्खम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीिरूको पहिचान र स्थानाततरण 

 हर्पद् व्यर्स्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, संघ संस्था, ननजीक्षेत्रसाँग सियोग, समतर्य 
र सिकायव 
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 हर्पद् कोिको  स्थापनातथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन 

 हर्पद् पश्चात ्स्थानीयस्तरको पनुस्र्थापना र पनुननवमावण 

 हर्पद् सम्बतधी त्याङ्क व्यर्स्थापन र अध्ययन अनसुतधान 

 प्राकृनतक प्रकोपको रोकथाम र पूर्व तयारी 

 हर्पद् जोन्खम तयूनीकरणका लानग पूर्व सूचना प्रणाली सम्बतधी कायविमको तजुवृ ृमा र 
कायावतर्यन,  

 बारुण यतत्र तथा एम्बलेुतसको सञ्चालन तथा व्यर्स्थापन 

 स्थानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली 

(घ) प्रशासन तथा शान्तत सरुक्षा फााँट 

 

 नगरपानलकाको नीनत, कानून, मापदण्ड तथा ननणवय कायावतर्यन गने÷गराउने  

 नगरपानलकाको सम्पन्िको सरुक्षा र संरक्षण गने । 

 स्थानीय सभा समारोि, परम्परा तथा जात्रा चाडपर्वको सरुक्षा व्यर्स्थापन गने । 

 तयाहयक सनमनतले गरेका नमलापत्र तथा ननणवयको कायावतर्य गने र गराउने । 

 अननधकृत ननमावण तथा सार्वजननक सम्पन्िको अनतिमण रोकथाम तथा ननयतत्रण गने । 

 सार्वजननक जग्गा बाटो मठ, मन्तदर, ढल, नाला, चोक, पोखरी नमन्च कसैले घर कम्पाउण्ड 
टिरा र्ा त्यस्तै अतय ननमावण कायव गरेको अथर्ा व्यन्क्तगत रुपले उपभोग गरेको छ, छैन 
ननरीक्षण गने । ननमावण गरेको देन्खएमा ननमावण कायव रोक्का गरी कानून शाखा माफव त ननणवय 
गने अनधकारी समक्ष प्रनतरे्दन पेश गने । भत्काउने आदेश भएमा भत्काउन े।  

 नगर क्षेत्रमा अननयनमत ननमावण कायव गरेको देन्खएमा नक्शापास भए नक्शापासको प्रमाण पत्र 
सहितको प्रनतरे्दन प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत समक्ष पेश गने । मापदण्ड हर्पररत ननमावण 
भएको देन्खए भत्काउने आदेश ददएमा भत्काउने ।  
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 नगरपानलका क्षेत्रनभत्र सार्वजननक स्थलमा जाद,ु सकव स जरु्ा लगायतका हर्कृतीजतय 
हियाकलापमा रोक लगाउने ।  

 दमकल (Fire Bridge) सेर्ा र एम्बलेुतसलाई २४ सैं घण्टा चसु्त र दरुुस्त राखी माग 
भएको ठाउाँमा तरुुतत राित कायवमा सियोग परु् याउने  । 

 मानथ तोहकए बमोन्जमका कायविरु समतर्य गरी न्जम्मेर्ारी नलई जर्ाफदेहिता समेत बिन 
गने ।  

 नगरपानलकाले तोकेका भौनतक पूर्ावधार ननमावणसाँग सम्बन्तधत कायविरु एरं्. अतय कायविरु 
गने गराउने ।  

 महिला तथा घरेल ुहिंसा, कुरीती, कुसंस्कार  नबरुर्द् जनचेतना संचालन गने  

 स्थानीय सरकारको हर्ननयोन्जत बजेट र योजनाको प्राप्त न्जम्मेर्ारी अनसुार सम्पन्न गने ।  

 नगरपानलकाले सञ्चालन गने आनथवक उत्पादनका पररयोजनािरुमा आर्श्यक जनशन्क्त पूनतव 
गने र कायव सञ्चालन गने ।   

 तोकीए बमोजीम जनसेर्ा, सामूहिक श्रम आददमा सरीक िनुे । 

(ङ)  सिायता/सोधपछु कक्ष 

 

o सेर्ाग्रािीिरुलाई परामशव सेर्ा उपलब्ध गराउने, सेर्ा प्रर्ािमा सिजीकरण गने । 

o सार्वजननक सेर्ा प्रर्ािमा सेर्ाग्रािीले भोग्नपुने िैरानी तयूननकरण गने । 

o ननरे्दन लेख्न नसक्ने सेर्ाग्रािीिरुको ननशलु्क रुपमा ननरे्दन लेन्खददने । 

o नगरपानलकाले तोकेका अतय कायविरु गने । 

 


