
 

 

आठविसकोट नगरपालिका क्षते्रलित्रका बजार व्यिस्थापनका िागी लिलि २०७६ बैशाख २१ गिे िएको अन्िरवियाबाट पाररि लत्रपक्षीय आचारसंवििा 

सबै वकलसिका व्यिसावय/व्यापारीिरु, सरुक्षा लनकाय र नगरपालिकािे पािना गनुपुने 
आचारसंवििा िथा शििुरु 

 

(क) सबै वकलसिका व्यिसावय/व्यापारीिरुिे पािना गनुपुने आचारसंवििा िथा शििुरु 
1. नगरपालिका िथा प्रचलिि कानूनिा िोवकए बिोजजिको लनकायिा लनयिानसुार व्यिसाय दिाु 

गरेरिात्र व्यिसाय गने ।प्रत्येक आलथकु िर्कुो िालग िोवकएको िावर्कु कर सम्बजन्िि 
कायाुियिा गई उक्त आलथकु िर्कुो ३५ ददन लित्र बझुाई प्रिाणपत्र नविकरण गने 

।नगरपालिकाबाट व्यिसाय कर टोिी खटाईएको अिस्थािा व्यिसायीको कायसु्थििै व्यिसाय 
प्रिाणपत्र नविकरण गन ुसवकने ।   

2. व्यिसाय गरी आएको स्थान पररििनु गनु ुपरेिा नगरपालिकाबाट पूि ुस्िीकृलि लिने । व्यिसाय 
बन्द गनु ु परेिा करदािािे नगरपालिकाबाट व्यिसाय बन्द िएको जनाउ पत्र अलनिाय ुरुपिा 
लिने । अन्यथा व्यिसाय चाि ुनै रिेको िानी साि बसािी रुपिा कर िाग्ने । 

3. व्यिसाय दिाु प्रिाणपत्र व्यिसाय गरेको स्थानिा सबैिे देजखने गरी राख्न े र नगरपालिकाको 
किचुारीिरुिे िेन ुचािेको बखििा िरुुन्ि देखाउने ।  

4. कुनै पलन वकलसिको व्यिसायीक गलिविलििा बाि श्रलिकिरु प्रयोग नगने । यदद सो गरेको 
पाईएिा प्रचलिि कानून बिोजजि कारिािी गरी व्यिसाय दिाु खारेजी सिेि गररने ।   

5. व्यिसायबाट उत्पादन िनेु फोिोरिैिा उजचि व्यिस्थापन गने दावयत्ि करदािाको िनेु । 
फोिोरिैिाको उजचि व्यिस्थापन निएिा 'Polluters Pay Principle' अनसुार दजडिि िनेु । 

6. व्यिसाय सञ्चािनको लसिलसिािा नगरपालिकाबाट एिि ् सम्बजन्िि अन्य लनकायबाट सिय 
सियिा ददने लनदेशनको पािना गनु ुकरदािाको किवु्य िनेुछ ।    

7. आचारसंवििा िथा शिुनािािरु पािना नगरेिा नगरपालिकािे जनुसकैु बखििा व्यिसाय दिाु 
प्रिाणपत्र रद्द गरी व्यिसाय बन्द सिेि गने ।  

8. व्यिसाय दिाु प्रिाणपत्र कर प्रयोजनको िालग जारी गररएको िनु्छ । कुनै पेशा िा व्यिसाय 
प्रचलिि कानून बिोजजि अनिुलि लिएर िात्र सञ्चािन गनुपुने िएिा सो लिएर िात्र सञ्चािन 
गने । 

9. लबिेिा िा सेिा प्रदायकिे लनयािक लनकायबाट काननु बिोजजि प्रदान गररने गरेको व्यिसाय 
दिाु  प्रिाण–पत्र, स्थायी िेखा नम्बर (PAN) को प्रिाण–पत्र, खाद्य अनजु्ञा–पत्र, और्िी पसि दिाु 
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प्रिाण–पत्र िगायिका आिश्यक कागजाििरुका साथै प्रिाणपत्र लनयलिि रुपिा नविकरण गरी 
बजार अनगुिन टोिीिे िागेको बखि अलनिाय ुरुपिा देखाउने ।   

10. लबिेिा िा सेिा प्रदायकिे आफ्नो व्यिसायको साइनबोि ु र िस्िकुो विवि कक्षिा िूल्य सूची 
सबैिे देख्न ेगरी राख्न े। 

11. िाि, िस्िकुो पररिाण, िूल्य, गणुस्िर र िौि दठक छ/छैन र प्याकेजजङ्ग गररएको िस्िकुो िेबििा 
उत्पादक िा पैठारीकिाुको नाि, उत्पादन लिलि, उपिोग्य अिलि िा  लिलि, अलिकिि खदु्रा िूल्य, 

लिश्रण, िडिारण र उपिोग गने िररका उल्िेख गररएको िेरेरिात्र विविवििरण गने, 

12. और्लि िा और्लियकु्त पदाथ ु िए सो को प्यावकङ्ग प्रयोग गने िररका उल्िेख छ/छैन िेने । 
और्िीविज्ञ (फािाुलसष्ट) और्िी लबिी स्थििा अलनिाय ुरुपिा िएको एिं और्लि वििेिा प्रिाणपत्र 
सिेि रिेको सलुनजिििा गने । 

13. उपिोग्य लिलि नाघेको और्िी, प्रशोलिि पानी, विस्कुट, पाउरोटी िगायिका खाद्य िथा उपिोग्य 
िस्ििुरू उपिोक्तािाई विवि वििरण नगने । 

14. उत्पादन लिलि, उपिोग्य लिलि केरिेट गरेको िा पनुः िेबलिङ्ग िा छपाई गरेको पाईएिा त्यस्िो 
काय ुगैरकानूनी िएकोिे त्यस्िा िकुि नगने िथा नगराउने । 

15. िाछािास,ु फिफूि, िरकारी, लिठाई पसि, िेरी र िोटि बिशािा िा िाछा िास ुविवि स्थि 
सफासगु्घर र िापदडि अनसुार बनाउने ।  

16. वििेिा िा िेिािाई िस्िकुो वििविजक जारी गने । 

17. नगरपालिकािे व्यिसायको प्रकृलि अनसुार िोकेको क्षेत्रिािात्र व्यिसाय सञ्चािन गने ।  

18. कािोबजारी, एकालिकार (लसजन्िकेट), लििेििोपूण ुिाउ लनिाुरण (काटेलिङ्ग), कृलत्रि अिाि िथा 
बजार प्रिेशिा अिरोि गने जस्िा गैर प्रलिस्पिी व्यापाररक वियाकिाप नगने िथा नगराउने । 
िएको पाईएिा नगरपालिका िथा सरुक्षा लनकायिाई अलनिाय ुजानकारी गराउने ।  

19. ििाििा बस्ने व्यिसावयिरुिे अलनिाय ुरुपिा सम्बजन्िि घरिनी जग्गािनीसँग ििाि सम्झौिा 
गने र ििाि कर लिने । 

20. व्यिसाय सञ्चािन सम्बन्ििा िएका कानून िथा िापदडििरुको अलनिाय ु पािना गने । 
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(ख) िददराजन्य पदाथकुो उत्पादन, विवि वििरण, लनकासी, पैठारी गने व्यिसावयिरुिे पािना 
गनुपुने आचारसंवििा र शििुरु 

१. प्रचलिि कानून बिोजजिको लनकायबाट इजाजिपत्र लिएरिात्र व्यिसाय सञ्चािन गने । 
इजाजिपत्र प्रत्येक आलथकु िर्कुो असार िविनालित्र निीकरण गराईसक्ने।  

२. इजाजिपत्र सबैिे देख्न ेगरी कारोिार स्थििा राख्न े।   

३. लिपाटुिेडटि स्टोर िथा अन्य िददरा विविवििरण गन ुइजाजि प्राप्त व्यजक्तिे िददराजन्य पदाथ ु
लबिी गने प्रयोजनको िालग अिग्गै वििी कक्षको व्यिस्था गने ।  

४. प्रत्येक िोिििा विको र बोिििा पने गरी अन्िःशलु्क वटकट टाँसी लनकासी गने ।  

५. वििान १०:०० बजेदेजख साझँ ५:०० बजेसम्ििात्र िददरा लबिी वििरण गने ।  

६. एक्काईस िर् ुउिेर नपगुेको व्यजक्तिाई िददरा लबिी वििरण गन ुनपाईने व्यिस्थािाई किाईपूिकु 
कायाुन्ियन गने ।  

७. िददरा खररद लबिी गरेको विजक राख्न े।  

८. इजाजिपत्रिािािे प्रत्येक िोिििा अन्िःशलु्क वटकट टाँसेको िददरा िात्र लबिी गने । 
अन्िःशलु्क वटकट नरिेको सािान खरीद लबिीको िालग राखेको पाइएिा त्यस्िो िस्ि ुजफि गरी 
लबिेिािाई कानून बिोजजि दडि जरीिाना िनेुछ । यो व्यिस्थाको कायाुन्ियन गने । 

९. अन्िःशलु्क ऐन, २०५८ िथा िददरा ऐन, २०३१ र सो अन्िगिु बनेका लनयि िथा लनदेजशकािा 
उल्िेजखि प्राििानिरूको पािना गने ।  

१०. नगरपालिकालित्र कुनै पलन िददरा आयाि गदाु नगरपालिकािे िोकेको स्थानिा कानून बिोजजिको 
स्िास््य सेिा शलु्क िापिको रकि दाजखिा गने ।  

११. नगरपालिकालित्र कुनै पलन व्यजक्तिे साझँ ५ बजेदेजख ७ बजेसम्ििात्र नगरपालिकािे िोकेको 
स्थान र पररिाणिािात्र िददरा सेिन गन ुपाउने कानूनी व्यिस्थाको कायाुन्ियन गने ।  

१२. नगरपालिकािे िददरा राख्न पाउने गरी िगीकरण गरेका िोटेििरुिा िात्र िददरा राख्न िथा विवि 
गन ुपाईने कानूनी व्यिस्थाको अक्षरस पािना गने । 

१३. नगरपालिकािे सािजुलनक सूचना आह्वान गरी िददरा सेिन गने एिि ् विवि वििरण गने स्थान 
िोक्नेछ र सोिी स्थानबाटिात्र िददराको विवि वििरण गन ुिथा िोवकएको सियािलिलित्र सेिन 
गनु ुपनेछ । यो व्यिस्थािाई कायाुन्ियन गने । 
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१४. सािजुलनक स्थि, नगरपालिका कायाुिय, ििा कायाुिय, अस्पिाि, स्िास््य चौकी, विद्याियजस्िा 
सरकारी कायाुिय रिेको स्थिको िरीपरी ५०० लिटरलित्रको क्षेत्रिा कुनै पलन वकसीिको 
िददराजन्य पदाथ ुउत्पादन, विवि वििरण र सेिन गन ुपाईने छैन ्। कोिी कसैिे सािजुलनक 
स्थिको ५०० लिटर िरीपरीको क्षेत्रिा िददराजन्य पदाथ ु उत्पादन, विवि वििरण, सेिन 
िगायिका कायिुरु गरेिा पन्र िजार रुपैयादेँजख पचास िजार रुपैयासँम्ि जररिाना गररनेछ । यो 
व्यिस्थाको अनसुरण गने । 

१५. िददरा विवि वििरण गने व्यजक्तिे िददरा वकन्ने व्यजक्तिरुको िीन पसु्िे वििरण बनाई दैलनक 
रुपिा सािजुलनक गने । नगरपालिकाबाट खटाईएको टोिीिे उक्त वििरण िेन ुखोजेिा अलनिाय ु
रुपिा उपिब्ि गराउने । 

१६. इजाजिपत्र प्राप्त व्यजक्त बािेक अन्य व्यजक्तिरुिे िददरा उत्पादन, विवि वििरण गरेको पाईएिा िा 
िापदडि विपररिका पसि, िोटेि, नास्िा पसििरुिा िददरा विवि वििरण गरेको पाईएिा िा 
िाइसेन्स लिएर िददराजन्य पदाथ ु उत्पादन, विवि वििरण गने व्यजक्तिरुिे िददरा वकन्न े
व्यजक्तिरुको िीनपसु्िे वििरण नराखेिा िा शिुिरुको पािना नगरेिा दश िजार रुपैयादेँजख पच्चीस 
िजार रुपैयासँम्ि जररिाना गररनेछ । यो व्यिस्थािाई पािना गने । 

१७. िददरा उत्पादन, विवि वििरण, लनकासी पैठारी सम्बन्िी प्रचलिि कानूनिरुको पूण ुपररपािना गने 
। 

(ग) सरुक्षा लनकायिे पािना गनुपुने शि ुिथा आचारसंवििा 
१. िालथ खडि (क) र (ख) िा उल्िेजखि व्यिसावय िथा व्यापारीिरुिे पािना गनुपुने आचारसंवििा 

एिि ् शििुरुको किाईपूिकु कायाुन्ियन गने िथा गराउने । आचारसंवििा र शििुरु 
कायाुन्ियन नगने िथा नगराउनेिाई कानून बिोजजि दजडिि गने । 

२. सािजुलनक शाजन्ि, सवु्यिस्था र अिनचयनको सलुनजिििा गरी ियरविि िािािरणिा व्यापार 
व्यिसाय गन ु पाउने नागररकको स्ििन्त्रिािाई व्यििारिा कायाुन्ियन गने िथा गराउने । 
उच्छृङ्खि, अियाुददि एिि ्अनशुासनविन काय ुगने व्यजक्तिरुको पविचान गरी ित्काि कानून 
बिोजजिको कारिािी गने । 

३. िददरा सम्बजन्ि कानून िथा लनदेजशका विपरीि काि गने व्यजक्तिाई प्रचलिि कानून बिोजजि 
कैद र  एक िाख रुपैयासँम्ि जररबाना िनेु व्यिस्थािाई किाईपूिकु कायाुन्ियन गने ।  
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४. िददरासम्बन्िी प्रचलिि कानून विपरीिको कुनै काि गन ु उद्योग गने िा त्यस्िो काि गन ु
दरुुत्सािन गने िा सो काििा सियोग गने व्यजक्तिाई प्रचलिि कानून बिोजजि कैद र पचास 
िजार रुपैयासँम्ि जररिाना िनेु व्यिस्थािाई कायाुन्ियन गने ।  

५. नगरपालिकालित्र जनुसकैु स्थानिा िददरा सेिन गरी िोिल्िा गरेिा, पररिारका सदस्यिरुिाई 
द:ुख ददएिा, िोवकएको अिलिलित्र िािेक अन्य अिलििा िददरा सेिन गरेिा, िददरा सेिन गरी 
सािजुलनक स्थििा प्रिेश गरेिा िा सािजुलनक सवु्यिस्थािा खिि पगु्ने काय ु गरेिा देिाय 
बिोजजि सजाय गने :- 

(क)  सािजुलनक पदिारण गरेको व्यजक्त बािेकका सिसुािारण व्यजक्त िएिा पवििोचोटी रु ३ 
िजार, दोस्रोचोटी रु ४ िजार, िेस्रो चोटी िएिा रु ५ िजार र सोिन्दा बवि पटक 
दोिोयाुएिा रु २० िजारसम्ि जररिाना गने । 

(ख) सािजुलनक पदिारण गरेको व्यजक्त िएिा पवििोचोटी रु ६ िजार, दोस्रोचोटी रु ८ िजार, 

िेस्रो चोटी िएिा रु १० िजार र सोिन्दा बवि पटक दोिोयाुएिा रु ४० िजारसम्ि 
जररिाना गने । 

(ग) सिसुािारण िा सािजुलनक पदिारण गरेको व्यजक्त िददरा सेिन गरी सािजुलनक स्थििा 
प्रिेश गरेिा पवििोचोटी रु ९ िजार, दोस्रोचोटी रु १२ िजार, िेस्रो चोटी िएिा रु १५ 
िजार र सोिन्दा बवि पटक दोिोयाुएिा रु ६० िजारसम्ि जररिाना गने । 

(घ) कुनै व्यजक्त िालथ उल्िेजखि जररिाना िापिको रकि लिन ु सक्ने िैलसयििा निएिा 
नगरपालिका िा नगरपालिकािे िोकेको लनकायिे जररिाना िापिको रकि बराबर श्रि 
गराउने ।  

(ङ) पटकपटक िददरा सेिन गने व्यजक्तिाई नेपाि प्रिरी िा नगर प्रिरीिे लनजको व्यििार 
पररििनुको िालग िारेकिा बोिाउन सक्ने । 

६. बजार क्षेत्रिा लनयलिि गस्िी गने एिि ्पटके िथा घिुन्िे व्यापारीिरुको लनयिन र लनगरानी 
गने । 

७. नगरपालिका, सरुक्षा लनकाय र सरोकारिािा अन्य लनकाय सजम्िलिि बजार अनिुगन टोिीको 
काि कारिािीिाई व्यिजस्थि, ियाुददि एिि ्पररणाििखुी िलु्याउने । 

८. बजार व्यिस्थापन गने, उपिोक्तािरुको विि संरक्षण गन ुउपिोक्ता जशक्षा िथा जागरण अलियान 
सञ्चािन गने, एकालिकार, कािोबजारी, कृलत्रि अिाि लसजनुा, काटेलिङ्जस्िा व्यिसावयक 
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प्रलिष्पिाुिाई लसलिि पाने वियाकिाप एिि ्चोरी िकैलिजस्िा विकृलि र विसङ्गलििरुिाई लनिूिु 
पान ुसशक्त अलियान सञ्चािन गने । 

९. व्यिसावयक िक, विि र अलिकारको संरक्षण एिि ् प्रिर्द्ुन गने । व्यापाररक िेिा िथा 
प्रदशलुनिरुिा सूरक्षा प्रिन्ि गने । 

१०. व्यापार/व्यिसाय एिि ् उपिोक्ता विि संरक्षण सम्बजन्ि प्रचलिि कानूनिरुको किाईपूिकु 
कायाुन्ियन गने िथा गराउने । 

 

(घ) नगरपालिकािे पािना गनुपुने आचारसंवििा एिि ्शििुरु 

१. िालथ खडि (क) र (ख) िा उल्िेजखि व्यिसावय िथा व्यापारीिरुिे पािना गनुपुने 
आचारसंवििा एिि ्शिुिरुको किाईपूिकु कायाुन्ियन गने िथा गराउने । आचारसंवििा र 
शििुरु कायाुन्ियन नगने िथा नगराउनेिाई कानून बिोजजि दजडिि गने िथा गराउने । 

२. स्थानीय प्रशासनको सियोगिा सािजुलनक शाजन्ि, सवु्यिस्था र अिनचयनको सलुनजिििा गरी 
ियरविि िािािरणिा व्यापार/व्यिसाय गन ु पाउने नागररकको स्ििन्त्रिािाई व्यििारिा 
कायाुन्ियन गने िथा गराउने । उच्छृङ्खि, अियाुददि एिि ् अनशुासनविन काय ु गने 
व्यजक्तिरुको पविचान गरी ित्काि कानून बिोजजिको कारिािी गने एिि ्  स्थानीय 
प्रशासनिा लसफाररस गने । 

३. नगर कायपुालिकाबाट स्िीकृि िददरा लनयन्त्रण लनदेजशका २०७५, व्यिसाय कर सम्बन्िी 
कायवुिलि २०७५, बजार अनगुिन लनदेजशका २०७४ एिि ् उपिोक्ता विि संरक्षणसँग 
सम्बजन्िि अन्य प्रचलिि कानूनिरुको किाईपूिकु कायाुन्ियन गने िथा गराउने । 

४. िस्ि ुिा सेिा क्षेत्रिा अनजुचि व्यापाररक वियाकिाप (Unfair Trade Practices), कानूनर्द्ारा 
लनयजन्त्रि िा लनर्लेिि व्यापाररक वियाकिाप (Restrictive Trade Practices) र एकालिकारपूण ु
व्यापाररक वियाकिाप (Monopolistic Trade Practices) िए/निएको विर्यिा अनगुिन गरी 
िएको पाईएिा कानून बिोजजि कारिािी गने िथा गराउने । 

५. लनयलिि रुपिा बजार अनगुिन गरी उपिोग्य िस्िकुो िूल्य, पररिाण, गणुस्िर सलुनजिििा 
गरी उपिोक्ताको गणुस्िररय िस्ि ुिथा सेिा उपिोग गन ुपाउने अलिकार प्रत्याििू गने िथा 
गराउने ।  
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६. कानून बिोजजि व्यापार/व्यिसाय नगने, िददराजन्य एिि ्सलुिजुन्य पदाथकुो जथािावि वििी 
वििरण र सेिन गने, आचारसंवििा एिि ्शििुरुको पािना नगने र उपिोक्ताको स्िास््यिा 
खेििाट गने व्यापारी िथा व्यिसावयिरुिाई लनयिन गरी कानूनको दायरािा ल्याउने । 

७. व्यापारी िथा व्यिसावयिरुिाई सिज र सरि िङ्गिे िाििस्िकुो िुिानी गने िािािरण लसजनुा 
गन ुनगरपालिकालित्रका सिकिरुको लनयलिि िििुसंिार एिि ्स्िरोन्नलि गने िथा गराउने । 

८. नगरपालिकालित्रका व्यिसायिरुको िगीकरण गरी िी व्यिसायिरु गन ुउपयकु्त क्षेत्र िोक्ने । 

९. िोवकएको शि ुएिि ्िापदडििरु पािना गरी इजाजिपत्र लिएर िोवकएको स्थानिा सञ्चालिि 
िददराजन्य व्यिसायिरुको लनयलिि अनगुिन लनयिन गने एिि ् सो स्थानिा जड्याििरुको 
व्यििार र िददरा सेिनको अिस्था लनयिन गन ुस्थानीय प्रशासनसँगको सियोग र सिन्ियिा 
नगर प्रिरी खटाई लनयलिि गजस्ि गने व्यिस्था लििाउने ।  

१०. उपिोक्ता विि संरक्षण सलिलि, स्थानीय उद्योग िाजणज्य संघ, विर्यगि/क्षेत्रगि बजार 
व्यिस्थापन सलिलि एिि ् स्थानीय प्रशासनसँगको राय परािशिुा बजार व्यिस्थापन एिि ्
उपिोक्ता विि संरक्षणसँग सम्बजन्िि नीलिगि, कानूनी िथा संस्थागि व्यिस्थािरुको 
कायाुन्ियन गने र उल्िेजखि व्यिस्थािरु पररिाजनु गनुपुने अिस्थािा नगर कायपुालिका 
सिक्ष पेश गरी संशोिन गने । 

११. स्थानीय प्रशासनको सियोगिा प्रचलिि कानूनिे लनर्िे गरेका व्यापार, व्यिसाय एिि ्
व्यापाररक वियाकिापिरुिा पूण ुरुपिा प्रलििन्ि िगाउने । 

१२. नगरपालिकालित्र सञ्चालिि िोटेि व्यिसायिरुको िगीकरण गरी स्िर िथा िापदडि िोक्ने 
।  

१३. इजाजिपत्र लिई नगरपालिकािे िोकेको शि ु र िापदडि पूरा गरी िोवकएको स्थानिा 
यसअजघ सञ्चालिि िददरा व्यिसावयिे िददरा व्यिसाय स्थगन गरी इजाजिपत्र रद्द गन ुचािेिा 
नगर कायपुालिकाको लनणयुानसुार रु ५० िजारसम्ि इनाि उपिब्ि गराउन सवकने । 

१४. नगरपालिका, सरुक्षा लनकाय, व्यापारी/व्यिसावयिरुको संयकु्त िेिाबाट छनौट गररएको 
देिाय बिोजजिको बजार व्यिस्थापन सलिलिको गठन गने :- 
(क) व्यापारी/व्यिसावयकिरु िध्येबाट नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन, उपिोक्ता विि संरक्षण 

सलिलिका अध्यक्षसिेििे लसफाररस गरेको चररत्रिान, नैलिकिान एिि ्व्यापार व्यिसायको 
क्षेत्रिा िािो सिय काि गरी ख्यालि प्राप्त व्यजक्त १ जना - अध्यक्ष 
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(ख) उपिोक्ता विि संरक्षण सलिलििध्येबाट उपिोक्ता विि संरक्षण सलिलिको अध्यक्षिे िोकेको 
१ जना - सदस्य 

(ग) सरुक्षा लनकाय प्रिखु िा प्रलिलनलि १ जना - सदस्य 

(घ) स्थानीय उद्योग िाजणज्य संघ प्रलिलनलि १ जना - सदस्य 

(ङ) व्यापारी व्यिसावयिरुिध्येबाट कजम्ििा २ जना िवििा, १ जना दलिि र १ जना अपांगिा 
िएका व्यजक्त पने गरी बवििा ६ जना - सदस्य  

(च) स्थानीय बवुर्द्जजवि सिाजसेिीिध्येबाट १ जना - सदस्य  

(छ) छनौट िएका व्यजक्तिरुिध्येबाट योग्यिा, क्षििा र कायकूुशििाको आिारिा १ जना 
उपाध्यक्ष, १ जना सजचि र १ जना कोर्ाध्यक्ष लनयकु्त गने । 

(ज) बजार क्षेत्रको व्यिस्थापन, िालथ उल्िेजखि आचारसंवििा र शििुरुको कायाुन्ियन, प्रचलिि 
कानूनिरुको कायाुन्ियन गन ु नगरपालिका एिि ् स्थानीय प्रशासनिाई सिजजकरण गने, 
बजार क्षेत्रको फोिरिैिा व्यिस्थापन एिि ्उपिोक्ता िकविि र अलिकारसँग सम्बजन्िि 
विर्यिरुको कायाुन्ियन िगायिका कायिुरु सलिलििे गनुपुनेछ । 

(झ) सलिलिको पदािलि ३ िर्कुो िनेुछ ।  

(ञ) सलिलिको बैठक िथा अन्य कािकारिािी सम्बन्िी अन्य व्यिस्था सलिलि आफैं िे लनिाुरण 
गरे बिोजजि िनेुछ ।  

(ट) नगरपालिका सरुक्षा लनकाय र सम्बजन्िि ििा कायाुियसँगको परािशिुा िखु्य िखु्य बजार 
क्षेत्रिा बजार व्यिस्थापन सलिलिको गठन गन ु सवकनेछ । आिश्यकिा अनसुार 
क्षेत्रगि/विर्यगि उपसलिलििरुको सिेि गठन गन ुसवकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 


