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 गाउँपािलकाको 

 स ब धी ,


 ित 
 गरेको 
आ दािनको 
 बी समते बढेको 

छ.बी

 मानव चतेनाको 
   िवकासबाट मा ै 
री समिृ   दँनै नीय सरकार सचंालन 
,()सरसफाई  
, 



  स ब धी ६




.

"

स ब धी ” 





२. स गले िध:-
"”   ,   स झन ुपदछ 

"" स झन ुपदछ 
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३.              
मठ

छैन

४.
छु ै तोक    
उ  थान मा मा  सवेन गन यस प र छेदमा ग रएको व थाल ेरोक लगाएको मािनन ेछैन |
५.सावजिनक थानमा सू तज य पदाथ सेवन गन ि ल े यके पटक  २०० /- ज रवाना 
ितन ुपन छ |




६. 
७.ध

८.अनुमित

९.

१०.काय

अनुमित दन स े छ

११.काय

१२.काय

१३.÷-   निबकरण शु क बझुाई                                       
निवकरण गन ुपनछ |



१४.   

१५.
   

१६.उम दरा 
÷- /- कायवा

काय 

१७.

   नगरेको  पसलबाट सवेन वा  िब  गन दवु ैप लाई उपदफा १६  बमोिजमको 
ज रवाना ग रनछे |

१८.       यौन दरुाचार 
 कारवाही 
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१९. पितल े प ी  प ील े पितलाई कुटिपट गन  तथा अ य घरेल ु हसा 
गनकाय ारा

  म दरापान गन ि ले देहाय बमोिजमको शत पालना गन ुपन छ |  
 (१)  म दरा सवेन गन 

(२) 



२०. न्

२१.सघंीयकाय


२२.ध 
२३.अनुसचूीमा-२ उ लेिखत टोल वा         

व तीमा  २  टोल वा 
ब तीमा      पसलल े  मा   म दरा  वचेिवखन  गन  स ेछ  य द   कुन ै  टोल  वा 
ब तीमा  २  वा सो   भ दा  ब ढ           िलई सकेको 
  पाउनछेन् २ बजार  े मा ३/४ वटा पसलमा 
सो इजाजतको िशफा रस गन                     स कनछे   |

२४.

२५.

२६.

२७.

२८.बनाउन 





                         



२९.
      

३०.
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३१.

 आब  

३२.भएका 

k|lqmof 

३३.मु य 

३४.
        

३५.िग

        स े छ 

६.सुची  ऐन िनयम तथा कायिविध              


      




७.


गाउँ—

दिलत सद य                        
                                                                               —

 रडी                      —

 रडीकािनरी                                                                                 
                                                                                         —

ªकाय        

३८.






३९.

         बािझएको हद स म 

.गाउँ
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(कायिविधको दफा १० सगं स ब धीत) 


  (क) रातामाटा (ख ) रडी बजार बसपाक  (ग) रडी बजार उप लो चोक (घ) सातमरेु (ङ) याली     
पोखरी      (च) बढुो आपँ (छ) पलु या प  



     क) उप लो वादी (ख) माधा (ग) बनेी (घ) विेशका चौर (ङ) ल का  

Ëª
Í


   (क) चौतारा (ख) रानीबास (ग) बलटे सार (घ) आमपोखरा 

   (क) टाहा टम (ख) धोबीघाट (ग) काउल े(घ) िमनामकोट (ङ) रानीबास (च )  वहादी (छ) उि लखोला        
(ज) e~HofË 


     (क)  ब घा (ख) भ यागं (ग) अमराई (घ) भलाय पाटा (ङ) जािगदउे (च) साहघाट



अनुसूची -२ 
(कायिविधको दफा २३  सगं स ब धीत) 



(क) रातामाटा (ख ) रडी बजार बसपाक  (ग) रडी बजार उप लो चोक (घ) सातमुरे (ङ) याली पोखरी 
(च) बढुो आपँ (छ) पलु या प  


क) उप लो वादी (ख) माधा (ग) बनेी (घ) विेशका चौर (ङ) ल का  

Ëª
Í


(क) चौतारा (ख) रानीबास (ग) बलटे सार (घ) आमपोखरा 

(क) टाहा टम (ख) धोबीघाट (ग) काउल े(घ) िमनामकोट (ङ) रानीबास (च )  वहादी (छ) उि लखोला 
(ज) e~HofË 


(क)  ब घा (ख) भ यागं (ग) अमराई (घ) भलाय पाटा (ङ) जािगदउे (च) साहघाट
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गाउँ कायपािलका बाट ि वकृत िमित :- २०७६/०२/२८                                   cf1fn]                            

                                                                                     चेतनाथ िगरी   
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