
बाणगङ्ा नगरपािलका

स्ानीय राजपत्र
बाणगङ्ा नगरपािलका, कपपलवस्तुद्ारा प्रकाशित

  खण्ड:६            बाणगङ्ा नगरपाललका,         भाद्र, २०७९         संख्ा: ४  

भाग-२
छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्ापि काय्यनवधि, २०७९

प्रस्ावना: 
बाणगंगा नगरपाललका क्षेत्र शभत्र जथाभावी छाििनषे बषेवाररसषे छािा पितु चौपायालषे सिक एवं 
साव्वजपनक स्लमा पतुया्वइरहषेको अवरोध तथा फोहोरहरु पनयन्त्रण गन्व, कृपि बालीको नोक्ानी 
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तथा क्पत पनयन्त्रण गन्व, यातायातका साधन तथा सव्व साधारणको आवागमनमा अवरोध पतुया्वई 
हुन सक्षे  दरु्वटनालाई रोक्षे  सन्दभ्वमा यस्ा छािा पितु चौपायाहरुबाट हुन सक्षे  पवशभन्न अवरोधलाई 
तत्ालै पनयन्त्रण गरी आवश्यक व्यवस्ापन गन्व वाञ्छनीय भएकोलषे बाणगंगा नगरकाय्वपाललकालषे 
यो “छािा पितु चौपाया पनयन्त्रण तथा व्यवस्ापन काय्वपवधध,२०७९” तजतु्वमा गरी लागतु गरषेको छ । 

परिच्छेद–१

प्रराम्भिकः
१.  संशक्प्त नाम र प्रारभि : 

(क)  यो काय्वपवधधको नाम “छािा पितु चौपाया पनयन्त्रण तथा व्यवस्ापन 
काय्वपवधध–२०७९” रहषेको छ ,

(ख)  यो काय्वपवधध स्ानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको ममपत दषेखख लागतु हुनषेछ , 

२.  पररभािा : पविय वा प्रसङ्लषे अकको अथ्व नलागषेमा यस काय्वपवधधमा 
(क)  “अनतुगमन सममपत” भन्नालषे यो काय्वपवधध अनतुसार अनतुगमन गरी काय्वपाललका 

समक् प्रपतवषेदन गनने अनतुगमन सममपत सम्झनतु पद्वछ , 
(ख)  “छािा चौपाया” भन्नालषे वषेवाररसषे अवस्ामा साव्वजपनक स्लमा वषेवाररसषे  रपमा 

छाििएका गाई–गोरु, रागँा–भैंसी, खसी, बोका,बाख्ा, भषेिा, सतुं गतुर, बंगतुर लगायत 
पितु र ययनका सन्ानलाई सम्झनतु पद्वछ , 

(ग)  “तोिकएको वा तोिकए बमोजजमको” भन्नालषे यो काय्वपवधध काया्वन्वयन गनने क्रममा 
नगर काय्वपाललकालषे समय समयमा पनण्वय गरी जारी गरषेको आदषेि तथा पनदनेि 
समषेत सम्झनतु पद्वछ , 

(र)  “नगरपाललका” भन्नालषे बाणगंगा नगरपाललका सम्झनतु पद्वछ , 
(ङ)  “नगर काय्वपाललका” भन्नालषे बाणगंगा नगर काय्वपाललका सम्झनतु पद्वछ , 
(च)  “प्रमतुख” भन्नालषे नगरपाललकाको प्रमतुख सम्झनतु पद्वछ , 
(छ)  “प्रमतुख प्रिासकीय अधधकृत” भन्नालषे बाणगंगा नगरपाललकाको प्रमतुख प्रिासकीय 

अधधकृत सम्झनतु पद्वछ , 
(ज)  “सभा” भन्नालषे नगरपाललको नगर सभा सम्झनतु पद्वछ , 
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परिचछछेद–२
सिोकािवालाहरुको काम, कत्यव्य :

३.  पितु चौपाया धनीको कत्वव्य :
(क)  कतु नै पपन पितु चौपाया धनीलषे आˆना पितु चौपायाहरु व्यवम्स्त तवरलषे पालन 

पोिण गनतु्व पद्वछ ,
(ख) पितु चौपाया धनीलषे आफूलषे पालषेका भालषे वा स्ती जाती पितु चौपाया बीच कतु नै 

भषेदभाव गनतु्व हुदैन ,
(ग) कतु नै कतु त्सित पनयत राखी आफूलषे पालषेका पितु चौपायालाई अस्वस् बनाई मन्व िदनतु 

हुदैन तथा बषेवाररसषे गराउनतु हुदैन । कालगपतलषे मरषेका चौपायालाई उचचत स्ानमा 
ततुरुन् ैगािी िदनतु पद्वछ , 

(र)  पितु चौपाया धनीलषे जानी जानी वा अनजानमा समषेत आफूलषे पालषेका पितु 
चौपायाहरु साव्वजापनक स्ल, सिक आिदमा छािा छाि्नतु हुदैन , 

(ङ)  पाललएका पितु चौपायाहरु कतु नै कारणबाट आफनो  रर गोठ छािी साव्वजपनक 
स्लमा गई वषेवाररसषे अवस्ामा रतुमिफर गरषेको पाइएमा त्यस्ा चौपायाका धनीलषे 
पितु चौपायाको जजम्ा ललई ततुरुन् आफनो रर/गोठमा लैजानतु पद्वछ , 

(च)  नगरपाललकालषे तोकषे को ढाचँा र समयमा आफनो  चौपायाहरुको पववरण 
नगरपाललकामा बतु्झाउनतु पननेछ , 

४. नगरबासी तथा संर संस्ाको कत्वव्य : 
(क)  वषेवाररसषे अवस्ामा साव्वजपनक स्लमा दषेखखनषे पितु चौपायाको पिहचान गरी 

त्यस्ा पितु चौपायाका धनीलाई ततुरुन्    आफनो रर/गोठमा लैजान खबर गनतु्व 
सव्वसाधारण, नगरवासी तथा स्ानीय संर संस्ाको कत्वव्य हुनषेछ , 

(ख)  छािा पितु चौपायाबाट साव्वजापनक स्लमा हुनषे असतुपवधा, फोहोरमैला, सिक 
दरु्वटना तथा वातावरण एवं हररयालीमा पनने नकारात्मक असर बारषे जन चषेतना 
जगाई चौपायाहरु वषेवाररसषे अवस्ामा छािा छाि्नषे प्रवचृतिलाई पनरुसिािहत गनतु्व 
स्ानीय संर संस्ाको कतव्य्व हुनषेछ , 

(ग)  छािा पितु चौपाया पनयन्त्रणका लामग नगरपाललकालषे संचालन गरषेको अशभयानमा 
आवश्यक  सहयोग, सल्ाह र  सूचनाहरु उपलवध गराउनतु प्रत्यषेक नगरवासी र 
स्ानीय संर संस्ाको कत्वव्य हुनषेछ ,
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५.  नगरपाललकाको काम कत्वव्य र अधधकार : 
(१)  नगरपाललकाको काम, कत्वव्य र अधधकार दषेहाय बमोजजम हुनषेछ ,

(क)  नगरपाललकालषे यथा सभिव आफनो  नगर क्षेत्रशभत्र पाललएका पितु 
चौपायाहरुको विागत/वस्तुगत लगत तयार गरी यस्ो लगतमा जन्म तथा 
मृत्यतु हुनषे पितु चौपायाहरुको पववरण अद्ावधधक गन्व चौपाया धनी र विा 
सममपतलाई पनदनेि गन्व सक्षे छ , 

(ख)  छािा पितु चौपायाबाट पन्व सक्षे  नकारात्मक असरहरुको सम्वन्धमा 
स्ानीय संर/संस्ाहरु संगको समन्वयमा जनचषेतनामूलक काय्वक्रम 
संचालन गरी नगरवासीलाई सतुसूचचत गराउनषे र जनदवाव श्जृना गनने 
काय्वमा  नगरपाललकालषे पविषेि ध्ान िदनषेछ , 

(ग)  यस काय्वपवधधको पररच्षेद–३ अन््तंगतको कारवाही पश्ात पपन नगर 
क्षेत्रमा वषेवाररसषे अवस्ामा बाकँी रहषेका छािा पितु चौपाया पनयन्त्रणको 
लामग नगरपाललकालषे कानजी हाउस वा अन्य कतु नै व्यवस्ा गरी त्यस्ा पितु 
चौपायाहरुको   पनयन्त्रण/व्यवस्ापन गननेछ , 

(र)  नगरपाललकालषे छािा पितु चौपाया पनयन्त्रणका लामग छािा पितुचौपायाबाट 
प्रभापवत अन्य लछमषेकी नगरपाललका/  गाउँ पाललका संग सा्झषेदारी एवं 
सहकाय्व गरी संयतुक्त व्यवस्ापन गन्व सक्षे छ , 

(ङ)  नगरपाललकालषे यस्ा छािा पितु चौपाया पनयन्त्रण गन्व पनजी क्षेत्र वा कतु नै 
संर संस्ा संग सा्झषेदारी, सहकाय्व गरी संयतुक्त व्यवस्ापन गन्व वा त्यस्ो 
व्यवस्ापनको जजम्ा िदन सक्षे छ , 

(२)  विा काया्वलयको काम, कत्वव्य र अधधकार दषेहाय बमोजजम हुनषेछ , 
(क)  आफनो विा क्षेत्रमा छािा चौपाया पनयन्त्रण गन्व हरसंभव उपायहरु 

अवलम्बन गनने । यस पवियमा     आवश्यकतानतुसार लछमषेकी विाहरुसँग 
समन्वय गनने , 

(ख)  छािा चौपाया पनयन्त्रणका लामग नगरपाललकालषे सञ्ालन गरषेको 
अशभयानमा सिक्रयतापूव्वक सहभागी हुनषे । संर– संस्ासँग समन्वय गरी 
जनचषेतनामूलक काय्वक्रम सञ्ालन गनने , 

(ग)  आफनो विा शभत्र छािा चौपाया पनयन्त्रण र व्यवस्ापन गन्व 
नगरकाय्वपाललकालषे पनदनेि गरषे बमोजजम यस काय्वपवधधको पररच्षेद–३ 
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मा व्यवस्ा गररएको दण्ड, जररवान एवं लललाम सम्बन्धी काय्व गरी प्राप्त 
हुन आउनषे  रकम नगरपाललकाको कोिमा जम्ा गनने र सोको अशभलषेख 
दरुुस् राख्षे ,

(र)  विा क्षेत्र शभत्रका पितुपालक कृिकहरुबाट तोिकएको ढाचँामा पितुलगत 
ललई सोको पववरण अद्ावधधक राख्षे , 

(ङ)  नगरकाय्वपाललकालषे पनदनेि गरषेका अन्य कामहरु गनने , 

परिच्छेद–३
दण्ड, जरिवािा ि लललाम नवक्री सम्बन्धी व्यवस्ा :

६.  पितु चौपाया छािा छाि्नषे काय्व दण्डनीय हुनषे: रर गोठमा पाललएका पितु चौपायाहरु 
साव्वजपनक स्लमा वषेवाररसषे अवस्ामा छाि्न हुदैन । कतु नै चौपाया धनीलषे आफूलषे पालषेका 
चौपायाहरु पनयतबस वा जानी जानी रर/गोठबाट हटाउनषे उद्षेश्यलषे साव्वजपनक स्लमा छाि्नषे 
अथवा हषेल चक्रयाई गरी त्यस्ा वस्तु जथाभावी छािििदनषे काय्व दण्डनीय हुनषेछ ,

७.  दण्ड जररवाना सम्बन्धी व्यवस्ा : 
(१)  दफा ६ बमोजजम कोही कसैलषे आफूलषे पालषेका पितु चौपायाहरु पनयतबस 

वा जानी जानी ररबाट हटाउनषे उद्षेश्यलषे साव्वजपनक स्लमा वषेवाररसषे गराई 
छािििदनषे अथवा हषेल चक्रयाई गरी त्यस्ा वस्तु जथाभावी छािििदनषे काय्व गरषेमा 
नगरपाललकालषे त्यस्ा पितु चौपाया धनीको यिकन गरी दषेहाय बमोजजम जररवाना 
गननेछ र पनयन्त्रणमा  ललईएका त्यस्ा छािा पितु चौपाया पनजको जजम्ा लगाउनषे 
छ , 
(क)  प्रपत गाई/गोरु–बाछा/बाछी –२५००/– 
(ख)  प्रपत रागँा/भैंसी–पािा/पािी –५००/– 
(ग)  प्रपत बाख्ा, खसी, बोका, भेंिा –३००/– 
(र)  प्रपत सतुं गतुर/वंगतुर –३००/– 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम एक पटक जररवाना बतु्झाई सकषे का चौपाया धनीलषे 
पनयतबस सोही कसतुर पतुन: गरषेमा पनजलाई पिहलो पटक गरषेको जररवानामा ५०% 
थप गरर असतुल उपर गररनषेछ र त्यस्ा छािा चौपाया पनजको जजम्ा लगाइनषेछ ,
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(३)  उपदफा (१) र (२) बमोजजम जररवाना गदा्व त्यस्ा वषेवाररसषे छािा चौपाया 
पनयन्त्रणमा ललदा र  पनयन्त्रण पश्ात   नगरपाललकालषे रासँ पानीमा गरषेको खच्व 
समषेत उक्त जररवानामा जोिी असतुल उपर गन्व सिकनषे छ ,

(४) कोही कसैको पनयतबस नभै पाललएका पितु चौपायाहरु रर/गोठबाट भागी/
हराई नगरपाललकालषे साव्वजपनक     स्लबाट पनयन्त्रणमा ललई आफैलषे राखषेको 
अवस्ामा पलछ सम्वन्न्धत चौपाया धनी स्वयंलषे सोध खोज गरी     वास्पवकता 
पिहचान भै पनजलषे त्यस्ा पितु चौपाया िफता्व ललन माग दावी गदा्व दषेहायको रकम 
नगरपाललकालाई     बतु्झाई त्यस्ा चौपाया िफता्व लैजानतु पननेछ , 
(क)  प्रपत रागँा/भैंसी प्रपतिदन – ५००/– 
(ख)  प्रपत गाई/गोरु प्रपतिदन – ५००/– 
(ग)  प्रपत बाख्ा, खसी, बोका, भषेिाको प्रपतिदन –२००/– 
(र)  प्रपत सतुं गतुर, बंगतुरको प्रपतिदन –२००/– 

८.  लललाम पबक्री गनने : 
(१)  दफा ७ को उपदफा (१) बमोपवम पितु चौपाया धनी पतिा नलागषेमा र सोही दफाको 

उपदफा (४) बमोजजम कसैको माग दावी पन्व नआएमा त्यस्ा छािा वा वषेवाररसषे 
पितु चौपायालाई नगरपाललकालषे आफूलषे पनयन्त्रणमा ललएको ३ िदन पलछ लललाम 
बढाबढको संशक्प्त प्रिक्रया अपनाई पवक्री  पवतरणको व्यवस्ा गन्व सक्षे छ । 

(२)  यसरी लललामबाट प्राप्त हुनषे रकम नगरपाललकाको कोिमा जम्ा गररनषेछ । 
(३)  उप दफा (१) बमोजजम छािा तथा वषेवाररसषे पितु चौपायाको लललाम पलछ कसैको 

माग दावी रहनषे छैन । 
(४)  यस पररच्षेद बमोजजम लललाम बढाबढ प्रिक्रयाबाट व्यवस्ापन गन्व नसिकएका 

वषेवाररसषे छािा पितु चौपायाको चौपाया धनी जतुनसतुकै बखत पतिा लागषेमा पपन 
पनजलाई दफा ७ को उपदफा (१), (२) र (३) बमोजजमको जररवाना गरी त्यस्ा 
चौपाया िफता्व िदइनषेछ । 

परिच्छेद–४
नवनवि

९.  अनतुगमन सममपत : 
(१)  नगरकाय्वपाललकालषे छािा पितु चौपाया पनयन्त्रण तथा व्यवस्ापन गनने सन्दभ्वमा 
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नगर काय्वपाललका सदस्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अनतुगमन सममपतको गठन 
गननेछ ,

(२)  यस सममपतको काय्वकाल २ वि्वको हुनषेछ ,
(३)  अनतुगमन सममपतलषे नगर काय्वपाललकालषे छािा पितु चौपाया पनयन्त्रण र व्यवस्ापन 

गनने सन्दभ्वमा िदएको काया्वदषेि बमोजजम अनतुगम गरी सतु्झाव सिहतको प्रपतवषेदन 
नगरपाललकामा पषेि गनतु्व पननेछ ,      

(४)  अनतुगमन सममपतलषे आफनो काय्वपवधध आफै पनधा्वरण गननेछ ,
(५)  नगर प्रमतुखलषे अनतुगमन सममपतलाई समय समयमा पनदनेिन गन्व सक्षे छन ्,

१०.  स्ानीय प्रिासन / नगर प्रहरी कम्वचारी पररचाललत हुनषे : 
(१)  नगरपाललका क्षेत्र शभत्र वषेवाररसषे अवस्ामा छाििएका छािा पितु चौपायाहरुको 

आवश्यक पनग्ानी र पनयन्त्रणका लामग नगर काय्वपाललकालषे स्ानीय प्रिासन / 
नगर प्रहरी कम्वचारीलाई काया्वदषेि िदई पररचालन गननेछ , 

(२)  स्ानीय प्रिासन / नगर प्रहरी कम्वचारी अप्रयाप्त रहषेको अवस्ामा अन्य कम्वचारी 
समषेतलाई नगर काय्वपाललकालषे उपदफा (१) को काय्वमा पररचालन गन्व सक्षे छ , 

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोजजम छािा पितु चौपाया पनयन्त्रणमा खिटनषे नगर 
प्रहरी कम्वचारी र अन्य कम्वचारीलाई प्रमतुख प्रिासकीय अधधकृतलषे आवश्यक 
सहजीकरण र पनदनेिन गननेछन ्, 

११.  पतुरस्ारको व्यवस्ा : 
रर/गोठबाट पितु चौपाया हटाउनषे कतु त्सित मनसायलषे त्यस्ा पितु चौपाया साव्वजपनक स्लमा 
वषेवाररसषे अवस्ामा  छाि्नषे, छाि्न लगाउनषे काय्वमा संलग्न पितु चौपाया धनीको सूचना िदनषे व्यक्क्त 
संर संस्ालाई त्यस्ो चौपाया धनीबाट असतुल गररएको जररवानाको ५०% रकम पतुरस्ार स्वरुप 
उपलवध गराइनषेछ , 

१२.  काय्वपवधध हषेरफषे र तथा पररमाज्वन :
(१)  यो काय्वपवधधमा समयानतुकूल हषेरफषे र तथा पररमाज्वन गनने अधधकार नगर 

काय्वपाललकामा पनिहत रहनषेछ , 
(२)  यो काय्वपवधध काया्वन्वयन गनने क्रममा नगर काय्वपाललकालषे आवश्यक आदषेि तथा 

पनदनेिन जारी गन्व सक्षे छ , 
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(३)  उपदफा (१) र (२) बमोजजम नगर काय्वपाललकाको पनण्वयबाट भएका हषेरफषे र 
एवम ्आदषेि तथा पनदनेिनको व्यहोरा सव्व साधारणको जानकारीको लामग प्रचार–
प्रसार गनतु्व पननेछ , 

१३.  अधधकार प्रत्यायोजन गन्व सक्षे  : 
(१)  नगरकाय्वपाललकालषे यस काय्वपवधधको पररच्षेद–३ अन्ग्वतको दण्ड, जररवाना 

र लललाम सम्बन्धी कारवाही गनने    अधधकार विा काया्वलयलाई प्रत्यायोजन गन्व 
सक्षे छ ,

(२)  विा काया्वलयलषे यस दफा बमोजजम गररएको कारवाहीको प्रपतवषेदन नगरपाललकामा 
पषेि गनतु्वपननेछ ,

आज्ालषे,
खखमानन्द भतुसाल

प्रमतुख प्रिासकीय अधधकृत


