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छायााँनाथ रारा नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड : ६     संख्या : ६    २०७९ फाल्गनु १० 

 

भाग-२ 

छायााँनाथ रारा नगरपालिका, मगुकुो 
 

सूचना 
छायााँनाथ रारा नगरपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययविलि 

सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

 

नगर सिुार गहृ सञ्चािन तथा व्यिस्थापन काययविलि, २०७९ 
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नगर सिुार गहृ संञ्चािन तथा ब्यबस्थापन काययलबलि, २०७९                  स्िीकृत लमलत 2079/०५/१५                         
 

 

 

प्रस्तािना : परम्परादेशख नै स्थालनय स्तरमा िाग ुऔषि सेिनकतायहरुको स्िास््यिार्य ख्याि गररदै आएको छ 
। िाशतत र स-ुव्यिस्थाका िालग स्थालनय स्तरमा िाग ुऔषिको समािान हनु आबस्यक छ । परम्परादेशख 
िाग ुऔषिको समािान गदाय अपनार्ने प्रकृयाहरु ब्यशि केशतित हनुे भर्य िाग ुऔषि सेिनकतायहरु तथा 
लतनका पररिार लबचको सदाचार, स्िास््य, तथा आलथयक वहत कायम राख्दै समदुायिार्य सभ्य, स-ुसशजजत, 
िातत तथा सकरात्मक बाटोमा अग्रसर गराउन कुितमा फसेका ब्यशिहरुिाई सदमागय प्रदान गदै समाजमा 
पूनः स्थावपत गराउन बाञ्छनीय भएकोिे,  
साथै लबकासका प्रलतफिहरु उपभोग गनय लबकासमा सहभालगता जटुाउन स्िततत्रताको पूणय उपभोग गनयका साथै 
ददगो िाशतत नै लबकासको पूबयितयको रुपमा रहेको हतुछ भने्न लसद्धाततिार्य सबै माझ आत्मसात गनय आबस्यक 
भएकोिे,  
लबकासमा सबैको पहुाँच र ददगो िाशततको िालग समदुायमा नै भरपदो तिरमा िाग ुऔषि लनमुयि हनु ुजरुरी छ 
। िाग ुऔषि रवहत नगरपालिकाको पररकल्पना कायायनब्यन गनय छााँयानाथ रारा नगरपालिकािे "नगर सिुार 
गहृ संञ्चािन तथा ब्यबस्थापन काययलबलि 2079" बनाई िाग ुगररएको छ । 

 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

 

१, संशिप्त नाम काययिते्र र प्रारम्भ : (१) यस गहृको नाम "नगर सिुार गहृ" रहने छ । 

                             (२) यस काययलबलिको नाम "नगर सिुार गहृ संञ्चािन तथा  
                                  ब्यबस्थापन काययलबलि २०७९" रहने छ । 

                     (क) गहृ रहने ठेगाना :   
                             (१)  यस गहृको नगर स्तरीय कायायिय मगु ु शजल्िा                                   
छााँयानाथ रारा नगरपालिका िडा नं==================मा रहनेछ ।  
                             (२)  गहृको आबस्यिाको आिारमा कानूनी प्रकृया परुा                                   
गरर नगरपालिका लभत्रको जनुसकैु ठाउाँमा पछी िाखाहरु स्थापना गनय सक्नेछ । यसका िालग िडा स्तरमा 
िडा स्तरीय सिुार गहृको स्थापना गनय सवकनेछ । िडा स्तरीय सिुार गहृ यसै काययलबलि बमोशजम स्थापना 
भएको मालननेछ ।  
 

                        (ख) गहृको काययिते्र : 
                             (१) यस गहृको काययिेत्र नगरपालिका भरी हनुेछ ।  
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                        (ग) प्रारम्भ : 
                             (१) यो काययलबलि नगरकाययपालिकािे स्िीकृत प्रदान गरेको                                  
लमलत देशख नै  प्रारम्भ हनुछे । 

                        (घ) गहृको अशस्तत्ि : 
                             (१) यो गहृ एक अलबशच्छन्न उत्तरालिकारिािा तथा गैर                                  
नाफा मिुक गहृ हनुेछ 

                             (२) यो गहृ काययपालिका प्रलत जबाफदेवह रहनेछ ।   
          
२, पररभाषा : लबषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययलबलिमा,- 
            (क) नगरपालिका भन्नािे छााँयानाथ रारा नगरपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) नगर सिुार गहृ भन्नािे दफा ३ बमोशजमको उदे्दश्यका िालग स्थावपत नगर                  
सिुार गहृ सम्झन ुपदयछ । 

            (ग) केशतिय अनगुमन तथा समतिय सलमलत भन्नािे िाग ु औषि प्रयोकतायहरुको                 
िालग उपचार तथा पनुः स्थापना केति संञ्चािन लनदेशिका, २०७५ को दफा ८ 
बमोशजमको केशतिय अनगुमन तथा समतिय सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

             (घ) शजल्िा अनगुमन तथा समतिय सलमलत भन्नािे िाग ु औषि प्रयोकतायहरुको                  
िालग उपचार तथा पनुः स्थापना केति संञ्चािन लनदेशिका, २०७५ को दफा ९ 
बमोशजमको शजल्िा अनगुमन तथा समतिय सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

               (ङ) प्रयोगकताय भन्नािे िाग ु औषि िा मददरा सेिनको ितका कारण िाररररक                  
िा मानलसक रुपिे अस्िस्थ ब्यशि सम्झन ुपदयछ ।  

             (च) मददरा भन्नािे रक्सी, जााँड, छ्याङ, तोङबा, वहिस्की, रम, शजन, ब्राण्डी,                  
भोड्का, लबयर, िार्न, सेरी, सेम्पेन, लमड, माल्टन, औिोलगक अल्कोहि, सार्डर, 
रेक्टीफार्ड शस्प्रट, ददनेचडय शस्प्रट, सार्िेतट शस्प्रट र हेड्स शस्प्रट सम्झन ुपदयछ र सो 
िब्दिे अन्न, फिफुि िा अतय कुनै िस्तिुार् जीि रासायलनक प्रकृयाद्धारा कुहार् िा 
अतय कुनै तररकाबाट तयार पाररएको अल्कोहि यूि पदाथयिाई समेत सम्झन ुपदयछ 
। 

             (छ) मतत्रािय भन्नािे नेपाि सरकारको गहृ मतत्रािय सम्झन ुपदयछ । 

             (ज) मखु्य औषि लनयतत्रण अलिकारी भन्नािे िाग ु औषि (लनयतत्रण) ऐन,                  
2033  को दफा २१ बमोशजम नेपाि सरकारिे मखु्य औषि लनयतत्रण अलिकारीको 
रुपमा लनयूि गरेको िा तोकेको अलिकारी सम्झन ुपदयछ ।  

             (झ) िाग ु औषि भन्नािे गााँजा, औषिोपयोगी गााँजा, अवफम तैयारी अवफम,                 
औषिपयोगी अवफम, कोकाको झार र पात, अवफम तथा कोकाको सारतत्ि लमश्रण िा 
ििण समेत लमसार्य तयार गररने कुनै पदायथ सम्झन ुपदयछ र सो िब्दिे िाग ुऔषि 
(लनयतत्रण) ऐन, 2033 बमोशजम नेपाि सरकारिे समय समयमा नेपाि राजपत्रमा 
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सूचना प्रकािन गरी तोवकददएको प्राकृलतक िा कृलत्रम िाग ु औषि तथा मनोद्धीपक 
पदायथ (सार्कोट्रवपक सब्स्यातस) र लतनको ििण तथा पदायथिार्य समेत जनाउाँदछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद-२ 

उद्दशे्य, जनिशि 

 

३, उद्दशे्य : (१) यस काययलबलिको उदे्दश्य देहाय बमोशजमका रहेका छन । 

   (क) िाग ुऔषि िा मददरा प्रयोगकतायको स्िास््यमा थप जोशखम आउन नददन िाग ुऔषिको कुितमा 
फसेका बविमा ३५ जना परुुष नेपािी नागररकहरुको पवहचान गरर सिुार गहृमा राशखने िाग ुऔषि 
िा मददराको दबु्ययसनबाट छुटकरा ददिाउने िाग ुऔषि िा मददराको प्रयोकतायहरुिार्य आबस्यक 
उपचार, ज्ञान, सीप तथा मनो परामिय सेिा उपिब्ि गरार्य समदुायमा पनुः स्थापनाको अनकुुि 
िातािरण बनाउने उदे्दश्यिे सिुार गहृको स्थापना गररएको छ ।  

   (ख) िाग ुऔषि तथा मददराको कुितमा फसेका ब्यशिहरुिार्य गहृिे ६  मवहना देशख ९ मवहना सम्म 
गहृमा राशख उलनहरुिार्य मनोसामाशजक परामिय ददर्य पनुः समदुायमा रुपाततरण गररने छ । 

   (ग) पनुः सथापनाका िालग िाग ुऔषि प्रयोगकतयहरु लबच संबाद, छिफि सत्र आदी संञ्चािन गने । 

   (घ) िाग ु औषि प्रयोगकतयहरुको आंचार संवहता लनमायण गने सो को काययतियन गने, अनगुमन गने 
उल्िंघन गरेमा कारबाही गने जस्ता काययहरु गने, आबस्यक संयतत्रहरुको लनमायण र काययतियन गने 
। 

   (ङ) कुितमा फसेका िाग ु औषि सेिनकतायहरुिार्य मनोपरामिय सेिा ददर्य रुपाततरण गरर समदुायमा 
घिुलमि पूनः स्थापनाका िालग आबस्यक पहि कदमी गने गराउने । 

   (च) कुितमा फसेका िाग ुऔषि सेिनकतायहरुिार्य िा यस सम्बतिमा गनुय पने आबस्यक काययहरु गने 
नगरपालिकािार्य परामिय ददने/पैरिी तथा िलबङ तथा लतनका समबतिमा अध्ययन अनसुतिान गने 
। 

   (छ) िशित बगयका िालग काययक्रम संञ्चािन गने आलथयक सहयोग जटुाउन दात ृ लनकाय संग समतिय र 
पहि गने । 

     (ज) सिुारका िालग गहृमा राशखएका सेिनकतायहरुिार्य मातयता प्राप्त मनोलबज्ञबाट प्रत्येक ददन         
मनोपरािय सेिा तथा मातयता प्राप्त शचवकत्सकबाट स्िास््य सेिा उपिब्ि गरार्यनेछ ।  

   (झ) सिुारका िालग गहृमा राशखएका सेिनकतायहरुिार्य सिुार गहृमा रहदा सेिनकतायहरुको भरण पोषण, 
स्िास््यचार, आदीको ब्यबस्था गहृ आफैिे गने छ । 

   (ञ) जनिशि : नगर सिुार गहृमा देहाय बमोशजमका जनिशि रहनेछन । 

   (१) व्यिस्थापक िा काययकारी प्रमखु िा काययक्रम संयोजक             एक जना 
   (२) मनोलबज्ञ िा मनोपरामियकताय                                  एक जना  
   (३) प्रिासन िा िेखा सहायक                                    एक जना 
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   (४) पािो पहरा तथा सरुिाकमी                                   सात जना 
   (५) भातसे                                                     दरु्य जना 
   (६) कायायिय सहयोगी िा बगैचे                                    एक जना 

४, अलभिेख सम्बशति व्यिस्था : (१)  सिुारका िालग गहृमा राशखएका िाग ुऔषि सेिनकतायहरुको वििरण 
नगरपालिकािार्य ददन ुपदयछ ।  

   (२)  सिुार गहृिे आफ्नो िेत्र लभत्र रहेका कुि िाग ुऔषि सेिनकतायहरु तथा सिुारका िालग 
सिुार गहृमा राशखएका िाग ु औषि सेिनकतायहरुको अलभिेख राशख त्यसको चौमालसक प्रलतदेबदन नेपाि 
सरकारको गहृ मतत्रािय िाशतत सरुिा तथा अपराि लनयतत्रण महािाखामा पठाउन ुपदयछ ।  
 

पररच्छेद-३ 

लबलबि 

 

५, िाग ु औषिको उत्पादनमा लनषिे : (१) कुनै ब्यशि/फमयिे यस नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै पलन                               
प्रकारको िाग ुऔषि िा िाग ुऔषि जतय उत्पादन गनय पाउने छैन । 

६, िाग ुऔषिको विक्री वितरणमा लनषिे : (१) कुन ैब्यशि/फमयिे षस नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै  पलन 
प्रकारको िाग ुऔषि िा िाग ुऔषि जतय प्रदाथयको विक्री वितरण तथा ओसार पसार गनय पाउने छैन ।                                                                                                    
७, िाग ुऔषिको सेिनमा बतदेज : (१) कुनै ब्यशििे यस नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै पलन प्रकारको                              
िाग ुऔषि िा िाग ुऔषि जतय प्रदाथयको सेिन गनय पाउने छैन ।  
८, िाग ुऔषिको लनकासी पैठारीमा लनषिे : (१) यस नगरपालिका िेत्र लभत्र विक्री वितरण, सेिन तथा 
उत्पादन प्रयोजनाथय कोही कसैिे कुनै पलन प्रकारको िाग ुऔषि िा िाग ुऔषि जतय प्रदाथय लनकासी पैठारी 
गनय पाउने छैन । 

९, सलमलत : (१) नगर सिुार गहृ संञ्चािन तथा व्यिस्थापनका िालग नगरस्तरमा लनम्न बमोशजमको ७ 
सदस्य रहेको नगर सिुार गहृ संञ्चािन तथा ब्यबस्थापन सलमलत गठन गररने छ । 

       (क) नगर प्रमखु                                               -संयोजक 

       (ख) काययपालिका सदस्यहरु मध्ये १ दलित १ मवहिा सवहत ४ जना      -सदस्य 

       (ग) सिुार गहृको व्यिस्थापक िा काययकारी प्रमखु िा काययक्रम संयोजक   -सदस्य           
       (घ) प्रमखु प्रिासवकय अलिकृत                                    -सदस्य सशचब   

पनुश्चः सलमलतको बैठकमा आबस्यिा अनसुार मनोलबज्ञ/सरोकारिािा लनकाय/समहुका प्रलतलनिीहरुिार्य 
आमतत्रण गनय सवकने छ । 

   (२) नगर सिुार गहृ संञ्चािन तथा ब्यबस्थापान सलमलतिे नगर सिुार गहृको संञ्चािन, व्स्थापन, रेखदेख 
समेतको कायय गने छ । 

   (३) सिुासन (ब्यबस्थापन तथा संञ्चािन) ऐन, २०६४ कणायिी प्रदेि सिुासन ऐन, २०७६ र िाग ु
औषि प्रयोगकतायहरुको िालग उपचार तथा पनुः स्थापना केति संञ्चािन लनदेशिका २०७५ बमोशजम नगर 
सिुार गहृ संञ्चािन तथा व्यिस्थापन सलमलत र नगर सिुार गहृिे सो मा भएका ब्यबस्था बमोशजम काययहरु 
गने गराउने छ । 
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९, सचेतना काययक्रम संञ्चािन गने : (१) िाग ुऔषिको सेिनिे ब्यशि, घर/पररिार र समाजमा पाने 
नकरात्मक असर र सो सम्बतिमा भएका कानूनी व्यिस्था र सिुार गनुय पने लबषयका बारेमा नगरपालिका 
लभत्रका बस्तीहरुमा सचेतना काययक्रम संञ्चािन गने छ ।   
   (२) उपदफा (१) बमोशजम संञ्चािन गररएका काययक्रमहरुको प्रलतबेदन तयार गरर नगरपालिकामा 
अलनबायय पेि गनुय पने छ ।   
 

१०, खानतिासी, कब्जा गने सक्ने : (१) नगरपालिका िेत्र लभत्र िाग ुऔषि जतय कारोबार भर्यरहेको 
िंकास्पद अबस्था पार्एमा नगर सिुार गहृ संञ्चािन तथा व्यिस्थापन सलमलतिे स्थालनय प्रहरीको रोहबर 
समतियमा खानतिासी गनय सक्ने छ ।  
   (२) खानतिासी गदाय उि घरिनी िा घर प्रयोगकतायिार्य पूबय जनकारी ददर्नेछ । उि        
स्थानमा िाग ुऔषि (लनयतत्रण) ऐन, २०३३ बमोशजम सजाय हनुे कुनै कायय गररएको पार्एमा सो कायय गने 
ब्यशि र काययसंग सम्बशतित मािसामान प्रहरीसंगको समतियमा कब्जामा लिर्नेछ र िाग ुऔषि (लनयतत्रण) 
ऐन, २०३३  बमोशजम काम अगाडी बिार्नेछ ।    
११, कारबाहीका िालग लसफाररस गरर पठाउने : (१) यस नगर िेत्र लभत्र िाग ुऔषि उत्पादन, विक्री, 
वितरण, ओसार पसार, लनकासी पैठारी, सेिन गने ब्यशि/समहुिार्य कानून बमोशजम कारबाहीका िालग 
सम्बशतित लनकायमा  नगर सिुार गहृ संञ्चािन तथा व्यिस्थापन सलमलतिे लसफाररस गरर पठाउन सक्ने छ । 

१२, परुस्कार  : (१) यस नगर िेत्र लभत्र कसैिे यस काययलबलि लबपररत कायय गरेको कुरा प्रमाण सवहत 
कसैिे सूचना िा सरुाकी ददएमा सो ब्यशििार्य रु ५,०००। नगद परुस्कार स्िरुप ददर्ने छ ।  
१३, िलु्क सम्बशति : (१) सिुार गहृिे सिुारका िालग सिुार गहृमा राशखएका िाग ुऔषि सेिनकतायहरुबाट 
मालसक रु ५,०००।- सम्म िलु्क लिनेछ । 

     (२) तर नगरपालिकािे िाग ुऔषि सेिनकतायहरुको घरको आलथयक अबस्थािार्य समेत मध्ये नजर गरी 
सिुारका िालग लनिलु्करुपमा सिुार गहृमा राख्न चाहेमा सिुार कुनै िलु्क लिन ेछैन ।  
१४, अनगुमन तथा लनररिण : (१) केशतिय अनगुमन समतिय सलमलत, मखु्य औषि लनयतत्रण अलिकारी तथा 
अनगुमन समतिय सलमतेिे जनुसकैु  बखत सिुार गहृको अनगुमन तथा लनरीिण सक्नेछ । 

१५, बािा अड्काउ फुकाउ  : (१) यस काययलबलिमा कुनै बािा देशखएमा िा संशघय/प्रादेशिक कानूनसंग 
बाशझन गएमा बाशझएको हदसम्म स्ितः खारेज हनुे छ । काययलबलिमा संिोिन िा बािा फुकाउने अलिकार 
काययपालिकािार्य रहने छ ।                                                                 
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