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स्थानीम सयकाय सञ्चारनका सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ङ्जवधेमक
प्रस्तावना : नेऩारको सॊ ङ्जवधान फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको अङ्झधकाय सम्फन्धी व्मवस्था
कामानन्वमन गनन तथा सङ्घ,  प्रदे

य स्थानीम तह ङ्झफचको सहकाङ्चयता,  सहअङ्ञस्तत्व य

सभन्वमराई प्रव्नन गदै जनसहबाङ्झगता,  उत्तयदाङ्जमत्व,  ऩायदङ्ञ त
न ा सङ्टङ्झनङ्ञित गयी सङ्टरब
य गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह गनन, 
रोकतन्रका राबहरूको सभानङ्टऩाङ्झतक सभावे ी य न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण गयी

कानूनी याज्म य

ङ्छदगो ङ्जवकासको अवधायणा अनङ्टरूऩ सभाजवाद उन्भङ्टख सङ्घीम

रोकताङ्ञन्रक गणतन्रात्भक

ासन प्रणारीराई स्थानीम तहदे ङ्ञख नै सङ्टदृढीकयण गनन,  य

स्थानीम नेतत्ृ वको ङ्जवकास गदै स्थानीम

ासन ऩ्ङ्झतराई सङ्टदृढ गयी स्थानीम

तहभा ङ्जवधाङ्जमकी,  कामनकाङ्चयणी य न्माङ्जमक अभ्मासराई सॊ स्थागत गनन स्थानीम
सयकायको सञ्चारन गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे , 
नेऩारको

सॊ ङ्जवधानको

धाया

२९६

को

उऩधाया

(१)

फभोङ्ञजभको

व्मवस्थाङ्जऩका-सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ।
ऩङ्चयच्छे द-१
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “स्थानीम सयकाय सञ्चारन
ऐन, २०७४” यहे को छ।
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।

2.

ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अकको अथन नरागेभा मस ऐनभा,(क)

"अध्मऺ" बन्नारे गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछन।

(ख)

"उऩप्रभङ्टख" बन्नारे

नगयऩाङ्झरकाको

उऩ-प्रभङ्टख

सम्झनङ्ट

गाउॉऩाङ्झरकाको

उऩाध्मऺ

सम्झनङ्ट

ऩछन।
(ग)

"उऩाध्मऺ" बन्नारे
ऩछन।
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(घ)

"प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत" बन्नारे दपा ८४ फभोङ्ञजभको

(ङ)

"कामनऩाङ्झरका" बन्नारे

प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछन।
गाउॉ

कामनऩाङ्झरका

तथा

नगय

कामनऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछन।
(च)

"गाउॉऩाङ्झरका" बन्नारे सॊ ङ्जवधान फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका

(छ)

"गाउॉ सबा" बङ्ङारे सॊ ङ्जवधानको धाया २२२ को उऩधाया

(ज)

"ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत" बन्नारे सॊ ङ्जवधानको धाया २२०

गाउॉऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछन।

(१) फभोङ्ञजभको गाउॉ सबा सम्झनङ्ट ऩछन।

को उऩधाया (३) फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत
सम्झनङ्ट ऩछन।

(झ)

"ङ्ञजल्रा सबा" बन्नारे सॊ ङ्जवधानको धाया २२० को उऩधाया
(१) फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा सबा सम्झनङ्ट ऩछन।

(ञ)

"तोङ्जकएको" वा

"तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ" बन्नारे

मस

ऐन

अन्तगनत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
सम्झनङ्ट ऩछन।

(ट)

"नगयऩाङ्झरका" बन्नारे सॊ ङ्जवधान फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको
नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछन य सो

ब्दरे भहानगयऩाङ्झरका य

उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई सभेत जनाउॉछ।
(ठ)

"नगय सबा" बङ्ङारे सॊ ङ्जवधानको धाया २२३ को उऩधाया
(१) फभोङ्ञजभको नगय सबा सम्झनङ्ट ऩछन।

(ड)

"न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झत" बन्नारे

सॊ ङ्जवधानको

धाया

२१७

अध्मऺ, 

प्रभङ्टख, 

फभोङ्ञजभको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन।
(ढ)

“ऩदाङ्झधकायी”

बङ्ङारे

कामनऩाङ्झरकाको

उऩाध्मऺ,  उऩप्रभङ्टख,  वडा अध्मऺ तथा कामनऩाङ्झरकाका
अन्म सदस्म सम्झनङ्ट ऩछन।
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(ण)

"प्रभङ्टख" बन्नारे नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछन।

(त)

"भन्रारम" बन्नारे स्थानीम तह हेने नेऩार सयकायको
भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछन।

(थ)
(द)

"मोजना"

जनाउॉछ।

बङ्ङारे

आमोजना
गाउॉऩाङ्झरका

"वडा" बन्नारे

तथा
वा

कामनक्रभ

सभेतराई

नगयऩाङ्झरकाको

वडा

सम्झनङ्ट ऩछन।
(ध)

"वडा अध्मऺ" बन्नारे वडाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछन।

(न)

"वडा

सङ्झभङ्झत"

बन्नारे

सॊ ङ्जवधानको

धाया

२२२

को

वा

गाउॉ

उऩधाया (४) य धाया 223 को उऩधाया (४) फभोङ्ञजभको
वडा सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन।

(ऩ)

"सदस्म" बन्नारे,
(१)

गाउॉऩाङ्झरकाको

गाउॉ

सम्फन्धभा

सबा

कामनऩाङ्झरकाको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछन य सो
गाउॉ

सबा

वा

गाउॉ

कामनऩाङ्झरकाको

ब्दरे

अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ य वडा सङ्झभङ्झतको सदस्मराई
सभेत जनाउॉछ।
(२)

नगयऩाङ्झरकाको सम्फन्धभा नगय सबा वा नगय
कामनऩाङ्झरकाको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछन य सो

व्दरे

नगय सबा वा नगय कामनऩाङ्झरकाको कामनऩाङ्झरकाको
अध्मऺ,  उऩाध्मऺ,

वडाध्मऺ य वडा सङ्झभङ्झतको

सदस्मराई सभेत जनाउॉछ।
(३)

ङ्ञजल्रा सबाको सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा
सभन्वम सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछन य सो

ब्दरे

ङ्ञजल्रा सबाको प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख तथा ङ्ञजल्रा

सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टखराई सभेत
जनाउॉछ।
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गाउॉ सबा वा नगय सबा सम्झनङ्ट ऩछन।

(प)

"सबा" बन्नारे

(फ)

"सॊ ङ्जवधान" बन्नारे नेऩारको सॊ ङ्जवधान सम्झनङ्ट ऩछन।

(ब)

"स्थानीम कानून" बन्नारे गाउॉ सबा वा नगय सबारे
फनाएको कानून सम्झनङ्ट ऩछन।

(भ)

"स्थानीम तह" बन्नारे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट
ब्दरे ङ्ञजल्रा सबाराई सभेत जनाउॉछ।

ऩछन य सो

ऩङ्चयच्छे द-२
गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको सङ््मा, सीभाना तथा केन्र
3.

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको सङ््मा य सीभाना : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा
नगयऩाङ्झरकाको

सङ््मा

य

चायङ्जकल्रा

खङ्टरेको

सीभानाको

ङ्झनधानयण

सॊ ङ्जवधानको धाया २९५ को उऩधाया (३) फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(२) नेऩार सयकायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधानयण बएको

गाउॉऩाङ्झरका तथा

नगयऩाङ्झरकाको सङ््मा वा सीभाना जनसङ््मा, बूगोर,

प्र ासङ्झनक सङ्टगभता, ऩूवानधाय ङ्जवकासको अवस्था, आङ्झथक
न सऺभता,  प्राकृङ्झतक
स्रोत साधनको उऩरब्धता,  बाङ्जषक,  साॉस्कृङ्झतक तथा साभङ्टदाङ्जमक फनौटको
आधायभा उऩदपा (३) य (४) को अधीनभा यही हे यपेय गनन सक्नेछ।
तय एक ङ्ञजल्राको गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई अकको ङ्ञजल्राभा
ऩने गयी सङ््मा य सीभाना हेयपेय गङ्चयने छै न।
(३) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको सङ््मा वा सीभाना हे यपेय

गनङ्टन ऩये भा त्मस्तो हे यपेयफाट प्रबाङ्जवत हङ्टने गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको
सबाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ््माको दङ्टई ङ्झतहाई फहङ्टभतफाट
प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयी प्रदे
प्रदे

सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव प्राप्त बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबर

सयकायरे सो प्रस्ताव फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको

सङ््मा वा सीभाना हे यपेय गनन नेऩार सयकायभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ।

4

(५) गाउॉऩाङ्झरका वा

नगयऩाङ्झरकाको सङ््मा य सीभाना हे यपेय

गनङ्टन ऩने बएभा गाउॉऩाङ्झरका तथा

नगयऩाङ्झरकाको ङ्झनवानचन हङ्टने ङ्झभङ्झतबन्दा

कम्तीभा एक वषन अगावै गयी सक्नङ्ट ऩनेछ।
४.

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको नाभ य केन्र : (१) नेऩार सयकायरे प्रदे

सयकायको ऩयाभ भ
न ा गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको नाभ य केन्र
तोक्नेछ।

(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको केन्रको राङ्झग आवश्मक

ऩने जग्गाको ऺेरपर, बौङ्झतक ऩूवानधाय य अन्म ङ्जवषमको न्मूनतभ भाऩदण्ड
नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(३) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नाभ वा केन्र हे यपेय गनङ्टन

ऩये भा सम्फङ्ञन्धत सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ््माको दङ्टई ङ्झतहाई
फहङ्टभतरे ऩाङ्चयत गये को प्रस्ताव कामनऩाङ्झरकारे प्रदे

सयकाय भापनत नेऩार

सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको प्रस्ताव नेऩार सयकायरे

उऩमङ्टक्त दे खेभा त्मस्तो गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नाभ वा केन्र हे यपेय
गनन सक्नेछ।

(5) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाको

ऩङ्जहरो

ङ्झनवानचन

बएको

ङ्झभङ्झतरे

छ

भङ्जहनाङ्झबर सम्फङ्ञन्धत सबाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ््माको
फहङ्टभतफाट प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयी

एक ऩटकको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका वा

नगयऩाङ्झरकाको नाभ वा केन्र हे यपेय गनन नेऩार सयकायभा ङ्झसपाङ्चयस गये भा
नेऩार सयकायरे सो ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ नाभ वा केन्र हे यपेय गनङ्टन ऩनेछ।

(6) मस दपा फभोङ्ञजभ केन्रको हे यपेयको ङ्झसपाङ्चयस गदान उऩदपा

(२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत भाऩदण्डको अधीनभा यही गनङ्टन ऩनेछ।

(७) कङ्टनै गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नाभ वा केन्र हे यपेय

बएभा सोको जानकायी प्रदे

सयकायराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
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(८) कङ्टनै गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नाभ अकको गाउॉऩाङ्झरका

ॉ ङ्झभल्न गएभा नेऩार सयकायरे प्रदे
वा नगयऩाङ्झरकाको नाभसग

सयकाय

भापनत सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई त्मस्तो नाभ ऩङ्चयवतनन
गनन सङ्टझाव ऩठाउन सक्नेछ।
(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभको सङ्टझाव प्राप्त बएकोभा कामनऩाङ्झरकारे

उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा अऩनाई गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको
नाभ ऩङ्चयवतनन गयी प्रदे

सयकाय भापनत नेऩार सयकाय सभऺ ऩठाउनङ्ट

ऩनेछ।
५.

वडाको सङ््मा,  सीभाना य केन्र : (१) नेऩार सयकायरे गाउॉऩाङ्झरका तथा
नगयऩाङ्झरकाभा यहने वडाको सीभाना य सङ््मा ङ्झनधानयण गनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वडाको सङ््मा ङ्झनधानयण गदान नेऩार

सयकायरे गाउॉऩाङ्झरकाभा कम्तीभा ऩाॉच य फढीभा एकाइनस वडा तथा

नगयऩाङ्झरकाभा कम्तीभा नौ य फढीभा ऩैँ तीस वडा हङ्टने गयी ङ्झनधानयण गनङ्टन
ऩनेछ।

(३) सबारे सम्फङ्ञन्धत वडाको ङ्झसपाङ्चयसभा दे हामका अधायभा

तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ््माको फहङ्टभतफाट प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयी
वडाको केन्र तोक्नेछ :-

६.

(क)

जनसङ््मा तथा जनसङ््मा ङ्जवतयणको अवस्था,

(ख)

बौगोङ्झरक ङ्झनयन्तयता, अनङ्टकूरता,  तथा ङ्जवङ्ञ ष्टता,

(ग)

बाङ्जषक,  साॉस्कृङ्झतक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवङ्ञ ष्टता, 

(घ)

सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्जवतयणको अवस्था य सङ्टगभता,

(ङ)

ङ्जवद्यभान बौङ्झतक ऩूवानधाय।

वडाको सङ््मा य सीभाना हेयपेय गनन सक्ने : (१) नेऩार सयकायरे दपा 5

फभोङ्ञजभ ङ्झनधानयण गये को वडाको सङ््मा य सीभाना आवश्मकता अनङ्टसाय
हे यपेय गनन सक्नेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वडाको सङ््मा य सीभाना हे यपेय गदान

दपा ५ को उऩदपा (३)

भा उङ्ञल्रङ्ञखत आधायहरूराई अवरम्फन गनङ्टन

ऩनेछ।
(3) वडाको सङ््मा वा सीभाना हे यपेय गनन आवश्मक बएभा गाउॉ

सबा वा नगय सबाको तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ््माको दङ्टई ङ्झतहाई
फहङ्टभतफाट प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयी

प्रदे

सयकाय भापनत नेऩार सयकायभा

ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव प्राप्त बएभा नेऩार सयकायरे छ

भङ्जहनाङ्झबर त्मस्तो प्रस्ताव फभोङ्ञजभ वडाको सङ््मा वा सीभाना हे यपेय गनङ्टन
ऩनेछ।

(5) मस दपा फभोङ्ञजभ वडाको सङ््मा य सीभाना हे यपेय गनङ्टन ऩदान

ङ्ट न्दा कम्तीभा एक वषन अगावै
गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाको ङ्झनवानचन हङ्टनब
गयी सक्नङ्ट ऩनेछ।

(६) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ऩङ्जहरो ङ्झनवानचन बएको छ भङ्जहनाङ्झबर

वडाको सीभाना हे यपेय गनन गाउॉ सबा वा नगय सबाको तत्कार कामभ
यहे को सदस्म सङ््माको फहङ्टभतफाट प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयी प्रदे

सयकाय

भापनत नेऩार सयकायभा ऩठाएभा नेऩार सयकायरे वडाको सीभाना हे यपेय
गनङ्टन ऩनेछ।

(7) कङ्टनै वडाको केन्र हे यपेय गनन आवश्मक बएभा वडा सङ्झभङ्झतको

ऩयाभ भ
न ा गाउॉ सबा वा नगय सबाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म

सङ््माको दङ्टई ङ्झतहाई फहङ्टभतरे प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयी वडाको केन्र हे यपेय गनन
सक्नेछ।

तय मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ ऩङ्जहरो ऩटकको राङ्झग गाउॉ सबा वा

नगय सबाभा तत्कार कामभ यहे को सदस्म सङ््माको फहङ्टभतरे प्रस्ताव
ऩाङ्चयत गयी वडाको केन्र हे यपेय गनन सक्नेछ।
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(8) उऩदपा (7) फभोङ्ञजभ वडाको केन्र हे यपेय गदान आवश्मक

ऩने बौङ्झतक ऩूवानधाय रगामत अन्म व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा
नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो आन्तङ्चयक आमफाट व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ।
(9) उऩदपा (7) फभोङ्ञजभ वडाको केन्र हे यपेय बएभा सम्फङ्ञन्धत

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर सोको जानकायी प्रदे
सयकाय य नेऩार सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

(१०) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

नेऩार सयकायरे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको कङ्टनै वडाराई सीभाना
जोङ्झडएको अकको गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा सभावे

गनन सक्नेछ।

(११) उऩदपा (१०) फभोङ्ञजभ कङ्टनै वडा सभावे

वडा यहे को य सभावे

गदान त्मस्तो

हङ्टन रागेको गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको सबाको

तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ््माको दङ्टई ङ्झतहाई फहङ्टभतफाट प्रस्ताव
ऩाङ्चयत गयी प्रदे
७.

सयकाय भापनत नेऩार सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका एक आऩसभा गाङ्झबन सक्ने : (१) कङ्टनै

ङ्ञजल्राङ्झबरका आऩसभा सीभाना जोङ्झडएका दङ्टई वा सोबन्दा फढी नगयऩाङ्झरका
य नगयऩाङ्झरका, गाउॉऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकारे
चाहे भा

सम्फङ्ञन्धत

सबाभा

तत्कार

कामभ

यहेको

सदस्म

सङ््माको

फहङ्टभतफाट एक आऩसभा गाङ्झबने प्रस्ताव ऩाङ्चयत गनन सक्नेछन्।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

प्रस्ताव ऩङ्चयत गदान त्मसयी एक

आऩसभा गाङ्झबएऩङ्झछ कामभ हङ्टने गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नाभ,
वडाको सीभाना, सङ््मा
सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
प्रदे

तथा केन्र सभेतको ङ्जववयण खङ्टराई प्रदे

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जववयण सङ्जहतको प्रस्ताव प्राप्त बएभा

सयकायरे त्मस्तो प्रस्तावको आङ्झथक
न तथा साभाङ्ञजक ऩऺ ङ्जवश्लेषण गयी

तीस ङ्छदनङ्झबर नेऩार सयकायभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ।
(४)

उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा नेऩार

सयकायरे गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई एक आऩसभा गाभ्ने ङ्झनणनम
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गये भा त्मस्तो गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नाभ, वडाको सङ््मा तथा
सीभाना य केन्र सभेत तोक्नेछ।
गाङ्झबने

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरका एक आऩसभा

सम्फन्धभा

बएको

ङ्झनणनमको

कामानन्वमन

त्मसऩङ्झछ

रगतै

हङ्टने

ङ्झनवानचनदे ङ्ञख रागू हङ्टनेछ ।

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ गाङ्झबई कामभ बएका गाउॉऩाङ्झरका वा

नगयऩाङ्झरकाराई नेऩार सयकाय य प्रदे

सयकायरे गाङ्झबनङ्टबन्दा अगावै प्रदान

गदै आएको अनङ्टदानको अङ्झतङ्चयक्त थऩ अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
८.

नगयऩाङ्झरकाको वगॉकयण : (१) नेऩार सयकायरे सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह य
प्रदे

सयकायसॉग ऩयाभ न गयी दे हामका

तन तथा सङ्टङ्जवधा ऩूया गये को

आधायभा नगयऩाङ्झरका,  उऩभहानगयऩाङ्झरका वा भहानगयऩाङ्झरका घोषणा गनन
सक्नेछ :(क) नगयऩाङ्झरका
(१)

ङ्जहभारी

ङ्ञजल्राको

कम्तीभा द
ऩहाडी

ङ्जहभारी

ऺेरभा

हजाय, ङ्जहभारी ङ्ञजल्राको

ऺेर

तथा

ऩहाडी

ङ्ञजल्राभा

कम्तीभा चारीस हजाय, ङ्झबरी भधे का
ङ्ञजल्राभा कम्तीभा ऩचास हजाय, तयाईका
ङ्ञजल्राभा कम्तीभा
काठभाडौं
कम्तीभा

ऩचहत्तय

उऩत्मकाङ्झबरका

एक

राख

स्थामी

हजाय

य

ङ्ञजल्राभा
फाङ्झसन्दा

बएको,
स्ऩष्टीकयण : मस खण्डको प्रमोजनका
राङ्झग "ङ्जहभारी ङ्ञजल्रा, ऩहाडी ङ्ञजल्रा,
ङ्झबरी

भधे , 

तयाईका

ङ्ञजल्रा

तथा

काठभाडौँ उऩत्मकाका ङ्ञजल्रा" बन्नारे
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अनङ्टसूची-१ भा उल्रे ख बए फभोङ्ञजभका
ङ्ञजल्रा जनाउॉछ।
(२)

ऩङ्झछल्रो

आन्तङ्चयक

ऩाॉच

आम

वषनको

ङ्जहभारी

औसत

वाङ्जषक
न

ऺेरको

बए

कम्तीभा एक कयोड रुऩैमाॉ य अन्म

ङ्ञजल्राभा बए कम्तीभा तीन कयोड रुऩैमाॉ
बएको,
(३)

सडक, सडक ऩेटी, ङ्जवद्यङ्टत, खानेऩानी, सञ्चाय
य त्मस्तै अन्म न्मूनतभ

हयी सङ्टङ्जवधा

बएको,
(४)

पोहोयभैराको
ल्माण्डङ्जपल्ड

व्मवस्थाऩन

साइटको

तथा

उङ्ञचत

प्रफन्ध

बएको, 
(५)

प्रत्मेक वडाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको खङ्टल्रा
ऺेर तथा ऩाकन उद्यान बएको,

(६)

कम्तीभा

ऩच्चीस

ैमाको

अस्ऩतार

सङ्टङ्जवधा बएको,
(७)

मारङ्ट

ङ्जवश्राभस्थर

तथा

सावनजङ्झनक

ौचारम सङ्जहतको फसऩाकन बएको, 
(८)

खानेऩानी

तथा

सयसपाईको

व्मवस्था

बएको,
(९)

फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको सेवा बएको,

(१०)

साभङ्टदाङ्जमक बवन तथा सबाहर बएको,

(११)

फजाय ऺेर बएको,

(१२)

ङ्ट ध ारा बएको,
ऩ व
वदाह स्थर बएको,

(१३)
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(१४)

खेरभैदान बएको,

(१५)

नगय गङ्टरुमोजना तमाय बएको,

(१६)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म भाऩदण्ड ऩूया
बएको तथा अन्म

हयी सङ्टङ्जवधा बएको।

(ख) उऩ-भहानगयऩाङ्झरका
(१)

कम्तीभा

दङ्टई

राख

स्थामी

ऩाॉच

वषनको

फाङ्झसन्दा

बएको,
(२)

ऩङ्झछल्रो

वाङ्जषक
न

औसत

आन्तङ्चयक आम कम्तीभा ऩच्चीस कयोड
रुऩैमाॉ बएको,

(3)

कम्तीभा एक सम
सङ्जहत

कम्तीभा

ैमाको एक अस्ऩतार

दङ्टई

सम

ैमाको

अस्ऩतार सङ्टङ्जवधा बएको,
(4)

पोहयभैरा

प्र ोधन

तथा

व्मवस्थाऩन

प्रणारी बएको,
(५)

सबाहर बएको,

(६)

याङ्जष्डमस्तयको

यङ्ग ारा, 

व्मामाभ ारा

तथा कबडन हर बएको,
(७)

ङ्जवद्यङ्टत,

खानेऩानी

य

सञ्चाय

सेवाको

उऩरब्धता बएको, 
(८)

नगयङ्झबरका प्रभङ्टख सडकहरू ऩकी बएको,

(९)

उच्चस्तयीम

ङ्ञ ऺा

तथा

प्राङ्जवङ्झधक

ङ्ञ ऺाको सङ्टङ्जवधा बएको,
(१०)

सावनजङ्झनक उद्यान य नगय सबागृहको
व्मवस्था बएको,
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(११)

ङ्ट ध ारा
ऩ व

आधङ्टङ्झनक

य

व्मवङ्ञस्थत

वदाह स्थर बएको,
(१२)

सावनजङ्झनक प्रमोगका स्थर य बवनहरू
अऩाङ्गताभैरी

तथा

बौङ्झतक

ऩहङ्टॉचमोग्म बएको,
(१३)

रूऩभा

ऩमनटकीम स्तयको होटर,  भोटर तथा
ङ्चयसोटन बएको, 

(१4)

नगयऩाङ्झरकाराई तोङ्जकएका अन्म ऩूवानधाय
बएको, 

(१5)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म

हयी सङ्टङ्जवधा

बएको।
(ग) भहानगयऩाङ्झरका
कम्तीभा

(१)

ऩाॉच

राख

ऩाॉच

वषनको

स्थामी

फाङ्झसन्दा

बएको, 
(२)

ऩङ्झछल्रो

औसत

वाङ्जषक
न

आन्तङ्चयक आम कम्तीभा एक अफन रुऩैमाॉ
बएको,

(३)

टङ्झभन
न र

सङ्जहतको

फसऩाकन, ऩाङ्जकनङ्गका

राङ्झग ऩमानप्त सङ्टङ्जवधा, सव वे तथा सडक
ऩेटी बएको,

(४)

हयी

ऩङ्चयवहनको

सङ्टङ्जवधा

तथा

अऩाङ्गताभैरी सावनजङ्झनक सवायी सङ्टङ्जवधा
बएको,

कूर सडक रम्फाइको कम्तीभा ऩचहत्तय

(५)

प्रङ्झत त सडकहरू ऩकी बएको,
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(६)

स्नातकोत्तय तहसम्भको अध्ममन सॊ स्था
बएको, 

(७)

ङ्जव ेषऻ सेवा सङ्जहतको अस्ऩतार,  एक
सम

ैमाको

अस्ऩतार

कम्तीभा

सङ्जहत

एक

कम्तीभा

साधायण

ऩाॉच

सम

ैमाको अस्ऩतार सङ्टङ्जवधा बएको,
(८)

व्मवङ्ञस्थत तयकायी तथा परपूर ङ्झफक्री

(९)

सङ्जऩङ्ग भरहरू बएको,

(१०)

अन्तययाङ्जष्डमस्तयको खेरकूद सञ्चारन गनन

केन्र बएको,

उऩमङ्टक्त यङ्ग ारा बएको,
(११)

अन्तययाङ्जष्डमस्तयको

(१२)

अन्तययाङ्जष्डमस्तयको

ॉ को
ङ्जवभानस्थरसग

आवागभनभा सहज ऩहङ्टॉच बएको,
अन्तययाङ्जष्डमस्तयको

सबा

हर

व्माऩाङ्चयक

तथा

प्रद न
न ी

स्थरको व्मवस्था बएको, 
(१३)

सङ्रहारम बएको,

(१४)

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञ ऺारम बएको,

(१५)

अन्तययाङ्जष्डमस्तयको होटर सङ्टङ्जवधा बएको,

(१६)

आफ्ना ऺेरङ्झबर यहे का ङ्जव ेष भहत्त्वका
सम्ऩदाको सॊ यऺण बएको, 

(१७) ऩमानप्त भनोयञ्जन स्थर बएको, 
(१८)

फार उद्यान य जेष्ठ नागङ्चयक भनोयञ्जन
स्थर बएको,

(१९)

नाचघय तथा ङ्झसजनना ग्मारे यीहरू बएको,

(२०)

हयी हङ्चयमारी तथा सौन्दमन बएको,
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(२१)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म

हयी सङ्टङ्जवधा

बएको।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन

प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कामभ यहेका नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका वा
भहानगयऩाङ्झरका मसै ऐन फभोङ्ञजभ कामभ बएको भाङ्झननेछ।
९.

साॉस्कृङ्झतक वा ऩमनटकीम ऺेर घोषणा गनन सक्ने : (१) प्रदे

सयकायरे कङ्टनै

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्त्व,  ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक वस्तङ्ट,  करा
वा सॊ स्कृङ्झतको सॊ यऺण वा ऩमनटन प्रव्नन गनन उऩमङ्टक्त दे खेभा त्मसको राङ्झग

भाऩदण्ड तोकी कङ्टनै गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका वा सोको कङ्टनै ऺेरराई
चाय ङ्जकल्रा खोरी साॉस्कृङ्झतक वा ऩमनटकीम ऺेर घोषणा गनन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा बएका साॉस्कृङ्झतक वा ऩमनटकीम

ऺेरको ङ्जवकासको राङ्झग प्रदे

सयकायरे ङ्जव ेष कामनक्रभ तथा फजेटको

व्मवस्था गनन सक्नेछ।
(३)

गाउॉऩाङ्झरका

उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

वा

नगयऩाङ्झरकारे

आफ्नो

ऺेरङ्झबरका

साॉस्कृङ्झतक वा ऩमनटकीम ऺेर घोषणा गनन सक्नेछ।
1०.

कङ्टनै

स्थानराई

नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञ त गनङ्टन ऩने : नेऩार सयकायरे दे हामको
ङ्जवषमभा बएको

ङ्झनणनमको सूचना नेऩार याजऩरभा प्रका न गनङ्टन ऩनेछ :(क)

गाउॉऩाङ्झरका

(ख)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको नाभ तथा सोको

तथा

नगयऩाङ्झरकाको

सीभाना ङ्झनधानयण तथा सोको हे यपेय, 

सङ््मा

य

हे यपेय, 
(ग)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको वडा सङ््मा, 
चायङ्जकल्रा

खङ्टरेको

सीभाना

ङ्झनधानयण, 

वडाको

केन्र तथा सोको हे यपेय, 
(घ)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई एकआऩसभा
गाङ्झबएको, 
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(ङ)

नगयऩाङ्झरका,

उऩभहानगयऩाङ्झरका

तथा

भहानगयऩाङ्झरकाको घोषणा।
ऩङ्चयच्छे द-३
गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय
1१.

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाको

अङ्झधकाय

:

(१)

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाको एकर अङ्झधकाय सॊ ङ्जवधानको अनङ्टसूची-८ भा उल्रे ख बए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(२) उऩदपा (१) को सवनसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी

गाउॉऩङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ,  कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ :क. नगय प्रहयी
(१)

नगय

प्रहयीको

गठन,

सञ्चारन,

व्मवस्थाऩन, 

ङ्झनमभन तथा नगय प्रहयी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून य
भाऩदण्डको ङ्झनभानण तथा कामानन्वमन,

(२)

दे हामका कामनभा सहमोग ऩङ्टर्माउनको राङ्झग नगय
प्रहयीको ऩङ्चयचारन गनन सक्ने :(क)

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत, 
कानून,  भाऩदण्ड तथा ङ्झनणनम कामानन्वमन, 

(ख)

गाउॉऩाङ्झरका

वा

नगयऩाङ्झरकाको

सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा य सॊ यऺण, 
(ग)

स्थानीमस्तयभा हङ्टने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया
तथा जारा चाडऩवनको सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन,

(घ)

स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकनङ्ग
ये खदे ख य व्मवस्थाऩन, 
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स्थरको

गाउॉ

(ङ)

वा

नगय

सयसपाई

सम्फन्धी

भाऩदण्डको कामानन्वमन, 
(च)

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गये का ङ्झभराऩर तथा
ङ्झनणनमको कामानन्वमन,

(छ)

सावनजङ्झनक

ऐरानी

य

ऩतॉ

जग्गा, 

सावनजङ्झनक बवन,  सम्ऩदा,  तथा बौङ्झतक
ऩूवानधायको सॊ यऺण य सङ्टयऺा, 

(ज)

ङ्जवऩद्

व्मवस्थाऩन

सम्फन्धी

खोजी, 

उ्ाय,  याहत तथा ऩङ्टनस्थानऩना,
अनङ्झधकृत

(झ)

ङ्जवऻाऩन

तथा

होङ्झडङ्ग

फोडन

ङ्झनमन्रण, 
(ञ)

छाडा ऩ ङ्ट चौऩामाको ङ्झनमन्रण, 

(ट)

अनङ्झधकृत
सम्ऩङ्ञत्त

ङ्झनभानण

अङ्झतक्रभण

तथा

सावनजङ्झनक

योकथाभ

तथा

ङ्झनमन्रण, 
(ठ)

कामनऩाङ्झरकारे तोकेको अन्म कामन।

ख. सहकायी सॊ स्था
(१)

सहकायी सॊ स्था सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून,
भाऩदण्डको ङ्झनभानण, कामानन्वमन य ङ्झनमभन,

(२)

सम्फङ्ञन्धत
बौगोङ्झरक

गाउॉऩाङ्झरका

ऺेरङ्झबर

तथा

सञ्चारन

नगयऩाङ्झरकाको
हङ्टने

सहकायी

सॊ स्थाको दतान, अनङ्टभङ्झत, खाये जी य ङ्जवघटन,
(३)

सहकायी वचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी
स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधानयण य ङ्झनमभन,
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(४)

सहकायी

सम्फन्धी

याङ्जष्डम, केन्रीम, ङ्जवषमगत,

प्रादे ङ्ञ क य स्थानीम सङ्घ सॊ स्थासॉग सभन्वम य
सहकामन,

(५)

सहकायी सम्फन्धी स्थानीम तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य
अध्ममन अनङ्टसन्धान,

(६)

स्थानीम सहकायी सॊ स्थाको ऺभता अङ्झबवृङ्ज्,

(७)

स्थानीम सहकायी ऺेरको प्रव्नन, ऩङ्चयचारन य
ङ्जवकास।

ग. एप.एभ. सञ्चारन
(१)

एक सम वाटसम्भको एप. एभ. ये ङ्झडमो सञ्चारन
अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, ङ्झनमभन य खाये जी,

(2)

प्रदे

कानूनको अधीनभा यही एप.एभ. सञ्चारन

सम्फन्धी अन्म कामन।
ल्ङ्ट क तथा दस्तङ्टय

घ. स्थानीम कय,  सेवा
(१)

सङघीम तथा प्रदे

कानूनको अधीनभा यही सम्ऩङ्ञत्त

कय, घय फहार कय, घय जग्गा यङ्ञजष्डे न
सवायी साधन कय, सेवा
ल्ङ्ट क, ङ्जवऻाऩन

ल्ङ्ट क,

ल्ङ्ट क दस्तङ्टय, ऩमनटन

कय, व्मवसाम

कय, बूङ्झभकय

(भारऩोत), भनोयञ्जन कय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून,
भाऩदण्ड, कामानन्वमन य ङ्झनमभन, 
(२)

स्थानीम ऩूवानधाय तथा सेवाको

ल्ङ्ट क ङ्झनधानयण, 

सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 
(३)

ट्रेङ्जकङ्ग,

कामाङ्जकङ्ग,

क्यानोङ्झनङ्ग, 

फञ्जी

जम्ऩ, 

ङ्ञजऩफ्रामय, र्माङ्ञफ्टङ्ग, भोटयफोट,  केवङ्टरकाय सेवा
रगामत अन्म जर तथा स्थर ऺेरभा सञ्चारन
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हङ्टने नवीन ऩमनटकीम सेवा तथा साहङ्झसक खेरको
ल्ङ्ट क, 

(४)

जडीफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्ट कय ङ्झनधानयण तथा
सङ्करन, 

(५)

स्थानीम याजस्वको आधाय ङ्जवस्ताय तथा प्रव्नन, 

(६)

ढङ्ट ङ्गा,  ङ्झगट्टी,  वारङ्टवा,  भाटो,  काठ दाउया,  जयाजङ्टयी, 

(७)

स्रे ट,  खयीढङ्ट ङ्गा आङ्छद प्राकृङ्झतक एवॊ खानीजन्म
वस्तङ्टको ङ्झफक्री तथा ङ्झनकासी

ल्ङ्ट क दस्तङ्टय सङ्करन, 

ङ्झसपाङ्चयस,  दतान, 

नवीकयण

अनङ्टभङ्झत, 

ल्ङ्ट क,  दस्तङ्टय ङ्झनधानयण य सङ्करन, 

आङ्छदको

(८)

स्थानीम याजस्व प्रव्ननका राङ्झग प्रोत्साहन, 

(९)

याजस्व सूचना तथा तथ्माङ्कको आदान प्रदान, 

(१०)

सङघीम

तथा

प्रदे

कानूनको

अधीनभा

यही

स्थानीम तहभा याजस्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्रण सम्फन्धी
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन, 

(११)

स्थानीम ऩूवानधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा

ल्ङ्ट क

दस्तङ्टय सम्फन्धी नीङ्झत,  कानून,  भाऩदण्ड य ङ्झनमभन, 
(१२) भारऩोत सङ्करन, 
(१३)

कय तथा सेवा

ल्ङ्ट क सम्फन्धी अन्म कामन।

ङ. स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन
(1)

स्थानीम

सेवाको

भाऩदण्ड, सेवा
(2)

सॊ ङ्जवधानको
फभोङ्ञजभ

व्मवस्थाऩन

नीङ्झत,

तन, मोजना, कामानन्वमन य ङ्झनमभन, 
धाया

३०२

सभामोजन

को

बएका

व्मवस्थाऩन,  उऩमोग य सभन्वम, 
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सम्फन्धी
उऩधाया

(२)

कभनचायीको

(3)

सङ्गठन ङ्जवकास, जन ङ्ञक्त व्मवस्थाऩन य वृङ्ञत्त
ङ्जवकास, 

(4)

स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन
सबेऺण

गयी

सङ्गठन

सॊ यचना

तथा

दयफन्दी

ङ्झनधानयण, 
(5)

स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रव्नन य ङ्झनमभन, 

(6)

जन ङ्ञक्त व्मवस्थाऩन तथा वृङ्ञत्त ङ्जवकास, 

(७)

स्थानीम

सेवाको

व्मवस्थाऩन

सम्फन्धी

अन्म

कामन।
च. स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख सङ्करन
(1)

स्थानीम तथ्माङ्क सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड,
मोजना, कामानन्वमन य ङ्झनमभन, 

(2)

आधायबूत तथ्माङ्क सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 

(3)

जन्भ,  भृत्मङ्ट,  ङ्जववाह,  सम्फन्ध ङ्जवच्छे द,  फसाइॉसयाइ
दतान

य

ऩाङ्चयवाङ्चयक

रगतको

अङ्झबरे ख

तथा

ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन, 
(4)

सूचना

तथा

सञ्चाय, 

प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त

आधायबूत

तथ्माङ्कको सङ्करन य व्मवस्थाऩन, 
(5)

स्थानीम तथ्माङ्क य अङ्झबरेख सङ्करन सम्फन्धी
अन्म कामन।

छ. स्थानीम स्तयका ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना
(1)

ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत,

कानून, भाऩदण्ड तजङ्टभ
न ा,  कामानन्वमन,  अनङ्टगभन, 
भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन, 
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(2)

आङ्झथक
न , साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, वातावयणीम, प्रङ्जवङ्झध
य

ऩूवानधायजन्म

आमोजना

तथा

ङ्जवकासका

राङ्झग

ऩङ्चयमोजनाहरूको

आवश्मक
तजङ्टभ
न ा,

कामानन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन, 
(3)

आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा

प्रबाव

भूल्माङ्कन, 
(4)

सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा

(5)

सङघीम तथा प्रदे

तथा अङ्झबरे ख व्मवस्थाऩन, 

साधनको ऩङ्जहचान

कानूनको अधीनभा यही

हयी

ङ्जवकास, फस्ती ङ्जवकास य बवन सम्फन्धी नीङ्झत,
कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी मोजना तजङ्टभ
न ा,
आमोजना

ऩङ्जहचान,

अध्ममन,

कामानन्वमन

य

ङ्झनमभन, 
(6)

याङ्जष्डम बवनसॊ ङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन
ङ्झनभानण अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(7)

सयकायी बवन, ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागृह
य अन्म सावनजङ्झनक बवन तथा सॊ यचनाको ङ्झनभानण
य भभनत सम्बाय तथा सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

(8)

सङ्घीम

य

प्रदे स्तयीम

आमोजना

तथा

ऩङ्चयमोजनाको कामानन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण
य सहमोग, 

(9)

सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत,  मोजना, 
कामनक्रभ तजङ्टभ
न ा,  कामानन्वमन,  अनङ्टगभन,  ङ्झनमभन
य भूल्माङ्कन, 

(१०) सावनजङ्झनक ङ्झनभानण कामनको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून
फभोङ्ञजभको

“घ”

वगनको

नवीकयण तथा खाये जी, 

20

इजाजतऩरको

जायी, 

(११) ऩमनटन

ऺेरको

ङ्जवकास, 

ङ्जवस्ताय

य

प्रव्नन

सम्फन्धी आमोजनाहरुको ऩङ्जहचान,  कामानन्वमन, 
व्मवस्थाऩन,  अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 

(१२) नवीन ऩमनटकीम सेवा तथा कामनहरु सम्फन्धी
आमोजनाहरुको

ऩङ्जहचान, 

कामानन्वमन, 

व्मवस्थाऩन,  अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(१३)

ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म

कामन।

ज. आधायबूत य भाध्मङ्झभक ङ्ञ ऺा
(1)

प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास तथा ङ्ञ ऺा, आधायबूत
ङ्ञ ऺा, अङ्झबबावक ङ्ञ ऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञ ऺा, खङ्टरा
तथा

वैकङ्ञल्ऩक

ङ्झनयन्तय

ङ्झसकाइ,

साभङ्टदाङ्जमक

ङ्झसकाइ य ङ्जव ेष ङ्ञ ऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून,

भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टभ
न ा, कामानन्वमन,  अनङ्टगभन, 
भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन,
(२)

साभङ्टदाङ्जमक, सॊ स्थागत, गङ्टठी य सहकायी ङ्जवद्यारम
स्थाऩना,

अनङ्टभङ्झत,

सञ्चारन,

व्मवस्थाऩन

तथा

ङ्झनमभन,
(३)

प्राङ्जवङ्झधक
मोजना

ङ्ञ ऺा

तथा

तजङ्टभ
न ा,

व्मावसाङ्जमक

सञ्चारन,

ताङ्झरभको

अनङ्टभङ्झत, 

अनङ्टगभन, 

भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन,
(४)

भातृबाषाभा

ङ्ञ ऺा

ङ्छदने

ङ्जवद्यारमको

अनङ्टभङ्झत, 

अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन,
(५)

गाङ्झबएका

वा

फन्द

गङ्चयएका

ङ्जवद्यारमहरूको

सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन,
(६)

गाउॉ

तथा

व्मवस्थाऩन,
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नगय

ङ्ञ ऺा

सङ्झभङ्झत

गठन

तथा

(७)

ङ्जवद्यारम

व्मवस्थाऩन

सङ्झभङ्झत

गठन

तथा

व्मवस्थाऩन, 
(८)

ङ्जवद्यारमको नाभाकयण, 

(9)

साभङ्टदाङ्जमक

ङ्जवद्यारमको

जग्गाको

स्वाङ्झभत्व,

सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरे ख, सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन, 
(१0)

ङ्जवद्यारमको

गङ्टणस्तय

अङ्झबव[ङ्ज्

तथा

ऩाठ्यसाभरीको ङ्जवतयण,
(१1)

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्ञ ऺक तथा कभनचायीको
दयफन्दी ङ्झभरान, 

(१2)

ङ्जवद्यारमको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन
तथा ङ्झनमभन, 

(१3)

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको

ैङ्ञऺक ऩूवानधाय ङ्झनभानण,

भभनत सम्बाय, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,
(१4)

आधायबूत तहको ऩयीऺा सञ्चारन,  अनङ्टगभन तथा

(15)

ङ्जवद्याथॉ

(१6)

ङ्झन् ल्ङ्ट क

(17)

ट्यूसन, 

(18)

स्थानीमस्तयको

(19)

स्थानीम ऩङ्टस्तकारम य वाचनारमको सञ्चारन तथा

व्मवस्थाऩन,

ङ्झसकाई

व्मवस्थाऩन,

ङ्ञ ऺा, 

उऩरब्धीको
ङ्जवद्याथॉ

छारवृङ्ञत्तको व्मवस्थाऩन,
कोङ्ञचङ्ग

जस्ता

ऩयीऺण
प्रोत्साहन

ङ्जवद्यारम

फाङ्जहय

अध्माऩन सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन, 

य
तथा
हङ्टने

ैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको

सॊ यऺण, प्रव्नन य स्तयीकयण, 
व्मवस्थाऩन, 

22

(20)

भाध्मङ्झभक

तहसम्भको

ैङ्ञऺक

(२1)

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई ङ्छदने अनङ्टदान तथा सोको

सभन्वम य ङ्झनमभन, 
फजेट

व्मवस्थाऩन, 

ङ्जवद्यारमको

कामनक्रभको

आम

व्ममको

रे खा अनङ्ट ासन कामभ,  अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(२2)

ङ्ञ ऺण ङ्झसकाइ,  ङ्ञ ऺक य कभनचायीको ताङ्झरभ

(२3)

अङ्झतङ्चयक्त

तथा ऺभता ङ्झफकास, 

ैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩको सञ्चारन।

झ. आधायबूत स्वास्थ्म य सयसपाई
(1)

आधायबूत

स्वास्थ्म

य

सयसपाई

तथा

ऩोषण

सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको तजङ्टभ
न ा,
कामानन्वमन तथा ङ्झनमभन,

(2)

आधायबूत स्वास्थ्म, प्रजनन स्वास्थ्म य ऩोषण
सेवाको सञ्चारन य प्रव्नन,

(3)

अस्ऩतार य अन्म स्वास्थ्म सॊ स्थाको स्थाऩना तथा
सञ्चारन,

(4)

स्वास्थ्म सेवा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवानधाय ङ्जवकास
तथा व्मवस्थाऩन,

(5)

स्वच्छ खानेऩानी तथा खाद्य ऩदाथनको गङ्टणस्तय य
वामङ्ट तथा ध्वङ्झनको प्रदूषण ङ्झनमन्रण य ङ्झनमभन,

(6)

सयसपाई सचेतनाको अङ्झबव[ङ्ज् य स्वास्थ्मजन्म
पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन, 

(7)

स्वास्थ्मजन्म पोहयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग,
प्र ोधन, ङ्जवसजनन य सोको सेवा
ङ्झनमभन,

23

ल्ङ्ट क ङ्झनधानयण य

(8)

यक्त सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य

हयी स्वास्थ्म

सेवा सञ्चारन,
(9)

औषङ्झध ऩसर सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत,  अनङ्टगभन य
ङ्झनमभन,

(10)

सयसपाई

तथा

स्वास्थ्म

ऺेरफाट

ङ्झनष्काङ्झसत

पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा ङ्झनजी तथा गैयसयकायी
ऺेरसॉग सभन्वम, सहकामन य साझेदायी, 

(१1)

ङ्ट कल्माण सम्फन्धी

ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन तथा भातृङ्ञ

सेवा सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत,  अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(१2)

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाको कङ्टऩोषण न्मूनीकयण, 
योकथाभ, ङ्झनमन्रण य व्मवस्थाऩन।

ञ. स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन,  वातावयण सॊ यऺण य जैङ्जवक
ङ्जवङ्जवधता
(1)

स्थानीम व्माऩाय,  वस्तङ्टको

भाग,  आऩूङ्झतन तथा

अनङ्टगभन,  उऩबोक्ता अङ्झधकाय तथा ङ्जहत सम्फन्धी
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामानन्वमन य ङ्झनमभन, 

(2)

फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन, 

(3)

स्थानीम

वस्तङ्टहरूको

उत्ऩादन, 

आऩूङ्झतन

तथा

ङ्झनकासी प्रऺेऩण,  भूल्म ङ्झनधानयण य अनङ्टगभन, 
(4)

स्थानीम व्माऩाय य वाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩूवानधाय
ङ्झनभानण, 

(5)

स्थानीम वस्तङ्ट य सेवा व्माऩायको भूल्म तथा
गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(6)

स्थानीमस्तयका व्माऩाङ्चयक पभनको दतान, अनङ्टभङ्झत,
नवीकयण, खाये जी, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
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(7)

स्थानीम व्माऩायको तथ्माङ्क प्रणारी य अध्ममन
अनङ्टसन्धान, 

(8)

ङ्झनजी

तथा

गैयसयकायी

ऺेरसॉग

सभन्वम

य

सहकामन, 
(9)

स्थानीम व्माऩाय प्रव्नन, सहजीकयण य ङ्झनमभन, 

(10)

स्थानीम फौङ्ज्क सम्ऩङ्ञत्तको सॊ यऺण, प्रव्नन य
अङ्झबरे खाङ्कन, 

(11)

उऩबोक्ता सचेतना अङ्झबवृङ्ज्, रङ्ञऺत उऩबोक्ताको

रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम वस्तङ्ट तथा सेवाको
गङ्टणस्तय ऩयीऺण, 

(12)

वातावयण सॊ यऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी

स्थानीम नीङ्झत,  कानून,  भाऩदण्ड,  मोजना तजङ्टभ
न ा
तथा त्मसको कामानन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(13)

स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण,

(14)

स्थानीमस्तयभा जनस्वास्थ्मभा प्रङ्झतकूर असय ऩने

ङ्जकङ्झसभका उऩबोग्म वस्तङ्टको फेचङ्जवखन य उऩबोग
तथा

वातावयणीम

प्रदूषण

य

हाङ्झनकायक

ऩदाथनहरूको ङ्झनमन्रण, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 
(15)

स्थानीमस्तयभा

सयसपाई

तथा

पोहयभैरा

व्मवस्थाऩन,
(16)

स्थानीमस्तयभा

न्मून

काफननभूखी

तथा

वातावयणभैरी ङ्जवकास अवरम्फन, 
(17)

स्थानीमस्तयभा हङ्चयत ऺेरको सॊ यऺण य प्रवन्न, 

(18)

स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊ यऺण ऺेर ङ्झनधानयण य
व्मवस्थाऩन, 
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(१९)

स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन,  वातावयण सॊ यऺण य
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी अन्म कामन।

ॉ ाइ
ट. स्थानीम सडक, राभीण सडक,  कृङ्जष सडक य ङ्झसच
(1)

ॉ ाइ
स्थानीम, राभीण तथा कृङ्जष सडक य ङ्झसच
सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्फन्धी
मोजना तजङ्टभ
न ा,  कामानन्वमन,  अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(२)

स्थानीम, राभीण तथा कृङ्जष सडक, झोरङ्टङ्गे ऩूर,

ऩङ्टरेसा, ङ्झसॉचाइ य तटफन्धन सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको
तजङ्टभ
न ा, कामानन्वमन, भभनत, सम्बाय य ङ्झनमभन, 

(3)

स्थानीमस्तयका
सञ्चारन, 

ङ्झसॉचाइ

ये खदे ख, 

प्रणारीको

भभनत

सम्बाय, 

ङ्झनभानण, 

स्तयोङ्ङङ्झत, 

अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(4)

मातामात सङ्टयऺाको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 

(५)

स्थानीम

सडक, राभीण

सडक, कृङ्जष

सडक

सम्फन्धी अन्म कामन।
ठ. गाउॉ सबा,  नगय सबा,  भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन
(1)

गाउॉसबा वा नगयसबा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून य
कामनङ्जवङ्झध, 

(2)

स्थानीमस्तयका ङ्जवषम ऺेरगत नीङ्झत तथा यणनीङ्झत, 

आवङ्झधक तथा वाङ्जषक
न मोजना, कामनक्रभ य फजेट
स्वीकृङ्झत, 

(3)

सबाका सङ्झभङ्झतहरूको गठन य सञ्चारन , 

(4)

स्थानीम तहफीच साझा सयोकाय तथा साझेदायीका
ङ्ट सङ्झभङ्झत गठन, 
ङ्जवषमभा सॊ मक्त
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(5)

कामनऩाङ्झरका तथा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट सबाभा

प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदनभाङ्झथ छरपर तथा सो सम्फन्धभा
आवश्मक ङ्झनदे न, 

(6)

ङ्जवकास

मोजना

कामानन्वमन

तथा

कामनक्रभको

तथा

सङ्ट ासनको

प्रबावकायी
राङ्झग

कामनऩाङ्झरकाराई ङ्झनदे न, 
(७)

गाउॉऩाङ्झरका

(८)

स्थानीम भेरङ्जऩराऩ य भध्मस्थता, 

(९)

गाउॉ सबा, नगय सबा, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको

तथा

नगयऩाङ्झरकाराई

आङ्झथक
न

व्ममबाय ऩने ङ्जवषमको ङ्झनमभन, 

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन।
ड. स्थानीम अङ्झबरे ख व्मवस्थाऩन
(1)

स्थानीम

अङ्झबरे ख

व्मवस्थाऩन

सम्फन्धी

नीङ्झत,

कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभानण,  कामानन्वमन, 
अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(२)

जनसाङ्ञङ््मक,

प्राकृङ्झतक,

आङ्झथक
न ,

साभाङ्ञजक,

साॉस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूवानधाय, योजगायीको अवस्था,

कूर राहस्थ्म उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञक्त आम, भानव

ङ्जवकास तथा रै ङ्जङ्गक स क्तीकयण सूचकाङ्क, याजश्व
तथा आमव्मम सभेतको तथ्माङ्क सङ्करन य प्र ोधन
गयी नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त य याङ्जष्डम तथा स्थानीम

सूचना प्रणारीभा आव्ता य ऩाश्वन ङ्ञचर तथा
श्रोत नक्साको अद्यावङ्झधक अङ्झबरे खन,
(३)

सूचना

तथा

सञ्चारन, 
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अङ्झबरे ख

केन्रको

स्थाऩना

तथा

(४)

सावनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त,  बवन,
सडक,

ऩसर,

व्मवसामको

ङ्जववयण

सङ्जहतको

अद्यावङ्झधक अङ्झबरे ख,
(५)

आफ्नो

ऺेरङ्झबर

सम्ऩङ्ङ

बएका

मोजनाको ङ्जववयण य त्मस्तो मोजनाको

तथा

चारङ्ट

सम्ऩङ्ञत्तको

अद्यावङ्झधक अङ्झबरे खन,
(६)

स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना

(७)

स्थानीम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म

प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, 
कामन।

ढ. जग्गा धनी दतान प्रभाणऩङ्टजान ङ्जवतयण
(1)

स्थानीम

जग्गाको

नाऩ

नक्सा, 

हारसाङ्जवक,  यङ्ञजष्डे न नाभसायी

ङ्जकत्ताकाट, 

तथा दाङ्ञखर

खाये ज, 
(2)

जग्गा धनी दतान प्रभाणऩङ्टजान ङ्जवतयण तथा रगत
व्मवस्थाऩन, 

(3)

बूङ्झभको वगॉकयण अनङ्टसायको रगत, 

(4)

सावनजङ्झनक प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त, भङ्टआब्जा
ङ्झनधानयण तथा ङ्जवतयणभा सभन्वम य सहजीकयण, 

(५)

नाऩी नक्सा तथा जग्गाको स्वाङ्झभत्व ङ्झनधानयण
कामनभा सभन्वम य सहजीकयण,

(६)

जग्गा धनी दतान प्रभाणऩङ्टजान ङ्जवतयण सम्फन्धी अन्म
कामन।

ण.

ङ्ट ारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन,  ऩ ङ्ट स्वास्थ्म, 
कृङ्जष तथा ऩ ऩ
सहकायी
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(1)

ङ्ट ारन,  कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन य
कृङ्जष तथा ऩ ऩ
ऩ ङ्ट स्वास्थ्म

सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून,

भाऩदण्ड, मोजना, कामानन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(2)

ङ्ट न्छी फजाय सूचना, फजाय तथा
कृङ्जष तथा ऩ ऩ
हाटफजायको

ऩूवानधाय

साना

ङ्झसॉचाइ

ऺभता

ङ्जवकास

ङ्झनभानण,

ङ्झनभानण,  ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टे वा,  कृङ्जष
साभरी

आऩूङ्झतन

य

कृषक

कामनक्रभको सञ्चारन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(3)

ङ्ट न्छीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा
कृङ्जष तथा ऩ ऩ
भहाभायी योगको ङ्झनमन्रण, 

(4)

ङ्ट न्छी ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन, 
ऩ ऩ

(5)

कृङ्जष वातावयण सॊ यऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको
सॊ यऺण य प्रव्नन, 

(6)

ङ्ट श्ल सङ्टधाय ऩ्ङ्झतको ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 
ऩ न

(7)

उच्च भूल्ममङ्टक्त कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रव्नन,  ङ्जवकास
तथा फजायीकयण, 

(8)

स्थानीम चयन तथा खकन ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन, 

(9)

ऩ ङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन, 

(10)

स्थानीमस्तयभा

(11)

ऩ ङ्ट फध ारा य

ङ्ट न्छी
ऩ ऩ

व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी, 

सम्फन्धी

तथ्माङ्कको

ीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य

ङ्झनमभन, 
(12)

ङ्ट न्छी सम्फन्धी फीभा य कजान सहजीकयण, 
ऩ ऩ

ङ्ट ारन तथा ऩ ङ्ट स्वास्थ्म सम्फन्धी अन्म कामन।
(13) ऩ ऩ
त.

जेष्ठ

नागङ्चयक, 

अऩाङ्गता

व्मवस्थाऩन
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बएका

व्मङ्ञक्त

य

असक्तहरूको

(1)

सङ्घ य प्रदे
सङ्टयऺा

कानूनको अधीनभा यही साभाङ्ञजक

कामनक्रभको

कामानन्वमन, सञ्चारन

तथा

व्मवस्थाऩन,
(2)

जेष्ठ

नागङ्चयक, अऩाङ्गता

बएका

व्मङ्ञक्त

तथा

असहामको रगत अद्यावङ्झधक, ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण,

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन तथा
ङ्जवतयण,
(3)

जेष्ठ नागङ्चयक क्रव, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाट
स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 

(4)

सङघ

ॉ को
प्रदे सग

तथा

ऩङ्टनस्थानऩना केन्र, 

ज्मेष्ठ

सभन्वमभा

नागङ्चयक

अऩाङ्गता

केन्र

तथा

अ क्त स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,
(५)

सडक फारफाङ्झरका,  अनाथ,  असहाम, अ क्त य
भानङ्झसक

असन्तङ्टरन

ऩङ्टनस्थानऩना

केन्रको

बएका

सञ्चारन, 

व्मङ्ञक्तहरूको
व्मवस्थाऩन, 

अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(६)

जेष्ठ

नागङ्चयक, अऩाङ्गता

बएका

व्मङ्ञक्त

य

असक्तहरूको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन।
थ. फेयोजगायको तथ्माङ्क सङ्करन
(1)

योजगाय

तथा

फेयोजगाय

श्रभ ङ्ञक्तको

तथ्माङ्क

सङ्करन, प्र ोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना, 
(2)

स्थानीम

स्तयभा

यहेका

स्वदे ी

तथा

ङ्जवदे ी

श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मवस्थाऩन, 
(३)

ङ्जवङ्झबङ्ङ

ऺेर

तथा

ङ्जवषमका

दऺ

तथ्माङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन, 

30

जन ङ्ञक्तको

(४)

सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञ क योजगायी य वैदेङ्ञ क योजगायीभा
यहे को श्रभ ङ्ञक्तको सूचना तथा तथ्माङ्कको सङ्करन
तथा व्मवस्थाऩन, 

(५)

योजगाय

सूचना

सञ्चारन, 
(६)

वैदेङ्ञ क

केन्रको

योजगायीभा

जाने

व्मवस्थाऩन

तथा

श्रभ ङ्ञक्तको

राङ्झग

ङ्जवत्तीम साऺयता य सीऩभूरक तारीभको सञ्चारन, 
(७)

वैदेङ्ञ क

योजगायीफाट

वैदेङ्ञ क

योजगायीफाट

पकेका

व्मङ्ञक्तहरूको

साभाङ्ञजक ऩङ्टन् एकीकयण, 
(८)

प्राप्त

ऻान, 

सीऩ

य

उद्यभ ीरताको उऩमोग, 
(९)

फेयोजगायको

तथ्माङ्क

सङ्करन

सम्फन्धी

अन्म

कामन।
द. कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन,  सञ्चारन य ङ्झनमन्रण
(1)

कृङ्जष

प्रसाय

सम्फन्धी

स्थानीम

नीङ्झत, कानून,

भाऩदण्ड, मोजना, कामानन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,
(2)

कृङ्जष प्रसाय तथा जन ङ्ञक्तको प्रऺेऩण, व्मवस्थाऩन
य ऩङ्चयचारन, 

(3)

कृषकहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्ज्, प्राङ्जवङ्झधक सेवा,

(4)

कृङ्जष ङ्झफउङ्जवजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा

टे वा, सीऩ ङ्जवकास य स क्तीकयण, 

औषङ्झधहरूको आऩूङ्झत,न उऩमोग य ङ्झनमभन, 
(5)

कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी
स्थानीम सङघ सॊ स्थाहरूको सभन्वम, व्मवस्थाऩन
य ङ्झनमभन, 
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(6)

स्थानीमस्तयभा कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊ यऺण य
हस्तान्तयण, 

(7)

कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय, 

(8)

स्थानीमस्तयका

स्रोत

व्मवस्थाऩन,
(९)

केन्रहरूको

ङ्जवकास

य

प्राङ्गाङ्चयक खेती तथा भरको प्रव्नन य प्रचाय
प्रसाय,

(१०)

कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन,  सञ्चारन य ङ्झनमन्रण
सम्फन्धी अन्म कामन।

ध. खानेऩानी,  साना जरङ्जवधङ्टत आमोजना,  वैकङ्ञल्ऩक उजान
(1)

स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड,
मोजना, कामानन्वमन य ङ्झनमभन, 

(2)

खानेऩानी

भहसङ्टर

ङ्झनधानयण

य

खानेऩानी

सेवा

व्मवस्थाऩन, 
(3)

एक

भेगावाट

सम्भका

जरङ्जवद्यङ्टत

आमोजना

सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड,
मोजना तजङ्टभ
न ा, कामानन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(4)

स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक ऊजान सम्फन्धी नीङ्झत,
कानून,

भाऩदण्ड,

स्थनीम

ङ्जवद्यङ्टत

ङ्झनमभन, 
(5)

मोजना

ङ्जवतयण

तजङ्टभ
न ा,

प्रणारी

कामानन्वमन

य

सेवाको

व्मवस्थाऩन,  सञ्चारन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(6)

स्थानीम तहभा वैकङ्ञल्ऩक ऊजान सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध
ङ्जवकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबवृङ्ज् य प्रव्नन, 

(7)

खानेऩानी, 

साना

जरङ्जवद्यङ्टत

आमोजना

वैकङ्ञल्ऩक उजान सम्फन्धी अन्म कामन।
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तथा

न. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन
(1)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून,
भाऩदण्ड,

मोजनाको कामानन्वमन,

अनङ्टगभन

य

ङ्झनमभन,
(2)

स्थानीमस्तयभा ङ्जवऩद् ऩूव न तमायी तथा प्रङ्झतकामन
मोजना, ऩूव न सूचना प्रणारी, खोज तथा उ्ाय,
याहत साभरीको ऩूव न बण्डायण, ङ्जवतयण य सभन्वम,

(3)

स्थानीम तटफन्ध,  नदी य ऩङ्जहयोको ङ्झनमन्रण तथा
नदीको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 

(4)

ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेरको नक्साङ्कन तथा फस्तीहरूको
ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण, 

(5)

ङ्जवऩद्

व्मवस्थाऩनभा

सङ्घ, प्रदे

य

स्थानीम

ॉ सहमोग,
सभङ्टदाम, सङघ सॊ स्था तथा ङ्झनजी ऺेरसग
सभन्वम य सहकामन,

(6)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको

स्थाऩना तथा सञ्चारन

य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन,
(7)

ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी स्थानीमस्तयका
आमोजनाको

तजङ्टभ
न ा, कामानन्वमन, अनङ्टगभन

य

ङ्झनमभन,
(8)

ङ्जवऩद्

ऩिात

स्थानीमस्तयको

ऩङ्टनस्थानऩना

य

ऩङ्टनङ्झनभ
न ानण, 
(9)

स्थानीमस्तयको ङ्जवऩद् सम्फन्धी तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन
य अध्ममन अनङ्टसन्धान,

(10)

स्थानीम आऩतकारीन कामन सञ्चारन प्रणारी,

(११)

सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
कामनक्रभको सञ्चारन,
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(१२)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामन।

ऩ. जराधाय,  वन्ममजन्तङ्ट,  खानी तथा खङ्झनज ऩदाथनको सॊ यऺण
(1)

जराधाय,  वन्ममजन्तङ्ट,  खानी तथा खङ्झनज ऩदाथनको
सॊ यऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड
तथा मोजनाको कामानन्वमन य ङ्झनमभन,

(2)

ऩानी भङ्टहानको सॊ यऺण, 

(3)

साभङ्टदाङ्जमक बू-सॊ यऺण य सोभा आधाङ्चयत आम
आजनन कामनक्रभ, 

(४)

बू-सॊ यऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक

(5)

खानी तथा खङ्झनज ऩदाथन सम्फन्धी सूचना तथा

अनङ्टकूरन, 

तथ्माङ्क सङ्करन, 
(6)

फहङ्टभूल्म

धातङ्ट, 

ऩत्थय

तथा

खङ्झनज

ऩदाथनको

सॊ यऺण य सम्फ्ननभा सहमोग, 
(7)

ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, नङ्टन, भाटो, खयीढङ्ट ङ्गा,  तथा स्रेट

जस्ता खानीजन्म वस्तङ्टको सवेऺण,  उत्खनन् तथा

उऩमोगको दतान, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खाये जी य
व्मवस्थाऩन, 
(8)

बौगङ्झबक
न नक्सा प्रका न।

प. बाषा, सॊ स्कृङ्झत य रङ्झरत कराको सॊ यऺण य ङ्जवकास
(1)

बाषा, सॊ स्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊ यऺण य ङ्जवकास
सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड,
मोजना, कामानन्वमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(2)

ऩङ्टयातत्त्व, प्राचीन

स्भायक

तथा

सॊ यऺण, सम्बाय, प्रव्नन य ङ्जवकास, 
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सङ्रहारमको

(3)

ऩयम्ऩयागयत

जारा

तथा ऩवनको

सञ्चारन

य

व्मवस्थाऩन, 
(४)

प्रचङ्झरत कानून ङ्झफरु्का कङ्टयीङ्झत तथा कङ्टसॊ स्काय
ङ्झफरु् साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कामन,

(५)

बाषा, सॊ स्कृङ्झत य रङ्झरत कराको सॊ यऺण

य

ङ्जवकास सम्फन्धी अन्म कामन ।
(3) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे सङघ तथा प्रदे सॉगको

सहकामनभा प्रमोग गने साझा अङ्झधकाय सॊ ङ्जवधानको अनङ्टसूची-९ भा उल्रेख
बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(4) उऩदपा (3) को सवनसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी

दे हामको ङ्जवषमभा सङघ तथा प्रदे

कानूनको अधीनभा यही गाउॉऩाङ्झरका

तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ,  कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :क.

खेरकङ्टद य ऩरऩङ्झरका
(१)

स्थानीमस्तयका

खेरकङ्टदको

सॊ यचनाको

ऩूवानधाय

ङ्झनभानण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास, 
(२)

स्थानीमस्तयका

खेरकङ्टद

प्र ासन

तथा

सङ्घ

सॊ स्थाको ङ्झनमभन य सभन्वम, 
(३)

खेरकङ्टदको ङ्जवकास य प्रव्नन, 

(४)

खेरकङ्टद प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना य सहबाङ्झगता, 

(५)

खेरकङ्टद सम्फन्धी ऩूवानधायको ङ्जवकास, 

(६)

स्थानीम तहका ऩरऩङ्झरकाको दतान,  अङ्झबरे ख तथा
ङ्झनमभन।

ख. स्वास्थ्म
(1)

सङ्घीम

तथा

प्रदे स्तयीम

रक्ष्म

य

भाऩदण्ड

फभोङ्ञजभ स्थानीमस्तयको स्वास्थ्म सम्फन्धी रक्ष्म
य गङ्टणस्तय ङ्झनधानयण, 
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(२)

जनयर अस्ऩतार,  नङ्झसङ्ग
न होभ, ङ्झनदान केन्र तथा
अन्म स्वास्थ्म सॊ स्थाहरूको ङ्ञक्रङ्झनक दतान, सञ्चारन
अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन, 

(३)

स्थानीमस्तयभा औषङ्झधजन्म वनस्ऩङ्झत, जडीफङ्टटी य
अन्म औषङ्झधजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, प्र ोधन य
ङ्जवतयण, 

(४)

स्वास्थ्म

फीभा

(५)

स्थानीमस्तयभा

रगामतका

साभाङ्ञजक

कामनक्रभको व्मवस्थाऩन, 
औषङ्झध

तथा

अन्म

सङ्टयऺा
भेङ्झडकर

उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधानयण य ङ्झनमभन, 
(६)

स्थानीमस्तयभा

औषङ्झधको

उङ्ञचत

प्रमोग

य

सूक्ष्भजीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मूनीकयण, 
(७)

स्थानीमस्तयभा औषङ्झध य स्वास्थ्म उऩकयणको
खङ्चयद, बण्डायण य ङ्जवतयण, 

(८)

स्थानीमस्तयभा

स्वास्थ्म

सूचना

प्रणारीको

व्मवस्थाऩन, 
(९)

स्थानीमस्तयभा

जनस्वास्थ्म

ङ्झनगयानी

(ऩङ्ञब्रक

हे ल्थ सबेरेन्स), 
(१०)

स्थानीमस्तयको
उऩचायात्भक,

प्रव्ाननात्भक, 

ऩङ्टनस्थाननात्भक

य

प्रङ्झतकायात्भक,

लिमाङ्झरएङ्जटब

स्वास्थ्म सेवाको सञ्चारन, 
(११)

स्वस्थ जीवन ैरी, ऩोषण,
अभ्मास,

स्वास्थ्म

ायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग

वृत्तको

ऩारना,

ऩञ्चकभन

रगामतका जनस्वास्थ्म सेवाको प्रव्नन, 
(१२)

जङ्टनोङ्जटकय
व्मवस्थाऩन, 
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कीटजन्म

योगको

ङ्झनमन्रण

तथा

(१३)

सङ्टतॉ, भङ्छदया य रागू ऩदाथनजन्म वस्तङ्टको प्रमोग
ङ्झनमन्रण तथा सचेतना अङ्झबवृङ्ज्, 

(१४)

आमङ्टवेङ्छदक,
प्राकृङ्झतक

मङ्टनानी,

आम्ची,

ङ्ञचङ्जकत्सा

होङ्झभमोलिमाङ्झथक,

रगामतका

ऩयम्ऩयागत

स्वास्थ्म उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन, 
(१५)

जनस्वास्थ्म,  आऩतरीन स्वास्थ्म तथा भहाभायीको
ङ्झनमन्रण मोजना य कामानन्वमन, 

(१६)

योगको ङ्झनमन्रण तथा योकथाभ, 

(१७)

आकङ्ञस्भक स्वास्थ्म सेवा प्रवाह तथा स्थानीम
सेवाको व्मवस्थाऩन।

ॉ ाइ जस्ता सेवाहरू
ग. ङ्जवद्यङ्टत, खानेऩानी तथा ङ्झसच
(1)

ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन,

(2)

खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधानयण य खानेऩानी सेवाको
व्मवस्थाऩन, 

(3)

स्थानीम

प्रणारीको

साना

सतह

सञ्चारन

तथा

बूङ्झभगत

तथा भभनत

सम्बाय, 

ॉ ाइ
ङ्झसच
सेवा

ल्ङ्ट क ङ्झनधानयण य सङ्करन सम्फन्धी व्मवस्थाऩन।

घ. सेवा

ल्ङ्ट क,  दस्तङ्टय,  दण्ड जङ्चयफाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त

योमल्टी,  ऩमनटन
(१)

ल्ङ्ट क

स्थानीम

सेवा

ल्ङ्ट क, दस्तङ्टय, दण्ड

जङ्चयफाना

सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड मोजना तजङ्टभ
न ा,
कामानन्वमन य ङ्झनमभन, 

(२)

प्राकृङ्झतक स्रोत साधन य सेवा

ल्ङ्ट क, योमल्टी

सङ्करन, सभन्वम य ङ्झनमभन, 
(3)

खङ्झनज ऩदाथनको उत्खनन् य सो सम्फन्धी योमल्टी
सङ्करन, 
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(4)

साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट
प्राप्त योमल्टी सङ्करन, 

(5)

ऩानीघट्ट, कङ्टरो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त
योमल्टी सङ्करन ।

ङ. वन,  जङ्गर,  वन्मजन्तङ्ट,  चयाच ङ्टरुङ्गी,  जर उऩमोग,  वातावयण, 
ऩमानवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता
(1)

वन,  जङ्गर,  वन्मजन्तङ्ट,  चयाच ङ्टरुङ्गी,  जर उऩमोग, 
वातावयण, 

ऩमानवयण

तथा

जैङ्जवक

ङ्जवङ्जवधता

सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना,
कामानन्वमन,  अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
(2)

स्थानीमस्तयभा साभङ्टदाङ्जमक, राभीण तथा

हयी,

धाङ्झभक
न , कवङ्टङ्झरमती य साझेदायी वनको सॊ यऺण,
सम्फ्नन, उऩमोग,  अनङ्टगभन य ङ्झनमभन तथा वन
उऩबोक्ता सभूहको व्मवस्थाऩन, 

(3)

भध्मवतॉ

ऺेरको

साभङ्टदाङ्जमक,

धाङ्झभक
न

य

कफङ्टङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन, 
(4)

स्थानीमस्तयभा नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय
ङ्जकनाय

तथा

सडक

ङ्जकनायभा

वृऺायोऩण

व्मवस्थाऩन, 
(5)

स्थानीमस्तयभा ङ्झनजी वनको प्रव्नन,  अनङ्टगभन य
ङ्झनमभन, 

(6)

स्थानीमस्तयभा सावनजङ्झनक खारी जग्गा,  ऩाखा वा
ऺेरभा वृऺायोऩण, सम्बाय,  उऩमोग य व्मवस्थाऩन, 

(7)

स्थानीमस्तयभा जडीफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन
ऩैदावाय

सम्फन्धी,

सबेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन,

प्रव्नन, प्र ोधन य फजाय व्मवस्थाऩन, 
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(8)

वनफीउ फगैँ चा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रव्नन, 

(9)

नसनयी स्थाऩना, ङ्झफरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण, योऩण य
प्रव्नन, 

(10)

वन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊ यऺण, व्मावसाङ्जमक
ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन, 

(१1)

भानव तथा वन्मजन्तङ्ट फीचको द्वन्द्व व्मवस्थाऩन, 

(१2)

स्थानीम प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) को स्थाऩना
य सञ्चारन, 

(१3)

स्थानीम वन्मजन्तङ्ट ऩमनटन य आमआजनन, 

(१4)

स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन, 

(१5)

स्थानीमस्तयभा वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीको
अङ्झबरे खाङ्कन य अध्ममन अनङ्टसन्धान, 

(१6)

ङ्जवश्वसम्ऩदा सूचीभा ऩये का स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक

भहत्त्वका वन, सीभसाय ऺेर, तटवतॉ ऺेरका जग्गा
सम्फन्धी रगत, 

(17)

ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्रण, 

(18)

स्थानीमस्तयको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 

(19)

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरे खाङ्कन, 

(20)

स्थानीमस्तयभा हङ्चयमारी प्रव्नन, 

(21)

स्थानीम साना जर उऩमोग सम्फन्धी ऺेरगत
अमोजना तजङ्टभ
न ा, कामानन्वमन,  अनङ्टगभन य अनङ्टगभन, 

(22)

यै थाने प्रजाङ्झतको सॊ यऺण य प्रव्नन, 

(23)

स्थानीमस्तयभा वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण, 

(24)

स्थानीमस्तयभा प्रदूषण ङ्झनमन्रण य हाङ्झनकायक
ऩदाथनहरूको ङ्झनमभन तथा व्मवस्थाऩन, 
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(25)

स्थानीमस्तयभा

न्मून

कावननभङ्टखी

तथा

वातावयणभैरी ङ्जवकास अवरम्फन, 
(26)

स्थानीमस्तयभा वातावयण सॊ यऺण ऺेर ङ्झनधानयण य
व्मवस्थाऩन।

च. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयफी ङ्झनवायण
(१)

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी
स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 

ङ्झनमभन

य

अध्ममन अनङ्टसन्धान, 
(२)

रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामनक्रभ,
स्रोत ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन, 

(३)

साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामानन्वमनको राङ्झग सङघ,
प्रदे

य स्थानीम सङघ सॊ स्थासॉग सम्ऩकन, सभन्वम

य सहकामन, 
(४)

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथ्माङ्क य
सूचना व्मवस्थाऩन, 

(5)

गङ्चयफ

घयऩङ्चयवाय

ऩङ्जहचान

सम्फन्धी

स्थानीम

सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन, 
(6)

स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन।

छ. व्मङ्ञक्तगत घटना,  जन्भ,  भृत्मङ्ट,  ङ्जववाह य तथ्माङ्क
(१)

व्मङ्ञक्तगत घटना (जन्भ,भृत्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाइॉसयाइ, 

(२)

व्मङ्ञक्तगत

ङ्ट य धभनऩर
ङ्ट ी) को दतान, 
सम्फन्ध ङ्जवच्छे द य धभनऩर
घटनाको

स्थानीम

तथ्माङ्क

सम्फन्धी

नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामानन्वमन

य

ङ्झनमभन, 
(३)

व्मङ्ञक्तगत
प्रङ्झतवेदन।
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घटनाको

अङ्झबरेख

व्मवस्थाऩन

य

ज. स्थानीमस्तयभा ऩङ्टयातत्त्व,  प्राचीन स्भायक य सङ्रहारम सॊ यऺण,
सम्फ्नन य ऩङ्टन् ङ्झनभानण ।

झ. सङ्टकङ्टम्फासी व्मवस्थाऩन
(1)

सङ्टकङ्टम्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरे ख व्मवस्थाऩन, 

(२)

सङ्टकङ्टम्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजनन य फसोफास
व्मवस्थाऩन।

ञ. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी
(1)

प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी

(2)

प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टीको सङ्करन

नीङ्झत,  कानून,  भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन, 
तथा फाॉडपाॉट।

ट. सवायी साधन अनङ्टभङ्झत
(१)

मातामात

व्मवस्थाऩन

सम्फन्धी

स्थानीम

नीङ्झत,

(२)

स्थानीम सावनजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधानयण,

कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामानन्वमन य ङ्झनमभन, 

अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खाये जी,  सेवाको गङ्टणस्तय, बाडा
दय ङ्झनधानयण य ङ्झनमभन, 

(3)

वातावयणभैरी, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनन अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद्

जोङ्ञखभ सॊ वेद्य, अऩाङ्गता य रै ङ्जङ्गकभैरी मातामात
प्रणारीको स्थानीम तहभा प्रव्नन।

(5) उऩदपा (१) य (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त

गाउॉऩाङ्झरका तथा

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-

नगयऩाङ्झरकाको अन्म काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम

क. बूङ्झभ व्मवस्थाऩन
(1)

सङ्घीम

तथा

प्रदे

कानूनको

अधीनभा

यही

स्थानीमस्तयको बू-उऩमोग नीङ्झत, मोजना, कामनक्रभ
तजङ्टभ
न ा य कामानन्वमन,
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(2)

सङघीम तथा प्रदे को भाऩदण्डको अधीनभा यही

व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकासका कामनक्रभको तजङ्टभ
न ा य
कामानन्वमन, एकीकृत
जग्गाको

एकीकयण

वस्ती

तथा

ङ्जवकासका

जग्गा

राङ्झग

ङ्जवकास

य

व्मवस्थाऩन,
(3)

स्थानीम

स्तयभा

अव्मवङ्ञस्थत

फसोफास

व्मवस्थाऩन।
ख. सञ्चाय सेवा
(1)

सङ्घीम
स्थानीम
केफङ्टर

तथा

प्रदे

ऺेरङ्झबर

तथा

कानूनको

इन्टयनेट

तायङ्जवहीन

अधीनभा

सेवा, 

टे ङ्झरङ्झबजन

यही

टे ङ्झरसेन्टय, 

प्रसायणको

अनङ्टभङ्झत,  नवीकयण य ङ्झनमभन, 
(2)

स्थानीम ऺेरभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य प्रव्नन
गने।

ग. मातामात सेवा
(1)

स्थानीम

फस, 

ट्ररी फस, ट्राभ

जस्ता भध्मभ

ऺभताका भास ट्राङ्ञञ्जट प्रणारीको नीङ्झत, भाऩदण्ड,
मोजना, कामानन्वमन,  अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 

(2)

याङ्जष्डम ये र ऩूवानधायको उऩमोग तथा भहानगयीम
ऺेरङ्झबर

हयी ये र सेवाको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन,

भभनत सम्बाय, सभन्वम,  साझेदायी य सहकामन।
(६) सङ्घ वा प्रदे रे सॊ ङ्जवधान तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ

आफ्नो अङ्झधकायऺेरङ्झबरको कङ्टनै ङ्जवषम गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई
कानून फनाई ङ्झनऺेऩण गनन सक्नेछ।
(७) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१),  (३),  (४) य

(५) फभोङ्ञजभको काभ, कतनव्म य अङ्झधकायको प्रमोग गदान आवश्मकता
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अनङ्टसाय कानून,  नीङ्झत, मोजना, भाऩदण्ड तथा कामनङ्जवङ्झध फनाई रागू गनन
सक्नेछ।
(८) स्थानीम तहरे प्रदे

सयकायको ऩयाभ भ
न ा नेऩार सयकायको

ऩूव न स्वीकृङ्झत ङ्झरई ङ्जवदे का कङ्टनै स्थानीम सयकायसॉग बङ्झगनी सम्फन्ध कामभ
गनन सक्नेछ।
12.

वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय

: (१) वडा सङ्झभङ्झतको काभ,

कतनव्म य अङ्झधकाय कामनऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामनऩाङ्झरकारे वडा सङ्झभङ्झतको काभ,
कतनव्म य अङ्झधकाय तोक्दा कम्तीभा दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ :क. वडाङ्झबरका मोजना तजङ्टभ
न ा, कामानन्वमन तथा अनङ्टगभन, 
(१)

सहबङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टभ
न ा प्रणारी अनङ्टसाय

फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजङ्टभ
न ा प्रङ्जक्रमा
अवरम्फन गयी फस्ती तथा टोरस्तयीम मोजनाको
भाग सङ्करन, प्राथङ्झभकीकयण तथा छनौट गने,

(2)

टोर ङ्जवकास सॊ स्थाको गठन य ऩङ्चयचारन तथा
वडाङ्झबर

सञ्चारन

हङ्टने

मोजनाहरूका

राङ्झग

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको गठन तथा सोको अनङ्टगभन
गने,
(3)

वडाङ्झबरका

मोजना

तथा

बौङ्झतक

ऩूवानधायको

सॊ यऺण, भभनत सम्बाय, ये खदे ख तथा व्मवस्थाऩन
गने,

ख. तथ्माङ्क अद्यावङ्झधक तथा सॊ यऺण
(१)

ङ्झनजी घय तथा घय ऩङ्चयवायको रगत या्ने,

(2)

ऐङ्झतहाङ्झसक, ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक, साॉस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभक
न

भहत्त्वका सम्ऩदा,  प्राचीन स्भायक, सावनजङ्झनक तथा
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साभङ्टदाङ्जमक

बवन,

सावनजङ्झनक,

ऐरानी,

ऩतॉ

जग्गाको रगत याख्ने तथा सॊ यऺण गने,
(३)

खङ्टरा ऺेर, चोक, घाट, ऩाटी, ऩौवा, सत्तर, धभन ारा,
धाङ्झभक
न

साॉस्कृङ्झतक

तथा

स्थर, 

डाॉडाऩाखा,

चयनऺेर, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कङ्टवा,
धाया, ढङ्ट ङ्गेधाया, गङ्टठीघय, फाटो, सडक, ऩङ्टर ऩङ्टरेसा,

कङ्टरो नहय, ऩानी घट्ट, ङ्झभरको तथ्माङ्क सङ्करन गयी
अद्यावङ्झधक रगत याख्ने, सॊ यऺण गने य खण्डीकृत

तथ्माङ्क य सूचना सङ्जहतको वडाको ऩार्श्रवनङ्ञचर
तमाय तथा अद्यावङ्झधक गने,
ग. ङ्जवकास कामन
(1)

फार उद्यानको व्मवस्था गने,

(२)

अनौऩचाङ्चयक ङ्ञ ऺा कामनक्रभ,  ङ्ञ
प्रायङ्ञम्बक

फार

ङ्जवकास

व्मवस्थाऩन गने,
(३)

केन्र

ङ्ट स्माहाय तथा
सञ्चारन

य

ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र,
फारक्रव

तथा

फारसञ्जारको

सञ्चारन

य

व्मवस्थाऩन गने,
(४)

वडा

तहको

(५)

खोऩ सेवा कामनक्रभको सञ्चारन,  व्मवस्थाऩन तथा

व्मवस्थाऩन गने,

स्वास्थ्म

सॊ स्था

तथा

सेवाको

सभन्वम गने, 
(६)

ऩोषण कामनक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने,

(७)

वडा

तहभा

स्वास्थ्म

जनचेतना

ङ्जवकास

स्वास्थ्म सूचना कामनक्रभको सञ्चारन गने,
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तथा

(८)

हयी तथा राभीण स्वास्थ्म ङ्ञक्रङ्झनकको सञ्चारन
गने,  गयाउने,

(९)

सावनजङ्झनक

ौचारम, स्नान गृह तथा प्रङ्झतऺारमको

ङ्झनभानण य व्मवस्थाऩन गने,  गयाउने,
(10)

वडास्तयीम साभङ्टदाङ्जमक धायाको प्रफन्ध, कङ्टवा, इनाय
तथा ऩोखयीको ङ्झनभानण, सॊ यऺण य गङ्टणस्तय ङ्झनमभन
गने, 

(११)

घयफाट ङ्झनकास हङ्टने पोहयभैराको सङ्करन य
व्मवस्थाऩन, चोक तथा गल्रीहरूको सयसपाइ,

ढर ङ्झनकास, भये का जनावयको व्मवस्थाऩन, सतही
ऩानीको ङ्झनकास तथा ऩानीको स्रोत सॊ यऺण गने, 
गयाउने,
(१2)

कृङ्जष तथा परपूर नसनयीको स्थाऩना,  सभन्वम य

प्रव्नन तथा वडास्तयीम अगङ्टवा कृषक ताङ्झरभको
अङ्झबभङ्टखीकयण गने,

(१३)

कृङ्जष फीउ ङ्जवजन, भर

तथा औषङ्झधको भाग

सङ्करन गने,
(१४)

कृङ्जषभा राग्ने योगहरूको ङ्जववयण सङ्करन गने,

(१5)

ङ्ट ॊछी
ऩ ऩ

ङ्जवकास

तथा

छाडा

चौऩामाको

व्मवस्थाऩन,
(१६)

वडाङ्झबरको चयन ऺेर सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन
गने,

(१७)

स्थानीम

सभङ्टदामका

चाडऩवन, बाषा

सॊ स्कृङ्झतको

ङ्जवकासको राङ्झग करा, नाटक, जनचेतनाभूरक तथा
साॉस्कृङ्झतक कामनक्रभ गने गयाउने,
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(१८)

स्थानीम

भौङ्झरकता

साॉस्कृङ्झतक

झङ्ञल्कने

यीङ्झतङ्चयवाजराई सॊ यऺण तथा प्रव्नन गने,
(१9)

वडाङ्झबर खेरकङ्टद ऩूवानधायको ङ्जवकास गने,

(२०)

अन्तयङ्जवद्यारम

तथा

क्रव

भापनत

खेरकूद

कामनक्रभको सञ्चारन गने गयाउने,
(२१)

वडा ऺेरङ्झबरको फाटोघाटो चारङ्ट अवस्थाभा याख्ने
तथा याख्न सहमोग गने,

(२२)

वडाङ्झबरका

सडक

अङ्झधकायऺेरभा

अवयोध

य

अङ्झतक्रभण गनन नङ्छदने,
(२३)

फाटोघाटोभा फाढी, ऩङ्जहयो, हङ्टयी तथा प्राकृङ्झतक
प्रकोऩफाट उत्ऩङ्ङ अवयोध ऩञ्छाउने,

(24)

घये र ङ्ट उद्योगको रगत सङ्करन तथा

सम्बाव्मता

ऩङ्जहचान गने,
(२५)

वडाङ्झबर घये र ङ्ट उद्योगको प्रव्नन गने,

(२६)

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ व्मङ्ञक्तगत घटना दतान,

अद्यावङ्झधक तथा सोको अङ्झबरे ख सङ्करन तथा
सॊ यऺण गने, 

(२७)

व्मङ्ञक्तगत घटना दतान सम्फन्धी जनचेतना कामनक्रभ
सञ्चारन गने,

(28)

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण तथा

अङ्झबरे ख

अद्यावङ्झधक गने,
(29)

वडाराई फारभैरी फनाउने,

(30)

वडाङ्झबर आङ्झथक
न
तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ऩङ्झछ

ऩये का भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, दङ्झरत, अऩाङ्गता बएका

व्मङ्ञक्त, जेष्ठ नागङ्चयक, अल्ऩसङ््मक, सीभान्तकृत
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सभङ्टदामको अङ्झबरे ख याखी साभाङ्ञजक य आङ्झथक
न
उत्थान सम्फन्धी काभ गने,
(३१)

ङ्जवङ्झबङ्ङ

सभङ्टदामकङ्झफच

साभाङ्ञजक

सदबाव

य

सौहादनता कामभ गने,
(३२)

फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह,  रै ङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, छङ्ट वाछङ्ट त, दहे ज
तथा दाइजो, हङ्झरमा प्रथा, छाउऩडी, कभरयी प्रथा,

फारश्रभ, भानव फेचङ्जवखन जस्ता साभाङ्ञजक कङ्टयीङ्झत
य अन्धङ्जवश्वासको अन्त्म गने,  गयाउने,
(33)

प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा
बूङ्झभ कय, व्मवसाम कय, वहार कय, ङ्जवऻाऩन कय,

स् ल्ङ्ट क ऩाङ्जकनङ्ग, नमाॉ व्मवसाम दतान, ङ्झसपाङ्चयस
दस्तङ्टय, सवायी

साधन

कय, भनोयञ्जन

कयको

रे खाजोखा य सङ्करन गयी सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका
वा

नगयऩाङ्झरकाभा

प्रङ्झतवेदन

सङ्जहत

यकभ

फङ्टझाउने, 
(34)

असक्त

ङ्झफयाभी

व्मङ्ञक्तराई

बएको

नङ्ञजकको

फेवाङ्चयस

अस्ऩतार

वा

वा

असहाम

स्वास्थ्म

केन्रभा ऩङ्टर्माई औषधोऩचाय गयाउने,
(३५)

असहाम वा फेवाङ्चयस व्मङ्ञक्तको भृत्मङ्ट बएभा ङ्झनजको
दाह सॊ स्कायको व्मवस्था ङ्झभराउने,

(३६)

सडक फारफाङ्झरकाको उ्ाय य ऩङ्टनस्थानऩनाको
राङ्झग रगत सङ्करन गने,

(37)

वडाङ्झबरको साभङ्टदाङ्जमक वन, वनजन्म सम्ऩदा य
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊ यऺण य प्रव्नन गने, 

(३८)

वडा, टोर, फस्तीस्तयभा हङ्चयमारी ऺेर ङ्झफस्ताय गने,
गयाउने,

(३९)

वडाराई वातावयणभैरी फनाउने, 
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(४०)

प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष, सङ्टयङ्ञऺत भातृत्व, ङ्जवद्याथॉ बनान, ऩूणन
खोऩ, खङ्टरा ङ्छद ाभङ्टक्त सयसपाई, वातावयणभैरी
तथा फारभैरी

ासनजस्ता प्रव्ननात्भक कामनहरू

गने,  गयाउने, 
(४१)

वडाङ्झबर घयफास ऩमनटन (होभ स्टे ) कामनक्रभ
प्रव्नन गने।

घ. ङ्झनमभन कामन
(1)

वडाङ्झबर सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास मोजना, आमोजना तथा

सॊ रग्न उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतहरूका कामनको अनङ्टगभन
तथा ङ्झनमभन गने,

(2)

ङ्झसकभॉ, डकभॉराई बूकम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन ङ्झनभानण
सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने,

(3)

खाद्याङ्ङ, भाछा, भासङ्ट, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथन
तथा उऩबोग्म साभरीको गङ्टणस्तय य भूल्मसूची
अनङ्टगभन गयी उऩबोक्ता ङ्जहत सॊ यऺण गने,

(4)

वडाङ्झबरका उद्योग धन्दा य व्मवसामको प्रव्नन
गयी रगत याख्ने,

(5)

हाट फजायको व्मवस्थाऩन गने,  गयाउने,

(6)

ङ्जवद्यङ्टत च ङ्टहावट तथा चोयी ङ्झनमन्रणभा सहमोग
गने।

ङ. ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत गने
(१)

नाता प्रभाङ्ञणत गने,

(२)

नागङ्चयकता तथा नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्झरनका
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने,

(३)

फहार कयको रे खाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने,

(४)

फन्द घय तथा कोठा खोल्न योहफयभा फस्ने,
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(५)

भोही रगत कट्टाको ङ्झसपाङ्चयस गने,

(६)

घय जग्गा कयको रेखाजोखा ङ्झसपाङ्चयस गने,

(७)

जन्भ ङ्झभङ्झत प्रभाङ्ञणत गने,

(८)

व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको, सञ्चारन नबएको

(९)

ङ्जववाह प्रभाङ्ञणत तथा अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत गने, 

(१०)

ङ्झन् ल्ङ्ट क

वा

(१1)

वडाफाट

जायी

वा व्माऩाय व्मवसाम हङ्टॉदै नबएको ङ्झसपाङ्चयस गने,

ङ्झसपाङ्चयस गने,

स ल्ङ्ट क
हङ्टने

स्वास्थ्म
ङ्झसपाङ्चयस

उऩचायको
तथा

अन्म

कागजराई अङ्रेजी बाषाभा सभेत ङ्झसपाङ्चयस तथा
प्रभाङ्ञणत गने,

(१२)

घय ऩातार प्रभाङ्ञणत गने,

(१३)

व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत गने,

(१४)

जग्गा धनी दतान प्रभाणऩङ्टजानभा घय कामभ गने
ङ्झसपाङ्चयस गने,

(१५)

कङ्टनै व्मङ्ञक्तको नाभ,  थय,  जन्भ ङ्झभङ्झत तथा वतन
पयक-पयक बएको बए सो व्मङ्ञक्त एकै हो बङ्ङे
ङ्झसपाङ्चयस गने,

(१६)

नाभ, थय, जन्भ ङ्झभङ्झत सॊ ोधनको ङ्झसपाङ्चयस गने,

(१७)

जग्गा धनी दतान प्रभाण ऩङ्टजान हयाएको ङ्झसपाङ्चयस
गने, 

(१८)

ङ्जकत्ताकाट गनन ङ्झसपाङ्चयस गने,

(१९)

सॊ यऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊ स्थागत य व्मङ्ञक्तगत
सॊ यऺक ङ्झसपाङ्चयस गने,

(२०)

जीङ्जवतसॉगको नाता प्रभाङ्ञणत गने,
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(२१)

ॉ को
भृतकसग

नाता

प्रभाङ्ञणत

तथा

सजनङ्झभन

ङ्झसपाङ्चयस गने,
(२२)

जीङ्जवत यहेको ङ्झसपाङ्चयस गने,

(२३)

हकवारा वा हकदाय प्रभाङ्ञणत गने,

(२४)

नाभसायी गनन ङ्झसपाङ्चयस गने,

(२५)

जग्गाको हक सम्फन्धभा ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२६)

उद्योग ठाउॉसायी गनन ङ्झसपाङ्चयस गने,

(२७)

आधायबूत ङ्जवद्यारम खोल्न ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२८)

जग्गा भूल्माङ्कन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(२९)

ङ्जवद्यारमको कऺा थऩ गनन ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(३०)

अ क्त,  असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणको
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने,

(३१)

वैवाङ्जहक अङ्गीकृत नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस गने,

(३२)

आङ्झथक
न

अवस्था

कभजोय

वा

सम्ऩङ्ङ

यहेको

सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस गने,
(३३)

ङ्जवद्यारम ठाउॉसायी गनन ङ्झसपाङ्चयस गने,

(३४)

धाया तथा ङ्जवद्यङ्टत जडानको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने,

(३५)

प्रचङ्झरत

कानून

अनङ्टसाय

प्रत्मामोङ्ञजत

अङ्झधकाय

फभोङ्ञजभको अन्म ङ्झसपाङ्चयस वा प्रभाङ्ञणत गने।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामनऩाङ्झरकाफाट वडा सङ्झभङ्झतको काभ,

कतनव्म य अङ्झधकाय नतोङ्जकएसम्भ वडा सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय प्रमोग गनेछ।
(४) वडाफाट गङ्चयने कामन वडा कामानरमको नाभभा हङ्टनेछ।
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13.

न्मूनतभ दयये ट ङ्झनधानयण गने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो
ऺेरङ्झबरको ङ्झनभानण कामन तथा अन्म सेवाको प्रमोजनको राङ्झग ङ्झनभानण साभरी,
ज्मारा, बाडा तथा भहसङ्टरको स्थानीम न्मूनतभ दयये ट तोक्नङ्ट ऩनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ श्रङ्झभकको ज्मारादय ङ्झनधानयण गदान

नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण गये को याङ्जष्डम न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभकबन्दा कभ नहङ्टने
गयी तोक्नङ्ट ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयये ट प्रत्मेक आङ्झथक
न
वषन

ङ्ट न्दा ऩन्र ङ्छदन अगावै तोकी सक्नङ्ट ऩनेछ।
हङ्टनब
14.

ङ्ट
रु

सङ्झभङ्झत,  उऩसङ्झभङ्झत वा कामनदर गठन गनन सक्ने : (१) कामनऩङ्झरकारे आफ्नो
काभ

कायफाही

व्मवङ्ञस्थत

गनन

आवश्मकता

अनङ्टसाय

कङ्टनै

सदस्मको

सॊ मोजकत्वभा सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ।
(2) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे ङ्जवषम ङ्जवऻता आवश्मक ऩने

ऺेरभा कङ्टनै सदस्म वा ङ्जवषम ङ्जवऻको सॊ मोजकत्वभा कामनदर गठन गनन
सक्नेछ।
(3) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने सङ्झभङ्झत,  उऩसङ्झभङ्झत

वा कामनदरको कामन ऺेर, कामानवङ्झध य अन्म ङ्जवषम त्मस्तो सङ्झभङ्झत,  उऩसङ्झभङ्झत
वा कामनदर गठन गदानको फखत तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
15.

ऩङ्चयचारन य सभन्वम गने : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयभा
ङ्जवकास ङ्झनभानण तथा सेवा प्रवाह सम्फन्धी कामन गदान आफ्नो ऺेरङ्झबरका
उऩबोक्ता, ङ्झनजी ऺेर, साभङ्टदाङ्जमक सङ्घ सॊ स्था,
गैयसयकायी

ऺेरको

ऩङ्चयचारन

य

सभन्वम

सहकायी सॊ स्था तथा

प्रव्ननराई

प्रोत्साहन

गनन

सक्नेछ।
16.

कामन ङ्जवबाजन य कामनसम्ऩादन : (१) कामनऩाङ्झरकाको कामनङ्जवबाजन य कामन
सम्ऩादन

सम्फन्धी

व्मवस्था

सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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कामनऩाङ्झरकारे

स्वीकृत

गये को

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामनङ्जवबाजन ङ्झनमभावरीभा अध्मऺ

तथा प्रभङ्टख, उऩाध्मऺ तथा उऩप्रभङ्टख, वडा अध्मऺ य सदस्मको काभ, कतनव्म
य अङ्झधकाय सभेत उल्रे ख बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामनङ्जवबाजन तथा कामन सम्ऩादन

ङ्झनमभावरी स्वीकृत वा सॊ ोधन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर प्रदे

य नेऩार

सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(4)

उऩदपा

(1)

फभोङ्ञजभको

ङ्झनमभावरीफाट

ऩदाङ्झधकायीको

कामनङ्जवबाजन वा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय नतोङ्जकएसम्भको राङ्झग ङ्झनजको
काभ,  कतनव्म अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :क. अध्मऺ वा प्रभङ्टखको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : अध्मऺ वा
प्रभङ्टखको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(1)

सबा तथा कामनऩाङ्झरकाको फैठक फोराउने य
फैठकको अध्मऺता गने, 

(2)
(3)

सबा

य

कामनऩाङ्झरकाको

कामनसूची तथा प्रस्ताव ऩे

फैठकभा

फैठकको

गने, गयाउने, 

वाङ्जषक
न
कामनक्रभ तथा फजेट तमाय गयी सबाभा
ऩे

गयाउने, 

(4)

सबाको अङ्झधवे न आह्वान य अन्त्म गने, 

(5)

सबा य कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम कामानन्वमन गने
गयाउने, 

(6)

कामनऩाङ्झरकाको दै ङ्झनक कामनको साभान्म ये खदे ख,
ङ्झनदे न य ङ्झनमन्रण गने, 

(7)

उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख,  कामनऩाङ्झरकाका सदस्म
तथा

प्रभङ्टख

खटाउने, 
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प्र ासकीम

अङ्झधकृतराई

काजभा

(8)

दपा 12 को खण्ड ङ. फभोङ्ञजभ वडा सङ्झभङ्झतफाट

सम्ऩादन हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत हङ्टने ङ्जवषम

फाहे क प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम
तहफाट गनङ्टन ऩने प्रभाङ्ञणत वा ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(9)

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाको

चर

अचर

सम्ऩङ्ञत्त हे यचाह तथा भभनत सम्बाय गने गयाउने य
आम्दानी, खचन, ङ्जहसाफ य अन्म कागजऩर सङ्टयङ्ञऺत
याख्ने, याख्न रगाउने, 

(10)

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाका

सङ्झभङ्झत,

उऩसङ्झभङ्झत तथा वडा सङ्झभङ्झतको काभको ये खदे ख
गने, 

(11)

सावनजङ्झनक

सेवा

प्रवाह

सम्फन्धी

गङ्टनासो

व्मवस्थाऩन गने,  गयाउने, 
(12)

सात

ङ्छदनबन्दा

फढी

सभम

गाउॉऩाङ्झरका

वा

नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा उऩाध्मऺ वा
उऩप्रभङ्टखराई

कामनबाय

ङ्छदने

य

उऩाध्मऺ

वा

उऩप्रभङ्टख ऩङ्झन अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा कङ्टनै सदस्मराई
कामनबाय ङ्छदने, 
(13)

सबा वा कामनऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म काभ गने।

ख. उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : उऩाध्मऺ
वा उऩप्रभङ्टखको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ :(1)

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक बई कामन गने, 

(2)

अध्मऺ

वा

प्रभङ्टखको

अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा

ङ्झनजको

कामनबाय सम्हाल्ने, 
(3)

गैयसयकायी
सभन्वम गने, 
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सङ्घ

सॊ स्थाका

ङ्जक्रमाकराऩको

(4)

उऩबोक्ता ङ्जहत सॊ यऺण सम्फन्धी कामनको सभन्वम
गने, 

(5)

मोजना

तथा

कामनक्रभको

अनङ्टगभन

तथा

सङ्टऩङ्चयवेऺण गयी सोको प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩे
गने, 

(6)

सबा

य

कामनऩाङ्झरकाद्वाया

गङ्छठत

सङ्झभङ्झतहरूको

काभभा सहजीकयण य सभन्वम गने, 
(7)

सात

ङ्छदनबन्दा

फढी

गाउॉऩाङ्झरका

सभम

वा

नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा अध्मऺ वा
प्रभङ्टखराई जानकायी गयाउने, 

(8)

सबा, कामनऩाङ्झरका

तथा

अध्मऺ

वा

प्रभङ्टखरे

प्रत्मामोजन गये का वा तोकेका अन्म कामन गने।
ग. वडा अध्मऺको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : वडा अध्मऺको
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(1)

वडा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ बई कामन गने, 

(2)

वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरूको काभभा सभन्वम य
सहजीकयण गने, 

(3)

वडाको ङ्जवकास मोजना, फजेट तथा कामनक्रभ तमाय
गने,

गनन

रगाउने

तथा

स्वीकृङ्झतका

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा ऩे
(4)

राङ्झग

गने, 

वडाफाट कामानन्वमन हङ्टने मोजना तथा कामनक्रभ
कामानन्वमन गने गयाउने, सोको अनङ्टगभन तथा
आवङ्झधक सभीऺा गने,  गयाउने, 

(5)

दपा 12 को खण्ड ङ भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमभा
ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत सम्फन्धी कामन गने, 
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(6)

सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम वडाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने
बएभा वडाको दै ङ्झनक प्र ासङ्झनक तथा ङ्झसपाङ्चयस
सम्फन्धी कामन गनन सम्फङ्ञन्धत वडा सङ्झभङ्झतको कङ्टनै
सदस्मराई

ङ्ञजम्भेवायी

तोकी

सोको

जानकायी

अध्मऺ वा प्रभङ्टखराई ङ्छदने, 
(७)

कामनऩाङ्झरका,  सबा वा वडा सङ्झभङ्झतरे तोकेका
अन्म कामन गने।

घ. कामनऩाङ्झरकाका

सदस्मको

काभ, कतनव्म

य

अङ्झधकाय

:

कामनऩाङ्झरकाको सदस्मको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(1)

कामनऩाङ्झरकाको फैठकभा बाग ङ्झरने, 

(2)

अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे तोकेको ङ्जवषमगत ऺेरको
सॊ मोजक वा प्रभङ्टख बई तोङ्जकएको कामन गने, 

(3)

सात

ङ्छदनबन्दा

फढी

सभम

गाउॉऩाङ्झरका

वा

नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा अध्मऺ वा
प्रभङ्टखराई जानकायी गयाउने, 

(4)
१7.

कामनऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म कामन गने ।

फैठक य ङ्झनणनम : (१) कामनऩाङ्झरकाको फैठक कम्तीभा भङ्जहनाको एक ऩटक
फस्नेछ।
(२) कामनऩाङ्झरकाको फैठकभा कामनऩाङ्झरकाभा तत्कार कामभ यहे का

सदस्म सङ््माको ऩचास प्रङ्झत तबन्दा फढी सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा
फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ््मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ।
(३) कामनऩाङ्झरकाको फैठकको ङ्झनणनम सवनसम्भङ्झतफाट हङ्टनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सवनसम्भङ्झतफाट ङ्झनणनम हङ्टन नसकेभा

कामनऩाङ्झरकाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ््माको फहङ्टभत सदस्मफाट
गये को ङ्झनणनम कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम हङ्टनेछ।
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(५) कामनऩाङ्झरकाको फैठक तथा ङ्झनणनम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
सॊ ङ्जवधानको धाया 218 फभोङ्ञजभको ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय हङ्टनेछ।
१८.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन : (१) कामनऩाङ्झरकारे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे

केही अङ्झधकाय अध्मऺ वा प्रभङ्टख, उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख, वडा सङ्झभङ्झतका

सदस्म,  आपू अन्तगनतका सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत वा प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत वा
अङ्झधकृत कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ।

(२) अध्मऺ वा उऩाध्मऺ, प्रभङ्टख वा उऩप्रभङ्टखरे आपूराई प्राप्त

अङ्झधकायभध्मे केही अङ्झधकाय कङ्टनै सदस्म वा कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन
सक्नेछ।

(३) वडा सङ्झभङ्झत वा वडा अध्मऺरे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे

केही अङ्झधकाय वडा सङ्झभङ्झतका कङ्टनै सदस्म वा कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन
सक्नेछ।

ऩङ्चयच्छे द-४
सबाको फैठक य कामनप्रणारी
1९.

सबाको फैठक : (१) सबाको फैठक साभान्मतमा वषनको दङ्टईऩटक फस्नेछ।
(२) सबाको फैठक अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे फोराउनेछ।
(३) सबाका एक ङ्झतहाई सदस्महरूरे सबाको फैठक फोराउन

आवश्मक छ बनी अध्मऺ वा प्रभङ्टख सभऺ ङ्जवषम वा कायण खङ्टराई ङ्झरङ्ञखत
अनङ्टयोध गये भा ऩन्र ङ्छदनङ्झबर अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे सबाको ङ्जव ेष फैठक
फोराउनङ्ट ऩनेछ।

(४) सबाको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत,  सभम, स्थान य फैठकको कामनसूची

सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने ङ्छदनबन्दा कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै अध्मऺ वा
प्रभङ्टखको ङ्झनदे नभा प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे सबाका सफै सदस्मराई
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
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(५) सबाभा तत्कार कामभ यहे का सम्ऩूणन सदस्म सङ््माको ऩचास

प्रङ्झत तबन्दा फढी सदस्महरू उऩङ्ञस्थत बएभा सबाको फैठकको राङ्झग
गणऩूयक सङ््मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ।

(६) सबाको फैठकको अध्मऺता अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे य ङ्झनजको
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टखरे गनेछ।
(७) सबाको फैठकभा फहङ्टभतको ङ्झनणनम भान्म हङ्टनेछ य भत फयाफय

बएभा सबाको फैठकभा अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ।

(८) सबाको फैठकको ङ्झनणनम सबाको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे
प्रभाङ्ञणत गनेछ।
(९) प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे सबाको सङ्ञचव बई काभ गनेछ।
(१०) सबाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध सबा आपैरे
ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(११) मस दपाभा यहेको व्मवस्था प्रदे

कानूनरे सबाको फैठक

सम्फन्धभा अन्मथा व्मवस्था नगये सभम्भ भार रागू हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-5
सबाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध
२०.

सबाभा ङ्जवधेमक प्रस्तङ्टत गने ङ्जवङ्झध : (१) कामनऩाङ्झरकारे गाउॉऩङ्झरका तथा
नगयऩाङ्झरकाको
सक्नेछ।

अङ्झधकायऺेरको

ङ्जवषमभा

सबाभा

ङ्जवधेमक

प्रस्तङ्टत

गनन

स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग ङ्जवधेमक बङ्ङारे सबाभा ऩे
बएको ऐनको भस्मौदाराई जनाउॉछ।

(२) सबाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्जवषमभा प्रदे

कानूनभा अन्मथा

व्मवस्था नबएसम्भको राङ्झग मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभको प्रकृमा अवरम्फन
गङ्चयनेछ।
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2१.

ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत य प्रभाणीकयण गने ङ्जवङ्झध : (१) दपा २० फभोङ्ञजभ ऩे

बएको ङ्जवधे मक सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ््माको फहङ्टभतरे

ऩाङ्चयत गये भा ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सबाका अध्मऺरे त्मस्तो ङ्जवधे मक प्रभाणीकयण
गनेछ।
(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण बएको ङ्जवधेमक ऐन
फङ्ङेछ।
2२.

सङ्झभङ्झतको गठन : सबारे आफ्नो कामनप्रणारीराई व्मवङ्ञस्थत गनन ङ्झनमाभवरी
फनाई कङ्टनै सदस्मको सॊ मोजकत्वभा रे खा सङ्झभङ्झत,  ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत,  सङ्ट ासन

सङ्झभङ्झत रगामत आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म सङ्झभङ्झत य ङ्जव ेष सङ्झभङ्झत गठन
गनन सक्नेछ।
2३.

कामन सञ्चारन ङ्झनमाभवरी फभोङ्ञजभ हङ्टने : सबाको व्मवस्थाऩन कामनङ्जवङ्झध

सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम सबारे फनाएको कामन सञ्चारन ङ्झनमाभवरी फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-6
मोजना तजङ्टभ
न ा तथा कामानन्वमन

2४.

मोजना फनाई कामानन्वमन गने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे
आफ्नो

अङ्झधकायऺेरङ्झबरका

ङ्जवषमभा

स्थानीमस्तयको

ङ्जवकासका

राङ्झग

आवङ्झधक,  वाङ्जषक
न ,  यणनीङ्झतगत ङ्जवषम ऺेरगत भध्मकारीन तथा दीघनकारीन
ङ्जवकास मोजना फनाई रागू गनङ्टन ऩनेछ।
प्रदे

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मोजना फनाउॉदा नेऩार सयकाय य

सयकायको नीङ्झत, रक्ष्म, उद्देश्म, सभमसीभा य प्रङ्जक्रमासॉग अनङ्टकूर हङ्टने

गयी सङ्ट ासन, वातावयण,  फारभैरी, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतनन अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद्
व्मवस्थाऩन,  रै ङ्जङ्गक तथा साभाङ्ञजक सभावे ीकयण जस्ता अन्तयसम्फङ्ञन्धत
ङ्जवषमराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(3) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

मोजना फनाउॉदा दे हामका ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :–
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(क)

आङ्झथक
न
ङ्जवकास तथा गङ्चयफी ङ्झनवायणभा प्रत्मऺ
मोगदान ऩङ्टग्ने, 

(ख)

उत्ऩादनभूरक तथा ङ्झछटो प्रङ्झतपर प्राप्त गनन
सङ्जकने,

(ग)

जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगाय फढ्ने,

(घ)

स्थानीम फाङ्झसन्दाहरूको सहबाङ्झगता जङ्टट्ने, स्वमॊ

सेवा ऩङ्चयचारन गनन सङ्जकने तथा रागत कभ
राग्ने,

(ङ)

स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩको अङ्झधकतभ प्रमोग
हङ्टन,े

(च)

भङ्जहरा,  फारफाङ्झरका तथा ङ्जऩछङ्झडएका वगन, ऺेर य
सभङ्टदामराई प्रत्मऺ राब ऩङ्टग्ने, 

(छ)

रै ङ्जङ्गक

सभानता

य

साभाङ्ञजक

सभावे ीकयण

अङ्झबवृङ्ज् हङ्टने,
(ज)

दीगो ङ्जवकास, वातावयणीम सॊ यऺण तथा सम्फ्नन

(झ)

बाङ्जषक

्
गनन सघाउ ऩङ्टयमाउने
,
तथा

साॉस्कृङ्झतक

ऩऺको

जगेनान

य

साभाङ्ञजक सद्बाव तथा एकता अङ्झबवृङ्ज्भा सघाउ
्
ऩङ्टयमाउने
।

(४) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

मोजना फनाउॉदा भध्मभ तथा दीघनकारीन प्रकृङ्झतका आमोजनाहरूको सूची
सभेत तमाय गनङ्टन ऩनेछ।
(५)

कामानन्वमन

गाउॉऩाङ्झरका

गदान

स्थानीम

तथा

नगयऩाङ्झरकारे

वङ्टङ्ज्जीङ्जव, 

ङ्जवषम

मोजना

ङ्जवऻ, 

तजङ्टभ
न ा

अनङ्टबवी, 

तथा

ऩे ाङ्जवद्, 

सीभान्तकृत तथा रोऩोन्भङ्टख सभङ्टदाम, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, दङ्झरत, मङ्टवा,
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अल्ऩसङ््मक,

अऩाङ्गता

बएका

व्मङ्ञक्त,

जेष्ठ

नागङ्चयक

रगामतका

सयोकायवाराहरूको अङ्झधकतभ सहबाङ्झगताभा गनङ्टन ऩनेछ।
(६) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे मोजना तजङ्टभ
न ा गदान मोजनाको

ङ्ट ान, आमोजनाको
सम्बाव्मता अध्ममनको आधायभा स्रोत साधनको ऩूवाननभ

प्राथङ्झभकीकयण, मोजना कामानन्वमन ताङ्झरका य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन
मोजना सभेत तमाय गनङ्टन ऩनेछ।
अनङ्टदान

(७) नेऩार सयकाय तथा प्रदे
प्रदान

गयी

सो

कामानन्वमन

सयकायरे ङ्जव ेष कामनक्रभका राङ्झग
गनन

प्रङ्जक्रमा

ङ्झनधानयण

गये कोभा

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे सोही प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ सो कामनक्रभ
कामानन्वमन गनङ्टन ऩनेछ।
(८) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे नेऩार सयकाय वा प्रदे

ॉ को सॊ मक्त
ङ्ट
सयकायसग
रगानी वा सावनजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा कङ्टनै मोजना
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ।
(९) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे सङ्घीम य प्रदे स्तयको
आमोजना कामानन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण य सहमोग गनङ्टन ऩनेछ।
(१०) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीमस्तयका ङ्जवकास

आमोजनाको

आवश्मक अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कनको कामन

गनन सक्नेछ।
2५.

सभन्वमभा कामन गनङ्टन ऩने : (१) गैयसयकायी सङघ सॊ स्था, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत,
सहकायी सॊ स्था रगामतका साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सङघ सॊ स्थारे
ॉ को सभन्वमभा यही कामन गनङ्टन ऩनेछ।
स्थानीम तहसग

तय कङ्टनै अन्तययाङ्जष्डम गैयसयकायी सङ्घ सॊ स्थारे स्थानीम तहसॉग

सभन्वमभा काभ गदान त्मस्तो काभको राङ्झग नेऩार सयकायको ऩूव न स्वीकृङ्झत
ङ्झरएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।

ॉ सभन्वम गदान दे हाम
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थानीम तहसग
फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ :-
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(क)

स्थानीम तहसॉग बएको सम्झौताका आधायभा कङ्टनै
अध्ममन, सबेऺण वा कामनक्रभ सञ्चारन गने,

(ख)

आफ्नो

वाङ्जषक
न

तथा

फजेट

स्थानीम तहको वाङ्जषक
न
मोजना, कामनक्रभ तथा
फजेटभा सभावे

(ग)

मोजना, कामनक्रभ

गयाउने,

ङ्ट
स्थानीम तहरे तोकेको सॊ मक्त
अनङ्टगभन तथा
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन प्रणारी अऩनाउने।

(3) मस दपाको ङ्जवऩयीत कङ्टनै सङ्घ सॊ स्थारे काभ गये भा स्थानीम
तहरे

त्मस्तो काभ कायफाहीको कामानन्वमन गनन योक रगाउन सक्नेछ।
(4) सभन्वम सम्फन्धी अन्म व्मवस्था स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ।
2६.

ङ्ट
साझेदायी वा सॊमक्त
व्मवस्थाऩनभा कामन गनन सक्ने : गाउॉऩाङ्झरका तथा

नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो कामन सञ्चारन गदान रागत न्मूनीकयण, स्रोत साधनको

अङ्झधकतभ उऩमोग वा प्रबावकायी सेवा प्रवाहको राङ्झग दे हामको ङ्जवषमभा
ॉ
ङ्ट
अन्म गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकासग
साझेदायी,  सम्झौता वा सॊ मक्त
व्मवस्थाऩन गनन सक्नेछ :(क)

फृहत ऩूवानधाय ङ्झनभानण, ठू रा भेङ्झसन तथा औजाय

(ख)

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन,

(ग)

मातामातको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 

(घ)

पोहयभैरा ङ्झफसजनन स्थर वा प्र ोधन प्रणारीको

(ङ)

दभकर तथा एम्फङ्टरेन्स सेवाको सञ्चारन, 

(च)

फस्ती ङ्जवकास तथा बू-उऩमोग मोजना, 

(छ)

ऩमनटन, प्रङ्जवङ्झध तथा सॊ स्कृङ्झतको प्रव्नन य ङ्जवकास, 

(ज)

ङ्ट उद्यभ, 
सॊ मक्त

खङ्चयद य व्मवस्थाऩन, 

ङ्जवकास य सञ्चारन, 
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(झ)

आधायबूत

तथा

भाध्मङ्झभक

तहको

(ञ)

स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन य वातावयण सॊ यऺण,

(ट)

अन्तयस्थानीम तह बङ्झगनी सम्फन्ध,

(ठ)

असर अभ्मास य अनङ्टबवको आदान प्रदान,

(ड)

बौङ्झतक तथा आङ्झथक
न सहमोग, 

(ढ)

अन्म उऩमङ्टक्त ङ्जवषम ।

ङ्ञ ऺाको सञ्चारन,  प्रव्नन य ङ्जवकास, 

प्रङ्जवङ्झधक

ऩङ्चयच्छे द-7
बवन ङ्झनभानण तथा सडक सम्फन्धी व्मवस्था
2७.

नक्सा ऩास नगयाई बवन ङ्झनभानण गनन नहङ्टने : (१) कसैरे ऩङ्झन गाउॉऩङ्झरका
वा नगयऩङ्झरकाफाट नक्सा ऩास नगयाई बवन ङ्झनभानण गनङ्टन हङ्टॉदैन।

तय गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे तोकेको ऺेर य सॊ यचनाको

हकभा नक्सा ऩास नगयाई ऩङ्झन बवन ङ्झनभानण गनन फाधा ऩने छै न।

स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग “बवन ङ्झनभानण” बन्नारे नमाॉ
बवन फनाउने, ऩङ्टयानो बवन बत्काई ऩङ्टन् ङ्झनभानण गने, तल्रा थऩ गने, भोहडा

पेने वा साङ्जवकभा थऩघट गयी झ्यार, ढोका, फादनरी, कौ ी, दरान, टहया

तवेरा वा ग्माये ज फनाउने वा कम्ऩाउण्ड वार रगाउने कामन सम्झनङ्ट ऩछन य
सो

ङ्ट आवासको राङ्झग फनाइने बवन सभेतराई जनाउॉछ।
ब्दरे सॊ मक्त

(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे बू-जोङ्ञखभ सॊ वेदन ीरताका

आधायभा जग्गाको उऩमोग सम्फन्धी भाऩदण्ड तोक्नङ्ट ऩनेछ य त्मस्तो

भाऩदण्डको अधीनभा यही तोकेको ऺेरभा भार बवन ङ्झनभानण गनन स्वीकृङ्झत
ङ्छदन सक्नेछ।

(३) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ऩूव न स्वीकृङ्झत नङ्झरई बवनका
राङ्झग जग्गाको खण्डीकयण वा लिरङ्जटङ्ग गनन ऩाइने छै न।

62

(4)

बवनहरूको

गाउॉऩाङ्झरका

वगॉकयण

गयी

तथा

नगयऩाङ्झरकारे

बूकम्ऩ

वा

आफ्नो

ङ्जवऩद्का

ऺेरभा

दृङ्जष्टरे

यहे का

जोङ्ञखभमङ्टक्त

बवनहरूराई ऩङ्टनङ्झनभ
न ाण गनन, प्रफरीकयण (ये क्टोङ्जपङ्जटङ्ग) गनन वा बत्काउन
आदे

ङ्छदन सक्नेछ।
(5) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे प्रचङ्झरत कानून य नेऩार

सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड ङ्जवऩयीत नहङ्टने गयी ऐङ्झतहाङ्झसक, साॉस्कृङ्झतक,

ऩमनटकीम वा ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक दृङ्जष्टरे भहत्त्वऩूणन दे ङ्ञखएका कङ्टनै फस्ती वा सोको
कङ्टनै ऺेरभा फङ्ङे बवनको उचाई, सेट व्माक, छानो, अरबाग, ङ्झनभानण

साभरीको ङ्जकङ्झसभ, यङ्ग वा करात्भकता झल्कने गयी बवन ङ्झनभानणको
भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ।
(६) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो सफै ऺेर वा कङ्टनै

ऺेर तोकी त्मस्तो ऺेरभा फङ्ङे बवनहरूको राङ्झग जग्गा तथा बवनको

प्रकृङ्झत, आकाय प्रकाय य ऺेरपरको आधायभा सभान ढाॉचाको नभूना नक्सा
तमाय गनन य सेवाराहीको राङ्झग आफ्ना प्राङ्जवङ्झधक कभनचायीफाट नक्सा तमाय
गयाई ङ्झन् ल्ङ्ट क उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
२८.

अनङ्टभङ्झतको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका ऺेरभा
बवन ङ्झनभानण गनन चाहने व्मङ्ञक्त वा सयकायी कामानरमरे बवन ङ्झनभानण गने

अनङ्टभङ्झतको राङ्झग बवनको नक्सा सङ्जहत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे तोकेको
ढाॉचाभा गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण : मस ऩङ्चयच्छे दको प्रमोजनको राङ्झग "सयकायी कामानरम" बङ्ङारे

याष्डऩङ्झत तथा उऩयाष्डऩङ्झतको कामानरम,  सवकोच्च अदारत, सङ्घीम सॊ सद,  प्रदे
सबा,  सॊ वैधाङ्झनक ङ्झनकाम,  नेऩारी सेना,  स स्त्र प्रहयी फर,  नेऩार, 
प्रहयी,  प्रदे

नेऩार

प्रहयी रगामतका सफै सयकायी कामानरम य अदारत सम्झनङ्ट ऩछन।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन बवन

ङ्झनभानण गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग दयखास्त ङ्छदॉदा कङ्टनै सयकायी ङ्झनकामरे याङ्जष्डम
सङ्टयऺाको दृङ्जष्टरे बवनको नक्सा ऩे

गनन नङ्झभल्ने बएभा त्मस्तो दयखास्तभा

बवनको रम्फाइ, चौडाइ, उचाइ य तल्रा तथा जम्भा ऺेरपर भार उल्रेख
गनन सक्नेछ।
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स्ऩष्टीकयण : मस ऩङ्चयच्छे दको प्रमोजनको राङ्झग "नक्सा" बङ्ङारे बवन ङ्झनभानण
सम्फन्धी ये खाङ्ञचर, ङ्जववयण य अन्म कागजऩर सम्झनङ्ट ऩदनछ।
२९.

नक्साभा खङ्टराउनङ्ट ऩने : नमाॉ बवन ङ्झनभानण गने नक्साभा अन्म कङ्टयाहरूको अङ्झतङ्चयक्त

सो बवनको छङ्ट ट्टै चऩॉ य सकङ्जऩट तथा त्मस्तो बवन अकको बवनसॉग जोडी फनाउने
बएभा सो बवनको छङ्ट ट्टै ङ्जकरास यहने गयी नक्साभा खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।

३०.

हक बोगको ङ्झनस्सा वा भञ्जङ्टयीको ङ्झरखत ऩे गनङ्टन ऩने : दपा २८ फभोङ्ञजभ बवन

ङ्झनभानण गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग दयखास्त ङ्छदॉदा आफ्नो हक बोगको जग्गाभा बवन

ङ्झनभानण गने बए हक बोगको ङ्झनस्सा य अरूको हक बोगको जग्गाभा बवन ङ्झनभानण
गने बए ङ्झनजको हक बोगको ङ्झनस्सा सङ्जहत भञ्जङ्टयीको ङ्झरखत सभेत ऩे

गनङ्टन

ऩनेछ।
तय नक्सा ऩास प्रमोजनको ङ्झनङ्झभत्त आवश्मक भाऩदण्ड ऩूया गनन अरु
कसैको जग्गा ङ्झरज वा बाडाभा ङ्झरन ऩाइने छै न।
३१.

जाॉचफङ्टझ गने : दपा २८ फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभानण गने अनङ्टभङ्झतको राङ्झग दयखास्त

ऩये को सात ङ्छदनङ्झबर प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे सो दयखास्त यीतऩूवक
न को छ
छै न जाॉचफङ्टझ गयी कङ्टनै यीत नऩङ्टगेको बए सो ऩङ्टर्माउन रगाई यीत ऩूवक
न को दयखास्त
ऩये दे हाम फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ :(क)

त्मस्तो बवनको ङ्झनभानणफाट सॉङ्झधमाय कसैराई भकान

ऩने बए आपूराई भकान ऩये को ङ्जववयण खङ्टराई ऩन्र
ङ्छदनङ्झबर उजङ्टय गनन आउनङ्ट बनी आफ्नो कामानरम,

सङ्झॉ धमायको घय दै रो य बवन ङ्झनभानण हङ्टने ठाउॉभा सफैरे
दे ख्ने गयी सूचना टाॉस्ने,
(ख)

खण्ड (क) फभोङ्ञजभको सूचनाभा उल्रे ङ्ञखत म्माद
नाघेको तीन ङ्छदनङ्झबर इङ्ञञ्जङ्झनमय वा सवइङ्ञञ्जङ्झनमय य
अन्म

कभनचायी

सभेत

ङ्ट
सॊ मक्त

रूऩभा

खटाई

दयखास्तभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभानण गनन
ङ्झभल्ने नङ्झभल्ने कङ्टयाको जाॉच गनन रगाउने।
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३२.

प्रङ्झतवेदन ऩे

गने : दपा ३१ को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ खङ्जटएका कभनचायीहरूरे

नेऩार सयकायफाट तोकेको फस्ती ङ्जवकास,

हयी मोजना तथा बवन ङ्झनभानण

सम्फन्धी भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभानण गनन ङ्झभल्ने नङ्झभल्ने कङ्टयाको जाॉचफङ्टझ

गननको राङ्झग सजनङ्झभन गयी सजनङ्झभनभा उऩङ्ञस्थत बएका व्मङ्ञक्तरे बनेका कङ्टयाहरू
सभेत खङ्टराई सजनङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का तमाय गयी दयखास्तभा उल्रे ख बए फभोङ्ञजभ बवन
ङ्झनभानण गनन ङ्झभल्ने नङ्झभल्ने व्महोया खङ्टराई त्मसयी जाॉचफङ्टझ गनन खङ्जटएको ङ्झभङ्झतरे
ऩन्र ङ्छदनङ्झबर गाॉउऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩे
३३.

गनङ्टन ऩनेछ।

अनङ्टभङ्झत ङ्छदने : (१) दपा ३१ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ उजङ्टय नऩये कोभा दपा ३२
फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे
बवन ङ्झनभानण गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(२) दपा ३१ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ कसैको उजङ्टय ऩयी हक

फेहकभा ङ्झनणनम ङ्छदनङ्ट ऩने अवस्थाभा फाहेक दपा ३२ फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन प्राप्त

बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबर प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे बवन ङ्झनभानणको
अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(३) दपा ३१ को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ ऩये को उजङ्टयीफाट बवन

ङ्झनभानण गने जग्गाभा तेयो भेयो ऩयी हक फेहक छङ्ट ट्याउनङ्ट ऩने दे ङ्ञखन आएभा
त्मस्तो उजङ्टयी ऩये को ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारत

सभऺ उजङ्टय गनन जानङ्ट बनी ऩचान खडा गयी सम्फङ्ञन्धत ऩऺहरूराई सङ्टनाउनङ्ट
ऩनेछ।
तय त्मस्तो जग्गाभध्मे केही बागभा भार ङ्जववाद ऩये को य त्मस्तो

ङ्जववाद ऩये जङ्झतको जग्गाभा अदारतफाट ठहये फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी फाॉकी

जग्गाभा बवन ङ्झनभानण गनन भञ्जङ्टय गयी अकको नक्सा सङ्जहत दयखास्त ङ्छदएभा

त्मस्तो दयखास्त प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर प्रभङ्टख प्र ासकीम
अङ्झधकृतरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभानण गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा राग्ने
दस्तङ्टय गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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३४.

फभोङ्ञजभ प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे कङ्टनै

नक्सा ऩास गने : (१) दपा ३३

बवन ङ्झनभानण गनन अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा त्मस्तो बवनको नक्सा सभेत ऩास गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे कङ्टनै

बवनको नक्सा ऩास गदान बौङ्झतक ङ्जवकास मोजना य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
ङ्झनधानङ्चयत भाऩदण्ड अनङ्टकूर हङ्टने गयी नक्साभा आवश्मक थऩघट गयी ऩास
गनन सक्नेछ।
३५.

नक्साभा हे यपेय गनन : दपा ३४ फभोङ्ञजभ ऩास बएको नक्साभा ऩङ्झछ केही हे यपेय

गनङ्टन ऩये भा तल्रा थलिने, भोहडा फदल्ने वा रम्फाइ, चौडाइ फढाउने कङ्टया फाहे क

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनधानङ्चयत भाऩदण्डभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी अन्म कङ्टया
गननको राङ्झग प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे नक्साभा हे यपेय गनन स्वीकृङ्झत ङ्छदन
सक्नेछ।

तय तल्रा थलिने, भोहडा फदल्ने वा रम्फाइ, चौडाइ फढाउने कामनका

राङ्झग ङ्झनधानङ्चयत भाऩदण्ड अनङ्टकूर हङ्टने गयी सॊ ोङ्झधत नक्सा ऩे

गये भा

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे तोकेको थऩ दस्तङ्टय ङ्झरई स्वीकृत गने
सङ्जकनेछ।
३६.

सूचना ङ्छदने :

मस ऩङ्चयच्छे दभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा ३२

फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय वा अन्म कङ्टनै कायणरे बवन ङ्झनभानण गनन अनङ्टभङ्झत

ङ्छदन नङ्झभल्ने बएभा प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे त्मसको कायण खङ्टराई त्मस्तो

प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर दपा २८ फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभानण गनन
अनङ्टभङ्झतको राङ्झग दयखास्त ङ्छदने व्मङ्ञक्त वा सयकायी ङ्झनकामराई सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
३७.

उजङ्टयी ङ्छदन सक्ने : (१) दपा ३३ फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबर

अनङ्टभङ्झत नऩाएभा

त्मस्तो म्माद नाघेको ङ्झभङ्झतरे य दपा 36 फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सूचनाभा ङ्ञचत्त

नफङ्टझेभा त्मस्तो सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर दपा २८ फभोङ्ञजभ बवन

ङ्झनभानण गनन अनङ्टभङ्झतको राङ्झग दयखास्त ङ्छदने व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे अध्मऺ वा
प्रभङ्टख सभऺ उजङ्टय ङ्छदन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्टनै उजङ्टयी ऩये भा अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे

सो सम्फन्धभा जाॉचफङ्टझ गयी बवन ङ्झनभानणको अनङ्टभङ्झत ङ्छदनङ्ट ऩने दे ङ्ञखएभा
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मथा ीघ्र अनङ्टभङ्झत ङ्छदनको राङ्झग प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतराई ङ्झनदे न ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
३८=

बवन ङ्झनभानण गनङ्टन ऩने अवङ्झध : (१) बवन ङ्झनभानण गनन अनङ्टभङ्झत ऩाएको व्मङ्ञक्त वा
सयकायी कामानरमरे

त्मसयी अनङ्टभङ्झत ऩाएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टइन वषनङ्झबर त्मस्तो

बवन ङ्झनभानण गनङ्टन ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबर बवन ङ्झनभानण गनन नसङ्जकने

बएभा सोको कायण खङ्टराई त्मस्तो म्माद सङ्जकनङ्ट अगावै म्माद थऩको राङ्झग
प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्टनै दयखास्त ऩये भा प्रभङ्टख प्र ासकीम

अङ्झधकृतरे ऩङ्जहरे रागेको दस्तङ्टयको ऩाॉच प्रङ्झत त दस्तङ्टय ङ्झरई दङ्टइन वषनको राङ्झग
बवन ङ्झनभानण गने म्माद थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ।
३९=

जाॉचफङ्टझ य कायफाही : (१) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका ऺेरभा कसैरे ङ्झनभानण

गये को वा गङ्चययहे को बवनको सम्फन्धभा दे हामको कङ्टयाहरूको जाॉचफङ्टझ गनन प्रभङ्टख
प्र ासकीम अङ्झधकृतरे कङ्टनै इङ्ञञ्जङ्झनमय, सवइङ्ञञ्जङ्झनमय वा कभनचायीराई खटाउन
सक्नेछ :(क)

त्मस्तो बवन ङ्झनभानण गनन नेऩार सयकायफाट स्वीकृत
भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको छ, छै न, 

(ख)

त्मस्तो बवन नेऩार सयकायफाट स्वीकृत भाऩदण्ड
फभोङ्ञजभ ऩास बएको नक्सा अनङ्टसाय ङ्झनभानण बएको वा
बइयहे को छ, छै न, य

(ग)

त्मस्तो

बवनरे सावनङ्ञजनक जग्गा, फाटो, कङ्टरो,

भङ्ञन्दय, चोक, ढर, नारा, ऩोखयी आङ्छद ङ्झभचेको छ,
छै न।

ॉ सम्फङ्ञन्धत
(२) बवन ङ्झनभानण गने व्मङ्ञक्त य बवन ङ्झनभानण कामनसग

सफैरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गनन आउने व्मङ्ञक्तराई ङ्झनजरे सोधेको
प्रश्नको जवाप ङ्छदनङ्ट य भागेको कागजऩर ङ्छदनङ्ट वा दे खाउनङ्ट य आवश्मक
सहमोग ऩङ्टर्माउनङ्ट ऩनेछ।
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गनन खङ्जटएको कभनचायीरे

त्मसयी खङ्जटएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर त्मस्तो बवन ङ्झनभानण सम्फन्धभा
आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयी आफ्नो सङ्टझाव सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टख प्र ासकीम
अङ्झधकृत सभऺ ऩे

गनङ्टन ऩनेछ।प्रभङ्टख

प्र ासकीम अङ्झधकृतरे

प्रङ्झतवेदन सात ङ्छदनङ्झबर अध्मऺ वा प्रभङ्टख सभऺ ऩे
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩे

त्मस्तो

गनङ्टन ऩनेछ।

बएको प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय कसैरे

उऩदपा (१) ङ्जवऩयीत बवन ङ्झनभानण गये को वा गङ्चययहे को ऩाइएभा अध्मऺ वा
प्रभङ्टखरे सो बवन वा त्मसको कङ्टनै बाग बत्काउने आदे
(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩे

ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

बएको प्रङ्झतवेदन अनङ्टसाय कसैरे

मस ऐन फभोङ्ञजभ नक्सा ऩास नगयी वा ऩास बएको नक्साभा स्वीकृङ्झत फेगय
हे यपेय गयी बवन ङ्झनभानण गये को वा गङ्चययहे को ठहये भा नक्सा ऩास नगयी

बवन फनाएको बए ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ य ऩास बएको नक्साभा स्वीकृङ्झत
फेगय हे यपेय गयी बवन फनाएको बए दङ्टई राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गयी
अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे सो बवन वा त्मसको कङ्टनै बाग बत्काउने आदे
ङ्छदनेछ।
(६) उऩदपा (४) वा (५) फभोङ्ञजभ आदे

ङ्छदनङ्टअङ्ञघ अध्मऺ वा

प्रभङ्टखरे त्मस्तो बवन ङ्झनभानण गने व्मङ्ञक्तराई आफ्नो सपाइ ऩे

गने भनाङ्झसफ

भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
४०

ऩङ्टनयावेदन : दपा ३९ को उऩदपा (४) वा (५) फभोङ्ञजभ अध्मऺ वा प्रभङ्टखरे
ङ्छदएको आदे भा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो आदे को सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे

ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ऩङ्टनयावेदनको
सम्फन्धभा ङ्ञजल्रा अदारतफाट बएको ङ्झनणनम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।
४१=

बवन, सॊ यचना बत्काउने य रागेको खचन असङ्टर गने : (१) दपा ३९ को उऩदपा
(४) वा (५) फभोङ्ञजभ कङ्टनै बवन, सॊ यचना वा त्मसको कङ्टनै बाग बत्काउने आदे
बएभा त्मस्तो आदे

उऩय दपा 40 फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन ऩये कोभा ङ्ञजल्रा

अदारतफाट त्मस्तो बवन वा त्मसको कङ्टनै बाग बत्काउने गयी ङ्झनणनम सदय बएको

ङ्झभङ्झतरे ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर य ऩङ्टनयावेदन नऩये कोभा ऩङ्टनयावेदन गने म्माद नाघेको
ङ्झभङ्झतरे ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे अध्मऺ वा प्रभङ्टखको आदे
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वा ङ्ञजल्रा

अदारतको ङ्झनणनम फभोङ्ञजभ त्मस्तो बवन, सॊ यचना वा त्मस्को कङ्टनै बाग बत्काउनङ्ट
ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबर सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे

त्मस्तो बवन, सॊ यचना वा त्मसको कङ्टनै बाग नबत्काएभा गाउॉऩाङ्झरका वा
नगयऩाङ्झरकारे नै त्मस्तो बवन, सॊ यचना वा त्मसको कङ्टनै बाग बत्काउनेछ य
त्मसयी

बत्काउॉदा

रागेको

खचन

सम्फङ्ञन्धत

व्मङ्ञक्तफाट

असङ्टर

उऩय

गङ्चयनेछ ।
४२.

नक्सा ऩास सम्फन्धी ङ्जव ेष व्मवस्था : (१) मस ऩङ्चयच्छे दभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै

ङ्ट ङ्ञघ तत्कार प्रचङ्झरत कानून
कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनअ
फभोङ्ञजभ नक्सा ऩास गनङ्टन ऩनेभा नक्सा ऩास नगयी वा ऩास बएको नक्साभा

स्वीकृङ्झत फेगय हे यपेय गयी फनाएको बवनको हकभा बवन ङ्झनभानण सम्फन्धी

भाऩदण्ड य सॊ ङ्जहता ऩारना बएको यहे छ बने नगयऩाङ्झरकारे मो ऐन प्रायम्ब

बएऩङ्झछ एक ऩटकको राङ्झग दे हामको व्मवस्था गयी नक्सा ऩास गनन वा ऩास
बएको नक्साभा हे येपेय गनन स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ :(क)

सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तराई ऩैँ तीस ङ्छदनको म्माद ङ्छदइन
प्रभाणसाथ

दयखास्त

ङ्छदनको

राङ्झग

सावनजङ्झनक

सूचना प्रका न गने, 
(ख)

खण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञखत म्मादङ्झबर दयखास्त ऩनन
ङ्ट गयी
आएभा स्थरगत रूऩभा प्राङ्जवङ्झधक जाचॉफझ

ॉ फङ्टझी बवन ङ्झनभानण
तथा साॉध सॉङ्झधमाय सभेतसग

सम्फन्धी भाऩदण्ड य सॊ ङ्जहता ऩारना बए नबएको
बङ्ङे सम्फन्धभा मङ्जकन गने, 
(घ)

बवन ङ्झनभानण सम्फन्धी भाऩदण्ड य सॊ ङ्जहता ऩूया

गये को मङ्जकन बएभा हार नक्सा ऩास गनन वा
स्वीकृत

नक्सा

हे यपेय

गननको

दस्तङ्टयको तेब्फय दस्तङ्टय ङ्झरने।
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राङ्झग

राग्ने

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

अऩाटनभेन्ट,  हाउङ्ञजङ्ग,  होटे र तथा अन्म व्मावसाङ्जमक बवनको हकभा सो
व्मवस्था रागू हङ्टने छै न।
४३.

याङ्जष्डम बवनसॊङ्जहता ऩारन गनङ्ट, न गयाउनङ्ट ऩने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा
नगयऩाङ्झरकारे

दपा 2७ फभोङ्ञजभ बवनको नक्सा ऩास गदान नेऩार

सयकायरे ङ्झनधानयण गये अनङ्टसायको याङ्जष्डम बवनसॊ ङ्जहताको ऩारना गनङ्ट, न गयाउनङ्ट
ऩनेछ।
(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको
याङ्जष्डम बवनसॊ ङ्जहताको अधीनभा यही थऩ भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नेछ।
४४.

याङ्जष्डम तथा प्रादे ङ्ञ क भाऩदण्ड अवरम्फन गनङ्टन ऩने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा
नगऩाङ्झरकारे सडक, बौङ्झतक ऩूवानधाय,  एकीकृत फस्ती ङ्जवकास तथा

हयी

मोजना, बू-उऩमोग मोजना, उऩबोग्म सेवा, साभाङ्ञजक सेवा तथा ऩूवानधायको
ङ्झनभानण, सञ्चारन वा व्मवस्थाऩन गदान नेऩार सयकाय य प्रदे

सयकायरे सो

ङ्जवषमभा तोकेको याङ्जष्डम तथा प्रादे ङ्ञ क भाऩदण्ड अवरम्फन गनङ्टन ऩनेछ।
(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

याङ्जष्डम तथा प्रदे ङ्ञ क भाऩदण्डबन्दा कभ नहङ्टने गयी थऩ भाऩदण्ड फनाई रागू
गनन सक्नेछ।
४५.

सडकको अङ्झधकायऺेर तोक्न सक्ने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे

आफ्नो ऺेरङ्झबर स्थानीम सडकको दामाॉ फामाॉको अङ्झधकायऺेर (याइट अप
वे) को सीभा तोक्न सक्नेछ।
(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे याङ्जष्डम तथा प्रदे

स्तयीम

सडकको दामाॉ फामाॉ अङ्झधकायऺेर (याइट अप वे) को भाऩदण्ड ऩारना गनङ्ट, न
गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(३) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) वा (२)

फभोङ्ञजभको

सडकको

अङ्झधकायऺेरङ्झबर

हटाउन वा बत्काउन आदे

ङ्छदन सक्नेछ।
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फनेका

सॊ यचना

जङ्टनसङ्टकै

फखत

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदे

अनङ्टसाय कङ्टनै व्मङ्ञक्त, 

सॊ स्था वा ङ्झनकामरे त्मस्तो सॊ यचना नहटाएभा वा नबत्काएभा गाउॉऩाङ्झरका
तथा नगयऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊ यचना आपै हटाउन वा बत्काउन सक्नेछ य

मसयी हटाउन वा बत्काउन रागेको खचन सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, सॊ स्था वा
ङ्झनकामफाट असङ्टर उऩय गनेछ।
(5) मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकऩटक

तोङ्जकएको सडकको दामाॉ फामाॉ अङ्झधकायऺेर (याइट अप वे) ऩङ्चयवतनन गदान
कसैको जग्गा वा सो जग्गाभा फनेको सॊ यचना त्मसयी ऩङ्चयवतनन गङ्चयएको
अङ्झधकायऺेरङ्झबर ऩनन गएभा त्मस्तो जग्गा प्राप्त गदान वा
सॊ यचना हटाउॉदा वा बत्काउॉदा ऺङ्झतऩूङ्झतन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

सो जग्गाङ्झबरको

ऩङ्चयच्छे द-8
न्माङ्जमक कामन सम्फन्धी व्मवस्था
४६.

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाभा सॊ ङ्जवधानको धाया २१७
फभोङ्ञजभको एक न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत यहनेछ।

४७.

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायऺेर : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई दे हामका
ङ्जववादको ङ्झनरूऩण गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ :(क)

आरीधङ्टय, फाॉध

ऩैनी, कङ्टरो

वा

ऩानीघाटको

फाॉडपाॉड तथा उऩमोग, 
(ख)

अकानको फारी नोक्सानी गये को, 

(ग)

चयन, घाॉस, दाउया,

(घ)

ज्मारा भजङ्टयी नङ्छदएको,

(ङ)

ङ्ट ॊ ऺी हयाएको वा ऩाएको,
घयऩारङ्टवा ऩ ऩ

(च)

जेष्ठ नागङ्चयकको ऩारनऩोषण तथा हे यचाह नगये को, 
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(छ)

नाफारक छोया छोयी वा ऩङ्झत-ऩत्नीराई इज्जत

आभद अनङ्टसाय खान राउन वा ङ्ञ ऺा दीऺा
नङ्छदएको, 

(ज)

वाङ्जषक
न
ऩच्चीस राख रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बएको
घय फहार य घय फहार सङ्टङ्जवधा,

(झ)

अन्म व्मङ्ञक्तको घय, जग्गा वा सम्ऩङ्झतराई असय
ऩने गयी

(ञ)

रुख ङ्झफरुवा रगाएको, 

आफ्नो घय वा फरेसीफाट अकानको घय, जग्गा वा
सावनजङ्झनक फाटोभा ऩानी झाये को, 

(ट)

सॉङ्झधमायको जग्गा तपन झ्यार याखी घय फनाउनङ्ट
ऩदान कानून फभोङ्ञजभ छोड्नङ्ट ऩने ऩङ्चयभाणको जग्गा
नछोडी फनाएको, 

(ठ)

कसैको हक वा स्वाङ्झभत्वभा बए ऩङ्झन ऩयाऩूवद
न े ङ्ञख
सावनजङ्झनक

रुऩभा

प्रमोग

हङ्टॉदै

आएको

फाटो,

वस्तङ्टबाउ ङ्झनकाल्ने ङ्झनकास, वस्तङ्टबाउ चयाउने चौय,
कङ्टरो, नहय, ऩोखयी, ऩाटी ऩौवा, अन्त्मङ्जष्ट स्थर,
धाङ्झभक
न स्थर वा अन्म कङ्टनै सावनजङ्झनक स्थरको
्
उऩमोग गनन नङ्छदएको वा फाधा ऩङ्टयमाएको, 
(ड)
(२)

न्माङ्जमक

सङ्घीम

वा

प्रदे

कानूनरे

स्थानीम

ङ्झनरुऩण हङ्टने बनी तोकेका अन्म ङ्जववाद।
सङ्झभङ्झतराई

दे हामका

ङ्जववादहरूभा

तहफाट

भेरङ्झभराऩको

भाध्मभफाट भार ङ्जववादको ङ्झनरूऩण गने अङ्झधकाय हङ्टनेछ :(क)

सयकायी,

सावनजङ्झनक

वा

साभङ्टदाङ्जमक

फाहेक

एकाको हकको जग्गा अककोरे चाऩी, ङ्झभची वा
घङ्टसाई खाएको, 
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(ख)

सयकायी, सावनजङ्झनक वा साभङ्टदाङ्जमक फाहेक आफ्नो
हक नऩङ्टग्ने अरुको जग्गाभा घय वा कङ्टनै सॊ यचना
फनाएको,

(ग)

ऩङ्झत-ऩत्नीफीचको सम्फन्ध ङ्जवच्छे द,

(घ)

अङ्गबङ्ग फाहे कको फढीभा एक वषनसम्भ कैद हङ्टन

(ङ)

गारी फेइज्जती,

(च)

रङ्टटङ्जऩट,

(छ)

ङ्ट ऺी छाडा छाडेको वा ऩ ऩ
ङ्ट ऺी या्दा वा
ऩ ऩ

सक्ने कङ्टटङ्जऩट, 

ऩाल्दा राऩयफाही गयी अरुराई असय ऩाये को, 
(ज)

अरुको आवासभा अनङ्झधकृत प्रवे

(झ)

अकानको हक बोगभा यहेको जग्गा आफाद वा बोग

गये को, 

चरन गये को, 
(ञ)

ध्वनी

प्रदङ्टषण

गयी

वा

(ट)

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भेरङ्झभराऩ हङ्टन सक्ने

्
ङ्झछभेकीराई असय ऩङ्टयमाएको, 

पोहोयभैरा

फ्ाॉकी

व्मङ्ञक्त फादी बई दामय हङ्टने अन्म दे वानी य एक
वषनसम्भ कैद हङ्टन सक्ने पौजदायी ङ्जववाद।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्जववादको सम्फन्धभा ऩऺरे चाहे भा
ङ्झसधै अदारतभा भङ्टद्दा दामय गनन फाधा ऩये को भाङ्झनने छै न।
(४) मस दपाभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववादभा प्रचङ्झरत कानूनभा भङ्टद्दा हेने

ङ्झनकाम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदने कङ्टनै हदम्माद तोङ्जकएकोभा सोही म्मादङ्झबर य
कङ्टनै हदम्माद नतोङ्जकएकोभा त्मस्तो कामन बएको बए गये को ङ्झभङ्झतरे ऩैँ तीस
ङ्छदनङ्झबर न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ।
स्ऩष्टीकयण मस ऩङ्चयच्छे दको प्रमोजनका राङ्झग ङ्झनवेदन बङ्ङारे उजङ्टयी वा
ङ्जपयादराई सभेत जनाउॉछ।
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४८.

अङ्झधकायऺेरको प्रमोग : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायऺेरको प्रमोग

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक य सदस्महरूरे साभूङ्जहक रूऩरे गनेछन् य
फहङ्टभतको याम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम भाङ्झननेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक य अकको एक जना सदस्मको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा ङ्जववादको
कायफाही य ङ्जकनाया गनन सङ्जकनेछ।
(३) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक फाहेक अरु दङ्टई जना सदस्मको

उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा ङ्जववादको ङ्जकनाया गनन फाहेक अरु कायफाही गनन सङ्जकनेछ।

(४) कङ्टनै कायणरे सॊ मोजकको ऩद ङ्चयक्त बएभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा

यहे का अन्म दङ्टई जना सदस्मको सवनसम्भङ्झतभा ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया
गनन सङ्जकनेछ।
(५) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन कङ्टनै

ङ्जववादको सम्फन्धभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक वा कङ्टनै सदस्मको ङ्झनजी

सयोकाय वा स्वाथन गाॉङ्झसएको वा त्मस्तो सॊ मोजक वा सदस्मको नाताङ्झबरका
व्मङ्ञक्त ङ्जववादको ऩऺ बएभा ङ्झनजफाट सो ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया हङ्टन
सक्ने छै न।
(6) उऩदपा (5) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सॊ मोजक वा सदस्मरे हेन न नङ्झभल्ने

ङ्जववादको हकभा त्मस्तो सॊ मोजक वा सदस्म फाहेकका अन्म सदस्मरे
ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया गनन

सक्नेछन्।सॊ मोजक य सफै सदस्मरे

त्मस्तो ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया गनन नङ्झभल्ने बएभा सम्फङ्ञन्धत सबारे

तीन जना सदस्मराई सो ङ्जववादको भार कायफाही य ङ्जकनाया गने गयी तोक्नङ्ट
ऩनेछ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया गदान

तीन जना सदस्मभध्मेको जेष्ठ सदस्मरे न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक बई
काभ गनेछ।
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४९.

न्माम सम्ऩादनको प्रङ्जक्रमा : (१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपू सभऺ ऩे

बएको

ङ्जववादको ङ्झनवेदन दतान गयी दतानको ङ्झनस्सा सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई उऩरब्ध
गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(२)

न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झतरे

आपू

सभऺ

ऩे

बएको

ङ्जववादको

ङ्झनवेदनको कायफाही य ङ्जकनाया गदान सम्बव बएसम्भ भेरङ्झभराऩ गनन
प्रोत्साङ्जहत गयी दङ्टवै ऩऺको सहभङ्झतभा ङ्झभराऩर गयाउनङ्ट ऩनेछ।ऩऺहरूङ्झफच
ङ्झभराऩर हङ्टन नसकेभा दपा ४७ को उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववादभा

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे कानून फभोङ्ञजभ ङ्जववादको कायफाही य ङ्जकनाया गनङ्टन
ऩनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झभराऩर गयाउॉदा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे

आपूरे सूचीकृत गये को भेरङ्झभराऩकतानफाट गयाउनङ्ट ऩनेछ।

(४) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे दपा ४7 को उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत

ङ्जववादभा प्रङ्झतफादी उऩङ्ञस्थत बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबर भेरङ्झभराऩको
भाध्मभफाट टङ्ट ङ्ग्माउनङ्ट ऩनेछ।सो अवङ्झधङ्झबर भेरङ्झभराऩ हङ्टन नसकेभा सोही

व्महोया उल्रे ख गयी ऩऺराई अदारत जान सङ्टनाई ङ्जववाद य सोसॉग

सम्फङ्ञन्धत ङ्झभङ्झसर कागज य प्रभाण सभेत सम्फङ्ञन्धत अदारतभा ऩठाइङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
(5) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩऺ हाङ्ञजय हङ्टन आएभा सम्फङ्ञन्धत

अदारतरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सो भङ्टद्दाको कायफाही य ङ्जकनाया गनङ्टन
ऩनेछ।
(6) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपू सभऺ ऩये को ङ्जववादभा फादीरे

प्रङ्झतफादीको नाभभा कङ्टनै फैङ्क, कम्ऩनी, ङ्जवत्तीम सॊ स्था वा अन्म कङ्टनै ङ्झनकामभा
यहे को खाता, ङ्झनऺेऩ वा प्रङ्झतवादीरे ऩाउने कङ्टनै यकभ मथाङ्ञस्थङ्झतभा याखी

कसैराई बङ्टक्तानी नगनन नगयाउन वा प्रङ्झतफादीको हक बोगको कङ्टनै अचर
सम्ऩङ्झत कसैराई कङ्टनै ऩङ्झन व्महोयारे हक हस्तान्तयण गननफाट योका गननको
राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे

प्रायङ्ञम्बक जाॉचफङ्टझफाट सो

फभोङ्ञजभ गनन उऩमङ्टक्त दे खेभा अवङ्झध तोकी योकाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत
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ङ्झनकामभा रे खी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रे खी ऩठाएकोभा सो फभोङ्ञजभ
योका गयी त्मसको जानकायी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ योका बएकोभा प्रङ्झतवादीरे त्मस्तो योका

पङ्टकङ्टवा गननको राङ्झग न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा सो सङ्झभङ्झतरे

त्मस्तो ङ्झनवेदन फभोङ्ञजभ योका पङ्टकङ्टवा गनन भनाङ्झसफ दे खेभा योका पङ्टकङ्टवाको
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ य त्मसयी रे खी ऩठाएकोभा

सो फभोङ्ञजभ योका पङ्टकङ्टवा गयी त्मसको जानकायी न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
(8) दपा ४7 फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे अङ्झधकायऺेर प्रमोग गदान

ऩङ्झत ऩत्नी ङ्झफचको वा जेष्ठ नागङ्चयकको सॊ यऺण सम्फन्धी ङ्जववादभा ऩीङ्झडत,

ॉ आङ्ञश्रत अन्म कङ्टनै व्मङ्ञक्तको ङ्जहतको
ङ्झनजको नाफारक सन्तान वा ङ्झनजसग
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई दे हामको अन्तङ्चयभ सॊ यऺणात्भक आदे

सभेत ङ्छदन

सक्नेछ :(क)

ऩीङ्झडतराई ङ्झनज फसी आएको घयभा फसोफास गनन
ङ्छदन, खान राउन ङ्छदन, कङ्टटङ्जऩट नगनन तथा ङ्ञ ष्ट
य सभ्म व्मवहाय गनन,

(ख)

ऩीङ्झडतराई

ायीङ्चयक वा भानङ्झसक चोट ऩङ्टगेको

बएभा उऩचाय गयाउन,
(ग)

ऩीङ्झडतराई अरग रूऩभा फसोफासको प्रफन्ध गनङ्टन
ऩने दे ङ्ञखएभा सोको व्मवस्था गनन य त्मसयी अरग
फस्दा ङ्झनजको बयणऩोषणको राङ्झग उङ्ञचत व्मवस्था
गनन, 

(घ)

ऩीङ्झडतराई

गारीगरौज

गने,

धम्की

ङ्छदने

वा

असभ्म व्मवहाय गने कामन नगनन, नगयाउन, 
(ङ)

ऩीङ्झडतको ङ्जहत य सङ्टयऺाको राङ्झग अन्म आवश्मक
य उऩमङ्टक्त कङ्टया गनन वा गयाउन।
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(9) दपा ४७ फभोङ्ञजभको कङ्टनै ङ्जववाद सम्फन्धभा न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झतभा कङ्टनै ङ्झनवेदन ऩये कोभा प्रचङ्झरत कानूनभा भङ्टद्दा हेने ङ्झनकाम सभऺ

प्रङ्झतफादी उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट ऩने म्माद ङ्जकङ्जटएको बए सोही म्मादङ्झबर य म्माद
ङ्जकङ्जटएको नबएभा फाटाका म्माद फाहे क ऩन्र ङ्छदनङ्झबर प्रङ्झतफादी आपै वा

आफ्नो वाये स भापनत ङ्झरङ्ञखत व्महोया सङ्जहत न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ उऩङ्ञस्थत
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।

(10)

दपा

४७

फभोङ्ञजभको

ङ्जववादभा

न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झतरे

भेरङ्झभराऩ गयाउने प्रमोजनको राङ्झग प्रत्मेक वडाभा भेरङ्झभराऩ केन्र गठन
गनन सक्नेछ।

(11) कङ्टनै वडाभा एकबन्दा फढी भेरङ्झभराऩ केन्र बएभा न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झतरे ङ्जववादको ऩऺहरूरे योजेको वा सो ङ्जवषमभा ऩऺहरूफीच सहभङ्झत
नबएभा

सो

वडाको

कङ्टनै

भेरङ्झभराऩ

केन्रभा

सभाधानको राङ्झग ऩठाउन सक्नेछ।

भेरङ्झभराऩद्वाया

ङ्जववाद

(१२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे ङ्जववादको ङ्झनवेदनभा कायफाही य ङ्जकनाया

गदान ङ्झनवेदनको दतान, त्मस्तो ङ्जववादको आवश्मक जाॉचफङ्टझ तथा कायफाही,
म्माद ताभेरी, ऩऺहरू उऩङ्ञस्थत गयाउने तथा

ङ्झभराऩर गयाउने प्रङ्जक्रमा, 

ङ्जववादको ङ्जकनाया गनङ्टन ऩने अवङ्झध, रगत कट्टा गने रगामतका ङ्जववादको
ङ्झनरुऩण सम्फन्धी अन्म कामनङ्जवङ्झध स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
५०.

ङ्झरङ्ञखत जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩने : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट ङ्जववादको अङ्ञन्तभ ङ्झनणनम

बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई सो ङ्झनणनमको प्रभाङ्ञणत
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।

५१.

ऩङ्टनयावेदन गनन सक्ने : न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झनणनमभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने

ऩऺरे ङ्झनणनमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँ तीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा
अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नेछ।

५२.

ङ्झभराऩर वा

ङ्झनणनम कामानन्वमन गने

:

(१)

कामनऩाङ्झरकारे

न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झभराऩर वा ङ्झनणनमको तत्कार कामानन्वमन गनङ्ट, न गयाउनङ्ट
ऩनेछ।
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(२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झभराऩर वा ङ्झनणनम कामानन्वमन
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
५3.

अङ्झबरेख या्नङ्ट ऩने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे न्माङ्जमक

सङ्झभङ्झतफाट ङ्झभराऩर वा ङ्झनणनम बएका ङ्जववादसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झरखत,  ङ्झभराऩर
वा ङ्झनणनमको अङ्झबरे ख व्मवङ्ञस्थत य सङ्टयङ्ञऺत रूऩभा याख्नङ्ट ऩनेछ।
(२) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे आपूरे गये को काभको वाङ्जषक
न
ङ्जववयण
अध्मऺ वा प्रभङ्टख भापनत सम्फङ्ञन्धत सबाभा ऩे

गनङ्टन ऩनेछ।

ऩङ्चयच्छे द-9
गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवत्तीम अङ्झधकायऺेर
५४.

कानून फभोङ्ञजभ फाहेक कय रगाउन,  उठाउन वा ऋण ङ्झरन नऩाउने : कानून

फभोङ्ञजभ फाहे क गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो अङ्झधकायऺेरङ्झबर
कङ्टनै कय रगाउन, उठाउन य ऋण ङ्झरन ऩाउने छै न।

५५.

एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय य घय जग्गा कय : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा
नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो अङ्झधकायऺेरङ्झबर एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय वा घयजग्गा
कय रगाउनेछ।
तय २०७५ सार साउन १ गतेदेङ्ञख एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय भार

रगाउनङ्ट ऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग “एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय” बन्नारे

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरको ऺेरङ्झबर कङ्टनै व्मङ्ञक्तको स्वाङ्झभत्वभा यहे को
सम्ऩूणन घय य जग्गाको एकीकृत रूऩभा ङ्जहसाफ गयी रगाइने सम्ऩङ्ञत्त कयराई
जनाउॉछ।

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कय रगाउॉदा दे हामका ङ्जवषमराई
आधाय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ :(क)

घय जग्गाको आकाय,  प्रकाय,  फनौट य
उऩमोग

वा

अचर

सम्ऩङ्ञत्तको

उत्ऩादन ीर उऩमोगको अवस्था, 
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(ख)

नागङ्चयकको

जीवनस्तय, आङ्झथक
न स्तय

य

कय ङ्झतनन सक्ने ऺभता, 
(ग)

अचर सम्ऩङ्ञत्तको प्रचङ्झरत फजाय भूल्म
तथा ह्रास भूल्म, 

(घ)

सबारे उऩमङ्टक्त ठानेका अन्म आधाय।

(३) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ

भाऩदण्ड फनाई एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कयभा छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ।
५६.

बूङ्झभकय (भारऩोत) : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेरङ्झबरको
जग्गाभा

त्मस्तो

जग्गाको

उऩमोगका

आधायभा

बूङ्झभकय

(भारऩोत)

रगाउनेछ।
तय एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय रगाएको अवस्थाभा बूङ्झभकय (भारऩोत)
रगाइने छै न।
५७.

घय जग्गा फहार कय : गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको ऺेरङ्झबर कङ्टनै व्मङ्ञक्त

वा सॊ स्थारे बवन,  घय, ऩसर, ग्माये ज, गोदाभ, टहया, छलिऩय,  कायखाना, जग्गा

वा ऩोखयी ऩूयै वा आॊङ्ञ क तवयरे फहारभा ङ्छदएकोभा गाउॉऩाङ्झरका वा
नगयऩाङ्झरकारे त्मस्तो फहार यकभभा फहार कय रगाउनेछ ।
५८.

व्मवसाम कय : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेरङ्झबर व्माऩाय,

ॉ ीगत रगानी य आङ्झथक
व्मवसाम वा सेवाभा ऩूज
न
कायोफायको आधायभा
व्मवसाम कय रगाउनेछ।

५९.

फहार ङ्झफटौयी

ल्ङ्ट क : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेरङ्झबर

आपूरे ङ्झनभानण, ये खदे ख वा सञ्चारन गये को हाट, फजाय वा ऩसर वा सयकायी
जग्गाभा फनेका सॊ यचनाको उऩमोग फाऩत फहार ङ्झफटौयी

६०.

ऩाङ्जकनङ्ग

ल्ङ्ट क रगाउनेछ।

ल्ङ्ट क : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेरङ्झबर कङ्टनै

सवायीराई ऩाङ्जकनङ्ग सेवा उऩरब्ध गयाए फाऩत ऩाङ्जकनङ
सक्नेछ।
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ल्ङ्ट क रगाउन

६१.

जडीफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्ट कय : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको

ऺेरङ्झबर कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे ऊन, खोटो,  जडीफङ्टटी, वनकस (खय), कवाडी

भार,  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनषेङ्झधत जीवजन्तङ्ट फाहेकका अन्म भृत वा

भाङ्चयएको जीवजन्तङ्टको हाड, सीङ, लिवाॉख, छारा वा मस्तै प्रकृङ्झतको वस्तङ्टको

व्मावसाङ्जमक उऩमोग गये वाऩत गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे जडीफङ्टटी, 
कवाडी तथा जीवजन्तङ्ट कय रगाउनेछ।
६२.

सेवा

ल्ङ्ट क : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेरङ्झबर

सञ्चारनभा यहे का केफरकाय, ट्रेङ्जकङ्ग, कामाङ्जकङ्ग, क्यानोङ्झनङ्ग, फञ्जी जम्ऩ,
ङ्ञजऩफ्रामय,

र्माङ्ञफ्टङ्ग,

लिमायाग्राईङ्झडङ्ग

रगामतका

स्थानीम

ऩमनटन,

भनोयञ्चजन तथा साहङ्झसक खेरकङ्टद सम्फन्धी सेवा वा व्मवसामभा सेवा

ल्ङ्ट क

रगाउनेछ।
ॉ को सीभा नदी वा
तय अकको गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकासग

एकबन्दा फढी गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई सभेटेय सञ्चारन हङ्टने सेवा
वा व्मवसामभा

ॉ
ल्ङ्ट क रगाउॉदा सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकासग

सभन्वम गनङ्टन ऩनेछ।
(२)

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकारे

ङ्झनभानण, सञ्चारन

वा

व्मवस्थाऩन गये को स्थानीम ऩूवानधाय वा उऩरब्ध गयाएको दे हामको कङ्टनै सेवा
उऩमोग गये फाऩत सम्फङ्ञन्धत सेवा प्रदामक तथा सेवाराहीराई सेवा

ल्ङ्ट क

रगाउन सक्नेछ :(क)

खानेऩानी, ङ्झफजङ्टरी, धाया, अङ्झतङ्झथ गृह, धभन ारा,
ऩङ्टस्तकारम, सबागृह य त्मस्तै अन्म सेवा सङ्टङ्जवधा,

(ख)

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, सयसपाइ, ढर ङ्झनकास,
सडक फत्ती जस्ता सेवा सङ्टङ्जवधा,

(ग)

ौचारम, ऩाकन, स्नानगृह, ऩौडी ऩोखयी, व्मामभ ारा,

गेष्टहाउस, ऩमनटकीम स्थर, छारफास (होष्टे र), हाट
फजाय, ऩ ङ्ट फध ारा,
त्मस्तै अन्म सङ्टङ्जवधा,
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व दाहगृह, धोवीघाट य

(घ)

सडक, फस ऩाकन,  ढर, ऩङ्टर, फत्ती जस्ता सेवा,

(ङ)

अचर सम्ऩङ्ञत्त वा अन्म कङ्टनै ङ्जवषमको भूल्माङ्कन
सम्फन्धी सेवा,
ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कङ्टनै सेवा।

(च)

(३) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) य (२) भा

उङ्ञल्रङ्ञखत सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउने वा त्मस्तो सेवा सङ्टङ्झफधा उऩमोग गये
फाऩत राग्ने सेवा

ल्ङ्ट क उठाउने कामन आपै गनन वा व्मवस्थाऩन कयाय वा

ङ्झनजी ऺेर भापनत गयाउन सक्नेछ।
६३.

कय, 

ल्ङ्ट क

वा

दस्तङ्टय

रगाउन

नऩाउने

:

गाउॉऩाङ्झरका

(१)

तथा

नगयऩाङ्झरकारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग वा कूटनीङ्झतऻराई
कय नराग्ने ङ्जवषमभा कय रगाउन सक्ने छै न।
(२)

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकारे

वैदेङ्ञ क

सहामताफाट सञ्चाङ्झरत ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग नेऩार सयकाय,  प्रदे

ऋण

वा

सयकाय, 

ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, सयकायी अस्ऩतार, सयकायी स्वाङ्झभत्वका प्रङ्झतष्ठान वा ङ्जवकास

सङ्झभङ्झतद्वाया ङ्जवदे फाट ऩैठायी बएका भारसाभानभा कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको कय,
ल्ङ्ट क वा दस्तङ्टय रगाउन ऩाउने छै न।

(३) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झराकारे तोकेको अवङ्झधङ्झबर साभूङ्जहक

ङ्ट
आवास वा सॊ मक्त
आवास अन्तगनत ङ्झनभानण बएका आवास
फाॉकी यहेको स्टकभा एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय राग्ने छै न।

ङ्झफक्री नबई

तय त्मसयी ङ्झफक्री नबएको स्टकको कङ्टनै प्रकायरे उऩमोग बएकोभा
त्मस्तो स्टकभा कय राग्नेछ।
(४)

नेऩार

सयकाय,

प्रदे

सयकाय

वा

गाउॉऩाङ्झरका

वा

ङ्ट
नगयऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत ङ्झरई ङ्झनभानण बएको सॊ मक्त
आवास वा साभूङ्जहक
आवासको साभूङ्जहक उऩबोगभा यहने वेसभेण्ट, फगैँ चा, ऩाङ्जकनङ्ग तथा सडक
ऺेरभा एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय रगाइने छै न।
६४.

प्रदे

य गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको दोहोयो अङ्झधकायऺेरङ्झबरका कय

ङ्झनधानयण, सङ्करन

तथा

फाॉडपाॉट
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:

(१)

प्रदे

य

गाउॉऩाङ्झरका

वा

नगयऩाङ्झरकाको ऺेराङ्झधकायङ्झबर यहेका दे हामका कयको दय ङ्झनधानयण य
सङ्करन दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

सवायी साधन कयको दय ङ्झनधानयण तथा सङ्करन
प्रदे रे गने,
तय गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे टाॉगा,

ङ्चयक्सा, अटो ङ्चयक्सा य इन-ङ्चयक्साको सवायी कयको

दय ङ्झनधानयण तथा सङ्करन गयी आफ्नो कोषभा
जम्भा गनन सक्नेछ।
(ख)

घयजग्गा यङ्ञजष्डे न
गने

य

सोको

ल्ङ्ट कको दय प्रदे रे ङ्झनधानयण

सङ्करन

गाउॉऩाङ्झरका

वा

नगयऩाङ्झरकारे गने,
(ग)

ङ्जवऻाऩन

कयको

दय

ङ्झनधानयण

य

(घ)

भनोयञ्जन कयको दय य सङ्करन गने तङ्चयका

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे गने,

सङ्करन

प्रदे रे ङ्झनधानयण गने य सोको सङ्करन गाउॉऩाङ्झरका
वा नगयऩाङ्झरकारे गने,

(ङ)

ल्ङ्ट कको

ऩमनटन

दय

ङ्झनधानयण

तथा

सङ्करन

सम्फन्धभा दे हाम फभोङ्ञजभ गने :(१)

ऩदमारा

तथा

ऩमनटन

ल्ङ्ट कको

दय

प्रदे रे ङ्झनधानयण य सङ्करन गने,
(२)

उद्यान, ऩाकन, ङ्ञचङ्झडमाखाना, 
तथा

ऩङ्टयाताङ्ञत्त्वक

ऐङ्झतहाङ्झसक

सम्ऩदा, सङ्राहरम

जस्ता सम्ऩदा उऩमोगको प्रवे

ल्ङ्ट क

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनधानयण
य सङ्करन गने।
(च)

ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी, स्रे ट, फारङ्टवा, च ङ्टनढङ्ट ङ्गा, खयीढङ्ट ङ्गा, अभ्रख य

दहत्तय फहत्तयभा प्राकृङ्झतक स्रोत कयको दय य
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प्रङ्जक्रमा प्रदे रे ङ्झनधानयण गने य गाउॉऩाङ्झरका वा
नगयऩाङ्झरकारे सङ्करन गने।
(2)

ऩवनतायोहण
प्रवे

उऩदपा

(१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन

ल्ङ्ट क य याङ्जष्डम ङ्झनकङ्टञ्ज,  वन्मजन्तङ्ट आयऺ तथा सॊ यऺण ऺेरको

ल्ङ्ट कको ङ्झनधानयण य सङ्करन नेऩार सयकायरे व्मवस्था गये फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ।
(3) प्रदे

य गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे मस दपा फभोङ्ञजभ

सङ्करन गये को याजश्व जम्भा गनन प्रदे

स्तयभा एक कोष यहनेछ य सो

कोषभा आपूरे सङ्करन गये को याजश्व अरग अरग स्रोतको

ीषनक खङ्टल्ने

गयी जम्भा गनङ्टन ऩनेछ।
(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभको कोषभा जम्भा बएको याजश्व यकभ

सन्तङ्टङ्झरत य ऩायद ॉ रूऩभा फाॉडपाॉट गननको राङ्झग दे हामका आधाय ङ्झरनङ्ट
ऩनेछ :(क)

याजश्व उत्ऩङ्ञत्तको आधाय, 

(ख)

याजश्व सङ्करन रागत, 

(ग)

प्रदे

य गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे जनताराई

ऩङ्टर्माउनङ्ट ऩने सेवाको ऺेर, 
(घ)

गङ्चयफी, स्थानीम ऺेरगत असन्तङ्टरन य असभानता
न्मूनीकयण, 

(ङ)
६५.

अन्म आमका आधायहरू।

स्थानीम याजस्व ऩयाभ न सङ्झभङ्झत : (१) गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा याजश्व
सम्फन्धी ऩयाभ क
न ो राङ्झग

दे हाम फभोङ्ञजभको एक स्थानीम याजश्व ऩयाभ न

सङ्झभङ्झत यहनेछ :(क) उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख
(ख) प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत
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-सॊ मोजक
-सदस्म

(ग) कामनऩाङ्झरकारे तोकेको कामनऩाङ्झरकाका

सदस्म भध्मेफाट एक जना भङ्जहरा
सङ्जहत दङ्टई जना सदस्म

-सदस्म

(घ) ङ्झनजी ऺेरको उद्योग वाङ्ञणज्म सम्फन्धी

भान्मताप्राप्त सॊ स्थाको गाउॉ वा नगय
तहको

अध्मऺ

वा

ङ्झनजरे

प्रङ्झतङ्झनङ्झध
(ङ)

तोकेको

घये र ङ्ट तथा साना उद्योग सम्फन्धी

भान्मताप्राप्त सॊ स्थाको नगय वा गाउॉ
तहको

अध्मऺ

वा

ङ्झनजरे

प्रङ्झतङ्झनङ्झध

तोकेको

(च) कामनऩाङ्झरकाको याजस्व भहा ाखा,
ङ्जवबाग वा

(२)

-सदस्म

ाखा प्रभङ्टख

-सदस्म

-सदस्म सङ्ञचव

याजस्व ऩयाभ न सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े :(क)

याजस्व

सम्फन्धी

नीङ्झत

तथा

कानङ्टनको

तजङ्टभ
न ा, 

सॊ ोधन,  ऩङ्चयभाजनन य सोको ऩङ्चयऩारनाका सम्फन्धभा
आवश्मक ऩयाभ न प्रदान गने, 

(ख)

याजस्वका श्रोत,  दामया य दय सभेतको ङ्जवश्लेषण गयी
आगाभी आङ्झथक
न
वषनभा प्राप्त हङ्टन सक्ने याजस्वको
अनङ्टभान गने, 

(ग)

याजस्वका

दय

य

ऺेर

रगामतका

आधायभा

आन्तङ्चयक आमको ङ्जवश्लेषण य अनङ्टभान गने, 
(घ)

स्थानीम उद्योग तथा व्मवसाम प्रव्नन य योजगायी

ङ्झसजननाभा मोगदान ङ्छदने ङ्जकङ्झसभको कय नीङ्झतको
सम्फन्धभा ऩयाभ न ङ्छदने, 
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(ङ)

ल्ङ्ट क,  दस्तङ्टय

कय याजस्व,  गैयकय याजस्व,  सेवा
आङ्छदको दय सम्फन्धभा ऩयाभ न ङ्छदने, 

(च)

याजस्व प्र ासन सङ्टधायका राङ्झग अन्म आवश्मक
ऩयाभ न ङ्छदने।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय

सम्फङ्ञन्धत ऺेरका ङ्जवऻ तथा अन्म सयोकायवाराराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा
आभन्रण गनन सङ्जकनेछ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध
सो सङ्झभङ्झत आपैकरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
६६.

स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट सीभा ङ्झनधानयण सङ्झभङ्झत : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा
नगयऩाङ्झरकाभा प्राप्त हङ्टने आन्तङ्चयक आम, याजश्व फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हङ्टने यकभ,

अनङ्टदान,  ऋण य अन्म आमको प्रऺेऩण य सोको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवतयणको खाका
तथा फजेट सीभा ङ्झनधानयण गनन दे हाम फभोङ्ञजभको स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट
सीभा ङ्झनधानयण सङ्झभङ्झत यहनेछ :(क)

अध्मऺ वा प्रभङ्टख

(ख)

उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख

(ग)

कामनऩाङ्झरकाका सदस्महरूभध्मे भङ्जहरा, 

- सदस्म

दङ्झरत वा अल्ऩसङ््मक सभेतको
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने गयी अध्मऺ वा

(घ)

- सॊ मोजक

प्रभङ्टखरे तोकेको चाय जना

- सदस्म

प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत

-सदस्म सङ्ञचव

(2) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सदस्म तोक्दा अध्मऺ

वा प्रभङ्टखरे आपू सम्व् याजनीङ्झतक दर फाहेकको सदस्म सभेतराई तोक्नङ्ट
ऩनेछ।
तय कामनऩाङ्झरकाभा अन्म याजनीङ्झतक दरको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व नबएको
अवस्थाभा मो उऩदपाको व्मवस्था रागू हङ्टने छै न।
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(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य
अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

आन्तङ्चयक आम,  याजस्व फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हङ्टने
आम,  नेऩार सयकाय तथा प्रदे

सयकायफाट प्राप्त

हङ्टने ङ्जवत्तीम हस्तान्तयण,  आन्तङ्चयक ऋण तथा अन्म
आमको प्रऺेऩण गने, 
(ख)

याङ्जष्डम

तथा

प्रादे ङ्ञ क

प्राथङ्झभकता

य

स्थानीम

आवश्मकताराई भध्मनजय गयी प्रऺेङ्जऩत स्रोत य
साधनको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवतयणको खाका तम गने, 

(ग)

आगाभी आङ्झथक
न

वषनको राङ्झग

स्रोत अनङ्टभानको

(घ)

ङ्जवषम ऺेरगत फजेटको सीभा ङ्झनधानयण गने, 

(ङ)

नेऩार

आधायभा फजेटको कङ्टर सीभा ङ्झनधानयण गने, 
सयकाय

भागनद न
न , 

तथा

स्थानीम

प्रदे

आङ्झथक
न

सयकायफाट

अवस्था, 

प्राप्त

आन्तङ्चयक

आमको अवस्था सभेतको आधायभा फजेट तथा
कामनक्रभको प्राथङ्झभकीकयणका आधाय तम गने, 
(च)

ङ्जवषम ऺेरगत फजेट तजङ्टभ
न ा सम्फङ्ञन्धत भागनद न
न तम
गने, 

(छ)

स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट सीभा ङ्झनधानयण सम्फन्धभा

स्थानीम तहको आवश्मकता य ङ्झनणनम फभोङ्ञजभका
अन्म कामनहरु गने।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठकभा आवश्मकता
अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत कभनचायी य ङ्जवषम ङ्जवऻराई आभन्रण गनन सङ्जकनेछ।
(5) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध
सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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(6) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामन प्रत्मेक

वषनको पागङ्टन भङ्जहनाङ्झबर सम्ऩङ्ङ गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ य फजेट प्रऺेऩण गदान
आगाभी आङ्झथक
न वषनऩङ्झछको थऩ दङ्टई वषनको सभेत गनङ्टन ऩनेछ।
(7) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय बएको आगाभी आङ्झथक
न वषनको

फजेट सीभा प्रत्मेक वषनको चैर ऩन्र गतेङ्झबर प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे
गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाका ङ्जवषमगत भहा ाखा, 

ाखा तथा वडा

सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(8) उऩदपा (7) फभोङ्ञजभ प्राप्त फजेटको सीभाङ्झबर यही ङ्जवषमगत

भहा ाखा, 

ाखा तथा वडा सङ्झभङ्झतरे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको

मोजना, आमोजना,  कामनक्रभ य अनङ्टभाङ्झनत फजेट तजङ्टभ
न ा गयी कामनऩाङ्झरकाभा
ऩे
६७.

गनङ्टन ऩनेछ।

फजेट तथा कामनक्रभ तजङ्टभ
न ा सङ्झभङ्झत : (१) दपा ६६ फभोङ्ञजभ ङ्झनधानयण
बएको आमको प्रऺेऩण य ङ्जवतयणको खाका य फजेट सीभाभा आधाङ्चयत बई

स्थानीम तहको वाङ्जषक
न फजेट तथा कामनक्रभ तजङ्टभ
न ा गनन दे हाम फभोङ्ञजभको
फजेट तथा कामनक्रभ तजङ्टभ
न ा सङ्झभङ्झत यहनेछ :(क)

उऩाध्मऺ वा उऩप्रभङ्टख

- सॊ मोजक

(ख)

ङ्जवषमगत ऺेर हे ने गाउॉ कामनऩाङ्झरका
तथा नगय कामनऩाङ्झरकाका सदस्महरू

- सदस्म

(ग)

प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत

- सदस्म

(घ)

मोजना भहा ाखा, ङ्जवबाग वा
ाखा प्रभङ्टख

- सदस्म सङ्ञचव

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको काभ,  कतनव्म य अङ्झधकाय
दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

आगाभी आङ्झथक
न
वषनको नीङ्झत तथा कामनक्रभको
प्रस्ताव तमाय गने,
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(ख)

दपा

६६

सीभाङ्झबर

फभोङ्ञजभको
यही

फजेट

सङ्झभङ्झतरे

तथा

ङ्छदएको

फजेट

कामनक्रभको

प्राथङ्झभकीकयण गने,
(ग)

फजेट तथा कामनक्रभको प्रस्तावराई ङ्जवषमऺेरगत
रूऩभा

छरपर

गने

व्मवस्था

ङ्झभराई

प्रस्ताव तमाय गयी कामनऩाङ्झरकाभा ऩे
(घ)

मोजना

तथा

कामनक्रभभा

अङ्ञन्तभ

गने,

दोहोयोऩना

हङ्टन

नङ्छदने

व्मवस्था ङ्झभराउने तथा मोजना कामनक्रभङ्झफच आऩसी
तादाम्मता तथा ऩङ्चयऩूयकता कामभ गने,

(ङ)

फजेट तथा कामनक्रभ तजङ्टभ
न ा सम्फन्धी स्थानीम तहको
आवश्मकता फभोङ्ञजभका अन्म कामनहरू गने।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध
सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
६८.

ऋण ङ्झरन सक्ने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक

स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोगको ङ्झसपाङ्चयसको सीभाङ्झबर यही सम्फङ्ञन्धत सबाफाट
स्वीकृत

गयाई

उत्ऩादन ीर, 

योजगायभूरक, 

आन्तङ्चयक

ॉ ीगत कामनको राङ्झग आन्तङ्चयक ऋण ङ्झरन सक्नेछ।
ऩूज
(२)

उऩदपा (१)

फभोङ्ञजभको ऋण

ऩच्चीस

आमवृङ्ज्

तथा

वषनबन्दा

फढी

अवङ्झधको राङ्झग ङ्झरन सङ्जकने छै न।
(३) नेऩार सयकायफाट प्राप्त ऋण वा नेऩार सयकाय जभानी बई

ङ्झरएको ऋण सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनधानङ्चयत अवङ्झधङ्झबर
च ङ्टक्ता नगये भा नेऩार सयकायरे त्मस्तो गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई

उऩरब्ध गयाउने अनङ्टदानफाट कट्टा गयी सो यकभ प्राप्त गनन वा ऋण बङ्टक्तानी
गङ्चयङ्छदनेछ।
(४) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे ऋण ङ्झरने सम्फन्धी अन्म
व्मवस्था सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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ऩङ्चयच्छे द-10
गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथक
न कामन प्रणारी
६९.

स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष : (१) प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको आफ्नो
एउटा स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष यहनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभको

कोषभा

दे हामका

यकभहरू

यहनेछन् :(क)

आपूरे

उठाएको

याजश्व

तथा

आमफाट

प्राप्त

यकभ,
(ख)

याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हङ्टने यकभ,

(ग)

नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान तथा अन्म यकभ,

(घ)

प्रदे

(ङ)

कङ्टनै व्मङ्ञक्त, सङ्घ वा सॊ स्थाफाट प्राप्त यकभ, 

(च)

याङ्जष्डम प्राथङ्झभकताको आधायभा गाउॉऩाङ्झरका तथा

सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान तथा अन्म यकभ,

नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग नेऩार सयकायरे ङ्जवदे ी
सयकाय,  ङ्झनकाम,  सङ्घ सॊ स्था वा व्मङ्ञक्तफाट
ङ्झरएको वैदेङ्ञ क सहामताफाट उऩरब्ध गयाएको
यकभ,

(छ)

अन्म

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाफाट

प्राप्त

अनङ्टदान तथा अन्म यकभ, 
(ज)

आन्तङ्चयक ऋणफाट प्राप्त यकभ,

(झ)

अन्म कङ्टनै स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने यकभ।

(३) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको कोषभा जम्भा हङ्टन आउने

सफै यकभ कङ्टनै फैङ्कभा खाता खोरी जम्भा गनङ्टन ऩनेछ।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा जम्भा बएको यकभ खचन
गने सम्फन्धी व्मवस्था स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ कानून फनाउॉदा दे हाम फभोङ्ञजभका

यकभ फाहेक अन्म यकभ सो कोषफाट खचन गनन नसङ्जकने गयी फनाउनङ्ट
ऩनेछ :(क)

सबारे सङ्ञञ्चत कोषफाट खचन गने गयी स्वीकृत
गये को वाङ्जषक
न फजेट फभोङ्ञजभको यकभ,

(ख)

वाङ्जषक
न फजेट ङ्जवचायाधीन यहेको अवस्थाभा दै ङ्झनक

कामन सञ्चारनको राङ्झग ऩेश्कीका रूऩभा त्मसयी

ङ्जवचायाधीन फजेटभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत व्मम यकभको
फढीभा एक तृतीमाॊ
(ग)

अदारतको

पैसरा

यकभ,
फभोङ्ञजभ

गाउॉऩाङ्झरका

वा

नगयऩाङ्झरकारे ङ्झतनङ्टन वा फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ,
(घ)

दपा ७० फभोङ्ञजभको आकङ्ञस्भक कोषको राङ्झग
सबारे तोङ्जकङ्छदएको यकभ, 

(ङ)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे ङ्झरएको ऋणको
ङ्झतनङ्टन ऩने सावाॉ तथा ब्माजको यकभ ।

७०.

आकङ्ञस्भक कोष : गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ
आकङ्ञस्भक कोष स्थाऩना गयी सञ्चारन गनन सक्नेछ।

7१.

फजेट ऩे

य ऩाङ्चयत गने : (१) उऩाध्मऺ,  उऩप्रभङ्टख वा कामनऩाङ्झरकारे

तोकेको कामनऩाङ्झरकाको कङ्टनै सदस्मरे आगाभी आङ्झथक
न
वषनको याजश्व य
व्मम (फजेट) को अनङ्टभान कामनऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाई असाय द
गतेङ्झबर सबाभा ऩे

गनङ्टन ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वाङ्जषक
न
याजश्व य व्ममभा गत

आङ्झथक
न
वषनको याजस्व य व्ममको मथाथन ङ्जववयण, चारङ्ट आङ्झथक
न
वषनको
अङ्ञन्तभ सम्भभा हङ्टने आम्दानी य खचनको सॊ ोङ्झधत अनङ्टभान तथा आगाभी

आङ्झथक
न
वषनको मोजना तथा कामनक्रभ य आम व्ममको अनङ्टभाङ्झनत ङ्जववयण
खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।
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(३)

सबारे

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

ऩे

बएको

फजेटभाङ्झथ

कामनताङ्झरका फनाई ऩन्र ङ्छदनङ्झबर छरपरको काभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयसक्नङ्ट
ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ छरपर सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ सबारे फजेट
ऩाङ्चयत गनन वा सङ्टझाव सङ्जहत कामनऩाङ्झरकाभा ऩठाउन सक्नेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सङ्टझाव सङ्जहत प्राप्त बएको फजेट उऩय

कामनऩाङ्झरकारे ऩङ्टनङ्जवच
न ाय गयी आवश्मक ऩङ्चयभाजनन सङ्जहत वा ऩङ्चयभाजनन गनङ्टन
ऩने नदे ङ्ञखएभा कायण सङ्जहत सबाभा ऩाॉच ङ्छदनङ्झबर ऩङ्टन् ऩे

(६) सबारे उऩदपा (१) वा (५) फभोङ्ञजभ ऩे

गनङ्टन ऩनेछ।

बएको फजेट

असाय भसान्तङ्झबर ऩाङ्चयत गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ।
(७) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ऩङ्जहरो

ङ्झनवानचनफाट गठन बएको गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीरे
ऩद फहारी गये को दङ्टई भङ्जहनाङ्झबर फजेट ऩे

गनन य ऩाङ्चयत गनन फाधा ऩये को

भाङ्झनने छै न।
(८) ऩूयक अनङ्टभान तथा फजेट सम्फन्धी अन्म व्मवस्था स्थानीम
कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
७२

आङ्झथक
न वषन य आम व्ममको रेखा : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे

प्रत्मेक वषनको साउन एक गतेदेङ्ञख आगाभी वषनको असाय भसान्तसम्भको
अवङ्झधराई आङ्झथक
न वषन कामभ गयी आम य व्ममको ङ्जहसाफ याख्नङ्ट ऩनेछ।

(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे नेऩार सयकायरे ङ्झनधानयण गये

फभोङ्ञजभको आम य व्ममको वगॉकयण तथा खचन

ीषनक सम्फन्धी व्मवस्था

अवरम्फन गनङ्टन ऩनेछ।
(३) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको

व्मवस्था अवरम्फन गदान भूर

ीषनकभा पयक नऩने गयी आम तथा व्ममको

थऩ वगॉकयण गनन सक्नेछ।
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७३.

खचन गने अङ्ञ्तमायी य कामनङ्जवङ्झध : (१) सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको सात

ङ्छदनङ्झबर प्रभङ्टख वा अध्मऺरे प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतराई फजेटको खचन
गने अङ्ञ्तमायी प्रदान गनङ्टन ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्ञ्तमायी प्राप्त बएको ऩन्र

ङ्छदनङ्झबर प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे सम्फङ्ञन्धत भहा ाखा वा

ाखा प्रभङ्टख

य वडा सङ्ञचवराई कामनक्रभ य फजेटसङ्जहत प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ खचन गने
अङ्ञ्तमायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ अङ्ञ्तमायी प्राप्त बएको यकभ

स्वीकृत फजेटको ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ खचन गने, रे खा

या्ने वा या्न रगाउने, रे खाऩयीऺण गयाउने, फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गने सभेतको
रे खा सम्फन्धी सम्ऩूणन उत्तयदाङ्जमत्व अङ्ञ्तमाय प्राप्त अङ्झधकायीको हङ्टनेछ।
(4) स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषको सञ्चारन गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको

प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत य रे खा प्रभङ्टख तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको कोषको
सञ्चारन ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी य रे खा प्रभङ्टखरे गनेछ।
(5) खचन खाताको सञ्चारन गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख

प्र ासकीम अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत स्तयको कभनचायी य रे खा प्रभङ्टख
वा ङ्झनजरे तोकेको रे खाको कभनचायी तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको ङ्ञजल्रा

सभन्वम अङ्झधकायी वा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत स्तयको कभनचायी य रे खा प्रभङ्टख वा
ङ्झनजरे तोकेको रे खाको कभनचायीरे गनेछ।
(6)

प्रभङ्टख

प्र ासकीम

अङ्झधकृतरे

स्वीकृत

फजेट

खचन

गदान

ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, कामनदऺता, प्रबावकाङ्चयता य औङ्ञचत्म कामभ गनन
आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
(७) कामनऩाङ्झरकारे सबाफाट स्वीकृत सीभा य

ीषनक फाङ्जहय गई

फजेट खचन गनन ऩाउने छै न।
७४.

सावनजङ्झनक खङ्चयद गने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे सावनजङ्झनक
खङ्चयद गनङ्टन ऩदान सङघीम सावनजङ्झनक खङ्चयद ऐन फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऐनको अधीनभा यही गाउॉऩाङ्झरका
तथा नगयऩाङ्झरकारे सावनजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी फनाई रागू गनङ्टन सक्नेछ।
७५.

सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा हङ्टने : एक आङ्झथक
न वषनभा खचन हङ्टन नसकी फाॉकी यहे को

यकभ आङ्झथक
न
वषनको अन्त्मभा गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत
कोषभा स्वत् जम्भा (ट्रान्सपय) हङ्टनेछ।

७६.

कायोफायको रेखा : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको कायोफाय,  आम
व्ममको रे खा प्रणारी तथा याजश्व य खचन
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

ीषनकको वगॉकयण तोङ्जकए

(२) स्थानीम तहरे आफ्नो कायोफायको रे खा भहारे खा ङ्झनमन्रक

कामानरमको ङ्झसपाङ्चयसभा भहारे खा ऩयीऺकफाट स्वीकृत बए फभोङ्ञजभको
ढाॉचाभा याख्नङ्ट ऩनेछ।
(3) प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको

कोषफाट खचन बएको यकभको चौभाङ्झसक प्रगङ्झत त्मस्तो अवङ्झध सभाप्त बएको
ऩन्र ङ्छदनङ्झबर कामनऩाङ्झरकाको फैठकभा ऩे

गनङ्टन ऩनेछ।

(४) गाउॉऩाङ्झरका,  नगयऩाङ्झरका तथा वडा कामानररे आफ्नो आम य
व्ममको ङ्जववयण प्रत्मेक भङ्जहनाको सात गतेङ्झबर सावनजङ्झनक गनङ्टन ऩनेछ।
(५) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभा

बएको आम व्ममको चौभाङ्झसक
भन्रारम,  प्रदे

ीषनकगत ङ्जववयण तमाय गयी सङ्घीम अथन

अथन भन्रारम, भन्रारम तथा याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा

ङ्जवत्त आमोगभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

(६) स्थानीम तहको आम व्ममको रे खा याख्ने ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको

कभनचायीरे ठीकसॉग रे खा नयाखेको कायणफाट नेऩार सयकाय,  प्रदे

सयकाय

वा स्थानीम तहराई कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको हाङ्झन, नोक्सानी तथा ऺङ्झत हङ्टन गएभा

त्मसयी ऩनन गएको हाङ्झन, नोक्सानी त्मस्तो हाङ्झन, नोक्सानी गने कभनचायीफाट
असङ्टर उऩय गनङ्टन ऩनेछ।
७७.

रेखाऩयीऺण : (१) स्थानीम तहरे आफ्नो आम तथा व्ममको अङ्ञन्तभ
रे खाऩयीऺण भहारे खा ऩयीऺकफाट गयाउनङ्ट ऩनेछ।
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(२) स्थानीम तहरे कानून फभोङ्ञजभ आफ्नो आम य व्ममको
आन्तङ्चयक रे खा ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ।
कैङ्जपमत

ँ
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक रे खाऩयीऺणरे औल्माएका
सम्फङ्ञन्धत

अङ्झधकायीरे

अङ्ञन्तभ

रे खाऩयीऺण

ङ्ट न्दा
हङ्टनब

अगावै

सम्ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको आन्तङ्चयक रे खा ऩयीऺणको

एक प्रङ्झत अङ्ञन्तभ रे खा ऩयीऺणका राङ्झग खङ्जटने डोय वा भहारे खा ऩयीऺकरे
तोकेको व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
७८.

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी कामानन्वमन गनङ्टन ऩने : (१) स्थानीम तहरे

आफ्नो कामानरमफाट सम्ऩादन गङ्चयने कामन ङ्झभतव्ममी, प्रबावकायी,  ङ्झनमङ्झभतता
य

कामनदऺताऩूणन

ढङ्गफाट

सम्ऩादन

गनन, ङ्जवत्तीम

प्रङ्झतवेदन

प्रणारीराई

ङ्जवश्वसनीम फनाउन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कामन सम्ऩादन गनन आ-

आफ्ना काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसायको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी तमाय गयी
कामानन्वमन गनङ्टन ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी तमाय

गदान काभको प्रकृङ्झत अनङ्टरूऩ जोङ्ञखभ ऺेरको ऩङ्जहचान, ङ्झनमन्रणको वातावयण,

सूचनाको आदान प्रदान, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन जस्ता ङ्जवषमराई सभेत
सभेट्नङ्ट ऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीको

अनङ्टगभन गननको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको अध्मऺ,  प्रभङ्टख वा

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख आपैरे वा ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी तोकी
अनङ्टगभन गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
रङ्टङ्जटराई

(४)

उऩदपा (३)

सङ्टधाय

गयी

फभोङ्ञजभ

आन्तङ्चयक

गङ्चयएको अनङ्टगभनफाट दे ङ्ञखएका

ङ्झनमन्रण

प्रणारीराई

सङ्टदृढ

फनाउने

ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत अध्मऺ,  प्रभङ्टख वा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखको
हङ्टनेछ।
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(५) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे सावनजङ्झनक सेवा प्रवाहराई

ऩायद ॉ,  उत्तयदामी य जवापदे ही फनाउन सावनजङ्झनक ऩयीऺण,  साभाङ्ञजक
ङ्ट ाई जस्ता कामनक्रभ सञ्चारन गनङ्टन ऩनेछ।
ऩयीऺण तथा सावनजङ्झनक सङ्टनव
७९.

यकभान्तय : कामनऩाङ्झरकारे स्वीकृत वाङ्जषक
न
फजेटको अधीनभा यही कङ्टनै
ॉ ीगत
ीषनकफाट ऩूज

ीषनकभा ऩच्चीस प्रङ्झत तभा नफढाई यकभान्तय गनन

सक्नेछ।
८०.

सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग : भन्रारमरे स्थानीम तहको आङ्झथक
न कामन प्रणारी य
प्र ासङ्झनक काभ कायफाहीभा एकरूऩता कामभ गनन तथा ऩायदङ्ञ त
न ा य

जवापदे ङ्जहता प्रव्नन गनन त्मस्तो ऺेरभा प्रमोग गनङ्टन ऩने सूचना प्रङ्जवङ्झधको
ढाॉचा तोक्न सक्नेछ।
ऩङ्चयच्छे द-11
प्र ासकीम सङ्गठन य कभनचायी व्मवस्था
8१.

कामानरम : गाउॉऩाङ्झरका,  नगयऩाङ्झरका तथा वडाको कामानरम त्मस्तो

८२.

कामानरमको छाऩ : स्थानीम तहरे नेऩारको ङ्झन ान छाऩ प्रमोग गनङ्टन ऩनेछ य

गाउॉऩाङ्झरका,  नगयऩाङ्झरका वा वडाको केन्र यहेको स्थानभा यहनेछ।
त्मस्तो छाऩको तल्रो ङ्जकनायाभा आफ्नो नाभ उल्रे ख गनन सक्नेछ।

८३.

प्र ासकीम

सङ्गठन

य

कभनचायी

दयफन्दी

:

(1)

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाको आफ्नो कामनफोझ, याजश्व ऺभता,  खचनको आकाय,  स्थानीम
आवश्मकता य ङ्जवङ्ञ ष्टता सभेतराई ध्मानभा याखी कभनचायी सभामोजन

बएऩङ्झछ भार सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺणका आधायभा गाउॉऩाङ्झरका वा
नगयऩाङ्झरकाभा ङ्जवषमगत

ाखा वा भहा ाखा यहेको सङ्गठन सॊ यचना कामभ

गनङ्टन ऩनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्गठन सॊ यचनाभा हये क वडाको
सङ्गठन सॊ यचना सभेत सभावे

बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।

(3) प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतरे गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको

अङ्झधकायऺेर तथा कामनफोझ सभेतको ङ्जवश्लेषण गयी सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन
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सबेऺणको आधायभा स्थामी प्रकृङ्झतको काभको राङ्झग आवश्मक ऩने तथा
सेवा कयायफाट ङ्झरइने कभनचायीको दयफन्दीको प्रस्ताव तमाय गनङ्टन ऩनेछ।
(4) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ कभनचायीको दयफन्दीको प्रस्ताव तमाय

गदान स्थामी कभनचायीको राङ्झग चाङ्जहने तरफ, बत्ता, सञ्चम कोष कट्टी यकभ,

मोगदानभा आधाङ्चयत उऩदान वा ङ्झनवृत्तबयण,  औषङ्झध उऩचाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवदा
जस्ता सेवा सङ्टङ्जवधाको राङ्झग राग्ने खचन व्महोने स्रोत सभेतको ङ्जवश्लेषण गयी
त्मस्तो खचन सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने गयी भार दयफन्दी प्रस्ताव गनङ्टन ऩनेछ।
(५) उऩदपा (3) फभोङ्ञजभ दयफन्दीको प्रस्ताव तमाय गदान सेवा

कयायको राङ्झग चाङ्जहने तरफ, बत्ता तथा मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा
जस्ता सेवा सङ्टङ्जवधाको राङ्झग राग्ने खचन व्महोने स्रोत सभेतको ङ्जवश्लेषण गयी
त्मस्तो खचन सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने गयी भार दयफन्दी प्रस्ताव गनङ्टन ऩनेछ।
(६) स्थानीम तहको सेवा सञ्चारनको राङ्झग अस्थामी दयफन्दी
ङ्झसजनना गनन सङ्जकने छै न।

(७) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन

सबेऺणको आधायभा कङ्टनै कामन सम्ऩादन गनन ङ्जव ेषऻ सेवा आवश्मक ऩने

बई सेवा कयायफाट कामन सम्ऩादन गदान उऩमङ्टक्त य प्रबावकायी हङ्टने दे खेभा
सेवा कयायफाट त्मस्तो कामन गनन सक्नेछ।

(८) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया उल्रे ख बएको बए ताऩङ्झन

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे नगय प्रहयी,  सवायी चारक, सम ,  कामानरम

सहमोगी, लिरम्फय,  ईरे ङ्ञक्ट्रङ्झसमन,  चौकीदाय, भारी, फगैँचे य सयसपाइ सम्फन्धी

ऩदभा स्थामी ऩदऩूतॉ नगयी प्रङ्झतस्ऩधानको आधायभा सेवा कयायफाट भार ङ्झरनङ्ट
ऩनेछ।सो फाहेकका अन्म ऩद तथा सेवाभा कयायफाट ऩदऩूङ्झतन गनन ऩाइने
छै न।
(९) उऩदपा (७) य (८) फभोङ्ञजभ सेवा कयायफाट ङ्झनमङ्टक्त

गङ्चयएका कभनचायीको सेवा अवङ्झध,  ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा अन्म सङ्टङ्जवधा सोही
कयायभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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(१०) मस दपा फभोङ्ञजभ तमाय गये को सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन

सबेऺण प्रङ्झतवेदन सबाफाट स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ।
८४.

प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत सम्फन्धी व्मवस्था : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा

नगयऩाङ्झरकाको प्र ासकीम प्रभङ्टखको रूऩभा काभ गनन एक प्रभङ्टख प्र ासकीम
अङ्झधकृत यहनेछ।

(२) स्थानीम कानूनद्वाया प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतको काभ, कतनव्म

य अङ्झधकाय नतोकेसम्भको राङ्झग प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतको काभ, कतनव्म
य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

सबा य कामनऩाङ्झरकाको सङ्ञचवको रूऩभा कामन
गने,

(ख)

सबा य कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम कामानन्वमन गने , 
गयाउने,

(ग)

अध्मऺ वा प्रभङ्टखको ङ्झनदे नभा वाङ्जषक
न कामनक्रभ
तथा फजेट तजङ्टभ
न ा, कामानन्वमन य अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन गने,  गयाउने,

(घ)

कोष

तथा

आङ्झथक
न

कायोफायको

ङ्जहसाफ

तथा

अङ्झबरे ख दङ्टरुस्त याख्ने,  या्न रगाउने, रे खाऩयीऺण
गयाउने तथा फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गने,  गयाउने,

(ङ)
(च)

आमोजनाहरूको

पयपायकका

राङ्झग

प्रङ्झतवेदन

तमाय गयी कामनऩाङ्झरकाको फैठकभा ऩे

गने,

गाउॉऩाङ्झरका

चरअचर

सम्ऩङ्ञत्तको

वा

सॊ यऺण

नगयऩाङ्झरकाको
गने,

रगत

याख्ने

तथा

अद्यावङ्झधक गने,  गयाउने,
(छ)

अध्मऺ वा प्रभङ्टखको ङ्झनदे नभा कामनऩाङ्झरका तथा
सबाको

फैठक

फोराउने

आवश्मक कामन गने,  गयाउने,

97

य

फैठक

सम्फन्धी

(ज)

कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनम प्रभाङ्ञणत गने य सबा य
कामनऩाङ्झरकाको ङ्झनणनमको अङ्झबरे ख सङ्टयङ्ञऺत गने,

(झ)

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झभराऩर तथा ङ्झनणनम
सम्फन्धी ङ्झभङ्झसर सॊ यऺण गने,  गयाउने,

(ञ)

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको प्र ासकीम तथा
आङ्झथक
न ङ्झनमन्रण गने,

(ट)

सावनजङ्झनक

खङ्चयद

मोजना

तमाय

गयी

खङ्चयद

सम्फन्धी कामन गने,  गयाउने, 
(ठ)

सबा वा कामनऩाङ्झरकारे तोकेको अन्म कामन गने, 
गयाउने।

(3) प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृत ङ्झनमङ्टङ्ञक्त

नबएसम्भको राङ्झग

नेऩार

सयकायरे

ङ्झनजाभती

सेवाको कङ्टनै

अङ्झधकृत

कभनचायीराई प्रभङ्टख प्र ासकीम अङ्झधकृतको रूऩभा काभ गनन खटाउनेछ ।
८५.

कभनचायी सभामोजन : (१) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन स्थानीम तहभा कभनचायी सभामोजन सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत
सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
नेऩार

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कभनचायी सभामोजन नबएसम्भको राङ्झग

सयकायरे

ङ्झनजाभती

सेवा

तथा

स्थानीम

तहभा

कामनयत

कङ्टनै

कभनचायीराई स्थानीम तहभा काभकाज गनन खटाउन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन मो ऐन

प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत स्थानीम तहभा कामनयत स्थामी कभनचायीहरु सम्फङ्ञन्धत

स्थानीम तहभा स्वत् सभामोजन बएको भाङ्झननेछ।ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका
कभनचायीराई सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको स्थानीम तहभा खटाउन सङ्जकनेछ य मसयी
कभनचायी खटाउॉदा ऩमानप्त कभनचायी नबएका गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाराई
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ।
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८६.

स्थानीम सेवाको गठन तथा कभनचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य सेवाको
सेवाको गठन, सञ्चारन,  व्मवस्थाऩन,  सेवाको

तन : (१) स्थानीम

तन तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी

आधायबूत ङ्झस्ान्त य भाऩदण्ड सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(२) उऩदपा (१) को अधीनभा यही स्थानीम सेवाको गठन,

सञ्चारन,  व्मवस्थाऩन,  सेवाको

तन तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

स्थानीम तहरे फनाएको कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(३) स्थानीम सेवाको स्थामी दयफन्दीको ऩदभा प्रदे

रोक सेवा

आमोगरे छनौट गयी ङ्झसपाङ्चयस गये को उम्भेदवायराई भार ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टन
ऩनेछ।
(४) सङघ तथा प्रदे रे स्थानीम सेवाका कभनचायीको अङ्झबरे ख तथा

ङ्जववयण भाग गये भा त्मस्तो अङ्झबरे ख तथा ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट स्थानीम
तहको कतनव्म हङ्टनेछ।
८७.

प्रङ्झतस्ऩधान सम्फन्धी व्मवस्था : स्थानीम तहको स्वीकृत स्थामी दयफन्दीभध्मे

ऩदऩूङ्झतन गनङ्टऩ
न ने ङ्चयक्त दयफन्दीभा मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाको फखतसम्भ अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ
रूऩभा कामनयत कभनचायीहरुराई मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ रोकसेवा आमोगफाट
सञ्चारन हङ्टने खङ्टरा तथा आन्तङ्चयक प्रङ्झतस्ऩधानत्भक

ऩङ्जहरो ङ्जवऻाऩनको

ऩयीऺाभा बाग ङ्झरन अवसय ङ्छदइनेछ।मस्ता कभनचायीराई ऩङ्जहरो ङ्जवऻाऩनको
ऩयीऺाभा साभेर हङ्टन उभेयको हद राग्ने छै न।उक्त ऩयीऺाभा सहबागी
नबएभा वा असपर बएभा स्वत् अवका
८८.

कभनचायीको तरफ : स्थानीम सेवाका कभनचायीको
सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ य त्मसयी प्रदे
सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

८९.

हङ्टनेछ।
ङ्ट तरफ स्केर प्रदे
रु

सयकायरे नतोकेसम्भ नेऩार

काजभा ऩठाउन सक्ने : नेऩार सयकायरे स्थानीम तहको भागको आधायभा
उऩमङ्टक्त दे खेभा फढीभा दङ्टई वषनको राङ्झग स्थानीम तहफाटै तरव बत्ता खाने
गयी ङ्झनजाभती सेवाको कङ्टनै कभनचायीराई काजभा खटाउन सक्नेछ।
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९०.

तहगत प्रणारी अऩनाउने : स्थानीम तहरे स्थानीम सेवाको गठन, सञ्चारन

तथा व्मवस्थाऩन गदान वगॉकयणभा आधाङ्चयत तहगत प्रणारी अवरम्फन गनङ्टन
ऩनेछ।

९१.

अवका

कोषको व्मवस्था : (१) स्थानीम तहरे स्थानीम सेवाका कभनचायीरे

ङ्झनजको सेवा

तन सम्फन्धी कानून फभोङ्ञजभ अवकास हङ्टॉदा प्राप्त गने

मोगदानभा आधाङ्चयत उऩदान वा ङ्झनवृत्तबयण,  औषङ्झध उऩचाय रगामतका
सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउनका राङ्झग एक अवकास कोष स्थाऩना गनङ्टन ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा स्थानीम तहरे आफ्नो

दयफन्दीभा कामनयत प्रत्मेक कभनचायीरे खाईऩाई आएको भाङ्झसक तरफफाट
द

प्रङ्झत त यकभ कट्टा गयी सो यकभ फयाफयरे हङ्टन आउने यकभ थऩ गयी

जम्भा गनङ्टन ऩनेछ।
ऩाउने

(३) स्थानीम सेवाका कभनचायी अवका

मोगदानभा

आधाङ्चयत

उऩदान

वा

हङ्टॉदा कानून फभोङ्ञजभ

ङ्झनवृत्तबयण, 

औषङ्झध

उऩचाय

रगामतका सफै सङ्टङ्झफधा उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको कोषफाट उऩरब्ध गयाउनङ्ट
ऩनेछ।
(4)

मस

दपा

फभोङ्ञजभको

अवका

कोषको

यकभ

अन्म

प्रमोजनको राङ्झग खचन गङ्चयने छै न।
(५) अवका

कोष सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-12
ङ्ञजल्रा सबा सम्फन्धी व्मवस्था
९२.

ङ्ञजल्रा सबाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : (१) प्रदे

कानूनरे अन्मथा

व्मवस्था नगये सम्भको राङ्झग सॊ ङ्जवधानको धाया २२० को उऩधाया (७) भा
उङ्ञल्रङ्ञखत काभ,  कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त ङ्ञजल्रा सबाको अन्म
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :-
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(क)

ङ्ञजल्राङ्झबरका गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाङ्झफचको
ङ्जवकास

ङ्झनभानणका

ङ्जवषम

ऩङ्जहचान

गनन

तथा

व्मवस्थाऩन गनन आवश्मक सभन्वम गने,
(ख)

ङ्ञजल्राङ्झबर सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेरफाट

सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास ङ्झनभानण सम्फन्धी कामनक्रभको
ङ्जववयण

तमाय

गयी

त्मस्ता

कामनक्रभको

प्रबावकाङ्चयता तथा व्मवस्थाऩनका ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा
अनङ्टगभन गने,  त्मस्ता कामनक्रभको प्रङ्झतपरका

सम्फन्धभा ऺेर वा सभङ्टदामगत, ङ्जवषम ऺेरगत य
ऩमानवयणीम सन्तङ्टरन कामभ गनन आवश्मक सङ्टझाव
वा भागनद न
न ङ्छदने य त्मसयी ङ्छदएका सङ्टझाव वा
भागनद न
न राई सावनजङ्झनक गने, 
(ग)

ङ्ञजल्राङ्झबरका गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको
तथा सङघसॉग

ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग प्रदे
सभन्वम गने,

(घ)

ङ्ञजल्राभा

यहने

सङ्घीम

वा

प्रदे

सयकायी

कामानरम य गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाङ्झफच
सभन्वम गने,

(ङ)

ङ्ञजल्राङ्झबरका गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकङ्झफच कङ्टनै
ङ्जववाद उत्ऩङ्ङ बएभा सोको सभाधानका राङ्झग
सभन्वम तथा सहजीकयण गने, 

(च)

ङ्ञजल्राङ्झबरको

प्राकृङ्झतक

प्रकोऩ

तथा

ङ्जवऩद्

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी मोजना य कामनको सभन्वम
गने, 

(छ)

ङ्ञजल्राङ्झबरको

ङ्जवकास

तथा

ङ्झनभानण

सम्फन्धी

कामनभा सन्तङ्टरन कामभ गनन गैयसयकायी सङ्घ
सॊ स्था तथा ङ्झनजी ऺेरसॉग सभन्वम गने, 
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(ज)

ङ्ञजल्राङ्झबरको

ङ्जवकास

तथा

ङ्झनभानण

सम्फन्धी

कामनभा सन्तङ्टरन बए नबएको सम्फन्धभा अध्ममन, 

अनङ्टसन्धान तथा अनङ्टगभन गयी ङ्जवकास ङ्झनभानण
सम्फन्धी कामनभा सन्तङ्टरन कामभ गननको राङ्झग
भन्रारम,  स्थानीम तहसम्फन्धी ङ्जवषम हेने प्रदे

सयकायको भन्रारम तथा आवश्मकता अनङ्टसाय
सम्फङ्ञन्धत

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩङ्झरकाराई

सभेत सङ्टझाव ङ्छदने, 
(झ)

आफ्नो काभ कायफाहीको सम्फन्धभा भन्रारम य
स्थानीम तह सम्फन्धी ङ्जवषम हे ने प्रदे

सयकायको

भन्रारमराई प्रत्मेक आङ्झथक
न
वषन सभाप्त बएको
दङ्टई भङ्जहनाङ्झबर प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, 
(ञ)

ङ्ञजल्राङ्झबरको ङ्जवकास तथा ङ्झनभानणराई प्रबावकायी

फनाउनको राङ्झग वषनको कम्तीभा एक ऩटक

वाङ्जषक
न
सभीऺाको कामनक्रभ आमोजना गयी सो
ङ्ञजल्राफाट

सङ्घीम

सॊ सद

य

प्रदे

सबाभा

प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने सॊ सद-सदस्मराई आभन्रण गयी
सङ्टझाव ङ्झरने, 
(ट)

नेऩार सयकाय वा प्रदे
कामन गने।

सयकायरे तोकेका अन्म

(२) ङ्ञजल्रा सबारे गने काभ ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको नाभभा
हङ्टनेछ।
(3)

ङ्ञजल्रा

सबारे

आफ्नो

अङ्झधकायऺेरका

ङ्जवषमभा

वाङ्जषक
न

कामनक्रभ तथा फजेट फनाई ङ्ञजल्रा सबाफाट ऩाङ्चयत गयी रागू गनङ्टन ऩनेछ।
(४) ङ्ञजल्रा सबारे आफ्नो अङ्झधकायऺेरका ङ्जवषमभा आवश्मक
कामनङ्जवङ्झध,  ङ्झनदे ङ्ञ का तथा भाऩदण्ड फनाई रागू गनन सक्नेछ।
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९३.

ङ्ञजल्रा सबाको फजेट : (१) ङ्ञजल्रा सबाराई आवश्मक ऩने फजेट नेऩार
सयकाय तथा प्रदे

सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त यकभ य अन्म स्रोतफाट प्राप्त
यकभ ङ्ञजल्रा सबाको कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ।
(३) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका सदस्मरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा उऩदपा
(१) फभोङ्ञजभ प्राप्त हङ्टने फजेटफाट व्महोङ्चयनेछ।
९४.

ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी तथा कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था : (१) ङ्ञजल्रा
सबाको प्र ासकीम प्रभङ्टखको रूऩभा काभ गनन एक ङ्ञजल्रा सभन्वम
अङ्झधकायी यहनेछ।
(२) ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायीको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :(क)

ङ्ञजल्रा

सबा

य

ङ्ञजल्रा

सभन्वम

सङ्झभङ्झतको

सङ्ञचवको रुऩभा काभ गने,
(ख)

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम कामानन्वमन गने , 
गयाउने,

(ग)

ङ्ञजल्राङ्ञस्थत सङघ य प्रदे

सयकायका कामानरम

तथा स्थानीम तहङ्झफच सभन्वम गने गयाउने,
(घ)

ङ्ञजल्रा

सबाको

आङ्झथक
न

कायोफायको

ङ्जहसाव

अङ्झबरे ख दङ्टरुस्त याख्ने, रे खाऩयीऺण गयाउने, फेरुजङ्ट
पर्छ्यौट गयाउने तथा वेरुजङ्ट ङ्झभनाहको प्रस्ताव
तमाय गयी ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩे

(ङ)

गने,

ङ्ञजल्रा सबाको चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको सॊ यऺण
गने, रगत याख्ने तथा अद्यावङ्झधक गने,  गयाउने,

(च)

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखको ङ्झनदे नभा
ङ्ञजल्रा

सभन्वम

सङ्झभङ्झत

तथा

सबाको

फैठक

फोराउने, ङ्झनणनमको भाइन्मूट गने, ङ्झनणनम प्रभाङ्ञणत
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गने य फैठक सम्फन्धी आवश्मक कामन गने , 
गयाउने,
(छ)

ङ्ञजल्रा सबारे गनङ्टन ऩने खङ्चयद सम्फन्धी मोजना
तमाय गयी खङ्चयद कामन गने,  गयाउने, 

(ज)

ङ्ञजल्रा सबा,  ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत वा ङ्ञजल्रा

सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखरे तोकेका अन्म कामनहरू
गने।

(३) नेऩार सयकारे ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायीको रूऩभा काभ गनन

ङ्झनजाभती सेवाको कङ्टनै अङ्झधकृत कभनचायीराई खटाउनेछ।
(४) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे

आफ्नो कामनफोझको आधायभा

सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका आधायभा स्थामी प्रकृङ्झतको काभको

राङ्झग आवश्मक ऩने तथा सेवा कयायफाट ङ्झरइने कभनचायीको दयफन्दीको
प्रस्ताव तमाय गनङ्टन ऩनेछ।
(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ कभनचायीको दयफन्दीको प्रस्ताव तमाय

गदान स्थामी कभनचायीको राङ्झग चाङ्जहने तरफ, बत्ता, सञ्चम कोष कट्टी यकभ,

मोगदानभा आधाङ्चयत उऩदान वा ङ्झनवृत्तबयण,  औषङ्झध उऩचाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवदा

जस्ता सेवा सङ्टङ्जवधाको राङ्झग राग्ने खचन व्महोने स्रोत सभेतको ङ्जवश्लेषण गयी
त्मस्तो खचन सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने गयी भार दयफन्दी प्रस्ताव गनङ्टन ऩनेछ।
(६) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ दयफन्दीको प्रस्ताव तमाय गदान सेवा

कयायको राङ्झग चाङ्जहने तरफ, बत्ता तथा मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा
जस्ता सेवा सङ्टङ्जवधाको राङ्झग राग्ने खचन व्महोने स्रोत सभेतको ङ्जवश्लेषण गयी
त्मस्तो खचन सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने गयी भार दयफन्दी प्रस्ताव गनङ्टन ऩनेछ।
(७) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया उल्रे ख बएको बए ताऩङ्झन

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे सवायी चारक, सम , कामानरम सहमोगी, लिरम्फय, 
ईरे ङ्ञक्ट्रङ्झसमन य सयसपाइ सम्फन्धी ऩदभा स्थामी ऩदऩूतॉ नगयी प्रङ्झतस्ऩधानका
अधायभा सेवा कयायफाट भार ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।सो फाहेकका अन्म ऩद तथा
सेवाभा कयायफाट ऩदऩूङ्झतन गनन ऩाइने छै न।
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(८) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे अस्थामी दयफन्दी सृजना गनन ऩाउने
छै न।
९५.

ॉ को सभन्वमभा कामन गने : ङ्ञजल्राभा यहेका नेऩार सयकाय
ङ्ञजल्रा सबासग
सयकायका कामानरमरे ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतसॉग सभन्वम गयी

तथा प्रदे

कामन गनङ्टन ऩनेछ।
९६.

ङ्ञजल्रा सबा य ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक : (१) ङ्ञजल्रा सबाको
फैठक वषनको कम्तीभा एक ऩटक तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक
भङ्जहनाको कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ।

(२) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखरे ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा
सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउनेछ।
तय

ङ्ञजल्रा

सबाको

प्रभङ्टख

ङ्झनवानङ्ञचत

नबएसम्भ

सो

सबाका

सदस्महरुभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे सो सबाको फैठक फोराउनेछ।
(३)

ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठकको

अध्मऺता ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखरे गनेछ। ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको उऩप्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख ऩङ्झन अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा
फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरूभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ।
(४) ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ

यहे का सदस्म सङ््माको ऩचास प्रङ्झत तबन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा
ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नको राङ्झग गणऩूयक
सङ््मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ।

(५) ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणनम

सवनसम्भङ्झतफाट गनङ्टन ऩनेछ य सवनसम्भङ्झत कामभ हङ्टन नसकेभा सो सबा वा
सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत सदस्महरूको फहङ्टभतफाट बएको ङ्झनणनम ङ्ञजल्रा सबा तथा
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम भाङ्झननेछ।
(६) ङ्ञजल्रा सबा तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी
अन्म व्मवस्था सो सबा तथा सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
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(७) मस दपाभा यहेको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था प्रदे

ङ्ञजल्रा सबा तथा

कानूनरे

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धभा अन्मथा

व्मवस्था नगये सम्भ भार रागू हङ्टनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-13
स्थानीम तहको सम्ऩङ्ञत्तको सॊ यऺण सम्फन्धी व्मवस्था
९७.

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका

ऺेरङ्झबरको सम्ऩङ्ञत्तको सॊ यऺण

:

(१)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेरङ्झबरको दे हामको सम्ऩङ्ञत्तको
ये खदे ख, भभनत सम्बाय तथा अन्म प्रफन्ध गनङ्टन ऩनेछ :(क)

सयकायी,  साभङ्टदाङ्जमक तथा सावनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त, 

(ख)

आफ्नो कोषफाट फनेको, खङ्चयद बएको वा नेऩार
सयकाय,  कङ्टनै सॊ स्था वा व्मङ्ञक्तरे

सयकाय,  प्रदे

ङ्छदएको सम्ऩङ्ञत्त,
(ग)

ढर, नारा, ऩङ्टर, ऩोखयी, धाङ्झभक
न स्थर,  ऩाटी, ऩौवा,
घय, कङ्टवा, धाया, इनाय, गौचय, ऩानीघाट, ङ्झनकास,

चोक, गल्री, सडक, फाटो य सडकका दामाॉ
फामाॉका रुख,
(घ)

आफ्नो स्वाङ्झभत्वभा यहेका बवन, जग्गा, ऩाकन,
उद्यान, चौतायो,  फगैँचा,  फसऩाकन वा अन्म सॊ यचना, 

(ङ)

याङ्जष्डम ङ्झनकङ्टञ्ज,  वन्मजन्तङ्ट आयऺ,  सीभसाय ऺेर

तथा याङ्जष्डम वन फाहेक आफ्नो ऺेराङ्झधकायङ्झबरको
अन्म वन,

(च)

सॊ ङ्जवधान

य

सयकाय वा प्रदे

प्रचङ्झरत

फभोङ्ञजभ

नेऩार

सयकायको ऺेराङ्झधकाय फाहेकको

अन्म प्राकृङ्झतक सम्ऩदा,
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कानून

(छ)

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ नेऩार सयकाय वा प्रदे

सयकायरे तोकी ङ्छदएको प्राकृङ्झतक सम्ऩदा तथा
ऺेर।

(२) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको

सावनजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त फेचङ्झफखन गनन वा अरु कङ्टनै व्महोयारे
हक हस्तान्तयण गनन वा ङ्झरजभा ङ्छदन ऩाउने छै न।

(३) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो नाभभा यहेको अचर

सम्ऩङ्ञत्त नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत नङ्झरई फेचङ्झफखन गनन वा अरु कङ्टनै
व्महोयारे हक हस्तान्तयण गनन ऩाउने छै न।

(४) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको
सम्ऩङ्ञत्तको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख या्नङ्ट ऩनेछ।
९८.

ङ्ञजल्रा सबाको सम्ऩङ्ञत्तको सॊ यऺण : (१) ङ्ञजल्रा सबाको ऺेरङ्झबरको

दे हामका सम्ऩङ्ञत्त उऩय ङ्ञजल्रा सबाको हक हङ्टनेछ य ङ्ञजल्रा सबारे त्मस्तो
सम्ऩङ्ञत्तको ये खदे ख, भभनत य सम्बाय तथा अन्म प्रफन्ध गनङ्टन ऩनेछ :(क)

ङ्ञजल्रा सबाको स्वाङ्झभत्वभा बएको वा ङ्ञजल्रा

सबाको कोषफाट खङ्चयद वा ङ्झनभानण गये को जग्गा,

बवन, सवायी साधन, भेङ्झसन,  औजाय रगामतका
सम्ऩङ्ञत्त, 
(ख)

नेऩार सयकाय,  प्रदे
व्मङ्ञक्तफाट
सम्ऩङ्ञत्त।

हक

सयकाय वा कङ्टनै सॊ स्था वा

हस्तान्तयण

बई

प्राप्त

हङ्टने

(२) ङ्ञजल्रा सबारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञत्त नेऩार

सयकायको स्वीकृङ्झत नङ्झरई फेचङ्झफखन गनन वा अरु कङ्टनै व्महोयारे हक
हस्तान्तयण गनन ऩाउने छै न।

(३) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया उल्रे ख बएको बए ताऩङ्झन

ङ्ञजल्रा सबाको उऩमोगको राङ्झग फढी हङ्टने दे ङ्ञखएको वा ङ्ञजल्रा सबारे

ङ्झसपाङ्चयस गये को कङ्टनै सम्ऩङ्ञत्त भन्रारमरे कङ्टनै गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरका
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वा अन्म सयकायी ङ्झनकामराई उऩबोग गननका राङ्झग उऩरब्ध गयाउन वा
हक हस्तान्तयण गनन फाधा ऩने छै न।
तय जग्गा वा बवनको हक हस्तान्तयण गदान नेऩार सयकायफाट

ङ्झनणनम बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।

ऩङ्चयच्छे द-14
ङ्जव ष
े , सॊ यङ्ञऺत वा स्वामत्त ऺेर सम्फन्धी व्मवस्था
९९.

ङ्जव ष
े , सॊ यङ्ञऺत वा स्वामत्त ऺेर कामभ गनन सक्ने : (१) नेऩार सयकायरे
साभाङ्ञजक,  साॉस्कृङ्झतक सॊ यऺण वा आङ्झथक
न ङ्जवकासको राङ्झग प्रदे

सयकायको

ऩयाभ भ
न ा दे हामको कङ्टनै ऺेरराई{ नेऩार याजऩरभा सूचना प्रका न गयी
ङ्जव ेष,  सॊ यङ्ञऺत वा स्वामत्त ऺेर कामभ गनन सक्नेछ :(क)

कङ्टनै एक वा एकबन्दा फढी ङ्ञजल्रा, 

(ख)

कङ्टनै एक वा एकबन्दा फढी गाउॉऩाङ्झरका वा

(ग)

कङ्टनै गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको कङ्टनै एक

नगयऩाङ्झरका, 

वडा वा एकबन्दा फढी वडा।

(२) उऩदपा (१) फभङ्ञजभ ङ्झफ ेष, सॊ यङ्ञऺत वा स्वामत्त ऺेर कामभ

गदान दे हामका आधायभा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।
(क)

ङ्जव ेष ऺेरको राङ्झग
(१)

मातामात

तथा

ऩूवानधायको

(२)

गङ्चयफीको ये खाभङ्टङ्झन यहेको जनसङ््माको

कायण बौगोङ्झरक रूऩभा दङ्टगभ
न यहे को,
प्रङ्झत त

य

गङ्चयफीको

औषतबन्दा फढी यहे को,
(३)

अबावको

ङ्जवषभता

«

याङ्जष्टम

आङ्झथक
न
य साभाङ्ञजक रूऩरे ङ्जऩछङ्झडएका
सभङ्टदामको फाहङ्टल्म यहेको,
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(४)
(ख)

नेऩार सयकायरे उऩमङ्टक्त ठानको अन्म
कङ्टनै आधाय,

सॊ यङ्ञऺत ऺेरको राङ्झग
(१)

अल्ऩसङ््मक, सीभान्तकृत वा राऩोन्भङ्टख
सभङ्टदामको फसोफास यहेको,

(२)

उऩखण्ड

(१)

फभोङ्ञजभको

सभङ्टदामको

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथक
न ङ्जवकास सूचकाङ्क

«

याङ्जष्टम औषतबन्दा कभ यहेको,
(३)
(ग)

नेऩार सयकायरे उऩमङ्टक्त ठानेको अन्म
कङ्टनै आधाय।

स्वामत्त ऺेरको राङ्झग
(१)

एकै बाषा वा सॊ स्कृङ्झत बएका सभङ्टदामकव
सघन उऩङ्ञस्तङ्झत य फाहङ्टल्मता यहे को,

(२)

उऩखण्ड

(१)

फभोङ्ञजभको

सभङ्टदामको

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथक
न ङ्जवकास सूचकाङ्क

«

याङ्जष्टम औषतबन्दा कभ यहेको,
(३)

नेऩार सयकायरे उऩमङ्टक्त ठानेको अन्म
कङ्टनै आधाय।

१००. ङ्जव ष
े कामनक्रभ सञ्चारन गनन सक्ने : दपा ९९ फभोङ्ञजभ कामभ गये को

ङ्जव ेष,  सॊ यङ्ञऺत वा स्वामत्त ऺेरको ङ्जवकासको राङ्झग नेऩार सयकाय तथा
प्रदे

सयकायरे ङ्जव ेष कामनक्रभ सञ्चारन गनन वा त्मसका राङ्झग थऩ फजेट

उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।

ॉ को सभन्वमभा गने : नेऩार सयकाय
१०१. ङ्जव ष
े कामनक्रभ गदान स्थानीम तहसग
तथा प्रदे

सयकायरे ङ्जव ेष,  सॊ यङ्ञऺत वा स्वामत्त ऺेरभा ङ्जव ेष कामनक्रभ

ॉ
सञ्चारन गदान सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सबा, गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकासग
सभन्वम गनङ्टन ऩनेछ।
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ऩङ्चयच्छे द-१५
ङ्जवङ्जवध
१०२. स्थानीम कानून फनाउने : (१) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो
अङ्झधकायऺेरङ्झबरका ङ्जवषमभा ऐन फनाउन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फनाइएको ऐनको अधीनभा यही

कामनऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनमभ,  ङ्झनदे ङ्ञ का,  कामनङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड
फनाउन सक्नेछ।
(३) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे

उऩदपा (१) य (२)

फभोङ्ञजभ फनाएको कानून स्थानीम याजऩरभा प्रका न गनङ्टन ऩनेछ।
(४) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ फनाएको कानून गाउॉऩाङ्झरका
तथा नगयऩाङ्झरकारे प्रदे

सयकाय य नेऩार सयकायभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै कानून प्रका न नबएसम्भ त्मस्तो
कानून रागू हङ्टने छै न।
१०३. ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्ने : प्रचङ्झरत कानूनरे कङ्टनै ङ्जवषमभा ङ्झसपाङ्चयस गननको राङ्झग
कङ्टनै ङ्झनकाम तोकेकोभा फाहे क अन्म जङ्टनसङ्टकै ङ्जवषमभा ङ्झसपाङ्चयस गने
अङ्झधकाय कामनऩाङ्झरकाराई हङ्टनेछ।

१०४. सम्ऩङ्ञत्त,  दाङ्जमत्व तथा फजेटको स्थानान्तयण : नेऩार सयकायका ङ्जवषमगत
भन्रारमरे सॊ ङ्जवधान य मस ऐन फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाराई

प्राप्त अङ्झधकायराई आधाय भानी मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबर
आपू भातहतका ङ्झनकामहरूको सङ्गठनात्भक सॊ यचना ऩङ्टनयावरोकन गयी

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाको कामन ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको
नाभभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त,  दाङ्जमत्व तथा फजेट सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा
नगयऩाङ्झरकाभा स्थानान्तयण हङ्टने गयी आवश्मक व्मवस्था गनङ्टन ऩनेछ।
१०५. प्रदे

सभन्वम ऩङ्चयषद् : (१) प्रदे

तथा स्थानीम तहरे गने काभ

कायफाहीभा नीङ्झतगत साभञ्जस्मता, मोजना व्मवस्थाऩनभा यणनीङ्झतक साझेदायी,
साझा अङ्झधकायऺेरको प्रमोग, प्राकृङ्झतक स्रोत साधनको उऩमोग य फाॉडपाॉट
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सम्फन्धी ङ्जवषमभा प्रदे

य स्थानीम तहफीच सभन्वम कामभ गनन एक प्रदे

सभन्वम ऩङ्चयषद् यहनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयषद्भा दे हामका ऩदाङ्झधकायीहरू
यहनेछन् :–
(क)

भङ्ट्म भन्री

-सॊ मोजक

(ख)

प्रदे

(ग)

प्रदे को भङ्ट्म सङ्ञचव

(घ)

प्रदे

(ङ)

प्रदे ङ्झबरका ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका

सयकायका भन्रीहरू

-सदस्म
- सदस्म

सयकायका सङ्ञचवहरू

-सदस्म

प्रभङ्टख तथा उऩप्रभङ्टख
(च)

-सदस्म

प्रदे ङ्झबरका गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ
तथा उऩध्मऺ य नगयऩाङ्झरकाका
प्रभङ्टख तथा उऩप्रभङ्टख

(छ)

सङ्ञचव, प्रदे

- सदस्म

सयकायको स्थानीम

तह हे ने भन्रारम

-सदस्म सङ्ञचव

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा भन्रारमका ऩदाङ्झधकायी
तथा ङ्जवऻराई ऩमनवेऺकको रूऩभा आभन्रण गनन सङ्जकनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयषद्को फैठक वषनको कम्तीभा
एक ऩटक फस्नेछ।
(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध
सो ऩङ्चयषद् आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१०६. सहमोग गनङ्टन ऩने : (१) नेऩार सयकाय तथा प्रदे

सयकायरे गाउॉऩाङ्झरका वा

नगयऩाङ्झरकाराई दे हाम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टन ऩनेछ :(क)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको वाङ्जषक
न
मोजना

तथा फजेट तजङ्टभ
न ा प्रङ्जक्रमा प्रायम्ब हङ्टने सभम
अगावै सङ्घीम सयकाय य प्रदे
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सयकायको फजेट

सीभा य याङ्जष्डम तथा प्रदे को प्राथङ्झभकता, भाऩदण्ड
सङ्जहतको भागनद न
न उऩरब्ध गयाउने, 
(ख)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको अङ्झधकायऺेरको
ॉ सम्फङ्ञन्धत सभानान्तय कामानरम खाये ज
ङ्जवषमसग
गयी गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको ङ्जवषमगत
इकाई वा

(ग)

ाखाको ऺभता ङ्जवकास गने, 

ङ्जवषमगत

भन्रारमको

अङ्झधकायऺेरङ्झबरका

गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा कामानन्वमन हङ्टने
मोजना

गाउॉऩाङ्झरका

वा

नगयऩाङ्झरकाको

सभन्वमभा सञ्चारन गने, 
(घ)

नेऩार

सयकाय

वा

प्रदे

सयकायको

अङ्झधकायऺेरङ्झबरका कङ्टनै मोजना गाउॉऩाङ्झरका वा
नगयऩाङ्झरकाफाट कामानन्वमन गदान फढी प्रबावकायी
हङ्टने दे ङ्ञखएभा गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाफाट
कामानन्वमन गने,  गयाउने व्मवस्था ङ्झभराई सो

मोजनाको राङ्झग छङ्ट ट्याइएको फजेट य अन्म स्रोत
सभेत त्मस्तो गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाराई
उऩरब्ध गयाउने, 
(ङ)

नेऩार सयकायरे गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको

राङ्झग आवश्मक नभूना कानूनको ढाॉचा तमाय गयी
उऩरब्ध गयाउने, 

(च)

गाउॉऩाङ्झरका

तथा

नगयऩाङ्झरकाको

ङ्झनणनम

कामानन्वमन गनन सहमोग गने, 
(छ)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको
गनन अन्म आवश्मक काभ गने।
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स क्तीकयण

(२) नेऩार सयकाय तथा

प्रदे

सयकायरे

ङ्ञजल्रा सभन्वम

सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायऺेर सम्फन्धी ङ्जवषमभा कामन गनन सो सङ्झभङ्झतराई आवश्मक
सहमोग गनङ्टन ऩनेछ ।

१०७. वडा अध्मऺको उऩङ्झनवानचन सम्फन्धी व्मवस्था : वडा अध्मऺको ऩदावङ्झध एक

वषनबन्दा फढी फाॉकी यहे को अवस्थाभा कङ्टनै कायणरे ङ्चयक्त हङ्टन गएभा फाॉकी
अवङ्झधका राङ्झग उऩङ्झनवानचनद्वाया ङ्चयक्त ऩदको ऩूङ्झतन गङ्चयनेछ।

१०८. ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन सम्फन्धी व्मवस्था : ङ्ञजल्रा सभन्वम

सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख,  उऩप्रभङ्टख वा सदस्मको ऩद सॊ ङ्जवधानको धाया २२० को

उऩधाया (६) फभोङ्ञजभ ङ्चयक्त बएभा सोही धायाको उऩधाया (३) फभोङ्ञजभ
ङ्झनवानचन गयी ऩूङ्झतन गनङ्टन ऩनेछ ।
१०९. सऩथ : (१) अध्मऺ तथा प्रभङ्टखरे आफ्नो कामनबाय सम्हाल्नङ्ट अगावै ङ्झनवानङ्ञचत
बएको सात ङ्छदनङ्झबर अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा
न्मामाधी

सभऺ ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩाध्मऺ, उऩप्रभङ्टख, वडा अध्मऺ य सबाका सदस्मरे अध्मऺ

वा प्रभङ्टखरे

ऩथ ङ्झरएको सात ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत अध्मऺ वा प्रभङ्टख सभऺ

अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩद तथा गोऩनीमताको सऩथ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।

(३) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टखरे आफ्नो कामनबाय सम्हाल्नङ्ट

अगावै ङ्झनवानङ्ञचत बएको सात ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा न्मामाधी

सभऺ

तथा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको उऩप्रभङ्टख य सदस्मरे ङ्ञजल्रा सभन्वम
सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टखरे सऩथ ङ्झरएको सात ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सभन्वम
सङ्झभङ्झतको

प्रभङ्टख

सभऺ

अनङ्टसूची-२

फभोङ्ञजभको

ढाॉचाभा

ऩद

तथा

गोऩनीमताको सऩथ रहण गनङ्टन ऩनेछ।
११०. सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण ऩे

गने : (१) सदस्मरे ऩद धायण गये को य प्रत्मेक

आङ्झथक
न
वषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे साठी ङ्छदनङ्झबर आफ्नो य आफ्नो

ऩङ्चयवायको सदस्मको नाभभा यहे को चर अचर सम्ऩङ्ञत्तको स्रोत वा ङ्झनस्सा
सङ्जहतको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको ढाॉचाभा सम्फङ्ञन्धत
स्थानीम तहभा ऩे

गनङ्टन ऩनेछ।
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(२)

उऩदपा (१)

फभोङ्ञजभ

उऩदपा

फभोङ्ञजभ

ऩे

बएको

सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जववयण

सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे अङ्झबरे ख याखी तीस ङ्छदनङ्झबर प्रदे

सयकाय सभऺ

ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
(३)
व्मवस्थाऩन प्रदे

(२)

प्राप्त

ङ्जववयणको

सॊ यऺण

तथा

सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गनङ्टन ऩनेछ।

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩे

बएको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जववयण प्रचङ्झरत कानून

फभोङ्ञजभको छानङ्झफन वा अनङ्टसन्धान प्रमोजनका राङ्झग फाहेक गोलिम यहनेछ।
तय त्मस्तो ङ्जववयण ऩे

गने सदस्मरे स्वेङ्ञच्छक रूऩभा आफ्नो

सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जववयण सावनजङ्झनक गनन कङ्टनै फाधा ऩने छै न।

१1१. सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेङ्ञ ता कामभ गनङ्टन ऩने : मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन गङ्चयने

सङ्झभङ्झत,  उऩसङ्झभङ्झत वा कामनदरभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त वा भनोनमन गदान सभानङ्टऩाङ्झतक
सभावेङ्ञ ता कामभ गनङ्टन ऩनेछ।

११२. आचायसॊ ङ्जहता फनाई रागू गने : (१) स्थानीम तहरे आफ्ना सदस्म तथा
कभनचायीको राङ्झग आचायसॊ ङ्जहता फनाई रागू गनन सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आचायसॊ ङ्जहताभा अन्म ङ्जवषमका

अङ्झतङ्चयक्त ङ्झनणनम प्रङ्जक्रमाभा ङ्झनजी स्वाथन वा हकङ्जहत जोङ्झडएका ङ्जवषमभा

सॊ रग्न हङ्टन नहङ्टने, ऩायद ॉ, जवापदे ही कामन प्रङ्जक्रमाको अवरम्फन गने,

सावनजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको दङ्टरूऩमोग गनन नहङ्टने, सावनजङ्झनक ङ्ञ ष्टाचाय तथा सङ्ट ासन
प्रव्नन, एक अकको स्थानीम तह, प्रदे

य सङघको कामनप्रणारी तथा

अङ्झधकायऺेरको सम्भान गने रगामतका ङ्जवषमहरू सभावे

गनङ्टन ऩनेछ।

११३. काभ कायफाही फदय नहङ्टने : मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए

ताऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा कङ्टनै सदस्मको स्थान ऩूङ्झतन नबएको
कायणरे भार गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाफाट बए गये का कङ्टनै ऩङ्झन काभ
कायफाही फदय हङ्टने छै न।

११४. ङ्झनदे नको ऩारना गनङ्टन ऩने : नेऩार सयकायरे सॊ ङ्जवधानको धाया २३२ को
उऩधाया (८) फभोङ्ञजभ

ङ्छदइएको ङ्झनदे न ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम

तहको कतनव्म हङ्टनेछ।
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११५. कामनऩाङ्झरकारे अङ्झधकाय प्रमोग गने : मस ऐनभा सबारे गने बनी स्ऩष्ट
व्मवस्था बएकोभा फाहे क गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन हङ्टने
काभ कायफाही कामनऩाङ्झरकारे गनेछ।

११६. कामनवाहक बई कामन गनन सक्ने : (१) वडा अध्मऺको ऩद कङ्टनै कायणरे

ङ्चयक्त बएभा वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे आपूहरुभध्मेफाट छनौट गये को
सदस्मरे कामनवाहक वडा अध्मऺ बई कामन गनेछ।
(२) कङ्टनै वडाको ङ्झनवानचन नबएकोभा ङ्झनवानचन नबएसम्भका राङ्झग

कामनऩाङ्झरकारे कङ्टनै कभनचायीराइन वडा अध्मऺको कामन गने गयी तोक्न
सक्नेछ।
ॉ सम्ऩकन या्दा
११७. सम्ऩकन भन्रारम : (१) स्थानीम तहरे नेऩार सयकायसग
भन्रारम भापनत याख्नङ्ट ऩनेछ।
ॉ
सयकायसग
सम्ऩकन या्दा प्रदे को

(२) स्थानीम तहरे प्रदे

स्थानीम तह हेने भन्रारम भापनत याख्नङ्ट ऩनेछ।
1१८. प्रदे

सयकायको कामन नेऩार सयकायरे गने : मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदे

सयकायरे

सम्ऩादन गने कामन प्रदे

सयकाय गठन नबएसम्भ नेऩार

सयकायरे गनेछ।
1१९. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : मस ऐनको कामानन्वमन गननको राङ्झग नेऩार
सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ।
१२०. मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने : प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन
मस ऐनभा रे ङ्ञखएको कङ्टयाभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

१२१. खाये जी य फचाउ : (१) दे हामका ऐनहरू खाये ज गङ्चयएका छन् :(क)

स्थानीम स्वामत्त

ासन ऐन,  २०५५, 

(ख)

गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको वडाको
सङ््मा ङ्झनधानयण ऐन,  २०७३।

(2) उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ऐन फभोङ्ञजभ बए गये का काभ
कायफाही मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ।
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अनङ्टसूची १
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा 8 को उऩदपा (1) को खण्ड (क) को उऩखण्ड (१) सग
ङ्जहभारी, ऩहाडी तथा ङ्झबरी भधे
(क) ङ्जहभारी ङ्ञजल्राहरू (ख) ऩहाडी
ङ्ट
१. तालिरेजङ

ङ्ञजल्राहरू

य तयाईका ङ्ञजल्राहरूको ङ्जववयण

(ग) ङ्झबरी

भधे का

(घ) तयाईका

(ङ) काठभाडौँ

ङ्ञजल्राहरू

उऩत्मकाका

ङ्ञजल्राहरू

1. झाऩा

ङ्ञजल्राहरू

2. सॊ ङखङ्टवासबा

1. ऩाॉचथय

3. सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट

2. इराभ

1. उदमऩङ्टय

2. भोयङ

1. काठभाडौँ

4. दोरखा

3. ते ह्रथङ्टभ

2. भकवानऩङ्टय

3. सङ्टनसयी

२. रङ्झरतऩङ्टय

5. ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक

4. धनकङ्टटा

3. ङ्ञचतवन

4. सप्तयी

3. बक्तऩङ्टय

6. यसङ्टवा

5. बोजऩङ्टय

4. ङ्झसन्धङ्टरी

5. ङ्झसयाहा

7. भनाङ

6. ओखरढङ्ट ङ्गा

8. भङ्टस्ताङ

7. खोटाङ

9. डोल्ऩा

8. काभ्रेऩराञ्चोक

10. जङ्टम्रा

9. नङ्टवाकोट

11. भङ्टग ङ्ट

10 रभजङ्टङ

5. नवरऩयासी
(फदन घाट
सङ्टस्ता ऩूव)न
6. दाङ
7. सङ्टखेत

6. धनङ्टषा
7. भहोत्तयी
8. सरानही
9. यौतहट
10. फाया

12. हङ्टम्रा

1१. तनहङ्टॉ

11. ऩसान

13. काङ्झरकोट

1२. कास्की

12. नवरऩयासी

14. फाजङ्टया

1३. स्माङ्जा

15. फझाङ

1४. ऩवनत

ङ्टन ा
16. दाचर

1५. म्माग्दी

१७. धाङ्छदङ

1६. फाग्रङ्टङ

१८. याभेछाऩ

१७. ऩाल्ऩा

१९. गोयखा

1८. अघानखाॉची

२०. रुकङ्टभ (ऩू व)न

१९. गङ्टल्भी

(फदन घाट सङ्टस्ता
ऩङ्ञिभ)
1३. रूऩन्दे ही
1४. कङ्जऩरफस्तङ्ट
1५. फाॉके
1६. फङ्छदनमा
1७. कैरारी
1८. कञ्चनऩङ्टय
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२०. रुकङ्टभ
(ऩङ्ञिभ)
2१. योल्ऩा
2२. लिमूठान
2३. सल्मान
2४. जाजयकोट
२५. दै रेख
२६. डोटी
२७. अछाभ
२८. फैतडी
२९. डडे ल्धङ्टया
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अनङ्टसूची-२
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा १०9 सग
सऩथ रहणको ढाॉचा
ङ्ट य जनताप्रङ्झत ऩूणन वपादाय
भ ........... .............. ........ ....... भङ्टरक

यही सत्म ङ्झनष्ठाऩूवक
न प्रङ्झतऻा गछङ्ट न,  ईश्वय/दे

य जनताको नाभभा सऩथ ङ्झरन्छङ्ट ङ्जक

नेऩारको याजकीम सत्ता य सावनबौभसत्ता नेऩारी जनताभा ङ्झनङ्जहत यहे को नेऩारको
सॊ ङ्जवधानप्रङ्झत ऩूणन फपादाय यहॉदै गाउॉ कामनऩाङ्झरका अध्मऺ/उऩाध्मऺ/सदस्म, गाउॉ

सबाको सदस्म,  नगय कामनऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख/उऩप्रभङ्टख/सदस्म, नगय सबाको सदस्म, 
ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभतको प्रभङ्टख/उऩप्रभङ्टख/सदस्म, ङ्ञजल्रा सबाको सदस्मको ऩदको
ङ्ट य जनताको सोझो ङ्ञचताई कसैको
काभकाज प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही, भङ्टरक

डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवानरह वा खयाफ बावना नङ्झरई ऩदीम गोऩनीमता कामभ
याखी इभान्दायीका साथ गनेछङ्ट।

नाभ : ......................
ङ्झभङ्झत : ............................

सही : ......................
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