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सानीभेरी गााँउपालिका शासन संचािन  ऎन २०७४ 

प्रस्तावनााः  

नेपािको संववधान बमोजिम स्थानीय तहको अलधकार सम्बन्धी व्यवस्था कायाान्वयन गना, सङ् घ, प्रदेश 
र स्थानीय तह बीचको सहकाररता, सहअजस्तत्व र समन्वयिाई प्रवर्द्ान गना,  िनसहभागीता, उत्तरदावयत्व, 
पारदजशाता, शीघ्र, सिुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गना तथा कानूनी राज्य, िोकतन्रका िाभहरूको न्यायोजचत 
ववतरण र ददगो ववकासको अवधारणा अनरुूप स्थानीय तहको शासन सञ् चािन गने सम्बन्धमा आवश्यक 
व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोिे,नेपािको संववधानको धारा २१४ को उपधारा (२) बमोजिमको गााँउ सभािे 
यो ऐन बनाएकोछ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी गााँउपालिकाका शासन सञ्चािन ऐन, 

२०७४” रहेको छ।  
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा। 

(क) "अध्यि" भन् नािे गाउाँ कायापालिकाको अध्यि सम्झन ुपछा। 

(ख) "उपाध्यि" भन् नािे गाउाँ कायापालिकाको उपाध्यि सम्झन ुपछा। 

(ग)  "कायाकारी अलधकृत" भन् नािे दफा ५९ बमोजिमको कायाकारी अलधकृत सम्झन ुपछा। 

(घ)  "कायापालिका" भन् नािे गाउाँ कायापालिका सम्झन ुपछा । 

(ङ) "गाउाँपालिका" भन् नािे संववधान बमोजिम स्थापना भएका गाउाँपालिका सम्झन ुपछा । 

(च) "गाउाँ सभा" भन्नािे संववधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोजिमको गाउाँ सभा सम्झन ु
पछा। 

(छ) "तोवकएको"वा"तोवकए बमोजिम" भन् नािे यस ऐन अन्तगात बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोजिम सम्झन ुपछा। 

(ि) "न्यावयक सलमलत" भन् नािे संववधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यावयक सलमलत सम्झन ुपछा । 

(झ)  "योिना" भन्नािे आयोिना तथा कायाक्रम समेतिाई िनाउाँछ । 

(ञ)  "वडा" भन् नािे गाउाँपालिकाको वडा सम्झन ुपछा । 

(ट) "वडा अध्यि" भन् नािे वडाको अध्यि सम्झन ुपछा । 

(ठ)  "वडा सलमलत" भन् नािे संववधानको धारा २२२ को उपधारा (४) बमोजिमको वडा सलमलत 
सम्झन ुपछा। 

(ड)  "सभा" भन् नािे  गाउाँ सभा सम्झन ुपछा । 

(ढ) "संववधान" भन् नािे नपेािको संववधान सम्झन ुपछा । 
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(ण) "स्थानीय कानून" भन् नािे गाउाँ सभािे बनाएको कानून सम्झन ुपछा । 

(त)  "स्थानीय तह" भन् नािे गाउाँपालिका सम्झन ुपछा। 

पररच्छेद-२ 

गाउाँपालिकाको काम, कताव्य र अलधकार 

३. गाउाँपालिकाको अलधकार : (१) गाउाँपालिकाको एकि अलधकार संववधानको अनसूुची-८ मा उल्िेख 
भए बमोजिम हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) को सवासामान्यतामा प्रलतकूि असर नपने गरी गाउाँपलिकाको काम, कताव्य 
र अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछ :- 
(क) नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको सञ्चािन, व्यवस्थापन, लनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीलत, कानून र 
मापदण्डको लनमााण, 

(२) देहायका कायामा सहयोग परु् याउनको िालग नगर प्रहरीको पररचािन गना सक्ने :- 
(क) आफूिे बनाएको नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनणाय कायाान्वयन, 

(ख)  आफ्नो सम्पजत्तको संरिण, 
(ग)  स्थानीयस्तरमा हनुे सभा समारोह, परम्परा तथा िारा चाडपवाको व्यवस्थापन, 

(घ) स्थानीय बिार तथा पावका ङ्ग स्थिको व्यवस्थापन, 
(ङ) गाउाँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायाान्वयन, 
(च)  न्यावयक सलमलतिे गरेका लमिापर तथा लनणायको कायाान्वयन, 

(छ) आफ्नो कायाािय पररसर, सम्पदा, सावािलनक, ऐिानी, पलता िग्गा, सावािलनक 
भवन तथा भौलतक पूवााधारको संरिण र सरुिा, 

(ि) ववपद् व्यवस्थापन, 
(झ)   नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य काया । 

(ख) सहकारी तथा संस्था सम्बजन्ध 
(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्डको लनमााण, कायाान्वयन र 

लनयमन, 

(२) स्थानीय सहकारी संस्थाको दताा, अनमुलत, खारेिी र ववघटन, 

(३)  सहकारी वचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड लनधाारण र लनयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, ववषयगत, प्रादेजशक र स्थानीय सङ् घ   संस्थासाँग 
समन्वय र सहकाया, 

(५) सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 

(६) स्थानीय सहकारीको िमता अलभववृर्द्, प्रवर्द्ान, पररचािन  र ववकास, 
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(७) आफ्नो भौगोलिक िेरलभर मार काया गने गर र अनेर शाखा ववस्तार नहनुेगरी 
स्थापना गने गैर सरकारी संस्थाको दताा नवीकरण लनयमन र खारेिी सम्बजन्ध काया 
। 

(ग) एफ.एम. सञ्चािन 

(१) एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेलडयो सञ्चािन अनमुलत, नवीकरण र  लनयमन, 

(२) प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ् चािन सम्बन्धी अन्य काया । 

(घ) स्थानीय कर, सेवा शलु्क तथा दस्तरु 

(१)  सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पजत्त कर, घर बहाि कर, घर िग्गा 
रजििेशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पयाटन शलु्क, ववज्ञापन कर, 

व्यवसाय कर, भलूमकर (मािपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, 

कायाान्वयन र लनयमन, 
(२)  स्थानीय पूवााधार तथा सेवाको शलु्क लनधाारण, सङ्किन र व्यवस्थापन, 
(३)  टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, जिपफ्िायर र र् याजफ्टङ्ग शलु्क, 
(४)  स्थानीय रािस्व प्रवर्द्ानका िालग प्रोत्साहन, 
(५)  रािस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 
(६)  सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा रािस्व चहुावट लनयन्रण 

सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड र लनयमन, 
(७)  स्थानीय पूवााधार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क दस्तरु सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड 

र लनयमन, 
(८)    मािपोत सङ्किन, 
(९) कर तथा सेवा शलु्क सम्बन्धी अन्य काया । 

(ङ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

(१)  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शता, योिना, कायाान्वयन र 
लनयमन, 

(२)  संववधानको धारा ३०२ उपधारा (२) बमोजिम कमाचारी समायोिन पलछ ववत्तीय 
स्रोतको अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार कानून बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, 

सञ्चािन र व्यवस्थापन, 
(३)  सङ्गठन ववकास, िनशजि व्यवस्थापन र वजृत्त ववकास, 
(४)  सङ्क्रमणकािीन व्यवस्थापन अन्तगात केन्रीय सरकारबाट समायोिन भई आउन े

कमाचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय, 
(५)  स्थानीय कानून बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी लनधाारण, 
(६)  स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको उपयोग, प्रवर्द्ान र 

लनयमन, 
(७)    स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया । 
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(च) स्थानीय तथ्याङ्क र अलभिेख सङ्किन 

(१)  स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र लनयमन, 
(२)  आधारभतू तथ्याङ्क सङ्किन र व्यवस्थापन, 
(३)  पञ्जीकरण व्यवस्थापन, 
(४)  तथ्याङ्कीय अलभिेख व्यवस्थापन, 
(५)  सूचना तथा सञ्चार प्रववलधयिु तथ्याङ्क व्यवस्थापन, 
(६)    स्थानीय तथ्याङक र अलभिेख सङ्किन सम्वन्धी अन्य काया । 

(छ) स्थानीयस्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिना 
(१)  ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना र लनयमन, 
(२) आलथाक, सामाजिक, सााँस्कृलतक, वातावरणीय, प्रववलध र पूवााधारिन्य ववकासका िालग 

आवश्यक आयोिना तथा पररयोिनाहरूको तिुामा, कायाान्वयन, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन, 

(३)  आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन, 
(४)  सम्भाव्य प्राकृलतक श्रोत तथा  साधनको अलभिेख व्यबस्थापन, 
(५)  सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी ववकास, बस्ती ववकास र भवन 

सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योिना तिुामा, आयोिना पवहचान, 

अध्ययन, कायाान्वयन र लनयमन, 
(६)  राविय भवन संवहता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन लनमााण अनमुलत र लनयमन, 
(७)  सरकारी भवन, ववद्यािय, सामदुावयक भवन, सभागहृ र अन्य सावािलनक भवन तथा 

संरचनाको लनमााण र ममात सम्भार, 
(८)  सङ् घीय र प्रदेशस्तरीय आयोिना तथा पररयोिनाको कायाान्वयनमा समन्वय, 

सहिीकरण र सहयोग, 
(९)   ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य काया । 

(ज) आधारभतू र माध्यलमक जशिा 
(१)  प्रारजम्भक बाि जशिा तथा ववद्यािय जशिा, अनौपचाररक जशिा, खिुा तथा वैकजल्पक 

लनरन्तर लसकाइ तथा ववशषे जशिा सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको लनमााण, 

कायाान्वयन र लनयमन, 

(२)  प्राववलधक जशिा तथा व्यावसावयक तालिमको योिना तिुामा, सञ्चािन, अनमुलत र 
लनयमन, 

(३)  पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको ववतरण तथा कायाान्वयन, 

(४)  ववद्यािय जशिक तथा कमाचारीको व्यवस्थापन, 

(५)  ववद्याियको नक्साङ्कन, अनमुलत, स्वीकृलत, समायोिन तथा लनयमन, 
(६) शैजिक पूवााधार लनमााण र ममात सम्भार, 

(७)  आधारभतू तहको परीिा व्यवस्थापन, 
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(८)  ववद्याथी लसकाई उपिब्धीको परीिण र व्यवस्थापन, 

(९)  ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवजृत्तको व्यवस्थापन, 

(१०) शैजिक परामशा सेवाको अनमुलत तथा लनयमन, 
(११)  स्थानीयस्तरको शैजिक ज्ञान, सीप र प्रववलधको संरिण, प्रवर्द्ान र स्तरीकरण, 
(१२)  स्थानीय पसु्तकािय र वाचनाियको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 
(१३)  माध्यलमक तहसम्मको शैजिक कायाक्रमको समन्वय र लनयमन । 

(झ) आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई 

(१)  आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको लनमााण, 

कायाान्वयन तथा लनयमन, 

(२)  आधारभतू स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन र प्रवर्द्ान, 

(३) अस्पताि र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन, 

(४)  स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौलतक पूवााधार ववकास तथा व्यवस्थापन, 

(५)  स्वस्थ खानेपानी तथा खाद्य पदाथाको गणुस्तर र वाय ुतथा ध्वलनको प्रदूषण लनयन्रण, 

(६)  सरसफाई सचेतनाको अलभववृर्द् र स्वास्थ्यिन्य फोहोरमैिाको व्यवस्थापन, 
(७)  स्वास्थ्यिन्य फोहरमैिा सङ्किन, पनुाःउपयोग, प्रशोधन, ववसिान र सो को सेवा शलु्क 

लनधाारण र लनयमन, 

(८)  रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थ्य सेवा, 
(९)    औषलध पसि सञ्चािन र लनयमन । 

(ञ) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरिण र िैववक ववववधता 
(१)  स्थानीय व्यापार, वस्तकुो  माग, आपूलता तथा अनगुमन, उपभोिा अलधकार तथा वहत 

सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, कायाान्वयन र लनयमन, 
(२)  बिार तथा हाट बिार व्यवस्थापन, 
(३)  स्थानीय वस्तहुरूको उत्पादन, आपूलता तथा लनकासी प्रिेपण, मूल्य लनधाारण र 

अनगुमन, 
(४)  स्थानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पूवााधार लनमााण, 
(५)  स्थानीय वस्त ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र लनयमन, 
(६)  स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमाको दताा, अनमुलत, नवीकरण, खारेिी र लनयमन, 
(७)  स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणािी र अध्ययन अनसुन्धान, 
(८)  लनिी तथा गैरसरकारी िेरसाँग समन्वय र सहकाया, 
(९)  स्थानीय व्यापार प्रवर्द्ान, सहिीकरण र लनयमन, 
(१०)  स्थानीय बौवर्द्क सम्पजत्तको संरिण, प्रवर्द्ान र अलभिेखाङ्कन, 
(११)  उपभोिा सचेतना अलभववृर्द्, िजित उपभोिाको िगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्त ु

तथा सेवाको गणुस्तर परीिण, 
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(१२) वातावरण संरिण र िैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, 
योिना तिुामा तथा त्यसको  कायाान्वयन र लनयमन, 

(१३) स्थानीयस्तरमा वातावरणीय िोजखम न्यूनीकरण, 
(१४) स्थानीयस्तरमा प्रदूषण लनयन्रण र हालनकारक पदाथाहरूको लनयमन तथा  लनयन्रण, 
(१५)  स्थानीयस्तरमा  सरसफाई  तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तरमा नयून काबानमूखी तथा वातावरणमैरी ववकास अविम्बन, 
(१७) स्थानीयस्तरमा हररत िेरको प्रवार्द्न, 
(१८) स्थानीयस्तरमा वातावरण संरिण िेर लनधाारण र व्यवस्थापन, 
(१९) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरिण र िैववक ववववधता । 

(ट) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक,  कृवष सडक र लसाँचाई 

(१)  स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक र लसाँचाई सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा त्यस्ता 
सडकको योिना तिुामा, कायाान्वयन र लनयमन, 

(२)  स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा, लसाँचाई र तटबन्धन सम्बन्धी 
गरुुयोिनाको तिुामा, कायाान्वयन र स्तरोन्नलतका आयोिनाको पवहचान,  अध्ययन, 

कायाान्वयन, ममात, सम्भार र लनयमन, 
(३)  स्थानीय  ट्रिी बस, ट्राम िस्ता मध्यम िमताका मास ट्राजन्िट प्रणािीको नीलत, 

मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र लनयमन, 
(४)  यातायात सरुिाको व्यवस्थापन र लनयमन, 
(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक सम्बन्धी अन्य काया ।  

(ठ) गाउाँ सभामेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

(१)  गाउाँसभा सम्बन्धी नीलत, कानून र मापदण्ड, 
(२)  स्थानीयस्तरका आवलधक तथा वावषाक योिना र बिेट स्वीकृलत, 
(३)  आफ्नो िेरलभर रािश्वका दर र अन्य शलु्क लनधाारण, 
(४)  स्थानीयस्तरको प्राकृलतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीलत लनधाारण र कायाान्वयन तथा 

स्रोतको उपयोग सम्बन्धी सङ् घ र प्रदेशको मापदण्ड पािना, 
(५)  स्थानीय मेिवपिाप र मध्यस्थता, 
(६)   गाउाँ सभा मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया  

(७)  स्थानीय स्तरका लनलत आवलधक तथा बावषाक योिना तथा बिेट कायान्वयनको सलमिा 
तथा मलु्याङकन, 

(८)   ववषयगत सलमलतको गठन  

(ड) स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापन 

(१)  स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र 
लनयमन, 
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(२) िनसाजङ्ययक, प्राकृलतक, आलथाक, सामाजिक, सांस्कृलतक, भौलतक पूबााधार, रोिगारीको 
अवस्था, कूि ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रलतव्यजि आय, मानव ववकास सूचकाङ्क, रािश्व तथा 
आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणािीमा आवर्द्ता र पाश् वा 
जचर तथा श्रोत नक्साको अद्यावलधक अलभिेखन , 

(३) सूचना तथा अलभिेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन, 
(४) सावािलनक सम्पजत्त, सामदुावयक सम्पजत्त, भवन, सडक, पसि, व्यावसायको वववरण 

सवहतको अद्यावलधक अलभिेख , 

(५) आफ्नो िेरलभर सम्पन्न भएका तथा चािू योिनाको वववरण र त्यस्तो योिनाको  
सम्पजत्तको अद्यावलधक अलभिेखन , 

(६) स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रववलधको उपयोग, 
(७)    स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया । 

(ढ) िग्गा धनी दताा प्रमाणपिुाा ववतरण 

(१)  स्थानीय िग्गाको नाप नक्सा, वकत्ताकाट, हािसाववक, रजििेशन नामसारी  तथा 
दाजखि खारेि , 

(२) िग्गा धनी दताा प्रमाणपिुाा ववतरण तथा िगत व्यवस्थापन, 
(३)  भलूमको वगीकरण अनसुारको िगत, 
(४)  सावािलनक प्रयोिनका िालग िग्गा प्रालप्त, मआुब्िा लनधाारण तथा ववतरणमा समन्वय 

र सहिीकरण, 
(५)   िग्गा धनी दताा वववाददत प्रमाणपिुाा ववतरण सम्बन्धी समस्य सामाधानको िागी अन्य 

काया।  

(ण) कृवष तथा पशपुािन कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थ्य, सहकारी 
(१)  कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन र पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय 

नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र लनयमन, 
(२)  कृवष तथा पशपुन्छी बिार सूचना, बिार तथा हाटबिारको पूवााधार लनमााण, साना 

लसाँचाई लनमााण, तालिम, प्रववलध प्रसार, प्राववलधक टेवा, कृवष सामाग्री आपूलता र कृषक 
िमता ववकास कायाक्रमको सञ्चािन र लनयमन, 

(३)  कृवष तथा पशपुन्छीिन्य प्राकृलतक प्रकोप तथा महामारी रोगको लनयन्रण, 
(४)  पशपुन्छी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन, 
(५)  कृवष वातावरण संरिण तथा िैववक ववववधताको संरिण र प्रवर्द्ान, 
(६) पशनुश्ल सधुार पर्द्लतको ववकास र व्यवस्थापन, 
(७) उच्च मूल्ययिु कृवषिन्य वस्तकुो प्रवर्द्ान, ववकास तथा बिारीकरण, 
(८) स्थानीय चरन तथा खका  ववकास र व्यवस्थापन, 
(९)  पश ुआहारको गणुस्तर लनयमन, 
(१०)  स्थानीयस्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी, 
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(११)  पश ुबधशािा र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनयमन, 
(१२)  पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाा सहिीकरण, 
(१३)  पशपुािन तथा  पश ुस्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य काया । 

(त) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्थापन 

(१) सङ् घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाजिक सरुिा कायाक्रमको कायाान्वयन, 

सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, 

(२) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि तथा असहायको िगत अद्यावलधक, पररचयपर 
ववतरण, सामाजिक सरुिा तथा सवुवधाको व्यवस्थापन तथा ववतरण, 

(३) िेष्ठ नागररक क्िव, ददवा सेवा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन, 

(४)  सङ् घ तथा प्रदेशसाँगको समन्वयमा अपाङ्गता पनुस्थाापना केन्र, ज्येष्ठ नागररक केन्र 
तथा असि स्याहार केन्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन, 

(५) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि र असिहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य काया। 

(थ) बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्किन 

(१)  रोिगार तथा बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रणािीको स्थापना, 
(२)  स्थानीय स्तरमा रहेका ववदेशी श्रलमकको िगत सङ्किन तथा सूचना व्यवस्थापन, 
(३)     बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्किन सम्बन्धी अन्य काया । 

(द) कृवष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयन्रण 

(१)  कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र लनयमन 

(२)  कृवष प्रसार तथा िनशजिको प्रिेपण, व्यवस्थापन र पररचािन, 
(३)  कृषकहरूको िमता अलभववृर्द्, प्राववलधक सेवा, टेवा, सीप ववकास र सशिीकरण, 
(४)  कृवष बीउवविन, नश्ल, मिखाद र रसायन तथा औषलधहरूको आपूलता, उपयोग र लनयमन, 
(५)  कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ् घ संस्थाहरूको समन्वय, 

व्यवस्थापन र लनयमन, 
(६)  स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरिण र हस्तान्तरण, 
(७)  कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, 
(८)  स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको ववकास र व्यवस्थापन । 

(ध) खानपेानी, साना ििववधतु आयोिना, वैकजल्पक उिाा 
(१)  स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र लनयमन, 
(२) खानेपानी महसिु लनधाारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन, 
(३) पााँच मेगावाटसम्मका ििववद्यतु आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, कानून, 

मापदण्ड,योिना तिुामा, कायाान्वयन र लनयमन, 
(४)   लसंचाइ सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र लनयमन, 
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(५)  स्थानीय तहमा वैकजल्पक ऊिाा सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुामा, 
कायाान्वयन लनयमन, 

(६) स्थनीय ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनयमन, 
(७)  स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसञ्चाई प्रणािीको सञ्चािन र ममात सम्भार सेवा 

शलु्कको लनधारण र सङ्किन सम्बन्धी व्यवस्थापन, 
(८)  स्थानीय तटबन्ध, नदी र पवहरोको लनयन्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र लनयमन, 
(९)  स्थानीय तहमा वैकजल्पक ऊिाा सम्बन्धी प्रववलध ववकास र हस्तान्तरण, िमता अलभववृर्द् 

र प्रवर्द्ान, 
(१०)   ववद्यतु, खानपेानी, लसंचाई सम्बन्धी अन्य काया । 

(न) ववपद् व्यवस्थापन 

(१)  ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायाान्वयन र 
लनयमन, 

(२)  स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवा तयारी तथा प्रलतकाया योिना, 
(३)  स्थानीयस्तरमा ववपद् पूवा तयारी, खोि तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको पूवा भण्डारण, 

ववतरण र समन्वय, 

(४)  ववपद् िोजखम िेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण, 
(५)  ववपद् व्यवस्थापनमा सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, सङ् घ संस्था तथा लनिी िेरसाँग 

सहयोग, समन्वय र सहकाया, 
(६)  ववपद् कोषको  स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत साधनको पररचािन, 

(७)  ववपद् िोजखम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिुामा, कायाान्वयन र 
लनयमन, 

(८)  ववपद् पश्चात स्थानीयस्तरको पनुस्थाापना र पनुलनामााण, 
(९)  स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 

(१०)  स्थानीय आपतकािीन काया सञ्चािन प्रणािी । 

(प) ििाधार, वन्ययिन्त,ु खानी तथा खलनि पदाथाको संरिण 

(१)  ििाधार, वन्ययिन्त,ु खानी तथा खलनि पदाथाको संरिण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, 

कानून, मापदण्ड तथा  योिनाको कायाान्वयन र लनयमन, 

(२) पानी महुानको संरिण, 
(३) सामदुावयक भ-ूसंरिण र सो मा आधाररत आय आिान कायाक्रम, 
(४) भ-ूसंरिण र ििाधार व्यवस्थापनिन्य सामदुावयक अनकूुिन, 
(५) प्रकृलतक प्रकोपको रोकथाम र पूवा तयारी, 
(६)  खानी तथा खलनि पदाथा सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन, 
(७)  बहमूुल्य धात,ु पत्थर तथा खलनि पदाथाको संरिण र संवर्द्ानमा सहयोग, 
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(८) ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, माटो, ननु, स्िेट, खरीढुङ्गा िस्ता खानीिन्य वस्तकुो उत्खनन,् 
संरिण तथा उपयोग, 

(९)  ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, तथा स्िेट िस्ता खानीिन्य वस्तकुो सवेिण, 
उत्खनन ्तथा उपयोगको दताा, अनमुलत, नवीकरण, खारेिी र व्यवस्थापन, 

(१०) भौगलभाक नक्सा प्रकाशन । 

(फ) भाषा, संस्कृलत र िलित किाको संरिण र ववकास 

(१)  भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरिण र ववकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, 

कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र लनयमन, 
(२)  परुातत्त्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहाियको संरिण, सम्भार,  प्रवर्द्ान र ववकास, 
(३)  परम्परागरत िारा तथा पवाको सञ्चािन र व्यवस्थापन, 
(४)  भाषा, संस्कृलत र िलित किाको संरिण र ववकास सम्बन्धी अन्य काया 

(३) गाउाँपालिकािे सङ् घ तथा प्रदेशसाँगको सहकायामा प्रयोग गने साझा अलधकार संववधानको   

अनसूुची-९ मा उल्िेख भए बमोजिम हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) को सवासामान्यतामा प्रलतकूि असर नपने गरी देहायको ववषयमा सङ् घ  तथा 
प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गाउाँपालिकाको काम, कताव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछ:- 
(क) खेिकुद र परपलरका 

(१)  स्थानीयस्तरमा खेिकुदको संरचनाको पूवााधार लनमााण, सञ्चािन तथा ववकास, 
(२) स्थानीयस्तरमा खेिकूद प्रशासन तथा सङ् घ संस्थाको लनयमन र समन्वय, 
(३) खेिकूदको ववकास र प्रवर्द्ान, 
(४) खेिकूद प्रलतयोगीता आयोिना र सहभागीता, 
(५) खेिकूद सम्बन्धी पूवााधारको ववकास, 
(६) स्थानीय तहका परपलरकाको दताा, अलभिेख तथा लनयमन । 

(ख) स्वास्थ्य 

(१)  सङ् घीय तथा प्रदेश स्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्वास्थ्य 
सम्बन्धी िक्ष्य र गणुस्तर लनधाारण, 

(२) िनरि अस्पताि, नलसाङ्ग होम, लनदान केन्र तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको जक्िलनक 
दताा, सञ्चािन अनमुलत र लनयमन, 

(३)  स्थानीयस्तरमा औषलधिन्य वनस्पलत, िडीबटुी र अन्य औषलधिन्य वस्तकुो उत्पादन, 

प्रशोधन र ववतरण, 
(४) स्वास्थ्य बीमा िगायतका सामाजिक सरुिा कायाक्रमको व्यवस्थापन, 
(५) स्थानीयस्तरमा औषलध तथा अन्य मेलडकि उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य लनधाारण र 

लनयमन, 
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(६)  स्थानीयस्तरमा औषलधको उजचत प्रयोग र सूक्ष्मिीव लनरोधक प्रलतरोध  न्यूनीकरण, 
(७)  स्थानीयस्तरमा औषलध र स्वास्थ्य उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण, 
(८)  स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन, 
(९)  स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थ्य लनगरानी (पजब्िक हेल्थ सभेिेन्स), 
(१०)  स्थानीयस्तरको प्रवर्द्ाानात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुास्थानात्मक र 

प्यालिएवटभ स्वास्थ्य सेवाको सञ्चािन, 
(११)  स्वस्थ िीवनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्थ्य वतृ्तको पािना, 

पञ्चकमा िगायतका िनस्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्ान, 
(१२)  िनुोवटकर कीटिन्य रोगको लनयन्रण तथा व्यवस्थापन, 
(१३)  सलुता, मददरा र िागू पदाथािन्य वस्तकुो प्रयोग लनयन्रण तथा सचेतना अलभववृर्द्, 
(१४)  आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होलमयोप्यालथक, प्राकृलतक जचवकत्सा िगायतका परम्परागत 

स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्थापन, 
(१५)  िनस्वास्थ्य, आपत्कािीन स्वास्थ्य तथा महामारीको लनयन्रण योिना र कायाान्वयन, 
(१६)  रोगको लनयन्रण तथा रोकथाम, 
(१७)  आकजस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको   व्यवस्थापन । 

(ग) ववद्यतु, खानपेानी  तथा लसंचाई िस्ता सेवाहरू 

(१)   ववद्यतु ववतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन 

(२) खानेपानी महसिु लनधाारण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन, 
(३)  स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसञ्चाई प्रणािीको सञ्चािन तथा ममात सम्भार, सेवा 

शलु्क लनधारण र सङ्किन सम्बन्धी व्यवस्थापन। 

(घ) सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड िररबाना तथा प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयाटन शलु्क 

(१) स्थानीय सेवा शलु्क, दस्तरु,  दण्ड िररबाना सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड योिना 
तिुामा, कायाान्वयन र लनयमन, 

(२) प्राकृलतक श्रोत साधन र सेवा शलु्क िस्ता रोयल्टी सङ्किन, समन्वय र लनयमन, 
(३) खनीि पदाथाको उत्खनन  र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्किन, 
(४) सामदुावयक वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन, 
(५) पानीघट्ट, कूिो, पैनी िस्ता सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी    सङ्किन । 

(ङ) वन, िङ्गि, वन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िि उपयोग, वातावरण, पयाावरण तथा िैववक ववववधता 
(१) वन, िङ्गि, वन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िि उपयोग, वातावरण, पयाावरण तथा िैववक 

ववववधता ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र 
लनयमन, 

(२) स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्रामीण तथा शहरी, धालमाक, कवलुियती वनको संरिण, 

सम्वर्द्ान, उपयोग र लनयमन तथा वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन, 
(३) मध्यवती िेरको सामदुावयक, धालमाक र कबलुियती वनको व्यवस्थापन, 
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(४) स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा विृारोपण 
व्यवस्थापन, 

(५) स्थानीयस्तरमा लनिी तथा व्यवसावयक वनको प्रवर्द्ान र लनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा सावािलनक खािी िग्गा, पाखा वा िेरमा विृारोपण, सम्भार, उपयोग 

र व्यवस्थापन, 
(७) स्थानीयस्तरमा िडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सभेिण, उत्पादन, 

सङ्किन,  प्रवर्द्ान, प्रशोधन, र बिार व्यवस्थापन, 
(८) वनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्द्ान, 
(९) नसारी स्थापना, लबरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवर्द्ान, 
(१०) वन्यिन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरिण, व्यवसावयक पािन, उपयोग र अनगुमन, 
(११) मानव तथा वन्यिन्त ुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, 
(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (जचलडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन, 
(१३) स्थानीय वन्यिन्त ुपयाटन र आयआिान, 
(१४) स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन, 
(१५) स्थानीयस्तरमा वन, वन्यिन्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्धान, 
(१६)  ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताजत्त्वक महत्त्वका वन, सीमसार िेर, तटवती 

िेरका िग्गा सम्बन्धी िगत, 
(१७) लमचाहा प्रिालतको लनयन्रण, 
(१८) स्थानीयस्तरको िोजखम न्यूनीकरण, 
(१९) िैववक ववववधताको अलभिेखाङ्कन, 
(२०) स्थानीयस्तरमा हररयािी प्रवर्द्ान, 
(२१) स्थानीय साना िि उपयोग सम्बन्धी िेरगत अयोिना तिुामा, कायाान्वयन र अनगुमन, 
(२२)  रैथाने प्रिालतको संरिण र प्रवर्द्ान, 
(२३)  स्थानीयस्तरमा वातावरणीय िोजखम न्यूनीकरण, 
(२४)  स्थानीयस्तरमा प्रदूषण लनयन्रण र हालनकारक पदाथाहरूको लनयमन तथा व्यवस्थापन, 
(२५)  स्थानीयस्तरमा न्यून कावानमखुी तथा वातावरणमैरी ववकास अविम्बन, 
(२६)  स्थानीयस्तरमा वातावरण संरिण िेर लनधाारण र व्यवस्थापन । 

(च) सामाजिक सरुिा र गररबी लनवारण 

(१) सामाजिक सरुिा तथा गररबी लनवारण सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन  
र अध्ययन अनसुन्धान, 

(२) िजित समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायाक्रम, स्रोत पररचािन र व्यवस्थापन, 
(३) सामाजिक सरुिाको कायाान्वयनको िालग सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय सङ् घ संस्थासाँग 

सम्पका , समन्वय र सहकाया, 
(४) सामाजिक सरुिा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन, 
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(५) गररब घरपररवार पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सवेिण, सूचना व्यवस्थापन र लनयमन, 
(६) स्थानीय सामाजिक सरुिा योिना र व्यवस्थापन । 

(छ) व्यजिगत घटना, िन्म, मतृ्य,ु वववाह र तथ्याङ्क 

(१) व्यजिगत घटना (िन्म,मतृ्य,ु ववबाह, बसाइ-सराइ, सम्बन्ध ववच्छेद र धमापरु र 
धमापरुी) को दताा, 

(२) व्यजिगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायाान्वयन र लनयमन, 

(३) व्यजिगत घटनाको अलभिेख व्यवस्थापन र प्रलतवेदन । 

(ज) स्थानीयस्तरमा परुातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहािय संरिण, सम्बर्द्ान र पनुाःलनमााणाः  

(१) स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनसुन्धान, 
(झ) सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

(१) सकुुम्बासीको पवहचान र अलभिेख व्यवस्थापन, 
(२) सकुुम्बासी सम्बन्धी िीववकोपािान र बसोबास व्यवस्थापन । 

(ञ) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 
(१)  प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड तथा लनयमन, 
(२) प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टीको सङ्किन तथा बााँडफााँड । 

(ट) सवारी साधन अनमुलत 

(१) यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाान्वयन र 
लनयमन, 

(२) स्थानीय सावािलनक यातायातको रुट लनधाारण, अनमुलत, नवीकरण, खारेिी, सेवाको 
गणुस्तर, भाडा दर लनधाारण र लनयमन, 

(३) वातावरणमैरी, ििवाय ुपररवतान अनकूुिन, ववपद् िोजखम संवेद्य, अपाङ्गता र िैवङ्गकमैरी 
यातायात प्रणािीको स्थानीय तहमा   प्रवर्द्ान । 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उजल्िजखत अलधकारका अलतररि गाउाँपालिकाको अन्य काम, 

कताव्य र   अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछ:- 
(क) भलूम व्यवस्थापन 

(१) सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भ-ूउपयोग नीलत, योिना, 
कायाक्रम तिुामा र कायाान्वयन, 

(२) सङ् घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यवजस्थत बस्ती ववकासका 
कायाक्रमको तिुामा र कायाान्वयन, एकीकृत वस्ती ववकासका िालग िग्गाको एकीकरण 
तथा िग्गा ववकास र व्यवस्थापन, 

(३) स्थानीय स्तरमा अव्यवजस्थत बसोबास व्यवस्थापन । 

(ख) सञ् चार सेवा 
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(१) सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय िेरलभर इन्टरनेट सेवा, 
टेलिसेन्टर, केबिु तथा तारववहीन टेलिलभिन प्रसारणको अनमुलत, नवीकरण र लनयमन, 

(२) स्थानीय िेरमा सूचना प्रववलधको ववकास र प्रवर्द्ान गने । 

४. वडा सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार  : (१) वडा सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार 
कायापालिकािे तोके बमोजिम हनुेछ । 

(क) वडालभरका योिना तिुामा, कायाान्वयन तथा अनगुमन 

(१) सहभागीतामूिक योिना तिुामा प्रणािी अनसुार बस्ती वा टोिस्तरबाट योिना तिुामा 
प्रवक्रया अविम्बन गरी बस्ती तथा टोिस्तरीय योिनाको माग सङ्किन, प्राथलमकीकरण 
तथा छनौट गने, 

(२) टोि ववकास संस्थाको गठन र पररचािन तथा वडालभर सञ्चािन हनुे योिनाहरूका 
िालग उपभोिा सलमलतको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) वडालभरका योिना तथा भौलतक पूबााधारको संरिण, ममात सम्भार, रेखदेख तथा 
व्यवस्थापन गने, 

(ख) तथ्याङ्क अद्यावलधक तथा संरिण 

(१) लनिी घर तथा घर पररवारको िगत राय ने, 
(२) ऐलतहालसक, परुाताजत्त्वक, सांस्कृलतक तथा धालमाक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

सावािलनक तथा सामदुावयक भवन, सावािलनक, ऐिानी, पती िग्गाको िगत राख्न ेतथा 
संरिण गने, 

(३) खिुा िेर, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, धमाशािा, मठ, मजन्दर, गमु्वा, मजस्िद, देवस्थि, 

मदरसा, पलता िग्गा, डााँडापाखा, चरनिेर, पानीको मूि, पोखरी, तिाउ, इनार, कुवा, धारा, 
ढुाँगेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, लमिको तथ्याङ्क सङ्किन 
गरी अद्यावलधक िगत राख्न,े संरिण गने र खण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सवहतको 
वडाको पार्श्रवाजचर तयार तथा अद्यावलधक गने, 

(ग) ववकास काया 
(१) बािउद्यानको व्यवस्था गने, 

(२) अनौपचाररक जशिा कायाक्रम तथा प्रारजम्भक बाि ववकास केन्र सञ्चािन र 
व्यवस्थापन गने, 

(३) पसु्तकािय, वाचनािय, सामदुावयक लसकाई केन्र, बािक्िव तथा बािसञ्जािको 
सञ्चािन र व्यवस्थापन गने, 

(४) वडा तहको स्वास्थ्य केन्र तथा उप केन्रको व्यवस्थापन गने, 

(५) बािबालिकाहरूिाई लब.लस.जि., पोलियो, लभटालमन “ए” को व्यवस्था गने, 

(६) पोषण कायाक्रमको सञ्चािन गने, 
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(७) वडा तहमा स्वास्थ्य िनचेतना ववकास तथा  स्वास्थ्य सूचना कायाक्रमको सञ्चािन 
गने, 

(८) शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य जक्िलनकको सञ्चािन गने, गराउने, 
(९) सावािलनक शौचािय तथा स्नान गहृको लनमााण र ब्यवस्थापन गने, गराउने, 
(१०) वडास्तरीय सामदुावयक धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार तथा पोखरीको लनमााण, संरिण र  

गणुस्तर लनयमन गने, 
(११) घरबाट लनकास हनुे फोहरमैिाको सङ्किन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्िीहरूको 

सरसफाई, ढि लनकास, मरेका िनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको लनकास तथा  

पानीको स्रोत संरिण गने, गराउने, 
(१२) कृवष तथा फिफूि नसारीको स्थापना, समन्वय र प्रवर्द्ान तथा वडास्तरीय अगवुा 

कृषक तालिमको अलभमखुीकरण गने, 

(१३) कृवष मिको माग सङ्किन गने, 

(१४) कृवषमा िाग्ने रोगहरूको वववरण तयार गने, 

(१५)  पशपुछी ववकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, 

(१६) वडालभरको चरन िेर संरिण तथा व्यवस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समदुायका चाडपवा, भाषा संस्कृलतको ववकासको िालग किा, नाटक, 

िनचेतनामूिक तथा सांस्कृलतक कायाक्रम गने गराउने, 
(१८) स्थानीय मौलिकता झजल्कने सांस्कृलतक रीलतरीवाििाई संरिण तथा प्रवर्द्ान गने, 

(१९)  वडालभर खेिकुद पूबााधारको ववकास गने, 

(२०) अन्तर ववद्यािय तथा वािक्िव माफा त खेिकूद कायाक्रमको सञ्चािन गने गराउने, 
(२१)  वडा िेरलभरको वाटोघाटो चािू अवस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने, 

(२२) वडालभरका सडक अलधकारिेरमा अवरोध र अलतक्रमण गना नददने, 
(२३) बाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने, 
(२४)  घरेि ुउद्योगको िगत सङ्किन तथा  सम्भाव्यता पवहचान गने, 

(२५) वडालभर घरेि ुउद्योगको प्रवर्द्ान गने, 

(२६)  प्रचलित कानून बमोजिम व्यजिगत घटना दताा, अद्यावलधक तथा सो को अलभिेख 
संरिण गने, 

(२७) व्यजिगत घटना दताा सम्बन्धी िनचेतना कायाक्रम सञ्चािन गने, 

(२८)  सामाजिक सरुिा भत्ता ववतरण तथा  अलभिेख अद्यावलधक गने, 

(२९) वडािाई बािमैरी बनाउने, 
(३०) वडालभर आलथाक तथा सामाजिक रुपमा पलछ परेका मवहिा, बािबालिका, दलित, 

अपाङ्गता भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अल्पसंययक, सीमान्तकृत समदुायको अलभिेख 
राखी सामाजिक र आलथाक उत्थान सम्वन्धी काम गने, 

(३१) ववलभन्न समदुायका बीच सामाजिक सदभाव र सौहादाता कायम गने, 
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(३२) बािवववाह, मवहिा ववरुर्द्को वहाँसा, छुवाछुत, दहेि तथा दाइिो, हलिया प्रथा, छाउपडी, 
कमिरी प्रथा, बािश्रम, मानव बेचववखन, लनरिरता िस्ता सामाजिक कुररती र 
अन्धववश्वासको अन्त्य गने, गराउने, 

(३३)  प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मािपोत तथा भलूम कर, व्यवसाय कर, वहाि कर, 

ववज्ञापन कर, साःशलु्क पावका ङ्ग, नयााँ व्यवसाय दताा, लसफाररस दस्तरु, सवारी साधन कर, 

मनोरञ्जन करको िेखािोखा र सङ्किन गरी सम्बजन्धत गाउाँपालिका वा नगरपालिकामा 
प्रलतवेदन सवहत रकम  बझुाउने, 

(३४) असि लबरामी भएको बेवाररस वा असहाय व्यजििाई नजिकको अस्पताि वा स्वास्थ्य 
केन्रमा परु् याई औषधोपचार गराउने, 

(३५) असहाय वा वेवाररस व्यजिको मतृ्य ुभएमा लनिको दाह संस्कारको व्यवस्था लमिाउने, 
(३६) सडक बािबालिकाको उर्द्ार र पनुस्थाापना गने, गराउने, 
(३७) वडालभरको सामदुावयक वन, वनिन्य सम्पदा र िैववक ववववधताको संरिण र प्रवर्द्ान 

गने, 
(३८) वडा, टोि, बस्तीस्तरमा हररयािी िेर लबस्तार गने गराउने, 
(३९) वडािाई वातावरणमैरी बनाउने, 
(४०) प्राङ्गाररक कृवष, सरुजित माततृ्व, ववद्याथी भनाा, पूणा खोप, खिुा ददशामिु सरसफाई, 

वातावरणमैरी तथा बािमैरी शासनिस्ता प्रवर्द्ानात्मक कायाहरू गने, गराउने। 

(घ) लनयमन काया 
(१)  वडालभर सञ्चालित ववकास योिना, आयोिना तथा संिग्न उपभोिा सलमलतहरूका 

कायाको लनयमन गने, 

(२)  घर लनमााण गणुस्तर तथा भवन संवहता र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन 
गने, लसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रलतरोधी भवन लनमााण सम्वन्धी तालिम ददने, 

(३)  खाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथा तथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर 
र मूल्यसूची अनगुमन गरी उपभोिा वहत संरिण गने, 

(४)  वडालभरका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रबद्र्धन गरी िगत राख्न,े 

(५)  हाट बिारको व्यवस्थापन गने, गराउने, 
(६)  ववद्यतु चहुावट तथा चोरी लनयन्रण गने । 

 

(ङ) लसफाररस तथा प्रमाजणत गने 

(१) नाता प्रमाजणत गने, 

(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलिवप लिनका िालग लसफाररस गने, 

(३) बहाि करको िेखािोखा लसफाररस गने, 

(४) कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 
(५) मोही िगत कट्टाको लसफाररस गने, 
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(६) घर िग्गा करको िेखािोखा लसफाररस गने, 

(७) िन्म लमलत प्रमाजणत गने, 

(८) व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा ब्यापार ब्यवसाय हुाँदै नभएको 
लसफाररस गने, 

(९) लमिापरको कागि गराउने लनवेदन दताा गना लसफाररस गने, 

(१०) वववाह प्रमाजणत तथा अवववावहत प्रमाजणत गने, 
(११) लनाःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्य उपचारको लसफाररस गने, 

(१२) अङ्ग्रिेी माध्यममा लसफाररस तथा प्रमाजणत गने, 

(१३) घर पाताि प्रमाजणत गने, 

(१४) व्यजिगत वववरण प्रमाजणत गने, 

(१५) पिुाामा घर कायम गने लसफाररस गने, 

(१६) फरक, फरक नाम, थर, िन्म लमलत तथा प्रमाजणत दवैु नाम गरेको व्यजि एकै हो भन् न े
लसफारीश गने, 

(१७) नाम, थर,िन्म लमलत संशोधनको लसफाररस गने, 

(१८) िग्गा धनीपूिाा हराएको लसफाररस गने, 
(१९) कागि र मन्िरुीनामा प्रमाजणत गने, 

(२०) वकत्ताकाट गना लसफाररस गने, 

(२१) संरिक प्रमाजणत गने तथा संस्थागत र व्यजिगत संरिक लसफाररस गने, 

(२२) िीववतसाँगको नाता प्रमाजणत गने, 

(२३) हकवािा वा हकदार प्रमाजणत गने, 

(२४) नामसारी गना लसफाररस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने, 
(२६) मतृकसाँगको नाता प्रमाजणत तथा सिालमन  लसफाररस गने, 

(२७) उद्योग ठाउाँसारी गना लसफाररस गने, 

(२८) िीववत रहेको लसफाररस गने, 

(२९) पूवा प्राथलमक ववद्यािय खोल्ने लसफाररस र अनमुलत ददने, 
(३०) िग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस प्रमाजणत गने, 
(३१) ववद्याियको किा थप गना  लसफाररस गने, 
(३२) पािन पोषणको िालग लसफाररस गने, 

(३३) वैवावहक अवङ्गकृत नागररकता लसफाररस गने, 

(३४) आलथाक अवस्था कमिोर वा लबपन्नता प्रमाजणत गना वा आलथाक अवस्था बलियो वा 
सम्पन्नता प्रमाजणत गने, 

(३५) ववद्यािय ठाउाँसारी गना लसफाररस गने, 

(३६) धारा तथा ववद्यतु िडानको िालग लसफाररस गने, 
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(३७) प्रचलित कानून अनसुार प्रत्यायोजित अलधकार बमोजिमको अन्य लसफाररस वा प्रमाजणत 
गने । 

(२) वडाबाट गररने काया वडा सलमलतको नाममा गररनेछ । 

५. न्यूनतम दररेट लनधाारण गने : (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेरलभरको लनमााण काया तथा अन्य 
सेवाको प्रयोिनको िालग लनमााण सामग्री, ज्यािा, भाडा तथा महशिुको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्न ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दररेट प्रत्येक आलथाक वषा शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन अगावै तोकी 
सक्न ुपनेछ । 

६. सलमलत, उपसलमलत वा कायादि गठन गना सक्न े: (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो काम कारबाही 
व्यवजस्थत गना आवश्यकता अनसुार कुनै सदस्यको संयोिकत्वमा सलमलत वा उपसलमलत गठन गना 
सक्नेछ। 

(२) गाउाँपालिकािे ववषय ववज्ञता आवश्यक पने िेरमा कुनै सदस्य वा ववषय ववज्ञको 
संयोिकत्वमा कायादि गठन गना सक्नेछ  । 

(३) गााँउपालिकामा समग्र िेरको प्रभावकारी सेवा सञ्चािन, मापदण्डमा योिना लनमाान र 
कायान्वयन, पारदलसाक र सशुान कायान्वयन भए नभएको अनगुमन गना सलमलत गठन गने। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम गठन हनुे सलमलत, उपसलमलत वा कायादिको काया 
िेर, कायाावलध र अन्य ववषय त्यस्तो सलमलत, उपसलमलत वा कायादि गठन गदााको बखत तोके बमोजिम 
हनुेछ। 

७. पररचािन र समन्वय गने : गाउाँपालिकािे स्थानीयस्तरमा ववकास लनमााण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी 
काया गदाा आफ्नो िेरलभरका उपभोिा, लनिी िेर, सामदुावयक सङ् घ संस्था, सहकारी संस्था तथा गैर 
सरकारी िेरको पररचािन र समन्वय प्रवर्द्ानिाई प्रोत्साहन गना सक्नेछ । 

८. काया ववभािन र कायासम्पादन : (१) कायापालिकाको कायाववभािन र काया सम्पादन सम्बन्धी 
व्यवस्था सम्बजन्धत कायापालिकािे स्वीकृत गरेको लनयमाविी बमोजिम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायाववभािन लनयमाविीमा अध्यि तथा उपाध्यि,वडा अध्यि 
र सदस्यको काम, कताव्य र अलधकार समेत उल्िेख भएको हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कायाववभािन तथा काया सम्पादन लनयमाविी स्वीकृत वा 
संशोधन भएको लमलतिे पन्र ददनलभर प्रदेश र नेपाि सरकारमा पठाउन ुपनेछ । 

९. अलधकार प्रत्यायोिन : (१) कायापालिकािे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्ये केही अलधकार  अध्यि 
वा उपाध्यि, वडा सलमलतका सदस्य, आफू अन्तगातका सलमलत, उपसलमलत वा कायाकारी अलधकृत वा 
अलधकृत कमाचारीिाई प्रत्यायोिन गना सक्नेछ । 

(२) अध्यि वा उपाध्यििे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्ये केही अलधकार कुनै सदस्य वा 
कमाचारीिाई प्रत्यायोिन गना सक्नेछ । 
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(३) वडा सलमलत वा वडा अध्यििे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्ये केही अलधकार वडा सलमलतका 
कुनै सदस्य वा कमाचारीिाई प्रत्यायोिन गना सक्नेछ । 

पररच्छेद-३ 

सभाको बैठक र कायाप्रणािी 
१०. सभाको बैठक : प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्मका िालग सभाको बैठक सम्बन्धी 

 कायाववलध देहाय बमोजिम हनुेछ :- 
(क)  सभाको बैठक साधारणतया वषाको दईु पटक बस्ने, 
(ख)  सभाको बैठक अक्ष्यििे बोिाउने, 
(ग)  सभाका एक लतहाई सदस्यहरूिे सभाको बैठक बोिाउन आवश्यक छ भनी अध्यि  

समि लिजखत अनरुोध गरेमा पच्चीस ददनलभर अध्यििे सभाको ववशेष बैठक बोिाउन ु
पने, 

(घ)  सभाको बैठक वस्ने लमलत, समय र स्थानको सूचना बैठक वस्ने ददनभन्दा कम्तीमा 
सात ददन अगावै अक्ष्यिको लनदेशनमा कायाकारी अलधकृतिे सभाका सवै सदस्यिाई 
पठाउन ुपने, 

(ङ)  सभाका सम्पूणा सदस्य सङ्ययाको एक चौथाई सदस्यहरू उपजस्थत भएमा सभाको 
बैठकको िालग गणपरुक सङ्यया पगेुको मालनने, 

(च)  सभाको बैठकको अक्ष्यिता अध्यििे र लनिको अनपुजस्थलतमा उपाध्यििे गने, 
(छ)  सभाको बैठकमा बहमुतको लनणाय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा 

अध्यिता गने व्यजििे लनणाायक मत ददने, 
(ि)  सभाको बैठकको लनणाय सभाको अध्यिता गने व्यजििे प्रमाजणत गने, 
(झ)  कायाकारी अलधकृतिे सभाको सजचव भई काम गने, 
(ञ)  सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कायाववलध सभा आफैिे लनधाारण गरे बमोजिम हनुे । 

पररच्छेद-४ 

सभाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाववलध 

११. सभामा ववधेयक प्रस्ततु गने ववलध : (१) कायापालिकािे गाउाँपलिकाको अलधकारिेरको ववषयमा 
सभामा ववधेयक प्रस्ततु गना सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनको िालग ववधेयक भन्नािे सभामा पेश भएको ऐनको 
मस्यौदािाई िनाउाँछ । 

(२)  सभाको व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषयमा प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्मको 
िालग यस पररच्छेद बमोजिमको प्रकृया अविम्बन गररनेछ । 
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१२. ववधेयक पाररत र प्रमाणीकरण गने ववलध : (१) दफा २० बमोजिम पेश भएको ववधेयक सभामा 
तत्काि कायम रहेका सदस्य सङ्ययाको बहमुतिे पाररत गरेमा पन्र ददनलभर सभाका अध्यििे 
त्यस्तो ववधेयक प्रमाणीकरण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ववधेयक ऐन बने्नछ । 

१३. सलमलतको गठन : सभािे आफ्नो कायाप्रणािीिाई व्यवजस्थत गना लनयामविी बनाई आवश्यकता 
अनसुार सलमलत र ववशेष सलमलत गठन गना सक्नेछ । 

१४. काया सञ्चािन लनयामविी बमोजिम हनु े: सभाको व्यवस्थापन कायाववलध सम्बन्धी अन्य ववषय 
सभािे बनाएको काया सञ्चािन लनयामविी बमोजिम हनुेसछ । 

पररच्छेद-५ 

योिना तिुामा तथा कायाान्वयन 

१५. योिना बनाई कायाान्वयन गने : (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो अलधकारिेरलभरका ववषयमा 
स्थानीयस्तरको ववकासका िालग आवलधक, वावषाक, रणनीलतगत  ववषयिेरगत मध्यकािीन तथा 
दीघाकािीन ववकास योिना बनाई िागू गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम योिना बनाउाँदा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको नीलत, िक्ष्य, उदे्दश्य, 

समयसीमा र प्रवक्रयासाँग अनकूुि हनुे गरी सशुासन, वातावरण, बािमैरी, ििवाय ुपररवतान अनकुुिन, ववपद् 

व्यवस्थापन, िैवङ्गक तथा सामाजिक समावेशीकरण िस्ता अन्तरसम्बजन्धत ववषयिाई ध्यान ददन ुपनेछ 
। 

(३) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) बमोजिमको योिना बनाउाँदा देहायका ववषयिाई प्राथलमकता 
ददन ुपनेछ :– 

(क)  आलथाक ववकास तथा गररबी लनवारणमा प्रत्यि योगदान पगु्ने, 
(ख) उत्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गना सवकन,े 

(ग)   िनताको िीवनस्तर, आम्दानी र रोिगार बढ्ने, 
(घ)   स्थानीय बालसन्दाहरूको सहभागीता िटु्ने, स्वयम ्सेवा पररचािन गना सवकन े

तथा  िागत कम िाग्ने, 
(ङ)    स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अलधकतम प्रयोग हनुे, 
(च)   वपछडीएका वगा, िेर र समदुायिाई प्रत्यि िाभ पगु्ने, 
(छ) िैंलगक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अलभववृर्द् हनुे, 
(ि)   दीगो ववकास, वातावरणीय संरिण तथा सम्बर्द्ान गना सघाउ परु् याउन,े 

(झ)  भावषक तथा सांस्कृलतक पि को िगेनाा र सामाजिक सद् भाव तथा एकता 
अलभववृर्द्मा सघाउ परु् याउने । 
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(४) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) बमोजिम योिना बनाउदा मध्यम तथा दीघाकािीन प्रकृलतका 
आयोिनाहरूको सूची समेत तयार गनुा पनेछ । 

(५) गाउाँपालिकािे योिना तिुामा तथा कायाान्वयन गदाा स्थानीय ववुर्द्िीवी, ववषय ववज्ञ, 
अनभुवी, सेवा लनवतृ पेशाववद्, सीमान्तकृत तथा िोपोन्मखु समदुाय, मवहिा, बािबालिका, दलित, यवुा, 
अल्पसङ्ययक, अपाङ्गता भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक िगायतका सरोकारवािाहरूको अलधकतम 
सहभागीतामा गनुा पनेछ । 

(६) गाउाँपालिकािे योिना तिुामा गदाा योिनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत 
साधनको पूवाानमुान, आयोिनाको प्राथलमकीकरण, योिना कायाान्वयन तालिका र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
योिना समेत तयार गनुा पनेछ । 

(७) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिे ववशेष कायाक्रमका िालग  अनदुान प्रदान गरी सो 
कायाान्वयन गना प्रवक्रया लनधाारण गरेकोमा गाउाँपालिकािे सोही प्रकृया बमोजिम सो कायाक्रम 
कायाान्वयन गनुा पनेछ । 

(८) गाउाँपालिकािे नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारसाँगको संयिु िगानी वा सावािलनक लनिी 
साझेदारीमा कुनै योिना सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गना सक्नेछ । 

(९) गाउाँपालिकािे सङ् घीय र प्रदेशस्तरको आयोिना कायाान्वयनमा समन्वय, सहिीकरण र 
सहयोग गनुा पनेछ । 

(१०) गाउाँपालिकािे स्थानीयस्तरका ववकास आयोिनाको  आवश्यक अध्ययन, अनसुन्धान 
तथा प्रभाव मूल्याङ्कनको काया गना सक्नेछ । 

१६. समन्वयमा काया गनुा पने : (१) गैरसरकारी सङ् घ संस्था, उपभोिा सलमलत, सहकारी संस्था 
िगायतका सामाजिक तथा सामदुावयक सङ् घ संस्थािे स्थानीय तहसाँगको समन्वयमा रही काया गनुा 
पनेछ। 

तर कुनै अन्तरााविय गैरसरकारी सङ् घ संस्थािे स्थानीय तहसाँग समन्वयमा काम गदाा त्यस्तो 
कामको िालग नेपाि सरकारको पूवा स्वीकृलत लिएको हनु ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहसाँग समन्वय गदाा देहाय बमोजिम गनुा पनेछ:- 
(क) स्थानीय तहसाँग भएको सम्झौताका आधारमा कुनै अध्ययन, सभेिण वा 

कायाक्रम सञ्चािन गने, 

(ख)  आफ्नो वावषाक योिना, कायाक्रम तथा बिेट स्थानीय तहको वावषाक योिना, 
कायाक्रम तथा बिेटमा समावेश गराउने, 

(ग)  स्थानीय तहिे तोकेको संयिु अनगुमन तथा प्रगलत प्रलतवेदन प्रणािी 
अपनाउने। 

(३) यस दफाको ववपरीत कुनै सङ् घ संस्थािे काम गरेमा स्थानीय तहिे  त्यस्तो काम  

कारबाहीको कायाान्वयन गना रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) समन्वय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हनुेछ । 
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१७. साझेदारी वा संयिु व्यवस्थापनमा काया गना सक्न े: गाउाँपालिकािे आफ्नो काया सञ्चािन 
गदाा िागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अलधकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग देहायको 
ववषयमा अन्य गाउाँपालिका वा नगरपालिकासाँग आपसी सम्झौता गरी स्रोत साधनको साझेदारी वा 
संयिु व्यवस्थापनमा गना सक्नेछ :- 

(क)  बहृद् पूवााधार लनमााण, ठूिा मेलसन तथा औिार खररद र व्यवस्थापन, 
(ख)  ववपद् व्यवस्थापन, 

(ग)  यातायातको सञ् चािन तथा व्यवस्थापन, 
(घ)  फोहरमैिा लबसिान स्थि वा प्रशोधन प्रणािीको ववकास र सञ्चािन, 
(ङ)  दमकि तथा एम्बिेुन्स सेवाको सञ् चािन, 
(च)  बस्ती ववकास तथा भ-ूउपयोग योिना, 
(छ)  पयाटन, प्रववलध तथा संस्कृलतको प्रबर्द्ान र ववकास, 
(ि)  संयिु उद्यम, 
(झ) प्राववलधक जशिाको प्रवर्द्ान र ववकास । 

पररच्छेद-६ 

भवन लनमााण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था 
१८. नक्सा पास नगराई भवन लनमााण गना नहनु े : (१) कसैिे पलन गाउाँपलिकाबाट नक्सा पास 

नगराई भवन लनमााण गनुा हुाँदैन ।तर गाउाँपालिकािे तोकेको िेर र संरचनाको हकमा नक्सा पास 
नगराई पलन भवन लनमााण गना बाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनको िालग “भवन लनमााण” भन् नािे नयााँ भवन बनाउने, परुानो 
भवन भत्काई पनुाःलनमााण गने, तल्िा थप गने, मोहडा फेने वा साववकमा थपघट गरी झ्याि, ढोका, 
बादािी, कौशी, दिान, टहरा तवेिा वा ग्यारेि बनाउने वा कम्पाउण्ड वाि िगाउने काया सम्झन ुपछा 
र सो शब्दिे संयिु आवासको िालग बनाईने भवन समेतिाई िनाउाँछ। 

(२) गाउाँपालिकािे भ-ूिोजखम संवेदनशीिताका आधारमा िग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड 
तोक्न ुपनेछ र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको िेरमा मार  भवन लनमााण गना स्वीकृलत 
ददन सक्नेछ । 

(३) गाउाँपालिकाको पूवा स्वीकृलत नलिई भवनका िालग िग्गाको खण्डीकरण वा प्िवटङ्ग गना 
पाइने छैन । 

(४) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेरमा रहेका भवनहरूको वगीकरण गरी भकूम्प वा ववपद्का 
दृवष्टिे िोजखमयिु भवनहरूिाई पनुलनामाण गना, प्रबिीकरण (रेक्टोवफवटङ्ग)गना वा भत्काउन आदेश 
ददन सक्नेछ । 

(५) गाउाँपालिकािे प्रचलित कानून र नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड ववपरीत नहनुे गरी 
ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, पयाटकीय वा परुाताजत्त्वक दृवष्टिे महत्त्वपूणा देजखएका कुनै बस्ती वा सोको कुनै 
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िेरमा बन्ने भवनको उचाई, सेट व्याक, छानो, अग्रभाग, लनमााण सामग्रीको वकलसम, रङ्ग वा किात्मकता 
झल्कने गरी भवन लनमााणको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोजिम नक्सा पास गने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम 
हनुेछ। 

१९. राविय भवन संवहता पािन गनुा, गराउन ुपने : (१) गाउाँपालिकािे दफा १८ बमोजिम भवनको 
नक्सा पास गदाा नेपाि सरकारिे लनधाारण गरे अनसुारको राविय भवन संवहताको पािना गनुा, गराउन ु
पनेछ । 

(२) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) बमोजिमको राविय भवन संवहताको अधीनमा रही थप 
मापदण्ड बनाई िागू गना सक्नेछ । 

२०. राविय तथा प्रादेजशक मापदण्ड अविम्बन गनुा पने : (१) गाउाँपालिकािे सडक, भौलतक पूवााधार, 
एकीकृत बस्ती ववकास तथा शहरी योिना, भ-ूउपयोग योिना, उपभोग्य सेवा, सामाजिक सेवा तथा 
पूवााधारको लनमााण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गदाा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे सो ववषयमा तोकेको 
राविय तथा प्रादेजशक मापदण्ड अविम्बन गनुा पनेछ । 

(२) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) बमोजिमको राविय तथा प्रदेजशक मापदण्ड भन्दा कम नहनु े
गरी थप मापदण्ड बनाई िागू गना सक्नेछ । 

२१. सडकको अलधकार िेर तोक्न सक्न े: (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िरेलभर स्थानीय सडकको 
दायााँ बायााँको अलधकारिेर (राइट अफ वे) को सीमा तोक्न सक्नेछ । 

(२) गाउाँपालिकािे राविय तथा प्रदेश स्तरीय सडकको दायााँ बायााँ अलधकारिेर (राइट अफ 
वे) को मापदण्ड पािना गनुा, गराउन ुपनेछ । 

(३) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सडकको अलधकारिेरलभर बनेका 
संरचना िनुसकैु बखत हटाउन वा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम ददएको आदेश अनसुार कुनै व्यजि, संस्था वा लनकायिे त्यस्तो 
संरचना नहटाएमा वा नभत्काएमा गाउाँपालिकािे त्यस्तो संरचना आफै हटाउन वा भत्काउन सक्नेछ 
र यसरी हटाउन वा भत्काउन िागेको खचा सम्बजन्धत व्यजि, संस्था वा लनकायबाट असिु उपर गनेछ 
। 

पररच्छेद-७ 

न्यावयक काया सम्बन्धी व्यवस्था 
२२. न्यावयक सलमलत : गाउाँपालिकामा संववधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यावयक सलमलत रहनेछ। 

२३. न्यावयक सलमलतको अलधकारिेर : नेपाि सरकारिे नेपाि रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको 
लमलतदेजख न्यावयक सलमलतिाई देहायका वववादहरूको लनरूपण गने अलधकार हनुेछ :- 
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(क) सजन्ध सपान, आिीधरु, बााँध पैनी, कूिो, पोखरी वा पानीको बााँडफााँड तथा बाटो वा 
लनकास लमचेको वववाद, 

(ख) बािी अमाि वववाद, 

(ग) मिुकुी ऐनको,- 
(१)  ज्यािा मिरुीको महि अन्तगातको वववाद, 

(२)  गररब कङ्गािको महि अन्तगातको वववाद, 

(३)   चौपाया हराउने र पाउनेको महि अन्तगातको वववाद, 

(४)  घर बनाउनेको महिको ८ नं. र ९ नं. अन्तगातको वववाद, 

(५)  कल्याण धनको महि अन्तगातको वववाद, 

(६)  मिुकुी ऐन अंशवण्डाको महिको १० नं. अन्तगातको इज्ित आमद अनसुार 
खान िाउन ददन ुपने ववषयको वववाद, 

(घ) ििस्रोतको स्थानीय उपयोग सम्बन्धी ववषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सावािलनक 
सम्पजत्तको सरुिा सम्बन्धी वववाद, 

(ङ) चरन, घााँस, दाउरा सम्बन्धी वववाद, 

(च) घर धनी र घर वहािमा वस्ने व्यजिबीचको वववाद, 

(छ) सङ् घीय कानून तथा प्रदेश कानूनिे तोकेका अन्य  वववाद । 

२४. अलधकारिेरको प्रयोग : (१) न्यावयक सलमलतको अलधकारिेरको प्रयोग न्यावयक सलमलतको संयोिक 
र सदस्यहरूिे सामवुहक रूपिे गनेछन ्र बहमुतको राय न्यावयक सलमलतको लनणाय मालननेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन न्यावयक सलमलतको संयोिक र 
अको एक िना सदस्यको उपजस्थलत भएमा वववादको कारबाही र वकनारा गना सवकनेछ । 

(३) न्यावयक सलमलतको संयोिक बाहेक अरु दईु िना सदस्यको उपजस्थलत भएमा वववादको 
वकनारा गना बाहेक अरु कारबाही गना सवकनेछ । 

(४) कुनै कारणिे संयोिकको पद ररि भएमा न्यावयक सलमलतमा रहेका अन्य दईु िना 
सदस्यको सवासम्मलतमा वववादको कारबाही र वकनारा गना सवकनेछ । 

(५) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुरा िेजखएको भएता पलन कुनै वववादको सम्बन्धमा न्यावयक 
सलमलतको संयोिक वा कुनै सदस्यको लनिी सरोकार वा स्वाथा गााँलसएको वा त्यस्तो संयोिक वा 
सदस्यको नाता लभरका व्यजि वववादको पि भएमा लनिबाट सो वववादको कारवाही र वकनारा हनु 
सक्ने छैन । 

(६) उपदफा (५) बमोजिम कुनै संयोिक वा सदस्यिे हेना नलमल्ने वववादको हकमा त्यस्तो 
संयोिक वा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यिे वववादको कारबाही र वकनारा गना  सक्नेछन ्। संयोिक 
र सबै सदस्यिे  त्यस्तो लबबादको कारबाही र वकनारा गना नलमल्ने भएमा  सम्बजन्धत सभािे तीन 
िना सदस्यिाई सो वववादको मार कारबाही र वकनारा गने गरी तोक्न ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजिमको वववादको कारबाही र वकनारा गदाा तीन िना सदस्य मध्येको 
िेष्ठ सदस्यिे न्यावयक सलमलतको संयोिक भई काम गनेछ । 
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२५. न्याय सम्पादनको प्रवक्रया : (१) न्यावयक सलमलतिे आफू समि पेश भएको वववादको लनवेदन 
दताा गरी दतााको लनस्सा सम्बजन्धत पििाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) न्यावयक सलमलतिे आफूसमि पेश भएको वववादको लनवेदनको कारबाही र वकनारा गदाा 
सम्भव भएसम्म मेिलमिाप गना प्रोत्सावहत गरी दवैु पिको सहमलतमा लमिापर गराउन ुपनेछ । 
पिहरूबीच लमिापर हनु नसकेमा न्यावयक सलमलतिे कानून बमोजिम वववादको कारबाही र वकनारा 
गनुा पनेछ । 

(३) न्यावयक सलमलतिे वववादको लनवेदनमा कारबाही र वकनारा गदाा लनवेदनको दताा, त्यस्तो 
वववादको आवश्यक िााँचबझु तथा कारबाही, म्याद तामेिी, पिहरू उपजस्थत गराउने तथा  लमिापर 
गराउने प्रकृया, वववादको वकनारा गनुा पने अवलध, िगत कट्टा गने िगायतका वववादको लनरुपण 
सम्बन्धी अन्य कायाववलध स्थानीय कानून बमोजिम हनुेछ । 

२६. लिजखत िानकारी ददन ुपने : न्यावयक सलमलतबाट  वववादको अजन्तम लनणाय भएको लमलतिे पैंतीस 
ददनलभर सम्बजन्धत पििाई सो लनणायको प्रमाजणत प्रलतलिवप उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

२७. पनुरावेदन गना सक्न े : न्यावयक सलमलतबाट भएको लनणायमा जचत्त नबझु्ने पििे लनणाय भएको 
लमलतिे नब्बे ददनलभर सम्बजन्धत जिल्िा अदाितमा पनुरावेदन गना   सक्नेछ । 

२८. लमिापर वा लनणाय कायाान्वयन गने : (१) कायापालिकािे न्यावयक सलमलतबाट भएको लमिापर 
वा लनणायको तत्काि कायाान्वयन गनुा, गराउन ुपनेछ । 

(२) न्यावयक सलमलतवाट भएको लमिापर वा लनणाय कायाान्वयन  सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
स्थानीय कानून बमोजिम हनुेछ । 

२९. अलभिेख राय न ुपने : (१) गाउाँपालिकािे न्यावयक सलमलतबाट लमिापर वा लनणाय भएका वववादसाँग 
सम्बजन्धत लिखत, लमिापर वा लनणायको अलभिेख व्यवजस्थत र सरुजित रूपमा राख्न ुपनेछ । 

(२) न्यावयक सलमलतिे आफूिे गरेको कामको वावषाक वववरण अध्यि माफा त सम्बजन्धत 
सभामा पेश गनुा पनेछ । 

  पररच्छेद-८ 

गाउाँपालिकाको ववत्तीय अलधकार िेर 

३०. कानून बमोजिम  बाहेक कर िगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउन े: कानून बमोजिम 
बाहेक गाउाँपालिकािे आफ्नो अलधकार िेरलभर कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन 
। 

३१. सम्पजत्त कर र घर िग्गा कर : (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो अलधकार िरेलभर एकीकृत सम्पजत्त 
कर वा घरिग्गा कर िगाउनेछ ।तर संवत ्२०७४ साि श्रावण १ गतेदेजख एकीकृत सम्पजत्त कर 
िगाउनपुनेछ। 
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स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनका िालग “एकीकृत सम्पजत्त कर” भन् नािे  गाउाँपालिकाको 
िेरलभर कुनै व्यजिको स्वालमत्वका रहेको सम्पूणा घर र िग्गाको एकीकृत रूपमा वहसाब गरी 
िगाइने सम्पजत्त करिाई िनाउाँछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर िगाउाँदा देहायका ववषयिाई आधार लिन ुपनेछ :- 
(क) घर िग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग वा अचि सम्पजत्तको उत्पादनशीि 

उपयोगको अवस्था, 
(ख) नागररकको िीवनस्तर, आलथाकस्तर र खचा गना सक्ने िमता, 
(ग) अचि सम्पजत्तको प्रचलित बिार मूल्य तथा ह्रास मूल्य, 
(घ) सभािे उपयिु ठानकेा अन्य आधार । 

३२. भलूमकर (मािपोत) : गाउाँपालिकािे आफ्नो िेरलभरको िग्गामा त्यस्तो िग्गाको उपयोगका 
आधारमा भलूमकर (मािपोत) िगाउनेछ । 

३३. घर िग्गा बहाि कर : गाउाँपालिकाको िेरलभर कुनै व्यजि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, िग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक तवरिे बहािमा ददएकोमा 
गाउाँपालिकािे त्यस्तो बहाि रकममा बहाि कर िगाउनेछ । 

३४. व्यवसाय कर : गाउाँपालिकािे आफ्नो िेरलभर व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूाँिीगत िगानी र 
आलथाक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर िगाउनेछ । 

३५. बहाि लबटौरी शलु्क : गाउाँपालिकािे आफ्नो िेरलभर आफूिे लनमााण, रेखदेख वा सञ् चािन गरेको 
हाट, बिार वा  पसिमा बहाि लबटौरी शलु्क िगाउनेछ । 

३६. पावका ङ शलु्क : गाउाँपालिकािे आफ्नो िेरलभर कुनै सवारीिाई पावका ङ सेवा उपिब्ध गराए बापत 
पावका ङ शलु्क िगाउन सक्नेछ । 

३७. िडीबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकर : गाउाँपालिकाको िेरलभर कुनै व्यजि वा संस्थािे ऊन, खोटो, 
िडीवटुी, वनकस (खर), कवाडी माि, प्रचलित कानून बमोजिम लनषलेधत िीविन्त ुबाहेकका अन्य मतृ 
वा माररएको िीविन्तकुो हाड, लसङ्ग, प्वााँख, छािा वा यस्तै प्रकृलतको वस्तकुो व्यवसावयक उपयोग गरे 
वापत गाउाँपालिकािे िडीबटुी, कवाडी तथा िीविन्त ुकर िगाउनेछ । 

३८. टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, जिपफ्िायर र र् याजफ्टङ्ग सेवा शलु्क: गाउाँपालिकािे आफ्नो 
िेरलभर सञ्चािनमा रहेका टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, जिपफ्िायर र र् याजफ्टङ्ग सेवा वा व्यवसायमा 
सेवा शलु्क िगाउनेछ । 

तर अको गाउाँपालिका वा नगरपालिकासाँगको सीमा नदी वा एक भन्दा बढी गाउाँपालिका वा 
नगरपालिकािाई समेटेर सञ्चािन हनुे सेवा वा व्यवसायमा शलु्क िगाउाँदा सम्बजन्धत गाउाँपालिका 
वा नगरपालिकासाँग समन्वय गनुा पनेछ । 
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३९. सेवा शलु्क : (१) गाउाँपालिकािे लनमााण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूवााधार वा 
उपिब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बजन्धत सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीिाई 
सेवा शलु्क िगाउन सक्नेछ :- 

(क)  खानेपानी, लबििुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमाशािा, पसु्तकािय, सभागहृ र त्यस्तै अन्य 
सेवा सवुवधा, 

(ख)  फोहरमैिा व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढि लनकास, सडक बत्ती िस्ता सेवा सवुवधा, 
(ग)  शौचािय, पाका , स्नानगहृ, पौडी पोखरी, व्यायमशािा, गेष्टहाउस, पयाटकीय स्थि, 

छारवास (होषे्टि), हाट बिार, पश ुबधशािा, शव दाहगहृ, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य 
सवुवधा, 

(घ)  सडक, बस पाका , ढि, पिु, पेटी, चोक, गल्िी, नािी, बत्ती िस्ता सेवा, 
(ङ)  अचि सम्पजत्त वा अन्य कुनै ववषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा, 
(च)  लसफाररस सम्बन्धी कुनै सेवा । 

(२) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) मा उजल्िजखत सेवा सलुबधा उपिब्ध गराउने वा त्यस्तो सेवा 
सलुबधा उपयोग गरे वापत िाग्ने सेवा शलु्क उठाउने काया आफै गना वा व्यवस्थापन करार वा लनिी 
िेर माफा त  गराउन सक्नेछ । 

४०. कर, शलु्क वा दस्तरु िगाउन नपाउन े: (१) गाउाँपालिकािे प्रचलित कानून बमोजिम कूटनीलतक 
लनयोग वा कूटनीलतज्ञिाई कर निाग्ने ववषयमा कर िगाउन सक्ने छैन । 

(२) गाउाँपालिकािे वैदेजशक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित पररयोिनाका िालग नेपाि सरकार, 
प्रदेश सरकार, ववश्वववद्यािय, सरकारी अस्पताि, सरकारी स्वालमत्वका प्रलतष्ठान वा ववकास सलमलतद्वारा 
ववदेशबाट पैठारी भएका माि सामानमा कुनै पलन वकलसमको कर, शलु्क वा दस्तरु िगाउन पाउन े
छैन । 

(३) गाउाँपालिकािे तोकेको अवलधलभर सामवुहक आवास वा संयिु आवास अन्तगात लनमााण 
भएका आवास  लबक्री नभई बााँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पजत्त कर िाग्ने छैन ।तर त्यसरी 
लबक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारिे उपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा  कर िाग्नेछ । 

(४) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउाँपालिकाको स्वीकृलत लिई लनमााण भएको संयिु 
आवास वा सामवुहक आवासको सामवुहक उपभोगमा रहने वेसमेण्ट, बगैंचा, पावका ङ्ग तथा सडक िेरमा 
एकीकृत सम्पत्ती कर िगाइने छैन । 

४१. कर छुट : (१) गाउाँपालिकािे सनातनदेजख सञ् चािन हुाँदै आएका धालमाक स्थििाई यस ऐन 
बमोजिम िाग्ने कर, शलु्क वा दस्तरु छुट ददन सक्नेछ । 

(२) कर छुट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ् घीय कानून बमोजिम हनुेछ । 

४२. बिेट अनमुान सलमलत : (१) आन्तररक आय, रािश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋण 
र अन्य आयबाट आगामी आलथाक वषाको िालग प्राप्त हनुसक्ने स्रोत साधनको अनमुान गरी त्यसको 



 

28 

आधारमा बिेटको सीमा प्रिेपण तयार गना गाउाँपालिकाका देहाय बमोजिमको एक बिेट अनमुान 
सलमलत रहनेछ:- 

(क) अध्यि            -संयोिक 

(ख) उपाध्यि                            -सदस्य 

(ग)  अध्यििे कायापालिकाका सदस्यहरू मध्येबाट तोकेको मवहिा, दलित वा 
अल्पसङ्ययकबाट प्रलतलनलधत्व हनुे गरी  तीन िना  -सदस्य 

(घ) कायाकारी अलधकृत      -सदस्य 

(ङ) गाउाँपालिकामा योिना हेने शाखा प्रमखु   -सदस्य-सजचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम सदस्य तोक्दा अध्यििे आफू सम्वर्द् रािनीलतक 
दि बाहेकको सदस्यिाई तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतमा आवश्यकता अनसुार सम्बजन्धत कमाचारी र ववषय 
ववज्ञिाई आमन्रण गना सवकनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतको बैठक सम्बन्धी कायाववलध सो सलमलत आफैिे लनधाारण 
गरे बमोजिम हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतिे आफ्नो काया प्रत्येक वषाको पषु मवहनालभर गररसक्न ु
पनेछ र सो अनसुार बिेट प्रिेपण गदाा आगामी आलथाक वषापलछको थप दईु वषाको समेत गनुा पनेछ। 

(६) कायाकारी अलधकृतिे उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको आगामी आलथाक वषाको बिेट 
सीमा प्रत्येक वषाको माघ पन्र गतेलभर गाउाँपालिका ववषयगत शाखा तथा वडा सलमलतिाई उपिब्ध 
गराउन ु  पनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त बिेट सीमालभर रही ववषयगत शाखा तथा वडा सलमलतिे 
गाउाँ पालिकाको योिना, आयोिना, कायाक्रम र अनमुालनत बिेट तिुामा गरी कायापालिकामा पेश गनुा 
पनेछ। 

पररच्छेद-९ 

गाउाँपालिकाको आलथाक काया प्रणािी 
४३. स्थानीय सजञ्चत कोष : (१) सानीभेरी गाउाँपालिकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सजञ्चत कोष रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन ्:- 
(क) आफूिे उठाएको रािश्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, 

(ख)  रािश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ग)  नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान तथा अन्य रकम, 

(घ)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान तथा अन्य रकम, 

(ङ) कुनै व्यजि, सङ् घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(च) ववदेशी सरकार, लनकाय, सङ् घ संस्था वा व्यजिबाट प्राप्त रकम, 
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(छ) आन्तररक ऋणबाट प्राप्त रकम, 

(ि) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे रकम । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिमको रकम लिन ुअजघ सङ् घीय अथा मन्राियको 
पूवा स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

(४) गाउाँपालिकाको कोषमा िम्मा हनु आउने सबै रकम  कुनै बैंकमा खाता खोिी िम्मा 
गनुा पनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा िम्मा भएको रकम खचा गने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय 
कानून बमोजिम हनुेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोजिम कानून बनाउाँदा देहाय बमोजिमका रकम बाहेक अन्य रकम सो 
कोषबाट खचा गना नसवकने गरी बनाउन ुपनेछ :- 

(क)  सभािे सजञ्चत कोषबाट खचा गने गरी स्वीकृत गरेको वावषाक बिेट बमोजिमको 
रकम, 

(ख)  वावषाक बिेट ववचारालधन रहेको अवस्थामा दैलनक काया सञ्चािनको िालग पेश्कीका 
रूपमा त्यसरी ववचाराधीन बिेटमा ववलनयोजित व्यय रकमको बढीमा एक ततृीयांश 
रकम, 

(ग)  अदाितको फैसिा बमोजिम गाउाँपालिकािे लतनुा वा बझुाउनपुने रकम, 

(घ)  दफा ४४ बमोजिमको आकजस्मक कोषको िालग सभािे तोवकददएको रकम, 
(ङ)   गाउाँपालिकािे लिएको ऋणको लतनुा पने सावााँ तथा व्यािको रकम । 

४४. आकजस्मक कोष : गाउाँपालिकािे स्थानीय कानून बमोजिम आकजस्मक कोष स्थापना गरी सञ्चािन 
गना सक्नेछ। 

४५. बिेट पेश र पाररत गने : (१) प्रमखु वा अध्यििे आगामी आलथाक वषाको रािश्व र व्यय (बिेट) 
को अनमुान कायापालिकाबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक वषाको चैर पन्रलभर सभामा पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वावषाक रािश्व र व्ययमा गत आलथाक वषाको रािस्व र व्ययको 
यथाथा वववरण, चािू आलथाक वषाको अजन्तम सम्ममा हनुे आम्दानी र खचाको संशोलधत अनमुान तथा 
आगामी आलथाक वषाको योिना तथा कायाक्रम र आय व्ययको अनमुालनत वववरण खिुाउन ुपनेछ । 

(३) सभािे उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बिेटमालथ कायातालिका बनाई पन्र ददनलभर 
छिफिको काम सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम छिफि सम्पन्न भएपलछ सभािे बिेट पाररत गना वा सझुाव 
सवहत कायापालिकामा पठाउन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम सझुाव सवहत प्राप्त भएको बिेट उपर कायापालिकािे पनुववाचार 
गरी आवश्यक पररमािान सवहत वा पररमािान गनुा पने नदेजखएमा कारणसवहत सभामा पााँच ददनलभर 
पनुाः पेश गनुा पनेछ । 
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(६) सभािे उपदफा (१) वा (५) बमोजिम पेश भएको बिेट वैशाख पन्रलभर पाररत गररसक्न ु
पनेछ। 

(७) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन पवहिो लनवााचनबाट गठन भएको 
गाउाँपालिकाका पदालधकारीिे पद वहािी गरेको दईु मवहनालभर बिेट पेश गना र पाररत गना बाधा 
परेको मालनने छैन । 

(८) बिेट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हनुेछ । 

४६. आलथाक वषा र आय व्ययको िेखा : (१) गाउाँपालिकािे प्रत्येक वषाको साउन एक गतेदेजख आगामी 
वषाको असार मसान्तसम्मको अवलधिाई आलथाक वषा कायम गरी आय र व्ययको वहसाब राख्न ुपनेछ। 

(२) गाउाँपालिकािे नेपाि सरकारिे लनधाारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वगीकरण 
तथा खचा शीषाक सम्बन्धी व्यवस्था अविम्बन गनुा पनेछ । 

(३) गाउाँपालिकािे उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था अविम्बन गदाा मूि शीषाकमा फरक 
नपने गरी आय तथा व्ययको थप वगीकरण गना सक्नेछ । 

४७. खचा गने अजयतयारी र कायाववलध : (१) सभाबाट बिेट स्वीकृत भएको पन्र ददनलभर अध्यििे 
कायाकारी अलधकृतिाई बिेटको खचा गने अजयतयारी प्रदान गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अजयतयारी प्राप्त भएको पच्चीस ददनलभर कायाकारी अलधकृतिे 
सम्बजन्धत शाखा प्रमखु र वडा सजचविाई कायाक्रम र बिेटसवहत प्रचलित कानून बमोजिम खचा गने 
अजयतयारी ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अजयतयारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बिेटको पररलधलभर 
रही प्रचलित कानून बमोजिम खचा गने, िेखा राय ने वा राय न िगाउने, िेखापरीिण गराउने, बेरुि ु
फर्छ्यौट गने समेतको िेखा सम्बन्धी सम्पूणा उत्तरदावयत्व अजयतयार प्राप्त अलधकारीको हनुेछ । 

(४) अध्यि आफैिे खाता सञ्चािन गना पाउने छैन । 

(५) कायाकारी अलधकृतिे स्वीकृत बिेट खचा गदाा लनयलमतता, लमतव्यवयता, कायादिता, 
प्रभावकाररता र औजचत्य कायम गना आवश्यक व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(६) कायापालिकािे सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीषाक बावहर गई बिेट खचा गना पाउने छैन। 

४८. सावािलनक खररद गने : (१) गाउाँपालिकािे सारविलनक खररद गनुा पदाा सङ् घीय सावािलनक खररद 
ऐन बमोजिम गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐनको अधीनमा रही गाउाँपालिकािे सावािलनक खररद 
लनयमाविी बनाई िागू गनुा सक्नेछ । 

४९. सजञ्चत कोषमा िम्मा हनु े: एक आलथाक वषामा खचा हनु नसकी बााँकी रहेको रकम आलथाक वषाको 
अन्त्यमा गाउाँपालिकाको सजञ्चत कोषमा स्वताः िम्मा (ट्रान्सफर) हनुेछ । 

५०. कारोबारको िेखा : (१) गाउाँपालिकाको कारोबार, आय व्ययको िेखा प्रणािी तथा रािश्व र खचा 
शीषाकको वगीकरण तोवकए बमोजिम हनुेछ । 



 

31 

(२) स्थानीय तहिे आफ्नो कारोबारको िेखा महािेखा लनयन्रक कायााियको लसफाररसमा 
महािेखा परीिकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढााँचामा राख्न ुपनेछ । 

(३) कायाकारी अलधकृतिे गाउाँपालिकाको कोषबाट खचा भएको रकमको चौमालसक प्रगलत 
त्यस्तो अवलध समाप्त भएको पन्र ददनलभर कायापालिकाको बैठकमा पेश गनुा पनेछ। 

(४) गाउाँपालिका  तथा वडा कायााििे आफ्नो आय र व्ययको वववरण प्रत्येक मवहनाको सात 
गतेलभर सावािलनक गनुा पनेछ । 

(५) गाउाँपालिकािे स्थानीय सजञ्चत कोषमा भएको आय व्ययको चौमालसक शीषाकगत वववरण 
तयार गरी सङ् घीय अथा मन्रािय, प्रदेश अथा मन्रािय,  मन्रािय तथा राविय प्राकृलतक स्रोत तथा 
ववत्त आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

(६) स्थानीय तहको आय व्ययको िेखा राख्न ेजिम्मेवारी पाएको पदालधकारीिे ठीकसाँग िेखा 
नराखेको कारणबाट नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहिाई कुनै वकलसमको हालन नोक्सानी 
तथा िलत हनु गएमा त्यसरी पना गएको हानी नोक्सानी त्यस्तो हालन लनक्सानी गने पदालधकारीबाट 
असिु उपर गनुा पनेछ । 

५१. िेखा परीिण : (१) स्थानीय तहिे आफ्नो आय तथा व्ययको अजन्तम िेखा परीिण महािेखा 
परीिकबाट गराउन ुपनेछ। 

(२)स्थानीय तहिे कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक िेखा परीिण गराउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम आन्तररक िेखा परीिणिे औलँ्याएका कैवफयत सम्बजन्धत 
अलधकारीिे अजन्तम िेखा परीिण हनुभुन्दा अगावै सम्परीिण गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजिम गररएको आन्तररक िेखा परीिणको एक प्रलत अजन्तम िेखा 
परीिणका िालग खवटने डोर वा महािेखा परीिकिे तोकेको व्यजि वा लनकायिाई उपिब्ध गराउन ु
पनेछ । 

५२. आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायाान्वयन गनुा पने : (१) स्थानीय तहिे आफ्नो कायााियबाट 
सम्पादन गररने काया लमतव्ययी, प्रभावकारी र कायादितापूणा ढङ्गबाट सम्पादन गना, ववत्तीय प्रलतवेदन 
प्रणािीिाई ववश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम काया सम्पादन गना आ-आफ्ना कामको 
प्रकृलत अनसुारको आन्तररक लनयन्रण प्रणािी तयार गरी कायाान्वयन गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तररक लनयन्रण प्रणािी तयार गदाा कामको प्रकृलत अनरुूप 
िोजखम िेरको पवहचान, लनयन्रणको वातावरण, सूचनाको आदान प्रदान, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िस्ता 
ववषयिाई समेत समेट्न ुपनेछ। 

५३. रकमान्तर : कायापालिकािे स्वीकृत वावषाक बिेटको अधीनमा रही एक शीषाकबाट अको शीषाकमा 
दश प्रलतशतमा नबढाई रकमान्तर गना सक्नेछ। 
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५४. स्थानीय रािस्व परामशा सलमलत : (१) कायापालिकािे रािश्व सम्बन्धी परामशाको िालग अध्यि 

वा लनििे तोकेको सदस्यको संयोिकत्वमा सरोकारवािा समेतको सहभागीता रहने गरी एक स्थानीय 
रािश्व परामशा सलमलत गठन गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हनुे रािश्व परामशा सलमलतको कायािेर तथा अन्य काम, 

कताव्य र अलधकार कायापालिकािे त्यस्तो सलमलत गठन गदााको अवस्थामा तोके बमोजिम हनुेछ । 

५५. सूचना प्रववलधको प्रयोग : गााँउपालिकािे वडा तहको आलथाक काया प्रणािी र प्रशासलनक काम 
कारबाहीमा एकरूपता कायम गना तथा पारदजशाता र िवाफदेवहता प्रवर्द्ान गना त्यस्तो िेरमा प्रयोग 
गनुा पने सूचना प्रववलधको ढााँचा तोक्न सक्नेछ। 

पररच्छेद-१० 

प्रशासकीय सङ्गठन र कमाचारी व्यवस्था 
५६. कायाािय : गाउाँपालिका तथा वडा सलमलतको कायाािय त्यस्तो गाउाँपालिका वा वडाको केन्र रहेको 

स्थानमा रहनेछ। 

५७. कायााियको छाप : स्थानीय तहिे नेपािको लनशान छाप प्रयोग गनुा पनेछ र त्यस्तो छापको तल्िो 
वकनारामा आफ्नो नाम उल्िेख गना सक्नेछ। 

५८. प्रशासकीय सङ्गठन र कमाचारी दरबन्दी : (१) गाउाँपालिकाको आफ्नो कायाबोझ, रािश्व िमता, 
खचाको आकार, स्थानीय आवश्यकता र ववजशष्टता समेतिाई ध्यानमा राखी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सभेिणका आधारमा गाउाँपालिकामा ववषयगत शाखा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्गठन संरचनामा हरेक वडाको सङ्गठन संरचना समेत समावेश 
भएको हनु ुपनेछ। 

(३) कायाकारी अलधकृतिे गाउाँपालिकाको अलधकारिेर तथा कायाबोझ समेतको ववश्लषेण गरी 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेिणको आधारमा स्थायी प्रकृलतको कामको िालग आवश्यक पने तथा 
सेवा करारबाट लिइने कमाचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गनुा पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम कमाचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गदाा स्थायी कमाचारीको 
िालग चावहने तिब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधाररत उपदान वा लनवतृ्तभरण, औषलध 
उपचार सम्बजन्धत ववदा िस्ता सेवा सवुवधाको िालग िाग्ने खचा व्यहोने स्रोत समेतको ववश्लषेण गरी 
त्यस्तो खचा सलुनजश्चत हनुे गरी मार दरबन्दी प्रस्ताव गनुा पनेछ। 

(५) स्थानीय तहको सेवा सञ्चािनको िालग नेपाि सरकार संघ वा प्रदेश वाट स्थालनय तहिाई 
कायाावोझको आधारमा लनधाारन गररददएको कमाचारी दरबन्दी अनसुार स्थायी दरबन्दी नआई पगुदासम्म 
सशता अस्थायी दरबन्दी  लसिाना गरी स्थानीय तहको सेवा सञ्चािनको कामिाई प्रभावकारी वनाउन 
सवकनेछ । 



 

33 

(६) गाउाँपालिकािे सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेिणको आधारमा कुनै काया सम्पादन गना 
ववशेषज्ञ सेवा आवश्यक पने भई सेवा करारबाट काया सम्पादन गदाा उपयिु र प्रभावकारी हनुे देखेमा 
सेवाकरारबाट त्यस्तो काया गना सक्नेछ। 

(७) गाउाँपालिकािे नगर प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दीमा खलु्िा प्रलतस्पधााको आधारमा एक 
पटकमा पााँच वषासम्मको िालग सेवा करारमा नगर प्रहरी लनयिु गना सक्नेछ । 

(८) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुरा उल्िेख भएको भए तापलन स्थानीय तहिे सवारी 
चािक, कायाािय सहयोगी र सरसफाई सम्बन्धी सेवाको व्यवस्था सेवा करारबाट मार गनुा पनेछ। 

(९) उपदफा (५), (६), (७) र (८) बमोजिम सेवा करारबाट लनयिु गररएका कमाचारीको 
पाररश्रलमक तथा अन्य सवुवधा सोही करारमा उल्िेख भए बमोजिम हनुेछ। 

(१०) यस दफा बमोजिम तयार गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेिण प्रलतवेदन सभाबाट 
स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

५९. कायाकारी अलधकृत सम्वन्धी व्यवस्था : (१) गाउाँपालिकाको प्रशासकीय  प्रमखुको रूपमा काम 
गना एक कायाकारी अलधकृत रहनेछ। 

(२) स्थानीय कानूनद्वारा कायाकारी अलधकृतको काम, कताव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछ 
:- 

(क) सभा र कायापालिकाको सजचवको रूपमा काया गने, 

(ख)  सभा र कायापालिकाको लनणाय कायाान्वयन गने, गराउने, 
(ग) अध्यिको लनदेशनमा वावषाक कायाक्रम तथा बिेट तिुामा, कायाान्वयन र 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ)  कोष तथा आलथाक कारोबारको वहसाव तथा अलभिेख दरुुस्त राख्न,े राय न 

िगाउने, िेखा परीिण गराउने तथा बेरुि ुफर्छ्यौट गने, गराउने, 
(ङ) आयोिनाहरूको फरफारकका िालग प्रलतवेदन तयार गरी कायापालिकाको 

बैठकमा पेश गने, 

(च) गाउाँपालिकाको चिअचि सम्पजत्तको संरिण गने, िगत राख्न ेतथा अद्यावलधक 
गने, गराउने, 

(छ)  अध्यिको लनदेशनमा कायापालिका तथा सभाको बैठक बोिाउने र बैठक 
सम्बन्धी आवश्यक काया गने, गराउने, 

(ि) कायापालिकाको लनणाय प्रमाजणत गने र सभा र कायापालिकाको लनणायको अलभिेख 
सरुजित गने, 

(झ) न्यावयक सलमलतबाट भएको लमिापर तथा लनणाय सम्बन्धी लमलसि संरिण गने, 
गराउने, 

(ञ) गाउाँपालिकाको प्रशासकीय तथा आलथाक लनयन्रण गने, 

(ट) सावािलनक खररद योिना तयार गरी खररद सम्बन्धी काया गने, गराउने, 
(ठ) सभा वा कायापालिकािे तोकेको अन्य काया गने, गराउने । 
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(३) कायाकारी अलधकृतको लनयजुि गााँउपालिकाको कानून बमोजिम हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम कायाकारी अलधकृत लनयजुि नभएसम्मको िालग स्थानीय सरकारिे 
लनिामती सेवाको कुनै अलधकृत कमाचारीिाई कायाकारी अलधकृतको रूपमा काम गना खटाउनेछ । 

६०. स्थानीय सेवाको गठन तथा कमाचारी लनयजुि र सेवाको शता : (१) स्थानीय सेवाको गठन, 

सञ्चािन, व्यवस्थापन, सेवाको शता तथा सवुवधा गााँउपालिकाको कानून बमोजिम हनुेछ। 

(२) स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश िोकसेवा आयोगिे छनौट गरी लसफाररस 
गरेको उम्मेदवारिाई मार लनयजुि गनुा पनेछ । 

(३) सङ् घ तथा प्रदेशिे स्थानीय सेवाका कमाचारीको अलभिेख तथा वववरण माग गरेमा त्यस्तो 
अलभिेख तथा वववरण उपिब्ध गराउन ुस्थानीय तहको कताव्य हनुेछ । 

६१. कमाचारीको तिब : स्थानीय सेवाका कमाचारीको शरुु तिब स्केि प्रदेश सरकारिे तोके बमोजिम 
हनुेछ र त्यसरी प्रदेश सरकारिे नतोकेसम्म मन्राियिे तोके बमोजिम हनुेछ । 

६२. कािमा पठाउन सक्न े : स्थानीय सरकारिे स्थानीय तहको आवश्यकता र मागको आधारमा 
उपयिु देखेमा स्थानीय तहबाटै तिवभत्ता खाने गरी िनुसकैु वडा वा कायााियमा लनिामती सेवाको 
कुनै कमाचारीिाई कािमा खटाउन सक्नेछ । 

६३. तहगत प्रणािी अपनाउन े: स्थानीय तहिे स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गदाा 
वगीकरणमा आधाररत तहगत प्रणािी अविम्बन गनुा पनेछ । 

पररच्छेद-११ 

स्थानीय तहको सम्पजत्तको संरिण सम्बन्धी व्यवस्था 
६४. गाउाँपालिका िेरलभरको सम्पजत्तको संरिण : (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो िेरलभरको देहायको 

सम्पजत्तको रेखदेख, ममात सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गनुा पनेछ :- 
(क)  सरकारी, सामदुावयक तथा सावािलनक सम्पजत्त, 
(ख) आफ्नो कोषबाट बनेको, खररद भएको वा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था 

वा व्यजििे ददएको सम्पजत्त, 

(ख)  ढि, नािा, पिु, पोखरी, धालमाक स्थि, पाटी, पौवा, घर, कुवा, धारा, ईनार, गौचर, 

पानीघाट, लनकास, चोक, गल्िी, सडक, बाटो र सडकका दायााँ बायााँका रुख, 

(ग)  आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका भवन, िग्गा, पाका , उद्यान, बसपाका  वा अन्य संरचना, 
(घ)  राविय लनकुञ् ि तथा राविय वन बाहेक आफ्नो िेरालधकारलभरको अन्य वन, 

(ङ)  संववधान र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारको िेरालधकार 
बाहेकको अन्य प्राकृलतक सम्पदा । 

(२) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) बमोजिमको सावािलनक तथा सामदुावयक सम्पजत्त बेचलबखन 
गना वा अरु कुनै व्यहोरािे हक हस्तान्तरण गना वा लििमा ददन पाउने छैन । 
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(३) गाउाँपालिकािे आफ्नो नाममा रहेको अचि सम्पजत्त नेपाि सरकारको स्वीकृलत नलिई 
बेचलबखन गना वा अरु कुनै व्यहोरािे हक हस्तान्तरण गना पाउने छैन। 

(४) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) बमोजिमको सम्पजत्तको अद्यावलधक अलभिेख राय न ुपनेछ। 

बढी हनुे देजखएको वा जिल्िा सभािे लसफाररस गरेको कुनै सम्पजत्त मन्राियिे कुनै गाउाँपालिका 
अन्य सरकारी लनकायिाई उपभोग गनाका िालग उपिब्ध गराउन वा हक हस्तान्तरण गना बाधा पने 
छैन।तर िग्गा वा भवनको हक हस्तान्तरण गदाा नेपाि सरकारबाट लनणाय भएको हनु ुपनेछ। 
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पररच्छेद-१२ 
ववववध 

६५. स्थानीय कानून बनाउन े: (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो अलधकार िेरलभरका ववषयमा ऐन बनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको ऐनको अधीनमा रही कायापालिकािे आवश्यकता 
अनसुार लनयम, लनदेजशका, कायाववलध र मापदण्ड बनाउन  सक्नेछ । 

(३) गाउाँपालिकािे उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनाएको कानून आलधकाररक रूपमा 
प्रकाशन गनुा पनेछ । 

(४) उपदफा(१) र (२)बमोजिम बनाएको कानून गाउाँपालिकािे प्रदेश सरकार र नेपाि 
सरकारमा पठाउन ुपनेछ 

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै कानून प्रकाशन नभएसम्म त्यस्तो कानून िागू हनुे छैन। 

६६. लसफाररस गना सक्न े: प्रचलित कानूनिे कुनै ववषयमा लसफाररस गनाको िालग कुनै लनकाय तोकेकोमा 
बाहेक अन्य िनुसकैु ववषयमा लसफाररस गने अलधकार कायापालिकािाई हनुेछ। 

६७. सपथ : (१) अध्यििे आफ्नो कायाभार सम्हाल्न ुअगावै लनवााजचत भएको सात ददनलभर अनसूुची-१ 
बमोजिमको ढााँचामा सम्बजन्धत जिल्िा न्यायाधीशसमि पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन ुपनेछ। 

(२) उपाध्यि, वडा अध्यि र सभाका सदस्यिे अध्यििे शपथ लिएको सात ददनलभर 
सम्बजन्धत अध्यि समि अनसूुची-२ बमोजिमको ढााँचामा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन ुपनेछ। 

६८. सम्पजत्त वववरण पेश गने : (१) सदस्यिे पद धारण गरेको र प्रत्येक आलथाक वषा समाप्त भएको 
लमलतिे साठी ददनलभर आफ्नो र आफ्नो पररवारको सदस्यको नाममा रहेको चि अचि सम्पजत्तको 
स्रोत वा लनस्सासवहतको अद्यावलधक वववरण प्रचलित कानूनिे तोकेको ढााँचामा सम्बजन्धत स्थानीय 
तहमा पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पजत्तको वववरण सम्बजन्धत स्थानीय तहिे अलभिेख 
राखी तीस ददनलभर प्रदेश सरकार समि पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त वववरणको संरिण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारिे प्रचलित 
कानून बमोजिम गनुा पनेछ । 

(४) यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पजत्त वववरण प्रचलित कानून बमोजिमको छानलबन वा 
अनसुन्धान प्रयोिनका िालग बाहेक गोप्य रहनेछ । 

तर त्यस्तो वववरण पेश गने सदस्यिे स्वेजच्छक रूपमा आफ्नो सम्पजत्तको वववरण सावािलनक 
गना कुनै बाधा पने छैन । 

६९. आचारसंवहता बनाई िागू गने : (१) गााँउपालिकाकािे आफ्ना सदस्य तथा कमाचारीको िालग 
आचारसंवहता बनाई िागू गना सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको आचार संवहतामा अन्य ववषयका अलतररि लनणाय प्रवक्रयामा 
लनिी स्वाथा वा हकवहत िोलडएका ववषयमा संिग्न हनु नहनुे, पारदशी, िवाफदेही काया प्रवक्रयाको 
अविम्बन गने, सावािलनक सम्पजत्तको दरुूपयोग गना नहनुे, सावािलनक जशष्टाचार तथा सशुासन प्रवर्द्ान, 

एक अको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ् घको कायाप्रणािी तथा अलधकारिेरको सम्मान गने िगायतका 
ववषयहरू समावेश गनुा पनेछ । 

७०. काम कारबाही बदर नहनु े: यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन गाउाँपालिका 
कुनै सदस्यको स्थान पूलता नभएको कारणिे मार गाउाँपालिका बाट भए गरेका कुनै पलन काम कारबाही 
बदर हनुे छैन । 

७१. लनदेशनको पािना गनुा पने : नेपाि सरकारिे संववधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम  
ददइएको लनदेशन पािना गनुा सम्बजन्धत गााँउपालिकाको कताव्य हनुेछ । 

७२. कायापालिकािे अलधकार प्रयोग गने : यस ऐनमा सभािे गने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा बाहेक 
गाउाँपालिकाबाट सम्पादन हनुे काम कारबाही कायापालिकािे गनेछ । 

७३. सम्पका  मन्रािय : (१) गााँउपालिकािे  नेपाि सरकारसाँग सम्पका  रायदा मन्रािय माफा त राख्न ु
पनेछ। 

(२) गााँउपालिकािे प्रदेश सरकारसाँग सम्पका  रायदा प्रदेशको स्थानीय तह हेने मन्रािय 
माफा त राख्न ुपनेछ । 

७४. लनयम बनाउन ेअलधकार : यस ऐनको कायाान्वयन गनाको िालग सानीभेरी गााँउपालिकाको गााँउ 
सभािे आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 

७५. गैर सरकारी संस्था तथा लनिी िेरको सहकायामा संचािन हनु ेयोिना कायाक्रम सम्बन्धी 
व्यवस्थााः (१) स्थानीय तहमा कायाक्रम संचािन गना चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुिे कायाक्रम 
संचािन गनुा पूवा गाउाँ सभाबाट कायाक्रम पररत गराउन ुपनेछ । 

(२) गैर सरकारी संस्थािे कायाक्रम संचािनको प्रस्ताव गााँउ कायापालिकाको कायााियमा पेश 
गनुा पनेछ । गााँउ कायापालिकाको कायााियिे यस्तो प्रस्ताविाई बिेट तथा कायाक्रम सलमलतमा पठाई 
सम्बजन्धत ववषयिेरगत सलमलतहरुमा छिफि गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ।   

(३) लनिी िेरका संस्थाहरुसगाँको सहकायामा संचािन हनु ेकायाक्रम संचािन गनुा पूवा गाउाँ 
सभाबाट कायाक्रम पररत गराउन ुपनेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ६७ साँग सम्बजन्धत) 
सपथ ग्रहणको ढााँचा 

म ........... ............. मिुकु र िनताप्रलत पूणा वफादार रही सत्य लनष्ठापूवाक प्रलतज्ञा गछुा/देश र िनताको 
नाममा सपथ लिन्छु वक नेपािको रािकीय सत्ता र सावाभौमसत्ता नेपािी िनतामा लनवहत रहेको नेपािको 
संववधानप्रलत पूणा वफादार रहाँदै गाउाँ कायापालिकाका अध्यि/उपाध्यि/सदस्य, गाउाँ सभाको सदस्यको पदको 
कामकाि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, मिुकु र िनताको सोझो जचताई कसैको डर नमानी, पिपात 
नगरी, पूवााग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गनेछु । 

 

नाम : ...................... 
लमलत : ............................       सही : ...................... 

 

 

 

संववधानको धारा २१४ को उपधारा (२) बमोजिम सानीभेरी गााँउसभार्द्ारा पाररत आलथाक 
बषा २०७४/०७५ को सानीभेरी सानीभेरी गााँउपालिकाका शासन सञ्चािन ऐन, २०७४ यस 
सानीभेरी गााँउपालिका अध्यि श्री नरबहादरु पनु बाट प्रमाजणकरण गररएको छ ।  

 

 

 

नाम  : नर बहादरु पनु  

पद  : गााँउपालिका अध्यि 

लमलत  : २०७४/०५/०५ 

 


