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प्रस्तार्नािः  

गाउँपामिकाको क्षेत्र मभत्र पूर्ााधाि संिचनाको मनिााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गिी स्थानीय 
जनतािाई पूर्ााधाि सेर्ा उपिब्ध गिाउनको िामग आर्श्यक कानूनी व्यर्स्था गना र्ाञ्छनीय भएकोिे 
नेपािको संवर्धानको धािा ५७ ि २२६ तथा स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ 
बिोजजि सानीभेिी गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

परिच्छेद १ 

प्रािजभभक 

१.  संजक्षप्त नाि ि प्रािभभिः (१) यस ऐन को नाि “सानीभेिी गाउँपामिकाको परू्ााधाि ब्यर्स्थापन ऐन, 

२०७७” िहेको छ।  

(२) यो ऐन गाउँ सभाबाट पारित हनुासाथ तरुुन्त प्रािभभ हनुेछ।  

२.  परिभाषािः वर्षय र्ा प्रसँगिे अको अथा निागेिा यस ऐनिा,– 

(क)  “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपामिकाको अध्यक्ष सभझनपुछा। 

(ख) “अमधकृत” भन्नािे गाउँपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृत सभझन ुपछा। 

(ग) “गाउँपामिका” भन्नािे संवर्धान बिोजजि स्थापना भएको गाउँपामिका सभझन ुपछा। 

(घ)  “कायापामिका” भन्नािे गाउँपामिकाको कायापामिका सभझनपुछा। 

(ङ)  “गाउँ सभा” भन्नािे संवर्धानको धािा २२२ को उपधािा (१) बिोजजिको गाउँ सभा सभझन ु
पछा। 

(च) “पूर्ााधाि” भन्नािे यस ऐनिा अनसूुची १ िा उल्िेख भए बिोजजिका मबषयसँग सभर्जन्धत 
भौमतक पूर्ााधाििाई सभझन ुपदाछ।  

(छ) “जिश्रोत” भन्नािे गाउँपामिका क्षेत्र मभत्रको भ-ूसतहिा र्ा भमूिगत र्ा अन्य जनुसकैु 
अर्स्थािा िहेको पानी सभझनपुछा। 

(ज)  “तोवकएको र्ा तोवकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन बिोजजि बनेको कावर्ामधिा तोवकएको र्ा 
तोवकए बिोजजि सभझन ुपछा। 

(झ)  “उपभोक्ता संस्था” भन्नािे पूर्ााधाि सेर्ाबाट िाभ प्राप्त गने सिूह र्ा सािूदावयक संस्थािाई 
सभझन ुपदाछ। 

(ञ)  “अिानत” भन्नािे ठेक्कािा निगाई स्थानीय सिकाि आफैं िे मसधै सभपन्न गने मनिााण काया 
र्ा सेर्ा सभबन्धी काया सभझन ुपछा।  

 

 

परिच्छेद २ 

  स्थानीय सडक तथा यातायात व्यर्स्थापन 
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३.  स्थानीय सडकहरुको बमगाकिणिः (१) गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्र सडक मबस्ताि गिी यातायात 
सवुर्धा उपिब्ध गिाउनका िामग आर्श्यकता अनसुाि सडकहरुको बमगाकिण ि बहृत्ति सडक 
सञ्जाि गूरुयोजना तयाि गनेछ।   

 (२)  गाउँपामिका स्तििा िूख्यतिः मनभनानसुािका सडकहरु िहनेछन िः  

(क)  पामिका सडकिः गाउँपामिकाको िध्य ि िहत्र्पूणा स्थानिा िहेको सडक पामिका सडकको 
रुपिा बमगाकिण गरिनेछ। यस्ता सडकको चौडाई न्यूनति छ मिटि हनु ुपनेछ।  

(ख)  र्स्ती सडकिः गाउँपामिकाका बजस्तहरुिा यातायातको पहुँचका िामग बनाइएका सडकहरुिाई 
ग्रामिण सडकको रुपिा बमगाकिण गरिनेछ। यस्ता सडकहरु चाि देजख पाँच मिटिसभि चौडा 
हनुेछन ।  

(ग)  कृवष सडकिः गाउँपामिका मभत्रका िखु्य िखु्य कृवष उत्पादन क्षेत्र ि र्जाििाई जोड्ने 
सडकहरु यस अन्तगात पदाछन ।  

(घ)  घोडेटो ििु बाटोिः िामनस ि पश ुचौपाया िात्र वहड्ने १ भन्दा र्ढी गाउँ र्स्ती जोडन े
बाटोिाई घोडेटो ििु बाटो को रुपिा र्मगाकिण गरिने छ। यसको न्यनुति चौडाई २ 
मिटिको हनुे छ।  

(ङ)  गोिेटो बाटिः िामनस ि चौपाया वहड्ने र्स्तीबाट घोडेटो ििुबाटो र्ा र्स्ती सडक सभि 
जोमडने अमधकति १ वकिी िभबाईका सडकिाई गोिेटो बाटो भमनन्छ। यसको चौडाई 
न्यूनति ३ वफटको हनुे छ।  

  

(३) गाउँपामिका सडकहरुको घजुभत तथा िोडहरुिा ठूिा सर्ािीहरुको आर्ागिन सिेत 
िध्यनजि गिी मनधाारित चौडाई भन्दा ४० प्रमतशत र्ढी हनुेगिी मनिााण गनुा पदाछ।  

४.  िापदण्ड मनधाािण गनेिः (१) गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्र मनिााण हनुे सडकहरुिा यातायात 
सवुर्धा सञ्चािनको िापदण्ड तोक्न सक्ने छ।   

(२) गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्र मभत्र भएका सडकिे र्हन गना सक्ने र्जन ि आकािको 
हद तोकी त्यस्ता सडकिा त्यसिी तोवकएको हद भन्दा बढीको सर्ािी चिाउन नपाउने गिी मनषेध 
गना सक्नेछ।  

५.  स्र्ीकृमत नमिई संिचना मनिााण गना नपाइनेिः (१) यस ऐनको दफा (३) बिोजजिका सडक ि 
सडकका अमधकाि क्षेत्र मभत्र कसैिे सभबजन्धत अमधकािीको स्र्ीकृमत वर्ना कुनै प्रकािका संिचना 
मनिााण गना र्ा व्यर्साय सञ्चािन गिेिा यस ऐन बिोजजि त्यस्ता संिचना भत्काईन े अमधकाि 
गाउँपामिकािाई हनुेछ।  

(२) कसैिाई कुनै कािको मनमित्त सार्ाजमनक सडक र्ा सडक सीिा खनु्न र्ा भत्काउन ु
पिेिा गाउँपामिकाको कायााियिा भत्काउन ु पने कािण सवहत मनरे्दन ददन ु पदाछ। यसिी प्राप्त 
मनरे्दन बिोजजि खनु्न भत्काउन ुपने नपने जाँच बझु गिी खन्दा भत्काउँदा िाग्ने अनिुामनत िकि 
सभबजन्धत सिोकािर्ािाबाट धिौवट मिएि िात्र गाउँपामिकािे स्र्ीकृमत प्रदान गना सक्नेछ।  
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(३) पवहिे देजख चमि आएको कुनै सडकको वर्स्ताि गनुा पिेिा उक्त सडकको दायाँ बायाँ 
थप जग्गा मिन ुपिेिा तोवकए बिोजजिको क्षमतपूमता सभबन्धीत जग्गा धनीिाई ददएि िात्र सडक र्ा 
पूर्ााधाि बनाउन ुपनेछ।  

६.  सडकको आर्ागिनिा बाधा परु् याउने नहनुेिः (१) कसैिे सार्ाजमनक सडकिा कुनै िाि र्स्त ु
छोडेको, िाखेको र्ा फािेको कािणबाट त्यस्तो सडकको आर्ागिनिाई कुनै वकमसििे बाधा परु् याएको 
भए त्यस्तो िाि र्स्त ुहटाउनको मनमित्त सिोकािर्ािा व्यजक्तको नाउँिा गाउँपामिकािे आदेश जािी 
गना सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बिोजजि जािी भएको आदेशको अर्मधमभत्र नहटाएको र्ा धनी 
पत्ता निागेको िाि र्स्तिुाई सडकको छेउ िगाई िाख्न र्ा आफना कब्जािा िाख्न ेगिी अन्यत्र 
िैजान सिेत सक्नेछ।  

परिच्छेद-३ 

जिस्रोतहरुको संिक्षण ि उपयोग 

७.  जिश्रोतको उपयोगिः (१) गाउँपामिका मभत्र िहेका भमूिगत र्ा सतही जिश्रोतको अनमधकृत 
प्रयोगिाई मनषेध गिी सो को संिक्षण गने दावयत्र् गाउँपामिकाको हनुेछ।  

 (२) जिश्रोतको उपयोग गदाा देहाय बिोजजिका उपयोगका िामग प्राथमिकता ददइने छिः- 
  क) वपउने पानी  

  ख) मसँचाई  

  ग) पानी घट्ट, औद्यागेमगक र्ा मनिााण प्रयोजन  

  घ) जिवर्द्यतु  

  ङ) जि पयाटन (जिविडा िगायत)  

 (३) गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र िहेका पानीको िहुान र्ा श्रोतको सिूजचत उपयोग गने अमधकाि 
गाउँपामिकािाई हनुेछ। िहुानको सभबन्धी वर्र्ादको मनणाय गने अमधकाि गाउँपामिकािा मनवहत 
िहनेछ।  

८.  अनिुमत मिन ुपनेिः  (१) यस ऐन बिोजजि अनिुमत नमिई कसैिे पमन व्यजक्तगत प्रयोजनको िामग 
बाहेक मनभनानसुाि जिश्रोतको उपयोग गने छैन:   

(क) सार्ाजमनक र्ा सिूहगत रुपिा खानेपानी र्ा अन्य घिेि ुप्रयोजनको िामग उपयोग गना, 
(ख) सािूवहक रुपिा जग्गाको मसंचाई गना,  
(ग) व्यर्सावयक र्ा व्यापारिक प्रयोजनको िामग प्रयोग गना, 
(घ) जिविडा जस्ता िनोिंजनात्िक वियाकिाप सञ्चािन गना, 
(ङ) व्यर्सावयक रुपिा िाईिो हाईड्रो, पानी घट्ट सञ्चािन गने, 

(च) तोवकए बिोजजिको अन्य आर्श्यक काया गना।  

(२) जिश्रोतको सािूवहक िाभ, व्यर्सायीक प्रयोग र्ा उपदफा (१) िा उल्िेख गरिए 
र्िोजजिका वियाकिाप गना गाउँपामिकाको अनिुमत मिन ुपदाछ।  
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(३) सो सभर्न्धी प्रयोजनका िामग आर्श्यक पिेिा सािदुायीक उपयोगका िामग उपभोक्ता 
संस्था िाफा त ि ब्यर्सायीक उपयोगका िामग दताार्ािा कभपनीिे गाउँपामिका सिक्ष सभपूणा वर्र्िण 
खिुाई मनरे्दन ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) िा जे सकैु िेजखएको भएतापमन नेपाि सिकािको जिश्रोतको उपयोगको 
िाविय प्राथमिकता आयोजना सञ्चािन गना यस ऐनिे बाधा परु् याउने छैन ।  

९.  खानेपानी, मसंचाई जस्ता जिस्रोतको सािदुायीक िाभ व्यर्स्थापनिः-  (१) गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र 
खानेपानी, मसँचाई, पानी घट्ट, िघ ुजिवर्द्यतु ि ताि पोखिीको िामग जिस्रोत उपयोग गना पिेिा 
सभर्जन्धत क्षेत्रका उपभोक्ताहरु मििी जि उिभोक्ता संस्था को गठन गिेि सो िाफा त अनिुमत 
मिएि िात्र मनिााण ि सञ्चािन गनुापने छ। 

(२) यस ऐन तजुािा हनुअुजघ नै संस्थागत रुपिा कुन ैसिूह र्ा संस्थािे उपयोग गिी आएको 
जिश्रोतिाई यो ऐन तजुािा भएको ६ िवहना मभत्र गाउँपामिकािा दताा गिाउन ुपदाछ।  

१०.  जि उपभोक्ता संस्थाको गठनिः (१) दफा ११ र्िोजजिको िामग गठन हनुे उपभोक्ता संस्थािा ९ 
देजख १५ जना सदस्यहरु िहन सक्नेछन । उपभोक्ता संस्थािा ३३ प्रमतशत िवहिा प्रमतमनमधत्र् हनु ु
पदाछ। 

(२) यसिी गठन गना चाहने सिूहिे देहायको वर्र्िणहरु सवहत गाउँपामिकाको जिस्रोत ि 
र्ातार्िण हेने शाखा सिक्ष मनरे्दन ददनपुदाछिः 

  (क) उपभोक्ता संस्थाको वर्धान  

  (ख) िहुान दताा भईसकेको भए, दतााको प्रिाण ि नभएको भए श्रोतको वर्र्िण  

  (ग)  सेर्ा क्षेत्र ि िाभाजन्र्त जनसंख्या  

  (घ) परियोजना वर्कासका िामग आर्श्यक बजेट ि प्राप्त हनुे श्रोत 

  (ङ) परियोजनाबाट पना सक्ने सािाजजक, र्ातार्िणीय प्रभार्  

(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको मनरे्दन उपि छिफि ि जाँचबझु गिी गाउँपामिकािे 
उपभोक्ता संस्था दताा गनेछ।  

(४) उपभोक्ता संस्था अमभमछन्न उत्तिामधकािर्ािा संस्था हनुे छ। एक पटक छामनएको 
संस्थाको काया समिमतको अर्मध ३ र्षाको हनुेछ। अको पटकको िामग ३ र्षे भयाद सवकन ु१५ 
ददन अगारै् उपभोक्ताहरुबाट नयाँ काया समिमतको चयन गनुापने छ।  

(५) संस्थाको काया सञ्चािन प्रविया ि वर्मध वर्धानिा तोवकए र्िोजजि हनुे छ। यस संस्थािे 
र्ावषाक िेखा परिक्षण ि मतनुापने कि फस्यौट गनुापने छ। गाउँपामिकाको आमथाक ऐन ि प्रदेश 
काननुिे तोके र्िोजजिको जिस्रोत उपयोग कि मतनुापने छ।       

(६) यसिी तोवकए र्िोजजि वर्मध प्रविया अर्िभर्न नगिेिा गाउँपामिकािे उपभोक्ता 
संस्थाको दताा िद्द सिेत गना सक्नेछ ।   

११.  जिस्रोतको ब्यर्सायीक उपयोगका िामग अनिुमत मिनपुनेिः (१) औद्योमगक प्रयोजन, जि िनोिञ्जन, 

१ िेगार्ाट सभिको जिवर्द्यतु आयोजना िगायतका जिस्रोतको ब्यर्सायीक उपयोगका िामग सो 
को उपयोग गने प्रोप्राइटि, कभपनी र्ा संस्थािे गाउँपामिकाबाट अनिुमत मिन ुपनेछ।  
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(२) उपदफा १ र्िोजजि एक िेगार्ाट सभिको जिवर्द्यतु उत्पादन गनुापिेिा देहायका 
वर्र्िणहरु खिुाई गाउँपामिकािा मनरे्दन ददन ुपदाछ।  

(क) परियोजनाको वर्र्िण, 

(ख) परियोजना िहने स्थानको नक्शा (िखु्य िखु्य संचिना सिेत देजखने), 
(ग) पानीको स्रोत ि उपयोग हनुे पानीको परििाण, 

(घ) परियोजनाबाट िाभाजन्र्त हनुे उपभोक्ताहरूको संख्या ि वकमसि, 

(च) परियोजना सभपन्न गना िाग्ने अनिुामनत कुि अर्मध ि िागत 

(घ) परियोजना सञ्चािनिा पने र्ातार्िजणय जोजखिहरु (र्ातार्िणीय प्रभार् अध्ययन प्रमतरे्दन)   

(३) उपदफा (२) बिोजजि पिेको आरे्दनिा गाउँपामिकाको र्ातार्िण ि जिस्रोत हेने शाखािे 
आर्श्यकजाँचबझु गिी गिाई दिखास्त पिेको मिमतिे तीस ददनमभत्र जिस्रोतको परििाण, उपयोग 
अनिुमतको अर्मध ि र्ातार्िणीय जोजखि न्यूनीकिणका शताहरू तोकी आरे्दनकताािाई अनिुमत 
प्रदान गना सक्ने छ।  

 (४) यो ऐन प्रािभभ हनुभुन्दा अगारै् जिस्रोतको उपयोग गरििहेको प्रोपाइटि र्ा संस्थािे पमन तोवकएको 
वर्र्िण सवहत यो ऐन प्रािभभ भएको मिमतिे ३ िवहनामभत्र अनिुमत पत्रको िामग आरे्दन ददनपुनेछ। 

 (५) अनिुमतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे जिस्रोतको उपयोग र्ापत स्थानीय ि प्रदेश सिकाििाई काननु बिोजजिको 
दस्तिु र्ा र्ावषाक शलु्क बझुाउन ुपनेछ। 

 (६) अनिुमतपत्र प्राप्त व्यजक्तिे आफ्नो अनिुमतपत्र वर्िी गना र्ा अन्य कुनै प्रकाििे कसैिाई हस्तान्तिण 
गनुा पिेिा गाउँपामिकािा उपयोग अनमुिमत हस्तान्तिणको िामग आरे्दन ददन ुपनेछ।  

परिच्छेद ४ 

स्थानीय खानेपानी तथा मसंचाई ब्यर्स्थापन सभबन्धी व्यर्स्था 
 

१२.  स्थानीय खानेपानी बोडा गठन गना सक्ने:  

 (१) गाउँपामिका क्षेत्रिा खानेपानी सेर्ािाई मनयमित, व्यर्जस्थत ि सिुभ बनाई भिपदो सेर्ा प्रदान गना 
गिाउन स्थानीय खानेपानी बोडाको स्थापना गना सक्नेछ।   

(२) नेपाि सिकाि, सार्ाजमनक संस्थान ि स्थानीय उपभोक्ता संस्थाको िागत सहभामगतािा मनिााण भई 
सञ्चािनिा िहेका एक भन्दा र्वढ खानेपानी आयोजनाहरु िाफा त ५०० भन्दा बढी धािाहरुबाट 
खानेपानी सेर्ा प्रर्ाह गरििहेको अर्स्थािा स्थानीय खानेपानी बोडा बनाई सेर्ा प्रर्ाह गना सक्नेछन ।  

(३) यस प्रयोजनको िामग एक भन्दा बढी उपभोक्ता संस्थाहरुिे यस्तो र्ोडा गठनका िामग गाउँपामिका 
सिक्ष आरे्दन पेश गनुापने छ। यसिी बोडा गठनको िामग देहायका वर्र्िणहरु सवहत पेश गनुा 
पदाछिः- 
(क) खानेपानी सेर्ा सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गरिने भौगोमिक क्षेत्र, 

(ख) सेर्ा सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन गरिने क्षेत्रमभत्र िहेको खानेपानी परििाण 

(ग) उपभोक्ताको अनिुामनत संख्या तथा सेर्ा िागको वर्र्िण,  

(घ) सेर्ा सञ्चािन गनाको िामग िाग्ने अनिुामनत िागत, 
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(ङ) सेर्ा सञ्चािन, व्यर्स्थापन, सोको ििात सभभाि तथा सधुाि र्ा सेर्ा वर्स्तािको  िामग तयाि 
गरिएको दीघाकािीन योजना, 

(च) बोडा आफैिे र्ा अन्य व्यजक्त ि संस्थािाफा त सेर्ा सञ्चािन गिाउने हो सो सभबन्धी व्यहोिा,  
(ज) कुनै सिकािी मनकायिे सञ्चािन गरििहेको सेर्ा प्रणािीिाई बोडािा हस्तान्तिण गिी सेर्ा 

सञ्चािन गने भए त्यस्तो सेर्ा प्रणािीसँग आबद्ध सभपजत्त तथा दावयत्र्  

(झ) सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका प्रस्तावर्त िोडेि  

(४) उपदफा (३) बिोजजि पिेका मनरे्दन उपि जाँचबझु गदाा त्यस्तो बोडा गठन गनुा 
आर्श्यक देजखएिा गाउँपामिकािे िाग बिोजजि बोडा गठन गना सक्नेछ।  

(५) बोडा अवर्जच्छन्न उत्तिामधकािर्ािा स्र्शामसत संगदठत संस्था हनुेछ। र्ोडािे खानेपानी 
आयोजनाको मनिााण, वर्स्ताि, ििातसभभाि, िहशिु असिुी, कायाािय ब्यर्स्थापन िगायतका काया 
आफैं  गना सक्नेछ।  

१३.  खानेपानी तथा मसंचाईको शलु्क मनधाािणिः (१) खानेपानीको िहसूि मनधाािण गनाको िामग देहायका 
सदस्यहरु भएको िहसूि मनधाािण समिमत गठन गरिनेछिः- 
(क) गाउँपामिकाको अध्यक्ष    -अध्यक्ष 

(ख) स्थानीय जि उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रमतमनमध -सदस्य 

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृत   -सदस्य 

(ग) गाउँपामिकाको बरिष्ठ िेखा अमधकृत  -सदस्य सजचर् 

परिच्छेद ५ 

भर्न मनिााण तथा शहिी वर्कास सभबन्धी कायाहरु 

 

१४.  स्र्ीकृमत नमिई मनिााण तथा वर्कास गना नहनुेिः   

(१) गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र व्यर्जस्थत, सिुजक्षत ि योजनाबद्ध  वर्कासका िामग कसैिे पमन 
गाउँपामिकाबाट स्र्ीकृमत नमिई कुनै नयाँ भर्न बनाउने, पिुानो भर्न भत्काई पनुिः मनिााण 
गने,  तिा थप गने, िोहोडा फेने र्ा सावर्कको भर्निा झ्याि, ढोका, बादािी, कौशी, दिान आदद 
थपघट गिी बनाउने र्ा सोसंग सभबजन्धत गनुा गिाउन ुहदैुन। 

 (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िामग गाउँपामिकािे भर्न मनिााण सभबन्धी मनदेजशका ि नभसा 
तयाि गनेछ।  

१५.  भर्नको दताािः (१) गाउँपामिका मभत्र मनिााण भएका सभपूणा भर्न तथा संिचनाहरुहरुको तोवकए 
बिोजजि दताा गिाई अमभिेख तयाि गरिनेछ।  

१६.  भर्नको मडजाइन तथा नक्सा स्र्ीकृमत सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र पदक्क भर्न 
मनिााण गना चाहने व्यजक्त, संस्था र्ा सिकािी मनकायिे भर्न  मनिााण गना प्रचमित कानून ि भर्न 
मनिााण िापदण्डबिोजजि स्र्ीकृमतको िामग गाउँपामिका सिक्ष दिखास्त ददंदा नक्सासाथ मडजाइन 
सिेत पेश गनुा पनेछ।  
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(२) भर्न मनिााण गदाा आर्ामसय भर्नको हकिा २५० बगा मिटि सभिको भर्न बनाउंदा 
३० प्रमतशत खािी जग्गा छोड्न ुपदाछ। सिकािी, अधा सिकािी तथा व्यापारिक भर्न मनिााण गदाा 
५० प्रमतशत खािी स्थान छोड्न ुपनेछ।  

(३) सडक छेउ भर्न मनिााण गदाा सडक वकनािाबाट १.५ मिटि सेटव्याक छोड्न ुपनेछ।  

१७.  बजस्त वर्कासको िामग अनिुमत ददनेिः  (१) गाउँपामिका मभत्र कुनै व्यजक्त सिूदायिे जग्गािाई घडेिी 
प्रयोजनको िामग वर्कास गने र्ा यसिी वर्कास गिी मबवि गने प्रयोजनबाट बजस्त वर्कास परियोजना 
सञ्चािन गना चाहेिा गाउँपामिका कायााियिा बजस्त वर्कासको मबस्ततृ काया योजना सवहत अनिुमतको 
िामग मनरे्दन ददन ुपनेछ।  

परिच्छेद ६ 

पूर्ााधाि आयोजना मनिााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन सभबन्धी व्यर्स्था 
 

१८.  पूर्ााधाि आयोजना तजुािािः (१) स्थानीय स्तििा पूर्ााधाि मनिााण, सञ्चािन ि ििात सभर्न्धी योजना, 
आयोजना, परियोजना तथा कायाििहरुको वर्कासका िामग योजना तजुािा गरि गाउँ सभाबाट पारित 
गनुा पनेछ।  

(२) पूर्ााधाि योजना तजुािा िििा देहाय बिोजजिका कुिाहरू उल्िेख गरि आयोजनाको 
वर्र्िण तयाि गनुा पनेछिः-   

(क) आयोजनाको िक्ष्य   

(ख) आयोजनाबाट फाईदा पाउने जनताको संख्या ि फाईदाको वकमसि,   

(ग) आयोजना सभपन्न गदाा िाग्न सक्ने खचा ि श्रोत  

(घ) उपभोक्ताहरूबाट प्राप्त हनु सक्ने नगद, र्स्तगुत श्रि ि त्यस्तै अन्य योगदान,   

(ङ) उठ्न सक्ने सेर्ा शलु्क र्ा ििात सभभाि खचा  

(च) मनिााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका स्र्रुप 

१९.  िागत अनिुान तयाि गनुापनेिः (१) गाउँपामिकािे जनुसकैु सार्ाजमनक मनिााण, ििात र्ा सधुाि कायाको 
िामग र्जेट वर्मनयोजन गनुा पूर्ा प्रावर्मधक अध्ययन सभेक्षण गिाई िागत अनिुान तयाि गनुा पनेछ।  

(२) कुनै पमन मनिााण तथा ििात सभभाि कायाको िागत अनिुान गाउँपामिकाको प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृतबाट जस्र्कृत गिाएि िात्र मनिााण काया अजघ र्ढाउन ुपनेछ।  

२०. पूर्ााधाि आयोजना मनिााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनिः (१) गाउँपामिका मभत्र मनिााण तथा व्यर्स्थापन 
गनुा पने अनसूुची १ िा उल्िेजखत पूर्ााधािहरुको मनिााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका िामग देहाय 
बिोजजिका प्रवियाहरु अर्िभबन गरिनेछिः-  

(क) रु. एक िाख सभिका आयोजना र्ा कायािि सोझै र्ातााबाट 

(ख) रु. तीस िाख सभिका आयोजना र्ा कायािि उपभोक्ता समिमतहरु िाफा त 

(ग) रु. साठी िाख सभिका आयोजना र्ा कायािि स्थानीय मनिााण व्यर्सायी िाफा त  

(घ) रु. साठी िाख भन्दा िामथका आयोजना र्ा कायािि संघीय ऐनिे तोके र्िोजजिका मनिााण 
ब्यर्सायी िाफा त  
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(ङ) मनजी िगानी परिचािन भई हनुे मनिााण तथा ब्यर्स्थापन हनुे काया साझेदािी िाफा त  

२१.  उपभोक्ता समिमत िाफा त गना सवकनेिः (१) रु. तीस िाख सभिका मनिााण तथा ििात सभभाि काया 
गिाउँदा सभर्जन्धत िाभाजन्र्त परिर्ािका सदस्यहरुको संिग्नतािा उपभोक्ता समिमत गठन गिी सो 
समिमत िाफा त गना सवकन ेछ।  

(२) उपभोक्ता समिमतको गठन स्थानीय िाभाजन्र्त सिदुायहरु िध्येबाट ५ देजख ९ जना 
सभिको समिमत गठन गरिने छ। यस्तो समिमतिा न्यूनति ३३ प्रमतशत िवहिा हनुपुने छ।  

(३) उपभोक्ता समिमतको कायाकाि सो पूर्ााधाि मनिााण र्ा ििात काया गना िाग्ने सियको 
दोब्बि हनुे छ। मनिााण सवकएपमछ पमन मनिााण अर्मध र्िार्िकै र्ाँकी सिय िेखदेख ि सभभािको 
जजभिेर्ािी सिेत सोही समिमतिे मिने छ।  

(४) यस्तो समिमत िाफा त गरिने मनिााण कायािा उपभोक्ताहरुिे न्यूनति १५ प्रमतशत नगद 
िागत सहभागमता ि १५ प्रमतशत श्रिदान गनुा पनेछ।  

(५) नगद सहभागीताको िकि सभर्जन्धत उपभोक्ताहरुबाट उठाई समिमतको खातािा जभिा 
भएपमछ िात्र गाउँपामिकािे पवहिो वकस्ता मनकासा गने छ।  

२२.  स्थानीय मनिााण व्यर्सायी दताा गनेिः (१) गाउँपामिका िे ६० िाख रूपैयाँ सभिको पूर्ााधाि मनिााण 
र्ा ििात सभबन्धी काया गने प्रयोजनका िामग गाउँपामिका मभत्र िहेका योग्यता पगेुका सिूह र्ा 
व्यजक्तिाई स्थानीय मनिााण व्यर्सायीको रुपिा दताा गना सक्नेछ।  

(२) उपिोक्त स्थानीय मनिााण व्यर्सायी हनु ईच्छुक सिूह र्ा व्यजक्तिे ब्यर्साय दताा गने 
प्रयोजनको िामग यस ऐन बिोजजि गाउँपामिका कायााियिा आरे्दन ददन ुपनेछ।   

(३) उपदफा(२) बिोजजि उपयकु्त देजखएका सिूह र्ा व्यजक्तिाई सभबजन्धत गाउँपामिकािा 
मनिााण काया गने ईजाजत सवहतको ब्यर्साय दतााको प्रिाणपत्र प्रदान गने छ।   

(४) उपदफा (२) बिोजजि ददइएको मनिााण ब्यर्साय दतााको अमभिेख अद्यार्मधक गिाई 
िाख्न ुपनेछ। 

उपदफा (२) बिोजजि का स्थानीय मनिााण व्यर्सायीहरुिे आफ्नो दताा प्रिाणपत्रको हिेक 
आमथाक र्षाको पवहिो ३ िवहनामभत्र नर्ीकिण गिाउन ुपदाछ।  

(५) स्थानीय मनिााण व्यर्सायी हनु देहायको योग्यता हनुपुनेछ:- 
(क) न्यूनति रु. २ िाख सभिको चािू पूजँी देखाई गाउँपामिकािा ब्यर्साय दताा भएको  

(ख) ब्यजक्त र्ा ब्यर्सायको नाििा गत आमथाक र्षािा न्यूनति रु. ५ िाख सभि र्ैंकीङ 
कािोबाि गिेको  

(ग) आफ्नो र्ा एकाघिको स्र्ामित्र्िा रु. ३ िाख सभिको मनिााण उपकिण चािू हाितिा 
िहेको।   

२३.  स्थानीय मनिााण व्यर्सायी बाट पूर्ााधाि मनिााण गिाइने: (१) गाउँपामिकािे दफा २२ र्िोजजिका 
स्थानीय मनिााण व्यर्सायीहरु िाफा त रु. ६० िाख सभिको काि गिाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको िामग आपसी प्रमतश्पधााका आधाििा छनोट गना सक्ने 
छ।  
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(३) गाउँपामिकािा दताा भएका ब्यर्सायीहरु िध्येबाट मनिााण कायाका िामग देहायको 
ब्यर्स्था हनुेछिः  

क) रित पूर्ाक गाउँपामिकाको संजक्षप्त सूचीिा सूजचकृत ब्यर्सायीहरु िध्ये बाट १५ ददनको सूचना 
ददई प्रस्तार् िाग गना सवकने।  

ख) प्रस्तार् िाग गदाा सभबजन्धत काि र्ा सेर्ाको प्रकृमत, परििाण, िाग्ने िकि ि अन्य आर्श्यक 
कुिाहरु खिुाउन ुपने।  

ग) न्यूनति कर्ोि गने ब्यर्सायीिाई आरे्दनको भयाद सिाप्त भएको ७ ददनमभत्र सभझौताका िामग 
आब्हान गने।  

घ) छामनएका ब्यर्सायीिे कर्ोि िकिको १५% बैंक ग्यािेन्टी सवहत सभझौताका िामग आउन ु
पने। 

(४) स्थानीय मनिााण व्यर्सायीिे पाएको काि आफैिे सभपन्न गनुा पनेछ ि कुनै अन्य मनिााण 
व्यर्सायीसँग उपकिाि गना सवकने छैन। कुनै कािणर्श आफैिे सियिा सो काि सभपन्न गना 
नसक्ने भएिा सो कुिाको सूचना गाउँपामिकािाई ददन ु पनेछ। त्यसिी सूचना प्राप्त भएिा 
गाउँपामिकािे सो सभबन्धिा जाँच गिी सो सभझौता तोडी बाँकी काि मनयिानसुाि गिाउन ुपदाछ।  

(५) स्थानीय मनिााण व्यर्सायीिे सभपन्न गिेको प्रत्येक सार्ाजमनक मनिााण कायाको वर्र्िण 
त्यस्तो काया सभपन्न गिेको प्रिाणपत्र प्राप्त गिेको मिमतिे पैंतीस ददनमभत्र गाउँपामिका कायााियिा 
पेश गनुा पदाछ।  

२४. पूर्ााधाि ििात संभाि कोषिः (१) गाउँपामिका मभत्र िहेका  गाउँ स्तिीय र्ा केन्र, प्रदेश स्तिीय 
पूर्ााधािहरुको मनयमित तथा आर्श्यकता अनसुािको ििात संभाि गिी सेर्ा सचुारु गनाको िामग 
पूर्ााधाि ििात कोषको स्थापना गरिनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि स्थापना भएको कोषिा पूर्ााधाि संिचना सडक, खानपेानी आददबाट 
प्राप्त िोयजल्ट कायापामिकािे तोकेबिोजजि िकि दाजखिा गिीनेछ।  

परिच्छेद ७ 

पूर्ााधाि अनगुिन तथा िूल्याकँन सभबन्धी व्यर्स्था 
 

२५.  पूर्ााधाि अनगुिन समिमतको गठनिः गाउँपामिका क्षेत्र मभत्र नेपाि सिकाि ि प्रदेश सिकािको 
कायािि अन्तगात मनिााण हनुे ठूिा आयोजना तथा गाउँपामिकाको आफ्नै बजेटबाट मनिााण हनुे ३० 
िाख भन्दा िामथ िागत हनुे पूर्ााधाि मनिााण एरं् ििातसभभाि कायाहरु को गणुस्ति ि सियर्द्ध 
प्रगमत अनगुिन गनाका िामग सभर्जन्धत क्षेत्रका िाभाजन्र्त परिर्ािका सदस्यहरु िध्येबाट एक 
पूर्ााधाि अनगुिन समिमत गठन गरिनेछ 

(२) पूर्ााधाि अनगुिन समिमतको गठन देहाय बिोजजि हनुेछ: 
(क) गाउँपामिका उपाध्यक्ष                -अध्यक्ष 

(ख) पूर्ााधािको िूख्य काि हनुे र्डाको र्डाध्यक्ष         -सदस्य    

(ग) पूर्ााधाि मनिााण सभर्जन्ध ज्ञान भएका वर्ज्ञहरु िध्ये एक िवहिा सवहत २ जना -सदस्य 
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(घ) गाउँपामिकाको भौमतक पूर्ााधाि शाखा प्रिखु    -सदस्य सजचर् 

  

२६.  समिमतको बैठक ि मनणायिः (१) समिमतको बैठक आर्श्यकतानसुाि बस्नेछ। (२) समिमतको बैठक 
समिमतको अध्यक्षिे तोकेको मिमत, सिय ि स्थानिा बस्नेछ।  

२७. अनगुिन पश्चात मनदेशन ददन सक्नेिः (१) परू्ााधाि अनगुिन समिमतिे मनिााण र्ा ििात काया गने 
मनकाय बाट सो कायाको प्रस्तावर्त गणुस्ति ि सियर्द्ध प्रगमत तामिका प्राप्त गरि सो र्िोजजि 
अनगुिन गिेि मनिााण व्यर्सायीिाई आर्श्यक मनदेशन ददन सक्नेछ। (२)  केन्र ि प्रदेश स्तिीय 
पूर्ााधाि आयोजनाहरुको मनिााण ि सञ्चािनको अर्स्थाबािे सझुार् ि मसफारिश गने दावयत्र् समिमतको 
हनुेछ।  

२८. सहिमत ददनपुनेिः गाउँपामिका आफैं िे सञ्चािन गने ३० िाख िामथ िागत भएका पूर्ााधािहरुको 
मनिााण सभपन्नता पश्चात मनिााण ब्यर्सायीिाई अजन्ति वकस्ता भकू्तानी गना अनगुिन समिमतको 
सहिमत ददन ुपनेछ। 

२९. कािबाहीको मसफारिस गना सक्नेिः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र मनिााण काया भइिहेको प्रदेश सिकाि र्ा नेपाि 
सिकाि अन्तगातको पूर्ााधाि आयोजना अनगुिन गदाा गणुस्तििा किजोिी भएको खण्डिा र्ा मनिााण 
ब्यर्सायीकै िापिबाहीका कािण मनधाारित सियमभत्रको प्रगमत नदेजखएिा अनगुिन समिमतिे सभर्जन्धत 
मनिााण ब्यर्सायीिाई कािबाहीका िामग प्रदेश र्ा नेपाि सिकाि सिक्ष मसफारिस गना सक्ने ि 
आफ्नो गाउँपामिका मभत्र उक्त ब्यर्सायीिाई आगािी ददनिा काि नददने ब्यर्स्थाका िामग मसफारिस 
गना सक्नेछ।  

३०. कािो सूचीिा िाख्निेः (१) देहायको अर्स्थािा गाउँपामिका कायााियिे सरै् प्रकािका मनिााण 
व्यर्सायीिाई भवर्श्यिा मनिााण काया नददन ेगरि कािो सूचीिा िाख्न सक्नेछ:  

(क) कुनै फौजदािी कसूििा अदाितबाट दोषी ठहि भएिा, 
(ख) पूर्ााधाि मनिााणको िामग छनौट भई संझौता गिेि ३ िवहना सभि काि शरुु नगिेिा  

(ग) सभझौता अनरुुपको दावयत्र् पािना नगिेको र्ा सभझौता बिोजजिको गणुस्ति नभएको कुिा 
पमछ प्रिाजणत भएिा,  

(घ) योग्यताको कागजात पेश गदाा ढाँटी र्ा झकु्याई खरिद सभझौता गिेको प्रिाजणत हनु आएिा,  
(ङ) डि त्रास र्ा धभकी ददई खरिद प्रवियािाई प्रभावर्त पने काया गिेिा  

(च) अन्य यस्तै कुनै कसूि गिेिा  

(२) उपिोक्त बिोजजि कािो सूचीिा िाख्दा कसूिको गाजभभयाताको आधाििा कािो सूचीको 
अर्धी तोक्न सवकनेछ।  

३१. प्रावर्मधक िूल्याकँन गनुा पनेिः (१) गाउँपामिका मभत्र मनिााण भएका भौमतक परू्ााधािहरुको प्रावर्मधक 
िूल्याँकन गिी पूर्ााधािको गणुस्ति समुनजश्चत  गिीनछे।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रावर्मधक जाँचको िामग आर्श्यक प्रयोगशािा र्ा साधनको 
व्यर्स्थापन गना सवकनेछ।  

परिच्छेद ८ 
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सार्ाजमनक मनजी साझेदािीिा पूर्ााधाि संिचनाको मनिााण तथा सञ्चािन 

 

३२  मनजी साझेदािीिा पूर्ााधािको वर्कास गना सक्ने:  (१) यस ऐन बिोजजि कुन ैव्यजक्त, स्थानीय मनिााण 
व्यर्सायी, संस्था र्ा कभपनी संग गाउँपामिकािे खानेपानी, वर्द्यतु, सडक, सिसफाई सँग सभबजन्धत 
संिचना र्ा पूर्ााधािहरुको मनिााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनिा मनजी िगानीकताासँग साझेदािी गना 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िामग गाउँपामिकािे पूर्ााधािको अर्स्था, आर्श्यकता ि 
उपयोमगताको आधाििा देहाय बिोजजिका वर्मभन्न िोडेिहरु अर्िभबन गिी नीजज साझेदािसंग िगानी 
प्राप्त गना ि प्रमतफि र्ाँडफाँड गनेगिी मनजश्चत अर्मधका िामग सभझौता गना सक्नेछ:- 
(क) सञ्चािन तथा व्यर्स्थापन: अमधकति ५ र्षाका िामग 

(ख) मनिााण, सञ्चािन तथा हस्तान्तिण: ७ देजख १५ र्षाका िामग   

(ग) मनिााण, स्र्ामित्र्किण, सञ्चािन तथा हस्तान्तिण: १५ देजख २० र्षाका िामग  

(घ) मिज र्ा कन्सेसन: सभझौतािा तोवकए र्िोजजि र्ा अमधकति २२ र्षा।  

३३. प्रस्तार् आव्हान गना सक्नेिः (१) गाउँपामिकािे दफ ३२ बिोजजि पूर्ााधाि संिचनाहरुको मनिााण 
र्ा िौजदुा संिचनाहरुको सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका िामग िनसायपत्र र्ा प्रस्तार् आव्हान गना 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रस्तार् पेश गना चाहने व्यजक्त, संस्था र्ा नीजज ब्यर्सायीिे 
साझेदािीको स्र्रुपको आधाििा देहायका वर्र्िणहरु खोमि प्रस्तार् पेश गनुा पदाछ:- 
(क) मनिााण गनुा पने र्ा सञ्चािन गनुा पने पूर्ााधािको वर्र्िण  

(ख)  अनिुामनत िागत 

(ग)  मबजत्तय श्रोत  

(ग) र्ातार्िणीय प्रमतरे्दन (आर्श्यक भएको अर्स्थािा) 

(घ) कायाान्र्यनका वर्र्िण  

(ङ) परियोजना कायाान्र्यन गदाा सभभावर्त जोजखि ि जोजखि न्यून गने प्रस्तावर्त उपायहरु, (च) 
परियोजनाको नक्सा तथा ड्रइङ, मडजाईन  

(छ) प्रस्तावर्त शलु्क ि किाि अर्धी                                                     

३४. प्रस्तार् छनौट ि संझौतािः (१) प्राप्त भएका प्रस्तार् उपि गाउँपामिकािे वर्ज्ञ टोिीद्धािा तपसीिका 
आधािहरुिा िूल्याँकनका गिाई प्रस्तार् छनोट गना सक्ने छ:  

(क) पूर्ााधािबाट उपिब्ध हनुे सवुर्धाको स्ति ि गणुस्ति  

(ख) प्रस्तावर्त मनजी िगानी  

(ग) सेर्ा शलु्क ि िोयजल्ट िकि 

(घ) मिज अर्धी  

(ङ) प्रवर्धीको नौिोपन, स्थानीय िोजगािीको अर्सि बवृद्ध  
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(२) उपदफा (१) िा उल्िेजखत आधािहरुबाट उपयकु्त देजखएको प्रस्तार्क संग 
गाउँपामिकािे अर्मध वकटान गरि साझेदािी सभझौता गना सक्नेछ।  

३५.  संचािन तथा व्यर्स्थापनिः (१) संझौता अर्मधभिी पूर्ााधाि संिचनाको संचािन तथा व्यर्स्थापनको 
दावयत्र् सभबन्धीत साझेदािको हनुेछ। सभझौतिा हेिफेि गनुापिेिा मनजी साझेदाि र्ा गाउँपामिकाको 
तफा बाट एकअको िाई प्रस्तार् गनुापने ि आपसी सिझदािीबाट बुदँाहरुिा हेिफेि हनु सक्ने छ।  

परिच्छेद ९ 

र्ातार्िण, भसंूिक्षण तथा रै्कल्पीक उजाा 
 

३६.  र्ातार्णीय प्रभार् िूल्याङ्कन सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) गाउँपामिकािे ६० िाख देजख १० किोड सभि 
िागत भएका पूर्ााधाि आयोजनाहरुको र्ातार्िणीय परिक्षण ि १० किोड भन्दा िामथको िागत 
भएका पूर्ााधािहरुिा र्ातार्िण प्रभार् िूल्यांकन गिाउन ुपने छ।   

(२) आयोजनाको र्ातार्िणीय परिक्षण ि जस्र्कृमत गाउँपामिका स्र्यंिे गना सक्नेछ।  

(३) र्ातार्िणीय परिक्षण प्रमतरे्दन जस्र्कृमतको िामग सो को प्रमतमिवप गाउँपामिकाको 
सार्ाजमनक सूचना पाटीिा टाँस गिी ७ ददनको भयाद सवहत सूझाब िाग गनुा पनेछ।  

३७.  बैकजल्पक ऊजाािाई प्रोत्साहनिः पूर्ााधाि सेर्ा सवुर्धाको मनिााण तथा वर्स्ताििा बैकजल्पक उजाािाई 
प्रोत्साहन गनुापने छ।  

(१) कुन ै घििा सोिाि, र्ायोग्याँस, सधुारिएको चलु्हो िगायतका रै्कल्पीक उजाा जडान 
गनुाअजघ र्डा कायाािय िाफा त गाउँपामिकािा जानकािी गिाउन ुपने छ। यसिी जानकािी नगिाएिा 
सिकािबाट पाउने अनदुान र्ा सहयोग ददइने छैन।  

(२) घिेि ु सौचाियिाई बायोग्याँस उत्पादनिा प्रयोग गने र्ा सेजटटक टैंक र्नाउने 
घिधिुीिाई गाउँपामिकािे सभपजत्त कि र्ा िािपोतिा १० प्रमतशत सभि छुट ददन सक्ने छ।  

३८.  भकू्षय मनयन्त्रण सभर्न्धी काया गना सक्नेिः (१) गाउँपामिका मभत्रको भकू्षयग्रस्त सार्ाजमनक जग्गा, 
पाखो, खोिा वकनाि र्ा सडक वकनािािा र्ाँस तथा फिफूिजन्य र्नस्पमतको िोपण गना स्थानीय 
सिूदायिाई अनिुमत ददन सक्नेछ।  

(२) यस्तो कायाका िामग सभर्जन्धत क्षेत्रका ब्यजक्त र्ा सिूहिे स्थान तोकी र्कृ्षािोपणका 
िामग गाउँपामिका सिक्ष मनरे्दन ददन सक्ने छ।  

(३) र्कृ्षािोपणका िामग प्रस्तावर्त क्षेत्र ब्यजक्तिे चचेको जिीन र्ा अन्य सार्ाजमनक 
आर्ागिनिा र्ाधा पयुााउने खािको हनु ुहुँदैन।  

(४) प्रस्तावर्त स्थि उपयूक्त देखेिा गाउँपामिकािे अमधकति ७ र्षाका िामग र्कृ्षािोपण 
गना ि सो को उत्पादन उपयोग गना अनिुमत प्रदान गने छ।   

(५) उपिोक्त बिोजजि अनिुमत ददंदा सडक छेउको हकिा सभबन्धीत संमधयाििाई प्राथमिकता 
ददन ुपनेछ।  

३९.  फोहििैिा तथा फोहिपानी व्यर्स्थापनिः (१)  गाउँपामिका मभत्र उत्सजान हनुे ठोस तथा तिि 
फोहिहरुिाई   यथोजचत व्यर्स्थापनको िामग व्यर्जस्थत काया योजना तजुािा बनाउन ुपने छ।  
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(२) गाउँपामिका मभत्र फोहििैिा व्यर्स्थापनको िामग ल्याण्डवफल्ड साईट मनिााण गना अन्य 
गाउँपामिका संग सिन्र्य गना सक्नेछ।   

परिच्छेद १० 

वर्वर्ध 

४०. अन्ति स्थानीय सिन्र्यिः (१) एक भन्दा बढी गाउँपामिका जोमडन ेर्ा सिोकाि िाख्न ेपूर्ााधाि मनिााण 
तथा ििात कायाका िामग गाउँ कायापामिकाबाट अनिुोदन गिाई गनुा पनेछ।  

  

४१.  प्रचमित कानून बिोजजि हनुेिः यस ऐनिा िेजखएको वर्षयिा यसै ऐन बिोजजि ि अन्य वर्षयिा 
प्रचमित कानून बिोजजि हनुेछ।  

४२.  मनयि र्नाउन सक्नेिः यस ऐनको उदे्दश्य कायाान्र्यन गना कायापामिकािे आर्श्यक मनयि, मनदेजशका 
र्ा कायावर्मध बनाउन सक्नेछ। 

४३.  बचाऊिः यस ऐनको उदे्दश्य तथा मबषयक्षेत्रिा प्रचमित नेपाि काननु बिोजजि यस अजघ भएका 
कायाहरु यसै ऐन र्िोजजि भएको िामननेछ।  

   

 

 

  



 

14 सानीभेरी गाउँपालिकाको पूर्ााधार ब्यर्स्थापन ऐन, २०७७ 

अनसूुजच-१ 

दफा २० सँग सभबजन्धत 

 

(क)  स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, मसंचाई सभबन्धी नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्र्यन 
ि मनयिन  

(ख)  स्थानीय सडक, ग्रािीण सडक, कृवष सडक, झोिङु्ग ेपिु, पिु पिेुसा, मसंचाई ि तटबन्द सभबन्धी स्थानीय 
तहको गरुुयोजना तजुािा, मनिााणस्तिोन्नतीको आयोजना पवहचान, अध्ययन, कायाान्र्यर्न, ििात सभभाि 
ि मनयिन  

(ग)  स्थानीय स्तििा ट्रिी र्स, ट्राि जस्ता िध्यि स्तिका िास ट्राजन्जट प्रणािीको नीमत, िापदण्ड, योजना, 
कायाान्र्यन ि मनयिन  

(घ)  िाविय िेि पूर्ााधािको उपयोग गिी िहानगिीय (िेट्रोमसटी) क्षेत्रमभत्र शहिी िेि सेर्ा संचािन, 

व्यर्स्थापन, ििात सभभाि, सिन्र्य, सहकाया 
(ङ)  स्थानीय स्तििा यातायात सिुक्षा व्यर्स्थापन ि मनयिन  

(च)  स्थानीय खानेपानी सभबन्धी नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना, कायाान्र्यर्न ि मनयिन  

(छ)  खानेपानी िहशिु मनधाािण ि खानेपानी सेर्ा व्यर्स्थापन सभबन्धी ज) साना जिवर्द्यतु आयोजना 
सभबन्धी स्थानीय स्तिको नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा, कायाान्र्यर्न ि मनयिन  

(ट)  स्थानीय खानेपानी, साना जिवर्द्यतु आयोजना, रै्कजल्पक उजाा सभबन्धी नीमत, कानून, िापदण्ड ि 
योजना, कायाान्र्यर्न ि मनयिन  

(ठ)  स्थानीय वर्द्यतु वर्तिण प्रणािी ि सेर्ाको व्यर्स्थापन, संचािन ि मनयिन  

(ड)  स्थानीय साना सतह तथा भमूिगत मसंचाई प्रणािीको संचािनि ि ििात सभभाि, सेर्ा शलु्क मनधाािण 
ि संकिन व्यर्स्थापन  

(ढ)  स्थानीय तटबन्द नदी पवहिो मनयन्त्रण तथा नदी व्यर्स्थापन ि मनयिन  

(ण)  स्थानीय स्तििा रै्कजल्पक उजाा सभबन्धी नीमत, कानून, िापदण्ड, योजना तजुािा, कायाान्र्यर्न ि मनयिन  

(त)  स्थानीय स्तििा रै्कजल्पक उजाा सभबन्धी प्रवर्मध वर्कास ि हस्तान्तिण, क्षिता अमभर्दृ्धी तथा प्रर्द्र्धन 

 

 

 

 

 


