
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:१ संख्या:३ लमलि: २०७४/०६/३० 

भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको ऐन नं.०३ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन गमगतिः 
२०७४/०६/३० 

सानीभेरी गाउँपागलका शासन संचालन  ऎन २०७४ 

प्रस्तािनािः नपेालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अगधकार सम्बन्धी व्यिस्था कायावन्ियन गनव, सङ् घ, प्रदेश 
र स्थानीय तह बीचको सहकाररता, सहअजस्तत्ि र समन्ियलाई प्रिर्द्वन गनव,  िनसहभागीता, उत्तरदावयत्ि, 
पारदजशवता, शीघ्र, सलुभ र गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गनव तथा कानूनी राज्य, लोकतन्रका लाभहरूको न्यायोजचत 
वितरण र ददगो विकासको अिधारणा अनरुूप स्थानीय तहको शासन सञ् चालन गने सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था 
गनव िाञ्छनीय भएकोले,नेपालको संविधानको धारा २१४ को उपधारा (२) बमोजिमको गाँउ सभाले यो ऐन 
बनाएकोछ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

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

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

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा। 

(क) "अध्यि" भन् नाले गाउँ कायवपागलकाको अध्यि सम्झन ुपछव। 



(ि) "उपाध्यि" भन् नाले गाउँ कायवपागलकाको उपाध्यि सम्झन ुपछव। 

(ग)  "कायवकारी अगधकृत" भन् नाले दफा ५९ बमोजिमको कायवकारी अगधकृत सम्झन ुपछव। 

(घ)  "कायवपागलका" भन् नाले गाउँ कायवपागलका सम्झन ुपछव । 

(ङ) "गाउँपागलका" भन् नाले संविधान बमोजिम स्थापना भएका गाउँपागलका सम्झन ुपछव । 

(च) "गाउँ सभा" भन्नाले संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभा सम्झन ुपछव। 

(छ) "तोवकएको"िा"तोवकए बमोजिम" भन् नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयममा तोवकएको िा तोवकए 
बमोजिम सम्झन ुपछव। 

(ि) "न्यावयक सगमगत" भन् नाले संविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यावयक सगमगत सम्झन ुपछव । 

(झ)  "योिना" भन्नाले आयोिना तथा कायवक्रम समेतलाई िनाउँछ । 

(ञ)  "िडा" भन् नाले गाउँपागलकाको िडा सम्झन ुपछव । 

(ट) "िडा अध्यि" भन् नाले िडाको अध्यि सम्झन ुपछव । 

(ठ)  "िडा सगमगत" भन् नाले संविधानको धारा २२२ को उपधारा (४) बमोजिमको िडा सगमगत सम्झन ु
पछव। 

(ड)  "सभा" भन् नाले  गाउँ सभा सम्झन ुपछव । 

(ढ) "संविधान" भन् नाले नपेालको संविधान सम्झन ुपछव । 

(ण) "स्थानीय कानून" भन् नाले गाउँ सभाले बनाएको कानून सम्झन ुपछव । 

(त)  "स्थानीय तह" भन् नाले गाउँपागलका सम्झन ुपछव। 

पररच्छेद-२ 

गाउँपागलकाको काम, कतवव्य र अगधकार 

३. गाउँपागलकाको अगधकार : (१) गाउँपागलकाको एकल अगधकार संविधानको अनसूुची-८ मा उल्लेि 
भए बमोजिम हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) को सिवसामान्यतामा प्रगतकूल असर नपने गरी गाउँपगलकाको काम, कतवव्य र 
अगधकार देहाय बमोजिम हनुेछ :- 
(क) नगर प्रहरी 

(१) नगर प्रहरीको सञ्चालन, व्यिस्थापन, गनयमन तथा नगर प्रहरी सम्बन्धी नीगत, कानून र 
मापदण्डको गनमावण, 

(२) देहायका कायवमा सहयोग परु् याउनको लागग नगर प्रहरीको पररचालन गनव सक्ने :- 
(क) आफूले बनाएको नीगत, कानून, मापदण्ड तथा गनणवय कायावन्ियन, 

(ि)  आफ्नो सम्पजत्तको संरिण, 
(ग)  स्थानीयस्तरमा हनुे सभा समारोह, परम्परा तथा िारा चाडपिवको व्यिस्थापन, 

(घ) स्थानीय बिार तथा पावकव ङ्ग स्थलको व्यिस्थापन, 
(ङ) गाउँ िा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्ियन, 
(च)  न्यावयक सगमगतले गरेका गमलापर तथा गनणवयको कायावन्ियन, 



(छ) आफ्नो कायावलय पररसर, सम्पदा, सािविगनक, ऐलानी, पगतव िग्गा, सािविगनक 
भिन तथा भौगतक पूिावधारको संरिण र सरुिा, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन, 
(झ)   नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कायव । 

(ख) सहकारी तथा संस्था सम्बजन्ध 
(१) सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्डको गनमावण, कायावन्ियन र गनयमन, 

(२) स्थानीय सहकारी संस्थाको दताव, अनमुगत, िारेिी र विघटन, 

(३)  सहकारी िचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड गनधावरण र गनयमन, 

(४) सहकारी सम्बन्धी राविय, केन्रीय, विषयगत, प्रादेजशक र स्थानीय सङ् घ   संस्थासँग समन्िय 
र सहकायव, 

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

(६) स्थानीय सहकारीको िमता अगभिवृर्द्, प्रिर्द्वन, पररचालन  र विकास, 
(७) आफ्नो भौगोगलक िेरगभर मार कायव गने गर र अनेर शािा विस्तार नहनुेगरी स्थापना 

गने गैर सरकारी संस्थाको दताव निीकरण गनयमन र िारेिी सम्बजन्ध कायव । 

(ग) एफ.एम. सञ्चालन 

(१) एक सय िाटसम्मको एफ. एम. रेगडयो सञ्चालन अनमुगत, निीकरण र  गनयमन, 

(२) प्रदेश कानूनको अधीनमा रही एफ.एम. सञ् चालन सम्बन्धी अन्य कायव । 

(घ) स्थानीय कर, सेिा शलु्क तथा दस्तरु 

(१)  सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर िग्गा रजििेशन 
शलु्क, सिारी साधन कर, सेिा शलु्क दस्तरु, पयवटन शलु्क, विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, 

भगूमकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, कायावन्ियन र गनयमन, 
(२)  स्थानीय पूिावधार तथा सेिाको शलु्क गनधावरण, सङ्कलन र व्यिस्थापन, 
(३)  टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोगनङ्ग, जिपफ्लायर र र् याजफ्टङ्ग शलु्क, 
(४)  स्थानीय रािस्ि प्रिर्द्वनका लागग प्रोत्साहन, 
(५)  रािस्ि सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान, 
(६)  सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहमा रािस्ि चहुािट गनयन्रण 

सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड र गनयमन, 
(७)  स्थानीय पूिावधार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्तरु सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड र 

गनयमन, 
(८)    मालपोत सङ्कलन, 
(९) कर तथा सेिा शलु्क सम्बन्धी अन्य कायव । 

(ङ) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन 

(१)  स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्धी नीगत, मापदण्ड, सेिा शतव, योिना, कायावन्ियन र 
गनयमन, 



(२)  संविधानको धारा ३०२ उपधारा (२) बमोजिम कमवचारी समायोिन पगछ वित्तीय स्रोतको 
अधीनमा रही आिश्यकता अनसुार कानून बमोजिम स्थानीय सेिाको गठन, सञ्चालन र 
व्यिस्थापन, 

(३)  सङ्गठन विकास, िनशजि व्यिस्थापन र िजृत्त विकास, 
(४)  सङ्क्रमणकालीन व्यिस्थापन अन्तगवत केन्रीय सरकारबाट समायोिन भई आउन े

कमवचारीको व्यिस्थापन, उपयोग र समन्िय, 
(५)  स्थानीय कानून बमोजिम सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी गनधावरण, 
(६)  स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविगधको उपयोग, प्रिर्द्वन र गनयमन, 
(७)    स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

(च) स्थानीय तथ्याङ्क र अगभलेि सङ्कलन 

(१)  स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र गनयमन, 
(२)  आधारभतू तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यिस्थापन, 
(३)  पञ्जीकरण व्यिस्थापन, 
(४)  तथ्याङ्कीय अगभलेि व्यिस्थापन, 
(५)  सूचना तथा सञ्चार प्रविगधयिु तथ्याङ्क व्यिस्थापन, 
(६)    स्थानीय तथ्याङक र अगभलेि सङ्कलन सम्िन्धी अन्य कायव । 

(छ) स्थानीयस्तरका विकास आयोिना तथा पररयोिना 
(१)  विकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना र गनयमन, 
(२) आगथवक, सामाजिक, साँस्कृगतक, िातािरणीय, प्रविगध र पूिावधारिन्य विकासका लागग 

आिश्यक आयोिना तथा पररयोिनाहरूको तिुवमा, कायावन्ियन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 
(३)  आयोिनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रभाि मूल्याङ्कन, 
(४)  सम्भाव्य प्राकृगतक श्रोत तथा  साधनको अगभलेि व्यबस्थापन, 
(५)  सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही शहरी विकास, बस्ती विकास र भिन सम्बन्धी 

नीगत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्धी योिना तिुवमा, आयोिना पवहचान, अध्ययन, 

कायावन्ियन र गनयमन, 
(६)  राविय भिन संवहता तथा मापदण्ड बमोजिम भिन गनमावण अनमुगत र गनयमन, 
(७)  सरकारी भिन, विद्यालय, सामदुावयक भिन, सभागहृ र अन्य सािविगनक भिन तथा 

संरचनाको गनमावण र ममवत सम्भार, 
(८)  सङ् घीय र प्रदेशस्तरीय आयोिना तथा पररयोिनाको कायावन्ियनमा समन्िय, सहिीकरण 

र सहयोग, 
(९)   विकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायव । 

(ज) आधारभतू र माध्यगमक जशिा 
(१)  प्रारजम्भक बाल जशिा तथा विद्यालय जशिा, अनौपचाररक जशिा, िलुा तथा िैकजल्पक 

गनरन्तर गसकाइ तथा विशेष जशिा सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिनाको गनमावण, 

कायावन्ियन र गनयमन, 



(२)  प्राविगधक जशिा तथा व्यािसावयक तागलमको योिना तिुवमा, सञ्चालन, अनमुगत र गनयमन, 

(३)  पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वितरण तथा कायावन्ियन, 

(४)  विद्यालय जशिक तथा कमवचारीको व्यिस्थापन, 

(५)  विद्यालयको नक्साङ्कन, अनमुगत, स्िीकृगत, समायोिन तथा गनयमन, 
(६) शैजिक पूिावधार गनमावण र ममवत सम्भार, 

(७)  आधारभतू तहको परीिा व्यिस्थापन, 

(८)  विद्याथी गसकाई उपलब्धीको परीिण र व्यिस्थापन, 

(९)  विद्याथी प्रोत्साहन तथा छारिजृत्तको व्यिस्थापन, 

(१०) शैजिक परामशव सेिाको अनमुगत तथा गनयमन, 
(११)  स्थानीयस्तरको शैजिक ज्ञान, सीप र प्रविगधको संरिण, प्रिर्द्वन र स्तरीकरण, 
(१२)  स्थानीय पसु्तकालय र िाचनालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, 
(१३)  माध्यगमक तहसम्मको शैजिक कायवक्रमको समन्िय र गनयमन । 

(झ) आधारभतू स्िास्थ्य र सरसफाई 

(१)  आधारभतू स्िास्थ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिनाको गनमावण, 

कायावन्ियन तथा गनयमन, 

(२)  आधारभतू स्िास्थ्य सेिाको सञ्चालन र प्रिर्द्वन, 

(३) अस्पताल र अन्य स्िास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, 

(४)  स्िास्थ्य सेिा सम्बन्धी भौगतक पूिावधार विकास तथा व्यिस्थापन, 

(५)  स्िस्थ िानेपानी तथा िाद्य पदाथवको गणुस्तर र िाय ुतथा ध्िगनको प्रदूषण गनयन्रण, 

(६)  सरसफाई सचेतनाको अगभिवृर्द् र स्िास्थ्यिन्य फोहोरमैलाको व्यिस्थापन, 
(७)  स्िास्थ्यिन्य फोहरमैला सङ्कलन, पनुिःउपयोग, प्रशोधन, विसिवन र सो को सेिा शलु्क 

गनधावरण र गनयमन, 

(८)  रि सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थ्य सेिा, 
(९)    औषगध पसल सञ्चालन र गनयमन । 

(ञ) स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िातािरण संरिण र िैविक विविधता 
(१)  स्थानीय व्यापार, िस्तकुो  माग, आपूगतव तथा अनगुमन, उपभोिा अगधकार तथा वहत 

सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, कायावन्ियन र गनयमन, 
(२)  बिार तथा हाट बिार व्यिस्थापन, 
(३)  स्थानीय िस्तहुरूको उत्पादन, आपूगतव तथा गनकासी प्रिेपण, मूल्य गनधावरण र अनगुमन, 
(४)  स्थानीय व्यापार र िाजणज्य सम्बन्धी पूिावधार गनमावण, 
(५)  स्थानीय िस्त ुर सेिा व्यापारको मूल्य तथा गणुस्तरको अनगुमन र गनयमन, 
(६)  स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, अनमुगत, निीकरण, िारेिी र गनयमन, 
(७)  स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनसुन्धान, 
(८)  गनिी तथा गैरसरकारी िेरसँग समन्िय र सहकायव, 
(९)  स्थानीय व्यापार प्रिर्द्वन, सहिीकरण र गनयमन, 



(१०)  स्थानीय बौवर्द्क सम्पजत्तको संरिण, प्रिर्द्वन र अगभलेिाङ्कन, 
(११)  उपभोिा सचेतना अगभिवृर्द्, लजित उपभोिाको लगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्त ुतथा 

सेिाको गणुस्तर परीिण, 
(१२) िातािरण संरिण र िैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना 

तिुवमा तथा त्यसको  कायावन्ियन र गनयमन, 
(१३) स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोजिम न्यूनीकरण, 
(१४) स्थानीयस्तरमा प्रदूषण गनयन्रण र हागनकारक पदाथवहरूको गनयमन तथा  गनयन्रण, 
(१५)  स्थानीयस्तरमा  सरसफाई  तथा फोहरमैला व्यिस्थापन, 

(१६) स्थानीयस्तरमा नयून काबवनमूिी तथा िातािरणमैरी विकास अिलम्बन, 
(१७) स्थानीयस्तरमा हररत िेरको प्रिवर्द्न, 
(१८) स्थानीयस्तरमा िातािरण संरिण िेर गनधावरण र व्यिस्थापन, 
(१९) स्थानीय बिार व्यिस्थापन, िातािरण संरिण र िैविक विविधता । 

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

(१)  स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक र गसँचाई सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड तथा त्यस्ता 
सडकको योिना तिुवमा, कायावन्ियन र गनयमन, 

(२)  स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवष सडक, झोलङु्गे पलु, पलेुसा, गसँचाई र तटबन्धन सम्बन्धी 
गरुुयोिनाको तिुवमा, कायावन्ियन र स्तरोन्नगतका आयोिनाको पवहचान,  अध्ययन, 

कायावन्ियन, ममवत, सम्भार र गनयमन, 
(३)  स्थानीय  ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम िमताका मास ट्राजन्िट प्रणालीको नीगत, मापदण्ड, 

योिना, कायावन्ियन र गनयमन, 
(४)  यातायात सरुिाको व्यिस्थापन र गनयमन, 
(५) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक सम्बन्धी अन्य कायव ।  

(ठ) गाउँ सभामेलगमलाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 

(१)  गाउँसभा सम्बन्धी नीगत, कानून र मापदण्ड, 
(२)  स्थानीयस्तरका आिगधक तथा िावषवक योिना र बिेट स्िीकृगत, 
(३)  आफ्नो िेरगभर रािश्वका दर र अन्य शलु्क गनधावरण, 
(४)  स्थानीयस्तरको प्राकृगतक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीगत गनधावरण र कायावन्ियन तथा 

स्रोतको उपयोग सम्बन्धी सङ् घ र प्रदेशको मापदण्ड पालना, 
(५)  स्थानीय मेलवपलाप र मध्यस्थता, 
(६)   गाउँ सभा मेलगमलाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव  

(७)  स्थानीय स्तरका गनगत आिगधक तथा बावषवक योिना तथा बिेट कायवन्ियनको सगमिा 
तथा मलु्याङकन, 

(८)   विषयगत सगमगतको गठन  

(ड) स्थानीय अगभलेि व्यिस्थापन 



(१)  स्थानीय अगभलेि व्यिस्थापन सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र 
गनयमन, 

(२) िनसाजङ्ययक, प्राकृगतक, आगथवक, सामाजिक, सांस्कृगतक, भौगतक पूबावधार, रोिगारीको 
अिस्था, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रगतव्यजि आय, मानि विकास सूचकाङ्क, रािश्व तथा 
आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणालीमा आिर्द्ता र पाश् िव 
जचर तथा श्रोत नक्साको अद्यािगधक अगभलेिन , 

(३) सूचना तथा अगभलेि केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन, 
(४) सािविगनक सम्पजत्त, सामदुावयक सम्पजत्त, भिन, सडक, पसल, व्यािसायको वििरण सवहतको 

अद्यािगधक अगभलेि , 

(५) आफ्नो िेरगभर सम्पन्न भएका तथा चालू योिनाको वििरण र त्यस्तो योिनाको  सम्पजत्तको 
अद्यािगधक अगभलेिन , 

(६) स्थानीय अगभलेि व्यिस्थापनमा निीनतम सूचना प्रविगधको उपयोग, 
(७)    स्थानीय अगभलेि व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव । 

(ढ) िग्गा धनी दताव प्रमाणपिुाव वितरण 

(१)  स्थानीय िग्गाको नाप नक्सा, वकत्ताकाट, हालसाविक, रजििेशन नामसारी  तथा दाजिल 
िारेि , 

(२) िग्गा धनी दताव प्रमाणपिुाव वितरण तथा लगत व्यिस्थापन, 
(३)  भगूमको िगीकरण अनसुारको लगत, 
(४)  सािविगनक प्रयोिनका लागग िग्गा प्रागप्त, मआुब्िा गनधावरण तथा वितरणमा समन्िय र 

सहिीकरण, 
(५)   िग्गा धनी दताव वििाददत प्रमाणपिुाव वितरण सम्बन्धी समस्य सामाधानको लागी अन्य 

कायव।  

(ण) कृवष तथा पशपुालन कृवष उत्पादन व्यिस्थापन, पश ुस्िास्थ्य, सहकारी 
(१)  कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन र पश ुस्िास्थ्य सम्बन्धी स्थानीय नीगत, 

कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र गनयमन, 
(२)  कृवष तथा पशपुन्छी बिार सूचना, बिार तथा हाटबिारको पूिावधार गनमावण, साना गसँचाई 

गनमावण, तागलम, प्रविगध प्रसार, प्राविगधक टेिा, कृवष सामाग्री आपूगतव र कृषक िमता विकास 
कायवक्रमको सञ्चालन र गनयमन, 

(३)  कृवष तथा पशपुन्छीिन्य प्राकृगतक प्रकोप तथा महामारी रोगको गनयन्रण, 
(४)  पशपुन्छी जचवकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 
(५)  कृवष िातािरण संरिण तथा िैविक विविधताको संरिण र प्रिर्द्वन, 
(६) पशनुश्ल सधुार पर्द्गतको विकास र व्यिस्थापन, 
(७) उच्च मूल्ययिु कृवषिन्य िस्तकुो प्रिर्द्वन, विकास तथा बिारीकरण, 
(८) स्थानीय चरन तथा िकव  विकास र व्यिस्थापन, 
(९)  पश ुआहारको गणुस्तर गनयमन, 



(१०)  स्थानीयस्तरमा पशपुन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणाली, 
(११)  पश ुबधशाला र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र गनयमन, 
(१२)  पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाव सहिीकरण, 
(१३)  पशपुालन तथा  पश ुस्िास्थ्य सम्बन्धी अन्य कायव । 

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

(१) सङ् घ र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही सामाजिक सरुिा कायवक्रमको कायावन्ियन, सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन, 

(२) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि तथा असहायको लगत अद्यािगधक, पररचयपर वितरण, 

सामाजिक सरुिा तथा सवुिधाको व्यिस्थापन तथा वितरण, 

(३) िेष्ठ नागररक क्लि, ददिा सेिा केन्र, भेटघाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन, 

(४)  सङ् घ तथा प्रदेशसँगको समन्ियमा अपाङ्गता पनुस्थावपना केन्र, ज्येष्ठ नागररक केन्र तथा 
असि स्याहार केन्रको सञ्चालन र व्यिस्थापन, 

(५) िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि र असिहरूको व्यिस्थापन सम्िन्धी अन्य कायव। 

(थ) बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन 

(१)  रोिगार तथा बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना, 
(२)  स्थानीय स्तरमा रहेका विदेशी श्रगमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यिस्थापन, 
(३)     बेरोिगारको तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायव । 

(द) कृवष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चालन र गनयन्रण 

(१)  कृवष प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र गनयमन 

(२)  कृवष प्रसार तथा िनशजिको प्रिेपण, व्यिस्थापन र पररचालन, 
(३)  कृषकहरूको िमता अगभिवृर्द्, प्राविगधक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशिीकरण, 
(४)  कृवष बीउवििन, नश्ल, मलिाद र रसायन तथा औषगधहरूको आपूगतव, उपयोग र गनयमन, 
(५)  कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्थानीय सङ् घ संस्थाहरूको समन्िय, 

व्यिस्थापन र गनयमन, 
(६)  स्थानीयस्तरमा कृवष सम्बन्धी प्रविगधको संरिण र हस्तान्तरण, 
(७)  कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार, 
(८)  स्थानीयस्तरका स्रोत केन्रहरूको विकास र व्यिस्थापन । 

(ध) िानपेानी, साना िलविधतु आयोिना, िैकजल्पक उिाव 
(१)  स्थानीय िानेपानी सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र गनयमन, 
(२) िानेपानी महसलु गनधावरण र िानेपानी सेिा व्यिस्थापन, 
(३) पाँच मेगािाटसम्मका िलविद्यतु आयोिना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीगत, कानून, 

मापदण्ड,योिना तिुवमा, कायावन्ियन र गनयमन, 
(४)   गसंचाइ सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र गनयमन, 



(५)  स्थानीय तहमा िैकजल्पक ऊिाव सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना तिुवमा, कायावन्ियन 
गनयमन, 

(६) स्थनीय विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चालन र गनयमन, 
(७)  स्थानीय साना सतह तथा भगूमगत गसञ्चाई प्रणालीको सञ्चालन र ममवत सम्भार सेिा शलु्कको 

गनधारण र सङ्कलन सम्बन्धी व्यिस्थापन, 
(८)  स्थानीय तटबन्ध, नदी र पवहरोको गनयन्रण तथा नदीको व्यिस्थापन र गनयमन, 
(९)  स्थानीय तहमा िैकजल्पक ऊिाव सम्बन्धी प्रविगध विकास र हस्तान्तरण, िमता अगभिवृर्द् र 

प्रिर्द्वन, 
(१०)   विद्यतु, िानपेानी, गसंचाई सम्बन्धी अन्य कायव । 

(न) विपद् व्यिस्थापन 

(१)  विपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्ड, योिनाको कायावन्ियन र गनयमन, 

(२)  स्थानीयस्तरमा विपद् पूिव तयारी तथा प्रगतकायव योिना, 
(३)  स्थानीयस्तरमा विपद् पूिव तयारी, िोि तथा उर्द्ार, राहत सामग्रीको पूिव भण्डारण, वितरण 

र समन्िय, 

(४)  विपद् िोजिम िेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पवहचान र स्थानान्तरण, 
(५)  विपद् व्यिस्थापनमा सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय समदुाय, सङ् घ संस्था तथा गनिी िेरसँग 

सहयोग, समन्िय र सहकायव, 
(६)  विपद् कोषको  स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको पररचालन, 

(७)  विपद् िोजिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिुवमा, कायावन्ियन र 
गनयमन, 

(८)  विपद् पश्चात स्थानीयस्तरको पनुस्थावपना र पनुगनवमावण, 
(९)  स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान, 

(१०)  स्थानीय आपतकालीन कायव सञ्चालन प्रणाली । 

(प) िलाधार, िन्ययिन्त,ु िानी तथा िगनि पदाथवको संरिण 

(१)  िलाधार, िन्ययिन्त,ु िानी तथा िगनि पदाथवको संरिण सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, 

मापदण्ड तथा  योिनाको कायावन्ियन र गनयमन, 

(२) पानी महुानको संरिण, 
(३) सामदुावयक भ-ूसंरिण र सो मा आधाररत आय आिवन कायवक्रम, 
(४) भ-ूसंरिण र िलाधार व्यिस्थापनिन्य सामदुावयक अनकूुलन, 
(५) प्रकृगतक प्रकोपको रोकथाम र पूिव तयारी, 
(६)  िानी तथा िगनि पदाथव सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, 
(७)  बहमूुल्य धात,ु पत्थर तथा िगनि पदाथवको संरिण र संिर्द्वनमा सहयोग, 
(८) ढुङ्गा, गगटी, बालिुा, माटो, ननु, स्लेट, िरीढुङ्गा िस्ता िानीिन्य िस्तकुो उत्िनन,् संरिण 

तथा उपयोग, 



(९)  ढुङ्गा, गगट्टी, बालिुा, ननु, माटो, िरीढुङ्गा, तथा स्लेट िस्ता िानीिन्य िस्तकुो सिेिण, 
उत्िनन ्तथा उपयोगको दताव, अनमुगत, निीकरण, िारेिी र व्यिस्थापन, 

(१०) भौगगभवक नक्सा प्रकाशन । 

(फ) भाषा, संस्कृगत र लगलत कलाको संरिण र विकास 

(१)  भाषा, संस्कृगत र लगलतकलाको संरिण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीगत, कानून, 

मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र गनयमन, 
(२)  परुातत्त्ि, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरिण, सम्भार,  प्रिर्द्वन र विकास, 
(३)  परम्परागरत िारा तथा पिवको सञ्चालन र व्यिस्थापन, 
(४)  भाषा, संस्कृगत र लगलत कलाको संरिण र विकास सम्बन्धी अन्य कायव 

(३) गाउँपागलकाले सङ् घ तथा प्रदेशसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अगधकार संविधानको   

अनसूुची-९ मा उल्लेि भए बमोजिम हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) को सिवसामान्यतामा प्रगतकूल असर नपने गरी देहायको विषयमा सङ् घ  तथा 
प्रदेश कानूनको अधीनमा रही गाउँपागलकाको काम, कतवव्य र अगधकार देहाय बमोजिम हनुेछ:- 
(क) िेलकुद र परपगरका 

(१)  स्थानीयस्तरमा िेलकुदको संरचनाको पूिावधार गनमावण, सञ्चालन तथा विकास, 
(२) स्थानीयस्तरमा िेलकूद प्रशासन तथा सङ् घ संस्थाको गनयमन र समन्िय, 
(३) िेलकूदको विकास र प्रिर्द्वन, 
(४) िेलकूद प्रगतयोगीता आयोिना र सहभागीता, 
(५) िेलकूद सम्बन्धी पूिावधारको विकास, 
(६) स्थानीय तहका परपगरकाको दताव, अगभलेि तथा गनयमन । 

(ख) स्िास्थ्य 

(१)  सङ् घीय तथा प्रदेश स्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्िास्थ्य सम्बन्धी 
लक्ष्य र गणुस्तर गनधावरण, 

(२) िनरल अस्पताल, नगसवङ्ग होम, गनदान केन्र तथा अन्य स्िास्थ्य संस्थाहरूको जक्लगनक 
दताव, सञ्चालन अनमुगत र गनयमन, 

(३)  स्थानीयस्तरमा औषगधिन्य िनस्पगत, िडीबटुी र अन्य औषगधिन्य िस्तकुो उत्पादन, 

प्रशोधन र वितरण, 
(४) स्िास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सरुिा कायवक्रमको व्यिस्थापन, 
(५) स्थानीयस्तरमा औषगध तथा अन्य मेगडकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य गनधावरण र 

गनयमन, 
(६)  स्थानीयस्तरमा औषगधको उजचत प्रयोग र सूक्ष्मिीि गनरोधक प्रगतरोध  न्यूनीकरण, 
(७)  स्थानीयस्तरमा औषगध र स्िास्थ्य उपकरणको िररद, भण्डारण र वितरण, 
(८)  स्थानीयस्तरमा स्िास्थ्य सूचना प्रणालीको व्यिस्थापन, 
(९)  स्थानीयस्तरमा िनस्िास्थ्य गनगरानी (पजब्लक हेल्थ सभेलेन्स), 



(१०)  स्थानीयस्तरको प्रिर्द्ावनात्मक, प्रगतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुवस्थानात्मक र प्यागलएवटभ 
स्िास्थ्य सेिाको सञ्चालन, 

(११)  स्िस्थ िीिनशैली, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थ्य ितृ्तको पालना, पञ्चकमव 
लगायतका िनस्िास्थ्य सेिाको प्रिर्द्वन, 

(१२)  िनुोवटकर कीटिन्य रोगको गनयन्रण तथा व्यिस्थापन, 
(१३)  सगुतव, मददरा र लागू पदाथविन्य िस्तकुो प्रयोग गनयन्रण तथा सचेतना अगभिवृर्द्, 
(१४)  आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होगमयोप्यागथक, प्राकृगतक जचवकत्सा लगायतका परम्परागत 

स्िास्थ्य उपचार सेिाको व्यिस्थापन, 
(१५)  िनस्िास्थ्य, आपत्कालीन स्िास्थ्य तथा महामारीको गनयन्रण योिना र कायावन्ियन, 
(१६)  रोगको गनयन्रण तथा रोकथाम, 
(१७)  आकजस्मक स्िास्थ्य सेिा प्रिाह तथा स्थानीय सेिाको   व्यिस्थापन । 

(ग) विद्यतु, िानपेानी  तथा गसंचाई िस्ता सेिाहरू 

(१)   विद्यतु वितरण प्रणाली र सेिाको व्यिस्थापन 

(२) िानेपानी महसलु गनधावरण र िानेपानी सेिाको व्यिस्थापन, 
(३)  स्थानीय साना सतह तथा भगूमगत गसञ्चाई प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भार, सेिा 

शलु्क गनधारण र सङ्कलन सम्बन्धी व्यिस्थापन। 

(घ) सेिा शलु्क, दस्तरु, दण्ड िररबाना तथा प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयवटन शलु्क 

(१) स्थानीय सेिा शलु्क, दस्तरु,  दण्ड िररबाना सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड योिना तिुवमा, 
कायावन्ियन र गनयमन, 

(२) प्राकृगतक श्रोत साधन र सेिा शलु्क िस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्िय र गनयमन, 
(३) िनीि पदाथवको उत्िनन  र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन, 
(४) सामदुावयक िनको सञ्चालन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन, 
(५) पानीघट्ट, कूलो, पैनी िस्ता सेिा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी    सङ्कलन । 

(ङ) िन, िङ्गल, िन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िल उपयोग, िातािरण, पयाविरण तथा िैविक विविधता 
(१) िन, िङ्गल, िन्यिन्त,ु चराचरुुङ्गी, िल उपयोग, िातािरण, पयाविरण तथा िैविक विविधता 

विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र गनयमन, 
(२) स्थानीयस्तरमा सामदुावयक, ग्रामीण तथा शहरी, धागमवक, किगुलयती िनको संरिण, सम्िर्द्वन, 

उपयोग र गनयमन तथा िन उपभोिा समूहको व्यिस्थापन, 
(३) मध्यिती िेरको सामदुावयक, धागमवक र कबगुलयती िनको व्यिस्थापन, 
(४) स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा ििृारोपण 

व्यिस्थापन, 
(५) स्थानीयस्तरमा गनिी तथा व्यिसावयक िनको प्रिर्द्वन र गनयमन, 
(६) स्थानीयस्तरमा सािविगनक िाली िग्गा, पािा िा िेरमा ििृारोपण, सम्भार, उपयोग र 

व्यिस्थापन, 



(७) स्थानीयस्तरमा िडीबटुी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्धी, सभेिण, उत्पादन, 

सङ्कलन,  प्रिर्द्वन, प्रशोधन, र बिार व्यिस्थापन, 
(८) िनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिर्द्वन, 
(९) नसवरी स्थापना, गबरुिा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रिर्द्वन, 
(१०) िन्यिन्त ुर चराचरुुङ्गीको संरिण, व्यिसावयक पालन, उपयोग र अनगुमन, 
(११) मानि तथा िन्यिन्त ुबीचको द्वन्द्व व्यिस्थापन, 
(१२) स्थानीय प्राणी उद्यान (जचगडयािाना) को स्थापना र सञ्चालन, 
(१३) स्थानीय िन्यिन्त ुपयवटन र आयआिवन, 
(१४) स्थानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यिस्थापन, 
(१५) स्थानीयस्तरमा िन, िन्यिन्त ुतथा चराचरुुङ्गीको अगभलेिाङ्कन र अध्ययन अनसुन्धान, 
(१६)  विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताजत्त्िक महत्त्िका िन, सीमसार िेर, तटिती 

िेरका िग्गा सम्बन्धी लगत, 
(१७) गमचाहा प्रिागतको गनयन्रण, 
(१८) स्थानीयस्तरको िोजिम न्यूनीकरण, 
(१९) िैविक विविधताको अगभलेिाङ्कन, 
(२०) स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रिर्द्वन, 
(२१) स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी िेरगत अयोिना तिुवमा, कायावन्ियन र अनगुमन, 
(२२)  रैथाने प्रिागतको संरिण र प्रिर्द्वन, 
(२३)  स्थानीयस्तरमा िातािरणीय िोजिम न्यूनीकरण, 
(२४)  स्थानीयस्तरमा प्रदूषण गनयन्रण र हागनकारक पदाथवहरूको गनयमन तथा व्यिस्थापन, 
(२५)  स्थानीयस्तरमा न्यून कािवनमिुी तथा िातािरणमैरी विकास अिलम्बन, 
(२६)  स्थानीयस्तरमा िातािरण संरिण िेर गनधावरण र व्यिस्थापन । 

(च) सामाजिक सरुिा र गररबी गनिारण 

(१) सामाजिक सरुिा तथा गररबी गनिारण सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्ड, गनयमन  
र अध्ययन अनसुन्धान, 

(२) लजित समूह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायवक्रम, स्रोत पररचालन र व्यिस्थापन, 
(३) सामाजिक सरुिाको कायावन्ियनको लागग सङ् घ, प्रदेश र स्थानीय सङ् घ संस्थासँग सम्पकव , 

समन्िय र सहकायव, 
(४) सामाजिक सरुिा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यिस्थापन, 
(५) गररब घरपररिार पवहचान सम्बन्धी स्थानीय सिेिण, सूचना व्यिस्थापन र गनयमन, 
(६) स्थानीय सामाजिक सरुिा योिना र व्यिस्थापन । 

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

(१) व्यजिगत घटना (िन्म,मतृ्य,ु विबाह, बसाइ-सराइ, सम्बन्ध विच्छेद र धमवपरु र धमवपरुी) 
को दताव, 



(२) व्यजिगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र 
गनयमन, 

(३) व्यजिगत घटनाको अगभलेि व्यिस्थापन र प्रगतिेदन । 

(ज) स्थानीयस्तरमा परुातत्त्ि, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय संरिण, सम्बर्द्वन र पनुिःगनमावणिः  

(१) स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्ड, गनयमन  र अध्ययन अनसुन्धान, 
(झ) सकुुम्बासी व्यिस्थापन 

(१) सकुुम्बासीको पवहचान र अगभलेि व्यिस्थापन, 
(२) सकुुम्बासी सम्बन्धी िीविकोपािवन र बसोबास व्यिस्थापन । 

(ञ) प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 
(१)  प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी सम्बन्धी नीगत, कानून, मापदण्ड तथा गनयमन, 
(२) प्राकृगतक स्रोतबाट प्राप्त हनुे रोयल्टीको सङ्कलन तथा बाँडफाँड । 

(ट) सिारी साधन अनमुगत 

(१) यातायात व्यिस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायावन्ियन र 
गनयमन, 

(२) स्थानीय सािविगनक यातायातको रुट गनधावरण, अनमुगत, निीकरण, िारेिी, सेिाको गणुस्तर, 

भाडा दर गनधावरण र गनयमन, 
(३) िातािरणमैरी, िलिाय ुपररितवन अनकूुलन, विपद् िोजिम संिेद्य, अपाङ्गता र लैवङ्गकमैरी 

यातायात प्रणालीको स्थानीय तहमा   प्रिर्द्वन । 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उजल्लजित अगधकारका अगतररि गाउँपागलकाको अन्य काम, कतवव्य 
र   अगधकार देहाय बमोजिम हनुेछ:- 
(क) भगूम व्यिस्थापन 

(१) सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीयस्तरको भ-ूउपयोग नीगत, योिना, 
कायवक्रम तिुवमा र कायावन्ियन, 

(२) सङ् घीय तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही व्यिजस्थत बस्ती विकासका कायवक्रमको 
तिुवमा र कायावन्ियन, एकीकृत िस्ती विकासका लागग िग्गाको एकीकरण तथा िग्गा 
विकास र व्यिस्थापन, 

(३) स्थानीय स्तरमा अव्यिजस्थत बसोबास व्यिस्थापन । 

(ि) सञ् चार सेिा 
(१) सङ् घीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही स्थानीय िेरगभर इन्टरनेट सेिा, टेगलसेन्टर, 

केबलु तथा तारविहीन टेगलगभिन प्रसारणको अनमुगत, निीकरण र गनयमन, 
(२) स्थानीय िेरमा सूचना प्रविगधको विकास र प्रिर्द्वन गने । 

४. िडा सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार  : (१) िडा सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार 
कायवपागलकाले तोके बमोजिम हनुेछ । 

(क) िडागभरका योिना तिुवमा, कायावन्ियन तथा अनगुमन 



(१) सहभागीतामूलक योिना तिुवमा प्रणाली अनसुार बस्ती िा टोलस्तरबाट योिना तिुवमा 
प्रवक्रया अिलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योिनाको माग सङ्कलन, प्राथगमकीकरण 
तथा छनौट गने, 

(२) टोल विकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा िडागभर सञ्चालन हनुे योिनाहरूका लागग 
उपभोिा सगमगतको गठन तथा सोको अनगुमन गने, 

(३) िडागभरका योिना तथा भौगतक पूबावधारको संरिण, ममवत सम्भार, रेिदेि तथा व्यिस्थापन 
गने, 

(ि) तथ्याङ्क अद्यािगधक तथा संरिण 

(१) गनिी घर तथा घर पररिारको लगत राय ने, 
(२) ऐगतहागसक, परुाताजत्त्िक, सांस्कृगतक तथा धागमवक महत्त्िका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

सािविगनक तथा सामदुावयक भिन, सािविगनक, ऐलानी, पती िग्गाको लगत राख्न े तथा 
संरिण गने, 

(३) िलुा िेर, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्तल, धमवशाला, मठ, मजन्दर, गमु्िा, मजस्िद, देिस्थल, 

मदरसा, पगतव िग्गा, डाँडापािा, चरनिेर, पानीको मूल, पोिरी, तलाउ, इनार, कुिा, धारा, 
ढँुगेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, कुलो नहर, पानी घट्ट, गमलको तथ्याङ्क सङ्कलन 
गरी अद्यािगधक लगत राख्न,े संरिण गने र िण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सवहतको िडाको 
पार्श्रिवजचर तयार तथा अद्यािगधक गने, 

(ग) विकास कायव 
(१) बालउद्यानको व्यिस्था गने, 

(२) अनौपचाररक जशिा कायवक्रम तथा प्रारजम्भक बाल विकास केन्र सञ्चालन र व्यिस्थापन 
गने, 

(३) पसु्तकालय, िाचनालय, सामदुावयक गसकाई केन्र, बालक्लि तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र 
व्यिस्थापन गने, 

(४) िडा तहको स्िास्थ्य केन्र तथा उप केन्रको व्यिस्थापन गने, 

(५) बालबागलकाहरूलाई गब.गस.जि., पोगलयो, गभटागमन “ए” को व्यिस्था गने, 

(६) पोषण कायवक्रमको सञ्चालन गने, 

(७) िडा तहमा स्िास्थ्य िनचेतना विकास तथा  स्िास्थ्य सूचना कायवक्रमको सञ्चालन गने, 

(८) शहरी तथा ग्रामीण स्िास्थ्य जक्लगनकको सञ्चालन गने, गराउने, 
(९) सािविगनक शौचालय तथा स्नान गहृको गनमावण र ब्यिस्थापन गने, गराउने, 
(१०) िडास्तरीय सामदुावयक धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार तथा पोिरीको गनमावण, संरिण र  

गणुस्तर गनयमन गने, 
(११) घरबाट गनकास हनुे फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यिस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, 

ढल गनकास, मरेका िनािरको व्यिस्थापन, सतही पानीको गनकास तथा  पानीको स्रोत 
संरिण गने, गराउने, 



(१२) कृवष तथा फलफूल नसवरीको स्थापना, समन्िय र प्रिर्द्वन तथा िडास्तरीय अगिुा कृषक 
तागलमको अगभमिुीकरण गने, 

(१३) कृवष मलको माग सङ्कलन गने, 

(१४) कृवषमा लाग्ने रोगहरूको वििरण तयार गने, 

(१५)  पशपुछी विकास तथा छाडा चौपायाको व्यिस्थापन, 

(१६) िडागभरको चरन िेर संरिण तथा व्यिस्थापन गने, 

(१७) स्थानीय समदुायका चाडपिव, भाषा संस्कृगतको विकासको लागग कला, नाटक, िनचेतनामूलक 
तथा सांस्कृगतक कायवक्रम गने गराउने, 

(१८) स्थानीय मौगलकता झजल्कने सांस्कृगतक रीगतरीिािलाई संरिण तथा प्रिर्द्वन गने, 

(१९)  िडागभर िेलकुद पूबावधारको विकास गने, 

(२०) अन्तर विद्यालय तथा िालक्लि माफव त िेलकूद कायवक्रमको सञ्चालन गने गराउने, 
(२१)  िडा िेरगभरको िाटोघाटो चालू अिस्थामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गने, 

(२२) िडागभरका सडक अगधकारिेरमा अिरोध र अगतक्रमण गनव नददने, 
(२३) बाटोघाटोको िाढी, पवहरो पन्छाउने, 
(२४)  घरेल ुउद्योगको लगत सङ्कलन तथा  सम्भाव्यता पवहचान गने, 

(२५) िडागभर घरेल ुउद्योगको प्रिर्द्वन गने, 

(२६)  प्रचगलत कानून बमोजिम व्यजिगत घटना दताव, अद्यािगधक तथा सो को अगभलेि संरिण 
गने, 

(२७) व्यजिगत घटना दताव सम्बन्धी िनचेतना कायवक्रम सञ्चालन गने, 

(२८)  सामाजिक सरुिा भत्ता वितरण तथा  अगभलेि अद्यािगधक गने, 

(२९) िडालाई बालमैरी बनाउने, 
(३०) िडागभर आगथवक तथा सामाजिक रुपमा पगछ परेका मवहला, बालबागलका, दगलत, अपाङ्गता 

भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक, अल्पसंययक, सीमान्तकृत समदुायको अगभलेि रािी सामाजिक 
र आगथवक उत्थान सम्िन्धी काम गने, 

(३१) विगभन्न समदुायका बीच सामाजिक सदभाि र सौहादवता कायम गने, 

(३२) बालवििाह, मवहला विरुर्द्को वहँसा, छुिाछुत, दहेि तथा दाइिो, हगलया प्रथा, छाउपडी, 
कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानि बेचवििन, गनरिरता िस्ता सामाजिक कुररती र 
अन्धविश्वासको अन्त्य गने, गराउने, 

(३३)  प्रचगलत कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भगूम कर, व्यिसाय कर, िहाल कर, विज्ञापन 
कर, सिःशलु्क पावकव ङ्ग, नयाँ व्यिसाय दताव, गसफाररस दस्तरु, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन 
करको लेिािोिा र सङ्कलन गरी सम्बजन्धत गाउँपागलका िा नगरपागलकामा प्रगतिेदन 
सवहत रकम  बझुाउने, 

(३४) असि गबरामी भएको बेिाररस िा असहाय व्यजिलाई नजिकको अस्पताल िा स्िास्थ्य 
केन्रमा परु् याई औषधोपचार गराउने, 

(३५) असहाय िा िेिाररस व्यजिको मतृ्य ुभएमा गनिको दाह संस्कारको व्यिस्था गमलाउने, 



(३६) सडक बालबागलकाको उर्द्ार र पनुस्थावपना गने, गराउने, 
(३७) िडागभरको सामदुावयक िन, िनिन्य सम्पदा र िैविक विविधताको संरिण र प्रिर्द्वन गने, 
(३८) िडा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली िेर गबस्तार गने गराउने, 
(३९) िडालाई िातािरणमैरी बनाउने, 
(४०) प्राङ्गाररक कृवष, सरुजित माततृ्ि, विद्याथी भनाव, पूणव िोप, िलुा ददशामिु सरसफाई, 

िातािरणमैरी तथा बालमैरी शासनिस्ता प्रिर्द्वनात्मक कायवहरू गने, गराउने। 

(घ) गनयमन कायव 
(१)  िडागभर सञ्चागलत विकास योिना, आयोिना तथा संलग्न उपभोिा सगमगतहरूका कायवको 

गनयमन गने, 

(२)  घर गनमावण गणुस्तर तथा भिन संवहता र मापदण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, 

गसकमी, डकमीलाई भकूम्प प्रगतरोधी भिन गनमावण सम्िन्धी तागलम ददने, 
(३)  िाद्यान्न, माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथव तथा उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र 

मूल्यसूची अनगुमन गरी उपभोिा वहत संरिण गने, 

(४)  िडागभरका उद्योग धन्दा र व्यिसायको प्रबद्र्धन गरी लगत राख्न,े 

(५)  हाट बिारको व्यिस्थापन गने, गराउने, 
(६)  विद्यतु चहुािट तथा चोरी गनयन्रण गने । 

 

(ङ) गसफाररस तथा प्रमाजणत गने 

(१) नाता प्रमाजणत गने, 

(२) नागररकता तथा नागररकताको प्रगतगलवप गलनका लागग गसफाररस गने, 

(३) बहाल करको लेिािोिा गसफाररस गने, 

(४) कोठा िोल्न रोहबरमा बस्ने, 
(५) मोही लगत कट्टाको गसफाररस गने, 

(६) घर िग्गा करको लेिािोिा गसफाररस गने, 

(७) िन्म गमगत प्रमाजणत गने, 

(८) व्यापार व्यिसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको िा ब्यापार ब्यिसाय हुँदै नभएको गसफाररस 
गने, 

(९) गमलापरको कागि गराउने गनिेदन दताव गनव गसफाररस गने, 

(१०) वििाह प्रमाजणत तथा अवििावहत प्रमाजणत गने, 
(११) गनिःशलु्क िा सशलु्क स्िास्थ्य उपचारको गसफाररस गने, 

(१२) अङ्ग्रिेी माध्यममा गसफाररस तथा प्रमाजणत गने, 

(१३) घर पाताल प्रमाजणत गने, 

(१४) व्यजिगत वििरण प्रमाजणत गने, 

(१५) पिुावमा घर कायम गने गसफाररस गने, 



(१६) फरक, फरक नाम, थर, िन्म गमगत तथा प्रमाजणत दिैु नाम गरेको व्यजि एकै हो भन् न े
गसफारीश गने, 

(१७) नाम, थर,िन्म गमगत संशोधनको गसफाररस गने, 

(१८) िग्गा धनीपूिाव हराएको गसफाररस गने, 
(१९) कागि र मन्िरुीनामा प्रमाजणत गने, 

(२०) वकत्ताकाट गनव गसफाररस गने, 

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

(२२) िीवितसँगको नाता प्रमाजणत गने, 

(२३) हकिाला िा हकदार प्रमाजणत गने, 

(२४) नामसारी गनव गसफाररस गने, 

(२५) िग्गाको हक सम्बन्धमा गसफाररस गने, 
(२६) मतृकसँगको नाता प्रमाजणत तथा सिवगमन  गसफाररस गने, 

(२७) उद्योग ठाउँसारी गनव गसफाररस गने, 

(२८) िीवित रहेको गसफाररस गने, 

(२९) पूिव प्राथगमक विद्यालय िोल्ने गसफाररस र अनमुगत ददने, 
(३०) िग्गा मूल्याङ्कन गसफाररस प्रमाजणत गने, 
(३१) विद्यालयको किा थप गनव  गसफाररस गने, 
(३२) पालन पोषणको लागग गसफाररस गने, 

(३३) िैिावहक अवङ्गकृत नागररकता गसफाररस गने, 

(३४) आगथवक अिस्था कमिोर िा गबपन्नता प्रमाजणत गनव िा आगथवक अिस्था बगलयो िा सम्पन्नता 
प्रमाजणत गने, 

(३५) विद्यालय ठाउँसारी गनव गसफाररस गने, 

(३६) धारा तथा विद्यतु िडानको लागग गसफाररस गने, 

(३७) प्रचगलत कानून अनसुार प्रत्यायोजित अगधकार बमोजिमको अन्य गसफाररस िा प्रमाजणत गने 
। 

(२) िडाबाट गररने कायव िडा सगमगतको नाममा गररनेछ । 

५. न्यूनतम दररेट गनधावरण गने : (१) गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभरको गनमावण कायव तथा अन्य सेिाको 
प्रयोिनको लागग गनमावण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महशलुको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दररेट प्रत्येक आगथवक िषव शरुु हनुभुन्दा पन्र ददन अगािै तोकी 
सक्न ुपनेछ । 

६. सगमगत, उपसगमगत िा कायवदल गठन गनव सक्न े : (१) गाउँपागलकाले आफ्नो काम कारबाही 
व्यिजस्थत गनव आिश्यकता अनसुार कुनै सदस्यको संयोिकत्िमा सगमगत िा उपसगमगत गठन गनव सक्नेछ। 

(२) गाउँपागलकाले विषय विज्ञता आिश्यक पने िेरमा कुनै सदस्य िा विषय विज्ञको संयोिकत्िमा 
कायवदल गठन गनव सक्नछे  । 



(३) गाँउपागलकामा समग्र िेरको प्रभािकारी सेिा सञ्चालन, मापदण्डमा योिना गनमावन र कायवन्ियन, 
पारदगसवक र सशुान कायवन्ियन भए नभएको अनगुमन गनव सगमगत गठन गने। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम गठन हनुे सगमगत, उपसगमगत िा कायवदलको कायव िेर, 

कायाविगध र अन्य विषय त्यस्तो सगमगत, उपसगमगत िा कायवदल गठन गदावको बित तोके बमोजिम हनुेछ। 

७. पररचालन र समन्िय गने : गाउँपागलकाले स्थानीयस्तरमा विकास गनमावण तथा सेिा प्रिाह सम्बन्धी 
कायव गदाव आफ्नो िेरगभरका उपभोिा, गनिी िेर, सामदुावयक सङ् घ संस्था, सहकारी संस्था तथा गैर 
सरकारी िेरको पररचालन र समन्िय प्रिर्द्वनलाई प्रोत्साहन गनव सक्नेछ । 

८. कायव विभािन र कायवसम्पादन : (१) कायवपागलकाको कायवविभािन र कायव सम्पादन सम्बन्धी व्यिस्था 
सम्बजन्धत कायवपागलकाले स्िीकृत गरेको गनयमािली बमोजिम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायवविभािन गनयमािलीमा अध्यि तथा उपाध्यि,िडा अध्यि र 
सदस्यको काम, कतवव्य र अगधकार समेत उल्लेि भएको हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कायवविभािन तथा कायव सम्पादन गनयमािली स्िीकृत िा संशोधन 
भएको गमगतले पन्र ददनगभर प्रदेश र नेपाल सरकारमा पठाउन ुपनेछ । 

९. अगधकार प्रत्यायोिन : (१) कायवपागलकाले आफूलाई प्राप्त अगधकारमध्ये केही अगधकार  अध्यि िा 
उपाध्यि, िडा सगमगतका सदस्य, आफू अन्तगवतका सगमगत, उपसगमगत िा कायवकारी अगधकृत िा अगधकृत 
कमवचारीलाई प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ । 

(२) अध्यि िा उपाध्यिले आफूलाई प्राप्त अगधकारमध्ये केही अगधकार कुनै सदस्य िा कमवचारीलाई 
प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ । 

(३) िडा सगमगत िा िडा अध्यिले आफूलाई प्राप्त अगधकारमध्ये केही अगधकार िडा सगमगतका 
कुनै सदस्य िा कमवचारीलाई प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ । 

पररच्छेद-३ 

सभाको बैठक र कायवप्रणाली 
१०. सभाको बैठक : प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यिस्था नभएसम्मका लागग सभाको बैठक सम्बन्धी 

 कायवविगध देहाय बमोजिम हनुेछ :- 
(क)  सभाको बैठक साधारणतया िषवको दईु पटक बस्ने, 
(ि)  सभाको बैठक अक्ष्यिले बोलाउने, 
(ग)  सभाका एक गतहाई सदस्यहरूले सभाको बैठक बोलाउन आिश्यक छ भनी अध्यि  समि 

गलजित अनरुोध गरेमा पच्चीस ददनगभर अध्यिले सभाको विशेष बैठक बोलाउन ुपने, 
(घ)  सभाको बैठक िस्ने गमगत, समय र स्थानको सूचना बैठक िस्ने ददनभन्दा कम्तीमा सात 

ददन अगािै अक्ष्यिको गनदेशनमा कायवकारी अगधकृतले सभाका सिै सदस्यलाई पठाउन ु
पने, 

(ङ)  सभाका सम्पूणव सदस्य सङ्ययाको एक चौथाई सदस्यहरू उपजस्थत भएमा सभाको बैठकको 
लागग गणपरुक सङ्यया पगेुको मागनने, 



(च)  सभाको बैठकको अक्ष्यिता अध्यिले र गनिको अनपुजस्थगतमा उपाध्यिले गने, 
(छ)  सभाको बैठकमा बहमुतको गनणवय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा सभाको बैठकमा 

अध्यिता गने व्यजिले गनणावयक मत ददने, 
(ि)  सभाको बैठकको गनणवय सभाको अध्यिता गने व्यजिले प्रमाजणत गने, 
(झ)  कायवकारी अगधकृतले सभाको सजचि भई काम गने, 
(ञ)  सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविगध सभा आफैले गनधावरण गरे बमोजिम हनुे । 

पररच्छेद-४ 

सभाको व्यिस्थापन सम्बन्धी कायवविगध 

११. सभामा विधेयक प्रस्ततु गने विगध : (१) कायवपागलकाले गाउँपगलकाको अगधकारिेरको विषयमा 
सभामा विधेयक प्रस्ततु गनव सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनको लागग विधेयक भन्नाले सभामा पेश भएको ऐनको मस्यौदालाई 
िनाउँछ । 

(२)  सभाको व्यिस्थापन सम्बन्धी विषयमा प्रदेश कानूनमा अन्यथा व्यिस्था नभएसम्मको लागग 
यस पररच्छेद बमोजिमको प्रकृया अिलम्बन गररनेछ । 

१२. विधेयक पाररत र प्रमाणीकरण गने विगध : (१) दफा २० बमोजिम पेश भएको विधेयक सभामा 
तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ययाको बहमुतले पाररत गरेमा पन्र ददनगभर सभाका अध्यिले त्यस्तो 
विधेयक प्रमाणीकरण गनेछ । 

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

१३. सगमगतको गठन : सभाले आफ्नो कायवप्रणालीलाई व्यिजस्थत गनव गनयामिली बनाई आिश्यकता अनसुार 
सगमगत र विशेष सगमगत गठन गनव सक्नेछ । 

१४. कायव सञ्चालन गनयामिली बमोजिम हनु े: सभाको व्यिस्थापन कायवविगध सम्बन्धी अन्य विषय सभाले 
बनाएको कायव सञ्चालन गनयामिली बमोजिम हनुेसछ । 

पररच्छेद-५ 

योिना तिुवमा तथा कायावन्ियन 

१५. योिना बनाई कायावन्ियन गने : (१) गाउँपागलकाले आफ्नो अगधकारिेरगभरका विषयमा स्थानीयस्तरको 
विकासका लागग आिगधक, िावषवक, रणनीगतगत  विषयिेरगत मध्यकालीन तथा दीघवकालीन विकास योिना 
बनाई लागू गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम योिना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीगत, लक्ष्य, उदे्दश्य, 

समयसीमा र प्रवक्रयासँग अनकूुल हनु ेगरी सशुासन, िातािरण, बालमैरी, िलिाय ुपररितवन अनकुुलन, विपद् 

व्यिस्थापन, लैवङ्गक तथा सामाजिक समािेशीकरण िस्ता अन्तरसम्बजन्धत विषयलाई ध्यान ददन ुपनेछ । 



(३) गाउँपागलकाले उपदफा (१) बमोजिमको योिना बनाउँदा देहायका विषयलाई प्राथगमकता ददन ु
पनेछ :– 

(क)  आगथवक विकास तथा गररबी गनिारणमा प्रत्यि योगदान पगु्ने, 
(ि) उत्पादनमूलक तथा गछटो प्रगतफल प्राप्त गनव सवकन,े 

(ग)   िनताको िीिनस्तर, आम्दानी र रोिगार बढ्ने, 
(घ)   स्थानीय बागसन्दाहरूको सहभागीता िटु्ने, स्ियम ्सेिा पररचालन गनव सवकने तथा  

लागत कम लाग्ने, 
(ङ)    स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अगधकतम प्रयोग हनुे, 
(च)   वपछडीएका िगव, िेर र समदुायलाई प्रत्यि लाभ पगु्ने, 
(छ) लैंगगक समानता र सामाजिक समािेशीकरण अगभिवृर्द् हनुे, 
(ि)   दीगो विकास, िातािरणीय संरिण तथा सम्बर्द्वन गनव सघाउ परु् याउने, 
(झ)  भावषक तथा सांस्कृगतक पिको िगेनाव र सामाजिक सद् भाि तथा एकता अगभिवृर्द्मा 

सघाउ परु् याउने । 

(४) गाउँपागलकाले उपदफा (१) बमोजिम योिना बनाउदा मध्यम तथा दीघवकालीन प्रकृगतका 
आयोिनाहरूको सूची समेत तयार गनुव पनेछ । 

(५) गाउँपागलकाले योिना तिुवमा तथा कायावन्ियन गदाव स्थानीय िवुर्द्िीिी, विषय विज्ञ, अनभुिी, 
सेिा गनितृ पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मिु समदुाय, मवहला, बालबागलका, दगलत, यिुा, अल्पसङ्ययक, 

अपाङ्गता भएका व्यजि, िेष्ठ नागररक लगायतका सरोकारिालाहरूको अगधकतम सहभागीतामा गनुव पनेछ 
। 

(६) गाउँपागलकाले योिना तिुवमा गदाव योिनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा स्रोत साधनको 
पूिावनमुान, आयोिनाको प्राथगमकीकरण, योिना कायावन्ियन तागलका र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योिना समेत 
तयार गनुव पनेछ । 

(७) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कायवक्रमका लागग  अनदुान प्रदान गरी सो 
कायावन्ियन गनव प्रवक्रया गनधावरण गरेकोमा गाउँपागलकाले सोही प्रकृया बमोजिम सो कायवक्रम कायावन्ियन 
गनुव पनेछ । 

(८) गाउँपागलकाले नपेाल सरकार िा प्रदेश सरकारसँगको संयिु लगानी िा सािविगनक गनिी 
साझेदारीमा कुनै योिना सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनव सक्नेछ । 

(९) गाउँपागलकाले सङ् घीय र प्रदेशस्तरको आयोिना कायावन्ियनमा समन्िय, सहिीकरण र सहयोग 
गनुव पनेछ । 

(१०) गाउँपागलकाले स्थानीयस्तरका विकास आयोिनाको  आिश्यक अध्ययन, अनसुन्धान तथा 
प्रभाि मूल्याङ्कनको कायव गनव सक्नेछ । 

१६. समन्ियमा कायव गनुव पने : (१) गैरसरकारी सङ् घ संस्था, उपभोिा सगमगत, सहकारी संस्था लगायतका 
सामाजिक तथा सामदुावयक सङ् घ संस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्ियमा रही कायव गनुव पनेछ। 

तर कुनै अन्तरावविय गैरसरकारी सङ् घ संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्ियमा काम गदाव त्यस्तो 
कामको लागग नेपाल सरकारको पूिव स्िीकृगत गलएको हनु ुपनेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहसँग समन्िय गदाव देहाय बमोजिम गनुव पनेछ:- 
(क) स्थानीय तहसँग भएको सम्झौताका आधारमा कुनै अध्ययन, सभेिण िा कायवक्रम 

सञ्चालन गने, 

(ि)  आफ्नो िावषवक योिना, कायवक्रम तथा बिेट स्थानीय तहको िावषवक योिना, 
कायवक्रम तथा बिेटमा समािेश गराउने, 

(ग)  स्थानीय तहले तोकेको संयिु अनगुमन तथा प्रगगत प्रगतिेदन प्रणाली अपनाउने। 

(३) यस दफाको विपरीत कुनै सङ् घ संस्थाले काम गरेमा स्थानीय तहले  त्यस्तो काम  कारबाहीको 
कायावन्ियन गनव रोक लगाउन सक्नेछ । 

(४) समन्िय सम्बन्धी अन्य व्यिस्था स्थानीय कानून बमोजिम हनुेछ । 

१७. साझेदारी िा संयिु व्यिस्थापनमा कायव गनव सक्न े: गाउँपागलकाले आफ्नो कायव सञ्चालन गदाव 
लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अगधकतम उपयोग िा प्रभािकारी सेिा प्रिाहको लागग देहायको विषयमा 
अन्य गाउँपागलका िा नगरपागलकासँग आपसी सम्झौता गरी स्रोत साधनको साझेदारी िा संयिु 
व्यिस्थापनमा गनव सक्नेछ :- 

(क)  बहृद् पूिावधार गनमावण, ठूला मेगसन तथा औिार िररद र व्यिस्थापन, 
(ि)  विपद् व्यिस्थापन, 

(ग)  यातायातको सञ् चालन तथा व्यिस्थापन, 
(घ)  फोहरमैला गबसिवन स्थल िा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन, 
(ङ)  दमकल तथा एम्बलेुन्स सेिाको सञ् चालन, 
(च)  बस्ती विकास तथा भ-ूउपयोग योिना, 
(छ)  पयवटन, प्रविगध तथा संस्कृगतको प्रबर्द्वन र विकास, 
(ि)  संयिु उद्यम, 
(झ) प्राविगधक जशिाको प्रिर्द्वन र विकास । 

पररच्छेद-६ 

भिन गनमावण तथा सडक सम्बन्धी व्यिस्था 
१८. नक्सा पास नगराई भिन गनमावण गनव नहनु े: (१) कसैले पगन गाउँपगलकाबाट नक्सा पास नगराई 

भिन गनमावण गनुव हुँदैन ।तर गाउँपागलकाले तोकेको िेर र संरचनाको हकमा नक्सा पास नगराई पगन 
भिन गनमावण गनव बाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनको लागग “भिन गनमावण” भन् नाले नयाँ भिन बनाउने, परुानो भिन 
भत्काई पनुिःगनमावण गने, तल्ला थप गने, मोहडा फेने िा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बादवली, कौशी, 
दलान, टहरा तिेला िा ग्यारेि बनाउने िा कम्पाउण्ड िाल लगाउने कायव सम्झन ुपछव र सो शब्दले संयिु 
आिासको लागग बनाईने भिन समेतलाई िनाउँछ। 



(२) गाउँपागलकाले भ-ूिोजिम संिेदनशीलताका आधारमा िग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड 
तोक्न ुपनेछ र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको िेरमा मार  भिन गनमावण गनव स्िीकृगत ददन 
सक्नेछ । 

(३) गाउँपागलकाको पूिव स्िीकृगत नगलई भिनका लागग िग्गाको िण्डीकरण िा प्लवटङ्ग गनव पाइन े
छैन । 

(४) गाउँपागलकाले आफ्नो िेरमा रहेका भिनहरूको िगीकरण गरी भकूम्प िा विपद्का दृवष्टले 
िोजिमयिु भिनहरूलाई पनुगनवमाण गनव, प्रबलीकरण (रेक्टोवफवटङ्ग)गनव िा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ 
। 

(५) गाउँपागलकाले प्रचगलत कानून र नपेाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत नहनुे गरी 
ऐगतहागसक, सांस्कृगतक, पयवटकीय िा परुाताजत्त्िक दृवष्टले महत्त्िपूणव देजिएका कुनै बस्ती िा सोको कुनै 
िेरमा बन्ने भिनको उचाई, सेट व्याक, छानो, अग्रभाग, गनमावण सामग्रीको वकगसम, रङ्ग िा कलात्मकता 
झल्कने गरी भिन गनमावणको मापदण्ड तोक्न सक्नेछ । 

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

१९. राविय भिन संवहता पालन गनुव, गराउन ुपने : (१) गाउँपागलकाले दफा १८ बमोजिम भिनको 
नक्सा पास गदाव नेपाल सरकारले गनधावरण गरे अनसुारको राविय भिन संवहताको पालना गनुव, गराउन ु
पनेछ । 

(२) गाउँपागलकाले उपदफा (१) बमोजिमको राविय भिन संवहताको अधीनमा रही थप मापदण्ड 
बनाई लागू गनव सक्नेछ । 

२०. राविय तथा प्रादेजशक मापदण्ड अिलम्बन गनुव पने : (१) गाउँपागलकाले सडक, भौगतक पूिावधार, 
एकीकृत बस्ती विकास तथा शहरी योिना, भ-ूउपयोग योिना, उपभोग्य सेिा, सामाजिक सेिा तथा पूिावधारको 
गनमावण, सञ्चालन िा व्यिस्थापन गदाव नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सो विषयमा तोकेको राविय तथा 
प्रादेजशक मापदण्ड अिलम्बन गनुव पनेछ । 

(२) गाउँपागलकाले उपदफा (१) बमोजिमको राविय तथा प्रदेजशक मापदण्ड भन्दा कम नहनु े
गरी थप मापदण्ड बनाई लागू गनव सक्नेछ । 

२१. सडकको अगधकार िेर तोक्न सक्न े: (१) गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभर स्थानीय सडकको दायाँ 
बायाँको अगधकारिेर (राइट अफ िे) को सीमा तोक्न सक्नेछ । 

(२) गाउँपागलकाले राविय तथा प्रदेश स्तरीय सडकको दायाँ बायाँ अगधकारिरे (राइट अफ िे) 
को मापदण्ड पालना गनुव, गराउन ुपनेछ । 

(३) गाउँपागलकाले उपदफा (१) िा (२) बमोजिमको सडकको अगधकारिेरगभर बनेका संरचना 
िनुसकैु बित हटाउन िा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम ददएको आदेश अनसुार कुनै व्यजि, संस्था िा गनकायले त्यस्तो संरचना 
नहटाएमा िा नभत्काएमा गाउँपागलकाले त्यस्तो संरचना आफै हटाउन िा भत्काउन सक्नेछ र यसरी 
हटाउन िा भत्काउन लागेको िचव सम्बजन्धत व्यजि, संस्था िा गनकायबाट असलु उपर गनेछ । 

पररच्छेद-७ 



न्यावयक कायव सम्बन्धी व्यिस्था 
२२. न्यावयक सगमगत : गाउँपागलकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यावयक सगमगत रहनेछ। 

२३. न्यावयक सगमगतको अगधकारिेर : नपेाल सरकारले नेपाल रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको 
गमगतदेजि न्यावयक सगमगतलाई देहायका वििादहरूको गनरूपण गने अगधकार हनुेछ :- 

(क) सजन्ध सपवन, आलीधरु, बाँध पैनी, कूलो, पोिरी िा पानीको बाँडफाँड तथा बाटो िा गनकास 
गमचेको वििाद, 

(ि) बाली अमवल वििाद, 

(ग) मलुकुी ऐनको,- 
(१)  ज्याला मिरुीको महल अन्तगवतको वििाद, 

(२)  गररब कङ्गालको महल अन्तगवतको वििाद, 

(३)   चौपाया हराउने र पाउनेको महल अन्तगवतको वििाद, 

(४)  घर बनाउनेको महलको ८ नं. र ९ नं. अन्तगवतको वििाद, 

(५)  कल्याण धनको महल अन्तगवतको वििाद, 

(६)  मलुकुी ऐन अंशिण्डाको महलको १० नं. अन्तगवतको इज्ित आमद अनसुार िान 
लाउन ददन ुपने विषयको वििाद, 

(घ) िलस्रोतको स्थानीय उपयोग सम्बन्धी विषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सािविगनक 
सम्पजत्तको सरुिा सम्बन्धी वििाद, 

(ङ) चरन, घाँस, दाउरा सम्बन्धी वििाद, 

(च) घर धनी र घर िहालमा िस्ने व्यजिबीचको वििाद, 

(छ) सङ् घीय कानून तथा प्रदेश कानूनले तोकेका अन्य  वििाद । 

२४. अगधकारिेरको प्रयोग : (१) न्यावयक सगमगतको अगधकारिेरको प्रयोग न्यावयक सगमगतको संयोिक र 
सदस्यहरूले सामवुहक रूपले गनेछन ्र बहमुतको राय न्यावयक सगमगतको गनणवय मागननेछ। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन न्यावयक सगमगतको संयोिक र अको 
एक िना सदस्यको उपजस्थगत भएमा वििादको कारबाही र वकनारा गनव सवकनेछ । 

(३) न्यावयक सगमगतको संयोिक बाहेक अरु दईु िना सदस्यको उपजस्थगत भएमा वििादको वकनारा 
गनव बाहेक अरु कारबाही गनव सवकनेछ । 

(४) कुनै कारणले संयोिकको पद ररि भएमा न्यावयक सगमगतमा रहेका अन्य दईु िना सदस्यको 
सिवसम्मगतमा वििादको कारबाही र वकनारा गनव सवकनेछ । 

(५) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पगन कुनै वििादको सम्बन्धमा न्यावयक 
सगमगतको संयोिक िा कुनै सदस्यको गनिी सरोकार िा स्िाथव गाँगसएको िा त्यस्तो संयोिक िा सदस्यको 
नाता गभरका व्यजि वििादको पि भएमा गनिबाट सो वििादको कारिाही र वकनारा हनु सक्ने छैन । 

(६) उपदफा (५) बमोजिम कुनै संयोिक िा सदस्यले हेनव नगमल्ने वििादको हकमा त्यस्तो 
संयोिक िा सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले वििादको कारबाही र वकनारा गनव  सक्नेछन ्। संयोिक र 



सबै सदस्यले  त्यस्तो गबबादको कारबाही र वकनारा गनव नगमल्ने भएमा  सम्बजन्धत सभाले तीन िना 
सदस्यलाई सो वििादको मार कारबाही र वकनारा गने गरी तोक्न ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजिमको वििादको कारबाही र वकनारा गदाव तीन िना सदस्य मध्येको िेष्ठ 
सदस्यले न्यावयक सगमगतको संयोिक भई काम गनेछ । 

२५. न्याय सम्पादनको प्रवक्रया : (१) न्यावयक सगमगतले आफू समि पेश भएको वििादको गनिेदन दताव 
गरी दतावको गनस्सा सम्बजन्धत पिलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) न्यावयक सगमगतले आफूसमि पेश भएको वििादको गनिेदनको कारबाही र वकनारा गदाव 
सम्भि भएसम्म मेलगमलाप गनव प्रोत्सावहत गरी दिैु पिको सहमगतमा गमलापर गराउन ुपनेछ । पिहरूबीच 
गमलापर हनु नसकेमा न्यावयक सगमगतले कानून बमोजिम वििादको कारबाही र वकनारा गनुव पनेछ । 

(३) न्यावयक सगमगतले वििादको गनिेदनमा कारबाही र वकनारा गदाव गनिेदनको दताव, त्यस्तो 
वििादको आिश्यक िाँचबझु तथा कारबाही, म्याद तामेली, पिहरू उपजस्थत गराउने तथा  गमलापर गराउन े
प्रकृया, वििादको वकनारा गनुव पने अिगध, लगत कट्टा गने लगायतका वििादको गनरुपण सम्बन्धी अन्य 
कायवविगध स्थानीय कानून बमोजिम हनुेछ । 

२६. गलजित िानकारी ददन ुपने : न्यावयक सगमगतबाट  वििादको अजन्तम गनणवय भएको गमगतले पैंतीस 
ददनगभर सम्बजन्धत पिलाई सो गनणवयको प्रमाजणत प्रगतगलवप उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

२७. पनुरािेदन गनव सक्न े: न्यावयक सगमगतबाट भएको गनणवयमा जचत्त नबझु्न ेपिले गनणवय भएको गमगतले 
नब्बे ददनगभर सम्बजन्धत जिल्ला अदालतमा पनुरािेदन गनव   सक्नेछ । 

२८. गमलापर िा गनणवय कायावन्ियन गने : (१) कायवपागलकाले न्यावयक सगमगतबाट भएको गमलापर िा 
गनणवयको तत्काल कायावन्ियन गनुव, गराउन ुपनेछ । 

(२) न्यावयक सगमगतिाट भएको गमलापर िा गनणवय कायावन्ियन  सम्बन्धी अन्य व्यिस्था स्थानीय 
कानून बमोजिम हनुेछ । 

२९. अगभलेि राय न ुपने : (१) गाउँपागलकाले न्यावयक सगमगतबाट गमलापर िा गनणवय भएका वििादसँग 
सम्बजन्धत गलित, गमलापर िा गनणवयको अगभलेि व्यिजस्थत र सरुजित रूपमा राख्न ुपनेछ । 

(२) न्यावयक सगमगतले आफूले गरेको कामको िावषवक वििरण अध्यि माफव त सम्बजन्धत सभामा 
पेश गनुव पनेछ । 

  पररच्छेद-८ 

गाउँपागलकाको वित्तीय अगधकार िेर 

३०. कानून बमोजिम  बाहेक कर लगाउन, उठाउन िा ऋण गलन नपाउन े: कानून बमोजिम बाहेक 
गाउँपागलकाले आफ्नो अगधकार िेरगभर कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण गलन पाउने छैन । 

३१. सम्पजत्त कर र घर िग्गा कर : (१) गाउँपागलकाले आफ्नो अगधकार िरेगभर एकीकृत सम्पजत्त कर 
िा घरिग्गा कर लगाउनेछ ।तर संित ् २०७४ साल श्रािण १ गतेदेजि एकीकृत सम्पजत्त कर 
लगाउनपुनेछ। 



स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोिनका लागग “एकीकृत सम्पजत्त कर” भन् नाले  गाउँपागलकाको 
िेरगभर कुनै व्यजिको स्िागमत्िका रहेको सम्पूणव घर र िग्गाको एकीकृत रूपमा वहसाब गरी लगाइने 
सम्पजत्त करलाई िनाउँछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर लगाउँदा देहायका विषयलाई आधार गलन ुपनेछ :- 
(क) घर िग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग िा अचल सम्पजत्तको उत्पादनशील 

उपयोगको अिस्था, 
(ि) नागररकको िीिनस्तर, आगथवकस्तर र िचव गनव सक्ने िमता, 
(ग) अचल सम्पजत्तको प्रचगलत बिार मूल्य तथा ह्रास मूल्य, 
(घ) सभाले उपयिु ठानकेा अन्य आधार । 

३२. भगूमकर (मालपोत) : गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभरको िग्गामा त्यस्तो िग्गाको उपयोगका आधारमा 
भगूमकर (मालपोत) लगाउनेछ । 

३३. घर िग्गा बहाल कर : गाउँपागलकाको िेरगभर कुनै व्यजि िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेि, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, कारिाना, िग्गा िा पोिरी पूरै िा आंजशक तिरले बहालमा ददएकोमा गाउँपागलकाले 
त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ । 

३४. व्यिसाय कर : गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभर व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूिँीगत लगानी र आगथवक 
कारोबारको आधारमा व्यिसाय कर लगाउनेछ । 

३५. बहाल गबटौरी शलु्क : गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभर आफूले गनमावण, रेिदेि िा सञ् चालन गरेको 
हाट, बिार िा  पसलमा बहाल गबटौरी शलु्क लगाउनेछ । 

३६. पावकव ङ शलु्क : गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभर कुनै सिारीलाई पावकव ङ सेिा उपलब्ध गराए बापत 
पावकव ङ शलु्क लगाउन सक्नेछ । 

३७. िडीबटुी, किाडी र िीििन्त ुकर : गाउँपागलकाको िेरगभर कुनै व्यजि िा संस्थाले ऊन, िोटो, 
िडीिटुी, िनकस (िर), किाडी माल, प्रचगलत कानून बमोजिम गनषगेधत िीििन्त ुबाहेकका अन्य मतृ िा 
माररएको िीििन्तकुो हाड, गसङ्ग, प्िाँि, छाला िा यस्तै प्रकृगतको िस्तकुो व्यिसावयक उपयोग गरे िापत 
गाउँपागलकाले िडीबटुी, किाडी तथा िीििन्त ुकर लगाउनेछ । 

३८. टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोगनङ्ग, जिपफ्लायर र र् याजफ्टङ्ग सेिा शलु्क: गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभर 
सञ्चालनमा रहेका टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोगनङ्ग, जिपफ्लायर र र् याजफ्टङ्ग सेिा िा व्यिसायमा सेिा शलु्क 
लगाउनेछ । 

तर अको गाउँपागलका िा नगरपागलकासँगको सीमा नदी िा एक भन्दा बढी गाउँपागलका िा 
नगरपागलकालाई समेटेर सञ्चालन हनुे सेिा िा व्यिसायमा शलु्क लगाउँदा सम्बजन्धत गाउँपागलका िा 
नगरपागलकासँग समन्िय गनुव पनेछ । 

३९. सेिा शलु्क : (१) गाउँपागलकाले गनमावण, सञ्चालन िा व्यिस्थापन गरेको स्थानीय पूिावधार िा उपलब्ध 
गराएको देहायको कुनै सेिा उपयोग गरे बापत सम्बजन्धत सेिा प्रदायक तथा सेिाग्राहीलाई सेिा शलु्क 
लगाउन सक्नेछ :- 



(क)  िानेपानी, गबिलुी, धारा, अगतगथ गहृ, धमवशाला, पसु्तकालय, सभागहृ र त्यस्तै अन्य सेिा 
सवुिधा, 

(ि)  फोहरमैला व्यिस्थापन, सरसफाइ, ढल गनकास, सडक बत्ती िस्ता सेिा सवुिधा, 
(ग)  शौचालय, पाकव , स्नानगहृ, पौडी पोिरी, व्यायमशाला, गेष्टहाउस, पयवटकीय स्थल, छारिास 

(होषे्टल), हाट बिार, पश ुबधशाला, शि दाहगहृ, धोिीघाट र त्यस्तै अन्य सवुिधा, 
(घ)  सडक, बस पाकव , ढल, पलु, पेटी, चोक, गल्ली, नाली, बत्ती िस्ता सेिा, 
(ङ)  अचल सम्पजत्त िा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेिा, 
(च)  गसफाररस सम्बन्धी कुनै सेिा । 

(२) गाउँपागलकाले उपदफा (१) मा उजल्लजित सेिा सगुबधा उपलब्ध गराउने िा त्यस्तो सेिा 
सगुबधा उपयोग गरे िापत लाग्ने सेिा शलु्क उठाउने कायव आफै गनव िा व्यिस्थापन करार िा गनिी िेर 
माफव त  गराउन सक्नेछ । 

४०. कर, शलु्क िा दस्तरु लगाउन नपाउन े: (१) गाउँपागलकाले प्रचगलत कानून बमोजिम कूटनीगतक 
गनयोग िा कूटनीगतज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन सक्ने छैन । 

(२) गाउँपागलकाले िैदेजशक ऋण िा सहायताबाट सञ्चागलत पररयोिनाका लागग नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्िागमत्िका प्रगतष्ठान िा विकास सगमगतद्वारा 
विदेशबाट पैठारी भएका माल सामानमा कुनै पगन वकगसमको कर, शलु्क िा दस्तरु लगाउन पाउने छैन । 

(३) गाउँपागलकाले तोकेको अिगधगभर सामवुहक आिास िा संयिु आिास अन्तगवत गनमावण भएका 
आिास  गबक्री नभई बाँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पजत्त कर लाग्ने छैन ।तर त्यसरी गबक्री नभएको 
स्टकको कुनै प्रकारले उपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा  कर लाग्नेछ । 

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउँपागलकाको स्िीकृगत गलई गनमावण भएको संयिु आिास 
िा सामवुहक आिासको सामवुहक उपभोगमा रहने िेसमेण्ट, बगैंचा, पावकव ङ्ग तथा सडक िेरमा एकीकृत 
सम्पत्ती कर लगाइने छैन । 

४१. कर छुट : (१) गाउँपागलकाले सनातनदेजि सञ् चालन हुँदै आएका धागमवक स्थललाई यस ऐन बमोजिम 
लाग्ने कर, शलु्क िा दस्तरु छुट ददन सक्नेछ । 

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

४२. बिेट अनमुान सगमगत : (१) आन्तररक आय, रािश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, अनदुान, ऋण र 
अन्य आयबाट आगामी आगथवक िषवको लागग प्राप्त हनुसक्ने स्रोत साधनको अनमुान गरी त्यसको आधारमा 
बिेटको सीमा प्रिेपण तयार गनव गाउँपागलकाका देहाय बमोजिमको एक बिेट अनमुान सगमगत रहनेछ:- 

(क) अध्यि            -संयोिक 

(ि) उपाध्यि                            -सदस्य 

(ग)  अध्यिले कायवपागलकाका सदस्यहरू मध्येबाट तोकेको मवहला, दगलत िा 
अल्पसङ्ययकबाट प्रगतगनगधत्ि हनुे गरी  तीन िना  -सदस्य 

(घ) कायवकारी अगधकृत      -सदस्य 

(ङ) गाउँपागलकामा योिना हेने शािा प्रमिु   -सदस्य-सजचि 



(२) उपदफा (१) को िण्ड (ग) बमोजिम सदस्य तोक्दा अध्यिले आफू सम्िर्द् रािनीगतक दल 
बाहेकको सदस्यलाई तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सगमगतमा आिश्यकता अनसुार सम्बजन्धत कमवचारी र विषय विज्ञलाई 
आमन्रण गनव सवकनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको सगमगतको बैठक सम्बन्धी कायवविगध सो सगमगत आफैले गनधावरण 
गरे बमोजिम हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको सगमगतले आफ्नो कायव प्रत्येक िषवको पषु मवहनागभर गररसक्न ु
पनेछ र सो अनसुार बिेट प्रिेपण गदाव आगामी आगथवक िषवपगछको थप दईु िषवको समेत गनुव पनेछ। 

(६) कायवकारी अगधकृतले उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको आगामी आगथवक िषवको बिेट 
सीमा प्रत्येक िषवको माघ पन्र गतेगभर गाउँपागलका विषयगत शािा तथा िडा सगमगतलाई उपलब्ध गराउन ु  
पनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त बिेट सीमागभर रही विषयगत शािा तथा िडा सगमगतले गाउँ 

पागलकाको योिना, आयोिना, कायवक्रम र अनमुागनत बिेट तिुवमा गरी कायवपागलकामा पेश गनुव पनेछ। 

पररच्छेद-९ 

गाउँपागलकाको आगथवक कायव प्रणाली 
४३. स्थानीय सजञ्चत कोष : (१) सानीभेरी गाउँपागलकाको आफ्नो एउटा स्थानीय सजञ्चत कोष रहनेछ। 

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

(ि)  रािश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे रकम, 

(ग)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान तथा अन्य रकम, 

(घ)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान तथा अन्य रकम, 

(ङ) कुनै व्यजि, सङ् घ िा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 
(च) विदेशी सरकार, गनकाय, सङ् घ संस्था िा व्यजिबाट प्राप्त रकम, 

(छ) आन्तररक ऋणबाट प्राप्त रकम, 

(ि) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे रकम । 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (च) बमोजिमको रकम गलन ुअजघ सङ् घीय अथव मन्रालयको पूिव 
स्िीकृगत गलन ुपनेछ । 

(४) गाउँपागलकाको कोषमा िम्मा हनु आउने सबै रकम  कुनै बैंकमा िाता िोली िम्मा गनुव 
पनेछ। 

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

(६) उपदफा (५) बमोजिम कानून बनाउँदा देहाय बमोजिमका रकम बाहेक अन्य रकम सो 
कोषबाट िचव गनव नसवकने गरी बनाउन ुपनेछ :- 



(क)  सभाले सजञ्चत कोषबाट िचव गने गरी स्िीकृत गरेको िावषवक बिेट बमोजिमको रकम, 

(ि)  िावषवक बिेट विचारागधन रहेको अिस्थामा दैगनक कायव सञ्चालनको लागग पेश्कीका 
रूपमा त्यसरी विचाराधीन बिेटमा विगनयोजित व्यय रकमको बढीमा एक ततृीयांश 
रकम, 

(ग)  अदालतको फैसला बमोजिम गाउँपागलकाले गतनुव िा बझुाउनपुने रकम, 

(घ)  दफा ४४ बमोजिमको आकजस्मक कोषको लागग सभाले तोवकददएको रकम, 
(ङ)   गाउँपागलकाले गलएको ऋणको गतनुव पने सािाँ तथा व्यािको रकम । 

४४. आकजस्मक कोष : गाउँपागलकाले स्थानीय कानून बमोजिम आकजस्मक कोष स्थापना गरी सञ्चालन गनव 
सक्नेछ। 

४५. बिेट पेश र पाररत गने : (१) प्रमिु िा अध्यिले आगामी आगथवक िषवको रािश्व र व्यय (बिेट) 
को अनमुान कायवपागलकाबाट स्िीकृत गराई प्रत्येक िषवको चैर पन्रगभर सभामा पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िावषवक रािश्व र व्ययमा गत आगथवक िषवको रािस्ि र व्ययको 
यथाथव वििरण, चालू आगथवक िषवको अजन्तम सम्ममा हनुे आम्दानी र िचवको संशोगधत अनमुान तथा आगामी 
आगथवक िषवको योिना तथा कायवक्रम र आय व्ययको अनमुागनत वििरण िलुाउन ुपनेछ । 

(३) सभाले उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बिेटमागथ कायवतागलका बनाई पन्र ददनगभर 
छलफलको काम सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम छलफल सम्पन्न भएपगछ सभाले बिेट पाररत गनव िा सझुाि सवहत 
कायवपागलकामा पठाउन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम सझुाि सवहत प्राप्त भएको बिेट उपर कायवपागलकाले पनुविवचार गरी 
आिश्यक पररमािवन सवहत िा पररमािवन गनुव पने नदेजिएमा कारणसवहत सभामा पाँच ददनगभर पनुिः पेश 
गनुव पनेछ । 

(६) सभाले उपदफा (१) िा (५) बमोजिम पेश भएको बिेट िैशाि पन्रगभर पाररत गररसक्न ु
पनेछ। 

(७) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन पवहलो गनिावचनबाट गठन भएको 
गाउँपागलकाका पदागधकारीले पद िहाली गरेको दईु मवहनागभर बिेट पेश गनव र पाररत गनव बाधा परेको 
मागनने छैन । 

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

४६. आगथवक िषव र आय व्ययको लेिा : (१) गाउँपागलकाले प्रत्येक िषवको साउन एक गतेदेजि आगामी िषवको 
असार मसान्तसम्मको अिगधलाई आगथवक िषव कायम गरी आय र व्ययको वहसाब राख्न ुपनेछ। 

(२) गाउँपागलकाले नपेाल सरकारले गनधावरण गरे बमोजिमको आय र व्ययको िगीकरण तथा 
िचव शीषवक सम्बन्धी व्यिस्था अिलम्बन गनुव पनेछ । 

(३) गाउँपागलकाले उपदफा (२) बमोजिमको व्यिस्था अिलम्बन गदाव मूल शीषवकमा फरक नपने 
गरी आय तथा व्ययको थप िगीकरण गनव सक्नेछ । 

४७. िचव गने अजयतयारी र कायवविगध : (१) सभाबाट बिेट स्िीकृत भएको पन्र ददनगभर अध्यिले 
कायवकारी अगधकृतलाई बिेटको िचव गने अजयतयारी प्रदान गनुव पनेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोजिमको अजयतयारी प्राप्त भएको पच्चीस ददनगभर कायवकारी अगधकृतले 
सम्बजन्धत शािा प्रमिु र िडा सजचिलाई कायवक्रम र बिेटसवहत प्रचगलत कानून बमोजिम िचव गने 
अजयतयारी ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम अजयतयारी प्राप्त भएको रकम स्िीकृत बिेटको पररगधगभर रही 
प्रचगलत कानून बमोजिम िचव गने, लेिा राय न ेिा राय न लगाउन,े लेिापरीिण गराउने, बेरुि ुफर्छ्यौट गने 
समेतको लेिा सम्बन्धी सम्पूणव उत्तरदावयत्ि अजयतयार प्राप्त अगधकारीको हनुेछ । 

(४) अध्यि आफैले िाता सञ्चालन गनव पाउने छैन । 

(५) कायवकारी अगधकृतले स्िीकृत बिेट िचव गदाव गनयगमतता, गमतव्यवयता, कायवदिता, प्रभािकाररता 
र औजचत्य कायम गनव आिश्यक व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

(६) कायवपागलकाले सभाबाट स्िीकृत सीमा र शीषवक बावहर गई बिेट िचव गनव पाउने छैन। 

४८. सािविगनक िररद गने : (१) गाउँपागलकाले सारििगनक िररद गनुव पदाव सङ् घीय सािविगनक िररद 
ऐन बमोजिम गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐनको अधीनमा रही गाउँपागलकाले सािविगनक िररद गनयमािली 
बनाई लागू गनुव सक्नेछ । 

४९. सजञ्चत कोषमा िम्मा हनु े: एक आगथवक िषवमा िचव हनु नसकी बाँकी रहेको रकम आगथवक िषवको 
अन्त्यमा गाउँपागलकाको सजञ्चत कोषमा स्ितिः िम्मा (ट्रान्सफर) हनुेछ । 

५०. कारोबारको लेिा : (१) गाउँपागलकाको कारोबार, आय व्ययको लेिा प्रणाली तथा रािश्व र िचव 
शीषवकको िगीकरण तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

(२) स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेिा महालेिा गनयन्रक कायावलयको गसफाररसमा महालेिा 
परीिकबाट स्िीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ । 

(३) कायवकारी अगधकृतले गाउँपागलकाको कोषबाट िचव भएको रकमको चौमागसक प्रगगत त्यस्तो 
अिगध समाप्त भएको पन्र ददनगभर कायवपागलकाको बैठकमा पेश गनुव पनेछ। 

(४) गाउँपागलका  तथा िडा कायावलले आफ्नो आय र व्ययको वििरण प्रत्येक मवहनाको सात 
गतेगभर सािविगनक गनुव पनेछ । 

(५) गाउँपागलकाले स्थानीय सजञ्चत कोषमा भएको आय व्ययको चौमागसक शीषवकगत वििरण तयार 
गरी सङ् घीय अथव मन्रालय, प्रदेश अथव मन्रालय,  मन्रालय तथा राविय प्राकृगतक स्रोत तथा वित्त आयोगमा 
पठाउन ुपनेछ । 

(६) स्थानीय तहको आय व्ययको लेिा राख्न े जिम्मेिारी पाएको पदागधकारीले ठीकसँग लेिा 
नरािेको कारणबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहलाई कुनै वकगसमको हागन नोक्सानी 
तथा िगत हनु गएमा त्यसरी पनव गएको हानी नोक्सानी त्यस्तो हागन गनक्सानी गने पदागधकारीबाट असलु 
उपर गनुव पनेछ । 

५१. लेिा परीिण : (१) स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अजन्तम लेिा परीिण महालेिा 
परीिकबाट गराउन ुपनेछ। 

(२)स्थानीय तहले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक लेिा परीिण गराउन ु
पनेछ। 



(३) उपदफा (२) बमोजिम आन्तररक लेिा परीिणले औलँ्याएका कैवफयत सम्बजन्धत अगधकारीले 
अजन्तम लेिा परीिण हनुभुन्दा अगािै सम्परीिण गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजिम गररएको आन्तररक लेिा परीिणको एक प्रगत अजन्तम लेिा परीिणका 
लागग िवटने डोर िा महालेिा परीिकले तोकेको व्यजि िा गनकायलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

५२. आन्तररक गनयन्रण प्रणाली कायावन्ियन गनुव पने : (१) स्थानीय तहले आफ्नो कायावलयबाट सम्पादन 
गररने कायव गमतव्ययी, प्रभािकारी र कायवदितापूणव ढङ्गबाट सम्पादन गनव, वित्तीय प्रगतिेदन प्रणालीलाई 
विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचगलत कानून बमोजिम कायव सम्पादन गनव आ-आफ्ना कामको प्रकृगत अनसुारको 
आन्तररक गनयन्रण प्रणाली तयार गरी कायावन्ियन गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तररक गनयन्रण प्रणाली तयार गदाव कामको प्रकृगत अनरुूप 
िोजिम िेरको पवहचान, गनयन्रणको िातािरण, सूचनाको आदान प्रदान, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िस्ता 
विषयलाई समेत समेट्न ुपनेछ। 

५३. रकमान्तर : कायवपागलकाले स्िीकृत िावषवक बिेटको अधीनमा रही एक शीषवकबाट अको शीषवकमा दश 
प्रगतशतमा नबढाई रकमान्तर गनव सक्नेछ। 

५४. स्थानीय रािस्ि परामशव सगमगत : (१) कायवपागलकाले रािश्व सम्बन्धी परामशवको लागग अध्यि िा 
गनिले तोकेको सदस्यको संयोिकत्िमा सरोकारिाला समेतको सहभागीता रहने गरी एक स्थानीय रािश्व 
परामशव सगमगत गठन गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हनुे रािश्व परामशव सगमगतको कायविेर तथा अन्य काम, कतवव्य 
र अगधकार कायवपागलकाले त्यस्तो सगमगत गठन गदावको अिस्थामा तोके बमोजिम हनुेछ । 

५५. सूचना प्रविगधको प्रयोग : गाँउपागलकाले िडा तहको आगथवक कायव प्रणाली र प्रशासगनक काम कारबाहीमा 
एकरूपता कायम गनव तथा पारदजशवता र ििाफदेवहता प्रिर्द्वन गनव त्यस्तो िरेमा प्रयोग गनुव पने सूचना 
प्रविगधको ढाँचा तोक्न सक्नेछ। 

पररच्छेद-१० 

प्रशासकीय सङ्गठन र कमवचारी व्यिस्था 
५६. कायावलय : गाउँपागलका तथा िडा सगमगतको कायावलय त्यस्तो गाउँपागलका िा िडाको केन्र रहेको स्थानमा 

रहनेछ। 

५७. कायावलयको छाप : स्थानीय तहले नेपालको गनशान छाप प्रयोग गनुव पनेछ र त्यस्तो छापको तल्लो 
वकनारामा आफ्नो नाम उल्लेि गनव सक्नेछ। 

५८. प्रशासकीय सङ्गठन र कमवचारी दरबन्दी : (१) गाउँपागलकाको आफ्नो कायवबोझ, रािश्व िमता, 
िचवको आकार, स्थानीय आिश्यकता र विजशष्टता समेतलाई ध्यानमा रािी सङ्गठन तथा व्यिस्थापन 
सभेिणका आधारमा गाउँपागलकामा विषयगत शािा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सङ्गठन संरचनामा हरेक िडाको सङ्गठन संरचना समेत समािेश 
भएको हनु ुपनेछ। 



(३) कायवकारी अगधकृतले गाउँपागलकाको अगधकारिेर तथा कायवबोझ समेतको विश्लषेण गरी 
सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सभेिणको आधारमा स्थायी प्रकृगतको कामको लागग आिश्यक पने तथा सेिा 
करारबाट गलइने कमवचारीको दरबन्दीको प्रस्ताि तयार गनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम कमवचारीको दरबन्दीको प्रस्ताि तयार गदाव स्थायी कमवचारीको लागग 
चावहने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधाररत उपदान िा गनितृ्तभरण, औषगध उपचार 
सम्बजन्धत विदा िस्ता सेिा सवुिधाको लागग लाग्ने िचव व्यहोने स्रोत समेतको विश्लषेण गरी त्यस्तो िचव 
सगुनजश्चत हनुे गरी मार दरबन्दी प्रस्ताि गनुव पनेछ। 

(५) स्थानीय तहको सेिा सञ्चालनको लागग नेपाल सरकार संघ िा प्रदेश िाट स्थागनय तहलाई 
कायाविोझको आधारमा गनधावरन गररददएको कमवचारी दरबन्दी अनसुार स्थायी दरबन्दी नआई पगुदासम्म 
सशतव अस्थायी दरबन्दी  गसिवना गरी स्थानीय तहको सेिा सञ्चालनको कामलाई प्रभािकारी िनाउन 
सवकनेछ । 

(६) गाउँपागलकाले सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सभेिणको आधारमा कुनै कायव सम्पादन गनव विशेषज्ञ 
सेिा आिश्यक पने भई सेिा करारबाट कायव सम्पादन गदाव उपयिु र प्रभािकारी हनुे देिेमा सेिाकरारबाट 
त्यस्तो कायव गनव सक्नेछ। 

(७) गाउँपागलकाले नगर प्रहरीको स्िीकृत दरबन्दीमा िलु्ला प्रगतस्पधावको आधारमा एक पटकमा 
पाँच िषवसम्मको लागग सेिा करारमा नगर प्रहरी गनयिु गनव सक्नेछ । 

(८) यस दफामा अन्यर िनुसकैु कुरा उल्लेि भएको भए तापगन स्थानीय तहले सिारी चालक, 

कायावलय सहयोगी र सरसफाई सम्बन्धी सेिाको व्यिस्था सेिा करारबाट मार गनुव पनेछ। 

(९) उपदफा (५), (६), (७) र (८) बमोजिम सेिा करारबाट गनयिु गररएका कमवचारीको 
पाररश्रगमक तथा अन्य सवुिधा सोही करारमा उल्लेि भए बमोजिम हनुेछ। 

(१०) यस दफा बमोजिम तयार गरेको सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सभेिण प्रगतिेदन सभाबाट स्िीकृत 
गराउन ुपनेछ। 

५९. कायवकारी अगधकृत सम्िन्धी व्यिस्था : (१) गाउँपागलकाको प्रशासकीय  प्रमिुको रूपमा काम गनव 
एक कायवकारी अगधकृत रहनेछ। 

(२) स्थानीय कानूनद्वारा कायवकारी अगधकृतको काम, कतवव्य र अगधकार देहाय बमोजिम हनुेछ :- 
(क) सभा र कायवपागलकाको सजचिको रूपमा कायव गने, 

(ि)  सभा र कायवपागलकाको गनणवय कायावन्ियन गने, गराउने, 
(ग) अध्यिको गनदेशनमा िावषवक कायवक्रम तथा बिेट तिुवमा, कायावन्ियन र अनगुमन 

तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ)  कोष तथा आगथवक कारोबारको वहसाि तथा अगभलेि दरुुस्त राख्न,े राय न लगाउने, 

लेिा परीिण गराउने तथा बेरुि ुफर्छ्यौट गने, गराउने, 
(ङ) आयोिनाहरूको फरफारकका लागग प्रगतिेदन तयार गरी कायवपागलकाको बैठकमा 

पेश गने, 

(च) गाउँपागलकाको चलअचल सम्पजत्तको संरिण गने, लगत राख्न ेतथा अद्यािगधक गने, 
गराउने, 



(छ)  अध्यिको गनदेशनमा कायवपागलका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी 
आिश्यक कायव गने, गराउने, 

(ि) कायवपागलकाको गनणवय प्रमाजणत गने र सभा र कायवपागलकाको गनणवयको अगभलेि 
सरुजित गने, 

(झ) न्यावयक सगमगतबाट भएको गमलापर तथा गनणवय सम्बन्धी गमगसल संरिण गने, 
गराउने, 

(ञ) गाउँपागलकाको प्रशासकीय तथा आगथवक गनयन्रण गने, 

(ट) सािविगनक िररद योिना तयार गरी िररद सम्बन्धी कायव गने, गराउने, 
(ठ) सभा िा कायवपागलकाले तोकेको अन्य कायव गने, गराउने । 

(३) कायवकारी अगधकृतको गनयजुि गाँउपागलकाको कानून बमोजिम हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम कायवकारी अगधकृत गनयजुि नभएसम्मको लागग स्थानीय सरकारले 
गनिामती सेिाको कुनै अगधकृत कमवचारीलाई कायवकारी अगधकृतको रूपमा काम गनव िटाउनेछ । 

६०. स्थानीय सेिाको गठन तथा कमवचारी गनयजुि र सेिाको शतव : (१) स्थानीय सेिाको गठन, 

सञ्चालन, व्यिस्थापन, सेिाको शतव तथा सवुिधा गाँउपागलकाको कानून बमोजिम हनुेछ। 

(२) स्थानीय सेिाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेिा आयोगले छनौट गरी गसफाररस 
गरेको उम्मेदिारलाई मार गनयजुि गनुव पनेछ । 

(३) सङ् घ तथा प्रदेशले स्थानीय सेिाका कमवचारीको अगभलेि तथा वििरण माग गरेमा त्यस्तो 
अगभलेि तथा वििरण उपलब्ध गराउन ुस्थानीय तहको कतवव्य हनुेछ । 

६१. कमवचारीको तलब : स्थानीय सेिाका कमवचारीको शरुु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम 
हनुेछ र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म मन्रालयले तोके बमोजिम हनुेछ । 

६२. कािमा पठाउन सक्न े: स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आिश्यकता र मागको आधारमा उपयिु 
देिेमा स्थानीय तहबाटै तलिभत्ता िाने गरी िनुसकैु िडा िा कायावलयमा गनिामती सेिाको कुनै 
कमवचारीलाई कािमा िटाउन सक्नेछ । 

६३. तहगत प्रणाली अपनाउन े : स्थानीय तहले स्थानीय सेिाको गठन, सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गदाव 
िगीकरणमा आधाररत तहगत प्रणाली अिलम्बन गनुव पनेछ । 

पररच्छेद-११ 

स्थानीय तहको सम्पजत्तको संरिण सम्बन्धी व्यिस्था 
६४. गाउँपागलका िेरगभरको सम्पजत्तको संरिण : (१) गाउँपागलकाले आफ्नो िेरगभरको देहायको 

सम्पजत्तको रेिदेि, ममवत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गनुव पनेछ :- 
(क)  सरकारी, सामदुावयक तथा सािविगनक सम्पजत्त, 
(ि) आफ्नो कोषबाट बनेको, िररद भएको िा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था िा 

व्यजिले ददएको सम्पजत्त, 



(ि)  ढल, नाला, पलु, पोिरी, धागमवक स्थल, पाटी, पौिा, घर, कुिा, धारा, ईनार, गौचर, पानीघाट, 

गनकास, चोक, गल्ली, सडक, बाटो र सडकका दायाँ बायाँका रुि, 

(ग)  आफ्नो स्िागमत्िमा रहेका भिन, िग्गा, पाकव , उद्यान, बसपाकव  िा अन्य संरचना, 
(घ)  राविय गनकुञ् ि तथा राविय िन बाहेक आफ्नो िेरागधकारगभरको अन्य िन, 

(ङ)  संविधान र प्रचगलत कानून बमोजिम नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारको िेरागधकार 
बाहेकको अन्य प्राकृगतक सम्पदा । 

(२) गाउँपागलकाले उपदफा (१) बमोजिमको सािविगनक तथा सामदुावयक सम्पजत्त बेचगबिन गनव 
िा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गनव िा गलिमा ददन पाउने छैन । 

(३) गाउँपागलकाले आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पजत्त नेपाल सरकारको स्िीकृगत नगलई बेचगबिन 
गनव िा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गनव पाउने छैन। 

(४) गाउँपागलकाले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पजत्तको अद्यािगधक अगभलेि राय न ुपनेछ। 

बढी हनुे देजिएको िा जिल्ला सभाले गसफाररस गरेको कुनै सम्पजत्त मन्रालयले कुनै गाउँपागलका 
अन्य सरकारी गनकायलाई उपभोग गनवका लागग उपलब्ध गराउन िा हक हस्तान्तरण गनव बाधा पने 
छैन।तर िग्गा िा भिनको हक हस्तान्तरण गदाव नेपाल सरकारबाट गनणवय भएको हनु ुपनेछ। 

  



पररच्छेद-१२ 
विविध 

६५. स्थानीय कानून बनाउन े : (१) गाउँपागलकाले आफ्नो अगधकार िेरगभरका विषयमा ऐन बनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको ऐनको अधीनमा रही कायवपागलकाले आिश्यकता अनसुार 
गनयम, गनदेजशका, कायवविगध र मापदण्ड बनाउन  सक्नेछ । 

(३) गाउँपागलकाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम बनाएको कानून आगधकाररक रूपमा प्रकाशन 
गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा(१) र (२)बमोजिम बनाएको कानून गाउँपागलकाले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा 
पठाउन ुपनेछ 

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

६६. गसफाररस गनव सक्न े: प्रचगलत कानूनले कुनै विषयमा गसफाररस गनवको लागग कुनै गनकाय तोकेकोमा 
बाहेक अन्य िनुसकैु विषयमा गसफाररस गने अगधकार कायवपागलकालाई हनुेछ। 

६७. सपथ : (१) अध्यिले आफ्नो कायवभार सम्हाल्न ु अगािै गनिावजचत भएको सात ददनगभर अनसूुची-१ 
बमोजिमको ढाँचामा सम्बजन्धत जिल्ला न्यायाधीशसमि पद तथा गोपनीयताको सपथ गलन ुपनेछ। 

(२) उपाध्यि, िडा अध्यि र सभाका सदस्यले अध्यिले शपथ गलएको सात ददनगभर सम्बजन्धत 
अध्यि समि अनसूुची-२ बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको सपथ गलन ुपनेछ। 

६८. सम्पजत्त वििरण पेश गने : (१) सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आगथवक िषव समाप्त भएको गमगतले 
साठी ददनगभर आफ्नो र आफ्नो पररिारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पजत्तको स्रोत िा 
गनस्सासवहतको अद्यािगधक वििरण प्रचगलत कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बजन्धत स्थानीय तहमा पेश गनुव 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पजत्तको वििरण सम्बजन्धत स्थानीय तहले अगभलेि 
रािी तीस ददनगभर प्रदेश सरकार समि पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त वििरणको संरिण तथा व्यिस्थापन प्रदेश सरकारले प्रचगलत 
कानून बमोजिम गनुव पनेछ । 

(४) यस दफा बमोजिम पेश भएको सम्पजत्त वििरण प्रचगलत कानून बमोजिमको छानगबन िा 
अनसुन्धान प्रयोिनका लागग बाहेक गोप्य रहनेछ । 

तर त्यस्तो वििरण पेश गने सदस्यले स्िेजच्छक रूपमा आफ्नो सम्पजत्तको वििरण सािविगनक गनव 
कुनै बाधा पने छैन । 

६९. आचारसंवहता बनाई लागू गने : (१) गाँउपागलकाकाले आफ्ना सदस्य तथा कमवचारीको लागग 
आचारसंवहता बनाई लागू गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आचार संवहतामा अन्य विषयका अगतररि गनणवय प्रवक्रयामा गनिी 
स्िाथव िा हकवहत िोगडएका विषयमा संलग्न हनु नहनुे, पारदशी, ििाफदेही कायव प्रवक्रयाको अिलम्बन 
गने, सािविगनक सम्पजत्तको दरुूपयोग गनव नहनु,े सािविगनक जशष्टाचार तथा सशुासन प्रिर्द्वन, एक अको 



स्थानीय तह, प्रदेश र सङ् घको कायवप्रणाली तथा अगधकारिेरको सम्मान गने लगायतका विषयहरू समािेश 
गनुव पनेछ । 

७०. काम कारबाही बदर नहनु े: यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन गाउँपागलका कुनै 
सदस्यको स्थान पूगतव नभएको कारणले मार गाउँपागलका बाट भए गरेका कुनै पगन काम कारबाही बदर 
हनुे छैन । 

७१. गनदेशनको पालना गनुव पने : नपेाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम  
ददइएको गनदेशन पालना गनुव सम्बजन्धत गाँउपागलकाको कतवव्य हनुेछ । 

७२. कायवपागलकाले अगधकार प्रयोग गने : यस ऐनमा सभाले गने भनी स्पष्ट व्यिस्था भएकोमा बाहेक 
गाउँपागलकाबाट सम्पादन हनुे काम कारबाही कायवपागलकाले गनेछ । 

७३. सम्पकव  मन्रालय : (१) गाँउपागलकाले  नेपाल सरकारसँग सम्पकव  रायदा मन्रालय माफव त राख्न ुपनेछ। 

(२) गाँउपागलकाले प्रदेश सरकारसँग सम्पकव  रायदा प्रदेशको स्थानीय तह हेने मन्रालय माफव त 
राख्न ुपनेछ । 

७४. गनयम बनाउन ेअगधकार : यस ऐनको कायावन्ियन गनवको लागग सानीभेरी गाँउपागलकाको गाँउ सभाले 
आिश्यक गनयम बनाउन सक्नेछ । 

७५. गैर सरकारी संस्था तथा गनिी िेरको सहकायवमा संचालन हनु ेयोिना कायवक्रम सम्बन्धी 
व्यिस्थािः (१) स्थानीय तहमा कायवक्रम संचालन गनव चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुले कायवक्रम संचालन 
गनुव पूिव गाउँ सभाबाट कायवक्रम पररत गराउन ुपनेछ । 

(२) गैर सरकारी संस्थाले कायवक्रम संचालनको प्रस्ताि गाँउ कायवपागलकाको कायावलयमा पेश गनुव 
पनेछ । गाँउ कायवपागलकाको कायावलयले यस्तो प्रस्तािलाई बिेट तथा कायवक्रम सगमगतमा पठाई सम्बजन्धत 
विषयिेरगत सगमगतहरुमा छलफल गने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ।   

(३) गनिी िेरका संस्थाहरुसगकँो सहकायवमा संचालन हनुे कायवक्रम संचालन गनुव पूिव गाउँ 
सभाबाट कायवक्रम पररत गराउन ुपनेछ । 

  



अनसूुची-१ 

(दफा ६७ सगँ सम्बजन्धत) 
सपथ ग्रहणको ढाचँा 

म ........... ............. मलुकु र िनताप्रगत पूणव िफादार रही सत्य गनष्ठापूिवक प्रगतज्ञा गछुव/देश र िनताको 
नाममा सपथ गलन्छु वक नेपालको रािकीय सत्ता र सािवभौमसत्ता नेपाली िनतामा गनवहत रहेको नेपालको 
संविधानप्रगत पूणव िफादार रहँदै गाउँ कायवपागलकाका अध्यि/उपाध्यि/सदस्य, गाउँ सभाको सदस्यको पदको 
कामकाि प्रचगलत कानूनको अधीनमा रही, मलुकु र िनताको सोझो जचताई कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, 
पूिावग्रह िा िराब भािना नगलई पदीय गोपनीयता कायम रािी इमान्दारीका साथ गनेछु । 

 

नाम : ...................... 
गमगत : ............................       सही : ...................... 
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हस्तािरिः    

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


