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गाउॉऩालरका प्रहयी सेवा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्न्ध  कामयववलध , २०७५  

 

प्रस्तावना 
नेऩालरको सॊववधान २०७२ को अनसूुन्च ८ को क्र सॊ १ य स्थालनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ 
को ऩरयच्छे ३ को दपा ११ को (क)अलधकाय प्रमोग गरय मस गाउॉऩालरकारे  ऺेत्रगतभा स्थालनम 
सयुऺा व्मवस्थाऩन सॊचारन सम्फन्न्ध कामयववलध जायी गनय फान्छलनम बएकोरे गोरन्जोय 
गाउॉऩालरकाको गाउॉऩालरका प्रहयी सेवा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्न्ध  कामयववलध,२०७५ जायी 
गनय फान्छलनम बएकोरे मो कामयववलध जायी गरयएको हो ।  

 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायन्म्बक 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववलधको नाभ गोरन्जोय गाउॉऩालरकाको  " गाउॉऩालरका प्रहयी   
सेवा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्न्ध  कामयववलध , २०७५ यहेको छ । 

  (२) मो कामयववलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा् 
(क)  गाउॉ सबा बन्नारे गोरन्जोय गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबाराई सम्झन ुऩदयछ । 

(ख) कामयऩालरका बन्नारे गोरन्जोय गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाराई जनाउदछ । 

(ग)  अध्मऺ बन्नारे गाउॉऩालरका अध्मऺराई जनाउदछ । 

 (घ) "कामयववलध " बन्नारे गाउॉऩालरका प्रहयी सेवा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्न्ध  कामयववध 
२०७५ बलनने छ । 

 

 (ङ)  "स्थानीम तह" बन्नारे गोरन्जोय गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

(च)  "वडा कामायरम" बन्नारे गोरन्जोय गाउॉऩालरका अन्तगयत वडा कामायरमहरुराई सम्झन ुऩदयछ । 

(छ) " कामायरम बन्नारे" गोरन्जोय गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई सम्झन ुऩदयछ । 

(ज) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत बन्नारे गोरन्जोय गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमका 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झन ुऩदयछ । 

 
 
 
 
 
 
 



 

ऩरयच्छेद-२ 
गाउॉऩालरका प्रहयीको गठन ऩरयचारन सम्फन्न्ध व्मवस्था 

(३) नगय प्रहयी गठन बन्नारे् नेऩारको सॊववधान २०७२ को अनसूुन्च ८ को क्र सॊ १ य स्थालनम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को ऩरयच्छेद ३ को दपा ११ को (क) भा बएको व्मवस्था फभोन्जभ 
मस गाउॉऩालरकाको फजेट नीलत तथा कामयक्रभ कामायन्वमन तथा गाउॉऩालरकाको सम्ऩती सॊयऺण तथा  
सयुऺा प्रदान गनय गठन गरयएको प्रहयीराई जनाउद छ । 
 (क) मस गाउॉऩालरकाकको स्थालनम स्थालनम सयुऺा व्मवस्थाऩन सॊचारन य ऩरयचारन गने कामयभा 
खटन ुऩने छ । 

(ख)स्थालनम सयुऺा मोजना ववकासका मोजना साभान्जक सयुऺा मोजना भठ भन्न्दय जात्रा ऩवयको  
रगाएत स्थालनम तहको सम्ऩती सॊयऺण आन्तरयक आमको प्रबावकायी रुऩभा सॊकरन य 
कामायन्वमनभा  गाउॉऩालरका प्रहयी ऩरयचारन हनुे छ । 

(ग) गाउॉऩालरका प्रहयीरे मस गाउॉऩालरकाको ऩदालधकायीहरु तथा  कभयचायीहरुको सयुऺा प्रदान गनूय       
ऩने छ । 

(घ) गाउॉऩालरका प्रहयीको ऩरयचारन मस गाउॉऩालरका ऩदालधकायी,गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 
वडा कामायरम तथा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमरे ददएको आदेश लनदेशन फभोन्जभ हनुे छ । मो 
सयुऺा लनकामरे सदैव गाउॉऩालरकाको वहत अनकुुर कामय सम्ऩादन गनुय ऩने छ । 

(ङ) स्थालनम स्तयभा हनुे सबा सम्भेरनको व्मवस्थाऩन य सयुऺा प्रदान गने । 

(च)स्थालनम फजाय तथा ऩावकय ङ्ग स्थर येखदेख य व्मवस्थाऩ गने । 

(छ) गाउॉऩालरकारे ऩास गयेको शहयी ववकास सयसपाई सम्फन्न्ध भाऩदण्ड कामायन्वमन गयाउने । 

(ज) न्मामीक सलभलतको लभराऩत्र तथा लनणयमको कामायन्वमन गयाउॉने । 

(झ) साफयजलनक ऐरानी य ऩती जग्गा सावयजलनक बवन सम्ऩदा बौलतक ऩवुायधायको सयुऺा एवॊ 
सॊयऺण गने ।  

(ञ)गाउॉऩालरका ऺेत्रभा बएको ववऩद् व्मवस्थाऩनको रालग खोजी उद्धाय याहत तथा ऩनु्स्थाऩना 
कामयभा सहमोग गने । 

(ट) अनलधकृत होलडयङ्ग फोडय ववऻाऩन बएको बए सो को लनमन्त्रण गने । 

(ठ) छाडा चौऩाम ऩश ुतथा ऩॊछी लनमन्त्रण गने । 

(ड) अनलधकृत लनभायण बएका बवन तथा सावयजलनक जग्गा अलतक्रभण लनमन्त्रण योकथाभ गने । 

 (ढ) कामयऩालरका य गाउॉऩालरका सन्चवारमरे सभम सभमभा ददएको आदेश लनदेशन फभोन्जभ अन्म 
कामय गने गयाउने दावमत्व मस गाउॉऩालरकाभा गठन बएको गाउॉऩालरका प्रहयीको हनुेछ । 

 
 



 

ऩरयच्छद-३ 

दयफन्न्द सजृना तथा ऩदऩतुी 
४ मस गाउॉऩालरकाभा गठन बएको गाउॉऩालरका प्रहयीको दयवन्न्द सजृना तथा ऩदऩलुतय सम्फन्न्ध 

व्मवस्था 

(क) गाउॉ कामयऩालरकाको सयुऺा मोजना  अनसुाय गाउॉऩालरकाको कामायरमरे तमाय गयेको सॊगठन 
सॊयचना कामयवववयण तथा कामय ववन्शविकयणको आधायभा गाउॉ सबाफाट दयफन्न्द सजृना बएऩलछ  
ऩदऩतुी  सम्फन्न्ध अन्म प्रकृमा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमरे गने छ । 

(ख) गाउॉऩालरकाभा गाउॉ कामयऩालरकारे तमाय गयेको सॊगठन सॊयचना अनसुाय दयफन्न्द तह तथा ऩद 
गाउॉ सबाफाट स्वीकृत बएऩलछ कामायन्वमन गरयने छ । 

(ग ) गाउॉऩालरका प्रहयीभा लनम्न ऩद तथा तह यहन ेछ । जनु ऩद तथा तह गाउॉ सबाफाट स्वीकृती      
बएऩछी भात्र कामायन्वमन हनुे छ । जनु ऩद तथा तह तऩन्शर फभोन्जभ हनुे छ । 

     गाउॉऩालरका प्रहयी लसऩाई – सहामक स्तय दोश्रो तह 

     गाउॉऩालरका प्रहयी हवल्दाय- सहामक स्तय तेश्रो तह 

     गाउॉऩालरका अ. स. ई. – सहामक स्तय चौथो तह 

     गाउॉऩालरका स .ई. – सहामक स्तय ऩाचौ तह 

 

(घ )अन्म ऩदऩलुतय  सम्फन्न्ध भाऩदण्ड कामयऩालरकारे तोके फभोन्जभ हनुे छ । 

 

                               ऩरयच्छद-४ 

सयुऺा मोजना सम्फन्न्ध व्मवस्था  

   

५ गाउॉऩालरकाको आन्तरयक सयुऺा मोजना मस गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकारे लनणयम गयेफभोन्जभ 
हनुे छ ।  

(क) गाउॉऩालरकाको सयुऺा सम्फन्न्ध भाऩदण्ड नीलत य कामय मोजनाको प्रारुऩ गाउॉ कामयऩालरकाको 
लनणयमानसुाय कामयऩालरकाको कामायरमरे लनभायण गने छ । 



(ख)गाउॉऩालरका ऺेत्रभा बएको ऺेत्रगत ववकास काननु  नीलत भाऩदण्ड आचाय सवहता लनदेन्शका 
ऩरयऩत्रहरुको ऩारना तथा कामायन्वमन गयाउने । 

(ग) सयुऺा सम्फन्न्ध कामयऩालरकारे तमाय गयेको मोजना कामायन्वमन गने गयाउने । 

(घ ) अन्म व्मवस्था स्थालनम तहको सयुऺा सम्फन्न्ध प्रचलरत काननु फभोन्जभ हनुे छ । 

                                ऩरयच्छद-४ 

दण्ड तथा  सजाम सम्फन्न्ध व्मवस्था  

(क) मस कामयववलधको फन्खयराऩ गने आरटार अटेय गने व्मन्िराई गाउॉऩालरकाको न्मामीक 
सलभलतभा वडा अध्मऺको योहवयभा भचुलु्का फनाई स्थालनम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा 
४७ फभोन्जभका  भदु्धा बएभा मस गाउॉऩालरकाको न्मामीक सलभलतभा भदु्धा दामय गनय सक्ने छ ।  

(ख) स्थानी सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को ऩरयच्छेद ८ को न्माम सम्फन्न्ध व्मवस्था य नेऩारको 
सॊववधान २१७ मस गाउॉऩालरकाको न्मामीक सलभलत भापय त मस गाउॉऩालरकारे तऩन्शरको दण्ड 
सजाम तथा सयसपाई तथा ववऩद् ऺेत्रका कामयक्रभ य न्मामीक सलभलतफाट सम्ऩादन बएको काभभा 
य नगय प्रहयी सेवा सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन कामयववलध २०७५ भा बएको व्मवस्थाका तऩन्शरका 
ववषमहरुको कामयन्वमन गदाय तऩन्शर फभोन्जभ दण्ड तथा जरयवाना हनुे छ । 

(ग) गाउॉऩालरका ऺेत्रका  सडकभा पोहय भैरा फ्याकेभा तथा अटेय गयेभा ऩवहरो ऩटक रु ५०। 
दोश्रो ऩटक रु १००। य तेश्रो ऩटक रु ५००। सम्भ जरयवाना यलसद काटी गाउॉऩालरकाराई 
जरयवाना लतनुय ऩने छ । 

(ग) आलथयक ऐन  भा बएको व्मवस्था कामायन्वमनभा अवयोध गयेभा गाउॉऩालरका प्रहयीरे  लनमन्त्रण 
गने गाउॉऩालरका प्रहयीफाट सम्बव नबएभा नन्जकको सयुऺा लनकामको सहमोगको रालग 
गाउॉऩालरकारे अनयुोध गरय त्मस्ता अफयोध तथा सभस्माको कामायन्वमन गने आलथयक ऐनभा बएका 
व्मवस्थाराई आरटार वा वेवास्था गयेभा गाउॉऩालरका प्रहयीरे प्रथभ ऩटक रु १०००।दोश्रो ऩटक 
रु २०००। य तेश्रो ऩटक रु ५०००। सम्भ जरयवाना गरयने छ ।सो प्रावधान ऩनी अटेय गयेभा 
वा आरटार गयेभा न्मामीक सलभलत भापय त ऩजुी जायी गरय भदु्धा दामय गरय काननुी कायवावह गने 
मस लनकामफाट ऩलन कावायवह तथा वकनाया नबएभा सम्फन्न्धत अदारत सभऺ आवश्मक लसपारयस 
सवहत भालथल्रो लनकामभा ऩेश गने  ।  



(घ) गाउॉऩालरका ऺेत्रभा छाडा गाई बैसी चौऩाम य ऩॊछी  फस्त ुछोडेभा  अलधकतभ प्ररु १००। 
दोश्रो ऩटक रु ५०० य अन्न्तभ ऩटक रु  ३०००। सम्भ जरयवाना गरयने छ । 

(ङ) सडक ऺेत्रभा ढुङ्गा वारवुा य लगट्टी रगामतका लनभायण साभाग्री याखेभा गाउॉऩालरका प्रहयीरे 
प्रथभ ऩटक रु ५००। दोश्रो ऩटक रु १०००। तेश्रो ऩटक रु ५०००। सम्भ जरयवाना गनय 
सक्ने छ । 

(च) गाउॉऩालरका ऺेत्रभा अनलधकृत रुऩभा सचुना भरुक ववऻाऩन ववना स्वीकृती याखेभा गाउॉऩालरका 
प्रहयीरे प्रथभ ऩटक रु १०००। दोश्रो ऩटक रु ३०००। य तेश्रो ऩटक रु ५०००।जरयवाना 
गरय जरयवाना लतनय आनाकानी गयेभा मस गाउॉऩालरकाको न्मामीक सलभलतभा भदु्धा दामय गरय असरु 
उऩय गरयने छ । 

(छ)मस गाउॉऩालरकाको न्मामीक सलभलत भापय त बएका देवानी प्रकृतीका भदु्धाभा बएको आदेश 
पैसरा कामायन्वमन गनय नभानेभा वा अटेय गयेभा ववगो अनसुाय गाउॉऩालरकारे रु १०००। देन्ख रु 
५०००। सम्भ जरयवाना गने छ । 

(ज) गाउॉऩालरका ऺेत्रभा बएका  आ-आफ्नो होटर वा ऩसरफाट  लनन्श्कएको पोहोय आपैरे 
व्मवस्थाऩन गनुय ऩने नगयेभा प्रथभ ऩटक रु ५०-१०० दोश्रो ऩटक रु १००-२०० । य तेश्रो 
ऩटक ५००। सम्भ जरयवाना गने सक्ने छ । 

(झ) गाउॉऩालरका प्रहयीरे ददएको सूचना आरटार वा वेवास्ता वा अटेय गयेभा गाउॉऩालरकारे प्रथभ 
ऩटक रु २००।दोश्रो ऩटक रु ५००। य तेश्रो ऩटक  रु १०००। सम्भ जरयवाना वा भदु्धा दाम 
दफैु सजाम गनय सक्ने छ ।  

(ञ) वन तथा वातावयण ऺेत्रको सॊयऺण य सॊम्फधयन गने न्शरन्शराभा सावयजलनक ऩलतय जग्गाभा 
बएको भाटो वा रुख ववरुवा खनेभा वा नि गयेभा वा अऩचरन गयेभा गाउॉऩालरकारे प्रथभ ऩटक रु 
१०००। दोश्रो ऩटक रु ५०००।य तश्रो ऩटक रु १००००। सम्भ जरयवाना लरन सक्ने छ य 
उि जरयवाना लतनय अटेय गयेभा न्मामीक सलभलतभा भदु्धा दामय गरय असरु उऩय गरयने छ । 

(ट) सडक  ऺेत्रभा ऩसर टहया ठेरागाडा यान्ख व्माऩाय गरय सडकको आवागभनभा फाधा अफयोध 
बएभा वा गयेभा गाउॉऩालरकारे प्रथभ ऩटक रु १०००। दोश्रो ऩटक १५००।य तेश्रो ऩटक 



२५००।  सम्भ जरयवाना गरयने छ । लतनय अटेय गयेभा न्मामीक सलभलतभा भदु्धा दामय गरय असरु 
उऩय गरयने छ । 

(ठ) गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रभा सॊचारन गयेको ऺेत्रगत ववकास वातावयण जरावाम ुप्रकोऩ 
गाउॉऩालरकाको सयुऺा रगाएतका ववषमभा अवयोध बएभा वा सजृन गने व्मन्ि तथा सभदुामराई 
प्रचलरत काननु फभोन्जभ  पौजदायी अलबमोगभा काफायवहको रालग न्मामीक सलभलतरे लसपारयस गने य 
सो लसपारयस कामायन्वमनको रालग गाउॉऩालरका प्रहयीद्धाया सहमोग गने छ । 

(ड) मस गाउॉऩालरकाको न्मामीक सलभलतफाट बएको लनणयमराई कामायन्वमन गने गयाउॉने सम्फन्धभा 
न्मामीक सलभलतको आदेश य लनदेशन ऩारना गनुय ऩने छ । । 

 

 

 

आऻारे 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


