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भधवुन नगयऩालरकाभा यहेका फयघय प्रणारी सॊयऺण, प्रवर्द्धन य ववकास गनध फनकेो ऐन, २०७७ 

प्रस्तावना 
भधवुन नगऩालरका ऺेत्रलबत्र प्रचरनभा यहेको आददवासी थारुहरुको साभदुावमक सॊगठन तथा ऩयम्ऩयागत फयघय 
प्रणारीराई अलबरेखिकयण, सॊयऺण, प्रवर्द्धन, ववकास य अभ्मासभा टेवा ऩयुम्ाउन आवश्मक बएकोरे नेऩारको 
सॊववधान, नेऩार ऩऺ यहेको अन्तययावष्डम श्रभ सॊगठनको भहासन्धी नॊ. १६९, आददवासीहरुको अलधकाय सम्फन्धी 
सॊमकु्त याष्ड सॊघीम घोषणाऩत्र २००७, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रगामत प्रचलरत ऐन कानून फभोखजभ 
फाञ्छनीम बएकोरे,  

फयघय प्रणारीको अभ्मास प्रचरनभा यहेको गाउॉको ववकास लनभाधण कामध, गाउॉभा शाखन्त स-ुव्मवस्था, आऩसी सहमोग, 

सहकामध, एकता य साभवुहक ऩर्द्लतराई कामभ गनध फयघय प्रणारीराई अझै सशक्त य प्रबावकायी फनाउन आवश्मक 
बएकोरे, 

सभावेशी तथा सभववकासको लसर्द्ान्तका आधायभा स्थानीम ववकासभा न्मामोखचत सहबागीता य ऩहुॉचराई सलुनखित 
गनध फाञ्छनीम बएकोरे, 
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नेऩारको सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको साभाखजक न्माम, भेरलभराऩ, सदबाव य ददगो ववकासका रालग खचयकारदेखि 
अभ्मासभा यहेको ववकास, लनभाधण, न्माम, ऩयम्ऩया, ऩेसा य सभाज ऩरयचारनको प्रणारीराई कानूनी भान्मता प्रदान गरय 
मसको बलूभकाराई अझै प्रबावकायी फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया २२१, धाया २२६ य अनसूुची ८ को १२ य २२, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 
को दपा ११ (प)(४) (५), दपा ११ (४) को (ठ) य दपा १०२ फभोखजभको अलधकाय प्रमोग गयी भधवुन 
नगयऩालरकाको ७ औॊ नगयसबारे मो ऐन फनाई रागू गयेको छ ।  

 

 
 

ऩरयच्छेद १: 
नाभ य ऩरयबाषा 

१. सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

क. मस ऐनको नाभ भधवुन नगयऩालरकाको कामध बगूोरलबत्र यहेको फयघय प्रणारीको सॊयऺण, प्रवर्द्धन य ववकास 
गनध फनेको ऐन, २०७७ यहेको छ । मस ऐनराई छोटकयीभा “फयघय ऐन, २०७७”  बलननछे ।  
ि. मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
२. ऩरयबाषा 
ववषम वा प्रसॊगरे अको अथध नरागेभा मस ऐनभा, 
क. "फयघय प्रणारी" बन्नारे थारु सभदुामरे स्वामत्त य स्वशालसत रुऩभा आफ्नो प्रथा य प्रथाजलनत कानून अनसुाय 
खचयकारदेखि लनयन्तय प्रचरन, अभ्मास गयी आएको भौलरक ऩयम्ऩयागत प्रणारी य सॊस्थाराई सम्झन ुऩदधछ । मसरे 
ऐनको अनसूुची नॊ. ३ फभोखजभको सॊगठन प्रणारीराई सभेत सम्झन ुऩदधछ ।  
ि. "नगयऩालरका" बन्नारे भधवुन नगयऩालरकाको कामाधरमराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ग. "गाउॉ" बन्नारे भधवुन नगयऩालरको ववलबन्न वडालबत्र फसोफास गने सभदुामरे छुट्याएय नाभाकयण गरयएको 
अखस्तत्वभा यहेको नगयऩालरकाभा सखुचकृत बएको  ऺेत्रराई गाउॉ सम्झन ुऩदधछ ।  
घ. "टोर" बन्नारे भधवुन नगयऩालरकाभा सखुचकृत बएको गाउॉको लसभाना लबत्रको गाउॉको फिेयीरे भान्मता प्रदान 
गयेको ऺेत्र ऩूवाध (टोर)राई सम्झन ुऩदधछ । 

ङ. "प्रथा" बन्नारे ऩयम्ऩयागत रुऩभा चलरआएको आददवासी थारुको सॊस्कृलत, ऩयम्ऩया, प्रचरन य अभ्मासराई सम्झन ु
ऩदधछ ।  
च. "प्रणारी" बन्नारे फयघय प्रणारीराई सम्झन ुऩदधछ ।  
छ. "नगय प्रभिु" बन्नारे भधवुन नगयऩालरकाको नगय प्रभिुराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ज. "नगय उऩप्रभिु" बन्नारे भधवुन नगयऩालरकाको नगय उऩप्रभिुराई सम्झन ुऩदधछ ।  
झ. "वडा अध्मऺ" बन्नारे भधवुन नगयऩालरका लबत्रका प्रत्मेक वडाका वडा अध्मऺराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ञ."नगय फयघय" बन्नारे मस ऐनको दपा ६ फभोखजभ छनौट बएको फयघयराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ट."वडा फयघय" बन्नारे मस ऐनको दपा ७ फभोखजभ छनौट बएको फयघयराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ठ. "गाउॉ फयघय" बन्नारे मस ऐनको दपा ८ फभोखजभ छनौट बएको गाउॉ फयघयराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ड. "सहामक फयघय" बन्नारे फयघय प्रणारीभा गाउॉ फयघयराई सहमोग गनध छनाैैट बएको सहामक फयघयराई 
सम्झन ुऩदधछ । 

ढ."लरिन्डाय" बन्नारे फयघय प्रणारीभा रेिाऩढी, वहसाफ वकताफको काभ गनेराई सम्झन ुऩदधछ। 

ण. "टोर फयघय" बन्नारे गाउॉ फयघयराई सहमोग गने य आवश्मकता अनसुाय आफ्नो टोरभा नेततृ्व गने 
फयघयराई सम्झन ुऩदधछ । 
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त. "अगह्वा" बन्नारे बौलतक ववकास लनभाधणको काभराई व्मखस्थत गनध काभको फाडपाॉड य लनयीऺण गने खजम्भेवायी 
ददइएकाराई सम्झन ुऩदधछ ।  
थ.”गरुुवा”  बन्नारे फयघय प्रणारी अन्तगधत गाउॉको धालभधक तथा साॊस्कृलतक अनषु्ठान गनधको रालग गाउॉ फिेयी य 
िोज्नी फोझ्नीफाट छनौट बएकोराई सम्झन ुऩदधछ ।  
द. "केसौका" बन्नारे गरुुवाको सहमोगीराई सम्झन ुऩदधछ । 

ध. "खचयक्मा" बन्नारे ऩयम्ऩयादेखि चलरआएको धालभधक, साॊस्कृलतक अनषु्ठानभा सहमोग गने तथा गाउॉको साझा 
देवता (ठन्वा भयव्ा)भा लनमलभत ददमो फाल्ने य ऩूजाऩाठ गने, चाडऩवध य उत्सव वववाहभा चोिो आगोको व्मवस्था 
लभराउन ेय उज्मारो ऩाने कामधका रालग लनमकु्त बएकाराई सम्झन ुऩदधछ । 

न. "चौकीदाय" बन्नारे गाउॉको चौकीदायी गने, येिदेि, सूचना प्रवाह य आऩत ववऩदको फेराभा सहमोग गने 
कामधकोरालग लनमकु्त बएकाराई सम्झन ुऩदधछ । 

ऩ. "फेगायी÷झयारी" बन्नारे फयघयको नेततृ्वभा गाउॉको सावधजलनक काभकारालग सम्फखन्धत गाउॉ वा टोरका सफै 
घयधयुी वा आरोऩारो गयी उऩखस्थत बई लन्शलु्क श्रभदान वा सीऩ दान वा साभवुहक रुऩभा गरयने कामधराई सम्झन ु
ऩदधछ । 

प. "फयघय वषध" बन्नारे एक आलथधक वषधको भाघ १ गतेदेखि शरुु बई अको आलथधक वषधको ऩषु भसान्त सम्भको 
अवधीराई सम्झन ुऩदधछ ।  
फ. "ढकेहय" बन्नारे फयघय प्रणारी अन्तगधत गाउॉको धालभधक तथा साॊस्कृलतक अनषु्ठान, ढाक फजाउन ेकामधका रालग 
गाउॉ फिेयी÷िोज्नीफोझ्नीफाट छनौट बएकोराई सम्झन ुऩदधछ । 

ब. "फिेयी" बन्नारे प्रत्मेक वषध भाघ भवहनालबत्र गरयने गाउॉ, वडा य नगयको वावषधक बेराराई सम्झन ुऩदधछ । 

भ. "जटु्ह्यारा" बन्नारे गाउॉको फयघयको नेततृ्वभा हनुे छरपरराई सम्झन ुऩदधछ ।  
म. "िोज्नीफोझ्नी" बन्नारे फयघय प्रणारी अन्तगधत चमन बएका ऩदालधकायीहरुको काभको सभीऺा गने, आवश्मक 
ऩने ऩदका रालग मोग्म य उऩमकु्त व्मखक्त छनौट गने कामध वा प्रविमाराई सम्झन ुऩदधछ ।  
य."कचहयी" बन्नारे साभाखजक न्माम लनरुऩण गनधका रालग फस्ने गाउॉको बेराराई सम्झन ुऩदधछ।  
र. "न्मावमक सलभलत" बन्नारे नगयऩालरकाभा यहेको न्मावमक सलभलतराई सम्झन ुऩदधछ ।  
व."भेरलभराऩ कताध" बन्नारे प्रत्मेक वडाभा यहेका सखुचकृत भेरलभराऩकताधराई सम्झन ुऩदधछ ।  
श. "वटहाई" बन्नारे गाउॉको सावधजलनक ऩदभा काभ गये वाऩत ऩारयश्रलभक स्वरुऩ घयधयुीफाट गाउॉ फिेयीको लनणधम 
अनसुाय सॊकरन गरयने अन्न वा नगदराई सम्झन ुऩदधछ ।  
ष. "ऩूजाआॉटी" बन्नारे लनखित प्रमोजनको रालग ऩयम्ऩया अनसुाय गरयने ववलबन्न ऩूजाऩाठराई सम्झन ुऩदधछ । 

 

ऩरयच्छेद २: 
फयघयको कामधऺ ेत्र, प्रभाणऩत्र, ऩरयचमऩत्र य अलबरेि 

३. फयघयको कामधऺ ेत्र 

(१) थारु सभदुामको ऩयम्ऩयागत प्रथाजलनत सॊगठनको ऺेत्रालधकाय गाउॉ फयघयको हकभा सम्फखन्धत एक गाउॉभा 
यहनेछ । लनजरे सोही गाउॉ सभदुामको अगवुाई गनेछ । टोर फयघयरे आफ्नो टोर य सोही गाउॉभा फयघयरे 
प्रदान गयेको खजम्भेवायी अनसुाय अगवुाई गनेछ । 

(२) वडा फयघयरे सम्फखन्धत वडा कामाधरम, वडा लबत्र ऩने सफै गाउॉका फयघयहरुसॉग सभन्वम य सहकामध गनेछ । 

(३) नगय फयघयरे नगयऩालरका, नगयऩालरका लबत्रका सफै वडा फयघय य गाउॉ फयघयसॉग सभन्वम य सहकामध गनेछ 
। 

४. प्रभाणऩत्र य ऩरयचमऩत्र सम्फन्धी व्मवस्था 
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(१) मस ऐन फभोखजभ नगयऩालरकाभा सूखचकृत बएका गाउॉराई गाउॉ सखुचकृत बएको प्रभाणऩत्र नगयऩालरकारे 
प्रदान गनेछ । 

(२) प्रत्मेक वषध गाउॉ, वडा, नगय फिेयीफाट छनौट बएका फयघय प्राणारी लबत्रका ऩदको खजम्भेवायी ऩाउन े
व्मखक्तराई नगयऩालरकारे अनसूुची नॊ. १ फभोखजभ प्रभाणऩत्र य अनसूुची नॊ. २ फभोखजभको ऩरयचम ऩत्र प्रदान गनेछ 
। 

५. अलबरेि 

(१) फयघय प्रणारी अन्तगधत प्रत्मेक वषध गयेको कामध य गलतववलधको रेिाजोिाको अलबरेखिकयण गरयनेछ । सो 
अलबरेि नगयऩालरकाभा फझुाई गाउॉ, वडा य नगय फयघय प्रणारीराई रौसायी (नवीकयण) गयाउनऩुनेछ । 

(२) गाउॉ फयघयराई नवीकयण गदाध कुनै प्रकायको शलु्क राग्न ेछैन । 

 

ऩरयच्छेद ३: 
नगय, वडा य गाउॉ फिेयी, फयघय सॊगठन प्रणारीको गठन य फैठक सम्फन्धी व्मवस्था 

६. नगय फिेयी 
(१) नगयऩालरकाभा सूचीकृत प्रत्मेक गाउॉको भरु फयघय वा गाउॉ फिेयीरे नगय फयघय फिेयीको रालग छनौट 
गयेको १ गाउॉ १ जना प्रलतलनलध य वडा फयघय सलभलतका सफै सदस्म यहने गयी  नगय फिेयी गठन हनुेछ । 

(२) सो फिेयीरे आपू भध्मेफाट १ जना फयघय, २ जना सहामक फयघय य १ जना लरिन्डाय चमन गनेछ, य 
प्रत्मेक वडाका वडा फयघय, नगय फयघय सलभलतको ऩदेन सदस्म यहनेछन ्।  
(३) नगय फिेयी साभान्मतमा भाघ भवहनाभा फस्नेछ । 

(४) नगय फिेयी फस्दा ७ ददन अगावै वडा य गाउॉ फयघयराई सूचना ददन ुऩनेछ । 

 

७. वडा फिेयी 
(१) प्रत्मेक वडालबत्र यहेका गाउॉको गाउॉ फयघय य सहामक फयघय यहेको वडा फिेयी गठन हनुेछ । हयेक गाउॉ 
फिेयीरे वडा फिेयीकोरालग गाउॉ फयघय सवहत २ जना प्रलतलनलध चमन गनध सक्नेछ । 

(२) मस फिेयीरे आपूभध्मेफाट १ जना वडा फयघय, २ जना सहामक फयघय य १ जना लरिन्डाय  चमन गनेछ । 

(३) वडा फयघय सलभलतभा गाउॉ फयघय ऩदेन सदस्म यहनेछन ्। 

(४) प्रत्मेक गाउॉको फिेयी फसी सकेऩलछ साभान्मतमा भाघ भवहनाभा वडा फिेयी फस्नेछ । 

(५) वडा फिेयी फस्दा ७ ददन अगावै गाउॉ फयघयराई सूचना ददन ु ऩनेछ, वा वडा फयघयको        
प्रलतलनलधहरुराई सूचना ददन ुऩनेछ ।  
८. गाउॉ फिेयी 
(१) गाउॉ फयघयको लसभानालबत्र ऩने प्रत्मेक घयधयुीफाट कम्तीभा एकजना वा फढीभा भवहरा ऩरुुष गयी दईु जना 
प्रलतलनलधत्व बएको गाउॉ फिेयी गठन हनुेछ । मो फिेयी फयघय प्रणारीको सवोच्च अॊग हनुेछ । 

(२) फयघय वषधको भाघ भवहनाभा गाउॉका सफै घयधयुीफाट प्रलतलनलधत्व बएको फिेयी फस्नेछ ।  
(३) मस फिेयीरे फयघय प्रणारीको ऩदालधकायी, जस्तै: फयघय, सहामक फयघय, लरिन्डाय, खचयक्मा, चौकीदाय, गरुुवा, 
केसौका, आददको िोज्नीफोझ्नी गनेछ । फयघय वषधको वहसाव वकताफको सोधिोज य अनभुोदन गनेछ । 

(४) मस फिेयीरे वडा फिेयीको रालग गाउॉ फयघय सवहत दईु जना प्रलतलनलधको चमन गनेछ । 

(५) फयघयरे फिेयी फस्नको रालग कम्तीभा ७ ददन अगावै लभलत, स्थान य सभम तोकेय सूचना जायी गनुध ऩनेछ ।  
(६) चौकीदाय भापध त कम्तीभा १ ददन अगावै गाउॉभा सफै घयधयुीराई गाउॉ फिेयी फस्ने सूचना ऩनु् ददन ुऩनेछ ।  
(७) दपा २२ फभोखजभ फयघय सॊगठन प्रणारीको कुनै ऩद रयक्त बएभा सो ऩदभा खजम्भेवायी प्रदान गनध मस ऐनको 
दपा ८ को उऩ दपा (२) य (३) को प्रविमा ऩूया गयी जनुसकैु भवहनाभा दईु लतहाई घयधयुीको जटु्याल्हा फसी 
ऩदऩलुतध गनध सक्नेछ । 
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(८) गाउॉ फिेयीभा सम्फखन्धत वडा जनप्रलतलनलधराई आभन्त्रण गरयनेछ । फिेयीको गाउॉ स्तयको मोजना छनौट 
कामधिभभा जनप्रलतलनलधहरुको उऩखस्थलत अलनवामध गरयनेछ ।  
 

९. गाउॉ फिेयीको काभ, कतधब्म य अलधकाय:  
फयघय फिेयीको काभ कतधब्म य अलधकाय देहाम फभोखजभ यहनेछ ।  
(१) गाउॉभा वषधबरय बए गयेका काभको सभीऺा गने ।  
(२) गाउॉको वषध बरयको रालग मोजना लनभाधण गयी सम्फखन्धत वडा य नगयऩालरकाभा ऩेश गने ।  
(३) गाउॉ चराउनकोरालगगाउॉको भूल्म भान्मता, ऩयम्ऩया य लनमभ, काननु फनाउन े।  
(४) फयघय सॊगठन प्रणारी अन्तगधतका ऩदहरु, जस्तै, फयघय, सहामक फयघय, लरिन्डाय, गरुुवा, केसौका, चौकीदाय, 
खचयक्मा, अगह्वा, आददचमन गने, य आवश्मकता अनसुाय फयघय सलभलतका सदस्महरुको िोज्नीफोझ्नी गने । फयघय 
सलभलतभा भवहराको प्रलतलनलधत्व गयाउन ुऩनेछ ।  
(५) वषधबयी बएको आम्दानी य िचधको सावधजलनक सनुवाइ  गयी ऩास गने । 

(६) आगाभी वषधका रालग आम्दानीकोश्रोत ऩवहचान य लनधाधयण, वटहाई, िाया, डाॉय, आदद लनधाधयण गने ।  
(७) फयघय प्रणारी लबत्रका ऩदराई ददन ेसेवा सवुवधा, वटहाई लनधाधयण गने । 

(८) मस ऐन फभोखजभ गाउॉको ववधान लनभाधण य सॊशोधन गने ।  
(९) नमाॉ आएका घयधयुीराई सदस्मता ददन ेवा ददएको सदस्मताराई अनभुोदन गने य गाउॉको घयधयुी य जनसॊख्मा 
अध्मावलधक गने । 

(१०) नगय फिेयी य वडा फिेयीका रालग प्रलतलनलध छनौट गयी ऩठाउन े। 

(११) वावषधक मोजना फनाउन,े य आवश्मक फजेट फाॉडपाॉड गने, अनभुालनत आम्दानी तथा िचधको वववयण तमाय 
ऩायी ऩारयत गने । 

१०. फयघय सॊगठन प्रणारी 
(१) नगयऩालरकाभा फयघय सॊगठन प्रणारी अनसूुची नॊ. ३ भा ददए फभोखजभ हनुेछ । 

(२) फयघय प्रणारी आपैभा स्वामत्त हनुेछ । मसथध गाउॉ फयघयरे आफ्ना ऩयम्ऩयागत कामधहरु गनध स्वतन्त्र यहनेछ 
तय, ववकास लनभाधणका कामधहरु गदाध वडा वा नगयऩालरकालसत सभन्वम य सहकामध गनध सक्नेछ । 

(३) वडा फयघय प्रणारीरे वडा कामाधरम य सो वडालबत्र यहेको गाउॉ फयघयसॉग सभन्वम गने कामध गनेछ ।  
(४) नगय फयघय प्रणारीरे नगयऩालरका य नगयलबत्र यहेका वडा फयघय य गाउॉ फयघयसॉग सभन्वम गने कामध गनेछ 
।   
११. गाउॉ जटु्याल्हा, लनणधम प्रविमा य कामाधन्वमन सम्फन्धी व्मवस्था 
(१) गाउॉको लनमलभत जटु्याल्हा साभान्मतमा भवहनाभा एक ऩटक हनुेछ तय, आवश्मक ऩयेको फेरा जलत ऩटक ऩलन 
जटु्याल्हा गनध सवकनेछ । 

(२) वववाद सभाधान वा न्माम लनरुऩणकोरालग आवश्मकता अनसुाय कचहयी जनुसकैु ददन य फेराभा फस्न सक्नेछ 
। 

(३) गाउॉ फिेयी, जटु्याल्हा य कचेहयीरे गयेको लनणधमहरु फयघयको नेततृ्वभा ऩदीम खजम्भेवायी अनसुाय  कामाधन्वमन  
गरयनेछ । 

(४) गाउॉ फिेयी, जटु्याल्हा य कचेहयीको अध्मऺता फयघयरे गनेछन,् तय लनजको अनऩुखस्थलतभा सहामक फयघयभध्मे 
सहभलतभा एक जनारे अध्मऺता गनेछन ्। 

(५) फहभुत सदस्महरुको उऩखस्थलतभा फैठक फस्नेछ य लनणधमहरु सवधसम्भत वा फहभुतरे हनुेछ। 

१२. फयघय प्रणारी लबत्रको ऩदका रालग मोग्मता  
(१) फयघय य सहामक फयघय हनुका रालग मोग्मता  
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क. नेऩारी नागरयक हनु ुऩनेछ । 

ि. गाउॉभा कम्तीभा ५ वषधदेखि स्थामी फसोफास गदै आईयहेको हनु ुऩनेछ । 

ग. गाउॉभा वषध बयी लनमलभत फसोफास गने,  

घ. गाउॉ सभदुामको नजयभा उच्च नैलतक चरयत्र बएको, 
ङ. २१ वषध उभेय ऩूया बएको 
 

(२) लरिन्डाय हनुका रालग मोग्मता  
क. नेऩारी नागरयक,  

ि. गाउॉभा कम्तीभा ५ वषधदेखि स्थामी फसोफास गदै आईयहेको,  
ग. गाउॉभा वषध बयी लनमलभत फसोफास गने,  

घ. गाउॉ सभदुामको नजयभा उच्च नैलतक चरयत्र बएको,  
ङ. २१ वषध उभेय ऩूया बएको 
च. गाउॉको हय वहसाव याख्न य रेिऩढ गनध जानेको ।  
 

 

(३) चौवकदाय हनुका रालग मोग्मता  
क. नेऩारी नागरयक  
ि. गाउॉभा लनमलभत फसोफास गने ।  
ग. गाउॉ सभदुामको नजयभा उच्च नैलतक चरयत्र बएको,  
घ. २१ वषध उभेय ऩूया बएको 
(४) गरुुवा य केसौका हनुका रालग मोग्मता  
क. नेऩारी नागरयक, 

ि. सोही गाउॉ वा आसऩास नखजकको गाउॉभा लनमलभत फसोफास गने,  

ग. गाउॉ सभदुामको ववश्वास, भान्मता य ऩयम्ऩया अनसुाय गाउॉको साझा ऩूजाऩाठ गनध जानेको, य भन्त्र ववद्या जानेको 
।  
घ. गाउॉको ऩयम्ऩया य सॊस्कृलत जानेको, फझेुको य अनबुव यहेको ।  
ङ. दु् िी लफयाभीहरुराई सहमोग गने बावना बएको । 

 

(५) खचयक्मा हनुका रालग मोग्मता:  
क. नेऩारी नागरयक  
ि. गाउॉभा लनमलभत फसोफास गने ।  
ग. गाउॉको भूर देवथानभा लनमलभत ऩूजाआॉटी गनध इच्छुक बएको,  
घ. गाउॉ सभदुामको धभध, सॊस्कृलत अनसुायको ऩूजा ऩाठ गनध जानेको, 
ङ. चोिो आगोको व्मवस्था गने प्रववलध, साभग्री सम्फन्धी ऻान य अभ्मास गयेको, 
 

ऩरयच्छेद ४: 
गाउॉ फयघय, चौकीदाय य खचयक्माको काभ, कतधव्म य अलधकाय 

१३. फयघयको काभ, कतधव्म य अलधकाय 
(१) सॊयऺकत्वको बलूभका: 
क. फयघयरे गाउॉका सफै भानव, चयाचय, ऩशऩुॊऺी, फारीनारीको प्रभिु सॊयऺकको रुऩभा बलूभका लनवाधह गने । 
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ि. गाउॉभा आईऩने ववऩदफाट जोगाउन,े फाय आिभण वा हस्तऺेऩफाट गाउॉकाराई सयुखऺत फनाउने, य आऩत 
ववऩदभा याहत ददन े। 

ग. कसै भालथ अन्माम ऩयेभा गाउॉको जटु्याल्हा फोराई सो सम्फन्धभा छरपर गयी आवश्मक लनणधम गने । 

घ. गाउॉलबत्र कुनै घय अरग हनु चाहेभा फयघय वा लनजको प्रलतलनलध उऩखस्थत बई साभाखजक न्माम कामभ गदै 
भानो छुट्याउन य घय फनाउन सहमोग गने ।  
ङ.ववऩदभा ऩयी सभस्माभा ऩयेका व्मखक्त, घय ऩरयवायराई भानवीम सहमोग जटुाउन ेकामध गने ।  
च. गाउॉको सावधजलनक सम्ऩखत्तको येिदेि, सॊयऺण य सदऩुमोग गने गयाउने । 

छ. आधायबतू आवश्मकता अन्तगधत साभाखजक सेवाका ऺेत्रभा ववऩन्न सभदुामको ऩहुॉच यहने व्मवस्थाका रालग 
आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने।  
ज. याज्मका सफै ऺेत्रभा प्रलतलनलधत्व तथा अथधऩूणध सहबालगताको अवसय सजृना गनधकारालग ऩहर गने। 

झ. भवहरा, फारफालरका य ववऩन्न वगधको न्माम लनरुऩणभा ववशषे ध्मान ददन े। 

 

२. न्मावमक अलधकाय्   
क. थारुहरुको प्रथाजलनत काननु, ऩयम्ऩया य भानवताको आधायभा लनष्ऩऺ रुऩभा न्माम लनरुऩण गने अलधकाय 
फयघयभा यहेको छ । 

ि. फयघय सभऺ कुनै ऩीलडत ऩऺरे न्माम ऩाउन अजॉ गयेभा उक्त ववषमभा छरपर गयाउन ेय भेरलभराऩ गयाउन 
भध्मस्थताको बलूभका लनवाधह गने । 

ग. द्वन्द्वयत ऩऺराई सभझदायीभा ल्माएय न्माम सम्ऩादन गनुध ऩदधछ ।  
घ. न्मावमक तथा अधध न्मावमक सॊस्थाफाट भध्मस्थता, भेरलभराऩ, सहजीकयण रगामत कामधका रालग अनयुोध बई 
आएभा सो सम्फन्धी कामध गने ।  
ङ. न्मावमक सलभलत य भेरलभराऩ केन्रभा कुनै ववषमभा लनवेदन वा भदु्दा ऩयेभा य उक्त ववषम आफ्नो गाउॉ, 
सभदुामका ऩरयवाय, व्मखक्तसॉग सम्फखन्धत बएभा त्मसको छरपरभा उऩखस्थत हनुे वा प्रलतलनलध ऩठाउन े। 

च.गाउॉको वववाद लभराउॉदा गाउॉको लनमभ अनसुाय िाया , ऺलतऩूलतध बयाउन,े आदद गनध सक्नेछन।् 

छ. कुनै वववाद लभराउदा सकेसम्भ प्रचलरत काननुराई ऩलन ध्मानभा याख्न ुऩनेछ । 

(३) ववकास लनभाधण सम्फन्धी अलधकाय्  
क. आफ्नो गाउॉको ववकास लनभाधण सम्फन्धी मोजना ऩवहचान, प्राथलभकता, छनौट गने, मोजना फनाउन े य लनभाधण 
कामधको अगवुाई गने । 

ि. ववकास लनभाधण कामधका रालग स्रोत य साधनको व्मवस्था लभराउन े।  
ग. गाउॉको ववकास लनभाधणभा जनश्रभदान जटुाउन अगवुाई गने ।  
घ. गाउॉको साभवुहक कामधभा अनऩुखस्थत हनु ेघयऩरयवायराई गाउॉ जटु्याल्हाको लनणधमानसुाय िाया गने ।   
ङ. गाउॉ फिेयी, जटु्याल्हाफाट गाउॉको मोजना ऩास गयाई नगय य वडाभा रेिी ऩठाउन े। 

च. ववकास लनभाधणको काभ सम्ऩन्न बई सकेऩलछ सावधजलनक सनुवाइ गयाई अलबरेि यािी आवश्मकता अनसुाय 
सम्फखन्धत कामाधरमभा ऩठाउने ।  
छ. गाउॉको ववकास कामधभा साझेदायी गने सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थासॉग सहमोग, सभन्वम, सहकामध गने । 

 

(४) सॊस्कृलत सॊयऺण, प्रवधर्द्न सम्फन्धी अलधकाय:  
क. गाउॉभा वषध बरय गनुधऩने ऩूजाआॉटी, नाचगान, ऩयम्ऩया आददको सॊयऺणका रालग वावषधक कामध मोजना फनाउन े। 

ि. गाउॉभा वषधबरय भनाईने चाडऩवध य ऩूजाआॉटीकोरालग गरुुवा, केसौका य सम्फखन्धत सफैको सल्राह, सहमोग लरएय 
साॊस्कृलतक कामध गने, गयाउने ।  
ग. भेरलभराऩका साथ साभवुहक रुऩभा चाडऩवध भनाउन अवश्मक व्मवस्था लभराउन े। 
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घ.बाषा, लरवऩ, रोककरा, सावहत्म सॊस्कृलतको सॊयऺण य अभ्मासभा अग्रणी बलूभका लनवाधह गने ।  
ङ.प्रथाजलनत काननु, ऩयम्ऩया य सॊस्काय अनसुाय साभाखजक, साॊस्कृलतक, आदद कामध गने गयाउन े। 

च. साभाखजक सॊस्कायगत कामध जस्तै ऩक्काऩोह्री, वववाह, भतृ्म ु सॊस्काय, चाडऩवधभा सविम सहबालगता जनाउने य 
आवश्मकता अनसुाय जनऩरयचारनको व्मवस्था लभराउन े। 

छ. गाउॉ फिेयीको लनणधम अनसुाय वटहाई सॊकरन गने, य सम्फखन्धत ऩऺराई फझुाउन े। 

ज. सभदुामभा रोऩ हनु रागेका सॊस्कृलतको ऩवहचान गयी सॊयऺण य प्रवर्द्धन गने ।  
(५) सम्ऩकध  य सभन्वमात्भक अलधकाय 
क. गाउॉकोरालग सम्ऩकध  य सभन्वम गने नेततृ्वदामी बलूभका लनवाधह गने । 

ि.नगयऩालरका, वडा कामाधरम, ववलबन्न सॊघ सॊस्था य ऩऺहरुलसत सम्ऩकध , सभन्वम य सहकामध गने।  
ग. गाउॉको सभस्माको फायेभा स्थानीम सयकायकाराई जानकायी गयाउने य आवश्मक सहमोगको रालग अनयुोध गने 
।  
घ. गाउॉको आवश्मकता अनसुाय आलथधक तथा प्राववलधक स्रोत व्मवस्थाऩनका रालग सम्फखन्धत कामाधरम, 

व्मखक्तहरुसॉग आवश्मक सम्ऩकध  य सहकामध गने । 

ङ. ववलबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्थारे आमोजना गने गोष्ठी, सबा सम्भेरन, फैठक, भ्रभण, तालरभ आददभा 
सहबागी हनु ेवा सहबागी ऩठाउन े। 

च. ववलबन्न लनकामफाट प्राप्त हनु ेकामधिभ, अनदुान य सहमोगराई गाउॉभा न्मामोखचत ववतयणको व्मवस्था लभराउन े।  
छ. गाउॉको ववकास, सभदुामको वहतभा कुनै सहमोग गने सही भनसामरे कुनै लनकाम आएभा आवश्मक सभन्वम, 

सहमोग य आधायबतू सूचना उऩरब्ध गयाउने । 

(६) फयघयको अन्म अलधकायहरु  
भालथ उल्रेखित अलधकायका साथै तऩलसरभा उल्रेखित अन्म अलधकाय हनुेछन ्।  
क. गाउॉ सभदुामराई ववऩद ऩूवध तमायी गयाउने । 

ि. खशऺा, स्वास््म, सयसपाई आदद ऺेत्रको सूचना गाउॉभा सम्प्रषेणको व्मवस्था लभराउन े।  
ग. साभाखजक सभस्मा, लफकृलत, अन्माम य अत्माचायको ववरुर्द् जनऩरयचारन गने, अलबमान सॊचारन गने ।   
घ. सभानता, न्माम, साभाखजक, साॊस्कृलतक, धालभधक सदबाव, एकता कामभ गने गयाउन े।  
ङ. गाउॉ फिेयीरे गयेको लनणधम कामाधन्वमन गने, गयाउने । 

 

(७) फयघयलसत सभन्वम गनुधऩने 

स्थानीम तह वा कुनै ऩलन गैय सयकायी सॊस्था गाउॉभा कामधिभ सञ्चारन गनुधऩयेभा फयघयसॉग सभन्वम गनुध ऩनेछ य 
सोको फावषधक सनुवाइ गाउॉ फिेयीभा गनुधऩनेछ । फयघयरे आवश्मकता अनसुाय आपू सविम बएय सहमोग गने वा 
अरु गाउॉ सभदुामराई ऩरयचारन गनध सक्नेछ । 

१४. सहामक फयघयको काभ, कतधव्म य अलधकाय 
(१) गाउॉ फयघयरे खजम्भेवायी ददएको काभ गने ।  
(२) गाउॉ फयघयको अनऩुखस्थलतभा गाउॉको सावधजलनक वहतको रालग नेततृ्व गने ।  
(३) गाउॉ फयघयराई आवश्मक सहमोग गने ।   
१५. लरिन्डायको काभ, कतधब्म य अलधकाय: 
(१) गाउॉको फिेयी, जटु्याल्हा, कचहयीभा उऩखस्थलतको अलबरेखिकयण गने । 

(२) गाउॉ फिेयी, जटु्याल्हा, छरपर, कचहयीभा बएको लनणधमको अलबरेखिकयण गने । 

(३) गाउॉ फयघय प्रणारीभा बएको आम्दानी य िचधको वववयण, लफर, बयऩाई य वहसाव वकताफ दरुुस्त याख्न े।  
(४) गाउॉको फिेयी, जटु्याल्हा, कचहयी, छरपर आददभा सहखजकयण गने । 
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(५) ववलबन्न सॊघ, सॊस्था, कामाधरमभा फयघयको लनदेशनभा ऩत्राचाय, गाउॉको जानकायी, सूचना, प्रलतफेदन आदद ददन े। 

 

१६. अगह्वाको काभ, कतधब्म य अलधकाय्  
(१) जनश्रभदानको फेराभा फयघयराई सहमोग गने ।  
(२) जन श्रभदानभा काभ ववबाजन य नान हाल्न े।  
(३) जन श्रभदान गदाध खजम्भेवायी अनसुाय काभ बए नबएको लनयीऺण गने । 

(४) कुराऩानी, लसॊचाई, फाटोघाटो सयसपाईभा फयघयराई आवश्मक सहमोग गने । 

 

१७. गरुुवाको काभ, कतधब्म य अलधकाय  
(१) गाउॉको वषधबरय गरयने ववलबन्न ऩूजाआॉटीराई ऩयम्ऩया य ववलध अनसुाय सम्ऩन्न गने ।  
(२) गाउॉभा हनु सक्ने हैफी, दैफी, प्रकोऩ, वकट ऩटङ, ियाव डोि, दषु्ट नजय, योगब्माधफाट गाउॉका भानव, जीवजन्त ुय 
फारी नारीराई फचाउन आफ्नो ऻान, अनबुव य अभ्मासरे हयसम्बव प्रमास गने । 

(३)गाउॉ सभदुामभा हनु ेसाभाखजक, धालभधक, सॊस्काय, सस्कृलतभा सयसल्राह य सहमोग प्रदान गने।  
(४) गाउॉ घयभा साभाखजक सवहष्णतुा य एकताभा सहमोग गने । 

(५) लफयाभी वा वऩलडत व्मखक्त वा ऩऺको अनयुोधभा उऩचाय य स्वास््म वहतको व्मवस्था लभराउन,े ऩूजा ऩाठ गने 
गयाउने । 

(६) गाउॉ सभदुामभा अन्धववश्वासराई फढावा ददन ेकामध नगने । 

 

१८. केसौकाको काभ कतधब्म य अलधकाय:  
(१) ववलबन्न ऩूजाऩाठ य कभध गनधकोरालग गरुुवाको सहमोगीको रुऩभा काभ गने । 

(२) गाउॉका भालनस य ऩशऩुॊऺी भा कुनै योग ब्माधरे सताएभा त्मसफाट फचाउन आफ्नो ऻान, अनबुव य अभ्मासरे 
हयसम्बव प्रमास गने । 

 

१९. खचयक्माको काभ, कतधव्म य अलधकाय: 
(१) गाउॉभा फयघयरे िटाएको सावधजलनक वहतको काभ गने ।  
(२) गाउॉको भरु देव थानभा लनमलभत ददमो फाल्ने य ऩूजाआॉटी गने । 

(३) ऩूजाऩाठ, बोजकाज य चाडऩवधको फेराभा चोिो वा ऩववत्र आगोको व्मवस्था लभराउन े।  
(४) गाउॉको साभवुहक काभ, ऩूजाऩाठ य गाउॉको बोजकाजभा फखत्त वा उज्मारोको व्मवस्था  लभराउन े। 

 

२०. चौकीदायको काभ, कतधव्म य अलधकाय 
(१) फयघयरे िटाएको काभ गने ।  
(२) गाउॉभा सूचना प्रदान गनध हाॉक ऩाने, ऩत्र ऩयुम्ाउन े। 

(३) गाउॉको सम्ऩखत्तको येिदेि गने ।  
(४) ववऩदभा ऩयेका व्मखक्त, घय ऩरयवायराई सहमोग गने ।  
(५) गाउॉ घयको सूचना लनमलभत रुऩभा फयघयसॊग आदान प्रदान गने । 

 

२१. घयधयुी प्रलतलनलधको काभ, कतधव्म य अलधकाय :  
(१) गाउॉ फिेयी, जटु्याल्हा, कचहयीभा सहबागी बई आफ्नो ववचाय, भत ददन े।  
(२) फयघयरे ददएको सावधजलनक वहतको खजम्भेवायी ऩूया गने ।  
(३) गाउॉ फिेयीको लनमभ अनसुाय वटहाई ददन े।  
(४) फयघयको नेततृ्वभा गाउॉको ववकास लनभाधणभा श्रभदान, सीऩ दान, खजन्सी दान य नगद दान गने ।  
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(५) गाउॉ सभदुामको सभस्माको फायेभा गाउॉ फयघयराई जानकायी गयाउने ।  
६. फयघयरे िटाएको साभवुहक वहतको अन्म कामध गने । 

७. सभदुामको साभाखजक, सॊस्काय, सस्कृलत सॊयऺण य प्रवधर्द्न कामधभा सविम सहबागी हनुे । 

 

ऩरयच्छेद ५: 
फयघय प्रणारीभा ऩद रयक्त हनुे व्मवस्था य ऩदऩूलतध 

२२. ऩद रयक्त हनुे अवस्था: 
मस ऐनको दपा ६, ७ य ८ फभोखजभ गठन बएको फयघय सॊगठन प्रणारी लबत्रको ऩदहरु देहामको अवस्थाभा ऩद 
रयक्त हनुेछ ।  
(१) एक वषे कामधकार सभाप्त बएभा,  
(२) नैलतक ऩतन देखिन ेपौजदायी अलबमोगभा अदारतफाट दोषी ठहय बएभा 
(३) लनजको भतृ्म ुबएभा, 
(४) ियाफ आचयणका कायण लनजराई फयघय ऩदभा याखि याख्न उखचत नबएको गाउॉ/ वडा/नगय जटु्याल्हाको दईु 
लतहाई भत जाहेय बएभा ऩद रयक्त हनुेछ । तय लनजराई सपाइको भौकाफाट वखञ्चत गरयने छैन ्।  
(५) असक्त, अस्वस्थ बई फयघयको खजम्भेवायी ऩूया गनध नसक्न ेबएभा । 

(६) लनजरे ऩदफाट याजीनाभा ददएकोभा गाउॉ/वडा/नगय जटु्याल्हाफाट ऩायीत बएभा । 

२३. फाॉकी अवलधका रालग ऩद ऩलुतध गने:  
फयघय सॊगठन प्रणारी लबत्रको ऩदभा फाॉकी अवलधको रालग ऐनको दपा ६,७ य ८ को उऩ दपा (७)  फभोखजभ 
लनमखुक्त गरयनेछ ।  
 

ऩरयच्छेद ६: 
ऩदीम भमाधदा तथा आचयण सम्फन्धी व्मवस्था 

२४. फयघय ऩदालधकायीहरुको ऩदीम भमाधदा य आचयण  
(१) सभदुामको हकवहत, सॊयऺण, प्रवधर्द्न, सशखक्तकयणको रालग स्वतन्त्र, लनष्ऩऺ य जवापदेही बई आफ्नो ऩदीम 
दावमत्व लनवाधह गनुध ऩनेछ ।  
(२) सभाजभा फस्ने ववलबन्न सभदुाम तथा सम्प्रदाम लफचको सम्फन्ध सभुधयु फनाउन ेकामध गनुध ऩनेछ ।  
(३) सभदुामको प्रथा, ऩयम्ऩया, प्रथाजलनत कानून, भलु्मभान्मताराई उच्च सम्भान गने ।  

 

ऩरयच्छेद ७: 
प्रलतलनलधत्व य सहबागीता 

२५. स्थानीम तहभा प्रलतलनलधत्व य सहबालगता 
 स्थानीम सयकायरे हयेक सावधजलनक गलतववलधभा सभदुामको प्रलतलनलधत्व तथा अथधऩूणध सहबालगताको अवसय 
प्रदान गनेछ । मसका रालग फयघय प्रणारीको प्रलतलनलधत्व देहाम फभोखजभ हनुेछ ।  
 

(१) मोजना ऩवहचान, छनौट य कामाधन्वमनभा प्रलतलनलधत्व:  
क. वडा स्तयीम मोजना तजुधभा गदाध सम्फखन्धत गाउॉ य वडा फयघयराई ऩत्राचाय गयी सहबागी गयाइनेछ । 

ि. स्थानीम तहको वावषधक मोजना तथा वजेट तजुधभा ददग्दशधन,२०७४ को लनमभ ५.५.१. अनसुाय फजेट तथा 
कामधिभ तजुधभा सलभलतको फैठकभा नगय य वडा फयघयराई ऩत्राचाय गयी लनणधम प्रविमाभा सहबागी गयाइनेछ । 

ग. स्थानीम तहरे गाउॉ, वडा य नगय स्तयको मोजना छनोट गदाध गाउॉ, वडा य नगय फिेयीफाट ऩारयत बई आएको 
मोजनाराई प्राथलभकताको आधायभा सभावेश गरयनेछ ।  
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घ. गाउॉ, वडा, नगय फिेयीभा मोजना छनोट गदाध जनप्रलतलनलध÷स्थानीम तहभा सेवायत कभधचायीरे सहखजकयण 
गनुधऩनेछ ।  
ङ. स्थानीम तहफाट छनौट बएका गाउॉ स्तयका मोजनाहरु गाउॉ फयघयको नेततृ्वभा गरयने जटु्याल्हाफाट उऩबोक्ता 
सलभलत गठन गयी कामाधन्वमन गरयनेछ । 

 

 

 

२. अनगुभन लनयीऺणभा प्रलतलनलधत्व: 
क. स्थानीम तहको वावषधक मोजना तथा फजेट तजुधभा ददग्दशधन,२०७४ को लनमभ ६.२.१. अनसुायको अनगुभन 
तथा सऩुरयवेऺण सलभलतभा नगय फयघय य सम्फखन्धत वडा फयघय साथै सम्फखन्धत गाउॉ फयघयराई आभखन्त्रत गरयनेछ 
।  
ि. स्थानीम तहको वावषधक मोजना तथा वजेट तजुधभा ददग्दशधन २०७४ को लनमभ ६.२.३ अनसुायको वडा स्तयीम 
अनगुभन सलभलतभा वडा फयघयराई आभखन्त्रत गरयनेछ ।  
ग. गाउॉ स्तयको मोजना कामाधन्वमन गदाध मोजनाको अनगुभन तथा सऩुरयवेऺणका रालग गाउॉ फयघय वा जटु्याल्हारे 
तोकेको व्मखक्तको नेततृ्वभा अनगुभन सलभलत गठन गरयनेछ ।  
 

३. नगयसबाभा प्रलतलनलधत्व य सहबागीता:   
क. स्थानीम तहको वावषधक मोजना तथा वजेट तजुधभा ददग्दशधन २०७४ को लनमभ ५.७ अनसुायको नगय सबाफाट 
फजेट तथा कामधिभ स्वीकृत गने नगय सबाभा नगय फयघय य वडा फयघयराई आभखन्त्रत गरयनेछ । 

४. न्मावमक सलभलतभा प्रलतलनलधत्व् 
 क. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन को दपा ४७ फभोखजभको अलधकाय ऺेत्रलबत्र यही न्माम लनरुऩण गदाध वववाददत 
ऩऺ यहेको गाउॉको फयघयराई आभखन्त्रत गरयनेछ ।  
ि. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ४९ को उऩदपा १० फभोखजभ वडाभा गठन बएको भेरलभराऩ केन्ररे 
न्माम लनरुऩण गदाध वववाददत ऩऺ यहेको सम्फखन्धत गाउॉको फयघयराई आभखन्त्रत गरयनेछ ।   
 

ऩरयच्छेद ८: 
आलथधक स्रोत व्मवस्थाऩन 

२६. फयघय सॊगठन प्रणारीको आलथधक स्रोत   
फयघय सॊगठन प्रणारीको आलथधक स्रोत देहाम फभोखजभ हनुेछ ।  
(१) स्थानीम तह, प्रदेश य सॊघफाट प्राप्त अनदुान 

(२) गाउॉ फिेयी य जटु्याल्हाको लनणधम अनसुाय प्रलत घयधयुीरे लनखित प्रमोजनकोरालग जम्भा गयेको नगदी य खजन्सी 
। 

(३) गाउॉ फिेयीरे लनणधम गये अनसुाय गाउॉभा श्रभदान, बौलतक श्रभ गनध नसक्न ेघयधयुीफाट प्राप्त यकभ ।  
(४) गाउॉको फिेयीरे लनणधम गये अनसुाय सावधजलनक काभभा अनऩुखस्थत हनुे घयधयुीफाट प्राप्त िाया यकभ ।  
(५) गाउॉ जटु्याल्हारे लनणधम गये अनसुायको डाॉयफाट प्राप्त यकभ । 

(६) गाउॉभा फसाइ सयाई गयी आउनेराई गाउॉको फिेयीको लनणधम अनसुायको गाउॉ सदस्मता शलु्क यकभ ।  
(७) साभदुावमक वन सलभलतफाट प्राप्त ववकास कामधिभ अनदुान यकभ । 

(८) गाउॉको सावधजलनक स्थरभा गरयने साभदुावमक उत्ऩादनफाट प्राप्त यकभ ।  
(९) गाउॉभा साभाखजक, साॉस्कृलतक, यचनात्भक काभ गयी प्राप्त गयेको यकभ ।  
(१०) ववलबन्न दाताफाट प्राप्त दान दातब्म ।  
(११) ववलबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त नगदी खजन्सी। 
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(१२) गाउॉ फयघय प्रणारीको सम्ऩखत्त बाडा ददई आखजधत गयेको यकभ ।  
 (१३) गाउॉ फिेयीरे लनधाधयण गयेको श्रभदान नगयी लसॊचाई सवुवधा लरन ेजग्गाधनीसॉग लरईन े ऩनकयफाट प्राप्त 
यकभ ।  
२७. िाता सञ्चारन य िचध ववलध  
१. सम्फखन्धत गाउॉ फिेयी वा जटु्याल्हाको लनणधम अनसुाय उक्त गाउॉ फयघय प्रणारीको नाभभा नखजकको फैंक, 

ववत्तीम सॊस्था वा सहकायी सॊस्थाभा फैंक िाता िोलरनेछ । 

२. मस ऐनको दपा २६ फभोखजभ प्राप्त आम्दानी गाउॉ फिेयी वा जटु्याल्हारे तोकेको ऩदालधकायीको सॊमकु्त 
दस्तितफाट फैंक िाता सञ्चारन गनध सक्नेछ ।  
३. मस ऐनको दपा २६ फभोखजभ प्राप्त यकभ गाउॉ फिेयी वा जटु्याल्हारे गयेको लनणधम फभोखजभ फयघय  प्रणारीरे 
िचध गनध सक्नेछ ।  
४. फयघय प्रणारीरे वषधबरयको आम्दानी य िचधको लफर बयऩाई अलबरेि याख्न ुऩनेछ । गाउॉ फिेयीभा िचध वववयण 
सावधजलनक गरय ऩास गयाउन ुऩनेछ । 

 

 

२८. सम्ऩखत्तको अलबरेि:  
१. गाउॉको सावधजलनक सम्ऩखत्तको अलबरेि फयघय प्रणारीरे याख्न ु ऩनेछ । सोको सयुऺा गने खजम्भेवायी सभेत 
यहनेछ ।  सम्ऩखत्तको बौलतक ऩयीऺण गयी हयेक वषध गाउॉ फिेयीभा सावधजलनक गनुध ऩनेछ ।  
 

ऩरयच्छेद ९: 
ववववध 

२९. फाधा अड्काउ पुकाउ: 
ऐनको कामाधन्वमनभा कुनै ऩलन वकलसभको फाधा अड्चन आईऩयेभा सोको सभाधान स्थानीम सयकायफाट हनुेछ ।  
३०. लनमभ फनाउन ेअलधकाय: 
(१) मस ऐनको कामाधन्वमन गनधका रालग स्थानीम सयकायरे आवश्मक लनमभ फनाउन सक्नेछ ।  
(२) नगय, वडा, गाउॉ फिेयीरे मस ऐनको कामाधन्वमन गनधका रालग आवश्मक लनमभ फनाई स्थानीम सयकायको 
स्वीकृलत लरई आफ्नो कामधऺ ते्र लबत्र रागू गनध सक्नेछ । 

३१. कामधववलध तथा लनदेखशका फनाउन ेअलधकाय: 
मस ऐनको कामाधन्वमन गनधकारालग स्थालनम सयकायरे आवश्मक कामधववलध तथा लनदेखशका फनाउन सक्नेछ ।  
३२.अनसूुचीभा हेयपेय गने अलधकाय: 
मस ऐनको कामाधन्वमन गनधका रालग स्थानीम सयकायरे अनसूुचीभा आवश्मक हेयपेय गनध सक्नेछ। 

 

 

अनसूुची १: दपा ४ को उऩ दपा (२) फभोखजभ 

फयघय प्रणारी लबत्रका ऩदालधकायीराई ददईन ेप्रभाणऩत्र 

भधवुन नगयऩालरका, वडा नॊ. ....... भा यहेको .......................... गाउॉको गाउॉ फिेयीफाट ................ ऩदभा 
भधवुन नगयऩालरकारे जायी गयेको फयघय ऐन २०७७ को दपा ८(३)÷७ (ि)÷८(ि) फभोखजभ  छनोट हनु 
बएकोभा तऩाई श्री ..............................राई स धन्मवाद मो प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

फयघय ऐन, गाउॉ फिेयी य जटु्याल्हाको लनणधम फभोखजभ सावधजलनक हकवहतका रालग कामध गनुधहोरा।  

 
    .......................           ...................                   ...................... 
  प्रभिु प्रशासवकम अलधकृत   नगय उऩप्रभिु     नगय प्रभिु   
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                               अनसूुची २: दपा ४ को (२) फभोखजभ 

                फयघय प्रणारी लबत्रका ऩद ग्रहण गने व्मखक्तराई ददईन ेऩरयचमऩत्र 

 

भधवुन नगयऩालरका 
नगय कामधऩालरकाको कामाधरम 

भधवुन फददधमा 
रखुम्फनी प्रदेश, नेऩार 

 

ऩरयचम ऩत्र 

 नाभ: 
 ऩद: 
 ठेगाना: 
 जन्भ लभलत:  
 ना.प्र.नॊ: 
 सम्ऩकध  नॊ: 
 यक्त सभहु: 
 जायी लभलत: 
          ............................ 
                    प्रभाखणत गनेको दस्तित  
               नगय प्रभिु  
अनसूुची ३: फयघय प्रणारीको सॊगठन ढाॉचा  
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