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गाउँ सभाबाट स्वीकृत ममततM– २०७९÷०३÷१० 



अपऩपहभार गाउँऩालरका क्षते्रभबत्रका प्राईबटे पभमहरुराई दताम गन मको पनभभत्त ऐन  

अपऩपहभार गाउँऩालरका क्षते्रभबत्र संचारन गरयन ेव्माऩारयक तथा औद्योगगक प्राईबटे पभमहरु 
संचारन पनमभन य पनमन्त्त्रण गनम फान्त्छपनम बएकोर ेस्थानीम सयकाय संचारन ऐन २०७४ 
को ऩरयच्छेद ३ अन्त्तयगत यहकेो गाउँऩालरकाको एकर अधधकाय क्षते्रभबत्र ऩन े दपा ११ 
उऩदपा (ञ) र ेददएको अधधकाय प्रमोग गरय अपऩपहभार गाउँऩालरका  गाउँ सबा २०७९  
फाट मो ऐन जारय गरयएको छ ।  

१. संलक्षप्त नाभ य प्रायम्बः  
क) मस ऐनको नाभ :"अपऩपहभार गाउँऩालरका प्राईबटे पभम यजजष्ट्रशेन ऐन २०७४" 

यहन ेछ ।  
ख) मो ऐन अपऩपहभारगाउँऩालरका बयी राग ुहनु ेछ ।  
ग) मो ऐन तरुुन्त्त राग ुहनु ेछ ।  

२. ऩरयबाषाः " गिषम िा प्रसंगर ेअको नरागभेा मस ऐनभाः  
क) "गाउँऩालरका" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँऩालरका सम्झन ुऩछम ।  
ख) "गाउँ सबा" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँऩालरका को िागष मक तथा गिशषे गाउँ सबा 

सम्झन ुऩछम ।  
ग) "काममऩालरका" अपऩपहभार गाउँकाममऩालरका राई सम्झन ुऩछम ।  
घ) "अध्मक्ष" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँऩालरकाको अध्मक्षराई सम्झन ुऩद मछ ।  
ङ) "प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 

अधधकृतराई सम्झन ुऩद मछ ।  
च) " प्राईबटे पभम" बन्नार ेपनजज िा कगथत नाभफाट एक िा एक बन्त्दा फढी व्मधिर े

भनुापा आजमन गन ेउद्बशे्यलमर े गाउँऩालरका क्षते्रभबत्र पनकासी ऩ ाठायी गन म संचारन 
गरयन ेएकर िा संमिु व्माऩारयकपभमसम्झनऩुछम।  मस अन्त्तयगत भनुापा आजमनको 
उद्दशे्यलम संचालरत व्माऩाय व्मिसाम,औद्योगगक,कृगष, ऩशऩुारन, भशक्षा स्िास््म य 
सिेाभरुक पभम सभते सम्झन ुऩन ेछ ।   

छ) "पनकासी" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँऩालरकाफाट अन्त्म गाउँऩालरकाभा पनकासी गन े
काभराई सम्झन ुऩन ेछ ।  

ज) "ऩ ाठायी" बन्नार ेअन्त्म गाउँऩालरका फाट अपऩपहभार गाउँऩालरका भबत्र भारसाभान 
ऩ ाठायी गन ेकाभ सम्झन ुऩन ेछ ।  

झ) "आदशे" बन्नार े अपऩपहभार गाउँऩालरकाको स्थापनम याजऩत्रभा प्रकाभशत 
आदशे सम्झन ुऩन ेछ ।  
ञ) "सम्फन्त्धीत शाखा" बन्नार ेप्राईबटे पभम दतामका रागग स्थाऩना हनु ेछुट्ट ा यजजष्ट्रशेन 

िा उद्यभ गिकास शाखा सम्झन ु ऩन े छ । मो शाखा द्धाया गरयन े प्राईबटे पभम 



यजजष्ट्टशेनको काभ प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत िा पनजर े तोकेको कभमचायी गन म 
सक्न ेछ ।  

३. दताम नगयाई प्राईबटे पभम खोल्न नऩाईनःे मो ऐन प्रायम्ब बएऩपछ मो ऐन फभोजजभ दताम 
नगयाई कसार ेऩपन प्राईबटे पभम खोल्न हदु ान ।  

४. प्राईबटे पभम खोल्नका रागग दयखास्त ददन ेय यजजष्ट्रशेनः  
१) कुन ा प्राईबटे पभम यजजष्ट्टय गयाउन चाहन ेव्मधिर ेतोकेको दस्तयु सपहत तोपकएको 

ढाँचाको दस्तयु मस गाउँऩालरकाको कामामरमभा ददन सक्नछे । त्मस्तो दयखास्तभा 
दहेामका गिियण खोलरएको हनुऩुछम ।  

क) प्राईबटे पभमको नाभः  
ख) प्राईबटे पभमको ठगेानाः  
ग) प्राईबटे पभमको उद्दशे्यलम तथा त्मसर ेकायोफाय गन ेधचज फस्त ुतथा काभको गिियण  
घ) प्राईबटे पभमको धनीको नाभ टगेाना य फफुाआभा य फाज ेफज्म ाको नाभ ।  
ङ) सभम सभमभा अपऩपहभार गाउँऩालरकार े आिदेन द्वाया तोपकएको अरु गिियणहरु,  
२) उऩदपा (१)अन्त्तयगत कसार ेदयखास्त दाजखरा बएऩपछ सम्फन्न्त्धत शाखार ेतोपकए 

फभोजजभ आिश्यलमक जाँचफझु गरय हदेाम दयखास्तभा खोलरएको गिियण साचो हो 
बन्न े आपुराई गिश्यलिास हनु े भनाधसफ कायण बएभा य दयखास्त गय े फभोजजभ 
प्राईबटे पभम खोल्न भनाधसफ दखेभेा तोपकए फभोजजभको यजजष्ट्टय पकताफभा प्राईबटे 
पभम यजजष्ट्टय गरय त्मसको तोपकएको ढाँचाभा प्रभाण ऩत्र दयखास्त िराराई 
ददईनछे ।  

३) उऩदपा (३) भा जनुसकुा कुया रजेखएको बएता ऩपन एउटा व्मधिको नाभभा एका 
उद्दशे्यलम बएको एकबन्त्दा फढी प्राईबटे पभम यजजष्ट्टय गरयन ेछान । 

५. प्राईबटे पभमको प्रभाण ऩत्रको अिधी य नगिकयण गन े तरयकाः मो ऐन फभोजजभ 
यजजष्ट्टय बएका प्रत्मके प्राईबटे पभमको प्रभाण ऩत्रको अिधी नगिकयण गन ेतयीका आ. 
ि. को अन्त्तभा  नगिकयण गयाउदा राग्न ेदस्तयु तोपकए फभोजजभ हनुछे ।  

६. गिियणभा हयेपेय गनुम ऩयभेा स्िीकृगत लरन ुऩनःे दपा ४ को उऩदपा (१) फभोजजभ 
मस  गाउँऩालरकाभा ऩशे गयकेो गिियणभा कुन ा हयेपेय गनुम ऩयभेा तोपकएको म्माद भबत्र 
तोपकए फभोजजभको सचूना गाउँऩालरकाको कामामरमभा ददन ु ऩन े छ य मस 
गाउँऩालरकाफाट स्िीकृगत प्राप्त बएऩपछ भात्र हयेपेय गनम सपकनछे ।  

७. मो ऐन फभोजजभ यजजष्ट्टय नबएका प्राईबटे पभमको नाभफाट रनेदने यअरु कायोफायराई 
काननुी भान्त्मता नददईनःे मो ऐन प्रायम्ब बएऩपछ मो ऐन फभोजजभ यजजष्ट्टय नबएको 
प्राईबटे पभमको नाभफाट गयकेो कुन ा ऩपन रनेदने िा अरु कायोफायराई काननुी भान्त्मता 
ददईन ेछान ्।  



८. गाउँऩालरकार ेगिियण भाग गनम सक्नःे  
(१) मस ऐन अन्त्तयगत यजजष्ट्टय बएको कुन े प्राईबटे पभमसगँ गाउँऩालरकार े

त्मस्तो प्राईबटे पभमको पहसाफको गिियण भाग गनम सक्नछे ।  
(२) उऩदापा(१) फभोजजभ भाग गरयएको पहसाफको गिियण गाउँऩालरकाभा ऩहे 

गनुम त्मस्तो प्राईबटे पभमको कतमव्म हनुछे ।  
९. प्राईबटे पभम खायजे गनम सपकनःे  
(१) दहेामको अिस्थाभा गाउँऩालरकार ेप्राईबटे पभम खारयजगनम सक्नछे,  

क) िाजणज्म व्मिसाम सम्फन्त्धी प्राईबटे पभमर े तोकेको अिधीभबत्र नगिकयण 
नगयाएभा, 

ख) प्राईबटे पभमको धनीर े भनाधसफ कायण दखेाई आफ्नो प्राईबटेपभम खारयज गरय 
ऩाउँ गयी ऩाउँ बनी सम्फन्त्धीत गाउँऩालरकाभा पनिदेन ददएभा,  

ग) दपा ४ को उऩदपा (३) गिऩरयत हनु े गरय कुन ा कुया ढाँटी प्राईबटे पभम दताम 
गयकेो ठहरयएभा,  

घ) गाउँऩालरकार ेदपा ८ फभोजजभको गिियण भाग गदाम सम्फन्न्त्धत प्राईबटे पभमर े
तोपकएको  अिधीभबत्र सो गिियण ऩशे नगयभेा , 

ङ) उद्योग सम्फन्त्धी प्राईबटे पभमर े कामम संचारन गयी गाउँऩालरकाको कामामरमभा 
जानकायी ददई  िा नददई उद्योग फन्त्द गयभेा , 

च) उद्योग सम्फन्त्धी प्राईबटे पभमर े नगिकयण गन े म्माद सभाप्त बएको भभगतर े
तोपकएको अिधी भबत्र नगिकयण नगयाएभा िा नगिकयण गयाए ऩपन इजाजतको 
शतम फभोजजभ उद्योग स्थाऩना य संचारन गनमको रागग भभेशनयी औजाय िा 
उऩकयणहरु खरयद िा उद्योग संचारनको आिश्यलमक कामम गयकेो लरजखत प्रगगत 
गिियण मस गाउँऩालरकाको कामामरमभा पनदीएभा , 

छ) प्राईबटे पभमर े मो ऐन अन्त्तयगत फनकेो पनमभको गिऩरयत हनु े गयी अन्त्म कुन ा 
कामम गयभेा  

२) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख),(ग),(घ),(ङ),(च)िा(छ) फभोजजभ गाउँऩालरकार े
प्राईबटे पभम खायजे गनुम अभघ सम्फन्त्धीत प्राईबटे पभमराई सपाईको सफदु ऩशे गन ेउधचत 
अिसय ददन ुऩनछे ।  

३) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख),(ग),(घ),(ङ),(च)िा(छ) फभोजजभ मस 
गाउँऩालरकाफाट प्राईबटे पभम खायजे बएभा त्मसयी खायजे बएको पभम धनीको नाभभा एक 
फष मम्भ सोही उद्दशे्यलम बएको अको प्राईबटे पभम यजजष्ट्टय गरयन ेछान ।  

१०) दण्ड सजामः  



क) मो ऐन फभोजजभ यजजष्ट्टय नगयाई प्रत्मके खोलरएका प्राईबटे पभमको प्रत्मके धनीराई 
सम्फन्त्धीत गाउँऩालरकार े रु५००। दजेख ३०००। सम्भ गन ेछ सोपह अऩयाध पेरय पेरय 
गयभेा ३ ऩटक सम्भ ऩटका पऩच्छे शरुुभा हनु ेजरयिानाभा थऩ १०००। हहनुछे । चौथो 
ऩटक ऩपन त्मस्तो कामम गयभेा पनजका नाभभा कपहर ेऩपन प्राईबटे पभम दताम हनु ेछान ।  

ख) दपा ४ अन्त्तयगत दयखास्त दददँा झुठ्ठा गिियण दाजखरा गन े व्मधिराई मस 

गाउँऩालरकार ेरु ५००। दजेख रु १०००। सम्भ जरयिाना गनम सक्न ेछ ।  

ग) दपा ६ फभोजजभ ददन ु ऩन े सचूना तोपकएको म्मादभबत्र नददन े िा झुठ्ठो सचूना ददन े
प्राईबटे पभमराई गाउँऩालरकार ेरुः ५००। खदेद रुः१००० सम्भ जरयिाना गनम सक्नछे ।  

घ)मस ऐन फभोजजभ यजजष्ट्टय िा नगिकयण नबएको प्राईबटे पभम य सो पभमको कायोफाय 
गन े कुन ा ऩपन फ ैंकर े ऩपन भारसभान पनकासी ऩ ाठायी गन म नऩाउन े गयी गाउँऩालरकार े
आदशेद्धाया भनाही गन म सक्नछे ।  

ङ) मो दपा अन्त्तयगत गाउँऩालरकार े गयकेो सजाम धचत्त नफझु्न े व्मधिर े न्त्मागमक 

सभभगतभा  उजयुी ददन सक्न ेछन  ।  

११. पनमभ तथा काममगिधी फनाउन े अधधकायः मो ऐनको उद्दशे्यलम काममन्त्िमन गनम 
गाउँऩालरकार े पनमभ तथा काममगिधी फनाउन सक्न ेछ । सो पनमभभा रजेखएका कुयाहरु 
उरंघन गन े व्माधिराई जरयिाना गन े व्मिस्था ऩपन सोही पनमभ िा कामम गिधधभा 
गाउँऩालरकार ेगन म सक्नछे ।  

१२. फचाऊः मो ऐन प्रायम्ब हनुऩुिम मस गाउँऩालरकाफाट यजजष्ट्टय गरयएको प्राईबटे पभमहरु 
मसा ऐन फभोजजभ दताम गरयएको भापनन ेछ ।  

१३ खायजेी मो ऐन प्रदशे तथा संभघम सयकायर ेफनाएको ऐन संघ फापझएको हद सम्भ 
स्िः तह  खायजे हनु ेछ । 
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                                                          बि धसंह ठकेय ेफोहया 

                                                         गा.ऩा. अध्मक्ष 

 


