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भमेू गाउँपालऱका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः 4             संखयाः  4               लमल ः २०७7/03/07 

भाग-2 

भमेू गाउँपालऱका 

भमूे गाईँपालिकाको स्थानीय भवन तथा पवूााधार लनमााण सम्बन्धी 

मापदण्ड २०७७ 

गाउँसभामा प्रस्  ु लमल ः २०७7।03।04 

गाउँसभाबाट स्वीकृ  लमल ः  २०७7।03।04 

 

 

प्रस्तावनाः  भूमे गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र लनमााण हुने लवलभन्न भवन तथा पवूााधार लनमााणिाइ सरुलक्षत, 

सुन्दर र समपरुप बनाइ नमूना गाईँपालिका लनमााण गना भूम ेगाईँपालिकािे यो मापदण्ड बनाएको छ 

।  

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस संलहताको नाम "भूमे गाईँपालिकाको संलहता २०७४" रहकेो छ 

।  

(२) यो कायालवलध तुरुन्त िागू हुनेछ । 

२. गाईँपालिकाको सञ्चािनः (१) गाईँपालिकाको सञ्चािन नेपािको संलवधान, नेपाि सरकार 

(मलन्त्रपररषद)् काया लवस्तृलतकरण प्रलतवेदन, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, गाईँसभा 

तथा गाईँ कायापालिकाबाट पाररत लवलभन्न ऐन, लनयम, कायालवलध, मापदण्ड, लनदलेिका तथा 

हाि लवद्यमान नेपाि सरकारका लवलभन्न कानूनहरुको अधारमा हुनेछ ।  

(२) गाईँपालिकाि े अफ्नो अवश्यकतानुसार ऐन, लनयम, कायालवलध, लनदलेिका, 

मापदण्ड बनाईन सके्नछ ।  

३. भवन लनमााण तथा सडक लनयमन सम्बन्धी ऄनिुासनः (१) भवन लनमााण तथा सडक लनयमन 
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सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ७ मा ईल्िखे भएका सम्पणूा 

व्यवस्था, भवन लनमााण सम्बन्धी रालिय संलहतामा ईल्िखे भएका िताहरुको पूणा कायाान्वयन 

गनुापने छ ।  

(२) खण्ड (१) मा ईल्िखे भएका कानूनी प्रावधानहरुको कायाान्वयनको िालग दहेाय 

बमोलजम भवन लनमााण तथा सडक लनयमन संलहता कायाान्वयन गनुापनेछः  

(क) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र भवन लनमााण गना चाहने व्यलि, सरकारी कायााियि ेभवन लनमााण 

गने ऄनुमलतको िालग भवनको नक्सासलहत तोककएको ढाँचामा गाईँपालिका समक्ष लनवेदन पेि 

गनुापनेछ ।  

(ख) नयाँ भवन लनमााण गने नक्सामा ऄन्य कुराहरुका ऄलतररि सो भवनको छुटै्ट चपी र 

सकलपट तथा त्यस्तो भवन ऄको भवनसँग जोडी बनाईने भएमा सो भवनको छुटै्ट ककिास रहन े

गरी नक्सामा खुिाईनु पनेछ ।  

(ग) दरखास्त दददा अफ्नो हक भोगको जग्गामा लनमााण गने भए हक भोगको लनस्सा र ऄरुको 

हक भोगको जग्गामा लनमााण गने भए लनजको हक भोगकको लनस्सासलहत मन्जुरीको लिखत 

पेि गनुापनेछ ।  

(घ) कुनै भवन लनमााण गना ऄनुमलत पाएकोमा त्यसरी ऄनुमलत पाएको लमलति ेदइु वषालभत्र 

त्यस्तो भवन लनमााण गररसकु्न पनेछ ।  

(ङ) यकद कोही कसिैे कानूनमा व्यवस्था भए बमोलजम बाहके ऄनुमलत नकदइ वा सावाजलनक 

जग्गा, बाटो, मलन्दर, चोक, ढि, नािा, पोखरी अकद लमची भवन लनमााण गरेको वा गरररहकेो 

ठहरेमा सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काईने अदिे कदआनेछ । साथ ैपास भएको नक्सामा 

गाईँपालिकाको स्वीकृलत बेगर हरेफेर गरी भवन लनमााण गरेको वा गरररहकेो ठहरेमा एक िाख 

रुपैयाँसम्म जररवाना गना र सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काईन अदिे कदआनेछ ।  

(च) गाईँपालिका बन्न ुपवूा नक्सा पास गने प्रावधान नभएका सालवकका गालवसहरु (मोराबाङ, 

काँडा, काँक्री, महत र चुनबाङ र रुकुमकोटको ४ नं वडा ) मा लनमााण भएका भवनहरु 

गाईँपालिकािे तोकेको प्रकक्रया ऄनुसार (ग र घ वगाको घरको हकमा सम्बलन्धत घरधनीि े

घरको फोटोसलहत घरि ेचचेको जग्गाको जग्गाधनी पूजाा लिएर सम्बलन्धत वडा कायााियमा 

सम्पका  राख्नपुनेछ ।  वडा ऄध्यक्ष/सलचवि ेपलन अर्थथक वषा २०७४।०७५ लभत्रमा अफ्नो वडा 

कायााियलभत्रका सम्पूणा घरहरुको फोटो सलहतको ऄलभिखे सकंिन गरी गाईँपालिकामा पेि 

गरी सम्बलन्धत वडा कायााियको ऄलभिखेमा समेत दताा गराईनुपनेछ ।  

(छ) गाईँपालिकािे तत्काि अधुलनक र व्यवलस्थत िहर लनमााणको ऄवधारणा ऄनुसार 

गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रको ग्रामीण सडकको क्षेत्र (राआट ऄफ वे) ऄनुसूची १  बमोलजम हुनेछ । 

सडक क्षते्र तोक्दा सडकको दाया ँबायाँको क्षेत्र रालिय तथा प्रादलेिक कानूनमा भएको व्यवस्था 

ऄनुकूि हुनुपनेछ । 

४. फोहरमिैा तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी सलंहताः (१) स्वच्छ र व्यवलस्थत गाईँपालिका 
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लनमााणको िालग दहेायका संलहता कायाान्वयन गनुापनेछः 

(क) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र लनर्ददष्ट स्थानमा फोहर नफािी जताततै फोहर फािमेा ईि 

फोहर हटाईन िाग्ने खचा सम्बलन्धत व्यलिबाट६ ऄसिु गरी थप पन्र हजार रुपैयाँसम्म 

जररवाना िाग्नेछ ।  

(ख) गाईँपालिका क्षते्रलभत्र कसैि ेसावाजलनक अवतजावतमा ऄवरोध हुन ेगरी वा ऄरुिाइ 

ऄप्ठ्यारो पाने लनयत राखी रूख िगाईने वा पखााि िगाईने वा घरटहरा लनमााण गने काया 

गरेको भए पलहिो चोटीिाइ स्वयं व्यलि वा पररवारिे हटाईन अदिे कदआनेछ । यकद कोही 

कसैि ेसो काया गरी अदिे बमोलजम हटाईन ऄटेर गरेमा गाईँपालिकाि ेहटाइ सो हटाईन 

िागेको खचा सम्बलन्धत व्यलिबाट ऄसिु गरी थप पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गररनेछ 

।  

(ग) कसैि ेअफ्नो घर, लछमकेीको घर, अगन, चोकमा फोहर फािेमा वा वातावरण दगूालन्धत 

हुन ेकाया गरेमा पलहिो पटकिाइ अफ्नो फोहर अफैंि ेव्यवस्थापन गना अदिे कदआनेछ । 

यकद अदिे ऄनुसार नगरेको पाआएमा गाईँपालिकाि े त्यस्तो काया गने व्यलििाइ दि 

हजारसम्म जररवाना गरी त्यस्तो हानी नोक्सानीको लबगो सम्बलन्धत व्यलिबाट ऄसिु ईपर 

गराआनेछ ।  

(घ) गाईँपालिकाको आजाजत बेगर सावाजलनक बाटो घने वा रोके्न वा अवतजावतमा ऄवरोध 

खडा गने काया गरेमा सम्बलन्धत लनकायिाइ घेरा, बार ऄवरोधका सामानहरु हटाईन िगाइ 

दि हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गररनेछ ।  

(ङ) ऄरुिाइ दःुख कदने लनयतिे कसिैे बाधा ऄवरोध पुर् ्याईने गरी ढि लनकास, चपी, 

सेफ्टी ट्याङ्की बनाईने राख्न ेजस्ता काया गरेमा पलहिो पटकिाइ लनमााण गरररहकेो भए 

रोक्न तथा लनमााण गररसकेको भए हटाईन अदिे कदआनेछ । यकद कोही कसैि ेअदिे ऄनुसार 

गरेको नपाआएमा गाईँपालिकािे रोक्न, हटाईन वा भत्काईन बाध्य हुनेछ । साथै अदिे 

पािना नगने व्यलिबाट ऄसुि ईपर गरी थप दि हजार रुपैयाँ सम्म जररवाना गररनेछ ।  

(च) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रका सावाजलनक सम्पलिको कोही कसिै े हानी नोक्सानी वा 

ऄपचिन वा ऄलतक्रमण गरेको पाआएमा वा सो सूचना गाईँपालिकामा प्राप्त भएमा वा 

सावाजलनक संरचना लबगारेमा प्रचलित कानूनबमोलजम सजाय हुनेछ । साथ ै कानूनमा 

सजाय नतोककएको ऄवस्थामा गाईँपालिकाि ेदि हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनेछ ।  

(छ) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चालित पसिहरुमा व्यवसाय दताा गना तथा ईपभोग्य वस्तु तथा 

सेवाको मलू्य-सूची राख्न सावाजलनक सूचना जारी गररनेछ । यकद सूचना बमोलजम नगरेको 

पाआएमा सम्बलन्धत पसिधनीिाइ दि हजार रुपैयाँसम्म जररवाना हुनछे ।  

(ज) बजार ऄनुगमनको क्रममा कोही कसिैे जानी जानी लनयतवि म्याद गुजे्रको ईपभोग्य 

वस्तु लवक्रीको िालग राखेको पाआएमा बजार ऄनुगमन टोिीिे पाँच हजारदलेख पन्र हजार 

रुपैयाँसम्म जररवाना गना सके्नछ ।  
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(झ) सावाजलनक बाटोघाटो, सडकमा जथाभावी ढि, कुिो वा घरबाट लनस्कने पानी 

लमसाएमा सम्बलन्धत व्यलि, घरधनी वा समुदायिाइ पलहिो चोटी त्यसो नगना सावाजलनक 

सूचना प्रकािन गररनेछ । सूचनािाइ बेवास्ता गरी त्यस्तो कायािाइ लनरन्तरता कदएमा दि 

हजार रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजमको ऄन्य कारबाही हुनेछ । 

५. गाईँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा सावाजलनक सम्पलिको व्यवस्थापन सम्बन्धी सलंहताः (१) 

गाईँपालिकाको नाममा रहकेा सम्पूणा सावाजलनक सम्पलिको व्यवस्थापन सामान्य प्रिासन 

िाखा माफा त हुनेछ । ईि िाखािे प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृतसँगको समन्वय र लनदिेनमा गाईँ 

कायापालिकाको कायाािय र गाईँपालिकाबाट वडा कायाािय एव ं लवषयगत कायााियमा 

हस्तान्तरण भएका लजन्सी मािसामानको ऄलभिेख दरुुस्त राखी ती मािसामानमा 

गाईँपालिकाको मािसामान हो भनी पलहचान हुने गरी सकेंत टाँस गनुापनेछ ।  

(२) गाईँपालिकाि ेखररद गरेका सवारी साधनको सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको िालग 

सडक तथा यातायात ईपिाखाि े प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतसँगको समन्वय र लनजको 

लनदिेनमा अवश्यक काया गनुापनेछ । गाईँपालिकाको नाममा रहकेा आक्वीपमेन्ट तथा सवारी 

साधन भाडामा दददा भाडामा कदएको सवारी साधनको ऄलभिेख म.िे.प.फाराम नं. ५५ 

ऄनुसार राख्नुपनेछ । गाईँपालिकािे भाडामा कदने सवारी साधन तथा लनमााण सामाग्रीको दर, 

भाडामा लिदा कदनुपने लनवेदनको ढाँचा र सम्झौता तोककए बमोलजम हुनेछ ।  

(३) ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको अदिे लबना गाईँपालिकाको नाममा रहकेा सवारी 

साधनको प्रयोग कसैि ेपलन गना लमल्ने छैन । ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको अदिे लबना सवारी 

साधनको प्रयोग गरेको पाआएमा सावाजलनक सम्पलिको दरुूपयोग गरेको मालननेछ । अदिे 

लबना सवारी साधनको प्रयोग गरी ईि सवारी साधन टूटफुट भएमा वा लबलग्रएमा सामान्य 

प्रिासन िाखाको लजम्मेवार कमाचारी र सम्बलन्धत कमाचारीबाट ममात सम्भार गना िाग्न ेरकम 

ऄसुि ईपर गरी जनही थप दि हजारसम्म जररवाना हुनेछ ।  

(४) गाईँपालिकाबाट लनयुलि प्राप्त अलधकाररक सवारी चािकिे मात्र सवारी साधन 

चिाईने ऄलततयारी पाईनेछन् । अफूिे चिाने सवारी साधनको संरक्षण, सुरक्षा, सर्थभलसङ 

िगायतको काया गनुा सम्बलन्धत चािकको कताव्य हुनेछ ।  

(५) अलधकाररक सवारी चािक बाहके ऄरुिे सवारी चिाइ सवारी साधन टुटफुट 

भएमा वा लबलग्रएमा वा हानी नोक्सानी भएमा ईि टुटफुट वा हानी नोक्सानी वापतको रकम 

ऄसुि ईपर गरी थप दि हजारसम्म जररवाना गररनेछ । चािकको बवेास्ताको ऄवस्थािाइ 

लवि् ्िेषण गरी लनजिाइ पदबाट बखाास्त समेत गना सककनेछ ।  

(६) गाईँपालिकाबाट वडा कायाािय एव ंऄन्य लवषयगत कायााियमा हस्तान्तरण भएका 

लजन्सी सामानहरुको ऄलभिखे राख्न,े संरक्षण एव ंसम्वर्द्ान गने लजम्मेवारी वडा ऄध्यक्ष र वडा 

सलचवको हुनेछ । गाईँपालिकाबाट हस्तान्तरण भएका लजन्सी सामानहरुको लहनालमना गरेको 

पाआएमा ईि सामानको परि मलू्य बराबरको रकम वडा ऄध्यक्ष र वडा सलचवबाट ऄसुि ईपर 
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गरी थप पाँच हजारसम्म जररवाना गररनेछ ।  

६. राजि् ्व सकंिन, योजना कायाान्वयन, ऄनुगमन, मलू्याङ्कन सम्बन्धी सलंहताः (१) 

गाईँपालिकाको स्वीकृत वार्थषक बजेट, नीलत तथा कायाक्रम ऄनुसारका वार्थषक कायाक्रम 

कायाान्वयनको िालग समयम ैईपभोिा सलमलतको गठन गरी योजनाको कायाान्वयन गने गराईने 

लजम्मेवारी वडाको हकमा वडा सलमलत, वडा सलचव र गाईँपालिकाको हकमा गाईँ 

कायापालिका, प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत र लवषयगत कायााियका प्रमखुहरुको हुनेछ ।  

(२) गाईँपालिकाको वार्थषक बजेट, नीलत तथा कायाक्रम ऄनुसार सञ्चालित योजनाहरुको 

ऄनुगमन र मलू्याङ्कन नगरी ईपभोिा सलमलतिाइ भिुानी कदआने छैन । ऄनुगमन र 

मूल्याङ्कनको अवश्यक व्यवस्थापन प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतिे गनुापनेछ । पाँच िाखभन्दा 

बढी िागत ऄनुमान भएका योजनाहरुको फरफारक गदाा कूि िागतको कलम्तमा पाँच प्रलतित 

रकम धरौटीको रुपमा तोककएको समयपलछ कफताा हुन ेगरी गाईँपालिकाको धरौटी खातामा 

जम्मा गररनेछ । ईि धरौटी रकम सम्बलन्धत अयोजनाको कदगोपनाको िालग रालखनेछ । 

अयोजना सम्पन्न भइ सञ्चािन हुनुपने ऄवलधसम्म ६काई हुन ेऄवस्था नदलेखएमा वा आलष्टमेट 

ऄनुसारको लनमााण सामाग्री प्रयोग नगरी न्यून गुणस्तरको लनमााण सामाग्री प्रयोग गरेको 

दलेखएमा ईि धरौटी रकम जफत गरी सम्बलन्धत अयोजनाको ममात सम्भारको िालग खचा 

गररनेछ र ईि लनमााण व्यवसायी वा ईपभोिा सलमलतिाइ कानून बमोलजमको सजाय गररनेछ 

। आलष्टमेट ऄनुसार अयोजनाको कदगोपना देलखएमा ईि धरौटी रकम सम्बलन्धत ईपभोिा 

सलमलतिाइ तोककएको ऄवलधपलछ कफताा गररनेछ ।  

तर धरौटी कफताा हुन ेऄवलध कलम्तमा एक वषाको हुनेछ । 

(३) अर्थथक ऐन ऄनुसार वडा कायााियको राजि् ्व संकिनमा ऄग्रसरता दखेाईने, 

संकलित राजि् ्व गाईँपालिकाको मूि खातामा जम्मा गरी तोककएको ऄवलधलभत्र 

गाईँपालिकामा प्रलतवेदन गने मुतय दालयत्व वडा ऄध्यक्ष र वडा सलचवको हुनेछ । समयम ै

संकलित राजि् ्व गाईँपालिकामा दालखिा नगने वडाको वडा ऄध्यक्ष र वडा सलचवबा६ ऄसिु 

ईपर हुन े गरी दि हजारसम्म जररवाना गना सककनेछ । राजि् ्व सकंिनमा बेवास्ता गने, 

संकलित राजश्व समयम ैदालखिा नगरी दरुुपयोग गना खोज्ने वडाका वडा ऄध्यक्षको सुलवधा, 

बैठक भिाबाट कटौती गररने र दालयत्व पूरा नगने कमाचारीहरुको तिब भिा रोक्का गरी ती 

वडामा कायाान्वयन हुन ेयोजनाहरु कटौती गरी काया सम्पादन स्तर राम्रो भएका वडाहरुमा 

साने नीलत ऄविम्बन गररनेछ।  

७. मकदराजन्य तथा सरू्थतजन्य पदाथा सम्बन्धी सलंहताः (१) मकदराजन्य पदाथाको ईत्पादन र लबक्री 

लवतरणको ऄनुमलत प्राप्त व्यलििे दहेायका िताहरु पािना गनुापनेछः  

(क) कुनै व्यलिि ेऄनुमलतपत्र बेगर र ऄनुमलत पत्र पाएकािे पलन ऄनुमलतपत्रमा तोककएको 

िता बमोलजम बाहके मकदरा लबक्री लवतरण गना वा मकदरा खुवाईने बार वा रेषु्टरेन्ट वा पसि 

थाप्न पाईने छैन । यसरी ऄनुमलतपत्र र ऄनुमलतपत्रमा ईल्िेख भएका िता बाहके मकदरा 
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लबक्री लवतरण गरेको वा मकदरा खुवाईने काम गरेको पाआएमा एक िाख रुपैयाँसम्म 

जररवाना र कानून बमोलजमको ऄन्य कारबाही हुनेछ ।  

(ख) खण्ड (क) मा ईल्िखे भए बमोलजम ऄनुमलतपत्र प्राप्त व्यलिि ेगाईँपालिकाबाट समेत 

व्यवसाय दताा गरी ऄनुमलत लिनुपनेछ । गाईँपालिकाबाट ऄनुमलत नलिइ मकदरा लबक्री 

लवतरण गरेको वा खुवाएको पाआएमा एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजमको 

ऄन्य कारबाही गररनेछ ।  

(ग) कसैि ेपलन प्ठ्िालष्टकको पोका (पाईच)मा मकदरा राखी मकदराको ईत्पादन र लबक्री लवतरण 

गना पाईने छैन । कसिै े पलन ऄठार वषाको ईमेर पूरा नगरेको व्यलििाइ मकदरा लबक्री 

लवतरण गना पाईने छैन । यकद कसैि ेऄठार वषा ईमेर पूरा नभएको व्यलििाइ मकदरा लबक्री 

गरेमा ईि व्यलििाइ एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजमको ऄन्य कारबाही 

हुनेछ।  

(घ) कुनै व्यलिि ेऄनुमलत बेगर र ऄनुमलत पाएकािे पलन ऄनुमलतपत्रमा तोककएको िता 

बमोलजम बाहके मकदराको लनकासी वा पैठारी गना पाईने छैन । ऄनुमलत वेगर लनकासी वा 

पैठारी गरेको पाआएमा ईि मकदरा जफत गरी एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून 

बमोलजमको ऄन्य कारबाही हुनेछ ।  

(ङ) मकदरा ईत्पादन, लबक्री लवतरण गने व्यलििे आजाजतपत्र सबैिे दखे्ने गरी कारोबार 

स्थिमा राख्नुपनेछ ।  

(च) लडपाटामेन्टि स्टोरिे मकदराजन्य पदाथा लबक्री गने प्रयोजनको िालग ऄिग्गै लबक्री 

कक्षको व्यवस्था गनुापनेछ ।  

(छ) प्रत्येक बोतिमा लबको र बोतिमा पने गरी ऄन्तः िुल्क रटकट टासँी लनकासी गनुा पनेछ 

।  

(ज) ऄनुमलतपत्र प्राप्त फमा वा व्यलिि ेलबहान १०:०० बजेदलेख रालत ८:०० बजेसम्म मकदरा 

लबक्री लवतरण गनुापनेछ । यकद तोककएको समय बाहके ऄन्य बिेा मकदरा लबक्री लवतरण 

गरेको पाआएमा एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजम ऄन्य सजाय हुनेछ ।  

(झ) मकदरा खररद लबक्री गनेिे मकदरा खररद लबक्री गरेको लबजक राख्नुपनेछ ।  

(ञ) आजाजतपत्रवािािे प्रत्येक बोतिमा ऄन्तःिुल्क रटकट टासँेको मकदरा मात्र लबक्री गनुा 

पनेछ । ऄन्तःिुल्क रटकट नरहकेो सामान खररद लबक्रीको िालग राखेको पाआएमा त्यस्तो 

वस्तु जफत गरी लबके्रतािाइ एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजम दण्ड 

जररवाना हुनेछ ।  

(ट) गाईँपालिकाको अर्थथक ऐन ऄनुसार तोककएको राजि् ्व नलतरी कसिै े मकदराजन्य तथा 

सूर्थतजन्य पदाथाको अयात गरेको पाआएमा वा राजि् ्व छल्न खोजेमा लनजको मकदरा जफत 

गरी एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजमको सजाय हुनेछ।  

(ठ) सरकारी कायाािय, लवद्याियको पाँच सय लमटरको चार ककल्िालभत्र मकदराजन्य तथा 
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सूर्थतजन्य पदाथा लबक्री लवतरण गना पाईने छैन । यकद कोही कसिै े तोककएको चार 

ककल्िालभत्र मकदराजन्य पदाथा लबक्री लवतरण गरेको पाआएमा लनजको मकदरा जफत गरी 

एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजमको कारबाही हुनेछ ।  

(ड) कसैि ेखण्ड (ठ) मा ईल्िेख भए बमोलजमको चार ककल्िालभत्र मकदराजन्य पदाथाको सेवन 

गरेमा लनजिाइ पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजमको ऄन्य कारबाही 

हुनेछ ।  

(ढ) कुनै व्यलिि ेमकदरा सेवन गना चाहमेा साझँ ५:०० बजेदलेख ८:०० बजेसम्म गाईँपालिकाि े

तोकेको स्थानमा मात्र सेवन गना पाईनेछ । गाईँपालिकािे तोकेको स्थि बाहके ऄन्य 

स्थिमा मकदरा सेवन गरेको पाआएमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजम 

ऄन्य कारबाही हुनेछ । साथ ै मकदरा खुवाईने फमा वा पसििाइ समेत पन्र हजार 

रुपैयासम्म जररवाना हुनेछ ।  

(ण) कसैि े मकदरा सेवन गरी सावाजलनक िालन्त सुरक्षामा खिि पुर् ्याईने, सामालजक 

सद्् भाव एव ंसलहष्णुतामा अघात पुर् ्याईने, होहल्िा गने, गािी बेआज्जती गने िगायतको 

काया गरेमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जररवाना र कानून बमोलजमको ऄन्य कारबाही हुनेछ ।  

(त) ऄन्तःिुल्क ऐन, २०५८ तथा मकदरा ऐन, २०३१ र सो ऄन्तगात बनेका लनयम तथा 

लनदलेिकामा ईल्िेलखत प्रावधानहरुको पािना गनुा पनेछ ।  

८. लवलवधः (१) गाईँपालिका ऄन्तगातको वडा कायाािय, लवषयगत कायााियमा कामकाज गने गरी 

खरटएका कमाचारीहरुिे लबदामा बस्दा प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट लवदा स्वीकृत गनुापनेछ ।  

(२) गाईँपालिका ऄन्तगातको वडा कायाािय, लवषयगत कायााियमा कामकाज गने गरी 

खरटएका कमाचारीहरुिे कायाािय समयमा लनजामलत ड्रसे र पररचयपत्र िगाईनुपनेछ ।  

(३) कमाचारीहरुको तिब भिा, पदालधकारीहरुको सुलवधा एव ंभिा बैंक माफा त मात्र 

भुिानी हुनेछ ।  

(४) यो कायालवलध बन्नुपूवा यस कायालवलधमा ईल्िेख भए ऄनुसारका कायाहरु भएको भए 

यसै बमोलजम भएको मालननेछ ।  

 

 

ऄनुसूची १ 

गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रका सडकको वगीकरण  

क्र.स.ं सडकको ककलसम सडकको 

नाम 

सडकको 

क्षेत्रालधकार 

सेट ब्याक 

(न्यूनतम्) 

कैकफयत 

१ रालिय राजमागा  ५० लमटर ६ लमटर  

२ लजल्िा सडक  २० लमटर ६ लमटर  
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३ A-Type सडक  १४ लमटर २ लमटर  

४ B-Type सडक  १० लमटर २ लमटर  

५ C-Type सडक  ६ लमटर २ लमटर  

६ ५० लमटरभन्दा 

छोटा बाटाहरु 

 ४ लमटर   

 

 

ऄनसुचूी २ 

गाईँपालिकामा रहकेा हभेी आक्वीपमने्ट/सवारी साधनको भाडा दर 

क्र. 

स.ं 

हभेी आक्वीपमने्टको नाम भाडा दर कैकफयत 

प्रलत 

घण्टा 

प्रलत कदन प्रलत 

रिप 

प्रलत मलहना 

१ ब्याकहू िोडर २,१००।-     

२ रिप्ठ्पर िक  ६,५००।-  १,५०,०००।-  

 

गाईँपालिकामा रहकेा एम्बिुने्स भाडा दर 

क्र.स.ं स्थान गन्तव्य भाडा दर कैकफयत 

१ खाबाङ बगर रुकुमकोट ४,०००।-  

२ खाबाङ बगर मुलसकोट १०,०००।-   

३ खाबाङ बगर दाङ   

४ खाबाङ बगर नेपािगञ्ज   

५ खाबाङ बगर काठमाडौं   

 

गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र प्रलत ककिोलमटर रु १५०।-  

ऄनसुचूी ३ 

 

लमलतः २०७…../……/….. 

श्रीमान प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतज्यू, 
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भूमे गाईँ कायापालिकाको कायाािय, रुकुम (पूवा) 

 

लवषयः- ब्याकहू िोडर/रिप्ठ्पर िक ईपिब्ध गराआकदन ुहुन ।  

 

ईपयुाि लवषयमा …………….. नगरपालिका/गाईँपालिका वडा नं. …., …………….. स्थायी 

ठेगाना भएको म/हामी …………………..………………………… िाइ 

……………………………………………………..……… कायाको िालग तहा ँ कायााियको 

………………………….. भाडामा लिनुपने भएकोिे …………….. घण्टा/कदन/रिप/मलहनाको 

िालग तहा ँ कायााियको लनयमानुसार ईि लनमााण सामाग्री (ब्याकहू िोडर/रिप्ठ्पर िक) भाडामा 

ईपिब्ध गराआकदनु हुन अवश्यक कागजात सलहत यो लनवदने पेि गरेको छु/छौं ।  

सिंग्न कागजातहरुः 

१. 

२. 

३. 

४. 

लनवेदक 

क्र.स.ं नाम, थर ठेगाना नागररकता 

नं. 

हस्ताक्षर कैकफयत 

१      

२      

३      

 

 

 

आज्ञाऱे, 

चन्द्रलसंह शे्रष्ठ 
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प्रमखु प्रशासकीय अलिकृ  
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