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बाऱमतै्री शासनः बाऱअधिकारको सम्मान  
स्थानीय सरकार सञ्चाऱन ऐन, २०७४ मा  

बाऱबालऱकासंग प्रत्यऺ सम्बन्धित रहेका केही प्राविानहरू  
 

सॊघीय सॊरचनानुरूऩ स्थानीम सयकायको भूममका अत्यन्त महत्वऩूर्ण रहेको छ । बाऱबामऱका समाजका एक 
महत्वऩूर्ण र सॊवेदनशीऱ समूह हुन ्। हरेक योजना ननमाणर्को तहदेखि स्रोत ववननयोजन र कायाणन्वयनको तहसम्म 
बाऱबामऱकाको ववषयऱाई प्राथममकता ददनुऩदणछ । सॊववधानमा उल्ऱेखित बाऱबामऱकाको मौमऱक हक अधधकारको  

व्मवहायत: कायाणन्वयन गने एक प्रमुि जजम्मेवारी स्थानीय सरकारdf रहन जान्छ । स्थानीय सरकारको भूममकाका 
बारेमा हाऱै जारी स्थानीय सरकार सञ्चारन ऐन, २०७४ भा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रावधानहरू उल्रेख बएका छन ्।अन्म व्मङ्ञि 
सयह फारफाङ्झरकाको राङ्झग ऩङ्झन  ती प्रावधानहरू आकङ्जषित हङ्टन्छन्  ।ववशषेत् उक्त ऐनमा  फारफाङ्झरकासॉग प्रत्मऺ 
सम्फङ्ञन्धत प्रावधानहरू ननम्नानुसार यहेका छन ् । यी व्यवस्था ऱगायत सॊववधान र अन्य ऐनहरू, अन्तराणजरिय 
मान्यता र दस्तावेजहरूऱे बाऱबामऱकासम्बन्धी गरेको व्यवस्थाहरूऱाई कायाणन्वयन गनण स्थानीय सरकारसॉग सबैऱे 
समन्वय, सहकायण गनुण ऩदणछ । स्थानीय  सरकार सञ्चाऱन ऐनमा भएका बाऱबामऱका सम्बन्धी व्यवस्थाहरूऱाई  

सजजऱ ैबझु्न सककयोस ्भनी बाऱअधधकारका चार समुहमा रािेर प्रस्तुत गररएकोछ ।  
 

१. फार फचाउ 

क. गाउॉऩङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय (एकर) 
दपा प्रावधान 

११(२)(झ) 
(आधायबतू 
स्वास््म य 
सयसपाई) 

(1)  आधायबतू स्वास््म य सयसपाई तथा ऩोषण सम्फन्धी नीङ्झत , कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको तजङ्टिभा, 
कामािन्वमन तथा ङ्झनमभन, 

(2)  आधायबतू स्वास््म , प्रजनन स्वास््म य ऩोषण सेवाको सञ्चारन य प्रवर्द्िन, 
(१1) ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन तथा भातङृ्ञििङ्ट कल्माण सम्फन्धी सेवा सञ्चारन , अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन तथा 

ङ्झनमभन,  

(१2) भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाको कङ्ट ऩोषण न्मूनीकयण , योकथाभ, ङ्झनमन्रण य व्मवस्थाऩन। 
 

ख. वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 
दपा प्रावधान 

१२(२)(ग) 
(ङ्जवकास कामि) 

(५) खोऩ सेवा कामिक्रभको सञ्चारन , व्मवस्थाऩन तथा सभन्वम गने,  

(६) ऩोषण कामिक्रभको सञ्चारन तथा सभन्वम गने ,  
 

२. फार सॊयऺण 

क. गाउॉऩङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय (एकर) 
दपा प्रावधान 

११(२)(च) 
(स्थानीम त्माङ्क य अङ्झबरेख सङ्करन) 

(2)  जन्भ , भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, सम्फन्ध ङ्जवच्छेद, फसाइॉसयाइ दताि य ऩाङ्चयवाङ्चयक 
रगतको अङ्झबरेख तथा ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन 

११(२)(त) 
(जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि 

(५) सडक फारफाङ्झरका , अनाथ, असहाम, अिि य भानङ्झसक असन्तङ्टरन 
बएका व्मङ्ञिहरूको ऩङ्टनस्थािऩना केन्रको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, 
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य असिहरूको व्मवस्थाऩन) अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
 

ख. सङ्घव तथा प्रदेि कानूनको अधीनभा यही गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय  
दपा प्रावधान 

११(४)(६) 
(व्मङ्ञिगत घटना, जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह य 
त्माङ्क) 

(१) व्मङ्ञिगत घटना (जन्भ ,भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाइॉसयाइ, सम्फन्ध 
ङ्जवच्छेद य धभिऩ ङ्टर य धभिऩ ङ्टरी) को दताि 

 

ग. वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 
दपा प्रावधान 

१२(२)(ग) 
(ङ्जवकास कामि) 

(३२) फारङ्जववाह , फहङ्टङ्जववाह, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, छङ्टवाछङ्टत, दहेज तथा दाइजो, हङ्झरमा प्रथा, 
छाउऩडी, कभरयी प्रथा, फारश्रभ, भानव फेचङ्जवखन जस्ता साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत य 
अन्धङ्जवश्वासको अन्त्म गने, गयाउने,  

(३६) सडक फारफाङ्झरकाको उर्द्ाय य ऩङ्टनस्थािऩनाको राङ्झग रगत सङ्करन गने , 
१२(२)(ङ) 
(ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत 
गने) 

(१९)  सॊयऺक प्रभाङ्ञणत गने तथा सॊस्थागत य व्मङ्ञिगत सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस गने, 
(३०) अिि , असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने, 

 

घ. न्माङ्जमक कामि 
दपा प्रावधान 

४७ 

(न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतको 
अङ्झधकायऺेर) 

(१) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई देहामका ङ्जववादको ङ्झनरूऩण गने अङ्झधकाय  हङ्टनेछ 
(छ)  नाफारक छोया छोयी ... राई इज्जत आभद अनङ्टसाय खान राउन वा ङ्ञिऺा दीऺा 
नङ्छदएको 

४९ 

(न्माम 
सम्ऩादनको 
प्रङ्जक्रमा) 

(8)  ... न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे अङ्झधकायऺेर प्रमोग गदाि ऩङ्झत ऩत्नी ङ्झफचको वा जेष्ठ नागङ्चयकको 
सॊयऺण सम्फन्धी ङ्जववादभा ऩीङ्झडत, ङ्झनजको नाफारक सन्तान वा ङ्झनजसॉग आङ्ञश्रत अन्म कङ्ट नै 
व्मङ्ञिको ङ्जहतको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩऺराई देहामको अन्तङ्चयभ सॊयऺणात्भक आदेि सभेत 
ङ्छदन सक्नेछ : 
(क)  ऩीङ्झडतराई ङ्झनज फसी आएको घयभा फसोफास गनि ङ्छदन, खान राउन ङ्छदन, कङ्ट टङ्जऩट 

नगनि तथा ङ्ञिष्ट य सभ्म व्मवहाय गनि,  
(ख)  ऩीङ्झडतराई िायीङ्चयक वा भानङ्झसक चोट ऩङ्टगेको बएभा उऩचाय गयाउन, 
(ग)  ऩीङ्झडतराई अरग रूऩभा फसोफासको प्रफन्ध गनङ्टि ऩने देङ्ञखएभा सोको व्मवस्था गनि य 

त्मसयी अरग फस्दा ङ्झनजको बयणऩोषणको राङ्झग उङ्ञचत व्मवस्था गनि, 
(घ)  ऩीङ्झडतराई गारीगरौज गने, धम्की ङ्छदने वा असभ्म व्मवहाय गने कामि नगनि, नगयाउन, 

(ङ)   ऩीङ्झडतको ङ्जहत य सङ्टयऺाको राङ्झग अन्म आवश्मक य उऩमङ्टि कङ्ट या गनि वा गयाउन। 
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३. फार ङ्जवकास 

क. गाउॉऩङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय (एकर) 
दपा प्रावधान 

११(२)(ज) 
(आधायबतू 
य भाध्मङ्झभक 
ङ्ञिऺा) 

(1)  प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास तथा ङ्ञिऺा , आधायबतू ङ्ञिऺा, अङ्झबबावक ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, 
खङ्टरा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ य ङ्जविेष ङ्ञिऺा सम्फन्धी नीङ्झत, 

कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टिभा, कामािन्वमन, अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन,  

(२) साभङ्टदाङ्जमक , सॊस्थागत, गङ्टठी य सहकायी ङ्जवद्यारम स्थाऩना, अनङ्टभङ्झत, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन तथा 
ङ्झनमभन, 

(३) प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टिभा , सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत, अनङ्टगभन, 

भूल्माङ्कन य ङ्झनमभन, 

(४)  भातबृाषाभा ङ्ञिऺा ङ्छदने ङ्जवद्यारमको अनङ्टभङ्झत , अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन, 

(५)  गाङ्झबएका वा फन्द गङ्चयएका ङ्जवद्यारमहरूको सम्ऩङ्ञि व्मवस्थाऩन , 

(६) गाउॉ तथा नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झत गठन तथा व्मवस्थाऩन , 

(७) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन तथा व्मवस्थाऩन , 

(८) ङ्जवद्यारमको नाभाकयण ,  

(9)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको जग्गाको स्वाङ्झभत्व , सम्ऩङ्ञिको अङ्झबरेख, सॊयऺण य व्मवस्थाऩन,  

(१0)  ङ्जवद्यारमको गङ्टणस्तय अङ्झबव[ङ्जर्द् तथा ऩाठ्यसाभग्रीको ङ्जवतयण, 

(१1)  साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको ङ्ञिऺक तथा कभिचायीको दयफन्दी ङ्झभरान,  

(१2)  ङ्जवद्यारमको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन, 

(१3) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमको िैङ्ञऺक ऩूवािधाय ङ्झनभािण , भभित सम्बाय, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन, 

(१4)  आधायबतू तहको ऩयीऺा सञ्चारन, अनङ्टगभन तथा व्मवस्थाऩन,  

(15)  ङ्जवद्याथी ङ्झसकाई उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन, 

(१6)  ङ्झन्िङ्टल्क ङ्ञिऺा, ङ्जवद्याथी प्रोत्साहन तथा छारवङृ्ञिको व्मवस्थाऩन, 

(17) ट्यूसन , कोङ्ञचङ्ग जस्ता ङ्जवद्यारम फाङ्जहय हङ्टने अध्माऩन सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन, 

(18)  स्थानीमस्तयको िैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण, प्रवर्द्िन य स्तयीकयण, 

(19)  स्थानीम ऩङ्टस्तकारम य वाचनारमको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 

(20)  भाध्मङ्झभक तहसम्भको िैङ्ञऺक कामिक्रभको सभन्वम य ङ्झनमभन, 

(२1) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई ङ्छदने अनङ्टदान तथा सोको फजेट व्मवस्थाऩन , ङ्जवद्यारमको आम 
व्ममको रेखा अनङ्टिासन कामभ, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,  

(२2)  ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ, ङ्ञिऺक य कभिचायीको ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्झफकास, 

(२3)  अङ्झतङ्चयि िैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩको सञ्चारन। 
 

ख. वडा सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 
दपा प्रावधान 

१२(२)(ग) 
(ङ्जवकास 
कामि) 

(1) फार उद्यानको व्मवस्था गने ,  

(२) अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा कामिक्रभ , ङ्ञििङ्ट स्माहाय तथा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास केन्र सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन गने,  
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(३) ऩङ्टस्तकारम , वाचनारम, साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र, फारक्रव तथा फारसञ्जारको सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन गने, 

(१9)  वडाङ्झबर खेरकङ्ट द ऩूवािधायको ङ्जवकास गने,  

(२०) अन्तयङ्जवद्यारम तथा क्रव भापि त खेरकूद कामिक्रभको सञ्चारन गने गयाउने , 
(29) वडाराई फारभैरी फनाउने ,  

(30) वडाङ्झबर आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ऩङ्झछ ऩयेका भङ्जहरा , फारफाङ्झरका, दङ्झरत, अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञि, जेष्ठ नागङ्चयक, अल्ऩसङ्ख्मक, सीभान्तकृत सभङ्टदामको अङ्झबरेख याखी साभाङ्ञजक 
य आङ्झथिक उत्थान सम्फन्धी काभ गने 

(४०)  प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, ङ्जवद्याथी बनाि, ऩूणि खोऩ, खङ्टरा ङ्छदिाभङ्टि सयसपाई, 

वातावयणभैरी तथा फारभैरी िासनजस्ता प्रवर्द्िनात्भक कामिहरू गने, गयाउने, 
१२(२)(ङ) 
(ङ्झसपाङ्चयस 
तथा 
प्रभाङ्ञणत 
गने) 

(२७) आधायबतू ङ्जवद्यारम खोल्न ङ्झसपाङ्चयस गने , 
(२९) ङ्जवद्यारमको कऺा थऩ गनि ङ्झसपाङ्चयस गने , 
(३३) ङ्जवद्यारम ठाउॉसायी गनि ङ्झसपाङ्चयस गने , 

 

४. फार सहबाङ्झगता 
दपा प्रावधान 

२४ 

(मोजना 
फनाई 
कामािन्वमन 
गने) 

(2)  ... मोजना फनाउॉदा नेऩार सयकाय य प्रदेि सयकायको नीङ्झत , रक्ष्म, उद्देश्म, सभमसीभा य 
प्रङ्जक्रमासॉग अनङ्टकूर हङ्टने गयी ... फारभैरी ... जस्ता अन्तयसम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमराई ध्मान ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(3)  ... मोजना फनाउॉदा देहामका ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:  

  (च) भङ्जहरा , फारफाङ्झरका तथा ङ्जऩछङ्झडएका वगि, ऺेर य सभङ्टदामराई प्रत्मऺ राब ऩङ्टग्ने, 
(५) गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकारे मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्वमन गदाि ... फारफाङ्झरका  ... 

रगामतका सयोकायवाराहरूको अङ्झधकतभ सहबाङ्झगताभा गनङ्टि ऩनेछ। 
 

 

नेऩार सयकाय 
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण भन्रारम 

केन्रीम फारकल्माण सङ्झभङ्झत 


