
हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको उऩबोक्ता सलभलत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  (ऩहहरो 
सॊशोधन)  कामयहवलध २०७९ 

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको उऩबोक्ता सलभलत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी 
कामयहवलध  २०७६ राई सॊशोधन गनय वान्छनीम बएकोरे, 

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामयहवलध(लनमलभलत गने) ऐन २०७५ को दपा ४ को 
उऩदपा (१) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी हरयहयऩयुगढी गाउॉकामयऩालरकारे देहामका लनमभहरु 
फनाएको छ : 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयहवलधको नाभ "हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको उऩबोक्ता 
सलभलत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी  (ऩहहरो सॊशोधन) कामयहवलध २०७९ 
यहनेछ । 

२. हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको उऩबोक्ता सलभलत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी 
कामयहवलध  २०७६ को दपा २ (क) भा सॊशोधन :  हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको उऩबोक्ता 
सलभलत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी कामयहवलध  २०७६ को दपा (२) (क) भा 
यहेको"अध्मऺ बन्नारे"  बने्न शब्दको ऩलछ यहेको " उऩबोक्ता सलभलतको अध्मऺराई सम्झन ु
ऩदयछ" को सट्टा हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ " याक्षिएका छन ्। 

३. भूर कामयहवलधको दपा ४ भा सॊशोधन : भूर कामयहवलधको दपा ४ को , 

 (१)उऩदपा (१) को िण्ड (ग) भा यहेका "हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका स्तयीम आमोजना 
सॊचारनका रालग उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय " बन्ने  शब्दहरु ऩलछको "कामयऩालरकारे " शब्दको 
सट्टा "गाउॉऩालरका अध्मऺ वा लनजरे "याक्षिएका छन ् । 

(२) उऩदपा (१) िण्ड (ग) ऩलछ देहामको िण्ड (घ) थहऩएको छ :- 
१. "(घ) हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाभा सॊचारन हनुे सॊघ तथा प्रदेश सॊसदफाट प्राप्त हनुे सफै 

मोजनाहरु, लफशेष मोजना य स्थानीम ऩूवायधाय हवकास साझेदायी कामयक्रभ अन्तगयत प्राप्त 
हनुे आमोजना सॊचारनको रालग उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय  गाउॉऩालरका अध्मऺ वा 
लनजरे तोकेको कामायऩालरका सदस्म वा वडा अध्मऺको प्रलतलनलधको योहवयभा गनुय ऩनेछ 
।" 



२. "(ङ) हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाभा सॊचारन हनुे वडा नॊ. १ देक्षि ८ सम्भको सडक 
,ऩरु भभयत सम्बायका रलग हवलनमोक्षजत मोजनाको उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय 
गाउॉऩालरका अध्मऺको अध्मऺताभा गरयनेछ य गाउॉऩालरका अध्मऺरे तोकेको व्मक्षक्त 
उऩबोक्ता  सलभलतको अध्मऺ हनुेछ । " 

(३) "उऩदपा (१) िण्ड (घ) ऩलछ देहामको िण्ड (ङ) थहऩएको छ :- 
१. "(ङ) सम्फक्षन्धत वडा अध्मऺ वा वडा सदस्म वा कामायरमरे तोकेको व्मक्षक्तको योहवयभा 

वडास्तयीम आमोजना सॊचारनका रालग उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाय  प्रहक्रमा ऩूया नगयी 
उऩबोक्ता सलभलत गठन बएको वा गैय उऩबोक्ताराई सलभलतभा यािी सलभलत गठन बएको 
वा हववाद बएको अवस्था यहेभा वा गाउॉऩालरकारे तोहकएको सभम सीभा लबत्र उऩबोक्ता 
सलभलत गठन नबएको बनी उऩबोक्ताफाट गाउॉऩालरकाभा गनुासो आएभा छानवीन गयी  
हववाददत सलभलत लफघटन गने अलधकाय गाउॉऩालरका अध्मऺराई हनुेछ य अध्मऺ वा 
लनजरे तोकेको कामायऩालरका सदस्मको योहवयभा उऩबोक्ता सलभलत गठन गनय सहकनेछ 
। " 

(४) भूर कामयहवलधको दपा १७ ऩलछ थऩ :  भूर कामयहवलधको दपा १७ ऩलछ,देहामका 
दपा(१),दपा १९(१) य दपा २०(१) थहऩएको छ । 

१. "१८(१) ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन : गाउॉ कामयऩालरकारे आफश्मकता अनसुाय मस 
कामयहवलधराई सॊशोधन तथा ऩरयभाजयन वा िायेज गनय सक्नेछ ।" 

२. "१९(१) कामयहवलधको व्माख्मा : मस कामयहवलधको कामायन्वमन गने क्रभभा कुनै हिहवधा 
उत्ऩन्न बएभा गाउॉ कामायऩालरकारे गयेको व्माख्मा अक्षन्तभ हनुेछ ।" 

३. "२०(१) फचाउ तथा िायेजी : मस कामयहवलधभा  व्मवस्था बएका कुयाहरु स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ तथा अन्म प्रचलरत कानूनसॉग फाक्षझएभा फाक्षझएको हद 
सम्भ अभान्म हनुेछ ।" बन्ने शब्दहरु थहऩएको छ । 

   प्रभाणीकयण लभलत: २०७०।०६।०७                              आऻारे  

दातायाभ प्माकुयेर 

                                                                प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत  

 

 

 



 

 

  


