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गाउॉ स्तयीम भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रण सङ्झभङ्झत (गठन तथा ऩङ्चयचारन) 
कामयङ्जवङ्झध, २०७९ 

प्रस्तावनााः– 

भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय (ङ्झनमन्त्रण) ऐन, २०६४ जङ्टन ङ्झफशेष ऐनको रुऩभा यहेको छ । 
मस ङ्जवशेष ऐनराई प्रबावकायी कामायन्त्वमन गनयका राङ्झग ङ्झनङ्झभयत भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय 
(ङ्झनमन्त्रण) ङ्झनमभावरी २०६५, भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय (ङ्झनमन्त्रण) (ऩङ्जहरो सॊशोधन) 
ङ्झनमभावरी, २०७७ य भानव फेचङ्झफखन ङ्जवरुद्धको स्थानीम सङ्झभङ्झत (गठन तथा ऩङ्चयचारन) ङ्झनदेङ्ञशका, 
२०६५ अनङ्टसाय भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसायराई ङ्झनमन्त्रण गनयका राङ्झग केन्त्र देङ्ञख स्थानीम 
तह सम्भ सङ्झभङ्झतहरु गठन तथा ऩङ्चयचारन गने ब्मवस्था गयेको छ । मसै ऐन, ङ्झनमाभावरी तथा 
ङ्झनदेङ्ञशका अनङ्टसाय ङ्झफगतभा केङ्ञन्त्रम सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा सङ्झभङ्झत य स्थानीम सङ्झभङ्झतहरु गठन तथा 
ऩङ्चयचारन गङ्चय योकथाभ, सॊयऺण, अङ्झबमोजन रगामतका कामय गदै आएको छ । मसै क्रभभा 
सभन्त्वम य सहकामय राई ऩङ्झन उच्च प्राथङ्झभकताका साथै भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसायराई 
ङ्झनमन्त्रण गने ङ्जवङ्जवध कामयहरु गङ्चययहेको छ । मसै अनङ्टसाय स्थानीम स्तयभा भानव फेचङ्झफखन तथा 
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ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रण सम्फन्त्धी सङ्झभङ्झतहरूको गठनभा एकरूऩता ल्माउन तथा ऩङ्चयचारन गने 
प्रमोजनका राङ्झग कामयङ्जवङ्झधको आवश्मकताराई भनन गदै गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, 

कतयव्म य अङ्झधकाय ङ्झनधाययणका राङ्झग मो कामयङ्जवङ्झध तमाय ऩाङ्चयएको हो । 

 

नेऩारको सॊङ्झफधानको बाग ३ को धाया २९ भा उङ्ञल्रङ्ञखत शोषण ङ्झफरुद्धको हकको उऩधाया ३ भा 
कसैराई ऩङ्झन फेचङ्झफखन गनय, दास वा फधङ्टवा फनाउन ऩाइने छैन य कसैराई ऩङ्झन ङ्झनजको इच्छा 
ङ्झफऩङ्चयत काभभा रागाउन ऩाइने छैन बङ्झन स्ऩष्ट उल्रेख गङ्चयएको छ । साथै सॊङ्घीम याज्मको 
ब्मवस्था भङ्टताङ्झफक स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ अन्त्तगयत स्थानीम तह सॊचारन हङ्टदै 
आइयहेका छन । उक्त ऐनको दपा १४ भा स्थानीम सयकायरे ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत उऩ–
सङ्झभङ्झतहरुको गठन गनयसक्ने ब्मवस्था गये भङ्टताङ्जवक भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रण 
गाउॉ स्तयीम तथा वडा सङ्झभङ्झत गठन गनय ,कामयन्त्वमन गनय स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को 
दपा १०२ को उऩदपा (२) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय अनङ्टसाय अनङ्टगभनराई प्रबावकायी फनाउन 
वाञ्छनीम बएकोरे भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरकारे भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रण (गठन तथा 
ऩङ्चयचारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७९ जायी गयेको छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद – १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्बाः  

१) मस कामयङ्जवङ्झधको नाभ “भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण सङ्झभङ्झत (गठन तथा 
ऩङ्चयचारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७९” यहने छ ।  

२) मो कामयङ्जवङ्झध तङ्टरुन्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषााः ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभााः  

क) “स्थानीम तह” बङ्ङारे भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩदयछ ।  
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ख) “वडा कामायरम” बङ्ङारे भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ १ देङ्ञख ७ नम्फय सम्भका सफै वडा 
कामायरम सम्झनङ्ट ऩदयछ ।  

ग) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩदयछ ।  

घ) “गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रण भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरका 
स्तयीम सङ्झभतस सम्झनङ्ट ऩदयछ ।  

ङ) “वडा सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरकाका वडा 
नॊ 0१ देङ्ञख 0७ नम्फय सम्भका सफै वडाभा गङ्छठत सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩदयछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – २ 

गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झत 

३.  भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछाः  

१)  गाउॉऩाङ्झरकाको आमोजनाभा स्थानीम भङ्जहरा सभूह, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणको राङ्झग ङ्झनगयानी 
सभूह, गाउॉ फार सञ्जार, गाउॉ फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत, स्थानीम ऩरकाय, सभाजसेवी, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था, 
स्वास््म स्वमभ ् सेङ्जवका तथा स्थानीम ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक ङ्ञशङ्ञऺका, स्थाङ्झनम प्रहयी आङ्छदको 
उऩङ्ञस्थङ्झतभा गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम बेरा गने । उक्त बेरा गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टखको अध्मऺताभा फस्न े
छ ।  

२)  सोही बेरारे देहामका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको भनोनमन गयी गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।  

४. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण गाउॉस्तयीम सङ्झभङ्झत सम्फन्त्धी व्मफस्था देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछाः  

१)  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा १४ अनङ्टसाय भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय 
ऩसायराई ङ्झनमन्त्रण गनयका राङ्झग भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरकाभा देहामफभोङ्ञजभको गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झत यहनेछ 
। 
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तऩङ्झसराः  

१) सॊमोजकाः गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टख  

२) सदस्माः न्त्मामीक सङ्झभङ्झतको सॊमोजक  

३) सदस्माः  प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत  

४) सदस्माः प्रभङ्टख, ईराका प्रहयी कामायरम  

५) सदस्माः प्रधानाध्माऩक वा ङ्झनजरे तोकेको ङ्ञशऺक (स्थानीम तह ङ्झबरका सफैबन्त्दा उच्च तहको 
कङ्ट नै एक ङ्जवद्यारम)  

६) सदस्माः सॊमोजक गाउॉ स्तयीम फार सञ्जार  

७) सदस्माः प्रभङ्टख, स्वास््म शाखा  

८) सदस्माः सॊमोजक, योजगाय सेवा तथा सूचना केन्त्र  

९) सदस्माः प्रभङ्टख, ङ्ञशऺा शाखा,  

१०) सदस्माः प्रभङ्टख, कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास शाखा  

११) सदस्माः ङ्ञजल्रा, ऩरकाय भहासॊघ वा प्रङ्झतङ्झनङ्झध  

१२) सदस्माः अध्मऺ, स्थानीम उद्योग वाङ्ञणज्म सॊघ  

१३) सदस्माः प्रभङ्टख साभाङ्ञजक ङ्जवकास शाखा  

१४) सदस्माः फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ङ्जवरुद्धको ऺेरभा काभ गने गै.स.स.सॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध १ 
जना  

१५) सदस्माः भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ऩीङ्झडत व्मङ्ञक्तहरु भध्मेफाट सम्फङ्ञन्त्धत  

स्थानीम तहरे भनोङ्झनत गयेको एक जना सदस्म– उऩरब्ध बए सम्भ) वा  

१६) सदस्माः भङ्जहरा स्वमभ ्सेङ्जवका वा सञ्जार गाउॉऩाङ्झरका स्तङ्चयम  
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१७) सदस्म–सङ्ञचवाः प्रभङ्टख भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शाखा  

५. गाउॉस्तयीम सङ्झभङ्झतरे कानङ्टनी सॊयचनागत, कामय ङ्जवङ्झधगत तथा अन्त्म आवश्मक ङ्जवषमभा भानव 
फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रण ङ्ञजल्रा सङ्झभङ्झत, फागभती प्रदेशको साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम, 

भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक भन्त्रारम रगामत सम्वङ्ञन्त्धत ङ्झनकामसॉग सभन्त्वम गनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद – ३ 

गाउॉस्तयीम सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 
६. गाउॉस्तयीम सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ङ्जवरुद्ध स्थानीम अङ्झबमान तथा कामयक्रभहरु सञ्चारन गने । 

२. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय सॉग सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीमतहभा रगत तथा अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक 
गने ।  

३. ऩीङ्झडत सहामताका राङ्झग आवश्मक अन्त्तङ्झनयकाम तथा अन्त्तय स्थानीम तह सभन्त्वम तथा 
ङ्झसपाङ्चयसको कामय गने।  

४. स्थानीम स्तयभा ऩीङ्झडत सहामता तथा भानव फेचङ्झफखन ङ्जवरुद्धका कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय 
भानव फेचङ्झफखन ङ्जवरुद्धको कोष स्थाऩना य सञ्चारन गने। 

५.स्थानीम तहभा सयोकायवाराहरु भाझ भानव फेचङ्झफखनका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण तथा ऺभता 
ङ्जवकास गोष्ठी सञ्चारन गने ।  

६. स्थानीम स्तयका कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय अन्त्म सयकायी ङ्झनकाम, गैसस तथा ङ्झनजी ऺेरसॉग 
सहकामय य सभन्त्वम गने ।  

७. प्रत्मेक वडाभा वडा अध्मऺ वा तोङ्जकएको सदस्मको सॊमोजकत्वभा भानवफेचङ्झफखन ङ्जवरुद्धको 
वडास्तयीम सङ्झभङ्झत गठन य ऩङ्चयचारन तथा सफरीकयण गने ।  

८. गाउॉस्तयीम सङ्झभङ्झतको फैठक फाङ्जषयक न्त्मूनतभ ६ ऩटक य आवश्मकत अनङ्टसाय सो बन्त्दा फढी ऩङ्झन 
फस्न सक्नेछ ।  
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९. गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका योजगाय प्रवधयन, भङ्जहरा ङ्जवकास, फार अङ्झधकाय प्रवधयन, कृङ्जष ङ्जवकास, ऩशङ्ट 
ङ्जवकास वा मस्तै सभङ्टदामभा केङ्ञन्त्रत कामयक्रभहरूराई ऩीङ्झडत तथा जोङ्ञखभ ऺेरका फाङ्झसन्त्दाहरूराई 
रङ्ञऺत गयी सञ्चारन गने।  

ऩङ्चयच्छेद – ४ 

वडा स्तयीम सङ्झभङ्झत 

७. भानव फेचङ्झफखन ङ्जवरुद्धको वडा स्तयीम सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछाः  

१) वडाको आमोजनाभा स्थानीम भङ्जहरा सभूह, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणको राङ्झग ङ्झनगयानी सभूह फार 
क्रफ, स्थानीम ऩरकाय, सभाज सेवी, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्था, स्वास््म स्वमभ ् सेङ्जवका तथा स्थानीम 
ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺक ङ्ञशङ्ञऺका, स्थाङ्झनम प्रहयी आङ्छदको उऩङ्ञस्थङ्झतभा वडा स्तयीम बेरा गने । उक्त 
बेरा वडा अध्मऺको अध्मऺताभा फस्ने छ ।  

२) सोही बेरारे देहामका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको भनोनमन गयी वडा स्तयीम सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।  

८. वडा स्तयीम सङ्झभङ्झत सम्वन्त्धी व्मवस्था देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछाः  

१) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १४ अनङ्टसाय स्थानीम सयकायरे ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत उऩ–सङ्झभङ्झतहरुको गठन गनय सक्ने ब्मवस्था यहेको य भानव फेचङ्झफखन तथा 
ओसायऩसाय ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग भङ्चयण गाउॉऩाङ्झरकारे प्रत्मेक वडाभा देहाम फभोङ्ञजभको वडा स्तयीम 
सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।  
 

तऩङ्झसराः 

१) सॊमोजकाः वडा अध्मऺ, (वा ङ्झनजरे तोकेको व्मङ्ञक्त)  

२) सदस्माः भङ्जहरा वडा सदस्म  

३) सदस्माः ङ्झसभान्त्तकृत तथा दङ्झरत सभङ्टदामफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झध गने भङ्जहरा १-जना 

४) सदस्माः भङ्जहरा सभूह÷ङ्जकशोयी सभूहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध  

५) सदस्माः फार क्रफको प्रङ्झतङ्झनङ्झध  
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६) सदस्माः प्रधानाध्माऩक, वडा ङ्झबरका सफैबन्त्दा उच्चतहको ङ्जवद्यारम  

७) सदस्माः प्रभङ्टख, स्थानीम स्वास््म सेवा केन्त्र  

८) सदस्माः स्थानीम प्रहयी कामायरम  

९) सदस्माः स्थानीम तहभा ङ्जक्रमाशीर सॊघ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध १ जना  

१०)सदस्माः भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय ऩीङ्झडत व्मङ्ञक्तहरु भध्मेफाट सम्फङ्ञन्त्धत  

स्थानीम तहरे भनोङ्झनत गयेको एक जना सदस्म (उऩरब्ध बए सम्भ)  

११) सदस्म सङ्ञचवाः वडा सङ्ञचव  

ऩङ्चयच्छेद – ५ 

वडा स्तयीम सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 
९. वडा स्तयीम भानव फेचङ्झफखन ङ्जवरुद्धको सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ  

हङ्टनेछ ।  

१. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्जवरुद्ध स्थानीम अङ्झबमान तथा कामयक्रभहरु सञ्चारन गने । 
आपनो कामयऺ ेर ङ्झबर ऩीङ्झडतको उद्धाय तथा सॊयऺणको व्मवस्था गदै, ऩीङ्झडत सहामताका राङ्झग 
आवश्मक अन्त्तङ्झनयकाम तथा अन्त्तय स्थानीम तह सभन्त्वम तथा ङ्झसपाङ्चयसको कामय गने ।  

२. स्थानीम तहभा सयोकायवाराहरुका ङ्जवचभा भाझ भानव फेचङ्झफखनका ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण 
तथा ऺभता ङ्जवकास गोष्ठी सञ्चारन गने ।  

३. वडास्तयीम सङ्झभङ्झतको फैठक फाङ्जषयक न्त्मङ्टनतभ ६ ऩटक य आवश्मक्ता अनङ्टसाय सो बन्त्दा फढी ऩङ्झन 
फस्न सक्नेछ ।  

१. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुरे सो सङ्झभङ्झतको फैठकभा 
बाग ङ्झरए वाऩत गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका यकभ फैठक बत्ता वाऩत ऩाउने छन।  
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२. गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनदेशन तथा सङ्टझाव ङ्छदन सक्नेछ य ङ्छदईएको सङ्टझाव तथा 
ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टय सङ्झभङ्झतको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

३. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता 
अनङ्टसाय फस्नेछ ।  

४. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झतको फैठक अध्मऺरे तोकेको 
ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ ।  

५. भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय ङ्झनमन्त्रण गाउॉ स्तयीम सङ्झभङ्झतका कङ्ट र सदस्म सॊख्माको 
ऩचास प्रङ्झतशत बन्त्दा फढी सदस्महरु उऩङ्ञस्थत बएभा सो सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा 
ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।  

६. सङ्झभङ्झतरे फैठकभा आवश्मकता अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट न कभयचायी, ऩदाङ्झधकायी वा अन्त्म कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्तराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩमयवेऺकका रुऩभा बाग ङ्झरन आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

१०. ङ्जवङ्जवधाः  

१. फाङ्ञझएको हद सम्भ अभान्त्माः मो कामयङ्जवङ्झधभा प्रावधान सॊङ्घीम तथा प्रदेश कानङ्टनसॉग फाङ्ञझएभा 
फाङ्ञझएको हद सम्भ अभान्त्म हङ्टनेछ ।  

२. बए गयेको भाङ्झननेाः मस अङ्ञघ मस  गाउॉऩाङ्झरका फाट मस सम्फन्त्धी बए गयेका काभ कायवाङ्जह 
मसै फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनने छ ।  

३. वाधा अडकाउ पङ्ट काउनेाः मस कामयङ्जवङ्झधको कामायन्त्वमनभा कङ्ट नै फाधा अडकाउ ऩयेभा फाधा 
अड्काउ गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे ङ्झनणमय गनय सङ्जकनेछ ।  

                                                  cf1fn] 

                                                    cf]d axfb'/ bhL{ 

                                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 


