ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] j8fsf] ;ª\Vof lgwf{/0f ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] P]g
k|dfl0fs/0f / k|sfzg ldlt
@)&#.!@.!!
सं वत् २०७३ को ऐन नं. २७

k|:tfjgf M ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfdf /xg] j8fsf] ;ª\Vof
lgwf{/0f tyf x]/km]/ ug]{ ;DaGwdf cfjZos Joj:yf ug{ jf~5gLo
ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @(^ sf] pkwf/f -!_ adf]lhdsf]
Joj:yflksf—;+;bn] of] P]g agfPsf] 5 .
!=

;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; P]gsf] gfd æufpFkflnsf
tyf gu/kflnsfsf] j8fsf] ;ª\Vof lgwf{/0f P]g, @)&#Æ
/x]sf] 5 .
-@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 .

@=

kl/efiff M ljifo jf k|;Ën] cGoyf cy{ gnfu]df o;
P]gdf,–
(क)

"गाउँ पालिका"

भन्नािस

सं धवनान

ोजोमकजको

गाउँ पालिका सम्झनु पर्छ ।
(ख) "नगरपालिका"

भन्नािस

जहानगरपालिका

उपजहानगरपालिका सजसत सम्झनु पर्छ ।
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र

-u_ æj8fÆ eGgfn] bkmf # adf]lhd lgwf{/0f u/]sf]
j8f ;Demg' k5{ .
-3_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg'
k5{ .
३.

वडाको सङ्ख्या, सीजाना र

कसन्र

:

(१) नसपाि

सरकारिस

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाजा रहनस वडाको सङ्ख्या लननाछरण
गनेर् ।
(२) उपदफा (1) ोजोमकज वडाको सङ्ख्या लननाछरण गदाछ
नसपाि सरकारिस गाउँपालिकाजा कम्तीजा पाँच र ोढीजा एक्काईस
तथा नगरपालिकाजा कम्तीजा नौं र ोढीजा पैंतीस वडा हुनस गरी
लननाछरण गनुछ पनेर् ।
(३) उपदफा (१) ोजोमकज वडाको सङ्ख्या लननाछरण गदाछ
वडाको सीजाना तथा कसन्र रहनस स्थान सजसत तोक्नु पनेर् ।
(4) यस

अन्यत्र कुनसुकै कुरा िस मखएको भए

दफाजा

तापलन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका ोखत नसपाि सरकारिस लननाछरण
गरस को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या तथा
तोकसको सीजाना र कसन्र यसै ऐन ोजोमकज लननाछरण गरस को र
तोकसको जालननसर् ।

$=

j8fsf] ;ª\Vof lgwf{/0f ug{] tyf ;Ldfgf / s]Gb| tf]Sg]
cfwf/ M g]kfn ;/sf/n] j8fsf] ;ª\Vof lgwf{/0f ubf{ /
To;sf] ;Ldfgf tyf s]G› tf]Sbf b]xfosf cfwf/ lng]5 M —
-s_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] hg;ª\Vof tyf
hg;ª\Vof ljt/0fsf] cj:yf,
2

-v_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfsf] ef}uf]lns
cg'sn
" tf tyf ljlzi6tf,
-u_

गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षसत्रलभत्रको भाधिक,
सांस्कृलतक तथा साजामकक धवमिष्टता,

-3_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf ;]jf ;'ljwf
ljt/0fsf] cj:yf / ;'udtf,
-ª_ ufpFkflnsf jf gu/kflnsfdf /x]sf] ef}lts
k"jf{wf/, /
-r_ g]kfn ;/sf/n] pko'Qm 7fg]sf] cGo s'g}
cfwf/ .
%=

वडाको सङ्ख्या र सीजाना हसरफसर गनछ सक्नस : (१) नसपाि
सरकारिस दफा ३ ोजोमकज लननाछरण गरस को वडाको सङ्ख्या र
सीजाना आवश्यकता अनुसार हसरफसर गनछ सक्नसर् ।
(२) उपदफा (१) ोजोमकज वडाको सङ्ख्या र सीजाना
हसरफसर गदाछ दफा ४ जा उमलिमखत आनारहरूिाई अविम्ोन गनुछ
पनेर् ।
(3) वडाको सङ्ख्या वा सीजाना हसरफसर गनछ आवश्यक
भएजा गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काि कायज रहसको सदस्य
सङ्ख्याको दुई लतहाई ोहुजतोाट प्रस्ताव पाररत गरी नसपाि
सरकारजा पठाउनु पनेर् ।
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(4) उपदफा (3) ोजोमकज प्रस्ताव प्राप्त भएजा नसपाि
सरकारिस र् जधहनालभत्र त्यस्तो प्रस्ताव ोजोमकज वडाको सङ्ख्या वा
सीजाना हसरफसर गनुछ पनेर् ।
(5) यस दफा ोजोमकज वडाको सङ्ख्या र सीजाना हसरफसर
गनुछ पदाछ गाउँपालिका र नगरपालिकाको लनवाछचन हुन ु भन्दा
कम्तीजा एक विछ अगावै गरी सक्नु पनेर् ।
(६) यस दफाजा अन्यत्र कुनसुकै कुरा िस मखएको भए
तापलन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पधहिो लनवाछचन भएको र्
जधहना लभत्र वडाको सीजाना हसरफसर गनछ गाउँ सभा वा नगर सभाको
तत्काि कायज रहसको सदस्य सङ्ख्याको दुई लतहाई ोहुजतोाट
प्रस्ताव पाररत गरी नसपाि सरकारजा पठाएजा नसपाि सरकारिस
वडाको सीजाना हसरफसर गनछ सक्नसर् ।

^=

वडाको कसन्र हसरफसर गनछ सक्नस : (1) कुनै वडाको कसन्र हसरफसर
गनछ आवश्यक भएजा वडा सलजलतको पराजिछजा गाउँ सभा वा नगर
सभाको तत्काि कायज रहसको सदस्य सङ्ख्याको दुई लतहाई
ोहुजतिस प्रस्ताव पाररत गरी वडाको कसन्र हसरफसर गनछ सक्नसर् ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपलर् पधहिो पटकको िालग गाउँसभा
वा नगरसभाको तत्काि कायज रहसको सदस्य सङ्ख्याको ोहुजतिस
प्रस्ताव पाररत गरी वडाको कसन्र हसरफसर गनछ सक्नसर् ।
(३) उपदफा (१) ोजोमकज वडाको कसन्र हसरफसर गदाछ
आवश्यक पने भौलतक पूवाछनार िगायत अन्य व्यवस्था सम्ोमन्नत
गाउँपालिका वा नगरपालिकािस आफ्नो आन्तररक आयोाट व्यवस्था
गनुछ पनेर् ।
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(४) उपदफा (१) ोजोमकज वडाको कसन्र हसरफसर भएजा
सम्ोमन्नत गाउँपालिका वा नगरपालिकािस पैँ तीस ददनलभत्र सो को
कानकारी प्रदस ि सरकार र नसपाि सरकारजा पठाउनु पनेर् ।

&=

नसपाि राकपत्रजा सूचना प्रकािन गनुछ पने : यस ऐन ोजोमकज
वडाको सङ्ख्या लननाछरण गरस को, सीजाना र कसन्र तोकसको तथा
वडाको सङ्ख्या, सीजाना र कसन्र हसरफसर भएको सूचना नसपाि
सरकारिस नसपाि राकपत्रजा प्रकािन गनुछ पनेर् ।
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