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देवघाट गाउँपालिका पूवावाधार ववकास व्यवस्ापन ऐन, २०७९ 
गाउँसभाबाट सवीकृत भएको लिलताः २०७९/०३/२५

प्रिाशिकरि लिलत : २०७९/०३/३०

संवत ्२०७९ सािको ऐन नं. ३

प्रसतावनााः देबघाट गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र सनतलुित वातावरििैत्री, गिुसतरी्य त्ा 
दीगोरूपिा पूवावाधार संरचनाको ववकास गनवा, ववकासका पूवावाधारको लनिावाि, सञ्ािन 
त्ा व्यवस्ापनको प्रकृ्यािा साववाजलनक लनजी साझेदारी र स्ानी्य जनसहभालगता 
अलभववृधि गददै संघ, प्रदेि र ववकास साझेदार संघसंस्ा त्ा लनका्य सिेतको 
सहका्यवा र साझेदारीिा भौलतक पूवावाधारको ववकास र ववसतारिारवा त आल्वाक ववकास 
र सिवृधि सलुनशचित गनवा; नागररकिे लतरेको करको सिशुचत उप्योग गददै सिग्र 
ववकास व्यवस्ापनको का्यवािाई प्रभावकारी तलु्याइ गिुसतरी्य र दीगो पूवावाधार 
सेवािारवा त ् नागररकिाई स्ानी्य सरकारको अनभुतूी ददिाउँदै िोकतनत्रका 
िाभहरूको ववतरि गनवाको िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्ा गनवा वाञ्छनी्य 
भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा ५७ र २२६ त्ा स्ानी्य सरकार सञ्ािन 
ऐन, २०७४ को दरा १०२ बिोशजि देबघाट गाउँपालिकाको गाउँसभािे ्यो ऐन 
बनाएको ्छ । 

पररच्ेछद - १ 
प्रारश्भक 

१. संशक्प्त नाि र प्रार्भाः
(१) ्यस ऐनको नाि : æदेवघाट गाउँपालिका पूवावाधार ववकास व्यवस्ापन ऐन, 

२०७९Æ रहको ्छ ।
(२) ्यो ऐन तरुुनत प्रार्भ हनेु्छ ।

२. पररभाषा: ववष्य वा प्रसङ्गिे अकको अ्वा निागेिा ्यस ऐनिा-
क) æअध्यक्Æ भन्ािे गाउँपालिकाको अध्यक्िाई स्झनपु्छवा । 
ख) æउपाध्यक्Æ भन्ािे गाउँपालिकाको उपाध्यक्िाइ स्झनपु्छवा । 
ग) æगाउँपालिकाÆ भन्ािे संववधान बिोशजि स्ापना भएको देबघाट 

गाउँपालिकािाई स्झनपु्छवा । 
घ) æका्यवापालिकाÆ भन्ािे गाउँपालिकाको का्यवापालिकािाई स्झनपु्छवा । 
ङ) æसभाÆ भन्ािे देबघाट गाउँपालिकाको गाउँसभािाई स्झनपु्छवा ।
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च) æपूवावाधारÆ भन्ािे ्यस ऐनिा अनसचुीिा उलिेख भएबिोशजिका लबष्यसँग 
स्बशनधत भौलतक पूवावाधारिाई स्झनपुदवा्छ । 

्छ) æजिश्ोतÆ भन्ािे गाउँपालिका क्ेत्रलभत्रको भ-ूसतहिा वा भलिूगत वा अन्य 
जनुसकैु अवस्ािा रहको पानी स्झनपु्छवा । 

ज) æतोवकएको वा तोवकए बिोशजिÆ भन्ािे ्यस ऐन बिोशजि बनेको लन्यिाविी, 
का्यवालबध, िापदण्डिा तोवकएको वा तोवकए बिोशजि स्झनपु्छवा । 

झ) æउपभोक्ा संस्ाÆ भन्ािे पूवावाधार सेवाबाट िाभ प्राप्त गनने सिूह वा 
सािदुाव्यक संस्ािाई स्झनपुदवा्छ । 

ञ) æअिानतÆ भन्ािे ठेक्ािा निगाई स्ानी्य सरकार आरैिे लसधै स्पन् 
गनने ववकास लनिावाि का्यवा वा सेवा स्बनधी का्यवा स्झनपु्छवा । 

ट) æस्ानी्य पूवावाधारÆ भन्ािे स्ानी्य सतरिा संचािन गररने पूवावाधार ववकास 
लनिावाि एवि ्संचािन र िािवात स्बनधी ्योजना, आ्योजना, परर्योजना त्ा 
का्यवाक्रििाई जनाउँ्छ । 

ठ) æस्ानी्य ्याता्यातÆ भन्ािे स्ानी्य सतरका िहरी स्डक, ग्रालिि स्डक, 
हेलिप्या्ड, झोिङु्गे पिु, िोटेरेबि पिु, आकािे पिु, पैदि पिु, कलबटवा, 
केविकार, आदद पदवा्छन ्। 

्ड) æलसचाई त्ा नदद लन्यनत्रिÆ भन्ािे तोवकएको (हेकटर) क्ेत्रिा लसचाई 
सवुवधा प्ुयावाशउने लसचाई आ्योजना, भलूिगत जि आ्योजना र गाउँपालिका 
क्ेत्रलभत्रका नदी, खोिा, खोलसाहरू, ताि तिै्या आददको लन्यनत्रि स्बनधी 
का्यवाक्रिहरू पदवा्छन ्।

ढ) æजिववद्तु त्ा वैकशलपक उजावाÆ भन्ािे तोवकएको क्ितास्िका 
जिववद्तुको उतपादन त्ा ववतरि र वैकशलपक उजावा स्बनधी आ्योजनाहरू 
पदवा्छन ्।

ि) æखानेपानी, ढि लनकास त्ा सरसराईÆ भन्ािे गाउँपालिका सतरिा 
सञ्ािन गररने खानेपानी आ्योजनाहरू, ढि लनकास र व्यशक्गत, घरा्यसी 
त्ा सािदुाव्यक सरसराई, रोहोरिैिा व्यवस्ापन एवि ् वातावरिको 
सधार स्बनधी का्यवाक्रिहरू प्छवान ्। 

त) æआवास, भवन त्ा िहरी ववकासÆ भन्ािे गाउँपालिकालभत्र गररने वसती 
ववकास, व्यशक्गत, सािदुाव्यक त्ा संस्ागत भवन लनिावाि र िहरी 
ववकास स्बनधी का्यवाक्रि प्छवान ्।

्) æसािाशजक पूवावाधारÆ भन्ािे गाउँपालिका सतरका सािदुाव्यक र साववाजलनक 
भवन (सरकारी का्यावाि्य, सवास्थ्य, शिक्ा, सािदुाव्यक, िनोरञ्जन, 
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पूरातातवीक, सांसकृलतक, धालिवाक, आदद) लनिावाि, सञ्ािन एवि ििवात त्ा 
स्भार स्बनधी का्यवाक्रि पदवा्छन ्।

पररच्ेछद - २  
स्ानी्य ्याता्यात 

३. गाउँपालिका सतरी्य ्याता्यात गरुु्योजना: (१) गाउँपालिकािे आफनो 
क्ेत्रलभत्र ्याता्यात व्यवस्ापनको िालग गाउँपालिका सतरी्य ्याता्यात 
गरुु्योजना वा एवककृत ववकास ्योजना त्यार गनने्छ । 

४. स्ानी्य स्डकहरूको बगगीकरि : (१) गाउँपालिकािे आफनो क्ेत्रलभत्र स्डक 
ववसतार गरी ्याता्यात सवुवधा उपिबध गराउनका िालग आवश्यकताअनसार 
िापदण्ड बनाई स्डकहरूको बलगवाकरि र बहृत्तर स्डक सञ्जाि गनवा 
गाउँपालिका सतरी्य ्याता्यात गरुु्योजना वा एवककृत ववकास ्योजना त्यार 
गनने्छ । गाउँपालिकाको स्डकको वगगीकरि तोवकएबिोशजिको हनेु्छ ।

५. िापदण्ड लनधावारि गनने :
(१) गाउँपालिकािे आफनो क्ेत्रलभत्र लनिावाि हनेु स्डकहरूिा ्याता्यात सवुवधा 

सञ्ािनको िापदण्ड तोकन सकने्छ । 
(२) गाउँपालिकािे आफनो क्ेत्रलभत्र भएका स्डकिे वहन गनवासकने वजन र 

आकारको हद तोकी त्यसता स्डकिा त्यसरी तोवकएको हदभनदा बढीको 
सवारी चिाउन नपाउने गरी लनषधे गनवा सकने्छ । 

६. स्डकको आवागिनिा बाधा प्ुयावाउने नहनेुाः (१) कसैिे साववाजलनक स्डक, 
पैदि िागवा वा स्डकको क्ेत्रालधकारलभत्र कुनै िाि वसत ु्छो्ेडको, राखको 
वा रािेको कारिबाट त्यसतो स्डकको आवागिनिाई कुनै वकलसििे 
बाधा प्ुयावादउन पाइने्ैछन । 

७. झोिङु्गे पिु, स्डक पिु, केवि कार, पदिागवा :
(१) झोिङु्गे पिु, स्डक पिु, स्डक ,पदिागवा जसता पूवावाधार लनिावाि गरर स्ानी्य 

्याता्यातिाई सहज र सववासिुभ बनाईने्छ। ्यसको िागी संघी्य सतर त्ा 
प्रादेशिक सतरिा पलन पहि गररने्छ 

(२) केवि कारको िागी लनजी क्ेत्रिाई प्रोतसावहत गररने्छ ।
८. स्डकहरूको िगतकट्ा : (१) गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र रहेका सबै स्डकहरूको 

िगतकट्ा गरर गाउँपालिकाको सवालितविा ल्याइने्छ । 
९. ्यस ऐनिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संघी्य सतर त्ा प्रादेशिक 

सतरका स्डकहरू तत ्तत ्लनका्यिे तोकेको िापदण्ड अनसुार हनेु्छन ्।
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पररच्ेछद - ३  
लसंचाई त्ा नदद लन्यनत्रि

१०. लसचाई :
(१) ्यस अनतगवात तोवकएको रोपनी क्ेत्रिा लसचाई सवुवधा प्ुयावातउने लसचाई 

आ्योजना, भलूिगत जि आ्योजना, लिशफटङ्ग आ्योजनाहरू पदवा्छन ्। 
(२) लसचाई सवुवधा प्ुयावाोउने कृवष क्ेत्रको लनधावारि तोवकए बिोशजि हनेु्छ ।

११. नदद लन्यनत्रि:
(१) ्यसिा गाउँपालिका क्ेत्रलभत्रका नदी, खोिा, खोलसाहरू, आददको 

लन्यनत्रिस्बनधी का्यवाक्रिहरू पदवा्छन ्। स साना नदी, खोिा, खोलसाहरू, 
आददको लन्यनत्रिस्बनधी का्यवाक्रिहरू गाउँपालिकािे संचािन गनने्छ ।

(२) गाउँपालिकािे ठुिा नदी लन्यनत्रिको हकिा संघी्य सतर त्ा प्रादेशिक 
सतरिा सिेत पहि गनने्छ । 

पररच्ेछद - ४  
जिववद्तु त्ा वैकशलपक उजावा 

१२. ्यस अनतगवात तोवकएका क्ितास्िका जिववद्तुको उतपादन त्ा ववतरि र 
वैकशलपक ऊजावास्बनधी आ्योजनाहरू पदवा्छन ्। गाउँपालिकािे जिववद्तु 
त्ा वैकशलपक ऊजावाको हकिा तोवकए बिोशजिको हनेु्छ । 

पररच्ेछद - ५  
खानेपानी, ढि लनकास त्ा सरसराई 

१३. ्यस अनतगवात गाउँपालिकासतरिा सञ्ािन गररने खानेपानी आ्योजनाहरू, 
ढि लनकास र व्यशक्गत, घरा्यसी त्ा सािदुाव्यक सरसराई, रोहोरिैिा 
व्यवस्ापन एवि वातावरिको सधुारस्बनधी का्यवाक्रिहरू प्छवान ् । 
गाउँपालिकाको खानेपानी, ढि लनकास त्ा सरसराईको हकिा तोवकए 
बिोशजिको हनेु्छ । 

पररच्ेछद - ६ 
आल्वाक त्ा सािाशजक पूवावाधार 

१४. ्यस अनतगवात गाउँपालिकासतरका सािदुाव्यक र साववाजलनक भवन (सरकारी 
का्यावाि्य, सवास्थ्य, शिक्ा, सािदुाव्यक, िनोरञ्जन, परुातातवीक, सांसकृलतक, 
धालिवाक, औद्ोलगक आदद) लनिावाि, सञ्ािन एवि ्ििवात त्ा स्भारस्बनधी 
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का्यवाक्रि पदवा्छन ्। गाउँपालिकाको सािाशजक पूवावाधारको हकिा तोवकए 
बिोशजिको हनेु्छ । 

पररच्ेछद - ७  
आवास, भवन त्ा जगगा ववकास 

१५. आवास, भवन त्ा जगगा ववकास:
(१) ्यस अनतगवात गाउँपालिकालभत्र गररने वसती ववकास, व्यशक्गत, सािदुाव्यक 

त्ा संस्ागत भवन लनिावाि र जगगा ववकास स्बनधी का्यवाक्रि प्छवान ्। 
(२) भबन िापदण्ड त्ा भबन संवहता बिोशजि आवास त्ा भवन लनिावाि 

गररने्छ ।
(३) गाउँपालिकाको आवास, भवन त्ा जगगा ववकासको अन्य ब्यबस्ा तोवकए 

बिोशजिको हनेु्छ ।
(४) २०७६ साि चैत्र २३ गते अगा्डी लनिावाि भएका भवन त्ा भौलतक 

संरचनाको लन्यलित त्ा अलभिेशखकरि गरी नकिा पास गररने्छ । 

पररच्ेछद - ८ 
पूवावाधार आ्योजना तजुवािा 

१६. स्ानी्य सतरिा पूवावाधार लनिावाि, सञ्ािन र ििवात स्वनधी ्योजना, 
आ्योजना, परर्योजना त्ा का्यवाक्रिहरूको ववकासका िालग ्योजना तजुवािा 
गरी गाउँ सभाबाट पाररत गनुवा पनने्छ । 

१७. पूवावाधार ्योजना तजुवािाको क्रििा देहा्यबिोशजिका कुराहरू उलिेख गरी 
आ्योजनाको वववरि त्यार गनुवा पनने्छ : 

(क) आ्योजनाको िक््य 
(ख) आ्योजनाबाट राईदा पाउने जनताको संख्या र राईदाको वकलसि
(ग) आ्योजना स्पन् गदावा िागनसकने खचवा र श्ोत 
(घ) आ्योजनाको का्यवानव्यन ववलध 
(ङ) स्ानी्य सतरबाट प्राप्त हनुसकने नगद, वसगततु श्ि र त्यसतै अन्य 

्योगदान, उठन सकने सेवा िलुक वा ििवात स्भार खचवा 
(च) सञ्ािन त्ा व्यवस्ापनका सवरूप 

१८. िागत अनिुान त्यार गनुवापनने : गाउँपालिकािे जनुसकैु साववाजलनक लनिावाि, 
ििवात वा सधुार का्यवाको िालग बजेट ववलन्योजन गनुवापूववा प्राववलधक अध्य्यन 
सभनेक्ि गराई िागत अनिुान त्यार गनुवा पनने्छ । बजेट ववलन्योजन गनुवापूववा 
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्यसतो काि हनु नसकेिा का्यावानव्यन गदावा प्राववलधक अध्य्यन सभनेक्ि 
गराई िागत अनिुान त्यार गनुवा पनने्छ ।

पररच्ेछद - ९ 
पूवावाधार आ्योजना का्यावानव्यन 

१९. पूवावाधार आ्योजनाको का्यावानव्यन:
(१) उपभोक्ा सलिलत, लनिावाि व्यवसा्यी वा संघ संस्ािारवा त ्हनेु्छ । उपभोक्ा 

सलिलतिारवा त ्गररने का्यवाहरूको हकिा गाउँपालिकाको उपभोक्ा सलिलत 
गठन, सञ्ािन त्ा व्यवस्ापनसिबनधी का्यवाववलधिा तोवकएबिोशजि 
हनेु्छ । 

(२)  स्पन् ्योजनाहरूको हसतानतरि: आ्योजनाहरू सञ्ािन, व्यवस्ापन, 
संरक्ि, ििवात स्भारका िालग आवश्यकताअनसुार स्ानी्य िाभग्राही 
सिदुा्यिाई हसतानतरि गनवा सवकने्छ । 

(३) आ्योजना लनिावाििा गिुसतर सलुनशिचत गनवाको िालग लनिावाि सािग्री 
परीक्ि प्र्योगिािा स्ापना गरर प्र्योगिा ल्याईने्छ ।

(४) जवटि प्रकलतको काि, ५०० िीटर भनदा बढी ि्बाईको सािान्य 
प्रकृलतको न्याँ ट्ाक खनदा, जवटि प्रकृलतको जलतसकैु ि्बाईको न्याँ 
ट्ाक खनदा, न्याँ भबन बनाउँदा त्ा का्यावाि्यिे आवश्यक ठानेका 
भैलतक पूवावाधार लनिावािको काि िरुु गनुवा पबुवा संभाब्यता अध्य्यन, ववसततृ 
परर्योजना प्रलतबेदन त्यार गनुवा पनने्छ । आवश्यकता अनसुार वातावरिी्य 
पररक्ि गनवा सवकने्छ ।

(५) पूवावाधार आ्योजनाको का्यावानव्यन स्बशनध अन्य व्यबस्ा तोवकएबिोशजि 
हनेु्छ ।

(६) पूवावाधार आ्योजनाको गिुसतर का्यि गनवा िापदण्ड बनाउन सवकने्छ ।

पररच्ेछद - १०  
अनगुिन त्ा िलु्याकन 

२०. पूवावाधार अनगुिन सलिलतको गठन : गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र नेपाि सरकार 
र प्रदेि सरकारको का्यवाक्रि अनतगवात लनिावाि हनेु ठूिा आ्योजना त्ा 
गाउँपालिकाको आफनै बजेटबाट लनिावाि हनेु पूवावाधार लनिावाि एवि ििवात 
स्भार का्यवाहरूको गिुसतर र सि्यवधि प्रगलत अनगुिन गनवाका िालग 
अनगुिन त्ा िूल्याङ्कन सलिलत तोवकएबिोशजि गठन हनेु्छ । 
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२१. अनगुिनपचिात लनदनेिन ददन सकने :
(१) पूवावाधार अनगुिन त्ा िूल्याङ्कन सलिलतिे लनिावाि वा ििवात का्यवा गनने 

लनका्यबाट सो का्यवाको प्रसताववत गिुसतर र सि्यवधि प्रगलत तालिका प्राप्त 
गरर सो विोशजि अनगुिन गरेर लनिावाि व्यवसा्यीिाई आवश्यक लनदनेिन 
ददन सकने्छ । 

(२) केनद्र र प्रदेि सतरी्य पूवावाधार आ्योजनाहरूको लनिावाि र सञ्ािनको 
अवस्ाबारे सझुाव र लसराररि गनने दाव्यतव सलिलतको हनेु्छ । 

२२. आ्योजनाको का्यवानव्यनिा सि्य, गिुसतर, िागत र पररिाि सलुनशचिताको 
िालग आवश्यकता अनसुार तेश्ो पक् अनगुिन त्ा िूल्याङ्कन (Third Party 
Monitoring and Evaluation) र प्राववलधक परीक्ि (Technical Audit) गनवा 
सवकने्छ ।

२३. अनगुिन सलिलत स्बनधी अन्य व्यवस्ा तोवकए बिोशजि हनेु्छ ।

पररच्ेछद - ११ 
ििवात स्भार कोष

२४. पूवावाधार ििवात स्भार कोषाः
(१) गाउँपालिकालभत्र रहका गाउँसतरी्य वा केनद्र/प्रदेि सतरी्य पूवावाधारहरूको 

लन्यलित त्ा आवश्यकताअनसारको ििवात स्भार गनवाको िालग पूवावाधार 
ििवात कोषको स्ापना गररने्छ । 

(२) उपदरा (१) बिोशजि स्ापना भएको कोषिा पूवावाधार संरचना स्डक, 
खानेपानी इत्याददबाट प्राप्त रो्यशलट रकि तोवकएबिोशजि दाशखिा गररने्छ ।

(३) कोष सञ्ािन र सञ्ािन सलिलत: पूवावाधार संरचनाहरूको ििवात त्ा 
पनुस्ावापनाको िालग गाउँपालिका सतरिा ििवात स्भार कोष स्ापना 
गररने्छ र सो कोषको सञ्ािन तोवकएबिोशजि हनेु्छ ।

पररच्ेछद - १२  
साववाजलनक लनजी साझेदारीिा पूवावाधार संरचनाको लनिावाि त्ा सञ्ािन 

२५. साववाजलनक लनजी साझेदारीिा पूवावाधारको ववकास गनवा सकने : ्यस ऐन 
बिोशजि कुनै व्यशक्, लनिावाि व्यवसा्यी, संस्ा वा क्पनीसँग गाउँपालिकािे 
पूवावाधारहरूको लनिावाि, सञ्ािन त्ा व्यवस्ापनिा साझेदारी गनवा 
सकने्छ । गाउँपालिकािे साववाजलनक लनजी साझेदारीिा पूवावाधारको का्यवा 
गदावा तोवकएबिोशजिको प्रकृ्या अनसुार हनेु्छ । 
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पररच्ेछद - १३  
ववववध 

२६. दात ृलनका्यसँगको सिनव्यिा पूवावाधार ववकास : प्रचलित कानूनबिोशजि 
हनेु गरी गाउँपालिकािे पूवावाधार ववकासका िालग दात ृ लनका्यसँगको 
सिनव्यिा का्यवाक्रि सञ्ािन गनवा सकने्छ ।

२७. संघ र प्रदेि सरकारसँगको सहका्यवा र साझेदारीिा पूवावाधार ववकासका 
ववलभन् आ्योजनाहरू सञ्ािन गररने्छ ।

२८. अनतर स्ानी्य तह सिनव्याः गाउँपालिकासँग जोल्डने एकभनदा बढी 
स्ानी्य तह सिट्ेने वा सरोकार राख् ेपूवावाधार लनिावाि त्ा ििवात का्यवाका 
िालग गाउँ का्यवापालिकाबाट अनिुोदन गराई गनुवा पनने्छ ।

२९. प्रचलित कानून बिोशजि हनेु: ्यस ऐनिा िेशखएको ववष्यिा ्यसै ऐन 
बिोशजि र अन्य ववष्यिा प्रचलित कानून बिोशजि हनेु्छ ।

३०. लन्यि, लनदने शिका वा का्यवाववलध, िापदण्ड वनाउन सकने: ्यस ऐनको उद्ेश्य 
का्यावानव्यन गनवा का्यवापालिकािे आवश्यक लन्यि, लनदने शिका वा का्यवाववलध, 
िापदण्ड बनाउन सकने्छ ।

३१. बचाऊ : ्यस ऐनअनतगवात पनने प्रचलित नेपाि कानून बिोशजि ्यस अशघ 
भएका का्यवाहरू ्यसै ऐनबिोशजि भएको िालनने्छ ।

अाज्ािे
रिेि सवेुदी

प्रिखु प्रिासकी्य अलधकृन


