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गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या ननर्ाारण ऐन, २०७३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित शमतत
२०७३।१२।११
प्रस्तावनााः गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या लनर्ाारण तथा हेरफेर गने सम्बन्र्मा
आवश्यक व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको सं ववर्ानको र्ारा २९६ को उपर्ारा (१) बमोजिमको व्यवस्थावपका—सं सदिे यो ऐन बनाएको
छ ।
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या लनर्ाारण
ऐन, २०७३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

३.

पररभाषााः ववषयवा प्रसङ्गिे अन्यथा अथा निागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“गाउँपालिका” भन्नािे सं ववर्ान बमोजिमको गाउँपालिका सम्झनु पछा ।

(ख)

“नगरपालिका” भन्नािे महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत सम्झनुपछा ।

(ग)

“वडा” भन्नािे दफा ३ बमोजिम लनर्ाारण गरे को वडा सम्झनु पछा ।

(घ)

“सं ववर्ान” भन्नािे नेपािको सं ववर्ान सम्झनु पछा ।

वडाको सङ्ख्या, सीमाना र केन्र: (१) नेपाि सरकारिे गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको
सङ्ख्या लनर्ाारण गनेछ ।
(२) उपदफा (1) बमोजिम वडाको सङ्ख्या लनर्ाारण गदाा नेपाि सरकारिे गाउँपालिकामा
कम्तीमा पाँच र बढीमा एक्काईस तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौं र बढीमा पैंतीस वडा हुने गरी लनर्ाारण
गनुा पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या लनर्ाारण गदाा वडाको सीमाना तथा केन्र रहने स्थान
समेत तोक्नु पनेछ ।
(4) यस

दफामा

ँ ाका बखत
अन्यत्र िुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन यो ऐन प्रारम्भ हुद

नेपाि सरकारिे लनर्ाारण गरे को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या तथा तोकेको सीमाना र
केन्र यसै ऐन बमोजिम लनर्ाारण गरे को र तोकेको मालननेछ ।
४.

वडाको सङ्ख्या लनर्ाारण गने तथा सीमाना र केन्र तोक्ने आर्ाराः नेपाि सरकारिे वडाको सङ्ख्या
लनर्ाारण गदाा र त्यसको सीमाना तथा केन्र तोक्दा दे हायका आर्ार लिनेछ ःाः —
(क)

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको िनसङ्ख्या तथा िनसङ्ख्या ववतरणको अवस्था,

(ख)

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भौगोलिक अनुकूिता तथा ववजिष्टता,

(ग)

गाउँपालिका वा नगरपालिका िेत्रलभत्रको भावषक, सांस्कृलतक तथा सामाजिक ववजिष्टता,

(घ)

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सेवा सुववर्ा ववतरणको अवस्था र सुगमता,
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(ङ)

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहेको भौलतक पूवाार्ार, र

(च)

नेपाि सरकारिे उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आर्ार ।

वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गना सक्ने: (१) नेपाि सरकारिे दफा ३ बमोजिम लनर्ाारण गरे को
वडाको सङ्ख्या र सीमाना आवश्यकता अनुसार हेरफेर गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गदाा दफा ४ मा उजलिजखत
आर्ारहरूिाई अविम्बन गनुा पनेछ ।
(3) वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गना आवश्यक भएमा गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काि
कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई लतहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पाररत गरी नेपाि सरकारमा पठाउनु
पनेछ ।
(4) उपदफा (3) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएमा नेपाि सरकारिे छ मवहनालभत्र त्यस्तो प्रस्ताव
बमोजिम वडाको सङ्ख्या वा सीमाना हेरफेर गनुा पनेछ ।
(5) यस दफा बमोजिम वडाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गनुा पदाा गाउँपालिका र
नगरपालिकाको लनवााचन हुन ु भन्दा कम्तीमा एक वषा अगावै गरी सक्नु पनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापलन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको
पवहिो लनवााचन भएको छ मवहना लभत्र वडाको सीमाना हेरफेर गना गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काि
कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई लतहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पाररत गरी नेपाि सरकारमा पठाएमा
नेपाि सरकारिे वडाको सीमाना हेरफेर गना सक्नेछ ।

^=

वडाको केन्र हेरफेर गना सक्ने:(1) कुनै वडाको केन्र हेरफेर गना आवश्यक भएमा वडा सलमलतको
परामिामा गाउँसभा वा नगर सभाको तत्काि कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई लतहाई बहुमतिे प्रस्ताव
पाररत गरी वडाको केन्र हेरफेर गना सक्नेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ पवहिो पटकको िालग गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काि कायम
रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतिे प्रस्ताव पाररत गरी वडाको केन्र हेरफेर गना सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम वडाको केन्र हेरफेर गदाा आवश्यक पने भौलतक पूवाार्ार िगायत
अन्य व्यवस्था सम्बजन्र्त गाउँपालिका वा नगरपालिकािे आफ्नो आन्तररक आयबाट व्यवस्था गनुा पनेछ
।
(४) उपदफा (१) बमोजिम वडाको केन्र हेरफेर भएमा सम्बजन्र्त गाउँपालिका वा नगरपालिकािे
पैँ तीस ददनलभत्र सो को िानकारी प्रदे ि सरकार र नेपाि सरकारमा पठाउनु पनेछ ।

&=

नेपाि रािपत्रमा सूचना प्रकािन गनुा पने: यस ऐन बमोजिम वडाको सङ्ख्या लनर्ाारण गरे को, सीमाना र
केन्र तोकेको तथा वडाको सङ्ख्या, सीमाना र केन्र हेरफेर भएको सूचना नेपाि सरकारिे नेपाि
रािपत्रमा प्रकािन गनुा पनेछ ।
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