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प्रस् ािनाः कानेपोखरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका लिलिि पक्षहरुसँग सम्बलन्ि   थ््ाङ्क संकिन, 

बेरोजगारको लििरण संकिन गनय  था सकंलि   थ््ाङ्कको प्रशोिन, भण्डारण, प्रकाशन जस् ा 

व्यिस्थापकी् का्य गरी स्थानी्  थ््ाङ्कको आिारिा आिश््क नील  लनिायण गनय  था  थ््ाङ्की् 

लिशे्लषणका आिारिा का्यक्रिको  जुयिा गरी जन ाको िास् लिक आिश््क ाको पलहचान गनय, 

सि ािूिक लि रण प्रणािी स्थालप  गनय व्यिलस्थ  रुपिा जन ाको आकांक्षा पुरा गनय िाञ्छनी् 

भएकोिे, 

नेपािको संलििान, २०७२ को िारा २२६ बिोलजि ्ो ऐन कानेपोखरी गाउँपालिकाको 

गाउँसभाबाट पारर  भई िागू भएको छ । 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) ्स ऐनको नाि " थ््ाङ्क  था अलभिेख व्यिस्थापन ऐन, २०७७" रहकेो 

छ । 

(२) ्ो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकालश  भए पश्चा  िाग ूहुनेछ ।  

२. पररभाषाः लबष् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स ऐनिाः- 

(क) “अध््क्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध््क्ष सम्झनुपछय । 

(ख) “उपाध््क्ष” भन्नािे गाउँ का्यपालिकाको उपाध््क्ष सम्झनपुछय । 

(ग) “का्यपालिका” भन्नािे गाउँ का्यपालिका सम्झनुपछय ।  

(घ) “गाउँपालिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिका सम्झनु पछय । 

(ङ) “प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ ” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िाई सम्झनुपछय । 

(च) "िन्त्राि्” भन्नािे संघी् िालििा  था सािान्् प्रशासन िन्त्राि् िा सो कािको िालग 

 ोककएको संघ  था प्रदशेको िन्त्राि्िाई सम्झनु पछय । 

(छ) “लबष्ग  शाखा” भन्नािे कानेपोखरी गाउँ का्यपालिका अन् रग को लबष्ग  शाखा, उपशाखा, 

का्ायि् िा एकाईिाई सम्झनुपछय । 

(ज) “िडा सलचि” भन्नािे िडा का्ायि्िा प्रशासकी् प्रिुखको रुपिा कािकाज गनय  ोककएको 

व्यलक्तिाई सम्झनुपछय । 

(झ) “िडा सलिल ” भन्नािे गाउँपालिकाको िडा अध््क्ष  था िडा सदस्् सलह को िडा सलिल  सम्झन ु

पछय । 

(ञ) “सलिल ” भन्नािे सूचना  था  थ््ाङ्क संकिन एिि् अलभिेख व्यिस्थापन सलिल िाई सम्झन ु

पदयछ ।  

(ट) “सं्ोजक” भन्नािे सूचना  था  थ््ाङ्क संकिन एिि् अलभिेख व्यिस्थापन सलिल को 

सं्ोजकिाई सम्झनु पदयछ ।  

(ठ) “सदस्् सलचि” भन्नािे सूचना  था  थ््ाङ्क सकंिन एिि् अलभिेख व्यिस्थापन सलिल को 

सदस्् सलचििाई सम्झनु पदयछ ।  

(ड) “लिभाग” भन्नािे केन्री्  थ््ाङ्क लिभागिाई सम्झनु पदयछ । 
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(ढ) “ ोककए र  ोककए बिोलजि हुनेछ” भन्नािे ्स ऐन  था लन्िाििीिा  ोककएको िा  ोककए 

बिोलजि सम्झनु पदयछ ।  

३. सचूना  था  थ््ाङ्क सकंिन गनय सके्नः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो गाउँ क्षेत्रलभत्रको आिश््क ा 

अनुसारका सूचना  था  थ््ाङ्क संकिन गनय सके्नछ ।  

(२) गाउँपालिकािे सूचना  था  थ््ाङ्क संकिन गनुय अलघ संकिन गनुयको औलचका् र ्सको प्र्ोगको 

सम्बन्ििा सरोकारिािािाई स्पष्ट पानुय पनेछ ।  

४. सचूना उपिब्ि गराउन ुपनःे (१) गाउँपालिकािे दफा ३ को उपदफा (२) बिोलजि औलचका् प्रष्ट पारी 

जुनसुकै व्यलक्त, फिय, संस्था िा लनका्िा सूचना  था  थ््ाङ्क िाग गरेिा सम्बलन्ि  व्यलक्त, फिय, 

संस्था िा लनका्िे उपिब्ि गराउनु पनेछ ।  

५. सचूना  था  थ््ाङ्क गोप्् राख्न ुपनःे (१) प्रचलि  सघंी् काननु अनुसार गोप्् राख्नु पने भलनएका 

सूचना  था  थ््ाङ्क गोप्् राख्नु पनेछ ।  र उपदफा १ बिोलजि गोप्् राख्नु पने बाहकेका अन्् 

सूचना  था  थ््ाङ्क साियजलनक गनय बािा पनेछैन । 

६. पार्श्यलचत्र र श्रो  नक्शा लनिायण गनःे (१) गाउँपालिकािे गाउँको सिग्र अिस्था झल्कने गरी गाउँ 

पार्श्यलचत्र  था श्रो  नक्शाको लनिायण गनेछ ।  

(२) पार्श्यलचत्र र श्रो  नक्शािाई आिश््क ा अनुसार लन्लि  अद्यािलिक गनय सककनेछ ।  

(३) गाउँको हरेक ्ोजना लनिायण गदाय गाउँ पार्श्यलचत्र र श्रो  नक्शािाई आिार बनाउन सककनेछ । 

७. सचूना,  थ््ाङ्क  था अलभिखे व्यिस्थापन सलिल ः (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको सिग्र सूचना, 

 थ््ाङ्क  था अलभिेख सकंिन, प्रशोिन, व्यिस्थापन, भण्डारण  था प्रकाशन सम्बन्िी का्यको 

सं्ोजन गनय दहेा् बिोलजिको एक सलिल  रहनेछ । 

(क) गाउँपालिका अध््क्ष         - सं्ोजक 

(ख) गाउँपालिका उपाध््क्ष      - सदस्् 

(ग) गाउँ का्यपालिकािे  ोके अनुसार कलम् िा एक जना िलहिा सलह   

का्यपालिका सदस्् दईु जना       - सदस्् 

(घ) प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ        - सदस्् सलचि 

(२) उपदफा (१) को सलिल को बैठक आिश््क ा अनसुार बस्न सके्नछ । 

(३) अध््क्षको अनुपलस्थ ीिा गाउँपालिका उपाध््क्षिे बैठकको अध््क्ष ा गनुयपनेछ । 

(४) अध््क्ष र उपाध््क्षको अनुपलस्थ ीिा सलिल िे  ोकेको व्यलक्तिे अध््क्ष ा गनुयपनछे । 

८. सचूना,  थ््ाङ्क  था अलभिखे व्यिस्थापन सलिल को काि, क यव्य र अलिकारः (१) संलििानको 

अनुसूची ८ को सूची नं. (६), (१३) र (१७) िा रहकेो अलिकारको का्ायन्ि्नको िालग स्थानी् 

सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को (च), (ड) र (थ) िा रहकेो गाउँपालिकाको काि 

क यव्य र अलिकारको प्रभािकारी का्ायन्ि्न गने गरी सूचना,  थ््ाङ्क  था अलभिेख व्यिस्थापन 

सलिल को काि, क यव्य र अलिकार दहेा् बिोलजि हुनेछ ।  

(क) स्थानी्  थ््ाङ्क सम्बन्िी नील , कानून, िापदण्ड, ्ोजना  जुयिा गरी का्यपालिकािा 

लसफाररस गने र स्िीकृ  नील , कानून, िापदण्ड, ्ोजनाको प्रभािकारी का्ायन्ि्न गने । 

(ख) सूचना  था अलभिेख केन्र र रोजगार सूचना केन्रको स्थापना  था संचािन गने । 

(ग) जन्ि, िृका्ु, लििाह, सम्बन्ि लिच्छेद, बसानसरान द ाय र पाररिाररक िग को  थ््ाङ्क  था 

अलभिेखको व्यिस्थापन गने ।  
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(घ) संकिन गररने सूचना  था  थ््ाङ्क ्ोजना लनिायण गने ।  

(ङ) सूचना  था  थ््ाङ्क संकिन गने लिलि र प्रकृ्ा छनिट गने ।  

(च) संकिन गररने सूचना  था  थ््ाङ्कको प्रश्नाििी  ्ार गने र स्िीकृ  गने ।  

(छ) सूचना,  थ््ाङ्क  था अलभिेख सम्बन्िी का्य सचूना  था सञ्चार प्रलिलििैत्री बनाउने । 

(ज) संकिन गररने सचूना  था  थ््ाङ्कको औलचका् ाको बारेिा सरोकारिािाहरुसँग परािशय गने, 

रा् सुझाि सकंिन गन,े नागररक अलभिुखीकरण का्यक्रि सञ्चािन गने ।  

(झ) सूचना  था  थ््ाङ्क संकिन गने गणकिाई अलभिूखीकरण गने र पररचािन गन े।  

(ञ) सूचना  था  थ््ाङ्क संकिनको अनुगिन गने, सहजीकरण गने । 

(ट) संकिन गररने सूचना  था  थ््ाङ्कको लिशे्लषण गने र प्रिाणीकरणको िालग गाउँ का्यपालिकािा 

पेश गने ।  

(ठ) प्रिालण  सूचना  था  थ््ाङ्कको लिशे्लषण गने, अलभिेलखकण गने, पाश्र्िलचत्र  था श्रो  नक्शा 

 ्ार गरी प्रकाशन गने ।  

(ड) सूचना,  थ््ाङ्क  था अलभिेखको आिश््क ा अनुसार अद्यािलिक गने, प्रिालण  गने, प्रकाशन 

गने  था लि रण गने । 

(ढ) स्थानी् सूचना  था  थ््ाङ्क र अलभिेख व्यिस्थापन सम्बलन्ि  ोककएका अन्् का्य गने । 

९. सचूना  था  थ््ाङ्कको प्र्ोग िा प्रकालश  गनुय अलघ प्रिालण  गनुयपनःे (१) गाउँपालिकािे संकिन 

गरेको प्राथलिक (आिारभ ू घरिुरी सिेक्षण बाट प्राप्त)  थ््ाङ्कहरु प्र्ोग िा प्रकालश  गनुय अलघ गाउँ 

का्यपालिकाको बैठकबाट प्रिालणकरण गराउनु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्रिालणकरण नभएका  थ््ाङ्कहरु प्र्ोगिा ल््ाउनु हुँदनै ।  

(३) लद्वल ् (Secondary) िाध््िबाट संकलि  सूचना  था  थ््ाङ्कहरुको प्रिालणकरण प्रिुख 

प्रशासकी् अलिकृ बाट गराउनु पनेछ । 

(४) गाउँपालिकाबाट प्रिालण  भएका िा प्रकालश  भएका सचूना  था  थ््ाङ्कहरु िात्र आलिकाररक 

हुनेछन् ।  

१०. श्रो  उल्िेख गनुयपनःे (१) गाउँपालिकाबाट प्राप्त सूचना,  थ््ाङ्क  था अलभिखे कुनै व्यलक्त, 

संघ/संस्था िा लनका्िे प्र्ोग गदाय श्रो  उल्िेख गनुयपनेछ ।  

११. अनिुल  लिन ुपनःे(१) गाउँपालिका क्षेत्रिा कुनै व्यलक्त िा संस्थािे कुनै प्रकारका सचूना  थ््ाङ्क 

संकिन गनय,सिेक्षण गनय परेिा सिेक्षण गनुय पूिय गाउँपालिकाबाट अलनिा्य रुपिा अनुिल  लिन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि सूचना  था  थ््ाङ्क सकंिन गनयको लनलित्त स्िीकृ ी प्राप्त गनय चाहन े

व्यलक्त िा संस्थाि ेसम्बलन्ि   थ््ाङ्क सकंिन गनुयपनायको कारण, सो सकंिन गररन ेनिाका, संकिन 

गदाय अपनानने प्रणािी िा का्यक्रिको सम्बन्ििा लिस् ृ  लििरण गाउँपालिकािा पेश गनुयपनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे औलचका् ाको आिारिा सिेक्षणको अनुिल  कदन सके्नछ । अनुिल  प्राप्त सिेक्षणको 

गाउँपालिकािे अनुगिन गनय सके्नछ । 

(४) गाउँपालिकाको स्िीकृ  लिई संकिन गरेको सूचना  था  थ््ाङ्कको आलिकारर ा प्रिालण  

गाउँपालिकािे गनय सके्नछ ।  

१२. शुल्क  ोक्न सके्नः (१) गाउँपालिकािे संकिन, प्रशोिन  था प्रकाशन गरेको सूचना,  थ््ाङ्क एिि् 

अलभिेखको शुल्क लनिायरण गनय सके्नछ ।  
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१३. परािशय सिेा लिन सके्नः सचूना,  थ््ाङ्क  था अलभिेख व्यिस्थापन सम्बन्िी का्यिा सह्ोग लिन ु

परेिा केन्री्  थ््ाङ्क लिभाग िा लिज्ञहरुबाट परािशय सेिा लिन सके्नछ ।   

१४.  ोककए बिोलजि हुनःे सूचना,  थ््ाङ्क  था अलभिखे व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्् व्यिस्था गाउँ 

का्यपालिकािे  ोके बिोलजि हुनेछ ।  

१५. बािा अड्काउ फुकाउन े अलिकारः ्स ऐनको का्ायन्ि्निा कुन ै बािा अड्काउ परेिा सूचना, 

 थ््ाङ्क  था अलभिेख व्यिस्थापन सलिल िे गाउँ का्यपालिकाको लनणय् अनुसार हुनछे ।  

१६. लन्ि लनदलेशका, का्यलिलि, िापदण्ड  था कदग्दशयन, बनाउन सके्नः ्स ऐनको उद्दशे्् का्ायन्ि्न 

गनय गाउँ का्यपालिकािे लन्ि, लनदलेशका का्यलिलि िापदण्ड  था कदग्दशयन बनाउन सके्नछ । 

 

आज्ञािे, 

गा्त्र श्रेष्ठ 

प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ 


