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आरुघाट गाउँपालिकाको सशुासन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ 

  



प्रस्तावनााः 
आरुघाट गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको कायायिय र यस अन्तगयतका कायायियहरुबाट हनुे  सेवा  
प्रवाहिाई  जनमखुी,  जवाफदेही,   पारदशी,  समाबेशी  तथा  सशुासनयकु्त बनाई कानूनको शासन, 

भ्रष्टाचारमकु्त र चसु्त प्रशासन, आलथयक अनशुासन तथा सावयजलनक कायय र स्रोतको उचचत व्यवस्थापनका 
माध्यमबाट स्थानीय सशुासनको प्रत्याभलुत  गरी  संघीय  िोकताचन्िक  गणतन्िका  िाभहरुको  
न्यायोचचत  ववतरण गदै सशुासन पाउने नागररकको अलिकारिाई सलुनचित गने सम्बन्िमा आवश्यक 
भएकोिे  स्थानीय  सरकार  सञ्चािन  ऐन,  २०७४  को  दफा  १०२  (१)  बमोचजम आरुघाट 
गाउँपालिकाको दशौ गाउँसभािे यो ऐन बनाई िागू गरेकव छ । 

पररच्छेद– १ प्रारचम्भक 

१. संचिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो ऐनको नाम “आरुघाट गाउँपालिकाको सशुासन तथा व्यवस्थापन 
ऐन, २०७८” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषााः  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा– 

(१) “संवविान” भन्नािे नेपािको प्रचलित संवविान सम्झन ुपदयछ । 

(२)  “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपदयछ । 

(३) ” गाउँपालिका” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकासम्झन ुपदयछ । 

(४)  “अध्यि” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाको अध्यि सम्झन ुपदयछ । 

(५) “उपाध्यि” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाको उपाध्यि सम्झन ुपदयछ । 

(६)    “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतिाई सम्झनपुदयछ । 

(७)  “सभा” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झन ुपदयछ । 

(८)  ” शाखा/इकाई” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाअन्तगयतका शाखा र इकाई िाई सम्झन ु
पदयछ । 

(९)  “वडा कायायिय” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाअन्तगयतका वडा कायायिय सम्झन ुपदयछ । 

(१०)  “कमयचारी” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकार सो अन्तगयका कायायियहरुमा काययरत 
कमयचारी तथा चशिक समेतिाई सम्झन ुपदयछ । 

  

(११)  “सलमलत” भन्नािे यस ऐनको दफा १९ बमोचजमको सशुासन प्रवयद्धन सलमलतिाई सम्झन ु
पदयछ । 

(१२)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोचजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयम वा 
काययववलिमा तोवकएको वा तोवकए बमोचजम सम्झन ुपदयछ । 

 

 

पररच्छेद – २ 



प्रशासन संचािन सम्बन्िी सामान्य प्राविानहरु 

३. ववलभन्न स्तरमा कायय सम्पादन हनुेाः  नेपािको संवविान, २०७२ तथा स्थानीय सरकार  सञ्चािन  
ऐन,  २०७४  र  अन्य  प्रचलित  नेपाि  कानूनिे  स्थानीय तहमा  उपिब्ि  गराएको  
अलिकारको  समचुचत  प्रयोग गदै  स्थानीय  शासन तथा प्रशासनिाई ब्यवचस्थत बनाई 
जनसहभालगता, उत्तरदावयत्व र पारदचशयता सलुनचित गरी सिुभ र गणुस्तरीय सेवा प्रवाह गनय मद्दत 
परु् याउने उदे्दश्यिे आरुघाट गाउँपालिका अन्तगयत पालिकास्तर र वडा स्तरबाट प्रशासलनक कायय 
सम्पादन हनुेछ । 

४. ववषयगत शाखा/इकाई रहने   

      (१) पालिकास्तरका कायय सम्पादन गनयको आवश्यक  संख्यामा शाखा र इकाईहरु रहनेछन ्। 

(२) शाखा, इकाई र सोको काययववभाजन काययपालिकािे तोके बमोचजम हनुेछ । 

५. आवश्यक लनकाय गठन गनय सकनेाः  (१) प्रशासलनक कायय सम्पादन गनय गाउँपालिका, वडा  
कायायिय,   शाखा, इकाई  कायायियको  अलतररक्त  अन्य  आवश्यक सचचवािय, आयोग, बोडय, 
सलमलत वा अन्य त्यस्तै लनकाय गठन सवकनेछ । 

(२)   उपदफा  (१)  बमोचजम  ग्ठन ् भएका  सचचवािय,  आयोग,  बोडय,  सलमलत  वा अन्य 
त्यस्तै लनकायको काम, कतयव्य, अलिकार तथा अन्य कायय िेिगत शतयहरु काययपालिकािे 
तोके बमोचजम हनुेछ । 

६. प्रशासलनक कायय संचािनका आिारःाः गाउँपालिकाको िेिलभि सशुासन कायम गनयको िालग यस 
ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोचजम प्रशासलनक काययसम्पादन गदाय त्यस्तो कायय सम्पादन गने 
पदालिकारीिे संवविान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरुको अलतररक्त देहायका 
आिारमा कायय सम्पादन गनुय पनेछाः– 

(क) स्थानीय सरकार र जनताको वहृत्तर वहत, 

(ख) समन्याय र समावेशीकरण, 

(ग) कानूनको शासन, 

(घ) मानवअलिकारको प्रत्याभलूत, 

(ङ) पारदचशयता, वस्तलुनष्ठता, जवाफदेवहता तथा इमान्दाररता, 
(च) आलथयक अनशुासन एवं भ्रष्टाचारमकु्त, चसु्त र जनमखुी प्रशासन, 

(छ) प्रशासन संयन्िको तटस्थता तथा लनष्पिता, 
(ज) प्रशासलनक संयन्िमा र लनणययमा सवयसािारणाको पहुँच, 

(झ) अलिकार लनिेपण, 

(ञ) जनसहभालगता तथा स्थानीय स्रोतको अलिकतम उपयोग । 



७.  गाउँपालिकािे अचख्तयार गने नीलतहरुाः (१) नेपािको संवविान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित नेपाि कानूनमा व्यवस्था भएका नीलत एवं समय समयमा अचख्तयार 
गरीएका नीलतका अलतररक्त अन्य नीलतहरु देहाय बमोचजमका हनुेछन ्। 

(क) गणुास्तरीय पूवायिार ववकास, 

(ख) चसु्त र प्रभावकारी व्यवस्थापन, 

(ग) सामाचजक न्यायसवहतको आलथयक ववकास र संमवृद्ध, 

 (घ) पययटन प्रवद्धन, 

(ङ) लनष्ठा र सदाचारको प्रवद्धन, 

(च) औिोलगक ववकास र वातावरण संरिण, 

(छ) मवहिा सशचक्तकरण तथा िैवङ्गक न्याय, 

(ज) जनजालत,  दलित तथा आलथयक एवं सामाचजक रुपमा वपछडीएका तथा फरक 
िमता भएका वगयको उत्थान , 

(झ) सन्तलुित तथा न्यायोचचत ववकास, 

(ञ) प्राकृलतक तथा अन्य सावयजलनक स्रोतको ददगो तथा कुशि व्यवस्थापन । 

(२) उपदफा  (१) बमोचजमअचख्तयार गररएका नीलतहरूिाई कायायन्वयन गनय गाउँपालिकािे 
समय समयमा आवश्यक काययक्रम तथा योजनाहरु संचािन गनेछ । 

  

पररच्छेद – ३ 

प्रशासलनक काययको संचािन तथा चजम्मेवारी 
 

८.  सशुासन कायम गनुय सम्बचन्ित पदालिकारीको कतयव्य हनुेाः कायायियको काम कारवाहीिाई  खिुा  
र  पारदशी  बनाई  सशुासन  कायम  गने  र  आम  नागररकिाई समयमा  नै  त्यसको  
प्रलतफि  उपिब्ि  गराउने  उदे्दश्यिे  नेपािको  संवविान  तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ र अन्य प्रचलित नेपाि कानून बमोचजम प्रशासलनक  कायय  लछटो  छररतो  ढङ्गिे  
संचािन  गनुय  सम्बचन्ित  पदालिकारी  एवं कमयचारीको कतयव्य हनुेछ । 

 

९.  पदालिकारीको चजम्मेवारीाः  अध्यि, उपाध्यि,  वडा अध्यि तथा सदस्य िगायत पदालिकारीको  
चजम्मेवारी  नेपािको  संवविान, स्थानीय  सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा  अन्य प्रचलित 
कानून र आवश्यकतानसुार काययपालिकािे तोके बमोचजम हनुेछ । 

१०. प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको चजम्मेबारीाः प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको चजम्मेबारी सामान्यताः 
स्थानीय सरकार संञ्चािन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोचजम र 
आवश्यकतानसुार काययपालिकािे तोके बमोचजम हनुेछ । 



११. कमयचारीको काम, कतयव्य र चजम्मेबारीाः गाउँपालिकाको कायायिय र अन्तगयका कमयचारीको काम 
कतयव्य र चजम्मेबारी एवं स्पष्ट कायय वववरणा प्रचलित कानून र आवश्यकता अनसुार काययपालिकािे 
तोके बमोचजम हनुेछ । 

१२. अलिकार प्रत्यायोजन गनय सवकनेाः  (१) यस ऐनमा अन्यि जनु सकैु कुरा िेचखएको 
भएतापलन कुनै पदालिकारीिे यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोचजम आफूिे सम्पादन गनुय पने 
काम आफू सरह वा मातहतको अन्य पदालिकारीिाई प्रत्यायोजन गनय सकनेछ । 

(२) उप–दफा (१) बमोचजम प्रत्यायोजन भएको अलिकार प्रत्यायोजन गने पदालिकारीिे जनुसकैु 
वखत वफताय लिन सकनेछ । 

१३.  पदालिकारीको पदीय आचार संवहता सम्बन्िी व्यवस्थााः अध्यि, उपध्यि,  वडा अध्यि तथा सदस्य 
िगायतका  पदालिकारीको  आचारसंवहता  सम्बन्िी  व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ।  

१४. कमयचारीको  पदीय  वा  पेशागत  आचरण  सम्वन्िी  व्यवस्थााः  सावयजलनक  पदिारण गरेको 
व्यचक्तिे आफू पद बहाि रहदा वा जनु सकैु कारणिे अवकाश प्राप्त गरेको लमलतिे तोवकए 
बमोचजमको अवस्था सम्मको िालग देहाय बमोचजमको पदीय वा पेशागत आचरसंवहता पािना गनुय 
पनेछ । 

(१) समय पािन र लनयलमततााः कमयचारीिे कायायिय समयमा लनयलमत रूपिे कायायियमा 
हाचजर हनुपुदयछ र असािारण वाहेक पवहिे लबदाको स्वीकृलत नलिई कामबाट अनपुचस्थत 
हनु ुहुँदैन । 

(२) अनशुासन र आज्ञापािनााः कमयचारीहरूको पदीय अनशुासन र आज्ञापािना देहाय 
बमोचजम हनुेछ । 

(क) कमयचारीिे अनशुासनमा रही आफ्नो कतयव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ 
पािन गनुयपनेछ । 

(ख) कमयचारीिे सरकारी कामसम्बन्िी कुरामा आफूभन्दा मालथको अलिकारीिे 
ददएका आज्ञािाई शीघ्रताका साथ पूरा गनुयपनेछ । 

(ग) कमयचारीिे आफूभन्दा मालथका सबै कमयचारीहरूप्रलत उचचत आदरभाव 
देखाउनपुनेछ र आफूमलुनका कमयचारीहरूप्रलत उचचत व्यवहार गनुयपनेछ । 

(३) राजनैलतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानय नहनुेाः कुनै पलन कमयचारीिे आफ्नो सेवा 
सम्बन्िी कुरामा मतिब साध्य गने मनसायिे अन्य कमयचारीमालथ कुन ै राजनैलतक वा 
अवाञ्छनीय प्रभाव पानय वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनुय हुँदैन । 



(४) राजनीलतमा भाग लिन नहनुेाः कुनै पलन कमयचारीिे राजनीलतमा भाग लिन ुहुँदैन । 

(५) गाउँपालिकाको आिोचना गनय नहनुेाः (क) गाउँपालिकाको नीलतको ववपरीत हनुे गरी 
वा गाउँपालिका र जनताको पारस्पररक सम्बन्िमा वा कुनै ववदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्िमा 
खिि पनय सकने गरी कुनै पलन कमयचारीिे आफ्नो वास्तववक वा काल्पलनक नामबाट वा 
बेनामी कुनै िेख प्रकाचशत गनय, प्रसेिाई कुनै खबर ददन, रेलडयो वा टेलिलभजन आददद्वारा 
भाषण प्रसाररत गनय, कुनै सावयजलनक भाषणा ददन वा कुनै वक्तव्य प्रकाचशत गनुय हुँदैन । 

(ख)  उपदफा (क) मा जनुसकैु कुरा िेचखएको भए तापलन प्रचलित कानून र 
गाउँपालिकाको नीलतको ववपरीत नहनुे गरी िेख प्रकाशन वा प्रसारण गनय बािा पने छैन 
। 

(६) सरकारी कामकाज सम्बन्िी समाचार प्रकाशन गनय प्रलतबन्िाः कुन ैपलन कमयचारीिे 
सरकारद्वारा अचख्तयार नपाई आफूिे सरकारी कतयव्य पािन गदाय जानकारीमा आएको 
कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा लनषेलित ववषय आफूिे िेखेको वा संकिन गरेको कुनै 
कागजात वा समाचार प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपबाट अरू अनलिकृत कमयचारी वा 
गैरसकारी व्यचक्त वा प्रसेिाई ददन ुवा बताउन ुहुँदैन । यो प्रलतबन्ि जनुसकैु कारणबाट 
सरकारी सेवामा नरहेको व्यचक्तको हकमा समेत िागू रहनेछ । 

(७) दान, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गनय र सापटी लिनमा प्रलतबन्िाः (क) सरकारी काममा 
कुनै पलन प्रकारिे असर पनय सकने ग्री कुनै पलन कमयचारीिे कायायियको पवूय स्वीकृलत 
लबना आफूिे वा आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, 

कोसेिी वा उपहार स्वीकार ग्नरः्् वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बचन्ित 
व्यचक्तसँग सापटी लिन हुँदैन । 

(ख) कमयचारीिे कुनै ववदेशी सरकार वा ववदेशी सरकारको कुनै प्रलतलनलिबाट कुनै उपहार 
प्राप्त हनु आएमा लनजिे गाउँपालिकािाई सो कुराको सूचना ददई लनकासा भएबमोचजम 
गनुयपनेछ। 

(८) कम्पनीको स्थापना र सञ्चािन तथा व्यापार व्यवसाय गनय नहनुेाः कमयचारीिे पूवय 
स्वीकृलत नलिई देहायको काम गनुय हुँदैनाः– 

(क) कुन ैबैंक वा कम्पनीको स्थापना, रचजषे्ट्रशन वा सञ्चािनको काममा भाग लिन, 

(ख)  प्रचलित कानून बमोचजम दताय गराउन ुपने दताय गराउन ुपने कुरा िेचखएको 
भएतापलन कमयचारीिे गाउँपालिकाको नीलत ववपररत नहनुे गरी सावहचत्यक, 

वैज्ञालनक वा किात्मक कायय गनय सकनेछ । 



(९) लनवायचनमा भाग लिन नहनुेाः कमयचारीिे कुन ै पलन राजनैलतक पदको िालग हनु े
लनवायचनमा भाग लिन वा कसैको लनलमत्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पानय हुँदैन 
।तर कोही कसैिाई मत ददएको वा ददने ववचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित 
कानूनबमोचजम आफूिे पाएको मतदानको अलिकार प्रयोग गनय बािा पने छैन । 

(१०) प्रदशयन र हड्ताि गनय प्रलतबन्िाः कमयचारीिे नेपािको सावयभौमसत्ता र अखण्डतामा 
आचँ आउने गरी   देशको शाचन्त सरुिा, वैदेचशक सम्बन्ि र सावयजलनक मयायदा तथा 
अदाितको लनणययको अवहेिना हनु ेगरी, ववलभन्न जात, जालत, िमय, वगय, िेि र सम्प्रदायका 
मालनसहरूबीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदावयक दभुायवना फैिाउने गरी वा कुन ै
अपराििाई प्रश्रय हनुे गरी प्रदशयन गनय, हडतािमा भाग लिन वा सो कायय गराउने उदे्दश्यिे 
अरूिाई उकसाउन समेत हुँदैन । 

(११) हडताि, थनुछेक, अनसन तथा घेराउ गनयमा प्रलतबन्िाः कमयचारीिे कायायियको कायय 
गदाय लनिायररत कतयव्य परुा गनयमा बािा अबरोि हनुे गरी हड्ताि, अनसन वा किम बन्द 
गनय तथा शारीररक वा मानलसक उत्पीडन हनुे गरी दबाव ददन वा सो गने उदे्दश्यिे 
अरूिाई प्रोत्साहन गनय समेत हुँदैन । 

(१२) अन्य आचरणाः कमयचारीको अन्य आचरण देहाय बमोचजम हनुेछ: 
(क) कमयचारीिे आफ्नो कायायियमा काम गदाय सबैप्रलत चशष्ट व्यवहार गनुय पनेछ 
। 

(ख) कमयचारीिे आफ्नो कायायिय तथा पद अनसुार आइपने चजम्मेवारीिाई 
मयायदापूवयक बहन गरी लनष्पि, स्वच्छ तथा लछटो छररतो रूपमा काययसम्पादन 
गनुयपनेछ। 

(ग) कमयचारीिे कुनै पलन सरकारी सम्पचत्तको प्रयोग वा उपयोग घरायसी 
काययको िालग गनुय हुँदैन । 

(घ) कमयचारीिे सरकारी राजस्वबाट तिब, भत्ता खाने ग्री लनयकु्त भएको कुनै 
पलन सरकारी कमयचारीिाई कायायियको काममा बाहेक आफ्नो घरायसी काममा 
िगाउन ुहुँदैन । 

(१३)  सेवाग्राही प्रलतको व्यवहाराः कमयचारीहरूको सेवाग्राहीप्रलतको व्यवहार देहाय 
बमोजलम हनुेछ 

(क)  कमयचारीिे आफ्नो कामसँग सम्बचन्ित सेवाग्राहीप्रलत मयायददत चशष्ट 
व्यवहार गनुय पनेछ । 

(ख) सेवाग्राहीको कामसोग सम्बचन्ित ववषय, प्रवक्रया र काम सम्पादन गदाय िाग्ने 
समयसमेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीहरूिाई यथासमयमा गराउन ुपनेछ 
। 



(१४) आफ्नो सेवा र पद अनसुारको आचरण पािन गनुयपनेाः प्रत्येक कमयचारीिे आफ्नो 
सेवा र पद अनकूुिको आचरण समेत पािन गनुयपनेछ ।  

(१५) चेतावनी ददन सकनेाः कमयचारीिे देहायबमोचजम गरेमा चेतावनी ददन सकनेछ: 

(क) कुनै  कमयचारीिे  समय  पािन  नगरेमा,  सरकारी कामसम्बन्िी  कुरामा  
आफूभन्दा  मालथको  कमयचारीिे  ददएको  आज्ञा  पािन नगरेमा वा 
कायायियसम्बन्िी काममा िापरबाही वा वढिाससु्ती गरेमा त्यस्तो कमयचारीिाई 
अध्यि वा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे कारण खोिी चेतावनी ददन सकनेछ  र  
सोको  अलभिेख  सम्बचन्ित  कमयचारीको  व्यचक्तगत वववरण फाइिमा राख्नपुनेछ 
। 

(ख)  उपरोक्त बमोचजमको चेतावनी ददइ सचच्चने मौका ददँदा समेत आफ्नो 
काययशैिी र व्यवहार पररवतयन नगरी िापरवाही गने कमयचारीिाई गाउँपालिकािे 
लनणयय गरी ववभागीय कारवारही गनय सकनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद– ४ 

सेवा–प्रवाह 

 

१५.  नागररक वडापिाः  (१) गाउँपालिका र अन्तगतयका कायायियहरुिे सबैिे देख्न ेस्थानमा 
तोवकए बमोचजम नागररक बडापि राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको नागररक बडापिमा अन्य कुराको अलतररक्त देहायका 
कुराहरु उल्िेख भएको हनु ुपनेछ ःाः– 

(क) कायायियिे ददने सेवा र त्यसको प्रकृलत, 

(ख) सेवाग्राहीिे सेवा प्राप्त गदाय पूरा गनुय पने काययववलि, 

(ग)् सेवा प्रदान गनय िाग्ने समयाविी, 
(घ) सेवा प्रदान गने पदालिकारी र लनजको काययकिको वववरण, 
(ङ) सेवा प्राप्त गदाय कुनै दस्तरु तथा अन्य रकम िाग्ने भए सोको वववरण 

(च) तोवकए बमोचजमका अन्य कुराहरु । 



(३) उपदफा (१) मा उल्िेख भएका कुराहरु सम्बचन्ित कायायियिाई बाध्यात्मक 
हनुेछन ्र सो बमोचजम कायय सम्पादन गरी सवयसािारणिाई सेवा प्रदान गनुय 
सम्बचन्ित कायायिय प्रमखु तथा अन्य कमयचारीको कतयव्य हनुेछ । 

(४)  मनालसब कारणा लबना उपदफा (१) बमोचजमको नागररक बडापि बमोचजम 
काययसम्पादन नभई सेवाग्राहीिाई सेवा प्राप्त गनय नसकेमा सम्बचन्ित कायायियको 
प्रमखु तथा सोको चजम्मेवार कमयचारी उपर ववभालगय कारबाही हनु सकनेछ । 

(५)  मनालसब कारण लबना उपदफा (१) बमोचजमको नागररक बडापि बमोचजम कायय 
सम्पादन नभई सेवाग्राहीिाई सेवा प्राप्त गनय नसकी सेवाग्राहीिाई कुनै हानी 
नोकसानी हनु गएकोमा सो हालन नोकसानी बापतको ितीपूलतय सम्बन्िी व्यवस्था 
तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

(६)   नागररक बडापि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

१६.  सावयजलनक सनुवुाई गराउन ुपनेाः (१) कायायियको काम कारबाहीिाई स्वच्छ, पारदशी र वस्तलुनष्ठ 
बनाउन र सवयसािारण तथा सरोकारवािाको कानून सम्मत  सरोकारिाई  सम्बोिन  गनुय तोवकए  
बमोचजम  सावयजलनक  सनुवुाइ गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम गनुयपने सावयजलनक सनुवुाइ गदाय ववषयसँग सम्बचन्ित ववशेषज्ञ, 
सरोकारवािा, नागररक समाजका प्रलतलनलि तथा स्थानीय नागररक र आवश्यकता हेरी राजनैलतक 
दिका प्रलतलनलि समेतिाई आमन्िण गनुय पनेछ । 

 

१७.  लनचित समयावलिलभि लनणयय गनुयपनेाः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोचजम लनणयय गनय 
पाउने अलिकारीिे कुनै ववषयमा लनणयय गदाय प्रचलित कानून  बमोचजम  कुनै  लनचित  अवलिलभि  
लनणयय गनुय  पने  रहेछ  भने  सोही समयावलिलभि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा लनणयय गनुय पने 
ववषयको प्रकृलत हेरी लनणयय गनय पाउने अलिकारीिे उपयकु्त ठह् याएको समयावलिलभि लनणयय गनुय 
पनेछ । 

(२) आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपिब्ि नभएको कारणािे उपदफा (१) बमोचजमको 
अवलिलभि लनणयय गनय नसवकने रहेछ भने लनणयय गनय पाउने अलिकारीिे सोको कारण खिुाई 
लनणयय गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम कारण खिुाई लनणयय भएकोमा लनणयय गनय पाउने अलिकारीिे सोको 
जानकारी आफूभन्दा एक तह मालथको पदालिकारीिाई यथाचशघ्र ददन ुपनेछ । 

(४) लनणयय गनय पाउने अलिकारी वा कमयचारीिे कुनै पलन वहानामा लनणयय नगनय वा लनणयय 
पन्छाउन पाउने छैन । 



(५) लनणयय गनय पाउने अलिकारी वा कमयचारीिे यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोचजम लनणयय 
गदाय गरेको लनणयय कुन कुनमा आिाररत छ  सोको स्पष्ट आिार र कारण खिुाई लनणयय 
गनुयपनेछ । 

(६) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोचजम लनणयय गनय पाउने अलिकारीिे लनणयय गनुय पने 
ववषयमा प्रत्यि रूपमा आफ्नो वहत, सरोकरार वा स्वाथय रहको भएमा वा त्यस्तो लनणययबाट 
बाचझने भएमा त्यस्तो लनणयय गनुय हुँदैन । 

 तर लनणयय गने अलिकारीिे वहृत सावयजलनक वहतको िालग गरेको लनणययिाई स्वाथय 
बाचझएको मालनने छैन । 

१८.   गनुासो  सनुवुाई  पषृ्ठपोषण प्रणािीाः गाउँपालिका एवम ् वडा  कायायियिे सम्पादन गनुयपने काम 
कारवाहीको गणुस्तर, प्रभावकारीता तथा त्यसमा हनु सकने  अलनयलमतताको  सम्वन्िमा  हनु े
गनुासो सनुवुाईको  उचचत  सम्बोिन गनुय पनेछ । 

१९.  ववचत्तय अनशुासन र जोचखम न्यूलनकरणाः गाउँपालिकाको कायायियको आलथयक,  ववत्तीय  सशुासन  
एवम ् ववश्वसलनयता  कायम  गदै  यस  सम्वन्िी जोचखमहरु न्यूलनकर गनयको िालग देहाय 
बमोचजमको व्यवस्था गनय सकनेछ । 

(१)  बैक माफय त माि आलथयक कारोबार गने व्यवस्था गने। 

  

(२)  कानूनी सीमा लभि रवह कन्टेन्जेचन्स खचयको योजना र िेि लनिारण गने । 

(३)  कायायिय पररसरमा बैकको शाखा/इकाई रहने व्यवस्था लमिाई राजश्व रकम 
बैकमा बझुाउने व्यवस्था गने । 

(४)  उपभोक्ता सलमलत र लनमायण व्यवसायीबाट कायय सञ्चािन गने काययववलिको 
स्पष्ट व्यवस्था गने। 

(५)  भौलतक एवम ्ववत्तीय प्रलतवेदन लनयलमत रुपमा तोवकएको ढाँचामा सावयजलनक गने 
। 

(६)  आलथयक वषयको अन्तमा कुनैपलन सावयजलनक लनमायणका कायय शरुु नगने व्यवस्था 
लमिाउने । 

(७)  सञ्चािन हनुे काययक्रमको रकम दरुूपयोग भएको प्रमाचणत भएमा सम्वचन्ित 
पदालिकारी वा कमयचारीबाट असिु उपर गररनकुा साथै त्यस्तो लनणयय गने 
अलिकारीिाई कानून बमोचजम कारवाही गने । 

(८)    ववद्यतुीय बोिपि िागू गने । 
(९)  सावयजलनक   परीिण, िैवङ्गक परीिण, सामाचजक पररिण, आन्तररक िेखापरीिण, 

अचन्तम िेखा परीिण तोवकए बमोचजम सम्पन्न गने र तदनरुुपको सझुाबको 
कायायन्वयन गने चजम्मेवारी वकटान गने । 



(१०)  मालसक रुपमा कायय प्रगलत तथा आलथयक कारोवारहरुको वववरण सावयजलनक 
गने। 

(११)  संचालित काययक्रम वा आयोजनाहरुको लनयलमत रुपमा अनगुमन प्रलतवेदन 

सलमिा गने, सझुाव पषृ्ठपोषण कायायन्वयनको पद्धती िागू गने । 

(१२)  भ्रष्टाचार ववरुद्ध शून्य सहनचशिताको नीलत अविम्बन गने । 

(१३)  आन्तररक लनयन्िण प्रणािीिाई संस्थागत गने । 

(१४)  आयोजना काययन्वयनको काययतालिका बनाई सोही अनसुार कायय गने । 

(१५)  गाउँसभाबाट बावषयक काययक्रम वा आयोजना स्वीकृत गदाय ववषय िेिगत रुपमा 
पूवय सम्भाव्यता अध्ययन र ववस्ततृ िागतका आिारमा नागररक सहभालगताको 
सलुनचित गरी आयोजना छनोट गने । 

(१६)  बावषयक खररद योजना बनाई बषयभरी खररद गने कायय एकै पटक बोिपि माफय त 
आवश्यक व्यवस्थापन गने। 

(१७)  नागररकिाई ववद्यतुीय माध्यमबाट र झन्झट रवहत तररकािे सेवा उपिब्ि 
गराउन ववद्यतुीय सशुासन प्रवद्धयन गने। 

२०.  सशुासन प्रवयद्धन सलमलतको गठनाः उत्तरदायी स्थानीय सरकारको अविारणािाई आत्मसात गदै 
गाउँपालिकाबाट हनुे ववकास लनमायण कायय तथा सेवा प्रवाहिाई लछटो, छररतो, पारदशी, जवाफदेही, 
प्रभावकारी, गणुस्तरीय र सहभागीतामूिक बनाई  सशुासनको  प्रत्याभतू  गनय गाउँपालिकािे 
देहाय  बमोचजमको सशुासन प्रवद्धयन सलमलत गठन गनय सकनेछ । 

१)  गाउँपालिका सशुासन प्रवदयिन सलमलत 

(क) गाउँपालिका अध्यि – संयोजक 

(ख)  गाउँपािका उपाध्यि –सदस्य 

(ग) अध्यििे तोकेको काययपालिका सदस्यहरु मध्येबाट एकजना मवहिा सवहत २ जना –सदस्य 

(घ) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत –सदस्य सचचव 

२)  सलमलतको काम, कतयव्य तथा चजम्मेवारीाः सशुासन प्रवद्धयन सलमलतको काम कतयव्य र 
चजम्मेवारी देहाय बमोचजम हनुेछ । 

क) गाउँपालिकाको  आवलिक  एवम ्  वावषयक  सशुासन  र  जवाफदेवहता 
कायययोजना तजुयमा गने िगाउने । 

ख) गाउँपालिकाको वावषयक  सूचकहरु  तयार  गरी  त्यसको  आवलिक मापन 
गने र प्रगती वववरण नागररक समि  सावयजलनक गने। 

ग) गाउँपालिकाका काययहरुमा सशुासन, पारदचशयता र जवाफदेवहताका औजारहरुको  
लनयलमत  प्रयोग गरी  त्यसको  पषृ्ठपोषण  र  सझुावका आिारमा  गाउँपालिकाको 
समग्र नीलत,  लनयम  र  कायय  प्रणािीमा सिुार गने । 



घ)  पदालिकारी र कमयचारीको आचार संवहता बनाउन िगाई कायायन्वयनमा 
ल्याउने  र  अनगुमन  प्रलतवेदन  तयारी  गने,  गाउँ  सभामा  प्रस्ततु गने । 

ङ) गाउँपालिकाबाट हनुे काययहरुको अनगुमन गने, लनदेशन ददने, परुस्कार र 
प्रोत्साहनको व्यवस्था गने । 

च) नागररक  र  नागररक समाजसँग  लनयलमत  भेटघाट  र  अन्तरवक्रयाको 
व्यवस्था गने। 

छ)  नागररक लनगरानी  र दवाव समहुहरुका कामिाई प्रोत्साहन गने, सेवाग्राही 
अनकुुि हनुे गरी कायायियको काययकि, कमयचारी व्यवस्थापन, पूवायिार 
व्यवस्थापन सम्बचन्ि योजना तयार गरी सलमलतबाट स्वीकृलत पिात कायायन्वयन 
गने । 

ज) वावषयक  काययक्रम  तथा  वजेट  तजुयमा  ग््य ँ नै  सशुासन,  पारदचशयता  र 
जवाफदेवहता प्रवद्धयनका िालग आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गने । 

झ)   सशुासन, पारदचशयता र जवाफदेवहताका िालग आवश्यक कानून, लनयम, 

काययववलि,  लनदेचशका  लनमायण गरी  पाररत  गराउन े र  कायायन्वयनमा ल्याउने 
। 

ञ) ववत्तीय  अनशुासनको  पूणय  पािना  गराउने ।  आलथयक  पारदचशयता, 
जवाफदेवहता  कायम गने, आलथयक कारोवारहरुको पारदचशयता व्यवस्थापन गने, 

गाउँपालिकाको काययपालिका वैठकमा सो अवलिको आम्दानी र खचय प्रस्ततु गने, 

बेरुज ुहनु नददने । 

ट) सशुासन अलभववृद्धका िालग पदालिकारी–कमयचारी अन्तरवक्रया, अध्ययन 
अनसुन्िान, िेि भ्रमण आदद आयोजना गने, नागररक सन्तवुष्टिाई सदैव 
प्राथलमकतामा राख्न े। 

ठ) सशुासन तथा जवाफदेवहताको िेिमा काययरत संस्थाहरूसँग समन्वय र 

सहकायय अलभववृद्ध गने । 

ड) संघ र प्रदेशका लनगरानी लनकायहरुको काययमा सहयोग गने । 

ढ) अन्य प्रचलित काननु बमोचजम आवश्यक पने सशुासन प्रवद्धयन काययहरु गने 
गराउने । 

२१.  वडा सशुासन प्रवद्धयन सलमलतको गठनाः  गाउँपालिकाबाट हनुे ववकास लनमायणका कायय  
तथा  सेवा  प्रवाहिाई  लछटो,  छररतो,  पारदशी,  जवाफदेही,  प्रभावकारी, गणुस्तरीय र 



सहभागीतामूिक बनाई सशुासनको प्रत्याभतू गनय वडास्तरमा देहाय बमोचजमको वडा 
सशुासन सलमलत गठन गररनेछ । 

१) वडा सशुासन प्रवद्धयन सलमलत 

(क) वडा अध्यि –संयोजक 

(ख) वडा सदस्यहरू मध्येबाट एक जना –सदस्य 

(ग) वडा सलमलतिे मनोलनत गरेको एक जना –सदस्य 

(घ) सम्बचन्ित वडाको ईचन्जलनयर –सदस्य 

(छ) वडा सचचव  –सदस्य सचचव 

   २) सलमलतको काम, कतयव्य तथा चजम्मेवारीाः वडा सशुासन सलमलतको काम कतयव्य 

र चजम्मेवारी देहाय बमोचजम हनुेछ । 

(क) वडाबाट प्रदान हनुे सेवा सवुविािाई जनमैिी बनाउन सशुासन, पारदचशयता र 
जवाफदेवहताकाको कायायन्वयन गने, 

(ख) गाउँपालिकाको सशुासन प्रवद्धयन सलमलतिे तोके बमोचजम गने गराउने । 

२२.  प्रवक्ता तोकन ुपनेाः  गाउँपालिकाको काम कारवाहीको ववषयमा सरोकारवाि वा 
सावयजलनक रूपमा जानकारी ददन गाउँपालिकाको कुनै पादलिकारी वा कुनै अलिकृतिाई 
काययपालिकािे प्रवक्ता तोकन ुपने छ, प्रवक्ताको काम, कतयव्य काययपालिकािे तोके 
बमोचजम हनुेछ ।  

२३.  सजाय र कारवाहीाः (१) यस ऐन ववपररत कायय गने व्यचक्तिाई कसरुको मािा हेरी 
वढीमा १००००० ( एक िाख ) सम्म जरीवाना हनुेछ । 

(२) उफदफा (१) वमोचजमको कसरु गने व्यचक्त कमयचारी भए सम्बचन्ित ऐन बमोचजम 
सजाय गरी उपदफा (१) बमोचजम थप सजाय समेत हनुेछ । 

(३) यस ऐन बमोचजमको कारवाही गने अलिकार गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतिाई हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोचजम गरेको कारवाही चचत्त नबझेुमा व्यचक्तिे गाउँपालिकाको 
न्यावयक सलमलत समि पनुरावेदन गनय सकने छ । 



(५) प्रचलित नपेाि काननु वमोचजम भएको काम कारवाहीमा यस ऐन वमोचजम थप 
सजाय गदाय उक्त ऐन वमोचजम हनुे सजाय भन्दा बढी हनुे गरी सजाय गररने छैन । 

२४.  लनयम बनाउने अलिकाराः काययपालिकािे यस ऐनको उदे्दश्य कायायन्वयन गनय आवश्यक 
लनयमहरु बनाई िागू गनय सकनेछ । 

२५.  लनदेचशका वा ददग्दशयन बनाउन सकनेाः काययपालिकािे आफ्नो काम कारवाहीिाई पररष्कृत 
ढंगबाट लछटो,  छररतो  र  लमतव्ययी  रुपमा  संचािन  गनय  वा  कासयम्पादन गनय 
आवश्यक लनदेचशका बनाई िागू गनय सकनेछ । 

२६.  ऐन बमोचजम हनुेाः यस ऐनमा उल्िेख भएकोमा यसै ऐन बमोचजम र अन्य ववषयका 
हकमा प्रचलित कानून बमोचजम हनुेछ । 
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