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चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखिढ ुंगा 
१ न+= प्रदेश, नपेाि 

 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ५                               सुंख्या ५                      लिलि २०७९/१०/१३ 

भाग १ 

चम्पादेवी गाउँपालिका 
स्थानीय सरकार सुंचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बिोजजि चम्पादेवी गाउँपालिका 
कालिक ओखिढ ुंगाको गाउँ सभािे बनाएको िि िेजखए बिोजजिको ऐन सववसाधारणको जनाकारीको 
िालग प्रकाशन गररएको छ । 

 

गाउँसभाबाट लनणवय लिलि २०७९/१०/१०                    प्रिाजणकरण लिलि २०७९/१०/११ 
 

चम्पादेवी गाउँपालिकािा स शासनको प्रत्याभलूि गने सम्बन्धिा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन २०७९ 

प्रस्िावनााः चम्पादेवी गाउँ कायवपालिका अन्िगविको साववजलनक प्रशासनिाई पारदशी, जवाफदेही, सहभालगिाि िक र 
नागररकिैत्री बनाउन, ववलधको शासन, भ्रष्टाचारि क्त र च  स्ि प्रशासन, आलथवक अन शासन िथा साववजलनक कायव र 
साववजलनक स्रोिको क शि व्यवस्थापनका िाध्यिबाट सववसाधारणिे पाउन  पने सेवा लछटो, छररिो िथा कि 
खजचविो बनाउन, स शासनको अन भलूि गनव सक्ने नागररकको अलधकारिाई व्यवहारिा उिानव र प्रशासनिाई 
सेवाप्रदायक िथा सहजकिावको रुपिा रुपान्िरण गरी स शासनको प्रत्याभलूि गने सम्बन्धिा कानूनी व्यवस्था गनव 
बाञ् छनीय भएकोिे, 

चम्पादेवी गाउँपालिकाको गाउँ सभा सभािे यो ऐन बनाएको छ।  
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पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

1. सुंजिप्त नाि, प्रारम्भ र ववस्िार (१) यो ऐनको नाि “चम्पादेवी गाउँपालिकाको स शासन ऐन, २०७९” 
रहेको छ । 

  (२) यो ऐन ि रुन्ि प्रारम्भ ह नेछ। 

(३) यो ऐन चम्पादेवी गाउँपालिका भर िागू ह नछे। 

2. पररभाषााः  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस ऐनिा– 

(क) “अध्यि” भन्नािे कायवपालिकाको अध्यि सम्झन  पछव। 

(ख) "कायाविय" भन्नािे कायवपालिकाको कायाविय सम्झन  पछव र सो शब्दिे त्यस्िो कायाविय 
अन्िगविको अन्य क नै सरकारी कायाविय िथा वडा कायावियिाई सिेि जनाउँछ। 

(ग) “कायाविय प्रि ख” भन्नािे कायावियको प्रि ख भई काि गने पदालधकारी सम्झन  पछव।  

(घ) “गाउँपालिका” भन्नािे चम्पादेवी गाउँपालिका सम्झन  पछव। 

(ङ)  “िोवकएको” वा “िोवकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयििा िोवकएको वा 
िोवकए बिोजजि सम्झन  पछव । 

(च) "पदालधकारी" भन् नािे कायवपालिका वा अन्िगविको क नै साववजलनक पदिा लनवावजचि, 
िनोलनि वा लनय क्त भएको अलधकारी सम्झन  पछव। 

(छ) "प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि" भन् नािे कायवपालिकाको प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि सम्झन  
पछव । 

(ज) “कायवपालिका” भन्नािे गाउँपालिकाको कायवपालिका सम्झन  पछव। 

(झ) “कायवपालिका सदस्य”  भन्नािे कायवपालिकाको सदस्य सम्झन  पछव र सो शब्दिे 
कायवपालिकाको अध्यििाई सिेि जनाउँछ। 
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(ञ)  “कायाविय प्रि ख” भन्नािे कायावियको प्रि खको रुपिा काि गने पदालधकारी सम्झन  
पछव। 

(ट) “वडा सजचव” भन्नािे वडाको सजचव सम्झन  पछव र सो शब्दिे वडा सजचवको कायव 
सम्पादन गने गरी कायवपालिकािे िोकेको अन्य किवचारी सिेििाई जनाउँछ। 

(ठ)  “सुंववधान” भन्नािे नेपािको सुंववधान सम्झन पछव । 

पररच्छेद – २ 

प्रशासन सञ् चािन सम्बन्धी सािान्य प्रावधानहरु 

3. ववलभन्न स्िरिा कायव सम्पादन ह नाेः कायवपालिकािे सुंववधान िथा अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि 
गाउँपालिकाको साववजलनक प्रशासनिाई पारदशी, जवाफदेही, सहभालगिािूिक र नागररकिैत्री बनाउन िथा 
स िभ र ग णस्िरीय सेवा प्रवाह गनव स्थानीयस्िरबाट प्रशासलनक कायव सम्पादन गनेछ । 

4. ववषयगि िहाशाखा, शाखा िथा कायाविय रहनाेः (१) कायवपालिकाको प्रि ख प्रशासलनक लनकायको रुपिा 
कायावपालिकाको कायाविय रहनेछ । 

(२) कायवपालिकाको कायाविय अन्िगवि आवश्यक सङ्खख्यािा िहाशाखा, शाखा वा वडा कायाविय 
रहनेछन ्। 

 (३) कायवपालिकािे काि, किवव्य, अलधकार िथा अन्य कायविेत्रगि शिवहरु िोकी आवश्यकिा 
अन सार अन्य सजचवािय, केन्र, सलिलि वा अन्य त्यस्िै लनकाय गठन गनव सक्नेछ । 

5. प्रशासलनक कायव सञ् चािनका आधाराः गाउँपालिकािा स शासन कायि गनवका िालग कायव सम्पादन गने 
पदालधकारीिे सुंववधान िथा अन्य प्रचलिि कानूनिा व्यवस्था भएका क राहरुको अलिररक्त देहायका 
आधारिा कायव सम्पादन गन व पनेछाः–  

(क) गाउँपालिका र गाउँपालिकावासीको वृहत्तर वहि,  

(ख) कानूनको शासन,  

(ग) िानवअलधकारको प्रत्याभलूि, 

(घ) सिन्याय र सिावेशीकरण, 
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(ङ) पारदजशविा, वस्ि लनष्ठिा, जवाफदेवहिा िथा इिान्दाररिा,  

(च) आलथवक अन शासन एवुं भ्रष्टाचारि क्त, च  स्ि र जनि खी प्रशासन,  

(छ) प्रशासन सुंयन्त्रको िटस्थिा िथा लनष्पििा,  

(ज) लनणवयिा सववसाधारणको पह ँच,  

(झ) जनसहभालगिा िथा स्थानीय स्रोिको अलधकिि उपयोग ।  

6. कायवपालिकािे अजख्ियार गने नीलिाः (१) सुंववधान िथा अन्य प्रचलिि कानूनिा व्यवस्था भएका नीलिका 
अलिररक्त कायवपालिकािे देहायका नीलि अजख्ियार गनेछाः-   

(क) गरीबी लनवारण, 

(ख) आलथवक उदारीकरण, 

(ग) सिाजवाद उन्ि ख स्विन्त्र र सम्बदृ्ध अथविन्त्रको ववकास, 

(घ) सािाजजक न्याय, 

(ङ) पयवटन प्रबद्धवन, 

(च)  ददगो ववकास र वािावरण सुंरिण, 

(छ) िवहिा सशजक्तकरण िथा िैवङ्गक न्याय, 

(ज) जनजालि, दलिि, अल्पसुंख्यक, लसिान्िकृि िथा आलथवक एुंव सािजजक रुपिा 
वपछलडएका वगवको उत्थान, 

(झ) द गवि िेत्रको ववकास िथा सन्ि लिि िेत्रीय ववकास, 

(ञ) प्राकृलिक िथा अन्य साववजलनक स्रोिको ददगो िथा क शि व्यवस्थापन। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि अजख्ियार गरेका नीलििाई कायावन्वयन गनव कायवपालिकािे आवश्यक 
कायवक्रि िथा आयोजना सञ् चािन गनेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

प्रशासलनक कायवको सञ् चािन िथा जजम्िेवारी 

7. स शासन कायि गन व सम्बजन्धि पदालधकारीको किवव्य ह नाेः कायावियको काि कारवाहीिाई पारदशी बनाई 
स शासन कायि गन व, आि नागररकिाई सियिा नै त्यसको प्रलिफि उपिब्ध गराउन  िथा प्रशासलनक 
कायव लछटो छररिो ढङ्गिे सञ् चािन गन व गराउन  सम्बजन्धि पदालधकारी िथा किवचारीको किवव्य ह नेछ। 

8. अध्यि∕प्रि खको जजम्िेवारीाः  (१) आफू िािहि सम्पादन ह न े नीलिगि ववषय िगायिका सम्पूणव कायव 
सियिा नै सम्पादन गने गराउने सिर ज जजम्िेवारी अध्यिको ह नेछ। 

(२) उपदफा (१) को सववसािान्यिािा प्रलिकूि असर नपने गरी कायवपालिकाको अध्यििे 
कायवपालिका सदस्य, कायवपालिकाको कायाविय र सो अन्िगविका अन्य लनकायका किवचारीिाई आवश्यक 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो लनदेशनको सियिै पािना गन व सम्बजन्धि सदस्य िथा किवचारीको किवव्य 
ह नेछ । 

9. सदस्यको जजम्िेवारी : अध्यिको सािान्य लनयन्त्रण िथा लनदेशनिा रही कायवपालिकाको सदस्यिे आफ्नो 
जजम्िेवारी लनवावह गन व पनेछ। 

10. वडाध्यिको जजम्िेवारी : (१) वडाध्यि वडाको ि ख्य भए कायवसम्पादन गने पदालधकारी ह नेछ र लनजिे 
प्रचलिि कानूनिे िोकेको कायववववरण अन सार आफ्नो जजम्िेवारी लनवावह गन व पनेछ। 

(२) वडाध्यििे आफूिाई प्राप्त जजम्िेवारीिध्ये केही जजम्िेवारी सोही वडाको वडा सदस्य वा 
वडाको कायावियिा कायवरि किवचारीिाई स म्पन सक्नछे।  

िर त्यसरी जजम्िेवारी स म्पदँा प्रचलिि कानूनिे वडाअध्यििे नै गन वपने लनणवय वा सम्पादन गन वपने 
अन्य जजम्िेवारी स म्पन ह दैँन।   

11. प्रि ख प्रशासकीय अलधकृिको जजम्िेवारीाः (१) प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि कायवपालिकाको प्रि ख प्रशासकीय 
अलधकारी ह नेछ र सोही हैलसयििा लनजिे आफ्नो जजम्िेवारी वहन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) को सववसािान्यिािा प्रलिकूि असर नपने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलिि 
कानूनिा व्यवस्था भएका काि, किवव्य र अलधकारका अलिररक्त प्रि ख प्रशासकीय अलधकृिको काि, 

किवव्य, अलधकार र जजम्िेवारी देहाय बिोजजि ह नेछाः– 
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(क) कायवपालिका प्रि खको स पररवेिण िथा लनदेशनको अधीनिा रही कायवपालिकको 
कायावियको प्रशासकीय प्रि खको रुपिा कायव सम्पादन गने वा गराउन,े 

(ख) कायाविय, िहाशाखा वा शाखा प्रि खको स पररवेिकको हैलसयििे लनजहरुिे 
सम्पादन गरेका कायवको स पररवेिण गने िथा लनजहरूिे सम्पादन गन व पने 
प्रशासलनक कायवका सम्बन्धिा आवश्यक लनदेशन ददन,े 

(ग) ववलभन्न कायाविय, िहाशाखा वा शाखा िथा अन्य सम्बद्ध लनकायहरुको प्रशासलनक 
काि कारबाहीिाई सिन्वय गने वा गराउन,े 

(घ) शासकीय स धारिाई स्थानीय प्रशासनको अलभन्न अङ्गको रुपिा कायावन्वयन गनव वा 
गराउन ववलभन्न कायाविय, िहाशाखा वा शाखा र अन्य प्रदेशस्िरीय िथा केन्रीय 
लनकायबीच सिन्वय गने, 

(ङ) कायवपालिकाको सजचवको रुपिा काि गने र सोही हैलसयििा कायवपालिकाको 
लनणवय प्रिाजणि गने, 

(च) कायवपालिकाका लनणवय कायावन्वयन गनव, गराउन सम्बजन्धि कायाविय, िहाशाखा वा 
शाखािाई पररचािन गने वा गराउन े र िी लनणवय कायावन्वयन जस्थलिको 
स पररवेिण गने, 

(छ) स्थानीय प्रशासनिन्त्रिाई च  स्ि र द रुस्ि बनाउन कायाविय, िहाशाखा वा शाखा 
प्रि ख, वडा सजचव  िथा अन्य किवचारीिाई उत्प्ररेरि गने, 

(ज) कायवपालिकाको काि कारबाहीिाई प्रभावकारी बनाउन सिय सियिा कायाविय, 
िहाशाखा वा शाखा प्रि ख िथा वडा सजचवको बैठक आयोजना गने र सो 
बैठकबाट भएका लनणवय कायावन्वयन जस्थलिको स पररवेिण गने वा गराउन,े 

(झ) ववलभन्न कायावियहरुको प्रशासलनक काि कारबाहीको अन गिन, लनरीिण िथा 
स पररवेिण गने वा गराउन,े 

(ञ) कायवपालिकाको लनणवयको िालग पेश गरेको प्रस्िाविा आवश्यक क राहरु प गे 
नप गेको जाँची सो प्रस्िाविाई कायवपालिकाको बैठकिा पेश गने र अङ्ग नप गेको 
पाइएिा सम्बजन्धि कायाविय प्रि ख कहा ँवफिाव पठाउने वा पठाउन िगाउन,े 
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(ट) कायवपालिका अन्िगविका अलधकृिस्िर बाहेकको किवचारीको सरुवा वा पदस्थापना 
गने वा काज खटाउन,े 

(ठ) वैदेजशक अध्ययन, िालिि, अध्ययन भ्रिण वा अन्य सरकारी कािको लसिलसिािा 
ववदेश भ्रिणका िालग कायावियको िफव बाट अलधकृिस्िर सहायक स्िरसम्िका 
किवचारीको िनोनयन गने र वैदेजशक भ्रिण काज स्वीकृि गने, 

(ड) उत्कृष्ट एवुं प्रशुंसनीय कायव गने किवचारीिाई लनजिे गरेका कािको ववस्ििृ 
वववरण उल्िेख गरी िोवकएको आधारिा प रस्कारस्वरुप िीन र जडेसम्ि थप ददन े
वा एकपटकिा दश हजार रुपैयाँसम्िको एकि ष्ट प रस्कार ददन,े 

(ढ) िोवकए बिोजजिका अन्य कायव गने वा गराउने । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बिोजजि भए गरेको कािको जानकारी प्रि ख 
प्रशासकीय अलधकृििे अध्यििाई ित्काि गराउन  पनेछ । 

12. कायाविय प्रि खको जजम्िेवारीाः (१) कायाविय प्रि ख सम्बजन्धि कायावियको प्रि ख प्रशासकीय अलधकारी 
ह नेछ र सोही हैलसयििा लनजिे जजम्िेवारी लनवावह गनव आवश्यक कायव सम्पादन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) को सववसािान्यिािा प्रलिकूि असर नपने गरी यस ऐन वा अन्य प्रचलिि 
कानूनिा व्यवस्था भएको काि, किवव्य र अलधकारको अलिररक्त कायाविय प्रि खको अन्य काि, किवव्य र 
अलधकार देहाय बिोजजि ह नछेाः– 

(क) कायवपालिकािे प्रलिपादन गन व पने नीलिका सम्बन्धिा सघाउन,े 

(ख) कायवपालिका सदस्य वा प्रि ख प्रशासकीय अलधकृिको लनदेशन िथा स पररवेिणको 
अधीनिा रही आफू बहाि रहेको कायावियको कायव सम्पादन गने, 

(ग) आफू बहाि रहेको कायाविय अन्िगविका नीलिगि ववषयिा क नै स धार गन व पने 
भएिा कायवपालिका सिि सोको प्रस्िाव पेश गने, 

(घ) आफू बहाि रहेको कायावियको व्यवस्थापन, दैलनक कायव सञ्चािन, किवचारी उपर 
लनयन्त्रण िथा स पररवेिण गने, 
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(ङ) आफू बहाि रहेको कायाविय िािहिका अन्य लनकायको काि कारबाही उपर 
आवश्यक स पररवेिण वा लनयन्त्रण गने र आवश्यकिा अन सार लनदेशन ददन,े 

(च) कायवपालिकािे स्वीकृि गरेका नीलि र कायवक्रि कायावन्वयन गने वा गराउन,े 

(छ) आफू बहाि रहेको कायावियिे प्रत्येक िवहना सम्पादन गरेको कािको प्रलिवेदन 
िोवकए बिोजजि कायवपालिकाको कायाविय सिि पेश गने, 

(ज) कायवपालिकाको स्वीकृि वावषवक कायवक्रिको िज विा गरी प्रि ख प्रशासकीय 
अलधकृि सिि पेश गने र स्वीकृि कायवक्रि कायावन्वयन, अन गिन र 
िूल्याङ्कनका साथै प्रगलि सिीिा गने गराउन,े 

(झ) कायावियबाट वषवभररिा सम्पादन गररएका प्रि ख काि कारबाहीका बारेिा वावषवक 
प्रलिवेदन ियार गनवको िालग प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि सिि पेश गने, 

(ञ) उत्कृष्ट र प्रशुंसनीय काि गने आफ्नो कायाविय अन्िगविको किवचारीिाई र जडे 
थप वा नगद प रस्कारका िालग लनजिे गरेको कािको ववस्ििृ वववरण उल्िेख 
गरी प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि सिि लसफाररस गने, 

(ट) आफू बहाि रहेको कायावियसँग सम्बजन्धि ववषयिा कायवपालिकाबाट भएको 
लनणवय कायावन्वयन गने गराउने र त्यस्िो लनणवयको कायावन्वयन जस्थलिको 
स पररवेिण गने, 

(ठ) प्रि ख प्रशासकीय अलधकृिसँग भएको बैठकको लनणवय कायावन्वयन गने वा 
गराउने, 

(ड) कायवपालिकािे ददएको अलधकार सीिालभत्र रही कायवपालिकािे सञ्चािन गरेका 
आयोजनाको सिय सियिा लनरीिण गरी आवश्यक लनदेशन ददने र प्रलिवेदन 
पेश गने, 

(ढ) खण्ड (ड) बिोजजि लनरीिण गदाव सञ्चािन भएका आयोजना सियिा पूरा ह न 
नसकेको पाइएिा वा पूरा भएको आयोजनाको ग णस्िर न्यून देजखएिा त्यसको 
आवश्यक छानलबनको िालग कायवपालिकािा िेखी पठाउने, 
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(ण) आफू बहाि रहेको कायावियको काि कारबाही र कायव सम्पादन सम्बन्धी 
कायवववलधिाई लनरन्िर रुपिा स धार गदै सववसाधारणिाई लछटो, छररिो र 
ग णस्िरय क्त सेवा प्रदान गने व्यवस्था गने, 

(ि) आफू बहाि रहेको कायावियको िोवकए बिोजजिको िालसक, वावषवक वा अन्य 
प्रलिवेदन प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि सिि पेश गने, 

(थ) िोवकए बिोजजिको काि, किवव्य र अलधकार प्रयोग गने वा गराउन।े 

(3) उपदफा (२) िा उल्िेख भएका कािका सम्बन्धिा कायाविय प्रि ख कायवपालिकाप्रलि 
जजम्िेवार रहनेछ । कायवपालिकािे िागेको आफ  बहाि रहेको कायावियसँग सम्बजन्धि क नै पलन ववषयिा 
अद्यावलधक जानकारी ददन  लनजको किवव्य ह नेछ । 

पररच्छेद–४ 

प्रशासलनक कायव सम्पादन गदाव अपनाउन  पने कायवववलध 

13. लनजिि कायवववलध अविम्बन गन व पनेाः यस ऐन वा अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि लनणवय गनव पाउने 
अलधकारीिे क नै ववषयिा लनणवय गदाव प्रचलिि कानूनिा क नै कायवववलधको व्यवस्था भएको रहेछ भन े
त्यस्िो कायवववलध र त्यस्िो व्यवस्था नभएकोिा लनणवय गन व पने ववषयको प्रकृलि हेरी उपय क्त कायवववलध 
अपनाउन  पनेछ । 

14. लनजश् चि सियावलधलभत्र लनणवय गन व पनेाः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि लनणवय गनव पाउन े
अलधकारीिे क नै ववषयिा लनणवय गदाव प्रचलिि कानून बिोजजि क नै लनजिि अवलधलभत्र लनणवय गन व पने 
रहेछ भने सोही सियावलधलभत्र र त्यस्िो व्यवस्था नभएकोिा लनणवय गन व पने ववषयको प्रकृलि हेरी लनणवय 
गनव पाउने अलधकारीिे उपय क्त ठहर् याएको सियावलधलभत्र लनणवय गन व पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोजजि लनणवय गनव पाउने अलधकारीिे ठहर् याएको सिायावलध उपय क्त 
नभएको भनी सूचना वा जानकारी प्राप्त गरेिा िालथल्िो अलधकारीिे उपय क्त  सियावलध िोक्न 
सक्नेछ।िालथल्िो अलधकारीिे त्यसरी िोकेको सिायावलध पािना गन व सम्बजन्धि अलधकारीको किवव्य 
ह नेछ। 
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(३) आवश्यक िथ्य, सूचना वा प्रिाण उपिब्ध नभएको कारणिे उपदफा (१) बिोजजिको 
अवलधलभत्र लनणवय गनव नसवकने रहेछ भने लनणवय गनव पाउने अलधकारीिे सोको कारण ख िाई लनणवय गन व 
पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजजि कारण ख िाई लनणवय भएकोिा लनणवय गनव पाउन ेअलधकारीिे सोको 
जानकारी आफू भन्दा एक िह िालथको अलधकारीिाई यथाजशघ्र ददन  पनेछ । 

15. लनणवय गदाव पारदजशविा कायि गन व पनेाः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि लनणवय गनव पाउन े
अलधकारीिे क नै ववषयिा लनणवय गदाव पारदशी ढङ्गबाट गन व पनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको िालग “पारदजशविा” भन्नािे लनजिि िापदण्डको आधारिा लनणवय गन व पने 
प्रवक्रया सम्झन  पछव र सो शब्दिे प्रचलिि कानून बिोजजि गोप्य राख्न  पने क रािाई प्रलिकूि असर पाने 
छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि पारदजशविा कायि गनव लनणवय गने अलधकारीिे लनणवय गन व पने ववषयिा 
आफ्ना िािहिका किवचारीको राय िथा परािशविाई ध्यान ददन सक्नेछ । 

(३) लनणवय गन व पने ववषयको कारबाही एक िहबाट प्रारम्भ भई अको िहबाट लनणवय गन व पने 
रहेछ भने प्रत्येक िहिा सुंिग्न रहन ेअलधकारीिे सो ववषयिा आफ्नो स्पष्ट राय ठहर सवहि लनणवय गन व 
पने ववषय लनणवय गने अलधकारी सिि पेश गन व पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि लनणवय गने प्रवक्रयािा सुंिग्न रहेका प्रत्येक िहका अलधकारीिे पेश 
गरेको रायिा क नै प्रश्न उठेको देजखएिा लनणवय गने अलधकारीिे लनणवय गदाव त्यस्िो प्रश्नको पलन सम्बोधन 
गन व पनेछ। 

(५) क नै लनणवय गदाव कानूनी वा प्राववलधक प्रश्नको पलन लनरुपण गन व पने रहेछ र त्यस्िो ववषयिा 
क नै कानूनववज्ञ वा प्राववलधकको राय लिन लनणवय गने अलधकारीिे िनालसब ठानेिा त्यस्िो राय लिन 
सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोजजि राय लिएकोिा त्यस्िो रायिाई सिेि आधार िानी लनणवय गनव 
सवकनछे र त्यस्िो रायिाई िान्न  नपने देखेिा सोको कारण ख िाई लनणवय गन व पनेछ । 

(७) पारदजशविा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 
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16. लनणवय गदाव आधार र कारण ख िाउन  पनेाः यस ऐन वा अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि लनणवय गदाव 
सम्बजन्धि अलधकारीिे गरेको लनणवय क न क न क रािा आधाररि छ र त्यस्िो लनणवय वकन गन व परेको हो 
सोको स्पष्ट आधार र कारण ख िाई लनणवय गन व पनेछ । 

17. स्वाथव बाजझएिा लनणवय गनव नह नाेः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचलिि कानून बिोजजि लनणवय गनव पाउन े
अलधकारीिे लनणवय गन व पने ववषयिा प्रत्यि रुपिा आफ्नो क नै वहि, सरोकार वा स्वाथव रहेको भएिा वा 
लनजको नजजकको नािेदार प्रत्यि प्रभाववि ह ने भएिा वा लनजको एकासगोिको व्यजक्तिे सञ्चािन गरेको 
व्यापार, व्यवसायिा प्रत्यि फाइदा प ग्ने गरी स्वाथव बाजझने भएिा त्यस्िो अलधकारीिे त्यस्िो ववषयिा 
लनणवय गनव सक्ने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका िालग "नजजकको नािेदार" भन्नािे अप िािी परे खान पाउने नािाका 
व्यजक्त वा िािा, िाइजू, सानी आिा, ठ िी आिा, सानो बाब , ठ िा बाब , सासू, सस रा, फ पू, फ पाज , जेठान, 
सािा, जेठी सासू, सािी, दददी, बवहनी, नन्द, आिाजू, लभनाज , बवहनी ज्वाइ, छोरी ज्वाइ, भाञ्जा, भाञ् जी, 
भाञ्जी ज्वाइ, भाञ् जी ब हारी, िाविीिफव का हज रबा वा हज रआिा वा त्यस्िो नािा पने व्यजक्तको पररवारको 
सदस्य सम्झन  पछव। 

(२) उपदफा (१) िा ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन लनणवय गनव पाउने पदालधकारीिे वृहि ्
साववजलनक वहिको िालग गरेको लनणवयिाई स्वाथव बाजझएको िालनने छैन। 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको अवस्था परी लनणवय गने अलधकारीिे लनणवय गनव नह न ेभएिा सोको 
कारण ख िाई आफू सरहको पदालधकारी सोही कायावियिा भएिा लनजिाई र नभएिा आफूभन्दा एक िह 
िालथको पदालधकारीिाई सो ववषयिा लनणवय गनव ददन  पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजिको पदालधकारी सम्बजन्धि कायावियिा नभएिा वा भएिा पलन उपदफा 
(१) बिोजजिको अवस्था परी लनणवय गनव नह ने भएिा लनणवय गने अलधकारी कायाविय प्रि ख भएकोिा 
प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि सिि र अन्य पदालधकारी भएिा एक िह िालथको पदालधकारी सिि पेश गरी 
लनकासा भए बिोजजि लनणवय गन व गराउन  पनेछ । 

िर प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि लनणवय गने अलधकारी भएकोिा सो ववषय कायवपालिका सिि पेश 
गन व पनेछ । 

(५) क नै िेत्र वा उपिेत्र (सेक्टर–सबसेक्टर) को नीलि लनिावण गने वा कानून कायावन्वयन गने 
लनकायिा वा क नै िेत्र वा उपिेत्र लनयिन गने लनयिनकारी लनकायिा कायवरि अलधकृििे आफू पदिा 
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बहाि रहँदा गरेको लनणवयसगँ सम्बजन्धि क नै गैरसरकारी वा लनजी स्िरको सोही िेत्र वा उपिेत्र अन्िगवि 
क नै वस्ि  वा सेवा उत्पादन गने, क नै व्यवसाय गने वा त्यस्िो वस्ि  वा सेवा उत्पादन गने फिव, कम्पनी 
वा अन्य क नै प्रलिष्ठानको व्यवस्थापनिा आफू पदिा बहाि रहँदासम्ि र ज नस कै कारणिे त्यस्िो पदबाट 
अवकाश प्राप्त गरेपलछ पलन कम्िीिा एक वषवसम्ि प्रत्यि वा परोि रुपिा सुंिग्न ह न सक्ने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको िालग एकभन्दा बढी लनकायिा बहाि रहेको व्यजक्तको हकिा 
सेवाबाट अवकाश प्राप्त गन व अजघको पलछल्िा द ई वषवसम्िको अवलधिाई जनाउनेछ । 

(६) यस दफाको प्रलिकूि ह ने गरी क नै काि गने व्यजक्त आफ्नो सेवािा बहाि रहेको व्यजक्त 
भए लनजिाई सोही आधारिा कानून बिोजजि ववभागीय कारबाही गनव र सेवाबाट अवकाश पाइसकेको 
व्यजक्त भए प्रि ख प्रशासकीय अलधकृििे दश हजार रुपैयाँसम्ि जररबाना गने आदेश ददन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोजजि ददएको आदेशउपर जचत्त नब झ्ने व्यजक्तिे पैंिीस ददनलभत्र सम्बजन्धि 
स्थानीय न्यावयक सलिलििािा लनवेदन ददन सक्नछे । 

(८) यस दफाको प्रलिकूि ह नेगरी सेवािा बहाि रहेको पदालधकारीिे गरेको काि कारबाही 
स्विाः बदर ह नछे । 

18. कायव सम्पादन करार गनव सवकनाेः (१) कायवपालिकािे सम्पादन गन व पने क नै काि लनजिि अवलधलभत्र 
सम्पादन गररसक्न  पने वा लनजिि पररिाणको उपिजब्ध ह ने गरी सम्पादन गन व पने भएिा वा 
कायवपालिकाको प्राथलिकिाप्राप्त क नै कायवक्रि वा आयोजना कायावन्वयन गन व पने भएिा क नै 
पदालधकारीसँग कायव सम्पादन करार गरी त्यस्िो कायव सम्पादन गने जजम्िेवारी लनजिाई ददन सवकनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको करारिा अन्य क राको अलिररक्त जजम्िेवारी पाएको पदालधकारीिे 
गन व पने कािको वववरण, कायव सम्पादन गररसक्न  पने सियावलध र कायव सम्पादनको ग णस्िर वा पररिाण 
सिेि उल्िेख गन व पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि करार भएकोिा सो करार बिोजजि जजम्िेवारी पाएको व्यजक्तिे 
त्यस्िो करार बिोजजि कायव सम्पादन गन व पनेछ । 

(४) काबूबावहरको क नै पररजस्थलि उत्पन्न भई उपदफा (३) बिोजजि सम्पादन गन व पने कायव सो 
कायव सम्पादन गन व पने अवलधलभत्र पूरा गनव नसवकन े भएिा सोको कारण सवहिको वववरण ख िाई 
सम्बजन्धि प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि सिि पेश गन व पनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बिोजजि पेश भएको वववरण िनालसब देजखएिा काबूबावहरको पररजस्थलि उत्पन्न 
भई जलि अवलध काि गनव नसवकएको हो सो अवलध कटाई थप अवलधलभत्र कायव सम्पादन गनव कायव 
सम्पादन करार सुंशोधन गनव सवकनछे । 

(६) िनालसब कारणलबना उपदफा (३) वा (५) बिोजजिको अवलधलभत्र कायव सम्पादन गनव 
नसक्ने पदालधकारी उपर ववभागीय कारबाही गन व पनेछ । 

(७) यस दफा बिोजजि जजम्िेवारी पाएको व्यजक्तिे बदलनयि जचिाई वा िापरबाही वा हेिचेक्र्याइँ 
गरी कायव सम्पादन नगरेको कारणिे गाउँपालिकािाई हालन नोक्सानी भएिा वा आयोजनाको िागि वृवद्ध 
ह ने भएिा त्यस्िो हालन नोक्सानी वा वृवद्ध भएजलिको िागिको िलिपूलिव लनजबाट िोवकए बिोजजि भराउन 
सवकनछे । 

(८) कायव सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 

19. साववजलनक चासोको ववषय कायावन्वयन गदाव सरोकारवािा िथा नागररक सिाजसगँ परािशव गनव सवकनाेः (१) 
कायवपालिकािे आवश्यकिा अन सार साववजलनक चासोका क नै ववषय कायावन्वयन गन व अजघ सरोकारवािा 
िथा नागररक सिाजसँग आवश्यक परािशव गनव सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि परािशव गदाव कायावन्वयन गनव प्रस्िाव गररएको ववषयको सकारात्िक 
िथा नकारात्िक पिहरुको सिर ज ववश्लषेण गरी त्यसबाट प्राप्त ह न सक्ने सुंभाववि प्रभावको िूल्याङ्कन गन व 
पनेछ । 

(३) कायवपालिकािे साववजलनक चासोको ववषय कायावन्वयन गदाव उपदफा (१) वा (२) बिोजजि 
सरोकारवािा िथा नागररक सिाजसँग गरेको परािशवबाट प्राप्त स झाविाई उजचि ध्यान ददनेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका िालग “साववजलनक चासोको ववषय” भन्नािे देहायका क नै ववषय सम्झन  
पनेछाः– 

(क) आधारभिू रुपिा नयाँ पद्धलि स्थापना गने वा भइरहेको पद्धलििाई आधारभिू रुपिा 
खारेज गने क नै ववषय, 

(ख) साववजलनक िहत्त्वको क नै ववकास कायवक्रि वा आयोजना सञ्चािन गने ववषय, वा 

(ग) िोवकए बिोजजिको अन्य ववषय । 
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20. आफ्नो जजम्िेवारी पन्छाउन नह नाेः (१) यस ऐन वा प्रचलिि कानून बिोजजि कायवसम्पादन गन व पने 
पदालधकारीिे आफूिाई स जम्पएको वा यस ऐन वा प्रचलिि कानून बिोजजि आफूिे सम्पादन गन व पने काि 
लनधावररि शिव िथा लनधावररि अवलधलभत्र सम्पादन गन व पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि कायव सम्पादन गन व पने पदालधकारीिे दफा २१ को अवस्थािा बाहेक 
आफ्नो जजम्िेवारी पन्छाउन वा आफूिे गन व पने काि अरु कसैिाई गनव िगाउन ह ँदैन । 

(३) उपदफा (२) को प्रलिकूि ह नेगरी अरुिाई काि िगाउने वा अन्य क नै वकलसििे जजम्िेवारी 
पन्छाउन ेवा जजम्िेवारी पन्छाउन ेबदलनयििे लनधावररि अवलधलभत्र कायव सम्पादन नगने वा कायव सम्पादन 
सूचक बिोजजि उपिजब्ध हालसि नगने पदालधकारीिाई प्रि ख प्रशासकीय अलधकृि भए कायवपालिका, 
कायाविय प्रि ख र  कायवपालिका िािहिका अन्य कायावियका अन्य पदालधकारी भए सम्बजन्धि प्रि ख 
प्रशासकीय अलधकृििे चेिावनी ददन सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि चेिावनी ददँदा पलन त्यस्िो पदालधकारीको आचरण िथा काि 
कारबाहीिा स धार नआएिा त्यस्िो पदालधकारी उपर कायविििाको अभावको आधारिा प्रचलिि कानून 
बिोजजि ववभागीय कारबाही गन व पनेछ। 

21. अलधकार प्रत्यायोजन गनव सवकनाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन क नै 
पदालधकारीिे यस ऐन वा प्रचलिि कानून बिोजजि आफूिे सम्पादन गन व पने काि आफू सरह वा 
िािहिको अन्य पदालधकारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।  

िर अलधकार प्रत्यायोजन गरेको कारणिे िात्र लनजिे आफ्नो पदीय जजम्िेवारीबाट छ ट पाएको 
िालनने छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रत्यायोजन भएको अलधकार अलधकार प्रत्यायोजन गने पदालधकारीिे 
ज नस कै वखि वफिाव लिन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन न्यावयक रोहिा लनणवय गन व पने 
अलधकार प्रत्यायोजन ह न सक्ने छैन। 

22. किवचारीको पदीय वा पेशागि आचरण सम्वन्धी व्यवस्थााः (1) गाउँपालिका अन्िगविका साववजलनक पदिा 
कायवरि व्यजक्तिे आफू कायवरि रहदा वा ज नस कै कारणिे अवकाश प्राप्त गरेको लिलििे िोवकए 
बिोजजिको अवलधसम्िको िालग िोवकए बिोजजिको पदीय वा पेशागि आचारण पािना गन व पनेछ। 
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(२) कायवपालिकािे उपदफा (१) बिोजजि पािना गन व पने पदीय वा पेशागि आचरण 
बनाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजि बनाएको पदीय वा पेशागि आचरण पािना गन व सम्बजन्धि व्यजक्तको 
किवव्य ह नेछ र त्यस्िो आचरण उल्िङ्घन गने व्यजक्तिाई उल्िङ्घनको िात्रा अन सार लनज उपर किवचारी 
भए ववभागीय कारवाही भई अलभिेख राजखनेछ र अन्य पदालधकारी भए त्यस्िो पदको िालग पदीय वा 
पेशागि आचारसुंवहिा बनाउने अलधकारीिे लनजको त्यस्िो अलभिेख राख्नछे। 

(४) उपदफा (३) िा ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन पदीय वा पेशागि आचरण पािना 
नगरेको वा उल्िङ्घन गरेको क नै क रा प्रचलिि कानून बिोजजि कसूर िालनने रहेछ भने त्यस उपर कानून 
बिोजजि कारवाही गनव वाधा प गेको िालनने छैन। 

पररच्छेद–५ 

ववववध 

23. पदीय उत्तरदावयत्वको लनवावहाः यस ऐन वा प्रचलिि कानून बिोजजि कायव सम्पादन गने जजम्िेवारी भएको 
पदालधकारीिे आफ्नो अलधकारको प्रयोग गदाव वा किवव्य पािना गदाव देहायको ववषयिा ध्यान ददन  पनेछाः– 

(क) आफूिे सम्पादन गने काि लनधावररि सियिा नै सम्पादन गनव आफैं िे पहि गने, 

(ख) सरकारी वा साववजलनक स्रोिको प्रयोग गदाव लििव्ययी ढङ्गबाट अलधकिि सद पयोग 
र उत्पादनशीि ह ने गरी प्रयोग गने, 

(ग) सरकारी वा साववजलनक कायावियिाई सेवा प्रदायक सुंस्था र सम्बजन्धि पदालधकारी 
स्थानीय स्िरको सेवक िथा सववसाधारण सेवार जाही सेवा पाउने अलधकार भएको 
व्यजक्त हो भने्न क रािा ध्यान ददन,े 

(घ) कायव सम्पादनिा वढिास स्िी र वविम्ब ह न   भनकेो स्रोि र साधनको द रुपयोग ह न   
हो र गाउँपालिकाको थप स्रोि र साधन खचव ह न   हो भने्न भावना राख्न,े 

(ङ) कायव सम्पादन गदाव क नै अपररहायव कारण परी ित्काि कायव सम्पादन गनव नसवकन े
भएिा त्यसको जानकारी िालथल्िो लनकायिाई ददने । 
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िर साववजलनक सेवाको ववषयिा वा सेवार जाहीसँग सम्बजन्धि ववषय भएिा 
त्यस्िो ववषय सम्बजन्धि कायावियको सूचनापाटीिा टाँसी आवश्यकिा अन सार प्रचार 
प्रसार सिेि गरी गराई सववसाधारणिाई जानकारी गराउन  पनेछ । 

(च) आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्र पने ववषयिा जजम्िेवार पदालधकारी स्वयुंिे लनणवय गन व पने 
र क नै वकलसिको कानूनी जवटििा वा दिववधा नभएको सािान्य ववषयिा िालथल्िो 
लनकायको लनदेशन िाग नगने । 

(छ) सरकारी वा साववजलनक कािको लसिलसिािा साववजलनक पद धारण गरेको व्यजक्तिे 
सेवार जाहीसँग प्रचलिि िूल्य, िान्यिा र सुंस्कृलि अन रुप जशष्ट व्यवहार गने । 

24. नागररक बडापत्र राख्न  पनेाः (१) सववसाधारणिाई सेवा प्रदान गने वा जनसम्पकव  कायि गने प्रत्येक 
कायावियिे सबैिे देख्न ेठाउँिा िोवकए बिोजजि नागररक बडापत्र राख्न  पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको नागररक बडापत्रिा देहायका क राहरु उल्िेख भएको ह न   पनेछाः–  

(क) सम्बजन्धि कायावियिे ददने सेवा र त्यसको प्रकृलि, 
(ख) सेवार जाहीिे सेवा प्राप्त गनव पूरा गन व पने कायवववलध, 
(ग) सेवा प्रदान गनव िाग्न ेसिय, 
(घ) सेवा प्रदान गने पदालधकारीको नाि, पद र फोन नम्बर िथा लनजको कायवकिको 

वववरण, 
(ङ ) सेवा प्राप्त गनव क नै दस्ि र िथा अन्य रकि िाग्ने भए सो को वववरण, 
(च) सेवा प्राप्त गनव सेवार जाहीिे पेश गन व पने कागजाि, 
(छ) सेवार जाहीिे सेवा सम्बन्धिा गरेको ग नासो स न् ने अलधकारीको नाि, पद र फोन 

नम्बर, 
(ज) सेवा प्रदायक लनकायको िाि क कायाविय र टेलिफोन नम्बर, र 
(झ) िोवकए बिोजजिका अन्य क राहरु ।  

(३) उपदफा (२) िा उल्िेख भएका क राहरु सम्बजन्धि कायावियिाई बाध्यात्िक ह नेछन ्र सो 
बिोजजि कायव सम्पादन गरी सववसाधारणिाई सेवा प्रदान गन व सम्बजन्धि कायाविय प्रि ख िथा अन्य 
किवचारीको किवव्य ह नछे ।  
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(४) िनालसब कारण लबना उपदफा (१) बिोजजिको नागररक बडापत्र बिोजजि कायव सम्पादन 
नभई सेवार जाहीिे सेवा प्राप्त गनव नसकेिा सम्बजन्धि कायावियको प्रि ख िथा सोको जजम्िेवार किवचारी 
उपर ववभागीय कारबाही ह न सक्नेछ ।  

(५) िनालसब कारण लबना उपदफा (१) बिोजजिको नागररक बडापत्र बिोजजि कायव सम्पादन 
नभई सेवार जाहीिे सेवा प्राप्त गनव नसकी सेवार जाहीिाई क नै हालन नोक्सानी ह न गएकोिा सो हालन नोक्सानी 
बापिको िलिपूलिव सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ ।  

(६) नागररक बडापत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 

25. घ म्िी सेवा सञ्चािन गनव सवकनाेः सववसाधारणको सािूवहक वा व्यजक्तगि सरोकार रहने क नै सेवािाई 
सम्बजन्धि सेवार जाही रहे बसेको इिाकािा नै सेवा उपिब्ध गराउन  पने गरी कायवपालिकािे सिय सियिा 
िोकेका कायावियिे िोवकए बिोजजि घ म्िी सेवा सञ्चािन गने व्यवस्था गनव सक्नेछ। 

26. न्यायोजचि सेवा श ल्क लनधावरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सरकारी सेवा उपिब्ध गराए बापि गाउँपालिका वा 
िािहिका कायावियिाई सेवार जाहीिे ब झाउन  पने सेवा श ल्क लनधावरण गदाव सािाजजक न्यायको आधारिा 
फरक फरक सेवा श ल्क लनधावरण गनव सवकनछे। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सेवा श ल्क लनधावरण गदाव द गवि वा वपछलडएका िेत्रका बालसन्दािाई 
अन्य इिाकाका बालसन्दािाई भन्दा सह लियि ह ने गरी िोवकए बिोजजि सेवा श ल्क लनधावरण गररनेछ । 

27. जनिाको सहभालगिा र स्वालित्व सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कायवपालिकािे क नै पररयोजना वा आयोजना 
जनिाको प्रत्यि सहभालगिा र स्वालित्विा सञ्चािन ह न ेव्यवस्था लििाउन सक्नेछ। 

(२) पररयोजना वा आयोजनािा जनिाको प्रत्यि सहभालगिा र स्वालित्व सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए 
बिोजजि ह नेछ । 

28. शासकीय स धार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कायवपालिकाको कायावियिा स धार इकाईको 
गठन गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि गदठि शासकीय स धार इकाईको काि किवव्य र अलधकार िोवकए 
बिोजजि ह नेछ। 

29. साववजलनक स न वाई गराउन  पनेाः (१) सववसाधारणिाई सेवा प्रदान गने कायाविय प्रि खिे आफू बहाि 
रहेको कायावियको काि कारबाहीिाई स्वच्छ, पारदशी र वस्ि लनष्ठ बनाउन र सववसाधारण िथा 
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सरोकारवािाको कानून सम्िि सरोकारिाई सम्बोधन गनव िोवकएबिोजजि साववजलनक स न वाइ गराउन  
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि गराउन  पने साववजलनक स न वाइ गदाव ववषयसँग सम्बजन्धि ववशषेज्ञ, 

सरोकारवािा, नागररक सिाजका प्रलिलनलध िथा स्थानीय नागररक सिेििाई आिन्त्रण गन व पनेछ । 

(३) यस दफािा अन्यत्र ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन अन सन्धान िहवककाि वा अलभयोजन 
गन व पने वा न्यावयक रोहिा लनणवय गन व पने ववषयिा साववजलनक स न वाई गररने छैन। 

30. ग नासो व्यवस्थापनाः (१) प्रत्येक कायावियिा सो कायावियिे सम्पादन गरेको काि कारबाहीको ग णस्िर, 

प्रभावकाररिा िथा त्यसिा ह न सक्ने अलनयलिििाको सम्बन्धिा ग नासो स न्न सबैिे देख्न ेठाउँिा ग नासो 
पेवटका राख्न  पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको ग नासो पेवटकािा जोस कैिे ग नासो राख्न सक्नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बिोजजि प्राप्त भएका ग नासो व्यवस्थापन गनवका िालग सम्बजन्धि कायावियका 
जजम्िेवार पदालधकारीिे प्रत्येक िीन ददनिा एक पटक अन्य किवचारीको रोहवरिा ग नासो पेवटका खोल्न  
पनेछ र सो पेवटकािा प्राप्त भएका ग नासो िथा स झाव िनालसब रहेको पाइएिा त्यसको सि जचि 
व्यवस्थापन गनव आवश्यक कारबाही गन व पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि प्राप्त भएका ग नासो सम्बजन्धि कायावियको कायवसँग सम्बजन्धि नभई 
त्यस्िो कायावियको प्रि खको वैयजक्तक आचरणसँग सम्बजन्धि रहेछन ् भने सोको वववरण िालथल्िो 
लनकायिा पठाउन  पनेछ। 

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोजजि गररएको कारबाहीको जानकारी सम्बजन्धि कायावियको 
सूचना पाटीिा टाँस्न  पनेछ । 

(६) यस दफािा अन्यत्र ज नस कै क रा िेजखएको भए िापलन सम्बजन्धि कायावियको काि 
कारबाहीसँग असम्बजन्धि ववषयको ग नासो प्राप्त भएिा ग नासो ददने सम्बजन्धि व्यजक्त पवहचान भएको रहेछ 
भने लनजिाई सो जानकारी ददई वफिाव गने र पवहचान भएको रहेनछ भने सो वववरण सम्बजन्धि 
कायावियको सूचना पाटीिा टाँस्न  पनेछ । 

(७) ग नासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 
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31. हेिो अध्यि किको व्यवस्थााः (१) ववलभन्न कायावियका काि कारवाहीका सम्बन्धिा प्राप्त ह ने ववलभन्न 
वकलसिका जनग नासो र स झावहरुको सियिै उजचि स न वाई गरी सम्बोधन गनव कायवपालिकाको 
कायावियिा हेिो अध्यि कि रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कििा ववपद्, खोज, उद्धार, राहि, साववजलनक वहिसँग सम्बजन्धि 
घटनाको बारेिा सूचना ददन वा सरकारी सेवाको प्रवाहिा देजखएका किी किजोरी र सेवा प्राप्त गने 
क्रििा व्यजक्तिे भोग्न परेका कदठनाईका बारेिा ग नासो वा स झाव ददन सक्नछेन ्।  

(३) सववसाधारणिे उपदफा (२) बिोजजिका ग नासा वा स झाव िौजखक वा लिजखि रुपिा वा 
टेलिफोन वा फ्याक्स वा अन्य ववद्य िीय िाध्यिबाट सिेि ददन सक्नछेन।् 

(४) उपदफा (३) बिोजजि प्राप्त ग नासो िथा स झाव िनालसब रहेको पाइएिा त्यसको सि जचि 
व्यवस्थापन गनव कायवपालिकाको कायावियिे सम्बजन्धि कायावियिाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोजजि कायवपालिकाको कायावियिे ददएको लनदेशन यथाशीघ्र कायावन्वयन गन व 
कायावियको कायाविय प्रि खको किवव्य ह नछे।  

(६) उपदफा (५) बिोजजि लनदेशन कायावन्वयन गरेको जानकारी कायवपालिकाको कायावियिाई 
ददन  पनेछ। 

(७) उपदफा (४) बिोजजि कायवपालिकाको कायावियिे ददएको लनदेशन कायावन्वयन नगरेिा 
त्यस्िो कायाविय प्रि खिाई प्रचलिि कानून बिोजजि ववभागीय कारवाही गररनेछ। 

(८) कायवपालिकािे हेिो अध्यि/प्रि ख कि सञ् चािन सम्बन्धी अन्य आवश्यक गनव लनदेजशका 
बनाई िागू गनव सक्नेछ।  

32. ववशषे किको व्यवस्थााः (१) ववकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी अन गिन गनव, ववकास लनिावणका 
कायवहरुिा ह न सक्ने वढिा स स्िी रोक्न, ववकास आयोजनाहरुको कायावन्वयनिा आई पनव सक्न े
सिस्याहरुको सियिै सम्बोधन गरी ववकास लनिावणका कायविाई लछटो छररिो र ग णस्िरीय बनाउन 
अध्यिको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदेशनिा रहने गरी कायवपालिकाको कायावियिा अत्याध लनक प्रववलध 
सवहिको एक ववशेष कि (एक्सन रुि) स्थापना गररनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बिोजजिको किबाट ववकास आयोजनाको ववद्य िीय िाध्यिबाट सिय सियिा 
प्रत्यि अन गिन, अविोकन र सम्वाद गरी प्रगलिको जानकारी लिने र देखा परेका सिस्या ित्काि 
सिाधान गनव आवश्यक लनदेशन ददन सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि प्रत्यि अन गिन, अविोकन र सम्वाद गदाव स्थानीय सरोकारवािासँग 
पलन सम्वाद गरी आयोजनासगँ सम्बजन्धि िनालसव ग नासा िथा स झाव प्राप्त भएिा सम्बोधन गनव आवश्यक 
लनदेशन ददन सवकनछे। 

(४) प्रत्येक कायावियिे स्वीकृि सियिालिका सवहिको कायव योजना बिोजजि प्रत्येक िवहनाको 
िालग लनधावररि िक्ष्य बिोजजिको प्रगलि सिेििाई आधार िानी उपदफा (१) बिोजजिको ववशषे किबाट 
आवश्यक लनदेशन ददन सवकनेछ। 

(5) उपदफा (२), (३) र (४) बिोजजि ववशेष किबाट ददइएको लनदेशन यथाशीघ्र कायावन्वयन 
गन व प्रत्येक कायावियको कायाविय प्रि खको किवव्य ह नछे।  

(७) उपदफा (६) बिोजजि ददएको लनदेशन कायावन्वयन गरेको जानकारी कायवपालिकाको 
कायावियिाई ददन  पनेछ। 

(८) उपदफा (२), (३) र (४) बिोजजि ववशेष किबाट ददइएको लनदेशन कायावन्वयन नगरेिा 
त्यस्िो कायाविय प्रि खिाई सेवा सिूहसँग सम्बजन्धि कानून बिोजजि ववभागीय कारवाही गररनेछ। 

(९) कायवपालिकािे ववशषे कि सञ् चािन सम्बन्धिा आवश्यक लनदेजशका िथा कायवववलध बनाई 
िागू गनव सक्नेछ।  

33. अरुको अलधकारिा हस्ििेप गनव नह नाेः (१) यस ऐन वा प्रचलिि कानून बिोजजि कायव सम्पादन गदाव एक 
पदालधकारीिे अको पदालधकारीको अलधकार, जजम्िेवारी वा किवव्य उपर हस्ििेप गन व ह ँदैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रलिकूि काि गने पदालधकारीिाई प्रचलिि कानून बिोजजि कारबाही 
ह नेछ । 

34. प्रवक्ता िोक्न  पनेाः (१) कायवपालिकािे गाउँपालिकाको काि कारबाहीको ववषयिा सरोकारवािािाई वा 
साववजलनक रुपिा जानकारी ददन क नै सदस्य वा कायावियको क नै अलधकृि किवचारीिाई प्रवक्ता िोक्न  
पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोजजि िोवकएको प्रवक्ताको काि किवव्य र अलधकार िोवकए बिोजजि 
ह नेछ। 

35. सूचना प्रववलधिाई व्यवहारिा ल्याउन सवकनाेः (१) प्रत्येक कायावियिे आफ्नो स्रोि र साधनको 
उपिब्धिाको आधारिा सूचना प्रववलधको उपयोगिाई व्यवहारिा ल्याउन सक्नेछन।् 

(२) सूचना प्रववलधिाई व्यवहारिा ल्याउन ेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 

36. अन गिन िथा िूल्याङ्कन सलिलिाः साववजलनक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाई प्रशासनयन्त्रिाई 
सेवाप्रदायकको रुपिा रुपान्िरण गनव िथा प्रचलिि कानून बिोजजि अलधकारप्राप्त अलधकारीिे सम्पादन गन व 
पने काि कारबाहीिाई प्रभावकारी िथा ग णस्िरीय ढङ्गबाट सम्पादन भए वा नभएको क रा सिेिको 
अन गिन िथा िूल्याङ्कन गनव अध्यिको सुंयोजकत्विा स्थानीय अन गिन िथा िूल्याङ्कन सलिलि गठन गनव 
सक्नेछ।  

37. सरकारी कायव फर्छ्यौट र सरकारी कायवियको लनरीिणाः यस ऐन वा अन्य प्रचलिि कानूनिा उजल्िजखि 
व्यवस्थाका अलिररक्त सरकारी कायव फर्छ्यौट िथा लनरीिण सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बिोजजि ह नेछ । 

38. स ववधा िोके बिोजजि ह नाेः प्रचलिि कानूनिा व्यवस्था भएको स ववधाका अलिररक्त प्रि ख प्रशासकीय 
अलधकृि, िहाशाखा/शाखा प्रि ख, कायाविय प्रि ख वा अन्य किवचारीिे सो हैलसयििा उपभोग गनव पाउन े
स ववधा िथा सो हैलसयििे कायव सम्पादन गरे बापि पाउने अन्य स ववधा कायवपालिकािे िोके बिोजजि 
ह नेछ । 

39. वावषवक प्रलिवेदन पेश गन व पनेाः (१) कायावियिे प्रत्येक आलथवक वषव सिाप्त भएको लिलििे िोवकए 
बिोजजिको अवलधलभत्र आफूिे सो आलथवक वषवभरर सञ्चािन गरेको कायवक्रि, सम्पादन गरेको काि र 
त्यस्िो कािको अवजस्थलि िथा प्रगलि र िागि िगायिका अन्य आवश्यक क राहरु सिेि सिावेश गरी 
वावषवक प्रलिवेदन ियार गरी कायवपालिका िािहिको कायावियको हकिा कायवपालिकाको कायावियिा र 
कायवपालिकाको कायावियको हकिा कायवपालिकािा पेश गन व पनेछ । त्यस्िो प्रलिवेदन आफूभन्दा 
िालथल्िो लनकायको स्वीकृलि लिई आवश्यकिा अन सार साववजलनक रुपिा प्रकाशन गनव सिेि सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रलिवेदनिा सो उपदफािा िेजखएको क राको अलिररक्त सम्बजन्धि 
कायावियिे आफ्नो कायाविय वा अन्िगविका कायावियिा स शासन कायि गनव गरेका स धारका कायवक्रि र 
त्यसबाट प्राप्त पररणािको वववरण उल्िेख गन व पनेछ। 
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40. कायव सम्पादन सूचकाः यस ऐन बिोजजि क नै पदालधकारीिे सम्पादन गन व पने कािको कायव सम्पादन 
सूचक िोवकए बिोजजि ह नछे । 

41. असि लनयििे गरेको कािको बचाउाः यस ऐन वा प्रचलिि कानून बिोजजि क नै पदालधकारीिे कायव 
सम्पादन गदाव वा प्रशासलनक कायव सञ्चािन गदाव असि लनयििे गरेको काि कारबाहीको ववषयिाई लिएर 
लनज उपर क नै कारबाही ह न ेछैन । 

42. लनयि बनाउन े सक्न:े कायवपालिकािे यस ऐनको उद्दशे्य कायावन्वयन गनव आवश्यक लनयि बनाउन 
सक्नेछ। 

43. लनदेजशका, ददग्दशवन वा कायवववलध बनाउन सक्नाेः कायवपालिकािे आफ्नो काि कारवाहीिाई प्रकृयागि 
ढङ्गबाट लछटो, छररिो र लििव्ययी रुपिा सञ्चािन गनव वा कायव सम्पादन गनव आवश्यक लनदेजशका, 
ददग्दशवन वा कायवववलध बनाई िागू गनव सक्नेछ ।  

44. ऐन बिोजजि ह नाेः यस ऐनिा उल्िेख भएकोिा यसै ऐन बिोजजि र अन्य ववषयका हकिा प्रचलिि कानून 
बिोजजि ह नेछ । 

 

आज्ञाल े

पे्रम प्रसाद सुवेदी 

नि प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत 

 


