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बेलबारी नगरपाललकामा 
सशुासनको प्रत्याभलूि गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववदे्ययक, २०७९ 

 

सभाबाट स्वीकृि लमलििः 
प्रमाणिकरि लमलििः 

राजपत्रमा प्रकालसि लमलििः 
 

प्रस्िावनािः बेलबारी नगर कायनपाललका अन्िगनिको सावनजलनक प्रशासनलाई पारदशी, जवाफदेही, सहभालगिामलुक र नागररकमतै्री 
बनाउन, ववलधको शासन, भ्रष्टाचारमकु्त र चसु्ि प्रशासन, आलथनक अनशुासन िथा सावनजलनक कायन र सावनजलनक स्रोिको कुशल 
व्यवस्थापनका माध्यमबाट सवनसाधारिले पाउन ुपने सेवा लिटो, िररिो िथा कम खणचनलो बनाउन, सशुासनको अनभूुलि गनन 
सक्ने नागररकको अलधकारलाई व्यवहारमा उिानन र प्रशासनलाई सेवाप्रदायक िथा सहजकिानको रुपमा रुपान्िरि गरी 
सशुासनको प्रत्याभूलि गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन बाञ् िनीय भएकोले, 

 

नेपालको संववधानको धारा २२१ अन्िगनि अनसूुची ८ को क्रमसंख्या ९ मा उल्लेणखि अलधकार िथा स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (झ) मा भएको व्यवस्थालाई कायानन्वयन गनन सोही ऐनको दफा 
१०२ को उपदफा (१) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी बेलबारी नगरपाललकाको १२ औ ँनगरसभाले यो ऐनको िजुनमा गरी 
लाग ूगरेको ि  

पररच्िेद–१ 

प्रारणम्भक 

 

1. संणिप्त नाम, प्रारम्भ र ववस्िारिः (१) यो ऐनको नाम “बेलबारी नगरपाललकाको सशुासनको प्रत्याभलूि गने सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनन बनेको ववदे्ययक, २०७९” रहेको ि । 

(२) नगरसभाबाट स्वीकृि भई राजपत्रमा प्रकाणशि भएपलि बेलबारी नगरपाललका िेत्रलभत्र यो ऐन लाग ू
हनेुि । 

(३) यो ऐन बेलबारी नगरपाललका भर लागू हनेुि। 

 

2. पररभाषािः  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा– 
(क) “प्रमखु” भन्नाले कायनपाललकाको प्रमखु सम्झन ुपिन। 

(ख) "कायानलय" भन्नाले कायनपाललकाको कायानलय सम्झन ु पिन र सो शब्दले त्यस्िो कायानलय 
अन्िगनिको अन्य कुन ैसरकारी कायानलय िथा वडा कायानलयलाई समेि जनाउँि। 

(ग) “प्रमखु” भन्नाले नगरपाललकाको नगर प्रमखु सम्झन ुपिन । 

(घ) “नगरपाललका” भन्नाले बेलबारी नगरपाललका सम्झन ुपिन। 

(ङ)  “िोवकएको” वा “िोवकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको लनयममा िोवकएको वा िोवकए 
बमोणजम सम्झन ुपिन । 

(च) "पदालधकारी" भन् नाले कायनपाललका वा अन्िगनिको कुनै सावनजलनक पदमा लनवानणचि, मनोलनि वा 
लनयकु्त भएको अलधकारी सम्झन ुपिन। 

(ि) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि" भन् नाले कायनपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि सम्झन ुपिन । 

(ज) “कायनपाललका” भन्नाले बेलबारी नगरपाललकाको कायनपाललका सम्झन ुपिन। 
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(झ) “कायनपाललका सदस्य” भन्नाले कायनपाललकाको सदस्य सम्झन ु पिन र सो शब्दले कायनपाललकाको 
प्रमखुलाई समेि जनाउँि। 

(ञ)  “कायानलय प्रमखु” भन्नाले कायानलयको प्रमखुको रुपमा काम गने पदालधकारी सम्झन ुपिन। 

(ट) “वडा सणचव” भन्नाले वडाको सणचव सम्झन ुपिन र सो शब्दले वडा सणचवको कायन सम्पादन गने 
गरी कायनपाललकाले िोकेको अन्य कमनचारी समेिलाई जनाउँि। 

(ठ)  “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झनपुिन । 

 

पररच्िेद – २ 

प्रशासन सञ् चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरु 

3. ववलभन्न स्िरमा कायन सम्पादन हनेुिः कायनपाललकाले संववधान िथा अन्य प्रचललि कानून बमोणजम बेलबारी 
नगरपाललकाको सावनजलनक प्रशासनलाई पारदशी, जवाफदेही, सहभालगिामूलक र नागररकमतै्री बनाउन िथा सलुभ र 
गिुस्िरीय सेवा प्रवाह गनन स्थानीयस्िरबाट प्रशासलनक कायन सम्पादन गनेि । 

 

4. ववषयगि महाशाखा, शाखा िथा कायानलय रहनेिः (१) कायनपाललकाको प्रमखु प्रशासलनक लनकायको रुपमा 
कायानपाललकाको कायानलय रहनिे । 

(२) कायनपाललकाको कायानलय अन्िगनि आवश्यक सङ्खख्यामा महाशाखा, शाखा वा वडा कायानलय रहनिेन ्
। 

 (३) कायनपाललकाले काम, किनव्य, अलधकार िथा अन्य कायनिेत्रगि शिनहरु िोकी आवश्यकिा अनसुार 
अन्य सणचवालय, केन्र, सलमलि वा अन्य त्यस्िै लनकाय गठन गनन सक्नेि । 

 

5. प्रशासलनक कायन सञ् चालनका आधारिः गाउँपाललका/नगरपाललकामा सशुासन कायम गननका लालग कायन सम्पादन गने 
पदालधकारीले संववधान िथा अन्य प्रचललि कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरुको अलिररक्त देहायका आधारमा कायन 
सम्पादन गनुन पनिेिः–  

(क) बेलबारी नगरपाललका र बेलबारी नगरपाललकावासीको वृहत्तर वहि,  

(ख) कानूनको शासन,  

(ग) मानवअलधकारको प्रत्याभूलि, 
(घ) समन्याय र समावेशीकरि, 
(ङ) पारदणशनिा, वस्िलुनष्ठिा, जवाफदेवहिा िथा इमान्दाररिा,  
(च) आलथनक अनशुासन एवं भ्रष्टाचारमकु्त, चसु्ि र जनमखुी प्रशासन,  

(ि) प्रशासन संयन्त्रको िटस्थिा िथा लनष्पििा,  
(ज) लनिनयमा सवनसाधारिको पहुँच,  

(झ) जनसहभालगिा िथा स्थानीय स्रोिको अलधकिम उपयोग ।  
 

6. कायनपाललकाले अणख्ियार गने नीलििः (१) संववधान िथा अन्य प्रचललि कानूनमा व्यवस्था भएका नीलिका अलिररक्त 
कायनपाललकाले देहायका नीलि अणख्ियार गनेििः-   

(क) गरीबी लनवारि, 
(ख) आलथनक उदारीकरि, 
(ग) समाजवाद उन्मखु स्विन्त्र र सम्बृद्ध अथनिन्त्रको ववकास, 
(घ) सामाणजक न्याय, 
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(ङ) पयनटन प्रबद्धनन, 
(च)  ददगो ववकास र वािावरि संरिि, 
(ि) मवहला सशणक्तकरि िथा लैवङ्गक न्याय, 
(ज) जनजालि, दललि, अल्पसंख्यक, लसमान्िकृि िथा आलथनक एंव सामणजक रुपमा वपिलडएका 

वगनको उत्थान, 
(झ) दगुनम िेत्रको ववकास िथा सन्िलुलि िेत्रीय ववकास, 
(ञ) प्राकृलिक िथा अन्य सावनजलनक स्रोिको ददगो िथा कुशल व्यवस्थापन। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम अणख्ियार गरेका नीलिलाई कायानन्वयन गनन कायनपाललकाले आवश्यक कायनक्रम 
िथा आयोजना सञ् चालन गनेि । 

पररच्िेद – ३ 

प्रशासलनक कायनको सञ् चालन िथा णजम्मेवारी 
7. सशुासन कायम गनुन सम्बणन्धि पदालधकारीको किनव्य हनेुिः कायानलयको काम कारवाहीलाई पारदशी बनाई सशुासन 

कायम गनुन, आम नागररकलाई समयमा नै त्यसको प्रलिफल उपलब्ध गराउन ुिथा प्रशासलनक कायन लिटो िररिो 
ढङ्गले सञ् चालन गनुन गराउन ुसम्बणन्धि पदालधकारी िथा कमनचारीको किनव्य हनेुि। 

 

8. प्रमखुको णजम्मेवारीिः  (१) आफू मािहि सम्पादन हनेु नीलिगि ववषय लगायिका सम्पूिन कायन समयमा नै सम्पादन 
गने गराउने समग्र णजम्मेवारी प्रमखुको हनेुि। 

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यिामा प्रलिकूल असर नपने गरी कायनपाललकाको अध्यि∕प्रमखुले 
कायनपाललका सदस्य, कायनपाललकाको कायानलय र सो अन्िगनिका अन्य लनकायका कमनचारीलाई आवश्यक लनदेशन 
ददन सक्नेि र त्यस्िो लनदेशनको समयमै पालना गनुन सम्बणन्धि सदस्य िथा कमनचारीको किनव्य हनेुि । 

 

9. सदस्यको णजम्मेवारी : प्रमखुको सामान्य लनयन्त्रि िथा लनदेशनमा रही कायनपाललकाको सदस्यले आफ्नो णजम्मेवारी 
लनवानह गनुन पनेि। 

 

10. वडाध्यिको णजम्मेवारी : (१) वडाध्यि वडाको मखु्य भए कायनसम्पादन गने पदालधकारी हनेुि र लनजले प्रचललि 
कानूनले िोकेको कायनवववरि अनसुार आफ्नो णजम्मेवारी लनवानह गनुन पनेि। 

(२) वडाध्यिले आफूलाई प्राप्त णजम्मेवारीमध्ये केही णजम्मवेारी सोही वडाको वडा सदस्य वा वडाको 
कायानलयमा कायनरि कमनचारीलाई समु्पन सक्निे।  

िर त्यसरी णजम्मेवारी समु्पँदा प्रचललि कानूनले वडाअध्यिले नै गनुनपन े लनिनय वा सम्पादन गनुनपने अन्य 
णजम्मेवारी समु्पन हुँदैन।  

 

11. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिको णजम्मेवारीिः (१) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि कायनपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकारी 
हनेुि र सोही हैलसयिमा लनजले आफ्नो णजम्मेवारी वहन गनिे। 

 

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यिामा प्रलिकूल असर नपन े गरी यस ऐन वा अन्य प्रचललि कानूनमा 
व्यवस्था भएका काम, किनव्य र अलधकारका अलिररक्त प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिको काम, किनव्य, अलधकार र 
णजम्मेवारी देहाय बमोणजम हनेुििः– 

(क) कायनपाललका प्रमखुको सपुररवेिि िथा लनदेशनको अधीनमा रही कायनपाललकको 
कायानलयको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कायन सम्पादन गने वा गराउने, 



4 

 

(ख)  कायानलय, महाशाखा वा शाखा प्रमखुको सपुररवेिकको हैलसयिले लनजहरुले सम्पादन 
गरेका कायनको सपुररवेिि गने िथा लनजहरूले सम्पादन गनुन पने प्रशासलनक कायनका 
सम्बन्धमा आवश्यक लनदेशन ददन,े 

(ग) ववलभन्न कायानलय, महाशाखा वा शाखा िथा अन्य सम्बद्ध लनकायहरुको प्रशासलनक काम 
कारबाहीलाई समन्वय गने वा गराउने, 

(घ) शासकीय सधुारलाई स्थानीय प्रशासनको अलभन्न अङ्गको रुपमा कायानन्वयन गनन वा गराउन 
ववलभन्न कायानलय, महाशाखा वा शाखा र अन्य प्रदेशस्िरीय िथा केन्रीय लनकायबीच 
समन्वय गने, 

(ङ) कायनपाललकाको सणचवको रुपमा काम गने र सोही हैलसयिमा कायनपाललकाको लनिनय 
प्रमाणिि गने, 

(च) कायनपाललकाका लनिनय कायानन्वयन गनन, गराउन सम्बणन्धि कायानलय, महाशाखा वा 
शाखालाई पररचालन गने वा गराउने र िी लनिनय कायानन्वयन णस्थलिको सपुररवेिि गने, 

(ि) स्थानीय प्रशासनिन्त्रलाई चसु्ि र दरुुस्ि बनाउन कायानलय, महाशाखा वा शाखा प्रमखु, 
वडा सणचव  िथा अन्य कमनचारीलाई उत्पे्रररि गने, 

(ज) कायनपाललकाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा कायानलय, महाशाखा 
वा शाखा प्रमखु िथा वडा सणचवको बैठक आयोजना गने र सो बैठकबाट भएका लनिनय 
कायानन्वयन णस्थलिको सपुररवेिि गने वा गराउने, 

(झ) ववलभन्न कायानलयहरुको प्रशासलनक काम कारबाहीको अनगुमन, लनरीिि िथा सपुररवेिि 
गने वा गराउने, 

(ञ) कायनपाललकाको लनिनयको लालग पेश गरेको प्रस्िावमा आवश्यक कुराहरु पगुे नपगुेको 
जाँची सो प्रस्िावलाई कायनपाललकाको बैठकमा पेश गने र अङ्ग नपगुेको पाइएमा सम्बणन्धि 
कायानलय प्रमखु कहाँ वफिान पठाउने वा पठाउन लगाउने, 

(ट) कायनपाललका अन्िगनिका अलधकृिस्िर बाहेकको कमनचारीको सरुवा वा पदस्थापना गने वा 
काज खटाउने, 

(ठ) वैदेणशक अध्ययन, िाललम, अध्ययन भ्रमि वा अन्य सरकारी कामको लसललसलामा ववदेश 
भ्रमिका लालग कायानलयको िफन बाट अलधकृिस्िर सहायक स्िरसम्मका कमनचारीको 
मनोनयन गने र वैदेणशक भ्रमि काज स्वीकृि गने, 

(ड) उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कायन गने कमनचारीलाई लनजले गरेका कामको ववस्िृि वववरि 
उल्लेख गरी िोवकएको आधारमा परुस्कारस्वरुप िीन ग्रेडसम्म थप ददने वा एकपटकमा 
िीस हजार रुपैयाँसम्मको एकमषु्ट परुस्कार ददन,े 

(ढ) िोवकए बमोणजमका अन्य कायन गने वा गराउने । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोणजम भए गरेको कामको जानकारी प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृिले अध्यि∕प्रमखुलाई ित्काल गराउन ुपनिे । 

12. कायानलय प्रमखुको णजम्मेवारीिः (१) कायानलय प्रमखु सम्बणन्धि कायानलयको प्रमखु प्रशासकीय अलधकारी हनेुि र 
सोही हैलसयिमा लनजले णजम्मेवारी लनवानह गनन आवश्यक कायन सम्पादन गनिे। 
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(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यिामा प्रलिकूल असर नपन े गरी यस ऐन वा अन्य प्रचललि कानूनमा 
व्यवस्था भएको काम, किनव्य र अलधकारको अलिररक्त कायानलय प्रमखुको अन्य काम, किनव्य र अलधकार देहाय 
बमोणजम हनेुििः– 

(क) कायनपाललकाले प्रलिपादन गनुन पने नीलिका सम्बन्धमा सघाउने, 

(ख) कायनपाललका सदस्य वा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिको लनदेशन िथा सपुररवेििको 
अधीनमा रही आफू बहाल रहेको कायानलयको कायन सम्पादन गने, 

(ग) आफू बहाल रहेको कायानलय अन्िगनिका नीलिगि ववषयमा कुनै सधुार गनुन पने भएमा 
कायनपाललका समि सोको प्रस्िाव पेश गने, 

(घ) आफू बहाल रहेको कायानलयको व्यवस्थापन, दैलनक कायन सञ्चालन, कमनचारी उपर 
लनयन्त्रि िथा सपुररवेिि गने, 

(ङ) आफू बहाल रहेको कायानलय मािहिका अन्य लनकायको काम कारबाही उपर आवश्यक 
सपुररवेिि वा लनयन्त्रि गने र आवश्यकिा अनसुार लनदेशन ददने, 

(च) कायनपाललकाले स्वीकृि गरेका नीलि र कायनक्रम कायानन्वयन गने वा गराउने, 

(ि) आफू बहाल रहेको कायानलयले प्रत्येक मवहना सम्पादन गरेको कामको प्रलिवेदन िोवकए 
बमोणजम कायनपाललकाको कायानलय समि पेश गने, 

(ज) कायनपाललकाको स्वीकृि वावषनक कायनक्रमको िजुनमा गरी प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि समि 
पेश गने र स्वीकृि कायनक्रम कायानन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगलि समीिा 
गने गराउने, 

(झ) कायानलयबाट वषनभररमा सम्पादन गररएका प्रमखु काम कारबाहीका बारेमा वावषनक 
प्रलिवेदन ियार गननको लालग प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि समि पेश गने, 

(ञ) उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गने आफ्नो कायानलय अन्िगनिको कमनचारीलाई ग्रेड थप वा 
नगद परुस्कारका लालग लनजले गरेको कामको ववस्ििृ वववरि उल्लेख गरी प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृि समि लसफाररस गने, 

(ट) आफू बहाल रहेको कायानलयसँग सम्बणन्धि ववषयमा कायनपाललकाबाट भएको लनिनय 
कायानन्वयन गन ेगराउने र त्यस्िो लनिनयको कायानन्वयन णस्थलिको सपुररवेिि गने, 

(ठ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिसँग भएको बैठकको लनिनय कायानन्वयन गने वा गराउने, 

(ड) कायनपाललकाले ददएको अलधकार सीमालभत्र रही कायनपाललकाले सञ्चालन गरेका 
आयोजनाको समय समयमा लनरीिि गरी आवश्यक लनदेशन ददने र प्रलिवेदन पेश गने, 

(ढ) खण्ड (ड) बमोणजम लनरीिि गदान सञ्चालन भएका आयोजना समयमा पूरा हनु नसकेको 
पाइएमा वा पूरा भएको आयोजनाको गिुस्िर न्यून देणखएमा त्यसको आवश्यक 
िानलबनको लालग कायनपाललकामा लेखी पठाउने, 

(ि) आफू बहाल रहेको कायानलयको काम कारबाही र कायन सम्पादन सम्बन्धी कायनववलधलाई 
लनरन्िर रुपमा सधुार गदै सवनसाधारिलाई लिटो, िररिो र गिुस्िरयकु्त सेवा प्रदान गने 
व्यवस्था गने, 

(ि) आफू बहाल रहेको कायानलयको िोवकए बमोणजमको मालसक, वावषनक वा अन्य प्रलिवेदन 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि समि पेश गने, 

(थ) िोवकए बमोणजमको काम, किनव्य र अलधकार प्रयोग गने वा गराउने। 
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(3) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कामका सम्बन्धमा कायानलय प्रमखु कायनपाललकाप्रलि णजम्मेवार रहनिे 
। कायनपाललकाले मागेको आफु बहाल रहेको कायानलयसँग सम्बणन्धि कुन ैपलन ववषयमा अद्यावलधक जानकारी ददन ु
लनजको किनव्य हनेुि । 

पररच्िेद–४ 

प्रशासलनक कायन सम्पादन गदान अपनाउन ुपने कायनववलध 

 

13. लनणिि कायनववलध अवलम्बन गनुन पनेिः यस ऐन वा अन्य प्रचललि काननू बमोणजम लनिनय गनन पाउने अलधकारीले कुनै 
ववषयमा लनिनय गदान प्रचललि कानूनमा कुनै कायनववलधको व्यवस्था भएको रहेि भने त्यस्िो कायनववलध र त्यस्िो 
व्यवस्था नभएकोमा लनिनय गनुन पने ववषयको प्रकृलि हेरी उपयकु्त कायनववलध अपनाउन ुपनेि । 

 

14. लनणश् चि समयावलधलभत्र लनिनय गनुन पनेिः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचललि कानून बमोणजम लनिनय गनन पाउने 
अलधकारीले कुनै ववषयमा लनिनय गदान प्रचललि कानून बमोणजम कुनै लनणिि अवलधलभत्र लनिनय गनुन पने रहेि भने सोही 
समयावलधलभत्र र त्यस्िो व्यवस्था नभएकोमा लनिनय गनुन पन े ववषयको प्रकृलि हेरी लनिनय गनन पाउने अलधकारीले 
उपयकु्त ठहर् याएको समयावलधलभत्र लनिनय गनुन पनेि । 

 (२) उपदफा (१) बमोणजम लनिनय गनन पाउने अलधकारीले ठहर् याएको समायावलध उपयकु्त नभएको भनी 
सूचना वा जानकारी प्राप्त गरेमा मालथल्लो अलधकारीले उपयकु्त  समयावलध िोक्न सक्नेि।मालथल्लो अलधकारीले 
त्यसरी िोकेको समायावलध पालना गनुन सम्बणन्धि अलधकारीको किनव्य हनेुि। 

(३) आवश्यक िथ्य, सूचना वा प्रमाि उपलब्ध नभएको कारिले उपदफा (१) बमोणजमको अवलधलभत्र 
लनिनय गनन नसवकने रहेि भने लनिनय गनन पाउने अलधकारीले सोको कारि खुलाई लनिनय गनुन पनिे। 

(४) उपदफा (३) बमोणजम कारि खुलाई लनिनय भएकोमा लनिनय गनन पाउने अलधकारीले सोको जानकारी 
आफू भन्दा एक िह मालथको अलधकारीलाई यथाणशघ्र ददन ुपनिे । 

 

15. लनिनय गदान पारदणशनिा कायम गनुन पनेिः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचललि कानून बमोणजम लनिनय गनन पाउने अलधकारीले 
कुनै ववषयमा लनिनय गदान पारदशी ढङ्गबाट गनुन पनेि । 

स्पष्टीकरििः यस दफाको प्रयोजनको लालग “पारदणशनिा” भन्नाले लनणिि मापदण्डको आधारमा लनिनय गनुन पने प्रवक्रया 
सम्झन ुपिन र सो शब्दले प्रचललि कानून बमोणजम गोप्य राख्न ुपने कुरालाई प्रलिकूल असर पाने िैन । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम पारदणशनिा कायम गनन लनिनय गने अलधकारीले लनिनय गनुन पन ेववषयमा आफ्ना 
मािहिका कमनचारीको राय िथा परामशनलाई ध्यान ददन सक्निे । 

(३) लनिनय गनुन पने ववषयको कारबाही एक िहबाट प्रारम्भ भई अको िहबाट लनिनय गनुन पने रहेि भने 
प्रत्येक िहमा संलग्न रहन ेअलधकारीले सो ववषयमा आफ्नो स्पष्ट राय ठहर सवहि लनिनय गनुन पने ववषय लनिनय गने 
अलधकारी समि पेश गनुन पनिे । 

(४) उपदफा (३) बमोणजम लनिनय गने प्रवक्रयामा संलग्न रहेका प्रत्यके िहका अलधकारीले पेश गरेको 
रायमा कुनै प्रश्न उठेको देणखएमा लनिनय गने अलधकारीले लनिनय गदान त्यस्िो प्रश्नको पलन सम्बोधन गनुन पनेि। 

(५) कुन ै लनिनय गदान कानूनी वा प्राववलधक प्रश्नको पलन लनरुपि गनुन पन े रहेि र त्यस्िो ववषयमा कुनै 
कानूनववज्ञ वा प्राववलधकको राय ललन लनिनय गने अलधकारीले मनालसब ठानेमा त्यस्िो राय ललन सक्नेि । 

(६) उपदफा (५) बमोणजम राय ललएकोमा त्यस्िो रायलाई समेि आधार मानी लनिनय गनन सवकनेि र 
त्यस्िो रायलाई मानु्न नपने देखमेा सोको कारि खुलाई लनिनय गनुन पनेि । 

(७) पारदणशनिा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोणजम हनेुि । 
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16. लनिनय गदान आधार र कारि खलुाउन ु पनेिः यस ऐन वा अन्य प्रचललि कानून बमोणजम लनिनय गदान सम्बणन्धि 
अलधकारीले गरेको लनिनय कुन कुन कुरामा आधाररि ि र त्यस्िो लनिनय वकन गनुन परेको हो सोको स्पष्ट आधार र 
कारि खुलाई लनिनय गनुन पनेि । 

 

17. स्वाथन बाणझएमा लनिनय गनन नहनेुिः (१) यस ऐन वा अन्य प्रचललि कानून बमोणजम लनिनय गनन पाउने अलधकारीले 
लनिनय गनुन पने ववषयमा प्रत्यि रुपमा आफ्नो कुनै वहि, सरोकार वा स्वाथन रहेको भएमा वा लनजको नणजकको 
नािेदार प्रत्यि प्रभाववि हनेु भएमा वा लनजको एकासगोलको व्यणक्तले सञ्चालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यि 
फाइदा पगु्ने गरी स्वाथन बाणझने भएमा त्यस्िो अलधकारीले त्यस्िो ववषयमा लनिनय गनन सक्न ेिैन । 

 

स्पष्टीकरििः यस दफाको प्रयोजनका लालग "नणजकको नािेदार" भन्नाले अपिुाली परे खान पाउने नािाका व्यणक्त वा 
मामा, माइजू, सानी आमा, ठुली आमा, सानो बाब,ु ठुला बाब,ु सासू, ससरुा, फुपू, फुपाज,ु जठेान, साला, जेठी सासू, 
साली, दददी, बवहनी, नन्द, आमाजू, लभनाज,ु बवहनी ज्वाइ, िोरी ज्वाइ, भाञ्जा, भाञ् जी, भाञ्जी ज्वाइ, भाञ् जी बहुारी, 
मावलीिफन का हजरुबा वा हजरुआमा वा त्यस्िो नािा पने व्यणक्तको पररवारको सदस्य सम्झन ुपिन। 

 
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन लनिनय गनन पाउने पदालधकारीले वृहि ्सावनजलनक 

वहिको लालग गरेको लनिनयलाई स्वाथन बाणझएको मालनने िैन। 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको अवस्था परी लनिनय गने अलधकारीले लनिनय गनन नहनेु भएमा सोको कारि 
खुलाई आफू सरहको पदालधकारी सोही कायानलयमा भएमा लनजलाई र नभएमा आफूभन्दा एक िह मालथको 
पदालधकारीलाई सो ववषयमा लनिनय गनन ददन ुपनिे । 

(४) उपदफा (३) बमोणजमको पदालधकारी सम्बणन्धि कायानलयमा नभएमा वा भएमा पलन उपदफा (१) 
बमोणजमको अवस्था परी लनिनय गनन नहनेु भएमा लनिनय गने अलधकारी कायानलय प्रमखु भएकोमा प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृि समि र अन्य पदालधकारी भएमा एक िह मालथको पदालधकारी समि पेश गरी लनकासा भए बमोणजम लनिनय 
गनुन गराउन ुपनिे । 

िर प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि लनिनय गने अलधकारी भएकोमा सो ववषय कायनपाललका समि पेश गनुन पनिे 
। 

(५) कुन ैिेत्र वा उपिेत्र (सेक्टर–सबसेक्टर) को नीलि लनमानि गने वा कानून कायानन्वयन गने लनकायमा 
वा कुनै िेत्र वा उपिेत्र लनयमन गने लनयमनकारी लनकायमा कायनरि अलधकृिले आफू पदमा बहाल रहँदा गरेको 
लनिनयसँग सम्बणन्धि कुनै गैरसरकारी वा लनजी स्िरको सोही िेत्र वा उपिेत्र अन्िगनि कुन ैवस्ि ुवा सेवा उत्पादन 
गने, कुन ैव्यवसाय गने वा त्यस्िो वस्ि ुवा सेवा उत्पादन गने फमन, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रलिष्ठानको व्यवस्थापनमा 
आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जनुसकैु कारिले त्यस्िो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपलि पलन कम्िीमा एक वषनसम्म 
प्रत्यि वा परोि रुपमा संलग्न हनु सक्ने िैन । 

 

स्पष्टीकरििः यस उपदफाको प्रयोजनको लालग एकभन्दा बढी लनकायमा बहाल रहेको व्यणक्तको हकमा सेवाबाट 
अवकाश प्राप्त गनुन अणघको पलिल्ला दईु वषनसम्मको अवलधलाई जनाउनेि । 

(६) यस दफाको प्रलिकूल हनेु गरी कुनै काम गने व्यणक्त आफ्नो सेवामा बहाल रहेको व्यणक्त भए लनजलाई 
सोही आधारमा कानून बमोणजम ववभागीय कारबाही गनन र सेवाबाट अवकाश पाइसकेको व्यणक्त भए प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृिले दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गने आदेश ददन सक्नेि । 
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(७) उपदफा (६) बमोणजम ददएको आदेशउपर णचत्त नबझु्न ेव्यणक्तले पैंिीस ददनलभत्र सम्बणन्धि स्थानीय 
न्यावयक सलमलिमामा लनवेदन ददन सक्नेि । 

(८) यस दफाको प्रलिकूल हनेुगरी सेवामा बहाल रहेको पदालधकारीले गरेको काम कारबाही स्वििः बदर 
हनेुि । 

 

18. कायन सम्पादन करार गनन सवकनेिः (१) कायनपाललकाले सम्पादन गनुन पने कुनै काम लनणिि अवलधलभत्र सम्पादन 
गररसक्न ुपन ेवा लनणिि पररमािको उपलणब्ध हनेु गरी सम्पादन गनुन पने भएमा वा कायनपाललकाको प्राथलमकिाप्राप्त 
कुनै कायनक्रम वा आयोजना कायानन्वयन गनुन पने भएमा कुनै पदालधकारीसँग कायन सम्पादन करार गरी त्यस्िो कायन 
सम्पादन गने णजम्मेवारी लनजलाई ददन सवकनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको करारमा अन्य कुराको अलिररक्त णजम्मेवारी पाएको पदालधकारीले गनुन पने 
कामको वववरि, कायन सम्पादन गररसक्न ुपने समयावलध र कायन सम्पादनको गिुस्िर वा पररमाि समेि उल्लेख गनुन 
पनेि । 

(३) उपदफा (१) बमोणजम करार भएकोमा सो करार बमोणजम णजम्मेवारी पाएको व्यणक्तले त्यस्िो करार 
बमोणजम कायन सम्पादन गनुन पनेि । 

(४) काबूबावहरको कुन ै पररणस्थलि उत्पन्न भई उपदफा (३) बमोणजम सम्पादन गनुन पने कायन सो कायन 
सम्पादन गनुन पने अवलधलभत्र पूरा गनन नसवकने भएमा सोको कारि सवहिको वववरि खुलाई सम्बणन्धि प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृि समि पेश गनुन पनिे । 

(५) उपदफा (४) बमोणजम पेश भएको वववरि मनालसब देणखएमा काबूबावहरको पररणस्थलि उत्पन्न भई जलि 
अवलध काम गनन नसवकएको हो सो अवलध कटाई थप अवलधलभत्र कायन सम्पादन गनन कायन सम्पादन करार संशोधन 
गनन सवकनेि । 

(६) मनालसब कारिलबना उपदफा (३) वा (५) बमोणजमको अवलधलभत्र कायन सम्पादन गनन नसक्न े
पदालधकारी उपर ववभागीय कारबाही गनुन पनिे । 

(७) यस दफा बमोणजम णजम्मेवारी पाएको व्यणक्तले बदलनयि णचिाई वा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी 
कायन सम्पादन नगरेको कारिले गाउँपाललका/नगरपाललकालाई हालन नोक्सानी भएमा वा आयोजनाको लागि वृवद्ध हनेु 
भएमा त्यस्िो हालन नोक्सानी वा वृवद्ध भएजलिको लागिको िलिपूलिन लनजबाट िोवकए बमोणजम भराउन सवकनिे । 

(८) कायन सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोणजम हनेुि । 

 

19. सावनजलनक चासोको ववषय कायानन्वयन गदान सरोकारवाला िथा नागररक समाजसँग परामशन गनन सवकनेिः (१) 
कायनपाललकाले आवश्यकिा अनसुार सावनजलनक चासोका कुनै ववषय कायानन्वयन गनुन अणघ सरोकारवाला िथा नागररक 
समाजसँग आवश्यक परामशन गनन सक्नेि। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम परामशन गदान कायानन्वयन गनन प्रस्िाव गररएको ववषयको सकारात्मक िथा 
नकारात्मक पिहरुको समग्र ववश्लेषि गरी त्यसबाट प्राप्त हनु सक्ने संभाववि प्रभावको मूल्याङ्कन गनुन पनेि । 

(३) कायनपाललकाले सावनजलनक चासोको ववषय कायानन्वयन गदान उपदफा (१) वा (२) बमोणजम 
सरोकारवाला िथा नागररक समाजसँग गरेको परामशनबाट प्राप्त सझुावलाई उणचि ध्यान ददनिे । 

 

स्पष्टीकरििः यस दफाको प्रयोजनका लालग “सावनजलनक चासोको ववषय” भन्नाले देहायका कुनै ववषय सम्झन ुपनिेिः– 

(क) आधारभूि रुपमा नयाँ पद्धलि स्थापना गने वा भइरहेको पद्धलिलाई आधारभूि रुपमा खारेज 
गने कुनै ववषय, 
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(ख) सावनजलनक महत्त्वको कुनै ववकास कायनक्रम वा आयोजना सञ्चालन गन ेववषय, वा 
(ग) िोवकए बमोणजमको अन्य ववषय । 

 

20. आफ्नो णजम्मेवारी पन्िाउन नहनेुिः (१) यस ऐन वा प्रचललि काननू बमोणजम कायनसम्पादन गनुन पने पदालधकारीले 
आफूलाई सणुम्पएको वा यस ऐन वा प्रचललि कानून बमोणजम आफूले सम्पादन गनुन पन ेकाम लनधानररि शिन िथा 
लनधानररि अवलधलभत्र सम्पादन गनुन पनिे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम कायन सम्पादन गनुन पने पदालधकारीले दफा २१ को अवस्थामा बाहेक आफ्नो 
णजम्मेवारी पन्िाउन वा आफूले गनुन पने काम अरु कसैलाई गनन लगाउन हुँदैन । 

(३) उपदफा (२) को प्रलिकूल हनेुगरी अरुलाई काम लगाउने वा अन्य कुनै वकलसमले णजम्मेवारी पन्िाउने 
वा णजम्मेवारी पन्िाउने बदलनयिले लनधानररि अवलधलभत्र कायन सम्पादन नगने वा कायन सम्पादन सूचक बमोणजम 
उपलणब्ध हालसल नगने पदालधकारीलाई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि भए कायनपाललका, कायानलय प्रमखु र  कायनपाललका 
मािहिका अन्य कायानलयका अन्य पदालधकारी भए सम्बणन्धि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिले चेिावनी ददन सक्निे । 

(४) उपदफा (३) बमोणजम चेिावनी ददँदा पलन त्यस्िो पदालधकारीको आचरि िथा काम कारबाहीमा सधुार 
नआएमा त्यस्िो पदालधकारी उपर कायनिमिाको अभावको आधारमा प्रचललि कानून बमोणजम ववभागीय कारबाही गनुन 
पनेि। 

 

21. अलधकार प्रत्यायोजन गनन सवकनेिः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन कुनै पदालधकारीले यस 
ऐन वा प्रचललि कानून बमोणजम आफूले सम्पादन गनुन पने काम आफू सरह वा मािहिको अन्य पदालधकारीलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्निे ।  

िर अलधकार प्रत्यायोजन गरेको कारिले मात्र लनजले आफ्नो पदीय णजम्मेवारीबाट िुट पाएको मालनने िैन 
। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम प्रत्यायोजन भएको अलधकार अलधकार प्रत्यायोजन गने पदालधकारीले जनुसकैु 
वखि वफिान ललन सक्निे ।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन न्यावयक रोहमा लनिनय गनुन पने अलधकार 
प्रत्यायोजन हनु सक्ने िैन। 

 

22. कमनचारीको पदीय वा पेशागि आचरि सम्वन्धी व्यवस्थािः (1) गाउँपाललका/नगरपाललका अन्िगनिका सावनजलनक 
पदमा कायनरि व्यणक्तले आफू कायनरि रहदा वा जनुसकैु कारिले अवकाश प्राप्त गरेको लमलिले िोवकए बमोणजमको 
अवलधसम्मको लालग िोवकए बमोणजमको पदीय वा पेशागि आचारि पालना गनुन पनिे। 

(२) कायनपाललकाले उपदफा (१) बमोणजम पालना गनुन पने पदीय वा पेशागि आचरि बनाउनेि।  
(३) उपदफा (१) बमोणजम बनाएको पदीय वा पेशागि आचरि पालना गनुन सम्बणन्धि व्यणक्तको किनव्य 

हनेुि र त्यस्िो आचरि उल्लङ्घन गने व्यणक्तलाई उल्लङ्घनको मात्रा अनसुार लनज उपर कमनचारी भए ववभागीय 
कारवाही भई अलभलेख राणखनेि र अन्य पदालधकारी भए त्यस्िो पदको लालग पदीय वा पेशागि आचारसंवहिा 
बनाउने अलधकारीले लनजको त्यस्िो अलभलेख राख्नेि। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन पदीय वा पेशागि आचरि पालना नगरेको वा 
उल्लङ्घन गरेको कुनै कुरा प्रचललि कानून बमोणजम कसूर मालनने रहेि भने त्यस उपर कानून बमोणजम कारवाही गनन 
वाधा पगुेको मालनने िैन। 
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पररच्िेद–५ 

ववववध 

23. पदीय उत्तरदावयत्वको लनवानहिः यस ऐन वा प्रचललि काननू बमोणजम कायन सम्पादन गने णजम्मेवारी भएको 
पदालधकारीले आफ्नो अलधकारको प्रयोग गदान वा किनव्य पालना गदान देहायको ववषयमा ध्यान ददन ुपनेििः– 

(क) आफूले सम्पादन गने काम लनधानररि समयमा नै सम्पादन गनन आफैं ले पहल गने, 

(ख) सरकारी वा सावनजलनक स्रोिको प्रयोग गदान लमिव्ययी ढङ्गबाट अलधकिम सदपुयोग र 
उत्पादनशील हनेु गरी प्रयोग गने, 

(ग) सरकारी वा सावनजलनक कायानलयलाई सेवा प्रदायक संस्था र सम्बणन्धि पदालधकारी स्थानीय 
स्िरको सेवक िथा सवनसाधारि सेवाग्राही सेवा पाउने अलधकार भएको व्यणक्त हो भने्न 
कुरामा ध्यान ददने, 

(घ) कायन सम्पादनमा वढलाससु्िी र ववलम्ब हनु ु भनेको स्रोि र साधनको दरुुपयोग हनु ु हो र 
गाउँपाललका/नगरपाललकाको थप स्रोि र साधन खचन हनु ुहो भने्न भावना राख्ने, 

(ङ) कायन सम्पादन गदान कुनै अपररहायन कारि परी ित्काल कायन सम्पादन गनन नसवकन ेभएमा 
त्यसको जानकारी मालथल्लो लनकायलाई ददने । 

िर सावनजलनक सेवाको ववषयमा वा सेवाग्राहीसँग सम्बणन्धि ववषय भएमा त्यस्िो 
ववषय सम्बणन्धि कायानलयको सूचनापाटीमा टाँसी आवश्यकिा अनसुार प्रचार प्रसार समेि 
गरी गराई सवनसाधारिलाई जानकारी गराउन ुपनेि । 

(च) आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्र पने ववषयमा णजम्मेवार पदालधकारी स्वयंले लनिनय गनुन पने र कुनै 
वकलसमको कानूनी जवटलिा वा दिववधा नभएको सामान्य ववषयमा मालथल्लो लनकायको 
लनदेशन माग नगने । 

(ि) सरकारी वा सावनजलनक कामको लसललसलामा सावनजलनक पद धारि गरेको व्यणक्तले 
सेवाग्राहीसँग प्रचललि मूल्य, मान्यिा र संस्कृलि अनरुुप णशष्ट व्यवहार गने । 

24. नागररक बडापत्र राख्न ुपनेिः (१) सवनसाधारिलाई सेवा प्रदान गने वा जनसम्पकन  कायम गने प्रत्येक कायानलयले सबैले 
देख्न ेठाउँमा िोवकए बमोणजम नागररक बडापत्र राख्न ुपनिे।  

(२) उपदफा (१) बमोणजमको नागररक बडापत्रमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हनु ुपनेििः–  

(क) सम्बणन्धि कायानलयले ददने सेवा र त्यसको प्रकृलि, 
(ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन पूरा गनुन पने कायनववलध, 
(ग) सेवा प्रदान गनन लाग्न ेसमय, 
(घ) सेवा प्रदान गने पदालधकारीको नाम, पद र फोन नम्बर िथा लनजको कायनकिको वववरि, 
(ङ ) सेवा प्राप्त गनन कुनै दस्िरु िथा अन्य रकम लाग्ने भए सो को वववरि, 
(च) सेवा प्राप्त गनन सेवाग्राहीले पेश गनुन पने कागजाि, 
(ि) सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेको गनुासो सनु् ने अलधकारीको नाम, पद र फोन नम्बर, 
(ज) सेवा प्रदायक लनकायको िालकु कायानलय र टेललफोन नम्बर, र 
(झ) िोवकए बमोणजमका अन्य कुराहरु ।  

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कुराहरु सम्बणन्धि कायानलयलाई बाध्यात्मक हनेुिन ्र सो बमोणजम 
कायन सम्पादन गरी सवनसाधारिलाई सेवा प्रदान गनुन सम्बणन्धि कायानलय प्रमखु िथा अन्य कमनचारीको किनव्य हनेुि 
।  
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(४) मनालसब कारि लबना उपदफा (१) बमोणजमको नागररक बडापत्र बमोणजम कायन सम्पादन नभई 
सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन नसकेमा सम्बणन्धि कायानलयको प्रमखु िथा सोको णजम्मेवार कमनचारी उपर ववभागीय 
कारबाही हनु सक्नेि ।  

(५) मनालसब कारि लबना उपदफा (१) बमोणजमको नागररक बडापत्र बमोणजम कायन सम्पादन नभई 
सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हालन नोक्सानी हनु गएकोमा सो हालन नोक्सानी बापिको 
िलिपूलिन सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोणजम हनेुि ।  

(६) नागररक बडापत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोणजम हनेुि । 

25. घमु्िी सेवा सञ्चालन गनन सवकनेिः सवनसाधारिको सामवूहक वा व्यणक्तगि सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बणन्धि 
सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउन ुपने गरी कायनपाललकाले समय समयमा िोकेका कायानलयले 
िोवकए बमोणजम घमु्िी सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था गनन सक्नेि। 

26. न्यायोणचि सेवा शलु्क लनधानरि सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापि 
गाउँपाललका/नगरपाललका वा मािहिका कायानलयलाई सेवाग्राहीले बझुाउन ुपन ेसेवा शलु्क लनधानरि गदान सामाणजक 
न्यायको आधारमा फरक फरक सेवा शलु्क लनधानरि गनन सवकनेि। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सेवा शलु्क लनधानरि गदान दगुनम वा वपिलडएका िेत्रका बालसन्दालाई अन्य 
इलाकाका बालसन्दालाई भन्दा सहलुलयि हनेु गरी िोवकए बमोणजम सेवा शलु्क लनधानरि गररनेि । 

27. जनिाको सहभालगिा र स्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) कायनपाललकाले कुनै पररयोजना वा आयोजना जनिाको 
प्रत्यि सहभालगिा र स्वालमत्वमा सञ्चालन हनेु व्यवस्था लमलाउन सक्नेि। 

(२) पररयोजना वा आयोजनामा जनिाको प्रत्यि सहभालगिा र स्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोणजम 
हनेुि । 

28. शासकीय सधुार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थािः (१) कायनपाललकाको कायानलयमा सधुार इकाईको गठन 
गररनेि ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गदठि शासकीय सधुार इकाईको काम किनव्य र अलधकार िोवकए बमोणजम 
हनुेि। 

29. सावनजलनक सनुवुाई गराउन ु पनेिः (१) सवनसाधारिलाई सेवा प्रदान गने कायानलय प्रमखुले आफू बहाल रहेको 
कायानलयको काम कारबाहीलाई स्वच्ि, पारदशी र वस्िलुनष्ठ बनाउन र सवनसाधारि िथा सरोकारवालाको कानून 
सम्मि सरोकारलाई सम्बोधन गनन िोवकएबमोणजम सावनजलनक सनुवुाइ गराउन ुपनेि।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम गराउन ु पने सावनजलनक सनुवुाइ गदान ववषयसँग सम्बणन्धि ववशेषज्ञ, 

सरोकारवाला, नागररक समाजका प्रलिलनलध िथा स्थानीय नागररक समेिलाई आमन्त्रि गनुन पनिे । 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन अनसुन्धान िहवककाि वा अलभयोजन गनुन पने 
वा न्यावयक रोहमा लनिनय गनुन पने ववषयमा सावनजलनक सनुवुाई गररने िैन। 

30. गनुासो व्यवस्थापनिः (१) प्रत्यके कायानलयमा सो कायानलयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गिुस्िर, प्रभावकाररिा 
िथा त्यसमा हनु सक्ने अलनयलमििाको सम्बन्धमा गनुासो सनु्न सबैले देखे्न ठाउँमा गनुासो पेवटका राख्न ुपनेि । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको गनुासो पेवटकामा जोसकैुले गनुासो राख्न सक्नेिन ्। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम प्राप्त भएका गनुासो व्यवस्थापन गननका लालग सम्बणन्धि कायानलयका णजम्मेवार 
पदालधकारीले प्रत्यके िीन ददनमा एक पटक अन्य कमनचारीको रोहवरमा गनुासो पेवटका खोल्न ुपनेि र सो पेवटकामा 
प्राप्त भएका गनुासो िथा सझुाव मनालसब रहेको पाइएमा त्यसको समणुचि व्यवस्थापन गनन आवश्यक कारबाही गनुन 
पनेि । 
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(४) उपदफा (३) बमोणजम प्राप्त भएका गनुासो सम्बणन्धि कायानलयको कायनसँग सम्बणन्धि नभई त्यस्िो 
कायानलयको प्रमखुको वैयणक्तक आचरिसँग सम्बणन्धि रहेिन ्भने सोको वववरि मालथल्लो लनकायमा पठाउन ुपनेि। 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोणजम गररएको कारबाहीको जानकारी सम्बणन्धि कायानलयको सूचना पाटीमा 
टाँस्न ुपनेि । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेणखएको भए िापलन सम्बणन्धि कायानलयको काम कारबाहीसँग 
असम्बणन्धि ववषयको गनुासो प्राप्त भएमा गनुासो ददन े सम्बणन्धि व्यणक्त पवहचान भएको रहेि भन े लनजलाई सो 
जानकारी ददई वफिान गने र पवहचान भएको रहेनि भने सो वववरि सम्बणन्धि कायानलयको सूचना पाटीमा टाँस्न ु
पनेि । 

(७) गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोणजम हनेुि । 

31. हेलो अध्यि/प्रमखु किको व्यवस्थािः (१) ववलभन्न कायानलयका काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्राप्त हनेु ववलभन्न 
वकलसमका जनगनुासो र सझुावहरुको समयम ैउणचि सनुवुाई गरी सम्बोधन गनन कायनपाललकाको कायानलयमा हेलो 
अध्यि/प्रमखु कि रहनिे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको किमा ववपद्, खोज, उद्धार, राहि, सावनजलनक वहिसँग सम्बणन्धि घटनाको 
बारेमा सूचना ददन वा सरकारी सेवाको प्रवाहमा देणखएका कमी कमजोरी र सेवा प्राप्त गने क्रममा व्यणक्तले 
भोग्नपुरेका कदठनाईका बारेमा गनुासो वा सझुाव ददन सक्नेिन ्।  

(३) सवनसाधारिले उपदफा (२) बमोणजमका गनुासा वा सझुाव मौणखक वा ललणखि रुपमा वा टेललफोन वा 
फ्याक्स वा अन्य ववद्यिुीय माध्यमबाट समेि ददन सक्निेन।् 

(४) उपदफा (३) बमोणजम प्राप्त गनुासो िथा सझुाव मनालसब रहेको पाइएमा त्यसको समणुचि व्यवस्थापन 
गनन कायनपाललकाको कायानलयले सम्बणन्धि कायानलयलाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेि। 

(५) उपदफा (४) बमोणजम कायनपाललकाको कायानलयले ददएको लनदेशन यथाशीघ्र कायानन्वयन गनुन 
कायानलयको कायानलय प्रमखुको किनव्य हनेुि।  

(६) उपदफा (५) बमोणजम लनदेशन कायानन्वयन गरेको जानकारी कायनपाललकाको कायानलयलाई ददन ु
पनेि। 

(७) उपदफा (४) बमोणजम कायनपाललकाको कायानलयले ददएको लनदेशन कायानन्वयन नगरेमा त्यस्िो 
कायानलय प्रमखुलाई प्रचललि कानून बमोणजम ववभागीय कारवाही गररनिे। 

(८) कायनपाललकाले हेलो अध्यि/प्रमखु कि सञ् चालन सम्बन्धी अन्य आवश्यक गनन लनदेणशका बनाई लागू 
गनन सक्नेि।  

32. ववशेष किको व्यवस्थािः (१) ववकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनगुमन गनन, ववकास लनमानिका कायनहरुमा हनु 
सक्ने वढला ससु्िी रोक्न, ववकास आयोजनाहरुको कायानन्वयनमा आई पनन सक्न ेसमस्याहरुको समयमै सम्बोधन गरी 
ववकास लनमानिका कायनलाई लिटो िररिो र गिुस्िरीय बनाउन अध्यि/प्रमखुको प्रत्यि लनयन्त्रि र लनदेशनमा रहने 
गरी कायनपाललकाको कायानलयमा अत्याधुलनक प्रववलध सवहिको एक ववशेष कि (एक्सन रुम) स्थापना गररनिे। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको किबाट ववकास आयोजनाको ववद्यिुीय माध्यमबाट समय समयमा प्रत्यि 
अनगुमन, अवलोकन र सम्वाद गरी प्रगलिको जानकारी ललने र देखा परेका समस्या ित्काल समाधान गनन आवश्यक 
लनदेशन ददन सवकनेि । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम प्रत्यि अनगुमन, अवलोकन र सम्वाद गदान स्थानीय सरोकारवालासँग पलन 
सम्वाद गरी आयोजनासँग सम्बणन्धि मनालसव गनुासा िथा सझुाव प्राप्त भएमा सम्बोधन गनन आवश्यक लनदेशन ददन 
सवकनिे। 
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(४) प्रत्यके कायानलयले स्वीकृि समयिाललका सवहिको कायन योजना बमोणजम प्रत्येक मवहनाको लालग 
लनधानररि लक्ष्य बमोणजमको प्रगलि समेिलाई आधार मानी उपदफा (१) बमोणजमको ववशेष किबाट आवश्यक 
लनदेशन ददन सवकनेि। 

(5) उपदफा (२), (३) र (४) बमोणजम ववशेष किबाट ददइएको लनदेशन यथाशीघ्र कायानन्वयन गनुन 
प्रत्येक कायानलयको कायानलय प्रमखुको किनव्य हनेुि।  

(७) उपदफा (६) बमोणजम ददएको लनदेशन कायानन्वयन गरेको जानकारी कायनपाललकाको कायानलयलाई ददन ु
पनेि। 

(८) उपदफा (२), (३) र (४) बमोणजम ववशेष किबाट ददइएको लनदेशन कायानन्वयन नगरेमा त्यस्िो 
कायानलय प्रमखुलाई सेवा समूहसँग सम्बणन्धि कानून बमोणजम ववभागीय कारवाही गररनेि। 

(९) कायनपाललकाले ववशेष कि सञ् चालन सम्बन्धमा आवश्यक लनदेणशका िथा कायनववलध बनाई लागू गनन 
सक्नेि।  

33. अरुको अलधकारमा हस्ििपे गनन नहनेुिः (१) यस ऐन वा प्रचललि कानून बमोणजम कायन सम्पादन गदान एक 
पदालधकारीले अको पदालधकारीको अलधकार, णजम्मेवारी वा किनव्य उपर हस्ििेप गनुन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) को प्रलिकूल काम गने पदालधकारीलाई प्रचललि कानून बमोणजम कारबाही हनेुि । 

34. प्रवक्ता िोक्न ुपनेिः (१) कायनपाललकाले गाउँपाललका/नगरपाललकाको काम कारबाहीको ववषयमा सरोकारवालालाई वा 
सावनजलनक रुपमा जानकारी ददन कुनै सदस्य वा कायानलयको कुनै अलधकृि कमनचारीलाई प्रवक्ता िोक्न ुपनिे । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम िोवकएको प्रवक्ताको काम किनव्य र अलधकार िोवकए बमोणजम हनेुि। 

35. सूचना प्रववलधलाई व्यवहारमा ल्याउन सवकनेिः (१) प्रत्येक कायानलयले आफ्नो स्रोि र साधनको उपलब्धिाको 
आधारमा सूचना प्रववलधको उपयोगलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्नेिन।् 

(२) सूचना प्रववलधलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोणजम हनेुि । 

36. अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलििः सावनजलनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई प्रशासनयन्त्रलाई सेवाप्रदायकको रुपमा 
रुपान्िरि गनन िथा प्रचललि काननू बमोणजम अलधकारप्राप्त अलधकारीले सम्पादन गनुन पने काम कारबाहीलाई 
प्रभावकारी िथा गिुस्िरीय ढङ्गबाट सम्पादन भए वा नभएको कुरा समेिको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गनन 
अध्यि/प्रमखुको संयोजकत्वमा स्थानीय अनगुमन िथा मूल्याङ्कन सलमलि गठन गनन सक्निे।  

37. सरकारी कायन फर्छ्यौट र सरकारी कायनलयको लनरीिििः यस ऐन वा अन्य प्रचललि कानूनमा उणल्लणखि व्यवस्थाका 
अलिररक्त सरकारी कायन फर्छ्यौट िथा लनरीिि सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोणजम हनेुि । 

38. सवुवधा िोके बमोणजम हनेुिः प्रचललि कानूनमा व्यवस्था भएको सवुवधाका अलिररक्त प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि, 
महाशाखा/शाखा प्रमखु, कायानलय प्रमखु वा अन्य कमनचारीले सो हैलसयिमा उपभोग गनन पाउने सवुवधा िथा सो 
हैलसयिले कायन सम्पादन गरे बापि पाउने अन्य सवुवधा कायनपाललकाले िोके बमोणजम हनेुि । 

39. वावषनक प्रलिवेदन पेश गनुन पनेिः (१) कायानलयले प्रत्यके आलथनक वषन समाप्त भएको लमलिले िोवकए बमोणजमको 
अवलधलभत्र आफूले सो आलथनक वषनभरर सञ्चालन गरेको कायनक्रम, सम्पादन गरेको काम र त्यस्िो कामको अवणस्थलि 
िथा प्रगलि र लागि लगायिका अन्य आवश्यक कुराहरु समेि समावेश गरी वावषनक प्रलिवेदन ियार गरी 
कायनपाललका मािहिको कायानलयको हकमा कायनपाललकाको कायानलयमा र कायनपाललकाको कायानलयको हकमा 
कायनपाललकामा पेश गनुन पनेि । त्यस्िो प्रलिवेदन आफूभन्दा मालथल्लो लनकायको स्वीकृलि ललई आवश्यकिा अनसुार 
सावनजलनक रुपमा प्रकाशन गनन समेि सवकनिे । 
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(२) उपदफा (१) बमोणजमको प्रलिवेदनमा सो उपदफामा लेणखएको कुराको अलिररक्त सम्बणन्धि कायानलयले 
आफ्नो कायानलय वा अन्िगनिका कायानलयमा सशुासन कायम गनन गरेका सधुारका कायनक्रम र त्यसबाट प्राप्त 
पररिामको वववरि उल्लेख गनुन पनिे। 

40. कायन सम्पादन सूचकिः यस ऐन बमोणजम कुनै पदालधकारीले सम्पादन गनुन पने कामको कायन सम्पादन सूचक िोवकए 
बमोणजम हनेुि । 

41. असल लनयिले गरेको कामको बचाउिः यस ऐन वा प्रचललि कानून बमोणजम कुनै पदालधकारीले कायन सम्पादन गदान 
वा प्रशासलनक कायन सञ्चालन गदान असल लनयिले गरेको काम कारबाहीको ववषयलाई ललएर लनज उपर कुनै कारबाही 
हनेु िैन । 

42. लनयम बनाउने सक्ने: कायनपाललकाले यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन आवश्यक लनयम बनाउन सक्निे। 

43. लनदेणशका, ददग्दशनन वा कायनववलध बनाउन सक्नेिः कायनपाललकाले आफ्नो काम कारवाहीलाई प्रकृयागि ढङ्गबाट लिटो, 
िररिो र लमिव्ययी रुपमा सञ्चालन गनन वा कायन सम्पादन गनन आवश्यक लनदेणशका, ददग्दशनन वा कायनववलध बनाई 
लागू गनन सक्निे ।  

44. ऐन बमोणजम हनुेिः यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा यसै ऐन बमोणजम र अन्य ववषयका हकमा प्रचललि काननू बमोणजम 
हनेुि । 

45. बाधा अडकाउ फुकाउने: यो ऐन कायानन्वयनको लसललसलामा कुन ै बाधा अडकाउ परेमा सो फुकाउने णजम्मेवारी 
नगरपाललकाको हनुेि । 

46. ऐनको व्याख्या: यो ऐनको अिर र आशयका सम्बन्धमा कुन ै दिववधा उत्पन्न भएमा त्यसको व्याख्या गने अलधकार 
नगरकायनपाललकालाई हनेुि । 

47. बचाउ: यो ऐन प्रारम्भ हनुभुन्दा पवहलेदेणख प्रचलनमा रहेका िर, अब यो ऐनको िेत्रालधकार लभत्र पन े सबै सेवा, 
पदनाम र संस्थाहरुको काम यसै ऐन अनरुुप भए गरेको मालनने ि । 

 

 

 


