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देवघाट गाउँपालिकाको सिुासन ऐन, २०७९
गाउँसभािा सवीकृत भएका लिलताः २०७९/०३/२५

प्रिाणीकरण लिलताः २०७९/०३/३०

संवत ्२०७९ सािको ऐन नं. ०२

प्रसतावना: देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको कारा्यिर र अनतग्यतका कारा्यिरहरुबाट 
हनेु सेवा प्रवाहिाई जनिखुी, जवाफदेही, पारदिशी, सिाबेिी त्ा सिुासनरकु्त 
बनाई कानूनको िासन, भ्रष्ाचारिकु्त र चसुत प्रिासन, आल््यक अनिुासन त्ा 
साव्यजलनक कार्य र स्ोतको उशचत वरवस्ापनका िाधरिबाट स्ानीर सिुासनको 
प्रतराभतुी गरी संघीर िोकताशनत्रक गणतनत्रका िाभहरुको नरारोशचत ववतरण 
गददै सिुासन पाउने नागररकको अलिकारिाई सलुनशचित गनने समबनििा आवशरक 
भएकोिे स्ानीर सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) बिोशजि 
देवघाट गाउँ सभािे रो ऐन बनाएकोछ ।

पररचछेद - १ 
प्रारशमभक

१. संशषिप्त नाि र प्रारमभाः
(१) रो ऐनको नाि ×देवघाट गाउँपालिकाको सिुासन ऐन, २०७९� रहेको छ ।
(२) रो ऐन तरुुनत प्रारमभ हनेुछ ।

२. पररभाषााः ववषर वा प्रसङ्गिे अकको अ््य निागेिा रस ऐनिा- 
(१) ×संवविान� भन्ािे नेपािको प्रचलित संवविान सम्झन ुपद्यछ ।
(२) ×ऐन� भन्ािे स्ानीर सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपद्यछ ।
(३) ×गाउँपालिका� भन्ािे देवघाट गाउँपालिका सम्झन ुपद्यछ ।
(४) ×अधरषि� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको अधरषि सम्झन ुपद्यछ ।
(५) ×उपाधरषि� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको उपाधरषि सम्झन ुपद्यछ ।
(६) ×प्रिखु प्रिासकीर अलिकृत� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको प्रिखु 

प्रिासकीर अलिकृतिाई सम्झनपुद्यछ ।
(७) ×सभा� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झन ुपद्यछ ।
(८) ×कार्यपालिका� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको कार्यपालिकािाई सम्झन ु

पद्यछ ।
(९) ×कारा्यिर� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको कार्यिर 
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सम्झन ुपद्यछ ।
(१०) ×िाखा/ईकाई� भन्ािे देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको कारा्यिर 

अनतग्यतको िाखा/ईकाईिाई सम्झन ुपद्यछ ।
(११) ×व्डा कारा्यिर� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाको व्डा कारा्यिर सम्झन ु

पद्यछ ।
(१२) ×कि्यचारी� भन्ािे देवघाट गाउँपालिकाका गाउँ कार्यपालिकाको 

कारा्यिरहरुिा कार्यरत कि्यचारीिाई सम्झन ुपद्यछ ।
(१३) ×सलिलत� भन्ािे रस ऐनको दफा १९ बिोशजिको सिुासन प्रव्यद्धन 

सलिलतिाई सम्झन ुपद्यछ ।
(१४) ×प्रचलित काननु� भन्ािे संवविान, संघीर, प्रदेि र गाउँपालिकाको 

प्रचलित काननुिाई   सम्झन ुपद्यछ ।
(१५) ×तोवकएको� वा ×तोवकए बिोशजि� भन्ािे रस ऐन र अन्तगत बनेको 

लनरि वा कार्यववलििा त्ा प्रचलित काननुिा तोवकएको वा तोवकए बिोशजि 
सम्झन ुपद्यछ ।

(१६) ×लनण्यर गन्य पाउने अलिकारी� भन्ािे प्रचलित काननु बिोशजि लनण्यर 
गन ुपनने ववषरिा लनण्यर प्रकृरािा संिगन हनेु अलिकारी सम्झन ुपद्यछ र 
सो िबदिे लनण्यरको िागी पेि गनु्य पनने कत्यवर भएको कि्यचारीिाई सिेत 
जनाउनेछ ।

(१७) ×एक तह िाल्� भन्ािे िाखा त्ा ईकाई प्रिखु र व्डा सशचवको िालग 
प्रिखु प्रिासकीर अलिकृत, प्रिखु प्रिासकीर अलिकृतको िालग अधरषि, 
अधरषिको िालग कार्यपालिका सम्झन ुपद्यछ ।

पररचछेद - २ 
प्रिासन संचािन समबनिी सािानर प्राविान

३. ववलभन् सतरिा कार्य समपादन हनेुाः नेपािको संवविान, २०७२ त्ा 
स्ानीर सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ र अनर प्रचलित नेपाि कानूनिे 
स्ानीर तहिा उपिबि गराएको अलिकारको सिशुचत प्ररोग गददै स्ानीर 
िासन त्ा प्रिासनिाई बरवशस्त बनाई जनसहभालगता, उत्तरदावरतव र 
पारदशि्यता सलुनशचित गरी सिुभ र गणुसतरीर सेवा प्रवाह गन्य िद्दत परुा्यउने 
उद्देशरिे कारा्यिर, िाखा/ईकाई त्ा व्डा सतरबाट प्रिासलनक कार्य 
समपादन हनेुछ ।

४. ववषरगत िाखा/ईकाइ रहनेाः
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(१) गाउँपालिकासतरको कार्य समपादन गन्यका िालग कारा्यिर र अनतग्यत 
आवशरक संखरािा िाखा/ईकाईहरु रहनेछन ्।

(२) िाखा/ईकाईहरु र सो को कार्यववभाजन तोवकए बिोशजि हनेुछ 
५. आवशरक लनकार गठन गन्य सकनेाः 
(१) प्रिासलनक कार्य समपादन गन्य गाउँपािवका, व्डा कारा्यिर, िाखा 

कारा्यिरको अलतररक्त अनर आवशरक सशचवािर, बो्ड्य, सलिलत वा अनर 
तरसततै लनकार गठन गन्य सवकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि गठन भएका सशचवािर, बो्ड्य, सलिलत वा अनर 
तरसततै लनकारको काि, कत्यवर, अलिकार त्ा अनर कार्य षिेत्रगत ित्यहरु 
तोवकए बिोशजि हनेुछ ।

६. प्रिासलनक कार्य संचािनका आिाराः गाउँपालिका षिेत्रलभत्र सिुासन कारि 
गन्यका िालग रस ऐन वा अनर प्रचलित कानून बिोशजि प्रिासलनक कार्य 
समपादन गदा्य तरसतो कार्य समपादन गनने पदालिकारीिे संवविान त्ा अनर 
प्रचलित कानूनिा वरवस्ा भएका कुराहरुको अलतररक्त देहारका आिारिा 
कार्य समपादन गनु्य पननेछाः 
(क) स्ानीर सरकार र जनताको वहृत्तर वहत,
(ख) सिनरार र सिावेिीकरण,
(ग) कानूनको िासन,
(घ) िानवअलिकारको प्रतराभलूत,
(ङ) पारदशि्यता, वसतलुनष्ठता, जवाफदेवहता त्ा इिानदाररता,
(च) आल््यक अनिुासन एवं भ्रष्ाचारिकु्त, चसुत र जनिखुी प्रिासन,
(छ) प्रिासन संरनत्रको तटस्ता त्ा लनषपषिता,
(ज) प्रिासलनक संरनत्रिा र लनण्यरिा सव्यसािारणको पहुँच,
(्झ) अलिकार लनषिेपण,
(ञ) जनसहभालगता त्ा स्ानीर स्ोतको अलिकति उपरोग ।

७. गाउँपालिकािे अशखतरार गनने नीलतहरु:
(१) नेपािको संवविान त्ा स्ानीर सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ र अनर 

प्रचलित नेपाि कानूनिा वरवस्ा भएका नीलत एवं सिर सिरिा अशखतरार 
गररएका नीलतका अलतररक्त गाउँपालिकाको अनर नीलतहरु देहार बिोशजिका 
हनेुछन ्।
क) गणुसतरीर पूवा्यिार ववकास,
ख) चसुत र प्रभावकारी वरवस्ापन,
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ग) सािाशजक नरारसवहतको आल््यक ववकास र समबवृद्ध, 
घ) पर्यटन प्रवद्ध्यन,
ङ) लनष्ठा र सदाचारको प्रवद्ध्यन,
च) ददगो ववकास र वातावरण संरषिण,
छ) िवहिा सिशक्तकरण त्ा ितैवङ्गक नरार,
ज) जनजालत, दलित त्ा आल््यक एवं सािाशजक रुपिा वपछ्डीएका त्ा 

फरक षििता भएका वग्यको उत्ान,
्झ) सनतलुित त्ा नरारोशचत ववकास,
ञ) प्राकृलतक त्ा अनर साव्यजलनक स्ोतको ददगो त्ा कुिि वरवस्ापन,

(२) उपदफा (१) बिोशजि अशखतरार गरेका नीलतिाई कारा्यनवरन गन्य 
गाउँपालिकािे सिर सिरिा आवशरक कार्यक्रि त्ा आरोजनाहरु 
संचािन गननेछ ।

पररचछेद-३ 
प्रिासलनक कार्यको संचािन त्ा शजमिेवारी

८. सिुासन कारि गनु्य समबशनित पदालिकारीको कत्यवर हनेुाः कारा्यिरको  
काि कारवाहीिाई खिुा र पारदिशी बनाई सिुासन कारि गनने र आि 
नागररकिाई सिरिा नतै तरसको प्रलतफि उपिबि गराउने उद्देशरिे 
नेपािको संवविान त्ा स्ानीर सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ र अनर 
प्रचलित नेपाि कानून बिोशजि प्रिासलनक कार्य लछटो छररतो ढङ्गिे 
संचािन गनु्य समबशनित पदालिकारी एवं कि्यचारीको कत्यवर हनेुछ ।

९. पदालिकारीको शजमिेवारीाः अधरषि, उपाधरषि, व्डा अधरषि त्ा सदसर 
िगारतका पदालिकारीको शजमिेवारी नेपािको संवविान, २०७२ त्ा 
स्ानीर सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ त्ा रस ऐन अनतग्यत वनेको 
लनरिाविी, लनदने शिका, िापदण्ड र अनर प्रचलित कानूनिा तोवकए  बिोशजि 
त्ा आवशरकतानसुार कार्यपालिकािे तोके बिोशजि हनेुछ । ।

१०. प्रिखु  प्रिासकीर  अलिकृतको  शजमिेबारीाः  प्रिखु   प्रिासकीर   
अलिकृतको शजमिेबारी सािानरताः स्ानीर सरकार संञ्ािन ऐन, २०७४ र 
रस ऐन र रस ऐन अनतग्यत वनेको लनरिाविी, लनदने शिका, िापदण्ड र अनर 
प्रचलित कानूनिा तोवकए  बिोशजि र आवशरकतानसुार कार्यपालिकािे 
तोके बिोशजि हनेुछ ।

११. कि्यचारीको काि, कत्यवर र शजमिेबारीाः गाउँ कार्यपालिकाको कारा्यिर 
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र अनतग्यतका िाखा, ईकाइ त्ा व्डा कारा्यिरका कि्यचारीको काि 
कत्यवर र शजमिेबारी एवं कार्य वववरण त्ा रस ऐन र रस ऐन अनतग्यत 
वनेको लनरिाविी, लनदने शिका, िापदण्ड र अनर प्रचलित कानूनिा तोवकए  
बिोशजि र आवशरकतानसुार कार्यपालिकािे तोके बिोशजि हनेुछ ।

१२. अलिकार प्रतरारोजन गन्य सवकनेाः
(१) रस ऐनिा अनरत्र जनु सकुतै  कुरा िेशखएको भएतापलन कुनतै पदालिकारीिे 

रस ऐन वा प्रचलित कानून बिोशजि आफूिे समपादन गनु्य पनने काि आफू 
सरह वा िातहतको अनर पदालिकारीिाई प्रतरारोजन गन्य सकनेछ ।

(२) तर अलिकार प्रतरारोजन गरेको कारणिे िात्र लनजिे आफनो पदीर 
शजमिेवारीबाट छुट पाएको िालनने छतैन ्।

(३) उपदफा (१) बिोशजि प्रतरारोजन भएको अलिकार प्रतरारोजन गनने 
पदालिकारीिे जनुसकुतै  वखत वफता्य लिन सकनेछ ।

१३. पदालिकारीको पदीर आचार संवहता समबनिी वरवस्ा: अधरषि, उपाधरषि, 
व्डा अधरषि त्ा सदसर िगारतका पदालिकारीको आचारसंवहता समबनिी 
वरवस्ा तोवकए बिोशजि हनेुछ ।

१४. कि्यचारीको पदीर त्ा  पेिागत आचरण समबशनि वरवस्ा: साव्यजलनक 
पद िारण गरेको वरशक्तिे आफू पद बहाि रहँदा वा जनु सकुतै  कारणिे 
अवकाि प्राप्त गरेको लिलतिे तोवकए बिोशजिको अवस्ा समिको िालग 
तोवकए बिोशजिको पदीर वा पेिागत आचरसंवहता पािना गनु्य पनने छ ।

पररचछेद - ४ 
सेवा प्रवाह

१५. नागररक व्डापत्राः
(१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यिर, िाखा, ईकाइ त्ा व्डा कारा्यिरहरुिे 

सबतैिे देख् ेस्ानिा तोवकए बिोशजि नागररक ब्डापत्र राख् ुपननेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि तोवकएको नागररक ब्डापत्रिा भएका कुराहरु 

समबशनित कारा्यिरिाई बाधरातिक हनेुछन ्र सो बिोशजि कार्य समपादन 
गरी सव्यसािारणिाई सेवा प्रदान गनु्य गराउन ु गाउँ कार्यपालिकाको 
कारा्यिरको कत्यवर हनेुछ ।

(३) नागररक ब्डापत्र समबनिी अनर वरवस्ा तोवकए बिोशजि हनेुछ ।
१६. साव्यजलनक जवाफदेवहता प्रवद्ध्यन गराउन ुपननेाः
(१) कारा्यिरको काि कारबाहीिाई सवचछ, पारदिशी र वसतलुनष्ठ बनाउन र 
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सव्यसािारण त्ा सरोकारवािाको कानून समित सरोकारिाई समबोिन गन्य 
ववलभन् ववलि अविमबन गनु्य पननेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि अविमबन गररने ववलि तोवकए बिोशजिको हनेुछ ।
१७. लनशचित सिरावलिलभत्र लनण्यर गनु्यपननेाः
(१) रस ऐन वा अनर प्रचलित कानून बिोशजि लनण्यर गन्य पाउने अलिकारीिे 

कुनतै ववषरिा लनण्यर गदा्य प्रचलित कानून बिोशजि कुनतै लनशचित अवलिलभत्र 
लनण्यर गनु्य पनने रहेछ भने सोही सिरावलिलभत्र र तरसतो वरवस्ा नभएकोिा 
लनण्यर गनु्य पनने ववषरको प्रकृलत हेरी लनण्यर गन्य पाउने िाखा, ईकाइ प्रिखु 
त्ा अलिकारीिे उपरकु्त ठह¥राएको सिरावलिलभत्र लनण्यर गनु्य पननेछ ।

(२) आवशरक तथर, सूचना वा प्रिाण उपिबि नभएको कारणिे उपदफा (१) 
बिोशजिको अवलिलभत्र लनण्यर गन्य नसवकने रहेछ भने लनण्यर गन्य पाउने 
िाखा, ईकाइ प्रिखु त्ा अलिकारीिे सोको कारण खिुाई लनण्यर गनु्य 
पननेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि कारण खिुाई लनण्यर भएकोिा लनण्यर गन्य पाउने 
अलिकारीिे सोको जानकारी आफूभनदा एक तह िाल्को पदालिकारीिाई 
र्ाशिघ्र ददन ुपननेछ ।

(४) लनण्यर गन्य पाउने अलिकारी वा कि्यचारीिे कुनतै पलन वहानािा लनण्यर नगन्य 
वा लनण्यर पनछाउन पाउने छतैन ।

१८. ववशत्तर अनिुासन र जोशखि नरूलनकरणाः कार्यपालिकािे कारा्यिरको 
आल््यक, ववत्तीर सिुासन एवं ववश्वसलनरता कारि गदतै रस समवनिी 
जोशखिहरु नरूलनकरण गन्यका िालग देहार बिोशजिको वरवस्ा गन्य 
सकनेछ ।

(१) बतैक िाफ्य त िात्र आल््यक कारोबार गनने वरवस्ा गनने ।
(२) कानूनी सीिा लभत्र रवह कनटेनजेशनस खच्यको रोजना र षिेत्र लनिा्यरण गनने ।
(३) कारा्यिर पररसरिा बतैकको िाखा/इकाई रहने वरवस्ा लििाई राजश्व 

रकि बैंकिा ब्ुझाउने वरवस्ा गनने ।
(४) उपभोक्ता सलिलत र लनिा्यण वरवसारीबाट कार्य सञ्ािन गनने कार्यववलिको 

सपष् वरवस्ा गनने ।
(५) भौलतक एवं ववत्तीर प्रलतवेदन लनरलित रुपिा तोवकएको ढाँचािा साव्यजलनक 

गनने ।
(६) ववपद वरवस्ापन त्ा वविेष पररस्लतिा कार्यपालिकािे लनण्यर गरेको 

वाहेक आल््यक वष्यको अनतिा कुनतैपलन साव्यजलनक लनिा्यणका कार्य िरुु 



7देवघाट गाउँपालिकाको सिुासन ऐन, २०७९

देवघाट गाउँपालिका स्ानीर राजपत्र | खण्डाः 6 संखरााः ४ | लिलताः 2079/03/30

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

देव
घाट

 ग
ाउँप

ालि
का
का
े स
्ान

ीय 
राज

पत्र

नगनने वरवस्ा लििाउने ।
(७) सञ्ािन हनेु कार्यक्रिको रकि दरुुपरोग भएको प्रिाशणत भएिा समवशनित 

पदालिकारी वा कि्यचारीबाट असिु उपर गररनकुा सा त्ै तरसतो लनण्यर गनने 
अलिकारीिाई कानून बिोशजि कारवाही गनने ।

(८) तोवकएको रकि भनदा वढीका रकिका आरोजनाको E-Bidding िाग ुगनने ।
(९) िालसक रुपिा कार्य प्रगलत त्ा आल््यक कारोवारहरुको वववरण साव्यजलनक 

गनने ।
(१०) संचालित कार्यक्रि वा आरोजनाहरुको लनरलित रुपिा अनगुिन प्रलतवेदन 

सलिषिा गनने, स्ुझाव पषृ्ठपोषण कारा्यनवरनको पद्धती िाग ुगनने ।
(११) भ्रष्ाचार ववरुद्ध िूनर सहनशििताको नीलत अविमबन गनने ।
(१२) आनतररक लनरनत्रण प्रणािी संस्ागत गनने ।
(१३) आरोजना कार्यनवरनको कार्यतालिका बनाई सोही अनसुार कार्य गनने ।
(१४) सभाबाट बावष्यक कार्यक्रि वा आरोजना सवीकृत गदा्य ववषर षिेत्रगत 

रुपिा पूव्य समभावरता अधररन र ववसततृ िागत त्ा ववसततृ आरोजना 
प्रलतवेदनका आिारिा नागररक सहभालगताको सलुनचितता गरी आरोजना 
छनोट गनने ।

(१५) वावष्यक खररद रोजना बनाई बष्यभरी खररद गनने कार्यिाई प्रभावकारी 
वनाउन आवशरक वरवस्ापन गनने ।

(१६) नागररकहरुिाई ववद्तुीर िाधरिबाट र ्झन्झट रवहत तररकािे सेवा 
उपिबि गराउन ववद्तुीर सिुासन प्रवद्ध्यन गनने ।

१९. सिुासन प्रवद्ध्यन सलिलतको गठनाः उत्तरदारी स्ानीर सरकारको अविारणािाई 
आतिसात गददै गाउँपालिकाबाट हनेु ववकास लनिा्यणका कार्य त्ा सेवा 
प्रवाहिाई लछटो, छररतो, पारदिशी, जवाफदेही, प्रभावकारी, गणुसतरीर र 
सहभालगतािूिक बनाई सिुासनको प्रतराभतू गन्य गाउँपालिकािा देहार 
बिोशजिको एक सिुासन प्रवद्ध्यन सलिलत रहने छ ।

(१) गाउँपालिका सिुासन प्रवद्ध्यन सलिलत
क) गाउँपालिका अधरषि - संरोजक
ख) गाउँपालिका उपाधरषि - सदसर
ग) प्रिखु प्रिासकीर अलिकृत - सदसर 
घ) कार्यपालिका सदसरहरु िधरबाट कार्यपालिकािे िनोनरन गरेका 

एकजना िवहिा सवहत २ जना - सदसर
ङ) प्रिासन िाखा प्रिखु - सदसर सशचव
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२०. सलिलतको काि, कत्यवर त्ा शजमिेवारीाः सिुासन प्रवद्ध्यन सलिलतको काि 
कत्यवर र शजमिेवारी देहार बिोशजि हनेुछ ।

क) गाउँपालिकाको आवलिक एवं वावष्यक सिुासन र जवाफदेवहता कार्यरोजना 
तजु्यिा गनने ।

ख) गाउँपालिकाको वावष्यक सूचकहरु तरार गरर तरसको आवलिक िापन गनने 
र प्रगलत वववरण नागररक िा्झ साव्यजलनक गनने ।

ग) गाउँपालिकाको कार्यहरुिा सिुासन, पारदशि्यता र जवाफदेवहताका 
औजारहरुको लनरलित प्ररोग गरी तरसको पषृ्ठपोषण र स्ुझावका आिारिा 
गाउँपालिकाको सिग्र नीलत, लनरि र कार्य प्रणािीिा सिुार गनने ।

घ) पदालिकारी र कि्यचारीको आचार संवहता कारा्यनवरनिा लराउने र अनगुिन 
गरी प्रलतवेदन तरारी गनने, नगर सभािा प्रसततु गनने ।

ङ) गाउँपालिकाबाट हनेु कार्यहरुको अनगुिन गनने, लनदनेिन ददने, परुसकार र 
प्रोतसाहनको वरवस्ा गनने ।

च) नागररक र नागररक सिाजसंग लनरलित भेटघाट र अन्तवक्रराको वरवस्ा 
गनने ।

छ) नागररक लनगरानी र दवाव सिहुहरुका काििाई प्रोतसाहन गनने, सेवाग्राही 
अनकुुि हनेु गरी कारा्यिरको कार्यकषि, कि्यचारी वरवस्ापन, पूवा्यिार 
वरवस्ापन समबशनि रोजना तरार गरी सलिलतबाट सवीकृलत पचिात 
कारा्यनवरन गनने ।

ज) वावष्यक कार्यक्रि त्ा वजेट तजु्यिा गदा्य नतै सिुासन, पारदशि्यता र 
जवाफदेवहता प्रवद्ध्यनका िालग आवशरक वजेट वरवस्ापन गनने ।

्झ) सिुासन, पारदशि्यता र जवाफदेवहताका िालग आवशरक कानून, लनरि, 
कार्यववलि, लनदने शिका लनिा्यण गरी पाररत गराउने र कारा्यनवरनिा लराउने ।

ञ) ववत्तीर अनिुासनको पूण्य पािना गराउने । आल््यक पारदशि्यता, 
जवाफदेवहता कारि गनने, आल््यक कारोवारहरुको पारदशि्यता वरवस्ापन 
गनने, कार्यपालिका वतैठकिा सो अवलिको आमदानी र खच्य प्रसततु गनने, बेरुज ु
हनु नददने ।

ट) सिुासन अलभववृद्धका िालग पदालिकारी–कि्यचारी अनतरवक्ररा, अधररन 
अनसुनिान, षिेत्र भ्रिण आदद आरोजना गनने, नागररक सनतवुष्िाई सदतैव 
प्रा्लिकतािा राख् े।

ठ) सिुासन त्ा जवाफदेवहताको षिेत्रिा कार्यरत संस्ाहरुसग ँ सिनवर र 
सहकार्य अलभववृद्ध गनने ।
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्ड) संघ र प्रदेिका लनगरानी लनकारहरुको कार्यिा सहरोग गनने ।
ढ) अनर प्रचलित काननु बिोशजि आवशरक पनने सिुासन प्रवद्िका कार्यहरु 

गनने गराउने ।
२१. व्डा सिुासन प्रवद्ध्यन सलिलतको गठनाः गाउँपालिकाबाट हनेु ववकास 

लनिा्यणका कार्य त्ा सेवा प्रवाहिाई लछटो, छररतो, पारदिशी, जवाफदेही, 
प्रभावकारी, गणुसतरीर र सहभालगतािूिक बनाई सिुासनको प्रतराभतू गन्य 
व्डासतरिा देहार बिोशजिको व्डा सिुासन सलिलत गठन गररने छ ।

(१) व्डा सिुासन प्रवद्ध्यन सलिलत
क) व्डा अधरषि - संरोजक
ख) व्डा सदसर िधरबाट एक जना िवहिा सवहत दइु जना - सदसर
ग) समबशनित व्डाको ईशनजलनरर - सदसर
घ) व्डा सशचव - सदसर सशचव

२२. सलिलतको काि, कत्यवर त्ा शजमिेवारीाः व्डा सिुासन सलिलतको काि 
कत्यवर र शजमिेवारी देहार बिोशजि हनेुछ ।

क) व्डाबाट प्रदान हनेु सेवा सवुविािाई जनितैत्री बनाउन सिुासन, पारदशि्यता 
र जवाफदेवहताकाको कारा्यनवरन गनने,

ख) गाउँपालिकाको सिुासन प्रवद्ध्यन सलिलतिे तोके बिोशजि गनने गराउने ।

पररचछेद - ५ 
ववववि

२३. कार्यसमपादन करार सम्झौतााः कार्य सिपादन र शजमिेवारीको समबनििा 
तोवकए अनसुार कार्यसमपादन करार सम्झौता गन्य सवकनेछ ।

२४. सजार र कारवाहीाः
(१) रस ऐन ववपररत कार्य गनने वरशक्तिाई कसरुको िात्रा हेरी वढीिा १०००० 

(दि हजार) समि जरीवाना हनेुछ ।
(२) उफदफा (१) विोशजिको कसरु गनने वरशक्त कि्यचारी भए समबशनित ऐन 

बिोशजि सजार गरर उपदफा (१) बिोशजि ्प सजार सिेत हनेु छ ।
(३) रस ऐन बिोशजिको कारवाही गनने अलिकार कि्यचारीको हकिा 

गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीर अलिकृतिाई हनेुछ भने लनवा्यशचत 
जनउ्रलतलनलिको हकिा अधरषििाई हनेुछ 

(४) उपदफा (३) बिोशजि गरेको कारवाही शचत्त नब्ेुझको वरशक्तिे 
गाउँपालिकाको नरावरक सलिलत सिषि पनुरावेदन गन्य सकने छ ।
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(५) प्रचलित नेपाि काननु विोशजि भएको काि कारवाहीिा रस ऐन विोशजि 
्प सजार गदा्य उक्त ऐन विोशजि हनेु सजार भनदा बढी हनेु गरी सजार 
गररने छतैन ।

२५. लनरि बनाउने अलिकाराः  कार्यपालिकािे  रस  ऐनको  उद्देशर  कारा्यनवरन  
गन्य आवशरक लनरिहरु बनाई िागू गन्य सकनेछ ।

२६. कार्यववलि, लनदने शिका, ददगदि्यन, िापदण्ड बनाउन सकनेाः कार्यपालिकािे 
रस ऐन वा रस ऐन बिोशजि बनेको लनरिाविीको उद्धेशर बिोशजि 
कारा्यनवरन गन्य वा कार्य समपादन गन्य आवशरक कार्यववलि, लनदने शिका, 
ददगदि्यन, िापदण्ड बनाउन  सकनेछ ।

२७. ऐन बिोशजि हनेुाः रस ऐनिा उलिेख भएकोिा रसतै ऐन बिोशजि र अनर 
ववषरका हकिा प्रचलित कानून बिोशजि हनेुछ ।

अाज्ािे
रिेि सवेुदी

प्रिखु प्रिाकीर अलिकृत


