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 .................गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकामा सशुासनको �त्याभ�ूत गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको �वधेयक 

�स्तावनाः  ................ गाउँ कायर्पा�लका⁄नगर कायर्पा�लका अन्तगर्तको सावर्ज�नक �शासनलाई पारदश�, 
जवाफदेह�, सहभा�गतामलुक र नाग�रकमै�ी बनाउन, �व�धको शासन, ��ाचारम�ु र चसु्त �शासन, आ�थर्क 
अनशुासन तथा सावर्ज�नक कायर् र सावर्ज�नक �ोतको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट सवर्साधारणले पाउन ुपन� 
सेवा �छटो, छ�रतो तथा कम खिचर्लो बनाउन, सशुासनको अनभु�ूत गनर् सक्ने नाग�रकको अ�धकारलाई व्यवहारमा 
उतानर् र �शासनलाई सेवा�दायक तथा सहजकतार्को रुपमा रुपान्तरण गर� सशुासनको �त्याभ�ूत गन� सम्बन्धमा 
कानूनी व्यवस्था गनर् बाञ् छनीय भएकोले, 

.................... गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको गाउँ सभा⁄नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

  

 प�रच्छेद–१  

�ारिम्भक 

1. संिक्ष� नाम, �ारम्भ र �वस्तार (१) यो ऐनको नाम “.................... गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको 

सशुासन ऐन, २०७९” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ। 

(३) यो ऐन .............. गाउँपा�लका⁄नगरपा�लका भर लागू हनुेछ। 

2. प�रभाषाः  �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा– 

(क) “अध्यक्ष”/“�मखु” भ�ाले कायर्पा�लकाको अध्यक्ष/�मखु सम्झन ुपछर्। 

(ख) "कायार्लय" भ�ाले कायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपछर् र सो शब्दले त्यस्तो कायार्लय 

अन्तगर्तको अन्य कुनै सरकार� कायार्लय तथा वडा कायार्लयलाई समेत जनाउँछ। 

(ग)  “कायार्लय �मखु” भ�ाले कायार्लयको �मखु भई काम गन� पदा�धकार� सम्झन ुपछर्।  

(घ) “गाउँपा�लका”∕”नगरपा�लका” भ�ाले ...................... गाउँपा�लका∕नगरपा�लका सम्झन ु

पछर्। 

(ङ)  “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कएको वा 

तो�कए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 
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(च) "पदा�धकार�" भन् नाले कायर्पा�लका वा अन्तगर्तको कुनै सावर्ज�नक पदमा �नवार्िचत, 

मनो�नत वा �नय�ु भएको अ�धकार� सम्झन ुपछर्। 

(छ) "�मखु �शासक�य अ�धकृत" भन् नाले कायर्पा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत सम्झन ु

पछर् । 

(ज) “कायर्पा�लका” भ�ाले गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको कायर्पा�लका सम्झन ुपछर्। 

(झ) “कायर्पा�लका सदस्य”  भ�ाले कायर्पा�लकाको सदस्य सम्झन ु पछर् र सो शब्दले 

कायर्पा�लकाको अध्यक्ष⁄�मखुलाई समेत जनाउँछ। 

(ञ)  “कायार्लय �मखु” भ�ाले कायार्लयको �मखुको रुपमा काम गन� पदा�धकार� सम्झन ु

पछर्। 

(ट) “वडा सिचव” भ�ाले वडाको सिचव सम्झन ु पछर् र सो शब्दले वडा सिचवको कायर् 

सम्पादन गन� गर� कायर्पा�लकाले तोकेको अन्य कमर्चार� समेतलाई जनाउँछ। 

(ठ)  “सं�वधान” भ�ाले नेपालको सं�वधान सम्झनपुछर् । 

प�रच्छेद – २ 

�शासन सञ् चालन सम्बन्धी सामान्य �ावधानहरु 

3. �व�भ� स्तरमा कायर् सम्पादन हनुःे कायर्पा�लकाले सं�वधान तथा अन्य �च�लत कानून बमोिजम 

गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकाको सावर्ज�नक �शासनलाई पारदश�, जवाफदेह�, सहभा�गतामूलक र नाग�रकमै�ी 

बनाउन तथा सलुभ र गणुस्तर�य सेवा �वाह गनर् स्थानीयस्तरबाट �शास�नक कायर् सम्पादन गन�छ । 

4. �वषयगत महाशाखा, शाखा तथा कायार्लय रहनेः (१) कायर्पा�लकाको �मखु �शास�नक �नकायको रुपमा 

कायार्पा�लकाको कायार्लय रहनेछ । 

(२) कायर्पा�लकाको कायार्लय अन्तगर्त आवश्यक सङ्ख्यामा महाशाखा, शाखा वा वडा कायार्लय 

रहनेछन ्। 

 (३) कायर्पा�लकाले काम, कतर्व्य, अ�धकार तथा अन्य कायर्के्ष�गत शतर्हरु तोक� आवश्यकता 

अनसुार अन्य सिचवालय, केन्�, स�म�त वा अन्य त्यस्तै �नकाय गठन गनर् सक्नेछ । 
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5. �शास�नक कायर् सञ् चालनका आधारः गाउँपा�लका/नगरपा�लकामा सशुासन कायम गनर्का ला�ग कायर् 

सम्पादन गन� पदा�धकार�ले सं�वधान तथा अन्य �च�लत कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरुको अ�त�र� 

देहायका आधारमा कायर् सम्पादन गनुर् पन�छः–  

(क) गाउँपा�लका⁄नगरपा�लका र गाउँपा�लका⁄नगरपा�लकावासीको वृह�र �हत,  

(ख) कानूनको शासन,  

(ग) मानवअ�धकारको �त्याभ�ूत, 

(घ) समन्याय र समावेशीकरण, 

(ङ) पारदिशर्ता, वस्त�ुन�ता, जवाफदे�हता तथा इमान्दा�रता,  

(च) आ�थर्क अनशुासन एवं ��ाचारम�ु, चसु्त र जनमखुी �शासन,  

(छ) �शासन संयन्�को तटस्थता तथा �नष्पक्षता,  

(ज) �नणर्यमा सवर्साधारणको पहुँच,  

(झ) जनसहभा�गता तथा स्थानीय �ोतको अ�धकतम उपयोग ।  

6. कायर्पा�लकाले अिख्तयार गन� नी�तः (१) सं�वधान तथा अन्य �च�लत कानूनमा व्यवस्था भएका नी�तका 

अ�त�र� कायर्पा�लकाले देहायका नी�त अिख्तयार गन�छः-   

(क) गर�बी �नवारण, 

(ख) आ�थर्क उदार�करण, 

(ग) समाजवाद उन्मखु स्वतन्� र सम्ब�ृ अथर्तन्�को �वकास, 

(घ) सामािजक न्याय, 

(ङ) पयर्टन �ब�र्न, 

(च)  �दगो �वकास र वातावरण संरक्षण, 

(छ) म�हला सशि�करण तथा लै��क न्याय, 
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(ज) जनजा�त, द�लत, अल्पसंख्यक, �समान्तकृत तथा आ�थर्क एंव सामिजक रुपमा 

�पछ�डएका वगर्को उत्थान, 

(झ) दगुर्म के्ष�को �वकास तथा सन्त�ुलत के्ष�ीय �वकास, 

(ञ) �ाकृ�तक तथा अन्य सावर्ज�नक �ोतको �दगो तथा कुशल व्यवस्थापन। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अिख्तयार गरेका नी�तलाई कायार्न्वयन गनर् कायर्पा�लकाले आवश्यक 

कायर्�म तथा आयोजना सञ् चालन गन�छ । 

प�रच्छेद – ३ 

�शास�नक कायर्को सञ् चालन तथा िजम्मेवार� 

7. सशुासन कायम गनुर् सम्बिन्धत पदा�धकार�को कतर्व्य हनुेः कायार्लयको काम कारवाह�लाई पारदश� बनाई 

सशुासन कायम गनुर्, आम नाग�रकलाई समयमा नै त्यसको ��तफल उपलब्ध गराउन ुतथा �शास�नक 

कायर् �छटो छ�रतो ढ�ले सञ् चालन गनुर् गराउन ुसम्बिन्धत पदा�धकार� तथा कमर्चार�को कतर्व्य हनुेछ। 

8. अध्यक्ष⁄�मखुको िजम्मेवार�ः  (१) आफू मातहत सम्पादन हनुे नी�तगत �वषय लगायतका सम्पूणर् कायर् 

समयमा नै सम्पादन गन� गराउने सम� िजम्मवेार� अध्यक्ष⁄�मखुको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) को सवर्सामान्यतामा ��तकूल असर नपन� गर� कायर्पा�लकाको अध्यक्ष⁄�मखुले 

कायर्पा�लका सदस्य, कायर्पा�लकाको कायार्लय र सो अन्तगर्तका अन्य �नकायका कमर्चार�लाई आवश्यक 

�नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शनको समयमै पालना गनुर् सम्बिन्धत सदस्य तथा कमर्चार�को कतर्व्य 

हनुेछ । 

9. सदस्यको िजम्मेवार� : अध्यक्ष∕�मखुको सामान्य �नयन्�ण तथा �नद�शनमा रह� कायर्पा�लकाको सदस्यले 

आफ्नो िजम्मवेार� �नवार्ह गनुर् पन�छ। 

10. वडाध्यक्षको िजम्मेवार� : (१) वडाध्यक्ष वडाको मखु्य भए कायर्सम्पादन गन� पदा�धकार� हनुेछ र �नजले 

�च�लत कानूनले तोकेको कायर्�ववरण अनसुार आफ्नो िजम्मेवार� �नवार्ह गनुर् पन�छ। 

(२) वडाध्यक्षले आफूलाई �ा� िजम्मेवार�मध्ये केह� िजम्मेवार� सोह� वडाको वडा सदस्य वा 

वडाको कायार्लयमा कायर्रत कमर्चार�लाई समु्पन सक्नछे।  
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तर त्यसर� िजम्मवेार� समु्पदँा �च�लत कानूनले वडाअध्यक्षले नै गनुर्पन� �नणर्य वा सम्पादन गनुर्पन� 

अन्य िजम्मवेार� समु्पन हुँदैन।   

11. �मखु �शासक�य अ�धकृतको िजम्मेवार�ः (१) �मखु �शासक�य अ�धकृत कायर्पा�लकाको �मखु 

�शासक�य अ�धकार� हनुेछ र सोह� है�सयतमा �नजले आफ्नो िजम्मवेार� वहन गन�छ। 

(२) उपदफा (१) को सवर्सामान्यतामा ��तकूल असर नपन� गर� यस ऐन वा अन्य �च�लत 

कानूनमा व्यवस्था भएका काम, कतर्व्य र अ�धकारका अ�त�र� �मखु �शासक�य अ�धकृतको काम, 

कतर्व्य, अ�धकार र िजम्मवेार� देहाय बमोिजम हनुेछः– 

(क) कायर्पा�लका �मखुको सपु�रवेक्षण तथा �नद�शनको अधीनमा रह� कायर्पा�लकको 

कायार्लयको �शासक�य �मखुको रुपमा कायर् सम्पादन गन� वा गराउन,े 

(ख)  कायार्लय, महाशाखा वा शाखा �मखुको सपु�रवेक्षकको है�सयतले �नजहरुले 

सम्पादन गरेका कायर्को सपु�रवेक्षण गन� तथा �नजहरूले सम्पादन गनुर् पन� 

�शास�नक कायर्का सम्बन्धमा आवश्यक �नद�शन �दने, 

(ग) �व�भ� कायार्लय, महाशाखा वा शाखा तथा अन्य सम्ब� �नकायहरुको �शास�नक 

काम कारबाह�लाई समन्वय गन� वा गराउन,े 

(घ) शासक�य सधुारलाई स्थानीय �शासनको अ�भ� अ�को रुपमा कायार्न्वयन गनर् वा 

गराउन �व�भ� कायार्लय, महाशाखा वा शाखा र अन्य �देशस्तर�य तथा केन्��य 

�नकायबीच समन्वय गन�, 

(ङ) कायर्पा�लकाको सिचवको रुपमा काम गन� र सोह� है�सयतमा कायर्पा�लकाको 

�नणर्य �मािणत गन�, 

(च) कायर्पा�लकाका �नणर्य कायार्न्वयन गनर्, गराउन सम्बिन्धत कायार्लय, महाशाखा वा 

शाखालाई प�रचालन गन� वा गराउन े र ती �नणर्य कायार्न्वयन िस्थ�तको 

सपु�रवेक्षण गन�, 

(छ) स्थानीय �शासनतन्�लाई चसु्त र दरुुस्त बनाउन कायार्लय, महाशाखा वा शाखा 

�मखु, वडा सिचव  तथा अन्य कमर्चार�लाई उत्��ेरत गन�, 
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(ज) कायर्पा�लकाको काम कारबाह�लाई �भावकार� बनाउन समय समयमा कायार्लय, 

महाशाखा वा शाखा �मखु तथा वडा सिचवको बैठक आयोजना गन� र सो 

बैठकबाट भएका �नणर्य कायार्न्वयन िस्थ�तको सपु�रवेक्षण गन� वा गराउन,े 

(झ) �व�भ� कायार्लयहरुको �शास�नक काम कारबाह�को अनगुमन, �नर�क्षण तथा 

सपु�रवेक्षण गन� वा गराउन,े 

(ञ) कायर्पा�लकाको �नणर्यको ला�ग पेश गरेको �स्तावमा आवश्यक कुराहरु पगेु 

नपगेुको जाँची सो �स्तावलाई कायर्पा�लकाको बैठकमा पेश गन� र अ� नपगेुको 

पाइएमा सम्बिन्धत कायार्लय �मखु कहाँ �फतार् पठाउने वा पठाउन लगाउन,े 

(ट) कायर्पा�लका अन्तगर्तका अ�धकृतस्तर बाहेकको कमर्चार�को सरुवा वा पदस्थापना 

गन� वा काज खटाउने, 

(ठ) वैदेिशक अध्ययन, ता�लम, अध्ययन �मण वा अन्य सरकार� कामको �सल�सलामा 

�वदेश �मणका ला�ग कायार्लयको तफर् बाट अ�धकृतस्तर सहायक स्तरसम्मका 

कमर्चार�को मनोनयन गन� र वैदेिशक �मण काज स्वीकृत गन�, 

(ड) उत्कृ� एवं �शंसनीय कायर् गन� कमर्चार�लाई �नजले गरेका कामको �वस्ततृ 

�ववरण उल्लेख गर� तो�कएको आधारमा परुस्कारस्वरुप तीन �डेसम्म थप �दन े

वा एकपटकमा दश हजार रुपैयाँसम्मको एकम�ु परुस्कार �दन,े 

(ढ) तो�कए बमोिजमका अन्य कायर् गन� वा गराउने । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोिजम भए गरेको कामको जानकार� �मखु 

�शासक�य अ�धकृतले अध्यक्ष⁄�मखुलाई तत्काल गराउन ुपन�छ । 

12. कायार्लय �मखुको िजम्मेवार�ः (१) कायार्लय �मखु सम्बिन्धत कायार्लयको �मखु �शासक�य अ�धकार� 

हनुेछ र सोह� है�सयतमा �नजले िजम्मवेार� �नवार्ह गनर् आवश्यक कायर् सम्पादन गन�छ। 

(२) उपदफा (१) को सवर्सामान्यतामा ��तकूल असर नपन� गर� यस ऐन वा अन्य �च�लत 

कानूनमा व्यवस्था भएको काम, कतर्व्य र अ�धकारको अ�त�र� कायार्लय �मखुको अन्य काम, कतर्व्य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुछेः– 

(क) कायर्पा�लकाले ��तपादन गनुर् पन� नी�तका सम्बन्धमा सघाउने, 
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(ख) कायर्पा�लका सदस्य वा �मखु �शासक�य अ�धकृतको �नद�शन तथा सपु�रवेक्षणको 

अधीनमा रह� आफू बहाल रहेको कायार्लयको कायर् सम्पादन गन�, 

(ग) आफू बहाल रहेको कायार्लय अन्तगर्तका नी�तगत �वषयमा कुनै सधुार गनुर् पन� 

भएमा कायर्पा�लका समक्ष सोको �स्ताव पेश गन�, 

(घ) आफू बहाल रहेको कायार्लयको व्यवस्थापन, दै�नक कायर् स�ालन, कमर्चार� उपर 

�नयन्�ण तथा सपु�रवेक्षण गन�, 

(ङ) आफू बहाल रहेको कायार्लय मातहतका अन्य �नकायको काम कारबाह� उपर 

आवश्यक सपु�रवेक्षण वा �नयन्�ण गन� र आवश्यकता अनसुार �नद�शन �दने, 

(च) कायर्पा�लकाले स्वीकृत गरेका नी�त र कायर्�म कायार्न्वयन गन� वा गराउने, 

(छ) आफू बहाल रहेको कायार्लयले �त्यके म�हना सम्पादन गरेको कामको ��तवदेन 

तो�कए बमोिजम कायर्पा�लकाको कायार्लय समक्ष पेश गन�, 

(ज) कायर्पा�लकाको स्वीकृत वा�षर्क कायर्�मको तजुर्मा गर� �मखु �शासक�य 

अ�धकृत समक्ष पेश गन� र स्वीकृत कायर्�म कायार्न्वयन, अनगुमन र 

मूल्या�नका साथै �ग�त समीक्षा गन� गराउने, 

(झ) कायार्लयबाट वषर्भ�रमा सम्पादन ग�रएका �मखु काम कारबाह�का बारेमा वा�षर्क 

��तवदेन तयार गनर्को ला�ग �मखु �शासक�य अ�धकृत समक्ष पेश गन�, 

(ञ) उत्कृ� र �शंसनीय काम गन� आफ्नो कायार्लय अन्तगर्तको कमर्चार�लाई �डे 

थप वा नगद परुस्कारका ला�ग �नजले गरेको कामको �वस्ततृ �ववरण उल्लेख 

गर� �मखु �शासक�य अ�धकृत समक्ष �सफा�रस गन�, 

(ट) आफू बहाल रहेको कायार्लयसँग सम्बिन्धत �वषयमा कायर्पा�लकाबाट भएको 

�नणर्य कायार्न्वयन गन� गराउने र त्यस्तो �नणर्यको कायार्न्वयन िस्थ�तको 

सपु�रवेक्षण गन�, 

(ठ) �मखु �शासक�य अ�धकृतसँग भएको बैठकको �नणर्य कायार्न्वयन गन� वा 

गराउने, 
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(ड) कायर्पा�लकाले �दएको अ�धकार सीमा�भ� रह� कायर्पा�लकाले स�ालन गरेका 

आयोजनाको समय समयमा �नर�क्षण गर� आवश्यक �नद�शन �दने र ��तवेदन 

पेश गन�, 

(ढ) खण्ड (ड) बमोिजम �नर�क्षण गदार् स�ालन भएका आयोजना समयमा पूरा हनु 

नसकेको पाइएमा वा पूरा भएको आयोजनाको गणुस्तर न्यून देिखएमा त्यसको 

आवश्यक छान�बनको ला�ग कायर्पा�लकामा लेखी पठाउने, 

(ण) आफू बहाल रहेको कायार्लयको काम कारबाह� र कायर् सम्पादन सम्बन्धी 

कायर्�व�धलाई �नरन्तर रुपमा सधुार गद� सवर्साधारणलाई �छटो, छ�रतो र 

गणुस्तरय�ु सेवा �दान गन� व्यवस्था गन�, 

(त) आफू बहाल रहेको कायार्लयको तो�कए बमोिजमको मा�सक, वा�षर्क वा अन्य 

��तवदेन �मखु �शासक�य अ�धकृत समक्ष पेश गन�, 

(थ) तो�कए बमोिजमको काम, कतर्व्य र अ�धकार �योग गन� वा गराउन।े 

(3) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कामका सम्बन्धमा कायार्लय �मखु कायर्पा�लका��त 

िजम्मेवार रहनेछ । कायर्पा�लकाले मागेको आफु बहाल रहेको कायार्लयसँग सम्बिन्धत कुनै प�न �वषयमा 

अ�ाव�धक जानकार� �दन ु�नजको कतर्व्य हनुेछ । 

प�रच्छेद–४ 

�शास�नक कायर् सम्पादन गदार् अपनाउन ुपन� कायर्�व�ध 

13. �नि�त कायर्�व�ध अवलम्बन गनुर् पन�ः यस ऐन वा अन्य �च�लत कानून बमोिजम �नणर्य गनर् पाउने 

अ�धकार�ले कुनै �वषयमा �नणर्य गदार् �च�लत कानूनमा कुनै कायर्�व�धको व्यवस्था भएको रहेछ भन े

त्यस्तो कायर्�व�ध र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा �नणर्य गनुर् पन� �वषयको �कृ�त हेर� उपय�ु कायर्�व�ध 

अपनाउन ुपन�छ । 

14. �निश् चत समयाव�ध�भ� �नणर्य गनुर् पन�ः (१) यस ऐन वा अन्य �च�लत कानून बमोिजम �नणर्य गनर् पाउन े

अ�धकार�ले कुनै �वषयमा �नणर्य गदार् �च�लत कानून बमोिजम कुनै �नि�त अव�ध�भ� �नणर्य गनुर् पन� 

रहेछ भने सोह� समयाव�ध�भ� र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा �नणर्य गनुर् पन� �वषयको �कृ�त हेर� �नणर्य 

गनर् पाउने अ�धकार�ले उपय�ु ठहर् याएको समयाव�ध�भ� �नणर्य गनुर् पन�छ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम �नणर्य गनर् पाउने अ�धकार�ले ठहर् याएको समायाव�ध उपय�ु 

नभएको भनी सूचना वा जानकार� �ा� गरेमा मा�थल्लो अ�धकार�ले उपय�ु  समयाव�ध तोक्न 

सक्नेछ।मा�थल्लो अ�धकार�ले त्यसर� तोकेको समायाव�ध पालना गनुर् सम्बिन्धत अ�धकार�को कतर्व्य 

हनुेछ। 

(३) आवश्यक तथ्य, सूचना वा �माण उपलब्ध नभएको कारणले उपदफा (१) बमोिजमको 

अव�ध�भ� �नणर्य गनर् नस�कने रहेछ भने �नणर्य गनर् पाउने अ�धकार�ले सोको कारण खलुाई �नणर्य गनुर् 

पन�छ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम कारण खलुाई �नणर्य भएकोमा �नणर्य गनर् पाउन ेअ�धकार�ले सोको 

जानकार� आफू भन्दा एक तह मा�थको अ�धकार�लाई यथािश� �दन ुपन�छ । 

15. �नणर्य गदार् पारदिशर्ता कायम गनुर् पन�ः (१) यस ऐन वा अन्य �च�लत कानून बमोिजम �नणर्य गनर् पाउने 

अ�धकार�ले कुनै �वषयमा �नणर्य गदार् पारदश� ढ�बाट गनुर् पन�छ । 

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग “पारदिशर्ता” भ�ाले �नि�त मापदण्डको आधारमा �नणर्य गनुर् पन� 

���या सम्झन ुपछर् र सो शब्दले �च�लत कानून बमोिजम गोप्य रा� ुपन� कुरालाई ��तकूल असर पान� 

छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पारदिशर्ता कायम गनर् �नणर्य गन� अ�धकार�ले �नणर्य गनुर् पन� �वषयमा 

आफ्ना मातहतका कमर्चार�को राय तथा परामशर्लाई ध्यान �दन सक्नेछ । 

(३) �नणर्य गनुर् पन� �वषयको कारबाह� एक तहबाट �ारम्भ भई अक� तहबाट �नणर्य गनुर् पन� 

रहेछ भने �त्यके तहमा संलग्न रहन ेअ�धकार�ले सो �वषयमा आफ्नो स्प� राय ठहर स�हत �नणर्य गनुर् 

पन� �वषय �नणर्य गन� अ�धकार� समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �नणर्य गन� ���यामा संलग्न रहेका �त्येक तहका अ�धकार�ले पेश 

गरेको रायमा कुन ै�� उठेको देिखएमा �नणर्य गन� अ�धकार�ले �नणर्य गदार् त्यस्तो ��को प�न सम्बोधन 

गनुर् पन�छ। 

(५) कुनै �नणर्य गदार् कानूनी वा �ा�व�धक ��को प�न �नरुपण गनुर् पन� रहेछ र त्यस्तो �वषयमा 

कुनै कानून�वज्ञ वा �ा�व�धकको राय �लन �नणर्य गन� अ�धकार�ले मना�सब ठानेमा त्यस्तो राय �लन 

सक्नेछ । 
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(६) उपदफा (५) बमोिजम राय �लएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानी �नणर्य गनर् 

स�कनछे र त्यस्तो रायलाई मा�ु नपन� देखेमा सोको कारण खलुाई �नणर्य गनुर् पन�छ । 

(७) पारदिशर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

16. �नणर्य गदार् आधार र कारण खलुाउन ु पन�ः यस ऐन वा अन्य �च�लत कानून बमोिजम �नणर्य गदार् 

सम्बिन्धत अ�धकार�ले गरेको �नणर्य कुन कुन कुरामा आधा�रत छ र त्यस्तो �नणर्य �कन गनुर् परेको हो 

सोको स्प� आधार र कारण खलुाई �नणर्य गनुर् पन�छ । 

17. स्वाथर् बािझएमा �नणर्य गनर् नहनुेः (१) यस ऐन वा अन्य �च�लत कानून बमोिजम �नणर्य गनर् पाउने 

अ�धकार�ले �नणर्य गनुर् पन� �वषयमा �त्यक्ष रुपमा आफ्नो कुन ै �हत, सरोकार वा स्वाथर् रहेको भएमा वा 

�नजको निजकको नातेदार �त्यक्ष �भा�वत हनुे भएमा वा �नजको एकासगोलको व्यि�ले स�ालन गरेको 

व्यापार, व्यवसायमा �त्यक्ष फाइदा पगु्ने गर� स्वाथर् बािझने भएमा त्यस्तो अ�धकार�ले त्यस्तो �वषयमा 

�नणर्य गनर् सक्ने छैन । 

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनका ला�ग "निजकको नातेदार" भ�ाले अपतुाल� परे खान पाउने नाताका 

व्यि� वा मामा, माइजू, सानी आमा, ठुल� आमा, सानो बाब,ु ठुला बाब,ु सासू, ससरुा, फुपू, फुपाज,ु जेठान, 

साला, जठे� सासू, साल�, �दद�, ब�हनी, नन्द, आमाजू, �भनाज,ु ब�हनी ज्वाइ, छोर� ज्वाइ, भा�ा, भाञ् जी, 

भा�ी ज्वाइ, भाञ् जी बहुार�, मावल�तफर् का हजरुबा वा हजरुआमा वा त्यस्तो नाता पन� व्यि�को प�रवारको 

सदस्य सम्झन ुपछर्। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �नणर्य गनर् पाउने पदा�धकार�ले वृहत ्

सावर्ज�नक �हतको ला�ग गरेको �नणर्यलाई स्वाथर् बािझएको मा�नने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको अवस्था पर� �नणर्य गन� अ�धकार�ले �नणर्य गनर् नहनु ेभएमा सोको 

कारण खलुाई आफू सरहको पदा�धकार� सोह� कायार्लयमा भएमा �नजलाई र नभएमा आफूभन्दा एक तह 

मा�थको पदा�धकार�लाई सो �वषयमा �नणर्य गनर् �दन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको पदा�धकार� सम्बिन्धत कायार्लयमा नभएमा वा भएमा प�न उपदफा 

(१) बमोिजमको अवस्था पर� �नणर्य गनर् नहनुे भएमा �नणर्य गन� अ�धकार� कायार्लय �मखु भएकोमा 

�मखु �शासक�य अ�धकृत समक्ष र अन्य पदा�धकार� भएमा एक तह मा�थको पदा�धकार� समक्ष पेश गर� 

�नकासा भए बमोिजम �नणर्य गनुर् गराउन ुपन�छ । 
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तर �मखु �शासक�य अ�धकृत �नणर्य गन� अ�धकार� भएकोमा सो �वषय कायर्पा�लका समक्ष पेश 

गनुर् पन�छ । 

(५) कुनै के्ष� वा उपके्ष� (सेक्टर–सबसेक्टर) को नी�त �नमार्ण गन� वा कानून कायार्न्वयन गन� 

�नकायमा वा कुनै के्ष� वा उपके्ष� �नयमन गन� �नयमनकार� �नकायमा कायर्रत अ�धकृतले आफू पदमा 

बहाल रहँदा गरेको �नणर्यसगँ सम्बिन्धत कुनै गैरसरकार� वा �नजी स्तरको सोह� के्ष� वा उपके्ष� अन्तगर्त 

कुनै वस्त ुवा सेवा उत्पादन गन�, कुन ैव्यवसाय गन� वा त्यस्तो वस्त ुवा सेवा उत्पादन गन� फमर्, कम्पनी 

वा अन्य कुनै ��त�ानको व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जनुसकैु कारणले त्यस्तो पदबाट 

अवकाश �ा� गरेप�छ प�न कम्तीमा एक वषर्सम्म �त्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हनु सक्ने छैन । 

स्प�ीकरणः यस उपदफाको �योजनको ला�ग एकभन्दा बढ� �नकायमा बहाल रहेको व्यि�को हकमा 

सेवाबाट अवकाश �ा� गनुर् अिघको प�छल्ला दईु वषर्सम्मको अव�धलाई जनाउनेछ । 

(६) यस दफाको ��तकूल हनुे गर� कुनै काम गन� व्यि� आफ्नो सेवामा बहाल रहेको व्यि� 

भए �नजलाई सोह� आधारमा कानून बमोिजम �वभागीय कारबाह� गनर् र सेवाबाट अवकाश पाइसकेको 

व्यि� भए �मखु �शासक�य अ�धकृतले दश हजार रुपैयाँसम्म ज�रबाना गन� आदेश �दन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम �दएको आदेशउपर िच� नबझु्ने व्यि�ले प�तीस �दन�भ� सम्बिन्धत 

स्थानीय न्या�यक स�म�तमामा �नवदेन �दन सक्नछे । 

(८) यस दफाको ��तकूल हनुेगर� सेवामा बहाल रहेको पदा�धकार�ले गरेको काम कारबाह� 

स्वतः बदर हनुछे । 

18. कायर् सम्पादन करार गनर् स�कनेः (१) कायर्पा�लकाले सम्पादन गनुर् पन� कुन ैकाम �नि�त अव�ध�भ� 

सम्पादन ग�रसक्न ु पन� वा �नि�त प�रमाणको उपलिब्ध हनुे गर� सम्पादन गनुर् पन� भएमा वा 

कायर्पा�लकाको �ाथ�मकता�ा� कुनै कायर्�म वा आयोजना कायार्न्वयन गनुर् पन� भएमा कुन ै

पदा�धकार�सँग कायर् सम्पादन करार गर� त्यस्तो कायर् सम्पादन गन� िजम्मेवार� �नजलाई �दन स�कनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको करारमा अन्य कुराको अ�त�र� िजम्मवेार� पाएको पदा�धकार�ले 

गनुर् पन� कामको �ववरण, कायर् सम्पादन ग�रसक्न ुपन� समयाव�ध र कायर् सम्पादनको गणुस्तर वा प�रमाण 

समेत उल्लेख गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम करार भएकोमा सो करार बमोिजम िजम्मवेार� पाएको व्यि�ले 

त्यस्तो करार बमोिजम कायर् सम्पादन गनुर् पन�छ । 
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(४) काबूबा�हरको कुनै प�रिस्थ�त उत्प� भई उपदफा (३) बमोिजम सम्पादन गनुर् पन� कायर् सो 

कायर् सम्पादन गनुर् पन� अव�ध�भ� पूरा गनर् नस�कन े भएमा सोको कारण स�हतको �ववरण खलुाई 

सम्बिन्धत �मखु �शासक�य अ�धकृत समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको �ववरण मना�सब देिखएमा काबूबा�हरको प�रिस्थ�त उत्प� 

भई ज�त अव�ध काम गनर् नस�कएको हो सो अव�ध कटाई थप अव�ध�भ� कायर् सम्पादन गनर् कायर् 

सम्पादन करार संशोधन गनर् स�कनछे । 

(६) मना�सब कारण�बना उपदफा (३) वा (५) बमोिजमको अव�ध�भ� कायर् सम्पादन गनर् 

नसक्ने पदा�धकार� उपर �वभागीय कारबाह� गनुर् पन�छ । 

(७) यस दफा बमोिजम िजम्मेवार� पाएको व्यि�ले बद�नयत िचताई वा लापरबाह� वा हेलचे�याइँ 

गर� कायर् सम्पादन नगरेको कारणले गाउँपा�लका/नगरपा�लकालाई हा�न नोक्सानी भएमा वा आयोजनाको 

लागत वृ�� हनु े भएमा त्यस्तो हा�न नोक्सानी वा वृ�� भएज�तको लागतको क्ष�तपू�तर् �नजबाट तो�कए 

बमोिजम भराउन स�कनछे । 

(८) कायर् सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

19. सावर्ज�नक चासोको �वषय कायार्न्वयन गदार् सरोकारवाला तथा नाग�रक समाजसँग परामशर् गनर् स�कनःे 

(१) कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार सावर्ज�नक चासोका कुनै �वषय कायार्न्वयन गनुर् अिघ 

सरोकारवाला तथा नाग�रक समाजसँग आवश्यक परामशर् गनर् सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परामशर् गदार् कायार्न्वयन गनर् �स्ताव ग�रएको �वषयको सकारात्मक 

तथा नकारात्मक पक्षहरुको सम� �व�षेण गर� त्यसबाट �ा� हनु सक्ने संभा�वत �भावको मूल्या�न गनुर् 

पन�छ । 

(३) कायर्पा�लकाले सावर्ज�नक चासोको �वषय कायार्न्वयन गदार् उपदफा (१) वा (२) बमोिजम 

सरोकारवाला तथा नाग�रक समाजसँग गरेको परामशर्बाट �ा� सझुावलाई उिचत ध्यान �दनेछ । 

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनका ला�ग “सावर्ज�नक चासोको �वषय” भ�ाले देहायका कुन ै�वषय सम्झन ु

पन�छः– 

(क) आधारभतू रुपमा नयाँ प��त स्थापना गन� वा भइरहेको प��तलाई आधारभतू रुपमा 

खारेज गन� कुनै �वषय, 
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(ख) सावर्ज�नक मह�वको कुनै �वकास कायर्�म वा आयोजना स�ालन गन� �वषय, वा 

(ग) तो�कए बमोिजमको अन्य �वषय । 

20. आफ्नो िजम्मेवार� पन्छाउन नहनुःे (१) यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम कायर्सम्पादन गनुर् पन� 

पदा�धकार�ले आफूलाई सिुम्पएको वा यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम आफूले सम्पादन गनुर् पन� काम 

�नधार्�रत शतर् तथा �नधार्�रत अव�ध�भ� सम्पादन गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कायर् सम्पादन गनुर् पन� पदा�धकार�ले दफा २१ को अवस्थामा बाहेक 

आफ्नो िजम्मवेार� पन्छाउन वा आफूले गनुर् पन� काम अरु कसैलाई गनर् लगाउन हुँदैन । 

(३) उपदफा (२) को ��तकूल हनुेगर� अरुलाई काम लगाउने वा अन्य कुनै �क�समले िजम्मेवार� 

पन्छाउन ेवा िजम्मवेार� पन्छाउन ेबद�नयतले �नधार्�रत अव�ध�भ� कायर् सम्पादन नगन� वा कायर् सम्पादन 

सूचक बमोिजम उपलिब्ध हा�सल नगन� पदा�धकार�लाई �मखु �शासक�य अ�धकृत भए कायर्पा�लका, 

कायार्लय �मखु र  कायर्पा�लका मातहतका अन्य कायार्लयका अन्य पदा�धकार� भए सम्बिन्धत �मखु 

�शासक�य अ�धकृतले चेतावनी �दन सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम चेतावनी �दँदा प�न त्यस्तो पदा�धकार�को आचरण तथा काम 

कारबाह�मा सधुार नआएमा त्यस्तो पदा�धकार� उपर कायर्क्षमताको अभावको आधारमा �च�लत कानून 

बमोिजम �वभागीय कारबाह� गनुर् पन�छ। 

21. अ�धकार �त्यायोजन गनर् स�कनेः (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुन ै

पदा�धकार�ले यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम आफूले सम्पादन गनुर् पन� काम आफू सरह वा 

मातहतको अन्य पदा�धकार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ ।  

तर अ�धकार �त्यायोजन गरेको कारणले मा� �नजले आफ्नो पद�य िजम्मवेार�बाट छुट पाएको 

मा�नने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �त्यायोजन भएको अ�धकार अ�धकार �त्यायोजन गन� पदा�धकार�ले 

जनुसकैु वखत �फतार् �लन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न न्या�यक रोहमा �नणर्य गनुर् पन� 

अ�धकार �त्यायोजन हनु सक्ने छैन। 
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22. कमर्चार�को पद�य वा पेशागत आचरण सम्वन्धी व्यवस्थाः (1) गाउँपा�लका/नगरपा�लका अन्तगर्तका 

सावर्ज�नक पदमा कायर्रत व्यि�ले आफू कायर्रत रहदा वा जनुसकैु कारणले अवकाश �ा� गरेको �म�तले 

तो�कए बमोिजमको अव�धसम्मको ला�ग तो�कए बमोिजमको पद�य वा पेशागत आचारण पालना गनुर् 

पन�छ। 

(२) कायर्पा�लकाले उपदफा (१) बमोिजम पालना गनुर् पन� पद�य वा पेशागत आचरण 

बनाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम बनाएको पद�य वा पेशागत आचरण पालना गनुर् सम्बिन्धत व्यि�को 

कतर्व्य हनुेछ र त्यस्तो आचरण उल्ल�न गन� व्यि�लाई उल्ल�नको मा�ा अनसुार �नज उपर कमर्चार� 

भए �वभागीय कारवाह� भई अ�भलेख रािखनेछ र अन्य पदा�धकार� भए त्यस्तो पदको ला�ग पद�य वा 

पेशागत आचारसं�हता बनाउने अ�धकार�ले �नजको त्यस्तो अ�भलेख रा�छे। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न पद�य वा पेशागत आचरण पालना 

नगरेको वा उल्ल�न गरेको कुनै कुरा �च�लत कानून बमोिजम कसूर मा�नने रहेछ भने त्यस उपर कानून 

बमोिजम कारवाह� गनर् वाधा पगेुको मा�नने छैन। 

प�रच्छेद–५ 

�व�वध 

23. पद�य उ�रदा�यत्वको �नवार्हः यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम कायर् सम्पादन गन� िजम्मवेार� भएको 

पदा�धकार�ले आफ्नो अ�धकारको �योग गदार् वा कतर्व्य पालना गदार् देहायको �वषयमा ध्यान �दन ुपन�छः– 

(क) आफूले सम्पादन गन� काम �नधार्�रत समयमा नै सम्पादन गनर् आफ� ले पहल गन�, 

(ख) सरकार� वा सावर्ज�नक �ोतको �योग गदार् �मतव्ययी ढ�बाट अ�धकतम सदपुयोग 

र उत्पादनशील हनुे गर� �योग गन�, 

(ग) सरकार� वा सावर्ज�नक कायार्लयलाई सेवा �दायक संस्था र सम्बिन्धत पदा�धकार� 

स्थानीय स्तरको सेवक तथा सवर्साधारण सेवा�ाह� सेवा पाउने अ�धकार भएको 

व्यि� हो भ�े कुरामा ध्यान �दने, 
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(घ) कायर् सम्पादनमा �ढलाससु्ती र �वलम्ब हनु ुभनकेो �ोत र साधनको दरुुपयोग हनु ु

हो र गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको थप �ोत र साधन खचर् हनु ु हो भ�े भावना 

रा�,े 

(ङ) कायर् सम्पादन गदार् कुनै अप�रहायर् कारण पर� तत्काल कायर् सम्पादन गनर् नस�कन े

भएमा त्यसको जानकार� मा�थल्लो �नकायलाई �दने । 

तर सावर्ज�नक सेवाको �वषयमा वा सेवा�ाह�सँग सम्बिन्धत �वषय भएमा 

त्यस्तो �वषय सम्बिन्धत कायार्लयको सूचनापाट�मा टाँसी आवश्यकता अनसुार �चार 

�सार समते गर� गराई सवर्साधारणलाई जानकार� गराउन ुपन�छ । 

(च) आफ्नो अ�धकार के्ष��भ� पन� �वषयमा िजम्मवेार पदा�धकार� स्वयंले �नणर्य गनुर् पन� 

र कुनै �क�समको कानूनी ज�टलता वा ���वधा नभएको सामान्य �वषयमा मा�थल्लो 

�नकायको �नद�शन माग नगन� । 

(छ) सरकार� वा सावर्ज�नक कामको �सल�सलामा सावर्ज�नक पद धारण गरेको व्यि�ले 

सेवा�ाह�सँग �च�लत मूल्य, मान्यता र संस्कृ�त अनरुुप िश� व्यवहार गन� । 

24. नाग�रक बडाप� रा� ु पन�ः (१) सवर्साधारणलाई सेवा �दान गन� वा जनसम्पकर्  कायम गन� �त्येक 

कायार्लयले सबैले दे� ेठाउँमा तो�कए बमोिजम नाग�रक बडाप� रा� ुपन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नाग�रक बडाप�मा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हनु ुपन�छः–  

(क) सम्बिन्धत कायार्लयले �दने सेवा र त्यसको �कृ�त, 

(ख) सेवा�ाह�ले सेवा �ा� गनर् पूरा गनुर् पन� कायर्�व�ध, 

(ग) सेवा �दान गनर् लाग्न ेसमय, 

(घ) सेवा �दान गन� पदा�धकार�को नाम, पद र फोन नम्बर तथा �नजको कायर्कक्षको 

�ववरण, 

(ङ ) सेवा �ा� गनर् कुनै दस्तरु तथा अन्य रकम लाग्ने भए सो को �ववरण, 

(च) सेवा �ा� गनर् सेवा�ाह�ले पेश गनुर् पन� कागजात, 

(छ) सेवा�ाह�ले सेवा सम्बन्धमा गरेको गनुासो सनु् ने अ�धकार�को नाम, पद र फोन 

नम्बर, 

(ज) सेवा �दायक �नकायको तालकु कायार्लय र टे�लफोन नम्बर, र 
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(झ) तो�कए बमोिजमका अन्य कुराहरु ।  

(३) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कुराहरु सम्बिन्धत कायार्लयलाई बाध्यात्मक हनुेछन ्र सो 

बमोिजम कायर् सम्पादन गर� सवर्साधारणलाई सेवा �दान गनुर् सम्बिन्धत कायार्लय �मखु तथा अन्य 

कमर्चार�को कतर्व्य हनुछे ।  

(४) मना�सब कारण �बना उपदफा (१) बमोिजमको नाग�रक बडाप� बमोिजम कायर् सम्पादन 

नभई सेवा�ाह�ले सेवा �ा� गनर् नसकेमा सम्बिन्धत कायार्लयको �मखु तथा सोको िजम्मेवार कमर्चार� 

उपर �वभागीय कारबाह� हनु सक्नेछ ।  

(५) मना�सब कारण �बना उपदफा (१) बमोिजमको नाग�रक बडाप� बमोिजम कायर् सम्पादन 

नभई सेवा�ाह�ले सेवा �ा� गनर् नसक� सेवा�ाह�लाई कुनै हा�न नोक्सानी हनु गएकोमा सो हा�न नोक्सानी 

बापतको क्ष�तपू�तर् सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ ।  

(६) नाग�रक बडाप� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

25. घमु्ती सेवा स�ालन गनर् स�कनेः सवर्साधारणको सामू�हक वा व्यि�गत सरोकार रहने कुनै सेवालाई 

सम्बिन्धत सेवा�ाह� रहे बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउन ुपन� गर� कायर्पा�लकाले समय समयमा 

तोकेका कायार्लयले तो�कए बमोिजम घमु्ती सेवा स�ालन गन� व्यवस्था गनर् सक्नेछ। 

26. न्यायोिचत सेवा शलु्क �नधार्रण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सरकार� सेवा उपलब्ध गराए बापत 

गाउँपा�लका/नगरपा�लका वा मातहतका कायार्लयलाई सेवा�ाह�ले बझुाउन ुपन� सेवा शलु्क �नधार्रण गदार् 

सामािजक न्यायको आधारमा फरक फरक सेवा शलु्क �नधार्रण गनर् स�कनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सेवा शलु्क �नधार्रण गदार् दगुर्म वा �पछ�डएका के्ष�का बा�सन्दालाई 

अन्य इलाकाका बा�सन्दालाई भन्दा सह�ुलयत हनुे गर� तो�कए बमोिजम सेवा शलु्क �नधार्रण ग�रनेछ । 

27. जनताको सहभा�गता र स्वा�मत्व सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कायर्पा�लकाले कुनै प�रयोजना वा आयोजना 

जनताको �त्यक्ष सहभा�गता र स्वा�मत्वमा स�ालन हनु ेव्यवस्था �मलाउन सक्नेछ। 

(२) प�रयोजना वा आयोजनामा जनताको �त्यक्ष सहभा�गता र स्वा�मत्व सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए 

बमोिजम हनुेछ । 

28. शासक�य सधुार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कायर्पा�लकाको कायार्लयमा सधुार इकाईको 

गठन ग�रनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम ग�ठत शासक�य सधुार इकाईको काम कतर्व्य र अ�धकार तो�कए 

बमोिजम हनुेछ। 

29. सावर्ज�नक सनुवुाई गराउन ु पन�ः (१) सवर्साधारणलाई सेवा �दान गन� कायार्लय �मखुले आफू बहाल 

रहेको कायार्लयको काम कारबाह�लाई स्वच्छ, पारदश� र वस्त�ुन� बनाउन र सवर्साधारण तथा 

सरोकारवालाको कानून सम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गनर् तो�कएबमोिजम सावर्ज�नक सनुवुाइ गराउन ु

पन�छ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गराउन ुपन� सावर्ज�नक सनुवुाइ गदार् �वषयसँग सम्बिन्धत �वशषेज्ञ, 

सरोकारवाला, नाग�रक समाजका ��त�न�ध तथा स्थानीय नाग�रक समतेलाई आमन्�ण गनुर् पन�छ । 

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न अनसुन्धान तह�ककात वा अ�भयोजन 

गनुर् पन� वा न्या�यक रोहमा �नणर्य गनुर् पन� �वषयमा सावर्ज�नक सनुवुाई ग�रने छैन। 

30. गनुासो व्यवस्थापनः (१) �त्येक कायार्लयमा सो कायार्लयले सम्पादन गरेको काम कारबाह�को गणुस्तर, 

�भावका�रता तथा त्यसमा हनु सक्ने अ�नय�मतताको सम्बन्धमा गनुासो स�ु सबैले दे� ेठाउँमा गनुासो 

पे�टका रा� ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको गनुासो पे�टकामा जोसकैुले गनुासो रा� सक्नेछन ्। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �ा� भएका गनुासो व्यवस्थापन गनर्का ला�ग सम्बिन्धत कायार्लयका 

िजम्मेवार पदा�धकार�ले �त्यके तीन �दनमा एक पटक अन्य कमर्चार�को रोहवरमा गनुासो पे�टका खोल्न ु

पन�छ र सो पे�टकामा �ा� भएका गनुासो तथा सझुाव मना�सब रहेको पाइएमा त्यसको समिुचत 

व्यवस्थापन गनर् आवश्यक कारबाह� गनुर् पन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �ा� भएका गनुासो सम्बिन्धत कायार्लयको कायर्सँग सम्बिन्धत नभई 

त्यस्तो कायार्लयको �मखुको वैयि�क आचरणसँग सम्बिन्धत रहेछन ् भने सोको �ववरण मा�थल्लो 

�नकायमा पठाउन ुपन�छ। 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोिजम ग�रएको कारबाह�को जानकार� सम्बिन्धत कायार्लयको 

सूचना पाट�मा टाँस्न ुपन�छ । 

(६) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सम्बिन्धत कायार्लयको काम 

कारबाह�सँग असम्बिन्धत �वषयको गनुासो �ा� भएमा गनुासो �दने सम्बिन्धत व्यि� प�हचान भएको रहेछ 
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भने �नजलाई सो जानकार� �दई �फतार् गन� र प�हचान भएको रहेनछ भने सो �ववरण सम्बिन्धत 

कायार्लयको सूचना पाट�मा टाँस्न ुपन�छ । 

(७) गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

31. हेलो अध्यक्ष/�मखु कक्षको व्यवस्थाः (१) �व�भ� कायार्लयका काम कारवाह�का सम्बन्धमा �ा� हनुे 

�व�भ� �क�समका जनगनुासो र सझुावहरुको समयमै उिचत सनुवुाई गर� सम्बोधन गनर् कायर्पा�लकाको 

कायार्लयमा हेलो अध्यक्ष/�मखु कक्ष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कक्षमा �वपद्, खोज, उ�ार, राहत, सावर्ज�नक �हतसँग सम्बिन्धत 

घटनाको बारेमा सूचना �दन वा सरकार� सेवाको �वाहमा देिखएका कमी कमजोर� र सेवा �ा� गन� 

�ममा व्यि�ले भोग्नपुरेका क�ठनाईका बारेमा गनुासो वा सझुाव �दन सक्नछेन ्।  

(३) सवर्साधारणले उपदफा (२) बमोिजमका गनुासा वा सझुाव मौिखक वा �लिखत रुपमा वा 

टे�लफोन वा फ्याक्स वा अन्य �व�तुीय माध्यमबाट समते �दन सक्नछेन।् 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �ा� गनुासो तथा सझुाव मना�सब रहेको पाइएमा त्यसको समिुचत 

व्यवस्थापन गनर् कायर्पा�लकाको कायार्लयले सम्बिन्धत कायार्लयलाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम कायर्पा�लकाको कायार्लयले �दएको �नद�शन यथाशी� कायार्न्वयन गनुर् 

कायार्लयको कायार्लय �मखुको कतर्व्य हनुछे।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम �नद�शन कायार्न्वयन गरेको जानकार� कायर्पा�लकाको कायार्लयलाई 

�दन ुपन�छ। 

(७) उपदफा (४) बमोिजम कायर्पा�लकाको कायार्लयले �दएको �नद�शन कायार्न्वयन नगरेमा 

त्यस्तो कायार्लय �मखुलाई �च�लत कानून बमोिजम �वभागीय कारवाह� ग�रनेछ। 

(८) कायर्पा�लकाले हेलो अध्यक्ष/�मखु कक्ष सञ् चालन सम्बन्धी अन्य आवश्यक गनर् �नद� िशका 

बनाई लागू गनर् सक्नेछ।  

32. �वशेष कक्षको व्यवस्थाः (१) �वकास आयोजनाहरुको �भावकार� अनगुमन गनर्, �वकास �नमार्णका 

कायर्हरुमा हनु सक्ने �ढला ससु्ती रोक्न, �वकास आयोजनाहरुको कायार्न्वयनमा आई पनर् सक्न े

समस्याहरुको समयमै सम्बोधन गर� �वकास �नमार्णका कायर्लाई �छटो छ�रतो र गणुस्तर�य बनाउन 
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अध्यक्ष/�मखुको �त्यक्ष �नयन्�ण र �नद�शनमा रहने गर� कायर्पा�लकाको कायार्लयमा अत्याध�ुनक ��व�ध 

स�हतको एक �वशेष कक्ष (एक्सन रुम) स्थापना ग�रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कक्षबाट �वकास आयोजनाको �व�तुीय माध्यमबाट समय समयमा 

�त्यक्ष अनगुमन, अवलोकन र सम्वाद गर� �ग�तको जानकार� �लने र देखा परेका समस्या तत्काल 

समाधान गनर् आवश्यक �नद�शन �दन स�कनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �त्यक्ष अनगुमन, अवलोकन र सम्वाद गदार् स्थानीय सरोकारवालासँग 

प�न सम्वाद गर� आयोजनासगँ सम्बिन्धत मना�सव गनुासा तथा सझुाव �ा� भएमा सम्बोधन गनर् आवश्यक 

�नद�शन �दन स�कनछे। 

(४) �त्यके कायार्लयले स्वीकृत समयता�लका स�हतको कायर् योजना बमोिजम �त्येक म�हनाको 

ला�ग �नधार्�रत ल�य बमोिजमको �ग�त समतेलाई आधार मानी उपदफा (१) बमोिजमको �वशषे कक्षबाट 

आवश्यक �नद�शन �दन स�कनेछ। 

(5) उपदफा (२), (३) र (४) बमोिजम �वशेष कक्षबाट �दइएको �नद�शन यथाशी� कायार्न्वयन 

गनुर् �त्यके कायार्लयको कायार्लय �मखुको कतर्व्य हनुछे।  

(७) उपदफा (६) बमोिजम �दएको �नद�शन कायार्न्वयन गरेको जानकार� कायर्पा�लकाको 

कायार्लयलाई �दन ुपन�छ। 

(८) उपदफा (२), (३) र (४) बमोिजम �वशेष कक्षबाट �दइएको �नद�शन कायार्न्वयन नगरेमा 

त्यस्तो कायार्लय �मखुलाई सेवा समूहसँग सम्बिन्धत कानून बमोिजम �वभागीय कारवाह� ग�रनेछ। 

(९) कायर्पा�लकाले �वशषे कक्ष सञ् चालन सम्बन्धमा आवश्यक �नद� िशका तथा कायर्�व�ध बनाई 

लागू गनर् सक्नेछ।  

33. अरुको अ�धकारमा हस्तक्षपे गनर् नहनुेः (१) यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम कायर् सम्पादन गदार् एक 

पदा�धकार�ले अक� पदा�धकार�को अ�धकार, िजम्मेवार� वा कतर्व्य उपर हस्तके्षप गनुर् हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) को ��तकूल काम गन� पदा�धकार�लाई �च�लत कानून बमोिजम कारबाह� 

हनुेछ । 
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34. �व�ा तोक्न ु पन�ः (१) कायर्पा�लकाले गाउँपा�लका/नगरपा�लकाको काम कारबाह�को �वषयमा 

सरोकारवालालाई वा सावर्ज�नक रुपमा जानकार� �दन कुनै सदस्य वा कायार्लयको कुनै अ�धकृत 

कमर्चार�लाई �व�ा तोक्न ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको �व�ाको काम कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम 

हनुेछ। 

35. सूचना ��व�धलाई व्यवहारमा ल्याउन स�कनःे (१) �त्यके कायार्लयले आफ्नो �ोत र साधनको 

उपलब्धताको आधारमा सूचना ��व�धको उपयोगलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्नेछन।् 

(२) सूचना ��व�धलाई व्यवहारमा ल्याउन ेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

36. अनगुमन तथा मूल्या�न स�म�तः सावर्ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाई �शासनयन्�लाई 

सेवा�दायकको रुपमा रुपान्तरण गनर् तथा �च�लत कानून बमोिजम अ�धकार�ा� अ�धकार�ले सम्पादन गनुर् 

पन� काम कारबाह�लाई �भावकार� तथा गणुस्तर�य ढ�बाट सम्पादन भए वा नभएको कुरा समतेको 

अनगुमन तथा मूल्या�न गनर् अध्यक्ष/�मखुको संयोजकत्वमा स्थानीय अनगुमन तथा मूल्या�न स�म�त गठन 

गनर् सक्नेछ।  

37. सरकार� कायर् फ��ट र सरकार� कायर्लयको �नर�क्षणः यस ऐन वा अन्य �च�लत कानूनमा उिल्लिखत 

व्यवस्थाका अ�त�र� सरकार� कायर् फ��ट तथा �नर�क्षण सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

38. स�ुवधा तोके बमोिजम हनुःे �च�लत कानूनमा व्यवस्था भएको स�ुवधाका अ�त�र� �मखु �शासक�य 

अ�धकृत, महाशाखा/शाखा �मखु, कायार्लय �मखु वा अन्य कमर्चार�ले सो है�सयतमा उपभोग गनर् पाउन े

स�ुवधा तथा सो है�सयतले कायर् सम्पादन गरे बापत पाउने अन्य स�ुवधा कायर्पा�लकाले तोके बमोिजम 

हनुेछ । 

39. वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर् पन�ः (१) कायार्लयले �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तो�कए 

बमोिजमको अव�ध�भ� आफूले सो आ�थर्क वषर्भ�र स�ालन गरेको कायर्�म, सम्पादन गरेको काम र 

त्यस्तो कामको अविस्थ�त तथा �ग�त र लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरु समेत समावेश गर� 

वा�षर्क ��तवेदन तयार गर� कायर्पा�लका मातहतको कायार्लयको हकमा कायर्पा�लकाको कायार्लयमा र 

कायर्पा�लकाको कायार्लयको हकमा कायर्पा�लकामा पेश गनुर् पन�छ । त्यस्तो ��तवेदन आफूभन्दा 

मा�थल्लो �नकायको स्वीकृ�त �लई आवश्यकता अनसुार सावर्ज�नक रुपमा �काशन गनर् समेत स�कनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको ��तवदेनमा सो उपदफामा लेिखएको कुराको अ�त�र� सम्बिन्धत 

कायार्लयले आफ्नो कायार्लय वा अन्तगर्तका कायार्लयमा सशुासन कायम गनर् गरेका सधुारका कायर्�म र 

त्यसबाट �ा� प�रणामको �ववरण उल्लेख गनुर् पन�छ। 

40. कायर् सम्पादन सूचकः यस ऐन बमोिजम कुनै पदा�धकार�ले सम्पादन गनुर् पन� कामको कायर् सम्पादन 

सूचक तो�कए बमोिजम हनुछे । 

41. असल �नयतले गरेको कामको बचाउः यस ऐन वा �च�लत कानून बमोिजम कुनै पदा�धकार�ले कायर् 

सम्पादन गदार् वा �शास�नक कायर् स�ालन गदार् असल �नयतले गरेको काम कारबाह�को �वषयलाई �लएर 

�नज उपर कुनै कारबाह� हनु ेछैन । 

42. �नयम बनाउने सक्न:े कायर्पा�लकाले यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् आवश्यक �नयम बनाउन 

सक्नेछ। 

43. �नद� िशका, �दग्दशर्न वा कायर्�व�ध बनाउन सक्नेः कायर्पा�लकाले आफ्नो काम कारवाह�लाई �कृयागत 

ढ�बाट �छटो, छ�रतो र �मतव्ययी रुपमा स�ालन गनर् वा कायर् सम्पादन गनर् आवश्यक �नद�िशका, 

�दग्दशर्न वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्नेछ ।  

44. ऐन बमोिजम हनुेः यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा यसै ऐन बमोिजम र अन्य �वषयका हकमा �च�लत कानून 

बमोिजम हनुेछ । 

 

 


