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प्रस्तावनााः 
स्थानीय तहको शासन व्यवस्थालाई थप जनमखुी, सेवामखुी, जनउत्तरदायी,पारदशी, जनकेन्द्रित र जवाफदेही तलु्याई ववत्तीय 
सशुासन कायम गराउन तथा बरदीपरु गाउँपाललकाको आरतररक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मलुकुको प्रचललत कानूनी 
व्यवस्था एवं काययववलिहरु पालना गराई ववत्तीय अनशुासन कायम राख्न साथै आलथयक कारोबारमा देन्द्खएका जोन्द्खमहरुको 
पवहचान गनय एवं आरतररक लेखापरीक्षण योजना तयारी र कायायरवयन गनय तथा आरतररक लेखापरीक्षणलाई समयानकूुल 
बनाउन बाञ्छनीय भएकाले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,2074 को दफा 102 ले ददएको अलिकार प्रयोग गरी बरदीपरु 
गाउँसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। 

 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
बन्द्रदपरु गाउँपाललकाद्वारा प्रकान्द्शत राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: ३   लमलत: २०७७/०३/२५ 
 भाग १ 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललका कायायलयको सचुना 

 
 
 
 

बन्दिपुि गाउँपान्िकाको आदतरिक िेखा परिक्षण कार्यन्िन्ि 

(न्नर्न्मत गने) ऐन, २०७७ 
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1. संन्द्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः यो लनदेन्द्शकाको नाम "आरतररक लेखापरीक्षण काययववलि (लनयलमत गने) ऐन,2077" 
रहेकोछ। यो ऐन तरुुरतै लाग ुहनुेछ। 

 

2. पररभाषााः लबषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,- 
1) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देन्द्खने गरी कानून बमोन्द्जम रान्द्खने अलभलेख, खाता, वकताब वा 

अरय कागजपत्र सम्झन ुपछय र सो शब्दले ववद्यतुीय माध्यमबाट रान्द्खएको अलभलेख वा कारोबारलाई प्रमान्द्णत 
गने ववद्यतुीय अलभलेखलाई समेत जनाउँदछ। 

2) "लेखापरीक्षण" भन्नाले बरदीपरु गाउँपाललकाको आरतररक लेखापरीक्षकबाट कायायलयको उद्देश्य अनरुुपका 
काययसम्पादनसँग सम्बन्द्रित कानून, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अरय कारोबार र सोसगँ सम्बन्द्रित 
कागजात एवं प्रवियाको जाचँ, परीक्षण, ववशे्लषणका साथै आरतररक लनयरत्रण प्रणालीको समग्र मलु्याङ्कन गरी 
प्रलतवेदन गने काययलाई सम्झनपुदयछ। 

3) "लेखासँग सम्बन्द्रित कागजात" भन्नाले गाउँपाललकाको लेखापरीक्षण गनय आवश्यक पने कागजात सम्झन ु
पछय र सो शब्दले गाउँपाललकाको रणनीलतक, बावषयक वा आवलिक योजना, कायययोजना, लनणयय, सम्झौता वा 
समझदारी, प्रगलत प्रलतवेदन, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन र लेखापरीक्षण कामसँग सम्बन्द्रित अरय 
कागजात वा ववद्यतुीय प्रणलीमा सङ्गवहत वववरण तथ्याङ्क वा सूचनालाई समेत जनाउँछ। 

4) "बेरुज"ु भन्नाले प्रचललत कानून बमोन्द्जम परु् याउन ुपने रीत नपरु् याई कारोबार गरेको वा राख्न ुपने लेखा 
नराखेको तथा अलनयलमत वा बेमानलसब तररकाले आलथयक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाय औलं्याइएको 
वा ठहर् याएको कारोबार सम्झन ुपछय। 

5) "खररद" भन्नाले सावयजलनक लनकायले यस ऐन बमोन्द्जम कुनै मालसामान, परामशय सेवा वा अरय सेवा प्राप्त 
गने वा कुन ैलनमायण कायय गने वा गराउने कायय सम्झनपुछय। 

6) "लनयलमतता" भन्नाले प्रचललत कानून, मापदण्ड र काययववलिहरुको पालना गनुयलाई जनाउँदछ। 

7) "लमत्तव्यवयता" भन्नाले ठीक समयमा, उपयकु्त गणुस्तर तथा पररमाणको नलतजा रयूनतम लागतमा प्राप्त गनुयलाई 
जनाउँछ। 

8) "काययदक्षता" भन्नाले लनन्द्ित मानवीय, ववत्तीय, भौलतक सािन र सूचनाको प्रयोगबाट अलिकतम उपलन्द्ब्ि 
हाललल गनुय वा लनन्द्ित पररमाण र गणुस्तरको उपलन्द्ब्ि हालसल गनयका लालग सीलमत सािनबाट बढी प्रलतफल 
प्राप्त गनुयलाई जनाउँदछ। 

9) "प्रभावकारीता" भन्नाले अपेन्द्क्षत उद्देश्य हालसल गनुय वा सम्पाददत वियाकलापहरुलाई अपेन्द्क्षत प्रभाव एवं 
नलतजा प्राप्त गनुयलाई जनाउँदछ। 

10) "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत" 
भन्नाले गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत सम्झन ुपदयछ। 

11) "आरतररक लेखापरीक्षक" भन्नाले यस प्रयोजनको लालग गाउँपाललकामा आरतररक लेखापरीक्षण काययको लालग 
आरतररक लेखापरीक्षक पदमा लनयकु्त कमयचारीलाई जनाउँदछ। 
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3. आरतररक लेखापरीक्षणको उद्दशे्याः गाउँपाललकाको ववत्तीय एवं काययमलुक लेखापरीक्षण गदाय सावयजलनक स्रोतको 
प्रालप्त र उपयोगको सम्बरिमा लनयलमतता, लमत्तव्यवयता, काययदक्षता, प्रभावकाररताको आवश्यकताका देहायका 
ववषयहरुको सलुनन्द्ित गरी आरतररक लेखापरीक्षण गनुय यसको प्रमखु उद्देश्य रहेको छ। 

1) गाउँपाललकाबाट लनददयष्ट उद्देश्य हालसल गनय गररएको लगानी (Input) लनयलमत, लमत्तव्यवय, काययदक्ष र प्रभावकारी 
भए नभएको परीक्षण गरी व्यवस्थापनलाई सझुाव प्रदान गने, 

2) गाउँपाललकाबाट गररने आम्दानी तथा खचय र त्यसको लेखाङ्कन प्रचललत काननूद्धारा लनददयष्ट प्रविया अनरुुप भए 
वा नभएको परीक्षण गरी ववत्तीय पारदन्द्शयता र जवाफदेवहता कायम गनय सहयोग परु् याउने, 

3) लेखापरीक्षण प्रलतवेदन समयमै सही र भरपदो रुपमा उपलब्ि गराई ववत्तीय अनशुासन कायम गनय 
व्यवस्थापनलाई सहयोग परु् याउने, 

4) आरतररक लेखापरीक्षण सम्बन्द्रि सिुारका ववषय वस्तहुरुलाई प्रभावकारी पानय नीलतगत पषृ्ठपोषण गने, 
5) अन्द्रतम लेखापरीक्षण कायायलाई सहयोग परु् याउने, 
6) आरतररक लनयरत्रण प्रणाली प्रयोगको अवस्था सम्बरिमा जाँच गने। 

 

4. आरतररक लेखापरीक्षणको क्षते्राः कानूनताः ववत्तीय व्यवस्थापन र स्रोत पररचालन गरी आलथयक कारोबारको लेखा तथा 
लेखाङ्कन सम्बरिी दावयत्व लेखा उत्तरदायी अलिकृत र न्द्जम्मेवार व्यन्द्क्तको हनुे व्यवस्था छ। प्राप्त आलथयक वववरण 
उपर जाँच वा परीक्षण गरी राय व्यक्त गने कतयव्य लेखापरीक्षकको हो। लेखापरीक्षण गदाय नेपालको संवविान, 
लेखापरीक्षण ऐन, लनदेन्द्शका र लेखापरीक्षणमान बमोन्द्जम सम्पन्न गनुयपदयछ। सामारयतया आरतररक लेखापरीक्षणका 
कायय क्षते्र देहाय बमोन्द्जम रहन ुपदयछाः 

1) ववत्तीय कारोबारको गन्द्णतीय शदु्धताको परीक्षण गने, 
2) प्रचललत कानूनको पालना भए नभएको परीक्षण गने, 
3) ववत्तीय सािनको उपयोग लमत्तव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी रुपमा भए नभएको परीक्षण गने, 
4) स्वीकृत बावषयक काययिमबाट लनिायररत लक्ष्य प्राप्त भए नभएको परीक्षण गने, 
5) ववत्तीय प्रलतवेदनहरुले आलथयक कारोबारको सही र यथाथय न्द्चत्रण प्रस्ततु गरे नगरेको परीक्षण गने, 
6) गाउँपाललकाले अपनाएको आरतररक लनयरत्रण प्रणालीको प्रभावकारीताको मलु्यांकन तथा ववशे्लषण गने, 
7) लेखांकन तथा प्रलतवेदनको स्वीकृत ढाचँा तथा मानदण्ड पालना भए नभएको परीक्षण गने, 
8) सावयजलनक खचयको जोन्द्खम ववशे्लषण गने, 
9) सावयजलनक लेखा प्रणालीमा सिुार गनय सझुाव ददने। 

 

5. आरतररक लेखापरीक्षणाः 
1) गाउँपाललका कायायलयको कारोबारको लनयलमतता, लमत्तव्यवयता, काययदक्षता, प्रभावकारीताको आिारमा आरतररक 

लेखापरीक्षणको लालग लनयकु्त गाउँपाललकाको आरतररक लेखापररक्षक बाट आरतररक लेखापरीक्षण हनुेछ। 

2) गाउँपाललका काययलयको आरतररक लेखापरीक्षण गराउने न्द्जम्मेवारी प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको हनुेछ। 

3) आरतररक लेखापरीक्षण गने आरतररक लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गनय गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतले पत्र प्रदान गनुयपदयछ। साथै गाउँपाललकाको काययसञ्चालनमा शे्रस्ताहरुको न्द्जम्मा ललने न्द्जम्मेवार 
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कमयचारी वा पदालिकारीलाई लेखापरीक्षण गनय आवश्यक सबै कागजपत्र, शे्रस्ता तथा सचुना उपलब्ि गराउन 
तथा पेश गनय लगाउनपुदयछ। 

4) गाउँपाललकाको काययसञ्चालनमा शे्रस्ताहरुको न्द्जम्मा ललने  न्द्जम्मेवार कमयचारी तथा पदालिकारीले लेखापरीक्षण 
गनुयपने शे्रस्ता तथा कागजातहरु आरतररक लेखापरीक्षक समक्ष तोवकएको लमलतलभत्र पेश गनुय पनेछ साथै 
लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको िममा जनुसकैु बखत न्द्जम्मेवार पदालिकारीलाई लेखासँग सम्बन्द्रित आवश्यक 
तथा लेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेका कागजात पेश गनय लगाउन र सम्बन्द्रित पदालिकारीसँग तत्सम्बरिी 
सूचना तथा जानकारी ललन सक्नेछ। 

5) उपदफा (4) बमोन्द्जम शे्रस्ता पेश नगरेमा वा पशे गनय आलटाल गरेमा सोको जानकारी लेखापरीक्षकले प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृतलाई तरुुरत ददनपुनेछ। त्यसरी आरतरीक लेखापरीक्षणमा असहयोग गने कायायलय प्रमखु, 
लेखा प्रमख र सम्बद्ध अरय कमयचाररको वववरण गाउँपाललका अध्यक्षसमक्ष  र सम्बन्द्रित न्द्जल्लाको कोष तथा 
लेखा लनयरत्रण कायायलयको कोष प्रमखुलाई पठाउन सक्नेछ।साथै सोको वववरण आरतररक लेखापरीक्षकले 
आफ्नो प्रलतवेदनमा समेत उल्लेख गनय सक्नेछ। 

 

6. आरतररक लेखापरीक्षणको कायय सम्पादनाः आरतररक लेखापररक्षकले लनयलमतता, लमत्तव्यवयता, काययदक्षता, 
प्रभावकारीता ववचार गरी देहायका ववलि अपनाई आरतररक लेखापरीक्षण कायय सम्पादन गनुयपदयछाः 

1) सम्बन्द्रित कागजात एवं अलभलेखको अवलोकन गने, 
2) न्द्जम्मेवार पदालिकारीसँग अरतविय या गरी सोको प्रमाण फाईल साथ राख्न,े 
3) शे्रस्ता तथा अलभलेखको जाँच, लभडान तथा परीक्षण गने, 
4) प्रस्ततु कागजात तथा वववरणहरुको यथाथयता र आलिकाररकताको परीक्षण गने, 
5) सम्पाददत कामको आवश्यकताअनसुार स्थलगत अवलोकन तथा अनगुमन गने, आवश्यक भएमा सोिपछु समेत 

गने, 
6) आवश्यकता अनसुार न्द्जरसी मालसामानको भौलतक परीक्षण गने, 
7) उपलब्ि सूचनाको ववशे्लषण गने, 
8) परीक्षणबाट देन्द्खएका कैवफयतको अलभलेखीकरण गरी राख्न,े 
9) बेरुजकुो मस्यौदा प्रलतवेदनमा व्यवस्थापनसँग छलफल गरी गाउँपाललका कायायलयमा अलभलेख राख्न,े 
10) प्रलतवेदन लेखन गरी कम््यटुरमा प्रवववष्ट समेत गने, 
11) भ्रष्टाचारजरय र अरय गम्भीर प्रकृलतका बेरुज ुदेन्द्खएमा लेखापरीक्षकले तरुुरतै सोको जानकारी प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृतलाई गराउने, 
 

7. आरतररक लेखापरीक्षणका ववषयाः आरतररक लेखापरीक्षण गदाय लेखापरीक्षकले देहायका लबषयहरुको परीक्षण गनुयपदयछ 
र सोही ववषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गनुयपनेछाः 

1) आलथयक कारोबारमा गन्द्णतीय शदु्धता भए/नभएको, 
2) स्वीकृत वावषयक काययिम अनसुार आलथयक कारोवार सञ्चालन भए/नभएको, 
3) ववलनयोजन ऐन तथा अरय ऐन बमोन्द्जम सेवा तथा काययमा खचय गनय लनददयष्ट शीषयक तथा उपशीषयकमा स्वीकृत 

भएका रकमहरु सोही शीषयक तथा उपशीषयकको सीमामा रही लनददयष्ट प्रयोजनको लालग खचय भए/नभएको, 



 

5 |                         बवन्दपुि गाउँपावलकाको आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यविवि (विर्वित गिे) ऐि, २०७७ 

4) स्थानीय संन्द्ञ्चत कोष, स्थानीय आकन्द्स्मक कोष र अरय सरकारी कोषको वहसाब यथाथयपरक रहे, नरहेको, 
5) ववलनयोजन, राजश्व, िरौटी, काययसंञ्चालनकोष लगायत अरय कोषको दरुुपयोग, हानी नोक्सानी, वहनालमना वा 

मस्यौट भए/नभएको, 
6) सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हनुपुने वा लतनुय बझुाउनपुने र बझुाइएको सावाँ, ब्याज, लाभांश 

लगायतको लेखा राख्न ेव्यवस्था पयायप्त भए, नभएको वा त्यस अनरुुप लेखा राखे, नराखेको र राखेको लेखा 
यथाथयपरक भए, नभएको, 

7) प्रचललत कानूनद्धारा तोवकएको दरबरदी वा अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट लनणयय भए अनरुुप राजश्व असलु 
गरे/नगरेको, 

8) असलु भएको राजश्व तोवकएको काययववलि अनरुुप दान्द्खला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजश्व चहुावट लनयरत्रण 
गनय प्रयास गरे, नगरेको, 

9) िरौटी सम्बन्द्रि प्रचललत कानूनको पयायप्तता भए, नभएको र लनददयष्ट काययववलि अनरुुप िरौटीको आम्दानी तथा 
खचय गरे/नगरेको, 

10) कारोबारको लेखा, आलथयक वववरण तथा ववत्तीय प्रलतवेदनहरु प्रचललत कानूनले लनददयष्ट गरे अनरुुपको 
ढाँचा र समयमा तयार भए/नभएको तथा लनददयष्ट समयमा प्रलतवेदन गरे, नगरेको, 

11) आलथयक वववरण तथा ववत्तीय प्रलतवेदनहरु ववश्वसनीय भए/नभएको, त्यसमा लेन्द्खएको अवलिको आलथयक 
कारोबारको सही र यथाथय न्द्चत्रण गरे, नगरेको, 

12) आम्दानी वा खचय भएका कलमहरुको पषु्ट्याइ हनुे प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको, 
13) लेखा वा प्रलतवेदन बमोन्द्जम भौलतक प्रगलत भए, नभएको, 
14) खचय गनय अलिकार प्राप्त अलिकारीको स्वीकृलत भए, नभएको, 
15)खचय गदाय दरुुपयोग हनु नपाउन ेगरी पयायप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बरिी लनयमन तथा 

लनयरत्रण व्यवस्था पयायप्त भए, नभएको र ती कुराहरुको अनशुरण गरे, नगरेको, 
16) लसजयना भएको दावयत्व समयमा भकु्तानी भए, नभएको, 
17) कायायलयको संगठन र व्यवस्थापन तथा काययववभाजन यथेष्ट र समनु्द्चत भए, नभएको र त्यस अनसुार 

कायायलय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको, 
18) कुनै काम अनावश्यक रुपमा दोहोरो हनुे गरी ववलभन्न कमयचारी वा लनकायबाट गररएको वा गनुयपने कुनै 

काम छुटाएको वा कायायलयको काम लनददयष्ट समयमा गने गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए,नभएको, 
19) लनिायररत ढाँचा र प्रविया अनरुुप कारोवारको लेखाङ्कन गरे/नगरेको, 
20) भौलतक सम्पलतको उपयोग तथा लेखाङ्कन प्रचललत कानून र लनददयष्ट प्रविया अनरुुप भए/नभएको, 
21) सरकारी सम्पलतको वहनालमना तथा हानी नोक्सानी हनु नपाउने गरी प्रभावकारी भण्डारण तथा लनयरत्रणको 

व्यवस्था भए/नभएको, उन्द्चत संरक्षण र ममयत सम्भार गरे, नगरेको, 
22) न्द्जरसी लनरीक्षण प्रलतवेदनमा ममयत र लललाम लबिी गने भनी औलं्याइएका मालसामानहरु समयमै 

लललाम लबिी गरे/नगरेको, 
23) ववकास आयोजना र काययिमहरु सञ्चालन गनय कायय सञ्चालन मापदण्ड (Operation Standards) तयार 

गरे/नगरेको, 
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24) लनिायररत मापदण्डको अनसुरण गरे नगरेको र मापदण्ड ववपररत हनुे गरर कायय भए/नभएको, 
25) व्यवस्थापनलाई आरतररक लेखापरीक्षणबाट उपलब्ि गराईएको सझुावहरुको कायायरवयन भए/नभएको, 
26) स्वीकृत लागत खचयको सीमालभत्र रही काययिम सञ्चालन गरे, नगरेको, खचय गदाय लागत तथा उपलब्िी 

ववशे्लषण गरी उन्द्चत ढङ्गले खचय गरे, नगरेको र लागतको तलुनामा प्रलतफल प्राप्त भए, नभएको, 
27) सञ्चाललत काययिमको उपलन्द्ब्ि लनिायररत उद्दशे्य र लक्ष्य अनरुुप भए नभएको तथा कामको गणुस्तर र 

पररमाण मानदण्ड अनरुुप भए, नभएको, 
28) संञ्चाललत काययिममा भएको आम्दानी र खचय तथा भौलतक प्रगलत लनिायररत प्रकृया अनरुुप सावयजलनक 

गरे/नगरेको, 
29) कायय प्रवियामा आरतररक लनयरत्रणको संस्थागत व्यवस्था भए नभएको, भएको भए कायायत्मक 

भए/नभएको, 
30) कायायलयको स्वालमत्वमा रहेको सरकारी सम्पलतको व्यवस्थापन प्रभावकारी भए/नभएको, 
31) बावषयक खररद योजना तयार गरे नगरेको र खररद ऐनको प्राविान मतुाववक काययववलि अबलम्बन 

भए/नभएको, 
32) भ्याट दताय वाला सँग खररद गरे नगरेको, अलग्रम कर कट्टी गरे नगरेको, स्थानीय स्तरमा उत्पाददत 

मालसामान साथै नेपालमा उत्पाददत मालसामानलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोन्द्जम प्रथलमकता 
ददए/नददएको, 

33) प्रलतवद्धता अलभलेख सम्बरिमा महालेखा लनयरत्रक कायायलयले तोकेको रकम भरदा बढी लागत भएका 
खररद सम्झौताको प्रलतबद्धताको वववरण प्राप्त भए/नभएको, 

34) तलबी प्रलतवेदन पाररत गरी मात्र तलब खचय गरे/नगरेको, 
35) आम्दानी तथा खचय र त्यसको लेखाङ्कन प्रचललत कानूनद्वारा लनिायररत प्रकृया अनसुार भए/नभएको, 
36) नगदी न्द्जरसी लगायत उपलब्ि स्रोत, सािन र सम्पलतको उपयोग लमत्तव्ययी तवरले दक्षतापूवयक प्रभावकारी 

रुपमा भए/नभएको, 
37) आलथयक कारोबारलाई प्रमान्द्णत गने कागजातहरु संलग्न भए/नभएको, 
38) कारोबारलाई पषु्ट्याइ गने कागजात अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट प्रमान्द्णत भए/नभएको, 
39) प्रचललत कानूनले अनगुमन गनुयपने व्यवस्था गरे अनरुुप अनगुमन गरे, नगरेको र अनगुमनबाट प्राप्त 

प्रलतवेदन कायायरवयन गरे, नगरेको, 
40) ववत्तीय कारोबार, अलभलेख र प्रलतवेदन व्यवस्थापनलाई सूचना प्रववलिमा आिाररत बनाउन प्रयास गरे, 

नगरेको, 
सोिभनाय ललन ेकायय समयमा गरे, नगरेको, 

41) बेरुज ुलगत र फछयौटको अलभलेख अद्याविीक राखे, नराखेको तथा बेरुज ुफछयौट गनय प्रयास गरे, 
नगरेको। 

42) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा प्रचललत कानूनबमोन्द्जम बाँडफाँड भएको राजस्व वा 
रोयल्टीको उपयोग र पररचालन प्रभावकारी भए, नभएको, 
 

८. आरतररक लेखापरीक्षण प्रलतवेदनाः 
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1) आरतररक लेखापरीक्षकले प्रत्यके तीन मवहनामा आरतररक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको िममा 
औल्याइएका व्यहोरा खुलाई सझुाव सवहतको प्रलतवेदन आरतररक लेखापरीक्षण समाप्त भएको एक मवहनालभत्र 
सम्बन्द्रित कायायलय वा प्रमूख प्रशासकीय अलिकृत समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

2) आरतररक लेखापरीक्षण गदाय देन्द्खएका कैवफयतहरुको सम्बरिमा सम्बन्द्रित कायायलय प्रमखु र लेखा प्रमखुसँग 
छलफल गरी तत्काल फछ्यौट हनु सक्न ेकैवफयतहरु तत्कालै फछ्यौट गराई दरुुस्त राख्न लगाउन ुपनेछ, 

3) लेखापरीक्षण गदाय गन्द्म्भर प्रकृलतका बेरुजहुरु (जस्तै मस्यौट, वहनालमना, सरकारी हानी नोक्सानी, सरकारी 
सम्पलतको दरुुपयोग भएको) देखेमा लेखापरीक्षकले तरुुरतै प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतलाई जानकारी ददनपुनेछ, 

4) लेखा उत्तरदायी अलिकृतले आरतररक लेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा अन्द्रतम लेखापरीक्षण 
हनु ुअगावै फछ्यौट तथा सम्परीक्षण गराई अन्द्रतम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्ततु गनुयपनेछ। 

 

9. मापदण्ड वा लनदेन्द्शका जारी गनय सक्नेाः काययपाललकाले यो ऐन तथा यस ऐन अरतगयत बनेको लनयमको अिीनमा 
रही आरतररक लेखापरीक्षणलाई वस्तपुरक, ववश्वसनीय र भरपदो बनाई लेखापरीक्षणको गणुस्तर अलभवृदद्द गनय 
राविय तथा अरतराविय लेखापरीक्षण मानदण्ड र प्रचललत असल अभ्यासमा आिाररत लेखारीक्षण मापदण्ड वा 
लनदेन्द्शका बनाई लागू गनय सक्नेछ। 

 

10. असल लनयतले गरेको 
कामको लालग न्द्जम्मेवार नहनुेाः  

1) आरतररक लेखापरीक्षकले यस ऐन बमोन्द्जम लेखापरीक्षणलाई व्यवन्द्स्थत गरेको मानदण्ड, नीलत, लनदेशन, 
लनदेन्द्शका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोन्द्जम कतयव्य पालनाको लसललसलामा असल लनयतले सम्पन्न गरेको 
लेखापरीक्षण काययबाट हनु गएको कुन ैक्षलत वा अरय कुनै प्रकारको त्रवुटको लालग आरतररक लेखापरीक्षण 
शाखाको कुन ैकमयचारी व्यन्द्क्तगत रुपमा न्द्जम्मेवार हनुेछैन। 

2) आरतररक लेखापरीक्षकले आफ्नो काययसम्पादनका िममा यस ऐन तथा प्रचललत राविय प्रादेन्द्शक एवं स्थानीय 
ऐन, कानून, काययववलि, लनदेन्द्शका, लनदेशन बमोन्द्जमको अलिकार प्रयोग गरी आरतररक लेखापरीक्षण गरेको 
आिारमा मात्र लनज उपर कुन ैकानूनी कारबाही गराउन ुहुँदैन। 

 

11. कारोबारको लेखा तथा वववरण दान्द्खला गनुय पनेाः 
1) कायायलयको सरकारी नगदी, न्द्जरसी, आय व्यायको लेखाको आरतररक लेखापरीक्षणको लसललसलामा 

लेखापरीक्षकबाट सोलिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गररएको लेखा तथा वववरण तोवकएको म्यादलभत्र दान्द्खला 
गनुय सम्बन्द्रित कमयचारी, पदालिकारी वा न्द्जम्मेवार व्यन्द्क्तको कतयव्य हनुेछ। 

2) उपदफा (१) बमोन्द्जम माग गररएको वववरण तोवकएको म्यादलभत्र पेश गनय नसवकने मानलसब कारण सवहत 
सम्बन्द्रित कमयचारी, पदालिकारी वा न्द्जम्मेवार व्यन्द्क्तले थप समय माग गरेमा लेखापरीक्षकले आफूले सोिेको 
प्रश्नको जवाफ वा माग गररएको लेखा तथा वववरण पेश गनय लनजलाई मानलसब समय ददन सक्नेछ। 

3) उपदफा (1) र (2) बमोन्द्जम ददइएको म्यादलभत्र सोलिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गररएको लेखा तथा 
वववरण पेश गनय नसकेमा सो कारणबाट देन्द्खएको बेरुज ुवा कैवफयत प्रलत सम्बन्द्रित पदालिकारी न्द्जम्मेवार 
हनुेछ। 
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12. कारबाहीको लालग लेखी पठाउन सक्नेाः यस ऐन बमोन्द्जम लेखापरीक्षण नगराउने, लनयकु्त लेखापरीक्षकलाई 
ववत्तीय वववरण तथा लेखा उपलब्ि नगराउने, लेखासँग सम्बन्द्रित कागजात पेश नगने, तत्सम्बन्द्रित सूचना तथा 
जानकारी नददने, लेखापरीक्षण सम्बरिी काम कारबाहीमा बािा ववरोि गने तथा यो ऐन वा यस ऐन अरतगयत 
बनेको लनयमको उल्लङ्घन गने सम्बरिीत कामको न्द्जम्मेवारी तोवकएको पदािीकारी वा व्यन्द्क्तलाई आरतररक 
लेखापरीक्षकले प्रचललत कानून बमोन्द्जमको कारबाही गनय प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ।                                                           

 
 आज्ञाले 

नरहरर सापकोटा 
प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तािनााः बवन्दपुि गाउँपावलका गाउँ कार्यपावलकाको कार्ायलर् ि अन्तगयतका कार्ायलर्हरुबाट हुिे  सेिा प्रिाहलाई  जििुखी,  

जिाफदेही,  पािदशी,  सिाबेशी  तथा  सुशासिर्ुक्त  बिाई  कािूिको शासि, भ्रष्टाचाििुक्त ि चसु्त प्रशासि, आवथयक अिुशासि 

तथा साियजविक कार्य ि स्रोतको उवचत व्र्िस्थापिका  िाध्र्िबाट  स्थािीर्  सुशासिको  प्रत्र्ाभुवत गिाउँदै संघीर्  लोकतावन्िक  

गणतन्िका लाभहरुको  न्र्ार्ोवचत  वितिण िाफय त  िागरिकको अविकािलाई  सुविवित गिे सम्बन्ििा व्र्िस्था गिय िाञ्छिीर् 

भएकोले स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा १०२ (१) बिोवजि बवन्दपुि गाउँपावलकाको गाउँसभाले र्ो ऐि बिाई 

लागु गिेको छ । 

 

 

 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
बन्द्रदपरु गाउँपाललकाद्वारा प्रकान्द्शत राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १६   लमलत: २०७७/०९/२९ 
 भाग १ 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललका कायायलयको सचुना 

 

 

 

बन्दिपुि गाउँपान्िकाको सुशासन ऐन, २०७७



 

2 |   बवन्दपुि गाउँपावलकाको कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि ऐि, २०७७ 

 

परिच्छेि– १ 

प्रािन्भभक 

१ . संन्क्षप्त नाम ि प्रािभभाः 

(१) र्ो ऐिको िाि “बवन्दपुि गाउँपावलकाको सुशासि ऐि, २०७७”  िहकेो छ । 

(२) र्ो ऐि गाउँसभाबाट पारित हुिासाथ तुरुन्त प्रािम्भ हुिेछ । 

२. परिभाषााः वििर् िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेिा र्स ऐििा – 

(१) “संवििाि” भन्िाले िेपालको संवििाि सम्झिु पदयछ । 

(२) “ऐि” भन्िाले स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ सम्झिु पदयछ । 

(३) “गाउँपावलका” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलका सम्झिु पदयछ । 

(४) “अध्र्क्ष” भन्िाले  बवन्दपुि गाउँपावलका को अध्र्क्ष सम्झिु पदयछ । 

(५) “उपाध्र्क्ष” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलकाको उपाध्र्क्ष सम्झिुपदयछ । 

(६)“प्रशासकीर् अविकृत” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलकाको प्रिुख प्रशासकीर् अविकृतलाई सम्झिुपदयछ । 

(७) “सभा” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलकाको गाउँसभालाई सम्झिु पदयछ । 

(८)“विभाग / शाखा”  भन्िाले  बवन्दपुि गाउँपावलका अन्तगयतको विभाग ि  शाखालाई सम्झिु पदयछ । 

(९) “िडा कार्ायलर्” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलका अन्तगयतको िडा कार्ायलर् सम्झिु पदयछ । 

(१०) “कियचािी”  भन्िाले  बवन्दपुि गाउँपावलका ि  सो  अन्तगयतको  कार्ायलर्हरुिा  कार्यित कियचािी तथा वशक्षक सिेतलाई 

सम्झिु पदयछ । 

(११ ) “सविवत”  भन्िाले  र्स  ऐिको  दफा  १९  बिोवजिको  सुशासि  प्रियर्द्ि  सविवतलाई सम्झिु पदयछ । 

(१२) “तोवकएको” िा “तोवकए बिोवजि” भन्िाले र्स ऐि अन्तगयत बिेको विर्ि िा कार्यविवििा तोवकएको िा तोवकए 

बिोवजि सम्झिु पदयछ । 

परिच्छेि – २ 

प्रशासन संचािन सभबदिी सामादर् प्राििानहरु 

३. न्िन्भदन स्तिमा कार्य सभपािन हुनेाः  िेपालको संवििाि तथा स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ ि अन्र् प्रचवलत िेपाल 

कािूिले स्थािीर् तहिा उपलब्ि गिाएको अविकािको सिुवचत प्रर्ोग गदै स्थािीर्  शासि  तथा  प्रशासिलाई  ब्र्िवस्थत  

बिाई  जिसहभावगता , उत्तिदावर्त्ि  ि पािदवशयता  सुविवित गिय  सुलभ  ि  गुणस्तरिर्  सेिा  प्रिाह  गिय िद्दत  पुर्ायउिे  

उद्देश्र्ले  बवन्दपुि गाउँपावलका अन्तगयत गाउँस्ति तथा िडा स्तिबाट प्रशासविक कार्य सम्पादि हुिेछ । 

४. न्िषर्गत  शाखा िहनेाः  

(१) गाउँस्तिको कार्य सम्पादि गियका लावग आिश्र्क संख्र्ािा शाखाहरु िहिेछि् । 

(२) शाखा ि सो को कार्यविभाजि कार्यपावलकाले तोके बिोवजि हुिेछ । 

५. आिश्र्क न्नकार् गठन गनय सकनेाः  

(१) प्रशासविक कार्य सम्पादि गिय गाउँपावलका , िडा कार्ायलर्, शाखा कार्ायलर्को अवतरिक्त अन्र् आिश्र्क सवचिालर्, 

आर्ोग, बोडय, सविवत िा अन्र् त्र्स्तै विकार् गठि गिय  सवकिेछ । 

(२)  उपदफा  (१)  बिोवजि  गठि  भएका  सवचिालर्,  आर्ोग,  बोडय,  सविवत  िा  अन्र्  त्र्स्तै विकार्को  काि,  कतयव्र्,  

अविकाि  तथा  अन्र्  कार्य  क्षेिगत शतयहरु  कार्यपावलकाले  तोके  बिोवजि हुिेछ । 

६. प्रशासन्नक कार्य संचािनका आिािाः बवन्दपुि गाउँपावलकाको के्षिवभि सुशासि कार्ि गियका लावग  र्स  ऐि  िा  अन्र्  

प्रचवलत  कािूि  बिोवजि  प्रशासविक  कार्य  सम्पादि  गदाय त्र्स्तो  कार्य सम्पादि  गिे  पदाविकािीले  संवििाि  तथा  

अन्र्  प्रचवलत  कािूििा  व्र्िस्था  भएका  कुिाहरुको अवतरिक्त देहार्का आिाििा कार्य सम्पादि गिुय पिेछः– 

(क) स्थािीर् सिकाि ि जिताको िहृत्ति वहत, 

(ख) सिन्र्ार् ि सिािेशीकिण, 
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(ग) कािूिको शासि, 

(घ) िाििअविकािको प्रत्र्ाभूवत, 

(ङ) पािदवशयता, िस्तुविष्ठता, जिाफदेवहता तथा इिान्दारिता, 

(च) आवथयक अिुशासि एिं भ्रष्टाचाििुक्त, चसु्त ि जििुखी प्रशासि, 

(छ) प्रशासि संर्न्िको तटस्थता तथा विष्पक्षता, 

(ज) प्रशासविक संर्न्ििा ि विणयर्िा सियसािािणको पहुचँ, 

(झ) अविकाि विक्षेपण , 

(ञ) जिसहभावगता तथा स्थािीर् स्रोतको अविकति उपर्ोग । 

७. बन्दिपुि गाउँपान्िकािे अन्ततर्ाि गने नीन्तहरुाः (१) िेपालको संवििाि तथा स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ ि 

अन्र् प्रचवलत िेपाल कािूििा व्र्िस्था भएका िीवत एिं सिर् सिर्िा अवख्तर्ाि गरिएका िीवतका अवतरिक्त अन्र् िीवतहरु 

देहार् बिोवजिका हुिेछि् । 

क) गुणस्तरिर् पूिायिाि विकास, 

ख) चसु्त ि प्रभािकािी व्र्िस्थापि, 

ग) सािावजक न्र्ार्सवहतको आवथयक विकास ि सम्बवृर्द्,  

घ) पर्यटि प्रबर्द्यि, 

ङ) विष्ठा ि सदाचािको प्रबद््रिि, 

च) वदगो विकास ि िाताििण संिक्षण , 

छ) िवहला सशवक्तकिण तथा लैङ्वगक न्र्ार्, 

ज) जिजावत,  दवलत  तथा  आवथयक  एिं  सािावजक  रुपिा  वपछडीएका  तथा  फिक क्षिता भएका िगयको उत्थाि, 

झ) सन्तुवलत तथा न्र्ार्ोवचत विकास, 

ञ) प्राकृवतक तथा अन्र् साियजविक स्रोतको वदगो तथा कुशल व्र्िस्थापि,(२)  उपदफा  (१)  बिोवजि  अवख्तर्ाि  गिेका  

िीवतलाई  कार्ायन्िर्ि  गिय गाउँपावलकाले सिर् सिर्िा आिश्र्क कार्यक्रि तथा आर्ोजिाहरु संचालि गिेछँ । 

परिच्छेि – ३ 

प्रशासन्नक कार्यको संचािन तथा न्िभमेिािी 

८. सुशासन कार्म गनुय सभबन्दित पिान्िकािीको कतयव्र् हुनेाः कार्ायलर्को काि काििाहीलाई खुला ि पािदशी बिाई 

सुशासि कार्ि गिे ि आि िागरिकलाई सिर्िा िै त्र्सको प्रवतफल उपलब्ि गिाउिे उद्देश्र्ले िेपालको संवििाि, तथा 

स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ ि अन्र् प्रचवलत  िेपाल  कािूि  बिोवजि  प्रशासविक  कार्य  वछटो  छरितो  ढङ्गले  

संचालि  गिुय  सम्बवन्ित पदाविकािी एिं कियचािीको कतयव्र् हुिेछ । 

९. पिान्िकािीको न्िभमेिािीाः अध्र्क्ष,   उपाध्र्क्ष,   िडा अध्र्क्ष तथा सदस्र्  लगाएतका पदाविकािीको वजम्िेिािी िेपालको 

संवििाि तथा स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४, अन्र् प्रचवलत कािूि ि आिश्र्कतािुसाि कार्यपावलकाले तोके  

बिोवजि हुिेछ । 

१०. प्रमुख प्रशासकीर् अन्िकृतको न्िभमेबािीाः 

प्रिुख प्रशासकीर् अविकृतको वजम्िेबािी सािान्र्तर् स्थािीर्  सिकाि  संञ्चालि  ऐि,  २०७४  ि  अन्र्  प्रचवलत  कािूििा  

व्र्िस्था  भए  बिोवजि  ि आिश्र्कतािुसाि कार्यपावलकाले तोके बिोवजि हुिेछ । 

११. कमयचािीको  काम,  कतयव्र्  ि  न्िभमेबािीाः गाउँपावलका कार्ायलर्  ि अन्तगयतका कियचािीको काि कतयव्र् ि वजम्िेबािी 

एिं स्पष्ट कार्य विििण प्रचवलत कािूि ि तोके बिोवजि हुिे छ । 

१२ .अन्िकाि प्रत्र्ार्ोिन गनय सन्कने  

(१)  र्स  ऐििा  अन्र्ि  जुि  सुकै  कुिा  लेवखएको  भएतापवि  कुिै  पदाविकािीले  र्स  ऐि  िा प्रचवलत  कािूि  

बिोवजि  आफूले  सम्पादि  गिुय  पिे  काि  आफू  सिह  िा  िातहतको  अन्र् पदाविकािीलाई प्रत्र्ार्ोजि गिय 

सक्िेछ । 
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(२) ति अविकाि प्रत्र्ार्ोजि गिेको कािणले िाि विजले आफ्िो  पदीर्  वजम्िेिािीबाट  छुट पाएको िावििे छैि् । 

(३) उपदफा(१) बिोवजि प्रत्र्ार्ोजि भएको अविकाि अविकाि प्रत्र्ार्ोजि गिे पदाविकािीले जुिसुकै िखत वफताय वलि 

सक्िेछ । 

१३.पिान्िकािीको  पिीर्  आचाि  संन्हता  सभबदिी  व्र्िसथ्ााः 

(१) अध्र्क्ष,  उपाध्र्क्ष,  िडा  अध्र्क्ष  तथा सदस्र् लगाएतका पदाविकािीको आचािसंवहता सम्बन्िी व्र्िस्था       

तोवकए बिोवजि हुिेछ । 

१४.कमयचािीको  पिीर्  िा  पेशागत आचिण सभिदिी  व्र्िस्था:  साियजविक  पद  िािण  गिेको व्र्वक्तले  आफू  पद  

बहाल  िहदा  िा  जुि  सुकै  कािणले  अिकाश  प्राप्त  गिेको  विवतले  तोवकए बिोवजिको अिस्था सम्िको लावग देहार् 

बिोवजिको पदीर् िा पेशागत आचिसंवहता पालिा गिुय पिे छ । 

(१) सिर् पालि ि विर्वितताः कियचािीले कार्ायलर् सिर्िा विर्वित रूपले कार्ायलर्िा हावजि हुिुपदयछ ि सकेसम्ि 

पवहले वबदाको स्िीकृवत िवलई कािबाट अिुपवस्थत हुिु हुदैँि । 

(२) अिुशासि ि आज्ञापालिाः  

(क)कियचािीले अिुशासििा िही आफिो कतयव्र् इिान्दािी ि तत्पिताको साथ पालि गिुयपदयछ । 

(ख)  कियचािीले  सिकािी  कािसम्बन्िी  कुिािा  आफूभन्दा  िावथको  अविकािीले  वदएका आज्ञालाई शीघ्रताका साथ 

पूिा गिुयपिेछ । 

(ग) कियचािीले आफूभन्दा िावथका सबै कियचािीहरूप्रवत उवचत आदिभाि देखाउिुपिेछ ि आफूिुविका कियचािीहरूप्रवत 

उवचत व्र्िहाि गिुयपिेछ। 

(३)  िाजिैवतक  िा  अिाञ्छिीर्  प्रभाि  पािय  िहुिेः  कुिै  पवि  कियचािीले  आफिो  सेिा सम्बन्िी  कुिािा  ितलब  

साध्र्  गिे  ििसार्ले  अन्र्  कियचािीिावथ  कुिै  िाजिैवतक  िा अिाञ्छिीर् प्रभाि पािय िा प्रभाि पािे प्रर्त्ि गिुय हुदैँि 

। 

(४) िाजिीवतिा भाग वलि िहुिेः कुिै पवि कियचािीले िाजिीवतिा भाग वलिु हुदैँि । 

(५) गाउँपावलकाको आलोचिा गिय िहुिेः  

(क) गाउँपावलकाको  िीवतको  विपिीत  हुिे गिी  िा गाउँपावलकाको ि जिताको पािस्परिक सम्बन्ििा िा कुिै विदेशी 

िाष्रसंगको सम्बन्ििा खलल पिय सक्िे गिी कुिै पवि कियचािीले आफ्िो िास्तविक िा काल्पविक िािबाट िा 

बेिािी कुिै  लेख  प्रकावशत गिे,  पे्रसलाई कुिै खबि वदि,  िेवडर्ो िा टेवलवभजि आवद द्वािा भािण प्रसारित गिय, 

कुिै साियजविक भािण वदि िा कुिै िक्तव्र् प्रकावशत गिय हुदैँि । 

(ख) उपदफा  (क)  िा  जुिसुकै  कुिा  लेवखएको  भए  तापवि  प्रचवलत  कािूि  ि गाउँपावलकाको िीवतको विपिीत िहुि े

गिी लेख प्रकाशि िा प्रसािण गिय बािा पिे छैि । 

(६) सिकािी कािकाज सम्बन्िी सिाचाि प्रकाश गियिा प्रवतबन्िः कुिै पवि कियचािीले सिकािद्वािा अवख्तर्ाि िपाई 

आफूले सिकािी कतयव्र् पालि जािकािीिा आएको कुिै गोप्र् िा कािूिद्वािा वििेवित वििर् आफूले लेखेको िा 

संकलि गिेको कुिै कागजपि िािसिाचाि  प्रत्र्क्ष  िा  अप्रत्र्क्ष  रूपबाट  अरू  अिविकृत  कियचािी  िा  गैिसिकािी  

व्र्वक्त  िा पे्रसलाई वदिु िा बताउिु हुदैँि । र्ो प्रवतबन्ि जुिसुकै कािणबाट सिकािी सेिािा ििहकेो व्र्वक्तको हकिा 

सिेत लागु िहिेछ । 

(७) दाि, उपहाि, चन्दा आवद प्राप्त गिय ि सापटी वलििा प्रवतबन्िः  

(क) सिकािी काििा कुिै पवि प्रकािले असि पिय सक्िे गिी कुिै पवि कियचािीले कार्ायलर्को पूिय स्िीकृवत वबिा आफूले 

िा आफ्िो परििािको कुिै सदस्र्द्वािा कसैबाट कुिै प्रकािको दाि, दातव्र्, कोसेली िा उपहाि स्िीकाि गिय िा चन्दा 

िाग्ि िा सिकािी कािसंग सम्बवन्ित व्र्वक्तसंग सापटी वलि हुदैँि । 

(ख) कियचािीले कुिै विदेशी सिकाि िा विदेशी सिकािको कुिै प्रवतविविबाट कुिै उपहाि प्राप्त हिु आएिा विजले 

गाउँपवलकालाई सो कुिाको सूचिा वदई विकासा भएबिोवजि गिुयपछय। 
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(८) कम्पिीको स्थापिा ि सञ्चालि तथा व्र्ापाि व्र्िसार् गिय िहिुेः (क) कियचािीले पूिय स्िीकृवत िवलई देहार्को काि 

गिुय हुदैँिः– 

(अ) कुिै बैंक िा कम्पिीको स्थापिा, िवजष्रेशि िा सञ्चालिको काििा भाग वलि, 

(आ) प्रचवलत कािूि बिोवजि दताय गिुपिे कुिै व्र्ापाि िा व्र्िसार् गिय, 

(ख) उपदफा  (क)  िा  जुिसुकै  कुिा  लेवखएको  भए  तापवि  कियचािीले िीवत विपिीत िहुिे गिी सावहवत्र्क, िैज्ञाविक 

िा कलात्िक कार्य गिय सक्िेछ । 

(९)  वििायचििा भाग वलि िहुिेः कियचािीले कुिै पवि िाजिैवतक पदको  लावग  हुिे वििायचििा भाग वलि िा कसैको 

विवित्त ित िाग्ि िा कुिै प्रकािको प्रभाि पािय हुदैँि । ति  कोही  कसैलाई  ित  वदएको  िा  वदिे  विचाि  गिेको  कुिा  

प्रकट  िगिी प्रचवलत कािूिबिोवजि आफूले पाएको ितदािको अविकाि प्रर्ोग गिय बािा पिे छैि । 

(१०) प्रदशयि ि हडताल गिय प्रवतबन्िः  कियचािीले िेपालको साियभौिसत्ता ि अखण्डतािा आँच आउिे  गिी,  देशको 

शावन्त सुिक्षा,  िैदेवशक सम्बन्ि ि साियजविक िर्ायदा तथा अदालतको विणयर्को अिहलेिा हुिे गिी विवभन्ि जात, 

जावत, ििय, िगय, क्षेि ि सम्प्रदार्का िाविसहरूबीच  िैििष्र् उत्पन्ि  गिाउिे िा  साम्प्रदावर्क  दभुायििा  फैलाउिे  

गिी िा कुिै अपिािलाई प्रश्रर् हुिे गिी प्रदशयि गिय, हडतालिा भाग वलि  िा सो कार्य  गि ेउद्देश्र्ले अरूलाई 

उक्साउि सिेत हुदैँि । 

(११) हडताल, थुिछेक, अिसि तथा घेिाउ गियिा प्रवतबन्िः कियचािीले कार्ायलर्को कार्य गदाय वििायरित कतयव्र् पूिा गियिा 

बािा अबिोि हुिे गिी हडताल, अिसि िा कलि बन्द गिय तथा  शािीरिक  िा  िािवसक  उत्पीडि  हुिे  गिी दबाि  

वदि  िा  सो  गिे  उद्देश्र्ले अरूलाई उक्साउि सिेत हुदैँि । 

(१२)  अन्र्  आचिण    

(क)  कियचािीले  आफ्िो  कार्ायलर्िा  काि  गदाय सबैप्रवत  वशष्ट व्र्िहाि गिुय पिेछ । 

(ख)  कियचािीले  आफ्िो  कार्ायलर्  तथा  पद  अिुसाि  आइपिे  वजम्िेिािीलाई  िर्ायदापूियक बहि गिी विष्पक्ष, 

स्िच्छ तथा वछटो छरितो रूपिा कार्यसम्पादि गिुयपिेछ । 

(ग) कियचािीले कुिै पवि सिकािी सम्पवत्तको प्रर्ोग िा उपर्ोग घिार्सी कार्यको लागी गिुय हुदैँि  

(घ) कियचािीले सिकािी िाजस्िबाट तलब, भत्ता खािे गिी विर्ुक्त भएको कुिै पवि सिकािी कियचािीलाई कार्ायलर्को 

काििा बाहके आफिो घिार्सी काििा लगाउिु हुदैँि । 

(१३) सेिाग्राहीप्रवतको व्र्िहाि   

(क)कियचािीले आफ्िो कािसँग सम्बवन्ित सेिाग्राहीप्रवत िर्ायवदत व्र्िहाि गिुयपिेछ । 

(ख)सेिाग्राहीको कािसँग सम्बवन्ित वििर्, प्रवक्रर्ा ि काि सम्पादि गिय लाग्िे सिर्सिेतको स्पष्ट जािकािी 

सेिाग्राहीलाई र्था सिर्िा गिाउिुपिेछ । 

(१४) आफ्िो सेिा ि पद अिुसािको आचिण पालि गिुयपिेः प्रत्र्ेक कियचािीले आफिो सेिा ि पद अिुकूलको आचिण 

सिेत पालि गिुय पिेछ । 

(१५) चेताििी वदि सक्िेः  

(क) कुिै कियचािीले सिर् पालि िगिेिा, सिकािी कािसम्बन्िी कुिािा  आफूभन्दा  िावथको  कियचािीले  वदएको  

आज्ञा पालि  िगिेिा  िा  कार्ायलर्सम्बन्िी काििा  लापिबाही  िा वढलासुस्ती  गिेिा त्र्स्तो  कियचािीलाई  

प्रिुख प्रशासकीर् अविकृतले  कािण खोली चेताििी वदि सक्िेछ ि सोको अवभलेख सम्बवन्ित कियचािीका 

व्र्वक्तगत विििण फाइलिा िाख्िुपिेछ । 

(ख) उपिोक्त बिोवजिको चेताििी वदइ सवच्चि िौका वददा सिेत आफ्िो कार्यशैली  ि व्र्िहाि  परिितयि  िगिी 

लापििाही गिेको  कियचािीलाई गाउँपावलकाले  विणयर् गिी विभागीर् कािबाही गिय सक्िेछ । 

परिच्छेि– ४ 

सेिा–प्रिाह 

१५. नागिीक िडापत्राः  
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(१) बन्दीपुि गाउँपावलका ि अन्तगयतका  कार्ायलर्हरुले  सबैले देख्िे स्थाििा तोवकए बिोवजि िागिीक बडापि िाख्िु 

पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोवजिको िागिीक बडापििा अन्र् कुिाको अवतरिक्त देहार्का कुिाहरु उल्लेख भएको हुिु पिेछ – 

(क) कार्ायलर्ले वदिे सेिा ि त्र्सको प्रकृवत, 

(ख) सेिाग्राहीले सेिा प्राप्त गिय पूिा गिुय पिे कार्यविवि, 

(ग्) सेिा प्रदाि गिय लाग्िे सिर्ाििी, 

(घ) सेिा प्रदाि गिे पदाविकािी ि विजको कार्यकक्षको विििण, 

(ङ) सेिा प्राप्त गिय कुिै दस्तुि तथा अन्र् िकि लाग्िे भए सोको विििण, 

(च) तोवकए बिोवजिका अन्र् कुिाहरु । 

(३) उपदफा (१) िा उल्लेख भएका कुिाहरु सम्बवन्ित कार्ायलर्लाई बाध्र्ात्िक हुिेछि् ि सो  बिोवजि  कार्य  सम्पादि  

गिी सियसािािणलाई  सेिा  प्रदाि  गिुय  सम्बवन्ित  कार्ायलर्का पदाविकािी तथा  कियचािीको कतयव्र् हुिेछ । 

(४)  ििावसब  कािण  वबिा  उपदफा  (१)  बिोवजिको  िागिीक बडापि  बिोवजि  कार्य सम्पादि  िभई सेिाग्राहीले  

सेिा  प्राप्त  गिय  िसकेिा  सम्बवन्ित  कार्ायलर्को अध्र्क्ष  तथा सोको वजम्िेिाि कियचािी उपि विभागीर् कािबाही 

हुि सक्िेछ। 

(५) ििावसब  कािण वबिा  उपदफा  (१)  बिोवजिको  िागिीक  बडापि  बिोवजि  कार्य सम्पादि  िभई  सेिाग्राहीले  

सेिा  प्राप्त  गिय  िसकी  सेिाग्राहीलाई  कुिै  हािी  िोक्सािी  हुि गएकोिा सो हावि िोक्सािी बापतको क्षतीपूवतय 

सम्बन्िी व्र्िस्था तोवकए बिोवजि हुिेछ । 

(६) िागिीक बडापि सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए बिोवजि हुिेछ । 

१६. साियिन्नक  सुनुिाई  गिाउन ुपनेाः   

(१)  कार्ायलर्को  काि  कािबाहीलाई  स्िच्छ,  पािदशी  ि िस्तुविष्ठ बिाउि ि सियसािािण तथा सिोकाििालाको कािूि 

सम्ित सिोकािलाई सम्बोिि गिय तोवकए बिोवजि साियजविक सुिुिाइ ग्राउिु पिेछ । 

(२) उपदफा  (१) बिोवजि गिाउिु पिे साियजविक सुिुिाइ गदाय वििर्सँग सम्बवन्ित विशेिज्ञ, सिोकाििाला, िागिीक 

सिाजका प्रवतविवि तथा स्थािीर् िागिीक सिेतलाई आिन्िण गिुय पिेछ । 

१७. न्नन्ित समर्ािन्िन्भत्र न्नणयर् गनुयपनेाः  

(१) र्स ऐि िा अन्र् प्रचवलत कािूि बिोवजि विणयर् गिय पाउिे अविकािीले कुिै वििर्िा विणयर् गदाय प्रचवलत कािूि 

बिोवजि कुिै विवित अिविवभि विणयर् गिुय पिे  िहछे  भिे  सोही  सिर्ािविवभि  ि  त्र्स्तो  व्र्िस्था  िभएकोिा  

विणयर्  गिुय  पिे वििर्को प्रकृवत हिेी विणयर् गिय पाउिे अविकािीले उपर्ुक्त ठहर्ायएको सिर्ािविवभि विणयर् गिुय पिेछ । 

(२)  आिश्र्क  तथ्र्,  सूचिा  िा  प्रिाण  उपलब्ि  िभएको  कािणले  उपदफा  (१)  बिोवजिको अिविवभि विणयर् गिय 

िसवकिे िहछे भिे विणयर् गिय पाउिे अविकािीले सोको कािण खुलाई विणयर् गिुय पिेछ  ।   

 (३)  उपदफा  (२)  बिोवजि  कािण खुलाई  विणयर्  भएकोिा  विणयर्  गिय पाउिे अविकािीले सोको जािकािी आफु भन्दा 

एक तह िावथको पदाविकािीलाई र्थावशघ्र वदिु पिेछ । 

(४) विणयर्  गिय  पाउिे  अविकािी  िा  कियचािीले  कुिै  पवि  िहािािा  विणयर्  िगिय  िा  विणयर् पन्छाउि पाउिे छैि । 

१८.गुनासो  सुनुिाई  पृष्ठपोषण  प्रणािी:  गाउँपावलका  एिं  िडा  कार्ायलर्ले  सम्पादि  गिेको काि  काििाहीको  गुणस्ति,  

प्रभािकािीता  तथा  त्र्सिा  हुि  सक्िे  अविर्वितताको  सम्िन्ििा  हुिे गुिासोहरुको उवचत संिोिि गिुय पिेछ । 

१९.  न्िन्िर् अनुशासन  ि िोन्खम  दरू्न्नकिणाः बवन्दपुि गाउँपावलकाको  कार्ायलर्को  आवथयक, वित्तीर्  सुशासि  एिं  

विश्वसविर्ता  कार्ि  गदै र्स  सम्िन्िी  जोवखिहरु  न्र्ूविकिण  गियका  लावग देहार् बिोवजिको व्र्िस्था गिय सक्िेछ । 

(१) बैक िाफय त िाि आवथयक कािोबाि गिे व्र्िस्था गिे । 

(२) कािूिी सीिा वभि िवह कवन्टन्जेवन्स खचयको र्ोजिा ि क्षेि वििायिण गिे । 

(३) कार्ायलर् परिसििा बैकको शाखा िहिे व्र्िस्था विलाई िाजश्व िकि बैकिा बुझाउिे व्र्िस्था गिे । 

(४)उपभोक्ता सविवत ि वििायण व्र्िसार्ीबाट कार्य सञ्चालि गिे कार्यविविको स्पष्ट व्र्िस्था गिे। 
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(५) भौवतक एिं वित्तीर् प्रवतिेदि विर्वित रुपिा तोवकएको ढाँचािा साियजविक गिे । 

(६) आवथयक िियको अन्तिा कुिैपवि साियजविक वििायणका कार्य शुरु िगिे व्र्िस्था विलाउिे । 

(७)  सञ्चालि  हुिे  कार्यक्रिको  िकि  दरुुपर्ोग्  भएको  प्रिावणत  भएिा  सम्िवन्ित  पदाविकािी  िा कियचािीबाट असुल 

उपि गिीिुका साथै त्र्स्तो वियणर् गिे अविकािीलाई कािूि बिोवजि काििाही गिे। 

(८) E-Bidding लागु गिे । 

(९) साियजविक पिीक्षण, लैङ्वगक पिीक्षण, सािावजक पिीक्षण, आन्तरिक लेखापिीक्षण, अवन्ति लेखा पिीक्षण तोवकए 

बिोवजि सम्पन्ि गिाउिे ि तदिुरुपको सुझाबको कार्ायन्िर्ि गिाउिे वजम्िेिािी वकटाि गिे । 

(१०) िावसक रुपिा कार्य प्रगवत तथा आवथयक कािोिािहरुको विििण साियजविक गिे । 

(११) संचावलत  कार्यक्रि िा आर्ोजिाहरुको  विर्वित  रुपिा अिुगिि प्रवतिेदि  सविक्षा  गिे, सुझाि पषृ्ठपोिण 

कार्ायन्िर्िको पर्द्ती लागु गिे । 

(१२) भ्रष्टाचाि विरुर्द् शून्र् सहिवशलताको िीवत अिलम्बि गिे । 

(१३) आन्तरिक विर्न्िण प्रणाली संस्थागत गिे । 

(१४) आर्ोजिा कार्यन्िर्िको कार्यतावलका बिाई सोही अिुसाि कार्य गिे। 

(१५) गाउँसभा बाट  बावियक  कार्यक्रि  िा  आर्ोजिा  स्िीकृत  गदाय वििर्  के्षिगत रुपिा  पूिय सम्भाव्र्ता  अध्र्र्ि  ि  

विस्ततृ  लागतका  आिाििा  िागिीक  सहभावगताको सुविितता  गिी आर्ोजिा छिोट गिे । 

(१६) िावियक  खरिद  र्ोजिा  बिाई  बियभिी  खरिद  गिे  कार्य  एकै  पटक  बोलपि  िाफय त  आिश्र्क व्र्िस्थापि गिे । 

(१७)िागिीकहरुलाई  विद्युतीर्  िाध्र्िबाट  ि  झन्झट  िवहत  तरिकाले  सेिा  उपलब्ि  गिाउि विद्युतीर् सुशासि प्रिर्द्ि 

गिे । 

२०.  सुशासन प्रियद्धन  सन्मन्तको गठनाः  उत्तिदार्ी  स्थािीर् सिकािको अििािणालाई आत्िसात गदै गाउँपावलकाबाट  हुिे  

विकास  वििायणका  कार्य  तथा  सेिा  प्रिाहलाई  वछटो,  छरितो,  पािदशी, जिाफदेही,   प्रभािकािी,   गुणस्तिीर्   ि   

सहभावगतािूलक   बिाई   सुशासिको   प्रत्र्ाभूत   गिे गाउँपावलकािा देहार् बिोवजिको सुशासि प्रिर्द्ि सविवत गठि 

गिीिेछ । 

१)गाउँपावलका सुशासि प्रिर्द्यि सविवत 

(क)  गाउँपावलका अध्र्क्ष –संर्ोजक 

(ख) गाउँपावलका उपाध्र्क्ष –सदस्र् 

(ग) कार्यपावलका सदस्र्हरु िध्र्ेबाट एकजिा िवहला सवहत २ जिा –सदस्र् 

(घ) प्रिुख प्रशासकीर् अविकृत –सदस्र् सवचि 

२) सविवतको काि, कतयव्र् तथा वजम्िेिािी : सुशासि प्रिर्द्ि सविवतको काि कतयव्र् ि वजम्िेिािी देहार् बिोवजि हुिेछ । 

क)गाउँपावलकाको  आिविक  एिं  िावियक  सुशासि  ि  जिाफदेवहता  कार्यर्ोजिा तजुयिा गिय लगाउिे । 

ख) गाउँपावलकाको िावियक सूचकहरु तर्ाि गिी त्र्सको आिविक िापि गिे ि प्रगवत विििण िागिीक िाझ साियजविक 

गिे। 

ग) गाउँपावलकाको  कार्यहरुिा  सुशासि,  पािदवशयता  ि  जिाफदेवहताका  औजािहरुको विर्वित  प्रर्ोग  गिी त्र्सको  

पषृ्ठपोिण  ि  सुझािका  आिाििा  गाउँपावलकाको  सिग्र िीवत, विर्ि ि कार्यप्रणालीिा सुिाि गिे। 

घ) पदाविकािी  ि  कियचािीको  आचाि  संवहता  बिाउि  लगाई  कार्ायन्िर्ििा  ल्र्ाउिे  ि अिुगिि गिी प्रवतिेदि 

तर्ािी गिे,गाउँसभािा प्रस्तुत गिे । 

ङ) गाउँपावलका बाट हुिे  कार्यहरुको अिुगिि  गिे,  विदेशि  वदिे,  पुिस्काि  ि  प्रोत्साहिको व्र्िस्था गिे। 

च) िागिीक ि िागिीक सिाजसगं विर्वित भेटघाट ि अन्तिवक्रर्ाको व्र्िस्था गिे । 

छ) िागिीक विगिािी ि दिाि सिुहहरुका कािलाई प्रोत्साहि गिे, सेिाग्राही अिुकुल हुिे गिी कार्ायलर्को  कार्यकक्ष,  

कियचािी  व्र्िस्थापि,  पूिायिाि  व्र्िस्थापि  सम्बवन्ि  र्ोजिा तर्ाि गिी सविवतबाट स्िीकृवत पिात कार्ायन्िर्ि 

गिे। 
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ज)  िावियक  कार्यक्रि  तथा  िजेट  तजुयिा  गदाय  िै  सुशासि,  पािदवशयता  ि  जिाफदेवहता प्रिर्द्िका लावग आिश्र्क 

िजेट व्र्िस्थापि गिे । 

झ)  सुशासि,  पािदवशयता  ि  जिाफदेवहताका  लावग  आिश्र्क  कािूि,  विर्ि,  कार्यविवि, विदेवशका वििायण गिी 

पारित गिाउिे ि कार्ायन्िर्ििा ल्र्ाउिे । 

ञ)  वित्तीर्  अिुशासिको  पूणय  पालिा  गिाउिे,आवथयक  पािदवशयता,  जिाफदेवहता   कार्ि गिे,  आवथयक  

कािोिािहरुको  पािदवशयता  व्र्िस्थापि  गिे,  गाउँपावलकाको  कार्यपावलका िैठकिा सो अिविको आम्दािी ि 

खचय प्रस्तुत गिे बेरुजु हुि िवदिे । 

ट) सुशासि अवभिवृर्द्का लावग पदाविकािी–कियचािी अन्तिवक्रर्ा, अध्र्र्ि अिुसन्िाि, क्षेि भ्रिण आवद आर्ोजिा 

गिे, िागिीक सन्तुवष्टलाई सदैि प्राथविकतािा िाख्िे । 

ठ)  सुशासि  तथा  जिाफदेवहताको  के्षििा  कार्यित  संस्थाहरुसँग सिन्िर्  ि  सहकार्य अवभिृवर्द् गिे । 

ड) संघ ि प्रदेशका विग्रािी विकार्हरुको कार्यिा सहर्ोग गिे । 

ढ) अन्र् प्रचवलत कािुि बिोवजि आिश्र्क पिे सुशासि प्रिर्द्िका कार्यहरु गिे गिाउिे । 

२१. िडा सुशासन प्रिद्धन सन्मन्तको गठनाः गाउँपावलका बाट हुि ेविकास वििायणका कार्य तथा सेिा प्रिाहलाई  वछटो,  छरितो,  

पािदशी,  जिाफदेही,  प्रभािकािी,  गुणस्तिीर्  ि सहभावगतािलुक  बिाई सुशासिको प्रत्र्ाभूत गि ेिडास्तििा देहार् 

बिोवजिको िडा सुशासि सविवत गठि गिीिेछ । 

१) िडा सुशासि प्रिर्द्ि सविवत 

(क) िडा अध्र्क्ष –संर्ोजक 

(ख) िडा सदस्र् िध्र्ेबाट एक जिा –सदस्र् 

(ग) िडा सविवतले ििोवित गिेको एक जिा –सदस्र् 

(घ)  सम्बवन्ित िडाको ईवन्जविर्ि –सदस्र् 

(ङ) िडा सवचि –सदस्र् सवचि 

२) सविवतको काि, कतयव्र् तथा वजम्िेिािीः िडा सुशासि सविवतको काि कतयव्र् ि वजम्िेिािी देहार् बिोवजि हुिेछ । 

(क) िडाबाट  प्रदाि  हुिे  सेिा  सुवििालाई  जििैिी  बिाउि  सुशासि,  पािदवशयता  ि जिाफदेवहताको कार्ायन्िर्ि गिे, 

(ख) गाउँपावलका सुशासि प्रिर्द्यि सविवतले तोके बिोवजि गिे गिाउिे । 

 २२. सिार् ि काििाहीाः 

(१)  र्स  ऐि  विपरित  कार्य  गिे  व्र्वक्तलाई  कसुिको  िािा  हिेी  िढीिा  १००००० (एक लाख ) सम्ि जिीिािा 

हुिेछ। 

(२) उफदफा (१) ििोवजिको कसुि गिे व्र्वक्त कियचािी भए सिबवन्ित ऐि बिोवजि सजार् गिी उपदफा (१) बिोवजि 

थप सजार् सम्ि हुिे छ । 

(३)  र्स  ऐि  बिोवजिको  काििाही  गिे  अविकाि  बवन्दपुि गाउँपावलकाको प्रिुख प्रशासकीर् अविकृतलाई हुिेछ । 

(४)  उपदफा  (३)  बिोवजि  गिेको  काििाही  वचत्त  िबुझेिा  व्र्वक्तले  बवन्दपुि गाउँपावलकाको न्र्ावर्क सविवत सिक्ष 

पुििािेदि गिय सक्िे छ । 

२३.  न्नर्म  बनाउने  अन्िकािाः  कार्यपावलकाले  र्स  ऐिको  उद्देश्र्  कार्ायन्िर्ि  गिय आिश्र्क विर्िहरु बिाई लागु गिय 

सक्िेछ । 

२४.  न्निेन्शका  िा  न्िग्िशयन  बनाउन  सकनेाः  कार्यपावलकाले  आफिो  काि  काििाहीलाई प्रवक्रर्ागत ढंगबाट वछटो, छरितो 

ि वितव्र्र्ी रुपिा संचालि गिय िा कार्य सम्पादि गिय आिश्र्क विदेवशका बिाई लागु गिय सक्िेछ । 

२५. ऐन बमोन्िम हुनेाः र्स ऐििा उल्लेख भएकोिा र्सै ऐि बिोवजि ि अन्र् वििर्का हकिा प्रचवलत  कािूि बिोवजि हुिेछ 

। 
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आज्ञाले 

महेश सवेुदी 
प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत 
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प्रस्तािनााः  

बवन्दपुि गाउँपावलकाको के्षि वभिको कृविको व्र्िसार्ीकिण गिय, कृवि व्र्िसार्को प्रबर्द्यि एिं व्र्िस्थापि गिय,  कृिक एिि ्

कृवि व्र्िसार्ीबीच आपसी सम्बन्ि सुदृढ गिय तथा कृवि किािको िाध्र्िबाट उत्पादि बढाउि ि बजािीकिणद्वािा व्र्िसावर्क 

रुपिा सिग्र कृवि विकासका लावग आिश्र्क कािूिी व्र्िस्था गिय िाञ्छिीर् भएकोले, िेपालको संवििािको िािा २२६ ि 

स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि २०७४ को दफा १०२ बिोवजि बन्दीपुि गाउँपावलकाको गाउँ सभाले र्ो ऐि बिाएको छ । 

 

परिच्छेि १ 

प्रािन्भभक 
 

!= संन्क्षप्त नाम ि प्रािभभाः -!_ र्स ऐिको िाि “बवन्दपुि गाउँपावलको कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि ऐि, २०७७” िहकेो छ । 

-@_ र्ो ऐि तुरुन्त प्रािम्भ हुिेछ । 

@= परिभाषा: वििर् िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेिा र्स ऐििा,– 

 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
बन्द्रदपरु गाउँपाललकाद्वारा प्रकान्द्शत राजपत्र 

 

खण्ड: ४    संख्या: १७   लमलत: २०७७/०९/२९ 
 भाग १ 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललका कायायलयको सचुना 

 

 

बन्दिपुि गाउँपान्िकाको कृन्ष व्र्िसार् प्रिद्धयन ऐन, २०७७
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                        (क)  “अध्र्क्ष” भन्िाले गाउँपावलकाको अध्र्क्ष सम्झिुपछय । 

(ख) “उत्पादक” भन्िाले कृवि िस्तु उत्पादि गिे कृिक िा कम्पिी िा कृवि फािय िा सहकािी उत्पादक सम्झि ु

पछय । 

(ग) “एजेन्ट” भन्िाले कृवि उद्यिी, व्र्िसार्ी, कृवि बजाि िा कृविजन्र् िस्तुहरूको कािोबाि गिे दतायिाला 

व्र्वक्त सम्झिु पछय ि सो शव्दले सगंवठत संस्थाको प्रवतविविलाई सिेत जिाउँछ । 

(घ)  “कार्यपावलका” भन्िाले बवन्दपुि गाउँ कार्यपावलका सम्झिुपछय । 

(ङ)  “कोि” भन्िाले र्स ऐिको दफा १० बिोवजि स्थावपत कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि कोिलाई सम्झिु पछय । 

(च) “कृिक” भन्िाले र्स ऐिको प्रर्ोजिका लावग कसैको जग्गा किाििा वलई िा आफ्िै जग्गािा व्र्ािसावर्क 

कृवि खेती गिे कृिक, कृिक सिहू, कृवि व्र्िसार्ी, कृवि फिय ि कृवि सहकािी सिेतलाई सम्झिु पछय । 

(छ) “कृवि” भन्िाले अिुसूची (१) िा उल्लेख भए बिोवजिका वबिर्सँग सम्िवन्ित कृविलाई सम्झिु पदयछ ि 

सो शव्दले व्र्ािसावर्क कृविलाई सिेत जिाउँछ । 

(ज)  “कृवि फािय” भन्िाले व्र्िसावर्क प्रर्ोजिको लावग अिुसूची (१) बिोवजिका बाली उत्पादिका लावग 

सञ्चालि गरिएको कृवि फािय सम्झिु पछय ।  

(झ) “कृवि बजाि” भन्िाले कृवि उपजको ग्रेवडङ, प्र्ाकेवजङ्ग, ढुिािी, भण्डािण, वितिण तथा कृवि उपजको 

वबक्री वितिण गिे कृवि बजाि सम्झिु पछय । 

(ञ)  “कृवि िस्तु” भन्िाले कृिकले कुिै बोट विरुिा िा जीिजन्तुबाट उत्पादि गिेको उपभोग्र् कृवि िस्तु सम्झि ु

पछय । 

(ट)   “कृवि व्र्िसार्” भन्िाले देहार्को व्र्िसार् सम्झिु पछय – 

(१) व्र्ािसावर्क उद्देश्र्ले गरििे कृवि बाली िा बस्तुको उत्पादि ,  

 (२)    कृविजन्र् िस्तुको प्रशोिि,  

 (३)    कृवि उपजको व्र्ापाि, 

(४)   कृवि उत्पादिका लावग प्रर्ोग हुिे िासार्विक िा प्राङ्गारिक िलको उत्पादि, भण्डािण तथा 

वितिण,   

(५)   कृवि उत्पादिको लावग प्रर्ोग हुिे विउ, िेिाय, िश्ल ि भुिाको उत्पादि, पिािशय सेिा, भण्डािण तथा 

वितिण,  

(६)   कृवििा प्रर्ोग हुिे औिवि एिि् वििादीको उत्पादि, पिािशय, भण्डािण तथा वबक्री व्र्िसार् । 

(ठ) “खुद्रा बजाि” भन्िाले कुिै विके्रताले उपभोक्तालाई वबक्री गिे खुद्रा बजािलाई सम्झिु पछय । 

(ड)  “तोवकएको िा तोवकए बिोवजि” भन्िाले र्स ऐि बिोवजि बिेको विर्िािलीिा तोवकएको िा तोवकए 

बिोवजि सम्झिु पछय । 

(ढ)  “थोक बजाि” भन्िाले कुिै उत्पादक िा विके्रताले अको विके्रतालाई कृवि िस्तु वबक्री वितिण गिे थोक 

बजािलाई सम्झिु पछय । 

(ण)  “गाउँपावलका” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलका सम्झिु पछय । 

(त) “प्रिुख प्रशासकीर् अविकृत” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलका प्रिुख प्रशासकीर् अविकृत सम्झिुपछय । 
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(थ)  “वबके्रता” भन्िाले कृवि िस्तुहरू वबक्री गिे व्र्ापािी, कृिक, कृिक सिूह, कृवि फािय, सहकािी संस्था, 

कम्पिी िा एजेन्ट वबके्रता सिेतलाई सम्झिु पछय । 

(द)  “िन्िालर्” भन्िाले संघ तथा प्रदेशको कृवि के्षि हिेे िन्िालर्लाई सम्झिु पदयछ । 

(ि) “व्र्िसावर्क कृवि किाि” भन्िाले व्र्िसावर्क कृवि खेती िा कृवि फाियको सञ्चालि, कृवि िस्तुको 

व्र्ािसावर्क उत्पादि, खरिद, विक्री, सञ्चर् ि बजािीकिण गिय िा कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि गिय दईु िा सो 

भन्दा बढी पक्षहरु िीच भएको सम्झौता िा व्र्िसावर्क कृवि किािलाई सम्झिु पदयछ । र्स शब्दले 

व्र्िसावर्क कृवि प्रर्ोजिको लावग व्र्वक्तगत िा संस्थागत रुपिा वलजिा वलि वदि िा कृविजन्र् उद्योगको 

लावग कृवि िस्तु िा िालीको उत्पादि िा आपुवतय गिय दईु िा दईुभन्दा बढी पक्षहरूबीच के्षिफल, परििाण, 

िूल्र् ि गुणस्तिको आिाििा भएको किािलाई सिेत जिाउँछ ।  

(ि)  “िडा” भन्िाले बवन्दपुि गाउँपावलकाको िडा सम्झिुपछय । 

(प) ‘‘सविवत” भन्िाले र्स ऐिको दफा ५ बिोवजि गठि भएको कृवि बजाि सञ्चालि तथा व्र्िस्थापि 

सविवत सम्झिु पछय ।  

(फ)  “सभा” भन्िाले बन्दीपुि गाउँसभालाई सम्झिुपछय । 

(ब)  “संकलि केन्द्र” भन्िाले कृिकहरुले दोस्रो बजाििा विक्री गिे उद्देश्र्ले कृवि उपज संकलि गिेि 

विके्रतालाई विक्री गिे संकलि केन्द्रलाई सम्झिु पछय । 

(भ) “हाट–बजाि” भन्िाले कृवि उपज लगार्त अन्र् स्थािीर् उत्पादि विक्री गिे उद्देश्र्ले स्थािीर् तहबाट 

स्िीकृत वलई संचालि भएको हाट बजािलाई सम्झिु पछय । 

परिच्छेि २ 

कृन्ष बिाि सभबदिी व्र्िस्था 
 

# कृन्ष बिािको स्थापना -!_  गाउँपावलकाले आफ्िो के्षिवभिको कुिै पवि स्थाििा कृवि बजािको स्थापिा गिय सक्िेछ 

। 

 -@_ कृवि सम्िन्िी सहकािी िा कृवि सम्िन्िी व्र्िसावर्क संस्थाले सम्िवन्ित गाउँपावलकाको अिुिवत वलई कृवि 

बजािको स्थापिा गिय सक्िेछ । 

$=    कृन्ष बिाि बगीकिण : -!_ र्स ऐिको दफा ३ बिोवजि स्थापिा हुिे कृवि बजािको िगीकिण देहार् बिोवजिको 

हुिेछः– 

(क)  थोक बजाि,  

(ख)  खुद्रा बजाि,  

(ग)  हाट–बजाि,   

(घ)   संकलि केन्द्र । 

(२) उपदफा (१) बिोवजिको बजाि सञ्चालि िापत लाग्िे शुल्क सभाले तोके बिोवजि हुिेछ । 

(३) बजाि सञ्चालि सम्िन्िी अन्र् व्र्िस्था कार्यपावलकाले तोके बिोवजि हुिेछ । 

%= कृन्ष बिाि सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन सन्मन्त: -!_ र्स ऐिको दफा (३) बिोवजि स्थापिा भएको कृवि बजािको 

सञ्चालि तथा व्र्िस्थापि गियको लावग कृवि बजाि तथा व्र्िस्थापि सविवत िहिेछ ।    

  -@_ कृवि बजाि सञ्चालि तथा व्र्िस्थापि सविवत सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए बिोवजि हुिेछ । 

 

परिच्छेि ३ 
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कृन्ष व्र्िसार् प्रिद्धयन सभबदिी व्र्िस्था 
 

^= स्थानीर् कृन्ष व्र्िसार् प्रिद्धयन सन्मन्ताः -!_ कृवि के्षिको सिग्र विकास तथा प्रबर्द्यि लगार्तका कार्य गिय बवन्दपुि 

गाउँपावलकािा एक स्थािीर् कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि सविवत िहिेछ । 

-@_ उपदफा (१) बिोवजिको सविवतिा देहार् बिोविजका सदस्र्हरु िहिे छिः्– 

(क) अध्र्क्ष अध्र्क्ष 

(ख) कृवि के्षि हिेे कार्यपावलकाको सदस्र्  सदस्र् 

(ग) प्रिुख प्रशासकीर् अविकृत सदस्र् 

(घ) गाउँपावलकास्तिीर् खाद्य सुिक्षा सविवतको संर्ोजक िा प्रिुख  सदस्र् 

(ङ) सविवतले ििोिर्ि गिेको विज्ञ सदस्र् एक जिा सदस्र् 

(च) सविवतले ििोिर्ि गिेको व्र्िसावर्क वकसाििध्र्े एक जिा सदस्र् 

(छ) गाउँपावलकाको कृवि शाखा प्रिुख सदस्र् सवचि    

    

(३) सविवतले सम्बवन्ित क्षेिको विशेिज्ञ तथा अन्र् व्र्वक्तलाई सविवतको बैठकिा आिन्िण गिय सक्िेछ । 

  (४) सविवतको बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्यविवि सविवत आँफैले वििायिण गिे बिोवजि  हुिेछ । 

   (५) सविवतले र्स ऐिको उद्देश्र् कार्ायन्िर्ि गिय आिश्र्कता अिुसाि विवभन्ि उप—सविवतहरु गठि गिय सक्िेछ 

।  

   (६) सविवतको सवचिालर् गाउँपावलकाको कृवि के्षि हिेे शाखािा िहिेछ ।  

&=   सन्मन्तको काम, कतयव्र् ि अन्िकाि: र्स ऐििा अन्र्ि व्र्िस्था भएदेवख िाहके सविवतको काि, कतयव्र् ि अविकाि 

देहार् बिोवजि हुिेछः– 

(क) स्थािीर् स्तििा कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि गिय आिश्र्क िीवत तथा र्ोजिा तजुयिा गिे, 

(ख) कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि गिय संघीर् तथा प्रादेवशक विकार्सँग सिन्िर् ि सहकार्य गिे, 

(ग) कृवि व्र्िसार्को प्रबर्द्यि गिे सम्बन्ििा आिश्र्क कार्य गिे,  

(घ) कृवि व्र्िसार्को प्रबर्द्यि गिे सम्बन्ििा कार्यक्रि संचालि गिे, 

(ङ) कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि गिय आिश्र्क पिे सीप, प्रविवि तथा अन्र् आिश्र्क वििर्को उवचत व्र्िस्था गिय 

प्रिद््रििात्िक कार्यहरु गिे,  

(च) कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि कोिको सञ्चालि गिे,  

(छ)    तोवकए बिोवजिको अन्र् आिश्र्क कार्य गिे । 

*= कृन्ष व्र्िसार्िाई सुन्ििा न्िनेाः– -!_ गाउँपावलकाले कृवि व्र्िसार्का लावग देहार् बिोवजि छुट तथा सुवििा वदि 

सक्िेछः– 

(क) स्थािीर् कि विकासी शुल्क 

(ख) कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि सम्बन्िी प्रविवि प्रर्ोग ि विस्ताििा अिुदाि जस्तै ढुिािी सािि, र्ावन्िक 

उपकिण आवद । 

(२)  उपदफा (१) बिोवजि वदइिे छुट तथा सुवििाहरु तोवकए बिोवजि हुिेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोवजि वदइिे सुवििाको अवतरिक्त अन्र् सुवििा सविवतको वसफारिसिा कार्यपावलकाले तोके बिोवजि 

हुिेछ ।  

(= कृन्ष ऋणाः- (१) कुिै पवि बैंक िा वित्तीर् संस्थाले सो संस्थाको विर्ि बिोवजि कृवि ऋण उपलव्ि गिाउि सक्िेछ ।  

(२)  प्रचवलत िेपाल कािूििा जुिसुकै कुिा लेवखएको भए तापवि र्स ऐि बिोवजिको व्र्ािसावर्क कृवि किाि सम्बन्िी 

सम्झौतालाई वितोको रूपिा स्िीकाि गिी कुिै बैंक िा वित्तीर् संस्थाले उपदफा (१) बिोवजिको ऋण उपलव्ि गिाउि 

सक्िेछ ।  



 

14 |   बवन्दपुि गाउँपावलकाको कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि ऐि, २०७७ 

 

(३)  उपदफा (२) बिोवजि उपलव्ि गिाउिे ऋणलाई सिकािको अवत प्राथिवकता क्षेििा कजाय लगािी गिेको सिह िािी 

सो िापत उक्त बैकँ िा वित्तीर् संस्थाले पाउिे सुवििा सिेत पाउि सक्िेछ ।  

(४)  कुिै बैकँ िा वित्तीर् संस्थाले उपदफा (२) बिोवजि गिेको लगािी उठ्ि िसक्िे भई अपलेखि गिुय पिे भएिा सो 

अपलेखि गिेको िियको खुद कि र्ोग्र् आर्बाट सो अङ्क बिाििको िकि घटाउि सक्िेछ ।  

 

परिच्छेि ४ 

कोषको स्थापना तथा सञ्चािन 

!)=   कोषको स्थापनााः -!_ कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि गियका लावग एक छुट्टै कृवि व्र्िसार् प्रबर्द्यि कोिको स्थापिा गरििेछ । 

-@_ उपदफा (१ ) बिोवजिको कोििा देहार्का िकिहरु िहिे छि् – 

(क) संघीर् तथा प्रादेवशक सिकािबाट प्राप्त िकि, 

(ख)  गाउँपावलकाबाट प्राप्त िकि, 

(ग) िेपाल सिकािबाट विदेशी सिकाि, अन्तिावष्रर् संघ संस्थासँग सम्झौता गिी स्थािीर् तहिा  

विविर्ोवजत िकि िापत प्राप्त िकि 

(घ)  अन्र् कुिै स्रोतबाट प्राप्त िकि । 

-#_ उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोवजिको िकि प्राप्त गिुय अवघ संघीर् अथय िन्िालर्को स्िीकृवत वलिु पिेछ । 

!!= कोषको सञ्चािन -!_ गाउँपावलकाको िीवत, कािुि तथा विदेशि बिोवजि कृवि व्र्िसार्को प्रबर्द्यि गियका लावग 

कोिको िकि खचय गरििेछ । 

-@_ कोिको सवचिालर् गाउँपावलका अन्तगयतको कृवि शाखािा िहिेछ । 

!@=  कोषको सञ्चािन सभबदिी व्र्िस्थााः (१) सविवतको तफय बाट गरििे सम्पूणय खचय दफा १० बिोवजिको कोिबाट तोवकए 

बिेवजि व्र्होरििेछ । 

(२) सविवतको कोििा िहकेो िकि सविवतले प्रचवलत कािूि बिोवजि कुिै बैकिा खाता खोली जम्िा गिेछ । 

(३) सविवतको कोिको सञ्चालि सविवतको अध्र्क्ष िा सदस्र्–सवचि ि लेखा प्रिुखको संर्ुक्त दस्तखतबाट हुिेछ । 

(४) कोिको सञ्चालि सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए बिोवजि हुिेछ । 

!#=   िेखा ि िेखापिीक्षणाः (१) कोिको आर् व्र्र्को लेखा प्रचवलत कािूि बिोवजि िाख्िु पिेछ ।  

(२) कोिको लेखापिीक्षण िहालेखा पिीक्षकबाट हुिेछ । 

 

परिच्छेि ५ 

व्र्िसान्र्क कृन्ष किाि (न्िि) 

 

!$=  व्र्िसान्र्क कृन्ष किाि गनय सन्कने :  (१) र्स ऐि बिोवजि कृवि व्र्िसार्को प्रबर्द्यि गिय दुई िा दईु य भन्दा बढी 

पक्षबीच व्र्िसावर्क कृवि किाि गिय सवकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि किाि गदाय प्रचवलत िेपाल कािूिको अविििा िही पक्षहरुको आपसी सहिवतिा विद्युतीर् 

प्रणालीको िाध्र्िबाट सिेत गिय सवकिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोवजिको किाि गदाय अपिाउिु पिे प्रवक्रर्ा तोवकए बिोवजि हुिेछ । 

!%=  िग्गा तथा भौन्तक सािन उपिब्ि गिाउन सन्कनेाः  कुिै व्र्वक्त, संस्था िा विकार्ले कृवि व्र्िसार् गिे प्रर्ोजिका 

लावग व्र्वक्त, कृवि फािय िा व्र्िसार्ी, कृिक सिहू िा त्र्स्ता कृिक सिहु विलेि बिेको सविवत, सहकािीलाई जग्गा 

तथा भौवतक सम्पवत्त किाि गिी उपलब्ि गिाउि सक्िेछ । 
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!^=  िग्गा तथा भौन्तक सािन माग गनय सकने: (१) कुिै कृिक िा कृवि व्र्िसार्ीले व्र्ािसावर्क रुपिा कृवि सम्बन्िी 

कार्य गियको लावग प्रचवलत कािूिको प्रवतकूल िहुिे गिी किाि बिोवजि जग्गा तथा भौवतक सािि प्राप्त गिय दफा १५ 

बिोवजिका व्र्वक्त िा विकार्सँग िाग गिय सक्िेछ ।  

 (२)  उपदफा (१) बिोवजि जग्गा तथा भौवतक सािि िाग भई आएिा विवित अिवि तोकी प्रचवलत कािूि बिोवजि 

सम्बवन्ित विकार्ले किाििा जग्गा तथा भौवतक सािि उपलव्ि गिाउि सक्िेछ ।   

 (३) जग्गा तथा भौवतक सािि उपलब्ि गिाउिे सम्बन्िी प्रवक्रर्ा तथा अन्र् व्र्िस्था तोवकए बिोवजि हुिेछ ।  

 (४) खेती िगिी लगाताि २ बियसम्ि बाँझो िहकेो कृविर्ोग्र् जविि िेपाल सिकािले तोवकए ििोवजि कृवि प्रर्ोजिका 

लावग प्रर्ोगिा ल्र्ाउि सक्िेछ । 

!&=  स्िान्मत्ि हस्तादतिण नहुने : र्स ऐिको दफा १५ बिोवजि कुिै जग्गा िा भौवतक सािि उपलब्ि गिाएको अिस्थािा 

किाि गिेको िा वलजिा वलएको कािणले िाि जग्गा िा भौवतक सािििा किािका पक्षको स्िावित्ि हस्तान्तिण हुिे छैि 

। 

!*=    पुनाः किाि गनय नहुने : र्स ऐि बिोवजि किाि गिे पक्षले दोश्रो पक्षको सहिती िवलइ सोही वबिर्िा तेश्रो पक्षसँग पुिः 

किाि गिय पाउिे छैिि ।  

!(=  व्र्िसान्र्क कृन्ष किािका न्िषर्बस्तहरु : (१) र्स ऐि बिोवजि कृवि किाि गदाय किािको प्रकृवत ि अिस्था अिुरुप 

अिुसूची (२) िा उल्लेख भए बिोवजि हुिेछ ।  

(२) र्स ऐिको प्रवतकुल िहुिे गिी पक्षहरूको सहिवतिा उपदफा (१) िा उल्लेवखत वििर् बाहकेका अन्र् उपर्ुक्त 

वििर्िस्तुहरु सिेत व्र्िसावर्क कृवि किाििा सिािेश गिय सवकिेछ । 

@)= व्र्िसान्र्क कृन्ष किािका पक्षहरुको िान्र्त्ि : (१) र्स ऐिको दफा १५ िा १६ बिोवजि कृवि व्र्िसार् सञ्चालि 

गिय वलएको जग्गा तथा भौवतक सािििा पक्षहरूको दावर्त्ि र्स ऐििा उल्लेख भएको अवतरिक्त अन्र् दावर्त्ि किाििा 

तोवकए बिोवजि हुिेछ ।  

(२) कृवि िस्तुको परििाण िा के्षि तोकी गरििे व्र्िसार्िा पक्षहरूको दावर्त्ि पक्षहरू बीच किाि भएकोिा र्स ऐििा 

उल्लेख भएको अवतरिक्त अन्र् कुिाहरू किाििा उल्लेख भए बिोवजि हुिेछ । 

(३) व्र्िसावर्क कृवि किाि गिे पक्षहरूले कृवि किाि प्रर्ोजिको लावग कृवि उत्पादि सािग्री, प्रविवि ि ऋण िा अन्र् 

सहार्ता आफै िा वित्तीर् संस्थाहरू िाफय त तोवकएका शतयहरूको आिाििा उपलब्ि गिाउिे गिी आ–आफ्िो दावर्त्ि 

वििायिण गिय सक्िेछि् । 

(४) व्र्िसावर्क कृवि किाि गिे पक्षहरुले प्रचवलत कािूिको प्रवतकूल िहुिे गिी गिुय पिेछ ।   

@!= किाि पूिा गनुय पने समर् ि तरिका: (१) किाििा किाि पूिा गिे सिर् ि तरिका उल्लेख भएकोिा उवल्लवखत सिर्वभि ि 

उवल्लवखत तरिका बिोवजि किाि पूिा गिुय पिेछ । 

(२)  किाि बिोवजिको काि गिय किाििा कुिै सिर् िा तरिका तोवकएको िहिेछ ति सो काि कुिै खास सिर्िा िा कुिै 

खास तरिकाले िाि गिय सवकिे िहछे भिे सोही सिर्िा सोही तरिका बिोवजि गिे गिी किाि भएको िावििेछ । 

(३) उपदफा (२) िा लेवखएको अिस्थािा बाहके किाििा किाि पूिा गिे सिर् ि तरिका उल्लेख िभएिा उवचत सिर्वभि 

उपर्ुक्त तरिका अपिाई पूिा गिुय पिेछ । 

@@= किाि पूिा गने स्थान: (१) किाि बिोवजि काि पूिा गिय कुिै विवित स्थाि तोवकएको िहछे भिे सो काि सोही स्थाििा पूिा 

गिुय पिेछ । 

(२)  किाि बिोवजि कुिै एक पक्षले अको पक्षलाई कुिै िालसािाि वदिे िा बुझाउिे स्थाि किाििा तोवकएको िहछे भि े

सोही स्थाििा िै वदिु िा  बुझाउिु पिेछ । 

(३) किाि बिोवजि काि गिे विवित स्थाि ितोवकएको ति सो काि कुिै खास स्थाििा िाि गिय सवकिे िा चलि व्र्िहाि 

िा सो कािको प्रकृवत अिुसाि कुिै खास स्थाििा िाि गिुय पिे वकवसिको िहछे भिे सो काि सोही स्थाििा गिे गिी किाि 

भएको िावििेछ । 
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(४) उपदफा (२) ि (३) िा लेवखए देवख बाहके अन्र् अिस्थािा किाि बिोवजि काि गिे स्थाि किाििा उल्लेख भएको 

िहिेछ भिे किाि बिोवजि काि गिे पक्षले अको पक्षलाई ििावसब िावफकको स्थाि तोवकवदि सूचिा गिुय पिेछ ि अको 

पक्षले पवि सो काि गिय ििावसब िावफकको स्थाि तोवकवदिु पिेछ । 

@#=  किाि पूिा गनुय नपने अिस्था: देहार्का अिस्थािा किाि बिोवजि काि गिय आिश्र्क पिे छैि । 

(क)  किािको एक पक्षले अको पक्षलाई किाि बिोवजिको दावर्त्ि पूिा गिुय िपिे  

गिी छुट वदएिा, 

(ख)  बदि गिाउि सवकिे किाि बदि गिाउि पाउिे पक्षले बदि गिाएिा, 

(ग)  अको पक्षले किाि उल्लंघि गिेको कािणबाट किािको परिपालिा हुिे  

िसक्िे भएिा, 

(घ)  र्स ऐिको कुिै व्र्िस्था बिोवजि किाि बिोवजिको काि गिुय िपिे भएिा, 

(ङ)  किाि गदायको परिवस्थतीिा आिािभूत परिितयि भै किािको परिपालिा गिय  

असम्भि भएिा ।  

@$=  किाि िताय गनुय पने : (१) र्स ऐि अन्तगयत सम्पन्ि गरिएका किािहरु सम्झौता भएको विवतले पैवँतस वदिवभि सम्िवन्ित 

गाउँपावलकािा दताय गिुय पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि किाि दताय गदाय तोवकए बिोवजिको दस्तुि लाग्िेछ ।  

(३) दताय िगरिएको किािको आिाििा िेपाल सिकाि िा अन्र् विकार्ले वदिे सुवििा िा सहुवलर्त वदिे प्रर्ोजिको लावग 

िान्र्ता प्राप्त गिे छैि ।  

(४) उपदफा (१) बिोवजि भएको किािको आविकारिक प्रवत गाउँपावलका को तोवकएको अविकािीले अवििार्य रूपले 

िाख्िु पिेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोवजिको किाि दताय गिय दिैु पक्षहरू स्िर्ि् िा उिीहरूको कािुि बिोवजिको प्रवतविवि उपवस्थत 

हुिु पिेछ ।  

(६) गाउँपावलकाले कुिै व्र्िसार्ी िा कृिकले कृवि किाि दताय गिय ल्र्ाएकोिा दताय गिे अविकािीले र्स ऐि बिोवजि 

उल्लेख हुिुपिे कुिै कुिा उल्लेख िभएको िा अिुवचत प्राििाि उल्लेख भएकोिा सो परििाजयि गिेि िाि दताय गिय आदेश 

वदि सक्िेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोवजि वदइएको आदेश किािका पक्षहरूले पालि गिुय पिेछ । 

परिच्छेि ६ 

न्ििाि समािान 

 

@%= न्ििािको समािान: (१) र्स ऐि अन्तगयत गरिएका कृवि किािको कार्ायन्िर्िको सम्बन्ििा कुिै वििाद उत्पन्ि भएिा 

पक्षहरूले आपसी बातायबाट त्र्स्ता वििादहरू सिािाि गिय सक्िेछि् ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि िातायबाट वििाद सिािाि हुि िसकेिा पक्षहरुले प्रचवलत कािुि बिोवजि स्थािीर् न्र्ावर्क 

सविवतिा विबेदि वदिु पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोवजि विबेदि पिय आएिा स्थािीर् न्र्ावर्क सविवतले पैवँतस वदि वभि िेलविलापको िाध्र्िबाट 

वििादको टंुङ्गो लगाउिु पिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोवजि भएको वििादको टंुङ्गो उपि वचत्त ििझु्िे पक्षले स्थािीर् सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ 

बिोवजि ३५ वदिवभि सम्िवन्ित वजल्ला अदालतिा पुििािेदि गिय सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (३) बिोवजि िेलविलापबाट वििाद सिािाि हुि िसकेिा पक्षहरुले प्रचवलत कािुि बिोवजि िध्र्स्थता 

सम्बन्िी काििाही अगाडी बढाउि सिेत सक्िेछि् । 

(६) िध्र्स्थता सम्बन्िी काििाही अगाडी बढाउँदा िध्र्स्थकतायको िाि किाििा िै उल्लेख भएकोिा सोही बिोवजि 

हुिेछ ।  
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(७) उपदफा (६) बिोवजि किाििा िाि उल्लेख िभएकोिा पक्षहरूका प्रवतविवि, स्थािीर् तहका प्रवतविवि िा स्थािीर् 

तहबाट तोवकएका वबिर्विज्ञ िा िेलविलापकताय सवहतको िध्र्स्थता सविवतको गठि गरििछे । 

(८) उपदफा (७) बिोवजि िध्र्स्थता चर्िको लावग दबुै पक्षहरूबाट अिुिोि भई आएिा सम्िवन्ित व्र्वक्त िा 

कार्ायलर्ले अवििार्य रूपिा सात वदिवभििा वलवखत सहिवत िा असहिवत वदिु पिेछ ।  

(९) िध्र्स्थता सविवतले उजुिी पिेको सात वदिवभि िातायद्वािा वििादको सिािाि गिुय पिेछ । 

(१०) उपदफा (९) बिोवजि वििाद सिािाि हुि िसकेिा सम्िवन्ित पक्षलाई उजुिी उपि सात वदिको म्र्ाद वदई प्रवतिाद 

गिे िौका वदिु पिेछ ।  

(११) उपदफा (१०) बिोवजिको सिर्ािविवभि सम्िवन्ित पक्षले प्रवतिाद गिी िा िगिी बसेिा सो व्र्होिा उल्लेख गिी 

िध्र्स्थता सविवतले थप सात वदिवभििा आफ्िो विणयर् वदिु पिेछ ।   

(१२) उपदफा (११) बिोवजि िध्र्स्थता सविवतद्वािा गरिएको विणयर् अवन्ति हुिेछ ।  

(१३) र्स ऐि बिोवजि िध्र्स्थता सविवतद्वािा गरिएको विणयर् उपि वचत्त ििझु्िे पक्षले िध्र्स्थता ऐि, २०५५ को 

म्र्ादवभिै सम्बवन्ित उच्च अदालतिा वििेदि वदि सक्िेछ ।  

(१४) िध्र्स्थता सविवतको अन्र् कार्यविवि किाििा उल्लेख भएकोिा सोही बिोवजि ि अन्र्का हकिा िध्र्स्थता 

सविवतले तोके बिोवजि हुिेछ । 

(१५) िध्र्स्थकतायले पारिश्रविक ि सुवििा पक्षहरूबाट वलि सक्िेछि् ।  

@^= भर्ाि सभबदिमा: (१) र्स ऐि बिोवजिको वििादिा पक्षको कािु िावहिको परिवस्थवत पिी र्स ऐिको दफा  २५ को 

उपदफा (१०) बिोवजिको म्र्ाद गुज्रि गएिा एक पटकलाई बढीिा पन्र वदि म्र्ाद थाम्ि पाउिेछ । 

@&= मध्र्स्थता सन्मन्तको न्नणयर्को कार्ायदिर्न:(१) िध्र्स्थता सविवतको विणयर् भएको सात वदिवभििा पक्षहरूले 

विणयर् कार्ायन्िर्ि गिुय पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोवजि कुिै पक्षले तोवकएको सिर्िा विणयर्को कार्ायन्िर्ि िगिेिा त्र्स्तो विणयर्को कार्ायन्िर्ििा 

वजल्ला प्रशासि कार्ायलर् ि अन्र् विकार्को सहर्ोग वलि सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोवजिको कार्ायलर्ले विणयर् कार्ायन्िर्ि गिे वसलवशलािा सम्बवन्ित पक्षको सम्पवत्त िा कािोबाि 

िोक्का िाख्ि, त्र्स्तो सम्पवत्त िा कािोबाि िोक्का िाखेकोिा फुकुिा गिय लेवख पठाउि सक्िेछ ।   

(४) उपदफा (३) बिोवजि िोक्का िा फुकुिा गरिवदि अिुिोि भई आएिा सम्िवन्ित िालपोत कार्ायलर्, बैंक िा वित्तीर् 

संस्थाले त्र्स्तो सम्पवत्त िा कािोबािको िोक्का िा फुकुिा गिुय पि ्यिेछ ।  

(५) िध्र्स्थता सम्बन्िी वबिर्िा र्स ऐििा उल्लेवखत वबिर्का हकिा र्सै ऐि बिोवजि ि अन्र् वबिर्का हकिा 

िध्र्स्थता ऐि, २०५५ बिोवजि हुिेछ । 

 

परिच्छेि ७ 

न्िन्िि 

 

@*= व्र्िसार् िताय गनुय पने : (१) किाि गिी कृवि व्र्िसार् सञ्चालि गिय चाहिे कृिक, कृवि फािय िा एजेण्ट लगार्तले 

दताय िगिी व्र्िसार् सञ्चालि गिुय हुदैि । 

  (२) उपदफा (१) बिोवजिको व्र्िसार्को दताय प्रिुख प्रशासवकर् अविकृतले गिेछ । विजले अविकृतस्तिको कुि ै

कियचािीलाई आिश्र्कता अिुसाि र्स्तो किाि दताय गिे अविकाि प्रत्र्ार्ोजि गिय सक्िेछ । 

  (३) व्र्िसार् किाि दताय तथा शुल्क लगार्तका अन्र् व्र्िस्था कार्यपावलकाले वििायिण गिे बिोवजि हुिेछ ।  

@(=  क्षन्तपून्तय सभबदिी व्र्िस्था : (१) किाि कार्ायन्िर्िको सन्दभयिा कुिै पक्षका काि काििाहीबाट अको पक्षलाई क्षवत 

पुग्ि गएिा किाििा िै क्षवतपूवतयको िािा तोवकएकोिा सोही बिोवजि ि ितोवकएको हकिा सम्झौताको प्रकृवत, स्थलगत 
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वििीक्षण, स्थािीर् सजयविि, विशेिज्ञको िार्, प्रचवलत दिभाउ सिेत बुझी सोको आिाििा िकाय पिे पक्षलाई िध्र्स्थता 

सविवतले क्षवतपूवतय भिाइवदिे विणयर् गिय सक्िेछ । 

  (२) उपदफा (१) िा जुिसुकै कुिा लेवखएको भए तापवि पक्षको काबु िावहिको परिवस्थवतले गदाय किािको र्थाित ्

परिपालिा हुि िसकेको अिस्थािा र्स ऐि बिोवजिको दावर्त्ि वतिुय व्र्होिुय पिे छैि । ति किाि गदायको अिस्थािा 

पक्षिीच कुिै लेिदेि भएको िहछे भिे अिस्था हिेी िकाय पिे पक्षलाई लेिदेिको सािाि, िस्तु िा िगद वफताय वदिु पिेछ 

। 

#)=  काििाही चिाउने तथा िण्ड सिार् गने अन्िकािी : (१) र्स ऐि बिोवजि दण्ड सजार् गिे िा क्षवतपूवतय भिाउिे 

अविकाि स्थािीर् न्र्ावर्क सविवतलाई हुिेछ ।  

(२) र्स ऐि बिोवजि काििाही तथा सजार् हुिे िुद्दा अिुसन्िाि तथा तहवककात गिे अविकािीले सम्बवन्ित वजल्ला 

सिकािी िवकल कार्ायलर्को पिािशय तथा सहर्ोग वलि सक्िेछ । 

#!= िण्ड सिार् : -!_ कसैले र्स ऐिको देहार् बिोवजि कसुि गिेिा देहार् बिोवजिको सजार् हुिेछः 

(क) दफा ३ ि ४ विपरित कृवि बजाि स्थापिा ि सञ्चालि गिेिा पवच्चस हजाि देवख पचास हजाि रूपैर्ाँसम्ि । 

(ख) ििावसि कािण िेगि दफा २८ को उपदफा (२) को कार्य िगिेिा िा गिय इन्काि गिेिा त्र्स्तो कार्ायलर्को िुख्र् भई 

कार्य गिे अविकािी िा त्र्स्तो कार्य कुिै अविकािीलाई प्रत्र्ार्ोजि गरिएकोिा त्र्स्तो वजम्िेिािी प्राप्त अविकािीलाई 

पवच्चस हजािदेवख पचास हजाि रूपैर्ाँसम्ि । 

(ग) दफा २९ बिोवजि क्षवतपूवतय भिे आदेश वदएकोिा लापििाही पूियक त्र्स्तो क्षवतपूवतय िवदएिा त्र्स्तो अटेि गिेलाई 

पवच्चस हजािदेवख पचास हजाि रूपैर्ाँसम्ि । 

(घ) र्स ऐि िा र्स ऐि अन्तिगत बिेको विर्िािली विपरित कुिै कार्य गिी त्र्सबाट कसैको हािी िोक्सािी भएको िहछे 

भिे त्र्स्तो हािी िोक्सािी विजबाट िै भिाईिेछ ।  

#@= पुनिािेिन : र्स ऐिको दफा ३१ बिोवजि वदएको सजार्िा वचत्त िबुझ्िे पक्षले पैंतीस वदिवभि सम्बवन्ित वजल्ला 

अदालतिा पुििािेदि वदि सक्िेछ । 

##=   बीमा सभबदिी व्र्िस्था: (१) र्स ऐि बिोवजि किाि गिी गरिएको कृवि उपजको उत्पादिको सम्झौताको आिाििा 

वििा सविवतले तोकेको प्रकृर्ा पुिा गिी त्र्स्तो िीिा कार्य गिय अवख्तर्ाि पाएको वििा कम्पिीले वििा गिेछ ।  

(२) िीिा गिे प्रवक्रर्ाका सम्बन्ििा िीिा सविवतले सिर् सिर्िा वििायिण गिे बिोवजि हुिेछ ।  

(३) र्स ऐि बिोवजि गरििे व्र्ािसावर्क कृवि किाि सम्िवन्ित विकार्िा दताय हुिासाथ सोही विवतबाट लागू हुिे गिी 

सम्बवन्ित िीिा कम्पिीले िीिा गिय सक्िेछ ।  

(४) कुिै िीिा कम्पिीले व्र्ािसावर्क कृवि किािको वििा गदाय वतिुय पिेको क्षवतको अङ्क बिाबि आफ्िो खुद किर्ोग्र् 

आर्बाट घटाउि पाउिेछ । 

#$= प्रचन्ित कानुन बमोन्िम हुने: र्स ऐििा लेवखएको वििर्िा र्सै ऐि बिोवजि ि अन्र् वििर्िा प्रचवलत कािूि 

बिोवजि हुिेछ । 

#%= िौन्द्धक सभपन्िको संिक्षण गनुय पने: र्स ऐि बिोवजि कृवि व्र्िसार्को प्रबर्द्यि गदाय िा व्र्िसावर्क कृवि किाि गदाय 

िौवर्द्क सम्पवत्त, भौगोवलक परिचर् तथा कृिक अविकाि सिेतको संिक्षण हुिे गिी गिुय पिेछ । 

#^= न्नर्म बनाउन सकने : र्स ऐिको उद्देश्र् कार्ायन्िर्ि गिय कार्यपावलकाले आिश्र्क विर्ि, विदेवशका िा कार्यविवि 

बिाउि सक्िेछ । 

#&=  बचाऊ: र्स ऐिको उद्देश्र् तथा वबिर्के्षििा प्रचवलत िेपाल कािुि बिोवजि र्स अवघ भएका कार्यहरु र्सै ऐि ििोवजि 

भएको िावििेछ । 
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अनुसून्च –१ 

िफा २ को खण्ड (छ) सँग सभबन्दित 

 

 

 

(१) खाद्यान्ि बाली,  

(२) िागिािी जन्र्ः फलफुल, तिकािी, िसलाबाली, पूष्प  

(३) पश,ु पन्छी  

(४) िाछा, िास,ु दिु, फुल, हाड, छाला, ऊि 

(५) च्र्ाउ,  

(६) िौिी, िेशि 

(७) वचर्ा, कफी, अलैची, सुपािी, घाँसेिाली 

(८) तेलहि, दलहि 

(९) कपास, जुट, उखु, िबिखेती, वटिुि  

(१०)  कृवि पर्यटि 

(११) कृविका सबै उपके्षिसँग सम्बर्द् उत्पादि ि सो शब्दले औिोवगक प्रर्ोजििा हुिे  कृवििस्तुहरु  

(१२)  कृवि तथा पशुजन्र् उत्पादिको प्रशोिि उद्योग 

(१३)  कृवि तथा पशुजन्र् उत्पादि सािाग्री (दािा, िलखाद्य, वििादी, औििी) आवदको प्रशोिि उद्योग 

(१४)  खेती प्रणालीिा सिावबष्ट कृवि तथा पशुजन्र् बस्तुहरु । 
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अनुसून्च - २ 

िफा १९ सँग सभबन्दित 

 

(क)  किािका पक्षहरू,  

(ख)  किाि खेतीको क्षेि,  

(ग)  जग्गा ि भौवतक सािि, 

(घ)  िस्तुको विििण, िािा,  

(ङ)  गुणस्ति, 

(ङ)  सम्झौताको अिवि,   

(च)  उत्पादि गरििे िस्तुको खरिद/वबक्री िूल्र्,  

(छ)  भुक्तािीको प्रवक्रर्ा, 

(ज)  ढुिािीको दावर्त्ि,  

(झ)  उत्पादि प्रवक्रर्ा,  

(ञ)  अिुगििका पक्षहरू,  

(ट)  काबु बावहिको परिवस्थवतबाट उत्पादििा पिय सक्िे असि ि त्र्सको दावर्त्ि,  

(ठ)  गुणस्ति वििायिणका आिािहरू,  

(ड)  पक्षहरूले एक अकोलाई उपलब्ि गिाउिे सेिा तथा सुवििा, 

(ढ)  किािको पालिािा वििाद भएिा अपिाइिे सिािािका उपार् जस्तै िेलविलाप तथा िध्र्स्थता लगार्तका वििर् 

िस्तुहरू आवद । 

(ण)     कृवि उपजको िूल्र् वििायिण सम्िन्िी व्र्िस्था । 

 

 

 
 
 
 
 
 

आज्ञाले 

महेश सवेुदी 
प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तािनााः 

बवन्दपुि गाउँपावलकालाई बालिैिी गाउँपावलकाको रुपिा स्थावपत गिाउिे अवभप्रार्ले बालबावलकाको हकवहतलाई प्रिर्द्यि गिे, 

घिपरििाि ि सिाजिा बालबावलकाप्रवतको दृवष्टकोणलाई सािावजक रुपिा बालअविकाि सम्बवन्ि वबद्यिाि सङ्घीर् कािुि ि 

िेपालले पक्ष िाष्रको हवैसर्बाट अिुिोदि गिेका अन्तिावष्रर् िहासन्िीको भाििाअिुरुप गरििे वक्रर्ाकलापहरुलाई व्र्िवस्थत 

रुपिा अवघ बढाउिु गाउँपावलकाको िहत्तिपूणय कार्य हो भन्िे तथ्र्लाई दृवष्टगत गदै बालअविकािका के्षििा देवखएका प्रवतकुल 

अिस्थालाई आिाि िािेि स्थािीर् तहिा बालबावलकाको हकवहतलाई संिक्षण गिे, आिश्र्कतालाई पवहचाि गिे, सम्बर्द् 

के्षिको सिस्र्ालाई न्र्ूिीकिण गदै जािु स्थािीर् सिकािको िूलभूत कतयव्र् सिेत हुदँा बालअविकाि संिक्षणका के्षििा देवखएका 

चिुौतीहरुलाई सवह ढंगले सम्बोिि गिय आिश्र्कता िहसुस गिी बवन्दपुि गाउँपावलकाको गाउँ सभाबाट प्रस्तुत बालबावलकाको 

अविकाि व्र्िवस्थत गिे ऐि, २०७७ बिाई लागू गरिएको छ । 

 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
बन्द्रदपरु गाउँपाललकाद्वारा प्रकान्द्शत राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १८   लमलत: २०७७/०९/२९ 
 भाग १ 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललका कायायलयको सचुना 

 

बन्दिपुि गाउँपान्िकामा बािबान्िकाको अन्िकाि व्र्िन्स्थत गने ऐन, 

२०७७
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परिच्छेि-१ 

प्रािन्भभक 

 

१. संन्क्षप्त नाम ि प्रािभभाः 

(१) र्स ऐिको िाि “बालबावलकाको अविकाि व्र्िवस्थत गिे ऐि, २०७७” िहिे छ । 

(२) र्ो ऐि बवन्दपुि गाउँ सभाले पारित गिेको विवत देवख लागू हुिे छ । 
 

२. परिभाषााः 

वििर् िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेिा र्स ऐििाः 

(क) अध्र्क्ष भन्िाले गाउँपावलकाको अध्र्क्षलाई जिाउँछ । 

(ख) बालअविकाि भन्िाले र्स ऐिको दफािा व्र्िवस्थत बालबावलकाको अविकािलाई जिाउँछ । 

(ग) बाल कल्र्ाण अविकािी भन्िाले बालबावलका सम्बन्िी ऐि, २०७५ को दफा ६१ बिोवजिको बाल कल्र्ाण 

अविकािीलाई जिाउँछ । 

(घ) िहासन्िी भन्िाले बालअविकाि सम्बवन्ि अन्तिावष्रर् िहासन्िी सि् १९८९ लाई जिाउँछ । 

(ङ) सविवत भन्िाले ऐिको दफा ३ (१) बिोवजि गवठत सविवतलाई जिाउँछ । 

(च) संिक्षण अविकािी भन्िाले ऐिको दफा ३ (२) बिोवजि गवठत सविवतको प्रिुख भै काि गिे अविकािीलाई 

जिाउँछ । 

 

परिच्छेि-२ 

बािसंिक्षण सन्मन्त सभबन्दि व्र्िस्था 

३. बाि संिक्षण सन्मन्तको गठन तथा कार्य संचािन न्िन्ि 

(१) बवन्दपुि गाउँपावलका देहार् बिोवजिको एक बाल संिक्षण सविवत िहिेछ । 

(क) अध्र्क्षले तोकेको िडाअध्र्क्ष – संर्ोजक 

(ख) बाल कल्र्ाण अविकािी – सदस्र् 

(ग) बालअविकािको के्षििा काि गिे गैि सिकािी संस्थाको प्रवतिीवि – सदस्र् 

(घ) गाउँपावलका के्षिवभि स्थावपत बालसुिाि गहृको प्रवतिीवि – सदस्र् 

(ङ) गाउँपावलकाको बालबावलका सम्बवन्ि शाखाको प्रिुख – सदस्र् सवचि 

(२) बाल संिक्षण अविकािी सम्बवन्ि व्र्िस्था तोकीए बिोवजि हुिेछ । 
 

४. बाि संिक्षण सन्मन्तको काम, कतयव्र् ि अन्िकाि 

(क) बालबावलकाको हकवहत संिक्षण सम्बवन्ि र्ोजिाको तजुयिा गिी कार्यपावलकािा पेश गिे, 

(ख) संघीर् कािुि अिुसाि स्िीकृत बालअविकाि सम्बवन्ि वशक्षा िीवतका कार्यक्रिहरु तर्ाि गिे, 

(ग) उपदफा (क) ि (ख) िा उल्लेख गरिएका र्ोजिा ि कार्यक्रिहरुलाई लागु गिय आिश्र्क संर्न्ि तर्ाि गिे , 

(घ) बाल अविकािको के्षििा कार्यित गैिसिकािी संस्थाहरुको अवभलेख िाख्िे, अिुगिि ि विर्िि गिे । 
 

५. बाि संिक्षण सन्मन्तको कार्यकाि 

दफा ४ बिोवजिको सविवतको कार्यकाल गठि भएको विवतले दईु ििय हुिेछ । 
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परिच्छेि-३ 

न्िन्िि 

६. न्नर्म बनाउने अन्िकािाः 

(क) र्स ऐिको उद्देश्र् कार्ायन्िर्ि गिय आिश्र्क विर्िािली बिाउिे अविकाि कार्यपावलकालाई हुिेछ । 
 

७. िािा अड्काउ फुकाउने अन्िकािाः 

र्स ऐिको उद्देश्र् कार्ायन्िर्ि गदाय िािा अड्काउ पिेिा िािा फुकाउिे अविकाि कार्यपावलकािा हुिेछ । 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आज्ञाले 

महेश सवेुदी 
प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत 



 

 

 


