
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावनााः बन्दिपुर गाउँपान्िका गाउँ कार्यपान्िकाको कार्ायिर् र अदतगयतका कार्ायिर्हरुबाट हुने  सेवा प्रवाहिाई  जनमुखी,  

जवाफिेही,  पारिर्शी,  समाबेर्शी  तथा  सुर्शासनर्कु्त  बनाई  कानूनको र्शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चसु्त प्रर्शासन, आन्थयक अनुर्शासन 

तथा सावयजन्नक कार्य र स्रोतको उन्चत व्र्वस्थापनका  माध्र्मबाट  स्थानीर्  सुर्शासनको  प्रत्र्ाभुन्त गराउँिै संघीर्  िोकतान्दिक  

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १६   लिलत: २०७७/०८/२९ 
 भाग १ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यवववध, २०७५
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गणतदिका िाभहरुको  दर्ार्ोन्चत  न्वतरण माफय त  नागररकको अन्िकारिाई  सुन्नन्ित गने सम्बदिमा व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् 

भएकोिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा १०२ (१) बमोन्जम बन्दिपुर गाउँपान्िकाको गाउँसभािे र्ो ऐन बनाई 

िागु गरेको छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारवम्िक 

१ . संविप्त नाम र प्रारम्िाः 

(१) र्ो ऐनको नाम “बन्दिपुर गाउँपान्िकाको सुर्शासन ऐन, २०७७”  रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन गाउँसभाबाट पाररत हुनासाथ तुरुदत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषााः न्वषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स ऐनमा – 

(१) “संन्विान” भदनािे नेपािको संन्विान सम्झनु पियछ । 

(२) “ऐन” भदनािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनु पियछ । 

(३) “गाउँपान्िका” भदनािे बन्दिपुर गाउँपान्िका सम्झनु पियछ । 

(४) “अध्र्क्ष” भदनािे  बन्दिपुर गाउँपान्िका को अध्र्क्ष सम्झनु पियछ । 

(५) “उपाध्र्क्ष” भदनािे बन्दिपुर गाउँपान्िकाको उपाध्र्क्ष सम्झनुपियछ । 

(६)“प्रर्शासकीर् अन्िकृत” भदनािे बन्दिपुर गाउँपान्िकाको प्रमुख प्रर्शासकीर् अन्िकृतिाई सम्झनुपियछ । 

(७) “सभा” भदनािे बन्दिपुर गाउँपान्िकाको गाउँसभािाई सम्झनु पियछ । 

(८)“न्वभाग / र्शाखा”  भदनािे  बन्दिपुर गाउँपान्िका अदतगयतको न्वभाग र  र्शाखािाई सम्झनु पियछ । 

(९) “वडा कार्ायिर्” भदनािे बन्दिपुर गाउँपान्िका अदतगयतको वडा कार्ायिर् सम्झनु पियछ । 

(१०) “कमयचारी”  भदनािे  बन्दिपुर गाउँपान्िका र  सो  अदतगयतको  कार्ायिर्हरुमा  कार्यरत कमयचारी तथा न्र्शक्षक समेतिाई 

सम्झनु पियछ । 

(११ ) “सन्मन्त”  भदनािे  र्स  ऐनको  िफा  १९  बमोन्जमको  सुर्शासन  प्रवयद्धन  सन्मन्तिाई सम्झनु पियछ । 

(१२) “तोन्कएको” वा “तोन्कए बमोन्जम” भदनािे र्स ऐन अदतगयत बनेको न्नर्म वा कार्यन्वन्िमा तोन्कएको वा तोन्कए 

बमोन्जम सम्झनु पियछ । 

पररच्छेद – २ 
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प्रशासन संचालन सम्बन्धी सामान्र् प्रावधानहरु 

३. ववविन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुनेाः  नेपािको संन्विान तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अदर् प्रचन्ित नेपाि 

कानूनिे स्थानीर् तहमा उपिब्ि गराएको अन्िकारको समुन्चत प्रर्ोग गिै स्थानीर्  र्शासन  तथा  प्रर्शासनिाई  ब्र्वन्स्थत  

बनाई  जनसहभान्गता , उत्तरिान्र्त्व  र पारिन्र्शयता  सुन्नन्ित गनय  सुिभ  र  गुणस्तररर्  सवेा  प्रवाह  गनय मद्दत  पुर्ायउने  उद्देश्र्िे  

बन्दिपुर गाउँपान्िका अदतगयत गाउँस्तर तथा वडा स्तरबाट प्रर्शासन्नक कार्य सम्पािन हुनेछ । 

४. ववषर्गत  शाखा रहनेाः  

(१) गाउँस्तरको कार्य सम्पािन गनयका िान्ग आवश्र्क संख्र्ामा र्शाखाहरु रहनेछन् । 

(२) र्शाखा र सो को कार्यन्वभाजन कार्यपान्िकािे तोके बमोन्जम हुनेछ । 

५. आवश्र्क वनकार् गठन गनय सकनेाः  

(१) प्रर्शासन्नक कार्य सम्पािन गनय गाउँपान्िका , वडा कार्ायिर्, र्शाखा कार्ायिर्को अन्तररक्त अदर् आवश्र्क सन्चवािर्, 

आर्ोग, बोडय, सन्मन्त वा अदर् त्र्स्तै न्नकार् गठन गनय  सन्कनेछ । 

(२)  उपिफा  (१)  बमोन्जम  गठन  भएका  सन्चवािर्,  आर्ोग,  बोडय,  सन्मन्त  वा  अदर्  त्र्स्त ैन्नकार्को  काम,  कतयव्र्,  

अन्िकार  तथा  अदर्  कार्य  के्षिगत र्शतयहरु  कार्यपान्िकािे  तोके  बमोन्जम हुनेछ । 

६. प्रशासवनक कार्य संचालनका आधाराः बन्दिपुर गाउँपान्िकाको के्षिन्भि सुर्शासन कार्म गनयका िान्ग  र्स  ऐन  वा  अदर्  

प्रचन्ित  कानून  बमोन्जम  प्रर्शासन्नक  कार्य  सम्पािन  गिाय त्र्स्तो  कार्य सम्पािन  गने  पिान्िकारीिे  संन्विान  तथा  अदर्  

प्रचन्ित  कानूनमा  व्र्वस्था  भएका  कुराहरुको अन्तररक्त िेहार्का आिारमा कार्य सम्पािन गनुय पनेछः– 

(क) स्थानीर् सरकार र जनताको वहृत्तर न्हत, 

(ख) समदर्ार् र समावेर्शीकरण, 

(ग) कानूनको र्शासन, 

(घ) मानवअन्िकारको प्रत्र्ाभून्त, 

(ङ) पारिन्र्शयता, वस्तुन्नष्ठता, जवाफिेन्हता तथा इमादिाररता, 

(च) आन्थयक अनुर्शासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चसु्त र जनमुखी प्रर्शासन, 

(छ) प्रर्शासन संर्दिको तटस्थता तथा न्नष्पक्षता, 

(ज) प्रर्शासन्नक संर्दिमा र न्नणयर्मा सवयसािारणको पहुचँ, 

(झ) अन्िकार न्नक्षेपण , 
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(ञ) जनसहभान्गता तथा स्थानीर् स्रोतको अन्िकतम उपर्ोग । 

७. बवन्दपुर गाउँपावलकाले अवततर्ार गने नीवतहरुाः (१) नेपािको संन्विान तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र 

अदर् प्रचन्ित नेपाि कानूनमा व्र्वस्था भएका नीन्त एवं समर् समर्मा अन्ख्तर्ार गररएका नीन्तका अन्तररक्त अदर् नीन्तहरु 

िेहार् बमोन्जमका हुनेछन् । 

क) गुणस्तररर् पूवायिार न्वकास, 

ख) चसु्त र प्रभावकारी व्र्वस्थापन, 

ग) सामान्जक दर्ार्सन्हतको आन्थयक न्वकास र सम्बनृ्द्ध,  

घ) पर्यटन प्रबद्धयन, 

ङ) न्नष्ठा र सिाचारको प्रबद््रिन, 

च) न्िगो न्वकास र वातावरण संरक्षण , 

छ) मन्हिा सर्शन्क्तकरण तथा िैङ्न्गक दर्ार्, 

ज) जनजान्त,  िन्ित  तथा  आन्थयक  एवं  सामान्जक  रुपमा  न्पछडीएका  तथा  फरक क्षमता भएका वगयको उत्थान, 

झ) सदतुन्ित तथा दर्ार्ोन्चत न्वकास, 

ञ) प्राकृन्तक तथा अदर् सावयजन्नक स्रोतको न्िगो तथा कुर्शि व्र्वस्थापन,(२)  उपिफा  (१)  बमोन्जम  अन्ख्तर्ार  गरेका  

नीन्तिाई  कार्ायदवर्न  गनय गाउँपान्िकािे समर् समर्मा आवश्र्क कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरु संचािन गनेछँ । 

पररच्छेद – ३ 

प्रशासवनक कार्यको संचालन तथा वजम्मेवारी 

८. सुशासन कार्म गनुय सम्बवन्धत पदावधकारीको कतयव्र् हुनेाः कार्ायिर्को काम कारवाहीिाई खुिा र पारिर्शी बनाई सुर्शासन 

कार्म गन ेर आम नागररकिाई समर्मा नै त्र्सको प्रन्तफि उपिब्ि गराउने उद्देश्र्िे नेपािको संन्विान, तथा स्थानीर् सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ र अदर् प्रचन्ित  नेपाि  कानून  बमोन्जम  प्रर्शासन्नक  कार्य  न्छटो  छररतो  ढङ्गिे  संचािन  गनुय  

सम्बन्दित पिान्िकारी एवं कमयचारीको कतयव्र् हुनेछ । 

९. पदावधकारीको वजम्मेवारीाः अध्र्क्ष,   उपाध्र्क्ष,   वडा अध्र्क्ष तथा सिस्र्  िगाएतका पिान्िकारीको न्जम्मेवारी नेपािको 

संन्विान तथा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, अदर् प्रचन्ित कानून र आवश्र्कतानुसार कार्यपान्िकािे तोके  बमोन्जम 

हुनेछ । 

१०. प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृतको वजम्मेबारीाः 
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प्रमुख प्रर्शासकीर् अन्िकृतको न्जम्मेबारी सामादर्तर् स्थानीर्  सरकार  संञ्चािन  ऐन,  २०७४  र  अदर्  प्रचन्ित  कानूनमा  

व्र्वस्था  भए  बमोन्जम  र आवश्र्कतानुसार कार्यपान्िकािे तोके बमोन्जम हुनेछ । 

११. कमयचारीको  काम,  कतयव्र्  र  वजम्मेबारीाः गाउँपान्िका कार्ायिर्  र अदतगयतका कमयचारीको काम कतयव्र् र न्जम्मेबारी एवं 

स्पष्ट कार्य न्ववरण प्रचन्ित कानून र तोके बमोन्जम हुने छ । 

१२ .अवधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सवकने  

(१)  र्स  ऐनमा  अदर्ि  जुन  सुकै  कुरा  िेन्खएको  भएतापन्न  कुनै  पिान्िकारीिे  र्स  ऐन  वा प्रचन्ित  कानून  बमोन्जम  

आफूिे  सम्पािन  गनुय  पने  काम  आफू  सरह  वा  मातहतको  अदर् पिान्िकारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

(२) तर अन्िकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको कारणिे माि न्नजिे आफ्नो  पिीर्  न्जम्मेवारीबाट  छुट पाएको मान्नने छैन् । 

(३) उपिफा(१) बमोन्जम प्रत्र्ार्ोजन भएको अन्िकार अन्िकार प्रत्र्ार्ोजन गन ेपिान्िकारीिे जुनसुकै वखत न्फताय न्िन 

सक्नेछ । 

१३.पदावधकारीको  पदीर्  आचार  संवहता  सम्बन्धी  व्र्वसथ्ााः 

(१) अध्र्क्ष,  उपाध्र्क्ष,  वडा  अध्र्क्ष  तथा सिस्र् िगाएतका पिान्िकारीको आचारसंन्हता सम्बदिी व्र्वस्था       

तोन्कए बमोन्जम हुनेछ । 

१४.कमयचारीको  पदीर्  वा  पेशागत आचरण सम्वन्धी  व्र्वस्था:  सावयजन्नक  पि  िारण  गरेको व्र्न्क्तिे  आफू  पि  बहाि  

रहिा  वा  जुन  सुकै  कारणिे  अवकार्श  प्राप्त  गरेको  न्मन्तिे  तोन्कए बमोन्जमको अवस्था सम्मको िान्ग िेहार् बमोन्जमको 

पिीर् वा पेर्शागत आचरसंन्हता पािना गनुय पने छ । 

(१) समर् पािन र न्नर्न्मतताः कमयचारीिे कार्ायिर् समर्मा न्नर्न्मत रूपिे कार्ायिर्मा हान्जर हुनुपियछ र सकेसम्म पन्हिे 

न्बिाको स्वीकृन्त नन्िई कामबाट अनुपन्स्थत हुनु हुिैँन । 

(२) अनुर्शासन र आज्ञापािनाः  

(क)कमयचारीिे अनुर्शासनमा रही आफनो कतयव्र् इमादिारी र तत्परताको साथ पािन गनुयपियछ । 

(ख)  कमयचारीिे  सरकारी  कामसम्बदिी  कुरामा  आफूभदिा  मान्थको  अन्िकारीिे  न्िएका आज्ञािाई र्शीघ्रताका साथ 

पूरा गनुयपनेछ । 

(ग) कमयचारीिे आफूभदिा मान्थका सबै कमयचारीहरूप्रन्त उन्चत आिरभाव िेखाउनुपनेछ र आफूमुन्नका कमयचारीहरूप्रन्त 

उन्चत व्र्वहार गनुयपनेछ। 

(३)  राजनैन्तक  वा  अवाञ्छनीर्  प्रभाव  पानय  नहुनेः  कुनै  पन्न  कमयचारीिे  आफनो  सेवा सम्बदिी  कुरामा  मतिब  

साध्र्  गने  मनसार्िे  अदर्  कमयचारीमान्थ  कुनै  राजनैन्तक  वा अवाञ्छनीर् प्रभाव पानय वा प्रभाव पाने प्रर्त्न गनुय हुिैँन । 
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(४) राजनीन्तमा भाग न्िन नहुनेः कुनै पन्न कमयचारीिे राजनीन्तमा भाग न्िनु हुिैँन । 

(५) गाउँपान्िकाको आिोचना गनय नहुनेः  

(क) गाउँपान्िकाको  नीन्तको  न्वपरीत  हुने गरी  वा गाउँपान्िकाको र जनताको पारस्पररक सम्बदिमा वा कुनै न्विेर्शी 

राष्रसंगको सम्बदिमा खिि पनय सक्ने गरी कुनै पन्न कमयचारीिे आफ्नो वास्तन्वक वा काल्पन्नक नामबाट वा बेनामी 

कुनै  िेख  प्रकान्र्शत गने,  पे्रसिाई कुनै खबर न्िन,  रेन्डर्ो वा टेन्िन्भजन आन्ि द्वारा भाषण प्रसाररत गनय, कुनै 

सावयजन्नक भाषण न्िन वा कुनै वक्तव्र् प्रकान्र्शत गनय हुिैँन । 

(ख) उपिफा  (क)  मा  जुनसुकै  कुरा  िेन्खएको  भए  तापन्न  प्रचन्ित  कानून  र गाउँपान्िकाको नीन्तको न्वपरीत नहुने 

गरी िेख प्रकार्शन वा प्रसारण गनय बािा पने छैन । 

(६) सरकारी कामकाज सम्बदिी समाचार प्रकार्श गनयमा प्रन्तबदिः कुनै पन्न कमयचारीिे सरकारद्वारा अन्ख्तर्ार नपाई आफूिे 

सरकारी कतयव्र् पािन जानकारीमा आएको कुनै गोप्र् वा कानूनद्वारा न्नषेन्ित न्वषर् आफूिे िेखेको वा संकिन गरेको 

कुनै कागजपि वामसमाचार  प्रत्र्क्ष  वा  अप्रत्र्क्ष  रूपबाट  अरू  अनन्िकृत  कमयचारी  वा  गैरसरकारी  व्र्न्क्त  वा 

प्रेसिाई न्िनु वा बताउनु हुिैँन । र्ो प्रन्तबदि जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहकेो व्र्न्क्तको हकमा समेत िागु 

रहनेछ । 

(७) िान, उपहार, चदिा आन्ि प्राप्त गनय र सापटी न्िनमा प्रन्तबदिः  

(क) सरकारी काममा कुनै पन्न प्रकारिे असर पनय सक्ने गरी कुनै पन्न कमयचारीिे कार्ायिर्को पूवय स्वीकृन्त न्बना आफूिे 

वा आफ्नो पररवारको कुनै सिस्र्द्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको िान, िातव्र्, कोसेिी वा उपहार स्वीकार गनय वा चदिा 

माग्न वा सरकारी कामसंग सम्बन्दित व्र्न्क्तसंग सापटी न्िन हुिैँन । 

(ख) कमयचारीिे कुनै न्विेर्शी सरकार वा न्विेर्शी सरकारको कुनै प्रन्तन्नन्िबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा न्नजिे 

गाउँपन्िकािाई सो कुराको सूचना न्िई न्नकासा भएबमोन्जम गनुयपछय। 

(८) कम्पनीको स्थापना र सञ्चािन तथा व्र्ापार व्र्वसार् गनय नहुनेः (क) कमयचारीिे पूवय स्वीकृन्त नन्िई िेहार्को काम गनुय 

हुिैँनः– 

(अ) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रन्जष्रेर्शन वा सञ्चािनको काममा भाग न्िन, 

(आ) प्रचन्ित कानून बमोन्जम िताय गनुपने कुनै व्र्ापार वा व्र्वसार् गनय, 

(ख) उपिफा  (क)  मा  जुनसुकै  कुरा  िेन्खएको  भए  तापन्न  कमयचारीिे नीन्त न्वपरीत नहुने गरी सान्हन्त्र्क, वैज्ञान्नक वा 

किात्मक कार्य गनय सक्नेछ । 
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(९)  न्नवायचनमा भाग न्िन नहुनेः कमयचारीिे कुनै पन्न राजनैन्तक पिको  िान्ग  हुने न्नवायचनमा भाग न्िन वा कसैको न्नन्मत्त 

मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पानय हुिैँन । तर  कोही  कसैिाई  मत  न्िएको  वा  न्िने  न्वचार  गरेको  कुरा  प्रकट  

नगरी प्रचन्ित कानूनबमोन्जम आफूिे पाएको मतिानको अन्िकार प्रर्ोग गनय बािा पने छैन । 

(१०) प्रिर्शयन र हडताि गनय प्रन्तबदिः  कमयचारीिे नेपािको सावयभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने  गरी,  िेर्शको र्शान्दत 

सुरक्षा,  वैिेन्र्शक सम्बदि र सावयजन्नक मर्ायिा तथा अिाितको न्नणयर्को अवहिेना हुने गरी न्वन्भदन जात, जान्त, 

िमय, वगय, क्षेि र सम्प्रिार्का मान्नसहरूबीच  वैमनष्र् उत्पदन  गराउने वा  साम्प्रिान्र्क  िभुायवना  फैिाउने  गरी वा कुनै 

अपराििाई प्रश्रर् हुने गरी प्रिर्शयन गनय, हडतािमा भाग न्िन  वा सो कार्य  गने उद्देश्र्िे अरूिाई उक्साउन समेत हुिैँन 

। 

(११) हडताि, थुनछेक, अनसन तथा घेराउ गनयमा प्रन्तबदिः कमयचारीिे कार्ायिर्को कार्य गिाय न्निायररत कतयव्र् पूरा गनयमा 

बािा अबरोि हुने गरी हडताि, अनसन वा किम बदि गनय तथा  र्शारीररक  वा  मानन्सक  उत्पीडन  हुने  गरी िबाव  

न्िन  वा  सो  गने  उद्देश्र्िे अरूिाई उक्साउन समेत हुिैँन । 

(१२)  अदर्  आचरण    

(क)  कमयचारीिे  आफ्नो  कार्ायिर्मा  काम  गिाय सबैप्रन्त  न्र्शष्ट व्र्वहार गनुय पनेछ । 

(ख)  कमयचारीिे  आफ्नो  कार्ायिर्  तथा  पि  अनुसार  आइपने  न्जम्मेवारीिाई  मर्ायिापूवयक बहन गरी न्नष्पक्ष, स्वच्छ 

तथा न्छटो छररतो रूपमा कार्यसम्पािन गनुयपनेछ । 

(ग) कमयचारीिे कुनै पन्न सरकारी सम्पन्त्तको प्रर्ोग वा उपर्ोग घरार्सी कार्यको िागी गनुय हुिैँन  

(घ) कमयचारीिे सरकारी राजस्वबाट तिब, भत्ता खाने गरी न्नर्ुक्त भएको कुनै पन्न सरकारी कमयचारीिाई कार्ायिर्को 

काममा बाहके आफनो घरार्सी काममा िगाउनु हुिैँन । 

(१३) सेवाग्राहीप्रन्तको व्र्वहार   

(क)कमयचारीिे आफ्नो कामसँग सम्बन्दित सेवाग्राहीप्रन्त मर्ायन्ित व्र्वहार गनुयपनेछ । 

(ख)सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्दित न्वषर्, प्रन्क्रर्ा र काम सम्पािन गनय िाग्ने समर्समेतको स्पष्ट जानकारी 

सेवाग्राहीिाई र्था समर्मा गराउनुपनेछ । 

(१४) आफ्नो सेवा र पि अनुसारको आचरण पािन गनुयपनेः प्रत्र्ेक कमयचारीिे आफनो सेवा र पि अनुकूिको आचरण समेत 

पािन गनुय पनेछ । 

(१५) चेतावनी न्िन सक्नेः  

(क) कुनै कमयचारीिे समर् पािन नगरेमा, सरकारी कामसम्बदिी कुरामा  आफूभदिा  मान्थको  कमयचारीिे  न्िएको  आज्ञा 

पािन  नगरेमा  वा  कार्ायिर्सम्बदिी काममा  िापरबाही  वा न्ढिासुस्ती  गरेमा त्र्स्तो  कमयचारीिाई  प्रमुख 
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प्रर्शासकीर् अन्िकृतिे  कारण खोिी चेतावनी न्िन सक्नेछ र सोको अन्भिेख सम्बन्दित कमयचारीका व्र्न्क्तगत 

न्ववरण फाइिमा राख्नुपनेछ । 

(ख) उपरोक्त बमोन्जमको चेतावनी न्िइ सन्च्चन मौका न्ििा समेत आफ्नो कार्यर्शैिी  र व्र्वहार  पररवतयन  नगरी िापरवाही 

गरेको  कमयचारीिाई गाउँपान्िकािे  न्नणयर् गरी न्वभागीर् कारबाही गनय सक्नेछ । 

पररच्छेद– ४ 

सेवा–प्रवाह 

१५. नागरीक वडापत्राः  

(१) बदिीपुर गाउँपान्िका र अदतगयतका  कार्ायिर्हरुिे  सबैिे िेख्ने स्थानमा तोन्कए बमोन्जम नागरीक बडापि राख्नु पनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोन्जमको नागरीक बडापिमा अदर् कुराको अन्तररक्त िेहार्का कुराहरु उल्िेख भएको हुनु पनेछ – 

(क) कार्ायिर्िे न्िने सेवा र त्र्सको प्रकृन्त, 

(ख) सेवाग्राहीिे सेवा प्राप्त गनय पूरा गनुय पने कार्यन्वन्ि, 

(ग्) सेवा प्रिान गनय िाग्ने समर्ाविी, 

(घ) सेवा प्रिान गने पिान्िकारी र न्नजको कार्यकक्षको न्ववरण, 

(ङ) सेवा प्राप्त गनय कुनै िस्तुर तथा अदर् रकम िाग्ने भए सोको न्ववरण, 

(च) तोन्कए बमोन्जमका अदर् कुराहरु । 

(३) उपिफा (१) मा उल्िेख भएका कुराहरु सम्बन्दित कार्ायिर्िाई बाध्र्ात्मक हुनेछन् र सो  बमोन्जम  कार्य  सम्पािन  गरी 

सवयसािारणिाई  सेवा  प्रिान  गनुय  सम्बन्दित  कार्ायिर्का पिान्िकारी तथा  कमयचारीको कतयव्र् हुनेछ । 

(४)  मनान्सब  कारण  न्बना  उपिफा  (१)  बमोन्जमको  नागरीक बडापि  बमोन्जम  कार्य सम्पािन  नभई सेवाग्राहीिे  सेवा  

प्राप्त  गनय  नसकेमा  सम्बन्दित  कार्ायिर्को अध्र्क्ष  तथा सोको न्जम्मेवार कमयचारी उपर न्वभागीर् कारबाही हुन 

सक्नेछ। 

(५) मनान्सब  कारण न्बना  उपिफा  (१)  बमोन्जमको  नागरीक  बडापि  बमोन्जम  कार्य सम्पािन  नभई  सेवाग्राहीिे  सेवा  

प्राप्त  गनय  नसकी  सेवाग्राहीिाई  कुनै  हानी  नोक्सानी  हुन गएकोमा सो हान्न नोक्सानी बापतको क्षतीपून्तय सम्बदिी 

व्र्वस्था तोन्कए बमोन्जम हुनेछ । 

(६) नागरीक बडापि सम्बदिी अदर् व्र्वस्था तोन्कए बमोन्जम हुनेछ । 

१६. सावयजवनक  सुनुवाई  गराउनु पनेाः   
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(१)  कार्ायिर्को  काम  कारबाहीिाई  स्वच्छ,  पारिर्शी  र वस्तुन्नष्ठ बनाउन र सवयसािारण तथा सरोकारवािाको कानून 

सम्मत सरोकारिाई सम्बोिन गनय तोन्कए बमोन्जम सावयजन्नक सुनुवाइ ग्राउनु पनेछ । 

(२) उपिफा  (१) बमोन्जम गराउनु पने सावयजन्नक सुनुवाइ गिाय न्वषर्सँग सम्बन्दित न्वर्शेषज्ञ, सरोकारवािा, नागरीक समाजका 

प्रन्तन्नन्ि तथा स्थानीर् नागरीक समेतिाई आमदिण गनुय पनेछ । 

१७. वनवित समर्ाववधवित्र वनणयर् गनुयपनेाः  

(१) र्स ऐन वा अदर् प्रचन्ित कानून बमोन्जम न्नणयर् गनय पाउने अन्िकारीिे कुनै न्वषर्मा न्नणयर् गिाय प्रचन्ित कानून बमोन्जम 

कुनै न्नन्ित अवन्िन्भि न्नणयर् गनुय पने  रहछे  भने  सोही  समर्ावन्िन्भि  र  त्र्स्तो  व्र्वस्था  नभएकोमा  न्नणयर्  गनुय  पने 

न्वषर्को प्रकृन्त हरेी न्नणयर् गनय पाउने अन्िकारीिे उपर्ुक्त ठहर्ायएको समर्ावन्िन्भि न्नणयर् गनुय पनेछ । 

(२)  आवश्र्क  तथ्र्,  सूचना  वा  प्रमाण  उपिब्ि  नभएको  कारणिे  उपिफा  (१)  बमोन्जमको अवन्िन्भि न्नणयर् गनय 

नसन्कने रहछे भने न्नणयर् गनय पाउने अन्िकारीिे सोको कारण खुिाई न्नणयर् गनुय पनेछ  ।   

 (३)  उपिफा  (२)  बमोन्जम  कारण खुिाई  न्नणयर्  भएकोमा  न्नणयर्  गनय पाउने अन्िकारीिे सोको जानकारी आफु भदिा एक 

तह मान्थको पिान्िकारीिाई र्थान्र्शघ्र न्िनु पनेछ । 

(४) न्नणयर्  गनय  पाउने  अन्िकारी  वा  कमयचारीिे  कुनै  पन्न  वहानामा  न्नणयर्  नगनय  वा  न्नणयर् पदछाउन पाउने छैन । 

१८.गुनासो  सुनुवाई  पृष्ठपोषण  प्रणाली:  गाउँपान्िका  एवं  वडा  कार्ायिर्िे  सम्पािन  गरेको काम  कारवाहीको  गुणस्तर,  

प्रभावकारीता  तथा  त्र्समा  हुन  सक्ने  अन्नर्न्मतताको  सम्वदिमा  हुने गुनासोहरुको उन्चत संवोिन गनुय पनेछ । 

१९.  ववविर् अनुशासन  र जोवखम  न्रू्वनकरणाः बन्दिपुर गाउँपान्िकाको  कार्ायिर्को  आन्थयक, न्वत्तीर्  सुर्शासन  एवं  

न्वश्वसन्नर्ता  कार्म  गिै र्स  सम्वदिी  जोन्खमहरु  दर्ून्नकरण  गनयका  िान्ग िेहार् बमोन्जमको व्र्वस्था गनय सक्नेछ । 

(१) बैक माफय त माि आन्थयक कारोबार गने व्र्वस्था गने । 

(२) कानूनी सीमा न्भि रन्ह कन्दटदजेन्दस खचयको र्ोजना र क्षेि न्निायरण गने । 

(३) कार्ायिर् पररसरमा बैकको र्शाखा रहने व्र्वस्था न्मिाई राजश्व रकम बैकमा बुझाउने व्र्वस्था गने । 

(४)उपभोक्ता सन्मन्त र न्नमायण व्र्वसार्ीबाट कार्य सञ्चािन गने कार्यन्वन्िको स्पष्ट व्र्वस्था गने। 

(५) भौन्तक एवं न्वत्तीर् प्रन्तवेिन न्नर्न्मत रुपमा तोन्कएको ढाँचामा सावयजन्नक गने । 

(६) आन्थयक वषयको अदतमा कुनैपन्न सावयजन्नक न्नमायणका कार्य र्शुरु नगने व्र्वस्था न्मिाउने । 

(७)  सञ्चािन  हुने  कार्यक्रमको  रकम  िरुुपर्ोग्  भएको  प्रमान्णत  भएमा  सम्वन्दित  पिान्िकारी  वा कमयचारीबाट असुि 

उपर गरीनुका साथै त्र्स्तो न्नयणर् गने अन्िकारीिाई कानून बमोन्जम कारवाही गने। 

(८) E-Bidding िागु गने । 
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(९) सावयजन्नक परीक्षण, िैङ्न्गक परीक्षण, सामान्जक परीक्षण, आदतररक िेखापरीक्षण, अन्दतम िेखा परीक्षण तोन्कए 

बमोन्जम सम्पदन गराउने र तिनुरुपको सुझाबको कार्ायदवर्न गराउने न्जम्मेवारी न्कटान गने । 

(१०) मान्सक रुपमा कार्य प्रगन्त तथा आन्थयक कारोवारहरुको न्ववरण सावयजन्नक गने । 

(११) संचान्ित  कार्यक्रम वा आर्ोजनाहरुको  न्नर्न्मत  रुपमा अनुगमन प्रन्तवेिन  सन्मक्षा  गने, सझुाव पषृ्ठपोषण 

कार्ायदवर्नको पद्धती िागु गने । 

(१२) भ्रष्टाचार न्वरुद्ध र्शूदर् सहनन्र्शिताको नीन्त अविम्बन गने । 

(१३) आदतररक न्नर्दिण प्रणािी संस्थागत गने । 

(१४) आर्ोजना कार्यदवर्नको कार्यतान्िका बनाई सोही अनुसार कार्य गने। 

(१५) गाउँसभा बाट  बान्षयक  कार्यक्रम  वा  आर्ोजना  स्वीकृत  गिाय न्वषर्  के्षिगत रुपमा  पूवय सम्भाव्र्ता  अध्र्र्न  र  

न्वस्ततृ  िागतका  आिारमा  नागरीक  सहभान्गताको सुन्नितता  गरी आर्ोजना छनोट गने । 

(१६) वान्षयक  खररि  र्ोजना  बनाई  बषयभरी  खररि  गने  कार्य  एकै  पटक  बोिपि  माफय त  आवश्र्क व्र्वस्थापन गने । 

(१७)नागरीकहरुिाई  न्वद्युतीर्  माध्र्मबाट  र  झदझट  रन्हत  तररकािे  सेवा  उपिब्ि  गराउन न्वद्युतीर् सुर्शासन प्रवद्धन गने । 

२०.  सुशासन प्रवयद्धन  सवमवतको गठनाः  उत्तरिार्ी  स्थानीर् सरकारको अविारणािाई आत्मसात गिै गाउँपान्िकाबाट  हुने  

न्वकास  न्नमायणका  कार्य  तथा  सेवा  प्रवाहिाई  न्छटो,  छररतो,  पारिर्शी, जवाफिेही,   प्रभावकारी,   गुणस्तरीर्   र   

सहभान्गतामूिक   बनाई   सुर्शासनको   प्रत्र्ाभूत   गने गाउँपान्िकामा िेहार् बमोन्जमको सुर्शासन प्रवद्धन सन्मन्त गठन 

गरीनेछ । 

१)गाउँपान्िका सुर्शासन प्रवद्धयन सन्मन्त 

(क)  गाउँपान्िका अध्र्क्ष –संर्ोजक 

(ख) गाउँपान्िका उपाध्र्क्ष –सिस्र् 

(ग) कार्यपान्िका सिस्र्हरु मध्र्ेबाट एकजना मन्हिा सन्हत २ जना –सिस्र् 

(घ) प्रमुख प्रर्शासकीर् अन्िकृत –सिस्र् सन्चव 

२) सन्मन्तको काम, कतयव्र् तथा न्जम्मेवारी : सुर्शासन प्रवद्धन सन्मन्तको काम कतयव्र् र न्जम्मेवारी िेहार् बमोन्जम हुनेछ । 

क)गाउँपान्िकाको  आवन्िक  एवं  वान्षयक  सुर्शासन  र  जवाफिेन्हता  कार्यर्ोजना तजुयमा गनय िगाउने । 

ख) गाउँपान्िकाको वान्षयक सूचकहरु तर्ार गरी त्र्सको आवन्िक मापन गने र प्रगन्त न्ववरण नागरीक माझ सावयजन्नक 

गने। 
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ग) गाउँपान्िकाको  कार्यहरुमा  सुर्शासन,  पारिन्र्शयता  र  जवाफिेन्हताका  औजारहरुको न्नर्न्मत  प्रर्ोग  गरी त्र्सको  

पषृ्ठपोषण  र  सुझावका  आिारमा  गाउँपान्िकाको  समग्र नीन्त, न्नर्म र कार्यप्रणािीमा सुिार गने। 

घ) पिान्िकारी  र  कमयचारीको  आचार  संन्हता  बनाउन  िगाई  कार्ायदवर्नमा  ल्र्ाउने  र अनुगमन गरी प्रन्तवेिन तर्ारी 

गने,गाउँसभामा प्रस्तुत गने । 

ङ) गाउँपान्िका बाट हुने  कार्यहरुको अनुगमन  गने,  न्निेर्शन  न्िने,  पुरस्कार  र  प्रोत्साहनको व्र्वस्था गने। 

च) नागरीक र नागरीक समाजसगं न्नर्न्मत भेटघाट र अदतरन्क्रर्ाको व्र्वस्था गने । 

छ) नागरीक न्नगरानी र िवाव समुहहरुका कामिाई प्रोत्साहन गने, सेवाग्राही अनुकुि हुने गरी कार्ायिर्को  कार्यकक्ष,  

कमयचारी  व्र्वस्थापन,  पूवायिार  व्र्वस्थापन  सम्बन्दि  र्ोजना तर्ार गरी सन्मन्तबाट स्वीकृन्त पिात कार्ायदवर्न गने। 

ज)  वान्षयक  कार्यक्रम  तथा  वजेट  तजुयमा  गिाय  नै  सुर्शासन,  पारिन्र्शयता  र  जवाफिेन्हता प्रवद्धनका िान्ग आवश्र्क 

वजेट व्र्वस्थापन गने । 

झ)  सुर्शासन,  पारिन्र्शयता  र  जवाफिेन्हताका  िान्ग  आवश्र्क  कानून,  न्नर्म,  कार्यन्वन्ि, न्निेन्र्शका न्नमायण गरी पाररत 

गराउने र कार्ायदवर्नमा ल्र्ाउने । 

ञ)  न्वत्तीर्  अनुर्शासनको  पूणय  पािना  गराउने,आन्थयक  पारिन्र्शयता,  जवाफिेन्हता   कार्म गने,  आन्थयक  

कारोवारहरुको  पारिन्र्शयता  व्र्वस्थापन  गने,  गाउँपान्िकाको  कार्यपान्िका वैठकमा सो अवन्िको आम्िानी र खचय 

प्रस्तुत गने बेरुजु हुन नन्िने । 

ट) सुर्शासन अन्भवनृ्द्धका िान्ग पिान्िकारी–कमयचारी अदतरन्क्रर्ा, अध्र्र्न अनुसदिान, क्षेि भ्रमण आन्ि आर्ोजना गने, 

नागरीक सदतुन्ष्टिाई सिैव प्राथन्मकतामा राख्ने । 

ठ)  सुर्शासन  तथा  जवाफिेन्हताको  के्षिमा  कार्यरत  संस्थाहरुसँग समदवर्  र  सहकार्य अन्भवृन्द्ध गने । 

ड) संघ र प्रिेर्शका न्नग्रानी न्नकार्हरुको कार्यमा सहर्ोग गने । 

ढ) अदर् प्रचन्ित कानुन बमोन्जम आवश्र्क पने सुर्शासन प्रवद्धनका कार्यहरु गने गराउने । 

२१. वडा सुशासन प्रवद्धन सवमवतको गठनाः गाउँपान्िका बाट हुने न्वकास न्नमायणका कार्य तथा सेवा प्रवाहिाई  न्छटो,  छररतो,  

पारिर्शी,  जवाफिेही,  प्रभावकारी,  गुणस्तरीर्  र सहभान्गतामिुक  बनाई सुर्शासनको प्रत्र्ाभूत गने वडास्तरमा िेहार् 

बमोन्जमको वडा सुर्शासन सन्मन्त गठन गरीनेछ । 

१) वडा सुर्शासन प्रवद्धन सन्मन्त 

(क) वडा अध्र्क्ष –संर्ोजक 

(ख) वडा सिस्र् मध्र्ेबाट एक जना –सिस्र् 
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(ग) वडा सन्मन्तिे मनोन्नत गरेको एक जना –सिस्र् 

(घ)  सम्बन्दित वडाको ईन्दजन्नर्र –सिस्र् 

(ङ) वडा सन्चव –सिस्र् सन्चव 

२) सन्मन्तको काम, कतयव्र् तथा न्जम्मेवारीः वडा सुर्शासन सन्मन्तको काम कतयव्र् र न्जम्मेवारी िेहार् बमोन्जम हुनेछ । 

(क) वडाबाट  प्रिान  हुने  सेवा  सुन्विािाई  जनमैिी  बनाउन  सुर्शासन,  पारिन्र्शयता  र जवाफिेन्हताको कार्ायदवर्न गने, 

(ख) गाउँपान्िका सुर्शासन प्रवद्धयन सन्मन्तिे तोके बमोन्जम गने गराउने । 

 २२. सजार् र कारवाहीाः 

(१)  र्स  ऐन  न्वपररत  कार्य  गने  व्र्न्क्तिाई  कसुरको  मािा  हरेी  वढीमा  १००००० (एक िाख ) सम्म जरीवाना हुनेछ। 

(२) उफिफा (१) वमोन्जमको कसुर गने व्र्न्क्त कमयचारी भए समबन्दित ऐन बमोन्जम सजार् गरी उपिफा (१) बमोन्जम थप 

सजार् सम्म हुने छ । 

(३)  र्स  ऐन  बमोन्जमको  कारवाही  गने  अन्िकार  बन्दिपुर गाउँपान्िकाको प्रमुख प्रर्शासकीर् अन्िकृतिाई हुनेछ । 

(४)  उपिफा  (३)  बमोन्जम  गरेको  कारवाही  न्चत्त  नबुझेमा  व्र्न्क्तिे  बन्दिपुर गाउँपान्िकाको दर्ान्र्क सन्मन्त समक्ष 

पुनरावेिन गनय सक्ने छ । 

२३.  वनर्म  बनाउने  अवधकाराः  कार्यपान्िकािे  र्स  ऐनको  उद्देश्र्  कार्ायदवर्न  गनय आवश्र्क न्नर्महरु बनाई िागु गनय 

सक्नेछ । 

२४.  वनदेवशका  वा  वदग्दशयन  बनाउन  सकनेाः  कार्यपान्िकािे  आफनो  काम  कारवाहीिाई प्रन्क्रर्ागत ढंगबाट न्छटो, छररतो र 

न्मतव्र्र्ी रुपमा संचािन गनय वा कार्य सम्पािन गनय आवश्र्क न्निने्र्शका बनाई िागु गनय सक्नेछ । 

२५. ऐन बमोवजम हुनेाः र्स ऐनमा उल्िेख भएकोमा र्सै ऐन बमोन्जम र अदर् न्वषर्का हकमा प्रचन्ित  कानून बमोन्जम हुनेछ । 

 

 

आज्ञािे 

िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 


