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आठौं गाउँसभाबाट पारर  लिल ः २०७७/११/२४ 

प्रिाणीकरण लिल ः २०७८/०१/२४ 

२०७७ सािको ऐन नं. २ 

प्रस् ािनाः  

कानेपोखरी गाउँपालिकाबाट प्रिाह हुने सेिािाई चुस् , दरुुस् , जनिुखी, जिाफदहेी, पारदशी, 

कानून सङ्ग , सिािेशी र जनसहभालग ािूिक बनाई सि ािूिक लिकास गरी सियसािारणिा काननूी 

शासन, भष्ट्राचारिुक्त र चुस्  दरुुस्  प्रशासन अलिकार र क यव्यको बोि, आर्थयक अनुशासन र पारदशी, 

उपिब्ि श्रो  र सािनको प्रभािकारी लि रण, सिस्  रुपिा लिकासको प्रका्ाभू  गराउनको िालग 

सुशासन पाउने नागररकको अलिकारिाई काननूी व्यिलस्थ  गनय िाञ्छनी् भएकाि,े 

नेपािको संलििानको िारा २२६ बिोलजि कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट ्ो ऐन 

पारर  गरी िागू गररएको छ । 

 

प्रारलम्भकः 

१. सलंक्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) ्ो ऐनको नाि “सुशासन (व्यिस्थापन  था सञ्चािन) ऐन, २०७७” रहकेो 

छ । 

(२) ्ो ऐन कानेपोखरी राजपत्रिा प्रकालश  भएपलछ  ुरुन्  िागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः (१) लबष् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा ्स ऐनिाः- 

(क) “ऐन” भन्नािे “सुशासन (व्यिस्थापन  था सञ्चािन) ऐन, २०७७” सम्झन ुपछय । 

(ख) “का्यपालिका” भन्नािे  कानपेोखरी गाउँ का्यपालिका सम्झनु पछय । 

(ग) “गाउँपालिका” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिका सम्झनु पछय । 

(घ) “लिकास का्य” भन्नािे गाउँपालिका लभत्र सञ्चािन गररने भिल क, सािालजक, आर्थयक  था शैलक्षक 

सुिार  था स् रोन्न ीको काि सम्झनु पछय । 

(ङ) “सभा” भन्नािे संलििानको िारा २२२ बिोलजिको कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभा सम्झन ु

पछय । 

(च) “संलििान” भन्नािे नेपािको संलििानिाई सम्झनु पछय । 

(छ) "अध््क्ष” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाको अध््क्षिाई सम्झनु पछय । 

(ज) “उपाध््क्ष” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाको उपाध््क्षिाई सम्झनु पछय । 

(झ) “िडा अध््क्ष” भन्नािे कानपेोखरी गाउँपालिकाको िडा नं. १ दखेी ७ सम्िका िडा अध््क्षिाई 

सम्झनु पछय । 

(ञ) “प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ ” भन्नािे कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िाई 

सम्झनु पछय । 

प्रशासन सञ्चािन सम्बन्िी प्राििान 

३. लिलभन्न िडा स् रिा का्य सम्पादन हुनःे (१) कानेपोखरी गाउँपालिकािे सुशासन का्ि राख्न गाउँ 

का्यपालिका अन् गय का शाखा र िडा का्ायि्िा प्रशासलनक का्य सम्पादन गनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे सुशासन का्ि गनय संस्थाग  संरचना र जनशलक्तको व्यिस्थापन गनुयपनेछ । 

४. प्रशासकी् का्य सञ्चािनका आिारः(१) गाउँपालिकािा सुशासन का्ि गनय प्रशासनीक काि गनय 

दहेा्का सुशासनका आिारहरुिाई अििम्बन गद ैका्य सम्पादन गनुयपनेछः  
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(क) जन ाको बृह र लह , 

(ख) कानूनको शासन र िानि अलिकारको प्रका्ाभूल , 

(ग) पारदर्शय ा, िस् ुलनष्ठ ा, जिाफदलेह ा  था निान्दारर ा, 

(घ) आर्थयक अनुशासन एिि् भ्रष्टाचारिुक्त, चुस्  र जनिुखी प्रशासन, 

(ङ) प्रशासन सं्न्त्रको  टस्थ ा  था लनक्पक्ष ा, 

(च) प्रशासलनक सं्न्त्रिा र लनणय् िा सियसािारणको पहुचँ, 

(छ) लिकेन्रीकरण  था अलिकार लनक्षेपण, 

(ज) जनसहभालग ा  था स्थानी् स्रो को अलिक ि उप्ोग । 

(झ) नागररक िडापत्र, 

(ञ) साियजलनक सुनुिाई, साियजलनक परीक्षण र सािालजक परीक्षण, 

(ट) गुनासो सनुुिाई र गुनासोको फछ् य्िट, 

(ठ) घुम् ी सेिा सञ्चािन, 

(ड) उजूरी पेरटका, 

(ढ) सहा् ा कक्ष (Help Desk), 

(ण) जन ासँग अध््क्ष र उपाध््क्षको साक्षाकाकार, 

( ) हले्िो स्थानी् सरकार, 

(थ) जनजाल , दलि  र आर्थयक  था सािालजक रुपिा लपछलडएका िगयहरुको उकाथान र िूि 

प्रिाहीकरण । 

५. सशुासन का्ि गनय सम्बलन्ि  पदालिकारीको क यव्य हुनःे (१) गाउँपालिकािा सशुासन का्य गने र 

सियसािारणिाई सि्िा नै का्सको प्रल फि उपिब्ि गराउने उद्दशे््िे ्स ऐन िा अन्् प्रचलि   

कानून बिोलजि प्रशासलनक का्य लछटो छरर ो ढङ्गिे सञ्चािन गनुय/गराउन ुसम्बलन्ि  पदालिकारीको 

क यव्य हुनेछ । 

६. का्ायि् प्रिखुको लजम्ििेारीः (१) प्रचलि  कानूनिा उल्िेख भएको काि, क यव्य र अलिकारका 

अल ररक्त का्ायि् प्रिुखको अन्् काि, क यव्य र अलिकार दहेा् बिोलजि हुनेछः 

(क) का्ायि्को दलैनक का्य सञ्चािनको व्यिस्थापन  था सो का्ायि्िा का्यर  कियचारीहरुको 

सुपरीिेक्षण र लन्न्त्रण गने, 

(ख) का्ायि्िा का्यर  कियचारीहरुको पद,  ह, क्षि ा र रुलच अनुसार कािको लजम्िेिारी कदने, 

(ग) का्य क्षि ा, का्य सम्पादन, निान्दारर ा, काि प्रल को जिाफदलेह ाका आिारिा 

कियचारीहरुिाई दण्ड र पुरस्कारको व्यिस्था लििाउने, 

(घ) का्ायि्बाट सियसािारणिाई प्रदान गररने सेिािाई प्रभािकारी, गुणस् री्, लि व्य्ी बनाउने, 

(ङ) का्ायि्बाट सञ्चालि  ्ोजना  था का्यक्रिहरुको गुणस् री् ा का्ि गद ै  ोककएको सि् 

लभत्र सम्पन्न गनय िगाउने, 

(च) सुशासन का्ि गराउन हले्प डसे्क, टोकन प्रणािी, अनिाईन सेिा प्रिाह जस् ा आिुलनक सचूना 

प्रलिलििैत्री सेिा प्रदान गनय आिश््क व्यिस्था लििाउने, 

(छ) लन्लि  रुपिा सम्बलन्ि  लनका्िा का्य सम्पादनको अिस्था र प्रगल   था प्रल िदेन पेश गने, 

(ज) जनप्रल लनलि र कियचारीलबचको आपसी  ाििेििा प्रभािकारी सेिा प्रिाहको िा ािरण लनिायण 

गने । 
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७. काननूको अििम्बन गनुयपनःे ्स ऐन िा अन्् प्रचलि  काननू बिोलजि लनणय् गनय अलिकार प्राप्त 

व्यलक्तिे लनणय् गनुय भन्दा अगाडी प्रचलि  कानूनको व्यिस्थािाई अििम्िन गनुयपछय । प्रचलि  

कानूनिा लनणय् गनुयपने लिष्सँग सम्बलन्ि  प्राििान नभएिा सो सम्बन्ििा आिश््क ऐन, 

लन्िाििी, लिलन्ि, का्यलिलि, िापदण्ड  ्ार गरेर िात्र लनणय् गनुय पनेछ, 

८.  ोककएको सि्लभत्र लनणय्  गनुयपनःे (१) ्स ऐन िा अन्् प्रचलि  काननू बिोलजि लनणय् गनय 

अलिकार प्राप्त अलिकारीि े कुनै लिष्िा लनणय् गदाय प्रचलि  काननू बिोलजि कुनै लनलि  

सि्लभत्रिा लनणय् गनुयपन ेरहछे भने, सोही सि्लभत्र र का्स् ो व्यिस्था नभएको हकिा लिष्को 

प्रकृल  हरेी सम्बलन्ि  अलिकारीिे उप्ुक्त ठहराएको सि्लभत्र लनणय् गनुयपनेछ ।  

 र, आिश््क  थ््, सूचना र प्रिाण उपिब्ि नभएको कारणिे  ोककएको सि्िा लनणय् गनय नसककन े

भएिा लनणय् गनय पाउने अलिकारीिे सोको कारण खुिाई लनणय् गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि भएको लनणय्िा लचत्त नबुझेिा लनणय् गनय पाउने अलिकारी भन्दा 

िालथल्िो  हिा लनणय् उपर पुनराििोकनका िालग लनिदेन कदन सककनेछ । 

 

स्पलष्टकरणः ्स उपदफाको प्र्ोजनको िालग िालथल्िो  ह भन्नािे कुनै कियचारीिे गरेको लनणय् उपर 

प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ , प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िे गरेको लनणय् उपर गाउँपालिका अध््क्ष र 

गाउँपालिका अध््क्ष र उपाध््क्षिे गरेको लनणय् उपर गाउँ का्यपालिका भने्न बु्नु पनेछ । 

९. लनणय्  गदाय पारदर्शय ा का्ि गनुयपनःे (१) ्स ऐन िा अन्् प्रचलि  काननू बिोलजि लनणय् गनय 

पाउने अलिकारीिे कुनै लिष्िा लनणय् गदाय काननू बिोलजि गोप्् राख्नुपने लिष् बाहके अन्् 

लिष्िा लनणय् गदाय पारदशी ढङ्गबाट गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि पारदर्शय ा का्ि गनय लनणय् गने अलिकारीिे लनणय् गनुय पूिय जनप्रल लनलि 

 था कियचारीको रा्  था पराियशिाई ध््ान कदन सके्नछ । 

(३) कुनै लिष्को लनणय् गदाय एक  हिा प्रारम्भ भई अको  हिा लनणय् गनुय पन ेरहछे भन,े प्रका्ेक 

 हका पदालिकारी  था कियचारीिे सो लिष्िा आफ्नो स्पष्ट रा् ठहर सलह  लनणय् गने अलिकारी 

सिक्ष पेश गनुयपनेछ । 

 र, कुनै काननूी  था प्रालिलिक लिष्िा लनणय् गनुयपदाय का्स् ो लिष्सँग सम्बलन्ि  लिज्ञको रा् 

लिन सके्नछ । 

१०. लनणय्  गदाय आिार र कारण खिुाउन ुपनःे ्स ऐन िा अन्् प्रचलि  कानून बिोलजि लनणय्प गदाय 

सम्बलन्ि  पदालिकारीिे गरेको लनणय् कुन कुन कुरािा आिारर  छ र का्स् ो लनणय्  ककन गनुय परेको 

हो सोको स्पष्ट आिार र कारण खुिाई लनणय् गनुय पनेछ । 

११. स्िाथय बालझएको लिष्िा लनणय्  गनय नलिल्नःे ्स ऐनिा िा प्रचलि  कानून बिोलजि लनणय् 

गनुयपने लिष्िा लनणय् गनुयपने कुनै पदालिकारीको प्रका्क्ष िा अप्रका्क्ष रुपिा कुनै लह , सरोकार िा 

स्िाथय रहकेो भएिा का्स् ो पदालिकारीिे लनणय्िा सािेि हुन सके्नछैन ।  

 र, िहृ  साियजलनक लह को िालग गरेको लनणय्िाई स्िाथय बालझएको िालनन ेछैन । 

१२. का्य सम्पादन करार गनय सककनःे (१) गाउँपालिकािे सम्पादन गनुयपने कुनै काि लनलि  अिलिलभत्र 

का्य सम्पादन गररसकु्नपने िा लनलि  पररणािको उपिब्ि हुन ेगरी सम्पादन गनुयपन ेिा जन ाको सेिा 

प्रिाहिा गुणस् री् ा र लि व्य्ी ा भएिा कुनै कियचारी  था पदालिकारीसँग का्य सम्पादन करार 

गरी कािको लजम्िेिारी कदन सककनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको करारिा अन्् कुराको अल ररक्त लजम्िेिारी पाएको पदालिकारी िा 

कियचारीिे गनुयपने कािको लििरण, का्य सम्पादन गरर सकु्नपने सि्ािलि र का्य सम्पादन पररिाण 

र गुणस् र सिे  उल्िेख गनुयपनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोलजि करार भएकोिा सो करार बिोलजि लजम्िेिार पाएको व्यलक्तिे करार 

अनुसार का्य सम्पादन गनुयपनेछ । 

१३. साियजलनक चासोको लिष् का्ायन्ि् गदाय सरोकारिािा  था नागररक सिाजसगँ परािशय गनय 

सककनःे गाउँपालिकािे आिश््क ा अनुसार साियजलनक चासोको लिष् का्ायन्ि्न गनुय अलघ 

सरोकारिािा  था नागररक सिाजसँग सो लिष्को सकाराकािक/नकाराकािक पक्षको लिशे्लषण गरी 

सम्भालि  प्रभाि िुल््ाङ्कन, का्ायन्ि् प्रकृ्ाका सम्बन्ििा आिश््क परािशय गनय सके्नछ । 

१४. आफ्नो लजम्ििेारी पन्छाउन नहुनःे (१) ्स ऐन िा प्रचलि  काननू बिोलजि का्यसम्पादन गनुयपन े

पदालिकारीिे आफुिाई सलुम्पएको िा ्स ऐन िा प्रचलि  कानून बिोलजि आफुि ेसम्पादन गनुयपन े

काि लनिायरर  श य  था लनिायरर  अिलिलभत्र सम्पादन गनुयपनेछ । 

१५. अलिकार प्रका्ा्ोजनः (१) ्स ऐनिा अन््त्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ा पलन अध््क्षि े

उपाध््क्षिाई र प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ िे आफूि ेगनुयपने काि आफ्नो िा ह को कुनै कियचारीिाई 

काि गनय सके्न गरी प्रका्ा्ोजन गनय सके्नछ ।  र अलिकार प्रका्ा्ोजन गरेको कारणबाट िात्र लनजि े

आफ्नो लजम्िेिारीबाट छुट पाएको िालनन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्रका्ा्ोलज  अलिकार जनुसुकै बख  कफ ाय गनय सककनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए ा पलन न््ा्को रोहिा लनणय् गनुय पने अलिकार र 

िेखा उत्तरदाल्काि सम्बलन्ि अलिकार प्रका्ा्ोजन गनय सककने छैन । 

१६. नागररक िडापत्र राख्नपुनःे (१) सियसािारणिाई सेिा प्रदान गने िा जनसम्पकय  का्ि गने प्रका्ेक 

सरकारी का्ायि्िे सबैिे दखे्ने ठाँउिा  ोककए बिोलजि नागररक िडा पत्र राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको नागररक िडापत्रिा अन्् कुराको अल ररक्त दहेा्का कुराहरु उल्िेख 

भएको हुन ुपनेछः 

(क) सम्बलन्ि  का्ायि्ि ेकदने सेिा र का्सको प्रकृल , 

(ख) सेिाग्राहीिे सेिा प्राप्त गनय पुरा गनुयपने का्यलिलि, 

(ग) सेिा प्रदान गनय िाग्ने सिा्िलि, 

(घ) सेिा प्रदान गने पदालिकारी र लनजको का्य कक्षको लििरण, 

(ङ) सेिा प्राप्त गनय कुन ैदस् ुर  था अन्् रकि िाग्ने भए सोको लििरण, 

(च)  ोककए बिोलजिका अन्् कुराहरु । 

(३) उपदफा (१) िा उल्िेख भएका कुराहरु सम्बलन्ि  का्ायि्िाई बाध््ाकािक हुनेछन ् र सो 

बिोलजि का्य सम्पादन गरी सियसािारणिाई सेिा प्रदान गनुय सम्बलन्ि  का्ायि् प्रिुख  था अन्् 

कियचारीको क यव्य हुनेछ । 

(४) िनालसि कारण लबना उपदफा (१) बिोलजिको नागररक िडापत्र बिोलजि का्य सम्पादन नभई 

सेिाग्राहीिे सेिा प्राप्त गनय नसकेिा सम्बलन्ि  का्ायि्को प्रिुख  था सोको लजम्िेिार कियचारी उपर 

लिभागी् कारबाही हुन सके्नछ । 

(५) िनालसि कारण लबना उपदफा (१) बिोलजिको नागररक िडापत्र बिोलजि का्य सम्पादन नभई 

सेिाग्राहीिे सेिा प्राप्त गनय नसकी सेिाग्राहीिाई कुनै हालन नोक्सानी हुन गएकोिा सो हालन नोक्सानी 

बाप को क्षल पूर् य सम्बन्िी व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

(६) नागररक िडापत्र सम्बन्िी अन्् व्यिस्था  ोककए बिोलजि हुनेछ । 

१७. घमु् ी सिेा सञ्चािन गनय सके्नः (१)  गाउँिासीको लह िा सञ्चािन गररन े लशक्षा, स्िास्थ््, कृषी, 

पशुपन्छी  था अन्् जनचे नािूिक िा ्स् ै का्यक्रि गाउँपालिका लभत्रका िडािा एकीकृ  घमु् ी 

सेिाको रुपिा सञ्चािन गनय सककनेछ । 
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(२) गाउँपालिका बाहकेका अन्् प्रचलि  कानून बिोलजि द ाय भएका संघ, संस्था िा लनका्ि े

उपदफा (१) बिोलजिको सेिा सञ्चािन गनय चाहिेा गाउँपालिका िाफय   सम्बलन्ि  िडाको 

िडाध््क्षसँग सिन्ि् गरर सञ्चािन गनुयपनेछ । 

१८. साियजलनक सनुिुाई गनुयपनःे (१) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र भएका काि कारिाहीका बारेिा गुनासो सुन्न 

 था सुझाि संकिन गनय गाउँपालिकािे सािान्् ्ा हरेक चििालसकको अन्का्िा साियजलनक सुनुिाई 

गराउनु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१)  बिोलजिको साियजलनक सनुुिाई गराउने दाल्काि प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ को 

सिन्ि्िा सम्बलन्ि  िडाध््क्षको हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजिको साियजलनक सनुुिाईिा अध््क्ष, उपाध््क्ष, प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ  र 

सम्बलन्ि  िडाको िडाध््क्ष  था िडा सदस््हरु अलनिा्य रुपिा उपलस्थ  हुनुपनेछ । 

१९. गनुासो व्यिस्थापनः (१) गाउँपालिकािे सम्पादन गरेको काि कारिाहीको गुणस् र, प्रभािकारी ा र 

का्सिा हुन सके्न अलन्लि  ाको सम्बन्ििा गुनासो सकंिन गनय सबैि े दखे्ने ठाउँिा प्रका्ेक िडािा 

कम् ीिा एउटा गुनासो पेरटका राख्नु पनेछ ।  

(२) प्रका्ेक गाउँबासीिे नाि उल्िेख गरी िा नगरी उपदफा (१) बिोलजिको पेरटकािा आफ्नो गुनासो 

राख्न सके्नछन्। ्सरी गुनासो राखेकै कारणिे िात्र लनजिाई प्रदान गररने सेिािा लिभेद िा कारिाही 

गररने छैन ।  

(३) उपदफा (१)  बिोलजि रालखएको गुनासो पेरटकािा प्राप्त गुनासोका सम्बन्ििा अध्््न गनय हरेक 

िलहनाको अन्का्िा सुझाि पेरटका खोलिने छ । प्राप्त गुनासो िनालसि पाईएिा का्सको  काकाि 

सम्बोिन गरी कारिाही गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजि भएको काि कारिाहीको जानकारी दफा ८ बिोलजिको साियजलनक 

सुनुिाईिा गराउनु पनेछ ।  

२०. सशुासन का्ि गनय अन्् सचूकको प्र्ोग गनय सककनःे (१) गाउँपालिकािे गाउँपालिकाबाट हुने सेिा 

प्रिाह, ्ोजना  था का्यक्रिको सञ्चािनिा पारदर्शय ा र जिाफदलेह ा अलभिृलि गनय लनलि  

सि्को अिलििा  ोककए बिोलजि सािालजक परीक्षण र साियजलनक परीक्षण गनुयपनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे का्ायि्बाट हुने सेिा प्रिाहिाई सहज, सरि बनाउन र जन ािा सेिाप्रल को 

अपनकाि बोि गराउन का्ायि् पररसरलभत्र सहा् ा कक्ष स्थापना गनय सके्नछ । 

(३) जन ाका गुनासोहरुिाई  काकाि सम्िोिन गनयका िालग आिुलनक सचूना प्रलिलिको प्र्ोग, 

टेलिफोन, सािालजक सञ्जािको प्र्ोग गरी अध््क्ष र उपाध््क्षिे प्रका्क्ष रुपिा जन ासँग साक्षाकाकार 

गनय हले्िो अध््क्ष, उपाध््क्ष का्यक्रि सञ्चािन गनय सके्नछ । 

 

२१. सलुििा  ोके बिोलजि हुनःे गाउँपालिकाका जनप्रल लनलि  था कियचारीहरुिाई संघी् प्रदशे र 

स्थानी् कानूनिे  ोककए बिोलजिको सुलििा पाउनेछन ्। 

२२. लन्ि, लनदलेशका, का्यलिलि, िापदण्ड  था कदग्दशयन बनाउन सके्नः गाउँपालिकािे गाउँलभत्र 

प्रशासलनक  था लिकास का्यक्रि प्रकक्र्ाग  ढंगबाट लछटो, छरर ो र प्रभािकारी ढंगबाट सञ्चािन गनय 

आिश््क लन्ि, लनदलेशका, का्यलिलि, िापदण्ड  था कदग्दशयन बनाई िागु गनय सके्नछ । 

२३. ्स ऐन बिोलजि हुनःे ्स ऐनिा िेलखए लिष्हरु ्स ऐन बिोलजि र अन्् कुरािा प्रचलि  काननू 

बिोलजि हुनेछ । 

२४. बचाउः ्स अलघ भए गरेका काि कारिाही ्सै ऐन बिोलजि भएको िालननेछ । 

आज्ञािे, 

गा्त्र श्रेष्ठ 

प्रिुख प्रशासकी् अलिकृ  


