
 

 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०५     संख्या:- ०३   लिलि:- २०७९/०३/०८ 

भाग – २ 

 

सशुासन सलिलिको कायय सञ्चािन लनयिाविी - २०७९ 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको शासन व्यवस्था र सेवाप्रवाहिाई थप पारदशी, जवाफदहेी, 

जनिुखी, सेवािुखी, जनउत्तरदायी र कानून िथा िापदण्डिा आधाररि िुल्याई सुशासनको 

प्रत्याभूलि ददिाउनका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ पररच्छेद ५ को दफा २२ 

बिोलजि गठीि सुशासन सलिलिको काि, कियव्य, अलधकार िथा कायय सञ्चािनिाई व्यवलस्थि 

गनयको िालग गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको प्रशासकीय काययलवलधिाई व्यवलस्थि गनय बनेको ऐन 

२०७४ को दफा (२) िथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ (२) बिोलजि 

गाउँसभाि ेसशुासन सलिलिको कायय सञ्चािन लनयिाविी - २०७९ स्वीकृि गरेको छ । 

 

भाग - १ प्रारलभभक 

१. सलंिप्त नाि र प्रारभभ: (१) यो लनयिाविीको नाि सुशासन सलिलिको कायय सञ्चािन 

लनयिाविी, २०७९ रहकेो छ। 
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(२) यो लनयिाविी स्थानीय राजपत्रिा प्रकालशि भएको लिलिबाट प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्घि ेअको अथय निागेिा यस लनयिाविीिा, 

१. “गाउँपालिका” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँपालिका सभझनु पछय । 

२. “लनयिाविी” भन्नािे सशुासन सलिलिको कायय सञ्चािन लनयिाविी, २०७९ िाई सभझनु 

पदयछ । 

३. “कायायिय” भन्नाि े गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकाको कायायिय र वडा कायायियहरु 

सिेििाई सभझनु पदछ। 

४. “सलिलि” भन्नाि ेगाउँसभाबाट गरठि सुशासन सलिलििाई सभझनु पदयछ । 

५. “अध्यि” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको अध्यििाई सभझनु पदयछ । 

६. “उपध्यि'” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको उपध्यििाई सभझनु पदयछ । 

७. “प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकाको कायायियको प्रिुख 

प्रशासकीय अलधकृििाई सभझनु पदयछ । 

८. “काययपालिका” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकािाई सभझनु पदयछ । 

९. “गाउँसभा” भन्नािे संलवधानको धारा २२३ को उपधारा १ बिोलजि गरठि गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सभझनु पदयछ । 

१०. “पदालधकारी” भन्नाि े गाउँ काययपालिकाको अध्यि, उपध्यि, वडा अध्यि िथा 

काययपालिकाका अन्य सदस्य सभझनु पदयछ । 

११. “योजना” भन्नाि े गाउँसभा, काययपालिका िथा लवलभन्न सलिलिको लनर्ययानुसार 

कायायन्वयन भएका आयोजना िथा काययक्रि सिेििाई जनाउँछ । यस शब्दि े लवलभन्न 

लनकायद्धारा बजेट लवलनयोजन भई गाउँपालिकाको प्रत्यि रेखदखेिा सञ्चािन भएका 

योजना िथा काययक्रिहरु सिेििाई बुझाउनेछ । 

१२. “राजस्व” भन्नािे गाउँपालिकाि ेकानून बिोलजि संकिन गनय पाउने कर, दस्िुर, शुल्क, 

िहसिु र सो वापिको जररवानािाई जनाउँछ । 

१३. “वार्षयक बजेट” भन्नाि े गाउँपालिकाको लनशिय, सशिय, लवशेष, लवलत्तय सािालनकरर् 

अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान र आन्िररक आय सिेििाई सभझनु पदयछ। 

१४. “सुशासन” भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिको सेवाप्रवाह र काययसचंािन पारदशी, 

सहभालगिािूिक, जवाफदहेी िथा कानसभिि हुनुपने अवस्थािाई सभझनु पदयछ । 
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१५. “आर्थयक अलनयलिििा” भन्नाि ेआर्थयक लनयिानुसार काि सभपन्न नभएको अवस्थािाई 

जनाउँछ 

१६. “ िेखापरीिर्” भन्नाि ेकाययक्रि र बजेट अनुसार कायय सभपन्न भए नभएको िथा लनयि 

संगि छ छैन भनेर गररने परीिर् सभझनु पदयछ । 

१७. “ सेवाप्रवाह” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँस्िीय र वडास्िरीय रुपिा प्रवाह 

हुने। 

१८.  “ सावयजलनक सभपलत्त” भन्नाि ेगोसाईकुण्ड गाउँ िेत्रलभत्र रहकेा सब ैप्रकारका सभपलत्त 

सभझनु पदयछ । 
 

भाग - २ सशुासन सलिलिको गठन 

३. सशुासन सलिलिको गठन: 

१. गाउँपालिकाको शासन व्यवस्थािाई थप जनिखुी, सेवािुखी, जनउत्तरदायी र पारदशी 

िुल्याई लवलत्तय सशुासन कायि गराउने उद्दशेयका साथ गाउँसभाबाट दहेाय बिोलजिको 

सुशासन सलिलि गठन गररनेछ । 

(क) गाउँ सभा सदस्यहरु िध्ये सभाि ेछनैट गरेको १ जना -संयोजक 

(ख) गाउँ सभाको सदस्य िध्येबाट दईुजना न्सदस्य सलिलििा संयोजक िथा सदस्य 

िनोनयन गदाय कभिीिा एक जना िलहिािाई िनोनयन गररनेछ। 

२. गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाका प्रिुखिे सुशासन सलिलिको सलचवका रुपिा काि 

गनेछन। 

३. सलिलिको बैठकिा सलिलिका संयोजकिे गाउँ प्रिुख, उपप्रिुख र प्रिुख प्रशासकीय 

अलधकृि िगायि आवश्यकिा अनुसार लवषयगि संयोजक र गाउँपालिकाका शाखा 

प्रिुखिाई आिन्त्रीि गनय सके्नछ । 

४. सलिलिको पदावलध गठन भएका लिलिदलेख यो गाउँसभाको काययकाि रहसेभि वा 

गाउँसभाि ेपररवियन गनय आवश्यक नठानेसभि रहनेछ । 

 

भाग-३ सशुासन सलिलिको काि,कियव्य र अलधकार 

४. सशुासन सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार: १. लनयि ३ बिोलजि गठन हुने सुशासन 

सलिलिि ेदहेायका लवषयिेत्रिा अध्ययन, अविोकन र लनरीिर् गरी गाउँकाययपालिकािाई राय, 

सल्िाह, सुझाव र गाउँकाययपालिका िथा गाउँसभा सिि प्रलिवदने पेश गनेछ । 
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(क) गाउँकाययपालिका र गाउँसभाबाट स्वीकृि नीलि, काययक्रि, बजेट र अन्य लनर्ययहरुको 

कायान्वयन अवस्था र सधुारका उपायहरु, 

(ख) सावयजलनक सभपलत्तको सुरिा र संरिर्को अवस्था र सधुारका उपायहरु, 

(ग) गाउँसभा र गाउँकाययपालिकाबाट स्वीकृि ऐन, लनयि, काययलवलध, िापदण्ड आददको पािना 

एव ंकायायन्वयनको अवस्था र सधुारका उपायहरु, 

(घ) गाउँकाययपालिका कायायिय, यसका लवलभन्न शाखाहरु र वडास्िरबाट हुन े सेवाप्रवाह र 

काययसभपादनको अवस्था र सुधारका उपायहरु, 

(ङ) गाउँपालिकाको कािकावाही, सेवप्रवाह, लवकास लनिायर् िगायिका कािहरुिा पारदर्शयिा, 

सहभालगिा, जवाफदलेहिा, कानूनसभिि र जनिुखी भएनभएको अवस्था र सुधारका उपायहरु, 

(च) गाउँपालिका लवरुद्ध अलख्ियार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोग, रालिय सिकय िा केन्र, हिेो 

सरकार जस्िा लनकायिा परेका उजुरी, गुनासा र लनवेदनहरुको अध्ययन गरी कायायन्वयनको 

अवस्था र सधुारका उपायहरु, 

(छ) गाउँिेत्रिा भ्रष्टाचार लनयन्त्रर् र सुशासनको अवस्था र सुधारका उपायहरु, 

(ज) स्थानीय िहिाई संघ र प्रदशे सरकारबाट भएका पररपत्र र लनदशेनहरुको पािना र 

कायायन्वयनको अवस्था र सुधारका उपायहरु, 

(झ) गाउँपालिकाका लनवायलचि प्रलिलनलधिे गरेका सावयजलनक प्रलिबद्धिा र लिनको 

कायायन्वयनको अवस्था र सुधारका उपायहरु, 

(ज) गाउँसभाि ेिोकेका अन्य लवषय र िते्रहरु, 

(ट) सलिलिि े आफनो काययिेत्रलभत्र रही गरेका कािहरुको प्रलिवेदन चौिालसक रुपिा 

गाउँकाययपालिका सिि र अधयवालषक रुपिा गाउँसभासिि पेश गनुयपने छ । 

५. सशुासन सलिलिको बठैक सभबन्धी व्यवस्था र सलुवधा :  

१. सलिलिको बैठक कभिीिा दईु िलहनािा एक पटक बस्नेछ । 
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२. सुशासन सलिलिको बैठकिा भाग लिए बापि सुशासन सलिलिका सदस्य र आिन्त्रीि 

पदालधकारीिे काययपालिका सदस्यि ेकाययपालिका बैठकिा भाग लिए वापि पाउने बैठक 

भत्ता सरह बैठक भत्ता पाउनेछन । 

३. सुशासन सलिलििे आफ्नो वार्षयक काययिालिका बनाई गाउँसभाबाट स्वीकृि गराई 

कायायन्वयन गराउन पनेछ । 

भाग-४ सशुासन सलिलिका पदालधकारीि ेपािना गनुयपन ेआचरर्हरु 

६.सशुासन सलिलिका सयंोजक र सदस्यहरुि ेपािना गनुय पन ेसािान्य आचरर्हरु लनम्नानसुार 

रहनछे । 

१. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनका िान्य लसद्धान्ि लवपररि सावजयलनक वक्तव्य ददन नहुने। 

२. स्थानीय शासन र संलवधानको लसद्धान्ि िथा नीलिको लवपररि हुन ेगरी स्थानीय िहको 

स्वायत्तिािाई अनादर गने कुनै काि गनय नहुन े। 

३. गाउँवासी प्रलिको उत्तरदालयत्विाई अस्वीकार गनय नहुने । 

४. गाउँपालिका र साभेदार संघ संस्थासँगको कानून बिोलजिको सभबन्धिा खिि पने जस्िा 

कुनै िखे, सिाचार, भाषर्, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारर् गनय वा गराउनु हुदँनै । िर यस 

कुरािे कुनै जनप्रलिलनलधिाई उल्िेलखि लवषयिा अनुसन्धानिूिक कुनै िेख रचना 

प्रकालशि गनय रोक िगाएको िालननेछैन । 

५. गाउँपालिकाका साधनश्चोिको दरुुपयोग गनय नहुने, 

६. प्रचलिि ऐन लनयििे िोकेको लजभिेवारीको प्रभावकारी कायायन्वयन गनय गराउनु पने, 

७. राजनीलिक आस्था एवं सािालजक भेदभावि ेबढावा पाउने व्यवहार गनय नहुने 

८. कायय लजभिेवारी प्रदान गदाय भेदभाव गनय नहुने 

९. कसैको स्वालभिान र अलस्ित्विा आँच आउने व्यवहार गनय नहुन े

१०. लवद्यिान सािालजक िान्यिा लवरुद्धका आचरर् गनय नहुने िथा िैलङ्गक सिानिािा आँच 

आउने व्यवहार गनय नहुन े

११. सलिलिका सदस्यहरुि ेकुनै लबषयको अध्ययन िथा अनुसन्धानको लसिलसिािा जानकारी 

भएको लबषयिा सावयजलनक रुपिा संचार िाध्यििाई जानकारी गराउने, वक्तव्य ददने वा 

कुनै दकलसिबाट सावयजलनक गनय पाईने छैन । 
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भाग-५ लवलवध 

७. प्रचलिि काननू बिोलजि हुन े: यस लनयिाविीिा उल्िखे भएका प्रवधानहरु यसै लनयिाविी 

बिोलजि हुने र यसिा उल्िखे नभएका लवषयको हकिा प्रचलिि कानून बिोलजि हुनेछ । 

८. बाधा अडकाउ फुकाउ : यस लनयिाविी कायायन्वयनिा कुनै वाधा अड्चन आएिा गाउँसभाि े

लनर्यय बिोलजि हुनेछ । 

९. सशंोधन िथा खारेजी : यो लनयिाविीको संशोधन वा कुनै लनयि खारेजी गनुय परेिा 

गाउँसभाि ेलनर्यय गरी आवश्यक सशंोधन गनय सके्नछ । 

 

आज्ञाि े

दिेुन्र चालभिङ 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि 

 


