
१. पषृ्ठभमुि 

सशुासन लोकतन्त्रको िलु आधार हो । सार्वजमनक प्रशासनलाई स्र्च्छ, सक्षि, मनष्पक्ष, 

पारदशी, भ्रष्टाचारिकु्त, जनउत्तरदायी, सहभामितािलुक र सिारे्शी बनाई त्यसको प्रमतफल 
सर्वसाधारणलाई उपलब्ध िराउन काननुको शासन, भ्रष्टाचारिकु्त र चसु्त प्रशासन, आमथवक 
अनशुासन तथा सार्वजमनक कायव र स्रोतको कुशल व्यर्स्थापन जस्ता असल शासनका 
आधारभतू िान्त्यतालाई आत्िसाथ िरी सर्वसाधारणले पाउन ुपने सेर्ा मछटो छररतो तथा कि 
खर्चवलो ढंिबाट पाउने व्यर्स्था सजृना िरी िलुकुिा सशुासनको प्रत्याभमूत ददन ुआजको प्रिखु 
आर्श्यकता हो । 

रुकुि पूर्व र्जल्लािा ३ र्टा स्थानीय तह रहेका छन ्। जसिध्ये मसस्ने िाउँपामलका एक हो 
।यस िाउँपलामलकाले स्थानीय सरकार बने पश्चात जनताको घर आिनिा सेर्ा प्रर्ाह िदै 
आएको छ। उक्त सेर्ा प्रर्ाहलाई अझ प्रभार्कारी, जनउत्तरदायी, सिदुायिखुी बनाई यस 
िाउँपामलकाले प्रर्ाह िरररहेको सार्वजमनक सेर्ालाई मछटो, छररतो, मनयमित, व्यर्र्स्थत, 
पारदशी र जर्ाफदेही बनाउने प्रमतर्द्धता िररएको छ । 

२. सशुासन नीमतको आर्श्यकता 

नेपालको संवर्धान २०७२ को धारा ५१ (४०) िा सार्वजमनक प्रशासनलाई स्र्च्छ, सक्षि, 
मनश्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारिकु्त, जनउत्तरदायी र सहभािीतािलुक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हनेु 
सेर्ा सवुर्धािा जनताको सिान र सहज पहुँच समुनर्श्चत िरी सशुासनको प्रत्याभमूत िने प्रार्धान 
रहेको छ । 

त्यसैिरी सशुासन ऐन, २०६४ र सशुासन प्रर्व्वनन रणनीमत २०७४ िा सार्वजमनक प्रशासनलाई 
जनिखुी, जर्ाफदेही, पारदशी, सिारे्शी सहभामितािलुक बनाई त्यसको प्रमतफल 
सर्वसाधारणलाई उपलब्ध िराउन काननुको शासन, भ्रष्टाचारिकु्त र चसु्त प्रशासन, आमथवक 
अनशुासन तथा सार्वजमनक कायव र स्रोतको कुशल व्यर्स्थापन जस्ता असल शासनका 
आधारभतु िान्त्यतालाई आत्िसाथ िरी सर्वसाधारणले पाउन ुपने सेर्ा मछटो छररतो तथा कि 
खर्चवलो ढंिबाट पाउने व्यर्स्था सजृना िरी िलुकुिा सशुासनको प्रत्याभमुत ददने सम्बन्त्धिा 
व्यर्स्था िररएको छ । 

तसथव नेपालको संवर्धानको िलु भार्ना सशुासन ऐन २०६४, सूचनाको हक ऐन २०६४, 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र सशुासन प्रर्व्वनन रणनीमत तथा कायवयोजना २०७४ 
को ििवलाई नािररकले अनभुतु हनेु तररकाले सार्वजमनक सेर्ा प्रर्ाह र सार्वजमनक प्रशासनलाई 



प्रभार्कारी बनाउन सशुासन प्रर्व्वनन रणनीमत तथा कायवयोजना २०७४ को भाि २ (१) िा 
प्रचमलत काननु बिोर्जि स्थानीय तहले पारदर्शवता, जर्ाफदेवहता र सदाचार व्यर्स्थापनका 
लामि आर्श्यक नीमत ऐन मनयि कायववर्धी िाउँसभाबाट तजुविा िरर लाि ुिने व्यर्स्था अनरुुप 
यो कायववर्मध मनिावण िररएको हो । 

३. दूरदृवष्ट  

पारदशी, उत्तरदायी र खलु्ला सरकारको अर्धारणालाई आत्िसाथ िदै स्थानीय तहको शासन 
प्रकृया तथा सेर्ा प्रर्ाहलाई मछटो छररतो, पररणाििरु्ख, पारदशी, जर्ाफदेही ,प्रभार्कारी, 
िणुस्तररय सहभािीतािलुक र सिारे्शी बनाई मसस्ने िाउँपामलकाको संस्थाित रुपिा सशुासन 
कायि िने । 

४. उद्दशे्यः 

मसस्ने िाउँपामलकालाई पारदशी, जर्ाफदेही बनाउन अर्लम्बन िरेको सशुासन नीमतको प्रिखु 
उद्देश्यहरु मनम्न छन ।  

क) मसस्ने िाउँपामलकाको काि कारर्ाही प्रभार्कारी, िणुस्तरीय, पारदशी, मितब्ययी र 
उत्तरदायी बनाइ नािररकलाई सशुासनको अनभुमुत प्रदान िने । 

ख) मसस्ने िाउँपामलकाका शासन व्यर्स्थािा नािररक सहभामिता अमभबदृ्वन िरी सलुभ सहज 
िणुस्तरीय सेर्ा प्रर्ाहका लामि नािररक अनिुिनलाई प्रभार्कारी बनाउने । 

ि) नािररक सिाज मनर्ज क्षेर स्थानीय सिदुायिा आधाररत नािररकहरुका संस्थाहरु/ 

सिहुहहरु सिेतको सहकायविा स्थानीय शासनलाई सदाचारयकु्त, अनशुामसत, पारदशी, 
नािररकप्रमत संरे्दनशील र्जम्िेर्ार र उत्तरदायी बनाउने ।  

घ) सशुासनलाई जनता र्ा सेर्ाग्राहीले प्रत्यक्ष अनभुर् िने िरी कायावलयको सिग्र 
कायवप्रणालीलाई सशुासनिरु्ख बनाउने । 

ङ) सशुासनका वर्मभन्न औजारलाई स्थान सिय र कायावलयको क्षिता अनकुुल हनेु िरी 
प्रभार्कारी स्थावपत िनव 

५. सशुासन सम्बन्त्धी नीमत 

मसस्ने िाउँपामलकाको सशुासन सम्बन्त्धी नीमत मनम्न रहेका छन । 

क) स्थानीय तहको काि कारर्ाहीलाई खलु्ला पारदशी र प्रभार्कारी तथा ददिो र पररिाणिखुी 
बनाउने । 



ख) सदाचारयकु्त उच्च िनोर्ल भएका र्जम्िेर्ार किवचारीबाट स्र्च्छ कायवसम्पादन र 
सशुासनिरु्ख तथा नीमत मनिावण र प्रभार्कारी िरी मनष्पक्ष प्रशासन सञ्चालन िने । 

ि) सेर्ाग्राहीहरुिा सशुासनको अनभुमुत हनेु िरी सेर्ाप्रदायक र सेर्ाग्राही र्ीच सिुधरु अन्त्तर 
सम्बन्त्ध सिन्त्र्य र सहकायवको र्ातार्रण सजृना िने । 

घ) नािररकका िनुासाहरुलाई सनुरु्ाई सचुनाको पहुँच मनिावण िनव सहज सरल प्रणालीको 
स्थापना िने। 

ङ) कायावलयबाट मनिावण हनेु नीमतहरु र योजना मनिावणिा नािररकहरुको सहभामिता र 
सिारे्र्शताको मसद्धान्त्त अपनाइ मनिावण िने र सहभािीता सशुासन पारदर्शवता ददघवकामलन 
वहत र पररिाणिरु्ख वर्कासको लक्ष्य स्थावपत िने प्रणाली स्थापना िने । 

च) ददिो वर्कास सशुासनका लामि राज्य नािररक सिाज र नीर्ज क्षेर वर्च सिन्त्र्य र 
सहकायव बदृ्वन िदै खलु्ला सरकार साझेदार नीमत अर्लम्बन िने । 

छ) कायावलयबाट प्रदान िररने सेर्ा सवुर्धा र अर्सर मनणवयहरुलाई पारदर्शव बनाउन र 
नािररकलाई सहज पहुँच पयुावउनका लामि कायावलयिा वर्धमुतय सचुना प्रवर्मधको वर्कास 
िने । 

ज) नािररक र सेर्ाग्राही र्ीचिा सेर्ा प्रर्ाह स्रोत र साधनका वर्च सािञ्यस्यता कायि िनव र 
सरकारले िरेका कािको जानकारी तथा सझुार् संकलन िनवका लामि संर्ाद छलफल 
सनुरु्ाइका िाध्यि अपनाउने । 

झ) कायावलयबाट प्रदान िररने सेर्ा, सरल, मछटो, छररतो बनाउने । 

ञ) वर्द्दुमतय सशुासन प्रर्दवन िने । 

ट) भ्रष्टाचार वर्रु्वन शनु्त्य सहनर्शलताको नीमत अर्लम्बन िने । 

ठ) प्रचमलत काननु बिोर्जि स्थामनय तहले पारदर्शवता जर्ाफदेवहता र सदाचारका लामि 
सार्वजमनक सनुरु्ाइ सािार्जक पररक्षण लैमिंक उत्तरदावय बजेट एरं् सिारे्शी बजेट पररक्षण 
सािदुावयक अंक तामलका आदी जर्ाफदेवहताका औजारलाई कायावन्त्र्यनिा ल्याउने । 

ड) प्रचमलत काननु बिोर्जि स्थानीय तहले सशुासन िापनका लामि न्त्यनुति शतव तथा 
कायवदक्षता िापन स्र् िलु्याकंन फारि र्ा सशुासन वर्धीको कायावन्त्र्यन िने । सोको 
आधारिा सचुक सम्पन्नताको स्तर िापन िरर सशुासन िैरी िाउँपामलका घोषणा िने  

६. सशुासन समिमत 

मसस्ने िाउँपामलकाको िाउँसभाले िाउँसभा  नािररक सिाज परकार र किवचारी सिेत िरेर 
११ जना सदस्य रहेको सशुासन समिमत िठन िररने छ ।  

 

 



 

क) सशुासन समिमत  

 िाउँसभा सदस्य िध्येबाट १ जना             संयोजक                                    

 िाउँसभा सदस्य िध्येबाट कर्म्तिा ३ िवहला सवहत ६ जना        सदस्य                    

 नािररक सिाजबाट १ जना                                  सदस्य                                         

 िाउँपामलकाले तोकेको १ जना किवचारी                                                सदस्य                                   

  सचांरकिीबाट १ जना                                                                              सदस्य                                               

 उद्योि व्यर्सायी िध्येबाट १ जना                                                            सदस्य                                           

( सशुासन समिमत िठन िदाव आददबासी जनजाती, दमलत र अल्पसंख्यकको प्रमतमनमधत्र् 
समुनर्श्चत िने )  

ख) समिमतको काि कतवव्य तथा र्जम्िेर्ारी  

 िाउँपामलकाको आर्मधक र र्ावषवक सशुासन र जर्ाफदेवहता कायवयोजना तजुविा िनव 
लिाउने । 

 िाउँपामलकाका बावषवक सािार्जक आमथवक उपलब्धी सचुकहरु तयार िरी त्यसको 
प्रत्येक ६ िवहनािा िापन िरी र नािररकहरुिाझ सार्वजामनक िने । 

 िाउँपामलकाका कायवहरुिा सशुासन पादर्शवता र जर्ाफदेवहताका औजारहरुको मनयमित 
प्रयोि िरी त्यसको पषृ्ठपोषण सझुार्का आधारिा िाउँपामलकाको सिग्र नीमत मनयि र 
कायवप्रणालीिा सधुार िने । 

 अनिुिण िने मनदेशन ददने परुस्कार सम्िान र प्रोत्साहनको व्यर्स्था िने । 

 नािररक, नािररक सिाजसंि मनयमित भेटघाट र अन्त्तवरव याको व्यर्स्था िने । 

 नािररक मनिरानी र दर्ार् सिहुहरुका कािलाई प्रोत्साहन िने सेर्ाग्राही अनकुुल हनेु 
िरी कायावलयको कायवकक्ष किवचारी व्र्स्थापना सम्बन्त्धी योजना तयार िने । 

 बावषवक कायवरि तथा बजेट तजुविा िदाव नै सशुासन पारदर्शवता र जर्ाफदेवहता 
प्रर््वनवनका लामि आर्श्यक बजेट व्यर्स्थापन िने । 

 वर्मतय अनशुासनको पणुव पालना िने र िराउने । आमथवक पादर्शवता जर्ाफदेवहता 
कायि िने आमथवक कारोबारहरुको पारदर्शव ब्र्यस्थापन िने प्रत्येक कायवपामलका 
बैठकिा सो अर्धीको आम्दनी र खचव प्रस्ततु िने बेरुजी हनु नददने । 

 सशुासन अमभबदृ्वनका लामि पदामधकारी किवचारी अन्त्तवरव या अध्ययन अनसुन्त्धान, क्षेर 
भ्रिण आदी आयोजना िने , नािररक सन्त्तवुष्टलाई सदैर् प्राथामिकतािा राख्न े। 

 सशुासन जर्ाफदेवहता सम्बन्त्धफ कायव िने संस्थाहरुसंि सिन्त्र्य सहकायव अमभबदृ्वन िने 

 संघ प्रदेशका मनिरानी मनकायहरुको कायविा सहयोि िने । 



 संिठन व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी अध्ययन ( organization & management study ) िने, 

तामलि, उत्प्ररेणाको प्रचमलत काननुी व्यर्स्था बिोर्जि स्पष्ट योजना बनाई लाि ुिने  

 प्रत्येक समिमत संयन्त्र वर्षयित शाखाका पदामधकारी र किवचारीको काि कतवव्य र 
र्जम्िेर्ारी उल्लेख िरेको पर किवचारी मनयरु्क्त र्ा पदस्थापना हुँदा अमनर्ायव बझुाउने 
व्यर्स्था िने । परिा सो पदको कायव र्जम्िेर्ारी र उपलब्धीलाई िापनयोग्य सचुक 
सिेत उल्लेख िने । 

७. मबत्तीय सशुासन 

मसस्ने िाउँपामलकाले मबत्तीय सशुासन कायि िनवका लामि देहाय बिोर्जिको नीमत मलइने छ । 

७.१ आमथवक कारोबार सम्र्न्त्धिा  

७.१.१ वर्द्दुतीय लेखा प्रणाली (Software) लाि ुिने । 

७.१.२ संस्थाित भकु्तानी र अन्त्य कारोर्ार बैंक िाफव त िार िने । 

७.१.३ काननुी सीिामभर रही कर्न्त्टजेन्त्सी खचवको योजना र क्षेर मनधारण िने । 

७.१.४ प्रचमलत काननु बिोर्जि र्ावषवक खररद योजना तजुविा िने । 

७.२ वर्त्तीय अनशुासन 

७.२.१ बजेट मनिावण प्रवरयािा जनसहभामिता िराउने । 

७.२.२ िाउँपामलका मभर सञ्चालन हनेु कायवरििा उपभोक्ता समिमत, पदामधकारी र किवचारी 
हरुले रकि दरुुपयोि भएको प्रिार्णत भएिा सम्र्र्न्त्धत पदामधकारीबाट असलु उपर िने । 

७.२.३ पदामधकारी आमथवक प्रशासन र लेखापररक्षणसंि सम्र्र्न्त्धत किवचारीलाई पेश्की नददने । 

७.२.४ भौमतक एरं् वर्त्तीय प्रमतरे्दन मनयमित रुपिा सार्वजमनक िने । 

७.२.५ िामसक रुपिा कायव प्रिमत तथा आमथवक कारोर्ारहरु सचुना पाटीिा सार्वजमनक िने । 

७.२.६ आन्त्तररक लेखापररक्षण, िहालेखा पररक्षण तोवकएबिोर्जि सियिा सम्पन्न िाउने र 
तदनरुुप प्राप्त सझुार्को कायावन्त्र्यन िराउने र्जम्िेर्ारी वकटान िने । 

७.२.७ मनयि अनसुार पेश्की फछ्यौट निनेहरुको नािार्ली सार्वर्जक िने र पेश्की फछ्यौटका 
लामि छुटै्ट संयन्त्र बनाईकायि िने । हरेक बषव पेश्की बेरुजकुो लित अद्यार्मधक िदै लैजाने र 
फछ्यौट कायवलाई प्राथमिकतािा राख्न े। 

७.२.८ िाउँपामलकाको वहत वर्पररत ठेक्का भेररएसन, िूल्य सिायोजन र्ा स्र्ाथव बार्झने कायव निने 
निराउने। 

७.२.९ आमथवक बषवको अर्न्त्ति िवहनािा पेश्की मलने र्ा ददने, रकिान्त्तर िने कायव निने र 
निराउने । 

७.२.१० कर र राजश्वका दरहरु तय िनुव पूर्व सरोकारर्ालाहरुसंि छलफल परािशव िने । 



७.२.११ अर्न्त्ति लेखा पररक्षण प्रमतरे्दन प्राप्त भएको ३० ददनमभर प्रमतरे्दन िामथ कायवपामलका 
बैठक र सभािा छलफल िने । 

७.२.१२ वर्त्तीय जोर्खि यकु्त क्षेरहरुका कायवहरु मनयमित रुपिा बढी भन्त्दा बढी नािररक िाझ 
सार्वजमनक िने । 

७.२.१३ चौिामसक रुपिा आन्त्तररक लेखापररक्षण िने । 

८. पारदर्शवता  

मसस्ने िाउँपामलकाले सशुासनलाईसमुनर्श्चत िनवकालामि पारदशीताको सम्र्न्त्धिा देहायका नीमत 
अर्लम्र्न िररनेछ । 

८.१ सािार्जक सरुक्षा सम्र्न्त्धिा  

८.१.१ सरै् र्डाको सािार्जक सरुक्षा सम्र्न्त्धी भत्ता रै्विङ प्रणामलबाट वर्तरण िने  । 

८.१.२ बैंक िाफव त सािार्जक सरुक्षा कायवरि अन्त्तरितका सवुर्धालाई अशक्त, अपाङ्ग, वहडडलु 
िनव नसक्ने बदृ्ध/बदृ्धाको हकिा घरदैलोिा पयुाउने । 

८.१.३ सािार्जक सरुक्षा सम्र्न्त्धी सवुर्धा मलनेहरुको तथयांक ३/३ िवहनािा अद्यार्मधक र 
सार्वजमनक िने । 

८ .१.४ प्रत्येक आ.ब.को साउन िवहनािा सािार्जक सरुक्षा भत्ता वर्तरणको पररचयपर नवर्करण 
िने । 

८.१.५ सािार्जक सरुक्षा भत्ता वर्तरणको प्रिमत वर्र्रण पर्िकरण वर्भाििा पठाउने । 

८.१.६ व्यर्क्तित घटना दतावहरु ८ र्टै र्डाका अनलाइन प्रणाली िाफव त वर्तरण िने । 

८.१.७ व्यर्क्तित घटना दतावको िामसक प्रमतरे्दन प्रत्येक िवहनािा वर्भाििा पठाउने । 

८.१.८ सािार्जक सरुक्षा भत्ता MIS प्रणामलिा प्रवर्ष्ट िने । 

८.१.९ सािार्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त िने लाभग्राहीको तथयाि प्रत्येक रैिामसकिा अध्यार्मधक िने 
। 

८.१.१० सािार्जक सरुक्षा तथा व्यर्क्तित घटना दताव सम्र्न्त्धीका चेतनािलुक कायवरि 
सार्वजमनक िने । 

८.१.११ सािार्जक सरुक्षा तथा व्यर्क्तित घटना दताव सम्र्न्त्धी िनुासा भएिा संकलन िरी 
सनुरु्ाई िने ।  

 

८.२ किवचारी व्यर्स्थापन सम्र्न्त्धिा  

८.२.१ िाउँपामलकाले किवचारी भनाव, पदोन्नमत तथा बखावस्त िदाव प्रर्चत काननु र्िोर्जि मनर्श्चत 
कायववर्मध बनाई िनेछ । 



८.२.२ कायवलयको संिठन संरचना , शाखाित र्जम्िेर्ारी र सबै किवचारीको फोटो सवहतको नाि 
र कायववर्र्रण सार्वजमनक िने । 

८.२.३ िाउँपामलकािा सचुना अमधकाररको ब्यबस्था िने ।सूचना बिीकरण र अद्याबमधक िरी 
सिय सियिा सार्वर्जक िने । 

८.३ योजना मनिावण सम्र्न्त्धिा  

८.३.१ िाउँपामलकाको योजना र्नाउदाको तामलका सार्वजमनक िने । 

८.३.२ योजना मनिावण प्रवरयािा िवहला, दमलत, जनजामतको प्रमतमनमधत्र् समुनर्श्चत िने  

८.३.३ िाउँपामलकाको बावषवक योजना र बजेट मनिावण िने  

८.३.४ लैवङ्गक संबेदनर्शल र सिारे्शी बजेट मनिावण िने  

८.३.५ िाउँ सभाबाट बावषवक कायवरि र्ा आयोजना स्र्ीकृत िदाव मबषय क्षेरित रुपिा पूर्व 
सम्भाव्यता अध्यन र वर्स्ततृ लाितका आधारिा नािररक सहभामिताको समुनर्श्चतता िरी आयोजना 
छनौट िने । 

८.४ वर्कास मनिावण सम्र्न्त्धी आयोजना सम्र्न्त्धिा  

८.४.१ वर्कास मनिावण सम्र्न्त्धी कायव िदाव उपभोक्ता समिमत िठन, मनिावण व्यर्सायी र िैसस र्ा 
नािररक सिाजका संस्थाहरुको छनौट िदाव प्रचमलत काननु बिोर्जि मनर्श्चत िापदण्ड बनाई लाि ु
िने । 

८.४.२ उपभोक्ता समिमतलाई उसको सक्षिता अनसुारको कायवहरु जस्तैः जनसहभामिता पररचालन, 
अनिुिन र िूल्यािण सम्र्न्त्धी कायविा िार पररचालन िने । 

८.४.३ कायवरि र्ा आयोजनाहरुको आयोजनाको नाि, लाित अनिुान, सम्झौता मिमत, शूरू 
मिमत, सम्पन्न हनेु मिमत, लाभार्न्त्र्त जनसंख्या जस्ता वर्र्रण सवहतको सूचना पाटी सर्वसाधारणले 
देख्न ेिरी योजना कायावन्त्र्यन स्थलिा सर्वसाधाणको पहुँच पगु्ने िरी राख्न े। 

८.४.४ िाउँपामलका सार्वजमनक सरोकारका बारेिा िरेको मनणवय, वर्कास मनिावण तथा सचेतना 
िलुक कायवरिको लामि आर्ाहन िरेको पररयोजना प्रतार् सूचना पाटी, रे्भपेज, स्थानीय सञ्चार 
िाध्याि िाफव त सार्वजमनक िने । 

८.४.६ जेठ र असार िवहनािा वर्कास मनिावन सम्र्न्त्धी कुनै पमन कायवको शरुुर्ात निने । 

८.५ प्रमतरे्दन सार्वजमनक सम्र्न्त्धिा  

८.५.१ आयोजना अनिुिन तथा िलु्यािणका प्रमतरे्दनहरु रे्भपेजिा सार्वजमनक िने । 

८.५.२ सिय र तोवकएको रकििा आयोजना सम्पन्न िनेलाई सम्िान िने । 

८.५.३ छानबीनबाट आएको मनष्कषव, काबावही ( दण्ड जररर्ाना र्ा अन्त्य), अमभयोिबाट पाएको 
सफाई आददको वर्र्रण सञ्चार िाध्यािबाट सार्वजमनक िने । 



८.६ संस्थाित सशुासन 

८.६.१ िाउँपामलकाका पदामधकारीहरुले (शपथ ग्रहन िरेको ३५ ददन मभर तथा पदार्मध 
सवकएपमछ सम्पमत वर्र्रण सार्वजमनक िने र किवचारीले हेरक बषव आमथवक बषव शरुु भएको 
मिमतले ६० ददन मभर तोकेको ढाँचािा सम्पमत वर्र्रण पेश िनव लिाउने र कायावलयले व्यर्र्स्थत 
िरी राख्न े।  

८.६.२ प्रचमलत कानून बिोर्जि बावषवक खररद योजना बनाइ बषवभरी खररद िने कायव एकै पटक 
बोलपर र्ा आर्श्यक ब्यर्स्थापन िने । 

८.६.३ िाउँपामलका सार्वजमनक सरोकारका बारेिा िरेको मनणवय वर्कास मनिावण तथा सचेतना 
िूलक कायवरिको लामि आर्ह्यन िरेको पररयोजना प्रस्तार् प्रमतरे्दनहरु कर शलु्क राजश्वका 
दरहरु दैमनक आम्दानी र खचवको वर्र्रण खररद योजना खररद प्रमतस्पधाव लेखापररक्षण प्रमतरे्दन 
संिठन संरचना पदामधकारी किवचारी वर्र्रण कायव र्जम्िेर्ारी कायवसम्पादन कायवर्ाही प्रशंसा दण्ड 
परुस्कार सम्बन्त्धी वर्र्रणहरु सार्वजमनक िने ।  

८.६.४ सबै प्रकारका आम्दानी खचव, संम्झैता रकि, राजश्व र चौिामसक र बावषवक प्रिती 
वर्र्रणहरु सार्वजमनक िने । 

८.६.५ कायवपामलका र सभाबाट पाररत भएका ऐन, मनयि, वर्मनयि, कायववर्मध, िापदण्ड र 
मनदेर्शका सार्वजमनक िने । 

८.६.६ मनयमित प्रसे, भेटघाट, प्रबक्ता र कायावलयिा सूचना अमधकारीको ब्यर्स्था िने । 

८.७ मनम्न वर्षयहरु आफ्नो बेभसाइटिा राख्नकुा अमतररत्त एफ.एि रेमडयो स्थामनय पमरका 
मडर्जटल मडस्ले वर्धमुतय सञ्चार (िोबाईल एप्स) सािार्जक सिाल लिायतका संञ्चार िाध्यिबाट 
प्रकाशन र प्रशारण िने । 

८.७.१ आर्मधक तथा बावषवक योजनाहरु  

८.७.२ बावषवक कायवरि तथा बजेट 

८,७.३ िाउँपामलकाको बस्त ुर्स्थमत झर्ल्कने वर्मभन्न बस्तिुत सूचनाहरु । 

८.७.४ िाउँपामलका र सभाले िरेको सार्वजमनक सरोकारका वर्षयिा भएका मनणवयहरु । 



८.७.५ आफ्नो क्षेरिा कायवरत वर्कास साझेदार संस्थाहरुको वर्र्रण । 

८.७.६ सेर्ा प्रर्ाहसंि सम्बर्न्त्धत मनरे्दनको ढाँचा तथा फारािहरु अनलाईन सेर्ाका फारािहरु 
। 

८.७.७ सािार्जक सरुक्षा भत्ता तथा बाल संरक्षण अनदुान प्राप्त िरेका ब्यर्क्तहरुको नाि सवहतको 
वर्र्रण । 

८.७.८ अनलाईन िनुासो दताव र तत्सम्बर्न्त्ध जानकारी । 

८.७.९ मनमत मनिावण बजेट तथा कायवरि तजुविा कर र राजश्वका दरहरु आम्दनी र खचवका 
वर्र्रणहरु िनुासा तथा उजरुीहरु र ब्यर्स्थापन सार्वजमनक िने ब्यर्स्था िने । 

८.७.१० िोबाइल एप्स, रे्भ पेज, एफएि, वटमभ, सािार्जक संजालहरु िाफव त िाउँपामलकाको 
मनणवय आम्दानी खचविा र वर्कासका िमतवर्मधहरु सार्वजमनक िने । 

९.१ कुनै पमन सािदुावयक वर्कास कानून मनिावण र राजश्व कर प्रस्तार् सम्बन्त्धी कायविा 
लाभग्राहीसंिको सहभामितािा मनणवय िने । 

९.२ स्थानीय वर्कासका काि प्रमत जनचासो बवृद्ध िरी जनसहभामिताको लामि उत्प्ररेणा जिाउने 

९.३ सािार्जक जर्ाफदेवहताका औजारहरुको मनयमित र व्यर्र्स्थत रुपिा कायावन्त्र्यनबाट 
अमनयमितता र चहुार्टलाई मनयन्त्रण िनव नािररकका लामि सहभामिता समुनर्श्चत िने । 

९.४ मसस्ने िाउँपामलकालाई मनरन्त्तर सहयोि पयुावउने नािररकहरुलाई प्रोत्साहन परुस्कृत र 
सम्िान िने । 

९.५ सार्वजमनक स्रोत व्यर्स्थापनिा मितर्ब्यता, कायवक्षिता र प्रभार्कारी आयोजनाको 
िणुस्तरीयता र ददिोपन बढाउन सिारे्शी प्रकृमतको सािार्जक सहभामिता बढाउन देहायका 
अनसुार सािार्जक सिूहहरु िठन िरी पररचालन िनव सवकने छ । 

९.५.१ नािररक सिाजका संस्थाको पररचालन । 

९.५.२ नािररक सिाल सिेत सर्म्िमलत अनिुिन समिमत । 

९.६ योजना छान्न उपभोक्ता समिमत िठन िदाव उपभोक्ता भेलािा कर्म्तिा ८० प्रमतशत उपर्स्थमत 
हनुपुने । 



९.७ आयोजनाबाट लाभार्न्त्र्तहरु सार्वजमनक पररक्षणिा उपर्स्थमत समुनर्श्चत िने । 

९.८ नािररक अनिुिन मनमतित र कानून ब्यर्स्था सम्बन्त्धी तेस्रो पक्ष अनिुिन सम्बन्त्धी 
कायववर्मध तजुविा िने । 

९.९ सािार्जक पररचालन, िररवर् मनर्ारण र िैर सरकारी संस्था पररचालन सम्बन्त्धी कायववर्मध 
तजुविा िने । 

१०. जर्ाफदेवहता प्रबद्धवन 

मसस्ने िाउँपामलकािा जर्ाफदेवहता प्रबद्धवन िनेका लामि मनम्न मनमत अर्लम्र्न िररने छ । 

१०.१ नािररक र्डापरको व्यर्स्था िने, फ्लेक्स, मडर्जटल मडस्प्ले, िोबाइल एप्स, अमडयो 
नोवटस, बाल पेर्न्त्टङ, स्थानीय र सरल भाषािा तयार िने कायवस्थलिा नािररकको पहुँच सहज हनेु 
स्थानिा क्षमतपूमतव सवहतको नािररक र्डापर राख्न ेब्यर्स्था िने नािररक र्डापरिा ददइने सेर्ाहरु 
सेर्ाग्रहीले पेश िनुवपने कािजातहरु मनशलु्क सेर्ा मलनका लामि सम्पकव  िने शाखा कोठा नंम्बर र 
किवचारी लाग्ने सिय तत्सम्बर्न्त्ध तोवकए अनसुार सेर्ा नपाए िनुासो िने अमधकारी र कोठा 
नम्बर िोबाइल नम्बर सवहत उल्लेख िने बावषवक रुपिा अध्याबमधक िने नािररक र्डापर 
साक्षरता र्शक्षा सम्बन्त्धी कायव संचालन िने । 

१०.२ नािररक प्रमत उत्तरदायी भई व्यर्हार िने नािररकका आधारभतु आर्श्यकता र 
अमधकारहरुप्रमत संरे्दनशील भई प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाह िने आफ्ना किवचारी एरं् 
पदामधकारीहरुलाई अमभिरु्खकरण िने । 

१०.३ उत्तरदावयत्र् प्रबद्धवन िनव आर्श्यक पने स्रोत तथा साधनहरुको बजेट तथा कायवरि 
तजुविा िदाव नै ब्यर्स्थापन िने । 

१०.४ िाउँपामलकाले सार्वजमनक पररक्षण सार्वजमनक सनुरु्ाई सािार्जक पररक्षण कायववर्मध मनिावण 
िरी कायावन्त्र्यन िने । 

१०.५ लैमिक उत्तरदायी तथा सािार्जक सिारे्शी बजेट पररक्षण िने । 

१०.६ सार्वजमनक सनुरु्ाईिा लर्क्षत र सम्बर्न्त्धत बिवको प्रमतमनमधत्र् हनुपुने र्जम्िेर्ार जर्ाफदेवह 
पदामधकारी जनप्रमतमनमधको व्यर्स्थापन िने । 



१०.७कायव कक्ष र कायवक्षेर छाड्न ुपदाव किवचारीको लािबकु राख्न ेमनजको अनपुर्स्थमतिा 
बैकर्ल्पक किावचारीको व्यर्स्था िने । 

१०.८ वर्षयित शाखाका स्थापना िने वर्षयित शाखा र्डा कायावलय र मनर्ावर्चत पदामधकारी र 
किवचारीको र्जम्िेर्ारी मनधावरण कायववर्मध तजुविा िने । 

१०.९ नािररक सहायता कक्षको ब्यर्स्था िने जेष्ठ नािररक असहाय वर्रािी अपाङ्गता भएका 
व्यर्क्त असक्तलाई सेर्ाको पहुँचिा पयुावउने संरचना र प्रणालीको ब्यर्स्था िने र सेर्ा प्रर्ाह िदाव 
त्यस्ता ब्यर्क्तलाई प्राथामिकता ददने । 

१०.१० किवचारीको तलब र सवुर्धा बापत आएको रकि अन्त्य र्शषवकिा खचव निनव र निराउने 

११. सािार्जक जर्ाफदेवहताको औजारको प्रयोि सम्बन्त्धिा । 

११.१ सार्वजमनक सनुरु्ाईको आयोजना िने स्थानीय मनकाय र नािररकहरुका बीचिा दोहोरो 
सम्बाद स्थावपत िने र त्यस्ता संर्ादबाट जनतालाई देश वर्कासको प्रवरयािा रचनात्िक 
प्रमतमनमधत्र् िराई पारदशीताको िाध्यद्धारा स्थानीय मनकायको वर्कास मनिावण कायव र 
सेर्ाप्रर्ाहलाई िणुस्तरीय र प्रभार्कारी बनाई र्जम्िेर्ारीको संस्कार बसाउन िररने सार्वजमनक 
सनुरु्ाई कायवलाई व्यर्र्स्थत िनव स्थानीय मनकाय सार्वजमनक सनुरु्ाई कायववर्मध २०६७ अनसुार 
स्थामनय तहिा सार्वजमनक सनुरु्ाईको आयोजना िररने छ । 

११.२ सार्वजमनक पररक्षणको आयोजना िने । आयोजनाहरुको सहभामितािूलक वकमसिले 
लेखाजोखा िने कायवलाई ब्यर्र्स्थत िनव बनेको स्थामनय मनकाय सार्वजमनक पररक्षण कायववर्मध 
२०६७ अनसुार सार्वजमनक पररक्षणको आयोजना िने । 

११.३ सािार्जक पररक्षणको आयोजना िनेः स्थामनय तहले एक आमथवक बषविा सिग्र सािार्जक 
र्जम्िेर्ारी परुा िरे निरेको सम्बन्त्धिा लेखाजोखा िने कायवलाई ब्यर्र्स्थत िनव सािार्जक पररक्षण 
कायववर्मध २०६७ अनसुार सािार्जक पररक्षणको आयोजना िने । 
११.४ सािदुायीक अंक परको आयोजना िने र स्थानीय तहले सेर्ाप्रदायक र सेर्ाग्राहीसिै बसेर 

सेर्ा प्रर्ाहको िलु्यांकन िने तथा सधुारका क्षेर पवहचान िने, सेर्ाग्राहीका िनुासा तथा 
सझुार्को सनुरु्ाई िनव, सेर्ाप्रदायकका सिस्या तथा मसमितताको सेर्ाग्राहीलाई अर्ित 
िराउन र सेर्ाप्रर्ाहिा सधुारको लामि कायवित र तत्काल पषृ्ठपोषण ददने पररपाटी वर्कास 
िराउनका लामि सािदुायीक अंक परको आयोजना िररने छ ।आयोजना िदाव तेस्रो पक्ष 
संिको सहकायव र्ा नािररक सिाज संस्था संि सहकायव िरर आयोजना िररने छ । 



११.५ सूचनाको हक: नेपालको संवर्धान र सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन २०६४ र मनयिार्ली 
२०६५ अनसुार सचुनाको हकलाई समुनर्श्चत िररनेछ । 

११.६ सार्वजमनक खचवको सोधखोज र लेखाजोखा: सार्वजमनक बजेटको खचव व्यर्स्थापनिा 
देर्खएका सिस्या, कमिकिजोरी सम्बन्त्धी र्ास्तवर्कता पत्ता लिाई मतनको सिाधान िनव र 
आिािी ददनिा सधुारको योजना बनाउन वर्षशे क्षेर वर्ज्ञता राख्न े सो व्यर्क्तबाट यो 
वर्मधको अर्लम्बन िररने छ । 

११.७ सशुासन िापन वर्मध: स्थानीय तहिा सेर्ा प्रर्ाहिा व्यर्स्थापनको क्षेर वर्श्लषेण िनव र 
सिग्र िाउँपामलकाको सशुासनका क्षेरिा सचुक सवहतको िापदण्ड बनाई सशुासनको 
अर्स्था िापन र सधुारको क्षेर पवहचानका लामि सशुासन िापन वर्मध िने । 

११.८ सबै सेर्ाग्रावहलाई सेर्ा मलने पालो प्रणाली र्ा क्य ु प्रणालीको व्यर्स्था िने: पालो पखवने 
स्थानको व्यर्स्था िरी उक्त स्थानिा वपउने पानी, शौचालय, पंखा र सकेसम्ि नेटको 
व्यर्स्था िनुव पने । 

११.९ सार्वजमनक पररक्षण, लैंमिक पररक्षण, सािार्जक पररक्षण, आन्त्तररक लेखापररक्षण, अर्न्त्ति 
लेखापररक्षण तोवकए बिोर्जि सम्पन्न िराउने र तदनरुुप प्राप्त सझुार्को कायावन्त्र्यन 
िराउने र्जम्िेर्ारी वकटान िने । 

११.१० सझुार् पेटीकाको व्यर्स्था िने । 

१२. वर्द्यमुतय सचुना तथा प्रवर्मध (Information and Technology) 

  वर्द्यमुतय सचुना तथा प्रवर्मधको िाध्यिबाट सशुासनको समुनर्श्चत िने देहायको नीमत 
अर्लम्बन िररने छ: 

१२.१ मसस्ने िाउँपामलकाले सूचनाहरु नािररकसम्ि पयुावउन आफ्नै रे्भपेज, टुइटर, िोर्ाईल एप, 
सािार्जक सिाल मनिावण र सञ्चालन िनवसक्ने छ । 

१२.२ रे्भसाइट सञ्चालन  

१२.२.१ रे्भपेजलाई मनयमितरुपिा अध्यार्मधक िने । 

१२.२.२ िाउँपामलका व्यर्स्थावपकाबाट पाररत ऐन, मनयि, वर्मनयि, कायववर्मध, मनदेर्शका, 
रे्भसाईड िाफव त सार्वजमनक िने । 



१२.२.३ अनलाइन िनुासो सनुरु्ाई र व्यर्स्थापनका कायवहरु िने । 

१२.२.४ सचुना तथा जानकारी सार्वजमनक िने । 

१२.२.५ रैिामसक, अधव बावषवक र बावषवक प्रमतरे्दन सार्वजमनक िने । 

१२.२.६ आर्मधक तथा बावषवक योजना, र्ावषवक कायवरि तथा र्जेट सार्वजमनक िने । 

१२.२.७ सािार्जक सरुक्षा भत्ता सम्बन्त्धी वर्र्रणहरु र व्यर्क्तित घटना दतावसंि सम्बर्न्त्धत 
तथयांकहरु प्रकार्शत िने । 

१२.२.८ नक्सापास सम्बन्त्धी वर्र्रणहरु, जग्िाको उपयोि सम्बन्त्धी वर्र्रणहरु प्रकार्शत िने । 

१२.३ कायावलयले ददने सेर्ाको जानकारी ददन िोर्ाइल एप, रे्भपेज मनिावण िने साथै एफएि, 
वटमभ, सािार्जक संजाल िाफव त िाउँपामलकाका मनणवय, आम्दानी खचव र वर्कासका िमतवर्मध 
सार्वजमनक िनेछ । 

१३.१ E-Governance 

१३.१.१ E-bid submission को व्यर्स्था िने । 

१३.१.२ किवचारीको बायोिेविक पद्धमतअनसुार हार्जरी व्यर्स्था िने । 

१३.१.३ वर्द्यमुतय आमथवक कारोबारिा प्रणाली स्थापना र सञ्चालन, सफ्टरे्यर र प्रणालीको वर्कास 
र प्रयोि िने । 

१३.१.४ िनुासो व्यर्स्थापन ई- पोटवल, अनलाईन ररपोवटवङ्गको व्यर्स्था िने । 

१३.२ सार्वजमनक सनुरु्ाई, पररक्षण र्ा योजना मनिावणका सार्वजमनक सचुना प्रर्ाहका लामि 
िोर्ाईल SMS, सािार्जक सिाल, एफ.एि. रेमडयोबाट जानकारी ददने । 

१३.३ आर्मधक तथा र्ावषवक योजना, र्ावषवक कायवरि तथा र्जेट, आम्दानी खचव र चौिामसक 
प्रिमत वर्र्रणहरु स्थानीय एफ एि रेमडयो, मडर्जटल, िोर्ाईल एप, मडर्जटल मडस्प्लेस 
िाफव त सार्वजमनक िने । 

१३.४ नािररकहरुका लामि सहज सेर्ा प्रर्ाह सकेसम्ि नािररकको घरदैलोिा नै व्यर्र्स्थत िनव 
सहयोि पगु्ने खालका सफ्टरे्यरको उपयोि िने । 



१३.५ Web Page, Citizen Charter digital display, िाउँ सभाका मनणवयहरु, िाउँपामलकाको भौमतक 
वर्र्रणहरु, तथयाि, सूचना र जानकारीहरु व्यर्स्थापन िने ।िोर्ाईल एप्स, िनुासो 
व्यर्स्थापन ई- पोटवल, अनलाईन ररपोवटवङ्ग, शलु्क सवहत टेमलफोन सेर्ा व्यर्स्थापन िने । 

१३.६ डाटारे्श र तथयांक, SMS सरल िोबाईल सन्त्देश, कर, राजस्र्, शलु्क, दस्तरु, दण्ड, 
जररर्ाना, बक्सौनी, खरीद सम्बन्त्धी वर्र्रण, बावषवक खररद योजना, आर्मधक तथा बावषवक 
योजना, बजेट तथा कायवरिको व्यर्स्था िने । 

१३.७ स्र्ास्थय, र्शक्षा, कृवष, पशपंुक्षी, जलर्ाय,ु पयवटन, उजाव, सडक, मसंचाई, वपउने पानी, ढल 
मनकास, फोहरिैला व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी डाटारे्श राख्न,े अद्यार्मधक िने । 

१३.८ हेलो सरकार (पामलका प्रिखुसंि मसधा संर्ाद) रेमडयो कायवरि सञ्चालन िने । 

१४. िनुासो सनुरु्ाई सम्बन्त्धी व्यर्स्था 

  नािररकहरुको िनुासोलाई सम्बोधन िनव मसस्ने िाउँपामलकाले मनम्न नीमतहरु अर्लम्बन 
िने छ: 

१४.१ िनुासो संकलन िनवका लामि िनुासो पेवटका राख्न े। 

१४.२ संकलन भएका िनुासो सम्बोधन िनवका लामि मनम्न पाँच सदस्य रहेको िनुासो व्यर्स्थापन 
समिमत िठन िने  र सो समिमतले प्रत्येक िवहनािा १ ददन िनुासो सनुाई िने र सो 
िनुासो सनुरु्ाई भएको कुरा सम्बर्न्त्धत पक्षलाई जानकारी िराउने । 

 िाउँपामलका उपाध्यक्ष (संयोजक) - १ 

 सशुासन समिमतको संयोजक  - १ 

 स्थानीय सञ्चारकिी - १ 

 सािदुावयक िध्यस्थकताव - १ 

 नािररक सिाजबाट - १ 

१४.३ नािररकका िािलाई संरे्दनर्शलताका साथ मलई िनुासो तथा िाि सम्बोधनको उर्चत 
व्यर्स्था िने, नािररकका मलर्खत र्ा िौर्खि िनुासाहरुलाई प्राथामिकता ददई सम्बोधन िनव 
किवचारी तोक्न, र्जम्िेर्ार किवचारीले प्राप्त िनुासो र सनुरु्ाई िरेको वर्र्रण चौिामसक 
रुपिा समिक्षा रै्ठकिा पेश िने । 

१४.४ िनुासोकताव नािररकलाई िनुासोको सम्बोधन सम्बन्त्धी अर्स्थाबारे जानकारी िराउने । 



१४.५ देहायका िाध्यिहरु िाफव त िनुासोहरु संकलन िररनेछ । 

 िौर्खक अनलाईन, 

 फ्याक्स, ईिेल, 

 मनरे्दन दताव, 
 एसएिएस, सािार्जक संजाल, हलुाक/एक्सप्रसे डेमलभरी 
 िनुासो पेटीका 

(मलर्खत रुपिा िने िनुासोको फाराि अनसूुची २ िा छ) 

१५. अनिुिन तथा िलु्याकंन 

मसस्ने िाउँपामलकािा सञ्चामलत कायवरिहरुलाई प्रभार्कारी ढंिबाट अिाडी बढाउन 
मनयमित रुपिा मनम्न नीमत अर्ख्तयार िनेछ : 

१५.१ मसस्ने िाउँपामलकािा मनयमित रुपिा अनिुिन िनव अनिुिन समिमत िठन िररने छ । 

१५.२ सो समिमतले अनिुिन सम्बन्त्धी बावषवक कायावयोजना मनिावण िनेछ । 

१५.३ अनिुिन िररएको योजना मलर्खत प्रमतरे्दन तयार िनुव पनेछ । 

१५.४ प्रत्येक ३/३ िवहनािा अनिुिन प्रमतरे्दनको सझुार्को समिक्षा िने । 

१५.५ पषृ्ठपोषणको कायावन्त्र्यन िने । 

१५.६ अनिुिन सपुरररे्क्षणको प्रमतरे्दनका आधारिा िार आयोजनाको िणुस्तर मनधावरण वकस्ता 
मनकासा संचालन र ििवत संभार सम्बन्त्धी व्यर्स्था िने । 

१५.७ अनिुिनको लामि आचार संवहता मनिावण िने । 

१६. कायवसम्पादन िापन 

  किवचारी प्रशासनलाई चसु्त र दरुुस्त राख्न मनम्न नीमत अर्लम्बन िररने छ । 

१६.१ प्रचमलत काननु बिोर्जि कायवसम्पादन अनिुिन िलु्यांकन सम्बन्त्धी कायववर्मध तजुविा िने  

१६.२ सम्बर्न्त्धत किवचारीले िनुव पने कायवसम्पादनको िामसक, अधवर्ावषवक र र्ावषवक नमतजाहरुको 
सचुक तयार िरर कायवसम्पादन िलु्यांकन िने र कायवसम्पादन िलु्यांकनका आधारहरु 
तयार िरी मनयमित रुपिा आर्मधक िलु्यांकन िने । उत्कृष्ट कायव िने लाई परुस्कारको 
व्यर्स्था िने तोवकएको लक्ष्य हामसल निने लाई कारर्ाही िने । 



 


