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भाग–२  

िंगला गाउँपाबलका 

 

×सार्वजलनक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वन सम्बन्धी कायवहर्लध, २०७८" 

 

प्रस्तार्ना 

गाउँपाललकाको सेर्ा प्रर्ािलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जर्ाफदेिी बनाउन नीलत, योजना तथा कायवक्रमको 
कायावन्र्यन प्रकृया, प्राप्त उपलब्धध र त्यसले पारेको आलथवक सामाब्जक प्रभार्को मूल्याङ्कन गरी नीलत, 
योजना तथा सेर्ा प्रर्ाि प्रकृयामा सधुार गनव, सार्वजलनक कोषको अत्यतु्तम पररचालन गरी अपेब्ित 
उद्देश्य प्रालप्तको सलुनश्चतता गनव र जनप्रलतलनलध तथा कमवचारीलाई थप ब्जम्मरे्ार बनाई सार्वजलनक 
जर्ाफदेिीता अलभबहृर्द् गनव स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 
प्रयोजनको लालग मंगला गाउँपाललकाको प्रर्शासकीय कायवहर्लध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ ले 
ददएको अलधकार प्रयोग गरी कायवपाललकाले यो कायवहर्लध जारी गरेको छ ।  
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भाग-१ 

प्रारब्म्भक 

१. संब्िप्त नाम र प्रारब्म्भकः (१) यो  कायवहर्लधको  नाम  ×सार्वजलनक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वन सम्बन्धी 
कायवहर्लध, २०७८" रिेको छ ।  
(२) यो कायवहर्लध कायवपाललकाले स्र्ीकृत गरेको लमलतदेब्ि लागू िनुछे । 

२. पररभाषाः हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायवहर्लधमा:- 
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनपुछव । 

(ख) “सभा” भन्नाले नेपालको संहर्धानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोब्जमको गाउँ सभा र्ा 
धारा २२३ को उपधारा (१) बमोब्जमको नगर सभा सम्झनपुछव । 

(ग) “कायवपाललका” भन्नाले संहर्धानको धारा २१५ बमोब्जम गठन भएको गाउँ कायवपाललक र्ा 
संहर्धानको धारा २१६ र्मोब्जम गठन भएको नगर कायवपाललकालाई सम्झनपुछव। 

(घ)  “अध्यि” भन्नाले गाउँपाललकाको अध्यि सम्झन ुपछव । 

(ङ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नाले गाउँपाललकार्द्ारा स्र्ीकृत आयोजना र्ा कायवक्रमबाट प्रत्यि लाभ 
पाउन ेव्यब्क्तिरुको समूिले आयोजना र्ा कायवक्रम लनमावण, सञ्चालन, व्यर्स्थापन र ममवत सम्भार 
गनवको लालग आफूिरु मध्येबाट गाउँपाललकार्द्ारा लनधावररत प्रहक्रया बमोब्जम गठन गरेको 
सलमलत सम्झनपुछव।  

(च)  “कायावलय”भन्नाले  गाउँ कायवपाललकाको कायावलय सम्झन ु पछव र सो र्शधदले गाउँपाललका 
अन्तगवतका र्डा कायावलय, सेर्ा केन्र, हर्षयगत र्शािा र्ा लनकाय समतेलार्व बझुाउने छ।  

(छ) “कोष”भन्नाले गाउँपाललकाको स्थानीय सब्ञ्चत कोष सम्झन ुपछव र सो र्शधदले स्थानीय कानून 
बमोब्जम स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषलाई समते जनाउने छ । 

(ज) “प्रमूि प्रर्शासकीय अलधकृत”भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ 
र्मोब्जमको प्रमूि प्रर्शासकीय अलधकृत सम्झन ुपछव । 

(झ)  “हर्कास साझेदार”भन्नाले नेपाल सरकारसगँ भएको सम्झौता बमोब्जम नगद, ब्जन्सी एरं् 
प्राहर्लधक सियोग उपलव्ध गराउन े दिपिीय एरं् बिपुिीय दात ृ लनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय 
लनकायिरु तथा अन्तराहष्ट्रय गैर सरकारी संस्थालाई सम्झन ुपछव र सो र्शधदले गाउँपाललकासंग 
भएको सम्झौता बमोब्जम नगद, ब्जन्सी एरं् प्राहर्लधक सियोग उपलव्ध गराउन े राहष्ट्रय गैर 
सरकारी संस्था समतेलाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सामाब्जक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यर्स्था बमोब्जम गाउँपाललकाको योजना, नीलत, कायवक्रम, आयोजना कायावन्र्यन र सेर्ा 
प्रर्ािले आलथवक सामाब्जक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभार्को लेिाजोिा, हर्श्लषेण र मूल्यांकन कायव 
सम्झन ुपछव। 

(ट) “सार्वजलनक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
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(५) को व्यर्स्था बमोब्जम गाउँपाललकाले संचालन गने कायवक्रम, हर्कास योजना तथा 
आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त उपलब्धधको बारेमा सरोकारर्ालािरुबीच 
जानकारी गराउने, लेिाजोिा गने र मूल्यांकन गने कायव सम्झन ुपछव । 

(ठ) “सार्वजलनक सनुरु्ार्” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यर्स्था बमोब्जम गाउँपाललकाको सेर्ा प्रर्ाि र हर्कास व्यर्स्थापन लगायत कायवमा 
सरोकार राख्न ेसर्वसाधारण गाउँपाललकाका पदालधकारीिरुबीच सार्वजलनक थलोमा िलुा छलफल 
गने प्रहक्रया सम्झन ु पछव।यस र्शधदले गाउँपाललकासगँ भएको सम्झौता, साझेदारी, कर्लुलयत, 
र्शतव अनसुार गाउँपाललकाको भौगोललक िेत्रमा कायवक्रम सञ्चालन गने हर्कास साझेदार तथा गैर 
सरकारी संस्थाले आफ्नो कायव ब्जम्मरे्ारीको सन्दभवमा गने सनुरु्ार्लार्व समते जनाउनछे । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नाले यस कायवहर्लधको प्रयोजनको लालग प्रचललत कानून बमोब्जम 
स्थापना भएका र गाउँपाललकाको सभाबाट आफ्नो कायवक्रम स्र्ीकृत गराई गाउँपाललकाको 
समन्र्यमा कायवक्रम सञ्चालन गने गैर नाफामूलक संस्था सम्झनपुछव ।  

(ढ) “सामदुाहयक संस्था” भन्नाले जनचेतना सम्बन्धी ताललम, अलभमिुीकरण, सीप हर्कास, बचत, कजाव 
पररचालन, समार्ेर्शी हर्कास र सर्शक्तीकरण गने उद्दशे्यले लनब्श्चत प्रहक्रया अर्लम्बन गरी 
प्रचललत कानून बमोब्जम स्थापना भएका संस्था तथा गाउँपाललकामा सूचीकृत भएका समदुायमा 
आधाररत संस्था सम्झनपुछव । 

(ण) “योजना”भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा 
उल्लेि भए बमोब्जम गाउँपाललकाको समग्र हर्कास लनमावण सम्बन्धी तयार पाररएको आर्लधक, 

बाहषवक र रणनीलतगत तथा हर्षयिते्रगत योजना र यस्तै प्रकारका अन्य योजनालाई सम्झन ुपछव 
। 

(त) “कायवक्रम” भन्नाले लनब्श्चत उद्देश्य प्रालप्तका लालग गाउँपाललकार्द्ारा लगानी ढाँचा सहित तयार 
गररएको िते्रगत र्ा र्ििेुत्रगत कायवक्रम सम्झनपुछव । 

(थ) “आयोजना”भन्नाले गाउँपाललकाले कुनै भौगोललक िते्र र्ा कायविेत्रमा लनब्श्चत अर्धी र लगानी 
रकम तोकी लनधावररत उद्देश्य प्रालप्तका लालग तयार गररएको आयोजना सम्झन ुपछव । 

(द) “अनदुान”भन्नाले नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट गाउँपाललकालाई प्राप्त िनु े हर्त्तीय 
समानीकरण, सर्शतव, समपरुक तथा हर्र्शषे अनदुानलाई सम्झन ुपछव । साथै सो र्शधदले नेपाल 
सरकार तथा प्रदेर्श सरकारका हर्लभन्न मन्त्रालय र अन्तगवतका लनकाय र नेपाल सरकारको 
स्र्ीकृलतमा दात ृ लनकायबाट उपलधध िनु े हर्त्तीय, प्राहर्लधक एरं् र्स्तगुत सियोग समतेलाई 
जनाउने छ । 

(ध) “लब्ित समूि”भन्नाले नेपालको संहर्धानको धारा ४२ बमोब्जम सामाब्जक न्यायको िक प्राप्त 
गने आलथवक, सामाब्जक र्ा रै्शब्िक दृहिले पछालड परेका महिला, दललत, आददर्ासी जनजालत, 
मधेर्शी, थारु, मबु्स्लम, हपछडा र्गव, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यब्क्त, लैहङ्गक 
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तथा यौलनक अल्पसङ्ख्यक, हकसान, श्रलमक, उत्पीलडत र्ा हपछलडएको िते्रका नागररक तथा 
आलथवक रुपले लबपन्न िस आयवको व्यब्क्त र्ा व्यब्क्तको समूिलाई सम्झन ु पछव । साथै, सो 
र्शधदले नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारले लब्ित समूि भनी तोकेका अन्य र्गव एरं् समदुाय 
समतेलाई जनाउछ । 

(न) “सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी”भन्नाले गाउँपाललकाले प्रचललत कानून बमोब्जम समार्ेर्शी र समतामलुक 
हर्कासका लालग उपयकु्त नीलत, योजना, कायवक्रम तजुवमा र कायावन्र्यन गने साथै लब्ित 
समिुलाई ध्यान ददई सेर्ा प्रर्ाि गने दाहयत्र्लाई सम्झन ुपछव। 

(प) “सार्वजलनक  लनजी साझेदारी” भन्नाले स्थानीय कानून र्ा अन्य प्रचललत कानून बमोब्जम करार 
गनव योग्य कानूनी व्यब्क्तबीच करार र्शतवमा धयर्स्था भए बमोब्जमको सेर्ा प्रदान तथा सञ्चालन 
गने र त्यसको जोब्िम र्शतव बमोब्जम र्िन गने गरी भएको करार धयर्स्था सम्झन ुपछव। 

(फ) “नागररक र्डापत्र” भन्नाले गाउँपाललकाले उपलधध गराउन े हर्लभन्न सेर्ा तथा सहुर्धाको नाम, 

हर्र्रण, समयार्धी, ब्जम्मरे्ार कमवचारी कायवकिको हर्र्रण, सेर्ा प्राप्त गनव प¥ुयाउन ुपने प्रहक्रया, 
लाग्न े रू्शल्क एरं् दस्तरुका साथै सेर्ा अर्रुर्द् भएमा उजरुी सनेु्न अलधकारी उल्लेि गरी 
सर्वसाधारणलाई ससूुब्चत गनव सार्वजलनक स्थल र्ा कायावलयमा टाँलगएको र्ा टाँसेर राब्िएको र्ा 
हर्द्यलुतय माध्यम िारा प्रकाब्र्शत र्ाचापत्र सम्झन ुपछव। 

(ब) “बहिगवमन अलभमत” (Exit Poll)  भन्नाले सेर्ाग्रािीिरु सेर्ा ललई कायावलयबाट बाहिर लनब्स्कने 
समयमा कायावलयको सेर्ाप्रर्ािको हर्षयमा लेिी र्ा लेिार्ददएको अलभमत र्ा सझुार् सम्झन ु
पछव । 

(भ) “नागररक प्रलतर्देन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नाले सेर्ाग्रािी नागररकले कायावलयबाट 
सेर्ा ललंदा प्रत्यि अनभुर् गरेका, भोगेका र देिेका कुरािरुलाई उल्लेि गरी सेर्ा भौलतक र्ा 
अभौलतक माभ्यमर्ाट कायावलयलाई पषृ्ठपोषण ददने पर्द्लत सम्झन ुपछव। 

(म) “समदुायबाट संचालन िनुे योजना” भन्नाले गाउँपाललकाको सियोगमा उपभोक्ता सलमलत, गैर 
सरकारी संस्था, टोल हर्कास संस्था र सामदुाहयक संस्थाबाट संचालन िनुे लनमावण तथा आलथवक 
एरं् सामाब्जक हर्कास सम्बन्धी आयोजना तथा कायवक्रम सम्झन ुपछव। 

(य) “साना कायवक्रम र्ा आयोजना”भन्नाले यस गाउँपाललकाको िकमा पन्र लाि रूपय ँभन्दा कम 
लगानी भएका कायवक्रम र्ा आयोजना सम्झन ुपछव। 

(र) “ठुला कायवक्रम र्ा आयोजना”भन्नाले यस गाउँपाललकाको िकमा पन्र लाि रूपयाँ र्ा सो 
भन्दा मालथ लगानी भएका कायवक्रम र्ा आयोजना सम्झन ुपछव। 

(ल) “गनुासो” भन्नाले जनु सकैु माध्यमबाट कायावलय र्ा यसको लनकायको काम, सेर्ा प्रर्ाि, 
हर्कास लनमावण तथा गाउँपाललकाको काम तथा अलधकार सम्बन्धी हर्षयमा सरोकारर्ाला व्यब्क्त 
र्ा लनकायले गने ललब्ित र्ा अललब्ित  लसकायत सम्झन ुपछव। 

(र्) “ उजरुी” भन्नाले गाउँपाललका र्ा यस अनतरगतका लनकायको काम, सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास 
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लनमावण सम्बन्धमा पदालधकारी र्ा कमवचारीको कायवसम्पादन, सेर्ाको गणुस्तर, लनयलमतता, लागत 
तथा समयको हर्षयमा सम्बन्धमा ललब्ित र्ा मौब्िक रुपमा व्यक्त गरेको असन्तहुि सम्झन ु
पदवछ। 

 

भाग– २  

गनुासो व्यर्स्थापन कायवहर्लध 

 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अलभलेिन तथा प्रराब्म्भक कारर्ािी 
 

३. गनुासोको अलभलेि राख्न ु पनेः (१) कायावलयले देिायका कुन ै माध्यमबाट आएका गनुासोको 
अनसूुची–१ बमोब्जमको ढाँचामा अलभलेि राख्न ुपनेछः  

(क) अध्यि, उपाध्यि र्ा र्डा अध्यि समि मौब्िक र्ा ललब्ित रुपमा, 
(ख) कायावलय प्रमिु समि मौब्िक रुपमा,  

(ग) कायावलयमा लनर्ेदन दताव गरेर,  

(घ) कायावलयको टेललफोन, िटलार्न, फ्याक्स माफव त, 
(ङ) कायावलयको र्मले,एस एम एस माफव त,  

(च) िलुाक, एक्सप्रसे डेललभरी माफव त,  

(छ) उजरुी पेहटका माफव त, 
(ज) पत्रपलत्रका, हर्द्यतुीय संचार माध्यम, सामाब्जक संजाल माफव त, 
(झ) सार्वजलनक पररिण, सामाब्जक पररिण, सार्वजलनक सनुरु्ाई जस्ता कायवक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेर्श सरकारका लनकाय माफव त । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम प्राप्त भएका सबै गनुासोलाई गनुासोको माध्यम सहित गनुासो 
सूने्न अलधकारी देिाय बमोब्जम बगीकरण गरी अलभलेिमा जनाउन ुपनेछ ।   

(क) सूचना सम्बन्धी गनुासो, 
(ख) हपर मकाव परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(ग) सार्वजलनक िररद सम्बन्धी गनुासो, 
(घ) पूर्ावधार लनमावणमा गणुस्तर कायम नभएको सम्बन्धी गनुासो, 
(ङ) हर्त्तीय अनरु्शासन सम्बन्धी गनुासो, 
(च) सेर्ा प्रर्ािमा अलतररक्त र्शलु्क भकु्तानी गनुव परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(छ) आयोजना तथा कायवक्रम छनोट तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी गनुासो, 
(ज) उपभोक्ता सलमलतसँग सम्बब्न्धत गनुासो, 
(झ) हर्द्यमान कानूनी प्रार्धान सम्बन्धी गनुासो, 
(ञ) कमवचारीको आचरण तथा व्यर्िार सम्बन्धी गनुासो, 
(ट) अन्य गनुासो। 
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(३) उपदफा (१) बमोब्जम पनव आएका गनुासोलाई गनुासो सनेु्न अलधकारीले प्रमिु 
प्रर्शासकीय अलधकृतसँग समन्र्य गरी सात ददन लभत्र प्रथम सम्बोधन गरी अलभलेिमा जनाउन ु
पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोब्जम गरेको प्रथम सम्बोधनको जानकारी गनुासो सनेु्न अलधकारीले 
सम्बब्न्धत गनुासोकतावलाई ललब्ित मौब्िक र्मले एसएमएस र्ा अन्य कुनै उपयकु्त तररकाबाट ददन ु
पनेछ। 

(५) प्रचललत कानूनमा रिेको अस्पिता र्ा अपयावप्तता र्ा िेत्रालधकार लभत्र नपरेको र्ा 
अन्य कुनै ैकारणले गनुासो सनेु्न अलधकारी र प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतको तिबाट सम्बोधन िनु 
नसकेका गनुासोलाई गनुासो सनेु्न अलधकारीले गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुव पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम पेर्श भएका गनुासोको सम्बन्धमा गनुासो समन्र्य सलमलतले 
गनुासोसँग सम्बब्न्धत कानूनी व्यर्स्था र त्यस्ता गनुासो समाधानको लालग गनुवपने लनणवयको प्रस्तार् 
समेत तयार गरी अनसूुची–२ बमोब्जमको ढाँचामा कायवपाललका बैठकमा पेर्श गनुव पनेछ। 

४. कायवपाललकाले लनणवय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोब्जम प्राप्त प्रस्तार् समेतको आधारमा 
गनुासो समाधानको लालग कायवपाललकाले आर्श्यक लनणवय र्ा लनदेर्शन ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जम कायवपाललकाले गनुासो समाधानको लालग कुनै लनणवय गदाव र्ा 
लनदेर्शन ददंदा आर्श्यकता अनसुार कानूनी परामर्शव ललन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जम भएको लनणवय प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतले कायावन्र्यन गरी 
गनुासो सनेु्न अलधकारी माफव त सम्बब्न्धत गनुासोकतावलाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) यस कायवहर्लध बमोब्जम पनव आएका गनुासो समाधानको लालग कानूनी तजुवमा र्ा 
संर्शोधन गनुव पने देब्िएमा त्यस्तो कानून तजुवमाको लालग कायवपाललकाले प्रकृया अगालड बढाउनेछ। 

 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्यर्स्थापनको संस्थागत व्यर्स्था 
 

५. गनुासो सनु्न े अलधकारी तोक्नेः (१) प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतले कायावलयमा उपलधध र्ररष्ठ 
कमवचारीलाई गनुासो सनेु्न अलधकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोहकएको अलतररक्त गनुासो सनेु्न अलधकारीको काम कतवव्य 
र अलधकार िनुेछः 

(क) कायावलयमा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अलभलेि राख्न,े 
(ख)  प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृत र गनुासोसँग सम्बब्न्धत पदालधकारी तथा कमवचारीसँगको 
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समन्र्यमा पनव आएको गनुासोको प्रथम सम्बोधन गने, 
(ग) अन्य लनकायको कायविेत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बब्न्धत लनकायमा पठाउने, 
(घ) कायवपाललका बैठकमा पेर्श गने गनुासोको हर्र्रण तयार गरी प्रमिु प्रर्शासकीय 

अलधकृत समिय पेर्श गने, 
(ङ) गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतको सदस्य सब्चर् भई कायव गने, 
(च) गनुासो सम्बोधनको लालग भएका लनणवयिरुको अलभलेि राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बन्धमा कायवपाललका तथा प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतबाट भएको लनणवय 

कायावन्र्यन गनव सियोग गने, 
(ज) पहिले लनणवय भर्सकेका हर्षयमा गनुासो पनव आएमा सोको जानकारी प्रमिु 

प्रर्शासकीय अलधकृतलाई गराउने, 
(झ) कायवपाललका तथा प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतले तोके बमोब्जमका अन्य कायव गने। 

(३) गनुासो सनेु्न अलधकारीलार्व उपदफा (२) मा तोहकएका काम, कतवव्य र अलधकार 
र्ािेक अन्य ब्जम्मरे्ारी समते ददएको अर्स्थमा त्यस्तो ब्जम्मेर्ारी समते परुा गनुव पनेछ। 

६. गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतको गठनः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जम पनव आएका गनुासोमध्य े
दफा ३ को उपदफा (५) बमोब्जम कायवपाललकामा पेर्श गनुव पने गनुासो समाधान गनव कायवपाललका 
बैठकमा प्रस्तार् पेर्श गने प्रयोजनको लालग देिाय बमोब्जमको गनुासो समाधान समन्र्य सलमलत 
रिनेछः 

(क) उपाध्यिः        संयोजक 

(ख) प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतः      सदस्य 

(ग) अध्यिले तोकेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दईुजना कायवपाललका सदस्यः                                                   
सदस्य 

(घ) गनुासो सनेु्न अलधकारीः      सदस्य सब्चर् 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सलमलतले आर्श्यकता अनसुार हर्षय हर्ज्ञ र सम्बब्न्धत 
कमवचारीलाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ।  

७. र्डा कायावलयको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) र्डा कायावलयमा प्राप्त िनुे गनुासोको 
व्यर्स्थापनको लालग सम्बब्न्धत र्डाको र्डा सब्चर्ले गनुासो सनेु्न अलधकारी भई काम गनेछ । 

(२) र्डा कायावलयमा प्राप्त िनु आएका गनुासोिरुको हर्र्रण र्डा सब्चर्ले अनसूुची –१ 
बमोब्जमको ढाँचामा तयार गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको गनुासो सनेु्न अलधकारीले यस कायवहर्लध बमोब्जम र्डा 
कायावलयको िेत्रालधकार लभत्रका गनुासोिरु र्डा अध्यिसगँ समन्र्य गरी सम्बोधन गनुव पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोब्जम गनुासो समाधानको लालग गररएका कायविरुको हर्र्रण र्डा 
सब्चर्ले र्डा सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गनुव पनेछ । 
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(५) िेत्रालधकार र्ा अन्य कुनै कारणले र्डा सलमलतबाट समाधान िनु नसकेका 
गनुासोको सम्बोधनको लालग त्यस्ता गनुासोिरुको हर्र्रण अनसूुची– ३ बमोब्जमको ढाँचामा तयार 
गरी  प्रमिु प्रर्शासकीय  अलधकृत माफव त गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुव पनेछ।  

(६) कायवपाललका र्ा अन्य कायावलयसँग सम्बब्न्धत गनुासोिरु र्डा कायावलयमा प्राप्त िनु 
आएमा र्डा सब्चर्ले त्यस्ता गनुासोिरु कायवपाललका र्ा सम्बब्न्धत कायावलयमा पठाउन ुपनेछ । 

८. अन्य कायावलयको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपाललका मातितका हर्षयगत 
कायावलय र्ा र्शािा प्रमिुले आफूभन्दा लनकटतम मलुनका कमवचारीलाई गनुासो सनेु्न अलधकारी तोक्न ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको गनुासो सनेु्न अलधकारीले सम्बब्न्धत कायावलय।र्शािा 
प्रमिुसँग समन्र्य गरी कायावलय र्ा र्शािामा पनव आएका गनुासोिरु सम्बोधन गनुव पनेछ । 

(३) िेत्रालधकार र्ा अन्य कुनै कारणले समाधान िनु नसकेका गनुासोको सम्बोधनको 
लालग कायावलय र्ा र्शािा प्रमिुले त्यस्ता गनुासोिरुको हर्र्रण अनसूुची–३ बमोब्जमको ढाँचामा 
तयार गरी गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुव पनेछ। 

 

पररच्छेद –३ 

गनुासो समाधान प्रहक्रया 

९. गनुासो पेहटका राख्नपुनेः (१) कायावलयले कायावलयको मूल गेट नब्जकै सबैले देख्न ेसरुब्ित स्थानमा 
गनुासो पेहटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको गनुासो पेहटकामा लगाएको ताला गनुासो सनेु्न अलधकारीले 
कम्तीमा प्रत्येक िप्ता कायावलय प्रमिु र्ा अन्य दईुजना पदालधकारी र्ा कमवचारीको रोिर्रमा 
िोल्नपुनेछ।  

१०.  गोपनीयता राख्न ु पनेः कायावलय प्रमिुले कायावलयमा प्राप्त भएका गनुासो मध्य े अनसुन्धान र 
छानलबन गनुवपने प्रकृलतका गनुासो गने व्यब्क्त र्ा लनकायको नाम गोप्य रािी त्यस्ता गनुासोको 
सम्बन्धमा आर्श्यक छानलबन र अनसुन्धान गने व्यर्स्था लमलाउन ुपनेछ ।  

११.  लेिी पठाउन सक्नेः कायावलयमा प्राप्त गनुासो मध्ये आलथवक अलनयलमतता र्ा भ्रिाचारसँग सम्बब्न्धत 
गनुासोिरु कायवपाललकाको लनणवयले छानलबन तथा अनसुन्धानको लालग अब््तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा लेिी पठाउन सहकनेछ । 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायावन्र्यन गनेः कायावलयले अब््तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, मिालेिा 
परीिक, संसदीय सलमलत, नेपाल सरकार तथा प्रदेर्श सरकारका लनकायिरु र ब्जल्ला समन्र्य 
सलमलत माफव त प्राप्त गनुासो र सझुार्िरुलाई प्राथलमकतासाथ कायावन्र्यन गनेछ । 

१३. गनुासोकतावलाई जानकारी ददनेः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जम प्राप्त गनुासो सम्बोधनपलछ गनुासो 
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सनेु्न अलधकारीले सम्बब्न्धत गनुासोकतावलाई सोको जानकारी ददनपुनेछ। 

(२) यस कायवहर्लध बमोब्जम प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाव प्राप्त गनुासो झठुा ठिरे पलन 
सोिी व्यिोरा उपदफा (१) बमोब्जम सम्बब्न्धत गनुासोकतावलाई जानकारी गरार्नेछ।  

 

 

भाग-३ 

सामाब्जक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था 
 

पररच्छेद –१ 

सामाब्जक परीिण सम्बन्धी संस्थागत व्यर्स्था 
१४. सामाब्जक परीिण गनुवपनेः (१) गाउँपाललकाले िरेक आलथवक र्षवमा सम्पादन गरेका कायवक्रम तथा 

कायवसम्पादनको लेिाजोिा र त्यसको सामाब्जक उपलधधी मापन गनव सामाब्जक परीिण गनुवपनेछ 
। 

(२)  उपदफा (१) बमोब्जमको सामाब्जक परीिण देिायका हर्षयमा आधाररत रिी 
गनुवपनेछ ।  

(क) नेपालको संहर्धानको अनसूुची ८ मा उब्ल्लब्ित हर्षयिरु 

(ि) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोब्जम तोहकएका 
हर्षयिरु, 
(ग) गाउँपाललकाबाट स्र्ीकृत कानून बमोब्जम सम्पादन गरेका कायविरु, 
(घ) नेपाल सरकार तथा प्रदेर्श सरकारबाट समय समयमा भएका लनदेर्शन बमोब्जम 
सम्पादन गनुवपने कायविरु, 
(ङ) कायवपाललकाबाट समय समयमा गररएका प्रलतबद्दतािरु l 
(३) कायावलयले उपदफा (१) बमोब्जमको सामाब्जक परीिण कायव प्रत्यक आलथवक र्षव 

समाप्त भएको लमलतले चार महिनालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) कायवपाललकाको लनणवयले कुनै एक कायवक्रम र्ा आयोजनाको समेत सामाब्जक 
परीिण गनव सहकनछे ।  

१५. सामाब्जक परीिण समन्र्य सलमलतको गठनः (१) सामाब्जक परीिण कायवमा सियोग तथा 
समन्र्यको लालग देिाय अनसुार पदालधकारी रिेको सामाब्जक परीिण समन्र्य सलमलत रिन ेछ। 

(क)  प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृत     संयोजक 

(ि) योजना मिार्शािा।र्शािा र्शािा प्रमिु    सदस्य 

(ग) अध्यिले तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था र्ा सामदुाहयक संस्थाको  एक 
जना प्रलतलनलध       सदस्य 

(घ) संयोजकले तोकेको हर्षयगत र्शािा प्रमिु    सदस्य  
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(ङ) सामाब्जक हर्कास र्शािा प्रमिु     सदस्य–सब्चर् 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सलमलतको सामाब्जक परीिण समन्र्य सलमलतको काम, 
कतवव्य र अलधकार देिाय बमोब्जम िनुेछः  

(क) सामाब्जक पररिकको छनोट गने 

(ख) पररिण गररने कायवक्रम तथा आयोजनाको छनौट गने, 
(ग) पररिकको संस्था र्ा व्याब्क्तको योग्यताको पररिण गरी स्र्ीकृत गने, 
(घ) पररिण कायवको लालग स्रोत तथा पूर्ावधारको व्यर्स्था गने, 
(ङ) रै्कब्ल्पक योजना तथा कायवक्रमको पहिचान गरी सूब्च तयार गने, 
(च) सामाब्जक परीिण कायवमा आर्श्यक सियोग, समन्र्य र सिब्जकरण गने। 

१६. तेस्रो पिबाट सामाब्जक परीिण गराउन ु पनेः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जम गररने सामाब्जक 
परीिण कायव कायावलयले तेस्रो पिबाट सामाब्जक परीिण गराउन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचललत सार्वजलनक िररद कानून बमोब्जम िनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जम छनोट गररन ेसामाब्जक परीिकको कायवहर्र्रण र योग्यता 
अनसूुची–४ बमोब्जम िनुछे । 

 

 

पररच्छेद – २ 

सामाब्जक परीिण हर्लध र प्रलतरे्दन 

 

१७. सामाब्जक परीिणका हर्षयिरुः (१) सामाब्जक परीिकले देिायका बमोब्जमका सामग्रीको अध्ययन 
गरी गाउँपाललकाले सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा समीिा र हर्श्लषेण गनुव पनेछः 

(क) स्थानीय ति सम्बन्धी संघीय तथा प्रादेब्र्शक ऐन, लनयम, तथा मापदण्ड, 
(ख) गाउँपाललकाले र्नाएका स्थानीय कानून, कायवहर्लधिरू र लनदेब्र्शकािरू,  

(ग) गाउँपाललकाको आर्लधक तथा र्ाहषवक योजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) गाउँपाललकाको चौमालसक तथा र्ाहषवक प्रगलत प्रलतर्देन 

(च) सार्वजलनक सनुरु्ाई प्रलतर्देन 

(छ) सार्वजलनक परीिणका प्रलतर्देननिरु 

(ज) आन्तररक लेिापरीिण प्रलतर्देन 

(झ) अब्न्तम लेिापरीिण प्रलतर्देन 

(ञ) र्ाहषवक योजना तथा बजटे तजुवमासँग सम्बब्न्धत लनणवयिरु 

(ट)  न्याहयक सलमलतको र्ाहषवक प्रलतर्देन 

(२) सामाब्जक परीिकले उपदफा (१) बमोब्जमका सामग्रीको अध्ययनबाट देब्िएका 
हर्र्रणिरुमा देिाय बमोब्जमका हर्लध अर्लम्बन गरी पषु्ट्याईं ललन ुपनेछ । 
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(क) गाउँपाललकाका पदालधकारी तथा सम्बब्न्धत कमवचारीसँग अधवसंरब्चत (Semi-

structured) अन्तरर्ाताव,  
(ि) आयोजना तथा कायवक्रम कायावन्र्यन स्थलको स्थलगत लनरीिण, अर्लोकन र 

समूि छलफल l 
(३) सामाब्जक परीिकले उपदफा (२) बमोब्जम पषु्ट्याईं ललंदा गाउँपाललकाको सामाब्जक 

ब्जम्मेर्ारी बिनमा देब्िएका प्रमिु समस्या, चनुौती र भार्ी कायवददर्शाका बारेमा समते छलफल गराई 
अनसूुची –५ बमोब्जमको प्रलतर्देन तयार गनुव पनेछ । 

 

१८. सार्वजलनक छलफल गराउन ुपनेः (१) सामाब्जक परीिकले दफा १७ को उपदफा (३) बमोब्जम 
तयार गरेको प्रलतर्देनको मस्यौदामालथ सार्वजलनक छलफल गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको छलफलमा सामाब्जक परीिकले अनसूुची– ५ र 
अनसूुब्च–६ बमोब्जमको प्रलतर्देनमा आधाररत रिी अनसूुब्च–७ बमोब्जमको कायवक्रम संचालन 
हर्लध र प्रकृया अनसुार प्रस्ततुीकरण गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको छलफल िनु े लमलत समय र स्थान तोकी उपदफा (४) 
बमोब्जमका सदस्यिरुलाई कम्तीमा पाँचददन अगारै् जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको छलफल कायवक्रम अध्यिको अध्यितामा सञ्चालन िनुेछ 
।  

(५) उपदफा (१) बमोब्जमको छलफलमा कायवपाललकाका सदस्यिरु, कायावलयका 
कमवचारी, स्थानीय राजनीलतक दलका प्रलतलनलध, उद्योग र्ाब्णज्य संघ, पत्रकार मिासंघ, उपभोक्ता 
सलमलतका अध्यििरु, टोल हर्कास संस्थाका प्रलतलनलधिरु, नागररक समाजका प्रलतलनलधिरु र 
स्थानीय बदुद्दजीर्ीिरु समतेलाई सिभागी गराउन ुपनेछ ।  

(६) सामाब्जक परीिकले उपदफा (१) बमोब्जमको छलफलमा कायवपाललका सदस्य 
बािेकका सिभागीबाट उठार्एका हर्षयिरुमा अध्यिको धारणा राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(७) कायावलयले यस दफा बमोब्जमको कायवक्रम बैठकको गलतहर्लध स्थानीय सञ्चार 
माध्यमबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यर्स्था लमलाउन सक्नछे । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छलफल कायवक्रममा उपब्स्थत िनुे आयोजक तथा 
सिभालगले अनसूुब्च–८ बमोब्जमको आंचरसहिता पालाना गनुवपनेछ। 

 

 

१९. अब्न्तम प्रलतरे्दन तयार गनुवपनेः (१) सामाब्जक परीिकले दफा १८ बमोब्जमको छलफलमा 
उठेका हर्षयिरु समते लमलाई अनसूुची–९ बमोब्जमको अब्न्तम प्रलतर्देन तयार गरी कायावलयमा 
पेर्श गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको प्रलतर्देनमा देिायका हर्षयिरुलाई सारांर्शको रुपमा 
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समार्रे्श गनुव पनेछः  

(क) गाउँपाललकाकाको प्राथलमकता तथा लक्ष्यिरू  
(ख) गत आलथवक र्षवको मु् य मु् य उपलधधीिरू  
(ग) सामाब्जक ब्जम्मरे्ारी बिन गने िमता 
(घ) ब्जम्मरे्ारी बिन गने सन्दभवमा देब्िएका समस्यािरू 

(ङ) सधुारको लालग चाल्नपुने कदम तथा सझुार्िरू  
(३) उपदफा (१) बमोब्जम पेर्श भएको प्रलतर्देन अध्यिले कायवपाललका बैठकमा पेर्श 

गनव लगाउन ुपनेछ । 

(४) कायावलयले उपदफा (१) बमोब्जमको प्रलतर्देन कायावलयको र्रे्सार्टमा राख्न ुपनेछ 
। 

 

२०. सामाब्जक परीिणमा समारे्र्श गराउनपुनेः गाउँपाललकाका अन्तगवतका हर्षयगत र्शािािरू र 
गाउँपाललकाको र्ाहषवक योजना।कायवक्रम।आयोजनामा समार्रे्श भएका गैर सरकारी संस्थािरूको 
िकमा गाउँपाललका कै अलभन्न अंगको रूपमा सामाब्जक परीिणमा समार्ेर्श गनुवपनेछ । 

२१. कागजात उपलधध गराउन ु पनेः सामाब्जक परीिकले मागेको हर्र्रण, तथयाकं, सूचना तथा 
कागजात गाउँपाललकाका, हर्षयगत मिार्शािा र्ा र्शािा, सम्बब्न्धत गैर सरकारी संस्था तथा अन्य 
लनकायले उपलधध गराउन ुपनेछ। 

२२. प्रलतरे्दन सभामा पेर्श गनवपनेः (१)कायवपाललकाले सामाब्जक परीिणको प्रलतर्देनमा उल्लेि भएका 
हर्षयमा छलफल गरी कायावन्र्यन िनु सक्ने सझुार्िरु कायावन्र्यनको व्यर्सथा लमलाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्मोब्जम कायवपाललकार्ाट कायावन्र्यन गररएका हर्षय, कायवपाललकार्ाट 
समाधान िनु नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका हर्षयिरु समार्रे्श गरी सामाब्जक परीिण प्रलतर्देनका 
प्रमिु हर्षय समार्रे्श भएको प्रलतर्देन सभाको रै्ठकमा पेर्श गनुव पनेछ। 

२३. अन्य लनकायिरुको सामाब्जक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्थाः गाउँपाललकाको िते्रलभत्र कायवक्रम 
सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सार्वजलनक संस्थािरूले समाब्जक परीिण गदाव यस 
कायवहर्लधको प्रयोग गनुव पनेछ।  

 

भाग-३ 

सार्वजलनक परीिण 

पररच्छेद–१ 

सार्वजलनक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था 
 

२४. सार्वजलनक परीिण गनुवपनेः (१) गाउँपाललकाबाट सञ्चालन गरेका सबै हकलसमका कायवक्रम तथा 
आयोजनािरुको सार्वजलनक परीिण गनुव पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलनक परीिण िरेक कायवक्रम र्ा आयोजना सम्झौता 
बमोब्जमको काम सम्पन्न भएपलछ अब्न्तम हकस्ता भकु्तानी पूर्व कम्तीमा एक पटक अलनर्ायव रुपमा 
गराउन ुपनेछ।  

तर कायावलयले कायवक्रम र्ा आयोजनाको प्रकृलत िेरी कुन ैकायवक्रम र्ा आयोजनाको 
कायावन्र्यन सम्झौता गदाव नै एक पटक भन्दा बढी पटक सार्वजलनक परीिण गने व्यर्स्था 
लमलाउन यो व्यर्स्थाले बाधा पयुावएको मालनन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जम कायवक्रम र्ा आयोजनाको सार्वजलनक परीिण गनुवपने 
व्यर्स्था कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यन गने लनमावण व्यर्सायी र्ा उपभोक्ता सलमलत र्ा 
गैरसरकारी संस्थासगँ गररन ेसम्झौतामा उल्लेि गररनछे ।  

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलनक परीिणमा देिाय बमोब्जमका व्यब्क्तिरुलाई 
सिभागी गराउन ुपनेछः 

(क) कायवक्रम र्ा आयोजनाबाट प्रत्यि लाभ प्राप्त गने समदुायका सदस्यिरु, 
(ि) र्डा सलमलतका सदस्यिरु मध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य, 
 (ग) कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यनको लालग सम्झौता गने उपभोक्ता सलमलत टोल 

हर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा लनमावण व्यर्सायीका प्रलतलनलध, 
 (घ) सम्बब्न्धत कायवक्रम र्ा आयोजना संचालनको लालग कायावलयले तोकेको प्राहर्लधक 

कमवचारी l 
२५. सार्वजलनक परीिण गराउने ब्जम्मेर्ारीः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जमको सार्वजलनक परीिण गराउन े

ब्जम्मरे्ारी गाउँपाललकासँग कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यन गनव सम्झौता गने लनकायको िनुछे 
। 

(२) यस कायवहर्लध बमोब्जम सार्वजलनक परीिण गनव लाग्न े िचव कायवक्रम र्ा 
आयोजनाको लागत अनमुानमा नै समार्रे्श गने व्यर्स्था कायावलयले लमलाउनछे । 

२६. कायवक्रम सम्पन्न पश्चातको सार्वजलनक परीिण नभई अब्न्तम हकस्ता रकम लनकासा निनुःे लनमावण 
व्यर्सायी, उपभोक्ता सलमलत तथा अन्य लनकाय र्ा संस्थार्ाट कायावन्र्यन िनु े सरै् िालका 
कायवक्रम तथा आयोजनाको सार्वजलनक परीिण नभई अब्न्तम हकस्ताको रकम भकु्तानी ददने छैन 
। 

 

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सलमलतबाट कायावन्र्यन िनु ेकायवक्रम र्ा आयोजनाको सार्वजलनक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था 
 

२७. सार्वजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) उपभोक्ता सलमलतका अध्यिले र्डा अध्यिको समन्र्यमा 
कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यनको कायावदेर्श प्राप्त गरेको लमलतले सात ददन लभत्र कायवक्रमका 
प्रत्यि लाभग्रािीिरुलाई कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यन अब्घको सार्वजलनक जानकारीको लालग 
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उपब्स्थत िनु लमलत स्थान र समय उल्लेि गरी सार्वजलनक सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सञ्चालन गररन ेकायवक्रममा उपभोक्ता सलमलतको अध्यि र्ा 
लनजले तोकेको उपभोक्ता सलमलतको सदस्यले देिायका हर्षयिरु प्रस्ततु गनुव पनेछः 

(क) आयोजनाको कूल लागत  

(ि) उपभोक्ताबाट व्यिोररन ेलागतको पररमाण  

(ग) सम्पादन गनुवपने मु् य मु् य कामको हर्र्रण  

(घ) आयोजना सम्पन्न गनुव पने अर्लध   

(ङ) आयोजनाको लालग तोहकएको सार्ट र्न्चाजवको नाम पद र सम्पकव  नम्बर 

(च) उपभोक्ता र्ा अन्य सरोकारर्ालाको तफव बाट कुनै गनुासो भएमा त्यस्तो गनुासो राख्न 
सहकन ेपदालधकारी र्ा कमवचारीको नाम र सम्पकव  नम्बर । 

(३) यस दफा बमोब्जम गररने कायवक्रमको अध्यिता र्डाध्यि र्ा लनजले तोकेको र्डा 
सलमलतको सदस्यले गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोब्जम कायवक्रम र्ा आयोजनाको हर्र्रण प्रस्ततु गररसकेपलछ 
कायवक्रमको अध्यिता गने व्यब्क्तले कायवक्रमका सिभागीिरुलाई कुन ै ब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए 
पालैपालो राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम प्राप्त भएका कुनै ब्जज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धमा उपभोक्ता 
सलमलतका सदस्यिरु र्ा अध्यिता गने व्यब्क्तले स्पि पानुव पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोब्जम गररन ेकायवक्रमको उपब्स्थलत र छलफलमा उठेका हर्षयिरु 
समते समार्ेर्श गरी लनणवय तयार गने व्यर्स्था सम्बब्न्धत उपभोक्ता सलमलतले लमलाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोब्जम गररएको लनणवय उपभोक्ता सलमलतले सरुब्ित रुपमा राख्न ु
पनेछ र कायावलयले मागेको बित र्ा भकु्तानीको लालग कागजात पेर्श गदाव संलग्न गनुव पनेछ । 

२८. सार्वजलनक परीिण गनुवपनेः (१) उपभोक्ता सलमलतले कायावलयसँग भएको सम्झौता बमोब्जम 
तोहकएको कायव सम्पन्न गररसकेपलछ सार्वजलनक परीिण गनुवपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सलमलतको अध्यिले उपदफा (१) बमोब्जमको कायव सम्पन्न सार्वजलनक 
परीिणको लालग र्डाध्यिसगँ समन्र्य गरी कायवक्रम र्ा आयोजनाको सार्वजलनक परीिण िनु े
लमलत स्थान र समय तोकी उपब्स्थलतको लालग उपभोक्तािरुलाई सार्वजलनक सूचना प्रसारण गनुवपनेछ 
।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जम सञ्चालन िनुे सार्वजलनक परीिण कायवक्रममा उपभोक्ता 
सलमलतको अध्यि र्ा लनजले तोकेको सदस्यले देिायका हर्षयिरु सहित अनसूुब्च–११ बमोब्जमको 
आयोजना र्ा कायवक्रम सम्बन्धी हर्र्रणको ढाँचा प्रस्ततु गनुव पनेछः 

(क) आयोजनाको उद्देश्य 

(ि) आयोजनाको कूल लागत 
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(ग) िालसम्म लनकासा भएको कूल रकम 

(घ) आयोजना कायावन्र्र्यनमा भएको कूल िचव 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभालगताको कूल अंर्श 

(च) कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यनको क्रममा परेका उजरुी र्ा गनुासोको हर्र्रण 

(छ) सम्झौता गररएको काम र सम्पन्न भएको काम बीचको तलुना  

(४) यस दफा बमोब्जमको सार्वजलनक परीिण कायवक्रमको अध्यिता अध्यिता 
उपभोक्ता सलमलतको अध्यिले गनेछ ।  

(५) यस दफा बमोब्जम सञ्चालन िनुे सामाब्जक परीिण कायवक्रमको उपब्स्थलत 
छलफलमा उठेका हर्षय र आयोजनाको सम्बन्धमा गररएको लनणवय सहितको अनसूुब्च–१२ 
बमोब्जमको हर्र्रण उपभोक्ता सलमलतले तयार गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम तयार गररएको लनणवयको व्यिोरा उपब्स्थत उपभोक्तािरुलाई 
पढेर सनुाई कायवक्रमको अध्यिता गने व्यब्क्त र उपभोक्ता सलमलतका सब्चर्ले प्रमाब्णत गनुव 
पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सलमलतले उपदफा (६) बमोब्जम प्रमाब्णत भएको लनणवय अब्न्तम हकस्ता 
लनकासा माग गनवको लालग कायावलयमा पेर्श गनुव पनेछ । 

(८) सिजकतावले अनसूुब्च–१६ अनसुारको नमूना कायवक्रम र अनसूुब्च–१७ 
बमोब्जमको चेकललिको तयारी गरी सार्वजलनक परीिण कायवक्रमको सिब्जकरण गनुवपनेछ। 

 

  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायावन्र्यन िनुे कायवक्रम र्ा आयोजनाको सार्वजलनक परीिण सम्र्न्धी 
धयर्स्था 

 

२९. सार्वजलनक सूचना प्रर्ाि गनुवपनेः  (१) कुन ैकायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यन गनव कायावदेर्श 
पाएको लमलतले सात ददनलभत्र कायवक्रम र्ा आयोजनासँग सम्बब्न्धत उपभोक्ता तथा 
सरोकारर्ालािरुलाई कायव प्रारम्भ गनुव अब्घ कायवक्रम र्ा आयोजना सम्बन्धी प्रारब्म्भक जानकारीको 
लालग कायवक्रममा उपब्स्थलत िनुपुने लमलत, स्थान र समय तोकी सम्बब्न्धत गैरसरकारी संस्थाले 
सार्वजलनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको कायवक्रममा सम्बब्न्धत र्डाको र्डाध्यि सहित सम्पूणव 
र्डा सदस्यिरुलाई समेत आमन्त्रण गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलनक परीिण कायवक्रममा कायवक्रम आयोजना गने 
गैर सरकारी संस्थाको तफव बाट देिायका कुरािरु प्रस्ततु गनुव पनेछः 

(क) कायवक्रम र्ा आयोजनाको उद्दशे्य 
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(ि) कायवक्रम र्ा आयोजनाको लाभग्रािीको हर्र्रण 

(ग) कायवक्रम र्ा आयोजनाको कूल लागत 

(घ) कायवक्रम र्ा आयोजनाको र्शरुु िनुे र सम्पन्न िनुे लमलत 

(ङ) कायावलयबाट व्यिोररने बजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्यिोररन ेबजेट 

(छ) उपभोक्ताको तफव बाट व्यिोनुवपने लागतको अंर्श र प्रकार 

(ज) कायवक्रम र्ा आयोजनाको मु् य मु् य हक्रयाकलापिरु 

(४) उपदफा (३) बमोब्जमको प्रस्ततुीपलछ कायवक्रममा सिभागी लाभग्रािीिरुलाई 
कायवक्रम र्ा आयोजनाको सम्बन्धमा कुन ैब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए पालैपालो राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम लाभग्रािीिरुबाट रािेका ब्जज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धमा 
कायवक्रमको आयोजकबाट स्पि पानुव पनेछ । 

(६) यस दफा बमोब्जमको कायवक्रममा उपब्स्थत र्डा सलमलतका सदस्यिरुलाई कायवक्रम 
र्ा आयोजनाको सम्बन्धमा कायावलयको तफव बाट आफ्ना कुरा राख्न समय ददन ुपनेछ । 

३०. कायवक्रम सम्पन्न पश्चात सार्वजलनक परीिण गनुवपनेः (१) कायावलयसँगको सम्झौता बमोब्जमको 
काम सम्पन्न भएपलछ कायवक्रम र्ा आयोजना सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले सार्वजलनक परीिण 
कायवक्रममा उपब्स्थलतको लालग लमलत स्थान र समय तोकी सार्वजलनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको कायवक्रममा र्डाअध्यि लगायत र्डा सलमलतका 
सदस्यलाई आमन्त्रण गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलनक परीिणमा अनूसबु्च–११ बमोब्जमको यथाथव 
हर्र्रण प्रस्ततु गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोब्जमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोक्ता र्ा लाभग्रािी र गैरसरकारी 
संस्थाबाट भएको लगानी तथा कायावलयबाट िालसम्म प्राप्त भएको रकमको हर्र्रण समते प्रस्ततु 
गनुवपनेछ । 

(५) कायवक्रम सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले यस दफा बमोब्जम िनु े सार्वजलनक 
परीिण कायवक्रमको उपब्स्थलत र लनणवय सहित अनसूुब्च–१२ अनसुारको प्रलतर्देन तयार गनुव पनेछ 
। 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम तयार भएको हर्र्रण र लनणवय गैरसरकारी संस्थाले बजेट 
लनकासाको लालग कायावलयमा पेर्श गनुव पनेछ । 

(७) सिजकतावले अनसूुब्च–१६ अनसुारको नमूना कायवक्रम र अनसूुब्च–१७ 
बमोब्जमको चेकललिको तयारी गरी  सार्वजलनक परीिण कायवक्रमको सिब्जकरण गनुवपनेछ। 
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पररच्छेद – ४ 

लनमावण व्यर्सायीबाट सञ्चालन िनु ेआयोजनाको सार्वजलनक परीिण सम्र्न्धी धयर्स्था 
 

३१. सार्वजलनक परीिण गने ब्जम्मेर्ारीः (१) लनमावण व्यर्सायी माफव त संचाललत भौलतक पूर्ावधार लनमावण 
सम्बन्धी आयोजनािरूको सार्वजलनक परीिण गने ब्जम्मरे्ारी सो आयोजनाको रेिदेि तथा 
अनगुमनको लालग कायावलयबाट तोहकएको प्राहर्लधक कमवचारीको िनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम गररन ेसार्वजलनक परीिण कायवक्रममा लनमावण व्यर्सायीको 
प्रलतलनलधलाई अलनर्ायव उपब्स्थत गराउन ुपनेछ । 

३२.  लनमावण प्रारम्भ िनुपुर्व सार्वजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) लनमावण व्यर्सायी माफव त सञ्चालन िनुे 
आयोजनाको लालग कायावलयसगँ सम्झौता भर्सकेपलछ आयोजना लनमावण स्थलमा आयोजनाका 
लाभग्रािी व्यब्क्तिरुको उपब्स्थलतमा आयोजनाको हर्स्ततृ हर्र्रण ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको जानकारी ददनका लालग िनुे कायवक्रममा आयोजनाको 
रेिदेि तथा अनगुमनको लालग तोहकएको प्राहर्लधक कमवचारीले सम्बब्न्धत लनमावण व्यर्सायीसगँको 
समन्र्यमा आयोजनाको लाभग्रािी व्यब्क्तिरुलाई उपब्स्थलतको लालग लमलत, स्थान र समय तोकी 
सार्वजलनक सूचना प्रर्ाि गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोब्जमको कायवक्रममा आयोजना सञ्चालन िनु े र्डाका र्डा 
सलमलतका पदालधकारीिरु र आर्श्यकता अनसुार प्रमिु।अध्यि र उपाध्यि समतेलाई आमन्त्रण 
गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोब्जम िनुे कायवक्रममा प्राहर्लधक कमवचारीले देिायका हर्षयिरु 
प्रस्ततु गनुव पनेछः 

(क) आयोजनाको कूल लागत, 
(ख) आयोजना र्शरुुिनु ेर सम्पन्न िनुे अर्लध, 
(ग) आयोजनाको मु् य मु् य अपेब्ित उपलब्धध, 
(घ) आयोजनाको लनमावण व्यर्सायीको नाम र लनमावण व्यर्सायीको स्थानीय प्रलतलनलधको 

नामथर ठेगाना र सम्पकव  नम्बर, 
(ङ) कायावलयको तफव बाट रेिदेि र अनगुमनको लालग तोहकएको प्राहर्लधक कमवचारीको 

नाम पद र सम्पकव  नम्बर, 
(च) आयोजना कायावन्र्यनको सम्बन्धमा गनुासो र्ा सझुार् ददन सहकने पदालधकारीको 

नाम पद र सम्पकव  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोब्जमको कायवक्रममा आयोजनाका लाभग्रािीिरुलाई आयोजनासँग 
सम्बब्न्धत हर्षयमा कुन ैब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए ददन ेअर्सर उपलधध गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बमोब्जमको कायवक्रममा लनमावण व्यर्सायीले तोहकएको समयमा न ैकाम 
सम्पन्न गने प्रलतबर्द्ता जनाउन लगाउन ुपनेछ।  



खण्ड : ४  बाबबयाचौर म्याग्दी सखं्या:८ बिबि : २०७८ साल जठे २६ 

 

18  

 (७) यस दफा बमोब्जम िनु ेकायवक्रममा उपब्स्थत िनु ेपदालधकारी, लनमावण व्यर्सायीको 
प्रलतलनलध तथा आयोजनाका लाभग्रािीिरुको उपब्स्थलत पबु्स्तका तयार गरी राख्न ेब्जम्मरे्ारी प्राहर्लधक 
कमवचारीको िनुछे । 

 

३३. आयोजनाको लनमावण सम्पन्नपलछ सार्वजलनक परीिण गनुवपनेः (१) आयोजनाको लनमावण सम्पन्न 
पश्चात सम्बब्न्धत आयोजनाको सार्वजलनक परीिण गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम िनुे सार्वजलनक परीिण कायवक्रममा सम्बब्न्धत प्राहर्लधक 
कमवचारीले लनमावण व्यर्सायीसँगको समन्र्यमा आयोजनाका लाभग्रािी व्यब्क्तलाई उपब्स्थत िनु 
लमलत स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगारै् सार्वजलनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जमको सार्वजलनक परीिण कायवक्रममा आयोजना सञ्चालन 
भएको र्डाको र्डा सलमलतका सदस्यिरु र आर्श्यकता अनसुार अध्यि।प्रमिु र्ा उपाध्यिलाई 
आमन्त्रण गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोब्जमको कायवक्रममा लनमावण व्यर्सायीको प्रलतलनलधले आयोजनाको 
सम्बन्धमा लनम्न हर्षयिरु सहित अनसूुब्च–१३ बमोब्जमको हर्र्रणको ढाँचामा प्रस्ततु गनुवपनेछः 

(क)  आयोजना र्शरुु भएको लमलत, 
(ख)  आयोजनाको कूल िचव, 
(ग)  आयोजना स्र्ीकृत लडजार्न र्हिमेट अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
(घ)  आयोजनासँग सम्बब्न्धत मु् य मु् य हर्षयिरु । 

(५) उपदफा (२) बमोब्जमको कायवक्रममा प्राहर्लधक कमवचारीले लनमावण व्यर्सायीका 
प्रलतलनलधको प्रस्तलुतपलछ देिायका प्रश्निरू रािी िलुा छलफलको माध्यमबाट सिभागीिरूको 
प्रलतहक्रया ललन ुपनेछः 

(क) आयोजना संचालन गने लनमावण धयबसायीले प्रस्ततु गरे अनसुारको आयोजना 
सम्पन्न भए नभएको 

(ि) आयोजना तोहकएको समयमा र्शरुु तथा सम्पन्न भए।नभएको 
(ग) आयोजना र्ा कायवक्रम कायावन्र्यन प्रारम्भिनु ु अब्घ सार्वजलनक जानकारी ददन े

कायव भए। नभएको 
(घ) आयोजनामा काम गने व्यब्क्तले ज्याला पाए नपाएको 
(ङ) आयोजनामा प्रयोग भएका सामग्रीिरू गणुस्तरीय भए ÷ नभएको 
(च) अनगुमन सलमलत तथा सम्बब्न्धत प्राहर्लधक कमवचारीबाट समय समयमा अनगुमन 

तथा लनरीिण भए ÷नभएको 
(छ) अनगुमन तथा लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुार्िरू कायावन्र्यन भए ÷नभएको 
(ज) प्राहर्लधकबाट ददर्एका सल्लाि र सझुार्िरू उपयकु्त भए ÷ नभएको l 
(६) उपदफा (५) बमोब्जम कायवक्रमका सिभागीिरुले प्रस्ततु गरेका हर्चारिरूलाई 
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प्राहर्लधक कमवचारी र लनमावण व्यर्सायीले प्रलतहक्रया ददन ेव्यब्क्तको नाम सहित हटपोट गनुवपनेछ र 
सिभागीले प्रस्ततु गरेका प्रलतहक्रया तथा सझुार्मालथ लनमावण व्यर्सायी एरं् प्राहर्लधक कमवचारीले 
थप स्पि पानुव पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोब्जम सञ्चालन िनु ेकायवक्रममा उपब्स्थत पदालधकारी तथा लाभग्रािी 
व्यब्क्तिरुको उपब्स्थलत पबु्स्तका तयार गरी उपदफा (५) बमोब्जम प्राप्त प्रलतहक्रया समते समार्रे्श 
गरी अनसूुब्च–१४ अनसुारको ढाँचामा हर्र्रण तयार गने ब्जम्मरे्ारी सम्बब्न्धत प्राहर्लधक 
कमवचारीको िनुछे। 

(८) यस दफा बमोब्जम सञ्चालन िनु े सार्वजलनक परीिण कायवक्रम सञ्चालन गदाव 
अनसूुची–१५ बमोब्जमको आचारसंहिता सिभागीिरुले पालना गनुवपनेछ । 

(९) सिजकतावले अनसूुब्च–१६ अनसुारको नमूना कायवक्रम र अनसूुब्च–१७ 
बमोब्जमको चेकललिको तयारी गरी  सार्वजलनक परीिण कायवक्रमको सिब्जकरण गनुवपनेछ। 

 

 

पररच्छेद – ५ 

सार्वजलनक परीिण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 

 
३४. गनुासोिरु प्रस्ततु गनुवपनेः दफा ३४ बमोब्जमको सार्वजलनक परीिण कायवक्रममा आयोजनासँग 

सम्बब्न्धत हर्षयमा पदालधकारी, अनगुमन सलमलत तथा कायावलयमा ललब्ित र्ा मौब्िक रुपमा कुन ै
गनुासो प्राप्त भएको भए कायवक्रमको सिजकतावले सो समते प्रस्ततु गनुव पनेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थालाई पररचालन गनव सक्नेः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जमको सार्वजलनक परीिण 
कायवक्रम सञ्चालनको लालग कायावलयले प्रचललत कानून बमोब्जम सामदुाहयक संस्था, गैर सरकारी 
संस्था र्ा अन्य संघ संस्थालाई पररचालन गनव सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलनक परीिण कायवक्रमको लालग गैरसकारी संस्था 
पररचालन गरेको अर्स्थामा कायवक्रमको लालग सूचना प्रर्ाि गने, पदालधकारी, कमवचारी तथा 
लनमावण व्यर्सायीका प्रलतलनलधलाई कायवक्रममा उपब्स्थलतको लालग अनरुोध गने, कायवक्रमको 
सञ्चालन तथा सिजीकरण गने, उपब्स्थलत पबु्स्तका तयार गने, लनणवय तयार गने र कायवक्रमको 
प्रलतर्देन तयार गने ब्जम्मेर्ारी समते सोिी संस्थाको िनुछे । 

३६. लनमावण सम्पन्न पश्चातको सार्वजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक निनुेः यस कायवहर्लध 
बमोब्जम आयोजना लनमावण सम्पन्न पश्चातको सार्वजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक तथा 
अब्न्तम हकस्ता भकु्तानी िनु ेछैन । 

३७. आयोजनास्थलमा सूचना पाटी राख्न ु पनेः कायावलयबाट संचालन िनु े कायवक्रम र्ा आयोजनाको 
लनमावण स्थलमा लनमावणसँग सम्बब्न्धत उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था र्ा व्यर्सायीले 
अनसूुची–१८ बमोब्जमको आयोजना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 
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३८. सार्वजलनक सनुरु्ाई गनुवपनेः (१) यस पररच्छेद बमोब्जम सार्वजलनक परीिण गनुवपने आयोजनामध्य े
बिरु्षीय आयोजनािरुको सार्वजलनक सनुरु्ाई समते गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जम कुनै आयोजनाको सार्वजलनक सनुरु्ाई गरेको भए पलन उक्त 
आयोजनाको सार्वजलनक परीिण गनुव पनेछ । 

३९. सार्वजलनक परीिणमा प्राप्त सझुार्लाई पषृ्ठपोषणको रुपमा ललनःे सार्वजलनक परीिणको क्रममा 
सिभागीिरूले व्यक्त गरेका हर्चारलाई कायावलयले पषृ्ठपोषणको रुपमा ललनछे । 

४०. यथाथव हर्र्रण पेर्श गनुवपनेः यस भाग बमोब्जम सार्वजलनक परीिण कायवक्रममा आयोजनासगँ 
समबब्न्धत पिले तयार गरेको आलधकाररक हर्र्रण मात्र प्रस्ततु गनुवपनेछ । 

 

४१. सार्वजलनक परीिणको लालग आर्श्यक बजेट व्यर्स्थाः यस भाग बमोब्जम गररन े सार्वजलनक 
परीिणको लालग आर्श्यक बजटे सम्बब्न्धत आयोजनाको लालग छुयार्एको कब्न्टन्जेन्सीको 
रकमबाट प्रचललत कानून बमोब्जम उपलधध गराउन सहकनछे। 

 

 

पररच्छेद – ६ 

हर्हर्ध 

 

४२. प्रलतरे्दन पेर्श गनुवपनेः यस कायवहर्लध बमोब्जम गररन े सार्वजलनक परीिणको एहककृत प्रलतर्देन 
उपाध्यिले कायवपाललका बैठकमा प्रस्ततु गनुवपनेछ । 

 

४३. अन्य लनकायिरुर्ाट यस सार्वजलनक परीिण हर्लधको प्रयोगः गाउँपाललका िते्र लभत्र कायवक्रम र्ा 
आयोजना संचालन गदाव गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सार्वजलनक संस्था तथा लनकायिरूले पलन 
यस कायवहर्लध बमोब्जम सार्वजलनक परीिण गने व्यर्स्था लमलाउन ुपनेछ ।  

४४. अलभमिुीकरण सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) कायावलयले कायवक्रम र्ा आयोजना कायावन्र्यनको लालग 
सम्झौता भर्सकेपलछ अनसूुब्च–१० अनसुारको हर्षयर्स्त ुसमते समार्रे्श गरी उपभोक्ता सलमलतको 
ब्जम्मरे्ारी, सार्वजलनक परीिणको हर्लध, प्राहर्लधक कमवचारीको ब्जम्मरे्ारी, रकम लनकासाको लालग 
आर्श्यक कागजात, काम सम्पन्न गनुव पने समय सीमा समेतको जानकारी ददन उपभोक्ता सलमलतका 
अध्यि उपाध्यि सब्चर् र कोषाध्यिलाई एकददने अभीमिुीकरण गनेछ । 

(२) यस्तो अलभमिुीकरण कायवक्रम कायावलयले यो कायवहर्लध बमोब्जम सार्वजलनक 
परीिण गनुवपने भनी तोहकएका लनकाय र्ा व्यब्क्तिरुलाई पलन सञ्चालन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जम िनुे अलभमबु्िकरण कायवक्रममा प्रस्ततु गने हर्षयको ढाँचा 
अनसूुची–१० बमोब्जम िनुछे । 
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भाग–५ 

सार्वजलनक सनुरु्ाई कायवहर्लध 

 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यर्स्था 
 

४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेः (१) कायावलयले आफ्नो कायावलय िातालभत्र सबैले देख्न े स्थानमा 
नागररक बडापत्र राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको नागररक बडापत्रमा देिायका हर्षय उल्लेि भएको 
िनुपुनेछः 

(क) गाउँपाललकाले ऐन, लनयम बमोब्जम ददने सेर्ा सहुर्धाको हर्र्रण, 

(ि) सेर्ा सहुर्धा प्रदान गनव लाग्ने समयार्लध, 

(ग) सेर्ा सहुर्धा प्रदान गने ब्जम्मरे्ार कायवकि तथा कमवचारी, 
(घ) सेर्ाग्रािीले तोहकएको सेर्ा सहुर्धा प्राप्त गनव आर्श्यक कागजात, 

(ङ) रू्शल्क दस्तरू लाग्न ेभए सोको हर्र्रण, 

(च) रू्शल्क दस्तूर नलाग्न ेभएमा सोिी व्यिोरा, 
(छ) सेर्ा सहुर्धा उपलधध।प्रदान िनु ेकायवकिको तथा कमवचारीको नम्बर र्ा संकेत, 

(ज) उजरुी सनेु्न अलधकारी र्ा ति, 

(झ) गाउँपाललकाको टेललफोन नं., र्मले र र्भेसार्ट, 

(ञ) गनुासो, पीर मकाव राख्न ेफोन नं., कमवचारी र र्मले ठेगाना, र 
(ट) नागररक र्डापत्र बमोब्जम सेर्ा प्रदान गनव नसके सेर्ाग्रािीलाई प्रदान गररन े
ितीपूलतवको हर्र्रण,  
(ठ) कायवपाललकाले तोकेका अन्य आर्श्यक कुरा ।  

(३) कायावलयले उपदफा (१) बमोब्जमको नागररक बडापत्रमा उल्लेि भएका मु् य 
मु् य हर्षयिरु समार्रे्श गरी कायावलय पररसरमा लडब्जटल बडापत्र समेत राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदेर्श कानून बमोब्जम 
प्रदान गररने सेर्ाको लालग सम्बब्न्धत कानून बमोब्जम तोहकएका हर्र्रणिरु राख्न ुपनेछ ।  

४६. नागररक बडापत्रमा संर्शोधन गनव सहकनःे (१) कायावलयले दफा ४५ को उपदफा (२) मा 
उब्ल्लब्ित हर्षयका हर्र्रणमा कुनै पररर्तवन भएमा नागररक बडापत्रको संर्शोधन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्मोब्जमको िनुे संर्शोधनमा नागररक र्डापत्रमा समार्रे्श गनुवपने नया ँ
हर्षय भएमा सोसमते समार्रे्श गरी अध्यार्लधक गनुव पनेछ। 
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पररच्छेद‒२ 

सार्वजलनक सनुरु्ाई सम्र्न्धी व्यर्स्था 
४७. सार्वजलनक सनुरु्ाई गनुवपनेः (१) कायवपाललकाको कायावलय र र्डा कायावलयले आलथवक र्षवको 

प्रत्यके चौमालसक अर्लधमा कायवलयबाट सञ्चाललत सम्पणुव योजना, कायवक्रम तथा सेर्ा प्रर्ािको 
सार्वजलनक सनुरु्ाई गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम िनु े कायवपाललकाको कायावलयको सार्वजलनक सनुरु्ाईमा 
अध्यि।प्रमिु, उपाध्यि, प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृत र र्डा कायावलयको सार्वजलनक सनुरु्ाईमा 
र्डा सलमलतका सदस्यिरु र र्डा  सब्चर् सिभागी िनु ुपनेछ। 

तर अध्यि।प्रमिु प्रमिु, प्रर्शासकीय अलधकृत र र्डा अध्यि कायविेत्र बाहिर रिेको 
अर्स्थामा त्यस्तो पदालधकारीको स्थानमा क्रमर्शः उपाध्यि, कायावलयको र्ररष्ठ कमवचारी र र्डा 
सलमलतको सदस्य सिभागी िनुे गरी सार्वजलनक सनुरु्ाई गनव यस दफाले बाधा पयुावएको मालनन ेछैन 
। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलनक सनुरु्ाईमा हर्षयगत र्शािा।कायावलयका 
प्रमिुिरु समते सिभागी िनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा लेब्िएको भएता पलन कामको ब्जम्मरे्ारी अनसुार 
हर्षयगत र्शािा।कायावलय र्ा कुन ै कायवक्रम तथा आयोजनाको लालग छुटै्ट सार्वजलनक सनुरु्ाई 
कायवक्रम गने गरी कायवपाललकाले लनणवय गनव सक्नछे । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतव अनदुानबाट सञ्चाललत कायवक्रम र्ा 
आयोजनाको लालग उपलधध गरार्एको र्शतवमा सार्वजलनक सनुरु्ाई गनुवपने भनी उल्लेि भएको 
अर्स्थामा सोिी बमोब्जम र उल्लेि नभएको अर्स्थामा दफा (१) बमोब्जमको सार्वजलनक 
सनुरु्ाईमा नै त्यस्तो कायवक्रम र्ा आयोजनाको हर्षय समार्रे्श गररनछे । 

(६) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलनक सनुरु्ाईमा कायावलयले सबै सरोकारर्ालािरु  
सिभागी िनसुक्न े गरी कायवक्रम सञ्चालन िनु े लमलत, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन 
अगारै् सार्वजलनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ । 

(७) यस दफा बमोब्जम सञ्चालन िनुे सार्वजलनक सनुरु्ाईमा सञ्चार माध्यमका 
प्रलतलनलधिरुले सिज रुपमा उपब्स्थत िनु, तस्बीर  तथा लभलडयो ब्िच्न र प्रत्यि प्रर्शारण गनव 
पाउनछेन । 

४८. सेर्ाग्रािीको अलभमत ललन ु पनेः (१) कायावलयले सार्वजलनक सनुरु्ाई गनुव अगारै् कम्तीमा सात 
ददनको कायावलय समयमा सेर्ा ललन आएका सेर्ाग्रािीिरुबाट अनसूुची–१९ बमोब्जमको ढाँचामा 
नागररक प्रलतर्देन पत्र र अनसूुची–२० बमोब्जमको ढाँचामा बहिगवमन अलभमत ललन ुपनेछ । 

(२) कायावलयले उपदफा (१) बमोब्जम अलभमत ददने सेर्ाग्रािीिरुलाई सार्वजलनक 
सनुरु्ाई कायवक्रममा उपब्स्थलतको लालग अनरुोध गनेछ ।  
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४९. सार्वजलनक सनुरु्ाईका हर्षयर्स्तःु यस कायवहर्लध बमोब्जम गररन ेसार्वजलनक सार्वजलनक सनुरु्ाईमा 
देिाय बमोब्जमका हर्षयर्स्त ुप्रस्ततु गररनेछः 

(क) अब्घल्लो पटकको सार्वजलनक सनुरु्ाईमा प्रलतबर्द्ता व्यक्त गररएका हर्षय र त्यस्ता 
हर्षयमा भए गरेका प्रयास, 

(ख) नागररक प्रलतर्देन पत्र र बहिगवमन अलभमतको नलतजा, 
(ग) सेर्ा प्रर्ािका सम्बन्धमा प्राप्त जनगनुासो र सझुार्को हर्र्रण र त्यस्ता हर्षयमा भए 

गरेका प्रयास, 
(घ) अनगुमन सलमलतको प्रलतर्देनका मु् य मु् य हर्षयिरु, 
(ङ) सार्वजलनक परीिण प्रलतर्देनका मु् य मु् य हर्षयिरु, 
(च) सामाब्जक प्रलतर्देनको मु् य हर्षयिरु,  
(छ) गाउँपाललकाको नीलत योजना तथा कायवक्रम र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चाललत कायवक्रम तथा आयोजनािरु 

। 

५०. व्यब्क्त र्ा गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनव सक्नेः (१) कायावलयले दफा ४८ बमोब्जम 
सेर्ाग्रािी बहिगवमन अलभमत र नागररक प्रलतर्देन पत्र सङ्कलन गनवको लालग कुनै व्यब्क्त र्ा 
गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनव सक्नेछ । 

(२) यस कायवहर्लध बमोब्जम िनु े सार्वजलनक सनुरु्ाईको व्यर्स्थापन गनव तथा 
सिजीकरण गनवको लालग प्रचललत िररद कानून बमोब्जम कुन ै व्यब्क्त र्ा गैरसरकारी संस्थालाई 
पररचालन गनव सहकनछे । 

५१. सार्वजलनक सनुरु्ाईको माग गनव सक्नःे (१) जनप्रलतलनलध, उपभोक्ता तथा साझेदार संस्थाले कुन ै
आयोजना हर्र्शषे र्ा सार्वजलनक मित्र्को हर्षयमा सार्वजलनक सनुरु्ाई गनव कायावलयमा अनरुोध गनव 
सक्नछेन। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलनक सनुरु्ाई माग भएको अर्स्थामा कायावलयले एक 
महिनालभत्र सम्बब्न्धत आयोजना र्ा सार्वजलनक मित्र्को हर्षयमा सार्वजलनक सनुरु्ाई गनेछ । 

५२. कायवक्रम र्ा आयोजना र्शरुुिनु ुभन्दा अगारै् सार्वजलनक सनुरु्ाई गनव सहकनःे दीघवकालीन नीलत तथा 
योजना र्ा बिरु्षीय आयोजनाको स्र्ीकृलत र आलथवक, सामाब्जक र र्ातार्रणीय िते्रमा दीघवकालीन 
प्रभार् पाने कुनै कायवक्रमको स्र्ीकृलत पश्चात त्यस्तो नीलत, योजना, आयोजना र्ा कायवक्रमको 
उद्देश्य, लि, अपेब्ित उपलब्धध र कायावन्र्यन प्रकृयाको सम्बन्धमा कायवक्रम र्ा आयोजना र्शरुुिनु ु
भन्दा अगारै् सार्वजलनक सनुरु्ाई गनव सहकनछे । 

५३. ब्जम्मेर्ार पदालधकारीले सम्बोधन गनुवपनेः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जम गररन ेसार्वजलनक सनुरु्ाईको 
क्रममा उठेका ब्जज्ञासा सझुार् र गनुासोको सम्बन्धमा कायवक्रममा सिभागी ब्जम्मरे्ार पदालधकारीले 
सम्बोधन गनुव पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलनक सनुरु्ाईको क्रममा उठेका ब्जज्ञासा सझुार् र 
गनुासोको सम्बोधन गदाव सम्बब्न्धत पदालधकारी कमवचारी र्ा हर्ज्ञको सझुार् ललन े व्यर्स्था 
कायावलयले लमलाउनेछ । 

  

 

पररच्छेद ‒३ 

सार्वजलनक सनुरु्ाईको प्रकृया 
५४. सिजकताव तोक्न ुपनेः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जम गररने सार्वजलनक सनुरु्ाईका लालग कायावलयले 

एक जना सार्वजलनक सनुरु्ाई सिजकताव तोक्नछे । 

(२) कायावलयले दफा ५० को उपदफा (२) बमोब्जम सिजीकरणको लालग व्यब्क्त र्ा 
संस्थालाई पररचालन गरेको अर्स्थामा त्यस्तो व्यब्क्त र्ा संस्थासँगको समन्र्यमा सार्वजलनक 
सनुरु्ाई सिजकताव तोक्नछे । 

५५. सार्वजलनक सनुरु्ाई कायवक्रम सञ्चालन गनेः (१) दफा ५४ बमोब्जम तोहकएको सिजकतावले 
देिायका कुरामा ध्यान ददई सार्वजलनक सनुरु्ाई कायवक्रम सञ्चालन गनेछः 

(क) ब्र्शि एरं् हर्नयर्शील भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) लनष्ट्पि रुपले मध्यस्थता गने, 

(ग) महिला जनजालत तथा हपछलडएका र्गवलाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्साहित गने,  

(घ) सिभागीले व्यक्त गरेका हर्चारमा प्रलतर्ाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रलतहक्रया तथा हटप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा ललन,े  

(च) व्यब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजलनक मयावदा र ब्र्शिाचारलाई कायम राख्न,े  

(छ) सिभालगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) हर्षय र्स्तमुा केब्न्रत रिी छलफल गराउन े। 

(२) यस कायवहर्लध बमोब्जम सञ्चालन िनु े सार्वजलनक सनुरु्ाई कायवक्रमको ढाँचा 
अनसूुची–२१ बमोब्जम िनुछे। 

(३) सिजकतावले यस कायवहर्लध बमोब्जम सार्वजलनक सनुरु्ाई कायवक्रम सञ्चालन गदाव 
कायवक्रमका सिभागीिरुलाई अनसूुची–२२ बमोब्जमको आचारसंहिता पालना गराउन ुपनेछ। 

(४) सिजकतावले यस कायवहर्लध बमोब्जम सार्वजलनक सनुरु्ाई कायवक्रम सम्पन्न भएको 
लमलतले सात ददन लभत्र अनसूुची–२३ बमोब्जमको ढाँचामा कायावलयमा प्रलतर्देन ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोब्जमको प्रलतर्देन त्यसपलछ बस्ने कायवपाललका बैठकमा 
छलफलको लालग प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतले प्रस्ततु गनुव पनेछ। 

५६. बजेट व्यर्स्था गनेः (१) यस कायवहर्लध बमोब्जम गररन ेसार्वजलनक सनुरु्ाईको लालग आर्श्यक पने 
बजेट र्ाहषवक कायवक्रम  तथा बजेटमा समार्रे्श गररनेछ ।  

(२) कायावलयले उपदफा (१) बमोब्जमको बजटे प्रचललत सार्वजलनक िररद कानून 
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बमोब्जम िचव गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोब्जम भएको िचवको हर्र्रण सिजकतावले सार्वजलनक सनुरु्ाई 
कायवक्रममा समते सार्वजलनक गनुवपनेछ ।  

५७. अन्य सार्वजलनक लनकायले सार्वजलनक सनुरु्ाई गनुवपनेः गाउँपाललका कायविते्र लभत्र कायवक्रम 
सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सार्वजलनक लनकायिरूले कायावलयसगँ समन्र्य गरी 
यसै कायवहर्लध बमोब्जम सार्वजलनक सनुरु्ाई गनुव पनेछ।  

  

 

 भाग– ६ 

हर्हर्ध 

 

५८. प्रर्क्ता तोक्नःे  (१) कायवपाललकाले कायवपाललकाका सदस्यमध्येबाट एक जनालाई प्रर्क्ता 
तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोहकएको प्रर्क्ताले कायवपाललका बैठकका लनणवयिरु बैठक 
बसेको तीन ददन लभत्र सार्वजलनक गनेछ। 

५९. सूचना अलधकारी तोक्नःे (१) अध्यिले प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृतको लसफाररसमा कायवपाललकाको 
कायावलयका एकजना अलधकृत कमवचारीलाई सूचना अलधकारी तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोहकएको सूचना अलधकारीले सूचनाको िक सम्बन्धी ऐन 
२०६४ तथा सूचनाको िक सम्बन्धी लनयमार्ली २०६५ ले तोकेको प्रकृया बमोब्जम सूचना माग 
गने व्यब्क्त र्ा लनकायलाई कायवपाललका तथा कायावलयका लनणवय तथा लनणवयसँग सम्बब्न्धत 
कागजातिरु उपलधध गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरािरु लेब्िएको भएता पलन प्रचललत कानून बमोब्जम 
गोप्य राख्न ुपने भनी तोहकएका हर्षयिरु सूचना अलधकारीले कुनै व्यब्क्त र्ा लनकायलाई उपलधध 
गराउन सक्ने छैन।  

६०. आम्दानी र िचव सार्वजलनक गनुवपनेः (१) कायावलयले प्रत्यके महिनाको सात गतेलभत्र अब्घल्लो 
महिनासम्म भएको आम्दानी र िचवको हर्र्रण सार्वजलनक गनुव पनेछ। 

(२) र्डा कायावलय तथा हर्षयगत र्शािाले उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलनक गरेको 
आम्दानी र िचवको हर्र्रण सार्वजलनक गरेको तीन ददन लभत्र कायवपाललकाको कायावलयमा पठाउन ु
पनेछ। 

६१. चौमालसक समीिा गनेः (१) कायवपाललकाले कायवपाललकाको कायावलय, र्डा कायावलय र हर्षयगत 
कायावलयका प्रमिुिरुसँग प्रत्येक चौमालसक अर्लध समाप्त भएको लमलतले पन्र ददन लभत्र चौमालसक 
समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको चौमालसक समीिामा समीिा अर्लधको देिायका 
हर्षयमालथ समीिा गरब्ैनछेः 
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(क) समीिा अर्लधको आम्दानी र िचवको अर्स्था,  
(ि) स्र्ीकृत र्ाहषवक कायवयोजना कायावन्र्यनको अर्स्था,  
(ग) कायावलयमा प्राप्त गनुासो र सोको समाधानको लालग गररएका कायवको हर्र्रण, 
(घ) सार्वजलनक सनुरु्ाईमा उठेका मु् य मु् य हर्षयिरुको हर्र्रण, 
(ङ) सार्वजलनक परीिणका हर्षयिरु, 
(च) सामाब्जक परीिण प्रलतर्देनले ददएका सझुार्िरु, 
(छ) अनगमन सलमलतले गरेका कायविरुको प्रलतर्देन, 
(ज) रकमान्तर सम्बन्धी हर्र्रण, 
(झ)  ब्जल्ला समन्र्य सलमलतबाट प्राप्त सझुार्िरु । 

(ञ) कायवपाललकाले तोहकददएका अन्य हर्षयिरु। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको समीिाबाट कायवपाललकाले कायावलयलाई आर्श्यक 
लनदेर्शन ददन सक्नछे र त्यस्तो लनदेर्शनको पालना गनुव सम्बब्न्धत कायावलय र कायावलय प्रमिुको 
कतवव्य िनुछे। 

(४) यस दफा बमोब्जम भएको चौमालसक समीिाको प्रलतर्देन त्यस्तो समीिा सम्पन्न 
भएको लमलतले पन्र ददनलभत्र कायावलयको र्रे्सार्ट र प्रर्क्ता माफव त सार्वजलनक गररनेछ। 

६२. र्ाहषवक समीिा गनेः (१) कायवपाललकाले कायवपाललकाको कायावलय र्डा कायावलय हर्षयगत र्शािा 
र्ा कायावलय र साझेदार संस्थािरुका प्रमिुिरुको सिभालगतामा प्रत्येक आलथवक र्षव समाप्त भएको 
लमलतले दईु महिनालभत्र र्ाहषवक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको र्ाहषवक समीिा अध्यिको अध्यितामा िनु े तथा यस 
समीिामा देिाय बमोब्जमका हर्षयिरुमा छलफल गररनछेः 

(क) र्ाहषवक आम्दानी र िचवको अर्स्था, 
(ि) लिको तलुनामा भएको आम्दानी र िचवको तलुना, 
(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानको हर्र्रण, 
(घ) नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त बजटे सीमा र प्राप्त भएको बजेटको तलुना, 
(ङ) नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतव समपूरक र हर्र्शषे अनदुान 

अन्तगवतका आयोजनािरुको हर्र्रण र ती आयोजनािरुको भौलतक र हर्त्तीय प्रगलत, 
(च) आलथवक सामाब्जक र पूर्ावधार हर्कासका उपलब्धधको हर्र्रण, 
(छ)  आर्लधक तथा रणनीलतक योजनाको लि र प्राप्त उपलब्धधको तलुना, 
(ज) साझेदार संस्थासगँको सिकायव र समन्र्यमा सम्पादन गररएका मु् य मु् य कायविरु, 
(झ) बेरुजू तथा बेरुज ूफर्छ्यौटको अर्स्था, 
(ञ) अब््तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रर्शासन 

मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकार तथा प्रदेर्श सरकारका लनकाय र ब्जल्ला समन्र्य 
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सलमलतबाट प्राप्त सझुार्िरु, 
(ट) बुदँा नं (ञ) बमोब्जमका सझुार्िरु कायावन्र्यनको अर्स्था, र 
(ठ) कायवपाललकाले तोकेका अन्य हर्षयिरु। 

(३) यस दफा बमोब्जमको समीिामा प्रस्ततु गररन े हर्र्रणमा एकरुपता कायम गनवको 
लालग कायवपाललकाको कायावलयले उपदफा (२) मा उब्ल्लब्ित हर्षयिरुको आधारमा र्डा 
कायावलय हर्षयगत र्शािा र्ा कायावलय र साझेदार संस्थालाई प्रस्ततुीकरणको ढाँचा उपलधध 
गराउनेछ। 

(४) यस दफा बमोब्जम सम्पन्न िनुे र्ाहषवक समीिाको प्रलतर्देन उपदफा (२) मा 
उब्ल्लब्ित हर्षयिरु समेटी तयार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम तयार भएको प्रलतर्देन कायवपाललकाको कायावलयको 
र्रे्सार्टमा राब्िनछे साथै उक्त प्रलतर्देन ब्जल्ला समन्र्य सलमलत प्रदेर्श सरकारको मु् यमन्त्री तथा 
मब्न्त्रपररषदको कायावलय र सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रर्शासन मन्त्रालयमा पठाउने ब्जम्मेर्ारी 
कायवलयको िनुेछ। 

६३. प्रलतरे्दन सभामा प्रस्ततु गनुवपनेः यस कायवहर्लध बमोब्जम सम्पादन गररएका कायविरुको प्रलतर्देन 
अध्यिले छलफलको लालग सभामा प्रस्ततु गनेछ । 

६४. थपघट र िेरफेरः  यस कायवहर्लधको कायावन्र्यनको क्रममा कुनै र्ाधा अर्रोध र अस्पिता भएमा 
त्यस्तो बाधा  अड्चन फुकाउन े  प्रयोजनका लालग कायवपाललकाले यस कायवहर्लधमा आर्श्यकता 
अनसुार धया्या, थपघट, संसोधन र्ा िेरफेर गनव सक्नछे। 

६५. प्रचललत कानून बमोब्जम िनु:े यस कायवहर्लधको कुन ैप्रार्धान प्रचललत कानून एरं् स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी हर्त्तीय व्यर्स्थापन ऐन २०७४ संग बाब्झएमा बाब्झएको 
िदसम्म अमान्य िनुेछ । 

 
                           
 

 

 

 

 

 



खण्ड : ४  बाबबयाचौर म्याग्दी सखं्या:८ बिबि : २०७८ साल जठे २६ 

 

28  

अनसूुची– १ 

(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्धत) 

 

गनुासो दताव हकताब 

 

लस 
नं 

गनुासोकतावको 
नाम थर 

गनुासोको 
संब्िप्त 
हर्र्रण 

गनुासोसँग 
सम्बब्न्धत 
पदालधकारी तथा 
मिार्शािा।र्शािा 

गनुासोको 
बगीकरण 

गनुासो 
उपर 
गररएको 
प्रथम 
सम्बोधन 

दताव 
गनेको 
नामथर 
र पद 

कैहफयत 
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अनसूुब्च–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बब्न्धत) 
 

गनुासो समाधानको लालग प्रस्तार् 

लस नं गनुासोको 
सब्ङ्खिप्त व्यिोरा 

गनुासो समाधानको 
लालग हर्द्यमान 
कानूनी तथा 

संस्थागत व्यर्स्था 

गनुासो समाधानको 
लालग कानूनी तथा 

संस्थागत 
व्यर्स्थामा रिेको 

कमी 

कानूनी तथा 
हर्षयहर्ज्ञको 

राय 

गनुासो 
समाधानको 
लालग गनुवपने 

लनणवय 

      

      

      

 

गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतका 

संयोजकः नाम थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्य सब्चर्ः नाम थरः   पदः  दस्तितः 
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अनसूुची–३ 

(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्धत) 

गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुव पने हर्र्रण 

 

लस नं गनुासोको सब्ङ्खिप्त 
हर्र्रण 

गनुासो समाधानको लालग अपयावप्त 
कानून तथा संस्थागत व्यर्स्था 
तथा अलधकारिते्रको हर्र्रण 

कानून तथा 
हर्षयहर्ज्ञको 
राय 

गनुासो समाधानको 
लालग गनुव पने 
लनणवयको प्रस्तार् 

     

     

     

     

गनुासो सनेु्न अलधकारीको नामः     कायावलय प्रमिुको नामः 

दस्तितः       दस्तितः 

लमलतः        लमलतः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्धत) 

सामाब्जक परीिक सम्र्न्धी व्यर्स्था 

गाउँपाललकाले एक बषवसम्म सम्पादन गरेका कामिरूबाट के कलत सामाब्जक हर्कास भयो र्ा सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी 
परुा गनव सम्पादन भएका कामिरू, उपलधधीिरू र प्रभार्िरूको लेिाजोिा गरी प्रलतरे्दन पेर्श गनव सामाब्जक 
परीिकको रूपमा प्रत्यि दईु लबज्ञको समिुलाई सामाब्जक परीिकको रूपमा प्रचललत िररद कानून अनसुार सेर्ा 
करारमा लनयकु्त गनुवपनेछ। कुनै संस्था र्ा कम्पनीलाई समते सामाब्जक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा ललन 
सहकनेछ । संस्था र्ा  कम्पनीलाई सामाब्जक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा ललदाको अर्स्थामा लनधावररत 
योग्यता भएको मानर् श्रोत भएको िनु ुपनेछ । 

१. सामाब्जक परीिकको योग्यता 
(क) स्नातकोत्तर भई सम्र्ब्न्धत िेत्रमा अनभुर्, 

(ख) सामाब्जक परीिण सम्बन्धी अनबु्र्शिण प्राप्त 

(ग) यस गाउँपाललकाको कायवक्रम र्ा आयोजनामा प्रत्यि सलंग्न नरिेको  
२.पाररश्रलमक 

प्रचललत िररद कानून अनसुार तयार भएको लागत अनमुानको आधारमा सामान्यतया सामाब्जक परीिणका 
लालग पाररश्रलमक तय गनव सहकनेछ। 

३.सामाब्जक परीिकका कामिरू 

सामाब्जक परीिणका कामलाई ३ चरणमा हर्भाजन गररएको छ।  
क) तयारी 
यस चरणमा लनजले बाह्य र्ा आन्तररक रूपमा सूचना संकलन गनुव पनेछ। सामाब्जक परीिकले सन्दभव सामालग्रको 
रूपमा स्थानीय तिसँग सम्बब्न्धत संघीय तथा प्रदेर्श कानून, यस गाउँपाललकाले तयार गरेका ऐन, लनयम, 

कायवहर्लधिरू र लनदेब्र्शकािरू, स्थानीय तिको सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी, लक्ष्य, उद्देश्य, आर्लधक तथा र्ाहषवक योजना 
(हर्षयगत कायावलयिरूको समते), सामाब्जक उपलधधी, कायव सम्पादन, पररणाम र प्रभार् सम्बन्धी अलभलेि तथा 
सूचना, नागररक बडापत्र, सार्वजलनक परीिणका प्रलतरे्दनिरू, सार्वजलनक सनुरु्ार् प्रलतरे्दन, र्ाहषवक तथा चौमालसक 
प्रलतरे्दनिरू, गत बषवको सामाब्जक परीिण प्रलतरे्दन तथा अन्य आर्श्यक सामाग्रीको अध्ययन गनुव पनेछ । 

ि) हर्र्रण तयारी तथा प्रस्ततुी 
गाउँपाललकाको सामाब्जक कायवसम्पादनका हर्षयमा स्पि भएपलछ गाउँपाललकाका पदालधकारीिरू, प्रमिु प्रर्शासकीय 
अलधकृत, हर्भाग।मिार्शािा।र्शािा  प्रमिु, ब्जम्रे्र्ार  कमवचारीसँग  अधवसंरब्चत  (Semi-structured) अन्तरर्ाताव 
ललनपुनेछ । अनै्तरर्ातावबाट समेहटन नसकेका हर्षयिरूका लालग सम्बब्न्धत कमवचारीिरूको सानो समिु बनाई 
समिु छलफल गनुव पनेछ । लतनीिरूको सम्पादनको अर्स्था प्रमिु समस्या, चनुौती र भार्ी कायवददर्शाका बारेमा 
गिन अध्ययन गरी सो समेत अनसूुची २ र ३ अनसुारको हर्र्रण तयार गनुव  पनेछ । अन्त्यमा सम्पूणव 
सरोकारर्ालाको भेलामा सो हर्र्रण प्रस्ततु गरी छलफल गनुव पनेछ ।  
ग) प्रलतरे्दन चरण 

सरोकारर्ालाको  भेला  पश्चात सामाब्जक  परीिकले  अब्न्तम  प्रलतरे्दन तयार गनुव पनेछ। भेलामा उठेका 
सझुार् तथा लनणवयिरू र कायवयोजना सहित भेला अध्यिलाई प्रलतरे्दन र्झुाउन ुपनेछ। 
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अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्धत) 
 

................गाउँपाललका 
समाब्जक परीिकको प्रलतरे्दन 

      (बिृत छलफलमा प्रस्ततु गररन)े 
===============गाउँपाललका         
लमलतः 
१. गाउँपाललकाको पररचय (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM 
२. स्थानीय तिको प्राथलमकता तथा लक्ष्यिरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM  
३. गतर्षवको मु् य मु् य उपलधधीिरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM 
४. यसर्षवको मु् य मु् य उपलधधीिरू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 
५. सामाब्जक ब्जम्मरे्ारी र कायव सम्पादनको लेिाजोिाM 

सामाब्जक ब्जम्मेर्ारीको िते्र गत बषवको अर्स्था प्रयास उपलधधी 
स्र्ास्थय 

 

स्र्ास्थय चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदल र्ा यातायात पिँूच भएको 
घरधरुी सं्या 

   

५ बषव मनुीका बालबाललकाको प्रलतर्शत    

िोपमा पिँूच भएको जनसं्या ( एक बषव मनुीका बालबाललकाको 
आधारमा) 

   

४ पटक गभवर्ती जाैचँ गररएको महिलाको सं्या ( प्रलतर्शतमा)    

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका महिलाको सं्या    

झाडा पिालाबाट  मतृ्य ुिनु ेबालबाललका सं्या    

सर् िेल्थपोि र्ा िेल्थपोिबाट सेर्ा ललन ेघरधरुी पररर्ार सं्या    

ब्र्शिा 
आधा घण्टा लभत्र प्राथलमक हर्द्यालय नपगु्ने र्ालर्ाललकाको सं्या    

पूर्व प्राथलमक ब्र्शिामा िदु भनावदर    

प्राथलमक हर्द्यालयमा पिूच नभएका सो    

उमेर समिुका बालबाललका सं्या।प्रलतर्शत    

किा १ मा िदु भनावदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक तिमा किा छोड्न ेकिा दोिोरय्ाउने र किा उब्त्तणव िनुे 
दर 

   

प्राथलमक तिमा ताललम प्राप्त ब्र्शिक सं्या    

प्रलत किा कोठा हर्द्याथी सं्या    

बाह्य सियोगमा लनलमवत हर्द्यालय कोठा सं्या    



खण्ड : ४  बाबबयाचौर म्याग्दी सखं्या:८ बिबि : २०७८ साल जठे २६ 

 

33  

स्थानीय  तिबाट लनलमवत हर्द्यालय कोठा सं्या    

दललत बालबाललकाको ब्र्शिामा पिँूच    

िानेपानी तथा सरसफाई 

स्र्च्छ पानी पगेुको पररर्ार सं्या र्ा प्रलतर्शत    

र्शौचालय भएको सं्या र्ा प्रलतर्शत    

िानेपानी सहुर्धा भएको प्राथलमक हर्द्यालय    

र्शौचालय भएको पररर्ार सं्या    

सधुाररएको चलुो भएको पररर्ार सं्या    

बालबाललका, महिला तथा समारे्र्शी िते्र 

बाल लबर्ािको सं्या    

सामाब्जक लबकृलत, हर्संगलत    

सामाब्जक सरुिा (जषे्ठ नागररक, एकल महिला,  अपांग, हपछलडएको 
िेत्र तथा लोपनु्मिु जाती) 

   

जनचेतना तथा गररर्ी लनर्ारण 

बाल श्रमको अर्स्था    

बाल क्लर्िरूको अर्स्था    

महिला हिंर्शा    

रोजगारीको अर्स्था    

स्र्रोजगारका प्रयासिरू    

गररर्ी लनर्ारणका प्रयासिरू    

सामाब्जक पररचालन    

र्तार्रण सधुारका प्रयासिरू    

एच.आई.लभ र एड्रस    

हर्कासमा समान सिभालगता सेर्ािरूमा पिँूच 

स्थानीय र्जार पगु्न लाग्ने समय    

कृहष सेर्ा केन्र जान लाग्ने समय    

भौगोललक िते्र, महिला, हपछलडएका तथा सीमान्त  र्गवको  सं्या,  
लनजिरूले  पाएको सेर्ा तथा ददर्एको हर्र्शेष अर्सरिरू 

   

 

जनर्शब्क्त    

नीलत तथा कायवक्रम    

भौलतक व्यर्स्था    

समन्र्य र सिकायवका प्रयासिरू    

अन्य सामाब्जक सम्पादनका िेत्रिरू    
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६. गत र्षवमा भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 

७. सधुारको लालग चाल्नपुने कदमिरू तथा सझुार् (र्ुंदागत रूपमा लेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सामाब्जक परीिकको नामैः  
दस्तितः 
संस्थाको नाम ( यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्धत) 
..........हर्षयगत कायावलय।गैर सरकारी संस्था  

ब्जल्ला..........गाउँपाललका 
सामाब्जक परीिकको प्रलतरे्दन 

 (बिृत छलफलमा प्रस्ततु गररने)  

१. हर्षयगत कायावलय।गैर सरकारी संस्था को नामः  
२.  लक्ष्य  

क.  
ि.  
ग.  
घ. 

३. मु् य उद्दशे्य बुंदागत रूपमा लेख्न)े  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

४. गत आलथवक र्षवमा संचाललत हर्कास योजना तथा कायवक्रमको हर्र्रण 

संचाललत कायवक्रम।आयोजनाको नाम लक्ष्य उपलब्धध कैहफयत 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चािना तथा लब्ित र्गवलाई सेर्ा तथा सहुर्धा ददन लबगत एक र्षवमा गररएका मु् य 
मु् य नीलतगत व्यर्स्था तथा प्रकृयागत सधुारिरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  
ि.  
ग.  
घ= 

६. सामाब्जक ब्जम्मरे्ारी बिन गने िमताः 
सामाब्जक ब्जम्मेर्ारीको िते्र सूचक सहितको कामको हर्र्रण 

  

  

  

  

  

७.  आयोजना तथा कायवक्रम कायावन्र्यन गदाव भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM  
क. 
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ि.   
ग.  
घ. 

८. भार्ी कायवक्रम संचालनको लालग चाल्नपुने कदमिरू तथा सझुार्िरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

सामाब्जक परीिकको नामः  
दस्तितः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुब्च–७ 

((दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्धत) 
 

सामाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रलतरे्दन प्रस्तलुतको कायवक्रम संचालन हर्लध 

 

1. सामाब्जक परीिण प्रलतर्देन प्रस्तलुत कायवक्रममा सिभागीिरूको उपब्स्थलत पबु्स्तका राख्न ुपने र । उक्त 
पबु्स्तकामा सिभागीिरूको नाम, पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलधत्र् गरेको संस्था उल्लेि िनु ुपनेछ । 

2. कायवक्रमको प्रारम्भमा सिभागीिरूलाई कायवक्रमको उद्देश्य, सञ्चालन हर्लध, समय र आचार संहिताबारे 
जानकारी ददनपुने । 

3. सामाब्जक परीिकले अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोब्जमको ढाँचामा तयार गररएको हर्र्रण प्रस्ततु गने 
। 

4. कायवक्रममा प्रलतर्देन हर्र्रण प्रस्ततु भएपलछ सामाब्जक परीिण समन्र्य सलमलतको तफव बाट कायवक्रमका 
सिभागीिरू समि लनम्न प्रकारका प्रश्निरू क्रमर्शः रािी िलुा छलफलको माध्यमबाट सिभागीिरूको 
प्रलतहक्रया तथा सझुार् आह्वान गनुवपने– 

(क) गाउँपाललकाले लनमावण गरेका कानून तथा नीलतगत लनणवय तथा प्रहक्रयागत सधुारले पारेको 
प्रभार् सचुकको आधारमा, 

(ख) गाउँपाललकाले गरेका हर्कास योजनािरूमा जन सिभालगताको ब्स्थलत, 
(ग) गाउँपाललकाले समयमा सेर्ा सहुर्धा ददन सेर्ा ददन नसकेको अर्स्थामा जनताले भोग्न ु

परेका समस्यािरू, 
(घ) गाउँपाललकाको तफव बाट पेर्श गरेको हर्र्रण प्रलतको हर्श्वासनीयता, 
(ङ) र्ालर्ाललका, महिला, दललत, जनजालत ,गररब,  जषे्ठ नागररक तथा हपछलडएका र्गवलाई 

मूलधारमा ल्याउन गरेका प्रयासिरूको प्रभार्काररता, 
(च) गाउँपाललकाले ददएको सेर्ाको गणुस्तर, दस्तरु, सेर्ा ददन लगाएको समय र कायव 

सम्पादनको स्तर, 
(छ) सामाब्जक उत्तरदाहयत्र् परुा गनव गाउँपाललकाको र्तवमान कायव तथा कायवरै्शलीमा सधुार 

ल्याउन प्राप्त सझुार्िरू। 

5. सिभागीिरूले कायवक्रममा रािेका हर्चार, सझुार् तथा प्रलतहक्रयािरूलाई सामाब्जक परीिण समन्र्य 
सलमलतका पदालधकारीिरू तथा सामाब्जक परीिकले हटपोट गरी राख्नपुदवछ र सिभागीले रािेका ब्जज्ञासा 
तथा हर्चारमा गाउँपाललकाका पदालधकारी, ब्जम्मरे्ार कमवचारी तथा सामाब्जक परीिकले स्पि पानुव 
पने। 

6. सामाब्जक परीिण कायवक्रममा उठेका हर्षयर्स्तिुरूको आधारमा सामाब्जक परीिकले मू्य हर्षय 
अब्न्तम प्रलतर्देनमा समार्ेर्श गनुव पने । 
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अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बब्न्धत) 
 

छलफल कायावक्रममा सिभालगले पालाना गनुवपने आचारसंहिता 
 

सामाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रलतर्देन प्रस्ततु गररन ेकायवक्रममा उपब्स्थत आयोजक, सिजकताव तथा 
सिभागीिरूले पालना गनुवपरन्े आचारसंहिता 

 

(क) हर्षयर्स्तमुा मात्र केब्न्रत रिी छलफल गने । 

(ख) तथयाकं र सूचनाको आधारमा रिी हर्चार राख्न े। 

(ग) लनजी र्ा व्यब्क्तगत कुरामा हटप्पणी नगने तथा व्यब्क्तगत आिेप नलगाउन े। 

(घ) सिभागीिरूले व्यक्त गरेका हर्चारमा प्रलतर्ाद नगने, प्राप्त प्रलतहक्रया, सझुार् तथा हटप्पणीलाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा ललने । 

(च) व्यब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजलनक मयावदा र ब्र्शिाचारलाई कायम राख्न े। 

(छ) सिभागीिरूलाई हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चारका लालग धन्यर्ाद ददन े। 

(ज) सामाब्जक परीिकले बोल्न ेसमय ददएपलछ मात्र सिभागीिरूले आफ्ना कुरािरू राख्न े। 

(झ) बोल्दा पालै पालो बोल्ने र एउटा व्यब्क्तले एकपटक मात्र बोल्न े। 

(ञ) आफ्नो कुरालाई छोटकरीमा स्पि रूपमा राख्न ेर बीचमा अकावको कुरा नकाट्न े। 
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अनसूुची–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बब्न्धत) 
  

सामाब्जक परीिकले गाउँपाललका अध्यि।प्रमिु समि पेर्श गने प्रलतरे्दनको ढाचँा 
 

श्री ...... गाउँपाललका 
१. पषृ्ठभलूम 

२. सामाब्जक परीिणको उद्देश्य  
३. अध्ययन हर्लध 

४. अध्ययनको सीमा 
५. बिृत ्छलफल कायवक्रमको हर्र्रणैः 
क) लमलतः    ि) स्थानः    ग) समयः 
६. गाउँपाललका र हर्षयगत कायावलय।गैर सरकारी संस्थाको हर्र्रण संलग्न राख्न े(अनसूुची २ र ३ ) 
७. सामब्जक परीिणर्ाट देब्िएका सर्ल पििरु (बैुै दँागत रुपमा लेख्न)े 
८. सामब्जक परीिणर्ाट देब्िएका चनुौती तथा कलम कमजोरीिरु (बैुैदँागत रुपमा लेख्न)े  
९. सामाब्जक ब्जम्मरे्ारी परुा गनव गाउँपाललकाले चाल्न ुपने कदमिरु र्ा सझुार्िरु 

 

सामाब्जक परीिकको नामः  
दस्तितः 
संस्थाको नाम (यदद संस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुची —१० 

( दफा ४७ सँग सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलनक परीिण अलभमबु्िकरण कायवक्रममा प्रस्ततु गने हर्षयर्स्त ु

  

क) हर्त्तीय लेिा परीिणः  
यसले गाउँपाललकाको हर्त्तीय कारोर्ारको लेिाजोिा तथा पहुि गदवछ । जसमा मिालेिा परीिणको 
कायावलयर्ाट हर्त्तीय कारोर्ारको लेिा र त्यसको जाचँ गरी हर्त्तीय कारोर्ारको अब्न्तम प्रलतर्देन ददन े
कायव िनु्छ। यस लभत्र आन्तररक लेिा परीिण र अब्न्तम लेिापरीिण समाबेर्श िनु्छन ्।  

ि) सार्वजलनक परीिणः  
गाउँपाललकाले आफनो िते्रलभत्र संचाललत योजना तथा कायवक्रमिरूको कायावन्र्यन सलुनब्श्चत गरी सम्पादन 
िनेु र्ा सम्पाददत कामको पररमाण, लागत, गणुस्तर समतेको लेिाजोिा गनव स्थानीय उपभोक्ता तथा 
सरोकारर्ालािरूको सिभालगतामा सार्वजलनक परीिण गदवछ। सार्वजलनक परीिणको प्रहक्रयाले संचाललत 
योजनाको उद्देश्य प्रालप्तमा मात्र सियोग प¥ुयाउन ेनभई योजनाको सकारात्मक र सधुार गनुवपने पिका प्राप्त 
अनभुर् र दृिान्तिरूलाई हर्श्लषेण गरी लनणवय प्रहक्रयाका तिमा पषृ्ठपोषण गदवछ । संचाललत योजना तथा 
कायवक्रमिरू लनधावररत समय र कायवताललका अनरुुप कायावन्र्यन भए, भएनन ् ? त्यसमा के कलत र 
कसर्ाट लगानी भएको छ  के मा कलत िचव भयो ?कामको गणुस्तर कस्तो छ ?िचव प्रहक्रया तथा 
हर्र्रण ठीक छन ्र्ा छैनन ्? के कस्ता सधुार कायव उपयोगी िनु्छ आदद पिबारे सरोकारर्ालसंग गररन े
छलफल, अन्तरहक्रया, हर्श्लषेण र सूचनाको आदान प्रदानले गाउँपाललकाबाट गररने हर्कासका 
कायवक्रमिरूलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमिुी तलु्याउने मात्र िोर्न स्थानीय उपभोक्ता िरूलाई आफना 
भार्ना व्यक्त गनव सिम बनाउँदछ। सार्वजलनक परीिण, सामाब्जक सर्शब्क्तकरण, सामदुाहयक सिभालगता 
तथा नागररक लनगरानीको लनम्ती आर्श्यक व्यर्स्थापकीय औजार पलन िो ।  
सार्वजलनक परीिण, योजना संचालनमा जनसिभालगता बहृर्द् गनव तथा जनतािरूर्ाट सझुार् तथा प्रलतहक्रया 
ललने उद्देश्यले संचालन िनु्छ, त्यसैले सार्जवलनक परीिणमा सिभागीिरूर्ाट धयक्त भएका हर्चारिरू 
भहर्ष्ट्यको नीलत लनमाणको लालग आधार िनु सक्दछ । योजना फरफारक गने काम प्रचललत कानूनमा 
धयर्स्था भएका आधारिरू तथा पेर्श भएका प्रमाणको आधारमा गनुव पनेछ। योजना फरफारकको क्रममा 
सार्वजलनक परीिणका बित धयक्त हर्चारलाई आधार ललई फरफारक गने नगने भने्न लनणवय गनुव िुँदैन।  

२. सार्वजलनक परीिणको िते्रः  
क) आन्तररक रुपमा संचालन िनुःे  

सार्वजलनक परीिण कायवपाललकाले आन्तररक रुपमा सम्पादन गदवछ गराउदछ। यसले संचाललत योजनाको 
गणुस्तरमा सधुार ल्याउँछ तथा कायावन्र्यन गने लनकायको आन्तररक धयर्स्थापनको सधुारका लालग सझाुर् 
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ललन तथा प्राप्त सझुार्लाई कायावन्र्यन गने उद्दशे्यले संचालन गररन्छ। यो आम उपभोक्तािरूर्ाट 
सचांललत योजनाको प्रारब्म्भक जाचँपास पलन िो।  

ि) उद्दशे्य अनरुुप लगानी भए नभएको जाचँ तथा सधुारः  
सार्वजलनक परीिण कायवमा उपभोक्ता र्गवलाई स्र्यमँ ्संलग्न गराई सिभालगतामूलक र पारदर्शी ढंगले भए 
गरेका कायविरूको हर्र्चेना गने, लेिाजोिा गने, सबल र दबुवल पििरूको हर्श्लषेण गरी आगामी ददनिरूमा 
गनुवपने सधुारात्मक कायवको पहिचान गररन्छ। यसर्ाट संलग्न सरोकारर्ालािरूले सम्पन्न भैसकेका 
कायवक्रमबाट लसकेका नया ँलसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी थप सधुारात्मक उपायिरूको पहिचान गररन्छ 
।  

ग) सरोकार पििरूको सिभालगता र िलु्ला छलफलः  
सार्वजलनक परीिण कायव मु् यत उपभोक्तािरूको चािना तथा प्रलतहक्रया बझु्न संचालन गररन्छ । 
सार्वजलनक परीिणमा सबै उपभोक्ता तथा योजनाका सरोकार पििरूको प्रलतलनलधत्र् गराई उपभोक्तालाई 
लागेका कुरािरू र्ोल्न स्र्तन्त्रता ददर्न्छ । 

३. सार्वजलनक परीिणको उद्दशे्यः 
(क) योजनाको आम्दानी िचव तथा अन्य हर्र्रणिरू आम उपभोक्तािरू समि रािी उपभोक्तािरूको 

प्रलतहक्रया ललन े। 

(ि) कायवक्रम प्रलत जनचासो र्ृहर्द् गरी सम्बब्न्धत सरोकारर्ालिरूको सिभालगता र्हृर्द् गने । 

(ग) लनणवय प्रहक्रयामा प्रजाताब्न्त्रक प्रहक्रया र पारदर्शी व्यर्िार अर्लम्बन गनव गराउन सजग गराउने । 

(घ) कायवक्रममा िनुसक्ने अलनयलमतता लनयन्त्रण गने र कुनै अलनयलमतता भएको पार्एमा लनयन्त्रण गनव 
उपभोक्तािरूलाई ब्जम्मेर्ार बनाउन े। 

(ङ) योजनामा आम उपभोक्तािरूको स्र्ालमत्र् भार् स्थाहपत गने । 

४. सार्वजलनक परीिण पद्दलतः 
(धयर्स्था भएका लबलधको धया्या गने) 

५. सार्वजलनक परीिणमा ध्यान ददनपुने कुरािरूः  
o आम उपभोक्ता भेला भए, नभएको  
o महिला, दललत र हपछलडएको र्गवको उब्चत प्रलतलनलधत्र् भए।नभएको  
o कायवक्रमले समेट्न ेिते्रको समानपुालतक प्रलतलनलधत्र् भए।नभएको  
o आयोजना।कायवक्रमको िालसम्मको कायावन्र्यन ब्स्थलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o आयोजना।कायवक्रमको भौलतक र हर्त्तीय प्रगलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o हर्गतका परीिणबाट आंल्ै यैार्एका सझुार्िरूको कायावन्र्यन भए। नभएको  
o अनगुमन सूचकिरू तयार गररएको, नगररएको  
o अनगुमनबाट देब्िएका कमी कमजोरीिरूको सधुार गररएको, नगररएको  
o सिभागीिरूलाई लागको कुरािरू बोल्न ददर्एको, नददर्एको  
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o सिभागीिरूका हर्चारलाई जस्ताको तस्तै प्रलतर्देनमा प्रस्ततु गररए, नगररएको  

 

६. फारामिरूको प्रयोगः (अनसूुचीमा धयर्स्था भएका फारामिरूको धया्या गने)  
७. गाउँपाललकाले सार्जवलनक परीिण अलभमबु्िकरण कायवक्रममा सिभागी गराउन ुपनेैः 

o सिभालगिरू (अलधकतम ५० जना)M   
o गाउँपाललकाका पदालधकारीिरू  
o अध्यि।प्रमिु तथा उपध्याि 

o कायवपाललकाका सदस्यिरु 

o गाउँपाललकाका हर्भाग।मिार्शािा।र्शािा तथा र्काई प्रमिुिरू  
o हर्कास आयोजनाको कायावन्र्यन संग सम्बब्न्धत कमवचारीिरू  
o उद्योग र्ाब्णज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था मिासंघ, जस्ता पेर्शागत संस्था संस्थाका 

प्रलतलनलधिरू  
o राजनैलतक दलका प्रलतलनलधिरू  
o महिला, दललत, जनजालत, हपछलडएका र्गव आददको उत्थानमा कायवरत संघ संस्थाका प्रलतलनलधिरू  
o कायवरत प्रमिु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलधिरू  
o प्रमिु करदातािरू  
o कायवरत सामदुाहयक संस्थाका प्रलतलनलधिरू  
o नागररक समाजका प्रलतलनलधिरू 
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अनसूुची – ११ 

(दफा २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्धत) 
 

उपभोक्ता सलमलत र्ा सामदुाहयक संस्थाले तयार गने आयोजना र्ा कायवक्रम सम्बन्धी 
हर्र्रणको ढाचँा 

१. कायवक्रम र्ा आयोजनाको 
(क) नामः.......................................(ि) स्थल............................................ 
(ग) पहिलो हकस्ता रकम..........................प्राप्त लमलत......................... 
(घ) लागत रकमः................................... 
(ङ) र्शरुु िनु ेर्ा भएको लमलत.................................. 
(च) सम्पन्न िनु ेर्ा भएको लमलत............................. 

२. उपभोक्ता सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोल हर्कास संस्था।सामदुाहयक संस्थाको 
(क) नामः .....................(ि) अध्यिको नाम........... 
(ग) सदस्य सं्याः............ महिला सं्या...........परुुष सं्या.......... 

३. आम्दानी िचवको हर्र्रणः 
(क) आम्दानी तफव  

आम्दानीको स्रोत (किाँबाट नगद र्ा ब्जन्सी प्राप्त भयो स्रोत 
िलुाउन)े 

 रकम तथा पररमाण    कैहफयत 

   

   

(ि) िचव तफव  
िचवको हर्र्रण दर पररमाण जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भए ?)    

    

    

२. ज्याला (के र्ापत कलत ज्याला भकु्तानी भयो ?    

    

३. श्रमदान हर्र्रण (कलतजनाले कुन काममा श्रमदान 
गरेको)  

   

    

४. धयर्स्थापन िचव (ढुर्ानी तथा अन्य िचव)    
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(ग) मौज्दात 

हर्र्रण रकम तथा पररमाण कैहफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ि) धयब्क्तको ब्जम्मा   

२. सामग्री   

   

(घ) भकु्तानी ददन बाकँी 
हर्र्रण रकम तथा पररमाण कैहफयत 

   

४.योजनाको लि तथा प्रगलत हर्र्रण 

कामको हर्र्रण लि प्रगलत पषु्ट्याँर्को आधार 
    

५. योजनाले पयुावएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभाब्न्र्त जनसं्या (योजना संचालन भएको स्थानका 
उपभोक्तािरू) 

६. आयोजना र्ा कायवक्रम संचालन गदाव आयोजक संस्थामा कामको ब्जम्मरे्ारी र्ाडँफाडँ (कस कसले के कस्तो 
कामको ब्जम्मेर्ारी ललएका लथए िलुाउनेैः 

७. आयोजना र्ा कायवक्रम संचालनको क्रममा पाललकाले गरेको अनगुमन पटकः 
८. कायवक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM  
९. कायवक्रम संचालनको क्रममा भएको राम्रो लसकार् (बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योजनालाई ददगो रुपमा संचालन गनव भहर्ष्ट्यको योजना के छ ? (बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM 
११. सलमलतको सझुार् अन्य केिी भए (बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सलमलत।सामदुाहयक संस्थाका पदालधकारी तथा सदस्यिरूको दस्तितः 
 

 

      ====================          ==================          ============================ 
नामः                  नामः                 नामः 
कोषाध्यि                सब्चर्                 अध्यि 

                       हर्र्रण तयार लमलतः 
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अनसूुची – १२ 

(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सँग सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलनक परीिण प्रलतरे्दनको ढाचँा 
   

श्री........................... 
..................गाउँपाललका, 
१. योजनाको  

क) नामः   
ि) स्थलः 
ग) लागत अनमुानः 
घ) योजना र्शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
च) योजनाको अर्स्थाः सम्पन्न, अधरुो, लबग्रकेो 

२. उपभोक्ता सलमलत र गैर सरकारी संस्थारसामदुाहयक संस्थाको  
क) नामः 
ि) अध्यिको नामः 
ग) सदस्य सं्याः महिला .....       परुुष..... 

३. साबवजलनक परीिण भएको क) लमलतः ि) स्थानः ग) समयः 
४. उपब्स्थलतः (उपब्स्थलतको छाँयाप्रलत संलग्न गनुव पने )  

 

नाम ठेगाना पद 

   

   

   

   

५. योजनाको लि तथा प्रगलत हर्र्रणःM  

कामको हर्यरण लि प्रगलत 
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६. उपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुाहयक संस्थाले पेर्श गरेको आम्दानी िचवको हर्र्रणः 

 

आम्दानी तफव  

हर्र्रण रकम रु. 

गाउँपाललका। सियोगी संस्थाबाट लनकासा  

सामग्री  

जनसिभालगता  

श्रमदान  

 

 

  िचवको हर्र्रण  

अनदुान तफव   श्रमदान तफव   

हर्र्रण रकम रु. हर्र्रण रकम रु. 
क.लनमावण सामग्री  क.लनमावण सामग्री  

    

    

    

ि.कामदार  ि.कामदार  

    

    

ग.ढुर्ानी  ग.ढुर्ानी  

   

   

घ मसेनरी  औजार  घ मसेनरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  
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७. उपभोक्ता सलमलतरसामदुाहयक संस्थाले पेर्शगरेको हर्र्रण मालथ साबवजलनक परीिणमा 
उपब्स्थत धयब्क्तिरूको प्रलतहक्रया तथा सझुार्ः  

क्र.सं. सझुार्कतावको नाम 
थर 

सझुार्को िेत्र, प्रलतहक्रया तथा सझुार्को 
सारसंिेप 

 कैहफयत 

    

    

    

 

उपयकु्त िचव हर्र्रण उपभोक्ता सलमलतले पेर्श गरेको हर्र्रण सँग मले िान्छ र्ा िाँदनै, मले निान ेभएमा 
कैहफयत जनाउनःे  

 

 

८. जानकारीका लालग सो हर्र्रण सरै् सरोकारर्ालािरूलाई सूब्चत गनव सार्वजलनक स्थलको सूचना पाटी 
टाँस भए ÷ नभएको 

 

 

                                             

                                                       

                    

 

 

प्रलतरे्दन बझुाएको लमलतः 

 

 

 

 

..................  
नामः  
सिजकताव÷ प्राहर्लधक 

  

....................  
नामः  
उपभोक्ता सलमलतको अध्यि 

....................  
नामः गाउँपाललकाको  पदालधकारी 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बब्न्धत) 
 

साबवजलनक परीिणको लालग लनमावण व्यर्सायीले तयार गने हर्र्रणको ढाचँा 
 

१. योजनाको 
  
क)नामः .................................................ि) स्थलः...................................... 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) योजना र्शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
२. लनमावण धयर्सायीकोः 
क) फमवको नामः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको नामः 
३. सम्पन्न योजनाको लक्ष्य तथा प्रगलत हर्र्रणः 
कामको हर्र्रण (मु् य मु् य कायविरू िलुाउन े लागत अनमुान यथाथव 

   

   

 

 

४. योजनाले पयुावएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभाब्न्र्त जनसं्या (योजना संचालन भएका) स्थानका 
उपभोक्तािरूः 

५. योजना संचालनको क्रममा पाललकाले गरेको अनगुमन पटकः 
६. कायवक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रुपमा लेख्न)े 
७. सम्पन्न योजनालाई ददगो रुपमा संचालन गनव के गनव आर्श्यक छ (बुंदागत रुपमा लेख्न)े 
 

 

........................ 
नामः  
ठेकेदार र्ा प्रलतलनलधको दस्तितः                                
लनमावण धयर्सायको नामः 
हर्र्रण पेर्श गरेको लमलतः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बब्न्धत) 

लनमावण व्यार्सायीर्ाट संम्पन्न कायवक्रम र्ा आयोजनाको साबवजलनक परीिण प्रलतरे्दनको ढाचँा 

श्री...................... 
गाउँ।नगर कायवपाललकाको कायावलय 

१. योजनाको  
क) नामः   
ि) स्थलः 
ग) ठेक्का अंकः 
घ) योजना र्शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमावण धयर्सायीकोः  
क) फमवको नामः 
ि) प्रोप्रार्टरको नामः 

३. साबवजलनक परीिण भएको  
क) लमलतः  
ि) स्थानः  
ग) समयः 

४. उपब्स्थलतः 
 

नाम ठेगना पद 
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५. योजनाको लक्ष्य तथा प्रगलत हर्र्रणः 

कामको हर्र्रण (मु् य मु् य 
कायविरू िलुाउने) 

लागत अनमुान 
अनसुार 

यथाथव 

   

   

   

   

 

६. लनमावण व्यर्सायीले पेर्शगरेको हर्र्रण मालथ साबवजलनक परीिणमा उपब्स्थत धयब्क्तिरूको प्रलतहक्रया तथा 
सझुार्ः 

क्र.सं. सझुार्कतावको 
नाम थर 

सझुार्को िते्र प्रलतहक्रया तथा सझुार्को 
सारसंिेप  

कैहफयत 

     

     

     

 

 

७ . सिभागीर्ाट आएका हर्चार तथा अर्लोकनर्ाट देब्िएका तथयिरूको हर्श्लषेण 

 

...............    ................ ................ 
नामः    नामः नामः 
सिजकताव ÷ प्राहर्लधक    लनमावण व्यर्सायी                 गाउँपाललकाको पदालधकारी 
 

 

 

प्र लत रे्दन बुझाएको लम लतः  
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अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलनक परीिण कायवक्रमको आचारसंहिताः 
 

सार्वजलनक परीिण कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन, धयर्ब्स्थत कायवताललका तयार गरी छलफल 
सञ्चालन गनव र सिजकतावले छलफललाई हर्षयमा केब्न्रत गरी धयर्ब्स्थत रुपमा सञ्चालन गनव 
अनसूुची–१६मा ददर्एको नमूना कायवक्रम ताललका प्रयोग गनुव पनेछ। सार्वजलनक परीिण कायवक्रममा 
उपब्स्थत आयोजक, सिजकताव तथा सिभागीिरूले लनम्न बमोब्जमको आचार संहिता पालना गनुवपनेछः 

1. हर्षयर्स्तमुा मात्र केन्रीत रिी छलफल गने । 

2. लनजी र्ा व्यब्क्तगत कुरामा हटप्पणी नगने तथा व्यब्क्तगत आिेप नलगाउन े। 

3. सिभागीिरूले व्यक्त गरेका हर्चारमा प्रलतर्ाद नगने, प्राप्त प्रलतहक्रया, सझुार् तथा हटप्पणीलाई 
सकारात्मक रुपमा ललने । 

4. व्यब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजलनक मयावदा र ब्र्शिाचारलाई कायम राख्न े। 

5. सिभागीिरूलाई हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चार रािे र्ापत धन्यर्ाद ददन े। 

6. सिजकतावले बोल्ने समय ददएपलछ मात्र सिभागीिरूले आफ्ना कुरािरू राख्न े। 

7. बोल्दा पालै पालो बोल्ने र एउटा व्यब्क्तले एकपटक मात्र बोल्न े। 
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अनसूुची – १६ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सँग सम्बब्न्धत) 

सिजकतावले सार्वजलनक परीिण गनव प्रयोग गनुवपने कायवक्रमको नमूना 

 

कायवक्रम ब्जम्मेर्ारी समयार्लध 

कायवक्रम औपचाररक र्ा अनौपचाररक कसरी गने (तय गने)   

भेलाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउन े   

योजनाको ब्स्थलत र्ा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण   

योजनाको ब्स्थलतबारे सिभागीको हटप्पणी   

योजनाको आम्दानी िचव हर्र्रण प्रस्ततु गने   

आम्दानी िचव उपर सिभागीको हटप्पणी ललन े   

भेलाको सझुार् उल्लेि गने   

रेकडव गररएको सझुार् तथा सिीछाप   
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अनसूुची – १७ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (७) र दफा ३३ को उपदफा (९) सँग सम्बब्न्धत) 

 

सार्वजलनक परीिणका लालग सिजकतावले प्रयोग गनुवपने चेकललि 

 

कायवक्रम र्ा आयोजना सम्बन्धी हर्र्रण 

(क) कायवक्रम र्ा आयोजना समदुायले माग गरे अनसुार छ छैन। 

(ि) लाभाब्न्र्त घरधरुी सं्या। 

(ग) लब्ित र्गव समार्ेर्शी (दललत, जनजालत, महिला, गरीब, हपछलडएको र्गव) को सं्या । 

(घ) योजनाबाट िनु ेउपलधधीका सूचकिरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) लक्ष्य र उपलधधी बीचको फरक। 

(च) योजनाको ददगोपनका लालग समदुायको सिभालगता तथा योगदान। 

(छ) योजना समयमा सम्पन्न भयो र्ा भएन ? भएन भन ेकारणिरू। 

(ज) योजना संचालन गनव गदठत उपभोक्ता सलमलतको गठन प्रहक्रया उपयकु्त भए नभएको । 

(झ) उपभोक्ता सलमलतमा र्ास्तहर्क उपभोक्ताको प्रलतलनलधत्र् भए नभएको । 

 

योजनाको धयर्स्थापन तथा लेिाप्रणाली 
(क) ब्जम्मरे्ारी ताललका प्रि रुपमा छ छैन तथा योजना संचालन गनेले प्रस्ततु गरे अनसुारको 

योजना सम्पन्न भए नभएको। 

(ि) िररद प्रहक्रया ऐन, लनयम तथा लनदेब्र्शका बमोब्जम भयो भएन। प्रलतस्पधावत्मक कोटेर्शन अनसुार 
नभएको भए कारण िलुाउन।े 

(ग) रु ५००० भन्दा मालथको िररदमा मूल्य अलभर्ृहर्द् करको लबल समार्ेर्श भए 
नभएको।हर्लिरूमा त्रहुटिरू भए नभएको। 

(घ) स्टोर धयर्स्थापनमा त्रहुट रिे नरिेको। 

(ङ) अलग्रम भकु्तानी रकम योजनाको उपभोक्ता सलमलत र्ा सञ्चालक सलमलतले गरेको लनणवय भन्दा 
फरक छ छैन । 

(छ) काहटएको चेक, बैंकको हर्र्रण सँग चभअयलअब्ष्ट्भ (लभडाएर रुज ु) गररयो गररएन। 

(ज) िचव हर्र्रणमा उब्ल्लब्ित अनसुारका मालनसले काम गरेको िो, िोर्न ? 

(झ) काम गने मालनसले पूरै ज्याला पाएका छन,् छैनन ्? 
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(ञ) गाउँपाललकाबाट समय समयमा लनरीिण भएको छ, छैन ? लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुार्िरू 
कायावन्र्यन भए, भएनन ्? 

पारदब्र्शवता 
(क) योजना स्थलमा योजनाको लगानी बारे प्रि िनुे गरी सूचना बोडव राब्ियो राब्िएन ?  
(ि) योजनाको सञ्चालन िचवको हर्र्रण प्रि छ छैन । 

(ग) लमजरमेन्ट र्कु (नापी हकतार्) प्रि लसत राब्िएको छ छैन । 

(घ) आयोजना र्ा कायवक्रम कायावन्र्यन िनु ुअब्घ पयावप्त जानकारी गराउने काम भए नभएको । 

 

अन्य 

(क) सिभागीमध्य ेकसैले उपभोक्ता सलमलतको कुनै सदस्यको हर्र्शेष प्ररं्शसा मात्र गरेको र्ा हर्रोध 
गरेको अर्स्थामा कारण पत्ता लगाउन।े 

(ि) सूचना प्रर्ािमा दललत, महिला, बालबाललका र हपछलडएका र्गवको सिभालगता रह्यो रिेन । 
कतैबाट अर्रोध छ छैन पत्ता लगाउन।े 

(ग) प्राहर्लधकिरूबाट समयमै सझुार् र सल्लाि प्राप्त भयो, भएन ? ददर्एका सल्लाि र सझुार्िरू 
उपयकु्त लथए, लथएनन ्? 

(घ) योजनालाई प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनव भहर्ष्ट्यको योजना के छ ? 

(ङ) योजना संचालनको क्रममा मित्र्पूणव लसकार् के रह्यो ? 
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अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बब्न्धत) 
 

आयोजनाको सूचनापाटीको ढाचँा 

 

• आयोजना÷पररयोजनाको नामM आयोजना÷पररयोजना स्थल 

• कुल लागत÷बजेट (रु.)M गाउँपाललकाको लगानी (रु.) 

• जनसिभालगता (उपभोक्ता र्ा समदुायले रे्िोने) रकम (रु.)M अन्य लगानी (रु.) 

• पररयोजना र्शरुु लमलतM सम्पन्न िनेु लमलत 

• लनमावण व्यर्सायी,उपभोक्ता सलमलत र्ा कायावन्र्यन गने 
लनकाय संस्थाको नामM 

सम्पकव  व्यब्क्त नाम र सम्पकव  नं.  

• लाभाहर्न्त घरपररर्ारM लाभाब्न्र्त जनसं्या 
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अनसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बब्न्धत प्रश्नार्ली भाग — १) 
 

नागररक प्रलतरे्दन (Citizen Report Card ) 

(सन्तहुि र्ा असन्तहुि जनाउने) 
 

उत्तरदाताको नाम र थरः— ...................जातजालतः.............................  
ललङ्गः         महिला (   )   परुुष   (  )             उमेर .............  
ब्र्शिाः ..................................... पेर्शा..................................  

 ठेगानाः .........................गाउँपाललका,  र्डा नं. ......... सम्पकव  फोन नं. .................. 
 

१ सेर्ाको सन्तहुि 

  १.१ तपारँ्ले यस कायावलयबाट समग्रमा कलतको सन्तहुि पाउन ुभयो? 

 सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
१.२ सेर्ा ललन जाँदा कमवचारीको व्यर्िारप्रलत तपाई कलतको सन्तिु िनुिुनु्छ ?  
      सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      ) 

२. सेर्ाको लनयलमतता  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्लेि भए अनसुार तपाईले प्राप्त गनुवपने सेर्ामा लागेको समय प्रलत कब्त्तको सन्तिु 

िनुिुनु्छ ?  

    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
२.२ कायावलय लनयलमत रुपमा (पदालधकारी र कमवचारीको उपब्स्थलत, समय पालना, कायवचसु्तता) संञ्चालन भएको 

छ भन्न ेकुरामा कलतको हर्श्वस्त िनुिुनु्छ ? 

    हर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )   अहर्श्वस्त (      )  
२.३ तपाईले सेर्ा ललन जाँदा अलतररक्त रकम लतनुव भयो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  धेरै लतरेको (  )     
२.४ यस कायावलयले सार्वजलनक चासो तथा समस्या समाधान गनव औसत कलत ददन लगाउने गरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  धेरै ददन  (   )   
३.  सेर्ा प्रलतको जनहर्श्वास  
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  ३.१ यस संस्थाले ददने सेर्ाप्रलत तपाई कलतको हर्श्वस्त िनुिुनु्छ ?  
     हर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )  अहर्श्वस्त (      )  
३.२ यस कायावलयले प्रदान गरेको सेर्ाको बारेमा अरुलाई जानकारी तथा कब्त्तको प्रचार गनुव भएकोछ?                  

धेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  
३.३ यस संस्थामा कायवरत कमवचारी प्रलत तपाईको हर्श्वास कब्त्तको छ ? 

     धेरै (     )    ठीकै (      )   हर्श्वास छैन (      )  
३.४ यस कायालवयले हर्पन्न र्गवको लालग छट्ुयाएको सेर्ा प्रयोग गरेको थािा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अललअलल थािा छ  (   ) 

 ४.  सेर्ाको गणुस्तर  
४.१ यस कायावलयबाट सर्ो ललंदा कायावलयले ददएको जानकारीबाट कब्त्तको सन्तिु िनु ुिनु्छ ?   
     सन्तिु (   )  कम सन्तिु (   )   असन्तिु (   )  
४.२ तपाई यस कायावलयमा आउँदा कसको सियोग ललनभुयो?  आफै (   )  गाउँका ठूलाबडाको(   )      

मध्यस्थकताव (   )  
४.३ यस कायावलयमा तपाईले एउटा कामको लालग कलत पटक धाउन ुप¥यो?  

  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भन्दा र्ढी (   ) 

 ५.  सेर्ा सम्बन्धी जानकारी  

५.१ कायावलयको भौलतक अर्स्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायावलयमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईलार् जानकारी छ ?  

     छ  (   )  आंब्र्शक जानकारी छ  (   )  कुनै जानकारी छैन (   ) 
५.३ कायावलय र सेर्ागा्रिी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       िासै राम्रो छैन (   )  

५.४ पाललका तिमा सञ्चालन गररने सार्जवलनक कायवक्रममा सीमान्त र्गवको उपब्स्थलत कलत प्रलतर्शत सम्म िनुे 
गरेको छ ?  

     २० प्रलतर्शत जलत  (   )  ५० प्रलतर्शत भन्दा मालथ  (   )  थािा छैन  (   )    

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र कायवपाललकामा नीलत, लनयम र लनदेब्र्शका र मापदण्ड  तजुवमा गदाव छलफलमा 
प्रलतलनलधत्र् भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलधत्र् साहै्य कम छ  (   ) 
६. नागररक बडापत्र।उजरुी पेहटका ÷ गनुासो सनु्ने अलधकारी सम्बन्धमा   

६.१ तपाईको हर्चारमा सेर्ाग्रािीले नागररक बडापत्रको उपयोग कुन िदसम्म गरेका छन ्?  

     धेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ तपाईको हर्चारमा गाउँपाललका र्ा यसका सेर्ाप्रदायकिरुले नागररक बडापत्र अनरुुप कलत िदसम्म सेर्ा 
परान गरेको जस्तो लाग्छ ? 

     धेरै (   )   ठीकै  (   )   अलत कम  (   )  
६.३ तपाईको हर्चारमा उजरुी पेहटकाको उपयोग कुन िदसम्म भएको छ ? 

     धेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छनै  (   ) 
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नागररक प्रलतरे्दन पत्र 

      प्रश्नार्ली भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बन्धी  
१.१  लसफाररसको लालग चाहिने आर्श्यक कागजातिरुको प्रि जानकारी पाउन ुभयो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पारँ्न  (   )      
१.२ कुन ैलसफाररसको लालग लाग्न ेदस्तरु बािेक अलतररक्त रकम ददन ुप¥यो?         

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  मालगएन र ददर्एन पलन  (   )  
१.३ त्यिाँबाट ददने लसफाररस ललदँा कसको सियोग ललनभुयो?  

      आफै (   )  मध्यस्थकताव र्ा कायकव ता एकै मान्छे (   )  नेता ÷ठूलाबडा (   ) 
१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउन ेगदछवन ्? 

    सबैसगँ उठाउँछन ्(   )  सीलमत व्यब्क्तसँग मात्र उठाउँछन ् (   ) आयको आधारमा     
उठाउँछन ्(   ) 

१.५ र्शलु्क, सेर्ादस्तरु को–कससँग उठाउन ेगदछवन ्?  
    सेर्ाग्रािीसँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुनै कुनै सेर्ाग्रािीसँग उठाउने गरेका छन(   ) 
 

 

२.   पूर्ावधार हर्कास, र्ातार्रण र सरसफाई सम्बन्धी 
२.१ कायावलयमा सरसफाईको अर्स्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 
२.२ कायावलयमा सेर्ा प्रर्ाि र कायवसम्पादन सम्बन्धी गनुासो गदाव त्यसमालथ कारर्ािी कब्त्तको 

गररन्छ? 

 तरुुन्तै िनु्छ (  )   पटक पटक भन ेपलछ मातै्र िनु्छ (   )   जलत भन ेपलन िनु्न (   ) 
२.३ तपाईको हर्चारमा गाउँपाललकाले पूर्ावधार सम्बन्धी कायत्ररmम के कस्तो हकलसमले गछव? 

    लनयलमत र राम्रोसगँ (  )    ठीकै गछव  (   )     लनयलमत रुपमा गदैन (   ) 
२.४ तपाईको गाउँपाललकामा हर्कास लनमावणको ब्स्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        िराब (   )   
२.५ तपाईको पाललकामा संचालन गरेका आयोजनािरु कब्त्तका प्रभार्कारी छन?् 

     प्रभार्कारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रभार्कारी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीय सरकारमा आयोजनाको लबल भकु्तानी ददन ेव्यर्स्था कस्तो छ?  

     सिज ( )   असिज (   )    ठीकै ( )     अप्ठया्रो  (   )  
२.७  गाउँपाललकाको आयोजना सम्पन्न भएपलछ जाचँपास गदाव प्राहर्लधकिरुलाई रकम ददनपुछव? 

     पदैन (   ) मागेरै ललन्छन ्(   ) रकम नददए अप्यारो पाछवन ्(   )  
२.८ आयोजना सञ्चालन गदाव गाउँपाललकार्ाट प्राहर्लधक सियोग कब्त्तको पाउन ुभयो? 
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   सब्जलै पार्यो (  )     कहिलेकाँिी पार्यो (   )   माग गदाव पलन पार्एन (   )  
२.९ गाउँपाललकामा हर्कास लनमावणका बारेमा जानकारी माग्दा पाउन ुिनु्छ?  

    सब्जलै पार्न्छ (  ) सोधेपलछ पार्न्छ (   )  सोधेपलन पार्दैन (   )  
२.१० गाउँपाललकार्ाट आचार संहिता पालना भएको छ?  

     पालना भएको छ (  )      ठीकै पालना भएको छ (  )       कब्त्त पलन पालना 
भएको छैन (  )  

२.११ आयोजना सञ्चालन गदाव गाउँपाललकार्ाट कब्त्तको सियोग पाउन ुभएको छ? 

    धेरै सियोग पाएको छु (   ) ठीकै सियोग पाएको छु (  ) लनरुत्साहित गररन्छ (   )   
३.   गाउँपाललकाको हर्त्तीय व्यर्स्थापन र कायवसम्पादन, 
 ३.१ आलथवक श्रोत कस्तो छ ?     

   आर्श्यक श्रोत उपलधध (  ) कम श्रोत उपलधध  (  ) अलत कम श्रोत उपलधध (  )  
३.२ काम गने प्रणाली र प्रहक्रया कस्तो छ ?       

   अलत  सरल ( )   ठीकै (  )   जहटल (   )  
३.३ कायावलयमा भएका कमवचारीमा हर्त्त व्यर्स्थापन र पररचालनमा सीप कस्तो छ ?    

     आर्श्यक सीप छ (  ) आर्श्यकता भन्दा कम छ (   ) सीप लनकै कम छ (   )  
३.४ गाउँपाललकाको आम्दानी र िचव कायावलय बाहिर सूचना पाटीमा टाँसेको देख्नभुयो ?   
    टाँसेको देिेको छु (  )    कहिलेकािी टाँसेको देब्िन्छ (  )    िै कतै देब्िएन (   )   
३.५ कायव सम्पन्नको आधारमा मूल्यांकन भएको छ हक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै मूल्याङ्कन िनु ेगरेको छ (   ) कहिले पलन भएको थािा छैन (   )  
    

३.६ कायव सञ्चालन संरचना प्रलत कब्त्तको सन्तिु िनुिुनु्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुन ैजानकारी छैन (   ) 
४.   पारदब्र्शवता सम्र्न्धी,   
 ४.१ यस गाउँपाललकाको र्ाहषवक नीलत, कायवक्रम र श्रोतका बारेमा जानकारी पाउन ुभएको छ? 

     धेरै जानकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जानकारी पाएको छु (  )    कम जानकारी 
पाएको छु (  ) 

४.२ गाउँपाललकाले लनमावण गरेका ऐन, लनयम, नीलत, लनणवय, बजटे कायवक्रम, कायवप्रगलत आदी 
सम्बन्धी हर्र्रण सार्वजलनक िनु ेगदवछ ? 

     िनु ेगरेको छ (  )   िनुे गरेको छैन  (   )   जानकारी न ैछैन  (   ) 
४.३ सार्वजलनक िनुे माध्यम के के िनु ्? 

    र्रे्सार्ट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लमलडया (  )  सार्वजलनक सनुरु्ाई  (  ) 
४.४ गाउँपाललकाको कायावलयबाट तपार्वले चािेको हर्र्रण पाउँन ुभएको छ? 

 सिजै पाए  (   ) धेरै पटक भनपेलछ पाए (   ) पार्न (   ) र्ास्ता नै गररएन (   ) 
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अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बब्न्धत) 
 

बहिगवमन अलभमत (Exit Poll) संकलन गने ढाचँा 
  
 

क. बहिगवमन अलभमत (Exit Poll) सरे्िणको प्रश्नार्ली 
 

१) सेर्ाग्रािीको ललङ्गः— परुुष।स्त्री  

२) जातः  

३) उमेरः  

४) ब्र्शिाः 

५) कायावलय सम्म आर्पैगु्दा लागेको समयः  

६) आउनकुो उद्देश्यः यस कायावलयको काममा मात्र आउन ुभएको िो र्ा अन्य कामको लालग पलन िो? 

............................................................. 
 

७) कायावलयमा देिायको कुन कामको लालग आउन ुभएको िो ? रेजा (-_ ) ब्चन्ि ददनिुोस ्। 

क) लसफाररस ललन।परुय्ाउन   
ि) अनमुलत।दताव।नर्ीकरण   
ग) आलथवक सियोग ललन   
घ) योजना माग गनव   
ङ) योजनाको हकस्ता ललन   
च) योजनाको मूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन   
छ) योजनाको अब्न्तम भकु्तानी ललन   
ज) स्थानीय सरकारले रािेको सूचना प्राप्त गनव   
झ) सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गनव   
ञ) अन्य कुनै भए    

  

८) सेर्ा सहुर्धा प्राप्ती सम्बन्धी तपार्को स्र्मूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

लस.नं.  सेर्ाको नाम  स्र्ःमूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठमा रेजा ( ) लगाउने  
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लस.नं.  सेर्ाको नाम  स्र्ःमूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठमा रेजा ( ) लगाउने  

१.  सेर्ा ललन को सँग सम्पकव  गने भने्नमा तपाईको 
धारणा के–कस्तो छ? 

अलत स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   

२.  सेर्ा प्रदायक कमवचारीले तपाईको आर्श्यकता र 
अपेिा कलत बझेु जस्तो लाग्यो ?  

अलत धेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाईले प्रलत सेर्ा प्रदायक कमवचारीले कस्तो 
व्यर्िार गरे ? 

लमलनसार र मैत्रीपूणव 
( )   

ठीकै ( ) अभर।अमयावददत 

( )   

४.  सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्यक सूचनािरु (प्रमाण—

कागजात र र्शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईलाई 
सेर्ाप्रदायक कमवचारीले स्पि गरै ेहक ? 

अलत स्पि गररददए 

 ( ) 

ठीकै ( ) अलमल िनुे गरी 
अस्पि सूचना ददए  
( ) 

५.  तपाईले राख्नभुएका समस्यालाई के–कस्तो 
समाधान ददए ?   

अलत सब्जलो 
तररकाबाट समाधान 
ददए ( ) 

ठीकै ( ) समाधान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेर्ा प्राप्त गनव अपनार्एको प्रहक्रया के–कस्तो 
लाग्यो?  

अलत सब्जलो (छोटो) 
( ) 

ठीकै ( ) लामो ( ) 

९. कायावलयको कुन–कुन पििरु धेरै राम्रो लाग्यो, कुन–कुन पिलाई सधुार गनुवपने देब्ियो ?    

राम्रा लागको कुरािरु सधुार गनुवपने हर्षयिरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्धत) 
 

 

(सार्वजलनक सनुरु्ाई कायवक्रम सञ्चालनको ढाचँा) 
 

कायवक्रम सञ्चालनको ढाचँा 
क) अध्यिता ग्रिण तथा कायवक्रम र्शरुु भएको घोषणा गने, 

ि) कायवक्रमको उद्देश्य मालथ प्रकार्श पाने , 
ग) आचार संहिताबारे जानकारी गराउने, 
घ) सार्वजलनक सेर्ा प्रर्ािबारे संब्िप्त जानकारी ददने, 
ङ) नागररक प्रलतर्देन पत्र सम्बन्धी प्रलतर्देन प्रस्ततु गने ,  
च) बहिगवमन अलभमत सम्बन्धी प्रलतर्देन प्रस्ततु गने, 

ङ) सिभागीिरुबाट तोहकएको लबषयमा ललब्ित तथा मौब्िक प्रश्निरु संकलन गने,  

ज) ब्जम्मेर्ार पदालधकारी तथा कमवचारीिरुले ब्जज्ञासािरु स्पि पाने, 

झ) स्पिता पलछ थप ब्जज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बब्न्धत पदालधकारीबाट थप ब्जज्ञासामा स्पिता ल्याउन े,  
ट) समापन मन्तव्य, धन्यर्ाद ज्ञापन र कायवक्रम हर्सजवन गने । 
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अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्धत) 
 

 

सार्वजलनक सनुरु्ार्मा पालना गनुवपने आचार संहिता 
 

१. सिभागीले बोल्नका लालग िात उठाएर संकेत गनुवपनेछ । 

२. सिभागीले प्रश्न र्ा सझुार् के राख्न ेिो, पहिले स्पि गनुवपनेछ। 

३. सिजकतावले बोल्न ेसंकेत गरेपलछ मात्र आफ्नो नाम सहित प्रश्न र्ा ब्जज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेर्ाग्रािी सिभागी नागररकिरु धैरैलाई प्रश्न गनव समय ददनपुने भएकाले बुदँागत रुपमा छोटकररमा 
प्रश्न प्रलतहक्रया राख्नपुनेछ र सिजकतावले लनधावरण गरेको समय लबतेपलछ तत्काल प्रस्तलुत 
रोक्नपुनेछ । 

५. आफूभन्दा पहिलेका सिभागीले बोलेका कुरालाई दोिो¥याउन जरुरी िनुेछैन। 

६. ब्चत्त नबझेुमा सिजकतावको अनमुलत ललएर थप प्रश्न राख्न पार्नछे। 

७. सिभागीले लबना आधार कसैप्रलत लाञ्छनायकु्त भाषाको प्रयोग गनव पार्न ेछैन। 

८ . सनुरु्ार्का र्क्ता तथा सिभागीलाई उते्तब्जत पाने र्ा बदलाको भार्नाबाट भनार् राख्न र्ा बोल्न 
पार्न ेछैन । 

९. सनुरु्ार्लाई लबथोल्न ेप्रयास कतैबाट भएको पार्एमा सबै सिभागी लमलेर र्शालीनतापूर्वक समाधान 
िोज्न ेपिल गनुव सबैको कतवव्य िनुछे । 

१०. सनुरु्ार्लाई हर्षयान्तर िनुबाट रोक्न सबै सिभालग सचेत िनु ुपनेछ । 
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अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलनक सनुरु्ार् संबन्धी प्रलतरे्दनको ढाचँा 
 

सार्वजलनक सनुरु्ार् संयोजन गने व्यब्क्तको नाम, थर र ठेगानाः 
सनुरु्ार् गररएका हर्षयर्स्तिुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 
कायवक्रम आयोजना स्थलः— 

कायवक्रम आयोजना गररएका लमलत र समयः 
कायवक्रम सञ्चालन गररएको समयार्लध (घण्टा।लमनटेमा) 
उठेका प्रश्न।ब्जज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रम 
सं्या 

प्रश्नकताव गनुासो गने र्ा 
सझुार् ददनकेो नाम, थर र 

ठेगाना 

सिभागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुार् 

जर्ाफ ददने 
पदालधकारीको नाम, 

थर र ठेगाना 

जर्ाफको 
छोटकरी व्यिोरा 

 

  

  

  

  

 

   

 

प्रलतरे्दन ददएको लमलतः  

सार्वजलनक सनुरु्ार् संयोजकको दस्तितः 
 

आज्ञाले 

मनोिर ढुङ्गाना 
प्रमिु प्रर्शासकीय अलधकृत 


