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दार्ाा दार्ाा गाउँऩालऱका 

 

स्थानीय राजऩत्र 

        खण्ड - ५               सङ्ख्या : ८                 लर्लि : २०७८/११/२० 

 

भाग -२ 

दार्ाा दार्ाा गाउँऩालऱका  

गाईँ काययपाललकाबाट पाररत लमलत : २०७८/११/१० 

                                                                                  प्रमाणीकरण लमलत : २०७८/११/२० 

 

सार्यजलनक जर्ाफदलेहता प्रर्र्द्यन सम्बन्धी काययलर्लध, २०७८ 

 प्रस्तार्ना 

दामाय गाईँपाललकाको सेर्ा प्रर्ाहलाइ पारदर्शी, ईत्तरदायी र जर्ाफदहेी बनाईन नीलत, योजना तथा 

काययक्रमको कायायन्र्यन प्रकृया, प्राप्त ईपललधध र त्यसले पारेको अलथयक सामालजक प्रभार्को 

मलू्याङ्कन गरी नीलत, योजना तथा सेर्ा प्रर्ाह प्रकृयामा सधुार गनय, सार्यजलनक कोषको ऄत्यतु्तम 

पररचालन गरी ऄपेलित ईद्दशे्य प्रालप्तको सलुनश्चतता गनय र जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीलाइ थप 

लजम्मेर्ार बनाइ सार्यजलनक जर्ाफदहेीता ऄलभबलृर्द् गनय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ७८ को ईपदफा (५) को प्रयोजनको लालग प्रर्शासकीय काययलर्लध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को 

दफा ४ ले लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी काययपाललकाले यो काययलर्लध जारी गरेको छ ।  
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  भाग १ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारलम्भकः (१) यो  काययलर्लधको  नाम  ×सार्यजलनक जर्ाफदलेहता प्रर्र्द्यन 

सम्बन्धी काययलर्लध, २०७७" रहकेो छ ।  

(२) यो काययलर्लध काययपाललकाले स्र्ीकृत गरेको लमलतदलेख लाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषाः लर्षय र्ा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययलर्लधमा:- 

(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनपुछय । 

(ख) “सभा” भन्नाले नेपालको संलर्धानको धारा २२२ को ईपधारा (१) बमोलजमको गाईँ सभा 

र्ा धारा २२३ को ईपधारा (१) बमोलजमको गाईँ सभा सम्झनपुछय । 

(ग) “काययपाललका” भन्नाले संलर्धानको धारा २१५ बमोलजम गठन भएको गाईँ काययपाललक 

र्ा संलर्धानको धारा २१६ र्मोलजम गठन भएको गाईँ काययपाललकालाइ सम्झनपुछय। 

(घ)  “ऄध्यि” भन्नाले दामाय गाईँपाललका ऄध्यि सम्झन ुपछय । 

(ङ) “ईपभोक्ता सलमलत” भन्नाले दामाय गाईँपाललकार्द्ारा स्र्ीकृत अयोजना र्ा काययक्रमबाट 

प्रत्यि लाभ पाईने व्यलक्तहरूको समहूले अयोजना र्ा काययक्रम लनमायण, सञ्चालन, 

व्यर्स्थापन र ममयत सम्भार गनयको लालग अफूहरू मध्येबाट दामाय गाईँपाललकार्द्ारा 

लनधायररत प्रलक्रया बमोलजम गठन गरेको सलमलत सम्झनपुछय।  

(च)  “कायायलय”भन्नाले  गाईँ काययपाललकाको कायायलय सम्झन ुपछय र सो र्शधदले गाईँ।दामाय 

दामाय गाईँपाललका ऄन्तगयतका र्डा कायायलय, सेर्ा केन्र, लर्षयगत र्शाखा र्ा लनकाय 

समेतलाआय बझुाईने छ।  

(छ) “कोष”भन्नाले दामाय गाईँपाललकाकाको स्थानीय सलञ्चत कोष सम्झन ु पछय र सो र्शधदले 

स्थानीय काननु बमोलजम स्थापना भएका ऄन्य स्थानीय कोषलाइ समेत जनाईने छ । 

(ज) “प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत”भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ 

र्मोलजमको प्रमखू प्रर्शासकीय ऄलधकृत सम्झन ुपछय । 

(झ)  “लर्कास साझेदार”भन्नाले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोलजम नगद, लजन्सी एरं् 

प्रालर्लधक सहयोग ईपलव्ध गराईने लिपिीय एरं् बहुपिीय दात ृलनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय 

लनकायहरू तथा ऄन्तरालष्ट्रय गैर सरकारी संस्थालाइ सम्झन ु पछय र सो र्शधदले दामाय 

गाईँपाललकासँग भएको सम्झौता बमोलजम नगद, लजन्सी एरं् प्रालर्लधक सहयोग ईपलव्ध 

गराईने रालष्ट्रय गैर सरकारी संस्था समेतलाइ बझुाईनेछ। 
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(ञ) “सामालजक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को 

ईपदफा (५) को व्यर्स्था बमोलजम दामाय गाईँपाललकाको योजना, नीलत, काययक्रम, 

अयोजना कायायन्र्यन र सेर्ा प्रर्ाहले अलथयक सामालजक िते्रमा पारेको समग्र प्रभार्को 

लेखाजोखा, लर्शे्लषण र मलू्याङ्कन कायय सम्झन ुपछय। 

(ट) “सार्यजलनक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को 

ईपदफा (५) को व्यर्स्था बमोलजम दामाय गाईँपाललकाले सञच्ालन गने काययक्रम, लर्कास 

योजना तथा अयोजनाको लक्ष्य, ईद्दशे्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त ईपललधधको बारेमा 

सरोकारर्ालाहरूबीच जानकारी गराईने, लेखाजोखा गने र मलू्यांकन गने कायय सम्झन ुपछय । 

(ठ) “सार्यजलनक सनुरु्ाआ” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को 

ईपदफा (५) को व्यर्स्था बमोलजम दामाय गाईँपाललकाको सेर्ा प्रर्ाह र लर्कास व्यर्स्थापन 

लगायत काययमा सरोकार राख्ने सर्यसाधारण नागररक र दामाय गाईँपाललकाका 

पदालधकारीहरूबीच सार्यजलनक थलोमा खलुा छलफल गने प्रलक्रया सम्झन ुपछय।यस र्शधदल े

दामाय गाईँपाललकासँग भएको सम्झौता, साझेदारी, कर्लुलयत, र्शतय ऄनसुार दामाय 

गाईँपाललकाको भौगोललक िेत्रमा काययक्रम सञ्चालन गने लर्कास साझेदार तथा गैर 

सरकारी संस्थाले अफ्नो कायय लजम्मेर्ारीको सन्दभयमा गने सनुरु्ाआलाआय समेत जनाईनेछ । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नाले यस काययलर्लधको प्रयोजनको लालग प्रचललत काननु बमोलजम 

स्थापना भएका र दामाय गाईँपाललकाको सभाबाट अफ्नो काययक्रम स्र्ीकृत गराइ दामाय 

गाईँपाललकाको समन्र्यमा काययक्रम सञ्चालन गने गैर नाफामलूक संस्था सम्झनपुछय ।  

 

(ढ) “सामदुालयक संस्था” भन्नाले जनचेतना सम्बन्धी ताललम, ऄलभमखुीकरण, सीप लर्कास, 

बचत, कजाय पररचालन, समारे्र्शी लर्कास र सर्शक्तीकरण गने ईद्दशे्यले लनलश्चत प्रलक्रया 

ऄर्लम्बन गरी प्रचललत काननु बमोलजम स्थापना भएका संस्था तथा दामाय गाईँपाललकामा 

सचूीकृत भएका समदुायमा अधाररत संस्था सम्झनपुछय । 

(ण) “योजना” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को ईपदफा (१) मा 

ईल्लेख भए बमोलजम दामाय गाईँपाललकाको समग्र लर्कास लनमायण सम्बन्धी तयार पाररएको 

अर्लधक, बालषयक र रणनीलतगत तथा लर्षयिेत्रगत योजना र यस्तै प्रकारका ऄन्य 

योजनालाइ सम्झन ुपछय । 

(त) “काययक्रम” भन्नाले लनलश्चत ईद्दशे्य प्रालप्तका लालग दामाय गाईँपाललकार्द्ारा लगानी ढाँचा 

सलहत तयार गररएको िेत्रगत र्ा र्हुिेत्रगत काययक्रम सम्झनपुछय । 
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(थ) “अयोजना”भन्नाले दामाय गाईँपाललकाले कुनै भौगोललक िेत्र र्ा काययिेत्रमा लनलश्चत 

ऄर्धी र लगानी रकम तोकी लनधायररत ईद्दशे्य प्रालप्तका लालग तयार गररएको अयोजना 

सम्झन ुपछय । 

(द) “ऄनदुान”भन्नाले नेपाल सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट दामाय गाईँपाललकालाइ प्राप्त हुने 

लर्त्तीय समानीकरण, सर्शतय, समपरुक तथा लर्रे्शष ऄनदुानलाइ सम्झन ु पछय । साथै सो 

र्शधदले नेपाल सरकार तथा प्रदरे्श सरकारका लर्लभन्न मन्त्रालय र ऄन्तगयतका लनकाय र 

नेपाल सरकारको स्र्ीकृलतमा दात ृलनकायबाट ईपलधध हुने लर्त्तीय, प्रालर्लधक एरं् र्स्तगुत 

सहयोग समेतलाइ जनाईने छ । 

(ध) “ललित समहू”भन्नाले नेपालको संलर्धानको धारा ४२ बमोलजम सामालजक न्यायको हक 

प्राप्त गने अलथयक, सामालजक र्ा र्शैलिक दृलिले पछालड परेका मलहला, दललत, अलदर्ासी 

जनजालत, मधेर्शी, थारु, मलुस्लम, लपछडा र्गय, ऄल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, ऄपाङ्गता 

भएका व्यलक्त, लैङ्लगक तथा यौलनक ऄल्पसङ्ख्यक, लकसान, श्रलमक, ईत्पीलडत र्ा 

लपछलडएको िेत्रका नागररक तथा अलथयक रुपले लबपन्न खस अययको व्यलक्त र्ा व्यलक्तको 

समहूलाइ सम्झन ुपछय । साथै, सो र्शधदले नेपाल सरकार र प्रदरे्श सरकारले ललित समहू भनी 

तोकेका ऄन्य र्गय एरं् समदुाय समेतलाइ जनाईछ । 

(न) “सामालजक लजम्मेर्ारी”भन्नाले दामाय गाईँपाललकाले प्रचललत काननु बमोलजम समारे्र्शी र 

समतामलुक लर्कासका लालग ईपयकु्त नीलत, योजना, काययक्रम तजुयमा र कायायन्र्यन गने 

साथै ललित समहुलाइ ध्यान लदइ सेर्ा प्रर्ाह गने दालयत्र्लाइ सम्झन ुपछय। 

(ऩ) “सार्यजलनक  लनजी साझेदारी” भन्नाले स्थानीय काननु र्ा ऄन्य प्रचललत काननु बमोलजम 

करार गनय योग्य काननूी व्यलक्तबीच करार र्शतयमा धयर्स्था भए बमोलजमको सेर्ा प्रदान तथा 

सञ्चालन गने र त्यसको जोलखम र्शतय बमोलजम र्हन गने गरी भएको करार धयर्स्था सम्झन ु

पछय। 

(प) “नागररक र्डापत्र” भन्नाले दामाय गाईँपाललकाले ईपलधध गराईने लर्लभन्न सेर्ा तथा 

सलुर्धाको नाम, लर्र्रण, समयार्धी, लजम्मेर्ार कमयचारी काययकिको लर्र्रण, सेर्ा प्राप्त 

गनय प¥ुयाईन ुपने प्रलक्रया, लाग्ने र्शलू्क एरं् दस्तरुका साथै सेर्ा ऄर्रुर्द् भएमा ईजरुी सनु्ने 

ऄलधकारी ईल्लेख गरी सर्यसाधारणलाइ ससुलूचत गनय सार्यजलनक स्थल र्ा कायायलयमा 

टाँलगएको र्ा टाँसेर रालखएको र्ा लर्द्यलुतय माध्यम िारा प्रकालर्शत र्ाचापत्र सम्झन ुपछय। 

(फ) “बलहगयमन ऄलभमत” (Exit Poll)  भन्नाले सेर्ाग्राहीहरू सेर्ा ललइ कायायलयबाट बालहर 

लनलस्कने समयमा कायायलयको सेर्ाप्रर्ाहको लर्षयमा लेखी र्ा लेखाआलदएको ऄलभमत र्ा 
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सझुार् सम्झन ुपछय । 

(ब) “नागररक प्रलतरे्दन  पत्र” (Citizen  Report  Card)  भन्नाले सेर्ाग्राही नागररकले 

कायायलयबाट सेर्ा ललंदा प्रत्यि ऄनभुर् गरेका, भोगेका र दखेेका कुराहरूलाइ ईल्लेख गरी 

सेर्ा भौलतक र्ा ऄभौलतक माभ्यमर्ाट कायायलयलाइ पषृ्ठपोषण लदने पर्द्लत सम्झन ुपछय। 

(भ) “समदुायबाट सञ्चालन हुने योजना” भन्नाले दामाय गाईँपाललकाको सहयोगमा ईपभोक्ता 

सलमलत, गैर सरकारी संस्था, टोल लर्कास संस्था र सामदुालयक संस्थाबाट संचालन हुने 

लनमायण तथा अलथयक एरं् सामालजक लर्कास सम्बन्धी अयोजना तथा काययक्रम सम्झन ु

पछय। 

(म) “साना काययक्रम र्ा अयोजना”भन्नाले यस दामाय गाईँपाललकाको हकमा पन्र लाख रूपयँ 

भन्दा कम लगानी भएका काययक्रम र्ा अयोजना सम्झन ुपछय। 

(य) “ठुला काययक्रम र्ा अयोजना”भन्नाले यस दामाय गाईँपाललकाको हकमा पन्र लाख रूपयाँ 

र्ा सो भन्दा मालथ लगानी भएका काययक्रम र्ा अयोजना सम्झन ुपछय। 

(र) “गनुासो” भन्नाले जनु सकैु माध्यमबाट कायायलय र्ा यसको लनकायको काम, सेर्ा प्रर्ाह, 

लर्कास लनमायण तथा दामाय गाईँपाललकाको काम तथा ऄलधकार सम्बन्धी लर्षयमा 

सरोकारर्ाला व्यलक्त र्ा लनकायले गने लललखत र्ा ऄलललखत  लसकायत सम्झन ुपछय। 

(ऱ) “ ईजरुी” भन्नाले दामाय गाईँपाललका र्ा यस ऄनतरगतका लनकायको काम, सरे्ा प्रर्ाह, 

लर्कास लनमायण सम्बन्धमा पदालधकारी र्ा कमयचारीको काययसम्पादन, सेर्ाको गणुस्तर, 

लनयलमतता, लागत तथा समयको लर्षयमा सम्बन्धमा लललखत र्ा मौलखक रुपमा व्यक्त 

गरेको ऄसन्तलुि सम्झन ुपदयछ। 

 

 

भाग २  

गनुासो व्यर्स्थापन काययलर्लध 

पररच्छेद  १ 

गनुासोको ऄलभलेखन तथा प्ररालम्भक कारर्ाही 

३. गनुासोको ऄलभलेख राख्न ुपनेः (१) कायायलयले देहायका कुनै माध्यमबाट अएका गनुासोको 

ऄनसुचूी–१ बमोलजमको ढाँचामा ऄलभलेख राख्न ुपनेछः  

(क) ऄध्यि, ईपाध्यि र्ा र्डा ऄध्यि समि मौलखक र्ा लललखत रुपमा, 



 

7  

(ख) कायायलय प्रमखु समि मौलखक रुपमा,  

(ग) कायायलयमा लनर्ेदन दताय गरेर,  

(घ) कायायलयको टेललफोन, हटलाआन, फ्याक्स माफय त, 

(ङ) कायायलयको आमेल,एस एम एस माफय त,  

(च) हुलाक, एक्सपे्रस डेललभरी माफय त,  

(छ) ईजरुी पेलटका माफय त, 

(ज) पत्रपलत्रका, लर्द्यतुीय सञ्चार माध्यम, सामालजक सञ्जाल माफय त, 

(झ) सार्यजलनक पररिण, सामालजक पररिण, सार्यजलनक सनुरु्ाइ जस्ता काययक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) सङ्घ तथा प्रदरे्श सरकारका लनकाय माफय त । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएका सबै गनुासोलाइ गनुासोको माध्यम सलहत गनुासो सनू्ने 

ऄलधकारी दहेाय बमोलजम बगीकरण गरी ऄलभलेखमा जनाईन ुपनेछ ।   

(क) सचूना सम्बन्धी गनुासो, 

(ख) लपर मकाय परेको सम्बन्धी गनुासो, 

(ग) सार्यजलनक खररद सम्बन्धी गनुासो, 

(घ) परू्ायधार लनमायणमा गणुस्तर कायम नभएको सम्बन्धी गनुासो, 

(ङ) लर्त्तीय ऄनरु्शासन सम्बन्धी गनुासो, 

(च) सेर्ा प्रर्ाहमा ऄलतररक्त र्शलु्क भकु्तानी गनुय परेको सम्बन्धी गनुासो, 

(छ) अयोजना तथा काययक्रम छनोट तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी गनुासो, 

(ज) ईपभोक्ता सलमलतसँग सम्बलन्धत गनुासो, 

(झ) लर्द्यमान काननुी प्रार्धान सम्बन्धी गनुासो, 

(ञ) कमयचारीको अचरण तथा व्यर्हार सम्बन्धी गनुासो, 

(ट) ऄन्य गनुासो । 

 

(३) ईपदफा (१) बमोलजम पनय अएका गनुासोलाइ गनुासो सनु्ने ऄलधकारीले प्रमखु प्रर्शासकीय 

ऄलधकृतसँग समन्र्य गरी सात लदन लभत्र प्रथम सम्बोधन गरी ऄलभलेखमा जनाईन ुपनेछ। 

    (४) ईपदफा (३) बमोलजम गरेको प्रथम सम्बोधनको जानकारी गनुासो सनु्ने ऄलधकारीले 

सम्बलन्धत गनुासोकतायलाइ लललखत मौलखक आमेल एसएमएस र्ा ऄन्य कुनै ईपयकु्त 

तररकाबाट लदन ुपनेछ। 

 (५)   प्रचललत काननुमा रहकेो ऄस्पिता र्ा ऄपयायप्तता र्ा िेत्रालधकार लभत्र नपरेको र्ा ऄन्य कुनै 

कारणले गनुासो सनु्ने ऄलधकारी र प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको तहबाट सम्बोधन हुन 

नसकेका गनुासोलाइ गनुासो सनु्ने ऄलधकारीले गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुय 

पनेछ। 
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   (६) ईपदफा (५) बमोलजम पेर्श भएका गनुासोको सम्बन्धमा गनुासो समन्र्य सलमलतले गनुासोसँग 

सम्बलन्धत काननूी व्यर्स्था र त्यस्ता गनुासो समाधानको लालग गनुयपने लनणययको प्रस्तार् 

समेत तयार गरी ऄनसुचूी २ बमोलजमको ढाँचामा काययपाललका बैठकमा पेस गनुय पनेछ । 

४. काययपाललकाले लनणयय गनःे (१) दफा ३ को ईपदफा (६) बमोलजम प्राप्त प्रस्तार् समेतको 

अधारमा गनुासो समाधानको लालग काययपाललकाले अर्श्यक लनणयय र्ा लनदेर्शन लदनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम काययपाललकाले गनुासो समाधानको लालग कुनै लनणयय गदाय र्ा लनदरे्शन 

लददंा अर्श्यकता ऄनसुार काननूी परामर्शय ललन सक्नेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम भएको लनणयय प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतले कायायन्र्यन गरी गनुासो 

सनु्ने ऄलधकारी माफय त सम्बलन्धत गनुासोकतायलाइ सोको जानकारी लदन ुपनेछ । 

(४) यस काययलर्लध बमोलजम पनय अएका गनुासो समाधानको लालग काननूी तजुयमा र्ा संर्शोधन 

गनुय पने दलेखएमा त्यस्तो काननु तजुयमाको लालग काययपाललकाले प्रकृया ऄगालड बढाईनेछ । 

 

पररच्छेद  २ 

गनुासो व्यर्स्थापनको संस्थागत व्यर्स्था 

५. गनुासो सनु्ने ऄलधकारी तोक्नेः (१) प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतले कायायलयमा ईपलधध र्ररष्ठ 

कमयचारीलाइ गनुासो सनु्ने ऄलधकारी तोक्नेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको ऄलतररक्त गनुासो सनु्ने ऄलधकारीको काम कतयव्य र 

ऄलधकार हुनेछः 

(क) कायायलयमा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी ऄलभलेख राख्ने, 

(ख)  प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र गनुासोसँग सम्बलन्धत पदालधकारी तथा कमयचारीसँगको 

समन्र्यमा पनय अएको गनुासोको प्रथम सम्बोधन गने, 

(ग) ऄन्य लनकायको काययिेत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बलन्धत लनकायमा पठाईने, 

(घ) काययपाललका बैठकमा पेर्श गने गनुासोको लर्र्रण तयार गरी प्रमखु प्रर्शासकीय 

ऄलधकृत समिय पेर्श गन,े 

(ङ) गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतको सदस्य सलचर् भइ कायय गने, 

(च) गनुासो सम्बोधनको लालग भएका लनणययहरूको ऄलभलेख राख्ने, 

(छ) गनुासोको सम्बन्धमा काययपाललका तथा प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतबाट भएको लनणयय 

कायायन्र्यन गनय सहयोग गने, 
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(ज) पलहले लनणयय भआसकेका लर्षयमा गनुासो पनय अएमा सोको जानकारी प्रमखु 

प्रर्शासकीय ऄलधकृतलाइ गराईने, 

(झ) काययपाललका तथा प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतले तोके बमोलजमका ऄन्य कायय गने। 

(३) गनुासो सनु्ने ऄलधकारीलाआय ईपदफा (२) मा तोलकएका काम, कतयव्य र ऄलधकार र्ाहके 

ऄन्य लजम्मेर्ारी समेत लदएको ऄर्स्थमा त्यस्तो लजम्मेर्ारी समेत परुा गनुय पनेछ। 

६. गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतको गठनः (१) यस काययलर्लध बमोलजम पनय अएका गनुासोमध्ये 

दफा ३ को ईपदफा (५) बमोलजम काययपाललकामा पेर्श गनुय पने गनुासो समाधान गनय 

काययपाललका बैठकमा प्रस्तार् पेर्श गने प्रयोजनको लालग दहेाय बमोलजमको गनुासो समाधान 

समन्र्य सलमलत रहनेछः 

(क)  ईपाध्यि     संयोजक 

(ख)  प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत   सदस्य 

(ग)  ऄध्यिले तोकेको कम्तीमा एकजना मलहला सलहत दइुजना काययपाललका सदस्य                                                   

सदस्य 

(घ) गनुासो सनु्ने ऄलधकारी            सदस्य सलचर् 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतले अर्श्यकता ऄनसुार लर्षय लर्ज्ञ र सम्बलन्धत 

कमयचारीलाइ सलमलतको बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

 

७. र्डा कायायलयको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) र्डा कायायलयमा प्राप्त हुने गनुासोको 

व्यर्स्थापनको लालग सम्बलन्धत र्डाको र्डा सलचर्ले गनुासो सनु्ने ऄलधकारी भइ काम गनेछ । 

(२) र्डा कायायलयमा प्राप्त हुन अएका गनुासोहरूको लर्र्रण र्डा सलचर्ले ऄनसुचूी –१ 

बमोलजमको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको गनुासो सनु्ने ऄलधकारीले यस काययलर्लध बमोलजम र्डा 

कायायलयको िेत्रालधकार लभत्रका गनुासोहरू र्डा ऄध्यिसँग समन्र्य गरी सम्बोधन गनुय 

पनेछ।  

(४) ईपदफा (२) बमोलजम गनुासो समाधानको लालग गररएका काययहरूको लर्र्रण र्डा सलचर्ले 

र्डा सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(५) िेत्रालधकार र्ा ऄन्य कुनै कारणले र्डा सलमलतबाट समाधान हुन नसकेका गनुासोको 

सम्बोधनको लालग त्यस्ता गनुासोहरूको लर्र्रण ऄनसुचूी– ३ बमोलजमको ढाँचामा तयार 

गरी  प्रमखु प्रर्शासकीय  ऄलधकृत माफय त गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुय पनेछ।  
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(६) काययपाललका र्ा ऄन्य कायायलयसँग सम्बलन्धत गनुासोहरू र्डा कायायलयमा प्राप्त हुन अएमा 

र्डा सलचर्ले त्यस्ता गनुासोहरू काययपाललका र्ा सम्बलन्धत कायायलयमा पठाईन ुपनेछ । 

 

८. ऄन्य कायायलयको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) दामाय गाईँपाललका मातहतका 

लर्षयगत कायायलय र्ा र्शाखा प्रमखुले अफूभन्दा लनकटतम मलुनका कमयचारीलाइ गनुासो सनु्ने 

ऄलधकारी तोक्न ुपनेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको गनुासो सनु्ने ऄलधकारीले सम्बलन्धत कायायलय।र्शाखा प्रमखुसँग 

समन्र्य गरी कायायलय र्ा र्शाखामा पनय अएका गनुासोहरू सम्बोधन गनुय पनेछ । 

(३) िेत्रालधकार र्ा ऄन्य कुनै कारणले समाधान हुन नसकेका गनुासोको सम्बोधनको लालग 

कायायलय र्ा र्शाखा प्रमखुले त्यस्ता गनुासोहरूको लर्र्रण ऄनसुचूी–३ बमोलजमको ढाँचामा 

तयार गरी गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुय पनेछ । 

  

पररच्छेद  ३ 

गनुासो समाधान प्रलक्रया 

९. गनुासो पेलटका राख्नपुनेः (१) कायायलयले कायायलयको मलू गेट नलजकै सबैले दखे्ने सरुलित 

स्थानमा गनुासो पेलटका राख्न ुपनेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको गनुासो पेलटकामा लगाएको ताला गनुासो सनु्ने ऄलधकारीले 

कम्तीमा प्रत्येक हप्ता कायायलय प्रमखु र्ा ऄन्य दइुजना पदालधकारी र्ा कमयचारीको रोहर्रमा 

खोल्नपुनेछ ।  

१०.  गोपनीयता राख्न ुपनेः कायायलय प्रमखुले कायायलयमा प्राप्त भएका गनुासो मध्ये ऄनसुन्धान र 

छानलबन गनुयपने प्रकृलतका गनुासो गने व्यलक्त र्ा लनकायको नाम गोप्य राखी त्यस्ता गनुासोको 

सम्बन्धमा अर्श्यक छानलबन र ऄनसुन्धान गने व्यर्स्था लमलाईन ुपनेछ ।  

 

११.  लखेी पठाईन सक्नेः कायायलयमा प्राप्त गनुासो मध्ये अलथयक ऄलनयलमतता र्ा भ्रिाचारसँग 

सम्बलन्धत गनुासोहरू काययपाललकाको लनणययले छानलबन तथा ऄनसुन्धानको लालग ऄलख्तयार 

दरुुपयोग ऄनसुन्धान अयोगमा लेखी पठाईन सलकनेछ । 

 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायायन्र्यन गनेः कायायलयले ऄलख्तयार दरुुपयोग ऄनसुन्धान अयोग, 
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महालेखा परीिक, संसदीय सलमलत, नेपाल सरकार तथा प्रदरे्श सरकारका लनकायहरू र 

लजल्ला समन्र्य सलमलत माफय त प्राप्त गनुासो र सझुार्हरूलाइ प्राथलमकतासाथ कायायन्र्यन 

गनेछ । 

 

१३. गनुासोकतायलाइ जानकारी लदनेः (१) यस काययलर्लध बमोलजम प्राप्त गनुासो सम्बोधनपलछ 

गनुासो सनु्ने ऄलधकारीले सम्बलन्धत गनुासोकतायलाइ सोको जानकारी लदनपुनेछ। 

(२) यस काययलर्लध बमोलजम प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाय प्राप्त गनुासो झठुा ठहरे पलन सोही 

व्यहोरा ईपदफा (१) बमोलजम सम्बलन्धत गनुासोकतायलाइ जानकारी गराआनेछ।  

 

 

भाग ३ 

सामालजक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

पररच्छेद  १ 

सामालजक परीिण सम्बन्धी संस्थागत व्यर्स्था 

१४. सामालजक परीिण गनुयपनेः (१) दामाय गाईँपाललकाले हरेक अलथयक र्षयमा सम्पादन गरेका 

काययक्रम तथा काययसम्पादनको लेखाजोखा र त्यसको सामालजक ईपलधधी मापन गनय 

सामालजक परीिण गनुयपनेछ । 

(२)  ईपदफा (१) बमोलजमको सामालजक परीिण दहेायका लर्षयमा अधाररत रही गनुयपनेछ ।  

(क) नेपालको संलर्धानको ऄनसुचूी ८ मा ईलल्ललखत लर्षयहरू 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोलजम तोलकएका लर्षयहरू, 

(ग) दामाय गाईँपाललकाबाट स्र्ीकृत काननु बमोलजम सम्पादन गरेका काययहरू, 

(घ) नेपाल सरकार तथा प्रदरे्श सरकारबाट समय समयमा भएका लनदरे्शन बमोलजम सम्पादन 

गनुयपने काययहरू, 

(ङ) काययपाललकाबाट समय समयमा गररएका प्रलतबद्दताहरू l 

(३) कायायलयले ईपदफा (१) बमोलजमको सामालजक परीिण कायय प्रत्यक अलथयक र्षय 

समाप्त भएको लमलतले चार मलहनालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 
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(४) काययपाललकाको लनणययले कुनै एक काययक्रम र्ा अयोजनाको समेत सामालजक परीिण 

गनय सलकनेछ ।  

 

१५. सामालजक परीिण समन्र्य सलमलतको गठनः (१) सामालजक परीिण काययमा सहयोग तथा 

समन्र्यको लालग दहेाय ऄनसुार पदालधकारी रहकेो सामालजक परीिण समन्र्य सलमलत रहने 

छ। 

(क)  प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत     संयोजक 

(ख) योजना र्शाखा र्शाखा प्रमखु            सदस्य 

(ग) ऄध्यिले तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था र्ा सामदुालयक संस्थाको  एक जना 

प्रलतलनलध                         सदस्य 

(घ) संयोजकले तोकेको लर्षयगत र्शाखा प्रमखु    सदस्य  

(ङ) सामालजक लर्कास र्शाखा प्रमखु     सदस्य–सलचर् 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतको सामालजक परीिण समन्र्य सलमलतको काम, कतयव्य र 

ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः  

(क)  सामालजक पररिकको छनोट गन े

(ख)  पररिण गररने काययक्रम तथा अयोजनाको छनौट गने, 

(ग)  पररिकको संस्था र्ा व्यालक्तको योग्यताको पररिण गरी स्र्ीकृत गने, 

(घ)  पररिण काययको लालग स्रोत तथा परू्ायधारको व्यर्स्था गने, 

(ङ)  रै्कलल्पक योजना तथा काययक्रमको पलहचान गरी सलूच तयार गने, 

(च)  सामालजक परीिण काययमा अर्श्यक सहयोग, समन्र्य र सहलजकरण गने । 

 

१६. तेस्रो पिबाट सामालजक परीिण गराईन ु पनेः (१) यस काययलर्लध बमोलजम गररने सामालजक 

परीिण कायय कायायलयले तेस्रो पिबाट सामालजक परीिण गराईन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचललत सार्यजलनक खररद काननु बमोलजम हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम छनोट गररने सामालजक परीिकको काययलर्र्रण र योग्यता ऄनसुचूी–४ 

बमोलजम हुनेछ । 
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पररच्छेद  २ 

सामालजक परीिण लर्लध र प्रलतरे्दन 

१७. सामालजक परीिणका लर्षयहरुः (१) सामालजक परीिकले दहेायका बमोलजमका सामग्रीको 

ऄध्ययन गरी दामाय गाईँपाललकाले सामालजक लजम्मेर्ारी परूा गरे नगरेको सम्बन्धमा समीिा र 

लर्शे्लषण गनुय पनेछः 

(क)  स्थानीय तह सम्बन्धी संघीय तथा प्रादलेर्शक ऐन, लनयम, तथा मापदण्ड, 

(ख)  दामाय गाईँपाललकाले र्नाएका स्थानीय काननु, काययलर्लधहरू र लनदलेर्शकाहरू,  

(ग)  दामाय गाईँपाललका।गाईँपाललकको अर्लधक तथा र्ालषयक योजना,  

(घ)  नागररक बडापत्र 

(ङ)  दामाय गाईँपाललका/दामाय दामाय गाईँपाललकाको चौमालसक तथा र्ालषयक प्रगलत प्रलतरे्दन 

(च)  सार्यजलनक सनुरु्ाइ प्रलतरे्दन 

(छ)  सार्यजलनक परीिणका प्रलतरे्दननहरू 

(ज) अन्तररक लेखापरीिण प्रलतरे्दन 

(झ) ऄलन्तम लेखापरीिण प्रलतरे्दन 

(ञ) र्ालषयक योजना तथा बजेट तजुयमासँग सम्बलन्धत लनणययहरू 

(ट)  न्यालयक सलमलतको र्ालषयक प्रलतरे्दन 

(२) सामालजक परीिकले ईपदफा (१) बमोलजमका सामग्रीको ऄध्ययनबाट दलेखएका 

लर्र्रणहरूमा दहेाय बमोलजमका लर्लध ऄर्लम्बन गरी पि्ुयाइ ंललन ुपनेछ । 

(क)  दामाय गाईँपाललकाका पदालधकारी तथा सम्बलन्धत कमयचारीसँग ऄधयसंरलचत (Semi-

structured) ऄन्तरर्ाताय,  

(ख)  अयोजना तथा काययक्रम कायायन्र्यन स्थलको स्थलगत लनरीिण, ऄर्लोकन र समहू 

छलफल । 

(३) सामालजक परीिकले ईपदफा (२) बमोलजम पि्ुयाइ ं ललंदा दामाय गाईँपाललकाको सामालजक 

लजम्मेर्ारी बहनमा दलेखएका प्रमखु समस्या, चनुौती  र भार्ी काययलदर्शाका बारेमा समेत 

छलफल गराइ ऄनसुचूी –५ बमोलजमको प्रलतरे्दन तयार गनुय पनेछ । 

 

१८. सार्यजलनक छलफल गराईन ुपनेः (१) सामालजक परीिकले दफा १७ को ईपदफा (३) बमोलजम 

तयार गरेको प्रलतरे्दनको मस्यौदामालथ सार्यजलनक छलफल गराईन ुपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको छलफलमा सामालजक परीिकले ऄनसुचूी– ५ र ऄनसुलूच–६ 
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बमोलजमको प्रलतरे्दनमा अधाररत रही ऄनसुलूच–७ बमोलजमको काययक्रम संचालन 

लर्लध र प्रकृया ऄनसुार प्रस्ततुीकरण गनुयपनेछ । 

(३)  ईपदफा (१) बमोलजमको छलफल हुने लमलत समय र स्थान तोकी ईपदफा (४) 

बमोलजमका सदस्यहरूलाइ कम्तीमा पाँचलदन ऄगारै् जानकारी गराईन ुपनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोलजमको छलफल काययक्रम ऄध्यि।प्रमखुको ऄध्यितामा सञ्चालन 

हुनेछ ।  

(५)  ईपदफा (१) बमोलजमको छलफलमा काययपाललकाका सदस्यहरू, कायायलयका कमयचारी, 

स्थानीय राजनीलतक दलका प्रलतलनलध, ईद्योग र्ालणज्य सङ्घ, पत्रकार महासङ्घ, 

ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यिहरू, टोल लर्कास संस्थाका प्रलतलनलधहरू, नागररक 

समाजका प्रलतलनलधहरू र स्थानीय बलुद्दजीर्ीहरू समेतलाइ सहभागी गराईन ुपनेछ ।  

(६) सामालजक परीिकले ईपदफा (१) बमोलजमको छलफलमा काययपाललका सदस्य बाहकेका 

सहभागीबाट ईठाआएका लर्षयहरूमा ऄध्यि।प्रमखुको धारणा राख्न लगाईन ुपनेछ । 

(७) कायायलयले यस दफा बमोलजमको काययक्रम बैठकको गलतलर्लध स्थानीय सञ्चार 

माध्यमबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यर्स्था लमलाईन सक्नेछ । 

(८) ईपदफा (१) ऄनसुारको छलफल काययक्रममा ईपलस्थत हुने अयोजक तथा सहभालगले 

ऄनसुलूच–८ बमोलजमको अंचरसलहता पालाना गनुयपनेछ । 

 

१९. ऄलन्तम प्रलतरे्दन तयार गनुयपनेः (१) सामालजक परीिकले दफा १८ बमोलजमको छलफलमा 

ईठेका लर्षयहरू समेत लमलाइ ऄनसुचूी–९ बमोलजमको ऄलन्तम प्रलतरे्दन तयार गरी 

कायायलयमा पेर्श गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतरे्दनमा दहेायका लर्षयहरूलाइ सारांर्शको रुपमा समारे्र्श गनुय 

पनेछः  

(क) दामाय गाईँपाललकाकाको प्राथलमकता तथा लक्ष्यहरू  

(ख) गत अलथयक र्षयको मखु्य मखु्य ईपलधधीहरू  

(ग) सामालजक लजम्मेर्ारी बहन गने िमता 

(घ) लजम्मेर्ारी बहन गने सन्दभयमा दलेखएका समस्याहरू 

(ङ) सधुारको लालग चाल्नपुने कदम तथा सझुार्हरू  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम पेर्श भएको प्रलतरे्दन ऄध्यि।प्रमखुले काययपाललका बैठकमा पेर्श 

गनय लगाईन ुपनेछ । 
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(४) कायायलयले ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतरे्दन कायायलयको रे्र्साआटमा राख्न ुपनेछ । 

 

२०. सामालजक परीिणमा समारे्र्श गराईनपुनेः दामाय गाईँपाललकाका ऄन्तगयतका लर्षयगत 

र्शाखाहरू र दामाय गाईँपाललकाको र्ालषयक योजना।काययक्रम।अयोजनामा समारे्र्श भएका गैर 

सरकारी संस्थाहरूको हकमा दामाय गाईँपाललका कै ऄलभन्न ऄंगको रूपमा सामालजक 

परीिणमा समारे्र्श गनुयपनेछ । 

 

२१. कागजात ईपलधध गराईन ु पनेः सामालजक परीिकले मागेको लर्र्रण, तथयांक, सचूना तथा 

कागजात दामाय गाईँपाललका/दामाय दामाय गाईँपाललकाका, लर्षयगत महार्शाखा र्ा र्शाखा, 

सम्बलन्धत गैर सरकारी संस्था तथा ऄन्य लनकायले ईपलधध गराईन ुपनेछ । 

 

२२. प्रलतरे्दन सभामा परे्श गनयपनेः (१)काययपाललकाले सामालजक परीिणको प्रलतरे्दनमा ईल्लेख 

भएका लर्षयमा छलफल गरी कायायन्र्यन हुन सक्ने सझुार्हरू कायायन्र्यनको व्यर्सथा 

लमलाईन ुपनेछ। 

(२) ईपदफा (१) र्मोलजम काययपाललकार्ाट कायायन्र्यन गररएका लर्षय, काययपाललकार्ाट 

समाधान हुन नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका लर्षयहरू समारे्र्श गरी सामालजक परीिण 

प्रलतरे्दनका प्रमखु लर्षय समारे्र्श भएको प्रलतरे्दन सभाको रै्ठकमा पेर्श गनुय पनेछ । 

 

२३. ऄन्य लनकायहरूको सामालजक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्थाः दामाय गाईँपाललकाको िेत्रलभत्र 

काययक्रम सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा ऄन्य सार्यजलनक संस्थाहरूले समालजक 

परीिण गदाय यस काययलर्लधको प्रयोग गनुय पनेछ।  
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भाग ३ 

सार्यजलनक परीिण 

पररच्छेद १ 

सार्यजलनक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था 

 

२४. सार्यजलनक परीिण गनुयपनेः (१) दामाय गाईँपाललकाबाट सञ्चालन गरेका सबै लकलसमका 

काययक्रम तथा अयोजनाहरूको सार्यजलनक परीिण गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सार्यजलनक परीिण हरेक काययक्रम र्ा अयोजना सम्झौता 

बमोलजमको काम सम्पन्न भएपलछ ऄलन्तम लकस्ता भकु्तानी परू्य कम्तीमा एक पटक 

ऄलनर्ायय रुपमा गराईन ुपनेछ । तर कायायलयले काययक्रम र्ा अयोजनाको प्रकृलत हरेी कुनै 

काययक्रम र्ा अयोजनाको कायायन्र्यन सम्झौता गदाय नै एक पटक भन्दा बढी पटक 

सार्यजलनक परीिण गने व्यर्स्था लमलाईन यो व्यर्स्थाले बाधा पयुायएको मालनने छैन । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजम काययक्रम र्ा अयोजनाको सार्यजलनक परीिण गनुयपने व्यर्स्था 

काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यन गने लनमायण व्यर्सायी र्ा ईपभोक्ता सलमलत र्ा 

गैरसरकारी संस्थासँग गररने सम्झौतामा ईल्लेख गररनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) बमोलजमको सार्यजलनक परीिणमा दहेाय बमोलजमका व्यलक्तहरूलाइ सहभागी 

गराईन ुपनेछः 

(क) काययक्रम र्ा अयोजनाबाट प्रत्यि लाभ प्राप्त गने समदुायका सदस्यहरू, 

(ख)  र्डा सलमलतका सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य, 

 (ग) काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यनको लालग सम्झौता गने ईपभोक्ता सलमलत टोल 

लर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा लनमायण व्यर्सायीका प्रलतलनलध, 

 (घ) सम्बलन्धत काययक्रम र्ा अयोजना संचालनको लालग कायायलयले तोकेको प्रालर्लधक 

कमयचारी l 

२५. सार्यजलनक परीिण गराईन े लजम्मेर्ारीः (१) यस काययलर्लध बमोलजमको सार्यजलनक परीिण 

गराईने लजम्मेर्ारी दामाय गाईँपाललकासँग काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यन गनय सम्झौता गने 

लनकायको हुनेछ । 

     (२) यस काययलर्लध बमोलजम सार्यजलनक परीिण गनय लाग्ने खचय काययक्रम र्ा अयोजनाको 

लागत ऄनमुानमा नै समारे्र्श गने व्यर्स्था कायायलयले लमलाईनेछ । 
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२६. काययक्रम सम्पन्न पश्चातको सार्यजलनक परीिण नभइ ऄलन्तम लकस्ता रकम लनकासा नहुनेः 

लनमायण व्यर्सायी, ईपभोक्ता सलमलत तथा ऄन्य लनकाय र्ा संस्थार्ाट कायायन्र्यन हुने सरै् 

खालका काययक्रम तथा अयोजनाको सार्यजलनक परीिण नभइ ऄलन्तम लकस्ताको रकम 

भकु्तानी लदने छैन । 

 

  

पररच्छेद  २ 

ईपभोक्ता सलमलतबाट कायायन्र्यन हुने काययक्रम र्ा अयोजनाको सार्यजलनक परीिण सम्बन्धी 

व्यर्स्था 

 

२७. सार्यजलनक जानकारी लदनपुनेः (१) ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यिले र्डा ऄध्यिको समन्र्यमा 

काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यनको कायायदरे्श प्राप्त गरेको लमलतले सात लदन लभत्र 

काययक्रमका प्रत्यि लाभग्राहीहरूलाइ काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यन ऄलघको सार्यजलनक 

जानकारीको लालग ईपलस्थत हुन लमलत स्थान र समय ईल्लेख गरी सार्यजलनक सचूना लदन ुपनेछ 

। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सञ्चालन गररने काययक्रममा ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यि र्ा लनजले 

तोकेको ईपभोक्ता सलमलतको सदस्यले दहेायका लर्षयहरू प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) अयोजनाको कुल लागत  

(ख) ईपभोक्ताबाट व्यहोररने लागतको पररमाण  

(ग) सम्पादन गनुयपने मखु्य मखु्य कामको लर्र्रण  

(घ) अयोजना सम्पन्न गनुय पने ऄर्लध   

(ङ) अयोजनाको लालग तोलकएको साआट आन्चाजयको नाम पद र सम्पकय  नम्बर 

(च) ईपभोक्ता र्ा ऄन्य सरोकारर्ालाको तफय बाट कुनै गनुासो भएमा त्यस्तो गनुासो 

राख्न सलकने पदालधकारी र्ा कमयचारीको नाम र सम्पकय  नम्बर । 

(३) यस दफा बमोलजम गररने काययक्रमको ऄध्यिता र्डाध्यि र्ा लनजले तोकेको र्डा 

सलमलतको सदस्यले गनेछ । 

(४) ईपदफा (२) बमोलजम काययक्रम र्ा अयोजनाको लर्र्रण प्रस्ततु गररसकेपलछ 

काययक्रमको ऄध्यिता गने व्यलक्तले काययक्रमका सहभागीहरूलाइ कुनै लजज्ञासा र्ा 
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सझुार् भए पालैपालो राख्न लगाईन ुपनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम प्राप्त भएका कुनै लजज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धमा ईपभोक्ता 

सलमलतका सदस्यहरू र्ा ऄध्यिता गने व्यलक्तले स्पि पानुय पनेछ ।   

(६) ईपदफा (१) बमोलजम गररने काययक्रमको ईपलस्थलत र छलफलमा ईठेका लर्षयहरू 

समेत समारे्र्श गरी लनणयय तयार गने व्यर्स्था सम्बलन्धत ईपभोक्ता सलमलतले लमलाईन ु

पनेछ । 

(७) ईपदफा (६) बमोलजम गररएको लनणयय ईपभोक्ता सलमलतले सरुलित रुपमा राख्न ुपनेछ र 

कायायलयले मागेको बखत र्ा भकु्तानीको लालग कागजात पेर्श गदाय संलग्न गनुय पनेछ । 

 

२८. सार्यजलनक परीिण गनुयपनेः (१) ईपभोक्ता सलमलतले कायायलयसँग भएको सम्झौता बमोलजम 

तोलकएको कायय सम्पन्न गररसकेपलछ सार्यजलनक परीिण गनुयपनेछ । 

      (२) ईपभोक्ता सलमलतको ऄध्यिले ईपदफा (१) बमोलजमको कायय सम्पन्न सार्यजलनक  

परीिणको लालग र्डाध्यिसँग समन्र्य गरी काययक्रम र्ा अयोजनाको सार्यजलनक 

परीिण हुने लमलत स्थान र समय तोकी ईपलस्थलतको लालग ईपभोक्ताहरूलाइ सार्यजलनक 

सचूना प्रसारण गनुयपनेछ ।  

       (३) ईपदफा (२) बमोलजम सञ्चालन हुने सार्यजलनक परीिण काययक्रममा ईपभोक्ता 

सलमलतको ऄध्यि र्ा लनजले तोकेको सदस्यले दहेायका लर्षयहरू सलहत ऄनसुलूच–११ 

बमोलजमको अयोजना र्ा काययक्रम सम्बन्धी लर्र्रणको ढाँचा प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) अयोजनाको ईद्दशे्य  

(ख) अयोजनाको कूल लागत 

(ग) हालसम्म लनकासा भएको कूल रकम 

(घ) अयोजना कायायन्र्र्यनमा भएको कूल खचय 

(ङ) ईपभोक्ताबाट भएको सहभालगताको कूल ऄंर्श 

(च) काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यनको क्रममा परेका ईजरुी र्ा गनुासोको 

लर्र्रण 

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

(४) यस दफा बमोलजमको सार्यजलनक परीिण काययक्रमको ऄध्यिता ऄध्यिता ईपभोक्ता 

सलमलतको ऄध्यिले गनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलजम सञ्चालन हुने सामालजक परीिण काययक्रमको ईपलस्थलत छलफलमा 
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ईठेका लर्षय र अयोजनाको सम्बन्धमा गररएको लनणयय सलहतको ऄनसुलूच–१२ 

बमोलजमको लर्र्रण ईपभोक्ता सलमलतले तयार गनुय पनेछ । 

(६) ईपदफा (५) बमोलजम तयार गररएको लनणययको व्यहोरा ईपलस्थत ईपभोक्ताहरूलाइ पढेर 

सनुाइ काययक्रमको ऄध्यिता गने व्यलक्त र ईपभोक्ता सलमलतका सलचर्ल े प्रमालणत गनुय 

पनेछ। 

(७) ईपभोक्ता सलमलतले ईपदफा (६) बमोलजम प्रमालणत भएको लनणयय ऄलन्तम लकस्ता लनकासा 

माग गनयको लालग कायायलयमा पेर्श गनुय पनेछ । 

(८) सहजकतायले ऄनसुलूच–१६ ऄनसुारको नमनूा काययक्रम र ऄनसुलूच–१७ बमोलजमको 

चेकललिको तयारी गरी सार्यजलनक परीिण काययक्रमको सहलजकरण गनुयपनेछ। 

 

  

पररच्छेद  ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायायन्र्यन हुने काययक्रम र्ा अयोजनाको सार्यजलनक परीिण सम्र्न्धी 

धयर्स्था 

 

२९. सार्यजलनक सचूना प्रर्ाह गनुयपनेः  (१) कुनै काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यन गनय कायायदरे्श 

पाएको लमलतले सात लदनलभत्र काययक्रम र्ा अयोजनासँग सम्बलन्धत ईपभोक्ता तथा 

सरोकारर्ालाहरूलाइ कायय प्रारम्भ गनुय ऄलघ काययक्रम र्ा अयोजना सम्बन्धी प्रारलम्भक 

जानकारीको लालग काययक्रममा ईपलस्थलत हुनपुने लमलत, स्थान र समय तोकी सम्बलन्धत 

गैरसरकारी संस्थाले सार्यजलनक सचूना प्रर्ाह गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको काययक्रममा सम्बलन्धत र्डाको र्डाध्यि सलहत सम्पणूय र्डा 

सदस्यहरूलाइ समेत अमन्त्रण गनुय पनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको सार्यजलनक परीिण काययक्रममा काययक्रम अयोजना गने गैर 

सरकारी संस्थाको तफय बाट दहेायका कुराहरू प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) काययक्रम र्ा अयोजनाको ईद्दशे्य 

(ख) काययक्रम र्ा अयोजनाको लाभग्राहीको लर्र्रण 

(ग) काययक्रम र्ा अयोजनाको कूल लागत 

(घ) काययक्रम र्ा अयोजनाको र्शरुु हुने र सम्पन्न हुने लमलत 

(ङ) कायायलयबाट व्यहोररने बजेट 
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(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्यहोररने बजेट 

(छ) ईपभोक्ताको तफय बाट व्यहोनुयपने लागतको ऄंर्श र प्रकार 

(ज) काययक्रम र्ा अयोजनाको मखु्य मखु्य लक्रयाकलापहरू 

(४) ईपदफा (३) बमोलजमको प्रस्ततुीपलछ काययक्रममा सहभागी लाभग्राहीहरूलाइ काययक्रम र्ा 

अयोजनाको सम्बन्धमा कुनै लजज्ञासा र्ा सझुार् भए पालैपालो राख्न लगाईन ुपनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम लाभग्राहीहरूबाट राखेका लजज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धमा 

काययक्रमको अयोजकबाट स्पि पानुय पनेछ । 

(६) यस दफा बमोलजमको काययक्रममा ईपलस्थत र्डा सलमलतका सदस्यहरूलाइ काययक्रम र्ा 

अयोजनाको सम्बन्धमा कायायलयको तफय बाट अफ्ना कुरा राख्न समय लदन ुपनेछ । 

 

३०. काययक्रम सम्पन्न पश्चात सार्यजलनक परीिण गनुयपनेः (१) कायायलयसँगको सम्झौता बमोलजमको 

काम सम्पन्न भएपलछ काययक्रम र्ा अयोजना सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले सार्यजलनक 

परीिण काययक्रममा ईपलस्थलतको लालग लमलत स्थान र समय तोकी सार्यजलनक सचूना प्रर्ाह 

गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको काययक्रममा र्डाऄध्यि लगायत र्डा सलमलतका सदस्यलाइ 

अमन्त्रण गनुय पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको सार्यजलनक परीिणमा ऄनसूलुच–११ बमोलजमको यथाथय लर्र्रण 

प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोलजमको प्रस्ततुीकरणमा ईपभोक्ता र्ा लाभग्राही र गैरसरकारी संस्थाबाट 

भएको लगानी तथा कायायलयबाट हालसम्म प्राप्त भएको रकमको लर्र्रण समेत प्रस्ततु 

गनुयपनेछ । 

(५) काययक्रम सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले यस दफा बमोलजम हुने सार्यजलनक परीिण 

काययक्रमको ईपलस्थलत र लनणयय सलहत ऄनसुलूच–१२ ऄनसुारको प्रलतरे्दन तयार गनुय 

पनेछ । 

(६) ईपदफा (५) बमोलजम तयार भएको लर्र्रण र लनणयय गैरसरकारी संस्थाले बजेट 

लनकासाको लालग कायायलयमा पेर्श गनुय पनेछ । 

(७) सहजकतायले ऄनसुलूच–१६ ऄनसुारको नमनूा काययक्रम र ऄनसुलूच–१७ बमोलजमको 

चेकललिको तयारी गरी  सार्यजलनक परीिण काययक्रमको सहलजकरण गनुयपनेछ। 
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पररच्छेद  ४ 

लनमायण व्यर्सायीबाट सञ्चालन हुने अयोजनाको सार्यजलनक परीिण सम्र्न्धी धयर्स्था 

 

३१. सार्यजलनक परीिण गन े लजम्मेर्ारीः (१) लनमायण व्यर्सायी माफय त संचाललत भौलतक परू्ायधार 

लनमायण सम्बन्धी अयोजनाहरूको सार्यजलनक परीिण गने लजम्मेर्ारी सो अयोजनाको रेखदखे 

तथा ऄनगुमनको लालग कायायलयबाट तोलकएको प्रालर्लधक कमयचारीको हुनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम गररने सार्यजलनक परीिण काययक्रममा लनमायण व्यर्सायीको 

प्रलतलनलधलाइ ऄलनर्ायय ईपलस्थत गराईन ुपनेछ । 

३२.  लनमायण प्रारम्भ हुनपुर्य सार्यजलनक जानकारी लदनपुनेः (१) लनमायण व्यर्सायी माफय त सञ्चालन 

हुने अयोजनाको लालग कायायलयसँग सम्झौता भआसकेपलछ अयोजना लनमायण स्थलमा 

अयोजनाका लाभग्राही व्यलक्तहरूको ईपलस्थलतमा अयोजनाको लर्स्ततृ लर्र्रण लदनपुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको जानकारी लदनका लालग हुने काययक्रममा अयोजनाको रेखदखे तथा 

ऄनगुमनको लालग तोलकएको प्रालर्लधक कमयचारीले सम्बलन्धत लनमायण व्यर्सायीसँगको 

समन्र्यमा अयोजनाको लाभग्राही व्यलक्तहरूलाइ ईपलस्थलतको लालग लमलत, स्थान र 

समय तोकी सार्यजलनक सचूना प्रर्ाह गनुयपनेछ । 

 (३) ईपदफा (२) बमोलजमको काययक्रममा अयोजना सञ्चालन हुने र्डाका र्डा सलमलतका 

पदालधकारीहरू र अर्श्यकता ऄनसुार प्रमखु।ऄध्यि र ईपाध्यि।ईपप्रमखु समेतलाइ 

अमन्त्रण गनुय पनेछ । 

  (४) ईपदफा (२) बमोलजम हुने काययक्रममा प्रालर्लधक कमयचारीले दहेायका लर्षयहरू प्रस्ततु 

गनुय पनेछः 

(क) अयोजनाको कूल लागत, 

(ख) अयोजना र्शरुुहुने र सम्पन्न हुने ऄर्लध, 

(ग)  अयोजनाको मखु्य मखु्य ऄपेलित ईपललधध, 

(घ)  अयोजनाको लनमायण व्यर्सायीको नाम र लनमायण व्यर्सायीको स्थानीय 

प्रलतलनलधको नामथर ठेगाना र सम्पकय  नम्बर, 

(ङ)  कायायलयको तफय बाट रेखदखे र ऄनगुमनको लालग तोलकएको प्रालर्लधक 

कमयचारीको नाम पद र सम्पकय  नम्बर, 

(च) अयोजना कायायन्र्यनको सम्बन्धमा गनुासो र्ा सझुार् लदन सलकने पदालधकारीको 
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नाम पद र सम्पकय  नम्बर । 

(५) ईपदफा २ बमोलजमको काययक्रममा अयोजनाका लाभग्राहीहरूलाइ अयोजनासँग   

सम्बलन्धत लर्षयमा कुनै लजज्ञासा र्ा सझुार् भए लदने ऄर्सर ईपलधध गराईन ुपनेछ । 

(६) ईपदफा २ बमोलजमको काययक्रममा लनमायण व्यर्सायीले तोलकएको समयमा नै काम 

सम्पन्न गने प्रलतबर्द्ता जनाईन लगाईन ुपनेछ।  

 (७) यस दफा बमोलजम हुने काययक्रममा ईपलस्थत हुने पदालधकारी, लनमायण व्यर्सायीको 

प्रलतलनलध तथा अयोजनाका लाभग्राहीहरूको ईपलस्थलत पलुस्तका तयार गरी राख्ने 

लजम्मेर्ारी प्रालर्लधक कमयचारीको हुनेछ । 

 

३३. अयोजनाको लनमायण सम्पन्नपलछ सार्यजलनक परीिण गनुयपनेः (१) अयोजनाको लनमायण सम्पन्न 

पश्चात सम्बलन्धत अयोजनाको सार्यजलनक परीिण गनुयपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम हुने सार्यजलनक परीिण काययक्रममा सम्बलन्धत प्रालर्लधक 

कमयचारीले लनमायण व्यर्सायीसँगको समन्र्यमा अयोजनाका लाभग्राही व्यलक्तलाइ ईपलस्थत 

हुन लमलत स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात लदन ऄगारै् सार्यजलनक सचूना प्रर्ाह गनुय पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको सार्यजलनक परीिण काययक्रममा अयोजना सञ्चालन 

भएको र्डाको र्डा सलमलतका सदस्यहरू र अर्श्यकता ऄनसुार ऄध्यि।प्रमखु र्ा 

ईपाध्यि।ईपप्रमखुलाइ अमन्त्रण गनुय पनेछ । 

(४) ईपदफा (२) बमोलजमको काययक्रममा लनमायण व्यर्सायीको प्रलतलनलधले 

अयोजनाको सम्बन्धमा लनम्न लर्षयहरू सलहत ऄनसुलूच–१३ बमोलजमको लर्र्रणको ढाँचामा 

प्रस्ततु गनुयपनेछः 

(क)  अयोजना र्शरुु भएको लमलत, 

(ख)  अयोजनाको कूल खचय, 

(ग)  अयोजना स्र्ीकृत लडजाआन आलिमेट ऄनसुार सम्पन्न भए नभएको, 

(घ)  अयोजनासँग सम्बलन्धत मखु्य मखु्य लर्षयहरू । 

(५) ईपदफा (२) बमोलजमको काययक्रममा प्रालर्लधक कमयचारीले लनमायण 

व्यर्सायीका प्रलतलनलधको प्रस्तलुतपलछ दहेायका प्रश्नहरू राखी खलुा छलफलको माध्यमबाट 

सहभागीहरूको प्रलतलक्रया ललन ुपनेछः 

(क) अयोजना संचालन गने लनमायण धयबसायीले प्रस्ततु गरे ऄनसुारको अयोजना 

सम्पन्न भए नभएको 
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(ख) अयोजना तोलकएको समयमा र्शरुु तथा सम्पन्न भए।नभएको 

(ग) अयोजना र्ा काययक्रम कायायन्र्यन प्रारम्भहुन ुऄलघ सार्यजलनक जानकारी लदन े

कायय भए। नभएको 

(घ) अयोजनामा काम गने व्यलक्तले ज्याला पाए नपाएको 

(ङ) अयोजनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू गणुस्तरीय भए ÷ नभएको 

(च) ऄनगुमन सलमलत तथा सम्बलन्धत प्रालर्लधक कमयचारीबाट समय समयमा 

ऄनगुमन तथा लनरीिण भए ÷नभएको 

(छ) ऄनगुमन तथा लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुार्हरू कायायन्र्यन भए ÷नभएको 

(ज) प्रालर्लधकबाट लदआएका सल्लाह र सझुार्हरू ईपयकु्त भए ÷ नभएको l 

(६) ईपदफा (५) बमोलजम काययक्रमका सहभागीहरूले प्रस्ततु गरेका लर्चारहरूलाइ 

प्रालर्लधक कमयचारी र लनमायण व्यर्सायीले प्रलतलक्रया लदने व्यलक्तको नाम सलहत लटपोट गनुयपनेछ 

र सहभागीले प्रस्ततु गरेका प्रलतलक्रया तथा सझुार्मालथ लनमायण व्यर्सायी एरं् प्रालर्लधक 

कमयचारीले थप स्पि पानुय पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोलजम सञ्चालन हुने काययक्रममा ईपलस्थत पदालधकारी तथा 

लाभग्राही व्यलक्तहरूको ईपलस्थलत पलुस्तका तयार गरी ईपदफा (५) बमोलजम प्राप्त प्रलतलक्रया 

समेत समारे्र्श गरी ऄनसुलूच–१४ ऄनसुारको ढाँचामा लर्र्रण तयार गने लजम्मेर्ारी सम्बलन्धत 

प्रालर्लधक कमयचारीको हुनेछ। 

(८) यस दफा बमोलजम सञ्चालन हुने सार्यजलनक परीिण काययक्रम सञ्चालन गदाय 

ऄनसुचूी–१५ बमोलजमको अचारसंलहता सहभागीहरूले पालना गनुयपनेछ । 

(९) सहजकतायले ऄनसुलूच–१६ ऄनसुारको नमनूा काययक्रम र ऄनसुलूच–१७ 

बमोलजमको चेकललिको तयारी गरी  सार्यजलनक परीिण काययक्रमको सहलजकरण गनुयपनेछ। 

 

 

पररच्छेद  ५ 

सार्यजलनक परीिण सम्बन्धी ऄन्य व्यर्स्था 

 

३४. गनुासोहरू प्रस्ततु गनुयपनेः दफा ३४ बमोलजमको सार्यजलनक परीिण काययक्रममा अयोजनासँग 

सम्बलन्धत लर्षयमा पदालधकारी, ऄनगुमन सलमलत तथा कायायलयमा लललखत र्ा मौलखक रुपमा 

कुनै गनुासो प्राप्त भएको भए काययक्रमको सहजकतायले सो समेत प्रस्ततु गनुय पनेछ । 
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३५. गरैसरकारी सङ्घसंस्थालाइ पररचालन गनय सक्नःे (१) यस काययलर्लध बमोलजमको सार्यजलनक 

परीिण काययक्रम सञ्चालनको लालग कायायलयले प्रचललत काननु बमोलजम सामदुालयक 

संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा ऄन्य सङ्घ संस्थालाइ पररचालन गनय सक्नेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सार्यजलनक परीिण काययक्रमको लालग गैरसकारी संस्था 

पररचालन गरेको ऄर्स्थामा काययक्रमको लालग सचूना प्रर्ाह गने, पदालधकारी, कमयचारी तथा 

लनमायण व्यर्सायीका प्रलतलनलधलाइ काययक्रममा ईपलस्थलतको लालग ऄनरुोध गने, काययक्रमको 

सञ्चालन तथा सहजीकरण गने, ईपलस्थलत पलुस्तका तयार गने, लनणयय तयार गने र काययक्रमको 

प्रलतरे्दन तयार गने लजम्मेर्ारी समेत सोही संस्थाको हुनेछ । 

३६. लनमायण सम्पन्न पश्चातको सार्यजलनक परीिण नभइ अयोजनाको फरफारक नहुनेः यस 

काययलर्लध बमोलजम अयोजना लनमायण सम्पन्न पश्चातको सार्यजलनक परीिण नभइ 

अयोजनाको फरफारक तथा ऄलन्तम लकस्ता भकु्तानी हुने छैन । 

३७. अयोजनास्थलमा सचूना पाटी राख्न ु पनेः कायायलयबाट संचालन हुने काययक्रम र्ा 

अयोजनाको लनमायण स्थलमा लनमायणसँग सम्बलन्धत ईपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था र्ा 

व्यर्सायीले ऄनसुचूी–१८ बमोलजमको अयोजना सचूना पाटी राख्न ुपनेछ । 

३८. सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनुयपनेः (१) यस पररच्छेद बमोलजम सार्यजलनक परीिण गनुयपने 

अयोजनामध्ये बहुर्षीय अयोजनाहरूको सार्यजलनक सनुरु्ाइ समेत गनुय पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम कुनै अयोजनाको सार्यजलनक सनुरु्ाइ गरेको भए पलन 

ईक्त अयोजनाको सार्यजलनक परीिण गनुय पनेछ । 

३९. सार्यजलनक परीिणमा प्राप्त सझुार्लाइ पषृ्ठपोषणको रुपमा ललनेः सार्यजलनक परीिणको क्रममा 

सहभागीहरूले व्यक्त गरेका लर्चारलाइ कायायलयले पषृ्ठपोषणको रुपमा ललनेछ । 

४०. यथाथय लर्र्रण पेर्श गनुयपनेः यस भाग बमोलजम सार्यजलनक परीिण काययक्रममा अयोजनासँग 

समबलन्धत पिले तयार गरेको अलधकाररक लर्र्रण मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

 

४१. सार्यजलनक परीिणको लालग अर्श्यक बजेट व्यर्स्थाः यस भाग बमोलजम गररने सार्यजलनक 

परीिणको लालग अर्श्यक बजेट सम्बलन्धत अयोजनाको लालग छुट्याआएको कलन्टन्जेन्सीको 

रकमबाट प्रचललत काननु बमोलजम ईपलधध गराईन सलकनेछ। 
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पररच्छेद  ६ 

लर्लर्ध 

४२. प्रलतरे्दन पेर्श गनुयपनःे यस काययलर्लध बमोलजम गररने सार्यजलनक परीिणको एलककृत प्रलतरे्दन 

ईपाध्यि।ईपप्रमखुले काययपाललका बैठकमा प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

 

४३. ऄन्य लनकायहरूर्ाट यस सार्यजलनक परीिण लर्लधको प्रयोगः दामाय गाईँपाललका िेत्र लभत्र 

काययक्रम र्ा अयोजना संचालन गदाय गैर सरकारी संस्था तथा ऄन्य सार्यजलनक संस्था तथा 

लनकायहरूले पलन यस काययलर्लध बमोलजम सार्यजलनक परीिण गने व्यर्स्था लमलाईन ुपनेछ ।  

 

४४. ऄलभमखुीकरण सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) कायायलयले काययक्रम र्ा अयोजना कायायन्र्यनको 

लालग सम्झौता भआसकेपलछ ऄनसुलूच–१० ऄनसुारको लर्षयर्स्त ुसमेत समारे्र्श गरी ईपभोक्ता 

सलमलतको लजम्मेर्ारी, सार्यजलनक परीिणको लर्लध, प्रालर्लधक कमयचारीको लजम्मेर्ारी, रकम 

लनकासाको लालग अर्श्यक कागजात, काम सम्पन्न गनुय पने समय सीमा समेतको जानकारी 

लदन ईपभोक्ता सलमलतका ऄध्यि ईपाध्यि सलचर् र कोषाध्यिलाइ एकलदने ऄभीमखुीकरण 

गनेछ । 

(२) यस्तो ऄलभमखुीकरण काययक्रम कायायलयले यो काययलर्लध बमोलजम सार्यजलनक 

परीिण गनुयपने भनी तोलकएका लनकाय र्ा व्यलक्तहरूलाइ पलन सञ्चालन गनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम हुने ऄलभमलुखकरण काययक्रममा प्रस्ततु गने लर्षयको 

ढाँचा ऄनसुचूी–१० बमोलजम हुनेछ । 

 

 

 

 

 

भाग ५ 

सार्यजलनक सनुरु्ाइ काययलर्लध 

 

पररच्छेद १ 

नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यर्स्था 
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४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनःे (१) कायायलयले अफ्नो कायायलय हातालभत्र सबैले दखे्ने स्थानमा 

नागररक बडापत्र राख्न ुपनेछ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको नागररक बडापत्रमा दहेायका लर्षय ईल्लेख भएको 

हुनपुनेछः 

(क) दामाय गाईँपाललकाले ऐन, लनयम बमोलजम लदने सेर्ा सलुर्धाको लर्र्रण, 

(ख) सेर्ा सलुर्धा प्रदान गनय लाग्ने समयार्लध, 

(ग) सेर्ा सलुर्धा प्रदान गने लजम्मेर्ार काययकि तथा कमयचारी, 

(घ) सेर्ाग्राहीले तोलकएको सेर्ा सलुर्धा प्राप्त गनय अर्श्यक कागजात, 

(ङ) र्शलू्क दस्तरू लाग्ने भए सोको लर्र्रण, 

(च) र्शलू्क दस्तरू नलाग्ने भएमा सोही व्यहोरा, 

(छ) सेर्ा सलुर्धा ईपलधध।प्रदान हुने काययकिको तथा कमयचारीको नम्बर र्ा 

संकेत, 

(ज) ईजरुी सनु्ने ऄलधकारी र्ा तह, 

(झ) दामाय गाईँपाललकाको टेललफोन नं., आमेल र रे्भसाआट, 

(ञ) गनुासो, पीर मकाय राख्ने फोन नं., कमयचारी र आमेल ठेगाना, र 

(ट) नागररक र्डापत्र बमोलजम सेर्ा प्रदान गनय नसके सेर्ाग्राहीलाइ प्रदान गररने 

ितीपलूतयको लर्र्रण,  

(ठ) काययपाललकाले तोकेका ऄन्य अर्श्यक कुरा ।  

(३) कायायलयले ईपदफा (१) बमोलजमको नागररक बडापत्रमा ईल्लेख भएका मखु्य 

मखु्य लर्षयहरू समारे्र्श गरी कायायलय पररसरमा लडलजटल बडापत्र समेत राख्न ुपनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोलजमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदरे्श काननु बमोलजम 

प्रदान गररने सेर्ाको लालग सम्बलन्धत काननु बमोलजम तोलकएका लर्र्रणहरू राख्न ुपनेछ ।  

 

४६. नागररक बडापत्रमा संर्शोधन गनय सलकनेः (१) कायायलयले दफा ४५ को ईपदफा (२) मा 

ईलल्ललखत लर्षयका लर्र्रणमा कुनै पररर्तयन भएमा नागररक बडापत्रको संर्शोधन गनेछ। 

(२) ईपदफा (१) र्मोलजमको हुने संर्शोधनमा नागररक र्डापत्रमा समारे्र्श गनुयपने 

नयाँ लर्षय भएमा सोसमेत समारे्र्श गरी ऄध्यार्लधक गनुय पनेछ। 

पररच्छेद २ 

सार्यजलनक सनुरु्ाइ सम्र्न्धी व्यर्स्था 



 

27  

४७. सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनुयपनेः (१) काययपाललकाको कायायलय र र्डा कायायलयले अलथयक र्षयको 

प्रत्येक चौमालसक ऄर्लधमा काययलयबाट सञ्चाललत सम्पणुय योजना, काययक्रम तथा सेर्ा 

प्रर्ाहको सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनुयपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम हुने काययपाललकाको कायायलयको सार्यजलनक सनुरु्ाइमा 

ऄध्यि।प्रमखु, ईपाध्यि।ईपप्रमखु, प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत र र्डा कायायलयको 

सार्यजलनक सनुरु्ाइमा र्डा सलमलतका सदस्यहरू र र्डा  सलचर् सहभागी हुन ुपनेछ। 

तर ऄध्यि।प्रमखु प्रमखु, प्रर्शासकीय ऄलधकृत र र्डा ऄध्यि काययिेत्र बालहर रहकेो 

ऄर्स्थामा त्यस्तो पदालधकारीको स्थानमा क्रमर्शः ईपाध्यि।ईपप्रमखु, कायायलयको र्ररष्ठ 

कमयचारी र र्डा सलमलतको सदस्य सहभागी हुने गरी सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनय यस दफाले बाधा 

पयुायएको मालनने छैन । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको सार्यजलनक सनुरु्ाइमा लर्षयगत र्शाखा।कायायलयका 

प्रमखुहरू समेत सहभागी हुन ुपनेछ । 

(४) ईपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा लेलखएको भएता पलन कामको लजम्मेर्ारी ऄनसुार 

लर्षयगत र्शाखा।कायायलय र्ा कुनै काययक्रम तथा अयोजनाको लालग छुटै्ट सार्यजलनक सनुरु्ाइ 

काययक्रम गने गरी काययपाललकाले लनणयय गनय सक्नेछ । 

(५) सङ्घ तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतय ऄनदुानबाट सञ्चाललत काययक्रम र्ा 

अयोजनाको लालग ईपलधध गराआएको र्शतयमा सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनुयपने भनी ईल्लेख भएको 

ऄर्स्थामा सोही बमोलजम र ईल्लेख नभएको ऄर्स्थामा दफा (१) बमोलजमको सार्यजलनक 

सनुरु्ाइमा नै त्यस्तो काययक्रम र्ा अयोजनाको लर्षय समारे्र्श गररनेछ । 

(६) ईपदफा (१) बमोलजमको सार्यजलनक सनुरु्ाइमा कायायलयले सबै 

सरोकारर्ालाहरू  सहभागी हनसुक्ने गरी काययक्रम सञ्चालन हुने लमलत, स्थान र समय तोकी 

कम्तीमा सात लदन ऄगारै् सार्यजलनक सचूना प्रर्ाह गनुय पनेछ । 

(७) यस दफा बमोलजम सञ्चालन हुने सार्यजलनक सनुरु्ाइमा सञ्चार माध्यमका 

प्रलतलनलधहरूले सहज रुपमा ईपलस्थत हुन, तस्बीर  तथा लभलडयो लखच्न र प्रत्यि प्रर्शारण गनय 

पाईनेछन । 

४८. सेर्ाग्राहीको ऄलभमत ललन ुपनेः (१) कायायलयले सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनुय ऄगारै् कम्तीमा सात 

लदनको कायायलय समयमा सेर्ा ललन अएका सेर्ाग्राहीहरूबाट ऄनसुचूी–१९ बमोलजमको 

ढाँचामा नागररक प्रलतरे्दन पत्र र ऄनसुचूी–२० बमोलजमको ढाँचामा बलहगयमन ऄलभमत ललन ु

पनेछ । 
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(२) कायायलयले ईपदफा (१) बमोलजम ऄलभमत लदन ेसेर्ाग्राहीहरूलाइ सार्यजलनक 

सनुरु्ाइ काययक्रममा ईपलस्थलतको लालग ऄनरुोध गनेछ ।  

४९. सार्यजलनक सनुरु्ाइका लर्षयर्स्तःु यस काययलर्लध बमोलजम गररने सार्यजलनक सार्यजलनक 

सनुरु्ाइमा दहेाय बमोलजमका लर्षयर्स्त ुप्रस्ततु गररनेछः 

(क) ऄलघल्लो पटकको सार्यजलनक सनुरु्ाइमा प्रलतबर्द्ता व्यक्त गररएका लर्षय र 

त्यस्ता लर्षयमा भए गरेका प्रयास, 

(ख) नागररक प्रलतरे्दन पत्र र बलहगयमन ऄलभमतको नलतजा, 

(ग) सेर्ा प्रर्ाहका सम्बन्धमा प्राप्त जनगनुासो र सझुार्को लर्र्रण र त्यस्ता लर्षयमा 

भए गरेका प्रयास, 

(घ) ऄनगुमन सलमलतको प्रलतरे्दनका मखु्य मखु्य लर्षयहरू, 

(ङ) सार्यजलनक परीिण प्रलतरे्दनका मखु्य मखु्य लर्षयहरू, 

(च) सामालजक प्रलतरे्दनको मखु्य लर्षयहरू,  

(छ) दामाय गाईँपाललका/दामाय दामाय गाईँपाललकाको नीलत योजना तथा काययक्रम र 

बजेट, 

(ज) सङ्घ तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त ऄनदुानमा सञ्चाललत काययक्रम तथा 

अयोजनाहरू । 

५०. व्यलक्त र्ा गैरसरकारी संस्थालाइ पररचालन गनय सक्नेः (१) कायायलयले दफा ४८ बमोलजम 

सेर्ाग्राही बलहगयमन ऄलभमत र नागररक प्रलतरे्दन पत्र सङ्कलन गनयको लालग कुनै व्यलक्त र्ा 

गैरसरकारी संस्थालाइ पररचालन गनय सक्नेछ । 

(२) यस काययलर्लध बमोलजम हुने सार्यजलनक सनुरु्ाइको व्यर्स्थापन गनय तथा 

सहजीकरण गनयको लालग प्रचललत खररद काननु बमोलजम कुनै व्यलक्त र्ा गैरसरकारी संस्थालाइ 

पररचालन गनय सलकनेछ । 

५१. सार्यजलनक सनुरु्ाइको माग गनय सक्नेः (१) जनप्रलतलनलध, ईपभोक्ता तथा साझेदार संस्थाले कुनै 

अयोजना लर्रे्शष र्ा सार्यजलनक महत्र्को लर्षयमा सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनय कायायलयमा 

ऄनरुोध गनय सक्नेछन। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सार्यजलनक सनुरु्ाइ माग भएको ऄर्स्थामा कायायलयले 

एक मलहनालभत्र सम्बलन्धत अयोजना र्ा सार्यजलनक महत्र्को लर्षयमा सार्यजलनक सनुरु्ाइ 

गनेछ । 

५२. काययक्रम र्ा अयोजना र्शरुुहुन ुभन्दा ऄगारै् सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनय सलकनेः दीघयकालीन नीलत 
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तथा योजना र्ा बहुर्षीय अयोजनाको स्र्ीकृलत र अलथयक, सामालजक र र्ातार्रणीय िेत्रमा 

दीघयकालीन प्रभार् पाने कुनै काययक्रमको स्र्ीकृलत पश्चात त्यस्तो नीलत, योजना, अयोजना र्ा 

काययक्रमको ईद्दशे्य, लि, ऄपेलित ईपललधध र कायायन्र्यन प्रकृयाको सम्बन्धमा काययक्रम र्ा 

अयोजना र्शरुुहुन ुभन्दा ऄगारै् सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनय सलकनेछ । 

५३. लजम्मेर्ार पदालधकारीले सम्बोधन गनुयपनेः (१) यस काययलर्लध बमोलजम गररने सार्यजलनक 

सनुरु्ाइको क्रममा ईठेका लजज्ञासा सझुार् र गनुासोको सम्बन्धमा काययक्रममा सहभागी 

लजम्मेर्ार पदालधकारीले सम्बोधन गनुय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सार्यजलनक सनुरु्ाइको क्रममा ईठेका लजज्ञासा सझुार् र 

गनुासोको सम्बोधन गदाय सम्बलन्धत पदालधकारी कमयचारी र्ा लर्ज्ञको सझुार् ललने व्यर्स्था 

कायायलयले लमलाईनेछ । 

  

 

 

पररच्छेद  ३ 

सार्यजलनक सनुरु्ाइको प्रकृया 

५४. सहजकताय तोक्न ु पनेः (१) यस काययलर्लध बमोलजम गररने सार्यजलनक सनुरु्ाइका लालग 

कायायलयले एक जना सार्यजलनक सनुरु्ाइ सहजकताय तोक्नेछ । 

(२) कायायलयले दफा ५० को ईपदफा (२) बमोलजम सहजीकरणको लालग व्यलक्त र्ा 

संस्थालाइ पररचालन गरेको ऄर्स्थामा त्यस्तो व्यलक्त र्ा संस्थासँगको समन्र्यमा सार्यजलनक 

सनुरु्ाइ सहजकताय तोक्नेछ । 

५५. सार्यजलनक सनुरु्ाइ काययक्रम सञ्चालन गनेः (१) दफा ५४ बमोलजम तोलकएको सहजकतायले 

दहेायका कुरामा ध्यान लदइ सार्यजलनक सनुरु्ाइ काययक्रम सञ्चालन गनेछः 

(क) लर्शि एरं् लर्नयर्शील भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) लनष्ट्पि रुपले मध्यस्थता गन,े 

(ग) मलहला जनजालत तथा लपछलडएका र्गयलाइ अफ्ना भनाआ राख्न प्रोत्सालहत गने,  

(घ) सहभागीले व्यक्त गरेका लर्चारमा प्रलतर्ाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रलतलक्रया तथा लटप्पणीलाइ सकारात्मक रुपमा ललन,े  

(च) व्यलक्त र्ा संस्थाको सार्यजलनक मयायदा र लर्शिाचारलाइ कायम राख्ने,  

(छ) सहभालगको कुरा काटी अपm्नो भनाइ नराख्ने र 
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(ज) लर्षय र्स्तमुा केलन्रत रही छलफल गराईने । 

(२) यस काययलर्लध बमोलजम सञ्चालन हुने सार्यजलनक सनुरु्ाइ काययक्रमको ढाँचा 

ऄनसुचूी–२१ बमोलजम हुनेछ। 

(३) सहजकतायले यस काययलर्लध बमोलजम सार्यजलनक सनुरु्ाइ काययक्रम सञ्चालन 

गदाय काययक्रमका सहभागीहरूलाइ ऄनसुचूी–२२ बमोलजमको अचारसंलहता पालना गराईन ु

पनेछ। 

(४) सहजकतायले यस काययलर्लध बमोलजम सार्यजलनक सनुरु्ाइ काययक्रम सम्पन्न 

भएको लमलतले सात लदन लभत्र ऄनसुचूी–२३ बमोलजमको ढाँचामा कायायलयमा प्रलतरे्दन लदन ु

पनेछ।  

(५) ईपदफा (४) बमोलजमको प्रलतरे्दन त्यसपलछ बस्ने काययपाललका बैठकमा 

छलफलको लालग प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतले प्रस्ततु गनुय पनेछ। 

५६. बजेट व्यर्स्था गनेः (१) यस काययलर्लध बमोलजम गररने सार्यजलनक सनुरु्ाइको लालग 

अर्श्यक पने बजेट र्ालषयक काययक्रम  तथा बजेटमा समारे्र्श गररनेछ ।  

(२) कायायलयले ईपदफा (१) बमोलजमको बजेट प्रचललत सार्यजलनक खररद काननु 

बमोलजम खचय गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम भएको खचयको लर्र्रण सहजकतायले सार्यजलनक सनुरु्ाइ 

काययक्रममा समेत सार्यजलनक गनुयपनेछ ।  

५७. ऄन्य सार्यजलनक लनकायल े सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनुयपनेः दामाय गाईँपाललका काययिेत्र लभत्र 

काययक्रम सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा ऄन्य सार्यजलनक लनकायहरूले कायायलयसँग 

समन्र्य गरी यसै काययलर्लध बमोलजम सार्यजलनक सनुरु्ाइ गनुय पनेछ।  

  

 

भाग  ६ 

लर्लर्ध 

५८. प्रर्क्ता तोक्नःे  (१) काययपाललकाले काययपाललकाका सदस्यमध्येबाट एक जनालाइ प्रर्क्ता 

तोक्नछे। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको प्रर्क्ताले काययपाललका बैठकका लनणययहरू बैठक बसेको 

तीन लदन लभत्र सार्यजलनक गनेछ। 

५९. सचूना ऄलधकारी तोक्नेः (१) ऄध्यि/प्रमखुले प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृतको लसफाररसमा 
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काययपाललकाको कायायलयका एकजना ऄलधकृत कमयचारीलाइ सचूना ऄलधकारी तोक्नेछ  । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको सचूना ऄलधकारीले सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ 

तथा सचूनाको हक सम्बन्धी लनयमार्ली २०६५ ले तोकेको प्रकृया बमोलजम सचूना माग गने 

व्यलक्त र्ा लनकायलाइ काययपाललका तथा कायायलयका लनणयय तथा लनणययसँग सम्बलन्धत 

कागजातहरू ईपलधध गराईने छ ।  

(३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुराहरू लेलखएको भएता पलन प्रचललत काननु बमोलजम गोप्य 

राख्न ुपने भनी तोलकएका लर्षयहरू सचूना ऄलधकारीले कुनै व्यलक्त र्ा लनकायलाइ ईपलधध 

गराईन सक्ने छैन।  

६०. अम्दानी र खचय सार्यजलनक गनुयपनेः (१) कायायलयले प्रत्येक मलहनाको सात गतेलभत्र ऄलघल्लो 

मलहनासम्म भएको अम्दानी र खचयको लर्र्रण सार्यजलनक गनुय पनेछ। 

(२) र्डा कायायलय तथा लर्षयगत र्शाखाले ईपदफा (१) बमोलजम सार्यजलनक गरेको अम्दानी 

र खचयको लर्र्रण सार्यजलनक गरेको तीन लदन लभत्र काययपाललकाको कायायलयमा पठाईन ुपनेछ 

। 

६१. चौमालसक समीिा गनेः (१) काययपाललकाले काययपाललकाको कायायलय, र्डा कायायलय र 

लर्षयगत कायायलयका प्रमखुहरूसँग प्रत्येक चौमालसक ऄर्लध समाप्त भएको लमलतले पन्र लदन 

लभत्र चौमालसक समीिा गनेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको चौमालसक समीिामा समीिा ऄर्लधको दहेायका लर्षयमालथ 

समीिा गररनेछः 

(क) समीिा ऄर्लधको अम्दानी र खचयको ऄर्स्था,  

(ख) स्र्ीकृत र्ालषयक कायययोजना कायायन्र्यनको ऄर्स्था,  

(ग)  कायायलयमा प्राप्त गनुासो र सोको समाधानको लालग गररएका काययको लर्र्रण, 

(घ)  सार्यजलनक सनुरु्ाइमा ईठेका मखु्य मखु्य लर्षयहरूको लर्र्रण, 

(ङ)  सार्यजलनक परीिणका लर्षयहरू, 

(च) सामालजक परीिण प्रलतरे्दनले लदएका सझुार्हरू, 

(छ) ऄनगमन सलमलतले गरेका काययहरूको प्रलतरे्दन, 

(ज) रकमान्तर सम्बन्धी लर्र्रण, 

(झ)  लजल्ला समन्र्य सलमलतबाट प्राप्त सझुार्हरू । 

(ञ) काययपाललकाले तोलकलदएका ऄन्य लर्षयहरू। 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको समीिाबाट काययपाललकाले कायायलयलाइ अर्श्यक लनदरे्शन 
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लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदरे्शनको पालना गनुय सम्बलन्धत कायायलय र कायायलय 

प्रमखुको कतयव्य हुनेछ। 

(४) यस दफा बमोलजम भएको चौमालसक समीिाको प्रलतरे्दन त्यस्तो समीिा सम्पन्न 

भएको लमलतले पन्र लदनलभत्र कायायलयको रे्र्साआट र प्रर्क्ता माफय त सार्यजलनक 

गररनेछ । 

 

६२. र्ालषयक समीिा गनेः (१) काययपाललकाले काययपाललकाको कायायलय र्डा कायायलय लर्षयगत 

र्शाखा र्ा कायायलय र साझेदार संस्थाहरूका प्रमखुहरूको सहभालगतामा प्रत्येक अलथयक र्षय 

समाप्त भएको लमलतले दइु मलहनालभत्र र्ालषयक समीिा गनेछ। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको र्ालषयक समीिा ऄध्यि/प्रमखुको ऄध्यितामा हुने तथा यस 

समीिामा दहेाय बमोलजमका लर्षयहरूमा छलफल गररनेछः 

(क) र्ालषयक अम्दानी र खचयको ऄर्स्था, 

(ख) लक्ष्यको तलुनामा भएको अम्दानी र खचयको तलुना, 

(ग)  नेपाल सरकार तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त ऄनदुानको लर्र्रण, 

(घ) नेपाल सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र प्राप्त भएको बजेटको 

तलुना, 

(ङ) नेपाल सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतय समपरूक र लर्रे्शष ऄनदुान 

ऄन्तगयतका अयोजनाहरूको लर्र्रण र ती अयोजनाहरूको भौलतक र लर्त्तीय 

प्रगलत, 

(च) अलथयक सामालजक र परू्ायधार लर्कासका ईपललधधको लर्र्रण, 

(छ)  अर्लधक तथा रणनीलतक योजनाको लि र प्राप्त ईपललधधको तलुना, 

(ज) साझेदार संस्थासँगको सहकायय र समन्र्यमा सम्पादन गररएका मखु्य मखु्य 

काययहरू, 

(झ) बेरुज ूतथा बेरुज ूफर्छ्यौटको ऄर्स्था, 

(ञ) ऄलख्तयार दरुुपयोग ऄनसुन्धान अयोग सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रर्शासन 

मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकार तथा प्रदरे्श सरकारका लनकाय र लजल्ला समन्र्य 

सलमलतबाट प्राप्त सझुार्हरू, 

(ट) बुँदा नं (ञ) बमोलजमका सझुार्हरू कायायन्र्यनको ऄर्स्था, र 

(ठ) काययपाललकाले तोकेका ऄन्य लर्षयहरू । 
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(३) यस दफा बमोलजमको समीिामा प्रस्ततु गररने लर्र्रणमा एकरुपता कायम गनयको 

लालग काययपाललकाको कायायलयले ईपदफा (२) मा ईलल्ललखत लर्षयहरूको 

अधारमा र्डा कायायलय लर्षयगत र्शाखा र्ा कायायलय र साझेदार संस्थालाइ 

प्रस्ततुीकरणको ढाँचा ईपलधध गराईनेछ। 

(४) यस दफा बमोलजम सम्पन्न हुने र्ालषयक समीिाको प्रलतरे्दन ईपदफा (२) मा 

ईलल्ललखत लर्षयहरू समेटी तयार गररनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम तयार भएको प्रलतरे्दन काययपाललकाको कायायलयको 

रे्र्साआटमा रालखनेछ साथै ईक्त प्रलतरे्दन लजल्ला समन्र्य सलमलत प्रदरे्श सरकारको 

मखु्यमन्त्री तथा मलन्त्रपररषदको कायायलय र सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रर्शासन 

मन्त्रालयमा पठाईने लजम्मेर्ारी काययलयको हुनेछ । 

६३. प्रलतरे्दन सभामा प्रस्ततु गनुयपनेः यस काययलर्लध बमोलजम सम्पादन गररएका काययहरूको 

प्रलतरे्दन ऄध्यि/प्रमखुले छलफलको लालग सभामा प्रस्ततु गनेछ । 

६४. थपघट र हरेफेरः  यस काययलर्लधको कायायन्र्यनको क्रममा कुनै र्ाधा ऄर्रोध र ऄस्पिता 

भएमा त्यस्तो बाधा  ऄड्चन फुकाईने  प्रयोजनका लालग काययपाललकाले यस काययलर्लधमा 

अर्श्यकता ऄनसुार धयाख्या, थपघट, संसोधन र्ा हरेफेर गनय सक्नेछ। 

६५. प्रचललत काननु बमोलजम हुने: यस काययलर्लधको कुनै प्रार्धान प्रचललत काननु एरं् स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४, ऄन्तर सरकारी लर्त्तीय व्यर्स्थापन ऐन २०७४ संग बालझएमा 

बालझएको हदसम्म ऄमान्य हुनेछ । 
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ऄनसुचूी– १ 

(दफा ३ को ईपदफा (१) र दफा ७ को ईपदफा (२) सगँ सम्बलन्धत) 

 

गनुासो दताय लकताब 

 

लस 

नं 

गनुासोकतायको 

नाम थर 

गनुासोको 

संलिप्त 

लर्र्रण 

गनुासोसँग 

सम्बलन्धत 

पदालधकारी तथा 

महार्शाखा।र्शाखा 

गनुासोको 

बगीकरण 

गनुासो 

ईपर 

गररएको 

प्रथम 

सम्बोधन 

दताय 

गनेको 

नामथर 

र पद 

कैलफयत 

        

        

        

        

        

 

 



 

35  

ऄनसुलूच–२ 

(दफा ३ को ईपदफा (६) सगँ सम्बलन्धत) 

 

गनुासो समाधानको लालग प्रस्तार् 

लस नं गनुासोको 

सङ्लिप्त 

व्यहोरा 

गनुासो समाधानको 

लालग लर्द्यमान 

काननूी तथा 

संस्थागत व्यर्स्था 

गनुासो 

समाधानको लालग 

काननूी तथा 

संस्थागत 

व्यर्स्थामा रहकेो 

कमी 

काननूी तथा 

लर्षयलर्ज्ञको 

राय 

गनुासो 

समाधानको 

लालग गनुयपने 

लनणयय 

      

      

      

 

गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतका 

संयोजकः नाम थरः     पदः  दस्तखतः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तखतः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तखतः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तखतः 

सदस्य सलचर्ः नाम थरः   पदः  दस्तखतः 
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ऄनसुचूी–३ 

(दफा ७ को ईपदफा (५) र दफा ८ को ईपदफा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

गनुासो समाधान समन्र्य सलमलतमा पेर्श गनुय पने लर्र्रण 

 

लस नं गनुासोको सङ्लिप्त 

लर्र्रण 

गनुासो समाधानको लालग 

ऄपयायप्त काननु तथा संस्थागत 

व्यर्स्था तथा ऄलधकारिेत्रको 

लर्र्रण 

काननु तथा 

लर्षयलर्ज्ञको 

राय 

गनुासो समाधानको 

लालग गनुय पने 

लनणययको प्रस्तार् 

     

     

     

     

गनुासो सनु्ने ऄलधकारीको नामः     कायायलय प्रमखुको नामः 

दस्तखतः       दस्तखतः 

लमलतः        लमलतः 
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ऄनसुचूी–४ 

(दफा १६को ईपदफा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

सामालजक परीिक सम्र्न्धी व्यर्स्था 

दामाय गाईँपाललकाले एक बषयसम्म सम्पादन गरेका कामहरूबाट के कलत सामालजक लर्कास 

भयो र्ा सामालजक लजम्मेर्ारी परुा गनय सम्पादन भएका कामहरू, ईपलधधीहरू र प्रभार्हरूको 

लेखाजोखा गरी प्रलतरे्दन पेर्श गनय सामालजक परीिकको रूपमा प्रत्यि दइु लबज्ञको समहुलाइ 

सामालजक परीिकको रूपमा प्रचललत खररद काननु ऄनसुार सेर्ा करारमा लनयकु्त गनुयपनेछ। 

कुनै संस्था र्ा कम्पनीलाइ समेत सामालजक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा ललन सलकनेछ । 

संस्था र्ा  कम्पनीलाइ सामालजक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा ललदाको ऄर्स्थामा 

लनधायररत योग्यता भएको मानर् श्रोत भएको हुन ुपनेछ । 

१. सामालजक परीिकको योग्यता 

(क) स्नातकोत्तर भइ सम्र्लन्धत िेत्रमा ऄनभुर्, 

(ख) सामालजक परीिण सम्बन्धी ऄनलुर्शिण प्राप्त 

(ग) यस दामाय गाईँपाललकाको काययक्रम र्ा अयोजनामा प्रत्यि सलंग्न नरहकेो  

२.पाररश्रलमक 

प्रचललत खररद काननु ऄनसुार तयार भएको लागत ऄनमुानको अधारमा सामान्यतया 

सामालजक परीिणका लालग पाररश्रलमक तय गनय सलकनेछ। 

३.सामालजक परीिकका कामहरू 

सामालजक परीिणका कामलाइ ३ चरणमा लर्भाजन गररएको छ।  

क) तयारी 

यस चरणमा लनजले बाह्य र्ा अन्तररक रूपमा सचूना संकलन गनुय पनेछ। सामालजक 

परीिकले सन्दभय सामालग्रको रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बलन्धत संघीय तथा प्रदरे्श काननु, यस 

दामाय गाईँपाललकाले तयार गरेका ऐन, लनयम, काययलर्लधहरू र लनदलेर्शकाहरू, स्थानीय तहको 

सामालजक लजम्मेर्ारी, लक्ष्य, ईद्दशे्य, अर्लधक तथा र्ालषयक योजना (लर्षयगत 

कायायलयहरूको समेत), सामालजक ईपलधधी, कायय सम्पादन, पररणाम र प्रभार् सम्बन्धी 

ऄलभलेख तथा सचूना, नागररक बडापत्र, सार्यजलनक परीिणका प्रलतरे्दनहरू, सार्यजलनक 
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सनुरु्ाआ प्रलतरे्दन, र्ालषयक तथा चौमालसक प्रलतरे्दनहरू, गत बषयको सामालजक परीिण 

प्रलतरे्दन तथा ऄन्य अर्श्यक सामाग्रीको ऄध्ययन गनुय पनेछ । 

ख) लर्र्रण तयारी तथा प्रस्ततुी 

दामाय गाईँपाललकाको सामालजक काययसम्पादनका लर्षयमा स्पि भएपलछ दामाय गाईँपाललकाका 

पदालधकारीहरू, प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत, लर्भाग।महार्शाखा।र्शाखा  प्रमखु, लजम्रे्र्ार  

कमयचारीसँग  ऄधयसंरलचत  (Semi-structured) ऄन्तरर्ाताय ललनपुनेछ । ऄनत्रर्ातायबाट 

समेलटन नसकेका लर्षयहरूका लालग सम्बलन्धत कमयचारीहरूको सानो समहु बनाइ समहु 

छलफल गनुय पनेछ । लतनीहरूको सम्पादनको ऄर्स्था प्रमखु समस्या, चनुौती र भार्ी 

काययलदर्शाका बारेमा गहन ऄध्ययन गरी सो समेत ऄनसुचूी २ र ३ ऄनसुारको लर्र्रण तयार 

गनुय  पनेछ । ऄन्त्यमा सम्पणूय सरोकारर्ालाको भेलामा सो लर्र्रण प्रस्ततु गरी छलफल गनुय 

पनेछ ।  

ग) प्रलतरे्दन चरण 

सरोकारर्ालाको  भेला  पश्चात सामालजक  परीिकले  ऄलन्तम  प्रलतरे्दन तयार गनुय पनेछ। 

भेलामा ईठेका सझुार् तथा लनणययहरू र कायययोजना सलहत भेला ऄध्यिलाइ प्रलतरे्दन 

र्झुाईन ुपनेछ। 
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ऄनसुचूी–५ 

(दफा १७ को ईपदफा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

 

दामाय दामाय गाईँपाललका 

समालजक परीिकको प्रलतरे्दन 

      (बहृत छलफलमा प्रस्ततु गररने) 

        

लमलतः 

१. दामाय गाईँपाललकाको पररचय (बुंदागत रूपमा लेख्ने)M 

२. स्थानीय तहको प्राथलमकता तथा लक्ष्यहरू (बुंदागत रूपमा लेख्ने)M  

३. गतर्षयको मखु्य मखु्य ईपलधधीहरू (बुंदागत रूपमा लेख्ने)M 

४. यसर्षयको मखु्य मखु्य ईपलधधीहरू (सचूकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 

५. सामालजक लजम्मेर्ारी र कायय सम्पादनको लेखाजोखाM 

सामालजक लजम्मेर्ारीको िेत्र गत बषयको 

ऄर्स्था 

प्रयास ईपलधधी 

स्र्ास्थय  

स्र्ास्थय चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदल र्ा यातायात पह चँ भएको 

घरधरुी संख्या 

   

५ बषय मनुीका बालबाललकाको प्रलतर्शत    

खोपमा पह चँ भएको जनसंख्या ( एक बषय मनुीका 

बालबाललकाको अधारमा) 

   

४ पटक गभयर्ती जाँच गररएको मलहलाको संख्या ( प्रलतर्शतमा)    

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका मलहलाको संख्या    

झाडा पखालाबाट  मतृ्य ुहुने बालबाललका संख्या    

सर् हले्थपोि र्ा हले्थपोिबाट सेर्ा ललने घरधरुी पररर्ार संख्या    

लर्शिा 

अधा घण्टा लभत्र प्राथलमक लर्द्यालय नपगु्ने र्ालर्ाललकाको 

संख्या 

   

परू्य प्राथलमक लर्शिामा खदु भनायदर    

प्राथलमक लर्द्यालयमा पह च नभएका सो    
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ईमेर समहुका बालबाललका संख्या।प्रलतर्शत    

किा १ मा खदु भनायदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक तहमा किा छोड्ने किा दोहोरय्ाईने र किा ईलत्तणय 

हुने दर 

   

प्राथलमक तहमा ताललम प्राप्त लर्शिक संख्या    

प्रलत किा कोठा लर्द्याथी संख्या    

बाह्य सहयोगमा लनलमयत लर्द्यालय कोठा संख्या    

स्थानीय  तहबाट लनलमयत लर्द्यालय कोठा संख्या    

दललत बालबाललकाको लर्शिामा पह चँ    

खानेपानी तथा सरसफाइ 

स्र्च्छ पानी पगेुको पररर्ार संख्या र्ा प्रलतर्शत    

र्शौचालय भएको संख्या र्ा प्रलतर्शत    

खानेपानी सलुर्धा भएको प्राथलमक लर्द्यालय    

र्शौचालय भएको पररर्ार संख्या    

सधुाररएको चलुो भएको पररर्ार संख्या    

बालबाललका, मलहला तथा समारे्र्शी िते्र 

बाल लबर्ाहको संख्या    

सामालजक लबकृलत, लर्संगलत    

सामालजक सरुिा (जेष्ठ नागररक, एकल मलहला,  ऄपांग, 

लपछलडएको िेत्र तथा लोपनु्मखु जाती) 

   

जनचतेना तथा गररर्ी लनर्ारण 

बाल श्रमको ऄर्स्था    

बाल क्लर्हरूको ऄर्स्था    

मलहला लहरं्शा    

रोजगारीको ऄर्स्था    

स्र्रोजगारका प्रयासहरू    

गररर्ी लनर्ारणका प्रयासहरू    

सामालजक पररचालन    

र्तार्रण सधुारका प्रयासहरू    

एच.अइ.लभ र एड्रस    

लर्कासमा समान सहभालगता सेर्ाहरूमा पह चँ 

स्थानीय र्जार पगु्न लाग्ने समय    
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कृलष सेर्ा केन्र जान लाग्ने समय    

भौगोललक िेत्र, मलहला, लपछलडएका तथा सीमान्त  र्गयको  

संख्या,  लनजहरूले  पाएको सेर्ा तथा लदआएको लर्र्शेष 

ऄर्सरहरू 

   

 

जनर्शलक्त    

नीलत तथा काययक्रम    

भौलतक व्यर्स्था    

समन्र्य र सहकाययका प्रयासहरू    

ऄन्य सामालजक सम्पादनका िेत्रहरू    

 

 

 

 

६. गत र्षयमा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा लेख्ने)M 

१. 

२. 

३. 

७. सधुारको लालग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुार् (र्ुंदागत रूपमा लेख्ने)M=  

१. 

२. 

३. 

सामालजक परीिकको नामः  

दस्तखतः 

संस्थाको नाम ( यलद सस्था भएमा)M  

लमलतः 
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ऄनसुचूी– ६ 

(दफा १८ को ईपदफा (२) सगँ सम्बलन्धत) 

..........लर्षयगत कायायलय । गैर सरकारी संस्था  

लजल्ला..........दामाय गाईँपाललका 

सामालजक परीिकको प्रलतरे्दन 

 (बहृत छलफलमा प्रस्ततु गररने)  

१. लर्षयगत कायायलय।गैर सरकारी संस्था को नामः  

२.  लक्ष्य  

क.  

ख.  

ग.  

घ. 

३. मखु्य ईद्दशे्य बुंदागत रूपमा लेख्ने)  

क. 

ख.  

ग.  

घ. 

४. गत अलथयक र्षयमा संचाललत लर्कास योजना तथा काययक्रमको लर्र्रण 

संचाललत काययक्रम।अयोजनाको नाम लक्ष्य ईपललधध कैलफयत 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चाहना तथा ललित र्गयलाइ सेर्ा तथा सलुर्धा लदन लबगत एक र्षयमा गररएका 

मखु्य मखु्य नीलतगत व्यर्स्था तथा प्रकृयागत सधुारहरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  

ख.  

ग.  

घ= 

६. सामालजक लजम्मेर्ारी बहन गने िमताः 

सामालजक लजम्मेर्ारीको िेत्र सचूक सलहतको कामको लर्र्रण 
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७.  अयोजना तथा काययक्रम कायायन्र्यन गदाय भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा लेख्ने)M  

क. 

ख.   

ग.  

घ. 

८. भार्ी काययक्रम संचालनको लालग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुार्हरू (बुंदागत रूपमा लेख्ने)M  

क. 

ख.  

ग.  

घ. 

सामालजक परीिकको नामः  

दस्तखतः 

संस्थाको नाम (यलद सस्था भएमा) :  

लमलतः 
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ऄनसुलूच–७ 

((दफा १८ को ईपदफा (२) सगँ सम्बलन्धत) 

 

सामालजक परीिण प्रारलम्भक प्रलतरे्दन प्रस्तलुतको काययक्रम संचालन लर्लध 

 

1. सामालजक परीिण प्रलतरे्दन प्रस्तलुत काययक्रममा सहभागीहरूको ईपलस्थलत पलुस्तका राख्न ु

पने र । ईक्त पलुस्तकामा सहभागीहरूको नाम, पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलधत्र् गरेको संस्था ईल्लेख 

हुन ुपनेछ । 

2. काययक्रमको प्रारम्भमा सहभागीहरूलाइ काययक्रमको ईद्दशे्य, सञ्चालन लर्लध, समय र 

अचार संलहताबारे जानकारी लदनपुने । 

3. सामालजक परीिकले ऄनसुचूी–५ र ऄनसुचूी–६ बमोलजमको ढाँचामा तयार गररएको 

लर्र्रण प्रस्ततु गने । 

4. काययक्रममा प्रलतरे्दन लर्र्रण प्रस्ततु भएपलछ सामालजक परीिण समन्र्य सलमलतको 

तफय बाट काययक्रमका सहभागीहरू समि लनम्न प्रकारका प्रश्नहरू क्रमर्शः राखी खलुा छलफलको 

माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रलतलक्रया तथा सझुार् अह्वान गनुयपने– 

(क) दामाय गाईँपाललकाले लनमायण गरेका काननु तथा नीलतगत लनणयय तथा प्रलक्रयागत 

सधुारले पारेको प्रभार् सचुकको अधारमा, 

(ख) दामाय गाईँपाललकाले गरेका लर्कास योजनाहरूमा जन सहभालगताको लस्थलत, 

(ग) दामाय गाईँपाललकाले समयमा सेर्ा सलुर्धा लदन सेर्ा लदन नसकेको ऄर्स्थामा जनताले 

भोग्न ुपरेका समस्याहरू, 

(घ) दामाय गाईँपाललकाको तफय बाट पेर्श गरेको लर्र्रण प्रलतको लर्श्वासनीयता, 

(ङ) र्ालर्ाललका, मलहला, दललत, जनजालत ,गररब,  जेष्ठ नागररक तथा लपछलडएका 

र्गयलाइ मलूधारमा ल्याईन गरेका प्रयासहरूको प्रभार्काररता, 

(च) दामाय गाईँपाललकाले लदएको सेर्ाको गणुस्तर, दस्तरु, सेर्ा लदन लगाएको समय र कायय 

सम्पादनको स्तर, 

(छ) सामालजक ईत्तरदालयत्र् परुा गनय दामाय गाईँपाललकाको र्तयमान कायय तथा काययर्शलैीमा 

सधुार ल्याईन प्राप्त सझुार्हरू। 
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5. सहभागीहरूले काययक्रममा राखेका लर्चार, सझुार् तथा प्रलतलक्रयाहरूलाइ सामालजक 

परीिण समन्र्य सलमलतका पदालधकारीहरू तथा सामालजक परीिकले लटपोट गरी राख्नपुदयछ र 

सहभागीले राखेका लजज्ञासा तथा लर्चारमा दामाय गाईँपाललकाका पदालधकारी, लजम्मेर्ार कमयचारी 

तथा सामालजक परीिकले स्पि पानुय पने। 

6. सामालजक परीिण काययक्रममा ईठेका लर्षयर्स्तहुरूको अधारमा सामालजक परीिकले 

मखू्य लर्षय ऄलन्तम प्रलतरे्दनमा समारे्र्श गनुय पने । 

 

 

ऄनसुचूी–८ 

(दफा १८ को ईपदफा (८) सगँ सम्बलन्धत) 

 

छलफल कायायक्रममा सहभालगले पालाना गनुयपने अचारसंलहता 

 

सामालजक परीिण प्रारलम्भक प्रलतरे्दन प्रस्ततु गररने काययक्रममा ईपलस्थत अयोजक, सहजकताय तथा 

सहभागीहरूले पालना गनुयपरन्े अचारसंलहता 

 

(क) लर्षयर्स्तमुा मात्र केलन्रत रही छलफल गने । 

(ख) तथयांक र सचूनाको अधारमा रही लर्चार राख्ने । 

(ग) लनजी र्ा व्यलक्तगत कुरामा लटप्पणी नगने तथा व्यलक्तगत अिेप नलगाईने । 

(घ) सहभागीहरूले व्यक्त गरेका लर्चारमा प्रलतर्ाद नगने, प्राप्त प्रलतलक्रया, सझुार् तथा 

लटप्पणीलाइ 

(ङ) सकारात्मक रूपमा ललने । 

(च) व्यलक्त र्ा संस्थाको सार्यजलनक मयायदा र लर्शिाचारलाइ कायम राख्ने । 

(छ) सहभागीहरूलाइ लर्चार राख्न प्रोत्साहन गने र लर्चारका लालग धन्यर्ाद लदने । 

(ज) सामालजक परीिकले बोल्ने समय लदएपलछ मात्र सहभागीहरूले अफ्ना कुराहरू राख्ने । 

(झ) बोल्दा पालै पालो बोल्ने र एईटा व्यलक्तले एकपटक मात्र बोल्ने । 

(ञ) अफ्नो कुरालाइ छोटकरीमा स्पि रूपमा राख्ने र बीचमा ऄकायको कुरा नकाट्ने । 

 



 

46  

ऄनसुचूी–९ 

(दफा १९ को ईपदफा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

  

सामालजक परीिकल ेदामाय गाईँपाललका ऄध्यि समि परे्श गन ेप्रलतरे्दनको ढाँचा 

 

श्री ...... दामाय गाईँपाललका 

१. पषृ्ठभलूम 

२. सामालजक परीिणको ईद्दशे्य  

३. ऄध्ययन लर्लध 

४. ऄध्ययनको सीमा 

५. बहृत ्छलफल काययक्रमको लर्र्रणः 

क) लमलतः    ख) स्थानः    ग) समयः 

६. दामाय गाईँपाललका र लर्षयगत कायायलय।गैर सरकारी संस्थाको लर्र्रण संलग्न राख्ने (ऄनसुचूी २ र ३ ) 

७. सामलजक परीिणर्ाट दलेखएका सर्ल पिहरू (बुदँागत रुपमा लेख्ने) 

८. सामलजक परीिणर्ाट दलेखएका चनुौती तथा कलम कमजोरीहरू (बुदँागत रुपमा लेख्ने)  

९. सामालजक लजम्मेर्ारी परुा गनय दामाय गाईँपाललकाले चाल्न ुपने कदमहरू र्ा सझुार्हरू 

 

सामालजक परीिकको नामः  

दस्तखतः 

संस्थाको नाम (यलद संस्था भएमा)M  

लमलतः 
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ऄनसुचूी —१० 

( दफा ४७ सगँ सम्बलन्धत) 

 

सार्यजलनक परीिण ऄलभमलुखकरण काययक्रममा प्रस्ततु गने लर्षयर्स्त ु

  

क) लर्त्तीय लखेा परीिणः  

यसले दामाय गाईँपाललकाको लर्त्तीय कारोर्ारको लेखाजोखा तथा पलुि गदयछ । जसमा महालेखा 

परीिणको कायायलयर्ाट लर्त्तीय कारोर्ारको लेखा र त्यसको जाचँ गरी लर्त्तीय कारोर्ारको ऄलन्तम 

प्रलतरे्दन लदने कायय हुन्छ। यस लभत्र अन्तररक लेखा परीिण र ऄलन्तम लेखापरीिण समाबेर्श हुन्छन ्।  

ख) सार्यजलनक परीिणः  

दामाय गाईँपाललकाले अफनो िेत्रलभत्र संचाललत योजना तथा काययक्रमहरूको कायायन्र्यन सलुनलश्चत 

गरी सम्पादन हुने र्ा सम्पालदत कामको पररमाण, लागत, गणुस्तर समेतको लेखाजोखा गनय स्थानीय 

ईपभोक्ता तथा सरोकारर्ालाहरूको सहभालगतामा सार्यजलनक परीिण गदयछ। सार्यजलनक परीिणको 

प्रलक्रयाले संचाललत योजनाको ईद्दशे्य प्रालप्तमा मात्र सहयोग प¥ुयाईने नभइ योजनाको सकारात्मक र 

सधुार गनुयपने पिका प्राप्त ऄनभुर् र दृिान्तहरूलाइ लर्शे्लषण गरी लनणयय प्रलक्रयाका तहमा पषृ्ठपोषण 

गदयछ । संचाललत योजना तथा काययक्रमहरू लनधायररत समय र काययताललका ऄनरुुप कायायन्र्यन भए, 

भएनन ्? त्यसमा के कलत र कसर्ाट लगानी भएको छ  के मा कलत खचय भयो ?कामको गणुस्तर 

कस्तो छ ?खचय प्रलक्रया तथा लर्र्रण ठीक छन ्र्ा छैनन ्? के कस्ता सधुार कायय ईपयोगी हुन्छ अलद 

पिबारे सरोकारर्ालसंग गररने छलफल, ऄन्तरलक्रया, लर्शे्लषण र सचूनाको अदान प्रदानले दामाय 

गाईँपाललकाबाट गररने लर्कासका काययक्रमहरूलाइ पारदर्शी, ईत्तरदायी र जनमखुी तलु्याईने मात्र 

होआन स्थानीय ईपभोक्ता हरूलाइ अफना भार्ना व्यक्त गनय सिम बनाईँदछ। सार्यजलनक परीिण, 

सामालजक सर्शलक्तकरण, सामदुालयक सहभालगता तथा नागररक लनगरानीको लनम्ती अर्श्यक 

व्यर्स्थापकीय औजार पलन हो ।  

सार्यजलनक परीिण, योजना संचालनमा जनसहभालगता बलृर्द् गनय तथा जनताहरूर्ाट सझुार् तथा 

प्रलतलक्रया ललने ईद्दशे्यले संचालन हुन्छ, त्यसैले सार्जयलनक परीिणमा सहभागीहरूर्ाट धयक्त भएका 

लर्चारहरू भलर्ष्ट्यको नीलत लनमाणको लालग अधार हुन सक्दछ । योजना फरफारक गने काम प्रचललत 



 

48  

काननुमा धयर्स्था भएका अधारहरू तथा पेर्श भएका प्रमाणको अधारमा गनुय पनेछ। योजना 

फरफारकको क्रममा सार्यजलनक परीिणका बखत धयक्त लर्चारलाइ अधार ललइ फरफारक गने नगने 

भन्ने लनणयय गनुय हुदँनै।  

२. सार्यजलनक परीिणको िते्रः  

क) अन्तररक रुपमा संचालन हुनेः  

सार्यजलनक परीिण काययपाललकाले अन्तररक रुपमा सम्पादन गदयछ गराईदछ। यसले संचाललत 

योजनाको गणुस्तरमा सधुार ल्याईँछ तथा कायायन्र्यन गने लनकायको अन्तररक धयर्स्थापनको 

सधुारका लालग सझाुर् ललन तथा प्राप्त सझुार्लाइ कायायन्र्यन गने ईद्दशे्यले संचालन गररन्छ। यो अम 

ईपभोक्ताहरूर्ाट सचांललत योजनाको प्रारलम्भक जाँचपास पलन हो।  

ख) ईद्दशे्य ऄनरुुप लगानी भए नभएको जाँच तथा सधुारः  

सार्यजलनक परीिण काययमा ईपभोक्ता र्गयलाइ स्र्यँम ्संलग्न गराइ सहभालगतामलूक र पारदर्शी ढंगले 

भए गरेका काययहरूको लर्र्चेना गने, लेखाजोखा गने, सबल र दबुयल पिहरूको लर्शे्लषण गरी 

अगामी लदनहरूमा गनुयपने सधुारात्मक काययको पलहचान गररन्छ। यसर्ाट संलग्न सरोकारर्ालाहरूले 

सम्पन्न भैसकेका काययक्रमबाट लसकेका नयाँ लसकाआ।पाठ अदान प्रदान गरी थप सधुारात्मक 

ईपायहरूको पलहचान गररन्छ ।  

ग) सरोकार पिहरूको सहभालगता र खलु्ला छलफलः  

सार्यजलनक परीिण कायय मखु्यत ईपभोक्ताहरूको चाहना तथा प्रलतलक्रया बझु्न संचालन गररन्छ । 

सार्यजलनक परीिणमा सबै ईपभोक्ता तथा योजनाका सरोकार पिहरूको प्रलतलनलधत्र् गराइ 

ईपभोक्तालाइ लागेका कुराहरू र्ोल्न स्र्तन्त्रता लदआन्छ । 

३. सार्यजलनक परीिणको ईद्दशे्यः 

(क) योजनाको अम्दानी खचय तथा ऄन्य लर्र्रणहरू अम ईपभोक्ताहरू समि राखी ईपभोक्ताहरूको 

प्रलतलक्रया ललने । 

(ख) काययक्रम प्रलत जनचासो र्लृर्द् गरी सम्बलन्धत सरोकारर्ालहरूको सहभालगता र्लृर्द् गने । 

(ग) लनणयय प्रलक्रयामा प्रजातालन्त्रक प्रलक्रया र पारदर्शी व्यर्हार ऄर्लम्बन गनय गराईन सजग गराईने । 

(घ) काययक्रममा हुनसक्ने ऄलनयलमतता लनयन्त्रण गने र कुनै ऄलनयलमतता भएको पाआएमा लनयन्त्रण गनय 

ईपभोक्ताहरूलाइ लजम्मेर्ार बनाईने । 

(ङ) योजनामा अम ईपभोक्ताहरूको स्र्ालमत्र् भार् स्थालपत गने । 

४. सार्यजलनक परीिण पद्दलतः 
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(धयर्स्था भएका लबलधको धयाख्या गने) 

५. सार्यजलनक परीिणमा ध्यान लदनपुने कुराहरूः  

o अम ईपभोक्ता भेला भए, नभएको  

o मलहला, दललत र लपछलडएको र्गयको ईलचत प्रलतलनलधत्र् भए।नभएको  

o काययक्रमले समेट्ने िेत्रको समानपुालतक प्रलतलनलधत्र् भए।नभएको  

o अयोजना।काययक्रमको हालसम्मको कायायन्र्यन लस्थलत जानकारी गराआएको।नगराआएको  

o अयोजना।काययक्रमको भौलतक र लर्त्तीय प्रगलत जानकारी गराआएको।नगराआएको  

o लर्गतका परीिणबाट अंल्ै ैयाआएका सझुार्हरूको कायायन्र्यन भए। नभएको  

o ऄनगुमन सचूकहरू तयार गररएको, नगररएको  

o ऄनगुमनबाट दलेखएका कमी कमजोरीहरूको सधुार गररएको, नगररएको  

o सहभागीहरूलाइ लागको कुराहरू बोल्न लदआएको, नलदआएको  

o सहभागीहरूका लर्चारलाइ जस्ताको तस्तै प्रलतरे्दनमा प्रस्ततु गररए, नगररएको  

 

६. फारामहरूको प्रयोगः (ऄनसुचूीमा धयर्स्था भएका फारामहरूको धयाख्या गने)  

७. दामाय गाईँपाललकाले सार्जयलनक परीिण ऄलभमलुखकरण काययक्रममा सहभागी गराईन ुपनेः 

o सहभालगहरू (ऄलधकतम ५० जना)M   

o दामाय गाईँपाललकाका पदालधकारीहरू  

o ऄध्यि।प्रमखु तथा ईपध्याि।ईपप्रमखुहरू 

o काययपाललकाका सदस्यहरू 

o दामाय गाईँपाललकाका लर्भाग।महार्शाखा।र्शाखा तथा आकाइ प्रमखुहरू  

o लर्कास अयोजनाको कायायन्र्यन संग सम्बलन्धत कमयचारीहरू  

o ईद्योग र्ालणज्य सङ्घ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, जस्ता पेर्शागत संस्था संस्थाका 

प्रलतलनलधहरू  

o राजनैलतक दलका प्रलतलनलधहरू  

o मलहला, दललत, जनजालत, लपछलडएका र्गय अलदको ईत्थानमा काययरत सङ्घ संस्थाका 

प्रलतलनलधहरू  

o काययरत प्रमखु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलधहरू  
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o प्रमखु करदाताहरू  

o काययरत सामदुालयक संस्थाका प्रलतलनलधहरू  

o नागररक समाजका प्रलतलनलधहरू 
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ऄनसुचूी – ११ 

(दफा २८ को ईपदफा (३) र दफा ३० को ईपदफा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

 

ईपभोक्ता सलमलत र्ा सामदुालयक संस्थाले तयार गने अयोजना र्ा काययक्रम सम्बन्धी 

लर्र्रणको ढाँचा 

१. काययक्रम र्ा अयोजनाको 

(क) नामः.......................................(ख) स्थल............................................ 

(ग) पलहलो लकस्ता रकम..........................प्राप्त लमलत......................... 

(घ) लागत रकमः................................... 

(ङ) र्शरुु हुने र्ा भएको लमलत.................................. 

(च) सम्पन्न हुने र्ा भएको लमलत............................. 

२. ईपभोक्ता सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोल लर्कास संस्था।सामदुालयक संस्थाको 

(क) नामः .....................(ख) ऄध्यिको नाम........... 

(ग) सदस्य संख्याः............ मलहला संख्या...........परुुष संख्या.......... 

३. अम्दानी खचयको लर्र्रणः 

(क) अम्दानी तफय  

अम्दानीको स्रोत (कहाँबाट नगद र्ा लजन्सी प्राप्त भयो स्रोत 

खलुाईने) 

 रकम तथा पररमाण    कैलफयत 

   

   

(ख) खचय तफय  

खचयको लर्र्रण दर पररमाण जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भए ?)    

    
    
२. ज्याला (के र्ापत कलत ज्याला भकु्तानी भयो ?    
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३. श्रमदान लर्र्रण (कलतजनाले कुन काममा 

श्रमदान गरेको)  

   

    

४. धयर्स्थापन खचय (ढुर्ानी तथा ऄन्य खचय)    

    

(ग) मौज्दात 

लर्र्रण रकम तथा पररमाण कैलफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ख) धयलक्तको लजम्मा   

२. सामग्री   

   

(घ) भकु्तानी लदन बाँकी 

लर्र्रण रकम तथा पररमाण कैलफयत 

   

४.योजनाको लि तथा प्रगलत लर्र्रण 

कामको लर्र्रण लि प्रगलत पि्ुयाँआको अधार 

    
५. योजनाले पयुायएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभालन्र्त जनसंख्या (योजना संचालन भएको स्थानका 

ईपभोक्ताहरू) 

६. अयोजना र्ा काययक्रम संचालन गदाय अयोजक संस्थामा कामको लजम्मेर्ारी र्ाँडफाँड (कस कसले के 

कस्तो कामको लजम्मेर्ारी ललएका लथए खलुाईनेः 

७. अयोजना र्ा काययक्रम संचालनको क्रममा पाललकाले गरेको ऄनगुमन पटकः 

८. काययक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा लेख्ने)M  

९. काययक्रम संचालनको क्रममा भएको राम्रो लसकाआ (बुंदागत रुपमा लेख्ने)M  

१०.सम्पन्न योजनालाइ लदगो रुपमा संचालन गनय भलर्ष्ट्यको योजना के छ ? (बुंदागत रुपमा लेख्ने)M 

११. सलमलतको सझुार् ऄन्य केही भए (बुंदागत रुपमा लेख्ने)M 

१२. ईपभोक्ता सलमलत।सामदुालयक संस्थाका पदालधकारी तथा सदस्यहरूको दस्तखतः 
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      ====================          ==================          

============================ 

नामः                  नामः                 नामः 

कोषाध्यि                सलचर्                 ऄध्यि 

                       लर्र्रण तयार लमलतः 
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ऄनसुचूी – १२ 

(दफा २८ को ईपदफा (५) र दफा ३० को ईपदफा (५) सगँ सम्बलन्धत) 

 

सार्यजलनक परीिण प्रलतरे्दनको ढाँचा 

   

श्री........................... 

..................दामाय गाईँपाललका, 

१. योजनाको  

क) नामः   

ख) स्थलः 

ग) लागत ऄनमुानः 

घ) योजना र्शरुु भएको लमलतः 

ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

च) योजनाको ऄर्स्थाः सम्पन्न, ऄधरुो, लबग्रेको 

२. ईपभोक्ता सलमलत र गैर सरकारी संस्थारसामदुालयक संस्थाको  

क) नामः 

ख) ऄध्यिको नामः 

ग) सदस्य संख्याः मलहला .....       परुुष..... 

३. साबयजलनक परीिण भएको क) लमलतः ख) स्थानः ग) समयः 

४. ईपलस्थलतः (ईपलस्थलतको छाँयाप्रलत संलग्न गनुय पने )  

 

नाम ठेगाना पद 

   
   
   
   

५. योजनाको लि तथा प्रगलत लर्र्रणःM  

कामको लर्यरण लि प्रगलत 
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६. ईपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुालयक संस्थाले पेर्श गरेको अम्दानी खचयको लर्र्रणः 

 

अम्दानी तफय  

लर्र्रण रकम रु. 

दामाय गाईँपाललका। सहयोगी संस्थाबाट लनकासा  

सामग्री  

जनसहभालगता  

श्रमदान  

 

 

  खचयको लर्र्रण  

ऄनदुान तफय   श्रमदान तफय   

लर्र्रण रकम रु. लर्र्रण रकम रु. 

क.लनमायण सामग्री  क.लनमायण सामग्री  

    

    

    

ख.कामदार  ख.कामदार  

    

    

ग.ढुर्ानी  ग.ढुर्ानी  
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घ मेसनरी  औजार  घ मेसनरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  

 

 

७. ईपभोक्ता सलमलतरसामदुालयक संस्थाले पेर्शगरेको लर्र्रण मालथ साबयजलनक परीिणमा 

ईपलस्थत धयलक्तहरूको प्रलतलक्रया तथा सझुार्ः  

क्र.सं. सझुार्कतायको नाम 

थर 

सझुार्को िेत्र, प्रलतलक्रया तथा सझुार्को 

सारसंिेप 

 कैलफयत 

    

    

    

 

ईपयकु्त खचय लर्र्रण ईपभोक्ता सलमलतले पेर्श गरेको लर्र्रण सँग मेल खान्छ र्ा खाँदनै, मेल नखाने 

भएमा कैलफयत जनाईनेः  

 

 

८. जानकारीका लालग सो लर्र्रण सरै् सरोकारर्ालाहरूलाइ सलूचत गनय सार्यजलनक स्थलको सचूना 

पाटी टाँस भए ÷ नभएको 

 

                                             

                                                       

                   प्रलतरे्दन बझुाएको लमलतः 

..................  
नार्ः  
सहजकिाा÷ प्राविलधक 

  

....................  
नार्ः  
उऩभोक्ता सलर्लिको अध्यऺ 

....................  
नार्ः दार्ाा गाउँऩालऱका।दार्ाा 
दार्ाा गाउँऩालऱकाको  ऩदालधकारी 
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अज्ञाले,  

ऄमतृ खड्का 

लनलमत्त प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी – १३ 

(दफा ३३ को ईपदफा (४) सगँ सम्बलन्धत) 
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साबयजलनक परीिणको लालग लनमायण व्यर्सायील ेतयार गन ेलर्र्रणको ढाँचा 

 

१. योजनाको 

  

क)नामः .................................................ख) स्थलः...................................... 

ग) ठेक्का ऄकः .......................................घ) योजना र्शरुु भएको लमलतः 

ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमायण धयर्सायीकोः 

क) फमयको नामः..................................   ख) प्रोप्राआटरको नामः 

३. सम्पन्न योजनाको लक्ष्य तथा प्रगलत लर्र्रणः 

कामको लर्र्रण (मखु्य मखु्य काययहरू 

खलुाईने 

लागत ऄनमुान यथाथय 

   

   

 

४. योजनाले पयुायएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभालन्र्त जनसंख्या (योजना संचालन भएका) 

स्थानका ईपभोक्ताहरूः 

५. योजना संचालनको क्रममा पाललकाले गरेको ऄनगुमन पटकः 

६. काययक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा लेख्ने) 

७. सम्पन्न योजनालाइ लदगो रुपमा संचालन गनय के गनय अर्श्यक छ (बुंदागत रुपमा लेख्ने) 

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

नामः  

ठेकेदार र्ा प्रलतलनलधको दस्तखतः                                

लनमायण धयर्सायको नामः 

लर्र्रण परे्श गरेको लमलतः 
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ऄनसुचूी – १४ 

(दफा ३३ को ईपदफा (७) सगँ सम्बलन्धत) 

लनमायण व्यार्सायीर्ाट संम्पन्न काययक्रम र्ा अयोजनाको साबयजलनक परीिण प्रलतरे्दनको ढाचँा 

श्री...................... 

गाईँ।गाईँ काययपाललकाको कायायलय 

१. योजनाको  

क) नामः   

ख) स्थलः 

ग) ठेक्का ऄंकः 

घ) योजना र्शरुु भएको लमलतः 

ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमायण धयर्सायीकोः  

क) फमयको नामः 

ख) प्रोप्राआटरको नामः 

३. साबयजलनक परीिण भएको  

क) लमलतः  

ख) स्थानः  

ग) समयः 

४. ईपलस्थलतः 

 

नाम ठेगना पद 

   

   

   

   

   



 

  

५. योजनाको लक्ष्य तथा प्रगलत लर्र्रणः 

कामको लर्र्रण (मखु्य मखु्य 

काययहरू खलुाईने) 

लागत ऄनमुान 

ऄनसुार 

यथाथय 

   

   

   

   

 

६. लनमायण व्यर्सायील ेपरे्शगरेको लर्र्रण मालथ साबयजलनक परीिणमा ईपलस्थत धयलक्तहरूको प्रलतलक्रया 

तथा सझुार्ः 

क्र.सं. सझुार्कतायको 

नाम थर 

सझुार्को िेत्र प्रलतलक्रया तथा सझुार्को 

सारसंिेप  

कैलफयत 

     

     

     

 

 

७ . सहभागीर्ाट अएका लर्चार तथा ऄर्लोकनर्ाट दलेखएका तथयहरूको लर्शे्लषण 

 

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

नामः    नामः नामः 

सहजकताय ÷ प्रालर्लधक    लनमायण व्यर्सायी                 गाईँ।दामाय दामाय गाईँपाललकाको 

पदालधकारी 

 

 

 

         प्रलतरे्दन बुझाएको लमलतः  



 

  

 

ऄनसुचूी – १५ 

(दफा ३३को ईपदफा (८) सँग सम्बलन्धत) 

 

सार्यजलनक परीिण काययक्रमको अचारसंलहताः 

 

सार्यजलनक परीिण काययक्रमलाइ प्रभार्कारी बनाईन, धयर्लस्थत काययताललका तयार गरी छलफल 

सञ्चालन गनय र सहजकतायले छलफललाइ लर्षयमा केलन्रत गरी धयर्लस्थत रुपमा सञ्चालन गनय 

ऄनसुचूी–१६मा लदआएको नमनूा काययक्रम ताललका प्रयोग गनुय पनेछ। सार्यजलनक परीिण 

काययक्रममा ईपलस्थत अयोजक, सहजकताय तथा सहभागीहरूले लनम्न बमोलजमको अचार संलहता 

पालना गनुयपनेछः 

1. लर्षयर्स्तमुा मात्र केन्रीत रही छलफल गने । 
2. लनजी र्ा व्यलक्तगत कुरामा लटप्पणी नगने तथा व्यलक्तगत अिेप नलगाईने । 

3. सहभागीहरूले व्यक्त गरेका लर्चारमा प्रलतर्ाद नगने, प्राप्त प्रलतलक्रया, सझुार् तथा 

लटप्पणीलाइ सकारात्मक रुपमा ललने । 

4. व्यलक्त र्ा संस्थाको सार्यजलनक मयायदा र लर्शिाचारलाइ कायम राख्ने । 

5. सहभागीहरूलाइ लर्चार राख्न प्रोत्साहन गने र लर्चार राखे र्ापत धन्यर्ाद लदने । 
6. सहजकतायले बोल्ने समय लदएपलछ मात्र सहभागीहरूले अफ्ना कुराहरू राख्ने । 

7. बोल्दा पालै पालो बोल्ने र एईटा व्यलक्तले एकपटक मात्र बोल्ने । 

 

 

 



 

  

 

ऄनसुचूी – १६ 

(दफा २८ को ईपदफा (८), दफा ३० को ईपदफा (६) र दफा ३३ को ईपदफा (९) सगँ सम्बलन्धत) 

सहजकतायले सार्यजलनक परीिण गनय प्रयोग गनुयपने काययक्रमको नमनूा 

 

काययक्रम लजम्मेर्ारी समयार्लध 

काययक्रम औपचाररक र्ा ऄनौपचाररक कसरी गने (तय गने)   

भेलाको ईद्दशे्यबारे जानकारी गराईने   

योजनाको लस्थलत र्ा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण   

योजनाको लस्थलतबारे सहभागीको लटप्पणी   

योजनाको अम्दानी खचय लर्र्रण प्रस्ततु गने   

अम्दानी खचय ईपर सहभागीको लटप्पणी ललने   

भेलाको सझुार् ईल्लेख गने   

रेकडय गररएको सझुार् तथा सहीछाप   

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी – १७ 



 

  

(दफा २८ को ईपदफा (८), दफा ३० को ईपदफा (७) र दफा ३३ को ईपदफा (९) सगँ सम्बलन्धत) 

 

सार्यजलनक परीिणका लालग सहजकतायले प्रयोग गनुयपने चकेललि 

 

काययक्रम र्ा अयोजना सम्बन्धी लर्र्रण 

(क) काययक्रम र्ा अयोजना समदुायले माग गरे ऄनसुार छ छैन। 

(ख) लाभालन्र्त घरधरुी संख्या। 

(ग) ललित र्गय समारे्र्शी (दललत, जनजालत, मलहला, गरीब, लपछलडएको र्गय) को संख्या । 

(घ) योजनाबाट हुने ईपलधधीका सचूकहरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) लक्ष्य र ईपलधधी बीचको फरक। 

(च) योजनाको लदगोपनका लालग समदुायको सहभालगता तथा योगदान। 

(छ) योजना समयमा सम्पन्न भयो र्ा भएन ? भएन भने कारणहरू। 

(ज) योजना संचालन गनय गलठत ईपभोक्ता सलमलतको गठन प्रलक्रया ईपयकु्त भए नभएको । 

(झ) ईपभोक्ता सलमलतमा र्ास्तलर्क ईपभोक्ताको प्रलतलनलधत्र् भए नभएको । 

 

योजनाको धयर्स्थापन तथा लखेाप्रणाली 

(क) लजम्मेर्ारी ताललका प्रि रुपमा छ छैन तथा योजना संचालन गनेले प्रस्ततु गरे ऄनसुारको 

योजना सम्पन्न भए नभएको। 

(ख) खररद प्रलक्रया ऐन, लनयम तथा लनदलेर्शका बमोलजम भयो भएन। प्रलतस्पधायत्मक कोटेर्शन 

ऄनसुार नभएको भए कारण खलुाईने। 

(ग) रु ५००० भन्दा मालथको खररदमा मलू्य ऄलभर्लृर्द् करको लबल समारे्र्श भए 

नभएको।लर्लहरूमा त्रलुटहरू भए नभएको। 

(घ) स्टोर धयर्स्थापनमा त्रलुट रह ेनरहकेो। 

(ङ) ऄलग्रम भकु्तानी रकम योजनाको ईपभोक्ता सलमलत र्ा सञ्चालक सलमलतले गरेको लनणयय 

भन्दा फरक छ छैन । 

(छ) कालटएको चेक, बैंकको लर्र्रण सँग चभऄयलऄलष्ट्भ (लभडाएर रुज ु) गररयो गररएन। 



 

  

(ज) खचय लर्र्रणमा ईलल्ललखत ऄनसुारका मालनसले काम गरेको हो, होआन ? 

(झ) काम गने मालनसले परैू ज्याला पाएका छन,् छैनन ्? 

(ञ) दामाय गाईँपाललकाबाट समय समयमा लनरीिण भएको छ, छैन ? लनरीिण पश्चात ्प्राप्त 

सझुार्हरू कायायन्र्यन भए, भएनन ्? 

पारदलर्शयता 

(क) योजना स्थलमा योजनाको लगानी बारे प्रि हुने गरी सचूना बोडय रालखयो रालखएन ?  

(ख) योजनाको सञ्चालन खचयको लर्र्रण प्रि छ छैन । 

(ग) लमजरमेन्ट र्कु (नापी लकतार्) प्रि लसत रालखएको छ छैन । 

(घ) अयोजना र्ा काययक्रम कायायन्र्यन हुन ुऄलघ पयायप्त जानकारी गराईने काम भए नभएको । 

 

ऄन्य 

(क) सहभागीमध्ये कसैले ईपभोक्ता सलमलतको कुनै सदस्यको लर्रे्शष प्ररं्शसा मात्र गरेको र्ा 

लर्रोध गरेको ऄर्स्थामा कारण पत्ता लगाईने। 

(ख) सचूना प्रर्ाहमा दललत, मलहला, बालबाललका र लपछलडएका र्गयको सहभालगता रह्यो रहने । 

कतैबाट ऄर्रोध छ छैन पत्ता लगाईने। 

(ग) प्रालर्लधकहरूबाट समयमै सझुार् र सल्लाह प्राप्त भयो, भएन ? लदआएका सल्लाह

 र सझुार्हरू ईपयकु्त लथए, लथएनन ्? 

(घ) योजनालाइ प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनय भलर्ष्ट्यको योजना के छ ? 

(ङ) योजना संचालनको क्रममा महत्र्पणूय लसकाआ के रह्यो ? 

 

 

 

 

ऄनसुचूी —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बलन्धत) 

 



 

  

अयोजनाको सचूनापाटीको ढाँचा 

 

 अयोजना÷पररयोजनाको नामM अयोजना÷पररयोजना स्थल 

 कुल लागत÷बजेट (रु.)M दामाय गाईँपाललकाको लगानी (रु.) 

 जनसहभालगता (ईपभोक्ता र्ा समदुायले रे्होने) रकम 

(रु.)M 

ऄन्य लगानी (रु.) 

 पररयोजना र्शरुु लमलतM सम्पन्न हुने लमलत 

 लनमायण व्यर्सायी,ईपभोक्ता सलमलत र्ा कायायन्र्यन गने 

लनकाय संस्थाको नामM 

सम्पकय  व्यलक्त नाम र सम्पकय  नं.  

 लाभालर्न्त घरपररर्ारM लाभालन्र्त जनसंख्या 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी — १९ 

(दफा ४८ को ईपदफा (१) सगँ सम्बलन्धत प्रश्नार्ली भाग — १) 

 

नागररक प्रलतरे्दन (Citizen Report Card ) 



 

  

(सन्तलुि र्ा ऄसन्तुलि जनाईने) 

 

ईत्तरदाताको नाम र थरः— ...................जातजालतः.............................  

ललङ्गः         मलहला (   )   परुुष   (  )             ईमेर .............  

लर्शिाः ..................................... पेर्शा..................................  

 ठेगानाः .........................दामाय गाईँपाललका,  र्डा नं. ......... सम्पकय  फोन नं. .................. 

 
१ सेर्ाको सन्तलुि 

  १.१ तपाआलेँ यस कायायलयबाट समग्रमा कलतको सन्तुलि पाईन ुभयो? 

 सन्तिु (     )     ठीकै (      )   ऄसन्तिु (      )  

१.२ सेर्ा ललन जाँदा कमयचारीको व्यर्हारप्रलत तपाइ कलतको सन्तिु हुनहुुन्छ ?  

      सन्तिु (     )     ठीकै (      )   ऄसन्तिु (      ) 

२. सेर्ाको लनयलमतता  

२.१ नागररक बडापत्रमा ईल्लेख भए ऄनसुार तपाइले प्राप्त गनुयपने सेर्ामा लागेको समय प्रलत 

कलत्तको सन्तिु हुनहुुन्छ ?  

    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   ऄसन्तिु (      )  

२.२ कायायलय लनयलमत रुपमा (पदालधकारी र कमयचारीको ईपलस्थलत, समय पालना, काययचसु्तता) 

संञ्चालन भएको छ भन्ने कुरामा कलतको लर्श्वस्त हुनहुुन्छ ? 

    लर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )   ऄलर्श्वस्त (      )  

२.३ तपाइले सेर्ा ललन जाँदा ऄलतररक्त रकम लतनुय भयो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  धेरै लतरेको (  )     

२.४ यस कायायलयले सार्यजलनक चासो तथा समस्या समाधान गनय औसत कलत लदन लगाईने गरेको 

छ? 

     १ लदन (   )  २ लदन (   )  धेरै लदन  (   )   

३.  सेर्ा प्रलतको जनलर्श्वास  



 

  

  ३.१ यस संस्थाले लदने सेर्ाप्रलत तपाइ कलतको लर्श्वस्त हुनहुुन्छ ?  

     लर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )  ऄलर्श्वस्त (      )  

३.२ यस कायायलयले प्रदान गरेको सेर्ाको बारेमा ऄरुलाइ जानकारी तथा कलत्तको प्रचार गनुय 

भएकोछ?                  धेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  

३.३ यस संस्थामा काययरत कमयचारी प्रलत तपाइको लर्श्वास कलत्तको छ ? 

     धेरै (     )    ठीकै (      )   लर्श्वास छैन (      )  

३.४ यस कायालययले लर्पन्न र्गयको लालग छटुय्ाएको सेर्ा प्रयोग गरेको थाहा पाईन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  ऄललऄलल थाहा छ  (   ) 

 ४.  सेर्ाको गणुस्तर  

४.१ यस कायायलयबाट सर्ो ललंदा कायायलयले लदएको जानकारीबाट कलत्तको सन्तिु हुन ुहुन्छ ?   

     सन्तिु (   )  कम सन्तिु (   )   ऄसन्तिु (   )  

४.२ तपाइ यस कायायलयमा अईँदा कसको सहयोग ललनभुयो?  अफै (   )  गाईँका ठूलाबडाको(   

)      मध्यस्थकताय (   )  

४.३ यस कायायलयमा तपाइले एईटा कामको लालग कलत पटक धाईन ुप¥यो?  

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

 ५.  सेर्ा सम्बन्धी जानकारी  

५.१ कायायलयको भौलतक ऄर्स्था कस्तो छ ?  

     ऄलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायायलयमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाइलाआ जानकारी छ ?  

     छ  (   )  अंलर्शक जानकारी छ  (   )  कुनै जानकारी छैन (   ) 

५.३ कायायलय र सेर्ागा्रही बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?  

     ऄलत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       खासै राम्रो छैन (   )  

५.४ पाललका तहमा सञ्चालन गररने सार्जयलनक काययक्रममा सीमान्त र्गयको ईपलस्थलत कलत प्रलतर्शत 

सम्म हुने गरेको छ ?  

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

५.५ सभाबाट काननु बनाईँदा र काययपाललकामा नीलत, लनयम र लनदलेर्शका र मापदण्ड  तजुयमा गदाय 

छलफलमा प्रलतलनलधत्र् भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलधत्र् साह्यै कम छ  (   ) 

६. नागररक बडापत्र।ईजरुी पेलटका ÷ गनुासो सनु्ने ऄलधकारी सम्बन्धमा   

६.१ तपाइको लर्चारमा सेर्ाग्राहीले नागररक बडापत्रको ईपयोग कुन हदसम्म गरेका छन ्?  

     धेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 



 

  

६.२ तपाइको लर्चारमा दामाय गाईँपाललका र्ा यसका सेर्ाप्रदायकहरूले नागररक बडापत्र ऄनरुुप 

कलत हदसम्म सेर्ा परान गरेको जस्तो लाग्छ ? 

     धेरै (   )   ठीकै  (   )   ऄलत कम  (   )  

६.३ तपाइको लर्चारमा ईजरुी पेलटकाको ईपयोग कुन हदसम्म भएको छ ? 

     धेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छनै  (   ) 

 

 

नागररक प्रलतरे्दन पत्र 

      प्रश्नार्ली भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बन्धी  

१.१  लसफाररसको लालग चालहने अर्श्यक कागजातहरूको प्रि जानकारी पाईन ुभयो?    

  पाएँ (   )  ठीकै पाएँ (   )  स्पि पाआनँ  (   )      

१.२ कुनै लसफाररसको लालग लाग्ने दस्तरु बाहके ऄलतररक्त रकम लदन ुप¥यो?         

       लदएँ  (   )   थोरै लदएँ (   )  मालगएन र लदआएन पलन  (   )  

१.३ त्यहाँबाट लदने लसफाररस ललँदा कसको सहयोग ललनभुयो?  

      अफै (   )  मध्यस्थकताय र्ा कायकय ता एकै मान्छे (   )  नेता ÷ठूलाबडा (   ) 

१.४ राजस्र् को–कससँग ईठाईने गदछयन ्? 

    सबैसँग ईठाईँछन ्(   )  सीलमत व्यलक्तसँग मात्र ईठाईँछन ् (   ) अयको अधारमा     

ईठाईँछन ्(   ) 

१.५ र्शलु्क, सेर्ादस्तरु को–कससँग ईठाईने गदछयन ्?  

    सेर्ाग्राहीसँग ईठाईने गरेको छन (   )कुनै कुनै सेर्ाग्राहीसँग ईठाईने गरेका छन(   ) 

 

 

२.   परू्ायधार लर्कास, र्ातार्रण र सरसफाइ सम्बन्धी 

२.१ कायायलयमा सरसफाइको ऄर्स्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      खराब (   ) 

२.२ कायायलयमा सेर्ा प्रर्ाह र काययसम्पादन सम्बन्धी गनुासो गदाय त्यसमालथ कारर्ाही 

कलत्तको गररन्छ? 

 तरुुन्तै हुन्छ (  )   पटक पटक भने पलछ मातै्र हुन्छ (   )   जलत भने पलन हुन्न (   ) 



 

  

२.३ तपाइको लर्चारमा दामाय गाईँपाललकाले परू्ायधार सम्बन्धी कायत्रर्mम के कस्तो 

लकलसमले गछय? 

    लनयलमत र राम्रोसँग (  )    ठीकै गछय  (   )     लनयलमत रुपमा गदनै (   ) 

२.४ तपाइको दामाय गाईँपाललकामा लर्कास लनमायणको लस्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        खराब (   )   

२.५ तपाइको पाललकामा संचालन गरेका अयोजनाहरू कलत्तका प्रभार्कारी छन?् 

     प्रभार्कारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रभार्कारी छैनन ्(   ) 

२.६ स्थानीय सरकारमा अयोजनाको लबल भकु्तानी लदने व्यर्स्था कस्तो छ?  

     सहज ( )   ऄसहज (   )    ठीकै ( )     ऄप्ठयार्ो  (   )  

२.७  दामाय गाईँपाललकाको अयोजना सम्पन्न भएपलछ जाँचपास गदाय प्रालर्लधकहरूलाइ 

रकम लदनपुछय? 

     पदनै (   ) मागेरै ललन्छन ्(   ) रकम नलदए ऄप्ठ्यारो पाछयन ्(   )  

२.८ अयोजना सञ्चालन गदाय दामाय गाईँपाललकार्ाट प्रालर्लधक सहयोग कलत्तको पाईन ु

भयो? 

   सलजलै पाआयो (  )     कलहलेकाँही पाआयो (   )   माग गदाय पलन पाआएन (   )  

२.९ दामाय गाईँपाललकामा लर्कास लनमायणका बारेमा जानकारी माग्दा पाईन ुहुन्छ?  

    सलजलै पाआन्छ (  ) सोधपेलछ पाआन्छ (   )  सोधपेलन पाआदनै (   )  

२.१० दामाय गाईँपाललकार्ाट अचार संलहता पालना भएको छ?  

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

(  )  

२.११ अयोजना सञ्चालन गदाय दामाय गाईँपाललकार्ाट कलत्तको सहयोग पाईन ुभएको छ? 

    धेरै सहयोग पाएको छु (   ) ठीकै सहयोग पाएको छु (  ) लनरुत्सालहत गररन्छ (   )   

३.   दामाय गाईँपाललकाको लर्त्तीय व्यर्स्थापन र काययसम्पादन, 

 ३.१ अलथयक श्रोत कस्तो छ ?     

   अर्श्यक श्रोत ईपलधध (  ) कम श्रोत ईपलधध  (  ) ऄलत कम श्रोत ईपलधध (  )  

३.२ काम गने प्रणाली र प्रलक्रया कस्तो छ ?       

   ऄलत  सरल ( )   ठीकै (  )   जलटल (   )  

३.३ कायायलयमा भएका कमयचारीमा लर्त्त व्यर्स्थापन र पररचालनमा सीप कस्तो छ ?    

     अर्श्यक सीप छ (  ) अर्श्यकता भन्दा कम छ (   ) सीप लनकै कम छ (   )  

३.४ दामाय गाईँपाललकाको अम्दानी र खचय कायायलय बालहर सचूना पाटीमा टाँसेको 

दखे्नभुयो ?   



 

  

    टाँसेको दखेेको छु (  )    कलहलेकाही टाँसेको दलेखन्छ (  )    खै कतै दलेखएन (   )   

३.५ कायय सम्पन्नको अधारमा मलू्यांकन भएको छ लक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै मलू्याङ्कन हुने गरेको छ (   ) कलहले पलन भएको थाहा छैन (   )    

  

३.६ कायय सञ्चालन संरचना प्रलत कलत्तको सन्तिु हुनहुुन्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुनै जानकारी छैन (   ) 

४.   पारदलर्शयता सम्र्न्धी,   

 ४.१ यस दामाय गाईँपाललकाको र्ालषयक नीलत, काययक्रम र श्रोतका बारेमा जानकारी पाईन ु

भएको छ? 

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

छु (  ) 

४.२ दामाय गाईँपाललकाले लनमायण गरेका ऐन, लनयम, नीलत, लनणयय, बजेट काययक्रम, 

काययप्रगलत अदी सम्बन्धी लर्र्रण सार्यजलनक हुने गदयछ ? 

     हुने गरेको छ (  )   हुने गरेको छैन  (   )   जानकारी नै छैन  (   ) 

४.३ सार्यजलनक हुने माध्यम के के हुन ्? 

    रे्र्साआट (  ) सचूना पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लमलडया (  )  सार्यजलनक सनुरु्ाइ  (  ) 

४.४ दामाय गाईँपाललकाको कायायलयबाट तपाआयले चाहकेो लर्र्रण पाईँन ुभएको छ? 

 सहजै पाए  (   ) धेरै पटक भनेपलछ पाए (   ) पाआन (   ) र्ास्ता नै गररएन (   ) 



 

  

ऄनसुचूी—२० 

(दफा ४८ को ईपदफा (१) सगँ सम्बलन्धत) 

 

बलहगयमन ऄलभमत (Exit Poll) संकलन गने ढाँचा 

  

 

क. बलहगयमन ऄलभमत (Exit Poll) सरे्िणको प्रश्नार्ली 

 

१) सेर्ाग्राहीको ललङ्गः— परुुष।स्त्री  

२) जातः  

३) ईमेरः  

४) लर्शिाः 

५) कायायलय सम्म अआपगु्दा लागेको समयः  

६) अईनकुो ईद्दशे्यः यस कायायलयको काममा मात्र अईन ुभएको हो र्ा ऄन्य कामको लालग पलन हो? 

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

 

७) कायायलयमा दहेायको कुन कामको लालग अईन ुभएको हो ? रेजा (-_ ) लचन्ह लदनहुोस ्। 

क) लसफाररस ललन।परुय्ाईन   

ख) ऄनमुलत।दताय।नर्ीकरण   

ग) अलथयक सहयोग ललन   

घ) योजना माग गनय   

ङ) योजनाको लकस्ता ललन   

च) योजनाको मलू्याङ्कन तथा फरफारक गराईन   

छ) योजनाको ऄलन्तम भकु्तानी ललन   

ज) स्थानीय सरकारले राखेको सचूना प्राप्त गनय   



 

  

झ) सचूनामलूक सामग्री प्राप्त गनय   

ञ) ऄन्य कुनै भए    

  

८) सेर्ा सलुर्धा प्राप्ती सम्बन्धी तपाआको स्र्मलू्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

लस.नं.  सेर्ाको नाम  स्र्ःमलू्यायाङ्कन –ईपयकु्त कोष्ठमा रेजा ( ) 

लगाईने  

१.  सेर्ा ललन को सँग सम्पकय  गने भन्नेमा तपाइको 

धारणा के–कस्तो छ? 

ऄलत स्पि ( ) ठीकै ( )   ऄस्पि ( )   

२.  सेर्ा प्रदायक कमयचारीले तपाइको 

अर्श्यकता र ऄपेिा कलत बझेु जस्तो लाग्यो 

?  

ऄलत धेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाइले प्रलत सेर्ा प्रदायक कमयचारीले कस्तो 

व्यर्हार गरे ? 

लमलनसार र 

मैत्रीपणूय ( )   

ठीकै ( ) ऄभर।ऄमयायलदत 

( )   

४.  सेर्ा प्राप्त गनय अर्श्यक सचूनाहरू (प्रमाण—

कागजात र र्शलु्क—दस्तरु) बारे तपाइलाइ 

सेर्ाप्रदायक कमयचारीले स्पि गरे लक ? 

ऄलत स्पि 

गररलदए 

 ( ) 

ठीकै ( ) ऄलमल हुने गरी 

ऄस्पि सचूना 

लदए  ( ) 

५.  तपाइले राख्नभुएका समस्यालाइ के–कस्तो 

समाधान लदए ?   

ऄलत सलजलो 

तररकाबाट 

समाधान लदए ( ) 

ठीकै ( ) समाधान लदन 

सकेनन ्( ) 

६.  सेर्ा प्राप्त गनय ऄपनाआएको प्रलक्रया के–कस्तो 

लाग्यो?  

ऄलत सलजलो 

(छोटो) ( ) 

ठीकै ( ) लामो ( ) 

९. कायायलयको कुन–कुन पिहरू धेरै राम्रो लाग्यो, कुन–कुन पिलाइ सधुार गनुयपने दलेखयो ?    

राम्रा लागको कुराहरू सधुार गनुयपने लर्षयहरू 

१. 

२. 

३. 

४. 

१. 

२. 

३. 

४. 



 

  

५. ५. 
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ऄनसुचूी –२१ 

(दफा ५५ को ईपदफा (२) सगँ सम्बलन्धत) 

 

 

(सार्यजलनक सनुरु्ाइ काययक्रम सञ्चालनको ढाँचा) 

 

काययक्रम सञ्चालनको ढाँचा 

क) ऄध्यिता ग्रहण तथा काययक्रम र्शरुु भएको घोषणा गने, 

ख) काययक्रमको ईद्दशे्य मालथ प्रकार्श पाने , 

ग) अचार संलहताबारे जानकारी गराईने, 

घ) सार्यजलनक सेर्ा प्रर्ाहबारे संलिप्त जानकारी लदने, 

ङ) नागररक प्रलतरे्दन पत्र सम्बन्धी प्रलतरे्दन प्रस्ततु गने ,  

च) बलहगयमन ऄलभमत सम्बन्धी प्रलतरे्दन प्रस्ततु गने, 

ङ) सहभागीहरूबाट तोलकएको लबषयमा लललखत तथा मौलखक प्रश्नहरू संकलन गने,  

ज) लजम्मेर्ार पदालधकारी तथा कमयचारीहरूले लजज्ञासाहरू स्पि पाने, 

झ) स्पिता पलछ थप लजज्ञासाको अह्वान गने, 

ञ) सम्बलन्धत पदालधकारीबाट थप लजज्ञासामा स्पिता ल्याईने ,  

ट) समापन मन्तव्य, धन्यर्ाद ज्ञापन र काययक्रम लर्सजयन गने । 
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ऄनसुचूी—२२ 

(दफा ५५ को ईपदफा (३) सगँ सम्बलन्धत) 

 

 

सार्यजलनक सनुरु्ाआमा पालना गनुयपने अचार संलहता 

 

१. सहभागीले बोल्नका लालग हात ईठाएर संकेत गनुयपनेछ । 

२. सहभागीले प्रश्न र्ा सझुार् के राख्ने हो, पलहले स्पि गनुयपनेछ। 

३. सहजकतायले बोल्ने संकेत गरेपलछ मात्र अफ्नो नाम सलहत प्रश्न र्ा लजज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेर्ाग्राही सहभागी नागररकहरू धैरैलाइ प्रश्न गनय समय लदनपुने भएकाले बुँदागत रुपमा 

छोटकररमा प्रश्न प्रलतलक्रया राख्नपुनेछ र सहजकतायले लनधायरण गरेको समय लबतेपलछ तत्काल 

प्रस्तलुत रोक्नपुनेछ । 

५. अफूभन्दा पलहलेका सहभागीले बोलेका कुरालाइ दोहो¥याईन जरुरी हुनेछैन। 

६. लचत्त नबझेुमा सहजकतायको ऄनमुलत ललएर थप प्रश्न राख्न पाआनेछ। 

७. सहभागीले लबना अधार कसैप्रलत लाञ्छनायकु्त भाषाको प्रयोग गनय पाआने छैन। 

८ . सनुरु्ाआका र्क्ता तथा सहभागीलाइ ईत्तेलजत पाने र्ा बदलाको भार्नाबाट भनाआ राख्न र्ा 

बोल्न पाआने छैन । 

९. सनुरु्ाआलाइ लबथोल्ने प्रयास कतैबाट भएको पाआएमा सबै सहभागी लमलेर र्शालीनतापरू्यक 

समाधान खोज्ने पहल गनुय सबैको कतयव्य हुनेछ । 

१०. सनुरु्ाआलाइ लर्षयान्तर हुनबाट रोक्न सबै सहभालग सचेत हुन ुपनेछ । 
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ऄनसुचूी—२३ 

(दफा ५५ को ईपदफा (४) सगँ सम्बलन्धत) 

 

सार्यजलनक सनुरु्ाआ संबन्धी प्रलतरे्दनको ढाँचा 

 

सार्यजलनक सनुरु्ाआ संयोजन गने व्यलक्तको नाम, थर र ठेगानाः 

सनुरु्ाआ गररएका लर्षयर्स्तहुरू 

क) 

ख) 

ग) 

घ) 

काययक्रम अयोजना स्थलः— 

काययक्रम अयोजना गररएका लमलत र समयः 

काययक्रम सञ्चालन गररएको समयार्लध (घण्टा।लमनेटमा) 

ईठेका प्रश्न।लजज्ञासा र ईत्तरः 

 

क्रम 

संख्या 

प्रश्नकताय गनुासो गने र्ा 

सझुार् लदनेको नाम, थर र 

ठेगाना 

सहभागीको 

प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुार् 

जर्ाफ लदने 

पदालधकारीको 

नाम, थर र ठेगाना 

जर्ाफको 

छोटकरी व्यहोरा 

 
  

  

  

  

 

   

 

प्रलतरे्दन लदएको लमलतः  

सार्यजलनक सनुरु्ाआ संयोजकको दस्तखतः 
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अज्ञाले,  

ऄमतृ खड्का 

लनलमत्त प्रमखु प्रर्शासकीय ऄलधकृत 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


