
 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

 

खण्डः ४          सखंयाः८             पौष २७ गते सोमबार, २०७७ 

भाग-२ 

सार्वजलिक जर्ाफदेलिता प्रर्धवि सम्बन्धी कायवर्लध,२०७७ 

 गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको लिलत २०७७।०९।२३ 

प्रस्तार्िाः गाउँपालिकाको सवेा प्रवाहिाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र जवाफदहेी बनाउन नीलत, र्ोजना तथा कार्यक्रिको 

कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, प्राप्त उपिलधि र त्र्सिे पारेको आलथयक सािालजक प्रभावको िलू्र्ाङ्कन गरी नीलत, र्ोजना तथा 

सेवा प्रवाह प्रकृर्ािा सिुार गनय, सावयजलनक कोषको अत्र्तु्ति पररचािन गरी अपेलित उद्दशे्र् प्रालप्तको सलुनश्चतता गनय 

र जनप्रलतलनलि तथा कियचारीिाई थप लजम्िवेार बनाई सावयजलनक जवाफदहेीता अलभबलृि गनय स्थानीर् सरकार 

सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रर्ोजनको िालग प्रर्शासकीर् कार्यलवलि लनर्लित गने ऐन, 

२०७४ को दफा ४ िे लदएको अलिकार प्रर्ोग गरी कार्यपालिकािे र्ो कार्यलवलि जारी गरेको छ ।  

  भाग-१ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त िाम र प्रारलम्भकः (१) र्ो  कार्यलवलिको  नाि  गन्र्ापिरुा गाउँपालिकाको "सावयजलनक जवाफदलेहता 

प्रवियन सम्बन्िी कार्यलवलि, २०७७" रहकेो छ ।  

(२) र्ो कार्यलवलि कार्यपालिकािे स्वीकृत गरेको लिलतदलेि िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागिेा र्स कार्यलवलििा:- 

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछय । 

(ि) “सभा” भन्नािे नेपािको संलविानको िारा २२२ को उपिारा (१) बिोलजिको गाउँ सभा सम्झनपुछय । 

(ग) “कार्यपालिका” भन्नािे संलविानको िारा २१५ बिोलजि गठन भएको गन्र्ापिरुा गाउँ कार्यपालिकािाई 

सम्झनपुछय । 

(घ)  “अध्र्ि” भन्नािे गन्र्ापिरुा गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपछय । 

(ङ) “उपभोक्ता सलिलत” भन्नािे गाउँपालिकाद्वारा स्वीकृत आर्ोजना वा कार्यक्रिबाट प्रत्र्ि िाभ पाउने 

व्र्लक्तहरुको सिहूिे आर्ोजना वा कार्यक्रि लनिायण, सञ्चािन, व्र्वस्थापन र िियत सम्भार गनयको िालग 

आफूहरु िध्र्ेबाट गाउँपालिकाद्वारा लनिायररत प्रलक्रर्ा बिोलजि गठन गरेको सलिलत सम्झनपुछय।  

(च)  “कार्ायिर्”भन्नाि े  गन्र्ापिरुा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ु पछय र सो र्शधदिे गाउँपालिका 

अन्तगयतका वडा कार्ायिर्, सेवा केन्र, लवषर्गत र्शािा वा लनकार् सितेिार्य बझुाउने छ।  

स्थािीय राजपत्र 



 

 

(छ) “कोष”भन्नाि ेगन्र्िपरुा गाउँपालिकाको स्थानीर् सलञ्चत कोष सम्झन ुपछय र सो र्शधदिे स्थानीर् काननू 

बिोलजि स्थापना भएका अन्र् स्थानीर् कोषिाई सिते जनाउने छ । 

(ज) “प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत”भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ विोलजिको 

गन्र्ापिरुा गाउँपालिकाको प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिाई सम्झन ुपछय । 

(झ)  “लवकास साझदेार”भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएको सम्झौता बिोलजि नगद, लजन्सी एव ंप्रालवलिक सहर्ोग 

उपिव्ि गराउन े लद्वपिीर् एव ंबहपुिीर् दात ृ लनकार्, संर्ुक्त राष्ट्रसंघीर् लनकार्हरु तथा अन्तरालष्ट्रर् गरै 

सरकारी संस्थािाई सम्झन ुपछय र सो र्शधदिे गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता बिोलजि नगद, लजन्सी एव ं

प्रालवलिक सहर्ोग उपिव्ि गराउने रालष्ट्रर् गरै सरकारी संस्था सितेिाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सािालजक परीिण” भन्नाि ेस्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 

व्र्वस्था बिोलजि गाउँपालिकाको र्ोजना, नीलत, कार्यक्रि, आर्ोजना कार्ायन्वर्न र सेवा प्रवाहिे आलथयक 

सािालजक िेत्रिा पारेको सिग्र प्रभावको िेिाजोिा, लवशे्लषण र िलू्र्ांकन कार्य सम्झन ुपछय। 

(ट) “सावयजलनक परीिण” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 

व्र्वस्था बिोलजि गाउँपालिकािे संचािन गन ेकार्यक्रि, लवकास र्ोजना तथा आर्ोजनाको िक्ष्र्, उद्दशे्र्, 

बजटे तथा र्सबाट प्राप्त उपिलधिको बारेिा सरोकारवािाहरुबीच जानकारी गराउन,े िेिाजोिा गने र 

िलू्र्ांकन गने कार्य सम्झन ुपछय । 

(ठ) “सावयजलनक सनुवुार्” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 

व्र्वस्था बिोलजि गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र लवकास व्र्वस्थापन िगार्त कार्यिा सरोकार राख्न े

सवयसािारण नागररक र गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुबीच सावयजलनक थिोिा ििुा छिफि गने प्रलक्रर्ा 

सम्झन ु पछय। र्स र्शधदिे गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता, साझदेारी, कवलुिर्त, र्शतय अनसुार 

गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्रिा कार्यक्रि सञ्चािन गने लवकास साझदेार तथा गरै सरकारी संस्थािे आफ्नो 

कार्य लजम्िवेारीको सन्दभयिा गने सनुवुार्िार्य सिते जनाउनेछ । 

(ड) “गरै सरकारी संस्था” भन्नािे र्स कार्यलवलिको प्रर्ोजनको िालग प्रचलित काननू बिोलजि स्थापना भएका 

र गाउँपालिकाको सभाबाट आफ्नो कार्यक्रि स्वीकृत गराई गाउँपालिकाको सिन्वर्िा कार्यक्रि सञ्चािन 

गने गरै नाफाििूक संस्था सम्झनपुछय ।  

“सािदुालर्क संस्था” भन्नाि े जनचेतना सम्बन्िी तालिि, अलभििुीकरण, सीप लवकास, बचत, कजाय 

पररचािन, सिावरे्शी लवकास र सर्शक्तीकरण गने उद्दशे्र्िे लनलश्चत प्रलक्रर्ा अविम्बन गरी प्रचलित काननू 

बिोलजि स्थापना भएका संस्था तथा गाउँपालिकािा सचूीकृत भएका सिदुार्िा आिाररत संस्था सम्झनपुछय 

। 

(ढ) “र्ोजना” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) िा उल्िेि भए 

बिोलजि गन्र्ापिरुा गाउँपालिकाको सिग्र लवकास लनिायण सम्बन्िी तर्ार पाररएको आवलिक, बालषयक र 

रणनीलतगत तथा लवषर्िेत्रगत र्ोजना र र्स्तै प्रकारका अन्र् र्ोजनािाई सम्झन ुपछय । 

(ण) “कार्यक्रि” भन्नाि े लनलश्चत उद्दशे्र् प्रालप्तका िालग गन्र्ापिुरा गाउँपालिकाद्वारा िगानी ढाचँा सलहत तर्ार 

गररएको िेत्रगत वा वहुिेत्रगत कार्यक्रि सम्झनपुछय । 

(त) “आर्ोजना”भन्नािे गन्र्ापिरुा गाउँपालिकािे कुनै भौगोलिक िेत्र वा कार्यिेत्रिा लनलश्चत अविी र िगानी 

रकि तोकी लनिायररत उद्दशे्र् प्रालप्तका िालग तर्ार गररएको आर्ोजना सम्झन ुपछय । 



 

 

(थ) “अनदुान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट गन्र्ापिरुा गाउँपालिकािाई प्राप्त हुने लवत्तीर् 

सिानीकरण, सर्शतय, सिपरुक तथा लवर्शषे अनदुानिाई सम्झन ुपछय । साथ ैसो र्शधदिे नेपाि सरकार तथा 

प्रदरे्श सरकारका लवलभन्न िन्त्रािर् र अन्तगयतका लनकार् र नेपाि सरकारको स्वीकृलतिा दात ृ लनकार्बाट 

उपिधि हुने लवत्तीर्, प्रालवलिक एव ंवस्तगुत सहर्ोग सितेिाई जनाउने छ । 

(द) “िलित सिहू”भन्नािे नेपािको संलविानको िारा ४२ बिोलजि सािालजक न्र्ार्को हक प्राप्त गने आलथयक, 

सािालजक वा र्शलैिक दृलििे पछालड परेका िलहिा, दलित, आलदवासी जनजालत, ििेर्शी, थारु, िलुस्िि, 

लपछडा वगय, अल्पसङ्ख्र्क, सीिान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्र्लक्त, िैङ्लगक तथा र्ौलनक अल्पसङ्ख्र्क, 

लकसान, श्रलिक, उत्पीलडत वा लपछलडएको िेत्रका नागररक तथा आलथयक रुपिे लबपन्न िस आर्यको व्र्लक्त 

वा व्र्लक्तको सिहूिाई सम्झन ुपछय । साथ,ै सो र्शधदिे नेपाि सरकार र प्रदरे्श सरकारिे िलित सिहू भनी 

तोकेका अन्र् वगय एव ंसिदुार् सितेिाई जनाउछ । 

(ि) “सािालजक लजम्िवेारी”भन्नािे गन्र्ापिरुा गाउँपालिकाि ेप्रचलित काननू बिोलजि सिावरे्शी र सिताििुक 

लवकासका िालग उपर्कु्त नीलत, र्ोजना, कार्यक्रि तजुयिा र कार्ायन्वर्न गन ेसाथै िलित सिहुिाई ध्र्ान लदई 

सेवा प्रवाह गने दालर्त्विाई सम्झन ुपछय। 

(न) “सावयजलनक  लनजी साझदेारी” भन्नािे स्थानीर् काननू वा अन्र् प्रचलित काननू बिोलजि करार गनय र्ोग्र् 

काननूी व्र्लक्तबीच करार र्शतयिा धर्वस्था भए बिोलजिको सेवा प्रदान तथा सञ्चािन गन ेर त्र्सको जोलिि 

र्शतय बिोलजि वहन गन ेगरी भएको करार धर्वस्था सम्झन ुपछय। 

(ऩ) “नागररक वडापत्र” भन्नािे गन्र्ापिरुा गाउँपालिकािे उपिधि गराउने लवलभन्न सेवा तथा सलुविाको नाि, 

लववरण, सिर्ाविी, लजम्िवेार कियचारी कार्यकिको लववरण, सेवा प्राप्त गनय परु् र्ाउन ुपने प्रलक्रर्ा, िाग्ने 

र्शलू्क एव ंदस्तरुका साथै सेवा अवरुि भएिा उजरुी सनु्ने अलिकारी उल्िेि गरी सवयसािारणिाई ससुलूचत 

गनय सावयजलनक स्थि वा कार्ायिर्िा टाँलगएको वा टाँसेर रालिएको वा लवद्यलुतर् िाध्र्ि द्वारा प्रकालर्शत 

वाचापत्र सम्झन ुपछय। 

(प) “बलहगयिन अलभित” (Exit Poll)  भन्नाि ेसेवाग्राहीहरु सेवा लिई कार्ायिर्बाट बालहर लनलस्कन ेसिर्िा 

कार्ायिर्को सेवाप्रवाहको लवषर्िा िेिी वा िेिार्लदएको अलभित वा सझुाव सम्झन ुपछय । 

(फ) “नागररक प्रलतवदेन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नािे सेवाग्राही नागररकिे कार्ायिर्बाट सेवा 

लिंदा प्रत्र्ि अनभुव गरेका, भोगकेा र दिेकेा कुराहरुिाई उल्िेि गरी सेवा भौलतक वा अभौलतक 

िाध्र्िवाट कार्ायिर्िाई पषृ्ठपोषण लदने पिलत सम्झन ुपछय। 

(ब) “सिदुार्बाट संचािन हुन ेर्ोजना” भन्नािे गाउँपालिकाको सहर्ोगिा उपभोक्ता सलिलत, गरै सरकारी संस्था, 

टोि लवकास संस्था र सािदुालर्क संस्थाबाट संचािन हुने लनिायण तथा आलथयक एव ंसािालजक लवकास 

सम्बन्िी आर्ोजना तथा कार्यक्रि सम्झन ुपछय। 

(भ) “साना कार्यक्रि वा आर्ोजना”भन्नािे र्स गाउँपालिकाको हकिा पन्र िाि रूपर्ाँ भन्दा कि िगानी 

भएका कार्यक्रि वा आर्ोजना सम्झन ुपछय। 

(ि) “ठुिा कार्यक्रि वा आर्ोजना”भन्नािे र्स गाउँपालिकाको हकिा पन्र िाि रूपर्ा ँवा सो भन्दा िालथ 

िगानी भएका कार्यक्रि वा आर्ोजना सम्झन ुपछय। 

(र्) “गनुासो” भन्नािे जनु सकैु िाध्र्िबाट कार्ायिर् वा र्सको लनकार्को काि, सेवा प्रवाह, लवकास लनिायण 

तथा गाउँपालिकाको काि तथा अलिकार सम्बन्िी लवषर्िा सरोकारवािा व्र्लक्त वा लनकार्िे गने लिलित 



 

 

वा अलिलित  लसकार्त सम्झन ुपछय। 

(र) “ उजरुी” भन्नाि े गन्र्ापिरुा गाउँपालिका अन्तगयतका लनकार्को काि, सेवा प्रवाह, लवकास लनिायण 

सम्बन्ििा पदालिकारी वा कियचारीको कार्यसम्पादन, सेवाको गणुस्तर, लनर्लितता, िागत तथा सिर्को 

लवषर्िा सम्बन्ििा लिलित वा िौलिक रुपिा व्र्क्त गरेको असन्तलुि सम्झन ुपदयछ। 

 

भाग– २  

गुिासो व्यर्स्थापि कायवलर्लध 

पररच्छेद –१ 

गुिासोको अलभिेखि तथा प्ररालम्भक कारर्ािी 

३. गुिासोको अलभिेख राखिु पिनः (१) कार्ायिर्िे दहेार्का कुनै िाध्र्िबाट आएका गनुासोको अनसुचूी–१ 

बिोलजिको ढाँचािा अलभिेि राख्न ुपनेछः  

(क) अध्र्ि, उपाध्र्ि वा वडा अध्र्ि सिि िौलिक वा लिलित रुपिा, 

(ि) कार्ायिर् प्रििु सिि िौलिक रुपिा,  

(ग) कार्ायिर्िा लनवदेन दताय गरेर,  

(घ) कार्ायिर्को टेलिफोन, हटिार्न, फ्र्ाक्स िाफय त, 

(ङ) कार्ायिर्को र्िेि,एस एि एस िाफय त,  

(च) हुिाक, एक्सप्रेस डेलिभरी िाफय त,  

(छ) उजरुी पेलटका िाफय त, 

(ज) पत्रपलत्रका, लवद्यतुीर् संचार िाध्र्ि, सािालजक संजाि िाफय त, 

(झ) सावयजलनक पररिण, सािालजक पररिण, सावयजलनक सनुवुाई जस्ता कार्यक्रििा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदरे्श सरकारका लनकार् िाफय त । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्त भएका सबै गनुासोिाई गनुासोको िाध्र्ि सलहत गनुासो सनु्ने अलिकारी दहेार्  

बिोलजि बगीकरण गरी अलभिेििा जनाउन ुपनेछ ।   

(क) सचूना सम्बन्िी गनुासो, 

(ि) लपर िकाय परेको सम्बन्िी गनुासो, 

(ग) सावयजलनक िररद सम्बन्िी गनुासो, 

(घ) पवूायिार लनिायणिा गणुस्तर कार्ि नभएको सम्बन्िी गनुासो, 

(ङ) लवत्तीर् अनुर्शासन सम्बन्िी गनुासो, 

(च) सेवा प्रवाहिा अलतररक्त र्शलु्क भकु्तानी गनुय परेको सम्बन्िी गनुासो, 

(छ) आर्ोजना तथा कार्यक्रि छनोट तथा व्र्वस्थापन सम्बन्िी गनुासो, 

(ज) उपभोक्ता सलिलतसँग सम्बलन्ित गनुासो, 

(झ) लवद्यिान काननूी प्राविान सम्बन्िी गनुासो, 

(ञ) कियचारीको आचरण तथा व्र्वहार सम्बन्िी गनुासो, 

(ट) अन्र् गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बिोलजि पनय आएका गनुासोिाई गनुासो सनु्ने अलिकारीिे प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतसँग 

सिन्वर् गरी सात लदन लभत्र प्रथि सम्बोिन गरी अलभिेििा जनाउन ुपनेछ। 



 

 

(४) उपदफा (३) बिोलजि गरेको प्रथि सम्बोिनको जानकारी गनुासो सनु्ने अलिकारीिे सम्बलन्ित 

गनुासोकतायिाई लिलित िौलिक र्ििे एसएिएस वा अन्र् कुनै उपर्कु्त तररकाबाट लदन ुपनेछ। 

(५) प्रचलित काननूिा रहकेो अस्पिता वा अपर्ायप्तता वा िेत्रालिकार लभत्र नपरेको वा अन्र् कुनै कारणिे गनुासो 

सनु्ने अलिकारी र प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतको तहबाट सम्बोिन हुन नसकेका गनुासोिाई गनुासो सनु्न े

अलिकारीिे गनुासो सिािान सिन्वर् सलिलतिा पेर्श गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोलजि पेर्श भएका गनुासोको सम्बन्ििा गनुासो सिन्वर् सलिलतिे गनुासोसँग सम्बलन्ित 

काननूी व्र्वस्था र त्र्स्ता गनुासो सिािानको िालग गनुयपने लनणयर्को प्रस्ताव सिते तर्ार गरी अनसुचूी–२ 

बिोलजिको ढाँचािा कार्यपालिका बैठकिा पेर्श गनुय पनेछ। 

४. कायवपालिकािे लिर्वय गिनः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बिोलजि प्राप्त प्रस्ताव सितेको आिारिा गनुासो 

सिािानको िालग कार्यपालिकािे आवश्र्क लनणयर् वा लनदरे्शन लदनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि कार्यपालिकािे गनुासो सिािानको िालग कुनै लनणयर् गदाय वा लनदरे्शन लददंा 

आवश्र्कता अनुसार काननूी परािर्शय लिन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजि भएको लनणयर् प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिे कार्ायन्वर्न गरी गनुासो सनु्ने अलिकारी 

िाफय त सम्बलन्ित गनुासोकतायिाई सोको जानकारी लदन ुपनेछ। 

(४) र्स कार्यलवलि बिोलजि पनय आएका गनुासो सिािानको िालग काननूी तजुयिा वा संर्शोिन गनुय पने दलेिएिा 

त्र्स्तो काननू तजुयिाको िालग कार्यपालिकािे प्रकृर्ा अगालड बढाउनेछ। 

पररच्छेद –२ 

गुिासो व्यर्स्थापिको संस्थागत व्यर्स्था 

५. गुिासो सुन्िे अलधकारी तोकिेः (१) प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिे कार्ायिर्िा उपिधि वररष्ठ कियचारीिाई 

गनुासो सनु्ने अलिकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको अलतररक्त गनुासो सनु्ने अलिकारीको काि कतयव्र् र अलिकार हुनेछः 

(क) कार्ायिर्िा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अलभिेि राख्ने, 

(ि)  प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत र गनुासोसँग सम्बलन्ित पदालिकारी तथा कियचारीसँगको सिन्वर्िा 

पनय आएको गनुासोको प्रथि सम्बोिन गने, 

(ग) अन्र् लनकार्को कार्यिेत्रलभत्रको गनुासो भएिा सम्बलन्ित लनकार्िा पठाउने, 

(घ) कार्यपालिका बैठकिा पेर्श गने गनुासोको लववरण तर्ार गरी प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत सििर् 

पेर्श गने, 

(ङ) गनुासो सिािान सिन्वर् सलिलतको सदस्र् सलचव भई कार्य गने, 

(च) गनुासो सम्बोिनको िालग भएका लनणयर्हरुको अलभिेि राख्ने, 

(छ) गनुासोको सम्बन्ििा कार्यपालिका तथा प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतबाट भएको लनणयर् 

कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग गने, 

(ज) पलहिे लनणयर् भर्सकेका लवषर्िा गनुासो पनय आएिा सोको जानकारी प्रििु प्रर्शासकीर् 

अलिकृतिाई गराउने, 

(झ) कार्यपालिका तथा प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिे तोके बिोलजिका अन्र् कार्य गने। 



 

 

(३) गनुासो सनु्ने अलिकारीिार्य उपदफा (२) िा तोलकएका काि, कतयव्र् र अलिकार वाहके अन्र् लजम्िवेारी सिते 

लदएको अवस्थिा त्र्स्तो लजम्िवेारी सिेत परुा गनुय पनेछ। 

६. गुिासो समाधाि समन्र्य सलमलतको गठिः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि पनय आएका गनुासोिध्र्े दफा ३ को 

उपदफा (५) बिोलजि कार्यपालिकािा पेर्श गनुय पने गनुासो सिािान गनय कार्यपालिका बैठकिा प्रस्ताव पेर्श गने 

प्रर्ोजनको िालग दहेार् बिोलजिको गनुासो सिािान सिन्वर् सलिलत रहनेछः 

(क) उपाध्र्ि                      -संर्ोजक 

(ि) प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत              - सदस्र् 

(ग) अध्र्ििे तोकेको कम्तीिा १ जना िलहिा सलहत २ जना कार्यपालिका सदस्र्     - सदस्र्                                                         

(घ) गनुासो सनु्ने अलिकारी               सदस्र् सलचव 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतिे आवश्र्कता अनसुार लवषर् लवज्ञ र सम्बलन्ित कियचारीिाई सलिलतको 

बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ।  

७. र्डा कायावियको गुिासो समाधाि सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) वडा कार्ायिर्िा प्राप्त हुने गनुासोको 

व्र्वस्थापनको िालग सम्बलन्ित वडाको वडा सलचविे गनुासो सनु्ने अलिकारी भई काि गनेछ । 

(२) वडा कार्ायिर्िा प्राप्त हुन आएका गनुासोहरुको लववरण वडा सलचविे अनसुचूी –१ बिोलजिको ढाँचािा 

तर्ार गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजिको गनुासो सनु्ने अलिकारीिे र्स कार्यलवलि बिोलजि वडा कार्ायिर्को िेत्रालिकार 

लभत्रका गनुासोहरु वडा अध्र्िसँग सिन्वर् गरी सम्बोिन गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजि गनुासो सिािानको िालग गररएका कार्यहरुको लववरण वडा सलचविे वडा सलिलतको 

बैठकिा प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(५) िेत्रालिकार वा अन्र् कुनै कारणिे वडा सलिलतबाट सिािान हुन नसकेका गनुासोको सम्बोिनको िालग 

त्र्स्ता गनुासोहरुको लववरण अनसुचूी– ३ बिोलजिको ढाँचािा तर्ार गरी  प्रििु प्रर्शासकीर्  अलिकृत िाफय त 

गनुासो सिािान सिन्वर् सलिलतिा पेर्श गनुय पनेछ।  

(६) कार्यपालिका वा अन्र् कार्ायिर्सँग सम्बलन्ित गनुासोहरु वडा कार्ायिर्िा प्राप्त हुन आएिा वडा सलचविे 

त्र्स्ता गनुासोहरु कार्यपालिका वा सम्बलन्ित कार्ायिर्िा पठाउन ुपनेछ । 

८. अन्य कायावियको गुिासो समाधाि सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपालिका िातहतका लवषर्गत कार्ायिर् वा 

र्शािा प्रििुिे आफूभन्दा लनकटति िलुनका कियचारीिाई गनुासो सनु्ने अलिकारी तोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको गनुासो सनु्ने अलिकारीिे सम्बलन्ित कार्ायिर्।र्शािा प्रििुसँग सिन्वर् गरी कार्ायिर् 

वा र्शािािा पनय आएका गनुासोहरु सम्बोिन गनुय पनेछ । 

(३) िेत्रालिकार वा अन्र् कुनै कारणिे सिािान हुन नसकेका गनुासोको सम्बोिनको िालग कार्ायिर् वा र्शािा 

प्रििुिे त्र्स्ता गनुासोहरुको लववरण अनसुचूी–३ बिोलजिको ढाँचािा तर्ार गरी गनुासो सिािान सिन्वर् 

सलिलतिा पेर्श गनुय पनेछ। 

 

 

पररच्छेद –३ 



 

 

गुिासो समाधाि प्रलिया 

९. गुिासो पेलिका राखिुपिनः (१) कार्ायिर्िे कार्ायिर्को ििू गटे नलजकै सबैिे देख्ने सुरलित स्थानिा गनुासो 

पेलटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको गनुासो पेलटकािा िगाएको तािा गनुासो सनु्ने अलिकारीिे कम्तीिा प्रत्र्ेक हप्ता 

कार्ायिर् प्रििु वा अन्र् दईुजना पदालिकारी वा कियचारीको रोहवरिा िोल्नपुनेछ।  

१०.  गोपिीयता राखिु पिनः कार्ायिर् प्रििुिे कार्ायिर्िा प्राप्त भएका गनुासो िध्र्े अनसुन्िान र छानलबन गनुयपने 

प्रकृलतका गनुासो गने व्र्लक्त वा लनकार्को नाि गोप्र् रािी त्र्स्ता गनुासोको सम्बन्ििा आवश्र्क छानलबन र 

अनसुन्िान गने व्र्वस्था लििाउन ुपनेछ ।  

११.  िेखी पठाउि सकिेः कार्ायिर्िा प्राप्त गनुासो िध्र्े आलथयक अलनर्लितता वा भ्रिाचारसँग सम्बलन्ित 

गनुासोहरु कार्यपालिकाको लनणयर्िे छानलबन तथा अनसुन्िानको िालग अलख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान 

आर्ोगिा िेिी पठाउन सलकनेछ । 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायावन्र्यि गिनः कार्ायिर्िे अलख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग, िहािेिा परीिक, 

संसदीर् सलिलत, नेपाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारका लनकार्हरु र लजल्िा सिन्वर् सलिलत िाफय त प्राप्त गनुासो 

र सझुावहरुिाई प्राथलिकतासाथ कार्ायन्वर्न गनेछ । 

१३. गुिासोकताविाई जािकारी लदिेः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि प्राप्त गनुासो सम्बोिनपलछ गनुासो सनु्ने 

अलिकारीिे सम्बलन्ित गनुासोकतायिाई सोको जानकारी लदनुपनेछ। 

(२) र्स कार्यलवलि बिोलजि प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाय प्राप्त गनुासो झठुा ठहरे पलन सोही व्र्होरा उपदफा (१) 

बिोलजि सम्बलन्ित गनुासोकतायिाई जानकारी गरार्नेछ।  

भाग-३ 

सामालजक परीिर् सम्बन्धी व्यर्स्था 

पररच्छेद –१ 

सामालजक परीिर् सम्बन्धी संस्थागत व्यर्स्था 

१४. सामालजक परीिर् गिुवपिनः (१) गाउँपालिकािे हरेक आलथयक वषयिा सम्पादन गरेका कार्यक्रि तथा 

कार्यसम्पादनको िेिाजोिा र त्र्सको सािालजक उपिधिी िापन गनय सािालजक परीिण गनुयपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको सािालजक परीिण दहेार्का लवषर्िा आिाररत रही गनुयपनेछ ।  

(क) नेपािको संलविानको अनसुचूी ८ िा उलल्िलित लवषर्हरु 

(ि) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बिोलजि तोलकएका लवषर्हरु, 

(ग) गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट स्वीकृत काननू बिोलजि सम्पादन गरेका कार्यहरु, 

(घ) नेपाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारबाट सिर् सिर्िा भएका लनदरे्शन बिोलजि सम्पादन गनुयपन े

कार्यहरु, 

(ङ) कार्यपालिकाबाट सिर् सिर्िा गररएका प्रलतबिताहरु । 

(३) कार्ायिर्िे उपदफा (१) बिोलजिको सािालजक परीिण कार्य प्रत्र्क आलथयक वषय सिाप्त भएको लिलतिे चार 

िलहनालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको लनणयर्िे कुनै एक कार्यक्रि वा आर्ोजनाको सिते सािालजक परीिण गनय सलकनेछ ।  



 

 

१५. सामालजक परीिर् समन्र्य सलमलतको गठिः (१) सािालजक परीिण कार्यिा सहर्ोग तथा सिन्वर्को 

िालग दहेार् अनसुार पदालिकारी रहकेो सािालजक परीिण सिन्वर् सलिलत रहन ेछ। 

(क)  प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत      -संर्ोजक 

(ि) र्ोजना िहार्शािा।र्शािा र्शािा प्रििु     -सदस्र् 

(ग) अध्र्ििे तोकेको स्थानीर् गरै सरकारी संस्था वा सािदुालर्क संस्थाको  एक जना प्रलतलनलि 

                              -सदस्र् 

(घ) संर्ोजकिे तोकेको लवषर्गत र्शािा प्रििु               -सदस्र्  

(ङ) सािालजक लवकास र्शािा प्रििु      -सदस्र्–सलचव 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिलतको सािालजक परीिण सिन्वर् सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार दहेार् 

बिोलजि हुनेछः  

(क) सािालजक पररिकको छनोट गने 

(ि) पररिण गररन ेकार्यक्रि तथा आर्ोजनाको छनौट गन,े 

(ग) पररिकको संस्था वा व्र्ालक्तको र्ोग्र्ताको पररिण गरी स्वीकृत गने, 

(घ) पररिण कार्यको िालग स्रोत तथा पवूायिारको व्र्वस्था गन,े 

(ङ) वकैलल्पक र्ोजना तथा कार्यक्रिको पलहचान गरी सलूच तर्ार गने, 

(च) सािालजक परीिण कार्यिा आवश्र्क सहर्ोग, सिन्वर् र सहलजकरण गने। 

१६. तेस्रो पिबाि सामालजक परीिर् गराउिु पिनः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि गररन ेसािालजक परीिण कार्य 

कार्ायिर्िे तेस्रो पिबाट सािालजक परीिण गराउन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचलित सावयजलनक िररद काननू बिोलजि हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि छनोट गररने सािालजक परीिकको कार्यलववरण र र्ोग्र्ता अनसुचूी–४ बिोलजि हुनेछ। 

पररच्छेद – २ 

सामालजक परीिर् लर्लध र प्रलतरे्दि 

१७. सामालजक परीिर्का लर्षयिरः (१) सािालजक परीिकिे दहेार्का बिोलजिका सािग्रीको अध्र्र्न गरी 

गाउँपालिकािे सािालजक लजम्िवेारी परूा गरे नगरेको सम्बन्ििा सिीिा र लवशे्लषण गनुय पनछेः 

(क) स्थानीर् तह सम्बन्िी संघीर् तथा प्रादलेर्शक ऐन, लनर्ि, तथा िापदण्ड, 

(ि) गाउँपालिकािे वनाएका स्थानीर् काननू, कार्यलवलिहरू र लनदलेर्शकाहरू,  

(ग) गाउँपालिकाको आवलिक तथा वालषयक र्ोजना,  

(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) गाउँपालिकाको चौिालसक तथा वालषयक प्रगलत प्रलतवदेन 

(च) सावयजलनक सनुवुाई प्रलतवदेन 

(छ) सावयजलनक परीिणका प्रलतवदेननहरु 

(ज) आन्तररक िेिापरीिण प्रलतवदेन 

(झ) अलन्ति िेिापरीिण प्रलतवदेन 

(ञ) वालषयक र्ोजना तथा बजटे तजुयिासँग सम्बलन्ित लनणयर्हरु 

(ट)  न्र्ालर्क सलिलतको वालषयक प्रलतवदेन 



 

 

(२) सािालजक परीिकिे उपदफा (१) बिोलजिका सािग्रीको अध्र्र्नबाट दलेिएका लववरणहरुिा दहेार् 

बिोलजिका लवलि अविम्बन गरी पि्ुर्ाई ंलिन ुपनेछ । 

क) गाउँपालिकाका पदालिकारी तथा सम्बलन्ित कियचारीसँग अियसंरलचत (Semi-structured) अन्तरवाताय,  

ि) आर्ोजना तथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न स्थिको स्थिगत लनरीिण, अविोकन र सिहू छिफि  

(३) सािालजक परीिकिे उपदफा (२) बिोलजि पि्ुर्ाई ं लिंदा गाउँपालिकाको सािालजक लजम्िवेारी बहनिा 

दलेिएका प्रििु सिस्र्ा, चनुौती र भावी कार्यलदर्शाका बारेिा सिते छिफि गराई अनुसचूी –५ बिोलजिको 

प्रलतवदेन तर्ार गनुय पनेछ । 

ग) सार्वजलिक छिफि गराउिु पिनः (१) सािालजक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बिोलजि तर्ार गरेको 

प्रलतवदेनको िस्र्ौदािालथ सावयजलनक छिफि गराउन ुपनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको छिफििा सािालजक परीिकिे अनसुचूी– ५ र अनसुलूच–६ बिोलजिको 

प्रलतवदेनिा आिाररत रही अनसुलूच–७ बिोलजिको कार्यक्रि संचािन लवलि र प्रकृर्ा अनसुार प्रस्ततुीकरण 

गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको छिफि हुने लिलत सिर् र स्थान तोकी उपदफा (४) बिोलजिका सदस्र्हरुिाई 

कम्तीिा पाचँलदन अगाव ैजानकारी गराउन ुपनछे ।  

(४) उपदफा (१) बिोलजिको छिफि कार्यक्रि अध्र्िको अध्र्ितािा सञ्चािन हुनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोलजिको छिफििा कार्यपालिकाका सदस्र्हरु, कार्ायिर्का कियचारी, स्थानीर् 

राजनीलतक दिका प्रलतलनलि, उद्योग वालणज्र् संघ, पत्रकार िहासंघ, उपभोक्ता सलिलतका अध्र्िहरु, टोि 

लवकास संस्थाका प्रलतलनलिहरु, नागररक सिाजका प्रलतलनलिहरु र स्थानीर् बलुद्दजीवीहरु सितेिाई सहभागी 

गराउन ुपनेछ ।  

(६) सािालजक परीिकिे उपदफा (१) बिोलजिको छिफििा कार्यपालिका सदस्र् बाहकेका सहभागीबाट 

उठार्एका लवषर्हरुिा अध्र्िको िारणा राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(७) कार्ायिर्िे र्स दफा बिोलजिको कार्यक्रि बठैकको गलतलवलि स्थानीर् सञ्चार िाध्र्िबाट प्रत्र्ि प्रसारण 

गने व्र्वस्था लििाउन सक्नछे । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छिफि कार्यक्रििा उपलस्थत हुने आर्ोजक तथा सहभालगिे अनसुलूच–८ 

बिोलजिको आचंरसलहता पािाना गनुयपनछे। 

घ) अलन्तम प्रलतरे्दि तयार गिुवपिनः (१) सािालजक परीिकि ेदफा १८ बिोलजिको छिफििा उठेका लवषर्हरु 

सिते लििाई अनसुचूी–९ बिोलजिको अलन्ति प्रलतवदेन तर्ार गरी कार्ायिर्िा पेर्श गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको प्रलतवदेनिा दहेार्का लवषर्हरुिाई सारांर्शको रुपिा सिावरे्श गनुय पनेछः  

i. गाउँपालिकाको प्राथलिकता तथा िक्ष्र्हरू  

ii. गत आलथयक वषयको िखु्र् िखु्र् उपिधिीहरू  

iii. सािालजक लजम्िवेारी बहन गन ेििता 

iv. लजम्िवेारी बहन गने सन्दभयिा दलेिएका सिस्र्ाहरू 

v. सिुारको िालग चाल्नपुन ेकदि तथा सझुावहरू  

(३) उपदफा (१) बिोलजि पेर्श भएको प्रलतवदेन अध्र्ििे कार्यपालिका बैठकिा पेर्श गनय िगाउन ुपनछे । 

(४) कार्ायिर्िे उपदफा (१) बिोलजिको प्रलतवदेन कार्ायिर्को ववेसार्टिा राख्न ुपनेछ । 



 

 

ङ) सामालजक परीिर्मा समारे्श गराउिुपिनः गाउँपालिकाका अन्तगयतका लवषर्गत र्शािाहरू र 

गाउँपालिकाको वालषयक र्ोजना।कार्यक्रि।आर्ोजनािा सिावरे्श भएका गरै सरकारी संस्थाहरूको हकिा 

गाउँपालिकाकै अलभन्न अगंको रूपिा सािालजक परीिणिा सिावरे्श गनुयपनछे । 

च) कागजात उपिब्ध गराउिु पिनः सािालजक परीिकिे िागकेो लववरण, तथर्ांक, सचूना तथा कागजात 

गाउँपालिकाका, लवषर्गत िहार्शािा वा र्शािा, सम्बलन्ित गरै सरकारी संस्था तथा अन्र् लनकार्िे उपिधि 

गराउन ुपनेछ। 

छ) प्रलतरे्दि सभामा पेश गिवपिनः (१)कार्यपालिकािे सािालजक परीिणको प्रलतवदेनिा उल्िेि भएका लवषर्िा 

छिफि गरी कार्ायन्वर्न हुन सक्ने सझुावहरु कार्ायन्वर्नको व्र्वसथा लििाउन ुपनछे। 

(२) उपदफा (१) विोलजि कार्यपालिकावाट कार्ायन्वर्न गररएका लवषर्, कार्यपालिकावाट सिािान हनु 

नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका लवषर्हरु सिावरे्श गरी सािालजक परीिण प्रलतवदेनका प्रििु लवषर् सिावरे्श 

भएको प्रलतवदेन सभाको वठैकिा पेर्श गनुय पनेछ। 

ज) अन्य लिकायिरको सामालजक परीिर् सम्बन्धी व्यर्स्थाः गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र कार्यक्रि सञ्चािन 

गने गरै सरकारी संस्था तथा अन्र् सावयजलनक संस्थाहरूिे सिालजक परीिण गदाय र्स कार्यलवलिको प्रर्ोग गनुय 

पनेछ।  

भाग-३ 

सार्वजलिक परीिर् 

पररच्छेद–१ 

सार्वजलिक परीिर् सम्बन्धी व्यर्स्था 

झ) सार्वजलिक परीिर् गिुवपिनः (१) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गरेका सबै लकलसिका कार्यक्रि तथा 

आर्ोजनाहरुको सावयजलनक परीिण गनुय पनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सावयजलनक परीिण हरेक कार्यक्रि वा आर्ोजना सम्झौता बिोलजिको काि 

सम्पन्न भएपलछ अलन्ति लकस्ता भकु्तानी पवूय कम्तीिा एक पटक अलनवार्य रुपिा गराउन ुपनछे।  

तर कार्ायिर्िे कार्यक्रि वा आर्ोजनाको प्रकृलत हरेी कुन ैकार्यक्रि वा आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न सम्झौता गदाय 

नै एक पटक भन्दा बढी पटक सावयजलनक परीिण गन ेव्र्वस्था लििाउन र्ो व्र्वस्थािे बािा परु् र्ाएको िालनन े

छैन । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि कार्यक्रि वा आर्ोजनाको सावयजलनक परीिण गनुयपने व्र्वस्था कार्यक्रि वा 

आर्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनिायण व्र्वसार्ी वा उपभोक्ता सलिलत वा गरैसरकारी संस्थासँग गररन ेसम्झौतािा 

उल्िेि गररनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोलजिको सावयजलनक परीिणिा दहेार् बिोलजिका व्र्लक्तहरुिाई सहभागी गराउन ुपनेछः 

(क) कार्यक्रि वा आर्ोजनाबाट प्रत्र्ि िाभ प्राप्त गन ेसिदुार्का सदस्र्हरु, 

(ि) वडा सलिलतका सदस्र्हरु िध्र्े कम्तीिा एकजना सदस्र्, 

(ग) कार्यक्रि वा आर्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग सम्झौता गने उपभोक्ता सलिलत टोि लवकास संस्था, 

गरै सरकारी संस्था वा लनिायण व्र्वसार्ीका प्रलतलनलि, 

 (घ) सम्बलन्ित कार्यक्रि वा आर्ोजना संचािनको िालग कार्ायिर्िे तोकेको प्रालवलिक कियचारी। 

ञ) सार्वजलिक परीिर् गराउिे लजम्मेर्ारीः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजिको सावयजलनक परीिण गराउने 



 

 

लजम्िवेारी गाउँपालिकासँग कार्यक्रि वा आर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय सम्झौता गन ेलनकार्को हुनेछ । 

(२) र्स कार्यलवलि बिोलजि सावयजलनक परीिण गनय िाग्ने िचय कार्यक्रि वा आर्ोजनाको िागत अनिुानिा 

नै सिावरे्श गन ेव्र्वस्था कार्ायिर्िे लििाउनेछ । 

ट) कायविम सम्पन्ि पश्चातको सार्वजलिक परीिर् िभई अलन्तम लकस्ता रकम लिकासा ििुिेः लनिायण 

व्र्वसार्ी, उपभोक्ता सलिलत तथा अन्र् लनकार् वा संस्थावाट कार्ायन्वर्न हुने सव ैिािका कार्यक्रि तथा 

आर्ोजनाको सावयजलनक परीिण नभई अलन्ति लकस्ताको रकि भकु्तानी लदन ेछैन । 

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सलमलतबाि कायावन्र्यि िुिे कायविम र्ा आयोजिाको सार्वजलिक परीिर् सम्बन्धी व्यर्स्था 

ठ) सार्वजलिक जािकारी लदिुपिनः (१) उपभोक्ता सलिलतका अध्र्ििे वडा अध्र्िको सिन्वर्िा कार्यक्रि वा 

आर्ोजना कार्ायन्वर्नको कार्ायदरे्श प्राप्त गरेको लिलतिे सात लदन लभत्र कार्यक्रिका प्रत्र्ि िाभग्राहीहरुिाई 

कार्यक्रि वा आर्ोजना कार्ायन्वर्न अलघको सावयजलनक जानकारीको िालग उपलस्थत हुन लिलत स्थान र सिर् 

उल्िेि गरी सावयजलनक सचूना लदन ुपनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सञ्चािन गररन ेकार्यक्रििा उपभोक्ता सलिलतको अध्र्ि वा लनजिे तोकेको उपभोक्ता 

सलिलतको सदस्र्िे दहेार्का लवषर्हरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आर्ोजनाको कूि िागत  

(ि) उपभोक्ताबाट व्र्होररन ेिागतको पररिाण  

(ग) सम्पादन गनुयपन ेिखु्र् िखु्र् कािको लववरण  

(घ) आर्ोजना सम्पन्न गनुय पन ेअवलि   

(ङ) आर्ोजनाको िालग तोलकएको सार्ट र्न्चाजयको नाि पद र सम्पकय  नम्बर 

(च) उपभोक्ता वा अन्र् सरोकारवािाको तफय बाट कुनै गनुासो भएिा त्र्स्तो गनुासो राख्न सलकन े

पदालिकारी वा कियचारीको नाि र सम्पकय  नम्बर । 

(३) र्स दफा बिोलजि गररने कार्यक्रिको अध्र्िता वडाध्र्ि वा लनजि ेतोकेको वडा सलिलतको सदस्र्िे 

गनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोलजि कार्यक्रि वा आर्ोजनाको लववरण प्रस्ततु गररसकेपलछ कार्यक्रिको अध्र्िता गन े

व्र्लक्तिे कार्यक्रिका सहभागीहरुिाई कुन ैलजज्ञासा वा सझुाव भए पािैपािो राख्न िगाउन ुपनछे । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि प्राप्त भएका कुनै लजज्ञासा वा सझुावको सम्बन्ििा उपभोक्ता सलिलतका सदस्र्हरु वा 

अध्र्िता गने व्र्लक्तिे स्पि पानुय पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बिोलजि गररने कार्यक्रिको उपलस्थलत र छिफििा उठेका लवषर्हरु सिते सिावरे्श गरी लनणयर् 

तर्ार गने व्र्वस्था सम्बलन्ित उपभोक्ता सलिलतिे लििाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोलजि गररएको लनणयर् उपभोक्ता सलिलतिे सरुलित रुपिा राख्न ुपनेछ र कार्ायिर्िे िागकेो 

बित वा भकु्तानीको िालग कागजात पेर्श गदाय संिग्न गनुय पनछे । 

ड) सार्वजलिक परीिर् गिुवपिनः (१) उपभोक्ता सलिलतिे कार्ायिर्सँग भएको सम्झौता बिोलजि तोलकएको कार्य 

सम्पन्न गररसकेपलछ सावयजलनक परीिण गनुयपनछे । 

(२) उपभोक्ता सलिलतको अध्र्ििे उपदफा (१) बिोलजिको कार्य सम्पन्न सावयजलनक परीिणको िालग 

वडाध्र्िसँग सिन्वर् गरी कार्यक्रि वा आर्ोजनाको सावयजलनक परीिण हुने लिलत स्थान र सिर् तोकी 



 

 

उपलस्थलतको िालग उपभोक्ताहरुिाई सावयजलनक सचूना प्रसारण गनुयपनछे ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि सञ्चािन हुन ेसावयजलनक परीिण कार्यक्रििा उपभोक्ता सलिलतको अध्र्ि वा लनजिे 

तोकेको सदस्र्िे दहेार्का लवषर्हरु सलहत अिुसूलि–११ बिोलजिको आर्ोजना वा कार्यक्रि सम्बन्िी 

लववरणको ढाँचा प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आर्ोजनाको उद्दशे्र् 

(ि) आर्ोजनाको कूि िागत 

(ग) हािसम्ि लनकासा भएको कूि रकि 

(घ) आर्ोजना कार्ायन्ववर्निा भएको कूि िचय 

(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सहभालगताको कूि अरं्श 

(च) कार्यक्रि वा आर्ोजना कार्ायन्वर्नको क्रििा परेका उजरुी वा गनुासोको लववरण 

(छ) सम्झौता गररएको काि र सम्पन्न भएको काि बीचको तिुना  

(४) र्स दफा बिोलजिको सावयजलनक परीिण कार्यक्रिको अध्र्िता अध्र्िता उपभोक्ता सलिलतको अध्र्ििे 

गनेछ ।  

(५) र्स दफा बिोलजि सञ्चािन हुने सािालजक परीिण कार्यक्रिको उपलस्थलत छिफििा उठेका लवषर् र 

आर्ोजनाको सम्बन्ििा गररएको लनणयर् सलहतको अनसुलूच–१२ बिोलजिको लववरण उपभोक्ता सलिलतिे तर्ार 

गनुय पनछे । 

(६) उपदफा (५) बिोलजि तर्ार गररएको लनणयर्को व्र्होरा उपलस्थत उपभोक्ताहरुिाई पढेर सनुाई कार्यक्रिको 

अध्र्िता गने व्र्लक्त र उपभोक्ता सलिलतका सलचविे प्रिालणत गनुय पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सलिलति ेउपदफा (६) बिोलजि प्रिालणत भएको लनणयर् अलन्ति लकस्ता लनकासा िाग गनयको िालग 

कार्ायिर्िा पेर्श गनुय पनछे । 

(८) सहजकतायिे अनसुलूच –१६  अनसुारको निनूा कार्यक्रि र अनसुलूच –१७ बिोलजिको चकेलििको तर्ारी गरी 

सावयजलनक परीिण कार्यक्रिको सहलजकरण गनुयपनेछ। 

 

 

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाि कायावन्र्यि िुिे कायविम र्ा आयोजिाको सार्वजलिक परीिर् सम्र्न्धी ब्यर्स्था 

ढ) सार्वजलिक सूििा प्रर्ाि गिुवपिनः  (१) कुनै कार्यक्रि वा आर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय कार्ायदरे्श पाएको लिलतिे 

सात लदनलभत्र कार्यक्रि वा आर्ोजनासँग सम्बलन्ित उपभोक्ता तथा सरोकारवािाहरुिाई कार्य प्रारम्भ गनुय अलघ 

कार्यक्रि वा आर्ोजना सम्बन्िी प्रारलम्भक जानकारीको िालग कार्यक्रििा उपलस्थलत हुनपुने लिलत, स्थान र सिर् 

तोकी सम्बलन्ित गरैसरकारी संस्थािे सावयजलनक सचूना प्रवाह गनुय पनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कार्यक्रििा सम्बलन्ित वडाको वडाध्र्ि सलहत सम्पणूय वडा सदस्र्हरुिाई सिते 

आिन्त्रण गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजिको सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा कार्यक्रि आर्ोजना गने गरै सरकारी संस्थाको 

तफय बाट दहेार्का कुराहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) कार्यक्रि वा आर्ोजनाको उद्दशे्र् 



 

 

(ि) कार्यक्रि वा आर्ोजनाको िाभग्राहीको लववरण 

(ग) कार्यक्रि वा आर्ोजनाको कूि िागत 

(घ) कार्यक्रि वा आर्ोजनाको र्शरुु हुन ेर सम्पन्न हुन ेलिलत 

(ङ) कार्ायिर्बाट व्र्होररने बजटे 

(च) गरैसरकारी संस्थाबाट व्र्होररने बजटे 

(छ) उपभोक्ताको तफय बाट व्र्होनुयपन ेिागतको अरं्श र प्रकार 

(ज) कार्यक्रि वा आर्ोजनाको िखु्र् िखु्र् लक्रर्ाकिापहरु 

(४) उपदफा (३) बिोलजिको प्रस्ततुीपलछ कार्यक्रििा सहभागी िाभग्राहीहरुिाई कार्यक्रि वा आर्ोजनाको 

सम्बन्ििा कुन ैलजज्ञासा वा सझुाव भए पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि िाभग्राहीहरुबाट रािकेा लजज्ञासा वा सझुावको सम्बन्ििा कार्यक्रिको 

आर्ोजकबाट स्पि पानुय पनेछ । 

(६) र्स दफा बिोलजिको कार्यक्रििा उपलस्थत वडा सलिलतका सदस्र्हरुिाई कार्यक्रि वा आर्ोजनाको 

सम्बन्ििा कार्ायिर्को तफय बाट आफ्ना कुरा राख्न सिर् लदन ुपनछे । 

ण) कायविम सम्पन्ि पश्चात सार्वजलिक परीिर् गिुवपिनः (१) कार्ायिर्सँगको सम्झौता बिोलजिको काि 

सम्पन्न भएपलछ कार्यक्रि वा आर्ोजना सञ्चािन गने गरैसरकारी संस्थािे सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा 

उपलस्थलतको िालग लिलत स्थान र सिर् तोकी सावयजलनक सचूना प्रवाह गनुय पनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कार्यक्रििा वडाअध्र्ि िगार्त वडा सलिलतका सदस्र्िाई पलन आिन्त्रण 

गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको सावयजलनक परीिणिा अनसूलुच–११ बिोलजिको र्थाथय लववरण प्रस्ततु गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोलजिको प्रस्ततुीकरणिा उपभोक्ता वा िाभग्राही र गरैसरकारी संस्थाबाट भएको िगानी 

तथा कार्ायिर्बाट हािसम्ि प्राप्त भएको रकिको लववरण सिते प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

(५) कार्यक्रि सञ्चािन गन े गरैसरकारी संस्थािे र्स दफा बिोलजि हुन े सावयजलनक परीिण कार्यक्रिको 

उपलस्थलत र लनणयर् सलहत अनसुलूच–१२ अनसुारको प्रलतवदेन तर्ार गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोलजि तर्ार भएको लववरण र लनणयर् गरैसरकारी संस्थािे बजटे लनकासाको िालग 

कार्ायिर्िा पेर्श गनुय पनछे । 

(७) सहजकतायिे अनसुलूच –१ ६ अनसुारको निनूा कार्यक्रि र अनसुलूच –१ ७ बिोलजिको चकेलििको तर्ारी गरी 

सावयजलनक परीिण कार्यक्रिको सहलजकरण गनुयपनेछ। 

पररच्छेद – ४ 

लिमावर् व्यर्सायीबाि सञ्िािि िुिे आयोजिाको सार्वजलिक परीिर् सम्र्न्धी ब्यर्स्था 

त) सार्वजलिक परीिर् गिन लजम्मेर्ारीः (१) लनिायण व्र्वसार्ी िाफय त संचालित भौलतक पवूायिार लनिायण 

सम्बन्िी आर्ोजनाहरूको सावयजलनक परीिण गने लजम्िवेारी सो आर्ोजनाको रेिदिे तथा अनगुिनको िालग 

कार्ायिर्बाट तोलकएको प्रालवलिक कियचारीको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि गररने सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा लनिायण व्र्वसार्ीको प्रलतलनलििाई अलनवार्य 

उपलस्थत गराउन ुपनेछ । 

थ)  लिमावर् प्रारम्भ िुिुपर्व सार्वजलिक जािकारी लदिुपिनः (१) लनिायण व्र्वसार्ी िाफय त सञ्चािन हुन े



 

 

आर्ोजनाको िालग कार्ायिर्सँग सम्झौता भर्सकेपलछ आर्ोजना लनिायण स्थििा आर्ोजनाका िाभग्राही 

व्र्लक्तहरुको उपलस्थलतिा आर्ोजनाको लवस्ततृ लववरण लदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको जानकारी लदनका िालग हुन ेकार्यक्रििा आर्ोजनाको रेिदिे तथा अनगुिनको 

िालग तोलकएको प्रालवलिक कियचारीिे सम्बलन्ित लनिायण व्र्वसार्ीसँगको सिन्वर्िा आर्ोजनाको िाभग्राही 

व्र्लक्तहरुिाई उपलस्थलतको िालग लिलत, स्थान र सिर् तोकी सावयजलनक सचूना प्रवाह गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको कार्यक्रििा आर्ोजना सञ्चािन हुन ेवडाका वडा सलिलतका पदालिकारीहरु र 

आवश्र्कता अनसुार प्रििु।अध्र्ि र उपाध्र्ि।उपप्रििु सितेिाई आिन्त्रण गनुय पनछे । 

(४) उपदफा (२) बिोलजि हुने कार्यक्रििा प्रालवलिक कियचारीिे दहेार्का लवषर्हरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आर्ोजनाको कूि िागत, 

(ि) आर्ोजना र्शरुुहुन ेर सम्पन्न हुने अवलि, 

(ग) आर्ोजनाको िखु्र् िखु्र् अपेलित उपिलधि, 

(घ) आर्ोजनाको लनिायण व्र्वसार्ीको नाि र लनिायण व्र्वसार्ीको स्थानीर् प्रलतलनलिको नािथर 

ठेगाना र सम्पकय  नम्बर, 

(ङ) कार्ायिर्को तफय बाट रेिदिे र अनगुिनको िालग तोलकएको प्रालवलिक कियचारीको नाि पद र 

सम्पकय  नम्बर, 

(च) आर्ोजना कार्ायन्वर्नको सम्बन्ििा गनुासो वा सझुाव लदन सलकने पदालिकारीको नाि पद र 

सम्पकय  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बिोलजिको कार्यक्रििा आर्ोजनाका िाभग्राहीहरुिाई आर्ोजनासँग सम्बलन्ित लवषर्िा कुन ै

लजज्ञासा वा सझुाव भए लदने अवसर उपिधि गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बिोलजिको कार्यक्रििा लनिायण व्र्वसार्ीिे तोलकएको सिर्िा नै काि सम्पन्न गने प्रलतबिता 

जनाउन िगाउन ुपनेछ।  

 (७) र्स दफा बिोलजि हुन े कार्यक्रििा उपलस्थत हुने पदालिकारी, लनिायण व्र्वसार्ीको प्रलतलनलि तथा 

आर्ोजनाका िाभग्राहीहरुको उपलस्थलत पलुस्तका तर्ार गरी राख्ने लजम्िवेारी प्रालवलिक कियचारीको हुनछे । 

द) आयोजिाको लिमावर् सम्पन्िपलछ सार्वजलिक परीिर् गिुवपिनः (१) आर्ोजनाको लनिायण सम्पन्न पश्चात 

सम्बलन्ित आर्ोजनाको सावयजलनक परीिण गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि हुने सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा सम्बलन्ित प्रालवलिक कियचारीि े लनिायण 

व्र्वसार्ीसँगको सिन्वर्िा आर्ोजनाका िाभग्राही व्र्लक्तिाई उपलस्थत हनु लिलत स्थान र सिर् तोकी कम्तीिा 

सात लदन अगाव ैसावयजलनक सचूना प्रवाह गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजिको सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा आर्ोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा 

सलिलतका सदस्र्हरु र आवश्र्कता अनसुार अध्र्ि वा उपाध्र्ििाई आिन्त्रण गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोलजिको कार्यक्रििा लनिायण व्र्वसार्ीको प्रलतलनलििे आर्ोजनाको सम्बन्ििा लनम्न 

लवषर्हरु सलहत अनसुलूच –१ ३ बिोलजिको लववरणको ढाँचािा प्रस्ततु गनुयपनेछः 

(क)  आर्ोजना र्शरुु भएको लिलत, 

(ि)  आर्ोजनाको कूि िचय, 

(ग)  आर्ोजना स्वीकृत लडजार्न र्लििटे अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 



 

 

(घ)  आर्ोजनासँग सम्बलन्ित िखु्र् िखु्र् लवषर्हरु । 

(५) उपदफा (२) बिोलजिको कार्यक्रििा प्रालवलिक कियचारीिे लनिायण व्र्वसार्ीका प्रलतलनलिको प्रस्तलुतपलछ 

दहेार्का प्रश्नहरू रािी ििुा छिफिको िाध्र्िबाट सहभागीहरूको प्रलतलक्रर्ा लिन ुपनेछः 

(क) आर्ोजना संचािन गने लनिायण धर्बसार्ीिे प्रस्ततु गरे अनसुारको आर्ोजना सम्पन्न भए 

नभएको 

(ि) आर्ोजना तोलकएको सिर्िा र्शरुु तथा सम्पन्न भए।नभएको 

(ग) आर्ोजना वा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न प्रारम्भ हुन ुअलघ सावयजलनक जानकारी लदन ेकार्य भए। 

नभएको 

(घ) आर्ोजनािा काि गन ेव्र्लक्तिे ज्र्ािा पाए नपाएको 

(ङ) आर्ोजनािा प्रर्ोग भएका सािग्रीहरू गणुस्तरीर् भए / नभएको 

(च) अनगुिन सलिलत तथा सम्बलन्ित प्रालवलिक कियचारीबाट सिर् सिर्िा अनगुिन तथा 

लनरीिण भए /नभएको 

(छ) अनगुिन तथा लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुावहरू कार्ायन्वर्न भए /नभएको 

(ज) प्रालवलिकबाट लदर्एका सल्िाह र सझुावहरू उपर्कु्त भए /नभएको । 

(६) उपदफा (५) बिोलजि कार्यक्रिका सहभागीहरुिे प्रस्ततु गरेका लवचारहरूिाई प्रालवलिक कियचारी र लनिायण 

व्र्वसार्ीिे प्रलतलक्रर्ा लदन ेव्र्लक्तको नाि सलहत लटपोट गनुयपनेछ र सहभागीिे प्रस्ततु गरेका प्रलतलक्रर्ा तथा 

सझुाविालथ लनिायण व्र्वसार्ी एव ंप्रालवलिक कियचारीिे थप स्पि पानुय पनेछ। 

(७)  र्स दफा बिोलजि सञ्चािन हुन ेकार्यक्रििा उपलस्थत पदालिकारी तथा िाभग्राही व्र्लक्तहरुको उपलस्थलत 

पलुस्तका तर्ार गरी उपदफा (५) बिोलजि प्राप्त प्रलतलक्रर्ा सिते सिावरे्श गरी अनसुलूच–१४ अनसुारको ढाँचािा 

लववरण तर्ार गने लजम्िवेारी सम्बलन्ित प्रालवलिक कियचारीको हुनेछ। 

(८) र्स दफा बिोलजि सञ्चािन हुने सावयजलनक परीिण कार्यक्रि सञ्चािन गदाय अनसुचूी–१५ बिोलजिको 

आचारसंलहता सहभागीहरुिे पािना गनुयपनछे । 

(९) सहजकतायिे अनसुलूच –१६  अनसुारको निनूा कार्यक्रि र अनसुलूच –१७ बिोलजिको चकेलििको तर्ारी गरी 

सावयजलनक परीिण कार्यक्रिको सहलजकरण गनुयपनेछ। 

पररच्छेद – ५ 

सार्वजलिक परीिर् सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 

ध) गुिासोिर प्रस्तुत गिुवपिनः दफा ३४ बिोलजिको सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा आर्ोजनासँग सम्बलन्ित 

लवषर्िा पदालिकारी, अनगुिन सलिलत तथा कार्ायिर्िा लिलित वा िौलिक रुपिा कुन ैगनुासो प्राप्त भएको भए 

कार्यक्रिको सहजकतायिे सो सिते प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

न) गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररिािि गिव सकिेः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजिको सावयजलनक परीिण 

कार्यक्रि सञ्चािनको िालग कार्ायिर्िे प्रचलित काननू बिोलजि सािदुालर्क संस्था, गरै सरकारी संस्था वा 

अन्र् संघ संस्थािाई पररचािन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सावयजलनक परीिण कार्यक्रिको िालग गरैसकारी संस्था पररचािन गरेको अवस्थािा 

कार्यक्रिको िालग सचूना प्रवाह गने, पदालिकारी, कियचारी तथा लनिायण व्र्वसार्ीका प्रलतलनलििाई कार्यक्रििा 

उपलस्थलतको िालग अनरुोि गने, कार्यक्रिको सञ्चािन तथा सहजीकरण गन,े उपलस्थलत पलुस्तका तर्ार गन,े 



 

 

लनणयर् तर्ार गन ेर कार्यक्रिको प्रलतवदेन तर्ार गन ेलजम्िवेारी सिते सोही संस्थाको हुनेछ । 

ऩ) लिमावर् सम्पन्ि पश्चातको सार्वजलिक परीिर् िभई आयोजिाको फरफारक ििुिेः र्स कार्यलवलि 

बिोलजि आर्ोजना लनिायण सम्पन्न पश्चातको सावयजलनक परीिण नभई आर्ोजनाको फरफारक तथा अलन्ति 

लकस्ता भकु्तानी हुन ेछैन । 

प) आयोजिास्थिमा सूििा पािी राखिु पिनः कार्ायिर्बाट संचािन हुने कार्यक्रि वा आर्ोजनाको लनिायण 

स्थििा लनिायणसँग सम्बलन्ित उपभोक्ता सलिलत, गरै सरकारी संस्था वा व्र्वसार्ीिे अनसुचूी–१८ बिोलजिको 

आर्ोजना सचूना पाटी राख्न ुपनेछ । 

फ) सार्वजलिक सुिुर्ाई गिुवपिनः (१) र्स पररच्छेद बिोलजि सावयजलनक परीिण गनुयपन ेआर्ोजनािध्र्े बहुवषीर् 

आर्ोजनाहरुको सावयजलनक सनुवुाई सिते गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि कुन ैआर्ोजनाको सावयजलनक सनुवुाई गरेको भए पलन उक्त आर्ोजनाको सावयजलनक 

परीिण गनुय पनेछ । 

ब) सार्वजलिक परीिर्मा प्राप्त सुझार्िाई पृष्ठपोषर्को रपमा लििेः सावयजलनक परीिणको क्रििा 

सहभागीहरूिे व्र्क्त गरेका लवचारिाई कार्ायिर्िे पषृ्ठपोषणको रुपिा लिनेछ । 

भ) यथाथव लर्र्रर् पेश गिुवपिनः र्स भाग बिोलजि सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा आर्ोजनासँग सिबलन्ित 

पििे तर्ार गरेको आलिकाररक लववरण िात्र प्रस्ततु गनुयपनछे । 

ि) सार्वजलिक परीिर्को िालग आर्श्यक बजेि व्यर्स्थाः र्स भाग बिोलजि गररन ेसावयजलनक परीिणको 

िालग आवश्र्क बजटे सम्बलन्ित आर्ोजनाको िालग छुट्र्ार्एको कलन्टन्जने्सीको रकिबाट प्रचलित काननू 

बिोलजि उपिधि गराउन सलकनेछ। 

पररच्छेद – ६ 

लर्लर्ध 

र्) प्रलतरे्दि पेश गिुवपिनः र्स कार्यलवलि बिोलजि गररने सावयजलनक परीिणको एलककृत प्रलतवदेन उपाध्र्ििे 

कार्यपालिका बैठकिा प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

र) अन्य लिकायिरर्ाि यस सार्वजलिक परीिर् लर्लधको प्रयोगः गाउँपालिका िते्र लभत्र कार्यक्रि वा 

आर्ोजना संचािन गदाय गरै सरकारी संस्था तथा अन्र् सावयजलनक संस्था तथा लनकार्हरूि ेपलन र्स कार्यलवलि 

बिोलजि सावयजलनक परीिण गने व्र्वस्था लििाउन ुपनछे ।  

ऱ) अलभमुखीकरर् सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) कार्ायिर्ि ेकार्यक्रि वा आर्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग सम्झौता 

भर्सकेपलछ अनसुलूच–१० अनसुारको लवषर्वस्त ु सिते सिावरे्श गरी उपभोक्ता सलिलतको लजम्िवेारी, 

सावयजलनक परीिणको लवलि, प्रालवलिक कियचारीको लजम्िवेारी, रकि लनकासाको िालग आवश्र्क कागजात, 

काि सम्पन्न गनुय पने सिर् सीिा सितेको जानकारी लदन उपभोक्ता सलिलतका अध्र्ि उपाध्र्ि सलचव र 

कोषाध्र्ििाई एकलदने अभीििुीकरण गनछे । 

(२) र्स्तो अलभििुीकरण कार्यक्रि कार्ायिर्िे र्ो कार्यलवलि बिोलजि सावयजलनक परीिण गनुयपन े भनी 

तोलकएका लनकार् वा व्र्लक्तहरुिाई पलन सञ्चािन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजि हुन ेअलभिलुिकरण कार्यक्रििा प्रस्ततु गने लवषर्को ढाँचा अनसुचूी–१० बिोलजि 

हुनेछ । 

 



 

 

भाग–५ 

सार्वजलिक सुिुर्ाई कायवलर्लध 

पररच्छेद–१ 

िागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यर्स्था 

ि) िागररक बडापत्र राखिुपिनः (१) कार्ायिर्िे आफ्नो कार्ायिर् हातालभत्र सबैिे दखे्ने स्थानिा नागररक बडापत्र 

राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको नागररक बडापत्रिा दहेार्का लवषर् उल्िेि भएको हुनपुनेछः 

(क) गाउँपालिकािे ऐन, लनर्ि बिोलजि लदने सेवा सलुविाको लववरण, 

(ि) सेवा सलुविा प्रदान गनय िाग्ने सिर्ावलि, 

(ग) सेवा सलुविा प्रदान गन ेलजम्िवेार कार्यकि तथा कियचारी, 

(घ) सेवाग्राहीिे तोलकएको सेवा सलुविा प्राप्त गनय आवश्र्क कागजात, 

(ङ) र्शलू्क दस्तरू िाग्ने भए सोको लववरण, 

(च) र्शलू्क दस्तरू निाग्न ेभएिा सोही व्र्होरा, 

(छ) सेवा सलुविा उपिधि।प्रदान हुन ेकार्यकिको तथा कियचारीको नम्बर वा संकेत, 

(ज) उजरुी सनु्न ेअलिकारी वा तह, 

(झ) गाउँपालिकाको टेलिफोन नं., र्ििे र वभेसार्ट, 

(ञ) गनुासो, पीर िकाय राख्ने फोन न.ं, कियचारी र र्ििे ठेगाना, र 

(ट) नागररक वडापत्र बिोलजि सेवा प्रदान गनय नसके सेवाग्राहीिाई प्रदान गररने ितीपलूतयको लववरण,  

(ठ) कार्यपालिकािे तोकेका अन्र् आवश्र्क कुरा ।  

(३) कार्ायिर्िे उपदफा (१) बिोलजिको नागररक बडापत्रिा उल्िेि भएका िखु्र् िखु्र् लवषर्हरु सिावरे्श 

गरी कार्ायिर् पररसरिा लडलजटि बडापत्र सिते राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोलजिको नागररक बडापत्रिा सङ्घ तथा प्रदरे्श काननू बिोलजि प्रदान गररने सेवाको िालग 

सम्बलन्ित काननू बिोलजि तोलकएका लववरणहरु राख्न ुपनेछ ।  

ळ) िागररक बडापत्रमा संशोधि गिव सलकिेः (१) कार्ायिर्िे दफा ४५ को उपदफा (२) िा उलल्िलित लवषर्का 

लववरणिा कुन ैपररवतयन भएिा नागररक बडापत्रको संर्शोिन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) विोलजिको हुने संर्शोिनिा नागररक वडापत्रिा सिावरे्श गनुयपने नर्ा ँ लवषर् भएिा सोसिते 

सिावरे्श गरी अध्र्ावलिक गनुय पनेछ। 

पररच्छेद‒२ 

सार्वजलिक सुिुर्ाई सम्र्न्धी व्यर्स्था 

ऴ) सार्वजलिक सुिुर्ाई गिुवपिनः (१) कार्यपालिकाको कार्ायिर् र वडा कार्ायिर्ि ेआलथयक वषयको प्रत्र्ेक 

चौिालसक अवलििा कार्यिर्बाट सञ्चालित सम्पणुय र्ोजना, कार्यक्रि तथा सेवा प्रवाहको सावयजलनक सनुवुाई 

गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि हुने कार्यपालिकाको कार्ायिर्को सावयजलनक सनुवुाईिा अध्र्ि, उपाध्र्ि, प्रििु 

प्रर्शासकीर् अलिकृत र वडा कार्ायिर्को सावयजलनक सनुवुाईिा वडा सलिलतका सदस्र्हरु र वडा  सलचव 

सहभागी हुन ुपनछे। 



 

 

तर अध्र्ि  प्रििु, प्रर्शासकीर् अलिकृत र वडा अध्र्ि कार्यिेत्र बालहर रहकेो अवस्थािा त्र्स्तो 

पदालिकारीको स्थानिा क्रिर्शः उपाध्र्ि, कार्ायिर्को वररष्ठ कियचारी र वडा सलिलतको सदस्र् सहभागी हुन े

गरी सावयजलनक सनुवुाई गनय र्स दफािे बािा परु्ायएको िालनने छैन । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको सावयजलनक सनुवुाईिा लवषर्गत र्शािा।कार्ायिर्का प्रििुहरु सिते सहभागी हुन ु

पनेछ । 

(४) उपदफा (१) िा जनुसुकैु कुरा िेलिएको भएता पलन कािको लजम्िवेारी अनसुार लवषर्गत र्शािा।कार्ायिर् 

वा कुनै कार्यक्रि तथा आर्ोजनाको िालग छुटै्ट सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रि गन ेगरी कार्यपालिकािे लनणयर् गनय 

सक्नेछ । 

(५) सङ्घ तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतय अनदुानबाट सञ्चालित कार्यक्रि वा आर्ोजनाको िालग उपिधि 

गरार्एको र्शतयिा सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने भनी उल्िेि भएको अवस्थािा सोही बिोलजि र उल्िेि नभएको 

अवस्थािा दफा (१) बिोलजिको सावयजलनक सनुवुाईिा नै त्र्स्तो कार्यक्रि वा आर्ोजनाको लवषर् सिावरे्श 

गररनेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोलजिको सावयजलनक सनुवुाईिा कार्ायिर्िे सबै सरोकारवािाहरु  सहभागी हनसुक्ने गरी 

कार्यक्रि सञ्चािन हुने लिलत, स्थान र सिर् तोकी कम्तीिा सात लदन अगाव ैसावयजलनक सचूना प्रवाह गनुय पनछे। 

(७) र्स दफा बिोलजि सञ्चािन हुन ेसावयजलनक सनुवुाईिा सञ्चार िाध्र्िका प्रलतलनलिहरुिे सहज रुपिा 

उपलस्थत हुन, तस्बीर  तथा लभलडर्ो लिच्न र प्रत्र्ि प्रर्शारण गनय पाउनछेन । 

व) सेर्ाग्रािीको अलभमत लििु पिनः (१) कार्ायिर्िे सावयजलनक सनुवुाई गनुय अगाव ैकम्तीिा सात लदनको 

कार्ायिर् सिर्िा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरुबाट अनसुचूी–१९ बिोलजिको ढाँचािा नागररक प्रलतवदेन 

पत्र र अनसुचूी–२० बिोलजिको ढाचँािा बलहगयिन अलभित लिन ुपनेछ । 

(२) कार्ायिर्िे उपदफा (१) बिोलजि अलभित लदन े सेवाग्राहीहरुिाई सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रििा 

उपलस्थलतको िालग अनरुोि गनेछ ।  

र्श) सार्वजलिक सुिुर्ाईका लर्षयर्स्तुः र्स कार्यलवलि बिोलजि गररन ेसावयजलनक सावयजलनक सनुवुाईिा दहेार् 

बिोलजिका लवषर्वस्त ुप्रस्ततु गररनेछः 

(क) अलघल्िो पटकको सावयजलनक सनुवुाईिा प्रलतबिता व्र्क्त गररएका लवषर् र त्र्स्ता लवषर्िा 

भए गरेका प्रर्ास, 

(ि) नागररक प्रलतवदेन पत्र र बलहगयिन अलभितको नलतजा, 

(ग) सेवा प्रवाहका सम्बन्ििा प्राप्त जनगनुासो र सझुावको लववरण र त्र्स्ता लवषर्िा भए गरेका 

प्रर्ास, 

(घ) अनगुिन सलिलतको प्रलतवदेनका िखु्र् िखु्र् लवषर्हरु, 

(ङ) सावयजलनक परीिण प्रलतवदेनका िखु्र् िखु्र् लवषर्हरु, 

(च) सािालजक प्रलतवदेनको िखु्र् लवषर्हरु,  

(छ) गाउँपालिकाको नीलत र्ोजना तथा कार्यक्रि र बजटे, 

(ज) सङ्घ तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानिा सञ्चालित कार्यक्रि तथा आर्ोजनाहरु । 

ष) व्यलक्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई पररिािि गिव सकिेः (१) कार्ायिर्िे दफा ४८ बिोलजि सेवाग्राही 

बलहगयिन अलभित र नागररक प्रलतवदेन पत्र सङ्किन गनयको िालग कुन ै व्र्लक्त वा गरैसरकारी संस्थािाई 



 

 

पररचािन गनय सक्नेछ । 

(२) र्स कार्यलवलि बिोलजि हनुे सावयजलनक सनुवुाईको व्र्वस्थापन गनय तथा सहजीकरण गनयको िालग प्रचलित 

िररद काननू बिोलजि कुन ैव्र्लक्त वा गरैसरकारी संस्थािाई पररचािन गनय सलकनेछ । 

स) सार्वजलिक सुिुर्ाईको माग गिव सकिेः (१) जनप्रलतलनलि, उपभोक्ता तथा साझदेार संस्थािे कुनै आर्ोजना 

लवर्शषे वा सावयजलनक िहत्वको लवषर्िा सावयजलनक सनुवुाई गनय कार्ायिर्िा अनरुोि गनय सक्नेछन। 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सावयजलनक सनुवुाई िाग भएको अवस्थािा कार्ायिर्िे एक िलहनालभत्र सम्बलन्ित 

आर्ोजना वा सावयजलनक िहत्वको लवषर्िा सावयजलनक सनुवुाई गनेछ । 

ह) कायविम र्ा आयोजिा शुरिुिु भन्दा अगारै् सार्वजलिक सुिुर्ाई गिव सलकिेः दीघयकािीन नीलत तथा 

र्ोजना वा बहुवषीर् आर्ोजनाको स्वीकृलत र आलथयक, सािालजक र वातावरणीर् िेत्रिा दीघयकािीन प्रभाव पान े

कुनै कार्यक्रिको स्वीकृलत पश्चात त्र्स्तो नीलत, र्ोजना, आर्ोजना वा कार्यक्रिको उद्दशे्र्, िि, अपेलित 

उपिलधि र कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको सम्बन्ििा कार्यक्रि वा आर्ोजना र्शरुुहुन ुभन्दा अगाव ैसावयजलनक सनुवुाई 

गनय सलकनछे । 

ि) लजम्मेर्ार पदालधकारीिे सम्बोधि गिुवपिनः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि गररने सावयजलनक सनुवुाईको 

क्रििा उठेका लजज्ञासा सझुाव र गनुासोको सम्बन्ििा कार्यक्रििा सहभागी लजम्िवेार पदालिकारीिे सम्बोिन 

गनुय पनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सावयजलनक सनुवुाईको क्रििा उठेका लजज्ञासा सझुाव र गनुासोको सम्बोिन गदाय 

सम्बलन्ित पदालिकारी कियचारी वा लवज्ञको सझुाव लिन ेव्र्वस्था कार्ायिर्िे लििाउनेछ ।                                        

                                        पररच्छेद ‒३ 

सार्वजलिक सुिुर्ाईको प्रकृया 

क) सिजकताव तोकिु पिनः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि गररने सावयजलनक सनुवुाईका िालग कार्ायिर्िे एक 

जना सावयजलनक सनुवुाई सहजकताय तोक्नेछ । 

(२) कार्ायिर्िे दफा ५० को उपदफा (२) बिोलजि सहजीकरणको िालग व्र्लक्त वा संस्थािाई पररचािन गरेको 

अवस्थािा त्र्स्तो व्र्लक्त वा संस्थासँगको सिन्वर्िा सावयजलनक सनुवुाई सहजकताय तोक्नछे । 

ि) सार्वजलिक सुिुर्ाई कायविम सञ्िािि गिनः (१) दफा ५४ बिोलजि तोलकएको सहजकतायिे दहेार्का 

कुरािा ध्र्ान लदई सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रि सञ्चािन गनेछः 

(क) लर्शि एव ंलवनर्र्शीि भाषाको प्रर्ोग गन,े   

(ि) लनष्ट्पि रुपिे िध्र्स्थता गने, 

(ग) िलहिा जनजालत तथा लपछलडएका वगयिाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्सालहत गने,  

(घ) सहभागीिे व्र्क्त गरेका लवचारिा प्रलतवाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुाव, प्रलतलक्रर्ा तथा लटप्पणीिाई सकारात्िक रुपिा लिने,  

(च) व्र्लक्त वा संस्थाको सावयजलनक िर्ायदा र लर्शिाचारिाई कार्ि राख्ने,  

(छ) सहभालगको कुरा काटी आफ्नो भनाई नराख्ने र 

(ज) लवषर् वस्तिुा केलन्रत रही छिफि गराउन े। 

(२) र्स कार्यलवलि बिोलजि सञ्चािन हुने सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रिको ढाँचा अनसुचूी–२१ बिोलजि 

हुनेछ। 



 

 

(३) सहजकतायिे र्स कार्यलवलि बिोलजि सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रि सञ्चािन गदाय कार्यक्रिका 

सहभागीहरुिाई अनसुचूी–२२ बिोलजिको आचारसंलहता पािना गराउन ुपनेछ। 

(४) सहजकतायिे र्स कार्यलवलि बिोलजि सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रि सम्पन्न भएको लिलतिे सात लदन लभत्र 

अनसुचूी–२३ बिोलजिको ढाचँािा कार्ायिर्िा प्रलतवदेन लदन ुपनछे।  

(५) उपदफा (४) बिोलजिको प्रलतवदेन त्र्सपलछ बस्ने कार्यपालिका बैठकिा छिफिको िालग प्रििु 

प्रर्शासकीर् अलिकृतिे प्रस्ततु गनुय पनछे। 

ग) बजेि व्यर्स्था गिनः (१) र्स कार्यलवलि बिोलजि गररन ेसावयजलनक सनुवुाईको िालग आवश्र्क पन ेबजटे 

वालषयक कार्यक्रि  तथा बजटेिा सिावरे्श गररनेछ ।  

(२) कार्ायिर्िे उपदफा (१) बिोलजिको बजटे प्रचलित सावयजलनक िररद काननू बिोलजि िचय गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि भएको िचयको लववरण सहजकतायिे सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रििा सिते 

सावयजलनक गनुयपनेछ ।  

घ) अन्य सार्वजलिक लिकायिे सार्वजलिक सुिुर्ाई गिुवपिनः गाउँपालिका कार्यिेत्र लभत्र कार्यक्रि सञ्चािन 

गने गरै सरकारी संस्था तथा अन्र् सावयजलनक लनकार्हरूिे कार्ायिर्सँग सिन्वर् गरी र्सै कार्यलवलि बिोलजि 

सावयजलनक सनुवुाई गनुय पनछे।  

        भाग– ६ 

लर्लर्ध 

ङ) प्रर्क्ता तोकिेः  (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकाका सदस्र्िध्र्ेबाट एक जनािाई प्रवक्ता तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको प्रवक्ताि ेकार्यपालिका बैठकका लनणयर्हरु बैठक बसकेो तीन लदन लभत्र 

सावयजलनक गनछे। 

च) सूििा अलधकारी तोकिेः (१) अध्र्ि/प्रििुिे प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतको लसफाररसिा कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्का एकजना अलिकृत कियचारीिाई सचूना अलिकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको सचूना अलिकारीिे सचूनाको हक सम्बन्िी ऐन २०६४ तथा सचूनाको 

हक सम्बन्िी लनर्िाविी २०६५ िे तोकेको प्रकृर्ा बिोलजि सचूना िाग गन े व्र्लक्त वा लनकार्िाई 

कार्यपालिका तथा कार्ायिर्का लनणयर् तथा लनणयर्सँग सम्बलन्ित कागजातहरु उपिधि गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुराहरु िेलिएको भएता पलन प्रचलित काननू बिोलजि गोप्र् राख्न ु पने भनी 

तोलकएका लवषर्हरु सचूना अलिकारीिे कुनै व्र्लक्त वा लनकार्िाई उपिधि गराउन सक्न ेछैन।  

छ) आम्दािी र खिव सार्वजलिक गिुवपिनः (१) कार्ायिर्िे प्रत्र्ेक िलहनाको सात गतेलभत्र अलघल्िो िलहनासम्ि 

भएको आम्दानी र िचयको लववरण सावयजलनक गनुय पनेछ। 

(२) वडा कार्ायिर् तथा लवषर्गत र्शािािे उपदफा (१) बिोलजि सावयजलनक गरेको आम्दानी र िचयको लववरण 

सावयजलनक गरेको तीन लदन लभत्र कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा पठाउन ुपनछे। 

ज) िौमालसक समीिा गिनः (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर् र लवषर्गत 

कार्ायिर्का प्रििुहरुसँग प्रत्र्ेक चौिालसक अवलि सिाप्त भएको लिलतिे पन्र लदन लभत्र चौिालसक सिीिा 

गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको चौिालसक सिीिािा सिीिा अवलिको दहेार्का लवषर्िालथ सिीिा गररनेछः 

(क) सिीिा अवलिको आम्दानी र िचयको अवस्था,  



 

 

(ि) स्वीकृत वालषयक कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नको अवस्था,  

(ग) कार्ायिर्िा प्राप्त गनुासो र सोको सिािानको िालग गररएका कार्यको लववरण, 

(घ) सावयजलनक सनुवुाईिा उठेका िखु्र् िखु्र् लवषर्हरुको लववरण, 

(ङ) सावयजलनक परीिणका लवषर्हरु, 

(च) सािालजक परीिण प्रलतवदेनिे लदएका सझुावहरु, 

(छ) अनगिन सलिलतिे गरेका कार्यहरुको प्रलतवदेन, 

(ज) रकिान्तर सम्बन्िी लववरण, 

(झ)  लजल्िा सिन्वर् सलिलतबाट प्राप्त सझुावहरु । 

(ञ) कार्यपालिकाि ेतोलकलदएका अन्र् लवषर्हरु। 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको सिीिाबाट कार्यपालिकाि ेकार्ायिर्िाई आवश्र्क लनदरे्शन लदन सक्नछे र 

त्र्स्तो लनदरे्शनको पािना गनुय सम्बलन्ित कार्ायिर् र कार्ायिर् प्रििुको कतयव्र् हुनेछ। 

(४) र्स दफा बिोलजि भएको चौिालसक सिीिाको प्रलतवदेन त्र्स्तो सिीिा सम्पन्न भएको लिलतिे पन्र 

लदनलभत्र कार्ायिर्को ववेसार्ट र प्रवक्ता िाफय त सावयजलनक गररनेछ। 

झ) र्ालषवक समीिा गिनः (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकाको कार्ायिर् वडा कार्ायिर् लवषर्गत र्शािा वा 

कार्ायिर् र साझदेार संस्थाहरुका प्रििुहरुको सहभालगतािा प्रत्र्ेक आलथयक वषय सिाप्त भएको लिलतिे दईु 

िलहनालभत्र वालषयक सिीिा गनछे। 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको वालषयक सिीिा अध्र्ि/प्रििुको अध्र्ितािा हुन ेतथा र्स सिीिािा दहेार् 

बिोलजिका लवषर्हरुिा छिफि गररनेछः 

(क) वालषयक आम्दानी र िचयको अवस्था, 

(ि) ििको तिुनािा भएको आम्दानी र िचयको तिुना, 

(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानको लववरण, 

(घ) नेपाि सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त बजटे सीिा र प्राप्त भएको बजटेको तिुना, 

(ङ) नेपाि सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतय सिपरूक र लवर्शषे अनदुान अन्तगयतका 

आर्ोजनाहरुको लववरण र ती आर्ोजनाहरुको भौलतक र लवत्तीर् प्रगलत, 

(च) आलथयक सािालजक र पवूायिार लवकासका उपिलधिको लववरण, 

(छ)  आवलिक तथा रणनीलतक र्ोजनाको िि र प्राप्त उपिलधिको तिुना, 

(ज) साझदेार संस्थासँगको सहकार्य र सिन्वर्िा सम्पादन गररएका िखु्र् िखु्र् कार्यहरु, 

(झ) बेरुज ूतथा बेरुज ूफर्छ्र्ौटको अवस्था, 

(ञ) अलख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोग सङ्घीर् िालििा तथा सािान्र् प्रर्शासन िन्त्रािर् 

िगार्त नपेाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारका लनकार् र लजल्िा सिन्वर् सलिलतबाट प्राप्त 

सझुावहरु, 

(ट) बुँदा न ं(ञ) बिोलजिका सझुावहरु कार्ायन्वर्नको अवस्था, र 

(ठ) कार्यपालिकाि ेतोकेका अन्र् लवषर्हरु। 

(३) र्स दफा बिोलजिको सिीिािा प्रस्ततु गररने लववरणिा एकरुपता कार्ि गनयको िालग कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्िे उपदफा (२) िा उलल्िलित लवषर्हरुको आिारिा वडा कार्ायिर् लवषर्गत र्शािा वा कार्ायिर् र 



 

 

साझदेार संस्थािाई प्रस्ततुीकरणको ढाचँा उपिधि गराउनेछ। 

(४) र्स दफा बिोलजि सम्पन्न हुन ेवालषयक सिीिाको प्रलतवदेन उपदफा (२) िा उलल्िलित लवषर्हरु सिटेी 

तर्ार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि तर्ार भएको प्रलतवदेन कार्यपालिकाको कार्ायिर्को ववेसार्टिा रालिनेछ साथै उक्त 

प्रलतवदेन लजल्िा सिन्वर् सलिलत प्रदरे्श सरकारको िखु्र्िन्त्री तथा िलन्त्रपररषदको कार्ायिर् र सङ्घीर् िालििा 

तथा सािान्र् प्रर्शासन िन्त्रािर्िा पठाउने लजम्िवेारी कार्यिर्को हुनछे। 

ञ) प्रलतरे्दि सभामा प्रस्तुत गिुवपिनः र्स कार्यलवलि बिोलजि सम्पादन गररएका कार्यहरुको प्रलतवदेन अध्र्िि े

छिफिको िालग सभािा प्रस्ततु गनेछ । 

ट) थपघि र िेरफेरः  र्स कार्यलवलिको कार्ायन्वर्नको क्रििा कुनै वािा अवरोि र अस्पिता भएिा त्र्स्तो बािा  

अड्चन फुकाउन े प्रर्ोजनका िालग कार्यपालिकािे र्स कार्यलवलििा आवश्र्कता अनसुार धर्ाख्र्ा, थपघट, 

संसोिन वा हरेफेर गनय सक्नेछ। 

ठ) प्रिलित कािूि बमोलजम िुिे: र्स कार्यलवलिको कुन ैप्राविान प्रचलित काननू एव ंस्थानीर् सरकार संचािन 

ऐन २०७४ संग बालझएिा बालझएको हदसम्ि अिान्र् हुनेछ । 

                     

 

 

 



 

 

अिुसूिी– १ 

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

 

गुिासो दताव लकताब 

 

लस नं गनुासोकतायको 

नाि थर 

गनुासोको 

संलिप्त 

लववरण 

गनुासोसँग 

सम्बलन्ित 

पदालिकारी तथा 

िहार्शािा।र्शािा 

गनुासोको 

बगीकरण 

गनुासो उपर 

गररएको 

प्रथि 

सम्बोिन 

दताय 

गनेको 

नािथर र 

पद 

कैलफर्त 

        

        

        

        

        

 

 



 

 

अिुसूलि–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बलन्धत) 

 

गुिासो समाधािको िालग प्रस्तार् 

लस नं गनुासोको 

सङ्लिप्त व्र्होरा 

गनुासो सिािानको 

िालग लवद्यिान काननूी 

तथा संस्थागत 

व्र्वस्था 

गनुासो सिािानको 

िालग काननूी तथा 

संस्थागत 

व्र्वस्थािा रहकेो 

किी 

काननूी तथा 

लवषर्लवज्ञको 

रार् 

गनुासो 

सिािानको 

िालग गनुयपने 

लनणयर् 

      

      

      

 

गनुासो सिािान सिन्वर् सलिलतका 

संर्ोजकः नाि थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः नाि थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः नाि थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः नाि थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र् सलचवः नाि थरः   पदः  दस्तितः 

 



 

 

अिुसूिी–३ 

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

गुिासो समाधाि समन्र्य सलमलतमा पेश गिुव पिन लर्र्रर् 

 

लस न ं गनुासोको सङ्लिप्त 

लववरण 

गनुासो सिािानको िालग अपर्ायप्त 

काननू तथा संस्थागत व्र्वस्था तथा 

अलिकारिेत्रको लववरण 

काननू तथा 

लवषर्लवज्ञको 

रार् 

गनुासो सिािानको 

िालग गनुय पन े

लनणयर्को प्रस्ताव 

     

     

     

     

गनुासो सनु्न ेअलिकारीको नािः     कार्ायिर् प्रििुको नािः 

दस्तितः       दस्तितः 

लिलतः        लिलतः 



 

 

अिुसूिी–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बलन्धत) 

सामालजक परीिक सम्र्न्धी व्यर्स्था 

गाउँपालिकािे एक बषयसम्ि सम्पादन गरेका कािहरूबाट के कलत सािालजक लवकास भर्ो वा सािालजक 

लजम्िवेारी परुा गनय सम्पादन भएका कािहरू, उपिधिीहरू र प्रभावहरूको िेिाजोिा गरी प्रलतवदेन पेर्श गनय 

सािालजक परीिकको रूपिा प्रत्र्ि दईु लबज्ञको सिहुिाई सािालजक परीिकको रूपिा प्रचलित िररद काननू 

अनसुार सेवा करारिा लनर्कु्त गनुयपनेछ। कुनै संस्था वा कम्पनीिाई सिते सािालजक परीिकको रूपिा सेवा 

करारिा लिन सलकनेछ । संस्था वा  कम्पनीिाई सािालजक परीिकको रूपिा सेवा करारिा लिदाको अवस्थािा 

लनिायररत र्ोग्र्ता भएको िानव श्रोत भएको हुन ुपनछे । 

१. सामालजक परीिकको योग्यता 

(क) स्नातकोत्तर भई सम्वलन्ित िेत्रिा अनभुव, 

(ि) सािालजक परीिण सम्बन्िी अनलुर्शिण प्राप्त 

(ग) र्स गाउँपालिकाको कार्यक्रि वा आर्ोजनािा प्रत्र्ि सिंग्न नरहकेो  

२.पाररश्रलमकः प्रचलित िररद काननू अनसुार तर्ार भएको िागत अनिुानको आिारिा सािान्र्तर्ा सािालजक 

परीिणका िालग पाररश्रलिक तर् गनय सलकनछे। 

३.सामालजक परीिकका कामिरः सािालजक परीिणका काििाई ३ चरणिा लवभाजन गररएको छ।  

क) तयारीः र्स चरणिा लनजिे बाह्य वा आन्तररक रूपिा सचूना संकिन गनुय पनेछ। सािालजक परीिकिे सन्दभय 

सािालग्रको रूपिा स्थानीर् तहसँग सम्बलन्ित संघीर् तथा प्रदरे्श काननू, र्स गाउँपालिकाि ेतर्ार गरेका ऐन, लनर्ि, 

कार्यलवलिहरू र लनदलेर्शकाहरू, स्थानीर् तहको सािालजक लजम्िवेारी, िक्ष्र्, उद्दशे्र्, आवलिक तथा वालषयक र्ोजना 

(लवषर्गत कार्ायिर्हरूको सिते), सािालजक उपिधिी, कार्य सम्पादन, पररणाि र प्रभाव सम्बन्िी अलभिेि तथा 

सचूना, नागररक बडापत्र, सावयजलनक परीिणका प्रलतवदेनहरू, सावयजलनक सनुवुार् प्रलतवदेन, वालषयक तथा चौिालसक 

प्रलतवदेनहरू, गत बषयको सािालजक परीिण प्रलतवदेन तथा अन्र् आवश्र्क सािाग्रीको अध्र्र्न गनुय पनछे । 

ख) लर्र्रर् तयारी तथा प्रस्तुतीः गाउँपालिकाको सािालजक कार्यसम्पादनका लवषर्िा स्पि भएपलछ गाउँपालिकाका 

पदालिकारीहरू, प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत, लवभाग।िहार्शािा।र्शािा  प्रििु, लजम्ववेार  कियचारीसँग  अियसंरलचत  

(Semi-structured) अन्तरवाताय लिनपुनेछ । अनत्रवातायबाट सिलेटन नसकेका लवषर्हरूका िालग सम्बलन्ित 

कियचारीहरूको सानो सिहु बनाई सिहु छिफि गनुय पनेछ । लतनीहरूको सम्पादनको अवस्था प्रििु सिस्र्ा, चनुौती 

र भावी कार्यलदर्शाका बारेिा गहन अध्र्र्न गरी सो सिते अनसुचूी २ र ३ अनसुारको लववरण तर्ार गनुय  पनछे । अन्त्र्िा 

सम्पणूय सरोकारवािाको भिेािा सो लववरण प्रस्ततु गरी छिफि गनुय पनछे ।  

ग) प्रलतरे्दि िरर्ः सरोकारवािाको  भिेा  पश्चात सािालजक  परीिकिे  अलन्ति  प्रलतवदेन तर्ार गनुय पनछे। भिेािा 

उठेका सझुाव तथा लनणयर्हरू र कार्यर्ोजना सलहत भिेा अध्र्ििाई प्रलतवदेन वझुाउन ुपनेछ। 



 

 

अिुसूिी–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बलन्धत) 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

समालजक परीिकको प्रलतरे्दि 

      (बृित छिफिमा प्रस्तुत गररिे) 

गन्र्ापिरुा गाउँपालिका        लिलतः   

१. गाउँपालिकाको पररचर् (बुंदागत रूपिा िेख्ने) 

२. स्थानीर् तहको प्राथलिकता तथा िक्ष्र्हरू (बुंदागत रूपिा िेख्ने)  

३. गतवषयको िखु्र् िखु्र् उपिधिीहरू (बुंदागत रूपिा िेख्ने) 

४. र्सवषयको िखु्र् िखु्र् उपिधिीहरू (सचूकको रूपिा प्रस्ततु गने) 

५. सािालजक लजम्िवेारी र कार्य सम्पादनको िेिाजोिा 

सािालजक लजम्िवेारीको िेत्र गत बषयको अवस्था प्रर्ास उपिधिी 

स्र्ास््य  

स्वास्थर् चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदि वा र्ातार्ात पह चँ भएको घरिरुी 

संख्र्ा 

   

५ बषय िनुीका बािबालिकाको प्रलतर्शत    

िोपिा पह चँ भएको जनसंख्र्ा ( एक बषय िनुीका बािबालिकाको 

आिारिा) 

   

४ पटक गभयवती जाँच गररएको िलहिाको संख्र्ा ( प्रलतर्शतिा)    

दि प्रसतुीकिीबाट प्रसतुी गररएका िलहिाको संख्र्ा    

झाडा पिािाबाट  ितृ्र् ुहुने बािबालिका संख्र्ा    

सव हले्थपोि वा हले्थपोिबाट सेवा लिने घरिरुी पररवार संख्र्ा    

लशिा 

आिा घण्टा लभत्र प्राथलिक लवद्यािर् नपगु्ने वािवालिकाको संख्र्ा    

पवूय प्राथलिक लर्शिािा िदु भनायदर    

प्राथलिक लवद्यािर्िा पह च नभएका सो    

उिरे सिहुका बािबालिका संख्र्ा।प्रलतर्शत    

किा १ िा िदु भनायदर छात्र।छात्रा    

प्राथलिक तहिा किा छोड्ने किा दोहोरर््ाउने र किा उलत्तणय हुने दर    

प्राथलिक तहिा तालिि प्राप्त लर्शिक संख्र्ा    

प्रलत किा कोठा लवद्याथी संख्र्ा    

बाह्य सहर्ोगिा लनलियत लवद्यािर् कोठा संख्र्ा    

स्थानीर्  तहबाट लनलियत लवद्यािर् कोठा संख्र्ा    

दलित बािबालिकाको लर्शिािा पह चँ    

खािेपािी तथा सरसफाई 

स्वच्छ पानी पगुकेो पररवार संख्र्ा वा प्रलतर्शत    

र्शौचािर् भएको संख्र्ा वा प्रलतर्शत    

िानेपानी सलुविा भएको प्राथलिक लवद्यािर्    



 

 

र्शौचािर् भएको पररवार संख्र्ा    

सिुाररएको चिुो भएको पररवार संख्र्ा    

बािबालिका, मलििा तथा समारे्शी िेत्र 

बाि लबवाहको संख्र्ा    

सािालजक लबकृलत, लवसंगलत    

सािालजक सरुिा (जषे्ठ नागररक, एकि िलहिा,  अपांग, लपछलडएको िेत्र 

तथा िोपनु्ििु जाती) 

   

जििेतिा तथा गररर्ी लिर्ारर् 

बाि श्रिको अवस्था    

बाि क्िवहरूको अवस्था    

िलहिा लहरं्शा    

रोजगारीको अवस्था    

स्वरोजगारका प्रर्ासहरू    

गररवी लनवारणका प्रर्ासहरू    

सािालजक पररचािन    

वतावरण सिुारका प्रर्ासहरू    

एच.आई.लभ र एड्रस    

लर्कासमा समाि सिभालगता सेर्ािरमा पि िँ 

स्थानीर् वजार पगु्न िाग्ने सिर्    

कृलष सेवा केन्र जान िाग्ने सिर्    

भौगोलिक िेत्र, िलहिा, लपछलडएका तथा सीिान्त  वगयको  संख्र्ा,  

लनजहरूिे  पाएको सेवा तथा लदर्एको लवर्शेष अवसरहरू 

   

 

जनर्शलक्त    

नीलत तथा कार्यक्रि    

भौलतक व्र्वस्था    

सिन्वर् र सहकार्यका प्रर्ासहरू    

अन्र् सािालजक सम्पादनका िेत्रहरू    

६. गत वषयिा भोगकेा सिस्र्ाहरू (बुंदागत रूपिा िेख्ने) 

१. 

२. 

३. 

७. सिुारको िालग चाल्नपुने कदिहरू तथा सझुाव (वुदंागत रूपिा िेख्ने)=  

१. 

२. 

३. 

सािालजक परीिकको नािः  

दस्तितः 

संस्थाको नाि ( र्लद सस्था भएिा)        लिलतः 



 

 

 

 

अिुसूिी– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बलन्धत) 

..........लर्षयगत कायाविय।गैर सरकारी संस्था  

लजल्िा..........गाउँपालिका  

सामालजक परीिकको प्रलतरे्दि 

 (बृित छिफिमा प्रस्तुत गररिे)  

१. लवषर्गत कार्ायिर्।गरै सरकारी संस्था को नािः  

२.  िक्ष्र्  

क.  

ि.  

ग.  

घ. 

३. िखु्र् उद्दशे्र् बुंदागत रूपिा िेख्ने)  

क. 

ि.  

ग.  

घ. 

४. गत आलथयक वषयिा संचालित लवकास र्ोजना तथा कार्यक्रिको लववरण 

संचालित कार्यक्रि।आर्ोजनाको नाि िक्ष्र् उपिलधि कैलफर्त 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चाहना तथा िलित वगयिाई सेवा तथा सलुविा लदन लबगत एक वषयिा गररएका िखु्र् िखु्र् नीलतगत 

व्र्वस्था तथा प्रकृर्ागत सिुारहरू (बुंदागत रूपिा प्रस्ततु गन)े 

 क.  

ि.  

ग.  

घ= 

६. सािालजक लजम्िवेारी बहन गने ििताः 

सािालजक लजम्िवेारीको िेत्र सचूक सलहतको कािको लववरण 

  

  

  

  

  

७.  आर्ोजना तथा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न गदाय भोगकेा सिस्र्ाहरू (बुंदागत रूपिा िेख्ने)  



 

 

 

 

क. 

ि.   

ग.  

घ. 

८. भावी कार्यक्रि संचािनको िालग चाल्नपुन ेकदिहरू तथा सझुावहरू (बुंदागत रूपिा िेख्ने)  

क. 

ि.  

ग.  

घ. 

सामालजक परीिकको िामः  

दस्तखतः 

संस्थाको िाम (यलद सस्था भएमा)  

लमलतः 



 

 

अिुसूलि–७ 

((दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बलन्धत) 

 

सामालजक परीिर् प्रारलम्भक प्रलतरे्दि प्रस्तुलतको कायविम संिािि लर्लध 

 

१. सािालजक परीिण प्रलतवदेन प्रस्तलुत कार्यक्रििा सहभागीहरूको उपलस्थलत पलुस्तका राख्न ुपने र । उक्त 

पलुस्तकािा सहभागीहरूको नाि, पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलित्व गरेको संस्था उल्िेि हुन ुपनेछ । 

२. कार्यक्रिको प्रारम्भिा सहभागीहरूिाई कार्यक्रिको उद्दशे्र्, सञ्चािन लवलि, सिर् र आचार संलहताबारे 

जानकारी लदनपुन े। 

३. सािालजक परीिकिे अनसुचूी–५ र अनसुचूी–६ बिोलजिको ढाँचािा तर्ार गररएको लववरण प्रस्ततु गन े। 

४. कार्यक्रििा प्रलतवदेन लववरण प्रस्ततु भएपलछ सािालजक परीिण सिन्वर् सलिलतको तफय बाट कार्यक्रिका 

सहभागीहरू सिि लनम्न प्रकारका प्रश्नहरू क्रिर्शः रािी ििुा छिफिको िाध्र्िबाट सहभागीहरूको 

प्रलतलक्रर्ा तथा सझुाव आह्वान गनुयपन–े 

(क) गाउँपालिकािे लनिायण गरे काननू तथा नीलतगत लनणयर् तथा प्रलक्रर्ागत सिुारिे पारेको प्रभाव 

सचुकको आिारिा, 

(ि) गाउँपालिकािे गरेका लवकास र्ोजनाहरूिा जन सहभालगताको लस्थलत, 

(ग) गाउँपालिकािे सिर्िा सेवा सलुविा लदन सेवा लदन नसकेको अवस्थािा जनतािे भोग्न ु परेका 

सिस्र्ाहरू, 

(घ) गाउँपालिकाको तफय बाट पेर्श गरेको लववरण प्रलतको लवश्वासनीर्ता, 

(ङ) वािवालिका, िलहिा, दलित, जनजालत ,गररब,  जषे्ठ नागररक तथा लपछलडएका वगयिाई ििूिारिा 

ल्र्ाउन गरेका प्रर्ासहरूको प्रभावकाररता, 

(च) गाउँपालिकािे लदएको सेवाको गणुस्तर, दस्तरु, सेवा लदन िगाएको सिर् र कार्य सम्पादनको स्तर, 

(छ) सािालजक उत्तरदालर्त्व परुा गनय गाउँपालिकाको वतयिान कार्य तथा कार्यर्शिैीिा सिुार ल्र्ाउन प्राप्त 

सझुावहरू। 

५. सहभागीहरूिे कार्यक्रििा रािकेा लवचार, सझुाव तथा प्रलतलक्रर्ाहरूिाई सािालजक परीिण सिन्वर् सलिलतका 

पदालिकारीहरू तथा सािालजक परीिकिे लटपोट गरी राख्नपुदयछ र सहभागीिे रािकेा लजज्ञासा तथा लवचारिा 

गाउँपालिकाका पदालिकारी, लजम्िवेार कियचारी तथा सािालजक परीिकिे स्पि पानुय पने। 

६. सािालजक परीिण कार्यक्रििा उठेका लवषर्वस्तहुरूको आिारिा सािालजक परीिकिे िखू्र् लवषर् अलन्ति 

प्रलतवदेनिा सिावरे्श गनुय पने । 

 

 

 



 

 

अिुसूिी–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बलन्धत) 

 

छिफि कायाविममा सिभालगिे पािािा गिुवपिन आिारसलंिता 

 

सािालजक परीिण प्रारलम्भक प्रलतवदेन प्रस्ततु गररन े कार्यक्रििा उपलस्थत आर्ोजक, सहजकताय तथा 

सहभागीहरूिेपािना गनुयपने आचारसंलहता 

(क) लवषर्वस्तिुा िात्र केलन्रत रही छिफि गन े। 

(ि) तथर्ांक र सचूनाको आिारिा रही लवचार राख्ने । 

(ग) लनजी वा व्र्लक्तगत कुरािा लटप्पणी नगने तथा व्र्लक्तगत आिेप निगाउन े। 

(घ) सहभागीहरूिे व्र्क्त गरेका लवचारिा प्रलतवाद नगने, प्राप्त प्रलतलक्रर्ा, सझुाव तथा लटप्पणीिाई 

(ङ) सकारात्िक रूपिा लिने । 

(च) व्र्लक्त वा संस्थाको सावयजलनक िर्ायदा र लर्शिाचारिाई कार्ि राख्ने । 

(छ) सहभागीहरूिाई लवचार राख्न प्रोत्साहन गन ेर लवचारका िालग िन्र्वाद लदने । 

(ज) सािालजक परीिकिे बोल्ने सिर् लदएपलछ िात्र सहभागीहरूिे आफ्ना कुराहरू राख्ने । 

(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्न ेर एउटा व्र्लक्तिे एकपटक िात्र बोल्ने । 

(ञ) आफ्नो कुरािाई छोटकरीिा स्पि रूपिा राख्ने र बीचिा अकायको कुरा नकाट्न े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अिुसूिी–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

  

सामालजक परीिकिे गाउँपालिकाका अध्यि समि पेश गिन प्रलतरे्दिको ढाँिा 

 

श्री ...... गाउँपालिका 

१. पषृ्ठभलूि 

२. सािालजक परीिणको उद्दशे्र्  

३. अध्र्र्न लवलि 

४. अध्र्र्नको सीिा 

५. बहृत ्छिफि कार्यक्रिको लववरणः 

क) लिलतः    ि) स्थानः    ग) सिर्ः 

६. गाउँपालिका र लवषर्गत कार्ायिर्।गरै सरकारी संस्थाको लववरण संिग्न राख्ने (अनसुचूी २ र ३ ) 

७. सािलजक परीिणवाट दलेिएका सवि पिहरु (बुँदागत रुपिा िेख्ने) 

८. सािलजक परीिणवाट दलेिएका चनुौती तथा कलि किजोरीहरु (बुँदागत रुपिा िेख्ने)  

९. सािालजक लजम्िवेारी परुा गनय गाउँपालिका।नगरपालिकािे चाल्न ुपने कदिहरु वा सझुावहरु 

 

सामालजक परीिकको िामः  

दस्तखतः 

संस्थाको िाम (यलद संस्था भएमा)  

लमलतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अिुसूिी —१० 

( दफा ४७ सँग सम्बलन्धत) 

सार्वजलिक परीिर् अलभमुलखकरर् कायविममा प्रस्तुत गिन लर्षयर्स्तु 

क) लर्त्तीय िेखा परीिर्ः  

र्सिे गाउँपालिकाको लवत्तीर् कारोवारको िेिाजोिा तथा पलुि गदयछ । जसिा िहािेिा परीिणको कार्ायिर्वाट 

लवत्तीर् कारोवारको िेिा र त्र्सको जाँच गरी लवत्तीर् कारोवारको अलन्ति प्रलतवदेन लदन ेकार्य हुन्छ। र्स लभत्र 

आन्तररक िेिा परीिण र अलन्ति िेिापरीिण सिाबेर्श हुन्छन ्।  

ख) सार्वजलिक परीिर्ः  

गाउँपालिकािे आफनो िेत्रलभत्र संचालित र्ोजना तथा कार्यक्रिहरूको कार्ायन्वर्न सलुनलश्चत गरी सम्पादन हुने वा 

सम्पालदत कािको पररिाण, िागत, गणुस्तर सितेको िेिाजोिा गनय स्थानीर् उपभोक्ता तथा सरोकारवािाहरूको 

सहभालगतािा सावयजलनक परीिण गदयछ। सावयजलनक परीिणको प्रलक्रर्ािे संचालित र्ोजनाको उद्दशे्र् प्रालप्तिा िात्र 

सहर्ोग प¥ुर्ाउने नभई र्ोजनाको सकारात्िक र सिुार गनुयपने पिका प्राप्त अनभुव र दृिान्तहरूिाई लवशे्लषण गरी 

लनणयर् प्रलक्रर्ाका तहिा पषृ्ठपोषण गदयछ । संचालित र्ोजना तथा कार्यक्रिहरू लनिायररत सिर् र कार्यतालिका अनरुुप 

कार्ायन्वर्न भए, भएनन ्? त्र्सिा के कलत र कसवाट िगानी भएको छ  के िा कलत िचय भर्ो ?कािको गणुस्तर 

कस्तो छ ?िचय प्रलक्रर्ा तथा लववरण ठीक छन ्वा छैनन ् ? के कस्ता सिुार कार्य उपर्ोगी हुन्छ आलद पिबारे 

सरोकारवािसंग गररन ेछिफि, अन्तरलक्रर्ा, लवशे्लषण र सचूनाको आदान प्रदानिे गाउँपालिका।नगरपालिकाबाट 

गररने लवकासका कार्यक्रिहरूिाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र जनििुी तलु्र्ाउने िात्र होर्न स्थानीर् उपभोक्ता हरूिाई 

आफना भावना व्र्क्त गनय सिि बनाउँदछ। सावयजलनक परीिण, सािालजक सर्शलक्तकरण, सािदुालर्क सहभालगता 

तथा नागररक लनगरानीको लनम्ती आवश्र्क व्र्वस्थापकीर् औजार पलन हो ।  

सावयजलनक परीिण, र्ोजना संचािनिा जनसहभालगता बलृि गनय तथा जनताहरूवाट सझुाव तथा प्रलतलक्रर्ा लिने 

उद्दशे्र्िे संचािन हुन्छ, त्र्सैिे सावजयलनक परीिणिा सहभागीहरूवाट धर्क्त भएका लवचारहरू भलवष्ट्र्को नीलत 

लनिाणको िालग आिार हुन सक्दछ । र्ोजना फरफारक गने काि प्रचलित काननूिा धर्वस्था भएका आिारहरू 

तथा पेर्श भएका प्रिाणको आिारिा गनुय पनछे। र्ोजना फरफारकको क्रििा सावयजलनक परीिणका बित धर्क्त 

लवचारिाई आिार लिई फरफारक गने नगने भन्ने लनणयर् गनुय हुदँनै।  

२. सार्वजलिक परीिर्को िेत्रः  

क) आन्तररक रपमा संिािि िुिेः  

सावयजलनक परीिण कार्यपालिकािे आन्तररक रुपिा सम्पादन गदयछ गराउदछ। र्सिे संचालित र्ोजनाको 

गणुस्तरिा सिुार ल्र्ाउँछ तथा कार्ायन्वर्न गन ेलनकार्को आन्तररक धर्वस्थापनको सिुारका िालग सझाुव लिन 

तथा प्राप्त सझुाविाई कार्ायन्वर्न गन ेउद्दशे्र्िे संचािन गररन्छ। र्ो आि उपभोक्ताहरूवाट सचांलित र्ोजनाको 

प्रारलम्भक जाचँपास पलन हो।  

 

 



 

 

ख) उदे्दश्य अिुरप िगािी भए िभएको जाँि तथा सुधारः  

सावयजलनक परीिण कार्यिा उपभोक्ता वगयिाई स्वर्ँि ्संिग्न गराई सहभालगताििूक र पारदर्शी ढंगिे भए गरेका 

कार्यहरूको लववचेना गन,े िेिाजोिा गन,े सबि र दबुयि पिहरूको लवशे्लषण गरी आगािी लदनहरूिा गनुयपन े

सिुारात्िक कार्यको पलहचान गररन्छ। र्सवाट संिग्न सरोकारवािाहरूिे सम्पन्न भसैकेका कार्यक्रिबाट लसकेका 

नर्ाँ लसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी थप सिुारात्िक उपार्हरूको पलहचान गररन्छ ।  

ग) सरोकार पििरको सिभालगता र खुल्िा छिफिः  

सावयजलनक परीिण कार्य िखु्र्त उपभोक्ताहरूको चाहना तथा प्रलतलक्रर्ा बझु्न संचािन गररन्छ । सावयजलनक 

परीिणिा सबै उपभोक्ता तथा र्ोजनाका सरोकार पिहरूको प्रलतलनलित्व गराई उपभोक्तािाई िागकेा कुराहरू 

वोल्न स्वतन्त्रता लदर्न्छ । 

३. सार्वजलिक परीिर्को उदे्दश्यः 

(क) र्ोजनाको आम्दानी िचय तथा अन्र् लववरणहरू आि उपभोक्ताहरू सिि रािी उपभोक्ताहरूको प्रलतलक्रर्ा 

लिने । 

(ि) कार्यक्रि प्रलत जनचासो वलृि गरी सम्बलन्ित सरोकारवािहरूको सहभालगता वलृि गने । 

(ग) लनणयर् प्रलक्रर्ािा प्रजातालन्त्रक प्रलक्रर्ा र पारदर्शी व्र्वहार अविम्बन गनय गराउन सजग गराउने । 

(घ) कार्यक्रििा हुनसक्ने अलनर्लितता लनर्न्त्रण गन ेर कुनै अलनर्लितता भएको पार्एिा लनर्न्त्रण गनय 

उपभोक्ताहरूिाई लजम्िवेार बनाउने । 

(ङ) र्ोजनािा आि उपभोक्ताहरूको स्वालित्व भाव स्थालपत गने । 

४. सार्वजलिक परीिर् पद्दलतः 

(धर्वस्था भएका लबलिको धर्ाख्र्ा गने) 

५. सार्वजलिक परीिर्मा ध्याि लदिुपिन कुरािरः  

o आि उपभोक्ता भिेा भए, नभएको  

o िलहिा, दलित र लपछलडएको वगयको उलचत प्रलतलनलित्व भए।नभएको  

o कार्यक्रििे सिट्ेने िेत्रको सिानपुालतक प्रलतलनलित्व भए।नभएको  

o आर्ोजना।कार्यक्रिको हािसम्िको कार्ायन्वर्न लस्थलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  

o आर्ोजना।कार्यक्रिको भौलतक र लवत्तीर् प्रगलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  

o लवगतका परीिणबाट औलं्र्ार्एका सझुावहरूको कार्ायन्वर्न भए। नभएको  

o अनगुिन सचूकहरू तर्ार गररएको, नगररएको  

o अनगुिनबाट दलेिएका किी किजोरीहरूको सिुार गररएको, नगररएको  

o सहभागीहरूिाई िागको कुराहरू बोल्न लदर्एको, नलदर्एको  

o सहभागीहरूका लवचारिाई जस्ताको तस्तै प्रलतवदेनिा प्रस्ततु गररए, नगररएको  

 

 

 



 

 

 

६. फारामिरको प्रयोगः (अनसुचूीिा धर्वस्था भएका फारािहरूको धर्ाख्र्ा गने)  

७. गाउँपालिकािे सार्जवलिक परीिर् अलभमुलखकरर् कायविममा सिभागी गराउिु पिनः 

o सहभालगहरू (अलिकति ५० जना)   

o गाउँपालिका।नगरपालिकाका पदालिकारीहरू  

o अध्र्ि।प्रििु तथा उपध्र्ाि।उपप्रििुहरू 

o कार्यपालिकाका सदस्र्हरु 

o गाउँपालिकाका लवभाग।िहार्शािा।र्शािा तथा र्काई प्रििुहरू  

o लवकास आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न संग सम्बलन्ित कियचारीहरू  

o उद्योग वालणज्र् संघ, स्थानीर् गरै सरकारी संस्था िहासंघ, जस्ता पेर्शागत संस्था संस्थाका प्रलतलनलिहरू  

o राजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरू  

o िलहिा, दलित, जनजालत, लपछलडएका वगय आलदको उत्थानिा कार्यरत संघ संस्थाका प्रलतलनलिहरू  

o कार्यरत प्रििु गरै सरकारी संस्थाका प्रलतलनलिहरू  

o प्रििु करदाताहरू  

o कार्यरत सािदुालर्क संस्थाका प्रलतलनलिहरू  

o नागररक सिाजका प्रलतलनलिहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अिुसूिी – ११ 

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

उपभोक्ता सलमलत र्ा सामुदालयक संस्थािे तयार गिन आयोजिा र्ा कायविम सम्बन्धी 

लर्र्रर्को ढाँिा 

१. कार्यक्रि वा आर्ोजनाको 

(क) नािः.......................................(ि) स्थि............................................ 

(ग) पलहिो लकस्ता रकि..........................प्राप्त लिलत......................... 

(घ) िागत रकिः................................... 

(ङ) र्शरुु हुने वा भएको लिलत.................................. 

(च) सम्पन्न हुने वा भएको लिलत............................. 

२. उपभोक्ता सलिलत।गरै सरकारी संस्था।टोि लवकास संस्था।सािदुालर्क संस्थाको 

(क) नािः .....................(ि) अध्र्िको नाि........... 

(ग) सदस्र् संख्र्ाः............ िलहिा संख्र्ा...........परुुष संख्र्ा.......... 

३. आम्दानी िचयको लववरणः 

(क) आम्दानी तफय  

आम्दानीको स्रोत (कहाँबाट नगद वा लजन्सी प्राप्त भर्ो स्रोत 

ििुाउने) 

 रकि तथा पररिाण    कैलफर्त 

   

   

(ि) िचय तफय  

िचयको लववरण दर पररिाण जम्िा रकि 

१. सािाग्री (के के सािाग्री िररद भए ?) 
   

    

    

२. ज्र्ािा (के वापत कलत ज्र्ािा भकु्तानी भर्ो ? 
   

    

३. श्रिदान लववरण (कलतजनािे कुन काििा श्रिदान 

गरेको)  

   

    

४. धर्वस्थापन िचय (ढुवानी तथा अन्र् िचय)    



 

 

    

(ग) िौज्दात 

लववरण रकि तथा पररिाण कैलफर्त 

१. नगद 
  

(क) बैंक 
  

(ि) धर्लक्तको लजम्िा   

२. सािग्री   

   

(घ) भकु्तानी लदन बाँकी 

लववरण रकि तथा पररिाण कैलफर्त 

   

४.र्ोजनाको िि तथा प्रगलत लववरण 

कािको लववरण िि प्रगलत पि्ुर्ाँर्को आिार 
    

५. र्ोजनािे परु्ायएको िाभ तथा प्रत्र्ि रुपिा िाभालन्वत जनसंख्र्ा (र्ोजना संचािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) 

६. आर्ोजना वा कार्यक्रि संचािन गदाय आर्ोजक संस्थािा कािको लजम्िवेारी वाँडफाँड (कस कसिे के कस्तो कािको 

लजम्िवेारी लिएका लथए ििुाउनेः 

७. आर्ोजना वा कार्यक्रि संचािनको क्रििा पालिकािे गरेको अनगुिन पटकः 

८. कार्यक्रि संचािनको क्रििा भोगकेा सिस्र्ाहरू (बुंदागत रुपिा िेख्ने)  

९. कार्यक्रि संचािनको क्रििा भएको राम्रो लसकार् (बुंदागत रुपिा िेख्ने)  

१०.सम्पन्न र्ोजनािाई लदगो रुपिा संचािन गनय भलवष्ट्र्को र्ोजना के छ ? (बुंदागत रुपिा िेख्ने) 

११. सलिलतको सझुाव अन्र् केही भए (बुंदागत रुपिा िेख्ने) 

१२. उपभोक्ता सलिलत।सािदुालर्क संस्थाका पदालिकारी तथा सदस्र्हरूको दस्तितः 

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

नािः                     नािः                    नािः 

कोषाध्र्ि                   सलचव                    अध्र्ि 

लववरण तर्ार लिलतः 

 

 

 

 

 



 

 

अिुसूिी – १२ 

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

सार्वजलिक परीिर् प्रलतरे्दिको ढाँिा 

   

श्री........................... 

गन्यापधुरा गाउँपालिका, 

१. योजिाको  

क) नािः   

ि) स्थिः 

ग) िागत अनिुानः 

घ) र्ोजना र्शरुु भएको लिलतः 

ङ) र्ोजना सम्पन्न लिलतः 

च) र्ोजनाको अवस्थाः सम्पन्न, अिरुो, लबग्रेको 

२. उपभोक्ता सलिलत र गरै सरकारी संस्थारसािदुालर्क संस्थाको  

क) नािः 

ि) अध्र्िको नािः 

ग) सदस्र् संख्र्ाः िलहिा .....       परुुष..... 

३. साबयजलनक परीिण भएको क) लिलतः ि) स्थानः ग) सिर्ः 

४. उपलस्थलतः (उपलस्थलतको छाँर्ाप्रलत संिग्न गनुय पने )  

नाि ठेगाना पद 

   

   

   

   

५. र्ोजनाको िि तथा प्रगलत लववरणः  

कािको लवर्रण िि प्रगलत 
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६. उपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामुदालयक ससं्थािे पेश गरेको आम्दािी खिवको लर्र्रर्ः 

 

आम्दानी तफय  

लववरण रकि रु. 

गाउँपालिका।नगरपालिका। सहर्ोगी संस्थाबाट लनकासा  

सािग्री  

जनसहभालगता  

श्रिदान  

 

 

  िचयको लववरण 
 

अनदुान तफय   श्रिदान तफय   

लववरण रकि रु. लववरण रकि रु. 

क.लनिायण सािग्री  क.लनिायण सािग्री  

    

    

    

ि.कािदार  ि.कािदार  

    

    

ग.ढुवानी  ग.ढुवानी  

   

   

घ िसेनरी  औजार 
 

घ िसेनरी  औजार 
 

    

    

जम्िा 
 

जम्िा 
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७. उपभोक्ता सलिलतरसािदुालर्क संस्थािे पेर्शगरेको लववरण िालथ साबयजलनक परीिणिा उपलस्थत 

धर्लक्तहरूको प्रलतलक्रर्ा तथा सझुावः  

क्र.सं. सझुावकतायको नाि थर सझुावको िेत्र, प्रलतलक्रर्ा तथा सझुावको 

सारसंिेप 

 कैलफर्त 

    

    

    

 

उपर्कु्त िचय लववरण उपभोक्ता सलिलतिे पेर्श गरेको लववरण सँग ििे िान्छ वा िाँदनै, िेि निाने भएिा कैलफर्त 

जनाउनेः  

 

८. जानकारीका िालग सो लववरण सव ैसरोकारवािाहरूिाई सलूचत गनय सावयजलनक स्थिको सचूना पाटी टाँस भए ÷ 

नभएको 

 

 

                                             

                                                       

                    

 

 

प्रलतरे्दि बुझाएको लमलतः 

     

 

 

 

 

 

 

 

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

.  

नािः  

सहजकताय÷ प्रालवलिक 

  

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

.  

नािः  

उपभोक्ता सलिलतको अध्र्ि 

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

नािः गाउँपालिका।नगरपालिकाको  पदालिकारी 
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अिुसूिी – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बलन्धत) 
 

साबवजलिक परीिर्को िालग लिमावर् व्यर्सायीिे तयार गिन लर्र्रर्को ढाँिा 

 

१. र्ोजनाको 

  

क)नािः .................................................ि) स्थिः...................................... 

ग) ठेक्का अकः .......................................घ) र्ोजना र्शरुु भएको लिलतः 

ङ) र्ोजना सम्पन्न लिलतः 

२. लनिायण धर्वसार्ीकोः 

क) फियको नािः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको नािः 

३. सम्पन्न र्ोजनाको िक्ष्र् तथा प्रगलत लववरणः 

कािको लववरण (िखु्र् िखु्र् कार्यहरू ििुाउने िागत अनुिान र्थाथय 

   

   

 

 

४. र्ोजनािे परु्ायएको िाभ तथा प्रत्र्ि रुपिा िाभालन्वत जनसंख्र्ा (र्ोजना संचािन भएका) स्थानका उपभोक्ताहरूः 

५. र्ोजना संचािनको क्रििा पालिकािे गरेको अनगुिन पटकः 

६. कार्यक्रि संचािनको क्रििा भोगकेा सिस्र्ाहरू (बुंदागत रुपिा िेख्ने) 

७. सम्पन्न र्ोजनािाई लदगो रुपिा संचािन गनय के गनय आवश्र्क छ (बुंदागत रुपिा िेख्ने) 

 

 

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

नािः  

ठेकेदार र्ा प्रलतलिलधको दस्तखतः                                

लिमावर् ब्यर्सायको िामः 

लर्र्रर् पेश गरेको लमलतः 
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अिुसूिी – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बलन्धत) 

लिमावर् व्यार्सायीर्ाि संम्पन्ि कायविम र्ा आयोजिाको साबवजलिक परीिर् प्रलतरे्दिको ढाँिा 

श्री...................... 

गाउँ।नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

१. र्ोजनाको  

क) नािः   

ि) स्थिः 

ग) ठेक्का अकंः 

घ) र्ोजना र्शरुु भएको लिलतः 

ङ) र्ोजना सम्पन्न लिलतः 

२. लनिायण धर्वसार्ीकोः  

क) फियको नािः 

ि) प्रोप्रार्टरको नािः 

३. साबयजलनक परीिण भएको  

क) लिलतः  

ि) स्थानः  

ग) सिर्ः 

४. उपलस्थलतः 

 

नाि ठेगना पद 

   

   

   

   

   



 


 

५. योजिाको िक्ष्य तथा प्रगलत लर्र्रर्ः 

कािको लववरण (िखु्र् िखु्र् कार्यहरू 

ििुाउने) 

िागत अनुिान 

अनसुार 

र्थाथय 

   

   

   

   

 

६. लिमावर् व्यर्सायीिे पेशगरेको लर्र्रर् मालथ साबवजलिक परीिर्मा उपलस्थत ब्यलक्तिरको प्रलतलिया 

तथा सुझार्ः 

क्र.सं. सझुावकतायको 

नाि थर 

सझुावको िेत्र प्रलतलक्रर्ा तथा सझुावको 

सारसंिेप  

कैलफर्त 

     

     

     

 

 

७ . सिभागीर्ाि आएका लर्िार तथा अर्िोकिर्ाि देलखएका त्यिरको लर्शे्लषर् 

 

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

नािः    नािः नािः 

सहजकताय ÷ प्रालवलिक    लनिायण व्र्वसार्ी                 गाउँ।नगरपालिकाको पदालिकारी 

 

 

 

प्रलतरे्दि बुझाएको  लमलतः   

 

 

 

 



 


 

अिुसूिी – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बलन्धत) 

 

सार्वजलिक परीिर् कायविमको आिारसलंिताः 

 

सावयजलनक परीिण कार्यक्रििाई प्रभावकारी बनाउन, धर्वलस्थत कार्यतालिका तर्ार गरी छिफि सञ्चािन गनय र 

सहजकतायिे छिफििाई लवषर्िा केलन्रत गरी धर्वलस्थत रुपिा सञ्चािन गनय अनसुचूी–१६िा लदर्एको निनूा 

कार्यक्रि तालिका प्रर्ोग गनुय पनछे। सावयजलनक परीिण कार्यक्रििा उपलस्थत आर्ोजक, सहजकताय तथा 

सहभागीहरूिे लनम्न बिोलजिको आचार संलहता पािना गनुयपनेछः 

1. लवषर्वस्तिुा िात्र केन्रीत रही छिफि गन े। 

2. लनजी वा व्र्लक्तगत कुरािा लटप्पणी नगने तथा व्र्लक्तगत आिेप निगाउन े। 

3. सहभागीहरूिे व्र्क्त गरेका लवचारिा प्रलतवाद नगने, प्राप्त प्रलतलक्रर्ा, सझुाव तथा लटप्पणीिाई 

सकारात्िक रुपिा लिन े। 

4. व्र्लक्त वा संस्थाको सावयजलनक िर्ायदा र लर्शिाचारिाई कार्ि राख्ने । 

5. सहभागीहरूिाई लवचार राख्न प्रोत्साहन गन ेर लवचार राि ेवापत िन्र्वाद लदन े। 

6. सहजकतायिे बोल्ने सिर् लदएपलछ िात्र सहभागीहरूिे आफ्ना कुराहरू राख्ने । 

7. बोल्दा पािै पािो बोल्न ेर एउटा व्र्लक्तिे एकपटक िात्र बोल्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

अिुसूिी – १६ 

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

सिजकताविे सार्वजलिक परीिर् गिव प्रयोग गिुवपिन कायविमको िमूिा 

कायविम लजम्मेर्ारी समयार्लध 

कार्यक्रि औपचाररक वा अनौपचाररक कसरी गने (तर् गने) 
  

भिेाको उद्दशे्र्बारे जानकारी गराउने   

र्ोजनाको लस्थलत वा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण 
  

र्ोजनाको लस्थलतबारे सहभागीको लटप्पणी   

र्ोजनाको आम्दानी िचय लववरण प्रस्ततु गने   

आम्दानी िचय उपर सहभागीको लटप्पणी लिने   

भिेाको सझुाव उल्िेि गने   

रेकडय गररएको सझुाव तथा सहीछाप 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

अिुसूिी – १७ 

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

 

सार्वजलिक परीिर्का िालग सिजकताविे प्रयोग गिुवपिन िेकलिष्ट 

 

कायविम र्ा आयोजिा सम्बन्धी लर्र्रर् 

(क) कार्यक्रि वा आर्ोजना सिदुार्िे िाग गरे अनसुार छ छैन। 

(ि) िाभालन्वत घरिरुी संख्र्ा। 

(ग) िलित वगय सिावेर्शी (दलित, जनजालत, िलहिा, गरीब, लपछलडएको वगय) को संख्र्ा । 

(घ) र्ोजनाबाट हुने उपिधिीका सचूकहरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) िक्ष्र् र उपिधिी बीचको फरक। 

(च) र्ोजनाको लदगोपनका िालग सिदुार्को सहभालगता तथा र्ोगदान। 

(छ) र्ोजना सिर्िा सम्पन्न भर्ो वा भएन ? भएन भने कारणहरू। 

(ज) र्ोजना संचािन गनय गलठत उपभोक्ता सलिलतको गठन प्रलक्रर्ा उपर्कु्त भए नभएको । 

(झ) उपभोक्ता सलिलतिा वास्तलवक उपभोक्ताको प्रलतलनलित्व भए नभएको । 

 

योजिाको ब्यर्स्थापि तथा िेखाप्रर्ािी 

(क) लजम्िेवारी तालिका प्रि रुपिा छ छैन तथा र्ोजना संचािन गनेिे प्रस्ततु गरे अनसुारको र्ोजना सम्पन्न भए 

नभएको। 

(ि) िररद प्रलक्रर्ा ऐन, लनर्ि तथा लनदलेर्शका बिोलजि भर्ो भएन। प्रलतस्पिायत्िक कोटेर्शन अनसुार नभएको भए 

कारण ििुाउने। 

(ग) रु ५००० भन्दा िालथको िररदिा िलू्र् अलभवलृि करको लबि सिावेर्श भए नभएको।लविहरूिा त्रलुटहरू 

भए नभएको। 

(घ) स्टोर धर्वस्थापनिा त्रलुट रह ेनरहकेो। 

(ङ) अलग्रि भकु्तानी रकि र्ोजनाको उपभोक्ता सलिलत वा सञ्चािक सलिलतिे गरेको लनणयर् भन्दा फरक छ छैन । 

(छ) कालटएको चेक, बैंकको लववरण सँग चभअर्िअलष्ट्भ (लभडाएर रुज ु) गररर्ो गररएन। 

(ज) िचय लववरणिा उलल्िलित अनसुारका िालनसिे काि गरेको हो, होर्न ? 

(झ) काि गने िालनसिे परैू ज्र्ािा पाएका छन,् छैनन ्? 

(ञ) गाउँपालिका।नगरपालिकाबाट सिर् सिर्िा लनरीिण भएको छ, छैन ? लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुावहरू 

कार्ायन्वर्न भए, भएनन ्? 

 



 


 

पारदलशवता 

(क) र्ोजना स्थििा र्ोजनाको िगानी बारे प्रि हुने गरी सचूना बोडय रालिर्ो रालिएन ?  

(ि) र्ोजनाको सञ्चािन िचयको लववरण प्रि छ छैन । 

(ग) लिजरिने्ट वकु (नापी लकताव) प्रि लसत रालिएको छ छैन । 

(घ) आर्ोजना वा कार्यक्रि कार्ायन्वर्न हुन ुअलघ पर्ायप्त जानकारी गराउने काि भए नभएको । 

 

अन्य 

(क) सहभागीिध्र्े कसैिे उपभोक्ता सलिलतको कुनै सदस्र्को लवर्शषे प्रर्शसंा िात्र गरेको वा लवरोि गरेको 

अवस्थािा कारण पत्ता िगाउने। 

(ि) सचूना प्रवाहिा दलित, िलहिा, बािबालिका र लपछलडएका वगयको सहभालगता रह्यो रहने । कतैबाट अवरोि 

छ छैन पत्ता िगाउने। 

(ग) प्रालवलिकहरूबाट सिर्ि ैसझुाव र सल्िाह प्राप्त भर्ो, भएन ? लदर्एका सल्िाह र सझुावहरू उपर्कु्त 

लथए, लथएनन ्? 

(घ) र्ोजनािाई प्रभावकारी रुपिा संचािन गनय भलवष्ट्र्को र्ोजना के छ ? 

(ङ) र्ोजना संचािनको क्रििा िहत्वपणूय लसकार् के रह्यो ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

अिुसूिी —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बलन्धत) 

 

आयोजिाको सूििापािीको ढाँिा 

 

 आयोजिा÷पररयोजिाको िामः आयोजिा÷पररयोजिा स्थि 

 कुि िागत÷बजेि (र.) गाउँपालिकको िगािी (र.) 

 जिसिभालगता (उपभोक्ता र्ा समुदायिे रे्िोिन) रकम (र.) अन्य िगािी (र.) 

 पररयोजिा शुर लमलतः सम्पन्ि िुिे लमलत 

 लिमावर् व्यर्सायी,उपभोक्ता सलमलत र्ा कायावन्र्यि गिन लिकाय 

ससं्थाको िामः 

सम्पकव  व्यलक्त िाम र सम्पकव  िं.  

 िाभालर्न्त घरपररर्ारः िाभालन्र्त जिसखंया 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

अिुसूिी — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत प्रश्नार्िी भाग — १) 

 

िागररक प्रलतरे्दि (Citizen Report Card ) 

(सन्तलुि वा असन्तलुि जनाउने) 

 

उत्तरदाताको नाि र थरः— ...................जातजालतः.............................  

लिङ्गः         िलहिा (   )   परुुष   (  )             उिरे .............  

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

 ठेगानाः .........................गाउँपालिका,  वडा नं. ......... सम्पकय  फोन नं. .................. 

 

१ सेवाको सन्तलुि 

  १.१ तपार्िेँ र्स कार्ायिर्बाट सिग्रिा कलतको सन्तलुि पाउन ुभर्ो? 

 सन्तुि (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      )  

१.२ सेवा लिन जाँदा कियचारीको व्र्वहारप्रलत तपाई कलतको सन्तिु हुनहुुन्छ ?  

      सन्तुि (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      ) 

२. सेवाको लनर्लितता  

२.१ नागररक बडापत्रिा उल्िेि भए अनसुार तपाईिे प्राप्त गनुयपने सेवािा िागेको सिर् प्रलत कलत्तको सन्तुि हुनहुुन्छ ?  

    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   असन्तिु (      )  

२.२ कार्ायिर् लनर्लित रुपिा (पदालिकारी र कियचारीको उपलस्थलत, सिर् पािना, कार्यचसु्तता) संञ्चािन भएको छ भन्ने 

कुरािा कलतको लवश्वस्त हुनहुुन्छ ? 

    लवश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अलवश्वस्त (      )  

२.३ तपाईिे सेवा लिन जाँदा अलतररक्त रकि लतनुय भर्ो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदि ैकि (   )  िरैे लतरेको (  )     

२.४ र्स कार्ायिर्िे सावयजलनक चासो तथा सिस्र्ा सिािान गनय औसत कलत लदन िगाउन ेगरेको छ? 

     १ लदन (   )  २ लदन (   )  िरैे लदन  (   )   

३.  सेवा प्रलतको जनलवश्वास  

  ३.१ र्स संस्थािे लदने सेवाप्रलत तपाई कलतको लवश्वस्त हुनहुुन्छ ?  

     लवश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अलवश्वस्त (      )  

३.२ र्स कार्ायिर्िे प्रदान गरेको सेवाको बारेिा अरुिाई जानकारी तथा कलत्तको प्रचार गनुय भएकोछ?                  िरैे (     )         

ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  

३.३ र्स संस्थािा कार्यरत कियचारी प्रलत तपाईको लवश्वास कलत्तको छ ? 

     िरैे (     )    ठीकै (      )   लवश्वास छैन (      )  

३.४ र्स कार्ाियर्िे लवपन्न वगयको िालग छटुर््ाएको सेवा प्रर्ोग गरेको थाहा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अलिअलि थाहा छ  (   ) 



 


 

 ४.  सेवाको गणुस्तर  

४.१ र्स कार्ायिर्बाट सवो लिंदा कार्ायिर्िे लदएको जानकारीबाट कलत्तको सन्तुि हुन ुहुन्छ ?   

     सन्तुि (   )  कि सन्तुि (   )   असन्तिु (   )  

४.२ तपाई र्स कार्ायिर्िा आउँदा कसको सहर्ोग लिनभुर्ो?  आफै (   )  गाउँका ठूिाबडाको(   )      िध्र्स्थकताय (   )  

४.३ र्स कार्ायिर्िा तपाईिे एउटा कािको िालग कलत पटक िाउन ुप¥र्ो?  

  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भन्दा वढी (   ) 

 ५.  सेवा सम्बन्िी जानकारी  

५.१ कार्ायिर्को भौलतक अवस्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कार्ायिर्िा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईिार् जानकारी छ ?  

     छ  (   )  आंलर्शक जानकारी छ  (   )  कुन ैजानकारी छैन (   ) 

५.३ कार्ायिर् र सेवागार्ही बीचको सम्बन्ि कस्तो छ ?  

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

५.४ पालिका तहिा सञ्चािन गररने सावजयलनक कार्यक्रििा सीिान्त वगयको उपलस्थलत कलत प्रलतर्शत सम्ि हुने गरेको छ ?  

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

५.५ सभाबाट काननू बनाउँदा र कार्यपालिकािा नीलत, लनर्ि र लनदलेर्शका र िापदण्ड  तजुयिा गदाय छिफििा प्रलतलनलित्व भएको 

छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलित्व साह्य ैकि छ  (   ) 

६. नागररक बडापत्र।उजरुी पेलटका ÷ गनुासो सनु्ने अलिकारी सम्बन्ििा   

६.१ तपाईको लवचारिा सेवाग्राहीिे नागररक बडापत्रको उपर्ोग कुन हदसम्ि गरेका छन ्?  

     िरैे (   )   कि  (   )  गरेको छैन  (   ) 

६.२ तपाईको लवचारिा गाउँपालिका वा र्सका सेवाप्रदार्कहरुिे नागररक बडापत्र अनरुुप कलत हदसम्ि सेवा परान गरेको 

जस्तो िाग्छ ? 

     िरैे (   )   ठीकै  (   )   अलत कि  (   )  

६.३ तपाईको लवचारिा उजरुी पेलटकाको उपर्ोग कुन हदसम्ि भएको छ ? 

     िरैे भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छन ै (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

िागररक प्रलतरे्दि पत्र 

      प्रश्नाविी भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बन्िी  

१.१  लसफाररसको िालग चालहने आवश्र्क कागजातहरुको प्रि जानकारी पाउन ुभर्ो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पार्नँ  (   )      

१.२ कुन ैलसफाररसको िालग िाग्ने दस्तरु बाहके अलतररक्त रकि लदन ुप¥र्ो?         

       लदए ँ (   )   थोरै लदए ँ(   )  िालगएन र लदर्एन पलन  (   )  

१.३ त्र्हाँबाट लदन ेलसफाररस लिँदा कसको सहर्ोग लिनभुर्ो?  

      आफै (   )  िध्र्स्थकताय वा कार्कय ता एकै िान्छे (   )  नेता ÷ठूिाबडा (   ) 

१.४ राजस्व को–कससँग उठाउने गदछयन ्? 

    सबैसँग उठाउँछन ्(   )  सीलित व्र्लक्तसँग िात्र उठाउँछन ् (   ) आर्को आिारिा     उठाउँछन ्(   

) 

१.५ र्शलु्क, सेवादस्तरु को–कससँग उठाउन ेगदछयन ्?  

    सेवाग्राहीसँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुन ैकुनै सेवाग्राहीसँग उठाउन ेगरेका छन(   ) 

 

 

२.   पवूायिार लवकास, वातावरण र सरसफाई सम्बन्िी 

२.१ कार्ायिर्िा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 

२.२ कार्ायिर्िा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन सम्बन्िी गनुासो गदाय त्र्सिालथ कारवाही कलत्तको 

गररन्छ? 

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

२.३ तपाईको लवचारिा गाउँपालिका।नगरपालिकािे पवूायिार सम्बन्िी कार्त्रर्mि के कस्तो लकलसििे 

गछय? 

    लनर्लित र राम्रोसँग (  )    ठीकै गछय  (   )     लनर्लित रुपिा गदनै (   ) 

२.४ तपाईको गाउँपालिका।नगरपालिकािा लवकास लनिायणको लस्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        िराब (   )   

२.५ तपाईको पालिकािा संचािन गरेका आर्ोजनाहरु कलत्तका प्रभावकारी छन?् 

     प्रभावकारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रभावकारी छैनन ्(   ) 

२.६ स्थानीर् सरकारिा आर्ोजनाको लबि भकु्तानी लदने व्र्वस्था कस्तो छ?  

     सहज ( )   असहज (   )    ठीकै ( )     अप्ठर्ार्ो  (   )  

२.७  गाउँपालिका।नगरपालिकाको आर्ोजना सम्पन्न भएपलछ जाँचपास गदाय प्रालवलिकहरुिाई रकि 

लदनपुछय? 



 


 

     पदनै (   ) िागरैे लिन्छन ्(   ) रकि नलदए अप्ठ्र्ारो पाछयन ्(   )  

२.८ आर्ोजना सञ्चािन गदाय गाउँपालिका।नगरपालिकावाट प्रालवलिक सहर्ोग कलत्तको पाउन ुभर्ो? 

   सलजिै पार्र्ो (  )     कलहिेकाँही पार्र्ो (   )   िाग गदाय पलन पार्एन (   )  

२.९ गाउँपालिकािा लवकास लनिायणका बारेिा जानकारी िाग्दा पाउन ुहनु्छ?  

    सलजिै पार्न्छ (  ) सोिपेलछ पार्न्छ (   )  सोिेपलन पार्दनै (   )  

२.१० गाउँपालिकावाट आचार संलहता पािना भएको छ?  

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

२.११ आर्ोजना सञ्चािन गदाय गाउँपालिकावाट कलत्तको सहर्ोग पाउन ुभएको छ? 

    िेरै सहर्ोग पाएको छु (   ) ठीकै सहर्ोग पाएको छु (  ) लनरुत्सालहत गररन्छ (   )   

३.   गाउँपालिकाको लवत्तीर् व्र्वस्थापन र कार्यसम्पादन, 

 ३.१ आलथयक श्रोत कस्तो छ ?     

   आवश्र्क श्रोत उपिधि (  ) कि श्रोत उपिधि  (  ) अलत कि श्रोत उपिधि (  )  

३.२ काि गन ेप्रणािी र प्रलक्रर्ा कस्तो छ ?       

   अलत  सरि ( )   ठीकै (  )   जलटि (   )  

३.३ कार्ायिर्िा भएका कियचारीिा लवत्त व्र्वस्थापन र पररचािनिा सीप कस्तो छ ?    

     आवश्र्क सीप छ (  ) आवश्र्कता भन्दा कि छ (   ) सीप लनकै कि छ (   )  

३.४ गाउँपालिकाको आम्दानी र िचय कार्ायिर् बालहर सचूना पाटीिा टाँसेको दखे्नभुर्ो ?   

    टाँसेको दिेकेो छु (  )    कलहिेकाही टाँसेको दलेिन्छ (  )    ि ैकतै दलेिएन (   )   

३.५ कार्य सम्पन्नको आिारिा िलू्र्ांकन भएको छ लक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै िलू्र्ाङ्कन हुन ेगरेको छ (   ) कलहिे पलन भएको थाहा छैन (   )      

३.६ कार्य सञ्चािन संरचना प्रलत कलत्तको सन्तिु हुनहुुन्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुनै जानकारी छैन (   ) 

४.   पारदलर्शयता सम्वन्िी,   

 ४.१ र्स गाउँपालिकाको वालषयक नीलत, कार्यक्रि र श्रोतका बारेिा जानकारी पाउन ुभएको छ? 

     िेरै जानकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जानकारी पाएको छु (  )    कि जानकारी पाएको छु (  ) 

४.२ गाउँपालिकािे लनिायण गरेका ऐन, लनर्ि, नीलत, लनणयर्, बजटे कार्यक्रि, कार्यप्रगलत आदी सम्बन्िी 

लववरण सावयजलनक हुन ेगदयछ ? 

     हुन ेगरेको छ (  )   हुन ेगरेको छैन  (   )   जानकारी नै छैन  (   ) 

४.३ सावयजलनक हुन ेिाध्र्ि के के हुन ्? 

    ववेसार्ट (  ) सचूना पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लिलडर्ा (  )  सावयजलनक सनुवुाई  (  ) 

४.४ गाउँपालिका।नगरपालिकाको कार्ायिर्बाट तपार्यिे चाहकेो लववरण पाउँन ुभएको छ? 

 सहज ैपाए  (   ) िेरै पटक भनेपलछ पाए (   ) पार्न (   ) वास्ता नै गररएन (   ) 



 


 

अिुसूिी—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

 

बलिगवमि अलभमत (Exit Poll) संकिि गिन ढाँिा 

  

 

क. बलहगयिन अलभित (Exit Poll) सविेणको प्रश्नाविी 

 

१) सेवाग्राहीको लिङ्गः— परुुष।स्त्री  

२) जातः  

३) उिरेः  

४) लर्शिाः 

५) कार्ायिर् सम्ि आर्पगु्दा िागकेो सिर्ः  

६) आउनकुो उद्दशे्र्ः र्स कार्ायिर्को काििा िात्र आउन ुभएको हो वा अन्र् कािको िालग पलन हो? 

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

 

७) कार्ायिर्िा दहेार्को कुन कािको िालग आउन ुभएको हो ? रेजा (-_ ) लचन्ह लदनहुोस ्। 

क) लसफाररस लिन।परुर््ाउन   

ि) अनिुलत।दताय।नवीकरण   

ग) आलथयक सहर्ोग लिन   

घ) र्ोजना िाग गनय   

ङ) र्ोजनाको लकस्ता लिन   

च) र्ोजनाको िलू्र्ाङ्कन तथा फरफारक गराउन   

छ) र्ोजनाको अलन्ति भकु्तानी लिन   

ज) स्थानीर् सरकारिे रािकेो सचूना प्राप्त गनय   

झ) सचूनाििूक सािग्री प्राप्त गनय   

ञ) अन्र् कुनै भए    

  

 

 

८) सेवा सलुविा प्राप्ती सम्बन्िी तपार्को स्विलू्र्ाङ्कन कस्तो रह्यो? 



 


 

लस.नं.  सेवाको नाि  स्वःिलू्र्ार्ाङ्कन –उपर्कु्त कोष्ठिा रेजा ( ) िगाउने  

१.  सेवा लिन को सँग सम्पकय  गने भन्नेिा तपाईको 

िारणा के–कस्तो छ? 

अलत स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   

२.  सेवा प्रदार्क कियचारीिे तपाईको आवश्र्कता र 

अपेिा कलत बझु ेजस्तो िाग्र्ो ?  

अलत िेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाईिे प्रलत सेवा प्रदार्क कियचारीिे कस्तो 

व्र्वहार गरे ? 

लििनसार र िैत्रीपणूय ( 

)   

ठीकै ( ) अभर।अिर्ायलदत 

( )   

४.  सेवा प्राप्त गनय आवश्र्क सचूनाहरु (प्रिाण—

कागजात र र्शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईिाई 

सेवाप्रदार्क कियचारीिे स्पि गरे लक ? 

अलत स्पि गररलदए 

 ( ) 

ठीकै ( ) अििि हुने गरी 

अस्पि सचूना लदए  

( ) 

५.  तपाईिे राख्नुभएका सिस्र्ािाई के–कस्तो सिािान 

लदए ?   

अलत सलजिो 

तररकाबाट सिािान 

लदए ( ) 

ठीकै ( ) सिािान लदन 

सकेनन ्( ) 

६.  सेवा प्राप्त गनय अपनार्एको प्रलक्रर्ा के–कस्तो िाग्र्ो?  अलत सलजिो (छोटो) 

( ) 

ठीकै ( ) िािो ( ) 

९. कार्ायिर्को कुन–कुन पिहरु िेरै राम्रो िाग्र्ो, कुन–कुन पििाई सिुार गनुयपने दलेिर्ो ?    

राम्रा िागको कुराहरु सिुार गनुयपने लवषर्हरु 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

अिुसूिी –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बलन्धत) 

 

(सार्वजलिक सुिुर्ाई कायविम सञ्िाििको ढाँिा) 

 

कायविम सञ्िाििको ढाँिा 

क) अध्र्िता ग्रहण तथा कार्यक्रि र्शरुु भएको घोषणा गन,े 

ि) कार्यक्रिको उद्दशे्र् िालथ प्रकार्श पाने , 

ग) आचार संलहताबारे जानकारी गराउने, 

घ) सावयजलनक सेवा प्रवाहबारे संलिप्त जानकारी लदने, 

ङ) नागररक प्रलतवदेन पत्र सम्बन्िी प्रलतवदेन प्रस्ततु गन े,  

च) बलहगयिन अलभित सम्बन्िी प्रलतवदेन प्रस्ततु गन,े 

ङ) सहभागीहरुबाट तोलकएको लबषर्िा लिलित तथा िौलिक प्रश्नहरु संकिन गन,े  

ज) लजम्िवेार पदालिकारी तथा कियचारीहरुि ेलजज्ञासाहरु स्पि पाने, 

झ) स्पिता पलछ थप लजज्ञासाको आह्वान गन,े 

ञ) सम्बलन्ित पदालिकारीबाट थप लजज्ञासािा स्पिता ल्र्ाउन े,  

ट) सिापन िन्तव्र्, िन्र्वाद ज्ञापन र कार्यक्रि लवसजयन गन े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूिी—२२ 



 


 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बलन्धत) 

 

सार्वजलिक सुिुर्ाइमा पाििा गिुवपिन आिार संलिता 

 

१. सहभागीिे बोल्नका िालग हात उठाएर संकेत गनुयपनछे । 

२. सहभागीिे प्रश्न वा सझुाव के राख्ने हो, पलहिे स्पि गनुयपनेछ। 

३. सहजकतायिे बोल्ने संकेत गरेपलछ िात्र आफ्नो नाि सलहत प्रश्न वा लजज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेवाग्राही सहभागी नागररकहरु िैरैिाई प्रश्न गनय सिर् लदनपुने भएकािे बुँदागत रुपिा छोटकररिा प्रश्न 

प्रलतलक्रर्ा राख्नपुनेछ र सहजकतायिे लनिायरण गरेको सिर् लबतेपलछ तत्काि प्रस्तलुत रोक्नपुनेछ । 

५. आफूभन्दा पलहिेका सहभागीिे बोिेका कुरािाई दोहो¥र्ाउन जरुरी हुनेछैन। 

६. लचत्त नबझुिेा सहजकतायको अनिुलत लिएर थप प्रश्न राख्न पार्नेछ। 

७. सहभागीिे लबना आिार कसैप्रलत िाञ्छनार्कु्त भाषाको प्रर्ोग गनय पार्न ेछैन। 

८ . सनुवुार्का वक्ता तथा सहभागीिाई उत्तलेजत पान ेवा बदिाको भावनाबाट भनार् राख्न वा बोल्न पार्न ेछैन । 

९. सनुवुार्िाई लबथोल्ने प्रर्ास कतैबाट भएको पार्एिा सबै सहभागी लििेर र्शािीनतापवूयक सिािान िोज्न े

पहि गनुय सबैको कतयव्र् हुनछे । 

१०. सनुवुार्िाई लवषर्ान्तर हनुबाट रोक्न सबै सहभालग सचते हुन ुपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिुसूिी—२३ 



 


 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बलन्धत) 

 

सार्वजलिक सुिुर्ाइ सम्बन्धी प्रलतरे्दिको ढाँिा 

 

सावयजलनक सनुवुार् संर्ोजन गने व्र्लक्तको नाि, थर र ठेगानाः 

सनुवुार् गररएका लवषर्वस्तहुरु 

क) 

ि) 

ग) 

घ) 

कार्यक्रि आर्ोजना स्थिः— 

कार्यक्रि आर्ोजना गररएका लिलत र सिर्ः 

कार्यक्रि सञ्चािन गररएको सिर्ावलि (घण्टा।लिनेटिा) 

उठेका प्रश्न।लजज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रि संख्र्ा 

प्रश्नकताय गनुासो गन ेवा 

सझुाव लदनेको नाि, थर र ठेगाना 

सहभागीको प्रश्न/गनुासो/ 

सझुाव 

जवाफ लदन े

पदालिकारीको नाि, 

थर र ठेगाना 

जवाफको छोटकरी 

व्र्होरा 

 
  

  

  

  

 

   

प्रलतरे्दि लदएको लमलतः  

सार्वजलिक सुिुर्ाइ संयोजकको दस्तखतः 

 

आज्ञािे 

लदलिप कुिार तािाङ 

प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत 


