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मायादेवी गाउँपालिका 

        सशुासन प्रवर्द्धन तथा सावधजलनक जवाफदेहिता सम्बन्धी           
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मायादेवी गाउँपालिका 

गाउँ कायधपालिकाको कायाधिय 

िमु्म्बनी प्रदेश 

२०७८ 

   मायादेवी गाउँ कायधपालिकाको लमलत २०७८.!).@! को लनर्धयानसुार स्वीकृत  
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प्रस्तावना 

गाउँपालिकाको सेवा प्रवाििाई पारदशी, उत्तरदायी र जवाफदेिी बनाउन नीलत, योजना तथा कायधक्रमको 
कायाधन्वयन प्रकृया, प्राप्त उपिम्धध र त्यसिे पारेको आलथधक सामाम्जक प्रभावको मूल्याङ्कन गरी नीलत, 
योजना तथा सेवा प्रवाि प्रकृयामा सधुार गनध, सावधजलनक कोषको अत्यतु्तम पररचािन गरी अपेम्ित 
उद्देश्य प्रालप्तको सलुनश्चतता गनध र जनप्रलतलनलध तथा कमधचारीिाई थप म्जम्मवेार बनाई सावधजलनक 
जवाफदेिीता अलभबहृर्द् गनध स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 
प्रयोजनको िालग प्रशासकीय कायधहवलध लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको अलधकार 
प्रयोग गरी कायधपालिकािे यो कायधहवलध जारी गरेको छ ।  

भाग-१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारम्म्भकः (१) यो  कायधहवलधको  नाम  × सशुासन  प्रवर्द्धन तथा सावधजलनक 
जवाफदेहिता सम्बन्धी कायधहवलध, २०७८" रिेको छ ।  
(२) यो कायधहवलध कायधपालिकािे स्वीकृत गरेको लमलतदेम्ि िागू िनुछे । 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गिे अको अथध निागेमा यस कायधहवलधमा:- 
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछध । 

(ख) “सभा” भन्नािे नेपािको संहवधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोम्जमको गाउँ सभा वा 
धारा २२३ को उपधारा (१) बमोम्जमको नगर सभा सम्झनपुछध । 

(ग) “कायधपालिका” भन्नािे संहवधानको धारा २१५ बमोम्जम गठन भएको गाउँ कायधपालिक वा 
संहवधानको धारा २१६ वमोम्जम गठन भएको गाउँ कायधपालिकािाई सम्झनपुछध। 

(घ)  “अध्यि।प्रमिु” भन्नािे गाउँपालिका अध्यि।प्रमिु सम्झन ुपछध । 

(ङ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकार्द्ारा स्वीकृत आयोजना वा कायधक्रमबाट प्रत्यि िाभ 
पाउन ेव्यम्क्तिरुको समूििे आयोजना वा कायधक्रम लनमाधर्, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममधत सम्भार 
गनधको िालग आफूिरु मध्येबाट गाउँपालिकार्द्ारा लनधाधररत प्रहक्रया बमोम्जम गठन गरेको 
सलमलत सम्झनपुछध।  

(च)  “कायाधिय”भन्नािे गाउँ कायधपालिकाको कायाधिय सम्झन ु पछध र सो शधदिे गाउँपालिका 
अन्तगधतका वडा कायाधिय, सेवा केन्र, हवषयगत शािा वा लनकाय समतेिार्ध बझुाउने छ।  

(छ) “कोष”भन्नािे गाउँपालिकाको स्थानीय सम्ञ्चत कोष सम्झन ुपछध र सो शधदिे स्थानीय कानून 
बमोम्जम स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई समते जनाउने छ । 

(ज) “प्रमूि प्रशासकीय अलधकृत”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ 
वमोम्जमको प्रमूि प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछध । 

(झ)  “हवकास साझेदार”भन्नािे नेपाि सरकारसगँ भएको सम्झौता बमोम्जम नगद, म्जन्सी एवं 
प्राहवलधक सियोग उपिव्ध गराउन े दिपिीय एवं बिपुिीय दात ृ लनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय 
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लनकायिरु तथा अन्तराहष्ट्रय गैर सरकारी संस्थािाई सम्झन ुपछध र सो शधदिे गाउँपालिकासंग 
भएको सम्झौता बमोम्जम नगद, म्जन्सी एवं प्राहवलधक सियोग उपिव्ध गराउन े राहष्ट्रय गैर 
सरकारी संस्था समतेिाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सामाम्जक परीिर्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यवस्था बमोम्जम गाउँपालिकाको योजना, नीलत, कायधक्रम, आयोजना कायाधन्वयन र सेवा 
प्रवाििे आलथधक सामाम्जक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभावको िेिाजोिा, हवश्लषेर् र मूल्यांकन कायध 
सम्झन ुपछध। 

(ट) “सावधजलनक परीिर्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यवस्था बमोम्जम गाउँपालिकािे संचािन गने कायधक्रम, हवकास योजना तथा 
आयोजनाको िक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त उपिम्धधको बारेमा सरोकारवािािरुबीच 
जानकारी गराउने, िेिाजोिा गने र मूल्यांकन गने कायध सम्झन ुपछध । 

(ठ) “सावधजलनक सनुवुार्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यवस्था बमोम्जम गाउँपालिकाको सेवा प्रवाि र हवकास व्यवस्थापन िगायत कायधमा 
सरोकार राख्न े सवधसाधारर् नागररक र गाउँपालिकाका पदालधकारीिरुबीच सावधजलनक थिोमा 
ििुा छिफि गने प्रहक्रया सम्झन ु पछध।यस शधदिे गाउँपालिका।नगरपालिकासँग भएको 
सम्झौता, साझेदारी, कवलुियत, शतध अनसुार गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्रमा कायधक्रम 
सञ्चािन गने हवकास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थािे आफ्नो कायध म्जम्मेवारीको सन्दभधमा 
गने सनुवुार्िार्ध समते जनाउनछे । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे यस कायधहवलधको प्रयोजनको िालग प्रचलित कानून बमोम्जम 
स्थापना भएका र गाउँपालिकाको सभाबाट आफ्नो कायधक्रम स्वीकृत गराई गाउँपालिकाको 
समन्वयमा कायधक्रम सञ्चािन गने गैर नाफामूिक संस्था सम्झनपुछध ।  
 

(ढ) “सामदुाहयक संस्था” भन्नािे जनचेतना सम्बन्धी तालिम, अलभमिुीकरर्, सीप हवकास, बचत, कजाध 
पररचािन, समावेशी हवकास र सशक्तीकरर् गने उद्दशे्यिे लनम्श्चत प्रहक्रया अविम्बन गरी 
प्रचलित कानून बमोम्जम स्थापना भएका संस्था तथा गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका समदुायमा 
आधाररत संस्था सम्झनपुछध । 

(ण) “योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा 
उल्िेि भए बमोम्जम गाउँपालिकाको समग्र हवकास लनमाधर् सम्बन्धी तयार पाररएको आवलधक, 

बाहषधक र रर्नीलतगत तथा हवषयिते्रगत योजना र यस्तै प्रकारका अन्य योजनािाई सम्झन ुपछध 
। 

(त) “कायधक्रम” भन्नािे लनम्श्चत उद्दशे्य प्रालप्तका िालग गाउँपालिकार्द्ारा िगानी ढाँचा सहित तयार 
गररएको िते्रगत वा वििेुत्रगत कायधक्रम सम्झनपुछध । 

(थ) “आयोजना”भन्नािे गाउँपालिकािे कुनै भौगोलिक िते्र वा कायधिेत्रमा लनम्श्चत अवधी र िगानी 
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रकम तोकी लनधाधररत उद्देश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको आयोजना सम्झन ुपछध । 

(द) “अनदुान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकािाई प्राप्त िनु े हवत्तीय 
समानीकरर्, सशतध, समपरुक तथा हवशषे अनदुानिाई सम्झन ुपछध । साथै सो शधदिे नेपाि 
सरकार तथा प्रदेश सरकारका हवलभन्न मन्त्रािय र अन्तगधतका लनकाय र नेपाि सरकारको 
स्वीकृलतमा दात ृ लनकायबाट उपिधध िनु े हवत्तीय, प्राहवलधक एवं वस्तगुत सियोग समतेिाई 
जनाउने छ । 

(ध) “िम्ित समूि”भन्नािे नेपािको संहवधानको धारा ४२ बमोम्जम सामाम्जक न्यायको िक प्राप्त 
गने आलथधक, सामाम्जक वा शैम्िक दृहििे पछालड परेका महििा, दलित, आददवासी जनजालत, 
मधेशी, थारु, ममु्स्िम, हपछडा वगध, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, िैहङ्गक 
तथा यौलनक अल्पसङ्ख्यक, हकसान, श्रलमक, उत्पीलडत वा हपछलडएको िते्रका नागररक तथा 
आलथधक रुपिे लबपन्न िस आयधको व्यम्क्त वा व्यम्क्तको समूििाई सम्झन ु पछध । साथै, सो 
शधदिे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे िम्ित समूि भनी तोकेका अन्य वगध एवं समदुाय 
समतेिाई जनाउछ । 

(न) “सामाम्जक म्जम्मेवारी”भन्नािे गाउँपालिकािे प्रचलित कानून बमोम्जम समावेशी र समतामिुक 
हवकासका िालग उपयकु्त नीलत, योजना, कायधक्रम तजुधमा र कायाधन्वयन गने साथै िम्ित 
समिुिाई ध्यान ददई सेवा प्रवाि गने दाहयत्विाई सम्झन ुपछध। 

(ऩ) “सावधजलनक  लनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून वा अन्य प्रचलित कानून बमोम्जम करार 
गनध योग्य कानूनी व्यम्क्तबीच करार शतधमा धयवस्था भए बमोम्जमको सेवा प्रदान तथा सञ्चािन 
गने र त्यसको जोम्िम शतध बमोम्जम विन गने गरी भएको करार धयवस्था सम्झन ुपछध। 

(प) “नागररक वडापत्र” भन्नािे गाउँपालिकािे उपिधध गराउन े हवलभन्न सेवा तथा सहुवधाको नाम, 

हववरर्, समयावधी, म्जम्मवेार कमधचारी कायधकिको हववरर्, सेवा प्राप्त गनध प¥ुयाउन ुपने प्रहक्रया, 
िाग्न े शूल्क एवं दस्तरुका साथै सेवा अवरुर्द् भएमा उजरुी सनेु्न अलधकारी उल्िेि गरी 
सवधसाधारर्िाई ससूुम्चत गनध सावधजलनक स्थि वा कायाधियमा टाँलगएको वा टाँसेर राम्िएको वा 
हवद्यलुतय माध्यम िारा प्रकाम्शत वाचापत्र सम्झन ुपछध। 

(फ) “बहिगधमन अलभमत” (Exit Poll)  भन्नािे सेवाग्रािीिरु सेवा लिई कायाधियबाट बाहिर लनम्स्कने 
समयमा कायाधियको सेवाप्रवािको हवषयमा िेिी वा िेिार्ददएको अलभमत वा सझुाव सम्झन ु
पछध । 

(ब) “ नागररक प्रलतवदेन  पत्र ” (Citizen  Report  Card) भन्नािे सेवाग्रािी नागररकिे कायाधियबाट 
सेवा लिंदा प्रत्यि अनभुव गरेका, भोगेका र देिेका कुरािरुिाई उल्िेि गरी सेवा भौलतक वा 
अभौलतक माभ्यमवाट कायाधियिाई पषृ्ठपोषर् ददने पर्द्लत सम्झन ुपछध। 

(भ) “समदुायबाट संचािन िनुे योजना” भन्नािे गाउँपालिकाको सियोगमा उपभोक्ता सलमलत, गैर 
सरकारी संस्था, टोि हवकास संस्था र सामदुाहयक संस्थाबाट संचािन िनु ेलनमाधर् तथा आलथधक 
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एवं सामाम्जक हवकास सम्बन्धी आयोजना तथा कायधक्रम सम्झन ुपछध। 

(म) “साना कायधक्रम वा आयोजना”भन्नािे यस गाउँपालिकाको िकमा पन्र िाि रूपय ँभन्दा कम 
िगानी भएका कायधक्रम वा आयोजना सम्झन ुपछध। 

(य) “ठुिा कायधक्रम वा आयोजना”भन्नािे यस गाउँपालिकाको िकमा पन्र िाि रूपयाँ वा सो 
भन्दा मालथ िगानी भएका कायधक्रम वा आयोजना सम्झन ुपछध। 

(र) “गनुासो” भन्नािे जनु सकैु माध्यमबाट कायाधिय वा यसको लनकायको काम, सेवा प्रवाि, 
हवकास लनमाधर् तथा गाउँपालिका।नगरपालिकाको काम तथा अलधकार सम्बन्धी हवषयमा 
सरोकारवािा व्यम्क्त वा लनकायिे गने लिम्ित वा अलिम्ित  लसकायत सम्झन ुपछध। 

(ऱ) “ उजरुी” भन्नािे गाउँपालिकावा यस अनतरगतका लनकायको काम, सेवा प्रवाि, हवकास लनमाधर् 
सम्बन्धमा पदालधकारी वा कमधचारीको कायधसम्पादन, सेवाको गरु्स्तर, लनयलमतता, िागत तथा 
समयको हवषयमा सम्बन्धमा लिम्ित वा मौम्िक रुपमा व्यक्त गरेको असन्तहुि सम्झन ुपदधछ। 

(ल) “ गाउँपालिका”भन्नािे मायादेवी गाउँपालिका पकडी कहपिबस्त ुिाई सम्झन ुपदधछ । 

 

 

भाग– २  

गनुासो व्यवस्थापन कायधहवलध 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अलभिेिन तथा प्रराम्म्भक कारवािी 
३. गनुासोको अलभिेि राख्न ु पनेः (१) कायाधियिे देिायका कुन ै माध्यमबाट आएका गनुासोको 

अनसूुची–१ बमोम्जमको ढाँचामा अलभिेि राख्न ुपनेछः  

(क) अध्यि, उपाध्यि वा वडा अध्यि समि मौम्िक वा लिम्ित रुपमा, 
(ख) कायाधिय प्रमिु समि मौम्िक रुपमा,  

(ग) कायाधियमा लनवेदन दताध गरेर,  

(घ) कायाधियको टेलिफोन, िटिार्न, फ्याक्स माफध त, 
(ङ) कायाधियको र्मिे,एस एम एस माफध त,  

(च) ििुाक, एक्सप्रसे डेलिभरी माफध त,  

(छ) उजरुी पेहटका माफध त, 
(ज) पत्रपलत्रका, हवद्यतुीय संचार माध्यम, सामाम्जक संजाि माफध त, 
(झ) सावधजलनक पररिर्, सामाम्जक पररिर्, सावधजलनक सनुवुाई जस्ता कायधक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेश सरकारका लनकाय माफध त । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त भएका सबै गनुासोिाई गनुासोको माध्यम सहित गनुासो 
  सूने्न अलधकारी देिाय बमोम्जम बगीकरर् गरी अलभिेिमा जनाउन ुपनेछ ।   



6 | P a g e  सुशासन प्रबद्धन तथा सार्वजननक जर्ाफदेहिता सम्बन्धी कार्वबबधी २०७८ 
 

(क) सूचना सम्बन्धी गनुासो, 
(ख) हपर मकाध परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(ग) सावधजलनक िररद सम्बन्धी गनुासो, 
(घ) पूवाधधार लनमाधर्मा गरु्स्तर कायम नभएको सम्बन्धी गनुासो, 
(ङ) हवत्तीय अनशुासन सम्बन्धी गनुासो, 
(च) सेवा प्रवािमा अलतररक्त शलु्क भकु्तानी गनुध परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(छ) आयोजना तथा कायधक्रम छनोट तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी गनुासो, 
(ज) उपभोक्ता सलमलतसँग सम्बम्न्धत गनुासो, 
(झ) हवद्यमान कानूनी प्रावधान सम्बन्धी गनुासो, 
(ञ) कमधचारीको आचरर् तथा व्यविार सम्बन्धी गनुासो, 
(ट) अन्य गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम पनध आएका गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अलधकारीिे प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृतसँग समन्वय गरी सात ददन लभत्र प्रथम सम्बोधन गरी अलभिेिमा 
जनाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोम्जम गरेको प्रथम सम्बोधनको जानकारी गनुासो सनेु्न अलधकारीिे 
  सम्बम्न्धत गनुासोकताधिाई लिम्ित मौम्िक र्मेि एसएमएस वा अन्य कुनै उपयकु्त  
  तररकाबाट ददन ुपनेछ। 

(५) प्रचलित कानूनमा रिेको अस्पिता वा अपयाधप्तता वा िेत्रालधकार लभत्र नपरेको वा 
  अन्य कुनै ै कारर्िे गनुासो सनेु्न अलधकारी र प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको तिबाट 
   सम्बोधन िनु नसकेका गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अलधकारीिे गनुासो समाधान 
समन्वय   सलमलतमा पेश गनुध पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोम्जम पेश भएका गनुासोको सम्बन्धमा गनुासो समन्वय सलमलतिे 
  गनुासोसँग सम्बम्न्धत कानूनी व्यवस्था र त्यस्ता गनुासो समाधानको िालग गनुधपने  
  लनर्धयको प्रस्ताव समेत तयार गरी अनसूुची–२ बमोम्जमको ढाँचामा कायधपालिका बैठकमा 
  पेश गनुध पनेछ। 

(७) अनसुचुी २ बमोम्जम पेश भएको गनुासो लबबरर्को अनसुचुी २४ बमोम्जम गनुासो 
  फर्छ्यौट हकताब िडा गनुध पनेछ । 

४. कायधपालिकािे लनर्धय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोम्जम प्राप्त प्रस्ताव समेतको आधारमा 
  गनुासो समाधानको िालग कायधपालिकािे आवश्यक लनर्धय वा लनदेशन ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कायधपालिकािे गनुासो समाधानको िालग कुनै लनर्धय गदाध वा 
   लनदेशन ददंदा आवश्यकता अनसुार कानूनी परामशध लिन सक्नेछ।  
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(३) उपदफा (१) बमोम्जम भएको लनर्धय प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे कायाधन्वयन गरी 
   गनुासो सनेु्न अलधकारी माफध त सम्बम्न्धत गनुासोकताधिाई सोको जानकारी ददन ु
   पनेछ। 

(४) यस कायधहवलध बमोम्जम पनध आएका गनुासो समाधानको िालग कानूनी तजुधमा वा 
   संशोधन गनुध पने देम्िएमा त्यस्तो कानून तजुधमाको िालग कायधपालिकािे प्रकृया 
   अगालड बढाउनछे। 

 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्यवस्थापनको संस्थागत व्यवस्था 
५. गनुासो सनु्न ेअलधकारी तोक्नेः (१) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे कायाधियमा उपिधध वररष्ठ  

  कमधचारीिाई गनुासो सनेु्न अलधकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोहकएको अलतररक्त गनुासो सनेु्न अलधकारीको काम कतधव्य 
  र अलधकार िनुेछः 

(क) कायाधियमा प्राप्त गनुासोको बगीकरर् गरी अलभिेि राख्न,े 
(ख)  प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत र गनुासोसँग सम्बम्न्धत पदालधकारी तथा कमधचारीसँगको 

समन्वयमा पनध आएको गनुासोको प्रथम सम्बोधन गने, 
(ग) अन्य लनकायको कायधिेत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बम्न्धत लनकायमा पठाउन,े 
(घ) कायधपालिका बैठकमा पेश गने गनुासोको हववरर् तयार गरी प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत समिय पेश गने, 
(ङ) गनुासो समाधान समन्वय सलमलतको सदस्य सम्चव भई कायध गने, 
(च) गनुासो सम्बोधनको िालग भएका लनर्धयिरुको अलभिेि राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बन्धमा कायधपालिका तथा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतबाट भएको लनर्धय 

कायाधन्वयन गनध सियोग गने, 
(ज) पहििे लनर्धय भर्सकेका हवषयमा गनुासो पनध आएमा सोको जानकारी प्रमिु 

प्रशासकीय अलधकृतिाई गराउने, 
(झ) कायधपालिका तथा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे तोके बमोम्जमका अन्य कायध गने । 

(३) गनुासो सनेु्न अलधकारीिार्ध उपदफा (२) मा तोहकएका काम, कतधव्य र अलधकार 
  वािेक अन्य म्जम्मवेारी समते ददएको अवस्थमा त्यस्तो म्जम्मेवारी समते परुा गनुध पनेछ। 

६. गनुासो समाधान समन्वय सलमलतको गठनः (१) यस कायधहवलध बमोम्जम पनध आएका गनुासो मध्य े

दफा ३ को उपदफा (५) बमोम्जम कायधपालिकामा पेश गनुध पने गनुासो समाधान गनध कायधपालिका 

बैठकमा प्रस्ताव पेश गने प्रयोजनको िालग देिाय बमोम्जमको गनुासो समाधान समन्वय सलमलत 

रिनेछः 
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(क) उपाध्यि            संयोजक 

(ख) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत        सदस्य 

(ग) अध्यििे तोकेको कम्तीमा एकजना महििा सहित 

    दईु जना कायधपालिका                                    सदस्य                                         

(घ) गनुासो सनेु्न अलधकारी       सदस्य सम्चव 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सलमलतिे आवश्यकता अनसुार हवषय हवज्ञ र सम्बम्न्धत 
  कमधचारीिाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रर् गनध सक्नेछ।  

७. वडा कायाधियको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) वडा कायाधियमा प्राप्त िनुे गनुासोको  
  व्यवस्थापनको िालग सम्बम्न्धत वडाको वडा सम्चविे गनुासो सनेु्न अलधकारी भई काम 
  गनेछ । 

(२) वडा कायाधियमा प्राप्त िनु आएका गनुासोिरुको हववरर् वडा सम्चविे अनसूुची –१ 
   बमोम्जमको ढाँचामा तयार गनुध पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको गनुासो सनेु्न अलधकारीिे यस कायधहवलध बमोम्जम वडा 
  कायाधियको िेत्रालधकार लभत्रका गनुासोिरु वडा अध्यिसँग समन्वय गरी सम्बोधन गनुध 
  पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोम्जम गनुासो समाधानको िालग गररएका कायधिरुको हववरर् वडा 
   सम्चविे वडा सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गनुध पनेछ । 

(५) िेत्रालधकार वा अन्य कुनै कारर्िे वडा सलमलतबाट समाधान िनु नसकेका  
  गनुासोको सम्बोधनको िालग त्यस्ता गनुासोिरुको हववरर् अनसूुची– ३ बमोम्जमको  
  ढाँचामा तयार गरी  प्रमिु प्रशासकीय  अलधकृत माफध त गनुासो समाधान समन्वय  
  सलमलतमा पेश गनुध पनेछ।  

(६) कायधपालिका वा अन्य कायाधियसँग सम्बम्न्धत गनुासोिरु वडा कायाधियमा प्राप्त िनु 
  आएमा वडा सम्चविे त्यस्ता गनुासोिरु कायधपालिका वा सम्बम्न्धत कायाधियमा पठाउन ु
  पनेछ । 

८. अन्य कायाधियको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिका।नगरपालिका मातितका 
हवषयगत कायाधिय वा शािा प्रमिुिे आफूभन्दा लनकटतम मलुनका कमधचारीिाई गनुासो सनेु्न 
अलधकारी तोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको गनुासो सनेु्न अलधकारीिे सम्बम्न्धत कायाधिय।शािा  
  प्रमिुसँग समन्वय गरी कायाधिय वा शािामा पनध आएका गनुासोिरु सम्बोधन गनुध पनेछ 
। 
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(३) िेत्रालधकार वा अन्य कुनै कारर्िे समाधान िनु नसकेका गनुासोको सम्बोधनको 
   िालग कायाधिय वा शािा प्रमिुिे त्यस्ता गनुासोिरुको हववरर् अनसूुची–३  
   बमोम्जमको ढाँचामा तयार गरी गनुासो समाधान समन्वय सलमलतमा पेश गनुध 
   पनेछ। 

  

 

 

पररच्छेद –३ 

गनुासो समाधान प्रहक्रया 

९. गनुासो पेहटका राख्नपुनेः (१) कायाधियिे कायाधियको मूि गेट नम्जकै सबैिे देख्न ेसरुम्ित स्थानमा 
गनुासो पेहटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको गनुासो पेहटकामा िगाएको तािा गनुासो सनेु्न अलधकारीिे 
  कम्तीमा प्रत्येक िप्ता कायाधिय प्रमिु वा अन्य दईुजना पदालधकारी वा कमधचारीको  
  रोिवरमा िोल्नपुनेछ।  

१०.  गोपनीयता राख्न ु पनेः कायाधिय प्रमिुिे कायाधियमा प्राप्त भएका गनुासो मध्य े अनसुन्धान र 
छानलबन गनुधपने प्रकृलतका गनुासो गने व्यम्क्त वा लनकायको नाम गोप्य रािी त्यस्ता गनुासोको 
सम्बन्धमा आवश्यक छानलबन र अनसुन्धान गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

११.  िेिी पठाउन सक्नेः कायाधियमा प्राप्त गनुासो मध्ये आलथधक अलनयलमतता वा भ्रिाचारसँग सम्बम्न्धत 
गनुासोिरु कायधपालिकाको लनर्धयिे छानलबन तथा अनसुन्धानको िालग अम््तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा िेिी पठाउन सहकनेछ । 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायाधन्वयन गनेः कायाधियिे अम््तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, मिािेिा 
परीिक, संसदीय सलमलत, नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका लनकायिरु र म्जल्िा समन्वय 
सलमलत माफध त प्राप्त गनुासो र सझुाविरुिाई प्राथलमकतासाथ कायाधन्वयन गनेछ । 

१३. गनुासोकताधिाई जानकारी ददनेः (१) यस कायधहवलध बमोम्जम प्राप्त गनुासो सम्बोधनपलछ गनुासो 
सनेु्न अलधकारीिे सम्बम्न्धत गनुासोकताधिाई सोको जानकारी ददनपुनेछ। 

(२) यस कायधहवलध बमोम्जम प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाध प्राप्त गनुासो झठुा ठिरे पलन 
 सोिी व्यिोरा उपदफा (१) बमोम्जम सम्बम्न्धत गनुासोकताधिाई जानकारी गरार्नेछ।  
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भाग-३ 

सामाम्जक परीिर् सम्बन्धी व्यवस्था 
 

पररच्छेद –१ 

सामाम्जक परीिर् सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था 
१४. सामाम्जक परीिर् गनुधपनेः (१) गाउँपालिकािे िरेक आलथधक वषधमा सम्पादन गरेका कायधक्रम तथा 

कायधसम्पादनको िेिाजोिा र त्यसको सामाम्जक उपिधधी मापन गनध सामाम्जक परीिर् गनुधपनेछ 
। 

(२)  उपदफा (१) बमोम्जमको सामाम्जक परीिर् देिायका हवषयमा आधाररत रिी  
   गनुधपनेछ ।  

(क) नेपािको संहवधानको अनसूुची ८ मा उम्ल्िम्ित हवषयिरु 

(ि) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोम्जम तोहकएका 
 हवषयिरु, 
(ग) गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट स्वीकृत कानून बमोम्जम सम्पादन गरेका कायधिरु, 
(घ) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समय समयमा भएका लनदेशन बमोम्जम 
 सम्पादन गनुधपने कायधिरु, 
(ङ) कायधपालिकाबाट समय समयमा गररएका प्रलतबद्दतािरु l 
(३) कायाधियिे उपदफा (१) बमोम्जमको सामाम्जक परीिर् कायध प्रत्यक आलथधक वषध 

   समाप्त भएको लमलतिे चार महिनालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) कायधपालिकाको लनर्धयिे कुनै एक कायधक्रम वा आयोजनाको समेत सामाम्जक  
  परीिर् गनध सहकनछे ।  

१५. सामाम्जक परीिर् समन्वय सलमलतको गठनः (१) सामाम्जक परीिर् कायधमा सियोग तथा 
समन्वयको िालग देिाय अनसुार पदालधकारी रिेको सामाम्जक परीिर् समन्वय सलमलत रिन ेछ। 

(क)  प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत      संयोजक 

(ि) योजना मिाशािा।शािा प्रमिु            सदस्य 

(ग) प्रमिु।अध्यििे तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था वा  
सामदुाहयक संस्थाको  एक जना प्रलतलनलध     सदस्य 

(घ) संयोजकिे तोकेको हवषयगत शािा प्रमिु     सदस्य  
(ङ) सामाम्जक हवकास शािा प्रमिु      सदस्य–सम्चव 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सलमलतको सामाम्जक परीिर् समन्वय सलमलतको काम, 
  कतधव्य र अलधकार देिाय बमोम्जम िनुेछः  

(क) सामाम्जक पररिकको छनोट गने 

(ख) पररिर् गररने कायधक्रम तथा आयोजनाको छनौट गने, 
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(ग) पररिकको संस्था वा व्याम्क्तको योग्यताको पररिर् गरी स्वीकृत गने, 
(घ) पररिर् कायधको िालग स्रोत तथा पूवाधधारको व्यवस्था गने, 
(ङ) वैकम्ल्पक योजना तथा कायधक्रमको पहिचान गरी सूम्च तयार गने, 
(च) सामाम्जक परीिर् कायधमा आवश्यक सियोग, समन्वय र सिम्जकरर् गने। 

१६. तेस्रो पिबाट सामाम्जक परीिर् गराउन ु पनेः (१) यस कायधहवलध बमोम्जम गररने सामाम्जक 
परीिर्   कायध कायाधियिे तेस्रो पिबाट सामाम्जक परीिर् गराउन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचलित सावधजलनक िररद कानून बमोम्जम िनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम छनोट गररन ेसामाम्जक परीिकको कायधहववरर् र योग्यता 
  अनसूुची–४ बमोम्जम िनुछे । 

 

 

पररच्छेद – २ 

सामाम्जक परीिर् हवलध र प्रलतवेदन 

१७. सामाम्जक परीिर्का हवषयिरुः (१) सामाम्जक परीिकिे देिायका बमोम्जमका सामग्रीको अध्ययन 
   गरी गाउँपालिकािे सामाम्जक म्जम्मवेारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा समीिा र 
   हवश्लषेर् गनुध पनेछः 

(क) स्थानीय ति सम्बन्धी संघीय तथा प्रादेम्शक ऐन, लनयम, तथा मापदण्ड, 
(ख) गाउँपालिकािे वनाएका स्थानीय कानून, कायधहवलधिरू र लनदेम्शकािरू,  

(ग) गाउँपालिकाको आवलधक तथा वाहषधक योजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) गाउँपालिकाको चौमालसक तथा वाहषधक प्रगलत प्रलतवदेन 

(च) सावधजलनक सनुवुाई प्रलतवदेन 

(छ) सावधजलनक परीिर्का प्रलतवदेननिरु 

(ज) आन्तररक िेिापरीिर् प्रलतवदेन 

(झ) अम्न्तम िेिापरीिर् प्रलतवदेन 

(ञ) वाहषधक योजना तथा बजटे तजुधमासँग सम्बम्न्धत लनर्धयिरु 

(ट)  न्याहयक सलमलतको वाहषधक प्रलतवदेन 

(२) सामाम्जक परीिकिे उपदफा (१) बमोम्जमका सामग्रीको अध्ययनबाट देम्िएका 
   हववरर्िरुमा देिाय बमोम्जमका हवलध अविम्बन गरी पषु्ट्याईं लिन ुपनेछ । 

(क) गाउँपालिकाका पदालधकारी तथा सम्बम्न्धत कमधचारीसँग अधधसंरम्चत (Semi-

structured) अन्तरवाताध,  
(ि) आयोजना तथा कायधक्रम कायाधन्वयन स्थिको स्थिगत लनरीिर्, अविोकन र 

समूि छिफि l 
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(ग) (३) सामाम्जक परीिकिे उपदफा (२) बमोम्जम पषु्ट्याईं लिंदा 
 गाउँपालिका।नगरपालिकाको सामाम्जक म्जम्मवेारी बिनमा देम्िएका 
प्रमिु समस्या, चनुौती  र भावी कायधददशाका बारेमा समेत छिफि गराई 
अनसूुची –५ बमोम्जमको प्रलतवदेन तयार  गनुध पनेछ । 

१८. सावधजलनक छिफि गराउन ुपनेः (१) सामाम्जक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बमोम्जम 
  तयार गरेको प्रलतवदेनको मस्यौदामालथ सावधजलनक छिफि गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको छिफिमा सामाम्जक परीिकिे अनसूुची– ५ र  
   अनसूुम्च–६ बमोम्जमको प्रलतवदेनमा आधाररत रिी अनसूुम्च–७ बमोम्जमको 
   कायधक्रम संचािन हवलध र प्रकृया अनसुार प्रस्ततुीकरर् गनुधपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको छिफि िनु े लमलत समय र स्थान तोकी उपदफा (४) 
   बमोम्जमका सदस्यिरुिाई कम्तीमा पाँचददन अगावै जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्जमको छिफि कायधक्रम अध्यि।प्रमिुको अध्यितामा  
   सञ्चािन िनुछे ।  

(५) उपदफा (१) बमोम्जमको छिफिमा कायधपालिकाका सदस्यिरु, कायाधियका  
   कमधचारी, स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलध, उद्योग वाम्र्ज्य संघ, पत्रकार 
   मिासंघ, उपभोक्ता सलमलतका अध्यििरु, टोि हवकास संस्थाका प्रलतलनलधिरु, 
   नागररक समाजका प्रलतलनलधिरु र स्थानीय बदुद्दजीवीिरु समेतिाई सिभागी  
   गराउन ुपनेछ ।  

(६) सामाम्जक परीिकिे उपदफा (१) बमोम्जमको छिफिमा कायधपालिका सदस्य  
  बािेकका सिभागीबाट उठार्एका हवषयिरुमा अध्यि।प्रमिुको धारर्ा राख्न िगाउन ु
   पनेछ । 

(७) कायाधियिे यस दफा बमोम्जमको कायधक्रम बैठकको गलतहवलध स्थानीय सञ्चार  
   माध्यमबाट प्रत्यि प्रसारर् गने व्यवस्था लमिाउन सक्नछे । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छिफि कायधक्रममा उपम्स्थत िनुे आयोजक तथा  
   सिभालगिे अनसूुम्च–८ बमोम्जमको आंचरसहिता पािाना गनुधपनेछ। 

 

 

१९. अम्न्तम प्रलतवेदन तयार गनुधपनेः (१) सामाम्जक परीिकिे दफा १८ बमोम्जमको छिफिमा 
उठेका हवषयिरु समते लमिाई अनसूुची–९ बमोम्जमको अम्न्तम प्रलतवदेन तयार गरी कायाधियमा 
पेश गनुध   पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रलतवदेनमा देिायका हवषयिरुिाई सारांशको रुपमा  
  समावशे गनुध पनेछः  

(क) गाउँपालिका।नगरपालिकाकाको प्राथलमकता तथा िक्ष्यिरू  
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(ख) गत आलथधक वषधको मु् य मु् य उपिधधीिरू  
(ग) सामाम्जक म्जम्मवेारी बिन गने िमता 
(घ) म्जम्मवेारी बिन गने सन्दभधमा देम्िएका समस्यािरू 

(ङ) सधुारको िालग चाल्नपुने कदम तथा सझुाविरू  
(३) उपदफा (१) बमोम्जम पेश भएको प्रलतवदेन अध्यि।प्रमिुिे कायधपालिका बैठकमा 

   पेश गनध िगाउन ुपनेछ । 

(४) कायाधियिे उपदफा (१) बमोम्जमको प्रलतवदेन कायाधियको ववेसार्टमा राख्न ुपनेछ 
। 

 

२०. सामाम्जक परीिर्मा समावेश गराउनपुनेः गाउँपालिकाका अन्तगधतका हवषयगत शािािरू र 
गाउँपालिकाको वाहषधक योजना।कायधक्रम।आयोजनामा समावशे भएका गैर सरकारी संस्थािरूको 
िकमा गाउँपालिका कै अलभन्न अंगको रूपमा सामाम्जक परीिर्मा समावेश गनुधपनेछ । 

२१. कागजात उपिधध गराउन ु पनेः सामाम्जक परीिकिे मागेको हववरर्, तथयाकं, सूचना तथा 
कागजात गाउँपालिकाका, हवषयगत मिाशािा वा शािा, सम्बम्न्धत गैर सरकारी संस्था तथा अन्य 
लनकायिे उपिधध गराउन ुपनेछ। 

२२. प्रलतवेदन सभामा पेश गनधपनेः (१)कायधपालिकािे सामाम्जक परीिर्को प्रलतवदेनमा उल्िेि भएका 
हवषयमा छिफि गरी कायाधन्वयन िनु सक्ने सझुाविरु कायाधन्वयनको व्यवसथा लमिाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) वमोम्जम कायधपालिकावाट कायाधन्वयन गररएका हवषय, कायधपालिकावाट 
समाधान िनु नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका हवषयिरु समावशे गरी सामाम्जक परीिर् प्रलतवदेनका 
प्रमिु हवषय समावशे भएको प्रलतवदेन सभाको वैठकमा पेश गनुध पनेछ। 

२३. अन्य लनकायिरुको सामाम्जक परीिर् सम्बन्धी व्यवस्थाः गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र कायधक्रम 
सञ्चािन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सावधजलनक संस्थािरूिे समाम्जक परीिर् गदाध यस 
कायधहवलधको प्रयोग गनुध पनेछ।  

 

 

भाग-३ 

सावधजलनक परीिर् 

पररच्छेद–१ 

सावधजलनक परीिर् सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२४. सावधजलनक परीिर् गनुधपनेः (१) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गरेका सबै हकलसमका कायधक्रम तथा 
आयोजनािरुको सावधजलनक परीिर् गनुध पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको सावधजलनक परीिर् िरेक कायधक्रम वा आयोजना सम्झौता 
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  बमोम्जमको काम सम्पन्न भएपलछ अम्न्तम हकस्ता भकु्तानी पूवध कम्तीमा एक पटक  
  अलनवायध रुपमा गराउन ुपनेछ।  

तर कायाधियिे कायधक्रम वा आयोजनाको प्रकृलत िेरी कुन ैकायधक्रम वा आयोजनाको 
   कायाधन्वयन सम्झौता गदाध न ैएक पटक भन्दा बढी पटक सावधजलनक परीिर् 
   गने व्यवस्था लमिाउन यो व्यवस्थािे बाधा पयुाधएको मालनन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जम कायधक्रम वा आयोजनाको सावधजलनक परीिर् गनुधपने  
  व्यवस्था कायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयन गने लनमाधर् व्यवसायी वा उपभोक्ता सलमलत 
   वा गैरसरकारी संस्थासँग गररने सम्झौतामा उल्िेि गररनछे ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्जमको सावधजलनक परीिर्मा देिाय बमोम्जमका व्यम्क्तिरुिाई 
   सिभागी गराउन ुपनेछः 

(क) कायधक्रम वा आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने समदुायका सदस्यिरु, 
(ि) वडा सलमलतका सदस्यिरु मध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य, 
 (ग) कायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयनको िालग सम्झौता गने उपभोक्ता सलमलत टोि 

हवकास संस्था, गैर सरकारी संस्था वा लनमाधर् व्यवसायीका प्रलतलनलध, 
 (घ) सम्बम्न्धत कायधक्रम वा आयोजना संचािनको िालग कायाधियिे तोकेको प्राहवलधक 

कमधचारी l 
२५. सावधजलनक परीिर् गराउने म्जम्मेवारीः (१) यस कायधहवलध बमोम्जमको सावधजलनक परीिर् गराउन े

म्जम्मवेारी गाउँपालिका।नगरपालिकासँग कायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयन गनध सम्झौता गने 
लनकायको िनुेछ । 

(२) यस कायधहवलध बमोम्जम सावधजलनक परीिर् गनध िाग्न े िचध कायधक्रम वा 
आयोजनाको िागत अनमुानमा नै समावशे गने व्यवस्था कायाधियिे लमिाउनछे । 

२६. कायधक्रम सम्पन्न पश्चातको सावधजलनक परीिर् नभई अम्न्तम हकस्ता रकम लनकासा निनुःे लनमाधर् 
व्यवसायी, उपभोक्ता सलमलत तथा अन्य लनकाय वा संस्थावाट कायाधन्वयन िनु े सवै िािका 
कायधक्रम तथा आयोजनाको सावधजलनक परीिर् नभई अम्न्तम हकस्ताको रकम भकु्तानी ददने छैन 
। 

 

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सलमलतबाट कायाधन्वयन िनु ेकायधक्रम वा आयोजनाको सावधजलनक परीिर् सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२७. सावधजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) उपभोक्ता सलमलतका अध्यििे वडा अध्यिको समन्वयमा 
कायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयनको कायाधदेश प्राप्त गरेको लमलतिे सात ददन लभत्र कायधक्रमका 
प्रत्यि िाभग्रािीिरुिाई कायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयन अम्घको सावधजलनक जानकारीको िालग 
  उपम्स्थत िनु लमलत स्थान र समय उल्िेि गरी सावधजलनक सूचना ददन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम सञ्चािन गररन ेकायधक्रममा उपभोक्ता सलमलतको अध्यि वा 
  लनजिे तोकेको उपभोक्ता सलमलतको सदस्यिे देिायका हवषयिरु प्रस्ततु गनुध पनेछः 

(क) आयोजनाको कूि िागत  

(ि) उपभोक्ताबाट व्यिोररन ेिागतको पररमार्  

(ग) सम्पादन गनुधपने मु् य मु् य कामको हववरर्  

(घ) आयोजना सम्पन्न गनुध पने अवलध   

(ङ) आयोजनाको िालग तोहकएको सार्ट र्न्चाजधको नाम पद र सम्पकध  नम्बर 

(च) उपभोक्ता वा अन्य सरोकारवािाको तफध बाट कुनै गनुासो भएमा त्यस्तो गनुासो राख्न 
 सहकन ेपदालधकारी वा कमधचारीको नाम र सम्पकध  नम्बर । 

(३) यस दफा बमोम्जम गररने कायधक्रमको अध्यिता वडाध्यि वा लनजिे तोकेको वडा 
   सलमलतको सदस्यिे गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जम कायधक्रम वा आयोजनाको हववरर् प्रस्ततु गररसकेपलछ  
   कायधक्रमको अध्यिता गने व्यम्क्तिे कायधक्रमका सिभागीिरुिाई कुनै म्जज्ञासा 
   वा सझुाव भए पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम प्राप्त भएका कुनै म्जज्ञासा वा सझुावको सम्बन्धमा उपभोक्ता 
   सलमलतका सदस्यिरु वा अध्यिता गने व्यम्क्तिे स्पि पानुध पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोम्जम गररन ेकायधक्रमको उपम्स्थलत र छिफिमा उठेका हवषयिरु 
   समते समावशे गरी लनर्धय तयार गने व्यवस्था सम्बम्न्धत उपभोक्ता सलमलतिे 
   लमिाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोम्जम गररएको लनर्धय उपभोक्ता सलमलतिे सरुम्ित रुपमा राख्न ु 
   पनेछ र कायाधियिे मागेको बित वा भकु्तानीको िालग कागजात पेश गदाध  
  संिग्न गनुध पनेछ । 

२८. सावधजलनक परीिर् गनुध पनेः (१) उपभोक्ता सलमलतिे कायाधियसँग भएको सम्झौता बमोम्जम  
  तोहकएको कायध सम्पन्न गररसकेपलछ सावधजलनक परीिर् गनुधपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सलमलतको अध्यििे उपदफा (१) बमोम्जमको कायध सम्पन्न सावधजलनक 
  परीिर्को िालग वडाध्यिसगँ समन्वय गरी कायधक्रम वा आयोजनाको सावधजलनक  
  परीिर् िनु ेलमलत स्थान र समय तोकी उपम्स्थलतको िालग उपभोक्तािरुिाई सावधजलनक 
  सूचना प्रसारर् गनुधपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जम सञ्चािन िनु ेसावधजलनक परीिर् कायधक्रममा उपभोक्ता  
  सलमलतको अध्यि वा लनजिे तोकेको सदस्यिे देिायका हवषयिरु सहित अनसूुम्च–११ 
  बमोम्जमको आयोजना वा कायधक्रम सम्बन्धी हववरर्को ढाँचा प्रस्ततु गनुध पनेछः 

(क) आयोजनाको उद्देश्य 
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(ि) आयोजनाको कूि िागत 

(ग) िािसम्म लनकासा भएको कूि रकम 

(घ) आयोजना कायाधन्ववयनमा भएको कूि िचध 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभालगताको कूि अंश 

(च) कायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयनको क्रममा परेका उजरुी वा गनुासोको हववरर् 

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

(४) यस दफा बमोम्जमको सावधजलनक परीिर् कायधक्रमको अध्यिता अध्यिता  
   उपभोक्ता सलमलतको अध्यििे गनेछ ।  

(५) यस दफा बमोम्जम सञ्चािन िनु ेसामाम्जक परीिर् कायधक्रमको उपम्स्थलत  
   छिफिमा उठेका हवषय र आयोजनाको सम्बन्धमा गररएको लनर्धय सहितको 
   अनसूुम्च–१२ बमोम्जमको हववरर् उपभोक्ता सलमलतिे तयार गनुध पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोम्जम तयार गररएको लनर्धयको व्यिोरा उपम्स्थत उपभोक्तािरुिाई 
   पढेर सनुाई कायधक्रमको अध्यिता गने व्यम्क्त र उपभोक्ता सलमलतका सम्चविे 
   प्रमाम्र्त गनुध पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सलमलतिे उपदफा (६) बमोम्जम प्रमाम्र्त भएको लनर्धय अम्न्तम हकस्ता 
   लनकासा माग गनधको िालग कायाधियमा पेश गनुध पनेछ । 

(८) सिजकताधिे अनसूुम्च–१६ अनसुारको नमूना कायधक्रम र अनसूुम्च–१७  
  बमोम्जमको चेकलििको तयारी गरी सावधजलनक परीिर् कायधक्रमको सिम्जकरर्  
  गनुधपनेछ। 

 

  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायाधन्वयन िनु ेकायधक्रम वा आयोजनाको सावधजलनक परीिर् सम्वन्धी 
धयवस्था 

 

२९. सावधजलनक सूचना प्रवाि गनुधपनेः  (१) कुन ैकायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयन गनध कायाधदेश 
पाएको लमलतिे सात ददनलभत्र कायधक्रम वा आयोजनासँग सम्बम्न्धत उपभोक्ता तथा 
सरोकारवािािरुिाई कायध प्रारम्भ गनुध अम्घ कायधक्रम वा आयोजना सम्बन्धी प्रारम्म्भक जानकारीको 
िालग कायधक्रममा उपम्स्थलत िनुपुने लमलत, स्थान र समय तोकी सम्बम्न्धत गैरसरकारी संस्थािे 
सावधजलनक सूचना प्रवाि गनुध पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कायधक्रममा सम्बम्न्धत वडाको वडाध्यि सहित सम्पूर्ध 
  वडा सदस्यिरुिाई समेत आमन्त्रर् गनुध पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको सावधजलनक परीिर् कायधक्रममा कायधक्रम आयोजना गने 
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  गैर सरकारी संस्थाको तफध बाट देिायका कुरािरु प्रस्ततु गनुध पनेछः 
(क) कायधक्रम वा आयोजनाको उद्दशे्य 

(ि) कायधक्रम वा आयोजनाको िाभग्रािीको हववरर् 

(ग) कायधक्रम वा आयोजनाको कूि िागत 

(घ) कायधक्रम वा आयोजनाको शरुु िनुे र सम्पन्न िनुे लमलत 

(ङ) कायाधियबाट व्यिोररने बजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्यिोररन ेबजेट 

(छ) उपभोक्ताको तफध बाट व्यिोनुधपने िागतको अंश र प्रकार 

(ज) कायधक्रम वा आयोजनाको मु् य मु् य हक्रयाकिापिरु 

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको प्रस्ततुीपलछ कायधक्रममा सिभागी िाभग्रािीिरुिाई  
  कायधक्रम वा आयोजनाको सम्बन्धमा कुन ैम्जज्ञासा वा सझुाव भए पािैपािो राख्न  
  िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम िाभग्रािीिरुबाट रािेका म्जज्ञासा वा सझुावको सम्बन्धमा 
   कायधक्रमको आयोजकबाट स्पि पानुध पनेछ । 

(६) यस दफा बमोम्जमको कायधक्रममा उपम्स्थत वडा सलमलतका सदस्यिरुिाई कायधक्रम 
   वा आयोजनाको सम्बन्धमा कायाधियको तफध बाट आफ्ना कुरा राख्न समय ददन ु
   पनेछ । 

३०. कायधक्रम सम्पन्न पश्चात सावधजलनक परीिर् गनुधपनेः (१) कायाधियसँगको सम्झौता बमोम्जमको 
काम   सम्पन्न भएपलछ कायधक्रम वा आयोजना सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे 
सावधजलनक    परीिर् कायधक्रममा उपम्स्थलतको िालग लमलत स्थान र समय 
तोकी सावधजलनक सूचना   प्रवाि गनुध पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कायधक्रममा वडाअध्यि िगायत वडा सलमलतका  
  सदस्यिाई आमन्त्रर् गनुध पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको सावधजलनक परीिर्मा अनूसमु्च–११ बमोम्जमको यथाथध 
  हववरर् प्रस्ततु गनुध पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्जमको प्रस्ततुीकरर्मा उपभोक्ता वा िाभग्रािी र गैरसरकारी  
  संस्थाबाट भएको िगानी तथा कायाधियबाट िािसम्म प्राप्त भएको रकमको हववरर्  
  समते प्रस्ततु गनुधपनेछ । 

(५) कायधक्रम सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे यस दफा बमोम्जम िनु ेसावधजलनक  
  परीिर् कायधक्रमको उपम्स्थलत र लनर्धय सहित अनसूुम्च–१२ अनसुारको प्रलतवदेन तयार 
  गनुध पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोम्जम तयार भएको हववरर् र लनर्धय गैरसरकारी संस्थािे बजेट 
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  लनकासाको िालग कायाधियमा पेश गनुध पनेछ । 

(७) सिजकताधिे अनसूुम्च–१६ अनसुारको नमूना कायधक्रम र अनसूुम्च–१७  
  बमोम्जमको चेकलििको तयारी गरी  सावधजलनक परीिर् कायधक्रमको सिम्जकरर्  
  गनुधपनेछ। 

 

 

पररच्छेद – ४ 

लनमाधर् व्यवसायीबाट सञ्चािन िनु ेआयोजनाको सावधजलनक परीिर् सम्वन्धी धयवस्था 
 

३१. सावधजलनक परीिर् गनधै  े म्जम्मेवारीः (१) लनमाधर् व्यवसायी माफध त संचालित भौलतक पूवाधधार 
लनमाधर्   सम्बन्धी आयोजनािरूको सावधजलनक परीिर् गने म्जम्मेवारी सो आयोजनाको 
रेिदेि   तथा अनगुमनको िालग कायाधियबाट तोहकएको प्राहवलधक कमधचारीको िनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गररन ेसावधजलनक परीिर् कायधक्रममा लनमाधर् व्यवसायीको 
  प्रलतलनलधिाई अलनवायध उपम्स्थत गराउन ुपनेछ । 

३२.  लनमाधर् प्रारम्भ िनुपुवध सावधजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) लनमाधर् व्यवसायी माफध त सञ्चािन िनुे 
  आयोजनाको िालग कायाधियसँग सम्झौता भर्सकेपलछ आयोजना लनमाधर् स्थिमा  
  आयोजनाका िाभग्रािी व्यम्क्तिरुको उपम्स्थलतमा आयोजनाको हवस्ततृ हववरर् ददन ुपनेछ 
   ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको जानकारी ददनका िालग िनुे कायधक्रममा आयोजनाको 
  रेिदेि तथा अनगुमनको िालग तोहकएको प्राहवलधक कमधचारीिे सम्बम्न्धत लनमाधर्  
  व्यवसायीसँगको समन्वयमा आयोजनाको िाभग्रािी व्यम्क्तिरुिाई उपम्स्थलतको िालग  
  लमलत, स्थान र समय तोकी सावधजलनक सूचना प्रवाि गनुधपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको कायधक्रममा आयोजना सञ्चािन िनु ेवडाका वडा  
  सलमलतका पदालधकारीिरु र आवश्यकता अनसुार प्रमिु।अध्यि र उपाध्यि।उपप्रमिु 
  समतेिाई आमन्त्रर् गनुध पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जम िनुे कायधक्रममा प्राहवलधक कमधचारीिे देिायका हवषयिरु 
  प्रस्ततु गनुध पनेछः 

(क) आयोजनाको कूि िागत, 
(ख) आयोजना शरुुिनु ेर सम्पन्न िनुे अवलध, 
(ग) आयोजनाको मु् य मु् य अपेम्ित उपिम्धध, 
(घ) आयोजनाको लनमाधर् व्यवसायीको नाम र लनमाधर् व्यवसायीको स्थानीय प्रलतलनलधको 

नामथर ठेगाना र सम्पकध  नम्बर, 
(ङ) कायाधियको तफध बाट रेिदेि र अनगुमनको िालग तोहकएको प्राहवलधक कमधचारीको 

नाम पद र सम्पकध  नम्बर, 



19 | P a g e  सुशासन प्रबद्धन तथा सार्वजननक जर्ाफदेहिता सम्बन्धी कार्वबबधी २०७८ 
 

(च) आयोजना कायाधन्वयनको सम्बन्धमा गनुासो वा सझुाव ददन सहकने पदालधकारीको 
नाम पद र सम्पकध  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोम्जमको कायधक्रममा आयोजनाका िाभग्रािीिरुिाई आयोजनासँग 
   सम्बम्न्धत हवषयमा कुनै म्जज्ञासा वा सझुाव भए ददने अवसर उपिधध गराउन ु
   पनेछ । 

(६) उपदफा २ बमोम्जमको कायधक्रममा लनमाधर् व्यवसायीिे तोहकएको समयमा न ैकाम 
   सम्पन्न गने प्रलतबर्द्ता जनाउन िगाउन ुपनेछ।  

 (७) यस दफा बमोम्जम िनु ेकायधक्रममा उपम्स्थत िनु ेपदालधकारी, लनमाधर् व्यवसायीको 
   प्रलतलनलध तथा आयोजनाका िाभग्रािीिरुको उपम्स्थलत पमु्स्तका तयार गरी राख्न े
   म्जम्मवेारी प्राहवलधक कमधचारीको िनुछे । 

 

३३. आयोजनाको लनमाधर् सम्पन्नपलछ सावधजलनक परीिर् गनुधपनेः (१) आयोजनाको लनमाधर् सम्पन्न 
पश्चात   सम्बम्न्धत आयोजनाको सावधजलनक परीिर् गनुधपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम िनुे सावधजलनक परीिर् कायधक्रममा सम्बम्न्धत प्राहवलधक 
  कमधचारीिे लनमाधर् व्यवसायीसँगको समन्वयमा आयोजनाका िाभग्रािी व्यम्क्तिाई  
  उपम्स्थत िनु लमलत स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगावै सावधजलनक सूचना 
   प्रवाि गनुध पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको सावधजलनक परीिर् कायधक्रममा आयोजना सञ्चािन  
  भएको वडाको वडा सलमलतका सदस्यिरु र आवश्यकता अनसुार अध्यि।प्रमिु वा  
  उपाध्यि।उपप्रमिुिाई आमन्त्रर् गनुध पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोम्जमको कायधक्रममा लनमाधर् व्यवसायीको प्रलतलनलधिे आयोजनाको 
  सम्बन्धमा लनम्न हवषयिरु सहित अनसूुम्च–१३ बमोम्जमको हववरर्को ढाँचामा प्रस्ततु 
  गनुधपनेछः 

(क)  आयोजना शरुु भएको लमलत, 
(ख)  आयोजनाको कूि िचध, 
(ग)  आयोजना स्वीकृत लडजार्न र्हिमेट अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
(घ)  आयोजनासँग सम्बम्न्धत मु् य मु् य हवषयिरु । 

(५) उपदफा (२) बमोम्जमको कायधक्रममा प्राहवलधक कमधचारीिे लनमाधर् व्यवसायीका 
  प्रलतलनलधको प्रस्तलुतपलछ देिायका प्रश्निरू रािी ििुा छिफिको माध्यमबाट  
  सिभागीिरूको प्रलतहक्रया लिन ुपनेछः 

(क) आयोजना संचािन गने लनमाधर् धयबसायीिे प्रस्ततु गरे अनसुारको आयोजना 
सम्पन्न भए नभएको 

(ि) आयोजना तोहकएको समयमा शरुु तथा सम्पन्न भए।नभएको 
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(ग) आयोजना वा कायधक्रम कायाधन्वयन प्रारम्भिनु ु अम्घ सावधजलनक जानकारी ददन े
कायध भए। नभएको 

(घ) आयोजनामा काम गने व्यम्क्तिे ज्यािा पाए नपाएको 
(ङ) आयोजनामा प्रयोग भएका सामग्रीिरू गरु्स्तरीय भए ÷ नभएको 
(च) अनगुमन सलमलत तथा सम्बम्न्धत प्राहवलधक कमधचारीबाट समय समयमा अनगुमन 

तथा लनरीिर् भए ÷नभएको 
(छ) अनगुमन तथा लनरीिर् पश्चात ्प्राप्त सझुाविरू कायाधन्वयन भए ÷नभएको 
(ज) प्राहवलधकबाट ददर्एका सल्िाि र सझुाविरू उपयकु्त भए ÷ नभएको l 
(६) उपदफा (५) बमोम्जम कायधक्रमका सिभागीिरुिे प्रस्ततु गरेका हवचारिरूिाई  

  प्राहवलधक कमधचारी र लनमाधर् व्यवसायीिे प्रलतहक्रया ददने व्यम्क्तको नाम सहित हटपोट 
  गनुधपनेछ र सिभागीिे प्रस्ततु गरेका प्रलतहक्रया तथा सझुावमालथ लनमाधर् व्यवसायी एवं 
  प्राहवलधक कमधचारीिे थप स्पि पानुध पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोम्जम सञ्चािन िनु ेकायधक्रममा उपम्स्थत पदालधकारी तथा िाभग्रािी 
  व्यम्क्तिरुको उपम्स्थलत पमु्स्तका तयार गरी उपदफा (५) बमोम्जम प्राप्त प्रलतहक्रया समेत 
  समावशे गरी अनसूुम्च–१४ अनसुारको ढाँचामा हववरर् तयार गने म्जम्मेवारी सम्बम्न्धत 
  प्राहवलधक कमधचारीको िनुछे। 

(८) यस दफा बमोम्जम सञ्चािन िनुे सावधजलनक परीिर् कायधक्रम सञ्चािन गदाध  
  अनसूुची–१५ बमोम्जमको आचारसंहिता सिभागीिरुिे पािना गनुधपनेछ । 

(९) सिजकताधिे अनसूुम्च–१६ अनसुारको नमूना कायधक्रम र अनसूुम्च–१७  
  बमोम्जमको चेकलििको तयारी गरी  सावधजलनक परीिर् कायधक्रमको सिम्जकरर्  
  गनुधपनेछ। 

 

 

पररच्छेद – ५ 

सावधजलनक परीिर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

 
३४. गनुासोिरु प्रस्ततु गनुधपनेः दफा ३४ बमोम्जमको सावधजलनक परीिर् कायधक्रममा आयोजनासँग 

सम्बम्न्धत हवषयमा पदालधकारी, अनगुमन सलमलत तथा कायाधियमा लिम्ित वा मौम्िक रुपमा कुन ै
गनुासो प्राप्त भएको भए कायधक्रमको सिजकताधिे सो समते प्रस्ततु गनुध पनेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररचािन गनध सक्नेः (१) यस कायधहवलध बमोम्जमको सावधजलनक परीिर् 
कायधक्रम सञ्चािनको िालग कायाधियिे प्रचलित कानून बमोम्जम सामदुाहयक संस्था, गैर सरकारी 
  संस्था वा अन्य संघ संस्थािाई पररचािन गनध सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सावधजलनक परीिर् कायधक्रमको िालग गैरसकारी संस्था  
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 पररचािन गरेको अवस्थामा कायधक्रमको िालग सूचना प्रवाि गने, पदालधकारी, कमधचारी तथा  
 लनमाधर् व्यवसायीका प्रलतलनलधिाई कायधक्रममा उपम्स्थलतको िालग अनरुोध गने, कायधक्रमको 
 सञ्चािन तथा सिजीकरर् गने, उपम्स्थलत पमु्स्तका तयार गने, लनर्धय तयार गने र कायधक्रमको 
 प्रलतवदेन तयार गने म्जम्मेवारी समते सोिी संस्थाको िनुछे । 

३६. लनमाधर् सम्पन्न पश्चातको सावधजलनक परीिर् नभई आयोजनाको फरफारक निनुेः यस कायधहवलध 
बमोम्जम आयोजना लनमाधर् सम्पन्न पश्चातको सावधजलनक परीिर् नभई आयोजनाको फरफारक तथा 
अम्न्तम हकस्ता भकु्तानी िनु ेछैन । 

३७. आयोजनास्थिमा सूचना पाटी राख्न ु पनेः कायाधियबाट संचािन िनु े कायधक्रम वा आयोजनाको 
लनमाधर् स्थिमा लनमाधर्सँग सम्बम्न्धत उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा व्यवसायीिे 
अनसूुची–१८ बमोम्जमको आयोजना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 

३८. सावधजलनक सनुवुाई गनुधपनेः (१) यस पररच्छेद बमोम्जम सावधजलनक परीिर् गनुधपने आयोजनामध्य े
बिवुषीय आयोजनािरुको सावधजलनक सनुवुाई समते गनुध पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कुनै आयोजनाको सावधजलनक सनुवुाई गरेको भए पलन उक्त 
आयोजनाको सावधजलनक परीिर् गनुध पनेछ । 

३९. सावधजलनक परीिर्मा प्राप्त सझुाविाई पषृ्ठपोषर्को रुपमा लिनःे सावधजलनक परीिर्को क्रममा 
सिभागीिरूिे व्यक्त गरेका हवचारिाई कायाधियिे पषृ्ठपोषर्को रुपमा लिनछे । 

४०. यथाथध हववरर् पेश गनुधपनेः यस भाग बमोम्जम सावधजलनक परीिर् कायधक्रममा आयोजनासगँ 
समबम्न्धत पििे तयार गरेको आलधकाररक हववरर् मात्र प्रस्ततु गनुधपनेछ । 

 

४१. सावधजलनक परीिर्को िालग आवश्यक बजेट व्यवस्थाः यस भाग बमोम्जम गररन े सावधजलनक 
परीिर्को िालग आवश्यक बजटे सम्बम्न्धत आयोजनाको िालग छुयार्एको कम्न्टन्जेन्सीको 
रकमबाट प्रचलित कानून बमोम्जम उपिधध गराउन सहकनछे। 

 

 

 

पररच्छेद – ६ 

हवहवध 

४२. प्रलतवेदन पेश गनुधपनेः यस कायधहवलध बमोम्जम गररन े सावधजलनक परीिर्को एहककृत प्रलतवदेन 
उपाध्यि।उपप्रमिुिे कायधपालिका बैठकमा प्रस्ततु गनुधपनेछ । 

 

४३. अन्य लनकायिरुवाट यस सावधजलनक परीिर् हवलधको प्रयोगः गाउँपालिका िते्र लभत्र कायधक्रम वा 
आयोजना संचािन गदाध गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सावधजलनक संस्था तथा लनकायिरूिे पलन 
यस कायधहवलध बमोम्जम सावधजलनक परीिर् गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

४४. अलभमिुीकरर् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कायाधियिे कायधक्रम वा आयोजना कायाधन्वयनको िालग 
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सम्झौता भर्सकेपलछ अनसूुम्च–१० अनसुारको हवषयवस्त ुसमते समावशे गरी उपभोक्ता सलमलतको 
म्जम्मवेारी, सावधजलनक परीिर्को हवलध, प्राहवलधक कमधचारीको म्जम्मवेारी, रकम लनकासाको िालग 
आवश्यक कागजात, काम सम्पन्न गनुध पने समय सीमा समेतको जानकारी ददन उपभोक्ता सलमलतका 
अध्यि उपाध्यि सम्चव र कोषाध्यििाई एकददने अभीमिुीकरर् गनेछ । 

(२) यस्तो अलभमिुीकरर् कायधक्रम कायाधियिे यो कायधहवलध बमोम्जम सावधजलनक 
परीिर् गनुधपने भनी तोहकएका लनकाय वा व्यम्क्तिरुिाई पलन सञ्चािन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्जम िनुे अलभममु्िकरर् कायधक्रममा प्रस्ततु गने हवषयको ढाँचा 
अनसूुची–१० बमोम्जम िनुछे । 

 

 

 

 

भाग–५ 

सावधजलनक सनुवुाई कायधहवलध 

 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेः (१) कायाधियिे आफ्नो कायाधिय िातालभत्र सबैिे देख्न े स्थानमा 

नागररक बडापत्र राख्न ुपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको नागररक बडापत्रमा देिायका हवषय उल्िेि भएको  

   िनुपुनेछः 
(क) गाउँपालिका।नगरपालिकािे ऐन, लनयम बमोम्जम ददने सेवा सहुवधाको हववरर्, 

(ि) सेवा सहुवधा प्रदान गनध िाग्ने समयावलध, 

(ग) सेवा सहुवधा प्रदान गने म्जम्मवेार कायधकि तथा कमधचारी, 
(घ) सेवाग्रािीिे तोहकएको सेवा सहुवधा प्राप्त गनध आवश्यक कागजात, 

(ङ) शूल्क दस्तरू िाग्न ेभए सोको हववरर्, 

(च) शूल्क दस्तूर निाग्न ेभएमा सोिी व्यिोरा, 
(छ) सेवा सहुवधा उपिधध।प्रदान िनु ेकायधकिको तथा कमधचारीको नम्बर वा संकेत, 

(ज) उजरुी सनेु्न अलधकारी वा ति, 

(झ) गाउँपालिका।नगरपालिकाको टेलिफोन नं., र्मिे र वभेसार्ट, 

(ञ) गनुासो, पीर मकाध राख्न ेफोन नं., कमधचारी र र्मिे ठेगाना, र 
(ट) नागररक वडापत्र बमोम्जम सेवा प्रदान गनध नसके सेवाग्रािीिाई प्रदान गररने 
ितीपूलतधको हववरर्,  
(ठ) कायधपालिकािे तोकेका अन्य आवश्यक कुरा ।  
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(३) कायाधियिे उपदफा (१) बमोम्जमको नागररक बडापत्रमा उल्िेि भएका मु् य 
मु् य हवषयिरु समावशे गरी कायाधिय पररसरमा लडम्जटि बडापत्र समेत राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदेश कानून बमोम्जम 
प्रदान गररने सेवाको िालग सम्बम्न्धत कानून बमोम्जम तोहकएका हववरर्िरु राख्न ुपनेछ ।  

४६. नागररक बडापत्रमा संशोधन गनध सहकनःे (१) कायाधियिे दफा ४५ को उपदफा (२) मा 
उम्ल्िम्ित हवषयका हववरर्मा कुनै पररवतधन भएमा नागररक बडापत्रको संशोधन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) वमोम्जमको िनुे संशोधनमा नागररक वडापत्रमा समावेश गनुधपने नयाँ 
हवषय भएमा सोसमते समावशे गरी अध्यावलधक गनुध पनेछ। 

 

 

 

पररच्छेद‒२ 

सावधजलनक सनुवुाई सम्वन्धी व्यवस्था 
४७. सावधजलनक सनुवुाई गनुधपनेः (१) कायधपालिकाको कायाधिय र वडा कायाधियिे आलथधक वषधको 

प्रत्यके चौमालसक अवलधमा कायधियबाट सञ्चालित सम्परु्ध योजना, कायधक्रम तथा सेवा प्रवािको 
सावधजलनक सनुवुाई गनुधपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम िनु े कायधपालिकाको कायाधियको सावधजलनक सनुवुाईमा 
अध्यि।प्रमिु, उपाध्यि।उपप्रमिु, प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत र वडा कायाधियको सावधजलनक 
सनुवुाईमा वडा सलमलतका सदस्यिरु र वडा  सम्चव सिभागी िनु ुपनेछ। 

तर अध्यि।प्रमिु प्रमिु, प्रशासकीय अलधकृत र वडा अध्यि कायधिेत्र बाहिर रिेको 
अवस्थामा त्यस्तो पदालधकारीको स्थानमा क्रमशः उपाध्यि।उपप्रमिु, कायाधियको वररष्ठ कमधचारी 
र वडा सलमलतको सदस्य सिभागी िनुे गरी सावधजलनक सनुवुाई गनध यस दफािे बाधा पयुाधएको 
मालनने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको सावधजलनक सनुवुाईमा हवषयगत शािा।कायाधियका 
प्रमिुिरु समते सिभागी िनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा िेम्िएको भएता पलन कामको म्जम्मवेारी अनसुार 
हवषयगत शािा।कायाधिय वा कुन ै कायधक्रम तथा आयोजनाको िालग छुटै्ट सावधजलनक सनुवुाई 
कायधक्रम गने गरी कायधपालिकािे लनर्धय गनध सक्नछे । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतध अनदुानबाट सञ्चालित कायधक्रम वा 
आयोजनाको िालग उपिधध गरार्एको शतधमा सावधजलनक सनुवुाई गनुधपने भनी उल्िेि भएको 
अवस्थामा सोिी बमोम्जम र उल्िेि नभएको अवस्थामा दफा (१) बमोम्जमको सावधजलनक 
सनुवुाईमा नै त्यस्तो कायधक्रम वा आयोजनाको हवषय समावशे गररनछे । 

(६) उपदफा (१) बमोम्जमको सावधजलनक सनुवुाईमा कायाधियिे सबै सरोकारवािािरु  
सिभागी िनसुक्न े गरी कायधक्रम सञ्चािन िनु े लमलत, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन 
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अगावै सावधजलनक सूचना प्रवाि गनुध पनेछ । 

(७) यस दफा बमोम्जम सञ्चािन िनुे सावधजलनक सनुवुाईमा सञ्चार माध्यमका 
प्रलतलनलधिरुिे सिज रुपमा उपम्स्थत िनु, तस्बीर  तथा लभलडयो म्िच्न र प्रत्यि प्रशारर् गनध 
पाउनछेन । 

४८. सेवाग्रािीको अलभमत लिन ु पनेः (१) कायाधियिे सावधजलनक सनुवुाई गनुध अगावै कम्तीमा सात 
ददनको कायाधिय समयमा सेवा लिन आएका सेवाग्रािीिरुबाट अनसूुची–१९ बमोम्जमको ढाँचामा 
नागररक प्रलतवदेन पत्र र अनसूुची–२० बमोम्जमको ढाँचामा बहिगधमन अलभमत लिन ुपनेछ । 

(२) कायाधियिे उपदफा (१) बमोम्जम अलभमत ददन े सेवाग्रािीिरुिाई सावधजलनक सनुवुाई 
कायधक्रममा उपम्स्थलतको िालग अनरुोध गनेछ ।  

४९. सावधजलनक सनुवुाईका हवषयवस्तःु यस कायधहवलध बमोम्जम गररन ेसावधजलनक सावधजलनक सनुवुाईमा 
देिाय बमोम्जमका हवषयवस्त ुप्रस्ततु गररनेछः 

(क) अम्घल्िो पटकको सावधजलनक सनुवुाईमा प्रलतबर्द्ता व्यक्त गररएका हवषय र त्यस्ता 
हवषयमा भए गरेका प्रयास, 

(ख) नागररक प्रलतवदेन पत्र र बहिगधमन अलभमतको नलतजा, 
(ग) सेवा प्रवािका सम्बन्धमा प्राप्त जनगनुासो र सझुावको हववरर् र त्यस्ता हवषयमा भए 

गरेका प्रयास, 
(घ) अनगुमन सलमलतको प्रलतवदेनका मु् य मु् य हवषयिरु, 
(ङ) सावधजलनक परीिर् प्रलतवदेनका मु् य मु् य हवषयिरु, 
(च) सामाम्जक प्रलतवदेनको मु् य हवषयिरु,  
(छ) गाउँपालिका/नगरपालिकाको नीलत योजना तथा कायधक्रम र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चालित कायधक्रम तथा आयोजनािरु 

। 

५०. व्यम्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनध सक्नेः (१) कायाधियिे दफा ४८ बमोम्जम 
सेवाग्रािी बहिगधमन अलभमत र नागररक प्रलतवदेन पत्र सङ्किन गनधको िालग कुनै व्यम्क्त वा 
गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनध सक्नेछ । 

(२) यस कायधहवलध बमोम्जम िनु े सावधजलनक सनुवुाईको व्यवस्थापन गनध तथा 
सिजीकरर् गनधको िालग प्रचलित िररद कानून बमोम्जम कुन ै व्यम्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई 
पररचािन गनध सहकनछे । 

५१. सावधजलनक सनुवुाईको माग गनध सक्नःे (१) जनप्रलतलनलध, उपभोक्ता तथा साझेदार संस्थािे कुन ै
आयोजना हवशषे वा सावधजलनक मित्वको हवषयमा सावधजलनक सनुवुाई गनध कायाधियमा अनरुोध गनध 
सक्नछेन। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सावधजलनक सनुवुाई माग भएको अवस्थामा कायाधियिे एक 
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महिनालभत्र सम्बम्न्धत आयोजना वा सावधजलनक मित्वको हवषयमा सावधजलनक सनुवुाई गनेछ । 

५२. कायधक्रम वा आयोजना शरुुिनु ुभन्दा अगावै सावधजलनक सनुवुाई गनध सहकनःे दीघधकािीन नीलत तथा 
योजना वा बिवुषीय आयोजनाको स्वीकृलत र आलथधक, सामाम्जक र वातावरर्ीय िते्रमा दीघधकािीन 
प्रभाव पाने कुनै कायधक्रमको स्वीकृलत पश्चात त्यस्तो नीलत, योजना, आयोजना वा कायधक्रमको 
उद्देश्य, िि, अपेम्ित उपिम्धध र कायाधन्वयन प्रकृयाको सम्बन्धमा कायधक्रम वा आयोजना शरुुिनु ु
भन्दा अगावै सावधजलनक सनुवुाई गनध सहकनछे । 

५३. म्जम्मेवार पदालधकारीिे सम्बोधन गनुधपनेः (१) यस कायधहवलध बमोम्जम गररन ेसावधजलनक सनुवुाईको 
क्रममा उठेका म्जज्ञासा सझुाव र गनुासोको सम्बन्धमा कायधक्रममा सिभागी म्जम्मवेार पदालधकारीिे 
सम्बोधन गनुध पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम सावधजलनक सनुवुाईको क्रममा उठेका म्जज्ञासा सझुाव र गनुासोको 
सम्बोधन गदाध सम्बम्न्धत पदालधकारी कमधचारी वा हवज्ञको सझुाव लिन े व्यवस्था कायाधियिे 
लमिाउनछे । 

 
पररच्छेद  ३ 

सावधजलनक सनुवुाईको प्रकृया 
५४. सिजकताध तोक्न ुपनेः (१) यस कायधहवलध बमोम्जम गररने सावधजलनक सनुवुाईका िालग कायाधियिे 

एक जना सावधजलनक सनुवुाई सिजकताध तोक्नछे । 

(२) कायाधियिे दफा ५० को उपदफा (२) बमोम्जम सिजीकरर्को िालग व्यम्क्त वा संस्थािाई 
पररचािन गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यम्क्त वा संस्थासँगको समन्वयमा सावधजलनक सनुवुाई 
सिजकताध तोक्नछे । 

५५. सावधजलनक सनुवुाई कायधक्रम सञ्चािन गनेः (१) दफा ५४ बमोम्जम तोहकएको सिजकताधिे 
देिायका कुरामा ध्यान ददई सावधजलनक सनुवुाई कायधक्रम सञ्चािन गनेछः 

(क) म्शि एवं हवनयशीि भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) लनष्ट्पि रुपिे मध्यस्थता गने, 

(ग) महििा जनजालत तथा हपछलडएका वगधिाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्साहित गने,  

(घ) सिभागीिे व्यक्त गरेका हवचारमा प्रलतवाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुाव, प्रलतहक्रया तथा हटप्पर्ीिाई सकारात्मक रुपमा लिन,े  

(च) व्यम्क्त वा संस्थाको सावधजलनक मयाधदा र म्शिाचारिाई कायम राख्न,े  

(छ) सिभालगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) हवषय वस्तमुा केम्न्रत रिी छिफि गराउन े। 

(२) यस कायधहवलध बमोम्जम सञ्चािन िनुे सावधजलनक सनुवुाई कायधक्रमको ढाँचा  
  अनसूुची–२१ बमोम्जम िनुछे। 
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(३) सिजकताधिे यस कायधहवलध बमोम्जम सावधजलनक सनुवुाई कायधक्रम सञ्चािन गदाध 
  कायधक्रमका सिभागीिरुिाई अनसूुची–२२ बमोम्जमको आचारसंहिता पािना गराउन ु
  पनेछ। 

(४) सिजकताधिे यस कायधहवलध बमोम्जम सावधजलनक सनुवुाई कायधक्रम सम्पन्न भएको 
  लमलतिे सात ददन लभत्र अनसूुची–२३ बमोम्जमको ढाँचामा कायाधियमा प्रलतवदेन ददन ु
  पनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्जमको प्रलतवदेन त्यसपलछ बस्न ेकायधपालिका बैठकमा  
  छिफिको िालग प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे प्रस्ततु गनुध पनेछ। 

५६. बजेट व्यवस्था गनेः (१) यस कायधहवलध बमोम्जम गररन ेसावधजलनक सनुवुाईको िालग आवश्यक पने 
  बजेट वाहषधक कायधक्रम  तथा बजेटमा समावशे गररनेछ ।  

(२) कायाधियिे उपदफा (१) बमोम्जमको बजेट प्रचलित सावधजलनक िररद कानून  
  बमोम्जम िचध गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम भएको िचधको हववरर् सिजकताधिे सावधजलनक सनुवुाई  
  कायधक्रममा समते सावधजलनक गनुधपनेछ ।  

५७. अन्य सावधजलनक लनकायिे सावधजलनक सनुवुाई गनुधपनेः गाउँपालिका कायधिेत्र लभत्र कायधक्रम  
  सञ्चािन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सावधजलनक लनकायिरूिे कायाधियसगँ  
  समन्वय गरी यसै कायधहवलध बमोम्जम सावधजलनक सनुवुाई गनुध पनेछ।  

  

 

भाग– ६ 

हवहवध 

५८. प्रवक्ता तोक्नःे  (१) कायधपालिकािे कायधपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक जनािाई प्रवक्ता  
  तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोहकएको प्रवक्तािे कायधपालिका बैठकका लनर्धयिरु बैठक 
  बसेको तीन ददन लभत्र सावधजलनक गनेछ। 

५९. सूचना अलधकारी तोक्नःे (१) अध्यि/प्रमिुिे प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको लसफाररसमा  
  कायधपालिकाको कायाधियका एकजना अलधकृत कमधचारीिाई सूचना अलधकारी तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम तोहकएको सूचना अलधकारीिे सूचनाको िक सम्बन्धी ऐन 
  २०६४ तथा सूचनाको िक सम्बन्धी लनयमाविी २०६५ िे तोकेको प्रकृया बमोम्जम 
सूचना माग गने व्यम्क्त वा लनकायिाई कायधपालिका तथा कायाधियका लनर्धय तथा लनर्धयसगँ 
सम्बम्न्धत कागजातिरु उपिधध गराउन ेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरािरु िेम्िएको भएता पलन प्रचलित कानून बमोम्जम 
गोप्य राख्न ुपने भनी तोहकएका हवषयिरु सूचना अलधकारीिे कुनै व्यम्क्त वा लनकायिाई उपिधध 
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गराउन सक्ने छैन।  
६०. आम्दानी र िचध सावधजलनक गनुधपनेः (१) कायाधियिे प्रत्यके महिनाको सात गते लभत्र अम्घल्िो 

महिनासम्म भएको आम्दानी र िचधको हववरर् सावधजलनक गनुध पनेछ। 

(२) वडा कायाधिय तथा हवषयगत शािािे उपदफा (१) बमोम्जम सावधजलनक गरेको 
आम्दानी र िचधको हववरर् सावधजलनक गरेको तीन ददन लभत्र कायधपालिकाको कायाधियमा पठाउन ु
पनेछ। 

६१. चौमालसक समीिा गनेः (१) कायधपालिकािे कायधपालिकाको कायाधिय, वडा कायाधिय र हवषयगत 
कायाधियका प्रमिुिरुसँग प्रत्येक चौमालसक अवलध समाप्त भएको लमलतिे पन्र ददन लभत्र चौमालसक 
समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको चौमालसक समीिामा समीिा अवलधको देिायका  
  हवषयमालथ समीिा गरम्ैनछेः 

(क) समीिा अवलधको आम्दानी र िचधको अवस्था,  
(ि) स्वीकृत वाहषधक कायधयोजना कायाधन्वयनको अवस्था,  
(ग) कायाधियमा प्राप्त गनुासो र सोको समाधानको िालग गररएका कायधको हववरर्, 
(घ) सावधजलनक सनुवुाईमा उठेका मु् य मु् य हवषयिरुको हववरर्, 
(ङ) सावधजलनक परीिर्का हवषयिरु, 
(च) सामाम्जक परीिर् प्रलतवदेनिे ददएका सझुाविरु, 
(छ) अनगमन सलमलतिे गरेका कायधिरुको प्रलतवदेन, 
(ज) रकमान्तर सम्बन्धी हववरर्, 
(झ)  म्जल्िा समन्वय सलमलतबाट प्राप्त सझुाविरु । 

(ञ) कायधपालिकािे तोहकददएका अन्य हवषयिरु। 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमको समीिाबाट कायधपालिकािे कायाधियिाई आवश्यक 
लनदेशन ददन सक्नछे र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुध सम्बम्न्धत कायाधिय र कायाधिय प्रमिुको 
कतधव्य िनुछे। 

(४) यस दफा बमोम्जम भएको चौमालसक समीिाको प्रलतवदेन त्यस्तो समीिा सम्पन्न 
भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र कायाधियको ववेसार्ट र प्रवक्ता माफध त सावधजलनक गररनेछ। 

६२. वाहषधक समीिा गनेः (१) कायधपालिकािे कायधपालिकाको कायाधिय वडा कायाधिय हवषयगत शािा 
वा कायाधिय र साझेदार संस्थािरुका प्रमिुिरुको सिभालगतामा प्रत्येक आलथधक वषध समाप्त भएको 
लमलतिे दईु महिनालभत्र वाहषधक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको वाहषधक समीिा अध्यि/प्रमिुको अध्यितामा िनु ेतथा 
यस समीिामा देिाय बमोम्जमका हवषयिरुमा छिफि गररनेछः 

(क) वाहषधक आम्दानी र िचधको अवस्था, 
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(ि) ििको तिुनामा भएको आम्दानी र िचधको तिुना, 
(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानको हववरर्, 
(घ) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजटे सीमा र प्राप्त भएको बजेटको तिुना, 
(ङ) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतध समपूरक र हवशषे अनदुान 

अन्तगधतका आयोजनािरुको हववरर् र ती आयोजनािरुको भौलतक र हवत्तीय प्रगलत, 
(च) आलथधक सामाम्जक र पूवाधधार हवकासका उपिम्धधको हववरर्, 
(छ)  आवलधक तथा रर्नीलतक योजनाको िि र प्राप्त उपिम्धधको तिुना, 
(ज) साझेदार संस्थासगँको सिकायध र समन्वयमा सम्पादन गररएका मु् य मु् य कायधिरु, 
(झ) बेरुजू तथा बेरुज ूफर्छ्यौटको अवस्था, 
(ञ) अम््तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रािय िगायत नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका लनकाय र म्जल्िा समन्वय 
सलमलतबाट प्राप्त सझुाविरु, 

(ट) बुदँा नं (ञ) बमोम्जमका सझुाविरु कायाधन्वयनको अवस्था, र 
(ठ) कायधपालिकािे तोकेका अन्य हवषयिरु। 

(३) यस दफा बमोम्जमको समीिामा प्रस्ततु गररन े हववरर्मा एकरुपता कायम गनधको 
िालग कायधपालिकाको कायाधियिे उपदफा (२) मा उम्ल्िम्ित हवषयिरुको आधारमा वडा 
कायाधिय हवषयगत शािा वा कायाधिय र साझेदार संस्थािाई प्रस्ततुीकरर्को ढाँचा उपिधध 
गराउनेछ। 

(४) यस दफा बमोम्जम सम्पन्न िनुे वाहषधक समीिाको प्रलतवदेन उपदफा (२) मा 
उम्ल्िम्ित हवषयिरु समेटी तयार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम तयार भएको प्रलतवदेन कायधपालिकाको कायाधियको 
ववेसार्टमा राम्िनछे साथै उक्त प्रलतवदेन म्जल्िा समन्वय सलमलत प्रदेश सरकारको मु् यमन्त्री तथा 
मम्न्त्रपररषदको कायाधिय र सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पठाउने म्जम्मेवारी 
कायधियको िनुेछ। 

६३. प्रलतवेदन सभामा प्रस्ततु गनुधपनेः यस कायधहवलध बमोम्जम सम्पादन गररएका कायधिरुको प्रलतवदेन 
अध्यि/प्रमिुिे छिफिको िालग सभामा प्रस्ततु गनेछ । 

६४. थपघट र िेरफेरः  यस कायधहवलधको कायाधन्वयनको क्रममा कुनै वाधा अवरोध र अस्पिता भएमा 
त्यस्तो बाधा  अड्चन फुकाउन े  प्रयोजनका िालग कायधपालिकािे यस कायधहवलधमा आवश्यकता 
अनसुार धया्या, थपघट, संसोधन वा िेरफेर गनध सक्नछे। 

६५. प्रचलित कानून बमोम्जम िनु:े यस कायधहवलधको कुन ैप्रावधान प्रचलित कानून एवं स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी हवत्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ संग बाम्झएमा बाम्झएको 
िदसम्म अमान्य िनुेछ । 
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                         अनसूुची– १ 

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

 

गनुासो दताध हकताब 

 

लस 
नं 

गनुासोकताधको 
नाम थर 

गनुासोको 
संम्िप्त 
हववरर् 

गनुासोसँग 
सम्बम्न्धत 
पदालधकारी तथा 
मिाशािा।शािा 

गनुासोको 
बगीकरर् 

गनुासो उपर 
गररएको प्रथम 
सम्बोधन 

दताध गनेको 
नामथर र 
पद 

कैहफयत 
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अनसूुम्च–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बम्न्धत) 
 

गनुासो समाधानको िालग प्रस्ताव 

लस नं गनुासोको 
सम्ङ्खिप्त व्यिोरा 

गनुासो समाधानको 
िालग हवद्यमान 
कानूनी तथा 

संस्थागत व्यवस्था 

गनुासो समाधानको 
िालग कानूनी तथा 

संस्थागत 
व्यवस्थामा रिेको 

कमी 

कानूनी तथा 
हवषयहवज्ञको 

राय 

गनुासो 
समाधानको 
िालग गनुधपने 

लनर्धय 

      

      

      

 

गनुासो समाधान समन्वय सलमलतका 

संयोजकः नाम थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्य सम्चवः नाम थरः   पदः  दस्तितः 
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अनसूुची–३ 

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

गनुासो समाधान समन्वय सलमलतमा पेश गनुध पने हववरर् 

 

लस नं गनुासोको सम्ङ्खिप्त 
हववरर् 

गनुासो समाधानको िालग अपयाधप्त 
कानून तथा संस्थागत व्यवस्था 
तथा अलधकारिते्रको हववरर् 

कानून तथा 
हवषयहवज्ञको 
राय 

गनुासो समाधानको 
िालग गनुध पने 
लनर्धयको प्रस्ताव 

     

     

     

     

गनुासो सनेु्न अलधकारीको नामः     कायाधिय प्रमिुको नामः 

दस्तितः       दस्तितः 

लमलतः        लमलतः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्धत) 

सामाम्जक परीिक सम्वन्धी व्यवस्था 

गाउँपालिकािे एक बषधसम्म सम्पादन गरेका कामिरूबाट के कलत सामाम्जक हवकास भयो वा 
सामाम्जक म्जम्मेवारी परुा गनध सम्पादन भएका कामिरू, उपिधधीिरू र प्रभाविरूको िेिाजोिा 
गरी प्रलतवदेन पेश गनध सामाम्जक परीिकको रूपमा प्रत्यि दईु लबज्ञको समिुिाई सामाम्जक 
परीिकको रूपमा प्रचलित िररद कानून अनसुार सेवा करारमा लनयकु्त गनुधपनेछ। कुनै संस्था वा 
कम्पनीिाई समते सामाम्जक परीिकको रूपमा सेवा करारमा लिन सहकनछे । संस्था वा  
कम्पनीिाई सामाम्जक परीिकको रूपमा सेवा करारमा लिदाको अवस्थामा लनधाधररत योग्यता 
भएको मानव श्रोत भएको िनु ुपनेछ । 

१. सामाम्जक परीिकको योग्यता 
(क) स्नातकोत्तर भई सम्वम्न्धत िेत्रमा अनभुव, 

(ख) सामाम्जक परीिर् सम्बन्धी अनमु्शिर् प्राप्त 

(ग) यस गाउँपालिकाको कायधक्रम वा आयोजनामा प्रत्यि सिंग्न नरिेको  

२.पाररश्रलमक 

प्रचलित िररद कानून अनसुार तयार भएको िागत अनमुानको आधारमा सामान्यतया सामाम्जक 
परीिर्का िालग पाररश्रलमक तय गनध सहकनछे। 

३.सामाम्जक परीिकका कामिरू 

सामाम्जक परीिर्का कामिाई ३ चरर्मा हवभाजन गररएको छ।  

क) तयारी 

यस चरर्मा लनजिे बाह्य वा आन्तररक रूपमा सूचना संकिन गनुध पनेछ। सामाम्जक परीिकिे 
सन्दभध सामालग्रको रूपमा स्थानीय तिसँग सम्बम्न्धत संघीय तथा प्रदेश कानून, यस गाउँपालिकािे 
तयार गरेका ऐन, लनयम, कायधहवलधिरू र लनदेम्शकािरू, स्थानीय तिको सामाम्जक म्जम्मेवारी, िक्ष्य, 

उद्देश्य, आवलधक तथा वाहषधक योजना (हवषयगत कायाधियिरूको समते), सामाम्जक उपिधधी, कायध 
सम्पादन, पररर्ाम र प्रभाव सम्बन्धी अलभिेि तथा सूचना, नागररक बडापत्र, सावधजलनक परीिर्का 
प्रलतवदेनिरू, सावधजलनक सनुवुार् प्रलतवदेन, वाहषधक तथा चौमालसक प्रलतवदेनिरू, गत बषधको 
सामाम्जक परीिर् प्रलतवदेन तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीको अध्ययन गनुध पनेछ । 
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ि) हववरर् तयारी तथा प्रस्ततुी 

गाउँपालिकाको सामाम्जक कायधसम्पादनका हवषयमा स्पि भएपलछ गाउँपालिकाका पदालधकारीिरू, 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत, हवभाग।मिाशािा।शािा  प्रमिु, म्जम्वेवार  कमधचारीसँग  अधधसंरम्चत  
(Semi-structured) अन्तरवाताध लिनपुनेछ । अनैत्रवाताधबाट समेहटन नसकेका हवषयिरूका 
िालग सम्बम्न्धत कमधचारीिरूको सानो समिु बनाई समिु छिफि गनुध पनेछ । लतनीिरूको 
सम्पादनको अवस्था प्रमिु समस्या, चनुौती र भावी कायधददशाका बारेमा गिन अध्ययन गरी सो 
समते अनसूुची २ र ३ अनसुारको हववरर् तयार गनुध  पनेछ । अन्त्यमा सम्पूर्ध सरोकारवािाको 
भेिामा सो हववरर् प्रस्ततु गरी छिफि गनुध पनेछ ।  

ग) प्रलतवेदन चरर् 

सरोकारवािाको  भेिा  पश्चात सामाम्जक  परीिकिे  अम्न्तम  प्रलतवदेन तयार गनुध पनेछ। 
भेिामा उठेका सझुाव तथा लनर्धयिरू र कायधयोजना सहित भेिा अध्यििाई प्रलतवदेन वझुाउन ु
पनेछ। 
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अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्धत) 
 

................गाउँपालिका 
समाम्जक परीिकको प्रलतवेदन 

      (बिृत छिफिमा प्रस्ततु गररन)े 
===============गाउँपालिका         
लमलतः 
१. गाउँपालिकाको पररचय (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
२. स्थानीय तिको प्राथलमकता तथा िक्ष्यिरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
३. गतवषधको मु् य मु् य उपिधधीिरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
४. यसवषधको मु् य मु् य उपिधधीिरू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 
५. सामाम्जक म्जम्मवेारी र कायध सम्पादनको िेिाजोिाM 

सामाम्जक म्जम्मेवारीको िते्र गत बषधको अवस्था प्रयास उपिधधी 
स्वास्थय 

 

स्वास्थय चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदि वा यातायात पिँूच भएको 
घरधरुी सं्या 

   

५ बषध मनुीका बािबालिकाको प्रलतशत    

िोपमा पिँूच भएको जनसं्या ( एक बषध मनुीका बािबालिकाको 
आधारमा) 

   

४ पटक गभधवती जाैचँ गररएको महििाको सं्या ( प्रलतशतमा)    

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका महििाको सं्या    

झाडा पिािाबाट  मतृ्य ुिनु ेबािबालिका सं्या    

सव िेल्थपोि वा िेल्थपोिबाट सेवा लिन ेघरधरुी पररवार सं्या    

म्शिा 
आधा घण्टा लभत्र प्राथलमक हवद्यािय नपगु्ने वािवालिकाको सं्या    

पूवध प्राथलमक म्शिामा िदु भनाधदर    

प्राथलमक हवद्याियमा पिूच नभएका सो    

उमेर समिुका बािबालिका सं्या।प्रलतशत    

किा १ मा िदु भनाधदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक तिमा किा छोड्न ेकिा दोिोरय्ाउने र किा उम्त्तर्ध िनुे 
दर 

   

प्राथलमक तिमा तालिम प्राप्त म्शिक सं्या    

प्रलत किा कोठा हवद्याथी सं्या    

बाह्य सियोगमा लनलमधत हवद्यािय कोठा सं्या    
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स्थानीय  तिबाट लनलमधत हवद्यािय कोठा सं्या    

दलित बािबालिकाको म्शिामा पिँूच    

िानेपानी तथा सरसफाई 

स्वच्छ पानी पगेुको पररवार सं्या वा प्रलतशत    

शौचािय भएको सं्या वा प्रलतशत    

िानेपानी सहुवधा भएको प्राथलमक हवद्यािय    

शौचािय भएको पररवार सं्या    

सधुाररएको चिुो भएको पररवार सं्या    

बािबालिका, महििा तथा समावेशी िते्र 

बाि लबवािको सं्या    

सामाम्जक लबकृलत, हवसंगलत    

सामाम्जक सरुिा (जषे्ठ नागररक, एकि महििा,  अपांग, हपछलडएको 
िेत्र तथा िोपनु्मिु जाती) 

   

जनचेतना तथा गररवी लनवारर् 

बाि श्रमको अवस्था    

बाि क्िविरूको अवस्था    

महििा हिंशा    

रोजगारीको अवस्था    

स्वरोजगारका प्रयासिरू    

गररवी लनवारर्का प्रयासिरू    

सामाम्जक पररचािन    

वतावरर् सधुारका प्रयासिरू    

एच.आई.लभ र एड्रस    

हवकासमा समान सिभालगता सेवािरूमा पिँूच 

स्थानीय वजार पगु्न िाग्ने समय    

कृहष सेवा केन्र जान िाग्ने समय    

भौगोलिक िते्र, महििा, हपछलडएका तथा सीमान्त  वगधको  सं्या,  
लनजिरूिे  पाएको सेवा तथा ददर्एको हवशेष अवसरिरू 

   

 

जनशम्क्त    

नीलत तथा कायधक्रम    

भौलतक व्यवस्था    

समन्वय र सिकायधका प्रयासिरू    

अन्य सामाम्जक सम्पादनका िेत्रिरू    
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६. गत वषधमा भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 

७. सधुारको िालग चाल्नपुने कदमिरू तथा सझुाव (वुंदागत रूपमा िेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

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

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बम्न्धत) 
..........हवषयगत कायाधिय।गैर सरकारी संस्था  

म्जल्िा..........गाउँपालिका 
सामाम्जक परीिकको प्रलतवेदन 

 (बिृत छिफिमा प्रस्ततु गररने)  

१. हवषयगत कायाधिय।गैर सरकारी संस्था को नामः  
२.  िक्ष्य  

क.  
ि.  
ग.  
घ. 

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

४. गत आलथधक वषधमा संचालित हवकास योजना तथा कायधक्रमको हववरर् 

संचालित कायधक्रम।आयोजनाको नाम िक्ष्य उपिम्धध कैहफयत 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चािना तथा िम्ित वगधिाई सेवा तथा सहुवधा ददन लबगत एक वषधमा गररएका मु् य 
मु् य नीलतगत व्यवस्था तथा प्रकृयागत सधुारिरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  
ि.  
ग.  
घ= 

६. सामाम्जक म्जम्मवेारी बिन गने िमताः 
सामाम्जक म्जम्मेवारीको िते्र सूचक सहितको कामको हववरर् 

  

  

  

  

  

७.  आयोजना तथा कायधक्रम कायाधन्वयन गदाध भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 
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ि.   
ग.  
घ. 

८. भावी कायधक्रम संचािनको िालग चाल्नपुने कदमिरू तथा सझुाविरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

सामाम्जक परीिकको नामः  
दस्तितः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुम्च–७ 

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

सामाम्जक परीिर् प्रारम्म्भक प्रलतवेदन प्रस्तलुतको कायधक्रम संचािन हवलध 

 

1. सामाम्जक परीिर् प्रलतवदेन प्रस्तलुत कायधक्रममा सिभागीिरूको उपम्स्थलत पमु्स्तका राख्न ुपने र । उक्त 
पमु्स्तकामा सिभागीिरूको नाम, पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलधत्व गरेको संस्था उल्िेि िनु ुपनेछ । 

2. कायधक्रमको प्रारम्भमा सिभागीिरूिाई कायधक्रमको उद्देश्य, सञ्चािन हवलध, समय र आचार संहिताबारे 
जानकारी ददनपुने । 

3. सामाम्जक परीिकिे अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोम्जमको ढाँचामा तयार गररएको हववरर् प्रस्ततु गने 
। 

4. कायधक्रममा प्रलतवदेन हववरर् प्रस्ततु भएपलछ सामाम्जक परीिर् समन्वय सलमलतको तफध बाट कायधक्रमका 
सिभागीिरू समि लनम्न प्रकारका प्रश्निरू क्रमशः रािी ििुा छिफिको माध्यमबाट सिभागीिरूको 
प्रलतहक्रया तथा सझुाव आह्वान गनुधपने– 

(क) गाउँपालिका।नगरपालिकािे लनमाधर् गरेका कानून तथा नीलतगत लनर्धय तथा प्रहक्रयागत 
सधुारिे पारेको प्रभाव सचुकको आधारमा, 

(ख) गाउँपालिकािे गरेका हवकास योजनािरूमा जन सिभालगताको म्स्थलत, 
(ग) गाउँपालिकािे समयमा सेवा सहुवधा ददन सेवा ददन नसकेको अवस्थामा जनतािे भोग्न ु

परेका समस्यािरू, 
(घ) गाउँपालिकाको तफध बाट पेश गरेको हववरर् प्रलतको हवश्वासनीयता, 
(ङ) वािवालिका, महििा, दलित, जनजालत ,गररब,  जषे्ठ नागररक तथा हपछलडएका वगधिाई 

मूिधारमा ल्याउन गरेका प्रयासिरूको प्रभावकाररता, 
(च) गाउँपालिकािे ददएको सेवाको गरु्स्तर, दस्तरु, सेवा ददन िगाएको समय र कायध 

सम्पादनको स्तर, 
(छ) सामाम्जक उत्तरदाहयत्व परुा गनध गाउँपालिकाको वतधमान कायध तथा कायधशैिीमा सधुार 

ल्याउन प्राप्त सझुाविरू। 

5. सिभागीिरूिे कायधक्रममा रािेका हवचार, सझुाव तथा प्रलतहक्रयािरूिाई सामाम्जक परीिर् समन्वय 
सलमलतका पदालधकारीिरू तथा सामाम्जक परीिकिे हटपोट गरी राख्नपुदधछ र सिभागीिे रािेका म्जज्ञासा 
तथा हवचारमा गाउँपालिका।नगरपालिकाका पदालधकारी, म्जम्मवेार कमधचारी तथा सामाम्जक परीिकिे 
स्पि पानुध पने। 

6. सामाम्जक परीिर् कायधक्रममा उठेका हवषयवस्तिुरूको आधारमा सामाम्जक परीिकिे मू्य हवषय 
अम्न्तम प्रलतवदेनमा समावेश गनुध पने । 
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अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बम्न्धत) 
 

छिफि कायाधक्रममा सिभालगिे पािाना गनुधपने आचारसंहिता 
 

सामाम्जक परीिर् प्रारम्म्भक प्रलतवदेन प्रस्ततु गररन ेकायधक्रममा उपम्स्थत आयोजक, सिजकताध तथा 
सिभागीिरूिे पािना गनुधपरन्े आचारसंहिता 

 

(क) हवषयवस्तमुा मात्र केम्न्रत रिी छिफि गने । 

(ख) तथयाकं र सूचनाको आधारमा रिी हवचार राख्न े। 

(ग) लनजी वा व्यम्क्तगत कुरामा हटप्पर्ी नगने तथा व्यम्क्तगत आिेप निगाउन े। 

(घ) सिभागीिरूिे व्यक्त गरेका हवचारमा प्रलतवाद नगने, प्राप्त प्रलतहक्रया, सझुाव तथा हटप्पर्ीिाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा लिने । 

(च) व्यम्क्त वा संस्थाको सावधजलनक मयाधदा र म्शिाचारिाई कायम राख्न े। 

(छ) सिभागीिरूिाई हवचार राख्न प्रोत्सािन गने र हवचारका िालग धन्यवाद ददन े। 

(ज) सामाम्जक परीिकिे बोल्न ेसमय ददएपलछ मात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्न े। 

(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यम्क्तिे एकपटक मात्र बोल्न े। 

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

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धत) 
  

सामाम्जक परीिकिे गाउँपालिका अध्यि समि पेश गने प्रलतवेदनको ढाचँा 
 

श्री ...... गाउँपालिका 
१. पषृ्ठभलूम 

२. सामाम्जक परीिर्को उद्देश्य  
३. अध्ययन हवलध 

४. अध्ययनको सीमा 
५. बिृत ्छिफि कायधक्रमको हववरर्ैः 
क) लमलतः    ि) स्थानः    ग) समयः 
६. गाउँपालिकैा र हवषयगत कायाधिय।गैर सरकारी संस्थाको हववरर् संिग्न राख्न े(अनसूुची २ र ३ ) 
७. सामम्जक परीिर्वाट देम्िएका सवि पििरु (बैुै दँागत रुपमा िेख्न)े 
८. सामम्जक परीिर्वाट देम्िएका चनुौती तथा कलम कमजोरीिरु (बैुैदँागत रुपमा िेख्न)े  
९. सामाम्जक म्जम्मवेारी परुा गनध गाउँपालिकािे चाल्न ुपने कदमिरु वा सझुाविरु 

 

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

( दफा ४७ सँग सम्बम्न्धत) 
 

सावधजलनक परीिर् अलभममु्िकरर् कायधक्रममा प्रस्ततु गने हवषयवस्त ु

  

क) हवत्तीय िेिा परीिर्ः  
यसिे गाउँपालिकाको हवत्तीय कारोवारको िेिाजोिा तथा पहुि गदधछ । जसमा मिािेिा परीिर्को 
कायाधियवाट हवत्तीय कारोवारको िेिा र त्यसको जाचँ गरी हवत्तीय कारोवारको अम्न्तम प्रलतवदेन ददन े
कायध िनु्छ। यस लभत्र आन्तररक िेिा परीिर् र अम्न्तम िेिापरीिर् समाबेश िनु्छन ्।  

ि) सावधजलनक परीिर्ः  
गाउँपालिकािे आफनो िते्रलभत्र संचालित योजना तथा कायधक्रमिरूको कायाधन्वयन सलुनम्श्चत गरी सम्पादन 
िनेु वा सम्पाददत कामको पररमार्, िागत, गरु्स्तर समतेको िेिाजोिा गनध स्थानीय उपभोक्ता तथा 
सरोकारवािािरूको सिभालगतामा सावधजलनक परीिर् गदधछ। सावधजलनक परीिर्को प्रहक्रयािे संचालित 
योजनाको उद्देश्य प्रालप्तमा मात्र सियोग प¥ुयाउने नभई योजनाको सकारात्मक र सधुार गनुधपने पिका प्राप्त 
अनभुव र दृिान्तिरूिाई हवश्लषेर् गरी लनर्धय प्रहक्रयाका तिमा पषृ्ठपोषर् गदधछ । संचालित योजना तथा 
कायधक्रमिरू लनधाधररत समय र कायधतालिका अनरुुप कायाधन्वयन भए, भएनन ् ? त्यसमा के कलत र 
कसवाट िगानी भएको छ  के मा कलत िचध भयो ?कामको गरु्स्तर कस्तो छ ?िचध प्रहक्रया तथा 
हववरर् ठीक छन ्वा छैनन ्? के कस्ता सधुार कायध उपयोगी िनु्छ आदद पिबारे सरोकारवािसंग गररन े
छिफि, अन्तरहक्रया, हवश्लषेर् र सूचनाको आदान प्रदानिे गाउँपालिका।नगरपालिकाबाट गररन ेहवकासका 
कायधक्रमिरूिाई पारदशी, उत्तरदायी र जनमिुी तलु्याउने मात्र िोर्न स्थानीय उपभोक्ता िरूिाई आफना 
भावना व्यक्त गनध सिम बनाउँदछ। सावधजलनक परीिर्, सामाम्जक सशम्क्तकरर्, सामदुाहयक सिभालगता 
तथा नागररक लनगरानीको लनम्ती आवश्यक व्यवस्थापकीय औजार पलन िो ।  
सावधजलनक परीिर्, योजना संचािनमा जनसिभालगता बहृर्द् गनध तथा जनतािरूवाट सझुाव तथा प्रलतहक्रया 
लिने उद्देश्यिे संचािन िनु्छ, त्यसैिे सावजधलनक परीिर्मा सिभागीिरूवाट धयक्त भएका हवचारिरू 
भहवष्ट्यको नीलत लनमार्को िालग आधार िनु सक्दछ । योजना फरफारक गने काम प्रचलित कानूनमा 
धयवस्था भएका आधारिरू तथा पेश भएका प्रमार्को आधारमा गनुध पनेछ। योजना फरफारकको क्रममा 
सावधजलनक परीिर्का बित धयक्त हवचारिाई आधार लिई फरफारक गने नगने भने्न लनर्धय गनुध िुँदैन।  
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२. सावधजलनक परीिर्को िते्रः   
क) आन्तररक रुपमा संचािन िनुःे  

सावधजलनक परीिर् कायधपालिकािे आन्तररक रुपमा सम्पादन गदधछ गराउदछ। यसिे संचालित योजनाको 
गरु्स्तरमा सधुार ल्याउँछ तथा कायाधन्वयन गने लनकायको आन्तररक धयवस्थापनको सधुारका िालग सझाुव 
लिन तथा प्राप्त सझुाविाई कायाधन्वयन गने उद्दशे्यिे संचािन गररन्छ। यो आम उपभोक्तािरूवाट 
सचांलित योजनाको प्रारम्म्भक जाचँपास पलन िो।  

ि) उद्दशे्य अनरुुप िगानी भए नभएको जाचँ तथा सधुारः  
सावधजलनक परीिर् कायधमा उपभोक्ता वगधिाई स्वयमँ ्संिग्न गराई सिभालगतामूिक र पारदशी ढंगिे भए 
गरेका कायधिरूको हववचेना गने, िेिाजोिा गने, सबि र दबुधि पििरूको हवश्लषेर् गरी आगामी ददनिरूमा 
गनुधपने सधुारात्मक कायधको पहिचान गररन्छ। यसवाट संिग्न सरोकारवािािरूिे सम्पन्न भैसकेका 
कायधक्रमबाट लसकेका नया ँलसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी थप सधुारात्मक उपायिरूको पहिचान गररन्छ 
।  

ग) सरोकार पििरूको सिभालगता र िलु्िा छिफिः  
सावधजलनक परीिर् कायध मु् यत उपभोक्तािरूको चािना तथा प्रलतहक्रया बझु्न संचािन गररन्छ । 
सावधजलनक परीिर्मा सबै उपभोक्ता तथा योजनाका सरोकार पििरूको प्रलतलनलधत्व गराई उपभोक्तािाई 
िागेका कुरािरू वोल्न स्वतन्त्रता ददर्न्छ । 

३. सावधजलनक परीिर्को उद्दशे्यः 
(क) योजनाको आम्दानी िचध तथा अन्य हववरर्िरू आम उपभोक्तािरू समि रािी उपभोक्तािरूको 

प्रलतहक्रया लिन े। 

(ि) कायधक्रम प्रलत जनचासो वृहर्द् गरी सम्बम्न्धत सरोकारवाििरूको सिभालगता वहृर्द् गने । 

(ग) लनर्धय प्रहक्रयामा प्रजाताम्न्त्रक प्रहक्रया र पारदशी व्यविार अविम्बन गनध गराउन सजग गराउने । 

(घ) कायधक्रममा िनुसक्ने अलनयलमतता लनयन्त्रर् गने र कुनै अलनयलमतता भएको पार्एमा लनयन्त्रर् गनध 
उपभोक्तािरूिाई म्जम्मेवार बनाउन े। 

(ङ) योजनामा आम उपभोक्तािरूको स्वालमत्व भाव स्थाहपत गने । 

४. सावधजलनक परीिर् पद्दलतः 
(धयवस्था भएका लबलधको धया्या गने) 

५. सावधजलनक परीिर्मा ध्यान ददनपुने कुरािरूः  
o आम उपभोक्ता भेिा भए, नभएको  
o महििा, दलित र हपछलडएको वगधको उम्चत प्रलतलनलधत्व भए।नभएको  
o कायधक्रमिे समेट्न ेिते्रको समानपुालतक प्रलतलनलधत्व भए।नभएको  
o आयोजना।कायधक्रमको िािसम्मको कायाधन्वयन म्स्थलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o आयोजना।कायधक्रमको भौलतक र हवत्तीय प्रगलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
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o हवगतका परीिर्बाट आंि्ै यैार्एका सझुाविरूको कायाधन्वयन भए। नभएको  
o अनगुमन सूचकिरू तयार गररएको, नगररएको  
o अनगुमनबाट देम्िएका कमी कमजोरीिरूको सधुार गररएको, नगररएको  
o सिभागीिरूिाई िागको कुरािरू बोल्न ददर्एको, नददर्एको  
o सिभागीिरूका हवचारिाई जस्ताको तस्तै प्रलतवदेनमा प्रस्ततु गररए, नगररएको  

 

६. फारामिरूको प्रयोगः (अनसूुचीमा धयवस्था भएका फारामिरूको धया्या गने)  
७. गाउँपालिकािे सावजधलनक परीिर् अलभममु्िकरर् कायधक्रममा सिभागी गराउन ुपनेैः 

o सिभालगिरू (अलधकतम ५० जना)M   
o गाउँपालिका।नगरपालिकाका पदालधकारीिरू  
o अध्यि।प्रमिु तथा उपध्याि।उपप्रमिुिरू 

o कायधपालिकाका सदस्यिरु 

o गाउँपालिकाका हवभाग।मिाशािा।शािा तथा र्काई प्रमिुिरू  
o हवकास आयोजनाको कायाधन्वयन संग सम्बम्न्धत कमधचारीिरू  
o उद्योग वाम्र्ज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था मिासंघ, जस्ता पेशागत संस्था संस्थाका 

प्रलतलनलधिरू  
o राजनैलतक दिका प्रलतलनलधिरू  
o महििा, दलित, जनजालत, हपछलडएका वगध आददको उत्थानमा कायधरत संघ संस्थाका प्रलतलनलधिरू  
o कायधरत प्रमिु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलधिरू  
o प्रमिु करदातािरू  
o कायधरत सामदुाहयक संस्थाका प्रलतलनलधिरू  
o नागररक समाजका प्रलतलनलधिरू 
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अनसूुची – ११ 

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

उपभोक्ता सलमलत वा सामदुाहयक संस्थािे तयार गने आयोजना वा कायधक्रम सम्बन्धी 
हववरर्को ढाचँा 

१. कायधक्रम वा आयोजनाको 
(क) नामः.......................................(ि) स्थि............................................ 
(ग) पहििो हकस्ता रकम..........................प्राप्त लमलत......................... 
(घ) िागत रकमः................................... 
(ङ) शरुु िनु ेवा भएको लमलत.................................. 
(च) सम्पन्न िनु ेवा भएको लमलत............................. 

२. उपभोक्ता सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोि हवकास संस्था।सामदुाहयक संस्थाको 
(क) नामः .....................(ि) अध्यिको नाम........... 
(ग) सदस्य सं्याः............ महििा सं्या...........परुुष सं्या.......... 

३. आम्दानी िचधको हववरर्ः 
(क) आम्दानी तफध  

आम्दानीको स्रोत (किाँबाट नगद वा म्जन्सी प्राप्त भयो स्रोत 
ििुाउन)े 

 रकम तथा पररमार्    कैहफयत 

   

   

(ि) िचध तफध  
िचधको हववरर् दर पररमार् जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भए ?)    

    

    

२. ज्यािा (के वापत कलत ज्यािा भकु्तानी भयो ?    

    

३. श्रमदान हववरर् (कलतजनािे कुन काममा श्रमदान 
गरेको)  
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४. धयवस्थापन िचध (ढुवानी तथा अन्य िचध)    

    

(ग) मौज्दात 

हववरर् रकम तथा पररमार् कैहफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ि) धयम्क्तको म्जम्मा   

२. सामग्री   

   

(घ) भकु्तानी ददन बाकँी 
हववरर् रकम तथा पररमार् कैहफयत 

   

४.योजनाको िि तथा प्रगलत हववरर् 

कामको हववरर् िि प्रगलत पषु्ट्याँर्को आधार 
    

५. योजनािे पयुाधएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभाम्न्वत जनसं्या (योजना संचािन भएको स्थानका 
उपभोक्तािरू) 

६. आयोजना वा कायधक्रम संचािन गदाध आयोजक संस्थामा कामको म्जम्मवेारी वाडँफाडँ (कस कसिे के कस्तो 
कामको म्जम्मेवारी लिएका लथए ििुाउनेैः 

७. आयोजना वा कायधक्रम संचािनको क्रममा पालिकािे गरेको अनगुमन पटकः 
८. कायधक्रम संचािनको क्रममा भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
९. कायधक्रम संचािनको क्रममा भएको राम्रो लसकार् (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनध भहवष्ट्यको योजना के छ ? (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
११. सलमलतको सझुाव अन्य केिी भए (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सलमलत।सामदुाहयक संस्थाका पदालधकारी तथा सदस्यिरूको दस्तितः 
 

 

      ====================          ==================          ============================ 
नामः                  नामः                 नामः 
कोषाध्यि                सम्चव                 अध्यि 

                       हववरर् तयार लमलतः 
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अनसूुची – १२ 

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

सावधजलनक परीिर् प्रलतवेदनको ढाचँा 
   

श्री........................... 
..................गाउँपालिका 
१. योजनाको  

क) नामः   
ि) स्थिः 
ग) िागत अनमुानः 
घ) योजना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
च) योजनाको अवस्थाः सम्पन्न, अधरुो, लबग्रकेो 

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

३. साबधजलनक परीिर् भएको क) लमलतः ि) स्थानः ग) समयः 
४. उपम्स्थलतः (उपम्स्थलतको छाँयाप्रलत संिग्न गनुध पने )  

 

नाम ठेगाना पद 

   

   

   

   

५. योजनाको िि तथा प्रगलत हववरर्ःM  

कामको हवयरर् िि प्रगलत 
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६. उपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुाहयक संस्थािे पेश गरेको आम्दानी िचधको हववरर्ः 

 

आम्दानी तफध  

हववरर् रकम रु. 

गाउँपालिका।नगरपालिका। सियोगी संस्थाबाट लनकासा  

सामग्री  

जनसिभालगता  

श्रमदान  

 

 

  िचधको हववरर्  

अनदुान तफध   श्रमदान तफध   

हववरर् रकम रु. हववरर् रकम रु. 
क.लनमाधर् सामग्री  क.लनमाधर् सामग्री  

    

    

    

ि.कामदार  ि.कामदार  

    

    

ग.ढुवानी  ग.ढुवानी  

   

   

घ मसेनरी  औजार  घ मसेनरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  
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७. उपभोक्ता सलमलतरसामदुाहयक संस्थािे पेशगरेको हववरर् मालथ साबधजलनक परीिर्मा 
उपम्स्थत धयम्क्तिरूको प्रलतहक्रया तथा सझुावः  

क्र.सं. सझुावकताधको नाम 
थर 

सझुावको िेत्र, प्रलतहक्रया तथा सझुावको 
सारसंिेप 

 कैहफयत 

    

    

    

 

उपयकु्त िचध हववरर् उपभोक्ता सलमलतिे पेश गरेको हववरर् सँग मिे िान्छ वा िाँदनै, मिे निान ेभएमा 
कैहफयत जनाउनःे  

 

 

८. जानकारीका िालग सो हववरर् सवै सरोकारवािािरूिाई सूम्चत गनध सावधजलनक स्थिको सूचना पाटी 
टाँस भए ÷ नभएको 

 

 

                                             

                                                       

                    

 

 

प्रलतवेदन बझुाएको लमलतः 

 

 

 

 

..................  
नामः  
सिजकताध÷ प्राहवलधक 

  

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

....................  
नामः गाउँपालिका।नगरपालिकाको  
पदालधकारी 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बम्न्धत) 
 

साबधजलनक परीिर्को िालग लनमाधर् व्यवसायीिे तयार गने हववरर्को ढाचँा 
 

१. योजनाको 
  
क)नामः .................................................ि) स्थिः...................................... 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) योजना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
२. लनमाधर् धयवसायीकोः 
क) फमधको नामः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको नामः 
३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत हववरर्ः 
कामको हववरर् (मु् य मु् य कायधिरू ििुाउन े िागत अनमुान यथाथध 

   

   

 

 

४. योजनािे पयुाधएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभाम्न्वत जनसं्या (योजना संचािन भएका) स्थानका 
उपभोक्तािरूः 

५. योजना संचािनको क्रममा पालिकािे गरेको अनगुमन पटकः 
६. कायधक्रम संचािनको क्रममा भोगेका समस्यािरू (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
७. सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनध के गनध आवश्यक छ (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
 

 

        ........................ 
        नामः  
        ठेकेदार वा प्रलतलनलधको दस्तितः                                
        लनमाधर् धयवसायको नामः 
        हववरर् पेश गरेको लमलतः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बम्न्धत) 

लनमाधर् व्यावसायीवाट संम्पन्न कायधक्रम वा आयोजनाको साबधजलनक परीिर् प्रलतवेदनको ढाचँा 

श्री...................... 
गाउँ।नगर कायधपालिकाको कायाधिय 

१. योजनाको  
क) नामः   
ि) स्थिः 
ग) ठेक्का अंकः 
घ) योजना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमाधर् धयवसायीकोः  
क) फमधको नामः 
ि) प्रोप्रार्टरको नामः 

३. साबधजलनक परीिर् भएको  
क) लमलतः  
ि) स्थानः  
ग) समयः 

४. उपम्स्थलतः 
 

नाम ठेगना पद 

   

   

   

   

   



सशुासन प्रबर्द्धन तथा सावधजलनक जवापफदेहिता सम्बन्धी कायधहवलध-२०७८ 
 

५. योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत हववरर्ः 

कामको हववरर् (मु् य मु् य 
कायधिरू ििुाउने) 

िागत अनमुान 
अनसुार 

यथाथध 

   

   

   

   

 

६. लनमाधर् व्यवसायीिे पेशगरेको हववरर् मालथ साबधजलनक परीिर्मा उपम्स्थत धयम्क्तिरूको प्रलतहक्रया तथा 
सझुावः 

क्र.सं. सझुावकताधको 
नाम थर 

सझुावको िते्र प्रलतहक्रया तथा सझुावको 
सारसंिेप  

कैहफयत 

     

     

     

 

 

७ . सिभागीवाट आएका हवचार तथा अविोकनवाट देम्िएका तथयिरूको हवश्लषेर् 

 

...............    ................ ................ 
नामः    नामः नामः 
सिजकताध ÷ प्राहवलधक    लनमाधर् व्यवसायी                 गाउँ।नगरपालिकाको पदालधकारी 
 

 

 

प्र लत वेदन बुझाएको लम लतः  

 

 

 

 

 



सशुासन प्रबर्द्धन तथा सावधजलनक जवापफदेहिता सम्बन्धी कायधहवलध-२०७८ 
 

अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बम्न्धत) 
 

सावधजलनक परीिर् कायधक्रमको आचारसंहिताः 
 

सावधजलनक परीिर् कायधक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन, धयवम्स्थत कायधतालिका तयार गरी छिफि 
सञ्चािन गनध र सिजकताधिे छिफििाई हवषयमा केम्न्रत गरी धयवम्स्थत रुपमा सञ्चािन गनध 
अनसूुची–१६मा ददर्एको नमूना कायधक्रम तालिका प्रयोग गनुध पनेछ। सावधजलनक परीिर् कायधक्रममा 
उपम्स्थत आयोजक, सिजकताध तथा सिभागीिरूिे लनम्न बमोम्जमको आचार संहिता पािना गनुधपनेछः 

1. हवषयवस्तमुा मात्र केन्रीत रिी छिफि गने । 

2. लनजी वा व्यम्क्तगत कुरामा हटप्पर्ी नगने तथा व्यम्क्तगत आिेप निगाउन े। 

3. सिभागीिरूिे व्यक्त गरेका हवचारमा प्रलतवाद नगने, प्राप्त प्रलतहक्रया, सझुाव तथा हटप्पर्ीिाई 
सकारात्मक रुपमा लिने । 

4. व्यम्क्त वा संस्थाको सावधजलनक मयाधदा र म्शिाचारिाई कायम राख्न े। 

5. सिभागीिरूिाई हवचार राख्न प्रोत्सािन गने र हवचार रािे वापत धन्यवाद ददन े। 

6. सिजकताधिे बोल्ने समय ददएपलछ मात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्न े। 

7. बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यम्क्तिे एकपटक मात्र बोल्न े। 
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अनसूुची – १६ 

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

सिजकताधिे सावधजलनक परीिर् गनध प्रयोग गनुधपने कायधक्रमको नमूना 

 

कायधक्रम म्जम्मेवारी समयावलध 

कायधक्रम औपचाररक वा अनौपचाररक कसरी गने (तय गने)   

भेिाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउन े   

योजनाको म्स्थलत वा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरर्   

योजनाको म्स्थलतबारे सिभागीको हटप्पर्ी   

योजनाको आम्दानी िचध हववरर् प्रस्ततु गने   

आम्दानी िचध उपर सिभागीको हटप्पर्ी लिन े   

भेिाको सझुाव उल्िेि गने   

रेकडध गररएको सझुाव तथा सिीछाप   
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अनसूुची – १७ 

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

 

सावधजलनक परीिर्का िालग सिजकताधिे प्रयोग गनुधपने चेकलिि 

 

कायधक्रम वा आयोजना सम्बन्धी हववरर् 

(क) कायधक्रम वा आयोजना समदुायिे माग गरे अनसुार छ छैन। 

(ि) िाभाम्न्वत घरधरुी सं्या। 

(ग) िम्ित वगध समावेशी (दलित, जनजालत, महििा, गरीब, हपछलडएको वगध) को सं्या । 

(घ) योजनाबाट िनु ेउपिधधीका सूचकिरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) िक्ष्य र उपिधधी बीचको फरक। 

(च) योजनाको ददगोपनका िालग समदुायको सिभालगता तथा योगदान। 

(छ) योजना समयमा सम्पन्न भयो वा भएन ? भएन भन ेकारर्िरू। 

(ज) योजना संचािन गनध गदठत उपभोक्ता सलमलतको गठन प्रहक्रया उपयकु्त भए नभएको । 

(झ) उपभोक्ता सलमलतमा वास्तहवक उपभोक्ताको प्रलतलनलधत्व भए नभएको । 

 

योजनाको धयवस्थापन तथा िेिाप्रर्ािी 
(क) म्जम्मवेारी तालिका प्रि रुपमा छ छैन तथा योजना संचािन गनेिे प्रस्ततु गरे अनसुारको 

योजना सम्पन्न भए नभएको। 

(ि) िररद प्रहक्रया ऐन, लनयम तथा लनदेम्शका बमोम्जम भयो भएन। प्रलतस्पधाधत्मक कोटेशन अनसुार 
नभएको भए कारर् ििुाउन।े 

(ग) रु ५००० भन्दा मालथको िररदमा मूल्य अलभवृहर्द् करको लबि समावेश भए 
नभएको।हवििरूमा त्रहुटिरू भए नभएको। 

(घ) स्टोर धयवस्थापनमा त्रहुट रिे नरिेको। 

(ङ) अलग्रम भकु्तानी रकम योजनाको उपभोक्ता सलमलत वा सञ्चािक सलमलतिे गरेको लनर्धय भन्दा 
फरक छ छैन । 

(छ) काहटएको चेक, बैंकको हववरर् सँग चभअयिअम्ष्ट्भ (लभडाएर रुज ु) गररयो गररएन। 

(ज) िचध हववरर्मा उम्ल्िम्ित अनसुारका मालनसिे काम गरेको िो, िोर्न ? 

(झ) काम गने मालनसिे पूरै ज्यािा पाएका छन,् छैनन ्? 
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(ञ) गाउँपालिका।नगरपालिकाबाट समय समयमा लनरीिर् भएको छ, छैन ? लनरीिर् पश्चात ्प्राप्त 
सझुाविरू कायाधन्वयन भए, भएनन ्? 

पारदम्शधता 
(क) योजना स्थिमा योजनाको िगानी बारे प्रि िनु ेगरी सूचना बोडध राम्ियो राम्िएन ?  
(ि) योजनाको सञ्चािन िचधको हववरर् प्रि छ छैन । 

(ग) लमजरमेन्ट वकु (नापी हकताव) प्रि लसत राम्िएको छ छैन । 

(घ) आयोजना वा कायधक्रम कायाधन्वयन िनु ुअम्घ पयाधप्त जानकारी गराउने काम भए नभएको । 

 

अन्य 

(क) सिभागीमध्ये कसैिे उपभोक्ता सलमलतको कुनै सदस्यको हवशेष प्रशंसा मात्र गरेको वा हवरोध 
गरेको अवस्थामा कारर् पत्ता िगाउन।े 

(ि) सूचना प्रवािमा दलित, महििा, बािबालिका र हपछलडएका वगधको सिभालगता रह्यो रिेन । 
कतैबाट अवरोध छ छैन पत्ता िगाउन।े 

(ग) प्राहवलधकिरूबाट समयमै सझुाव र सल्िाि प्राप्त भयो, भएन ? ददर्एका सल्िाि र सझुाविरू 
उपयकु्त लथए, लथएनन ्? 

(घ) योजनािाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनध भहवष्ट्यको योजना के छ ? 

(ङ) योजना संचािनको क्रममा मित्वपूर्ध लसकार् के रह्यो ? 
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अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बम्न्धत) 
 

आयोजनाको सूचनापाटीको ढाचँा 

 

• आयोजना÷पररयोजनाको नामM आयोजना÷पररयोजना स्थि 

• कुि िागत÷बजेट (रु.)M गाउँपालिका।नगरपालिकाको िगानी (रु.) 

• जनसिभालगता (उपभोक्ता वा समदुायिे वेिोने) रकम (रु.)M अन्य िगानी (रु.) 

• पररयोजना शरुु लमलतM सम्पन्न िनेु लमलत 

• लनमाधर् व्यवसायी,उपभोक्ता सलमलत वा कायाधन्वयन गने 
लनकाय संस्थाको नामM 

सम्पकध  व्यम्क्त नाम र सम्पकध  नं.  

• िाभाहवन्त घरपररवारM िाभाम्न्वत जनसं्या 
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अनसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धत प्रश्नाविी भाग — १) 
 

नागररक प्रलतवेदन (Citizen Report Card ) 

(सन्तहुि वा असन्तहुि जनाउने) 
 

उत्तरदाताको नाम र थरः— ...................जातजालतः.............................  
लिङ्गः         महििा (   )   परुुष   (  )             उमेर .............  
म्शिाः ..................................... पेशा..................................  

 ठेगानाः .........................गाउँपालिका।नगरपालिका,  वडा नं. ......... सम्पकध  फोन नं. .................. 
 

१ सेवाको सन्तहुि 

  १.१ तपारँ्िे यस कायाधियबाट समग्रमा कलतको सन्तहुि पाउन ुभयो? 

 सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
१.२ सेवा लिन जाँदा कमधचारीको व्यविारप्रलत तपाई कलतको सन्तिु िनुिुनु्छ ?  
      सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      ) 

२. सेवाको लनयलमतता  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्िेि भए अनसुार तपाईिे प्राप्त गनुधपने सेवामा िागेको समय प्रलत कम्त्तको सन्तिु 

िनुिुनु्छ ?  

    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
२.२ कायाधिय लनयलमत रुपमा (पदालधकारी र कमधचारीको उपम्स्थलत, समय पािना, कायधचसु्तता) संञ्चािन भएको 

छ भन्न ेकुरामा कलतको हवश्वस्त िनुिुनु्छ ? 

    हवश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अहवश्वस्त (      )  
२.३ तपाईिे सेवा लिन जाँदा अलतररक्त रकम लतनुध भयो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  धेरै लतरेको (  )     
२.४ यस कायाधियिे सावधजलनक चासो तथा समस्या समाधान गनध औसत कलत ददन िगाउने गरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  धेरै ददन  (   )   
३.  सेवा प्रलतको जनहवश्वास  
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  ३.१ यस संस्थािे ददने सेवाप्रलत तपाई कलतको हवश्वस्त िनुिुनु्छ ?  
     हवश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अहवश्वस्त (      )  
३.२ यस कायाधियिे प्रदान गरेको सेवाको बारेमा अरुिाई जानकारी तथा कम्त्तको प्रचार गनुध भएकोछ?                  

धेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  
३.३ यस संस्थामा कायधरत कमधचारी प्रलत तपाईको हवश्वास कम्त्तको छ ? 

     धेरै (     )    ठीकै (      )   हवश्वास छैन (      )  
३.४ यस कायािधयिे हवपन्न वगधको िालग छट्ुयाएको सेवा प्रयोग गरेको थािा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अलिअलि थािा छ  (   ) 

 ४.  सेवाको गरु्स्तर  
४.१ यस कायाधियबाट सवो लिंदा कायाधियिे ददएको जानकारीबाट कम्त्तको सन्तिु िनु ुिनु्छ ?   
     सन्तिु (   )  कम सन्तिु (   )   असन्तिु (   )  
४.२ तपाई यस कायाधियमा आउँदा कसको सियोग लिनभुयो?  आफै (   )  गाउँका ठूिाबडाको(   )      

मध्यस्थकताध (   )  
४.३ यस कायाधियमा तपाईिे एउटा कामको िालग कलत पटक धाउन ुप¥यो?  

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

 ५.  सेवा सम्बन्धी जानकारी  

५.१ कायाधियको भौलतक अवस्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायाधियमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईिार् जानकारी छ ?  

     छ  (   )  आंम्शक जानकारी छ  (   )  कुनै जानकारी छैन (   ) 
५.३ कायाधिय र सेवागा्रिी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?  

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

५.४ पालिका तिमा सञ्चािन गररने सावजधलनक कायधक्रममा सीमान्त वगधको उपम्स्थलत कलत प्रलतशत सम्म िनुे 
गरेको छ ?  

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

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र कायधपालिकामा नीलत, लनयम र लनदेम्शका र मापदण्ड  तजुधमा गदाध छिफिमा 
प्रलतलनलधत्व भएको छ?  

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

६.१ तपाईको हवचारमा सेवाग्रािीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन िदसम्म गरेका छन ्?  

     धेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ तपाईको हवचारमा गाउँपालिका।नगरपालिका वा यसका सेवाप्रदायकिरुिे नागररक बडापत्र अनरुुप कलत 
िदसम्म सेवा परान गरेको जस्तो िाग्छ ? 

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

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

      प्रश्नाविी भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बन्धी  
१.१  लसफाररसको िालग चाहिने आवश्यक कागजातिरुको प्रि जानकारी पाउन ुभयो?    

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

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  मालगएन र ददर्एन पलन  (   )  
१.३ त्यिाँबाट ददने लसफाररस लिदँा कसको सियोग लिनभुयो?  

      आफै (   )  मध्यस्थकताध वा कायकध ता एकै मान्छे (   )  नेता ÷ठूिाबडा (   ) 
१.४ राजस्व को–कससँग उठाउन ेगदछधन ्? 

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

१.५ शलु्क, सेवादस्तरु को–कससँग उठाउन ेगदछधन ्?  
    सेवाग्रािीसँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुनै कुनै सेवाग्रािीसँग उठाउने गरेका छन(   ) 
 

 

२.   पूवाधधार हवकास, वातावरर् र सरसफाई सम्बन्धी 
२.१ कायाधियमा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 
२.२ कायाधियमा सेवा प्रवाि र कायधसम्पादन सम्बन्धी गनुासो गदाध त्यसमालथ कारवािी कम्त्तको 

गररन्छ? 

 तरुुन्तै िनु्छ (  )   पटक पटक भन ेपलछ मातै्र िनु्छ (   )   जलत भन ेपलन िनु्न (   ) 
२.३ तपाईको हवचारमा गाउँपालिका।नगरपालिकािे पूवाधधार सम्बन्धी कायत्ररmम के कस्तो 

हकलसमिे गछध? 

    लनयलमत र राम्रोसगँ (  )    ठीकै गछध  (   )     लनयलमत रुपमा गदैन (   ) 
२.४ तपाईको गाउँपालिका।नगरपालिकामा हवकास लनमाधर्को म्स्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        िराब (   )   
२.५ तपाईको पालिकामा संचािन गरेका आयोजनािरु कम्त्तका प्रभावकारी छन?् 

     प्रभावकारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रभावकारी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीय सरकारमा आयोजनाको लबि भकु्तानी ददन ेव्यवस्था कस्तो छ?  

     सिज ( )   असिज (   )    ठीकै ( )     अप्ठया्रो  (   )  
२.७  गाउँपालिका।नगरपालिकाको आयोजना सम्पन्न भएपलछ जाचँपास गदाध प्राहवलधकिरुिाई 

रकम ददनपुछध? 

     पदैन (   ) मागेरै लिन्छन ्(   ) रकम नददए अप्यारो पाछधन ्(   )  
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२.८ आयोजना सञ्चािन गदाध गाउँपालिका।नगरपालिकावाट प्राहवलधक सियोग कम्त्तको पाउन ु
भयो? 

   सम्जिै पार्यो (  )     कहििेकाँिी पार्यो (   )   माग गदाध पलन पार्एन (   )  
२.९ गाउँपालिका।नगरपालिकामा हवकास लनमाधर्का बारेमा जानकारी माग्दा पाउन ुिनु्छ?  

    सम्जिै पार्न्छ (  ) सोधेपलछ पार्न्छ (   )  सोधेपलन पार्दैन (   )  
२.१० गाउँपालिका।नगरपालिकावाट आचार संहिता पािना भएको छ?  

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

२.११ आयोजना सञ्चािन गदाध गाउँपालिका।नगरपालिकावाट कम्त्तको सियोग पाउन ुभएको 
छ? 

    धेरै सियोग पाएको छु (   ) ठीकै सियोग पाएको छु (  ) लनरुत्साहित गररन्छ (   )   
३.   गाउँपालिका।नगरपालिकाको हवत्तीय व्यवस्थापन र कायधसम्पादन, 
 ३.१ आलथधक श्रोत कस्तो छ ?     

   आवश्यक श्रोत उपिधध (  ) कम श्रोत उपिधध  (  ) अलत कम श्रोत उपिधध (  )  
३.२ काम गने प्रर्ािी र प्रहक्रया कस्तो छ ?       

   अलत  सरि ( )   ठीकै (  )   जहटि (   )  
३.३ कायाधियमा भएका कमधचारीमा हवत्त व्यवस्थापन र पररचािनमा सीप कस्तो छ ?    

     आवश्यक सीप छ (  ) आवश्यकता भन्दा कम छ (   ) सीप लनकै कम छ (   )  
३.४ गाउँपालिका।नगरपालिकाको आम्दानी र िचध कायाधिय बाहिर सूचना पाटीमा टाँसेको 

देख्नभुयो ?   
    टाँसेको देिेको छु (  )    कहििेकािी टाँसेको देम्िन्छ (  )    िै कतै देम्िएन (   )   
३.५ कायध सम्पन्नको आधारमा मूल्यांकन भएको छ हक छैन ? 

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

३.६ कायध सञ्चािन संरचना प्रलत कम्त्तको सन्तिु िनुिुनु्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुन ैजानकारी छैन (   ) 
४.   पारदम्शधता सम्वन्धी,   
 ४.१ यस गाउँपालिका।नगरपालिकाको वाहषधक नीलत, कायधक्रम र श्रोतका बारेमा जानकारी 

पाउन ुभएको छ? 

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

४.२ गाउँपालिका।नगरपालिकािे लनमाधर् गरेका ऐन, लनयम, नीलत, लनर्धय, बजेट कायधक्रम, 

कायधप्रगलत आदी सम्बन्धी हववरर् सावधजलनक िनुे गदधछ ? 

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



सशुासन प्रबर्द्धन तथा सावधजलनक जवापफदेहिता सम्बन्धी कायधहवलध-२०७८ 
 

    ववेसार्ट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लमलडया (  )  सावधजलनक सनुवुाई  (  ) 
४.४ गाउँपालिका।नगरपालिकाको कायाधियबाट तपार्धिे चािेको हववरर् पाउँन ुभएको छ? 

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

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धत) 
 

बहिगधमन अलभमत (Exit Poll) संकिन गने ढाचँा 
  
 

क. बहिगधमन अलभमत (Exit Poll) सवेिर्को प्रश्नाविी 
 

१) सेवाग्रािीको लिङ्गः— परुुष।स्त्री  

२) जातः  

३) उमेरः  

४) म्शिाः 

५) कायाधिय सम्म आर्पैगु्दा िागेको समयः  

६) आउनकुो उद्देश्यः यस कायाधियको काममा मात्र आउन ुभएको िो वा अन्य कामको िालग पलन िो? 

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

७) कायाधियमा देिायको कुन कामको िालग आउन ुभएको िो ? रेजा (-_ ) म्चन्ि ददनिुोस ्। 

क) लसफाररस लिन।परुय्ाउन   
ि) अनमुलत।दताध।नवीकरर्   
ग) आलथधक सियोग लिन   
घ) योजना माग गनध   
ङ) योजनाको हकस्ता लिन   
च) योजनाको मूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन   
छ) योजनाको अम्न्तम भकु्तानी लिन   
ज) स्थानीय सरकारिे रािेको सूचना प्राप्त गनध   
झ) सूचनामूिक सामग्री प्राप्त गनध   
ञ) अन्य कुनै भए    

  

८) सेवा सहुवधा प्राप्ती सम्बन्धी तपार्को स्वमूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

लस.नं.  सेवाको नाम  स्वःमूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठमा रेजा ( ) िगाउने  

१.  सेवा लिन को सँग सम्पकध  गने भने्नमा तपाईको 
धारर्ा के–कस्तो छ? 

अलत स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   

२.  सेवा प्रदायक कमधचारीिे तपाईको आवश्यकता अलत धेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 
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लस.नं.  सेवाको नाम  स्वःमूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठमा रेजा ( ) िगाउने  

र अपेिा कलत बझेु जस्तो िाग्यो ?  

३. तपाईिे प्रलत सेवा प्रदायक कमधचारीिे कस्तो 
व्यविार गरे ? 

लमिनसार र 
मैत्रीपूर्ध ( )   

ठीकै ( ) अभर।अमयाधददत 

( )   

४.  सेवा प्राप्त गनध आवश्यक सूचनािरु (प्रमार्—

कागजात र शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईिाई 
सेवाप्रदायक कमधचारीिे स्पि गरै ेहक ? 

अलत स्पि गररददए 

 ( ) 

ठीकै ( ) अिमि िनु ेगरी 
अस्पि सूचना ददए  ( 
) 

५.  तपाईिे राख्नभुएका समस्यािाई के–कस्तो 
समाधान ददए ?   

अलत सम्जिो 
तररकाबाट समाधान 
ददए ( ) 

ठीकै ( ) समाधान ददन सकेनन ्( 
) 

६.  सेवा प्राप्त गनध अपनार्एको प्रहक्रया के–कस्तो 
िाग्यो?  

अलत सम्जिो 
(छोटो) ( ) 

ठीकै ( ) िामो ( ) 

९. कायाधियको कुन–कुन पििरु धेरै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पििाई सधुार गनुधपने देम्ियो ?    

राम्रा िागको कुरािरु सधुार गनुधपने हवषयिरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बम्न्धत) 
 

 

(सावधजलनक सनुवुाई कायधक्रम सञ्चािनको ढाचँा) 
 

कायधक्रम सञ्चािनको ढाचँा 
क) अध्यिता ग्रिर् तथा कायधक्रम शरुु भएको घोषर्ा गने, 

ि) कायधक्रमको उद्देश्य मालथ प्रकाश पाने , 
ग) आचार संहिताबारे जानकारी गराउने, 
घ) सावधजलनक सेवा प्रवािबारे संम्िप्त जानकारी ददने, 
ङ) नागररक प्रलतवदेन पत्र सम्बन्धी प्रलतवदेन प्रस्ततु गने ,  
च) बहिगधमन अलभमत सम्बन्धी प्रलतवदेन प्रस्ततु गने, 

ङ) सिभागीिरुबाट तोहकएको लबषयमा लिम्ित तथा मौम्िक प्रश्निरु संकिन गने,  

ज) म्जम्मेवार पदालधकारी तथा कमधचारीिरुिे म्जज्ञासािरु स्पि पाने, 

झ) स्पिता पलछ थप म्जज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बम्न्धत पदालधकारीबाट थप म्जज्ञासामा स्पिता ल्याउन े,  
ट) समापन मन्तव्य, धन्यवाद ज्ञापन र कायधक्रम हवसजधन गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 | P a g e   

अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्धत) 
 

 

सावधजलनक सनुवुार्मा पािना गनुधपने आचार संहिता 
 

१. सिभागीिे बोल्नका िालग िात उठाएर संकेत गनुधपनेछ । 

२. सिभागीिे प्रश्न वा सझुाव के राख्न ेिो, पहििे स्पि गनुधपनेछ। 

३. सिजकताधिे बोल्न ेसंकेत गरेपलछ मात्र आफ्नो नाम सहित प्रश्न वा म्जज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेवाग्रािी सिभागी नागररकिरु धैरैिाई प्रश्न गनध समय ददनपुने भएकािे बुदँागत रुपमा छोटकररमा 
प्रश्न प्रलतहक्रया राख्नपुनेछ र सिजकताधिे लनधाधरर् गरेको समय लबतेपलछ तत्काि प्रस्तलुत 
रोक्नपुनेछ । 

५. आफूभन्दा पहििेका सिभागीिे बोिेका कुरािाई दोिो¥याउन जरुरी िनुेछैन। 

६. म्चत्त नबझेुमा सिजकताधको अनमुलत लिएर थप प्रश्न राख्न पार्नछे। 

७. सिभागीिे लबना आधार कसैप्रलत िाञ्छनायकु्त भाषाको प्रयोग गनध पार्न ेछैन। 

८ . सनुवुार्का वक्ता तथा सिभागीिाई उते्तम्जत पाने वा बदिाको भावनाबाट भनार् राख्न वा बोल्न 
पार्न ेछैन । 

९. सनुवुार्िाई लबथोल्न ेप्रयास कतैबाट भएको पार्एमा सबै सिभागी लमिेर शािीनतापूवधक समाधान 
िोज्न ेपिि गनुध सबैको कतधव्य िनुछे । 

१०. सनुवुार्िाई हवषयान्तर िनुबाट रोक्न सबै सिभालग सचेत िनु ुपनेछ । 
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अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बम्न्धत) 
 

सावधजलनक सनुवुार् संबन्धी प्रलतवेदनको ढाचँा 
 

सावधजलनक सनुवुार् संयोजन गने व्यम्क्तको नाम, थर र ठेगानाः 
सनुवुार् गररएका हवषयवस्तिुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 
कायधक्रम आयोजना स्थिः— 

कायधक्रम आयोजना गररएका लमलत र समयः 
कायधक्रम सञ्चािन गररएको समयावलध (घण्टा।लमनटेमा) 
उठेका प्रश्न।म्जज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रम 
सं्या 

प्रश्नकताध गनुासो गने वा 
सझुाव ददनकेो नाम, थर र 

ठेगाना 

सिभागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुाव 

जवाफ ददने 
पदालधकारीको नाम, 

थर र ठेगाना 

जवाफको 
छोटकरी व्यिोरा 

 

  

  

  

  

 

   

 

प्रलतवेदन ददएको लमलतः  

सावधजलनक सनुवुार् संयोजकको दस्तितः 
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अनसूुम्च–२४ 
(दफा ३ को उपदफा (७) सँग सम्बम्न्धत) 

मायादेवी गाउँहपिका 
गाउँ कायधपालिकाको कायाधिय पकडी कहपिबस्त ु

आ.व.                        गनुासो फर्छ्यौट हकताब 

क्र.सं लमलत गनुासो सम्बन्धी लबबरर् गुनासो फर्छवर्ौट सम्बन्धी बबबरण कैफफ

र्त 
क्र.सं. गनुासो 

दताध 

नं. 

गनुासो 

दताध 

लमलत 

गनुासोको लबषय 

वा छोटकरी 

लबबरर् 

गुनासो 

गने 

ब्र्क्तत 

गुनासो

को 

फकसस

म 

गनुासो 

समाधानको 

िागी पेश 

भएको प्रस्ताव 

पत्र लमलत 

कायधपालिका 

बैठकबाट 

गनुासो 

समाधानको 

िागी  

छिफि 

भएको वा 

नभएको  

कायधपालि

का 

बैठकबाट 

गनुासो 

समाधान

को िागी  

भएको 

लनर्धय 

गनुासो 

समस्या 

समाधान 

भएको वा 

नभएको 

पूर्ध 

⁄मध्यम 

⁄आंम्शक 

⁄न्यून 
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 टेम्क्नकि सियोग M रु्नाइटेड समसन टु नेपाल र सनसाइन सामाक्जक बबकास संस्था कपपलबस्तु 


