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नसनदङ्र्ा गाउँपानिका

गाउँ कार्वपानिकाको कार्ाविर्
साब्िाखु, ताप्िेजुङ
१ िं. प्रदेश, िेपाि

प्रवतार्िा
गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहिाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, नीलि, योजना िथा काययक्रमको
कायायन्वयन प्रकृ या, प्राप्त उपिलधि र त्यसिे पारे को आलथयक सामालजक प्रभावको मल्ू याङ्कन गरी नीलि, योजना
िथा सेवा प्रवाह प्रकृ यामा सिु ार गनय, सावयजलनक कोषको अत्युत्तम पररचािन गरी अपेलिि उद्देश्य प्रालप्तको
सलु नश्चििा गनय र जनप्रलिलनलि िथा कमयचारीिाई थप लजम्मेवार बनाई सावयजलनक जवाफदेलहिा अलभबृलि गनय
बाञ्छनीय भएकोिे,
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको िालग लसलदङ्वा
गाउँपालिकाको प्रर्शासकीय काययलवलि लनयलमि गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी गाउँ
काययपालिकािे यो काययलवलि जारी गरे को छ ।
भाग-१
प्रारनम्भक
१. संनिप्त िाि र प्रारनम्भकिः (१) यो काययलवलिको नाम "सावयजलनक जवाफदेलहिा प्रवियन सम्बलन्ि
काययलवलि, २०७८" रहेको छ ।
(२) यो काययलवलि काययपालिकािे स्वीकृ ि गरे को लमलिदेलि िागू हुनेछ ।
२. पररभाषािः लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययलवलिमा:(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनुपछय ।
(ि) “सभा” भन्नािे नेपािको सलं विानको िारा २२२ को उपिारा (१) बमोलजमको गाउँ सभा सम्झनपु छय ।
(ग) “काययपालिका” भन्नािे संलविानको िारा २१५ बमोलजम गठन भएको गाउँ काययपालिकािाई सम्झनुपछय
।
(घ) “अध्यि” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यि सम्झनु पछय ।
(ङ) “उपभोक्ता सलमलि” भन्नािे गाउँपालिकािारा स्वीकृ ि आयोजना वा काययक्रमबाट प्रत्यि िाभ पाउने
व्यलक्तहरुको समहू िे आयोजना वा काययक्रम लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयि सम्भार गनयको िालग
आफूहरु मध्येबाट गाउँपालिकािारा लनिायररि प्रलक्रया बमोलजम गठन गरे को सलमलि सम्झनुपछय ।
(च) “कायायिय” भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पछय र सो र्शधदिे गाउँ पालिका अन्िगयिका
वडा कायायिय, सेवा के न्र, लवषयगि र्शािा वा लनकाय समेििार्य बझु ाउने छ ।
(छ) “कोष” भन्नािे गाउँपालिकाको स्थानीय सलञ्चि कोष सम्झनु पछय र सो र्शधदिे स्थानीय कानून बमोलजम
स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई समेि जनाउने छ ।
(ज) “प्रमि
ू प्रर्शासकीय अलिकृ ि” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ वमोलजमको
प्रमि
ू प्रर्शासकीय अलिकृ ि सम्झनु पछय ।
(झ) “लवकास साझेदार” भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएको सम्झौिा बमोलजम नगद, लजन्सी एवं प्रालवलिक
सहयोग उपिव्ि गराउने लिपिीय एवं बहुपिीय दािृ लनकाय, संयक्त
ु राष्ट्रसघं ीय लनकायहरु िथा
अन्िरालष्ट्रय गैर सरकारी संस्थािाई सम्झनु पछय र सो र्शधदिे गाउँपालिकासंग भएको सम्झौिा बमोलजम

नगद, लजन्सी एवं प्रालवलिक सहयोग उपिव्ि गराउने रालष्ट्रय गैर सरकारी सस्ं था समेििाई बझु ाउनेछ।
(ञ) “सामालजक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को
व्यवस्था बमोलजम गाउँपालिकाको योजना, नीलि, काययक्रम, आयोजना कायायन्वयन र सेवा प्रवाहिे
आलथयक सामालजक िेत्रमा पारे को समग्र प्रभावको िेिाजोिा, लवश्लेषण र मल्ू याक
ं न कायय सम्झनु पछय ।
(ट) “सावयजलनक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को
व्यवस्था बमोलजम गाउँपालिकािे संचािन गने काययक्रम, लवकास योजना िथा आयोजनाको िक्ष्य,
उद्देश्य, बजेट िथा यसबाट प्राप्त उपिलधिको बारे मा सरोकारवािाहरुबीच जानकारी गराउने, िेिाजोिा
गने र मल्ू यांकन गने कायय सम्झनु पछय ।
(ठ) “सावयजलनक सनु वु ार्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को
व्यवस्था बमोलजम गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र लवकास व्यवस्थापन िगायि काययमा सरोकार राख्ने
सवयसािारण नागररक र गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुबीच सावयजलनक थिोमा िि
ु ा छिफि गने
प्रलक्रया सम्झनु पछय । यस र्शधदिे गाउँपालिकासँग भएको सम्झौिा, साझेदारी, कवलु ियि, र्शिय अनसु ार
गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्रमा काययक्रम सञ्चािन गने लवकास साझेदार िथा गैर सरकारी सस्ं थािे
आफ्नो कायय लजम्मेवारीको सन्दभयमा गने सनु वु ार्िार्य समेि जनाउनेछ ।
(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे यस काययलवलिको प्रयोजनको िालग प्रचलिि काननू बमोलजम स्थापना
भएका र गाउँपालिकाको सभाबाट आफ्नो काययक्रम स्वीकृ ि गराई गाउँपालिकाको समन्वयमा काययक्रम
सञ्चािन गने गैर नाफामि
ू क सस्ं था सम्झनपु छय ।
(ढ) “सामदु ालयक संस्था” भन्नािे जनचेिना सम्बलन्ि िालिम, अलभमि
ु ीकरण, सीप लवकास, बचि, कजाय
पररचािन, समावेर्शी लवकास र सर्शक्तीकरण गने उद्देश्यिे लनलश्चि प्रलक्रया अविम्बन गरी प्रचलिि काननू
बमोलजम स्थापना भएका सस्ं था िथा गाउँपालिकामा सचू ीकृ ि भएका समदु ायमा आिाररि संस्था
सम्झनुपछय ।
(ण) “योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा उल्िेि भए
बमोलजम गाउँपालिकाको समग्र लवकास लनमायण सम्बलन्ि ियार पाररएको आवलिक, बालषयक र
रणनीलिगि िथा लवषयिेत्रगि योजना र यस्िै प्रकारका अन्य योजनािाई सम्झनु पछय ।
(ि) “काययक्रम” भन्नािे लनलश्चि उद्देश्य प्रालप्तका िालग गाउँपालिकािारा िगानी ढाँचा सलहि ियार गररएको
िेत्रगि वा वहुिेत्रगि काययक्रम सम्झनुपछय ।
(थ) “आयोजना” भन्नािे गाउँपालिकािे कुनै भौगोलिक िेत्र वा काययिेत्रमा लनलश्चि अविी र िगानी रकम
िोकी लनिायररि उद्देश्य प्रालप्तका िालग ियार गररएको आयोजना सम्झनु पछय ।
(द) “अनुदान” भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट गाउँपालिकािाई प्राप्त हुने लवत्तीय समानीकरण,
सर्शिय, समपरु क िथा लवर्शेष अनुदानिाई सम्झनु पछय । साथै सो र्शधदिे नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श
सरकारका लवलभन्न मन्त्रािय र अन्िगयिका लनकाय र नेपाि सरकारको स्वीकृ लिमा दािृ लनकायबाट
उपिधि हुने लवत्तीय, प्रालवलिक एवं वस्िगु ि सहयोग समेििाई जनाउने छ ।
(ि) “िलिि समहू ” भन्नािे नेपािको संलविानको िारा ४२ बमोलजम सामालजक न्यायको हक प्राप्त गने
आलथयक, सामालजक वा र्शैलिक दृलििे पछालड परे का मलहिा, दलिि, आलदवासी जनजालि, मिेर्शी, थारु,
मलु स्िम, लपछडा वगय, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्िीकृ ि, अपाङ्गिा भएका व्यलक्त, िैङ्लगक िथा यौलनक
अल्पसङ्ख्यक, लकसान, श्रलमक, उत्पीलडि वा लपछलडएको िेत्रका नागररक िथा आलथयक रुपिे लबपन्न
िस आययको व्यलक्त वा व्यलक्तको समहू िाई सम्झनु पछय । साथै, सो र्शधदिे नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारिे

िलिि समहू भनी िोके का अन्य वगय एवं समदु ाय समेििाई जनाउछ ।
(न) “सामालजक लजम्मेवारी” भन्नािे गाउँपालिकािे प्रचलिि कानून बमोलजम समावेर्शी र समिामि
ु क
लवकासका िालग उपयुक्त नीलि, योजना, काययक्रम िजयमु ा र कायायन्वयन गने साथै िलिि समहु िाई ध्यान
लदई सेवा प्रवाह गने दालयत्विाई सम्झनु पछय ।
(प) “सावयजलनक लनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून वा अन्य प्रचलिि कानून बमोलजम करार गनय योग्य
कानूनी व्यलक्तबीच करार र्शियमा धयवस्था भए बमोलजमको सेवा प्रदान िथा सञ्चािन गने र त्यसको
जोलिम र्शिय बमोलजम वहन गने गरी भएको करार धयवस्था सम्झनु पछय ।
(फ) “नागररक वडापत्र” भन्नािे गाउँपालिकािे उपिधि गराउने लवलभन्न सेवा िथा सलु विाको नाम, लववरण,
समयाविी, लजम्मेवार कमयचारी काययकिको लववरण, सेवा प्राप्त गनय प¥ु याउनु पने प्रलक्रया, िाग्ने र्शल्ू क
एवं दस्िरु का साथै सेवा अवरुि भएमा उजरु ी सन्ु ने अलिकारी उल्िेि गरी सवयसािारणिाई ससु लू चि गनय
सावयजलनक स्थि वा कायायियमा टाँलगएको वा टाँसेर रालिएको वा लवद्यलु िय माध्यम िारा प्रकालर्शि
वाचापत्र सम्झनु पछय ।
(ब) “बलहगयमन अलभमि” (Exit Poll) भन्नािे सेवाग्राहीहरु सेवा लिई कायायियबाट बालहर लनलस्कने
समयमा कायायियको सेवाप्रवाहको लवषयमा िेिी वा िेिार्लदएको अलभमि वा सझु ाव सम्झनु पछय ।
(भ) “नागररक प्रलिवेदन पत्र” (Citizen Report Card) भन्नािे सेवाग्राही नागररकिे कायायियबाट सेवा
लिंदा प्रत्यि अनुभव गरे का, भोगेका र देिेका कुराहरुिाई उल्िेि गरी सेवा भौलिक वा अभौलिक
माभ्यमवाट कायायियिाई पृष्ठपोषण लदने पिलि सम्झनु पछय ।
(म) “समदु ायबाट संचािन हुने योजना” भन्नािे गाउँपालिकाको सहयोगमा उपभोक्ता सलमलि, गैर सरकारी
सस्ं था, टोि लवकास सस्ं था र सामदु ालयक सस्ं थाबाट सचं ािन हुने लनमायण िथा आलथयक एवं सामालजक
लवकास सम्बलन्ि आयोजना िथा काययक्रम सम्झनु पछय ।
(य) “साना काययक्रम वा आयोजना” भन्नािे यस गाउँपालिकाको हकमा पन्र िाि रूपयँ भन्दा कम िगानी
भएका काययक्रम वा आयोजना सम्झनु पछय ।
(र) “ठुिा काययक्रम वा आयोजना” भन्नािे यस गाउँपालिकाको हकमा पन्र िाि रूपयाँ वा सो भन्दा मालथ
िगानी भएका काययक्रम वा आयोजना सम्झनु पछय ।
(ि) “गुनासो” भन्नािे जनु सक
ु ै माध्यमबाट कायायिय वा यसको लनकायको काम, सेवा प्रवाह, लवकास
लनमायण िथा गाउँपालिकाको काम िथा अलिकार सम्बलन्ि लवषयमा सरोकारवािा व्यलक्त वा लनकायिे
गने लिलिि वा अलिलिि लसकायि सम्झनु पछय ।
(व) “उजरु ी” भन्नािे गाउँपालिका वा यस अन्िगयिका लनकायको काम, सेवा प्रवाह, लवकास लनमायण
सम्बन्िमा पदालिकारी वा कमयचारीको काययसम्पादन, सेवाको गुणस्िर, लनयलमििा, िागि िथा समयको
लवषयमा सम्बन्िमा लिलिि वा मौलिक रुपमा व्यक्त गरे को असन्िुलि सम्झनु पदयछ ।

भाग - २
गुिासो व्र्र्वथापि कार्वनर्नि
पररच्छे द –१
गुिासोको अनभिेखि तथा प्रारनम्भक कारर्ािी
३. गुिासोको अनभिेख राख्िु पिनिः (१) कायायियिे देहायका कुनै माध्यमबाट आएका गनु ासोको अनसु चू ी–
१ बमोलजमको ढाँचामा अलभिेि राख्नु पनेछः
(क) अध्यि, उपाध्यि वा वडा अध्यि समि मौलिक वा लिलिि रुपमा,
(ि) कायायिय प्रमि
ु समि मौलिक रुपमा,
(ग) कायायियमा लनवेदन दिाय गरे र,
(घ) कायायियको टेलिफोन, मोबार्ि, हटिार्न, फ्याक्स माफय ि,
(ङ) कायायियको र्मेि, एस एम एस माफय ि,
(च) हुिाक, कुररयर, एक्सप्रेस डेलिभरी माफय ि,
(छ) उजरु ी पेलटका माफय ि,
(ज) पत्रपलत्रका, लवद्यिु ीय संचार माध्यम, सामालजक संजाि माफय ि,
(झ) सावयजलनक पररिण, सामालजक पररिण, सावयजलनक सनु ुवाई जस्िा काययक्रममा प्रश्न गरे र,
(ञ) सघ
ं िथा प्रदेर्श सरकारका लनकाय माफय ि ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त भएका सबै गुनासोिाई गुनासोको माध्यम सलहि गुनासो सन्ू ने अलिकारी
देहाय बमोलजम बगीकरण गरी अलभिेिमा जनाउनु पनेछ ।
(क) सच
ू ना सम्बलन्ि गुनासो,
(ि) लपर मकाय परे को सम्बलन्ि गुनासो,
(ग) सावयजलनक िररद सम्बलन्ि गुनासो,
(घ) पवू ायिार लनमायणमा गण
ु स्िर कायम नभएको सम्बलन्ि गनु ासो,
(ङ) लवत्तीय अनुर्शासन सम्बलन्ि गुनासो,
(च) सेवा प्रवाहमा अलिररक्त र्शल्ु क भक्त
ु ानी गनयु परे को सम्बलन्ि गुनासो,
(छ) आयोजना िथा काययक्रम छनोट िथा व्यवस्थापन सम्बलन्ि गनु ासो,
(ज) उपभोक्ता सलमलिसँग सम्बलन्िि गुनासो,
(झ) लवद्यमान कानूनी प्राविान सम्बलन्ि गुनासो,
(ञ) कमयचारीको आचरण िथा व्यवहार सम्बलन्ि गुनासो,
(ट) अन्य गुनासो।
(३) उपदफा (१) बमोलजम पनय आएका गनु ासोिाई गनु ासो सन्ु ने अलिकारीिे प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ िसँग
समन्वय गरी सात नदि नभत्र प्रथम सम्बोिन गरी अलभिेिमा जनाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोलजम गरे को प्रथम सम्बोिनको जानकारी गनु ासो सन्ु ने अलिकारीिे सम्बलन्िि
गुनासोकिायिाई लिलिि, मौलिक, र्मेि, एसएमएस वा अन्य कुनै उपयुक्त िररकाबाट लदनु पनेछ।

(५) प्रचलिि काननू मा रहेको अस्पििा वा अपयायप्तिा वा िेत्रालिकार लभत्र नपरे को वा अन्य कुनै कारणिे
गुनासो सन्ु ने अलिकारी र प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ िको िहबाट सम्बोिन हुन नसके का गुनासोिाई गुनासो
सन्ु ने अलिकारीिे गुनासो समािान समन्वय सलमलिमा पेर्श गनयु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोलजम पेर्श भएका गुनासोको सम्बन्िमा गुनासो समन्वय सलमलििे गुनासोसँग सम्बलन्िि
कानूनी व्यवस्था र त्यस्िा गुनासो समािानको िालग गनयपु ने लनणययको प्रस्िाव समेि ियार गरी अनुसचू ी–२
बमोलजमको ढाँचामा काययपालिका बैठकमा पेर्श गनयु पनेछ ।
४. कार्वपानिकािे नििवर् गिनिः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोलजम प्राप्त प्रस्िाव समेिको आिारमा गनु ासो
समािानको िालग काययपालिकािे आवश्यक लनणयय वा लनदेर्शन लदनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम काययपालिकािे गनु ासो समािानको िालग कुनै लनणयय गदाय वा लनदेर्शन लददं ा
आवश्यकिा अनुसार कानूनी परामर्शय लिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजम भएको लनणयय प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ििे कायायन्वयन गरी गुनासो सन्ु ने
अलिकारी माफय ि सम्बलन्िि गुनासोकिायिाई सोको जानकारी लदनु पनेछ ।
(४) यस काययलवलि बमोलजम पनय आएका गनु ासो समािानको िालग कानूनी िजयमु ा वा संर्शोिन गनयु पने
देलिएमा त्यस्िो कानून िजयमु ाको िालग काययपालिकािे प्रकृ या अगालड बढाउनेछ ।
पररच्छे द –२
गुिासो व्र्र्वथापिको सवं थागत व्र्र्वथा
५. गुिासो सुधिे अनिकारी तोकिेिः (१) प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ििे कायायियमा उपिधि वररष्ठ
कमयचारीिाई गुनासो सन्ु ने अलिकारी िोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम िोलकएको गुनासो सन्ु ने अलिकारीको काम कियव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) कायायियमा प्राप्त गुनासोको बगीकरण गरी अलभिेि राख्ने,
(ि) प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ि र गुनासोसँग सम्बलन्िि पदालिकारी िथा कमयचारीसँगको समन्वयमा पनय
आएको गुनासोको प्रथम सम्बोिन गने,
(ग) अन्य लनकायको काययिेत्रलभत्रको गनु ासो भएमा सम्बलन्िि लनकायमा पठाउने,
(घ) काययपालिका बैठकमा पेर्श गने गुनासोको लववरण ियार गरी प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ि समिय पेर्श
गने,
(ङ) गनु ासो समािान समन्वय सलमलिको सदस्य सलचव भई कायय गने,
(च) गुनासो सम्बोिनको िालग भएका लनणययहरुको अलभिेि राख्ने,
(छ) गुनासोको सम्बन्िमा काययपालिका िथा प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ िबाट भएको लनणयय कायायन्वयन
गनय सहयोग गने,

(ज) पलहिे लनणयय भर्सके का लवषयमा गनु ासो पनय आएमा सोको जानकारी प्रमि
ु प्रर्शासकीय

अलिकृ ििाई गराउने,
(झ) काययपालिका िथा प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ििे िोके बमोलजमका अन्य कायय गने ।
(३) गनु ासो सन्ु ने अलिकारीिार्य उपदफा (२) मा िोलकएका काम, कियव्य र अलिकार वाहेक अन्य लजम्मेवारी
समेि लदएको अवस्थामा त्यस्िो लजम्मेवारी समेि पुरा गनयु पनेछ ।
६. गुिासो सिािाि सिधर्र् सनिनतको गठििः (१) यस काययलवलि बमोलजम पनय आएका गुनासोमध्ये दफा
३ को उपदफा (५) बमोलजम काययपालिकामा पेर्श गनयु पने गनु ासो समािान गनय काययपालिका बैठकमा प्रस्िाव
पेर्श गने प्रयोजनको िालग देहाय बमोलजमको गुनासो समािान समन्वय सलमलि रहनेछः
(क) उपाध्यि
- संयोजक
(ि) प्रमि
- सदस्य
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ि
(ग) अध्यििे िोके को कम्िीमा एकजना मलहिा सलहि दईु जना काययपालिका सदस्य - सदस्य
(घ) गुनासो सन्ु ने अलिकारी
- सदस्य
सलचव
(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलििे आवश्यकिा अनुसार लवषय लवज्ञ र सम्बलन्िि कमयचारीिाई
सलमलिको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ।
७. र्डा कार्ाविर्को गुिासो सिािाि सम्बनधि व्र्र्वथािः (१) वडा कायायियमा प्राप्त हुने गुनासोको
व्यवस्थापनको िालग सम्बलन्िि वडाको वडा सलचविे गुनासो सन्ु ने अलिकारी भई काम गनेछ ।
(२) वडा कायायियमा प्राप्त हुन आएका गुनासोहरुको लववरण वडा सलचविे अनुसचू ी –१ बमोलजमको
ढाँचामा ियार गनयु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको गनु ासो सन्ु ने अलिकारीिे यस काययलवलि बमोलजम वडा कायायियको
िेत्रालिकार लभत्रका गुनासोहरु वडा अध्यिसँग समन्वय गरी सम्बोिन गनयु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजम गनु ासो समािानको िालग गररएका काययहरुको लववरण वडा सलचविे वडा
सलमलिको बैठकमा प्रस्िुि गनयु पनेछ ।
(५) िेत्रालिकार वा अन्य कुनै कारणिे वडा सलमलिबाट समािान हुन नसके का गनु ासोको सम्बोिनको िालग
त्यस्िा गुनासोहरुको लववरण अनुसचू ी– ३ बमोलजमको ढाँचामा ियार गरी प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ि
माफय ि गुनासो समािान समन्वय सलमलिमा पेर्श गनयु पनेछ ।
(६) काययपालिका वा अन्य कायायियसँग सम्बलन्िि गुनासोहरु वडा कायायियमा प्राप्त हुन आएमा वडा
सलचविे त्यस्िा गुनासोहरु काययपालिका वा सम्बलन्िि कायायियमा पठाउनु पनेछ ।
८. अधर् कार्ाविर्को गुिासो सिािाि सम्बनधि व्र्र्वथािः (१) गाउँपालिका मािहिका लवषयगि
कायायिय वा र्शािा प्रमि
ु िे आफूभन्दा लनकटिम मलु नका कमयचारीिाई गनु ासो सन्ु ने अलिकारी िोक्नु पनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको गनु ासो सन्ु ने अलिकारीिे सम्बलन्िि कायायिय।र्शािा प्रमि
ु सँग समन्वय गरी
कायायिय वा र्शािामा पनय आएका गुनासोहरु सम्बोिन गनयु पनेछ ।

(३) िेत्रालिकार वा अन्य कुनै कारणिे समािान हुन नसके का गनु ासोको सम्बोिनको िालग कायायिय वा
र्शािा प्रमि
ु िे त्यस्िा गुनासोहरुको लववरण अनुसचू ी–३ बमोलजमको ढाँचामा ियार गरी गुनासो समािान
समन्वय सलमलिमा पेर्श गनयु पनेछ।
पररच्छे द –३
गुिासो सिािाि प्रनिर्ा
९. गुिासो पेनटका राख्िुपिनिः (१) कायायियिे कायायियको मि
ू गेट नलजकै सबैिे देख्ने सरु लिि स्थानमा
गुनासो पेलटका राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको गनु ासो पेलटकामा िगाएको िािा गनु ासो सन्ु ने अलिकारीिे कम्िीमा प्रत्येक
हप्ता कायायिय प्रमि
ु वा अन्य दईु जना पदालिकारी वा कमयचारीको रोहवरमा िोल्नुपनेछ ।
१०. गोपिीर्ता राख्िु पिनिः कायायिय प्रमि
ु िे कायायियमा प्राप्त भएका गुनासो मध्ये अनुसन्िान र छानलबन
गनयपु ने प्रकृ लिका गनु ासो गने व्यलक्त वा लनकायको नाम गोप्य रािी त्यस्िा गनु ासोको सम्बन्िमा आवश्यक
छानलबन र अनुसन्िान गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
११. िेखी पठाउि सकिेिः कायायियमा प्राप्त गुनासो मध्ये आलथयक अलनयलमििा वा भ्रिाचारसँग सम्बलन्िि
गुनासोहरु काययपालिकाको लनणययिे छानलबन िथा अनुसन्िानको िालग अलख्ियार दरुु पयोग अनुसन्िान
आयोगमा िेिी पठाउन सलकनेछ ।
१२. प्राथनिकतासाथ कार्ाव धर्र्ि गिनिः कायायियिे अलख्ियार दरुु पयोग अनुसन्िान आयोग, महािेिा
परीिक, संसदीय सलमलि, नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारका लनकायहरु र लजल्िा समन्वय सलमलि माफय ि
प्राप्त गनु ासो र सझु ावहरुिाई प्राथलमकिासाथ कायायन्वयन गनेछ ।
१३. गुिासोकताविाई जािकारी नदिेिः (१) यस काययलवलि बमोलजम प्राप्त गुनासो सम्बोिनपलछ गुनासो सन्ु ने
अलिकारीिे सम्बलन्िि गुनासोकिायिाई सोको जानकारी लदनुपनेछ ।
(२) यस काययलवलि बमोलजम प्राप्त गनु ासोको छानलबन गदाय प्राप्त गनु ासो झठु ा ठहरे पलन सोही व्यहोरा उपदफा
(१) बमोलजम सम्बलन्िि गुनासोकिायिाई जानकारी गरार्नेछ।

भाग-३
सािानजक परीिि सम्बनधि व्र्र्वथा
पररच्छे द –१
सािानजक परीिि सम्बनधि संवथागत व्र्र्वथा
१४. सािानजक परीिि गिवुपिनिः (१) गाउँपालिकािे हरे क आलथयक वषयमा सम्पादन गरे का काययक्रम िथा
काययसम्पादनको िेिाजोिा र त्यसको सामालजक उपिधिी मापन गनय सामालजक परीिण गनयपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको सामालजक परीिण देहायका लवषयमा आिाररि रही गनयपु नेछ ।

(क) नेपािको सलं विानको अनसु चू ी- ८ मा उलल्िलिि लवषयहरु
(ि) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोलजम िोलकएका लवषयहरु,
(ग) गाउँपालिकाबाट स्वीकृ ि कानून बमोलजम सम्पादन गरे का काययहरु,
(घ) नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारबाट समय समयमा भएका लनदेर्शन बमोलजम सम्पादन गनयपु ने
काययहरु,
(ङ) काययपालिकाबाट समय समयमा गररएका प्रलिबद्दिाहरु ।
(३) कायायियिे उपदफा (१) बमोलजमको सामालजक परीिण कायय प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलििे
चार मलहनालभत्र सम्पन्न गररसक्नु पनेछ ।
(४) काययपालिकाको लनणययिे कुनै एक काययक्रम वा आयोजनाको समेि सामालजक परीिण गनय सलकनेछ ।
१५. सािानजक परीिि सिधर्र् सनिनतको गठििः (१) सामालजक परीिण काययमा सहयोग िथा समन्वयको
िालग देहाय अनुसार पदालिकारी रहेको सामालजक परीिण समन्वय सलमलि रहने छ।
(क) प्रमि
संयोजक
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ि
(ि)योजना महार्शािा।र्शािा र्शािा प्रमि
सदस्य
ु
(ग) अध्यििे िोके को स्थानीय गैर सरकारी सस्ं था वा सामदु ालयक
संस्थाको एक जना प्रलिलनि
सदस्य
(घ) संयोजकिे िोके को लवषयगि र्शािा प्रमि
सदस्य
ु
(ङ) सामालजक लवकास र्शािा प्रमि
सदस्य–सलचव
ु
(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलिको सामालजक परीिण समन्वय सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार
देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) सामालजक पररिकको छनोट गने
(ि)पररिण गररने काययक्रम िथा आयोजनाको छनौट गने,
(ग) पररिकको संस्था वा व्यालक्तको योग्यिाको पररिण गरी स्वीकृ ि गने,
(घ) पररिण काययको िालग स्रोि िथा पवू ायिारको व्यवस्था गने,
(ङ) वैकलल्पक योजना िथा काययक्रमको पलहचान गरी सलू च ियार गने,
(च) सामालजक परीिण काययमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहलजकरण गने।
१६. तेस्रो पिबाट सािानजक परीिि गराउिु पिनिः (१) यस काययलवलि बमोलजम गररने सामालजक परीिण
कायय कायायियिे िेस्रो पिबाट सामालजक परीिण गराउनु पनेछ ।
(२) िेस्रो पिको छनोट प्रचलिि सावयजलनक िररद कानून बमोलजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम छनोट गररने सामालजक परीिकको काययलववरण र योग्यिा अनुसचू ी–४ बमोलजम
हुनेछ ।

पररच्छे द – २
सािानजक परीिि नर्नि र प्रनतर्ेदि
१७. सािानजक परीििका नर्षर्िरिः (१) सामालजक परीिकिे देहाय बमोलजमका सामग्रीको अध्ययन गरी
गाउँपालिकािे सामालजक लजम्मेवारी परू ा गरे /नगरे को सम्बन्िमा समीिा र लवश्लेषण गनयु पनेछः
(क) स्थानीय िह सम्बलन्ि संघीय िथा प्रादेलर्शक ऐन, लनयम, िथा मापदण्ड,
(ि)गाउँपालिकािे वनाएका स्थानीय कानून, काययलवलिहरू र लनदेलर्शकाहरू,
(ग) गाउँपालिकाको आवलिक िथा वालषयक योजना,
(घ) नागररक बडापत्र
(ङ) गाउँपालिकाको चौमालसक िथा वालषयक प्रगलि प्रलिवेदन
(च) सावयजलनक सनु ुवाई प्रलिवेदन
(छ) सावयजलनक परीिणका प्रलिवेदननहरु
(ज) आन्िररक िेिापरीिण प्रलिवेदन
(झ) अलन्िम िेिापरीिण प्रलिवेदन
(ञ) वालषयक योजना िथा बजेट िजयमु ासँग सम्बलन्िि लनणययहरु
(ट) न्यालयक सलमलिको वालषयक प्रलिवेदन
(२) सामालजक परीिकिे उपदफा (१) बमोलजमका सामग्रीको अध्ययनबाट देलिएका लववरणहरुमा देहाय
बमोलजमका लवलि अविम्बन गरी पिु ्याई ंलिनु पनेछ ।
(क) गाउँपालिकाका पदालिकारी िथा सम्बलन्िि कमयचारीसँग अियसरं लचि (Se:i-structured)
अन्िरवािाय,
(ि)आयोजना िथा काययक्रम कायायन्वयन स्थिको स्थिगि लनरीिण, अविोकन र समहू छिफि ।
(३) सामालजक परीिकिे उपदफा (२) बमोलजम पिु ् याई लि
ं ंदा गाउँपालिकाको सामालजक लजम्मेवारी बहनमा
देलिएका प्रमि
ु समस्या, चनु ौिी र भावी काययलदर्शाका बारे मा समेि छिफि गराई अनुसचू ी –५ बमोलजमको
प्रलिवेदन ियार गनयु पनेछ ।
१८. सार्वजनिक छिफि गराउिु पिनिः (१) सामालजक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बमोलजम ियार
गरे को प्रलिवेदनको मस्यौदामालथ सावयजलनक छिफि गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको छिफिमा सामालजक परीिकिे अनुसचू ी – ५ र अनुसलू च – ६ बमोलजमको
प्रलिवेदनमा आिाररि रही अनसु लू च – ७ बमोलजमको काययक्रम सचं ािन लवलि र प्रकृ या अनसु ार प्रस्िलु िकरण
गनयपु नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको छिफि हुने लमलि समय र स्थान िोकी उपदफा (४) बमोलजमका सदस्यहरुिाई
कम्िीमा पाँचलदन अगावै जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजमको छिफि काययक्रम अध्यिको अध्यििामा सञ्चािन हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोलजमको छिफिमा काययपालिकाका सदस्यहरु, कायायियका कमयचारी, स्थानीय
राजनीलिक दिका प्रलिलनलि, उद्योग वालणज्य सघं , पत्रकार महासघं , उपभोक्ता सलमलिका अध्यिहरु, टोि

लवकास सस्ं थाका प्रलिलनलिहरु, नागररक समाजका प्रलिलनलिहरु र स्थानीय बलु द्दजीवीहरु समेििाई सहभागी
गराउनु पनेछ ।
(६) सामालजक परीिकिे उपदफा (१) बमोलजमको छिफिमा काययपालिका सदस्य बाहेकका सहभागीबाट
उठार्एका लवषयहरुमा अध्यिको िारणा राख्न िगाउनु पनेछ ।
(७) कायायियिे यस दफा बमोलजमको काययक्रम बैठकको गलिलवलि स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यि
प्रसारण गने व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (१) अनसु ारको छिफि काययक्रममा उपलस्थि हुने आयोजक िथा सहभालगिे अनसु लू च–८
बमोलजमको आंचरसलहिा पािाना गनयपु नेछ।
१९. अनधति प्रनतर्ेदि तर्ार गिवपु िनिः (१) सामालजक परीिकिे दफा १८ बमोलजमको छिफिमा उठे का
लवषयहरु समेि लमिाई अनुसचू ी–९ बमोलजमको अलन्िम प्रलिवेदन ियार गरी कायायियमा पेर्श गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रलिवेदनमा देहायका लवषयहरुिाई सारांर्शको रुपमा समावेर्श गनयु पनेछः
(क) गाउँपालिकाकाको प्राथलमकिा िथा िक्ष्यहरू
(ि)गि आलथयक वषयको मख्ु य मख्ु य उपिधिीहरू
(ग) सामालजक लजम्मेवारी बहन गने िमिा
(घ) लजम्मेवारी बहन गने सन्दभयमा देलिएका समस्याहरू
(ङ) सिु ारको िालग चाल्नपु ने कदम िथा सझु ावहरू
(३) उपदफा (१) बमोलजम पेर्श भएको प्रलिवेदन अध्यििे काययपालिका बैठकमा पेर्श गनय िगाउनु पनेछ ।
(४) कायायियिे उपदफा (१) बमोलजमको प्रलिवेदन कायायियको वेवसार्टमा राख्नु पनेछ ।
२०. सािानजक परीिििा सिार्ेश गराउिुपिनिः गाउँपालिका अन्िगयिका लवषयगि र्शािाहरू र
गाउँपालिकाको वालषयक योजना।काययक्रम।आयोजनामा समावेर्श भएका गैर सरकारी संस्थाहरूको हकमा
गाउँपालिका कै अलभन्न अंगको रूपमा सामालजक परीिणमा समावेर्श गनयपु नेछ ।
२१. कागजात उपिब्ि गराउिु पिनिः सामालजक परीिकिे मागेको लववरण, िथयाक
ं , सचू ना िथा कागजाि
गाउँपालिकाका, लवषयगि महार्शािा वा र्शािा, सम्बलन्िि गैर सरकारी सस्ं था िथा अन्य लनकायिे उपिधि
गराउनु पनेछ।
२२. प्रनतर्ेदि सभािा पेश गिवपिनिः (१) काययपालिकािे सामालजक परीिणको प्रलिवेदनमा उल्िेि भएका
लवषयमा छिफि गरी कायायन्वयन हुन सक्ने सझु ावहरु कायायन्वयनको व्यवसथा लमिाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोलजम काययपालिकावाट कायायन्वयन गररएका लवषय, काययपालिकावाट समािान हुन
नसके का र नीलिगि प्रकृ लिका लवषयहरु समावेर्श गरी सामालजक परीिण प्रलिवेदनका प्रमि
ु लवषय समावेर्श
भएको प्रलिवेदन सभाको वैठकमा पेर्श गनयु पनेछ।
२३. अधर् निकार्िरको सािानजक परीिि सम्बनधि व्र्र्वथािः गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र काययक्रम
सञ्चािन गने गैर सरकारी संस्था िथा अन्य सावयजलनक संस्थाहरूिे समालजक परीिण गदाय यस
काययलवलिको प्रयोग गनयु पनेछ ।

भाग-३
सार्वजनिक परीिि सबं नधि ब्र्बवथा
पररच्छे द–१
सार्वजनिक परीिि सम्बनधि व्र्र्वथा
२४. सार्वजनिक परीिि गिवुपिनिः (१) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गरे का सबै लकलसमका काययक्रम िथा
आयोजनाहरुको सावयजलनक परीिण गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको सावयजलनक परीिण हरे क काययक्रम वा आयोजना सम्झौिा बमोलजमको काम
सम्पन्न भएपलछ अलन्िम लकस्िा भक्त
ु ानी पवू य कम्िीमा एक पटक अलनवायय रुपमा गराउनु पनेछ।
िर कायायियिे काययक्रम वा आयोजनाको प्रकृ लि हेरी कुनै काययक्रम वा आयोजनाको कायायन्वयन
सम्झौिा गदाय नै एक पटक भन्दा बढी पटक सावयजलनक परीिण गने व्यवस्था लमिाउन यो व्यवस्थािे बािा
पयु ायएको मालनने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोलजम काययक्रम वा आयोजनाको सावयजलनक परीिण गनयपु ने व्यवस्था काययक्रम वा
आयोजना कायायन्वयन गने लनमायण व्यवसायी वा उपभोक्ता सलमलि वा गैरसरकारी संस्थासँग गररने सम्झौिामा
उल्िेि गररनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजमको सावयजलनक परीिणमा देहाय बमोलजमका व्यलक्तहरुिाई सहभागी
गराउनु पनेछः
(क) काययक्रम वा आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने समदु ायका सदस्यहरु,
(ि) वडा सलमलिका सदस्यहरु मध्ये कम्िीमा एकजना सदस्य,
(ग) काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनको िालग सम्झौिा गने उपभोक्ता सलमलि टोि लवकास संस्था, गैर
सरकारी संस्था वा लनमायण व्यवसायीका प्रलिलनलि,
(घ) सम्बलन्िि काययक्रम वा आयोजना सचं ािनको िालग कायायियिे िोके को प्रालवलिक कमयचारी ।
२५. सार्वजनिक परीिि गराउिे नजम्िेर्ारीिः (१) यस काययलवलि बमोलजमको सावयजलनक परीिण गराउने
लजम्मेवारी गाउँपालिकासँग काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन गनय सम्झौिा गने लनकायको हुनेछ ।
(२) यस काययलवलि बमोलजम सावयजलनक परीिण गनय िाग्ने िचय काययक्रम वा आयोजनाको िागि
अनुमानमा नै समावेर्श गने व्यवस्था कायायियिे लमिाउनेछ ।
२६. कार्विि सम्पधि पश्चातको सार्वजनिक परीिि िभई अनधति नकवता रकि निकासा ििुिेिः लनमायण
व्यवसायी, उपभोक्ता सलमलि िथा अन्य लनकाय वा सस्ं थावाट कायायन्वयन हुने सवै िािका काययक्रम िथा
आयोजनाको सावयजलनक परीिण नभई अलन्िम लकस्िाको रकम भक्त
ु ानी लदने छै न ।

पररच्छे द – २
उपभोक्ता सनिनतबाट कार्ावधर्र्ि िुिे कार्विि र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिि सम्बनधि व्र्र्वथा
२७. सार्वजनिक जािकारी नदिुपिनिः (१) उपभोक्ता सलमलिका अध्यििे वडा अध्यिको समन्वयमा काययक्रम
वा आयोजना कायायन्वयनको कायायदर्श
े प्राप्त गरे को लमलििे सात नदि नभत्र काययक्रमका प्रत्यि
िाभग्राहीहरुिाई काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन अलघको सावयजलनक जानकारीको िालग उपलस्थि हुन
लमलि स्थान र समय उल्िेि गरी सावयजलनक सचू ना लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम सञ्चािन गररने काययक्रममा उपभोक्ता सलमलिको अध्यि वा लनजिे िोके को
उपभोक्ता सलमलिको सदस्यिे देहायका लवषयहरु प्रस्िुि गनयु पनेछः
(क) आयोजनाको कूि िागि
(ि) उपभोक्ताबाट व्यहोररने िागिको पररमाण
(ग) सम्पादन गनयपु ने मख्ु य मख्ु य कामको लववरण
(घ) आयोजना सम्पन्न गनयु पने अवलि
(ङ) आयोजनाको िालग िोलकएको सार्ट र्न्चाजयको नाम पद र सम्पकय नम्बर
(च) उपभोक्ता वा अन्य सरोकारवािाको िफय बाट कुनै गनु ासो भएमा त्यस्िो गनु ासो राख्न सलकने
पदालिकारी वा कमयचारीको नाम र सम्पकय नम्बर ।
(३) यस दफा बमोलजम गररने काययक्रमको अध्यििा वडाध्यि वा लनजिे िोके को वडा सलमलिको सदस्यिे
गनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजम काययक्रम वा आयोजनाको लववरण प्रस्िुि गररसके पलछ काययक्रमको अध्यििा
गने व्यलक्तिे काययक्रमका सहभागीहरुिाई कुनै लजज्ञासा वा सझु ाव भए पािैपािो राख्न िगाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलजम प्राप्त भएका कुनै लजज्ञासा वा सझु ावको सम्बन्िमा उपभोक्ता सलमलिका सदस्यहरु
वा अध्यििा गने व्यलक्तिे स्पि पानयु पनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोलजम गररने काययक्रमको उपलस्थलि र छिफिमा उठे का लवषयहरु समेि समावेर्श गरी
लनणयय ियार गने व्यवस्था सम्बलन्िि उपभोक्ता सलमलििे लमिाउनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोलजम गररएको लनणयय उपभोक्ता सलमलििे सरु लिि रुपमा राख्नु पनेछ र कायायियिे
मागेको बिि वा भक्त
ु ानीको िालग कागजाि पेर्श गदाय संिग्न गनयु पनेछ ।
२८. सार्वजनिक परीिि गिवुपिनिः (१) उपभोक्ता सलमलििे कायायियसँग भएको सम्झौिा बमोलजम िोलकएको
कायय सम्पन्न गररसके पलछ सावयजलनक परीिण गनयपु नेछ ।
(२) उपभोक्ता सलमलिको अध्यििे उपदफा (१) बमोलजमको कायय सम्पन्न सावयजलनक परीिणको िालग
वडाध्यिसँग समन्वय गरी काययक्रम वा आयोजनाको सावयजलनक परीिण हुने लमलि स्थान र समय िोकी
उपलस्थलिको िालग उपभोक्ताहरुिाई सावयजलनक सचू ना प्रसारण गनयपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम सञ्चािन हुने सावयजलनक परीिण काययक्रममा उपभोक्ता सलमलिको अध्यि वा
लनजिे िोके को सदस्यिे देहायका लवषयहरु सलहि अिुसूनि–११ बमोलजमको आयोजना वा काययक्रम
सम्बलन्ि लववरणको ढाँचा प्रस्ििु गनयु पनेछः

(क) आयोजनाको उद्देश्य
(ि) आयोजनाको कूि िागि
(ग) हािसम्म लनकासा भएको कूि रकम
(घ) आयोजना कायायन्ववयनमा भएको कूि िचय
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सहभालगिाको कूि अंर्श
(च) काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनको क्रममा परे का उजरु ी वा गुनासोको लववरण
(छ) सम्झौिा गररएको काम र सम्पन्न भएको काम बीचको िि
ु ना
(ज) आयोजना सम्पन्न गनय िागेको अवलि
(४) यस दफा बमोलजमको सावयजलनक परीिण काययक्रमको अध्यििा अध्यििा उपभोक्ता सलमलिको
अध्यििे गनेछ ।
(५) यस दफा बमोलजम सञ्चािन हुने सामालजक परीिण काययक्रमको उपलस्थलि छिफिमा उठे का लवषय
र आयोजनाको सम्बन्िमा गररएको लनणयय सलहिको अिुसूनि–१२ बमोलजमको लववरण उपभोक्ता सलमलििे
ियार गनयु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोलजम ियार गररएको लनणययको व्यहोरा उपलस्थि उपभोक्ताहरुिाई पढेर सनु ाई
काययक्रमको अध्यििा गने व्यलक्त र उपभोक्ता सलमलिका सलचविे प्रमालणि गनयु पनेछ।
(७) उपभोक्ता सलमलििे उपदफा (६) बमोलजम प्रमालणि भएको लनणयय अलन्िम लकस्िा लनकासा माग गनयको
िालग कायायियमा पेर्श गनयु पनेछ ।
(८) सहजकिायिे अिुसूनि–१६ अनुसारको नमनू ा काययक्रम र अिुसूनि–१७ बमोलजमको चेकलििको
ियारी गरी सावयजलनक परीिण काययक्रमको सहलजकरण गनयपु नेछ।

पररच्छे द – ३
गैरसरकारी संवथाबाट कार्ावधर्र्ि िुिे कार्विि र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिि सम्र्धिी ब्र्र्वथा
२९. सार्वजनिक सूििा प्रर्ाि गिवुपिनिः (१) कुनै काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन गनय कायायदर्श
े पाएको
लमलििे सात नदिनभत्र काययक्रम वा आयोजनासँग सम्बलन्िि उपभोक्ता िथा सरोकारवािाहरुिाई कायय
प्रारम्भ गनयु अलघ काययक्रम वा आयोजना सम्बलन्ि प्रारलम्भक जानकारीको िालग काययक्रममा उपलस्थलि हुनपु ने
लमलि, स्थान र समय िोकी सम्बलन्िि गैरसरकारी सस्ं थािे सावयजलनक सचू ना प्रवाह गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको काययक्रममा सम्बलन्िि वडाको वडाध्यि सलहि सम्पणू य वडा सदस्यहरुिाई
समेि आमन्त्रण गनयु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको सावयजलनक परीिण काययक्रममा काययक्रम आयोजना गने गैर सरकारी संस्थाको
िफय बाट देहायका कुराहरु प्रस्िुि गनयु पनेछः
(क) काययक्रम वा आयोजनाको उद्देश्य
(ि) काययक्रम वा आयोजनाको िाभग्राहीको लववरण

(ग) काययक्रम वा आयोजनाको कूि िागि
(घ) काययक्रम वा आयोजनाको र्शरुु हुने र सम्पन्न हुने लमलि
(ङ) कायायियबाट व्यहोररने बजेट
(च) गैरसरकारी सस्ं थाबाट व्यहोररने बजेट
(छ) उपभोक्ताको िफय बाट व्यहोनयपु ने िागिको अंर्श र प्रकार
(ज) काययक्रम वा आयोजनाको मख्ु य मख्ु य लक्रयाकिापहरु
(४) उपदफा (३) बमोलजमको प्रस्ििु ीपलछ काययक्रममा सहभागी िाभग्राहीहरुिाई काययक्रम वा आयोजनाको
सम्बन्िमा कुनै लजज्ञासा वा सझु ाव भए पािैपािो राख्न िगाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलजम िाभग्राहीहरुबाट रािेका लजज्ञासा वा सझु ावको सम्बन्िमा काययक्रमको
आयोजकबाट स्पि पानयु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोलजमको काययक्रममा उपलस्थि वडा सलमलिका सदस्यहरुिाई काययक्रम वा आयोजनाको
सम्बन्िमा कायायियको िफय बाट आफ्ना कुरा राख्न समय लदनु पनेछ ।
३०. कार्विि सम्पधि पश्चात सार्वजनिक परीिि गिवुपिनिः (१) कायायियसँगको सम्झौिा बमोलजमको काम
सम्पन्न भएपलछ काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गने गैरसरकारी सस्ं थािे सावयजलनक परीिण काययक्रममा
उपलस्थलिको िालग लमलि स्थान र समय िोकी सावयजलनक सचू ना प्रवाह गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको काययक्रममा वडाअध्यि िगायि वडा सलमलिका सदस्यिाई आमन्त्रण गनयु
पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको सावयजलनक परीिणमा अिूसुनि–११ बमोलजमको यथाथय लववरण प्रस्िुि गनयु
पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलजमको प्रस्िुिीकरणमा उपभोक्ता वा िाभग्राही र गैरसरकारी सस्ं थाबाट भएको िगानी
िथा कायायियबाट हािसम्म प्राप्त भएको रकमको लववरण समेि प्रस्ििु गनयपु नेछ ।
(५) काययक्रम सञ्चािन गने गैरसरकारी सस्ं थािे यस दफा बमोलजम हुने सावयजलनक परीिण काययक्रमको
उपलस्थलि र लनणयय सलहि अिुसूनि–१२ अनुसारको प्रलिवेदन ियार गनयु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोलजम ियार भएको लववरण र लनणयय गैरसरकारी सस्ं थािे बजेट लनकासाको िालग
कायायियमा पेर्श गनयु पनेछ ।
(७) सहजकिायिे अिुसूनि–१६ अनुसारको नमनू ा काययक्रम र अिुसूनि–१७ बमोलजमको चेकलििको
ियारी गरी सावयजलनक परीिण काययक्रमको सहलजकरण गनयपु नेछ।
पररच्छे द – ४
नििावि व्र्र्सार्ीबाट सञ्िािि िुिे आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिि सम्र्धिी ब्र्र्वथा
३१. सार्वजनिक परीिि गिन नजम्िेर्ारीिः (१) लनमायण व्यवसायी माफय ि संचालिि भौलिक पवू ायिार लनमायण
सम्बलन्ि आयोजनाहरूको सावयजलनक परीिण गने लजम्मेवारी सो आयोजनाको रे िदेि िथा अनगु मनको

िालग कायायियबाट िोलकएको प्रालवलिक कमयचारीको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम गररने सावयजलनक परीिण काययक्रममा लनमायण व्यवसायीको प्रलिलनलििाई
अलनवायय उपलस्थि गराउनु पनेछ ।
३२. नििावि प्रारम्भ िुिुपर्व सार्वजनिक जािकारी नदिुपिनिः (१) लनमायण व्यवसायी माफय ि सञ्चािन हुने
आयोजनाको िालग कायायियसँग सम्झौिा भर्सके पलछ आयोजना लनमायण स्थिमा आयोजनाका िाभग्राही
व्यलक्तहरुको उपलस्थलिमा आयोजनाको लवस्िृि लववरण लदनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको जानकारी लदनका िालग हुने काययक्रममा आयोजनाको रे िदेि िथा
अनुगमनको िालग िोलकएको प्रालवलिक कमयचारीिे सम्बलन्िि लनमायण व्यवसायीसँगको समन्वयमा
आयोजनाको िाभग्राही व्यलक्तहरुिाई उपलस्थलिको िालग लमलि, स्थान र समय िोकी सावयजलनक सचू ना
प्रवाह गनयपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजमको काययक्रममा आयोजना सञ्चािन हुने वडाका वडा सलमलिका पदालिकारीहरु
र आवश्यकिा अनुसार अध्यि र उपाध्यि समेििाई आमन्त्रण गनयु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजम हुने काययक्रममा प्रालवलिक कमयचारीिे देहायका लवषयहरु प्रस्िुि गनयु पनेछः
(क) आयोजनाको कूि िागि,
(ि)आयोजना र्शरुु हुने र सम्पन्न हुने अवलि,
(ग) आयोजनाको मख्ु य मख्ु य अपेलिि उपिलधि,
(घ) आयोजनाको लनमायण व्यवसायीको नाम र लनमायण व्यवसायीको स्थानीय प्रलिलनलिको नामथर
ठे गाना र सम्पकय नम्बर,
(ङ) कायायियको िफय बाट रे िदेि र अनुगमनको िालग िोलकएको प्रालवलिक कमयचारीको नाम
पद र सम्पकय नम्बर,
(च) आयोजना कायायन्वयनको सम्बन्िमा गनु ासो वा सझु ाव लदन सलकने पदालिकारीको नाम पद
र सम्पकय नम्बर ।
(५) उपदफा २ बमोलजमको काययक्रममा आयोजनाका िाभग्राहीहरुिाई आयोजनासँग सम्बलन्िि लवषयमा
कुनै लजज्ञासा वा सझु ाव भए लदने अवसर उपिधि गराउनु पनेछ ।
(६) उपदफा २ बमोलजमको काययक्रममा लनमायण व्यवसायीिे िोलकएको समयमा नै काम सम्पन्न गने
प्रलिबििा जनाउन िगाउनु पनेछ।
(७) यस दफा बमोलजम हुने काययक्रममा उपलस्थि हुने पदालिकारी, लनमायण व्यवसायीको प्रलिलनलि िथा
आयोजनाका िाभग्राहीहरुको उपलस्थलि पलु स्िका ियार गरी राख्ने लजम्मेवारी प्रालवलिक कमयचारीको हुनेछ
।
३३. आर्ोजिाको नििावि सम्पधिपनछ सार्वजनिक परीिि गिवुपिनिः (१) आयोजनाको लनमायण सम्पन्न
पश्चाि सम्बलन्िि आयोजनाको सावयजलनक परीिण गनयपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम हुने सावयजलनक परीिण काययक्रममा सम्बलन्िि प्रालवलिक कमयचारीिे लनमायण

व्यवसायीसँगको समन्वयमा आयोजनाका िाभग्राही व्यलक्तिाई उपलस्थि हुन लमलि स्थान र समय िोकी
कम्िीमा साि लदन अगावै सावयजलनक सचू ना प्रवाह गनयु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजमको सावयजलनक परीिण काययक्रममा आयोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा
सलमलिका सदस्यहरु र आवश्यकिा अनसु ार अध्यि वा उपाध्यििाई आमन्त्रण गनयु पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोलजमको काययक्रममा लनमायण व्यवसायीको प्रलिलनलििे आयोजनाको सम्बन्िमा लनम्न
लवषयहरु सलहि अिुसूनि–१३ बमोलजमको लववरणको ढाँचामा प्रस्िुि गनयपु नेछः
(क) आयोजना र्शरुु भएको लमलि,
(ि) आयोजनाको कूि िचय,
(ग) आयोजना स्वीकृ ि लडजार्न र्लिमेट अनुसार सम्पन्न भए नभएको,
(घ) आयोजनासँग सम्बलन्िि मख्ु य मख्ु य लवषयहरु ।
(५) उपदफा (२) बमोलजमको काययक्रममा प्रालवलिक कमयचारीिे लनमायण व्यवसायीका प्रलिलनलिको
प्रस्िुलिपलछ देहायका प्रश्नहरू रािी िि
ु ा छिफिको माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रलिलक्रया लिनु पनेछः
(क) आयोजना संचािन गने लनमायण धयबसायीिे प्रस्ििु गरे अनुसारको आयोजना सम्पन्न भए नभएको
(ि)आयोजना िोलकएको समयमा र्शरुु िथा सम्पन्न भए।नभएको
(ग) आयोजना वा काययक्रम कायायन्वयन प्रारम्भहुनु अलघ सावयजलनक जानकारी लदने कायय भए। नभएको
(घ) आयोजनामा काम गने व्यलक्तिे ज्यािा पाए नपाएको
(ङ) आयोजनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू गणु स्िरीय भए/नभएको
(च) अनुगमन सलमलि िथा सम्बलन्िि प्रालवलिक कमयचारीबाट समय समयमा अनुगमन िथा लनरीिण
भए/नभएको
(छ) अनुगमन िथा लनरीिण पश्चाि् प्राप्त सझु ावहरू कायायन्वयन भए/नभएको
(ज) प्रालवलिकबाट लदर्एका सल्िाह र सझु ावहरू उपयक्त
ु भए/नभएको l
(६) उपदफा (५) बमोलजम काययक्रमका सहभागीहरुिे प्रस्िुि गरे का लवचारहरूिाई प्रालवलिक कमयचारी र
लनमायण व्यवसायीिे प्रलिलक्रया लदने व्यलक्तको नाम सलहि लटपोट गनयपु नेछ र सहभागीिे प्रस्ििु गरे का
प्रलिलक्रया िथा सझु ावमालथ लनमायण व्यवसायी एवं प्रालवलिक कमयचारीिे थप स्पि पानयु पनेछ।
(७) यस दफा बमोलजम सञ्चािन हुने काययक्रममा उपलस्थि पदालिकारी िथा िाभग्राही व्यलक्तहरुको
उपलस्थलि पलु स्िका ियार गरी उपदफा (५) बमोलजम प्राप्त प्रलिलक्रया समेि समावेर्श गरी अिुसूनि–१४
अनसु ारको ढाँचामा लववरण ियार गने लजम्मेवारी सम्बलन्िि प्रालवलिक कमयचारीको हुनेछ।
(८) यस दफा बमोलजम सञ्चािन हुने सावयजलनक परीिण काययक्रम सञ्चािन गदाय अिुसूिी–१५
बमोलजमको आचारसंलहिा सहभागीहरुिे पािना गनयपु नेछ ।
(९) सहजकिायिे अिुसनू ि–१६ अनसु ारको नमनू ा काययक्रम र अिुसनू ि–१७ बमोलजमको चेकलििको
ियारी गरी सावयजलनक परीिण काययक्रमको सहलजकरण गनयपु नेछ।

पररच्छे द – ५
सार्वजनिक परीिि सम्बनधि अधर् व्र्र्वथा
३४. गुिासोिर प्रवतुत गिवपु िनिः दफा ३३ बमोलजमको सावयजलनक परीिण काययक्रममा आयोजनासँग सम्बलन्िि
लवषयमा पदालिकारी, अनगु मन सलमलि िथा कायायियमा लिलिि वा मौलिक रुपमा कुनै गनु ासो प्राप्त भएको
भए काययक्रमको सहजकिायिे सो समेि प्रस्ििु गनयु पनेछ ।
३५. गैरसरकारी संघसंवथािाई पररिािि गिव सकिेिः (१) यस काययलवलि बमोलजमको सावयजलनक परीिण
काययक्रम सञ्चािनको िालग कायायियिे प्रचलिि कानून बमोलजम सामदु ालयक सस्ं था, गैर सरकारी सस्ं था
वा अन्य संघ संस्थािाई पररचािन गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम सावयजलनक परीिण काययक्रमको िालग गैरसकारी संस्था पररचािन गरे को
अवस्थामा काययक्रमको िालग सचू ना प्रवाह गने, पदालिकारी, कमयचारी िथा लनमायण व्यवसायीका
प्रलिलनलििाई काययक्रममा उपलस्थलिको िालग अनरु ोि गने, काययक्रमको सञ्चािन िथा सहजीकरण गने,
उपलस्थलि पलु स्िका ियार गने, लनणयय ियार गने र काययक्रमको प्रलिवेदन ियार गने लजम्मेवारी समेि सोही
संस्थाको हुनेछ ।
३६. नििावि सम्पधि पश्चातको सार्वजनिक परीिि िभई आर्ोजिाको फरफारक ििुिेिः यस काययलवलि
बमोलजम आयोजना लनमायण सम्पन्न पश्चािको सावयजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक िथा अलन्िम
लकस्िा भक्त
ु ानी हुने छै न ।
३७. आर्ोजिावथििा सि
ू िा पाटी राख्िु पिनिः कायायियबाट सचं ािन हुने काययक्रम वा आयोजनाको लनमायण
स्थिमा लनमायणसँग सम्बलन्िि उपभोक्ता सलमलि, गैर सरकारी संस्था वा व्यवसायीिे अिुसूिी–१८
बमोलजमको आयोजना सचू ना पाटी राख्नु पनेछ ।
३८. सार्वजनिक सुिुर्ाई गिवुपिनिः (१) यस पररच्छे द बमोलजम सावयजलनक परीिण गनयपु ने आयोजनामध्ये
बहुवषीय आयोजनाहरुको सावयजलनक सनु वु ाई समेि गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम कुनै आयोजनाको सावयजलनक सनु ुवाई गरे को भए पलन उक्त आयोजनाको
सावयजलनक परीिण गनयु पनेछ ।
३९. सार्वजनिक परीिििा प्राप्त सझ
ु ार्िाई पष्ठृ पोषिको रपिा नििेिः सावयजलनक परीिणको क्रममा
सहभागीहरूिे व्यक्त गरे का लवचारिाई कायायियिे पृष्ठपोषणको रुपमा लिनेछ ।
४०. र्थाथव नर्र्रि पेश गिवुपिनिः यस भाग बमोलजम सावयजलनक परीिण काययक्रममा आयोजनासँग समबलन्िि
पििे ियार गरे को आलिकाररक लववरण मात्र प्रस्ििु गनयपु नेछ ।
४१. सार्वजनिक परीििको िानग आर्श्र्क बजेट व्र्र्वथािः यस भाग बमोलजम गररने सावयजलनक
परीिणको िालग आवश्यक बजेट सम्बलन्िि आयोजनाको िालग छुट्यार्एको कनधटधजेधसीको रकमबाट
प्रचलिि काननू बमोलजम उपिधि गराउन सलकनेछ ।

पररच्छे द – ६
नर्नर्ि
४२. प्रनतर्ेदि पेश गिवुपिनिः यस काययलवलि बमोलजम गररने सावयजलनक परीिणको एलककृ ि प्रलिवेदन
उपाध्र्ििे काययपालिका बैठकमा प्रस्ििु गनयपु नेछ ।
४३. अधर् निकार्िरर्ाट र्स सार्वजनिक परीिि नर्निको प्रर्ोगिः गाउँपालिका िेत्र लभत्र काययक्रम वा
आयोजना संचािन गदाय गैर सरकारी संस्था िथा अन्य सावयजलनक संस्था िथा लनकायहरूिे पलन यस
काययलवलि बमोलजम सावयजलनक परीिण गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
४४. अनभिुखीकरि सम्बनधि व्र्र्वथािः (१) कायायियिे काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनको िालग
सम्झौिा भर्सके पलछ अिुसूनि–१० अनुसारको लवषयवस्िु समेि समावेर्श गरी उपभोक्ता सलमलिको
लजम्मेवारी, सावयजलनक परीिणको लवलि, प्रालवलिक कमयचारीको लजम्मेवारी, रकम लनकासाको िालग
आवश्यक कागजाि, काम सम्पन्न गनयु पने समय सीमा समेिको जानकारी लदन उपभोक्ता सलमलिका अध्यि,
उपाध्यि, सलचव र कोषाध्यििाई एकलदने अभीमि
ु ीकरण गनेछ ।
(२) यस्िो अलभमि
ु ीकरण काययक्रम कायायियिे यो काययलवलि बमोलजम सावयजलनक परीिण गनयपु ने भनी
िोलकएका लनकाय वा व्यलक्तहरुिाई पलन सञ्चािन गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजम हुने अलभमलु िकरण काययक्रममा प्रस्ििु गने लवषयको ढाँचा अिुसूिी–१०
बमोलजम हुनेछ ।

भाग–५
सार्वजनिक सुिुर्ाई कार्वनर्नि
पररच्छे द–१
िागररक बडापत्र सम्बनधि व्र्र्वथा
४५. िागररक बडापत्र राख्िुपिनिः (१) कायायियिे आफ्नो कायायिय हािालभत्र सबैिे देख्ने स्थानमा नागररक
बडापत्र राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको नागररक बडापत्रमा देहायका लवषय उल्िेि भएको हुनपु नेछः
(क) गाउँपालिकािे ऐन, लनयम बमोलजम लदने सेवा सलु विाको लववरण,
(ि) सेवा सलु विा प्रदान गनय िाग्ने समयावलि,
(ग) सेवा सलु विा प्रदान गने लजम्मेवार काययकि िथा कमयचारी,
(घ) सेवाग्राहीिे िोलकएको सेवा सलु विा प्राप्त गनय आवश्यक कागजाि,
(ङ) र्शल्ू क दस्िरू िाग्ने भए सोको लववरण,
(च) र्शल्ू क दस्िूर निाग्ने भएमा सोही व्यहोरा,
(छ) सेवा सलु विा उपिधि।प्रदान हुने काययकिको िथा कमयचारीको नम्बर वा संकेि,

(ज) उजरु ी सन्ु ने अलिकारी वा िह,
(झ) गाउँपालिकाको टेलिफोन/मोबार्ि नं., र्मेि र वेवसार्ट,
(ञ) गुनासो, पीर मकाय राख्ने फोन नं., कमयचारी र र्मेि ठे गाना, र
(ट) नागररक वडापत्र बमोलजम सेवा प्रदान गनय नसके सेवाग्राहीिाई प्रदान गररने ििीपलू ियको लववरण,
(ठ) काययपालिकािे िोके का अन्य आवश्यक कुरा ।
(३) कायायियिे उपदफा (१) बमोलजमको नागररक बडापत्रमा उल्िेि भएका मख्ु य मख्ु य लवषयहरु समावेर्श
गरी कायायिय पररसरमा लडलजटि बडापत्र समेि राख्नु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोलजमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ िथा प्रदेर्श कानून बमोलजम प्रदान गररने सेवाको
िालग सम्बलन्िि कानून बमोलजम िोलकएका लववरणहरु राख्नु पनेछ ।
४६. िागररक बडापत्रिा सश
ं ोिि गिव सनकिेिः (१) कायायियिे दफा ४५ को उपदफा (२) मा उलल्िलिि
लवषयका लववरणमा कुनै पररवियन भएमा नागररक बडापत्रको संर्शोिन गनेछ।
(२) उपदफा (१) वमोलजमको हुने संर्शोिनमा नागररक वडापत्रमा समावेर्श गनयपु ने नयाँ लवषय भएमा सोसमेि
समावेर्श गरी अध्यावलिक गनयु पनेछ ।
पररच्छे द‒२
सार्वजनिक सुिुर्ाई सम्र्धिी व्र्र्वथा
४७. सार्वजनिक सुिुर्ाई गिवुपिनिः (१) काययपालिकाको कायायिय र वडा कायायियिे आलथयक वषयको प्रत्येक
चौमालसक अवलिमा कायायियबाट सञ्चालिि सम्पणु य योजना, काययक्रम िथा सेवा प्रवाहको सावयजलनक
सनु ुवाई गनयुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम हुने काययपालिकाको कायायियको सावयजलनक सनु ुवाईमा अध्यि, उपाध्यि,
प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ि र वडा कायायियको सावयजलनक सनु वु ाईमा वडा सलमलिका सदस्यहरु र वडा
सलचव सहभागी हुनु पनेछ।
िर अध्यि, प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ि र वडा अध्यि काययिेत्र बालहर रहेको अवस्थामा त्यस्िो
पदालिकारीको स्थानमा क्रमर्शः उपाध्यि, कायायियको वररष्ठ कमयचारी र वडा सलमलिको सदस्य सहभागी
हुने गरी सावयजलनक सनु ुवाई गनय यस दफािे बािा पयु ायएको मालनने छै न ।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको सावयजलनक सनु ुवाईमा लवषयगि र्शािा।कायायियका प्रमि
ु हरु समेि सहभागी
हुनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) मा जनु ुसक
ु ै कुरा िेलिएको भएिा पलन कामको लजम्मेवारी अनसु ार लवषयगि
र्शािा।कायायिय वा कुनै काययक्रम िथा आयोजनाको िालग छुट्टै सावयजलनक सनु ुवाई काययक्रम गने गरी
काययपालिकािे लनणयय गनय सक्नेछ ।
(५) सङ्घ िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शिय अनदु ानबाट सञ्चालिि काययक्रम वा आयोजनाको िालग
उपिधि गरार्एको र्शियमा सावयजलनक सनु ुवाई गनयपु ने भनी उल्िेि भएको अवस्थामा सोही बमोलजम र

४८.

४९.

५०.

५१.

उल्िेि नभएको अवस्थामा दफा (१) बमोलजमको सावयजलनक सनु वु ाईमा नै त्यस्िो काययक्रम वा
आयोजनाको लवषय समावेर्श गररनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोलजमको सावयजलनक सनु ुवाईमा कायायियिे सबै सरोकारवािाहरु सहभागी हनसु क्ने
गरी काययक्रम सञ्चािन हुने लमलि, स्थान र समय िोकी कम्िीमा सात नदि अगावै सावयजलनक सचू ना प्रवाह
गनयु पनेछ ।
(७) यस दफा बमोलजम सञ्चािन हुने सावयजलनक सनु ुवाईमा सञ्चार माध्यमका प्रलिलनलिहरुिे सहज रुपमा
उपलस्थि हुन, िस्बीर िथा लभलडयो लिच्न र प्रत्यि प्रर्शारण गनय पाउनेछन ।
सेर्ाग्रािीको अनभित नििु पिनिः (१) कायायियिे सावयजलनक सनु ुवाई गनयु अगावै कम्िीमा सात नदिको
कायायिय समयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरुबाट अिुसूिी–१९ बमोलजमको ढाँचामा नागररक
प्रलिवेदन पत्र र अिुसूिी–२० बमोलजमको ढाँचामा बलहगयमन अलभमि लिनु पनेछ ।
(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोलजम अलभमि लदने सेवाग्राहीहरुिाई सावयजलनक सनु ुवाई काययक्रममा
उपलस्थलिको िालग अनुरोि गनेछ ।
सार्वजनिक सुिुर्ाईका नर्षर्र्वतुिः यस काययलवलि बमोलजम गररने सावयजलनक सावयजलनक सनु ुवाईमा
देहाय बमोलजमका लवषयवस्िु प्रस्ििु गररनेछः
(क) अलघल्िो पटकको सावयजलनक सनु ुवाईमा प्रलिबििा व्यक्त गररएका लवषय र त्यस्िा लवषयमा भए
गरे का प्रयास,
(ि)नागररक प्रलिवेदन पत्र र बलहगयमन अलभमिको नलिजा,
(ग) सेवा प्रवाहका सम्बन्िमा प्राप्त जनगुनासो र सझु ावको लववरण र त्यस्िा लवषयमा भए गरे का प्रयास,
(घ) अनुगमन सलमलिको प्रलिवेदनका मख्ु य मख्ु य लवषयहरु,
(ङ) सावयजलनक परीिण प्रलिवेदनका मख्ु य मख्ु य लवषयहरु,
(च) सामालजक प्रलिवेदनको मख्ु य लवषयहरु,
(छ) गाउँपालिकाको नीलि योजना िथा काययक्रम र बजेट,
(ज) सङ्घ िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा सञ्चालिि काययक्रम िथा आयोजनाहरु ।
व्र्नक्त र्ा गैरसरकारी सवं थािाई पररिािि गिव सकिेिः (१) कायायियिे दफा ४८ बमोलजम सेवाग्राही
बलहगयमन अलभमि र नागररक प्रलिवेदन पत्र सङ्किन गनयको िालग कुनै व्यलक्त वा गैरसरकारी संस्थािाई
पररचािन गनय सक्नेछ ।
(२) यस काययलवलि बमोलजम हुने सावयजलनक सनु वु ाईको व्यवस्थापन गनय िथा सहजीकरण गनयको िालग
प्रचलिि िररद काननू बमोलजम कुनै व्यलक्त वा गैरसरकारी सस्ं थािाई पररचािन गनय सलकनेछ ।
सार्वजनिक सुिुर्ाईको िाग गिव सकिेिः (१) जनप्रलिलनलि, उपभोक्ता िथा साझेदार सस्ं थािे कुनै
आयोजना लवर्शेष वा सावयजलनक महत्वको लवषयमा सावयजलनक सनु वु ाई गनय कायायियमा अनुरोि गनय
सक्नेछन ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम सावयजलनक सनु ुवाई माग भएको अवस्थामा कायायियिे एक मलहनालभत्र
सम्बलन्िि आयोजना वा सावयजलनक महत्वको लवषयमा सावयजलनक सनु ुवाई गनेछ ।

५२. कार्विि र्ा आर्ोजिा शुरििु ु भधदा अगार्ै सार्वजनिक सिु ुर्ाई गिव सनकिेिः दीघयकािीन नीलि िथा
योजना वा बहुवषीय आयोजनाको स्वीकृ लि र आलथयक, सामालजक र वािावरणीय िेत्रमा दीघयकािीन प्रभाव
पाने कुनै काययक्रमको स्वीकृ लि पश्चाि त्यस्िो नीलि, योजना, आयोजना वा काययक्रमको उद्देश्य, िि, अपेलिि
उपिलधि र कायायन्वयन प्रकृ याको सम्बन्िमा काययक्रम वा आयोजना र्शरुु हुनु भन्दा अगावै सावयजलनक
सनु ुवाई गनय सलकनेछ ।
५३. नजम्िेर्ार पदानिकारीिे सम्बोिि गिवुपिनिः (१) यस काययलवलि बमोलजम गररने सावयजलनक सनु ुवाईको
क्रममा उठे का लजज्ञासा सझु ाव र गनु ासोको सम्बन्िमा काययक्रममा सहभागी लजम्मेवार पदालिकारीिे
सम्बोिन गनयु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम सावयजलनक सनु ुवाईको क्रममा उठे का लजज्ञासा सझु ाव र गुनासोको सम्बोिन गदाय
सम्बलन्िि पदालिकारी कमयचारी वा लवज्ञको सझु ाव लिने व्यवस्था कायायियिे लमिाउनेछ ।
पररच्छे द ‒३
सार्वजनिक सुिुर्ाईको प्रकृर्ा
५४. सिजकताव तोकिु पिनिः (१) यस काययलवलि बमोलजम गररने सावयजलनक सनु ुवाईका िालग कायायियिे एक
जना सार्वजनिक सुिुर्ाई सिजकताव िोक्नेछ ।
(२) कायायियिे दफा ५० को उपदफा (२) बमोलजम सहजीकरणको िालग व्यलक्त वा संस्थािाई पररचािन
गरे को अवस्थामा त्यस्िो व्यलक्त वा संस्थासँगको समन्वयमा सावयजलनक सनु ुवाई सहजकिाय िोक्नेछ ।
५५. सार्वजनिक सिु ुर्ाई कार्विि सञ्िािि गिनिः (१) दफा ५४ बमोलजम िोलकएको सहजकिायिे देहायका
कुरामा ध्यान लदई सावयजलनक सनु ुवाई काययक्रम सञ्चािन गनेछः
(क) लर्शि एवं लवनयर्शीि भाषाको प्रयोग गने,
(ि)लनष्ट्पि रुपिे मध्यस्थिा गने,
(ग) मलहिा जनजालि िथा लपछलडएका वगयिाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्सालहि गने,
(घ) सहभागीिे व्यक्त गरे का लवचारमा प्रलिवाद नगने,
(ङ) प्राप्त सझु ाव, प्रलिलक्रया िथा लटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा लिने,
(च) व्यलक्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र लर्शिाचारिाई कायम राख्ने,
(छ) सहभालगको कुरा काटी आफ्नो भनाई नराख्ने र
(ज) लवषय वस्िुमा के लन्रि रही छिफि गराउने ।
(२) यस काययलवलि बमोलजम सञ्चािन हुने सावयजलनक सनु वु ाई काययक्रमको ढाँचा अिुसि
ू ी–२१ बमोलजम
हुनेछ।
(३) सहजकिायिे यस काययलवलि बमोलजम सावयजलनक सनु ुवाई काययक्रम सञ्चािन गदाय काययक्रमका
सहभागीहरुिाई अिुसि
ू ी–२२ बमोलजमको आचारसलं हिा पािना गराउनु पनेछ ।
(४) सहजकिायिे यस काययलवलि बमोलजम सावयजलनक सनु ुवाई काययक्रम सम्पन्न भएको लमलििे साि लदन

लभत्र अिुसि
ू ी–२३ बमोलजमको ढाँचामा कायायियमा प्रलिवेदन लदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलजमको प्रलिवेदन त्यसपलछ बस्ने काययपालिका बैठकमा छिफिको िालग प्रमि
ु
प्रर्शासकीय अलिकृ ििे प्रस्िुि गनयु पनेछ ।
५६. बजेट व्र्र्वथा गिनिः (१) यस काययलवलि बमोलजम गररने सावयजलनक सनु वु ाईको िालग आवश्यक पने बजेट
वालषयक काययक्रम िथा बजेटमा समावेर्श गररनेछ ।
(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोलजमको बजेट प्रचलिि सावयजलनक िररद काननू बमोलजम िचय गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम भएको िचयको लववरण सहजकिायिे सावयजलनक सनु वु ाई काययक्रममा समेि
सावयजलनक गनयपु नेछ ।
५७. अधर् सार्वजनिक निकार्िे सार्वजनिक सुिुर्ाई गिवुपिनिः गाउँपालिका काययिेत्र लभत्र काययक्रम
सञ्चािन गने गैर सरकारी सस्ं था िथा अन्य सावयजलनक लनकायहरूिे कायायियसँग समन्वय गरी यसै
काययलवलि बमोलजम सावयजलनक सनु ुवाई गनयु पनेछ।

५८.

५९.

६०.

६१.

भाग– ६
नर्नर्ि
प्रर्क्ता तोकिेिः (१) काययपालिकािे काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक जनािाई प्रवक्ता िोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम िोलकएको प्रवक्तािे काययपालिका बैठकका लनणययहरु बैठक बसेको तीि नदि
नभत्र सावयजलनक गनेछ ।
सूििा अनिकारी तोकिेिः (१) प्रमि
ु प्रर्शासकीय अलिकृ ििे काययपालिकाको कायायियका एकजना
अलिकृ ि कमयचारीिाई सचू ना अलिकारी िोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम िोलकएको सचू ना अलिकारीिे सचू नाको हक सम्बलन्ि ऐन २०६४ िथा सचू नाको
हक सम्बलन्ि लनयमाविी २०६५ िे िोके को प्रकृ या बमोलजम सचू ना माग गने व्यलक्त वा लनकायिाई
काययपालिका िथा कायायियका लनणयय िथा लनणययसँग सम्बलन्िि कागजािहरु उपिधि गराउने छ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुराहरु िेलिएको भएिा पलन प्रचलिि कानून बमोलजम गोप्य राख्नु पने भनी
िोलकएका लवषयहरु सचू ना अलिकारीिे कुनै व्यलक्त वा लनकायिाई उपिधि गराउन सक्ने छै न ।
आम्दािी र खिव सार्वजनिक गिवुपिनिः (१) कायायियिे प्रत्र्ेक िनििाको सात गतेनभत्र अलघल्िो
मलहनासम्म भएको आम्दानी र िचयको लववरण सावयजलनक गनयु पनेछ।
(२) वडा कायायिय िथा लवषयगि र्शािािे उपदफा (१) बमोलजम सावयजलनक गरे को आम्दानी र िचयको
लववरण सावयजलनक गरे को तीि नदि नभत्र काययपालिकाको कायायियमा पठाउनु पनेछ।
िौिानसक सिीिा गिनिः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय र लवषयगि
कायायियका प्रमि
ु हरुसँग प्रत्येक चौमालसक अवलि समाप्त भएको लमलििे पधर नदि नभत्र चौमालसक
समीिा गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको चौमालसक समीिामा समीिा अवलिको देहायका लवषयमालथ समीिा गररनेछः
(क) समीिा अवलिको आम्दानी र िचयको अवस्था,

(ि)स्वीकृ ि वालषयक कायययोजना कायायन्वयनको अवस्था,
(ग) कायायियमा प्राप्त गनु ासो र सोको समािानको िालग गररएका काययको लववरण,
(घ) सावयजलनक सनु ुवाईमा उठे का मख्ु य मख्ु य लवषयहरुको लववरण,
(ङ) सावयजलनक परीिणका लवषयहरु,
(च) सामालजक परीिण प्रलिवेदनिे लदएका सझु ावहरु,
(छ) अनुगमन सलमलििे गरे का काययहरुको प्रलिवेदन,
(ज) रकमान्िर सम्बलन्ि लववरण,
(झ) लजल्िा समन्वय सलमलिबाट प्राप्त सझु ावहरु ।
(ञ) काययपालिकािे िोलकलदएका अन्य लवषयहरु।
(३) उपदफा (१) बमोलजमको समीिाबाट काययपालिकािे कायायियिाई आवश्यक लनदेर्शन लदन सक्नेछ र
त्यस्िो लनदेर्शनको पािना गनयु सम्बलन्िि कायायिय र कायायिय प्रमि
ु को कियव्य हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोलजम भएको चौमालसक समीिाको प्रलिवेदन त्यस्िो समीिा सम्पन्न भएको लमलििे पधर
नदिनभत्र कायायियको र्ेर्साइट र प्रर्क्ता माफय ि सावयजलनक गररनेछ।
६२. र्ानषवक सिीिा गिनिः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय, लवषयगि र्शािा
वा कायायिय र साझेदार संस्थाहरुका प्रमि
ु हरुको सहभालगिामा प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलििे
दुई िनििानभत्र वालषयक समीिा गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको वालषयक समीिा अध्यिको अध्यििामा हुने िथा यस समीिामा देहाय
बमोलजमका लवषयहरुमा छिफि गररनेछः
(क) वालषयक आम्दानी र िचयको अवस्था,
(ि)ििको िुिनामा भएको आम्दानी र िचयको िुिना,
(ग) नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनुदानको लववरण,
(घ) नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र प्राप्त भएको बजेटको िुिना,
(ङ) नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शिय, समपरू क र लवर्शेष अनुदान अन्िगयिका
आयोजनाहरुको लववरण र िी आयोजनाहरुको भौलिक र लवत्तीय प्रगलि,
(च) आलथयक, सामालजक र पवू ायिार लवकासका उपिलधिको लववरण,
(छ) आवलिक िथा रणनीलिक योजनाको िि र प्राप्त उपिलधिको िुिना,
(ज) साझेदार सस्ं थासँगको सहकायय र समन्वयमा सम्पादन गररएका मख्ु य मख्ु य काययहरु,
(झ) बेरुजू िथा बेरुजू फर्छ्यौटको अवस्था,
(ञ) अलख्ियार दरुु पयोग अनसु न्िान आयोग, सङ्घीय मालमिा िथा सामान्य प्रर्शासन मन्त्रािय
िगायि नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारका लनकाय र लजल्िा समन्वय सलमलिबाट प्राप्त
सझु ावहरु,
(ट) बँदु ा नं (ञ) बमोलजमका सझु ावहरु कायायन्वयनको अवस्था, र
(ठ) काययपालिकािे िोके का अन्य लवषयहरु ।

(३) यस दफा बमोलजमको समीिामा प्रस्ििु गररने लववरणमा एकरुपिा कायम गनयको िालग काययपालिकाको
कायायियिे उपदफा (२) मा उलल्िलिि लवषयहरुको आिारमा वडा कायायिय लवषयगि र्शािा वा कायायिय
र साझेदार सस्ं थािाई प्रस्िुिीकरणको ढाँचा उपिधि गराउनेछ ।
(४) यस दफा बमोलजम सम्पन्न हुने वालषयक समीिाको प्रलिवेदन उपदफा (२) मा उलल्िलिि लवषयहरु समेटी
ियार गररनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलजम ियार भएको प्रलिवेदन काययपालिकाको कायायियको वेवसार्टमा रालिनेछ साथै
उक्त प्रलिवेदन लजल्िा समन्वय सलमलि, प्रदेर्श सरकारको मख्ु यमन्त्री िथा मलन्त्रपररषदको कायायिय र सङ्घीय
मालमिा िथा सामान्य प्रर्शासन मन्त्राियमा पठाउने लजम्मेवारी काययियको हुनेछ ।
६३. प्रनतर्ेदि सभािा प्रवतुत गिवुपिनिः यस काययलवलि बमोलजम सम्पादन गररएका काययहरुको प्रलिवेदन
अध्यििे छिफिको िालग सभामा प्रस्िुि गनेछ ।
६४. थपघट र िेरफेरिः यस काययलवलिको कायायन्वयनको क्रममा कुनै वािा अवरोि र अस्पििा भएमा त्यस्िो
बािा अड्चन फुकाउने प्रयोजनका िालग काययपालिकािे यस काययलवलिमा आवश्यकिा अनुसार धयाख्या,
थपघट, संसोिन वा हेरफे र गनय सक्नेछ।
६५. प्रिनित कािूि बिोनजि िुिे: यस काययलवलिको कुनै प्राविान प्रचलिि काननू एवं स्थानीय सरकार
संचािन ऐन २०७४, अन्िर सरकारी लवत्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ सगं बालझएमा बालझएको हदसम्म
अमान्य हुनेछ ।

अिुसि
ू ी– १
(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बनधित)

गिु ासो दताव नकताब
लस.
नं.

गुनासो किायको
नाम थर

गुनासोको संलिप्त लववरण

गुनासोसँग
सम्बलन्िि
पदालिकारी िथा
महार्शािा/र्शािा

गुनासोको
वगीकरण

गुनासो उपर गररएको
प्रथम सम्बोिन

दिाय गनेको नामथर र
पद

कै लफयि

अिुसनू ि–२
(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बनधित)

गिु ासो सिािािको िानग प्रवतार्ग
लस.नं.

गुनासोको
सलं िप्त
धयहोरा

गुनासो
समािानको
िालग लवद्यमान
कानूनी िथा
सस्ं थागि
व्यवसस्था

गुनासो समािानको
िालग काननू ी िथा
संस्थागि व्यवस्थामा
रहेको कमी

कानूनी िथा
लवषयलवज्ञको
राय

गुनासो समािान समन्वय सलमलिका
संयोजकः नाम थरः

पदः

दस्िििः

सदस्यः नाम थरः

पदः

दस्िििः

सदस्यः नाम थरः

पदः

दस्िििः

सदस्यः नाम थरः

पदः

दस्िििः

सदस्य सलचवः नाम थरः

पदः

दस्िििः

गुनासो
समािानको
िालग गनयु पने
लनणयय

अिुसूिी–३
(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बनधित)

गिु ासो सिािाि सिधर्र् सनिनतिा पेश गिवु पिन नर्र्रि
लस
नं

गनु ासोको सङ्लिप्त
लववरण

गनु ासो समािानको िालग अपयायप्त
कानून िथा संस्थागि व्यवस्था िथा
अलिकारिेत्रको लववरण

काननू िथा
लवषयलवज्ञको
राय

गुनासो सन्ु ने अलिकारीको नामः

कायायिय प्रमि
ु को नामः

दस्िििः

दस्िििः

लमलिः

लमलिः

गनु ासो समािानको
िालग गनयु पने
लनणययको प्रस्िाव

अिुसि
ू ी–४
(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बनधित)
सािानजक परीिक सम्र्धिी व्र्र्वथा
गाउँपालिकािे एक बषयसम्म सम्पादन गरे का कामहरूबाट के कलि सामालजक लवकास भयो वा सामालजक लजम्मेवारी
परु ा गनय सम्पादन भएका कामहरू, उपिधिीहरू र प्रभावहरूको िेिाजोिा गरी प्रलिवेदन पेर्श गनय सामालजक
परीिकको रूपमा प्रत्यि दईु लबज्ञको समहु िाई सामालजक परीिकको रूपमा प्रचलिि िररद काननू अनसु ार सेवा
करारमा लनयुक्त गनयपु नेछ । कुनै संस्था वा कम्पनीिाई समेि सामालजक परीिकको रूपमा सेवा करारमा लिन
सलकनेछ । सस्ं था वा कम्पनीिाई सामालजक परीिकको रूपमा सेवा करारमा लिदाको अवस्थामा लनिायररि योग्यिा
भएको मानव श्रोि भएको हुनु पनेछ ।
१. सािानजक परीिकको र्ोग्र्ता
(क) स्नािकोत्तर भई सम्वलन्िि िेत्रमा अनभु व,
(ि)सामालजक परीिण सम्बलन्ि अनुलर्शिण प्राप्त
(ग) यस गाउँपालिकाको काययक्रम वा आयोजनामा प्रत्यि सिंग्न नरहेको
२.पाररश्रनिक
प्रचलिि िररद कानून अनुसार ियार भएको िागि अनुमानको आिारमा सामान्यिया सामालजक परीिणका
िालग पाररश्रलमक िय गनय सलकनेछ ।
३.सािानजक परीिकका काििरू
सामालजक परीिणका कामिाई ३ चरणमा लवभाजन गररएको छ।
क) तर्ारी
यस चरणमा लनजिे बाह्य वा आन्िररक रूपमा सचू ना सक
ं िन गनयु पनेछ । सामालजक परीिकिे सन्दभय सामाग्रीको
रूपमा स्थानीय िहसँग सम्बलन्िि संघीय िथा प्रदेर्श कानून, यस गाउँपालिकािे ियार गरे का ऐन, लनयम,
काययलवलिहरू र लनदेलर्शकाहरू, स्थानीय िहको सामालजक लजम्मेवारी, िक्ष्य, उद्देश्य, आवलिक िथा वालषयक योजना
(लवषयगि कायायियहरूको समेि), सामालजक उपिधिी, कायय सम्पादन, पररणाम र प्रभाव सम्बलन्ि अलभिेि िथा
सचू ना, नागररक बडापत्र, सावयजलनक परीिणका प्रलिवेदनहरू, सावयजलनक सनु वु ार् प्रलिवेदन, वालषयक िथा
चौमालसक प्रलिवेदनहरू, गि बषयको सामालजक परीिण प्रलिवेदन िथा अन्य आवश्यक सामाग्रीको अध्ययन गनयु
पनेछ ।
ख) नर्र्रि तर्ारी तथा प्रवतुती
गाउँपालिकाको सामालजक काययसम्पादनका लवषयमा स्पि भएपलछ गाउँपालिकाका पदालिकारीहरू, प्रमि
ु
प्रर्शासकीय अलिकृ ि, लवभाग।महार्शािा।र्शािा प्रमि
ु , लजम्वेवार कमयचारीसँग अियसरं लचि (Se:i-structured)

अन्िरवािाय लिनपु नेछ । अन्िवायिायबाट समेलटन नसके का लवषयहरूका िालग सम्बलन्िि कमयचारीहरूको सानो समहु
बनाई समहु छिफि गनयु पनेछ । लिनीहरूको सम्पादनको अवस्था प्रमि
ु समस्या, चनु ौिी र भावी काययलदर्शाका
बारे मा गहन अध्ययन गरी सो समेि अनुसचू ी २ र ३ अनुसारको लववरण ियार गनयु पनेछ । अन्त्यमा सम्पणू य
सरोकारवािाको भेिामा सो लववरण प्रस्ििु गरी छिफि गनयु पनेछ ।
ग) प्रनतर्ेदि िरि
सरोकारवािाको भेिा पश्चाि सामालजक परीिकिे अलन्िम प्रलिवेदन ियार गनयु पनेछ । भेिामा उठे का सझु ाव
िथा लनणययहरू र कायययोजना सलहि भेिा अध्यििाई प्रलिवेदन वझु ाउनु पनेछ ।

अिुसि
ू ी–५
(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बनधित)
नसनदङ्र्ा गाउँपानिका
गाउँ कार्वपानिकाको कार्ाविर्
साब्िाखु, ताप्िेजुङ
सिानजक परीिकको प्रनतर्ेदि
(बृित छिफििा प्रवतुत गररिे)
लसलदङ्वागाउँपालिका
लमलिः
१. गाउँपालिकाको पररचय (बंदु ागि रूपमा िेख्ने):
२. स्थानीय िहको प्राथलमकिा िथा िक्ष्यहरू (बंदु ागि रूपमा िेख्ने):
३. गिवषयको मख्ु य मख्ु य उपिधिीहरू (बदंु ागि रूपमा िेख्ने):
४. यसवषयको मख्ु य मख्ु य उपिधिीहरू (सचू कको रूपमा प्रस्ििु गने):
५. सामालजक लजम्मेवारी र कायय सम्पादनको िेिाजोिा:
सामालजक लजम्मेवारीको िेत्र
गि बषयको
अवस्था
वर्ाव्र्
स्वास्थय चौकी एक घण्टा लभत्र पैदि वा यािायाि पहँच भएको
घरिरु ी सख्ं या
५ बषय मनु ीका बािबालिकाको प्रलिर्शि
िोपमा पहँच भएको जनसंख्या (एक बषय मनु ीका बािबालिकाको
आिारमा)
४ पटक गभयविी जाँच गररएको मलहिाको संख्या (प्रलिर्शिमा)
दि प्रसिु ीकमीबाट प्रसिु ी गररएका मलहिाको संख्या
झाडा पिािाबाट मृत्यु हुने बािबालिका संख्या
सव हेल्थपोि वा हेल्थपोिबाट सेवा लिने घरिरु ी पररवार सख्ं या
नशिा
आिा घण्टा लभत्र प्राथलमक लवद्यािय नपग्ु ने वािवालिकाको
संख्या
पवू य प्राथलमक लर्शिामा िुद भनायदर
प्राथलमक लवद्याियमा पहच नभएका सो
उमेर समहु का बािबालिका सख्ं या।प्रलिर्शि

प्रयास

उपिधिी

किा १ मा िदु भनायदर छात्र।छात्रा
प्राथलमक िहमा किा छोड्ने किा दोहोरय् ाउने र किा उलत्तणय हुने
दर
प्राथलमक िहमा िालिम प्राप्त लर्शिक संख्या
प्रलि किा कोठा लवद्याथी सख्ं या
बाह्य सहयोगमा लनलमयि लवद्यािय कोठा संख्या
स्थानीय िहबाट लनलमयि लवद्यािय कोठा संख्या
दलिि बािबालिकाको लर्शिामा पहँच
खािेपािी तथा सरसफाई
स्वच्छ पानी पगु ेको पररवार संख्या वा प्रलिर्शि
र्शौचािय भएको संख्या वा प्रलिर्शि
िानेपानी सलु विा भएको प्राथलमक लवद्यािय
र्शौचािय भएको पररवार सख्ं या
सिु ाररएको चि
ु ो भएको पररवार संख्या
बािबानिका, िनििा तथा सिार्ेशी िेत्र
बाि लबवाहको संख्या
सामालजक लबकृ लि, लवसगं लि
सामालजक सरु िा (जेष्ठ नागररक, एकि मलहिा, अपांग,
लपछलडएको िेत्र िथा िोपुन्मि
ु जािी)
जििेतिा तथा गररर्ी निर्ारि
बाि श्रमको अवस्था
बाि क्िवहरूको अवस्था
मलहिा लहंर्शा
रोजगारीको अवस्था
स्वरोजगारका प्रयासहरू
गररवी लनवारणका प्रयासहरू
सामालजक पररचािन
विावरण सिु ारका प्रयासहरू
एच.आई.लभ र एड्रस
नर्कासिा सिाि सिभानगता सेर्ािरूिा पिि
ँ
स्थानीय वजार पग्ु न िाग्ने समय
कृ लष सेवा के न्र जान िाग्ने समय
भौगोलिक िेत्र, मलहिा, लपछलडएका िथा सीमान्ि वगय संख्या,
लनजहरूिे पाएको सेवा िथा लदर्एको लवर्शेष अवसरहरू
जनर्शलक्त

नीलि िथा काययक्रम
भौलिक व्यवस्था
समन्वय र सहकाययका प्रयासहरू
अन्य सामालजक सम्पादनका िेत्रहरू

६. गि वषयमा भोगेका समस्याहरू (बंदु ागि रूपमा िेख्ने):
१.
२.
३.
७. सिु ारको िालग चाल्नपु ने कदमहरू िथा सझु ाव (वदंु ागि रूपमा िेख्ने):=
१.
२.
३.
सामालजक परीिकको नामः
दस्िििः
संस्थाको नाम (यलद संस्था भएमा):
लमलिः

अिुसि
ू ी– ६
(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बनधित)
..........नर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संवथा
नजल्िा..........गाउँपानिका
सािानजक परीिकको प्रनतर्ेदि
(बृित छिफििा प्रवतुत गररिे)
१. लवषयगि कायायिय।गैर सरकारी सस्ं था को नामः
२. िक्ष्य
क.
ि.
ग.
घ.
३. मख्ु य उद्देश्य बंदु ागि रूपमा िेख्ने)
क.
ि.
ग.
घ.
४. गि आलथयक वषयमा संचालिि लवकास योजना िथा काययक्रमको लववरण
संचालिि काययक्रम।आयोजनाको नाम
िक्ष्य
उपिलधि

कै लफयि

५. सरोकारपिको चाहना िथा िलिि वगयिाई सेवा िथा सलु विा लदन लबगि एक वषयमा गररएका मख्ु य मख्ु य
नीलिगि व्यवस्था िथा प्रकृ यागि सिु ारहरू (बंदु ागि रूपमा प्रस्िुि गने):
क.
ि.
ग.
घ.
६. सामालजक लजम्मेवारी बहन गने िमिाः
सामालजक लजम्मेवारीको िेत्र
सचू क सलहिको कामको लववरण

७. आयोजना िथा काययक्रम कायायन्वयन गदाय भोगेका समस्याहरू (बदंु ागि रूपमा िेख्ने):
क.
ि.
ग.
घ.
८. भावी काययक्रम संचािनको िालग चाल्नुपने कदमहरू िथा सझु ावहरू (बंदु ागि रूपमा िेख्ने):
क.
ि.
ग.
घ.
सािानजक परीिकको िाििः
दवतखतिः
संवथाको िाि (र्नद संवथा भएिा):
निनतिः

अिुसूनि–७
((दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बनधित)
सािानजक परीिि प्रारनम्भक प्रनतर्ेदि प्रवतुनतको कार्विि सि
ं ािि नर्नि
१. सामालजक परीिण प्रलिवेदन प्रस्िुलि काययक्रममा सहभागीहरूको उपलस्थलि पलु स्िका राख्नु पने र उक्त पलु स्िकामा
सहभागीहरूको नाम, पद, ठे गाना िथा प्रलिलनलित्व गरे को सस्ं था उल्िेि हुनु पनेछ ।
२. काययक्रमको प्रारम्भमा सहभागीहरूिाई काययक्रमको उद्देश्य, सञ्चािन लवलि, समय र आचार संलहिाबारे जानकारी
लदनुपने ।
३. सामालजक परीिकिे अनुसचू ी–५ र अनुसचू ी–६ बमोलजमको ढाँचामा ियार गररएको लववरण प्रस्ििु गने ।
४. काययक्रममा प्रलिवेदन लववरण प्रस्ििु भएपलछ सामालजक परीिण समन्वय सलमलिको िफय बाट काययक्रमका सहभागीहरू
समि लनम्न प्रकारका प्रश्नहरू क्रमर्शः रािी िि
ु ा छिफिको माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रलिलक्रया िथा सझु ाव
आह्वान गनयपु नेः(क) गाउँपालिकािे लनमायण गरे का काननू िथा नीलिगि लनणयय िथा प्रलक्रयागि सिु ारिे पारे को प्रभाव सचु कको
आिारमा,
(ि)गाउँपालिकािे गरे का लवकास योजनाहरूमा जन सहभालगिाको लस्थलि,
(ग) गाउँपालिकािे समयमा सेवा सलु विा लदन सेवा लदन नसके को अवस्थामा जनिािे भोग्नु परे का समस्याहरू,
(घ) गाउँपालिकाको िफय बाट पेर्श गरे को लववरण प्रलिको लवश्वासनीयिा,
(ङ) वािवालिका, मलहिा, दलिि, जनजालि ,गररब, जेष्ठ नागररक िथा लपछलडएका वगयिाई मि
ू िारमा ल्याउन
गरे का प्रयासहरूको प्रभावकाररिा,
(च) गाउँपालिकािे लदएको सेवाको गणु स्िर, दस्िरु , सेवा लदन िगाएको समय र कायय सम्पादनको स्िर,
(छ) सामालजक उत्तरदालयत्व परु ा गनय गाउँपालिकाको वियमान कायय िथा काययर्शैिीमा सिु ार ल्याउन प्राप्त सझु ावहरू
।
५. सहभागीहरूिे काययक्रममा रािेका लवचार, सझु ाव िथा प्रलिलक्रयाहरूिाई सामालजक परीिण समन्वय सलमलिका
पदालिकारीहरू िथा सामालजक परीिकिे लटपोट गरी राख्नुपदयछ र सहभागीिे रािेका लजज्ञासा िथा लवचारमा
गाउँपालिकाका पदालिकारी, लजम्मेवार कमयचारी िथा सामालजक परीिकिे स्पि पानयु पने ।
६. सामालजक परीिण काययक्रममा उठे का लवषयवस्िहु रूको आिारमा सामालजक परीिकिे मख्ू य लवषय अलन्िम
प्रलिवेदनमा समावेर्श गनयु पने ।

अिुसूिी–८
(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बनधित)
छिफि कार्ाविििा सिभानगिे पािािा गिवपु िन आिारसंनिता
सामालजक परीिण प्रारलम्भक प्रलिवेदन प्रस्ििु गररने काययक्रममा उपलस्थि आयोजक, सहजकिाय िथा सहभागीहरूिे
पािना गनयपु ने आचारसंलहिा
(क) लवषयवस्िुमा मात्र के लन्रि रही छिफि गने ।
(ि)िथयाक
ं र सचू नाको आिारमा रही लवचार राख्ने ।
(ग) लनजी वा व्यलक्तगि कुरामा लटप्पणी नगने िथा व्यलक्तगि आिेप निगाउने ।
(घ) सहभागीहरूिे व्यक्त गरे का लवचारमा प्रलिवाद नगने, प्राप्त प्रलिलक्रया, सझु ाव िथा लटप्पणीिाई
(ङ) सकारात्मक रूपमा लिने ।
(च) व्यलक्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र लर्शिाचारिाई कायम राख्ने ।
(छ) सहभागीहरूिाई लवचार राख्न प्रोत्साहन गने र लवचारका िालग िन्यवाद लदने ।
(ज) सामालजक परीिकिे बोल्ने समय लदएपलछ मात्र सहभागीहरूिे आफ्ना कुराहरू राख्ने ।
(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यलक्तिे एकपटक मात्र बोल्ने ।
(ञ) आफ्नो कुरािाई छोटकरीमा स्पि रूपमा राख्ने र बीचमा अकायको कुरा नकाट्ने ।

अिुसूिी–९
(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बनधित)

सािानजक परीिकिे गाउँपानिका अध्र्ि सिि पेश गिन प्रनतर्ेदिको ढाँिा
श्री ...... गाउँपालिका
१. पृष्ठभलू म
२. सामालजक परीिणको उद्देश्य
३. अध्ययन लवलि
४. अध्ययनको सीमा
५. बृहि् छिफि काययक्रमको लववरणःः
क) लमलिः
ि) स्थानः
ग) समयः
६. गाउँपालिका र लवषयगि कायायिय।गैर सरकारी संस्थाको लववरण संिग्न राख्ने (अनुसचू ी २ र ३ )
७. सामलजक परीिणवाट देलिएका सवि पिहरु (बँदु ागि रुपमा िेख्ने)
८. सामलजक परीिणवाट देलिएका चनु ौिी िथा कलम कमजोरीहरु (बँदु ागि रुपमा िेख्ने)
९. सामालजक लजम्मेवारी परु ा गनय गाउँपालिकािे चाल्नु पने कदमहरु वा सझु ावहरु
सािानजक परीिकको िाििः
दवतखतिः
संवथाको िाि (र्नद संवथा भएिा):
निनतिः

अिुसूिी —१०
( दफा ४७ सँग सम्बनधित)
सार्वजनिक परीिि अनभिुनखकरि कार्विििा प्रवतुत गिन नर्षर्र्वतु
क) नर्त्तीर् िेखा परीिििः
यसिे गाउँपालिकाको लवत्तीय कारोवारको िेिाजोिा िथा पलु ि गदयछ । जसमा महािेिा परीिणको कायायियवाट लवत्तीय
कारोवारको िेिा र त्यसको जाँच गरी लवत्तीय कारोवारको अलन्िम प्रलिवेदन लदने कायय हुन्छ। यस लभत्र आन्िररक िेिा
परीिण र अलन्िम िेिापरीिण समाबेर्श हुन्छन् ।
ख) सार्वजनिक परीिििः
गाउँपालिकािे आफनो िेत्रलभत्र संचालिि योजना िथा काययक्रमहरूको कायायन्वयन सलु नलश्चि गरी सम्पादन हुने वा सम्पालदि
कामको पररमाण, िागि, गुणस्िर समेिको िेिाजोिा गनय स्थानीय उपभोक्ता िथा सरोकारवािाहरूको सहभालगिामा
सावयजलनक परीिण गदयछ। सावयजलनक परीिणको प्रलक्रयािे सचं ालिि योजनाको उद्देश्य प्रालप्तमा मात्र सहयोग प¥ु याउने नभई
योजनाको सकारात्मक र सिु ार गनयपु ने पिका प्राप्त अनुभव र दृिान्िहरूिाई लवश्लेषण गरी लनणयय प्रलक्रयाका िहमा पृष्ठपोषण
गदयछ । संचालिि योजना िथा काययक्रमहरू लनिायररि समय र काययिालिका अनुरुप कायायन्वयन भए, भएनन्? त्यसमा के
कलि र कसवाट िगानी भएको छ के मा कलि िचय भयो? कामको गणु स्िर कस्िो छ? िचय प्रलक्रया िथा लववरण ठीक छन्
वा छै नन्? के कस्िा सिु ार कायय उपयोगी हुन्छ आलद पिबारे सरोकारवािसगं गररने छिफि, अन्िरलक्रया, लवश्लेषण र
सचू नाको आदान प्रदानिे गाउँपालिकाबाट गररने लवकासका काययक्रमहरूिाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमि
ु ी िुल्याउने मात्र
होर्न स्थानीय उपभोक्ता हरूिाई आफना भावना व्यक्त गनय सिम बनाउँदछ। सावयजलनक परीिण, सामालजक सर्शलक्तकरण,
सामदु ालयक सहभालगिा िथा नागररक लनगरानीको लनम्िी आवश्यक व्यवस्थापकीय औजार पलन हो ।
सावयजलनक परीिण, योजना संचािनमा जनसहभालगिा बृलि गनय िथा जनिाहरूवाट सझु ाव िथा प्रलिलक्रया लिने उद्देश्यिे
संचािन हुन्छ, त्यसैिे सावजयलनक परीिणमा सहभागीहरूवाट धयक्त भएका लवचारहरू भलवष्ट्यको नीलि लनमाणको िालग
आिार हुन सक्दछ । योजना फरफारक गने काम प्रचलिि काननू मा धयवस्था भएका आिारहरू िथा पेर्श भएका प्रमाणको
आिारमा गनयु पनेछ। योजना फरफारकको क्रममा सावयजलनक परीिणका बिि धयक्त लवचारिाई आिार लिई फरफारक गने
नगने भन्ने लनणयय गनयु हुँदनै ।
२. सार्वजनिक परीििको िेत्रिः
क) आधतररक रपिा संिािि िुिेिः
सावयजलनक परीिण काययपालिकािे आन्िररक रुपमा सम्पादन गदयछ गराउदछ। यसिे संचालिि योजनाको गुणस्िरमा सिु ार
ल्याउँछ िथा कायायन्वयन गने लनकायको आन्िररक धयवस्थापनको सिु ारका िालग सझाु व लिन िथा प्राप्त सझु ाविाई
कायायन्वयन गने उद्देश्यिे संचािन गररन्छ। यो आम उपभोक्ताहरूवाट सचांलिि योजनाको प्रारलम्भक जाँचपास पलन हो।
ख) उद्देश्र् अिुरप िगािी भए िभएको जाँि तथा सुिारिः

सावयजलनक परीिण काययमा उपभोक्ता वगयिाई स्वयँम् संिग्न गराई सहभालगिामि
ू क र पारदर्शी ढगं िे भए गरे का काययहरूको
लववचेना गने, िेिाजोिा गने, सबि र दबु यि पिहरूको लवश्लेषण गरी आगामी लदनहरूमा गनयपु ने सिु ारात्मक काययको
पलहचान गररन्छ। यसवाट सि
ं ग्न सरोकारवािाहरूिे सम्पन्न भैसके का काययक्रमबाट लसके का नयाँ लसकार्।पाठ आदान प्रदान
गरी थप सिु ारात्मक उपायहरूको पलहचान गररन्छ ।
ग) सरोकार पििरूको सिभानगता र खुल्िा छिफििः
सावयजलनक परीिण कायय मख्ु यि उपभोक्ताहरूको चाहना िथा प्रलिलक्रया बझ्ु न सचं ािन गररन्छ । सावयजलनक परीिणमा सबै
उपभोक्ता िथा योजनाका सरोकार पिहरूको प्रलिलनलित्व गराई उपभोक्तािाई िागेका कुराहरू वोल्न स्विन्त्रिा लदर्न्छ ।
३. सार्वजनिक परीििको उद्देश्र्िः
(क) योजनाको आम्दानी िचय िथा अन्य लववरणहरू आम उपभोक्ताहरू समि रािी उपभोक्ताहरूको प्रलिलक्रया लिने ।
(ि) काययक्रम प्रलि जनचासो वृलि गरी सम्बलन्िि सरोकारवािहरूको सहभालगिा वृलि गने ।
(ग) लनणयय प्रलक्रयामा प्रजािालन्त्रक प्रलक्रया र पारदर्शी व्यवहार अविम्बन गनय गराउन सजग गराउने ।
(घ) काययक्रममा हुनसक्ने अलनयलमििा लनयन्त्रण गने र कुनै अलनयलमििा भएको पार्एमा लनयन्त्रण गनय उपभोक्ताहरूिाई
लजम्मेवार बनाउने ।
(ङ) योजनामा आम उपभोक्ताहरूको स्वालमत्व भाव स्थालपि गने ।
४. सार्वजनिक परीिि पद्दनतिः
(धयवस्था भएका लबलिको धयाख्या गने)
५. सार्वजनिक परीिििा ध्र्ाि नदिुपिन कुरािरूिः
o आम उपभोक्ता भेिा भए, नभएको
o मलहिा, दलिि र लपछलडएको वगयको उलचि प्रलिलनलित्व भए।नभएको
o काययक्रमिे समेट्ने िेत्रको समानुपालिक प्रलिलनलित्व भए।नभएको
o आयोजना।काययक्रमको हािसम्मको कायायन्वयन लस्थलि जानकारी गरार्एको।नगरार्एको
o आयोजना।काययक्रमको भौलिक र लवत्तीय प्रगलि जानकारी गरार्एको।नगरार्एको
o लवगिका परीिणबाट औल्ं यार्एका सझु ावहरूको कायायन्वयन भए। नभएको
o अनगु मन सचू कहरू ियार गररएको, नगररएको
o अनुगमनबाट देलिएका कमी कमजोरीहरूको सिु ार गररएको, नगररएको
o सहभागीहरूिाई िागको कुराहरू बोल्न लदर्एको, नलदर्एको
o सहभागीहरूका लवचारिाई जस्िाको िस्िै प्रलिवेदनमा प्रस्िुि गररए, नगररएको
६. फाराििरूको प्रर्ोगिः (अनसु चू ीमा धयवस्था भएका फारामहरूको धयाख्या गने)
७. गाउँपानिकािे सार्जवनिक परीिि अनभिनु खकरि कार्विििा सिभागी गराउिु पिनिः
o सहभालगहरू (अलिकिम ५० जना):

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

गाउँपालिकाका पदालिकारीहरू
अध्यि िथा उपध्याि।उपप्रमि
ु हरू
काययपालिकाका सदस्यहरु
गाउँपालिकाका लवभाग।महार्शािा।र्शािा िथा र्काई प्रमि
ु हरू
लवकास आयोजनाको कायायन्वयन संग सम्बलन्िि कमयचारीहरू
उद्योग वालणज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी सस्ं था महासंघ, जस्िा पेर्शागि संस्था संस्थाका प्रलिलनलिहरू
राजनैलिक दिका प्रलिलनलिहरू
मलहिा, दलिि, जनजालि, लपछलडएका वगय आलदको उत्थानमा काययरि संघ सस्ं थाका प्रलिलनलिहरू
काययरि प्रमि
ु गैर सरकारी सस्ं थाका प्रलिलनलिहरू
प्रमि
ु करदािाहरू
काययरि सामदु ालयक संस्थाका प्रलिलनलिहरू
नागररक समाजका प्रलिलनलिहरू

अिुसूिी – ११
(दफा २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) सँग सम्बनधित)
उपभोक्ता सनिनत र्ा सािुदानर्क संवथािे तर्ार गिन आर्ोजिा र्ा कार्विि सम्बनधि नर्र्रिको ढाँिा
१. काययक्रम वा आयोजनाको
(क) नामः.......................................(ि) स्थि............................................
(ग) पलहिो लकस्िा रकम..........................प्राप्त लमलि.........................
(घ) िागि रकमः...................................
(ङ) र्शरुु हुने वा भएको लमलि..................................
(च) सम्पन्न हुने वा भएको लमलि.............................
२. उपभोक्ता सलमलि।गैर सरकारी संस्था।टोि लवकास संस्था।सामदु ालयक संस्थाको
(क) नामः .....................(ि) अध्यिको नाम...........
(ग) सदस्य सख्ं याः............ मलहिा सख्ं या...........परुु ष सख्ं या..........
३. आम्दानी िचयको लववरणः
(क) आम्दानी िफय
आम्दानीको स्रोि (कहाँबाट नगद वा लजन्सी प्राप्त भयो स्रोि िि
ु ाउने) रकम िथा पररमाण

(ि) िचय िफय
िचयको लववरण
१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भए ?)
२. ज्यािा (के वापि कलि ज्यािा भक्त
ु ानी भयो ?)
३. श्रमदान लववरण (कलिजनािे कुन काममा श्रमदान
गरे को)
४. धयवस्थापन िचय (ढुवानी िथा अन्य िचय)
(ग) मौज्दाि

दर

पररमाण

कै लफयि

जम्मा रकम

लववरण

रकम िथा पररमाण

कै लफयि

१. नगद
(क) बैंक
(ि) धयलक्तको लजम्मा
२. सामग्री
(घ) भक्त
ु ानी लदन बाँकी
लववरण
४.योजनाको िि िथा प्रगलि लववरण
कामको लववरण

रकम िथा पररमाण

िि

प्रगलि

कै लफयि

पिु ्याँर्को आिार

५. योजनािे पयु ायएको िाभ िथा प्रत्यि रुपमा िाभालन्वि जनसंख्या (योजना संचािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू)
६. आयोजना वा काययक्रम संचािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको लजम्मेवारी वाँडफाँड (कस कसिे के कस्िो कामको
लजम्मेवारी लिएका लथए िि
ु ाउनेः
७. आयोजना वा काययक्रम संचािनको क्रममा पालिकािे गरे को अनुगमन पटकः
८. काययक्रम संचािनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बंदु ागि रुपमा िेख्ने):
९. काययक्रम संचािनको क्रममा भएको राम्रो लसकार् (बंदु ागि रुपमा िेख्ने):
१०.सम्पन्न योजनािाई लदगो रुपमा सचं ािन गनय भलवष्ट्यको योजना के छ ? (बदंु ागि रुपमा िेख्ने):
११. सलमलिको सझु ाव अन्य के ही भए (बंदु ागि रुपमा िेख्ने):
१२. उपभोक्ता सलमलि।सामदु ालयक संस्थाका पदालिकारी िथा सदस्यहरूको
दस्िििः =================
नामः
कोषाध्यि
लववरण ियार लमलिः

दस्िििः=============
नामः
सलचव

दस्िििः ===============
नामः
अध्यि

अिुसूिी – १२
(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सँग सम्बनधित)
सार्वजनिक परीिि प्रनतर्ेदिको ढाँिा
श्री...........................
..................गाउँपानिका,
१. र्ोजिाको
क) नामः
ि) स्थिः
ग) िागि अनुमानः
घ) योजना र्शरुु भएको लमलिः
ङ) योजना सम्पन्न लमलिः
च) योजनाको अवस्थाः सम्पन्न, अिरु ो, लबग्रेको
२. उपभोक्ता सलमलि र गैर सरकारी सस्ं थारसामदु ालयक सस्ं थाको
क) नामः
ि) अध्यिको नामः
ग) सदस्य सख्ं याः मलहिा ..... परुु ष.....
३. साबयजलनक परीिण भएको क) लमलिः
४. उपलस्थलिः (उपलस्थलिको छाँयाप्रलि संिग्न गनयु पने )
नाम

ि) स्थानः

ग) समयः

ठे गाना

पद

५. योजनाको िि िथा प्रगलि लववरणः
कामको लवयरण

िि

प्रगलि

६. उपभोक्ता सनिनत/गैर सरकारी संवथा/सािुदानर्क संवथािे पेश गरेको आम्दािी खिवको नर्र्रििः
आम्दानी िफय
लववरण

रकम रु.

गाउँपालिका। सहयोगी संस्थाबाट लनकासा
सामग्री
जनसहभालगिा
श्रमदान

अनुदान िफय
लववरण
क.लनमायण सामग्री

रकम रु.

िचयको लववरण
श्रमदान िफय
लववरण
क.लनमायण सामग्री

ि.कामदार

ि.कामदार

ग.ढुवानी

ग.ढुवानी

घ. मेलर्शनरी औजार

घ. मेलर्शनरी औजार

लववरण
जम्मा

लववरण
जम्मा
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रकम रु.

७. उपभोक्ता सलमलिरसामदु ालयक संस्थािे पेर्शगरे को लववरण मालथ साबयजलनक परीिणमा उपलस्थि
धयलक्तहरूको प्रलिलक्रया िथा सझु ावः
क्र.स.ं
सझु ावकिायको नाम थर
सझु ावको िेत्र, प्रलिलक्रया िथा
कै लफयि
सझु ावको सारसंिेप

उपयुक्त िचय लववरण उपभोक्ता सलमलििे पेर्श गरे को लववरण सँग मेि िान्छ वा िाँदनै, मेि निाने भएमा कै लफयि
जनाउनेः

८. जानकारीका िालग सो लववरण सवै सरोकारवािाहरूिाई सलू चि गनय सावयजलनक स्थिको सचू ना पाटी टाँस भए/
नभएको
..................
नामः
सहजकिाय/प्रालवलिक

....................
नामः
उपभोक्ता सलमलिको अध्यि

प्रनतर्ेदि बुझाएको निनतिः
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....................
नामः
गाउँपालिका।नगरपालिकाको पदालिकारी

अिुसूिी – १३
(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बनधित)

साबवजनिक परीििको िानग नििावि व्र्र्सार्ीिे तर्ार गिन नर्र्रिको ढाँिा
१. योजनाको
क)नामः .................................................ि) स्थिः......................................
ग) ठे क्का अकः .......................................घ) योजना र्शरुु भएको लमलिः
ङ) योजना सम्पन्न लमलिः
२. लनमायण धयवसायीकोः
क) फमयको नामः.................................. ि) प्रोप्रार्टरको नामः
३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य िथा प्रगलि लववरणः
कामको लववरण (मख्ु य मख्ु य काययहरू िि
िागि अनुमान
यथाथय
ु ाउने)

४. योजनािे पयु ायएको िाभ िथा प्रत्यि रुपमा िाभालन्वि जनसंख्या (योजना संचािन भएका) स्थानका
उपभोक्ताहरूः
५. योजना संचािनको क्रममा पालिकािे गरे को अनुगमन पटकः
६. काययक्रम संचािनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बंदु ागि रुपमा िेख्ने)
७. सम्पन्न योजनािाई लदगो रुपमा सचं ािन गनय के गनय आवश्यक छ (बदंु ागि रुपमा िेख्ने)

........................
नामः
ठे केदार र्ा प्रनतनिनिको दवतखतिः
नििावि ब्र्र्सार्को िाििः
नर्र्रि पेश गरेको निनतिः
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अिुसूिी – १४
(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बनधित)
नििावि व्र्ार्सार्ीर्ाट संम्पधि कार्विि र्ा आर्ोजिाको साबवजनिक परीिि प्रनतर्ेदिको ढाँिा
श्री......................
गाउँ काययपालिकाको कायायिय
१. योजनाको
क) नामः
ि) स्थिः
ग) ठे क्का अंकः
घ) योजना र्शरुु भएको लमलिः
ङ) योजना सम्पन्न लमलिः
२. लनमायण धयवसायीकोः
क) फमयको नामः
ि) प्रोप्रार्टरको नामः
३. साबयजलनक परीिण भएको
क) लमलिः
ि) स्थानः
ग) समयः
४. उपलस्थलिः
नाम

ठे गना
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पद

५. र्ोजिाको िक्ष्र् तथा प्रगनत नर्र्रििः
कामको लववरण (मख्ु य मख्ु य काययहरू
िि
ु ाउने)

िा यथाथय
ग
ि
अ
नु
मा
न
अ
६. नििावि व्र्र्सार्ीिे पेशगरेको नर्र्रि िानथ साबवजनिक परीिििा उपनवथत ब्र्नक्तिरूको प्रनतनिर्ा
नु
तथा सुझार्िः
सा
क्र.सं. सझु ावकिायको सझु ावको िेत्र प्रलिलक्रया िथा सझु ावको
कै लफयि
र
नाम थर
सारसि
ं ेप

७ . सिभागीर्ाट आएका नर्िार तथा अर्िोकिर्ाट देनखएका त्र्िरूको नर्श्ले षि
...............
नामः
सहजकिाय/प्रालवलिक

प्रनतर्े दि बु झाएको निनतिः

................
नामः
लनमायण व्यवसायी

................
नामः
गाउँपालिकाको पदालिकारी

अिुसि
ू ी – १५
(दफा ३३ को उपदफा (८) सँग सम्बनधित)
सार्वजनिक परीिि कार्वििको आिारसनं ितािः
सावयजलनक परीिण काययक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन, धयवलस्थि काययिालिका ियार गरी छिफि सञ्चािन गनय र
सहजकिायिे छिफििाई लवषयमा के लन्रि गरी धयवलस्थि रुपमा सञ्चािन गनय अनसु चू ी–१६मा लदर्एको नमनू ा
काययक्रम िालिका प्रयोग गनयु पनेछ। सावयजलनक परीिण काययक्रममा उपलस्थि आयोजक, सहजकिाय िथा सहभागीहरूिे
लनम्न बमोलजमको आचार संलहिा पािना गनयपु नेछः
१. लवषयवस्िुमा मात्र के न्रीि रही छिफि गने ।
२. लनजी वा व्यलक्तगि कुरामा लटप्पणी नगने िथा व्यलक्तगि आिेप निगाउने ।
३. सहभागीहरूिे व्यक्त गरे का लवचारमा प्रलिवाद नगने, प्राप्त प्रलिलक्रया, सझु ाव िथा लटप्पणीिाई सकारात्मक
रुपमा लिने ।
४. व्यलक्त वा सस्ं थाको सावयजलनक मयायदा र लर्शिाचारिाई कायम राख्ने ।
५. सहभागीहरूिाई लवचार राख्न प्रोत्साहन गने र लवचार रािे वापि िन्यवाद लदने ।
६. सहजकिायिे बोल्ने समय लदएपलछ मात्र सहभागीहरूिे आफ्ना कुराहरू राख्ने ।
७. बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यलक्तिे एकपटक मात्र बोल्ने ।

अिुसि
ू ी – १६
(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सँग सम्बनधित)

सिजकताविे सार्वजनिक परीिि गिव प्रर्ोग गिवपु िन कार्वििको िििू ा
कार्विि
काययक्रम औपचाररक वा अनौपचाररक कसरी गने (िय गने)
भेिाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउने
योजनाको लस्थलि वा प्रगलि बारे प्रस्िलु िकरण
योजनाको लस्थलिबारे सहभागीको लटप्पणी
योजनाको आम्दानी िचय लववरण प्रस्ििु गने
आम्दानी िचय उपर सहभागीको लटप्पणी लिने
भेिाको सझु ाव उल्िेि गने
रे कडय गररएको सझु ाव िथा सहीछाप

नज

स
म्िे
र्ा
री

ि
र्
र्
न

अिुसि
ू ी – १७
(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (७) र दफा ३३ को उपदफा (९) सँग सम्बनधित)
सार्वजनिक परीििका िानग सिजकताविे प्रर्ोग गिवुपिन िेकनिष्ट
कार्विि र्ा आर्ोजिा सम्बनधि नर्र्रि
(क) काययक्रम वा आयोजना समदु ायिे माग गरे अनसु ार छ छै न ।
(ि) िाभालन्वि घरिरु ी संख्या ।
(ग) िलिि वगय समावेर्शी (दलिि, जनजालि, मलहिा, गरीब, लपछलडएको वगय) को संख्या ।
(घ) योजनाबाट हुने उपिधिीका सचू कहरू प्रि छन् छै नन् ।
(ङ) िक्ष्य र उपिधिी बीचको फरक ।
(च) योजनाको लदगोपनका िालग समुदायको सहभालगिा िथा योगदान ।
(छ) योजना समयमा सम्पन्न भयो वा भएन ? भएन भने कारणहरू ।
(ज) योजना सचं ािन गनय गलठि उपभोक्ता सलमलिको गठन प्रलक्रया उपयक्त
ु भए नभएको ।
(झ) उपभोक्ता सलमलिमा वास्िलवक उपभोक्ताको प्रलिलनलित्व भए नभएको ।
र्ोजिाको ब्र्र्वथापि तथा िेखाप्रिािी
(क) लजम्मेवारी िालिका प्रि रुपमा छ छै न िथा योजना संचािन गनेिे प्रस्िुि गरे अनुसारको योजना सम्पन्न भए
नभएको ।
(ि)िररद प्रलक्रया ऐन, लनयम िथा लनदेलर्शका बमोलजम भयो भएन। प्रलिस्पिायत्मक कोटेर्शन अनुसार नभएको भए
कारण िि
ु ाउने ।
(ग) रु ५००० भन्दा मालथको िररदमा मल्ू य अलभवृलि करको लबि समावेर्श भए नभएको।लविहरूमा त्रुलटहरू भए
नभएको ।
(घ) स्टोर धयवस्थापनमा त्रलु ट रहे नरहेको।
(ङ) अलग्रम भक्त
ु ानी रकम योजनाको उपभोक्ता सलमलि वा सञ्चािक सलमलििे गरे को लनणयय भन्दा फरक छ छै न ।
(च) कालटएको चेक, बैंकको लववरण सँग चभअयिअलष्ट्भ (लभडाएर रुजु ) गररयो गररएन।
(छ) िचय लववरणमा उलल्िलिि अनसु ारका मालनसिे काम गरे को हो, होर्न ?
(ज) काम गने मालनसिे परू ै ज्यािा पाएका छन्, छै नन् ?
(झ) गाउँपालिकाबाट समय समयमा लनरीिण भएको छ, छै न ? लनरीिण पश्चाि् प्राप्त सझु ावहरू कायायन्वयन भए,
भएनन् ?

पारदनशवता
(क) योजना स्थिमा योजनाको िगानी बारे प्रि हुने गरी सचू ना बोडय रालियो रालिएन ?
(ि) योजनाको सञ्चािन िचयको लववरण प्रि छ छै न ।
(ग) लमजरमेन्ट वक
ु (नापी लकिाव) प्रि लसि रालिएको छ छै न ।
(घ) आयोजना वा काययक्रम कायायन्वयन हुनु अलघ पयायप्त जानकारी गराउने काम भए नभएको ।
अधर्
(क) सहभागीमध्ये कसैिे उपभोक्ता सलमलिको कुनै सदस्यको लवर्शेष प्रर्शंसा मात्र गरे को वा लवरोि गरे को
अवस्थामा कारण पत्ता िगाउने।
(ि) सचू ना प्रवाहमा दलिि, मलहिा, बािबालिका र लपछलडएका वगयको सहभालगिा रह्यो रहेन । किैबाट
अवरोि छ छै न पत्ता िगाउने।
(ग) प्रालवलिकहरूबाट समयमै सझु ाव र सल्िाह प्राप्त भयो, भएन ? लदर्एका सल्िाह र सझु ावहरू
उपयुक्त लथए, लथएनन् ?
(घ) योजनािाई प्रभावकारी रुपमा सचं ािन गनय भलवष्ट्यको योजना के छ ?
(ङ) योजना संचािनको क्रममा महत्वपूणय लसकार् के रह्यो ?

अिुसि
ू ी —१८
(दफा ३७ सँग सम्बनधित)

आर्ोजिाको सूििापाटीको ढाँिा
• आयोजना/पररयोजनाको नाम:

•

• कुि िागि/बजेट (रु.):

•

• जनसहभालगिा (उपभोक्ता वा समदु ायिे वेहोने) रकम (रु.):

•

• पररयोजना र्शुरु लमलि:

•

• लनमायण व्यवसायी,उपभोक्ता सलमलि वा कायायन्वयन गने लनकाय

•

आयोजना/पररयोजना स्थि
गाउँपालिकाको िगानी (रु.)
अन्य िगानी (रु.)
सम्पन्न हुने लमलि
सम्पकय व्यलक्त नाम र सम्पकय नं.

सस्ं थाको नाम:
• िाभालवन्ि घरपररवार:

•

िाभालन्वि जनसंख्या

अिुसि
ू ी — १९
(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बनधित प्रश्नार्िी भाग — १)

िागररक प्रनतर्ेदि (Citizen Report Card )
(सन्िलु ि वा असन्िलु ि जनाउने)
उत्तरदािाको नाम र थरः— ...................जािजालिः.............................
लिङ्गः
मलहिा ( ) परुु ष (
)
उमेर .............
लर्शिाः ..................................... पेर्शा..................................
ठे गानाः .........................गाउँपालिका, वडा नं. ......... सम्पकय फोन नं. ..................
१

२

३

सेवाको सन्िुलि
१.१ िपार्ँिे यस कायायियबाट समग्रमा कलिको सन्िुलि पाउनु भयो ?
सन्िुि ( ) ठीकै ( )
असन्िुि ( )
१.२ सेवा लिन जाँदा कमयचारीको व्यवहारप्रलि िपाई कलिको सन्ििु हुनहु ुन्छ ?
सन्िुि ( )
ठीकै ( ) असन्िुि ( )
सेवाको लनयलमििा
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्िेि भए अनुसार िपाईिे प्राप्त गनयपु ने सेवामा िागेको समय प्रलि कलत्तको सन्िुि हुनहु ुन्छ ?
सन्िुि ( )
ठीकै ( )
असन्िुि ( )
२.२ कायायिय लनयलमि रुपमा (पदालिकारी र कमयचारीको उपलस्थलि, समय पािना, काययचुस्ििा) संञ्चािन भएको छ
भन्ने कुरामा कलिको लवश्वस्ि हुनहु ुन्छ ?
लवश्वस्ि ( ) ठीकै ( )
अलवश्वस्ि ( )
२.३ िपाईिे सेवा लिन जाँदा अलिररक्त रकम लिनयु भयो ?
लिरे को छै न ( ) एकदमै कम ( ) िेरै लिरे को ( )
२.४ यस कायायियिे सावयजलनक चासो िथा समस्या समािान गनय औसि कलि लदन िगाउने गरे को छ?
१ लदन ( ) २ लदन ( ) िेरै लदन ( )
सेवा प्रलिको जनलवश्वास

३.१ यस संस्थािे लदने सेवाप्रलि िपाई कलिको लवश्वस्ि हुनुहुन्छ ?
लवश्वस्ि ( ) ठीकै ( ) अलवश्वस्ि ( )
३.२ यस कायायियिे प्रदान गरे को सेवाको बारेमा अरुिाई जानकारी िथा कलत्तको प्रचार गनयु भएको छ ?
िेरै ( )
ठीकै ( ) गरे को छै न ( )
३.३ यस संस्थामा काययरि कमयचारी प्रलि िपाईको लवश्वास कलत्तको छ ?
िेरै ( ) ठीकै ( ) लवश्वास छै न ( )
३.४ यस कायािययिे लवपन्न वगयको िालग छटुयाएको
सेवा प्रयोग गरे को थाहा पाउनु भएको छ ?
्
छ ( ) छै न ( ) अलिअलि थाहा छ ( )
४

सेवाको गुणस्िर
४.१ यस कायायियबाट सवो लिंदा कायायियिे लदएको जानकारीबाट कलत्तको सन्िुि हुनु हुन्छ ?
सन्िुि ( ) कम सन्िुि ( ) असन्ििु ( )
४.२ िपाई यस कायायियमा आउँदा कसको सहयोग लिनुभयो ?
आफै ( ) गाउँका ठूिाबडाको ( ) मध्यस्थकिाय ( )
४.३ यस कायायियमा िपाईिे एउटा कामको िालग कलि पटक िाउनु पयो ?
१ पटक ( ) २ पटक ( ) सो भन्दा वढी ( )

५

सेवा सम्बलन्ि जानकारी
५.१ कायायियको भौलिक अवस्था कस्िो छ ?
अलि राम्रो ( ) ठीकै ( ) नराम्रो ( )
५.२ कायायियमा भएको नागररक बडापत्र बारे िपाईिार् जानकारी छ ?
छ ( ) आंलर्शक जानकारी छ ( ) कुनै जानकारी छै न ( )
५.३ कायायिय र सेवागार् ही बीचको सम्बन्ि कस्िो छ ?
अलि राम्रो ( ) ठीकै ( ) िासै राम्रो छै न ( )
५.४ पालिका िहमा सञ्चािन गररने सावजयलनक काययक्रममा सीमान्ि वगयको उपलस्थलि कलि प्रलिर्शि सम्म हुने गरेको
छ?
२० प्रलिर्शि जलि ( ) ५० प्रलिर्शि भन्दा मालथ ( ) थाहा छै न ( )
५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र काययपालिकामा नीलि, लनयम र लनदेलर्शका र मापदण्ड िजयमु ा गदाय छिफिमा
प्रलिलनलित्व भएको छ ?
छ ( ) ठीकै छ ( ) प्रलिलनलित्व साह्यै कम छ ( )
नागररक बडापत्र।उजरु ी पेलटका / गुनासो सन्ु ने अलिकारी सम्बन्िमा
६.१ िपाईको लवचारमा सेवाग्राहीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरे का छन् ?
िेरै ( ) कम ( ) गरे को छै न ( )
६.२ िपाईको लवचारमा गाउँपालिका वा यसका सेवाप्रदायकहरुिे नागररक बडापत्र अनुरुप कलि हदसम्म सेवा परान
गरे को जस्िो िाग्छ ?
िेरै ( ) ठीकै ( ) अलि कम ( )
६.३ िपाईको लवचारमा उजरु ी पेलटकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको छ ?
िेरै भएको छ ( ) ठीकै भएको छ ( ) भएकै छनै ( )

६

िागररक प्रनतर्ेदि पत्र
प्रश्नाविी भाग —२
१.

२.

लसफाररस सम्बलन्ि
१.१ लसफाररसको िालग चालहने आवश्यक कागजािहरुको प्रि जानकारी पाउनु भयो?
पाएँ ( ) ठीकै पाएँ ( )
स्पि पार्ँन ( )
१.२ कुनै लसफाररसको िालग िाग्ने दस्िुर बाहेक अलिररक्त रकम लदनु पयो?
लदएँ ( ) थोरै लदएँ ( )
मालगएन र लदर्एन पलन ( )
१.३ त्यहाँबाट लदने लसफाररस लिँदा कसको सहयोग लिनुभयो?
आफै ( )
मध्यस्थकिाय वा कायकय िा एकै मान्छे ( ) नेिा /ठूिाबडा ( )
१.४ राजस्व को–कससँग उठाउने गदछय न् ?
सबैसगँ उठाउँछन् ( ) सीलमि व्यलक्तसँग मात्र उठाउँछन् ( ) आयको आिारमा उठाउँछन् ( )
१.५ र्शुल्क, सेवादस्िुर को–कससँग उठाउने गदछय न् ?
सेवाग्राहीसँग उठाउने गरे को छन ( )
कुनै कुनै सेवाग्राहीसँग उठाउने गरे का छन( )
पूवायिार लवकास, वािावरण र सरसफाई सम्बलन्ि
२.१ कायायियमा सरसफाईको अवस्था कस्िो छ?
राम्रो ( )
ठीकै ( ) िराब ( )
२.२ कायायियमा सेवा प्रवाह र काययसम्पादन सम्बलन्ि गुनासो गदाय त्यसमालथ कारवाही कलत्तको गररन्छ?
िुरुन्िै हुन्छ ( )
पटक पटक भने पलछ मात्रै हुन्छ ( )
जलि भने पलन हुन्न ( )
२.३ िपाईको लवचारमा गाउँपालिकािे पूवायिार सम्बलन्ि कायत्रर् :म के कस्िो लकलसमिे गछय ?
लनयलमि र राम्रोसँग ( )
ठीकै गछय ( )
लनयलमि रुपमा गदैन ( )
२.४ िपाईको गाउँपालिकामा लवकास लनमायणको लस्थलि कस्िो छ?
राम्रो ( )
ठीकै ( )
िराब ( )
२.५ िपाईको पालिकामा संचािन गरे का आयोजनाहरु कलत्तका प्रभावकारी छन?्
प्रभावकारी छन् ( )
ठीक छन् ( )
प्रभावकारी छै नन् ( )
२.६ स्थानीय सरकारमा आयोजनाको लबि भक्त
ु ानी लदने व्यवस्था कस्िो छ?
सहज ( )
असहज ( )
ठीकै ( )
अप्ठयार् ो ( )
२.७ गाउँपालिकाको आयोजना सम्पन्न भएपलछ जाँचपास गदाय प्रालवलिकहरुिाई रकम लदनुपछय ?
पदैन ( ) मागेरै लिन्छन् ( )
रकम नलदए अप्ठ्यारो पाछय न् ( )
२.८ आयोजना सञ्चािन गदाय गाउँपालिकावाट प्रालवलिक सहयोग कलत्तको पाउनु भयो?
सलजिै पार्यो ( )
कलहिेकाँही पार्यो ( )
माग गदाय पलन पार्एन ( )
२.९ गाउँपालिकामा लवकास लनमायणका बारे मा जानकारी माग्दा पाउनु हुन्छ?
सलजिै पार्न्छ ( )
सोिेपलछ पार्न्छ ( )
सोिेपलन पार्दैन ( )
२.१० गाउँपालिकावाट आचार सलं हिा पािना भएको छ?
पािना भएको छ ( ) ठीकै पािना भएको छ ( ) कलत्त पलन पािना भएको छै न ( )
२.११ आयोजना सञ्चािन गदाय गाउँपालिकावाट कलत्तको सहयोग पाउनु भएको छ?
िेरै सहयोग पाएको छु ( ) ठीकै सहयोग पाएको छु ( )
लनरुत्सालहि गररन्छ ( )

३.

४.

गाउँपालिकाको लवत्तीय व्यवस्थापन र काययसम्पादन,
३.१ आलथयक श्रोि कस्िो छ ?
आवश्यक श्रोि उपिधि ( ) कम श्रोि उपिधि ( ) अलि कम श्रोि उपिधि ( )
३.२ काम गने प्रणािी र प्रलक्रया कस्िो छ ?
अलि सरि ( )
ठीकै ( )
जलटि ( )
३.३ कायायियमा भएका कमयचारीमा लवत्त व्यवस्थापन र पररचािनमा सीप कस्िो छ ?
आवश्यक सीप छ ( ) आवश्यकिा भन्दा कम छ ( )
सीप लनकै कम छ ( )
३.४ गाउँपालिकाको आम्दानी र िचय कायायिय बालहर सचू ना पाटीमा टाँसेको देख्नुभयो ?
टाँसेको देिेको छु ( )
कलहिेकाही टाँसेको देलिन्छ ( )
िै किै देलिएन ( )
३.५ कायय सम्पन्नको आिारमा मल्ू याक
ं न भएको छ लक छै न ?
छ( )
ठीकै मल्ू याङ्कन हुने गरे को छ ( )
कलहिे पलन भएको थाहा छै न ( )
३.६ कायय सञ्चािन सरं चना प्रलि कलत्तको सन्ििु हुनहु ुन्छ ?
सन्ििु ( )
ठीकै ( )
कुनै जानकारी छै न ( )
पारदलर्शयिा सम्वन्िी,
४.१ यस गाउँपालिकाको वालषयक नीलि, काययक्रम र श्रोिका बारेमा जानकारी पाउनु भएको छ?
िेरै जानकारी पाएको छु ( )
ठीकै जानकारी पाएको छु ( )
कम जानकारी पाएको छु ( )
४.२ गाउँपालिकािे लनमायण गरे का ऐन, लनयम, नीलि, लनणयय, बजेट काययक्रम, काययप्रगलि आदी सम्बलन्ि लववरण
सावयजलनक हुने गदयछ ?
हुने गरे को छ ( )
हुने गरे को छै न ( )
जानकारी नै छै न ( )
४.३ सावयजलनक हुने माध्यम के के हुन् ?
वेवसार्ट ( )
सचू ना पाटी ( )
पत्रपलत्रका र लमलडया ( )
सावयजलनक सनु वु ाई ( )
४.४ गाउँपालिकाको कायायियबाट िपार्यिे चाहेको लववरण पाउँनु भएको छ?
सहजै पाए ( ) िेरै पटक भनेपलछ पाए ( )
पार्न ( )
वास्िा नै गररएन ( )

अिुसि
ू ी—२०
(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बनधित)

बनिगविि अनभित (Exit Poll) संकिि गिन ढाँिा

क. बलहगयमन अलभमि (Exit Poll) सवेिणको प्रश्नाविी
१) सेवाग्राहीको लिङ्गः— परुु ष।स्त्री
२) जािः
३) उमेरः
४) लर्शिाः
५) कायायिय सम्म आर्पःुग्दा िागेको समयः
६) आउनुको उद्देश्यः यस कायायियको काममा मात्र आउनु भएको हो वा अन्य कामको िालग पलन हो ?
.............................................................
७) कायायियमा देहायको कुन कामको िालग आउनु भएको हो ? रे जा ( ) लचन्ह लदनुहोस् ।
क)
लसफाररस लिन।पयु ायउन
ि)
अनुमलि।दिाय।नवीकरण
ग)
आलथयक सहयोग लिन
घ)
योजना माग गनय
ङ)
योजनाको लकस्िा लिन
च)
योजनाको मल्ू याङ्कन िथा फरफारक गराउन
छ)
योजनाको अलन्िम भक्त
ु ानी लिन
ज)
स्थानीय सरकारिे रािेको सचू ना प्राप्त गनय
झ)
सचू नामि
ू क सामग्री प्राप्त गनय
ञ)
अन्य कुनै भए

८) सेवा सलु विा प्राप्ती सम्बलन्ि िपार्को स्वमल्ू याङ्कन कस्िो रह्यो?
लस.नं. सेवाको नाम
१.
सेवा लिन को सँग सम्पकय गने भन्नेमा िपाईको
िारणा के –कस्िो छ?
२.
सेवा प्रदायक कमयचारीिे िपाईको आवश्यकिा
र अपेिा कलि बझु े जस्िो िाग्यो ?
३.
िपाईिे प्रलि सेवा प्रदायक कमयचारीिे कस्िो
व्यवहार गरे ?
४.

५.
६.

स्वःमल्ू यायाङ्कन –उपयक्त
ु कोष्ठमा रे जा ( ) िगाउने
अलि स्पि ( )
ठीकै ( )
अस्पि ( )
अलि िेरै ( )

ठीकै ( )

थोरै ( )

लमिनसार
र मैत्रीपूणय ( )

ठीकै ( )

अभर/अमयायलदि

सेवा प्राप्त गनय आवश्यक सचू नाहरु (प्रमाण- अलि स्पि गररलदए ठीकै ( )
कागजाि र र्शल्ु क—दस्िुर) बारे िपाईिाई
सेवाप्रदायक कमयचारीिे स्पि गरे लक ?
सलजिो ठीकै ( )
िपाईिे राख्नभु एका समस्यािाई के –कस्िो अलि
िररकाबाट समािान
समािान लदए ?
लदए ( )
सलजिो ठीकै ( )
सेवा प्राप्त गनय अपनार्एको प्रलक्रया के –कस्िो अलि
(छोटो) ( )
िाग्यो?

९. कायायियको कुन–कुन पिहरु िेरै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पििाई सिु ार गनयपु ने देलियो ?
राम्रा िागको कुराहरु
१.
२.
३.
४.
५.

सिु ार गनयपु ने लवषयहरु
१.
२.
३.
४.
५.

)

अिमि हुने गरी
अस्पि सचू ना लदए
()
समािान लदन सके नन्
()
िामो ( )

अिुसि
ू ी –२१
(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बनधित)

(सार्वजनिक सुिुर्ाई कार्विि सञ्िाििको ढाँिा)
कार्विि सञ्िाििको ढाँिा
क) अध्यििा ग्रहण िथा काययक्रम र्शरुु भएको घोषणा गने,
ि) काययक्रमको उद्देश्य मालथ प्रकार्श पाने,
ग) आचार सलं हिाबारे जानकारी गराउने,
घ) सावयजलनक सेवा प्रवाहबारे संलिप्त जानकारी लदने,
ङ) नागररक प्रलिवेदन पत्र सम्बलन्ि प्रलिवेदन प्रस्ििु गने ,
च) बलहगयमन अलभमि सम्बलन्ि प्रलिवेदन प्रस्ििु गने,
ङ) सहभागीहरुबाट िोलकएको लबषयमा लिलिि िथा मौलिक प्रश्नहरु सक
ं िन गने,
ज) लजम्मेवार पदालिकारी िथा कमयचारीहरुिे लजज्ञासाहरु स्पि पाने,
झ) स्पििा पलछ थप लजज्ञासाको आह्वान गने,
ञ) सम्बलन्िि पदालिकारीबाट थप लजज्ञासामा स्पििा ल्याउने,
ट) समापन मन्िव्य, िन्यवाद ज्ञापन र काययक्रम लवसजयन गने ।

अिुसि
ू ी—२२
(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बनधित)

सार्वजनिक सुिुर्ाइिा पाििा गिवपु िन आिार संनिता
१.
२.
३.
४.

सहभागीिे बोल्नका िालग हाि उठाएर संकेि गनयपु नेछ ।
सहभागीिे प्रश्न वा सझु ाव के राख्ने हो, पलहिे स्पि गनयपु नेछ ।
सहजकिायिे बोल्ने सक
ं े ि गरे पलछ मात्र आफ्नो नाम सलहि प्रश्न वा लजज्ञासा राख्नु पनेछ ।
सेवाग्राही सहभागी नागररकहरु िैरैिाई प्रश्न गनय समय लदनुपने भएकािे बँदु ागि रुपमा छोटकररमा प्रश्न
प्रलिलक्रया राख्नुपनेछ र सहजकिायिे लनिायरण गरे को समय लबिेपलछ ित्काि प्रस्िुलि रोक्नुपनेछ ।
५. आफूभन्दा पलहिेका सहभागीिे बोिेका कुरािाई दोहोयायउन जरुरी हुनेछैन ।
६. लचत्त नबझु ेमा सहजकिायको अनमु लि लिएर थप प्रश्न राख्न पार्नेछ ।
७. सहभागीिे लबना आिार कसैप्रलि िाञ्छनायक्त
ु भाषाको प्रयोग गनय पार्ने छै न ।
८. सनु ुवार्का वक्ता िथा सहभागीिाई उत्तेलजि पाने वा बदिाको भावनाबाट भनार् राख्न वा बोल्न पार्ने
छै न ।
९. सनु ुवार्िाई लबथोल्ने प्रयास किैबाट भएको पार्एमा सबै सहभागी लमिेर र्शािीनिापवू यक समािान िोज्ने
पहि गनयु सबैको कियव्य हुनेछ ।
१०. सनु वु ार्िाई लवषयान्िर हुनबाट रोक्न सबै सहभालग सचेि हुनु पनेछ ।

अिुसि
ू ी—२३
(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बनधित)

सार्वजनिक सिु र्ु ाइ सबं धिी प्रनतर्ेदिको ढाँिा
सावयजलनक सनु ुवार् संयोजन गने व्यलक्तको नाम, थर र ठे गानाः
सनु वु ार् गररएका लवषयवस्िहु रु
क)
ि)
ग)
घ)
काययक्रम आयोजना स्थिः—
काययक्रम आयोजना गररएका लमलि र समयः
काययक्रम सञ्चािन गररएको समयावलि (घण्टा।लमनेटमा)
उठे का प्रश्न।लजज्ञासा र उत्तरः
क्रम
प्रश्नकिाय गुनासो गने वा
सहभागीको
प्रश्न/गनु ासो/
संख्या सझु ाव लदनेको नाम, थर र ठे गाना
सझु ाव

प्रनतर्ेदि नदएको निनतिः
सार्वजनिक सुिुर्ाइ संर्ोजकको दवतखतिः

जवाफ लदने
जवाफको
पदालिकारीको नाम, छोटकरी व्यहोरा
थर र ठे गाना

