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प्रस्तावना 

सैनामैना नगरपालिकाको सेवा प्रवाहिाई पारदर्शी, उत्तरदायी र 
जवाफदेही बनाउन नीलत, योजना तथा काययक्रमको कायायन्वयन प्रकृया, 
प्राप्त उपिब्धि र त्यसिे पारेको आलथयक सामाब्जक प्रभावको मूल्याङ्कन 



 

 

2 

22 

 

v08 ===_ ;}gfd}gf gu/kflnsf, ==== kf}if @)&& ;fn -;+Vof === 

 
गरी नीलत, योजना तथा सेवा प्रवाह प्रकृयामा सिुार गनय, सावयजलनक 
कोषको अत्यतु्तम पररचािन गरी अपेब्ित उद्देश्य प्रालप्तको सलुनश्चतता गनय 
र जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीिाई थप ब्जम्मेवार बनाई सावयजलनक 
जवाफदेहीता अलभबदृ्धि गनय स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 
दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको िालग प्रर्शासकीय काययद्धवलि 
लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा 4 िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी 
नगर काययपालिकािे यो काययद्धवलि जारी गरेको छ।  
 

भाग-१ 

प्रारब्म्भक 

१. संब्िप्त नाम र प्रारब्म्भकः (१) यो काययद्धवलिको नाम ×सावयजलनक 
जवाफदेद्धहता प्रवियन सम्बन्िी काययद्धवलि, २०७७" रहेको छ।  

(२) यो काययद्धवलि काययपालिकािे स्वीकृत गरेको लमलतदेब्ि 
िागू हनुछे। 

२. पररभाषाः द्धवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययद्धवलिमा:- 

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

(ख) “सभा” भन्नािे नेपािको संद्धविानको िारा २२३ को उपिारा 
(१) बमोब्जमको नगर सभा सम्झनपुछय। 

(ग) “काययपालिका” भन्नािे संद्धविानको िारा २१६ वमोब्जम गठन 
भएको नगर काययपालिकािाई सम्झनपुछय। 

(घ) “प्रमिु” भन्नािे सैनामैना नगरपालिकाको नगरप्रमिु सम्झन ु
पछय। 

(ङ) “उपभोक्ता सलमलत”भन्नािे नगरपालिकािारा स्वीकृत आयोजना वा 
काययक्रमबाट प्रत्यि िाभ पाउने व्यब्क्तहरुको समूहिे आयोजना 
वा काययक्रम लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार गनयको 
िालग आफूहरु मध्येबाट नगरपालिकािारा लनिायररत प्रद्धक्रया 
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बमोब्जम गठन गरेको सलमलत सम्झनपुछय।  

(च) “कायायिय”भन्नािे  नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय र 
सो र्शधदिे नगरपालिका अन्तगयतका वडा कायायिय, सेवा केन्र, 
द्धवषयगत र्शािा वा लनकाय समेतिार्य बझुाउने छ।  

(छ) “कोष”भन्नािे नगरपालिकाको स्थानीय सब्ञ्चत कोष सम्झन ुपछय 
र सो र्शधदिे स्थानीय कानून बमोब्जम स्थापना भएका अन्य 
स्थानीय कोषिाई समेत जनाउने छ। 

(ज) “प्रमूि प्रर्शासकीय अलिकृत”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ दफा ८४ वमोब्जमको प्रमूि प्रर्शासकीय अलिकृत 
सम्झन ुपछय। 

(झ) “द्धवकास साझेदार”भन्नािे नपेाि सरकारसँग भएको सम्झौता 
बमोब्जम नगद, ब्जन्सी एवं प्राद्धवलिक सहयोग उपिव्ि गराउन े
दिपिीय एवं बहपुिीय दात ृ लनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय लनकायहरु 
तथा अन्तराद्धष्ट्रय गैर सरकारी संस्थािाई सम्झन ु पछय र सो 
र्शधदिे नगरपालिकासंग भएको सम्झौता बमोब्जम नगद, ब्जन्सी 
एवं प्राद्धवलिक सहयोग उपिव्ि गराउन े राद्धष्ट्रय गैर सरकारी 
संस्था समेतिाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सामाब्जक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोब्जम 

नगरपालिकाको योजना, नीलत, काययक्रम, आयोजना कायायन्वयन र 
सेवा प्रवाहिे आलथयक सामाब्जक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभावको 
िेिाजोिा, द्धवश्लषेण र मूल्यांकन कायय सम्झन ुपछय। 

(ट) “सावयजलनक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोब्जम 
नगरपालिकािे संचािन गने काययक्रम, द्धवकास योजना तथा 
आयोजनाको िक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त उपिब्धिको 
बारेमा सरोकारवािाहरुबीच जानकारी गराउन,े िेिाजोिा गने र 
मूल्यांकन गने कायय सम्झन ुपछय। 

(ठ) “सावयजलनक सनुवुार्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
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२०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोब्जम 
नगरपालिकाको सेवा प्रवाह र द्धवकास व्यवस्थापन िगायत 
काययमा सरोकार राख्न े सवयसािारण नागररक र नगरपालिकाका 
पदालिकारीहरुबीच सावयजलनक थिोमा ििुा छिफि गने प्रद्धक्रया 
सम्झन ु पछय।यस र्शधदिे नगरपालिकासँग भएको सम्झौता, 
साझेदारी, कवलुियत, र्शतय अनसुार नगरपालिकाको भौगोलिक 
िेत्रमा काययक्रम सञ्चािन गने द्धवकास साझेदार तथा गैर सरकारी 
संस्थािे आफ्नो कायय ब्जम्मेवारीको सन्दभयमा गने सनुवुार्िार्य 
समेत जनाउनछे। 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे यस काययद्धवलिको प्रयोजनको िालग 
प्रचलित कानून बमोब्जम स्थापना भएका र नगरपालिकाको 
सभाबाट आफ्नो काययक्रम स्वीकृत गराई नगरपालिकाको 
समन्वयमा काययक्रम सञ्चािन गने गैर नाफामूिक संस्था 
सम्झनपुछय।  
 

(ढ) “सामदुाद्धयक संस्था” भन्नािे जनचेतना सम्बन्िी तालिम, 

अलभमिुीकरण, सीप द्धवकास, बचत, कजाय पररचािन, समावेर्शी 
द्धवकास र सर्शक्तीकरण गने उद्देश्यिे लनब्श्चत प्रद्धक्रया अविम्बन 
गरी प्रचलित कानून बमोब्जम स्थापना भएका संस्था तथा 
नगरपालिकामा सूचीकृत भएका समदुायमा आिाररत संस्था 
सम्झनपुछय। 

(ण) “योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा २४ को उपदफा (१) मा उल्िेि भए बमोब्जम 
नगरपालिकाको समग्र द्धवकास लनमायण सम्बन्िी तयार पाररएको 
आवलिक, बाद्धषयक र रणनीलतगत तथा द्धवषयिेत्रगत योजना र यस्तै 
प्रकारका अन्य योजनािाई सम्झन ुपछय। 

(त) “काययक्रम”भन्नािे लनब्श्चत उद्देश्य प्रालप्तका िालग नगरपालिकािारा 
िगानी ढाँचा सद्धहत तयार गररएको िेत्रगत वा वहिुेत्रगत 
काययक्रम सम्झनपुछय। 
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(थ) “आयोजना”भन्नािे नगरपालिकािे कुनै भौगोलिक िेत्र वा 

काययिेत्रमा लनब्श्चत अविी र िगानी रकम तोकी लनिायररत उद्दशे्य 
प्रालप्तका िालग तयार गररएको आयोजना सम्झन ुपछय। 

(द) “अनदुान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट 
नगरपालिकािाई प्राप्त हनु े द्धवत्तीय समानीकरण, सर्शतय, समपरुक 
तथा द्धवरे्शष अनदुानिाई सम्झन ु पछय। साथै सो र्शधदिे नपेाि 
सरकार तथा प्रदेर्श सरकारका द्धवलभन्न मन्त्रािय र अन्तगयतका 
लनकाय र नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा दात ृलनकायबाट उपिधि 
हनुे द्धवत्तीय, प्राद्धवलिक एवं वस्तगुत सहयोग समेतिाई जनाउन े
छ। 

(ध) “िब्ित समूह”भन्नािे नेपािको संद्धविानको िारा ४२ बमोब्जम 
सामाब्जक न्यायको हक प्राप्त गने आलथयक, सामाब्जक वा रै्शब्िक 
दृद्धििे पछालड परेका मद्धहिा, दलित, आददवासी जनजालत, मिेर्शी, 
थारु, मबु्स्िम, द्धपछडा वगय, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता 
भएका व्यब्क्त, िैद्धङ्गक तथा यौलनक अल्पसङ्ख्यक, द्धकसान, 
श्रलमक, उत्पीलडत वा द्धपछलडएको िेत्रका नागररक तथा आलथयक 
रुपिे लबपन्न िस आययको व्यब्क्त वा व्यब्क्तको समूहिाई सम्झन ु
पछय। साथै, सो र्शधदिे नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारिे िब्ित 
समूह भनी तोकेका अन्य वगय एवं समदुाय समेतिाई जनाउछ। 

(न) “सामाब्जक ब्जम्मेवारी”भन्नािे नगरपालिकािे प्रचलित कानून 
बमोब्जम समावेर्शी र समतामिुक द्धवकासका िालग उपयकु्त नीलत, 

योजना, काययक्रम तजुयमा र कायायन्वयन गने साथै िब्ित समहुिाई 
ध्यान ददई सेवा प्रवाह गने दाद्धयत्विाई सम्झन ुपछय। 

(ऩ) “सावयजलनक  लनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून वा अन्य 
प्रचलित कानून बमोब्जम करार गनय योग्य कानूनी व्यब्क्तबीच 
करार र्शतयमा धयवस्था भए बमोब्जमको सेवा प्रदान तथा सञ्चािन 
गने र त्यसको जोब्िम र्शतय बमोब्जम वहन गने गरी भएको करार 
धयवस्था सम्झन ुपछय। 

(प) “नागररक वडापत्र” भन्नािे नगरपालिकािे उपिधि गराउने द्धवलभन्न 
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सेवा तथा सदु्धविाको नाम, द्धववरण, समयाविी, ब्जम्मेवार कमयचारी 
काययकिको द्धववरण, सेवा प्राप्त गनय प¥ुयाउन ु पने प्रद्धक्रया, िाग्ने 
रू्शल्क एवं दस्तरुका साथै सेवा अवरुि भएमा उजरुी सनु्ने 
अलिकारी उल्िेि गरी सवयसािारणिाई ससूुब्चत गनय सावयजलनक 
स्थि वा कायायियमा टाँलगएको वा टाँसेर राब्िएको वा द्धवद्यलुतय 
माध्यम िारा प्रकाब्र्शत वाचापत्र सम्झन ुपछय। 

(फ) “बद्धहगयमन अलभमत” (Exit Poll)  भन्नािे सेवाग्राहीहरु सेवा लिई 
कायायियबाट बाद्धहर लनब्स्कन े समयमा कायायियको सेवाप्रवाहको 
द्धवषयमा िेिी वा िेिार्ददएको अलभमत वा सझुाव सम्झन ुपछय। 

(ब) “नागररक प्रलतवेदन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नािे 
सेवाग्राही नागररकिे कायायियबाट सेवा लिंदा प्रत्यि अनभुव 
गरेका, भोगेका र देिेका कुराहरुिाई उल्िेि गरी सेवा भौलतक 
वा अभौलतक माभ्यमवाट कायायियिाई पषृ्ठपोषण ददन े पिलत 
सम्झन ुपछय। 

(भ) “समदुायबाट संचािन हनुे योजना” भन्नािे नगरपालिकाको 
सहयोगमा उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था, टोि द्धवकास 
संस्था र सामदुाद्धयक संस्थाबाट संचािन हनु ेलनमायण तथा आलथयक 
एवं सामाब्जक द्धवकास सम्बन्िी आयोजना तथा काययक्रम सम्झन ु
पछय। 

(म) “साना काययक्रम वा आयोजना”भन्नािे यस नगरपालिकाको 
हकमा पन्र िाि रूपया ँभन्दा कम िगानी भएका काययक्रम वा 
आयोजना सम्झन ुपछय। 

(य) “ठुिा काययक्रम वा आयोजना”भन्नािे यस नगरपालिकाको हकमा 
पन्र िाि रूपया ँवा सो भन्दा मालथ िगानी भएका काययक्रम वा 
आयोजना सम्झन ुपछय। 

(र) “गनुासो” भन्नािे जनु सकैु माध्यमबाट कायायिय वा यसको 
लनकायको काम, सेवा प्रवाह, द्धवकास लनमायण तथा नगरपालिकाको 
काम तथा अलिकार सम्बन्िी द्धवषयमा सरोकारवािा व्यब्क्त वा 
लनकायिे गने लिब्ित वा अलिब्ित  लसकायत सम्झन ुपछय। 
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(ऱ) “उजरुी“” भन्नािे नगरपालिका वा यस अनतरगतका लनकायको 

काम, सेवा प्रवाह, द्धवकास लनमायण सम्बन्िमा पदालिकारी वा 
कमयचारीको काययसम्पादन, सेवाको गणुस्तर, लनयलमतता, िागत 
तथा समयको द्धवषयका सम्बन्िमा लिब्ित वा मौब्िक रुपमा 
व्यक्त गरेको असन्तदु्धि सम्झन ुपदयछ। 

 

भाग-२  

गनुासो व्यवस्थापन काययद्धवलि 

पररच्छेद–१ 

गनुासोको अलभिेिन तथा प्रराब्म्भक कारवाही 
 

३. गनुासोको अलभिेि राख्न ुपनेः (१) कायायियिे देहायका कुनै माध्यमबाट 
आएका गनुासोको अनसूुची–१ बमोब्जमको ढाँचामा अलभिेि राख्न ुपनेछः  

(क) प्रमिु, उपप्रमिु वा वडा अध्यि समि मौब्िक वा लिब्ित 
रुपमा, 

(ख) कायायिय प्रमिु समि मौब्िक रुपमा,  

(ग) कायायियमा लनवेदन दताय गरेर,  

(घ) कायायियको टेलिफोन, हटिार्न, फ्याक्स माफय त, 
(ङ) कायायियको र्मेि,एस एम एस माफय त,  

(च) हिुाक, एक्सप्रसे डेलिभरी माफय त,  

(छ) उजरुी पेद्धटका माफय त, 
(ज) पत्रपलत्रका, द्धवद्यतुीय संचार माध्यम, सामाब्जक संजाि माफय त, 
(झ) सावयजलनक पररिण, सामाब्जक पररिण, सावयजलनक सनुवुाई जस्ता 

काययक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेर्श सरकारका लनकाय माफय त। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम प्राप्त भएका सबै गनुासोिाई 
गनुासोको माध्यम सद्धहत गनुासो सून्ने अलिकारी देहाय बमोब्जम 
बगीकरण गरी अलभिेिमा जनाउन ुपनेछ।   
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(क) सूचना सम्बन्िी गनुासो, 
(ख) द्धपर मकाय परेको सम्बन्िी गनुासो, 
(ग) सावयजलनक िररद सम्बन्िी गनुासो, 
(घ) पूवायिार लनमायणमा गणुस्तर कायम नभएको सम्बन्िी गनुासो, 
(ङ) द्धवत्तीय अनरु्शासन सम्बन्िी गनुासो, 
(च) सेवा प्रवाहमा अलतररक्त र्शलु्क भकु्तानी गनुय परेको सम्बन्िी 

गनुासो, 
(छ) आयोजना तथा काययक्रम छनोट तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी 

गनुासो, 
(ज) उपभोक्ता सलमलतसँग सम्बब्न्ित गनुासो, 
(झ) द्धवद्यमान कानूनी प्राविान सम्बन्िी गनुासो, 
(ञ) कमयचारीको आचरण तथा व्यवहार सम्बन्िी गनुासो, 
(ट) अन्य गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जम पनय आएका गनुासोिाई गनुासो 
सनु्ने अलिकारीिे प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृतसँग समन्वय गरी सात ददन 
लभत्र प्रथम सम्बोिन गरी अलभिेिमा जनाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोब्जम गरेको प्रथम सम्बोिनको 
जानकारी गनुासो सनु्न े अलिकारीिे सम्बब्न्ित गनुासोकतायिाई लिब्ित 
मौब्िक र्मेि एस एम एस वा अन्य कुनै उपयकु्त तररकाबाट ददन ु
पनेछ। 

(५) प्रचलित कानूनमा रहेको अस्पिता वा अपयायप्तता वा 
िेत्रालिकार लभत्र नपरेको वा अन्य कुनै कारणिे गनुासो सनु्ने अलिकारी 
र प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृतको तहबाट सम्बोिन हनु नसकेका 
गनुासोिाई गनुासो सनु्न ेअलिकारीिे गनुासो समािान समन्वय सलमलतमा 
पेर्श गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम पेर्श भएका गनुासोको सम्बन्िमा 
गनुासो समन्वय सलमलतिे गनुासोसँग सम्बब्न्ित कानूनी व्यवस्था र 
त्यस्ता गनुासो समािानको िालग गनुयपने लनणययको प्रस्ताव समेत तयार 
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गरी अनसूुची–२ बमोब्जमको ढाँचामा काययपालिका बैठकमा पेर्श गनुय 
पनेछ। 

४. काययपालिकािे लनणयय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोब्जम 
प्राप्त प्रस्ताव समेतको आिारमा गनुासो समािानको िालग काययपालिकािे 
आवश्यक लनणयय वा लनदेर्शन ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जम काययपालिकािे गनुासो समािानको 
िालग कुनै लनणयय गदाय वा लनदेर्शन ददंदा आवश्यकता अनसुार कानूनी 
परामर्शय लिन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जम भएको लनणयय प्रमिु प्रर्शासकीय 
अलिकृतिे कायायन्वयन गरी गनुासो सनु्ने अलिकारी माफय त सम्बब्न्ित 
गनुासोकतायिाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) यस काययद्धवलि बमोब्जम पनय आएका गनुासो समािानको 
िालग कानूनी तजुयमा वा संर्शोिन गनुय पने देब्िएमा त्यस्तो कानून 
तजुयमाको िालग काययपालिकािे प्रकृया अगालड बढाउनेछ। 

 

पररच्छेद–२ 

गनुासो व्यवस्थापनको संस्थागत व्यवस्था 
 

५. गनुासो सनु्न े अलिकारी तोक्नःे (१) प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृतिे 
कायायियमा उपिधि वररष्ठ कमयचारीिाई गनुासो सनु्न े अलिकारी 
तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोद्धकएको अलतररक्त गनुासो सनु्न े
अलिकारीको काम कतयव्य र अलिकार हनुेछः 
(क) कायायियमा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अलभिेि राख्न,े 
(ख) प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृत र गनुासोसँग सम्बब्न्ित पदालिकारी 

तथा कमयचारीसँगको समन्वयमा पनय आएको गनुासोको प्रथम 
सम्बोिन गने, 

(ग) अन्य लनकायको काययिेत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बब्न्ित 
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लनकायमा पठाउने, 

(घ) काययपालिका बैठकमा पेर्श गने गनुासोको द्धववरण तयार गरी 
प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृत समिय पेर्श गने, 

(ङ) गनुासो समािान समन्वय सलमलतको सदस्य सब्चव भई कायय गने, 
(च) गनुासो सम्बोिनको िालग भएका लनणययहरुको अलभिेि राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बन्िमा काययपालिका तथा प्रमिु प्रर्शासकीय 

अलिकृतबाट भएको लनणयय कायायन्वयन गनय सहयोग गने, 
(ज) पद्धहिे लनणयय भर्सकेका द्धवषयमा गनुासो पनय आएमा सोको 

जानकारी प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृतिाई गराउने, 
(झ) काययपालिका तथा प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृतिे तोके बमोब्जमका 

अन्य कायय गने। 

(३) गनुासो सनु्न े अलिकारीिार्य उपदफा (२) मा तोद्धकएका 
काम, कतयव्य र अलिकार वाहेक अन्य ब्जम्मेवारी समेत ददएको 
अवस्थमा त्यस्तो ब्जम्मेवारी समेत परुा गनुय पनेछ। 

६. गनुासो समािान समन्वय सलमलतको गठनः (१) यस काययद्धवलि बमोब्जम 
पनय आएका गनुासोमध्ये दफा ३ को उपदफा (५) बमोब्जम 
काययपालिकामा पेर्श गनुय पने गनुासो समािान गनय काययपालिका बैठकमा 
प्रस्ताव पेर्श गने प्रयोजनको िालग देहाय बमोब्जमको गनुासो समािान 
समन्वय सलमलत रहनेछः 

(क) उपप्रमिु - संयोजक 

(ख) प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृत - सदस्य 

(ग) प्रमिुिे तोकेको कम्तीमा एकजना मद्धहिा सद्धहत दईुजना 
काययपालिका सदस्य - सदस्य 

(घ) गनुासो सनु्ने अलिकारी - सदस्य सब्चव 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सलमलतिे आवश्यकता अनसुार 
द्धवषय द्धवज्ञ र सम्बब्न्ित कमयचारीिाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनय 
सक्नेछ।  
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७. वडा कायायियको गनुासो समािान सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) वडा 

कायायियमा प्राप्त हनुे गनुासोको व्यवस्थापनको िालग सम्बब्न्ित वडाको 
वडा सब्चविे गनुासो सनु्ने अलिकारी भई काम गनेछ। 

(२) वडा कायायियमा प्राप्त हनु आएका गनुासोहरुको द्धववरण 
वडा सब्चविे अनसूुची –१ बमोब्जमको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको गनुासो सनु्न े अलिकारीिे यस 
काययद्धवलि बमोब्जम वडा कायायियको िेत्रालिकार लभत्रका गनुासोहरु 
वडा अध्यिसँग समन्वय गरी सम्बोिन गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोब्जम गनुासो समािानको िालग गररएका 
काययहरुको द्धववरण वडा सब्चविे वडा सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गनुय 
पनेछ। 

(५) िेत्रालिकार वा अन्य कुनै कारणिे वडा सलमलतबाट 
समािान हनु नसकेका गनुासोको सम्बोिनको िालग त्यस्ता गनुासोहरुको 
द्धववरण अनसूुची– ३ बमोब्जमको ढाँचामा तयार गरी  प्रमिु प्रर्शासकीय  
अलिकृत माफय त गनुासो समािान समन्वय सलमलतमा पेर्श गनुय पनेछ।  

(६) काययपालिका वा अन्य कायायियसँग सम्बब्न्ित गनुासोहरु 
वडा कायायियमा प्राप्त हनु आएमा वडा सब्चविे त्यस्ता गनुासोहरु 
काययपालिका वा सम्बब्न्ित कायायियमा पठाउन ुपनेछ। 

८. अन्य कायायियको गनुासो समािान सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) नगरपालिका 
मातहतका द्धवषयगत कायायिय वा र्शािा प्रमिुिे आफूभन्दा लनकटतम 
मलुनका कमयचारीिाई गनुासो सनु्ने अलिकारी तोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको गनुासो सनु्ने अलिकारीिे 
सम्बब्न्ित कायायिय।र्शािा प्रमिुसँग समन्वय गरी कायायिय वा 
र्शािामा पनय आएका गनुासोहरु सम्बोिन गनुय पनेछ। 

(३) िेत्रालिकार वा अन्य कुनै कारणिे समािान हनु नसकेका 
गनुासोको सम्बोिनको िालग कायायिय वा र्शािा प्रमिुिे त्यस्ता 
गनुासोहरुको द्धववरण अनसूुची–३ बमोब्जमको ढाँचामा तयार गरी 
गनुासो समािान समन्वय सलमलतमा पेर्श गनुय पनेछ।  
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पररच्छेद–३ 

गनुासो समािान प्रद्धक्रया 
 

९. गनुासो पेद्धटका राख्नपुनेः (१) कायायियिे कायायियको मूि गेट नब्जकै 
सबैिे देख्न ेसरुब्ित स्थानमा गनुासो पेद्धटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको गनुासो पेद्धटकामा िगाएको 
तािा गनुासो सनु्ने अलिकारीिे कम्तीमा प्रत्येक हप्ता कायायिय प्रमिु वा 
अन्य दईुजना पदालिकारी वा कमयचारीको रोहवरमा िोल्नपुनेछ।  

१०. गोपनीयता राख्न ुपनेः कायायिय प्रमिुिे कायायियमा प्राप्त भएका गनुासो 
मध्ये अनसुन्िान र छानलबन गनुयपने प्रकृलतका गनुासो गने व्यब्क्त वा 
लनकायको नाम गोप्य रािी त्यस्ता गनुासोको सम्बन्िमा आवश्यक 
छानलबन र अनसुन्िान गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ।  

११. िेिी पठाउन सक्नःे कायायियमा प्राप्त गनुासो मध्ये आलथयक अलनयलमतता 
वा भ्रिाचारसँग सम्बब्न्ित गनुासोहरु काययपालिकाको लनणययिे छानलबन 
तथा अनसुन्िानको िालग अब््तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगमा िेिी 
पठाउन सद्धकनेछ। 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायायन्वयन गनेः कायायियिे अब््तयार दरुुपयोग 
अनसुन्िान आयोग, महािेिा परीिक, संसदीय सलमलत, नेपाि सरकार 
तथा प्रदेर्श सरकारका लनकायहरु र ब्जल्िा समन्वय सलमलत माफय त प्राप्त 
गनुासो र सझुावहरुिाई प्राथलमकतासाथ कायायन्वयन गनेछ। 

१३. गनुासोकतायिाई जानकारी ददनःे (१) यस काययद्धवलि बमोब्जम प्राप्त गनुासो 
सम्बोिनपलछ गनुासो सनु्ने अलिकारीिे सम्बब्न्ित गनुासोकतायिाई सोको 
जानकारी ददनपुनेछ। 

(२) यस काययद्धवलि बमोब्जम प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाय 
प्राप्त गनुासो झठुा ठहरे पलन सोही व्यहोरा उपदफा (१) बमोब्जम 
सम्बब्न्ित गनुासोकतायिाई जानकारी गरार्नेछ।  
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भाग-३ 

सामाब्जक परीिण सम्बन्िी व्यवस्था 
पररच्छेद–१ 

सामाब्जक परीिण सम्बन्िी संस्थागत व्यवस्था 
 

१४. सामाब्जक परीिण गनुयपनेः (१) नगरपालिकािे हरेक आलथयक वषयमा 
सम्पादन गरेका काययक्रम तथा काययसम्पादनको िेिाजोिा र त्यसको 
सामाब्जक उपिधिी मापन गनय सामाब्जक परीिण गनुयपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोब्जमको सामाब्जक परीिण देहायका 
द्धवषयमा आिाररत रही गनुयपनेछ।  

(क)  नेपािको संद्धविानको अनसूुची ८ मा उब्ल्िब्ित 
द्धवषयहरु 

(ि) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोब्जम तोद्धकएका द्धवषयहरु, 

(ग) नगरपालिकाबाट स्वीकृत कानून बमोब्जम सम्पादन 
गरेका काययहरु, 

(घ) नेपाि सरकार तथा प्रदेर्श सरकारबाट समय समयमा 
भएका लनदेर्शन बमोब्जम सम्पादन गनुयपने काययहरु, 

(ङ) काययपालिकाबाट समय समयमा गररएका प्रलतबद्दताहरु l 
(३) कायायियिे उपदफा (१) बमोब्जमको सामाब्जक परीिण 

कायय प्रत्यक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे चार मद्धहनालभत्र सम्पन्न 
गररसक्न ुपनेछ। 

(४) काययपालिकाको लनणययिे कुनै एक काययक्रम वा 
आयोजनाको समेत सामाब्जक परीिण गनय सद्धकनेछ।  

१५. सामाब्जक परीिण समन्वय सलमलतको गठनः (१) सामाब्जक परीिण 
काययमा सहयोग तथा समन्वयको िालग देहाय अनसुार पदालिकारी रहेको 
सामाब्जक परीिण समन्वय सलमलत रहन ेछ। 
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(क) प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृत - संयोजक 

(ि) योजना महार्शािा।र्शािा र्शािा प्रमिु - सदस्य 

(ग) प्रमिुिे तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था वा 
सामदुाद्धयक संस्थाको एक जना प्रलतलनलि - सदस्य 

(घ) संयोजकिे तोकेको द्धवषयगत र्शािा प्रमिु - सदस्य  
(ङ) सामाब्जक द्धवकास र्शािा प्रमिु - सदस्य–सब्चव 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सलमलतको सामाब्जक परीिण 
समन्वय सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोब्जम हनुेछः  

(क) सामाब्जक पररिकको छनोट गने 

(ख) पररिण गररन ेकाययक्रम तथा आयोजनाको छनौट गने, 
(ग) पररिकको संस्था वा व्याब्क्तको योग्यताको पररिण गरी 

स्वीकृत गने, 
(घ) पररिण काययको िालग स्रोत तथा पूवायिारको व्यवस्था 

गने, 
(ङ) वैकब्ल्पक योजना तथा काययक्रमको पद्धहचान गरी सूब्च 

तयार गने, 
(च) सामाब्जक परीिण काययमा आवश्यक सहयोग, समन्वय 

र सहब्जकरण गने। 

१६. तेस्रो पिबाट सामाब्जक परीिण गराउन ु पनेः (१) यस काययद्धवलि 
बमोब्जम गररन े सामाब्जक परीिण कायय कायायियिे तेस्रो पिबाट 
सामाब्जक परीिण गराउन ुपनेछ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचलित सावयजलनक िररद कानून 
बमोब्जम हनुेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जम छनोट गररने सामाब्जक परीिकको 
काययद्धववरण र योग्यता अनसूुची–४ बमोब्जम हनुेछ। 
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पररच्छेद–२ 

सामाब्जक परीिण द्धवलि र प्रलतवेदन 

 

१७. सामाब्जक परीिणका द्धवषयहरुः (१) सामाब्जक परीिकिे देहाय 
बमोब्जमका सामग्रीको अध्ययन गरी नगरपालिकािे सामाब्जक ब्जम्मेवारी 
पूरा गरे नगरेको सम्बन्िमा समीिा र द्धवश्लषेण गनुय पनेछः 

(क) स्थानीय तह सम्बन्िी संघीय तथा प्रादेब्र्शक ऐन, लनयम, तथा 
मापदण्ड, 

(ि) नगरपालिकािे वनाएका स्थानीय कानून, काययद्धवलिहरू र 
लनदेब्र्शकाहरू,  

(ग) नगरपालिकको आवलिक तथा वाद्धषयक योजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) नगरपालिकाको चौमालसक तथा वाद्धषयक प्रगलत प्रलतवेदन 

(च) सावयजलनक सनुवुाई प्रलतवेदन 

(छ) सावयजलनक परीिणका प्रलतवेदननहरु 

(ज) आन्तररक िेिापरीिण प्रलतवेदन 

(झ) अब्न्तम िेिापरीिण प्रलतवेदन 

(ञ) वाद्धषयक योजना तथा बजेट तजुयमासँग सम्बब्न्ित लनणययहरु 

(ट)  न्याद्धयक सलमलतको वाद्धषयक प्रलतवेदन 

(२) सामाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बमोब्जमका सामग्रीको 
अध्ययनबाट देब्िएका द्धववरणहरुमा देहाय बमोब्जमका द्धवलि अविम्बन 
गरी पषु्ट्याईं लिन ुपनेछ। 

(क) नगरपालिकाका पदालिकारी तथा सम्बब्न्ित कमयचारीसँग 
अियसंरब्चत (Semi-structured) अन्तरवाताय,  

(ि) आयोजना तथा काययक्रम कायायन्वयन स्थिको स्थिगत 
लनरीिण, अविोकन र समूह छिफि l 

(३) सामाब्जक परीिकिे उपदफा (२) बमोब्जम पषु्ट्याईं 
लिंदा नगरपालिकाको सामाब्जक ब्जम्मेवारी बहनमा देब्िएका प्रमिु 
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समस्या, चनुौती  र भावी काययददर्शाका बारेमा समेत छिफि गराई 
अनसूुची–५ बमोब्जमको प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ। 

१८. सावयजलनक छिफि गराउन ु पनेः (१) सामाब्जक परीिकिे दफा १७ 
को उपदफा (३) बमोब्जम तयार गरेको प्रलतवेदनको मस्यौदामालथ 
सावयजलनक छिफि गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफिमा सामाब्जक परीिकिे 
अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोब्जमको प्रलतवेदनमा आिाररत रही 
अनसूुची–७ बमोब्जमको काययक्रम संचािन द्धवलि र प्रकृया अनसुार 
प्रस्ततुीकरण गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफि हनु े लमलत समय र 
स्थान तोकी उपदफा (४) बमोब्जमका सदस्यहरुिाई कम्तीमा पाँचददन 
अगावै जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफि काययक्रम प्रमिुको 
अध्यितामा सञ्चािन हनुेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफिमा काययपालिकाका 
सदस्यहरु, कायायियका कमयचारी, स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलि, 
उद्योग वाब्णज्य संघ, पत्रकार महासंघ, उपभोक्ता सलमलतका अध्यिहरु, 
टोि द्धवकास संस्थाका प्रलतलनलिहरु, नागररक समाजका प्रलतलनलिहरु र 
स्थानीय बदुद्दजीवीहरु समेतिाई सहभागी गराउन ुपनेछ।  

(६) सामाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बमोब्जमको छिफिमा 
काययपालिका सदस्य बाहेकका सहभागीबाट उठार्एका द्धवषयहरुमा 
प्रमिुको िारणा राख्न िगाउन ुपनेछ। 

(७) कायायियिे यस दफा बमोब्जमको काययक्रम बैठकको 
गलतद्धवलि स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यवस्था 
लमिाउन सक्नेछ। 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छिफि काययक्रममा उपब्स्थत 
हनुे आयोजक तथा सहभालगिे अनसूुची–८ बमोब्जमको आंचरसद्धहता 
पािाना गनुयपनेछ। 
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१९. अब्न्तम प्रलतवेदन तयार गनुयपनेः (१) सामाब्जक परीिकिे दफा १८ 

बमोब्जमको छिफिमा उठेका द्धवषयहरु समेत लमिाई अनसूुची–९ 
बमोब्जमको अब्न्तम प्रलतवेदन तयार गरी कायायियमा पेर्श गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको प्रलतवेदनमा देहायका 
द्धवषयहरुिाई सारांर्शको रुपमा समावेर्श गनुय पनेछः  

(क) नगरपालिकाकाको प्राथलमकता तथा िक्ष्यहरू  
(ख) गत आलथयक वषयको मु् य मु् य उपिधिीहरू  
(ग) सामाब्जक ब्जम्मेवारी बहन गने िमता 
(घ) ब्जम्मेवारी बहन गने सन्दभयमा देब्िएका समस्याहरू 

(ङ) सिुारको िालग चाल्नपुने कदम तथा सझुावहरू  
(३) उपदफा (१) बमोब्जम पेर्श भएको प्रलतवेदन प्रमिुिे 

काययपालिका बैठकमा पेर्श गनय िगाउन ुपनेछ। 

(४) कायायियिे उपदफा (१) बमोब्जमको प्रलतवेदन 
कायायियको वेवसार्टमा राख्न ुपनेछ। 

२०. सामाब्जक परीिणमा समावेर्श गराउनपुनेः नगरपालिका अन्तगयतका 
द्धवषयगत र्शािाहरू र नगरपालिकाको वाद्धषयक योजना।काययक्रम। 

आयोजनामा समावेर्श भएका गैर सरकारी संस्थाहरूको हकमा 
नगरपालिका कै अलभन्न अंगको रूपमा सामाब्जक परीिणमा समावेर्श 
गनुयपनेछ। 

२१. कागजात उपिधि गराउन ु पनेः सामाब्जक परीिकिे मागेको द्धववरण, 
तथयांक, सूचना तथा कागजात नगरपालिकाका, द्धवषयगत महार्शािा वा 
र्शािा, सम्बब्न्ित गैर सरकारी संस्था तथा अन्य लनकायिे उपिधि 
गराउन ुपनेछ। 

२२. प्रलतवेदन सभामा पेर्श गनयपनेः (१)काययपालिकािे सामाब्जक परीिणको 
प्रलतवेदनमा उल्िेि भएका द्धवषयमा छिफि गरी कायायन्वयन हनु सक्न े
सझुावहरु कायायन्वयनको व्यवसथा लमिाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) वमोब्जम काययपालिकावाट कायायन्वयन 
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गररएका द्धवषय, काययपालिकावाट समािान हनु नसकेका र नीलतगत 
प्रकृलतका द्धवषयहरु समावेर्श गरी सामाब्जक परीिण प्रलतवेदनका प्रमिु 
द्धवषय समावेर्श भएको प्रलतवेदन सभाको वैठकमा पेर्श गनुय पनेछ। 

२३. अन्य लनकायहरुको सामाब्जक परीिण सम्बन्िी व्यवस्थाः नगरपालिकाको 
िेत्रलभत्र काययक्रम सञ्चािन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य 
सावयजलनक संस्थाहरूिे समाब्जक परीिण गदाय यस काययद्धवलिको प्रयोग 
गनुय पनेछ।  

 

भाग-३ 

सावयजलनक परीिण 

पररच्छेद-१ 

सावयजलनक परीिण सम्बन्िी व्यवस्था 
 

२४. सावयजलनक परीिण गनुयपनेः (१) गाउँपालिका।नगरपालिकाबाट सञ्चािन 
गरेका सबै द्धकलसमका काययक्रम तथा आयोजनाहरुको सावयजलनक परीिण 
गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सावयजलनक परीिण हरेक 
काययक्रम वा आयोजना सम्झौता बमोब्जमको काम सम्पन्न भएपलछ 
अब्न्तम द्धकस्ता भकु्तानी पूवय कम्तीमा एक पटक अलनवायय रुपमा गराउन ु
पनेछ।  

तर कायायियिे काययक्रम वा आयोजनाको प्रकृलत हेरी कुनै 
काययक्रम वा आयोजनाको कायायन्वयन सम्झौता गदाय नै एक पटक भन्दा 
बढी पटक सावयजलनक परीिण गने व्यवस्था लमिाउन यो व्यवस्थािे 
बािा पयुायएको मालनन ेछैन। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जम काययक्रम वा आयोजनाको 
सावयजलनक परीिण गनुयपने व्यवस्था काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन 
गने लनमायण व्यवसायी वा उपभोक्ता सलमलत वा गैरसरकारी संस्थासँग 
गररन ेसम्झौतामा उल्िेि गररनछे।  
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(४) उपदफा (१) बमोब्जमको सावयजलनक परीिणमा देहाय 

बमोब्जमका व्यब्क्तहरुिाई सहभागी गराउन ुपनेछः 
(क)  काययक्रम वा आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने 

समदुायका सदस्यहरु, 
(ि) वडा सलमलतका सदस्यहरु मध्ये कम्तीमा एकजना 

सदस्य, 
(ग) काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनको िालग सम्झौता 

गने उपभोक्ता सलमलत टोि द्धवकास संस्था, गैर सरकारी 
संस्था वा लनमायण व्यवसायीका प्रलतलनलि, 

(घ) सम्बब्न्ित काययक्रम वा आयोजना संचािनको िालग 
कायायियिे तोकेको प्राद्धवलिक कमयचारी l 

२५. सावयजलनक परीिण गराउन े ब्जम्मेवारीः (१) यस काययद्धवलि बमोब्जमको 
सावयजलनक परीिण गराउन े ब्जम्मेवारी गाउँपालिका। नगरपालिकासँग 
काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन गनय सम्झौता गने लनकायको हनुेछ। 

(२) यस काययद्धवलि बमोब्जम सावयजलनक परीिण गनय िाग्न े
िचय काययक्रम वा आयोजनाको िागत अनमुानमा नै समावेर्श गने 
व्यवस्था कायायियिे लमिाउनेछ। 

२६. काययक्रम सम्पन्न पश्चातको सावयजलनक परीिण नभई अब्न्तम द्धकस्ता रकम 
लनकासा नहनुःे लनमायण व्यवसायी, उपभोक्ता सलमलत तथा अन्य लनकाय वा 
संस्थावाट कायायन्वयन हनुे सवै िािका काययक्रम तथा आयोजनाको 
सावयजलनक परीिण नभई अब्न्तम द्धकस्ताको रकम भकु्तानी ददन ेछैन। 
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पररच्छेद–२ 

उपभोक्ता सलमलतबाट कायायन्वयन हनु ेकाययक्रम वा आयोजनाको 
सावयजलनक परीिण सम्बन्िी व्यवस्था 

२७. सावयजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) उपभोक्ता सलमलतका अध्यििे वडा 
अध्यिको समन्वयमा काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनको कायायदेर्श 
प्राप्त गरेको लमलतिे सात ददन लभत्र काययक्रमका प्रत्यि िाभग्राहीहरुिाई 
काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन अब्घको सावयजलनक जानकारीको 
िालग उपब्स्थत हनु लमलत स्थान र समय उल्िेि गरी सावयजलनक सूचना 
ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सञ्चािन गररने काययक्रममा 
उपभोक्ता सलमलतको अध्यि वा लनजिे तोकेको उपभोक्ता सलमलतको 
सदस्यिे देहायका द्धवषयहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क)  आयोजनाको कूि िागत  

(ि)  उपभोक्ताबाट व्यहोररने िागतको पररमाण  

(ग)  सम्पादन गनुयपने मु् य मु् य कामको द्धववरण  

(घ)  आयोजना सम्पन्न गनुय पने अवलि   

(ङ)  आयोजनाको िालग तोद्धकएको सार्ट र्न्चाजयको नाम पद 
र सम्पकय  नम्बर 

(च)  उपभोक्ता वा अन्य सरोकारवािाको तफय बाट कुनै गनुासो 
भएमा त्यस्तो गनुासो राख्न सद्धकन े पदालिकारी वा 
कमयचारीको नाम र सम्पकय  नम्बर। 

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

(४) उपदफा (२) बमोब्जम काययक्रम वा आयोजनाको द्धववरण 
प्रस्ततु गररसकेपलछ काययक्रमको अध्यिता गने व्यब्क्तिे काययक्रमका 
सहभागीहरुिाई कुनै ब्जज्ञासा वा सझुाव भए पािैपािो राख्न िगाउन ु
पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम प्राप्त भएका कुनै ब्जज्ञासा वा 
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सझुावको सम्बन्िमा उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरु वा अध्यिता गने 
व्यब्क्तिे स्पि पानुय पनेछ।   

(६) उपदफा (१) बमोब्जम गररन े काययक्रमको उपब्स्थलत र 
छिफिमा उठेका द्धवषयहरु समेत समावेर्श गरी लनणयय तयार गने 
व्यवस्था सम्बब्न्ित उपभोक्ता सलमलतिे लमिाउन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोब्जम गररएको लनणयय उपभोक्ता सलमलतिे 
सरुब्ित रुपमा राख्न ुपनेछ र कायायियिे मागेको बित वा भकु्तानीको 
िालग कागजात पेर्श गदाय संिग्न गनुय पनेछ। 

२८. सावयजलनक परीिण गनुयपनेः (१) उपभोक्ता सलमलतिे कायायियसँग भएको 
सम्झौता बमोब्जम तोद्धकएको कायय सम्पन्न गररसकेपलछ सावयजलनक 
परीिण गनुयपनेछ। 

(२) उपभोक्ता सलमलतको अध्यििे उपदफा (१) बमोब्जमको 
कायय सम्पन्न सावयजलनक परीिणको िालग वडाध्यिसँग समन्वय गरी 
काययक्रम वा आयोजनाको सावयजलनक परीिण हनुे लमलत स्थान र समय 
तोकी उपब्स्थलतको िालग उपभोक्ताहरुिाई सावयजलनक सूचना प्रसारण 
गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जम सञ्चािन हनुे सावयजलनक परीिण 
काययक्रममा उपभोक्ता सलमलतको अध्यि वा लनजिे तोकेको सदस्यिे 
देहायका द्धवषयहरु सद्धहत अनसूुची–११ बमोब्जमको आयोजना वा 
काययक्रम सम्बन्िी द्धववरणको ढाँचा प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क)  आयोजनाको उद्देश्य 

(ि)  आयोजनाको कूि िागत 

(ग)  हािसम्म लनकासा भएको कूि रकम 

(घ)  आयोजना कायायन्ववयनमा भएको कूि िचय 
(ङ)  उपभोक्ताबाट भएको सहभालगताको कूि अंर्श 

(च)  काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनको क्रममा परेका 
उजरुी वा गनुासोको द्धववरण 

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

(४) यस दफा बमोब्जमको सावयजलनक परीिण काययक्रमको 
अध्यिता अध्यिता उपभोक्ता सलमलतको अध्यििे गनेछ।  

(५) यस दफा बमोब्जम सञ्चािन हनु े सामाब्जक परीिण 
काययक्रमको उपब्स्थलत छिफिमा उठेका द्धवषय र आयोजनाको 
सम्बन्िमा गररएको लनणयय सद्धहतको अनसूुची–१२ बमोब्जमको द्धववरण 
उपभोक्ता सलमलतिे तयार गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम तयार गररएको लनणययको व्यहोरा 
उपब्स्थत उपभोक्ताहरुिाई पढेर सनुाई काययक्रमको अध्यिता गने 
व्यब्क्त र उपभोक्ता सलमलतका सब्चविे प्रमाब्णत गनुय पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सलमलतिे उपदफा (६) बमोब्जम प्रमाब्णत भएको 
लनणयय अब्न्तम द्धकस्ता लनकासा माग गनयको िालग कायायियमा पेर्श गनुय 
पनेछ। 

(८) सहजकतायिे अनसूुची–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र 
अनसूुची–१७ बमोब्जमको चेकलििको तयारी गरी सावयजलनक परीिण 
काययक्रमको सहब्जकरण गनुयपनेछ। 

 

पररच्छेद–३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायायन्वयन हनु ेकाययक्रम वा आयोजनाको 
सावयजलनक परीिण सम्वन्िी धयवस्था 

 

२९. सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुयपनेः  (१) कुनै काययक्रम वा आयोजना 
कायायन्वयन गनय कायायदेर्श पाएको लमलतिे सात ददनलभत्र काययक्रम वा 
आयोजनासँग सम्बब्न्ित उपभोक्ता तथा सरोकारवािाहरुिाई कायय 
प्रारम्भ गनुय अब्घ काययक्रम वा आयोजना सम्बन्िी प्रारब्म्भक जानकारीको 
िालग काययक्रममा उपब्स्थलत हनुपुने लमलत, स्थान र समय तोकी 
सम्बब्न्ित गैरसरकारी संस्थािे सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुय पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको काययक्रममा सम्बब्न्ित वडाको 
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वडाध्यि सद्धहत सम्पूणय वडा सदस्यहरुिाई समेत आमन्त्रण गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सावयजलनक परीिण काययक्रममा 
काययक्रम आयोजना गने गैर सरकारी संस्थाको तफय बाट देहायका 
कुराहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क)  काययक्रम वा आयोजनाको उद्देश्य 

(ि)  काययक्रम वा आयोजनाको िाभग्राहीको द्धववरण 

(ग)  काययक्रम वा आयोजनाको कूि िागत 

(घ)  काययक्रम वा आयोजनाको र्शरुु हनुे र सम्पन्न हनुे लमलत 

(ङ)  कायायियबाट व्यहोररने बजेट 

(च)  गैरसरकारी संस्थाबाट व्यहोररन ेबजेट 

(छ)  उपभोक्ताको तफय बाट व्यहोनुयपने िागतको अंर्श र प्रकार 

(ज) काययक्रम वा आयोजनाको मु् य मु् य द्धक्रयाकिापहरु 

(४) उपदफा (३) बमोब्जमको प्रस्ततुीपलछ काययक्रममा सहभागी 
िाभग्राहीहरुिाई काययक्रम वा आयोजनाको सम्बन्िमा कुनै ब्जज्ञासा वा 
सझुाव भए पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम िाभग्राहीहरुबाट रािेका ब्जज्ञासा 
वा सझुावको सम्बन्िमा काययक्रमको आयोजकबाट स्पि पानुय पनेछ। 

(६) यस दफा बमोब्जमको काययक्रममा उपब्स्थत वडा सलमलतका 
सदस्यहरुिाई काययक्रम वा आयोजनाको सम्बन्िमा कायायियको तफय बाट 
आफ्ना कुरा राख्न समय ददन ुपनेछ। 

३०. काययक्रम सम्पन्न पश्चात सावयजलनक परीिण गनुयपनेः (१) कायायियसँगको 
सम्झौता बमोब्जमको काम सम्पन्न भएपलछ काययक्रम वा आयोजना 
सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे सावयजलनक परीिण काययक्रममा 
उपब्स्थलतको िालग लमलत स्थान र समय तोकी सावयजलनक सूचना प्रवाह 
गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको काययक्रममा वडाअध्यि िगायत 
वडा सलमलतका सदस्यिाई आमन्त्रण गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सावयजलनक परीिणमा अनूसबु्च–
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११ बमोब्जमको यथाथय द्धववरण प्रस्ततु गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोब्जमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोक्ता वा 
िाभग्राही र गैरसरकारी संस्थाबाट भएको िगानी तथा कायायियबाट 
हािसम्म प्राप्त भएको रकमको द्धववरण समेत प्रस्ततु गनुयपनेछ। 

(५) काययक्रम सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे यस दफा 
बमोब्जम हनु ेसावयजलनक परीिण काययक्रमको उपब्स्थलत र लनणयय सद्धहत 
अनसूुची–१२ अनसुारको प्रलतवेदन तयार गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम तयार भएको द्धववरण र लनणयय 
गैरसरकारी संस्थािे बजेट लनकासाको िालग कायायियमा पेर्श गनुय 
पनेछ। 

(७) सहजकतायिे अनसूुची–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र 
अनसूुची–१७ बमोब्जमको चेकलििको तयारी गरी  सावयजलनक परीिण 
काययक्रमको सहब्जकरण गनुयपनेछ। 

 
 

पररच्छेद–४ 

लनमायण व्यवसायीबाट सञ्चािन हनु ेआयोजनाको सावयजलनक परीिण 
सम्वन्िी धयवस्था 

 

३१. सावयजलनक परीिण गने ब्जम्मेवारीः (१) लनमायण व्यवसायी माफय त 
संचालित भौलतक पूवायिार लनमायण सम्बन्िी आयोजनाहरूको सावयजलनक 
परीिण गने ब्जम्मेवारी सो आयोजनाको रेिदेि तथा अनगुमनको िालग 
कायायियबाट तोद्धकएको प्राद्धवलिक कमयचारीको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम गररन े सावयजलनक परीिण 
काययक्रममा लनमायण व्यवसायीको प्रलतलनलििाई अलनवायय उपब्स्थत गराउन ु
पनेछ। 

३२. लनमायण प्रारम्भ हनुपुवय सावयजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) लनमायण 
व्यवसायी माफय त सञ्चािन हनुे आयोजनाको िालग कायायियसँग सम्झौता 
भर्सकेपलछ आयोजना लनमायण स्थिमा आयोजनाका िाभग्राही 
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व्यब्क्तहरुको उपब्स्थलतमा आयोजनाको द्धवस्ततृ द्धववरण ददनपुनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको जानकारी ददनका िालग हनुे 
काययक्रममा आयोजनाको रेिदेि तथा अनगुमनको िालग तोद्धकएको 
प्राद्धवलिक कमयचारीिे सम्बब्न्ित लनमायण व्यवसायीसँगको समन्वयमा 
आयोजनाको िाभग्राही व्यब्क्तहरुिाई उपब्स्थलतको िालग लमलत, स्थान र 
समय तोकी सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुयपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोब्जमको काययक्रममा आयोजना सञ्चािन 
हनुे वडाका वडा सलमलतका पदालिकारीहरु र आवश्यकता अनसुार 
प्रमिु।अध्यि र उपाध्यि।उपप्रमिु समेतिाई आमन्त्रण गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोब्जम हनु े काययक्रममा प्राद्धवलिक 
कमयचारीिे देहायका द्धवषयहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आयोजनाको कूि िागत, 
(ि) आयोजना र्शरुुहनुे र सम्पन्न हनुे अवलि, 
(ग) आयोजनाको मु् य मु् य अपेब्ित उपिब्धि, 
(घ) आयोजनाको लनमायण व्यवसायीको नाम र लनमायण 

व्यवसायीको स्थानीय प्रलतलनलिको नामथर ठेगाना र 
सम्पकय  नम्बर, 

(ङ) कायायियको तफय बाट रेिदेि र अनगुमनको िालग 
तोद्धकएको प्राद्धवलिक कमयचारीको नाम पद र सम्पकय  
नम्बर, 

(च) आयोजना कायायन्वयनको सम्बन्िमा गनुासो वा सझुाव 
ददन सद्धकन ेपदालिकारीको नाम पद र सम्पकय  नम्बर। 

(५) उपदफा २ बमोब्जमको काययक्रममा आयोजनाका 
िाभग्राहीहरुिाई आयोजनासँग सम्बब्न्ित द्धवषयमा कुनै ब्जज्ञासा वा 
सझुाव भए ददन ेअवसर उपिधि गराउन ुपनेछ। 

(६) उपदफा २ बमोब्जमको काययक्रममा लनमायण व्यवसायीिे 
तोद्धकएको समयमा नै काम सम्पन्न गने प्रलतबिता जनाउन िगाउन ु
पनेछ।  

 (७) यस दफा बमोब्जम हनुे काययक्रममा उपब्स्थत हनुे 
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पदालिकारी, लनमायण व्यवसायीको प्रलतलनलि तथा आयोजनाका 
िाभग्राहीहरुको उपब्स्थलत पबु्स्तका तयार गरी राख्न ेब्जम्मेवारी प्राद्धवलिक 
कमयचारीको हनुेछ। 

३३. आयोजनाको लनमायण सम्पन्नपलछ सावयजलनक परीिण गनुयपनेः (१) 
आयोजनाको लनमायण सम्पन्न पश्चात सम्बब्न्ित आयोजनाको सावयजलनक 
परीिण गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम हनुे सावयजलनक परीिण 
काययक्रममा सम्बब्न्ित प्राद्धवलिक कमयचारीिे लनमायण व्यवसायीसँगको 
समन्वयमा आयोजनाका िाभग्राही व्यब्क्तिाई उपब्स्थत हनु लमलत स्थान 
र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगावै सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुय 
पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जमको सावयजलनक परीिण काययक्रममा 
आयोजना सञ्चािन भएको वडाको वडा सलमलतका सदस्यहरु र 
आवश्यकता अनसुार अध्यि।प्रमिु वा उपाध्यि।उपप्रमिुिाई 
आमन्त्रण गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोब्जमको काययक्रममा लनमायण व्यवसायीको 
प्रलतलनलििे आयोजनाको सम्बन्िमा लनम्न द्धवषयहरु सद्धहत अनसूुची–१३ 
बमोब्जमको द्धववरणको ढाचँामा प्रस्ततु गनुयपनेछः 

(क)  आयोजना र्शरुु भएको लमलत, 
(ि)  आयोजनाको कूि िचय, 
(ग)  आयोजना स्वीकृत लडजार्न र्द्धिमेट अनसुार 
सम्पन्न भए नभएको, 
(घ)  आयोजनासँग सम्बब्न्ित मु् य मु् य द्धवषयहरु। 

(५) उपदफा (२) बमोब्जमको काययक्रममा प्राद्धवलिक 
कमयचारीिे लनमायण व्यवसायीका प्रलतलनलिको प्रस्तलुतपलछ देहायका प्रश्नहरू 
रािी ििुा छिफिको माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रलतद्धक्रया लिन ु
पनेछः 

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

(ि) आयोजना तोद्धकएको समयमा र्शरुु तथा सम्पन्न 
भए।नभएको 

(ग) आयोजना वा काययक्रम कायायन्वयन प्रारम्भहनु ुअब्घ 
सावयजलनक जानकारी ददने कायय भए। नभएको 

(घ) आयोजनामा काम गने व्यब्क्तिे ज्यािा पाए 
नपाएको 

(ङ) आयोजनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू गणुस्तरीय 
भए÷नभएको 

(च) अनगुमन सलमलत तथा सम्बब्न्ित प्राद्धवलिक 
कमयचारीबाट समय समयमा अनगुमन तथा 
लनरीिण भए÷नभएको 

(छ) अनगुमन तथा लनरीिण पश्चात ् प्राप्त सझुावहरू 
कायायन्वयन भए ÷नभएको 

(ज) प्राद्धवलिकबाट ददर्एका सल्िाह र सझुावहरू 
उपयकु्त भए÷नभएको l 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम काययक्रमका सहभागीहरुिे प्रस्ततु 
गरेका द्धवचारहरूिाई प्राद्धवलिक कमयचारी र लनमायण व्यवसायीिे प्रलतद्धक्रया 
ददने व्यब्क्तको नाम सद्धहत द्धटपोट गनुयपनेछ र सहभागीिे प्रस्ततु गरेका 
प्रलतद्धक्रया तथा सझुावमालथ लनमायण व्यवसायी एवं प्राद्धवलिक कमयचारीिे 
थप स्पि पानुय पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोब्जम सञ्चािन हनुे काययक्रममा उपब्स्थत 
पदालिकारी तथा िाभग्राही व्यब्क्तहरुको उपब्स्थलत पबु्स्तका तयार गरी 
उपदफा (५) बमोब्जम प्राप्त प्रलतद्धक्रया समेत समावेर्श गरी अनसूुची–१४ 
अनसुारको ढाचँामा द्धववरण तयार गने ब्जम्मेवारी सम्बब्न्ित प्राद्धवलिक 
कमयचारीको हनुेछ। 

(८) यस दफा बमोब्जम सञ्चािन हनु े सावयजलनक परीिण 
काययक्रम सञ्चािन गदाय अनसूुची–१५ बमोब्जमको आचारसंद्धहता 
सहभागीहरुिे पािना गनुयपनेछ। 
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(९) सहजकतायिे अनसूुची–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र 

अनसूुची–१७ बमोब्जमको चेकलििको तयारी गरी  सावयजलनक परीिण 
काययक्रमको सहब्जकरण गनुयपनेछ। 

 

पररच्छेद – ५ 

सावयजलनक परीिण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 
 

३४. गनुासोहरु प्रस्ततु गनुयपनेः दफा ३४ बमोब्जमको सावयजलनक परीिण 
काययक्रममा आयोजनासँग सम्बब्न्ित द्धवषयमा पदालिकारी, अनगुमन 
सलमलत तथा कायायियमा लिब्ित वा मौब्िक रुपमा कुनै गनुासो प्राप्त 
भएको भए काययक्रमको सहजकतायिे सो समेत प्रस्ततु गनुय पनेछ। 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररचािन गनय सक्नःे (१) यस काययद्धवलि 
बमोब्जमको सावयजलनक परीिण काययक्रम सञ्चािनको िालग कायायियिे 
प्रचलित कानून बमोब्जम सामदुाद्धयक संस्था, गैर सरकारी संस्था वा अन्य 
संघ संस्थािाई पररचािन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सावयजलनक परीिण काययक्रमको 
िालग गैरसकारी संस्था पररचािन गरेको अवस्थामा काययक्रमको िालग 
सूचना प्रवाह गने, पदालिकारी, कमयचारी तथा लनमायण व्यवसायीका 
प्रलतलनलििाई काययक्रममा उपब्स्थलतको िालग अनरुोि गने, काययक्रमको 
सञ्चािन तथा सहजीकरण गने, उपब्स्थलत पबु्स्तका तयार गने, लनणयय 
तयार गने र काययक्रमको प्रलतवेदन तयार गने ब्जम्मेवारी समेत सोही 
संस्थाको हनुेछ। 

३६. लनमायण सम्पन्न पश्चातको सावयजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक 
नहनुःे यस काययद्धवलि बमोब्जम आयोजना लनमायण सम्पन्न पश्चातको 
सावयजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक तथा अब्न्तम द्धकस्ता 
भकु्तानी हनुे छैन। 

३७. आयोजनास्थिमा सूचना पाटी राख्न ु पनेः कायायियबाट संचािन हनु े
काययक्रम वा आयोजनाको लनमायण स्थिमा लनमायणसँग सम्बब्न्ित 
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उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा व्यवसायीिे अनसूुची–१८ 
बमोब्जमको आयोजना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ। 

३८. सावयजलनक सनुवुाई गनुयपनेः (१) यस पररच्छेद बमोब्जम सावयजलनक 
परीिण गनुयपने आयोजनामध्ये बहवुषीय आयोजनाहरुको सावयजलनक 
सनुवुाई समेत गनुय पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जम कुनै आयोजनाको सावयजलनक 
सनुवुाई गरेको भए पलन उक्त आयोजनाको सावयजलनक परीिण गनुय 
पनेछ। 

३९. सावयजलनक परीिणमा प्राप्त सझुाविाई पषृ्ठपोषणको रुपमा लिनःे 
सावयजलनक परीिणको क्रममा सहभागीहरूिे व्यक्त गरेका द्धवचारिाई 
कायायियिे पषृ्ठपोषणको रुपमा लिनेछ। 

४०. यथाथय द्धववरण पेर्श गनुयपनेः यस भाग बमोब्जम सावयजलनक परीिण 
काययक्रममा आयोजनासँग समबब्न्ित पििे तयार गरेको आलिकाररक 
द्धववरण मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ। 

४१. सावयजलनक परीिणको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्थाः यस भाग 
बमोब्जम गररन ेसावयजलनक परीिणको िालग आवश्यक बजेट सम्बब्न्ित 
आयोजनाको िालग छुयार्एको कब्न्टन्जेन्सीको रकमबाट प्रचलित 
कानून बमोब्जम उपिधि गराउन सद्धकनेछ। 

 

पररच्छेद – ६ 

द्धवद्धवि 

४२. प्रलतवेदन पेर्श गनुयपनेः यस काययद्धवलि बमोब्जम गररन े सावयजलनक 
परीिणको एद्धककृत प्रलतवेदन उपाध्यि।उपप्रमिुिे काययपालिका 
बैठकमा प्रस्ततु गनुयपनेछ। 

४३. अन्य लनकायहरुवाट यस सावयजलनक परीिण द्धवलिको प्रयोगः नगरपालिका 
िेत्र लभत्र काययक्रम वा आयोजना संचािन गदाय गैर सरकारी संस्था तथा 
अन्य सावयजलनक संस्था तथा लनकायहरूिे पलन यस काययद्धवलि बमोब्जम 
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सावयजलनक परीिण गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ।  

४४. अलभमिुीकरण सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) कायायियिे काययक्रम वा 
आयोजना कायायन्वयनको िालग सम्झौता भर्सकेपलछ अनसूुची–१० 
अनसुारको द्धवषयवस्त ुसमेत समावेर्श गरी उपभोक्ता सलमलतको ब्जम्मेवारी, 
सावयजलनक परीिणको द्धवलि, प्राद्धवलिक कमयचारीको ब्जम्मेवारी, रकम 
लनकासाको िालग आवश्यक कागजात, काम सम्पन्न गनुय पने समय सीमा 
समेतको जानकारी ददन उपभोक्ता सलमलतका अध्यि उपाध्यि सब्चव र 
कोषाध्यििाई एकददन ेअभीमिुीकरण गनेछ। 

(२) यस्तो अलभमिुीकरण काययक्रम कायायियिे यो काययद्धवलि 
बमोब्जम सावयजलनक परीिण गनुयपने भनी तोद्धकएका लनकाय वा 
व्यब्क्तहरुिाई पलन सञ्चािन गनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जम हनुे अलभमबु्िकरण काययक्रममा 
प्रस्ततु गने द्धवषयको ढाचँा अनसूुची–१० बमोब्जम हनुछे। 

 

भाग–५ 

सावयजलनक सनुवुाई काययद्धवलि 

 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बन्िी व्यवस्था 
४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेः (१) कायायियिे आफ्नो कायायिय हातालभत्र 

सबैिे देख्न ेस्थानमा नागररक बडापत्र राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको नागररक बडापत्रमा देहायका 
द्धवषय उल्िेि भएको हनुपुनेछः 

(क)  नगरपालिकािे ऐन, लनयम बमोब्जम ददन े सेवा सदु्धविाको 
द्धववरण, 

(ि)  सेवा सदु्धविा प्रदान गनय िाग्न ेसमयावलि, 

(ग)  सेवा सदु्धविा प्रदान गने ब्जम्मेवार काययकि तथा 
कमयचारी, 
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(घ)  सेवाग्राहीिे तोद्धकएको सेवा सदु्धविा प्राप्त गनय आवश्यक 

कागजात, 

(ङ)  रू्शल्क दस्तूर िाग्ने भए सोको द्धववरण, 

(च)  रू्शल्क दस्तूर निाग्न ेभएमा सोही व्यहोरा, 
(छ) सेवा सदु्धविा उपिधि।प्रदान हनु े काययकिको तथा 

कमयचारीको नम्बर वा संकेत, 

(ज)  उजरुी सनु्न ेअलिकारी वा तह, 

(झ)  नगरपालिकाको टेलिफोन नं., र्मेि र वेभसार्ट, 

(ञ)  गनुासो, पीर मकाय राख्न े फोन नं., कमयचारी र र्मेि 
ठेगाना, र 

(ट)  नागररक वडापत्र बमोब्जम सेवा प्रदान गनय नसके 
सेवाग्राहीिाई प्रदान गररन ेितीपूलतयको द्धववरण,  

(ठ)  काययपालिकािे तोकेका अन्य आवश्यक कुरा।  
(३) कायायियिे उपदफा (१) बमोब्जमको नागररक बडापत्रमा 

उल्िेि भएका मु् य मु् य द्धवषयहरु समावेर्श गरी कायायिय पररसरमा 
लडब्जटि बडापत्र समेत राख्न ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा 
प्रदेर्श कानून बमोब्जम प्रदान गररने सेवाको िालग सम्बब्न्ित कानून 
बमोब्जम तोद्धकएका द्धववरणहरु राख्न ुपनेछ।  

४६. नागररक बडापत्रमा संर्शोिन गनय सद्धकनःे (१) कायायियिे दफा ४५ को 
उपदफा (२) मा उब्ल्िब्ित द्धवषयका द्धववरणमा कुनै पररवतयन भएमा 
नागररक बडापत्रको संर्शोिन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) वमोब्जमको हनु े संर्शोिनमा नागररक 
वडापत्रमा समावेर्श गनुयपने नयाँ द्धवषय भएमा सोसमेत समावेर्श गरी 
अध्यावलिक गनुय पनेछ। 

 

 

 

 

पररच्छेद‒ २ 
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सावयजलनक सनुवुाई सम्वन्िी व्यवस्था 

४७. सावयजलनक सनुवुाई गनुयपनेः (१) काययपालिकाको कायायिय र वडा 
कायायियिे आलथयक वषयको प्रत्येक चौमालसक अवलिमा काययियबाट 
सञ्चालित सम्पणुय योजना, काययक्रम तथा सेवा प्रवाहको सावयजलनक 
सनुवुाई गनुयपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम हनुे काययपालिकाको कायायियको 
सावयजलनक सनुवुाईमा अध्यि।प्रमिु, उपाध्यि।उपप्रमिु, प्रमिु 
प्रर्शासकीय अलिकृत र वडा कायायियको सावयजलनक सनुवुाईमा वडा 
सलमलतका सदस्यहरु र वडा  सब्चव सहभागी हनु ुपनेछ। 

तर अध्यि।प्रमिु प्रमिु, प्रर्शासकीय अलिकृत र वडा अध्यि 
काययिेत्र बाद्धहर रहेको अवस्थामा त्यस्तो पदालिकारीको स्थानमा क्रमर्शः 
उपाध्यि।उपप्रमिु, कायायियको वररष्ठ कमयचारी र वडा सलमलतको 
सदस्य सहभागी हनु े गरी सावयजलनक सनुवुाई गनय यस दफािे बािा 
पयुायएको मालनन ेछैन। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सावयजलनक सनुवुाईमा द्धवषयगत 
र्शािा।कायायियका प्रमिुहरु समेत सहभागी हनु ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा िेब्िएको भएता पलन 
कामको ब्जम्मेवारी अनसुार द्धवषयगत र्शािा।कायायिय वा कुनै काययक्रम 
तथा आयोजनाको िालग छुटै्ट सावयजलनक सनुवुाई काययक्रम गने गरी 
काययपालिकािे लनणयय गनय सक्नछे। 

(५) सङ्घ तथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतय अनदुानबाट 
सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको िालग उपिधि गरार्एको र्शतयमा 
सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने भनी उल्िेि भएको अवस्थामा सोही बमोब्जम 
र उल्िेि नभएको अवस्थामा दफा (१) बमोब्जमको सावयजलनक 
सनुवुाईमा नै त्यस्तो काययक्रम वा आयोजनाको द्धवषय समावेर्श गररनछे। 

(६) उपदफा (१) बमोब्जमको सावयजलनक सनुवुाईमा 
कायायियिे सबै सरोकारवािाहरु  सहभागी हनसुक्न े गरी काययक्रम 
सञ्चािन हनु े लमलत, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगावै 
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सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुय पनेछ। 

(७) यस दफा बमोब्जम सञ्चािन हनुे सावयजलनक सनुवुाईमा 
सञ्चार माध्यमका प्रलतलनलिहरुिे सहज रुपमा उपब्स्थत हनु, तस्बीर  
तथा लभलडयो ब्िच्न र प्रत्यि प्रर्शारण गनय पाउनेछन। 

४८. सेवाग्राहीको अलभमत लिन ुपनेः (१) कायायियिे सावयजलनक सनुवुाई गनुय 
अगावै कम्तीमा सात ददनको कायायिय समयमा सेवा लिन आएका 
सेवाग्राहीहरुबाट अनसूुची–१९ बमोब्जमको ढाँचामा नागररक प्रलतवेदन 
पत्र र अनसूुची–२० बमोब्जमको ढाँचामा बद्धहगयमन अलभमत लिन ु
पनेछ। 

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोब्जम अलभमत ददने 
सेवाग्राहीहरुिाई सावयजलनक सनुवुाई काययक्रममा उपब्स्थलतको िालग 
अनरुोि गनेछ।  

४९. सावयजलनक सनुवुाईका द्धवषयवस्तःु यस काययद्धवलि बमोब्जम गररन े
सावयजलनक सावयजलनक सनुवुाईमा देहाय बमोब्जमका द्धवषयवस्त ु प्रस्ततु 
गररनेछः 

(क) अब्घल्िो पटकको सावयजलनक सनुवुाईमा प्रलतबिता 
व्यक्त गररएका द्धवषय र त्यस्ता द्धवषयमा भए गरेका 
प्रयास, 

(ख) नागररक प्रलतवेदन पत्र र बद्धहगयमन अलभमतको नलतजा, 
(ग) सेवा प्रवाहका सम्बन्िमा प्राप्त जनगनुासो र सझुावको 

द्धववरण र त्यस्ता द्धवषयमा भए गरेका प्रयास, 
(घ) अनगुमन सलमलतको प्रलतवेदनका मु् य मु् य द्धवषयहरु, 
(ङ) सावयजलनक परीिण प्रलतवेदनका मु् य मु् य द्धवषयहरु, 
(च) सामाब्जक प्रलतवेदनको मु् य द्धवषयहरु,  
(छ) गाउँपालिका/नगरपालिकाको नीलत योजना तथा काययक्रम 

र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चालित 

काययक्रम तथा आयोजनाहरु। 
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५०. व्यब्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनय सक्नःे (१) कायायियिे 

दफा ४८ बमोब्जम सेवाग्राही बद्धहगयमन अलभमत र नागररक प्रलतवेदन पत्र 
सङ्किन गनयको िालग कुनै व्यब्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन 
गनय सक्नछे। 

(२) यस काययद्धवलि बमोब्जम हनु े सावयजलनक सनुवुाईको 
व्यवस्थापन गनय तथा सहजीकरण गनयको िालग प्रचलित िररद कानून 
बमोब्जम कुनै व्यब्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनय 
सद्धकनेछ। 

५१. सावयजलनक सनुवुाईको माग गनय सक्नःे (१) जनप्रलतलनलि, उपभोक्ता तथा 
साझेदार संस्थािे कुनै आयोजना द्धवरे्शष वा सावयजलनक महत्वको द्धवषयमा 
सावयजलनक सनुवुाई गनय कायायियमा अनरुोि गनय सक्नछेन। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सावयजलनक सनुवुाई माग भएको 
अवस्थामा कायायियिे एक मद्धहनालभत्र सम्बब्न्ित आयोजना वा 
सावयजलनक महत्वको द्धवषयमा सावयजलनक सनुवुाई गनेछ। 

५२. काययक्रम वा आयोजना र्शरुुहनु ु भन्दा अगावै सावयजलनक सनुवुाई गनय 
सद्धकनःे दीघयकािीन नीलत तथा योजना वा बहवुषीय आयोजनाको स्वीकृलत 
र आलथयक, सामाब्जक र वातावरणीय िेत्रमा दीघयकािीन प्रभाव पाने कुनै 
काययक्रमको स्वीकृलत पश्चात त्यस्तो नीलत, योजना, आयोजना वा 
काययक्रमको उद्देश्य, िि, अपेब्ित उपिब्धि र कायायन्वयन प्रकृयाको 
सम्बन्िमा काययक्रम वा आयोजना र्शरुुहनु ु भन्दा अगावै सावयजलनक 
सनुवुाई गनय सद्धकनेछ। 

५३. ब्जम्मेवार पदालिकारीिे सम्बोिन गनुयपनेः (१) यस काययद्धवलि बमोब्जम 
गररन ेसावयजलनक सनुवुाईको क्रममा उठेका ब्जज्ञासा सझुाव र गनुासोको 
सम्बन्िमा काययक्रममा सहभागी ब्जम्मेवार पदालिकारीिे सम्बोिन गनुय 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सावयजलनक सनुवुाईको क्रममा 
उठेका ब्जज्ञासा सझुाव र गनुासोको सम्बोिन गदाय सम्बब्न्ित पदालिकारी 
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कमयचारी वा द्धवज्ञको सझुाव लिने व्यवस्था कायायियिे लमिाउनेछ। 
  

पररच्छेद ‒ ३ 

सावयजलनक सनुवुाईको प्रकृया 
५४. सहजकताय तोक्न ु पनेः (१) यस काययद्धवलि बमोब्जम गररन े सावयजलनक 

सनुवुाईका िालग कायायियिे एक जना सावयजलनक सनुवुाई सहजकताय 
तोक्नेछ। 

(२) कायायियिे दफा ५० को उपदफा (२) बमोब्जम 
सहजीकरणको िालग व्यब्क्त वा संस्थािाई पररचािन गरेको अवस्थामा 
त्यस्तो व्यब्क्त वा संस्थासँगको समन्वयमा सावयजलनक सनुवुाई सहजकताय 
तोक्नेछ। 

५५. सावयजलनक सनुवुाई काययक्रम सञ्चािन गनेः (१) दफा ५४ बमोब्जम 
तोद्धकएको सहजकतायिे देहायका कुरामा ध्यान ददई सावयजलनक सनुवुाई 
काययक्रम सञ्चािन गनेछः 

(क) ब्र्शि एवं द्धवनयर्शीि भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) लनष्ट्पि रुपिे मध्यस्थता गने, 

(ग) मद्धहिा जनजालत तथा द्धपछलडएका वगयिाई आफ्ना 
भनार् राख्न प्रोत्साद्धहत गने,  

(घ) सहभागीिे व्यक्त गरेका द्धवचारमा प्रलतवाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुाव, प्रलतद्धक्रया तथा द्धटप्पणीिाई सकारात्मक 
रुपमा लिन,े  

(च) व्यब्क्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र ब्र्शिाचारिाई 
कायम राख्न,े  

(छ) सहभालगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) द्धवषय वस्तमुा केब्न्रत रही छिफि गराउने। 

(२) यस काययद्धवलि बमोब्जम सञ्चािन हनुे सावयजलनक सनुवुाई 
काययक्रमको ढाँचा अनसूुची–२१ बमोब्जम हनुेछ। 

(३) सहजकतायिे यस काययद्धवलि बमोब्जम सावयजलनक सनुवुाई 
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काययक्रम सञ्चािन गदाय काययक्रमका सहभागीहरुिाई अनसूुची–२२ 
बमोब्जमको आचारसंद्धहता पािना गराउन ुपनेछ। 

(४) सहजकतायिे यस काययद्धवलि बमोब्जम सावयजलनक सनुवुाई 
काययक्रम सम्पन्न भएको लमलतिे सात ददन लभत्र अनसूुची–२३ 
बमोब्जमको ढाँचामा कायायियमा प्रलतवेदन ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोब्जमको प्रलतवेदन त्यसपलछ बस्ने 
काययपालिका बैठकमा छिफिको िालग प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृतिे 
प्रस्ततु गनुय पनेछ। 

५६. बजेट व्यवस्था गनेः (१) यस काययद्धवलि बमोब्जम गररन े सावयजलनक 
सनुवुाईको िालग आवश्यक पने बजेट वाद्धषयक काययक्रम  तथा बजेटमा 
समावेर्श गररनछे।  

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोब्जमको बजेट प्रचलित 
सावयजलनक िररद कानून बमोब्जम िचय गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोब्जम भएको िचयको द्धववरण 
सहजकतायिे सावयजलनक सनुवुाई काययक्रममा समेत सावयजलनक गनुयपनेछ।  

५७. अन्य सावयजलनक लनकायिे सावयजलनक सनुवुाई गनुयपनेः नगरपालिका 
काययिेत्र लभत्र काययक्रम सञ्चािन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य 
सावयजलनक लनकायहरूिे कायायियसँग समन्वय गरी यसै काययद्धवलि 
बमोब्जम सावयजलनक सनुवुाई गनुय पनेछ।  

  

भाग–६ 

द्धवद्धवि 

५८. प्रवक्ता तोक्नःे  (१) काययपालिकािे काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक 
जनािाई प्रवक्ता तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोद्धकएको प्रवक्तािे काययपालिका 
बैठकका लनणययहरु बैठक बसेको तीन ददन लभत्र सावयजलनक गनेछ। 
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५९. सूचना अलिकारी तोक्नःे (१) प्रमिुिे प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृतको 

लसफाररसमा काययपालिकाको कायायियका एकजना अलिकृत कमयचारीिाई 
सूचना अलिकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोद्धकएको सूचना अलिकारीिे 
सूचनाको हक सम्बन्िी ऐन २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्िी 
लनयमाविी २०६५ िे तोकेको प्रकृया बमोब्जम सूचना माग गने व्यब्क्त 
वा लनकायिाई काययपालिका तथा कायायियका लनणयय तथा लनणययसँग 
सम्बब्न्ित कागजातहरु उपिधि गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुराहरु िेब्िएको भएता पलन 
प्रचलित कानून बमोब्जम गोप्य राख्न ुपने भनी तोद्धकएका द्धवषयहरु सूचना 
अलिकारीिे कुनै व्यब्क्त वा लनकायिाई उपिधि गराउन सक्ने छैन।  

६०. आम्दानी र िचय सावयजलनक गनुयपनेः (१) कायायियिे प्रत्येक मद्धहनाको 
सात गतेलभत्र अब्घल्िो मद्धहनासम्म भएको आम्दानी र िचयको द्धववरण 
सावयजलनक गनुय पनेछ। 

(२) वडा कायायिय तथा द्धवषयगत र्शािािे उपदफा (१) 
बमोब्जम सावयजलनक गरेको आम्दानी र िचयको द्धववरण सावयजलनक 
गरेको तीन ददन लभत्र काययपालिकाको कायायियमा पठाउन ुपनेछ। 

६१. चौमालसक समीिा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय, 
वडा कायायिय र द्धवषयगत कायायियका प्रमिुहरुसँग प्रत्येक चौमालसक 
अवलि समाप्त भएको लमलतिे पन्र ददन लभत्र चौमालसक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको चौमालसक समीिामा समीिा 
अवलिको देहायका द्धवषयमालथ समीिा गररनेछः 

(क) समीिा अवलिको आम्दानी र िचयको अवस्था,  
(ि) स्वीकृत वाद्धषयक कायययोजना कायायन्वयनको अवस्था,  
(ग) कायायियमा प्राप्त गनुासो र सोको समािानको िालग 

गररएका काययको द्धववरण, 
(घ) सावयजलनक सनुवुाईमा उठेका मु् य मु् य द्धवषयहरुको 
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द्धववरण, 

(ङ) सावयजलनक परीिणका द्धवषयहरु, 
(च) सामाब्जक परीिण प्रलतवेदनिे ददएका सझुावहरु, 
(छ) अनगमन सलमलतिे गरेका काययहरुको प्रलतवेदन, 
(ज) रकमान्तर सम्बन्िी द्धववरण, 
(झ) ब्जल्िा समन्वय सलमलतबाट प्राप्त सझुावहरु। 

(ञ) काययपालिकािे तोद्धकददएका अन्य द्धवषयहरु। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको समीिाबाट काययपालिकािे 
कायायियिाई आवश्यक लनदेर्शन ददन सक्नछे र त्यस्तो लनदेर्शनको 
पािना गनुय सम्बब्न्ित कायायिय र कायायिय प्रमिुको कतयव्य हनुेछ। 

(४) यस दफा बमोब्जम भएको चौमालसक समीिाको प्रलतवेदन 
त्यस्तो समीिा सम्पन्न भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र कायायियको 
वेवसार्ट र प्रवक्ता माफय त सावयजलनक गररनछे। 

६२. वाद्धषयक समीिा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय वडा 
कायायिय द्धवषयगत र्शािा वा कायायिय र साझेदार संस्थाहरुका 
प्रमिुहरुको सहभालगतामा प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे दईु 
मद्धहनालभत्र वाद्धषयक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको वाद्धषयक समीिा अध्यि/ 

प्रमिुको अध्यितामा हनु े तथा यस समीिामा देहाय बमोब्जमका 
द्धवषयहरुमा छिफि गररनेछः 

(क) वाद्धषयक आम्दानी र िचयको अवस्था, 
(ि) ििको तिुनामा भएको आम्दानी र िचयको तिुना, 
(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानको 

द्धववरण, 
(घ) नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र 

प्राप्त भएको बजेटको तिुना, 
(ङ) नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतय समपूरक 

र द्धवरे्शष अनदुान अन्तगयतका आयोजनाहरुको द्धववरण र 
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ती आयोजनाहरुको भौलतक र द्धवत्तीय प्रगलत, 

(च) आलथयक सामाब्जक र पूवायिार द्धवकासका उपिब्धिको 
द्धववरण, 

(छ)  आवलिक तथा रणनीलतक योजनाको िि र प्राप्त 
उपिब्धिको तिुना, 

(ज) साझेदार संस्थासँगको सहकायय र समन्वयमा सम्पादन 
गररएका मु् य मु् य काययहरु, 

(झ) बेरुजू तथा बेरुजू फर्छ्यौटको अवस्था, 
(ञ) अब््तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोग सङ्घीय मालमिा 

तथा सामान्य प्रर्शासन मन्त्रािय िगायत नेपाि सरकार 
तथा प्रदेर्श सरकारका लनकाय र ब्जल्िा समन्वय 
सलमलतबाट प्राप्त सझुावहरु, 

(ट) बुँदा नं (ञ) बमोब्जमका सझुावहरु कायायन्वयनको 
अवस्था, र 

(ठ) काययपालिकािे तोकेका अन्य द्धवषयहरु। 

(३) यस दफा बमोब्जमको समीिामा प्रस्ततु गररन े द्धववरणमा 
एकरुपता कायम गनयको िालग काययपालिकाको कायायियिे उपदफा (२) 
मा उब्ल्िब्ित द्धवषयहरुको आिारमा वडा कायायिय द्धवषयगत र्शािा वा 
कायायिय र साझेदार संस्थािाई प्रस्ततुीकरणको ढाँचा उपिधि 
गराउनेछ। 

(४) यस दफा बमोब्जम सम्पन्न हनुे वाद्धषयक समीिाको 
प्रलतवेदन उपदफा (२) मा उब्ल्िब्ित द्धवषयहरु समेटी तयार गररनछे। 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम तयार भएको प्रलतवेदन 
काययपालिकाको कायायियको वेवसार्टमा राब्िनछे साथै उक्त प्रलतवेदन 
ब्जल्िा समन्वय सलमलत प्रदेर्श सरकारको मु् यमन्त्री तथा मब्न्त्रपररषदको 
कायायिय र सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रर्शासन मन्त्राियमा पठाउने 
ब्जम्मेवारी काययियको हनुेछ। 

६३. प्रलतवेदन सभामा प्रस्ततु गनुयपनेः यस काययद्धवलि बमोब्जम सम्पादन 
गररएका काययहरुको प्रलतवेदन प्रमिुिे छिफिको िालग सभामा प्रस्ततु 



 

 

40 

4
04
0 

 

v08 ===_ ;}gfd}gf gu/kflnsf, ==== kf}if @)&& ;fn -;+Vof === 

 
गनेछ। 

६४. थपघट र हेरफेरः  यस काययद्धवलिको कायायन्वयनको क्रममा कुनै वािा 
अवरोि र अस्पिता भएमा त्यस्तो बािा  अड्चन फुकाउन े प्रयोजनका 
िालग काययपालिकािे यस काययद्धवलिमा आवश्यकता अनसुार धया्या, 
थपघट, संसोिन वा हेरफेर गनय सक्नेछ। 

६५. प्रचलित कानून बमोब्जम हनु:े यस काययद्धवलिको कुनै प्राविान प्रचलित 
कानून एवं स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी 
द्धवत्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ संग बाब्झएमा बाब्झएको हदसम्म 
अमान्य हनुेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्ित) 
गनुासो दताय द्धकताब 
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अनसूुची–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बब्न्ित) 

गनुासो समािानको िालग प्रस्ताव 

लस. 
नं. 

गनुासोको 
सब्ङ्खिप्त 
व्यहोरा 

गनुासो 
समािानको 

िालग 
द्धवद्यमान 

कानूनी तथा 
संस्थागत 
व्यवस्था 

गनुासो 
समािानको 

िालग 
कानूनी तथा 
संस्थागत 
व्यवस्थामा 
रहेको कमी 

कानूनी 
तथा 
द्धवषय 

द्धवज्ञको 
राय 

गनुासो 
समािानको 
िालग गनुयपने 

लनणयय 

      

      

      

 

गनुासो समािान समन्वय सलमलतका 

संयोजकः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्य सब्चवः नाम थरः  पदः  दस्तितः 
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अनसूुची–३ 

(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्ित) 
गनुासो समािान समन्वय सलमलतमा पेर्श गनुय पने द्धववरण 

 

लस 
नं 

गनुासोको 
सब्ङ्खिप्त 
द्धववरण 

गनुासो समािानको 
िालग अपयायप्त कानून 
तथा संस्थागत व्यवस्था 
तथा अलिकारिेत्रको 

द्धववरण 

कानून तथा 
द्धवषयद्धवज्ञको 

राय 

गनुासो 
समािानको 
िालग गनुय 

पने लनणययको 
प्रस्ताव 

     

     

     

     

 

गनुासो सनु्न ेअलिकारीको नामः कायायिय प्रमिुको नामः 
दस्तितः    दस्तितः 
लमलतः   लमलतः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्ित) 
सामाब्जक परीिक सम्वन्िी व्यवस्था 

नगरपालिकािे एक बषयसम्म सम्पादन गरेका कामहरूबाट के कलत सामाब्जक 
द्धवकास भयो वा सामाब्जक ब्जम्मेवारी परुा गनय सम्पादन भएका कामहरू, 

उपिधिीहरू र प्रभावहरूको िेिाजोिा गरी प्रलतवेदन पेर्श गनय सामाब्जक 
परीिकको रूपमा प्रत्यि दईु लबज्ञको समहुिाई सामाब्जक परीिकको रूपमा 
प्रचलित िररद कानून अनसुार सेवा करारमा लनयकु्त गनुयपनेछ। कुनै संस्था वा 
कम्पनीिाई समेत सामाब्जक परीिकको रूपमा सेवा करारमा लिन सद्धकनेछ। 
संस्था वा  कम्पनीिाई सामाब्जक परीिकको रूपमा सेवा करारमा लिदाको 
अवस्थामा लनिायररत योग्यता भएको मानव श्रोत भएको हनु ुपनेछ। 

१.  सामाब्जक परीिकको योग्यता 
(क) स्नातकोत्तर भई सम्वब्न्ित िेत्रमा अनभुव, 

(ख) सामाब्जक परीिण सम्बन्िी अनबु्र्शिण प्राप्त 

(ग) यस नगरपालिकाको काययक्रम वा आयोजनामा प्रत्यि सिंग्न 
नरहेको  

२. पाररश्रलमक 

प्रचलित िररद कानून अनसुार तयार भएको िागत अनमुानको आिारमा 
सामान्यतया सामाब्जक परीिणका िालग पाररश्रलमक तय गनय सद्धकनेछ। 

३. सामाब्जक परीिकका कामहरू 

सामाब्जक परीिणका कामिाई ३ चरणमा द्धवभाजन गररएको छ।  

क)  तयारी 

यस चरणमा लनजिे बाह्य वा आन्तररक रूपमा सूचना संकिन गनुय पनेछ। 

सामाब्जक परीिकिे सन्दभय सामालग्रको रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बब्न्ित 
संघीय तथा प्रदेर्श कानून, यस गाउँपालिका।नगरपालिकािे तयार गरेका ऐन, 

लनयम, काययद्धवलिहरू र लनदेब्र्शकाहरू, स्थानीय तहको सामाब्जक ब्जम्मेवारी, िक्ष्य, 

उद्देश्य, आवलिक तथा वाद्धषयक योजना (द्धवषयगत कायायियहरूको समेत), 
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सामाब्जक उपिधिी, कायय सम्पादन, पररणाम र प्रभाव सम्बन्िी अलभिेि तथा 
सूचना, नागररक बडापत्र, सावयजलनक परीिणका प्रलतवेदनहरू, सावयजलनक सनुवुार् 
प्रलतवेदन, वाद्धषयक तथा चौमालसक प्रलतवेदनहरू, गत बषयको सामाब्जक परीिण 
प्रलतवेदन तथा अन्य आवश्यक सामाग्रीको अध्ययन गनुय पनेछ। 

ि)  द्धववरण तयारी तथा प्रस्ततुी 

नगरपालिकाको सामाब्जक काययसम्पादनका द्धवषयमा स्पि भएपलछ 
नगरपालिकाका पदालिकारीहरू, प्रमिु प्रर्शासकीय अलिकृत, द्धवभाग।महार्शािा। 

र्शािा प्रमिु, ब्जम्वेवार कमयचारीसँग अियसंरब्चत (Semi-structured) अन्तरवाताय 
लिनपुनेछ। अनत्रवातायबाट समेद्धटन नसकेका द्धवषयहरूका िालग सम्बब्न्ित 
कमयचारीहरूको सानो समहु बनाई समहु छिफि गनुय पनेछ। लतनीहरूको 
सम्पादनको अवस्था प्रमिु समस्या, चनुौती र भावी काययददर्शाका बारेमा गहन 
अध्ययन गरी सो समेत अनसूुची २ र ३ अनसुारको द्धववरण तयार गनुय  
पनेछ। अन्त्यमा सम्पूणय सरोकारवािाको भेिामा सो द्धववरण प्रस्ततु गरी 
छिफि गनुय पनेछ।  

ग)  प्रलतवेदन चरण 

सरोकारवािाको  भेिा  पश्चात सामाब्जक  परीिकिे  अब्न्तम  प्रलतवेदन तयार 
गनुय पनेछ। भेिामा उठेका सझुाव तथा लनणययहरू र कायययोजना सद्धहत भेिा 
अध्यििाई प्रलतवेदन वझुाउन ुपनेछ। 
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अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्ित) 
 

सैनामैना नगरपालिका 
समाब्जक परीिकको प्रलतवेदन 

(बहृत छिफिमा प्रस्ततु गररन)े 
सैनामैना नगरपालिका      
   
लमलतः 
१. नगरपालिकाको पररचय (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
२. स्थानीय तहको प्राथलमकता तथा िक्ष्यहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
३. गतवषयको मु् य मु् य उपिधिीहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
४. यसवषयको मु् य मु् य उपिधिीहरू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 
५. सामाब्जक ब्जम्मेवारी र कायय सम्पादनको िेिाजोिाM 

सामाब्जक ब्जम्मेवारीको िते्र 
गत बषयको 
अवस्था 

प्रयास 

उप
िध

िी
 

स्वास्थय 
 

स्वास्थय चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदि वा 
यातायात पहँूच भएको घरिरुी सं्या 

   

५ बषय मनुीका बािबालिकाको प्रलतर्शत    

िोपमा पहँूच भएको जनसं्या ( एक बषय 
मनुीका बािबालिकाको आिारमा) 

   

४ पटक गभयवती जाँच गररएको मद्धहिाको 
सं्या ( प्रलतर्शतमा) 

   

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका 
मद्धहिाको सं्या 

   

झाडा पिािाबाट  मतृ्य ुहनुे बािबालिका 
सं्या 

   

सव हेल्थपोि वा हेल्थपोिबाट सेवा लिने    
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सामाब्जक ब्जम्मेवारीको िते्र 
गत बषयको 
अवस्था 

प्रयास 

उप
िध

िी
 

घरिरुी पररवार सं्या 
ब्र्शिा 
आिा घण्टा लभत्र प्राथलमक द्धवद्यािय नपगु्ने 
वािवालिकाको सं्या 

   

पूवय प्राथलमक ब्र्शिामा िदु भनायदर    

प्राथलमक द्धवद्याियमा पहूच नभएका सो    

उमेर समहुका बािबालिका सं्या।प्रलतर्शत    

किा १ मा िदु भनायदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक तहमा किा छोड्ने किा 
दोहोरय्ाउने र किा उब्त्तणय हनुे दर 

   

प्राथलमक तहमा तालिम प्राप्त ब्र्शिक सं्या    

प्रलत किा कोठा द्धवद्याथी सं्या    

बाह्य सहयोगमा लनलमयत द्धवद्यािय कोठा 
सं्या 

   

स्थानीय  तहबाट लनलमयत द्धवद्यािय कोठा 
सं्या 

   

दलित बािबालिकाको ब्र्शिामा पहँूच    

िानपेानी तथा सरसफाई 

स्वच्छ पानी पगुेको पररवार सं्या वा 
प्रलतर्शत 

   

र्शौचािय भएको सं्या वा प्रलतर्शत    

िानेपानी सदु्धविा भएको प्राथलमक द्धवद्यािय    

र्शौचािय भएको पररवार सं्या    

सिुाररएको चिुो भएको पररवार सं्या    

बािबालिका, मद्धहिा तथा समावेर्शी िते्र 

बाि लबवाहको सं्या    
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सामाब्जक ब्जम्मेवारीको िते्र 
गत बषयको 
अवस्था 

प्रयास 

उप
िध

िी
 

सामाब्जक लबकृलत, द्धवसंगलत    

सामाब्जक सरुिा (जेष्ठ नागररक, एकि 
मद्धहिा,  अपांग, द्धपछलडएको िेत्र तथा 
िोपनु्मिु जाती) 

   

जनचेतना तथा गररवी लनवारण 

बाि श्रमको अवस्था    

बाि क्िवहरूको अवस्था    

मद्धहिा द्धहंर्शा    

रोजगारीको अवस्था    

स्वरोजगारका प्रयासहरू    

गररवी लनवारणका प्रयासहरू    

सामाब्जक पररचािन    

वतावरण सिुारका प्रयासहरू    

एच.आई.लभ र एड्रस    

द्धवकासमा समान सहभालगता सेवाहरूमा पहँूच 

स्थानीय वजार पगु्न िाग्ने समय    

कृद्धष सेवा केन्र जान िाग्न ेसमय    

भौगोलिक िेत्र, मद्धहिा, द्धपछलडएका तथा 
सीमान्त  वगयको  सं्या,  लनजहरूिे  पाएको 
सेवा तथा ददर्एको द्धवरे्शष अवसरहरू 

   

 

जनर्शब्क्त    

नीलत तथा काययक्रम    

भौलतक व्यवस्था    

समन्वय र सहकाययका प्रयासहरू    

अन्य सामाब्जक सम्पादनका िेत्रहरू    
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६. गत वषयमा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 

१. 
२. 
३. 

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

 

सामाब्जक परीिकको नामः  
दस्तितः 
 

संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्ित) 
..........द्धवषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्था  

रूपन्देही ब्जल्िा,  सैनामैना नगरपालिका 
सामाब्जक परीिकको प्रलतवेदन 

 (बहृत छिफिमा प्रस्ततु गररन)े  

१.  द्धवषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्था को नामः  
२.   िक्ष्य  

क.  
ि.  
ग.  
घ. 

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

४.  गत आलथयक वषयमा संचालित द्धवकास योजना तथा काययक्रमको द्धववरण 

संचालित काययक्रम।आयोजनाको नाम िक्ष्य उपिब्धि कैद्धफयत 

    

    

    

 

५.  सरोकारपिको चाहना तथा िब्ित वगयिाई सेवा तथा सदु्धविा ददन लबगत 
एक वषयमा गररएका मु् य मु् य नीलतगत व्यवस्था तथा प्रकृयागत 
सिुारहरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  
ि.  
ग.  
घ= 
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६.  सामाब्जक ब्जम्मेवारी बहन गने िमताः 

सामाब्जक ब्जम्मेवारीको िते्र सूचक सद्धहतको कामको द्धववरण 

  

  

  

  

  

७.   आयोजना तथा काययक्रम कायायन्वयन गदाय भोगेका समस्याहरू (बुंदागत 
रूपमा िेख्न)ेM  

क. 
ि.   

ग.  
घ. 

८.  भावी काययक्रम संचािनको िालग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुावहरू 
(बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  

क. 
ि.  
ग.  
घ. 
 

सामाब्जक परीिकको नामः  
दस्तितः 
 

संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुची–७ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्ित) 
 

सामाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रलतवेदन प्रस्तलुतको काययक्रम संचािन द्धवलि 

 

1. सामाब्जक परीिण प्रलतवेदन प्रस्तलुत काययक्रममा सहभागीहरूको 
उपब्स्थलत पबु्स्तका राख्न ुपने र। उक्त पबु्स्तकामा सहभागीहरूको नाम, 

पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलित्व गरेको संस्था उल्िेि हनु ुपनेछ। 

2. काययक्रमको प्रारम्भमा सहभागीहरूिाई काययक्रमको उद्देश्य, सञ्चािन 
द्धवलि, समय र आचार संद्धहताबारे जानकारी ददनपुने। 

3. सामाब्जक परीिकिे अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोब्जमको ढाँचामा 
तयार गररएको द्धववरण प्रस्ततु गने। 

4. काययक्रममा प्रलतवेदन द्धववरण प्रस्ततु भएपलछ सामाब्जक परीिण समन्वय 
सलमलतको तफय बाट काययक्रमका सहभागीहरू समि लनम्न प्रकारका 
प्रश्नहरू क्रमर्शः रािी ििुा छिफिको माध्यमबाट सहभागीहरूको 
प्रलतद्धक्रया तथा सझुाव आह्वान गनुयपने– 

(क) नगरपालिकािे लनमायण गरेका कानून तथा नीलतगत लनणयय तथा 
प्रद्धक्रयागत सिुारिे पारेको प्रभाव सचुकको आिारमा, 

(ख) नगरपालिकािे गरेका द्धवकास योजनाहरूमा जन सहभालगताको 
ब्स्थलत, 

(ग) नगरपालिकािे समयमा सेवा सदु्धविा ददन सेवा ददन नसकेको 
अवस्थामा जनतािे भोग्न ुपरेका समस्याहरू, 

(घ) नगरपालिकाको तफय बाट पेर्श गरेको द्धववरण प्रलतको द्धवश्वासनीयता, 
(ङ) वािवालिका, मद्धहिा, दलित, जनजालत ,गररब,  जेष्ठ नागररक तथा 

द्धपछलडएका वगयिाई मूििारमा ल्याउन गरेका प्रयासहरूको 
प्रभावकाररता, 

(च) नगरपालिकािे ददएको सेवाको गणुस्तर, दस्तरु, सेवा ददन िगाएको 
समय र कायय सम्पादनको स्तर, 

(छ) सामाब्जक उत्तरदाद्धयत्व परुा गनय नगरपालिकाको वतयमान कायय 
तथा काययरै्शिीमा सिुार ल्याउन प्राप्त सझुावहरू। 
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5. सहभागीहरूिे काययक्रममा रािेका द्धवचार, सझुाव तथा प्रलतद्धक्रयाहरूिाई 

सामाब्जक परीिण समन्वय सलमलतका पदालिकारीहरू तथा सामाब्जक 
परीिकिे द्धटपोट गरी राख्नपुदयछ र सहभागीिे रािेका ब्जज्ञासा तथा 
द्धवचारमा गाउँपालिका।नगरपालिकाका पदालिकारी, ब्जम्मेवार कमयचारी 
तथा सामाब्जक परीिकिे स्पि पानुय पने। 

6. सामाब्जक परीिण काययक्रममा उठेका द्धवषयवस्तहुरूको आिारमा 
सामाब्जक परीिकिे मू्य द्धवषय अब्न्तम प्रलतवेदनमा समावेर्श गनुय पने। 
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अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बब्न्ित) 
 

छिफि कायायक्रममा सहभालगिे पािाना गनुयपने आचारसंद्धहता 
 

सामाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रलतवेदन प्रस्ततु गररन े काययक्रममा उपब्स्थत 
आयोजक, सहजकताय तथा सहभागीहरूिे पािना गनुयपरन्े आचारसंद्धहता 

 

(क) द्धवषयवस्तमुा मात्र केब्न्रत रही छिफि गने। 

(ख) तथयांक र सूचनाको आिारमा रही द्धवचार राख्न।े 

(ग) लनजी वा व्यब्क्तगत कुरामा द्धटप्पणी नगने तथा व्यब्क्तगत आिेप 
निगाउने। 

(घ) सहभागीहरूिे व्यक्त गरेका द्धवचारमा प्रलतवाद नगने, प्राप्त प्रलतद्धक्रया, 
सझुाव तथा द्धटप्पणीिाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा लिने। 

(च) व्यब्क्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र ब्र्शिाचारिाई कायम राख्न।े 

(छ) सहभागीहरूिाई द्धवचार राख्न प्रोत्साहन गने र द्धवचारका िालग िन्यवाद 
ददने। 

(ज) सामाब्जक परीिकिे बोल्ने समय ददएपलछ मात्र सहभागीहरूिे आफ्ना 
कुराहरू राख्न।े 

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

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

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बब्न्ित) 
  

सामाब्जक परीिकिे नगरपालिका प्रमिु समि पेर्श गने प्रलतवेदनको 
ढाचँा 

 

श्री सैनामैना नगरपालिका 
१.  पषृ्ठभलूम 

२.  सामाब्जक परीिणको उद्देश्य  
३.  अध्ययन द्धवलि 

४.  अध्ययनको सीमा 
५.  बहृत ्छिफि काययक्रमको द्धववरणः 
 क) लमलतः  ि) स्थानः  ग) समयः 
६.  नगरपालिका र द्धवषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्थाको द्धववरण 

संिग्न राख्न े(अनसूुची २ र ३ ) 
७.  सामब्जक परीिणवाट देब्िएका सवि पिहरु (बुँदागत रुपमा िेख्न)े 
८.  सामब्जक परीिणवाट देब्िएका चनुौती तथा कलम कमजोरीहरु (बुँदागत 

रुपमा िेख्न)े  
९.  सामाब्जक ब्जम्मेवारी परुा गनय नगरपालिकािे चाल्न ु पने कदमहरु वा 

सझुावहरु 

 

सामाब्जक परीिकको नामः  
दस्तितः 
 

संस्थाको नाम (यदद संस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुची —१० 

(दफा ४७ सँग सम्बब्न्ित) 
 

सावयजलनक परीिण अलभमबु्िकरण काययक्रममा प्रस्ततु गने द्धवषयवस्त ु

  

क)  द्धवत्तीय िेिा परीिणः  
 यसिे गाउँपालिका।नगरपालिकाको द्धवत्तीय कारोवारको िेिाजोिा तथा 

पदु्धि गदयछ। जसमा महािेिा परीिणको कायायियवाट द्धवत्तीय 
कारोवारको िेिा र त्यसको जाँच गरी द्धवत्तीय कारोवारको अब्न्तम 
प्रलतवेदन ददन ेकायय हनु्छ। यस लभत्र आन्तररक िेिा परीिण र अब्न्तम 
िेिापरीिण समाबेर्श हनु्छन।्  

ि)  सावयजलनक परीिणः  
 गाउँपालिका।नगरपालिकािे आफनो िेत्रलभत्र संचालित योजना तथा 

काययक्रमहरूको कायायन्वयन सलुनब्श्चत गरी सम्पादन हनेु वा सम्पाददत 
कामको पररमाण, िागत, गणुस्तर समेतको िेिाजोिा गनय स्थानीय 
उपभोक्ता तथा सरोकारवािाहरूको सहभालगतामा सावयजलनक परीिण 
गदयछ। सावयजलनक परीिणको प्रद्धक्रयािे संचालित योजनाको उद्देश्य 
प्रालप्तमा मात्र सहयोग प¥ुयाउन े नभई योजनाको सकारात्मक र सिुार 
गनुयपने पिका प्राप्त अनभुव र दृिान्तहरूिाई द्धवश्लषेण गरी लनणयय 
प्रद्धक्रयाका तहमा पषृ्ठपोषण गदयछ। संचालित योजना तथा काययक्रमहरू 
लनिायररत समय र काययतालिका अनरुुप कायायन्वयन भए, भएनन ् ? 
त्यसमा के कलत र कसवाट िगानी भएको छ  के मा कलत िचय भयो ? 
कामको गणुस्तर कस्तो छ ?िचय प्रद्धक्रया तथा द्धववरण ठीक छन ् वा 
छैनन ् ? के कस्ता सिुार कायय उपयोगी हनु्छ आदद पिबारे 
सरोकारवािसंग गररन ेछिफि, अन्तरद्धक्रया, द्धवश्लषेण र सूचनाको आदान 
प्रदानिे नगरपालिकाबाट गररन े द्धवकासका काययक्रमहरूिाई पारदर्शी, 
उत्तरदायी र जनमिुी तलु्याउन ेमात्र होर्न स्थानीय उपभोक्ता हरूिाई 
आफना भावना व्यक्त गनय सिम बनाउँदछ। सावयजलनक परीिण, 

सामाब्जक सर्शब्क्तकरण, सामदुाद्धयक सहभालगता तथा नागररक लनगरानीको 
लनम्ती आवश्यक व्यवस्थापकीय औजार पलन हो।  
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 सावयजलनक परीिण, योजना संचािनमा जनसहभालगता बदृ्धि गनय तथा 

जनताहरूवाट सझुाव तथा प्रलतद्धक्रया लिन े उद्देश्यिे संचािन हनु्छ, 

त्यसैिे सावजयलनक परीिणमा सहभागीहरूवाट धयक्त भएका द्धवचारहरू 
भद्धवष्ट्यको नीलत लनमाणको िालग आिार हनु सक्दछ। योजना फरफारक 
गने काम प्रचलित कानूनमा धयवस्था भएका आिारहरू तथा पेर्श भएका 
प्रमाणको आिारमा गनुय पनेछ। योजना फरफारकको क्रममा सावयजलनक 
परीिणका बित धयक्त द्धवचारिाई आिार लिई फरफारक गने नगने 
भन्ने लनणयय गनुय हुँदैन।  

२.  सावयजलनक परीिणको िते्रः  
क)  आन्तररक रुपमा संचािन हनुःे  
 सावयजलनक परीिण काययपालिकािे आन्तररक रुपमा सम्पादन गदयछ 

गराउदछ। यसिे संचालित योजनाको गणुस्तरमा सिुार ल्याउँछ तथा 
कायायन्वयन गने लनकायको आन्तररक धयवस्थापनको सिुारका िालग 
सझाुव लिन तथा प्राप्त सझुाविाई कायायन्वयन गने उद्देश्यिे संचािन 
गररन्छ। यो आम उपभोक्ताहरूवाट सचालंित योजनाको प्रारब्म्भक 
जाँचपास पलन हो।  

ि)  उद्दशे्य अनरुुप िगानी भए नभएको जाचँ तथा सिुारः  
 सावयजलनक परीिण काययमा उपभोक्ता वगयिाई स्वयमँ ् संिग्न गराई 

सहभालगतामूिक र पारदर्शी ढंगिे भए गरेका काययहरूको द्धववचेना गने, 

िेिाजोिा गने, सबि र दबुयि पिहरूको द्धवश्लषेण गरी आगामी 
ददनहरूमा गनुयपने सिुारात्मक काययको पद्धहचान गररन्छ। यसवाट संिग्न 
सरोकारवािाहरूिे सम्पन्न भैसकेका काययक्रमबाट लसकेका नयाँ 
लसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी थप सिुारात्मक उपायहरूको पद्धहचान 
गररन्छ।  

ग)  सरोकार पिहरूको सहभालगता र िलु्िा छिफिः  
 सावयजलनक परीिण कायय मु् यत उपभोक्ताहरूको चाहना तथा प्रलतद्धक्रया 

बझु्न संचािन गररन्छ। सावयजलनक परीिणमा सबै उपभोक्ता तथा 
योजनाका सरोकार पिहरूको प्रलतलनलित्व गराई उपभोक्तािाई िागेका 
कुराहरू वोल्न स्वतन्त्रता ददर्न्छ। 
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३.  सावयजलनक परीिणको उद्दशे्यः 

(क) योजनाको आम्दानी िचय तथा अन्य द्धववरणहरू आम उपभोक्ताहरू 
समि रािी उपभोक्ताहरूको प्रलतद्धक्रया लिने। 

(ि) काययक्रम प्रलत जनचासो वदृ्धि गरी सम्बब्न्ित सरोकारवािहरूको 
सहभालगता वदृ्धि गने। 

(ग) लनणयय प्रद्धक्रयामा प्रजाताब्न्त्रक प्रद्धक्रया र पारदर्शी व्यवहार अविम्बन 
गनय गराउन सजग गराउन।े 

(घ) काययक्रममा हनुसक्न ेअलनयलमतता लनयन्त्रण गने र कुनै अलनयलमतता 
भएको पार्एमा लनयन्त्रण गनय उपभोक्ताहरूिाई ब्जम्मेवार बनाउने। 

(ङ) योजनामा आम उपभोक्ताहरूको स्वालमत्व भाव स्थाद्धपत गने। 

४.  सावयजलनक परीिण पद्दलतः (धयवस्था भएका लबलिको धया्या गने) 
५.  सावयजलनक परीिणमा ध्यान ददनपुने कुराहरूः  

o आम उपभोक्ता भेिा भए, नभएको  
o मद्धहिा, दलित र द्धपछलडएको वगयको उब्चत प्रलतलनलित्व 

भए।नभएको  
o काययक्रमिे समेट्न े िेत्रको समानपुालतक प्रलतलनलित्व 

भए।नभएको  
o आयोजना।काययक्रमको हािसम्मको कायायन्वयन ब्स्थलत 

जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o आयोजना।काययक्रमको भौलतक र द्धवत्तीय प्रगलत 

जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o द्धवगतका परीिणबाट आंि्ै ैयार्एका सझुावहरूको 

कायायन्वयन भए। नभएको  
o अनगुमन सूचकहरू तयार गररएको, नगररएको  
o अनगुमनबाट देब्िएका कमी कमजोरीहरूको सिुार 

गररएको, नगररएको  
o सहभागीहरूिाई िागको कुराहरू बोल्न ददर्एको, 

नददर्एको  
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o सहभागीहरूका द्धवचारिाई जस्ताको तस्तै प्रलतवेदनमा 

प्रस्ततु गररए, नगररएको  
 

६.  फारामहरूको प्रयोगः (अनसूुचीमा धयवस्था भएका फारामहरूको धया्या 
गने)  

७.  नगरपालिकािे सावजयलनक परीिण अलभमबु्िकरण काययक्रममा सहभागी 
गराउन ुपनेः 

o सहभालगहरू (अलिकतम ५० जना)M   
o नगरपालिकाका पदालिकारीहरू  
o प्रमिु तथा उपप्रमिु 

o काययपालिकाका सदस्यहरु 

o नगरपालिकाका द्धवभाग।महार्शािा।र्शािा तथा र्काई 
प्रमिुहरू  

o द्धवकास आयोजनाको कायायन्वयन संग सम्बब्न्ित 
कमयचारीहरू  

o उद्योग वाब्णज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था 
महासंघ, जस्ता पेर्शागत संस्था संस्थाका प्रलतलनलिहरू  

o राजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरू  
o मद्धहिा, दलित, जनजालत, द्धपछलडएका वगय आददको 

उत्थानमा काययरत संघ संस्थाका प्रलतलनलिहरू  
o काययरत प्रमिु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलिहरू  
o प्रमिु करदाताहरू  
o काययरत सामदुाद्धयक संस्थाका प्रलतलनलिहरू  
o नागररक समाजका प्रलतलनलिहरू 
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अनसूुची – ११ 

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

उपभोक्ता सलमलत वा सामदुाद्धयक संस्थािे तयार गने आयोजना वा काययक्रम 
सम्बन्िी द्धववरणको ढाचँा 

१. काययक्रम वा आयोजनाको 
(क) नामः.......................................(ि) 
स्थि............................................ 
(ग) पद्धहिो द्धकस्ता रकम..........................प्राप्त 
लमलत......................... 
(घ) िागत रकमः................................... 
(ङ) र्शरुु हनुे वा भएको लमलत.................................. 
(च) सम्पन्न हनुे वा भएको लमलत............................. 

२. उपभोक्ता सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोि द्धवकास संस्था।सामदुाद्धयक 
संस्थाको 

(क) नामः .....................(ि) अध्यिको नाम........... 
(ग) सदस्य सं्याः............ मद्धहिा सं्या...........परुुष सं्या.......... 

३. आम्दानी िचयको द्धववरणः 
(क) आम्दानी तफय  

आम्दानीको स्रोत (कहाँबाट नगद वा ब्जन्सी 
प्राप्त भयो स्रोत ििुाउन)े 

 रकम तथा 
पररमाण 

   कैद्धफयत 

   

   

(ि) िचय तफय  
िचयको द्धववरण दर पररमाण जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद 
भए ?) 
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२. ज्यािा (के वापत कलत ज्यािा 
भकु्तानी भयो ? 

   

    

३. श्रमदान द्धववरण (कलतजनािे कुन 
काममा श्रमदान गरेको)  

   

    

४. धयवस्थापन िचय (ढुवानी तथा 
अन्य िचय) 

   

    

(ग) मौज्दात 

द्धववरण रकम तथा पररमाण कैद्धफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ि) धयब्क्तको ब्जम्मा   

२. सामग्री   

   

(घ) भकु्तानी ददन बाँकी 
द्धववरण रकम तथा पररमाण कैद्धफयत 

   

४.योजनाको िि तथा प्रगलत द्धववरण 

कामको द्धववरण िि प्रगलत पषु्ट्याँर्को आिार 
    

५. योजनािे पयुायएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभाब्न्वत जनसं्या 
(योजना संचािन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) 
६. आयोजना वा काययक्रम संचािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको 
ब्जम्मेवारी वाँडफाँड (कस कसिे के कस्तो कामको ब्जम्मेवारी लिएका 
लथए ििुाउनेः 
७. आयोजना वा काययक्रम संचािनको क्रममा पालिकािे गरेको अनगुमन 
पटकः 
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८. काययक्रम संचािनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा 
िेख्न)ेM  
९. काययक्रम संचािनको क्रममा भएको राम्रो लसकार् (बुंदागत रुपमा 
िेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनय भद्धवष्ट्यको योजना के छ 
? (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
११. सलमलतको सझुाव अन्य केही भए (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सलमलत।सामदुाद्धयक संस्थाका पदालिकारी तथा 
सदस्यहरूको दस्तितः 
 

 

      ====================          ==================          ============================ 
नामः                  नामः                 नामः 
कोषाध्यि                सब्चव                 अध्यि 

                       द्धववरण तयार लमलतः 
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अनसूुची – १२ 

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

 

सावयजलनक परीिण प्रलतवेदनको ढाँचा 
   

श्री........................... 
सैनामैना नगरपालिका, 
१. योजनाको  

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

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

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

४. उपब्स्थलतः (उपब्स्थलतको छायँाप्रलत संिग्न गनुय पने ) 
नाम ठेगाना पद 

   

   

   

   

५. योजनाको िि तथा प्रगलत द्धववरणःM 
कामको द्धवयरण िि प्रगलत 
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६. उपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुाद्धयक संस्थािे पेर्श गरेको 
आम्दानी िचयको द्धववरणः 

आम्दानी तफय  

द्धववरण रकम रु. 

गाउँपालिका।नगरपालिका। सहयोगी संस्थाबाट लनकासा  

सामग्री  

जनसहभालगता  

श्रमदान  

  िचयको द्धववरण  

अनदुान तफय   श्रमदान तफय   

द्धववरण रकम रु. द्धववरण रकम रु. 
क.लनमायण सामग्री  क.लनमायण सामग्री  

    

    

    

ि.कामदार  ि.कामदार  

    

    

ग.ढुवानी  ग.ढुवानी  

   

   

 

घ मेसनरी  औजार  घ मेसनरी  औजार  
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जम्मा  जम्मा  

७. उपभोक्ता सलमलत र सामदुाद्धयक संस्थािे पेर्श गरेको द्धववरण मालथ 
साबयजलनक परीिणमा उपब्स्थत धयब्क्तहरूको प्रलतद्धक्रया तथा सझुावः 
क्र.सं. सझुावकतायको 

नाम थर 
सझुावको िेत्र, प्रलतद्धक्रया तथा 
सझुावको सारसंिेप 

 कैद्धफयत 

    

    

    

उपयकु्त िचय द्धववरण उपभोक्ता सलमलतिे पेर्श गरेको द्धववरण सँग मेि िान्छ 
वा िाँदनै, मेि निाने भएमा कैद्धफयत जनाउनेः 
८. जानकारीका िालग सो द्धववरण सवै सरोकारवािाहरूिाई सूब्चत गनय 
सावयजलनक स्थिको सूचना पाटी टाँस भए ÷ नभएको 
..................   ....................  
 .................... 
नामः    नामः    नामः 
सहजकताय÷ प्राद्धवलिक उपभोक्ता सलमलतको अध्यि नामः नगरपालिकाको  
पदालिकारी 
प्रलतवेदन बझुाएको लमलतः 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बब्न्ित) 
 

साबयजलनक परीिणको िालग लनमायण व्यवसायीिे तयार गने द्धववरणको 
ढाचँा 

 

१. योजनाको 
  
क)नामः .................................................ि) 
स्थिः...................................... 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) योजना र्शरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
२. लनमायण धयवसायीकोः 
क) फमयको नामः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको नामः 
३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत द्धववरणः 
कामको द्धववरण (मु् य मु् य 
काययहरू ििुाउन े

िागत अनमुान यथाथय 

   

   

 

 

४. योजनािे पयुायएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभाब्न्वत जनसं्या 
(योजना संचािन भएका) स्थानका उपभोक्ताहरूः 
५. योजना संचािनको क्रममा पालिकािे गरेको अनगुमन पटकः 
६. काययक्रम संचािनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
७. सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनय के गनय आवश्यक छ 
(बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
 

 

........................ 
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नामः  
ठेकेदार वा प्रलतलनलिको दस्तितः                                
लनमायण धयवसायको नामः 
द्धववरण पेर्श गरेको लमलतः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बब्न्ित) 
लनमायण व्यावसायीवाट संम्पन्न काययक्रम वा आयोजनाको साबयजलनक परीिण 

प्रलतवेदनको ढाचँा 
श्री...................... 
गाउँ।नगर काययपालिकाको कायायिय 

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

२. लनमायण धयवसायीकोः  
क) फमयको नामः 
ि) प्रोप्रार्टरको नामः 

३. साबयजलनक परीिण भएको  
क) लमलतः  

ि) स्थानः  
ग) समयः 

४. उपब्स्थलतः 
 

नाम ठेगना पद 
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५. योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत द्धववरणः 
कामको द्धववरण (मु् य मु् य काययहरू 
ििुाउन)े 

िागत अनमुान अनसुार यथाथय 

   

   

   

   

६. लनमायण व्यवसायीिे पेर्श गरेको द्धववरण मालथ साबयजलनक परीिणमा उपब्स्थत 
धयब्क्तहरूको प्रलतद्धक्रया तथा सझुावः 

क्र.सं. सझुावकतायको नाम 
थर 

सझुावको िेत्र प्रलतद्धक्रया तथा सझुावको 
सारसंिेप  

कैद्धफयत 

     

     

     

७ . सहभागीवाट आएका द्धवचार तथा अविोकनवाट देब्िएका तथयहरूको 
द्धवश्लषेण 

...............    ................ ................ 
नामः    नामः नामः 
सहजकताय ÷ प्राद्धवलिक    लनमायण व्यवसायी                 
नगरपालिकाको पदालिकारी 
 

 

 

प्र लत वेदन बुझाएको लम लतः  
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अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बब्न्ित) 
 

सावयजलनक परीिण काययक्रमको आचारसंद्धहताः 
 

सावयजलनक परीिण काययक्रमिाई प्रभावकारी बनाउन, धयवब्स्थत 
काययतालिका तयार गरी छिफि सञ्चािन गनय र सहजकतायिे 
छिफििाई द्धवषयमा केब्न्रत गरी धयवब्स्थत रुपमा सञ्चािन गनय 
अनसूुची–१६मा ददर्एको नमूना काययक्रम तालिका प्रयोग गनुय पनेछ। 
सावयजलनक परीिण काययक्रममा उपब्स्थत आयोजक, सहजकताय तथा 
सहभागीहरूिे लनम्न बमोब्जमको आचार संद्धहता पािना गनुयपनेछः 

1. द्धवषयवस्तमुा मात्र केन्रीत रही छिफि गने। 

2. लनजी वा व्यब्क्तगत कुरामा द्धटप्पणी नगने तथा 
व्यब्क्तगत आिेप निगाउन।े 

3. सहभागीहरूिे व्यक्त गरेका द्धवचारमा प्रलतवाद नगने, 

प्राप्त प्रलतद्धक्रया, सझुाव तथा द्धटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा 
लिने। 

4. व्यब्क्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र 
ब्र्शिाचारिाई कायम राख्न।े 

5. सहभागीहरूिाई द्धवचार राख्न प्रोत्साहन गने र द्धवचार 
रािे वापत िन्यवाद ददन।े 

6. सहजकतायिे बोल्ने समय ददएपलछ मात्र 
सहभागीहरूिे आफ्ना कुराहरू राख्न।े 

बोल्दा पािै पािो बोल्न ेर एउटा व्यब्क्तिे एकपटक मात्र बोल्ने। 
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अनसूुची – १६ 

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

सहजकतायिे सावयजलनक परीिण गनय प्रयोग गनुयपने काययक्रमको नमूना 
 

काययक्रम ब्जम्मेवारी समयावलि 

काययक्रम औपचाररक वा अनौपचाररक कसरी गने (तय गने)   

भेिाको उद्देश्य बारे जानकारी गराउन े   

योजनाको ब्स्थलत वा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण   

योजनाको ब्स्थलतबारे सहभागीको द्धटप्पणी   

योजनाको आम्दानी िचय द्धववरण प्रस्ततु गने   

आम्दानी िचय उपर सहभागीको द्धटप्पणी लिने   

भेिाको सझुाव उल्िेि गने   

रेकडय गररएको सझुाव तथा सहीछाप   
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अनसूुची – १७ 

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

 

सावयजलनक परीिणका िालग सहजकतायिे प्रयोग गनुयपने चेकलिि 

 

काययक्रम वा आयोजना सम्बन्िी द्धववरण 

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

(ि) िाभाब्न्वत घरिरुी सं्या। 

(ग) िब्ित वगय समावेर्शी (दलित, जनजालत, मद्धहिा, गरीब, द्धपछलडएको 
वगय) को सं्या। 

(घ) योजनाबाट हनुे उपिधिीका सूचकहरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) िक्ष्य र उपिधिी बीचको फरक। 

(च) योजनाको ददगोपनका िालग समदुायको सहभालगता तथा 
योगदान। 

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

(ज) योजना संचािन गनय गदठत उपभोक्ता सलमलतको गठन प्रद्धक्रया 
उपयकु्त भए नभएको। 

(झ) उपभोक्ता सलमलतमा वास्तद्धवक उपभोक्ताको प्रलतलनलित्व भए 
नभएको। 

 

योजनाको धयवस्थापन तथा िेिाप्रणािी 
(क) ब्जम्मेवारी तालिका प्रि रुपमा छ छैन तथा योजना 
संचािन गनेिे प्रस्ततु गरे अनसुारको योजना सम्पन्न भए 
नभएको। 

(ि) िररद प्रद्धक्रया ऐन, लनयम तथा लनदेब्र्शका बमोब्जम भयो 
भएन। प्रलतस्पिायत्मक कोटेर्शन अनसुार नभएको भए कारण 
ििुाउने। 

(ग) रु ५००० भन्दा मालथको िररदमा मूल्य अलभवदृ्धि करको 
लबि समावेर्श भए नभएको।द्धविहरूमा त्रदु्धटहरू भए नभएको। 
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(घ) स्टोर धयवस्थापनमा त्रदु्धट रहे नरहेको। 

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

(छ) काद्धटएको चेक, बैंकको द्धववरण सँग चभअयिअब्ष्ट्भ 
(लभडाएर रुज ु) गररयो गररएन। 

(ज) िचय द्धववरणमा उब्ल्िब्ित अनसुारका मालनसिे काम गरेको 
हो, होर्न ? 

(झ) काम गने मालनसिे पूरै ज्यािा पाएका छन,् छैनन ्? 
(ञ) नगरपालिकाबाट समय समयमा लनरीिण भएको छ, छैन ? 
लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुावहरू कायायन्वयन भए, भएनन ्? 

पारदब्र्शयता 
(क) योजना स्थिमा योजनाको िगानी बारे प्रि हनु ेगरी सूचना 
बोडय राब्ियो राब्िएन ?  
(ि) योजनाको सञ्चािन िचयको द्धववरण प्रि छ छैन। 

(ग) लमजरमेन्ट वकु (नापी द्धकताव) प्रि लसत राब्िएको छ 
छैन। 

(घ) आयोजना वा काययक्रम कायायन्वयन हनु ुअब्घ पयायप्त 
जानकारी गराउने काम भए नभएको। 

 

अन्य 

(क) सहभागीमध्ये कसैिे उपभोक्ता सलमलतको कुनै सदस्यको 
द्धवरे्शष प्ररं्शसा मात्र गरेको वा द्धवरोि गरेको अवस्थामा कारण 
पत्ता िगाउने। 

(ि) सूचना प्रवाहमा दलित, मद्धहिा, बािबालिका र द्धपछलडएका 
वगयको सहभालगता रह्यो रहेन। कतैबाट अवरोि छ छैन पत्ता 
िगाउने। 

(ग) प्राद्धवलिकहरूबाट समयमै सझुाव र सल्िाह प्राप्त 
भयो, भएन ? ददर्एका सल्िाह र सझुावहरू उपयकु्त 
लथए, लथएनन ्? 
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(घ) योजनािाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनय भद्धवष्ट्यको 
योजना के छ ? 

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

(दफा ३७ सँग सम्बब्न्ित) 
 

आयोजनाको सूचनापाटीको ढाचँा 
 

 आयोजना÷पररयोजनाको नामM आयोजना÷पररयोजना स्थि 

 कुि िागत÷बजेट (रु.)M गाउँपालिका।नगरपालिकाको िगानी (रु.) 
 जनसहभालगता (उपभोक्ता वा समदुायिे वेहोने) रकम 
(रु.)M 

अन्य िगानी (रु.) 

 पररयोजना र्शरुु लमलतM सम्पन्न हनु ेलमलत 

 लनमायण व्यवसायी,उपभोक्ता सलमलत वा कायायन्वयन गने 
लनकाय संस्थाको नामM 

सम्पकय  व्यब्क्त नाम र सम्पकय  नं.  

 िाभाद्धवन्त घरपररवारM िाभाब्न्वत जनसं्या 
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अनसूुची — १९ 

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

नागररक प्रलतवेदन (Citizen Report Card ) 

(सन्तदु्धि वा असन्तदु्धि जनाउने) 
 

उत्तरदाताको नाम र थरः— ...................जातजालतः.............................  
लिङ्गः         मद्धहिा (   )   परुुष   (  )             उमेर 
.............  
ब्र्शिाः ..................................... पेर्शा..................................  

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

 

१ सेवाको सन्तदु्धि 

  १.१ तपारँ्िे यस कायायियबाट समग्रमा कलतको सन्तदु्धि पाउन ुभयो? 

 सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
१.२ सेवा लिन जादँा कमयचारीको व्यवहारप्रलत तपाई कलतको सन्तिु हनुहुनु्छ ?  
      सन्तिु (     )    ठीकै (      )   असन्तिु (      ) 

२. सेवाको लनयलमतता  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्िेि भए अनसुार तपाईिे प्राप्त गनुयपने सेवामा िागेको समय प्रलत 
कब्त्तको सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
२.२ कायायिय लनयलमत रुपमा (पदालिकारी र कमयचारीको उपब्स्थलत, समय पािना, काययचसु्तता) 
संञ्चािन भएको छ भने्न कुरामा कलतको द्धवश्वस्त हनुहुनु्छ ? 

    द्धवश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अद्धवश्वस्त (      )  
२.३ तपाईिे सेवा लिन जाँदा अलतररक्त रकम लतनुय भयो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  िेरै लतरेको (  )     
२.४ यस कायायियिे सावयजलनक चासो तथा समस्या समािान गनय औसत कलत ददन िगाउने गरेको 
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छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  िेरै ददन  (   )   

३.  सेवा प्रलतको जनद्धवश्वास  

 

 ३.१ यस संस्थािे ददने सेवाप्रलत तपाई कलतको द्धवश्वस्त हनुहुनु्छ ?  
     द्धवश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अद्धवश्वस्त (      )  

३.२ यस कायायियिे प्रदान गरेको सेवाको बारेमा अरुिाई जानकारी तथा कब्त्तको प्रचार गनुय 
भएकोछ?                  िेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      
)  

३.३ यस संस्थामा काययरत कमयचारी प्रलत तपाईको द्धवश्वास कब्त्तको छ ? 

     िेरै (     )    ठीकै (      )   द्धवश्वास छैन (      )  
३.४ यस कायािययिे द्धवपन्न वगयको िालग छट्ुयाएको सेवा प्रयोग गरेको थाहा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अलिअलि थाहा छ  (   ) 
 ४.  सेवाको गणुस्तर  

४.१ यस कायायियबाट सवो लिंदा कायायियिे ददएको जानकारीबाट कब्त्तको सन्तिु हनु ुहनु्छ ?   
     सन्तिु (   )  कम सन्तिु (   )   असन्तिु (   )  

४.२ तपाई यस कायायियमा आउँदा कसको सहयोग लिनभुयो?  आफै (   )  गाउँका 
ठूिाबडाको(   )      मध्यस्थकताय (   )  

४.३ यस कायायियमा तपाईिे एउटा कामको िालग कलत पटक िाउन ुप¥यो?  

  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भन्दा वढी (   ) 
 ५.  सेवा सम्बन्िी जानकारी  

५.१ कायायियको भौलतक अवस्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायायियमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईिार् जानकारी छ ?  
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     छ  (   )  आबं्र्शक जानकारी छ  (   )  कुनै जानकारी छैन (   ) 
५.३ कायायिय र सेवागा्रही बीचको सम्बन्ि कस्तो छ ?  

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

५.४ पालिका तहमा सञ्चािन गररन ेसावजयलनक काययक्रममा सीमान्त वगयको उपब्स्थलत कलत 
प्रलतर्शत सम्म हनुे गरेको छ ?  

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

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र काययपालिकामा नीलत, लनयम र लनदेब्र्शका र मापदण्ड  तजुयमा गदाय 
छिफिमा प्रलतलनलित्व भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलित्व साहै्य कम छ  (   ) 
६. नागररक बडापत्र।उजरुी पेद्धटका ÷ गनुासो सनेु्न अलिकारी सम्बन्िमा   

६.१ तपाईको द्धवचारमा सेवाग्राहीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरेका छन ्?  

     िेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ तपाईको द्धवचारमा नगरपालिका वा यसका सेवाप्रदायकहरुिे नागररक बडापत्र अनरुुप कलत 
हदसम्म सेवा परान गरेको जस्तो िाग्छ ? 

     िेरै (   )   ठीकै  (   )   अलत कम  (   )  
६.३ तपाईको द्धवचारमा उजरुी पेद्धटकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको छ ? 

     िेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छनै  (   ) 
 

नागररक प्रलतवेदन पत्र 

      प्रश्नाविी भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बन्िी  
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१.१  लसफाररसको िालग चाद्धहने आवश्यक कागजातहरुको प्रि 
जानकारी पाउन ुभयो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पारँ्न  (   )      
१.२ कुनै लसफाररसको िालग िाग्ने दस्तरु बाहेक अलतररक्त रकम 
ददन ुप¥यो?         

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  मालगएन र ददर्एन पलन  
(   )  
१.३ त्यहाँबाट ददन ेलसफाररस लिँदा कसको सहयोग लिनभुयो?  

      आफै (   )  मध्यस्थकताय वा कायकय ता एकै मान्छे 
(   )  नेता ÷ठूिाबडा (   ) 
१.४ राजस्व को–कससँग उठाउन ेगदछयन ्? 

    सबैसँग उठाउँछन ्(   )  सीलमत व्यब्क्तसँग मात्र 
उठाउँछन ् (   ) आयको आिारमा     उठाउँछन ्(   ) 

१.५ र्शलु्क, सेवादस्तरु को–कससँग उठाउन ेगदछयन ्?  
    सेवाग्राहीसँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुनै कुनै 
सेवाग्राहीसँग उठाउन ेगरेका छन(   ) 
 

 

२. 
  

पूवायिार द्धवकास, वातावरण र सरसफाई सम्बन्िी 
२.१ कायायियमा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 
२.२ कायायियमा सेवा प्रवाह र काययसम्पादन सम्बन्िी गनुासो 
गदाय त्यसमालथ कारवाही कब्त्तको गररन्छ? 

 तरुुन्तै हनु्छ (  )   पटक पटक भन ेपलछ मातै्र हनु्छ (   
)   जलत भने पलन हनु्न (   ) 
२.३ तपाईको द्धवचारमा नगरपालिकािे पूवायिार सम्बन्िी 
काययक्रम के कस्तो द्धकलसमिे गछय? 

    लनयलमत र राम्रोसँग (  )    ठीकै गछय  (   )     
लनयलमत रुपमा गदैन (   ) 
२.४ तपाईको नगरपालिकामा द्धवकास लनमायणको ब्स्थलत कस्तो 
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छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        िराब (   
)   
२.५ तपाईको पालिकामा संचािन गरेका आयोजनाहरु कब्त्तका 
प्रभावकारी छन?् 

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

     सहज ( )   असहज (   )    ठीकै ( )     
अप्ठया्रो  (   )  
२.७  नगरपालिकाको आयोजना सम्पन्न भएपलछ जाँचपास गदाय 
प्राद्धवलिकहरुिाई रकम ददनपुछय? 

     पदैन (   ) मागेरै लिन्छन ्(   ) रकम नददए अप्यारो 
पाछयन ्(   )  
२.८ आयोजना सञ्चािन गदाय नगरपालिकावाट प्राद्धवलिक 
सहयोग कब्त्तको पाउन ुभयो? 

   सब्जिै पार्यो (  )     कद्धहिेकाँही पार्यो (   )   माग 
गदाय पलन पार्एन (   )  
२.९ नगरपालिकामा द्धवकास लनमायणका बारेमा जानकारी माग्दा 
पाउन ुहनु्छ?  

    सब्जिै पार्न्छ (  ) सोिेपलछ पार्न्छ (   )  सोिेपलन 
पार्दैन (   )  
२.१० नगरपालिकावाट आचार संद्धहता पािना भएको छ?  

     पािना भएको छ (  )      ठीकै पािना भएको छ (  
)       कब्त्त पलन पािना भएको छैन (  )  
२.११ आयोजना सञ्चािन गदाय नगरपालिकावाट कब्त्तको 
सहयोग पाउन ुभएको छ? 

    िेरै सहयोग पाएको छु (   ) ठीकै सहयोग पाएको छु (  



 

 

81 

81
81 

 

v08 ===_ ;}gfd}gf gu/kflnsf, ==== kf}if @)&& ;fn -;+Vof === 

 
) लनरुत्साद्धहत गररन्छ (   )   

३.   नगरपालिकाको द्धवत्तीय व्यवस्थापन र काययसम्पादन, 
 ३.१ आलथयक श्रोत कस्तो छ ?     

   आवश्यक श्रोत उपिधि (  ) कम श्रोत उपिधि  (  ) 
अलत कम श्रोत उपिधि (  )  
३.२ काम गने प्रणािी र प्रद्धक्रया कस्तो छ ?     

  

   अलत  सरि ( )   ठीकै (  )   जद्धटि (   )  
३.३ कायायियमा भएका कमयचारीमा द्धवत्त व्यवस्थापन र 
पररचािनमा सीप कस्तो छ ?    

     आवश्यक सीप छ (  ) आवश्यकता भन्दा कम छ (   
) सीप लनकै कम छ (   )  
३.४ नगरपालिकाको आम्दानी र िचय कायायिय बाद्धहर सूचना 
पाटीमा टाँसेको देख्नभुयो ?   
    टाँसेको देिेको छु (  )    कद्धहिेकाही टाँसेको देब्िन्छ 
(  )    िै कतै देब्िएन (   )   
३.५ कायय सम्पन्नको आिारमा मूल्यांकन भएको छ द्धक छैन 
? 

  छ (  )    ठीकै मूल्याङ्कन हनु ेगरेको छ (   ) कद्धहिे 
पलन भएको थाहा छैन (   )      

३.६ कायय सञ्चािन संरचना प्रलत कब्त्तको सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुनै जानकारी छैन (   
) 

४. 
  

पारदब्र्शयता सम्वन्िी,   

 ४.१ यस नगरपालिकाको वाद्धषयक नीलत, काययक्रम र श्रोतका 
बारेमा जानकारी पाउन ुभएको छ? 

     िेरै जानकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जानकारी 
पाएको छु (  )    कम जानकारी पाएको छु (  ) 
४.२ नगरपालिकािे लनमायण गरेका ऐन, लनयम, नीलत, लनणयय, 
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बजेट काययक्रम, काययप्रगलत आदी सम्बन्िी द्धववरण सावयजलनक 
हनुे गदयछ ? 

     हनुे गरेको छ (  )   हनुे गरेको छैन  (   )  
 जानकारी नै छैन  (   ) 
४.३ सावयजलनक हनु ेमाध्यम के के हनु ्? 

    वेवसार्ट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लमलडया 
(  )  सावयजलनक सनुवुाई  (  ) 
४.४ नगरपालिकाको कायायियबाट तपार्यिे चाहेको द्धववरण 
पाउँन ुभएको छ? 

 सहजै पाए  (   ) िेरै पटक भनेपलछ पाए (   ) पार्न 
(   ) वास्ता नै गररएन (   ) 
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अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बब्न्ित) 
 

बद्धहगयमन अलभमत (Exit Poll) संकिन गने ढाचँा 
  
 

क. बद्धहगयमन अलभमत (Exit Poll) सवेिणको प्रश्नाविी 
 

१) सेवाग्राहीको लिङ्गः— परुुष।स्त्री  
२) जातः  
३) उमेरः  
४) ब्र्शिाः 

५) कायायिय सम्म आर्पगु्दा िागेको समयः  
६) आउनकुो उद्देश्यः यस कायायियको काममा मात्र आउन ुभएको 
हो वा अन्य कामको िालग पलन हो? 

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

७) कायायियमा देहायको कुन कामको िालग आउन ुभएको हो ? रेजा 
(-_ ) ब्चन्ह ददनहुोस।् 

क) लसफाररस लिन।परुय्ाउन   
ि) अनमुलत।दताय।नवीकरण   
ग) आलथयक सहयोग लिन   
घ) योजना माग गनय   
ङ) योजनाको द्धकस्ता लिन   
च) योजनाको मूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन   
छ) योजनाको अब्न्तम भकु्तानी लिन   
ज) स्थानीय सरकारिे रािेको सूचना प्राप्त गनय   
झ) सूचनामूिक सामग्री प्राप्त गनय   
ञ) अन्य कुनै भए    
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८) सेवा सदु्धविा प्राप्ती सम्बन्िी तपार्को स्वमूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

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

१.  सेवा लिन को सँग सम्पकय  गने 
भन्नेमा तपाईको िारणा के–

कस्तो छ? 

अलत स्पि 
( ) 

ठीकै 
( )   

अस्पि ( )   

२.  सेवा प्रदायक कमयचारीिे 
तपाईको आवश्यकता र अपेिा 
कलत बझेु जस्तो िाग्यो ?  

अलत िेरै 
( ) 

ठीकै 
( ) 

थोरै ( ) 

३. तपाईिे प्रलत सेवा प्रदायक 
कमयचारीिे कस्तो व्यवहार गरे 
? 

लमिनसार 
र मैत्रीपूणय 
( )   

ठीकै 
( ) 

अभर।अमयायददत 

( )   

४.  सेवा प्राप्त गनय आवश्यक 
सूचनाहरु (प्रमाण—कागजात र 
र्शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईिाई 
सेवाप्रदायक कमयचारीिे स्पि गरे 
द्धक ? 

अलत स्पि 
गररददए 

 ( ) 

ठीकै 
( ) 

अिमि हनुे 
गरी अस्पि 
सूचना ददए  ( ) 

५.  तपाईिे राख्नभुएका समस्यािाई 
के–कस्तो समािान ददए ?   

अलत 
सब्जिो 
तररकाबाट 
समािान 
ददए ( ) 

ठीकै 
( ) 

समािान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेवा प्राप्त गनय अपनार्एको 
प्रद्धक्रया के–कस्तो िाग्यो?  

अलत 
सब्जिो 
(छोटो) ( 
) 

ठीकै 
( ) 

िामो ( ) 
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९. कायायियको कुन–कुन पिहरु िेरै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पििाई सिुार 
गनुयपने देब्ियो ?    
राम्रा िागको कुराहरु सिुार गनुयपने द्धवषयहरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बब्न्ित) 
 

 

(सावयजलनक सनुवुाई काययक्रम सञ्चािनको ढाचँा) 
 

काययक्रम सञ्चािनको ढाचँा 
क) अध्यिता ग्रहण तथा काययक्रम र्शरुु भएको घोषणा गने, 

ि) काययक्रमको उद्देश्य मालथ प्रकार्श पाने , 
ग) आचार संद्धहताबारे जानकारी गराउन,े 

घ) सावयजलनक सेवा प्रवाहबारे संब्िप्त जानकारी ददन,े 

ङ) नागररक प्रलतवेदन पत्र सम्बन्िी प्रलतवेदन प्रस्ततु गने ,  
च) बद्धहगयमन अलभमत सम्बन्िी प्रलतवेदन प्रस्ततु गने, 

ङ) सहभागीहरुबाट तोद्धकएको लबषयमा लिब्ित तथा मौब्िक 
प्रश्नहरु संकिन गने,  

ज) ब्जम्मेवार पदालिकारी तथा कमयचारीहरुिे ब्जज्ञासाहरु स्पि 
पाने, 

झ) स्पिता पलछ थप ब्जज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बब्न्ित पदालिकारीबाट थप ब्जज्ञासामा स्पिता ल्याउन े,  
ट) समापन मन्तव्य, िन्यवाद ज्ञापन र काययक्रम द्धवसजयन गने। 
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अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बब्न्ित) 
 

 

सावयजलनक सनुवुार्मा पािना गनुयपने आचार संद्धहता 
 

१. सहभागीिे बोल्नका िालग हात उठाएर संकेत गनुयपनेछ। 

२. सहभागीिे प्रश्न वा सझुाव के राख्न ेहो, पद्धहिे स्पि गनुयपनेछ। 

३. सहजकतायिे बोल्ने संकेत गरेपलछ मात्र आफ्नो नाम सद्धहत प्रश्न वा 
ब्जज्ञासा राख्न ुपनेछ। 

४. सेवाग्राही सहभागी नागररकहरु िैरैिाई प्रश्न गनय समय ददनपुने 
भएकािे बुँदागत रुपमा छोटकररमा प्रश्न प्रलतद्धक्रया राख्नपुनेछ र 
सहजकतायिे लनिायरण गरेको समय लबतेपलछ तत्काि प्रस्तलुत 
रोक्नपुनेछ। 

५. आफूभन्दा पद्धहिेका सहभागीिे बोिेका कुरािाई दोहो¥याउन 
जरुरी हनुेछैन। 

६. ब्चत्त नबझेुमा सहजकतायको अनमुलत लिएर थप प्रश्न राख्न 
पार्नेछ। 

७. सहभागीिे लबना आिार कसैप्रलत िाञ्छनायकु्त भाषाको प्रयोग गनय 
पार्न ेछैन। 

८ . सनुवुार्का वक्ता तथा सहभागीिाई उते्तब्जत पाने वा बदिाको 
भावनाबाट भनार् राख्न वा बोल्न पार्न ेछैन। 

९. सनुवुार्िाई लबथोल्न ेप्रयास कतैबाट भएको पार्एमा सबै सहभागी 
लमिेर र्शािीनतापूवयक समािान िोज्ने पहि गनुय सबैको कतयव्य 
हनुेछ। 

१०. सनुवुार्िाई द्धवषयान्तर हनुबाट रोक्न सबै सहभालग सचेत हनु ुपनेछ। 
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अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बब्न्ित) 
 

सावयजलनक सनुवुार् संबन्िी प्रलतवेदनको ढाचँा 
 

सावयजलनक सनुवुार् संयोजन गने व्यब्क्तको नाम, थर र ठेगानाः 
सनुवुार् गररएका द्धवषयवस्तहुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 

काययक्रम आयोजना स्थिः— 

काययक्रम आयोजना गररएका लमलत र समयः 
काययक्रम सञ्चािन गररएको समयावलि (घण्टा।लमनटेमा) 
उठेका प्रश्न।ब्जज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रम 
सं्या 

प्रश्नकताय गनुासो गने वा 
सझुाव ददनेको नाम, थर 

र ठेगाना 

सहभागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुाव 

जवाफ ददन े
पदालिकारीको 
नाम, थर र 
ठेगाना 

जवाफको 
छोटकरी 
व्यहोरा 
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प्रलतवेदन ददएको लमलतः  

सावयजलनक सनुवुार् संयोजकको दस्तितः 
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