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        सार्वजलिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी कार्वहर्लध,२०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हिलििाङ गाउँपालिका 

गाउँ कार्वपालिकाको कार्ाविर् 

प्रदेश िं. १ 

२०७७ 

 

 



 

प्रस्तार्िा 

गाउँपालिकाको सेर्ा प्रर्ाििाई पारदशी, उत्तरदार्ी र जर्ाफदेिी बिाउि िीलत, र्ोजिा तथा कार्वक्रमको 
कार्ावन्र्र्ि प्रकृर्ा, प्राप्त उपिब्धध र त्र्सिे पारेको आलथवक सामाब्जक प्रभार्को मूल्र्ाङ्कि गरी िीलत, 
र्ोजिा तथा सेर्ा प्रर्ाि प्रकृर्ामा सधुार गिव, सार्वजलिक कोषको अत्र्तु्तम पररचािि गरी अपेब्ित 
उद्देश्र् प्रालप्तको सलुिश्चतता गिव र जिप्रलतलिलध तथा कमवचारीिाई थप ब्जम्मेर्ार बिाई सार्वजलिक 
जर्ाफदेिीता अलभबहृर्द् गिव स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 
प्रर्ोजिको िालग प्रशासकीर् कार्वहर्लध लिर्लमत गिे ऐि, २०७४ को दफा ४ िे ददएको अलधकार 
प्रर्ोग गरी कार्वपालिकािे र्ो कार्वहर्लध जारी गरेको छ ।  

 

 

  भाग-१ 

प्रारब्म्भक 

१. संब्िप्त िाम र प्रारब्म्भकः (१) र्ो  कार्वहर्लधको  िाम  ×सार्वजलिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी 
कार्वहर्लध, २०७७" रिेको छ ।  
(२) र्ो कार्वहर्लध कार्वपालिकािे स्र्ीकृत गरेको लमलतदेब्ि िागू ििुछे । 

२. पररभाषाः हर्षर् र्ा प्रसङ्गिे अको अथव ििागेमा र्स कार्वहर्लधमा:- 
(क) “ऐि” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ सम्झिपुछव । 

(ख) “सभा” भन्नािे िेपािको संहर्धािको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोब्जमको गाउँ सभा र्ा 
धारा २२३ को उपधारा (१) बमोब्जमको िगर सभा सम्झिपुछव । 

(ग) “कार्वपालिका” भन्नािे संहर्धािको धारा २१५ बमोब्जम गठि भएको गाउँ कार्वपालिकािाई 
सम्झिपुछव। 

(घ)  “अध्र्ि।प्रमिु” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झि ुपछव । 

(ङ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकार्द्ारा स्र्ीकृत आर्ोजिा र्ा कार्वक्रमबाट प्रत्र्ि िाभ 
पाउि ेव्र्ब्क्तिरुको समूििे आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम लिमावण, सञ्चािि, व्र्र्स्थापि र ममवत सम्भार 
गिवको िालग आफूिरु मध्रे्बाट गाउँपालिकार्द्ारा लिधावररत प्रहक्रर्ा बमोब्जम गठि गरेको सलमलत 
सम्झिपुछव।  

(च)  “कार्ाविर्”भन्नािे  गाउँ कार्वपालिकाको कार्ाविर् सम्झि ुपछव र सो शधदिे गाउँ अन्तगवतका 
र्डा कार्ाविर्, सेर्ा केन्र, हर्षर्गत शािा र्ा लिकार् समेतिार्व बझुाउिे छ।  

(छ) “कोष”भन्नािे गाउँपालिकाको स्थािीर् सब्ञ्चत कोष सम्झि ुपछव र सो शधदिे स्थािीर् कािूि 
बमोब्जम स्थापिा भएका अन्र् स्थािीर् कोषिाई समेत जिाउिे छ । 

(ज) “प्रमूि प्रशासकीर् अलधकृत”भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ दफा ८४ र्मोब्जमको 
प्रमूि प्रशासकीर् अलधकृत सम्झि ुपछव । 



 

(झ)  “हर्कास साझेदार”भन्नािे िेपाि सरकारसँग भएको सम्झौता बमोब्जम िगद, ब्जन्सी एरं् प्राहर्लधक 
सिर्ोग उपिव्ध गराउि ेदिपिीर् एरं् बिपुिीर् दात ृलिकार्, संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् लिकार्िरु तथा 
अन्तराहष्ट्रर् गैर सरकारी संस्थािाई सम्झि ुपछव र सो शधदिे गाउँपालिकासंग भएको सम्झौता 
बमोब्जम िगद, ब्जन्सी एरं् प्राहर्लधक सिर्ोग उपिव्ध गराउिे राहष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था समेतिाई 
बझुाउिछे। 

(ञ) “सामाब्जक परीिण” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्र्र्स्था बमोब्जम गाउँपालिकाको र्ोजिा, िीलत, कार्वक्रम, आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि र सेर्ा 
प्रर्ाििे आलथवक सामाब्जक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभार्को िेिाजोिा, हर्श्लषेण र मूल्र्ांकि कार्व 
सम्झि ुपछव। 

(ट) “सार्वजलिक परीिण” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्र्र्स्था बमोब्जम गाउँपालिकािे संचािि गिे कार्वक्रम, हर्कास र्ोजिा तथा आर्ोजिाको 
िक्ष्र्, उद्दशे्र्, बजेट तथा र्सबाट प्राप्त उपिब्धधको बारेमा सरोकारर्ािािरुबीच जािकारी गराउि,े 

िेिाजोिा गिे र मूल्र्ांकि गिे कार्व सम्झि ुपछव । 

(ठ) “सार्वजलिक सिुरु्ार्” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्र्र्स्था बमोब्जम गाउँपालिकाको सेर्ा प्रर्ाि र हर्कास व्र्र्स्थापि िगार्त कार्वमा 
सरोकार राख्न ेसर्वसाधारण िागररक र गाउँपालिकाका पदालधकारीिरुबीच सार्वजलिक थिोमा ििुा 
छिफि गिे प्रहक्रर्ा सम्झि ु पछव।र्स शधदिे गाउँपालिकासँग भएको सम्झौता, साझेदारी, 
कर्लुिर्त, शतव अिसुार गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्रमा कार्वक्रम सञ्चािि गिे हर्कास साझेदार 
तथा गैर सरकारी संस्थािे आफ्िो कार्व ब्जम्मेर्ारीको सन्दभवमा गिे सिुरु्ार्िार्व समेत जिाउिछे 
। 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे र्स कार्वहर्लधको प्रर्ोजिको िालग प्रचलित कािूि बमोब्जम स्थापिा 
भएका र गाउँपालिकाको सभाबाट आफ्िो कार्वक्रम स्र्ीकृत गराई गाउँपालिकाको समन्र्र्मा 
कार्वक्रम सञ्चािि गिे गैर िाफामूिक संस्था सम्झिपुछव ।  
 

(ढ) “सामदुाहर्क संस्था” भन्नािे जिचेतिा सम्बन्धी तालिम, अलभमिुीकरण, सीप हर्कास, बचत, कजाव 
पररचािि, समारे्शी हर्कास र सशक्तीकरण गिे उद्दशे्र्िे लिब्श्चत प्रहक्रर्ा अर्िम्बि गरी प्रचलित 
कािूि बमोब्जम स्थापिा भएका संस्था तथा गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका समदुार्मा आधाररत 
संस्था सम्झिपुछव । 

(ण) “र्ोजिा” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा 
उल्िेि भए बमोब्जम गाउँपालिकाको समग्र हर्कास लिमावण सम्बन्धी तर्ार पाररएको आर्लधक, 

बाहषवक र रणिीलतगत तथा हर्षर्िते्रगत र्ोजिा र र्स्तै प्रकारका अन्र् र्ोजिािाई सम्झि ुपछव 
। 

(त) “कार्वक्रम” भन्नािे लिब्श्चत उद्देश्र् प्रालप्तका िालग गाउँपालिकार्द्ारा िगािी ढाँचा सहित तर्ार 



 

गररएको िते्रगत र्ा र्ििेुत्रगत कार्वक्रम सम्झिपुछव । 

(थ) “आर्ोजिा”भन्नािे गाउँपालिकािे कुिै भौगोलिक िेत्र र्ा कार्विेत्रमा लिब्श्चत अर्धी र िगािी 
रकम तोकी लिधावररत उद्देश्र् प्रालप्तका िालग तर्ार गररएको आर्ोजिा सम्झि ुपछव । 

(द) “अिदुाि”भन्नािे िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकािाई प्राप्त ििुे हर्त्तीर् 
समािीकरण, सशतव, समपरुक तथा हर्शषे अिदुाििाई सम्झि ुपछव । साथै सो शधदिे िेपाि 
सरकार तथा प्रदेश सरकारका हर्लभन्न मन्त्रािर् र अन्तगवतका लिकार् र िेपाि सरकारको 
स्र्ीकृलतमा दात ृलिकार्बाट उपिधध ििु ेहर्त्तीर्, प्राहर्लधक एरं् र्स्तगुत सिर्ोग समेतिाई जिाउि े
छ । 

(ध) “िब्ित समूि”भन्नािे िेपािको संहर्धािको धारा ४२ बमोब्जम सामाब्जक न्र्ार्को िक प्राप्त गिे 
आलथवक, सामाब्जक र्ा शैब्िक दृहििे पछालड परेका महििा, दलित, आददर्ासी जिजालत, मधेशी, 
थारु, मबु्स्िम, हपछडा र्गव, अल्पसङ्ख्र्क, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्र्ब्क्त, िैहङ्गक तथा र्ौलिक 
अल्पसङ्ख्र्क, हकसाि, श्रलमक, उत्पीलडत र्ा हपछलडएको िते्रका िागररक तथा आलथवक रुपिे 
लबपन्न िस आर्वको व्र्ब्क्त र्ा व्र्ब्क्तको समूििाई सम्झि ुपछव । साथै, सो शधदिे िेपाि सरकार 
र प्रदेश सरकारिे िब्ित समूि भिी तोकेका अन्र् र्गव एरं् समदुार् समेतिाई जिाउछ । 

(न) “सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी”भन्नािे गाउँपालिकािे प्रचलित कािूि बमोब्जम समारे्शी र समतामिुक 
हर्कासका िालग उपर्कु्त िीलत, र्ोजिा, कार्वक्रम तजुवमा र कार्ावन्र्र्ि गिे साथै िब्ित समिुिाई 
ध्र्ाि ददई सेर्ा प्रर्ाि गिे दाहर्त्र्िाई सम्झि ुपछव। 

(ऩ) “सार्वजलिक  लिजी साझेदारी” भन्नािे स्थािीर् कािूि र्ा अन्र् प्रचलित कािूि बमोब्जम करार 
गिव र्ोग्र् कािूिी व्र्ब्क्तबीच करार शतवमा धर्र्स्था भए बमोब्जमको सेर्ा प्रदाि तथा सञ्चािि 
गिे र त्र्सको जोब्िम शतव बमोब्जम र्िि गिे गरी भएको करार धर्र्स्था सम्झि ुपछव। 

(प) “िागररक र्डापत्र” भन्नािे गाउँपालिकािे उपिधध गराउिे हर्लभन्न सेर्ा तथा सहुर्धाको िाम, 

हर्र्रण, समर्ार्धी, ब्जम्मेर्ार कमवचारी कार्वकिको हर्र्रण, सेर्ा प्राप्त गिव प¥ुर्ाउि ुपिे प्रहक्रर्ा, 
िाग्ि े शूल्क एरं् दस्तरुका साथै सेर्ा अर्रुर्द् भएमा उजरुी सनेु्न अलधकारी उल्िेि गरी 
सर्वसाधारणिाई ससूुब्चत गिव सार्वजलिक स्थि र्ा कार्ाविर्मा टाँलगएको र्ा टाँसेर राब्िएको र्ा 
हर्द्यलुतर् माध्र्म िारा प्रकाब्शत र्ाचापत्र सम्झि ुपछव। 

(फ) “बहिगवमि अलभमत” (Exit Poll)  भन्नािे सेर्ाग्रािीिरु सेर्ा लिई कार्ाविर्बाट बाहिर लिब्स्कि े
समर्मा कार्ाविर्को सेर्ाप्रर्ािको हर्षर्मा िेिी र्ा िेिार्ददएको अलभमत र्ा सझुार् सम्झि ुपछव 
। 

(ब) “िागररक प्रलतरे्दि  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नािे सेर्ाग्रािी िागररकिे कार्ाविर्बाट 
सेर्ा लिंदा प्रत्र्ि अिभुर् गरेका, भोगेका र देिेका कुरािरुिाई उल्िेि गरी सेर्ा भौलतक र्ा 
अभौलतक माभ्र्मर्ाट कार्ाविर्िाई पषृ्ठपोषण ददिे पर्द्लत सम्झि ुपछव। 

(भ) “समदुार्बाट संचािि ििु े र्ोजिा” भन्नािे गाउँपालिकाको सिर्ोगमा उपभोक्ता सलमलत, गैर 



 

सरकारी संस्था, टोि हर्कास संस्था र सामदुाहर्क संस्थाबाट संचािि ििु ेलिमावण तथा आलथवक 
एरं् सामाब्जक हर्कास सम्बन्धी आर्ोजिा तथा कार्वक्रम सम्झि ुपछव। 

(म) “सािा कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा”भन्नािे र्स गाउँपालिकाको िकमा पन्र िाि रूपर् ँभन्दा कम 
िगािी भएका कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्झि ुपछव। 

(य) “ठुिा कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा”भन्नािे र्स गाउँपालिकाको िकमा पन्र िाि रूपर्ाँ र्ा सो भन्दा 
मालथ िगािी भएका कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्झि ुपछव। 

(र) “गिुासो” भन्नािे जिु सकैु माध्र्मबाट कार्ाविर् र्ा र्सको लिकार्को काम, सेर्ा प्रर्ाि, 
हर्कास लिमावण तथा गाउँपालिकाको काम तथा अलधकार सम्बन्धी हर्षर्मा सरोकारर्ािा व्र्ब्क्त 
र्ा लिकार्िे गिे लिब्ित र्ा अलिब्ित  लसकार्त सम्झि ुपछव। 

(ऱ) “ उजरुी” भन्नािे गाउँपालिका र्ा र्स अन्तरगतका लिकार्को काम, सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास लिमावण 
सम्बन्धमा पदालधकारी र्ा कमवचारीको कार्वसम्पादि, सेर्ाको गणुस्तर, लिर्लमतता, िागत तथा 
समर्को हर्षर्मा सम्बन्धमा लिब्ित र्ा मौब्िक रुपमा व्र्क्त गरेको असन्तहुि सम्झि ुपदवछ। 

 

 

भाग– २  

गिुासो व्र्र्स्थापि कार्वहर्लध 

पररच्छेद –१ 

गिुासोको अलभिेिि तथा प्रराब्म्भक कारर्ािी 
३. गिुासोको अलभिेि राख्न ुपिेः (१) कार्ाविर्िे देिार्का कुिै माध्र्मबाट आएका गिुासोको अिसूुची–

१ बमोब्जमको ढाँचामा अलभिेि राख्न ुपिेछः  

(क) अध्र्ि।प्रमिु, उपाध्र्ि।उपप्रमिु र्ा र्डा अध्र्ि समि मौब्िक र्ा लिब्ित रुपमा, 
(ख) कार्ाविर् प्रमिु समि मौब्िक रुपमा,  

(ग) कार्ाविर्मा लिरे्दि दताव गरेर,  

(घ) कार्ाविर्को टेलिफोि, िटिार्ि, फ्र्ाक्स माफव त, 
(ङ) कार्ाविर्को र्मेि,एस एम एस माफव त,  

(च) ििुाक, एक्सप्रसे डेलिभरी माफव त,  

(छ) उजरुी पेहटका माफव त, 
(ज) पत्रपलत्रका, हर्द्यतुीर् संचार माध्र्म, सामाब्जक संजाि माफव त, 
(झ) सार्वजलिक पररिण, सामाब्जक पररिण, सार्वजलिक सिुरु्ाई जस्ता कार्वक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेश सरकारका लिकार् माफव त । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम प्राप्त भएका सबै गिुासोिाई गिुासोको माध्र्म सहित गिुासो 
सूने्न अलधकारी देिार् बमोब्जम बगीकरण गरी अलभिेिमा जिाउि ुपिेछ ।   



 

(क) सूचिा सम्बन्धी गिुासो, 
(ख) हपर मकाव परेको सम्बन्धी गिुासो, 
(ग) सार्वजलिक िररद सम्बन्धी गिुासो, 
(घ) पूर्ावधार लिमावणमा गणुस्तर कार्म िभएको सम्बन्धी गिुासो, 
(ङ) हर्त्तीर् अिशुासि सम्बन्धी गिुासो, 
(च) सेर्ा प्रर्ािमा अलतररक्त शलु्क भकु्तािी गिुव परेको सम्बन्धी गिुासो, 
(छ) आर्ोजिा तथा कार्वक्रम छिोट तथा व्र्र्स्थापि सम्बन्धी गिुासो, 
(ज) उपभोक्ता सलमलतसँग सम्बब्न्धत गिुासो, 
(झ) हर्द्यमाि कािूिी प्रार्धाि सम्बन्धी गिुासो, 
(ञ) कमवचारीको आचरण तथा व्र्र्िार सम्बन्धी गिुासो, 
(ट) अन्र् गिुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जम पिव आएका गिुासोिाई गिुासो सनेु्न अलधकारीिे प्रमिु 
प्रशासकीर् अलधकृतसँग समन्र्र् गरी सात ददि लभत्र प्रथम सम्बोधि गरी अलभिेिमा जिाउि ुपिेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोब्जम गरेको प्रथम सम्बोधिको जािकारी गिुासो सनेु्न अलधकारीिे 
सम्बब्न्धत गिुासोकताविाई लिब्ित मौब्िक र्मेि एसएमएस र्ा अन्र् कुिै उपर्कु्त तररकाबाट ददि ु
पिेछ। 

(५) प्रचलित कािूिमा रिेको अस्पिता र्ा अपर्ावप्तता र्ा िेत्रालधकार लभत्र िपरेको र्ा 
अन्र् कुनै कारणिे गिुासो सनेु्न अलधकारी र प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतको तिबाट सम्बोधि ििु 
िसकेका गिुासोिाई गिुासो सनेु्न अलधकारीिे गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलतमा पेश गिुव पिेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम पेश भएका गिुासोको सम्बन्धमा गिुासो समन्र्र् सलमलतिे 
गिुासोसँग सम्बब्न्धत कािूिी व्र्र्स्था र त्र्स्ता गिुासो समाधािको िालग गिुवपिे लिणवर्को प्रस्तार् 
समेत तर्ार गरी अिसूुची–२ बमोब्जमको ढाँचामा कार्वपालिका बैठकमा पेश गिुव पिेछ। 

४. कार्वपालिकािे लिणवर् गिेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोब्जम प्राप्त प्रस्तार् समेतको आधारमा 
गिुासो समाधािको िालग कार्वपालिकािे आर्श्र्क लिणवर् र्ा लिदेशि ददिेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जम कार्वपालिकािे गिुासो समाधािको िालग कुिै लिणवर् गदाव र्ा 
लिदेशि ददंदा आर्श्र्कता अिसुार कािूिी परामशव लिि सक्िेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जम भएको लिणवर् प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिे कार्ावन्र्र्ि गरी 
गिुासो सनेु्न अलधकारी माफव त सम्बब्न्धत गिुासोकताविाई सोको जािकारी ददि ुपिेछ। 

(४) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम पिव आएका गिुासो समाधािको िालग कािूिी तजुवमा र्ा 
संशोधि गिुव पिे देब्िएमा त्र्स्तो कािूि तजुवमाको िालग कार्वपालिकािे प्रकृर्ा अगालड बढाउिेछ। 

 

 



 

पररच्छेद –२ 

गिुासो व्र्र्स्थापिको संस्थागत व्र्र्स्था 
५. गिुासो सनु्न े अलधकारी तोक्िःे (१) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिे कार्ाविर्मा उपिधध र्ररष्ठ 

कमवचारीिाई गिुासो सनेु्न अलधकारी तोक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोहकएको अलतररक्त गिुासो सनेु्न अलधकारीको काम कतवव्र् र 
अलधकार ििुेछः 

(क) कार्ाविर्मा प्राप्त गिुासोको बगीकरण गरी अलभिेि राख्न,े 
(ख)  प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत र गिुासोसँग सम्बब्न्धत पदालधकारी तथा कमवचारीसँगको 

समन्र्र्मा पिव आएको गिुासोको प्रथम सम्बोधि गिे, 
(ग) अन्र् लिकार्को कार्विेत्रलभत्रको गिुासो भएमा सम्बब्न्धत लिकार्मा पठाउिे, 
(घ) कार्वपालिका बैठकमा पेश गिे गिुासोको हर्र्रण तर्ार गरी प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 

समिर् पेश गिे, 
(ङ) गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलतको सदस्र् सब्चर् भई कार्व गिे, 
(च) गिुासो सम्बोधिको िालग भएका लिणवर्िरुको अलभिेि राख्न,े 
(छ) गिुासोको सम्बन्धमा कार्वपालिका तथा प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतबाट भएको लिणवर् 

कार्ावन्र्र्ि गिव सिर्ोग गिे, 
(ज) पहििे लिणवर् भर्सकेका हर्षर्मा गिुासो पिव आएमा सोको जािकारी प्रमिु प्रशासकीर् 

अलधकृतिाई गराउिे, 
(झ) कार्वपालिका तथा प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिे तोके बमोब्जमका अन्र् कार्व गिे। 

(३) गिुासो सनेु्न अलधकारीिार्व उपदफा (२) मा तोहकएका काम, कतवव्र् र अलधकार 
र्ािेक अन्र् ब्जम्मेर्ारी समेत ददएको अर्स्थमा त्र्स्तो ब्जम्मेर्ारी समेत परुा गिुव पिेछ। 

६. गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलतको गठिः (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम पिव आएका गिुासोमध्रे् दफा 
३ को उपदफा (५) बमोब्जम कार्वपालिकामा पेश गिुव पिे गिुासो समाधाि गिव कार्वपालिका बैठकमा 
प्रस्तार् पेश गिे प्रर्ोजिको िालग देिार् बमोब्जमको गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलत रििेछः 

(क) उपाध्र्ि।उपप्रमिु        संर्ोजक 

(ख) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत      सदस्र् 

(ग) अध्र्ि।प्रमिुिे तोकेको कम्तीमा एकजिा महििा सहित दईुजिा कार्वपालिका सदस्र्                                                   
सदस्र् 

(घ) गिुासो सनेु्न अलधकारी       सदस्र् सब्चर् 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सलमलतिे आर्श्र्कता अिसुार हर्षर् हर्ज्ञ र सम्बब्न्धत 
कमवचारीिाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गिव सक्िेछ।  

७. र्डा कार्ाविर्को गिुासो समाधाि सम्बन्धी व्र्र्स्थाः (१) र्डा कार्ाविर्मा प्राप्त ििुे गिुासोको 
व्र्र्स्थापिको िालग सम्बब्न्धत र्डाको र्डा सब्चर्िे गिुासो सनेु्न अलधकारी भई काम गिेछ । 



 

(२) र्डा कार्ाविर्मा प्राप्त ििु आएका गिुासोिरुको हर्र्रण र्डा सब्चर्िे अिसूुची –१ 
बमोब्जमको ढाँचामा तर्ार गिुव पिेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको गिुासो सनेु्न अलधकारीिे र्स कार्वहर्लध बमोब्जम र्डा 
कार्ाविर्को िेत्रालधकार लभत्रका गिुासोिरु र्डा अध्र्िसगँ समन्र्र् गरी सम्बोधि गिुव पिेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोब्जम गिुासो समाधािको िालग गररएका कार्विरुको हर्र्रण र्डा 
सब्चर्िे र्डा सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गिुव पिेछ । 

(५) िेत्रालधकार र्ा अन्र् कुिै कारणिे र्डा सलमलतबाट समाधाि ििु िसकेका गिुासोको 
सम्बोधिको िालग त्र्स्ता गिुासोिरुको हर्र्रण अिसूुची– ३ बमोब्जमको ढाँचामा तर्ार गरी  प्रमिु 
प्रशासकीर्  अलधकृत माफव त गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलतमा पेश गिुव पिेछ।  

(६) कार्वपालिका र्ा अन्र् कार्ाविर्सँग सम्बब्न्धत गिुासोिरु र्डा कार्ाविर्मा प्राप्त ििु 
आएमा र्डा सब्चर्िे त्र्स्ता गिुासोिरु कार्वपालिका र्ा सम्बब्न्धत कार्ाविर्मा पठाउि ुपिेछ । 

८. अन्र् कार्ाविर्को गिुासो समाधाि सम्बन्धी व्र्र्स्थाः (१) गाउँपालिका मातितका हर्षर्गत कार्ाविर् 
र्ा शािा प्रमिुिे आफूभन्दा लिकटतम मलुिका कमवचारीिाई गिुासो सनेु्न अलधकारी तोक्ि ुपिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको गिुासो सनेु्न अलधकारीिे सम्बब्न्धत कार्ाविर्।शािा 
प्रमिुसँग समन्र्र् गरी कार्ाविर् र्ा शािामा पिव आएका गिुासोिरु सम्बोधि गिुव पिेछ । 

(३) िेत्रालधकार र्ा अन्र् कुिै कारणिे समाधाि ििु िसकेका गिुासोको सम्बोधिको 
िालग कार्ाविर् र्ा शािा प्रमिुिे त्र्स्ता गिुासोिरुको हर्र्रण अिसूुची–३ बमोब्जमको ढाँचामा तर्ार 
गरी गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलतमा पेश गिुव पिेछ। 

  

 

 

 

 

 

पररच्छेद –३ 

गिुासो समाधाि प्रहक्रर्ा 

९. गिुासो पेहटका राख्नपुिेः (१) कार्ाविर्िे कार्ाविर्को मूि गेट िब्जकै सबैिे देख्न ेसरुब्ित स्थािमा 
गिुासो पेहटका राख्न ुपिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको गिुासो पेहटकामा िगाएको तािा गिुासो सनेु्न अलधकारीिे 
कम्तीमा प्रत्रे्क िप्ता कार्ाविर् प्रमिु र्ा अन्र् दईुजिा पदालधकारी र्ा कमवचारीको रोिर्रमा 
िोल्िपुिेछ।  

१०.  गोपिीर्ता राख्न ुपिेः कार्ाविर् प्रमिुिे कार्ाविर्मा प्राप्त भएका गिुासो मध्रे् अिसुन्धाि र छािलबि 



 

गिुवपिे प्रकृलतका गिुासो गिे व्र्ब्क्त र्ा लिकार्को िाम गोप्र् रािी त्र्स्ता गिुासोको सम्बन्धमा 
आर्श्र्क छािलबि र अिसुन्धाि गिे व्र्र्स्था लमिाउि ुपिेछ ।  

११.  िेिी पठाउि सक्िःे कार्ाविर्मा प्राप्त गिुासो मध्रे् आलथवक अलिर्लमतता र्ा भ्रिाचारसँग सम्बब्न्धत 
गिुासोिरु कार्वपालिकाको लिणवर्िे छािलबि तथा अिसुन्धािको िालग अब््तर्ार दरुुपर्ोग अिसुन्धाि 
आर्ोगमा िेिी पठाउि सहकिेछ । 

१२.  प्राथलमकतासाथ कार्ावन्र्र्ि गिेः कार्ाविर्िे अब््तर्ार दरुुपर्ोग अिसुन्धाि आर्ोग, मिािेिा 
परीिक, संसदीर् सलमलत, िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका लिकार्िरु र ब्जल्िा समन्र्र् सलमलत 
माफव त प्राप्त गिुासो र सझुार्िरुिाई प्राथलमकतासाथ कार्ावन्र्र्ि गिेछ । 

१३. गिुासोकताविाई जािकारी ददिःे (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम प्राप्त गिुासो सम्बोधिपलछ गिुासो सनेु्न 
अलधकारीिे सम्बब्न्धत गिुासोकताविाई सोको जािकारी ददिपुिेछ। 

(२) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम प्राप्त गिुासोको छािलबि गदाव प्राप्त गिुासो झठुा ठिरे पलि 
सोिी व्र्िोरा उपदफा (१) बमोब्जम सम्बब्न्धत गिुासोकताविाई जािकारी गरार्िेछ।  

 

भाग-३ 

सामाब्जक परीिण सम्बन्धी व्र्र्स्था 
 

पररच्छेद –१ 

सामाब्जक परीिण सम्बन्धी संस्थागत व्र्र्स्था 
१४. सामाब्जक परीिण गिुवपिेः (१) गाउँपालिकािे िरेक आलथवक र्षवमा सम्पादि गरेका कार्वक्रम तथा 

कार्वसम्पादिको िेिाजोिा र त्र्सको सामाब्जक उपिधधी मापि गिव सामाब्जक परीिण गिुवपिेछ 
। 

(२)  उपदफा (१) बमोब्जमको सामाब्जक परीिण देिार्का हर्षर्मा आधाररत रिी गिुवपिेछ 
।  

(क) िेपािको संहर्धािको अिसूुची ८ मा उब्ल्िब्ित हर्षर्िरु 

(ि) स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ बमोब्जम तोहकएका हर्षर्िरु, 
(ग) गाउँपालिका/िगरपालिकाबाट स्र्ीकृत कािूि बमोब्जम सम्पादि गरेका कार्विरु, 
(घ) िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समर् समर्मा भएका लिदेशि बमोब्जम सम्पादि 
गिुवपिे कार्विरु, 
(ङ) कार्वपालिकाबाट समर् समर्मा गररएका प्रलतबद्दतािरु l 
(३) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोब्जमको सामाब्जक परीिण कार्व प्रत्र्क आलथवक र्षव 

समाप्त भएको लमलतिे चार महििालभत्र सम्पन्न गररसक्ि ुपिेछ । 

(४) कार्वपालिकाको लिणवर्िे कुिै एक कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको समेत सामाब्जक परीिण 
गिव सहकिेछ ।  



 

१५. सामाब्जक परीिण समन्र्र् सलमलतको गठिः (१) सामाब्जक परीिण कार्वमा सिर्ोग तथा समन्र्र्को 
िालग देिार् अिसुार पदालधकारी रिेको सामाब्जक परीिण समन्र्र् सलमलत रििे छ। 

(क)  प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत     संर्ोजक 

(ि) र्ोजिा मिाशािा।शािा शािा प्रमिु    सदस्र् 

(ग) प्रमिु।अध्र्ििे तोकेको स्थािीर् गैर सरकारी संस्था र्ा सामदुाहर्क संस्थाको  
एक जिा प्रलतलिलध      सदस्र् 

(घ) संर्ोजकिे तोकेको हर्षर्गत शािा प्रमिु    सदस्र्  
(ङ) सामाब्जक हर्कास शािा प्रमिु     सदस्र्–सब्चर् 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सलमलतको सामाब्जक परीिण समन्र्र् सलमलतको काम, 
कतवव्र् र अलधकार देिार् बमोब्जम ििुेछः  

(क) सामाब्जक पररिकको छिोट गिे 

(ख) पररिण गररिे कार्वक्रम तथा आर्ोजिाको छिौट गिे, 
(ग) पररिकको संस्था र्ा व्र्ाब्क्तको र्ोग्र्ताको पररिण गरी स्र्ीकृत गिे, 
(घ) पररिण कार्वको िालग स्रोत तथा पूर्ावधारको व्र्र्स्था गिे, 
(ङ) रै्कब्ल्पक र्ोजिा तथा कार्वक्रमको पहिचाि गरी सूब्च तर्ार गिे, 
(च) सामाब्जक परीिण कार्वमा आर्श्र्क सिर्ोग, समन्र्र् र सिब्जकरण गिे। 

१६. तेस्रो पिबाट सामाब्जक परीिण गराउि ुपिेः (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम गररि ेसामाब्जक परीिण 
कार्व कार्ाविर्िे तेस्रो पिबाट सामाब्जक परीिण गराउि ुपिेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छिोट प्रचलित सार्वजलिक िररद कािूि बमोब्जम ििुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जम छिोट गररि ेसामाब्जक परीिकको कार्वहर्र्रण र र्ोग्र्ता 
अिसूुची–४ बमोब्जम ििुछे । 

 

 

पररच्छेद – २ 

सामाब्जक परीिण हर्लध र प्रलतरे्दि 

१७. सामाब्जक परीिणका हर्षर्िरुः (१) सामाब्जक परीिकिे देिार्का बमोब्जमका सामग्रीको अध्र्र्ि 
गरी गाउँपालिकािे सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी पूरा गरे िगरेको सम्बन्धमा समीिा र हर्श्लषेण गिुव पिेछः 

(क) स्थािीर् ति सम्बन्धी संघीर् तथा प्रादेब्शक ऐि, लिर्म, तथा मापदण्ड, 
(ख) गाउँपालिकािे र्िाएका स्थािीर् कािूि, कार्वहर्लधिरू र लिदेब्शकािरू,  

(ग) गाउँपालिकाको आर्लधक तथा र्ाहषवक र्ोजिा,  
(घ) िागररक बडापत्र 

(ङ) गाउँपालिकाको चौमालसक तथा र्ाहषवक प्रगलत प्रलतरे्दि 

(च) सार्वजलिक सिुरु्ाई प्रलतरे्दि 



 

(छ) सार्वजलिक परीिणका प्रलतरे्दिििरु 

(ज) आन्तररक िेिापरीिण प्रलतरे्दि 

(झ) अब्न्तम िेिापरीिण प्रलतरे्दि 

(ञ) र्ाहषवक र्ोजिा तथा बजेट तजुवमासँग सम्बब्न्धत लिणवर्िरु 

(ट)  न्र्ाहर्क सलमलतको र्ाहषवक प्रलतरे्दि 

(२) सामाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बमोब्जमका सामग्रीको अध्र्र्िबाट देब्िएका 
हर्र्रणिरुमा देिार् बमोब्जमका हर्लध अर्िम्बि गरी पषु्ट्याईं लिि ुपिेछ । 

(क) गाउँपालिका/िगरपालिकाका पदालधकारी तथा सम्बब्न्धत कमवचारीसँग अधवसंरब्चत 
(Semi-structured) अन्तरर्ाताव,  

(ि) आर्ोजिा तथा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्ि स्थिको स्थिगत लिरीिण, अर्िोकि र 
समूि छिफि l 

(३) सामाब्जक परीिकिे उपदफा (२) बमोब्जम पषु्ट्याईं लिंदा 
गाउँपालिका।िगरपालिकाको सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी बििमा देब्िएका प्रमिु समस्र्ा, चिुौती  र भार्ी 
कार्वददशाका बारेमा समेत छिफि गराई अिसूुची –५ बमोब्जमको प्रलतरे्दि तर्ार गिुव पिेछ । 

१८. सार्वजलिक छिफि गराउि ुपिेः (१) सामाब्जक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बमोब्जम 
तर्ार गरेको प्रलतरे्दिको मस्र्ौदामालथ सार्वजलिक छिफि गराउि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफिमा सामाब्जक परीिकिे अिसूुची– ५ र अिसूुब्च–
६ बमोब्जमको प्रलतरे्दिमा आधाररत रिी अिसूुब्च–७ बमोब्जमको कार्वक्रम संचािि हर्लध र प्रकृर्ा 
अिसुार प्रस्ततुीकरण गिुवपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफि ििुे लमलत समर् र स्थाि तोकी उपदफा (४) 
बमोब्जमका सदस्र्िरुिाई कम्तीमा पाँचददि अगारै् जािकारी गराउि ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफि कार्वक्रम अध्र्ि।प्रमिुको अध्र्ितामा सञ्चािि 
ििुेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोब्जमको छिफिमा कार्वपालिकाका सदस्र्िरु, कार्ाविर्का 
कमवचारी, स्थािीर् राजिीलतक दिका प्रलतलिलध, उद्योग र्ाब्णज्र् संघ, पत्रकार मिासंघ, उपभोक्ता 
सलमलतका अध्र्ििरु, टोि हर्कास संस्थाका प्रलतलिलधिरु, िागररक समाजका प्रलतलिलधिरु र स्थािीर् 
बदुद्दजीर्ीिरु समेतिाई सिभागी गराउि ुपिेछ ।  

(६) सामाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बमोब्जमको छिफिमा कार्वपालिका सदस्र् 
बािेकका सिभागीबाट उठार्एका हर्षर्िरुमा अध्र्ि।प्रमिुको धारणा राख्न िगाउि ुपिेछ । 

(७) कार्ाविर्िे र्स दफा बमोब्जमको कार्वक्रम बैठकको गलतहर्लध स्थािीर् सञ्चार 
माध्र्मबाट प्रत्र्ि प्रसारण गिे व्र्र्स्था लमिाउि सक्िछे । 

(८) उपदफा (१) अिसुारको छिफि कार्वक्रममा उपब्स्थत ििुे आर्ोजक तथा सिभालगिे 



 

अिसूुब्च–८ बमोब्जमको आचंरसहिता पािािा गिुवपिेछ। 

 

 

१९. अब्न्तम प्रलतरे्दि तर्ार गिुवपिेः (१) सामाब्जक परीिकिे दफा १८ बमोब्जमको छिफिमा उठेका 
हर्षर्िरु समेत लमिाई अिसूुची–९ बमोब्जमको अब्न्तम प्रलतरे्दि तर्ार गरी कार्ाविर्मा पेश गिुव 
पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको प्रलतरे्दिमा देिार्का हर्षर्िरुिाई सारांशको रुपमा समारे्श 
गिुव पिेछः  

(क) गाउँपालिका।िगरपालिकाकाको प्राथलमकता तथा िक्ष्र्िरू  
(ख) गत आलथवक र्षवको मु् र् मु् र् उपिधधीिरू  
(ग) सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी बिि गिे िमता 
(घ) ब्जम्मेर्ारी बिि गिे सन्दभवमा देब्िएका समस्र्ािरू 

(ङ) सधुारको िालग चाल्िपुिे कदम तथा सझुार्िरू  
(३) उपदफा (१) बमोब्जम पेश भएको प्रलतरे्दि अध्र्ि।प्रमिुिे कार्वपालिका बैठकमा 

पेश गिव िगाउि ुपिेछ । 

(४) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोब्जमको प्रलतरे्दि कार्ाविर्को रे्र्सार्टमा राख्न ुपिेछ 
। 

 

२०. सामाब्जक परीिणमा समारे्श गराउिपुिेः गाउँपालिकाका अन्तगवतका हर्षर्गत शािािरू र 
गाउँपालिकाको र्ाहषवक र्ोजिा।कार्वक्रम।आर्ोजिामा समारे्श भएका गैर सरकारी संस्थािरूको 
िकमा गाउँपालिका।िगरपालिका कै अलभन्न अंगको रूपमा सामाब्जक परीिणमा समारे्श गिुवपिेछ 
। 

२१. कागजात उपिधध गराउि ुपिेः सामाब्जक परीिकिे मागेको हर्र्रण, तथर्ांक, सूचिा तथा कागजात 
गाउँपालिका, हर्षर्गत मिाशािा र्ा शािा, सम्बब्न्धत गैर सरकारी संस्था तथा अन्र् लिकार्िे 
उपिधध गराउि ुपिेछ। 

२२. प्रलतरे्दि सभामा पेश गिवपिेः (१)कार्वपालिकािे सामाब्जक परीिणको प्रलतरे्दिमा उल्िेि भएका 
हर्षर्मा छिफि गरी कार्ावन्र्र्ि ििु सक्िे सझुार्िरु कार्ावन्र्र्िको व्र्र्सथा लमिाउि ुपिेछ। 

(२) उपदफा (१) र्मोब्जम कार्वपालिकार्ाट कार्ावन्र्र्ि गररएका हर्षर्, कार्वपालिकार्ाट समाधाि 
ििु िसकेका र िीलतगत प्रकृलतका हर्षर्िरु समारे्श गरी सामाब्जक परीिण प्रलतरे्दिका प्रमिु 
हर्षर् समारे्श भएको प्रलतरे्दि सभाको रै्ठकमा पेश गिुव पिेछ। 

२३. अन्र् लिकार्िरुको सामाब्जक परीिण सम्बन्धी व्र्र्स्थाः गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र कार्वक्रम सञ्चािि 
गिे गैर सरकारी संस्था तथा अन्र् सार्वजलिक संस्थािरूिे समाब्जक परीिण गदाव र्स कार्वहर्लधको 
प्रर्ोग गिुव पिेछ।  

 



 

 

 

 

 

भाग-३ 

सार्वजलिक परीिण 

पररच्छेद–१ 

सार्वजलिक परीिण सम्बन्धी व्र्र्स्था 
 

२४. सार्वजलिक परीिण गिुवपिेः (१) गाउँपालिकाबाट सञ्चािि गरेका सबै हकलसमका कार्वक्रम तथा 
आर्ोजिािरुको सार्वजलिक परीिण गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलिक परीिण िरेक कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्झौता 
बमोब्जमको काम सम्पन्न भएपलछ अब्न्तम हकस्ता भकु्तािी पूर्व कम्तीमा एक पटक अलिर्ार्व रुपमा 
गराउि ुपिेछ।  

तर कार्ाविर्िे कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको प्रकृलत िेरी कुिै कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको 
कार्ावन्र्र्ि सम्झौता गदाव िै एक पटक भन्दा बढी पटक सार्वजलिक परीिण गिे व्र्र्स्था लमिाउि 
र्ो व्र्र्स्थािे बाधा परु्ावएको मालिि ेछैि । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जम कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण गिुवपिे व्र्र्स्था 
कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गिे लिमावण व्र्र्सार्ी र्ा उपभोक्ता सलमलत र्ा गैरसरकारी 
संस्थासगँ गररि ेसम्झौतामा उल्िेि गररिछे ।  

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलिक परीिणमा देिार् बमोब्जमका व्र्ब्क्तिरुिाई 
सिभागी गराउि ुपिेछः 

(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाबाट प्रत्र्ि िाभ प्राप्त गिे समदुार्का सदस्र्िरु, 
(ि) र्डा सलमलतका सदस्र्िरु मध्रे् कम्तीमा एकजिा सदस्र्, 
 (ग) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको िालग सम्झौता गिे उपभोक्ता सलमलत टोि 

हर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा लिमावण व्र्र्सार्ीका प्रलतलिलध, 
 (घ) सम्बब्न्धत कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा संचाििको िालग कार्ाविर्िे तोकेको प्राहर्लधक 

कमवचारी l 
२५. सार्वजलिक परीिण गराउि ेब्जम्मेर्ारीः (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जमको सार्वजलिक परीिण गराउिे 

ब्जम्मेर्ारी गाउँपालिकासगँ कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गिव सम्झौता गिे लिकार्को ििुछे । 

(२) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम सार्वजलिक परीिण गिव िाग्िे िचव कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको 
िागत अिमुािमा िै समारे्श गिे व्र्र्स्था कार्ाविर्िे लमिाउिछे । 

२६. कार्वक्रम सम्पन्न पश्चातको सार्वजलिक परीिण िभई अब्न्तम हकस्ता रकम लिकासा िििुःे लिमावण 



 

व्र्र्सार्ी, उपभोक्ता सलमलत तथा अन्र् लिकार् र्ा संस्थार्ाट कार्ावन्र्र्ि ििु ेसरै् िािका कार्वक्रम 
तथा आर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण िभई अब्न्तम हकस्ताको रकम भकु्तािी ददि ेछैि । 

 

  

 

 

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सलमलतबाट कार्ावन्र्र्ि ििु ेकार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण सम्बन्धी व्र्र्स्था 
 

२७. सार्वजलिक जािकारी ददिपुिेः (१) उपभोक्ता सलमलतका अध्र्ििे र्डा अध्र्िको समन्र्र्मा कार्वक्रम 
र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको कार्ावदेश प्राप्त गरेको लमलतिे सात ददि लभत्र कार्वक्रमका प्रत्र्ि 
िाभग्रािीिरुिाई कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि अब्घको सार्वजलिक जािकारीको िालग उपब्स्थत 
ििु लमलत स्थाि र समर् उल्िेि गरी सार्वजलिक सूचिा ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सञ्चािि गररि ेकार्वक्रममा उपभोक्ता सलमलतको अध्र्ि र्ा 
लिजिे तोकेको उपभोक्ता सलमलतको सदस्र्िे देिार्का हर्षर्िरु प्रस्ततु गिुव पिेछः 

(क) आर्ोजिाको कूि िागत  

(ि) उपभोक्ताबाट व्र्िोररि ेिागतको पररमाण  

(ग) सम्पादि गिुवपिे मु् र् मु् र् कामको हर्र्रण  

(घ) आर्ोजिा सम्पन्न गिुव पिे अर्लध   

(ङ) आर्ोजिाको िालग तोहकएको सार्ट र्न्चाजवको िाम पद र सम्पकव  िम्बर 

(च) उपभोक्ता र्ा अन्र् सरोकारर्ािाको तफव बाट कुिै गिुासो भएमा त्र्स्तो गिुासो राख्न 
सहकि ेपदालधकारी र्ा कमवचारीको िाम र सम्पकव  िम्बर । 

(३) र्स दफा बमोब्जम गररिे कार्वक्रमको अध्र्िता र्डाध्र्ि र्ा लिजिे तोकेको र्डा 
सलमलतको सदस्र्िे गिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोब्जम कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको हर्र्रण प्रस्ततु गररसकेपलछ 
कार्वक्रमको अध्र्िता गिे व्र्ब्क्तिे कार्वक्रमका सिभागीिरुिाई कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए 
पािैपािो राख्न िगाउि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम प्राप्त भएका कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धमा उपभोक्ता 
सलमलतका सदस्र्िरु र्ा अध्र्िता गिे व्र्ब्क्तिे स्पि पािुव पिेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोब्जम गररि ेकार्वक्रमको उपब्स्थलत र छिफिमा उठेका हर्षर्िरु 
समेत समारे्श गरी लिणवर् तर्ार गिे व्र्र्स्था सम्बब्न्धत उपभोक्ता सलमलतिे लमिाउि ुपिेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोब्जम गररएको लिणवर् उपभोक्ता सलमलतिे सरुब्ित रुपमा राख्न ुपिेछ 
र कार्ाविर्िे मागेको बित र्ा भकु्तािीको िालग कागजात पेश गदाव संिग्ि गिुव पिेछ । 

२८. सार्वजलिक परीिण गिुवपिेः (१) उपभोक्ता सलमलतिे कार्ाविर्सँग भएको सम्झौता बमोब्जम तोहकएको 



 

कार्व सम्पन्न गररसकेपलछ सार्वजलिक परीिण गिुवपिेछ । 

(२) उपभोक्ता सलमलतको अध्र्ििे उपदफा (१) बमोब्जमको कार्व सम्पन्न सार्वजलिक 
परीिणको िालग र्डाध्र्िसगँ समन्र्र् गरी कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण ििुे लमलत 
स्थाि र समर् तोकी उपब्स्थलतको िालग उपभोक्तािरुिाई सार्वजलिक सूचिा प्रसारण गिुवपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जम सञ्चािि ििुे सार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा उपभोक्ता 
सलमलतको अध्र्ि र्ा लिजिे तोकेको सदस्र्िे देिार्का हर्षर्िरु सहित अिसूुब्च–११ बमोब्जमको 
आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम सम्बन्धी हर्र्रणको ढाँचा प्रस्ततु गिुव पिेछः 

(क) आर्ोजिाको उद्देश्र् 

(ि) आर्ोजिाको कूि िागत 

(ग) िािसम्म लिकासा भएको कूि रकम 

(घ) आर्ोजिा कार्ावन्र्र्र्िमा भएको कूि िचव 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभालगताको कूि अंश 

(च) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको क्रममा परेका उजरुी र्ा गिुासोको हर्र्रण 

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

(४) र्स दफा बमोब्जमको सार्वजलिक परीिण कार्वक्रमको अध्र्िता अध्र्िता उपभोक्ता 
सलमलतको अध्र्ििे गिेछ ।  

(५) र्स दफा बमोब्जम सञ्चािि ििु ेसामाब्जक परीिण कार्वक्रमको उपब्स्थलत छिफिमा 
उठेका हर्षर् र आर्ोजिाको सम्बन्धमा गररएको लिणवर् सहितको अिसूुब्च–१२ बमोब्जमको हर्र्रण 
उपभोक्ता सलमलतिे तर्ार गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम तर्ार गररएको लिणवर्को व्र्िोरा उपब्स्थत उपभोक्तािरुिाई 
पढेर सिुाई कार्वक्रमको अध्र्िता गिे व्र्ब्क्त र उपभोक्ता सलमलतका सब्चर्िे प्रमाब्णत गिुव पिेछ। 

(७) उपभोक्ता सलमलतिे उपदफा (६) बमोब्जम प्रमाब्णत भएको लिणवर् अब्न्तम हकस्ता 
लिकासा माग गिवको िालग कार्ाविर्मा पेश गिुव पिेछ । 

(८) सिजकताविे अिसूुब्च–१६ अिसुारको िमूिा कार्वक्रम र अिसूुब्च–१७ बमोब्जमको 
चेकलििको तर्ारी गरी सार्वजलिक परीिण कार्वक्रमको सिब्जकरण गिुवपिेछ। 

 

  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्ावन्र्र्ि ििु ेकार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण सम्र्न्धी 
धर्र्स्था 

 

२९. सार्वजलिक सूचिा प्रर्ाि गिुवपिेः  (१) कुिै कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गिव कार्ावदेश पाएको 
लमलतिे सात ददिलभत्र कार्वक्रम र्ा आर्ोजिासँग सम्बब्न्धत उपभोक्ता तथा सरोकारर्ािािरुिाई कार्व 



 

प्रारम्भ गिुव अब्घ कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्बन्धी प्रारब्म्भक जािकारीको िालग कार्वक्रममा उपब्स्थलत 
ििुपुिे लमलत, स्थाि र समर् तोकी सम्बब्न्धत गैरसरकारी संस्थािे सार्वजलिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको कार्वक्रममा सम्बब्न्धत र्डाको र्डाध्र्ि सहित सम्पूणव र्डा 
सदस्र्िरुिाई समेत आमन्त्रण गिुव पिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा कार्वक्रम आर्ोजिा गिे 
गैर सरकारी संस्थाको तफव बाट देिार्का कुरािरु प्रस्ततु गिुव पिेछः 

(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको उद्दशे्र् 

(ि) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको िाभग्रािीको हर्र्रण 

(ग) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको कूि िागत 

(घ) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको शरुु ििुे र सम्पन्न ििुे लमलत 

(ङ) कार्ाविर्बाट व्र्िोररिे बजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्र्िोररि ेबजेट 

(छ) उपभोक्ताको तफव बाट व्र्िोिुवपिे िागतको अंश र प्रकार 

(ज) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको मु् र् मु् र् हक्रर्ाकिापिरु 

(४) उपदफा (३) बमोब्जमको प्रस्ततुीपलछ कार्वक्रममा सिभागी िाभग्रािीिरुिाई कार्वक्रम 
र्ा आर्ोजिाको सम्बन्धमा कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए पािैपािो राख्न िगाउि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम िाभग्रािीिरुबाट रािेका ब्जज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धमा 
कार्वक्रमको आर्ोजकबाट स्पि पािुव पिेछ । 

(६) र्स दफा बमोब्जमको कार्वक्रममा उपब्स्थत र्डा सलमलतका सदस्र्िरुिाई कार्वक्रम 
र्ा आर्ोजिाको सम्बन्धमा कार्ाविर्को तफव बाट आफ्िा कुरा राख्न समर् ददि ुपिेछ । 

३०. कार्वक्रम सम्पन्न पश्चात सार्वजलिक परीिण गिुवपिेः (१) कार्ाविर्सँगको सम्झौता बमोब्जमको काम 
सम्पन्न भएपलछ कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सञ्चािि गिे गैरसरकारी संस्थािे सार्वजलिक परीिण 
कार्वक्रममा उपब्स्थलतको िालग लमलत स्थाि र समर् तोकी सार्वजलिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको कार्वक्रममा र्डाअध्र्ि िगार्त र्डा सलमलतका सदस्र्िाई 
आमन्त्रण गिुव पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलिक परीिणमा अिूसबु्च–११ बमोब्जमको र्थाथव 
हर्र्रण प्रस्ततु गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोब्जमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोक्ता र्ा िाभग्रािी र गैरसरकारी 
संस्थाबाट भएको िगािी तथा कार्ाविर्बाट िािसम्म प्राप्त भएको रकमको हर्र्रण समेत प्रस्ततु 
गिुवपिेछ । 

(५) कार्वक्रम सञ्चािि गिे गैरसरकारी संस्थािे र्स दफा बमोब्जम ििु ेसार्वजलिक परीिण 



 

कार्वक्रमको उपब्स्थलत र लिणवर् सहित अिसूुब्च–१२ अिसुारको प्रलतरे्दि तर्ार गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोब्जम तर्ार भएको हर्र्रण र लिणवर् गैरसरकारी संस्थािे बजेट 
लिकासाको िालग कार्ाविर्मा पेश गिुव पिेछ । 

(७) सिजकताविे अिसूुब्च–१६ अिसुारको िमूिा कार्वक्रम र अिसूुब्च–१७ बमोब्जमको 
चेकलििको तर्ारी गरी  सार्वजलिक परीिण कार्वक्रमको सिब्जकरण गिुवपिेछ। 

 

 

पररच्छेद – ४ 

लिमावण व्र्र्सार्ीबाट सञ्चािि ििु ेआर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण सम्र्न्धी धर्र्स्था 
 

३१. सार्वजलिक परीिण गिवे  ेब्जम्मेर्ारीः (१) लिमावण व्र्र्सार्ी माफव त संचालित भौलतक पूर्ावधार लिमावण 
सम्बन्धी आर्ोजिािरूको सार्वजलिक परीिण गिे ब्जम्मेर्ारी सो आर्ोजिाको रेिदेि तथा 
अिगुमिको िालग कार्ाविर्बाट तोहकएको प्राहर्लधक कमवचारीको ििुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम गररि ेसार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा लिमावण व्र्र्सार्ीको 
प्रलतलिलधिाई अलिर्ार्व उपब्स्थत गराउि ुपिेछ । 

३२.  लिमावण प्रारम्भ ििुपुर्व सार्वजलिक जािकारी ददिपुिेः (१) लिमावण व्र्र्सार्ी माफव त सञ्चािि ििु े
आर्ोजिाको िालग कार्ाविर्सगँ सम्झौता भर्सकेपलछ आर्ोजिा लिमावण स्थिमा आर्ोजिाका 
िाभग्रािी व्र्ब्क्तिरुको उपब्स्थलतमा आर्ोजिाको हर्स्ततृ हर्र्रण ददिपुिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको जािकारी ददिका िालग ििुे कार्वक्रममा आर्ोजिाको 
रेिदेि तथा अिगुमिको िालग तोहकएको प्राहर्लधक कमवचारीिे सम्बब्न्धत लिमावण व्र्र्सार्ीसगँको 
समन्र्र्मा आर्ोजिाको िाभग्रािी व्र्ब्क्तिरुिाई उपब्स्थलतको िालग लमलत, स्थाि र समर् तोकी 
सार्वजलिक सूचिा प्रर्ाि गिुवपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोब्जमको कार्वक्रममा आर्ोजिा सञ्चािि ििु ेर्डाका र्डा सलमलतका 
पदालधकारीिरु र आर्श्र्कता अिसुार प्रमिु।अध्र्ि र उपाध्र्ि।उपप्रमिु समेतिाई आमन्त्रण 
गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोब्जम ििुे कार्वक्रममा प्राहर्लधक कमवचारीिे देिार्का हर्षर्िरु 
प्रस्ततु गिुव पिेछः 

(क) आर्ोजिाको कूि िागत, 
(ख) आर्ोजिा शरुुििु ेर सम्पन्न ििुे अर्लध, 
(ग) आर्ोजिाको मु् र् मु् र् अपेब्ित उपिब्धध, 
(घ) आर्ोजिाको लिमावण व्र्र्सार्ीको िाम र लिमावण व्र्र्सार्ीको स्थािीर् प्रलतलिलधको 

िामथर ठेगािा र सम्पकव  िम्बर, 
(ङ) कार्ाविर्को तफव बाट रेिदेि र अिगुमिको िालग तोहकएको प्राहर्लधक कमवचारीको 

िाम पद र सम्पकव  िम्बर, 



 

(च) आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको सम्बन्धमा गिुासो र्ा सझुार् ददि सहकि ेपदालधकारीको िाम 
पद र सम्पकव  िम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोब्जमको कार्वक्रममा आर्ोजिाका िाभग्रािीिरुिाई आर्ोजिासँग 
सम्बब्न्धत हर्षर्मा कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए ददि ेअर्सर उपिधध गराउि ुपिेछ । 

(६) उपदफा २ बमोब्जमको कार्वक्रममा लिमावण व्र्र्सार्ीिे तोहकएको समर्मा िै काम 
सम्पन्न गिे प्रलतबर्द्ता जिाउि िगाउि ुपिेछ।  

 (७) र्स दफा बमोब्जम ििु ेकार्वक्रममा उपब्स्थत ििु ेपदालधकारी, लिमावण व्र्र्सार्ीको 
प्रलतलिलध तथा आर्ोजिाका िाभग्रािीिरुको उपब्स्थलत पबु्स्तका तर्ार गरी राख्न ेब्जम्मेर्ारी प्राहर्लधक 
कमवचारीको ििुछे । 

 

३३. आर्ोजिाको लिमावण सम्पन्नपलछ सार्वजलिक परीिण गिुवपिेः (१) आर्ोजिाको लिमावण सम्पन्न पश्चात 
सम्बब्न्धत आर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण गिुवपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम ििुे सार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा सम्बब्न्धत प्राहर्लधक 
कमवचारीिे लिमावण व्र्र्सार्ीसँगको समन्र्र्मा आर्ोजिाका िाभग्रािी व्र्ब्क्तिाई उपब्स्थत ििु लमलत 
स्थाि र समर् तोकी कम्तीमा सात ददि अगारै् सार्वजलिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोब्जमको सार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा आर्ोजिा सञ्चािि भएको 
र्डाको र्डा सलमलतका सदस्र्िरु र आर्श्र्कता अिसुार अध्र्ि।प्रमिु र्ा उपाध्र्ि।उपप्रमिुिाई 
आमन्त्रण गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोब्जमको कार्वक्रममा लिमावण व्र्र्सार्ीको प्रलतलिलधिे आर्ोजिाको 
सम्बन्धमा लिम्ि हर्षर्िरु सहित अिसूुब्च–१३ बमोब्जमको हर्र्रणको ढाँचामा प्रस्ततु गिुवपिेछः 

(क)  आर्ोजिा शरुु भएको लमलत, 
(ख)  आर्ोजिाको कूि िचव, 
(ग)  आर्ोजिा स्र्ीकृत लडजार्ि र्हिमेट अिसुार सम्पन्न भए िभएको, 
(घ)  आर्ोजिासँग सम्बब्न्धत मु् र् मु् र् हर्षर्िरु । 

(५) उपदफा (२) बमोब्जमको कार्वक्रममा प्राहर्लधक कमवचारीिे लिमावण व्र्र्सार्ीका 
प्रलतलिलधको प्रस्तलुतपलछ देिार्का प्रश्निरू रािी ििुा छिफिको माध्र्मबाट सिभागीिरूको प्रलतहक्रर्ा 
लिि ुपिेछः 

(क) आर्ोजिा संचािि गिे लिमावण धर्बसार्ीिे प्रस्ततु गरे अिसुारको आर्ोजिा सम्पन्न 
भए िभएको 

(ि) आर्ोजिा तोहकएको समर्मा शरुु तथा सम्पन्न भए।िभएको 
(ग) आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्ि प्रारम्भििु ुअब्घ सार्वजलिक जािकारी ददिे कार्व 

भए। िभएको 
(घ) आर्ोजिामा काम गिे व्र्ब्क्तिे ज्र्ािा पाए िपाएको 



 

(ङ) आर्ोजिामा प्रर्ोग भएका सामग्रीिरू गणुस्तरीर् भए ÷ िभएको 
(च) अिगुमि सलमलत तथा सम्बब्न्धत प्राहर्लधक कमवचारीबाट समर् समर्मा अिगुमि 

तथा लिरीिण भए ÷िभएको 
(छ) अिगुमि तथा लिरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुार्िरू कार्ावन्र्र्ि भए ÷िभएको 
(ज) प्राहर्लधकबाट ददर्एका सल्िाि र सझुार्िरू उपर्कु्त भए ÷ िभएको l 
(६) उपदफा (५) बमोब्जम कार्वक्रमका सिभागीिरुिे प्रस्ततु गरेका हर्चारिरूिाई 

प्राहर्लधक कमवचारी र लिमावण व्र्र्सार्ीिे प्रलतहक्रर्ा ददि ेव्र्ब्क्तको िाम सहित हटपोट गिुवपिेछ र 
सिभागीिे प्रस्ततु गरेका प्रलतहक्रर्ा तथा सझुार्मालथ लिमावण व्र्र्सार्ी एरं् प्राहर्लधक कमवचारीिे थप 
स्पि पािुव पिेछ। 

(७)  र्स दफा बमोब्जम सञ्चािि ििु ेकार्वक्रममा उपब्स्थत पदालधकारी तथा िाभग्रािी 
व्र्ब्क्तिरुको उपब्स्थलत पबु्स्तका तर्ार गरी उपदफा (५) बमोब्जम प्राप्त प्रलतहक्रर्ा समेत समारे्श 
गरी अिसूुब्च–१४ अिसुारको ढाँचामा हर्र्रण तर्ार गिे ब्जम्मेर्ारी सम्बब्न्धत प्राहर्लधक कमवचारीको 
ििुेछ। 

(८) र्स दफा बमोब्जम सञ्चािि ििुे सार्वजलिक परीिण कार्वक्रम सञ्चािि गदाव अिसूुची–
१५ बमोब्जमको आचारसंहिता सिभागीिरुिे पाििा गिुवपिेछ । 

(९) सिजकताविे अिसूुब्च–१६ अिसुारको िमूिा कार्वक्रम र अिसूुब्च–१७ बमोब्जमको 
चेकलििको तर्ारी गरी  सार्वजलिक परीिण कार्वक्रमको सिब्जकरण गिुवपिेछ। 

 

 

पररच्छेद – ५ 

सार्वजलिक परीिण सम्बन्धी अन्र् व्र्र्स्था 

 
३४. गिुासोिरु प्रस्ततु गिुवपिेः दफा ३४ बमोब्जमको सार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा आर्ोजिासँग 

सम्बब्न्धत हर्षर्मा पदालधकारी, अिगुमि सलमलत तथा कार्ाविर्मा लिब्ित र्ा मौब्िक रुपमा कुिै 
गिुासो प्राप्त भएको भए कार्वक्रमको सिजकताविे सो समेत प्रस्ततु गिुव पिेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररचािि गिव सक्िःे (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जमको सार्वजलिक परीिण 
कार्वक्रम सञ्चाििको िालग कार्ाविर्िे प्रचलित कािूि बमोब्जम सामदुाहर्क संस्था, गैर सरकारी 
संस्था र्ा अन्र् संघ संस्थािाई पररचािि गिव सक्िछे। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलिक परीिण कार्वक्रमको िालग गैरसकारी संस्था 
पररचािि गरेको अर्स्थामा कार्वक्रमको िालग सूचिा प्रर्ाि गिे, पदालधकारी, कमवचारी तथा लिमावण 
व्र्र्सार्ीका प्रलतलिलधिाई कार्वक्रममा उपब्स्थलतको िालग अिरुोध गिे, कार्वक्रमको सञ्चािि तथा 
सिजीकरण गिे, उपब्स्थलत पबु्स्तका तर्ार गिे, लिणवर् तर्ार गिे र कार्वक्रमको प्रलतरे्दि तर्ार गिे 
ब्जम्मेर्ारी समेत सोिी संस्थाको ििुछे । 



 

३६. लिमावण सम्पन्न पश्चातको सार्वजलिक परीिण िभई आर्ोजिाको फरफारक िििुःे र्स कार्वहर्लध 
बमोब्जम आर्ोजिा लिमावण सम्पन्न पश्चातको सार्वजलिक परीिण िभई आर्ोजिाको फरफारक तथा 
अब्न्तम हकस्ता भकु्तािी ििु ेछैि । 

३७. आर्ोजिास्थिमा सूचिा पाटी राख्न ुपिेः कार्ाविर्बाट संचािि ििु ेकार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको लिमावण 
स्थिमा लिमावणसँग सम्बब्न्धत उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था र्ा व्र्र्सार्ीिे अिसूुची–१८ 
बमोब्जमको आर्ोजिा सूचिा पाटी राख्न ुपिेछ । 

३८. सार्वजलिक सिुरु्ाई गिुवपिेः (१) र्स पररच्छेद बमोब्जम सार्वजलिक परीिण गिुवपिे आर्ोजिामध्रे् 
बिरु्षीर् आर्ोजिािरुको सार्वजलिक सिुरु्ाई समेत गिुव पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जम कुिै आर्ोजिाको सार्वजलिक सिुरु्ाई गरेको भए पलि उक्त 
आर्ोजिाको सार्वजलिक परीिण गिुव पिेछ । 

३९. सार्वजलिक परीिणमा प्राप्त सझुार्िाई पषृ्ठपोषणको रुपमा लििःे सार्वजलिक परीिणको क्रममा 
सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका हर्चारिाई कार्ाविर्िे पषृ्ठपोषणको रुपमा लििछे । 

४०. र्थाथव हर्र्रण पेश गिुवपिेः र्स भाग बमोब्जम सार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा आर्ोजिासँग समबब्न्धत 
पििे तर्ार गरेको आलधकाररक हर्र्रण मात्र प्रस्ततु गिुवपिेछ । 

 

४१. सार्वजलिक परीिणको िालग आर्श्र्क बजेट व्र्र्स्थाः र्स भाग बमोब्जम गररि ेसार्वजलिक परीिणको 
िालग आर्श्र्क बजेट सम्बब्न्धत आर्ोजिाको िालग छुयार्एको कब्न्टन्जेन्सीको रकमबाट प्रचलित 
कािूि बमोब्जम उपिधध गराउि सहकिेछ। 

 

 

 

पररच्छेद – ६ 

हर्हर्ध 

४२. प्रलतरे्दि पेश गिुवपिेः र्स कार्वहर्लध बमोब्जम गररि े सार्वजलिक परीिणको एहककृत प्रलतरे्दि 
उपाध्र्ि।उपप्रमिुिे कार्वपालिका बैठकमा प्रस्ततु गिुवपिेछ । 

 

४३. अन्र् लिकार्िरुर्ाट र्स सार्वजलिक परीिण हर्लधको प्रर्ोगः गाउँपालिका।िगरपालिका िते्र लभत्र 
कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा संचािि गदाव गैर सरकारी संस्था तथा अन्र् सार्वजलिक संस्था तथा 
लिकार्िरूिे पलि र्स कार्वहर्लध बमोब्जम सार्वजलिक परीिण गिे व्र्र्स्था लमिाउि ुपिेछ ।  

४४. अलभमिुीकरण सम्बन्धी व्र्र्स्थाः (१) कार्ाविर्िे कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको िालग 
सम्झौता भर्सकेपलछ अिसूुब्च–१० अिसुारको हर्षर्र्स्त ुसमेत समारे्श गरी उपभोक्ता सलमलतको 
ब्जम्मेर्ारी, सार्वजलिक परीिणको हर्लध, प्राहर्लधक कमवचारीको ब्जम्मेर्ारी, रकम लिकासाको िालग 
आर्श्र्क कागजात, काम सम्पन्न गिुव पिे समर् सीमा समेतको जािकारी ददि उपभोक्ता सलमलतका 
अध्र्ि उपाध्र्ि सब्चर् र कोषाध्र्ििाई एकददिे अभीमिुीकरण गिेछ । 



 

(२) र्स्तो अलभमिुीकरण कार्वक्रम कार्ाविर्िे र्ो कार्वहर्लध बमोब्जम सार्वजलिक परीिण 
गिुवपिे भिी तोहकएका लिकार् र्ा व्र्ब्क्तिरुिाई पलि सञ्चािि गिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोब्जम ििुे अलभमबु्िकरण कार्वक्रममा प्रस्ततु गिे हर्षर्को ढाँचा 
अिसूुची–१० बमोब्जम ििुछे । 

 

 

 

 

भाग–५ 

सार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वहर्लध 

 

पररच्छेद–१ 

िागररक बडापत्र सम्बन्धी व्र्र्स्था 
४५. िागररक बडापत्र राख्नपुिेः (१) कार्ाविर्िे आफ्िो कार्ाविर् िातालभत्र सबैिे देख्न ेस्थािमा िागररक 

बडापत्र राख्न ुपिेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोब्जमको िागररक बडापत्रमा देिार्का हर्षर् उल्िेि भएको 

ििुपुिेछः 
(क) गाउँपालिका।िगरपालिकािे ऐि, लिर्म बमोब्जम ददिे सेर्ा सहुर्धाको हर्र्रण, 

(ि) सेर्ा सहुर्धा प्रदाि गिव िाग्ि ेसमर्ार्लध, 

(ग) सेर्ा सहुर्धा प्रदाि गिे ब्जम्मेर्ार कार्वकि तथा कमवचारी, 
(घ) सेर्ाग्रािीिे तोहकएको सेर्ा सहुर्धा प्राप्त गिव आर्श्र्क कागजात, 

(ङ) शूल्क दस्तरू िाग्ि ेभए सोको हर्र्रण, 

(च) शूल्क दस्तूर ििाग्ि ेभएमा सोिी व्र्िोरा, 
(छ) सेर्ा सहुर्धा उपिधध।प्रदाि ििुे कार्वकिको तथा कमवचारीको िम्बर र्ा संकेत, 

(ज) उजरुी सनेु्न अलधकारी र्ा ति, 

(झ) गाउँपालिका।िगरपालिकाको टेलिफोि िं., र्मेि र रे्भसार्ट, 

(ञ) गिुासो, पीर मकाव राख्न ेफोि िं., कमवचारी र र्मेि ठेगािा, र 
(ट) िागररक र्डापत्र बमोब्जम सेर्ा प्रदाि गिव िसके सेर्ाग्रािीिाई प्रदाि गररि े
ितीपूलतवको हर्र्रण,  
(ठ) कार्वपालिकािे तोकेका अन्र् आर्श्र्क कुरा ।  

(३) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोब्जमको िागररक बडापत्रमा उल्िेि भएका मु् र् मु् र् 
हर्षर्िरु समारे्श गरी कार्ाविर् पररसरमा लडब्जटि बडापत्र समेत राख्न ुपिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोब्जमको िागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदेश कािूि बमोब्जम प्रदाि 
गररिे सेर्ाको िालग सम्बब्न्धत कािूि बमोब्जम तोहकएका हर्र्रणिरु राख्न ुपिेछ ।  



 

४६. िागररक बडापत्रमा संशोधि गिव सहकिःे (१) कार्ाविर्िे दफा ४५ को उपदफा (२) मा उब्ल्िब्ित 
हर्षर्का हर्र्रणमा कुिै पररर्तवि भएमा िागररक बडापत्रको संशोधि गिेछ। 

(२) उपदफा (१) र्मोब्जमको ििुे संशोधिमा िागररक र्डापत्रमा समारे्श गिुवपिे िर्ाँ 
हर्षर् भएमा सोसमेत समारे्श गरी अध्र्ार्लधक गिुव पिेछ। 

 

 

 

 

 

पररच्छेद‒२ 

सार्वजलिक सिुरु्ाई सम्र्न्धी व्र्र्स्था 
४७. सार्वजलिक सिुरु्ाई गिुवपिेः (१) कार्वपालिकाको कार्ाविर् र र्डा कार्ाविर्िे आलथवक र्षवको प्रत्रे्क 

चौमालसक अर्लधमा कार्विर्बाट सञ्चालित सम्पणुव र्ोजिा, कार्वक्रम तथा सेर्ा प्रर्ािको सार्वजलिक 
सिुरु्ाई गिुवपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम ििु े कार्वपालिकाको कार्ाविर्को सार्वजलिक सिुरु्ाईमा 
अध्र्ि।प्रमिु, उपाध्र्ि।उपप्रमिु, प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत र र्डा कार्ाविर्को सार्वजलिक 
सिुरु्ाईमा र्डा सलमलतका सदस्र्िरु र र्डा  सब्चर् सिभागी ििु ुपिेछ। 

तर अध्र्ि।प्रमिु प्रमिु, प्रशासकीर् अलधकृत र र्डा अध्र्ि कार्विेत्र बाहिर रिेको 
अर्स्थामा त्र्स्तो पदालधकारीको स्थािमा क्रमशः उपाध्र्ि।उपप्रमिु, कार्ाविर्को र्ररष्ठ कमवचारी 
र र्डा सलमलतको सदस्र् सिभागी ििु ेगरी सार्वजलिक सिुरु्ाई गिव र्स दफािे बाधा परु्ावएको मालिि े
छैि । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलिक सिुरु्ाईमा हर्षर्गत शािा।कार्ाविर्का 
प्रमिुिरु समेत सिभागी ििु ुपिेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जिुसुकैु कुरा िेब्िएको भएता पलि कामको ब्जम्मेर्ारी अिसुार 
हर्षर्गत शािा।कार्ाविर् र्ा कुिै कार्वक्रम तथा आर्ोजिाको िालग छुटै्ट सार्वजलिक सिुरु्ाई 
कार्वक्रम गिे गरी कार्वपालिकािे लिणवर् गिव सक्िछे । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतव अिदुािबाट सञ्चालित कार्वक्रम र्ा 
आर्ोजिाको िालग उपिधध गरार्एको शतवमा सार्वजलिक सिुरु्ाई गिुवपिे भिी उल्िेि भएको 
अर्स्थामा सोिी बमोब्जम र उल्िेि िभएको अर्स्थामा दफा (१) बमोब्जमको सार्वजलिक सिुरु्ाईमा 
िै त्र्स्तो कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको हर्षर् समारे्श गररिछे । 

(६) उपदफा (१) बमोब्जमको सार्वजलिक सिुरु्ाईमा कार्ाविर्िे सबै सरोकारर्ािािरु  
सिभागी ििसुक्ि ेगरी कार्वक्रम सञ्चािि ििु ेलमलत, स्थाि र समर् तोकी कम्तीमा सात ददि अगारै् 
सार्वजलिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिेछ । 

(७) र्स दफा बमोब्जम सञ्चािि ििुे सार्वजलिक सिुरु्ाईमा सञ्चार माध्र्मका प्रलतलिलधिरुिे 



 

सिज रुपमा उपब्स्थत ििु, तस्बीर  तथा लभलडर्ो ब्िच्ि र प्रत्र्ि प्रशारण गिव पाउिछेि । 
४८. सेर्ाग्रािीको अलभमत लिि ुपिेः (१) कार्ाविर्िे सार्वजलिक सिुरु्ाई गिुव अगारै् कम्तीमा सात ददिको 

कार्ाविर् समर्मा सेर्ा लिि आएका सेर्ाग्रािीिरुबाट अिसूुची–१९ बमोब्जमको ढाँचामा िागररक 
प्रलतरे्दि पत्र र अिसूुची–२० बमोब्जमको ढाँचामा बहिगवमि अलभमत लिि ुपिेछ । 

(२) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोब्जम अलभमत ददि ेसेर्ाग्रािीिरुिाई सार्वजलिक सिुरु्ाई 
कार्वक्रममा उपब्स्थलतको िालग अिरुोध गिेछ ।  

४९. सार्वजलिक सिुरु्ाईका हर्षर्र्स्तःु र्स कार्वहर्लध बमोब्जम गररिे सार्वजलिक सार्वजलिक सिुरु्ाईमा 
देिार् बमोब्जमका हर्षर्र्स्त ुप्रस्ततु गररिेछः 

(क) अब्घल्िो पटकको सार्वजलिक सिुरु्ाईमा प्रलतबर्द्ता व्र्क्त गररएका हर्षर् र त्र्स्ता 
हर्षर्मा भए गरेका प्रर्ास, 

(ख) िागररक प्रलतरे्दि पत्र र बहिगवमि अलभमतको िलतजा, 
(ग) सेर्ा प्रर्ािका सम्बन्धमा प्राप्त जिगिुासो र सझुार्को हर्र्रण र त्र्स्ता हर्षर्मा भए 

गरेका प्रर्ास, 
(घ) अिगुमि सलमलतको प्रलतरे्दिका मु् र् मु् र् हर्षर्िरु, 
(ङ) सार्वजलिक परीिण प्रलतरे्दिका मु् र् मु् र् हर्षर्िरु, 
(च) सामाब्जक प्रलतरे्दिको मु् र् हर्षर्िरु,  
(छ) गाउँपालिका/िगरपालिकाको िीलत र्ोजिा तथा कार्वक्रम र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अिदुािमा सञ्चालित कार्वक्रम तथा आर्ोजिािरु । 

५०. व्र्ब्क्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािि गिव सक्िःे (१) कार्ाविर्िे दफा ४८ बमोब्जम सेर्ाग्रािी 
बहिगवमि अलभमत र िागररक प्रलतरे्दि पत्र सङ्किि गिवको िालग कुिै व्र्ब्क्त र्ा गैरसरकारी 
संस्थािाई पररचािि गिव सक्िेछ । 

(२) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम ििुे सार्वजलिक सिुरु्ाईको व्र्र्स्थापि गिव तथा सिजीकरण 
गिवको िालग प्रचलित िररद कािूि बमोब्जम कुिै व्र्ब्क्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािि गिव 
सहकिछे । 

५१. सार्वजलिक सिुरु्ाईको माग गिव सक्िःे (१) जिप्रलतलिलध, उपभोक्ता तथा साझेदार संस्थािे कुिै 
आर्ोजिा हर्शषे र्ा सार्वजलिक मित्र्को हर्षर्मा सार्वजलिक सिुरु्ाई गिव कार्ाविर्मा अिरुोध गिव 
सक्िछेि। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलिक सिुरु्ाई माग भएको अर्स्थामा कार्ाविर्िे एक 
महििालभत्र सम्बब्न्धत आर्ोजिा र्ा सार्वजलिक मित्र्को हर्षर्मा सार्वजलिक सिुरु्ाई गिेछ । 

५२. कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा शरुुििु ुभन्दा अगारै् सार्वजलिक सिुरु्ाई गिव सहकिःे दीघवकािीि िीलत तथा 
र्ोजिा र्ा बिरु्षीर् आर्ोजिाको स्र्ीकृलत र आलथवक, सामाब्जक र र्ातार्रणीर् िते्रमा दीघवकािीि 
प्रभार् पािे कुिै कार्वक्रमको स्र्ीकृलत पश्चात त्र्स्तो िीलत, र्ोजिा, आर्ोजिा र्ा कार्वक्रमको उद्देश्र्, 



 

िि, अपेब्ित उपिब्धध र कार्ावन्र्र्ि प्रकृर्ाको सम्बन्धमा कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा शरुुििु ुभन्दा 
अगारै् सार्वजलिक सिुरु्ाई गिव सहकिछे । 

५३. ब्जम्मेर्ार पदालधकारीिे सम्बोधि गिुवपिेः (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम गररि ेसार्वजलिक सिुरु्ाईको 
क्रममा उठेका ब्जज्ञासा सझुार् र गिुासोको सम्बन्धमा कार्वक्रममा सिभागी ब्जम्मेर्ार पदालधकारीिे 
सम्बोधि गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलिक सिुरु्ाईको क्रममा उठेका ब्जज्ञासा सझुार् र 
गिुासोको सम्बोधि गदाव सम्बब्न्धत पदालधकारी कमवचारी र्ा हर्ज्ञको सझुार् लििे व्र्र्स्था कार्ाविर्िे 
लमिाउिछे । 

  

 
 

पररच्छेद ‒३ 

सार्वजलिक सिुरु्ाईको प्रकृर्ा 
५४. सिजकताव तोक्ि ुपिेः (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम गररिे सार्वजलिक सिुरु्ाईका िालग कार्ाविर्िे 

एक जिा सार्वजलिक सिुरु्ाई सिजकताव तोक्िछे । 

(२) कार्ाविर्िे दफा ५० को उपदफा (२) बमोब्जम सिजीकरणको िालग व्र्ब्क्त र्ा 
संस्थािाई पररचािि गरेको अर्स्थामा त्र्स्तो व्र्ब्क्त र्ा संस्थासगँको समन्र्र्मा सार्वजलिक सिुरु्ाई 
सिजकताव तोक्िछे । 

५५. सार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चािि गिेः (१) दफा ५४ बमोब्जम तोहकएको सिजकताविे देिार्का 
कुरामा ध्र्ाि ददई सार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चािि गिेछः 

(क) ब्शि एरं् हर्िर्शीि भाषाको प्रर्ोग गिे,   

(ख) लिष्ट्पि रुपिे मध्र्स्थता गिे, 

(ग) महििा जिजालत तथा हपछलडएका र्गविाई आफ्िा भिार् राख्न प्रोत्साहित गिे,  

(घ) सिभागीिे व्र्क्त गरेका हर्चारमा प्रलतर्ाद िगिे, 

(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रलतहक्रर्ा तथा हटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा लिि,े  

(च) व्र्ब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजलिक मर्ावदा र ब्शिाचारिाई कार्म राख्न,े  

(छ) सिभालगको कुरा काटी आपm्िो भिाई िराख्न ेर 
(ज) हर्षर् र्स्तमुा केब्न्रत रिी छिफि गराउि े। 

(२) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम सञ्चािि ििु ेसार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वक्रमको ढाँचा अिसूुची–
२१ बमोब्जम ििुछे। 

(३) सिजकताविे र्स कार्वहर्लध बमोब्जम सार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चािि गदाव 
कार्वक्रमका सिभागीिरुिाई अिसूुची–२२ बमोब्जमको आचारसंहिता पाििा गराउि ुपिेछ। 

(४) सिजकताविे र्स कार्वहर्लध बमोब्जम सार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सम्पन्न भएको 



 

लमलतिे सात ददि लभत्र अिसूुची–२३ बमोब्जमको ढाँचामा कार्ाविर्मा प्रलतरे्दि ददि ुपिेछ।  
(५) उपदफा (४) बमोब्जमको प्रलतरे्दि त्र्सपलछ बस्ि ेकार्वपालिका बैठकमा छिफिको 

िालग प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिे प्रस्ततु गिुव पिेछ। 
५६. बजेट व्र्र्स्था गिेः (१) र्स कार्वहर्लध बमोब्जम गररि ेसार्वजलिक सिुरु्ाईको िालग आर्श्र्क पिे 

बजेट र्ाहषवक कार्वक्रम  तथा बजेटमा समारे्श गररिेछ ।  
(२) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोब्जमको बजेट प्रचलित सार्वजलिक िररद कािूि 

बमोब्जम िचव गिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोब्जम भएको िचवको हर्र्रण सिजकताविे सार्वजलिक सिुरु्ाई 
कार्वक्रममा समेत सार्वजलिक गिुवपिेछ ।  

५७. अन्र् सार्वजलिक लिकार्िे सार्वजलिक सिुरु्ाई गिुवपिेः गाउँपालिका।िगरपालिका कार्विेत्र लभत्र 
कार्वक्रम सञ्चािि गिे गैर सरकारी संस्था तथा अन्र् सार्वजलिक लिकार्िरूिे कार्ाविर्सगँ समन्र्र् 
गरी र्सै कार्वहर्लध बमोब्जम सार्वजलिक सिुरु्ाई गिुव पिेछ।  

  

 

भाग– ६ 

हर्हर्ध 

५८. प्रर्क्ता तोक्िःे  (१) कार्वपालिकािे कार्वपालिकाका सदस्र्मध्रे्बाट एक जिािाई प्रर्क्ता तोक्िछे। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोहकएको प्रर्क्तािे कार्वपालिका बैठकका लिणवर्िरु बैठक 
बसेको तीि ददि लभत्र सार्वजलिक गिेछ। 

५९. सूचिा अलधकारी तोक्िःे (१) अध्र्ि/प्रमिुिे प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतको लसफाररसमा 
कार्वपालिकाको कार्ाविर्का एकजिा अलधकृत कमवचारीिाई सूचिा अलधकारी तोक्िछे। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम तोहकएको सूचिा अलधकारीिे सूचिाको िक सम्बन्धी ऐि 
२०६४ तथा सूचिाको िक सम्बन्धी लिर्मार्िी २०६५ िे तोकेको प्रकृर्ा बमोब्जम सूचिा माग 
गिे व्र्ब्क्त र्ा लिकार्िाई कार्वपालिका तथा कार्ाविर्का लिणवर् तथा लिणवर्सँग सम्बब्न्धत 
कागजातिरु उपिधध गराउिे छ।  

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरािरु िेब्िएको भएता पलि प्रचलित कािूि बमोब्जम 
गोप्र् राख्न ुपिे भिी तोहकएका हर्षर्िरु सूचिा अलधकारीिे कुिै व्र्ब्क्त र्ा लिकार्िाई उपिधध 
गराउि सक्िे छैि।  

६०. आम्दािी र िचव सार्वजलिक गिुवपिेः (१) कार्ाविर्िे प्रत्रे्क महििाको सात गतेलभत्र अब्घल्िो 
महििासम्म भएको आम्दािी र िचवको हर्र्रण सार्वजलिक गिुव पिेछ। 

(२) र्डा कार्ाविर् तथा हर्षर्गत शािािे उपदफा (१) बमोब्जम सार्वजलिक गरेको 
आम्दािी र िचवको हर्र्रण सार्वजलिक गरेको तीि ददि लभत्र कार्वपालिकाको कार्ाविर्मा पठाउि ु
पिेछ। 



 

६१. चौमालसक समीिा गिेः (१) कार्वपालिकािे कार्वपालिकाको कार्ाविर्, र्डा कार्ाविर् र हर्षर्गत 
कार्ाविर्का प्रमिुिरुसँग प्रत्रे्क चौमालसक अर्लध समाप्त भएको लमलतिे पन्र ददि लभत्र चौमालसक 
समीिा गिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको चौमालसक समीिामा समीिा अर्लधको देिार्का हर्षर्मालथ 
समीिा गरब्ेिछेः 

(क) समीिा अर्लधको आम्दािी र िचवको अर्स्था,  
(ि) स्र्ीकृत र्ाहषवक कार्वर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको अर्स्था,  
(ग) कार्ाविर्मा प्राप्त गिुासो र सोको समाधािको िालग गररएका कार्वको हर्र्रण, 
(घ) सार्वजलिक सिुरु्ाईमा उठेका मु् र् मु् र् हर्षर्िरुको हर्र्रण, 
(ङ) सार्वजलिक परीिणका हर्षर्िरु, 
(च) सामाब्जक परीिण प्रलतरे्दििे ददएका सझुार्िरु, 
(छ) अिगमि सलमलतिे गरेका कार्विरुको प्रलतरे्दि, 
(ज) रकमान्तर सम्बन्धी हर्र्रण, 
(झ)  ब्जल्िा समन्र्र् सलमलतबाट प्राप्त सझुार्िरु । 

(ञ) कार्वपालिकािे तोहकददएका अन्र् हर्षर्िरु। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जमको समीिाबाट कार्वपालिकािे कार्ाविर्िाई आर्श्र्क लिदेशि 
ददि सक्िछे र त्र्स्तो लिदेशिको पाििा गिुव सम्बब्न्धत कार्ाविर् र कार्ाविर् प्रमिुको कतवव्र् 
ििुेछ। 

(४) र्स दफा बमोब्जम भएको चौमालसक समीिाको प्रलतरे्दि त्र्स्तो समीिा सम्पन्न 
भएको लमलतिे पन्र ददिलभत्र कार्ाविर्को रे्र्सार्ट र प्रर्क्ता माफव त सार्वजलिक गररिेछ। 

६२. र्ाहषवक समीिा गिेः (१) कार्वपालिकािे कार्वपालिकाको कार्ाविर् र्डा कार्ाविर् हर्षर्गत शािा 
र्ा कार्ाविर् र साझेदार संस्थािरुका प्रमिुिरुको सिभालगतामा प्रत्रे्क आलथवक र्षव समाप्त भएको 
लमलतिे दईु महििालभत्र र्ाहषवक समीिा गिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमको र्ाहषवक समीिा अध्र्ि/प्रमिुको अध्र्ितामा ििु ेतथा 
र्स समीिामा देिार् बमोब्जमका हर्षर्िरुमा छिफि गररिेछः 

(क) र्ाहषवक आम्दािी र िचवको अर्स्था, 
(ि) ििको तिुिामा भएको आम्दािी र िचवको तिुिा, 
(ग) िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अिदुािको हर्र्रण, 
(घ) िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र प्राप्त भएको बजेटको तिुिा, 
(ङ) िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतव समपूरक र हर्शषे अिदुाि अन्तगवतका 

आर्ोजिािरुको हर्र्रण र ती आर्ोजिािरुको भौलतक र हर्त्तीर् प्रगलत, 
(च) आलथवक सामाब्जक र पूर्ावधार हर्कासका उपिब्धधको हर्र्रण, 



 

(छ)  आर्लधक तथा रणिीलतक र्ोजिाको िि र प्राप्त उपिब्धधको तिुिा, 
(ज) साझेदार संस्थासगँको सिकार्व र समन्र्र्मा सम्पादि गररएका मु् र् मु् र् कार्विरु, 
(झ) बेरुजू तथा बेरुज ूफर्छ्यौटको अर्स्था, 
(ञ) अब््तर्ार दरुुपर्ोग अिसुन्धाि आर्ोग सङ्घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासि मन्त्रािर् 

िगार्त िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका लिकार् र ब्जल्िा समन्र्र् सलमलतबाट 
प्राप्त सझुार्िरु, 

(ट) बुदँा िं (ञ) बमोब्जमका सझुार्िरु कार्ावन्र्र्िको अर्स्था, र 
(ठ) कार्वपालिकािे तोकेका अन्र् हर्षर्िरु। 

(३) र्स दफा बमोब्जमको समीिामा प्रस्ततु गररि े हर्र्रणमा एकरुपता कार्म गिवको 
िालग कार्वपालिकाको कार्ाविर्िे उपदफा (२) मा उब्ल्िब्ित हर्षर्िरुको आधारमा र्डा कार्ाविर् 
हर्षर्गत शािा र्ा कार्ाविर् र साझेदार संस्थािाई प्रस्ततुीकरणको ढाँचा उपिधध गराउिछे। 

(४) र्स दफा बमोब्जम सम्पन्न ििुे र्ाहषवक समीिाको प्रलतरे्दि उपदफा (२) मा 
उब्ल्िब्ित हर्षर्िरु समेटी तर्ार गररिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम तर्ार भएको प्रलतरे्दि कार्वपालिकाको कार्ाविर्को 
रे्र्सार्टमा राब्ििछे साथै उक्त प्रलतरे्दि ब्जल्िा समन्र्र् सलमलत प्रदेश सरकारको मु् र्मन्त्री तथा 
मब्न्त्रपररषदको कार्ाविर् र सङ्घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासि मन्त्रािर्मा पठाउिे ब्जम्मेर्ारी 
कार्विर्को ििुेछ। 

६३. प्रलतरे्दि सभामा प्रस्ततु गिुवपिेः र्स कार्वहर्लध बमोब्जम सम्पादि गररएका कार्विरुको प्रलतरे्दि 
अध्र्ि/प्रमिुिे छिफिको िालग सभामा प्रस्ततु गिेछ । 

६४. थपघट र िेरफेरः  र्स कार्वहर्लधको कार्ावन्र्र्िको क्रममा कुिै र्ाधा अर्रोध र अस्पिता भएमा 
त्र्स्तो बाधा  अड्चि फुकाउि े  प्रर्ोजिका िालग कार्वपालिकािे र्स कार्वहर्लधमा आर्श्र्कता 
अिसुार धर्ा्र्ा, थपघट, संसोधि र्ा िेरफेर गिव सक्िछे। 

६५. प्रचलित कािूि बमोब्जम ििु:े र्स कार्वहर्लधको कुिै प्रार्धाि प्रचलित कािूि एरं् स्थािीर् सरकार 
संचािि ऐि २०७४, अन्तर सरकारी हर्त्तीर् व्र्र्स्थापि ऐि २०७४ संग बाब्झएमा बाब्झएको 
िदसम्म अमान्र् ििुेछ । 

 
                           
 

 

 

 

 

 



 

अिसूुची– १ 

(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ७ को उपदफा (२) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

गिुासो दताव हकताब 

 

लस 
िं 

गिुासोकतावको 
िाम थर 

गिुासोको 
संब्िप्त 
हर्र्रण 

गिुासोसँग 
सम्बब्न्धत 
पदालधकारी तथा 
मिाशािा।शािा 

गिुासोको 
बगीकरण 

गिुासो 
उपर 
गररएको 
प्रथम 
सम्बोधि 

दताव 
गिेको 
िामथर 
र पद 

कैहफर्त 

        

        

        

        

        

 

 



 

अिसूुब्च–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

गिुासो समाधािको िालग प्रस्तार् 

लस िं गिुासोको 
सब्ङ्खिप्त व्र्िोरा 

गिुासो समाधािको 
िालग हर्द्यमाि 
कािूिी तथा 

संस्थागत व्र्र्स्था 

गिुासो समाधािको 
िालग कािूिी तथा 

संस्थागत 
व्र्र्स्थामा रिेको 

कमी 

कािूिी तथा 
हर्षर्हर्ज्ञको 

रार् 

गिुासो 
समाधािको 
िालग गिुवपिे 

लिणवर् 

      

      

      

 

गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलतका 

संर्ोजकः िाम थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाम थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र् सब्चर्ः िाम थरः   पदः  दस्तितः 
 



 

अिसूुची–३ 

(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सगँ सम्बब्न्धत) 

गिुासो समाधाि समन्र्र् सलमलतमा पेश गिुव पिे हर्र्रण 

 

लस िं गिुासोको सब्ङ्खिप्त 
हर्र्रण 

गिुासो समाधािको िालग अपर्ावप्त 
कािूि तथा संस्थागत व्र्र्स्था 
तथा अलधकारिते्रको हर्र्रण 

कािूि तथा 
हर्षर्हर्ज्ञको 
रार् 

गिुासो समाधािको 
िालग गिुव पिे 
लिणवर्को प्रस्तार् 

     

     

     

     

गिुासो सनेु्न अलधकारीको िामः     कार्ाविर् प्रमिुको िामः 

दस्तितः       दस्तितः 

लमलतः        लमलतः 



 

अिसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सगँ सम्बब्न्धत) 

सामाब्जक परीिक सम्र्न्धी व्र्र्स्था 

गाउँपालिका।िगरपालिकािे एक बषवसम्म सम्पादि गरेका कामिरूबाट के कलत सामाब्जक हर्कास 
भर्ो र्ा सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी परुा गिव सम्पादि भएका कामिरू, उपिधधीिरू र प्रभार्िरूको 
िेिाजोिा गरी प्रलतरे्दि पेश गिव सामाब्जक परीिकको रूपमा प्रत्र्ि दईु लबज्ञको समिुिाई 
सामाब्जक परीिकको रूपमा प्रचलित िररद कािूि अिसुार सेर्ा करारमा लिर्कु्त गिुवपिेछ। कुिै 
संस्था र्ा कम्पिीिाई समेत सामाब्जक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा लिि सहकिछे । संस्था र्ा  
कम्पिीिाई सामाब्जक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा लिदाको अर्स्थामा लिधावररत र्ोग्र्ता भएको 
मािर् श्रोत भएको ििु ुपिेछ । 

१. सामाब्जक परीिकको र्ोग्र्ता 
(क) स्िातकोत्तर भई सम्र्ब्न्धत िेत्रमा अिभुर्, 

(ख) सामाब्जक परीिण सम्बन्धी अिबु्शिण प्राप्त 

(ग) र्स गाउँपालिका।िगरपालिकाको कार्वक्रम र्ा आर्ोजिामा प्रत्र्ि सिंग्ि िरिेको  

२.पाररश्रलमक 

प्रचलित िररद कािूि अिसुार तर्ार भएको िागत अिमुािको आधारमा सामान्र्तर्ा सामाब्जक 
परीिणका िालग पाररश्रलमक तर् गिव सहकिछे। 

३.सामाब्जक परीिकका कामिरू 

सामाब्जक परीिणका कामिाई ३ चरणमा हर्भाजि गररएको छ।  

क) तर्ारी 

र्स चरणमा लिजिे बाह्य र्ा आन्तररक रूपमा सूचिा संकिि गिुव पिेछ। सामाब्जक परीिकिे 
सन्दभव सामालग्रको रूपमा स्थािीर् तिसँग सम्बब्न्धत संघीर् तथा प्रदेश कािूि, र्स 
गाउँपालिका।िगरपालिकािे तर्ार गरेका ऐि, लिर्म, कार्वहर्लधिरू र लिदेब्शकािरू, स्थािीर् तिको 
सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी, िक्ष्र्, उद्देश्र्, आर्लधक तथा र्ाहषवक र्ोजिा (हर्षर्गत कार्ाविर्िरूको समेत), 
सामाब्जक उपिधधी, कार्व सम्पादि, पररणाम र प्रभार् सम्बन्धी अलभिेि तथा सूचिा, िागररक बडापत्र, 

सार्वजलिक परीिणका प्रलतरे्दििरू, सार्वजलिक सिुरु्ार् प्रलतरे्दि, र्ाहषवक तथा चौमालसक प्रलतरे्दििरू, 

गत बषवको सामाब्जक परीिण प्रलतरे्दि तथा अन्र् आर्श्र्क सामाग्रीको अध्र्र्ि गिुव पिेछ । 

ि) हर्र्रण तर्ारी तथा प्रस्ततुी 

गाउँपालिका।िगरपालिकाको सामाब्जक कार्वसम्पादिका हर्षर्मा स्पि भएपलछ 



 

गाउँपालिका।िगरपालिकाका पदालधकारीिरू, प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत, हर्भाग।मिाशािा।शािा  
प्रमिु, ब्जम्रे्र्ार  कमवचारीसँग  अधवसंरब्चत  (Semi-structured) अन्तरर्ाताव लििपुिेछ । 
अिे्तरर्ातावबाट समेहटि िसकेका हर्षर्िरूका िालग सम्बब्न्धत कमवचारीिरूको सािो समिु बिाई 
समिु छिफि गिुव पिेछ । लतिीिरूको सम्पादिको अर्स्था प्रमिु समस्र्ा, चिुौती र भार्ी 
कार्वददशाका बारेमा गिि अध्र्र्ि गरी सो समेत अिसूुची २ र ३ अिसुारको हर्र्रण तर्ार गिुव  
पिेछ । अन्त्र्मा सम्पूणव सरोकारर्ािाको भेिामा सो हर्र्रण प्रस्ततु गरी छिफि गिुव पिेछ ।  

ग) प्रलतरे्दि चरण 

सरोकारर्ािाको  भेिा  पश्चात सामाब्जक  परीिकिे  अब्न्तम  प्रलतरे्दि तर्ार गिुव पिेछ। भेिामा 
उठेका सझुार् तथा लिणवर्िरू र कार्वर्ोजिा सहित भेिा अध्र्ििाई प्रलतरे्दि र्झुाउि ुपिेछ। 



 

अिसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

................गाउँपालिका।िगरपालिका 
समाब्जक परीिकको प्रलतरे्दि 

      (बिृत छिफिमा प्रस्ततु गररि)े 
===============गाउँपालिका।िगरपालिका         
लमलतः 
१. गाउँपालिका।िगरपालिकाको पररचर् (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
२. स्थािीर् तिको प्राथलमकता तथा िक्ष्र्िरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
३. गतर्षवको मु् र् मु् र् उपिधधीिरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
४. र्सर्षवको मु् र् मु् र् उपिधधीिरू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गिे)M 
५. सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी र कार्व सम्पादिको िेिाजोिाM 

सामाब्जक ब्जम्मेर्ारीको िते्र गत बषवको अर्स्था प्रर्ास उपिधधी 
स्र्ास्थर् 

 

स्र्ास्थर् चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदि र्ा र्ातार्ात पिँूच भएको 
घरधरुी सं्र्ा 

   

५ बषव मिुीका बािबालिकाको प्रलतशत    

िोपमा पिँूच भएको जिसं्र्ा ( एक बषव मिुीका बािबालिकाको 
आधारमा) 

   

४ पटक गभवर्ती जाेचँ गररएको महििाको सं्र्ा ( प्रलतशतमा)    

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका महििाको सं्र्ा    

झाडा पिािाबाट  मतृ्र् ुििु ेबािबालिका सं्र्ा    

सर् िेल्थपोि र्ा िेल्थपोिबाट सेर्ा लिि ेघरधरुी पररर्ार सं्र्ा    

ब्शिा 
आधा घण्टा लभत्र प्राथलमक हर्द्यािर् िपगु्ि ेर्ािर्ालिकाको सं्र्ा    

पूर्व प्राथलमक ब्शिामा िदु भिावदर    

प्राथलमक हर्द्यािर्मा पिूच िभएका सो    

उमेर समिुका बािबालिका सं्र्ा।प्रलतशत    

किा १ मा िदु भिावदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक तिमा किा छोड्ि ेकिा दोिोरर््ाउिे र किा उब्त्तणव ििुे 
दर 

   

प्राथलमक तिमा तालिम प्राप्त ब्शिक सं्र्ा    

प्रलत किा कोठा हर्द्याथी सं्र्ा    

बाह्य सिर्ोगमा लिलमवत हर्द्यािर् कोठा सं्र्ा    



 

स्थािीर्  तिबाट लिलमवत हर्द्यािर् कोठा सं्र्ा    

दलित बािबालिकाको ब्शिामा पिँूच    

िािपेािी तथा सरसफाई 

स्र्च्छ पािी पगेुको पररर्ार सं्र्ा र्ा प्रलतशत    

शौचािर् भएको सं्र्ा र्ा प्रलतशत    

िािेपािी सहुर्धा भएको प्राथलमक हर्द्यािर्    

शौचािर् भएको पररर्ार सं्र्ा    

सधुाररएको चिुो भएको पररर्ार सं्र्ा    

बािबालिका, महििा तथा समारे्शी िते्र 

बाि लबर्ािको सं्र्ा    

सामाब्जक लबकृलत, हर्संगलत    

सामाब्जक सरुिा (जेष्ठ िागररक, एकि महििा,  अपांग, हपछलडएको 
िेत्र तथा िोपनु्मिु जाती) 

   

जिचेतिा तथा गररर्ी लिर्ारण 

बाि श्रमको अर्स्था    

बाि क्िर्िरूको अर्स्था    

महििा हिंशा    

रोजगारीको अर्स्था    

स्र्रोजगारका प्रर्ासिरू    

गररर्ी लिर्ारणका प्रर्ासिरू    

सामाब्जक पररचािि    

र्तार्रण सधुारका प्रर्ासिरू    

एच.आई.लभ र एड्रस    

हर्कासमा समाि सिभालगता सेर्ािरूमा पिँूच 

स्थािीर् र्जार पगु्ि िाग्िे समर्    

कृहष सेर्ा केन्र जाि िाग्िे समर्    

भौगोलिक िते्र, महििा, हपछलडएका तथा सीमान्त  र्गवको  सं्र्ा,  
लिजिरूिे  पाएको सेर्ा तथा ददर्एको हर्शेष अर्सरिरू 

   

 

जिशब्क्त    

िीलत तथा कार्वक्रम    

भौलतक व्र्र्स्था    

समन्र्र् र सिकार्वका प्रर्ासिरू    

अन्र् सामाब्जक सम्पादिका िेत्रिरू    

 

 

 

 



 

६. गत र्षवमा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 

७. सधुारको िालग चाल्िपुिे कदमिरू तथा सझुार् (र्ुंदागत रूपमा िेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सामाब्जक परीिकको िामेः  
दस्तितः 
संस्थाको िाम ( र्दद सस्था भएमा)M  
लमलतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सगँ सम्बब्न्धत) 
..........हर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संस्था  

ब्जल्िा..........गाउँपालिका।िगरपालिका 
सामाब्जक परीिकको प्रलतरे्दि 

 (बिृत छिफिमा प्रस्ततु गररि)े  

१. हर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संस्था को िामः  
२.  िक्ष्र्  

क.  
ि.  
ग.  
घ. 

३. मु् र् उद्दशे्र् बुंदागत रूपमा िेख्न)े  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

४. गत आलथवक र्षवमा संचालित हर्कास र्ोजिा तथा कार्वक्रमको हर्र्रण 

संचालित कार्वक्रम।आर्ोजिाको िाम िक्ष्र् उपिब्धध कैहफर्त 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चाििा तथा िब्ित र्गविाई सेर्ा तथा सहुर्धा ददि लबगत एक र्षवमा गररएका मु् र् 
मु् र् िीलतगत व्र्र्स्था तथा प्रकृर्ागत सधुारिरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गिे)M 

क.  
ि.  
ग.  
घ= 

६. सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी बिि गिे िमताः 
सामाब्जक ब्जम्मेर्ारीको िते्र सूचक सहितको कामको हर्र्रण 

  

  

  

  

  

७.  आर्ोजिा तथा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्ि गदाव भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 



 

ि.   
ग.  
घ. 

८. भार्ी कार्वक्रम संचाििको िालग चाल्िपुिे कदमिरू तथा सझुार्िरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

सामाब्जक परीिकको िामः  
दस्तितः 
संस्थाको िाम (र्दद सस्था भएमा)M  
लमलतः 



 

अिसूुब्च–७ 

((दफा १८ को उपदफा (२) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

सामाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रलतरे्दि प्रस्तलुतको कार्वक्रम संचािि हर्लध 

 

1. सामाब्जक परीिण प्रलतरे्दि प्रस्तलुत कार्वक्रममा सिभागीिरूको उपब्स्थलत पबु्स्तका राख्न ुपिे र । उक्त 
पबु्स्तकामा सिभागीिरूको िाम, पद, ठेगािा तथा प्रलतलिलधत्र् गरेको संस्था उल्िेि ििु ुपिेछ । 

2. कार्वक्रमको प्रारम्भमा सिभागीिरूिाई कार्वक्रमको उद्देश्र्, सञ्चािि हर्लध, समर् र आचार संहिताबारे 
जािकारी ददिपुिे । 

3. सामाब्जक परीिकिे अिसूुची–५ र अिसूुची–६ बमोब्जमको ढाँचामा तर्ार गररएको हर्र्रण प्रस्ततु गिे 
। 

4. कार्वक्रममा प्रलतरे्दि हर्र्रण प्रस्ततु भएपलछ सामाब्जक परीिण समन्र्र् सलमलतको तफव बाट कार्वक्रमका 
सिभागीिरू समि लिम्ि प्रकारका प्रश्निरू क्रमशः रािी ििुा छिफिको माध्र्मबाट सिभागीिरूको 
प्रलतहक्रर्ा तथा सझुार् आह्वाि गिुवपिे– 

(क) गाउँपालिका।िगरपालिकािे लिमावण गरेका कािूि तथा िीलतगत लिणवर् तथा प्रहक्रर्ागत 
सधुारिे पारेको प्रभार् सचुकको आधारमा, 

(ख) गाउँपालिका।िगरपालिकािे गरेका हर्कास र्ोजिािरूमा जि सिभालगताको ब्स्थलत, 
(ग) गाउँपालिका।िगरपालिकािे समर्मा सेर्ा सहुर्धा ददि सेर्ा ददि िसकेको अर्स्थामा जितािे 

भोग्ि ुपरेका समस्र्ािरू, 
(घ) गाउँपालिका।िगरपालिकाको तफव बाट पेश गरेको हर्र्रण प्रलतको हर्श्वासिीर्ता, 
(ङ) र्ािर्ालिका, महििा, दलित, जिजालत ,गररब,  जेष्ठ िागररक तथा हपछलडएका र्गविाई मूिधारमा 

ल्र्ाउि गरेका प्रर्ासिरूको प्रभार्काररता, 
(च) गाउँपालिका।िगरपालिकािे ददएको सेर्ाको गणुस्तर, दस्तरु, सेर्ा ददि िगाएको समर् र 

कार्व सम्पादिको स्तर, 
(छ) सामाब्जक उत्तरदाहर्त्र् परुा गिव गाउँपालिका।िगरपालिकाको र्तवमाि कार्व तथा कार्वशैिीमा 

सधुार ल्र्ाउि प्राप्त सझुार्िरू। 

5. सिभागीिरूिे कार्वक्रममा रािेका हर्चार, सझुार् तथा प्रलतहक्रर्ािरूिाई सामाब्जक परीिण समन्र्र् 
सलमलतका पदालधकारीिरू तथा सामाब्जक परीिकिे हटपोट गरी राख्नपुदवछ र सिभागीिे रािेका ब्जज्ञासा 
तथा हर्चारमा गाउँपालिका।िगरपालिकाका पदालधकारी, ब्जम्मेर्ार कमवचारी तथा सामाब्जक परीिकिे 
स्पि पािुव पिे। 

6. सामाब्जक परीिण कार्वक्रममा उठेका हर्षर्र्स्तिुरूको आधारमा सामाब्जक परीिकिे मू्र् हर्षर् 
अब्न्तम प्रलतरे्दिमा समारे्श गिुव पिे । 

 

 



 

अिसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

छिफि कार्ावक्रममा सिभालगिे पािािा गिुवपिे आचारसंहिता 
 

सामाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रलतरे्दि प्रस्ततु गररि ेकार्वक्रममा उपब्स्थत आर्ोजक, सिजकताव तथा 
सिभागीिरूिे पाििा गिुवपरि्े आचारसंहिता 

 

(क) हर्षर्र्स्तमुा मात्र केब्न्रत रिी छिफि गिे । 

(ख) तथर्ाकं र सूचिाको आधारमा रिी हर्चार राख्न े। 

(ग) लिजी र्ा व्र्ब्क्तगत कुरामा हटप्पणी िगिे तथा व्र्ब्क्तगत आिेप ििगाउि े। 

(घ) सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका हर्चारमा प्रलतर्ाद िगिे, प्राप्त प्रलतहक्रर्ा, सझुार् तथा हटप्पणीिाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा लििे । 

(च) व्र्ब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजलिक मर्ावदा र ब्शिाचारिाई कार्म राख्न े। 

(छ) सिभागीिरूिाई हर्चार राख्न प्रोत्सािि गिे र हर्चारका िालग धन्र्र्ाद ददि े। 

(ज) सामाब्जक परीिकिे बोल्ि ेसमर् ददएपलछ मात्र सिभागीिरूिे आफ्िा कुरािरू राख्न े। 

(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्िे र एउटा व्र्ब्क्तिे एकपटक मात्र बोल्ि े। 

(ञ) आफ्िो कुरािाई छोटकरीमा स्पि रूपमा राख्न ेर बीचमा अकावको कुरा िकाट्ि े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिसूुची–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सगँ सम्बब्न्धत) 
  

सामाब्जक परीिकिे गाउँपालिका।िगरपालिका अध्र्ि।प्रमिु समि पेश गिे प्रलतरे्दिको ढाचँा 
 

श्री ...... गाउँपालिका।िगरपालिका 
१. पषृ्ठभलूम 

२. सामाब्जक परीिणको उद्देश्र्  
३. अध्र्र्ि हर्लध 

४. अध्र्र्िको सीमा 
५. बिृत ्छिफि कार्वक्रमको हर्र्रणेः 
क) लमलतः    ि) स्थािः    ग) समर्ः 
६. गाउँपालिका।िगरपालिका र हर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संस्थाको हर्र्रण संिग्ि राख्न े(अिसूुची २ र 
३ ) 
७. सामब्जक परीिणर्ाट देब्िएका सर्ि पििरु (बेुे दँागत रुपमा िेख्न)े 
८. सामब्जक परीिणर्ाट देब्िएका चिुौती तथा कलम कमजोरीिरु (बेुेदँागत रुपमा िेख्न)े  
९. सामाब्जक ब्जम्मेर्ारी परुा गिव गाउँपालिका।िगरपालिकािे चाल्ि ुपिे कदमिरु र्ा सझुार्िरु 

 

सामाब्जक परीिकको िामः  
दस्तितः 
संस्थाको िाम (र्दद संस्था भएमा)M  
लमलतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिसूुची —१० 

( दफा ४७ सगँ सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलिक परीिण अलभमबु्िकरण कार्वक्रममा प्रस्ततु गिे हर्षर्र्स्त ु

  

क) हर्त्तीर् िेिा परीिणः  
र्सिे गाउँपालिका।िगरपालिकाको हर्त्तीर् कारोर्ारको िेिाजोिा तथा पहुि गदवछ । जसमा मिािेिा 
परीिणको कार्ाविर्र्ाट हर्त्तीर् कारोर्ारको िेिा र त्र्सको जाचँ गरी हर्त्तीर् कारोर्ारको अब्न्तम प्रलतरे्दि 
ददिे कार्व िनु्छ। र्स लभत्र आन्तररक िेिा परीिण र अब्न्तम िेिापरीिण समाबेश िनु्छि ्।  

ि) सार्वजलिक परीिणः  
गाउँपालिका।िगरपालिकािे आफिो िते्रलभत्र संचालित र्ोजिा तथा कार्वक्रमिरूको कार्ावन्र्र्ि सलुिब्श्चत 
गरी सम्पादि ििेु र्ा सम्पाददत कामको पररमाण, िागत, गणुस्तर समेतको िेिाजोिा गिव स्थािीर् उपभोक्ता 
तथा सरोकारर्ािािरूको सिभालगतामा सार्वजलिक परीिण गदवछ। सार्वजलिक परीिणको प्रहक्रर्ािे संचालित 
र्ोजिाको उद्देश्र् प्रालप्तमा मात्र सिर्ोग प¥ुर्ाउि ेिभई र्ोजिाको सकारात्मक र सधुार गिुवपिे पिका प्राप्त 
अिभुर् र दृिान्तिरूिाई हर्श्लषेण गरी लिणवर् प्रहक्रर्ाका तिमा पषृ्ठपोषण गदवछ । संचालित र्ोजिा तथा 
कार्वक्रमिरू लिधावररत समर् र कार्वतालिका अिरुुप कार्ावन्र्र्ि भए, भएिि ्? त्र्समा के कलत र कसर्ाट 
िगािी भएको छ  के मा कलत िचव भर्ो ?कामको गणुस्तर कस्तो छ ?िचव प्रहक्रर्ा तथा हर्र्रण ठीक 
छि ्र्ा छैिि ् ? के कस्ता सधुार कार्व उपर्ोगी िनु्छ आदद पिबारे सरोकारर्ािसंग गररिे छिफि, 

अन्तरहक्रर्ा, हर्श्लषेण र सूचिाको आदाि प्रदाििे गाउँपालिका।िगरपालिकाबाट गररि े हर्कासका 
कार्वक्रमिरूिाई पारदशी, उत्तरदार्ी र जिमिुी तलु्र्ाउिे मात्र िोर्ि स्थािीर् उपभोक्ता िरूिाई आफिा 
भार्िा व्र्क्त गिव सिम बिाउँदछ। सार्वजलिक परीिण, सामाब्जक सशब्क्तकरण, सामदुाहर्क सिभालगता 
तथा िागररक लिगरािीको लिम्ती आर्श्र्क व्र्र्स्थापकीर् औजार पलि िो ।  
सार्वजलिक परीिण, र्ोजिा संचाििमा जिसिभालगता बहृर्द् गिव तथा जितािरूर्ाट सझुार् तथा प्रलतहक्रर्ा 
लििे उद्देश्र्िे संचािि िनु्छ, त्र्सैिे सार्जवलिक परीिणमा सिभागीिरूर्ाट धर्क्त भएका हर्चारिरू भहर्ष्ट्र्को 
िीलत लिमाणको िालग आधार ििु सक्दछ । र्ोजिा फरफारक गिे काम प्रचलित कािूिमा धर्र्स्था भएका 
आधारिरू तथा पेश भएका प्रमाणको आधारमा गिुव पिेछ। र्ोजिा फरफारकको क्रममा सार्वजलिक 
परीिणका बित धर्क्त हर्चारिाई आधार लिई फरफारक गिे िगिे भने्न लिणवर् गिुव िुँदैि।  

२. सार्वजलिक परीिणको िते्रः  
क) आन्तररक रुपमा संचािि ििुःे  

सार्वजलिक परीिण कार्वपालिकािे आन्तररक रुपमा सम्पादि गदवछ गराउदछ। र्सिे संचालित र्ोजिाको 
गणुस्तरमा सधुार ल्र्ाउँछ तथा कार्ावन्र्र्ि गिे लिकार्को आन्तररक धर्र्स्थापिको सधुारका िालग सझाुर् 



 

लिि तथा प्राप्त सझुार्िाई कार्ावन्र्र्ि गिे उद्दशे्र्िे संचािि गररन्छ। र्ो आम उपभोक्तािरूर्ाट 
सचांलित र्ोजिाको प्रारब्म्भक जाचँपास पलि िो।  

ि) उद्दशे्र् अिरुुप िगािी भए िभएको जाचँ तथा सधुारः  
सार्वजलिक परीिण कार्वमा उपभोक्ता र्गविाई स्र्र्मँ ्संिग्ि गराई सिभालगतामूिक र पारदशी ढंगिे भए 
गरेका कार्विरूको हर्र्चेिा गिे, िेिाजोिा गिे, सबि र दबुवि पििरूको हर्श्लषेण गरी आगामी ददििरूमा 
गिुवपिे सधुारात्मक कार्वको पहिचाि गररन्छ। र्सर्ाट संिग्ि सरोकारर्ािािरूिे सम्पन्न भैसकेका 
कार्वक्रमबाट लसकेका िर्ाँ लसकार्।पाठ आदाि प्रदाि गरी थप सधुारात्मक उपार्िरूको पहिचाि गररन्छ 
।  

ग) सरोकार पििरूको सिभालगता र िलु्िा छिफिः  
सार्वजलिक परीिण कार्व मु् र्त उपभोक्तािरूको चाििा तथा प्रलतहक्रर्ा बझु्ि संचािि गररन्छ । 
सार्वजलिक परीिणमा सबै उपभोक्ता तथा र्ोजिाका सरोकार पििरूको प्रलतलिलधत्र् गराई उपभोक्तािाई 
िागेका कुरािरू र्ोल्ि स्र्तन्त्रता ददर्न्छ । 

३. सार्वजलिक परीिणको उद्दशे्र्ः 
(क) र्ोजिाको आम्दािी िचव तथा अन्र् हर्र्रणिरू आम उपभोक्तािरू समि रािी उपभोक्तािरूको 

प्रलतहक्रर्ा लिि े। 

(ि) कार्वक्रम प्रलत जिचासो र्ृहर्द् गरी सम्बब्न्धत सरोकारर्ाििरूको सिभालगता र्हृर्द् गिे । 

(ग) लिणवर् प्रहक्रर्ामा प्रजाताब्न्त्रक प्रहक्रर्ा र पारदशी व्र्र्िार अर्िम्बि गिव गराउि सजग गराउिे । 

(घ) कार्वक्रममा ििुसक्िे अलिर्लमतता लिर्न्त्रण गिे र कुिै अलिर्लमतता भएको पार्एमा लिर्न्त्रण गिव 
उपभोक्तािरूिाई ब्जम्मेर्ार बिाउि े। 

(ङ) र्ोजिामा आम उपभोक्तािरूको स्र्ालमत्र् भार् स्थाहपत गिे । 

४. सार्वजलिक परीिण पद्दलतः 
(धर्र्स्था भएका लबलधको धर्ा्र्ा गिे) 

५. सार्वजलिक परीिणमा ध्र्ाि ददिपुिे कुरािरूः  
o आम उपभोक्ता भेिा भए, िभएको  
o महििा, दलित र हपछलडएको र्गवको उब्चत प्रलतलिलधत्र् भए।िभएको  
o कार्वक्रमिे समेट्ि ेिते्रको समािपुालतक प्रलतलिलधत्र् भए।िभएको  
o आर्ोजिा।कार्वक्रमको िािसम्मको कार्ावन्र्र्ि ब्स्थलत जािकारी गरार्एको।िगरार्एको  
o आर्ोजिा।कार्वक्रमको भौलतक र हर्त्तीर् प्रगलत जािकारी गरार्एको।िगरार्एको  
o हर्गतका परीिणबाट आिं्े रै्ार्एका सझुार्िरूको कार्ावन्र्र्ि भए। िभएको  
o अिगुमि सूचकिरू तर्ार गररएको, िगररएको  
o अिगुमिबाट देब्िएका कमी कमजोरीिरूको सधुार गररएको, िगररएको  
o सिभागीिरूिाई िागको कुरािरू बोल्ि ददर्एको, िददर्एको  



 

o सिभागीिरूका हर्चारिाई जस्ताको तस्तै प्रलतरे्दिमा प्रस्ततु गररए, िगररएको  

 

६. फारामिरूको प्रर्ोगः (अिसूुचीमा धर्र्स्था भएका फारामिरूको धर्ा्र्ा गिे)  
७. गाउँपालिका।िगरपालिकािे सार्जवलिक परीिण अलभमबु्िकरण कार्वक्रममा सिभागी गराउि ुपिेेः 

o सिभालगिरू (अलधकतम ५० जिा)M   
o गाउँपालिका।िगरपालिकाका पदालधकारीिरू  
o अध्र्ि।प्रमिु तथा उपध्र्ाि।उपप्रमिुिरू 

o कार्वपालिकाका सदस्र्िरु 

o गाउँपालिका।िगरपालिकाका हर्भाग।मिाशािा।शािा तथा र्काई प्रमिुिरू  
o हर्कास आर्ोजिाको कार्ावन्र्र्ि संग सम्बब्न्धत कमवचारीिरू  
o उद्योग र्ाब्णज्र् संघ, स्थािीर् गैर सरकारी संस्था मिासंघ, जस्ता पेशागत संस्था संस्थाका 

प्रलतलिलधिरू  
o राजिैलतक दिका प्रलतलिलधिरू  
o महििा, दलित, जिजालत, हपछलडएका र्गव आददको उत्थािमा कार्वरत संघ संस्थाका प्रलतलिलधिरू  
o कार्वरत प्रमिु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलिलधिरू  
o प्रमिु करदातािरू  
o कार्वरत सामदुाहर्क संस्थाका प्रलतलिलधिरू  
o िागररक समाजका प्रलतलिलधिरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची – ११ 

(दफा २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) सगँ सम्बब्न्धत) 
 



 

उपभोक्ता सलमलत र्ा सामदुाहर्क संस्थािे तर्ार गिे आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम सम्बन्धी 
हर्र्रणको ढाचँा 

१. कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको 
(क) िामः.......................................(ि) स्थि............................................ 
(ग) पहििो हकस्ता रकम..........................प्राप्त लमलत......................... 
(घ) िागत रकमः................................... 
(ङ) शरुु ििु ेर्ा भएको लमलत.................................. 
(च) सम्पन्न ििु ेर्ा भएको लमलत............................. 

२. उपभोक्ता सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोि हर्कास संस्था।सामदुाहर्क संस्थाको 
(क) िामः .....................(ि) अध्र्िको िाम........... 
(ग) सदस्र् सं्र्ाः............ महििा सं्र्ा...........परुुष सं्र्ा.......... 

३. आम्दािी िचवको हर्र्रणः 
(क) आम्दािी तफव  

आम्दािीको स्रोत (किाँबाट िगद र्ा ब्जन्सी प्राप्त भर्ो स्रोत 
ििुाउिे) 

 रकम तथा पररमाण    कैहफर्त 

   

   

(ि) िचव तफव  
िचवको हर्र्रण दर पररमाण जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भए ?)    

    

    

२. ज्र्ािा (के र्ापत कलत ज्र्ािा भकु्तािी भर्ो ?    

    

३. श्रमदाि हर्र्रण (कलतजिािे कुि काममा श्रमदाि 
गरेको)  

   

    

४. धर्र्स्थापि िचव (ढुर्ािी तथा अन्र् िचव)    

    

(ग) मौज्दात 

हर्र्रण रकम तथा पररमाण कैहफर्त 



 

१. िगद   

(क) बैंक   

(ि) धर्ब्क्तको ब्जम्मा   

२. सामग्री   

   

(घ) भकु्तािी ददि बाकँी 
हर्र्रण रकम तथा पररमाण कैहफर्त 

   

४.र्ोजिाको िि तथा प्रगलत हर्र्रण 

कामको हर्र्रण िि प्रगलत पषु्ट्याँर्को आधार 
    

५. र्ोजिािे परु्ावएको िाभ तथा प्रत्र्ि रुपमा िाभाब्न्र्त जिसं्र्ा (र्ोजिा संचािि भएको स्थािका 
उपभोक्तािरू) 

६. आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम संचािि गदाव आर्ोजक संस्थामा कामको ब्जम्मेर्ारी र्ाडँफाडँ (कस कसिे के कस्तो 
कामको ब्जम्मेर्ारी लिएका लथए ििुाउिेेः 

७. आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम संचाििको क्रममा पालिकािे गरेको अिगुमि पटकः 
८. कार्वक्रम संचाििको क्रममा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
९. कार्वक्रम संचाििको क्रममा भएको राम्रो लसकार् (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न र्ोजिािाई ददगो रुपमा संचािि गिव भहर्ष्ट्र्को र्ोजिा के छ ? (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
११. सलमलतको सझुार् अन्र् केिी भए (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सलमलत।सामदुाहर्क संस्थाका पदालधकारी तथा सदस्र्िरूको दस्तितः 
 

 

      ====================          ==================          ============================ 
िामः                  िामः                 िामः 
कोषाध्र्ि                सब्चर्                 अध्र्ि 

                       हर्र्रण तर्ार लमलतः 



 

 

अिसूुची – १२ 

(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलिक परीिण प्रलतरे्दिको ढाचँा 
   

श्री........................... 
..................गाउँपालिका।िगरपालिका, 
१. र्ोजिाको  

क) िामः   
ि) स्थिः 
ग) िागत अिमुािः 
घ) र्ोजिा शरुु भएको लमलतः 
ङ) र्ोजिा सम्पन्न लमलतः 
च) र्ोजिाको अर्स्थाः सम्पन्न, अधरुो, लबग्रकेो 

२. उपभोक्ता सलमलत र गैर सरकारी संस्थारसामदुाहर्क संस्थाको  
क) िामः 
ि) अध्र्िको िामः 
ग) सदस्र् सं्र्ाः महििा .....       परुुष..... 

३. साबवजलिक परीिण भएको क) लमलतः ि) स्थािः ग) समर्ः 
४. उपब्स्थलतः (उपब्स्थलतको छाँर्ाप्रलत संिग्ि गिुव पिे )  

 

िाम ठेगािा पद 

   

   

   

   

५. र्ोजिाको िि तथा प्रगलत हर्र्रणःM  

कामको हर्र्रण िि प्रगलत 
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६. उपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुाहर्क संस्थािे पेश गरेको आम्दािी िचवको हर्र्रणः 

 

आम्दािी तफव  

हर्र्रण रकम रु. 

गाउँपालिका।िगरपालिका। सिर्ोगी संस्थाबाट लिकासा  

सामग्री  

जिसिभालगता  

श्रमदाि  

 

 

  िचवको हर्र्रण  

अिदुाि तफव   श्रमदाि तफव   

हर्र्रण रकम रु. हर्र्रण रकम रु. 
क.लिमावण सामग्री  क.लिमावण सामग्री  

    

    

    

ि.कामदार  ि.कामदार  

    

    

ग.ढुर्ािी  ग.ढुर्ािी  

   

   

घ मेसिरी  औजार  घ मेसिरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  



48 
 

 

 

७. उपभोक्ता सलमलतरसामदुाहर्क संस्थािे पेशगरेको हर्र्रण मालथ साबवजलिक परीिणमा 
उपब्स्थत धर्ब्क्तिरूको प्रलतहक्रर्ा तथा सझुार्ः  

क्र.सं. सझुार्कतावको िाम 
थर 

सझुार्को िेत्र, प्रलतहक्रर्ा तथा सझुार्को 
सारसंिेप 

 कैहफर्त 

    

    

    

 

उपर्कु्त िचव हर्र्रण उपभोक्ता सलमलतिे पेश गरेको हर्र्रण सँग मेि िान्छ र्ा िाँदिै, मेि ििाि ेभएमा 
कैहफर्त जिाउिःे  

 

 

८. जािकारीका िालग सो हर्र्रण सरै् सरोकारर्ािािरूिाई सूब्चत गिव सार्वजलिक स्थिको सूचिा पाटी 
टाँस भए ÷ िभएको 

 

 

                                             

                                                       

                    

 

 

प्रलतरे्दि बझुाएको लमलतः 

 

 

 

 

..................  
िामः  
सिजकताव÷ प्राहर्लधक 

  

....................  
िामः  
उपभोक्ता सलमलतको अध्र्ि 

....................  
िामः गाउँपालिका।िगरपालिकाको  
पदालधकारी 
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अिसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

साबवजलिक परीिणको िालग लिमावण व्र्र्सार्ीिे तर्ार गिे हर्र्रणको ढाचँा 
 

१. र्ोजिाको 
  
क)िामः .................................................ि) स्थिः...................................... 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) र्ोजिा शरुु भएको लमलतः 
ङ) र्ोजिा सम्पन्न लमलतः 
२. लिमावण धर्र्सार्ीकोः 
क) फमवको िामः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको िामः 
३. सम्पन्न र्ोजिाको िक्ष्र् तथा प्रगलत हर्र्रणः 
कामको हर्र्रण (मु् र् मु् र् कार्विरू ििुाउि े िागत अिमुाि र्थाथव 

   

   

 

 

४. र्ोजिािे परु्ावएको िाभ तथा प्रत्र्ि रुपमा िाभाब्न्र्त जिसं्र्ा (र्ोजिा संचािि भएका) स्थािका 
उपभोक्तािरूः 

५. र्ोजिा संचाििको क्रममा पालिकािे गरेको अिगुमि पटकः 
६. कार्वक्रम संचाििको क्रममा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
७. सम्पन्न र्ोजिािाई ददगो रुपमा संचािि गिव के गिव आर्श्र्क छ (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
 

 

........................ 
िामः  
ठेकेदार र्ा प्रलतलिलधको दस्तितः                                
लिमावण धर्र्सार्को िामः 
हर्र्रण पेश गरेको लमलतः 
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अिसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सगँ सम्बब्न्धत) 

लिमावण व्र्ार्सार्ीर्ाट संम्पन्न कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको साबवजलिक परीिण प्रलतरे्दिको ढाचँा 

श्री...................... 
गाउँ।िगर कार्वपालिकाको कार्ाविर् 

१. र्ोजिाको  
क) िामः   
ि) स्थिः 
ग) ठेक्का अंकः 
घ) र्ोजिा शरुु भएको लमलतः 
ङ) र्ोजिा सम्पन्न लमलतः 

२. लिमावण धर्र्सार्ीकोः  
क) फमवको िामः 
ि) प्रोप्रार्टरको िामः 

३. साबवजलिक परीिण भएको  
क) लमलतः  
ि) स्थािः  
ग) समर्ः 

४. उपब्स्थलतः 
 

िाम ठेगिा पद 

   

   

   

   

   



........गाउँपालिका।िगरपालिका सार्वजलिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी कार्वहर्लध-२०७७ 
 

५. र्ोजिाको िक्ष्र् तथा प्रगलत हर्र्रणः 

कामको हर्र्रण (मु् र् मु् र् 
कार्विरू ििुाउिे) 

िागत अिमुाि 
अिसुार 

र्थाथव 

   

   

   

   

 

६. लिमावण व्र्र्सार्ीिे पेशगरेको हर्र्रण मालथ साबवजलिक परीिणमा उपब्स्थत धर्ब्क्तिरूको प्रलतहक्रर्ा तथा 
सझुार्ः 

क्र.सं. सझुार्कतावको 
िाम थर 

सझुार्को िते्र प्रलतहक्रर्ा तथा सझुार्को 
सारसंिेप  

कैहफर्त 

     

     

     

 

 

७ . सिभागीर्ाट आएका हर्चार तथा अर्िोकिर्ाट देब्िएका तथर्िरूको हर्श्लषेण 

 

...............    ................ ................ 
िामः    िामः िामः 
सिजकताव ÷ प्राहर्लधक    लिमावण व्र्र्सार्ी                 गाउँ।िगरपालिकाको पदालधकारी 
 

 

 

प्र लतरे्दि बुझाएको लमलतः  

 

 

 

 

 



........गाउँपालिका।िगरपालिका सार्वजलिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी कार्वहर्लध-२०७७ 
 

अिसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलिक परीिण कार्वक्रमको आचारसंहिताः 
 

सार्वजलिक परीिण कार्वक्रमिाई प्रभार्कारी बिाउि, धर्र्ब्स्थत कार्वतालिका तर्ार गरी छिफि सञ्चािि 
गिव र सिजकताविे छिफििाई हर्षर्मा केब्न्रत गरी धर्र्ब्स्थत रुपमा सञ्चािि गिव अिसूुची–१६मा 
ददर्एको िमूिा कार्वक्रम तालिका प्रर्ोग गिुव पिेछ। सार्वजलिक परीिण कार्वक्रममा उपब्स्थत आर्ोजक, 

सिजकताव तथा सिभागीिरूिे लिम्ि बमोब्जमको आचार संहिता पाििा गिुवपिेछः 
1. हर्षर्र्स्तमुा मात्र केन्रीत रिी छिफि गिे । 

2. लिजी र्ा व्र्ब्क्तगत कुरामा हटप्पणी िगिे तथा व्र्ब्क्तगत आिेप ििगाउि े। 

3. सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका हर्चारमा प्रलतर्ाद िगिे, प्राप्त प्रलतहक्रर्ा, सझुार् तथा हटप्पणीिाई 
सकारात्मक रुपमा लििे । 

4. व्र्ब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजलिक मर्ावदा र ब्शिाचारिाई कार्म राख्न े। 

5. सिभागीिरूिाई हर्चार राख्न प्रोत्सािि गिे र हर्चार रािे र्ापत धन्र्र्ाद ददि े। 

6. सिजकताविे बोल्िे समर् ददएपलछ मात्र सिभागीिरूिे आफ्िा कुरािरू राख्न े। 

7. बोल्दा पािै पािो बोल्िे र एउटा व्र्ब्क्तिे एकपटक मात्र बोल्ि े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



........गाउँपालिका।िगरपालिका सार्वजलिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी कार्वहर्लध-२०७७ 
 

अिसूुची – १६ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सगँ सम्बब्न्धत) 

सिजकताविे सार्वजलिक परीिण गिव प्रर्ोग गिुवपिे कार्वक्रमको िमूिा 

 

कार्वक्रम ब्जम्मेर्ारी समर्ार्लध 

कार्वक्रम औपचाररक र्ा अिौपचाररक कसरी गिे (तर् गिे)   

भेिाको उद्देश्र्बारे जािकारी गराउि े   

र्ोजिाको ब्स्थलत र्ा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण   

र्ोजिाको ब्स्थलतबारे सिभागीको हटप्पणी   

र्ोजिाको आम्दािी िचव हर्र्रण प्रस्ततु गिे   

आम्दािी िचव उपर सिभागीको हटप्पणी लिि े   

भेिाको सझुार् उल्िेि गिे   

रेकडव गररएको सझुार् तथा सिीछाप   
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अिसूुची – १७ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (७) र दफा ३३ को उपदफा (९) सगँ सम्बब्न्धत) 

 

सार्वजलिक परीिणका िालग सिजकताविे प्रर्ोग गिुवपिे चेकलिि 

 

कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्बन्धी हर्र्रण 

(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा समदुार्िे माग गरे अिसुार छ छैि। 

(ि) िाभाब्न्र्त घरधरुी सं्र्ा। 

(ग) िब्ित र्गव समारे्शी (दलित, जिजालत, महििा, गरीब, हपछलडएको र्गव) को सं्र्ा । 

(घ) र्ोजिाबाट ििु ेउपिधधीका सूचकिरू प्रि छि ्छैिि।् 

(ङ) िक्ष्र् र उपिधधी बीचको फरक। 

(च) र्ोजिाको ददगोपिका िालग समदुार्को सिभालगता तथा र्ोगदाि। 

(छ) र्ोजिा समर्मा सम्पन्न भर्ो र्ा भएि ? भएि भि ेकारणिरू। 

(ज) र्ोजिा संचािि गिव गदठत उपभोक्ता सलमलतको गठि प्रहक्रर्ा उपर्कु्त भए िभएको । 

(झ) उपभोक्ता सलमलतमा र्ास्तहर्क उपभोक्ताको प्रलतलिलधत्र् भए िभएको । 

 

र्ोजिाको धर्र्स्थापि तथा िेिाप्रणािी 
(क) ब्जम्मेर्ारी तालिका प्रि रुपमा छ छैि तथा र्ोजिा संचािि गिेिे प्रस्ततु गरे अिसुारको 

र्ोजिा सम्पन्न भए िभएको। 

(ि) िररद प्रहक्रर्ा ऐि, लिर्म तथा लिदेब्शका बमोब्जम भर्ो भएि। प्रलतस्पधावत्मक कोटेशि अिसुार 
िभएको भए कारण ििुाउि।े 

(ग) रु ५००० भन्दा मालथको िररदमा मूल्र् अलभर्ृहर्द् करको लबि समारे्श भए 
िभएको।हर्ििरूमा त्रहुटिरू भए िभएको। 

(घ) स्टोर धर्र्स्थापिमा त्रहुट रिे िरिेको। 

(ङ) अलग्रम भकु्तािी रकम र्ोजिाको उपभोक्ता सलमलत र्ा सञ्चािक सलमलतिे गरेको लिणवर् भन्दा 
फरक छ छैि । 

(छ) काहटएको चेक, बैंकको हर्र्रण सँग चभअर्िअब्ष्ट्भ (लभडाएर रुज ु) गररर्ो गररएि। 

(ज) िचव हर्र्रणमा उब्ल्िब्ित अिसुारका मालिसिे काम गरेको िो, िोर्ि ? 

(झ) काम गिे मालिसिे पूरै ज्र्ािा पाएका छि,् छैिि ्? 



........गाउँपालिका।िगरपालिका सार्वजलिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी कार्वहर्लध-२०७७ 
 

(ञ) गाउँपालिका।िगरपालिकाबाट समर् समर्मा लिरीिण भएको छ, छैि ? लिरीिण पश्चात ्प्राप्त 
सझुार्िरू कार्ावन्र्र्ि भए, भएिि ्? 

पारदब्शवता 
(क) र्ोजिा स्थिमा र्ोजिाको िगािी बारे प्रि ििुे गरी सूचिा बोडव राब्िर्ो राब्िएि ?  
(ि) र्ोजिाको सञ्चािि िचवको हर्र्रण प्रि छ छैि । 

(ग) लमजरमेन्ट र्कु (िापी हकतार्) प्रि लसत राब्िएको छ छैि । 

(घ) आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्ि ििु ुअब्घ पर्ावप्त जािकारी गराउिे काम भए िभएको । 

 

अन्र् 

(क) सिभागीमध्रे् कसैिे उपभोक्ता सलमलतको कुिै सदस्र्को हर्शेष प्रशंसा मात्र गरेको र्ा हर्रोध 
गरेको अर्स्थामा कारण पत्ता िगाउि।े 

(ि) सूचिा प्रर्ािमा दलित, महििा, बािबालिका र हपछलडएका र्गवको सिभालगता रह्यो रिेि । 
कतैबाट अर्रोध छ छैि पत्ता िगाउि।े 

(ग) प्राहर्लधकिरूबाट समर्मै सझुार् र सल्िाि प्राप्त भर्ो, भएि ? ददर्एका सल्िाि र सझुार्िरू 
उपर्कु्त लथए, लथएिि ्? 

(घ) र्ोजिािाई प्रभार्कारी रुपमा संचािि गिव भहर्ष्ट्र्को र्ोजिा के छ ? 

(ङ) र्ोजिा संचाििको क्रममा मित्र्पूणव लसकार् के रह्यो ? 
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अिसूुची —१८ 

(दफा ३७ सगँ सम्बब्न्धत) 
 

आर्ोजिाको सूचिापाटीको ढाचँा 

 

 आर्ोजिा÷पररर्ोजिाको िामM आर्ोजिा÷पररर्ोजिा स्थि 

 कुि िागत÷बजेट (रु.)M गाउँपालिका।िगरपालिकाको िगािी (रु.) 

 जिसिभालगता (उपभोक्ता र्ा समदुार्िे रे्िोिे) रकम (रु.)M अन्र् िगािी (रु.) 

 पररर्ोजिा शरुु लमलतM सम्पन्न ििेु लमलत 

 लिमावण व्र्र्सार्ी,उपभोक्ता सलमलत र्ा कार्ावन्र्र्ि गिे लिकार् 
संस्थाको िामM 

सम्पकव  व्र्ब्क्त िाम र सम्पकव  िं.  

 िाभाहर्न्त घरपररर्ारM िाभाब्न्र्त जिसं्र्ा 
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अिसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सगँ सम्बब्न्धत प्रश्नार्िी भाग — १) 
 

िागररक प्रलतरे्दि (Citizen Report Card ) 

(सन्तहुि र्ा असन्तहुि जिाउिे) 
 

उत्तरदाताको िाम र थरः— ...................जातजालतः.............................  
लिङ्गः         महििा (   )   परुुष   (  )             उमेर .............  
ब्शिाः ..................................... पेशा..................................  

 ठेगािाः .........................गाउँपालिका।िगरपालिका,  र्डा िं. ......... सम्पकव  फोि िं. .................. 
 

१ सेर्ाको सन्तहुि 

  १.१ तपारँ्िे र्स कार्ाविर्बाट समग्रमा कलतको सन्तहुि पाउि ुभर्ो? 

 सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
१.२ सेर्ा लिि जाँदा कमवचारीको व्र्र्िारप्रलत तपाई कलतको सन्तिु ििुिुनु्छ ?  
      सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      ) 

२. सेर्ाको लिर्लमतता  
२.१ िागररक बडापत्रमा उल्िेि भए अिसुार तपाईिे प्राप्त गिुवपिे सेर्ामा िागेको समर् प्रलत कब्त्तको सन्तिु 

ििुिुनु्छ ?  

    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
२.२ कार्ाविर् लिर्लमत रुपमा (पदालधकारी र कमवचारीको उपब्स्थलत, समर् पाििा, कार्वचसु्तता) संञ्चािि भएको 

छ भन्न ेकुरामा कलतको हर्श्वस्त ििुिुनु्छ ? 

    हर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )   अहर्श्वस्त (      )  
२.३ तपाईिे सेर्ा लिि जाँदा अलतररक्त रकम लतिुव भर्ो? 

      लतरेको छैि  (   ) एकदमै कम (   )  धेरै लतरेको (  )     
२.४ र्स कार्ाविर्िे सार्वजलिक चासो तथा समस्र्ा समाधाि गिव औसत कलत ददि िगाउि ेगरेको छ? 

     १ ददि (   )  २ ददि (   )  धेरै ददि  (   )   
३.  सेर्ा प्रलतको जिहर्श्वास  
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  ३.१ र्स संस्थािे ददिे सेर्ाप्रलत तपाई कलतको हर्श्वस्त ििुिुनु्छ ?  
     हर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )  अहर्श्वस्त (      )  
३.२ र्स कार्ाविर्िे प्रदाि गरेको सेर्ाको बारेमा अरुिाई जािकारी तथा कब्त्तको प्रचार गिुव भएकोछ?                  

धेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैि  (      )  
३.३ र्स संस्थामा कार्वरत कमवचारी प्रलत तपाईको हर्श्वास कब्त्तको छ ? 

     धेरै (     )    ठीकै (      )   हर्श्वास छैि (      )  
३.४ र्स कार्ािवर्िे हर्पन्न र्गवको िालग छट्ुर्ाएको सेर्ा प्रर्ोग गरेको थािा पाउि ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैि  (   )  अलिअलि थािा छ  (   ) 

 ४.  सेर्ाको गणुस्तर  
४.१ र्स कार्ाविर्बाट सर्ो लिंदा कार्ाविर्िे ददएको जािकारीबाट कब्त्तको सन्तिु ििु ुिनु्छ ?   
     सन्तिु (   )  कम सन्तिु (   )   असन्तिु (   )  
४.२ तपाई र्स कार्ाविर्मा आउँदा कसको सिर्ोग लििभुर्ो?  आफै (   )  गाउँका ठूिाबडाको(   )      

मध्र्स्थकताव (   )  
४.३ र्स कार्ाविर्मा तपाईिे एउटा कामको िालग कलत पटक धाउि ुप¥र्ो?  

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

 ५.  सेर्ा सम्बन्धी जािकारी  

५.१ कार्ाविर्को भौलतक अर्स्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   िराम्रो  (   )    

५.२ कार्ाविर्मा भएको िागररक बडापत्र बारे तपाईिार् जािकारी छ ?  

     छ  (   )  आंब्शक जािकारी छ  (   )  कुिै जािकारी छैि (   ) 
५.३ कार्ाविर् र सेर्ागा्रिी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       िासै राम्रो छैि (   )  

५.४ पालिका तिमा सञ्चािि गररिे सार्जवलिक कार्वक्रममा सीमान्त र्गवको उपब्स्थलत कलत प्रलतशत सम्म ििुे 
गरेको छ ?  

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

५.५ सभाबाट कािूि बिाउँदा र कार्वपालिकामा िीलत, लिर्म र लिदेब्शका र मापदण्ड  तजुवमा गदाव छिफिमा 
प्रलतलिलधत्र् भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलिलधत्र् साहै्य कम छ  (   ) 
६. िागररक बडापत्र।उजरुी पेहटका ÷ गिुासो सनु्न ेअलधकारी सम्बन्धमा   

६.१ तपाईको हर्चारमा सेर्ाग्रािीिे िागररक बडापत्रको उपर्ोग कुि िदसम्म गरेका छि ्?  

     धेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैि  (   ) 
६.२ तपाईको हर्चारमा गाउँपालिका।िगरपालिका र्ा र्सका सेर्ाप्रदार्किरुिे िागररक बडापत्र अिरुुप कलत 
िदसम्म सेर्ा पराि गरेको जस्तो िाग्छ ? 

     धेरै (   )   ठीकै  (   )   अलत कम  (   )  
६.३ तपाईको हर्चारमा उजरुी पेहटकाको उपर्ोग कुि िदसम्म भएको छ ? 

     धेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छिै  (   ) 
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िागररक प्रलतरे्दि पत्र 

      प्रश्नार्िी भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बन्धी  
१.१  लसफाररसको िालग चाहििे आर्श्र्क कागजातिरुको प्रि जािकारी पाउि ुभर्ो? 

   

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पारँ्ि  (   )      
१.२ कुिै लसफाररसको िालग िाग्ि ेदस्तरु बािेक अलतररक्त रकम ददि ुप¥र्ो?         

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  मालगएि र ददर्एि पलि  (   )  
१.३ त्र्िाँबाट ददिे लसफाररस लिँदा कसको सिर्ोग लििभुर्ो?  

      आफै (   )  मध्र्स्थकताव र्ा कार्कव ता एकै मान्छे (   )  िेता ÷ठूिाबडा (   
) 
१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउि ेगदछवि ्? 

    सबैसगँ उठाउँछि ्(   )  सीलमत व्र्ब्क्तसँग मात्र उठाउँछि ् (   ) आर्को 
आधारमा     उठाउँछि ्(   ) 

१.५ शलु्क, सेर्ादस्तरु को–कससँग उठाउि ेगदछवि ्?  
    सेर्ाग्रािीसँग उठाउि ेगरेको छि (   )कुिै कुिै सेर्ाग्रािीसँग उठाउिे गरेका छि(   
) 
 

 

२.   पूर्ावधार हर्कास, र्ातार्रण र सरसफाई सम्बन्धी 
२.१ कार्ाविर्मा सरसफाईको अर्स्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 
२.२ कार्ाविर्मा सेर्ा प्रर्ाि र कार्वसम्पादि सम्बन्धी गिुासो गदाव त्र्समालथ कारर्ािी 

कब्त्तको गररन्छ? 

 तरुुन्तै िनु्छ (  )   पटक पटक भि ेपलछ मातै्र िनु्छ (   )   जलत भि ेपलि िनु्न (   
) 

२.३ तपाईको हर्चारमा गाउँपालिका।िगरपालिकािे पूर्ावधार सम्बन्धी कार्त्ररmम के कस्तो 
हकलसमिे गछव? 

    लिर्लमत र राम्रोसगँ (  )    ठीकै गछव  (   )     लिर्लमत रुपमा गदैि (   ) 
२.४ तपाईको गाउँपालिका।िगरपालिकामा हर्कास लिमावणको ब्स्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        िराब (   )   
२.५ तपाईको पालिकामा संचािि गरेका आर्ोजिािरु कब्त्तका प्रभार्कारी छि?् 

     प्रभार्कारी छि ्(  )  ठीक छि ्(    ) प्रभार्कारी छैिि ्(   ) 
२.६ स्थािीर् सरकारमा आर्ोजिाको लबि भकु्तािी ददि ेव्र्र्स्था कस्तो छ?  
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     सिज ( )   असिज (   )    ठीकै ( )     अप्ठर्ा्रो  (   )  
२.७  गाउँपालिका।िगरपालिकाको आर्ोजिा सम्पन्न भएपलछ जाचँपास गदाव प्राहर्लधकिरुिाई 

रकम ददिपुछव? 

     पदैि (   ) मागेरै लिन्छि ्(   ) रकम िददए अप्यारो पाछवि ्(   )  
२.८ आर्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँपालिका।िगरपालिकार्ाट प्राहर्लधक सिर्ोग कब्त्तको पाउि ु

भर्ो? 

   सब्जिै पार्र्ो (  )     कहििेकाँिी पार्र्ो (   )   माग गदाव पलि पार्एि (   )  
२.९ गाउँपालिका।िगरपालिकामा हर्कास लिमावणका बारेमा जािकारी माग्दा पाउि ुिनु्छ?  

    सब्जिै पार्न्छ (  ) सोधेपलछ पार्न्छ (   )  सोधेपलि पार्दैि (   )  
२.१० गाउँपालिका।िगरपालिकार्ाट आचार संहिता पाििा भएको छ?  

     पाििा भएको छ (  )      ठीकै पाििा भएको छ (  )       कब्त्त पलि पाििा 
भएको छैि (  )  

२.११ आर्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँपालिका।िगरपालिकार्ाट कब्त्तको सिर्ोग पाउि ुभएको 
छ? 

    धेरै सिर्ोग पाएको छु (   ) ठीकै सिर्ोग पाएको छु (  ) लिरुत्साहित गररन्छ (   )   
३.   गाउँपालिका।िगरपालिकाको हर्त्तीर् व्र्र्स्थापि र कार्वसम्पादि, 
 ३.१ आलथवक श्रोत कस्तो छ ?     

   आर्श्र्क श्रोत उपिधध (  ) कम श्रोत उपिधध  (  ) अलत कम श्रोत उपिधध (  )  
३.२ काम गिे प्रणािी र प्रहक्रर्ा कस्तो छ ?       

   अलत  सरि ( )   ठीकै (  )   जहटि (   )  
३.३ कार्ाविर्मा भएका कमवचारीमा हर्त्त व्र्र्स्थापि र पररचाििमा सीप कस्तो छ ?    

     आर्श्र्क सीप छ (  ) आर्श्र्कता भन्दा कम छ (   ) सीप लिकै कम छ (   )  
३.४ गाउँपालिका।िगरपालिकाको आम्दािी र िचव कार्ाविर् बाहिर सूचिा पाटीमा टाँसेको 

देख्नभुर्ो ?   
    टाँसेको देिेको छु (  )    कहििेकािी टाँसेको देब्िन्छ (  )    िै कतै देब्िएि (   

)   
३.५ कार्व सम्पन्नको आधारमा मूल्र्ांकि भएको छ हक छैि ? 

  छ (  )    ठीकै मूल्र्ाङ्कि ििुे गरेको छ (   ) कहििे पलि भएको थािा छैि (   )  
    

३.६ कार्व सञ्चािि संरचिा प्रलत कब्त्तको सन्तिु ििुिुनु्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुिै जािकारी छैि (   ) 
४.   पारदब्शवता सम्र्न्धी,   
 ४.१ र्स गाउँपालिका।िगरपालिकाको र्ाहषवक िीलत, कार्वक्रम र श्रोतका बारेमा जािकारी 

पाउि ुभएको छ? 

     धेरै जािकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जािकारी पाएको छु (  )    कम जािकारी 
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पाएको छु (  ) 
४.२ गाउँपालिका।िगरपालिकािे लिमावण गरेका ऐि, लिर्म, िीलत, लिणवर्, बजेट कार्वक्रम, 

कार्वप्रगलत आदी सम्बन्धी हर्र्रण सार्वजलिक ििुे गदवछ ? 

     ििु ेगरेको छ (  )   ििुे गरेको छैि  (   )   जािकारी िै छैि  (   
) 

४.३ सार्वजलिक ििुे माध्र्म के के ििु ्? 

    रे्र्सार्ट (  ) सूचिा पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लमलडर्ा (  )  सार्वजलिक सिुरु्ाई  (  
) 

४.४ गाउँपालिका।िगरपालिकाको कार्ाविर्बाट तपार्विे चािेको हर्र्रण पाउँि ुभएको छ? 

 सिजै पाए  (   ) धेरै पटक भिपेलछ पाए (   ) पार्ि (   ) र्ास्ता िै गररएि (   ) 
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अिसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

बहिगवमि अलभमत (Exit Poll) संकिि गिे ढाचँा 
  
 

क. बहिगवमि अलभमत (Exit Poll) सरे्िणको प्रश्नार्िी 
 

१) सेर्ाग्रािीको लिङ्गः— परुुष।स्त्री  

२) जातः  

३) उमेरः  

४) ब्शिाः 

५) कार्ाविर् सम्म आर्पेगु्दा िागेको समर्ः  

६) आउिकुो उद्देश्र्ः र्स कार्ाविर्को काममा मात्र आउि ुभएको िो र्ा अन्र् कामको िालग पलि िो? 

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

७) कार्ाविर्मा देिार्को कुि कामको िालग आउि ुभएको िो ? रेजा (-_ ) ब्चन्ि ददििुोस ्। 

क) लसफाररस लिि।परुर््ाउि   
ि) अिमुलत।दताव।िर्ीकरण   
ग) आलथवक सिर्ोग लिि   
घ) र्ोजिा माग गिव   
ङ) र्ोजिाको हकस्ता लिि   
च) र्ोजिाको मूल्र्ाङ्कि तथा फरफारक गराउि   
छ) र्ोजिाको अब्न्तम भकु्तािी लिि   
ज) स्थािीर् सरकारिे रािेको सूचिा प्राप्त गिव   
झ) सूचिामूिक सामग्री प्राप्त गिव   
ञ) अन्र् कुिै भए    

  

८) सेर्ा सहुर्धा प्राप्ती सम्बन्धी तपार्को स्र्मूल्र्ाङ्कि कस्तो रह्यो? 
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लस.िं.  सेर्ाको िाम  स्र्ःमूल्र्ार्ाङ्कि –उपर्कु्त कोष्ठमा रेजा ( ) िगाउिे  

१.  सेर्ा लिि को सँग सम्पकव  गिे भने्नमा तपाईको 
धारणा के–कस्तो छ? 

अलत स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   

२.  सेर्ा प्रदार्क कमवचारीिे तपाईको आर्श्र्कता र 
अपेिा कलत बझेु जस्तो िाग्र्ो ?  

अलत धेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाईिे प्रलत सेर्ा प्रदार्क कमवचारीिे कस्तो 
व्र्र्िार गरे ? 

लमििसार र मैत्रीपूणव 
( )   

ठीकै ( ) अभर।अमर्ावददत 

( )   

४.  सेर्ा प्राप्त गिव आर्श्र्क सूचिािरु (प्रमाण—

कागजात र शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईिाई 
सेर्ाप्रदार्क कमवचारीिे स्पि गरे ेहक ? 

अलत स्पि गररददए 

 ( ) 

ठीकै ( ) अिमि ििुे गरी 
अस्पि सूचिा ददए  
( ) 

५.  तपाईिे राख्नभुएका समस्र्ािाई के–कस्तो 
समाधाि ददए ?   

अलत सब्जिो 
तररकाबाट समाधाि 
ददए ( ) 

ठीकै ( ) समाधाि ददि 
सकेिि ्( ) 

६.  सेर्ा प्राप्त गिव अपिार्एको प्रहक्रर्ा के–कस्तो 
िाग्र्ो?  

अलत सब्जिो (छोटो) 
( ) 

ठीकै ( ) िामो ( ) 

९. कार्ाविर्को कुि–कुि पििरु धेरै राम्रो िाग्र्ो, कुि–कुि पििाई सधुार गिुवपिे देब्िर्ो ?    

राम्रा िागको कुरािरु सधुार गिुवपिे हर्षर्िरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अिसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

 

(सार्वजलिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चाििको ढाचँा) 
 

कार्वक्रम सञ्चाििको ढाचँा 
क) अध्र्िता ग्रिण तथा कार्वक्रम शरुु भएको घोषणा गिे, 

ि) कार्वक्रमको उद्देश्र् मालथ प्रकाश पािे , 
ग) आचार संहिताबारे जािकारी गराउिे, 
घ) सार्वजलिक सेर्ा प्रर्ािबारे संब्िप्त जािकारी ददिे, 
ङ) िागररक प्रलतरे्दि पत्र सम्बन्धी प्रलतरे्दि प्रस्ततु गिे ,  
च) बहिगवमि अलभमत सम्बन्धी प्रलतरे्दि प्रस्ततु गिे, 

ङ) सिभागीिरुबाट तोहकएको लबषर्मा लिब्ित तथा मौब्िक प्रश्निरु संकिि गिे,  

ज) ब्जम्मेर्ार पदालधकारी तथा कमवचारीिरुिे ब्जज्ञासािरु स्पि पािे, 

झ) स्पिता पलछ थप ब्जज्ञासाको आह्वाि गिे, 

ञ) सम्बब्न्धत पदालधकारीबाट थप ब्जज्ञासामा स्पिता ल्र्ाउि े,  
ट) समापि मन्तव्र्, धन्र्र्ाद ज्ञापि र कार्वक्रम हर्सजवि गिे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

 

सार्वजलिक सिुरु्ार्मा पाििा गिुवपिे आचार संहिता 
 

१. सिभागीिे बोल्िका िालग िात उठाएर संकेत गिुवपिेछ । 

२. सिभागीिे प्रश्न र्ा सझुार् के राख्न ेिो, पहििे स्पि गिुवपिेछ। 

३. सिजकताविे बोल्ि ेसंकेत गरेपलछ मात्र आफ्िो िाम सहित प्रश्न र्ा ब्जज्ञासा राख्न ुपिेछ । 

४. सेर्ाग्रािी सिभागी िागररकिरु धैरैिाई प्रश्न गिव समर् ददिपुिे भएकािे बुदँागत रुपमा छोटकररमा 
प्रश्न प्रलतहक्रर्ा राख्नपुिेछ र सिजकताविे लिधावरण गरेको समर् लबतेपलछ तत्काि प्रस्तलुत 
रोक्िपुिेछ । 

५. आफूभन्दा पहििेका सिभागीिे बोिेका कुरािाई दोिो¥र्ाउि जरुरी ििुेछैि। 

६. ब्चत्त िबझेुमा सिजकतावको अिमुलत लिएर थप प्रश्न राख्न पार्िछे। 

७. सिभागीिे लबिा आधार कसैप्रलत िाञ्छिार्कु्त भाषाको प्रर्ोग गिव पार्ि ेछैि। 

८ . सिुरु्ार्का र्क्ता तथा सिभागीिाई उते्तब्जत पािे र्ा बदिाको भार्िाबाट भिार् राख्न र्ा बोल्ि 
पार्ि ेछैि । 

९. सिुरु्ार्िाई लबथोल्ि ेप्रर्ास कतैबाट भएको पार्एमा सबै सिभागी लमिेर शािीितापूर्वक समाधाि 
िोज्ि ेपिि गिुव सबैको कतवव्र् ििुछे । 

१०. सिुरु्ार्िाई हर्षर्ान्तर ििुबाट रोक्ि सबै सिभालग सचेत ििु ुपिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजलिक सिुरु्ार् संबन्धी प्रलतरे्दिको ढाचँा 
 

सार्वजलिक सिुरु्ार् संर्ोजि गिे व्र्ब्क्तको िाम, थर र ठेगािाः 
सिुरु्ार् गररएका हर्षर्र्स्तिुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 
कार्वक्रम आर्ोजिा स्थिः— 

कार्वक्रम आर्ोजिा गररएका लमलत र समर्ः 
कार्वक्रम सञ्चािि गररएको समर्ार्लध (घण्टा।लमिटेमा) 
उठेका प्रश्न।ब्जज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रम 
सं्र्ा 

प्रश्नकताव गिुासो गिे र्ा 
सझुार् ददिकेो िाम, थर र 

ठेगािा 

सिभागीको 
प्रश्न÷गिुासो÷ 

सझुार् 

जर्ाफ ददिे 
पदालधकारीको िाम, 

थर र ठेगािा 

जर्ाफको 
छोटकरी व्र्िोरा 

 

  

  

  

  

 

   

 

प्रलतरे्दि ददएको लमलतः  

सार्वजलिक सिुरु्ार् संर्ोजकको दस्तितः 
 


