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उदयपुरगढी गाउँपामिकाको

"सार्वजमनक जर्ाफदे हि ा प्रर्र्द्वन सम्बन्धी
कायवहर्मध,२०७९"
भाग-२

उदयपुरगढी गाउँपामिका

गाउँकायावपामिकाको कायाविय,
उदयपुरगढी, उदयपुर
१ नं. प्रदे श, नेपाि
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प्रस् ार्ना
गाउँपामिकाको सेर्ा प्रर्ाििाई पारदशी, उत्तरदायी र जर्ाफदे िी बनाउन नीम , योजना

था कायवक्रिको

कायावन्र्यन प्रकृया, प्राप्त उपिब्धध र त्यसिे पारे को आमथवक सािाब्जक प्रभार्को िूल्याङ्कन गरी नीम ,
योजना

था सेर्ा प्रर्ाि प्रकृयािा सुधार गनव, सार्वजमनक कोषको अत्युत्ति पररचािन गरी अपेब्ि

प्रामप्तको सुमनश्च

ा गनव र जनप्रम मनमध

उद्देश्य

था किवचारीिाई थप ब्जम्िेर्ार बनाई सार्वजमनक जर्ाफदे िी ा

अमभबृहर्द् गनव स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको
िामग प्रशासकीय कायवहर्मध मनयमि

गने ऐन, २०७६ को दफा ४ िे ददएको अमधकार प्रयोग गरी

कायवपामिकािे यो कायवहर्मध स्र्ीकृ

गरे को छ ।
भाग-१
प्रारब्म्भक

१.

सं ब्िप्त नाि र प्रारब्म्भकः (१) यो

कायवहर्मधको

नाि

×सार्वजमनक जर्ाफदे हि ा प्रर्र्द्वन सम्बन्धी

कायवहर्मध, २०७९" रिेको छ ।
(२) यो कायवहर्मध कायवपामिकािे स्र्ीकृ

२.

गरे को मिम दे ब्ख िागू िुनछ
े ।

पररभाषाः हर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस कायवहर्मधिा:-

(क)

“ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनुपछव ।

(ख)

“सभा” भन्नािे नेपािको सं हर्धानको धारा २२२ को उपधारा (१) बिोब्जिको गाउँ सभा र्ा धारा
२२३ को उपधारा (१) बिोब्जिको नगर सभा सम्झनुपछव ।

(ग)

“कायवपामिका” भन्नािे सं हर्धानको धारा २१५ बिोब्जि गठन भएको गाउँ कायवपामिक र्ा
सं हर्धानको धारा २१६ र्िोब्जि गठन भएको नगर कायवपामिकािाई सम्झनुपछव।

(घ)

“अध्यि” भन्नािे गाउँपामिकाको अध्यि सम्झनु पछव ।

(ङ)

“उपभोक्ता समिम ” भन्नािे गाउँपामिकार्द्ारा स्र्ीकृ

आयोजना र्ा कायवक्रिबाट प्रत्यि िाभ पाउने

व्यब्क्तिरुको सिूििे आयोजना र्ा कायवक्रि मनिावण, सञ्चािन, व्यर्स्थापन र ििव
िामग आफूिरु िध्येबाट गाउँपामिकार्द्ारा मनधावरर

सम्भार गनवको

प्रहक्रया बिोब्जि गठन गरे को समिम

सम्झनुपछव।

(च)

“कायाविय”भन्नािे गाउँ कायवपामिकाको कायाविय सम्झनु पछव र सो शधदिे गाउँपामिका
अन् गव का र्डा कायाविय, सेर्ा केन्र, हर्षयग

(छ)

“कोष”भन्नािे गाउँपामिकाकोस्थानीय सब्ञ्च

शाखा र्ा मनकाय सिे िार्व बुझाउने छ।

कोष सम्झनु पछव र सो शधदिे स्थानीय कानून

बिोब्जि स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई सिे

(ज)

“प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ ”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ र्िोब्जिको
प्रिूख प्रशासकीय अमधकृ

(झ)

जनाउने छ ।

सम्झनु पछव ।

“हर्कास साझेदार”भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएको सम्झौ ा बिोब्जि नगद, ब्जन्सी एर्ं प्राहर्मधक
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ु राष्ट्रसं घीय मनकायिरु
सियोग उपिव्ध गराउने दिपिीय एर्ं बिुपिीय दा ृ मनकाय, सं यक्त

था

अन् राहष्ट्रय गैर सरकारी सं स्थािाई सम्झनु पछव र सो शधदिे गाउँपामिकासं ग भएको सम्झौ ा
बिोब्जि नगद, ब्जन्सी एर्ं प्राहर्मधक सियोग उपिव्ध गराउने राहष्ट्रय गैर सरकारी सं स्था सिे िाई
बुझाउनेछ।

(ञ)

“सािाब्जक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा
(५) को व्यर्स्था बिोब्जि गाउँपामिकाको योजना, नीम , कायवक्रि, आयोजना कायावन्र्यन र सेर्ा
प्रर्ाििे आमथवक सािाब्जक िेत्रिा पारे को सिग्र प्रभार्को िेखाजोखा, हर्श्लेषण र िूल्यांकन कायव
सम्झनु पछव।

(ट)

“सार्वजमनक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा
(५) को व्यर्स्था बिोब्जि गाउँपामिकािे सं चािन गने कायवक्रि, हर्कास योजना था आयोजनाको
िक्ष्य, उद्देश्य, बजेट था यसबाट प्राप्त उपिब्धधको बारे िा सरोकारर्ािािरुबीच जानकारी गराउने,
िे खाजोखा गने र िूल्यांकन गने कायव सम्झनु पछव ।

(ठ)

ु ार्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा
“सार्वजमनक सुनर्
(५) को व्यर्स्था बिोब्जि गाउँपामिकाको सेर्ा प्रर्ाि र हर्कास व्यर्स्थापन िगाय

कायविा

सरोकार राख्ने सर्वसाधारण नागररक र गाउँपामिकाका पदामधकारीिरुबीच सार्वजमनक थिोिा खुिा
छिफि गने प्रहक्रया सम्झनु पछव।यस शधदिे गाउँपामिकासँग भएको सम्झौ ा, साझेदारी,
कर्ुमिय , श व अनुसार गाउँपामिकाको भौगोमिक िेत्रिा कायवक्रि सञ्चािन गने हर्कास साझेदार
ु ार्िार्व सिे
था गैर सरकारी सं स्थािे आफ्नो कायव ब्जम्िेर्ारीको सन्दभविा गने सुनर्

जनाउनेछ

।

(ड)

“गैर सरकारी सं स्था” भन्नािे यस कायवहर्मधको प्रयोजनको िामग प्रचमि
भएका र गाउँपामिकाको सभाबाट आफ्नो कायवक्रि स्र्ीकृ

कानून बिोब्जि स्थापना

गराई गाउँपामिकाको सिन्र्यिा

कायवक्रि सञ्चािन गने गैर नाफािूिक सं स्था सम्झनुपछव ।

(ढ)

“सािुदाहयक सं स्था” भन्नािे जनचे ना सम्बन्धी

ामिि, अमभिुखीकरण, सीप हर्कास, बच , कजाव

पररचािन, सिार्ेशी हर्कास र सशक्तीकरण गने उद्देश्यिे मनब्श्च
कानून बिोब्जि स्थापना भएका सं स्था

प्रहक्रया अर्िम्बन गरी प्रचमि

था गाउँपामिकािा सूचीकृ

भएका सिुदायिा आधारर

सं स्था सम्झनुपछव ।

(ण)

“योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) िा
उल्िेख भए बिोब्जि गाउँपामिकाको सिग्र हर्कास मनिावण सम्बन्धी
बाहषवक र रणनीम ग

था हर्षयिेत्रग

यार पाररएको आर्मधक,

योजना र यस् ै प्रकारका अन्य योजनािाई सम्झनु

पछव ।

(त)

“कायवक्रि” भन्नािे मनब्श्च
गररएको िेत्रग

उद्देश्य प्रामप्तका िामग गाउँपामिकार्द्ारा िगानी ढाँचा सहि

र्ा र्िुित्र
े ग

कायवक्रि सम्झनुपछव ।
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यार

(थ)

“आयोजना”भन्नािे गाउँपामिकािे कुनै भौगोमिक िेत्र र्ा कायविेत्रिा मनब्श्च
रकि

(द)

ोकी मनधावरर

उद्देश्य प्रामप्तका िामग

अर्धी र िगानी

यार गररएको आयोजना सम्झनु पछव ।

“अनुदान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारबाट गाउँपामिकािाई प्राप्त िुने हर्त्तीय सिानीकरण,
सश ,व सिपुरक

था हर्शेष अनुदानिाई सम्झनु पछव । साथै सो शधदिे नेपाि सरकार

था

प्रदे श सरकारका हर्मभन्न िन्त्रािय र अन् गव का मनकाय र नेपाि सरकारको स्र्ीकृम िा दा ृ
ु
मनकायबाट उपिधध िुने हर्त्तीय, प्राहर्मधक एर्ं र्स् ग

(ध) “िब्ि

सियोग सिे िाई जनाउने छ ।

सिूि”भन्नािे नेपािको सं हर्धानको धारा ४२ बिोब्जि सािाब्जक न्यायको िक प्राप्त गने

आमथवक, सािाब्जक र्ा शैब्िक दृहििे पछामड परे का िहििा, दमि , आददर्ासी जनजाम , िधेशी,
थारु, िुब्स्िि, हपछडा र्गव, अल्पसङ्खखयक, सीिान् ीकृ , अपाङ्ग ा भएका व्यब्क्त, िै हङ्गक
अल्पसङ्खखयक, हकसान, श्रमिक, उत्पीमड

र्ा हपछमडएको िेत्रका नागररक

था यौमनक

था आमथवक रुपिे

मबपन्न खस आयवको व्यब्क्त र्ा व्यब्क्तको सिूििाई सम्झनु पछव । साथै, सो शधदिे नेपाि सरकार
र प्रदे श सरकारिे िब्ि

(न)

सिूि भनी

ोकेका अन्य र्गव एर्ं सिुदाय सिे िाई जनाउछ ।

“सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी”भन्नािे गाउँपामिकािे प्रचमि
हर्कासका िामग उपयुक्त नीम , योजना, कायवक्रि

कानून बिोब्जि सिार्ेशी र सि ािुिक

जुि
व ा र कायावन्र्यन गने साथै िब्ि

सिुििाई

ध्यान ददई सेर्ा प्रर्ाि गने दाहयत्र्िाई सम्झनु पछव।

(ऩ)

“सार्वजमनक मनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून र्ा अन्य प्रचमि

कानून बिोब्जि करार गनव

योग्य कानूनी व्यब्क्तबीच करार श ि
व ा धयर्स्था भए बिोब्जिको सेर्ा प्रदान

था सञ्चािन गने र

त्यसको जोब्खि श व बिोब्जि र्िन गने गरी भएको करार धयर्स्था सम्झनु पछव।

(प)

“नागररक र्डापत्र” भन्नािे गाउँपामिकािे उपिधध गराउने हर्मभन्न सेर्ा

था सुहर्धाको नाि,

हर्र्रण, सियार्धी, ब्जम्िेर्ार किवचारी कायवकिको हर्र्रण, सेर्ा प्राप्त गनव पु¥याउनु पने प्रहक्रया,
िाग्ने शूल्क एर्ं दस् रु का साथै सेर्ा अर्रुर्द् भएिा उजुरी सुन्ने अमधकारी उल्िेख गरी
सर्वसाधारणिाई सुसूब्च

गनव सार्वजमनक स्थि र्ा कायावियिा टाँमगएको र्ा टाँसेर राब्खएको र्ा

हर्द्युम य िाध्यििारा प्रकाब्श

(फ)

र्ाचापत्र सम्झनु पछव।

“बहिगविन अमभि ” (Exit Poll) भन्नािे सेर्ाग्रािीिरु सेर्ा मिई कायावियबाट बाहिर मनब्स्कने
सियिा कायावियको सेर्ाप्रर्ािको हर्षयिा िे खी र्ा िे खार्ददएको अमभि

र्ा सुझार् सम्झनु

पछव ।

(ब)

“नागररक प्रम र्ेदन पत्र” (Citizen Report Card) भन्नािे सेर्ाग्रािी नागररकिे कायावियबाट सेर्ा
मिं दा प्रत्यि अनुभर् गरे का, भोगेका र दे खेका कुरािरुिाई उल्िेख गरी सेर्ा भौम क र्ा अभौम क
िाध्यिर्ाट कायावियिाई पृष्ठपोषण ददने पर्द्म

(भ)

सम्झनु पछव।

“सिुदायबाट सं चािन िुने योजना” भन्नािे गाउँपामिकाको सियोगिा उपभोक्ता समिम , गैर सरकारी
सं स्था, टोि हर्कास सं स्था र सािुदाहयक सं स्थाबाट सं चािन िुने मनिावण
सािाब्जक हर्कास सम्बन्धी आयोजना

था कायवक्रि सम्झनु पछव।
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था आमथवक एर्ं

(म)

“साना कायवक्रि र्ा आयोजना”भन्नािे यस गाउँपामिकाको िकिा पन्र िाख रूपयँ भन्दा कि
िगानी भएका कायवक्रि र्ा आयोजना सम्झनु पछव।

(य)

“ठु िा कायवक्रि र्ा आयोजना”भन्नािे यस गाउँपामिकाको िकिा पन्र िाख रूपयाँ र्ा सो भन्दा
िामथ िगानी भएका कायवक्रि र्ा आयोजना सम्झनु पछव।

(र) “गुनासो”

भन्नािे जुन सुकै िाध्यिबाट कायाविय र्ा यसको मनकायको काि, सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास
था गाउँपामिकाको काि

मनिावण

मनकायिे गने मिब्ख

(ऱ) “उजुरी”

र्ा अमिब्ख

था अमधकार सम्बन्धी हर्षयिा सरोकारर्ािा व्यब्क्त र्ा
मसकाय

सम्झनु पछव।

भन्नािे गाउँपामिका र्ा यस अन रग का मनकायको काि, सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास मनिावण

सम्बन्धिा पदामधकारी र्ा किवचारीको कायवसम्पादन, सेर्ाको गुणस् र, मनयमि
सियको हर्षयिा सम्बन्धिा मिब्ख

ा, िाग

था

र्ा िौब्खक रुपिा व्यक्त गरे को असन् हु ि सम्झनु पदवछ।

भाग– २
गुनासो व्यर्स्थापन कायवहर्मध
पररच्छे द –१
गुनासोको अमभिेखन

३.

था प्रराब्म्भक कारर्ािी

गुनासोको अमभिेख राख्नु पनेः (१) कायावियिे दे िायका कुनै िाध्यिबाट आएका गुनासोको अनुसूची–
१ बिोब्जिको ढाँचािा अमभिे ख राख्नु पनेछः

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)

अध्यि, उपाध्यि र्ा र्डा अध्यि सिि िौब्खक र्ा मिब्ख
कायाविय प्रिुख सिि िौब्खक रुपिा,

रुपिा,

कायावियिा मनर्ेदन द ाव गरे र,

कायावियको टे मिफोन, िटिार्न, फ्याक्स िाफव ,
कायावियको र्िेि,एस एि एस िाफव ,
िुिाक, एक्सप्रेस डेमिभरी िाफव ,
उजुरी पेहटका िाफव ,

पत्रपमत्रका, हर्द्यु ीय सं चार िाध्यि, सािाब्जक सं जाि िाफव ,

ु ाई जस् ा कायवक्रििा प्रश्न गरे र,
सार्वजमनक पररिण, सािाब्जक पररिण, सार्वजमनक सुनर्
सं घ

था प्रदे श सरकारका मनकाय िाफव

।

(२) उपदफा (१) बिोब्जि प्राप्त भएका सबै गुनासोिाई गुनासोको िाध्यि सहि
सुन्ने अमधकारी दे िाय बिोब्जि बगीकरण गरी अमभिेखिा जनाउनु पनेछ ।

(क)
(ख)
(ग)

सूचना सम्बन्धी गुनासो,

हपर िकाव परे को सम्बन्धी गुनासो,

सार्वजमनक खररद सम्बन्धी गुनासो,
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गुनासो

(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

पूर्ावधार मनिावणिा गुणस् र कायि नभएको सम्बन्धी गुनासो,
हर्त्तीय अनुशासन सम्बन्धी गुनासो,

सेर्ा प्रर्ाििा अम ररक्त शुल्क भुक्तानी गनुव परे को सम्बन्धी गुनासो,
आयोजना

था कायवक्रि छनोट

उपभोक्ता समिम सँग सम्बब्न्ध

था व्यर्स्थापन सम्बन्धी गुनासो,

गुनासो,

हर्द्यिान कानूनी प्रार्धान सम्बन्धी गुनासो,
किवचारीको आचरण
अन्य गुनासो।

था व्यर्िार सम्बन्धी गुनासो,

(३) उपदफा (१) बिोब्जि पनव आएका गुनासोिाई गुनासो सुन्ने अमधकारीिे प्रिुख
प्रशासकीय अमधकृ सँग सिन्र्य गरी सा

ददन मभत्र प्रथि सम्बोधन गरी अमभिेखिा जनाउनु पनेछ।

(४) उपदफा (३) बिोब्जि गरे को प्रथि सम्बोधनको जानकारी गुनासो सुन्ने अमधकारीिे
सम्बब्न्ध

गुनासोक ाविाई मिब्ख

िौब्खक र्िेि एसएिएस र्ा अन्य कुनै उपयुक्त

ररकाबाट ददनु

पनेछ।
(५) प्रचमि

कानूनिा रिेको अस्पि ा र्ा अपयावप्त ा र्ा िेत्रामधकार मभत्र नपरे को र्ा अन्य कुनै कारणिे

गुनासो सुन्ने अमधकारी र प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ को

िबाट सम्बोधन िुन नसकेका गुनासोिाई गुनासो

सुन्ने अमधकारीिे गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम िा पेश गनुव पनेछ।
(६) उपदफा (५) बिोब्जि पेश भएका गुनासोको सम्बन्धिा गुनासो सिन्र्य समिम िे
गुनासोसँग सम्बब्न्ध
सिे

४.

कानूनी व्यर्स्था र त्यस् ा गुनासो सिाधानको िामग गनुप
व ने मनणवयको प्रस् ार्

यार गरी अनुसूची–२ बिोब्जिको ढाँचािा कायवपामिका बैठकिा पेश गनुव पनेछ।

कायवपामिकािे मनणवय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बिोब्जि प्राप्त प्रस् ार् सिे को आधारिा
गुनासो सिाधानको िामग कायवपामिकािे आर्श्यक मनणवय र्ा मनदे शन ददनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जि कायवपामिकािे गुनासो सिाधानको िामग कुनै मनणवय गदाव र्ा
मनदे शन ददं दा आर्श्यक ा अनुसार कानूनी परािशव मिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बिोब्जि भएको मनणवय प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ िे कायावन्र्यन गरी
गुनासो सुन्ने अमधकारी िाफव

सम्बब्न्ध

गुनासोक ाविाई सोको जानकारी ददनु पनेछ।

(४) यस कायवहर्मध बिोब्जि पनव आएका गुनासो सिाधानको िामग कानूनी
सं शोधन गनुव पने दे ब्खएिा त्यस् ो कानून

जुि
व ा र्ा

जुि
व ाको िामग कायवपामिकािे प्रकृया अगामड बढाउनेछ।

पररच्छे द –२
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गुनासो व्यर्स्थापनको संस्थाग

५.

गुनासो सुन्ने अमधकारी

व्यर्स्था

ोक्नेः (१) प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ िे कायावियिा उपिधध र्ररष्ठ

किवचारीिाई गुनासो सुन्ने अमधकारी

ोक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बिोब्जि

ोहकएको अम ररक्त गुनासो सुन्ने अमधकारीको काि क व्व य र

अमधकार िुनेछः

(क) कायावियिा प्राप्त गुनासोको
(ख) प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ

बगीकरण गरी अमभिेख राख्ने,
र गुनासोसँग सम्बब्न्ध

पदामधकारी

सिन्र्यिा पनव आएको गुनासोको प्रथि सम्बोधन गने,

(ग)
(घ)

अन्य मनकायको कायविेत्रमभत्रको गुनासो भएिा सम्बब्न्ध
कायवपामिका बैठकिा पेश गने गुनासोको हर्र्रण
सििय पेश गने,

मनकायिा पठाउने,

यार गरी प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ

(ङ) गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम को सदस्य सब्चर् भई कायव गने,
(च) गुनासो सम्बोधनको िामग भएका मनणवयिरुको अमभिेख राख्ने,
(छ) गुनासोको सम्बन्धिा कायवपामिका था प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ
कायावन्र्यन गनव सियोग गने,

(ज) पहििे

बाट भएको मनणवय

मनणवय भर्सकेका हर्षयिा गुनासो पनव आएिा सोको जानकारी प्रिुख प्रशासकीय

अमधकृ िाई गराउने,

(झ) कायवपामिका

था प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ िे

(३) गुनासो सुन्ने अमधकारीिार्व उपदफा (२) िा
र्ािेक अन्य ब्जम्िेर्ारी सिे

६.

था किवचारीसँगको

ोके बिोब्जिका अन्य कायव गने।

ोहकएका काि, क व्व य र अमधकार

ददएको अर्स्थिा त्यस् ो ब्जम्िेर्ारी सिे

पुरा गनुव पनेछ।

गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम को गठनः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जि पनव आएका गुनासोिध्ये दफा
३ को उपदफा (५) बिोब्जि कायवपामिकािा पेश गनुव पने गुनासो सिाधान गनव कायवपामिका बैठकिा
प्रस् ार् पेश गने प्रयोजनको िामग दे िाय बिोब्जिको गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम

(क) उपाध्यि
(ख) प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ
(ग) अध्यििे ोकेको कम् ीिा
सहि

रिनेछः

सं योजक
एकजना िहििा

दुईजना कायवपामिका सदस्य

(घ) गुनासो सुन्ने अमधकारी

सदस्य
सदस्य

सदस्य सब्चर्

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको समिम िे आर्श्यक ा अनुसार हर्षय हर्ज्ञ र सम्बब्न्ध
किवचारीिाई समिम को बैठकिा आिन्त्रण गनव सक्नेछ।

७.

र्डा कायावियको गुनासो सिाधान सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) र्डा कायावियिा प्राप्त िुने गुनासोको
व्यर्स्थापनको िामग सम्बब्न्ध

र्डाको र्डा सब्चर्िे गुनासो सुन्ने अमधकारी भई काि गनेछ ।
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(२) र्डा कायावियिा प्राप्त िुन आएका गुनासोिरुको हर्र्रण र्डा सब्चर्िे अनुसूची –१
बिोब्जिको ढाँचािा

यार गनुव पनेछ।

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको गुनासो सुन्ने अमधकारीिे यस कायवहर्मध बिोब्जि र्डा
ँ सिन्र्य गरी सम्बोधन गनुव पनेछ।
कायावियको िेत्रामधकार मभत्रका गुनासोिरु र्डा अध्यिसग
(४) उपदफा (२) बिोब्जि गुनासो सिाधानको िामग गररएका कायविरुको हर्र्रण र्डा
सब्चर्िे र्डा समिम को बैठकिा प्रस् ु

गनुव पनेछ ।

(५) िेत्रामधकार र्ा अन्य कुनै कारणिे र्डा समिम बाट सिाधान िुन नसकेका गुनासोको
सम्बोधनको िामग त्यस् ा गुनासोिरुको हर्र्रण अनुसूची– ३ बिोब्जिको ढाँचािा
अमधकृ

प्रशासकीय

िाफव

प्रिुख

गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम िा पेश गनुव पनेछ।

(६) कायवपामिका र्ा अन्य कायावियसँग सम्बब्न्ध

गुनासोिरु र्डा कायावियिा प्राप्त िुन

आएिा र्डा सब्चर्िे त्यस् ा गुनासोिरु कायवपामिका र्ा सम्बब्न्ध

८.

यार गरी

कायावियिा पठाउनु पनेछ ।

अन्य कायावियको गुनासो सिाधान सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) गाउँपामिका िा ि का हर्षयग
र्ा शाखा प्रिुखिे आफूभन्दा मनकट ि िुमनका किवचारीिाई गुनासो सुन्ने अमधकारी
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको गुनासो सुन्ने अमधकारीिे सम्बब्न्ध

कायाविय

ोक्नु पनेछ।
कायाविय।शाखा

प्रिुखसँग सिन्र्य गरी कायाविय र्ा शाखािा पनव आएका गुनासोिरु सम्बोधन गनुव पनेछ ।
(३) िेत्रामधकार र्ा अन्य कुनै कारणिे सिाधान िुन नसकेका गुनासोको सम्बोधनको
िामग कायाविय र्ा शाखा प्रिुखिे त्यस् ा गुनासोिरुको हर्र्रण अनुसूची–३ बिोब्जिको ढाँचािा

यार

गरी गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम िा पेश गनुव पनेछ।
पररच्छे द –३
गुनासो सिाधान प्रहक्रया

९.

गुनासो पेहटका राख्नुपनेः (१) कायावियिे कायावियको िूि गेट नब्जकै सबैिे दे ख्ने सुरब्ि

स्थानिा

गुनासो पेहटका राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको गुनासो पेहटकािा िगाएको

ािा गुनासो सुन्ने अमधकारीिे

कम् ीिा प्रत्येक िप्ता कायाविय प्रिुख र्ा अन्य दुईजना पदामधकारी र्ा किवचारीको रोिर्रिा
खोल्नुपनेछ।

१०.

गोपनीय ा राख्नु पनेः कायाविय प्रिुखिे कायावियिा प्राप्त भएका गुनासो िध्ये अनुसन्धान र छानमबन
गनुप
व ने प्रकृम का गुनासो गने व्यब्क्त र्ा मनकायको नाि गोप्य राखी त्यस् ा गुनासोको सम्बन्धिा
आर्श्यक छानमबन र अनुसन्धान गने व्यर्स्था मििाउनु पनेछ ।

११.

िेखी पठाउन सक्नेः कायावियिा प्राप्त गुनासो िध्ये आमथवक अमनयमि
गुनासोिरु कायवपामिकाको मनणवयिे छानमबन

ा र्ा भ्रिाचारसँग सम्बब्न्ध

था अनुसन्धानको िामग अब्ख यार दुरुपयोग अनुसन्धान
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आयोगिा िेखी पठाउन सहकनेछ ।

१२.

प्राथमिक ासाथ कायावन्र्यन गनेः कायावियिे अब्ख यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ििािेखा
परीिक, सं सदीय समिम , नेपाि सरकार
िाफव

१३.

था प्रदे श सरकारका मनकायिरु र ब्जल्िा सिन्र्य समिम

प्राप्त गुनासो र सुझार्िरुिाई प्राथमिक ासाथ कायावन्र्यन गनेछ ।

गुनासोक ाविाई जानकारी ददनेः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जि प्राप्त गुनासो सम्बोधनपमछ गुनासो सुन्ने
अमधकारीिे सम्बब्न्ध

गुनासोक ाविाई सोको जानकारी ददनुपनेछ।

(२) यस कायवहर्मध बिोब्जि प्राप्त गुनासोको छानमबन गदाव प्राप्त गुनासो झुठा ठिरे पमन
सोिी व्यिोरा उपदफा (१) बिोब्जि सम्बब्न्ध

गुनासोक ाविाई जानकारी गरार्नेछ।

भाग-३
सािाब्जक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था
पररच्छे द –१
सािाब्जक परीिण सम्बन्धी संस्थाग

१४.

व्यर्स्था

सािाब्जक परीिण गनुपव नेः (१) गाउँपामिकािे िरे क आमथवक र्षविा सम्पादन गरे का कायवक्रि

था

कायवसम्पादनको िेखाजोखा र त्यसको सािाब्जक उपिधधी िापन गनव सािाब्जक परीिण
गनुप
व नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको सािाब्जक परीिण दे िायका हर्षयिा आधारर

रिी

गनुप
व नेछ ।
(क) नेपािको सं हर्धानको अनुसूची ८ िा उब्ल्िब्ख

हर्षयिरु

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बिोब्जि
(ग) गाउँपामिकाबाट स्र्ीकृ

ोहकएका हर्षयिरु,

कानून बिोब्जि सम्पादन गरे का कायविरु,

(घ) नेपाि सरकार था प्रदे श सरकारबाट सिय सियिा भएका मनदे शन बिोब्जि सम्पादन
गनुप
व ने कायविरु,
(ङ) कायवपामिकाबाट सिय सियिा गररएका प्रम बद्द ािरु l
(३) कायावियिे उपदफा (१) बिोब्जिको सािाब्जक परीिण कायव प्रत्यक आमथवक र्षव
सिाप्त भएको मिम िे चार िहिनामभत्र सम्पन्न गररसक्नु पनेछ ।
(४) कायवपामिकाको मनणवयिे कुनै एक कायवक्रि र्ा आयोजनाको सिे

सािाब्जक परीिण

गनव सहकनेछ ।

१५.

सािाब्जक परीिण सिन्र्य समिम को गठनः (१) सािाब्जक परीिण कायविा सियोग
िामग दे िाय अनुसार पदामधकारी रिेको सािाब्जक परीिण सिन्र्य समिम

था सिन्र्यको

रिने छ।

(क) प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ

सं योजक

(ख) योजना शाखा प्रिुख

सदस्य
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(ग) अध्यििे

ोकेको स्थानीय गैर सरकारी सं स्था

र्ा सािुदाहयक सं स्थाको एक जना प्रम मनमध
(घ) सं योजकिे

ोकेको हर्षयग

सदस्य

शाखा प्रिुख

सदस्य

(ङ) सािाब्जक हर्कास शाखा प्रिुख

सदस्य–सब्चर्

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको समिम को सािाब्जक परीिण सिन्र्य समिम को काि,
क व्व य र अमधकार दे िाय बिोब्जि िुनेछः

(क) सािाब्जक
(ख) पररिण

गररने कायवक्रि

(ग) पररिकको
(घ)पररिण

१६.

पररिकको छनोट गने
था आयोजनाको छनौट गने,

सं स्था र्ा व्याब्क्तको योग्य ाको पररिण गरी स्र्ीकृ

कायवको िामग स्रो

गने,

था पूर्ावधारको व्यर्स्था गने,

(ङ) र्ैकब्ल्पक

योजना

था कायवक्रिको पहिचान गरी सूब्च

यार गने,

(च) सािाब्जक

परीिण कायविा आर्श्यक सियोग, सिन्र्य र सिब्जकरण गने।

ेस्रो पिबाट सािाब्जक परीिण गराउनु पनेः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जि गररने सािाब्जक परीिण
कायव कायावियिे
(२)

ेस्रो पिबाट सािाब्जक परीिण गराउनु पनेछ ।
ेस्रो पिको छनोट प्रचमि

सार्वजमनक खररद कानून बिोब्जि िुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोब्जि छनोट गररने सािाब्जक परीिकको कायवहर्र्रण र योग्य ा
अनुसूची–४ बिोब्जि िुनछ
े ।

पररच्छे द – २
सािाब्जक परीिण हर्मध र प्रम र्ेदन

१७.

सािाब्जक परीिणका हर्षयिरुः (१) सािाब्जक परीिकिे दे िायका बिोब्जिका सािग्रीको अध्ययन
गरी गाउँपामिकािे सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी पूरा गरे नगरे को सम्बन्धिा सिीिा र हर्श्लेषण गनुव पनेछः
(क)

स्थानीय

ि सम्बन्धी सं घीय

था प्रादे ब्शक ऐन, मनयि,

था िापदण्ड,

(ख) गाउँपामिकािे र्नाएका स्थानीय कानून, कायवहर्मधिरू र मनदे ब्शकािरू,
(ग)

गाउँपामिकाको आर्मधक

(घ)

नागररक बडापत्र

(ङ)

गाउँपामिकाकोचौिामसक

(च)

ु ाई प्रम र्ेदन
सार्वजमनक सुनर्

(छ)

सार्वजमनक परीिणका प्रम र्ेदननिरु

(ज)

आन् ररक िेखापरीिण प्रम र्ेदन

था र्ाहषवक योजना,
था र्ाहषवक प्रगम

प्रम र्ेदन

(झ) अब्न् ि िेखापरीिण प्रम र्ेदन
(ञ)

र्ाहषवक योजना

जुि
व ासँग सम्बब्न्ध

था बजेट
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मनणवयिरु

(ट)

न्याहयक समिम को र्ाहषवक प्रम र्ेदन

(२) सािाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बिोब्जिका सािग्रीको अध्ययनबाट दे ब्खएका
हर्र्रणिरुिा दे िाय बिोब्जिका हर्मध अर्िम्बन गरी पुष्ट्याईं मिनु पनेछ ।

(क) गाउँपामिकाका पदामधकारी

था सम्बब्न्ध

किवचारीसँग अधवसंरब्च

(Semi-

structured) अन् रर्ा ाव,

(ख) आयोजना

था कायवक्रि कायावन्र्यन स्थिको स्थिग

मनरीिण, अर्िोकन र

सिूि छिफि l
(३) सािाब्जक परीिकिे उपदफा (२) बिोब्जि पुष्ट्याईं मिं दा गाउँपामिकाको सािाब्जक
ब्जम्िेर्ारी बिनिा दे ब्खएका प्रिुख सिस्या, च ुनौ ी र भार्ी कायवददशाका बारे िा सिे
अनुसूची –५ बिोब्जिको प्रम र्ेदन

१८.

छिफि गराई

यार गनुव पनेछ ।

सार्वजमनक छिफि गराउनु पनेः (१) सािाब्जक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बिोब्जि
यार गरे को प्रम र्ेदनको िस्यौदािामथ सार्वजमनक छिफि गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफििा सािाब्जक परीिकिे अनुसूची– ५ र अनुसूब्च–
६ बिोब्जिको प्रम र्ेदनिा आधारर

रिी अनुसूब्च–७ बिोब्जिको कायवक्रि सं चािन हर्मध र प्रकृया

अनुसार प्रस् ु ीकरण गनुप
व नेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफि िुने मिम

सिय र स्थान

ोकी उपदफा (४)

बिोब्जिका सदस्यिरुिाई कम् ीिा पाँचददन अगार्ै जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफि कायवक्रि अध्यिको अध्यि ािा सञ्चािन
िुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफििा कायवपामिकाका सदस्यिरु, कायावियका
किवचारी, स्थानीय राजनीम क दिका प्रम मनमध, उद्योग र्ाब्णज्य सं घ, पत्रकार ििासं घ, उपभोक्ता
समिम का अध्यििरु, टोि हर्कास सं स्थाका प्रम मनमधिरु, नागररक सिाजका प्रम मनमधिरु र स्थानीय
बुदद्दजीर्ीिरु सिे िाई सिभागी गराउनु पनेछ ।
(६) सािाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बिोब्जिको छिफििा कायवपामिका सदस्य
बािेकका सिभागीबाट उठार्एका हर्षयिरुिा अध्यिको धारणा राख्न िगाउनु पनेछ ।
(७) कायावियिे यस दफा बिोब्जिको कायवक्रि बैठकको गम हर्मध स्थानीय सञ्चार
िाध्यिबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यर्स्था मििाउन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (१) अनुसारको छिफि कायवक्रििा उपब्स्थ िुने आयोजक था सिभामगिे
अनुसूब्च–८ बिोब्जिको आंचरसहि ा पािाना गनुप
व नेछ।

१९.

अब्न् ि प्रम र्ेदन
हर्षयिरु सिे

यार गनुपव नेः (१) सािाब्जक परीिकिे दफा १८ बिोब्जिको छिफििा उठे का
मििाई अनुसूची–९ बिोब्जिको अब्न् ि प्रम र्ेदन

पनेछ ।
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यार गरी कायावियिा पेश गनुव

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको प्रम र्ेदनिा दे िायका हर्षयिरुिाई सारांशको रुपिा सिार्ेश
गनुव पनेछः

(क) गाउँपामिकाकाको
(ख) ग

प्राथमिक ा

था िक्ष्यिरू

आमथवक र्षवको िुखय िुखय उपिधधीिरू

(ग)

सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी बिन गने िि ा

(घ)

ब्जम्िेर्ारी बिन गने सन्दभविा दे ब्खएका सिस्यािरू

(ङ) सुधारको

िामग चाल्नुपने कदि

था सुझार्िरू

(३) उपदफा (१) बिोब्जि पेश भएको प्रम र्ेदन अध्यििे कायवपामिका बैठकिा पेश गनव
िगाउनु पनेछ ।
(४) कायावियिे उपदफा (१) बिोब्जिको प्रम र्ेदन कायावियको र्ेर्सार्टिा राख्नु
पनेछ ।

२०.

सािाब्जक परीिणिा सिार्ेश गराउनुपनेः गाउँपामिकाका अन् गव का हर्षयग

शाखािरू र

गाउँपामिकाको र्ाहषवक योजना।कायवक्रि।आयोजनािा सिार्ेश भएका गैर सरकारी सं स्थािरूको
िकिा गाउँपामिका कै अमभन्न अंगको रूपिा सािाब्जक परीिणिा सिार्ेश गनुप
व नेछ ।

२१.

कागजा

उपिधध गराउनु पनेः सािाब्जक परीिकिे िागेको हर्र्रण,

गाउँपामिकाका, हर्षयग

ििाशाखा र्ा शाखा, सम्बब्न्ध

थयांक, सूचना

गैर सरकारी सं स्था

था कागजा

था अन्य मनकायिे

उपिधध गराउनु पनेछ।

२२.

प्रम र्ेदन सभािा पेश गनवपनेः (१)कायवपामिकािे सािाब्जक परीिणको प्रम र्ेदनिा उल्िेख भएका
हर्षयिा छिफि गरी कायावन्र्यन िुन सक्ने सुझार्िरु कायावन्र्यनको व्यर्सथा मििाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) र्िोब्जि कायवपामिकार्ाट कायावन्र्यन गररएका हर्षय, कायवपामिकार्ाट सिाधान
िुन नसकेका र नीम ग

प्रकृम का हर्षयिरु सिार्ेश गरी सािाब्जक परीिण प्रम र्ेदनका प्रिुख

हर्षय सिार्ेश भएको प्रम र्ेदन सभाको र्ैठकिा पेश गनुव पनेछ।

२३.

अन्य मनकायिरुको सािाब्जक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्थाः गाउँपामिकाको िेत्रमभत्र कायवक्रि सञ्चािन
गने गैर सरकारी सं स्था

था अन्य सार्वजमनक सं स्थािरूिे सिाब्जक परीिण गदाव यस कायवहर्मधको

प्रयोग गनुव पनेछ।

12

भाग-३
सार्वजमनक परीिण
पररच्छे द–१
सार्वजमनक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था

२४.

सार्वजमनक परीिण गनुपव नेः (१) गाउँपामिकाबाट सञ्चािन गरे का सबै हकमसिका कायवक्रि

था

आयोजनािरुको सार्वजमनक परीिण गनुव पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजमनक परीिण िरे क कायवक्रि र्ा आयोजना सम्झौ ा
बिोब्जिको काि सम्पन्न भएपमछ अब्न् ि हकस् ा भुक्तानी पूर् व कम् ीिा एक पटक अमनर्ायव रुपिा
गराउनु पनेछ।
र कायावियिे कायवक्रि र्ा आयोजनाको प्रकृम

िेरी कुनै कायवक्रि र्ा आयोजनाको

कायावन्र्यन सम्झौ ा गदाव नै एक पटक भन्दा बढी पटक सार्वजमनक परीिण गने व्यर्स्था मििाउन
यो व्यर्स्थािे बाधा पुयावएको िामनने छै न ।
(३) उपदफा (१) बिोब्जि कायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिण गनुप
व ने व्यर्स्था
कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन गने मनिावण व्यर्सायी र्ा उपभोक्ता समिम

र्ा गैरसरकारी

ँ गररने सम्झौ ािा उल्िेख गररनेछ ।
सं स्थासग
(४) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजमनक परीिणिा दे िाय बिोब्जिका व्यब्क्तिरुिाई
सिभागी गराउनु पनेछः
(क) कायवक्रि र्ा आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने सिुदायका सदस्यिरु,
(ख) र्डा समिम का सदस्यिरु िध्ये कम् ीिा एकजना सदस्य,
(ग) कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यनको िामग सम्झौ ा गने उपभोक्ता समिम

टोि

हर्कास सं स्था, गैर सरकारी सं स्था र्ा मनिावण व्यर्सायीका प्रम मनमध,
(घ) सम्बब्न्ध

कायवक्रि र्ा आयोजना सं चािनको िामग कायावियिे

ोकेको प्राहर्मधक

किवचारी l

२५.

सार्वजमनक परीिण गराउने ब्जम्िेर्ारीः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जिको सार्वजमनक परीिण गराउने
ँ कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन गनव सम्झौ ा गने मनकायको िुनछ
ब्जम्िेर्ारी गाउँपामिकासग
े ।
(२) यस कायवहर्मध बिोब्जि सार्वजमनक परीिण गनव िाग्ने खचव कायवक्रि र्ा आयोजनाको
िाग

२६.

अनुिानिा नै सिार्ेश गने व्यर्स्था कायावियिे मििाउनेछ ।

कायवक्रि सम्पन्न पश्चा को सार्वजमनक परीिण नभई अब्न् ि हकस् ा रकि मनकासा निुनःे मनिावण
व्यर्सायी, उपभोक्ता समिम

था अन्य मनकाय र्ा सं स्थार्ाट कायावन्र्यन िुने सर्ै खािका कायवक्रि

था आयोजनाको सार्वजमनक परीिण नभई अब्न् ि हकस् ाको रकि भुक्तानी ददने छै न ।
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पररच्छे द – २
उपभोक्ता समिम बाट कायावन्र्यन िुने कायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिण सम्बन्धी व्यर्स्था

२७.

सार्वजमनक जानकारी ददनुपनेः (१) उपभोक्ता समिम का अध्यििे र्डा अध्यिको सिन्र्यिा कायवक्रि
र्ा आयोजना कायावन्र्यनको कायावदेश प्राप्त गरे को मिम िे सा

ददन मभत्र कायवक्रिका प्रत्यि

िाभग्रािीिरुिाई कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन अब्घको सार्वजमनक जानकारीको िामग उपब्स्थ
िुन मिम

स्थान र सिय उल्िेख गरी सार्वजमनक सूचना ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जि सञ्चािन गररने कायवक्रििा उपभोक्ता समिम को अध्यि र्ा

मनजिे

ोकेको उपभोक्ता समिम को सदस्यिे दे िायका हर्षयिरु प्रस् ु

गनुव पनेछः

(क) आयोजनाको कूि िाग
(ख) उपभोक्ताबाट व्यिोररने िाग को पररिाण
(ग) सम्पादन गनुप
व ने िुखय िुखय कािको हर्र्रण
(घ) आयोजना सम्पन्न गनुव पने अर्मध
(ङ) आयोजनाको िामग

ोहकएको सार्ट र्न्चाजवको नाि पद र सम्पकव नम्बर

(च) उपभोक्ता र्ा अन्य सरोकारर्ािाको

फवबाट कुनै गुनासो भएिा त्यस् ो गुनासो राख्न

सहकने पदामधकारी र्ा किवचारीको नाि र सम्पकव नम्बर ।
(३) यस दफा बिोब्जि गररने कायवक्रिको अध्यि ा र्डाध्यि र्ा मनजिे

ोकेको र्डा

समिम को सदस्यिे गनेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोब्जि कायवक्रि र्ा आयोजनाको हर्र्रण प्रस् ु

गररसकेपमछ

कायवक्रिको अध्यि ा गने व्यब्क्तिे कायवक्रिका सिभागीिरुिाई कुनै ब्जज्ञासा र्ा सुझार् भए
पािै पािो राख्न िगाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोब्जि प्राप्त भएका कुनै ब्जज्ञासा र्ा सुझार्को सम्बन्धिा उपभोक्ता
समिम का सदस्यिरु र्ा अध्यि ा गने व्यब्क्तिे स्पि पानुव पनेछ ।
(६) उपदफा (१) बिोब्जि गररने कायवक्रिको उपब्स्थम
सिे

सिार्ेश गरी मनणवय

यार गने व्यर्स्था सम्बब्न्ध

र छिफििा उठे का हर्षयिरु

उपभोक्ता समिम िे मििाउनु पनेछ ।

(७) उपदफा (६) बिोब्जि गररएको मनणवय उपभोक्ता समिम िे सुरब्ि
र कायावियिे िागेको बख

२८.

र्ा भुक्तानीको िामग कागजा

रुपिा राख्नु पनेछ

पेश गदाव सं िग्न गनुव पनेछ ।

सार्वजमनक परीिण गनुपव नेः (१) उपभोक्ता समिम िे कायावियसँग भएको सम्झौ ा बिोब्जि

ोहकएको

कायव सम्पन्न गररसकेपमछ सार्वजमनक परीिण गनुप
व नेछ ।
(२) उपभोक्ता समिम को अध्यििे उपदफा (१) बिोब्जिको कायव सम्पन्न सार्वजमनक
ँ सिन्र्य गरी कायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिण िुने मिम
परीिणको िामग र्डाध्यिसग
स्थान र सिय

ोकी उपब्स्थम को िामग उपभोक्तािरुिाई सार्वजमनक सूचना प्रसारण गनुप
व नेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोब्जि सञ्चािन िुने सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा उपभोक्ता
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समिम को अध्यि र्ा मनजिे

ोकेको सदस्यिे दे िायका हर्षयिरु सहि

आयोजना र्ा कायवक्रि सम्बन्धी हर्र्रणको ढाँचा प्रस् ु

अनुसूब्च–११ बिोब्जिको

गनुव पनेछः

(क) आयोजनाको उद्देश्य
(ख) आयोजनाको कूि िाग
(ग) िािसम्ि मनकासा भएको कूि रकि
(घ) आयोजना कायावन्र्र्यनिा भएको कूि खचव
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभामग ाको कूि अंश
(च) कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यनको क्रििा परे का उजुरी र्ा गुनासोको हर्र्रण
(छ) सम्झौ ा गररएको काि र सम्पन्न भएको काि बीचको

ु ना
ि

(४) यस दफा बिोब्जिको सार्वजमनक परीिण कायवक्रिको अध्यि ा अध्यि ा उपभोक्ता
समिम को अध्यििे गनेछ ।
(५) यस दफा बिोब्जि सञ्चािन िुने सािाब्जक परीिण कायवक्रिको उपब्स्थम

छिफििा

उठे का हर्षय र आयोजनाको सम्बन्धिा गररएको मनणवय सहि को अनुसूब्च–१२ बिोब्जिको हर्र्रण
उपभोक्ता समिम िे

यार गनुव पनेछ ।

(६) उपदफा (५) बिोब्जि

यार गररएको मनणवयको व्यिोरा उपब्स्थ

उपभोक्तािरुिाई

पढे र सुनाई कायवक्रिको अध्यि ा गने व्यब्क्त र उपभोक्ता समिम का सब्चर्िे प्रिाब्ण
(७) उपभोक्ता समिम िे उपदफा (६) बिोब्जि प्रिाब्ण

गनुव पनेछ।

भएको मनणवय अब्न् ि हकस् ा

मनकासा िाग गनवको िामग कायावियिा पेश गनुव पनेछ ।
(८) सिजक ाविे अनुसूब्च–१६ अनुसारको निूना कायवक्रि र अनुसूब्च–१७ बिोब्जिको
चेकमििको

यारी गरी सार्वजमनक परीिण कायवक्रिको सिब्जकरण गनुप
व नेछ।

पररच्छे द – ३
गैरसरकारी संस्थाबाट कायावन्र्यन िुने कायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिण सम्र्न्धी
धयर्स्था

२९.

सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुपव नेः (१) कुनै कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन गनव कायावदेश पाएको
मिम िे सा

ददनमभत्र कायवक्रि र्ा आयोजनासँग सम्बब्न्ध

उपभोक्ता

था सरोकारर्ािािरुिाई कायव

प्रारम्भ गनुव अब्घ कायवक्रि र्ा आयोजना सम्बन्धी प्रारब्म्भक जानकारीको िामग कायवक्रििा उपब्स्थम
िुनपु ने मिम , स्थान र सिय

ोकी सम्बब्न्ध

गैरसरकारी सं स्थािे सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव

पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको कायवक्रििा सम्बब्न्ध
सदस्यिरुिाई सिे

आिन्त्रण गनुव पनेछ ।
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र्डाको र्डाध्यि सहि

सम्पूणव र्डा

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा कायवक्रि आयोजना गने
फवबाट दे िायका कुरािरु प्रस् ु

गैर सरकारी सं स्थाको

गनुव पनेछः

(क) कायवक्रि र्ा आयोजनाको उद्देश्य
(ख) कायवक्रि र्ा आयोजनाको िाभग्रािीको हर्र्रण
(ग) कायवक्रि र्ा आयोजनाको कूि िाग
(घ) कायवक्रि र्ा आयोजनाको शुरु िुने र सम्पन्न िुने मिम
(ङ) कायावियबाट व्यिोररने बजेट
(च) गैरसरकारी सं स्थाबाट व्यिोररने बजेट
(छ) उपभोक्ताको

फवबाट व्यिोनुप
व ने िाग को अंश र प्रकार

(ज) कायवक्रि र्ा आयोजनाको िुखय िुखय हक्रयाकिापिरु
(४) उपदफा (३) बिोब्जिको प्रस् ु ीपमछ कायवक्रििा सिभागी िाभग्रािीिरुिाई कायवक्रि
र्ा आयोजनाको सम्बन्धिा कुनै ब्जज्ञासा र्ा सुझार् भए पािै पािो राख्न िगाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोब्जि िाभग्रािीिरुबाट राखेका ब्जज्ञासा र्ा सुझार्को सम्बन्धिा
कायवक्रिको आयोजकबाट स्पि पानुव पनेछ ।
(६) यस दफा बिोब्जिको कायवक्रििा उपब्स्थ
र्ा आयोजनाको सम्बन्धिा कायावियको

३०.

र्डा समिम का सदस्यिरुिाई कायवक्रि

फवबाट आफ्ना कुरा राख्न सिय ददनु पनेछ ।

सार्वजमनक परीिण गनुपव नेः (१) कायावियसँगको सम्झौ ा बिोब्जिको काि

कायवक्रि सम्पन्न पश्चा

सम्पन्न भएपमछ कायवक्रि र्ा आयोजना सञ्चािन गने गैरसरकारी सं स्थािे सार्वजमनक परीिण
कायवक्रििा उपब्स्थम को िामग मिम

स्थान र सिय

ोकी सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको कायवक्रििा र्डाअध्यि िगाय

र्डा समिम का सदस्यिाई

आिन्त्रण गनुव पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजमनक परीिणिा अनूसब्ु च–११ बिोब्जिको यथाथव
हर्र्रण प्रस् ु

गनुव पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोब्जिको प्रस् ु ीकरणिा उपभोक्ता र्ा िाभग्रािी र गैरसरकारी
सं स्थाबाट भएको िगानी

था कायावियबाट िािसम्ि प्राप्त भएको रकिको हर्र्रण सिे

प्रस् ु

गनुप
व नेछ ।
(५) कायवक्रि सञ्चािन गने गैरसरकारी सं स्थािे यस दफा बिोब्जि िुने सार्वजमनक परीिण
कायवक्रिको उपब्स्थम

र मनणवय सहि

(६) उपदफा (५) बिोब्जि

अनुसूब्च–१२ अनुसारको प्रम र्ेदन

यार गनुव पनेछ ।

यार भएको हर्र्रण र मनणवय गैरसरकारी सं स्थािे बजेट

मनकासाको िामग कायावियिा पेश गनुव पनेछ ।
(७) सिजक ाविे अनुसूब्च–१६ अनुसारको निूना कायवक्रि र अनुसूब्च–१७ बिोब्जिको
चेकमििको

यारी गरी सार्वजमनक परीिण कायवक्रिको सिब्जकरण गनुप
व नेछ।
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पररच्छे द – ४
मनिावण व्यर्सायीबाट सञ्चािन िुने आयोजनाको सार्वजमनक परीिण सम्र्न्धी धयर्स्था

३१.

सार्वजमनक परीिण गने ब्जम्िेर्ारीः (१) मनिावण व्यर्सायी िाफव

सं चामि

भौम क पूर्ावधार मनिावण

सम्बन्धी आयोजनािरूको सार्वजमनक परीिण गने ब्जम्िेर्ारी सो आयोजनाको रे खदे ख
अनुगिनको िामग कायावियबाट

था

ोहकएको प्राहर्मधक किवचारीको िुनछ
े ।

(२) उपदफा (१) बिोब्जि गररने सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा मनिावण व्यर्सायीको
प्रम मनमधिाई अमनर्ायव उपब्स्थ

३२.

गराउनु पनेछ ।

मनिावण प्रारम्भ िुनपु र्व सार्वजमनक जानकारी ददनुपनेः (१) मनिावण व्यर्सायी िाफव

सञ्चािन िुने

ँ सम्झौ ा भर्सकेपमछ आयोजना मनिावण स्थििा आयोजनाका
आयोजनाको िामग कायावियसग
िाभग्रािी व्यब्क्तिरुको उपब्स्थम िा आयोजनाको हर्स् ृ

हर्र्रण ददनुपनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको जानकारी ददनका िामग िुने कायवक्रििा आयोजनाको
रे खदे ख

था अनुगिनको िामग

ोहकएको प्राहर्मधक किवचारीिे सम्बब्न्ध

ँ को
मनिावण व्यर्सायीसग

सिन्र्यिा आयोजनाको िाभग्रािी व्यब्क्तिरुिाई उपब्स्थम को िामग मिम , स्थान र सिय

ोकी

सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुप
व नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोब्जिको कायवक्रििा आयोजना सञ्चािन िुने र्डाका र्डा समिम का
पदामधकारीिरु र आर्श्यक ा अनुसार अध्यि र उपाध्यि सिे िाई आिन्त्रण गनुव पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोब्जि िुने कायवक्रििा प्राहर्मधक किवचारीिे दे िायका हर्षयिरु
प्रस् ु

गनुव पनेछः
(क) आयोजनाको कूि िाग ,
(ख) आयोजना शुरुिुने र सम्पन्न िुने अर्मध,
(ग) आयोजनाको िुखय िुखय अपेब्ि

उपिब्धध,

(घ) आयोजनाको मनिावण व्यर्सायीको नाि र मनिावण व्यर्सायीको स्थानीय प्रम मनमधको
नािथर ठे गाना र सम्पकव नम्बर,
(ङ) कायावियको

फवबाट रे खदे ख र अनुगिनको िामग

ोहकएको प्राहर्मधक किवचारीको

नाि पद र सम्पकव नम्बर,
(च) आयोजना कायावन्र्यनको सम्बन्धिा गुनासो र्ा सुझार् ददन सहकने पदामधकारीको नाि
पद र सम्पकव नम्बर ।
(५) उपदफा २ बिोब्जिको कायवक्रििा आयोजनाका िाभग्रािीिरुिाई आयोजनासँग
सम्बब्न्ध

हर्षयिा कुनै ब्जज्ञासा र्ा सुझार् भए ददने अर्सर उपिधध गराउनु पनेछ ।
(६) उपदफा २ बिोब्जिको कायवक्रििा मनिावण व्यर्सायीिे

सम्पन्न गने प्रम बर्द् ा जनाउन िगाउनु पनेछ।
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ोहकएको सियिा नै काि

(७) यस दफा बिोब्जि िुने कायवक्रििा उपब्स्थ
प्रम मनमध

था आयोजनाका िाभग्रािीिरुको उपब्स्थम

िुने पदामधकारी, मनिावण व्यर्सायीको

पुब्स् का

यार गरी राख्ने ब्जम्िेर्ारी प्राहर्मधक

किवचारीको िुनछ
े ।

३३.

आयोजनाको मनिावण सम्पन्नपमछ सार्वजमनक परीिण गनुपव नेः (१) आयोजनाको मनिावण सम्पन्न पश्चा
सम्बब्न्ध

आयोजनाको सार्वजमनक परीिण गनुप
व नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जि िुने सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा सम्बब्न्ध

किवचारीिे मनिावण व्यर्सायीसँगको सिन्र्यिा आयोजनाका िाभग्रािी व्यब्क्तिाई उपब्स्थ
स्थान र सिय

ोकी कम् ीिा सा

प्राहर्मधक
िुन मिम

ददन अगार्ै सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोब्जिको सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा आयोजना सञ्चािन भएको
र्डाको र्डा समिम का सदस्यिरु र आर्श्यक ा अनुसार अध्यि र्ा उपाध्यििाई आिन्त्रण गनुव
पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोब्जिको कायवक्रििा मनिावण व्यर्सायीको प्रम मनमधिे आयोजनाको
सम्बन्धिा मनम्न हर्षयिरु सहि

अनुसूब्च–१३ बिोब्जिको हर्र्रणको ढाँचािा प्रस् ु

गनुप
व नेछः

(क) आयोजना शुरु भएको मिम ,
(ख) आयोजनाको कूि खचव,
(ग) आयोजना स्र्ीकृ

मडजार्न र्हििेट अनुसार सम्पन्न भए नभएको,

(घ) आयोजनासँग सम्बब्न्ध

िुखय िुखय हर्षयिरु ।

(५) उपदफा (२) बिोब्जिको कायवक्रििा प्राहर्मधक किवचारीिे मनिावण व्यर्सायीका
प्रम मनमधको प्रस् मु पमछ दे िायका प्रश्निरू राखी खुिा छिफिको िाध्यिबाट सिभागीिरूको प्रम हक्रया
मिनु पनेछः
(क) आयोजना सं चािन गने मनिावण धयबसायीिे प्रस् ु

गरे अनुसारको आयोजना सम्पन्न

भए नभएको
(ख) आयोजना

ोहकएको सियिा शुरु

था सम्पन्न भए।नभएको

(ग) आयोजना र्ा कायवक्रि कायावन्र्यन प्रारम्भिुन ु अब्घ सार्वजमनक जानकारी ददने कायव
भए। नभएको
(घ) आयोजनािा काि गने व्यब्क्तिे ज्यािा पाए नपाएको
(ङ) आयोजनािा प्रयोग भएका सािग्रीिरू गुणस् रीय भए ÷ नभएको
(च) अनुगिन समिम

था सम्बब्न्ध

प्राहर्मधक किवचारीबाट सिय सियिा अनुगिन

था मनरीिण भए ÷नभएको
(छ) अनुगिन

था मनरीिण पश्चा ् प्राप्त सुझार्िरू कायावन्र्यन भए ÷नभएको

(ज) प्राहर्मधकबाट ददर्एका सल्िाि र सुझार्िरू उपयुक्त भए ÷ नभएको l
(६) उपदफा (५) बिोब्जि कायवक्रिका सिभागीिरुिे प्रस् ु
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गरे का हर्चारिरूिाई

प्राहर्मधक किवचारी र मनिावण व्यर्सायीिे प्रम हक्रया ददने व्यब्क्तको नाि सहि
सिभागीिे प्रस् ु

गरे का प्रम हक्रया

हटपोट गनुप
व नेछ र

था सुझार्िामथ मनिावण व्यर्सायी एर्ं प्राहर्मधक किवचारीिे थप

स्पि पानुव पनेछ।
(७)

यस दफा बिोब्जि सञ्चािन िुने कायवक्रििा उपब्स्थ

व्यब्क्तिरुको उपब्स्थम

पुब्स् का

पदामधकारी

था िाभग्रािी

यार गरी उपदफा (५) बिोब्जि प्राप्त प्रम हक्रया सिे

गरी अनुसूब्च–१४ अनुसारको ढाँचािा हर्र्रण

यार गने ब्जम्िेर्ारी सम्बब्न्ध

सिार्ेश

प्राहर्मधक किवचारीको

िुनेछ।
(८) यस दफा बिोब्जि सञ्चािन िुने सार्वजमनक परीिण कायवक्रि सञ्चािन गदाव अनुसूची–
१५ बिोब्जिको आचारसं हि ा सिभागीिरुिे पािना गनुप
व नेछ ।
(९) सिजक ाविे अनुसूब्च–१६ अनुसारको निूना कायवक्रि र अनुसूब्च–१७ बिोब्जिको
चेकमििको

यारी गरी सार्वजमनक परीिण कायवक्रिको सिब्जकरण गनुप
व नेछ।

पररच्छे द – ५
सार्वजमनक परीिण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था

३४.

गुनासोिरु प्रस् ु
सम्बब्न्ध

गनुपव नेः दफा ३४ बिोब्जिको सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा आयोजनासँग

हर्षयिा पदामधकारी, अनुगिन समिम

था कायावियिा मिब्ख

गुनासो प्राप्त भएको भए कायवक्रिको सिजक ाविे सो सिे

३५.

प्रस् ु

र्ा िौब्खक रुपिा कुनै

गनुव पनेछ ।

गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररचािन गनव सक्नेः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जिको सार्वजमनक परीिण
कायवक्रि सञ्चािनको िामग कायावियिे प्रचमि

कानून बिोब्जि सािुदाहयक सं स्था, गैर सरकारी

सं स्था र्ा अन्य सं घ सं स्थािाई पररचािन गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजमनक परीिण कायवक्रिको िामग गैरसकारी सं स्था
पररचािन गरे को अर्स्थािा कायवक्रिको िामग सूचना प्रर्ाि गने, पदामधकारी, किवचारी

था मनिावण

व्यर्सायीका प्रम मनमधिाई कायवक्रििा उपब्स्थम को िामग अनुरोध गने, कायवक्रिको सञ्चािन
सिजीकरण गने, उपब्स्थम
ब्जम्िेर्ारी सिे

३६.

पुब्स् का

यार गने, मनणवय

यार गने र कायवक्रिको प्रम र्ेदन

था

यार गने

सोिी सं स्थाको िुनछ
े ।

मनिावण सम्पन्न पश्चा को सार्वजमनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक निुनःे यस कायवहर्मध
बिोब्जि आयोजना मनिावण सम्पन्न पश्चा को सार्वजमनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक

था

अब्न् ि हकस् ा भुक्तानी िुने छै न ।

३७.

आयोजनास्थििा सूचना पाटी राख्नु पनेः कायावियबाट सं चािन िुने कायवक्रि र्ा आयोजनाको मनिावण
स्थििा मनिावणसँग सम्बब्न्ध

उपभोक्ता समिम , गैर सरकारी सं स्था र्ा व्यर्सायीिे अनुसूची–१८

बिोब्जिको आयोजना सूचना पाटी राख्नु पनेछ ।

३८.

ु ाई गनुपव नेः (१) यस पररच्छे द बिोब्जि सार्वजमनक परीिण गनुप
सार्वजमनक सुनर्
व ने आयोजनािध्ये
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ु ाई सिे
बिुर्षीय आयोजनािरुको सार्वजमनक सुनर्

गनुव पनेछ ।

ु ाई गरे को भए पमन उक्त
(२) उपदफा (१) बिोब्जि कुनै आयोजनाको सार्वजमनक सुनर्
आयोजनाको सार्वजमनक परीिण गनुव पनेछ ।

३९.

सार्वजमनक परीिणिा प्राप्त सुझार्िाई पृष्ठपोषणको रुपिा मिनेः सार्वजमनक परीिणको क्रििा
सिभागीिरूिे व्यक्त गरे का हर्चारिाई कायावियिे पृष्ठपोषणको रुपिा मिनेछ ।

४०.

यथाथव हर्र्रण पेश गनुपव नेः यस भाग बिोब्जि सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा आयोजनासँग सिबब्न्ध
पििे

४१.

यार गरे को आमधकाररक हर्र्रण िात्र प्रस् ु

गनुप
व नेछ ।

सार्वजमनक परीिणको िामग आर्श्यक बजेट व्यर्स्थाः यस भाग बिोब्जि गररने सार्वजमनक परीिणको
िामग आर्श्यक बजेट सम्बब्न्ध

आयोजनाको िामग छु यार्एको कब्न्टन्जेन्सीको रकिबाट प्रचमि

कानून बिोब्जि उपिधध गराउन सहकनेछ।
पररच्छे द – ६
हर्हर्ध

४२.

प्रम र्ेदन पेश गनुपव नेः यस कायवहर्मध बिोब्जि गररने सार्वजमनक परीिणको एहककृ
उपाध्यििे कायवपामिका बैठकिा प्रस् ु

४३.

प्रम र्ेदन

गनुप
व नेछ ।

अन्य मनकायिरुर्ाट यस सार्वजमनक परीिण हर्मधको प्रयोगः गाउँपामिका िेत्र मभत्र कायवक्रि र्ा
आयोजना सं चािन गदाव गैर सरकारी सं स्था

था अन्य सार्वजमनक सं स्था

था मनकायिरूिे पमन यस

कायवहर्मध बिोब्जि सार्वजमनक परीिण गने व्यर्स्था मििाउनु पनेछ ।

४४.

अमभिुखीकरण सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) कायावियिे कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यनको िामग
सम्झौ ा भर्सकेपमछ अनुसूब्च–१० अनुसारको हर्षयर्स् ु सिे

सिार्ेश गरी उपभोक्ता समिम को

ब्जम्िेर्ारी, सार्वजमनक परीिणको हर्मध, प्राहर्मधक किवचारीको ब्जम्िेर्ारी, रकि मनकासाको िामग
आर्श्यक कागजा , काि सम्पन्न गनुव पने सिय सीिा सिे को जानकारी ददन उपभोक्ता समिम का
अध्यि उपाध्यि सब्चर् र कोषाध्यििाई एकददने अभीिुखीकरण गनेछ ।
(२) यस् ो अमभिुखीकरण कायवक्रि कायावियिे यो कायवहर्मध बिोब्जि सार्वजमनक परीिण
गनुप
व ने भनी

ोहकएका मनकाय र्ा व्यब्क्तिरुिाई पमन सञ्चािन गनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोब्जि िुने अमभिुब्खकरण कायवक्रििा प्रस् ु
अनुसूची–१० बिोब्जि िुनछ
े ।
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गने हर्षयको ढाँचा

भाग–५
ु ाई कायवहर्मध
सार्वजमनक सुनर्
पररच्छे द–१
नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यर्स्था

४५.

नागररक बडापत्र राख्नुपनेः (१) कायावियिे आफ्नो कायाविय िा ामभत्र सबैिे दे ख्ने स्थानिा नागररक
बडापत्र राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको नागररक बडापत्रिा दे िायका हर्षय उल्िेख भएको
िुनपु नेछः
(क) गाउँपामिकािे ऐन, मनयि बिोब्जि ददने सेर्ा सुहर्धाको हर्र्रण,
(ख) सेर्ा सुहर्धा प्रदान गनव िाग्ने सियार्मध,
(ग) सेर्ा सुहर्धा प्रदान गने ब्जम्िेर्ार कायवकि
(घ) सेर्ाग्रािीिे

था किवचारी,

ोहकएको सेर्ा सुहर्धा प्राप्त गनव आर्श्यक कागजा ,

(ङ) शूल्क दस् रू िाग्ने भए सोको हर्र्रण,
(च) शूल्क दस् ूर निाग्ने भएिा सोिी व्यिोरा,
(छ) सेर्ा सुहर्धा उपिधध।प्रदान िुने कायवकिको
(ज) उजुरी सुन्ने अमधकारी र्ा

था किवचारीको नम्बर र्ा सं के ,

ि,

(झ) गाउँपामिकाको टे मिफोन नं., र्िेि र र्ेभसार्ट,
(ञ) गुनासो, पीर िकाव राख्ने फोन नं., किवचारी र र्िेि ठे गाना, र
(ट) नागररक र्डापत्र बिोब्जि सेर्ा प्रदान गनव नसके सेर्ाग्रािीिाई प्रदान गररने
ि ीपूम क
व ो हर्र्रण,
(ठ) कायवपामिकािे

ोकेका अन्य आर्श्यक कुरा ।

(३) कायावियिे उपदफा (१) बिोब्जिको नागररक बडापत्रिा उल्िेख भएका िुखय िुखय
हर्षयिरु सिार्ेश गरी कायाविय पररसरिा मडब्जटि बडापत्र सिे
(४) उपदफा (१) बिोब्जिको नागररक बडापत्रिा सङ्घ
गररने सेर्ाको िामग सम्बब्न्ध

४६.

कानून बिोब्जि

राख्नु पनेछ ।
था प्रदे श कानून बिोब्जि प्रदान

ोहकएका हर्र्रणिरु राख्नु पनेछ ।

नागररक बडापत्रिा संशोधन गनव सहकनेः (१) कायावियिे दफा ४५ को उपदफा (२) िा उब्ल्िब्ख
हर्षयका हर्र्रणिा कुनै पररर् न
व भएिा नागररक बडापत्रको सं शोधन गनेछ।
(२) उपदफा (१) र्िोब्जिको िुने सं शोधनिा नागररक र्डापत्रिा सिार्ेश गनुप
व ने नयाँ
हर्षय भएिा सोसिे

सिार्ेश गरी अध्यार्मधक गनुव पनेछ।
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पररच्छे द‒२
ु ाई सम्र्न्धी व्यर्स्था
सार्वजमनक सुनर्

४७.

ु ाई गनुपव नेः (१) कायवपामिकाको कायाविय र र्डा कायावियिे आमथवक र्षवको प्रत्येक
सार्वजमनक सुनर्
चौिामसक अर्मधिा कायवियबाट सञ्चामि

सम्पुणव योजना, कायवक्रि

था सेर्ा प्रर्ािको सार्वजमनक

ु ाई गनुप
सुनर्
व नेछ ।
ु ाईिा
(२) उपदफा (१) बिोब्जि िुने कायवपामिकाको कायावियको सार्वजमनक सुनर्
अध्यि, उपाध्यि, प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ

ु ाईिा र्डा
र र्डा कायावियको सार्वजमनक सुनर्

समिम का सदस्यिरु र र्डा सब्चर् सिभागी िुन ु पनेछ।
र अध्यि प्रिुख, प्रशासकीय अमधकृ

र र्डा अध्यि कायवित्र
े बाहिर रिेको अर्स्थािा

त्यस् ो पदामधकारीको स्थानिा क्रिशः उपाध्यि, कायावियको र्ररष्ठ किवचारी र र्डा समिम को
ु ाई गनव यस दफािे बाधा पुयावएको िामनने छै न ।
सदस्य सिभागी िुने गरी सार्वजमनक सुनर्
ु ाईिा हर्षयग
(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजमनक सुनर्
प्रिुखिरु सिे

शाखा।कायावियका

सिभागी िुन ु पनेछ ।

ु क
ु ै कुरा िे ब्खएको भए ा पमन कािको ब्जम्िेर्ारी अनुसार
(४) उपदफा (१) िा जुनस
हर्षयग

शाखा।कायाविय र्ा कुनै कायवक्रि

ु ाई
था आयोजनाको िामग छु ट्टै सार्वजमनक सुनर्

कायवक्रि गने गरी कायवपामिकािे मनणवय गनव सक्नेछ ।
(५) सङ्घ

था प्रदे श सरकारबाट प्राप्त सश व अनुदानबाट सञ्चामि

कायवक्रि र्ा

ु ाई गनुप
आयोजनाको िामग उपिधध गरार्एको श ि
व ा सार्वजमनक सुनर्
व ने भनी उल्िेख भएको
ु ाईिा
अर्स्थािा सोिी बिोब्जि र उल्िेख नभएको अर्स्थािा दफा (१) बिोब्जिको सार्वजमनक सुनर्
नै त्यस् ो कायवक्रि र्ा आयोजनाको हर्षय सिार्ेश गररनेछ ।
ु ाईिा कायावियिे सबै सरोकारर्ािािरु
(६) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजमनक सुनर्
सिभागी िनुसक्ने गरी कायवक्रि सञ्चािन िुने मिम , स्थान र सिय

ोकी कम् ीिा सा

ददन अगार्ै

सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।
ु ाईिा सञ्चार िाध्यिका प्रम मनमधिरुिे
(७) यस दफा बिोब्जि सञ्चािन िुने सार्वजमनक सुनर्
सिज रुपिा उपब्स्थ

४८.

सेर्ाग्रािीको अमभि

िुन,

स्बीर

था मभमडयो ब्खच्न र प्रत्यि प्रशारण गनव पाउनेछन ।

ु ाई गनुव अगार्ै कम् ीिा सा
मिनु पनेः (१) कायावियिे सार्वजमनक सुनर्

ददनको

कायाविय सियिा सेर्ा मिन आएका सेर्ाग्रािीिरुबाट अनुसूची–१९ बिोब्जिको ढाँचािा नागररक
प्रम र्ेदन पत्र र अनुसूची–२० बिोब्जिको ढाँचािा बहिगविन अमभि
(२) कायावियिे उपदफा (१) बिोब्जि अमभि

मिनु पनेछ ।

ु ाई
ददने सेर्ाग्रािीिरुिाई सार्वजमनक सुनर्

कायवक्रििा उपब्स्थम को िामग अनुरोध गनेछ ।

४९.

ु ाईका हर्षयर्स् ःु यस कायवहर्मध बिोब्जि गररने सार्वजमनक सार्वजमनक सुनर्
ु ाईिा
सार्वजमनक सुनर्
दे िाय बिोब्जिका हर्षयर्स् ु प्रस् ु

गररनेछः
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ु ाईिा प्रम बर्द् ा व्यक्त गररएका हर्षय र त्यस् ा
पटकको सार्वजमनक सुनर्

(क) अब्घल्िो

हर्षयिा भए गरे का प्रयास,

(ख) नागररक
(ग)

प्रम र्ेदन पत्र र बहिगविन अमभि को नम जा,

सेर्ा प्रर्ािका सम्बन्धिा प्राप्त जनगुनासो र सुझार्को हर्र्रण र त्यस् ा हर्षयिा भए
गरे का प्रयास,

(घ)

अनुगिन समिम को प्रम र्ेदनका िुखय िुखय हर्षयिरु,

(ङ) सार्वजमनक

परीिण प्रम र्ेदनका िुखय िुखय हर्षयिरु,

(च) सािाब्जक

प्रम र्ेदनको िुखय हर्षयिरु,

(छ) गाउँपामिकाकोनीम
(ज) सङ्घ

५०.

योजना

था कायवक्रि र बजेट,

था प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदानिा सञ्चामि

कायवक्रि

था आयोजनािरु ।

व्यब्क्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनव सक्नेः (१) कायावियिे दफा ४८ बिोब्जि सेर्ाग्रािी
बहिगविन अमभि

र नागररक प्रम र्ेदन पत्र सङ्किन गनवको िामग कुनै व्यब्क्त र्ा गैरसरकारी

सं स्थािाई पररचािन गनव सक्नेछ ।
ु ाईको व्यर्स्थापन गनव
(२) यस कायवहर्मध बिोब्जि िुने सार्वजमनक सुनर्
गनवको िामग प्रचमि

था सिजीकरण

खररद कानून बिोब्जि कुनै व्यब्क्त र्ा गैरसरकारी सं स्थािाई पररचािन गनव

सहकनेछ ।

५१.

ु ाईको िाग गनव सक्नेः (१) जनप्रम मनमध, उपभोक्ता
सार्वजमनक सुनर्

था साझेदार सं स्थािे कुनै

ु ाई गनव कायावियिा अनुरोध गनव
आयोजना हर्शेष र्ा सार्वजमनक िित्र्को हर्षयिा सार्वजमनक सुनर्
सक्नेछन।
ु ाई िाग भएको अर्स्थािा कायावियिे एक
(२) उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजमनक सुनर्
िहिनामभत्र सम्बब्न्ध

५२.

ु ाई गनेछ ।
आयोजना र्ा सार्वजमनक िित्र्को हर्षयिा सार्वजमनक सुनर्

ु ाई गनव सहकनेः दीघवकािीन नीम
कायवक्रि र्ा आयोजना शुरुिुन ु भन्दा अगार्ै सार्वजमनक सुनर्
योजना र्ा बिुर्षीय आयोजनाको स्र्ीकृम
प्रभार् पाने कुनै कायवक्रिको स्र्ीकृम
िि, अपेब्ि

पश्चा

था

र आमथवक, सािाब्जक र र्ा ार्रणीय िेत्रिा दीघवकािीन
त्यस् ो नीम , योजना, आयोजना र्ा कायवक्रिको उद्देश्य,

उपिब्धध र कायावन्र्यन प्रकृयाको सम्बन्धिा कायवक्रि र्ा आयोजना शुरुिुन ु भन्दा

ु ाई गनव सहकनेछ ।
अगार्ै सार्वजमनक सुनर्

५३.

ु ाईको
ब्जम्िेर्ार पदामधकारीिे सम्बोधन गनुपव नेः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जि गररने सार्वजमनक सुनर्
क्रििा उठे का ब्जज्ञासा सुझार् र गुनासोको सम्बन्धिा कायवक्रििा सिभागी ब्जम्िेर्ार पदामधकारीिे
सम्बोधन गनुव पनेछ ।
ु ाईको क्रििा उठे का ब्जज्ञासा सुझार् र
(२) उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजमनक सुनर्
गुनासोको सम्बोधन गदाव सम्बब्न्ध

पदामधकारी किवचारी र्ा हर्ज्ञको सुझार् मिने व्यर्स्था कायावियिे

मििाउनेछ ।
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पररच्छे द ‒३
ु ाईको प्रकृया
सार्वजमनक सुनर्

५४.

ु ाईका िामग कायावियिे
सिजक ाव ोक्नु पनेः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जि गररने सार्वजमनक सुनर्
ु ाई सिजक ाव
एक जना सार्वजमनक सुनर्

ोक्नेछ ।

(२) कायावियिे दफा ५० को उपदफा (२) बिोब्जि सिजीकरणको िामग व्यब्क्त र्ा
ँ को सिन्र्यिा सार्वजमनक सुनर्
ु ाई
सं स्थािाई पररचािन गरे को अर्स्थािा त्यस् ो व्यब्क्त र्ा सं स्थासग
सिजक ाव

५५.

ोक्नेछ ।

ु ाई कायवक्रि सञ्चािन गनेः (१) दफा ५४ बिोब्जि
सार्वजमनक सुनर्

ोहकएको सिजक ाविे दे िायका

ु ाई कायवक्रि सञ्चािन गनेछः
कुरािा ध्यान ददई सार्वजमनक सुनर्

(क) ब्शि

एर्ं हर्नयशीि भाषाको प्रयोग गने,

(ख) मनष्ट्पि

रुपिे िध्यस्थ ा गने,

(ग)

िहििा जनजाम

(घ)

सिभागीिे व्यक्त गरे का हर्चारिा प्रम र्ाद नगने,

(ङ) प्राप्त

था हपछमडएका र्गविाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्साहि

सुझार्, प्रम हक्रया

(च) व्यब्क्त

था हटप्पणीिाई सकारात्िक रुपिा मिने,

र्ा सं स्थाको सार्वजमनक ियावदा र ब्शिाचारिाई कायि राख्ने,

(छ) सिभामगको
(ज) हर्षय

गने,

कुरा काटी आप्mनो भनाई नराख्ने र

ु ा केब्न्र
र्स् ि

रिी छिफि गराउने ।

ु ाई कायवक्रिको ढाँचा अनुसूची–
(२) यस कायवहर्मध बिोब्जि सञ्चािन िुने सार्वजमनक सुनर्
२१ बिोब्जि िुनछ
े ।
ु ाई कायवक्रि सञ्चािन गदाव
(३) सिजक ाविे यस कायवहर्मध बिोब्जि सार्वजमनक सुनर्
कायवक्रिका सिभागीिरुिाई अनुसूची–२२ बिोब्जिको आचारसं हि ा पािना गराउनु पनेछ।
ु ाई कायवक्रि सम्पन्न भएको
(४) सिजक ाविे यस कायवहर्मध बिोब्जि सार्वजमनक सुनर्
मिम िे सा

ददन मभत्र अनुसूची–२३ बिोब्जिको ढाँचािा कायावियिा प्रम र्ेदन ददनु पनेछ।
(५) उपदफा (४) बिोब्जिको प्रम र्ेदन त्यसपमछ बस्ने कायवपामिका बैठकिा छिफिको

िामग प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ िे प्रस् ु

५६.

गनुव पनेछ।

ु ाईको िामग आर्श्यक पने
बजेट व्यर्स्था गनेः (१) यस कायवहर्मध बिोब्जि गररने सार्वजमनक सुनर्
बजेट र्ाहषवक कायवक्रि

था बजेटिा सिार्ेश गररनेछ ।

(२) कायावियिे उपदफा (१) बिोब्जिको बजेट प्रचमि

सार्वजमनक खररद कानून

बिोब्जि खचव गनेछ ।
ु ाई
(३) उपदफा (२) बिोब्जि भएको खचवको हर्र्रण सिजक ाविे सार्वजमनक सुनर्
कायवक्रििा सिे

५७.

सार्वजमनक गनुप
व नेछ ।

ु ाई गनुपव नेः गाउँपामिका कायवित्र
अन्य सार्वजमनक मनकायिे सार्वजमनक सुनर्
े मभत्र कायवक्रि सञ्चािन
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गने गैर सरकारी सं स्था

था अन्य सार्वजमनक मनकायिरूिे कायावियसँग सिन्र्य गरी यसै कायवहर्मध

ु ाई गनुव पनेछ।
बिोब्जि सार्वजमनक सुनर्
भाग– ६
हर्हर्ध

५८.

प्रर्क्ता

ोक्नेः (१) कायवपामिकािे कायवपामिकाका सदस्यिध्येबाट एक जनािाई प्रर्क्ता
(२) उपदफा (१) बिोब्जि

बसेको

५९.

ोहकएको प्रर्क्तािे कायवपामिका बैठकका मनणवयिरु बैठक

ीन ददन मभत्र सार्वजमनक गनेछ।

सूचना अमधकारी

ोक्नेः (१) अध्यििे प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ को मसफाररसिा कायवपामिकाको

कायावियका एकजना अमधकृ

किवचारीिाई सूचना अमधकारी

(२) उपदफा (१) बिोब्जि
२०६४

ोक्नेछ।

ोक्नेछ।

ोहकएको सूचना अमधकारीिे सूचनाको िक सम्बन्धी ऐन

था सूचनाको िक सम्बन्धी मनयिार्िी २०६५ िे

गने व्यब्क्त र्ा मनकायिाई कायवपामिका

ोकेको प्रकृया बिोब्जि सूचना िाग

था कायावियका मनणवय

था मनणवयसँग सम्बब्न्ध

कागजा िरु उपिधध गराउने छ।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरािरु िे ब्खएको भए ा पमन प्रचमि
गोप्य राख्नु पने भनी

कानून बिोब्जि

ोहकएका हर्षयिरु सूचना अमधकारीिे कुनै व्यब्क्त र्ा मनकायिाई उपिधध

गराउन सक्ने छै न।

६०.

आम्दानी र खचव सार्वजमनक गनुपव नेः (१) कायावियिे प्रत्येक िहिनाको सा

ग ेमभत्र अब्घल्िो

िहिनासम्ि भएको आम्दानी र खचवको हर्र्रण सार्वजमनक गनुव पनेछ।
(२) र्डा कायाविय

था हर्षयग

शाखािे उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजमनक गरे को

आम्दानी र खचवको हर्र्रण सार्वजमनक गरे को

ीन ददन मभत्र कायवपामिकाको कायावियिा पठाउनु

पनेछ।

६१.

चौिामसक सिीिा गनेः (१) कायवपामिकािे कायवपामिकाको कायाविय, र्डा कायाविय र हर्षयग
कायावियका प्रिुखिरुसँग प्रत्येक चौिामसक अर्मध सिाप्त भएको मिम िे पन्र ददन मभत्र चौिामसक
सिीिा गनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको चौिामसक सिीिािा सिीिा अर्मधको दे िायका हर्षयिामथ
सिीिा गररनेछः
(क) सिीिा अर्मधको आम्दानी र खचवको अर्स्था,
(ख) स्र्ीकृ

र्ाहषवक कायवयोजना कायावन्र्यनको अर्स्था,

(ग) कायावियिा प्राप्त गुनासो र सोको सिाधानको िामग गररएका कायवको हर्र्रण,
ु ाईिा उठे का िुखय िुखय हर्षयिरुको हर्र्रण,
(घ) सार्वजमनक सुनर्
(ङ) सार्वजमनक परीिणका हर्षयिरु,
(च) सािाब्जक परीिण प्रम र्ेदनिे ददएका सुझार्िरु,
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(छ) अनगिन समिम िे गरे का कायविरुको प्रम र्ेदन,
(ज) रकिान् र सम्बन्धी हर्र्रण,
(झ) ब्जल्िा सिन्र्य समिम बाट प्राप्त सुझार्िरु ।
(ञ) कायवपामिकािे

ोहकददएका अन्य हर्षयिरु।

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सिीिाबाट कायवपामिकािे कायावियिाई आर्श्यक मनदे शन
ददन सक्नेछ र त्यस् ो मनदे शनको पािना गनुव सम्बब्न्ध

कायाविय र कायाविय प्रिुखको क व्व य

िुनेछ।
(४) यस दफा बिोब्जि भएको चौिामसक सिीिाको प्रम र्ेदन त्यस् ो सिीिा सम्पन्न
भएको मिम िे पन्र ददनमभत्र कायावियको र्ेर्सार्ट र प्रर्क्ता िाफव

६२.

सार्वजमनक गररनेछ।

र्ाहषवक सिीिा गनेः (१) कायवपामिकािे कायवपामिकाको कायाविय र्डा कायाविय हर्षयग

शाखा

र्ा कायाविय र साझेदार सं स्थािरुका प्रिुखिरुको सिभामग ािा प्रत्येक आमथवक र्षव सिाप्त भएको
मिम िे दुई िहिनामभत्र र्ाहषवक सिीिा गनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको र्ाहषवक सिीिा अध्यिको अध्यि ािा िुने

था यस

सिीिािा दे िाय बिोब्जिका हर्षयिरुिा छिफि गररनेछः
(क) र्ाहषवक आम्दानी र खचवको अर्स्था,
ु नािा भएको आम्दानी र खचवको
ि

(ख) िक्ष्यको

(ग) नेपाि सरकार

ु ना,
ि

था प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदानको हर्र्रण,

(घ) नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त बजेट सीिा र प्राप्त भएको बजेटको

ु ना,
ि

(ङ) नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त सश व सिपूरक र हर्शेष अनुदान अन् गव का
आयोजनािरुको हर्र्रण र

ी आयोजनािरुको भौम क र हर्त्तीय प्रगम ,

(च) आमथवक सािाब्जक र पूर्ावधार हर्कासका उपिब्धधको हर्र्रण,
(छ) आर्मधक

था रणनीम क योजनाको िि र प्राप्त उपिब्धधको

ु ना,
ि

ँ को सिकायव र सिन्र्यिा सम्पादन गररएका िुखय िुखय कायविरु,
(ज) साझेदार सं स्थासग
(झ) बेरुजू

था बेरुजू फर्छ्यौटको अर्स्था,

(ञ) अब्ख यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सङ्घीय िामििा
िगाय

नेपाि सरकार

था सािान्य प्रशासन िन्त्रािय

था प्रदे श सरकारका मनकाय र ब्जल्िा सिन्र्य समिम बाट

प्राप्त सुझार्िरु,
ँ ा नं (ञ) बिोब्जिका सुझार्िरु कायावन्र्यनको अर्स्था, र
(ट) बुद
(ठ) कायवपामिकािे

ोकेका अन्य हर्षयिरु।

(३) यस दफा बिोब्जिको सिीिािा प्रस् ु

गररने हर्र्रणिा एकरुप ा कायि गनवको

िामग कायवपामिकाको कायावियिे उपदफा (२) िा उब्ल्िब्ख
हर्षयग

हर्षयिरुको आधारिा र्डा कायाविय

शाखा र्ा कायाविय र साझेदार सं स्थािाई प्रस् ु ीकरणको ढाँचा उपिधध गराउनेछ।
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(४) यस दफा बिोब्जि सम्पन्न िुने र्ाहषवक सिीिाको प्रम र्ेदन उपदफा (२) िा
उब्ल्िब्ख

हर्षयिरु सिेटी

यार गररनेछ ।

(५) उपदफा (४) बिोब्जि

यार भएको प्रम र्ेदन कायवपामिकाको कायावियको

र्ेर्सार्टिा राब्खनेछ साथै उक्त प्रम र्ेदन ब्जल्िा सिन्र्य समिम
िब्न्त्रपररषदको कायाविय र सङ्घीय िामििा

प्रदे श सरकारको िुखयिन्त्री

था

था सािान्य प्रशासन िन्त्राियिा पठाउने ब्जम्िेर्ारी

कायवियको िुनछ
े ।

६३.

प्रम र्ेदन सभािा प्रस् ु

गनुपव नेः यस कायवहर्मध बिोब्जि सम्पादन गररएका कायविरुको प्रम र्ेदन

अध्यििे छिफिको िामग सभािा प्रस् ु

६४.

थपघट र िेरफेरः
त्यस् ो बाधा

गनेछ ।

यस कायवहर्मधको कायावन्र्यनको क्रििा कुनै र्ाधा अर्रोध र अस्पि ा भएिा

अड्चन फुकाउने

प्रयोजनका िामग कायवपामिकािे यस कायवहर्मधिा आर्श्यक ा

अनुसार धयाखया, थपघट, सं सोधन र्ा िेरफेर गनव सक्नेछ।

६५.

प्रचमि

कानून बिोब्जि िुन:े यस कायवहर्मधको कुनै प्रार्धान प्रचमि

कानून एर्ं स्थानीय सरकार

सं चािन ऐन २०७४, अन् र सरकारी हर्त्तीय व्यर्स्थापन ऐन २०७४ सं ग बाब्झएिा बाब्झएको
िदसम्ि अिान्य िुनेछ ।
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अनुसूची– १

ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ७ को उपदफा (२) सग

गुनासो द ाव हक ाब
मस

गुनासोक ावको

गुनासोको

गुनासोसँग

गुनासोको

गुनासो

द ाव

नं

नाि थर

सं ब्िप्त

सम्बब्न्ध

बगीकरण

उपर

गनेको

हर्र्रण

पदामधकारी

गररएको

नािथर

प्रथि

र पद

था शाखा

सम्बोधन

28

कैहफय

अनुसूब्च–२
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ३ को उपदफा (६) सग

गुनासो सिाधानको िामग प्रस् ार्
मस नं

गुनासोको

गुनासो सिाधानको

सब्ङ्खिप्त व्यिोरा

िामग हर्द्यिान
कानूनी
सं स्थाग

गुनासो सिाधानको

कानूनी

िामग कानूनी

हर्षयहर्ज्ञको

सिाधानको

राय

िामग गनुप
व ने

था

था

सं स्थाग

व्यर्स्था

व्यर्स्थािा रिेको
किी

गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम का
सं योजकः नाि थरः

पदः

दस् ख ः

सदस्यः नाि थरः

पदः

दस् ख ः

सदस्यः नाि थरः

पदः

दस् ख ः

सदस्यः नाि थरः

पदः

दस् ख ः

सदस्य सब्चर्ः

पदः

दस् ख ः

नाि थरः
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था

गुनासो

मनणवय

अनुसूची–३
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सग

गुनासो सिाधान सिन्र्य समिम िा पेश गनुव पने हर्र्रण
मस नं

गुनासोको सब्ङ्खिप्त

गुनासो सिाधानको िामग अपयावप्त

कानून

हर्र्रण

कानून

हर्षयहर्ज्ञको

िामग गनुव पने

राय

मनणवयको प्रस् ार्

था सं स्थाग

व्यर्स्था

था अमधकारिेत्रको हर्र्रण

था

गुनासो सिाधानको

गुनासो सुन्ने अमधकारीको नािः

कायाविय प्रिुखको नािः

दस् ख ः

दस् ख ः

मिम ः

मिम ः
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अनुसूची–४
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा १६को उपदफा (३) सग
सािाब्जक परीिक सम्र्न्धी व्यर्स्था
गाउँपामिकािे एक बषवसम्ि सम्पादन गरे का काििरूबाट के कम

सािाब्जक हर्कास भयो र्ा

सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी पुरा गनव सम्पादन भएका काििरू, उपिधधीिरू र प्रभार्िरूको िेखाजोखा गरी
प्रम र्ेदन पेश गनव सािाब्जक परीिकको रूपिा प्रत्यि दुई मबज्ञको सिुििाई सािाब्जक परीिकको
रूपिा प्रचमि
सिे

खररद कानून अनुसार सेर्ा करारिा मनयुक्त गनुप
व नेछ। कुनै सं स्था र्ा कम्पनीिाई

सािाब्जक परीिकको रूपिा सेर्ा करारिा मिन सहकनेछ । सं स्था र्ा कम्पनीिाई सािाब्जक

परीिकको रूपिा सेर्ा करारिा मिदाको अर्स्थािा मनधावरर

योग्य ा भएको िानर् श्रो

भएको िुन ु

पनेछ ।
१. सािाब्जक परीिकको योग्य ा

(क) स्ना कोत्तर भई सम्र्ब्न्ध

िेत्रिा अनुभर्,

(ख) सािाब्जक परीिण सम्बन्धी अनुब्शिण प्राप्त
(ग) यस गाउँपामिकाको कायवक्रि र्ा आयोजनािा प्रत्यि सिं ग्न नरिेको
२.पाररश्रमिक
प्रचमि

खररद कानून अनुसार

परीिणका िामग पाररश्रमिक

यार भएको िाग

अनुिानको आधारिा सािान्य या सािाब्जक

य गनव सहकनेछ।

३.सािाब्जक परीिकका काििरू
सािाब्जक परीिणका काििाई ३ चरणिा हर्भाजन गररएको छ।
क) यारी
यस चरणिा मनजिे बाह्य र्ा आन् ररक रूपिा सूचना सं किन गनुव पनेछ। सािाब्जक परीिकिे
सन्दभव सािामग्रको रूपिा स्थानीय

िसँग सम्बब्न्ध

सं घीय

था प्रदे श कानून, यस गाउँपामिकािे

यार गरे का ऐन, मनयि, कायवहर्मधिरू र मनदे ब्शकािरू, स्थानीय
उद्देश्य, आर्मधक

था र्ाहषवक योजना (हर्षयग

सम्पादन, पररणाि र प्रभार् सम्बन्धी अमभिेख

ख) हर्र्रण

यारी

कायावियिरूको सिे ), सािाब्जक उपिधधी, कायव
था सूचना, नागररक बडापत्र, सार्वजमनक परीिणका

ु ार् प्रम र्ेदन, र्ाहषवक
प्रम र्ेदनिरू, सार्वजमनक सुनर्
परीिण प्रम र्ेदन

िको सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी, िक्ष्य,

था चौिामसक प्रम र्ेदनिरू, ग

बषवको सािाब्जक

था अन्य आर्श्यक सािाग्रीको अध्ययन गनुव पनेछ ।

था प्रस् ु ी

गाउँपामिकाको सािाब्जक कायवसम्पादनका हर्षयिा स्पि भएपमछ गाउँपामिकाका पदामधकारीिरू,
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प्रिुख प्रशासकीय अमधकृ , शाखा प्रिुख, ब्जम्र्ेर्ार किवचारीसँग अधवसंरब्च

(Semi-structured)

अन् र्ाव ाव मिनुपनेछ । अन् र्ाव ावबाट सिेहटन नसकेका हर्षयिरूका िामग सम्बब्न्ध

किवचारीिरूको

सानो सिुि बनाई सिुि छिफि गनुव पनेछ । म नीिरूको सम्पादनको अर्स्था प्रिुख सिस्या,
च ुनौ ी र भार्ी कायवददशाका बारे िा गिन अध्ययन गरी सो सिे
हर्र्रण

यार गनुव

अनुसूची २ र ३ अनुसारको

पनेछ । अन्त्यिा सम्पूणव सरोकारर्ािाको भेिािा सो हर्र्रण प्रस् ु

गरी

छिफि गनुव पनेछ ।
ग) प्रम र्ेदन चरण
सरोकारर्ािाको भेिा पश्चा
उठे का सुझार्

सािाब्जक परीिकिे अब्न् ि प्रम र्ेदन

था मनणवयिरू र कायवयोजना सहि
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यार गनुव पनेछ। भेिािा

भेिा अध्यििाई प्रम र्ेदन र्ुझाउनु पनेछ।

अनुसूची–५
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा १७ को उपदफा (३) सग
उदयपुरगढी गाउँपामिका
सिाब्जक परीिकको प्रम र्ेदन
(बृि

छिफििा प्रस् ु गररने)

उदयपुरगढी गाउँपामिका
मिम ः
१. गाउँपामिकाको पररचय (बुंदाग
२. स्थानीय

िको प्राथमिक ा

रूपिा िे ख्न)े M

था िक्ष्यिरू (बुंदाग

३. ग र्षवको िुखय िुखय उपिधधीिरू (बुंदाग

रूपिा िे ख्न)े M

रूपिा िे ख्न)े M

४. यसर्षवको िुखय िुखय उपिधधीिरू (सूचकको रूपिा प्रस् ु

गने)M

५. सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी र कायव सम्पादनको िे खाजोखाM
सािाब्जक ब्जम्िेर्ारीको िेत्र

ग

स्र्ास्थय
स्र्ास्थय चौकी एक घण्टा मभत्र
घरधुरी सं खया

ँ भएको
पिूच

पैदि र्ा या ाया

५ बषव िुनीका बािबामिकाको प्रम श

खोपिा पिू ँच भएको जनसं खया (एक बषव िुनीका बािबामिकाको
आधारिा)

४ पटक गभवर् ी जाँच गररएको िहििाको सं खया (प्रम श िा)
दि प्रसु ीकिीबाट प्रसु ी गररएका िहििाको सं खया
झाडा पखािाबाट िृत्यु िुने बािबामिका सं खया
सर् िेल्थपोि र्ा िेल्थपोिबाट सेर्ा मिने घरधुरी पररर्ार सं खया
ब्शिा
आधा घण्टा मभत्र प्राथमिक हर्द्यािय नपुग्ने र्ािर्ामिकाको सं खया
पूर् व प्राथमिक ब्शिािा खुद भनावदर
प्राथमिक हर्द्याियिा पिू च नभएका सो

उिेर सिुिका बािबामिका सं खया।प्रम श
किा १ िा खुद भनावदर छात्र।छात्रा
प्राथमिक

ििा किा छोड्ने किा दोिोर ्याउने र किा उत्तीणव िुने

प्राथमिक

ििा

दर
प्रम

ामिि प्राप्त ब्शिक सं खया

किा कोठा हर्द्याथी सं खया

बाह्य सियोगिा मनमिव

हर्द्यािय कोठा सं खया
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बषवको अर्स्था

प्रयास

उपिधधी

स्थानीय
दमि

िबाट मनमिव

हर्द्यािय कोठा सं खया

बािबामिकाको ब्शिािा पिू ँच

खानेपानी

था सरसफाई

स्र्च्छ पानी पुगक
े ो पररर्ार सं खया र्ा प्रम श
शौचािय भएको सं खया र्ा प्रम श
खानेपानी सुहर्धा भएको प्राथमिक हर्द्यािय
शौचािय भएको पररर्ार सं खया
सुधाररएको च ुिो भएको पररर्ार सं खया
बािबामिका, िहििा

था सिार्ेशी िेत्र

बाि मबर्ािको सं खया
सािाब्जक मबकृम , हर्सं गम
सािाब्जक सुरिा (जेष्ठ नागररक, एकि िहििा, अपांग, हपछमडएको
िेत्र

था िोपुन्िुख जा ी)

जनचे ना

था गररर्ी मनर्ारण

बाि श्रिको अर्स्था
बाि क्िर्िरूको अर्स्था
िहििा हिं शा
रोजगारीको अर्स्था
स्र्रोजगारका प्रयासिरू
गररर्ी मनर्ारणका प्रयासिरू
सािाब्जक पररचािन
र् ार्रण सुधारका प्रयासिरू
एच.आई.मभ र एड्स

ँ
हर्कासिा सिान सिभामग ा सेर्ािरूिा पिूच
स्थानीय र्जार पुग्न िाग्ने सिय
कृहष सेर्ा केन्र जान िाग्ने सिय
भौगोमिक िेत्र, िहििा, हपछमडएका
मनजिरूिे

पाएको सेर्ा

था सीिान्

र्गवको सं खया,

था ददर्एको हर्शेष अर्सरिरू

जनशब्क्त
नीम

था कायवक्रि

भौम क व्यर्स्था
सिन्र्य र सिकायवका प्रयासिरू
अन्य सािाब्जक सम्पादनका िेत्रिरू

34

६. ग

र्षविा भोगेका सिस्यािरू (बुंदाग

१.

रूपिा िेख्न)े M

२.
३.

७. सुधारको िामग चाल्नुपने कदििरू
१.

था सुझार् (र्ुंदाग

२.
३.

सािाब्जक परीिकको नािःः
दस् ख ः
सं स्थाको नाि ( यदद सस्था भएिा)M
मिम ः
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रूपिा िे ख्न)े M=

अनुसूची– ६
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा १८ को उपदफा (२) सग
..........हर्षयग

कायाविय।गैर सरकारी संस्था

ब्जल्िा उदयपुर, उदयपुरढी गाउँपामिका
सािाब्जक परीिकको प्रम र्ेदन
(बृि

छिफििा प्रस् ु गररने)

कायाविय।गैर सरकारी सं स्था को नािः

१. हर्षयग
२. िक्ष्य
क.
ख.
ग.

घ.

३. िुखय उद्देश्य बुंदाग
क.

रूपिा िेख्न)े

ख.
ग.
४. ग

घ.

आमथवक र्षविा सं चामि

हर्कास योजना

कायवक्रि।आयोजनाको नाि

सं चामि

५. सरोकारपिको चािना
िुखय नीम ग
क.

व्यर्स्था

था िब्ि

था प्रकृयाग

था कायवक्रिको हर्र्रण

िक्ष्य

उपिब्धध

र्गविाई सेर्ा

कैहफय

था सुहर्धा ददन मबग

सुधारिरू (बुंदाग

रूपिा प्रस् ु

गने)M

एक र्षविा गररएका िुखय

ख.
ग.
घ=

६. सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी बिन गने िि ाः
सािाब्जक ब्जम्िेर्ारीको िेत्र

७. आयोजना
क.

सूचक सहि को कािको हर्र्रण

था कायवक्रि कायावन्र्यन गदाव भोगेका सिस्यािरू (बुंदाग
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रूपिा िे ख्न)े M

ख.
ग.

घ.

८. भार्ी कायवक्रि सं चािनको िामग चाल्नुपने कदििरू
क.
ख.
ग.

घ.

सािाब्जक परीिकको नािः
दस् ख ः

संस्थाको नाि (यदद सस्था भएिा)M
मिम ः
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था सुझार्िरू (बुंदाग

रूपिा िेख्न)े M

अनुसूब्च–७
ँ सम्बब्न्ध )
((दफा १८ को उपदफा (२) सग
सािाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रम र्ेदन प्रस् मु को कायवक्रि संचािन हर्मध
1. सािाब्जक परीिण प्रम र्ेदन प्रस् मु

कायवक्रििा सिभागीिरूको उपब्स्थम

पुब्स् कािा सिभागीिरूको नाि, पद, ठे गाना

पुब्स् का राख्नु पने र । उक्त

था प्रम मनमधत्र् गरे को सं स्था उल्िेख िुन ु पनेछ ।

2. कायवक्रिको प्रारम्भिा सिभागीिरूिाई कायवक्रिको उद्देश्य, सञ्चािन हर्मध, सिय र आचार सं हि ाबारे
जानकारी ददनुपने ।
3. सािाब्जक परीिकिे अनुसूची–५ र अनुसूची–६ बिोब्जिको ढाँचािा

यार गररएको हर्र्रण प्रस् ु

गने ।
4. कायवक्रििा प्रम र्ेदन हर्र्रण प्रस् ु

भएपमछ सािाब्जक परीिण सिन्र्य समिम को

फवबाट कायवक्रिका

सिभागीिरू सिि मनम्न प्रकारका प्रश्निरू क्रिशः राखी खुिा छिफिको िाध्यिबाट सिभागीिरूको
प्रम हक्रया

था सुझार् आह्वान गनुप
व ने–

(क)

गाउँपामिकािे मनिावण गरे का कानून

था नीम ग

मनणवय

था प्रहक्रयाग

सुधारिे पारे को

प्रभार् सुचकको आधारिा,

(ख)

गाउँपामिकािे गरे का हर्कास योजनािरूिा जन सिभामग ाको ब्स्थम ,

(ग)

गाउँपामिकािे सियिा सेर्ा सुहर्धा ददन सेर्ा ददन नसकेको अर्स्थािा जन ािे भोग्नु परे का
सिस्यािरू,

(घ)

गाउँपामिकाको

(ङ)

र्ािर्ामिका, िहििा, दमि , जनजाम ,गररब, जेष्ठ नागररक था हपछमडएका र्गविाई िूिधारिा

फवबाट पेश गरे को हर्र्रण प्रम को हर्श्वासनीय ा,

ल्याउन गरे का प्रयासिरूको प्रभार्कारर ा,

(च)

गाउँपामिकािे ददएको सेर्ाको गुणस् र, दस् रु , सेर्ा ददन िगाएको सिय र कायव सम्पादनको
स् र,

(छ)

सािाब्जक उत्तरदाहयत्र् पुरा गनव गाउँपामिकाको र् ि
व ान कायव

था कायवशैिीिा सुधार

ल्याउन प्राप्त सुझार्िरू।
5. सिभागीिरूिे कायवक्रििा राखेका हर्चार, सुझार्
समिम का पदामधकारीिरू

था प्रम हक्रयािरूिाई सािाब्जक परीिण सिन्र्य

था सािाब्जक परीिकिे हटपोट गरी राख्नुपदवछ र सिभागीिे राखेका ब्जज्ञासा

था हर्चारिा गाउँपामिकाका पदामधकारी, ब्जम्िेर्ार किवचारी

था सािाब्जक परीिकिे स्पि पानुव

पने।
6. सािाब्जक परीिण कायवक्रििा उठे का हर्षयर्स् िु रूको आधारिा सािाब्जक परीिकिे िूखय हर्षय
अब्न् ि प्रम र्ेदनिा सिार्ेश गनुव पने ।
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अनुसूची–८
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा १८ को उपदफा (८) सग
छिफि कायावक्रििा सिभामगिे पािाना गनुपव ने आचारसं हि ा
सािाब्जक परीिण प्रारब्म्भक प्रम र्ेदन प्रस् ु

गररने कायवक्रििा उपब्स्थ

आयोजक, सिजक ाव

था

सिभागीिरूिे पािना गनुप
व र ्ने आचारसं हि ा

(क) हर्षयर्स्
(ख)

ु ा िात्र केब्न्र
ि

रिी छिफि गने ।

थयांक र सूचनाको आधारिा रिी हर्चार राख्ने ।
कुरािा हटप्पणी नगने

(ग)

मनजी र्ा व्यब्क्तग

(घ)

सिभागीिरूिे व्यक्त गरे का हर्चारिा प्रम र्ाद नगने, प्राप्त प्रम हक्रया, सुझार्

(ङ) सकारात्िक
(च) व्यब्क्त

था व्यब्क्तग

आिेप निगाउने ।
था हटप्पणीिाई

रूपिा मिने ।

र्ा सं स्थाको सार्वजमनक ियावदा र ब्शिाचारिाई कायि राख्ने ।

(छ) सिभागीिरूिाई
(ज) सािाब्जक

हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चारका िामग धन्यर्ाद ददने ।

परीिकिे बोल्ने सिय ददएपमछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्ने ।

(झ) बोल्दा

पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यब्क्तिे एकपटक िात्र बोल्ने ।

(ञ) आफ्नो

कुरािाई छोटकरीिा स्पि रूपिा राख्ने र बीचिा अकावको कुरा नकाट्ने ।
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अनुसूची–९
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा १९ को उपदफा (१) सग

सािाब्जक परीिकिे गाउँपामिका अध्यि सिि पेश गने प्रम र्ेदनको ढाँचा
श्री उदयपुरगढी गाउँपामिका
१. पृष्ठभूमि
२. सािाब्जक परीिणको उद्देश्य
३. अध्ययन हर्मध
४. अध्ययनको सीिा
५. बृि ् छिफि कायवक्रिको हर्र्रणM
क) मिम ः
६. गाउँपामिका र हर्षयग

ख) स्थानः

ग) सियः

कायाविय।गैर सरकारी सं स्थाको हर्र्रण सं िग्न राख्ने (अनुसूची २ र ३ )

ँ ाग
७. सािब्जक परीिणर्ाट दे ब्खएका सर्ि पििरु (बुद
८. सािब्जक परीिणर्ाट दे ब्खएका च ुनौ ी

रुपिा िे ख्न)े

ँ ाग
था कमि किजोरीिरु (बुद

रुपिा िेख्न)े

९. सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी पुरा गनव गाउँपामिकािे चाल्नु पने कदििरु र्ा सुझार्िरु
सािाब्जक परीिकको नािः
दस् ख ः
संस्थाको नाि (यदद संस्था भएिा)M
मिम ः
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अनुसूची —१०
ँ सम्बब्न्ध )
( दफा ४७ सग
सार्वजमनक परीिण अमभिुखीकरण कायवक्रििा प्रस् ु गने हर्षयर्स् ु
क) हर्त्तीय िेखा परीिणः
यसिे गाउँपामिकाको हर्त्तीय कारोर्ारको िे खाजोखा

था पुहि गदवछ । जसिा ििािे खा परीिणको

कायावियर्ाट हर्त्तीय कारोर्ारको िे खा र त्यसको जाँच गरी हर्त्तीय कारोर्ारको अब्न् ि प्रम र्ेदन ददने कायव
िुन्छ। यस मभत्र आन् ररक िे खा परीिण र अब्न् ि िेखापरीिण सिाबेश िुन्छन् ।
ख) सार्वजमनक परीिणः
गाउँपामिकािे आफनो िेत्रमभत्र सं चामि
िुने र्ा सम्पादद

योजना

था कायवक्रििरूको कायावन्र्यन सुमनब्श्च

गरी सम्पादन

कािको पररिाण, िाग , गुणस् र सिे को िे खाजोखा गनव स्थानीय उपभोक्ता

था

सरोकारर्ािािरूको सिभामग ािा सार्वजमनक परीिण गदवछ। सार्वजमनक परीिणको प्रहक्रयािे सं चामि
योजनाको उद्देश्य प्रामप्तिा िात्र सियोग पु¥याउने नभई योजनाको सकारात्िक र सुधार गनुप
व ने पिका प्राप्त
अनुभर् र दृिान् िरूिाई हर्श्लेषण गरी मनणवय प्रहक्रयाका
कायवक्रििरू मनधावरर

ििा पृष्ठपोषण गदवछ । सं चामि

योजना

सिय र कायव ामिका अनुरुप कायावन्र्यन भए, भएनन् ? त्यसिा के कम

िगानी भएको छ के िा कम

खचव भयो ?कािको गुणस् र कस् ो छ ?खचव प्रहक्रया

था

र कसर्ाट

था हर्र्रण ठीक

छन् र्ा छै नन् ? के कस् ा सुधार कायव उपयोगी िुन्छ आदद पिबारे सरोकारर्ािसं ग गररने छिफि,
अन् रहक्रया, हर्श्लेषण र सूचनाको आदान प्रदानिे गाउँपामिकाबाट गररने हर्कासका कायवक्रििरूिाई पारदशी,
उत्तरदायी र जनिुखी

ल्ु याउने िात्र िोर्न स्थानीय उपभोक्ता िरूिाई आफना भार्ना व्यक्त गनव सिि

बनाउँदछ। सार्वजमनक परीिण, सािाब्जक सशब्क्तकरण, सािुदाहयक सिभामग ा

था नागररक मनगरानीको

मनम् ी आर्श्यक व्यर्स्थापकीय औजार पमन िो ।
सार्वजमनक परीिण, योजना सं चािनिा जनसिभामग ा बृहर्द् गनव

था जन ािरूर्ाट सुझार्

था प्रम हक्रया

मिने उद्देश्यिे सं चािन िुन्छ, त्यसै िे सार्जवमनक परीिणिा सिभागीिरूर्ाट धयक्त भएका हर्चारिरू भहर्ष्ट्यको
नीम

मनिाणको िामग आधार िुन सक्दछ । योजना फरफारक गने काि प्रचमि

आधारिरू

कानूनिा धयर्स्था भएका

था पेश भएका प्रिाणको आधारिा गनुव पनेछ। योजना फरफारकको क्रििा सार्वजमनक

परीिणका बख

धयक्त हर्चारिाई आधार मिई फरफारक गने नगने भन्ने मनणवय गनुव िुँदैन।

२. सार्वजमनक परीिणको िेत्रः
क) आन् ररक रुपिा संचािन िुनःे
सार्वजमनक परीिण कायवपामिकािे आन् ररक रुपिा सम्पादन गदवछ गराउदछ। यसिे सं चामि
गुणस् रिा सुधार ल्याउँछ
मिन
सचांमि

योजनाको

था कायावन्र्यन गने मनकायको आन् ररक धयर्स्थापनको सुधारका िामग सझुार्

था प्राप्त सुझार्िाई कायावन्र्यन गने उद्देश्यिे सं चािन गररन्छ। यो आि उपभोक्तािरूर्ाट
योजनाको प्रारब्म्भक जाँचपास पमन िो।

ख) उद्देश्य अनुरुप िगानी भए नभएको जाँच

था सुधारः
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ँ ् सं िग्न गराई सिभामग ािूिक र पारदशी ढं गिे भए
सार्वजमनक परीिण कायविा उपभोक्ता र्गविाई स्र्यि
गरे का कायविरूको हर्र्चेना गने, िेखाजोखा गने, सबि र दुबि
व पििरूको हर्श्लेषण गरी आगािी ददनिरूिा
गनुप
व ने सुधारात्िक कायवको पहिचान गररन्छ। यसर्ाट सं िग्न सरोकारर्ािािरूिे सम्पन्न भैसकेका
कायवक्रिबाट मसकेका नयाँ मसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी थप सुधारात्िक उपायिरूको पहिचान
गररन्छ ।
ग) सरोकार पििरूको सिभामग ा र खुल्िा छिफिः
सार्वजमनक परीिण कायव िुखय

उपभोक्तािरूको चािना

सार्वजमनक परीिणिा सबै उपभोक्ता

था प्रम हक्रया बुझ्न सं चािन गररन्छ ।

था योजनाका सरोकार पििरूको प्रम मनमधत्र् गराई उपभोक्तािाई

िागेका कुरािरू र्ोल्न स्र् न्त्र ा ददर्न्छ ।
३. सार्वजमनक परीिणको उद्देश्यः
(क) योजनाको आम्दानी खचव

था अन्य हर्र्रणिरू आि उपभोक्तािरू सिि राखी उपभोक्तािरूको

प्रम हक्रया मिने ।
(ख) कायवक्रि प्रम

जनचासो र्ृहर्द् गरी सम्बब्न्ध

सरोकारर्ाििरूको सिभामग ा र्ृहर्द् गने ।

(ग) मनणवय प्रहक्रयािा प्रजा ाब्न्त्रक प्रहक्रया र पारदशी व्यर्िार अर्िम्बन गनव गराउन सजग गराउने ।
(घ) कायवक्रििा िुनसक्ने अमनयमि

ा मनयन्त्रण गने र कुनै अमनयमि

ा भएको पार्एिा मनयन्त्रण गनव

उपभोक्तािरूिाई ब्जम्िेर्ार बनाउने ।
(ङ) योजनािा आि उपभोक्तािरूको स्र्ामित्र् भार् स्थाहप

गने ।

४. सार्वजमनक परीिण पद्दम ः
(धयर्स्था भएका मबमधको धयाखया गने)
५. सार्वजमनक परीिणिा ध्यान ददनुपने कुरािरूः
o

आि उपभोक्ता भेिा भए, नभएको

o

िहििा, दमि

o

कायवक्रििे सिेट्ने िेत्रको सिानुपाम क प्रम मनमधत्र् भए।नभएको

o

आयोजना।कायवक्रिको िािसम्िको कायावन्र्यन ब्स्थम

o

आयोजना।कायवक्रिको भौम क र हर्त्तीय प्रगम

o

् य
हर्ग का परीिणबाट आंिः
ै ार्एका सुझार्िरूको कायावन्र्यन भए। नभएको

o

अनुगिन सूचकिरू

o

अनुगिनबाट दे ब्खएका किी किजोरीिरूको सुधार गररएको, नगररएको

o

सिभागीिरूिाई िागको कुरािरू बोल्न ददर्एको, नददर्एको

o

सिभागीिरूका हर्चारिाई जस् ाको

र हपछमडएको र्गवको उब्च

प्रम मनमधत्र् भए।नभएको
जानकारी गरार्एको।नगरार्एको

जानकारी गरार्एको।नगरार्एको

यार गररएको, नगररएको

स् ै प्रम र्ेदनिा प्रस् ु

गररए, नगररएको

६. फाराििरूको प्रयोगः (अनुसूचीिा धयर्स्था भएका फाराििरूको धयाखया गने)
42

७. गाउँपामिकािे सार्जवमनक परीिण अमभिुब्खकरण कायवक्रििा सिभागी गराउनु पनेःः
o

सिभामगिरू (अमधक ि ५० जना)M

o

गाउँपामिकाका पदामधकारीिरू

o

अध्यि

o

कायवपामिकाका सदस्यिरु

o

गाउँपामिकाका हर्भाग।शाखा

o

हर्कास आयोजनाको कायावन्र्यन सं ग सम्बब्न्ध

o

उद्योग र्ाब्णज्य सं घ, स्थानीय गैर सरकारी सं स्था ििासं घ, जस् ा पेशाग

था उपध्याििरू
था र्काई प्रिुखिरू
किवचारीिरू
सं स्था सं स्थाका

प्रम मनमधिरू
o

राजनैम क दिका प्रम मनमधिरू

o

िहििा, दमि , जनजाम , हपछमडएका र्गव आददको उत्थानिा कायवर

o

कायवर

o

प्रिुख करदा ािरू

o

कायवर

o

नागररक सिाजका प्रम मनमधिरू

प्रिुख गैर सरकारी सं स्थाका प्रम मनमधिरू
सािुदाहयक सं स्थाका प्रम मनमधिरू

अनुसूची – ११
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सं घ सं स्थाका प्रम मनमधिरू

ँ सम्बब्न्ध )
(दफा २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) सग
उपभोक्ता समिम

र्ा सािुदाहयक संस्थािे

यार गने आयोजना र्ा कायवक्रि सम्बन्धी

हर्र्रणको ढाँचा
१. कायवक्रि र्ा आयोजनाको
(क) नािः.......................................(ख) स्थि............................................
(ग) पहििो हकस् ा रकि..........................प्राप्त मिम .........................
(घ) िाग

रकिः...................................

(ङ) शुरु िुने र्ा भएको मिम ..................................
(च) सम्पन्न िुने र्ा भएको मिम .............................
२. उपभोक्ता समिम ।गैर सरकारी सं स्था।टोि हर्कास सं स्था।सािुदाहयक सं स्थाको
(क) नािः .....................(ख) अध्यिको नाि...........
(ग) सदस्य सं खयाः............ िहििा सं खया...........पुरुष सं खया..........
३. आम्दानी खचवको हर्र्रणः
(क) आम्दानी
आम्दानीको स्रो

फव

(किाँबाट नगद र्ा ब्जन्सी प्राप्त भयो स्रो

रकि

था पररिाण

कैहफय

खुिाउने)

(ख) खचव

फव

खचवको हर्र्रण

दर

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भए ?)

२. ज्यािा (के र्ाप

कम

ज्यािा भुक्तानी भयो ?

३. श्रिदान हर्र्रण (कम जनािे कुन काििा श्रिदान
गरे को)
४. धयर्स्थापन खचव (ढु र्ानी

था अन्य खचव)

(ग) िौज्दा
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पररिाण

जम्िा रकि

हर्र्रण

रकि

था पररिाण

रकि

था पररिाण

कैहफय

१. नगद
(क) बैंक

(ख) धयब्क्तको ब्जम्िा
२. सािग्री

(घ) भुक्तानी ददन बाँकी
हर्र्रण
४.योजनाको िि

था प्रगम

कािको हर्र्रण
५. योजनािे पुयावएको िाभ

कैहफय

हर्र्रण
िि

प्रगम

था प्रत्यि रुपिा िाभाब्न्र्

पुष्ट्याँर्को आधार

जनसं खया (योजना सं चािन भएको स्थानका

उपभोक्तािरू)
६. आयोजना र्ा कायवक्रि सं चािन गदाव आयोजक सं स्थािा कािको ब्जम्िेर्ारी र्ाँडफाँड (कस कसिे के कस् ो
कािको ब्जम्िेर्ारी मिएका मथए खुिाउनेःः
७. आयोजना र्ा कायवक्रि सं चािनको क्रििा पामिकािे गरे को अनुगिन पटकः
८. कायवक्रि सं चािनको क्रििा भोगेका सिस्यािरू (बुंदाग

रुपिा िेख्न)े M

९. कायवक्रि सं चािनको क्रििा भएको राम्रो मसकार् (बुंदाग

रुपिा िेख्न)े M

१०.सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपिा सं चािन गनव भहर्ष्ट्यको योजना के छ ? (बुंदाग
११. समिम को सुझार् अन्य केिी भए (बुंदाग

रुपिा िे ख्न)े M

१२. उपभोक्ता समिम ।सािुदाहयक सं स्थाका पदामधकारी

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

था सदस्यिरूको दस् ख ः

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

नािः
कोषाध्यि
हर्र्रण

रुपिा िे ख्न)े M

यार मिम ः
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============================

नािः

नािः

सब्चर्

अध्यि

अनुसूची – १२
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सग
सार्वजमनक परीिण प्रम र्ेदनको ढाँचा
श्री...........................
उदयपुरगढी गाउँपामिका,
१. योजनाको
क) नािः
ख) स्थिः
ग) िाग

अनुिानः

घ) योजना शुरु भएको मिम ः
ङ) योजना सम्पन्न मिम ः
च) योजनाको अर्स्थाः सम्पन्न, अधुरो, मबग्रेको
२. उपभोक्ता समिम

र गैर सरकारी सं स्थारसािुदाहयक सं स्थाको

क) नािः
ख) अध्यिको नािः
ग) सदस्य सं खयाः िहििा .....

पुरुष.....

३. साबवजमनक परीिण भएको क) मिम ः
४. उपब्स्थम ः (उपब्स्थम को छाँयाप्रम
नाि

ख) स्थानः

ग) सियः

सं िग्न गनुव पने )
ठे गाना

५. योजनाको िि

था प्रगम

कािको हर्यरण

पद

हर्र्रणःM
िि
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प्रगम

६. उपभोक्ता समिम ÷गैर सरकारी संस्था÷सािुदाहयक संस्थािे पेश गरे को आम्दानी खचवको हर्र्रणः

आम्दानी

फव

हर्र्रण

रकि रु.

गाउँपामिका। सियोगी सं स्थाबाट मनकासा
सािग्री
जनसिभामग ा
श्रिदान

खचवको हर्र्रण
अनुदान

फव

हर्र्रण

श्रिदान

फव

रकि रु. हर्र्रण

रकि रु.

क.मनिावण सािग्री

क.मनिावण सािग्री

ख.कािदार

ख.कािदार

ग.ढु र्ानी

ग.ढु र्ानी

घ िेसनरी औजार

घ िेसनरी औजार

जम्िा

जम्िा
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७. उपभोक्ता समिम रसािुदाहयक सं स्थािे पेशगरे को हर्र्रण िामथ साबवजमनक परीिणिा
उपब्स्थ
क्र.सं .

धयब्क्तिरूको प्रम हक्रया

सुझार्क ावको नाि थर

था सुझार्ः

सुझार्को िेत्र, प्रम हक्रया

था सुझार्को सारसं िेप

कैहफय

उपयुक्त खचव हर्र्रण उपभोक्ता समिम िे पेश गरे को हर्र्रण सँग िेि खान्छ र्ा खाँदनै, िेि नखाने भएिा
कैहफय

जनाउनेः

८. जानकारीका िामग सो हर्र्रण सर्ै सरोकारर्ािािरूिाई सूब्च

गनव सार्वजमनक स्थिको सूचना पाटी

टाँस भए ÷ नभएको

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

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

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

नािः

नािः

नािः गाउँपामिका।नगरपामिकाको

सिजक ाव÷ प्राहर्मधक

उपभोक्ता समिम को अध्यि

पदामधकारी

प्रम र्ेदन बुझाएको मिम ः
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अनुसूची – १३
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ३३ को उपदफा (४) सग

साबवजमनक परीिणको िामग मनिावण व्यर्सायीिे

यार गने हर्र्रणको ढाँचा

१. योजनाको
क)नािः .................................................ख) स्थिः......................................
ग) ठे क्का अकः .......................................घ) योजना शुरु भएको मिम ः
ङ) योजना सम्पन्न मिम ः
२. मनिावण धयर्सायीकोः
क) फिवको नािः..................................
३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य

था प्रगम

ख) प्रोप्रार्टरको नािः

हर्र्रणः

कािको हर्र्रण (िुखय िुखय कायविरू खुिाउने िाग

४. योजनािे पुयावएको िाभ

था प्रत्यि रुपिा िाभाब्न्र्

अनुिान

यथाथव

जनसं खया (योजना सं चािन भएका) स्थानका

उपभोक्तािरूः
५. योजना सं चािनको क्रििा पामिकािे गरे को अनुगिन पटकः
६. कायवक्रि सं चािनको क्रििा भोगेका सिस्यािरू (बुंदाग

रुपिा िेख्न)े

७. सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपिा सं चािन गनव के गनव आर्श्यक छ (बुंदाग

........................
नािः
ठे केदार र्ा प्रम मनमधको दस् ख ः
मनिावण धयर्सायको नािः
हर्र्रण पेश गरे को मिम ः
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रुपिा िेख्न)े

अनुसूची – १४
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ३३ को उपदफा (७) सग
मनिावण व्यार्सायीर्ाट संम्पन्न कायवक्रि र्ा आयोजनाको साबवजमनक परीिण प्रम र्ेदनको ढाँचा
श्री उदयपुरगढी

गाउँ कायवपामिकाको कायाविय
१. योजनाको

क) नािः

ख) स्थिः

ग) ठे क्का अंकः

घ) योजना शुरु भएको मिम ः
ङ) योजना सम्पन्न मिम ः

२. मनिावण धयर्सायीकोः
क) फिवको नािः

ख) प्रोप्रार्टरको नािः

३. साबवजमनक परीिण भएको
क) मिम ः

ख) स्थानः
ग) सियः

४. उपब्स्थम ः

नाि

ठे गना

पद
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५. योजनाको िक्ष्य

था प्रगम

हर्र्रणः

कािको हर्र्रण (िुखय िुखय

िाग

अनुिान

कायविरू खुिाउने)

अनुसार

यथाथव

६. मनिावण व्यर्सायीिे पेशगरे को हर्र्रण िामथ साबवजमनक परीिणिा उपब्स्थ
सुझार्ः

क्र.सं .

सुझार्क ावको
नाि थर

७ . सिभागीर्ाट आएका हर्चार

सुझार्को िेत्र प्रम हक्रया

सारसं िेप

था अर्िोकनर्ाट दे ब्खएका

था सुझार्को

धयब्क्तिरूको प्रम हक्रया
कैहफय

थयिरूको हर्श्लेषण

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

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

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

सिजक ाव ÷ प्राहर्मधक

मनिावण व्यर्सायी

गाउँपामिकाको पदामधकारी

नािः

प्र म र्े द न बु झा ए को मिम ः

नािः

नािः

था

अनुसूची – १५
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ३३ को उपदफा (८) सग
सार्वजमनक परीिण कायवक्रिको आचारसंहि ाः
सार्वजमनक परीिण कायवक्रििाई प्रभार्कारी बनाउन, धयर्ब्स्थ कायव ामिका यार गरी छिफि सञ्चािन
गनव र सिजक ाविे छिफििाई हर्षयिा केब्न्र
ददर्एको निूना कायवक्रि
सिजक ाव

गरी धयर्ब्स्थ

रुपिा सञ्चािन गनव अनुसूची–१६िा

ामिका प्रयोग गनुव पनेछ। सार्वजमनक परीिण कायवक्रििा उपब्स्थ

आयोजक,

था सिभागीिरूिे मनम्न बिोब्जिको आचार सं हि ा पािना गनुप
व नेछः

ु ा िात्र केन्री
1. हर्षयर्स् ि
2. मनजी र्ा व्यब्क्तग

रिी छिफि गने ।

कुरािा हटप्पणी नगने

था व्यब्क्तग

आिेप निगाउने ।

3. सिभागीिरूिे व्यक्त गरे का हर्चारिा प्रम र्ाद नगने, प्राप्त प्रम हक्रया, सुझार्

था हटप्पणीिाई

सकारात्िक रुपिा मिने ।
4. व्यब्क्त र्ा सं स्थाको सार्वजमनक ियावदा र ब्शिाचारिाई कायि राख्ने ।
5. सिभागीिरूिाई हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चार राखे र्ाप

धन्यर्ाद ददने ।

6. सिजक ाविे बोल्ने सिय ददएपमछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्ने ।
7. बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यब्क्तिे एकपटक िात्र बोल्ने ।

अनुसूची – १६

ँ सम्बब्न्ध )
(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सग

सिजक ाविे सार्वजमनक परीिण गनव प्रयोग गनुपव ने कायवक्रिको निूना

कायवक्रि

ब्जम्िेर्ारी

कायवक्रि औपचाररक र्ा अनौपचाररक कसरी गने ( य गने)
भेिाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउने
योजनाको ब्स्थम

र्ा प्रगम

बारे प्रस् मु करण

योजनाको ब्स्थम बारे सिभागीको हटप्पणी
योजनाको आम्दानी खचव हर्र्रण प्रस् ु

गने

आम्दानी खचव उपर सिभागीको हटप्पणी मिने
भेिाको सुझार् उल्िेख गने
रे कडव गररएको सुझार्

था सिीछाप

सियार्मध

अनुसूची – १७

ँ सम्बब्न्ध )
(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (७) र दफा ३३ को उपदफा (९) सग
सार्वजमनक परीिणका िामग सिजक ाविे प्रयोग गनुपव ने चेकमिि

कायवक्रि र्ा आयोजना सम्बन्धी हर्र्रण
(क) कायवक्रि र्ा आयोजना सिुदायिे िाग गरे अनुसार छ छै न।
(ख) िाभाब्न्र्
(ग) िब्ि

घरधुरी सं खया।

र्गव सिार्ेशी (दमि , जनजाम , िहििा, गरीब, हपछमडएको र्गव) को सं खया ।

(घ) योजनाबाट िुने उपिधधीका सूचकिरू प्रि छन् छै नन्।
(ङ) िक्ष्य र उपिधधी बीचको फरक।
(च) योजनाको ददगोपनका िामग सिुदायको सिभामग ा

था योगदान।

(छ) योजना सियिा सम्पन्न भयो र्ा भएन ? भएन भने कारणिरू।
(ज) योजना सं चािन गनव गदठ

उपभोक्ता समिम को गठन प्रहक्रया उपयुक्त भए नभएको ।

(झ) उपभोक्ता समिम िा र्ास् हर्क उपभोक्ताको प्रम मनमधत्र् भए नभएको ।
योजनाको धयर्स्थापन
(क) ब्जम्िेर्ारी

था िेखाप्रणािी
ामिका प्रि रुपिा छ छै न

था योजना सं चािन गनेिे प्रस् ु

गरे अनुसारको

योजना सम्पन्न भए नभएको।
(ख) खररद प्रहक्रया ऐन, मनयि

था मनदे ब्शका बिोब्जि भयो भएन। प्रम स्पधावत्िक कोटे शन अनुसार

नभएको भए कारण खुिाउने।
(ग) रु ५००० भन्दा िामथको खररदिा िूल्य अमभर्ृहर्द् करको मबि सिार्ेश भए
नभएको।हर्ििरूिा त्रुहटिरू भए नभएको।
(घ) स्टोर धयर्स्थापनिा त्रुहट रिे नरिेको।
(ङ) अमग्रि भुक्तानी रकि योजनाको उपभोक्ता समिम

र्ा सञ्चािक समिम िे गरे को मनणवय भन्दा

फरक छ छै न ।
(छ) काहटएको चेक, बैंकको हर्र्रण सँग चभअयिअब्ष्ट्भ (मभडाएर रुजु ) गररयो गररएन।
(ज) खचव हर्र्रणिा उब्ल्िब्ख

अनुसारका िामनसिे काि गरे को िो, िोर्न ?

(झ) काि गने िामनसिे पूरै ज्यािा पाएका छन्, छै नन् ?
(ञ) गाउँपामिकाबाट सिय सियिा मनरीिण भएको छ, छै न ? मनरीिण पश्चा ् प्राप्त सुझार्िरू
कायावन्र्यन भए, भएनन् ?

पारदब्शव ा
(क) योजना स्थििा योजनाको िगानी बारे प्रि िुने गरी सूचना बोडव राब्खयो राब्खएन ?
(ख) योजनाको सञ्चािन खचवको हर्र्रण प्रि छ छै न ।
(ग) मिजरिेन्ट र्ुक (नापी हक ार्) प्रि मस

राब्खएको छ छै न ।

(घ) आयोजना र्ा कायवक्रि कायावन्र्यन िुन ु अब्घ पयावप्त जानकारी गराउने काि भए नभएको ।
अन्य
(क) सिभागीिध्ये कसै िे उपभोक्ता समिम को कुनै सदस्यको हर्शेष प्रशंसा िात्र गरे को र्ा हर्रोध
गरे को अर्स्थािा कारण पत्ता िगाउने।
(ख) सूचना प्रर्ाििा दमि , िहििा, बािबामिका र हपछमडएका र्गवको सिभामग ा रह्यो रिेन ।
क ै बाट अर्रोध छ छै न पत्ता िगाउने।
(ग) प्राहर्मधकिरूबाट सियिै सुझार् र सल्िाि प्राप्त भयो, भएन ? ददर्एका सल्िाि र सुझार्िरू
उपयुक्त मथए, मथएनन् ?
(घ) योजनािाई प्रभार्कारी रुपिा सं चािन गनव भहर्ष्ट्यको योजना के छ ?
(ङ) योजना सं चािनको क्रििा िित्र्पूणव मसकार् के रह्यो ?

अनुसूची —१८
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ३७ सग

आयोजनाको सूचनापाटीको ढाँचा

 आयोजना÷पररयोजनाको नािM

आयोजना÷पररयोजना स्थि

 कुि िाग ÷बजेट (रु.)M

गाउँपामिकाको िगानी (रु.)

 जनसिभामग ा (उपभोक्ता र्ा सिुदायिे र्ेिोने) रकि (रु.)M

अन्य िगानी (रु.)

 पररयोजना शुरु मिम M

सम्पन्न िुने मिम

 मनिावण व्यर्सायी,उपभोक्ता समिम

र्ा कायावन्र्यन गने मनकाय

सम्पकव व्यब्क्त नाि र सम्पकव नं.

सं स्थाको नािM
 िाभाहर्न्

घरपररर्ारM

िाभाब्न्र्

जनसं खया

अनुसूची — १९
ँ सम्बब्न्ध
(दफा ४८ को उपदफा (१) सग

प्रश्नार्िी भाग — १)

नागररक प्रम र्ेदन (Citizen Report Card )
(सन् हु ि र्ा असन् हु ि जनाउने)
उत्तरदा ाको नाि र थरः— ...................जा जाम ः.............................
मिङ्गः

िहििा (

)

पुरुष

(

)

उिेर .............

ब्शिाः ..................................... पेशा..................................

ठे गानाः .........................गाउँपामिका, र्डा नं. ......... सम्पकव फोन नं. ..................
१

सेर्ाको सन् हु ि
पार्ँिे यस कायावियबाट सिग्रिा कम को सन् हु ि पाउनु भयो?

१.१

ु (
सन् ि

)

ठीकै (

)

२.

सेर्ाको मनयमि

)

ठीकै (

)

ु न्ु छ ?
िुनि

ु (
सन् ि

)

ठीकै (

२.२ कायाविय मनयमि
(

)

पाईिे प्राप्त गनुप
व ने सेर्ािा िागेको सिय प्रम
ु (
असन् ि

)

ठीकै (

ु न्ु छ ?
िुनि
)

अहर्श्वस्

(

ु
कब्त्तको सन् ि

)

ा) सं ञ्चािन भएको

)

पाईिे सेर्ा मिन जाँदा अम ररक्त रकि म नुव भयो?
म रे को छै न

(

) एकदिै कि (

२.४ यस कायावियिे सार्वजमनक चासो
१ ददन (
३.

)

रुपिा (पदामधकारी र किवचारीको उपब्स्थम , सिय पािना, कायवच ुस्

छ भन्ने कुरािा कम को हर्श्वस्

२.३

ु (
असन् ि

ा

२.१ नागररक बडापत्रिा उल्िे ख भए अनुसार

हर्श्वस्

)

ु िुनि
ु न्ु छ ?
पाई कम को सन् ि

१.२ सेर्ा मिन जाँदा किवचारीको व्यर्िारप्रम
ु (
सन् ि

ु (
असन् ि

)

सेर्ा प्रम को जनहर्श्वास

२ ददन (

)

)

धेरै म रे को (

)

था सिस्या सिाधान गनव औस
धेरै ददन

(

)

कम

ददन िगाउने गरे को छ?

३.१ यस सं स्थािे ददने सेर्ाप्रम
हर्श्वस्

(

)

ु न्ु छ ?
िुनि

पाई कम को हर्श्वस्

ठीकै (

)

अहर्श्वस्

(

)

३.२ यस कायावियिे प्रदान गरे को सेर्ाको बारे िा अरुिाई जानकारी
धेरै (

)

ठीकै (

३.३ यस सं स्थािा कायवर
धेरै (

)

)

किवचारी प्रम

ठीकै (

था कब्त्तको प्रचार गनुव भएकोछ?

गरे को छै न

(

)

पाईको हर्श्वास कब्त्तको छ ?

)

हर्श्वास छै न (

)

३.४ यस कायािवयिे हर्पन्न र्गवको िामग छटु् याएको सेर्ा प्रयोग गरे को थािा पाउनु भएको छ ?
छ (
४.

)

छै न

(

अमिअमि थािा छ

(

)

सेर्ाको गुणस् र

ु िुन ु िुन्छ ?
४.१ यस कायावियबाट सर्ो मिं दा कायावियिे ददएको जानकारीबाट कब्त्तको सन् ि
ु (
सन् ि

४.२

ु (
कि सन् ि

)

ु (
असन् ि

)

)

पाई यस कायावियिा आउँदा कसको सियोग मिनुभयो? आफै (

िध्यस्थक ाव (

)

गाउँका ठू िाबडाको(

)

)

४.३ यस कायावियिा

पाईिे एउटा कािको िामग कम

१ पटक (
५.

)

)

२ पटक

(

पटक धाउनु प¥यो?

) सो भन्दा र्ढी (

)

सेर्ा सम्बन्धी जानकारी
५.१ कायावियको भौम क अर्स्था कस् ो छ ?
अम

राम्रो

(

)

ठीकै (

)

नराम्रो

५.२ कायावियिा भएको नागररक बडापत्र बारे
छ

(

)

आंब्शक जानकारी छ

(

(

)

पाईिार् जानकारी छ ?
कुनै जानकारी छै न (

)

)

५.३ कायाविय र सेर्ागा्रिी बीचको सम्बन्ध कस् ो छ ?
अम

राम्रो

५.४ पामिका

(

)

ठीकै

(

)

खासै राम्रो छै न (

)

ििा सञ्चािन गररने सार्जवमनक कायवक्रििा सीिान्

र्गवको उपब्स्थम

कम

प्रम श

गरे को छ ?
२० प्रम श

जम

(

)

५० प्रम श

भन्दा िामथ

(

)

थािा छै न

(

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र कायवपामिकािा नीम , मनयि र मनदे ब्शका र िापदण्ड

सम्ि िुने

)
जुि
व ा गदाव छिफििा

प्रम मनमधत्र् भएको छ?
छ

६.

(

)

ठीकै छ (

)

प्रम मनमधत्र् साह्यै कि छ

(

)

नागररक बडापत्र।उजुरी पेहटका ÷ गुनासो सुन्ने अमधकारी सम्बन्धिा
६.१

पाईको हर्चारिा सेर्ाग्रािीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन िदसम्ि गरे का छन् ?

धेरै (
६.२

)

कि

(

)

गरे को छै न

(

)

पाईको हर्चारिा गाउँपामिका र्ा यसका सेर्ाप्रदायकिरुिे नागररक बडापत्र अनुरुप कम

परान गरे को जस् ो िाग्छ ?
धेरै (
६.३

)

ठीकै

(

)

अम

कि

(

)

पाईको हर्चारिा उजुरी पेहटकाको उपयोग कुन िदसम्ि भएको छ ?

धेरै भएको छ

(

) ठीकै भएको छ

(

)

भएकै छनै

(

)

िदसम्ि सेर्ा

नागररक प्रम र्ेदन पत्र
प्रश्नार्िी भाग —२
१.

मसफाररस सम्बन्धी
१.१ मसफाररसको िामग चाहिने आर्श्यक कागजा िरुको प्रि जानकारी पाउनु भयो?
पाएँ (

) ठीकै पाएँ (

) स्पि पार्ँन (

)

१.२ कुनै मसफाररसको िामग िाग्ने दस् रु बािेक अम ररक्त रकि ददनु प¥यो?
ददएँ (

)

थोरै ददएँ (

) िामगएन र ददर्एन पमन (

१.३ त्यिाँबाट ददने मसफाररस मिँदा कसको सियोग मिनुभयो?
आफै (

)

)

िध्यस्थक ाव र्ा कायकव ा एकै िान्छे (

)

) ने ा ÷ठू िाबडा (

१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउने गदछवन ् ?
ँ उठाउँछन् (
सबैसग

उठाउँछन् (

आधारिा

व्यब्क्तसँग िात्र उठाउँछन् (

) सीमि
)

) आयको

१.५ शुल्क, सेर्ादस् रु को–कससँग उठाउने गदछवन ् ?
सेर्ाग्रािीसँग उठाउने गरे को छन (

)
२.

)कुनै कुनै सेर्ाग्रािीसँग उठाउने गरे का छन(

पूर्ावधार हर्कास, र्ा ार्रण र सरसफाई सम्बन्धी
२.१ कायावियिा सरसफाईको अर्स्था कस् ो छ?
राम्रो (

)

ठीकै (

)

खराब (

)

२.२ कायावियिा सेर्ा प्रर्ाि र कायवसम्पादन सम्बन्धी गुनासो गदाव त्यसिामथ कारर्ािी
कब्त्तको गररन्छ?

२.३
२.४
२.५

)

ु न् ै िुन्छ ( )
रु

पटक पटक भने पमछ िात्रै िुन्छ (

)

जम

भने पमन िुन्न (

पाईको हर्चारिा गाउँपामिकािे पूर्ावधार सम्बन्धी कायत्ररmि के कस् ो हकमसििे गछव?

मनयमि

ँ (
र राम्रोसग

)

ठीकै गछव (

पाईको गाउँपामिकािा हर्कास मनिावणको ब्स्थम

राम्रो (

)

ठीकै (

)

)

मनयमि

कस् ो छ?
खराब (

रुपिा गदै न (

)

पाईको पामिकािा सं चािन गरे का आयोजनािरु कब्त्तका प्रभार्कारी छन्?

प्रभार्कारी छन् (

) ठीक छन् (

) प्रभार्कारी छै नन् (

)

२.६ स्थानीय सरकारिा आयोजनाको मबि भुक्तानी ददने व्यर्स्था कस् ो छ?

)

सिज ( )

असिज (

)

ठीकै ( )

अप्ठया्रो (

)

२.७ गाउँपामिकाको आयोजना सम्पन्न भएपमछ जाँचपास गदाव प्राहर्मधकिरुिाई रकि
ददनुपछव?
पदै न (

) रकि नददए अप्यारो पाछवन ् (

) िागेरै मिन्छन् (

)

२.८ आयोजना सञ्चािन गदाव गाउँपामिकार्ाट प्राहर्मधक सियोग कब्त्तको पाउनु भयो?
सब्जिै पार्यो ( )

कहििेकाँिी पार्यो (

)

िाग गदाव पमन पार्एन (

)

२.९ गाउँपामिकािा हर्कास मनिावणका बारे िा जानकारी िाग्दा पाउनु िुन्छ?
सब्जिै पार्न्छ ( ) सोधेपमछ पार्न्छ (

) सोधेपमन पार्दै न (

२.१० गाउँपामिकार्ाट आचार सं हि ा पािना भएको छ?
पािना भएको छ ( )

ठीकै पािना भएको छ ( )

भएको छै न ( )

)

कब्त्त पमन पािना

२.११ आयोजना सञ्चािन गदाव गाउँपामिकार्ाट कब्त्तको सियोग पाउनु भएको छ?
धेरै सियोग पाएको छु (

३.

) ठीकै सियोग पाएको छु ( ) मनरुत्साहि

गाउँपामिकाको हर्त्तीय व्यर्स्थापन र कायवसम्पादन,
३.१ आमथवक श्रो

कस् ो छ ?

आर्श्यक श्रो

उपिधध ( ) कि श्रो

उपिधध ( ) अम

३.२ काि गने प्रणािी र प्रहक्रया कस् ो छ ?
अम

सरि ( )

ठीकै ( )

जहटि (

कि श्रो

गररन्छ (

उपिधध ( )

)

३.३ कायावियिा भएका किवचारीिा हर्त्त व्यर्स्थापन र पररचािनिा सीप कस् ो छ ?
आर्श्यक सीप छ ( ) आर्श्यक ा भन्दा कि छ (

) सीप मनकै कि छ (

ु यो ?
३.४ गाउँपामिकाको आम्दानी र खचव कायाविय बाहिर सूचना पाटीिा टाँसेको दे ख्नभ
टाँसेको दे खेको छु ( )
)

कहििेकािी टाँसेको दे ब्खन्छ ( )

ठीकै िूल्याङ्कन िुने गरे को छ (

३.६ कायव सञ्चािन सं रचना प्रम
ु (
सन् ि

४.

)

ठीकै (

) कहििे पमन भएको थािा छै न (

ु िुनि
ु न्ु छ ?
कब्त्तको सन् ि
)

कुनै जानकारी छै न (

)

खै क ै दे ब्खएन (

३.५ कायव सम्पन्नको आधारिा िूल्यांकन भएको छ हक छै न ?
छ ( )

)

)

)

पारदब्शव ा सम्र्न्धी,

४.१ यस गाउँपामिकाको र्ाहषवक नीम , कायवक्रि र श्रो का बारे िा जानकारी पाउनु भएको
छ?

धेरै जानकारी पाएको छु

पाएको छु ( )

( )

ठीकै जानकारी पाएको छु ( )

कि जानकारी

४.२ गाउँपामिकािे मनिावण गरे का ऐन, मनयि, नीम , मनणवय, बजेट कायवक्रि, कायवप्रगम
सम्बन्धी हर्र्रण सार्वजमनक िुने गदवछ ?

आदी

)

िुने गरे को छ ( )

िुने गरे को छै न (

)

जानकारी नै छै न (

४.३ सार्वजमनक िुने िाध्यि के के िुन ् ?

ु ाई (
र्ेर्सार्ट ( ) सूचना पाटी ( ) पत्रपमत्रका र मिमडया ( ) सार्वजमनक सुनर्
)

४.४ गाउँपामिकाको कायावियबाट
सिजै पाए (

पार्विे चािेको हर्र्रण पाउँन ु भएको छ?

) धेरै पटक भनेपमछ पाए (

) पार्न (

) र्ास् ा नै गररएन (

)

अनुसूची—२०
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ४८ को उपदफा (१) सग

बहिगविन अमभि

क. बहिगविन अमभि

(Exit Poll) संकिन गने ढाँचा

(Exit Poll) सर्ेिणको प्रश्नार्िी

१) सेर्ाग्रािीको मिङ्गः— पुरुष।स्त्री
२) जा ः
३) उिेरः
४) ब्शिाः
५) कायाविय सम्ि आर्पुग्दा िागेको सियः
६) आउनुको उद्देश्यः यस कायावियको काििा िात्र आउनु भएको िो र्ा अन्य कािको िामग पमन िो?
.............................................................
७) कायावियिा दे िायको कुन कािको िामग आउनु भएको िो ? रे जा (-_ ) ब्चन्ि ददनुिोस् ।
क)

मसफाररस मिन।पुर ्याउन

ख)

अनुिम ।द ाव।नर्ीकरण

ग)

आमथवक सियोग मिन

घ)

योजना िाग गनव

ङ)

योजनाको हकस् ा मिन

च)

योजनाको िूल्याङ्कन

छ)

योजनाको अब्न् ि भुक्तानी मिन

ज)

स्थानीय सरकारिे राखेको सूचना प्राप्त गनव

झ)

सूचनािूिक सािग्री प्राप्त गनव

ञ)

अन्य कुनै भए

८) सेर्ा सुहर्धा प्राप्ती सम्बन्धी

था फरफारक गराउन

पार्को स्र्िूल्याङ्कन कस् ो रह्यो?

मस.नं. सेर्ाको नाि
१.

सेर्ा मिन को सँग सम्पकव गने भन्नेिा
पाईको धारणा के–कस् ो छ?

स्र्ःिूल्यायाङ्कन –उपयुक्त कोष्ठिा रे जा ( ) िगाउने
अम

स्पि ( )

ठीकै ( )

अस्पि ( )

मस.नं. सेर्ाको नाि
२.
३.
४.

स्र्ःिूल्यायाङ्कन –उपयुक्त कोष्ठिा रे जा ( ) िगाउने

सेर्ा प्रदायक किवचारीिे
र अपेिा कम
पाईिे प्रम

पाईको आर्श्यक ा अम

धेरै ( )

थोरै ( )

ठीकै ( )

अभर।अियावदद

बुझे जस् ो िाग्यो ?

सेर्ा प्रदायक किवचारीिे कस् ो

मििनसार र

व्यर्िार गरे ?

िैत्रीपूणव ( )

सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्यक सूचनािरु (प्रिाण—

अम

कागजा

ठीकै ( )

र शुल्क—दस् रु ) बारे

स्पि गररददए

( )
ठीकै ( )

( )

पाईिाई

अस्पि सूचना ददए
( )

सेर्ाप्रदायक किवचारीिे स्पि गरे हक ?
५.

६.

पाईिे राख्नुभएका सिस्यािाई के–कस् ो

अम

सब्जिो

ठीकै ( )

ररकाबाट सिाधान

सिाधान ददए ?

अम

सब्जिो

सिाधान ददन
सकेनन् ( )

ददए ( )

सेर्ा प्राप्त गनव अपनार्एको प्रहक्रया के–कस् ो

अििि िुने गरी

ठीकै ( )

िािो ( )

(छोटो) ( )

िाग्यो?

९. कायावियको कुन–कुन पििरु धेरै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पििाई सुधार गनुप
व ने दे ब्खयो ?
राम्रा िागको कुरािरु

सुधार गनुप
व ने हर्षयिरु

१.

१.

२.

२.

३.

३.

४.

४.

५.

५.

अनुसूची –२१
ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ५५ को उपदफा (२) सग

ु ाई कायवक्रि सञ्चािनको ढाँचा)
(सार्वजमनक सुनर्
कायवक्रि सञ्चािनको ढाँचा
क) अध्यि ा ग्रिण

था कायवक्रि शुरु भएको घोषणा गने,

ख) कायवक्रिको उद्देश्य िामथ प्रकाश पाने ,
ग) आचार सं हि ाबारे जानकारी गराउने,
घ) सार्वजमनक सेर्ा प्रर्ािबारे सं ब्िप्त जानकारी ददने,
ङ) नागररक प्रम र्ेदन पत्र सम्बन्धी प्रम र्ेदन प्रस् ु
च) बहिगविन अमभि
ङ) सिभागीिरुबाट

सम्बन्धी प्रम र्ेदन प्रस् ु
ोहकएको मबषयिा मिब्ख

ज) ब्जम्िेर्ार पदामधकारी

गने ,

गने,
था िौब्खक प्रश्निरु सं किन गने,

था किवचारीिरुिे ब्जज्ञासािरु स्पि पाने,

झ) स्पि ा पमछ थप ब्जज्ञासाको आह्वान गने,
ञ) सम्बब्न्ध

पदामधकारीबाट थप ब्जज्ञासािा स्पि ा ल्याउने ,

ट) सिापन िन् व्य, धन्यर्ाद ज्ञापन र कायवक्रि हर्सजवन गने ।

अनुसूची—२२

ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ५५ को उपदफा (३) सग

ु ार्िा पािना गनुपव ने आचार सं हि ा
सार्वजमनक सुनर्
१. सिभागीिे बोल्नका िामग िा

उठाएर सं के

गनुप
व नेछ ।

२. सिभागीिे प्रश्न र्ा सुझार् के राख्ने िो, पहििे स्पि गनुप
व नेछ।
३. सिजक ाविे बोल्ने सं के

गरे पमछ िात्र आफ्नो नाि सहि

प्रश्न र्ा ब्जज्ञासा राख्नु पनेछ ।

ँ ाग
४. सेर्ाग्रािी सिभागी नागररकिरु धै रैिाई प्रश्न गनव सिय ददनुपने भएकािे बुद
प्रश्न प्रम हक्रया राख्नुपनेछ र सिजक ाविे मनधावरण गरे को सिय मब ेपमछ
रोक्नुपनेछ ।

रुपिा छोटकररिा

त्काि प्रस् मु

५. आफूभन्दा पहििेका सिभागीिे बोिे का कुरािाई दोिो¥याउन जरुरी िुनेछैन।
६. ब्चत्त नबुझेिा सिजक ावको अनुिम
७. सिभागीिे मबना आधार कसैप्रम
ु ार्का र्क्ता
८ . सुनर्
पार्ने छै न ।

मिएर थप प्रश्न राख्न पार्नेछ।

िाञ्छनायुक्त भाषाको प्रयोग गनव पार्ने छै न।

था सिभागीिाई उत्तेब्ज

पाने र्ा बदिाको भार्नाबाट भनार् राख्न र्ा बोल्न

ु ार्िाई मबथोल्ने प्रयास क ै बाट भएको पार्एिा सबै सिभागी मििेर शािीन ापूर्क
९. सुनर्
व सिाधान
खोज्ने पिि गनुव सबैको क व्व य िुनछ
े ।

ु ार्िाई हर्षयान् र िुनबाट रोक्न सबै सिभामग सचे
१०. सुनर्

िुन ु पनेछ ।

अनुसूची—२३

ँ सम्बब्न्ध )
(दफा ५५ को उपदफा (४) सग

ु ार् संबन्धी प्रम र्ेदनको ढाँचा
सार्वजमनक सुनर्
ु ार् सं योजन गने व्यब्क्तको नाि, थर र ठे गानाः
सार्वजमनक सुनर्
ु ार् गररएका हर्षयर्स् िु रु
सुनर्
क)
ख)
ग)
घ)
कायवक्रि आयोजना स्थिः—
कायवक्रि आयोजना गररएका मिम

र सियः

कायवक्रि सञ्चािन गररएको सियार्मध (घण्टा।मिनेटिा)
उठे का प्रश्न।ब्जज्ञासा र उत्तरः
प्रश्नक ाव गुनासो गने र्ा
क्रि

सुझार् ददनेको नाि, थर र
ठे गाना

सं खया

सिभागीको

प्रश्न÷गुनासो÷
सुझार्

जर्ाफ ददने

जर्ाफको

पदामधकारीको नाि, छोटकरी व्यिोरा
थर र ठे गाना

प्रम र्ेदन ददएको मिम ः
ु ार् संयोजकको दस् ख ः
सार्वजमनक सुनर्
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