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sfo{ljlwsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलका सार्वजतनक जर्ाफदेहििा प्रर्र्द्वन 
सम्बन्धी कार्वहर्तध, २०७७ 

नगर कार्वपातलकाको तमति २०७७/08/17 गिेको तनर्वर्ानसुार स्र्ीकृि 

प्रस्िार्नााः नगरपातलकाको सेर्ा प्रर्ािलाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र जर्ाफदेिी 
बनाउन नीति, र्ोजना िथा कार्वक्रमको कार्ावन्र्र्न प्रकृर्ा, प्राप्त उपलब्धी र 
त्र्सले पारेको आतथवक सामाजजक प्रभार्को मूल्र्ाङ्कन गरी नीति, र्ोजना िथा 
सेर्ा प्रर्ाि प्रकृर्ामा सधुार गनव, सार्वजतनक कोषको अत्र्तु्तम पररचालन गरी 
अपेजिि उद्देश्र् प्रातप्तको सतुनश्चििा गनव र जनप्रतितनतध िथा कमवचारीलाई थप 
जजम्मेर्ार बनाई सार्वजतनक जर्ाफदेिीिा अतभबहृर्द् गनव "स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४" को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रर्ोजनको लातग 
प्रर्शासकीर् कार्वहर्तध तनर्तमि गने ऐन, २०७४ को दफा ३ ले ददएको अतधकार 
प्रर्ोग गरी कार्वपातलकाले र्ो कार्वहर्तध जारी गरेको छ ।  
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 भाग-१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  
(१)  र्ो  कार्वहर्तधको नाम  ×सार्वजतनक जर्ाफदेहििा प्रर्र्द्वन सम्बन्धी 

कार्वहर्तध, २०७७" रिेको छ ।  
(२)  र्ो कार्वहर्तध कार्वपातलकाले स्र्ीकृि गरेको तमतिदेजि लागू िनुछे । 

२. पररभाषााः हर्षर् र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा र्स कार्वहर्तधमा:- 
(क)  "ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनपुछव । 

(ख)  "सभा”  भन्नाले नेपालको संहर्धानको धारा २२३ को उपधारा (१) 
बमोजजमको नगर सभा सम्झनपुछव । 

(ग) "कार्वपातलका” भन्नाले संहर्धानको धारा २१६ र्मोजजम गठन भएको 
नगर कार्वपातलकालाई सम्झनपुछव । 

(घ)  "प्रमिु" भन्नाले नगरपातलकाको प्रमिु सम्झन ुपछव । 

(ङ) "उप-प्रमिु" भन्नाले नगरपातलकाको उप-प्रमिु सम्झन ुपछव । 

(च) उपभोक्ता सतमति”  भन्नाले नगरपातलकाद्वारा स्र्ीकृि आर्ोजना र्ा 
कार्वक्रमबाट प्रत्र्ि लाभ पाउने व्र्जक्तिरुको समूिले आर्ोजना र्ा 
कार्वक्रम तनमावर्, सञ्चालन, व्र्र्स्थापन र ममवि सम्भार गनवको लातग 
आफूिरु मध्रे्बाट नगरपातलकाद्वारा तनधावररि प्रहक्रर्ा बमोजजम गठन 
गरेको सतमति सम्झनपुछव।  

(छ)  “कार्ावलर्”भन्नाले नगर कार्वपातलकाको कार्ावलर् सम्झन ुपछव र सो 
र्शब्दले नगरपातलका अन्िगविका र्डा कार्ावलर्, सेर्ा केन्र, हर्षर्गि 
र्शािा र्ा तनकार् समेिलार्व बझुाउन ेछ।  

(ज) "कोष" भन्नाले नगरपातलकाको स्थानीर् सजञ्चि कोष सम्झन ुपछव र सो 
र्शब्दले स्थानीर् कानून बमोजजम स्थापना भएका अन्र् स्थानीर् 
कोषलाई समेि जनाउने छ । 

(झ) "प्रमुिु प्रर्शासकीर् अतधकृि”भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ दफा ८४ बमोजजमको प्रमूि प्रर्शासकीर् अतधकृि सम्झन ु 

पछव । 

(ञ) "हर्कास साझेदार”भन्नाले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौिा बमोजजम 
नगद, जजन्सी एरं् प्राहर्तधक सिर्ोग उपलव्ध गराउन े दद्वपिीर् एरं् 
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बिपुिीर् दाि ृ तनकार्, संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् तनकार्िरु िथा अन्िराहष्ट्रर् 
गैर सरकारी संस्थालाई सम्झन ु पछव र सो र्शब्दले नगरपातलकासंग 
भएको सम्झौिा बमोजजम नगद, जजन्सी एरं् प्राहर्तधक सिर्ोग उपलव्ध 
गराउन ेराहष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था समेिलाई बझुाउनछे। 

(ट) "सामाजजक परीिर्” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्र्र्स्था बमोजजम नगरपातलकाको 
र्ोजना, नीति, कार्वक्रम, आर्ोजना कार्ावन्र्र्न र सेर्ा प्रर्ािले आतथवक 
सामाजजक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभार्को लेिाजोिा, हर्श्लषेर् र 
मूल्र्ांकन कार्व सम्झन ुपछव। 

(ठ) "सार्वजतनक परीिर्” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्र्र्स्था बमोजजम नगरपातलकाले 
संचालन गने कार्वक्रम, हर्कास र्ोजना िथा आर्ोजनाको लक्ष्र्, 
उद्देश्र्, बजेट िथा र्सबाट प्राप्त उपलजब्धको बारेमा 
सरोकारर्ालािरुबीच जानकारी गराउन,े लेिाजोिा गने र मूल्र्ांकन 
गने कार्व सम्झन ुपछव । 

(ड) "सार्वजतनक सनुरु्ार्” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्र्र्स्था बमोजजम नगरपातलकाको 
सेर्ा प्रर्ाि र हर्कास व्र्र्स्थापन लगार्ि कार्वमा सरोकार राख्न े
सर्वसाधारर् नागररक र नगरपातलकाका पदातधकारीिरुबीच सार्वजतनक 
थलोमा िलुा छलफल गने प्रहक्रर्ा सम्झन ु पछव।र्स र्शब्दले 
नगरपातलकासँग भएको सम्झौिा, साझेदारी, कर्तुलर्ि, र्शिव अनसुार 
नगरपातलकाको भौगोतलक िते्रमा कार्वक्रम सञ्चालन गने हर्कास 
साझेदार िथा गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो कार्व जजम्मेर्ारीको 
सन्दभवमा गने सनुरु्ार्लार्व समेि जनाउनेछ । 

(ढ) "गैर सरकारी संस्था”  भन्नाले र्स कार्वहर्तधको प्रर्ोजनको लातग 
प्रचतलि कानून बमोजजम स्थापना भएका र नगरपातलकाको सभाबाट 
आफ्नो कार्वक्रम स्र्ीकृि गराई नगरपातलकाको समन्र्र्मा कार्वक्रम 
सञ्चालन गने गैर नाफामूलक संस्था सम्झनपुछव ।  

(ण) "सामदुाहर्क संस्था"  भन्नाले जनचेिना सम्बन्धी िातलम, 

अतभमिुीकरर्, सीप हर्कास, बचि, कजाव पररचालन, समारे्र्शी हर्कास र 
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सर्शक्तीकरर् गने उद्देश्र्ले तनजश्चि प्रहक्रर्ा अर्लम्बन गरी प्रचतलि 
कानून बमोजजम स्थापना भएका संस्था िथा नगरपातलकामा सूचीकृि 
भएका समदुार्मा आधाररि संस्था सम्झनपुछव । 

(त) "र्ोजना”  भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
२४ को उपदफा (१) मा उल्लेि भए बमोजजम नगरपातलकाको समग्र 
हर्कास तनमावर् सम्बन्धी िर्ार पाररएको आर्तधक, बाहषवक र 
रर्नीतिगि िथा हर्षर्िते्रगि र्ोजना र र्स्िै प्रकारका अल्पकातलन 
िथा ददघवकालीन अन्र् हर्कास र्ोजनालाई सम्झन ुपछव । 

(थ) "कार्वक्रम”  भन्नाले तनजश्चि उद्देश्र् प्रातप्तका लातग नगरपातलकाद्वारा 
लगानी ढाचँा सहिि िर्ार गररएको िेत्रगि र्ा र्ििुेत्रगि कार्वक्रम 
सम्झनपुछव । 

(द) "आर्ोजना”भन्नाले नगरपातलकाले कुनै भौगोतलक िते्र र्ा कार्विेत्रमा 
तनजश्चि अर्धी र लगानी रकम िोकी तनधावररि उद्देश्र् प्रातप्तका लातग 
िर्ार गररएको आर्ोजना सम्झन ुपछव । 

(ध) "अनदुान”भन्नाले नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट नगरपातलकालाई 
प्राप्त िनुे हर्त्तीर् समानीकरर्, सर्शिव, समपरुक िथा हर्रे्शष अनदुानलाई 
सम्झन ुपछव । साथै सो र्शब्दले नेपाल सरकार िथा प्रदेर्श सरकारका 
हर्तभन्न मन्त्रालर् र अन्िगविका तनकार् र नेपाल सरकारको स्र्ीकृतिमा 
दाि ृ तनकार्बाट उपलब्ध िनु े हर्त्तीर्, प्राहर्तधक एरं् र्स्िगुि सिर्ोग 
समेिलाई जनाउन ेछ । 

(न) "लजिि समूि”भन्नाले नेपालको संहर्धानको धारा ४२ बमोजजम 
सामाजजक न्र्ार्को िक प्राप्त गने आतथवक, सामाजजक र्ा रै्शजिक 
दृहिले पछातड परेका महिला, दतलि, आददर्ासी जनजाति, मधेर्शी, थारु, 
मजुस्लम, हपछडा र्गव, अल्पसङ्ख्र्क, सीमान्िकृि, अपाङ्गिा भएका 
व्र्जक्त, लैहङ्गक िथा र्ौतनक अल्पसङ्ख्र्क, हकसान, श्रतमक, उत्पीतडि 
र्ा हपछतडएको िेत्रका नागररक िथा आतथवक रुपले तबपन्न िस 
आर्वको व्र्जक्त र्ा व्र्जक्तको समूिलाई सम्झन ु पछव । साथै, सो 
र्शब्दले नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारले लजिि समूि भनी िोकेका 
अन्र् र्गव एरं् समदुार् समेिलाई जनाउँछ । 

(ऩ) "सामाजजक जजम्मेर्ारी”भन्नाले नगरपातलकाले प्रचतलि कानून बमोजजम 
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समारे्र्शी र समिामुूलक हर्कासका लातग उपर्कु्त नीति, र्ोजना, 
कार्वक्रम िजुवमा र कार्ावन्र्र्न गने साथै लजिि समुूिलाई ध्र्ान 
ददई सेर्ा प्रर्ाि गने दाहर्त्र्लाई सम्झन ुपछव । 

(प) "सार्वजतनक  तनजी साझेदारी" भन्नाले स्थानीर् कानून र्ा अन्र् प्रचतलि 
कानून बमोजजम करार गनव र्ोग्र् कानूनी व्र्जक्तबीच करार र्शिवमा 
ब्र्र्स्था भए बमोजजमको सेर्ा प्रदान िथा सञ्चालन गने र त्र्सको 
जोजिम र्शिव बमोजजम र्िन गने गरी भएको करार ब्र्र्स्था सम्झन ु
पछव । 

(फ) "नागररक र्डापत्र"  भन्नाले नगरपातलकाले उपलब्ध गराउन े हर्तभन्न 
सेर्ा िथा सहुर्धाको नाम, हर्र्रर्, समर्ार्धी, जजम्मेर्ार कमवचारी 
कार्वकिको हर्र्रर्, सेर्ा प्राप्त गनव प¥ुर्ाउन ुपने प्रहक्रर्ा, लाग्ने रू्शल्क 
एरं् दस्िरुका साथै सेर्ा अर्रुर्द् भएमा उजरुी सनु्न ेअतधकारी उल्लेि 
गरी सर्वसाधारर्लाई ससूुजचि गनव सार्वजतनक स्थल र्ा कार्ावलर्मा 
टाँतगएको र्ा टाँसेर राजिएको र्ा हर्द्यतुिर् माध्र्म द्वारा प्रकाजर्शि 
र्ाचापत्र सम्झन ुपछव। 

(ब) "बहिगवमन अतभमि"  (Exit Poll)  भन्नाले सेर्ाग्रािीिरु सेर्ा तलई 
कार्ावलर्बाट बाहिर तनजस्कन े समर्मा कार्ावलर्को सेर्ाप्रर्ािको 
हर्षर्मा लेिी र्ा लेिार्ददएको अतभमि र्ा सझुार् सम्झन ुपछव । 

(भ) "नागररक प्रतिरे्दन  पत्र" (Citizen  Report  Card) भन्नाले सेर्ाग्रािी 
नागररकले कार्ावलर्बाट सेर्ा तलंदा प्रत्र्ि अनभुर् गरेका, भोगेका र 
देिेका कुरािरुलाई उल्लेि गरी सेर्ा भौतिक र्ा अभौतिक 
माध्र्मबाट कार्ावलर्लाई पषृ्ठपोषर् ददन ेपर्द्ति सम्झन ुपछव। 

(म) "समदुार्बाट संचालन िनु े र्ोजना”भन्नाले नगरपातलकाको सिर्ोगमा 
उपभोक्ता सतमति, गैर सरकारी संस्था, टोल हर्कास संस्था र 
सामदुाहर्क संस्थाबाट संचालन िनु ेतनमावर् िथा आतथवक एरं् सामाजजक 
हर्कास सम्बन्धी आर्ोजना िथा कार्वक्रम सम्झन ुपछव। 

(य) "साना कार्वक्रम र्ा आर्ोजना”भन्नाले र्स नगरपातलकाको िकमा 
पन्र लाि रूपैर्ाँ भन्दा कम लगानी भएका कार्वक्रम र्ा आर्ोजना 
सम्झन ुपछव। 

(र) "ठुला कार्वक्रम र्ा आर्ोजना”भन्नाले र्स नगरपातलकाको िकमा 
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पन्र लाि रूपर्ाँ र्ा सो भन्दा मातथ लगानी भएका कार्वक्रम र्ा 
आर्ोजना सम्झन ुपछव। 

(ऱ) "गनुासो” भन्नाले जनु सकैु माध्र्मबाट कार्ावलर् र्ा र्सको 
तनकार्को काम, सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास तनमावर् िथा नगरपातलकाको 
काम िथा अतधकार सम्बन्धी हर्षर्मा सरोकारर्ाला व्र्जक्त र्ा 
तनकार्ले गने तलजिि र्ा अतलजिि  तसकार्ि सम्झन ुपछव। 

(ल)  "उजरुी” भन्नाले नगरपातलका र्ा र्स अन्िगविका तनकार्को काम, 
सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास तनमावर् सम्बन्धमा पदातधकारी र्ा कमवचारीको 
कार्वसम्पादन, सेर्ाको गरु्स्िर, तनर्तमििा, लागि िथा समर्को 
हर्षर्मा तलजिि र्ा मौजिक रुपमा व्र्क्त गरेको असन्िहुि सम्झन ु
पदवछ। 

 

भाग– २  

गनुासो व्र्र्स्थापन कार्वहर्तध 

 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अतभलेिन िथा प्रराजम्भक कारर्ािी 
 

३. गनुासोको अतभलेि राख्न ुपनेाः  

(१) कार्ावलर्ले देिार्का कुनै माध्र्मबाट आएका गनुासोको अनसूुची –१ 
बमोजजमको ढाँचामा अतभलेि राख्न ुपनेछाः  

(क) प्रमिु, उपप्रमिु र्ा र्डा अध्र्ि समि मौजिक र्ा तलजिि 
रुपमा, 

(ख) कार्ावलर् प्रमिु समि मौजिक रुपमा,  

(ग) कार्ावलर्मा तनरे्दन दिाव गरेर,  

(घ) कार्ावलर्को टेतलफोन, िटलार्न, फ्र्ाक्स माफव ि, 
(ङ) कार्ावलर्को र्मेल,एस एम एस माफव ि,  

(च) िलुाक, एक्सप्रसे डेतलभरी माफव ि,  

(छ) उजरुी पेहटका माफव ि, 
(ज) पत्रपतत्रका, हर्द्यिुीर् संचार माध्र्म, सामाजजक संजाल माफव ि, 
(झ) सार्वजतनक पररिर्, सामाजजक पररिर्, सार्वजतनक सनुरु्ाई जस्िा 
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कार्वक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ िथा प्रदेर्श सरकारका तनकार् माफव ि । 

 (२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त भएका सबै गनुासोलाई गनुासोको माध्र्म 
सहिि गनुासो सून्ने अतधकारी देिार् बमोजजम बगीकरर् गरी अतभलेिमा 
जनाउन ुपनेछ ।   

(क) सूचना सम्बन्धी गनुासो, 
(ख) हपर मकाव परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(ग) सार्वजतनक िररद सम्बन्धी गनुासो, 
(घ) पूर्ावधार तनमावर्मा गरु्स्िर कार्म नभएको सम्बन्धी गनुासो, 
(ङ) हर्त्तीर् अनरु्शासन सम्बन्धी गनुासो, 
(च) सेर्ा प्रर्ािमा अतिररक्त र्शलु्क भकु्तानी गनुव परेको सम्बन्धी 

गनुासो, 
(छ) आर्ोजना िथा कार्वक्रम छनोट िथा व्र्र्स्थापन सम्बन्धी 

गनुासो, 
(ज) उपभोक्ता सतमतिसँग सम्बजन्धि गनुासो, 
(झ) हर्द्यमान कानूनी प्रार्धान सम्बन्धी गनुासो, 
(ञ) कमवचारीको आचरर् िथा व्र्र्िार सम्बन्धी गनुासो, 
(ट) अन्र् गनुासो। 

 (३) उपदफा (१) बमोजजम पनव आएका गनुासोलाई गनुासो सनु्ने अतधकारीले 
प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृिसँग समन्र्र् गरी साि ददन तभत्र प्रथम 
सम्बोधन गरी अतभलेिमा जनाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम गरेको प्रथम सम्बोधनको जानकारी गनुासो सनु्न े
अतधकारीले सम्बजन्धि गनुासोकिावलाई तलजिि मौजिक र्मेल एसएमएस 
र्ा अन्र् कुनै उपर्कु्त िररकाबाट ददन ुपनेछ। 

(५) प्रचतलि कानूनमा रिेको अस्पििा र्ा अपर्ावप्तिा र्ा िेत्रातधकार तभत्र 
नपरेको र्ा अन्र् कुनुै कारर्ले गनुासो सनु्ने अतधकारी र प्रमिु 
प्रर्शासकीर् अतधकृिको ििबाट सम्बोधन िनु नसकेका गनुासोलाई 
गनुासो सनु्ने अतधकारीले गनुासो समाधान समन्र्र् सतमतिमा पेर्श गनुव 
पनेछ। 
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(६) उपदफा (५) बमोजजम पेर्श भएका गनुासोको सम्बन्धमा गनुासो 
समन्र्र् सतमतिले गनुासोसँग सम्बजन्धि कानूनी व्र्र्स्था र त्र्स्िा 
गनुासो समाधानको लातग गनुवपने तनर्वर्को प्रस्िार् समेि िर्ार गरी 
अनसूुची–२ बमोजजमको ढाँचामा कार्वपातलका बैठकमा पेर्श गनुव पनेछ। 

४. कार्वपातलकाले तनर्वर् गनेाः  

(१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोजजम प्राप्त प्रस्िार् समेिको आधारमा 
गनुासो समाधानको लातग कार्वपातलकाले आर्श्र्क तनर्वर् र्ा तनदेर्शन 
ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम कार्वपातलकाले गनुासो समाधानको लातग कुनै 
तनर्वर् गदाव र्ा तनदेर्शन ददंदा आर्श्र्किा अनसुार कानूनी परामर्शव तलन 
सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजम भएको तनर्वर् प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृिले 
कार्ावन्र्र्न गरी गनुासो सनु्ने अतधकारी माफव ि सम्बजन्धि 
गनुासोकिावलाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) र्स कार्वहर्तध बमोजजम पनव आएका गनुासो समाधानको लातग कानूनी 
िजुवमा र्ा संर्शोधन गनुव पने देजिएमा त्र्स्िो कानून िजुवमाको लातग 
कार्वपातलकाले प्रकृर्ा अगातड बढाउनेछ। 

 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्र्र्स्थापनको संस्थागि व्र्र्स्था 
 

५. गनुासो सनु्न ेअतधकारी िोक्नेाः  

(१)  प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृिले कार्ावलर्मा उपलब्ध र्ररष्ठ कमवचारीलाई 
गनुासो सनु्ने अतधकारी िोक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम िोहकएको गनुासो सनु्ने अतधकारीको काम 
किवव्र् र अतधकार देिार् बमोजजम िनुेछाः 
(क) कार्ावलर्मा प्राप्त गनुासोको बगीकरर् गरी अतभलेि राख्न,े 
(ख) प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृि र गनुासोसँग सम्बजन्धि पदातधकारी 

िथा कमवचारीसँगको समन्र्र्मा पनव आएको गनुासोको प्रथम 
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सम्बोधन गने, 
(ग) अन्र् तनकार्को कार्विेत्रतभत्रको गनुासो भएमा सम्बजन्धि 

तनकार्मा पठाउने, 
(घ) कार्वपातलका बैठकमा पेर्श गने गनुासोको हर्र्रर् िर्ार गरी 

प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृि समि पेर्श गने, 
(ङ) गनुासो समाधान समन्र्र् सतमतिको सदस्र् सजचर् भई कार्व गने, 
(च) गनुासो सम्बोधनको लातग भएका तनर्वर्िरुको अतभलेि राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बन्धमा कार्वपातलका िथा प्रमिु प्रर्शासकीर् 

अतधकृिबाट भएको तनर्वर् कार्ावन्र्र्न गनव सिर्ोग गने, 
(ज) पहिले तनर्वर् भर्सकेका हर्षर्मा गनुासो पनव आएमा सोको 

जानकारी प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृिलाई गराउने, 
(झ) कार्वपातलका िथा प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृिले िोके बमोजजमका 

अन्र् कार्व गने। 

 (३)  गनुासो सनु्ने अतधकारीलार्व उपदफा (२) मा िोहकएका काम, किवव्र् र 
अतधकार र्ािेक अन्र् जजम्मेर्ारी समेि ददएको अर्स्थामा त्र्स्िो 
जजम्मेर्ारी समेि परुा गनुव पनेछ। 

६. गनुासो समाधान समन्र्र् सतमतिको गठनाः  

 (१) र्स कार्वहर्तध बमोजजम पनव आएका गनुासोमध्रे् दफा ३ को उपदफा 
(५) बमोजजम कार्वपातलकामा पेर्श गनुव पने गनुासो समाधान गनव 
कार्वपातलका बैठकमा प्रस्िार् पेर्श गने प्रर्ोजनको लातग देिार् 
बमोजजमको गनुासो समाधान समन्र्र् सतमति रिनेछाः 
(क) उप-प्रमिु       संर्ोजक 

(ख) प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृि   सदस्र् 

(ग) प्रमिुले िोकेको कम्िीमा एकजना महिला सहिि  

दईुजना कार्वपातलका सदस्र्             सदस्र् 

(घ) गनुासो सनु्ने अतधकारी    सदस्र् सजचर् 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको सतमतिले आर्श्र्किा अनसुार हर्षर् हर्ज्ञ र 
सम्बजन्धि कमवचारीलाई सतमतिको बैठकमा आमन्त्रर् गनव सक्नेछ।  

 



 v08 $_ ltnf]Qdf, d+l;/ dlxgf #) ut] @)&& ;fn -;+Vof !# 

10 

७. र्डा कार्ावलर्को गनुासो समाधान सम्बन्धी व्र्र्स्थााः  

(१) र्डा कार्ावलर्मा प्राप्त िनुे गनुासोको व्र्र्स्थापनको लातग सम्बजन्धि 
र्डाको र्डा सजचर्ले गनुासो सनु्ने अतधकारी भई काम गनेछ । 

(२) र्डा कार्ावलर्मा प्राप्त िनु आएका गनुासोिरुको हर्र्रर् र्डा सजचर्ले 
अनसूुची –१ बमोजजमको ढाँचामा िर्ार गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको गनुासो सनु्ने अतधकारीले र्स कार्वहर्तध 
बमोजजम र्डा कार्ावलर्को िेत्रातधकार तभत्रका गनुासोिरु र्डा 
अध्र्िसँग समन्र्र् गरी सम्बोधन गनुव पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोजजम गनुासो समाधानको लातग गररएका कार्विरुको 
हर्र्रर् र्डा सजचर्ले र्डा सतमतिको बैठकमा प्रस्ििु गनुव पनेछ । 

(५) िेत्रातधकार र्ा अन्र् कुनै कारर्ले र्डा सतमतिबाट समाधान िनु 
नसकेका गनुासोको सम्बोधनको लातग त्र्स्िा गनुासोिरुको हर्र्रर् 
अनसूुची– ३ बमोजजमको ढाँचामा िर्ार गरी  प्रमिु प्रर्शासकीर्  
अतधकृि माफव ि गनुासो समाधान समन्र्र् सतमतिमा पेर्श गनुव पनेछ।  

(६) कार्वपातलका र्ा अन्र् कार्ावलर्सँग सम्बजन्धि गनुासोिरु र्डा 
कार्ावलर्मा प्राप्त िनु आएमा र्डा सजचर्ले त्र्स्िा गनुासोिरु 
कार्वपातलका र्ा सम्बजन्धि कार्ावलर्मा पठाउन ुपनेछ । 

८. अन्र् कार्ावलर्को गनुासो समाधान सम्बन्धी व्र्र्स्थााः  

(१) नगरपातलका मािििका हर्षर्गि कार्ावलर् र्ा र्शािा प्रमिुले 
आफूभन्दा तनकटिम मतुनका कमवचारीलाई गनुासो सनु्ने अतधकारी 
िोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको गनुासो सनु्ने अतधकारीले सम्बजन्धि 
कार्ावलर्।र्शािा प्रमिुसँग समन्र्र् गरी कार्ावलर् र्ा र्शािामा पनव 
आएका गनुासोिरु सम्बोधन गनुव पनेछ । 

(३) िेत्रातधकार र्ा अन्र् कुनै कारर्ले समाधान िनु नसकेका गनुासोको 
सम्बोधनको लातग कार्ावलर् र्ा र्शािा प्रमिुले त्र्स्िा गनुासोिरुको 
हर्र्रर् अनसूुची–३ बमोजजमको ढाँचामा िर्ार गरी गनुासो समाधान 
समन्र्र् सतमतिमा पेर्श गनुव पनेछ। 
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पररच्छेद –३ 

गनुासो समाधान प्रहक्रर्ा 

९. गनुासो पेहटका राख्नपुनेाः  

(१) कार्ावलर्ले कार्ावलर्को मूल गेट नजजकै सबैले देख्न ेसरुजिि स्थानमा 
गनुासो पेहटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको गनुासो पेहटकामा लगाएको िाला गनुासो सनु्ने 
अतधकारीले कम्िीमा प्रत्रे्क िप्ता कार्ावलर् प्रमिु र्ा अन्र् दईुजना 
पदातधकारी र्ा कमवचारीको रोिर्रमा िोल्नपुनेछ।  

१०. गोपनीर्िा राख्न ु पनेाः कार्ावलर् प्रमिुले कार्ावलर्मा प्राप्त भएका गनुासो 
मध्रे् अनसुन्धान र छानतबन गनुवपने प्रकृतिका गनुासो गने व्र्जक्त र्ा 
तनकार्को नाम गोप्र् रािी त्र्स्िा गनुासोको सम्बन्धमा आर्श्र्क छानतबन 
र अनसुन्धान गने व्र्र्स्था तमलाउन ुपनेछ ।  

११.  लेिी पठाउन सक्नेाः कार्ावलर्मा प्राप्त गनुासो मध्रे् आतथवक अतनर्तमििा 
र्ा भ्रिाचारसँग सम्बजन्धि गनुासोिरु कार्वपातलकाको तनर्वर्ले छानतबन िथा 
अनसुन्धानको लातग अज्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगमा लेिी पठाउन 
सहकनेछ । 

१२.  प्राथतमकिासाथ कार्ावन्र्र्न गनेाः कार्ावलर्ले अज्िर्ार दरुुपर्ोग 
अनसुन्धान आर्ोग, मिालेिा परीिक, संसदीर् सतमति, नेपाल सरकार 
िथा प्रदेर्श सरकारका तनकार्िरु र जजल्ला समन्र्र् सतमति माफव ि प्राप्त 
गनुासो र सझुार्िरुलाई प्राथतमकिासाथ कार्ावन्र्र्न गनेछ । 

१३. गनुासोकिावलाई जानकारी ददनेाः  

(१) र्स कार्वहर्तध बमोजजम प्राप्त गनुासो सम्बोधनपतछ गनुासो सनु्ने 
अतधकारीले सम्बजन्धि गनुासोकिावलाई सोको जानकारी ददनपुनेछ। 

(२) र्स कार्वहर्तध बमोजजम प्राप्त गनुासोको छानतबन गदाव प्राप्त गनुासो झठुा 
ठिरे पतन सोिी व्र्िोरा उपदफा (१) बमोजजम सम्बजन्धि 
गनुासोकिावलाई जानकारी गरार्नेछ।  
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भाग-३ 

सामाजजक परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्था 
 

पररच्छेद –१ 

सामाजजक परीिर् सम्बन्धी संस्थागि व्र्र्स्था 
१४. सामाजजक परीिर् गनुवपनेाः  

(१) नगरपातलकाले िरेक आतथवक र्षवमा सम्पादन गरेका कार्वक्रम िथा 
कार्वसम्पादनको लेिाजोिा र त्र्सको सामाजजक उपलब्धी मापन गनव 
सामाजजक परीिर् गनुवपनेछ । 

(२)   उपदफा (१) बमोजजमको सामाजजक परीिर् देिार्का हर्षर्मा आधाररि 
रिी गनुवपनेछ ।  

(क)  नेपालको संहर्धानको अनसूुची ८ मा उजल्लजिि हर्षर्िरु 

(ि)  स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजजम 
िोहकएका हर्षर्िरु, 

(ग) नगरपातलकाबाट स्र्ीकृि कानून बमोजजम सम्पादन गरेका 
कार्विरु, 

(घ) नेपाल सरकार िथा प्रदेर्श सरकारबाट समर् समर्मा भएका 
तनदेर्शन बमोजजम सम्पादन गनुवपने कार्विरु, 

(ङ)  कार्वपातलकाबाट समर् समर्मा गररएका प्रतिबर्द्िािरु l 
(३) कार्ावलर्ले उपदफा (१) बमोजजमको सामाजजक परीिर् कार्व प्रत्र्क 

आतथवक र्षव समाप्त भएको तमतिले चार महिनातभत्र सम्पन्न गररसक्न ु
पनेछ । 

(४) कार्वपातलकाको तनर्वर्ले कुनै एक कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको समेि 
सामाजजक परीिर् गनव सहकनेछ ।  

१५. सामाजजक परीिर् समन्र्र् सतमतिको गठनाः  
(१) सामाजजक परीिर् कार्वमा सिर्ोग िथा समन्र्र्को लातग देिार् 

अनसुार पदातधकारी रिेको सामाजजक परीिर् समन्र्र् सतमति रिन े
छ। 

(क)  प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृि    संर्ोजक 

(ि) र्ोजना र्शािा प्रमिु     सदस्र् 
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(ग) प्रमिुले िोकेको स्थानीर् गैर सरकारी संस्था र्ा  
सामदुाहर्क संस्थाको  एक जना प्रतितनतध   सदस्र् 

(घ) संर्ोजकले िोकेको हर्षर्गि र्शािा प्रमिु    सदस्र्  
(ङ) सामाजजक हर्कास र्शािा प्रमिु      सदस्र्–सजचर् 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको सामाजजक परीिर् समन्र्र् सतमतिको काम, 
किवव्र् र अतधकार देिार् बमोजजम िनुेछाः  

(क) सामाजजक पररिकको छनोट गने 

(ख) पररिर् गररन ेकार्वक्रम िथा आर्ोजनाको छनौट गने, 
(ग) पररिकको संस्था र्ा व्र्जक्तको र्ोग्र्िाको पररिर् गरी स्र्ीकृि 

गने, 
(घ) पररिर् कार्वको लातग स्रोि िथा पूर्ावधारको व्र्र्स्था गने, 
(ङ) रै्कजल्पक र्ोजना िथा कार्वक्रमको पहिचान गरी सूजच िर्ार 

गने, 
(च) सामाजजक परीिर् कार्वमा आर्श्र्क सिर्ोग, समन्र्र् र 

सिजजकरर् गने। 

१६. िेस्रो पिबाट सामाजजक परीिर् गराउन ुपनेाः  

(१)  र्स कार्वहर्तध बमोजजम गररन े सामाजजक परीिर् कार्व कार्ावलर्ले 
िेस्रो पिबाट सामाजजक परीिर् गराउन ुपनेछ ।  

(२)  िेस्रो पिको छनोट प्रचतलि सार्वजतनक िररद कानून बमोजजम      

िनुेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोजजम छनोट गररने सामाजजक परीिकको कार्वहर्र्रर् 
र र्ोग्र्िा अनसूुची–४ बमोजजम िनुेछ । 

 

 

पररच्छेद – २ 

सामाजजक परीिर् हर्तध र प्रतिरे्दन 

१७. सामाजजक परीिर्का हर्षर्िरुाः  
(१) सामाजजक परीिकले देिार् बमोजजमका सामग्रीको अध्र्र्न गरी 

नगरपातलकाले सामाजजक जजम्मेर्ारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा 
समीिा र हर्श्लषेर् गनुव पनेछाः 
(क) स्थानीर् िि सम्बन्धी संघीर् िथा प्रादेजर्शक ऐन, तनर्म, िथा 
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मापदण्ड, 
(ख) नगरपातलकाले र्नाएका स्थानीर् कानून, कार्वहर्तधिरू र 

तनदेजर्शकािरू,  

(ग) नगरपातलकको आर्तधक िथा र्ाहषवक र्ोजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) नगरपातलकाको चौमातसक िथा र्ाहषवक प्रगति प्रतिरे्दन 

(च) सार्वजतनक सनुरु्ाई प्रतिरे्दन 

(छ) सार्वजतनक परीिर्का प्रतिरे्दननिरु 

(ज) आन्िररक लेिापरीिर् प्रतिरे्दन 

(झ) अजन्िम लेिापरीिर् प्रतिरे्दन 

(ञ) र्ाहषवक र्ोजना िथा बजेट िजुवमासँग सम्बजन्धि तनर्वर्िरु 

(ट)  न्र्ाहर्क सतमतिको र्ाहषवक प्रतिरे्दन 

 (२) सामाजजक परीिकले उपदफा (१) बमोजजमका सामग्रीको अध्र्र्नबाट 
देजिएका हर्र्रर्िरुमा देिार् बमोजजमका हर्तध अर्लम्बन गरी पषु्ट्याईं 
तलन ुपनेछ । 

(क) नगरपातलकाका पदातधकारी िथा सम्बजन्धि कमवचारीसँग 
अधवसंरजचि (Semi-structured) अन्िरर्ािाव,  

(ि) आर्ोजना िथा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्न स्थलको स्थलगि तनरीिर्, 

अर्लोकन र समूि छलफल, 
 (३) सामाजजक परीिकले उपदफा (२) बमोजजम पषु्ट्याईं तलंदा 

नगरपातलकाको सामाजजक जजम्मेर्ारी बिनमा देजिएका प्रमिु समस्र्ा, 
चनुौिी  र भार्ी कार्वददर्शाका बारेमा समेि छलफल गराई अनसूुची –५ 
बमोजजमको प्रतिरे्दन िर्ार गनुव पनेछ । 

१८. सार्वजतनक छलफल गराउन ुपनेाः  
(१)  सामाजजक परीिकले दफा १७ को उपदफा (३) बमोजजम िर्ार 

गरेको प्रतिरे्दनको मस्र्ौदामातथ सार्वजतनक छलफल गराउन ुपनेछ ।  
(२)  उपदफा (१) बमोजजमको छलफलमा सामाजजक परीिकले अनसूुची– 

५ र अनसूुजच–६ बमोजजमको प्रतिरे्दनमा आधाररि रिी अनसूुजच–७ 
बमोजजमको कार्वक्रम संचालन हर्तध र प्रकृर्ा अनसुार प्रस्ििुीकरर् 
गनुवपनेछ । 
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(३)  उपदफा (१) बमोजजमको छलफल िनुे तमति समर् र स्थान िोकी 
उपदफा (४) बमोजजमका सदस्र्िरुलाई कम्िीमा पाचँददन अगार् ै
जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजमको छलफल कार्वक्रम नगर प्रमिुको 
अध्र्ििामा सञ्चालन िनुेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजजमको छलफलमा कार्वपातलकाका सदस्र्िरु, 
कार्ावलर्का कमवचारी, स्थानीर् राजनीतिक दलका प्रतितनतध, उद्योग 
र्ाजर्ज्र् संघ, पत्रकार मिासंघ, उपभोक्ता सतमतिका अध्र्ििरु, टोल 
हर्कास संस्थाका प्रतितनतधिरु, नागररक समाजका प्रतितनतधिरु र 
स्थानीर् बहुर्द्जीर्ीिरु समेिलाई सिभागी गराउन ुपनेछ ।  

(६) सामाजजक परीिकले उपदफा (१) बमोजजमको छलफलमा कार्वपातलका 
सदस्र् बािेकका सिभागीबाट उठार्एका हर्षर्िरुमा प्रमिुको धारर्ा 
राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(७) कार्ावलर्ले र्स दफा बमोजजमको कार्वक्रम बैठकको गतिहर्तध स्थानीर् 
सञ्चार माध्र्मबाट प्रत्र्ि प्रसारर् गने व्र्र्स्था तमलाउन सक्नछे । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छलफल कार्वक्रममा उपजस्थि िनुे आर्ोजक 
िथा सिभातगले अनसूुजच–८ बमोजजमको आंचरसहििा पालाना 
गनुवपनेछ। 

१९. अजन्िम प्रतिरे्दन िर्ार गनुवपनेाः  
(१) सामाजजक परीिकले दफा १८ बमोजजमको छलफलमा उठेका 

हर्षर्िरु समेि तमलाई अनसूुची–९ बमोजजमको अजन्िम प्रतिरे्दन िर्ार 
गरी कार्ावलर्मा पेर्श गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रतिरे्दनमा देिार्का हर्षर्िरुलाई सारांर्शको 
रुपमा समारे्र्श गनुव पनेछाः  

(क) नगरपातलकाकाको प्राथतमकिा िथा लक्ष्र्िरू  
(ख) गि आतथवक र्षवको मु् र् मु् र् उपलब्धीिरू  
(ग) सामाजजक जजम्मेर्ारी बिन गने िमिा 
(घ) जजम्मेर्ारी बिन गने सन्दभवमा देजिएका समस्र्ािरू 

(ङ) सधुारको लातग चाल्नपुने कदम िथा सझुार्िरू  
(३) उपदफा (१) बमोजजम पेर्श भएको प्रतिरे्दन प्रमिुले कार्वपातलका 
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बैठकमा पेर्श गनव लगाउन ुपनेछ । 

(४)  कार्ावलर्ले उपदफा (१) बमोजजमको प्रतिरे्दन कार्ावलर्को 
रे्र्सार्टमा राख्न ुपनेछ । 

२०. सामाजजक परीिर्मा समारे्र्श गराउनपुनेाः नगरपातलकाका अन्िगवि हर्षर्गि 
र्शािािरू र नगरपातलकाको र्ाहषवक र्ोजना।कार्वक्रम।आर्ोजनामा समारे्र्श 
भएका गैर सरकारी संस्थािरूको िकमा नगरपातलका कै अतभन्न अंगको 
रूपमा सामाजजक परीिर्मा समारे्र्श गनुवपनेछ । 

२१. कागजाि उपलब्ध गराउन ु पनेाः सामाजजक परीिकले मागेको हर्र्रर्, 
िथर्ांक, सूचना िथा कागजाि नगरपातलकाका, हर्षर्गि र्शािा, सम्बजन्धि 
गैर सरकारी संस्था िथा अन्र् तनकार्ले उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

२२. प्रतिरे्दन सभामा पेर्श गनुवपनेाः (१) कार्वपातलकाले सामाजजक परीिर्को 
प्रतिरे्दनमा उल्लेि भएका हर्षर्मा छलफल गरी कार्ावन्र्र्न िनु सक्न े
सझुार्िरु कार्ावन्र्र्नको व्र्र्स्था तमलाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) र्मोजजम कार्वपातलकार्ाट कार्ावन्र्र्न गररएका हर्षर्, 
कार्वपातलकार्ाट समाधान िनु नसकेका र नीतिगि प्रकृतिका हर्षर्िरु 
समारे्र्श गरी सामाजजक परीिर् प्रतिरे्दनका प्रमिु हर्षर् समारे्र्श भएको 
प्रतिरे्दन सभाको रै्ठकमा पेर्श गनुव पनेछ। 

२३. अन्र् तनकार्िरुको सामाजजक परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्थााः  नगरपातलकाको 
िेत्रतभत्र कार्वक्रम सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था िथा अन्र् सार्वजतनक 
संस्थािरूले समाजजक परीिर् गदाव र्स कार्वहर्तधको प्रर्ोग गनुव पनेछ।  
 

भाग-४ 

सार्वजतनक परीिर् 

पररच्छेद–१ 

सार्वजतनक परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्था 
२४. सार्वजतनक परीिर् गनुवपनेाः  

(१) नगरपातलकाबाट सञ्चालन गरेका सबै हकतसमका कार्वक्रम िथा 
आर्ोजनािरुको सार्वजतनक परीिर् गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सार्वजतनक परीिर् िरेक कार्वक्रम र्ा 
आर्ोजना सम्झौिा बमोजजमको काम सम्पन्न भएपतछ अजन्िम हकस्िा 
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भकु्तानी पूर्व कम्िीमा एक पटक अतनर्ार्व रुपमा गराउन ुपनेछ ।  

   िर कार्ावलर्ले कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको प्रकृति िेरी कुनै 
कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको कार्ावन्र्र्न सम्झौिा गदाव नै एक पटक 
भन्दा बढी पटक सार्वजतनक परीिर् गने व्र्र्स्था तमलाउन र्ो 
व्र्र्स्थाले बाधा परु्ावएको मातनने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको सार्वजतनक परीिर् 
गनुवपने व्र्र्स्था कार्वक्रम र्ा आर्ोजना कार्ावन्र्र्न गने तनमावर् 
व्र्र्सार्ी र्ा उपभोक्ता सतमति र्ा गैरसरकारी संस्थासँग गररन े
सम्झौिामा उल्लेि गररनछे ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजमको सार्वजतनक परीिर्मा देिार् बमोजजमका 
व्र्जक्तिरुलाई सिभागी गराउन ुपनेछाः 
(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाबाट प्रत्र्ि लाभ प्राप्त गने समदुार्का 

सदस्र्िरु, 
(ि)  र्डा सतमतिका सदस्र्िरु मध्रे् कम्िीमा एकजना सदस्र्, 
(ग) कार्वक्रम र्ा आर्ोजना कार्ावन्र्र्नको लातग सम्झौिा गने 

उपभोक्ता सतमति टोल हर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा 
तनमावर् व्र्र्सार्ीका प्रतितनतध, 

(घ) सम्बजन्धि कार्वक्रम र्ा आर्ोजना संचालनको लातग कार्ावलर्ले 
िोकेको प्राहर्तधक कमवचारी l 

२५. सार्वजतनक परीिर् गराउने जजम्मेर्ारीाः  

(१) र्स कार्वहर्तध बमोजजमको सार्वजतनक परीिर् गराउन े जजम्मेर्ारी 
नगरपातलकासँग कार्वक्रम र्ा आर्ोजना कार्ावन्र्र्न गनव सम्झौिा गने 
तनकार्को िनुेछ । 

(२) र्स कार्वहर्तध बमोजजम सार्वजतनक परीिर् गनव लाग्न ेिचव कार्वक्रम 
र्ा आर्ोजनाको लागि अनमुानमा न ैसमारे्र्श गने व्र्र्स्था कार्ावलर्ले 
तमलाउनेछ । 

२६. कार्वक्रम सम्पन्न पश्चािको सार्वजतनक परीिर् नभई अजन्िम हकस्िा रकम 
तनकासा निनुेाः तनमावर् व्र्र्सार्ी, उपभोक्ता सतमति िथा अन्र् तनकार् र्ा 
संस्थार्ाट कार्ावन्र्र्न िनुे सरै् िालका कार्वक्रम िथा आर्ोजनाको 
सार्वजतनक परीिर् नभई अजन्िम हकस्िाको रकम भकु्तानी ददर्ने छैन । 
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पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सतमतिबाट कार्ावन्र्र्न िनु ेकार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको सार्वजतनक 
परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्था 

 

२७. सार्वजतनक जानकारी ददनपुनेाः  
(१)  उपभोक्ता सतमतिका अध्र्िले र्डा अध्र्िको समन्र्र्मा कार्वक्रम र्ा 

आर्ोजना कार्ावन्र्र्नको कार्ावदेर्श प्राप्त गरेको तमतिले साि ददन तभत्र 
कार्वक्रमका प्रत्र्ि लाभग्रािीिरुलाई कार्वक्रम र्ा आर्ोजना 
कार्ावन्र्र्न अजघको सार्वजतनक जानकारीको लातग उपजस्थि िनु तमति 
स्थान र समर् उल्लेि गरी सार्वजतनक सूचना ददन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालन गररन ेकार्वक्रममा उपभोक्ता सतमतिको 
अध्र्ि र्ा तनजले िोकेको उपभोक्ता सतमतिको सदस्र्ले देिार्का 
हर्षर्िरु प्रस्ििु गनुव पनेछाः 
(क)  आर्ोजनाको कूल लागि  

(ि)  उपभोक्ताबाट व्र्िोररने लागिको पररमार्  

(ग)  सम्पादन गनुवपने मु् र् मु् र् कामको हर्र्रर्  

(घ)  आर्ोजना सम्पन्न गनुव पने अर्तध   

(ङ) आर्ोजनाको लातग िोहकएको सार्ट र्न्चाजवको नाम पद र 
सम्पकव  नम्बर 

(च)  उपभोक्ता र्ा अन्र् सरोकारर्ालाको िफव बाट कुनै गनुासो भएमा 
त्र्स्िो गनुासो राख्न सहकने पदातधकारी र्ा कमवचारीको नाम र 
सम्पकव  नम्बर । 

(३) र्स दफा बमोजजम गररन ेकार्वक्रमको अध्र्ििा र्डाध्र्ि र्ा तनजले 
िोकेको र्डा सतमतिको सदस्र्ले गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजजम कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको हर्र्रर् प्रस्ििु 
गररसकेपतछ कार्वक्रमको अध्र्ििा गने व्र्जक्तले कार्वक्रमका 
सिभागीिरुलाई कुनै जजज्ञासा र्ा सझुार् भए पालैपालो राख्न लगाउन ु
पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त भएका कुनै जजज्ञासा र्ा सझुार्को 
सम्बन्धमा उपभोक्ता सतमतिका सदस्र्िरु र्ा अध्र्ििा गने व्र्जक्तले 
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स्पि पानुव पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोजजम गररने कार्वक्रमको उपजस्थति र छलफलमा 
उठेका हर्षर्िरु समेि समारे्र्श गरी तनर्वर् िर्ार गने व्र्र्स्था 
सम्बजन्धि उपभोक्ता सतमतिले तमलाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजजम गररएको तनर्वर् उपभोक्ता सतमतिले सरुजिि 
रुपमा राख्न ु पनेछ र कार्ावलर्ले मागेको बिि र्ा भकु्तानीको लातग 
कागजाि पेर्श गदाव संलग्न गनुव पनेछ । 

२८. सार्वजतनक परीिर् गनुवपनेाः  

(१) उपभोक्ता सतमतिले कार्ावलर्सँग भएको सम्झौिा बमोजजम िोहकएको 
कार्व सम्पन्न गररसकेपतछ सार्वजतनक परीिर् गनुवपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सतमतिको अध्र्िले उपदफा (१) बमोजजमको कार्व सम्पन्न 
गरे पश्चाि सार्वजतनक परीिर्को लातग र्डाध्र्िसँग समन्र्र् गरी 
कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको सार्वजतनक परीिर् िनु ेतमति स्थान र समर् 
िोकी उपजस्थतिको लातग उपभोक्तािरुलाई सार्वजतनक सूचना प्रसारर् 
गनुवपनेछ । सार्वजतनक परीिर्को हर्षर्बस्ि ुअनसूुची-10 बमोजजम 
िनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम सञ्चालन िनुे सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रममा 
उपभोक्ता सतमतिको अध्र्ि र्ा तनजले िोकेको सदस्र्ले देिार्का 
हर्षर्िरु सहिि अनसूुची–११ बमोजजमको आर्ोजना र्ा कार्वक्रम 
सम्बन्धी हर्र्रर्को ढाँचा प्रस्ििु गनुव पनेछाः 
(क) आर्ोजनाको उद्देश्र् 

(ि) आर्ोजनाको कूल लागि 

(ग) िालसम्म तनकासा भएको कूल रकम 

(घ) आर्ोजना कार्ावन्र्र्र्नमा भएको कूल िचव 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभातगिाको कूल अंर्श 

(च) कार्वक्रम र्ा आर्ोजना कार्ावन्र्र्नको क्रममा परेका उजरुी र्ा 
गनुासोको हर्र्रर् 

(छ) सम्झौिा गररएको काम र सम्पन्न भएको काम बीचको िलुना  

(४) र्स दफा बमोजजमको सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रमको अध्र्ििा 
उपभोक्ता सतमतिको अध्र्िले गनेछ ।  
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(५) र्स दफा बमोजजम सञ्चालन िनुे सामाजजक परीिर् कार्वक्रमको 
उपजस्थति छलफलमा उठेका हर्षर् र आर्ोजनाको सम्बन्धमा गररएको 
तनर्वर् सहििको अनसूुजच–१२ बमोजजमको हर्र्रर् उपभोक्ता सतमतिले 
िर्ार गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोजजम िर्ार गररएको तनर्वर्को व्र्िोरा उपजस्थि 
उपभोक्तािरुलाई पढेर सनुाई कार्वक्रमको अध्र्ििा गने व्र्जक्त र 
उपभोक्ता सतमतिका सजचर्ले प्रमाजर्ि गनुव पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सतमतिले उपदफा (६) बमोजजम प्रमाजर्ि भएको तनर्वर् 
अजन्िम हकस्िा तनकासा माग गनवको लातग कार्ावलर्मा पेर्श गनुव पनेछ 
। 

(८) सिजकिावले अनसूुजच–१६ अनसुारको नमूना कार्वक्रम र अनसूुजच–१७ 
बमोजजमको चेकतलिको िर्ारी गरी सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रमको 
सिजजकरर् गनुवपनेछ। 

 
  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्ावन्र्र्न िनु ेकार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको सार्वजतनक 
परीिर् सम्बन्धी ब्र्र्स्था 

 

२९. सार्वजतनक सूचना प्रर्ाि गनुवपनेाः   
(१) कुन ैकार्वक्रम र्ा आर्ोजना कार्ावन्र्र्न गनव कार्ावदेर्श पाएको तमतिले 

साि ददनतभत्र कार्वक्रम र्ा आर्ोजनासँग सम्बजन्धि उपभोक्ता िथा 
सरोकारर्ालािरुलाई कार्व प्रारम्भ गनुव अजघ कार्वक्रम र्ा आर्ोजना 
सम्बन्धी प्रारजम्भक जानकारीको लातग कार्वक्रममा उपजस्थति िनुपुने 
तमति, स्थान र समर् िोकी सम्बजन्धि गैरसरकारी संस्थाले सार्वजतनक 
सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कार्वक्रममा सम्बजन्धि र्डाको र्डाध्र्ि 
सहिि सम्पूर्व र्डा सदस्र्िरुलाई समेि आमन्त्रर् गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रममा कार्वक्रम 
आर्ोजना गने गैर सरकारी संस्थाको िफव बाट देिार्का कुरािरु प्रस्ििु 
गनुव पनेछाः 
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(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको उद्देश्र् 

(ि) कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको लाभग्रािीको हर्र्रर् 

(ग) कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको कूल लागि 

(घ) कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको र्शरुु िनुे र सम्पन्न िनु ेतमति 

(ङ) कार्ावलर्बाट व्र्िोररन ेबजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्र्िोररने बजेट 

(छ) उपभोक्ताको िफव बाट व्र्िोनुवपने लागिको अंर्श र प्रकार 

(ज) कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको मु् र् मु् र् हक्रर्ाकलापिरु 

(४) उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्ििुीपतछ कार्वक्रममा सिभागी 
लाभग्रािीिरुलाई कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको सम्बन्धमा कुन ैजजज्ञासा र्ा 
सझुार् भए पालैपालो राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोजजम लाभग्रािीिरुबाट रािेका जजज्ञासा र्ा सझुार्को 
सम्बन्धमा कार्वक्रमको आर्ोजकबाट स्पि पानुव पनेछ । 

(६) र्स दफा बमोजजमको कार्वक्रममा उपजस्थि र्डा सतमतिका 
सदस्र्िरुलाई कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको सम्बन्धमा कार्ावलर्को 
िफव बाट आफ्ना कुरा राख्न समर् ददन ुपनेछ । 

३०. कार्वक्रम सम्पन्न पश्चाि सार्वजतनक परीिर् गनुवपनेाः  

(१)  कार्ावलर्सँगको सम्झौिा बमोजजमको काम सम्पन्न भएपतछ कार्वक्रम 
र्ा आर्ोजना सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले सार्वजतनक परीिर् 
कार्वक्रममा उपजस्थतिको लातग तमति स्थान र समर् िोकी सार्वजतनक 
सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कार्वक्रममा र्डाअध्र्ि लगार्ि र्डा 
सतमतिका सदस्र्लाई आमन्त्रर् गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको सार्वजतनक परीिर्मा अनूसजुच–११ 
बमोजजमको र्थाथव हर्र्रर् प्रस्ििु गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्ििुीकरर्मा उपभोक्ता र्ा लाभग्रािी र 
गैरसरकारी संस्थाबाट भएको लगानी िथा कार्ावलर्बाट िालसम्म प्राप्त 
भएको रकमको हर्र्रर् समेि प्रस्ििु गनुवपनेछ । 

(५) कार्वक्रम सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले र्स दफा बमोजजम िनु े
सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रमको उपजस्थति र तनर्वर् सहिि अनसूुजच–
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१२ अनसुारको प्रतिरे्दन िर्ार गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोजजम िर्ार भएको हर्र्रर् र तनर्वर् गैरसरकारी 
संस्थाले बजेट तनकासाको लातग कार्ावलर्मा पेर्श गनुव पनेछ । 

(७)  सिजकिावले अनसूुजच–१६ अनसुारको नमूना कार्वक्रम र अनसूुजच–
१७ बमोजजमको चेकतलिको िर्ारी गरी  सार्वजतनक परीिर् 
कार्वक्रमको सिजजकरर् गनुवपनेछ। 

 
 

पररच्छेद – ४ 

तनमावर् व्र्र्सार्ीबाट सञ्चालन िनुे आर्ोजनाको सार्वजतनक परीिर् सम्र्न्धी 
ब्र्र्स्था 

 

३१. सार्वजतनक परीिर् गने जजम्मेर्ारीाः  
(१) तनमावर् व्र्र्सार्ी माफव ि संचातलि भौतिक पूर्ावधार तनमावर् सम्बन्धी 

आर्ोजनािरूको सार्वजतनक परीिर् गने जजम्मेर्ारी सो आर्ोजनाको 
रेिदेि िथा अनगुमनको लातग कार्ावलर्बाट िोहकएको प्राहर्तधक 
कमवचारीको िनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम गररने सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रममा तनमावर् 
व्र्र्सार्ीको प्रतितनतधलाई अतनर्ार्व उपजस्थि गराउन ुपनेछ । 

३२.  तनमावर् प्रारम्भ िनुपुर्व सार्वजतनक जानकारी ददनपुनेाः  

(१) तनमावर् व्र्र्सार्ी माफव ि सञ्चालन िनु ेआर्ोजनाको लातग कार्ावलर्सँग 
सम्झौिा भर्सकेपतछ आर्ोजना तनमावर् स्थलमा आर्ोजनाका लाभग्रािी 
व्र्जक्तिरुको उपजस्थतिमा आर्ोजनाको हर्स्ििृ हर्र्रर् ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको जानकारी ददनका लातग िनु े कार्वक्रममा 
आर्ोजनाको रेिदेि िथा अनगुमनको लातग िोहकएको प्राहर्तधक 
कमवचारीले सम्बजन्धि तनमावर् व्र्र्सार्ीसँगको समन्र्र्मा आर्ोजनाको 
लाभग्रािी व्र्जक्तिरुलाई उपजस्थतिको लातग तमति, स्थान र समर् िोकी 
सार्वजतनक सूचना प्रर्ाि गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजमको कार्वक्रममा आर्ोजना सञ्चालन िनुे र्डाका 
र्डा सतमतिका पदातधकारीिरु र आर्श्र्किा अनसुार प्रमिु र उप-
प्रमिु समेिलाई आमन्त्रर् गनुव पनेछ । 
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(४) उपदफा (२) बमोजजम िनुे कार्वक्रममा प्राहर्तधक कमवचारीले देिार्का 
हर्षर्िरु प्रस्ििु गनुव पनेछाः 
(क) आर्ोजनाको कूल लागि, 
(ख) आर्ोजना र्शरुुिनुे र सम्पन्न िनुे अर्तध, 
(ग) आर्ोजनाको मु् र् मु् र् अपेजिि उपलजब्ध, 
(घ) आर्ोजनाको तनमावर् व्र्र्सार्ीको नाम र तनमावर् व्र्र्सार्ीको 

स्थानीर् प्रतितनतधको नामथर ठेगाना र सम्पकव  नम्बर, 
(ङ) कार्ावलर्को िफव बाट रेिदेि र अनगुमनको लातग िोहकएको 

प्राहर्तधक कमवचारीको नाम पद र सम्पकव  नम्बर, 
(च) आर्ोजना कार्ावन्र्र्नको सम्बन्धमा गनुासो र्ा सझुार् ददन 

सहकने पदातधकारीको नाम पद र सम्पकव  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोजजमको कार्वक्रममा आर्ोजनाका लाभग्रािीिरुलाई 
आर्ोजनासँग सम्बजन्धि हर्षर्मा कुनै जजज्ञासा र्ा सझुार् भए ददन े
अर्सर उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बमोजजमको कार्वक्रममा तनमावर् व्र्र्सार्ीले िोहकएको 
समर्मा न ैकाम सम्पन्न गने प्रतिबर्द्िा जनाउन लगाउन ुपनेछ।  

 (७) र्स दफा बमोजजम िनुे कार्वक्रममा उपजस्थि िनु ेपदातधकारी, तनमावर् 
व्र्र्सार्ीको प्रतितनतध िथा आर्ोजनाका लाभग्रािीिरुको उपजस्थति 
पजुस्िका िर्ार गरी राख्न ेजजम्मेर्ारी प्राहर्तधक कमवचारीको िनुछे । 

 

३३. आर्ोजनाको तनमावर् सम्पन्नपतछ सार्वजतनक परीिर् गनुवपनेाः  
(१) आर्ोजनाको तनमावर् सम्पन्न पश्चाि सम्बजन्धि आर्ोजनाको सार्वजतनक 

परीिर् गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िनुे सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रममा सम्बजन्धि 
प्राहर्तधक कमवचारीले तनमावर् व्र्र्सार्ीसँगको समन्र्र्मा आर्ोजनाका 
लाभग्रािी व्र्जक्तलाई उपजस्थि िनु तमति स्थान र समर् िोकी कम्िीमा 
साि ददन अगारै् सार्वजतनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रममा आर्ोजना 
सञ्चालन भएको र्डाको र्डा सतमतिका सदस्र्िरु र आर्श्र्किा 
अनसुार प्रमिु र्ा उप-प्रमिुलाई आमन्त्रर् गनुव पनेछ । 
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(४) उपदफा (२) बमोजजमको कार्वक्रममा तनमावर् व्र्र्सार्ीको प्रतितनतधले 
आर्ोजनाको सम्बन्धमा तनम्न हर्षर्िरु सहिि अनसूुजच–१३ 
बमोजजमको हर्र्रर्को ढाचँामा प्रस्ििु गनुवपनेछाः 
(क) आर्ोजना र्शरुु भएको तमति, 
(ख) आर्ोजनाको कूल िचव, 
(ग) आर्ोजना स्र्ीकृि तडजार्न र्हिमेट अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
(घ)  आर्ोजनासँग सम्बजन्धि मु् र् मु् र् हर्षर्िरु । 

(५) उपदफा (२) बमोजजमको कार्वक्रममा प्राहर्तधक कमवचारीले तनमावर् 
व्र्र्सार्ीका प्रतितनतधको प्रस्ितुिपतछ देिार्का प्रश्निरू रािी िलुा 
छलफलको माध्र्मबाट सिभागीिरूको प्रतिहक्रर्ा तलन ुपनेछाः 
(क) आर्ोजना संचालन गने तनमावर् ब्र्बसार्ीले प्रस्ििु गरे अनसुारको 

आर्ोजना सम्पन्न भए नभएको 
(ि) आर्ोजना िोहकएको समर्मा र्शरुु िथा सम्पन्न भए।नभएको 
(ग) आर्ोजना र्ा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्न प्रारम्भिनु ु अजघ सार्वजतनक 

जानकारी ददने कार्व भए। नभएको 
(घ) आर्ोजनामा काम गने व्र्जक्तले ज्र्ाला पाए नपाएको 
(ङ) आर्ोजनामा प्रर्ोग भएका सामग्रीिरू गरु्स्िरीर् भए ÷ नभएको 
(च) अनगुमन सतमति िथा सम्बजन्धि प्राहर्तधक कमवचारीबाट समर् 

समर्मा अनगुमन िथा तनरीिर् भए ÷नभएको 
(छ) अनगुमन िथा तनरीिर् पश्चाि ् प्राप्त सझुार्िरू कार्ावन्र्र्न भए 

÷नभएको 
(ज) प्राहर्तधकबाट ददर्एका सल्लाि र सझुार्िरू उपर्कु्त भए ÷ 

नभएको l 
(६) उपदफा (५) बमोजजम कार्वक्रमका सिभागीिरुले प्रस्ििु गरेका 

हर्चारिरूलाई प्राहर्तधक कमवचारी र तनमावर् व्र्र्सार्ीले प्रतिहक्रर्ा ददने 
व्र्जक्तको नाम सहिि हटपोट गनुवपनेछ र सिभागीले प्रस्ििु गरेका 
प्रतिहक्रर्ा िथा सझुार्मातथ तनमावर् व्र्र्सार्ी एरं् प्राहर्तधक कमवचारीले 
थप स्पि पानुव पनेछ। 

(७) र्स दफा बमोजजम सञ्चालन िनुे कार्वक्रममा उपजस्थि पदातधकारी िथा 
लाभग्रािी व्र्जक्तिरुको उपजस्थति पजुस्िका िर्ार गरी उपदफा (५) 
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बमोजजम प्राप्त प्रतिहक्रर्ा समेि समारे्र्श गरी अनसूुजच–१४ अनसुारको 
ढाँचामा हर्र्रर् िर्ार गने जजम्मेर्ारी सम्बजन्धि प्राहर्तधक कमवचारीको 
िनुेछ। 

(८) र्स दफा बमोजजम सञ्चालन िनुे सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रम सञ्चालन 
गदाव अनसूुची–१५ बमोजजमको आचारसंहििा सिभागीिरुले पालना 
गनुवपनेछ । 

(९) सिजकिावले अनसूुजच–१६ अनसुारको नमूना कार्वक्रम र अनसूुजच–१७ 
बमोजजमको चेकतलिको िर्ारी गरी  सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रमको 
सिजजकरर् गनुवपनेछ। 

 

 
 

पररच्छेद – ५ 

सार्वजतनक परीिर् सम्बन्धी अन्र् व्र्र्स्था 
 

३४. गनुासोिरु प्रस्ििु गनुवपनेाः दफा ३४ बमोजजमको सार्वजतनक परीिर् 
कार्वक्रममा आर्ोजनासँग सम्बजन्धि हर्षर्मा पदातधकारी, अनगुमन सतमति 
िथा कार्ावलर्मा तलजिि र्ा मौजिक रुपमा कुनै गनुासो प्राप्त भएको भए 
कार्वक्रमको सिजकिावले सो समेि प्रस्ििु गनुव पनेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थालाई पररचालन गनव सक्नेाः  
(१) र्स कार्वहर्तध बमोजजमको सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रम सञ्चालनको 

लातग कार्ावलर्ले प्रचतलि कानून बमोजजम सामदुाहर्क संस्था, गैर 
सरकारी संस्था र्ा अन्र् संघ संस्थालाई पररचालन गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रमको लातग 
गैरसकारी संस्था पररचालन गरेको अर्स्थामा कार्वक्रमको लातग सूचना 
प्रर्ाि गने, पदातधकारी, कमवचारी िथा तनमावर् व्र्र्सार्ीका 
प्रतितनतधलाई कार्वक्रममा उपजस्थतिको लातग अनरुोध गने, कार्वक्रमको 
सञ्चालन िथा सिजीकरर् गने, उपजस्थति पजुस्िका िर्ार गने, तनर्वर् 
िर्ार गने र कार्वक्रमको प्रतिरे्दन िर्ार गने जजम्मेर्ारी समेि सोिी 
संस्थाको िनुेछ । 
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३६. तनमावर् सम्पन्न पश्चािको सार्वजतनक परीिर् नभई आर्ोजनाको फरफारक 
निनुेाः र्स कार्वहर्तध बमोजजम आर्ोजना तनमावर् सम्पन्न पश्चािको सार्वजतनक 
परीिर् नभई आर्ोजनाको फरफारक िथा अजन्िम हकस्िा भकु्तानी िनु े 
छैन । 

३७. आर्ोजनास्थलमा सूचना पाटी राख्न ुपनेाः कार्ावलर्बाट संचालन िनु ेकार्वक्रम 
र्ा आर्ोजनाको तनमावर् स्थलमा तनमावर्सँग सम्बजन्धि उपभोक्ता सतमति, गैर 
सरकारी संस्था र्ा व्र्र्सार्ीले अनसूुची–१८ बमोजजमको आर्ोजना सूचना 
पाटी राख्न ुपनेछ । 

३८. सार्वजतनक सनुरु्ाई गनुवपनेाः  
(१) र्स पररच्छेद बमोजजम सार्वजतनक परीिर् गनुवपने आर्ोजनामध्रे् 

बिरु्षीर् आर्ोजनािरुको सार्वजतनक सनुरु्ाई समेि गनुव पनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोजजम कुनै आर्ोजनाको सार्वजतनक सनुरु्ाई गरेको 

भए पतन उक्त आर्ोजनाको सार्वजतनक परीिर् गनुव पनेछ । 

३९. सार्वजतनक परीिर्मा प्राप्त सझुार्लाई पषृ्ठपोषर्को रुपमा तलनेाः सार्वजतनक 
परीिर्को क्रममा सिभागीिरूले व्र्क्त गरेका हर्चारलाई कार्ावलर्ले 
पषृ्ठपोषर्को रुपमा तलनेछ । 

४०. र्थाथव हर्र्रर् पेर्श गनुवपनेाः र्स भाग बमोजजम सार्वजतनक परीिर् 
कार्वक्रममा आर्ोजनासँग समबजन्धि पिले िर्ार गरेको आतधकाररक 
हर्र्रर् मात्र प्रस्ििु गनुवपनेछ । 

४१. सार्वजतनक परीिर्को लातग आर्श्र्क बजेट व्र्र्स्थााः र्स भाग बमोजजम 
गररने सार्वजतनक परीिर्को लातग आर्श्र्क बजेट सम्बजन्धि आर्ोजनाको 
लातग छुयार्एको कजन्टन्जेन्सीको रकमबाट प्रचतलि कानून बमोजजम 
उपलब्ध गराउन सहकनछे। 

 

पररच्छेद – ६ 

हर्हर्ध 

४२. प्रतिरे्दन पेर्श गनुवपनेाः र्स कार्वहर्तध बमोजजम गररने सार्वजतनक परीिर्को 
एहककृि प्रतिरे्दन उप-प्रमिुले कार्वपातलका बैठकमा प्रस्ििु गनुवपनेछ । 
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४३. अन्र् तनकार्िरुर्ाट र्स सार्वजतनक परीिर् हर्तधको प्रर्ोगाः नगरपातलका 
िेत्र तभत्र कार्वक्रम र्ा आर्ोजना संचालन गदाव गैर सरकारी संस्था िथा 
अन्र् सार्वजतनक संस्था िथा तनकार्िरूले पतन र्स कार्वहर्तध बमोजजम 
सार्वजतनक परीिर् गने व्र्र्स्था तमलाउन ुपनेछ ।  

४४. अतभमिुीकरर् सम्बन्धी व्र्र्स्थााः  

(१) कार्ावलर्ले कार्वक्रम र्ा आर्ोजना कार्ावन्र्र्नको लातग सम्झौिा 
भर्सकेपतछ अनसूुजच–१० अनसुारको हर्षर्र्स्ि ु समेि समारे्र्श गरी 
उपभोक्ता सतमतिको जजम्मेर्ारी, सार्वजतनक परीिर्को हर्तध, प्राहर्तधक 
कमवचारीको जजम्मेर्ारी, रकम तनकासाको लातग आर्श्र्क कागजाि, 
काम सम्पन्न गनुव पने समर् सीमा समेिको जानकारी ददन उपभोक्ता 
सतमतिका अध्र्ि उपाध्र्ि सजचर् र कोषाध्र्िलाई एकददन े
अभीमिुीकरर् गनेछ । 

(२) र्स्िो अतभमिुीकरर् कार्वक्रम कार्ावलर्ले र्ो कार्वहर्तध बमोजजम 
सार्वजतनक परीिर् गनुवपने भनी िोहकएका तनकार् र्ा व्र्जक्तिरुलाई 
पतन सञ्चालन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजम िनुे अतभमजुिकरर् कार्वक्रममा प्रस्ििु गने 
हर्षर्को ढाचँा अनसूुची–१० बमोजजम िनुेछ । 

 

 

 

 

भाग–५ 

सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वहर्तध 

 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्र्र्स्था 
४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेाः  

(१) कार्ावलर्ले आफ्नो कार्ावलर् िािातभत्र सबैले देख्न े स्थानमा नागररक 
बडापत्र राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको नागररक बडापत्रमा देिार्का हर्षर् उल्लेि 
भएको िनुपुनेछाः 
(क) नगरपातलकाले ऐन, तनर्म बमोजजम ददन ेसेर्ा सहुर्धाको हर्र्रर्, 
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(ि) सेर्ा सहुर्धा प्रदान गनव लाग्ने समर्ार्तध, 

(ग) सेर्ा सहुर्धा प्रदान गने जजम्मेर्ार कार्वकि िथा कमवचारी, 
(घ) सेर्ाग्रािीले िोहकएको सेर्ा सहुर्धा प्राप्त गनव आर्श्र्क कागजाि, 

(ङ) रू्शल्क दस्िूर लाग्ने भए सोको हर्र्रर्, 

(च) रू्शल्क दस्िूर नलाग्न ेभएमा सोिी व्र्िोरा, 
(छ) सेर्ा सहुर्धा उपलब्ध।प्रदान िनुे कार्वकिको िथा कमवचारीको 

नम्बर र्ा संकेि, 

(ज) उजरुी सनु्ने अतधकारी र्ा िि, 

(झ) नगरपातलकाको टेतलफोन नं., र्मले र रे्भसार्ट, 

(ञ) गनुासो, पीर मकाव राख्न ेफोन नं., कमवचारी र र्मेल ठेगाना, र 
(ट) नागररक र्डापत्र बमोजजम सेर्ा प्रदान गनव नसके सेर्ाग्रािीलाई 

प्रदान गररने ििीपूतिवको हर्र्रर्,  
(ठ) कार्वपातलकाले िोकेका अन्र् आर्श्र्क कुरा ।  

(३) कार्ावलर्ले उपदफा (१) बमोजजमको नागररक बडापत्रमा उल्लेि 
भएका मु् र् मु् र् हर्षर्िरु समारे्र्श गरी कार्ावलर् पररसरमा 
तडजजटल बडापत्र समेि राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजजमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ िथा प्रदेर्श कानून 
बमोजजम प्रदान गररने सेर्ाको लातग सम्बजन्धि कानून बमोजजम 
िोहकएका हर्र्रर्िरु राख्न ुपनेछ ।  

४६. नागररक बडापत्रमा संर्शोधन गनव सहकनाेः  
(१) कार्ावलर्ले दफा ४५ को उपदफा (२) मा उजल्लजिि हर्षर्का 

हर्र्रर्मा कुनै पररर्िवन भएमा नागररक बडापत्रको संर्शोधन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्मोजजमको िनुे संर्शोधनमा नागररक र्डापत्रमा समारे्र्श 
गनुवपने नर्ा ँ हर्षर् भएमा सोसमेि समारे्र्श गरी अद्यार्तधक गनुव 
पनेछ। 

 

पररच्छेद-२ 

सार्वजतनक सनुरु्ाई सम्र्न्धी व्र्र्स्था 
४७. सार्वजतनक सनुरु्ाई गनुवपनेाः  

(१) कार्वपातलकाको कार्ावलर् र र्डा कार्ावलर्ले आतथवक र्षवको प्रत्रे्क 
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चौमातसक अर्तधमा कार्वलर्बाट सञ्चातलि सम्परु्व र्ोजना, कार्वक्रम 
िथा सेर्ा प्रर्ािको सार्वजतनक सनुरु्ाई गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िनुे कार्वपातलकाको कार्ावलर्को सार्वजतनक 
सनुरु्ाईमा प्रमिु, उप-प्रमिु, प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृि र र्डा 
कार्ावलर्को सार्वजतनक सनुरु्ाईमा र्डा सतमतिका सदस्र्िरु र र्डा  
सजचर् सिभागी िनु ुपनेछ। 

िर प्रमिु, प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृि र र्डा अध्र्ि कार्विेत्र बाहिर रिेको 
अर्स्थामा त्र्स्िो पदातधकारीको स्थानमा क्रमर्शाः उप-प्रमिु, 
कार्ावलर्को र्ररष्ठ कमवचारी र र्डा सतमतिको सदस्र् सिभागी िनुे 
गरी सार्वजतनक सनुरु्ाई गनव र्स दफाले बाधा परु्ावएको मातनन े      

छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको सार्वजतनक सनुरु्ाईमा हर्षर्गि 
र्शािा।कार्ावलर्का प्रमिुिरु समेि सिभागी िनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा लेजिएको भएिा पतन कामको 
जजम्मेर्ारी अनसुार हर्षर्गि र्शािा।कार्ावलर् र्ा कुनै कार्वक्रम िथा 
आर्ोजनाको लातग छुटै्ट सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रम गने गरी 
कार्वपातलकाले तनर्वर् गनव सक्नछे । 

(५) सङ्घ िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शिव अनदुानबाट सञ्चातलि कार्वक्रम 
र्ा आर्ोजनाको लातग उपलब्ध गरार्एको र्शिवमा सार्वजतनक सनुरु्ाई 
गनुवपने भनी उल्लेि भएको अर्स्थामा सोिी बमोजजम र उल्लेि 
नभएको अर्स्थामा दफा (१) बमोजजमको सार्वजतनक सनुरु्ाईमा न ै
त्र्स्िो कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको हर्षर् समारे्र्श गररनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोजजमको सार्वजतनक सनुरु्ाईमा कार्ावलर्ले सबै 
सरोकारर्ालािरु  सिभागी िनुसक्ने गरी कार्वक्रम सञ्चालन िनुे तमति, 
स्थान र समर् िोकी कम्िीमा साि ददन अगारै् सार्वजतनक सूचना 
प्रर्ाि गनुव पनेछ । 

(७) र्स दफा बमोजजम सञ्चालन िनुे सार्वजतनक सनुरु्ाईमा सञ्चार 
माध्र्मका प्रतितनतधिरुले सिज रुपमा उपजस्थि िनु, िस्बीर  िथा 
तभतडर्ो जिच्न र प्रत्र्ि प्रर्शारर् गनव पाउनछेन । 
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४८. सेर्ाग्रािीको अतभमि तलन ुपनेाः  
(१) कार्ावलर्ले सार्वजतनक सनुरु्ाई गनुव अगारै् कम्िीमा साि ददनको 

कार्ावलर् समर्मा सेर्ा तलन आएका सेर्ाग्रािीिरुबाट अनसूुची–१९ 
बमोजजमको ढाँचामा नागररक प्रतिरे्दन पत्र र अनसूुची–२० 
बमोजजमको ढाँचामा बहिगवमन अतभमि तलन ुपनेछ । 

(२) कार्ावलर्ले उपदफा (१) बमोजजम अतभमि ददन े सेर्ाग्रािीिरुलाई 
सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रममा उपजस्थतिको लातग अनरुोध गनेछ ।  

४९. सार्वजतनक सनुरु्ाईका हर्षर्र्स्िाुः र्स कार्वहर्तध बमोजजम गररने सार्वजतनक 
सार्वजतनक सनुरु्ाईमा देिार् बमोजजमका हर्षर्र्स्ि ुप्रस्ििु गररनछेाः 
(क) अजघल्लो पटकको सार्वजतनक सनुरु्ाईमा प्रतिबर्द्िा व्र्क्त गररएका 

हर्षर् र त्र्स्िा हर्षर्मा भए गरेका प्रर्ास, 
(ख) नागररक प्रतिरे्दन पत्र र बहिगवमन अतभमिको नतिजा, 
(ग) सेर्ा प्रर्ािका सम्बन्धमा प्राप्त जनगनुासो र सझुार्को हर्र्रर् र 

त्र्स्िा हर्षर्मा  भए गरेका प्रर्ास, 
(घ) अनगुमन सतमतिको प्रतिरे्दनका मु् र् मु् र् हर्षर्िरु, 
(ङ) सार्वजतनक परीिर् प्रतिरे्दनका मु् र् मु् र् हर्षर्िरु, 
(च) सामाजजक प्रतिरे्दनको मु् र् हर्षर्िरु,  
(छ) नगरपातलकाको नीति र्ोजना िथा कार्वक्रम र बजेट, 
(ज) सङ्घ िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चातलि कार्वक्रम िथा 

आर्ोजनािरु । 

५०. व्र्जक्त र्ा गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनव सक्नेाः  
(१) कार्ावलर्ले दफा ४८ बमोजजम सेर्ाग्रािी बहिगवमन अतभमि र नागररक 

प्रतिरे्दन पत्र सङ्कलन गनवको लातग कुन ै व्र्जक्त र्ा गैरसरकारी 
संस्थालाई पररचालन गनव सक्नछे । 

(२) र्स कार्वहर्तध बमोजजम िनुे सार्वजतनक सनुरु्ाईको व्र्र्स्थापन गनव 
िथा सिजीकरर् गनवको लातग प्रचतलि िररद कानून बमोजजम कुन ै
व्र्जक्त र्ा गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनव सहकनेछ । 

५१. सार्वजतनक सनुरु्ाईको माग गनव सक्नाेः  
(१) जनप्रतितनतध, उपभोक्ता िथा साझेदार संस्थाले कुनै आर्ोजना हर्रे्शष र्ा 

सार्वजतनक मित्र्को हर्षर्मा सार्वजतनक सनुरु्ाई गनव कार्ावलर्मा 
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अनरुोध गनव सक्नछेन। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सार्वजतनक सनुरु्ाई माग भएको अर्स्थामा 
कार्ावलर्ले एक महिनातभत्र सम्बजन्धि आर्ोजना र्ा सार्वजतनक 
मित्र्को हर्षर्मा सार्वजतनक सनुरु्ाई गनेछ । 

५२. कार्वक्रम र्ा आर्ोजना र्शरुुिनु ुभन्दा अगारै् सार्वजतनक सनुरु्ाई गनव सहकनेाः 
दीघवकालीन नीति िथा र्ोजना र्ा बिरु्षीर् आर्ोजनाको स्र्ीकृति र आतथवक, 
सामाजजक र र्ािार्रर्ीर् िेत्रमा दीघवकालीन प्रभार् पाने कुनै कार्वक्रमको 
स्र्ीकृति पश्चाि त्र्स्िो नीति, र्ोजना, आर्ोजना र्ा कार्वक्रमको उद्देश्र्, 
लि, अपेजिि उपलजब्ध र कार्ावन्र्र्न प्रकृर्ाको सम्बन्धमा कार्वक्रम र्ा 
आर्ोजना र्शरुुिनु ुभन्दा अगारै् सार्वजतनक सनुरु्ाई गनव सहकनछे । 

५३. जजम्मेर्ार पदातधकारीले सम्बोधन गनुवपनेाः  
(१) र्स कार्वहर्तध बमोजजम गररने सार्वजतनक सनुरु्ाईको क्रममा उठेका 

जजज्ञासा सझुार् र गनुासोको सम्बन्धमा कार्वक्रममा सिभागी जजम्मेर्ार 
पदातधकारीले सम्बोधन गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सार्वजतनक सनुरु्ाईको क्रममा उठेका जजज्ञासा 
सझुार् र गनुासोको सम्बोधन गदाव सम्बजन्धि पदातधकारी कमवचारी र्ा 
हर्ज्ञको सझुार् तलन ेव्र्र्स्था कार्ावलर्ले तमलाउनछे । 

पररच्छेद -३ 

सार्वजतनक सनुरु्ाईको प्रकृर्ा 
५४. सिजकिाव िोक्न ुपनेाः  

(१) र्स कार्वहर्तध बमोजजम गररने सार्वजतनक सनुरु्ाईका लातग कार्ावलर्ले 
एक जना सार्वजतनक सनुरु्ाई सिजकिाव िोक्नेछ । 

(२) कार्ावलर्ले दफा ५० को उपदफा (२) बमोजजम सिजीकरर्को लातग 
व्र्जक्त र्ा संस्थालाई पररचालन गरेको अर्स्थामा त्र्स्िो व्र्जक्त र्ा 
संस्थासँगको समन्र्र्मा सार्वजतनक सनुरु्ाई सिजकिाव िोक्नेछ । 

५५. सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चालन गनेाः  
(१)  दफा ५४ बमोजजम िोहकएको सिजकिावले देिार्का कुरामा ध्र्ान 

ददईसार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चालन गनेछाः 
(क) जर्शि एरं् हर्नर्र्शील भाषाको प्रर्ोग गने,   

(ख) तनष्ट्पि रुपले मध्र्स्थिा गने, 
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(ग) महिला जनजाति िथा हपछतडएका र्गवलाई आफ्ना भनार् राख्न 
प्रोत्साहिि गने,  

(घ) सिभागीले व्र्क्त गरेका हर्चारमा प्रतिर्ाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रतिहक्रर्ा िथा हटप्पर्ीलाई सकारात्मक रुपमा तलने,  
(च) व्र्जक्त र्ा संस्थाको सार्वजतनक मर्ावदा र जर्शिाचारलाई कार्म 

राख्न,े  

(छ) सिभातगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) हर्षर् र्स्िमुा केजन्रि रिी छलफल गराउन े। 

(२) र्स कार्वहर्तध बमोजजम सञ्चालन िनुे सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रमको 
ढाँचा अनसूुची–२१ बमोजजम िनुेछ। 

(३) सिजकिावले र्स कार्वहर्तध बमोजजम सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रम 
सञ्चालन गदाव कार्वक्रमका सिभागीिरुलाई अनसूुची–२२ बमोजजमको 
आचारसंहििा पालना गराउन ुपनेछ। 

(४) सिजकिावले र्स कार्वहर्तध बमोजजम सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रम 
सम्पन्न भएको तमतिले साि ददन तभत्र अनसूुची–२३ बमोजजमको 
ढाँचामा कार्ावलर्मा प्रतिरे्दन ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजमको प्रतिरे्दन त्र्सपतछ बस्न े कार्वपातलका 
बैठकमा छलफलको लातग प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृिले प्रस्ििु गनुव 
पनेछ। 

५६. बजेट व्र्र्स्था गनेाः  
(१) र्स कार्वहर्तध बमोजजम गररने सार्वजतनक सनुरु्ाईको लातग आर्श्र्क 

पने बजेट र्ाहषवक कार्वक्रम  िथा बजेटमा समारे्र्श गररनछे ।  
(२) कार्ावलर्ले उपदफा (१) बमोजजमको बजेट प्रचतलि सार्वजतनक िररद 

कानून बमोजजम िचव गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम भएको िचवको हर्र्रर् सिजकिावले सार्वजतनक 
सनुरु्ाई कार्वक्रममा समेि सार्वजतनक गनुवपनेछ ।  

५७. अन्र् सार्वजतनक तनकार्ले सार्वजतनक सनुरु्ाई गनुवपनेाः  नगरपातलका 
कार्विेत्र तभत्र कार्वक्रम सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था िथा अन्र् 
सार्वजतनक तनकार्िरूले कार्ावलर्सँग समन्र्र् गरी र्सै कार्वहर्तध बमोजजम 
सार्वजतनक सनुरु्ाई गनुव पनेछ।  
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भाग– ६ 

हर्हर्ध 

५८. प्रर्क्ता िोक्नाेः   
(१) कार्वपातलकाले कार्वपातलकाका सदस्र्मध्रे्बाट एक जनालाई प्रर्क्ता 

िोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िोहकएको प्रर्क्ताले कार्वपातलका बैठकका 
तनर्वर्िरु बैठक बसेको िीन ददन तभत्र सार्वजतनक गनेछ। 

५९. सूचना अतधकारी िोक्नेाः  
(१) प्रमिुले प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृिको तसफाररसमा कार्वपातलकाको 

कार्ावलर्का एकजना अतधकृि कमवचारीलाई सूचना अतधकारी 
िोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िोहकएको सूचना अतधकारीले सूचनाको िक 
सम्बन्धी ऐन २०६४ िथा सूचनाको िक सम्बन्धी तनर्मार्ली २०६५ 
ले िोकेको प्रकृर्ा बमोजजम सूचना माग गने व्र्जक्त र्ा तनकार्लाई 
कार्वपातलका िथा कार्ावलर्का तनर्वर् िथा तनर्वर्सँग सम्बजन्धि 
कागजाििरु उपलब्ध गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरािरु लेजिएको भएिा पतन प्रचतलि कानून 
बमोजजम गोप्र् राख्न ुपने भनी िोहकएका हर्षर्िरु सूचना अतधकारीले 
कुनै व्र्जक्त र्ा तनकार्लाई उपलब्ध गराउन सक्न ेछैन।  

६०. आम्दानी र िचव सार्वजतनक गनुवपनेाः  
(१) कार्ावलर्ले प्रत्रे्क महिनाको साि गिेतभत्र अजघल्लो महिनासम्म भएको 

आम्दानी र िचवको हर्र्रर् सार्वजतनक गनुव पनेछ। 

(२) र्डा कार्ावलर् िथा हर्षर्गि र्शािाले उपदफा (१) बमोजजम 
सार्वजतनक गरेको आम्दानी र िचवको हर्र्रर् सार्वजतनक गरेको िीन 
ददन तभत्र कार्वपातलकाको कार्ावलर्मा पठाउन ुपनेछ। 

६१. चौमातसक समीिा गनेाः  
(१) कार्वपातलकाले कार्वपातलकाको कार्ावलर्, र्डा कार्ावलर् र हर्षर्गि 

कार्ावलर्का प्रमिुिरुसँग प्रत्रे्क चौमातसक अर्तध समाप्त भएको 
तमतिले पन्र ददन तभत्र चौमातसक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको चौमातसक समीिामा समीिा अर्तधको 
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देिार्का हर्षर्मातथ समीिा गरजुनेछाः 
(क) समीिा अर्तधको आम्दानी र िचवको अर्स्था,  
(ि) स्र्ीकृि र्ाहषवक कार्वर्ोजना कार्ावन्र्र्नको अर्स्था,  
(ग) कार्ावलर्मा प्राप्त गनुासो र सोको समाधानको लातग गररएका 

कार्वको हर्र्रर्, 
(घ) सार्वजतनक सनुरु्ाईमा उठेका मु् र् मु् र् हर्षर्िरुको हर्र्रर्, 
(ङ) सार्वजतनक परीिर्का हर्षर्िरु, 
(च) सामाजजक परीिर् प्रतिरे्दनले ददएका सझुार्िरु, 
(छ) अनगमन सतमतिले गरेका कार्विरुको प्रतिरे्दन, 
(ज) रकमान्िर सम्बन्धी हर्र्रर्, 
(झ)  जजल्ला समन्र्र् सतमतिबाट प्राप्त सझुार्िरु । 

(ञ) कार्वपातलकाले िोहकददएका अन्र् हर्षर्िरु। 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको समीिाबाट कार्वपातलकाले कार्ावलर्लाई 
आर्श्र्क तनदेर्शन ददन सक्नछे र त्र्स्िो तनदेर्शनको पालना गनुव 
सम्बजन्धि कार्ावलर् र कार्ावलर् प्रमिुको किवव्र् िनुेछ। 

(४) र्स दफा बमोजजम भएको चौमातसक समीिाको प्रतिरे्दन त्र्स्िो 
समीिा सम्पन्न भएको तमतिले पन्र ददनतभत्र कार्ावलर्को रे्र्सार्ट र 
प्रर्क्ता माफव ि सार्वजतनक गररनछे। 

६२. र्ाहषवक समीिा गनेाः  
(१) कार्वपातलकाले कार्वपातलकाको कार्ावलर् र्डा कार्ावलर् हर्षर्गि र्शािा 

र्ा कार्ावलर् र साझेदार संस्थािरुका प्रमिुिरुको सिभातगिामा प्रत्रे्क 
आतथवक र्षव समाप्त भएको तमतिले दईु महिनातभत्र र्ाहषवक समीिा 
गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको र्ाहषवक समीिा प्रमिुको अध्र्ििामा िनु े
िथा र्स समीिामा देिार् बमोजजमका हर्षर्िरुमा छलफल गररनेछाः 
(क) र्ाहषवक आम्दानी र िचवको अर्स्था, 
(ि) लिको िलुनामा भएको आम्दानी र िचवको िलुना, 
(ग) नेपाल सरकार िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानको हर्र्रर्, 
(घ) नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र प्राप्त 

भएको बजेटको िलुना, 
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(ङ) नेपाल सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शिव समपूरक र 
हर्रे्शष अनदुान अन्िगविका आर्ोजनािरुको हर्र्रर् र िी 
आर्ोजनािरुको भौतिक र हर्त्तीर् प्रगति, 

(च) आतथवक सामाजजक र पूर्ावधार हर्कासका उपलजब्धको हर्र्रर्, 
(छ)  आर्तधक िथा रर्नीतिक र्ोजनाको लि र प्राप्त उपलजब्धको 

िलुना, 
(ज) साझेदार संस्थासँगको सिकार्व र समन्र्र्मा सम्पादन गररएका 

मु् र् मु् र् कार्विरु, 
(झ) बेरुजू िथा बेरुजू फर्छ्यौटको अर्स्था, 
(ञ) अज्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्धान आर्ोग सङ्घीर् मातमला िथा 

सामान्र् प्रर्शासन मन्त्रालर् लगार्ि नेपाल सरकार िथा प्रदेर्श 
सरकारका तनकार् र जजल्ला समन्र्र् सतमतिबाट प्राप्त सझुार्िरु, 

(ट) बुदँा नं (ञ) बमोजजमका सझुार्िरु कार्ावन्र्र्नको अर्स्था, र 
(ठ) कार्वपातलकाले िोकेका अन्र् हर्षर्िरु। 

(३) र्स दफा बमोजजमको समीिामा प्रस्ििु गररने हर्र्रर्मा एकरुपिा 
कार्म गनवको लातग कार्वपातलकाको कार्ावलर्ले उपदफा (२) मा 
उजल्लजिि हर्षर्िरुको आधारमा र्डा कार्ावलर् हर्षर्गि र्शािा र्ा 
कार्ावलर् र साझेदार संस्थालाई प्रस्ििुीकरर्को ढाचँा उपलब्ध 
गराउनेछ। 

(४) र्स दफा बमोजजम सम्पन्न िनुे र्ाहषवक समीिाको प्रतिरे्दन उपदफा 
(२) मा उजल्लजिि हर्षर्िरु समेटी िर्ार गररनछे । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम िर्ार भएको प्रतिरे्दन कार्वपातलकाको 
कार्ावलर्को रे्र्सार्टमा राजिनछे साथै उक्त प्रतिरे्दन जजल्ला समन्र्र् 
सतमति प्रदेर्श सरकारको मु् र्मन्त्री िथा मजन्त्रपररषदको कार्ावलर् र 
सङ्घीर् मातमला िथा सामान्र् प्रर्शासन मन्त्रालर्मा पठाउन े जजम्मेर्ारी 
कार्वलर्को िनुेछ। 

६३. प्रतिरे्दन सभामा प्रस्ििु गनुवपनेाः र्स कार्वहर्तध बमोजजम सम्पादन गररएका 
कार्विरुको प्रतिरे्दन प्रमिुले छलफलको लातग सभामा प्रस्ििु गनेछ । 

६४. थपघट र िेरफेराः  र्स कार्वहर्तधको कार्ावन्र्र्नको क्रममा कुनै र्ाधा 
अर्रोध र अस्पििा भएमा त्र्स्िो बाधा  अड्चन फुकाउने  प्रर्ोजनका 
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लातग कार्वपातलकाले र्स कार्वहर्तधमा आर्श्र्किा अनसुार ब्र्ा्र्ा, थपघट, 

संसोधन र्ा िेरफेर गनव सक्नेछ। 

६५. प्रचतलि कानून बमोजजम िनुे: र्स कार्वहर्तधको कुनै प्रार्धान प्रचतलि कानून 
एरं् स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४, अन्िर सरकारी हर्त्तीर् 
व्र्र्स्थापन ऐन २०७४ संग बाजझएमा बाजझएको िदसम्म अमान्र् िनुेछ । 
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अनसूुची– १ 

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

 

गनुासो दिाव हकिाब 

 

तस 
नं 

गनुासोकिावको 
नाम थर 

गनुासोको 
संजिप्त 
हर्र्रर् 

गनुासोसँग 
सम्बजन्धि 
पदातधकारी 
िथा र्शािा 

गनुासोको 
बगीकरर् 

गनुासो 
उपर 
गररएको 
प्रथम 
सम्बोधन 

दिाव 
गनेको 
नामथर 
र पद 

कैहफर्ि 
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अनसूुची–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बजन्धि) 

 

गनुासो समाधानको लातग प्रस्िार् 

तस 
नं 

गनुासोको 
सजङ्खिप्त 
व्र्िोरा 

गनुासो 
समाधानको 

लातग हर्द्यमान 
कानूनी िथा 
संस्थागि 
व्र्र्स्था 

गनुासो 
समाधानको 
लातग कानूनी 
िथा संस्थागि 
व्र्र्स्थामा 
रिेको कमी 

कानूनी िथा 
हर्षर्हर्ज्ञको 

रार् 

गनुासो 
समाधानको 

लातग 
गनुवपने 
तनर्वर् 

      

      

      

 

गनुासो समाधान समन्र्र् सतमतिका 
संर्ोजकाः नाम थराः      पदाः  दस्िििाः 
सदस्र्ाः नाम थराः     पदाः  दस्िििाः 
सदस्र्ाः नाम थराः     पदाः  दस्िििाः 
सदस्र्ाः नाम थराः     पदाः  दस्िििाः 
सदस्र् सजचर्ाः नाम थराः    पदाः  दस्िििाः 
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अनसूुची–३ 

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

गनुासो समाधान समन्र्र् सतमतिमा पेर्श गनुव पने हर्र्रर् 

 

तस 
नं 

गनुासोको 
सजङ्खिप्त 
हर्र्रर् 

गनुासो समाधानको 
लातग अपर्ावप्त कानून 
िथा संस्थागि 
व्र्र्स्था िथा 
अतधकारिेत्रको 
हर्र्रर् 

कानून िथा 
हर्षर्हर्ज्ञको 
रार् 

गनुासो 
समाधानको 
लातग गनुव 
पने 
तनर्वर्को 
प्रस्िार् 

     

     

     

     

 

गनुासो सनु्न ेअतधकारीको नामाः    कार्ावलर् प्रमिुको नामाः 
दस्िििाः        दस्िििाः 
तमतिाः         तमतिाः 
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अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि) 
सामाजजक परीिक सम्र्न्धी व्र्र्स्था 
नगरपातलकाले एक बषवसम्म सम्पादन गरेका कामिरूबाट के कति सामाजजक 
हर्कास भर्ो र्ा सामाजजक जजम्मेर्ारी परुा गनव सम्पादन भएका कामिरू, 

उपलब्धीिरू र प्रभार्िरूको लेिाजोिा गरी प्रतिरे्दन पेर्श गनव सामाजजक 
परीिकको रूपमा प्रत्र्ि दईु तबज्ञको समिुलाई सामाजजक परीिकको रूपमा 
प्रचतलि िररद कानून अनसुार सेर्ा करारमा तनर्कु्त गनुवपनेछ। कुन ै संस्था र्ा 
कम्पनीलाई समेि सामाजजक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा तलन सहकनछे । 
संस्था र्ा  कम्पनीलाई सामाजजक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा तलदाको 
अर्स्थामा तनधावररि र्ोग्र्िा भएको मानर् श्रोि भएको िनु ुपनेछ । 

१. सामाजजक परीिकको र्ोग्र्िा 
(क) स्नािकोत्तर भई सम्र्जन्धि िेत्रमा अनभुर्, 

(ख) सामाजजक परीिर् सम्बन्धी अनजुर्शिर् प्राप्त 

(ग) र्स नगरपातलकाको कार्वक्रम र्ा आर्ोजनामा प्रत्र्ि सलंग्न नरिेको  
२.पाररश्रतमक 

प्रचतलि िररद कानून अनसुार िर्ार भएको लागि अनमुानको आधारमा 
सामान्र्िर्ा सामाजजक परीिर्का लातग पाररश्रतमक िर् गनव सहकनेछ। 

३.सामाजजक परीिकका कामिरू 

सामाजजक परीिर्का कामलाई ३ चरर्मा हर्भाजन गररएको छ।  
क) िर्ारी 
र्स चरर्मा तनजले बाह्य र्ा आन्िररक रूपमा सूचना संकलन गनुव पनेछ। 

सामाजजक परीिकले सन्दभव सामातग्रको रूपमा स्थानीर् ििसँग सम्बजन्धि 
संघीर् िथा प्रदेर्श कानून, र्स नगरपातलकाले िर्ार गरेका ऐन, तनर्म, 

कार्वहर्तधिरू र तनदेजर्शकािरू, स्थानीर् ििको सामाजजक जजम्मेर्ारी, लक्ष्र्, 

उद्देश्र्, आर्तधक िथा र्ाहषवक र्ोजना (हर्षर्गि कार्ावलर्िरूको समेि), 
सामाजजक उपलब्धी, कार्व सम्पादन, पररर्ाम र प्रभार् सम्बन्धी अतभलेि िथा 
सूचना, नागररक बडापत्र, सार्वजतनक परीिर्का प्रतिरे्दनिरू, सार्वजतनक 
सनुरु्ार् प्रतिरे्दन, र्ाहषवक िथा चौमातसक प्रतिरे्दनिरू, गि बषवको सामाजजक 
परीिर् प्रतिरे्दन िथा अन्र् आर्श्र्क सामाग्रीको अध्र्र्न गनुव पनेछ । 
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ि) हर्र्रर् िर्ारी िथा प्रस्ििुी 
नगरपातलकाको सामाजजक कार्वसम्पादनका हर्षर्मा स्पि भएपतछ 
नगरपातलकाका पदातधकारीिरू, प्रमिु प्रर्शासकीर् अतधकृि, र्शािा  प्रमिु, 

जजम्मेर्ार  कमवचारीसँग  अधवसंरजचि  (Semi-structured) अन्िरर्ािाव 
तलनपुनेछ । अन्िर्ाविावबाट समेहटन नसकेका हर्षर्िरूका लातग सम्बजन्धि 
कमवचारीिरूको सानो समिु बनाई समिु छलफल गनुव पनेछ । तिनीिरूको 
सम्पादनको अर्स्था प्रमिु समस्र्ा, चनुौिी र भार्ी कार्वददर्शाका बारेमा गिन 
अध्र्र्न गरी सो समेि अनसूुची २ र ३ अनसुारको हर्र्रर् िर्ार गनुव  
पनेछ । अन्त्र्मा सम्पूर्व सरोकारर्ालाको भेलामा सो हर्र्रर् प्रस्ििु गरी 
छलफल गनुव पनेछ ।  
ग) प्रतिरे्दन चरर् 

सरोकारर्ालाको  भेला  पश्चाि सामाजजक  परीिकले  अजन्िम  प्रतिरे्दन 
िर्ार गनुव पनेछ। भेलामा उठेका सझुार् िथा तनर्वर्िरू र कार्वर्ोजना 
सहिि भेलाका अध्र्िलाई प्रतिरे्दन र्झुाउन ुपनेछ। 
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अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि) 
 

तिलोत्तमा नगरपातलका 
समाजजक परीिकको प्रतिरे्दन 

      (बिृि छलफलमा प्रस्ििु गररने) 
तिलोत्तमा नगरपातलका      
   
तमतिाः 
१. नगरपातलकाको पररचर् (बुंदागि रूपमा लेख्न)ेM 
२. स्थानीर् ििको प्राथतमकिा िथा लक्ष्र्िरू (बुंदागि रूपमा लेख्न)ेM  
३. गिर्षवको मु् र् मु् र् उपलब्धीिरू (बुंदागि रूपमा लेख्न)ेM 
४. र्सर्षवको मु् र् मु् र् उपलब्धीिरू (सूचकको रूपमा प्रस्ििु गने)M 
५. सामाजजक जजम्मेर्ारी र कार्व सम्पादनको लेिाजोिाM 

सामाजजक जजम्मेर्ारीको िेत्र गि बषवको 
अर्स्था प्रर्ास उपलब्धी 

स्र्ास्थर् 
 

स्र्ास्थर् चौकी एक घण्टा तभत्र  पैदल र्ा र्ािार्ाि पिँूच 
भएको घरधरुी सं्र्ा 

   

५ बषव मनुीका बालबातलकाको प्रतिर्शि    

िोपमा पिँूच भएको जनसं्र्ा ( एक बषव मनुीका 
बालबातलकाको आधारमा) 

   

४ पटक गभवर्िी जाुँच गररएको महिलाको सं्र्ा ( 
प्रतिर्शिमा) 

   

दि प्रसिुीकमीबाट प्रसिुी गररएका महिलाको सं्र्ा    

झाडा पिालाबाट  मतृ्र् ुिनु ेबालबातलका सं्र्ा    

आधारभिू स्र्ास्थर् केन्र र्ा स्र्ास्थर् चौकीबाट सेर्ा तलन े
घरधरुी पररर्ार सं्र्ा 

   

जर्शिा 
आधा घण्टा तभत्र प्राथतमक हर्द्यालर् नपगु्ने र्ालर्ातलकाको 
सं्र्ा 

   

पूर्व प्राथतमक जर्शिामा िदु भनावदर    

प्राथतमक हर्द्यालर्मा पिुँच नभएका बालर्ातलका    

सो उमेर समूिका बालबातलका सं्र्ा।प्रतिर्शि    

किा १ मा िदु भनावदर छात्र।छात्रा    
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सामाजजक जजम्मेर्ारीको िेत्र गि बषवको 
अर्स्था प्रर्ास उपलब्धी 

प्राथतमक ििमा किा छोड्न ेकिा दोिोरर््ाउने र किा 
उजत्तर्व िनु ेदर 

   

प्राथतमक ििमा िातलम प्राप्त जर्शिक सं्र्ा    

प्रति किा कोठा हर्द्याथी सं्र्ा    

बाह्य सिर्ोगमा तनतमवि हर्द्यालर् कोठा सं्र्ा    

स्थानीर्  ििबाट तनतमवि हर्द्यालर् कोठा सं्र्ा    

दतलि बालबातलकाको जर्शिामा पिँूच    

िानेपानी िथा सरसफाई 

स्र्च्छ पानी पगेुको पररर्ार सं्र्ा र्ा प्रतिर्शि    

र्शौचालर् भएको सं्र्ा र्ा प्रतिर्शि    

िानेपानी सहुर्धा भएको प्राथतमक हर्द्यालर्    

र्शौचालर् भएको पररर्ार सं्र्ा    

सधुाररएको चलुो भएको पररर्ार सं्र्ा    

बालबातलका, महिला िथा समार्ेर्शी िते्र 

बाल तबर्ािको सं्र्ा    

सामाजजक तबकृति, हर्संगति    

सामाजजक सरुिा (जेष्ठ नागररक, एकल महिला,  अपांग, 

हपछतडएको िेत्र िथा लोपनु्मिु जािी) 
   

जनचेिना िथा गररर्ी तनर्ारर् 

बाल श्रमको अर्स्था    

बाल क्लर्िरूको अर्स्था    

महिला हिंर्शा    

रोजगारीको अर्स्था    

स्र्रोजगारका प्रर्ासिरू    

गररर्ी तनर्ारर्का प्रर्ासिरू    

सामाजजक पररचालन    

र्िार्रर् सधुारका प्रर्ासिरू    

एच.आई.तभ र एड्स    

हर्कासमा समान सिभातगिा सेर्ािरूमा पिँूच 

स्थानीर् र्जार पगु्न लाग्न ेसमर्    

कृहष सेर्ा केन्र जान लाग्न ेसमर्    

भौगोतलक िेत्र, महिला, हपछतडएका िथा सीमान्ि  र्गवको  
सं्र्ा,  तनजिरूले  पाएको सेर्ा िथा ददर्एको हर्रे्शष अर्सरिरू 

   

 

जनर्शजक्त    
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सामाजजक जजम्मेर्ारीको िेत्र गि बषवको 
अर्स्था प्रर्ास उपलब्धी 

नीति िथा कार्वक्रम    

भौतिक व्र्र्स्था    

समन्र्र् र सिकार्वका प्रर्ासिरू    

अन्र् सामाजजक सम्पादनका िेत्रिरू    

 

 

 

६. गि र्षवमा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागि रूपमा लेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 

७. सधुारको लातग चाल्नपुने कदमिरू िथा सझुार् (र्ुंदागि रूपमा लेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सामाजजक परीिकको नामुाः  
दस्िििाः 
संस्थाको नाम ( र्दद सस्था भएमा)M  
तमतिाः 
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अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धि) 
..........हर्षर्गि कार्ावलर्।गैर सरकारी संस्था  

रुपन्देिी जजल्ला तिलोत्तमा नगरपातलका 
सामाजजक परीिकको प्रतिरे्दन 

 (बिृि छलफलमा प्रस्ििु गररन)े  

१. हर्षर्गि कार्ावलर्।गैर सरकारी संस्था को नामाः  
२.  लक्ष्र्  

क.  
ि.  
ग.  
घ. 

३. मु् र् उद्देश्र् बुंदागि रूपमा लेख्न)े  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

४. गि आतथवक र्षवमा संचातलि हर्कास र्ोजना िथा कार्वक्रमको हर्र्रर् 

संचातलि 
कार्वक्रम।आर्ोजनाको नाम 

लक्ष्र् उपलजब्ध कैहफर्ि 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चािना िथा लजिि र्गवलाई सेर्ा िथा सहुर्धा ददन तबगि एक 
र्षवमा गररएका मु् र् मु् र् नीतिगि व्र्र्स्था िथा प्रकृर्ागि सधुारिरू (बुंदागि 
रूपमा प्रस्ििु गने)M 

क.  
ि.  
ग.  
घ= 
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६. सामाजजक जजम्मेर्ारी बिन गने िमिााः 
सामाजजक जजम्मेर्ारीको िेत्र सूचक सहििको कामको हर्र्रर् 

  

  

  

  

  

 

७. आर्ोजना िथा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्न गदाव भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागि 
रूपमा लेख्न)ेM  
क. 
ि.   

ग.  
घ. 

८. भार्ी कार्वक्रम संचालनको लातग चाल्नपुने कदमिरू िथा सझुार्िरू (बुंदागि 
रूपमा लेख्न)ेM  

क. 
ि.  
ग.  
घ. 

सामाजजक परीिकको नामाः  
दस्िििाः 
संस्थाको नाम (र्दद सस्था भएमा)M  
तमतिाः 



अनसूुजच–७ 

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

सामाजजक परीिर् प्रारजम्भक प्रतिरे्दन प्रस्ितुिको कार्वक्रम संचालन हर्तध र 
प्रहक्रर्ा 

 

1. सामाजजक परीिर् प्रतिरे्दन प्रस्ितुि कार्वक्रममा सिभागीिरूको उपजस्थति 
पजुस्िका राख्न ु पनेछ । उक्त पजुस्िकामा सिभागीिरूको नाम, पद, ठेगाना 
िथा प्रतितनतधत्र् गरेको संस्था उल्लेि िनु ुपनेछ । 

2. कार्वक्रमको प्रारम्भमा सिभागीिरूलाई कार्वक्रमको उद्देश्र्, सञ्चालन हर्तध, 

समर् र आचार संहििाबारे जानकारी ददनपुनेछ । 

3. सामाजजक परीिकले अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोजजमको ढाँचामा िर्ार 
गररएको हर्र्रर् प्रस्ििु गनेछ । 

4. कार्वक्रममा प्रतिरे्दन हर्र्रर् प्रस्ििु भएपतछ सामाजजक परीिर् समन्र्र् 
सतमतिको िफव बाट कार्वक्रमका सिभागीिरू समि तनम्न प्रकारका प्रश्निरू 
क्रमर्शाः रािी िलुा छलफलको माध्र्मबाट सिभागीिरूको प्रतिहक्रर्ा िथा 
सझुार् आह्वान गनुवपनेछ । 

(क) नगरपातलकाले तनमावर् गरेका कानून िथा नीतिगि तनर्वर् िथा 
प्रहक्रर्ागि सधुारले पारेको प्रभार् सचुकको आधारमा, 

(ख) नगरपातलकाले गरेका हर्कास र्ोजनािरूमा जन सिभातगिाको जस्थति, 
(ग)   नगरपातलकाले समर्मा सेर्ा सहुर्धा ददन सेर्ा ददन नसकेको 

अर्स्थामा जनिाले भोग्न ुपरेका समस्र्ािरू, 
(घ)   नगरपातलकाको िफव बाट पेर्श गरेको हर्र्रर् प्रतिको 

हर्श्वासनीर्िा, 
(ङ) र्ालर्ातलका, महिला, दतलि, जनजाति ,गररब,  जेष्ठ नागररक िथा 

हपछतडएका र्गवलाई मूलधारमा ल्र्ाउन गरेका प्रर्ासिरूको 
प्रभार्काररिा, 

(च) नगरपातलकाले ददएको सेर्ाको गरु्स्िर, दस्िरु, सेर्ा ददन लगाएको 
समर् र कार्व सम्पादनको स्िर, 

(छ) सामाजजक उत्तरदाहर्त्र् परुा गनव नगरपातलकाको र्िवमान कार्व िथा 
कार्वरै्शलीमा सधुार ल्र्ाउन प्राप्त सझुार्िरू। 
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5.   सिभागीिरूले कार्वक्रममा रािेका हर्चार, सझुार् िथा 
प्रतिहक्रर्ािरूलाई सामाजजक परीिर् समन्र्र् सतमतिका पदातधकारीिरू 
िथा सामाजजक परीिकले हटपोट गरी राख्नपुदवछ र सिभागीले रािेका 
जजज्ञासा िथा हर्चारमा नगरपातलकाका पदातधकारी, जजम्मेर्ार कमवचारी 
िथा सामाजजक परीिकले स्पि पानुव पने। 

6.   सामाजजक परीिर् कार्वक्रममा उठेका हर्षर्र्स्ििुरूको 
आधारमा सामाजजक परीिकले मू्र् हर्षर् अजन्िम प्रतिरे्दनमा 
समारे्र्श गनुव  पने । 
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अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धि) 
 

छलफल कार्ावक्रममा सिभातगले पालना गनुवपने आचारसंहििा 
 

सामाजजक परीिर् प्रारजम्भक प्रतिरे्दन प्रस्ििु गररन े कार्वक्रममा उपजस्थि 
आर्ोजक, सिजकिाव िथा सिभागीिरूले पालना गनुवपरन्े आचारसंहििा 

 

(क) हर्षर्र्स्िमुा मात्र केजन्रि रिी छलफल गने । 

(ख) िथर्ाङ्क र सूचनाको आधारमा रिी हर्चार राख्न े। 

(ग) तनजी र्ा व्र्जक्तगि कुरामा हटप्पर्ी नगने िथा व्र्जक्तगि आिेप     
नलगाउने । 

(घ) सिभागीिरूले व्र्क्त गरेका हर्चारमा प्रतिर्ाद नगने, प्राप्त प्रतिहक्रर्ा, सझुार् 
िथा हटप्पर्ीलाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा तलने । 

(च) व्र्जक्त र्ा संस्थाको सार्वजतनक मर्ावदा र जर्शिाचारलाई कार्म राख्न े। 

(छ) सिभागीिरूलाई हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चारका लातग धन्र्र्ाद   
ददने । 

(ज) सामाजजक परीिकले बोल्ने समर् ददएपतछ मात्र सिभागीिरूले आफ्ना 
कुरािरू राख्न े। 

(झ) बोल्दा पालै पालो बोल्न ेर एउटा व्र्जक्तले एकपटक मात्र बोल्ने । 

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

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धि) 
  

सामाजजक परीिकले नगरपातलका प्रमिु समि पेर्श गने प्रतिरे्दनको ढाचँा 
 

श्री तिलोत्तमा नगरपातलका 
१.  पषृ्ठभतूम 

२.  सामाजजक परीिर्को उद्देश्र्  
३.  अध्र्र्न हर्तध 

४.  अध्र्र्नको सीमा 
५.  बिृि ्छलफल कार्वक्रमको हर्र्रर्: 

क) तमतिाः  ि) स्थानाः   ग) समर्ाः 
६. नगरपातलका र हर्षर्गि कार्ावलर्।गैर सरकारी संस्थाको हर्र्रर् संलग्न 

राख्न े(अनसूुची २ र ३ ) 
७. सामजजक परीिर्र्ाट देजिएका सर्ल पििरु (बुदँागि रुपमा लेख्न)े 
८. सामजजक परीिर्र्ाट देजिएका चनुौिी िथा कतम कमजोरीिरु (बुदँागि रुपमा 

लेख्न)े  
९. सामाजजक जजम्मेर्ारी परुा गनव नगरपातलकाले चाल्न ु पने कदमिरु र्ा 

सझुार्िरु 

 

सामाजजक परीिकको नामाः  
दस्िििाः 
संस्थाको नाम (र्दद संस्था भएमा)M  
तमतिाः 
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अनसूुची —१० 

(दफा २८ को उपदफा (१) र (२) सँग सम्बजन्धि) 
 

१. सार्वजतनक परीिर् अतभमजुिकरर् कार्वक्रममा प्रस्ििु गने हर्षर्र्स्ि ु

क)  हर्त्तीर् लेिा परीिर्ाः  
 र्सले नगरपातलकाको हर्त्तीर् कारोर्ारको लेिाजोिा िथा पहुि गदवछ । 

जसमा मिालेिा परीिकको कार्ावलर्र्ाट हर्त्तीर् कारोर्ारको लेिा र 
त्र्सको जाँच गरी हर्त्तीर् कारोर्ारको अजन्िम प्रतिरे्दन ददन े कार्व 
िनु्छ। र्स तभत्र आन्िररक लेिा परीिर् र अजन्िम लेिापरीिर् 
समाबेर्श िनु्छन ्।  

ि)  सार्वजतनक परीिर्ाः  
 नगरपातलकाले आफनो िेत्रतभत्र संचातलि र्ोजना िथा कार्वक्रमिरूको 

कार्ावन्र्र्न सतुनजश्चि गरी सम्पादन िनेु र्ा सम्पाददि कामको पररमार्, 

लागि, गरु्स्िर समेिको लेिाजोिा गनव स्थानीर् उपभोक्ता िथा 
सरोकारर्ालािरूको सिभातगिामा सार्वजतनक परीिर् गदवछ। सार्वजतनक 
परीिर्को प्रहक्रर्ाले संचातलि र्ोजनाको उद्देश्र् प्रातप्तमा मात्र सिर्ोग 
प¥ुर्ाउन े नभई र्ोजनाको सकारात्मक र सधुार गनुवपने पिका प्राप्त 
अनभुर् र दृिान्ििरूलाई हर्श्लषेर् गरी तनर्वर् प्रहक्रर्ाका ििमा पषृ्ठपोषर् 
गदवछ । संचातलि र्ोजना िथा कार्वक्रमिरू तनधावररि समर् र 
कार्विातलका अनरुुप कार्ावन्र्र्न भए, भएनन ् ? त्र्समा के कति र 
कसर्ाट लगानी भएको छ  के मा कति िचव भर्ो ? कामको गरु्स्िर 
कस्िो छ ? िचव प्रहक्रर्ा िथा हर्र्रर् ठीक छन ्र्ा छैनन ्? के कस्िा 
सधुार कार्व उपर्ोगी िनु्छ आदद पिबारे सरोकारर्ालसंग गररन े
छलफल, अन्िरहक्रर्ा, हर्श्लषेर् र सूचनाको आदान प्रदानले 
नगरपातलकाबाट गररन ेहर्कासका कार्वक्रमिरूलाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र 
जनमिुी िलु्र्ाउने मात्र िोर्न स्थानीर् उपभोक्तािरूलाई आफना भार्ना 
व्र्क्त गनव सिम बनाउँदछ। सार्वजतनक परीिर्, सामाजजक 
सर्शजक्तकरर्, सामदुाहर्क सिभातगिा िथा नागररक तनगरानीको तनम्िी 
आर्श्र्क व्र्र्स्थापकीर् औजार पतन िो । 
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 सार्वजतनक परीिर्, र्ोजना संचालनमा जनसिभातगिा बहृर्द् गनव िथा 
जनिािरूर्ाट सझुार् िथा प्रतिहक्रर्ा तलन े उद्देश्र्ले संचालन िनु्छ, 

त्र्सैले सार्जवतनक परीिर्मा सिभागीिरूर्ाट ब्र्क्त भएका हर्चारिरू 
भहर्ष्ट्र्को नीति तनमार्को लातग आधार िनु सक्दछ । र्ोजना 
फरफारक गने काम प्रचतलि कानूनमा ब्र्र्स्था भएका आधारिरू िथा 
पेर्श भएका प्रमार्को आधारमा गनुव पनेछ। र्ोजना फरफारकको क्रममा 
सार्वजतनक परीिर्का बिि ब्र्क्त हर्चारलाई आधार तलई फरफारक 
गने नगने भन्न ेतनर्वर् गनुव िुँदैन।  

२. सार्वजतनक परीिर्को िते्राः  
क)  आन्िररक रुपमा संचालन िनुेाः  

सार्वजतनक परीिर् कार्वपातलकाले आन्िररक रुपमा सम्पादन गदवछ 
गराउदछ। र्सले संचातलि र्ोजनाको गरु्स्िरमा सधुार ल्र्ाउँछ िथा 
कार्ावन्र्र्न गने तनकार्को आन्िररक ब्र्र्स्थापनको सधुारका लातग 
सझाुर् तलन िथा प्राप्त सझुार्लाई कार्ावन्र्र्न गने उद्देश्र्ले संचालन 
गररन्छ। र्ो आम उपभोक्तािरूर्ाट सचांतलि र्ोजनाको प्रारजम्भक 
जाँचपास पतन िो।  

 ि)  उद्दशे्र् अनरुुप लगानी भए नभएको जाचँ िथा सधुाराः  
सार्वजतनक परीिर् कार्वमा उपभोक्ता र्गवलाई स्र्र्म ्संलग्न गराई 
सिभातगिामूलक र पारदर्शी ढंगले भए गरेका कार्विरूको हर्र्चेना गने, 

लेिाजोिा गने, सबल र दबुवल पििरूको हर्श्लषेर् गरी आगामी 
ददनिरूमा गनुवपने सधुारात्मक कार्वको पहिचान गररन्छ। र्सर्ाट संलग्न 
सरोकारर्ालािरूले सम्पन्न भैसकेका कार्वक्रमबाट तसकेका नर्ाँ तसकार् 
पाठ आदान प्रदान गरी थप सधुारात्मक उपार्िरूको पहिचान गररन्छ ।  

 ग)  सरोकार पििरूको सिभातगिा र िलु्ला छलफलाः  
सार्वजतनक परीिर् कार्व मु् र्ि उपभोक्तािरूको चािना िथा प्रतिहक्रर्ा 
बझु्न संचालन गररन्छ । सार्वजतनक परीिर्मा सबै उपभोक्ता िथा 
र्ोजनाका सरोकार पििरूको प्रतितनतधत्र् गराई उपभोक्तालाई लागेका 
कुरािरू र्ोल्न स्र्िन्त्रिा ददर्न्छ । 
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३.  सार्वजतनक परीिर्को उद्दशे्र्ाः 
(क)  र्ोजनाको आम्दानी िचव िथा अन्र् हर्र्रर्िरू आम उपभोक्तािरू समि 

रािी उपभोक्तािरूको प्रतिहक्रर्ा तलन े। 

(ि) कार्वक्रम प्रति जनचासो रृ्हर्द् गरी सम्बजन्धि सरोकारर्ालिरूको 
सिभातगिा रृ्हर्द् गने । 

(ग)  तनर्वर् प्रहक्रर्ामा प्रजािाजन्त्रक प्रहक्रर्ा र पारदर्शी व्र्र्िार अर्लम्बन 
गनव गराउन सजग गराउन े। 

(घ)  कार्वक्रममा िनुसक्न ेअतनर्तमििा तनर्न्त्रर् गने र कुन ैअतनर्तमििा 
भएको पार्एमा तनर्न्त्रर् गनव उपभोक्तािरूलाई जजम्मेर्ार बनाउने । 

(ङ)  र्ोजनामा आम उपभोक्तािरूको स्र्ातमत्र् भार् स्थाहपि गरी र्ोजनाको 
ददगोपन रृ्हर्द् गने । 

४. सार्वजतनक परीिर् पद्दतिाः 
 (ब्र्र्स्था भएका तबतधको ब्र्ा्र्ा गने) 
५. सार्वजतनक परीिर्मा ध्र्ान ददनपुने कुरािरूाः  

o आम उपभोक्ता भेला भए/नभएको  
o महिला, दतलि, हपछतडएको र तसमान्िकृि र्गवको उजचि प्रतितनतधत्र् 

भए/नभएको  
o कार्वक्रमले समेट्न ेिेत्रको समानपुातिक प्रतितनतधत्र् भए/नभएको  
o आर्ोजना।कार्वक्रमको िालसम्मको कार्ावन्र्र्न जस्थति जानकारी 

गरार्एको।नगरार्एको  
o आर्ोजना।कार्वक्रमको भौतिक र हर्त्तीर् प्रगति जानकारी 

गरार्एको।नगरार्एको  
o हर्गिका परीिर्बाट औल्र्ार्एका सझुार्िरूको कार्ावन्र्र्न भए। 

नभएको  
o अनगुमन सूचकिरू िर्ार गररएको,/नगररएको  
o अनगुमनबाट देजिएका कमी कमजोरीिरूको सधुार गररएको, /नगररएको  
o सिभागीिरूलाई लागेको कुरािरू बोल्न ददर्एको, /नददर्एको  
o सिभागीिरूका हर्चारलाई जस्िाको िस्िै प्रतिरे्दनमा प्रस्ििु गररए/ 

नगररएको  
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६.  फारामिरूको प्रर्ोगाः (अनसूुचीमा ब्र्र्स्था भएकािरूको ब्र्ा्र्ा गने)  
७.  नगरपातलकाले सार्जवतनक परीिर् अतभमजुिकरर् कार्वक्रममा सिभागी 

गराउन ुपनेुाः 
o सिभातगिरू (अतधकिम ५० जना)M   
o नगरपातलकाका पदातधकारीिरू  
o प्रमिु िथा उपप्रमिुिरू 

o कार्वपातलकाका सदस्र्िरु 

o नगरपातलकाका र्शािा िथा र्काई प्रमिुिरू  
o हर्कास आर्ोजनाको कार्ावन्र्र्न संग सम्बजन्धि कमवचारीिरू  
o उद्योग र्ाजर्ज्र् संघ, स्थानीर् गैर सरकारी संस्था मिासंघ, जस्िा पेर्शागि 

संघ संस्थाका प्रतितनतधिरू  
o राजनैतिक दलका प्रतितनतधिरू  
o महिला, दतलि, जनजाति, हपछतडएका र्गव आददको उत्थानमा कार्वरि संघ 

संस्थाका प्रतितनतधिरू  
o कार्वरि प्रमिु गैर सरकारी संस्थाका प्रतितनतधिरू  
o प्रमिु करदािािरू  
o कार्वरि सामदुाहर्क संस्थाका प्रतितनतधिरू  
o नागररक समाजका प्रतितनतधिरू 
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अनसूुची – ११ 

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

उपभोक्ता सतमति र्ा सामदुाहर्क संस्थाले िर्ार गने आर्ोजना र्ा कार्वक्रम सम्बन्धी 
हर्र्रर्को ढाचँा 

१.  कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको 
(क) नामाः....................................   (ि) स्थल............................... 
(ग) पहिलो हकस्िा रकम.......................... प्राप्त तमति......................... 
(घ) लागि रकमाः................................... 
(ङ) र्शरुु िनेु र्ा भएको तमति.................................. 
(च) सम्पन्न िनेु र्ा भएको तमति............................. 

२.  उपभोक्ता सतमति।गैर सरकारी संस्था।टोल हर्कास संस्था।सामदुाहर्क संस्थाको 
(क) नामाः ..................... (ि) अध्र्िको नाम........... 
(ग) सदस्र् सं्र्ााः............ महिला सं्र्ा...........परुुष सं्र्ा.......... 

३. आम्दानी िचवको हर्र्रर्ाः 
 (क) आम्दानी िफव  

आम्दानीको स्रोि (किाँबाट नगद र्ा जजन्सी 
प्राप्त भर्ो स्रोि िलुाउने) 

 रकम िथा 
पररमार् 

   कैहफर्ि 

   

   

 (ि) िचव िफव  
िचवको हर्र्रर् दर पररमार् जम्मा रकम 

१. सामग्री (के के सामाग्री िररद भए ?)    

    

    

२. ज्र्ाला (के र्ापि कति ज्र्ाला भकु्तानी 
भर्ो ? 

   

    

३. श्रमदान हर्र्रर् (कतिजनाले कुन काममा 
श्रमदान गरेको)  

   

    

४. ब्र्र्स्थापन िचव (ढुर्ानी िथा अन्र् िचव)    

    

 (ग) मौज्दाि 
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हर्र्रर् रकम िथा पररमार् कैहफर्ि 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ि) ब्र्जक्तको जजम्मा   

२. सामग्री   

   

 (घ) भकु्तानी ददन बाँकी 
हर्र्रर् रकम िथा पररमार् कैहफर्ि 

   

४.र्ोजनाको लि िथा प्रगति हर्र्रर् 

कामको हर्र्रर् लि प्रगति पषु्ट्याँर्को आधार 
    

५.  र्ोजनाले परु्ावएको लाभ िथा प्रत्र्ि रुपमा लाभाजन्र्ि जनसं्र्ा (र्ोजना संचालन 
भएको स्थानका उपभोक्तािरू) 

६.  आर्ोजना र्ा कार्वक्रम संचालन गदाव आर्ोजक संस्थामा कामको जजम्मेर्ारी 
र्ाँडफाँड (कस कसले के कस्िो कामको जजम्मेर्ारी तलएका तथए िलुाउनेुाः 

७.  आर्ोजना र्ा कार्वक्रम संचालनको क्रममा पातलकाले गरेको अनगुमन पटकाः 
८.  कार्वक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागि रुपमा लेख्न)ेM  
९.  कार्वक्रम संचालनको क्रममा भएको राम्रो तसकार् (बुंदागि रुपमा लेख्न)ेM  
१०. सम्पन्न र्ोजनालाई ददगो रुपमा संचालन गनव भहर्ष्ट्र्को र्ोजना के छ ? (बुंदागि 

रुपमा लेख्न)ेM 
११. सतमतिको सझुार् अन्र् केिी भए (बुंदागि रुपमा लेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सतमति।सामदुाहर्क संस्थाका पदातधकारी िथा सदस्र्िरूको दस्िििाः 
 

 

 

 

 

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

   नामाः                  नामाः                        नामाः 
 कोषाध्र्ि                   सजचर्                      अध्र्ि 

हर्र्रर् िर्ार तमतिाः 
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अनसूुची – १२ 

(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धि) 
सार्वजतनक परीिर् प्रतिरे्दनको ढाचँा 

   

श्री........................... 
तिलोत्तमा नगरपातलका, 

१.  र्ोजनाको  
 क) नामाः   
 ि) स्थलाः 
 ग) लागि अनमुानाः 
 घ) र्ोजना र्शरुु भएको तमतिाः 
 ङ) र्ोजना सम्पन्न तमतिाः 
 च) र्ोजनाको अर्स्थााः सम्पन्न, अधरुो, तबग्रकेो 
२.  उपभोक्ता सतमति र गैर सरकारी संस्था र सामदुाहर्क संस्थाको  
 क) नामाः 
 ि) अध्र्िको नामाः 
 ग) सदस्र् सं्र्ााः महिला .....       परुुष..... 
३.  साबवजतनक परीिर् भएको     क) तमतिाः     ि) स्थानाः   ग) समर्ाः 
४. उपजस्थतिाः (उपजस्थतिको छारँ्ाप्रति संलग्न गनुव पने ) 

नाम ठेगाना पद 

   

   

   

   

५. र्ोजनाको लि िथा प्रगति हर्र्रर्ाःM  

कामको हर्र्रर् लि प्रगति 
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६. उपभोक्ता सतमति÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुाहर्क संस्थाले पेर्श गरेको 
आम्दानी िचवको हर्र्रर्ाः 

आम्दानी िफव  
हर्र्रर् रकम रु. 
नगरपातलका। सिर्ोगी संस्थाबाट तनकासा  

सामग्री  

जनसिभातगिा  

श्रमदान  

 

  िचवको हर्र्रर्  

अनदुान िफव   श्रमदान िफव   

हर्र्रर् रकम रु. हर्र्रर् रकम रु. 
क.तनमावर् सामग्री  क.तनमावर् सामग्री  

    

    

    

ि.कामदार  ि.कामदार  

    

    

ग.ढुर्ानी  ग.ढुर्ानी  

   

   

घ मेसनरी  औजार  घ मेसनरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  

 

७.  उपभोक्ता सतमति र सामदुाहर्क संस्थाले पेर्श गरेको हर्र्रर् मातथ 
साबवजतनक परीिर्मा उपजस्थि ब्र्जक्तिरूको प्रतिहक्रर्ा िथा 
सझुार्ाः  
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क्र.सं. 
सझुार्किावको 
नाम थर 

सझुार्को िेत्र, प्रतिहक्रर्ा िथा 
सझुार्को सारसंिेप 

कैहफर्ि 

    

    

    

उपर्कु्त िचव हर्र्रर् उपभोक्ता सतमतिले पेर्श गरेको हर्र्रर् सँग मेल िान्छ र्ा 
िादैन, मेल निाने भएमा कैहफर्ि जनाउनेाः  

८.  जानकारीका लातग सो हर्र्रर् सर् ै सरोकारर्ालािरूलाई सूजचि गनव 
सार्वजतनक स्थलमा सूचना पाटी टाँस भए ÷ नभएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिरे्दन बझुाएको तमतिाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................  
नामाः  
सिजकिाव÷ प्राहर्तधक 

  

....................  
नामाः  
उपभोक्ता सतमतिको अध्र्ि 

....................  
नामाः नगरपातलकाको  
पदातधकारी 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धि) 
 

साबवजतनक परीिर्को लातग तनमावर् व्र्र्सार्ीले िर्ार गने हर्र्रर्को ढाचँा 
१.  र्ोजनाको 
 क) नामाः .................................................ि) 

स्थलाः...................................... 
 ग)  ठेक्का अकाः ....................................... 
 घ)  र्ोजना र्शरुु भएको तमतिाः 
 ङ)  र्ोजना सम्पन्न तमतिाः 
२.  तनमावर् ब्र्र्सार्ीकोाः 
 क) फमवको नामाः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको नामाः 
३.  सम्पन्न र्ोजनाको लक्ष्र् िथा प्रगति हर्र्रर्ाः 
कामको हर्र्रर् (मु् र् मु् र् कार्विरू िलुाउने लागि अनमुान र्थाथव 
   

   

 

४.  र्ोजनाले परु्ावएको लाभ िथा प्रत्र्ि रुपमा लाभाजन्र्ि जनसं्र्ा (र्ोजना 
संचालन भएका) स्थानका उपभोक्तािरूाः 

५.  र्ोजना संचालनको क्रममा पातलकाले गरेको अनगुमन पटकाः 
६.  कार्वक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागि रुपमा लेख्न)े 
७.  सम्पन्न र्ोजनालाई ददगो रुपमा संचालन गनव के गनव आर्श्र्क छ (बुंदागि 

रुपमा लेख्न)े 
 

 

........................ 
नामाः  
ठेकेदार र्ा प्रतितनतधको दस्िििाः    

तनमावर् ब्र्र्सार्को नामाः 
हर्र्रर् पेर्श गरेको तमतिाः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बजन्धि) 

तनमावर् व्र्ार्सार्ीर्ाट संम्पन्न कार्वक्रम र्ा आर्ोजनाको साबवजतनक परीिर् 
प्रतिरे्दनको ढाचँा 

श्री...................... 
नगर कार्वपातलकाको कार्ावलर् 

१. र्ोजनाको  
क) नामाः   
ि) स्थलाः 
ग) ठेक्का अंकाः 
घ) र्ोजना र्शरुु भएको तमतिाः 
ङ) र्ोजना सम्पन्न तमतिाः 

२. तनमावर् ब्र्र्सार्ीकोाः  
क) फमवको नामाः 
ि) प्रोप्रार्टरको नामाः 

३. साबवजतनक परीिर् भएको  
क) तमतिाः  

ि) स्थानाः  
ग) समर्ाः 

४. उपजस्थतिाः 
नाम ठेगना पद 
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५. र्ोजनाको लक्ष्र् िथा प्रगति हर्र्रर्ाः 

कामको हर्र्रर् (मु् र् मु् र् कार्विरू 
िलुाउन)े 

लागि अनमुान र्थाथव लागि/िचव 

   

   

   

   

६. तनमावर् व्र्र्सार्ीले पेर्श गरेको हर्र्रर् मातथ साबवजतनक परीिर्मा उपजस्थि 
ब्र्जक्तिरूको प्रतिहक्रर्ा िथा सझुार्ाः 
क्र.
सं. 

सझुार्किावको 
 नाम थर 

सझुार्को िेत्र 
प्रतिहक्रर्ा िथा सझुार्को 

सारसंिेप 

कैहफर्ि 

     

     

     

७ . सिभागीर्ाट आएका हर्चार िथा अर्लोकनर्ाट देजिएका िथर्िरूको हर्श्लषेर् 

 

...............                 ................                   ................ 
नामाः                 नामाः                             नामाः 
सिजकिाव ÷ प्राहर्तधक         तनमावर् व्र्र्सार्ी     नगरपातलकाको पदातधकारी 
प्र ति रे्दन बुझाएको तम तिाः   
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अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धि) 

 

सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रमको आचारसंहििााः 
 

सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन, ब्र्र्जस्थि कार्विातलका 
िर्ार गरी छलफल सञ्चालन गनव र सिजकिावले छलफललाई हर्षर्मा केजन्रि 
गरी ब्र्र्जस्थि रुपमा सञ्चालन गनव अनसूुची–१६ मा ददर्एको नमूना कार्वक्रम 
िातलका प्रर्ोग गनुव पनेछ। सार्वजतनक परीिर् कार्वक्रममा उपजस्थि आर्ोजक, 

सिजकिाव िथा सिभागीिरूले तनम्न बमोजजमको आचार संहििा पालना गनुवपनेछाः 
1. हर्षर्र्स्िमुा मात्र केन्रीि रिी छलफल गने । 

2. तनजी र्ा व्र्जक्तगि कुरामा हटप्पर्ी नगने िथा व्र्जक्तगि आिपे    
नलगाउने । 

3. सिभागीिरूले व्र्क्त गरेका हर्चारमा प्रतिर्ाद नगने, प्राप्त प्रतिहक्रर्ा, सझुार् 
िथा हटप्पर्ीलाई सकारात्मक रुपमा तलन े। 

4. व्र्जक्त र्ा संस्थाको सार्वजतनक मर्ावदा र जर्शिाचारलाई कार्म राख्न े। 

5. सिभागीिरूलाई हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चार रािे र्ापि धन्र्र्ाद 
ददने । 

6. सिजकिावले बोल्न ेसमर् ददएपतछ मात्र सिभागीिरूले आफ्ना कुरािरू राख्न े
। 

7. बोल्दा पालै पालो बोल्न ेर एउटा व्र्जक्तले एकपटक मात्र बोल्ने । 
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अनसूुची – १६ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (7) र दफा ३३ को 
उपदफा (९) सँग सम्बजन्धि) 

सिजकिावले सार्वजतनक परीिर् गनव प्रर्ोग गनुवपने कार्वक्रमको नमूना 

 

कार्वक्रम जजम्मेर्ारी समर्ार्तध 

कार्वक्रम औपचाररक र्ा अनौपचाररक कसरी गने 
(िर् गने) 

  

भेलाको उद्देश्र्बारे जानकारी गराउने   

र्ोजनाको जस्थति र्ा प्रगति बारे प्रस्ितुिकरर्   

र्ोजनाको जस्थतिबारे सिभागीको हटप्पर्ी   

र्ोजनाको आम्दानी िचव हर्र्रर् प्रस्ििु गने   

आम्दानी िचव उपर सिभागीको हटप्पर्ी तलने   

भेलाको सझुार् उल्लेि गने   

रेकडव गररएको सझुार् िथा सिीछाप   
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अनसूुची – १७ 

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

सार्वजतनक परीिर्का लातग सिजकिावले प्रर्ोग गनुवपने चेकतलि 

 

कार्वक्रम र्ा आर्ोजना सम्बन्धी हर्र्रर् 

(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजना समदुार्ले माग गरे अनसुार छ छैन। 

(ि) लाभाजन्र्ि घरधरुी सं्र्ा। 

(ग) लजिि र्गव समारे्र्शी (दतलि, जनजाति, महिला, गरीब, हपछतडएको र्गव) को 
सं्र्ा । 

(घ) र्ोजनाबाट िनुे उपलब्धीका सूचकिरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) लक्ष्र् र उपलब्धी बीचको फरक। 

(च) र्ोजनाको ददगोपनका लातग समदुार्को सिभातगिा िथा र्ोगदान। 

(छ) र्ोजना समर्मा सम्पन्न भर्ो र्ा भएन ? भएन भने कारर्िरू। 

(ज) र्ोजना संचालन गनव गदठि उपभोक्ता सतमतिको गठन प्रहक्रर्ा उपर्कु्त भए 
नभएको । 

(झ) उपभोक्ता सतमतिमा र्ास्िहर्क उपभोक्ताको प्रतितनतधत्र् भए नभएको । 

 

र्ोजनाको ब्र्र्स्थापन िथा लेिाप्रर्ाली 
(क)  जजम्मेर्ारी िातलका प्रि रुपमा छ छैन िथा र्ोजना संचालन गनेले प्रस्ििु गरे 

अनसुारको र्ोजना सम्पन्न भए नभएको। 

(ि) िररद प्रहक्रर्ा ऐन, तनर्म िथा तनदेजर्शका बमोजजम भर्ो भएन। प्रतिस्पधावत्मक 
कोटेर्शन अनसुार नभएको भए कारर् िलुाउने। 

(ग) रु ५००० भन्दा मातथको िररदमा मूल्र् अतभरृ्हर्द् करको तबल समारे्र्श भए 
/ भएको हर्लिरूमा त्रहुटिरू भए नभएको। 

(घ) स्टोर ब्र्र्स्थापनमा त्रहुट रिे नरिेको । 
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(ङ) अतग्रम भकु्तानी रकम र्ोजनाको उपभोक्ता सतमति र्ा सञ्चालक सतमतिले 
गरेको तनर्वर् भन्दा फरक छ छैन । 

(छ) काहटएको चेक, बैंकको हर्र्रर् सँग (तभडाएर रुज ु) गररर्ो गररएन। 

(ज) िचव हर्र्रर्मा उजल्लजिि अनसुारका मातनसले काम गरेको िो, िोर्न ? 

(झ) काम गने मातनसले पूरै ज्र्ाला पाएका छन,् छैनन ्?  

(ञ) नगरपातलकाबाट समर् समर्मा तनरीिर् भएको छ, छैन ? तनरीिर् पश्चाि ्
प्राप्त सझुार्िरू कार्ावन्र्र्न भए, भएनन ्? 

पारदजर्शविा 
(क) र्ोजना स्थलमा र्ोजनाको लगानी बारे प्रि िनु े गरी सूचना बोडव राजिर्ो 

राजिएन ।  

(ि) र्ोजनाको सञ्चालन िचवको हर्र्रर् प्रि छ छैन । 

(ग) तमजरमेन्ट र्कु (नापी हकिार्) प्रि तसि राजिएको छ छैन । 

(घ) आर्ोजना र्ा कार्वक्रम कार्ावन्र्र्न िनु ुअजघ पर्ावप्त जानकारी गराउने काम 
भए नभएको । 

 

अन्र् 

(क) सिभागीमध्रे् कसैले उपभोक्ता सतमतिको कुनै सदस्र्को हर्रे्शष प्ररं्शसा मात्र 
गरेको र्ा हर्रोध गरेको अर्स्थामा कारर् पत्ता लगाउने। 

(ि) सूचना प्रर्ािमा दतलि, महिला, बालबातलका र हपछतडएका र्गवको सिभातगिा 
रह्यो रिेन । किैबाट अर्रोध छ छैन पत्ता लगाउने। 

(ग) प्राहर्तधकिरूबाट समर्मै सझुार् र सल्लाि प्राप्त भर्ो, भएन ? ददर्एका 
सल्लाि र सझुार्िरू उपर्कु्त तथए, तथएनन ्? 

(घ) र्ोजनालाई प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनव भहर्ष्ट्र्को र्ोजना के छ ? 

(ङ) र्ोजना संचालनको क्रममा मित्र्पूर्व तसकार् के रह्यो ? 
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अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बजन्धि) 
आर्ोजनाको सूचनापाटीको ढाचँा 

 

• आर्ोजना÷पररर्ोजनाको नामM आर्ोजना÷पररर्ोजना स्थल 

• कुल लागि÷बजेट (रु.)M नगरपातलकाको लगानी (रु.) 

• जनसिभातगिा (उपभोक्ता र्ा 
समदुार्ले रे्िोने) रकम (रु.)M 

अन्र् लगानी (रु.) 

• पररर्ोजना र्शरुु तमतिM सम्पन्न िनुे तमति 

• तनमावर् व्र्र्सार्ी,उपभोक्ता 
सतमति र्ा कार्ावन्र्र्न गने 
तनकार् संस्थाको नामM 

सम्पकव  व्र्जक्त नाम र सम्पकव  नं.  

• लाभाहर्न्ि घरपररर्ारM लाभाजन्र्ि जनसं्र्ा 

 

 

हफल्ड सपुरीरे्िक प्रहर्तधकको नाम थर : 
सम्पकव  नं.: 
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अनसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धि प्रश्नार्ली भाग — १) 
 

नागररक प्रतिरे्दन (Citizen Report Card ) 

(सन्िहुि र्ा असन्िहुि जनाउने) 
 

उत्तरदािाको नाम र थराः— .................. जािजातिाः.............................  
तलङ्गाः         महिला (   )   परुुष   (  )             उमेर .............  
जर्शिााः ..................................... पेर्शा..................................  

 ठेगानााः तिलोत्तमा नगरपातलका,  र्डा नं. ......... सम्पकव  फोन नं. ..................  

१ सेर्ाको सन्िहुि 

  १.१ िपारँ्ले र्स कार्ावलर्बाट समग्रमा कतिको सन्िहुि पाउन ु
भर्ो? 

 सन्ििु (     )     ठीकै (      )  असन्ििु (      )  
१.२ सेर्ा तलन जाँदा कमवचारीको व्र्र्िारप्रति िपाई कतिको सन्ििु 
िनुिुनु्छ ?  
      सन्ििु (     )     ठीकै (      )  असन्ििु (      ) 

२. सेर्ाको तनर्तमििा  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्लेि भए अनसुार िपाईले प्राप्त गनुवपने 

सेर्ामा लागेको समर् प्रति कजत्तको सन्ििु िनुिुनु्छ ?  

    सन्ििु (     )      ठीकै (      )  असन्ििु (      )  
२.२ कार्ावलर् तनर्तमि रुपमा (पदातधकारी र कमवचारीको 

उपजस्थति, समर् पालना, कार्वचसु्ििा) संञ्चालन भएको छ भन्न े
कुरामा कतिको हर्श्वस्ि िनुिुनु्छ ? 

    हर्श्वस्ि (     )    ठीकै (      )   अहर्श्वस्ि (      )  
२.३ िपाईले सेर्ा तलन जाँदा अतिररक्त रकम तिनुव भर्ो? 

      तिरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  धेरै तिरेको (  )     
२.४ र्स कार्ावलर्ले सार्वजतनक चासो िथा समस्र्ा समाधान गनव 

औसि कति ददन लगाउने गरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  धेरै ददन  (   )   
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३.  सेर्ा प्रतिको जनहर्श्वास  

 ३.१ र्स संस्थाले ददने सेर्ाप्रति िपाई कतिको हर्श्वस्ि िनुिुनु्छ ?  

     हर्श्वस्ि (     )    ठीकै (      )  अहर्श्वस्ि (      )  

३.२ र्स कार्ावलर्ले प्रदान गरेको सेर्ाको बारेमा अरुलाई जानकारी 
िथा कजत्तको प्रचार गनुव भएकोछ?                 धेरै (     )         
ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  

३.३ र्स संस्थामा कार्वरि कमवचारी प्रति िपाईको हर्श्वास कजत्तको 
छ ? 

     धेरै (     )    ठीकै (      )   हर्श्वास छैन (      )  

३.४ र्स कार्ालवर्ले हर्पन्न र्गवको लातग छट्ुर्ाएको सेर्ा प्रर्ोग 
गरेको थािा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अतलअतल थािा छ  (   ) 

 ४.  सेर्ाको गरु्स्िर  

४.१ र्स कार्ावलर्बाट सेर्ा तलंदा कार्ावलर्ले ददएको जानकारीबाट 
कजत्तको सन्ििु िनु ुिनु्छ  

     सन्ििु (   )  कम सन्ििु (   )   असन्ििु (   )  

४.२ िपाई र्स कार्ावलर्मा आउँदा कसको सिर्ोग तलनभुर्ो?  आफै 
(   )  गाउँका ठूलाबडाको (   )      मध्र्स्थकिाव (   )  

४.३ र्स कार्ावलर्मा िपाईले एउटा कामको लातग कति पटक 
धाउन ुप¥र्ो?  

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

 ५.  सेर्ा सम्बन्धी जानकारी  

 ५.१ कार्ावलर्को भौतिक अर्स्था कस्िो छ ?  

     अति राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कार्ावलर्मा भएको नागररक बडापत्र बारे िपाईलार् जानकारी 
छ ?  

     छ  (   )  आंजर्शक जानकारी छ  (   )  कुनै जानकारी 
छैन (   ) 

५.३ कार्ावलर् र सेर्ाग्रािी बीचको सम्बन्ध कस्िो छ ?  

     अति राम्रो  (   )  ठीकै  (   )    िासै राम्रो छैन (   )  
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५.४ पातलका ििमा सञ्चालन गररने सार्जवतनक कार्वक्रममा सीमान्ि 
र्गवको उपजस्थति कति प्रतिर्शि सम्म िनु ेगरेको छ ?  

     २० प्रतिर्शि जति  (   )  ५० प्रतिर्शि भन्दा मातथ  (   )  
थािा छैन  (   )    

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र कार्वपातलकामा नीति, तनर्म र 
तनदेजर्शका र मापदण्ड  िजुवमा गदाव छलफलमा प्रतितनतधत्र् भएको 
छ?  

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

६.१ िपाईको हर्चारमा सेर्ाग्रािीले नागररक बडापत्रको उपर्ोग कुन 
िदसम्म गरेका छन ्?  

     धेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 

६.२ िपाईको हर्चारमा नगरपातलका र्ा र्सका सेर्ाप्रदार्किरुले 
नागररक बडापत्र अनरुुप कति िदसम्म सेर्ा परान गरेको जस्िो 
लाग्छ ? 

     धेरै (   )   ठीकै  (   )   अति कम  (   )  

६.३ िपाईको हर्चारमा उजरुी पेहटकाको उपर्ोग कुन िदसम्म 
भएको छ ? 

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

      प्रश्नार्ली भाग —२ 

 

१. तसफाररस सम्बन्धी  
१.१  तसफाररसको लातग चाहिने आर्श्र्क कागजाििरुको प्रि 
जानकारी पाउन ुभर्ो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पारँ्न  (   )      
१.२ कुन ैतसफाररसको लातग लाग्ने दस्िरु बािेक अतिररक्त रकम 
ददन ुप¥र्ो?         

  ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  मातगएन र ददर्एन पतन  (   )  
१.३ त्र्िाँबाट ददन ेतसफाररस तलँदा कसको सिर्ोग तलनभुर्ो?  

      आफै (   )  मध्र्स्थकिाव र्ा कार्वकिाव एकै मान्छे (   )  
नेिा ÷ठूलाबडा (   ) 
१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउन ेगदछवन ्? 

    सबैसँग उठाउँछन ्(   )  सीतमि व्र्जक्तसँग मात्र उठाउँछन ् 
(   ) आर्को आधारमा     उठाउँछन ्(   ) 

१.५ र्शलु्क, सेर्ादस्िरु को–कससँग उठाउन ेगदछवन ्?  
    सेर्ाग्रािीसँग उठाउन ेगरेको छन ्(   )कुन ैकुनै सेर्ाग्रािीसँग 
उठाउन ेगरेका छन(   ) 
 

 

२.   पूर्ावधार हर्कास, र्ािार्रर् र सरसफाई सम्बन्धी 
२.१ कार्ावलर्मा सरसफाईको अर्स्था कस्िो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 
२.२ कार्ावलर्मा सेर्ा प्रर्ाि र कार्वसम्पादन सम्बन्धी गनुासो गदाव 

त्र्समातथ कारर्ािी कजत्तको गररन्छ? 

 िरुुन्िै िनु्छ (  )   पटक पटक भन ेपतछ मातै्र िनु्छ (   )   
जति भन ेपतन िनु्न (   ) 

२.३ िपाईको हर्चारमा नगरपातलकाले पूर्ावधार सम्बन्धी कार्त्ररmम के 
कस्िो हकतसमले गछव? 

 तनर्तमि र राम्रोसँग ( ) ठीकै गछव (  )  तनर्तमि रुपमा गदैन ( ) 
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२.४ िपाईको नगरपातलकामा हर्कास तनमावर्को जस्थति कस्िो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        िराब (   )   
२.५ िपाईको पातलकामा संचालन गरेका आर्ोजनािरु कजत्तका 

प्रभार्कारी छन?् 

     प्रभार्कारी छन ्( )  ठीक छन ्(   ) प्रभार्कारी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीर् सरकारमा आर्ोजनाको तबल भकु्तानी ददन ेव्र्र्स्था 

कस्िो छ?  

     सिज ( )   असिज (   )    ठीकै ( )    अप्ठर्ा्रो  (   )  
२.७  नगरपातलकाको आर्ोजना सम्पन्न भएपतछ जाँचपास गदाव 

प्राहर्तधकिरुलाई रकम ददनपुछव? 

 पदैन (   ) मागेरै तलन्छन ्(  ) रकम नददए अप्यारो पाछवन ्(   )  
२.८ आर्ोजना सञ्चालन गदाव नगरपातलकार्ाट प्राहर्तधक सिर्ोग 

कजत्तको पाउन ुभर्ो? 

   सजजलै पार्र्ो (  )     कहिलेकाँिी पार्र्ो (   )   माग गदाव 
पतन पार्एन (   )  

२.९ नगरपातलकामा हर्कास तनमावर्का बारेमा जानकारी माग्दा पाउन ु
िनु्छ?  

सजजलै पार्न्छ (  ) सोधेपतछ पार्न्छ (   )  सोधेपतन पार्दैन (   )  
२.१० नगरपातलकार्ाट आचार संहििा पालना भएको छ?  

     पालना भएको छ (  )      ठीकै पालना भएको छ (  )       
कजत्त पतन पालना भएको छैन (  )  

२.११ आर्ोजना सञ्चालन गदाव नगरपातलकार्ाट कजत्तको सिर्ोग पाउन ु
भएको छ? 

    धेरै सिर्ोग पाएको छु (   ) ठीकै सिर्ोग पाएको छु (  ) 
तनरुत्साहिि गररन्छ (   )   

३.   नगरपातलकाको हर्त्तीर् व्र्र्स्थापन र कार्वसम्पादन, 
 ३.१ आतथवक श्रोि कस्िो छ ?     

   आर्श्र्क श्रोि उपलब्ध (  ) कम श्रोि उपलब्ध  (  ) अति 
कम श्रोि उपलब्ध (  )  

३.२ काम गने प्रर्ाली र प्रहक्रर्ा कस्िो छ ?       
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   अति  सरल ( )   ठीकै (  )   जहटल (   )  
३.३ कार्ावलर्मा भएका कमवचारीमा हर्त्त व्र्र्स्थापन र पररचालनमा 

सीप कस्िो छ ?    

     आर्श्र्क सीप छ (  ) आर्श्र्किा भन्दा कम छ (   ) सीप 
तनकै कम छ (   )  

३.४नगरपातलकाको आम्दानी र िचव कार्ावलर् बाहिर सूचना पाटीमा 
टाँसेको देख्नभुर्ो ?   

    टाँसेको देिेको छु (  )    कहिलेकािी टाँसेको देजिन्छ (  )    
िै किै देजिएन (   )   

३.५ कार्व सम्पन्नको आधारमा मूल्र्ांकन भएको छ हक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै मूल्र्ाङ्कन िनुे गरेको छ (   ) कहिले पतन 
भएको थािा छैन (   )      

३.६ कार्व सञ्चालन संरचना प्रति कजत्तको सन्ििु िनुिुनु्छ ?  

    सन्ििु (   )     ठीकै (   )    कुनै जानकारी छैन (   ) 
४.   पारदजर्शविा सम्र्न्धी,   
 ४.१ र्स नगरपातलकाको र्ाहषवक नीति, कार्वक्रम र श्रोिका बारेमा 

जानकारी पाउन ुभएको छ? 

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

४.२ नगरपातलकाले तनमावर् गरेका ऐन, तनर्म, नीति, तनर्वर्, बजेट कार्वक्रम, 

कार्वप्रगति आदी सम्बन्धी हर्र्रर् सार्वजतनक िनेु गदवछ ? 

     िनुे गरेको छ (  )   िनुे गरेको छैन  (   )  
 जानकारी न ैछैन  (   ) 

४.३ सार्वजतनक िनु ेमाध्र्म के के िनु ्? 

    रे्र्सार्ट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपतत्रका र तमतडर्ा (  )  
सार्वजतनक सनुरु्ाई  (  ) 

४.४ नगरपातलकाको कार्ावलर्बाट िपार्वले चािेको हर्र्रर् पाउँन ु
भएको छ? 

 सिजै पाए  (   ) धेरै पटक भनेपतछ पाए (   ) पार्न (   ) 
र्ास्िा न ैगररएन (   ) 
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अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धि) 
 

बहिगवमन अतभमि (Exit Poll) संकलन गने ढाचँा 
  
 

क. बहिगवमन अतभमि (Exit Poll) सरे्िर्को प्रश्नार्ली 
 

१) सेर्ाग्रािीको तलङ्गाः— परुुष।स्त्री  

२) जािाः  

३) उमेराः  

४) जर्शिााः 

५) कार्ावलर् सम्म आर्पुगु्दा लागेको समर्ाः  

६) आउनकुो उदे्दश्र्ाः र्स कार्ावलर्को काममा मात्र आउन ुभएको िो र्ा अन्र् 
कामको लातग पतन िो? 

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

७) कार्ावलर्मा देिार्को कुन कामको लातग आउन ुभएको िो ? रेजा (-_ ) 
जचन्ि ददनिुोस ्। 

क) तसफाररस तलन।परुर््ाउन   
ि) अनमुति।दिाव।नर्ीकरर्   
ग) आतथवक सिर्ोग तलन   
घ) र्ोजना माग गनव   
ङ) र्ोजनाको हकस्िा तलन   
च) र्ोजनाको मूल्र्ाङ्कन िथा फरफारक गराउन   
छ) र्ोजनाको अजन्िम भकु्तानी तलन   
ज) स्थानीर् सरकारले रािेको सूचना प्राप्त गनव   
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झ) सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गनव   
ञ) अन्र् कुन ैभए    

८) सेर्ा सहुर्धा प्राप्ती सम्बन्धी िपार्को स्र्मूल्र्ाङ्कन कस्िो रह्यो? 

तस.नं.  सेर्ाको नाम  स्र्ाःमूल्र्ार्ाङ्कन –उपर्कु्त कोष्ठमा रेजा 
( ) लगाउने  

१.  सेर्ा तलन को सँग सम्पकव  गने 
भन्नेमा िपाईको धारर्ा के–कस्िो 
छ? 

अति स्पि 
( ) 

ठीकै ( 
)   

अस्पि ( )   

२.  सेर्ा प्रदार्क कमवचारीले िपाईको 
आर्श्र्किा र अपेिा कति बझेु 
जस्िो लाग्र्ो ?  

अति धेरै ( 
) 

ठीकै ( 
) 

थोरै ( ) 

३. िपाई प्रति सेर्ा प्रदार्क 
कमवचारीले कस्िो व्र्र्िार गरे ? 

तमलनसार 
र मैत्रीपूर्व 
( )   

ठीकै ( 
) 

अभर।अमर्ावददि 

( )   

४.  सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्र्क सूचनािरु 
(प्रमार्—कागजाि र र्शलु्क—दस्िरु) 
बारे िपाईलाई सेर्ाप्रदार्क 
कमवचारीले स्पि गरे हक ? 

अति स्पि 
गररददए 

 ( ) 

ठीकै ( 
) 

अलमल िनुे 
गरी अस्पि 
सूचना ददए  ( ) 

५.  िपाईले राख्नभुएका समस्र्ालाई के
–कस्िो समाधान ददए ?   

अति 
सजजलो 
िररकाबाट 
समाधान 
ददए ( ) 

ठीकै ( 
) 

समाधान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेर्ा प्राप्त गनव अपनार्एको प्रहक्रर्ा 
के–कस्िो लाग्र्ो?  

अति 
सजजलो 
(छोटो) ( ) 

ठीकै ( 
) 

लामो ( ) 
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९. कार्ावलर्को कुन–कुन पििरु धेरै राम्रो लाग्र्ो, कुन–कुन पिलाई सधुार 
गनुवपने देजिर्ो ?    

राम्रा लागको कुरािरु सधुार गनुवपने हर्षर्िरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धि) 
 

 

(सार्वजतनक सनुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चालनको ढाचँा) 
 

कार्वक्रम सञ्चालनको ढाचँा 
क) अध्र्ििा ग्रिर् िथा कार्वक्रम र्शरुु भएको घोषर्ा गने, 

ि) कार्वक्रमको उद्देश्र् मातथ प्रकार्श पाने , 
ग) आचार संहििाबारे जानकारी गराउने, 
घ) सार्वजतनक सेर्ा प्रर्ािबारे संजिप्त जानकारी ददन,े 

ङ) नागररक प्रतिरे्दन पत्र सम्बन्धी प्रतिरे्दन प्रस्ििु गने ,  
च) बहिगवमन अतभमि सम्बन्धी प्रतिरे्दन प्रस्ििु गने, 

ङ) सिभागीिरुबाट िोहकएको तबषर्मा तलजिि िथा मौजिक प्रश्निरु संकलन गने,  

ज) जजम्मेर्ार पदातधकारी िथा कमवचारीिरुले जजज्ञासािरु स्पि पाने, 

झ) स्पििा पतछ थप जजज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बजन्धि पदातधकारीबाट थप जजज्ञासामा स्पििा ल्र्ाउन े,  
ट) समापन मन्िव्र्, धन्र्र्ाद ज्ञापन र कार्वक्रम हर्सजवन गने । 
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अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि) 
 

 

सार्वजतनक सनुरु्ार्मा पालना गनुवपने आचार संहििा 
 

१.  सिभागीले बोल्नका लातग िाि उठाएर संकेि गनुवपनेछ । 

२.  सिभागीले प्रश्न र्ा सझुार् के राख्न ेिो, पहिले स्पि गनुवपनेछ। 

३.  सिजकिावले बोल्न ेसंकेि गरेपतछ मात्र आफ्नो नाम सहिि प्रश्न र्ा जजज्ञासा 
राख्न ुपनेछ । 

४.  सेर्ाग्रािी सिभागी नागररकिरु धैरैलाई प्रश्न गनव समर् ददनपुने भएकाले 
बुदँागि रुपमा छोटकररमा प्रश्न प्रतिहक्रर्ा राख्नपुनेछ र सिजकिावले तनधावरर् 
गरेको समर् तबिेपतछ ित्काल प्रस्ितुि रोक्नपुनेछ । 

५.  आफूभन्दा पहिलेका सिभागीले बोलेका कुरालाई दोिो¥र्ाउन जरुरी 
िनुेछैन। 

६.  जचत्त नबझेुमा सिजकिावको अनमुति तलएर थप प्रश्न राख्न पार्नछे। 

७.  सिभागीले तबना आधार कसैप्रति लाञ्छनार्कु्त भाषाको प्रर्ोग गनव पार्न े
छैन। 

८ . सनुरु्ार्का र्क्ता िथा सिभागीलाई उते्तजजि पाने र्ा बदलाको भार्नाबाट 
भनार् राख्न र्ा बोल्न पार्न ेछैन । 

९.  सनुरु्ार्लाई तबथोल्न ेप्रर्ास किैबाट भएको पार्एमा सबै सिभागी तमलेर 
र्शालीनिापूर्वक समाधान िोज्न ेपिल गनुव सबैको किवव्र् िनुेछ । 

१०. सनुरु्ार्लाई हर्षर्ान्िर िनुबाट रोक्न सबै सिभातग सचेि िनु ुपनेछ । 
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अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धि) 
 

सार्वजतनक सनुरु्ार् संबन्धी प्रतिरे्दनको ढाचँा 
 

सार्वजतनक सनुरु्ार् संर्ोजन गने व्र्जक्तको नाम, थर र ठेगानााः 
सनुरु्ार् गररएका हर्षर्र्स्ििुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 
कार्वक्रम आर्ोजना स्थलाः— 

कार्वक्रम आर्ोजना गररएका तमति र समर्ाः 
कार्वक्रम सञ्चालन गररएको समर्ार्तध (घण्टा।तमनटेमा) 
उठेका प्रश्न।जजज्ञासा र उत्तराः 

 

क्रम 
सं्र्ा 

प्रश्नकिाव गनुासो गने र्ा 
सझुार् ददनेको नाम, थर 

र ठेगाना 

सिभागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुार् 

जर्ाफ ददन े
पदातधकारीको 
नाम, थर र 
ठेगाना 

जर्ाफको 
छोटकरी 
व्र्िोरा 

 

 

   

प्रतिरे्दन ददएको तमतिाः  
सार्वजतनक सनुरु्ार् संर्ोजकको दस्िििाः 
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