
 

अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 
सार्वजननक सनुरु्ाइ संबधिी प्रनतरे्दनको ढाचँा 

सार्वजननक सनुरु्ाइ संयोजन गने व्यन्िको नाम, थर र ठेगानााः 
सनुरु्ाइ गररएका वर्षयर्स्तहुरु 
क) 
ख) 
ग) 
घ) 
कायवक्रम आयोजना स्थलाः— 
कायवक्रम आयोजना गररएका नमनत र समयाः 
कायवक्रम सञ्चालन गररएको समयार्नि (घण्टा।नमनटेमा) 
उठेका प्रश्न।न्जज्ञासा र उत्तराः 

 

 

 

क्रम 
संख्या 

प्रश्नकताव गनुासो गने र्ा 
सझुार् ददनकेो नाम, थर र 

ठेगाना 

सहभागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुार् 

जर्ाफ ददन े
पदानिकारीको 
नाम, थर र 
ठेगाना 

जर्ाफको 
छोटकरी 
व्यहोरा 

   

  

  

 

   

 

प्रनतरे्दन ददएको नमनताः  

सार्वजननक सनुरु्ाइ संयोजकको दस्तखताः  
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सार्वजननक जर्ाफदेवहता प्रर्िवन सम्बधिी कायववर्िी २०७८ 

प्रस्तार्ना 
परशरुाम नगरपानलकाको सेर्ा प्रर्ाहलाई पारदशी, उत्तरदायी र जर्ाफदेही 
बनाउन नीनत, योजना तथा कायवक्रमको कायावधर्यन प्रकृया, प्राप्त उपलन्धि र 
त्यसले पारेको आनथवक सामान्जक प्रभार्को मूल्याङ्कन गरी नीनत, योजना तथा 
सेर्ा प्रर्ाह प्रकृयामा सिुार गनव, सार्वजननक कोषको अत्यतु्तम पररचालन गरी 
अपेन्ित उद्देश्य प्रानप्तको सनुनश्चतता गनव र जनप्रनतनननि तथा कमवचारीलाई 
थप न्जम्मेर्ार बनाई सार्वजननक जर्ाफदेहीता अनभबवृि गनव स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको लानग  

v08 M $     ;+Vof M !*   ldlt @)&*÷)$÷@% v08 M $     ;+Vof M !*   ldlt @)&*÷)$÷@% 

-*)_ -!_ 



 

यस परशरुाम नगरपानलकाको प्रशासकीय कायववर्नि ननयनमत गने ऐन, 
२०७४ को दफा ४ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी कायवपानलकाले यो 
कायववर्नि जारी गरेको छ ।  

 

  भाग-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारन्म्भकाः (१) यो  कायववर्निको  नाम  ×सार्वजननक 
जर्ाफदेवहता प्रर्िवन सम्बधिी कायववर्नि, २०७८" रहेको छ ।  

(२) यो कायववर्नि कायवपानलकाले स्र्ीकृत गरेको लाग ुहनुछे । 

२. पररभाषााः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायववर्निमा:- 
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनपुछव । 

(ख) “सभा” भन्नाले नेपालको संवर्िानको िारा २२३ को उपिारा (१) 
बमोन्जमको नगर सभा सम्झनपुछव । 

(ग) “कायवपानलका” भन्नाले संवर्िानको संवर्िानको िारा २१६ र्मोन्जम 
गठन भएको नगर कायवपानलकालाई सम्झनपुछव। 

(घ) “प्रमखु” भन्नाले नगरपानलकाको प्रमखु सम्झन ुपछव । 

(ङ)“उपभोिा सनमनत” भन्नाले नगरपानलकाद्र्ारा स्र्ीकृत आयोजना र्ा 
कायवक्रमबाट प्रत्यि लाभ पाउने व्यन्िहरुको समूहले आयोजना र्ा 
कायवक्रम ननमावण, सञ्चालन, व्यर्स्थापन र ममवत सम्भार गनवको लानग 
आफूहरु मध्येबाट नगरपानलकाद्र्ारा ननिावररत प्रवक्रया बमोन्जम 
गठन गरेको सनमनत सम्झनपुछव।  

(च)“कायावलय”भन्नाले नगर कायवपानलकाको कायावलय सम्झन ुपछव र सो 
शधदले नगरपानलका अधतगवतका र्डा कायावलय, सेर्ा केधर, 
वर्षयगत शाखा र्ा ननकाय समेतलाइव बझुाउने छ।  

(छ) “कोष”भन्नाले नगरपानलकाको स्थानीय सन्ञ्चत कोष सम्झन ुपछव र 
सो शधदले स्थानीय कानून बमोन्जम स्थापना भएका अधय स्थानीय 
कोषलाई समेत जनाउने छ । 

(ज) “प्रमूख प्रशासकीय अनिकृत”भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,  

अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
सार्वजननक सनुरु्ाइमा पालना गनुवपने आचार संवहता 

 

१. सहभागीले बोल्नका लानग हात उठाएर संकेत गनुवपनेछ । 

२. सहभागीले प्रश्न र्ा सझुार् के राख्न ेहो, पवहले स्पष्ट गनुवपनेछ। 

३. सहजकतावले बोल्ने संकेत गरेपनछ मात्र आफ्नो नाम सवहत प्रश्न र्ा 
न्जज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेर्ाग्राही सहभागी नागररकहरु िैरैलाई प्रश्न गनव समय ददनपुने भएकाले 
बुँदागत रुपमा छोटकररमा प्रश्न प्रनतवक्रया राख्नपुनेछ र सहजकतावले 
ननिावरण गरेको समय नबतेपनछ तत्काल प्रस्तनुत रोक्नपुनेछ । 

५. आफूभधदा पवहलेका सहभागीले बोलेका कुरालाई दोहो¥याउन जरुरी 
हनुेछैन। 

६. न्चत्त नबझेुमा सहजकतावको अनमुनत नलएर थप प्रश्न राख्न पाइनेछ। 

७. सहभागीले नबना आिार कसैप्रनत लाञ्छनायिु भाषाको प्रयोग गनव 
पाइने छैन। 

८ . सनुरु्ाइका र्िा तथा सहभागीलाई उते्तन्जत पाने र्ा बदलाको 
भार्नाबाट भनाइ राख्न र्ा बोल्न पाइन ेछैन । 

९. सनुरु्ाइलाई नबथोल्न ेप्रयास कतैबाट भएको पाइएमा सबै सहभागी 
नमलेर शालीनतापूर्वक समािान खोज्न ेपहल गनुव सबैको कतवव्य 
हनुेछ ।  

१०. सनुरु्ाइलाई वर्षयाधतर हनुबाट रोक्न सबै सहभानग सचेत हनु ुपनेछ 
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अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
(सार्वजननक सनुरु्ाई कायवक्रम सञ्चालनको ढाचँा) 

 

कायवक्रम सञ्चालनको ढाचँा 
क) अध्यिता ग्रहण तथा कायवक्रम शरुु भएको घोषणा गने, 

ख) कायवक्रमको उद्देश्य मानथ प्रकाश पाने , 
ग) आचार संवहताबारे जानकारी गराउन,े 

घ) सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहबारे संन्िप्त जानकारी ददन,े 

ङ) नागररक प्रनतरे्दन पत्र सम्बधिी प्रनतरे्दन प्रस्ततु गने ,  
च) बवहगवमन अनभमत सम्बधिी प्रनतरे्दन प्रस्ततु गने, 

ङ) सहभागीहरुबाट तोवकएको नबषयमा नलन्खत तथा मौन्खक 
प्रश्नहरु संकलन गने,  

ज) न्जम्मेर्ार पदानिकारी तथा कमवचारीहरुले न्जज्ञासाहरु स्पष्ट 
पाने, 

झ) स्पष्टता पनछ थप न्जज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बन्धित पदानिकारीबाट थप न्जज्ञासामा स्पष्टता ल्याउन े,  
ट) समापन मधतव्य, िधयर्ाद ज्ञापन र कायवक्रम वर्सजवन   
गने ।  

२०७४ दफा ८४ र्मोन्जमको प्रमूख प्रशासकीय अनिकृत सम्झन ु
पछव । 

 (झ) “वर्कास साझेदार”भन्नाले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता 
बमोन्जम नगद, न्जधसी एरं् प्रावर्निक सहयोग उपलव्ि गराउन े
दिपिीय एरं् बहपुिीय दात ृ ननकाय, संयिु राष्ट्रसंघीय ननकायहरु 
तथा अधतरावष्ट्रय गैर सरकारी संस्थालाई सम्झन ुपछव र सो शधदले 
नगरपानलकासँग भएको सम्झौता बमोन्जम नगद, न्जधसी एरं् 
प्रावर्निक सहयोग उपलव्ि गराउने रावष्ट्रय गैर सरकारी संस्था 
समेतलाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सामान्जक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्यर्स्था बमोन्जम 

नगरपानलकाको योजना, नीनत, कायवक्रम, आयोजना कायावधर्यन र सेर्ा 
प्रर्ाहले आनथवक सामान्जक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभार्को 
लेखाजोखा, वर्श्लषेण र मूल्यांकन कायव सम्झन ुपछव। 

(ट) “सार्वजननक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्यर्स्था बमोन्जम 
नगरपानलकाले संचालन गने कायवक्रम, वर्कास योजना तथा 
आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त उपलन्धिको 
बारेमा सरोकारर्ालाहरुबीच जानकारी गराउन,े लेखाजोखा गने र 
मूल्यांकन गने कायव सम्झन ुपछव ।  

(ठ) “सार्वजननक सनुरु्ाइ” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ 
को दफा ७८ को उपदफा (५) को व्यर्स्था बमोन्जम 
नगरपानलकाको सेर्ा प्रर्ाह र वर्कास व्यर्स्थापन लगायत कायवमा 
सरोकार राख्न े सर्वसािारण नागररक र नगरपानलकाका 
पदानिकारीहरुबीच सार्वजननक थलोमा खलुा छलफल गने प्रवक्रया 
सम्झन ु पछव।यस शधदले नगरपानलकासँग भएको सम्झौता, 
साझेदारी, कर्नुलयत, शतव अनसुार नगरपानलकाको भौगोनलक िेत्रमा 
कायवक्रम सञ्चालन गने वर्कास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थाले  
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आफ्नो कायव न्जम्मेर्ारीको सधदभवमा गने सनुरु्ाइलाइव समेत 
जनाउनछे । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नाले यस कायववर्निको प्रयोजनको लानग 
प्रचनलत कानून बमोन्जम स्थापना भएका र नगरपानलकाको सभाबाट 
आफ्नो कायवक्रम स्र्ीकृत गराई नगरपानलकाको समधर्यमा 
कायवक्रम सञ्चालन गने गैर नाफामूलक संस्था सम्झनपुछव ।  
 

(ढ) “सामदुावयक संस्था” भन्नाले जनचेतना सम्बधिी तानलम, 

अनभमखुीकरण, सीप वर्कास, बचत, कजाव पररचालन, समारे्शी वर्कास 
र सशिीकरण गने उद्देश्यले ननन्श्चत प्रवक्रया अर्लम्बन गरी 
प्रचनलत कानून बमोन्जम स्थापना भएका संस्था तथा नगरपानलकामा 
सूचीकृत भएका समदुायमा आिाररत संस्था सम्झनपुछव । 

(ण) “योजना” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
२४ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोन्जम नगरपानलकाको 
समग्र वर्कास ननमावण सम्बधिी तयार पाररएको आर्निक, बावषवक र 
रणनीनतगत तथा वर्षयिेत्रगत योजना र यस्तै प्रकारका अधय 
योजनालाई सम्झन ुपछव । 

(त) “कायवक्रम” भन्नाले ननन्श्चत उद्देश्य प्रानप्तका लानग नगरपानलकाद्र्ारा 
लगानी ढाँचा सवहत तयार गररएको िेत्रगत र्ा र्हिुेत्रगत कायवक्रम 
सम्झनपुछव । 

(थ) “आयोजना”भन्नाले नगरपानलकाले कुनै भौगोनलक िेत्र र्ा 
कायविेत्रमा ननन्श्चत अर्िी र लगानी रकम तोकी ननिावररत उद्देश्य 
प्रानप्तका लानग तयार गररएको आयोजना सम्झन ुपछव । 

(द) “अनदुान”भन्नाले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट 
नगरपानलकालाई प्राप्त हनुे वर्त्तीय समानीकरण, सशतव, समपरुक तथा 
वर्शेष अनदुानलाई सम्झन ुपछव । साथै सो शधदले नेपाल सरकार 
तथा प्रदेश सरकारका वर्नभन्न मधत्रालय र अधतगवतका ननकाय र 
नेपाल सरकारको स्र्ीकृनतमा दात ृननकायबाट उपलधि हनु ेवर्त्तीय,  

 

४.  सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्यक सूचनाहरु 
(प्रमाण—कागजात र शलु्क—दस्तरु) 
बारे तपाईलाई सेर्ाप्रदायक 
कमवचारीले स्पष्ट गरे वक ? 

अनत स्पष्ट 
गररददए 

 ( ) 

ठीकै  

( ) 

अलमल हनु ेगरी 
अस्पष्ट सूचना 
ददए  ( ) 

५.  तपाईले राख्नभुएका समस्यालाई के–

कस्तो समािान ददए ?   

अनत सन्जलो 
तररकाबाट 
समािान 
ददए ( ) 

ठीकै  

( ) 

समािान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेर्ा प्राप्त गनव अपनाइएको प्रवक्रया 
के–कस्तो लाग्यो?  

अनत सन्जलो 
(छोटो) ( ) 

ठीकै  

( ) 

लामो ( ) 

९. कायावलयको कुन–कुन पिहरु िेरै राम्रो लाग्यो, कुन–कुन 
पिलाई सिुार गनुवपने देन्खयो ?    

राम्रा लागको कुराहरु सिुार गनुवपने वर्षयहरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५.  
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७) कायावलयमा देहायको कुन कामको लानग आउन ुभएको हो ? रेजा (-_ ) 
न्चधह ददनहुोस ्। 

क) नसफाररस नलन।परुय्ाउन   
ख) अनमुनत।दताव।नर्ीकरण   
ग) आनथवक सहयोग नलन   
घ) योजना माग गनव   
ङ) योजनाको वकस्ता नलन   
च) योजनाको मूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन   
छ) योजनाको अन्धतम भिुानी नलन   
ज) स्थानीय सरकारले राखेको सूचना प्राप्त गनव   
झ) सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गनव   
ञ) अधय कुनै भए    

  

८) सेर्ा सवुर्िा प्राप्ती सम्बधिी तपाइको स्र्मूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

नस.नं.  सेर्ाको नाम स्र्ाःमूल्यायाङ्कन –उपयिु कोष्ठमा रेजा ( 
) लगाउने  

१.  सेर्ा नलन को सँग सम्पकव  गने 
भने्नमा तपाईको िारणा के–कस्तो 
छ? 

अनत स्पष्ट  

( ) 
ठीकै  

( )   
अस्पष्ट ( )   

२.  सेर्ा प्रदायक कमवचारीले तपाईको 
आर्श्यकता र अपेिा कनत बझेु 
जस्तो लाग्यो ?  

अनत िेरै  

( ) 
ठीकै  

( ) 
थोरै ( ) 

३. तपाईले प्रनत सेर्ा प्रदायक 
कमवचारीले कस्तो व्यर्हार गरे ? 

नमलनसार र 
मैत्रीपूणव ( )   

ठीकै  

( ) 

अभर।अमयावददत 

( )    

  

प्रावर्निक एरं् र्स्तगुत सहयोग समेतलाई जनाउन ेछ । 

(ि) “लन्ित समूह”भन्नाले नेपालको संवर्िानको िारा ४२ बमोन्जम 
सामान्जक धयायको हक प्राप्त गने आनथवक, सामान्जक र्ा शैन्िक 
दृवष्टले पछानड परेका मवहला, दनलत, आददर्ासी जनजानत, मिेशी, 
थारु, मनु्स्लम, वपछडा र्गव, अल्पसङ्खख्यक, सीमाधतीकृत, अपाङ्गता 
भएका व्यन्ि, लैवङ्गक तथा यौननक अल्पसङ्खख्यक, वकसान, श्रनमक, 
उत्पीनडत र्ा वपछनडएको िते्रका नागररक तथा आनथवक रुपले 
नबपन्न खस आयवको व्यन्ि र्ा व्यन्िको समूहलाई सम्झन ुपछव । 
साथै, सो शधदले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले लन्ित समूह 
भनी तोकेका अधय र्गव एरं् समदुाय समेतलाई जनाउछ । 

(न) “सामान्जक न्जम्मेर्ारी”भन्नाले नगरपानलकाले प्रचनलत कानून 
बमोन्जम समारे्शी र समतामलुक वर्कासका लानग उपयिु नीनत, 

योजना, कायवक्रम तजुवमा र कायावधर्यन गने साथै लन्ित समहुलाई 
ध्यान ददई सेर्ा प्रर्ाह गने दावयत्र्लाई सम्झन ुपछव। 

(प) “सार्वजननक  ननजी साझेदारी” भन्नाले स्थानीय कानून र्ा अधय 
प्रचनलत कानून बमोन्जम करार गनव योग्य कानूनी व्यन्िबीच करार 
शतवमा धयर्स्था भए बमोन्जमको सेर्ा प्रदान तथा सञ्चालन गने र 
त्यसको जोन्खम शतव बमोन्जम र्हन गने गरी भएको करार धयर्स्था 
सम्झन ुपछव। 

(फ) “नागररक र्डापत्र” भन्नाले नगरपानलकाले उपलधि गराउन े वर्नभन्न 
सेर्ा तथा सवुर्िाको नाम, वर्र्रण, समयार्िी, न्जम्मेर्ार कमवचारी 
कायवकिको वर्र्रण, सेर्ा प्राप्त गनव प¥ुयाउन ु पने प्रवक्रया, लाग्न े
शूल्क एरं् दस्तरुका साथै सेर्ा अर्रुि भएमा उजरुी सनु्न ेअनिकारी 
उल्लेख गरी सर्वसािारणलाई ससूुन्चत गनव सार्वजननक स्थल र्ा 
कायावलयमा टाँनगएको र्ा टाँसेर रान्खएको र्ा वर्द्यनुतय माध्यम िारा 
प्रकान्शत र्ाचापत्र सम्झन ुपछव।  

(ब) “बवहगवमन अनभमत” (Exit Poll)  भन्नाले सेर्ाग्राहीहरु सेर्ा नलई 
कायावलयबाट बावहर ननन्स्कन ेसमयमा कायावलयको सेर्ाप्रर्ाहको  
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वर्षयमा लेखी र्ा लेखाइददएको अनभमत र्ा सझुार् सम्झन ुपछव । 

(भ) “नागररक प्रनतरे्दन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नाले सेर्ाग्राही 
नागररकले कायावलयबाट सेर्ा नलंदा प्रत्यि अनभुर् गरेका, भोगकेा र 
देखेका कुराहरुलाई उल्लेख गरी सेर्ा भौनतक र्ा अभौनतक 
माभ्यमर्ाट कायावलयलाई पषृ्ठपोषण ददन ेपिनत सम्झन ुपछव। 

(म) “समदुायबाट संचालन हनुे योजना” भन्नाले नगरपानलकाको 
सहयोगमा उपभोिा सनमनत, गैर सरकारी संस्था, टोल वर्कास संस्था 
र सामदुावयक संस्थाबाट संचालन हनु े ननमावण तथा आनथवक एरं् 
सामान्जक वर्कास सम्बधिी आयोजना तथा कायवक्रम सम्झन ुपछव। 

(य) “साना कायवक्रम र्ा आयोजना”भन्नाले यस नगरपानलकाको हकमा 
पधर लाख रूपय ँभधदा कम लगानी भएका कायवक्रम र्ा आयोजना 
सम्झन ुपछव। 

(र) “ठुला कायवक्रम र्ा आयोजना”भन्नाले यस नगरपानलकाको हकमा 
पधर लाख रूपया ँर्ा सो भधदा मानथ लगानी भएका कायवक्रम र्ा 
आयोजना सम्झन ुपछव। 

(ल) “गनुासो” भन्नाले जनु सकैु माध्यमबाट कायावलय र्ा यसको 
ननकायको काम, सेर्ा प्रर्ाह, वर्कास ननमावण तथा नगरपानलकाको 
काम तथा अनिकार सम्बधिी वर्षयमा सरोकारर्ाला व्यन्ि र्ा 
ननकायले गने नलन्खत र्ा अनलन्खत  नसकायत सम्झन ुपछव। 

(ह) “ उजरुी” भन्नाले नगरपानलका र्ा यस अधतगवतका ननकायको काम, 
सेर्ा प्रर्ाह, वर्कास ननमावण सम्बधिमा पदानिकारी र्ा कमवचारीको 
कायवसम्पादन, सेर्ाको गणुस्तर, ननयनमतता, लागत तथा समयको 
वर्षयमा सम्बधिमा नलन्खत र्ा मौन्खक रुपमा व्यि गरेको 
असधतवुष्ट सम्झन ुपदवछ।  
 

 

 
 

      छु (  )    कम जानकारी पाएको छु (  ) 
४.२ नगरपानलकाले ननमावण गरेका ऐन, ननयम, नीनत, ननणवय, बजेट 

कायवक्रम, कायवप्रगनत आदी सम्बधिी वर्र्रण सार्वजननक हनु े
गदवछ ? 

     हनुे गरेको छ (  )   हनु ेगरेको छैन  (   )  
 जानकारी नै छैन  (   ) 

४.३ सार्वजननक हनु ेमाध्यम के के हनु ्? 

    रे्र्साइट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपनत्रका र नमनडया (  
)  सार्वजननक सनुरु्ाई  (  ) 

४.४ नगरपानलकाको कायावलयबाट तपाइवले चाहेको वर्र्रण पाउँन ु
भएको छ? 

 सहजै पाए  (   ) िेरै पटक भनेपनछ पाए (   )  
       पाइन (   ) र्ास्ता नै गररएन (   )  

 

अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
    बवहगवमन अनभमत (Exit Poll) संकलन गने ढाचँा 

क. बवहगवमन अनभमत (Exit Poll) सरे्िणको प्रश्नार्ली 
१) सेर्ाग्राहीको नलङ्गाः— परुुष।स्त्री 
२) जाताः 
३) उमेराः 
४) न्शिााः 
५) कायावलय सम्म आइपगु्दा लागेको समयाः 
६) आउनकुो उद्देश्याः यस कायावलयको काममा मात्र आउन ुभएको हो र्ा 
अधय कामको लानग पनन हो? 
............................................................. 
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 २.११ आयोजना सञ्चालन गदाव नगरपानलकार्ाट कन्त्तको सहयोग 
पाउन ुभएको छ? 

    िेरै सहयोग पाएको छु (   ) ठीकै सहयोग पाएको छु (  ) 
ननरुत्सावहत गररधछ (   ) 

३.   नगरपानलकाको वर्त्तीय व्यर्स्थापन र कायवसम्पादन, 
 ३.१ आनथवक श्रोत कस्तो छ ?     

   आर्श्यक श्रोत उपलधि (  ) कम श्रोत उपलधि  (  ) अनत 
कम श्रोत उपलधि (  )  

३.२ काम गने प्रणाली र प्रवक्रया कस्तो छ ?       

   अनत  सरल ( )   ठीकै (  )   जवटल (   )  
३.३ कायावलयमा भएका कमवचारीमा वर्त्त व्यर्स्थापन र 

पररचालनमा सीप कस्तो छ ?    

     आर्श्यक सीप छ (  ) आर्श्यकता भधदा कम छ (   ) 
सीप ननकै कम छ (   )  

३.४ नगरपानलकाको आम्दानी र खचव कायावलय बावहर सूचना 
पाटीमा टाँसेको देख्नभुयो ?   

    टाँसेको देखेको छु (  )   कवहलेकाही टाँसेको देन्खधछ (  )    
खै कतै देन्खएन (   )   

३.५ कायव सम्पन्नको आिारमा मूल्यांकन भएको छ वक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै मूल्याङ्कन हनु ेगरेको छ (   ) कवहले 
पनन भएको थाहा छैन (   )      

३.६ कायव सञ्चालन संरचना प्रनत कन्त्तको सधतषु्ट हनुहुधुछ ?  

    सधतषु्ट (   )     ठीकै (   )   कुनै जानकारी छैन (   ) 
४. 
  

पारदन्शवता सम्र्धिी,   

 ४.१ यस नगरपानलकाको र्ावषवक नीनत, कायवक्रम र श्रोतका बारेमा 
जानकारी पाउन ुभएको छ?  

     िेरै जानकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जानकारी पाएको  
 

भाग– २  

गनुासो व्यर्स्थापन कायववर्नि 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अनभलेखन तथा प्ररान्म्भक कारर्ाही 
३. गनुासोको अनभलेख राख्न ुपनेाः (१) कायावलयले देहायका कुनै माध्यमबाट 

आएका गनुासोको अनसूुची–१ बमोन्जमको ढाँचामा अनभलेख राख्न ु
पनेछाः  

(क) प्रमखु, उपप्रमखु र्ा र्डा अध्यि समि मौन्खक र्ा नलन्खत 
रुपमा, 

(ख) कायावलय प्रमखु समि मौन्खक रुपमा,  

(ग) कायावलयमा ननरे्दन दताव गरेर,  

(घ) कायावलयको टेनलफोन, हटलाइन, फ्याक्स माफव त, 
(ङ) कायावलयको इमेल,एस एम एस माफव त,  

(च) हलुाक, एक्सप्रसे डेनलभरी माफव त,  

(छ) उजरुी पेवटका माफव त, 
(ज) पत्रपनत्रका, वर्द्यतुीय संचार माध्यम, सामान्जक संजाल 

माफव त, 
(झ) सार्वजननक पररिण, सामान्जक पररिण, सार्वजननक सनुरु्ाई 

जस्ता कायवक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेश सरकारका ननकाय माफव त । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम प्राप्त भएका सबै गनुासोलाई 
गनुासोको माध्यम सवहत गनुासो सून्ने अनिकारी देहाय बमोन्जम बगीकरण 
गरी अनभलेखमा जनाउन ुपनेछ ।   

(क) सूचना सम्बधिी गनुासो, 
(ख) वपर मकाव परेको सम्बधिी गनुासो, 
(ग) सार्वजननक खररद सम्बधिी गनुासो, 
(घ) पूर्ाविार ननमावणमा गणुस्तर कायम नभएको सम्बधिी गनुासो, 
(ङ) वर्त्तीय अनशुासन सम्बधिी गनुासो,  
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(च) सेर्ा प्रर्ाहमा अनतररि शलु्क भिुानी गनुव परेको सम्बधिी 
गनुासो, 

(छ) आयोजना तथा कायवक्रम छनोट तथा व्यर्स्थापन सम्बधिी 
गनुासो, 

(ज) उपभोिा सनमनतसँग सम्बन्धित गनुासो, 
(झ) वर्द्यमान कानूनी प्रार्िान सम्बधिी गनुासो, 
(ञ) कमवचारीको आचरण तथा व्यर्हार सम्बधिी गनुासो, 
(ट) अधय गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम पनव आएका गनुासोलाई गनुासो 
सनु्ने अनिकारीले प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतसँग समधर्य गरी सात ददन 
नभत्र प्रथम सम्बोिन गरी अनभलेखमा जनाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम गरेको प्रथम सम्बोिनको 
जानकारी गनुासो सनु्ने अनिकारीले सम्बन्धित गनुासोकतावलाई नलन्खत 
मौन्खक इमेल एसएमएस र्ा अधय कुनै उपयिु तररकाबाट ददन ुपनेछ। 

(५) प्रचनलत कानूनमा रहेको अस्पष्टता र्ा अपयावप्तता र्ा 
िेत्रानिकार नभत्र नपरेको र्ा अधय कुनै कारणले गनुासो सनु्न ेअनिकारी र 
प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतको तहबाट सम्बोिन हनु नसकेका गनुासोलाई 
गनुासो सनु्न े अनिकारीले गनुासो समािान समधर्य सनमनतमा पेश गनुव 
पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम पेश भएका गनुासोको 
सम्बधिमा गनुासो समधर्य सनमनतले गनुासोसँग सम्बन्धित कानूनी 
व्यर्स्था र त्यस्ता गनुासो समािानको लानग गनुवपने ननणवयको प्रस्तार् 
समेत तयार गरी अनसूुची–२ बमोन्जमको ढाँचामा कायवपानलका बैठकमा 
पेश गनुव पनेछ। 

४. कायवपानलकाले ननणवय गनेाः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोन्जम प्राप्त 
प्रस्तार् समेतको आिारमा गनुासो समािानको लानग कायवपानलकाले 
आर्श्यक ननणवय र्ा ननदेशन ददनेछ।   

 

     ननयनमत र राम्रोसँग (  )    ठीकै गछव  (   )     
ननयनमत रुपमा गदैन (   ) 

२.४ तपाईको नगरपानलकामा वर्कास ननमावणको न्स्थनत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )    ठीकै (   )        खराब (   )   
२.५ तपाईको पानलकामा संचालन गरेका आयोजनाहरु कन्त्तका 

प्रभार्कारी छन?् 

     प्रभार्कारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    )  
प्रभार्कारी छैनन ्(   ) 

२.६ स्थानीय सरकारमा आयोजनाको नबल भिुानी ददन ेव्यर्स्था 
कस्तो छ?  

     सहज ( ) असहज ( )    ठीकै ( )     अप्ठया्रो  (   )  
२.७  नगरपानलकाको आयोजना सम्पन्न भएपनछ जाँचपास गदाव 

प्रावर्निकहरुलाई रकम ददनपुछव? 

     पदैन (   ) मागेरै नलधछन ्(   ) रकम नददए अप्यारो 
पाछवन ्(   )  

२.८ आयोजना सञ्चालन गदाव नगरपानलकार्ाट प्रावर्निक सहयोग 
कन्त्तको पाउन ुभयो? 

   सन्जलै पाइयो (  )     कवहलेकाँही पाइयो (   )   माग 
गदाव पनन पाइएन (   )  

२.९ नगरपानलकामा वर्कास ननमावणका बारेमा जानकारी माग्दा 
पाउन ुहधुछ?  

    सन्जलै पाइधछ (  ) सोिेपनछ पाइधछ (   )  सोिेपनन 
पाइदैन (   )  

२.१० नगरपानलकार्ाट आचार संवहता पालना भएको छ?  

     पालना भएको छ (  )      ठीकै पालना भएको छ (  )       
कन्त्त पनन पालना भएको छैन (  )   
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नागररक प्रनतरे्दन पत्र 

      प्रश्नार्ली भाग —२ 

१. नसफाररस सम्बधिी  
१.१  नसफाररसको लानग चावहने आर्श्यक कागजातहरुको प्रष्ट 
जानकारी पाउन ुभयो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पष्ट पाइँन  (   )      
१.२ कुनै नसफाररसको लानग लाग्ने दस्तरु बाहेक अनतररि रकम 
ददन ुप¥यो?         

 ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(  )  मानगएन र ददइएन पनन  (   )  
१.३ त्यहाँबाट ददन ेनसफाररस नलँदा कसको सहयोग नलनभुयो?  

आफै (   ) मध्यस्थकताव र्ा कायकव ता एकै माधछे (   )  नेता 
÷ठूलाबडा (   ) 
१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउन ेगदछवन ्? 

    सबैसँग उठाउँछन ्(   )  सीनमत व्यन्िसँग मात्र उठाउँछन ् 
(   ) आयको आिारमा     उठाउँछन ्(   ) 
१.५ शलु्क, सेर्ादस्तरु को–कससँग उठाउन ेगदछवन ्?  
    सेर्ाग्राहीसँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुनै कुनै 
सेर्ाग्राहीसँग उठाउन ेगरेका छन(   ) 

२. 
  

पूर्ाविार वर्कास, र्ातार्रण र सरसफाई सम्बधिी 
२.१ कायावलयमा सरसफाईको अर्स्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      खराब (   ) 
२.२ कायावलयमा सेर्ा प्रर्ाह र कायवसम्पादन सम्बधिी गनुासो गदाव 

त्यसमानथ कारर्ाही कन्त्तको गररधछ? 

 तरुुधतै हधुछ (  )  पटक पटक भन ेपनछ मातै्र हधुछ (   )   
जनत भने पनन हनु्न (   ) 

२.३ तपाईको वर्चारमा नगरपानलकाले पूर्ाविार सम्बधिी कायत्ररmम 
के कस्तो वकनसमले गछव?    

 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम कायवपानलकाले गनुासो समािानको लानग कुनै 
ननणवय गदाव र्ा ननदेशन ददंदा आर्श्यकता अनसुार कानूनी परामशव नलन 
सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम भएको ननणवय प्रमखु प्रशासकीय 
अनिकृतले कायावधर्यन गरी गनुासो सनु्ने अनिकारी माफव त सम्बन्धित 
गनुासोकतावलाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) यस कायववर्नि बमोन्जम पनव आएका गनुासो समािानको 
लानग कानून तजुवमा र्ा संशोिन गनुव पने देन्खएमा त्यस्तो कानून 
तजुवमाको लानग कायवपानलकाले प्रकृया अगानड बढाउनेछ। 

 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्यर्स्थापनको संस्थागत व्यर्स्था 
५. गनुासो सनु्न े अनिकारी तोक्नाेः (१) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले 

कायावलयमा उपलधि र्ररष्ठ कमवचारीलाई गनुासो सनु्ने अनिकारी 
तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको अनतररि गनुासो सनु्न े
अनिकारीको काम कतवव्य र अनिकार हनुेछाः 

(क) कायावलयमा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अनभलेख 
राख्न,े 

(ख)  प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत र गनुासोसँग सम्बन्धित 
पदानिकारी तथा कमवचारीसँगको समधर्यमा पनव आएको 
गनुासोको प्रथम सम्बोिन गने, 

(ग) अधय ननकायको कायविेत्रनभत्रको गनुासो भएमा 
सम्बन्धित ननकायमा पठाउने, 

(घ) कायवपानलका बैठकमा पेश गने गनुासोको वर्र्रण तयार 
गरी प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत समिय पेश गने, 

(ङ) गनुासो समािान समधर्य सनमनतको सदस्य सन्चर् भई 
कायव गने,  
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(च) गनुासो सम्बोिनको लानग भएका ननणवयहरुको अनभलेख 
राख्न,े 

(छ) गनुासोको सम्बधिमा कायवपानलका तथा प्रमखु 
प्रशासकीय अनिकृतबाट भएको ननणवय कायावधर्यन गनव 
सहयोग गने, 

(ज) पवहले ननणवय भइसकेका वर्षयमा गनुासो पनव आएमा 
सोको जानकारी प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतलाई गराउने, 

(झ) कायवपानलका तथा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले तोके 
बमोन्जमका अधय कायव गने। 

(३) गनुासो सनु्न ेअनिकारीलाइव उपदफा (२) मा तोवकएका 
काम, कतवव्य र अनिकार र्ाहेक अधय न्जम्मेर्ारी समेत ददएको अर्स्थमा 
त्यस्तो न्जम्मेर्ारी समेत परुा गनुव पनेछ। 

६. गनुासो समािान समधर्य सनमनतको गठनाः (१) यस कायववर्नि बमोन्जम 
पनव आएका गनुासोमध्ये दफा ३ को उपदफा (५) बमोन्जम 
कायवपानलकामा पेश गनुव पने गनुासो समािान गनव कायवपानलका 
बैठकमा प्रस्तार् पेश गने प्रयोजनको लानग देहाय बमोन्जमको गनुासो 
समािान समधर्य सनमनत रहनेछाः 

(क) उपाध्यि।उपप्रमखु    संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत  सदस्य 

(ग) प्रमखुले तोकेको कम्तीमा एकजना मवहला सवहत 
दईुजना कायवपानलका सदस्य     सदस्य 

(घ) गनुासो सनु्ने अनिकारी    सदस्य सन्चर् 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सनमनतले आर्श्यकता 
अनसुार वर्षय वर्ज्ञ र सम्बन्धित कमवचारीलाई सनमनतको बैठकमा 
आमधत्रण गनव सक्नेछ।  

 

 ५.३ कायावलय र सेर्ागा्रही बीचको सम्बधि कस्तो छ ?  

     अनत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       खासै राम्रो छैन (   )  

५.४ पानलका तहमा सञ्चालन गररने सार्जवननक कायवक्रममा सीमाधत 
र्गवको उपन्स्थनत कनत प्रनतशत सम्म हनु ेगरेको छ ?  

     २० प्रनतशत जनत  (   )  ५० प्रनतशत भधदा मानथ  (   )  
थाहा छैन  (   )    

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र कायवपानलकामा नीनत, ननयम र 
ननदेन्शका र मापदण्ड  तजुवमा गदाव छलफलमा प्रनतनननित्र् भएको 
छ?  

    छ  (  ) ठीकै छ (   )  प्रनतनननित्र् साहै्य कम छ  (   ) 
६. नागररक बडापत्र।उजरुी पेवटका ÷ गनुासो सनु्ने अनिकारी सम्बधिमा   

६.१ तपाईको वर्चारमा सेर्ाग्राहीले नागररक बडापत्रको उपयोग कुन 
हदसम्म गरेका छन ्?  

     िेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ तपाईको वर्चारमा नगरपानलका र्ा यसका सेर्ाप्रदायकहरुले 
नागररक बडापत्र अनरुुप कनत हदसम्म सेर्ा परान गरेको 
जस्तोलाग्छ? 

     िेरै (   )   ठीकै  (   )   अनत कम  (   )  
६.३ तपाईको वर्चारमा उजरुी पेवटकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको 
छ ? 

िेरै भएको छ  (  ) ठीकै भएको छ  (  )  भएकै छनै  (  )  
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३. सेर्ा प्रनतको जनवर्श्वास  

 ३.१ यस संस्थाले ददने सेर्ाप्रनत तपाई कनतको वर्श्वस्त हनुहुधुछ ?  
     वर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )  अवर्श्वस्त (      )  
३.२ यस कायावलयले प्रदान गरेको सेर्ाको बारेमा अरुलाई जानकारी 

तथा कन्त्तको प्रचार गनुव भएकोछ?                  िेरै (     
)         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  

३.३ यस संस्थामा कायवरत कमवचारी प्रनत तपाईको वर्श्वास कन्त्तको छ 
? 

     िेरै (     )    ठीकै (      )   वर्श्वास छैन (      )  
३.४ यस कायालवयले वर्पन्न र्गवको लानग छट्ुयाएको सेर्ा प्रयोग गरेको 
थाहा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अनलअनल थाहा छ  (   ) 
४.  सेर्ाको गणुस्तर  

४.१ यस कायावलयबाट सर्ो नलंदा कायावलयले ददएको जानकारीबाट 
कन्त्तको सधतषु्ट हनु ुहधुछ ?   
     सधतषु्ट (   )  कम सधतषु्ट (   )   असधतषु्ट (   )  
४.२ तपाई यस कायावलयमा आउँदा कसको सहयोग नलनभुयो?  आफै (   

)  गाउँका ठूलाबडाको(   )      मध्यस्थकताव (   )  
४.३ यस कायावलयमा तपाईले एउटा कामको लानग कनत पटक िाउन ु
प¥यो?  

  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भधदा र्ढी (   ) 
५.  सेर्ा सम्बधिी जानकारी  

५.१ कायावलयको भौनतक अर्स्था कस्तो छ ?  

     अनत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायावलयमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईलाइ जानकारीछ ?  

  छ ( ) आंन्शक जानकारी छ ( )  कुनै जानकारी छैन (  )   

७. र्डा कायावलयको गनुासो समािान सम्बधिी व्यर्स्थााः (१) र्डा 
कायावलयमा प्राप्त हनुे गनुासोको व्यर्स्थापनको लानग सम्बन्धित र्डाको 
र्डा सन्चर्ले गनुासो सनु्ने अनिकारी भई काम गनेछ । 

(२) र्डा कायावलयमा प्राप्त हनु आएका गनुासोहरुको वर्र्रण 
र्डा सन्चर्ले अनसूुची –१ बमोन्जमको ढाँचामा तयार गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको गनुासो सनु्न ेअनिकारीले यस 
कायववर्नि बमोन्जम र्डा कायावलयको िेत्रानिकार नभत्रका गनुासोहरु र्डा 
अध्यिसँग समधर्य गरी सम्बोिन गनुव पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोन्जम गनुासो समािानको लानग 
गररएका कायवहरुको वर्र्रण र्डा सन्चर्ले र्डा सनमनतको बैठकमा प्रस्ततु 
गनुव पनेछ । 

(५) िेत्रानिकार र्ा अधय कुनै कारणले र्डा सनमनतबाट 
समािान हनु नसकेका गनुासोको सम्बोिनको लानग त्यस्ता गनुासोहरुको 
वर्र्रण अनसूुची– ३ बमोन्जमको ढाँचामा तयार गरी  प्रमखु प्रशासकीय  
अनिकृत माफव त गनुासो समािान समधर्य सनमनतमा पेश गनुव पनेछ।  

(६) कायवपानलका र्ा अधय कायावलयसँग सम्बन्धित 
गनुासोहरु र्डा कायावलयमा प्राप्त हनु आएमा र्डा सन्चर्ले त्यस्ता 
गनुासोहरु कायवपानलका र्ा सम्बन्धित कायावलयमा पठाउन ुपनेछ । 

८. अधय कायावलयको गनुासो समािान सम्बधिी व्यर्स्थााः (१) नगरपानलका 
मातहतका वर्षयगत कायावलय र्ा शाखा प्रमखुले आफूभधदा ननकटतम 
मनुनका कमवचारीलाई गनुासो सनु्ने अनिकारी तोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको गनुासो सनु्ने अनिकारीले 
सम्बन्धित कायावलय।शाखा प्रमखुसँग समधर्य गरी कायावलय र्ा शाखामा 
पनव आएका गनुासोहरु सम्बोिन गनुव पनेछ । 

(३) िेत्रानिकार र्ा अधय कुनै कारणले समािान हनु 
नसकेका गनुासोको सम्बोिनको लानग कायावलय र्ा शाखा प्रमखुले त्यस्ता 
गनुासोहरुको वर्र्रण अनसूुची–३ बमोन्जमको ढाँचामा तयार गरी गनुासो 
समािान समधर्य सनमनतमा पेश गनुव पनेछ।  
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पररच्छेद –३ 

गनुासो समािान प्रवक्रया 
९. गनुासो पेवटका राख्नपुनेाः (१) कायावलयले कायावलयको मूल गेट नन्जकै 

सबैले देख्न ेसरुन्ित स्थानमा गनुासो पेवटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको गनुासो पेवटकामा लगाएको 
ताला गनुासो सनु्ने अनिकारीले कम्तीमा प्रत्येक हप्ता कायावलय प्रमखु र्ा 
अधय दईुजना पदानिकारी र्ा कमवचारीको रोहर्रमा खोल्नपुनेछ।  

१०. गोपनीयता राख्न ुपनेाः कायावलय प्रमखुले कायावलयमा प्राप्त भएका गनुासो 
मध्ये अनसुधिान र छाननबन गनुवपने प्रकृनतका गनुासो गने व्यन्ि र्ा 
ननकायको नाम गोप्य राखी त्यस्ता गनुासोको सम्बधिमा आर्श्यक 
छाननबन र अनसुधिान गने व्यर्स्था नमलाउन ुपनेछ ।  

११. लेखी पठाउन सक्नाेः कायावलयमा प्राप्त गनुासो मध्ये आनथवक अननयनमतता 
र्ा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित गनुासोहरु कायवपानलकाको ननणवयले छाननबन 
तथा अनसुधिानको लानग अन्ख्तयार दरुुपयोग अनसुधिान आयोगमा 
लेखी पठाउन सवकनेछ । 

१२. प्राथनमकतासाथ कायावधर्यन गनेाः कायावलयले अन्ख्तयार दरुुपयोग 
अनसुधिान आयोग, महालेखा परीिक, संसदीय सनमनत, नेपाल सरकार 
तथा प्रदेश सरकारका ननकायहरु र न्जल्ला समधर्य सनमनत माफव त 
प्राप्त गनुासो र सझुार्हरुलाई प्राथनमकतासाथ कायावधर्यन गनेछ । 

१३. गनुासोकतावलाई जानकारी ददनाेः (१) यस कायववर्नि बमोन्जम प्राप्त गनुासो 
सम्बोिनपनछ गनुासो सनु्न ेअनिकारीले सम्बन्धित गनुासोकतावलाई सोको 
जानकारी ददनपुनेछ। 

(२) यस कायववर्नि बमोन्जम प्राप्त गनुासोको छाननबन गदाव 
प्राप्त गनुासो झठुा ठहरे पनन सोही व्यहोरा उपदफा (१) बमोन्जम 
सम्बन्धित गनुासोकतावलाई जानकारी गराइनेछ।   

 

अनसूुची — १९ 

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

नागररक प्रनतरे्दन (Citizen Report Card ) 

(सधतवुष्ट र्ा असधतवुष्ट जनाउन)े 
 

उत्तरदाताको नाम र थराः— ...................जातजानताः.............................  
नलङ्गाः         मवहला (   )   परुुष   (  )           उमेर ............  
न्शिााः ..................................... पेशा..................................  

 ठेगानााः ..............नगरपानलका,  र्डा नं. ......... सम्पकव  फोन नं. ............  

१ सेर्ाको सधतवुष्ट 

 १.१ तपाइँले यस कायावलयबाट समग्रमा कनतको सधतवुष्ट पाउन ुभयो? 

 सधतषु्ट (   )     ठीकै (    )   असधतषु्ट (    )  
१.२ सेर्ा नलन जाँदा कमवचारीको व्यर्हारप्रनत तपाई कनतको सधतषु्ट 
हनुहुधुछ?      सधतषु्ट (   )     ठीकै (    ) असधतषु्ट (   ) 

२. सेर्ाको ननयनमतता  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्लेख भए अनसुार तपाईले प्राप्त गनुवपने 

सेर्ामा लागेको समय प्रनत कन्त्तको सधतषु्ट हनुहुधुछ ?  

    सधतषु्ट (     )      ठीकै (      )  असधतषु्ट (      )  
२.२ कायावलय ननयनमत रुपमा (पदानिकारी र कमवचारीको उपन्स्थनत, 

समय पालना, कायवचसु्तता) संञ्चालन भएको छ भन्ने कुरामा कनतको 
वर्श्वस्त हनुहुधुछ ? 

    वर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )   अवर्श्वस्त (      )  
२.३ तपाईले सेर्ा नलन जाँदा अनतररि रकम नतनुव भयो? 

      नतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  िेरै नतरेको (  )     
२.४ यस कायावलयले सार्वजननक चासो तथा समस्या समािान गनव 

औसत कनत ददन लगाउन ेगरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  िेरै ददन  (   )    
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(ग) नमजरमेधट र्कु (नापी वकतार्) प्रष्ट नसत रान्खएको छ छैन  
(घ) आयोजना र्ा कायवक्रम कायावधर्यन हनु ुअन्घ पयावप्त जानकारी 

गराउन ेकाम भए नभएको । 

अधय 

(क) सहभागीमध्ये कसैले उपभोिा सनमनतको कुनै सदस्यको वर्शेष 
प्रशंसा मात्र गरेको र्ा वर्रोि गरेको अर्स्थामा कारण पत्ता 
लगाउने। 

(ख) सूचना प्रर्ाहमा दनलत, मवहला, बालबानलका र वपछनडएका र्गवको 
सहभानगता रह्यो रहेन । कतैबाट अर्रोि छ छैन पत्ता 
लगाउने। 

(ग) प्रावर्निकहरूबाट समयमै सझुार् र सल्लाह प्राप्त भयो, भएन 
? ददइएका सल्लाह र सझुार्हरू उपयिु नथए, नथएनन ्? 

(घ) योजनालाई प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनव भवर्ष्यको योजना के 
छ ? 

(ङ) योजना संचालनको क्रममा महत्र्पूणव नसकाइ के रह्यो ? 

 

अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बन्धित) 
आयोजनाको सूचना पाटीको ढाचँा 

 

 आयोजना÷पररयोजनाको नामM आयोजना÷पररयोजना स्थल 

 कुल लागत÷बजेट (रु.)M नगरपानलकाको लगानी (रु.) 
 जनसहभानगता (उपभोिा र्ा समदुायले 
रे्होने) रकम (रु.)M 

अधय लगानी (रु.) 

 पररयोजना शरुु नमनतM सम्पन्न हनु ेनमनत 

 ननमावण व्यर्सायी,उपभोिा सनमनत र्ा 
कायावधर्यन गने ननकाय संस्थाको नामM 

सम्पकव  व्यन्ि नाम र सम्पकव  नं.  

 लाभावर्धत घरपररर्ारM  लाभान्धर्त जनसंख्या 

भाग-३ 

सामान्जक परीिण सम्बधिी व्यर्स्था 
 

पररच्छेद –१ 

सामान्जक परीिण सम्बधिी संस्थागत व्यर्स्था 
१४. सामान्जक परीिण गनुवपनेाः (१) नगरपानलकाले हरेक आनथवक र्षवमा 

सम्पादन गरेका कायवक्रम तथा कायवसम्पादनको लेखाजोखा र त्यसको 
सामान्जक उपलधिी मापन गनव सामान्जक परीिण गनुवपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमको सामान्जक परीिण देहायका 
वर्षयमा आिाररत रही गनुवपनेछ ।  

(क) नेपालको संवर्िानको अनसूुची ८ मा उन्ल्लन्खत वर्षयहरु 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
बमोन्जम तोवकएका वर्षयहरु, 

(ग) नगरपानलकाबाट स्र्ीकृत कानून बमोन्जम सम्पादन गरेका 
कायवहरु, 

(घ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समय समयमा भएका 
ननदेशन बमोन्जम सम्पादन गनुवपने कायवहरु, 

(ङ) कायवपानलकाबाट समय समयमा गररएका प्रनतबिताहरु l 
(३) कायावलयले उपदफा (१) बमोन्जमको सामान्जक परीिण 

कायव प्रत्येक आनथवक र्षव समाप्त भएको नमनतले चार मवहनानभत्र सम्पन्न 
गररसक्न ुपनेछ । 

(४) कायवपानलकाको ननणवयले कुनै एक कायवक्रम र्ा 
आयोजनाको समेत सामान्जक परीिण गनव सवकनेछ ।  

१५. सामान्जक परीिण समधर्य सनमनतको गठनाः (१) सामान्जक परीिण 
कायवमा सहयोग तथा समधर्यको लानग देहाय अनसुार पदानिकारी 
रहेको सामान्जक परीिण समधर्य सनमनत रहन ेछ। 

(क)  प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत   संयोजक 

(ख) योजना महाशाखा।शाखा शाखा प्रमखु  सदस्य  
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(ग) प्रमखुले तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था र्ा 
सामदुावयक संस्थाको  एक जना प्रनतनननि सदस्य 

(घ) संयोजकले तोकेको वर्षयगत शाखा प्रमखु सदस्य  
(ङ) सामान्जक वर्कास शाखा प्रमखु  सदस्य–सन्चर् 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सनमनतको सामान्जक परीिण 
समधर्य सनमनतको काम, कतवव्य र अनिकार देहाय बमोन्जम हनुेछाः  

(क) सामान्जक पररिकको छनोट गने 

(ख) पररिण गररन े कायवक्रम तथा आयोजनाको छनौट 
गने, 

(ग) पररिकको संस्था र्ा व्यान्िको योग्यताको पररिण 
गरी स्र्ीकृत गने, 

(घ) पररिण कायवको लानग स्रोत तथा पूर्ाविारको 
व्यर्स्था गने, 

(ङ) रै्कन्ल्पक योजना तथा कायवक्रमको पवहचान गरी 
सून्च तयार गने, 

(च) सामान्जक परीिण कायवमा आर्श्यक सहयोग, 
समधर्य र सहन्जकरण गने। 

१६. तेस्रो पिबाट सामान्जक परीिण गराउन ु पनेाः (१) यस कायववर्नि 
बमोन्जम गररने सामान्जक परीिण कायव कायावलयले तेस्रो पिबाट 
सामान्जक परीिण गराउन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचनलत सार्वजननक खररद कानून 
बमोन्जम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम छनोट गररने सामान्जक 
परीिकको कायववर्र्रण र योग्यता अनसूुची–४ बमोन्जम हनुेछ ।  

 

 

(च) योजनाको ददगोपनका लानग समदुायको सहभानगता तथा 
योगदान। 

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

(ज) योजना संचालन गनव गदठत उपभोिा सनमनतको गठन प्रवक्रया 
उपयिु भए नभएको । 

(झ) उपभोिा सनमनतमा र्ास्तवर्क उपभोिाको प्रनतनननित्र् भए 
नभएको । 

योजनाको धयर्स्थापन तथा लेखाप्रणाली 
(क) न्जम्मेर्ारी तानलका प्रष्ट रुपमा छ छैन तथा योजना संचालन 

गनेले प्रस्ततु गरे अनसुारको योजना सम्पन्न भए नभएको। 

(ख) खररद प्रवक्रया ऐन, ननयम तथा ननदेन्शका बमोन्जम भयो भएन। 
प्रनतस्पिावत्मक कोटेशन अनसुार नभएको भए कारण खलुाउने। 

(ग) रु ५००० भधदा मानथको खररदमा मूल्य अनभर्वृि करको नबल 
समारे्श भए नभएको।वर्लहरूमा त्रवुटहरू भए नभएको। 

(घ) स्टोर धयर्स्थापनमा त्रवुट रहे नरहेको। 

(ङ) अनग्रम भिुानी रकम योजनाको उपभोिा सनमनत र्ा सञ्चालक 
सनमनतले गरेको ननणवय भधदा फरक छ छैन । 

(छ) कावटएको चेक, बैंकको वर्र्रण सँग चभअयलअन्ष्भ (नभडाएर 
रुज ु) गररयो गररएन। 

(ज) खचव वर्र्रणमा उन्ल्लन्खत अनसुारका माननसले काम गरेको हो, 
होइन ? 

(झ) काम गने माननसले पूरै ज्याला पाएका छन,् छैनन ्? 

(ञ) नगरपानलकाबाट समय समयमा ननरीिण भएको छ, छैन ? 
ननरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुार्हरू कायावधर्यन भए, भएनन ्? 

पारदन्शवता 
(क) योजना स्थलमा योजनाको लगानी बारे प्रष्ट हनुे गरी सूचना बोडव 

रान्खयो रान्खएन ?  
(ख) योजनाको सञ्चालन खचवको वर्र्रण प्रष्ट छ छैन ।  
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अनसूुची – १६ 

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

सहजकतावले सार्वजननक परीिण गनव प्रयोग गनुवपने कायवक्रमको नमूना 
 

कायवक्रम न्जम्मेर्ारी समयार्नि 

कायवक्रम औपचाररक र्ा अनौपचाररक कसरी गने (तय 
गने) 

  

भेलाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउने   

योजनाको न्स्थनत र्ा प्रगनत बारे प्रस्तनुतकरण   

योजनाको न्स्थनतबारे सहभागीको वटप्पणी   

योजनाको आम्दानी खचव वर्र्रण प्रस्ततु गने   

आम्दानी खचव उपर सहभागीको वटप्पणी नलने   

भेलाको सझुार् उल्लेख गने   

रेकडव गररएको सझुार् तथा सहीछाप   

अनसूुची – १७ 

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

सार्वजननक परीिणका लानग सहजकतावले प्रयोग गनुवपने चेकनलष्ट 

कायवक्रम र्ा आयोजना सम्बधिी वर्र्रण 

(क) कायवक्रम र्ा आयोजना समदुायले माग गरे अनसुार छ छैन। 

(ख) लाभान्धर्त घरिरुी संख्या। 

(ग) लन्ित र्गव समारे्शी (दनलत, जनजानत, मवहला, गरीब, वपछनडएको 
र्गव) को संख्या । 

(घ) योजनाबाट हनुे उपलधिीका सूचकहरू प्रष्ट छन ्छैनन।् 

(ङ) लक्ष्य र उपलधिी बीचको फरक।  

पररच्छेद – २ 

सामान्जक परीिण वर्नि र प्रनतरे्दन 

१७. सामान्जक परीिणका वर्षयहरुाः (१) सामान्जक परीिकले देहायका 
बमोन्जमका सामग्रीको अध्ययन गरी नगरपानलकाले सामान्जक 
न्जम्मेर्ारी पूरा गरे नगरेको सम्बधिमा समीिा र वर्श्लषेण गनुव पनेछाः 

(क) स्थानीय तह सम्बधिी संघीय तथा प्रादेन्शक ऐन, 

ननयम, तथा मापदण्ड, 
(ख) नगरपानलकाले र्नाएका स्थानीय कानून, 

कायववर्निहरू र ननदेन्शकाहरू,  

(ग) नगरपानलकको आर्निक तथा र्ावषवक योजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) नगरपानलकाको चौमानसक तथा र्ावषवक प्रगनत 
प्रनतरे्दन 

(च) सार्वजननक सनुरु्ाई प्रनतरे्दन 

(छ) सार्वजननक परीिणका प्रनतरे्दननहरु 

(ज) आधतररक लेखापरीिण प्रनतरे्दन 

(झ) अन्धतम लेखापरीिण प्रनतरे्दन 

(ञ) र्ावषवक योजना तथा बजेट तजुवमासँग सम्बन्धित 
ननणवयहरु 

(ट)  धयावयक सनमनतको र्ावषवक प्रनतरे्दन 

(२) सामान्जक परीिकले उपदफा (१) बमोन्जमका 
सामग्रीको अध्ययनबाट देन्खएका वर्र्रणहरुमा देहाय बमोन्जमका वर्नि 
अर्लम्बन गरी पषु्याईं नलन ुपनेछ । 

(क) नगरपानलकाका पदानिकारी तथा सम्बन्धित 
कमवचारीसँग अिवसंरन्चत (Semi-structured) 
अधतरर्ाताव,   

(ख) आयोजना तथा कायवक्रम कायावधर्यन स्थलको 
स्थलगत ननरीिण, अर्लोकन र समूह छलफल l 
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(३) सामान्जक परीिकले उपदफा (२) बमोन्जम पषु्याईं 
नलंदा नगरपानलकाको सामान्जक न्जम्मेर्ारी बहनमा देन्खएका प्रमखु 
समस्या, चनुौती  र भार्ी कायवददशाका बारेमा समेत छलफल गराई 
अनसूुची –५ बमोन्जमको प्रनतरे्दन तयार गनुव पनेछ । 

१८. सार्वजननक छलफल गराउन ुपनेाः (१) सामान्जक परीिकले दफा १७ को 
उपदफा (३) बमोन्जम तयार गरेको प्रनतरे्दनको मस्यौदामानथ 
सार्वजननक छलफल गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको छलफलमा सामान्जक 
परीिकले अनसूुची– ५ र अनसूुन्च–६ बमोन्जमको प्रनतरे्दनमा 
आिाररत रही अनसूुन्च–७ बमोन्जमको कायवक्रम संचालन वर्नि र 
प्रकृया अनसुार प्रस्ततुीकरण गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको छलफल हनु े नमनत समय र 
स्थान तोकी उपदफा (४) बमोन्जमका सदस्यहरुलाई कम्तीमा पाँचददन 
अगारै् जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको छलफल कायवक्रम प्रमखुको 
अध्यितामा सञ्चालन हनुेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोन्जमको छलफलमा कायवपानलकाका 
सदस्यहरु, कायावलयका कमवचारी, स्थानीय राजनीनतक दलका प्रनतनननि, 
उद्योग र्ान्णज्य संघ, पत्रकार महासंघ, उपभोिा सनमनतका अध्यिहरु, 
टोल वर्कास संस्थाका प्रनतनननिहरु, नागररक समाजका प्रनतनननिहरु र 
स्थानीय बदुद्दजीर्ीहरु समेतलाई सहभागी गराउन ुपनेछ ।  

(६) सामान्जक परीिकले उपदफा (१) बमोन्जमको 
छलफलमा कायवपानलका सदस्य बाहेकका सहभागीबाट उठाइएका 
वर्षयहरुमा प्रमखुको िारणा राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(७) कायावलयले यस दफा बमोन्जमको कायवक्रम बैठकको 
गनतवर्नि स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यर्स्था 
नमलाउन सक्नेछ ।  

(८) उपदफा (१) अनसुारको छलफल कायवक्रममा  

अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 
सार्वजननक परीिण कायवक्रमको आचारसंवहतााः 

 

सार्वजननक परीिण कायवक्रमलाई प्रभार्कारी बनाउन, धयर्न्स्थत 
कायवतानलका तयार गरी छलफल सञ्चालन गनव र सहजकतावले 
छलफललाई वर्षयमा केन्धरत गरी धयर्न्स्थत रुपमा सञ्चालन गनव 
अनसूुची–१६मा ददइएको नमूना कायवक्रम तानलका प्रयोग गनुव पनेछ। 
सार्वजननक परीिण कायवक्रममा उपन्स्थत आयोजक, सहजकताव तथा 
सहभागीहरूले ननम्न बमोन्जमको आचार संवहता पालना गनुवपनेछाः 

1. वर्षयर्स्तमुा मात्र केधरीत रही छलफल गने । 

2. ननजी र्ा व्यन्िगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यन्िगत 
आिेप नलगाउन े। 

3. सहभागीहरूले व्यि गरेका वर्चारमा प्रनतर्ाद नगने, प्राप्त 
प्रनतवक्रया, सझुार् तथा वटप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा       
नलने । 

4. व्यन्ि र्ा संस्थाको सार्वजननक मयावदा र न्शष्टाचारलाई 
कायम राख्न े। 

5. सहभागीहरूलाई वर्चार राख्न प्रोत्साहन गने र वर्चार राखे 
र्ापत िधयर्ाद ददन े। 

6. सहजकतावले बोल्ने समय ददएपनछ मात्र सहभागीहरूले आफ्ना 
कुराहरू राख्न े। 

7. बोल्दा पालै पालो बोल्न े र एउटा व्यन्िले एकपटक मात्र 
बोल्ने ।  
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५. योजनाको लक्ष्य तथा प्रगनत वर्र्रणाः 
कामको वर्र्रण (मखु्य मखु्य 

कायवहरू खलुाउने) 
लागत अनमुान अनसुार यथाथव 

   

   

   

   

 

६. ननमावण व्यर्सायीले पेशगरेको वर्र्रण मानथ साबवजननक परीिणमा 
उपन्स्थत धयन्िहरूको प्रनतवक्रया तथा सझुार्ाः 
क्र.सं. सझुार्कतावको नाम 

थर 
सझुार्को 
िेत्र 

प्रनतवक्रया तथा सझुार्को 
सारसंिेप 

कैवफयत 

     

     

     

 

७ . सहभागीर्ाट आएका वर्चार तथा अर्लोकनर्ाट देन्खएका तथ्यहरूको 
वर्श्लषेण 

 

...............    ................ ................ 
नामाः    नामाः नामाः 
सहजकताव ÷ प्रावर्निक ननमावण व्यर्सायी        नगरपानलकाको पदानिकारी 
 

 

 

प्र नत रे्दन बुझाएको नम नताः  

उपन्स्थत हनु े आयोजक तथा सहभानगले अनसूुन्च–८ बमोन्जमको 
आंचरसवहता पालाना गनुवपनेछ। 

 
 

१९. अन्धतम प्रनतरे्दन तयार गनुवपनेाः (१) सामान्जक परीिकले दफा १८ 
बमोन्जमको छलफलमा उठेका वर्षयहरु समेत नमलाई अनसूुची–९ 
बमोन्जमको अन्धतम प्रनतरे्दन तयार गरी कायावलयमा पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको प्रनतरे्दनमा देहायका 
वर्षयहरुलाई सारांशको रुपमा समारे्श गनुव पनेछाः  

(क) नगरपानलकाकाको प्राथनमकता तथा लक्ष्यहरू  
(ख) गत आनथवक र्षवको मखु्य मखु्य उपलधिीहरू  
(ग) सामान्जक न्जम्मेर्ारी बहन गने िमता 
(घ) न्जम्मेर्ारी बहन गने सधदभवमा देन्खएका समस्याहरू 

(ङ) सिुारको लानग चाल्नपुने कदम तथा सझुार्हरू  
(३) उपदफा (१) बमोन्जम पेश भएको प्रनतरे्दन प्रमखुले 

कायवपानलका बैठकमा पेश गनव लगाउन ुपनेछ । 

(४) कायावलयले उपदफा (१) बमोन्जमको प्रनतरे्दन 
कायावलयको रे्र्साइटमा राख्न ुपनेछ । 

 

२०. सामान्जक परीिणमा समारे्श गराउनपुनेाः नगरपानलकाका अधतगवतका 
वर्षयगत शाखाहरू र नगरपानलकाको र्ावषवक 
योजना।कायवक्रम।आयोजनामा समारे्श भएका गैर सरकारी 
संस्थाहरूको हकमा नगरपानलका कै अनभन्न अंगको रूपमा सामान्जक 
परीिणमा समारे्श गनुवपनेछ । 

२१. कागजात उपलधि गराउन ु पनेाः सामान्जक परीिकले मागेको वर्र्रण, 
तथ्यांक, सूचना तथा कागजात नगरपानलकाका, वर्षयगत महाशाखा र्ा 
शाखा, सम्बन्धित गैर सरकारी संस्था तथा अधय ननकायले उपलधि 
गराउन ुपनेछ।  

२२. प्रनतरे्दन सभामा पेश गनवपनेाः (१)कायवपानलकाले सामान्जक परीिणको 
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प्रनतरे्दनमा उल्लेख भएका वर्षयमा छलफल गरी कायावधर्यन हनु 
सक्न ेसझुार्हरु कायावधर्यनको व्यर्सथा नमलाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्मोन्जम कायवपानलकार्ाट कायावधर्यन गररएका 
वर्षय, कायवपानलकार्ाट समािान हनु नसकेका र नीनतगत प्रकृनतका 
वर्षयहरु समारे्श गरी सामान्जक परीिण प्रनतरे्दनका प्रमखु वर्षय 
समारे्श भएको प्रनतरे्दन सभाको रै्ठकमा पेश गनुव पनेछ। 

२३. अधय ननकायहरुको सामान्जक परीिण सम्बधिी व्यर्स्थााः नगरपानलकाको 
िेत्रनभत्र कायवक्रम सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा अधय 
सार्वजननक संस्थाहरूले समान्जक परीिण गदाव यस कायववर्निको प्रयोग 
गनुव पनेछ।  

 

भाग-३ 

सार्वजननक परीिण 

पररच्छेद–१ 

सार्वजननक परीिण सम्बधिी व्यर्स्था 
 

२४. सार्वजननक परीिण गनुवपनेाः (१) नगरपानलकाबाट सञ्चालन गरेका सबै 
वकनसमका कायवक्रम तथा आयोजनाहरुको सार्वजननक परीिण गनुव 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सार्वजननक परीिण हरेक 
कायवक्रम र्ा आयोजना सम्झौता बमोन्जमको काम सम्पन्न भएपनछ 
अन्धतम वकस्ता भिुानी पूर्व कम्तीमा एक पटक अननर्ायव रुपमा 
गराउन ुपनेछ।  

तर कायावलयले कायवक्रम र्ा आयोजनाको प्रकृनत हेरी कुनै 
कायवक्रम र्ा आयोजनाको कायावधर्यन सम्झौता गदाव नै एक पटक 
भधदा बढी पटक सार्वजननक परीिण गने व्यर्स्था नमलाउन यो 
व्यर्स्थाले बािा पयुावएको माननन ेछैन ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम कायवक्रम र्ा आयोजनाको  

अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) 
ननमावण व्यार्सायीर्ाट संम्पन्न कायवक्रम र्ा आयोजनाको साबवजननक परीिण 

प्रनतरे्दनको ढाचँा 
श्री परशरुाम नगर कायवपानलकाको कायावलय 

१. योजनाको  
क) नामाः   
ख) स्थलाः 
ग) ठेक्का अंकाः 
घ) योजना शरुु भएको नमनताः 
ङ) योजना सम्पन्न नमनताः 

२. ननमावण धयर्सायीकोाः  
क) फमवको नामाः 
ख) प्रोप्राइटरको नामाः 

३. साबवजननक परीिण भएको  
क) नमनताः  

ख) स्थानाः  
ग) समयाः 

४. उपन्स्थनताः 
 

नाम ठेगना पद 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 
 

साबवजननक परीिणको लानग ननमावण व्यर्सायीले तयार गने वर्र्रणको ढाचँा 
 

१. योजनाको 
क)नामाः ..............................................ख) स्थलाः........................... 
ग) ठेक्का अकाः .................................... घ) योजना शरुु भएको नमनताः 
ङ) योजना सम्पन्न नमनताः 
२. ननमावण धयर्सायीकोाः 
क) फमवको नामाः..................................   ख) प्रोप्राइटरको नामाः 
३. सम्पन्न योजनाको लक्ष्य तथा प्रगनत वर्र्रणाः 

कामको वर्र्रण (मखु्य मखु्य 
कायवहरू खलुाउन े

लागत अनमुान यथाथव 

   

   

४. योजनाले पयुावएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभान्धर्त जनसंख्या (योजना 
संचालन भएका) स्थानका उपभोिाहरूाः 

५. योजना संचालनको क्रममा पानलकाले गरेको अनगुमन पटकाः 
६. कायवक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा लेख्न)े 
७. सम्पन्न योजनालाई ददगो रुपमा संचालन गनव के गनव आर्श्यक छ (बुंदागत 

रुपमा लेख्न)े 
........................ 
नामाः  
ठेकेदार र्ा प्रनतनननिको दस्तखताः                                
ननमावण धयर्सायको नामाः 
वर्र्रण पेश गरेको नमनताः  

सार्वजननक परीिण गनुवपने व्यर्स्था कायवक्रम र्ा आयोजना कायावधर्यन 
गने ननमावण व्यर्सायी र्ा उपभोिा सनमनत र्ा गैरसरकारी संस्थासँग 
गररन ेसम्झौतामा उल्लेख गररनछे ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको सार्वजननक परीिणमा देहाय 
बमोन्जमका व्यन्िहरुलाई सहभागी गराउन ुपनेछाः 

(क) कायवक्रम र्ा आयोजनाबाट प्रत्यि लाभ प्राप्त गने 
समदुायका सदस्यहरु, 
(ख) र्डा सनमनतका सदस्यहरु मध्ये कम्तीमा एकजना 
सदस्य, 
 (ग) कायवक्रम र्ा आयोजना कायावधर्यनको लानग सम्झौता 

गने उपभोिा सनमनत टोल वर्कास संस्था, गैर 
सरकारी संस्था र्ा ननमावण व्यर्सायीका प्रनतनननि, 

 (घ) सम्बन्धित कायवक्रम र्ा आयोजना संचालनको लानग 
कायावलयले तोकेको प्रावर्निक कमवचारी l 

२५. सार्वजननक परीिण गराउन े न्जम्मेर्ारीाः (१) यस कायववर्नि बमोन्जमको 
सार्वजननक परीिण गराउने न्जम्मेर्ारी नगरपानलकासँग कायवक्रम र्ा 
आयोजना कायावधर्यन गनव सम्झौता गने ननकायको हनुेछ । 

(२) यस कायववर्नि बमोन्जम सार्वजननक परीिण गनव लाग्न े
खचव कायवक्रम र्ा आयोजनाको लागत अनमुानमा नै समारे्श गने 
व्यर्स्था कायावलयले नमलाउनेछ ।  

२६. कायवक्रम सम्पन्न पश्चातको सार्वजननक परीिण नभई अन्धतम वकस्ता रकम 
ननकासा नहनुाेः ननमावण व्यर्सायी, उपभोिा सनमनत तथा अधय ननकाय 
र्ा संस्थार्ाट कायावधर्यन हनुे सरै् खालका कायवक्रम तथा आयोजनाको 
सार्वजननक परीिण नभई अन्धतम वकस्ताको रकम भिुानी ददन ेछैन । 
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पररच्छेद – २ 

उपभोिा सनमनतबाट कायावधर्यन हनु ेकायवक्रम र्ा आयोजनाको सार्वजननक 
परीिण सम्बधिी व्यर्स्था 

 

२७. सार्वजननक जानकारी ददनपुनेाः (१) उपभोिा सनमनतका अध्यिले र्डा 
अध्यिको समधर्यमा कायवक्रम र्ा आयोजना कायावधर्यनको कायावदेश 
प्राप्त गरेको नमनतले सात ददन नभत्र कायवक्रमका प्रत्यि लाभग्राहीहरुलाई 
कायवक्रम र्ा आयोजना कायावधर्यन अन्घको सार्वजननक जानकारीको 
लानग उपन्स्थत हनु नमनत स्थान र समय उल्लेख गरी सार्वजननक सूचना 
ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सञ्चालन गररन े कायवक्रममा 
उपभोिा सनमनतको अध्यि र्ा ननजले तोकेको उपभोिा सनमनतको 
सदस्यले देहायका वर्षयहरु प्रस्ततु गनुव पनेछाः 

(क) आयोजनाको कूल लागत  

(ख) उपभोिाबाट व्यहोररने लागतको पररमाण  

(ग) सम्पादन गनुवपने मखु्य मखु्य कामको वर्र्रण  

(घ) आयोजना सम्पन्न गनुव पने अर्नि   

(ङ) आयोजनाको लानग तोवकएको साइट इधचाजवको नाम 
पद र सम्पकव  नम्बर 

(च) उपभोिा र्ा अधय सरोकारर्ालाको तफव बाट कुनै 
गनुासो भएमा त्यस्तो गनुासो राख्न सवकन े पदानिकारी र्ा 
कमवचारीको नाम र सम्पकव  नम्बर । 

(३) यस दफा बमोन्जम गररने कायवक्रमको अध्यिता 
र्डाध्यि र्ा ननजले तोकेको र्डा सनमनतको सदस्यले गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्जम कायवक्रम र्ा आयोजनाको 
वर्र्रण प्रस्ततु गररसकेपनछ कायवक्रमको अध्यिता गने व्यन्िले 
कायवक्रमका सहभागीहरुलाई कुनै न्जज्ञासा र्ा सझुार् भए पालैपालो 
राख्न लगाउन ुपनेछ ।  

 

   

   

घ मेसनरी  औजार  घ मेसनरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  

७. उपभोिा सनमनतरसामदुावयक संस्थाले पेशगरेको वर्र्रण मानथ 
साबवजननक परीिणमा उपन्स्थत धयन्िहरूको प्रनतवक्रया तथा सझुार्ाः  

क्र.सं. सझुार्कतावको 
नाम थर 

सझुार्को िेत्र, प्रनतवक्रया तथा 
सझुार्को सारसंिेप 

कैवफयत 

    

    

    

 

उपयिु खचव वर्र्रण उपभोिा सनमनतले पेश गरेको वर्र्रण सँग मेल खाधछ 
र्ा खाँदनै, मेल नखाने भएमा कैवफयत जनाउनेाः  
 

 

८. जानकारीका लानग सो वर्र्रण सरै् सरोकारर्ालाहरूलाई सून्चत गनव 
सार्वजननक स्थलको सूचना पाटी टाँस भए ÷ नभएको 
 

 

                                             
                                                       
                    

 

 

प्रनतरे्दन बझुाएको नमनताः  

..................  
नामाः  
सहजकताव÷ प्रावर्निक 

....................  
नामाः  
उपभोिा सनमनतको अध्यि 

....................  
नामाः गा.पा.।न.पा.को  पदानिकारी 
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५. योजनाको लि तथा प्रगनत वर्र्रणाःM  

कामको वर्यरण लि प्रगनत 

   

   

   

   

 

६. उपभोिा सनमनत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुावयक संस्थाले पेश गरेको 
आम्दानी खचवको वर्र्रणाः 

आम्दानी तफव  
वर्र्रण रकम रु. 
नगरपानलका। सहयोगी संस्थाबाट ननकासा  

सामग्री  

जनसहभानगता  

श्रमदान  

 

  खचवको वर्र्रण  

अनदुान तफव   श्रमदान तफव   

वर्र्रण रकम रु. वर्र्रण रकम रु. 
क.ननमावण सामग्री  क.ननमावण सामग्री  

    

    

    

ख.कामदार  ख.कामदार  

    

    

ग.ढुर्ानी  ग.ढुर्ानी   

(५) उपदफा (४) बमोन्जम प्राप्त भएका कुनै न्जज्ञासा र्ा सझुार्को 
सम्बधिमा उपभोिा सनमनतका सदस्यहरु र्ा अध्यिता गने व्यन्िले 
स्पष्ट पानुव पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोन्जम गररने कायवक्रमको उपन्स्थनत र 
छलफलमा उठेका वर्षयहरु समेत समारे्श गरी ननणवय तयार गने 
व्यर्स्था सम्बन्धित उपभोिा सनमनतले नमलाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोन्जम गररएको ननणवय उपभोिा 
सनमनतले सरुन्ित रुपमा राख्न ु पनेछ र कायावलयले मागेको बखत र्ा 
भिुानीको लानग कागजात पेश गदाव संलग्न गनुव पनेछ । 

२८. सार्वजननक परीिण गनुवपनेाः (१) उपभोिा सनमनतले कायावलयसँग भएको 
सम्झौता बमोन्जम तोवकएको कायव सम्पन्न गररसकेपनछ सार्वजननक 
परीिण गनुवपनेछ । 

(२) उपभोिा सनमनतको अध्यिले उपदफा (१) 
बमोन्जमको कायव सम्पन्न सार्वजननक परीिणको लानग र्डाध्यिसँग 
समधर्य गरी कायवक्रम र्ा आयोजनाको सार्वजननक परीिण हनुे नमनत 
स्थान र समय तोकी उपन्स्थनतको लानग उपभोिाहरुलाई सार्वजननक 
सूचना प्रसारण गनुवपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम सञ्चालन हनुे सार्वजननक 
परीिण कायवक्रममा उपभोिा सनमनतको अध्यि र्ा ननजले तोकेको 
सदस्यले देहायका वर्षयहरु सवहत अनसूुन्च–११ बमोन्जमको आयोजना 
र्ा कायवक्रम सम्बधिी वर्र्रणको ढाचँा प्रस्ततु गनुव पनेछाः 

(क) आयोजनाको उद्देश्य 

(ख) आयोजनाको कूल लागत 

(ग) हालसम्म ननकासा भएको कूल रकम 

(घ) आयोजना कायावधर्र्यनमा भएको कूल खचव 
(ङ) उपभोिाबाट भएको सहभानगताको कूल अंश 

(च) कायवक्रम र्ा आयोजना कायावधर्यनको क्रममा परेका 
उजरुी र्ा गनुासोको वर्र्रण  
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(छ) सम्झौता गररएको काम र सम्पन्न भएको काम 
बीचको तलुना  

(४) यस दफा बमोन्जमको सार्वजननक परीिण कायवक्रमको 
अध्यिता अध्यिता उपभोिा सनमनतको अध्यिले गनेछ ।  

(५) यस दफा बमोन्जम सञ्चालन हनुे सामान्जक परीिण 
कायवक्रमको उपन्स्थनत छलफलमा उठेका वर्षय र आयोजनाको 
सम्बधिमा गररएको ननणवय सवहतको अनसूुन्च–१२ बमोन्जमको वर्र्रण 
उपभोिा सनमनतले तयार गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम तयार गररएको ननणवयको व्यहोरा 
उपन्स्थत उपभोिाहरुलाई पढेर सनुाई कायवक्रमको अध्यिता गने 
व्यन्ि र उपभोिा सनमनतका सन्चर्ले प्रमान्णत गनुव पनेछ। 

(७) उपभोिा सनमनतले उपदफा (६) बमोन्जम प्रमान्णत 
भएको ननणवय अन्धतम वकस्ता ननकासा माग गनवको लानग कायावलयमा 
पेश गनुव पनेछ । 

(८) सहजकतावले अनसूुन्च–१६ अनसुारको नमूना कायवक्रम 
र अनसूुन्च–१७ बमोन्जमको चेकनलष्टको तयारी गरी सार्वजननक 
परीिण कायवक्रमको सहन्जकरण गनुवपनेछ। 

 

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायावधर्यन हनु ेकायवक्रम र्ा आयोजनाको सार्वजननक 
परीिण सम्र्धिी धयर्स्था 

२९. सार्वजननक सूचना प्रर्ाह गनुवपनेाः  (१) कुनै कायवक्रम र्ा आयोजना 
कायावधर्यन गनव कायावदेश पाएको नमनतले सात ददननभत्र कायवक्रम र्ा 
आयोजनासँग सम्बन्धित उपभोिा तथा सरोकारर्ालाहरुलाई कायव 
प्रारम्भ गनुव अन्घ कायवक्रम र्ा आयोजना सम्बधिी प्रारन्म्भक 
जानकारीको लानग कायवक्रममा उपन्स्थनत हनुपुने नमनत, स्थान र समय 
तोकी सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाले सार्वजननक सूचना प्रर्ाह गनुव 
पनेछ ।   

अनसूुची – १२ 

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

 

सार्वजननक परीिण प्रनतरे्दनको ढाचँा 
   

श्री........................... 
..................नगरपानलका, 
१. योजनाको  

क) नामाः   
ख) स्थलाः 
ग) लागत अनमुानाः 
घ) योजना शरुु भएको नमनताः 
ङ) योजना सम्पन्न नमनताः 
च) योजनाको अर्स्थााः सम्पन्न, अिरुो, नबग्रकेो 

२. उपभोिा सनमनत र गैर सरकारी संस्थारसामदुावयक संस्थाको  
क) नामाः 
ख) अध्यिको नामाः 
ग) सदस्य संख्यााः मवहला .....       परुुष..... 

३. साबवजननक परीिण भएको क) नमनताः ख) स्थानाः ग) 
समयाः 
४. उपन्स्थनताः (उपन्स्थनतको छायँाप्रनत संलग्न गनुव पने )  

 

नाम ठेगाना पद 
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(घ) भिुानी ददन बाँकी 
वर्र्रण रकम तथा पररमाण कैवफयत 

   

४.योजनाको लि तथा प्रगनत वर्र्रण 

कामको वर्र्रण लि प्रगनत पषु्याँइको आिार 
    

५. योजनाले पयुावएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभान्धर्त जनसंख्या (योजना 
संचालन भएको स्थानका उपभोिाहरू) 

६. आयोजना र्ा कायवक्रम संचालन गदाव आयोजक संस्थामा कामको न्जम्मेर्ारी 
र्ाँडफाँड (कस कसले के कस्तो कामको न्जम्मेर्ारी नलएका नथए खलुाउनेाः 

७. आयोजना र्ा कायवक्रम संचालनको क्रममा पानलकाले गरेको अनगुमन 
पटकाः 

८. कायवक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM  
९. कायवक्रम संचालनको क्रममा भएको राम्रो नसकाइ (बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योजनालाई ददगो रुपमा संचालन गनव भवर्ष्यको योजना के छ ? 

(बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM 
११. सनमनतको सझुार् अधय केही भए (बुंदागत रुपमा लेख्न)ेM 
१२. उपभोिा सनमनत।सामदुावयक संस्थाका पदानिकारी तथा सदस्यहरूको 

दस्तखताः 
 

 

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

नामाः                  नामाः                 नामाः 
कोषाध्यि                सन्चर्                 अध्यि 

वर्र्रण तयार नमनताः   

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कायवक्रममा सम्बन्धित र्डाको र्डाध्यि 
सवहत सम्पूणव र्डा सदस्यहरुलाई समेत आमधत्रण गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सार्वजननक परीिण 
कायवक्रममा कायवक्रम आयोजना गने गैर सरकारी संस्थाको तफव बाट 
देहायका कुराहरु प्रस्ततु गनुव पनेछाः 

(क) कायवक्रम र्ा आयोजनाको उद्देश्य 

(ख) कायवक्रम र्ा आयोजनाको लाभग्राहीको वर्र्रण 

(ग) कायवक्रम र्ा आयोजनाको कूल लागत 

(घ) कायवक्रम र्ा आयोजनाको शरुु हनुे र सम्पन्न हनु ेनमनत 

(ङ) कायावलयबाट व्यहोररन ेबजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्यहोररने बजेट 

(छ) उपभोिाकोतफव बाट व्यहोनुवपने लागतको अंश र प्रकार 

(ज) कायवक्रम र्ा आयोजनाको मखु्य मखु्य वक्रयाकलापहरु 

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको प्रस्ततुीपनछ कायवक्रममा 
सहभागी लाभग्राहीहरुलाई कायवक्रम र्ा आयोजनाको सम्बधिमा कुनै 
न्जज्ञासा र्ा सझुार् भए पालैपालो राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम लाभग्राहीहरुबाट राखेका 
न्जज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बधिमा कायवक्रमको आयोजकबाट स्पष्ट पानुव 
पनेछ । 

(६) यस दफा बमोन्जमको कायवक्रममा उपन्स्थत र्डा 
सनमनतका सदस्यहरुलाई कायवक्रम र्ा आयोजनाको सम्बधिमा 
कायावलयको तफव बाट आफ्ना कुरा राख्न समय ददन ुपनेछ । 

३०. कायवक्रम सम्पन्न पश्चात सार्वजननक परीिण गनुवपनेाः (१) कायावलयसँगको 
सम्झौता बमोन्जमको काम सम्पन्न भएपनछ कायवक्रम र्ा आयोजना 
सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले सार्वजननक परीिण कायवक्रममा 
उपन्स्थनतको लानग नमनत स्थान र समय तोकी सार्वजननक सूचना प्रर्ाह 
गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कायवक्रममा र्डाअध्यि 
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लगायत र्डा सनमनतका सदस्यलाई आमधत्रण गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सार्वजननक परीिणमा 
अनूसनु्च–११ बमोन्जमको यथाथव वर्र्रण प्रस्ततु गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोिा र्ा 
लाभग्राही र गैरसरकारी संस्थाबाट भएको लगानी तथा कायावलयबाट 
हालसम्म प्राप्त भएको रकमको वर्र्रण समेत प्रस्ततु गनुवपनेछ । 

(५) कायवक्रम सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले यस दफा 
बमोन्जम हनुे सार्वजननक परीिण कायवक्रमको उपन्स्थनत र ननणवय सवहत 
अनसूुन्च–१२ अनसुारको प्रनतरे्दन तयार गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम तयार भएको वर्र्रण र ननणवय 
गैरसरकारी संस्थाले बजेट ननकासाको लानग कायावलयमा पेश गनुव पनेछ  

(७) सहजकतावले अनसूुन्च–१६ अनसुारको नमूना कायवक्रम 
र अनसूुन्च–१७ बमोन्जमको चेकनलष्टको तयारी गरी  सार्वजननक 
परीिण कायवक्रमको सहन्जकरण गनुवपनेछ। 

 

पररच्छेद – ४ 

ननमावण व्यर्सायीबाट सञ्चालन हनु ेआयोजनाको सार्वजननक परीिण सम्र्धिी 
धयर्स्था 

 

३१. सार्वजननक परीिण गने न्जम्मेर्ारीाः (१) ननमावण व्यर्सायी माफव त 
संचानलत भौनतक पूर्ाविार ननमावण सम्बधिी आयोजनाहरूको सार्वजननक 
परीिण गने न्जम्मेर्ारी सो आयोजनाको रेखदेख तथा अनगुमनको लानग 
कायावलयबाट तोवकएको प्रावर्निक कमवचारीको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम गररने सार्वजननक परीिण 
कायवक्रममा ननमावण व्यर्सायीको प्रनतनननिलाई अननर्ायव उपन्स्थत 
गराउन ुपनेछ ।  

३२. ननमावण प्रारम्भ हनुपुर्व सार्वजननक जानकारी ददनपुनेाः (१) ननमावण  

३. आम्दानी खचवको वर्र्रणाः 
(क) आम्दानी तफव  

आम्दानीको स्रोत (कहाँबाट नगद र्ा 
न्जधसी प्राप्त भयो स्रोत खलुाउन)े 

रकम तथा 
पररमाण 

कैवफयत 

   

   

(ख) खचव तफव  
खचवको वर्र्रण दर पररमाण जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद 
भए ?) 

   

    

    

२. ज्याला (के र्ापत कनत ज्याला 
भिुानी भयो ? 

   

    

३. श्रमदान वर्र्रण (कनतजनाले कुन 
काममा श्रमदान गरेको)  

   

    

४. धयर्स्थापन खचव (ढुर्ानी तथा 
अधय खचव) 

   

    

(ग) मौज्दात 

वर्र्रण रकम तथा पररमाण कैवफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ख) धयन्िको न्जम्मा   

२. सामग्री    
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o मवहला, दनलत, जनजानत, वपछनडएका र्गव आददको उत्थानमा 
कायवरत संघ संस्थाका प्रनतनननिहरू  

o कायवरत प्रमखु गैर सरकारी संस्थाका प्रनतनननिहरू  
o प्रमखु करदाताहरू  
o कायवरत सामदुावयक संस्थाका प्रनतनननिहरू  
o नागररक समाजका प्रनतनननिहरू 

 

 

अनसूुची – ११ 

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

उपभोिा सनमनत र्ा सामदुावयक संस्थाले तयार गने 
आयोजना र्ा कायवक्रम सम्बधिी वर्र्रणको ढाचँा 

१. कायवक्रम र्ा आयोजनाको 
(क) नामाः....................................... 
(ख) स्थल..................... 
(ग) पवहलो वकस्ता रकम..........................प्राप्त नमनत.................. 
(घ) लागत रकमाः................................... 
(ङ) शरुु हनुे र्ा भएको नमनत.................................. 
(च) सम्पन्न हनुे र्ा भएको नमनत............................. 

२. उपभोिा सनमनत।गैर सरकारी संस्था।टोल वर्कास संस्था।सामदुावयक 
संस्थाको 

(क) नामाः .....................(ख) अध्यिको नाम...........  
(ग) सदस्य संख्यााः............ मवहला संख्या...........परुुष संख्या.......  

व्यर्सायी माफव त सञ्चालन हनुे आयोजनाको लानग कायावलयसँग सम्झौता 
भइसकेपनछ आयोजना ननमावण स्थलमा आयोजनाका लाभग्राही 
व्यन्िहरुको उपन्स्थनतमा आयोजनाको वर्स्ततृ वर्र्रण ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको जानकारी ददनका लानग हनु े
कायवक्रममा आयोजनाको रेखदेख तथा अनगुमनको लानग तोवकएको 
प्रावर्निक कमवचारीले सम्बन्धित ननमावण व्यर्सायीसँगको समधर्यमा 
आयोजनाको लाभग्राही व्यन्िहरुलाई उपन्स्थनतको लानग नमनत, स्थान र 
समय तोकी सार्वजननक सूचना प्रर्ाह गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको कायवक्रममा आयोजना 
सञ्चालन हनु े र्डाका र्डा सनमनतका पदानिकारीहरु र आर्श्यकता 
अनसुार प्रमखु र उपाध्यि।उपप्रमखु समेतलाई आमधत्रण गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्जम हनु े कायवक्रममा प्रावर्निक 
कमवचारीले देहायका वर्षयहरु प्रस्ततु गनुव पनेछाः 

(क) आयोजनाको कूल लागत, 
(ख) आयोजना शरुुहनुे र सम्पन्न हनुे अर्नि, 
(ग) आयोजनाको मखु्य मखु्य अपेन्ित उपलन्धि, 
(घ) आयोजनाको ननमावण व्यर्सायीको नाम र ननमावण 

व्यर्सायीको स्थानीय प्रनतनननिको नामथर ठेगाना र 
सम्पकव  नम्बर, 

(ङ) कायावलयको तफव बाट रेखदेख र अनगुमनको लानग 
तोवकएको प्रावर्निक कमवचारीको नाम पद र सम्पकव  
नम्बर, 

(च) आयोजना कायावधर्यनको सम्बधिमा गनुासो र्ा सझुार् 
ददन सवकन ेपदानिकारीको नाम पद र सम्पकव  नम्बर 

(५) उपदफा २ बमोन्जमको कायवक्रममा आयोजनाका 
लाभग्राहीहरुलाई आयोजनासँग सम्बन्धित वर्षयमा कुनै न्जज्ञासा र्ा 
सझुार् भए ददन ेअर्सर उपलधि गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बमोन्जमको कायवक्रममा ननमावण  
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व्यर्सायीले तोवकएको समयमा नै काम सम्पन्न गने प्रनतबिता जनाउन 
लगाउन ुपनेछ।  

 (७) यस दफा बमोन्जम हनुे कायवक्रममा उपन्स्थत हनु े
पदानिकारी, ननमावण व्यर्सायीको प्रनतनननि तथा आयोजनाका 
लाभग्राहीहरुको उपन्स्थनत पनु्स्तका तयार गरी राख्न ेन्जम्मेर्ारी प्रावर्निक 
कमवचारीको हनुेछ । 

 

३३. आयोजनाको ननमावण सम्पन्नपनछ सार्वजननक परीिण गनुवपनेाः (१) 
आयोजनाको ननमावण सम्पन्न पश्चात सम्बन्धित आयोजनाको सार्वजननक 
परीिण गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम हनुे सार्वजननक परीिण 
कायवक्रममा सम्बन्धित प्रावर्निक कमवचारीले ननमावण व्यर्सायीसँगको 
समधर्यमा आयोजनाका लाभग्राही व्यन्िलाई उपन्स्थत हनु नमनत स्थान 
र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगारै् सार्वजननक सूचना प्रर्ाह गनुव 
पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको सार्वजननक परीिण 
कायवक्रममा आयोजना सञ्चालन भएको र्डाको र्डा सनमनतका सदस्यहरु 
र आर्श्यकता अनसुार प्रमखु र्ा उपाध्यि।उपप्रमखुलाई आमधत्रण 
गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्जमको कायवक्रममा ननमावण 
व्यर्सायीको प्रनतनननिले आयोजनाको सम्बधिमा ननम्न वर्षयहरु सवहत 
अनसूुन्च–१३ बमोन्जमको वर्र्रणको ढाँचामा प्रस्ततु गनुवपनेछाः 

(क)  आयोजना शरुु भएको नमनत, 
(ख)  आयोजनाको कूल खचव, 
(ग)  आयोजना स्र्ीकृत नडजाइन इवष्टमेट अनसुार सम्पन्न 

भए नभएको,  
(घ)  आयोजनासँग सम्बन्धित मखु्य मखु्य वर्षयहरु । 

(५) उपदफा (२) बमोन्जमको कायवक्रममा प्रावर्निक  
o 

आयोजना।कायवक्रमको हालसम्मको कायावधर्यन न्स्थनत 
जानकारी गराइएको।नगराइएको  

o आयोजना।कायवक्रमको भौनतक र वर्त्तीय प्रगनत जानकारी 
गराइएको।नगराइएको  

o वर्गतका परीिणबाट आंल्ै ैयाइएका सझुार्हरूको कायावधर्यन 
भए। नभएको  

o अनगुमन सूचकहरू तयार गररएको, नगररएको  
o अनगुमनबाट देन्खएका कमी कमजोरीहरूको सिुार गररएको, 

नगररएको  
o सहभागीहरूलाई लागको कुराहरू बोल्न ददइएको, नददइएको  
o सहभागीहरूका वर्चारलाई जस्ताको तस्तै प्रनतरे्दनमा प्रस्ततु 

गररए, नगररएको  

 

६. फारामहरूको प्रयोगाः (अनसूुचीमा धयर्स्था भएका 
फारामहरूको धयाख्या गने)  
७. नगरपानलकाले सार्जवननक परीिण अनभमनु्खकरण कायवक्रममा सहभागी 
गराउन ुपनेाः 

o सहभानगहरू (अनिकतम ५० जना)M   
o नगरपानलकाका पदानिकारीहरू  
o प्रमखु तथा उपध्याि।उपप्रमखुहरू 

o कायवपानलकाका सदस्यहरु 

o नगरपानलकाका वर्भाग।महाशाखा।शाखा तथा इकाई 
प्रमखुहरू  

o वर्कास आयोजनाको कायावधर्यन संग सम्बन्धित कमवचारीहरू  
o उद्योग र्ान्णज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था महासंघ, 

जस्ता पेशागत संस्था संस्थाका प्रनतनननिहरू  
o राजनैनतक दलका प्रनतनननिहरू   
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ददनहरूमा गनुवपने सिुारात्मक कायवको पवहचान गररधछ। यसर्ाट 
संलग्न सरोकारर्ालाहरूले सम्पन्न भैसकेका कायवक्रमबाट नसकेका नया ँ
नसकाइ।पाठ आदान प्रदान गरी थप सिुारात्मक उपायहरूको पवहचान 
गररधछ ।  

ग) सरोकार पिहरूको सहभानगता र खलु्ला छलफलाः  
सार्वजननक परीिण कायव मखु्यत उपभोिाहरूको चाहना तथा प्रनतवक्रया 
बझु्न संचालन गररधछ । सार्वजननक परीिणमा सबै उपभोिा तथा 
योजनाका सरोकार पिहरूको प्रनतनननित्र् गराई उपभोिालाई लागेका 
कुराहरू र्ोल्न स्र्तधत्रता ददइधछ । 

३. सार्वजननक परीिणको उद्दशे्याः 
(क) योजनाको आम्दानी खचव तथा अधय वर्र्रणहरू आम उपभोिाहरू 

समि राखी उपभोिाहरूको प्रनतवक्रया नलन े। 

(ख) कायवक्रम प्रनत जनचासो र्वृि गरी सम्बन्धित सरोकारर्ालहरूको 
सहभानगता र्वृि गने । 

(ग) ननणवय प्रवक्रयामा प्रजातान्धत्रक प्रवक्रया र पारदशी व्यर्हार 
अर्लम्बन गनव गराउन सजग गराउन े। 

(घ) कायवक्रममा हनुसक्न े अननयनमतता ननयधत्रण गने र कुनै 
अननयनमतता भएको पाइएमा ननयधत्रण गनव उपभोिाहरूलाई 
न्जम्मेर्ार बनाउन े। 

(ङ) योजनामा आम उपभोिाहरूको स्र्ानमत्र् भार् स्थावपत गने । 

४. सार्वजननक परीिण पद्दनताः 
(धयर्स्था भएका नबनिको धयाख्या गने) 

५. सार्वजननक परीिणमा ध्यान ददनपुने कुराहरूाः  
o आम उपभोिा भेला भए, नभएको  
o मवहला, दनलत र वपछनडएको र्गवको उन्चत प्रनतनननित्र् 

भए।नभएको  
o कायवक्रमले समेट्न ेिेत्रको समानपुानतक प्रनतनननित्र् 

भए।नभएको   

कमवचारीले ननमावण व्यर्सायीका प्रनतनननिको प्रस्तनुतपनछ देहायका 
प्रश्नहरू राखी खलुा छलफलको माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रनतवक्रया 
नलन ुपनेछाः 

(क) आयोजना संचालन गने ननमावण धयबसायीले प्रस्ततु 
गरे अनसुारको आयोजना सम्पन्न भए नभएको 

(ख) आयोजना तोवकएको समयमा शरुु तथा सम्पन्न 
भए।नभएको 

(ग) आयोजना र्ा कायवक्रम कायावधर्यन प्रारम्भहनु ु अन्घ 
सार्वजननक जानकारी ददने कायव भए। नभएको 

(घ) आयोजनामा काम गने व्यन्िले ज्याला पाए नपाएको 
(ङ) आयोजनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू गणुस्तरीय भए 

÷ नभएको 
(च) अनगुमन सनमनत तथा सम्बन्धित प्रावर्निक 

कमवचारीबाट समय समयमा अनगुमन तथा ननरीिण 
भए ÷नभएको 

(छ) अनगुमन तथा ननरीिण पश्चात ् प्राप्त सझुार्हरू 
कायावधर्यन भए ÷नभएको 

(ज) प्रावर्निकबाट ददइएका सल्लाह र सझुार्हरू उपयिु 
भए ÷ नभएको l 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम कायवक्रमका सहभागीहरुले 
प्रस्ततु गरेका वर्चारहरूलाई प्रावर्निक कमवचारी र ननमावण व्यर्सायीले 
प्रनतवक्रया ददने व्यन्िको नाम सवहत वटपोट गनुवपनेछ र सहभागीले 
प्रस्ततु गरेका प्रनतवक्रया तथा सझुार्मानथ ननमावण व्यर्सायी एरं् 
प्रावर्निक कमवचारीले थप स्पष्ट पानुव पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोन्जम सञ्चालन हनु े कायवक्रममा 
उपन्स्थत पदानिकारी तथा लाभग्राही व्यन्िहरुको उपन्स्थनत पनु्स्तका 
तयार गरी उपदफा (५) बमोन्जम प्राप्त प्रनतवक्रया समेत समारे्श गरी 
अनसूुन्च–१४ अनसुारको ढाचँामा वर्र्रण तयार गने न्जम्मेर्ारी  
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सम्बन्धित प्रावर्निक कमवचारीको हनुेछ। 

(८) यस दफा बमोन्जम सञ्चालन हनुे सार्वजननक परीिण 
कायवक्रम सञ्चालन गदाव अनसूुची–१५ बमोन्जमको आचारसंवहता 
सहभागीहरुले पालना गनुवपनेछ । 

(९) सहजकतावले अनसूुन्च–१६ अनसुारको नमूना कायवक्रम 
र अनसूुन्च–१७ बमोन्जमको चेकनलष्टको तयारी गरी  सार्वजननक 
परीिण कायवक्रमको सहन्जकरण गनुवपनेछ। 

 

पररच्छेद – ५ 

सार्वजननक परीिण सम्बधिी अधय व्यर्स्था 
 

३४. गनुासोहरु प्रस्ततु गनुवपनेाः दफा ३४ बमोन्जमको सार्वजननक परीिण 
कायवक्रममा आयोजनासँग सम्बन्धित वर्षयमा पदानिकारी, अनगुमन 
सनमनत तथा कायावलयमा नलन्खत र्ा मौन्खक रुपमा कुनै गनुासो प्राप्त 
भएको भए कायवक्रमको सहजकतावले सो समेत प्रस्ततु गनुव पनेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थालाई पररचालन गनव सक्नाेः (१) यस कायववर्नि 
बमोन्जमको सार्वजननक परीिण कायवक्रम सञ्चालनको लानग कायावलयले 
प्रचनलत कानून बमोन्जम सामदुावयक संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा 
अधय संघ संस्थालाई पररचालन गनव सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सार्वजननक परीिण 
कायवक्रमको लानग गैरसकारी संस्था पररचालन गरेको अर्स्थामा 
कायवक्रमको लानग सूचना प्रर्ाह गने, पदानिकारी, कमवचारी तथा ननमावण 
व्यर्सायीका प्रनतनननिलाई कायवक्रममा उपन्स्थनतको लानग अनरुोि गने, 
कायवक्रमको सञ्चालन तथा सहजीकरण गने, उपन्स्थनत पनु्स्तका तयार 
गने, ननणवय तयार गने र कायवक्रमको प्रनतरे्दन तयार गने न्जम्मेर्ारी 
समेत सोही संस्थाको हनुेछ ।  

३६. ननमावण सम्पन्न पश्चातको सार्वजननक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक 
नहनुाेः यस कायववर्नि बमोन्जम आयोजना ननमावण सम्पन्न पश्चातको  

गणुस्तर कस्तो छ ?खचव प्रवक्रया तथा वर्र्रण ठीक छन ्र्ा छैनन ्? 

के कस्ता सिुार कायव उपयोगी हधुछ आदद पिबारे सरोकारर्ालसंग 
गररन े छलफल, अधतरवक्रया, वर्श्लषेण र सूचनाको आदान प्रदानले 
नगरपानलकाबाट गररने वर्कासका कायवक्रमहरूलाई पारदशी, उत्तरदायी 
र जनमखुी तलु्याउन े मात्र होइन स्थानीय उपभोिा हरूलाई आफना 
भार्ना व्यि गनव सिम बनाउँदछ। सार्वजननक परीिण, सामान्जक 
सशन्िकरण, सामदुावयक सहभानगता तथा नागररक ननगरानीको ननम्ती 
आर्श्यक व्यर्स्थापकीय औजार पनन हो ।  
सार्वजननक परीिण, योजना संचालनमा जनसहभानगता बवृि गनव तथा 
जनताहरूर्ाट सझुार् तथा प्रनतवक्रया नलन े उद्देश्यले संचालन हधुछ, 

त्यसैले सार्जवननक परीिणमा सहभागीहरूर्ाट धयि भएका वर्चारहरू 
भवर्ष्यको नीनत ननमाणको लानग आिार हनु सक्दछ । योजना 
फरफारक गने काम प्रचनलत कानूनमा धयर्स्था भएका आिारहरू तथा 
पेश भएका प्रमाणको आिारमा गनुव पनेछ। योजना फरफारकको 
क्रममा सार्वजननक परीिणका बखत धयि वर्चारलाई आिार नलई 
फरफारक गने नगने भन्न ेननणवय गनुव हुँदैन।  

२. सार्वजननक परीिणको िते्राः  
क) आधतररक रुपमा संचालन हनुाेः  

सार्वजननक परीिण कायवपानलकाले आधतररक रुपमा सम्पादन गदवछ 
गराउदछ। यसले संचानलत योजनाको गणुस्तरमा सिुार ल्याउँछ तथा 
कायावधर्यन गने ननकायको आधतररक धयर्स्थापनको सिुारका लानग 
सझाुर् नलन तथा प्राप्त सझुार्लाई कायावधर्यन गने उद्देश्यले संचालन 
गररधछ। यो आम उपभोिाहरूर्ाट सचांनलत योजनाको प्रारन्म्भक 
जाँचपास पनन हो।  

ख) उद्दशे्य अनरुुप लगानी भए नभएको जाचँ तथा सिुाराः  
सार्वजननक परीिण कायवमा उपभोिा र्गवलाई स्र्यमँ ् संलग्न गराई 
सहभानगतामूलक र पारदशी ढंगले भए गरेका कायवहरूको वर्र्चेना गने, 

लेखाजोखा गने, सबल र दबुवल पिहरूको वर्श्लषेण गरी आगामी  
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९. सामान्जक न्जम्मेर्ारी परुा गनव नगरपानलकाले चाल्न ु पने कदमहरु र्ा 
सझुार्हरु 

 

सामान्जक परीिकको नामाः  
दस्तखताः 
संस्थाको नाम (यदद संस्था भएमा)M  
नमनताः 

 

अनसूुची —१० 

(दफा ४७ सँग सम्बन्धित) 
सार्वजननक परीिण अनभमनु्खकरण कायवक्रममा प्रस्ततु गने वर्षयर्स्त ु

क) वर्त्तीय लेखा परीिणाः  
यसले नगरपानलकाको वर्त्तीय कारोर्ारको लेखाजोखा तथा पवुष्ट    
गदवछ । जसमा महालेखा परीिणको कायावलयर्ाट वर्त्तीय कारोर्ारको 
लेखा र त्यसको जाँच गरी वर्त्तीय कारोर्ारको अन्धतम प्रनतरे्दन ददन े
कायव हधुछ। यस नभत्र आधतररक लेखा परीिण र अन्धतम लेखापरीिण 
समाबेश हधुछन ्।  

ख) सार्वजननक परीिणाः  
नगरपानलकाले आफनो िेत्रनभत्र संचानलत योजना तथा कायवक्रमहरूको 
कायावधर्यन सनुनन्श्चत गरी सम्पादन हनेु र्ा सम्पाददत कामको पररमाण, 

लागत, गणुस्तर समेतको लेखाजोखा गनव स्थानीय उपभोिा तथा 
सरोकारर्ालाहरूको सहभानगतामा सार्वजननक परीिण गदवछ। 
सार्वजननक परीिणको प्रवक्रयाले संचानलत योजनाको उद्देश्य प्रानप्तमा 
मात्र सहयोग प¥ुयाउने नभई योजनाको सकारात्मक र सिुार गनुवपने 
पिका प्राप्त अनभुर् र दृष्टाधतहरूलाई वर्श्लषेण गरी ननणवय प्रवक्रयाका 
तहमा पषृ्ठपोषण गदवछ । संचानलत योजना तथा कायवक्रमहरू ननिावररत 
समय र कायवतानलका अनरुुप कायावधर्यन भए, भएनन ् ? त्यसमा के 
कनत र कसर्ाट लगानी भएको छ  के मा कनत खचव भयो ? कामको 

सार्वजननक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक तथा अन्धतम वकस्ता 
भिुानी हनुे छैन । 

३७. आयोजनास्थलमा सूचना पाटी राख्न ु पनेाः कायावलयबाट संचालन हनुे 
कायवक्रम र्ा आयोजनाको ननमावण स्थलमा ननमावणसँग सम्बन्धित 
उपभोिा सनमनत, गैर सरकारी संस्था र्ा व्यर्सायीले अनसूुची–१८ 
बमोन्जमको आयोजना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 

३८. सार्वजननक सनुरु्ाई गनुवपनेाः (१) यस पररच्छेद बमोन्जम सार्वजननक 
परीिण गनुवपने आयोजनामध्ये बहरु्षीय आयोजनाहरुको सार्वजननक 
सनुरु्ाई समेत गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम कुनै आयोजनाको सार्वजननक 
सनुरु्ाई गरेको भए पनन उि आयोजनाको सार्वजननक परीिण गनुव 
पनेछ । 

३९. सार्वजननक परीिणमा प्राप्त सझुार्लाई पषृ्ठपोषणको रुपमा नलनाेः 
सार्वजननक परीिणको क्रममा सहभागीहरूले व्यि गरेका वर्चारलाई 
कायावलयले पषृ्ठपोषणको रुपमा नलनेछ । 

४०. यथाथव वर्र्रण पेश गनुवपनेाः यस भाग बमोन्जम सार्वजननक परीिण 
कायवक्रममा आयोजनासँग समबन्धित पिले तयार गरेको आनिकाररक 
वर्र्रण मात्र प्रस्ततु गनुवपनेछ । 

 

४१. सार्वजननक परीिणको लानग आर्श्यक बजेट व्यर्स्थााः यस भाग बमोन्जम 
गररन े सार्वजननक परीिणको लानग आर्श्यक बजेट सम्बन्धित 
आयोजनाको लानग छुयाइएको कन्धटधजेधसीको रकमबाट प्रचनलत 
कानून बमोन्जम उपलधि गराउन सवकनेछ।  
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पररच्छेद – ६ 

वर्वर्ि 

४२. प्रनतरे्दन पेश गनुवपनेाः यस कायववर्नि बमोन्जम गररन े सार्वजननक 
परीिणको एवककृत प्रनतरे्दन उपाध्यि।उपप्रमखुले कायवपानलका 
बैठकमा प्रस्ततु गनुवपनेछ । 

 

४३. अधय ननकायहरुर्ाट यस सार्वजननक परीिण वर्निको प्रयोगाः नगरपानलका 
िेत्र नभत्र कायवक्रम र्ा आयोजना संचालन गदाव गैर सरकारी संस्था 
तथा अधय सार्वजननक संस्था तथा ननकायहरूले पनन यस कायववर्नि 
बमोन्जम सार्वजननक परीिण गने व्यर्स्था नमलाउन ुपनेछ ।  

४४. अनभमखुीकरण सम्बधिी व्यर्स्थााः (१) कायावलयले कायवक्रम र्ा 
आयोजना कायावधर्यनको लानग सम्झौता भइसकेपनछ अनसूुन्च–१० 
अनसुारको वर्षयर्स्त ु समेत समारे्श गरी उपभोिा सनमनतको 
न्जम्मेर्ारी, सार्वजननक परीिणको वर्नि, प्रावर्निक कमवचारीको 
न्जम्मेर्ारी, रकम ननकासाको लानग आर्श्यक कागजात, काम सम्पन्न 
गनुव पने समय सीमा समेतको जानकारी ददन उपभोिा सनमनतका 
अध्यि उपाध्यि सन्चर् र कोषाध्यिलाई एकददन े अभीमखुीकरण 
गनेछ । 

(२) यस्तो अनभमखुीकरण कायवक्रम कायावलयले यो 
कायववर्नि बमोन्जम सार्वजननक परीिण गनुवपने भनी तोवकएका ननकाय 
र्ा व्यन्िहरुलाई पनन सञ्चालन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम हनुे अनभमनु्खकरण कायवक्रममा 
प्रस्ततु गने वर्षयको ढाचँा अनसूुची–१० बमोन्जम हनुछे । 

 

भाग–५ 

सार्वजननक सनुरु्ाई कायववर्नि 

 

(छ) सहभागीहरूलाई वर्चार राख्न प्रोत्साहन गने र 
वर्चारका लानग िधयर्ाद ददन े। 

(ज) सामान्जक परीिकले बोल्न े समय ददएपनछ मात्र 
सहभागीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न े.  

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

(ञ) आफ्नो कुरालाई छोटकरीमा स्पष्ट रूपमा राख्न े र बीचमा 
अकावको कुरा नकाट्न े। 

 

 

अनसूुची–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
सामान्जक परीिकले नगरपानलका प्रमखु समि पेश गने प्रनतरे्दनको ढाचँा 

 

श्री ...... नगरपानलका 
१. पषृ्ठभनूम 

२. सामान्जक परीिणको उद्देश्य  
३. अध्ययन वर्नि 

४. अध्ययनको सीमा 
५. बहृत ्छलफल कायवक्रमको वर्र्रणाः 

क) नमनताः  ख) स्थानाः ग) समयाः 
६. नगरपानलका र वर्षयगत कायावलय।गैर सरकारी संस्थाको वर्र्रण संलग्न 
राख्न े(अनसूुची २ र ३) 
७. सामन्जक परीिणर्ाट देन्खएका सर्ल पिहरु (बुँदागत रुपमा लेख्न)े 
८. सामन्जक परीिणर्ाट देन्खएका चनुौती तथा कनम कमजोरीहरु (बुँदागत 
रुपमा लेख्न)े  
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(च) नगरपानलकाले ददएको सेर्ाको गणुस्तर, दस्तरु, सेर्ा ददन 
लगाएको समय र कायव सम्पादनको स्तर, 

(छ) सामान्जक उत्तरदावयत्र् परुा गनव नगरपानलकाको र्तवमान 
कायव तथा कायवशैलीमा सिुार ल्याउन प्राप्त सझुार्हरू। 

1. सहभागीहरूले कायवक्रममा राखेका वर्चार, सझुार् तथा 
प्रनतवक्रयाहरूलाई सामान्जक परीिण समधर्य सनमनतका 
पदानिकारीहरू तथा सामान्जक परीिकले वटपोट गरी राख्नपुदवछ र 
सहभागीले राखेका न्जज्ञासा तथा वर्चारमा नगरपानलकाका 
पदानिकारी, न्जम्मेर्ार कमवचारी तथा सामान्जक परीिकले स्पष्ट पानुव 
पने। 

2. सामान्जक परीिण कायवक्रममा उठेका वर्षयर्स्तहुरूको आिारमा 
सामान्जक परीिकले मूख्य वर्षय अन्धतम प्रनतरे्दनमा समारे्श गनुव 
पने । 

अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 
छलफल कायावक्रममा सहभानगले पालाना गनुवपने आचारसंवहता 

 

सामान्जक परीिण प्रारन्म्भक प्रनतरे्दन प्रस्ततु गररन ेकायवक्रममा उपन्स्थत 
आयोजक, सहजकताव तथा सहभागीहरूले पालना गनुवपरन्े आचारसंवहता 

(क) वर्षयर्स्तमुा मात्र केन्धरत रही छलफल गने । 

(ख) तथ्यांक र सूचनाको आिारमा रही वर्चार राख्न े। 

(ग) ननजी र्ा व्यन्िगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यन्िगत 
आिेप नलगाउन े। 

(घ) सहभागीहरूले व्यि गरेका वर्चारमा प्रनतर्ाद नगने, प्राप्त 
प्रनतवक्रया, सझुार् तथा वटप्पणीलाई  

(ङ) सकारात्मक रूपमा नलन े। 

(च) व्यन्ि र्ा संस्थाको सार्वजननक मयावदा र न्शष्टाचारलाई कायम 
राख्न े। 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बधिी व्यर्स्था 
४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेाः (१) कायावलयले आफ्नो कायावलय हातानभत्र 

सबैले देख्न ेस्थानमा नागररक बडापत्र राख्न ुपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोन्जमको नागररक बडापत्रमा देहायका 

वर्षय उल्लेख भएको हनुपुनेछाः 
(क) नगरपानलकाले ऐन, ननयम बमोन्जम ददन े सेर्ा 
सवुर्िाको वर्र्रण, 

(ख) सेर्ा सवुर्िा प्रदान गनव लाग्ने समयार्नि, 

(ग) सेर्ा सवुर्िा प्रदान गने न्जम्मेर्ार कायवकि तथा 
कमवचारी, 
(घ) सेर्ाग्राहीले तोवकएको सेर्ा सवुर्िा प्राप्त गनव 
आर्श्यक कागजात, 

(ङ) शूल्क दस्तूर लाग्ने भए सोको वर्र्रण, 

(च) शूल्क दस्तूर नलाग्न ेभएमा सोही व्यहोरा, 
(छ) सेर्ा सवुर्िा उपलधि।प्रदान हनुे कायवकिको तथा 
कमवचारीको नम्बर र्ा संकेत, 

(ज) उजरुी सनु्न ेअनिकारी र्ा तह, 

(झ) नगरपानलकाको टेनलफोन नं., इमेल र रे्भसाइट, 

(ञ) गनुासो, पीर मकाव राख्न ेफोन नं., कमवचारी र इमेल 
ठेगाना, र 
(ट) नागररक र्डापत्र बमोन्जम सेर्ा प्रदान गनव नसके 
सेर्ाग्राहीलाई प्रदान गररन ेितीपूनतवको वर्र्रण,  
(ठ) कायवपानलकाले तोकेका अधय आर्श्यक कुरा ।  

(३) कायावलयले उपदफा (१) बमोन्जमको नागररक 
बडापत्रमा उल्लेख भएका मखु्य मखु्य वर्षयहरु समारे्श गरी कायावलय 
पररसरमा नडन्जटल बडापत्र समेत राख्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ 
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तथा प्रदेश कानून बमोन्जम प्रदान गररन े सेर्ाको लानग सम्बन्धित 
कानून बमोन्जम तोवकएका वर्र्रणहरु राख्न ुपनेछ ।  

४६. नागररक बडापत्रमा संशोिन गनव सवकनाेः (१) कायावलयले दफा ४५ को 
उपदफा (२) मा उन्ल्लन्खत वर्षयका वर्र्रणमा कुनै पररर्तवन भएमा 
नागररक बडापत्रको संशोिन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्मोन्जमको हनु े संशोिनमा नागररक 
र्डापत्रमा समारे्श गनुवपने नयाँ वर्षय भएमा सोसमेत समारे्श गरी 
अध्यार्निक गनुव पनेछ। 

 

पररच्छेद २ 

सार्वजननक सनुरु्ाई सम्र्धिी व्यर्स्था 
४७. सार्वजननक सनुरु्ाई गनुवपनेाः (१) कायवपानलकाको कायावलय र र्डा 
कायावलयले आनथवक र्षवको प्रत्येक चौमानसक अर्निमा कायवलयबाट सञ्चानलत 
सम्पणुव योजना, कायवक्रम तथा सेर्ा प्रर्ाहको सार्वजननक सनुरु्ाई गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम हनु े कायवपानलकाको 
कायावलयको सार्वजननक सनुरु्ाईमा प्रमखु, उपाध्यि।उपप्रमखु, प्रमखु 
प्रशासकीय अनिकृत र र्डा कायावलयको सार्वजननक सनुरु्ाईमा र्डा 
सनमनतका सदस्यहरु र र्डा  सन्चर् सहभागी हनु ुपनेछ। 

तर प्रमखु प्रमखु, प्रशासकीय अनिकृत र र्डा अध्यि 
कायविेत्र बावहर रहेको अर्स्थामा त्यस्तो पदानिकारीको स्थानमा 
क्रमशाः उपाध्यि।उपप्रमखु, कायावलयको र्ररष्ठ कमवचारी र र्डा 
सनमनतको सदस्य सहभागी हनुे गरी सार्वजननक सनुरु्ाई गनव यस दफाले 
बािा पयुावएको माननन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सार्वजननक सनुरु्ाईमा 
वर्षयगत शाखा।कायावलयका प्रमखुहरु समेत सहभागी हनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा लेन्खएको भएता पनन 
कामको न्जम्मेर्ारी अनसुार वर्षयगत शाखा।कायावलय र्ा कुनै 
कायवक्रम तथा आयोजनाको लानग छुटै्ट सार्वजननक सनुरु्ाई कायवक्रम  

अनसूुन्च–७ 

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

सामान्जक परीिण प्रारन्म्भक प्रनतरे्दन प्रस्तनुतको कायवक्रम संचालन वर्नि 

 

1. सामान्जक परीिण प्रनतरे्दन प्रस्तनुत कायवक्रममा सहभागीहरूको 
उपन्स्थनत पनु्स्तका राख्न ुपने र । उि पनु्स्तकामा सहभागीहरूको 
नाम, पद, ठेगाना तथा प्रनतनननित्र् गरेको संस्था उल्लेख हनु ुपनेछ । 

2. कायवक्रमको प्रारम्भमा सहभागीहरूलाई कायवक्रमको उद्देश्य, सञ्चालन 
वर्नि, समय र आचार संवहताबारे जानकारी ददनपुने । 

3. सामान्जक परीिकले अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोन्जमको ढाँचामा 
तयार गररएको वर्र्रण प्रस्ततु गने । 

4. कायवक्रममा प्रनतरे्दन वर्र्रण प्रस्ततु भएपनछ सामान्जक परीिण 
समधर्य सनमनतको तफव बाट कायवक्रमका सहभागीहरू समि ननम्न 
प्रकारका प्रश्नहरू क्रमशाः राखी खलुा छलफलको माध्यमबाट 
सहभागीहरूको प्रनतवक्रया तथा सझुार् आह्वान गनुवपने– 

(क) नगरपानलकाले ननमावण गरेका कानून तथा नीनतगत ननणवय 
तथा प्रवक्रयागत सिुारले पारेको प्रभार् सचुकको आिारमा, 

(ख) नगरपानलकाले गरेका वर्कास योजनाहरूमा जन सहभानगताको 
न्स्थनत, 

(ग) नगरपानलकाले समयमा सेर्ा सवुर्िा ददन सेर्ा ददन नसकेको 
अर्स्थामा जनताले भोग्न ुपरेका समस्याहरू, 

(घ) नगरपानलकाको तफव बाट पेश गरेको वर्र्रण प्रनतको 
वर्श्वासनीयता, 

(ङ) र्ालर्ानलका, मवहला, दनलत, जनजानत ,गररब,  जेष्ठ नागररक 

तथा वपछनडएका र्गवलाई मूलिारमा ल्याउन गरेका 
प्रयासहरूको प्रभार्काररता,  
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ग.  
घ= 

६. सामान्जक न्जम्मेर्ारी बहन गने िमतााः 
सामान्जक न्जम्मेर्ारीको िेत्र सूचक सवहतको कामको वर्र्रण 

  

  

  

  

  

७.  आयोजना तथा कायवक्रम कायावधर्यन गदाव भोगेका समस्याहरू (बुंदागत 
रूपमा लेख्न)ेM  

क. 
ख.   

ग.  
घ. 

८. भार्ी कायवक्रम संचालनको लानग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुार्हरू 
(बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM  

क. 
ख.  
ग.  
घ. 

सामान्जक परीिकको नामाः  
दस्तखताः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
नमनताः  

गने गरी कायवपानलकाले ननणवय गनव सक्नछे । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतव अनदुानबाट 
सञ्चानलत कायवक्रम र्ा आयोजनाको लानग उपलधि गराइएको शतवमा 
सार्वजननक सनुरु्ाई गनुवपने भनी उल्लेख भएको अर्स्थामा सोही 
बमोन्जम र उल्लेख नभएको अर्स्थामा दफा (१) बमोन्जमको 
सार्वजननक सनुरु्ाईमा नै त्यस्तो कायवक्रम र्ा आयोजनाको वर्षय 
समारे्श गररनछे । 

(६) उपदफा (१) बमोन्जमको सार्वजननक सनुरु्ाईमा 
कायावलयले सबै सरोकारर्ालाहरु  सहभागी हनसुक्न े गरी कायवक्रम 
सञ्चालन हनु े नमनत, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगारै् 
सार्वजननक सूचना प्रर्ाह गनुव पनेछ । 

(७) यस दफा बमोन्जम सञ्चालन हनुे सार्वजननक सनुरु्ाईमा 
सञ्चार माध्यमका प्रनतनननिहरुले सहज रुपमा उपन्स्थत हनु, तस्बीर  
तथा नभनडयो न्खच्न र प्रत्यि प्रशारण गनव पाउनेछन । 

४८. सेर्ाग्राहीको अनभमत नलन ुपनेाः (१) कायावलयले सार्वजननक सनुरु्ाई गनुव 
अगारै् कम्तीमा सात ददनको कायावलय समयमा सेर्ा नलन आएका 
सेर्ाग्राहीहरुबाट अनसूुची–१९ बमोन्जमको ढाँचामा नागररक प्रनतरे्दन 
पत्र र अनसूुची २० बमोन्जमको ढाँचामा बवहगवमनअनभमत नलनपुनेछ । 

(२) कायावलयले उपदफा (१) बमोन्जम अनभमत ददन े
सेर्ाग्राहीहरुलाई सार्वजननक सनुरु्ाई कायवक्रममा उपन्स्थनतको लानग 
अनरुोि गनेछ ।  

४९. सार्वजननक सनुरु्ाईका वर्षयर्स्ताुः यस कायववर्नि बमोन्जम गररन े
सार्वजननक सार्वजननक सनुरु्ाईमा देहाय बमोन्जमका वर्षयर्स्त ु प्रस्ततु 
गररनेछाः 

(क) अन्घल्लो पटकको सार्वजननक सनुरु्ाईमा प्रनतबिता 
व्यि गररएका वर्षय र त्यस्ता वर्षयमा भए गरेका 
प्रयास,  

(ख) नागररक प्रनतरे्दन पत्र र बवहगवमन अनभमतको ननतजा, 
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(ग) सेर्ा प्रर्ाहका सम्बधिमा प्राप्त जनगनुासो र सझुार्को 
वर्र्रण र त्यस्ता वर्षयमा भए गरेका प्रयास, 

(घ) अनगुमन सनमनतको प्रनतरे्दनका मखु्य मखु्य वर्षयहरु, 
(ङ) सार्वजननक परीिण प्रनतरे्दनका मखु्य मखु्य वर्षयहरु, 
(च) सामान्जक प्रनतरे्दनको मखु्य वर्षयहरु,  
(छ) नगरपानलकाको नीनत योजना तथा कायवक्रम र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चानलत 

कायवक्रम तथा आयोजनाहरु । 

५०. व्यन्ि र्ा गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनव सक्नाेः (१) कायावलयले 
दफा ४८ बमोन्जम सेर्ाग्राही बवहगवमन अनभमत र नागररक प्रनतरे्दन 
पत्र सङ्कलन गनवको लानग कुनै व्यन्ि र्ा गैरसरकारी संस्थालाई 
पररचालन गनव सक्नछे । 

(२) यस कायववर्नि बमोन्जम हनुे सार्वजननक सनुरु्ाईको 
व्यर्स्थापन गनव तथा सहजीकरण गनवको लानग प्रचनलत खररद कानून 
बमोन्जम कुनै व्यन्ि र्ा गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनव सवकनेछ  

५१. सार्वजननक सनुरु्ाईको माग गनव सक्नाेः (१) जनप्रनतनननि, उपभोिा तथा 
साझेदार संस्थाले कुनै आयोजना वर्शेष र्ा सार्वजननक महत्र्को 
वर्षयमा सार्वजननक सनुरु्ाई गनव कायावलयमा अनरुोि गनव सक्नछेन। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सार्वजननक सनुरु्ाई माग भएको 
अर्स्थामा कायावलयले एक मवहनानभत्र सम्बन्धित आयोजना र्ा 
सार्वजननक महत्र्को वर्षयमा सार्वजननक सनुरु्ाई गनेछ । 

५२. कायवक्रम र्ा आयोजना शरुुहनु ु भधदा अगारै् सार्वजननक सनुरु्ाई गनव 
सवकनाेः दीघवकालीन नीनत तथा योजना र्ा बहरु्षीय आयोजनाको 
स्र्ीकृनत र आनथवक, सामान्जक र र्ातार्रणीय िेत्रमा दीघवकालीन प्रभार् 
पाने कुनै कायवक्रमको स्र्ीकृनत पश्चात त्यस्तो नीनत, योजना, आयोजना 
र्ा कायवक्रमको उद्देश्य, लि, अपेन्ित उपलन्धि र कायावधर्यन 
प्रकृयाको सम्बधिमा कायवक्रम र्ा आयोजना शरुुहनु ु भधदा अगारै् 
सार्वजननक सनुरु्ाई गनव सवकनछे ।  

अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
..........वर्षयगत कायावलय।गैर सरकारी संस्था  

न्जल्ला..........नगरपानलका 
सामान्जक परीिकको प्रनतरे्दन 

 (बहृत छलफलमा प्रस्ततु गररन)े  

१. वर्षयगत कायावलय।गैर सरकारी संस्था को नामाः  
२.  लक्ष्य  

क.  
ख.  
ग.  
घ. 

३. मखु्य उद्देश्य बुंदागत रूपमा लेख्न)े  
क. 
ख.  
ग.  
घ. 

४. गत आनथवक र्षवमा संचानलत वर्कास योजना तथा कायवक्रमको वर्र्रण 

संचानलत कायवक्रम।आयोजनाको 
नाम 

लक्ष्य उपलन्धि कैवफयत 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चाहना तथा लन्ित र्गवलाई सेर्ा तथा सवुर्िा ददन नबगत 
एक र्षवमा गररएका मखु्य मखु्य नीनतगत व्यर्स्था तथा प्रकृयागत सिुारहरू 
(बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  
ख.  
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स्र्रोजगारका प्रयासहरू    

गररर्ी ननर्ारणका प्रयासहरू    

सामान्जक पररचालन    

र्तार्रण सिुारका प्रयासहरू    

एच.आई.नभ र एड्रस    

वर्कासमा समान सहभानगता सेर्ाहरूमा पहँूच 

स्थानीय र्जार पगु्न लाग्ने समय    

कृवष सेर्ा केधर जान लाग्ने समय    

भौगोनलक िेत्र, मवहला, वपछनडएका तथा सीमाधत  
र्गवको  संख्या,  ननजहरूले  पाएको सेर्ा तथा 
ददइएको वर्शेष अर्सरहरू 

   

 

जनशन्ि    

नीनत तथा कायवक्रम    

भौनतक व्यर्स्था    

समधर्य र सहकायवका प्रयासहरू    

अधय सामान्जक सम्पादनका िेत्रहरू    

६. गत र्षवमा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 

७. सिुारको लानग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुार् (र्ुंदागत रूपमा लेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सामान्जक परीिकको नामाः  
दस्तखताः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
नमनताः  

५३. न्जम्मेर्ार पदानिकारीले सम्बोिन गनुवपनेाः (१) यस कायववर्नि 
बमोन्जम गररन ेसार्वजननक सनुरु्ाईको क्रममा उठेका न्जज्ञासा सझुार् र 
गनुासोको सम्बधिमा कायवक्रममा सहभागी न्जम्मेर्ार पदानिकारीले 
सम्बोिन गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सार्वजननक सनुरु्ाईको क्रममा 
उठेका न्जज्ञासा सझुार् र गनुासोको सम्बोिन गदाव सम्बन्धित 
पदानिकारी कमवचारी र्ा वर्ज्ञको सझुार् नलन े व्यर्स्था कायावलयले 
नमलाउनेछ । 

  

पररच्छेद ३ 

सार्वजननक सनुरु्ाईको प्रकृया 
५४. सहजकताव तोक्न ु पनेाः (१) यस कायववर्नि बमोन्जम गररन े सार्वजननक 

सनुरु्ाईका लानग कायावलयले एक जना सार्वजननक सनुरु्ाई सहजकताव 
तोक्नेछ । 

(२) कायावलयले दफा ५० को उपदफा (२) बमोन्जम 
सहजीकरणको लानग व्यन्ि र्ा संस्थालाई पररचालन गरेको अर्स्थामा 
त्यस्तो व्यन्ि र्ा संस्थासँगको समधर्यमा सार्वजननक सनुरु्ाई सहजकताव 
तोक्नेछ । 

५५. सार्वजननक सनुरु्ाई कायवक्रम सञ्चालन गनेाः (१) दफा ५४ बमोन्जम 
तोवकएको सहजकतावले देहायका कुरामा ध्यान ददई सार्वजननक सनुरु्ाई 
कायवक्रम सञ्चालन गनेछाः 

(क) न्शष्ट एरं् वर्नयशील भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) ननष्पि रुपले मध्यस्थता गने, 

(ग) मवहला जनजानत तथा वपछनडएका र्गवलाई आफ्ना 
भनाइ राख्न प्रोत्सावहत गने,  

(घ) सहभागीले व्यि गरेका वर्चारमा प्रनतर्ाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रनतवक्रया तथा वटप्पणीलाई सकारात्मक 
रुपमा नलन,े   
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(च) व्यन्ि र्ा संस्थाको सार्वजननक मयावदा र न्शष्टाचारलाई 
कायम राख्न,े  

(छ) सहभानगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) वर्षय र्स्तमुा केन्धरत रही छलफल गराउन े। 

(२) यस कायववर्नि बमोन्जम सञ्चालन हनु े सार्वजननक 
सनुरु्ाई कायवक्रमको ढाचँा अनसूुची–२१ बमोन्जम हनुेछ। 

(३) सहजकतावले यस कायववर्नि बमोन्जम सार्वजननक 
सनुरु्ाई कायवक्रम सञ्चालन गदाव कायवक्रमका सहभागीहरुलाई अनसूुची–
२२ बमोन्जमको आचारसंवहता पालना गराउन ुपनेछ। 

(४) सहजकतावले यस कायववर्नि बमोन्जम सार्वजननक 
सनुरु्ाई कायवक्रम सम्पन्न भएको नमनतले सात ददन नभत्र अनसूुची–२३ 
बमोन्जमको ढाँचामा कायावलयमा प्रनतरे्दन ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्जमको प्रनतरे्दन त्यसपनछ बस्न े
कायवपानलका बैठकमा छलफलको लानग प्रमखु प्रशासकीय अनिकृतले 
प्रस्ततु गनुव पनेछ। 

५६. बजेट व्यर्स्था गनेाः (१) यस कायववर्नि बमोन्जम गररन े सार्वजननक 
सनुरु्ाईको लानग आर्श्यक पने बजेट र्ावषवक कायवक्रम  तथा बजेटमा 
समारे्श गररनछे ।  

(२) कायावलयले उपदफा (१) बमोन्जमको बजेट प्रचनलत 
सार्वजननक खररद कानून बमोन्जम खचव गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम भएको खचवको वर्र्रण 
सहजकतावले सार्वजननक सनुरु्ाई कायवक्रममा समेत सार्वजननक गनुवपनेछ  

५७. अधय सार्वजननक ननकायले सार्वजननक सनुरु्ाई गनुवपनेाः नगरपानलका 
कायविेत्र नभत्र कायवक्रम सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा अधय 
सार्वजननक ननकायहरूले कायावलयसँग समधर्य गरी यसै कायववर्नि 
बमोन्जम सार्वजननक सनुरु्ाई गनुव पनेछ।  

  

 

न्शिा 
आिा घण्टा नभत्र प्राथनमक वर्द्यालय नपगु्न े
र्ालर्ानलकाको संख्या 

   

पूर्व प्राथनमक न्शिामा खदु भनावदर    

प्राथनमक वर्द्यालयमा पहूच नभएका सो    

उमेर समहुका बालबानलका संख्या।प्रनतशत    

किा १ मा खदु भनावदर छात्र।छात्रा    

प्राथनमक तहमा किा छोड्न ेकिा दोहोरय्ाउन े
र किा उन्त्तणव हनु ेदर 

   

प्राथनमक तहमा तानलम प्राप्त न्शिक संख्या    

प्रनत किा कोठा वर्द्याथी संख्या    

बाह्य सहयोगमा नननमवत वर्द्यालय कोठा संख्या    

स्थानीय  तहबाट नननमवत वर्द्यालय कोठा संख्या    

दनलत बालबानलकाको न्शिामा पहँूच    

खानपेानी तथा सरसफाई 

स्र्च्छ पानी पगुकेो पररर्ार संख्या र्ा प्रनतशत    

शौचालय भएको संख्या र्ा प्रनतशत    

खानेपानी सवुर्िा भएको प्राथनमक वर्द्यालय    

शौचालय भएको पररर्ार संख्या    

सिुाररएको चलुो भएको पररर्ार संख्या    

बालबानलका, मवहला तथा समारे्शी िते्र 

बाल नबर्ाहको संख्या    

सामान्जक नबकृनत, वर्संगनत    

सामान्जक सरुिा (जेष्ठ नागररक, एकल मवहला,  
अपागं, वपछनडएको िेत्र तथा लोपधुमखु जाती) 

   

जनचेतना तथा गररर्ी ननर्ारण 

बाल श्रमको अर्स्था    

बाल क्लर्हरूको अर्स्था    

मवहला वहंशा    

रोजगारीको अर्स्था     
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अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
 

................नगरपानलका 
समान्जक परीिकको प्रनतरे्दन 

      (बहृत छलफलमा प्रस्ततु गररन)े 
===============नगरपानलका      
   
नमनताः 
१. नगरपानलकाको पररचय (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM 
२. स्थानीय तहको प्राथनमकता तथा लक्ष्यहरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM  
३. गतर्षवको मखु्य मखु्य उपलधिीहरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM 
४. यसर्षवको मखु्य मखु्य उपलधिीहरू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 
५. सामान्जक न्जम्मेर्ारी र कायव सम्पादनको लेखाजोखाM 

सामान्जक न्जम्मेर्ारीको िेत्र गत बषवको 
अर्स्था 

प्रयास उपलधिी 

स्र्ास्थ्य 
 

स्र्ास्थ्य चौकी एक घण्टा नभत्र  पैदल र्ा यातायात 
पहँूच भएको घरिरुी संख्या 

   

५ बषव मनुीका बालबानलकाको प्रनतशत    

खोपमा पहँूच भएको जनसंख्या (एक बषव मनुीका 
बालबानलकाको आिारमा) 

   

४ पटक गभवर्ती जाँच गररएको मवहलाको संख्या  

(प्रनतशतमा) 

   

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका मवहलाको 
संख्या 

   

झाडा पखालाबाट मतृ्य ुहनु ेबालबानलका संख्या    

सर् हेल्थपोष्ट र्ा हेल्थपोष्टबाट सेर्ा नलने घरिरुी 
पररर्ार संख्या  

   

भाग– ६ 

वर्वर्ि 

५८. प्रर्िा तोक्नाेः  (१) कायवपानलकाले कायवपानलकाका सदस्यमध्येबाट एक 
जनालाई प्रर्िा तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको प्रर्िाले कायवपानलका बैठकका 
ननणवयहरु बैठक बसेको तीन ददन नभत्र सार्वजननक गनेछ। 

५९. सूचना अनिकारी तोक्नाेः (१) अध्यि/प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय 
अनिकृतको नसफाररसमा कायवपानलकाको कायावलयका एकजना अनिकृत 
कमवचारीलाई सूचना अनिकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको सूचना अनिकारीले सूचनाको हक 
सम्बधिी ऐन २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बधिी ननयमार्ली २०६५ 
ले तोकेको प्रकृया बमोन्जम सूचना माग गने व्यन्ि र्ा ननकायलाई 
कायवपानलका तथा कायावलयका ननणवय तथा ननणवयसँग सम्बन्धित 
कागजातहरु उपलधि गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुराहरु लेन्खएको भएता पनन प्रचनलत कानून 
बमोन्जम गोप्य राख्न ु पने भनी तोवकएका वर्षयहरु सूचना अनिकारीले 
कुनै व्यन्ि र्ा ननकायलाई उपलधि गराउन सक्न ेछैन।  

६०.  आम्दानी र खचव सार्वजननक गनुवपनेाः (१) कायावलयले प्रत्येक मवहनाको 
सात गतेनभत्र अन्घल्लो मवहनासम्म भएको आम्दानी र खचवको वर्र्रण 
सार्वजननक गनुव पनेछ। 

(२) र्डा कायावलय तथा वर्षयगत शाखाले उपदफा (१) बमोन्जम सार्वजननक 
गरेको आम्दानी र खचवको वर्र्रण सार्वजननक गरेको तीन ददन नभत्र 
कायवपानलकाको कायावलयमा पठाउन ुपनेछ। 

६१. चौमानसक समीिा गनेाः (१) कायवपानलकाले कायवपानलकाको कायावलय, 
र्डा कायावलय र वर्षयगत कायावलयका प्रमखुहरुसँग प्रत्येक चौमानसक 
अर्नि समाप्त भएको नमनतले पधर ददन नभत्र चौमानसक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको चौमानसक समीिामा समीिा 
अर्निको देहायका वर्षयमानथ समीिा गररनेछाः  
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(क) समीिा अर्निको आम्दानी र खचवको अर्स्था,  
(ख) स्र्ीकृत र्ावषवक कायवयोजना कायावधर्यनको अर्स्था,  
(ग) कायावलयमा प्राप्त गनुासो र सोको समािानको लानग 

गररएका कायवको वर्र्रण, 
(घ) सार्वजननक सनुरु्ाईमा उठेका मखु्य मखु्य वर्षयहरुको 

वर्र्रण, 
(ङ) सार्वजननक परीिणका वर्षयहरु, 
(च) सामान्जक परीिण प्रनतरे्दनले ददएका सझुार्हरु, 
(छ) अनगमन सनमनतले गरेका कायवहरुको प्रनतरे्दन, 
(ज) रकमाधतर सम्बधिी वर्र्रण, 
(झ)  न्जल्ला समधर्य सनमनतबाट प्राप्त सझुार्हरु । 

(ञ) कायवपानलकाले तोवकददएका अधय वर्षयहरु। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको समीिाबाट कायवपानलकाले 
कायावलयलाई आर्श्यक ननदेशन ददन सक्नछे र त्यस्तो ननदेशनको 
पालना गनुव सम्बन्धित कायावलय र कायावलय प्रमखुको कतवव्य हनुेछ। 

(४) यस दफा बमोन्जम भएको चौमानसक समीिाको 
प्रनतरे्दन त्यस्तो समीिा सम्पन्न भएको नमनतले पधर ददननभत्र 
कायावलयको रे्र्साइट र प्रर्िा माफव त सार्वजननक गररनेछ। 

६२. र्ावषवक समीिा गनेाः (१) कायवपानलकाले कायवपानलकाको कायावलय र्डा 
कायावलय वर्षयगत शाखा र्ा कायावलय र साझेदार संस्थाहरुका 
प्रमखुहरुको सहभानगतामा प्रत्येक आनथवक र्षव समाप्त भएको नमनतले 
दईु मवहनानभत्र र्ावषवक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको र्ावषवक समीिा अध्यि/ 
प्रमखुको अध्यितामा हनुे तथा यस समीिामा देहाय बमोन्जमका 
वर्षयहरुमा छलफल गररनेछाः 

(क) र्ावषवक आम्दानी र खचवको अर्स्था,  
(ख) लिको तलुनामा भएको आम्दानी र खचवको तलुना, 
(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानको वर्र्रण, 

न्जम्मेर्ारी, लक्ष्य, उद्देश्य, आर्निक तथा र्ावषवक योजना (वर्षयगत 
कायावलयहरूको समेत), सामान्जक उपलधिी, कायव सम्पादन, पररणाम र 
प्रभार् सम्बधिी अनभलेख तथा सूचना, नागररक बडापत्र, सार्वजननक 
परीिणका प्रनतरे्दनहरू, सार्वजननक सनुरु्ाइ प्रनतरे्दन, र्ावषवक तथा 
चौमानसक प्रनतरे्दनहरू, गत बषवको सामान्जक परीिण प्रनतरे्दन तथा 
अधय आर्श्यक सामाग्रीको अध्ययन गनुव पनेछ । 

ख) वर्र्रण तयारी तथा प्रस्ततुी 
नगरपानलकाको सामान्जक कायवसम्पादनका वर्षयमा स्पष्ट भएपनछ 
नगरपानलकाका पदानिकारीहरू, प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत, 
वर्भाग।महाशाखा।शाखा  प्रमखु, न्जम्रे्र्ार  कमवचारीसँग  अिवसंरन्चत  
(Semi-structured) अधतरर्ाताव नलनपुनेछ । अनत्रर्ातावबाट समेवटन 
नसकेका वर्षयहरूका लानग सम्बन्धित कमवचारीहरूको सानो समहु 
बनाई समहु छलफल गनुव पनेछ । नतनीहरूको सम्पादनको अर्स्था 
प्रमखु समस्या, चनुौती र भार्ी कायवददशाका बारेमा गहन अध्ययन गरी 
सो समेत अनसूुची २ र ३ अनसुारको वर्र्रण तयार गनुव  पनेछ । 
अधत्यमा सम्पूणव सरोकारर्ालाको भेलामा सो वर्र्रण प्रस्ततु गरी 
छलफल गनुव पनेछ ।  

ग) प्रनतरे्दन चरण 

सरोकारर्ालाको  भेला  पश्चात सामान्जक  परीिकले  अन्धतम  
प्रनतरे्दन तयार गनुव पनेछ। भेलामा उठेका सझुार् तथा ननणवयहरू र 
कायवयोजना सवहत भेला अध्यिलाई प्रनतरे्दन र्झुाउन ुपनेछ। 
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अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
सामान्जक परीिक सम्र्धिी व्यर्स्था 

नगरपानलकाले एक बषवसम्म सम्पादन गरेका कामहरूबाट के कनत 
सामान्जक वर्कास भयो र्ा सामान्जक न्जम्मेर्ारी परुा गनव सम्पादन 
भएका कामहरू, उपलधिीहरू र प्रभार्हरूको लेखाजोखा गरी प्रनतरे्दन 
पेश गनव सामान्जक परीिकको रूपमा प्रत्यि दईु नबज्ञको समहुलाई 
सामान्जक परीिकको रूपमा प्रचनलत खररद कानून अनसुार सेर्ा 
करारमा ननयिु गनुवपनेछ। कुनै संस्था र्ा कम्पनीलाई समेत 
सामान्जक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा नलन सवकनछे । संस्था र्ा  
कम्पनीलाई सामान्जक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा नलदाको 
अर्स्थामा ननिावररत योग्यता भएको मानर् श्रोत भएको हनु ुपनेछ । 

१. सामान्जक परीिकको योग्यता 
(क) स्नातकोत्तर भई सम्र्न्धित िेत्रमा अनभुर्, 

(ख) सामान्जक परीिण सम्बधिी अननु्शिण प्राप्त 

(ग) यस नगरपानलकाको कायवक्रम र्ा आयोजनामा प्रत्यि 
सलंग्न नरहेको  

२.पाररश्रनमक 

प्रचनलत खररद कानून अनसुार तयार भएको लागत अनमुानको आिारमा 
सामाधयतया सामान्जक परीिणका लानग पाररश्रनमक तय गनव 
सवकनेछ। 

३.सामान्जक परीिकका कामहरू 

सामान्जक परीिणका कामलाई ३ चरणमा वर्भाजन गररएको छ।  
क) तयारी 

यस चरणमा ननजले बाह्य र्ा आधतररक रूपमा सूचना संकलन गनुव 
पनेछ। सामान्जक परीिकले सधदभव सामानग्रको रूपमा स्थानीय तहसँग 
सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेश कानून, यस नगरपानलकाले तयार गरेका 
ऐन, ननयम, कायववर्निहरू र ननदेन्शकाहरू, स्थानीय तहको सामान्जक 

(घ) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र प्राप्त 
भएको बजेटको तलुना, 

(ङ) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतव समपूरक र वर्शेष 
अनदुान अधतगवतका आयोजनाहरुको वर्र्रण र ती आयोजनाहरुको 
भौनतक र वर्त्तीय प्रगनत, 

(च) आनथवक सामान्जक र पूर्ाविार वर्कासका उपलन्धिको वर्र्रण, 
(छ) आर्निक तथा रणनीनतक योजनाको लि र प्राप्त उपलन्धिको 

तलुना, 
(ज) साझेदार संस्थासँगको सहकायव र समधर्यमा सम्पादन गररएका मखु्य 

मखु्य कायवहरु, 
(झ) बेरुजू तथा बेरुजू फर्छ्यौटको अर्स्था, 
(ञ) अन्ख्तयार दरुुपयोग अनसुधिान आयोग सङ्घीय मानमला तथा सामाधय 

प्रशासन मधत्रालय लगायत नपेाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका 
ननकाय र न्जल्ला समधर्य सनमनतबाट प्राप्त सझुार्हरु, 

(ट) बुँदा नं (ञ) बमोन्जमका सझुार्हरु कायावधर्यनको अर्स्था, र 
(ठ) कायवपानलकाले तोकेका अधय वर्षयहरु। 

(३) यस दफा बमोन्जमको समीिामा प्रस्ततु गररन े
वर्र्रणमा एकरुपता कायम गनवको लानग कायवपानलकाको कायावलयले 
उपदफा (२) मा उन्ल्लन्खत वर्षयहरुको आिारमा र्डा कायावलय 
वर्षयगत शाखा र्ा कायावलय र साझेदार संस्थालाई प्रस्ततुीकरणको 
ढाँचा उपलधि गराउनछे। 

(४) यस दफा बमोन्जम सम्पन्न हनुे र्ावषवक समीिाको 
प्रनतरे्दन उपदफा (२)मा उन्ल्लन्खत वर्षयहरु समेटी तयार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम तयार भएको प्रनतरे्दन  
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कायवपानलकाको कायावलयको रे्र्साइटमा रान्खनेछ साथै उि प्रनतरे्दन 
न्जल्ला समधर्य सनमनत प्रदेश सरकारको मखु्यमधत्री तथा 
मन्धत्रपररषदको कायावलय र सङ्घीय मानमला तथा सामाधय प्रशासन 
मधत्रालयमा पठाउने न्जम्मेर्ारी कायवलयको हनुेछ। 

६३. प्रनतरे्दन सभामा प्रस्ततु गनुवपनेाः यस कायववर्नि बमोन्जम सम्पादन 
गररएका कायवहरुको प्रनतरे्दन अध्यि/प्रमखुले छलफलको लानग 
सभामा प्रस्ततु गनेछ । 

६४. थपघट र हेरफेराः  यस कायववर्निको कायावधर्यनको क्रममा कुनै र्ािा 
अर्रोि र अस्पष्टता भएमा त्यस्तो बािा  अड्चन फुकाउन े प्रयोजनका 
लानग कायवपानलकाले यस कायववर्निमा आर्श्यकता अनसुार धयाख्या, 
थपघट, संसोिन र्ा हेरफेर गनव सक्नेछ। 

६५. प्रचनलत कानून बमोन्जम हनु:े यस कायववर्निको कुनै प्रार्िान प्रचनलत 
कानून एरं् स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अधतर सरकारी 
वर्त्तीय व्यर्स्थापन ऐन २०७४ संग बान्झएमा बान्झएको हदसम्म 
अमाधय हनुेछ । 

                  
अनसूुची– १ 

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

गनुासो दताव वकताब  

नस नं गनुासोकतावको 
नाम थर 

गनुासोको 
संन्िप्त 
वर्र्रण 

गनुासोसँग 
सम्बन्धित 

पदानिकारी तथा 
महाशाखा।शाखा 

गनुासोको 
बगीकरण 

गनुासो 
उपर 

गररएको 
प्रथम 

सम्बोिन 

दताव 
गनेको 

नामथर र 
पद 

कै 

        

        

        

        

        

 

अनसूुन्च–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 
गनुासो समािानको लानग प्रस्तार् 

नस 
नं 

गनुासोको 
सन्ङ्खिप्त 
व्यहोरा 

गनुासो 
समािानको लानग 
वर्द्यमान कानूनी 
तथा संस्थागत 

व्यर्स्था 

गनुासो 
समािानको 
लानग कानूनी 
तथा संस्थागत 
व्यर्स्थामा 
रहेको कमी 

कानूनी तथा 
वर्षयवर्ज्ञको 

राय 

गनुासो 
समािानको 
लानग गनुवपने 

ननणवय 

      

      

      

गनुासो समािान समधर्य सनमनतका 
संयोजकाः नाम थराः  पदाः दस्तखताः 
सदस्याः नाम थराः पदाः  दस्तखताः 
सदस्याः नाम थराः पदाः  दस्तखताः 
सदस्याः नाम थराः पदाः  दस्तखताः 
सदस्य सन्चर्ाः नाम थराः पदाः  दस्तखताः 

 

अनसूुची–३ 

(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
गनुासो समािान समधर्य सनमनतमा पेश गनुव पने वर्र्रण 

नस 

नं 

गनुासोको 
सन्ङ्खिप्त 
वर्र्रण 

गनुासो समािानको लानग अपयावप्त 
कानून तथा संस्थागत व्यर्स्था 
तथा अनिकारिेत्रको वर्र्रण 

कानून तथा 
वर्षयवर्ज्ञको 

राय 

गनुासो समािानको 
लानग गनुव पने 
ननणवयको प्रस्तार् 

     

     

     

     

गनुासो सनु्न ेअनिकारीको नामाः  कायावलय प्रमखुको नामाः 
दस्तखताः     दस्तखताः 
नमनताः     नमनताः  
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