नरै नापुर राजपत्र
खण्ड :४

सं ख्या :४

नरै नापुर गाउँ पालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, नरै नापुर, बाँके

प्रकाशित लिलत : २०७७/०६/१२

नेपािको सं विधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि नरै नापुर
गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको काययविलध सियसाधारणको जानकारीका िालग
प्रकािन गररएको छ।

भाग – ०२
नरै नापुर गाउँपालिका, बाँके
स्िीकृत लिलत :- २०७७/०६/०९
प्रिाशणकरण लिलत :- २०७७/०६/११

साियजलनक जिाफदे विता प्रिर्द्यन सम्बन्धी काययविलध, २०७७
प्रस्तािना
गाउँ पालिकाको सेिा प्रिाििाई पारदिी, उत्तरदायी र जिाफदे िी बनाउन नीलत, योजना तथा काययक्रिको
कायायन्ियन प्रकृया, प्राप्त उपिशधध र त्यसिे पारे को आलथयक सािाशजक प्रभािको िूल्याङ्कन गरी नीलत,
योजना तथा सेिा प्रिाि प्रकृयािा सुधार गनय, साियजलनक कोषको अत्युत्ति पररचािन गरी अपेशित उद्देश्य
प्रालप्तको सुलनश्चतता गनय र जनप्रलतलनलध तथा कियचारीिाई थप शजम्िेिार बनाई साियजलनक जिाफदे िीता
अलभबृवर्द् गनय स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको
िालग प्रिासकीय काययविलध लनयलित गने ऐन, २०७४ को दफा ३ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी
काययपालिकािे यो काययविलध जारी गरे को छ ।
भाग-१
प्रारशम्भक

१.

सं शिप्त नाि र प्रारशम्भकः (१) यो

काययविलधको नाि ×साियजलनक जिाफदे विता प्रिर्द्यन सम्बन्धी

काययविलध, २०७७" रिे को छ ।

--

(२) यो काययविलध गाउँ काययपालिकािे स्िीकृत गरे को लिलतदे शख िागू िुनछ
े ।

२.

पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलधिा:-

(क)

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

(ख)

“सभा” भन्नािे नेपािको सं विधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बिोशजिको गाउँ सभा िा
धारा २२३ को उपधारा (१) बिोशजिको नगर सभा सम्झनुपछय ।

(ग)

“काययपालिका” भन्नािे सं विधानको धारा २१५ बिोशजि गठन भएको गाउँ काययपालिकािाई
सम्झनुपछय।

(घ)

“अध्यि” भन्नािे गाउँ पालिकाको अध्यि सम्झनु पछय ।

(ङ)

“उपभोक्ता सलिलत” भन्नािे गाउँ पालिकार्द्ारा स्िीकृत आयोजना िा काययक्रिबाट प्रत्यि िाभ
पाउने व्यशक्तिरुको सिूििे आयोजना िा काययक्रि लनिायण, सञ्चािन, व्यिस्थापन र िियत सम्भार
गनयको िालग आफूिरु िध्येबाट गाउँ पालिकार्द्ारा लनधायररत प्रवक्रया बिोशजि गठन गरे को सलिलत
सम्झनुपछय।

(च)

“कायायिय”भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पछय र सो िधदिे गाउँ अन्तगयतका
िडा कायायिय, सेिा केन्र, विषयगत िाखा िा लनकाय सिेतिार्य बुझाउने छ।

(छ)

“कोष”भन्नािे गाउँ पालिकाको स्थानीय सशञ्चत कोष सम्झनु पछय र सो िधदिे स्थानीय कानून
बिोशजि स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई सिेत जनाउने छ ।

(ज)

“प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ ििोशजिको
प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत सम्झनु पछय ।

(झ)

“विकास साझेदार”भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएको सम्झौता बिोशजि नगद, शजन्सी एिं प्राविलधक
ु राष्ट्रसं घीय लनकायिरु तथा
सियोग उपिव्ध गराउने दिपिीय एिं बिुपिीय दातृ लनकाय, सं यक्त
अन्तरावष्ट्रय गैर सरकारी सं स्थािाई सम्झनु पछय र सो िधदिे गाउँ पालिकासं ग भएको सम्झौता
बिोशजि नगद, शजन्सी एिं प्राविलधक सियोग उपिव्ध गराउने रावष्ट्रय गैर सरकारी सं स्था सिेतिाई
बुझाउनेछ।

(ञ)

“सािाशजक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा
(५) को व्यिस्था बिोशजि गाउँ पालिकाको योजना, नीलत, काययक्रि, आयोजना कायायन्ियन र सेिा
प्रिाििे आलथयक सािाशजक िेत्रिा पारे को सिग्र प्रभािको िेखाजोखा, विश्लेषण र िूल्यांकन कायय
सम्झनु पछय।

(ट)

“साियजलनक परीिण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा
(५) को व्यिस्था बिोशजि गाउँ पालिकािे सं चािन गने काययक्रि, विकास योजना तथा आयोजनाको
िक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त उपिशधधको बारे िा सरोकारिािािरुबीच जानकारी गराउने,
िेखाजोखा गने र िूल्यांकन गने कायय सम्झनु पछय ।

(ठ)

ु ार्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा
“साियजलनक सुनि

--

(५) को व्यिस्था बिोशजि गाउँ पालिकाको सेिा प्रिाि र विकास व्यिस्थापन िगायत काययिा
सरोकार राख्ने सियसाधारण नागररक र गाउँ पालिकाका पदालधकारीिरुबीच साियजलनक थिोिा खुिा
छिफि गने प्रवक्रया सम्झनु पछय।यस िधदिे गाउँ पालिकासँग भएको सम्झौता, साझेदारी,
किुलियत, ितय अनुसार गाउँ पालिकाको भौगोलिक िेत्रिा काययक्रि सञ्चािन गने विकास साझेदार
ु ार्िार्य सिेत जनाउनेछ।
तथा गैर सरकारी सं स्थािे आफ्नो कायय शजम्िेिारीको सन्दभयिा गने सुनि

(ड)

“गैर सरकारी सं स्था” भन्नािे यस काययविलधको प्रयोजनको िालग प्रचलित कानून बिोशजि स्थापना
भएका र गाउँ पालिकाको सभाबाट आफ्नो काययक्रि स्िीकृत गराई गाउँ पालिकाको सिन्ियिा
काययक्रि सञ्चािन गने गैर नाफािूिक सं स्था सम्झनुपछय ।

(ढ)

“सािुदावयक सं स्था” भन्नािे जनचेतना सम्बन्धी तालिि, अलभिुखीकरण, सीप विकास, बचत, कजाय
पररचािन, सिािेिी विकास र सिक्तीकरण गने उद्देश्यिे लनशश्चत प्रवक्रया अििम्बन गरी प्रचलित
कानून बिोशजि स्थापना भएका सं स्था तथा गाउँ पालिकािा सूचीकृत भएका सिुदायिा आधाररत
सं स्था सम्झनुपछय ।

(ण)

“योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) िा
उल्िेख भए बिोशजि गाउँ पालिकाको सिग्र विकास लनिायण सम्बन्धी तयार पाररएको आिलधक,
बावषयक र रणनीलतगत तथा विषयिेत्रगत योजना र यस्तै प्रकारका अन्य योजनािाई सम्झनु पछय।

(त)

“काययक्रि” भन्नािे लनशश्चत उद्देश्य प्रालप्तका िालग गाउँ पालिकार्द्ारा िगानी ढाँचा सवित तयार
गररएको िेत्रगत िा ििुित्र
े गत काययक्रि सम्झनुपछय ।

(थ)

“आयोजना”भन्नािे गाउँ पालिकािे कुनै भौगोलिक िेत्र िा काययिेत्रिा लनशश्चत अिधी र िगानी
रकि तोकी लनधायररत उद्देश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको आयोजना सम्झनु पछय ।

(द)

“अनुदान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारबाट गाउँ पालिकािाई प्राप्त िुने वित्तीय
सिानीकरण, सितय, सिपुरक तथा वििेष अनुदानिाई सम्झनु पछय । साथै सो िधदिे नेपाि
सरकार तथा प्रदे ि सरकारका विलभन्न िन्त्रािय र अन्तगयतका लनकाय र नेपाि सरकारको
स्िीकृलतिा दातृ लनकायबाट उपिधध िुने वित्तीय, प्राविलधक एिं िस्तुगत सियोग सिेतिाई जनाउने
छ ।

(ध) “िशित

सिूि”भन्नािे नेपािको सं विधानको धारा ४२ बिोशजि सािाशजक न्यायको िक प्राप्त गने

आलथयक, सािाशजक िा िैशिक दृवििे पछालड परे का िवििा, दलित, आददिासी जनजालत, िधेिी,
थारु, िुशस्िि, वपछडा िगय, अल्पसङ्खख्यक, सीिान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यशक्त, िैवङ्गक तथा यौलनक
अल्पसङ्खख्यक, वकसान, श्रलिक, उत्पीलडत िा वपछलडएको िेत्रका नागररक तथा आलथयक रुपिे
लबपन्न खस आययको व्यशक्त िा व्यशक्तको सिूििाई सम्झनु पछय । साथै, सो िधदिे नेपाि सरकार
र प्रदे ि सरकारिे िशित सिूि भनी तोकेका अन्य िगय एिं सिुदाय सिेतिाई जनाउछ ।

(न)

“सािाशजक शजम्िेिारी”भन्नािे गाउँ पालिकािे प्रचलित कानून बिोशजि सिािेिी र सितािुिक
विकासका िालग उपयुक्त नीलत, योजना, काययक्रि तजुि
य ा र कायायन्ियन गने साथै िशित सिुििाई

--

ध्यान ददई सेिा प्रिाि गने दावयत्ििाई सम्झनु पछय।

(ऩ)

“साियजलनक

लनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून िा अन्य प्रचलित कानून बिोशजि करार

गनय योग्य कानूनी व्यशक्तबीच करार ितयिा धयिस्था भए बिोशजिको सेिा प्रदान तथा सञ्चािन
गने र त्यसको जोशखि ितय बिोशजि ििन गने गरी भएको करार धयिस्था सम्झनु पछय।

(प)

“नागररक िडापत्र” भन्नािे गाउँ पालिकािे उपिधध गराउने विलभन्न सेिा तथा सुविधाको नाि,
वििरण, सियािधी, शजम्िेिार कियचारी काययकिको वििरण, सेिा प्राप्त गनय पु¥याउनु पने प्रवक्रया,
िाग्ने िूल्क एिं दस्तुरका साथै सेिा अिरुर्द् भएिा उजुरी सुन्ने अलधकारी उल्िेख गरी
सियसाधारणिाई सुसूशचत गनय साियजलनक स्थि िा कायायियिा टाँलगएको िा टाँसेर राशखएको िा
विद्युलतय िाध्यि िारा प्रकाशित िाचापत्र सम्झनु पछय।

(फ)

“बविगयिन अलभित” (Exit Poll)

भन्नािे सेिाग्रािीिरु सेिा लिई कायायियबाट बाविर लनशस्कने

सियिा कायायियको सेिाप्रिािको विषयिा िेखी िा िेखार्ददएको अलभित िा सुझाि सम्झनु पछय
।

(ब)

“नागररक प्रलतिेदन

पत्र” (Citizen Report Card) भन्नािे सेिाग्रािी नागररकिे कायायियबाट

सेिा लिं दा प्रत्यि अनुभि गरे का, भोगेका र दे खेका कुरािरुिाई उल्िेख गरी सेिा भौलतक िा
अभौलतक िाभ्यििाट कायायियिाई पृष्ठपोषण ददने पर्द्लत सम्झनु पछय।

(भ)

“सिुदायबाट सं चािन िुने योजना” भन्नािे गाउँ पालिकाको सियोगिा उपभोक्ता सलिलत, गैर
सरकारी सं स्था, टोि विकास सं स्था र सािुदावयक सं स्थाबाट सं चािन िुने लनिायण तथा आलथयक
एिं सािाशजक विकास सम्बन्धी आयोजना तथा काययक्रि सम्झनु पछय।

(म)

“साना काययक्रि िा आयोजना”भन्नािे यस गाउँ पालिकाको िकिा पन्र िाख रूपयँ भन्दा कि
िगानी भएका काययक्रि िा आयोजना सम्झनु पछय।

(य)

“ठु िा काययक्रि िा आयोजना”भन्नािे यस गाउँ पालिकाको िकिा पन्र िाख रूपयाँ िा सो भन्दा
िालथ िगानी भएका काययक्रि िा आयोजना सम्झनु पछय।

(र)

“गुनासो” भन्नािे जुन सुकै िाध्यिबाट कायायिय िा यसको लनकायको काि, सेिा प्रिाि, विकास

लनिायण तथा गाउँ पालिकाको काि तथा अलधकार सम्बन्धी विषयिा सरोकारिािा व्यशक्त िा
लनकायिे गने लिशखत िा अलिशखत लसकायत सम्झनु पछय।

(ऱ)

“ उजुरी” भन्नािे गाउँ पालिका िा यस अनतरगतका लनकायको काि, सेिा प्रिाि, विकास लनिायण

सम्बन्धिा पदालधकारी िा कियचारीको काययसम्पादन, सेिाको गुणस्तर, लनयलितता, िागत तथा
सियको विषयिा सम्बन्धिा लिशखत िा िौशखक रुपिा व्यक्त गरे को असन्तुवि सम्झनु पदयछ।

--

भाग– २
गुनासो व्यिस्थापन काययविलध
पररच्छे द –१
गुनासोको अलभिेखन तथा प्रराशम्भक कारिािी

३.

गुनासोको अलभिेख राख्नु पनेः (१) कायायियिे दे िायका कुनै िाध्यिबाट आएका गुनासोको अनुसूची–
१ बिोशजिको ढाँचािा अलभिेख राख्नु पनेछः

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

अध्यि, उपाध्यि िा िडा अध्यि सिि िौशखक िा लिशखत रुपिा,
कायायिय प्रिुख सिि िौशखक रुपिा,
कायायियिा लनिेदन दताय गरे र,

कायायियको टे लिफोन, िटिार्न, फ्याक्स िाफयत,
कायायियको र्िेि,एस एि एस िाफयत,
िुिाक, एक्सप्रेस डेलिभरी िाफयत,
उजुरी पेवटका िाफयत,

पत्रपलत्रका, विद्युतीय सं चार िाध्यि, सािाशजक सं जाि िाफयत,

ु ाई जस्ता काययक्रििा प्रश्न गरे र,
साियजलनक पररिण, सािाशजक पररिण, साियजलनक सुनि
सं घ तथा प्रदे ि सरकारका लनकाय िाफयत ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त भएका सबै गुनासोिाई गुनासोको िाध्यि सवित गुनासो
सून्ने अलधकारी दे िाय बिोशजि बगीकरण गरी अलभिेखिा जनाउनु पनेछ ।

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

सूचना सम्बन्धी गुनासो,

वपर िकाय परे को सम्बन्धी गुनासो,

साियजलनक खररद सम्बन्धी गुनासो,

पूिायधार लनिायणिा गुणस्तर कायि नभएको सम्बन्धी गुनासो,
वित्तीय अनुिासन सम्बन्धी गुनासो,

सेिा प्रिाििा अलतररक्त िुल्क भुक्तानी गनुय परे को सम्बन्धी गुनासो,
आयोजना तथा काययक्रि छनोट तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी गुनासो,
उपभोक्ता सलिलतसँग सम्बशन्धत गुनासो,

विद्यिान कानूनी प्रािधान सम्बन्धी गुनासो,

कियचारीको आचरण तथा व्यििार सम्बन्धी गुनासो,
अन्य गुनासो।

(३) उपदफा (१) बिोशजि पनय आएका गुनासोिाई गुनासो सुन्ने अलधकारीिे प्रिुख
प्रिासकीय अलधकृतसँग सिन्िय गरी सात ददन लभत्र प्रथि सम्बोधन गरी अलभिेखिा जनाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बिोशजि गरे को प्रथि सम्बोधनको जानकारी गुनासो सुन्ने अलधकारीिे
सम्बशन्धत गुनासोकतायिाई लिशखत िौशखक र्िेि एसएिएस िा अन्य कुनै उपयुक्त तररकाबाट ददनु
पनेछ।

--

(५) प्रचलित कानूनिा रिे को अस्पिता िा अपयायप्तता िा िेत्रालधकार लभत्र नपरे को िा
अन्य कुनैै कारणिे गुनासो सुन्ने अलधकारी र प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतको तिबाट सम्बोधन िुन
नसकेका गुनासोिाई गुनासो सुन्ने अलधकारीिे गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलतिा पेि गनुय पनेछ।
(६) उपदफा (५) बिोशजि पेि भएका गुनासोको सम्बन्धिा गुनासो सिन्िय सलिलतिे
गुनासोसँग सम्बशन्धत कानूनी व्यिस्था र त्यस्ता गुनासो सिाधानको िालग गनुप
य ने लनणययको प्रस्ताि
सिेत तयार गरी अनुसूची–२ बिोशजिको ढाँचािा काययपालिका बैठकिा पेि गनुय पनेछ।

४.

काययपालिकािे लनणयय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बिोशजि प्राप्त प्रस्ताि सिेतको आधारिा
गुनासो सिाधानको िालग काययपालिकािे आिश्यक लनणयय िा लनदे िन ददनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि काययपालिकािे गुनासो सिाधानको िालग कुनै लनणयय गदाय िा
लनदे िन ददं दा आिश्यकता अनुसार कानूनी पराििय लिन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बिोशजि भएको लनणयय प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतिे कायायन्ियन गरी
गुनासो सुन्ने अलधकारी िाफयत सम्बशन्धत गुनासोकतायिाई सोको जानकारी ददनु पनेछ।
(४) यस काययविलध बिोशजि पनय आएका गुनासो सिाधानको िालग कानूनी तजुि
य ा िा
सं िोधन गनुय पने दे शखएिा त्यस्तो कानून तजुि
य ाको िालग काययपालिकािे प्रकृया अगालड बढाउनेछ।

पररच्छे द –२
गुनासो व्यिस्थापनको सं स्थागत व्यिस्था

५.

गुनासो सुन्ने अलधकारी तोक्नेः (१) प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतिे कायायियिा उपिधध िररष्ठ
कियचारीिाई गुनासो सुन्ने अलधकारी तोक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि तोवकएको अलतररक्त गुनासो सुन्ने अलधकारीको काि कतयव्य र
अलधकार िुनेछः

(क) कायायियिा प्राप्त गुनासोको बगीकरण गरी अलभिेख राख्ने,
(ख) प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत र गुनासोसँग सम्बशन्धत पदालधकारी
सिन्ियिा पनय आएको गुनासोको प्रथि सम्बोधन गने,

(ग)
(घ)

तथा कियचारीसँगको

अन्य लनकायको काययिेत्रलभत्रको गुनासो भएिा सम्बशन्धत लनकायिा पठाउने,

काययपालिका बैठकिा पेि गने गुनासोको वििरण तयार गरी प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत
सििय पेि गने,

(ङ) गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलतको सदस्य सशचि भई कायय गने,
(च) गुनासो सम्बोधनको िालग भएका लनणययिरुको अलभिेख राख्ने,
(छ) गुनासोको सम्बन्धिा काययपालिका तथा प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतबाट
कायायन्ियन गनय सियोग गने,

(ज) पवििे

भएको लनणयय

लनणयय भर्सकेका विषयिा गुनासो पनय आएिा सोको जानकारी प्रिुख प्रिासकीय

--

अलधकृतिाई गराउने,

(झ) काययपालिका

तथा प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतिे तोके बिोशजिका अन्य कायय गने।

(३) गुनासो सुन्ने अलधकारीिार्य उपदफा (२) िा तोवकएका काि, कतयव्य र अलधकार
िािे क अन्य शजम्िेिारी सिेत ददएको अिस्थिा त्यस्तो शजम्िेिारी सिेत पुरा गनुय पनेछ।

६.

गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलतको गठनः (१) यस काययविलध बिोशजि पनय आएका गुनासोिध्ये दफा
३ को उपदफा (५) बिोशजि काययपालिकािा पेि गनुय पने गुनासो सिाधान गनय काययपालिका बैठकिा
प्रस्ताि पेि गने प्रयोजनको िालग दे िाय बिोशजिको गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलत रिनेछः

(क) उपाध्यि
(ख) प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत
(ग) अध्यििे तोकेको कम्तीिा
सदस्य

(घ)

सं योजक
सदस्य

एकजना िवििा सवित दुईजना काययपालिका सदस्य

गुनासो सुन्ने अलधकारी

सदस्य सशचि

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सलिलतिे आिश्यकता अनुसार विषय विज्ञ र सम्बशन्धत
कियचारीिाई सलिलतको बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ।

७.

िडा कायायियको गुनासो सिाधान सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) िडा कायायियिा प्राप्त िुने गुनासोको
व्यिस्थापनको िालग सम्बशन्धत िडाको िडा सशचििे गुनासो सुन्ने अलधकारी भई काि गनेछ ।
(२) िडा कायायियिा प्राप्त िुन आएका गुनासोिरुको वििरण िडा सशचििे अनुसूची –१
बिोशजिको ढाँचािा तयार गनुय पनेछ।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको गुनासो सुन्ने अलधकारीिे यस काययविलध बिोशजि िडा
कायायियको िेत्रालधकार लभत्रका गुनासोिरु िडा अध्यिसँग सिन्िय गरी सम्बोधन गनुय पनेछ।
(४) उपदफा (२) बिोशजि गुनासो सिाधानको िालग गररएका काययिरुको वििरण िडा
सशचििे िडा सलिलतको बैठकिा प्रस्तुत गनुय पनेछ ।
(५) िेत्रालधकार िा अन्य कुनै कारणिे िडा सलिलतबाट सिाधान िुन नसकेका गुनासोको
सम्बोधनको िालग त्यस्ता गुनासोिरुको वििरण अनुसूची– ३ बिोशजिको ढाँचािा तयार गरी
प्रिासकीय

प्रिुख

अलधकृत िाफयत गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलतिा पेि गनुय पनेछ।
(६) काययपालिका िा अन्य कायायियसँग सम्बशन्धत गुनासोिरु िडा कायायियिा प्राप्त िुन

आएिा िडा सशचििे त्यस्ता गुनासोिरु काययपालिका िा सम्बशन्धत कायायियिा पठाउनु पनेछ ।

८.

अन्य कायायियको गुनासो सिाधान सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) गाउँ पालिका िातितका विषयगत कायायिय
िा िाखा प्रिुखिे आफूभन्दा लनकटति िुलनका कियचारीिाई गुनासो सुन्ने अलधकारी तोक्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको गुनासो सुन्ने अलधकारीिे सम्बशन्धत कायायिय।िाखा
प्रिुखसँग सिन्िय गरी कायायिय िा िाखािा पनय आएका गुनासोिरु सम्बोधन गनुय पनेछ ।

--

(३) िेत्रालधकार िा अन्य कुनै कारणिे सिाधान िुन नसकेका गुनासोको सम्बोधनको
िालग कायायिय िा िाखा प्रिुखिे त्यस्ता गुनासोिरुको वििरण अनुसूची–३ बिोशजिको ढाँचािा तयार
गरी गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलतिा पेि गनुय पनेछ।
पररच्छे द –३
गुनासो सिाधान प्रवक्रया

९.

गुनासो पेवटका राख्नुपनेः (१) कायायियिे कायायियको िूि गेट नशजकै सबैिे दे ख्ने सुरशित स्थानिा
गुनासो पेवटका राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको गुनासो पेवटकािा िगाएको तािा गुनासो सुन्ने अलधकारीिे
कम्तीिा प्रत्येक िप्ता कायायिय प्रिुख िा अन्य दुईजना पदालधकारी िा कियचारीको रोििरिा
खोल्नुपनेछ।

१०.

गोपनीयता राख्नु पनेः कायायिय प्रिुखिे कायायियिा प्राप्त भएका गुनासो िध्ये अनुसन्धान र छानलबन
गनुप
य ने प्रकृलतका गुनासो गने व्यशक्त िा लनकायको नाि गोप्य राखी त्यस्ता गुनासोको सम्बन्धिा
आिश्यक छानलबन र अनुसन्धान गने व्यिस्था लििाउनु पनेछ ।

११.

िेखी पठाउन सक्नेः कायायियिा प्राप्त गुनासो िध्ये आलथयक अलनयलितता िा भ्रिाचारसँग सम्बशन्धत
गुनासोिरु काययपालिकाको लनणययिे छानलबन तथा अनुसन्धानको िालग अशख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान
आयोगिा िेखी पठाउन सवकनेछ ।

१२.

प्राथलिकतासाथ कायायन्ियन गनेः कायायियिे अशख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ििािेखा
परीिक, सं सदीय सलिलत, नेपाि सरकार तथा प्रदे ि सरकारका लनकायिरु र शजल्िा सिन्िय सलिलत
िाफयत प्राप्त गुनासो र सुझाििरुिाई प्राथलिकतासाथ कायायन्ियन गनेछ ।

१३.

गुनासोकतायिाई जानकारी ददनेः (१) यस काययविलध बिोशजि प्राप्त गुनासो सम्बोधनपलछ गुनासो सुन्ने
अलधकारीिे सम्बशन्धत गुनासोकतायिाई सोको जानकारी ददनुपनेछ।
(२) यस काययविलध बिोशजि प्राप्त गुनासोको छानलबन गदाय प्राप्त गुनासो झुठा ठिरे पलन
सोिी व्यिोरा उपदफा (१) बिोशजि सम्बशन्धत गुनासोकतायिाई जानकारी गरार्नेछ।

भाग-३
सािाशजक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था
पररच्छे द –१
सािाशजक परीिण सम्बन्धी सं स्थागत व्यिस्था

१४.

सािाशजक परीिण गनुप
य नेः (१) गाउँ पालिकािे िरे क आलथयक िषयिा सम्पादन गरे का काययक्रि तथा
काययसम्पादनको िेखाजोखा र त्यसको सािाशजक उपिधधी िापन गनय सािाशजक परीिण गनुप
य नेछ।

--

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सािाशजक परीिण दे िायका विषयिा आधाररत रिी
गनुप
य नेछ।
(क) नेपािको सं विधानको अनुसूची ८ िा उशल्िशखत विषयिरु
(ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बिोशजि तोवकएका विषयिरु,
(ग) गाउँ पालिकाबाट स्िीकृत कानून बिोशजि सम्पादन गरे का काययिरु,
(घ) नेपाि सरकार तथा प्रदे ि सरकारबाट सिय सियिा भएका लनदे िन बिोशजि सम्पादन
गनुप
य ने काययिरु,
(ङ) काययपालिकाबाट सिय सियिा गररएका प्रलतबद्दतािरु l
(३) कायायियिे उपदफा (१) बिोशजिको सािाशजक परीिण कायय प्रत्यक आलथयक िषय
सिाप्त भएको लिलतिे चार िविनालभत्र सम्पन्न गररसक्नु पनेछ ।
(४) काययपालिकाको लनणययिे कुनै एक काययक्रि िा आयोजनाको सिेत सािाशजक परीिण
गनय सवकनेछ ।

१५.

सािाशजक परीिण सिन्िय सलिलतको गठनः (१) सािाशजक परीिण काययिा सियोग तथा सिन्ियको
िालग दे िाय अनुसार पदालधकारी रिे को सािाशजक परीिण सिन्िय सलिलत रिने छ।
(क) प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत

सं योजक

(ख)योजना ििािाखा।िाखा िाखा प्रिुख

सदस्य

(ग) अध्यििे तोकेको स्थानीय गैर सरकारी सं स्था िा सािुदावयक सं स्थाको एक जना
प्रलतलनलध

सदस्य

(घ) सं योजकिे तोकेको विषयगत िाखा प्रिुख

सदस्य

(ङ) सािाशजक विकास िाखा प्रिुख

सदस्य–सशचि

(२) उपदफा (१) बिोशजिको सलिलतको सािाशजक परीिण सिन्िय सलिलतको काि,
कतयव्य र अलधकार दे िाय बिोशजि िुनेछः

(क) सािाशजक
(ख) पररिण

गररने काययक्रि तथा आयोजनाको छनौट गने,

(ग) पररिकको
(घ)पररिण

१६.

पररिकको छनोट गने
सं स्था िा व्याशक्तको योग्यताको पररिण गरी स्िीकृत गने,

काययको िालग स्रोत तथा पूिायधारको व्यिस्था गने,

(ङ) िैकशल्पक

योजना तथा काययक्रिको पविचान गरी सूशच तयार गने,

(च) सािाशजक

परीिण काययिा आिश्यक सियोग, सिन्िय र सिशजकरण गने।

तेस्रो पिबाट सािाशजक परीिण गराउनु पनेः (१) यस काययविलध बिोशजि गररने सािाशजक परीिण
कायय कायायियिे तेस्रो पिबाट सािाशजक परीिण गराउनु पनेछ ।
(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचलित साियजलनक खररद कानून बिोशजि िुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशजि छनोट गररने सािाशजक परीिकको काययवििरण र योग्यता
अनुसूची–४ बिोशजि िुनछ
े ।

--

पररच्छे द – २
सािाशजक परीिण विलध र प्रलतिेदन

१७.

सािाशजक परीिणका विषयिरुः (१) सािाशजक परीिकिे दे िायका बिोशजिका सािग्रीको अध्ययन
गरी गाउँ पालिकािे सािाशजक शजम्िेिारी पूरा गरे नगरे को सम्बन्धिा सिीिा र विश्लेषण गनुय पनेछः
(क) स्थानीय ति सम्बन्धी सं घीय तथा प्रादे शिक ऐन, लनयि, तथा िापदण्ड,
(ख) गाउँ पालिकािे िनाएका स्थानीय कानून, काययविलधिरू र लनदे शिकािरू,
(ग)

गाउँ पालिकाको आिलधक तथा िावषयक योजना,

(घ)

नागररक बडापत्र

(ङ)

गाउँ पालिकाको चौिालसक तथा िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन

(च)

ु ाई प्रलतिेदन
साियजलनक सुनि

(छ) साियजलनक परीिणका प्रलतिेदननिरु
(ज) आन्तररक िेखापरीिण प्रलतिेदन
(झ) अशन्ति िेखापरीिण प्रलतिेदन
(ञ)
(ट)

िावषयक योजना तथा बजेट तजुि
य ासँग सम्बशन्धत लनणययिरु
न्यावयक सलिलतको िावषयक प्रलतिेदन

(२) सािाशजक परीिकिे उपदफा (१) बिोशजिका सािग्रीको अध्ययनबाट दे शखएका
वििरणिरुिा दे िाय बिोशजिका विलध अििम्बन गरी पुष्ट्याईं लिनु पनेछ ।

(क) गाउँ पालिकाका पदालधकारी तथा सम्बशन्धत कियचारीसँग अधयसंरशचत (Semistructured) अन्तरिाताय,

(ख) आयोजना तथा काययक्रि कायायन्ियन स्थिको स्थिगत लनरीिण, अििोकन र
सिूि छिफि l
(३) सािाशजक परीिकिे उपदफा (२) बिोशजि पुष्ट्याईं लिं दा गाउँ पालिकाको सािाशजक
शजम्िेिारी बिनिा दे शखएका प्रिुख सिस्या, च ुनौती र भािी काययददिाका बारे िा सिेत छिफि गराई
अनुसूची –५ बिोशजिको प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ ।

१८.

साियजलनक छिफि गराउनु पनेः (१) सािाशजक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बिोशजि
तयार गरे को प्रलतिेदनको िस्यौदािालथ साियजलनक छिफि गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको छिफििा सािाशजक परीिकिे अनुसूची– ५ र अनुसूशच–
६ बिोशजिको प्रलतिेदनिा आधाररत रिी अनुसूशच–७ बिोशजिको काययक्रि सं चािन विलध र प्रकृया
अनुसार प्रस्तुतीकरण गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको छिफि िुने लिलत सिय र स्थान तोकी उपदफा (४)
बिोशजिका सदस्यिरुिाई कम्तीिा पाँचददन अगािै जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोशजिको छिफि काययक्रि अध्यिको अध्यितािा सञ्चािन िुनछ
े ।

--

(५) उपदफा (१) बिोशजिको छिफििा काययपालिकाका सदस्यिरु, कायायियका
कियचारी, स्थानीय राजनीलतक दिका प्रलतलनलध, उद्योग िाशणज्य सं घ, पत्रकार ििासं घ, उपभोक्ता
सलिलतका अध्यििरु, टोि विकास सं स्थाका प्रलतलनलधिरु, नागररक सिाजका प्रलतलनलधिरु र स्थानीय
बुदद्दजीिीिरु सिेतिाई सिभागी गराउनु पनेछ ।
(६) सािाशजक परीिकिे उपदफा (१) बिोशजिको छिफििा काययपालिका सदस्य
बािे कका सिभागीबाट उठार्एका विषयिरुिा अध्यिको धारणा राख्न िगाउनु पनेछ ।
(७) कायायियिे यस दफा बिोशजिको काययक्रि बैठकको गलतविलध स्थानीय सञ्चार
िाध्यिबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यिस्था लििाउन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (१) अनुसारको छिफि काययक्रििा उपशस्थत िुने आयोजक तथा सिभालगिे
अनुसूशच–८ बिोशजिको आंचरसविता पािाना गनुप
य नेछ।

१९.

अशन्ति प्रलतिेदन तयार गनुप
य नेः (१) सािाशजक परीिकिे दफा १८ बिोशजिको छिफििा उठे का
विषयिरु सिेत लििाई अनुसूची–९ बिोशजिको अशन्ति प्रलतिेदन तयार गरी कायायियिा पेि गनुय
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रलतिेदनिा दे िायका विषयिरुिाई सारांिको रुपिा सिािेि
गनुय पनेछः

(क) गाउँ पालिकाकाको
(ख) गत

प्राथलिकता तथा िक्ष्यिरू

आलथयक िषयको िुख्य िुख्य उपिधधीिरू

(ग)

सािाशजक शजम्िेिारी बिन गने ििता

(घ)

शजम्िेिारी बिन गने सन्दभयिा दे शखएका सिस्यािरू

(ङ) सुधारको

िालग चाल्नुपने कदि तथा सुझाििरू

(३) उपदफा (१) बिोशजि पेि भएको प्रलतिेदन अध्यििे काययपालिका बैठकिा पेि गनय
िगाउनु पनेछ ।
(४) कायायियिे उपदफा (१) बिोशजिको प्रलतिेदन कायायियको िेिसार्टिा राख्नु पनेछ।

२०.

सािाशजक परीिणिा सिािेि गराउनुपनेः गाउँ पालिकाका अन्तगयतका विषयगत िाखािरू र
गाउँ पालिकाको िावषयक योजना।काययक्रि।आयोजनािा सिािेि भएका गैर सरकारी सं स्थािरूको
िकिा गाउँ पालिका कै अलभन्न अंगको रूपिा सािाशजक परीिणिा सिािेि गनुप
य नेछ ।

२१.

कागजात उपिधध गराउनु पनेः सािाशजक परीिकिे िागेको वििरण, तथयांक, सूचना तथा कागजात
गाउँ पालिकाका, विषयगत ििािाखा िा िाखा, सम्बशन्धत गैर सरकारी सं स्था तथा अन्य लनकायिे
उपिधध गराउनु पनेछ।

२२.

प्रलतिेदन सभािा पेि गनयपनेः (१)काययपालिकािे सािाशजक परीिणको प्रलतिेदनिा उल्िेख भएका

--

विषयिा छिफि गरी कायायन्ियन िुन सक्ने सुझाििरु कायायन्ियनको व्यिसथा लििाउनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) ििोशजि काययपालिकािाट कायायन्ियन गररएका विषय, काययपालिकािाट सिाधान
िुन नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका विषयिरु सिािेि गरी सािाशजक परीिण प्रलतिेदनका प्रिुख
विषय सिािेि भएको प्रलतिेदन सभाको िैठकिा पेि गनुय पनेछ।

२३.

अन्य लनकायिरुको सािाशजक परीिण सम्बन्धी व्यिस्थाः गाउँ पालिकाको िेत्रलभत्र काययक्रि सञ्चािन
गने गैर सरकारी सं स्था तथा अन्य साियजलनक सं स्थािरूिे सिाशजक परीिण गदाय यस काययविलधको
प्रयोग गनुय पनेछ।

भाग-३
साियजलनक परीिण
पररच्छे द–१
साियजलनक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था

२४.

साियजलनक परीिण गनुप
य नेः (१) गाउँ पालिकाबाट सञ्चािन गरे का सबै वकलसिका काययक्रि तथा
आयोजनािरुको साियजलनक परीिण गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको साियजलनक परीिण िरे क काययक्रि िा आयोजना सम्झौता
बिोशजिको काि सम्पन्न भएपलछ अशन्ति वकस्ता भुक्तानी पूि य कम्तीिा एक पटक अलनिायय रुपिा
गराउनु पनेछ।
तर कायायियिे काययक्रि िा आयोजनाको प्रकृलत िे री कुनै काययक्रि िा आयोजनाको
कायायन्ियन सम्झौता गदाय नै एक पटक भन्दा बढी पटक साियजलनक परीिण गने व्यिस्था लििाउन
यो व्यिस्थािे बाधा पुयायएको िालनने छै न ।
(३) उपदफा (१) बिोशजि काययक्रि िा आयोजनाको साियजलनक परीिण गनुप
य ने व्यिस्था
काययक्रि िा आयोजना कायायन्ियन गने लनिायण व्यिसायी िा उपभोक्ता सलिलत िा गैरसरकारी
सं स्थासँग गररने सम्झौतािा उल्िेख गररनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोशजिको साियजलनक परीिणिा दे िाय बिोशजिका व्यशक्तिरुिाई
सिभागी गराउनु पनेछः
(क) काययक्रि िा आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने सिुदायका सदस्यिरु,
(ख) िडा सलिलतका सदस्यिरु िध्ये कम्तीिा एकजना सदस्य,
(ग) काययक्रि िा आयोजना कायायन्ियनको िालग सम्झौता गने उपभोक्ता सलिलत टोि
विकास सं स्था, गैर सरकारी सं स्था िा लनिायण व्यिसायीका प्रलतलनलध,
(घ) सम्बशन्धत काययक्रि िा आयोजना सं चािनको िालग कायायियिे तोकेको प्राविलधक
कियचारी l

--

२५.

साियजलनक परीिण गराउने शजम्िेिारीः (१) यस काययविलध बिोशजिको साियजलनक परीिण गराउने
शजम्िेिारी गाउँ पालिकासँग काययक्रि िा आयोजना कायायन्ियन गनय सम्झौता गने लनकायको िुनछ
े ।
(२) यस काययविलध बिोशजि साियजलनक परीिण गनय िाग्ने खचय काययक्रि िा आयोजनाको
िागत अनुिानिा नै सिािेि गने व्यिस्था कायायियिे लििाउनेछ ।

२६.

काययक्रि सम्पन्न पश्चातको साियजलनक परीिण नभई अशन्ति वकस्ता रकि लनकासा निुनःे लनिायण
व्यिसायी, उपभोक्ता सलिलत तथा अन्य लनकाय िा सं स्थािाट कायायन्ियन िुने सिै खािका काययक्रि
तथा आयोजनाको साियजलनक परीिण नभई अशन्ति वकस्ताको रकि भुक्तानी ददने छै न ।

पररच्छे द – २
उपभोक्ता सलिलतबाट कायायन्ियन िुने काययक्रि िा आयोजनाको साियजलनक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था

२७.

साियजलनक जानकारी ददनुपनेः (१) उपभोक्ता सलिलतका अध्यििे िडा अध्यिको सिन्ियिा काययक्रि
िा आयोजना कायायन्ियनको कायायदेि प्राप्त गरे को लिलतिे सात ददन लभत्र काययक्रिका प्रत्यि
िाभग्रािीिरुिाई काययक्रि िा आयोजना कायायन्ियन अशघको साियजलनक जानकारीको िालग उपशस्थत
िुन लिलत स्थान र सिय उल्िेख गरी साियजलनक सूचना ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि सञ्चािन गररने काययक्रििा उपभोक्ता सलिलतको अध्यि िा
लनजिे तोकेको उपभोक्ता सलिलतको सदस्यिे दे िायका विषयिरु प्रस्तुत गनुय पनेछः
(क) आयोजनाको कूि िागत
(ख) उपभोक्ताबाट व्यिोररने िागतको पररिाण
(ग) सम्पादन गनुप
य ने िुख्य िुख्य कािको वििरण
(घ) आयोजना सम्पन्न गनुय पने अिलध
(ङ) आयोजनाको िालग तोवकएको सार्ट र्न्चाजयको नाि पद र सम्पकय नम्बर
(च) उपभोक्ता िा अन्य सरोकारिािाको तफयबाट कुनै गुनासो भएिा त्यस्तो गुनासो राख्न
सवकने पदालधकारी िा कियचारीको नाि र सम्पकय नम्बर ।
(३) यस दफा बिोशजि गररने काययक्रिको अध्यिता िडाध्यि िा लनजिे तोकेको िडा
सलिलतको सदस्यिे गनेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोशजि काययक्रि िा आयोजनाको वििरण प्रस्तुत गररसकेपलछ
काययक्रिको अध्यिता गने व्यशक्तिे काययक्रिका सिभागीिरुिाई कुनै शजज्ञासा िा सुझाि भए
पािैपािो राख्न िगाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोशजि प्राप्त भएका कुनै शजज्ञासा िा सुझािको सम्बन्धिा उपभोक्ता
सलिलतका सदस्यिरु िा अध्यिता गने व्यशक्तिे स्पि पानुय पनेछ ।

--

(६) उपदफा (१) बिोशजि गररने काययक्रिको उपशस्थलत र छिफििा उठे का विषयिरु
सिेत सिािेि गरी लनणयय तयार गने व्यिस्था सम्बशन्धत उपभोक्ता सलिलतिे लििाउनु पनेछ ।
(७) उपदफा (६) बिोशजि गररएको लनणयय उपभोक्ता सलिलतिे सुरशित रुपिा राख्नु पनेछ
र कायायियिे िागेको बखत िा भुक्तानीको िालग कागजात पेि गदाय सं िग्न गनुय पनेछ ।

२८.

साियजलनक परीिण गनुप
य नेः (१) उपभोक्ता सलिलतिे कायायियसँग भएको सम्झौता बिोशजि तोवकएको
कायय सम्पन्न गररसकेपलछ साियजलनक परीिण गनुप
य नेछ ।
(२) उपभोक्ता सलिलतको अध्यििे उपदफा (१) बिोशजिको कायय सम्पन्न साियजलनक
परीिणको िालग िडाध्यिसँग सिन्िय गरी काययक्रि िा आयोजनाको साियजलनक परीिण िुने लिलत
स्थान र सिय तोकी उपशस्थलतको िालग उपभोक्तािरुिाई साियजलनक सूचना प्रसारण गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशजि सञ्चािन िुने साियजलनक परीिण काययक्रििा उपभोक्ता
सलिलतको अध्यि िा लनजिे तोकेको सदस्यिे दे िायका विषयिरु सवित अनुसूशच–११ बिोशजिको
आयोजना िा काययक्रि सम्बन्धी वििरणको ढाँचा प्रस्तुत गनुय पनेछः
(क) आयोजनाको उद्देश्य
(ख) आयोजनाको कूि िागत
(ग) िािसम्ि लनकासा भएको कूि रकि
(घ) आयोजना कायायन्िियनिा भएको कूि खचय
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभालगताको कूि अंि
(च) काययक्रि िा आयोजना कायायन्ियनको क्रििा परे का उजुरी िा गुनासोको वििरण
(छ) सम्झौता गररएको काि र सम्पन्न भएको काि बीचको तुिना
(४) यस दफा बिोशजिको साियजलनक परीिण काययक्रिको अध्यिता अध्यिता उपभोक्ता
सलिलतको अध्यििे गनेछ ।
(५) यस दफा बिोशजि सञ्चािन िुने सािाशजक परीिण काययक्रिको उपशस्थलत छिफििा
उठे का विषय र आयोजनाको सम्बन्धिा गररएको लनणयय सवितको अनुसूशच–१२ बिोशजिको वििरण
उपभोक्ता सलिलतिे तयार गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बिोशजि तयार गररएको लनणययको व्यिोरा उपशस्थत उपभोक्तािरुिाई
पढे र सुनाई काययक्रिको अध्यिता गने व्यशक्त र उपभोक्ता सलिलतका सशचििे प्रिाशणत गनुय पनेछ।
(७) उपभोक्ता सलिलतिे उपदफा (६) बिोशजि प्रिाशणत भएको लनणयय अशन्ति वकस्ता
लनकासा िाग गनयको िालग कायायियिा पेि गनुय पनेछ ।
(८) सिजकतायिे अनुसूशच–१६ अनुसारको निूना काययक्रि र अनुसूशच–१७ बिोशजिको
चेकलििको तयारी गरी साियजलनक परीिण काययक्रिको सिशजकरण गनुप
य नेछ।

पररच्छे द – ३
--

गैरसरकारी सं स्थाबाट कायायन्ियन िुने काययक्रि िा आयोजनाको साियजलनक परीिण सम्िन्धी
धयिस्था

२९.

साियजलनक सूचना प्रिाि गनुप
य नेः (१) कुनै काययक्रि िा आयोजना कायायन्ियन गनय कायायदेि पाएको
लिलतिे सात ददनलभत्र काययक्रि िा आयोजनासँग सम्बशन्धत उपभोक्ता तथा सरोकारिािािरुिाई कायय
प्रारम्भ गनुय अशघ काययक्रि िा आयोजना सम्बन्धी प्रारशम्भक जानकारीको िालग काययक्रििा उपशस्थलत
िुनपु ने लिलत, स्थान र सिय तोकी सम्बशन्धत गैरसरकारी सं स्थािे साियजलनक सूचना प्रिाि गनुय
पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको काययक्रििा सम्बशन्धत िडाको िडाध्यि सवित सम्पूणय िडा
सदस्यिरुिाई सिेत आिन्त्रण गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको साियजलनक परीिण काययक्रििा काययक्रि आयोजना गने
गैर सरकारी सं स्थाको तफयबाट दे िायका कुरािरु प्रस्तुत गनुय पनेछः
(क) काययक्रि िा आयोजनाको उद्देश्य
(ख) काययक्रि िा आयोजनाको िाभग्रािीको वििरण
(ग) काययक्रि िा आयोजनाको कूि िागत
(घ) काययक्रि िा आयोजनाको िुरु िुने र सम्पन्न िुने लिलत
(ङ) कायायियबाट व्यिोररने बजेट
(च) गैरसरकारी सं स्थाबाट व्यिोररने बजेट
(छ) उपभोक्ताको तफयबाट व्यिोनुप
य ने िागतको अंि र प्रकार
(ज) काययक्रि िा आयोजनाको िुख्य िुख्य वक्रयाकिापिरु
(४) उपदफा (३) बिोशजिको प्रस्तुतीपलछ काययक्रििा सिभागी िाभग्रािीिरुिाई काययक्रि
िा आयोजनाको सम्बन्धिा कुनै शजज्ञासा िा सुझाि भए पािैपािो राख्न िगाउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोशजि िाभग्रािीिरुबाट राखेका शजज्ञासा िा सुझािको सम्बन्धिा
काययक्रिको आयोजकबाट स्पि पानुय पनेछ ।
(६) यस दफा बिोशजिको काययक्रििा उपशस्थत िडा सलिलतका सदस्यिरुिाई काययक्रि
िा आयोजनाको सम्बन्धिा कायायियको तफयबाट आफ्ना कुरा राख्न सिय ददनु पनेछ ।

३०.

काययक्रि सम्पन्न पश्चात साियजलनक परीिण गनुप
य नेः (१) कायायियसँगको सम्झौता बिोशजिको काि
सम्पन्न भएपलछ काययक्रि िा आयोजना सञ्चािन गने गैरसरकारी सं स्थािे साियजलनक परीिण
काययक्रििा उपशस्थलतको िालग लिलत स्थान र सिय तोकी साियजलनक सूचना प्रिाि गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको काययक्रििा िडाअध्यि िगायत िडा सलिलतका सदस्यिाई
आिन्त्रण गनुय पनेछ ।

--

(३) उपदफा (१) बिोशजिको साियजलनक परीिणिा अनूसशु च–११ बिोशजिको यथाथय
वििरण प्रस्तुत गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोशजिको प्रस्तुतीकरणिा उपभोक्ता िा िाभग्रािी र गैरसरकारी
सं स्थाबाट भएको िगानी तथा कायायियबाट िािसम्ि प्राप्त भएको रकिको वििरण सिेत प्रस्तुत
गनुप
य नेछ ।
(५) काययक्रि सञ्चािन गने गैरसरकारी सं स्थािे यस दफा बिोशजि िुने साियजलनक परीिण
काययक्रिको उपशस्थलत र लनणयय सवित अनुसूशच–१२ अनुसारको प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बिोशजि तयार भएको वििरण र लनणयय गैरसरकारी सं स्थािे बजेट
लनकासाको िालग कायायियिा पेि गनुय पनेछ ।
(७) सिजकतायिे अनुसूशच–१६ अनुसारको निूना काययक्रि र अनुसूशच–१७ बिोशजिको
चेकलििको तयारी गरी साियजलनक परीिण काययक्रिको सिशजकरण गनुप
य नेछ।

पररच्छे द – ४
लनिायण व्यिसायीबाट सञ्चािन िुने आयोजनाको साियजलनक परीिण सम्िन्धी धयिस्था

३१.

साियजलनक परीिण गने शजम्िेिारीः (१) लनिायण व्यिसायी िाफयत सं चालित भौलतक पूिायधार लनिायण
सम्बन्धी आयोजनािरूको साियजलनक परीिण गने शजम्िेिारी सो आयोजनाको रे खदे ख तथा
अनुगिनको िालग कायायियबाट तोवकएको प्राविलधक कियचारीको िुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि गररने साियजलनक परीिण काययक्रििा लनिायण व्यिसायीको
प्रलतलनलधिाई अलनिायय उपशस्थत गराउनु पनेछ ।

३२.

लनिायण प्रारम्भ िुनपु िय साियजलनक जानकारी ददनुपनेः (१) लनिायण व्यिसायी िाफयत सञ्चािन िुने
आयोजनाको िालग कायायियसँग सम्झौता भर्सकेपलछ आयोजना लनिायण स्थििा आयोजनाका
िाभग्रािी व्यशक्तिरुको उपशस्थलतिा आयोजनाको विस्तृत वििरण ददनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको जानकारी ददनका िालग िुने काययक्रििा आयोजनाको
रे खदे ख तथा अनुगिनको िालग तोवकएको प्राविलधक कियचारीिे सम्बशन्धत लनिायण व्यिसायीसँगको
सिन्ियिा आयोजनाको िाभग्रािी व्यशक्तिरुिाई उपशस्थलतको िालग लिलत, स्थान र सिय तोकी
साियजलनक सूचना प्रिाि गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशजिको काययक्रििा आयोजना सञ्चािन िुने िडाका िडा सलिलतका
पदालधकारीिरु र आिश्यकता अनुसार अध्यि र उपाध्यि सिेतिाई आिन्त्रण गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोशजि िुने काययक्रििा प्राविलधक कियचारीिे दे िायका विषयिरु
प्रस्तुत गनुय पनेछः
(क) आयोजनाको कूि िागत,

--

(ख) आयोजना िुरुिुने र सम्पन्न िुने अिलध,
(ग) आयोजनाको िुख्य िुख्य अपेशित उपिशधध,
(घ) आयोजनाको लनिायण व्यिसायीको नाि र लनिायण व्यिसायीको स्थानीय प्रलतलनलधको
नािथर ठे गाना र सम्पकय नम्बर,
(ङ) कायायियको तफयबाट रे खदे ख र अनुगिनको िालग तोवकएको प्राविलधक कियचारीको
नाि पद र सम्पकय नम्बर,
(च) आयोजना कायायन्ियनको सम्बन्धिा गुनासो िा सुझाि ददन सवकने पदालधकारीको नाि
पद र सम्पकय नम्बर ।
(५) उपदफा २ बिोशजिको काययक्रििा आयोजनाका िाभग्रािीिरुिाई आयोजनासँग
सम्बशन्धत विषयिा कुनै शजज्ञासा िा सुझाि भए ददने अिसर उपिधध गराउनु पनेछ ।
(६) उपदफा २ बिोशजिको काययक्रििा लनिायण व्यिसायीिे तोवकएको सियिा नै काि
सम्पन्न गने प्रलतबर्द्ता जनाउन िगाउनु पनेछ।
(७) यस दफा बिोशजि िुने काययक्रििा उपशस्थत िुने पदालधकारी, लनिायण व्यिसायीको
प्रलतलनलध तथा आयोजनाका िाभग्रािीिरुको उपशस्थलत पुशस्तका तयार गरी राख्ने शजम्िेिारी प्राविलधक
कियचारीको िुनछ
े ।

३३.

आयोजनाको लनिायण सम्पन्नपलछ साियजलनक परीिण गनुप
य नेः (१) आयोजनाको लनिायण सम्पन्न पश्चात
सम्बशन्धत आयोजनाको साियजलनक परीिण गनुप
य नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि िुने साियजलनक परीिण काययक्रििा सम्बशन्धत प्राविलधक
कियचारीिे लनिायण व्यिसायीसँगको सिन्ियिा आयोजनाका िाभग्रािी व्यशक्तिाई उपशस्थत िुन लिलत
स्थान र सिय तोकी कम्तीिा सात ददन अगािै साियजलनक सूचना प्रिाि गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशजिको साियजलनक परीिण काययक्रििा आयोजना सञ्चािन भएको
िडाको िडा सलिलतका सदस्यिरु र आिश्यकता अनुसार अध्यि िा उपाध्यििाई आिन्त्रण गनुय
पनेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोशजिको काययक्रििा लनिायण व्यिसायीको प्रलतलनलधिे आयोजनाको
सम्बन्धिा लनम्न विषयिरु सवित अनुसूशच–१३ बिोशजिको वििरणको ढाँचािा प्रस्तुत गनुप
य नेछः
(क) आयोजना िुरु भएको लिलत,
(ख) आयोजनाको कूि खचय,
(ग) आयोजना स्िीकृत लडजार्न र्वििेट अनुसार सम्पन्न भए नभएको,
(घ) आयोजनासँग सम्बशन्धत िुख्य िुख्य विषयिरु ।
(५) उपदफा (२) बिोशजिको काययक्रििा प्राविलधक कियचारीिे लनिायण व्यिसायीका
प्रलतलनलधको प्रस्तुलतपलछ दे िायका प्रश्निरू राखी खुिा छिफिको िाध्यिबाट सिभागीिरूको प्रलतवक्रया
लिनु पनेछः

--

(क) आयोजना सं चािन गने लनिायण धयबसायीिे प्रस्तुत गरे अनुसारको आयोजना सम्पन्न
भए नभएको
(ख) आयोजना तोवकएको सियिा िुरु तथा सम्पन्न भए।नभएको
(ग) आयोजना िा काययक्रि कायायन्ियन प्रारम्भिुन ु अशघ साियजलनक जानकारी ददने कायय
भए। नभएको
(घ) आयोजनािा काि गने व्यशक्तिे ज्यािा पाए नपाएको
(ङ) आयोजनािा प्रयोग भएका सािग्रीिरू गुणस्तरीय भए ÷ नभएको
(च) अनुगिन सलिलत तथा सम्बशन्धत प्राविलधक कियचारीबाट सिय सियिा अनुगिन
तथा लनरीिण भए ÷नभएको
(छ) अनुगिन तथा लनरीिण पश्चात् प्राप्त सुझाििरू कायायन्ियन भए ÷नभएको
(ज) प्राविलधकबाट ददर्एका सल्िाि र सुझाििरू उपयुक्त भए ÷ नभएको l
(६) उपदफा (५) बिोशजि काययक्रिका सिभागीिरुिे प्रस्तुत गरे का विचारिरूिाई
प्राविलधक कियचारी र लनिायण व्यिसायीिे प्रलतवक्रया ददने व्यशक्तको नाि सवित वटपोट गनुप
य नेछ र
सिभागीिे प्रस्तुत गरे का प्रलतवक्रया तथा सुझाििालथ लनिायण व्यिसायी एिं प्राविलधक कियचारीिे थप
स्पि पानुय पनेछ।
(७)

यस दफा बिोशजि सञ्चािन िुने काययक्रििा उपशस्थत पदालधकारी तथा िाभग्रािी

व्यशक्तिरुको उपशस्थलत पुशस्तका तयार गरी उपदफा (५) बिोशजि प्राप्त प्रलतवक्रया सिेत सिािेि
गरी अनुसूशच–१४ अनुसारको ढाँचािा वििरण तयार गने शजम्िेिारी सम्बशन्धत प्राविलधक कियचारीको
िुनेछ।
(८) यस दफा बिोशजि सञ्चािन िुने साियजलनक परीिण काययक्रि सञ्चािन गदाय अनुसूची–
१५ बिोशजिको आचारसं विता सिभागीिरुिे पािना गनुप
य नेछ ।
(९) सिजकतायिे अनुसूशच–१६ अनुसारको निूना काययक्रि र अनुसूशच–१७ बिोशजिको
चेकलििको तयारी गरी साियजलनक परीिण काययक्रिको सिशजकरण गनुप
य नेछ।

पररच्छे द – ५
साियजलनक परीिण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

३४.

गुनासोिरु प्रस्तुत गनुप
य नेः दफा ३४ बिोशजिको साियजलनक परीिण काययक्रििा आयोजनासँग
सम्बशन्धत विषयिा पदालधकारी, अनुगिन सलिलत तथा कायायियिा लिशखत िा िौशखक रुपिा कुनै
गुनासो प्राप्त भएको भए काययक्रिको सिजकतायिे सो सिेत प्रस्तुत गनुय पनेछ ।

३५.

गैरसरकारी सं घसं स्थािाई पररचािन गनय सक्नेः (१) यस काययविलध बिोशजिको साियजलनक परीिण
काययक्रि सञ्चािनको िालग कायायियिे प्रचलित कानून बिोशजि सािुदावयक सं स्था, गैर सरकारी

--

सं स्था िा अन्य सं घ सं स्थािाई पररचािन गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि साियजलनक परीिण काययक्रिको िालग गैरसकारी सं स्था
पररचािन गरे को अिस्थािा काययक्रिको िालग सूचना प्रिाि गने, पदालधकारी, कियचारी तथा लनिायण
व्यिसायीका प्रलतलनलधिाई काययक्रििा उपशस्थलतको िालग अनुरोध गने, काययक्रिको सञ्चािन तथा
सिजीकरण गने, उपशस्थलत पुशस्तका तयार गने, लनणयय तयार गने र काययक्रिको प्रलतिेदन तयार गने
शजम्िेिारी सिेत सोिी सं स्थाको िुनछ
े ।

३६.

लनिायण सम्पन्न पश्चातको साियजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक निुनेः यस काययविलध
बिोशजि आयोजना लनिायण सम्पन्न पश्चातको साियजलनक परीिण नभई आयोजनाको फरफारक तथा
अशन्ति वकस्ता भुक्तानी िुने छै न ।

३७.

आयोजनास्थििा सूचना पाटी राख्नु पनेः कायायियबाट सं चािन िुने काययक्रि िा आयोजनाको लनिायण
स्थििा लनिायणसँग सम्बशन्धत उपभोक्ता सलिलत, गैर सरकारी सं स्था िा व्यिसायीिे अनुसूची–१८
बिोशजिको आयोजना सूचना पाटी राख्नु पनेछ ।

३८.

ु ाई गनुप
साियजलनक सुनि
य नेः (१) यस पररच्छे द बिोशजि साियजलनक परीिण गनुप
य ने आयोजनािध्ये
ु ाई सिेत गनुय पनेछ ।
बिुिषीय आयोजनािरुको साियजलनक सुनि
ु ाई गरे को भए पलन उक्त
(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै आयोजनाको साियजलनक सुनि
आयोजनाको साियजलनक परीिण गनुय पनेछ ।

३९.

साियजलनक परीिणिा प्राप्त सुझाििाई पृष्ठपोषणको रुपिा लिनेः साियजलनक परीिणको क्रििा
सिभागीिरूिे व्यक्त गरे का विचारिाई कायायियिे पृष्ठपोषणको रुपिा लिनेछ ।

४०.

यथाथय वििरण पेि गनुप
य नेः यस भाग बिोशजि साियजलनक परीिण काययक्रििा आयोजनासँग
सिबशन्धत पििे तयार गरे को आलधकाररक वििरण िात्र प्रस्तुत गनुप
य नेछ ।

४१.

साियजलनक परीिणको िालग आिश्यक बजेट व्यिस्थाः यस भाग बिोशजि गररने साियजलनक
परीिणको िालग आिश्यक बजेट सम्बशन्धत आयोजनाको िालग छु यार्एको कशन्टन्जेन्सीको
रकिबाट प्रचलित कानून बिोशजि उपिधध गराउन सवकनेछ।

पररच्छे द – ६
विविध

४२.

प्रलतिेदन पेि गनुप
य नेः यस काययविलध बिोशजि गररने साियजलनक परीिणको एवककृत प्रलतिेदन
उपाध्यि।उपप्रिुखिे काययपालिका बैठकिा प्रस्तुत गनुप
य नेछ ।

४३.

अन्य लनकायिरुिाट यस साियजलनक परीिण विलधको प्रयोगः गाउँ पालिका िेत्र लभत्र काययक्रि िा
आयोजना सं चािन गदाय गैर सरकारी सं स्था तथा अन्य साियजलनक सं स्था तथा लनकायिरूिे पलन यस

--

काययविलध बिोशजि साियजलनक परीिण गने व्यिस्था लििाउनु पनेछ ।

४४.

अलभिुखीकरण सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) कायायियिे काययक्रि िा आयोजना कायायन्ियनको िालग
सम्झौता भर्सकेपलछ अनुसूशच–१० अनुसारको विषयिस्तु सिेत सिािेि गरी उपभोक्ता सलिलतको
शजम्िेिारी, साियजलनक परीिणको विलध, प्राविलधक कियचारीको शजम्िेिारी, रकि लनकासाको िालग
आिश्यक कागजात, काि सम्पन्न गनुय पने सिय सीिा सिेतको जानकारी ददन उपभोक्ता सलिलतका
अध्यि उपाध्यि सशचि र कोषाध्यििाई एकददने अभीिुखीकरण गनेछ ।
(२) यस्तो अलभिुखीकरण काययक्रि कायायियिे यो काययविलध बिोशजि साियजलनक परीिण
गनुप
य ने भनी तोवकएका लनकाय िा व्यशक्तिरुिाई पलन सञ्चािन गनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोशजि िुने अलभिुशखकरण काययक्रििा प्रस्तुत गने विषयको ढाँचा
अनुसूची–१० बिोशजि िुनछ
े ।

भाग–५
ु ाई काययविलध
साियजलनक सुनि
पररच्छे द–१
नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यिस्था

४५.

नागररक बडापत्र राख्नुपनेः (१) कायायियिे आफ्नो कायायिय िातालभत्र सबैिे दे ख्ने स्थानिा नागररक
बडापत्र राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको नागररक बडापत्रिा दे िायका विषय उल्िेख भएको
िुनपु नेछः
(क) गाउँ पालिकािे ऐन, लनयि बिोशजि ददने सेिा सुविधाको वििरण,
(ख) सेिा सुविधा प्रदान गनय िाग्ने सियािलध,
(ग) सेिा सुविधा प्रदान गने शजम्िेिार काययकि तथा कियचारी,
(घ) सेिाग्रािीिे तोवकएको सेिा सुविधा प्राप्त गनय आिश्यक कागजात,
(ङ) िूल्क दस्तूर िाग्ने भए सोको वििरण,
(च) िूल्क दस्तूर निाग्ने भएिा सोिी व्यिोरा,
(छ) सेिा सुविधा उपिधध।प्रदान िुने काययकिको तथा कियचारीको नम्बर िा सं केत,
(ज) उजुरी सुन्ने अलधकारी िा ति,
(झ) गाउँ पालिकाको टे लिफोन नं., र्िेि र िेभसार्ट,
(ञ) गुनासो, पीर िकाय राख्ने फोन नं., कियचारी र र्िेि ठे गाना, र
(ट) नागररक िडापत्र बिोशजि सेिा प्रदान गनय नसके सेिाग्रािीिाई प्रदान गररने
ितीपूलतयको वििरण,

--

(ठ) काययपालिकािे तोकेका अन्य आिश्यक कुरा ।
(३) कायायियिे उपदफा (१) बिोशजिको नागररक बडापत्रिा उल्िेख भएका िुख्य िुख्य
विषयिरु सिािेि गरी कायायिय पररसरिा लडशजटि बडापत्र सिेत राख्नु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोशजिको नागररक बडापत्रिा सङ्घ तथा प्रदे ि कानून बिोशजि प्रदान
गररने सेिाको िालग सम्बशन्धत कानून बिोशजि तोवकएका वििरणिरु राख्नु पनेछ ।

४६.

नागररक बडापत्रिा सं िोधन गनय सवकनेः (१) कायायियिे दफा ४५ को उपदफा (२) िा उशल्िशखत
विषयका वििरणिा कुनै पररितयन भएिा नागररक बडापत्रको सं िोधन गनेछ।
(२) उपदफा (१) ििोशजिको िुने सं िोधनिा नागररक िडापत्रिा सिािेि गनुप
य ने नयाँ
विषय भएिा सोसिेत सिािेि गरी अध्यािलधक गनुय पनेछ।
पररच्छे द‒२
ु ाई सम्िन्धी व्यिस्था
साियजलनक सुनि

४७.

ु ाई गनुप
साियजलनक सुनि
य नेः (१) काययपालिकाको कायायिय र िडा कायायियिे आलथयक िषयको प्रत्येक
चौिालसक अिलधिा काययियबाट सञ्चालित सम्पुणय योजना, काययक्रि तथा सेिा प्रिािको साियजलनक
ु ाई गनुप
सुनि
य नेछ ।
ु ाईिा
(२) उपदफा (१) बिोशजि िुने काययपालिकाको कायायियको साियजलनक सुनि
ु ाईिा िडा
अध्यि, उपाध्यि, प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत र िडा कायायियको साियजलनक सुनि
सलिलतका सदस्यिरु र िडा सशचि सिभागी िुन ु पनेछ।
तर अध्यि प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत र िडा अध्यि काययित्र
े बाविर रिे को अिस्थािा
त्यस्तो पदालधकारीको स्थानिा क्रििः उपाध्यि, कायायियको िररष्ठ कियचारी र िडा सलिलतको
ु ाई गनय यस दफािे बाधा पुयायएको िालनने छै न ।
सदस्य सिभागी िुने गरी साियजलनक सुनि
ु ाईिा विषयगत िाखा।कायायियका
(३) उपदफा (१) बिोशजिको साियजलनक सुनि
प्रिुखिरु सिेत सिभागी िुन ु पनेछ ।
ु क
ु ै कुरा िेशखएको भएता पलन कािको शजम्िेिारी अनुसार
(४) उपदफा (१) िा जुनस
ु ाई
विषयगत िाखा।कायायिय िा कुनै काययक्रि तथा आयोजनाको िालग छु ट्टै साियजलनक सुनि
काययक्रि गने गरी काययपालिकािे लनणयय गनय सक्नेछ ।
(५) सङ्घ तथा प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त सितय अनुदानबाट सञ्चालित काययक्रि िा
ु ाई गनुप
आयोजनाको िालग उपिधध गरार्एको ितयिा साियजलनक सुनि
य ने भनी उल्िेख भएको
ु ाईिा
अिस्थािा सोिी बिोशजि र उल्िेख नभएको अिस्थािा दफा (१) बिोशजिको साियजलनक सुनि
नै त्यस्तो काययक्रि िा आयोजनाको विषय सिािेि गररनेछ ।
ु ाईिा कायायियिे सबै सरोकारिािािरु
(६) उपदफा (१) बिोशजिको साियजलनक सुनि
सिभागी िनुसक्ने गरी काययक्रि सञ्चािन िुने लिलत, स्थान र सिय तोकी कम्तीिा सात ददन अगािै
साियजलनक सूचना प्रिाि गनुय पनेछ ।

--

ु ाईिा सञ्चार िाध्यिका प्रलतलनलधिरुिे
(७) यस दफा बिोशजि सञ्चािन िुने साियजलनक सुनि
सिज रुपिा उपशस्थत िुन, तस्बीर तथा लभलडयो शखच्न र प्रत्यि प्रिारण गनय पाउनेछन ।

४८.

ु ाई गनुय अगािै कम्तीिा सात ददनको
सेिाग्रािीको अलभित लिनु पनेः (१) कायायियिे साियजलनक सुनि
कायायिय सियिा सेिा लिन आएका सेिाग्रािीिरुबाट अनुसूची–१९ बिोशजिको ढाँचािा नागररक
प्रलतिेदन पत्र र अनुसूची–२० बिोशजिको ढाँचािा बविगयिन अलभित लिनु पनेछ ।
ु ाई
(२) कायायियिे उपदफा (१) बिोशजि अलभित ददने सेिाग्रािीिरुिाई साियजलनक सुनि
काययक्रििा उपशस्थलतको िालग अनुरोध गनेछ ।

४९.

ु ाईका विषयिस्तुः यस काययविलध बिोशजि गररने साियजलनक साियजलनक सुनि
ु ाईिा
साियजलनक सुनि
दे िाय बिोशजिका विषयिस्तु प्रस्तुत गररनेछः
ु ाईिा प्रलतबर्द्ता व्यक्त गररएका विषय र त्यस्ता
पटकको साियजलनक सुनि

(क) अशघल्िो

विषयिा भए गरे का प्रयास,

(ख) नागररक
(ग)

प्रलतिेदन पत्र र बविगयिन अलभितको नलतजा,

सेिा प्रिािका सम्बन्धिा प्राप्त जनगुनासो र सुझािको वििरण र त्यस्ता विषयिा भए
गरे का प्रयास,

(घ)

अनुगिन सलिलतको प्रलतिेदनका िुख्य िुख्य विषयिरु,

(ङ) साियजलनक

परीिण प्रलतिेदनका िुख्य िुख्य विषयिरु,

(च) सािाशजक

प्रलतिेदनको िुख्य विषयिरु,

(छ) गाउँ पालिकाको
(ज) सङ्घ

५०.

नीलत योजना तथा काययक्रि र बजेट,

तथा प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त अनुदानिा सञ्चालित काययक्रि तथा आयोजनािरु ।

व्यशक्त िा गैरसरकारी सं स्थािाई पररचािन गनय सक्नेः (१) कायायियिे दफा ४८ बिोशजि सेिाग्रािी
बविगयिन अलभित र नागररक प्रलतिेदन पत्र सङ्किन गनयको िालग कुनै व्यशक्त िा गैरसरकारी
सं स्थािाई पररचािन गनय सक्नेछ ।
ु ाईको व्यिस्थापन गनय तथा सिजीकरण
(२) यस काययविलध बिोशजि िुने साियजलनक सुनि
गनयको िालग प्रचलित खररद कानून बिोशजि कुनै व्यशक्त िा गैरसरकारी सं स्थािाई पररचािन गनय
सवकनेछ ।

५१.

ु ाईको िाग गनय सक्नेः (१) जनप्रलतलनलध, उपभोक्ता तथा साझेदार सं स्थािे कुनै
साियजलनक सुनि
ु ाई गनय कायायियिा अनुरोध गनय
आयोजना वििेष िा साियजलनक िित्िको विषयिा साियजलनक सुनि
सक्नेछन।
ु ाई िाग भएको अिस्थािा कायायियिे एक
(२) उपदफा (१) बिोशजि साियजलनक सुनि
ु ाई गनेछ ।
िविनालभत्र सम्बशन्धत आयोजना िा साियजलनक िित्िको विषयिा साियजलनक सुनि

५२.

ु ाई गनय सवकनेः दीघयकािीन नीलत तथा
काययक्रि िा आयोजना िुरुिुन ु भन्दा अगािै साियजलनक सुनि
योजना िा बिुिषीय आयोजनाको स्िीकृलत र आलथयक, सािाशजक र िातािरणीय िेत्रिा दीघयकािीन

--

प्रभाि पाने कुनै काययक्रिको स्िीकृलत पश्चात त्यस्तो नीलत, योजना, आयोजना िा काययक्रिको उद्देश्य,
िि, अपेशित उपिशधध र कायायन्ियन प्रकृयाको सम्बन्धिा काययक्रि िा आयोजना िुरुिुन ु भन्दा
ु ाई गनय सवकनेछ ।
अगािै साियजलनक सुनि

५३.

ु ाईको
शजम्िेिार पदालधकारीिे सम्बोधन गनुप
य नेः (१) यस काययविलध बिोशजि गररने साियजलनक सुनि
क्रििा उठे का शजज्ञासा सुझाि र गुनासोको सम्बन्धिा काययक्रििा सिभागी शजम्िेिार पदालधकारीिे
सम्बोधन गनुय पनेछ ।
ु ाईको क्रििा उठे का शजज्ञासा सुझाि र
(२) उपदफा (१) बिोशजि साियजलनक सुनि
गुनासोको सम्बोधन गदाय सम्बशन्धत पदालधकारी कियचारी िा विज्ञको सुझाि लिने व्यिस्था कायायियिे
लििाउनेछ ।
पररच्छे द ‒३
ु ाईको प्रकृया
साियजलनक सुनि

५४.

ु ाईका िालग कायायियिे
सिजकताय तोक्नु पनेः (१) यस काययविलध बिोशजि गररने साियजलनक सुनि
ु ाई सिजकताय तोक्नेछ ।
एक जना साियजलनक सुनि
(२) कायायियिे दफा ५० को उपदफा (२) बिोशजि सिजीकरणको िालग व्यशक्त िा
ु ाई
सं स्थािाई पररचािन गरे को अिस्थािा त्यस्तो व्यशक्त िा सं स्थासँगको सिन्ियिा साियजलनक सुनि
सिजकताय तोक्नेछ ।

५५.

ु ाई काययक्रि सञ्चािन गनेः (१) दफा ५४ बिोशजि तोवकएको सिजकतायिे दे िायका
साियजलनक सुनि
ु ाई काययक्रि सञ्चािन गनेछः
कुरािा ध्यान ददई साियजलनक सुनि

(क) शिि

एिं विनयिीि भाषाको प्रयोग गने,

(ख) लनष्ट्पि

रुपिे िध्यस्थता गने,

(ग)

िवििा जनजालत तथा वपछलडएका िगयिाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्सावित गने,

(घ)

सिभागीिे व्यक्त गरे का विचारिा प्रलतिाद नगने,

(ङ) प्राप्त

सुझाि, प्रलतवक्रया तथा वटप्पणीिाई सकारात्िक रुपिा लिने,

(च) व्यशक्त

िा सं स्थाको साियजलनक ियायदा र शििाचारिाई कायि राख्ने,

(छ) सिभालगको
(ज) विषय

कुरा काटी आप्mनो भनाई नराख्ने र

िस्तुिा केशन्रत रिी छिफि गराउने ।

ु ाई काययक्रिको ढाँचा अनुसूची–
(२) यस काययविलध बिोशजि सञ्चािन िुने साियजलनक सुनि
२१ बिोशजि िुनछ
े ।
ु ाई काययक्रि सञ्चािन गदाय
(३) सिजकतायिे यस काययविलध बिोशजि साियजलनक सुनि
काययक्रिका सिभागीिरुिाई अनुसूची–२२ बिोशजिको आचारसं विता पािना गराउनु पनेछ।
ु ाई काययक्रि सम्पन्न भएको
(४) सिजकतायिे यस काययविलध बिोशजि साियजलनक सुनि
लिलतिे सात ददन लभत्र अनुसूची–२३ बिोशजिको ढाँचािा कायायियिा प्रलतिेदन ददनु पनेछ।

--

(५) उपदफा (४) बिोशजिको प्रलतिेदन त्यसपलछ बस्ने काययपालिका बैठकिा छिफिको
िालग प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतिे प्रस्तुत गनुय पनेछ।

५६.

ु ाईको िालग आिश्यक पने
बजेट व्यिस्था गनेः (१) यस काययविलध बिोशजि गररने साियजलनक सुनि
बजेट िावषयक काययक्रि तथा बजेटिा सिािेि गररनेछ ।
(२) कायायियिे उपदफा (१) बिोशजिको बजेट प्रचलित साियजलनक खररद कानून
बिोशजि खचय गनेछ ।
ु ाई
(३) उपदफा (२) बिोशजि भएको खचयको वििरण सिजकतायिे साियजलनक सुनि
काययक्रििा सिेत साियजलनक गनुप
य नेछ ।

५७.

ु ाई गनुप
अन्य साियजलनक लनकायिे साियजलनक सुनि
य नेः गाउँ पालिका काययित्र
े लभत्र काययक्रि सञ्चािन
गने गैर सरकारी सं स्था तथा अन्य साियजलनक लनकायिरूिे कायायियसँग सिन्िय गरी यसै काययविलध
ु ाई गनुय पनेछ।
बिोशजि साियजलनक सुनि

भाग– ६
विविध

५८.

प्रिक्ता तोक्नेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाका सदस्यिध्येबाट एक जनािाई प्रिक्ता तोक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि तोवकएको प्रिक्तािे काययपालिका बैठकका लनणययिरु बैठक
बसेको तीन ददन लभत्र साियजलनक गनेछ।

५९.

सूचना अलधकारी तोक्नेः (१) अध्यििे प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतको लसफाररसिा काययपालिकाको
कायायियका एकजना अलधकृत कियचारीिाई सूचना अलधकारी तोक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि तोवकएको सूचना अलधकारीिे सूचनाको िक सम्बन्धी ऐन
२०६४ तथा सूचनाको िक सम्बन्धी लनयिाििी २०६५ िे तोकेको प्रकृया बिोशजि सूचना िाग
गने व्यशक्त िा लनकायिाई काययपालिका तथा कायायियका लनणयय तथा लनणययसँग सम्बशन्धत
कागजातिरु उपिधध गराउने छ।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरािरु िेशखएको भएता पलन प्रचलित कानून बिोशजि
गोप्य राख्नु पने भनी तोवकएका विषयिरु सूचना अलधकारीिे कुनै व्यशक्त िा लनकायिाई उपिधध
गराउन सक्ने छै न।

६०.

आम्दानी र खचय साियजलनक गनुप
य नेः (१) कायायियिे प्रत्येक िविनाको सात गतेलभत्र अशघल्िो
िविनासम्ि भएको आम्दानी र खचयको वििरण साियजलनक गनुय पनेछ।
(२) िडा कायायिय तथा विषयगत िाखािे उपदफा (१) बिोशजि साियजलनक गरे को
आम्दानी र खचयको वििरण साियजलनक गरे को तीन ददन लभत्र काययपालिकाको कायायियिा पठाउनु
पनेछ।

६१.

चौिालसक सिीिा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय, िडा कायायिय र विषयगत

--

कायायियका प्रिुखिरुसँग प्रत्येक चौिालसक अिलध सिाप्त भएको लिलतिे पन्र ददन लभत्र चौिालसक
सिीिा गनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको चौिालसक सिीिािा सिीिा अिलधको दे िायका विषयिालथ
सिीिा गरशैनेछः
(क)

सिीिा अिलधको आम्दानी र खचयको अिस्था,

(ख)स्िीकृत िावषयक कायययोजना कायायन्ियनको अिस्था,
(ग) कायायियिा प्राप्त गुनासो र सोको सिाधानको िालग गररएका काययको वििरण,
ु ाईिा उठे का िुख्य िुख्य विषयिरुको वििरण,
(घ) साियजलनक सुनि
(ङ) साियजलनक परीिणका विषयिरु,
(च) सािाशजक परीिण प्रलतिेदनिे ददएका सुझाििरु,
(छ)अनगिन सलिलतिे गरे का काययिरुको प्रलतिेदन,
(ज) रकिान्तर सम्बन्धी वििरण,
(झ) शजल्िा सिन्िय सलिलतबाट प्राप्त सुझाििरु ।
(ञ) काययपालिकािे तोवकददएका अन्य विषयिरु।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको सिीिाबाट काययपालिकािे कायायियिाई आिश्यक लनदे िन
ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदे िनको पािना गनुय सम्बशन्धत कायायिय र कायायिय प्रिुखको कतयव्य
िुनेछ।
(४) यस दफा बिोशजि भएको चौिालसक सिीिाको प्रलतिेदन त्यस्तो सिीिा सम्पन्न
भएको लिलतिे पन्र ददनलभत्र कायायियको िेिसार्ट र प्रिक्ता िाफयत साियजलनक गररनेछ।

६२.

िावषयक सिीिा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय िडा कायायिय विषयगत िाखा
िा कायायिय र साझेदार सं स्थािरुका प्रिुखिरुको सिभालगतािा प्रत्येक आलथयक िषय सिाप्त भएको
लिलतिे दुई िविनालभत्र िावषयक सिीिा गनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको िावषयक सिीिा अध्यिको अध्यितािा िुने तथा यस
सिीिािा दे िाय बिोशजिका विषयिरुिा छिफि गररनेछः
(क)

िावषयक आम्दानी र खचयको अिस्था,

(ख)ििको तुिनािा भएको आम्दानी र खचयको तुिना,
(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त अनुदानको वििरण,
(घ) नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त बजेट सीिा र प्राप्त भएको बजेटको तुिना,
(ङ) नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारबाट प्राप्त सितय सिपूरक र वििेष अनुदान अन्तगयतका
आयोजनािरुको वििरण र ती आयोजनािरुको भौलतक र वित्तीय प्रगलत,
(च) आलथयक सािाशजक र पूिायधार विकासका उपिशधधको वििरण,
(छ) आिलधक तथा रणनीलतक योजनाको िि र प्राप्त उपिशधधको तुिना,

--

(ज) साझेदार सं स्थासँगको सिकायय र सिन्ियिा सम्पादन गररएका िुख्य िुख्य काययिरु,
(झ)बेरुजू तथा बेरुजू फर्छ्यौटको अिस्था,
(ञ) अशख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सङ्घीय िालििा तथा सािान्य प्रिासन िन्त्रािय
िगायत नेपाि सरकार तथा प्रदे ि सरकारका लनकाय र शजल्िा सिन्िय सलिलतबाट
प्राप्त सुझाििरु,
ँ ा नं (ञ) बिोशजिका सुझाििरु कायायन्ियनको अिस्था, र
(ट) बुद
(ठ) काययपालिकािे तोकेका अन्य विषयिरु।
(३) यस दफा बिोशजिको सिीिािा प्रस्तुत गररने वििरणिा एकरुपता कायि गनयको
िालग काययपालिकाको कायायियिे उपदफा (२) िा उशल्िशखत विषयिरुको आधारिा िडा कायायिय
विषयगत िाखा िा कायायिय र साझेदार सं स्थािाई प्रस्तुतीकरणको ढाँचा उपिधध गराउनेछ।
(४) यस दफा बिोशजि सम्पन्न िुने िावषयक सिीिाको प्रलतिेदन उपदफा (२) िा
उशल्िशखत विषयिरु सिेटी तयार गररनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोशजि तयार भएको प्रलतिेदन काययपालिकाको कायायियको
िेिसार्टिा राशखनेछ साथै उक्त प्रलतिेदन शजल्िा सिन्िय सलिलत प्रदे ि सरकारको िुख्यिन्त्री तथा
िशन्त्रपररषदको कायायिय र सङ्घीय िालििा तथा सािान्य प्रिासन िन्त्राियिा पठाउने शजम्िेिारी
काययियको िुनेछ।

६३.

प्रलतिेदन सभािा प्रस्तुत गनुप
य नेः यस काययविलध बिोशजि सम्पादन गररएका काययिरुको प्रलतिेदन
अध्यििे छिफिको िालग सभािा प्रस्तुत गनेछ ।

६४.

थपघट र िेरफेरः
त्यस्तो बाधा

यस काययविलधको कायायन्ियनको क्रििा कुनै िाधा अिरोध र अस्पिता भएिा

अड्चन फुकाउने

प्रयोजनका िालग काययपालिकािे यस काययविलधिा आिश्यकता

अनुसार धयाख्या, थपघट, सं सोधन िा िे रफेर गनय सक्नेछ।

६५.

प्रचलित कानून बिोशजि िुन:े यस काययविलधको कुनै प्रािधान प्रचलित कानून एिं स्थानीय सरकार
सं चािन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यिस्थापन ऐन २०७४ सं ग बाशझएिा बाशझएको
िदसम्ि अिान्य िुनेछ ।

--

अनुसूची– १

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

गुनासो दताय वकताब
लस

गुनासोकतायको

गुनासोको

गुनासोसँग

गुनासोको

गुनासो

दताय

नं

नाि थर

सं शिप्त

सम्बशन्धत

बगीकरण

उपर

गनेको

वििरण

पदालधकारी तथा

गररएको

नािथर

ििािाखा।िाखा

प्रथि

र पद

सम्बोधन

--

कैवफयत

अनुसूशच–२
(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बशन्धत)

गुनासो सिाधानको िालग प्रस्ताि
लस नं

गुनासोको

गुनासो सिाधानको

गुनासो सिाधानको

कानूनी तथा

गुनासो

सशङ्खिप्त व्यिोरा

िालग विद्यिान

िालग कानूनी तथा

विषयविज्ञको

सिाधानको

कानूनी तथा

सं स्थागत

राय

िालग गनुप
य ने

सं स्थागत व्यिस्था

व्यिस्थािा रिे को
किी

गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलतका
सं योजकः नाि थरः

पदः

दस्तखतः

सदस्यः नाि थरः

पदः

दस्तखतः

सदस्यः नाि थरः

पदः

दस्तखतः

सदस्यः नाि थरः

पदः

दस्तखतः

सदस्य सशचिः

पदः

दस्तखतः

नाि थरः

--

लनणयय

अनुसूची–३
(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)

गुनासो सिाधान सिन्िय सलिलतिा पेि गनुय पने वििरण
लस नं

गुनासोको

सशङ्खिप्त

वििरण

गुनासो सिाधानको िालग अपयायप्त

कानून

कानून तथा सं स्थागत व्यिस्था
तथा अलधकारिेत्रको वििरण

तथा

गुनासो

सिाधानको

विषयविज्ञको

िालग

गनुय

राय

लनणययको प्रस्ताि

गुनासो सुन्ने अलधकारीको नािः

कायायिय प्रिुखको नािः

दस्तखतः

दस्तखतः

लिलतः

लिलतः

--

पने

अनुसूची–४
(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)
सािाशजक परीिक सम्िन्धी व्यिस्था
गाउँ पालिकािे एक बषयसम्ि सम्पादन गरे का काििरूबाट के कलत सािाशजक विकास भयो िा सािाशजक
शजम्िेिारी पुरा गनय सम्पादन भएका काििरू, उपिधधीिरू र प्रभाििरूको िेखाजोखा गरी प्रलतिेदन पेि
गनय सािाशजक परीिकको रूपिा प्रत्यि दुई लबज्ञको सिुििाई सािाशजक परीिकको रूपिा प्रचलित खररद
कानून अनुसार सेिा करारिा लनयुक्त गनुप
य नेछ। कुनै सं स्था िा कम्पनीिाई सिेत सािाशजक परीिकको
रूपिा सेिा करारिा लिन सवकनेछ । सं स्था िा कम्पनीिाई सािाशजक परीिकको रूपिा सेिा करारिा
लिदाको अिस्थािा लनधायररत योग्यता भएको िानि श्रोत भएको िुन ु पनेछ ।
१. सािाशजक परीिकको योग्यता

(क) स्नातकोत्तर भई सम्िशन्धत िेत्रिा अनुभि,
(ख) सािाशजक परीिण सम्बन्धी अनुशििण प्राप्त
(ग) यस गाउँ पालिकाको काययक्रि िा आयोजनािा प्रत्यि सिंग्न नरिे को
२.पाररश्रलिक
प्रचलित खररद कानून अनुसार तयार भएको िागत अनुिानको आधारिा सािान्यतया सािाशजक परीिणका
िालग पाररश्रलिक तय गनय सवकनेछ।
३.सािाशजक परीिकका काििरू
सािाशजक परीिणका काििाई ३ चरणिा विभाजन गररएको छ।
क) तयारी
यस चरणिा लनजिे बाह्य िा आन्तररक रूपिा सूचना सं किन गनुय पनेछ। सािाशजक परीिकिे सन्दभय
सािालग्रको रूपिा स्थानीय तिसँग सम्बशन्धत सं घीय तथा प्रदे ि कानून, यस गाउँ पालिकािे तयार गरे का
ऐन, लनयि, काययविलधिरू र लनदे शिकािरू, स्थानीय तिको सािाशजक शजम्िेिारी, िक्ष्य, उद्देश्य, आिलधक तथा
िावषयक योजना (विषयगत कायायियिरूको सिेत), सािाशजक उपिधधी, कायय सम्पादन, पररणाि र प्रभाि
ु ार्
सम्बन्धी अलभिेख तथा सूचना, नागररक बडापत्र, साियजलनक परीिणका प्रलतिेदनिरू, साियजलनक सुनि
प्रलतिेदन, िावषयक तथा चौिालसक प्रलतिेदनिरू, गत बषयको सािाशजक परीिण प्रलतिेदन तथा अन्य आिश्यक
सािाग्रीको अध्ययन गनुय पनेछ ।
ख) वििरण तयारी तथा प्रस्तुती
गाउँ पालिकाको सािाशजक काययसम्पादनका विषयिा स्पि भएपलछ गाउँ पालिकाका पदालधकारीिरू, प्रिुख
प्रिासकीय अलधकृत, विभाग।ििािाखा।िाखा

प्रिुख, शजम्िेिार

--

कियचारीसँग

अधयसंरशचत

(Semi-

structured) अन्तरिाताय लिनुपनेछ । अनै्तरिातायबाट सिेवटन नसकेका विषयिरूका िालग
सम्बशन्धत कियचारीिरूको सानो सिुि बनाई सिुि छिफि गनुय पनेछ । लतनीिरूको सम्पादनको अिस्था
प्रिुख सिस्या, च ुनौती र भािी काययददिाका बारे िा गिन अध्ययन गरी सो सिेत अनुसूची २ र ३ अनुसारको
वििरण तयार गनुय

पनेछ । अन्त्यिा सम्पूणय सरोकारिािाको भेिािा सो वििरण प्रस्तुत गरी छिफि

गनुय पनेछ ।
ग) प्रलतिेदन चरण
सरोकारिािाको भेिा पश्चात सािाशजक परीिकिे अशन्ति प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ। भेिािा उठे का
सुझाि तथा लनणययिरू र कायययोजना सवित भेिा अध्यििाई प्रलतिेदन िुझाउनु पनेछ।

--

अनुसूची–५
(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)
नरै नापुर .गाउँपालिका
सिाशजक परीिकको प्रलतिेदन
(बृित छिफििा प्रस्तुत गररने)
नरै नापुर गाउँ पालिका
लिलतः
१. गाउँ पालिकाको पररचय (बुंदागत रूपिा िेख्न)े M
२. स्थानीय तिको प्राथलिकता तथा िक्ष्यिरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)े M
३. गतिषयको िुख्य िुख्य उपिधधीिरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)े M
४. यसिषयको िुख्य िुख्य उपिधधीिरू (सूचकको रूपिा प्रस्तुत गने)M
५. सािाशजक शजम्िेिारी र कायय सम्पादनको िेखाजोखाM
सािाशजक शजम्िेिारीको िेत्र
स्िास्थय
स्िास्थय चौकी एक घण्टा लभत्र
घरधुरी सं ख्या

पैदि िा यातायात पिू ँच भएको

५ बषय िुनीका बािबालिकाको प्रलतित

खोपिा पिू ँच भएको जनसं ख्या ( एक बषय िुनीका बािबालिकाको
आधारिा)

४ पटक गभयिती जाैँच गररएको िवििाको सं ख्या ( प्रलतितिा)
दि प्रसुतीकिीबाट प्रसुतीगररएका िवििाको सं ख्या
झाडा पखािाबाट िृत्यु िुने बािबालिका सं ख्या
सि िे ल्थपोि िा िे ल्थपोिबाट सेिा लिने घरधुरी पररिार सं ख्या
शििा
आधा घण्टा लभत्र प्राथलिक विद्यािय नपुग्ने िाििालिकाको सं ख्या
पूि य प्राथलिक शििािा खुद भनायदर
प्राथलिक विद्याियिा पिू च नभएका सो

उिेर सिुिका बािबालिका सं ख्या।प्रलतित
किा १ िा खुद भनायदर छात्र।छात्रा

प्राथलिक तििा किा छोड्ने किा दोिोर ्याउने र किा उशत्तणय िुने
दर

प्राथलिक तििा तालिि प्राप्त शििक सं ख्या
प्रलत किा कोठा विद्याथी सं ख्या
बाह्य सियोगिा लनलियत विद्यािय कोठा सं ख्या

--

गत बषयको अिस्था

प्रयास

उपिधधी

स्थानीय तिबाट लनलियत विद्यािय कोठा सं ख्या
दलित बािबालिकाको शििािा पिू ँच
खानेपानी तथा सरसफाई
स्िच्छ पानी पुगक
े ो पररिार सं ख्या िा प्रलतित
िौचािय भएको सं ख्या िा प्रलतित
खानेपानी सुविधा भएको प्राथलिक विद्यािय
िौचािय भएको पररिार सं ख्या
सुधाररएको च ुिो भएको पररिार सं ख्या
बािबालिका, िवििा तथा सिािेिी िेत्र
बाि लबिािको सं ख्या
सािाशजक लबकृलत, विसं गलत
सािाशजक सुरिा (जेष्ठ नागररक, एकि िवििा, अपांग, वपछलडएको
िेत्र तथा िोपुन्िुख जाती)

जनचेतना तथा गररिी लनिारण
बाि श्रिको अिस्था
बाि क्िििरूको अिस्था
िवििा विं िा
रोजगारीको अिस्था
स्िरोजगारका प्रयासिरू
गररिी लनिारणका प्रयासिरू
सािाशजक पररचािन
ितािरण सुधारका प्रयासिरू
एच.आई.लभ र एड्रस

विकासिा सिान सिभालगता सेिािरूिा पिू ँच
स्थानीय िजार पुग्न िाग्ने सिय
कृवष सेिा केन्र जान िाग्ने सिय
भौगोलिक िेत्र, िवििा, वपछलडएका तथा सीिान्त िगयको सं ख्या,
लनजिरूिे

पाएको सेिा तथा ददर्एको वििेष अिसरिरू

जनिशक्त
नीलत तथा काययक्रि
भौलतक व्यिस्था
सिन्िय र सिकाययका प्रयासिरू
अन्य सािाशजक सम्पादनका िेत्रिरू

--

६. गत िषयिा भोगेका सिस्यािरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)े M
१.
२.
३.

७. सुधारको िालग चाल्नुपने कदििरू तथा सुझाि (िुंदागत रूपिा िेख्न)े M=
१.
२.
३.

सािाशजक परीिकको नािैः
दस्तखतः
सं स्थाको नाि ( यदद सस्था भएिा)M
लिलतः

--

अनुसूची– ६
(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत)
..........विषयगत कायायिय।गैर सरकारी सं स्था
शजल्िा..........गाउँपालिका
सािाशजक परीिकको प्रलतिेदन
(बृित छिफििा प्रस्तुत गररने)
१. विषयगत कायायिय।गैर सरकारी सं स्था को नािः
२. िक्ष्य
क.
ख.
ग.

घ.

३. िुख्य उद्देश्य बुंदागत रूपिा िेख्न)े
क.
ख.
ग.

घ.

४. गत आलथयक िषयिा सं चालित विकास योजना तथा काययक्रिको वििरण
सं चालित काययक्रि।आयोजनाको नाि

िक्ष्य

उपिशधध

कैवफयत

५. सरोकारपिको चािना तथा िशित िगयिाई सेिा तथा सुविधा ददन लबगत एक िषयिा गररएका िुख्य
िुख्य नीलतगत व्यिस्था तथा प्रकृयागत सुधारिरू (बुंदागत रूपिा प्रस्तुत गने)M
क.
ख.
ग.
घ=

६. सािाशजक शजम्िेिारी बिन गने ििताः
सािाशजक शजम्िेिारीको िेत्र

सूचक सवितको कािको वििरण

७. आयोजना तथा काययक्रि कायायन्ियन गदाय भोगेका सिस्यािरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)े M
क.

--

ख.
ग.

घ.

८. भािी काययक्रि सं चािनको िालग चाल्नुपने कदििरू तथा सुझाििरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)े M
क.
ख.
ग.

घ.

सािाशजक परीिकको नािः
दस्तखतः

सं स्थाको नाि (यदद सस्था भएिा)M
लिलतः

--

अनुसूशच–७
((दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत)
सािाशजक परीिण प्रारशम्भक प्रलतिेदन प्रस्तुलतको काययक्रि सं चािन विलध
1. सािाशजक परीिण प्रलतिेदन प्रस्तुलत काययक्रििा सिभागीिरूको उपशस्थलत पुशस्तका राख्नु पने र । उक्त
पुशस्तकािा सिभागीिरूको नाि, पद, ठे गाना तथा प्रलतलनलधत्ि गरे को सं स्था उल्िेख िुन ु पनेछ ।
2. काययक्रिको प्रारम्भिा सिभागीिरूिाई काययक्रिको उद्देश्य, सञ्चािन विलध, सिय र आचार सं विताबारे
जानकारी ददनुपने ।
3. सािाशजक परीिकिे अनुसूची–५ र अनुसूची–६ बिोशजिको ढाँचािा तयार गररएको वििरण प्रस्तुत गने
।
4. काययक्रििा प्रलतिेदन वििरण प्रस्तुत भएपलछ सािाशजक परीिण सिन्िय सलिलतको तफयबाट काययक्रिका
सिभागीिरू सिि लनम्न प्रकारका प्रश्निरू क्रििः राखी खुिा छिफिको िाध्यिबाट सिभागीिरूको
प्रलतवक्रया तथा सुझाि आह्वान गनुप
य ने–

(क)

गाउँ पालिकािे लनिायण गरे का कानून तथा नीलतगत लनणयय तथा प्रवक्रयागत सुधारिे पारे को
प्रभाि सुचकको आधारिा,

(ख)

गाउँ पालिकािे गरे का विकास योजनािरूिा जन सिभालगताको शस्थलत,

(ग)

गाउँ पालिकािे सियिा सेिा सुविधा ददन सेिा ददन नसकेको अिस्थािा जनतािे भोग्नु परे का
सिस्यािरू,

(घ)

गाउँ पालिकाको तफयबाट पेि गरे को वििरण प्रलतको विश्वासनीयता,

(ङ)

िाििालिका, िवििा, दलित, जनजालत ,गररब, जेष्ठ नागररक तथा वपछलडएका िगयिाई िूिधारिा
ल्याउन गरे का प्रयासिरूको प्रभािकाररता,

(च)

गाउँ पालिकािे ददएको सेिाको गुणस्तर, दस्तुर, सेिा ददन िगाएको सिय र कायय सम्पादनको
स्तर,

(छ)

सािाशजक उत्तरदावयत्ि पुरा गनय गाउँ पालिकाको ितयिान कायय तथा काययिैिीिा सुधार
ल्याउन प्राप्त सुझाििरू।

5. सिभागीिरूिे काययक्रििा राखेका विचार, सुझाि तथा प्रलतवक्रयािरूिाई सािाशजक परीिण सिन्िय
सलिलतका पदालधकारीिरू तथा सािाशजक परीिकिे वटपोट गरी राख्नुपदयछ र सिभागीिे राखेका शजज्ञासा
तथा विचारिा गाउँ पालिकाका पदालधकारी, शजम्िेिार कियचारी तथा सािाशजक परीिकिे स्पि पानुय
पने।
6. सािाशजक परीिण काययक्रििा उठे का विषयिस्तुिरूको आधारिा सािाशजक परीिकिे िूख्य विषय
अशन्ति प्रलतिेदनिा सिािेि गनुय पने ।

--

अनुसूची–८
(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बशन्धत)
छिफि कायायक्रििा सिभालगिे पािाना गनुप
य ने आचारसं विता
सािाशजक परीिण प्रारशम्भक प्रलतिेदन प्रस्तुत गररने काययक्रििा उपशस्थत आयोजक, सिजकताय तथा
सिभागीिरूिे पािना गनुप
य र ्ने आचारसं विता

(क) विषयिस्तुिा
(ख) तथयांक

िात्र केशन्रत रिी छिफि गने ।

र सूचनाको आधारिा रिी विचार राख्ने ।

(ग)

लनजी िा व्यशक्तगत कुरािा वटप्पणी नगने तथा व्यशक्तगत आिेप निगाउने ।

(घ)

सिभागीिरूिे व्यक्त गरे का विचारिा प्रलतिाद नगने, प्राप्त प्रलतवक्रया, सुझाि तथा वटप्पणीिाई

(ङ) सकारात्िक
(च) व्यशक्त

रूपिा लिने ।

िा सं स्थाको साियजलनक ियायदा र शििाचारिाई कायि राख्ने ।

(छ) सिभागीिरूिाई
(ज) सािाशजक

विचार राख्न प्रोत्सािन गने र विचारका िालग धन्यिाद ददने ।

परीिकिे बोल्ने सिय ददएपलछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्ने ।

(झ) बोल्दा

पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यशक्तिे एकपटक िात्र बोल्ने ।

(ञ) आफ्नो

कुरािाई छोटकरीिा स्पि रूपिा राख्ने र बीचिा अकायको कुरा नकाट्ने ।

--

अनुसूची–९
(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)

सािाशजक परीिकिे गाउँपालिका अध्यि सिि पेि गने प्रलतिेदनको ढाँचा
श्री ...... गाउँ पालिका
१. पृष्ठभूलि
२. सािाशजक परीिणको उद्देश्य
३. अध्ययन विलध
४. अध्ययनको सीिा
५. बृित् छिफि काययक्रिको वििरणैः
क) लिलतः

ख) स्थानः

ग) सियः

६. गाउँ पालिका र विषयगत कायायिय।गैर सरकारी सं स्थाको वििरण सं िग्न राख्ने (अनुसूची २ र ३ )
७. सािशजक परीिणिाट दे शखएका सिि पििरु (बैुैद
ँ ागत रुपिा िेख्न)े
८. सािशजक परीिणिाट दे शखएका च ुनौती तथा कलि किजोरीिरु (बैुैद
ँ ागत रुपिा िेख्न)े
९. सािाशजक शजम्िेिारी पुरा गनय गाउँ पालिकािे चाल्नु पने कदििरु िा सुझाििरु
सािाशजक परीिकको नािः
दस्तखतः
सं स्थाको नाि (यदद सं स्था भएिा)M
लिलतः

--

अनुसूची —१०
( दफा ४७ सँग सम्बशन्धत)
साियजलनक परीिण अलभिुशखकरण काययक्रििा प्रस्तुत गने विषयिस्तु

क) वित्तीय िेखा परीिणः
यसिे गाउँ पालिकाको वित्तीय कारोिारको िेखाजोखा तथा पुवि गदयछ । जसिा ििािेखा परीिणको
कायायियिाट वित्तीय कारोिारको िेखा र त्यसको जाँच गरी वित्तीय कारोिारको अशन्ति प्रलतिेदन ददने कायय
िुन्छ। यस लभत्र आन्तररक िेखा परीिण र अशन्ति िेखापरीिण सिाबेि िुन्छन् ।
ख) साियजलनक परीिणः
गाउँ पालिकािे आफनो िेत्रलभत्र सं चालित योजना तथा काययक्रििरूको कायायन्ियन सुलनशश्चत गरी सम्पादन
िुने िा सम्पाददत कािको पररिाण, िागत, गुणस्तर सिेतको िेखाजोखा गनय स्थानीय उपभोक्ता तथा
सरोकारिािािरूको सिभालगतािा साियजलनक परीिण गदयछ। साियजलनक परीिणको प्रवक्रयािे सं चालित
योजनाको उद्देश्य प्रालप्तिा िात्र सियोग पु¥याउने नभई योजनाको सकारात्िक र सुधार गनुप
य ने पिका प्राप्त
अनुभि र दृिान्तिरूिाई विश्लेषण गरी लनणयय प्रवक्रयाका तििा पृष्ठपोषण गदयछ । सं चालित योजना तथा
काययक्रििरू लनधायररत सिय र काययतालिका अनुरुप कायायन्ियन भए, भएनन् ? त्यसिा के कलत र कसिाट
िगानी भएको छ के िा कलत खचय भयो ?कािको गुणस्तर कस्तो छ ?खचय प्रवक्रया तथा वििरण ठीक
छन् िा छै नन् ? के कस्ता सुधार कायय उपयोगी िुन्छ आदद पिबारे सरोकारिािसं ग गररने छिफि,
अन्तरवक्रया, विश्लेषण र सूचनाको आदान प्रदानिे गाउँ पालिकाबाट गररने विकासका काययक्रििरूिाई पारदिी,
उत्तरदायी र जनिुखी तुल्याउने िात्र िोर्न स्थानीय उपभोक्ता िरूिाई आफना भािना व्यक्त गनय सिि
बनाउँ दछ। साियजलनक परीिण, सािाशजक सिशक्तकरण, सािुदावयक सिभालगता तथा नागररक लनगरानीको
लनम्ती आिश्यक व्यिस्थापकीय औजार पलन िो ।
साियजलनक परीिण, योजना सं चािनिा जनसिभालगता बृवर्द् गनय तथा जनतािरूिाट सुझाि तथा प्रलतवक्रया
लिने उद्देश्यिे सं चािन िुन्छ, त्यसैिे सािजयलनक परीिणिा सिभागीिरूिाट धयक्त भएका विचारिरू भविष्ट्यको
नीलत लनिाणको िालग आधार िुन सक्दछ । योजना फरफारक गने काि प्रचलित कानूनिा धयिस्था भएका
आधारिरू तथा पेि भएका प्रिाणको आधारिा गनुय पनेछ। योजना फरफारकको क्रििा साियजलनक
परीिणका बखत धयक्त विचारिाई आधार लिई फरफारक गने नगने भन्ने लनणयय गनुय िुँदैन।
२. साियजलनक परीिणको िेत्रः
क) आन्तररक रुपिा सं चािन िुनःे
साियजलनक परीिण काययपालिकािे आन्तररक रुपिा सम्पादन गदयछ गराउदछ। यसिे सं चालित योजनाको
गुणस्तरिा सुधार ल्याउँ छ तथा कायायन्ियन गने लनकायको आन्तररक धयिस्थापनको सुधारका िालग सझुाि

--

लिन तथा प्राप्त सुझाििाई कायायन्ियन गने उद्देश्यिे सं चािन गररन्छ। यो आि उपभोक्तािरूिाट
सचांलित योजनाको प्रारशम्भक जाँचपास पलन िो।
ख) उद्देश्य अनुरुप िगानी भए नभएको जाँच तथा सुधारः
साियजलनक परीिण काययिा उपभोक्ता िगयिाई स्ियँि ् सं िग्न गराई सिभालगतािूिक र पारदिी ढं गिे भए
गरे का काययिरूको वििचेना गने, िेखाजोखा गने, सबि र दुबि
य पििरूको विश्लेषण गरी आगािी ददनिरूिा
गनुप
य ने सुधारात्िक काययको पविचान गररन्छ। यसिाट सं िग्न सरोकारिािािरूिे सम्पन्न भैसकेका
काययक्रिबाट लसकेका नयाँ लसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी थप सुधारात्िक उपायिरूको पविचान गररन्छ
।
ग) सरोकार पििरूको सिभालगता र खुल्िा छिफिः
साियजलनक परीिण कायय िुख्यत उपभोक्तािरूको चािना तथा प्रलतवक्रया बुझ्न सं चािन गररन्छ ।
साियजलनक परीिणिा सबै उपभोक्ता तथा योजनाका सरोकार पििरूको प्रलतलनलधत्ि गराई उपभोक्तािाई
िागेका कुरािरू िोल्न स्ितन्त्रता ददर्न्छ ।
३. साियजलनक परीिणको उद्देश्यः
(क) योजनाको आम्दानी खचय तथा अन्य वििरणिरू आि उपभोक्तािरू सिि राखी उपभोक्तािरूको
प्रलतवक्रया लिने ।
(ख) काययक्रि प्रलत जनचासो िृवर्द् गरी सम्बशन्धत सरोकारिाििरूको सिभालगता िृवर्द् गने ।
(ग) लनणयय प्रवक्रयािा प्रजाताशन्त्रक प्रवक्रया र पारदिी व्यििार अििम्बन गनय गराउन सजग गराउने ।
(घ) काययक्रििा िुनसक्ने अलनयलितता लनयन्त्रण गने र कुनै अलनयलितता भएको पार्एिा लनयन्त्रण गनय
उपभोक्तािरूिाई शजम्िेिार बनाउने ।
(ङ) योजनािा आि उपभोक्तािरूको स्िालित्ि भाि स्थावपत गने ।
४. साियजलनक परीिण पद्दलतः
(धयिस्था भएका लबलधको धयाख्या गने)
५. साियजलनक परीिणिा ध्यान ददनुपने कुरािरूः
o

आि उपभोक्ता भेिा भए, नभएको

o

िवििा, दलित र वपछलडएको िगयको उशचत प्रलतलनलधत्ि भए।नभएको

o

काययक्रििे सिेट्ने िेत्रको सिानुपालतक प्रलतलनलधत्ि भए।नभएको

o

आयोजना।काययक्रिको िािसम्िको कायायन्ियन शस्थलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको

o

आयोजना।काययक्रिको भौलतक र वित्तीय प्रगलत जानकारी गरार्एको।नगरार्एको

o

् य
विगतका परीिणबाट आंिै
ै ार्एका सुझाििरूको कायायन्ियन भए। नभएको

o

अनुगिन सूचकिरू तयार गररएको, नगररएको

o

अनुगिनबाट दे शखएका किी किजोरीिरूको सुधार गररएको, नगररएको

o

सिभागीिरूिाई िागको कुरािरू बोल्न ददर्एको, नददर्एको

o

सिभागीिरूका विचारिाई जस्ताको तस्तै प्रलतिेदनिा प्रस्तुत गररए, नगररएको

--

६. फाराििरूको प्रयोगः (अनुसूचीिा धयिस्था भएका फाराििरूको धयाख्या गने)
७. गाउँपालिकािे सािजयलनक परीिण अलभिुशखकरण काययक्रििा सिभागी गराउनु पनेैः
o

सिभालगिरू (अलधकति ५० जना)M

o

गाउँ पालिकाका पदालधकारीिरू

o

अध्यि।प्रिुख तथा उपध्याि।उपप्रिुखिरू

o

काययपालिकाका सदस्यिरु

o

गाउँ पालिकाका विभाग।ििािाखा।िाखा तथा र्काई प्रिुखिरू

o

विकास आयोजनाको कायायन्ियन सं ग सम्बशन्धत कियचारीिरू

o

उद्योग िाशणज्य सं घ, स्थानीय गैर सरकारी सं स्था ििासं घ, जस्ता पेिागत सं स्था सं स्थाका
प्रलतलनलधिरू

o

राजनैलतक दिका प्रलतलनलधिरू

o

िवििा, दलित, जनजालत, वपछलडएका िगय आददको उत्थानिा काययरत सं घ सं स्थाका प्रलतलनलधिरू

o

काययरत प्रिुख गैर सरकारी सं स्थाका प्रलतलनलधिरू

o

प्रिुख करदातािरू

o

काययरत सािुदावयक सं स्थाका प्रलतलनलधिरू

o

नागररक सिाजका प्रलतलनलधिरू

--

अनुसूची – ११
(दफा २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)

उपभोक्ता सलिलत िा सािुदावयक सं स्थािे तयार गने आयोजना िा काययक्रि सम्बन्धी वििरणको ढाँचा
१. काययक्रि िा आयोजनाको
(क) नािः.......................................(ख) स्थि............................................
(ग) पवििो वकस्ता रकि..........................प्राप्त लिलत.........................
(घ) िागत रकिः...................................
(ङ) िुरु िुने िा भएको लिलत..................................
(च) सम्पन्न िुने िा भएको लिलत.............................
२. उपभोक्ता सलिलत।गैर सरकारी सं स्था।टोि विकास सं स्था।सािुदावयक सं स्थाको
(क) नािः .....................(ख) अध्यिको नाि...........
(ग) सदस्य सं ख्याः............ िवििा सं ख्या...........पुरुष सं ख्या..........
३. आम्दानी खचयको वििरणः
(क) आम्दानी तफय
आम्दानीको स्रोत (किाँबाट नगद िा शजन्सी प्राप्त भयो स्रोत

रकि तथा पररिाण

कैवफयत

खुिाउने)

(ख) खचय तफय
खचयको वििरण

दर

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भए ?)

२. ज्यािा (के िापत कलत ज्यािा भुक्तानी भयो ?

--

पररिाण

जम्िा रकि

३. श्रिदान वििरण (कलतजनािे कुन काििा श्रिदान
गरे को)
४. धयिस्थापन खचय (ढुिानी तथा अन्य खचय)

(ग) िौज्दात
वििरण

रकि तथा पररिाण

कैवफयत

१. नगद
(क) बैंक

(ख) धयशक्तको शजम्िा
२. सािग्री

(घ) भुक्तानी ददन बाँकी
वििरण

रकि तथा पररिाण

कैवफयत

४.योजनाको िि तथा प्रगलत वििरण
कािको वििरण

िि

प्रगलत

पुष्ट्याँर्को आधार

५. योजनािे पुयायएको िाभ तथा प्रत्यि रुपिा िाभाशन्ित जनसं ख्या (योजना सं चािन भएको स्थानका उपभोक्तािरू)
६. आयोजना िा काययक्रि सं चािन गदाय आयोजक सं स्थािा कािको शजम्िेिारी िाँडफाँड (कस कसिे के कस्तो
कािको शजम्िेिारी लिएका लथए खुिाउनेैः
७. आयोजना िा काययक्रि सं चािनको क्रििा पालिकािे गरे को अनुगिन पटकः
८. काययक्रि सं चािनको क्रििा भोगेका सिस्यािरू (बुंदागत रुपिा िेख्न)े M
९. काययक्रि सं चािनको क्रििा भएको राम्रो लसकार् (बुंदागत रुपिा िेख्न)े M
१०.सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपिा सं चािन गनय भविष्ट्यको योजना के छ ? (बुंदागत रुपिा िेख्न)े M
११. सलिलतको सुझाि अन्य केिी भए (बुंदागत रुपिा िेख्न)े M
१२. उपभोक्ता सलिलत।सािुदावयक सं स्थाका पदालधकारी तथा सदस्यिरूको दस्तखतः

====================
नािः
कोषाध्यि

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

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

नािः

नािः

सशचि

अध्यि

वििरण तयार लिलतः

--

अनुसूची – १२
(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सँग सम्बशन्धत)

साियजलनक परीिण प्रलतिेदनको ढाँचा
श्री...........................
..................गाउँपालिका,
१. योजनाको
क) नािः
ख) स्थिः
ग) िागत अनुिानः
घ) योजना िुरु भएको लिलतः
ङ) योजना सम्पन्न लिलतः
च) योजनाको अिस्थाः सम्पन्न, अधुरो, लबग्रेको
२. उपभोक्ता सलिलत र गैर सरकारी सं स्थारसािुदावयक सं स्थाको
क) नािः
ख) अध्यिको नािः
ग) सदस्य सं ख्याः िवििा .....

पुरुष.....

३. साबयजलनक परीिण भएको क) लिलतः

ख) स्थानः

ग) सियः

४. उपशस्थलतः (उपशस्थलतको छाँयाप्रलत सं िग्न गनुय पने )
नाि

ठे गाना

पद

५. योजनाको िि तथा प्रगलत वििरणःM
कािको वियरण

िि

--

प्रगलत

६. उपभोक्ता सलिलत÷गैर सरकारी सं स्था÷सािुदावयक सं स्थािे पेि गरे को आम्दानी खचयको वििरणः

आम्दानी तफय
वििरण

रकि रु.

गाउँ पालिका। सियोगी सं स्थाबाट लनकासा
सािग्री
जनसिभालगता
श्रिदान

खचयको वििरण
अनुदान तफय
वििरण

श्रिदान तफय
रकि रु. वििरण

रकि रु.

क.लनिायण सािग्री

क.लनिायण सािग्री

ख.कािदार

ख.कािदार

ग.ढु िानी

ग.ढु िानी

घ िेसनरी औजार

घ िेसनरी औजार

जम्िा

जम्िा
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७. उपभोक्ता सलिलतरसािुदावयक सं स्थािे पेिगरे को वििरण िालथ साबयजलनक परीिणिा
उपशस्थत धयशक्तिरूको प्रलतवक्रया तथा सुझािः

क्र.सं .

सुझािकतायको नाि

सुझािको िेत्र, प्रलतवक्रया तथा सुझािको

थर

सारसं िेप

कैवफयत

उपयुक्त खचय वििरण उपभोक्ता सलिलतिे पेि गरे को वििरण सँग िेि खान्छ िा खाँदनै, िेि नखाने भएिा
कैवफयत जनाउनेः

८. जानकारीका िालग सो वििरण सिै सरोकारिािािरूिाई सूशचत गनय साियजलनक स्थिको सूचना पाटी
टाँस भए ÷ नभएको

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

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

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

नािः

नािः

नािः गाउँ पालिकाको पदालधकारी

सिजकताय÷ प्राविलधक

उपभोक्ता सलिलतको अध्यि

प्रलतिेदन बुझाएको लिलतः
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अनुसूची – १३
(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धत)

साबयजलनक परीिणको िालग लनिायण व्यिसायीिे तयार गने वििरणको ढाँचा
१. योजनाको
क)नािः .................................................ख) स्थिः......................................
ग) ठे क्का अकः .......................................घ) योजना िुरु भएको लिलतः
ङ) योजना सम्पन्न लिलतः
२. लनिायण धयिसायीकोः
क) फियको नािः..................................

ख) प्रोप्रार्टरको नािः

३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरणः
कािको वििरण (िुख्य िुख्य काययिरू खुिाउने िागत अनुिान

यथाथय

४. योजनािे पुयायएको िाभ तथा प्रत्यि रुपिा िाभाशन्ित जनसं ख्या (योजना सं चािन भएका) स्थानका
उपभोक्तािरूः
५. योजना सं चािनको क्रििा पालिकािे गरे को अनुगिन पटकः
६. काययक्रि सं चािनको क्रििा भोगेका सिस्यािरू (बुंदागत रुपिा िेख्न)े
७. सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपिा सं चािन गनय के गनय आिश्यक छ (बुंदागत रुपिा िेख्न)े
........................
नािः
ठे केदार िा प्रलतलनलधको दस्तखतः
लनिायण धयिसायको नािः
वििरण पेि गरे को लिलतः
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अनुसूची – १४
(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बशन्धत)
लनिायण व्यािसायीिाट सं म्पन्न काययक्रि िा आयोजनाको साबयजलनक परीिण प्रलतिेदनको ढाँचा
श्री......................

गाउँ ।नगर काययपालिकाको कायायिय
१. योजनाको

क) नािः

ख) स्थिः

ग) ठे क्का अंकः

घ) योजना िुरु भएको लिलतः
ङ) योजना सम्पन्न लिलतः

२. लनिायण धयिसायीकोः
क) फियको नािः

ख) प्रोप्रार्टरको नािः

३. साबयजलनक परीिण भएको
क) लिलतः

ख) स्थानः
ग) सियः

४. उपशस्थलतः

नाि

ठे गना

पद
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५. योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वििरणः
कािको वििरण (िुख्य िुख्य

िागत अनुिान

काययिरू खुिाउने)

अनुसार

यथाथय

६. लनिायण व्यिसायीिे पेिगरे को वििरण िालथ साबयजलनक परीिणिा उपशस्थत धयशक्तिरूको प्रलतवक्रया तथा
सुझािः

क्र.सं .

सुझािकतायको
नाि थर

सुझािको िेत्र प्रलतवक्रया तथा सुझािको
सारसं िेप

कैवफयत

७ . सिभागीिाट आएका विचार तथा अििोकनिाट दे शखएका तथयिरूको विश्लेषण
...............

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

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

सिजकताय ÷ प्राविलधक

लनिायण व्यिसायी

गाउँ को पदालधकारी

नािः

प्र लत िे द न बु झा ए को लि लतः

नािः

नािः

अनुसूची – १५
(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बशन्धत)
साियजलनक परीिण काययक्रिको आचारसं विताः
साियजलनक परीिण काययक्रििाई प्रभािकारी बनाउन, धयिशस्थत काययतालिका तयार गरी छिफि सञ्चािन
गनय र सिजकतायिे छिफििाई विषयिा केशन्रत गरी धयिशस्थत रुपिा सञ्चािन गनय अनुसूची–१६िा
ददर्एको निूना काययक्रि तालिका प्रयोग गनुय पनेछ। साियजलनक परीिण काययक्रििा उपशस्थत आयोजक,
सिजकताय तथा सिभागीिरूिे लनम्न बिोशजिको आचार सं विता पािना गनुप
य नेछः
1. विषयिस्तुिा िात्र केन्रीत रिी छिफि गने ।
2. लनजी िा व्यशक्तगत कुरािा वटप्पणी नगने तथा व्यशक्तगत आिेप निगाउने ।
3. सिभागीिरूिे व्यक्त गरे का विचारिा प्रलतिाद नगने, प्राप्त प्रलतवक्रया, सुझाि तथा वटप्पणीिाई
सकारात्िक रुपिा लिने ।
4. व्यशक्त िा सं स्थाको साियजलनक ियायदा र शििाचारिाई कायि राख्ने ।
5. सिभागीिरूिाई विचार राख्न प्रोत्सािन गने र विचार राखे िापत धन्यिाद ददने ।
6. सिजकतायिे बोल्ने सिय ददएपलछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्ने ।
7. बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यशक्तिे एकपटक िात्र बोल्ने ।

अनुसूची – १६
(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सँग सम्बशन्धत)

सिजकतायिे साियजलनक परीिण गनय प्रयोग गनुप
य ने काययक्रिको निूना

काययक्रि
काययक्रि औपचाररक िा अनौपचाररक कसरी गने (तय गने)
भेिाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउने
योजनाको शस्थलत िा प्रगलत बारे प्रस्तुलतकरण
योजनाको शस्थलतबारे सिभागीको वटप्पणी

योजनाको आम्दानी खचय वििरण प्रस्तुत गने
आम्दानी खचय उपर सिभागीको वटप्पणी लिने
भेिाको सुझाि उल्िेख गने

रे कडय गररएको सुझाि तथा सिीछाप

शजम्िेिारी

सियािलध

अनुसूची – १७
(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (७) र दफा ३३ को उपदफा (९) सँग सम्बशन्धत)
साियजलनक परीिणका िालग सिजकतायिे प्रयोग गनुप
य ने चेकलिि
काययक्रि िा आयोजना सम्बन्धी वििरण
(क) काययक्रि िा आयोजना सिुदायिे िाग गरे अनुसार छ छै न।
(ख) िाभाशन्ित घरधुरी सं ख्या।
(ग) िशित िगय सिािेिी (दलित, जनजालत, िवििा, गरीब, वपछलडएको िगय) को सं ख्या ।
(घ) योजनाबाट िुने उपिधधीका सूचकिरू प्रि छन् छै नन्।
(ङ) िक्ष्य र उपिधधी बीचको फरक।
(च) योजनाको ददगोपनका िालग सिुदायको सिभालगता तथा योगदान।
(छ) योजना सियिा सम्पन्न भयो िा भएन ? भएन भने कारणिरू।
(ज) योजना सं चािन गनय गदठत उपभोक्ता सलिलतको गठन प्रवक्रया उपयुक्त भए नभएको ।
(झ) उपभोक्ता सलिलतिा िास्तविक उपभोक्ताको प्रलतलनलधत्ि भए नभएको ।
योजनाको धयिस्थापन तथा िे खाप्रणािी
(क) शजम्िेिारी तालिका प्रि रुपिा छ छै न तथा योजना सं चािन गनेिे प्रस्तुत गरे अनुसारको
योजना सम्पन्न भए नभएको।
(ख) खररद प्रवक्रया ऐन, लनयि तथा लनदे शिका बिोशजि भयो भएन। प्रलतस्पधायत्िक कोटे िन अनुसार
नभएको भए कारण खुिाउने।
(ग) रु ५००० भन्दा िालथको खररदिा िूल्य अलभिृवर्द् करको लबि सिािेि भए
नभएको।विििरूिा त्रुवटिरू भए नभएको।
(घ) स्टोर धयिस्थापनिा त्रुवट रिे नरिे को।
(ङ) अलग्रि भुक्तानी रकि योजनाको उपभोक्ता सलिलत िा सञ्चािक सलिलतिे गरे को लनणयय भन्दा
फरक छ छै न ।
(छ) कावटएको चेक, बैंकको वििरण सँग चभअयिअशष्ट्भ (लभडाएर रुजु ) गररयो गररएन।
(ज) खचय वििरणिा उशल्िशखत अनुसारका िालनसिे काि गरे को िो, िोर्न ?
(झ) काि गने िालनसिे पूरै ज्यािा पाएका छन्, छै नन् ?
(ञ) गाउँ पालिकाबाट सिय सियिा लनरीिण भएको छ, छै न ? लनरीिण पश्चात् प्राप्त सुझाििरू
कायायन्ियन भए, भएनन् ?

पारदशियता
(क) योजना स्थििा योजनाको िगानी बारे प्रि िुने गरी सूचना बोडय राशखयो राशखएन ?
(ख) योजनाको सञ्चािन खचयको वििरण प्रि छ छै न ।
(ग) लिजरिेन्ट िुक (नापी वकताि) प्रि लसत राशखएको छ छै न ।
(घ) आयोजना िा काययक्रि कायायन्ियन िुन ु अशघ पयायप्त जानकारी गराउने काि भए नभएको ।
अन्य
(क) सिभागीिध्ये कसैिे उपभोक्ता सलिलतको कुनै सदस्यको वििेष प्रिंसा िात्र गरे को िा विरोध
गरे को अिस्थािा कारण पत्ता िगाउने।
(ख) सूचना प्रिाििा दलित, िवििा, बािबालिका र वपछलडएका िगयको सिभालगता रह्यो रिे न ।
कतैबाट अिरोध छ छै न पत्ता िगाउने।
(ग) प्राविलधकिरूबाट सियिै सुझाि र सल्िाि प्राप्त भयो, भएन ? ददर्एका सल्िाि र सुझाििरू
उपयुक्त लथए, लथएनन् ?
(घ) योजनािाई प्रभािकारी रुपिा सं चािन गनय भविष्ट्यको योजना के छ ?
(ङ) योजना सं चािनको क्रििा िित्िपूणय लसकार् के रह्यो ?

अनुसूची —१८
(दफा ३७ सँग सम्बशन्धत)

आयोजनाको सूचनापाटीको ढाँचा

• आयोजना÷पररयोजनाको नािM

आयोजना÷पररयोजना स्थि

• कुि िागत÷बजेट (रु.)M

गाउँपालिकाको िगानी (रु.)

• जनसिभालगता (उपभोक्ता िा सिुदायिे िेिोने) रकि (रु.)M

अन्य िगानी (रु.)

• पररयोजना िुरु लिलतM

सम्पन्न िुने लिलत

• लनिायण व्यिसायी,उपभोक्ता सलिलत िा कायायन्ियन गने

सम्पकय व्यशक्त नाि र सम्पकय नं .

लनकाय सं स्थाको नािM
• िाभाविन्त घरपररिारM

िाभाशन्ित जनसं ख्या

अनुसूची — १९
(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत प्रश्नाििी भाग — १)

नागररक प्रलतिेदन (Citizen Report Card )
(सन्तुवि िा असन्तुवि जनाउने)
उत्तरदाताको नाि र थरः— ...................जातजालतः.............................
लिङ्गः

िवििा (

)

पुरुष

(

)

उिेर .............

शििाः ..................................... पेिा..................................

ठे गानाः .........................गाउँ पालिका, िडा नं. ......... सम्पकय फोन नं. ..................
१

सेिाको सन्तुवि
१.१ तपार्ँिे यस कायायियबाट सिग्रिा कलतको सन्तुवि पाउनु भयो?
सन्तुि (

)

ठीकै (

)

असन्तुि (

)

असन्तुि (

)

ु न्ु छ ?
१.२ सेिा लिन जाँदा कियचारीको व्यििारप्रलत तपाई कलतको सन्तुि िुनि
सन्तुि (

२.

)

ठीकै (

)

सेिाको लनयलितता

२.१ नागररक बडापत्रिा उल्िेख भए अनुसार तपाईिे प्राप्त गनुप
य ने सेिािा िागेको सिय प्रलत कशत्तको सन्तुि
ु न्ु छ ?
िुनि

सन्तुि (

)

ठीकै (

)

असन्तुि (

)

२.२ कायायिय लनयलित रुपिा (पदालधकारी र कियचारीको उपशस्थलत, सिय पािना, काययच ुस्तता) सं ञ्चािन भएको
ु न्ु छ ?
छ भन्ने कुरािा कलतको विश्वस्त िुनि

विश्वस्त (

)

ठीकै (

)

अविश्वस्त (

)

२.३ तपाईिे सेिा लिन जाँदा अलतररक्त रकि लतनुय भयो?
लतरे को छै न

(

) एकदिै कि (

)

धेरै लतरे को (

)

२.४ यस कायायियिे साियजलनक चासो तथा सिस्या सिाधान गनय औसत कलत ददन िगाउने गरे को छ?
१ ददन (
३.

)

सेिा प्रलतको जनविश्वास

२ ददन (

)

धेरै ददन

(

)

ु न्ु छ ?
३.१ यस सं स्थािे ददने सेिाप्रलत तपाई कलतको विश्वस्त िुनि
विश्वस्त (

)

ठीकै (

)

अविश्वस्त (

)

३.२ यस कायायियिे प्रदान गरे को सेिाको बारे िा अरुिाई जानकारी तथा कशत्तको प्रचार गनुय भएकोछ?
धेरै (

)

ठीकै (

)

गरे को छै न

(

)

३.३ यस सं स्थािा काययरत कियचारी प्रलत तपाईको विश्वास कशत्तको छ ?
धेरै (

)

ठीकै (

)

विश्वास छै न (

)

३.४ यस कायािययिे विपन्न िगयको िालग छटु्याएको सेिा प्रयोग गरे को थािा पाउनु भएको छ ?
छ (
४.

)

छै न

(

)

अलिअलि थािा छ

(

)

सेिाको गुणस्तर

४.१ यस कायायियबाट सिो लिं दा कायायियिे ददएको जानकारीबाट कशत्तको सन्तुि िुन ु िुन्छ ?
सन्तुि (

)

कि सन्तुि (

)

असन्तुि (

)

४.२ तपाई यस कायायियिा आउँ दा कसको सियोग लिनुभयो? आफै (
िध्यस्थकताय (

)

गाउँ का ठू िाबडाको(

)

)

४.३ यस कायायियिा तपाईिे एउटा कािको िालग कलत पटक धाउनु प¥यो?
१ पटक (

५.

)

२ पटक

(

) सो भन्दा िढी (

)

सेिा सम्बन्धी जानकारी
५.१ कायायियको भौलतक अिस्था कस्तो छ ?
अलत राम्रो

(

)

ठीकै (

)

नराम्रो

(

)

५.२ कायायियिा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईिार् जानकारी छ ?
छ

(

)

आंशिक जानकारी छ

(

कुनै जानकारी छै न (

)

)

५.३ कायायिय र सेिागा्रिी बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
अलत राम्रो

(

)

ठीकै

(

)

खासै राम्रो छै न (

)

५.४ पालिका तििा सञ्चािन गररने सािजयलनक काययक्रििा सीिान्त िगयको उपशस्थलत कलत प्रलतित सम्ि िुने
गरे को छ ?

२० प्रलतित जलत

(

)

५० प्रलतित भन्दा िालथ

(

)

थािा छै न

(

५.५ सभाबाट कानून बनाउँ दा र काययपालिकािा नीलत, लनयि र लनदे शिका र िापदण्ड

)
तजुि
य ा गदाय छिफििा

प्रलतलनलधत्ि भएको छ?
छ

६.

(

)

ठीकै छ (

)

प्रलतलनलधत्ि साह्यै कि छ

(

)

नागररक बडापत्र।उजुरी पेवटका ÷ गुनासो सुन्ने अलधकारी सम्बन्धिा

६.१ तपाईको विचारिा सेिाग्रािीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन िदसम्ि गरे का छन् ?
धेरै (

)

कि

(

)

गरे को छै न

(

)

६.२ तपाईको विचारिा गाउँ पालिका िा यसका सेिाप्रदायकिरुिे नागररक बडापत्र अनुरुप कलत िदसम्ि सेिा
परान गरे को जस्तो िाग्छ ?
धेरै (

)

ठीकै

(

)

अलत कि

(

)

६.३ तपाईको विचारिा उजुरी पेवटकाको उपयोग कुन िदसम्ि भएको छ ?
धेरै भएको छ

(

) ठीकै भएको छ

(

)

भएकै छनै

(

)

नागररक प्रलतिेदन पत्र
प्रश्नाििी भाग —२
१.

लसफाररस सम्बन्धी
१.१

लसफाररसको िालग चाविने आिश्यक कागजातिरुको प्रि जानकारी पाउनु भयो?
पाएँ (

) ठीकै पाएँ (

) स्पि पार्ँन (

)

१.२ कुनै लसफाररसको िालग िाग्ने दस्तुर बािेक अलतररक्त रकि ददनु प¥यो?
ददएँ (

)

थोरै ददएँ (

) िालगएन र ददर्एन पलन (

१.३ त्यिाँबाट ददने लसफाररस लिँदा कसको सियोग लिनुभयो?
आफै (

)

िध्यस्थकताय िा कायकयता एकै िान्छे (

) नेता ÷ठू िाबडा (

१.४ राजस्ि को–कससँग उठाउने गदछयन ् ?
ँ उठाउँ छन् (
सबैसग
उठाउँ छन् (

)

) सीलित व्यशक्तसँग िात्र उठाउँ छन् (

)

) आयको आधारिा

१.५ िुल्क, सेिादस्तुर को–कससँग उठाउने गदछयन ् ?
सेिाग्रािीसँग उठाउने गरे को छन (

२.

)

)कुनै कुनै सेिाग्रािीसँग उठाउने गरे का छन(

)

पूिायधार विकास, िातािरण र सरसफाई सम्बन्धी
२.१ कायायियिा सरसफाईको अिस्था कस्तो छ?
राम्रो (

)

ठीकै (

)

खराब (

)

२.२ कायायियिा सेिा प्रिाि र काययसम्पादन सम्बन्धी गुनासो गदाय त्यसिालथ कारिािी कशत्तको
गररन्छ?

तुरुन्तै िुन्छ (
)

)

पटक पटक भने पलछ िात्रै िुन्छ (

)

जलत भने पलन िुन्न (

२.३ तपाईको विचारिा गाउँ पालिकािे पूिायधार सम्बन्धी कायत्ररmि के कस्तो वकलसििे गछय?
लनयलित र राम्रोसँग (

)

ठीकै गछय (

)

लनयलित रुपिा गदै न (

२.४ तपाईको गाउँ पालिकािा विकास लनिायणको शस्थलत कस्तो छ?
राम्रो (

)

ठीकै (

)

खराब (

)

)

२.५ तपाईको पालिकािा सं चािन गरे का आयोजनािरु कशत्तका प्रभािकारी छन्?
प्रभािकारी छन् (

) ठीक छन् (

) प्रभािकारी छै नन् (

)

२.६ स्थानीय सरकारिा आयोजनाको लबि भुक्तानी ददने व्यिस्था कस्तो छ?
सिज ( )

असिज (

)

ठीकै ( )

अप्ठया्रो (

)

२.७ गाउँ पालिकाको आयोजना सम्पन्न भएपलछ जाँचपास गदाय प्राविलधकिरुिाई रकि ददनुपछय?
पदै न (

) िागेरै लिन्छन् (

) रकि नददए अप्यारो पाछयन ् (

)

२.८ आयोजना सञ्चािन गदाय गाउँ पालिकािाट प्राविलधक सियोग कशत्तको पाउनु भयो?

सशजिै पार्यो ( )

कवििेकाँिी पार्यो (

)

िाग गदाय पलन पार्एन (

२.९ गाउँ पालिकािा विकास लनिायणका बारे िा जानकारी िाग्दा पाउनु िुन्छ?
सशजिै पार्न्छ ( ) सोधेपलछ पार्न्छ (

) सोधेपलन पार्दै न (

२.१० गाउँ पालिकािाट आचार सं विता पािना भएको छ?
पािना भएको छ (

भएको छै न ( )

)

ठीकै पािना भएको छ (

)

)

)

कशत्त पलन पािना

२.११ आयोजना सञ्चािन गदाय गाउँ पालिकािाट कशत्तको सियोग पाउनु भएको छ?
धेरै सियोग पाएको छु (

३.

) ठीकै सियोग पाएको छु ( ) लनरुत्सावित गररन्छ (

)

गाउँ पालिकाको वित्तीय व्यिस्थापन र काययसम्पादन,
३.१ आलथयक श्रोत कस्तो छ ?

आिश्यक श्रोत उपिधध ( ) कि श्रोत उपिधध ( ) अलत कि श्रोत उपिधध ( )

३.२ काि गने प्रणािी र प्रवक्रया कस्तो छ ?
अलत सरि ( )

ठीकै ( )

जवटि (

)

३.३ कायायियिा भएका कियचारीिा वित्त व्यिस्थापन र पररचािनिा सीप कस्तो छ ?
आिश्यक सीप छ ( ) आिश्यकता भन्दा कि छ (

) सीप लनकै कि छ (

ु यो ?
३.४ गाउँ पालिकाको आम्दानी र खचय कायायिय बाविर सूचना पाटीिा टाँसेको दे ख्नभ
टाँसेको दे खेको छु (
)

)

कवििेकािी टाँसेको दे शखन्छ (

)

खै कतै दे शखएन (

३.५ कायय सम्पन्नको आधारिा िूल्यांकन भएको छ वक छै न ?
छ (

)

ठीकै िूल्याङ्कन िुने गरे को छ (

) कवििे पलन भएको थािा छै न (

ु न्ु छ ?
३.६ कायय सञ्चािन सं रचना प्रलत कशत्तको सन्तुि िुनि
सन्तुि (

४.

)

ठीकै (

)

कुनै जानकारी छै न (

)

)

)

पारदशियता सम्िन्धी,
४.१ यस गाउँ पालिकाको िावषयक नीलत, काययक्रि र श्रोतका बारे िा जानकारी पाउनु भएको छ?
धेरै जानकारी पाएको छु

पाएको छु ( )

( )

ठीकै जानकारी पाएको छु ( )

कि जानकारी

४.२ गाउँ पालिकािे लनिायण गरे का ऐन, लनयि, नीलत, लनणयय, बजेट काययक्रि, काययप्रगलत आदी
सम्बन्धी वििरण साियजलनक िुने गदयछ ?
िुने गरे को छ ( )

िुने गरे को छै न (

४.३ साियजलनक िुने िाध्यि के के िुन ् ?
िेिसार्ट (
)

) सूचना पाटी

(

)

जानकारी नै छै न (

) पत्रपलत्रका र लिलडया (

)

ु ाई
साियजलनक सुनि

४.४ गाउँ पालिकाको कायायियबाट तपार्यिे चािे को वििरण पाउँ न ु भएको छ?
सिजै पाए (

) धेरै पटक भनेपलछ पाए (

) पार्न (

) िास्ता नै गररएन (

)
(

)

अनुसूची—२०
(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत)

बविगयिन अलभित (Exit Poll) सं किन गने ढाँचा

क. बविगयिन अलभित (Exit Poll) सिेिणको प्रश्नाििी
१) सेिाग्रािीको लिङ्गः— पुरुष।स्त्री
२) जातः
३) उिेरः
४) शििाः
५) कायायिय सम्ि आर्पैुग्दा िागेको सियः
६) आउनुको उद्देश्यः यस कायायियको काििा िात्र आउनु भएको िो िा अन्य कािको िालग पलन िो?
.............................................................
७) कायायियिा दे िायको कुन कािको िालग आउनु भएको िो ? रे जा (-_ ) शचन्ि ददनुिोस् ।
क)

लसफाररस लिन।पुर ्याउन

ख)

अनुिलत।दताय।निीकरण

ग)

आलथयक सियोग लिन

घ)

योजना िाग गनय

ङ)

योजनाको वकस्ता लिन

च)

योजनाको िूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन

छ)

योजनाको अशन्ति भुक्तानी लिन

ज)

स्थानीय सरकारिे राखेको सूचना प्राप्त गनय

झ)

सूचनािूिक सािग्री प्राप्त गनय

ञ)

अन्य कुनै भए

८) सेिा सुविधा प्राप्ती सम्बन्धी तपार्को स्ििूल्याङ्कन कस्तो रह्यो?
लस.नं. सेिाको नाि

स्िःिूल्यायाङ्कन –उपयुक्त कोष्ठिा रे जा ( ) िगाउने

१.

अलत स्पि ( )

सेिा लिन को सँग सम्पकय गने भन्नेिा तपाईको
धारणा के–कस्तो छ?

ठीकै ( )

अस्पि ( )

लस.नं. सेिाको नाि

स्िःिूल्यायाङ्कन –उपयुक्त कोष्ठिा रे जा ( ) िगाउने

२.

सेिा प्रदायक कियचारीिे तपाईको आिश्यकता र अलत धेरै ( )

३.

तपाईिे प्रलत सेिा प्रदायक कियचारीिे कस्तो

लििनसार र िैत्रीपूणय ठीकै ( )

अभर।अियायददत

व्यििार गरे ?

( )

( )

४.

सेिा प्राप्त गनय आिश्यक सूचनािरु (प्रिाण—

अलत स्पि गररददए

ठीकै ( )

अपेिा कलत बुझे जस्तो िाग्यो ?

( )

कागजात र िुल्क—दस्तुर) बारे तपाईिाई

ठीकै ( )

६.

अििि िुने गरी

अस्पि सूचना ददए
( )

सेिाप्रदायक कियचारीिे स्पि गरैे वक ?
५.

थोरै ( )

तपाईिे राख्नुभएका सिस्यािाई के–कस्तो

अलत सशजिो

ठीकै ( )

सिाधान ददए ?

तररकाबाट सिाधान

सेिा प्राप्त गनय अपनार्एको प्रवक्रया के–कस्तो

अलत सशजिो (छोटो) ठीकै ( )

ददए ( )

सिाधान ददन
सकेनन् ( )
िािो ( )

( )

िाग्यो?

९. कायायियको कुन–कुन पििरु धेरै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पििाई सुधार गनुप
य ने दे शखयो ?
राम्रा िागको कुरािरु

सुधार गनुप
य ने विषयिरु

१.

१.

२.

२.

३.

३.

४.

४.

५.

५.

अनुसूची –२१
(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत)

ु ाई काययक्रि सञ्चािनको ढाँचा)
(साियजलनक सुनि
काययक्रि सञ्चािनको ढाँचा
क) अध्यिता ग्रिण तथा काययक्रि िुरु भएको घोषणा गने,
ख) काययक्रिको उद्देश्य िालथ प्रकाि पाने ,
ग) आचार सं विताबारे जानकारी गराउने,
घ) साियजलनक सेिा प्रिािबारे सं शिप्त जानकारी ददने,
ङ) नागररक प्रलतिेदन पत्र सम्बन्धी प्रलतिेदन प्रस्तुत गने ,
च) बविगयिन अलभित सम्बन्धी प्रलतिेदन प्रस्तुत गने,
ङ) सिभागीिरुबाट तोवकएको लबषयिा लिशखत तथा िौशखक प्रश्निरु सं किन गने,
ज) शजम्िेिार पदालधकारी तथा कियचारीिरुिे शजज्ञासािरु स्पि पाने,
झ) स्पिता पलछ थप शजज्ञासाको आह्वान गने,
ञ) सम्बशन्धत पदालधकारीबाट थप शजज्ञासािा स्पिता ल्याउने ,
ट) सिापन िन्तव्य, धन्यिाद ज्ञापन र काययक्रि विसजयन गने ।

--

अनुसूची—२२

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत)

ु ार्िा पािना गनुप
साियजलनक सुनि
य ने आचार सं विता
१. सिभागीिे बोल्नका िालग िात उठाएर सं केत गनुप
य नेछ ।

२. सिभागीिे प्रश्न िा सुझाि के राख्ने िो, पवििे स्पि गनुप
य नेछ।

३. सिजकतायिे बोल्ने सं केत गरे पलछ िात्र आफ्नो नाि सवित प्रश्न िा शजज्ञासा राख्नु पनेछ ।

ँ ागत रुपिा छोटकररिा प्रश्न
४. सेिाग्रािी सिभागी नागररकिरु धै रैिाई प्रश्न गनय सिय ददनुपने भएकािे बुद
प्रलतवक्रया राख्नुपनेछ र सिजकतायिे लनधायरण गरे को सिय लबतेपलछ तत्काि प्रस्तुलत रोक्नुपनेछ ।

५. आफूभन्दा पवििेका सिभागीिे बोिेका कुरािाई दोिो¥याउन जरुरी िुनेछैन।
६. शचत्त नबुझेिा सिजकतायको अनुिलत लिएर थप प्रश्न राख्न पार्नेछ।

७. सिभागीिे लबना आधार कसैप्रलत िाञ्छनायुक्त भाषाको प्रयोग गनय पार्ने छै न।

ु ार्का िक्ता तथा सिभागीिाई उत्तेशजत पाने िा बदिाको भािनाबाट भनार् राख्न िा बोल्न पार्ने
८ . सुनि
छै न ।

ु ार्िाई लबथोल्ने प्रयास कतैबाट भएको पार्एिा सबै सिभागी लििेर िािीनतापूिक
९. सुनि
य सिाधान खोज्ने
पिि गनुय सबैको कतयव्य िुनछ
े ।

ु ार्िाई विषयान्तर िुनबाट रोक्न सबै सिभालग सचेत िुन ु पनेछ ।
१०. सुनि

--

अनुसूची—२३

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धत)

ु ार् सं बन्धी प्रलतिेदनको ढाँचा
साियजलनक सुनि
ु ार् सं योजन गने व्यशक्तको नाि, थर र ठे गानाः
साियजलनक सुनि
ु ार् गररएका विषयिस्तुिरु
सुनि
क)
ख)
ग)
घ)
काययक्रि आयोजना स्थिः—
काययक्रि आयोजना गररएका लिलत र सियः
काययक्रि सञ्चािन गररएको सियािलध (घण्टा।लिनेटिा)
उठे का प्रश्न।शजज्ञासा र उत्तरः
प्रश्नकताय गुनासो गने िा

क्रि सं ख्या

सुझाि ददनेको नाि, थर र
ठे गाना

सिभागीको

प्रश्न÷गुनासो÷
सुझाि

प्रलतिेदन ददएको लिलतः
ु ार् सं योजकको दस्तखतः
साियजलनक सुनि

--

जिाफ ददने

पदालधकारीको नाि,
थर र ठे गाना

जिाफको छोटकरी
व्यिोरा

