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:ju{åf/L gu/कार्वपानिकाको निनत २०७*÷)@÷!# को निर्वर्ािसुार स्र्ीकृत 



 

प्रस्तार्िा 

िगरपानिकाको सेर्ा प्रर्ाििाई पारदशी, उत्तरदार्ी र जर्ाफदेिी बिाउि िीनत, र्ोजिा तथा कार्वक्रिको 
कार्ावन्र्र्ि प्रकृर्ा, प्राप्त उपिब्धध र त्र्सिे पारेको आनथवक सािाब्जक प्रभार्को िूल्र्ाङ्कि गरी िीनत, 
र्ोजिा तथा सेर्ा प्रर्ाि प्रकृर्ािा सधुार गिव, सार्वजनिक कोषको अत्र्तु्ति पररचािि गरी अपेब्ित 
उदे्दश्र् प्रानप्तको सनुिश्चतता गिव र जिप्रनतनिनध तथा किवचारीिाई थप ब्जम्िेर्ार बिाई सार्वजनिक 
जर्ाफदेिीता अनभबृहर्द् गिव स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 
प्रर्ोजिको िानग प्रशासकीर् कार्वहर्नध निर्नित गिने  ऐि, २०७४ sf] bkmf !)@ n] ददएको अनधकार 
प्रर्ोग गरी कार्वपानिकािे र्ो कार्वहर्नध जारी गरेको छ ।  

 

  भाग-१ 

प्रारब्म्भक 

१. संब्िप्त िाि र प्रारब्म्भकः (१) र्ो  कार्वहर्नधको  िाि  ×सार्वजनिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी 
कार्वहर्नध, २०७७" रिेको छ ।  
(२) र्ो कार्वहर्नध कार्वपानिकािे स्र्ीकृत गरेको निनतदेब्ि िागू ििेुछ । 

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

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

(ग) “कार्वपानिका” भन्नािे संहर्धािको धारा २१५ बिोब्जि गठि भएको गाउँ कार्वपानिक र्ा 
संहर्धािको धारा २१६ र्िोब्जि गठि भएको िगर कार्वपानिकािाई सम्झिपुछव। 

(घ)  “अध्र्ि।प्रििु” भन्नािे गाउँपानिका।िगरपानिकाको अध्र्ि।प्रििु सम्झि ुपछव । 

(ङ) “उपभोक्ता सनिनत” भन्नािे गाउँपानिका।िगरपानिकार्द्ारा स्र्ीकृत आर्ोजिा र्ा कार्वक्रिबाट 
प्रत्र्ि िाभ पाउिे व्र्ब्क्तिरुको सिूििे आर्ोजिा र्ा कार्वक्रि नििावर्, सञ्चािि, व्र्र्स्थापि र 
ििवत सम्भार गिवको िानग आफूिरु िध्रे्बाट गाउँपानिका।िगरपानिकार्द्ारा निधावररत प्रहक्रर्ा 
बिोब्जि गठि गरेको सनिनत सम्झिपुछव।  

(च)  “कार्ाविर्”भन्नािे  गाउँ।िगर कार्वपानिकाको कार्ाविर् सम्झि ु पछव र सो शधदिे 
गाउँ।िगरपानिका अन्तगवतका र्डा कार्ाविर्, सेर्ा केन्र, हर्षर्गत शािा र्ा निकार् सिेतिार्व 
बझुाउिे छ।  

(छ) “कोष”भन्नािे गाउँपानिका/िगरपानिकाको स्थािीर् सब्ञ्चत कोष सम्झि ु पछव र सो शधदिे 
स्थािीर् कािूि बिोब्जि स्थापिा भएका अन्र् स्थािीर् कोषिाई सिेत जिाउिे छ । 

(ज) “प्रिूि प्रशासकीर् अनधकृत”भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ दफा ८४ 
र्िोब्जिको प्रिूि प्रशासकीर् अनधकृत सम्झि ुपछव । 

(झ)  “हर्कास साझेदार”भन्नािे िेपाि सरकारसगँ भएको सम्झौता बिोब्जि िगद, ब्जन्सी एरं् 
प्राहर्नधक सिर्ोग उपिव्ध गराउिे दिपिीर् एरं् बिपुिीर् दात ृ निकार्, संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् 
निकार्िरु तथा अन्तराहष्ट्रर् गैर सरकारी संस्थािाई सम्झि ु पछव र सो शधदिे 
गाउँपानिका/िगरपानिकासंग भएको सम्झौता बिोब्जि िगद, ब्जन्सी एरं् प्राहर्नधक सिर्ोग 
उपिव्ध गराउिे राहष्ट्रर् गरै सरकारी संस्था सिेतिाई बझुाउिेछ। 



 

(ञ) “सािाब्जक परीिर्” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्र्र्स्था बिोब्जि गाउँपानिका।िगरपानिकाको र्ोजिा, िीनत, कार्वक्रि, आर्ोजिा 
कार्ावन्र्र्ि र सेर्ा प्रर्ाििे आनथवक सािाब्जक िेत्रिा पारेको सिग्र प्रभार्को िेिाजोिा, 
हर्श्लेषर् र िूल्र्ांकि कार्व सम्झि ुपछव। 

(ट) “सार्वजनिक परीिर्” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्र्र्स्था बिोब्जि गाउँपानिका।िगरपानिकािे संचािि गिने  कार्वक्रि, हर्कास र्ोजिा 
तथा आर्ोजिाको िक्ष्र्, उदे्दश्र्, बजेट तथा र्सबाट प्राप्त उपिब्धधको बारेिा 
सरोकारर्ािािरुबीच जािकारी गराउिे, िेिाजोिा गिने  र िूल्र्ांकि गिने  कार्व सम्झि ुपछव । 

(ठ) “सार्वजनिक सिुरु्ार्” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्र्र्स्था बिोब्जि गाउँपानिका।िगरपानिकाको सेर्ा प्रर्ाि र हर्कास व्र्र्स्थापि 
िगार्त कार्विा सरोकार राख्न े सर्वसाधारर् िागररक र गाउँपानिका।िगरपानिकाका 
पदानधकारीिरुबीच सार्वजनिक थिोिा ििुा छिफि गिने  प्रहक्रर्ा सम्झि ु पछव।र्स शधदिे 
गाउँपानिका।िगरपानिकासगँ भएको सम्झौता, साझेदारी, कर्नुिर्त, शतव अिसुार 
गाउँपानिका।िगरपानिकाको भौगोनिक िेत्रिा कार्वक्रि सञ्चािि गिने  हर्कास साझेदार तथा 
गैर सरकारी संस्थािे आफ्िो कार्व ब्जम्िेर्ारीको सन्दभविा गिने  सिुरु्ार्िार्व सिेत जिाउिेछ । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे र्स कार्वहर्नधको प्रर्ोजिको िानग प्रचनित कािूि बिोब्जि 
स्थापिा भएका र गाउँपानिका।िगरपानिकाको सभाबाट आफ्िो कार्वक्रि स्र्ीकृत गराई 
गाउँपानिका।िगरपानिकाको सिन्र्र्िा कार्वक्रि सञ्चािि गिने  गैर िाफािूिक संस्था 
सम्झिपुछव ।  
 

(ढ) “सािदुाहर्क संस्था” भन्नािे जिचेतिा सम्बन्धी तानिि, अनभििुीकरर्, सीप हर्कास, बचत, कजाव 
पररचािि, सिार्ेशी हर्कास र सशक्तीकरर् गिने  उदे्दश्र्िे निब्श्चत प्रहक्रर्ा अर्िम्बि गरी 
प्रचनित कािूि बिोब्जि स्थापिा भएका संस्था तथा गाउँपानिका।िगरपानिकािा सूचीकृत 
भएका सिदुार्िा आधाररत संस्था सम्झिपुछव । 

(ण) “र्ोजिा” भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) िा 
उल्िेि भए बिोब्जि गाउँपानिका।िगरपानिकाको सिग्र हर्कास नििावर् सम्बन्धी तर्ार 
पाररएको आर्नधक, बाहषवक र रर्िीनतगत तथा हर्षर्िते्रगत र्ोजिा र र्स्तै प्रकारका अन्र् 
र्ोजिािाई सम्झि ुपछव । 

(त) “कार्वक्रि” भन्नािे निब्श्चत उदे्दश्र् प्रानप्तका िानग गाउँपानिका।िगरपानिकार्द्ारा िगािी ढाँचा 
सहित तर्ार गररएको िेत्रगत र्ा र्ििुेत्रगत कार्वक्रि सम्झिपुछव । 

(थ) “आर्ोजिा”भन्नािे गाउँपानिका।िगरपानिकािे कुिै भौगोनिक िेत्र र्ा कार्विेत्रिा निब्श्चत 
अर्धी र िगािी रकि तोकी निधावररत उदे्दश्र् प्रानप्तका िानग तर्ार गररएको आर्ोजिा सम्झि ु
पछव । 

(द) “अिदुाि”भन्नािे िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट गाउँपानिका।िगरपानिकािाई प्राप्त ििेु 
हर्त्तीर् सिािीकरर्, सशतव, सिपरुक तथा हर्शेष अिदुाििाई सम्झि ुपछव । साथै सो शधदिे 
िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका हर्नभन्न िन्त्रािर् र अन्तगवतका निकार् र िेपाि 
सरकारको स्र्ीकृनतिा दात ृ निकार्बाट उपिधध ििेु हर्त्तीर्, प्राहर्नधक एरं् र्स्तगुत सिर्ोग 
सिेतिाई जिाउिे छ । 



 

(ध) “िब्ित सिूि”भन्नािे िेपािको संहर्धािको धारा ४२ बिोब्जि सािाब्जक न्र्ार्को िक प्राप्त 
गिने  आनथवक, सािाब्जक र्ा शैब्िक दृहििे पछानड परेका िहििा, दनित, आददर्ासी जिजानत, 
िधेशी, थारु, िबु्स्िि, हपछडा र्गव, अल्पसङ्ख्र्क, सीिान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्र्ब्क्त, िैहङ्गक 
तथा र्ौनिक अल्पसङ्ख्र्क, हकसाि, श्रनिक, उत्पीनडत र्ा हपछनडएको िेत्रका िागररक तथा 
आनथवक रुपिे नबपन्न िस आर्वको व्र्ब्क्त र्ा व्र्ब्क्तको सिूििाई सम्झि ु पछव । साथै, सो 
शधदिे िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे िब्ित सिूि भिी तोकेका अन्र् र्गव एरं् सिदुार् 
सिेतिाई जिाउछ । 

(न) “सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी”भन्नािे गाउँपानिका।िगरपानिकािे प्रचनित कािूि बिोब्जि सिार्ेशी र 
सिताििुक हर्कासका िानग उपर्कु्त िीनत, र्ोजिा, कार्वक्रि तजुविा र कार्ावन्र्र्ि गिने  साथै 
िब्ित सििुिाई ध्र्ाि ददई सेर्ा प्रर्ाि गिने  दाहर्त्र्िाई सम्झि ुपछव। 

(ऩ) “सार्वजनिक  निजी साझेदारी” भन्नािे स्थािीर् कािूि र्ा अन्र् प्रचनित कािूि बिोब्जि करार 
गिव र्ोग्र् कािूिी व्र्ब्क्तबीच करार शतविा धर्र्स्था भए बिोब्जिको सेर्ा प्रदाि तथा सञ्चािि 
गिने  र त्र्सको जोब्िि शतव बिोब्जि र्िि गिने  गरी भएको करार धर्र्स्था सम्झि ुपछव। 

(प) “िागररक र्डापत्र” भन्नािे गाउँपानिका।िगरपानिकािे उपिधध गराउिे हर्नभन्न सेर्ा तथा 
सहुर्धाको िाि, हर्र्रर्, सिर्ार्धी, ब्जम्िेर्ार किवचारी कार्वकिको हर्र्रर्, सेर्ा प्राप्त गिव 
प¥ुर्ाउि ुपिने  प्रहक्रर्ा, िाग्िे शूल्क एरं् दस्तरुका साथै सेर्ा अर्रुर्द् भएिा उजरुी सनेु्न अनधकारी 
उल्िेि गरी सर्वसाधारर्िाई ससूुब्चत गिव सार्वजनिक स्थि र्ा कार्ाविर्िा टाँनगएको र्ा टासेँर 
राब्िएको र्ा हर्द्यनुतर् िाध्र्ि िारा प्रकाब्शत र्ाचापत्र सम्झि ुपछव। 

(फ) “बहिगविि अनभित” (Exit Poll)  भन्नािे सेर्ाग्रािीिरु सेर्ा निई कार्ाविर्बाट बाहिर निब्स्किे 
सिर्िा कार्ाविर्को सेर्ाप्रर्ािको हर्षर्िा िेिी र्ा िेिार्ददएको अनभित र्ा सझुार् सम्झि ु
पछव । 

(ब) “िागररक प्रनतर्देि  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नािे सेर्ाग्रािी िागररकिे कार्ाविर्बाट 
सेर्ा निंदा प्रत्र्ि अिभुर् गरेका, भोगेका र देिेका कुरािरुिाई उल्िेि गरी सेर्ा भौनतक र्ा 
अभौनतक िाभ्र्िर्ाट कार्ाविर्िाई पषृ्ठपोषर् ददिे पर्द्नत सम्झि ुपछव। 

(भ) “सिदुार्बाट संचािि ििेु र्ोजिा” भन्नािे गाउँपानिका।िगरपानिकाको सिर्ोगिा उपभोक्ता 
सनिनत, गैर सरकारी संस्था, टोि हर्कास संस्था र सािदुाहर्क संस्थाबाट संचािि ििेु नििावर् 
तथा आनथवक एरं् सािाब्जक हर्कास सम्बन्धी आर्ोजिा तथा कार्वक्रि सम्झि ुपछव। 

(म) “सािा कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा”भन्नािे र्स गाउँपानिका।िगरपानिकाको िकिा पन्र िाि 
रूपर् ँभन्दा कि िगािी भएका कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा सम्झि ुपछव। 

(य) “ठुिा कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा”भन्नािे र्स गाउँपानिका।िगरपानिकाको िकिा पन्र िाि 
रूपर्ाँ र्ा सो भन्दा िानथ िगािी भएका कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा सम्झि ुपछव। 

(र) “गगगगगग” गगगगगगग गगग गगगग गगगगगगगगग गगगगगगगग र्ा र्सको 
निकार्को काि, सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास नििावर् तथा गाउँपानिका।िगरपानिकाको काि तथा 
अनधकार सम्बन्धी हर्षर्िा सरोकारर्ािा व्र्ब्क्त र्ा निकार्िे गिने  निब्ित र्ा अनिब्ित  
नसकार्त सम्झि ुपछव। 

(ऱ) “ गगगगग” गगगगगगग गाउँपानिका।िगरपानिका र्ा र्स अितरगतका निकार्को काि, 
सेर्ा प्रर्ाि, हर्कास नििावर् सम्बन्धिा पदानधकारी र्ा किवचारीको कार्वसम्पादि, सेर्ाको 



 

गरु्स्तर, निर्नितता, िागत तथा सिर्को हर्षर्िा सम्बन्धिा गगगगग गग गगगगग 
गगगगग गगगगगग गगगगग गगगगगगगगगग गगगगगग गगगगग। 

 

भाग– २  

गिुासो व्र्र्स्थापि कार्वहर्नध 

पररच्छेद –१ 

गिुासोको अनभिेिि तथा प्रराब्म्भक कारर्ािी 
३. गिुासोको अनभिेि राख्न ु पिने ः (१) कार्ाविर्िे देिार्का कुिै िाध्र्िबाट आएका गिुासोको 

अिसूुची–१ बिोब्जिको ढाँचािा अनभिेि राख्न ुपिने छः  

(क) अध्र्ि।प्रििु, उपाध्र्ि।उपप्रििु र्ा र्डा अध्र्ि सिि िौब्िक र्ा निब्ित रुपिा, 
(ख) कार्ाविर् प्रििु सिि िौब्िक रुपिा,  

(ग) कार्ाविर्िा निर्ेदि दताव गरेर,  

(घ) कार्ाविर्को टेनिफोि, िटिार्ि, फ्र्ाक्स िाफव त, 
(ङ) कार्ाविर्को र्िेि,एस एि एस िाफव त,  

(च) ििुाक, एक्सप्रेस डेनिभरी िाफव त,  

(छ) उजरुी पेहटका िाफव त, 
(ज) पत्रपनत्रका, हर्द्यतुीर् संचार िाध्र्ि, सािाब्जक संजाि िाफव त, 
(झ) सार्वजनिक पररिर्, सािाब्जक पररिर्, सार्वजनिक सिुरु्ाई जस्ता कार्वक्रििा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेश सरकारका निकार् िाफव त । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि प्राप्त भएका सबै गिुासोिाई गिुासोको िाध्र्ि सहित गिुासो सूने्न 
अनधकारी देिार् बिोब्जि बगीकरर् गरी अनभिेििा जिाउि ुपिने छ ।   

(क) सूचिा सम्बन्धी गिुासो, 
(ख) हपर िकाव परेको सम्बन्धी गिुासो, 
(ग) सार्वजनिक िररद सम्बन्धी गिुासो, 
(घ) पूर्ावधार नििावर्िा गरु्स्तर कार्ि िभएको सम्बन्धी गिुासो, 
(ङ) हर्त्तीर् अिशुासि सम्बन्धी गिुासो, 
(च) सेर्ा प्रर्ाििा अनतररक्त शलु्क भकु्तािी गिुव परेको सम्बन्धी गिुासो, 
(छ) आर्ोजिा तथा कार्वक्रि छिोट तथा व्र्र्स्थापि सम्बन्धी गिुासो, 
(ज) उपभोक्ता सनिनतसँग सम्बब्न्धत गिुासो, 
(झ) हर्द्यिाि कािूिी प्रार्धाि सम्बन्धी गिुासो, 
(ञ) किवचारीको आचरर् तथा व्र्र्िार सम्बन्धी गिुासो, 
(ट) अन्र् गिुासो। 

(३) उपदफा (१) बिोब्जि पिव आएका गिुासोिाई गिुासो सनेु्न अनधकारीिे प्रििु 
प्रशासकीर् अनधकृतसगँ सिन्र्र् गरी सात ददि नभत्र प्रथि सम्बोधि गरी अनभिेििा जिाउि ु
पिने छ। 

(४) उपदफा (३) बिोब्जि गरेको प्रथि सम्बोधिको जािकारी गिुासो सनेु्न अनधकारीिे सम्बब्न्धत 
गिुासोकताविाई निब्ित िौब्िक र्िेि एसएिएस र्ा अन्र् कुिै उपर्कु्त तररकाबाट ददि ुपिने छ। 



 

(५) प्रचनित कािूििा रिेको अस्पिता र्ा अपर्ावप्तता र्ा िेत्रानधकार नभत्र िपरेको र्ा अन्र् कुिै 
कारर्िे गिुासो सनेु्न अनधकारी र प्रििु प्रशासकीर् अनधकृतको तिबाट सम्बोधि ििु िसकेका 
गिुासोिाई गिुासो सनेु्न अनधकारीिे गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनतिा पेश गिुव पिने छ। 

(६) उपदफा (५) बिोब्जि पेश भएका गिुासोको सम्बन्धिा गिुासो सिन्र्र् सनिनतिे गिुासोसगँ 
सम्बब्न्धत कािूिी व्र्र्स्था र त्र्स्ता गिुासो सिाधािको िानग गिुवपिने  निर्वर्को प्रस्तार् सिेत तर्ार 
गरी अिसूुची–२ बिोब्जिको ढाँचािा कार्वपानिका बैठकिा पेश गिुव पिने छ। 

४. कार्वपानिकािे निर्वर् गिने ः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बिोब्जि प्राप्त प्रस्तार् सिेतको आधारिा 
गिुासो सिाधािको िानग कार्वपानिकािे आर्श्र्क निर्वर् र्ा निदने शि ददिेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोब्जि कार्वपानिकािे गिुासो सिाधािको िानग कुिै निर्वर् गदाव र्ा 
निदने शि ददंदा आर्श्र्कता अिसुार कािूिी परािशव निि सक्िेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोब्जि भएको निर्वर् प्रििु प्रशासकीर् अनधकृतिे कार्ावन्र्र्ि गरी 
गिुासो सनेु्न अनधकारी िाफव त सम्बब्न्धत गिुासोकताविाई सोको जािकारी ददि ुपिने छ। 

(४) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि पिव आएका गिुासो सिाधािको िानग कािूिी तजुविा र्ा 
संशोधि गिुव पिने  देब्िएिा त्र्स्तो कािूि तजुविाको िानग कार्वपानिकािे प्रकृर्ा अगानड बढाउिेछ। 

पररच्छेद –२ 

गिुासो व्र्र्स्थापिको संस्थागत व्र्र्स्था 
५. गिुासो सनु्न े अनधकारी तोक्िेः (१) प्रििु प्रशासकीर् अनधकृतिे कार्ाविर्िा उपिधध र्ररष्ठ 

किवचारीिाई गिुासो सनेु्न अनधकारी तोक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि तोहकएको अनतररक्त गिुासो सनेु्न अनधकारीको काि कतवव्र् 
र अनधकार ििेुछः 

(क) कार्ाविर्िा प्राप्त गिुासोको बगीकरर् गरी अनभिेि राख्न,े 
(ख)  प्रििु प्रशासकीर् अनधकृत र गिुासोसगँ सम्बब्न्धत पदानधकारी तथा किवचारीसगँको 

सिन्र्र्िा पिव आएको गिुासोको प्रथि सम्बोधि गिने , 
(ग) अन्र् निकार्को कार्विेत्रनभत्रको गिुासो भएिा सम्बब्न्धत निकार्िा पठाउिे, 
(घ) कार्वपानिका बैठकिा पेश गिने  गिुासोको हर्र्रर् तर्ार गरी प्रििु प्रशासकीर् 

अनधकृत सििर् पेश गिने , 
(ङ) गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनतको सदस्र् सब्चर् भई कार्व गिने , 
(च) गिुासो सम्बोधिको िानग भएका निर्वर्िरुको अनभिेि राख्न,े 
(छ) गिुासोको सम्बन्धिा कार्वपानिका तथा प्रििु प्रशासकीर् अनधकृतबाट भएको निर्वर् 

कार्ावन्र्र्ि गिव सिर्ोग गिने , 
(ज) पहििे निर्वर् भर्सकेका हर्षर्िा गिुासो पिव आएिा सोको जािकारी प्रििु 

प्रशासकीर् अनधकृतिाई गराउिे, 
(झ) कार्वपानिका तथा प्रििु प्रशासकीर् अनधकृतिे तोके बिोब्जिका अन्र् कार्व गिने । 

(३) गिुासो सनेु्न अनधकारीिार्व उपदफा (२) िा तोहकएका काि, कतवव्र् र अनधकार 
र्ािेक अन्र् ब्जम्िेर्ारी सिेत ददएको अर्स्थिा त्र्स्तो ब्जम्िेर्ारी सिेत परुा गिुव पिने छ। 

६. गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनतको गठिः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि पिव आएका गिुासोिध्रे् 
दफा ३ को उपदफा (५) बिोब्जि कार्वपानिकािा पेश गिुव पिने  गिुासो सिाधाि गिव कार्वपानिका 



 

बैठकिा प्रस्तार् पेश गिने  प्रर्ोजिको िानग देिार् बिोब्जिको गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनत 
रििेछः 

(क) उपाध्र्ि।उपप्रििु        संर्ोजक 

(ख) प्रििु प्रशासकीर् अनधकृत      सदस्र् 

(ग) अध्र्ि।प्रििुिे तोकेको कम्तीिा एकजिा िहििा सहित दईुजिा कार्वपानिका 
सदस्र्                                                   सदस्र् 

(घ) गिुासो सनेु्न अनधकारी       सदस्र् सब्चर् 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको सनिनतिे आर्श्र्कता अिसुार हर्षर् हर्ज्ञ र सम्बब्न्धत 
किवचारीिाई सनिनतको बैठकिा आिन्त्रर् गिव सक्िेछ।  

७. र्डा कार्ाविर्को गिुासो सिाधाि सम्बन्धी व्र्र्स्थाः (१) र्डा कार्ाविर्िा प्राप्त ििेु गिुासोको 
व्र्र्स्थापिको िानग सम्बब्न्धत र्डाको र्डा सब्चर्िे गिुासो सनेु्न अनधकारी भई काि गिने छ । 

(२) र्डा कार्ाविर्िा प्राप्त ििु आएका गिुासोिरुको हर्र्रर् र्डा सब्चर्िे अिसूुची –१ 
बिोब्जिको ढाँचािा तर्ार गिुव पिने छ।  

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको गिुासो सनेु्न अनधकारीिे र्स कार्वहर्नध बिोब्जि र्डा 
कार्ाविर्को िेत्रानधकार नभत्रका गिुासोिरु र्डा अध्र्िसगँ सिन्र्र् गरी सम्बोधि गिुव पिने छ।  

(४) उपदफा (२) बिोब्जि गिुासो सिाधािको िानग गररएका कार्विरुको हर्र्रर् र्डा 
सब्चर्िे र्डा सनिनतको बैठकिा प्रस्ततु गिुव पिने छ । 

(५) िेत्रानधकार र्ा अन्र् कुिै कारर्िे र्डा सनिनतबाट सिाधाि ििु िसकेका 
गिुासोको सम्बोधिको िानग त्र्स्ता गिुासोिरुको हर्र्रर् अिसूुची– ३ बिोब्जिको ढाचँािा तर्ार 
गरी  प्रििु प्रशासकीर्  अनधकृत िाफव त गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनतिा पेश गिुव पिने छ।  

(६) कार्वपानिका र्ा अन्र् कार्ाविर्सँग सम्बब्न्धत गिुासोिरु र्डा कार्ाविर्िा प्राप्त ििु 
आएिा र्डा सब्चर्िे त्र्स्ता गिुासोिरु कार्वपानिका र्ा सम्बब्न्धत कार्ाविर्िा पठाउि ुपिने छ । 

८. अन्र् कार्ाविर्को गिुासो सिाधाि सम्बन्धी व्र्र्स्थाः (१) गाउँपानिका।िगरपानिका िातितका 
हर्षर्गत कार्ाविर् र्ा शािा प्रििुिे आफूभन्दा निकटति िनुिका किवचारीिाई गिुासो सनेु्न 
अनधकारी तोक्ि ुपिने छ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको गिुासो सनेु्न अनधकारीिे सम्बब्न्धत कार्ाविर्।शािा 
प्रििुसँग सिन्र्र् गरी कार्ाविर् र्ा शािािा पिव आएका गिुासोिरु सम्बोधि गिुव पिने छ । 

(३) िेत्रानधकार र्ा अन्र् कुिै कारर्िे सिाधाि ििु िसकेका गिुासोको सम्बोधिको 
िानग कार्ाविर् र्ा शािा प्रििुिे त्र्स्ता गिुासोिरुको हर्र्रर् अिसूुची–३ बिोब्जिको ढाँचािा 
तर्ार गरी गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनतिा पेश गिुव पिने छ। 

  

पररच्छेद –३ 

गिुासो सिाधाि प्रहक्रर्ा 
९. गिुासो पेहटका राख्नपुिने ः (१) कार्ाविर्िे कार्ाविर्को िूि गेट िब्जकै सबैिे देख्न ेसरुब्ित स्थाििा 

गिुासो पेहटका राख्न ुपिने छ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको गिुासो पेहटकािा िगाएको तािा गिुासो सनेु्न अनधकारीिे 
कम्तीिा प्रत्रे्क िप्ता कार्ाविर् प्रििु र्ा अन्र् दईुजिा पदानधकारी र्ा किवचारीको रोिर्रिा 
िोल्िपुिने छ।  



 

१०.  गोपिीर्ता राख्न ु पिने ः कार्ाविर् प्रििुिे कार्ाविर्िा प्राप्त भएका गिुासो िध्रे् अिसुन्धाि र 
छािनबि गिुवपिने  प्रकृनतका गिुासो गिने  व्र्ब्क्त र्ा निकार्को िाि गोप्र् रािी त्र्स्ता गिुासोको 
सम्बन्धिा आर्श्र्क छािनबि र अिसुन्धाि गिने  व्र्र्स्था नििाउि ुपिने छ ।  

११.  िेिी पठाउि सक्िेः कार्ाविर्िा प्राप्त गिुासो िध्रे् आनथवक अनिर्नितता र्ा भ्रिाचारसँग सम्बब्न्धत 
गिुासोिरु कार्वपानिकाको निर्वर्िे छािनबि तथा अिसुन्धािको िानग अब््तर्ार दरुुपर्ोग 
अिसुन्धाि आर्ोगिा िेिी पठाउि सहकिेछ । 

१२.  प्राथनिकतासाथ कार्ावन्र्र्ि गिने ः कार्ाविर्िे अब््तर्ार दरुुपर्ोग अिसुन्धाि आर्ोग, ििािेिा 
परीिक, संसदीर् सनिनत, िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकार्िरु र ब्जल्िा सिन्र्र् 
सनिनत िाफव त प्राप्त गिुासो र सझुार्िरुिाई प्राथनिकतासाथ कार्ावन्र्र्ि गिने छ । 

१३. गिुासोकताविाई जािकारी ददिेः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि प्राप्त गिुासो सम्बोधिपनछ गिुासो सनेु्न 
अनधकारीिे सम्बब्न्धत गिुासोकताविाई सोको जािकारी ददिपुिने छ। 

(२) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि प्राप्त गिुासोको छािनबि गदाव प्राप्त गिुासो झठुा ठिरे पनि 
सोिी व्र्िोरा उपदफा (१) बिोब्जि सम्बब्न्धत गिुासोकताविाई जािकारी गरार्िेछ।  

 

भाग-३ 

सािाब्जक परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्था 
 

पररच्छेद –१ 

सािाब्जक परीिर् सम्बन्धी संस्थागत व्र्र्स्था 
१४. सािाब्जक परीिर् गिुवपिने ः (१) गाउँपानिका।िगरपानिकािे िरेक आनथवक र्षविा सम्पादि गरेका 

कार्वक्रि तथा कार्वसम्पादिको िेिाजोिा र त्र्सको सािाब्जक उपिधधी िापि गिव सािाब्जक 
परीिर् गिुवपिने छ । 

(२)  उपदफा (१) बिोब्जिको सािाब्जक परीिर् देिार्का हर्षर्िा आधाररत रिी 
गिुवपिने छ ।  

(क) िेपािको संहर्धािको अिसूुची ८ िा उब्ल्िब्ित हर्षर्िरु 

(ि) स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ बिोब्जि तोहकएका 
हर्षर्िरु, 
(ग) गाउँपानिका/िगरपानिकाबाट स्र्ीकृत कािूि बिोब्जि सम्पादि गरेका कार्विरु, 
(घ) िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सिर् सिर्िा भएका निदने शि बिोब्जि 
सम्पादि गिुवपिने  कार्विरु, 
(ङ) कार्वपानिकाबाट सिर् सिर्िा गररएका प्रनतबद्दतािरु l 

(३) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बिोब्जिको सािाब्जक परीिर् कार्व प्रत्र्क आनथवक र्षव 
सिाप्त भएको निनतिे चार िहििानभत्र सम्पन्न गररसक्ि ुपिने छ । 

(४) कार्वपानिकाको निर्वर्िे कुिै एक कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको सिेत सािाब्जक 
परीिर् गिव सहकिेछ ।  

१५. सािाब्जक परीिर् सिन्र्र् सनिनतको गठिः (१) सािाब्जक परीिर् कार्विा सिर्ोग तथा 
सिन्र्र्को िानग देिार् अिसुार पदानधकारी रिेको सािाब्जक परीिर् सिन्र्र् सनिनत रििे छ। 

(क)  प्रििु प्रशासकीर् अनधकृत     संर्ोजक 



 

(ि) र्ोजिा ििाशािा।शािा शािा प्रििु    सदस्र् 

(ग) प्रििु।अध्र्ििे तोकेको स्थािीर् गैर सरकारी संस्था र्ा सािदुाहर्क संस्थाको  
एक जिा प्रनतनिनध      सदस्र् 

(घ) संर्ोजकिे तोकेको हर्षर्गत शािा प्रििु    सदस्र्  
(ङ) सािाब्जक हर्कास शािा प्रििु     सदस्र्–सब्चर् 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको सनिनतको सािाब्जक परीिर् सिन्र्र् सनिनतको काि, 
कतवव्र् र अनधकार देिार् बिोब्जि ििेुछः  

(क) सािाब्जक पररिकको छिोट गिने  
(ख) पररिर् गररिे कार्वक्रि तथा आर्ोजिाको छिौट गिने , 
(ग) पररिकको संस्था र्ा व्र्ाब्क्तको र्ोग्र्ताको पररिर् गरी स्र्ीकृत गिने , 
(घ) पररिर् कार्वको िानग स्रोत तथा पूर्ावधारको व्र्र्स्था गिने , 
(ङ) र्ैकब्ल्पक र्ोजिा तथा कार्वक्रिको पहिचाि गरी सूब्च तर्ार गिने , 
(च) सािाब्जक परीिर् कार्विा आर्श्र्क सिर्ोग, सिन्र्र् र सिब्जकरर् गिने । 

१६. तेस्रो पिबाट सािाब्जक परीिर् गराउि ुपिने ः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि गररिे सािाब्जक परीिर् 
कार्व कार्ाविर्िे तेस्रो पिबाट सािाब्जक परीिर् गराउि ुपिने छ ।  

(२) तेस्रो पिको छिोट प्रचनित सार्वजनिक िररद कािूि बिोब्जि ििेुछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोब्जि छिोट गररिे सािाब्जक परीिकको कार्वहर्र्रर् र र्ोग्र्ता 
अिसूुची–४ बिोब्जि ििेुछ । 

 

 

पररच्छेद – २ 

सािाब्जक परीिर् हर्नध र प्रनतर्देि 

१७. सािाब्जक परीिर्का हर्षर्िरुः (१) सािाब्जक परीिकिे देिार्का बिोब्जिका सािग्रीको अध्र्र्ि 
गरी गाउँपानिका।िगरपानिकािे सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी पूरा गरे िगरेको सम्बन्धिा सिीिा र 
हर्श्लेषर् गिुव पिने छः 

(क) स्थािीर् ति सम्बन्धी संघीर् तथा प्रादेब्शक ऐि, निर्ि, तथा िापदण्ड, 
(ख) गाउँपानिका।िगरपानिकािे र्िाएका स्थािीर् कािूि, कार्वहर्नधिरू र 

निदने ब्शकािरू,  

(ग) गाउँपानिका।िगरपानिकको आर्नधक तथा र्ाहषवक र्ोजिा,  
(घ) िागररक बडापत्र 

(ङ) गाउँपानिका/िगरपानिकाको चौिानसक तथा र्ाहषवक प्रगनत प्रनतर्देि 

(च) सार्वजनिक सिुरु्ाई प्रनतर्ेदि 

(छ) सार्वजनिक परीिर्का प्रनतर्ेदिििरु 

(ज) आन्तररक िेिापरीिर् प्रनतर्ेदि 

(झ) अब्न्ति िेिापरीिर् प्रनतर्ेदि 

(ञ) र्ाहषवक र्ोजिा तथा बजेट तजुविासगँ सम्बब्न्धत निर्वर्िरु 

(ट)  न्र्ाहर्क सनिनतको र्ाहषवक प्रनतर्देि 



 

(२) सािाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बिोब्जिका सािग्रीको अध्र्र्िबाट देब्िएका 
हर्र्रर्िरुिा देिार् बिोब्जिका हर्नध अर्िम्बि गरी पषु्ट्याईं निि ुपिने छ । 

(क) गाउँपानिका/िगरपानिकाका पदानधकारी तथा सम्बब्न्धत किवचारीसगँ 
अधवसंरब्चत (Semi-structured) अन्तरर्ाताव,  

(ि) आर्ोजिा तथा कार्वक्रि कार्ावन्र्र्ि स्थिको स्थिगत निरीिर्, अर्िोकि र 
सिूि छिफि l 

(३) सािाब्जक परीिकिे उपदफा (२) बिोब्जि पषु्ट्याईं निंदा 
गाउँपानिका।िगरपानिकाको सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी बिििा देब्िएका प्रििु सिस्र्ा, चिुौती  र भार्ी 
कार्वददशाका बारेिा सिेत छिफि गराई अिसूुची –५ बिोब्जिको प्रनतर्ेदि तर्ार गिुव पिने छ । 

१८. सार्वजनिक छिफि गराउि ुपिने ः (१) सािाब्जक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बिोब्जि 
तर्ार गरेको प्रनतर्देिको िस्र्ौदािानथ सार्वजनिक छिफि गराउि ुपिने छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफििा सािाब्जक परीिकिे अिसूुची– ५ र 
अिसूुब्च–६ बिोब्जिको प्रनतर्ेदििा आधाररत रिी अिसूुब्च–७ बिोब्जिको कार्वक्रि संचािि 
हर्नध र प्रकृर्ा अिसुार प्रस्ततुीकरर् गिुवपिने छ । 

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफि ििेु निनत सिर् र स्थाि तोकी उपदफा (४) 
बिोब्जिका सदस्र्िरुिाई कम्तीिा पाँचददि अगार्ै जािकारी गराउि ुपिने छ ।  

(४) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफि कार्वक्रि अध्र्ि।प्रििुको अध्र्ितािा 
सञ्चािि ििेुछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोब्जिको छिफििा कार्वपानिकाका सदस्र्िरु, कार्ाविर्का 
किवचारी, स्थािीर् राजिीनतक दिका प्रनतनिनध, उद्योग र्ाब्र्ज्र् संघ, पत्रकार ििासंघ, उपभोक्ता 
सनिनतका अध्र्ििरु, टोि हर्कास संस्थाका प्रनतनिनधिरु, िागररक सिाजका प्रनतनिनधिरु र 
स्थािीर् बदुद्दजीर्ीिरु सिेतिाई सिभागी गराउि ुपिने छ ।  

(६) सािाब्जक परीिकिे उपदफा (१) बिोब्जिको छिफििा कार्वपानिका सदस्र् 
बािेकका सिभागीबाट उठार्एका हर्षर्िरुिा अध्र्ि।प्रििुको धारर्ा राख्न िगाउि ुपिने छ । 

(७) कार्ाविर्िे र्स दफा बिोब्जिको कार्वक्रि बैठकको गनतहर्नध स्थािीर् सञ्चार 
िाध्र्िबाट प्रत्र्ि प्रसारर् गिने  व्र्र्स्था नििाउि सक्िेछ । 

(८) उपदफा (१) अिसुारको छिफि कार्वक्रििा उपब्स्थत ििेु आर्ोजक तथा 
सिभानगिे अिसूुब्च–८ बिोब्जिको आंचरसहिता पािािा गिुवपिने छ। 

 
 

१९. अब्न्ति प्रनतर्देि तर्ार गिुवपिने ः (१) सािाब्जक परीिकिे दफा १८ बिोब्जिको छिफििा उठेका 
हर्षर्िरु सिेत नििाई अिसूुची–९ बिोब्जिको अब्न्ति प्रनतर्देि तर्ार गरी कार्ाविर्िा पेश गिुव 
पिने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको प्रनतर्देििा देिार्का हर्षर्िरुिाई सारांशको रुपिा 
सिार्ेश गिुव पिने छः  

(क) गाउँपानिका।िगरपानिकाकाको प्राथनिकता तथा िक्ष्र्िरू  
(ख) गत आनथवक र्षवको िु् र् िु् र् उपिधधीिरू  
(ग) सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी बिि गिने  ििता 



 

(घ) ब्जम्िेर्ारी बिि गिने  सन्दभविा देब्िएका सिस्र्ािरू 

(ङ) सधुारको िानग चाल्िपुिने  कदि तथा सझुार्िरू  
(३) उपदफा (१) बिोब्जि पेश भएको प्रनतर्देि अध्र्ि।प्रििुिे कार्वपानिका बैठकिा 

पेश गिव िगाउि ुपिने छ । 

(४) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बिोब्जिको प्रनतर्ेदि कार्ाविर्को र्ेर्सार्टिा राख्न ुपिने छ 
। 

 

२०. सािाब्जक परीिर्िा सिार्ेश गराउिपुिने ः गाउँपानिका।िगरपानिकाका अन्तगवतका हर्षर्गत 
शािािरू र गाउँपानिका।िगरपानिकाको र्ाहषवक र्ोजिा।कार्वक्रि।आर्ोजिािा सिार्ेश भएका 
गैर सरकारी संस्थािरूको िकिा गाउँपानिका।िगरपानिका कै अनभन्न अंगको रूपिा सािाब्जक 
परीिर्िा सिार्ेश गिुवपिने छ । 

२१. कागजात उपिधध गराउि ु पिने ः सािाब्जक परीिकिे िागेको हर्र्रर्, तथर्ाकं, सूचिा तथा 
कागजात गाउँपानिका/िगरपानिकाका, हर्षर्गत ििाशािा र्ा शािा, सम्बब्न्धत गैर सरकारी संस्था 
तथा अन्र् निकार्िे उपिधध गराउि ुपिने छ। 

२२. प्रनतर्देि सभािा पेश गिवपिने ः (१)कार्वपानिकािे सािाब्जक परीिर्को प्रनतर्देििा उल्िेि भएका 
हर्षर्िा छिफि गरी कार्ावन्र्र्ि ििु सक्िे सझुार्िरु कार्ावन्र्र्िको व्र्र्सथा नििाउि ुपिने छ। 

(२) उपदफा (१) र्िोब्जि कार्वपानिकार्ाट कार्ावन्र्र्ि गररएका हर्षर्, कार्वपानिकार्ाट 
सिाधाि ििु िसकेका र िीनतगत प्रकृनतका हर्षर्िरु सिार्ेश गरी सािाब्जक परीिर् प्रनतर्ेदिका 
प्रििु हर्षर् सिार्ेश भएको प्रनतर्देि सभाको र्ठैकिा पेश गिुव पिने छ। 

२३. अन्र् निकार्िरुको सािाब्जक परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्थाः गाउँपानिका।िगरपानिकाको िेत्रनभत्र 
कार्वक्रि सञ्चािि गिने  गैर सरकारी संस्था तथा अन्र् सार्वजनिक संस्थािरूिे सिाब्जक परीिर् 
गदाव र्स कार्वहर्नधको प्रर्ोग गिुव पिने छ।  

 

भाग-३ 

सार्वजनिक परीिर् 

पररच्छेद–१ 

सार्वजनिक परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्था 
 

२४. सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने ः (१) गाउँपानिका।िगरपानिकाबाट सञ्चािि गरेका सबै हकनसिका 
कार्वक्रि तथा आर्ोजिािरुको सार्वजनिक परीिर् गिुव पिने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर् िरेक कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा सम्झौता 
बिोब्जिको काि सम्पन्न भएपनछ अब्न्ति हकस्ता भकु्तािी पूर्व कम्तीिा एक पटक अनिर्ार्व रुपिा 
गराउि ुपिने छ।  

तर कार्ाविर्िे कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको प्रकृनत िेरी कुिै कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको 
कार्ावन्र्र्ि सम्झौता गदाव िै एक पटक भन्दा बढी पटक सार्वजनिक परीिर् गिने  व्र्र्स्था 
नििाउि र्ो व्र्र्स्थािे बाधा परु्ावएको िानििे छैि । 

(३) उपदफा (१) बिोब्जि कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने  
व्र्र्स्था कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गिने  नििावर् व्र्र्सार्ी र्ा उपभोक्ता सनिनत र्ा 



 

गैरसरकारी संस्थासँग गररिे सम्झौतािा उल्िेि गररिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर्िा देिार् बिोब्जिका व्र्ब्क्तिरुिाई 
सिभागी गराउि ुपिने छः 

(क) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाबाट प्रत्र्ि िाभ प्राप्त गिने  सिदुार्का सदस्र्िरु, 
(ि) र्डा सनिनतका सदस्र्िरु िध्रे् कम्तीिा एकजिा सदस्र्, 
 (ग) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको िानग सम्झौता गिने  उपभोक्ता सनिनत टोि 

हर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा नििावर् व्र्र्सार्ीका प्रनतनिनध, 
 (घ) सम्बब्न्धत कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा संचाििको िानग कार्ाविर्िे तोकेको प्राहर्नधक 

किवचारी l 
२५. सार्वजनिक परीिर् गराउिे ब्जम्िेर्ारीः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर् गराउिे 

ब्जम्िेर्ारी गाउँपानिका।िगरपानिकासगँ कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गिव सम्झौता गिने  
निकार्को ििेुछ । 

(२) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि सार्वजनिक परीिर् गिव िाग्िे िचव कार्वक्रि र्ा 
आर्ोजिाको िागत अििुाििा िै सिार्ेश गिने  व्र्र्स्था कार्ाविर्िे नििाउिेछ । 

२६. कार्वक्रि सम्पन्न पश्चातको सार्वजनिक परीिर् िभई अब्न्ति हकस्ता रकि निकासा िििेुः नििावर् 
व्र्र्सार्ी, उपभोक्ता सनिनत तथा अन्र् निकार् र्ा संस्थार्ाट कार्ावन्र्र्ि ििेु सर् ै िािका 
कार्वक्रि तथा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् िभई अब्न्ति हकस्ताको रकि भकु्तािी ददिे छैि 
। 

 
  

 
 

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सनिनतबाट कार्ावन्र्र्ि ििेु कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् सम्बन्धी व्र्र्स्था 
 

२७. सार्वजनिक जािकारी ददिपुिने ः (१) उपभोक्ता सनिनतका अध्र्ििे र्डा अध्र्िको सिन्र्र्िा 
कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको कार्ावदेश प्राप्त गरेको निनतिे सात ददि नभत्र कार्वक्रिका 
प्रत्र्ि िाभग्रािीिरुिाई कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि अब्घको सार्वजनिक जािकारीको िानग 
उपब्स्थत ििु निनत स्थाि र सिर् उल्िेि गरी सार्वजनिक सूचिा ददि ुपिने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि सञ्चािि गररिे कार्वक्रििा उपभोक्ता सनिनतको अध्र्ि र्ा 
निजिे तोकेको उपभोक्ता सनिनतको सदस्र्िे देिार्का हर्षर्िरु प्रस्ततु गिुव पिने छः 

(क) आर्ोजिाको कूि िागत  

(ि) उपभोक्ताबाट व्र्िोररिे िागतको पररिार्  

(ग) सम्पादि गिुवपिने  िु् र् िु् र् कािको हर्र्रर्  

(घ) आर्ोजिा सम्पन्न गिुव पिने  अर्नध   

(ङ) आर्ोजिाको िानग तोहकएको सार्ट र्न्चाजवको िाि पद र सम्पकव  िम्बर 

(च) उपभोक्ता र्ा अन्र् सरोकारर्ािाको तफव बाट कुिै गिुासो भएिा त्र्स्तो गिुासो राख्न 
सहकिे पदानधकारी र्ा किवचारीको िाि र सम्पकव  िम्बर । 

(३) र्स दफा बिोब्जि गररिे कार्वक्रिको अध्र्िता र्डाध्र्ि र्ा निजिे तोकेको र्डा 



 

सनिनतको सदस्र्िे गिने छ । 

(४) उपदफा (२) बिोब्जि कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको हर्र्रर् प्रस्ततु गररसकेपनछ 
कार्वक्रिको अध्र्िता गिने  व्र्ब्क्तिे कार्वक्रिका सिभागीिरुिाई कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए 
पािैपािो राख्न िगाउि ुपिने छ । 

(५) उपदफा (४) बिोब्जि प्राप्त भएका कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धिा उपभोक्ता 
सनिनतका सदस्र्िरु र्ा अध्र्िता गिने  व्र्ब्क्तिे स्पि पािुव पिने छ ।   

(६) उपदफा (१) बिोब्जि गररिे कार्वक्रिको उपब्स्थनत र छिफििा उठेका हर्षर्िरु 
सिेत सिार्ेश गरी निर्वर् तर्ार गिने  व्र्र्स्था सम्बब्न्धत उपभोक्ता सनिनतिे नििाउि ुपिने छ । 

(७) उपदफा (६) बिोब्जि गररएको निर्वर् उपभोक्ता सनिनतिे सरुब्ित रुपिा राख्न ु
पिने छ र कार्ाविर्िे िागेको बित र्ा भकु्तािीको िानग कागजात पेश गदाव संिग्ि गिुव पिने छ । 

२८. सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने ः (१) उपभोक्ता सनिनतिे कार्ाविर्सगँ भएको सम्झौता बिोब्जि 
तोहकएको कार्व सम्पन्न गररसकेपनछ सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने छ । 

(२) उपभोक्ता सनिनतको अध्र्ििे उपदफा (१) बिोब्जिको कार्व सम्पन्न सार्वजनिक 
परीिर्को िानग र्डाध्र्िसँग सिन्र्र् गरी कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् ििेु 
निनत स्थाि र सिर् तोकी उपब्स्थनतको िानग उपभोक्तािरुिाई सार्वजनिक सूचिा प्रसारर् गिुवपिने छ 
।  

(३) उपदफा (२) बिोब्जि सञ्चािि ििेु सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा उपभोक्ता 
सनिनतको अध्र्ि र्ा निजिे तोकेको सदस्र्िे देिार्का हर्षर्िरु सहित अिसूुब्च–११ बिोब्जिको 
आर्ोजिा र्ा कार्वक्रि सम्बन्धी हर्र्रर्को ढाँचा प्रस्ततु गिुव पिने छः 

(क) आर्ोजिाको उदे्दश्र् 

(ि) आर्ोजिाको कूि िागत 

(ग) िािसम्ि निकासा भएको कूि रकि 

(घ) आर्ोजिा कार्ावन्र्र्र्ििा भएको कूि िचव 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभानगताको कूि अंश 

(च) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको क्रििा परेका उजरुी र्ा गिुासोको हर्र्रर् 

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

(४) र्स दफा बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रिको अध्र्िता अध्र्िता 
उपभोक्ता सनिनतको अध्र्ििे गिने छ ।  

(५) र्स दफा बिोब्जि सञ्चािि ििेु सािाब्जक परीिर् कार्वक्रिको उपब्स्थनत 
छिफििा उठेका हर्षर् र आर्ोजिाको सम्बन्धिा गररएको निर्वर् सहितको अिसूुब्च–१२ 
बिोब्जिको हर्र्रर् उपभोक्ता सनिनतिे तर्ार गिुव पिने छ । 

(६) उपदफा (५) बिोब्जि तर्ार गररएको निर्वर्को व्र्िोरा उपब्स्थत उपभोक्तािरुिाई 
पढेर सिुाई कार्वक्रिको अध्र्िता गिने  व्र्ब्क्त र उपभोक्ता सनिनतका सब्चर्िे प्रिाब्र्त गिुव 
पिने छ। 

(७) उपभोक्ता सनिनतिे उपदफा (६) बिोब्जि प्रिाब्र्त भएको निर्वर् अब्न्ति हकस्ता 
निकासा िाग गिवको िानग कार्ाविर्िा पेश गिुव पिने छ । 

(८) गगगगगगगगगग गगगगगगग–गग गगगगगगगग गगगगग 



 

गगगगगगगगग ग गगगगगगग–गग गगगगगगगग चेकलिष्टगग गगगगग गगग 

गगगगगगगगग गगगगगगग गगगगगगगगगगग सिब्जकरर् गिुवपिने छ। 

 
  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्ावन्र्र्ि ििेु कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् सम्र्न्धी 
धर्र्स्था 

 

२९. सार्वजनिक सूचिा प्रर्ाि गिुवपिने ः  (१) कुिै कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गिव कार्ावदेश 
पाएको निनतिे सात ददिनभत्र कार्वक्रि र्ा आर्ोजिासगँ सम्बब्न्धत उपभोक्ता तथा 
सरोकारर्ािािरुिाई कार्व प्रारम्भ गिुव अब्घ कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा सम्बन्धी प्रारब्म्भक जािकारीको 
िानग कार्वक्रििा उपब्स्थनत ििुपुिने  निनत, स्थाि र सिर् तोकी सम्बब्न्धत गैरसरकारी संस्थािे 
सार्वजनिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिने छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको कार्वक्रििा सम्बब्न्धत र्डाको र्डाध्र्ि सहित सम्पूर्व 
र्डा सदस्र्िरुिाई सिेत आिन्त्रर् गिुव पिने छ ।  

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा कार्वक्रि आर्ोजिा गिने  
गैर सरकारी संस्थाको तफव बाट देिार्का कुरािरु प्रस्ततु गिुव पिने छः 

(क) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको उदे्दश्र् 

(ि) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको िाभग्रािीको हर्र्रर् 

(ग) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको कूि िागत 

(घ) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको शरुु ििेु र सम्पन्न ििेु निनत 

(ङ) कार्ाविर्बाट व्र्िोररिे बजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्र्िोररिे बजेट 

(छ) उपभोक्ताको तफव बाट व्र्िोिुवपिने  िागतको अंश र प्रकार 

(ज) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको िु् र् िु् र् हक्रर्ाकिापिरु 

(४) उपदफा (३) बिोब्जिको प्रस्ततुीपनछ कार्वक्रििा सिभागी िाभग्रािीिरुिाई 
कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको सम्बन्धिा कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए पािैपािो राख्न िगाउि ुपिने छ । 

(५) उपदफा (४) बिोब्जि िाभग्रािीिरुबाट रािेका ब्जज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्धिा 
कार्वक्रिको आर्ोजकबाट स्पि पािुव पिने छ । 

(६) र्स दफा बिोब्जिको कार्वक्रििा उपब्स्थत र्डा सनिनतका सदस्र्िरुिाई कार्वक्रि 
र्ा आर्ोजिाको सम्बन्धिा कार्ाविर्को तफव बाट आफ्िा कुरा राख्न सिर् ददि ुपिने छ । 

३०. कार्वक्रि सम्पन्न पश्चात सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने ः (१) कार्ाविर्सगँको सम्झौता बिोब्जिको काि 
सम्पन्न भएपनछ कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा सञ्चािि गिने  गैरसरकारी संस्थािे सार्वजनिक परीिर् 
कार्वक्रििा उपब्स्थनतको िानग निनत स्थाि र सिर् तोकी सार्वजनिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको कार्वक्रििा र्डाअध्र्ि िगार्त र्डा सनिनतका 
सदस्र्िाई आिन्त्रर् गिुव पिने छ । 

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर्िा अिूसबु्च–११ बिोब्जिको र्थाथव 
हर्र्रर् प्रस्ततु गिुव पिने छ । 



 

(४) उपदफा (३) बिोब्जिको प्रस्ततुीकरर्िा उपभोक्ता र्ा िाभग्रािी र गैरसरकारी 
संस्थाबाट भएको िगािी तथा कार्ाविर्बाट िािसम्ि प्राप्त भएको रकिको हर्र्रर् सिेत प्रस्ततु 
गिुवपिने छ । 

(५) कार्वक्रि सञ्चािि गिने  गैरसरकारी संस्थािे र्स दफा बिोब्जि ििेु सार्वजनिक 
परीिर् कार्वक्रिको उपब्स्थनत र निर्वर् सहित अिसूुब्च–१२ अिसुारको प्रनतर्ेदि तर्ार गिुव पिने छ 
। 

(६) उपदफा (५) बिोब्जि तर्ार भएको हर्र्रर् र निर्वर् गैरसरकारी संस्थािे बजेट 
निकासाको िानग कार्ाविर्िा पेश गिुव पिने छ । 

(७) गगगगगगगगगग गगगगगगग–ग६ गगगगगगगग गगगगग 

गगगगगगगगग ग गगगगगगग–ग७ गगगगगगगग चेकलिष्टगग गगगगग गगग  

गगगगगगगगग गगगगगगग गगगगगगगगगगग सिब्जकरर् गिुवपिने छ। 

 
 

पररच्छेद – ४ 

नििावर् व्र्र्सार्ीबाट सञ्चािि ििेु आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् सम्र्न्धी धर्र्स्था 
 

३१. सार्वजनिक परीिर् गिने  ब्जम्िेर्ारीः (१) नििावर् व्र्र्सार्ी िाफव त संचानित भौनतक पूर्ावधार नििावर् 
सम्बन्धी आर्ोजिािरूको सार्वजनिक परीिर् गिने  ब्जम्िेर्ारी सो आर्ोजिाको रेिदेि तथा 
अिगुििको िानग कार्ाविर्बाट तोहकएको प्राहर्नधक किवचारीको ििेुछ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि गररिे सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा नििावर् व्र्र्सार्ीको 
प्रनतनिनधिाई अनिर्ार्व उपब्स्थत गराउि ुपिने छ । 

३२.  नििावर् प्रारम्भ ििुपुर्व सार्वजनिक जािकारी ददिपुिने ः (१) नििावर् व्र्र्सार्ी िाफव त सञ्चािि ििेु 
आर्ोजिाको िानग कार्ाविर्सगँ सम्झौता भर्सकेपनछ आर्ोजिा नििावर् स्थििा आर्ोजिाका 
िाभग्रािी व्र्ब्क्तिरुको उपब्स्थनतिा आर्ोजिाको हर्स्ततृ हर्र्रर् ददिपुिने छ ।  

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको जािकारी ददिका िानग ििेु कार्वक्रििा आर्ोजिाको 
रेिदेि तथा अिगुििको िानग तोहकएको प्राहर्नधक किवचारीिे सम्बब्न्धत नििावर् व्र्र्सार्ीसँगको 
सिन्र्र्िा आर्ोजिाको िाभग्रािी व्र्ब्क्तिरुिाई उपब्स्थनतको िानग निनत, स्थाि र सिर् तोकी 
सार्वजनिक सूचिा प्रर्ाि गिुवपिने छ । 

(३) उपदफा (२) बिोब्जिको कार्वक्रििा आर्ोजिा सञ्चािि ििेु र्डाका र्डा 
सनिनतका पदानधकारीिरु र आर्श्र्कता अिसुार प्रििु।अध्र्ि र उपाध्र्ि।उपप्रििु सिेतिाई 
आिन्त्रर् गिुव पिने छ । 

(४) उपदफा (२) बिोब्जि ििेु कार्वक्रििा प्राहर्नधक किवचारीिे देिार्का हर्षर्िरु 
प्रस्ततु गिुव पिने छः 

(क) आर्ोजिाको कूि िागत, 
(ख) आर्ोजिा शरुुििेु र सम्पन्न ििेु अर्नध, 
(ग) आर्ोजिाको िु् र् िु् र् अपेब्ित उपिब्धध, 
(घ) आर्ोजिाको नििावर् व्र्र्सार्ीको िाि र नििावर् व्र्र्सार्ीको स्थािीर् प्रनतनिनधको 

िािथर ठेगािा र सम्पकव  िम्बर, 
(ङ) कार्ाविर्को तफव बाट रेिदेि र अिगुििको िानग तोहकएको प्राहर्नधक किवचारीको 



 

िाि पद र सम्पकव  िम्बर, 
(च) आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको सम्बन्धिा गिुासो र्ा सझुार् ददि सहकिे पदानधकारीको 

िाि पद र सम्पकव  िम्बर । 

(५) उपदफा २ बिोब्जिको कार्वक्रििा आर्ोजिाका िाभग्रािीिरुिाई आर्ोजिासगँ 
सम्बब्न्धत हर्षर्िा कुिै ब्जज्ञासा र्ा सझुार् भए ददिे अर्सर उपिधध गराउि ुपिने छ । 

(६) उपदफा २ बिोब्जिको कार्वक्रििा नििावर् व्र्र्सार्ीिे तोहकएको सिर्िा िै काि 
सम्पन्न गिने  प्रनतबर्द्ता जिाउि िगाउि ुपिने छ।  

 (७) र्स दफा बिोब्जि ििेु कार्वक्रििा उपब्स्थत ििेु पदानधकारी, नििावर् व्र्र्सार्ीको 
प्रनतनिनध तथा आर्ोजिाका िाभग्रािीिरुको उपब्स्थनत पबु्स्तका तर्ार गरी राख्न ेब्जम्िेर्ारी प्राहर्नधक 
किवचारीको ििेुछ । 

 

३३. आर्ोजिाको नििावर् सम्पन्नपनछ सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने ः (१) आर्ोजिाको नििावर् सम्पन्न पश्चात 
सम्बब्न्धत आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि ििेु सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा सम्बब्न्धत प्राहर्नधक 
किवचारीिे नििावर् व्र्र्सार्ीसगँको सिन्र्र्िा आर्ोजिाका िाभग्रािी व्र्ब्क्तिाई उपब्स्थत ििु 
निनत स्थाि र सिर् तोकी कम्तीिा सात ददि अगार्ै सार्वजनिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिने छ ।  

(३) उपदफा (२) बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा आर्ोजिा सञ्चािि 
भएको र्डाको र्डा सनिनतका सदस्र्िरु र आर्श्र्कता अिसुार अध्र्ि।प्रििु र्ा 
उपाध्र्ि।उपप्रििुिाई आिन्त्रर् गिुव पिने छ । 

(४) उपदफा (२) बिोब्जिको कार्वक्रििा नििावर् व्र्र्सार्ीको प्रनतनिनधिे आर्ोजिाको 
सम्बन्धिा निम्ि हर्षर्िरु गगगग गगगगगगग–ग३ गगगगगगगग गगगगगगग 

गगगगगगग प्रस्ततु गिुवपिने छः 
(क)  आर्ोजिा शरुु भएको निनत, 
(ख)  आर्ोजिाको कूि िचव, 
(ग)  आर्ोजिा स्र्ीकृत नडजार्ि र्हििेट अिसुार सम्पन्न भए िभएको, 
(घ)  आर्ोजिासगँ सम्बब्न्धत िु् र् िु् र् हर्षर्िरु । 

(५) उपदफा (२) बिोब्जिको कार्वक्रििा प्राहर्नधक किवचारीिे नििावर् व्र्र्सार्ीका 
प्रनतनिनधको प्रस्तनुतपनछ देिार्का प्रश्निरू रािी ििुा छिफिको िाध्र्िबाट सिभागीिरूको 
प्रनतहक्रर्ा निि ुपिने छः 

(क) आर्ोजिा संचािि गिने  नििावर् धर्बसार्ीिे प्रस्ततु गरे अिसुारको आर्ोजिा 
सम्पन्न भए िभएको 

(ि) आर्ोजिा तोहकएको सिर्िा शरुु तथा सम्पन्न भए।िभएको 
(ग) आर्ोजिा र्ा कार्वक्रि कार्ावन्र्र्ि प्रारम्भििु ु अब्घ सार्वजनिक जािकारी ददिे 

कार्व भए। िभएको 
(घ) आर्ोजिािा काि गिने  व्र्ब्क्तिे ज्र्ािा पाए िपाएको 
(ङ) आर्ोजिािा प्रर्ोग भएका सािग्रीिरू गरु्स्तरीर् भए ÷ िभएको 
(च) अिगुिि सनिनत तथा सम्बब्न्धत प्राहर्नधक किवचारीबाट सिर् सिर्िा अिगुिि 

तथा निरीिर् भए ÷िभएको 



 

(छ) अिगुिि तथा निरीिर् पश्चात ्प्राप्त सझुार्िरू कार्ावन्र्र्ि भए ÷िभएको 
(ज) प्राहर्नधकबाट ददर्एका सल्िाि र सझुार्िरू उपर्कु्त भए ÷ िभएको l 
(६) उपदफा (५) बिोब्जि कार्वक्रिका सिभागीिरुिे प्रस्ततु गरेका हर्चारिरूिाई 

प्राहर्नधक किवचारी र नििावर् व्र्र्सार्ीिे प्रनतहक्रर्ा ददिे व्र्ब्क्तको िाि सहित हटपोट गिुवपिने छ र 
सिभागीिे प्रस्ततु गरेका प्रनतहक्रर्ा तथा सझुार्िानथ नििावर् व्र्र्सार्ी एरं् प्राहर्नधक किवचारीिे 
थप स्पि पािुव पिने छ। 

(७)  र्स दफा बिोब्जि सञ्चािि ििेु कार्वक्रििा उपब्स्थत पदानधकारी तथा िाभग्रािी 
व्र्ब्क्तिरुको उपब्स्थनत पबु्स्तका तर्ार गरी उपदफा (५) बिोब्जि प्राप्त प्रनतहक्रर्ा सिेत सिार्ेश 
गरी अिसूुब्च–१४ अिसुारको ढाँचािा हर्र्रर् तर्ार गिने  ब्जम्िेर्ारी सम्बब्न्धत प्राहर्नधक 
किवचारीको ििेुछ। 

(८) र्स दफा बिोब्जि सञ्चािि ििेु सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रि सञ्चािि गदाव 
अिसूुची–१५ बिोब्जिको आचारसंहिता सिभागीिरुिे पाििा गिुवपिने छ । 

(९) गगगगगगगगगग गगगगगगग–गग गगगगगगगग गगगगग 

गगगगगगगगग ग गगगगगगग–गग गगगगगगगग चेकलिष्टगग गगगगग गगग  

गगगगगगगगग गगगगगगग गगगगगगगगगगग सिब्जकरर् गिुवपिने छ। 

 
 

पररच्छेद – ५ 

सार्वजनिक परीिर् सम्बन्धी अन्र् व्र्र्स्था 
 

३४. गिुासोिरु प्रस्ततु गिुवपिने ः दफा ३४ बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा आर्ोजिासगँ 
सम्बब्न्धत हर्षर्िा पदानधकारी, अिगुिि सनिनत तथा कार्ाविर्िा निब्ित र्ा िौब्िक रुपिा कुिै 
गिुासो प्राप्त भएको भए कार्वक्रिको सिजकताविे सो सिेत प्रस्ततु गिुव पिने छ । 

३५. गरैसरकारी संघसंस्थािाई पररचािि गिव सक्िेः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जिको सार्वजनिक परीिर् 
कार्वक्रि सञ्चाििको िानग कार्ाविर्िे प्रचनित कािूि बिोब्जि सािदुाहर्क संस्था, गैर सरकारी 
संस्था र्ा अन्र् संघ संस्थािाई पररचािि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रिको िानग गैरसकारी संस्था 
पररचािि गरेको अर्स्थािा कार्वक्रिको िानग सूचिा प्रर्ाि गिने , पदानधकारी, किवचारी तथा 
नििावर् व्र्र्सार्ीका प्रनतनिनधिाई कार्वक्रििा उपब्स्थनतको िानग अिरुोध गिने , कार्वक्रिको 
सञ्चािि तथा सिजीकरर् गिने , उपब्स्थनत पबु्स्तका तर्ार गिने , निर्वर् तर्ार गिने  र कार्वक्रिको 
प्रनतर्देि तर्ार गिने  ब्जम्िेर्ारी सिेत सोिी संस्थाको ििेुछ । 

३६. नििावर् सम्पन्न पश्चातको सार्वजनिक परीिर् िभई आर्ोजिाको फरफारक िििेुः र्स कार्वहर्नध 
बिोब्जि आर्ोजिा नििावर् सम्पन्न पश्चातको सार्वजनिक परीिर् िभई आर्ोजिाको फरफारक तथा 
अब्न्ति हकस्ता भकु्तािी ििेु छैि । 

३७. आर्ोजिास्थििा सूचिा पाटी राख्न ु पिने ः कार्ाविर्बाट संचािि ििेु कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको 
नििावर् स्थििा नििावर्सगँ सम्बब्न्धत उपभोक्ता सनिनत, गैर सरकारी संस्था र्ा व्र्र्सार्ीिे 
अिसूुची–१८ बिोब्जिको आर्ोजिा सूचिा पाटी राख्न ुपिने छ । 

३८. सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुवपिने ः (१) र्स पररच्छेद बिोब्जि सार्वजनिक परीिर् गिुवपिने  आर्ोजिािध्रे् 



 

बिरु्षीर् आर्ोजिािरुको सार्वजनिक सिुरु्ाई सिेत गिुव पिने छ ।  
(२) उपदफा (१) बिोब्जि कुिै आर्ोजिाको सार्वजनिक सिुरु्ाई गरेको भए पनि उक्त 

आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिर् गिुव पिने छ । 

३९. सार्वजनिक परीिर्िा प्राप्त सझुार्िाई पषृ्ठपोषर्को रुपिा नििेः सार्वजनिक परीिर्को क्रििा 
सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका हर्चारिाई कार्ाविर्िे पषृ्ठपोषर्को रुपिा नििेछ । 

४०. र्थाथव हर्र्रर् पेश गिुवपिने ः र्स भाग बिोब्जि सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा आर्ोजिासँग 
सिबब्न्धत पििे तर्ार गरेको आनधकाररक हर्र्रर् िात्र प्रस्ततु गिुवपिने छ । 

 

४१. सार्वजनिक परीिर्को िानग आर्श्र्क बजेट व्र्र्स्थाः र्स भाग बिोब्जि गररिे सार्वजनिक 
परीिर्को िानग आर्श्र्क बजेट सम्बब्न्धत आर्ोजिाको िानग छुयार्एको कब्न्टन्जेन्सीको 
रकिबाट प्रचनित कािूि बिोब्जि उपिधध गराउि सहकिेछ। 

 

 

 

पररच्छेद – ६ 

हर्हर्ध 

४२. प्रनतर्देि पेश गिुवपिने ः र्स कार्वहर्नध बिोब्जि गररिे सार्वजनिक परीिर्को एहककृत प्रनतर्देि 
उपाध्र्ि।उपप्रििुिे कार्वपानिका बैठकिा प्रस्ततु गिुवपिने छ । 

 

४३. अन्र् निकार्िरुर्ाट र्स सार्वजनिक परीिर् हर्नधको प्रर्ोगः गाउँपानिका।िगरपानिका िेत्र नभत्र 
कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा संचािि गदाव गैर सरकारी संस्था तथा अन्र् सार्वजनिक संस्था तथा 
निकार्िरूिे पनि र्स कार्वहर्नध बिोब्जि सार्वजनिक परीिर् गिने  व्र्र्स्था नििाउि ुपिने छ ।  

४४. अनभििुीकरर् सम्बन्धी व्र्र्स्थाः (१) कार्ाविर्िे कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको िानग 
सम्झौता भर्सकेपनछ अिसूुब्च–१० अिसुारको हर्षर्र्स्त ुसिेत सिार्ेश गरी उपभोक्ता सनिनतको 
ब्जम्िेर्ारी, सार्वजनिक परीिर्को हर्नध, प्राहर्नधक किवचारीको ब्जम्िेर्ारी, रकि निकासाको िानग 
आर्श्र्क कागजात, काि सम्पन्न गिुव पिने  सिर् सीिा सिेतको जािकारी ददि उपभोक्ता सनिनतका 
अध्र्ि उपाध्र्ि सब्चर् र कोषाध्र्ििाई एकददिे अभीििुीकरर् गिने छ । 

(२) र्स्तो अनभििुीकरर् कार्वक्रि कार्ाविर्िे र्ो कार्वहर्नध बिोब्जि सार्वजनिक 
परीिर् गिुवपिने  भिी तोहकएका निकार् र्ा व्र्ब्क्तिरुिाई पनि सञ्चािि गिने छ ।  

(३) उपदफा (१) बिोब्जि ििेु अनभिबु्िकरर् कार्वक्रििा प्रस्ततु गिने  हर्षर्को ढाँचा 
अिसूुची–१० बिोब्जि ििेुछ । 

 

 

 

 

भाग–५ 

सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वहर्नध 

 

पररच्छेद–१ 

िागररक बडापत्र सम्बन्धी व्र्र्स्था 
४५. िागररक बडापत्र राख्नपुिने ः (१) कार्ाविर्िे आफ्िो कार्ाविर् िातानभत्र सबैिे देख्न ेस्थाििा िागररक 



 

बडापत्र राख्न ुपिने छ।  
(२) उपदफा (१) बिोब्जिको िागररक बडापत्रिा देिार्का हर्षर् उल्िेि भएको 

ििुपुिने छः 
(क) गाउँपानिका।िगरपानिकािे ऐि, निर्ि बिोब्जि ददिे सेर्ा सहुर्धाको हर्र्रर्, 

(ि) सेर्ा सहुर्धा प्रदाि गिव िाग्िे सिर्ार्नध, 

(ग) सेर्ा सहुर्धा प्रदाि गिने  ब्जम्िेर्ार कार्वकि तथा किवचारी, 
(घ) सेर्ाग्रािीिे तोहकएको सेर्ा सहुर्धा प्राप्त गिव आर्श्र्क कागजात, 

(ङ) शूल्क दस्तूर िाग्िे भए सोको हर्र्रर्, 

(च) शूल्क दस्तूर ििाग्िे भएिा सोिी व्र्िोरा, 
(छ) सेर्ा सहुर्धा उपिधध।प्रदाि ििेु कार्वकिको तथा किवचारीको िम्बर र्ा संकेत, 

(ज) उजरुी सनेु्न अनधकारी र्ा ति, 

(झ) गाउँपानिका।िगरपानिकाको टेनिफोि िं., र्िेि र र्ेभसार्ट, 

(ञ) गिुासो, पीर िकाव राख्न ेफोि िं., किवचारी र र्िेि ठेगािा, र 
(ट) िागररक र्डापत्र बिोब्जि सेर्ा प्रदाि गिव िसके सेर्ाग्रािीिाई प्रदाि गररिे 
ितीपूनतवको हर्र्रर्,  
(ठ) कार्वपानिकािे तोकेका अन्र् आर्श्र्क कुरा ।  

(३) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बिोब्जिको िागररक बडापत्रिा उल्िेि भएका िु् र् 
िु् र् हर्षर्िरु सिार्ेश गरी कार्ाविर् पररसरिा नडब्जटि बडापत्र सिेत राख्न ुपिने छ । 

(४) उपदफा (१) बिोब्जिको िागररक बडापत्रिा सङ्घ तथा प्रदेश कािूि बिोब्जि 
प्रदाि गररिे सेर्ाको िानग सम्बब्न्धत कािूि बिोब्जि तोहकएका हर्र्रर्िरु राख्न ुपिने छ ।  

४६. िागररक बडापत्रिा संशोधि गिव सहकिेः (१) कार्ाविर्िे दफा ४५ को उपदफा (२) िा 
उब्ल्िब्ित हर्षर्का हर्र्रर्िा कुिै पररर्तवि भएिा िागररक बडापत्रको संशोधि गिने छ। 

(२) उपदफा (१) र्िोब्जिको ििेु संशोधििा िागररक र्डापत्रिा सिार्ेश गिुवपिने  िर्ा ँ
हर्षर् भएिा सोसिेत सिार्ेश गरी अध्र्ार्नधक गिुव पिने छ। 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद‒२ 

सार्वजनिक सिुरु्ाई सम्र्न्धी व्र्र्स्था 
४७. सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुवपिने ः (१) कार्वपानिकाको कार्ाविर् र र्डा कार्ाविर्िे आनथवक र्षवको 

प्रत्रे्क चौिानसक अर्नधिा कार्विर्बाट सञ्चानित सम्परु्व र्ोजिा, कार्वक्रि तथा सेर्ा प्रर्ािको 
सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुवपिने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि ििेु कार्वपानिकाको कार्ाविर्को सार्वजनिक सिुरु्ाईिा 
अध्र्ि।प्रििु, उपाध्र्ि।उपप्रििु, प्रििु प्रशासकीर् अनधकृत र र्डा कार्ाविर्को सार्वजनिक 
सिुरु्ाईिा र्डा सनिनतका सदस्र्िरु र र्डा  सब्चर् सिभागी ििु ुपिने छ। 

तर अध्र्ि।प्रििु प्रििु, प्रशासकीर् अनधकृत र र्डा अध्र्ि कार्विेत्र बाहिर रिेको 



 

अर्स्थािा त्र्स्तो पदानधकारीको स्थाििा क्रिशः उपाध्र्ि।उपप्रििु, कार्ाविर्को र्ररष्ठ किवचारी 
र र्डा सनिनतको सदस्र् सिभागी ििेु गरी सार्वजनिक सिुरु्ाई गिव र्स दफािे बाधा परु्ावएको 
िानििे छैि । 

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजनिक सिुरु्ाईिा हर्षर्गत शािा।कार्ाविर्का 
प्रििुिरु सिेत सिभागी ििु ुपिने छ । 

(४) उपदफा (१) िा जिुसुकैु कुरा िेब्िएको भएता पनि कािको ब्जम्िेर्ारी अिसुार 
हर्षर्गत शािा।कार्ाविर् र्ा कुिै कार्वक्रि तथा आर्ोजिाको िानग छुटै्ट सार्वजनिक सिुरु्ाई 
कार्वक्रि गिने  गरी कार्वपानिकािे निर्वर् गिव सक्िेछ । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतव अिदुािबाट सञ्चानित कार्वक्रि र्ा 
आर्ोजिाको िानग उपिधध गरार्एको शतविा सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुवपिने  भिी उल्िेि भएको 
अर्स्थािा सोिी बिोब्जि र उल्िेि िभएको अर्स्थािा दफा (१) बिोब्जिको सार्वजनिक 
सिुरु्ाईिा िै त्र्स्तो कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको हर्षर् सिार्ेश गररिेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोब्जिको सार्वजनिक सिुरु्ाईिा कार्ाविर्िे सबै सरोकारर्ािािरु  
सिभागी ििसुक्िे गरी कार्वक्रि सञ्चािि ििेु निनत, स्थाि र सिर् तोकी कम्तीिा सात ददि 
अगार् ैसार्वजनिक सूचिा प्रर्ाि गिुव पिने छ । 

(७) र्स दफा बिोब्जि सञ्चािि ििेु सार्वजनिक सिुरु्ाईिा सञ्चार िाध्र्िका 
प्रनतनिनधिरुिे सिज रुपिा उपब्स्थत ििु, तस्बीर  तथा नभनडर्ो ब्िच्ि र प्रत्र्ि प्रशारर् गिव 
पाउिेछि । 

४८. सेर्ाग्रािीको अनभित निि ु पिने ः (१) कार्ाविर्िे सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुव अगार्ै कम्तीिा सात 
ददिको कार्ाविर् सिर्िा सेर्ा निि आएका सेर्ाग्रािीिरुबाट अिसूुची–१९ बिोब्जिको ढाँचािा 
िागररक प्रनतर्देि पत्र र अिसूुची–२० बिोब्जिको ढाँचािा बहिगविि अनभित निि ुपिने छ । 

(२) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बिोब्जि अनभित ददिे सेर्ाग्रािीिरुिाई सार्वजनिक 
सिुरु्ाई कार्वक्रििा उपब्स्थनतको िानग अिरुोध गिने छ ।  

४९. सार्वजनिक सिुरु्ाईका हर्षर्र्स्तःु र्स कार्वहर्नध बिोब्जि गररिे सार्वजनिक सार्वजनिक सिुरु्ाईिा 
देिार् बिोब्जिका हर्षर्र्स्त ुप्रस्ततु गररिेछः 

(क) अब्घल्िो पटकको सार्वजनिक सिुरु्ाईिा प्रनतबर्द्ता व्र्क्त गररएका हर्षर् र त्र्स्ता 
हर्षर्िा भए गरेका प्रर्ास, 

(ख) िागररक प्रनतर्देि पत्र र बहिगविि अनभितको िनतजा, 
(ग) सेर्ा प्रर्ािका सम्बन्धिा प्राप्त जिगिुासो र सझुार्को हर्र्रर् र त्र्स्ता हर्षर्िा भए 

गरेका प्रर्ास, 
(घ) अिगुिि सनिनतको प्रनतर्देिका िु् र् िु् र् हर्षर्िरु, 
(ङ) सार्वजनिक परीिर् प्रनतर्ेदिका िु् र् िु् र् हर्षर्िरु, 
(च) सािाब्जक प्रनतर्ेदिको िु् र् हर्षर्िरु,  
(छ) गाउँपानिका/िगरपानिकाको िीनत र्ोजिा तथा कार्वक्रि र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अिदुाििा सञ्चानित कार्वक्रि तथा आर्ोजिािरु 

। 

५०. व्र्ब्क्त र्ा गरैसरकारी संस्थािाई पररचािि गिव सक्िेः (१) कार्ाविर्िे दफा ४८ बिोब्जि 



 

सेर्ाग्रािी बहिगविि अनभित र िागररक प्रनतर्देि पत्र सङ्किि गिवको िानग कुिै व्र्ब्क्त र्ा 
गैरसरकारी संस्थािाई पररचािि गिव सक्िेछ । 

(२) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि ििेु सार्वजनिक सिुरु्ाईको व्र्र्स्थापि गिव तथा 
सिजीकरर् गिवको िानग प्रचनित िररद कािूि बिोब्जि कुिै व्र्ब्क्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई 
पररचािि गिव सहकिेछ । 

५१. सार्वजनिक सिुरु्ाईको िाग गिव सक्िेः (१) जिप्रनतनिनध, उपभोक्ता तथा साझेदार संस्थािे कुिै 
आर्ोजिा हर्शेष र्ा सार्वजनिक िित्र्को हर्षर्िा सार्वजनिक सिुरु्ाई गिव कार्ाविर्िा अिरुोध गिव 
सक्िेछि। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजनिक सिुरु्ाई िाग भएको अर्स्थािा कार्ाविर्िे एक 
िहििानभत्र सम्बब्न्धत आर्ोजिा र्ा सार्वजनिक िित्र्को हर्षर्िा सार्वजनिक सिुरु्ाई गिने छ । 

५२. कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा शरुुििु ुभन्दा अगार्ै सार्वजनिक सिुरु्ाई गिव सहकिेः दीघवकािीि िीनत तथा 
र्ोजिा र्ा बिरु्षीर् आर्ोजिाको स्र्ीकृनत र आनथवक, सािाब्जक र र्ातार्रर्ीर् िेत्रिा दीघवकािीि 
प्रभार् पािने  कुिै कार्वक्रिको स्र्ीकृनत पश्चात त्र्स्तो िीनत, र्ोजिा, आर्ोजिा र्ा कार्वक्रिको 
उदे्दश्र्, िि, अपेब्ित उपिब्धध र कार्ावन्र्र्ि प्रकृर्ाको सम्बन्धिा कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा शरुुििु ु
भन्दा अगार्ै सार्वजनिक सिुरु्ाई गिव सहकिेछ । 

५३. ब्जम्िेर्ार पदानधकारीिे सम्बोधि गिुवपिने ः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि गररिे सार्वजनिक सिुरु्ाईको 
क्रििा उठेका ब्जज्ञासा सझुार् र गिुासोको सम्बन्धिा कार्वक्रििा सिभागी ब्जम्िेर्ार पदानधकारीिे 
सम्बोधि गिुव पिने छ । 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजनिक सिुरु्ाईको क्रििा उठेका ब्जज्ञासा सझुार् र 
गिुासोको सम्बोधि गदाव सम्बब्न्धत पदानधकारी किवचारी र्ा हर्ज्ञको सझुार् नििे व्र्र्स्था 
कार्ाविर्िे नििाउिेछ । 

  
 

 

 

 

 

 
 

पररच्छेद ‒३ 

सार्वजनिक सिुरु्ाईको प्रकृर्ा 
५४. सिजकताव तोक्ि ुपिने ः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि गररिे सार्वजनिक सिुरु्ाईका िानग कार्ाविर्िे 

एक जिा सार्वजनिक सिुरु्ाई सिजकताव तोक्िेछ । 

(२) कार्ाविर्िे दफा ५० को उपदफा (२) बिोब्जि सिजीकरर्को िानग व्र्ब्क्त र्ा 
संस्थािाई पररचािि गरेको अर्स्थािा त्र्स्तो व्र्ब्क्त र्ा संस्थासगँको सिन्र्र्िा सार्वजनिक 
सिुरु्ाई सिजकताव तोक्िेछ । 

५५. सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रि सञ्चािि गिने ः (१) दफा ५४ बिोब्जि तोहकएको सिजकताविे 
देिार्का कुरािा ध्र्ाि ददई सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रि सञ्चािि गिने छः 

(क) ब्शि एरं् हर्िर्शीि भाषाको प्रर्ोग गिने ,   
(ख) निष्ट्पि रुपिे िध्र्स्थता गिने , 



 

(ग) िहििा जिजानत तथा हपछनडएका र्गविाई आफ्िा भिार् राख्न प्रोत्साहित गिने ,  
(घ) सिभागीिे व्र्क्त गरेका हर्चारिा प्रनतर्ाद िगिने , 
(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रनतहक्रर्ा तथा हटप्पर्ीिाई सकारात्िक रुपिा नििे,  

(च) व्र्ब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजनिक िर्ावदा र ब्शिाचारिाई कार्ि राख्न,े  

(छ) सिभानगको कुरा काटी आपm्िो भिाई िराख्न ेर 
(ज) हर्षर् र्स्तिुा केब्न्रत रिी छिफि गराउिे । 

(२) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि सञ्चािि ििेु सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रिको ढाँचा 
अिसूुची–२१ बिोब्जि ििेुछ। 

(३) सिजकताविे र्स कार्वहर्नध बिोब्जि सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रि सञ्चािि गदाव 
कार्वक्रिका सिभागीिरुिाई अिसूुची–२२ बिोब्जिको आचारसंहिता पाििा गराउि ुपिने छ। 

(४) सिजकताविे र्स कार्वहर्नध बिोब्जि सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रि सम्पन्न भएको 
निनतिे सात ददि नभत्र अिसूुची–२३ बिोब्जिको ढाँचािा कार्ाविर्िा प्रनतर्देि ददि ुपिने छ।  

(५) उपदफा (४) बिोब्जिको प्रनतर्देि त्र्सपनछ बस्िे कार्वपानिका बैठकिा 
छिफिको िानग प्रििु प्रशासकीर् अनधकृतिे प्रस्ततु गिुव पिने छ। 

५६. बजेट व्र्र्स्था गिने ः (१) र्स कार्वहर्नध बिोब्जि गररिे सार्वजनिक सिुरु्ाईको िानग आर्श्र्क पिने  
बजेट र्ाहषवक कार्वक्रि  तथा बजेटिा सिार्ेश गररिेछ ।  

(२) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बिोब्जिको बजेट प्रचनित सार्वजनिक िररद कािूि 
बिोब्जि िचव गिने छ । 

(३) उपदफा (२) बिोब्जि भएको िचवको हर्र्रर् सिजकताविे सार्वजनिक सिुरु्ाई 
कार्वक्रििा सिेत सार्वजनिक गिुवपिने छ ।  

५७. अन्र् सार्वजनिक निकार्िे सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुवपिने ः गाउँपानिका।िगरपानिका कार्विेत्र नभत्र 
कार्वक्रि सञ्चािि गिने  गरै सरकारी संस्था तथा अन्र् सार्वजनिक निकार्िरूिे कार्ाविर्सगँ 
सिन्र्र् गरी र्सै कार्वहर्नध बिोब्जि सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुव पिने छ।  

  

 

भाग– ६ 

हर्हर्ध 

५८. प्रर्क्ता तोक्िेः  (१) कार्वपानिकािे कार्वपानिकाका सदस्र्िध्रे्बाट एक जिािाई प्रर्क्ता 
तोक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि तोहकएको प्रर्क्तािे कार्वपानिका बैठकका निर्वर्िरु बैठक 
बसेको तीि ददि नभत्र सार्वजनिक गिने छ। 

५९. सूचिा अनधकारी तोक्िेः (१) अध्र्ि/प्रििुिे प्रििु प्रशासकीर् अनधकृतको नसफाररसिा 
कार्वपानिकाको कार्ाविर्का एकजिा अनधकृत किवचारीिाई सूचिा अनधकारी तोक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जि तोहकएको सूचिा अनधकारीिे सूचिाको िक सम्बन्धी ऐि 
२०६४ तथा सूचिाको िक सम्बन्धी निर्िार्िी २०६५ िे तोकेको प्रकृर्ा बिोब्जि सूचिा िाग 
गिने  व्र्ब्क्त र्ा निकार्िाई कार्वपानिका तथा कार्ाविर्का निर्वर् तथा निर्वर्सँग सम्बब्न्धत 
कागजातिरु उपिधध गराउिे छ।  

(३) उपदफा (२) िा जिुसकैु कुरािरु िेब्िएको भएता पनि प्रचनित कािूि बिोब्जि 



 

गोप्र् राख्न ुपिने  भिी तोहकएका हर्षर्िरु सूचिा अनधकारीिे कुिै व्र्ब्क्त र्ा निकार्िाई उपिधध 
गराउि सक्िे छैि।  

६०. आम्दािी र िचव सार्वजनिक गिुवपिने ः (१) कार्ाविर्िे प्रत्रे्क िहििाको सात गतेनभत्र अब्घल्िो 
िहििासम्ि भएको आम्दािी र िचवको हर्र्रर् सार्वजनिक गिुव पिने छ। 

(२) र्डा कार्ाविर् तथा हर्षर्गत शािािे उपदफा (१) बिोब्जि सार्वजनिक गरेको 
आम्दािी र िचवको हर्र्रर् सार्वजनिक गरेको तीि ददि नभत्र कार्वपानिकाको कार्ाविर्िा पठाउि ु
पिने छ। 

६१. चौिानसक सिीिा गिने ः (१) कार्वपानिकािे कार्वपानिकाको कार्ाविर्, र्डा कार्ाविर् र हर्षर्गत 
कार्ाविर्का प्रििुिरुसगँ प्रत्रे्क चौिानसक अर्नध सिाप्त भएको निनतिे पन्र ददि नभत्र चौिानसक 
सिीिा गिने छ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको चौिानसक सिीिािा सिीिा अर्नधको देिार्का 
हर्षर्िानथ सिीिा गररिेछः 

(क) सिीिा अर्नधको आम्दािी र िचवको अर्स्था,  
(ि) स्र्ीकृत र्ाहषवक कार्वर्ोजिा कार्ावन्र्र्िको अर्स्था,  
(ग) कार्ाविर्िा प्राप्त गिुासो र सोको सिाधािको िानग गररएका कार्वको हर्र्रर्, 
(घ) सार्वजनिक सिुरु्ाईिा उठेका िु् र् िु् र् हर्षर्िरुको हर्र्रर्, 
(ङ) सार्वजनिक परीिर्का हर्षर्िरु, 
(च) सािाब्जक परीिर् प्रनतर्देििे ददएका सझुार्िरु, 
(छ) अिगिि सनिनतिे गरेका कार्विरुको प्रनतर्ेदि, 
(ज) रकिान्तर सम्बन्धी हर्र्रर्, 
(झ)  ब्जल्िा सिन्र्र् सनिनतबाट प्राप्त सझुार्िरु । 

(ञ) कार्वपानिकािे तोहकददएका अन्र् हर्षर्िरु। 

(३) उपदफा (१) बिोब्जिको सिीिाबाट कार्वपानिकािे कार्ाविर्िाई आर्श्र्क 
निदने शि ददि सक्िेछ र त्र्स्तो निदने शिको पाििा गिुव सम्बब्न्धत कार्ाविर् र कार्ाविर् प्रििुको 
कतवव्र् ििेुछ। 

(४) र्स दफा बिोब्जि भएको चौिानसक सिीिाको प्रनतर्ेदि त्र्स्तो सिीिा सम्पन्न 
भएको निनतिे पन्र ददिनभत्र कार्ाविर्को र्रे्सार्ट र प्रर्क्ता िाफव त सार्वजनिक गररिेछ। 

६२. र्ाहषवक सिीिा गिने ः (१) कार्वपानिकािे कार्वपानिकाको कार्ाविर् र्डा कार्ाविर् हर्षर्गत शािा 
र्ा कार्ाविर् र साझेदार संस्थािरुका प्रििुिरुको सिभानगतािा प्रत्रे्क आनथवक र्षव सिाप्त भएको 
निनतिे दईु िहििानभत्र र्ाहषवक सिीिा गिने छ। 

(२) उपदफा (१) बिोब्जिको र्ाहषवक सिीिा अध्र्ि/प्रििुको अध्र्ितािा ििेु तथा 
र्स सिीिािा देिार् बिोब्जिका हर्षर्िरुिा छिफि गररिेछः 

(क) र्ाहषवक आम्दािी र िचवको अर्स्था, 
(ि) ििको तिुिािा भएको आम्दािी र िचवको तिुिा, 
(ग) िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अिदुािको हर्र्रर्, 
(घ) िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सीिा र प्राप्त भएको बजेटको तिुिा, 
(ङ) िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतव सिपूरक र हर्शेष अिदुाि 



 

अन्तगवतका आर्ोजिािरुको हर्र्रर् र ती आर्ोजिािरुको भौनतक र हर्त्तीर् प्रगनत, 
(च) आनथवक सािाब्जक र पूर्ावधार हर्कासका उपिब्धधको हर्र्रर्, 
(छ)  आर्नधक तथा रर्िीनतक र्ोजिाको िि र प्राप्त उपिब्धधको तिुिा, 
(ज) साझेदार संस्थासँगको सिकार्व र सिन्र्र्िा सम्पादि गररएका िु् र् िु् र् कार्विरु, 
(झ) बेरुजू तथा बेरुजू फर्छ्यौटको अर्स्था, 
(ञ) अब््तर्ार दरुुपर्ोग अिसुन्धाि आर्ोग सङ्घीर् िानििा तथा सािान्र् प्रशासि 

िन्त्रािर् िगार्त िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकार् र ब्जल्िा सिन्र्र् 
सनिनतबाट प्राप्त सझुार्िरु, 

(ट) बुँदा िं (ञ) बिोब्जिका सझुार्िरु कार्ावन्र्र्िको अर्स्था, र 
(ठ) कार्वपानिकािे तोकेका अन्र् हर्षर्िरु। 

(३) र्स दफा बिोब्जिको सिीिािा प्रस्ततु गररिे हर्र्रर्िा एकरुपता कार्ि गिवको 
िानग कार्वपानिकाको कार्ाविर्िे उपदफा (२) िा उब्ल्िब्ित हर्षर्िरुको आधारिा र्डा 
कार्ाविर् हर्षर्गत शािा र्ा कार्ाविर् र साझेदार संस्थािाई प्रस्ततुीकरर्को ढाँचा उपिधध 
गराउिेछ। 

(४) र्स दफा बिोब्जि सम्पन्न ििेु र्ाहषवक सिीिाको प्रनतर्ेदि उपदफा (२) िा 
उब्ल्िब्ित हर्षर्िरु सिेटी तर्ार गररिेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोब्जि तर्ार भएको प्रनतर्ेदि कार्वपानिकाको कार्ाविर्को 
र्ेर्सार्टिा राब्ििेछ साथै उक्त प्रनतर्ेदि ब्जल्िा सिन्र्र् सनिनत प्रदेश सरकारको िु् र्िन्त्री तथा 
िब्न्त्रपररषदको कार्ाविर् र सङ्घीर् िानििा तथा सािान्र् प्रशासि िन्त्रािर्िा पठाउिे ब्जम्िेर्ारी 
कार्विर्को ििेुछ। 

६३. प्रनतर्देि सभािा प्रस्ततु गिुवपिने ः र्स कार्वहर्नध बिोब्जि सम्पादि गररएका कार्विरुको प्रनतर्देि 
अध्र्ि/प्रििुिे छिफिको िानग सभािा प्रस्ततु गिने छ । 

६४. थपघट र िेरफेरः  र्स कार्वहर्नधको कार्ावन्र्र्िको क्रििा कुिै र्ाधा अर्रोध र अस्पिता भएिा 
त्र्स्तो बाधा  अड्चि फुकाउिे  प्रर्ोजिका िानग कार्वपानिकािे र्स कार्वहर्नधिा आर्श्र्कता 
अिसुार धर्ा्र्ा, थपघट, संसोधि र्ा िेरफेर गिव सक्िेछ। 

६५. प्रचनित कािूि बिोब्जि ििेु: र्स कार्वहर्नधको कुिै प्रार्धाि प्रचनित कािूि एरं् स्थािीर् सरकार 
संचािि ऐि २०७४, अन्तर सरकारी हर्त्तीर् व्र्र्स्थापि ऐि २०७४ संग बाब्झएिा बाब्झएको 
िदसम्ि अिान्र् ििेुछ । 

 
                          अअअअअअअ– अ 

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

गिुासो दताव हकताब 

 

नस 
िं 

गिुासोकतावको 
िाि थर 

गिुासोको 
संब्िप्त 
हर्र्रर् 

गिुासोसगँ 
सम्बब्न्धत 
पदानधकारी तथा 

गिुासोको 
बगीकरर् 

गिुासो 
उपर 
गररएको 

दताव 
गिने को 
िािथर 

कैहफर्त 



 

ििाशािा।शािा प्रथि 
सम्बोधि 

र पद 

        

        

        

        

        

 

अिसूुब्च–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सगँ सम्बब्न्धत) 
गिुासो सिाधािको िानग प्रस्तार् 

नस िं गिुासोको 
सब्ङ्खिप्त व्र्िोरा 

गिुासो सिाधािको 
िानग हर्द्यिाि 
कािूिी तथा 

संस्थागत व्र्र्स्था 

गिुासो सिाधािको 
िानग कािूिी तथा 

संस्थागत 
व्र्र्स्थािा रिेको 

किी 

कािूिी तथा 
हर्षर्हर्ज्ञको 

रार् 

गिुासो 
सिाधािको 
िानग गिुवपिने  

निर्वर् 

      

      

      

 

 

गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनतका 

संर्ोजकः िाि थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाि थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाि थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाि थरः    पदः  दस्तितः 

सदस्र् सब्चर्ः िाि थरः   पदः  दस्तितः 
 

 

अिसूुची–३ 

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

गिुासो सिाधाि सिन्र्र् सनिनतिा पेश गिुव पिने  हर्र्रर् 

 

नस िं गिुासोको सब्ङ्खिप्त 
हर्र्रर् 

गिुासो सिाधािको िानग अपर्ावप्त 
कािूि तथा संस्थागत व्र्र्स्था 
तथा अनधकारिेत्रको हर्र्रर् 

कािूि तथा 
हर्षर्हर्ज्ञको 
रार् 

गिुासो सिाधािको 
िानग गिुव पिने  
निर्वर्को प्रस्तार् 

     



 

     

     

     

गिुासो सनेु्न अनधकारीको िािः     कार्ाविर् प्रििुको िािः 

दस्तितः       दस्तितः 

निनतः        निनतः 

अिसूुची–४ 

(अअअ १६अअ अअअअअ (३) अअअ अअअअअअअअअ) 

सािाब्जक परीिक सम्र्न्धी व्र्र्स्था 

गाउँपानिका।िगरपानिकािे एक बषवसम्ि सम्पादि गरेका काििरूबाट के कनत सािाब्जक 
हर्कास भर्ो र्ा सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी परुा गिव सम्पादि भएका काििरू, उपिधधीिरू र 
प्रभार्िरूको िेिाजोिा गरी प्रनतर्देि पेश गिव सािाब्जक परीिकको रूपिा प्रत्र्ि दईु नबज्ञको 
सििुिाई सािाब्जक परीिकको रूपिा प्रचनित िररद कािूि अिसुार सेर्ा करारिा निर्कु्त 
गिुवपिने छ। कुिै संस्था र्ा कम्पिीिाई सिेत सािाब्जक परीिकको रूपिा सेर्ा करारिा निि 
सहकिेछ । संस्था र्ा  कम्पिीिाई सािाब्जक परीिकको रूपिा सेर्ा करारिा निदाको अर्स्थािा 
निधावररत र्ोग्र्ता भएको िािर् श्रोत भएको ििु ुपिने छ । 

१. सािाब्जक परीिकको र्ोग्र्ता 
(क) स्िातकोत्तर भई सम्र्ब्न्धत िेत्रिा अिभुर्, 

(ख) सािाब्जक परीिर् सम्बन्धी अिबु्शिर् प्राप्त 

(ग) र्स गाउँपानिका।िगरपानिकाको कार्वक्रि र्ा आर्ोजिािा प्रत्र्ि सिंग्ि िरिेको  

२.पाररश्रनिक 

प्रचनित िररद कािूि अिसुार तर्ार भएको िागत अििुािको आधारिा सािान्र्तर्ा सािाब्जक 
परीिर्का िानग पाररश्रनिक तर् गिव सहकिेछ। 

३.सािाब्जक परीिकका काििरू 

सािाब्जक परीिर्का काििाई ३ चरर्िा हर्भाजि गररएको छ।  

क) तर्ारी 

र्स चरर्िा निजिे बाह्य र्ा आन्तररक रूपिा सूचिा संकिि गिुव पिने छ। सािाब्जक परीिकिे 
सन्दभव सािानग्रको रूपिा स्थािीर् तिसँग सम्बब्न्धत संघीर् तथा प्रदेश कािूि, र्स 
गाउँपानिका।िगरपानिकािे तर्ार गरेका ऐि, निर्ि, कार्वहर्नधिरू र निदने ब्शकािरू, स्थािीर् तिको 
सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी, िक्ष्र्, उदे्दश्र्, आर्नधक तथा र्ाहषवक र्ोजिा (हर्षर्गत कार्ाविर्िरूको 
सिेत), सािाब्जक उपिधधी, कार्व सम्पादि, पररर्ाि र प्रभार् सम्बन्धी अनभिेि तथा सूचिा, 
िागररक बडापत्र, सार्वजनिक परीिर्का प्रनतर्देििरू, सार्वजनिक सिुरु्ार् प्रनतर्देि, र्ाहषवक तथा 
चौिानसक प्रनतर्देििरू, गत बषवको सािाब्जक परीिर् प्रनतर्ेदि तथा अन्र् आर्श्र्क सािाग्रीको 



 

अध्र्र्ि गिुव पिने छ । 

ि) हर्र्रर् तर्ारी तथा प्रस्ततुी 

गाउँपानिका।िगरपानिकाको सािाब्जक कार्वसम्पादिका हर्षर्िा स्पि भएपनछ 
गाउँपानिका।िगरपानिकाका पदानधकारीिरू, प्रििु प्रशासकीर् अनधकृत, हर्भाग।ििाशािा।शािा  
प्रििु, ब्जम्र्ेर्ार  किवचारीसगँ  अधवसंरब्चत  (Semi-structured) अन्तरर्ाताव नििपुिने छ । 
अित्रर्ातावबाट सिेहटि िसकेका हर्षर्िरूका िानग सम्बब्न्धत किवचारीिरूको सािो सििु बिाई 
सििु छिफि गिुव पिने छ । नतिीिरूको सम्पादिको अर्स्था प्रििु सिस्र्ा, चिुौती र भार्ी 
कार्वददशाका बारेिा गिि अध्र्र्ि गरी सो सिेत अिसूुची २ र ३ अिसुारको हर्र्रर् तर्ार गिुव  
पिने छ । अन्त्र्िा सम्पूर्व सरोकारर्ािाको भेिािा सो हर्र्रर् प्रस्ततु गरी छिफि गिुव पिने छ ।  

ग) प्रनतर्देि चरर् 

सरोकारर्ािाको  भेिा  पश्चात सािाब्जक  परीिकिे  अब्न्ति  प्रनतर्देि तर्ार गिुव पिने छ। 
भेिािा उठेका सझुार् तथा निर्वर्िरू र कार्वर्ोजिा सहित भेिा अध्र्ििाई प्रनतर्ेदि र्झुाउि ु
पिने छ। 



 

अिसूुची–५ 

(गगग १७ गग गगगगग (३) गगग गगगगगगगगग) 

:ju{åf/L gu/kflnsf  

सिाब्जक परीिकको प्रनतर्ेदि 

      (बृित छिफििा प्रस्ततु गररिे) 
:ju{åf/L gu/kflnsf          
निनतः 
१. गाउँपानिका।िगरपानिकाको पररचर् (बुंदागत रूपिा िेख्न)ेM 
२. स्थािीर् तिको प्राथनिकता तथा िक्ष्र्िरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)ेM  
३. गतर्षवको िु् र् िु् र् उपिधधीिरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)ेM 
४. र्सर्षवको िु् र् िु् र् उपिधधीिरू (सूचकको रूपिा प्रस्ततु गिने )M 
५. सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी र कार्व सम्पादिको िेिाजोिाM 

सािाब्जक ब्जम्िेर्ारीको िेत्र गत बषवको अर्स्था प्रर्ास उपिधधी 
स्र्ास्थर् 

 

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

   

५ बषव ििुीका बािबानिकाको प्रनतशत    

िोपिा पिँूच भएको जिसं्र्ा ( एक बषव ििुीका बािबानिकाको 
आधारिा) 

   

४ पटक गभवर्ती जाँच गररएको िहििाको सं्र्ा ( प्रनतशतिा)    

दि प्रसतुीकिीबाट प्रसतुी गररएका िहििाको सं्र्ा    

झाडा पिािाबाट  ितृ्र् ुििेु बािबानिका सं्र्ा    

सर् िेल्थपोि र्ा िेल्थपोिबाट सेर्ा नििे घरधरुी पररर्ार सं्र्ा    

ब्शिा 
आधा घण्टा नभत्र प्राथनिक हर्द्यािर् िपगु्िे र्ािर्ानिकाको सं्र्ा    

पूर्व प्राथनिक ब्शिािा िदु भिावदर    

प्राथनिक हर्द्यािर्िा पिूच िभएका सो    

उिेर सििुका बािबानिका सं्र्ा।प्रनतशत    

किा १ िा िदु भिावदर छात्र।छात्रा    

प्राथनिक तििा किा छोड्िे किा दोिोरर््ाउिे र किा उब्त्तर्व ििेु 
दर 

   

प्राथनिक तििा तानिि प्राप्त ब्शिक सं्र्ा    

प्रनत किा कोठा हर्द्याथी सं्र्ा    

बाह्य सिर्ोगिा निनिवत हर्द्यािर् कोठा सं्र्ा    

स्थािीर्  तिबाट निनिवत हर्द्यािर् कोठा सं्र्ा    

दनित बािबानिकाको ब्शिािा पिँूच    

िािेपािी तथा सरसफाई 



 

स्र्च्छ पािी पगुेको पररर्ार सं्र्ा र्ा प्रनतशत    

शौचािर् भएको सं्र्ा र्ा प्रनतशत    

िािेपािी सहुर्धा भएको प्राथनिक हर्द्यािर्    

शौचािर् भएको पररर्ार सं्र्ा    

सधुाररएको चिुो भएको पररर्ार सं्र्ा    

बािबानिका, िहििा तथा सिार्ेशी िते्र 

बाि नबर्ािको सं्र्ा    

सािाब्जक नबकृनत, हर्संगनत    

सािाब्जक सरुिा (जेष्ठ िागररक, एकि िहििा,  अपांग, हपछनडएको 
िेत्र तथा िोपनु्ििु जाती) 

   

जिचेतिा तथा गररर्ी निर्ारर् 

बाि श्रिको अर्स्था    

बाि क्िर्िरूको अर्स्था    

िहििा हिंशा    

रोजगारीको अर्स्था    

स्र्रोजगारका प्रर्ासिरू    

गररर्ी निर्ारर्का प्रर्ासिरू    

सािाब्जक पररचािि    

र्तार्रर् सधुारका प्रर्ासिरू    

एच.आई.नभ र एड्रस    

हर्कासिा सिाि सिभानगता सेर्ािरूिा पिँूच 

स्थािीर् र्जार पगु्ि िाग्िे सिर्    

कृहष सेर्ा केन्र जाि िाग्िे सिर्    

भौगोनिक िेत्र, िहििा, हपछनडएका तथा सीिान्त  र्गवको  सं्र्ा,  
निजिरूिे  पाएको सेर्ा तथा ददर्एको हर्शेष अर्सरिरू 

   

 

जिशब्क्त    

िीनत तथा कार्वक्रि    

भौनतक व्र्र्स्था    

सिन्र्र् र सिकार्वका प्रर्ासिरू    

अन्र् सािाब्जक सम्पादिका िेत्रिरू    

 

 

 

 

६. गत र्षविा भोगेका सिस्र्ािरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)ेM 
१. 
२. 



 

३. 

७. सधुारको िानग चाल्िपुिने  कदििरू तथा सझुार् (र्ुंदागत रूपिा िेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सािाब्जक परीिकको िािः  
दस्तितः 
संस्थाको िाि ( र्दद सस्था भएिा)M  
निनतः 

 

 

 

 

अिसूुची– ६ 

(अअअ १८ अअ अअअअअ (२) अअअ अअअअअअअअअ) 
..........हर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संस्था  

ब्जल्िा..........गाउँपानिका।िगरपानिका 
सािाब्जक परीिकको प्रनतर्देि 

 (बिृत छिफििा प्रस्ततु गररिे)  

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

क.  
ि.  
ग.  
घ. 

३. िु् र् उदे्दश्र् बुंदागत रूपिा िेख्न)े  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

४. गत आनथवक र्षविा संचानित हर्कास र्ोजिा तथा कार्वक्रिको हर्र्रर् 

संचानित कार्वक्रि।आर्ोजिाको िाि िक्ष्र् उपिब्धध कैहफर्त 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चाििा तथा िब्ित र्गविाई सेर्ा तथा सहुर्धा ददि नबगत एक र्षविा गररएका िु् र् 
िु् र् िीनतगत व्र्र्स्था तथा प्रकृर्ागत सधुारिरू (बुंदागत रूपिा प्रस्ततु गिने )M 

क.  
ि.  



 

ग.  
घ= 

६. सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी बिि गिने  ििताः 
सािाब्जक ब्जम्िेर्ारीको िेत्र सूचक सहितको कािको हर्र्रर् 

  

  

  

  

  

७.  आर्ोजिा तथा कार्वक्रि कार्ावन्र्र्ि गदाव भोगेका सिस्र्ािरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)ेM  
क. 
ि.   
ग.  
घ. 

८. भार्ी कार्वक्रि संचाििको िानग चाल्िपुिने  कदििरू तथा सझुार्िरू (बुंदागत रूपिा िेख्न)ेM  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

सािाब्जक परीिकको िािः  
दस्तितः 
संस्थाको िाि (र्दद सस्था भएिा)M  
निनतः 



 

अिसूुब्च–७ 

((अअअ १८ अअ अअअअअ (२) अअअ अअअअअअअअअ) 

 

सािाब्जक परीिर् प्रारब्म्भक प्रनतर्देि प्रस्तनुतको कार्वक्रि संचािि हर्नध 

 

1. सािाब्जक परीिर् प्रनतर्देि प्रस्तनुत कार्वक्रििा सिभागीिरूको उपब्स्थनत पबु्स्तका राख्न ुपिने  र । उक्त 
पबु्स्तकािा सिभागीिरूको िाि, पद, ठेगािा तथा प्रनतनिनधत्र् गरेको संस्था उल्िेि ििु ुपिने छ । 

2. कार्वक्रिको प्रारम्भिा सिभागीिरूिाई कार्वक्रिको उदे्दश्र्, सञ्चािि हर्नध, सिर् र आचार संहिताबारे 
जािकारी ददिपुिने  । 

3. सािाब्जक परीिकिे अिसूुची–५ र अिसूुची–६ बिोब्जिको ढाँचािा तर्ार गररएको हर्र्रर् प्रस्ततु गिने  
। 

4. कार्वक्रििा प्रनतर्देि हर्र्रर् प्रस्ततु भएपनछ सािाब्जक परीिर् सिन्र्र् सनिनतको तफव बाट कार्वक्रिका 
सिभागीिरू सिि निम्ि प्रकारका प्रश्निरू क्रिशः रािी ििुा छिफिको िाध्र्िबाट सिभागीिरूको 
प्रनतहक्रर्ा तथा सझुार् आह्वाि गिुवपिने – 

(क) गाउँपानिका।िगरपानिकािे नििावर् गरेका कािूि तथा िीनतगत निर्वर् तथा प्रहक्रर्ागत 
सधुारिे पारेको प्रभार् सचुकको आधारिा, 

(ख) गाउँपानिका।िगरपानिकािे गरेका हर्कास र्ोजिािरूिा जि सिभानगताको ब्स्थनत, 
(ग) गाउँपानिका।िगरपानिकािे सिर्िा सेर्ा सहुर्धा ददि सेर्ा ददि िसकेको अर्स्थािा 

जितािे भोग्ि ुपरेका सिस्र्ािरू, 
(घ) गाउँपानिका।िगरपानिकाको तफव बाट पेश गरेको हर्र्रर् प्रनतको हर्श्वासिीर्ता, 
(ङ) र्ािर्ानिका, िहििा, दनित, जिजानत ,गररब,  जेष्ठ िागररक तथा हपछनडएका र्गविाई 

िूिधारिा ल्र्ाउि गरेका प्रर्ासिरूको प्रभार्काररता, 
(च) गाउँपानिका।िगरपानिकािे ददएको सेर्ाको गरु्स्तर, दस्तरु, सेर्ा ददि िगाएको सिर् र 

कार्व सम्पादिको स्तर, 
(छ) सािाब्जक उत्तरदाहर्त्र् परुा गिव गाउँपानिका।िगरपानिकाको र्तविाि कार्व तथा 

कार्वशैिीिा सधुार ल्र्ाउि प्राप्त सझुार्िरू। 

5. सिभागीिरूिे कार्वक्रििा रािेका हर्चार, सझुार् तथा प्रनतहक्रर्ािरूिाई सािाब्जक परीिर् सिन्र्र् 
सनिनतका पदानधकारीिरू तथा सािाब्जक परीिकिे हटपोट गरी राख्नपुदवछ र सिभागीिे रािेका ब्जज्ञासा 
तथा हर्चारिा गाउँपानिका।िगरपानिकाका पदानधकारी, ब्जम्िेर्ार किवचारी तथा सािाब्जक परीिकिे 
स्पि पािुव पिने । 

6. सािाब्जक परीिर् कार्वक्रििा उठेका हर्षर्र्स्तिुरूको आधारिा सािाब्जक परीिकिे िू्र् हर्षर् 
अब्न्ति प्रनतर्ेदििा सिार्ेश गिुव पिने  । 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची–८ 

(अअअ १८ अअ अअअअअ (८) अअअ अअअअअअअअअ) 



 

 

छिफि कार्ावक्रििा सिभानगिे पािािा गिुवपिने  आचारसंहिता 
 

सािाब्जक परीिर् प्रारब्म्भक प्रनतर्देि प्रस्ततु गररिे कार्वक्रििा उपब्स्थत आर्ोजक, सिजकताव तथा 
सिभागीिरूिे पाििा गिुवपरिे् आचारसंहिता 

 

(क) हर्षर्र्स्तिुा िात्र केब्न्रत रिी छिफि गिने  । 

(ख) तथर्ांक र सूचिाको आधारिा रिी हर्चार राख्न े। 

(ग) निजी र्ा व्र्ब्क्तगत कुरािा हटप्पर्ी िगिने  तथा व्र्ब्क्तगत आिेप ििगाउिे । 

(घ) सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका हर्चारिा प्रनतर्ाद िगिने , प्राप्त प्रनतहक्रर्ा, सझुार् तथा हटप्पर्ीिाई 

(ङ) सकारात्िक रूपिा नििे । 

(च) व्र्ब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजनिक िर्ावदा र ब्शिाचारिाई कार्ि राख्न े। 

(छ) सिभागीिरूिाई हर्चार राख्न प्रोत्सािि गिने  र हर्चारका िानग धन्र्र्ाद ददिे । 

(ज) सािाब्जक परीिकिे बोल्िे सिर् ददएपनछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्िा कुरािरू राख्न े। 

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

(ञ) आफ्िो कुरािाई छोटकरीिा स्पि रूपिा राख्न ेर बीचिा अकावको कुरा िकाट्िे । 

 

 

अिसूुची–९ 

(अअअ १९ अअ अअअअअ (१) अअअ अअअअअअअअअ) 

  
सािाब्जक परीिकिे गाउँपानिका।िगरपानिका अध्र्ि।प्रििु सिि पेश गिने  प्रनतरे्दिको ढाचँा 

 

श्री ...... गाउँपानिका।िगरपानिका 
१. पषृ्ठभनूि 

२. सािाब्जक परीिर्को उदे्दश्र्  
३. अध्र्र्ि हर्नध 

४. अध्र्र्िको सीिा 
५. बृित ्छिफि कार्वक्रिको हर्र्रर्ः 
क) निनतः    ि) स्थािः    ग) सिर्ः 
६. गाउँपानिका।िगरपानिका र हर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संस्थाको हर्र्रर् संिग्ि राख्न े(अिसूुची २ र 
३ ) 
७. सािब्जक परीिर्र्ाट देब्िएका सर्ि पििरु (बुँदागत रुपिा िेख्न)े 
८. सािब्जक परीिर्र्ाट देब्िएका चिुौती तथा कनि किजोरीिरु (बुदँागत रुपिा िेख्न)े  
९. सािाब्जक ब्जम्िेर्ारी परुा गिव गाउँपानिका।िगरपानिकािे चाल्ि ुपिने  कदििरु र्ा सझुार्िरु 

 

सािाब्जक परीिकको िािः  
दस्तितः 
संस्थाको िाि (र्दद संस्था भएिा)M  
निनतः 



 

 

 

 

 

 

अिसूुची —१० 

( दफा ४७ अअअ अअअअअअअअअ) 

 

सार्वजनिक परीिर् अनभिबु्िकरर् कार्वक्रििा प्रस्ततु गिने  हर्षर्र्स्त ु

  

क) हर्त्तीर् िेिा परीिर्ः  
र्सिे गाउँपानिका।िगरपानिकाको हर्त्तीर् कारोर्ारको िेिाजोिा तथा पहुि गदवछ । जसिा ििािेिा 
परीिर्को कार्ाविर्र्ाट हर्त्तीर् कारोर्ारको िेिा र त्र्सको जाचँ गरी हर्त्तीर् कारोर्ारको अब्न्ति 
प्रनतर्देि ददिे कार्व िनु्छ। र्स नभत्र आन्तररक िेिा परीिर् र अब्न्ति िेिापरीिर् सिाबेश िनु्छि ्।  

ि) सार्वजनिक परीिर्ः  
गाउँपानिका।िगरपानिकािे आफिो िेत्रनभत्र संचानित र्ोजिा तथा कार्वक्रििरूको कार्ावन्र्र्ि सनुिब्श्चत 
गरी सम्पादि ििुने  र्ा सम्पाददत कािको पररिार्, िागत, गरु्स्तर सिेतको िेिाजोिा गिव स्थािीर् 
उपभोक्ता तथा सरोकारर्ािािरूको सिभानगतािा सार्वजनिक परीिर् गदवछ। सार्वजनिक परीिर्को 
प्रहक्रर्ािे संचानित र्ोजिाको उदे्दश्र् प्रानप्तिा िात्र सिर्ोग प¥ुर्ाउिे िभई र्ोजिाको सकारात्िक र सधुार 
गिुवपिने  पिका प्राप्त अिभुर् र दृिान्तिरूिाई हर्श्लेषर् गरी निर्वर् प्रहक्रर्ाका तििा पषृ्ठपोषर् गदवछ । 
संचानित र्ोजिा तथा कार्वक्रििरू निधावररत सिर् र कार्वतानिका अिरुुप कार्ावन्र्र्ि भए, भएिि ् ? 
त्र्सिा के कनत र कसर्ाट िगािी भएको छ  के िा कनत िचव भर्ो ?कािको गरु्स्तर कस्तो छ ?िचव 
प्रहक्रर्ा तथा हर्र्रर् ठीक छि ् र्ा छैिि ् ? के कस्ता सधुार कार्व उपर्ोगी िनु्छ आदद पिबारे 
सरोकारर्ािसंग गररिे छिफि, अन्तरहक्रर्ा, हर्श्लेषर् र सूचिाको आदाि प्रदाििे 
गाउँपानिका।िगरपानिकाबाट गररिे हर्कासका कार्वक्रििरूिाई पारदशी, उत्तरदार्ी र जिििुी तलु्र्ाउिे 
िात्र िोर्ि स्थािीर् उपभोक्ता िरूिाई आफिा भार्िा व्र्क्त गिव सिि बिाउँदछ। सार्वजनिक परीिर्, 

सािाब्जक सशब्क्तकरर्, सािदुाहर्क सिभानगता तथा िागररक निगरािीको निम्ती आर्श्र्क व्र्र्स्थापकीर् 
औजार पनि िो ।  
सार्वजनिक परीिर्, र्ोजिा संचािििा जिसिभानगता बृहर्द् गिव तथा जितािरूर्ाट सझुार् तथा प्रनतहक्रर्ा 
नििे उदे्दश्र्िे संचािि िनु्छ, त्र्सैिे सार्जवनिक परीिर्िा सिभागीिरूर्ाट धर्क्त भएका हर्चारिरू 
भहर्ष्ट्र्को िीनत नििार्को िानग आधार ििु सक्दछ । र्ोजिा फरफारक गिने  काि प्रचनित कािूििा 
धर्र्स्था भएका आधारिरू तथा पेश भएका प्रिार्को आधारिा गिुव पिने छ। र्ोजिा फरफारकको क्रििा 
सार्वजनिक परीिर्का बित धर्क्त हर्चारिाई आधार निई फरफारक गिने  िगिने  भने्न निर्वर् गिुव िुँदैि।  

२. सार्वजनिक परीिर्को िते्रः  
क) आन्तररक रुपिा संचािि ििेुः  

सार्वजनिक परीिर् कार्वपानिकािे आन्तररक रुपिा सम्पादि गदवछ गराउदछ। र्सिे संचानित र्ोजिाको 
गरु्स्तरिा सधुार ल्र्ाउँछ तथा कार्ावन्र्र्ि गिने  निकार्को आन्तररक धर्र्स्थापिको सधुारका िानग सझाुर् 
निि तथा प्राप्त सझुार्िाई कार्ावन्र्र्ि गिने  उदे्दश्र्िे संचािि गररन्छ। र्ो आि उपभोक्तािरूर्ाट 
सचांनित र्ोजिाको प्रारब्म्भक जाचँपास पनि िो।  

ि) उद्दशे्र् अिरुुप िगािी भए िभएको जाचँ तथा सधुारः  



 

सार्वजनिक परीिर् कार्विा उपभोक्ता र्गविाई स्र्र्िँ ्संिग्ि गराई सिभानगतािूिक र पारदशी ढंगिे भए 
गरेका कार्विरूको हर्र्चेिा गिने , िेिाजोिा गिने , सबि र दबुवि पििरूको हर्श्लषेर् गरी आगािी ददििरूिा 
गिुवपिने  सधुारात्िक कार्वको पहिचाि गररन्छ। र्सर्ाट संिग्ि सरोकारर्ािािरूिे सम्पन्न भैसकेका 
कार्वक्रिबाट नसकेका िर्ाँ नसकार्।पाठ आदाि प्रदाि गरी थप सधुारात्िक उपार्िरूको पहिचाि गररन्छ 
।  

ग) सरोकार पििरूको सिभानगता र िलु्िा छिफिः  
सार्वजनिक परीिर् कार्व िु् र्त उपभोक्तािरूको चाििा तथा प्रनतहक्रर्ा बझु्ि संचािि गररन्छ । 
सार्वजनिक परीिर्िा सबै उपभोक्ता तथा र्ोजिाका सरोकार पििरूको प्रनतनिनधत्र् गराई उपभोक्तािाई 
िागेका कुरािरू र्ोल्ि स्र्तन्त्रता ददर्न्छ । 

३. सार्वजनिक परीिर्को उद्दशे्र्ः 
(क) र्ोजिाको आम्दािी िचव तथा अन्र् हर्र्रर्िरू आि उपभोक्तािरू सिि रािी उपभोक्तािरूको 

प्रनतहक्रर्ा नििे । 

(ि) कार्वक्रि प्रनत जिचासो र्ृहर्द् गरी सम्बब्न्धत सरोकारर्ाििरूको सिभानगता र्ृहर्द् गिने  । 

(ग) निर्वर् प्रहक्रर्ािा प्रजाताब्न्त्रक प्रहक्रर्ा र पारदशी व्र्र्िार अर्िम्बि गिव गराउि सजग गराउिे । 

(घ) कार्वक्रििा ििुसक्िे अनिर्नितता निर्न्त्रर् गिने  र कुिै अनिर्नितता भएको पार्एिा निर्न्त्रर् गिव 
उपभोक्तािरूिाई ब्जम्िेर्ार बिाउिे । 

(ङ) र्ोजिािा आि उपभोक्तािरूको स्र्ानित्र् भार् स्थाहपत गिने  । 

४. सार्वजनिक परीिर् पद्दनतः 
(धर्र्स्था भएका नबनधको धर्ा्र्ा गिने ) 

५. सार्वजनिक परीिर्िा ध्र्ाि ददिपुिने  कुरािरूः  
o आि उपभोक्ता भेिा भए, िभएको  
o िहििा, दनित र हपछनडएको र्गवको उब्चत प्रनतनिनधत्र् भए।िभएको  
o कार्वक्रििे सिेट्िे िेत्रको सिािपुानतक प्रनतनिनधत्र् भए।िभएको  
o आर्ोजिा।कार्वक्रिको िािसम्िको कार्ावन्र्र्ि ब्स्थनत जािकारी गरार्एको।िगरार्एको  
o आर्ोजिा।कार्वक्रिको भौनतक र हर्त्तीर् प्रगनत जािकारी गरार्एको।िगरार्एको  
o हर्गतका परीिर्बाट आंि्ै ैर्ार्एका सझुार्िरूको कार्ावन्र्र्ि भए। िभएको  
o अिगुिि सूचकिरू तर्ार गररएको, िगररएको  
o अिगुििबाट देब्िएका किी किजोरीिरूको सधुार गररएको, िगररएको  
o सिभागीिरूिाई िागको कुरािरू बोल्ि ददर्एको, िददर्एको  
o सिभागीिरूका हर्चारिाई जस्ताको तस्तै प्रनतर्देििा प्रस्ततु गररए, िगररएको  

 

६. फाराििरूको प्रर्ोगः (अिसूुचीिा धर्र्स्था भएका फाराििरूको धर्ा्र्ा गिने )  
७. गाउँपानिका।िगरपानिकािे सार्जवनिक परीिर् अनभिबु्िकरर् कार्वक्रििा सिभागी गराउि ुपिने ः 

o सिभानगिरू (अनधकति ५० जिा)M   
o गाउँपानिका।िगरपानिकाका पदानधकारीिरू  
o अध्र्ि।प्रििु तथा उपध्र्ाि।उपप्रििुिरू 

o कार्वपानिकाका सदस्र्िरु 



 

o गाउँपानिका।िगरपानिकाका हर्भाग।ििाशािा।शािा तथा र्काई प्रििुिरू  
o हर्कास आर्ोजिाको कार्ावन्र्र्ि संग सम्बब्न्धत किवचारीिरू  
o उद्योग र्ाब्र्ज्र् संघ, स्थािीर् गैर सरकारी संस्था ििासंघ, जस्ता पेशागत संस्था संस्थाका 

प्रनतनिनधिरू  
o राजिैनतक दिका प्रनतनिनधिरू  
o िहििा, दनित, जिजानत, हपछनडएका र्गव आददको उत्थाििा कार्वरत संघ संस्थाका प्रनतनिनधिरू  
o कार्वरत प्रििु गैर सरकारी संस्थाका प्रनतनिनधिरू  
o प्रििु करदातािरू  
o कार्वरत सािदुाहर्क संस्थाका प्रनतनिनधिरू  
o िागररक सिाजका प्रनतनिनधिरू 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची – ११ 

(अअअ २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) अअअ अअअअअअअअअ) 

 

उपभोक्ता सनिनत र्ा सािदुाहर्क संस्थािे तर्ार गिने  आर्ोजिा र्ा कार्वक्रि सम्बन्धी 
हर्र्रर्को ढाचँा 

१. कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको 
(क) िािः.......................................(ि) स्थि............................................ 
(ग) पहििो हकस्ता रकि..........................प्राप्त निनत......................... 
(घ) िागत रकिः................................... 
(ङ) शरुु ििेु र्ा भएको निनत.................................. 
(च) सम्पन्न ििेु र्ा भएको निनत............................. 

२. उपभोक्ता सनिनत।गैर सरकारी संस्था।टोि हर्कास संस्था।सािदुाहर्क संस्थाको 
(क) िािः .....................(ि) अध्र्िको िाि........... 
(ग) सदस्र् सं्र्ाः............ िहििा सं्र्ा...........परुुष सं्र्ा.......... 

३. आम्दािी िचवको हर्र्रर्ः 
(क) आम्दािी तफव  

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

 रकि तथा पररिार्    कैहफर्त 

   

   

(ि) िचव तफव  



 

िचवको हर्र्रर् दर पररिार् जम्िा रकि 

१. सािाग्री (के के सािाग्री िररद भए ?)    

    

    

२. ज्र्ािा (के र्ापत कनत ज्र्ािा भकु्तािी भर्ो ?    

    

३. श्रिदाि हर्र्रर् (कनतजिािे कुि काििा श्रिदाि 
गरेको)  

   

    

४. धर्र्स्थापि िचव (ढुर्ािी तथा अन्र् िचव)    

    

(ग) िौज्दात 

हर्र्रर् रकि तथा पररिार् कैहफर्त 

१. िगद   

(क) बैंक   

(ि) धर्ब्क्तको ब्जम्िा   

२. सािग्री   

   

(घ) भकु्तािी ददि बाँकी 
हर्र्रर् रकि तथा पररिार् कैहफर्त 

   

४.र्ोजिाको िि तथा प्रगनत हर्र्रर् 

कािको हर्र्रर् िि प्रगनत पषु्ट्याँर्को आधार 
    

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

६. आर्ोजिा र्ा कार्वक्रि संचािि गदाव आर्ोजक संस्थािा कािको ब्जम्िेर्ारी र्ाँडफाँड (कस कसिे के कस्तो 
कािको ब्जम्िेर्ारी निएका नथए ििुाउिेः 

७. आर्ोजिा र्ा कार्वक्रि संचाििको क्रििा पानिकािे गरेको अिगुिि पटकः 
८. कार्वक्रि संचाििको क्रििा भोगेका सिस्र्ािरू (बुंदागत रुपिा िेख्न)ेM  
९. कार्वक्रि संचाििको क्रििा भएको राम्रो नसकार् (बुंदागत रुपिा िेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न र्ोजिािाई ददगो रुपिा संचािि गिव भहर्ष्ट्र्को र्ोजिा के छ ? (बुंदागत रुपिा िेख्न)ेM 
११. सनिनतको सझुार् अन्र् केिी भए (बुंदागत रुपिा िेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सनिनत।सािदुाहर्क संस्थाका पदानधकारी तथा सदस्र्िरूको दस्तितः 
 

 



 

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

 लििरण तयार लमलतिः 



 

 

अिसूुची – १२ 

(अअअ २८ को उपदफा (५) र अअअ ३० को उपदफा (५) अअअ अअअअअअअअअ) 

 

सार्वजनिक परीिर् प्रनतर्देिको ढाचँा 
   

श्री........................... 
..................गाउँपानिका।िगरपानिका, 
१. र्ोजिाको  

क) िािः   
ि) स्थिः 
ग) िागत अििुािः 
घ) र्ोजिा शरुु भएको निनतः 
ङ) र्ोजिा सम्पन्न निनतः 
च) र्ोजिाको अर्स्थाः सम्पन्न, अधरुो, नबग्रकेो 

२. उपभोक्ता सनिनत र गरै सरकारी संस्थारसािदुाहर्क संस्थाको  
क) िािः 
ि) अध्र्िको िािः 
ग) सदस्र् सं्र्ाः िहििा .....       परुुष..... 

३. साबवजनिक परीिर् भएको क) निनतः ि) स्थािः ग) सिर्ः 
४. उपब्स्थनतः (उपब्स्थनतको छाँर्ाप्रनत संिग्ि गिुव पिने  )  

 

िाि ठेगािा पद 

   

   

   

   

५. र्ोजिाको िि तथा प्रगनत हर्र्रर्ःM  

कािको हर्र्रर् िि प्रगनत 
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६. उपभोक्ता सनिनत÷गरै सरकारी संस्था÷सािदुाहर्क संस्थािे पेश गरेको आम्दािी िचवको हर्र्रर्ः 
 

आम्दािी तफव  

हर्र्रर् रकि रु. 

गाउँपानिका।िगरपानिका। सिर्ोगी संस्थाबाट निकासा  

सािग्री  

जिसिभानगता  

श्रिदाि  

 

 

  िचवको हर्र्रर्  

अिदुाि तफव   श्रिदाि तफव   

हर्र्रर् रकि रु. हर्र्रर् रकि रु. 
क.नििावर् सािग्री  क.नििावर् सािग्री  

    

    

    

ि.कािदार  ि.कािदार  

    

    

ग.ढुर्ािी  ग.ढुर्ािी  

   

   

घ िेसिरी  औजार  घ िेसिरी  औजार  

    

    

जम्िा  जम्िा  

 

 

७. उपभोक्ता सनिनतरसािदुाहर्क संस्थािे पेशगरेको हर्र्रर् िानथ साबवजनिक परीिर्िा 
उपब्स्थत धर्ब्क्तिरूको प्रनतहक्रर्ा तथा सझुार्ः  
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क्र.सं. सझुार्कतावको िाि 
थर 

सझुार्को िेत्र, प्रनतहक्रर्ा तथा सझुार्को 
सारसंिपे 

 कैहफर्त 

    

    

    

 

उपर्कु्त िचव हर्र्रर् उपभोक्ता सनिनतिे पेश गरेको हर्र्रर् सँग िेि िान्छ र्ा िाँदिै, िेि ििािे भएिा 
कैहफर्त जिाउिेः  
 

 

८. जािकारीका िानग सो हर्र्रर् सर्ै सरोकारर्ािािरूिाई सूब्चत गिव सार्वजनिक स्थिको सूचिा पाटी 
टाँस भए ÷ िभएको 
 

 

                                             
                                                       
                    

 

 

प्रनतर्देि बझुाएको निनतः 
 

 

 

 

          
अिसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

साबवजनिक परीिर्को िानग नििावर् व्र्र्सार्ीिे तर्ार गिने  हर्र्रर्को ढाचँा 
 

१. र्ोजिाको 
  
क)िािः .................................................ि) स्थिः...................................... 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) र्ोजिा शरुु भएको निनतः 
ङ) र्ोजिा सम्पन्न निनतः 
२. नििावर् धर्र्सार्ीकोः 
क) फिवको िािः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको िािः 
३. सम्पन्न र्ोजिाको िक्ष्र् तथा प्रगनत हर्र्रर्ः 
कािको हर्र्रर् (िु् र् िु् र् कार्विरू ििुाउिे िागत अििुाि र्थाथव 

   

..................  
िािः  
सिजकताव÷ प्राहर्नधक 

  

....................  
िािः  
उपभोक्ता सनिनतको अध्र्ि 

....................  
िािः गाउँपानिका।िगरपानिकाको  
पदानधकारी 
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४. र्ोजिािे परु्ावएको िाभ तथा प्रत्र्ि रुपिा िाभाब्न्र्त जिसं्र्ा (र्ोजिा संचािि भएका) स्थािका 
उपभोक्तािरूः 

५. र्ोजिा संचाििको क्रििा पानिकािे गरेको अिगुिि पटकः 
६. कार्वक्रि संचाििको क्रििा भोगेका सिस्र्ािरू (बुंदागत रुपिा िेख्न)े 
७. सम्पन्न र्ोजिािाई ददगो रुपिा संचािि गिव के गिव आर्श्र्क छ (बुंदागत रुपिा िेख्न)े 
 

 

........................ 
िािः  
ठेकेदार र्ा प्रनतनिनधको दस्तितः                                
नििावर् धर्र्सार्को िािः 
हर्र्रर् पेश गरेको निनतः 
 

 

अिसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सगँ सम्बब्न्धत) 
नििावर् व्र्ार्सार्ीर्ाट संम्पन्न कार्वक्रि र्ा आर्ोजिाको साबवजनिक परीिर् प्रनतर्देिको ढाचँा 

श्री...................... 
गाउँ।िगर कार्वपानिकाको कार्ाविर् 

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

२. नििावर् धर्र्सार्ीकोः  
क) फिवको िािः 
ि) प्रोप्रार्टरको िािः 

३. साबवजनिक परीिर् भएको  
क) निनतः  
ि) स्थािः  
ग) सिर्ः 

४. उपब्स्थनतः 
 

िाि ठेगिा पद 
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........गाउँपानिका।िगरपानिका सार्वजनिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी कार्वहर्नध-२०७७ 
 

५. र्ोजिाको िक्ष्र् तथा प्रगनत हर्र्रर्ः 
कािको हर्र्रर् (िु् र् िु् र् 
कार्विरू ििुाउिे) 

िागत अििुाि 
अिसुार 

र्थाथव 

   

   

   

   

 

६. नििावर् व्र्र्सार्ीिे पेशगरेको हर्र्रर् िानथ साबवजनिक परीिर्िा उपब्स्थत धर्ब्क्तिरूको प्रनतहक्रर्ा तथा 
सझुार्ः 

क्र.सं. सझुार्कतावको 
िाि थर 

सझुार्को िेत्र प्रनतहक्रर्ा तथा सझुार्को 
सारसंिपे  

कैहफर्त 

     

     

     

 

 

७ . सिभागीर्ाट आएका हर्चार तथा अर्िोकिर्ाट देब्िएका तथर्िरूको हर्श्लषेर् 

 

...............    ................ ................ 
िािः    िािः िािः 
सिजकताव ÷ प्राहर्नधक    नििावर् व्र्र्सार्ी                 गाउँ।िगरपानिकाको पदानधकारी 
 

 

 

प्र नतरे्दि बुझाएको नि नतः  

 

 

 

 

 

अिसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रिको आचारसंहिताः 
 

सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििाई प्रभार्कारी बिाउि, धर्र्ब्स्थत कार्वतानिका तर्ार गरी छिफि 
सञ्चािि गिव र सिजकताविे छिफििाई हर्षर्िा केब्न्रत गरी धर्र्ब्स्थत रुपिा सञ्चािि गिव 



........गाउँपानिका।िगरपानिका सार्वजनिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्वि सम्बन्धी कार्वहर्नध-२०७७ 
 

अिसूुची–१६िा ददर्एको ििूिा कार्वक्रि तानिका प्रर्ोग गिुव पिने छ। सार्वजनिक परीिर् कार्वक्रििा 
उपब्स्थत आर्ोजक, सिजकताव तथा सिभागीिरूिे निम्ि बिोब्जिको आचार संहिता पाििा गिुवपिने छः 

1. हर्षर्र्स्तिुा िात्र केन्रीत रिी छिफि गिने  । 

2. निजी र्ा व्र्ब्क्तगत कुरािा हटप्पर्ी िगिने  तथा व्र्ब्क्तगत आिेप ििगाउिे । 

3. सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका हर्चारिा प्रनतर्ाद िगिने , प्राप्त प्रनतहक्रर्ा, सझुार् तथा हटप्पर्ीिाई 
सकारात्िक रुपिा नििे । 

4. व्र्ब्क्त र्ा संस्थाको सार्वजनिक िर्ावदा र ब्शिाचारिाई कार्ि राख्न े। 

5. सिभागीिरूिाई हर्चार राख्न प्रोत्सािि गिने  र हर्चार रािे र्ापत धन्र्र्ाद ददिे । 

6. सिजकताविे बोल्िे सिर् ददएपनछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्िा कुरािरू राख्न े। 

7. बोल्दा पािै पािो बोल्िे र एउटा व्र्ब्क्तिे एकपटक िात्र बोल्िे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची – १६ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सगँ सम्बब्न्धत) 
सिजकताविे सार्वजनिक परीिर् गिव प्रर्ोग गिुवपिने  कार्वक्रिको ििूिा 

 

कार्वक्रि ब्जम्िेर्ारी सिर्ार्नध 

कार्वक्रि औपचाररक र्ा अिौपचाररक कसरी गिने  (तर् गिने )   

भेिाको उदे्दश्र्बारे जािकारी गराउिे   

र्ोजिाको ब्स्थनत र्ा प्रगनत बारे प्रस्तनुतकरर्   

र्ोजिाको ब्स्थनतबारे सिभागीको हटप्पर्ी   

र्ोजिाको आम्दािी िचव हर्र्रर् प्रस्ततु गिने    

आम्दािी िचव उपर सिभागीको हटप्पर्ी नििे   

भेिाको सझुार् उल्िेि गिने    

रेकडव गररएको सझुार् तथा सिीछाप   
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अिसूुची – १७ 

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

सार्वजनिक परीिर्का िानग सिजकताविे प्रर्ोग गिुवपिने  चेकनिि 

 

कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा सम्बन्धी हर्र्रर् 

(क) कार्वक्रि र्ा आर्ोजिा सिदुार्िे िाग गरे अिसुार छ छैि। 

(ि) िाभाब्न्र्त घरधरुी सं्र्ा। 

(ग) िब्ित र्गव सिार्ेशी (दनित, जिजानत, िहििा, गरीब, हपछनडएको र्गव) को सं्र्ा । 

(घ) र्ोजिाबाट ििेु उपिधधीका सूचकिरू प्रि छि ्छैिि।् 

(ङ) िक्ष्र् र उपिधधी बीचको फरक। 

(च) र्ोजिाको ददगोपिका िानग सिदुार्को सिभानगता तथा र्ोगदाि। 

(छ) र्ोजिा सिर्िा सम्पन्न भर्ो र्ा भएि ? भएि भिे कारर्िरू। 

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

(झ) उपभोक्ता सनिनतिा र्ास्तहर्क उपभोक्ताको प्रनतनिनधत्र् भए िभएको । 

 

र्ोजिाको धर्र्स्थापि तथा िेिाप्रर्ािी 
(क) ब्जम्िेर्ारी तानिका प्रि रुपिा छ छैि तथा र्ोजिा संचािि गिने िे प्रस्ततु गरे अिसुारको 

र्ोजिा सम्पन्न भए िभएको। 

(ि) िररद प्रहक्रर्ा ऐि, निर्ि तथा निदने ब्शका बिोब्जि भर्ो भएि। प्रनतस्पधावत्िक कोटेशि अिसुार 
िभएको भए कारर् ििुाउिे। 

(ग) रु ५००० भन्दा िानथको िररदिा िूल्र् अनभर्ृहर्द् करको नबि सिार्ेश भए 
िभएको।हर्ििरूिा त्रहुटिरू भए िभएको। 

(घ) स्टोर धर्र्स्थापििा त्रहुट रिे िरिेको। 

(ङ) अनग्रि भकु्तािी रकि र्ोजिाको उपभोक्ता सनिनत र्ा सञ्चािक सनिनतिे गरेको निर्वर् भन्दा 
फरक छ छैि । 

(छ) काहटएको चेक, बैंकको हर्र्रर् सँग चभअर्िअब्ष्ट्भ (नभडाएर रुज ु) गररर्ो गररएि। 

(ज) िचव हर्र्रर्िा उब्ल्िब्ित अिसुारका िानिसिे काि गरेको िो, िोर्ि ? 

(झ) काि गिने  िानिसिे पूरै ज्र्ािा पाएका छि,् छैिि ्? 
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(ञ) गाउँपानिका।िगरपानिकाबाट सिर् सिर्िा निरीिर् भएको छ, छैि ? निरीिर् पश्चात ्प्राप्त 
सझुार्िरू कार्ावन्र्र्ि भए, भएिि ्? 

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

(ग) निजरिेन्ट र्कु (िापी हकतार्) प्रि नसत राब्िएको छ छैि । 

(घ) आर्ोजिा र्ा कार्वक्रि कार्ावन्र्र्ि ििु ुअब्घ पर्ावप्त जािकारी गराउिे काि भए िभएको । 

 

अन्र् 

(क) सिभागीिध्रे् कसैिे उपभोक्ता सनिनतको कुिै सदस्र्को हर्शेष प्रशंसा िात्र गरेको र्ा हर्रोध 
गरेको अर्स्थािा कारर् पत्ता िगाउिे। 

(ि) सूचिा प्रर्ाििा दनित, िहििा, बािबानिका र हपछनडएका र्गवको सिभानगता रह्यो रिेि । 
कतैबाट अर्रोध छ छैि पत्ता िगाउिे। 

(ग) प्राहर्नधकिरूबाट सिर्िै सझुार् र सल्िाि प्राप्त भर्ो, भएि ? ददर्एका सल्िाि र सझुार्िरू 
उपर्कु्त नथए, नथएिि ्? 

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

(ङ) र्ोजिा संचाििको क्रििा िित्र्पूर्व नसकार् के रह्यो ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अिसूुची —१८ 

(दफा ३७ सगँ सम्बब्न्धत) 
 

आर्ोजिाको सूचिापाटीको ढाचँा 
 

 आर्ोजिा÷पररर्ोजिाको िािM आर्ोजिा÷पररर्ोजिा स्थि 

 कुि िागत÷बजेट (रु.)M गाउँपानिका।िगरपानिकाको िगािी (रु.) 
 जिसिभानगता (उपभोक्ता र्ा सिदुार्िे र्ेिोिने ) रकि (रु.)M अन्र् िगािी (रु.) 
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 पररर्ोजिा शरुु निनतM सम्पन्न ििु ेनिनत 

 नििावर् व्र्र्सार्ी,उपभोक्ता सनिनत र्ा कार्ावन्र्र्ि गिने  निकार् 
संस्थाको िािM 

सम्पकव  व्र्ब्क्त िाि र सम्पकव  िं.  

 िाभाहर्न्त घरपररर्ारM िाभाब्न्र्त जिसं्र्ा 
 

 

 

अिसूुची — १९ 

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

िागररक प्रनतरे्दि (Citizen Report Card ) 

(सन्तहुि र्ा असन्तहुि जिाउिे) 
 

उत्तरदाताको िाि र थरः— ...................जातजानतः.............................  

निङ्गः         िहििा (   )   परुुष   (  )             उिेर .............  
ब्शिाः ..................................... पेशा..................................  

 ठेगािाः .........................गाउँपानिका।िगरपानिका,  र्डा िं. ......... सम्पकव  फोि िं. .................. 
 

१ सेर्ाको सन्तहुि 

  १.१ तपारँ्िे र्स कार्ाविर्बाट सिग्रिा कनतको सन्तहुि पाउि ुभर्ो? 
 सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
१.२ सेर्ा निि जाँदा किवचारीको व्र्र्िारप्रनत तपाई कनतको सन्तिु ििुिुनु्छ ?  
      सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      ) 

२. सेर्ाको निर्नितता  
२.१ िागररक बडापत्रिा उल्िेि भए अिसुार तपाईिे प्राप्त गिुवपिने  सेर्ािा िागकेो सिर् प्रनत कब्त्तको सन्तिु 

ििुिुनु्छ ?  
    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
२.२ कार्ाविर् निर्नित रुपिा (पदानधकारी र किवचारीको उपब्स्थनत, सिर् पाििा, कार्वचसु्तता) संञ्चािि भएको 

छ भने्न कुरािा कनतको हर्श्वस्त ििुिुनु्छ ? 
    हर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )   अहर्श्वस्त (      )  
२.३ तपाईिे सेर्ा निि जाँदा अनतररक्त रकि नतिुव भर्ो? 
      नतरेको छैि  (   ) एकदिै कि (   )  धेरै नतरेको (  )     
२.४ र्स कार्ाविर्िे सार्वजनिक चासो तथा सिस्र्ा सिाधाि गिव औसत कनत ददि िगाउिे गरेको छ? 
     १ ददि (   )  २ ददि (   )  धेरै ददि  (   )   

३.  सेर्ा प्रनतको जिहर्श्वास  
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  ३.१ र्स संस्थािे ददि ेसेर्ाप्रनत तपाई कनतको हर्श्वस्त ििुिुनु्छ ?  
     हर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )  अहर्श्वस्त (      )  
३.२ र्स कार्ाविर्िे प्रदाि गरेको सेर्ाको बारेिा अरुिाई जािकारी तथा कब्त्तको प्रचार गिुव भएकोछ?                  

धेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैि  (      )  
३.३ र्स संस्थािा कार्वरत किवचारी प्रनत तपाईको हर्श्वास कब्त्तको छ ? 
     धेरै (     )    ठीकै (      )   हर्श्वास छैि (      )  
३.४ र्स कार्ािवर्िे हर्पन्न र्गवको िानग छट्ुर्ाएको सेर्ा प्रर्ोग गरेको थािा पाउि ुभएको छ ?  
     छ (   )   छैि  (   )  अनिअनि थािा छ  (   ) 

 ४.  सेर्ाको गरु्स्तर  
४.१ र्स कार्ाविर्बाट सर्ो निंदा कार्ाविर्िे ददएको जािकारीबाट कब्त्तको सन्तिु ििु ुिनु्छ ?   
     सन्तिु (   )  कि सन्तिु (   )   असन्तिु (   )  
४.२ तपाई र्स कार्ाविर्िा आउँदा कसको सिर्ोग नििभुर्ो?  आफै (   )  गाउँका ठूिाबडाको(   )      

िध्र्स्थकताव (   )  
४.३ र्स कार्ाविर्िा तपाईिे एउटा कािको िानग कनत पटक धाउि ुप¥र्ो?  
  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भन्दा र्ढी (   ) 

 ५.  सेर्ा सम्बन्धी जािकारी  

५.१ कार्ाविर्को भौनतक अर्स्था कस्तो छ ?  

     अनत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   िराम्रो  (   )    

५.२ कार्ाविर्िा भएको िागररक बडापत्र बारे तपाईिार् जािकारी छ ?  

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

     अनत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       िासै राम्रो छैि (   )  

५.४ पानिका तििा सञ्चािि गररिे सार्जवनिक कार्वक्रििा सीिान्त र्गवको उपब्स्थनत कनत प्रनतशत सम्ि ििेु 
गरेको छ ?  

     २० प्रनतशत जनत  (   )  ५० प्रनतशत भन्दा िानथ  (   )  थािा छैि  (   )    

५.५ सभाबाट कािूि बिाउँदा र कार्वपानिकािा िीनत, निर्ि र निदने ब्शका र िापदण्ड  तजुविा गदाव छिफििा 
प्रनतनिनधत्र् भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रनतनिनधत्र् साहै्य कि छ  (   ) 
६. िागररक बडापत्र।उजरुी पेहटका ÷ गिुासो सनेु्न अनधकारी सम्बन्धिा   

६.१ तपाईको हर्चारिा सेर्ाग्रािीिे िागररक बडापत्रको उपर्ोग कुि िदसम्ि गरेका छि ्?  
     धेरै (   )   कि  (   )  गरेको छैि  (   ) 
६.२ तपाईको हर्चारिा गाउँपानिका।िगरपानिका र्ा र्सका सेर्ाप्रदार्किरुिे िागररक बडापत्र अिरुुप कनत 
िदसम्ि सेर्ा पराि गरेको जस्तो िाग्छ ? 
     धेरै (   )   ठीकै  (   )   अनत कि  (   )  
६.३ तपाईको हर्चारिा उजरुी पेहटकाको उपर्ोग कुि िदसम्ि भएको छ ? 
     धेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छिै  (   ) 
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िागररक प्रनतर्देि पत्र 

      प्रश्नार्िी भाग —२ 

 

१. नसफाररस सम्बन्धी  
१.१  नसफाररसको िानग चाहििे आर्श्र्क कागजातिरुको प्रि जािकारी पाउि ुभर्ो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पारँ्ि  (   )      
१.२ कुिै नसफाररसको िानग िाग्िे दस्तरु बािेक अनतररक्त रकि ददि ुप¥र्ो?         

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  िानगएि र ददर्एि पनि  (   )  
१.३ त्र्िाँबाट ददिे नसफाररस निँदा कसको सिर्ोग नििभुर्ो?  

      आफै (   )  िध्र्स्थकताव र्ा कार्कव ता एकै िान्छे (   )  िेता ÷ठूिाबडा (   ) 
१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउिे गदछवि ्? 

    सबैसगँ उठाउँछि ्(   )  सीनित व्र्ब्क्तसगँ िात्र उठाउँछि ् (   ) आर्को आधारिा     
उठाउँछि ्(   ) 

१.५ शलु्क, सेर्ादस्तरु को–कससगँ उठाउिे गदछवि ्?  
    सेर्ाग्रािीसगँ उठाउिे गरेको छि (   )कुिै कुिै सेर्ाग्रािीसगँ उठाउिे गरेका छि(   ) 
 

 

२.   पूर्ावधार हर्कास, र्ातार्रर् र सरसफाई सम्बन्धी 
२.१ कार्ाविर्िा सरसफाईको अर्स्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 
२.२ कार्ाविर्िा सेर्ा प्रर्ाि र कार्वसम्पादि सम्बन्धी गिुासो गदाव त्र्सिानथ कारर्ािी कब्त्तको 

गररन्छ? 

 तरुुन्तै िनु्छ (  )   पटक पटक भिे पनछ िातै्र िनु्छ (   )   जनत भिे पनि िनु्न (   ) 
२.३ तपाईको हर्चारिा गाउँपानिका।िगरपानिकािे पूर्ावधार सम्बन्धी कार्त्ररmि के कस्तो 

हकनसििे गछव? 

    निर्नित र राम्रोसगँ (  )    ठीकै गछव  (   )     निर्नित रुपिा गदैि (   ) 
२.४ तपाईको गाउँपानिका।िगरपानिकािा हर्कास नििावर्को ब्स्थनत कस्तो छ? 

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

     प्रभार्कारी छि ्(  )  ठीक छि ्(    ) प्रभार्कारी छैिि ्(   ) 
२.६ स्थािीर् सरकारिा आर्ोजिाको नबि भकु्तािी ददिे व्र्र्स्था कस्तो छ?  

     सिज ( )   असिज (   )    ठीकै ( )     अप्ठर्ा्रो  (   )  
२.७  गाउँपानिका।िगरपानिकाको आर्ोजिा सम्पन्न भएपनछ जाचँपास गदाव प्राहर्नधकिरुिाई 

रकि ददिपुछव? 
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     पदैि (   ) िागेरै निन्छि ्(   ) रकि िददए अप्यारो पाछवि ्(   )  
२.८ आर्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँपानिका।िगरपानिकार्ाट प्राहर्नधक सिर्ोग कब्त्तको पाउि ु

भर्ो? 

   सब्जिै पार्र्ो (  )     कहििेकाँिी पार्र्ो (   )   िाग गदाव पनि पार्एि (   )  
२.९ गाउँपानिका।िगरपानिकािा हर्कास नििावर्का बारेिा जािकारी िाग्दा पाउि ुिनु्छ?  

    सब्जिै पार्न्छ (  ) सोधेपनछ पार्न्छ (   )  सोधेपनि पार्दैि (   )  
२.१० गाउँपानिका।िगरपानिकार्ाट आचार संहिता पाििा भएको छ?  

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

२.११ आर्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँपानिका।िगरपानिकार्ाट कब्त्तको सिर्ोग पाउि ुभएको 
छ? 

    धेरै सिर्ोग पाएको छु (   ) ठीकै सिर्ोग पाएको छु (  ) निरुत्साहित गररन्छ (   )   
३.   गाउँपानिका।िगरपानिकाको हर्त्तीर् व्र्र्स्थापि र कार्वसम्पादि, 
 ३.१ आनथवक श्रोत कस्तो छ ?     

   आर्श्र्क श्रोत उपिधध (  ) कि श्रोत उपिधध  (  ) अनत कि श्रोत उपिधध (  )  
३.२ काि गिने  प्रर्ािी र प्रहक्रर्ा कस्तो छ ?       

   अनत  सरि ( )   ठीकै (  )   जहटि (   )  
३.३ कार्ाविर्िा भएका किवचारीिा हर्त्त व्र्र्स्थापि र पररचािििा सीप कस्तो छ ?    

     आर्श्र्क सीप छ (  ) आर्श्र्कता भन्दा कि छ (   ) सीप निकै कि छ (   )  
३.४ गाउँपानिका।िगरपानिकाको आम्दािी र िचव कार्ाविर् बाहिर सूचिा पाटीिा टाँसेको 

देख्नभुर्ो ?   
    टाँसेको देिेको छु (  )    कहििेकािी टाँसेको देब्िन्छ (  )    िै कतै देब्िएि (   )   
३.५ कार्व सम्पन्नको आधारिा िूल्र्ांकि भएको छ हक छैि ? 

  छ (  )    ठीकै िूल्र्ाङ्कि ििेु गरेको छ (   ) कहििे पनि भएको थािा छैि (   )  
    

३.६ कार्व सञ्चािि संरचिा प्रनत कब्त्तको सन्तिु ििुिुनु्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुिै जािकारी छैि (   ) 
४.   पारदब्शवता सम्र्न्धी,   
 ४.१ र्स गाउँपानिका।िगरपानिकाको र्ाहषवक िीनत, कार्वक्रि र श्रोतका बारेिा जािकारी 

पाउि ुभएको छ? 

     धेरै जािकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जािकारी पाएको छु (  )    कि जािकारी 
पाएको छु (  ) 

४.२ गाउँपानिका।िगरपानिकािे नििावर् गरेका ऐि, निर्ि, िीनत, निर्वर्, बजेट कार्वक्रि, 

कार्वप्रगनत आदी सम्बन्धी हर्र्रर् सार्वजनिक ििेु गदवछ ? 

     ििेु गरेको छ (  )   ििेु गरेको छैि  (   )   जािकारी िै छैि  (   ) 
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४.३ सार्वजनिक ििेु िाध्र्ि के के ििु ्? 

    र्ेर्सार्ट (  ) सूचिा पाटी  (  ) पत्रपनत्रका र निनडर्ा (  )  सार्वजनिक सिुरु्ाई  (  ) 
४.४ गाउँपानिका।िगरपानिकाको कार्ाविर्बाट तपार्विे चािेको हर्र्रर् पाउँि ुभएको छ? 

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

(दफा ४८ को उपदफा (१) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

बहिगविि अनभित (Exit Poll) संकिि गिने  ढाचँा 
  
 

क. बहिगविि अनभित (Exit Poll) सर्ने िर्को प्रश्नार्िी 
 

१) सेर्ाग्रािीको निङ्गः— परुुष।स्त्री  
२) जातः  
३) उिेरः  
४) ब्शिाः 
५) कार्ाविर् सम्ि आर्पगु्दा िागेको सिर्ः  
६) आउिकुो उदे्दश्र्ः र्स कार्ाविर्को काििा िात्र आउि ुभएको िो र्ा अन्र् कािको िानग पनि िो? 

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

७) कार्ाविर्िा देिार्को कुि कािको िानग आउि ुभएको िो ? रेजा (-_ ) ब्चन्ि ददििुोस ्। 

क) नसफाररस निि।परुर््ाउि   
ि) अििुनत।दताव।िर्ीकरर्   
ग) आनथवक सिर्ोग निि   
घ) र्ोजिा िाग गिव   
ङ) र्ोजिाको हकस्ता निि   
च) र्ोजिाको िूल्र्ाङ्कि तथा फरफारक गराउि   
छ) र्ोजिाको अब्न्ति भकु्तािी निि   
ज) स्थािीर् सरकारिे रािेको सूचिा प्राप्त गिव   
झ) सूचिािूिक सािग्री प्राप्त गिव   
ञ) अन्र् कुिै भए    

  

८) सेर्ा सहुर्धा प्राप्ती सम्बन्धी तपार्को स्र्िूल्र्ाङ्कि कस्तो रह्यो? 

नस.िं.  सेर्ाको िाि  स्र्ःिूल्र्ार्ाङ्कि –उपर्कु्त कोष्ठिा रेजा ( ) िगाउिे  

१.  सेर्ा निि को सगँ सम्पकव  गिने  भने्निा तपाईको 
धारर्ा के–कस्तो छ? 

अनत स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   

२.  सेर्ा प्रदार्क किवचारीिे तपाईको आर्श्र्कता र 
अपेिा कनत बझेु जस्तो िाग्र्ो ?  

अनत धेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाईिे प्रनत सेर्ा प्रदार्क किवचारीिे कस्तो निििसार र िैत्रीपूर्व ठीकै ( ) अभर।अिर्ावददत 
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नस.िं.  सेर्ाको िाि  स्र्ःिूल्र्ार्ाङ्कि –उपर्कु्त कोष्ठिा रेजा ( ) िगाउिे  

व्र्र्िार गरे ? ( )   ( )   

४.  सेर्ा प्राप्त गिव आर्श्र्क सूचिािरु (प्रिार्—

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

अनत स्पि गररददए 

 ( ) 
ठीकै ( ) अििि ििेु गरी 

अस्पि सूचिा ददए  
( ) 

५.  तपाईिे राख्नभुएका सिस्र्ािाई के–कस्तो 
सिाधाि ददए ?   

अनत सब्जिो 
तररकाबाट सिाधाि 
ददए ( ) 

ठीकै ( ) सिाधाि ददि 
सकेिि ्( ) 

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

अनत सब्जिो (छोटो) 
( ) 

ठीकै ( ) िािो ( ) 

९. कार्ाविर्को कुि–कुि पििरु धेरै राम्रो िाग्र्ो, कुि–कुि पििाई सधुार गिुवपिने  देब्िर्ो ?    
राम्रा िागको कुरािरु सधुार गिुवपिने  हर्षर्िरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 



 

अिसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सगँ सम्बब्न्धत) 
(सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रि सञ्चाििको ढाचँा) 

 

कार्वक्रि सञ्चाििको ढाचँा 
क) अध्र्िता ग्रिर् तथा कार्वक्रि शरुु भएको घोषर्ा गिने , 
ि) कार्वक्रिको उदे्दश्र् िानथ प्रकाश पािने  , 
ग) आचार संहिताबारे जािकारी गराउिे, 

घ) सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ािबारे संब्िप्त जािकारी ददिे, 

ङ) िागररक प्रनतर्देि पत्र सम्बन्धी प्रनतर्देि प्रस्ततु गिने  ,  
च) बहिगविि अनभित सम्बन्धी प्रनतर्देि प्रस्ततु गिने , 
ङ) सिभागीिरुबाट तोहकएको नबषर्िा निब्ित तथा िौब्िक प्रश्निरु संकिि गिने ,  
ज) ब्जम्िेर्ार पदानधकारी तथा किवचारीिरुिे ब्जज्ञासािरु स्पि पािने , 
झ) स्पिता पनछ थप ब्जज्ञासाको आह्वाि गिने , 
ञ) सम्बब्न्धत पदानधकारीबाट थप ब्जज्ञासािा स्पिता ल्र्ाउिे ,  
ट) सिापि िन्तव्र्, धन्र्र्ाद ज्ञापि र कार्वक्रि हर्सजवि गिने  । 

 

 

 

 

 

अिसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सगँ सम्बब्न्धत) 
सार्वजनिक सिुरु्ार्िा पाििा गिुवपिने  आचार संहिता 

 

१. सिभागीिे बोल्िका िानग िात उठाएर संकेत गिुवपिने छ । 

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

३. सिजकताविे बोल्िे संकेत गरेपनछ िात्र आफ्िो िाि सहित प्रश्न र्ा ब्जज्ञासा राख्न ुपिने छ । 

४. सेर्ाग्रािी सिभागी िागररकिरु धैरैिाई प्रश्न गिव सिर् ददिपुिने  भएकािे बुदँागत रुपिा छोटकररिा 
प्रश्न प्रनतहक्रर्ा राख्नपुिने छ र सिजकताविे निधावरर् गरेको सिर् नबतेपनछ तत्काि प्रस्तनुत 
रोक्िपुिने छ । 

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

६. ब्चत्त िबझेुिा सिजकतावको अििुनत निएर थप प्रश्न राख्न पार्िेछ। 

७. सिभागीिे नबिा आधार कसैप्रनत िाञ्छिार्कु्त भाषाको प्रर्ोग गिव पार्िे छैि। 

८ . सिुरु्ार्का र्क्ता तथा सिभागीिाई उते्तब्जत पािने  र्ा बदिाको भार्िाबाट भिार् राख्न र्ा बोल्ि 
पार्िे छैि । 

९. सिुरु्ार्िाई नबथोल्िे प्रर्ास कतैबाट भएको पार्एिा सबै सिभागी नििेर शािीितापूर्वक सिाधाि 
िोज्िे पिि गिुव सबैको कतवव्र् ििेुछ । 

१०. सिुरु्ार्िाई हर्षर्ान्तर ििुबाट रोक्ि सबै सिभानग सचेत ििु ुपिने छ । 

 

 



 

अिसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सगँ सम्बब्न्धत) 
 

सार्वजनिक सिुरु्ार् संबन्धी प्रनतरे्दिको ढाचँा 
 

सार्वजनिक सिुरु्ार् संर्ोजि गिने  व्र्ब्क्तको िाि, थर र ठेगािाः 
सिुरु्ार् गररएका हर्षर्र्स्तिुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 
कार्वक्रि आर्ोजिा स्थिः— 

कार्वक्रि आर्ोजिा गररएका निनत र सिर्ः 
कार्वक्रि सञ्चािि गररएको सिर्ार्नध (घण्टा।नििेटिा) 
उठेका प्रश्न।ब्जज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रि 
सं्र्ा 

प्रश्नकताव गिुासो गिने  र्ा 
सझुार् ददिेको िाि, थर र 

ठेगािा 

सिभागीको 
प्रश्न÷गिुासो÷ 

सझुार् 

जर्ाफ ददिे 
पदानधकारीको िाि, 

थर र ठेगािा 

जर्ाफको 
छोटकरी व्र्िोरा 

 

  

  

  

  

 

   

 

प्रनतर्देि ददएको निनतः  

सार्वजनिक सिुरु्ार् संर्ोजकको दस्तितः 
 


