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ठाकुरबाबा नगरपामिकाको सार्वजमनक जर्ाफदेहििा प्रर्र्वन सम्बन्र्ी 
कायवहर्मर्, २०७९  

प्रस्िार्नााः 

7fs'/afaf gu/पामिsfको सेर्ा प्रर्ाििाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जर्ाफदेिी बनाउन नीमि, योजना िथा 
कायवक्रिको कायावन्र्यन प्रकृया, प्राप्त उपिब्र्ी र त्यसिे पारेको आमथवक सािाजजक प्रभार्को िूल्याङ्कन 
गरी नीमि, योजना िथा सेर्ा प्रर्ाि प्रकृयािा सरु्ार गनव, सार्वजमनक कोषको अत्यतु्ति पररचािन गरी 
अपेजिि उद्दशे्य प्रामप्तको समुनश्चििा गनव र जनप्रमिमनमर् िथा किवचारीिाई थप जजम्िेर्ार बनाई सार्वजमनक 
जर्ाफदेिीिा अमभबहृि गनव स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 
प्रयोजनको िामग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे ददएको अमर्कार प्रयोग गरी 
नगर कायवपामिकािे यो कायवहर्मर् जारी गरेको छ ।  

  भाग-१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारजम्भकाः (१) यो  कायवहर्मर्को  नाि “ठाकुरबाबा नगरपामिकाको सार्वजमनक 
जर्ाफदेहििा प्रर्िवन सम्बन्र्ी कायवहर्मर्, २०७९" रिेको छ ।  
(२) यो कायवहर्मर् ठाकुरबाबा नगरपामिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकार्शन भएको मिमिदेजख िागू िनुछे 

ठाकुरबाबा नगरपामिका 
स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२  
ठाकुरबाबा नगरपामिका  
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२. पररभाषााः हर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेिा यस कायवहर्मर्िा:- 
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछव । 

(ख) “सभा” भन्नािे नेपािको संहर्र्ानको र्ारा २२२ को उपर्ारा (१) बिोजजिको ठाकुरबाबा 
नगरपामिकाको नगरसभा सम्झनपुछव । 

(ग) “कायवपामिका”भन्नािे संहर्र्ानको र्ारा २१५ बिोजजि गठन भएको ठाकुरबाबा नगर 
कायवपामिकािाई सम्झनपुछव। 

(घ)  “नगरप्रिखु” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको नगरप्रिखु सम्झन ुपछव ।  

(ङ) “उपभोक्ता समिमि” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकािारा स्र्ीकृि आयोजना र्ा कायवक्रिबाट 
प्रत्यि िाभ पाउन ेव्यजक्तिरुको सिूििे आयोजना र्ा कायवक्रि मनिावि, सञ्चािन, व्यर्स्थापन र 
ििवि सम्भार गनवको िामग आफूिरु िध्येबाट नगरपामिकािारा मनर्ावररि प्रहक्रया बिोजजि गठन 
गरेको समिमि सम्झनपुछव।  

(च)  “कायाविय”भन्नािे ठाकुरबाबा नगर कायवपामिकाको कायाविय सम्झन ु पछव र सो र्शब्दिे 
नगरपामिका अन्िगविका र्डा कायाविय, सेर्ा केन्र, हर्षयगि र्शाखा र्ा मनकाय सिेििार्व बझुाउन े
छ।  

(छ) “कोष”भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको स्थानीय सजञ्चि कोष सम्झन ुपछव र सो र्शब्दिे स्थानीय 
कानून बिोजजि स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई सििे जनाउन ेछ । 

(ज) “प्रिूख प्रर्शासकीय अमर्कृि”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ र्िोजजिको 
प्रिूख प्रर्शासकीय अमर्कृि सम्झन ुपछव । 

(झ)  “हर्कास साझेदार”भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएको सम्झौिा बिोजजि नगद, जजन्सी एरं् प्राहर्मर्क 
सियोग उपिव्र् गराउन ेदिपिीय एरं् बिपुिीय दाि ृमनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय मनकायिरु िथा 
अन्िराहष्ट्रय गैर सरकारी संस्थािाई सम्झन ुपछव र सो र्शब्दिे ठाकुरबाबा नगरपामिका संग भएको 
सम्झौिा बिोजजि नगद, जजन्सी एरं् प्राहर्मर्क सियोग उपिव्र् गराउन ेराहष्ट्रय गैर सरकारी संस्था 
सििेिाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सािाजजक परीिि” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यर्स्था बिोजजि ठाकुरबाबा नगरपामिकाको योजना, नीमि, कायवक्रि, आयोजना 
कायावन्र्यन र सेर्ा प्रर्ाििे आमथवक सािाजजक िेत्रिा पारेको सिग्र प्रभार्को िेखाजोखा, हर्श्लषेि 
र िूल्यांकन कायव सम्झन ुपछव। 

(ट) “सार्वजमनक परीिि” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यर्स्था बिोजजि ठाकुरबाबा नगरपामिकािे संचािन गने कायवक्रि, हर्कास योजना 
िथा आयोजनाको िक्ष्य, उद्दशे्य, बजेट िथा यसबाट प्राप्त उपिजब्र्को बारेिा सरोकारर्ािािरुबीच 
जानकारी गराउने, िेखाजोखा गने र िूल्यांकन गने कायव सम्झन ुपछव । 

(ठ) “सार्वजमनक सनुरु्ार्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यर्स्था बिोजजि ठाकुरबाबा नगरपामिकाको सेर्ा प्रर्ाि र हर्कास व्यर्स्थापन िगायि 
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कायविा सरोकार राख्न े सर्वसार्ारि नागररक र ठाकुरबाबा नगरपामिकाका पदामर्कारीिरुबीच 
सार्वजमनक थिोिा खिुा छिफि गने प्रहक्रया सम्झन ु पछव।यस र्शब्दिे ठाकुरबाबा 
नगरपामिकासँग भएको सम्झौिा, साझेदारी, कर्मुियि, र्शिव अनसुार ठाकुरबाबा नगरपामिकाको 
भौगोमिक िेत्रिा कायवक्रि सञ्चािन गने हर्कास साझेदार िथा गैर सरकारी संस्थािे आफ्नो कायव 
जजम्िरे्ारीको सन्दभविा गने सनुरु्ार्िार्व सििे जनाउनछे । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे यस कायवहर्मर्को प्रयोजनको िामग प्रचमिि कानून बिोजजि स्थापना 
भएका र ठाकुरबाबा नगरपामिकाको सभाबाट आफ्नो कायवक्रि स्र्ीकृि गराई नगरपामिकाको 
सिन्र्यिा कायवक्रि सञ्चािन गने गैर नाफािूिक संस्था सम्झनपुछव ।  
 

(ढ) “सािदुाहयक संस्था” भन्नािे जनचेिना सम्बन्र्ी िामिि, अमभिखुीकरि, सीप हर्कास, बचि, कजाव 
पररचािन, सिार्ेर्शी हर्कास र सर्शक्तीकरि गने उद्दशे्यिे मनजश्चि प्रहक्रया अर्िम्बन गरी प्रचमिि 
कानून बिोजजि स्थापना भएका संस्था िथा ठाकुरबाबा नगरपामिकािा सूचीकृि भएका सिदुायिा 
आर्ाररि संस्था सम्झनपुछव । 

(ण) “योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) िा 
उल्िेख भए बिोजजि ठाकुरबाबा नगरपामिकाको सिग्र हर्कास मनिावि सम्बन्र्ी ियार पाररएको 
आर्मर्क, बाहषवक र रिनीमिगि िथा हर्षयिते्रगि योजना र यस्िै प्रकारका अन्य योजनािाई 
सम्झन ुपछव । 

(त) “कायवक्रि” भन्नािे मनजश्चि उद्दशे्य प्रामप्तका िामग ठाकुरबाबा नगरपामिकािारा िगानी ढाँचा 
सहिि ियार गररएको िते्रगि र्ा र्ििेुत्रगि कायवक्रि सम्झनपुछव । 

(थ) “आयोजना”भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकािे कुन ैभौगोमिक िते्र र्ा कायविते्रिा मनजश्चि अर्र्ी 
र िगानी रकि िोकी मनर्ावररि उद्देश्य प्रामप्तका िामग ियार गररएको आयोजना सम्झन ुपछव । 

(द) “अनदुान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट ठाकुरबाबा नगरपामिकािाई प्राप्त िनु े
हर्त्तीय सिानीकरि, सर्शिव, सिपरुक िथा हर्र्शेष अनदुानिाई सम्झन ुपछव । साथै सो र्शब्दिे 
नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारका हर्मभन्न िन्त्रािय र अन्िगविका मनकाय र नेपाि सरकारको 
स्र्ीकृमििा दाि ृमनकायबाट उपिब्र् िनु ेहर्त्तीय, प्राहर्मर्क एरं् र्स्िगुि सियोग सििेिाई जनाउन े
छ । 

(ध) “िजिि सिूि”भन्नािे नेपािको संहर्र्ानको र्ारा ४२ बिोजजि सािाजजक न्यायको िक प्राप्त 
गने आमथवक, सािाजजक र्ा रै्शजिक दृहििे पछामड परेका िहििा, दमिि, आददर्ासी जनजामि, 
िरे्र्शी, थारु, िजुस्िि, हपछडा र्गव, अल्पसङ्खख्यक, सीिान्िीकृि, अपाङ्गिा भएका व्यजक्त, िैहङ्गक 
िथा यौमनक अल्पसङ्खख्यक, हकसान, श्रमिक, उत्पीमडि र्ा हपछमडएको िते्रका नागररक िथा 
आमथवक रुपिे मबपन्न खस आयवको व्यजक्त र्ा व्यजक्तको सिूििाई सम्झन ुपछव । साथै, सो 
र्शब्दिे नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारिे िजिि सिूि भनी िोकेका अन्य र्गव एरं् सिदुाय 
सििेिाई जनाउछ । 
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(न) “सािाजजक जजम्िेर्ारी”भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकािे प्रचमिि कानून बिोजजि सिार्ेर्शी र 
सििाििुक हर्कासका िामग उपयकु्त नीमि, योजना, कायवक्रि िजुविा र कायावन्र्यन गने साथै 
िजिि सििुिाई ध्यान ददई सेर्ा प्रर्ाि गने दाहयत्र्िाई सम्झन ुपछव। 

(ऩ) “सार्वजमनक  मनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून र्ा अन्य प्रचमिि कानून बिोजजि करार 
गनव योग्य कानूनी व्यजक्तबीच करार र्शिविा ब्यर्स्था भए बिोजजिको सेर्ा प्रदान िथा सञ्चािन 
गने र त्यसको जोजखि र्शिव बिोजजि र्िन गने गरी भएको करार ब्यर्स्था सम्झन ुपछव। 

(प) “नागररक र्डापत्र” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकािे उपिब्र् गराउने हर्मभन्न सेर्ा िथा सहुर्र्ाको 
नाि, हर्र्रि, सियार्र्ी, जजम्िेर्ार किवचारी कायवकिको हर्र्रि, सेर्ा प्राप्त गनव प¥ुयाउन ु पने 
प्रहक्रया, िाग्ने रू्शल्क एरं् दस्िरुका साथै सेर्ा अर्रुि भएिा उजरुी सनेु्न अमर्कारी उल्िेख गरी 
सर्वसार्ारििाई ससूुजचि गनव सार्वजमनक स्थि र्ा कायावियिा टाँमगएको र्ा टाँसेर राजखएको र्ा 
हर्द्यमुिय िाध्यि िारा प्रकाजर्शि र्ाचापत्र सम्झन ुपछव। 

(फ) “बहिगविन अमभिि” (Exit Poll)  भन्नािे सेर्ाग्रािीिरु सेर्ा मिई कायावियबाट बाहिर मनजस्कन े
सियिा कायावियको सेर्ाप्रर्ािको हर्षयिा िेखी र्ा िेखार्ददएको अमभिि र्ा सझुार् सम्झन ुपछव 

(ब) “नागररक प्रमिर्देन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नािे सेर्ाग्रािी नागररकिे कायावियबाट 
सेर्ा मिंदा प्रत्यि अनभुर् गरेका, भोगेका र देखेका कुरािरुिाई उल्िेख गरी सेर्ा भौमिक र्ा 
अभौमिक िाध्यिर्ाट कायावियिाई पषृ्ठपोषि ददने पिमि सम्झन ुपछव। 

(भ) “सिदुायबाट संचािन िनु े योजना” भन्नािे ठाकुरबाबा नगरपामिकाको सियोगिा उपभोक्ता 
समिमि, गैर सरकारी संस्था, टोि हर्कास संस्था र सािदुाहयक संस्थाबाट संचािन िनु ेमनिावि िथा 
आमथवक एरं् सािाजजक हर्कास सम्बन्र्ी आयोजना िथा कायवक्रि सम्झन ुपछव। 

(म) “साना कायवक्रि र्ा आयोजना”भन्नािे यस ठाकुरबाबा नगरपामिकाको िकिा पन्र िाख रूपैया ँ
भन्दा कि िगानी भएका कायवक्रि र्ा आयोजना सम्झन ुपछव। 

(य) “ठुिा कायवक्रि र्ा आयोजना”भन्नािे यस ठाकुरबाबा नगरपामिकाको िकिा पन्र िाख रूपया ँ
र्ा सो भन्दा िामथ िगानी भएका कायवक्रि र्ा आयोजना सम्झन ुपछव। 

(र)  “u'gf;f]” eGgfn] h'g ;'s} dfWodaf6 sfof{no र्ा यसको मनकायको काि, सेर्ा प्रर्ाि, 
हर्कास मनिावि िथा ठाकुरबाबा नगरपामिकाको काि िथा अमर्कार सम्बन्र्ी हर्षयिा 
सरोकारर्ािा व्यजक्त र्ा मनकायिे गने मिजखि र्ा अमिजखि  मसकायि सम्झन ुपछव। 

(ऱ) “ ph'/L” eGgfn]] ठाकुरबाबा नगरपामिका र्ा यस अन्िगविका मनकायको काि, सेर्ा प्रर्ाि, 
हर्कास मनिावि सम्बन्र्िा पदामर्कारी र्ा किवचारीको कायवसम्पादन, सेर्ाको गिुस्िर, मनयमिििा, 
िागि िथा सियको हर्षयिा सम्बन्र्िा lnlvt jf df}lvs ?kdf JoQm u/]sf] c;Gt'li6 

;Demg' kb{5 . 
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भाग– २ 

गनुासो व्यर्स्थापन कायवहर्मर् 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अमभिेखन िथा प्रराजम्भक कारर्ािी 
३. गनुासोको अमभिेख राख्न ुपनेाः (१) कायावियिे देिायका कुनै िाध्यिबाट आएका गनुासोको अनसूुची–

१ बिोजजिको ढाँचािा अमभिेख राख्न ुपनेछाः  

(क) नगर प्रिखु, उपप्रिखु र्ा र्डा अध्यि सिि िौजखक र्ा मिजखि रुपिा, 
(ख) कायाविय प्रिखु सिि िौजखक रुपिा,  

(ग) कायावियिा मनर्ेदन दिाव गरेर,  

(घ) कायावियको टेमिफोन िथा िटिार्न िाफव ि, 
(ङ) कायावियको र्ििे,एस एि एस िाफव ि,  

(च) ििुाक, एक्सप्रसे डेमिभरी िाफव ि,  

(छ) उजरुी पेहटका िाफव ि, 
(ज) पत्रपमत्रका, हर्द्यिुीय संचार िाध्यि, सािाजजक संजाि िाफव ि, 
(झ) सार्वजमनक पररिि, सािाजजक पररिि, सार्वजमनक सनुरु्ाई जस्िा कायवक्रििा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ िथा प्रदेर्श सरकारका मनकाय िाफव ि । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्राप्त भएका सबै गनुासोिाई गनुासोको िाध्यि सहिि गनुासो 
सूने्न अमर्कारी देिाय बिोजजि बगीकरि गरी अमभिेखिा जनाउन ुपनेछ ।   

(क) सूचना सम्बन्र्ी गनुासो, 
(ख) हपर िकाव परेको सम्बन्र्ी गनुासो, 
(ग) सार्वजमनक खररद सम्बन्र्ी गनुासो, 
(घ) पूर्ावर्ार मनिावििा गिुस्िर कायि नभएको सम्बन्र्ी गनुासो, 
(ङ) हर्त्तीय अनरु्शासन सम्बन्र्ी गनुासो, 
(च) सेर्ा प्रर्ाििा अमिररक्त र्शलु्क भकु्तानी गनुव परेको सम्बन्र्ी गनुासो, 
(छ) आयोजना िथा कायवक्रि छनोट िथा व्यर्स्थापन सम्बन्र्ी गनुासो, 
(ज) समिमि/संघ/संस्थासँग सम्बजन्र्ि गनुासो, 
(झ) हर्द्यिान कानूनी प्रार्र्ान सम्बन्र्ी गनुासो, 
(ञ) किवचारीको आचरि िथा व्यर्िार सम्बन्र्ी गनुासो, 
(ट) अन्य गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बिोजजि पनव आएका गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अमर्कारीिे प्रिखु 
प्रर्शासकीय अमर्कृिसँग सिन्र्य गरी साि ददन मभत्र प्रथि सम्बोर्न गरी अमभिेखिा जनाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजजि गरेको प्रथि सम्बोर्नको जानकारी गनुासो सनेु्न अमर्कारीिे 
सम्बजन्र्ि गनुासोकिाविाई मिजखि िौजखक र्ििे एसएिएस र्ा अन्य कुनै उपयकु्त िररकाबाट ददन ु
पनेछ। 
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(५) प्रचमिि कानूनिा रिेको अस्पििा र्ा अपयावप्तिा र्ा िेत्रामर्कार मभत्र नपरेको र्ा 
अन्य कुन ैकारििे गनुासो सनेु्न अमर्कारी र प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृिको ििबाट सम्बोर्न िनु 
नसकेका गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अमर्कारीिे गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमििा पेर्श गनुव पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोजजि पेर्श भएका गनुासोको सम्बन्र्िा गनुासो सिन्र्य समिमििे 
गनुासोसँग सम्बजन्र्ि कानूनी व्यर्स्था र त्यस्िा गनुासो सिार्ानको िामग गनुवपने मनिवयको प्रस्िार् 
सिेि ियार गरी अनसूुची–२ बिोजजिको ढाँचािा कायवपामिका बैठकिा पेर्श गनुव पनेछ। 

४. कायवपामिकािे मनिवय गनेाः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बिोजजि प्राप्त प्रस्िार् सिेिको आर्ारिा 
गनुासो सिार्ानको िामग कायवपामिकािे आर्श्यक मनिवय र्ा मनदेर्शन ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि कायवपामिकािे गनुासो सिार्ानको िामग कुनै मनिवय गदाव र्ा 
मनदेर्शन ददंदा आर्श्यकिा अनसुार कानूनी परािर्शव मिन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजि भएको मनिवय प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृििे कायावन्र्यन गरी 
गनुासो सनेु्न अमर्कारी िाफव ि सम्बजन्र्ि गनुासोकिाविाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) यस कायवहर्मर् बिोजजि पनव आएका गनुासो सिार्ानको िामग कानूनी िजुविा र्ा 
संर्शोर्न गनुव पने देजखएिा त्यस्िो कानून िजुविाको िामग कायवपामिकािे प्रकृया अगामड बढाउनेछ। 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्यर्स्थापनको संस्थागि व्यर्स्था 
५. गनुासो सनु्न े अमर्कारी िोक्नेाः (१) प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृििे कायावियिा उपिब्र् र्ररष्ठ 

किवचारीिाई गनुासो सनेु्न अमर्कारी िोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िोहकएको अमिररक्त गनुासो सनेु्न अमर्कारीको काि किवव्य र 
अमर्कार िनुेछाः 

(क) कायावियिा प्राप्त गनुासोको बगीकरि गरी अमभिेख राख्न,े 
(ख)  प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि र गनुासोसँग सम्बजन्र्ि पदामर्कारी िथा किवचारीसँगको 

सिन्र्यिा पनव आएको गनुासोको प्रथि सम्बोर्न गने, 
(ग) अन्य मनकायको कायविेत्रमभत्रको गनुासो भएिा सम्बजन्र्ि मनकायिा पठाउने, 
(घ) कायवपामिका बैठकिा पेर्श गने गनुासोको हर्र्रि ियार गरी प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि 

सििय पेर्श गने, 
(ङ) गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमिको सदस्य सजचर् भई कायव गने, 
(च) गनुासो सम्बोर्नको िामग भएका मनिवयिरुको अमभिेख राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बन्र्िा कायवपामिका िथा प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृिबाट भएको मनिवय 

कायावन्र्यन गनव सियोग गने, 
(ज) पहििे मनिवय भर्सकेका हर्षयिा गनुासो पनव आएिा सोको जानकारी प्रिखु प्रर्शासकीय 

अमर्कृििाई गराउने, 
(झ) कायवपामिका िथा प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृििे िोके बिोजजिका अन्य कायव गने। 
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(३) गनुासो सनेु्न अमर्कारीिार्व उपदफा (२) िा िोहकएका काि, किवव्य र अमर्कार 
र्ािेक अन्य जजम्िरे्ारी सििे ददएको अर्स्थिा त्यस्िो जजम्िेर्ारी सििे परुा गनुव पनेछ। 

६. गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमिको गठनाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजि पनव आएका गनुासोिध्ये दफा 
३ को उपदफा (५) बिोजजि कायवपामिकािा पेर्श गनुव पने गनुासो सिार्ान गनव कायवपामिका बैठकिा 
प्रस्िार् पेर्श गने प्रयोजनको िामग देिाय बिोजजिको गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमि रिनेछाः 

(क) नगर उपप्रिखु           संयोजक 

(ख) प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि         सदस्य 

(ग) नगर प्रिखुिे िोकेको कम्िीिा एकजना िहििा सहिि दईुजना कायवपामिका सदस्य                                                   
सदस्य 

(घ) गनुासो सनेु्न अमर्कारी       सदस्य सजचर् 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको समिमििे आर्श्यकिा अनसुार हर्षय हर्ज्ञ र सम्बजन्र्ि 
किवचारीिाई समिमिको बैठकिा आिन्त्रि गनव सक्नेछ।  

७. र्डा कायावियको गनुासो सिार्ान सम्बन्र्ी व्यर्स्थााः (१) र्डा कायावियिा प्राप्त िनुे गनुासोको 
व्यर्स्थापनको िामग सम्बजन्र्ि र्डाको र्डा सजचर्िे गनुासो सनेु्न अमर्कारी भई काि गनेछ । 

(२) र्डा कायावियिा प्राप्त िनु आएका गनुासोिरुको हर्र्रि र्डा सजचर्िे अनसूुची –१ 
बिोजजिको ढाँचािा ियार गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजिको गनुासो सनेु्न अमर्कारीिे यस कायवहर्मर् बिोजजि र्डा 
कायावियको िेत्रामर्कार मभत्रका गनुासोिरु र्डा अध्यिसगँ सिन्र्य गरी सम्बोर्न गनुव पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बिोजजि गनुासो सिार्ानको िामग गररएका कायविरुको हर्र्रि र्डा 
सजचर्िे र्डा समिमिको बैठकिा प्रस्ििु गनुव पनेछ । 

(५) िेत्रामर्कार र्ा अन्य कुनै कारििे र्डा समिमिबाट सिार्ान िनु नसकेका गनुासोको 
सम्बोर्नको िामग त्यस्िा गनुासोिरुको हर्र्रि अनसूुची– ३ बिोजजिको ढाँचािा ियार गरी  प्रिखु 
प्रर्शासकीय  अमर्कृि िाफव ि गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमििा पेर्श गनुव पनेछ।  

(६) कायवपामिका र्ा अन्य कायावियसँग सम्बजन्र्ि गनुासोिरु र्डा कायावियिा प्राप्त िनु 
आएिा र्डा सजचर्िे त्यस्िा गनुासोिरु कायवपामिका र्ा सम्बजन्र्ि कायावियिा पठाउन ुपनेछ । 

८. अन्य कायावियको गनुासो सिार्ान सम्बन्र्ी व्यर्स्थााः (१) नगरपामिका िािििका हर्षयगि कायाविय 
र्ा र्शाखा प्रिखुिे आफूभन्दा मनकटिि िमुनका किवचारीिाई गनुासो सनेु्न अमर्कारी िोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको गनुासो सनेु्न अमर्कारीिे सम्बजन्र्ि कायाविय।र्शाखा 
प्रिखुसँग सिन्र्य गरी कायाविय र्ा र्शाखािा पनव आएका गनुासोिरु सम्बोर्न गनुव पनेछ । 

(३) िेत्रामर्कार र्ा अन्य कुनै कारििे सिार्ान िनु नसकेका गनुासोको सम्बोर्नको 
िामग कायाविय र्ा र्शाखा प्रिखुिे त्यस्िा गनुासोिरुको हर्र्रि अनसूुची–३ बिोजजिको ढाँचािा ियार 
गरी गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमििा पेर्श गनुव पनेछ। 
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पररच्छेद –३ 

गनुासो सिार्ान प्रहक्रया 

९. गनुासो पेहटका राख्नपुनेाः (१) कायावियिे कायावियको िूि गेट नजजकै सबैिे देख्न ेसरुजिि स्थानिा 
गनुासो पेहटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको गनुासो पेहटकािा िगाएको िािा गनुासो सनेु्न अमर्कारीिे 
कम्िीिा प्रत्येक िप्ता कायाविय प्रिखु र्ा अन्य दईुजना पदामर्कारी र्ा किवचारीको रोिर्रिा 
खोल्नपुनेछ।  

१०.  गोपनीयिा राख्न ुपनेाः कायाविय प्रिखुिे कायावियिा प्राप्त भएका गनुासो िध्ये अनसुन्र्ान र छानमबन 
गनुवपने प्रकृमिका गनुासो गने व्यजक्त र्ा मनकायको नाि गोप्य राखी त्यस्िा गनुासोको सम्बन्र्िा 
आर्श्यक छानमबन र अनसुन्र्ान गने व्यर्स्था मििाउन ुपनेछ ।  

११.  िेखी पठाउन सक्नेाः कायावियिा प्राप्त गनुासो िध्ये आमथवक अमनयमिििा र्ा भ्रिाचारसँग सम्बजन्र्ि 
गनुासोिरु कायवपामिकाको मनिवयिे छानमबन िथा अनसुन्र्ानको िामग अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्र्ान 
आयोगिा िेखी पठाउन सहकनेछ । 

१२.  प्राथमिकिासाथ कायावन्र्यन गनेाः कायावियिे अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्र्ान आयोग, ििािेखा 
परीिक, संसदीय समिमि, नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारका मनकायिरु र जजल्िा सिन्र्य समिमि 
िाफव ि प्राप्त गनुासो र सझुार्िरुिाई प्राथमिकिासाथ कायावन्र्यन गनेछ । 

१३. गनुासोकिाविाई जानकारी ददनेाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजि प्राप्त गनुासो सम्बोर्नपमछ गनुासो सनेु्न 
अमर्कारीिे सम्बजन्र्ि गनुासोकिाविाई सोको जानकारी ददनपुनेछ। 

(२) यस कायवहर्मर् बिोजजि प्राप्त गनुासोको छानमबन गदाव प्राप्त गनुासो झठुा ठिरे पमन 
सोिी व्यिोरा उपदफा (१) बिोजजि सम्बजन्र्ि गनुासोकिाविाई जानकारी गरार्नेछ।  

 

भाग-३ 

सािाजजक परीिि सम्बन्र्ी व्यर्स्था 
 

पररच्छेद –१ 

सािाजजक परीिि सम्बन्र्ी संस्थागि व्यर्स्था 
१४. सािाजजक परीिि गनुवपनेाः (१) नगरपामिकािे िरेक आमथवक र्षविा सम्पादन गरेका कायवक्रि िथा 

कायवसम्पादनको िेखाजोखा र त्यसको सािाजजक उपिब्र्ी िापन गनव सािाजजक परीिि गनुवपनेछ  
(२)  उपदफा (१) बिोजजिको सािाजजक परीिि देिायका हर्षयिा आर्ाररि रिी गनुवपनेछ  

(क) नेपािको संहर्र्ानको अनसूुची ८ िा उजल्िजखि हर्षयिरु 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बिोजजि िोहकएका हर्षयिरु, 
(ग) नगरपामिकाबाट स्र्ीकृि कानून बिोजजि सम्पादन गरेका कायविरु, 
(घ) नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारबाट सिय सियिा भएका मनदेर्शन बिोजजि सम्पादन 
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गनुवपने कायविरु, 
(ङ) कायवपामिकाबाट सिय सियिा गररएका प्रमिबद्दिािरु l 
(३) कायावियिे उपदफा (१) बिोजजिको सािाजजक परीिि कायव प्रत्येक आमथवक र्षव         

सिाप्त भएको मिमििे चार िहिनामभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) कायवपामिकाको मनिवयिे कुनै एक कायवक्रि र्ा आयोजनाको सििे सािाजजक परीिि 
गनव सहकनेछ ।  

१५. सािाजजक परीिि सिन्र्य समिमिको गठनाः (१) सािाजजक परीिि कायविा सियोग िथा सिन्र्यको 
िामग देिाय अनसुार पदामर्कारी रिेको सािाजजक परीिि सिन्र्य समिमि रिने छ। 

(क)  प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि     संयोजक 

(ख) योजना ििार्शाखा।र्शाखा र्शाखा प्रिखु    सदस्य 

(ग) नगर प्रिखुिे िोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था र्ा सािदुाहयक संस्थाको  एक 
जना प्रमिमनमर्      सदस्य 

(घ) संयोजकिे िोकेको हर्षयगि र्शाखा प्रिखु    सदस्य  
(ङ) सािाजजक हर्कास र्शाखा प्रिखु     सदस्य–सजचर् 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको समिमिको सािाजजक परीिि सिन्र्य समिमिको काि, 
किवव्य र अमर्कार देिाय बिोजजि िनुेछाः  

(क) सािाजजक पररिकको छनोट गने 

(ख) पररिि गररने कायवक्रि िथा आयोजनाको छनौट गने, 
(ग) पररिकको संस्था र्ा व्याजक्तको योग्यिाको पररिि गरी स्र्ीकृि गने, 
(घ) पररिि कायवको िामग स्रोि िथा पूर्ावर्ारको व्यर्स्था गने, 
(ङ) रै्कजल्पक योजना िथा कायवक्रिको पहिचान गरी सूजच ियार गने, 
(च) सािाजजक परीिि कायविा आर्श्यक सियोग, सिन्र्य र सिजजकरि गने। 

१६. िेस्रो पिबाट सािाजजक परीिि गराउन ुपनेाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजि गररने सािाजजक परीिि 
कायव कायावियिे िेस्रो पिबाट गराउन ुपनेछ ।  

(२) िेस्रो पिको छनोट प्रचमिि सार्वजमनक खररद कानून बिोजजि िनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि छनोट गररन ेसािाजजक परीिकको कायवहर्र्रि र योग्यिा 
अनसूुची–४ बिोजजि िनुछे । 

 

पररच्छेद – २ 

सािाजजक परीिि हर्मर् र प्रमिरे्दन 

१७. सािाजजक परीििका हर्षयिरुाः (१) सािाजजक परीिकिे देिायका बिोजजिका सािग्रीको अध्ययन 
गरी नगरपामिकािे सािाजजक जजम्िरे्ारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्र्िा सिीिा र हर्श्लषेि गनुव पनेछाः 

(क) स्थानीय िि सम्बन्र्ी संघीय िथा प्रादेजर्शक ऐन, मनयि, िथा िापदण्ड, 
(ख) नगरपामिकािे र्नाएका स्थानीय कानून, कायवहर्मर्िरू र मनदेजर्शकािरू,  
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(ग) नगरपामिकाको आर्मर्क िथा र्ाहषवक योजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) नगरपामिकाको चौिामसक िथा र्ाहषवक प्रगमि प्रमिर्देन 

(च) सार्वजमनक सनुरु्ाई प्रमिर्देन 

(छ) सार्वजमनक परीििका प्रमिर्देननिरु 

(ज) आन्िररक िेखापरीिि प्रमिर्देन 

(झ) अजन्िि िेखापरीिि प्रमिर्देन 

(ञ) र्ाहषवक योजना िथा बजटे िजुविासँग सम्बजन्र्ि मनिवयिरु 

(ट)  न्याहयक समिमिको र्ाहषवक प्रमिर्देन 

(२) सािाजजक परीिकिे उपदफा (१) बिोजजिका सािग्रीको अध्ययनबाट देजखएका 
हर्र्रििरुिा देिाय बिोजजिका हर्मर् अर्िम्बन गरी पषु्ट्याईं मिन ुपनेछ । 

(क) नगरपामिकाका पदामर्कारी िथा सम्बजन्र्ि किवचारीसगँ अर्वसंरजचि (Semi-

structured) अन्िरर्ािाव,  
(ख) आयोजना िथा कायवक्रि कायावन्र्यन स्थिको स्थिगि मनरीिि, अर्िोकन र 

सिूि छिफि l 
(३) सािाजजक परीिकिे उपदफा (२) बिोजजि पषु्ट्याईं मिंदा नगरपामिकाको सािाजजक 

जजम्िेर्ारी बिनिा देजखएका प्रिखु सिस्या, चनुौिी  र भार्ी कायवददर्शाका बारेिा सििे छिफि गराई 
अनसूुची –५ बिोजजिको प्रमिर्देन ियार गनुव पनेछ । 

१८. सार्वजमनक छिफि गराउन ुपनेाः (१) सािाजजक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बिोजजि 
ियार गरेको प्रमिर्देनको िस्यौदािामथ सार्वजमनक छिफि गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको छिफििा सािाजजक परीिकिे अनसूुची– ५ र अनसूुजच–
६ बिोजजिको प्रमिर्देनिा आर्ाररि रिी अनसूुजच–७ बिोजजिको कायवक्रि संचािन हर्मर् र प्रकृया 
अनसुार प्रस्ििुीकरि गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको छिफि िनुे मिमि सिय र स्थान िोकी उपदफा (४) 
बिोजजिका सदस्यिरुिाई कम्िीिा पाँचददन अगारै् जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोजजिको छिफि कायवक्रि नगर प्रिखुको अध्यििािा सञ्चािन 
िनुेछ ।  

(५) उपदफा (१) बिोजजिको छिफििा कायवपामिकाका सदस्यिरु, कायावियका 
किवचारी, स्थानीय राजनीमिक दिका प्रमिमनमर्, उद्योग र्ाजिज्य संघ, पत्रकार ििासंघ/संघ, उपभोक्ता 
समिमिका अध्यििरु, टोि हर्कास संस्थाका प्रमिमनमर्िरु, नागररक सिाजका प्रमिमनमर्िरु र स्थानीय 
बदुद्दजीर्ीिरु सििेिाई सिभागी गराउन ुपनेछ ।  

(६) सािाजजक परीिकिे उपदफा (१) बिोजजिको छिफििा कायवपामिका सदस्य 
बािेकका सिभागीबाट उठार्एका हर्षयिरुिा नगर प्रिखुको र्ारिा राख्न िगाउन ुपनेछ । 
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(७) कायावियिे यस दफा बिोजजिको कायवक्रि बैठकको गमिहर्मर् स्थानीय सञ्चार 
िाध्यिबाट प्रत्यि प्रसारि गने व्यर्स्था मििाउन सक्नछे । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छिफि कायवक्रििा उपजस्थि िनुे आयोजक िथा सिभागीिे 
अनसूुजच–८ बिोजजिको आंचरसहििा पािाना गनुवपनेछ। 

 

१९. अजन्िि प्रमिरे्दन ियार गनुवपनेाः (१) सािाजजक परीिकिे दफा १८ बिोजजिको छिफििा उठेका 
हर्षयिरु सििे मििाई अनसूुची–९ बिोजजिको अजन्िि प्रमिर्देन ियार गरी कायावियिा पेर्श गनुव 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रमिर्देनिा देिायका हर्षयिरुिाई सारांर्शको रुपिा सिार्ेर्श 
गनुव पनेछाः  

(क) नगरपामिकाको प्राथमिकिा िथा िक्ष्यिरू  
(ख) गि आमथवक र्षवको िखु्य िखु्य उपिब्र्ीिरू  
(ग) सािाजजक जजम्िरे्ारी बिन गने िििा 
(घ) जजम्िरे्ारी बिन गने सन्दभविा देजखएका सिस्यािरू 

(ङ) सरु्ारको िामग चाल्नपुने कदि िथा सझुार्िरू  
(३) उपदफा (१) बिोजजि पेर्श भएको प्रमिर्देन नगर प्रिखुिे कायवपामिका बैठकिा पेर्श 

गनव िगाउन ुपनेछ । 

(४) कायावियिे उपदफा (१) बिोजजिको प्रमिर्देन कायावियको र्रे्सार्टिा राख्न ुपनेछ 
। 

२०. सािाजजक परीिििा सिारे्र्श गराउनपुनेाः नगरपामिका अन्िगविका हर्षयगि र्शाखािरू र 
नगरपामिकाको र्ाहषवक योजना।कायवक्रि।आयोजनािा सिार्रे्श भएका गैर सरकारी संस्थािरूको 
िकिा नगरपामिकाकै अमभन्न अंगको रूपिा सािाजजक परीिििा सिार्रे्श गनुवपनेछ । 

२१. कागजाि उपिब्र् गराउन ुपनेाः सािाजजक परीिकिे िागेको हर्र्रि, िथयांक, सूचना िथा कागजाि 
नगरपामिकाका, हर्षयगि ििार्शाखा र्ा र्शाखा, सम्बजन्र्ि गैर सरकारी संस्था िथा अन्य मनकायिे 
उपिब्र् गराउन ुपनेछ। 

२२. प्रमिरे्दन सभािा पेर्श गनवपनेाः (१)कायवपामिकािे सािाजजक परीििको प्रमिर्देनिा उल्िेख भएका 
हर्षयिा छिफि गरी कायावन्र्यन िनु सक्ने सझुार्िरु कायावन्र्यनको व्यर्सथा मििाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्िोजजि कायवपामिकार्ाट कायावन्र्यन गररएका हर्षय, कायवपामिकार्ाट सिार्ान 
िनु नसकेका र नीमिगि प्रकृमिका हर्षयिरु सिार्रे्श गरी सािाजजक परीिि प्रमिर्देनका प्रिखु 
हर्षय सिार्ेर्श भएको प्रमिर्देन नगरसभाको रै्ठकिा पेर्श गनुव पनेछ। 

२३. अन्य मनकायिरुको सािाजजक परीिि सम्बन्र्ी व्यर्स्थााः नगरपामिकाको िते्रमभत्र कायवक्रि सञ्चािन 
गने गैर सरकारी संस्था िथा अन्य सार्वजमनक संस्थािरूिे सिाजजक परीिि गदाव यस कायवहर्मर्को 
प्रयोग गनुव पनेछ।  
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भाग-३ 

सार्वजमनक परीिि 

पररच्छेद–१ 

सार्वजमनक परीिि सम्बन्र्ी व्यर्स्था 
 

२४. सार्वजमनक परीिि गनुवपनेाः (१) नगरपामिकाबाट सञ्चािन गरेका सबै हकमसिका कायवक्रि िथा 
आयोजनािरुको सार्वजमनक परीिि गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको सार्वजमनक परीिि िरेक कायवक्रि र्ा आयोजना सम्झौिा 
बिोजजिको काि सम्पन्न भएपमछ अजन्िि हकस्िा भकु्तानी पूर्व कम्िीिा एक पटक अमनर्ायव रुपिा 
गराउन ुपनेछ।  

िर कायावियिे कायवक्रि र्ा आयोजनाको प्रकृमि िेरी कुन ैकायवक्रि र्ा आयोजनाको 
कायावन्र्यन सम्झौिा गदाव न ैएक पटक भन्दा बढी पटक सार्वजमनक परीिि गने व्यर्स्था मििाउन 
यो व्यर्स्थािे बार्ा पयुावएको िामनन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि कायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिि गनुवपने व्यर्स्था 
कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन गने मनिावि व्यर्सायी र्ा उपभोक्ता समिमि र्ा गैरसरकारी 
संस्थासगँ गररन ेसम्झौिािा उल्िेख गररनछे ।  

(४) उपदफा (१) बिोजजिको सार्वजमनक परीिििा देिाय बिोजजिका व्यजक्तिरुिाई 
सिभागी गराउन ुपनेछाः 

(क) कायवक्रि र्ा आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ प्राप्त गने सिदुायका सदस्यिरु, 
(ख) र्डा समिमिका सदस्यिरु िध्ये कम्िीिा एकजना सदस्य, 
 (ग) कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यनको िामग सम्झौिा गने उपभोक्ता समिमि टोि 

हर्कास संस्था, गैर सरकारी संस्था र्ा मनिावि व्यर्सायीका प्रमिमनमर्, 
 (घ) सम्बजन्र्ि कायवक्रि र्ा आयोजना संचािनको िामग कायावियिे िोकेको प्राहर्मर्क 

किवचारी l 
२५. सार्वजमनक परीिि गराउने जजम्िेर्ारीाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजिको सार्वजमनक परीिि गराउन े

जजम्िरे्ारी नगरपामिकासँग कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन गनव सम्झौिा गने मनकायको िनुेछ 
। 

(२) यस कायवहर्मर् बिोजजि सार्वजमनक परीिि गनव िाग्ने खचव कायवक्रि र्ा आयोजनाको 
िागि अनिुानिा न ैसिार्रे्श गने व्यर्स्था कायावियिे मििाउनछे । 

२६. कायवक्रि सम्पन्न पश्चािको सार्वजमनक परीिि नभई अजन्िि हकस्िा रकि मनकासा निनुाेः मनिावि 
व्यर्सायी, उपभोक्ता समिमि िथा अन्य मनकाय र्ा संस्थार्ाट कायावन्र्यन िनु ेसरै् खािका कायवक्रि 
िथा आयोजनाको सार्वजमनक परीिि नभई अजन्िि हकस्िाको रकि भकु्तानी ददन ेछैन । 
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पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता समिमिबाट कायावन्र्यन िनु ेकायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिि सम्बन्र्ी व्यर्स्था 
 

२७. सार्वजमनक जानकारी ददनपुनेाः (१) उपभोक्ता समिमिका अध्यििे र्डा अध्यिको सिन्र्यिा कायवक्रि 
र्ा आयोजना कायावन्र्यनको कायावदेर्श प्राप्त गरेको मिमििे साि ददन मभत्र कायवक्रिका प्रत्यि 
िाभग्रािीिरुिाई कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन अजघको सार्वजमनक जानकारीको िामग उपजस्थि 
िनु मिमि स्थान र सिय उल्िेख गरी सार्वजमनक सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सञ्चािन गररन ेकायवक्रििा उपभोक्ता समिमिको अध्यि र्ा 
मनजिे िोकेको उपभोक्ता समिमिको सदस्यिे देिायका हर्षयिरु प्रस्ििु गनुव पनेछाः 

(क) आयोजनाको कूि िागि  

(ख) उपभोक्ताबाट व्यिोररन ेिागिको पररिाि  

(ग) सम्पादन गनुवपने िखु्य िखु्य कािको हर्र्रि  

(घ) आयोजना सम्पन्न गनुव पने अर्मर्   

(ङ) आयोजनाको िामग िोहकएको सार्ट र्न्चाजवको नाि पद र सम्पकव  नम्बर 

(च) उपभोक्ता र्ा अन्य सरोकारर्ािाको िफव बाट कुनै गनुासो भएिा त्यस्िो गनुासो राख्न 
सहकन ेपदामर्कारी र्ा किवचारीको नाि र सम्पकव  नम्बर । 

(३) यस दफा बिोजजि गररने कायवक्रिको अध्यििा र्डाध्यि र्ा मनजिे िोकेको र्डा 
समिमिको सदस्यिे गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोजजि कायवक्रि र्ा आयोजनाको हर्र्रि प्रस्ििु गररसकेपमछ 
कायवक्रिको अध्यििा गने व्यजक्तिे कायवक्रिका सिभागीिरुिाई कुन ै जजज्ञासा र्ा सझुार् भए 
पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि प्राप्त भएका कुनै जजज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्र्िा उपभोक्ता 
समिमिका सदस्यिरु र्ा अध्यििा गने व्यजक्तिे स्पि पानुव पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बिोजजि गररन ेकायवक्रिको उपजस्थमि र छिफििा उठेका हर्षयिरु 
सििे सिार्ेर्श गरी मनिवय ियार गने व्यर्स्था सम्बजन्र्ि उपभोक्ता समिमििे मििाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोजजि गररएको मनिवय उपभोक्ता समिमििे सरुजिि रुपिा राख्न ुपनेछ 
र कायावियिे िागेको बखि र्ा भकु्तानीको िामग कागजाि पेर्श गदाव संिग्न गनुव पनेछ । 

२८. सार्वजमनक परीिि गनुवपनेाः (१) उपभोक्ता समिमििे कायावियसँग भएको सम्झौिा बिोजजि िोहकएको 
कायव सम्पन्न गररसकेपमछ सार्वजमनक परीिि गनुवपनेछ । 

(२) उपभोक्ता समिमिको अध्यििे उपदफा (१) बिोजजिको कायव सम्पन्न सार्वजमनक 
परीििको िामग र्डाध्यिसगँ सिन्र्य गरी कायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिि िनुे मिमि 
स्थान र सिय िोकी उपजस्थमिको िामग उपभोक्तािरुिाई सार्वजमनक सूचना प्रसारि गनुवपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजि सञ्चािन िनुे सार्वजमनक परीिि कायवक्रििा उपभोक्ता 
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समिमिको अध्यि र्ा मनजिे िोकेको सदस्यिे देिायका हर्षयिरु सहिि अनसूुजच–११ बिोजजिको 
आयोजना र्ा कायवक्रि सम्बन्र्ी हर्र्रिको ढाँचा प्रस्ििु गनुव पनेछाः 

(क) आयोजनाको उद्देश्य 

(ख) आयोजनाको कूि िागि 

(ग) िािसम्ि मनकासा भएको कूि रकि 

(घ) आयोजना कायावन्र्र्यनिा भएको कूि खचव 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभामगिाको कूि अंर्श 

(च) कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यनको क्रििा परेका उजरुी र्ा गनुासोको हर्र्रि 

(छ) सम्झौिा गररएको काि र सम्पन्न भएको काि बीचको ििुना  

(४) यस दफा बिोजजिको सार्वजमनक परीिि कायवक्रिको अध्यििा अध्यििा उपभोक्ता 
समिमिको अध्यििे गनेछ ।  

(५) यस दफा बिोजजि सञ्चािन िनु ेसािाजजक परीिि कायवक्रिको उपजस्थमि छिफििा 
उठेका हर्षय र आयोजनाको सम्बन्र्िा गररएको मनिवय सहििको अनसूुजच–१२ बिोजजिको हर्र्रि 
उपभोक्ता समिमििे ियार गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोजजि ियार गररएको मनिवयको व्यिोरा उपजस्थि उपभोक्तािरुिाई 
पढेर सनुाई कायवक्रिको अध्यििा गने व्यजक्त र उपभोक्ता समिमिका सजचर्िे प्रिाजिि गनुव पनेछ। 

(७) उपभोक्ता समिमििे उपदफा (६) बिोजजि प्रिाजिि भएको मनिवय अजन्िि हकस्िा 
मनकासा िाग गनवको िामग कायावियिा पेर्श गनुव पनेछ । 

                       (८) ;xhstf{{n] cg';"lr–!^ cg';f/sf] gd"gf sfo{qmd / cg';"lr–!& adf]lhdsf]          

r]slni6sf] tof/L u/L ;fj{hlgs k/LIf0f sfo{qmdsf] ;xlhs/0f ug{'kg]{5 . 

  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायावन्र्यन िनुे कायवक्रि र्ा आयोजनाको सार्वजमनक परीिि सम्र्न्र्ी 
व्यर्स्था 

२९. सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुवपनेाः  (१) कुनै कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यन गनव कायावदेर्श पाएको 
मिमििे साि ददनमभत्र कायवक्रि र्ा आयोजनासँग सम्बजन्र्ि उपभोक्ता िथा सरोकारर्ािािरुिाई कायव 
प्रारम्भ गनुव अजघ कायवक्रि र्ा आयोजना सम्बन्र्ी प्रारजम्भक जानकारीको िामग कायवक्रििा उपजस्थमि 
िनुपुने मिमि, स्थान र सिय िोकी सम्बजन्र्ि गैरसरकारी संस्थािे सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कायवक्रििा सम्बजन्र्ि र्डाको र्डाध्यि सहिि सम्पूिव र्डा 
सदस्यिरुिाई सििे आिन्त्रि गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजिको सार्वजमनक परीिि कायवक्रििा कायवक्रि आयोजना गने 
गैर सरकारी संस्थाको िफव बाट देिायका कुरािरु प्रस्ििु गनुव पनेछाः 
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(क) कायवक्रि र्ा आयोजनाको उद्दशे्य 

(ख) कायवक्रि र्ा आयोजनाको िाभग्रािीको हर्र्रि 

(ग) कायवक्रि र्ा आयोजनाको कूि िागि 

(घ) कायवक्रि र्ा आयोजनाको र्शरुु िनुे र सम्पन्न िनुे मिमि 

(ङ) कायावियबाट व्यिोररने बजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्यिोररन ेबजेट 

(छ) उपभोक्ताको िफव बाट व्यिोनुवपने िागिको अंर्श र प्रकार 

(ज) कायवक्रि र्ा आयोजनाको िखु्य िखु्य हक्रयाकिापिरु 

(४) उपदफा (३) बिोजजिको प्रस्ििुीपमछ कायवक्रििा सिभागी िाभग्रािीिरुिाई कायवक्रि 
र्ा आयोजनाको सम्बन्र्िा कुनै जजज्ञासा र्ा सझुार् भए पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि िाभग्रािीिरुबाट राखेका जजज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बन्र्िा 
कायवक्रिको आयोजकबाट स्पि पानुव पनेछ । 

(६) यस दफा बिोजजिको कायवक्रििा उपजस्थि र्डा समिमिका सदस्यिरुिाई कायवक्रि 
र्ा आयोजनाको सम्बन्र्िा कायावियको िफव बाट आफ्ना कुरा राख्न सिय ददन ुपनेछ । 

३०. कायवक्रि सम्पन्न पश्चाि सार्वजमनक परीिि गनुवपनेाः (१) कायावियसँगको सम्झौिा बिोजजिको काि 
सम्पन्न भएपमछ कायवक्रि र्ा आयोजना सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे सार्वजमनक परीिि 
कायवक्रििा उपजस्थमिको िामग मिमि स्थान र सिय िोकी सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कायवक्रििा र्डाअध्यि िगायि र्डा समिमिका सदस्यिाई 
आिन्त्रि गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको सार्वजमनक परीिििा अनूसजुच–११ बिोजजिको यथाथव 
हर्र्रि प्रस्ििु गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजिको प्रस्ििुीकरििा उपभोक्ता र्ा िाभग्रािी र गैरसरकारी 
संस्थाबाट भएको िगानी िथा कायावियबाट िािसम्ि प्राप्त भएको रकिको हर्र्रि सििे प्रस्ििु 
गनुवपनेछ । 

(५) कायवक्रि सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे यस दफा बिोजजि िनु ेसार्वजमनक परीिि 
कायवक्रिको उपजस्थमि र मनिवय सहिि अनसूुजच–१२ अनसुारको प्रमिर्देन ियार गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोजजि ियार भएको हर्र्रि र मनिवय गैरसरकारी संस्थािे बजेट 
मनकासाको िामग कायावियिा पेर्श गनुव पनेछ । 

                         (७) ;xhstf{n] cg';"lr–!^ cg';f/sf] gd"gf sfo{qmd / cg';"lr–!&   adf]lhdsf] 

r]slni6sf] tof/L u/L  ;fj{hlgs k/LIf0f sfo{qmdsf] ;xlhs/0f ug{'kg]{5. 

 

 

 

 



 

 

खण्ड: 5     संख्या: 10     मिमि: २०७9।05।16 

पररच्छेद – ४ 

मनिावि व्यर्सायीबाट सञ्चािन िनु ेआयोजनाको सार्वजमनक परीिि सम्र्न्र्ी ब्यर्स्था 
 

३१. सार्वजमनक परीिि गने जजम्िेर्ारीाः (१) मनिावि व्यर्सायी िाफव ि संचामिि भौमिक पूर्ावर्ार मनिावि 
सम्बन्र्ी आयोजनािरूको सार्वजमनक परीिि गने जजम्िरे्ारी सो आयोजनाको रेखदेख िथा 
अनगुिनको िामग कायावियबाट िोहकएको प्राहर्मर्क किवचारीको िनुछे । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि गररन ेसार्वजमनक परीिि कायवक्रििा मनिावि व्यर्सायीको 
प्रमिमनमर्िाई अमनर्ायव उपजस्थि गराउन ुपनेछ । 

३२.  मनिावि प्रारम्भ िनुपुर्व सार्वजमनक जानकारी ददनपुनेाः (१) मनिावि व्यर्सायी िाफव ि सञ्चािन िनुे 
आयोजनाको िामग कायावियसगँ सम्झौिा भर्सकेपमछ आयोजना मनिावि स्थििा आयोजनाका 
िाभग्रािी व्यजक्तिरुको उपजस्थमििा आयोजनाको हर्स्ििृ हर्र्रि ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको जानकारी ददनका िामग िनुे कायवक्रििा आयोजनाको 
रेखदेख िथा अनगुिनको िामग िोहकएको प्राहर्मर्क किवचारीिे सम्बजन्र्ि मनिावि व्यर्सायीसगँको 
सिन्र्यिा आयोजनाको िाभग्रािी व्यजक्तिरुिाई उपजस्थमिको िामग मिमि, स्थान र सिय िोकी 
सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको कायवक्रििा आयोजना सञ्चािन िनु ेर्डाका र्डा समिमिका 
पदामर्कारीिरु र आर्श्यकिा अनसुार नगर प्रिखु र उपप्रिखु सििेिाई आिन्त्रि गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोजजि िनुे कायवक्रििा प्राहर्मर्क किवचारीिे देिायका हर्षयिरु 
प्रस्ििु गनुव पनेछाः 

(क) आयोजनाको कूि िागि, 
(ख) आयोजना र्शरुुिनु ेर सम्पन्न िनुे अर्मर्, 
(ग) आयोजनाको िखु्य िखु्य अपेजिि उपिजब्र्, 
(घ) आयोजनाको मनिावि व्यर्सायीको नाि र मनिावि व्यर्सायीको स्थानीय प्रमिमनमर्को 

नािथर ठेगाना र सम्पकव  नम्बर, 
(ङ) कायावियको िफव बाट रेखदेख र अनगुिनको िामग िोहकएको प्राहर्मर्क किवचारीको 

नाि पद र सम्पकव  नम्बर, 
(च) आयोजना कायावन्र्यनको सम्बन्र्िा गनुासो र्ा सझुार् ददन सहकन ेपदामर्कारीको नाि 

पद र सम्पकव  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बिोजजिको कायवक्रििा आयोजनाका िाभग्रािीिरुिाई आयोजनासँग 
सम्बजन्र्ि हर्षयिा कुन ैजजज्ञासा र्ा सझुार् भए ददन ेअर्सर उपिब्र् गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बिोजजिको कायवक्रििा मनिावि व्यर्सायीिे िोहकएको सियिा न ैकाि 
सम्पन्न गने प्रमिबििा जनाउन िगाउन ुपनेछ।  

 (७) यस दफा बिोजजि िनु ेकायवक्रििा उपजस्थि िनु ेपदामर्कारी, मनिावि व्यर्सायीको 
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प्रमिमनमर् िथा आयोजनाका िाभग्रािीिरुको उपजस्थमि पजुस्िका ियार गरी राख्न ेजजम्िरे्ारी प्राहर्मर्क 
किवचारीको िनुछे । 

 

३३. आयोजनाको मनिावि सम्पन्नपमछ सार्वजमनक परीिि गनुवपनेाः (१) आयोजनाको मनिावि सम्पन्न पश्चाि 
सम्बजन्र्ि आयोजनाको सार्वजमनक परीिि गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िनुे सार्वजमनक परीिि कायवक्रििा सम्बजन्र्ि प्राहर्मर्क 
किवचारीिे मनिावि व्यर्सायीसँगको सिन्र्यिा आयोजनाका िाभग्रािी व्यजक्तिाई उपजस्थि िनु मिमि 
स्थान र सिय िोकी कम्िीिा साि ददन अगारै् सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजिको सार्वजमनक परीिि कायवक्रििा आयोजना सञ्चािन भएको 
र्डाको र्डा समिमिका सदस्यिरु र आर्श्यकिा अनसुार नगर प्रिखु र्ा उपप्रिखु र्ा दरैु्िाई 
आिन्त्रि गनुव पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोजजिको कायवक्रििा मनिावि व्यर्सायीको प्रमिमनमर्िे आयोजनाको सम्बन्र्िा मनम्न 
हर्षयिरु ;lxt cg';"lr–!# adf]lhdsf] ljj/0fsf] 9fFrfdf प्रस्ििु गनुवपनेछाः 

(क)  आयोजना र्शरुु भएको मिमि, 
(ख)  आयोजनाको कूि खचव, 
(ग)  आयोजना स्र्ीकृि मडजार्न र्हििेट अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
(घ)  आयोजनासँग सम्बजन्र्ि िखु्य िखु्य हर्षयिरु । 

(५) उपदफा (२) बिोजजिको कायवक्रििा प्राहर्मर्क किवचारीिे मनिावि व्यर्सायीका 
प्रमिमनमर्को प्रस्िमुिपमछ देिायका प्रश्निरू राखी खिुा छिफिको िाध्यिबाट सिभागीिरूको प्रमिहक्रया 
मिन ुपनेछाः 

(क) आयोजना संचािन गने मनिावि ब्यबसायीिे प्रस्ििु गरे अनसुारको आयोजना सम्पन्न 
भए नभएको 

(ख) आयोजना िोहकएको सियिा र्शरुु िथा सम्पन्न भए।नभएको 
(ग) आयोजना र्ा कायवक्रि कायावन्र्यन प्रारम्भिनु ुअजघ सार्वजमनक जानकारी ददने कायव 

भए। नभएको 
(घ) आयोजनािा काि गने व्यजक्तिे ज्यािा पाए नपाएको 
(ङ) आयोजनािा प्रयोग भएका सािग्रीिरू गिुस्िरीय भए ÷ नभएको 
(च) अनगुिन समिमि िथा सम्बजन्र्ि प्राहर्मर्क किवचारीबाट सिय सियिा अनगुिन 

िथा मनरीिि भए ÷नभएको 
(छ) अनगुिन िथा मनरीिि पश्चाि ्प्राप्त सझुार्िरू कायावन्र्यन भए ÷नभएको 
(ज) प्राहर्मर्कबाट ददर्एका सल्िाि र सझुार्िरू उपयकु्त भए ÷ नभएको l 
(६) उपदफा (५) बिोजजि कायवक्रिका सिभागीिरुिे प्रस्ििु गरेका हर्चारिरूिाई 

प्राहर्मर्क किवचारी र मनिावि व्यर्सायीिे प्रमिहक्रया ददन ेव्यजक्तको नाि सहिि हटपोट गनुवपनेछ र 
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सिभागीिे प्रस्ििु गरेका प्रमिहक्रया िथा सझुार्िामथ मनिावि व्यर्सायी एरं् प्राहर्मर्क किवचारीिे थप 
स्पि पानुव पनेछ। 

(७)  यस दफा बिोजजि सञ्चािन िनु ेकायवक्रििा उपजस्थि पदामर्कारी िथा िाभग्रािी 
व्यजक्तिरुको उपजस्थमि पजुस्िका ियार गरी उपदफा (५) बिोजजि प्राप्त प्रमिहक्रया सििे सिार्रे्श 
गरी अनसूुजच–१४ अनसुारको ढाँचािा हर्र्रि ियार गने जजम्िरे्ारी सम्बजन्र्ि प्राहर्मर्क किवचारीको 
िनुेछ। 

(८) यस दफा बिोजजि सञ्चािन िनुे सार्वजमनक परीिि कायवक्रि सञ्चािन गदाव अनसूुची–
१५ बिोजजिको आचारसंहििा सिभागीिरुिे पािना गनुवपनेछ । 

(९) ;xhstf{n] cg';"lr–!^ cg';f/sf] gd"gf sfo{qmd / cg';"lr–!& 

adf]lhdsf] r]slni6sf] tof/L u/L  ;fj{hlgs k/LIf0f sfo{qmdsf] सिजजकरि गनुवपनेछ। 

 

पररच्छेद – ५ 

सार्वजमनक परीिि सम्बन्र्ी अन्य व्यर्स्था 
३४. गनुासोिरु प्रस्ििु गनुवपनेाः दफा ३४ बिोजजिको सार्वजमनक परीिि कायवक्रििा आयोजनासँग 

सम्बजन्र्ि हर्षयिा पदामर्कारी, अनगुिन समिमि िथा कायावियिा मिजखि र्ा िौजखक रुपिा कुन ै
गनुासो प्राप्त भएको भए कायवक्रिको सिजकिाविे सो सििे प्रस्ििु गनुव पनेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररचािन गनव सक्नेाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजिको सार्वजमनक परीिि 
कायवक्रि सञ्चािनको िामग कायावियिे प्रचमिि कानून बिोजजि सािदुाहयक संस्था, गैर सरकारी 
संस्था र्ा अन्य संघ संस्थािाई पररचािन गनव सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सार्वजमनक परीिि कायवक्रिको िामग गैरसकारी संस्था 
पररचािन गरेको अर्स्थािा कायवक्रिको िामग सूचना प्रर्ाि गने, पदामर्कारी, किवचारी िथा मनिावि 
व्यर्सायीका प्रमिमनमर्िाई कायवक्रििा उपजस्थमिको िामग अनरुोर् गने, कायवक्रिको सञ्चािन िथा 
सिजीकरि गने, उपजस्थमि पजुस्िका ियार गने, मनिवय ियार गने र कायवक्रिको प्रमिर्देन ियार गने 
जजम्िरे्ारी सििे सोिी संस्थाको िनुछे । 

३६. मनिावि सम्पन्न पश्चािको सार्वजमनक परीिि नभई आयोजनाको फरफारक निनुेाः यस कायवहर्मर् 
बिोजजि आयोजना मनिावि सम्पन्न पश्चािको सार्वजमनक परीिि नभई आयोजनाको फरफारक िथा 
अजन्िि हकस्िा भकु्तानी िनु ेछैन । 

३७. आयोजनास्थििा सूचना पाटी राख्न ुपनेाः कायावियबाट संचािन िनु ेकायवक्रि र्ा आयोजनाको मनिावि 
स्थििा मनिाविसँग सम्बजन्र्ि उपभोक्ता समिमि, गैर सरकारी संस्था र्ा व्यर्सायीिे अनसूुची–१८ 
बिोजजिको आयोजना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 

३८. सार्वजमनक सनुरु्ाई गनुवपनेाः (१) यस पररच्छेद बिोजजि सार्वजमनक परीिि गनुवपने आयोजनािध्य े
बिरु्षीय आयोजनािरुको सार्वजमनक सनुरु्ाई सििे गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि कुनै आयोजनाको सार्वजमनक सनुरु्ाई गरेको भए पमन उक्त 
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आयोजनाको सार्वजमनक परीिि गनुव पनेछ । 

३९. सार्वजमनक परीिििा प्राप्त सझुार्िाई पषृ्ठपोषिको रुपिा मिनाेः सार्वजमनक परीििको क्रििा 
सिभागीिरूिे व्यक्त गरेका हर्चारिाई कायावियिे पषृ्ठपोषिको रुपिा मिनछे । 

४०. यथाथव हर्र्रि पेर्श गनुवपनेाः यस भाग बिोजजि सार्वजमनक परीिि कायवक्रििा आयोजनासगँ 
सिबजन्र्ि पििे ियार गरेको आमर्काररक हर्र्रि िात्र प्रस्ििु गनुवपनेछ । 

 

४१. सार्वजमनक परीििको िामग आर्श्यक बजेट व्यर्स्थााः यस भाग बिोजजि गररन े सार्वजमनक 
परीििको िामग आर्श्यक बजटे सम्बजन्र्ि आयोजनाको िामग छुयार्एको कजन्टन्जेन्सीको 
रकिबाट प्रचमिि कानून बिोजजि उपिब्र् गराउन सहकनछे। 

 

पररच्छेद – ६ 

हर्हर्र् 

४२. प्रमिरे्दन पेर्श गनुवपनेाः यस कायवहर्मर् बिोजजि गररन े सार्वजमनक परीििको एहककृि प्रमिर्देन 
उपप्रिखुिे कायवपामिका बैठकिा प्रस्ििु गनुवपनेछ । 

 

४३. अन्य मनकायिरुर्ाट यस सार्वजमनक परीिि हर्मर्को प्रयोगाः नगरपामिका िेत्र मभत्र कायवक्रि र्ा 
आयोजना संचािन गदाव गैर सरकारी संस्था िथा अन्य सार्वजमनक संस्था िथा मनकायिरूिे पमन यस 
कायवहर्मर् बिोजजि सार्वजमनक परीिि गने व्यर्स्था मििाउन ुपनेछ ।  

४४. अमभिखुीकरि सम्बन्र्ी व्यर्स्थााः (१) कायावियिे कायवक्रि र्ा आयोजना कायावन्र्यनको िामग 
सम्झौिा भर्सकेपमछ अनसूुजच–१० अनसुारको हर्षयर्स्ि ुसििे सिार्रे्श गरी उपभोक्ता समिमिको 
जजम्िरे्ारी, सार्वजमनक परीििको हर्मर्, प्राहर्मर्क किवचारीको जजम्िरे्ारी, रकि मनकासाको िामग 
आर्श्यक कागजाि, काि सम्पन्न गनुव पने सिय सीिा सिेिको जानकारी ददन उपभोक्ता समिमिका 
अध्यि, उपाध्यि, सजचर् र कोषाध्यििाई एकददने अभीिखुीकरि गनेछ । 

(२) यस्िो अमभिखुीकरि कायवक्रि कायावियिे यो कायवहर्मर् बिोजजि सार्वजमनक परीिि 
गनुवपने भनी िोहकएका मनकाय र्ा व्यजक्तिरुिाई पमन सञ्चािन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजि िनुे अमभिजुखकरि कायवक्रििा प्रस्ििु गने हर्षयको ढाँचा 
अनसूुची–१० बिोजजि िनुछे । 
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भाग–५ 

सार्वजमनक सनुरु्ाई कायवहर्मर् 

 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बन्र्ी व्यर्स्था 
४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेाः (१) कायावियिे आफ्नो कायाविय िािामभत्र सबैिे देख्न ेस्थानिा नागररक 

बडापत्र राख्न ुपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बिोजजिको नागररक बडापत्रिा देिायका हर्षय उल्िेख भएको 

िनुपुनेछाः 
(क) नगरपामिकािे ऐन, मनयि बिोजजि ददने सेर्ा सहुर्र्ाको हर्र्रि, 

(ख) सेर्ा सहुर्र्ा प्रदान गनव िाग्ने सियार्मर्, 

(ग) सेर्ा सहुर्र्ा प्रदान गने जजम्िरे्ार कायवकि िथा किवचारी, 
(घ) सेर्ाग्रािीिे िोहकएको सेर्ा सहुर्र्ा प्राप्त गनव आर्श्यक कागजाि, 

(ङ) रू्शल्क दस्िरू िाग्न ेभए सोको हर्र्रि, 

(च) रू्शल्क दस्िूर निाग्न ेभएिा सोिी व्यिोरा, 
(छ) सेर्ा सहुर्र्ा उपिब्र्।प्रदान िनु ेकायवकिको िथा किवचारीको नम्बर र्ा संकेि, 

(ज) उजरुी सनेु्न अमर्कारी र्ा िि, 

(झ) नगरपामिकाको टेमिफोन नं., र्ििे र र्भेसार्ट, 

(ञ) गनुासो, पीर िकाव राख्न ेफोन नं., किवचारी र र्ििे ठेगाना, र 
(ट) नागररक र्डापत्र बिोजजि सेर्ा प्रदान गनव नसके सेर्ाग्रािीिाई प्रदान गररने 
ििीपूमिवको हर्र्रि,  
(ठ) कायवपामिकािे िोकेका अन्य आर्श्यक कुरा ।  

(३) कायावियिे उपदफा (१) बिोजजिको नागररक बडापत्रिा उल्िेख भएका िखु्य िखु्य 
हर्षयिरु सिार्ेर्श गरी कायाविय पररसरिा मडजजटि बडापत्र सििे राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोजजिको नागररक बडापत्रिा सङ्घ िथा प्रदेर्श कानून बिोजजि प्रदान 
गररने सेर्ाको िामग सम्बजन्र्ि कानून बिोजजि िोहकएका हर्र्रििरु सििे राख्न ुपनेछ ।  

४६. नागररक बडापत्रिा संर्शोर्न गनव सहकनेाः (१) कायावियिे दफा ४५ को उपदफा (२) िा उजल्िजखि 
हर्षयका हर्र्रििा कुन ैपररर्िवन भएिा नागररक बडापत्रको संर्शोर्न गनेछ। 

(२) उपदफा (१) र्िोजजिको िनुे संर्शोर्निा नागररक र्डापत्रिा सिार्ेर्श गनुवपने नयाँ 
हर्षय भएिा सोसििे सिार्रे्श गरी अध्यार्मर्क गनुव पनेछ। 
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पररच्छेद‒२ 

सार्वजमनक सनुरु्ाई सम्र्न्र्ी व्यर्स्था 
४७. सार्वजमनक सनुरु्ाई गनुवपनेाः (१) कायवपामिकाको कायाविय र र्डा कायावियिे आमथवक र्षवको प्रत्यके 

चौिामसक अर्मर्िा कायवियबाट सञ्चामिि सम्पिुव योजना, कायवक्रि िथा सेर्ा प्रर्ािको सार्वजमनक 
सनुरु्ाई गनुवपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िनुे कायवपामिकाको कायावियको सार्वजमनक सनुरु्ाईिा नगर 
प्रिखु, उपप्रिखु, प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि र र्डा कायावियको सार्वजमनक सनुरु्ाईिा र्डा समिमिका 
सदस्यिरु र र्डा सजचर् सिभागी िनु ुपनेछ। 

िर नगर प्रिखु, प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि र र्डा अध्यि कायविेत्र बाहिर रिेको 
अर्स्थािा त्यस्िो पदामर्कारीको स्थानिा क्रिर्शाः नगर उपप्रिखु, कायावियको र्ररष्ठ किवचारी र 
र्डा समिमिको सदस्य सिभागी िनुे गरी सार्वजमनक सनुरु्ाई गनव यस दफािे बार्ा पयुावएको िामनने 
छैन । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको सार्वजमनक सनुरु्ाईिा हर्षयगि र्शाखा।कायावियका 
प्रिखुिरु सििे सिभागी िनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) िा जनुसुकैु कुरा िेजखएको भएिा पमन कािको जजम्िरे्ारी अनसुार 
हर्षयगि र्शाखा।कायाविय र्ा कुन ै कायवक्रि िथा आयोजनाको िामग छुटै्ट सार्वजमनक सनुरु्ाई 
कायवक्रि गने गरी कायवपामिकािे मनिवय गनव सक्नछे । 

(५) सङ्घ िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शिव अनदुानबाट सञ्चामिि कायवक्रि र्ा 
आयोजनाको िामग उपिब्र् गरार्एको र्शिविा सार्वजमनक सनुरु्ाई गनुवपने भनी उल्िेख भएको 
अर्स्थािा सोिी बिोजजि र उल्िेख नभएको अर्स्थािा दफा (१) बिोजजिको सार्वजमनक सनुरु्ाईिा 
नै त्यस्िो कायवक्रि र्ा आयोजनाको हर्षय सिार्रे्श गररनछे । 

(६) उपदफा (१) बिोजजिको सार्वजमनक सनुरु्ाईिा कायावियिे सबै सरोकारर्ािािरु  
सिभागी िनसुक्न ेगरी कायवक्रि सञ्चािन िनु ेमिमि, स्थान र सिय िोकी कम्िीिा साि ददन अगारै् 
सार्वजमनक सूचना प्रर्ाि गनुव पनेछ । 

(७) यस दफा बिोजजि सञ्चािन िनुे सार्वजमनक सनुरु्ाईिा सञ्चार िाध्यिका प्रमिमनमर्िरुिे 
सिज रुपिा उपजस्थि िनु, िस्बीर  िथा मभमडयो जखच्न र प्रत्यि प्रर्शारि गनव पाउनछेन ्। 

४८. सेर्ाग्रािीको अमभिि मिन ुपनेाः (१) कायावियिे सार्वजमनक सनुरु्ाई गनुव अगारै् कम्िीिा साि ददनको 
कायाविय सियिा सेर्ा मिन आएका सेर्ाग्रािीिरुबाट अनसूुची–१९ बिोजजिको ढाँचािा नागररक 
प्रमिर्देन पत्र र अनसूुची–२० बिोजजिको ढाँचािा बहिगविन अमभिि मिन ुपनेछ । 

(२) कायावियिे उपदफा (१) बिोजजि अमभिि ददन ेसेर्ाग्रािीिरुिाई सार्वजमनक सनुरु्ाई 
कायवक्रििा उपजस्थमिको िामग अनरुोर् गनेछ ।  

४९. सार्वजमनक सनुरु्ाईका हर्षयर्स्िाुः यस कायवहर्मर् बिोजजि गररन ेसार्वजमनक सार्वजमनक सनुरु्ाईिा 
देिाय बिोजजिका हर्षयर्स्ि ुप्रस्ििु गररनेछाः 
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(क) अजघल्िो पटकको सार्वजमनक सनुरु्ाईिा प्रमिबििा व्यक्त गररएका हर्षय र त्यस्िा 
हर्षयिा भए गरेका प्रयास, 

(ख) नागररक प्रमिर्देन पत्र र बहिगविन अमभििको नमिजा, 
(ग) सेर्ा प्रर्ािका सम्बन्र्िा प्राप्त जनगनुासो र सझुार्को हर्र्रि र त्यस्िा हर्षयिा भए 

गरेका प्रयास, 
(घ) अनगुिन समिमिको प्रमिर्देनका िखु्य िखु्य हर्षयिरु, 
(ङ) सार्वजमनक परीिि प्रमिर्देनका िखु्य िखु्य हर्षयिरु, 
(च) सािाजजक प्रमिर्देनको िखु्य हर्षयिरु,  
(छ) नगरपामिकाको नीमि योजना िथा कायवक्रि र बजेट, 
(ज) सङ्घ िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानिा सञ्चामिि कायवक्रि िथा आयोजनािरु । 

५०. व्यजक्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनव सक्नेाः (१) कायावियिे दफा ४८ बिोजजि सेर्ाग्रािी 
बहिगविन अमभिि र नागररक प्रमिर्देन पत्र सङ्किन गनवको िामग कुन ै व्यजक्त र्ा गैरसरकारी 
संस्थािाई पररचािन गनव सक्नेछ । 

(२) यस कायवहर्मर् बिोजजि िनुे सार्वजमनक सनुरु्ाईको व्यर्स्थापन गनव िथा सिजीकरि 
गनवको िामग प्रचमिि खररद कानून बिोजजि कुन ैव्यजक्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनव 
सहकनछे । 

५१. सार्वजमनक सनुरु्ाईको िाग गनव सक्नाेः (१) जनप्रमिमनमर्, उपभोक्ता िथा साझेदार संस्थािे कुन ै
आयोजना हर्र्शषे र्ा सार्वजमनक िित्र्को हर्षयिा सार्वजमनक सनुरु्ाई गनव कायावियिा अनरुोर् गनव 
सक्नछेन। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सार्वजमनक सनुरु्ाई िाग भएको अर्स्थािा कायावियिे एक 
िहिनामभत्र सम्बजन्र्ि आयोजना र्ा सार्वजमनक िित्र्को हर्षयिा सार्वजमनक सनुरु्ाई गनेछ । 

५२. कायवक्रि र्ा आयोजना र्शरुु िनु ुभन्दा अगारै् सार्वजमनक सनुरु्ाई गनव सहकनाेः दीघवकािीन नीमि िथा 
योजना र्ा बिरु्षीय आयोजनाको स्र्ीकृमि र आमथवक, सािाजजक र र्ािार्रिीय िते्रिा दीघवकािीन 
प्रभार् पाने कुन ैकायवक्रिको स्र्ीकृमि पश्चाि त्यस्िो नीमि, योजना, आयोजना र्ा कायवक्रिको उद्देश्य, 
िि, अपेजिि उपिजब्र् र कायावन्र्यन प्रकृयाको सम्बन्र्िा कायवक्रि र्ा आयोजना र्शरुुिनु ुभन्दा 
अगारै् सार्वजमनक सनुरु्ाई गनव सहकनछे । 

५३. जजम्िेर्ार पदामर्कारीिे सम्बोर्न गनुवपनेाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजि गररन ेसार्वजमनक सनुरु्ाईको 
क्रििा उठेका जजज्ञासा सझुार् र गनुासोको सम्बन्र्िा कायवक्रििा सिभागी जजम्िरे्ार पदामर्कारीिे 
सम्बोर्न गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सार्वजमनक सनुरु्ाईको क्रििा उठेका जजज्ञासा सझुार् र 
गनुासोको सम्बोर्न गदाव सम्बजन्र्ि पदामर्कारी किवचारी र्ा हर्ज्ञको सझुार् मिने व्यर्स्था कायावियिे 
मििाउनछे । 
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पररच्छेद ‒३ 

सार्वजमनक सनुरु्ाईको प्रकृया 
५४. सिजकिाव िोक्न ुपनेाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजि गररने सार्वजमनक सनुरु्ाईका िामग कायावियिे 

एक जना सार्वजमनक सनुरु्ाई सिजकिाव िोक्नछे । 

(२) कायावियिे दफा ५० को उपदफा (२) बिोजजि सिजीकरिको िामग व्यजक्त र्ा 
संस्थािाई पररचािन गरेको अर्स्थािा त्यस्िो व्यजक्त र्ा संस्थासगँको सिन्र्यिा सार्वजमनक सनुरु्ाई 
सिजकिाव िोक्नछे । 

५५. सार्वजमनक सनुरु्ाई कायवक्रि सञ्चािन गनेाः (१) दफा ५४ बिोजजि िोहकएको सिजकिाविे देिायका 
कुरािा ध्यान ददई सार्वजमनक सनुरु्ाई कायवक्रि सञ्चािन गनेछाः 

(क) जर्शि एरं् हर्नयर्शीि भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) मनष्ट्पि रुपिे िध्यस्थिा गने, 

(ग) िहििा जनजामि िथा हपछमडएका र्गविाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्साहिि गने,  

(घ) सिभागीिे व्यक्त गरेका हर्चारिा प्रमिर्ाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रमिहक्रया िथा हटप्पिीिाई सकारात्िक रुपिा मिन,े  

(च) व्यजक्त र्ा संस्थाको सार्वजमनक ियावदा र जर्शिाचारिाई कायि राख्न,े  

(छ) सिभागीको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) हर्षय र्स्ििुा केजन्रि रिी छिफि गराउन े। 

(२) यस कायवहर्मर् बिोजजि सञ्चािन िनु ेसार्वजमनक सनुरु्ाई कायवक्रिको ढाँचा अनसूुची–
२१ बिोजजि िनुछे। 

(३) सिजकिाविे यस कायवहर्मर् बिोजजि सार्वजमनक सनुरु्ाई कायवक्रि सञ्चािन गदाव 
कायवक्रिका सिभागीिरुिाई अनसूुची–२२ बिोजजिको आचारसंहििा पािना गराउन ुपनेछ। 

(४) सिजकिाविे यस कायवहर्मर् बिोजजि सार्वजमनक सनुरु्ाई कायवक्रि सम्पन्न भएको 
मिमििे साि ददन मभत्र अनसूुची–२३ बिोजजिको ढाँचािा कायावियिा प्रमिर्देन ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बिोजजिको प्रमिर्देन त्यसपमछ बस्न ेकायवपामिका बैठकिा छिफिको 
िामग प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृििे प्रस्ििु गनुव पनेछ। 

५६. बजेट व्यर्स्था गनेाः (१) यस कायवहर्मर् बिोजजि गररन ेसार्वजमनक सनुरु्ाईको िामग आर्श्यक पने 
बजेट र्ाहषवक कायवक्रि  िथा बजेटिा सिार्रे्श गररनेछ ।  

(२) कायावियिे उपदफा (१) बिोजजिको बजटे प्रचमिि सार्वजमनक खररद कानून 
बिोजजि खचव गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि भएको खचवको हर्र्रि सिजकिाविे सार्वजमनक सनुरु्ाई 
कायवक्रििा सििे सार्वजमनक गनुवपनेछ ।  

५७. अन्य सार्वजमनक मनकायिे सार्वजमनक सनुरु्ाई गनुवपनेाः नगरपामिका कायविते्र मभत्र कायवक्रि सञ्चािन 
गने गैर सरकारी संस्था िथा अन्य सार्वजमनक मनकायिरूिे कायावियसँग सिन्र्य गरी यसै कायवहर्मर् 
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बिोजजि सार्वजमनक सनुरु्ाई गनुव पनेछ।  
  

भाग– ६ 

हर्हर्र् 

५८. प्रर्क्ता िोक्नाेः (१) कायवपामिकािे कायवपामिकाका सदस्यिध्येबाट एक जनािाई प्रर्क्ता िोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िोहकएको प्रर्क्तािे कायवपामिका बैठकका मनिवयिरु बैठक 
बसेको िीन ददन मभत्र सार्वजमनक गनेछ। 

५९. सूचना अमर्कारी िोक्नाेः (१) नगर प्रिखुिे प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृिको मसफाररसिा कायवपामिकाको 
कायावियका एकजना अमर्कृि किवचारीिाई सूचना अमर्कारी िोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िोहकएको सूचना अमर्कारीिे सूचनाको िक सम्बन्र्ी ऐन, 
२०६४ िथा सूचनाको िक सम्बन्र्ी मनयिार्िी, २०६५ िे िोकेको प्रकृया बिोजजि सूचना िाग 
गने व्यजक्त र्ा मनकायिाई कायवपामिका िथा कायावियका मनिवय िथा मनिवयसँग सम्बजन्र्ि 
कागजाििरु उपिब्र् गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरािरु िेजखएको भएिा पमन प्रचमिि कानून बिोजजि 
गोप्य राख्न ुपने भनी िोहकएका हर्षयिरु सूचना अमर्कारीिे कुनै व्यजक्त र्ा मनकायिाई उपिब्र् 
गराउन सक्ने छैन।  

६०. आम्दानी र खचव सार्वजमनक गनुवपनेाः (१) कायावियिे प्रत्यके िहिनाको साि गिेमभत्र अजघल्िो 
िहिनासम्ि भएको आम्दानी र खचवको हर्र्रि सार्वजमनक गनुव पनेछ। 

(२) र्डा कायाविय िथा हर्षयगि र्शाखािे उपदफा (१) बिोजजि सार्वजमनक गरेको 
आम्दानी र खचवको हर्र्रि सार्वजमनक गरेको िीन ददन मभत्र कायवपामिकाको कायावियिा पठाउन ु
पनेछ। 

६१. चौिामसक सिीिा गनेाः (१) कायवपामिकािे कायवपामिकाको कायाविय, र्डा कायाविय र हर्षयगि 
कायावियका प्रिखुिरुसँग प्रत्येक चौिामसक अर्मर् सिाप्त भएको मिमििे पन्र ददन मभत्र चौिामसक 
सिीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको चौिामसक सिीिािा सिीिा अर्मर्को देिायका हर्षयिामथ 
सिीिा गररनछेाः 

(क) सिीिा अर्मर्को आम्दानी र खचवको अर्स्था,  
(ख) स्र्ीकृि र्ाहषवक कायवयोजना कायावन्र्यनको अर्स्था,  
(ग) कायावियिा प्राप्त गनुासो र सोको सिार्ानको िामग गररएका कायवको हर्र्रि, 
(घ) सार्वजमनक सनुरु्ाईिा उठेका िखु्य िखु्य हर्षयिरुको हर्र्रि, 
(ङ) सार्वजमनक परीििका हर्षयिरु, 
(च) सािाजजक परीिि प्रमिर्देनिे ददएका सझुार्िरु, 
(छ) अनगिन समिमििे गरेका कायविरुको प्रमिर्देन, 
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(ज) रकिान्िर सम्बन्र्ी हर्र्रि, 
(झ)  जजल्िा सिन्र्य समिमिबाट प्राप्त सझुार्िरु । 

(ञ) कायवपामिकािे िोहकददएका अन्य हर्षयिरु। 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको सिीिाबाट कायवपामिकािे कायावियिाई आर्श्यक मनदेर्शन 
ददन सक्नछे र त्यस्िो मनदेर्शनको पािना गनुव सम्बजन्र्ि कायाविय र कायाविय प्रिखुको किवव्य 
िनुेछ। 

(४) यस दफा बिोजजि भएको चौिामसक सिीिाको प्रमिर्देन त्यस्िो सिीिा सम्पन्न 
भएको मिमििे पन्र ददनमभत्र कायावियको र्रे्सार्ट र प्रर्क्ता िाफव ि सार्वजमनक गररनेछ। 

६२. र्ाहषवक सिीिा गनेाः (१) कायवपामिकािे कायवपामिकाको कायाविय, र्डा कायाविय, हर्षयगि र्शाखा 
र्ा कायाविय र साझेदार संस्थािरुका प्रिखुिरुको सिभामगिािा प्रत्येक आमथवक र्षव सिाप्त भएको 
मिमििे दईु िहिनामभत्र र्ाहषवक सिीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको र्ाहषवक सिीिा प्रिखुको अध्यििािा िनु े िथा यस 
सिीिािा देिाय बिोजजिका हर्षयिरुिा छिफि गररनछेाः 

(क) र्ाहषवक आम्दानी र खचवको अर्स्था, 
(ख) ििको ििुनािा भएको आम्दानी र खचवको ििुना, 
(ग) नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त अनदुानको हर्र्रि, 
(घ) नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त बजटे सीिा र प्राप्त भएको बजेटको ििुना, 
(ङ) नेपाि सरकार र प्रदेर्श सरकारबाट प्राप्त सर्शिव सिपूरक र हर्र्शषे अनदुान अन्िगविका 

आयोजनािरुको हर्र्रि र िी आयोजनािरुको भौमिक र हर्त्तीय प्रगमि, 
(च) आमथवक सािाजजक र पूर्ावर्ार हर्कासका उपिजब्र्को हर्र्रि, 
(छ)  आर्मर्क िथा रिनीमिक योजनाको िि र प्राप्त उपिजब्र्को ििुना, 
(ज) साझेदार संस्थासगँको सिकायव र सिन्र्यिा सम्पादन गररएका िखु्य िखु्य कायविरु, 
(झ) बेरुजू िथा बेरुज ूफर्छ्यौटको अर्स्था, 
(ञ) अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्र्ान आयोग सङ्घीय िामििा िथा सािान्य प्रर्शासन िन्त्रािय 

िगायि नेपाि सरकार िथा प्रदेर्श सरकारका मनकाय र जजल्िा सिन्र्य समिमिबाट 
प्राप्त सझुार्िरु, 

(ट) बुदँा नं (ञ) बिोजजिका सझुार्िरु कायावन्र्यनको अर्स्था, र 
(ठ) कायवपामिकािे िोकेका अन्य हर्षयिरु। 

(३) यस दफा बिोजजिको सिीिािा प्रस्ििु गररन े हर्र्रििा एकरुपिा कायि गनवको 
िामग नगर कायवपामिकाको कायावियिे उपदफा (२) िा उजल्िजखि हर्षयिरुको आर्ारिा र्डा 
कायाविय, हर्षयगि र्शाखा र्ा कायाविय र साझेदार संस्थािाई प्रस्ििुीकरिको ढाँचा उपिब्र् 
गराउनेछ। 

(४) यस दफा बिोजजि सम्पन्न िनुे र्ाहषवक सिीिाको प्रमिर्देन उपदफा (२) िा 
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उजल्िजखि हर्षयिरु सिेटी ियार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि ियार भएको प्रमिर्देन नगर कायवपामिकाको कायावियको 
र्रे्सार्टिा राजखनछे साथै उक्त प्रमिर्देन जजल्िा सिन्र्य समिमि, प्रदेर्श सरकारको िखु्यिन्त्री िथा 
िजन्त्रपररषदको कायाविय र सङ्घीय िामििा िथा सािान्य प्रर्शासन िन्त्राियिा पठाउने जजम्िेर्ारी 
कायवियको िनुेछ। 

६३. प्रमिरे्दन सभािा प्रस्ििु गनुवपनेाः यस कायवहर्मर् बिोजजि सम्पादन गररएका कायविरुको प्रमिर्देन नगर 
प्रिखुिे छिफिको िामग सभािा प्रस्ििु गनेछ । 

६४. थपघट र िेरफेराः  यस कायवहर्मर्को कायावन्र्यनको क्रििा कुनै र्ार्ा अर्रोर् र अस्पििा भएिा 
त्यस्िो बार्ा  अड्चन फुकाउन े  प्रयोजनका िामग कायवपामिकािे यस कायवहर्मर्िा आर्श्यकिा 
अनसुार ब्याख्या, थपघट, संसोर्न र्ा िेरफेर गनव सक्नछे। 

६५. प्रचमिि कानून बिोजजि िनु:े यस कायवहर्मर्को कुन ैप्रार्र्ान प्रचमिि कानून एरं् स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, २०७४, अन्िर सरकारी हर्त्तीय व्यर्स्थापन ऐन, २०७४ सँग बाजझएिा बाजझएको 
िदसम्ि अिान्य िनुेछ । 

६६. बचाउाः यस अजघ भए गरेका सार्वजमनक उत्तरदाहयत्र् सम्बन्र्ी कायविरू यस बिोजजि भए गरेको 
िामननछे ।  
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अनसूुची– १ 

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

 

गनुासो दिाव हकिाब 

 

मस 
नं 

गनुासोकिावको 
नाि थर 

गनुासोको 
संजिप्त 
हर्र्रि 

गनुासोसँग 
सम्बजन्र्ि 
पदामर्कारी िथा 
ििार्शाखा।र्शाखा 

गनुासोको 
बगीकरि 

गनुासो 
उपर 
गररएको 
प्रथि 
सम्बोर्न 

दिाव 
गनेको 
नािथर 
र पद 

कैहफयि 

        

        

        

        

        

 

 



 

 

खण्ड: 5     संख्या: 10     मिमि: २०७9।05।16 

अनसूुजच–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बजन्र्ि) 
 

गनुासो सिार्ानको िामग प्रस्िार् 

मस नं गनुासोको 
सजङ्खिप्त व्यिोरा 

गनुासो सिार्ानको 
िामग हर्द्यिान 
कानूनी िथा 

संस्थागि व्यर्स्था 

गनुासो सिार्ानको 
िामग कानूनी िथा 

संस्थागि 
व्यर्स्थािा रिेको 

किी 

कानूनी िथा 
हर्षयहर्ज्ञको 

राय 

गनुासो 
सिार्ानको 
िामग गनुवपने 

मनिवय 

      

      

      

 

गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमिका 

संयोजकाः नाि थराः     पदाः  दस्िखिाः 

सदस्याः नाि थराः    पदाः  दस्िखिाः 

सदस्याः नाि थराः    पदाः  दस्िखिाः 

सदस्याः नाि थराः    पदाः  दस्िखिाः 

सदस्य सजचर्ाः नाि थराः   पदाः  दस्िखिाः 
 



 

 

खण्ड: 5     संख्या: 10     मिमि: २०७9।05।16 

अनसूुची–३ 

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

गनुासो सिार्ान सिन्र्य समिमििा पेर्श गनुव पने हर्र्रि 

 

मस नं गनुासोको सजङ्खिप्त 
हर्र्रि 

गनुासो सिार्ानको िामग अपयावप्त 
कानून िथा संस्थागि व्यर्स्था 
िथा अमर्कारिते्रको हर्र्रि 

कानून िथा 
हर्षयहर्ज्ञको 
राय 

गनुासो सिार्ानको 
िामग गनुव पने 
मनिवयको प्रस्िार् 

     

     

     

     

गनुासो सनेु्न अमर्कारीको नािाः     कायाविय प्रिखुको नािाः 

दस्िखिाः       दस्िखिाः 

मिमिाः        मिमिाः 
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अनसूुची–४ 

- दफा १६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित _ 

 

सािाजजक परीिक सम्र्न्र्ी व्यर्स्था 

नगरपामिकािे एक बषवसम्ि सम्पादन गरेका काििरूबाट के कमि सािाजजक हर्कास भयो र्ा 
सािाजजक जजम्िेर्ारी परुा गनव सम्पादन भएका काििरू, उपिब्र्ीिरू र प्रभार्िरूको िेखाजोखा गरी 
प्रमिर्देन पेर्श गनव सािाजजक परीिकको रूपिा प्रत्यि दईु मबज्ञको सििुिाई सािाजजक परीिकको 
रूपिा प्रचमिि खररद कानून अनसुार सेर्ा करारिा मनयकु्त गनुवपनेछ। कुन ैसंस्था र्ा कम्पनीिाई 
सििे सािाजजक परीिकको रूपिा सेर्ा करारिा मिन सहकनछे । संस्था र्ा  कम्पनीिाई सािाजजक 
परीिकको रूपिा सेर्ा करारिा मिदाको अर्स्थािा मनर्ावररि योग्यिा भएको िानर् श्रोि भएको िनु ु
पनेछ । 

१. सािाजजक परीिकको योग्यिा 
(क) स्नािकोत्तर भई सम्र्जन्र्ि िेत्रिा अनभुर्, 

(ख) सािाजजक परीिि सम्बन्र्ी अनजुर्शिि प्राप्त 

(ग) यस नगरपामिकाको कायवक्रि र्ा आयोजनािा प्रत्यि सिंग्न नरिेको  

२.पाररश्रमिक 

प्रचमिि खररद कानून अनसुार ियार भएको िागि अनिुानको आर्ारिा सािान्यिया सािाजजक 
परीििका िामग पाररश्रमिक िय गनव सहकनछे। 

३.सािाजजक परीिकका काििरू 

सािाजजक परीििका काििाई ३ चरििा हर्भाजन गररएको छ।  

क) ियारी 

यस चरििा मनजिे बाह्य र्ा आन्िररक रूपिा सूचना संकिन गनुव पनेछ। सािाजजक परीिकिे 
सन्दभव सािामग्रको रूपिा स्थानीय ििसँग सम्बजन्र्ि संघीय िथा प्रदेर्श कानून, यस नगरपामिकािे 
ियार गरेका ऐन, मनयि, कायवहर्मर्िरू र मनदेजर्शकािरू, स्थानीय ििको सािाजजक जजम्िेर्ारी, िक्ष्य, 

उद्देश्य, आर्मर्क िथा र्ाहषवक योजना (हर्षयगि कायावियिरूको सििे), सािाजजक उपिब्र्ी, कायव 
सम्पादन, पररिाि र प्रभार् सम्बन्र्ी अमभिेख िथा सूचना, नागररक बडापत्र, सार्वजमनक परीििका 
प्रमिर्देनिरू, सार्वजमनक सनुरु्ार् प्रमिर्देन, र्ाहषवक िथा चौिामसक प्रमिर्देनिरू, गि बषवको सािाजजक 
परीिि प्रमिर्देन िथा अन्य आर्श्यक सािाग्रीको अध्ययन गनुव पनेछ । 

ख) हर्र्रि ियारी िथा प्रस्ििुी 

नगरपामिकाको सािाजजक कायवसम्पादनका हर्षयिा स्पि भएपमछ नगरपामिकाका पदामर्कारीिरू, 
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प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि, हर्भाग।ििार्शाखा।र्शाखा  प्रिखु, जजम्र्रे्ार  किवचारीसँग  अर्वसंरजचि  
(Semi-structured) अन्िरर्ािाव मिनपुनेछ । अन्िरर्ािावबाट सिेहटन नसकेका हर्षयिरूका िामग 
सम्बजन्र्ि किवचारीिरूको सानो सििु बनाई सििु छिफि गनुव पनेछ । मिनीिरूको सम्पादनको 
अर्स्था प्रिखु सिस्या, चनुौिी र भार्ी कायवददर्शाका बारेिा गिन अध्ययन गरी सो सििे अनसूुची 
२ र ३ अनसुारको हर्र्रि ियार गनुव  पनेछ । अन्त्यिा सम्पूिव सरोकारर्ािाको भेिािा सो 
हर्र्रि प्रस्ििु गरी छिफि गनुव पनेछ ।  

ग) प्रमिरे्दन चरि 

सरोकारर्ािाको  भेिा  पश्चाि सािाजजक  परीिकिे  अजन्िि  प्रमिर्देन ियार गनुव पनेछ। भेिािा 
उठेका सझुार् िथा मनिवयिरू र कायवयोजना सहिि भेिा अध्यििाई प्रमिर्देन र्झुाउन ुपनेछ। 
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अनसूुची–५ 

                         - दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित _ 

ठाकुरबाबा नगरपामिका 
सिाजजक परीिकको प्रमिरे्दन 

      (बिृि छिफििा प्रस्ििु गररन)े 
ठाकुरबाबा नगरपामिका            मिमिाः 
१. नगरपामिकाको पररचय (बुदँागि रूपिा िेख्न)ेM 
२. स्थानीय ििको प्राथमिकिा िथा िक्ष्यिरू (बुदँागि रूपिा िेख्न)ेM  
३. गिर्षवको िखु्य िखु्य उपिब्र्ीिरू (बुदँागि रूपिा िेख्न)ेM 
४. यसर्षवको िखु्य िखु्य उपिब्र्ीिरू (सूचकको रूपिा प्रस्ििु गने)M 
५. सािाजजक जजम्िरे्ारी र कायव सम्पादनको िेखाजोखाM 

सािाजजक जजम्िेर्ारीको िते्र गि र्षवको अर्स्था प्रयास उपिब्र्ी 
स्र्ास्थय 

 

स्र्ास्थय चौकी एक घण्टा मभत्र  पैदि र्ा यािायाि पिँूच भएको 
घरर्रुी संख्या 

   

५ बषव िनुीका बािबामिकाको प्रमिर्शि    

खोपिा पिँूच भएको जनसंख्या ( एक बषव िनुीका बािबामिकाको 
आर्ारिा) 

   

४ पटक गभवर्िी जाँचँ गररएको िहििाको संख्या ( प्रमिर्शििा)    

दि प्रसिुीकिीबाट प्रसिुी गररएका िहििाको संख्या    

झाडा पखािाबाट  ितृ्य ुिनु ेबािबामिका संख्या    

सर् िेल्थपोि र्ा िेल्थपोिबाट सेर्ा मिन ेघरर्रुी पररर्ार संख्या    

जर्शिा 
आर्ा घण्टा मभत्र प्राथमिक हर्द्यािय नपगु्ने र्ािर्ामिकाको संख्या    

पूर्व प्राथमिक जर्शिािा खदु भनावदर    

प्राथमिक हर्द्याियिा पिूच नभएका सो    

उिेर सििुका बािबामिका संख्या।प्रमिर्शि    

किा १ िा खदु भनावदर छात्र।छात्रा    

प्राथमिक िििा किा छोड्न ेकिा दोिोरय्ाउने र किा उजत्तिव िनु े
दर 

   

प्राथमिक िििा िामिि प्राप्त जर्शिक संख्या    

प्रमि किा कोठा हर्द्याथी संख्या    

बाह्य सियोगिा मनमिवि हर्द्यािय कोठा संख्या    

स्थानीय  ििबाट मनमिवि हर्द्यािय कोठा संख्या    
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दमिि बािबामिकाको जर्शिािा पिँूच    

खानेपानी िथा सरसफाई 

स्र्च्छ पानी पगेुको पररर्ार संख्या र्ा प्रमिर्शि    

र्शौचािय भएको संख्या र्ा प्रमिर्शि    

खानेपानी सहुर्र्ा भएको प्राथमिक हर्द्यािय    

र्शौचािय भएको पररर्ार संख्या    

सरु्ाररएको चिुो भएको पररर्ार संख्या    

बािबामिका, िहििा िथा सिारे्र्शी िते्र 

बाि मबर्ािको संख्या    

सािाजजक मबकृमि, हर्संगमि    

सािाजजक सरुिा (जषे्ठ नागररक, एकि िहििा,  अपांग, हपछमडएको 
िेत्र िथा िोपनु्िखु जािी) 

   

जनचेिना िथा गररर्ी मनर्ारि 

बाि श्रिको अर्स्था    

बाि क्िर्िरूको अर्स्था    

िहििा हिंर्शा    

रोजगारीको अर्स्था    

स्र्रोजगारका प्रयासिरू    

गररर्ी मनर्ारिका प्रयासिरू    

सािाजजक पररचािन    

र्िार्रि सरु्ारका प्रयासिरू    

एच.आई.मभ र एड्रस    

हर्कासिा सिान सिभामगिा सेर्ािरूिा पिँूच 

स्थानीय र्जार पगु्न िाग्ने सिय    

कृहष सेर्ा केन्र जान िाग्ने सिय    

भौगोमिक िते्र, िहििा, हपछमडएका िथा सीिान्ि  र्गवको  संख्या,  
मनजिरूिे  पाएको सेर्ा िथा ददर्एको हर्र्शेष अर्सरिरू 

   

 

जनर्शजक्त    

नीमि िथा कायवक्रि    

भौमिक व्यर्स्था    

सिन्र्य र सिकायवका प्रयासिरू    

अन्य सािाजजक सम्पादनका िेत्रिरू    

 

 

 

 

६. गि र्षविा भोगेका सिस्यािरू (बुदँागि रूपिा िेख्न)ेM 
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१. 
२. 
३. 

७. सरु्ारको िामग चाल्नपुने कदििरू िथा सझुार् (बुदँागि रूपिा िेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सािाजजक परीिकको नािँाः  
दस्िखिाः 
संस्थाको नाि ( यदद सस्था भएिा)M  
मिमिाः 
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अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
.................हर्षयगि कायाविय।गैर सरकारी संस्था  

जजल्िा..........   ................... नगरपामिका 
सािाजजक परीिकको प्रमिरे्दन 

 (बिृि छिफििा प्रस्ििु गररने)  

१. हर्षयगि कायाविय।गैर सरकारी संस्था को नािाः  
२.  िक्ष्य  

क.  
ख.  
ग.  
घ. 

३. िखु्य उद्दशे्य बुदँागि रूपिा िेख्न)े  
क. 
ख.  
ग.  
घ. 

४. गि आमथवक र्षविा संचामिि हर्कास योजना िथा कायवक्रिको हर्र्रि 

संचामिि कायवक्रि।आयोजनाको नाि िक्ष्य उपिजब्र् कैहफयि 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चािना िथा िजिि र्गविाई सेर्ा िथा सहुर्र्ा ददन मबगि एक र्षविा गररएका िखु्य 
िखु्य नीमिगि व्यर्स्था िथा प्रकृयागि सरु्ारिरू (बुँ दँागि रूपिा प्रस्ििु गने)M 

क.  
ख.  
ग.  
घ= 

६. सािाजजक जजम्िरे्ारी बिन गने िििााः 
सािाजजक जजम्िेर्ारीको िते्र सूचक सहििको कािको हर्र्रि 

  

  

  

  

  

७.  आयोजना िथा कायवक्रि कायावन्र्यन गदाव भोगेका सिस्यािरू (बुदँागि रूपिा िेख्न)ेM  
क. 
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ख.   
ग.  
घ. 

८. भार्ी कायवक्रि संचािनको िामग चाल्नपुने कदििरू िथा सझुार्िरू (बुदँागि रूपिा िेख्न)ेM  
क. 
ख.  
ग.  
घ. 

सािाजजक परीिकको नािाः  
दस्िखिाः 
संस्थाको नाि (यदद सस्था भएिा)M  
मिमिाः 
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अनसूुजच–७ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
 

सािाजजक परीिि प्रारजम्भक प्रमिरे्दन प्रस्िमुिको कायवक्रि संचािन हर्मर् 

 

1. सािाजजक परीिि प्रमिर्देन प्रस्िमुि कायवक्रििा सिभागीिरूको उपजस्थमि पजुस्िका राख्न ुपने र । उक्त 
पजुस्िकािा सिभागीिरूको नाि, पद, ठेगाना िथा प्रमिमनमर्त्र् गरेको संस्था उल्िेख िनु ुपनेछ । 

2. कायवक्रिको प्रारम्भिा सिभागीिरूिाई कायवक्रिको उद्देश्य, सञ्चािन हर्मर्, सिय र आचार संहििाबारे 
जानकारी ददनपुने । 

3. सािाजजक परीिकिे अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बिोजजिको ढाँचािा ियार गररएको हर्र्रि प्रस्ििु गने 
। 

4. कायवक्रििा प्रमिर्देन हर्र्रि प्रस्ििु भएपमछ सािाजजक परीिि सिन्र्य समिमिको िफव बाट कायवक्रिका 
सिभागीिरू सिि मनम्न प्रकारका प्रश्निरू क्रिर्शाः राखी खिुा छिफिको िाध्यिबाट सिभागीिरूको 
प्रमिहक्रया िथा सझुार् आह्वान गनुवपने– 

(क) नगरपामिकािे मनिावि गरेका कानून िथा नीमिगि मनिवय िथा प्रहक्रयागि सरु्ारिे पारेको 
प्रभार् सचुकको आर्ारिा, 

(ख) नगरपामिकािे गरेका हर्कास योजनािरूिा जन सिभामगिाको जस्थमि, 
(ग) नगरपामिकािे सियिा सेर्ा सहुर्र्ा ददन सेर्ा ददन नसकेको अर्स्थािा जनिािे भोग्न ुपरेका 

सिस्यािरू, 
(घ) नगरपामिकाको िफव बाट पेर्श गरेको हर्र्रि प्रमिको हर्श्वासनीयिा, 
(ङ) र्ािर्ामिका, िहििा, दमिि, जनजामि ,गररब,  जेष्ठ नागररक िथा हपछमडएका र्गविाई िूिर्ारिा 

ल्याउन गरेका प्रयासिरूको प्रभार्काररिा, 
(च) नगरपामिकािे ददएको सेर्ाको गिुस्िर, दस्िरु, सेर्ा ददन िगाएको सिय र कायव सम्पादनको 

स्िर, 
(छ) सािाजजक उत्तरदाहयत्र् परुा गनव नगरपामिकाको र्िविान कायव िथा कायवरै्शिीिा सरु्ार 

ल्याउन प्राप्त सझुार्िरू। 

5. सिभागीिरूिे कायवक्रििा राखेका हर्चार, सझुार् िथा प्रमिहक्रयािरूिाई सािाजजक परीिि सिन्र्य 
समिमिका पदामर्कारीिरू िथा सािाजजक परीिकिे हटपोट गरी राख्नपुदवछ र सिभागीिे राखेका जजज्ञासा 
िथा हर्चारिा नगरपामिकाका पदामर्कारी, जजम्िरे्ार किवचारी िथा सािाजजक परीिकिे स्पि पानुव 
पने। 

6. सािाजजक परीिि कायवक्रििा उठेका हर्षयर्स्ििुरूको आर्ारिा सािाजजक परीिकिे िूख्य हर्षय 
अजन्िि प्रमिर्देनिा सिार्ेर्श गनुव पने । 
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अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 
 

छिफि कायवक्रििा सिभागीिे पािाना गनुवपने आचारसंहििा 
 

सािाजजक परीिि प्रारजम्भक प्रमिर्देन प्रस्ििु गररन ेकायवक्रििा उपजस्थि आयोजक, सिजकिाव िथा 
सिभागीिरूिे पािना गनुवपने आचारसंहििा 

 

(क) हर्षयर्स्ििुा िात्र केजन्रि रिी छिफि गने । 

(ख) िथयाकं र सूचनाको आर्ारिा रिी हर्चार राख्न े। 

(ग) मनजी र्ा व्यजक्तगि कुरािा हटप्पिी नगने िथा व्यजक्तगि आिेप निगाउन े। 

(घ) सिभागीिरूिे व्यक्त गरेका हर्चारिा प्रमिर्ाद नगने, प्राप्त प्रमिहक्रया, सझुार् िथा हटप्पिीिाई 

(ङ) सकारात्िक रूपिा मिने । 

(च) व्यजक्त र्ा संस्थाको सार्वजमनक ियावदा र जर्शिाचारिाई कायि राख्न े। 

(छ) सिभागीिरूिाई हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चारका िामग र्न्यर्ाद ददन े। 

(ज) सािाजजक परीिकिे बोल्न ेसिय ददएपमछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्न े। 

(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यजक्तिे एकपटक िात्र बोल्न े। 

(ञ) आफ्नो कुरािाई छोटकरीिा स्पि रूपिा राख्न ेर बीचिा अकावको कुरा नकाट्न े। 
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अनसूुची–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्र्ि) 
  

सािाजजक परीिकिे नगरपामिकाको प्रिखु सिि पेर्श गने प्रमिरे्दनको ढाचँा 
 

श्री ठाकुरबाबा नगरपामिका 
१. पषृ्ठभमूि 

२. सािाजजक परीििको उद्देश्य  
३. अध्ययन हर्मर् 

४. अध्ययनको सीिा 
५. बिृि ्छिफि कायवक्रिको हर्र्रिँाः 
क) मिमिाः    ख) स्थानाः    ग) सियाः 
६. नगरपामिका र हर्षयगि कायाविय।गैर सरकारी संस्थाको हर्र्रि संिग्न राख्न े(अनसूुची २ र ३ ) 
७. सािजजक परीििर्ाट देजखएका सर्ि पििरु (बुदँागि रुपिा िेख्न)े 
८. सािजजक परीििर्ाट देजखएका चनुौिी िथा कमि किजोरीिरु (बुदँागि रुपिा िेख्न)े  
९. सािाजजक जजम्िरे्ारी परुा गनव नगरपामिकािे चाल्न ुपने कदििरु र्ा सझुार्िरु 

 

सािाजजक परीिकको नािाः  
दस्िखिाः 
संस्थाको नाि (यदद संस्था भएिा)M  
मिमिाः 
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अनसूुची —१० 

( दफा ४७ सँग सम्बन्धित) 
 

सार्वजमनक परीिि अमभिजुखकरि कायवक्रििा प्रस्ििु गने हर्षयर्स्ि ु 

क) हर्त्तीय िेखा परीििाः  
यसिे नगरपामिकाको हर्त्तीय कारोर्ारको िेखाजोखा िथा पहुि गदवछ । जसिा ििािेखा परीििको 
कायावियर्ाट हर्त्तीय कारोर्ारको िेखा र त्यसको जाचँ गरी हर्त्तीय कारोर्ारको अजन्िि प्रमिर्देन ददन ेकायव 
िनु्छ। यस मभत्र आन्िररक िेखा परीिि र अजन्िि िेखापरीिि सिाबेर्श िनु्छन ्।  

ख) सार्वजमनक परीििाः  
नगरपामिकािे आफनो िेत्रमभत्र संचामिि योजना िथा कायवक्रििरूको कायावन्र्यन समुनजश्चि गरी सम्पादन 
िनेु र्ा सम्पाददि कािको पररिाि, िागि, गिुस्िर सििेको िेखाजोखा गनव स्थानीय उपभोक्ता िथा 
सरोकारर्ािािरूको सिभामगिािा सार्वजमनक परीिि गदवछ। सार्वजमनक परीििको प्रहक्रयािे संचामिि 
योजनाको उद्देश्य प्रामप्तिा िात्र सियोग प¥ुयाउने नभई योजनाको सकारात्िक र सरु्ार गनुवपने पिका प्राप्त 
अनभुर् र दृिान्ििरूिाई हर्श्लषेि गरी मनिवय प्रहक्रयाका िििा पषृ्ठपोषि गदवछ । संचामिि योजना िथा 
कायवक्रििरू मनर्ावररि सिय र कायविामिका अनरुुप कायावन्र्यन भए, भएनन ्? त्यसिा के कमि र कसर्ाट 
िगानी भएको छ  के िा कमि खचव भयो ?कािको गिुस्िर कस्िो छ ? खचव प्रहक्रया िथा हर्र्रि ठीक 
छन ्र्ा छैनन ् ? के कस्िा सरु्ार कायव उपयोगी िनु्छ आदद पिबारे सरोकारर्ािसँग गररने छिफि, 

अन्िरहक्रया, हर्श्लषेि र सूचनाको आदान प्रदानिे नगरपामिकाबाट गररन ेहर्कासका कायवक्रििरूिाई पारदर्शी, 
उत्तरदायी र जनिखुी िलु्याउन ेिात्र िोर्न स्थानीय उपभोक्ता िरूिाई आफना भार्ना व्यक्त गनव सिि 
बनाउँदछ। सार्वजमनक परीिि, सािाजजक सर्शजक्तकरि, सािदुाहयक सिभामगिा िथा नागररक मनगरानीको 
मनम्िी आर्श्यक व्यर्स्थापकीय औजार पमन िो ।  
सार्वजमनक परीिि, योजना संचािनिा जनसिभामगिा बहृि गनव िथा जनिािरूर्ाट सझुार् िथा प्रमिहक्रया 
मिने उद्देश्यिे संचािन िनु्छ, त्यसैिे सार्जवमनक परीिििा सिभागीिरूर्ाट ब्यक्त भएका हर्चारिरू भहर्ष्ट्यको 
नीमि मनिािको िामग आर्ार िनु सक्दछ । योजना फरफारक गने काि प्रचमिि कानूनिा ब्यर्स्था भएका 
आर्ारिरू िथा पेर्श भएका प्रिािको आर्ारिा गनुव पनेछ। योजना फरफारकको क्रििा सार्वजमनक 
परीििका बखि ब्यक्त हर्चारिाई आर्ार मिई फरफारक गने नगने भने्न मनिवय गनुव िुँदैन।  

२. सार्वजमनक परीििको िते्राः  
क) आन्िररक रुपिा संचािन िनुाेः  

सार्वजमनक परीिि कायवपामिकािे आन्िररक रुपिा सम्पादन गदवछ गराउदछ। यसिे संचामिि योजनाको 
गिुस्िरिा सरु्ार ल्याउँछ िथा कायावन्र्यन गने मनकायको आन्िररक ब्यर्स्थापनको सरु्ारका िामग सझाुर् 
मिन िथा प्राप्त सझुार्िाई कायावन्र्यन गने उद्दशे्यिे संचािन गररन्छ। यो आि उपभोक्तािरूर्ाट 
सचांमिि योजनाको प्रारजम्भक जाचँपास पमन िो।  

ख) उद्दशे्य अनरुुप िगानी भए नभएको जाचँ िथा सरु्ाराः  
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सार्वजमनक परीिि कायविा उपभोक्ता र्गविाई स्र्यिँ ्संिग्न गराई सिभामगिािूिक र पारदर्शी ढंगिे भए 
गरेका कायविरूको हर्र्चेना गने, िेखाजोखा गने, सबि र दबुवि पििरूको हर्श्लषेि गरी आगािी ददनिरूिा 
गनुवपने सरु्ारात्िक कायवको पहिचान गररन्छ। यसर्ाट संिग्न सरोकारर्ािािरूिे सम्पन्न भैसकेका 
कायवक्रिबाट मसकेका नया ँमसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी थप सरु्ारात्िक उपायिरूको पहिचान गररन्छ 
।  

ग) सरोकार पििरूको सिभामगिा र खलु्िा छिफिाः  
सार्वजमनक परीिि कायव िखु्यि उपभोक्तािरूको चािना िथा प्रमिहक्रया बझु्न संचािन गररन्छ । 
सार्वजमनक परीिििा सबै उपभोक्ता िथा योजनाका सरोकार पििरूको प्रमिमनमर्त्र् गराई उपभोक्तािाई 
िागेका कुरािरू र्ोल्न स्र्िन्त्रिा ददर्न्छ । 

३. सार्वजमनक परीििको उद्दशे्याः 
(क) योजनाको आम्दानी खचव िथा अन्य हर्र्रििरू आि उपभोक्तािरू सिि राखी उपभोक्तािरूको 

प्रमिहक्रया मिन े। 

(ख) कायवक्रि प्रमि जनचासो र्ृहि गरी सम्बजन्र्ि सरोकारर्ाििरूको सिभामगिा र्हृि गने । 

(ग) मनिवय प्रहक्रयािा प्रजािाजन्त्रक प्रहक्रया र पारदर्शी व्यर्िार अर्िम्बन गनव गराउन सजग गराउने । 

(घ) कायवक्रििा िनुसक्ने अमनयमिििा मनयन्त्रि गने र कुनै अमनयमिििा भएको पार्एिा मनयन्त्रि गनव 
उपभोक्तािरूिाई जजम्िेर्ार बनाउन े। 

(ङ) योजनािा आि उपभोक्तािरूको स्र्ामित्र् भार् स्थाहपि गने । 

४. सार्वजमनक परीिि पद्दमिाः 
(व्यर्स्था भएका मबमर्को ब्याख्या गने) 

५. सार्वजमनक परीिििा ध्यान ददनपुने कुरािरूाः  
o आि उपभोक्ता भेिा भए, नभएको  
o िहििा, दमिि र हपछमडएको र्गवको उजचि प्रमिमनमर्त्र् भए।नभएको  
o कायवक्रििे सिेट्न ेिते्रको सिानपुामिक प्रमिमनमर्त्र् भए।नभएको  
o आयोजना।कायवक्रिको िािसम्िको कायावन्र्यन जस्थमि जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o आयोजना।कायवक्रिको भौमिक र हर्त्तीय प्रगमि जानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o हर्गिका परीििबाट औल्यार्एका सझुार्िरूको कायावन्र्यन भए। नभएको  
o अनगुिन सूचकिरू ियार गररएको, नगररएको  
o अनगुिनबाट देजखएका किी किजोरीिरूको सरु्ार गररएको, नगररएको  
o सिभागीिरूिाई िागको कुरािरू बोल्न ददर्एको, नददर्एको  
o सिभागीिरूका हर्चारिाई जस्िाको िस्िै प्रमिर्देनिा प्रस्ििु गररए, नगररएको  

 

६. फाराििरूको प्रयोगाः (अनसूुचीिा ब्यर्स्था भएका फाराििरूको ब्याख्या गने)  
७. नगरपामिकािे सार्जवमनक परीिि अमभिजुखकरि कायवक्रििा सिभागी गराउन ुपनेँाः 

o सिभागीिरू (अमर्किि ५० जना)M   
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o नगरपामिकाका पदामर्कारीिरू  
o प्रिखु िथा उपप्रिखुिरू 

o कायवपामिकाका सदस्यिरु 

o नगरपामिकाका हर्भाग।ििार्शाखा।र्शाखा िथा र्काई प्रिखुिरू  
o हर्कास आयोजनाको कायावन्र्यन संग सम्बजन्र्ि किवचारीिरू  
o उद्योग र्ाजिज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था ििासंघ, जस्िा पेर्शागि संस्था संस्थाका 

प्रमिमनमर्िरू  
o राजनैमिक दिका प्रमिमनमर्िरू  
o िहििा, दमिि, जनजामि, हपछमडएका र्गव आददको उत्थानिा कायवरि संघ संस्थाका प्रमिमनमर्िरू  
o कायवरि प्रिखु गैर सरकारी संस्थाका प्रमिमनमर्िरू  
o प्रिखु करदािािरू  
o कायवरि सािदुाहयक संस्थाका प्रमिमनमर्िरू  
o नागररक सिाजका प्रमिमनमर्िरू 
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अनसूुची – ११ 

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

उपभोक्ता समिमि र्ा सािदुाहयक संस्थािे ियार गने आयोजना र्ा कायवक्रि सम्बन्र्ी 
हर्र्रिको ढाचँा 

१. कायवक्रि र्ा आयोजनाको 
(क) नािाः.......................................(ख) स्थि............................................ 
(ग) पहििो हकस्िा रकि..........................प्राप्त मिमि......................... 
(घ) िागि रकिाः................................... 
(ङ) र्शरुु िनु ेर्ा भएको मिमि.................................. 
(च) सम्पन्न िनु ेर्ा भएको मिमि............................. 

२. उपभोक्ता समिमि।गैर सरकारी संस्था।टोि हर्कास संस्था।सािदुाहयक संस्थाको 
(क) नािाः .....................(ख) अध्यिको नाि........... 
(ग) सदस्य संख्यााः............ िहििा संख्या...........परुुष संख्या.......... 

३. आम्दानी खचवको हर्र्रिाः 
(क) आम्दानी िफव  

आम्दानीको स्रोि (किाँबाट नगद र्ा जजन्सी प्राप्त भयो स्रोि 
खिुाउन)े 

 रकि िथा पररिाि    कैहफयि 

   

   

(ख) खचव िफव  
खचवको हर्र्रि दर पररिाि जम्िा रकि 

१. सािाग्री (के के सािाग्री खररद भए ?)    

    

    

२. ज्यािा (के र्ापि कमि ज्यािा भकु्तानी भयो ?    

    

३. श्रिदान हर्र्रि (कमिजनािे कुन काििा श्रिदान 
गरेको)  

   

    

४. ब्यर्स्थापन खचव (ढुर्ानी िथा अन्य खचव)    
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(ग) िौज्दाि 

हर्र्रि रकि िथा पररिाि कैहफयि 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ख) ब्यजक्तको जजम्िा   

२. सािग्री   

   

(घ) भकु्तानी ददन बाकँी 
हर्र्रि रकि िथा पररिाि कैहफयि 

   

४.योजनाको िि िथा प्रगमि हर्र्रि 

कािको हर्र्रि िि प्रगमि पषु्ट्याँर्को आर्ार 
    

५. योजनािे पयुावएको िाभ िथा प्रत्यि रुपिा िाभाजन्र्ि जनसंख्या (योजना संचािन भएको स्थानका 
उपभोक्तािरू) 

६. आयोजना र्ा कायवक्रि संचािन गदाव आयोजक संस्थािा कािको जजम्िरे्ारी र्ाडँफाडँ (कस कसिे के कस्िो 
कािको जजम्िेर्ारी मिएका मथए खिुाउनेँाः 

७. आयोजना र्ा कायवक्रि संचािनको क्रििा पामिकािे गरेको अनगुिन पटकाः 
८. कायवक्रि संचािनको क्रििा भोगेका सिस्यािरू (बुंदागि रुपिा िेख्न)ेM  
९. कायवक्रि संचािनको क्रििा भएको राम्रो मसकार् (बुंदागि रुपिा िेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपिा संचािन गनव भहर्ष्ट्यको योजना के छ ? (बुंदागि रुपिा िेख्न)ेM 
११. समिमिको सझुार् अन्य केिी भए (बुंदागि रुपिा िेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता समिमि।सािदुाहयक संस्थाका पदामर्कारी िथा सदस्यिरूको दस्िखिाः 
 

 

      ====================          ==================          ============================ 
नािाः                  नािाः                 नािाः 
कोषाध्यि                सजचर्                 अध्यि 

                       हर्र्रि ियार मिमिाः 
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अनसूुची – १२ 

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

सार्वजमनक परीिि प्रमिरे्दनको ढाचँा 
   

श्री........................... 
.................. नगरपामिका, 
१. योजनाको  

क) नािाः   
ख) स्थिाः 
ग) िागि अनिुानाः 
घ) योजना र्शरुु भएको मिमिाः 
ङ) योजना सम्पन्न मिमिाः 
च) योजनाको अर्स्थााः सम्पन्न, अर्रुो, मबग्रकेो 

२. उपभोक्ता समिमि र गैर सरकारी संस्थारसािदुाहयक संस्थाको  
क) नािाः 
ख) अध्यिको नािाः 
ग) सदस्य संख्यााः िहििा .....       परुुष..... 

३. साबवजमनक परीिि भएको क) मिमिाः ख) स्थानाः ग) सियाः 
४. उपजस्थमिाः (उपजस्थमिको छाँयाप्रमि संिग्न गनुव पने )  

 

नाि ठेगाना पद 

   

   

   

   

५. योजनाको िि िथा प्रगमि हर्र्रिाःM  

कािको हर्यरि िि प्रगमि 
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६. उपभोक्ता समिमि÷गैर सरकारी संस्था÷सािदुाहयक संस्थािे पेर्श गरेको आम्दानी खचवको हर्र्रिाः 

 

आम्दानी िफव  

हर्र्रि रकि रु. 

नगरपामिका। सियोगी संस्थाबाट मनकासा  

सािग्री  

जनसिभामगिा  

श्रिदान  

 

 

  खचवको हर्र्रि  

अनदुान िफव   श्रिदान िफव   

हर्र्रि रकि रु. हर्र्रि रकि रु. 
क.मनिावि सािग्री  क.मनिावि सािग्री  

    

    

    

ख.कािदार  ख.कािदार  

    

    

ग.ढुर्ानी  ग.ढुर्ानी  

   

   

घ िसेनरी  औजार  घ िसेनरी  औजार  

    

    

जम्िा  जम्िा  
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७. उपभोक्ता समिमिरसािदुाहयक संस्थािे पेर्शगरेको हर्र्रि िामथ साबवजमनक परीिििा 
उपजस्थि ब्यजक्तिरूको प्रमिहक्रया िथा सझुार्ाः  

क्र.सं. सझुार्किावको नाि 
थर 

सझुार्को िेत्र, प्रमिहक्रया िथा सझुार्को 
सारसंिेप 

 कैहफयि 

    

    

    

 

उपयकु्त खचव हर्र्रि उपभोक्ता समिमििे पेर्श गरेको हर्र्रि सँग ििे खान्छ र्ा खाँदनै, ििे नखान ेभएिा 
कैहफयि जनाउनाेः  

 

 

८. जानकारीका िामग सो हर्र्रि सरै् सरोकारर्ािािरूिाई सूजचि गनव सार्वजमनक स्थिको सूचना पाटी 
टाँस भए ÷ नभएको 

 

 

                                             
                                                       
                    

 

 

प्रमिरे्दन बझुाएको मिमिाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................  
नािाः  
सिजकिाव÷ प्राहर्मर्क 

  

....................  
नािाः  
उपभोक्ता समिमिको अध्यि 

....................  
नािाः नगरपामिकाको  पदामर्कारी 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्र्ि) 
 

साबवजमनक परीििको िामग मनिावि व्यर्सायीिे ियार गने हर्र्रिको ढाचँा 
 

१. योजनाको 
  
क)नािाः .................................................ख) स्थिाः...................................... 
ग) ठेक्का अकाः .......................................घ) योजना र्शरुु भएको मिमिाः 
ङ) योजना सम्पन्न मिमिाः 
२. मनिावि ब्यर्सायीकोाः 
क) फिवको नािाः..................................   ख) प्रोप्रार्टरको नािाः 
३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य िथा प्रगमि हर्र्रिाः 
कािको हर्र्रि (िखु्य िखु्य कायविरू खिुाउन े िागि अनिुान यथाथव 

   

   

 

 

४. योजनािे पयुावएको िाभ िथा प्रत्यि रुपिा िाभाजन्र्ि जनसंख्या (योजना संचािन भएका) स्थानका 
उपभोक्तािरूाः 

५. योजना संचािनको क्रििा नगरपामिकािे गरेको अनगुिन पटकाः 
६. कायवक्रि संचािनको क्रििा भोगेका सिस्यािरू (बुंदागि रुपिा िेख्न)े 
७. सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपिा संचािन गनव के गनव आर्श्यक छ (बुंदागि रुपिा िेख्न)े 
 

 

........................ 
नािाः  
ठेकेदार र्ा प्रमिमनमर्को दस्िखिाः                                
मनिावि व्यर्सायको नािाः 
हर्र्रि पेर्श गरेको मिमिाः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बजन्र्ि) 

मनिावि व्यार्सायीर्ाट संम्पन्न कायवक्रि र्ा आयोजनाको साबवजमनक परीिि प्रमिरे्दनको ढाचँा 

श्री...................... 
नगर कायवपामिकाको कायाविय 

१. योजनाको  
क) नािाः   
ख) स्थिाः 
ग) ठेक्का अंकाः 
घ) योजना र्शरुु भएको मिमिाः 
ङ) योजना सम्पन्न मिमिाः 

२. मनिावि ब्यर्सायीकोाः  
क) फिवको नािाः 
ख) प्रोप्रार्टरको नािाः 

३. साबवजमनक परीिि भएको  
क) मिमिाः  
ख) स्थानाः  
ग) सियाः 

४. उपजस्थमिाः 
 

नाि ठेगना पद 

   

   

   

   

   



 

ठाकुरबाबा नगरपामिका सार्वजमनक जर्ाफदेहििा प्रर्िवन सम्बन्र्ी कायवहर्मर्-२०७९ 
 

५. योजनाको िक्ष्य िथा प्रगमि हर्र्रिाः 

कािको हर्र्रि (िखु्य िखु्य 
कायविरू खिुाउने) 

िागि अनिुान 
अनसुार 

यथाथव 

   

   

   

   

 

६. मनिावि व्यर्सायीिे पेर्शगरेको हर्र्रि िामथ साबवजमनक परीिििा उपजस्थि ब्यजक्तिरूको प्रमिहक्रया िथा 
सझुार्ाः 

क्र.सं. सझुार्किावको 
नाि थर 

सझुार्को िते्र प्रमिहक्रया िथा सझुार्को 
सारसंिपे 

कैहफयि 

     

     

     

 

 

७ . सिभागीर्ाट आएका हर्चार िथा अर्िोकनर्ाट देजखएका िथयिरूको हर्श्लषेि 

 

...............    ................ ................ 
नािाः    नािाः नािाः 
सिजकिाव ÷ प्राहर्मर्क    मनिावि व्यर्सायी                 नगरपामिकाको पदामर्कारी 
 

 

 

प्र मि रे्दन बुझाएको मि मिाः  

 

 

 

 

 

 

 



 

ठाकुरबाबा नगरपामिका सार्वजमनक जर्ाफदेहििा प्रर्िवन सम्बन्र्ी कायवहर्मर्-२०७९ 
 

अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बजन्र्ि) 
 

सार्वजमनक परीिि कायवक्रिको आचारसंहििााः 
 

सार्वजमनक परीिि कायवक्रििाई प्रभार्कारी बनाउन, ब्यर्जस्थि कायविामिका ियार गरी छिफि सञ्चािन 
गनव र सिजकिाविे छिफििाई हर्षयिा केजन्रि गरी ब्यर्जस्थि रुपिा सञ्चािन गनव अनसूुची–१६िा 
ददर्एको निूना कायवक्रि िामिका प्रयोग गनुव पनेछ। सार्वजमनक परीिि कायवक्रििा उपजस्थि आयोजक, 

सिजकिाव िथा सिभागीिरूिे मनम्न बिोजजिको आचार संहििा पािना गनुवपनेछाः 
1. हर्षयर्स्ििुा िात्र केन्रीि रिी छिफि गने । 

2. मनजी र्ा व्यजक्तगि कुरािा हटप्पिी नगने िथा व्यजक्तगि आिेप निगाउन े। 

3. सिभागीिरूिे व्यक्त गरेका हर्चारिा प्रमिर्ाद नगने, प्राप्त प्रमिहक्रया, सझुार् िथा हटप्पिीिाई 
सकारात्िक रुपिा मिने । 

4. व्यजक्त र्ा संस्थाको सार्वजमनक ियावदा र जर्शिाचारिाई कायि राख्न े। 

5. सिभागीिरूिाई हर्चार राख्न प्रोत्सािन गने र हर्चार राखे र्ापि र्न्यर्ाद ददन े। 

6. सिजकिाविे बोल्ने सिय ददएपमछ िात्र सिभागीिरूिे आफ्ना कुरािरू राख्न े। 

7. बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यजक्तिे एकपटक िात्र बोल्न े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ठाकुरबाबा नगरपामिका सार्वजमनक जर्ाफदेहििा प्रर्िवन सम्बन्र्ी कायवहर्मर्-२०७९ 
 

अनसूुची – १६ 

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

सिजकिाविे सार्वजमनक परीिि गनव प्रयोग गनुवपने कायवक्रिको निूना 
 

कायवक्रि जजम्िेर्ारी सियार्मर् 

कायवक्रि औपचाररक र्ा अनौपचाररक कसरी गने (िय गने)   

भेिाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउन े   

योजनाको जस्थमि र्ा प्रगमि बारे प्रस्िमुिकरि   

योजनाको जस्थमिबारे सिभागीको हटप्पिी   

योजनाको आम्दानी खचव हर्र्रि प्रस्ििु गने   

आम्दानी खचव उपर सिभागीको हटप्पिी मिन े   

भेिाको सझुार् उल्िेख गने   

रेकडव गररएको सझुार् िथा सिीछाप   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ठाकुरबाबा नगरपामिका सार्वजमनक जर्ाफदेहििा प्रर्िवन सम्बन्र्ी कायवहर्मर्-२०७९ 
 

अनसूुची – १७ 

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

 

सार्वजमनक परीििका िामग सिजकिाविे प्रयोग गनुवपने चेकमिि 

 

कायवक्रि र्ा आयोजना सम्बन्र्ी हर्र्रि 

(क) कायवक्रि र्ा आयोजना सिदुायिे िाग गरे अनसुार छ छैन। 

(ख) िाभाजन्र्ि घरर्रुी संख्या। 

(ग) िजिि र्गव सिार्ेर्शी (दमिि, जनजामि, िहििा, गरीब, हपछमडएको र्गव) को संख्या । 

(घ) योजनाबाट िनु ेउपिब्र्ीका सूचकिरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) िक्ष्य र उपिब्र्ी बीचको फरक। 

(च) योजनाको ददगोपनका िामग सिदुायको सिभामगिा िथा योगदान। 

(छ) योजना सियिा सम्पन्न भयो र्ा भएन ? भएन भन ेकारििरू। 

(ज) योजना संचािन गनव गदठि उपभोक्ता समिमिको गठन प्रहक्रया उपयकु्त भए नभएको । 

(झ) उपभोक्ता समिमििा र्ास्िहर्क उपभोक्ताको प्रमिमनमर्त्र् भए नभएको । 

 

योजनाको ब्यर्स्थापन िथा िेखाप्रिािी 
(क) जजम्िरे्ारी िामिका प्रि रुपिा छ छैन िथा योजना संचािन गनेिे प्रस्ििु गरे अनसुारको 

योजना सम्पन्न भए नभएको। 

(ख) खररद प्रहक्रया ऐन, मनयि िथा मनदेजर्शका बिोजजि भयो भएन। प्रमिस्पर्ावत्िक कोटेर्शन अनसुार 
नभएको भए कारि खिुाउन।े 

(ग) रु ५००० भन्दा िामथको खररदिा िूल्य अमभर्ृहि करको मबि सिार्ेर्श भए 
नभएको।हर्ििरूिा त्रहुटिरू भए नभएको। 

(घ) स्टोर ब्यर्स्थापनिा त्रहुट रिे नरिेको। 

(ङ) अमग्रि भकु्तानी रकि योजनाको उपभोक्ता समिमि र्ा सञ्चािक समिमििे गरेको मनिवय भन्दा 
फरक छ छैन । 

(छ) काहटएको चेक, बैंकको हर्र्रिसँग (मभडाएर रुज ु) गररयो गररएन। 

(ज) खचव हर्र्रििा उजल्िजखि अनसुारका िामनसिे काि गरेको िो, िोर्न ? 

(झ) काि गने िामनसिे पूरै ज्यािा पाएका छन,् छैनन ्? 

(ञ) नगरपामिकाबाट सिय सियिा मनरीिि भएको छ, छैन ? मनरीिि पश्चाि ्प्राप्त सझुार्िरू 
कायावन्र्यन भए, भएनन ्? 

पारदजर्शविा 
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(क) योजना स्थििा योजनाको िगानी बारे प्रि िनु ेगरी सूचना बोडव राजखयो राजखएन ?  
(ख) योजनाको सञ्चािन खचवको हर्र्रि प्रि छ छैन । 

(ग) मिजरिेन्ट र्कु (नापी हकिार्) प्रि मसि राजखएको छ छैन । 

(घ) आयोजना र्ा कायवक्रि कायावन्र्यन िनु ुअजघ पयावप्त जानकारी गराउने काि भए नभएको । 

 

अन्य 

(क) सिभागीिध्ये कसैिे उपभोक्ता समिमिको कुनै सदस्यको हर्र्शेष प्ररं्शसा िात्र गरेको र्ा हर्रोर् 
गरेको अर्स्थािा कारि पत्ता िगाउन।े 

(ख) सूचना प्रर्ाििा दमिि, िहििा, बािबामिका र हपछमडएका र्गवको सिभामगिा रह्यो रिेन । 
किैबाट अर्रोर् छ छैन पत्ता िगाउन।े 

(ग) प्राहर्मर्किरूबाट सियिै सझुार् र सल्िाि प्राप्त भयो, भएन ? ददर्एका सल्िाि र सझुार्िरू 
उपयकु्त मथए, मथएनन ्? 

(घ) योजनािाई प्रभार्कारी रुपिा संचािन गनव भहर्ष्ट्यको योजना के छ ? 

(ङ) योजना संचािनको क्रििा िित्र्पूिव मसकार् के रह्यो ? 
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अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बजन्र्ि) 
 

आयोजनाको सूचनापाटीको ढाचँा 
 

• आयोजना÷पररयोजनाको नािM आयोजना÷पररयोजना स्थि 

• कुि िागि÷बजेट (रु.)M नगरपामिकाको िगानी (रु.) 

• जनसिभामगिा (उपभोक्ता र्ा सिदुायिे रे्िोने) रकि (रु.)M अन्य िगानी (रु.) 

• पररयोजना र्शरुु मिमिM सम्पन्न िनेु मिमि 

• मनिावि व्यर्सायी,उपभोक्ता समिमि र्ा कायावन्र्यन गने 
मनकाय संस्थाको नािM 

सम्पकव  व्यजक्त नाि र सम्पकव  नं.  

• िाभाहर्न्ि घरपररर्ारM िाभाजन्र्ि जनसंख्या 
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अनसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्र्ि प्रश्नार्िी भाग — १) 
 

नागररक प्रमिरे्दन (Citizen Report Card ) 

(सन्िहुि र्ा असन्िहुि जनाउने) 
 

उत्तरदािाको नाि र थराः— ...................जािजामिाः.............................  
मिङ्गाः         िहििा (   )   परुुष   (  )             उिेर .............  
जर्शिााः ..................................... पेर्शा..................................  

 ठेगानााः .........................नगरपामिका,  र्डा नं. ......... सम्पकव  फोन नं. .................. 
 

१ सेर्ाको सन्िहुि 

  १.१ िपारँ्िे यस कायावियबाट सिग्रिा कमिको सन्िहुि पाउन ुभयो? 

 सन्ििु (     )     ठीकै (      )   असन्ििु (      )  
१.२ सेर्ा मिन जाँदा किवचारीको व्यर्िारप्रमि िपाई कमिको सन्ििु िनुिुनु्छ ?  
      सन्ििु (     )     ठीकै (      )   असन्ििु (      ) 

२. सेर्ाको मनयमिििााः  
२.१ नागररक बडापत्रिा उल्िेख भए अनसुार िपाईिे प्राप्त गनुवपने सेर्ािा िागेको सिय प्रमि कजत्तको सन्ििु 

िनुिुनु्छ ?  

    सन्ििु (     )      ठीकै (      )   असन्ििु (      )  
२.२ कायाविय मनयमिि रुपिा (पदामर्कारी र किवचारीको उपजस्थमि, सिय पािना, कायवचसु्ििा) संञ्चािन भएको 

छ भन्न ेकुरािा कमिको हर्श्वस्ि िनुिुनु्छ ? 

    हर्श्वस्ि (     )    ठीकै (      )   अहर्श्वस्ि (      )  
२.३ िपाईिे सेर्ा मिन जाँदा अमिररक्त रकि मिनुव भयो? 

      मिरेको छैन  (   ) एकदिै कि (   )  रे्रै मिरेको (  )     
२.४ यस कायावियिे सार्वजमनक चासो िथा सिस्या सिार्ान गनव औसि कमि ददन िगाउने गरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  रे्रै ददन  (   )   
३.  सेर्ा प्रमिको जनहर्श्वास  
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  ३.१ यस संस्थािे ददने सेर्ाप्रमि िपाई कमिको हर्श्वस्ि िनुिुनु्छ ?  
     हर्श्वस्ि (     )    ठीकै (      )  अहर्श्वस्ि (      )  
३.२ यस कायावियिे प्रदान गरेको सेर्ाको बारेिा अरुिाई जानकारी िथा कजत्तको प्रचार गनुव भएकोछ?                  

रे्रै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  
३.३ यस संस्थािा कायवरि किवचारी प्रमि िपाईको हर्श्वास कजत्तको छ ? 

     रे्रै (     )    ठीकै (      )   हर्श्वास छैन (      )  
३.४ यस कायािवयिे हर्पन्न र्गवको िामग छट्ुयाएको सेर्ा प्रयोग गरेको थािा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अमिअमि थािा छ  (   ) 

 ४.  सेर्ाको गिुस्िर  
४.१ यस कायावियबाट सर्ो मिंदा कायावियिे ददएको जानकारीबाट कजत्तको सन्ििु िनु ुिनु्छ ?   
     सन्ििु (   )  कि सन्ििु (   )   असन्ििु (   )  
४.२ िपाई यस कायावियिा आउँदा कसको सियोग मिनभुयो?  आफै (   )  गाउँका ठूिाबडाको(   )      

िध्यस्थकिाव (   )  
४.३ यस कायावियिा िपाईिे एउटा कािको िामग कमि पटक र्ाउन ुप¥यो?  

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

 ५.  सेर्ा सम्बन्र्ी जानकारी  

५.१ कायावियको भौमिक अर्स्था कस्िो छ ?  

     अमि राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायावियिा भएको नागररक बडापत्र बारे िपाईिार् जानकारी छ ?  

     छ  (   )  आंजर्शक जानकारी छ  (   )  कुनै जानकारी छैन (   ) 
५.३ कायाविय र सेर्ागा्रिी बीचको सम्बन्र् कस्िो छ ?  

     अमि राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       खासै राम्रो छैन (   )  

५.४ पामिका िििा सञ्चािन गररने सार्जवमनक कायवक्रििा सीिान्ि र्गवको उपजस्थमि कमि प्रमिर्शि सम्ि िनुे 
गरेको छ ?  

     २० प्रमिर्शि जमि  (   )  ५० प्रमिर्शि भन्दा िामथ  (   )  थािा छैन  (   )    

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र कायवपामिकािा नीमि, मनयि र मनदेजर्शका र िापदण्ड  िजुविा गदाव छिफििा 
प्रमिमनमर्त्र् भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रमिमनमर्त्र् साहै्य कि छ  (   ) 
६. नागररक बडापत्र।उजरुी पेहटका ÷ गनुासो सनु्ने अमर्कारी सम्बन्र्िा   

६.१ िपाईको हर्चारिा सेर्ाग्रािीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन िदसम्ि गरेका छन ्?  

     रे्रै (   )   कि  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ िपाईको हर्चारिा नगरपामिका र्ा यसका सेर्ाप्रदायकिरुिे नागररक बडापत्र अनरुुप कमि िदसम्ि सेर्ा 
परान गरेको जस्िो िाग्छ ? 

     रे्रै (   )   ठीकै  (   )   अमि कि  (   )  
६.३ िपाईको हर्चारिा उजरुी पेहटकाको उपयोग कुन िदसम्ि भएको छ ? 

     रे्रै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छनै  (   ) 
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नागररक प्रमिरे्दन पत्र 

      प्रश्नार्िी भाग —२ 

 

१. मसफाररस सम्बन्र्ीाः  
१.१  मसफाररसको िामग चाहिने आर्श्यक कागजाििरुको प्रि जानकारी पाउन ुभयो? 

   

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पारँ्न  (   )      
१.२ कुनै मसफाररसको िामग िाग्न ेदस्िरु बािेक अमिररक्त रकि ददन ुप¥यो?         

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  िामगएन र ददर्एन पमन  (   )  
१.३ त्यिाँबाट ददने मसफाररस मिदँा कसको सियोग मिनभुयो?  

      आफै (   )  िध्यस्थकिाव र्ा कायकव िा एकै िान्छे (   )  नेिा ÷ठूिाबडा (   
) 
१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउन ेगदछवन ्? 

    सबैसगँ उठाउँछन ्(   )  सीमिि व्यजक्तसँग िात्र उठाउँछन ् (   ) आयको 
आर्ारिा     उठाउँछन ्(   ) 

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

 

२.   पूर्ावर्ार हर्कास, र्ािार्रि र सरसफाई सम्बन्र्ीाः 
२.१ कायावियिा सरसफाईको अर्स्था कस्िो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      खराब (   ) 
२.२ कायावियिा सेर्ा प्रर्ाि र कायवसम्पादन सम्बन्र्ी गनुासो गदाव त्यसिामथ कारर्ािी 

कजत्तको गररन्छ? 

 िरुुन्िै िनु्छ (  )   पटक पटक भन ेपमछ िातै्र िनु्छ (   )   जमि भन ेपमन िनु्न (   
) 

२.३ िपाईको हर्चारिा नगरपामिकािे पूर्ावर्ार सम्बन्र्ी कायत्ररmि के कस्िो हकमसििे गछव? 

    मनयमिि र राम्रोसगँ (  )    ठीकै गछव  (   )     मनयमिि रुपिा गदैन (   ) 
२.४ िपाईको नगरपामिकािा हर्कास मनिाविको जस्थमि कस्िो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        खराब (   )   
२.५ िपाईको पामिकािा संचािन गरेका आयोजनािरु कजत्तका प्रभार्कारी छन?् 

     प्रभार्कारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रभार्कारी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीय सरकारिा आयोजनाको मबि भकु्तानी ददन ेव्यर्स्था कस्िो छ?  

     सिज ( )   असिज (   )    ठीकै ( )     अप्ठया्रो  (   )  
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२.७  नगरपामिकाको आयोजना सम्पन्न भएपमछ जाचँपास गदाव प्राहर्मर्किरुिाई रकि 
ददनपुछव? 

     पदैन (   ) िागेरै मिन्छन ्(   ) रकि नददए अप्यारो पाछवन ्(   )  
२.८ आयोजना सञ्चािन गदाव नगरपामिकार्ाट प्राहर्मर्क सियोग कजत्तको पाउन ुभयो? 

   सजजिै पार्यो (  )     कहििेकाँिी पार्यो (   )   िाग गदाव पमन पार्एन (   )  
२.९ नगरपामिकािा हर्कास मनिाविका बारेिा जानकारी िाग्दा पाउन ुिनु्छ?  

    सजजिै पार्न्छ (  ) सोरे्पमछ पार्न्छ (   )  सोरे्पमन पार्दैन (   )  
२.१० नगरपामिकार्ाट आचार संहििा पािना भएको छ?  

     पािना भएको छ (  )      ठीकै पािना भएको छ (  )       कजत्त पमन पािना 
भएको छैन (  )  

२.११ आयोजना सञ्चािन गदाव नगरपामिकार्ाट कजत्तको सियोग पाउन ुभएको छ? 

    रे्रै सियोग पाएको छु (   ) ठीकै सियोग पाएको छु (  ) मनरुत्साहिि गररन्छ (   )   
३.   नगरपामिकाको हर्त्तीय व्यर्स्थापन र कायवसम्पादनाः 
 ३.१ आमथवक श्रोि कस्िो छ ?     

   आर्श्यक श्रोि उपिब्र् (  ) कि श्रोि उपिब्र्  (  ) अमि कि श्रोि उपिब्र् (  )  
३.२ काि गने प्रिािी र प्रहक्रया कस्िो छ ?       

   अमि  सरि ( )   ठीकै (  )   जहटि (   )  
३.३ कायावियिा भएका किवचारीिा हर्त्त व्यर्स्थापन र पररचािनिा सीप कस्िो छ ?    

     आर्श्यक सीप छ (  ) आर्श्यकिा भन्दा कि छ (   ) सीप मनकै कि छ (   )  
३.४ नगरपामिकाको आम्दानी र खचव कायाविय बाहिर सूचना पाटीिा टाँसेको देख्नभुयो ?   
    टाँसेको देखेको छु (  )    कहििेकािी टाँसेको देजखन्छ (  )    खै किै देजखएन (   

)   
३.५ कायव सम्पन्नको आर्ारिा िूल्यांकन भएको छ हक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै िूल्याङ्कन िनु ेगरेको छ (   ) कहििे पमन भएको थािा छैन (   )  
    

३.६ कायव सञ्चािन संरचना प्रमि कजत्तको सन्ििु िनुिुनु्छ ?  

    सन्ििु (   )     ठीकै (   )    कुन ैजानकारी छैन (   ) 
४.   पारदजर्शविा सम्र्न्र्ी   
 ४.१ यस नगरपामिकाको र्ाहषवक नीमि, कायवक्रि र श्रोिका बारेिा जानकारी पाउन ुभएको 

छ? 

     रे्रै जानकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जानकारी पाएको छु (  )    कि जानकारी 
पाएको छु (  ) 

४.२ नगरपामिकािे मनिावि गरेका ऐन, मनयि, नीमि, मनिवय, बजटे कायवक्रि, कायवप्रगमि आदी 
सम्बन्र्ी हर्र्रि सार्वजमनक िनु ेगदवछ ? 

     िनुे गरेको छ (  )   िनु ेगरेको छैन  (   )   जानकारी न ैछैन  (   
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) 
४.३ सार्वजमनक िनु ेिाध्यि के के िनु ्? 

    र्रे्सार्ट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपमत्रका र मिमडया (  )  सार्वजमनक सनुरु्ाई  (  
) 

४.४ नगरपामिकाको कायावियबाट िपार्विे चािेको हर्र्रि पाउँन ुभएको छ? 

 सिजै पाए  (   ) रे्रै पटक भनपेमछ पाए (   ) पार्न (   ) र्ास्िा नै गररएन (   ) 
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 अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्र्ि) 
 

बहिगविन अमभिि (Exit Poll) संकिन गने ढाचँा 
  
 

क. बहिगविन अमभिि (Exit Poll) सरे्ििको प्रश्नार्िी 
 

१) सेर्ाग्रािीको मिङ्गाः— परुुष।स्त्री  
२) जािाः  
३) उिेराः  
४) जर्शिााः 
५) कायाविय सम्ि आर्पँगु्दा िागेको सियाः  
६) आउनकुो उद्देश्याः यस कायावियको काििा िात्र आउन ुभएको िो र्ा अन्य कािको िामग पमन िो? 

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

७) कायावियिा देिायको कुन कािको िामग आउन ुभएको िो ? रेजा (-_ ) जचन्ि ददनिुोस ्। 

क) मसफाररस मिन।परुय्ाउन   
ख) अनिुमि।दिाव।नर्ीकरि   
ग) आमथवक सियोग मिन   
घ) योजना िाग गनव   
ङ) योजनाको हकस्िा मिन   
च) योजनाको िूल्याङ्कन िथा फरफारक गराउन   
छ) योजनाको अजन्िि भकु्तानी मिन   
ज) स्थानीय सरकारिे राखेको सूचना प्राप्त गनव   
झ) सूचनािूिक सािग्री प्राप्त गनव   
ञ) अन्य कुनै भए    

  

८) सेर्ा सहुर्र्ा प्राप्ती सम्बन्र्ी िपार्को स्र्िूल्याङ्कन कस्िो रह्यो? 

 

मस.नं.  सेर्ाको नाि  स्र्ाःिूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठिा रेजा ( ) िगाउन े 

१.  सेर्ा मिन कोसँग सम्पकव  गने भने्निा िपाईको 
र्ारिा के–कस्िो छ? 

अमि स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   
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मस.नं.  सेर्ाको नाि  स्र्ाःिूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठिा रेजा ( ) िगाउन े 

२.  सेर्ा प्रदायक किवचारीिे िपाईको आर्श्यकिा र 
अपेिा कमि बझेु जस्िो िाग्यो ?  

अमि रे्रै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. िपाईिे प्रमि सेर्ा प्रदायक किवचारीिे कस्िो 
व्यर्िार गरे ? 

मििनसार र िैत्रीपूिव 
( )   

ठीकै ( ) अभर।अियावददि 

( )   

४.  सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्यक सूचनािरु (प्रिाि—
कागजाि र र्शलु्क—दस्िरु) बारे िपाईिाई 
सेर्ाप्रदायक किवचारीिे स्पि गरँ ेहक ? 

अमि स्पि गररददए 

 ( ) 

ठीकै ( ) अििि िनुे गरी 
अस्पि सूचना ददए  
( ) 

५.  िपाईिे राख्नभुएका सिस्यािाई के–कस्िो सिार्ान 
ददए ?   

अमि सजजिो 
िररकाबाट सिार्ान 
ददए ( ) 

ठीकै ( ) सिार्ान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेर्ा प्राप्त गनव अपनार्एको प्रहक्रया के–कस्िो 
िाग्यो?  

अमि सजजिो (छोटो) 
( ) 

ठीकै ( ) िािो ( ) 

९. कायावियको कुन–कुन पििरु रे्रै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पििाई सरु्ार गनुवपने देजखयो ?    

राम्रा िागको कुरािरु सरु्ार गनुवपने हर्षयिरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
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अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्र्ि) 
 

 

(सार्वजमनक सनुरु्ाई कायवक्रि सञ्चािनको ढाचँा) 
 

कायवक्रि सञ्चािनको ढाचँा 
क) अध्यििा ग्रिि िथा कायवक्रि र्शरुु भएको घोषिा गने, 

ख) कायवक्रिको उद्देश्य िामथ प्रकार्श पाने , 
ग) आचार संहििाबारे जानकारी गराउने, 
घ) सार्वजमनक सेर्ा प्रर्ािबारे संजिप्त जानकारी ददने, 
ङ) नागररक प्रमिर्देन पत्र सम्बन्र्ी प्रमिर्देन प्रस्ििु गने ,  
च) बहिगविन अमभिि सम्बन्र्ी प्रमिर्देन प्रस्ििु गने, 

ङ) सिभागीिरुबाट िोहकएको मबषयिा मिजखि िथा िौजखक प्रश्निरु संकिन गने,  

ज) जजम्िेर्ार पदामर्कारी िथा किवचारीिरुिे जजज्ञासािरु स्पि पाने, 

झ) स्पििा पमछ थप जजज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बजन्र्ि पदामर्कारीबाट थप जजज्ञासािा स्पििा ल्याउन े,  
ट) सिापन िन्िव्य, र्न्यर्ाद ज्ञापन र कायवक्रि हर्सजवन गने । 
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अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्र्ि) 
 

 

सार्वजमनक सनुरु्ार्िा पािना गनुवपने आचार संहििा 
 

१. सिभागीिे बोल्नका िामग िाि उठाएर संकेि गनुवपनेछ । 

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

३. सिजकिाविे बोल्न ेसंकेि गरेपमछ िात्र आफ्नो नाि सहिि प्रश्न र्ा जजज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेर्ाग्रािी सिभागी नागररकिरु रै्रैिाई प्रश्न गनव सिय ददनपुने भएकािे बुदँागि रुपिा छोटकररिा प्रश्न 
प्रमिहक्रया राख्नपुनेछ र सिजकिाविे मनर्ावरि गरेको सिय मबिेपमछ ित्काि प्रस्िमुि रोक्नपुनेछ । 

५. आफूभन्दा पहििेका सिभागीिे बोिेका कुरािाई दोिो¥याउन जरुरी िनुेछैन। 

६. जचत्त नबझेुिा सिजकिावको अनिुमि मिएर थप प्रश्न राख्न पार्नछे। 

७. सिभागीिे मबना आर्ार कसैप्रमि िाञ्छनायकु्त भाषाको प्रयोग गनव पार्न ेछैन। 

८ . सनुरु्ार्का र्क्ता िथा सिभागीिाई उते्तजजि पाने र्ा बदिाको भार्नाबाट भनार् राख्न र्ा बोल्न पार्न े
छैन । 

९. सनुरु्ार्िाई मबथोल्न ेप्रयास किैबाट भएको पार्एिा सबै सिभागी मििेर र्शािीनिापूर्वक सिार्ान खोज्न े
पिि गनुव सबैको किवव्य िनुछे । 

१०. सनुरु्ार्िाई हर्षयान्िर िनुबाट रोक्न सबै सिभामग सचेि िनु ुपनेछ । 
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अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्र्ि) 
 

सार्वजमनक सनुरु्ार् सम्बन्र्ी प्रमिरे्दनको ढाचँा 
 

सार्वजमनक सनुरु्ार् संयोजन गने व्यजक्तको नाि, थर र ठेगानााः 
सनुरु्ार् गररएका हर्षयर्स्ििुरु 

क) 
ख) 
ग) 
घ) 
कायवक्रि आयोजना स्थिाः— 

कायवक्रि आयोजना गररएका मिमि र सियाः 
कायवक्रि सञ्चािन गररएको सियार्मर् (घण्टा।मिनटेिा) 
उठेका प्रश्न।जजज्ञासा र उत्तराः 

 

क्रि संख्या 

प्रश्नकिाव गनुासो गने र्ा 
सझुार् ददनकेो नाि, थर र ठेगाना 

सिभागीको प्रश्न÷गनुासो÷ 
सझुार् 

जर्ाफ ददने 
पदामर्कारीको नाि, 

थर र ठेगाना 

जर्ाफको छोटकरी 
व्यिोरा 

 

  

  

  

  

 

   

 

प्रमिरे्दन ददएको मिमिाः  

सार्वजमनक सनुरु्ार् संयोजकको दस्िखिाः 
 

आज्ञािे 

राििरर ररजाि 

प्रिखु प्रर्शासकीय अमर्कृि 


