गोसाईकुण्ड गाउँ पालिका रसुवा
स्थानीय राजपत्र
खण्ड:- ०३

संख्या:- १९

मिमि:- २०७७/१२/३१

भाग - २

सार्वजननक जर्ापदे हहता प्रर्र्दवधन सम्फन्धी कामववर्धध, २०७७
प्रस्तावना
गाउॉ ऩालरकाको सेर्ा प्रर्ाहराई ऩायदर्शॉ, उत्तयदामी य जर्ापदे ही फनाउन नीनत, मोजना तथा कामवक्रभको
कामावन्र्मन प्रकृमा, प्राप्त उऩरब्धध य त्मसरे ऩाये को आधथवक साभाब्जक प्रबार्को भल्
ू माङ्कन गयी नीनत,
मोजना तथा सेर्ा प्रर्ाह प्रकृमाभा सध
ु ाय गनव, सार्वजननक कोषको अत्मत्त
ु भ ऩरयचारन गयी अऩेक्षऺत उर्ददे श्म
प्राब्प्तको सनु नश्चतता गनव य जनप्रनतननधध तथा कभवचायीराई थऩ ब्जम्भेर्ाय फनाई सार्वजननक जर्ापदे हीता
अलबफर्द
ृ धध गनव स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५) को प्रमोजनको राधग
प्रर्शासकीम कामववर्धध ननमलभत गने ऐन, २०७६ को दपा ४ रे हदएको अधधकाय प्रमोग गयी कामवऩालरकारे मो
कामववर्धध जायी गये को छ ।
बाग-१
प्रायम्भबक

१.

सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्भबक् (१) मो कामववर्धधको नाभ “सार्वजननक जर्ापदे हहता प्रर्र्दवधन सम्फन्धी
कामववर्धध, २०७७" यहे को छ ।
(२) मो कामववर्धध कामवऩालरकारे स्र्ीकृत गये को लभनतदे खि रागू हुनेछ ।

२.

ऩरयबाषा् वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस कामववर्धधभा:-

(क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झनऩु छव ।
(ख) “सबा” बन्नारे नेऩारको सॊवर्धानको धाया २२२ को उऩधाया (१) फभोब्जभको गाउॉ सबा र्ा धाया २२३
को उऩधाया (१) फभोब्जभको गाउॉ सबा सम्झनऩ
ु छव ।

(ग)

“कामवऩालरका” बन्नारे सॊवर्धानको धाया २१५ फभोब्जभ गठन बएको गाउॉ कामवऩालरक र्ा
सॊवर्धानको धाया २१६ र्भोब्जभ गठन बएको गाउॉ कामवऩालरकाराई सम्झनऩ
ु छव ।
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(घ)

“अध्मऺ” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺसम्झनु ऩछव ।

(ङ) “उऩबोक्ता सलभनत” बन्नारे गाउॉ ऩालरकार्दधाया स्र्ीकृत आमोजना र्ा कामवक्रभफाट प्रत्मऺ राब
ऩाउने व्मब्क्तहरुको सभह
ू रे आमोजना र्ा कामवक्रभ ननभावण, सञ्चारन, व्मर्स्थाऩन य भभवत
सम्बाय गनवको राधग आपूहरु भध्मेफाट गाउॉ ऩालरकार्दधाया ननधावरयत प्रक्रक्रमा फभोब्जभ गठन गये को
सलभनत सम्झनऩ
ु छव ।

(च)

“कामावरम”बन्नारे

गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम सम्झनु ऩछव य सो र्शधदरे गाउॉ ऩालरका

अन्तगवतका र्डा कामावरम, सेर्ा केन्र, वर्षमगत र्शािा र्ा ननकाम सभेतराइव फझ
ु ाउने छ।

(छ) “कोष”बन्नारे

गाउॉ ऩालरकाको स्थानीम सब्ञ्चत कोष सम्झनु ऩछव य सो र्शधदरे स्थानीम कानन
ू

फभोब्जभ स्थाऩना बएका अन्म स्थानीम कोषराई सभेत जनाउने छ ।

(ज) “प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत”बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ दपा ८४ र्भोब्जभको
प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत सम्झनु ऩछव ।

(झ)

“वर्कास साझेदाय”बन्नारे नेऩार सयकायसॉग बएको सम्झौता फभोब्जभ नगद, ब्जन्सी एर्ॊ
प्रावर्धधक सहमोग उऩरव्ध गयाउने र्दवर्ऩऺीम एर्ॊ फहुऩऺीम दात ृ ननकाम, सॊमक्
ु त याष्ट्रसॊघीम
ननकामहरु तथा अन्तयाब्ष्ट्रम गैय सयकायी सॊस्थाराई सम्झनु ऩछव य सो र्शधदरे गाउॉ ऩालरकासॊग
बएको सम्झौता फभोब्जभ नगद, ब्जन्सी एर्ॊ प्रावर्धधक सहमोग उऩरव्ध गयाउने याब्ष्ट्रम गैय
सयकायी सॊस्था सभेतराई फझ
ु ाउनेछ।

(ञ) “साभाब्जक ऩयीऺण” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५) को
व्मर्स्था फभोब्जभ गाउॉ ऩालरकाको मोजना, नीनत, कामवक्रभ, आमोजना कामावन्र्मन य सेर्ा प्रर्ाहरे
आधथवक साभाब्जक ऺेत्रभा ऩाये को सभग्र प्रबार्को रेिाजोिा, वर्श्रेषण य भल्
ू माॊकन कामव सम्झनु
ऩछव ।

(ट)

“सार्वजननक ऩयीऺण” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५)
को व्मर्स्था फभोब्जभ गाउॉ ऩालरकारे सॊचारन गने कामवक्रभ, वर्कास मोजना तथा आमोजनाको
रक्ष्म, उर्ददे श्म, फजेट तथा मसफाट प्राप्त उऩरब्धधको फाये भा सयोकायर्ाराहरुफीच जानकायी गयाउने,
रेिाजोिा गने य भल्
ू माॊकन गने कामव सम्झनु ऩछव ।

(ठ)

“सार्वजननक सन
ु र्
ु ाइ” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५)
को व्मर्स्था फभोब्जभ गाउॉ ऩालरकाको सेर्ा प्रर्ाह य वर्कास व्मर्स्थाऩन रगामत कामवभा सयोकाय
याख्ने सर्वसाधायण नागरयक य गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायीहरुफीच सार्वजननक थरोभा िुरा छरपर
गने प्रक्रक्रमा सम्झनु ऩछव ।मस र्शधदरे गाउॉ ऩालरकासॉग बएको सम्झौता, साझेदायी, कर्लु रमत, र्शतव
अनस
ु ाय गाउॉ ऩालरकाको बौगोलरक ऺेत्रभा कामवक्रभ सञ्चारन गने वर्कास साझेदाय तथा गैय
सयकायी सॊस्थारे आफ्नो कामव ब्जम्भेर्ायीको सन्दबवभा गने सन
ु र्
ु ाइराइव सभेत जनाउनेछ ।

(ड)

“गैय सयकायी सॊस्था” बन्नारे मस कामववर्धधको प्रमोजनको राधग प्रचलरत कानन
ू फभोब्जभ
स्थाऩना बएका य गाउॉ ऩालरकाको सबाफाट आफ्नो कामवक्रभ स्र्ीकृत गयाई गाउॉ ऩालरकाको
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सभन्र्मभा कामवक्रभ सञ्चारन गने गैय नापाभर
ू क सॊस्था सम्झनऩ
ु छव ।

(ढ)

“साभद
ु ानमक सॊस्था” बन्नारे जनचेतना सम्फन्धी तालरभ, अलबभि
ु ीकयण, सीऩ वर्कास, फचत,
कजाव ऩरयचारन, सभार्ेर्शी वर्कास य सर्शक्तीकयण गने उर्ददे श्मरे ननब्श्चत प्रक्रक्रमा अर्रम्फन गयी
प्रचलरत कानन
ू फभोब्जभ स्थाऩना बएका सॊस्था तथा गाउॉ ऩालरकाभा सच
ू ीकृत बएका सभद
ु ामभा
आधारयत सॊस्था सम्झनऩ
ु छव ।

(ण) “मोजना”

बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा (१) भा उल्रेि

बए फभोब्जभ गाउॉ ऩालरकाको सभग्र वर्कास ननभावण सम्फन्धी तमाय ऩारयएको आर्धधक, फावषवक य
यणनीनतगत तथा वर्षमऺेत्रगत मोजना य मस्तै प्रकायका अन्म मोजनाराई सम्झनु ऩछव ।

(त)

“कामवक्रभ” बन्नारे ननब्श्चत उर्ददे श्म प्राब्प्तका राधग गाउॉ ऩालरकार्दधाया रगानी ढाॉचा सहहत तमाय
गरयएको ऺेत्रगत र्ा र्हुऺेत्रगत कामवक्रभ सम्झनऩ
ु छव ।

(थ)

“आमोजना”बन्नारे गाउॉ ऩालरकारे कुनै बौगोलरक ऺेत्र र्ा कामवऺत्र
े भा ननब्श्चत अर्धी य रगानी
यकभ तोकी ननधावरयत उर्ददे श्म प्राब्प्तका राधग तमाय गरयएको आमोजना सम्झनु ऩछव ।

(द)

“अनद
ु ान”बन्नारे नेऩार सयकाय य प्रदे र्श सयकायफाट गाउॉ ऩालरकाराई प्राप्त हुने वर्त्तीम
सभानीकयण, सर्शतव, सभऩयु क तथा वर्र्शेष अनद
ु ानराई सम्झनु ऩछव । साथै सो र्शधदरे नेऩार सयकाय
तथा प्रदे र्श सयकायका वर्लबन्न भन्त्रारम य अन्तगवतका ननकाम य नेऩार सयकायको स्र्ीकृनतभा दात ृ
ननकामफाट उऩरधध हुने वर्त्तीम, प्रावर्धधक एर्ॊ र्स्तग
ु त सहमोग सभेतराई जनाउने छ ।

(ध)

“रक्षऺत सभह
ू ”बन्नारे नेऩारको सॊवर्धानको धाया ४२ फभोब्जभ साभाब्जक न्मामको हक प्राप्त गने
आधथवक, साभाब्जक र्ा र्शैक्षऺक दृब्ष्ट्टरे ऩछाडड ऩये का भहहरा, दलरत, आहदर्ासी जनजानत, भधेर्शी,
थारु, भब्ु स्रभ, वऩछडा र्गव, अल्ऩसङ््मक, सीभान्तीकृत, अऩाङ्गता बएका व्मब्क्त, रैङ्धगक तथा
मौननक अल्ऩसङ््मक, क्रकसान, श्रलभक, उत्ऩीडडत र्ा वऩछडडएको ऺेत्रका नागरयक तथा आधथवक रुऩरे
बफऩन्न िस आमवको व्मब्क्त र्ा व्मब्क्तको सभह
ू राई सम्झनु ऩछव । साथै, सो र्शधदरे नेऩार सयकाय य
प्रदे र्श सयकायरे रक्षऺत सभह
ू बनी तोकेका अन्म र्गव एर्ॊ सभद
ु ाम सभेतराई जनाउछ ।

(न)

“साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी”बन्नारे गाउॉ ऩालरकारे प्रचलरत कानन
ू फभोब्जभ सभार्ेर्शी य सभताभर
ु क
वर्कासका राधग उऩमक्
ु त नीनत, मोजना, कामवक्रभ तजभ
ुव ा य कामावन्र्मन गने साथै रक्षऺत सभह
ु राई
ध्मान हदई सेर्ा प्रर्ाह गने दानमत्र्राई सम्झनु ऩछव ।

(ऩ)

“सार्वजननक ननजी साझेदायी” बन्नारे स्थानीम कानन
ू र्ा अन्म प्रचलरत कानन
ू फभोब्जभ कयाय गनव
मोग्म कानन
ू ी व्मब्क्तफीच कयाय र्शतवभा धमर्स्था बए फभोब्जभको सेर्ा प्रदान तथा सञ्चारन गने य
त्मसको जोखिभ र्शतव फभोब्जभ र्हन गने गयी बएको कयाय धमर्स्था सम्झनु ऩछव ।

(प)

“नागरयक र्डाऩत्र” बन्नारे गाउॉ ऩालरकारे उऩरधध गयाउने वर्लबन्न सेर्ा तथा सवु र्धाको नाभ,
वर्र्यण, सभमार्धी, ब्जम्भेर्ाय कभवचायी कामवकऺको वर्र्यण, सेर्ा प्राप्त गनव ऩ¥ु माउनु ऩने प्रक्रक्रमा,
राग्ने र्शल्
ू क एर्ॊ दस्तयु का साथै सेर्ा अर्रुर्दध बएभा उजयु ी सन्
ु ने अधधकायी उल्रेि गयी
सर्वसाधायणराई सस
ु धू चत गनव सार्वजननक स्थर र्ा कामावरमभा टाॉधगएको र्ा टाॉसये याखिएको र्ा
3
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वर्र्दमनु तम भाध्मभ र्दर्ाया प्रकालर्शत र्ाचाऩत्र सम्झनु ऩछव ।

(फ) “फहहगवभन

अलबभत” (Exit Poll) बन्नारे सेर्ाग्राहीहरु सेर्ा लरई कामावरमफाट फाहहय ननब्स्कने

सभमभा कामावरमको सेर्ाप्रर्ाहको वर्षमभा रेिी र्ा रेिाइहदएको अलबभत र्ा सझ
ु ार् सम्झनु ऩछव ।

(ब)

“नागरयक प्रनतर्ेदन ऩत्र” (Citizen Report Card) बन्नारे सेर्ाग्राही नागरयकरे कामावरमफाट
सेर्ा लरॊदा प्रत्मऺ अनब
ु र् गये का, बोगेका य दे िेका कुयाहरुराई उल्रेि गयी सेर्ा बौनतक र्ा
अबौनतक भाध्मभर्ाट कामावरमराई ऩष्ट्ृ ठऩोषण हदने ऩर्दधनत सम्झनु ऩछव ।

(भ) “सभदु ामफाट

सॊचारन हुने मोजना” बन्नारे गाउॉ ऩालरकाको सहमोगभा उऩबोक्ता सलभनत, गैय

सयकायी सॊस्था, टोर वर्कास सॊस्था य साभद
ु ानमक सॊस्थाफाट सॊचारन हुने ननभावण तथा आधथवक एर्ॊ
साभाब्जक वर्कास सम्फन्धी आमोजना तथा कामवक्रभ सम्झनु ऩछव ।

(म)

“साना कामवक्रभ र्ा आमोजना”बन्नारे मस गाउॉ ऩालरकाको हकभा ऩन्र राि रूऩमॉ बन्दा कभ
रगानी बएका कामवक्रभ र्ा आमोजना सम्झनु ऩछव ।

(य)

“ठुरा कामवक्रभ र्ा आमोजना”बन्नारे मस गाउॉ ऩालरकाको हकभा ऩन्र राि रूऩमाॉ र्ा सो बन्दा
भाधथ रगानी बएका कामवक्रभ र्ा आमोजना सम्झनु ऩछव ।

(र) “गन
ु ासो” बन्नारे जुन सक
ु ै भाध्मभफाट कामावरम र्ा मसको ननकामको काभ,

सेर्ा प्रर्ाह, वर्कास

ननभावण तथा गाउॉ ऩालरकाको काभ तथा अधधकाय सम्फन्धी वर्षमभा सयोकायर्ारा व्मब्क्त र्ा
ननकामरे गने लरखित र्ा अलरखित लसकामत सम्झनु ऩछव ।

(ऱ) “

उजयु ी” बन्नारे गाउॉ ऩालरका र्ा मस अन्तयगतका ननकामको काभ, सेर्ा प्रर्ाह, वर्कास ननभावण

सम्फन्धभा ऩदाधधकायी र्ा कभवचायीको कामवसम्ऩादन, सेर्ाको गण
ु स्तय, ननमलभतता, रागत तथा
सभमको वर्षमभा लरखित र्ा भौखिक रुऩभा व्मक्त गये को असन्तब्ु ष्ट्ट सम्झनु ऩदवछ।

बाग– २
गुनासो व्मवस्थाऩन कामयववधध
ऩरयच्छे द –१

गन
ु ासोको अभबरेखन तथा प्रयाम्भबक कायवाही

३.

गन
ु ासोको अभबरेख याख्नु ऩनन् (१) कामावरमरे दे हामका कुनै भाध्मभफाट आएका गन
ु ासोको अनस
ु च
ू ी–१
फभोब्जभको ढाॉचाभा अलबरेि याख्नु ऩनेछ्

(क) अध्मऺ, उऩाध्मऺ। र्ा र्डा अध्मऺ सभऺ भौखिक र्ा लरखित रुऩभा,
(ख) कामावरम प्रभि
ु सभऺ भौखिक रुऩभा,
(ग) कामावरमभा ननर्ेदन दताव गये य,
(घ) कामावरमको टे लरपोन, हटराइन, फ्माक्स भापवत,
(ङ) कामावरमको इभेर,एस एभ एस भापवत,
(च) हुराक, एक्सप्रेस डेलरबयी भापवत,
(छ) उजुयी ऩेहटका भापवत,
(ज) ऩत्रऩबत्रका, वर्र्दमत
ु ीम सॊचाय भाध्मभ, साभाब्जक सॊजार भापवत,
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(झ) सार्वजननक ऩरयऺण, साभाब्जक ऩरयऺण, सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई जस्ता कामवक्रभभा प्रश्न गये य,
(ञ) सॊघ तथा प्रदे र्श सयकायका ननकाम भापवत ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ प्राप्त बएका सफै गन
ु ासोराई गन
ु ासोको भाध्मभ सहहत गन
ु ासो
सन्
ू ने अधधकायी दे हाम फभोब्जभ फगॉकयण गयी अलबरेिभा जनाउनु ऩनेछ ।

(क) सच
ू ना सम्फन्धी गन
ु ासो,
(ख) वऩय भकाव ऩये को सम्फन्धी गन
ु ासो,
(ग) सार्वजननक िरयद सम्फन्धी गन
ु ासो,
(घ) ऩर्ू ावधाय ननभावणभा गण
ु स्तय कामभ नबएको सम्फन्धी गन
ु ासो,
(ङ) वर्त्तीम अनर्श
ु ासन सम्फन्धी गन
ु ासो,
(च) सेर्ा प्रर्ाहभा अनतरयक्त र्शल्ु क बक्ु तानी गनुव ऩये को सम्फन्धी गन
ु ासो,
(छ) आमोजना तथा कामवक्रभ छनोट तथा व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी गन
ु ासो,
(ज) उऩबोक्ता सलभनतसॉग सम्फब्न्धत गन
ु ासो,
(झ) वर्र्दमभान कानन
ू ी प्रार्धान सम्फन्धी गन
ु ासो,
(ञ) कभवचायीको आचयण तथा व्मर्हाय सम्फन्धी गन
ु ासो,
(ट) अन्म गन
ु ासो।

(३) उऩदपा (१) फभोब्जभ ऩनव आएका गन
ु ासोराई गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायीरे प्रभि
ु

प्रर्शासकीम अधधकृतसॉग सभन्र्म गयी सात हदन लबत्र प्रथभ सम्फोधन गयी अलबरेिभा जनाउनु ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोब्जभ गये को प्रथभ सम्फोधनको जानकायी गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायीरे
सम्फब्न्धत गन
ु ासोकतावराई लरखित भौखिक इभेर एसएभएस र्ा अन्म कुनै उऩमक्
ु त तरयकाफाट हदनु
ऩनेछ।
(५) प्रचलरत कानन
ू भा यहे को अस्ऩष्ट्टता र्ा अऩमावप्तता र्ा ऺेत्राधधकाय लबत्र नऩये को र्ा अन्म
कुनै कायणरे गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायी य प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृतको तहफाट सम्फोधन हुन नसकेका
गन
ु ासोराई गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायीरे गन
ु ासो सभाधान सभन्र्म सलभनतभा ऩेर्श गनुव ऩनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोब्जभ ऩेर्श बएका गन
ु ासोको सम्फन्धभा गन
ु ासो सभन्र्म सलभनतरे
गन
ु ासोसॉग सम्फब्न्धत कानन
ू ी व्मर्स्था य त्मस्ता गन
ु ासो सभाधानको राधग गनऩ
ुव ने ननणवमको प्रस्तार्
सभेत तमाय गयी अनस
ु च
ू ी–२ फभोब्जभको ढाॉचाभा कामवऩालरका फैठकभा ऩेर्श गनुव ऩनेछ।

४.

कामयऩाभरकारे ननणयम गनन् (१) दपा ३ को उऩदपा (६) फभोब्जभ प्राप्त प्रस्तार् सभेतको आधायभा गन
ु ासो
सभाधानको राधग कामवऩालरकारे आर्श्मक ननणवम र्ा ननदे र्शन हदनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ कामवऩालरकारे गन
ु ासो सभाधानको राधग कुनै ननणवम गदाव र्ा
ननदे र्शन हदॊदा आर्श्मकता अनस
ु ाय कानन
ू ी ऩयाभर्शव लरन सक्नेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभ बएको ननणवम प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृतरे कामावन्र्मन गयी
गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायी भापवत सम्फब्न्धत गन
ु ासोकतावराई सोको जानकायी हदनु ऩनेछ।
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(४) मस कामववर्धध फभोब्जभ ऩनव आएका गन
ु ासो सभाधानको राधग कानन
ू तजभ
ुव ा र्ा सॊर्शोधन
गनुव ऩने दे खिएभा त्मस्तो कानन
ू तजभ
ुव ाको राधग कामवऩालरकारे प्रकृमा अगाडड फढाउनेछ।
ऩरयच्छे द –२
गन
ु ासो व्मवस्थाऩनको सॊस्थागत व्मवस्था

५.

गन
प्रर्शासकीम अधधकृतरे कामावरमभा उऩरधध र्रयष्ट्ठ
ु ासो सन्
ु ने अधधकायी तोकने् (१) प्रभि
ु
कभवचायीराई गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायी तोक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ तोक्रकएको अनतरयक्त गन
ु ासो सन्ु ने अधधकायीको काभ कतवव्म य
अधधकाय हुनेछ्

(क) कामावरमभा प्राप्त गन
ु ासोको फगॉकयण गयी अलबरेि याख्ने,
(ख) प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत य गन
ु ासोसॉग सम्फब्न्धत ऩदाधधकायी तथा कभवचायीसॉगको
सभन्र्मभा ऩनव आएको गन
ु ासोको प्रथभ सम्फोधन गने,

(ग)
(घ)

अन्म ननकामको कामवऺत्र
े लबत्रको गन
ु ासो बएभा सम्फब्न्धत ननकामभा ऩठाउने,

कामवऩालरका फैठकभा ऩेर्श गने गन
ु ासोको वर्र्यण तमाय गयी प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत
सभऺम ऩेर्श गने,

(ङ) गन
ु ासो सभाधान सभन्र्म सलभनतको सदस्म सधचर् बई कामव गने,
(च) गन
ु ासो सम्फोधनको राधग बएका ननणवमहरुको अलबरेि याख्ने,
(छ) गन
ु ासोको सम्फन्धभा कामवऩालरका तथा प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृतफाट
कामावन्र्मन गनव सहमोग गने,

बएको ननणवम

(ज) ऩहहरे ननणवम बइसकेका वर्षमभा गन
ु ासो ऩनव आएभा सोको जानकायी प्रभि
ु प्रर्शासकीम
अधधकृतराई गयाउने,

(झ) कामवऩालरका तथा प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृतरे तोके फभोब्जभका अन्म कामव गने।

(३) गन
ु ासो सन्ु ने अधधकायीराइव उऩदपा (२) भा तोक्रकएका काभ, कतवव्म य अधधकाय र्ाहे क
अन्म ब्जम्भेर्ायी सभेत हदएको अर्स्थभा त्मस्तो ब्जम्भेर्ायी सभेत ऩयु ा गनुव ऩनेछ।

६.

गन
ु ासो सभाधान सभन्वम सभभनतको गठन् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभ ऩनव आएका गन
ु ासोभध्मे दपा
३ को उऩदपा (५) फभोब्जभ कामवऩालरकाभा ऩेर्श गनुव ऩने गन
ु ासो सभाधान गनव कामवऩालरका फैठकभा
प्रस्तार् ऩेर्श गने प्रमोजनको राधग दे हाम फभोब्जभको गन
ु ासो सभाधान सभन्र्म सलभनत यहनेछ्

(क) उऩाध्मऺ
(ख) प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत
(ग) अध्मऺरे तोकेको कम्तीभा
सदस्म

(घ)

सॊमोजक
सदस्म

एकजना भहहरा सहहत दईु जना कामवऩालरका सदस्म

गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायी

सदस्म सधचर्

(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको सलभनतरे आर्श्मकता अनस
ु ाय वर्षम वर्ऻ य सम्फब्न्धत
कभवचायीराई सलभनतको फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ।
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७.

वडा कामायरमको गन
ु ासो सभाधान सभफन्धी व्मवस्था् (१) र्डा कामावरमभा प्राप्त हुने गन
ु ासोको
व्मर्स्थाऩनको राधग सम्फब्न्धत र्डाको र्डा सधचर्रे गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायी बई काभ गनेछ ।
(२) र्डा कामावरमभा प्राप्त हुन आएका गन
ु ासोहरुको वर्र्यण र्डा सधचर्रे अनस
ु च
ू ी –१
फभोब्जभको ढाॉचाभा तमाय गनुव ऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभको गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायीरे मस कामववर्धध फभोब्जभ र्डा
कामावरमको ऺेत्राधधकाय लबत्रका गन
ु ासोहरु र्डा अध्मऺसॉग सभन्र्म गयी सम्फोधन गनुव ऩनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोब्जभ गन
ु ासो सभाधानको राधग गरयएका कामवहरुको वर्र्यण र्डा
सधचर्रे र्डा सलभनतको फैठकभा प्रस्तत
ु गनुव ऩनेछ ।
(५) ऺेत्राधधकाय र्ा अन्म कुनै कायणरे र्डा सलभनतफाट सभाधान हुन नसकेका गन
ु ासोको
सम्फोधनको राधग त्मस्ता गन
ु ासोहरुको वर्र्यण अनस
ु च
ू ी– ३ फभोब्जभको ढाॉचाभा तमाय गयी प्रभि
ु
प्रर्शासकीम अधधकृत भापवत गन
ु ासो सभाधान सभन्र्म सलभनतभा ऩेर्श गनुव ऩनेछ।
(६) कामवऩालरका र्ा अन्म कामावरमसॉग सम्फब्न्धत गन
ु ासोहरु र्डा कामावरमभा प्राप्त हुन
आएभा र्डा सधचर्रे त्मस्ता गन
ु ासोहरु कामवऩालरका र्ा सम्फब्न्धत कामावरमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

८.

अन्म कामायरमको गन
ु ासो सभाधान सभफन्धी व्मवस्था् (१) गाउॉ ऩालरका भातहतका वर्षमगत कामावरम
र्ा र्शािा प्रभि
ु रे आपूबन्दा ननकटतभ भनु नका कभवचायीराई गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायी तोक्नु ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायीरे सम्फब्न्धत कामावरम।र्शािा प्रभि
ु सॉग
सभन्र्म गयी कामावरम र्ा र्शािाभा ऩनव आएका गन
ु ासोहरु सम्फोधन गनुव ऩनेछ ।
(३) ऺेत्राधधकाय र्ा अन्म कुनै कायणरे सभाधान हुन नसकेका गन
ु ासोको सम्फोधनको राधग
कामावरम र्ा र्शािा प्रभि
ु रे त्मस्ता गन
ु ासोहरुको वर्र्यण अनस
ु च
ू ी–३ फभोब्जभको ढाॉचाभा तमाय गयी
गन
ु ासो सभाधान सभन्र्म सलभनतभा ऩेर्श गनुव ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द –३
गन
ु ासो सभाधान प्रक्रिमा

९.

गन
ु ासो ऩेटिका याख्नुऩनन् (१) कामावरमरे कामावरमको भर
ू गेट नब्जकै सफैरे दे ख्ने सयु क्षऺत स्थानभा गन
ु ासो
ऩेहटका याख्नु ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको गन
ु ासो ऩेहटकाभा रगाएको तारा गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायीरे
कम्तीभा प्रत्मेक हप्ता कामावरम प्रभि
र्ा अन्म दईु जना ऩदाधधकायी र्ा कभवचायीको योहर्यभा
ु
िोल्नऩ
ु नेछ।

१०.

गोऩनीमता याख्नु ऩनन् कामावरम प्रभि
ु रे कामावरमभा प्राप्त बएका गन
ु ासो भध्मे अनस
ु न्धान य छानबफन
गनऩ
ुव ने प्रकृनतका गन
ु ासो गने व्मब्क्त र्ा ननकामको नाभ गोप्म यािी त्मस्ता गन
ु ासोको सम्फन्धभा
आर्श्मक छानबफन य अनस
ु न्धान गने व्मर्स्था लभराउनु ऩनेछ ।

११.

रेखी ऩठाउन सकने् कामावरमभा प्राप्त गन
ु ासो भध्मे आधथवक अननमलभतता र्ा भ्रष्ट्टाचायसॉग
सम्फब्न्धत गन
ु ासोहरु कामवऩालरकाको ननणवमरे छानबफन तथा अनस
ु न्धानको राधग अब््तमाय
दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगभा रेिी ऩठाउन सक्रकनेछ ।

१२.

प्राथभभकतासाथ कामायन्वमन गनन् कामावरमरे अब््तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोग, भहारेिा
ऩयीऺक, सॊसदीम सलभनत, नेऩार सयकाय तथा प्रदे र्श सयकायका ननकामहरु य ब्जल्रा सभन्र्म सलभनत
भापवत प्राप्त गन
ु ासो य सझ
ु ार्हरुराई प्राथलभकतासाथ कामावन्र्मन गनेछ ।

१३.

गन
ु ासोकतायराई जानकायी टदने् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभ प्राप्त गन
ु ासो सम्फोधनऩनछ गन
ु ासो सन्
ु ने
अधधकायीरे सम्फब्न्धत गन
ु ासोकतावराई सोको जानकायी हदनऩ
ु नेछ।
(२) मस कामववर्धध फभोब्जभ प्राप्त गन
ु ासोको छानबफन गदाव प्राप्त गन
ु ासो झठ
ु ा ठहये ऩनन
सोही व्महोया उऩदपा (१) फभोब्जभ सम्फब्न्धत गन
ु ासोकतावराई जानकायी गयाइनेछ।
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बाग-३
साभाम्जक ऩयीऺण सभफन्धी व्मवस्था
ऩरयच्छे द –१
साभाम्जक ऩयीऺण सभफन्धी सॊस्थागत व्मवस्था

१४.

साभाम्जक ऩयीऺण गनऩ
ुय नन् (१) गाउॉ ऩालरकारे हये क आधथवक र्षवभा सम्ऩादन गये का कामवक्रभ तथा
कामवसम्ऩादनको रेिाजोिा य त्मसको साभाब्जक उऩरधधी भाऩन गनव साभाब्जक ऩयीऺण गनऩ
ुव नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको साभाब्जक ऩयीऺण दे हामका वर्षमभा आधारयत यही गनऩ
ुव नेछ ।
(क) नेऩारको सॊवर्धानको अनस
ु च
ू ी ८ भा उब्ल्रखित वर्षमहरु
(ि) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ फभोब्जभ तोक्रकएका वर्षमहरु,
(ग) गाउॉ ऩालरकाफाट स्र्ीकृत कानन
ू फभोब्जभ सम्ऩादन गये का कामवहरु,
(घ) नेऩार सयकाय तथा प्रदे र्श सयकायफाट सभम सभमभा बएका ननदे र्शन फभोब्जभ सम्ऩादन
गनऩ
ुव ने कामवहरु,
(ङ) कामवऩालरकाफाट सभम सभमभा गरयएका प्रनतफर्ददताहरु l
(३) कामावरमरे उऩदपा (१) फभोब्जभको साभाब्जक ऩयीऺण कामव प्रत्मक आधथवक र्षव सभाप्त
बएको लभनतरे चाय भहहनालबत्र सम्ऩन्न गरयसक्नु ऩनेछ ।
(४) कामवऩालरकाको ननणवमरे कुनै एक कामवक्रभ र्ा आमोजनाको सभेत साभाब्जक ऩयीऺण
गनव सक्रकनेछ ।

१५.

साभाम्जक ऩयीऺण सभन्वम सभभनतको गठन् (१) साभाब्जक ऩयीऺण कामवभा सहमोग तथा
सभन्र्मको राधग दे हाम अनस
ु ाय ऩदाधधकायी यहे को साभाब्जक ऩयीऺण सभन्र्म सलभनत यहने छ।
(क) प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत

सॊमोजक

(ि) मोजना भहार्शािा।र्शािा र्शािा प्रभि
ु

सदस्म

(ग) अध्मऺरे तोकेको स्थानीम गैय सयकायी सॊस्था र्ा साभद
ु ानमक सॊस्थाको एक जना
प्रनतननधध

सदस्म

(घ) सॊमोजकरे तोकेको वर्षमगत र्शािा प्रभि
ु

सदस्म

(ङ) साभाब्जक वर्कास र्शािा प्रभि
ु

सदस्म–सधचर्

(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको सलभनतको साभाब्जक ऩयीऺण सभन्र्म सलभनतको काभ, कतवव्म
य अधधकाय दे हाम फभोब्जभ हुनेछ्

(क) साभाब्जक ऩरयऺकको छनोट गने
(ख) ऩरयऺण गरयने कामवक्रभ तथा आमोजनाको छनौट गने,
(ग) ऩरयऺकको सॊस्था र्ा व्माब्क्तको मोग्मताको ऩरयऺण गयी स्र्ीकृत गने,
(घ)ऩरयऺण कामवको राधग स्रोत तथा ऩर्ू ावधायको व्मर्स्था गने,
(ङ) र्ैकब्ल्ऩक मोजना तथा कामवक्रभको ऩहहचान गयी सधू च तमाय गने,
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(च) साभाब्जक ऩयीऺण कामवभा आर्श्मक सहमोग, सभन्र्म य सहब्जकयण गने।

१६.

तेस्रो ऩऺफाि साभाम्जक ऩयीऺण गयाउनु ऩनन् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभ गरयने साभाब्जक ऩयीऺण
कामव कामावरमरे तेस्रो ऩऺफाट साभाब्जक ऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ ।
(२) तेस्रो ऩऺको छनोट प्रचलरत सार्वजननक िरयद कानन
ू फभोब्जभ हुनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोब्जभ छनोट गरयने साभाब्जक ऩयीऺकको कामववर्र्यण य मोग्मता
अनस
ु च
ू ी–४ फभोब्जभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द – २
साभाम्जक ऩयीऺण ववधध य प्रनतवेदन

१७.

साभाम्जक ऩयीऺणका ववषमहर् (१) साभाब्जक ऩयीऺकरे दे हामका फभोब्जभका साभग्रीको अध्ममन
गयी गाउॉ ऩालरकारे साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी ऩयू ा गये नगये को सम्फन्धभा सभीऺा य वर्श्रेषण गनुव ऩनेछ्
(क) स्थानीम तह सम्फन्धी सॊघीम तथा प्रादे लर्शक ऐन, ननमभ, तथा भाऩदण्ड,
(ि) गाउॉ ऩालरकारे र्नाएका स्थानीम कानन
ू , कामववर्धधहरू य ननदे लर्शकाहरू,
(ग) गाउॉ ऩालरकाको आर्धधक तथा र्ावषवक मोजना,
(घ) नागरयक फडाऩत्र
(ङ) गाउॉ ऩालरकाको चौभालसक तथा र्ावषवक प्रगनत प्रनतर्ेदन
(च) सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई प्रनतर्ेदन
(छ) सार्वजननक ऩयीऺणका प्रनतर्ेदननहरु
(ज) आन्तरयक रेिाऩयीऺण प्रनतर्ेदन
(झ) अब्न्तभ रेिाऩयीऺण प्रनतर्ेदन
(ञ) र्ावषवक मोजना तथा फजेट तजभ
ुव ासॉग सम्फब्न्धत ननणवमहरु
(ट)

न्मानमक सलभनतको र्ावषवक प्रनतर्ेदन

(२) साभाब्जक ऩयीऺकरे उऩदपा (१) फभोब्जभका साभग्रीको अध्ममनफाट दे खिएका
वर्र्यणहरुभा दे हाम फभोब्जभका वर्धध अर्रम्फन गयी ऩष्ट्ु ्माईं लरनु ऩनेछ ।

(क) गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायी तथा सम्फब्न्धत कभवचायीसॉग अधवसयॊ धचत (Semistructured) अन्तयर्ाताव,

(ि) आमोजना तथा कामवक्रभ कामावन्र्मन स्थरको स्थरगत ननयीऺण, अर्रोकन य
सभह
ू छरपर l
(३) साभाब्जक ऩयीऺकरे उऩदपा (२) फभोब्जभ ऩष्ट्ु ्माईं लरॊदा गाउॉ ऩालरकाको साभाब्जक
ब्जम्भेर्ायी फहनभा दे खिएका प्रभि
ु सभस्मा, चुनौती य बार्ी कामवहदर्शाका फाये भा सभेत छरपर गयाई
अनस
ु च
ू ी –५ फभोब्जभको प्रनतर्ेदन तमाय गनुव ऩनेछ ।

१८.

सावयजननक छरपर गयाउनु ऩनन् (१) साभाब्जक ऩयीऺकरे दपा १७ को उऩदपा (३) फभोब्जभ तमाय
गये को प्रनतर्ेदनको भस्मौदाभाधथ सार्वजननक छरपर गयाउनु ऩनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको छरपरभा साभाब्जक ऩयीऺकरे अनस
ु च
ू ी– ५ य अनस
ु धू च–६
फभोब्जभको प्रनतर्ेदनभा आधारयत यही अनस
ु धू च–७ फभोब्जभको कामवक्रभ सॊचारन वर्धध य प्रकृमा
अनस
ु ाय प्रस्तत
ु ीकयण गनऩ
ुव नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभको छरपर हुने लभनत सभम य स्थान तोकी उऩदपा (४)
फभोब्जभका सदस्महरुराई कम्तीभा ऩाॉचहदन अगार्ै जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोब्जभको छरपर कामवक्रभ अध्मऺको अध्मऺताभा सञ्चारन हुनेछ ।
(५) उऩदपा (१) फभोब्जभको छरपरभा कामवऩालरकाका सदस्महरु, कामावरमका कभवचायी,
स्थानीम याजनीनतक दरका प्रनतननधध, उर्दमोग र्ाखणज्म सॊघ, ऩत्रकाय भहासॊघ, उऩबोक्ता सलभनतका
अध्मऺहरु, टोर वर्कास सॊस्थाका प्रनतननधधहरु, नागरयक सभाजका प्रनतननधधहरु य स्थानीम
फर्द
ु हदजीर्ीहरु सभेतराई सहबागी गयाउनु ऩनेछ ।
(६) साभाब्जक ऩयीऺकरे उऩदपा (१) फभोब्जभको छरपरभा कामवऩालरका सदस्म फाहेकका
सहबागीफाट उठाइएका वर्षमहरुभा अध्मऺको धायणा याख्न रगाउनु ऩनेछ ।
(७) कामावरमरे मस दपा फभोब्जभको कामवक्रभ फैठकको गनतवर्धध स्थानीम सञ्चाय
भाध्मभफाट प्रत्मऺ प्रसायण गने व्मर्स्था लभराउन सक्नेछ ।
(८) उऩदपा (१) अनस
ु ायको छरपर कामवक्रभभा उऩब्स्थत हुने आमोजक तथा सहबाधगरे
अनस
ु धू च–८ फभोब्जभको आॊचयसहहता ऩाराना गनऩ
ुव नेछ।

१९.

अम्न्तभ प्रनतवेदन तमाय गनऩ
ुय नन् (१) साभाब्जक ऩयीऺकरे दपा १८ फभोब्जभको छरपरभा उठे का
वर्षमहरु सभेत लभराई अनस
ु च
ू ी–९ फभोब्जभको अब्न्तभ प्रनतर्ेदन तमाय गयी कामावरमभा ऩेर्श गनुव
ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको प्रनतर्ेदनभा दे हामका वर्षमहरुराई सायाॊर्शको रुऩभा सभार्ेर्श
गनुव ऩनेछ्

(क) गाउॉ ऩालरकाकाको प्राथलभकता तथा रक्ष्महरू
(ख) गत आधथवक र्षवको भ्
ु म भ्
ु म उऩरधधीहरू
(ग)

साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी फहन गने ऺभता

(घ)

ब्जम्भेर्ायी फहन गने सन्दबवभा दे खिएका सभस्माहरू

(ङ) सध
ु ायको राधग चाल्नऩ
ु ने कदभ तथा सझ
ु ार्हरू
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभ ऩेर्श बएको प्रनतर्ेदन अध्मऺरे कामवऩालरका फैठकभा ऩेर्श गनव
रगाउनु ऩनेछ ।
(४) कामावरमरे उऩदपा (१) फभोब्जभको प्रनतर्ेदन कामावरमको र्ेर्साइटभा याख्नु ऩनेछ ।

२०.

साभाम्जक ऩयीऺणभा सभावेश गयाउनऩ
ु नन् गाउॉ ऩालरकाका अन्तगवतका वर्षमगत र्शािाहरू य
गाउॉ ऩालरकाको र्ावषवक मोजना।कामवक्रभ।आमोजनाभा सभार्ेर्श बएका गैय सयकायी सॊस्थाहरूको हकभा
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गाउॉ ऩालरका कै अलबन्न अॊगको रूऩभा साभाब्जक ऩयीऺणभा सभार्ेर्श गनऩ
ुव नेछ ।

२१.

कागजात उऩरब्ध गयाउनु ऩनन् साभाब्जक ऩयीऺकरे भागेको वर्र्यण, तथमाॊक, सच
ू ना तथा कागजात
गाउॉ ऩालरकाका, वर्षमगत भहार्शािा र्ा र्शािा, सम्फब्न्धत गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म ननकामरे
उऩरधध गयाउनु ऩनेछ।

२२.

प्रनतवेदन सबाभा ऩेश गनयऩनन् (१)कामवऩालरकारे साभाब्जक ऩयीऺणको प्रनतर्ेदनभा उल्रेि बएका
वर्षमभा छरपर गयी कामावन्र्मन हुन सक्ने सझ
ु ार्हरु कामावन्र्मनको व्मर्सथा लभराउनु ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) र्भोब्जभ कामवऩालरकार्ाट कामावन्र्मन गरयएका वर्षम, कामवऩालरकार्ाट सभाधान हुन
नसकेका य नीनतगत प्रकृनतका वर्षमहरु सभार्ेर्श गयी साभाब्जक ऩयीऺण प्रनतर्ेदनका प्रभि
ु वर्षम
सभार्ेर्श बएको प्रनतर्ेदन सबाको र्ैठकभा ऩेर्श गनुव ऩनेछ।

२३.

अन्म ननकामहरको साभाम्जक ऩयीऺण सभफन्धी व्मवस्था् गाउॉ ऩालरकाको ऺेत्रलबत्र कामवक्रभ सञ्चारन
गने गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म सार्वजननक सॊस्थाहरूरे सभाब्जक ऩयीऺण गदाव मस कामववर्धधको
प्रमोग गनुव ऩनेछ।
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बाग-४
सावयजननक ऩयीऺण
ऩरयच्छे द–१
सावयजननक ऩयीऺण सभफन्धी व्मवस्था

२४.

सावयजननक ऩयीऺण गनऩ
ुय नन् (१) गाउॉ ऩालरकाफाट सञ्चारन गये का सफै क्रकलसभका कामवक्रभ तथा
आमोजनाहरुको सार्वजननक ऩयीऺण गनुव ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺण हये क कामवक्रभ र्ा आमोजना सम्झौता
फभोब्जभको काभ सम्ऩन्न बएऩनछ अब्न्तभ क्रकस्ता बक्
ु तानी ऩर्
ू व कम्तीभा एक ऩटक अननर्ामव रुऩभा
गयाउनु ऩनेछ।
तय कामावरमरे कामवक्रभ र्ा आमोजनाको प्रकृनत हे यी कुनै कामवक्रभ र्ा आमोजनाको
कामावन्र्मन सम्झौता गदाव नै एक ऩटक बन्दा फढी ऩटक सार्वजननक ऩयीऺण गने व्मर्स्था लभराउन मो
व्मर्स्थारे फाधा ऩम
ु ावएको भाननने छै न ।
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभ कामवक्रभ र्ा आमोजनाको सार्वजननक ऩयीऺण गनऩ
ुव ने व्मर्स्था
कामवक्रभ र्ा आमोजना कामावन्र्मन गने ननभावण व्मर्सामी र्ा उऩबोक्ता सलभनत र्ा गैयसयकायी
सॊस्थासॉग गरयने सम्झौताभा उल्रेि गरयनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺणभा दे हाम फभोब्जभका व्मब्क्तहरुराई
सहबागी गयाउनु ऩनेछ्
(क) कामवक्रभ र्ा आमोजनाफाट प्रत्मऺ राब प्राप्त गने सभद
ु ामका सदस्महरु,
(ि) र्डा सलभनतका सदस्महरु भध्मे कम्तीभा एकजना सदस्म,
(ग) कामवक्रभ र्ा आमोजना कामावन्र्मनको राधग सम्झौता गने उऩबोक्ता सलभनत टोर
वर्कास सॊस्था, गैय सयकायी सॊस्था र्ा ननभावण व्मर्सामीका प्रनतननधध,
(घ) सम्फब्न्धत कामवक्रभ र्ा आमोजना सॊचारनको राधग कामावरमरे तोकेको प्रावर्धधक
कभवचायी l

२५.

सावयजननक ऩयीऺण गयाउने म्जभभेवायी् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺण गयाउने
ब्जम्भेर्ायी गाउॉ ऩालरकासॉग कामवक्रभ र्ा आमोजना कामावन्र्मन गनव सम्झौता गने ननकामको हुनेछ।
(२) मस कामववर्धध फभोब्जभ सार्वजननक ऩयीऺण गनव राग्ने िचव कामवक्रभ र्ा आमोजनाको
रागत अनभ
ु ानभा नै सभार्ेर्श गने व्मर्स्था कामावरमरे लभराउनेछ ।

२६.

कामयिभ सभऩन्न ऩश्चातको सावयजननक ऩयीऺण नबई अम्न्तभ क्रकस्ता यकभ ननकासा नहुने् ननभावण
व्मर्सामी, उऩबोक्ता सलभनत तथा अन्म ननकाम र्ा सॊस्थार्ाट कामावन्र्मन हुने सर्ै िारका कामवक्रभ
तथा आमोजनाको सार्वजननक ऩयीऺण नबई अब्न्तभ क्रकस्ताको यकभ बक्
ु तानी हदने छै न ।
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ऩरयच्छे द – २
उऩबोकता सभभनतफाि कामायन्वमन हुने कामयिभ वा आमोजनाको सावयजननक ऩयीऺण सभफन्धी व्मवस्था

२७.

सावयजननक जानकायी टदनऩ
ु नन् (१) उऩबोक्ता सलभनतका अध्मऺरे र्डा अध्मऺको सभन्र्मभा कामवक्रभ
र्ा आमोजना कामावन्र्मनको कामावदेर्श प्राप्त गये को लभनतरे सात हदन लबत्र कामवक्रभका प्रत्मऺ
राबग्राहीहरुराई कामवक्रभ र्ा आमोजना कामावन्र्मन अनघको सार्वजननक जानकायीको राधग उऩब्स्थत
हुन लभनत स्थान य सभम उल्रेि गयी सार्वजननक सच
ू ना हदनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ सञ्चारन गरयने कामवक्रभभा उऩबोक्ता सलभनतको अध्मऺ र्ा
ननजरे तोकेको उऩबोक्ता सलभनतको सदस्मरे दे हामका वर्षमहरु प्रस्तत
ु गनुव ऩनेछ्
(क) आमोजनाको कूर रागत
(ि) उऩबोक्ताफाट व्महोरयने रागतको ऩरयभाण
(ग) सम्ऩादन गनऩ
ुव ने भ्
ु म भ्
ु म काभको वर्र्यण
(घ) आमोजना सम्ऩन्न गनुव ऩने अर्धध
(ङ) आमोजनाको राधग तोक्रकएको साइट इन्चाजवको नाभ ऩद य सम्ऩकव नम्फय
(च) उऩबोक्ता र्ा अन्म सयोकायर्ाराको तपवफाट कुनै गन
ु ासो बएभा त्मस्तो गन
ु ासो याख्न
सक्रकने ऩदाधधकायी र्ा कभवचायीको नाभ य सम्ऩकव नम्फय ।
(३) मस दपा फभोब्जभ गरयने कामवक्रभको अध्मऺता र्डाध्मऺ र्ा ननजरे तोकेको र्डा
सलभनतको सदस्मरे गनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोब्जभ कामवक्रभ र्ा आमोजनाको वर्र्यण प्रस्तत
ु गरयसकेऩनछ कामवक्रभको
अध्मऺता गने व्मब्क्तरे कामवक्रभका सहबागीहरुराई कुनै ब्जऻासा र्ा सझ
ु ार् बए ऩारैऩारो याख्न
रगाउनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोब्जभ प्राप्त बएका कुनै ब्जऻासा र्ा सझ
ु ार्को सम्फन्धभा उऩबोक्ता
सलभनतका सदस्महरु र्ा अध्मऺता गने व्मब्क्तरे स्ऩष्ट्ट ऩानुव ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (१) फभोब्जभ गरयने कामवक्रभको उऩब्स्थनत य छरपरभा उठे का वर्षमहरु सभेत
सभार्ेर्श गयी ननणवम तमाय गने व्मर्स्था सम्फब्न्धत उऩबोक्ता सलभनतरे लभराउनु ऩनेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोब्जभ गरयएको ननणवम उऩबोक्ता सलभनतरे सयु क्षऺत रुऩभा याख्नु ऩनेछ य
कामावरमरे भागेको फित र्ा बक्
ु तानीको राधग कागजात ऩेर्श गदाव सॊरग्न गनुव ऩनेछ ।

२८.

सावयजननक ऩयीऺण गनऩ
ुय नन् (१) उऩबोक्ता सलभनतरे कामावरमसॉग बएको सम्झौता फभोब्जभ
तोक्रकएको कामव सम्ऩन्न गरयसकेऩनछ सार्वजननक ऩयीऺण गनऩ
ुव नेछ ।
(२) उऩबोक्ता सलभनतको अध्मऺरे उऩदपा (१) फभोब्जभको कामव सम्ऩन्न सार्वजननक
ऩयीऺणको राधग र्डाध्मऺसॉग सभन्र्म गयी कामवक्रभ र्ा आमोजनाको सार्वजननक ऩयीऺण हुने लभनत
स्थान य सभम तोकी उऩब्स्थनतको राधग उऩबोक्ताहरुराई सार्वजननक सच
ू ना प्रसायण गनऩ
ुव नेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोब्जभ सञ्चारन हुने सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा उऩबोक्ता
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सलभनतको अध्मऺ र्ा ननजरे तोकेको सदस्मरे दे हामका वर्षमहरु सहहत अनस
ु च
ू ी–११ फभोब्जभको
आमोजना र्ा कामवक्रभ सम्फन्धी वर्र्यणको ढाॉचा प्रस्तत
ु गनुव ऩनेछ्
(क) आमोजनाको उर्ददे श्म
(ि) आमोजनाको कूर रागत
(ग) हारसम्भ ननकासा बएको कूर यकभ
(घ) आमोजना कामावन्र्र्मनभा बएको कूर िचव
(ङ) उऩबोक्ताफाट बएको सहबाधगताको कूर अॊर्श
(च) कामवक्रभ र्ा आमोजना कामावन्र्मनको क्रभभा ऩये का उजयु ी र्ा गन
ु ासोको वर्र्यण
(छ) सम्झौता गरयएको काभ य सम्ऩन्न बएको काभ फीचको तर
ु ना
(४) मस दपा फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभको अध्मऺता उऩबोक्ता सलभनतको
अध्मऺरे गनेछ ।
(५) मस दपा फभोब्जभ सञ्चारन हुने साभाब्जक ऩयीऺण कामवक्रभको उऩब्स्थनत छरपरभा
उठे का वर्षम य आमोजनाको सम्फन्धभा गरयएको ननणवम सहहतको अनस
ु धू च–१२ फभोब्जभको वर्र्यण
उऩबोक्ता सलभनतरे तमाय गनुव ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (५) फभोब्जभ तमाय गरयएको ननणवमको व्महोया उऩब्स्थत उऩबोक्ताहरुराई ऩढे य
सन
ु ाई कामवक्रभको अध्मऺता गने व्मब्क्त य उऩबोक्ता सलभनतका सधचर्रे प्रभाखणत गनुव ऩनेछ।
(७) उऩबोक्ता सलभनतरे उऩदपा (६) फभोब्जभ प्रभाखणत बएको ननणवम अब्न्तभ क्रकस्ता
ननकासा भाग गनवको राधग कामावरमभा ऩेर्श गनुव ऩनेछ ।
(८) सहजकतावरे अनस
ु धू च–१६ अनस
ु ायको नभन
ू ा कामवक्रभ य अनस
ु धू च–१७ फभोब्जभको
चेकलरष्ट्टको तमायी गयी सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभको सहब्जकयण गनऩ
ुव नेछ।

ऩरयच्छे द – ३
गैयसयकायी सॊस्थाफाि कामायन्वमन हुने कामयिभ वा आमोजनाको सावयजननक ऩयीऺण सभवन्धी
ब्मवस्था

२९.

सावयजननक सच
ू ना प्रवाह गनऩ
ुय नन् (१) कुनै कामवक्रभ र्ा आमोजना कामावन्र्मन गनव कामावदेर्श ऩाएको
लभनतरे सात हदनलबत्र कामवक्रभ र्ा आमोजनासॉग सम्फब्न्धत उऩबोक्ता तथा सयोकायर्ाराहरुराई कामव
प्रायम्ब गनुव अनघ कामवक्रभ र्ा आमोजना सम्फन्धी प्रायब्म्बक जानकायीको राधग कामवक्रभभा उऩब्स्थनत
हुनऩ
ु ने लभनत, स्थान य सभम तोकी सम्फब्न्धत गैयसयकायी सॊस्थारे सार्वजननक सच
ू ना प्रर्ाह गनुव ऩनेछ
।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको कामवक्रभभा सम्फब्न्धत र्डाको र्डाध्मऺ सहहत सम्ऩण
ू व र्डा
सदस्महरुराई सभेत आभन्त्रण गनुव ऩनेछ ।
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(३) उऩदपा (१) फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा कामवक्रभ आमोजना गने गैय
सयकायी सॊस्थाको तपवफाट दे हामका कुयाहरु प्रस्तत
ु गनुव ऩनेछ्
(क) कामवक्रभ र्ा आमोजनाको उर्ददे श्म
(ि) कामवक्रभ र्ा आमोजनाको राबग्राहीको वर्र्यण
(ग) कामवक्रभ र्ा आमोजनाको कूर रागत
(घ) कामवक्रभ र्ा आमोजनाको र्शरु
ु हुने य सम्ऩन्न हुने लभनत
(ङ) कामावरमफाट व्महोरयने फजेट
(च) गैयसयकायी सॊस्थाफाट व्महोरयने फजेट
(छ) उऩबोक्ताको तपवफाट व्महोनऩ
ुव ने रागतको अॊर्श य प्रकाय
(ज) कामवक्रभ र्ा आमोजनाको भ्
ु म भ्
ु म क्रक्रमाकराऩहरु
(४) उऩदपा (३) फभोब्जभको प्रस्तत
ु ीऩनछ कामवक्रभभा सहबागी राबग्राहीहरुराई कामवक्रभ र्ा
आमोजनाको सम्फन्धभा कुनै ब्जऻासा र्ा सझ
ु ार् बए ऩारैऩारो याख्न रगाउनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोब्जभ राबग्राहीहरुफाट यािेका ब्जऻासा र्ा सझ
ु ार्को सम्फन्धभा
कामवक्रभको आमोजकफाट स्ऩष्ट्ट ऩानुव ऩनेछ ।
(६) मस दपा फभोब्जभको कामवक्रभभा उऩब्स्थत र्डा सलभनतका सदस्महरुराई कामवक्रभ र्ा
आमोजनाको सम्फन्धभा कामावरमको तपवफाट आफ्ना कुया याख्न सभम हदनु ऩनेछ ।

३०.

कामयिभ सभऩन्न ऩश्चात सावयजननक ऩयीऺण गनऩ
ुय नन् (१) कामावरमसॉगको सम्झौता फभोब्जभको काभ
सम्ऩन्न बएऩनछ कामवक्रभ र्ा आमोजना सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊस्थारे सार्वजननक ऩयीऺण
कामवक्रभभा उऩब्स्थनतको राधग लभनत स्थान य सभम तोकी सार्वजननक सच
ू ना प्रर्ाह गनुव ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको कामवक्रभभा र्डाअध्मऺ रगामत र्डा सलभनतका सदस्मराई
आभन्त्रण गनुव ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺणभा अनस
ू धु च–११ फभोब्जभको मथाथव
वर्र्यण प्रस्तत
ु गनुव ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोब्जभको प्रस्तत
ु ीकयणभा उऩबोक्ता र्ा राबग्राही य गैयसयकायी
सॊस्थाफाट बएको रगानी तथा कामावरमफाट हारसम्भ प्राप्त बएको यकभको वर्र्यण सभेत प्रस्तत
ु
गनऩ
ुव नेछ ।
(५) कामवक्रभ सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊस्थारे मस दपा फभोब्जभ हुने सार्वजननक ऩयीऺण
कामवक्रभको उऩब्स्थनत य ननणवम सहहत अनस
ु धू च–१२ अनस
ु ायको प्रनतर्ेदन तमाय गनुव ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (५) फभोब्जभ तमाय बएको वर्र्यण य ननणवम गैयसयकायी सॊस्थारे फजेट
ननकासाको राधग कामावरमभा ऩेर्श गनुव ऩनेछ ।
(७) सहजकतावरे अनस
ु धू च–१६ अनस
ु ायको नभन
ू ा कामवक्रभ य अनस
ु धू च–१७ फभोब्जभको
चेकलरष्ट्टको तमायी गयी सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभको सहब्जकयण गनऩ
ुव नेछ।
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ऩरयच्छे द – ४
ननभायण व्मवसामीफाि सञ्चारन हुने आमोजनाको सावयजननक ऩयीऺण सभवन्धी ब्मवस्था

३१.

सावयजननक ऩयीऺण गनन म्जभभेवायी् (१) ननभावण व्मर्सामी भापवत सॊचालरत बौनतक ऩर्
ू ावधाय ननभावण
सम्फन्धी आमोजनाहरूको सार्वजननक ऩयीऺण गने ब्जम्भेर्ायी सो आमोजनाको ये िदे ि तथा
अनग
ु भनको राधग कामावरमफाट तोक्रकएको प्रावर्धधक कभवचायीको हुनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ गरयने सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा ननभावण व्मर्सामीको
प्रनतननधधराई अननर्ामव उऩब्स्थत गयाउनु ऩनेछ ।

३२.

ननभायण प्रायभब हुनऩ
ु वय सावयजननक जानकायी टदनऩ
ु नन् (१) ननभावण व्मर्सामी भापवत सञ्चारन हुने
आमोजनाको राधग कामावरमसॉग सम्झौता बइसकेऩनछ आमोजना ननभावण स्थरभा आमोजनाका
राबग्राही व्मब्क्तहरुको उऩब्स्थनतभा आमोजनाको वर्स्तत
ु नेछ ।
ृ वर्र्यण हदनऩ
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको जानकायी हदनका राधग हुने कामवक्रभभा आमोजनाको ये िदे ि
तथा अनग
ु भनको राधग तोक्रकएको प्रावर्धधक कभवचायीरे सम्फब्न्धत ननभावण व्मर्सामीसॉगको
सभन्र्मभा आमोजनाको राबग्राही व्मब्क्तहरुराई उऩब्स्थनतको राधग लभनत, स्थान य सभम तोकी
सार्वजननक सच
ू ना प्रर्ाह गनऩ
ुव नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोब्जभको कामवक्रभभा आमोजना सञ्चारन हुने र्डाका र्डा सलभनतका
ऩदाधधकायीहरु य आर्श्मकता अनस
ु ाय अध्मऺ य उऩाध्मऺ सभेतराई आभन्त्रण गनुव ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोब्जभ हुने कामवक्रभभा प्रावर्धधक कभवचायीरे दे हामका वर्षमहरु प्रस्तत
ु
गनुव ऩनेछ्
(क) आमोजनाको कूर रागत,
(ि) आमोजना र्शरु
ु हुने य सम्ऩन्न हुने अर्धध,
(ग) आमोजनाको भ्
ु म भ्
ु म अऩेक्षऺत उऩरब्धध,
(घ) आमोजनाको ननभावण व्मर्सामीको नाभ य ननभावण व्मर्सामीको स्थानीम प्रनतननधधको
नाभथय ठे गाना य सम्ऩकव नम्फय,
(ङ) कामावरमको तपवफाट ये िदे ि य अनग
ु भनको राधग तोक्रकएको प्रावर्धधक कभवचायीको नाभ
ऩद य सम्ऩकव नम्फय,
(च) आमोजना कामावन्र्मनको सम्फन्धभा गन
ु ासो र्ा सझ
ु ार् हदन सक्रकने ऩदाधधकायीको नाभ
ऩद य सम्ऩकव नम्फय ।
(५) उऩदपा २ फभोब्जभको कामवक्रभभा आमोजनाका राबग्राहीहरुराई आमोजनासॉग
सम्फब्न्धत वर्षमभा कुनै ब्जऻासा र्ा सझ
ु ार् बए हदने अर्सय उऩरधध गयाउनु ऩनेछ ।
(६) उऩदपा २ फभोब्जभको कामवक्रभभा ननभावण व्मर्सामीरे तोक्रकएको सभमभा नै काभ
सम्ऩन्न गने प्रनतफर्दधता जनाउन रगाउनु ऩनेछ।
(७) मस दपा फभोब्जभ हुने कामवक्रभभा उऩब्स्थत हुने ऩदाधधकायी, ननभावण व्मर्सामीको
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प्रनतननधध तथा आमोजनाका राबग्राहीहरुको उऩब्स्थनत ऩब्ु स्तका तमाय गयी याख्ने ब्जम्भेर्ायी प्रावर्धधक
कभवचायीको हुनेछ ।

३३.

आमोजनाको ननभायण सभऩन्नऩनछ सावयजननक ऩयीऺण गनऩ
ुय नन् (१) आमोजनाको ननभावण सम्ऩन्न
ऩश्चात सम्फब्न्धत आमोजनाको सार्वजननक ऩयीऺण गनऩ
ुव नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ हुने सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा सम्फब्न्धत प्रावर्धधक
कभवचायीरे ननभावण व्मर्सामीसॉगको सभन्र्मभा आमोजनाका राबग्राही व्मब्क्तराई उऩब्स्थत हुन
लभनत स्थान य सभम तोकी कम्तीभा सात हदन अगार्ै सार्वजननक सच
ू ना प्रर्ाह गनुव ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा आमोजना सञ्चारन बएको
र्डाको र्डा सलभनतका सदस्महरु य आर्श्मकता अनस
ु ाय अध्मऺ र्ा उऩाध्मऺराई आभन्त्रण गनुव
ऩनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोब्जभको कामवक्रभभा ननभावण व्मर्सामीको प्रनतननधधरे आमोजनाको
सम्फन्धभा ननम्न वर्षमहरु सहहत अनस
ु धू च–१३ फभोब्जभको वर्र्यणको ढाॉचाभा प्रस्तत
ु गनऩ
ुव नेछ्
(क) आमोजना र्शरु
ु बएको लभनत,
(ि) आमोजनाको कूर िचव,
(ग) आमोजना स्र्ीकृत डडजाइन इब्ष्ट्टभेट अनस
ु ाय सम्ऩन्न बए नबएको,
(घ) आमोजनासॉग सम्फब्न्धत भ्
ु म भ्
ु म वर्षमहरु ।
(५) उऩदपा (२) फभोब्जभको कामवक्रभभा प्रावर्धधक कभवचायीरे ननभावण व्मर्सामीका
प्रनतननधधको प्रस्तनु तऩनछ दे हामका प्रश्नहरू यािी िुरा छरपरको भाध्मभफाट सहबागीहरूको
प्रनतक्रक्रमा लरनु ऩनेछ्
(क) आमोजना सॊचारन गने ननभावण धमफसामीरे प्रस्तत
ु गये अनस
ु ायको आमोजना
सम्ऩन्न बए नबएको
(ि) आमोजना तोक्रकएको सभमभा र्शरु
ु तथा सम्ऩन्न बए।नबएको
(ग) आमोजना र्ा कामवक्रभ कामावन्र्मन प्रायम्बहुनु अनघ सार्वजननक जानकायी हदने कामव
बए। नबएको

(घ) आमोजनाभा काभ गने व्मब्क्तरे ज्मारा ऩाए नऩाएको
(ङ) आमोजनाभा प्रमोग बएका साभग्रीहरू गण
ु स्तयीम बए ÷ नबएको
(च) अनग
ु भन सलभनत तथा सम्फब्न्धत प्रावर्धधक कभवचायीफाट सभम सभमभा अनग
ु भन
तथा ननयीऺण बए ÷नबएको
(छ) अनग
ु भन तथा ननयीऺण ऩश्चात ् प्राप्त सझ
ु ार्हरू कामावन्र्मन बए ÷नबएको
(ज) प्रावर्धधकफाट हदइएका सल्राह य सझ
ु ार्हरू उऩमक्
ु त बए ÷ नबएको l
(६) उऩदपा (५) फभोब्जभ कामवक्रभका सहबागीहरुरे प्रस्तत
ु गये का वर्चायहरूराई प्रावर्धधक
कभवचायी य ननभावण व्मर्सामीरे प्रनतक्रक्रमा हदने व्मब्क्तको नाभ सहहत हटऩोट गनऩ
ुव नेछ य सहबागीरे
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प्रस्तत
ु गये का प्रनतक्रक्रमा तथा सझ
ु ार्भाधथ ननभावण व्मर्सामी एर्ॊ प्रावर्धधक कभवचायीरे थऩ स्ऩष्ट्ट ऩानुव
ऩनेछ।
(७) मस दपा फभोब्जभ सञ्चारन हुने कामवक्रभभा उऩब्स्थत ऩदाधधकायी तथा राबग्राही
व्मब्क्तहरुको उऩब्स्थनत ऩब्ु स्तका तमाय गयी उऩदपा (५) फभोब्जभ प्राप्त प्रनतक्रक्रमा सभेत सभार्ेर्श गयी
अनस
ु धू च–१४ अनस
ु ायको ढाॉचाभा वर्र्यण तमाय गने ब्जम्भेर्ायी सम्फब्न्धत प्रावर्धधक कभवचायीको
हुनेछ।
(८) मस दपा फभोब्जभ सञ्चारन हुने सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभ सञ्चारन गदाव
अनस
ु च
ू ी–१५ फभोब्जभको आचायसॊहहता सहबागीहरुरे ऩारना गनऩ
ुव नेछ ।
(९) सहजकतावरे अनस
ु धू च–१६ अनस
ु ायको नभन
ू ा कामवक्रभ य अनस
ु धू च–१७ फभोब्जभको
चेकलरष्ट्टको तमायी गयी सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभको सहब्जकयण गनऩ
ुव नेछ।

ऩरयच्छे द – ५
सावयजननक ऩयीऺण सभफन्धी अन्म व्मवस्था

३४.

गन
ु ासोहर प्रस्तत
ु गनऩ
ुय नन् दपा ३३ फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा आमोजनासॉग
सम्फब्न्धत वर्षमभा ऩदाधधकायी, अनग
ु भन सलभनत तथा कामावरमभा लरखित र्ा भौखिक रुऩभा कुनै
गन
ु ासो प्राप्त बएको बए कामवक्रभको सहजकतावरे सो सभेत प्रस्तत
ु गनुव ऩनेछ ।

३५.

गैयसयकायी सॊघसॊस्थाराई ऩरयचारन गनय सकने् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभको सार्वजननक ऩयीऺण
कामवक्रभ सञ्चारनको राधग कामावरमरे प्रचलरत कानन
ू फभोब्जभ साभद
ु ानमक सॊस्था, गैय सयकायी
सॊस्था र्ा अन्म सॊघ सॊस्थाराई ऩरयचारन गनव सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभको राधग गैयसकायी सॊस्था ऩरयचारन
गये को अर्स्थाभा कामवक्रभको राधग सच
ू ना प्रर्ाह गने, ऩदाधधकायी, कभवचायी तथा ननभावण व्मर्सामीका
प्रनतननधधराई कामवक्रभभा उऩब्स्थनतको राधग अनयु ोध गने, कामवक्रभको सञ्चारन तथा सहजीकयण
गने, उऩब्स्थनत ऩब्ु स्तका तमाय गने, ननणवम तमाय गने य कामवक्रभको प्रनतर्ेदन तमाय गने ब्जम्भेर्ायी
सभेत सोही सॊस्थाको हुनेछ ।

३६.

ननभायण सभऩन्न ऩश्चातको सावयजननक ऩयीऺण नबई आमोजनाको पयपायक नहुने् मस कामववर्धध
फभोब्जभ आमोजना ननभावण सम्ऩन्न ऩश्चातको सार्वजननक ऩयीऺण नबई आमोजनाको पयपायक तथा
अब्न्तभ क्रकस्ता बक्
ु तानी हुने छै न ।

३७.

आमोजनास्थरभा सच
ू ना ऩािी याख्नु ऩनन् कामावरमफाट सॊचारन हुने कामवक्रभ र्ा आमोजनाको ननभावण
स्थरभा ननभावणसॉग सम्फब्न्धत उऩबोक्ता सलभनत, गैय सयकायी सॊस्था र्ा व्मर्सामीरे अनस
ु च
ू ी–१८
फभोब्जभको आमोजना सच
ू ना ऩाटी याख्नु ऩनेछ ।

३८.

सावयजननक सन
ु व
ु ाई गनऩ
ुय नन् (१) मस ऩरयच्छे द फभोब्जभ सार्वजननक ऩयीऺण गनऩ
ुव ने आमोजनाभध्मे
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फहुर्षॉम आमोजनाहरुको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई सभेत गनुव ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ कुनै आमोजनाको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गये को बए ऩनन उक्त
आमोजनाको सार्वजननक ऩयीऺण गनुव ऩनेछ ।

३९.

सावयजननक ऩयीऺणभा प्राप्त सझ
ु ावराई ऩष्ृ ठऩोषणको रऩभा भरने् सार्वजननक ऩयीऺणको क्रभभा
सहबागीहरूरे व्मक्त गये का वर्चायराई कामावरमरे ऩष्ट्ृ ठऩोषणको रुऩभा लरनेछ ।

४०.

मथाथय वववयण ऩेश गनऩ
ुय नन् मस बाग फभोब्जभ सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा आमोजनासॉग
सभफब्न्धत ऩऺरे तमाय गये को आधधकारयक वर्र्यण भात्र प्रस्तत
ु गनऩ
ुव नेछ ।

४१.

सावयजननक ऩयीऺणको राधग आवश्मक फजेि व्मवस्था् मस बाग फभोब्जभ गरयने सार्वजननक
ऩयीऺणको राधग आर्श्मक फजेट सम्फब्न्धत आमोजनाको राधग छु्माइएको कब्न्टन्जेन्सीको
यकभफाट प्रचलरत कानन
ू फभोब्जभ उऩरधध गयाउन सक्रकनेछ।
ऩरयच्छे द – ६
ववववध

४२.

प्रनतवेदन ऩेश गनऩ
ुय नन् मस कामववर्धध फभोब्जभ गरयने सार्वजननक ऩयीऺणको एक्रककृत प्रनतर्ेदन
उऩाध्मऺरे कामवऩालरका फैठकभा प्रस्तत
ु गनऩ
ुव नेछ ।

४३.

अन्म ननकामहरवाि मस सावयजननक ऩयीऺण ववधधको प्रमोग् गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र कामवक्रभ र्ा
आमोजना सॊचारन गदाव गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म सार्वजननक सॊस्था तथा ननकामहरूरे ऩनन मस
कामववर्धध फभोब्जभ सार्वजननक ऩयीऺण गने व्मर्स्था लभराउनु ऩनेछ ।

४४.

अभबभख
ु ीकयण सभफन्धी व्मवस्था् (१) कामावरमरे कामवक्रभ र्ा आमोजना कामावन्र्मनको राधग
सम्झौता बइसकेऩनछ अनस
ु धू च–१० अनस
ु ायको वर्षमर्स्तु सभेत सभार्ेर्श गयी उऩबोक्ता सलभनतको
ब्जम्भेर्ायी, सार्वजननक ऩयीऺणको वर्धध, प्रावर्धधक कभवचायीको ब्जम्भेर्ायी, यकभ ननकासाको राधग
आर्श्मक कागजात, काभ सम्ऩन्न गनुव ऩने सभम सीभा सभेतको जानकायी हदन उऩबोक्ता सलभनतका
अध्मऺ उऩाध्मऺ सधचर् य कोषाध्मऺराई एकहदने अबीभि
ु ीकयण गनेछ ।
(२) मस्तो अलबभि
ु ीकयण कामवक्रभ कामावरमरे मो कामववर्धध फभोब्जभ सार्वजननक ऩयीऺण
गनऩ
ुव ने बनी तोक्रकएका ननकाम र्ा व्मब्क्तहरुराई ऩनन सञ्चारन गनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभ हुने अलबभखु िकयण कामवक्रभभा प्रस्तत
ु गने वर्षमको ढाॉचा
अनस
ु च
ू ी–१० फभोब्जभ हुनेछ ।

४५. सावयजननक ऩयीऺण नगयाएभा बक
ु तानी नहुने:- सार्वजननक ऩयीऺण सम्फन्धी मस कामववर्धधभा बएका
प्रार्धानहरु आगालभ आ.र्. २०७८/२०७९ दे खि अननर्ामव रुऩभा कामावन्र्मनभा ल्माउनु ऩनेछ । एक ऩटक ऩनन
सार्वजननक ऩयीऺण नबएको आमोजनाको अब्न्तभ फीर बक्
ु तानी हुनेछैन ।
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बाग–५
सावयजननक सन
ु व
ु ाई कामयववधध
ऩरयच्छे द–१
नागरयक फडाऩत्र सभफन्धी व्मवस्था

४५.

नागरयक फडाऩत्र याख्नुऩनन् (१) कामावरमरे आफ्नो कामावरम हातालबत्र सफैरे दे ख्ने स्थानभा नागरयक
फडाऩत्र याख्नु ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको नागरयक फडाऩत्रभा दे हामका वर्षम उल्रेि बएको हुनऩ
ु नेछ्
(क) गाउॉ ऩालरकारे ऐन, ननमभ फभोब्जभ हदने सेर्ा सवु र्धाको वर्र्यण,
(ि) सेर्ा सवु र्धा प्रदान गनव राग्ने सभमार्धध,
(ग) सेर्ा सवु र्धा प्रदान गने ब्जम्भेर्ाय कामवकऺ तथा कभवचायी,
(घ) सेर्ाग्राहीरे तोक्रकएको सेर्ा सवु र्धा प्राप्त गनव आर्श्मक कागजात,
(ङ) र्शल्
ू क दस्तयू राग्ने बए सोको वर्र्यण,
(च) र्शल्
ू क दस्तयू नराग्ने बएभा सोही व्महोया,
(छ) सेर्ा सवु र्धा उऩरधध।प्रदान हुने कामवकऺको तथा कभवचायीको नम्फय र्ा सॊकेत,
(ज) उजुयी सन्
ु ने अधधकायी र्ा तह,
(झ) गाउॉ ऩालरकाको टे लरपोन नॊ., इभेर य र्ेबसाइट,
(ञ) गन
ु ासो, ऩीय भकाव याख्ने पोन नॊ., कभवचायी य इभेर ठे गाना, य
(ट) नागरयक र्डाऩत्र फभोब्जभ सेर्ा प्रदान गनव नसके सेर्ाग्राहीराई प्रदान गरयने
ऺतीऩनू तवको वर्र्यण,
(ठ) कामवऩालरकारे तोकेका अन्म आर्श्मक कुया ।
(३) कामावरमरे उऩदपा (१) फभोब्जभको नागरयक फडाऩत्रभा उल्रेि बएका भ्
ु म भ्
ु म
वर्षमहरु सभार्ेर्श गयी कामावरम ऩरयसयभा डडब्जटर फडाऩत्र सभेत याख्नु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोब्जभको नागरयक फडाऩत्रभा सङ्घ तथा प्रदे र्श कानन
ू फभोब्जभ प्रदान
गरयने सेर्ाको राधग सम्फब्न्धत कानन
ू फभोब्जभ तोक्रकएका वर्र्यणहरु याख्नु ऩनेछ ।

४६.

नागरयक फडाऩत्रभा सॊशोधन गनय सक्रकने् (१) कामावरमरे दपा ४५ को उऩदपा (२) भा उब्ल्रखित
वर्षमका वर्र्यणभा कुनै ऩरयर्तवन बएभा नागरयक फडाऩत्रको सॊर्शोधन गनेछ।
(२) उऩदपा (१) र्भोब्जभको हुने सॊर्शोधनभा नागरयक र्डाऩत्रभा सभार्ेर्श गनऩ
ुव ने नमाॉ वर्षम
बएभा सोसभेत सभार्ेर्श गयी अध्मार्धधक गनुव ऩनेछ।
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सावयजननक सन
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ु ाई सभवन्धी व्मवस्था

४७.

सावयजननक सन
ु व
ु ाई गनऩ
ुय नन् (१) कामवऩालरकाको कामावरम य र्डा कामावरमरे आधथवक र्षवको प्रत्मेक
चौभालसक अर्धधभा कामवरमफाट सञ्चालरत सम्ऩण
ु व मोजना, कामवक्रभ तथा सेर्ा प्रर्ाहको सार्वजननक
सन
ु र्
ु ाई गनऩ
ुव नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ हुने कामवऩालरकाको कामावरमको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा अध्मऺ,
उऩाध्मऺ, प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत य र्डा कामावरमको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा र्डा सलभनतका
सदस्महरु य र्डा सधचर् सहबागी हुनु ऩनेछ।
तय अध्मऺ, प्रभि
े फाहहय यहे को अर्स्थाभा
ु प्रर्शासकीम अधधकृत य र्डा अध्मऺ कामवऺत्र
त्मस्तो ऩदाधधकायीको स्थानभा क्रभर्श् उऩाध्मऺ, कामावरमको र्रयष्ट्ठ कभवचायी य र्डा सलभनतको
सदस्म सहबागी हुने गयी सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गनव मस दपारे फाधा ऩम
ु ावएको भाननने छै न।

(३) उऩदपा (१) फभोब्जभको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा वर्षमगत र्शािा।कामावरमका प्रभि
ु हरु

सभेत सहबागी हुनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) भा जुनस
ु क
ु ै कुया रेखिएको बएता ऩनन काभको ब्जम्भेर्ायी अनस
ु ाय
वर्षमगत र्शािा।कामावरम र्ा कुनै कामवक्रभ तथा आमोजनाको राधग छु्टै सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई कामवक्रभ
गने गयी कामवऩालरकारे ननणवम गनव सक्नेछ ।
(५) सङ्घ तथा प्रदे र्श सयकायफाट प्राप्त सर्शतव अनद
ु ानफाट सञ्चालरत कामवक्रभ र्ा
आमोजनाको राधग उऩरधध गयाइएको र्शतवभा सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गनऩ
ुव ने बनी उल्रेि बएको
अर्स्थाभा सोही फभोब्जभ य उल्रेि नबएको अर्स्थाभा दपा (१) फभोब्जभको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा नै
त्मस्तो कामवक्रभ र्ा आमोजनाको वर्षम सभार्ेर्श गरयनेछ ।
(६) उऩदपा (१) फभोब्जभको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा कामावरमरे सफै सयोकायर्ाराहरु
सहबागी हुनसक्ने गयी कामवक्रभ सञ्चारन हुने लभनत, स्थान य सभम तोकी कम्तीभा सात हदन अगार्ै
सार्वजननक सच
ू ना प्रर्ाह गनुव ऩनेछ ।
(७) मस दपा फभोब्जभ सञ्चारन हुने सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा सञ्चाय भाध्मभका
प्रनतननधधहरुरे सहज रुऩभा उऩब्स्थत हुन, तस्फीय तथा लबडडमो खिच्न य प्रत्मऺ प्रर्शायण गनव ऩाउनेछन
।

४८.

सेवाग्राहीको अभबभत भरनु ऩनन् (१) कामावरमरे सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गनुव अगार्ै कम्तीभा सात हदनको
कामावरम सभमभा सेर्ा लरन आएका सेर्ाग्राहीहरुफाट अनस
ु च
ू ी–१९ फभोब्जभको ढाॉचाभा नागरयक
प्रनतर्ेदन ऩत्र य अनस
ु च
ू ी–२० फभोब्जभको ढाॉचाभा फहहगवभन अलबभत लरनु ऩनेछ ।
(२) कामावरमरे उऩदपा (१) फभोब्जभ अलबभत हदने सेर्ाग्राहीहरुराई सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई
कामवक्रभभा उऩब्स्थनतको राधग अनयु ोध गनेछ ।

४९.

सावयजननक सन
ु व
ु ाईका ववषमवस्त्ु मस कामववर्धध फभोब्जभ गरयने सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा दे हाम
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फभोब्जभका वर्षमर्स्तु प्रस्तत
ु गरयनेछ्

(क) अनघल्रो ऩटकको सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा प्रनतफर्दधता व्मक्त गरयएका वर्षम य त्मस्ता
वर्षमभा बए गये का प्रमास,

(ख) नागरयक प्रनतर्ेदन ऩत्र य फहहगवभन अलबभतको ननतजा,
(ग)

सेर्ा प्रर्ाहका सम्फन्धभा प्राप्त जनगन
ु ासो य सझ
ु ार्को वर्र्यण य त्मस्ता वर्षमभा बए
गये का प्रमास,

(घ)

अनग
ु भन सलभनतको प्रनतर्ेदनका भ्
ु म भ्
ु म वर्षमहरु,

(ङ) सार्वजननक ऩयीऺण प्रनतर्ेदनका भ्
ु म भ्
ु म वर्षमहरु,
(च) साभाब्जक प्रनतर्ेदनको भ्
ु म वर्षमहरु,
(छ) गाउॉ ऩालरकाको नीनत मोजना तथा कामवक्रभ य फजेट,
(ज) सङ्घ तथा प्रदे र्श सयकायफाट प्राप्त अनदु ानभा सञ्चालरत कामवक्रभ तथा आमोजनाहरु।

५०.

व्मम्कत वा गैयसयकायी सॊस्थाराई ऩरयचारन गनय सकने् (१) कामावरमरे दपा ४८ फभोब्जभ सेर्ाग्राही
फहहगवभन अलबभत य नागरयक प्रनतर्ेदन ऩत्र सङ्करन गनवको राधग कुनै व्मब्क्त र्ा गैयसयकायी
सॊस्थाराई ऩरयचारन गनव सक्नेछ ।
(२) मस कामववर्धध फभोब्जभ हुने सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईको व्मर्स्थाऩन गनव तथा सहजीकयण
गनवको राधग प्रचलरत िरयद कानन
ू फभोब्जभ कुनै व्मब्क्त र्ा गैयसयकायी सॊस्थाराई ऩरयचारन गनव
सक्रकनेछ ।

५१.

सावयजननक सन
ु व
ु ाईको भाग गनय सकने् (१) जनप्रनतननधध, उऩबोक्ता तथा साझेदाय सॊस्थारे कुनै
आमोजना वर्र्शेष र्ा सार्वजननक भहत्र्को वर्षमभा सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गनव कामावरमभा अनयु ोध गनव
सक्नेछन।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई भाग बएको अर्स्थाभा कामावरमरे एक
भहहनालबत्र सम्फब्न्धत आमोजना र्ा सार्वजननक भहत्र्को वर्षमभा सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गनेछ ।

५२.

कामयिभ वा आमोजना शर
ु हुनु बन्दा अगावै सावयजननक सन
ु व
ु ाई गनय सक्रकने् दीघवकारीन नीनत तथा
मोजना र्ा फहुर्षॉम आमोजनाको स्र्ीकृनत य आधथवक, साभाब्जक य र्ातार्यणीम ऺेत्रभा दीघवकारीन
प्रबार् ऩाने कुनै कामवक्रभको स्र्ीकृनत ऩश्चात त्मस्तो नीनत, मोजना, आमोजना र्ा कामवक्रभको उर्ददे श्म,
रऺ, अऩेक्षऺत उऩरब्धध य कामावन्र्मन प्रकृमाको सम्फन्धभा कामवक्रभ र्ा आमोजना र्शरु
ु हुनु बन्दा
अगार्ै सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गनव सक्रकनेछ ।

५३.

म्जभभेवाय ऩदाधधकायीरे सभफोधन गनऩ
ुय नन् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभ गरयने सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईको
क्रभभा उठे का ब्जऻासा सझ
ु ार् य गन
ु ासोको सम्फन्धभा कामवक्रभभा सहबागी ब्जम्भेर्ाय ऩदाधधकायीरे
सम्फोधन गनुव ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईको क्रभभा उठे का ब्जऻासा सझ
ु ार् य गन
ु ासोको
सम्फोधन गदाव सम्फब्न्धत ऩदाधधकायी कभवचायी र्ा वर्ऻको सझ
ु ार् लरने व्मर्स्था कामावरमरे
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लभराउनेछ ।
ऩरयच्छे द ‒३
सावयजननक सन
ु व
ु ाईको प्रकृमा

५४.

सहजकताय तोकनु ऩनन् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभ गरयने सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईका राधग कामावरमरे एक
जना सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई सहजकताव तोक्नेछ ।
(२) कामावरमरे दपा ५० को उऩदपा (२) फभोब्जभ सहजीकयणको राधग व्मब्क्त र्ा सॊस्थाराई
ऩरयचारन गये को अर्स्थाभा त्मस्तो व्मब्क्त र्ा सॊस्थासॉगको सभन्र्मभा सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई सहजकताव
तोक्नेछ ।

५५.

सावयजननक सन
ु व
ु ाई कामयिभ सञ्चारन गनन् (१) दपा ५४ फभोब्जभ तोक्रकएको सहजकतावरे दे हामका
कुयाभा ध्मान हदई सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई कामवक्रभ सञ्चारन गनेछ्

(क) लर्शष्ट्ट एर्ॊ वर्नमर्शीर बाषाको प्रमोग गने,
(ख) ननष्ट्ऩऺ रुऩरे भध्मस्थता गने,
(ग)

भहहरा जनजानत तथा वऩछडडएका र्गवराई आफ्ना बनाइ याख्न प्रोत्साहहत गने,

(घ)

सहबागीरे व्मक्त गये का वर्चायभा प्रनतर्ाद नगने,

(ङ) प्राप्त सझ
ु ार्, प्रनतक्रक्रमा तथा हटप्ऩणीराई सकायात्भक रुऩभा लरने,
(च) व्मब्क्त र्ा सॊस्थाको सार्वजननक भमावदा य लर्शष्ट्टाचायराई कामभ याख्ने,
(छ) सहबाधगको कुया काटी आऩ ्mनो बनाई नयाख्ने य
(ज) वर्षम र्स्तभ
ु ा केब्न्रत यही छरपर गयाउने ।
(२) मस कामववर्धध फभोब्जभ सञ्चारन हुने सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई कामवक्रभको ढाॉचा अनस
ु च
ू ी–
२१ फभोब्जभ हुनेछ।
(३) सहजकतावरे मस कामववर्धध फभोब्जभ सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई कामवक्रभ सञ्चारन गदाव
कामवक्रभका सहबागीहरुराई अनस
ु च
ू ी–२२ फभोब्जभको आचायसॊहहता ऩारना गयाउनु ऩनेछ।
(४) सहजकतावरे मस कामववर्धध फभोब्जभ सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई कामवक्रभ सम्ऩन्न बएको
लभनतरे सात हदन लबत्र अनस
ु च
ू ी–२३ फभोब्जभको ढाॉचाभा कामावरमभा प्रनतर्ेदन हदनु ऩनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोब्जभको प्रनतर्ेदन त्मसऩनछ फस्ने कामवऩालरका फैठकभा छरपरको
राधग प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृतरे प्रस्तत
ु गनुव ऩनेछ।

५६.

फजेि व्मवस्था गनन् (१) मस कामववर्धध फभोब्जभ गरयने सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईको राधग आर्श्मक ऩने
फजेट र्ावषवक कामवक्रभ तथा फजेटभा सभार्ेर्श गरयनेछ ।
(२) कामावरमरे उऩदपा (१) फभोब्जभको फजेट प्रचलरत सार्वजननक िरयद कानन
ू फभोब्जभ
िचव गनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोब्जभ बएको िचवको वर्र्यण सहजकतावरे सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई
कामवक्रभभा सभेत सार्वजननक गनऩ
ुव नेछ ।
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५७.

अन्म सावयजननक ननकामरे सावयजननक सन
े लबत्र कामवक्रभ सञ्चारन
ु व
ु ाई गनऩ
ुय नन् गाउॉ ऩालरका कामवऺत्र
गने गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म सार्वजननक ननकामहरूरे कामावरमसॉग सभन्र्म गयी मसै कामववर्धध
फभोब्जभ सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई गनुव ऩनेछ।
बाग– ६
ववववध

५८.

प्रवकता तोकने् (१) कामवऩालरकारे कामवऩालरकाका सदस्मभध्मेफाट एक जनाराई प्रर्क्ता तोक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ तोक्रकएको प्रर्क्तारे कामवऩालरका फैठकका ननणवमहरु फैठक फसेको
तीन हदन लबत्र सार्वजननक गनेछ।

५९.

सच
ू ना अधधकायी तोकने् (१) अध्मऺरे प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृतको लसपारयसभा कामवऩालरकाको
कामावरमका एकजना अधधकृत कभवचायीराई सच
ू ना अधधकायी तोक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभ तोक्रकएको सच
ू ना अधधकायीरे सच
ू नाको हक सम्फन्धी ऐन २०६४
तथा सच
ू नाको हक सम्फन्धी ननमभार्री २०६५ रे तोकेको प्रकृमा फभोब्जभ सच
ू ना भाग गने व्मब्क्त र्ा
ननकामराई कामवऩालरका तथा कामावरमका ननणवम तथा ननणवमसॉग सम्फब्न्धत कागजातहरु उऩरधध
गयाउने छ।
(३) उऩदपा (२) भा जुनसक
ु ै कुयाहरु रेखिएको बएता ऩनन प्रचलरत कानन
ू फभोब्जभ गोप्म
याख्नु ऩने बनी तोक्रकएका वर्षमहरु सच
ू ना अधधकायीरे कुनै व्मब्क्त र्ा ननकामराई उऩरधध गयाउन
सक्ने छै न।

६०.

आभदानी य खचय सावयजननक गनऩ
ुय नन् (१) कामावरमरे प्रत्मेक भहहनाको सात गतेलबत्र अनघल्रो
भहहनासम्भ बएको आम्दानी य िचवको वर्र्यण सार्वजननक गनुव ऩनेछ।
(२) र्डा कामावरम तथा वर्षमगत र्शािारे उऩदपा (१) फभोब्जभ सार्वजननक गये को आम्दानी
य िचवको वर्र्यण सार्वजननक गये को तीन हदन लबत्र कामवऩालरकाको कामावरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

६१.

चौभाभसक सभीऺा गनन् (१) कामवऩालरकारे कामवऩालरकाको कामावरम, र्डा कामावरम य वर्षमगत
कामावरमका प्रभि
ु हरुसॉग प्रत्मेक चौभालसक अर्धध सभाप्त बएको लभनतरे ऩन्र हदन लबत्र चौभालसक
सभीऺा गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको चौभालसक सभीऺाभा सभीऺा अर्धधको दे हामका वर्षमभाधथ
सभीऺा गरयनेछ्
(क) सभीऺा अर्धधको आम्दानी य िचवको अर्स्था,
(ि) स्र्ीकृत र्ावषवक कामवमोजना कामावन्र्मनको अर्स्था,
(ग) कामावरमभा प्राप्त गन
ु ासो य सोको सभाधानको राधग गरयएका कामवको वर्र्यण,
(घ) सार्वजननक सन
ु र्
ु ाईभा उठे का भ्
ु म भ्
ु म वर्षमहरुको वर्र्यण,
(ङ) सार्वजननक ऩयीऺणका वर्षमहरु,
(च) साभाब्जक ऩयीऺण प्रनतर्ेदनरे हदएका सझ
ु ार्हरु,
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(छ) अनगभन सलभनतरे गये का कामवहरुको प्रनतर्ेदन,
(ज) यकभान्तय सम्फन्धी वर्र्यण,
(झ) ब्जल्रा सभन्र्म सलभनतफाट प्राप्त सझ
ु ार्हरु ।
(ञ) कामवऩालरकारे तोक्रकहदएका अन्म वर्षमहरु।
(३) उऩदपा (१) फभोब्जभको सभीऺाफाट कामवऩालरकारे कामावरमराई आर्श्मक ननदे र्शन
हदन सक्नेछ य त्मस्तो ननदे र्शनको ऩारना गनुव सम्फब्न्धत कामावरम य कामावरम प्रभि
ु को कतवव्म हुनेछ।
(४) मस दपा फभोब्जभ बएको चौभालसक सभीऺाको प्रनतर्ेदन त्मस्तो सभीऺा सम्ऩन्न
बएको लभनतरे ऩन्र हदनलबत्र कामावरमको र्ेर्साइट य प्रर्क्ता भापवत सार्वजननक गरयनेछ।

६२.

वावषयक सभीऺा गनन् (१) कामवऩालरकारे कामवऩालरकाको कामावरम, र्डा कामावरम, वर्षमगत र्शािा र्ा
कामावरम य साझेदाय सॊस्थाहरुका प्रभि
ु हरुको सहबाधगताभा प्रत्मेक आधथवक र्षव सभाप्त बएको लभनतरे
दईु भहहनालबत्र र्ावषवक सभीऺा गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोब्जभको र्ावषवक सभीऺा अध्मऺको अध्मऺताभा हुने तथा मस
सभीऺाभा दे हाम फभोब्जभका वर्षमहरुभा छरपर गरयनेछ्
(क) र्ावषवक आम्दानी य िचवको अर्स्था,
(ि) रऺको तर
ु नाभा बएको आम्दानी य िचवको तर
ु ना,
(ग) नेऩार सयकाय तथा प्रदे र्श सयकायफाट प्राप्त अनद
ु ानको वर्र्यण,
(घ) नेऩार सयकाय य प्रदे र्श सयकायफाट प्राप्त फजेट सीभा य प्राप्त बएको फजेटको तर
ु ना,
(ङ) नेऩार सयकाय य प्रदे र्श सयकायफाट प्राप्त सर्शतव, सभऩयू क य वर्र्शेष अनद
ु ान अन्तगवतका
आमोजनाहरुको वर्र्यण य ती आमोजनाहरुको बौनतक य वर्त्तीम प्रगनत,
(च) आधथवक, साभाब्जक य ऩर्
ू ावधाय वर्कासका उऩरब्धधको वर्र्यण,
(छ) आर्धधक तथा यणनीनतक मोजनाको रऺ य प्राप्त उऩरब्धधको तर
ु ना,
(ज) साझेदाय सॊस्थासॉगको सहकामव य सभन्र्मभा सम्ऩादन गरयएका भ्
ु म भ्
ु म कामवहरु,
(झ) फेरुजू तथा फेरुजू पर्छवमौटको अर्स्था,
(ञ) अब््तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोग सङ्घीम भालभरा तथा साभान्म प्रर्शासन
भन्त्रारम रगामत नेऩार सयकाय तथा प्रदे र्श सयकायका ननकाम य ब्जल्रा सभन्र्म
सलभनतफाट प्राप्त सझ
ु ार्हरु,
(ट) फॉद
ु ा नॊ (ञ) फभोब्जभका सझ
ु ार्हरु कामावन्र्मनको अर्स्था, य
(ठ) कामवऩालरकारे तोकेका अन्म वर्षमहरु।
(३) मस दपा फभोब्जभको सभीऺाभा प्रस्तत
ु गरयने वर्र्यणभा एकरुऩता कामभ गनवको राधग
कामवऩालरकाको कामावरमरे उऩदपा (२) भा उब्ल्रखित वर्षमहरुको आधायभा र्डा कामावरम वर्षमगत
र्शािा र्ा कामावरम य साझेदाय सॊस्थाराई प्रस्तत
ु ीकयणको ढाॉचा उऩरधध गयाउनेछ।
(४) मस दपा फभोब्जभ सम्ऩन्न हुने र्ावषवक सभीऺाको प्रनतर्ेदन उऩदपा (२) भा उब्ल्रखित
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वर्षमहरु सभेटी तमाय गरयनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोब्जभ तमाय बएको प्रनतर्ेदन कामवऩालरकाको कामावरमको र्ेर्साइटभा
याखिनेछ साथै उक्त प्रनतर्ेदन ब्जल्रा सभन्र्म सलभनत, प्रदे र्श सयकायको भ्
ु मभन्त्री तथा
भब्न्त्रऩरयषदको कामावरम य सङ्घीम भालभरा तथा साभान्म प्रर्शासन भन्त्रारमभा ऩठाउने ब्जम्भेर्ायी
कामवरमको हुनेछ।

६३.

प्रनतवेदन सबाभा प्रस्तत
ु गनऩ
ुय नन् मस कामववर्धध फभोब्जभ सम्ऩादन गरयएका कामवहरुको प्रनतर्ेदन
अध्मऺरे छरपरको राधग सबाभा प्रस्तत
ु गनेछ ।

६४.

थऩघि य हेयपेय् मस कामववर्धधको कामावन्र्मनको क्रभभा कुनै र्ाधा अर्योध य अस्ऩष्ट्टता बएभा
त्मस्तो फाधा अड्चन पुकाउने प्रमोजनका राधग कामवऩालरकारे मस कामववर्धधभा आर्श्मकता अनस
ु ाय
धमा्मा, थऩघट, सॊसोधन र्ा हे यपेय गनव सक्नेछ।

६५.

प्रचभरत कानन
ू फभोम्जभ हुने: मस कामववर्धधको कुनै प्रार्धान प्रचलरत कानन
ू एर्ॊ स्थानीम सयकाय
सॊचारन ऐन २०७४, अन्तय सयकायी वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन ऐन २०७४ सॊग फाखझएभा फाखझएको हदसम्भ
अभान्म हुनेछ ।
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अनस
ु च
ू ी– १

(दपा ३ को उऩदपा (१) य दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सभफम्न्धत)

गन
ु ासो दताय क्रकताफ
लस

गन
ु ासोकतावको

गन
ु ासोको

गन
ु ासोसॉग

गन
ु ासोको

गन
ु ासो

दताव

नॊ

नाभ थय

सॊक्षऺप्त

सम्फब्न्धत

फगॉकयण

उऩय

गनेको

वर्र्यण

ऩदाधधकायी तथा

गरयएको

नाभथय

भहार्शािा।र्शािा

प्रथभ

य ऩद

सम्फोधन
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अनस
ु धू च–२
(दपा ३ को उऩदपा (६) सॉग सभफम्न्धत)

गुनासो सभाधानको राधग प्रस्ताव
लस नॊ

गन
ु ासोको

गन
ु ासो सभाधानको

गन
ु ासो सभाधानको

कानन
ू ी तथा

गन
ु ासो

सङ्क्षऺप्त व्महोया

राधग वर्र्दमभान

राधग कानन
ू ी तथा

वर्षमवर्ऻको

सभाधानको

कानन
ू ी तथा

सॊस्थागत

याम

राधग गनऩ
ुव ने

सॊस्थागत व्मर्स्था

व्मर्स्थाभा यहे को
कभी

गन
ु ासो सभाधान सभन्र्म सलभनतका
सॊमोजक् नाभ थय्

ऩद्

दस्तित्

सदस्म् नाभ थय्

ऩद्

दस्तित्

सदस्म् नाभ थय्

ऩद्

दस्तित्

सदस्म् नाभ थय्

ऩद्

दस्तित्

सदस्म सधचर््

ऩद्

दस्तित्

नाभ थय्
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अनस
ु च
ू ी–३
(दपा ७ को उऩदपा (५) य दपा ८ को उऩदपा (३) सॉग सभफम्न्धत)

गन
ु ासो सभाधान सभन्वम सभभनतभा ऩेश गनुय ऩनन वववयण
लस नॊ

गन
ु ासोको सङ्क्षऺप्त

गन
ु ासो सभाधानको राधग

कानन
ू तथा

गन
ु ासो सभाधानको

वर्र्यण

अऩमावप्त कानन
ू तथा सॊस्थागत

वर्षमवर्ऻको

राधग गनुव ऩने

व्मर्स्था तथा अधधकायऺेत्रको

याम

ननणवमको प्रस्तार्

वर्र्यण

गन
ु ासो सन्
ु ने अधधकायीको नाभ्

कामावरम प्रभि
ु को नाभ्

दस्तित्

दस्तित्

लभनत्

लभनत्
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अनस
ु च
ू ी–४
(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
साभाम्जक ऩयीऺक सभवन्धी व्मवस्था
गाउॉ ऩालरकारे एक फषवसम्भ सम्ऩादन गये का काभहरूफाट के कनत साभाब्जक वर्कास बमो र्ा
साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी ऩयु ा गनव सम्ऩादन बएका काभहरू, उऩरधधीहरू य प्रबार्हरूको रेिाजोिा गयी
प्रनतर्ेदन ऩेर्श गनव साभाब्जक ऩयीऺकको रूऩभा प्रत्मऺ दईु बफऻको सभह
ु राई साभाब्जक ऩयीऺकको
रूऩभा प्रचलरत िरयद कानन
ू अनस
ु ाय सेर्ा कयायभा ननमक्
ु त गनऩ
ुव नेछ। कुनै सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई
सभेत साभाब्जक ऩयीऺकको रूऩभा सेर्ा कयायभा लरन सक्रकनेछ । सॊस्था र्ा कम्ऩनीराई साभाब्जक
ऩयीऺकको रूऩभा सेर्ा कयायभा लरदाको अर्स्थाभा ननधावरयत मोग्मता बएको भानर् श्रोत बएको हुनु
ऩनेछ ।
१. साभाम्जक ऩयीऺकको मोग्मता

(क) स्नातकोत्तय बई सम्र्ब्न्धत ऺेत्रभा अनब
ु र्,
(ख) साभाब्जक ऩयीऺण सम्फन्धी अनलु र्शऺण प्राप्त
(ग) मस गाउॉ ऩालरकाको कामवक्रभ र्ा आमोजनाभा प्रत्मऺ सरॊग्न नयहेको
२.ऩारयश्रभभक
प्रचलरत िरयद कानन
ू अनस
ु ाय तमाय बएको रागत अनभ
ु ानको आधायभा साभान्मतमा साभाब्जक
ऩयीऺणका राधग ऩारयश्रलभक तम गनव सक्रकनेछ।
३.साभाम्जक ऩयीऺकका काभहरू
साभाब्जक ऩयीऺणका काभराई ३ चयणभा वर्बाजन गरयएको छ।
क) तमायी
मस चयणभा ननजरे फाह्म र्ा आन्तरयक रूऩभा सच
ू ना सॊकरन गनुव ऩनेछ। साभाब्जक ऩयीऺकरे
सन्दबव साभाधग्रको रूऩभा स्थानीम तहसॉग सम्फब्न्धत सॊघीम तथा प्रदे र्श कानन
ू , मस गाउॉ ऩालरकारे
तमाय गये का ऐन, ननमभ, कामववर्धधहरू य ननदे लर्शकाहरू, स्थानीम तहको साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी, रक्ष्म,
उर्ददे श्म, आर्धधक तथा र्ावषवक मोजना (वर्षमगत कामावरमहरूको सभेत), साभाब्जक उऩरधधी, कामव
सम्ऩादन, ऩरयणाभ य प्रबार् सम्फन्धी अलबरेि तथा सच
ू ना, नागरयक फडाऩत्र, सार्वजननक ऩयीऺणका
प्रनतर्ेदनहरू, सार्वजननक सन
ु र्
ु ाइ प्रनतर्ेदन, र्ावषवक तथा चौभालसक प्रनतर्ेदनहरू, गत फषवको
साभाब्जक ऩयीऺण प्रनतर्ेदन तथा अन्म आर्श्मक साभाग्रीको अध्ममन गनुव ऩनेछ ।
ख) वववयण तमायी तथा प्रस्तत
ु ी
गाउॉ ऩालरकाको साभाब्जक कामवसम्ऩादनका वर्षमभा स्ऩष्ट्ट बएऩनछ गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायीहरू,
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प्रभि
ु प्रर्शासकीम अधधकृत, वर्बाग।भहार्शािा।र्शािा प्रभि
ु , ब्जम्र्ेर्ाय कभवचायीसॉग अधवसयॊ धचत
(Semi-structured) अन्तयर्ाताव लरनऩ
ु नेछ । अन ्तयर्ातावफाट सभेहटन नसकेका वर्षमहरूका राधग
सम्फब्न्धत कभवचायीहरूको सानो सभह
ु फनाई सभह
ु छरपर गनुव ऩनेछ । नतनीहरूको सम्ऩादनको
अर्स्था प्रभि
ु सभस्मा, चुनौती य बार्ी कामवहदर्शाका फाये भा गहन अध्ममन गयी सो सभेत अनस
ु च
ू ी२य
३ अनस
ु ायको वर्र्यण तमाय गनुव ऩनेछ । अन्त्मभा सम्ऩण
ू व सयोकायर्ाराको बेराभा सो वर्र्यण प्रस्तत
ु
गयी छरपर गनुव ऩनेछ ।
ग) प्रनतवेदन चयण
सयोकायर्ाराको बेरा ऩश्चात साभाब्जक ऩयीऺकरे अब्न्तभ प्रनतर्ेदन तमाय गनुव ऩनेछ। बेराभा
उठे का सझ
ु ार् तथा ननणवमहरू य कामवमोजना सहहत बेरा अध्मऺराई प्रनतर्ेदन र्झ
ु ाउनु ऩनेछ।
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अनस
ु च
ू ी–५
(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
................गाउॉ ऩाभरका
सभाम्जक ऩयीऺकको प्रनतवेदन
(फह
ु गरयने)
ृ त छरपरभा प्रस्तत
===============गाउॉ ऩालरका
लभनत्
१. गाउॉ ऩालरकाको ऩरयचम (फद
ुॊ ागत रूऩभा रेख्न)े M
२. स्थानीम तहको प्राथलभकता तथा रक्ष्महरू (फद
ॊु ागत रूऩभा रेख्न)े M
३. गतर्षवको भ्
ु म भ्
ु म उऩरधधीहरू (फद
ुॊ ागत रूऩभा रेख्न)े M
४. मसर्षवको भ्
ु म भ्
ु म उऩरधधीहरू (सच
ू कको रूऩभा प्रस्तत
ु गने)M
५. साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी य कामव सम्ऩादनको रेिाजोिाM
साभाब्जक ब्जम्भेर्ायीको ऺेत्र

गत फषवको अर्स्था

स्वास््म
स्र्ास्थम चौकी एक घण्टा लबत्र ऩैदर र्ा मातामात ऩहूॉच बएको घयधुयी
सॊ्मा

५ फषव भन
ु ीका फारफालरकाको प्रनतर्शत

िोऩभा ऩहूॉच बएको जनसॊ्मा ( एक फषव भन
ु ीका फारफालरकाको
आधायभा)

४ ऩटक गबवर्ती जाॉच गरयएको भहहराको सॊ्मा ( प्रनतर्शतभा)
दऺ प्रसत
ु ीकभॉफाट प्रसत
ु ी गरयएका भहहराको सॊ्मा
झाडा ऩिाराफाट भत्ृ मु हुने फारफालरका सॊ्मा

सर् हे ल्थऩोष्ट्ट र्ा हे ल्थऩोष्ट्टफाट सेर्ा लरने घयधयु ी ऩरयर्ाय सॊ्मा
भशऺा

आधा घण्टा लबत्र प्राथलभक वर्र्दमारम नऩग्ु ने र्ारर्ालरकाको सॊ्मा
ऩर्
ू व प्राथलभक लर्शऺाभा िद
ु बनावदय

प्राथलभक वर्र्दमारमभा ऩहूच नबएका सो

उभेय सभह
ु का फारफालरका सॊ्मा।प्रनतर्शत
कऺा १ भा िद
ु बनावदय छात्र।छात्रा

प्राथलभक तहभा कऺा छोड्ने कऺा दोहोय्माउने य कऺा उवत्तणव हुने दय
प्राथलभक तहभा तालरभ प्राप्त लर्शऺक सॊ्मा
प्रनत कऺा कोठा वर्र्दमाथॉ सॊ्मा
फाह्म सहमोगभा ननलभवत वर्र्दमारम कोठा सॊ्मा
स्थानीम तहफाट ननलभवत वर्र्दमारम कोठा सॊ्मा
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दलरत फारफालरकाको लर्शऺाभा ऩहूॉच
खानेऩानी तथा सयसपाई

स्र्च्छ ऩानी ऩग
ु ेको ऩरयर्ाय सॊ्मा र्ा प्रनतर्शत
र्शौचारम बएको सॊ्मा र्ा प्रनतर्शत

िानेऩानी सवु र्धा बएको प्राथलभक वर्र्दमारम
र्शौचारम बएको ऩरयर्ाय सॊ्मा

सध
ु ारयएको चर
ु ो बएको ऩरयर्ाय सॊ्मा

फारफाभरका, भटहरा तथा सभावेशी ऺेत्र
फार बफर्ाहको सॊ्मा
साभाब्जक बफकृनत, वर्सॊगनत

साभाब्जक सयु ऺा (जेष्ट्ठ नागरयक, एकर भहहरा, अऩाॊग, वऩछडडएको
ऺेत्र तथा रोऩन्
ु भि
ु जाती)

जनचेतना तथा गरयवी ननवायण
फार श्रभको अर्स्था
फार क्रर्हरूको अर्स्था
भहहरा हहॊर्शा
योजगायीको अर्स्था
स्र्योजगायका प्रमासहरू
गरयर्ी ननर्ायणका प्रमासहरू
साभाब्जक ऩरयचारन
र्तार्यण सध
ु ायका प्रमासहरू
एच.आई.लब य एड्रस

ववकासभा सभान सहबाधगता सेवाहरूभा ऩहूॉच
स्थानीम र्जाय ऩग्ु न राग्ने सभम

कृवष सेर्ा केन्र जान राग्ने सभम

बौगोलरक ऺेत्र, भहहरा, वऩछडडएका तथा सीभान्त र्गवको सॊ्मा,
ननजहरूरे ऩाएको सेर्ा तथा हदइएको वर्र्शेष अर्सयहरू
जनर्शब्क्त
नीनत तथा कामवक्रभ
बौनतक व्मर्स्था
सभन्र्म य सहकामवका प्रमासहरू
अन्म साभाब्जक सम्ऩादनका ऺेत्रहरू
६. गत र्षवभा बोगेका सभस्माहरू (फद
ुॊ ागत रूऩभा रेख्न)े M
१.
२.
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३.
७. सध
ॊु ागत रूऩभा रेख्न)े M=
ु ायको राधग चाल्नऩ
ु ने कदभहरू तथा सझ
ु ार् (र्द
१.
२.
३.
साभाब्जक ऩयीऺकको नाभ्
दस्तित्
सॊस्थाको नाभ ( महद सस्था बएभा)M
लभनत्
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अनस
ु च
ू ी– ६
(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
..........ववषमगत कामायरम।गैय सयकायी सॊस्था
म्जल्रा..........गाउॉ ऩाभरका
साभाम्जक ऩयीऺकको प्रनतवेदन
(फह
ु गरयने)
ृ त छरपरभा प्रस्तत
१. वर्षमगत कामावरम।गैय सयकायी सॊस्था को नाभ्
२. रक्ष्म

क.

ि.
ग.
घ.

३. भ्
ु म उर्ददे श्म फद
ुॊ ागत रूऩभा रेख्न)े
क.

ि.
ग.
घ.

४. गत आधथवक र्षवभा सॊचालरत वर्कास मोजना तथा कामवक्रभको वर्र्यण
सॊचालरत कामवक्रभ।आमोजनाको नाभ

रक्ष्म

उऩरब्धध

कैक्रपमत

५. सयोकायऩऺको चाहना तथा रक्षऺत र्गवराई सेर्ा तथा सवु र्धा हदन बफगत एक र्षवभा गरयएका भ्
ु म भ्
ु म
नीनतगत व्मर्स्था तथा प्रकृमागत सध
ु ायहरू (फद
ुॊ ागत रूऩभा प्रस्तत
ु गने)M
क.

ि.
ग.
घ=

६. साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी फहन गने ऺभता्
साभाब्जक ब्जम्भेर्ायीको ऺेत्र

सच
ू क सहहतको काभको वर्र्यण

७. आमोजना तथा कामवक्रभ कामावन्र्मन गदाव बोगेका सभस्माहरू (फद
ुॊ ागत रूऩभा रेख्न)े M
क.
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ि.
ग.
घ.

८. बार्ी कामवक्रभ सॊचारनको राधग चाल्नऩ
ु ने कदभहरू तथा सझ
ु ार्हरू (फद
ुॊ ागत रूऩभा रेख्न)े M
क.

ि.
ग.
घ.

साभाम्जक ऩयीऺकको नाभ्
दस्तखत्

सॊस्थाको नाभ (मटद सस्था बएभा)M
भभनत्

37

खण्ड ०३ संख्या १९ स्थानीय राजपत्र भाग २ लिलि २०७७/१२/३१
अनस
ु धू च–७
(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)
साभाम्जक ऩयीऺण प्रायम्भबक प्रनतवेदन प्रस्तनु तको कामयिभ सॊचारन ववधध
1. साभाब्जक ऩयीऺण प्रनतर्ेदन प्रस्तनु त कामवक्रभभा सहबागीहरूको उऩब्स्थनत ऩब्ु स्तका याख्नु ऩने य । उक्त
ऩब्ु स्तकाभा सहबागीहरूको नाभ, ऩद, ठे गाना तथा प्रनतननधधत्र् गये को सॊस्था उल्रेि हुनु ऩनेछ ।
2. कामवक्रभको प्रायम्बभा सहबागीहरूराई कामवक्रभको उर्ददे श्म, सञ्चारन वर्धध, सभम य आचाय सॊहहताफाये
जानकायी हदनऩ
ु ने ।
3. साभाब्जक ऩयीऺकरे अनस
ु च
ू ी–५ य अनस
ु च
ू ी–६ फभोब्जभको ढाॉचाभा तमाय गरयएको वर्र्यण प्रस्तत
ु गने ।
4. कामवक्रभभा प्रनतर्ेदन वर्र्यण प्रस्तत
ु बएऩनछ साभाब्जक ऩयीऺण सभन्र्म सलभनतको तपवफाट कामवक्रभका
सहबागीहरू सभऺ ननम्न प्रकायका प्रश्नहरू क्रभर्श् यािी िर
ु ा छरपरको भाध्मभफाट सहबागीहरूको
प्रनतक्रक्रमा तथा सझ
ु ार् आह्र्ान गनऩ
ुव ने–

(क)

गाउॉ ऩालरकारे ननभावण गये का कानन
ू तथा नीनतगत ननणवम तथा प्रक्रक्रमागत सध
ु ायरे ऩाये को
प्रबार् सच
ु कको आधायभा,

(ख)

गाउॉ ऩालरकारे गये का वर्कास मोजनाहरूभा जन सहबाधगताको ब्स्थनत,

(ग)

गाउॉ ऩालरकारे सभमभा सेर्ा सवु र्धा हदन सेर्ा हदन नसकेको अर्स्थाभा जनतारे बोग्नु ऩये का
सभस्माहरू,

(घ)

गाउॉ ऩालरकाको तपवफाट ऩेर्श गये को वर्र्यण प्रनतको वर्श्र्ासनीमता,

(ङ)

र्ारर्ालरका, भहहरा, दलरत, जनजानत ,गरयफ,

जेष्ट्ठ नागरयक तथा वऩछडडएका र्गवराई

भर
ू धायभा ल्माउन गये का प्रमासहरूको प्रबार्कारयता,

(च)

गाउॉ ऩालरकारे हदएको सेर्ाको गण
ु स्तय, दस्तयु , सेर्ा हदन रगाएको सभम य कामव सम्ऩादनको
स्तय,

(छ)

साभाब्जक उत्तयदानमत्र् ऩयु ा गनव गाउॉ ऩालरकाको र्तवभान कामव तथा कामवर्शर
ै ीभा सध
ु ाय ल्माउन
प्राप्त सझ
ु ार्हरू।

5. सहबागीहरूरे कामवक्रभभा यािेका वर्चाय, सझ
ु ार् तथा प्रनतक्रक्रमाहरूराई साभाब्जक ऩयीऺण सभन्र्म
सलभनतका ऩदाधधकायीहरू तथा साभाब्जक ऩयीऺकरे हटऩोट गयी याख्नुऩदवछ य सहबागीरे यािेका ब्जऻासा तथा
वर्चायभा गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायी, ब्जम्भेर्ाय कभवचायी तथा साभाब्जक ऩयीऺकरे स्ऩष्ट्ट ऩानुव ऩने।
6. साभाब्जक ऩयीऺण कामवक्रभभा उठे का वर्षमर्स्तह
ु रूको आधायभा साभाब्जक ऩयीऺकरे भ्
ू म वर्षम अब्न्तभ
प्रनतर्ेदनभा सभार्ेर्श गनुव ऩने ।
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अनस
ु च
ू ी–८
(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित)
छरपर कामायिभभा सहबाधगरे ऩाराना गनऩ
ुय नन आचायसॊटहता
साभाब्जक ऩयीऺण प्रायब्म्बक प्रनतर्ेदन प्रस्तत
ु गरयने कामवक्रभभा उऩब्स्थत आमोजक, सहजकताव तथा
सहबागीहरूरे ऩारना गनऩ
ुव य्ने आचायसॊहहता

(क) वर्षमर्स्तभ
ु ा भात्र केब्न्रत यही छरपर गने ।
(ख) तथमाॊक य सच
ू नाको आधायभा यही वर्चाय याख्ने ।
(ग)

ननजी र्ा व्मब्क्तगत कुयाभा हटप्ऩणी नगने तथा व्मब्क्तगत आऺेऩ नरगाउने ।

(घ)

सहबागीहरूरे व्मक्त गये का वर्चायभा प्रनतर्ाद नगने, प्राप्त प्रनतक्रक्रमा, सझ
ु ार् तथा हटप्ऩणीराई

(ङ) सकायात्भक रूऩभा लरने ।
(च) व्मब्क्त र्ा सॊस्थाको सार्वजननक भमावदा य लर्शष्ट्टाचायराई कामभ याख्ने ।
(छ) सहबागीहरूराई वर्चाय याख्न प्रोत्साहन गने य वर्चायका राधग धन्मर्ाद हदने ।
(ज) साभाब्जक ऩयीऺकरे फोल्ने सभम हदएऩनछ भात्र सहबागीहरूरे आफ्ना कुयाहरू याख्ने ।
(झ) फोल्दा ऩारै ऩारो फोल्ने य एउटा व्मब्क्तरे एकऩटक भात्र फोल्ने ।
(ञ) आफ्नो कुयाराई छोटकयीभा स्ऩष्ट्ट रूऩभा याख्ने य फीचभा अकावको कुया नका्ने ।
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अनस
ु च
ू ी–९
(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

साभाम्जक ऩयीऺकरे गाउॉ ऩाभरका अध्मऺ सभऺ ऩेश गनन प्रनतवेदनको ढाॉचा
श्री ...... गाउॉ ऩालरका
१. ऩष्ट्ृ ठबलू भ
२. साभाब्जक ऩयीऺणको उर्ददे श्म
३. अध्ममन वर्धध
४. अध्ममनको सीभा
५. फह
ृ त ् छरपर कामवक्रभको वर्र्यण्
क) लभनत्

ि) स्थान्

ग) सभम्

६. गाउॉ ऩालरका य वर्षमगत कामावरम।गैय सयकायी सॊस्थाको वर्र्यण सॊरग्न याख्ने (अनस
ु च
ू ी२य३)
७. साभब्जक ऩयीऺणर्ाट दे खिएका सर्र ऩऺहरु (फद
ॉु ागत रुऩभा रेख्न)े
८. साभब्जक ऩयीऺणर्ाट दे खिएका चुनौती तथा कलभ कभजोयीहरु (फॉद
ु ागत रुऩभा रेख्न)े
९. साभाब्जक ब्जम्भेर्ायी ऩयु ा गनव गाउॉ ऩालरकारे चाल्नु ऩने कदभहरु र्ा सझ
ु ार्हरु
साभाम्जक ऩयीऺकको नाभ्
दस्तखत्
सॊस्थाको नाभ (मटद सॊस्था बएभा)M
भभनत्
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अनस
ु च
ू ी —१०
( दफा ४७ सँग सम्बन्धित)
सावयजननक ऩयीऺण अभबभखु खकयण कामयिभभा प्रस्तत
ु गनन ववषमवस्तु
क) ववत्तीम रेखा ऩयीऺण्
मसरे गाउॉ ऩालरकाको वर्त्तीम कायोर्ायको रेिाजोिा तथा ऩब्ु ष्ट्ट गदवछ । जसभा भहारेिा ऩयीऺणको
कामावरमर्ाट वर्त्तीम कायोर्ायको रेिा य त्मसको जाॉच गयी वर्त्तीम कायोर्ायको अब्न्तभ प्रनतर्ेदन हदने कामव
हुन्छ। मस लबत्र आन्तरयक रेिा ऩयीऺण य अब्न्तभ रेिाऩयीऺण सभाफेर्श हुन्छन ् ।
ख) सावयजननक ऩयीऺण्
गाउॉ ऩालरकारे आपनो ऺेत्रलबत्र सॊचालरत मोजना तथा कामवक्रभहरूको कामावन्र्मन सनु नब्श्चत गयी सम्ऩादन
हुने र्ा सम्ऩाहदत काभको ऩरयभाण, रागत, गण
ु स्तय सभेतको रेिाजोिा गनव स्थानीम उऩबोक्ता तथा
सयोकायर्ाराहरूको सहबाधगताभा सार्वजननक ऩयीऺण गदवछ। सार्वजननक ऩयीऺणको प्रक्रक्रमारे सॊचालरत
मोजनाको उर्ददे श्म प्राब्प्तभा भात्र सहमोग ऩ¥ु माउने नबई मोजनाको सकायात्भक य सध
ु ाय गनऩ
ुव ने ऩऺका प्राप्त
अनब
ु र् य दृष्ट्टान्तहरूराई वर्श्रेषण गयी ननणवम प्रक्रक्रमाका तहभा ऩष्ट्ृ ठऩोषण गदवछ । सॊचालरत मोजना तथा
कामवक्रभहरू ननधावरयत सभम य कामवतालरका अनरु
ु ऩ कामावन्र्मन बए, बएनन ् ? त्मसभा के कनत य कसर्ाट
रगानी बएको छ के भा कनत िचव बमो ?काभको गण
ु स्तय कस्तो छ ?िचव प्रक्रक्रमा तथा वर्र्यण ठीक छन ् र्ा
छै नन ् ? के कस्ता सध
ु ाय कामव उऩमोगी हुन्छ आहद ऩऺफाये सयोकायर्ारसॊग गरयने छरपर, अन्तयक्रक्रमा,
वर्श्रेषण य सच
ू नाको आदान प्रदानरे गाउॉ ऩालरकाफाट गरयने वर्कासका कामवक्रभहरूराई ऩायदर्शॉ, उत्तयदामी य
जनभि
ु ी तल्
ु माउने भात्र होइन स्थानीम उऩबोक्ता हरूराई आपना बार्ना व्मक्त गनव सऺभ फनाउॉ दछ।
सार्वजननक ऩयीऺण, साभाब्जक सर्शब्क्तकयण, साभद
ु ानमक सहबाधगता तथा नागरयक ननगयानीको ननम्ती
आर्श्मक व्मर्स्थाऩकीम औजाय ऩनन हो ।
सार्वजननक ऩयीऺण, मोजना सॊचारनभा जनसहबाधगता फर्द
ु ार् तथा प्रनतक्रक्रमा
ृ धध गनव तथा जनताहरूर्ाट सझ
लरने उर्ददे श्मरे सॊचारन हुन्छ, त्मसैरे सार्जवननक ऩयीऺणभा सहबागीहरूर्ाट धमक्त बएका वर्चायहरू
बवर्ष्ट्मको नीनत ननभाणको राधग आधाय हुन सक्दछ । मोजना पयपायक गने काभ प्रचलरत कानन
ू भा धमर्स्था
बएका आधायहरू तथा ऩेर्श बएका प्रभाणको आधायभा गनुव ऩनेछ। मोजना पयपायकको क्रभभा सार्वजननक
ऩयीऺणका फित धमक्त वर्चायराई आधाय लरई पयपायक गने नगने बन्ने ननणवम गनुव हुॉदैन।
२. सावयजननक ऩयीऺणको ऺेत्र्
क) आन्तरयक रऩभा सॊचारन हुने्
सार्वजननक ऩयीऺण कामवऩालरकारे आन्तरयक रुऩभा सम्ऩादन गदव छ गयाउदछ। मसरे सॊचालरत मोजनाको
गण
ु स्तयभा सध
ु ाय ल्माउॉ छ तथा कामावन्र्मन गने ननकामको आन्तरयक धमर्स्थाऩनको सध
ु ायका राधग सझुार्
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लरन तथा प्राप्त सझ
ु ार्राई कामावन्र्मन गने उर्ददे श्मरे सॊचारन गरयन्छ। मो आभ उऩबोक्ताहरूर्ाट सचाॊलरत
मोजनाको प्रायब्म्बक जाॉचऩास ऩनन हो।
ख) उद्दे श्म अनर
ु ऩ रगानी बए नबएको जाॉच तथा सध
ु ाय्
सार्वजननक ऩयीऺण कामवभा उऩबोक्ता र्गवराई स्र्मॉभ ् सॊरग्न गयाई सहबाधगताभर
ू क य ऩायदर्शॉ ढॊ गरे बए
गये का कामवहरूको वर्र्चेना गने, रेिाजोिा गने, सफर य दफ
व ऩऺहरूको वर्श्रेषण गयी आगाभी हदनहरूभा
ु र
गनऩ
ुव ने सध
ु ायात्भक कामवको ऩहहचान गरयन्छ। मसर्ाट सॊरग्न सयोकायर्ाराहरूरे सम्ऩन्न बैसकेका
कामवक्रभफाट लसकेका नमाॉ लसकाइ।ऩाठ आदान प्रदान गयी थऩ सध
ु ायात्भक उऩामहरूको ऩहहचान गरयन्छ ।
ग) सयोकाय ऩऺहरूको सहबाधगता य खुल्रा छरपर्
सार्वजननक ऩयीऺण कामव भ्
ु मत उऩबोक्ताहरूको चाहना तथा प्रनतक्रक्रमा फझ्
ु न सॊचारन गरयन्छ । सार्वजननक
ऩयीऺणभा सफै उऩबोक्ता तथा मोजनाका सयोकाय ऩऺहरूको प्रनतननधधत्र् गयाई उऩबोक्ताराई रागेका कुयाहरू
र्ोल्न स्र्तन्त्रता हदइन्छ ।
३. सावयजननक ऩयीऺणको उद्दे श्म्
(क) मोजनाको आम्दानी िचव तथा अन्म वर्र्यणहरू आभ उऩबोक्ताहरू सभऺ यािी उऩबोक्ताहरूको प्रनतक्रक्रमा
लरने ।
(ि) कामवक्रभ प्रनत जनचासो र्र्द
ृ धध गयी सम्फब्न्धत सयोकायर्ारहरूको सहबाधगता र्र्द
ृ धध गने ।
(ग) ननणवम प्रक्रक्रमाभा प्रजाताब्न्त्रक प्रक्रक्रमा य ऩायदर्शॉ व्मर्हाय अर्रम्फन गनव गयाउन सजग गयाउने ।
(घ) कामवक्रभभा हुनसक्ने अननमलभतता ननमन्त्रण गने य कुनै अननमलभतता बएको ऩाइएभा ननमन्त्रण गनव
उऩबोक्ताहरूराई ब्जम्भेर्ाय फनाउने ।
(ङ) मोजनाभा आभ उऩबोक्ताहरूको स्र्ालभत्र् बार् स्थावऩत गने ।
४. सावयजननक ऩयीऺण ऩद्दनत्
(धमर्स्था बएका बफधधको धमा्मा गने)
५. सावयजननक ऩयीऺणभा ध्मान टदनऩ
ु नन कुयाहरू्
o

आभ उऩबोक्ता बेरा बए, नबएको

o

भहहरा, दलरत य वऩछडडएको र्गवको उधचत प्रनतननधधत्र् बए।नबएको

o

कामवक्रभरे सभे्ने ऺेत्रको सभानऩ
ु ानतक प्रनतननधधत्र् बए।नबएको

o

आमोजना।कामवक्रभको हारसम्भको कामावन्र्मन ब्स्थनत जानकायी गयाइएको।नगयाइएको

o

आमोजना।कामवक्रभको बौनतक य वर्त्तीम प्रगनत जानकायी गयाइएको।नगयाइएको

o

वर्गतका ऩयीऺणफाट आॊर ्ैैमाइएका सझ
ु ार्हरूको कामावन्र्मन बए। नबएको

o

अनग
ु भन सच
ू कहरू तमाय गरयएको, नगरयएको

o

अनग
ु भनफाट दे खिएका कभी कभजोयीहरूको सध
ु ाय गरयएको, नगरयएको

o

सहबागीहरूराई रागको कुयाहरू फोल्न हदइएको, नहदइएको
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o

सहबागीहरूका वर्चायराई जस्ताको तस्तै प्रनतर्ेदनभा प्रस्तत
ु गरयए, नगरयएको

६. पायाभहरूको प्रमोग् (अनस
ु च
ू ीभा धमर्स्था बएका पायाभहरूको धमा्मा गने)
७. गाउॉ ऩाभरकारे सावजयननक ऩयीऺण अभबभखु खकयण कामयिभभा सहबागी गयाउनु ऩनन्
o

सहबाधगहरू (अधधकतभ ५० जना)M

o

गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायीहरू

o

अध्मऺ तथा उऩध्माऺहरू

o

कामवऩालरकाका सदस्महरु

o

गाउॉ ऩालरकाका वर्बाग।भहार्शािा।र्शािा तथा इकाई प्रभि
ु हरू

o

वर्कास आमोजनाको कामावन्र्मन सॊग सम्फब्न्धत कभवचायीहरू

o

उर्दमोग र्ाखणज्म सॊघ, स्थानीम गैय सयकायी सॊस्था भहासॊघ, जस्ता ऩेर्शागत सॊस्था सॊस्थाका
प्रनतननधधहरू

o

याजनैनतक दरका प्रनतननधधहरू

o

भहहरा, दलरत, जनजानत, वऩछडडएका र्गव आहदको उत्थानभा कामवयत सॊघ सॊस्थाका प्रनतननधधहरू

o

कामवयत प्रभि
ु गैय सयकायी सॊस्थाका प्रनतननधधहरू

o

प्रभि
ु कयदाताहरू

o

कामवयत साभद
ु ानमक सॊस्थाका प्रनतननधधहरू

o

नागरयक सभाजका प्रनतननधधहरू
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अनस
ु च
ू ी – ११
(दफा २८ को उपदफा (३) र दफा ३० को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित)
उऩबोकता सभभनत वा साभद
ु ानमक सॊस्थारे तमाय गनन आमोजना वा कामयिभ सभफन्धी वववयणको
ढाॉचा
१. कामवक्रभ र्ा आमोजनाको
(क) नाभ्.......................................(ि) स्थर............................................
(ग) ऩहहरो क्रकस्ता यकभ..........................प्राप्त लभनत.........................
(घ) रागत यकभ्...................................
(ङ) र्शरु
ु हुने र्ा बएको लभनत..................................
(च) सम्ऩन्न हुने र्ा बएको लभनत.............................
२. उऩबोक्ता सलभनत।गैय सयकायी सॊस्था।टोर वर्कास सॊस्था।साभद
ु ानमक सॊस्थाको
(क) नाभ् .....................(ि) अध्मऺको नाभ...........
(ग) सदस्म सॊ्मा्............ भहहरा सॊ्मा...........ऩरु
ु ष सॊ्मा..........
३. आम्दानी िचवको वर्र्यण्
(क) आम्दानी तपव
आम्दानीको स्रोत (कहाॉफाट नगद र्ा ब्जन्सी प्राप्त बमो स्रोत

यकभ तथा ऩरयभाण

कैक्रपमत

िुराउने)

(ि) िचव तपव
िचवको वर्र्यण

दय

१. साभाग्री (के के साभाग्री िरयद बए ?)

२. ज्मारा (के र्ाऩत कनत ज्मारा बक्
ु तानी बमो ?
३. श्रभदान वर्र्यण (कनतजनारे कुन काभभा श्रभदान
गये को)
४. धमर्स्थाऩन िचव (ढुर्ानी तथा अन्म िचव)
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जम्भा यकभ
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(ग) भौज्दात
वर्र्यण

यकभ तथा ऩरयभाण

कैक्रपमत

१. नगद
(क) फैंक

(ि) धमब्क्तको ब्जम्भा
२. साभग्री

(घ) बक्
ु तानी हदन फाॉकी
वर्र्यण

यकभ तथा ऩरयभाण

कैक्रपमत

४.मोजनाको रऺ तथा प्रगनत वर्र्यण
काभको वर्र्यण

रऺ

प्रगनत

ऩष्ट्ु ्माॉइको आधाय

५. मोजनारे ऩम
ु ावएको राब तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबाब्न्र्त जनसॊ्मा (मोजना सॊचारन बएको स्थानका उऩबोक्ताहरू)
६. आमोजना र्ा कामवक्रभ सॊचारन गदाव आमोजक सॊस्थाभा काभको ब्जम्भेर्ायी र्ाॉडपाॉड (कस कसरे के कस्तो काभको
ब्जम्भेर्ायी लरएका धथए िुराउने्
७. आमोजना र्ा कामवक्रभ सॊचारनको क्रभभा ऩालरकारे गये को अनग
ु भन ऩटक्
८. कामवक्रभ सॊचारनको क्रभभा बोगेका सभस्माहरू (फद
ुॊ ागत रुऩभा रेख्न)े M
९. कामवक्रभ सॊचारनको क्रभभा बएको याम्रो लसकाइ (फद
ुॊ ागत रुऩभा रेख्न)े M
१०.सम्ऩन्न मोजनाराई हदगो रुऩभा सॊचारन गनव बवर्ष्ट्मको मोजना के छ ? (फद
ुॊ ागत रुऩभा रेख्न)े M
११. सलभनतको सझ
ु ार् अन्म केही बए (फद
ुॊ ागत रुऩभा रेख्न)े M
१२. उऩबोक्ता सलभनत।साभद
ु ानमक सॊस्थाका ऩदाधधकायी तथा सदस्महरूको दस्तित्

====================
नाभ्
कोषाध्मऺ

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

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

नाभ्

नाभ्

सधचर्

अध्मऺ

वर्र्यण तमाय लभनत्
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अनस
ु च
ू ी – १२
(दफा २८ को उपदफा (५) र दफा ३० को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित)
सावयजननक ऩयीऺण प्रनतवेदनको ढाॉचा
श्री...........................
..................गाउॉ ऩाभरका,
१. मोजनाको
क) नाभ्
ि) स्थर्
ग) रागत अनभ
ु ान्
घ) मोजना र्शरु
ु बएको लभनत्
ङ) मोजना सम्ऩन्न लभनत्
च) मोजनाको अर्स्था् सम्ऩन्न, अधुयो, बफग्रेको
२. उऩबोक्ता सलभनत य गैय सयकायी सॊस्थायसाभद
ु ानमक सॊस्थाको
क) नाभ्
ि) अध्मऺको नाभ्
ग) सदस्म सॊ्मा् भहहरा .....

ऩरु
ु ष.....

३. साफवजननक ऩयीऺण बएको क) लभनत्

ि) स्थान्

ग) सभम्

४. उऩब्स्थनत् (उऩब्स्थनतको छाॉमाप्रनत सॊरग्न गनुव ऩने )
नाभ

ठे गाना

ऩद

५. मोजनाको रऺ तथा प्रगनत वर्र्यण्M
काभको वर्मयण

रऺ

46
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६. उऩबोकता सभभनत÷गैय सयकायी सॊस्था÷साभद
ु ानमक सॊस्थारे ऩेश गये को आभदानी खचयको वववयण्

आम्दानी तपव
वर्र्यण

यकभ रु.

गाउॉ ऩालरका। सहमोगी सॊस्थाफाट ननकासा
साभग्री
जनसहबाधगता
श्रभदान

िचवको वर्र्यण
अनद
ु ान तपव
वर्र्यण

श्रभदान तपव
यकभ रु.

वर्र्यण

यकभ रु.

क.ननभावण साभग्री

क.ननभावण साभग्री

ि.काभदाय

ि.काभदाय

ग.ढुर्ानी

ग.ढुर्ानी

घ भेसनयी औजाय

घ भेसनयी औजाय
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जम्भा

जम्भा

७. उऩबोक्ता सलभनतयसाभद
ु ानमक सॊस्थारे ऩेर्शगये को वर्र्यण भाधथ साफवजननक ऩयीऺणभा
उऩब्स्थत धमब्क्तहरूको प्रनतक्रक्रमा तथा सझ
ु ार््

क्र.सॊ.

सझ
ु ार्कतावको नाभ

सझ
ु ार्को ऺेत्र, प्रनतक्रक्रमा तथा सझ
ु ार्को

थय

सायसॊऺेऩ

कैक्रपमत

उऩमक्
ु त िचव वर्र्यण उऩबोक्ता सलभनतरे ऩेर्श गये को वर्र्यण सॉग भेर िान्छ र्ा िाॉदनै, भेर निाने बएभा
कैक्रपमत जनाउने्

८. जानकायीका राधग सो वर्र्यण सर्ै सयोकायर्ाराहरूराई सधू चत गनव सार्वजननक स्थरको सच
ू ना ऩाटी टाॉस बए
÷ नबएको

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

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

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

नाभ्

नाभ्

नाभ् गाउॉ ऩालरकाको ऩदाधधकायी

सहजकताव÷ प्रावर्धधक

उऩबोक्ता सलभनतको अध्मऺ

प्रनतवेदन फझ
ु ाएको भभनत्
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अनस
ु च
ू ी – १३
(दपा ३३ को उऩदपा (४) सॉग सभफम्न्धत)

साफयजननक ऩयीऺणको राधग ननभायण व्मवसामीरे तमाय गनन वववयणको ढाॉचा
१. मोजनाको
क)नाभ् .................................................ि) स्थर्......................................
ग) ठे क्का अक् .......................................घ) मोजना र्शरु
ु बएको लभनत्
ङ) मोजना सम्ऩन्न लभनत्
२. ननभावण धमर्सामीको्
क) पभवको नाभ्.................................. ि) प्रोप्राइटयको नाभ्
३. सम्ऩन्न मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगनत वर्र्यण्
काभको वर्र्यण (भ्
ु म भ्
ु म कामवहरू िुराउने

रागत अनभ
ु ान

मथाथव

४. मोजनारे ऩम
ु ावएको राब तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबाब्न्र्त जनसॊ्मा (मोजना सॊचारन बएका) स्थानका
उऩबोक्ताहरू्
५. मोजना सॊचारनको क्रभभा ऩालरकारे गये को अनग
ु भन ऩटक्
६. कामवक्रभ सॊचारनको क्रभभा बोगेका सभस्माहरू (फद
ुॊ ागत रुऩभा रेख्न)े
७. सम्ऩन्न मोजनाराई हदगो रुऩभा सॊचारन गनव के गनव आर्श्मक छ (फद
ुॊ ागत रुऩभा रेख्न)े

........................
नाभ्
ठे केदाय वा प्रनतननधधको दस्तखत्
ननभायण ब्मवसामको नाभ्
वववयण ऩेश गये को भभनत्
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अनस
ु च
ू ी – १४
(दपा ३३ को उऩदपा (७) सॉग सभफम्न्धत)
ननभायण व्मावसामीवाि सॊभऩन्न कामयिभ वा आमोजनाको साफयजननक ऩयीऺण प्रनतवेदनको ढाॉचा
श्री......................

गाउॉ कामवऩालरकाको कामावरम
१. मोजनाको

क) नाभ्

ि) स्थर्

ग) ठे क्का अॊक्

घ) मोजना र्शरु
ु बएको लभनत्
ङ) मोजना सम्ऩन्न लभनत्

२. ननभावण धमर्सामीको्
क) पभवको नाभ्

ि) प्रोप्राइटयको नाभ्

३. साफवजननक ऩयीऺण बएको
क) लभनत्

ि) स्थान्
ग) सभम्

४. उऩब्स्थनत्

नाभ

ठे गना

ऩद
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५. मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगनत वववयण्
काभको वर्र्यण (भ्
ु म भ्
ु म कामवहरू रागत अनभ
ु ान
िुराउने)

अनस
ु ाय

मथाथव

६. ननभायण व्मवसामीरे ऩेशगये को वववयण भाधथ साफयजननक ऩयीऺणभा उऩम्स्थत ब्मम्कतहरूको प्रनतक्रिमा तथा
सझ
ु ाव्

क्र.सॊ.

सझ
ु ार्कतावको
नाभ थय

सझ
ु ार्को ऺेत्र

प्रनतक्रक्रमा तथा सझ
ु ार्को

कैक्रपमत

सायसॊऺेऩ

७ . सहबागीवाि आएका ववचाय तथा अवरोकनवाि दे खखएका त्महरूको ववश्रेषण

...............
नाभ्

सहजकताव ÷ प्रावर्धधक

................
नाभ्

ननभावण व्मर्सामी

प्र नत वे द न फु झा ए को भभ नत्
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................
नाभ्

गाउॉ ऩालरकाको ऩदाधधकायी
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अनस
ु च
ू ी – १५
(दपा ३३को उऩदपा (८) सॉग सभफम्न्धत)
सावयजननक ऩयीऺण कामयिभको आचायसॊटहता्
सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभराई प्रबार्कायी फनाउन, धमर्ब्स्थत कामवतालरका तमाय गयी छरपर सञ्चारन
गनव य सहजकतावरे छरपरराई वर्षमभा केब्न्रत गयी धमर्ब्स्थत रुऩभा सञ्चारन गनव अनस
ु च
ू ी–१६भा
हदइएको नभन
ू ा कामवक्रभ तालरका प्रमोग गनुव ऩनेछ। सार्वजननक ऩयीऺण कामवक्रभभा उऩब्स्थत आमोजक,
सहजकताव तथा सहबागीहरूरे ननम्न फभोब्जभको आचाय सॊहहता ऩारना गनऩ
ुव नेछ्
1. वर्षमर्स्तभ
ु ा भात्र केन्रीत यही छरपर गने ।
2. ननजी र्ा व्मब्क्तगत कुयाभा हटप्ऩणी नगने तथा व्मब्क्तगत आऺेऩ नरगाउने ।
3. सहबागीहरूरे व्मक्त गये का वर्चायभा प्रनतर्ाद नगने, प्राप्त प्रनतक्रक्रमा, सझ
ु ार् तथा हटप्ऩणीराई
सकायात्भक रुऩभा लरने ।
4. व्मब्क्त र्ा सॊस्थाको सार्वजननक भमावदा य लर्शष्ट्टाचायराई कामभ याख्ने ।
5. सहबागीहरूराई वर्चाय याख्न प्रोत्साहन गने य वर्चाय यािे र्ाऩत धन्मर्ाद हदने ।
6. सहजकतावरे फोल्ने सभम हदएऩनछ भात्र सहबागीहरूरे आफ्ना कुयाहरू याख्ने ।
7. फोल्दा ऩारै ऩारो फोल्ने य एउटा व्मब्क्तरे एकऩटक भात्र फोल्ने ।
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अनस
ु च
ू ी – १६
(दपा २८ को उऩदपा (८), दपा ३० को उऩदपा (६) य दपा ३३ को उऩदपा (९) सॉग सभफम्न्धत)

सहजकतायरे सावयजननक ऩयीऺण गनय प्रमोग गनऩ
ुय नन कामयिभको नभूना

कामयिभ

म्जभभेवायी

कामवक्रभ औऩचारयक र्ा अनौऩचारयक कसयी गने (तम गने)
बेराको उर्ददे श्मफाये जानकायी गयाउने
मोजनाको ब्स्थनत र्ा प्रगनत फाये प्रस्तनु तकयण
मोजनाको ब्स्थनतफाये सहबागीको हटप्ऩणी

मोजनाको आम्दानी िचव वर्र्यण प्रस्तत
ु गने
आम्दानी िचव उऩय सहबागीको हटप्ऩणी लरने
बेराको सझ
ु ार् उल्रेि गने

ये कडव गरयएको सझ
ु ार् तथा सहीछाऩ
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सभमावधध
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अनस
ु च
ू ी – १७
(दपा २८ को उऩदपा (८), दपा ३० को उऩदपा (७) य दपा ३३ को उऩदपा (९) सॉग सभफम्न्धत)
सावयजननक ऩयीऺणका राधग सहजकतायरे प्रमोग गनऩ
ुय नन चेकभरष्ि
कामयिभ वा आमोजना सभफन्धी वववयण
(क) कामवक्रभ र्ा आमोजना सभद
ु ामरे भाग गये अनस
ु ाय छ छै न।
(ि) राबाब्न्र्त घयधुयी सॊ्मा।
(ग) रक्षऺत र्गव सभार्ेर्शी (दलरत, जनजानत, भहहरा, गयीफ, वऩछडडएको र्गव) को सॊ्मा ।
(घ) मोजनाफाट हुने उऩरधधीका सच
ू कहरू प्रष्ट्ट छन ् छै नन ्।
(ङ) रक्ष्म य उऩरधधी फीचको पयक।
(च) मोजनाको हदगोऩनका राधग सभद
ु ामको सहबाधगता तथा मोगदान।
(छ) मोजना सभमभा सम्ऩन्न बमो र्ा बएन ? बएन बने कायणहरू।
(ज) मोजना सॊचारन गनव गहठत उऩबोक्ता सलभनतको गठन प्रक्रक्रमा उऩमक्
ु त बए नबएको ।
(झ) उऩबोक्ता सलभनतभा र्ास्तवर्क उऩबोक्ताको प्रनतननधधत्र् बए नबएको ।
मोजनाको ब्मवस्थाऩन तथा रेखाप्रणारी
(क) ब्जम्भेर्ायी तालरका प्रष्ट्ट रुऩभा छ छै न तथा मोजना सॊचारन गनेरे प्रस्तत
ु गये अनस
ु ायको मोजना
सम्ऩन्न बए नबएको।
(ि) िरयद प्रक्रक्रमा ऐन, ननमभ तथा ननदे लर्शका फभोब्जभ बमो बएन। प्रनतस्ऩधावत्भक कोटे र्शन अनस
ु ाय
नबएको बए कायण िुराउने।
(ग) रु ५००० बन्दा भाधथको िरयदभा भल्
ू म अलबर्र्द
ृ धध कयको बफर सभार्ेर्श बए नबएको।वर्रहरूभा
त्रहु टहरू बए नबएको।
(घ) स्टोय धमर्स्थाऩनभा त्रहु ट यहे नयहे को।
(ङ) अधग्रभ बक्
ु तानी यकभ मोजनाको उऩबोक्ता सलभनत र्ा सञ्चारक सलभनतरे गये को ननणवम बन्दा
पयक छ छै न ।
(छ) काहटएको चेक, फैंकको वर्र्यण सॉग चबअमरअब्ष्ट्ब (लबडाएय रुजु ) गरयमो गरयएन।
(ज) िचव वर्र्यणभा उब्ल्रखित अनस
ु ायका भाननसरे काभ गये को हो, होइन ?
(झ) काभ गने भाननसरे ऩयू ै ज्मारा ऩाएका छन ्, छै नन ् ?
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(ञ) गाउॉ ऩालरकाफाट सभम सभमभा ननयीऺण बएको छ, छै न ? ननयीऺण ऩश्चात ् प्राप्त सझ
ु ार्हरू
कामावन्र्मन बए, बएनन ् ?
ऩायदभशयता
(क) मोजना स्थरभा मोजनाको रगानी फाये प्रष्ट्ट हुने गयी सच
ू ना फोडव याखिमो याखिएन ?
(ि) मोजनाको सञ्चारन िचवको वर्र्यण प्रष्ट्ट छ छै न ।
(ग) लभजयभेन्ट र्क
ु (नाऩी क्रकतार्) प्रष्ट्ट लसत याखिएको छ छै न ।
(घ) आमोजना र्ा कामवक्रभ कामावन्र्मन हुनु अनघ ऩमावप्त जानकायी गयाउने काभ बए नबएको ।
अन्म
(क) सहबागीभध्मे कसैरे उऩबोक्ता सलभनतको कुनै सदस्मको वर्र्शेष प्रर्शॊसा भात्र गये को र्ा वर्योध गये को
अर्स्थाभा कायण ऩत्ता रगाउने।
(ि) सच
ू ना प्रर्ाहभा दलरत, भहहरा, फारफालरका य वऩछडडएका र्गवको सहबाधगता यह्मो यहे न । कतैफाट
अर्योध छ छै न ऩत्ता रगाउने।
(ग) प्रावर्धधकहरूफाट सभमभै सझ
ु ार् य सल्राह प्राप्त बमो, बएन ? हदइएका सल्राह य सझ
ु ार्हरू
उऩमक्
ु त धथए, धथएनन ् ?
(घ) मोजनाराई प्रबार्कायी रुऩभा सॊचारन गनव बवर्ष्ट्मको मोजना के छ ?
(ङ) मोजना सॊचारनको क्रभभा भहत्र्ऩण
ू व लसकाइ के यह्मो ?
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अनस
ु च
ू ी —१८
(दपा ३७ सॉग सभफम्न्धत)

आमोजनाको सच
ू नाऩािीको ढाॉचा

 आमोजना÷ऩरयमोजनाको नाभM

आमोजना÷ऩरयमोजना स्थर

 कुर रागत÷फजेि (र.)M

गाउॉ ऩाभरकाको रगानी (र.)

 जनसहबाधगता (उऩबोकता वा सभुदामरे वेहोनन) यकभ (र.)M

अन्म रगानी (र.)

 ऩरयमोजना शर
ु भभनतM

सभऩन्न हुने भभनत

 ननभायण व्मवसामी,उऩबोकता सभभनत वा कामायन्वमन गनन

सभऩकय व्मम्कत नाभ य सभऩकय नॊ.

ननकाम सॊस्थाको नाभM
 राबाववन्त घयऩरयवायM

राबाम्न्वत जनसॊख्मा
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अनस
ु च
ू ी — १९
(दपा ४८ को उऩदपा (१) सॉग सभफम्न्धत प्रश्नावरी बाग — १)

नागरयक प्रनतवेदन (Citizen Report Card )
(सन्तब्ु ष्ट्ट र्ा असन्तब्ु ष्ट्ट जनाउने)
उत्तयदाताको नाभ य थय्— ...................जातजानत्.............................
लरङ्ग्

भहहरा ( ) ऩरु
ु ष (

उभेय .............

)

लर्शऺा् ..................................... ऩेर्शा..................................

ठे गाना् .........................गाउॉ ऩालरका, र्डा नॊ. ......... सम्ऩकव पोन नॊ. ..................
१

सेर्ाको सन्तुब्ष्ट्ट
१.१ तऩाइॉरे मस कामावरमफाट सभग्रभा कनतको सन्तुब्ष्ट्ट ऩाउनु बमो?
सन्तुष्ट्ट (

ठीकै (

)

)

असन्तुष्ट्ट (

)

असन्तष्ट्ु ट (

)

१.२ सेर्ा लरन जाॉदा कभवचायीको व्मर्हायप्रनत तऩाई कनतको सन्तुष्ट्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तष्ट्ु ट (

२.

ठीकै (

)

)

सेर्ाको ननमलभतता
२.१ नागरयक फडाऩत्रभा उल्रेि बए अनुसाय तऩाईरे प्राप्त गनऩ
ुव ने सेर्ाभा रागेको सभम प्रनत कवत्तको सन्तुष्ट्ट हुनुहुन्छ
?
सन्तुष्ट्ट ( ) ठीकै (
)
असन्तुष्ट्ट (
)
२.२ कामावरम ननमलभत रुऩभा (ऩदाधधकायी य कभवचायीको उऩब्स्थनत, सभम ऩारना, कामवचुस्तता) सॊञ्चारन बएको छ
बन्ने कुयाभा कनतको वर्श्र्स्त हुनुहुन्छ ?

वर्श्र्स्त (

)

ठीकै (

)

अवर्श्र्स्त (

)

२.३ तऩाईरे सेर्ा लरन जाॉदा अनतरयक्त यकभ नतनुव बमो?
नतये को छै न ( ) एकदभै कभ ( ) धेयै नतये को ( )

२.४ मस कामावरमरे सार्वजननक चासो तथा सभस्मा सभाधान गनव औसत कनत हदन रगाउने गये को छ?
१ हदन ( ) २ हदन ( ) धेयै हदन ( )
३.

सेर्ा प्रनतको जनवर्श्र्ास
३.१ मस सॊस्थारे हदने सेर्ाप्रनत तऩाई कनतको वर्श्र्स्त हुनुहुन्छ ?
वर्श्र्स्त (

)

ठीकै (

) अवर्श्र्स्त (

)

३.२ मस कामावरमरे प्रदान गये को सेर्ाको फाये भा अरुराई जानकायी तथा कवत्तको प्रचाय गनुव बएकोछ?
ठीकै (

)

)

गये को छै न (

)

३.३ मस सॊस्थाभा कामवयत कभवचायी प्रनत तऩाईको वर्श्र्ास कवत्तको छ ?
धेयै (

)

ठीकै (

)

वर्श्र्ास छै न (

)

३.४ मस कामारवमरे वर्ऩन्न र्गवको राधग छटुम
् ाएको सेर्ा प्रमोग गये को थाहा ऩाउनु बएको छ ?
छ ( ) छै न ( ) अलरअलर थाहा छ ( )
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४.

सेर्ाको गुणस्तय

४.१ मस कामावरमफाट सर्ो लरॊदा कामावरमरे हदएको जानकायीफाट कवत्तको सन्तुष्ट्ट हुनु हुन्छ ?
सन्तुष्ट्ट ( ) कभ सन्तुष्ट्ट ( ) असन्तुष्ट्ट ( )

४.२ तऩाई मस कामावरमभा आउॉ दा कसको सहमोग लरनुबमो? आपै ( ) गाउॉ का ठूराफडाको( )

भध्मस्थकताव ( )

४.३ मस कामावरमभा तऩाईरे एउटा काभको राधग कनत ऩटक धाउनु ऩ¥मो?
१ ऩटक ( ) २ ऩटक ( ) सो बन्दा र्ढी ( )

५.

सेर्ा सम्फन्धी जानकायी
५.१ कामावरमको बौनतक अर्स्था कस्तो छ ?
अनत याम्रो ( ) ठीकै ( ) नयाम्रो ( )
५.२ कामावरमभा बएको नागरयक फडाऩत्र फाये तऩाईराइ जानकायी छ ?
छ ( ) आॊलर्शक जानकायी छ ( ) कुनै जानकायी छै न ( )

५.३ कामावरम य सेर्ागा्यही फीचको सम्फन्ध कस्तो छ ?
अनत याम्रो ( ) ठीकै ( )

िासै याम्रो छै न ( )

५.४ ऩालरका तहभा सञ्चारन गरयने सार्जवननक कामवक्रभभा सीभान्त र्गवको उऩब्स्थनत कनत प्रनतर्शत सम्भ हुने गये को छ

?

२० प्रनतर्शत जनत ( ) ५० प्रनतर्शत बन्दा भाधथ ( ) थाहा छै न ( )

५.५ सबाफाट कानन
ू फनाउॉ दा य कामवऩालरकाभा नीनत, ननमभ य ननदे लर्शका य भाऩदण्ड तजभ
ुव ा गदाव छरपरभा
प्रनतननधधत्र् बएको छ?

छ ( ) ठीकै छ ( ) प्रनतननधधत्र् साह्मै कभ छ ( )
६.

नागरयक फडाऩत्र।उजुयी ऩेहटका ÷ गुनासो सुन्ने अधधकायी सम्फन्धभा

६.१ तऩाईको वर्चायभा सेर्ाग्राहीरे नागरयक फडाऩत्रको उऩमोग कुन हदसम्भ गये का छन ् ?
धेयै ( ) कभ ( ) गये को छै न ( )

६.२ तऩाईको वर्चायभा गाउॉ ऩालरका र्ा मसका सेर्ाप्रदामकहरुरे नागरयक फडाऩत्र अनुरुऩ कनत हदसम्भ सेर्ा ऩरान
गये को जस्तो राग्छ ?

धेयै ( ) ठीकै ( ) अनत कभ ( )
६.३ तऩाईको वर्चायभा उजयु ी ऩेहटकाको उऩमोग कुन हदसम्भ बएको छ ?
धेयै बएको छ ( ) ठीकै बएको छ ( ) बएकै छनै ( )
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नागरयक प्रनतवेदन ऩत्र
प्रश्नार्री बाग —२
१.

लसपारयस सम्फन्धी
१.१ लसपारयसको राधग चाहहने आर्श्मक कागजातहरुको प्रष्ट्ट जानकायी ऩाउनु बमो?
ऩाएॉ ( ) ठीकै ऩाएॉ ( ) स्ऩष्ट्ट ऩाइॉन ( )

१.२ कुनै लसपारयसको राधग राग्ने दस्तयु फाहे क अनतरयक्त यकभ हदनु ऩ¥मो?
हदएॉ ( ) थोयै हदएॉ ( ) भाधगएन य हदइएन ऩनन ( )

१.३ त्महाॉफाट हदने लसपारयस लरॉ दा कसको सहमोग लरनब
ु मो?
आपै ( )

भध्मस्थकताव र्ा कामकवता एकै भान्छे ( ) नेता ÷ठूराफडा ( )

१.४ याजस्र् को–कससॉग उठाउने गदछव न ् ?

सफैसॉग उठाउॉ छन ् ( ) सीलभत व्मब्क्तसॉग भात्र उठाउॉ छन ् ( ) आमको आधायभा
)
१.५ र्शल्
ु क, सेर्ादस्तयु को–कससॉग उठाउने गदछव न ् ?

उठाउॉ छन ् (

सेर्ाग्राहीसॉग उठाउने गये को छन ( )कुनै कुनै सेर्ाग्राहीसॉग उठाउने गये का छन( )

२.

ऩर्
ू ावधाय वर्कास, र्ातार्यण य सयसपाई सम्फन्धी
२.१ कामावरमभा सयसपाईको अर्स्था कस्तो छ?
याम्रो (

)

ठीकै ( )

ियाफ ( )

२.२ कामावरमभा सेर्ा प्रर्ाह य कामवसम्ऩादन सम्फन्धी गन
ु ासो गदाव त्मसभाधथ कायर्ाही कवत्तको
गरयन्छ?

तरु
ु न्तै हुन्छ ( ) ऩटक ऩटक बने ऩनछ भात्रै हुन्छ ( ) जनत बने ऩनन हुन्न ( )

२.३ तऩाईको वर्चायभा गाउॉ ऩालरकारे ऩर्
ू ावधाय सम्फन्धी कामत्र ्यmभ के कस्तो क्रकलसभरे गछव ?
ननमलभत य याम्रोसॉग (

) ठीकै गछव ( )

ननमलभत रुऩभा गदै न ( )

याम्रो ( )

ठीकै ( )

प्रबार्कायी छन ् (

) ठीक छन ् ( ) प्रबार्कायी छै नन ् ( )

२.४ तऩाईको गाउॉ ऩालरकाभा वर्कास ननभावणको ब्स्थनत कस्तो छ?
ियाफ ( )

२.५ तऩाईको ऩालरकाभा सॊचारन गये का आमोजनाहरु कवत्तका प्रबार्कायी छन ्?
२.६ स्थानीम सयकायभा आमोजनाको बफर बक्
ु तानी हदने व्मर्स्था कस्तो छ?
सहज ( ) असहज ( ) ठीकै ( )

अप्ठमा्यो ( )

२.७ गाउॉ ऩालरकाको आमोजना सम्ऩन्न बएऩनछ जाॉचऩास गदाव प्रावर्धधकहरुराई यकभ हदनऩ
ु छव ?
ऩदै न ( ) भागेयै लरन्छन ् ( ) यकभ नहदए अप््मायो ऩाछव न ् ( )

२.८ आमोजना सञ्चारन गदाव गाउॉ ऩालरकार्ाट प्रावर्धधक सहमोग कवत्तको ऩाउनु बमो?
सब्जरै ऩाइमो ( )

कहहरेकाॉही ऩाइमो ( ) भाग गदाव ऩनन ऩाइएन ( )
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२.९ गाउॉ ऩालरकाभा वर्कास ननभावणका फाये भा जानकायी भाग्दा ऩाउनु हुन्छ?
सब्जरै ऩाइन्छ ( ) सोधेऩनछ ऩाइन्छ ( ) सोधेऩनन ऩाइदै न ( )

२.१० गाउॉ ऩालरकार्ाट आचाय सॊहहता ऩारना बएको छ?
ऩारना बएको छ ( )

ठीकै ऩारना बएको छ ( )

कवत्त ऩनन ऩारना बएको छै न ( )

२.११ आमोजना सञ्चारन गदाव गाउॉ ऩालरकार्ाट कवत्तको सहमोग ऩाउनु बएको छ?
३.

धेयै सहमोग ऩाएको छु ( ) ठीकै सहमोग ऩाएको छु ( ) ननरुत्साहहत गरयन्छ ( )

गाउॉ ऩालरकाको वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन य कामवसम्ऩादन,
३.१ आधथवक श्रोत कस्तो छ ?

आर्श्मक श्रोत उऩरधध ( ) कभ श्रोत उऩरधध ( ) अनत कभ श्रोत उऩरधध ( )

३.२ काभ गने प्रणारी य प्रक्रक्रमा कस्तो छ ?
अनत सयर ( ) ठीकै ( ) जहटर ( )

३.३ कामावरमभा बएका कभवचायीभा वर्त्त व्मर्स्थाऩन य ऩरयचारनभा सीऩ कस्तो छ ?
आर्श्मक सीऩ छ ( ) आर्श्मकता बन्दा कभ छ ( ) सीऩ ननकै कभ छ ( )

३.४ गाउॉ ऩालरकाको आम्दानी य िचव कामावरम फाहहय सच
ू ना ऩाटीभा टाॉसेको दे ख्नब
ु मो ?
टाॉसक
े ो दे िेको छु ( ) कहहरेकाही टाॉसक
े ो दे खिन्छ ( ) िै कतै दे खिएन ( )

३.५ कामव सम्ऩन्नको आधायभा भल्
ू माॊकन बएको छ क्रक छै न ?

छ ( ) ठीकै भल्
ू माङ्कन हुने गये को छ ( ) कहहरे ऩनन बएको थाहा छै न ( )

३.६ कामव सञ्चारन सॊयचना प्रनत कवत्तको सन्तष्ट्ु ट हुनह
ु ु न्छ ?
४.

सन्तष्ट्ु ट ( )

ठीकै ( ) कुनै जानकायी छै न ( )

ऩायदलर्शवता सम्र्न्धी,

४.१ मस गाउॉ ऩालरकाको र्ावषवक नीनत, कामवक्रभ य श्रोतका फाये भा जानकायी ऩाउनु बएको छ?

धेयै जानकायी ऩाएको छु ( ) ठीकै जानकायी ऩाएको छु ( ) कभ जानकायी ऩाएको छु ( )

४.२ गाउॉ ऩालरकारे ननभावण गये का ऐन, ननमभ, नीनत, ननणवम, फजेट कामवक्रभ, कामवप्रगनत आदी
सम्फन्धी वर्र्यण सार्वजननक हुने गदवछ ?

हुने गये को छ ( ) हुने गये को छै न ( )
४.३ सार्वजननक हुने भाध्मभ के के हुन ् ?

जानकायी नै छै न ( )

र्ेर्साइट ( ) सच
ू ना ऩाटी ( ) ऩत्रऩबत्रका य लभडडमा ( ) सार्वजननक सन
ु र्
ु ाई ( )

४.४ गाउॉ ऩालरकाको कामावरमफाट तऩाइवरे चाहे को वर्र्यण ऩाउॉ नु बएको छ?

सहजै ऩाए ( ) धेयै ऩटक बनेऩनछ ऩाए ( ) ऩाइन ( ) र्ास्ता नै गरयएन ( )
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फटहगयभन अभबभत (Exit Poll) सॊकरन गनन ढाॉचा

क. फहहगवभन अलबभत (Exit Poll) सर्ेऺणको प्रश्नार्री
१) सेर्ाग्राहीको लरङ्ग्— ऩरु
ु ष।स्त्री
२) जात्
३) उभेय्
४) लर्शऺा्
५) कामावरम सम्भ आइऩग्ु दा रागेको सभम्
६) आउनक
ु ो उर्ददे श्म् मस कामावरमको काभभा भात्र आउनु बएको हो र्ा अन्म काभको राधग ऩनन हो?
.............................................................
७) कामावरमभा दे हामको कुन काभको राधग आउनु बएको हो ? ये जा (-_ ) धचन्ह हदनह
ु ोस ् ।
क)

लसपारयस लरन।ऩयु म
् ाउन

ि)

अनभ
ु नत।दताव।नर्ीकयण

ग)

आधथवक सहमोग लरन

घ)

मोजना भाग गनव

ङ)

मोजनाको क्रकस्ता लरन

च)

मोजनाको भल्
ू माङ्कन तथा पयपायक गयाउन

छ)

मोजनाको अब्न्तभ बक्
ु तानी लरन

ज)

स्थानीम सयकायरे यािेको सच
ू ना प्राप्त गनव

झ)

सच
ू नाभर
ू क साभग्री प्राप्त गनव

ञ)

अन्म कुनै बए

८) सेर्ा सवु र्धा प्राप्ती सम्फन्धी तऩाइको स्र्भल्
ू माङ्कन कस्तो यह्मो?
लस.नॊ. सेर्ाको नाभ

स्र््भूल्मामाङ्कन –उऩमुक्त कोष्ट्ठभा ये जा ( ) रगाउने

१.

अनत स्ऩष्ट्ट ( )

सेर्ा लरन को सॉग सम्ऩकव गने बन्नेभा तऩाईको
धायणा के–कस्तो छ?
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अस्ऩष्ट्ट ( )
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लस.नॊ. सेर्ाको नाभ

स्र््भूल्मामाङ्कन –उऩमुक्त कोष्ट्ठभा ये जा ( ) रगाउने

२.

सेर्ा प्रदामक कभवचायीरे तऩाईको आर्श्मकता य

अनत धेयै ( )

३.

तऩाईरे प्रनत सेर्ा प्रदामक कभवचायीरे कस्तो

लभरनसाय य भैत्रीऩण
ू व ठीकै ( )
()

अबर।अभमावहदत
()

४.

सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्मक सच
ू नाहरु (प्रभाण—

अनत स्ऩष्ट्ट गरयहदए
()

ठीकै ( )

अरभर हुने गयी

अनत सब्जरो

ठीकै ( )

ठीकै ( )

अऩेऺा कनत फझ
ु े जस्तो राग्मो ?
व्मर्हाय गये ?

कागजात य र्शल्
ु क—दस्तयु ) फाये तऩाईराई

अस्ऩष्ट्ट सच
ू ना हदए
()

सेर्ाप्रदामक कभवचायीरे स्ऩष्ट्ट गये क्रक ?
५.

६.

थोयै ( )

तऩाईरे याख्नुबएका सभस्माराई के–कस्तो
सभाधान हदए ?

तरयकाफाट सभाधान

सेर्ा प्राप्त गनव अऩनाइएको प्रक्रक्रमा के–कस्तो

अनत सब्जरो (छोटो)
()

सकेनन ् ( )

हदए ( )

राग्मो?

ठीकै ( )

९. कामावरमको कुन–कुन ऩऺहरु धेयै याम्रो राग्मो, कुन–कुन ऩऺराई सध
ु ाय गनऩ
ुव ने दे खिमो ?
याम्रा रागको कुयाहरु

सध
ु ाय गनऩ
ुव ने वर्षमहरु

१.

१.

२.

२.

३.

३.

४.

४.

५.

५.
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सभाधान हदन

राभो ( )
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अनस
ु च
ू ी –२१
(दपा ५५ को उऩदपा (२) सॉग सभफम्न्धत)

(सावयजननक सन
ु व
ु ाई कामयिभ सञ्चारनको ढाॉचा)
कामयिभ सञ्चारनको ढाॉचा
क) अध्मऺता ग्रहण तथा कामवक्रभ र्शरु
ु बएको घोषणा गने,
ि) कामवक्रभको उर्ददे श्म भाधथ प्रकार्श ऩाने ,
ग) आचाय सॊहहताफाये जानकायी गयाउने,
घ) सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहफाये सॊक्षऺप्त जानकायी हदने,
ङ) नागरयक प्रनतर्ेदन ऩत्र सम्फन्धी प्रनतर्ेदन प्रस्तत
ु गने ,
च) फहहगवभन अलबभत सम्फन्धी प्रनतर्ेदन प्रस्तत
ु गने,
ङ) सहबागीहरुफाट तोक्रकएको बफषमभा लरखित तथा भौखिक प्रश्नहरु सॊकरन गने,
ज) ब्जम्भेर्ाय ऩदाधधकायी तथा कभवचायीहरुरे ब्जऻासाहरु स्ऩष्ट्ट ऩाने,
झ) स्ऩष्ट्टता ऩनछ थऩ ब्जऻासाको आह्र्ान गने,
ञ) सम्फब्न्धत ऩदाधधकायीफाट थऩ ब्जऻासाभा स्ऩष्ट्टता ल्माउने ,
ट) सभाऩन भन्तव्म, धन्मर्ाद ऻाऩन य कामवक्रभ वर्सजवन गने ।
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अनस
ु च
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(दपा ५५ को उऩदपा (३) सॉग सभफम्न्धत)

सावयजननक सुनुवाइभा ऩारना गनऩ
ुय नन आचाय सॊटहता
१. सहबागीरे फोल्नका राधग हात उठाएय सॊकेत गनऩ
ुव नेछ ।

२. सहबागीरे प्रश्न र्ा सझ
ु ार् के याख्ने हो, ऩहहरे स्ऩष्ट्ट गनऩ
ुव नेछ।

३. सहजकतावरे फोल्ने सॊकेत गये ऩनछ भात्र आफ्नो नाभ सहहत प्रश्न र्ा ब्जऻासा याख्नु ऩनेछ ।

४. सेर्ाग्राही सहबागी नागरयकहरु धैयैराई प्रश्न गनव सभम हदनऩ
ु ने बएकारे फॉद
ु ागत रुऩभा छोटकरयभा

प्रश्न प्रनतक्रक्रमा याख्नुऩनेछ य सहजकतावरे ननधावयण गये को सभम बफतेऩनछ तत्कार प्रस्तनु त योक्नऩ
ु नेछ
।

५. आपूबन्दा ऩहहरेका सहबागीरे फोरेका कुयाराई दोहो¥माउन जरुयी हुनेछैन।
६. धचत्त नफझ
ु ेभा सहजकतावको अनभ
ु नत लरएय थऩ प्रश्न याख्न ऩाइनेछ।

७. सहबागीरे बफना आधाय कसैप्रनत राञ्छनामक्
ु त बाषाको प्रमोग गनव ऩाइने छै न।

८ . सन
ु र्
ु ाइका र्क्ता तथा सहबागीराई उत्तेब्जत ऩाने र्ा फदराको बार्नाफाट बनाइ याख्न र्ा फोल्न ऩाइने
छै न ।

९. सन
व सभाधान
ु र्
ु ाइराई बफथोल्ने प्रमास कतैफाट बएको ऩाइएभा सफै सहबागी लभरेय र्शारीनताऩर्
ू क
िोज्ने ऩहर गनुव सफैको कतवव्म हुनेछ ।

१०. सन
ु र्
ु ाइराई वर्षमान्तय हुनफाट योक्न सफै सहबाधग सचेत हुनु ऩनेछ ।
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अनस
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(दपा ५५ को उऩदपा (४) सॉग सभफम्न्धत)

सावयजननक सुनुवाइ सॊफन्धी प्रनतवेदनको ढाॉचा
सार्वजननक सन
ु र्
ु ाइ सॊमोजन गने व्मब्क्तको नाभ, थय य ठे गाना्
सन
ु र्
ु ाइ गरयएका वर्षमर्स्तह
ु रु
क)
ि)
ग)
घ)
कामवक्रभ आमोजना स्थर्—
कामवक्रभ आमोजना गरयएका लभनत य सभम्
कामवक्रभ सञ्चारन गरयएको सभमार्धध (घण्टा।लभनेटभा)
उठे का प्रश्न।ब्जऻासा य उत्तय्
प्रश्नकताव गन
ु ासो गने र्ा

क्रभ सॊ्मा

सझ
ु ार् हदनेको नाभ, थय य ठे गाना

सहबागीको

प्रश्न÷गन
ु ासो÷
सझ
ु ार्

जर्ाप हदने

ऩदाधधकायीको नाभ,
थय य ठे गाना

जर्ापको छोटकयी
व्महोया

प्रनतवेदन टदएको भभनत्
सावयजननक सन
ु व
ु ाइ सॊमोजकको दस्तखत्

आऻारे
दे र्ीरार साऩकोटा
प्रभुि प्रर्शासकीम अधधकृत
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