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प्रवताविा 

गाउँपानिकाको सेर्ा प्रर्ाििाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र जर्ाफदिेी बिाउि, िीनत, र्ोजिा तथा कार्वक्रमको 

कार्ावधर्र्ि प्रकृर्ा, प्राप्त उपिनधि र त्र्सिे पारेको आनथवक सामानजक प्रभार्को मलू्र्ाङ्कि गरी िीनत, र्ोजिा 

तथा सेर्ा प्रर्ाि प्रकृर्ामा सिुार गिव, सार्वजनिक कोषको अत्र्तु्तम पररचािि गरी अपनेित उद्दशे्र् प्रानप्तको 

सनुिश्चतता गिव र जिप्रनतनिनि तथा कमवचारीिाई थप नजम्मरे्ार बिाई सार्वजनिक जर्ाफदनेिता अनभबनृर्द् गिव 

बाञ्छिीर् भएकोि,े 

स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रर्ोजिको िानग नसनदङ्र्ा 

गाउँपानिकाको प्रर्शासकीर् कार्वनर्नि निर्नमत गिे ऐि, २०७४ को दफा ४ िे नदएको अनिकार प्रर्ोग गरी गाउँ 

कार्वपानिकाि ेर्ो कार्वनर्नि जारी गरेको छ ।  

  भाग-१ 

प्रारसम्भक 

१. िंसिप्त िाि र प्रारसम्भकिः (१) र्ो  कार्वनर्निको  िाम  "सार्वजनिक जर्ाफदनेिता प्रर्र्द्वि सम्बनधि 

कार्वनर्नि, २०७८" रिकेो छ ।  

(२) र्ो कार्वनर्नि कार्वपानिकािे स्र्ीकृत गरेको नमनतदनेि िाग ूिुिेछ । 

२. पररभाषािः नर्षर् र्ा प्रसङ्गिे अको अथव ििागेमा र्स कार्वनर्निमा:- 

(क) “ऐि”भधिािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ सम्झिपुछव । 

(ि) “सभा”भधिािे िेपािको संनर्िािको िारा २२२ को उपिारा (१) बमोनजमको गाउँ सभा सम्झिपुछव । 

(ग) “कार्वपानिका”भधिािे संनर्िािको िारा २१५ बमोनजम गठि भएको गाउँ कार्वपानिकािाई सम्झिपुछव 

। 

(घ)  “अध्र्ि”भधिािे गाउँपानिकाको अध्र्ि सम्झि ुपछव । 

(ङ) “उपभोक्ता सनमनत”भधिािे गाउँपानिकार्द्ारा स्र्ीकृत आर्ोजिा र्ा कार्वक्रमबाट प्रत्र्ि िाभ पाउि े

व्र्नक्तिरुको समिूिे आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम निमावण, सञ्चािि, व्र्र्स्थापि र ममवत सम्भार गिवको िानग 

आफूिरु मध्र्ेबाट गाउँपानिकार्द्ारा नििावररत प्रनक्रर्ा बमोनजम गठि गरेको सनमनत सम्झिपुछव ।  

(च)  “कार्ाविर्” भधिाि ेगाउँ कार्वपानिकाको कार्ाविर् सम्झि ुपछव र सो र्शधदिे गाउँपानिका अधतगवतका 

र्डा कार्ाविर्, सेर्ा केधद्र, नर्षर्गत र्शािा र्ा निकार् समेतिार्व बझुाउिे छ ।  

(छ) “कोष” भधिाि ेगाउँपानिकाको स्थािीर् सनञ्चत कोष सम्झि ुपछव र सो र्शधदिे स्थािीर् काििू बमोनजम 

स्थापिा भएका अधर् स्थािीर् कोषिाई समेत जिाउिे छ । 

(ज) “प्रमिू प्रर्शासकीर् अनिकृत” भधिािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ दफा ८४ र्मोनजमको 

प्रमिू प्रर्शासकीर् अनिकृत सम्झि ुपछव । 

(झ)  “नर्कास साझेदार” भधिािे िपेाि सरकारसँग भएको सम्झौता बमोनजम िगद, नजधसी एरं् प्रानर्निक 

सिर्ोग उपिव्ि गराउिे निपिीर् एरं् बिपुिीर् दात ृ निकार्, संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् निकार्िरु तथा 

अधतरानष्ट्रर् गैर सरकारी संस्थािाई सम्झि ुपछव र सो र्शधदिे गाउँपानिकासंग भएको सम्झौता बमोनजम 



िगद, नजधसी एरं् प्रानर्निक सिर्ोग उपिव्ि गराउिे रानष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था समेतिाई बझुाउिेछ। 

(ञ) “सामानजक परीिण” भधिािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 

व्र्र्स्था बमोनजम गाउँपानिकाको र्ोजिा, िीनत, कार्वक्रम, आर्ोजिा कार्ावधर्र्ि र सेर्ा प्रर्ािि े

आनथवक सामानजक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभार्को िेिाजोिा, नर्शे्लषण र मलू्र्ांकि कार्व सम्झि ुपछव । 

(ट) “सार्वजनिक परीिण”भधिािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 

व्र्र्स्था बमोनजम गाउँपानिकािे संचािि गिे कार्वक्रम, नर्कास र्ोजिा तथा आर्ोजिाको िक्ष्र्, 

उद्दशे्र्, बजटे तथा र्सबाट प्राप्त उपिनधिको बारेमा सरोकारर्ािािरुबीच जािकारी गराउि,े िेिाजोिा 

गिे र मलू्र्ांकि गि ेकार्व सम्झि ुपछव । 

(ठ) “सार्वजनिक सिुरु्ार्”भधिाि ेस्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को 

व्र्र्स्था बमोनजम गाउँपानिकाको सेर्ा प्रर्ाि र नर्कास व्र्र्स्थापि िगार्त कार्वमा सरोकार राख्ि े

सर्वसािारण िागररक र गाउँपानिकाका पदानिकारीिरुबीच सार्वजनिक थिोमा ििुा छिफि गि े

प्रनक्रर्ा सम्झि ुपछव । र्स र्शधदिे गाउँपानिकासँग भएको सम्झौता, साझेदारी, कर्नुिर्त, र्शतव अिसुार 

गाउँपानिकाको भौगोनिक िते्रमा कार्वक्रम सञ्चािि गि ेनर्कास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थािे 

आफ्िो कार्व नजम्मेर्ारीको सधदभवमा गिे सिुरु्ार्िार्व समेत जिाउिेछ । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था”भधिािे र्स कार्वनर्निको प्रर्ोजिको िानग प्रचनित काििू बमोनजम स्थापिा 

भएका र गाउँपानिकाको सभाबाट आफ्िो कार्वक्रम स्र्ीकृत गराई गाउँपानिकाको समधर्र्मा कार्वक्रम 

सञ्चािि गि ेगैर िाफामिूक संस्था सम्झिपुछव । 

(ढ) “सामदुानर्क संस्था”भधिािे जिचेतिा सम्बनधि तानिम, अनभमिुीकरण, सीप नर्कास, बचत, कजाव 

पररचािि, समारे्र्शी नर्कास र सर्शक्तीकरण गि ेउद्दशे्र्िे निनश्चत प्रनक्रर्ा अर्िम्बि गरी प्रचनित काििू 

बमोनजम स्थापिा भएका संस्था तथा गाउँपानिकामा सचूीकृत भएका समदुार्मा आिाररत संस्था 

सम्झिपुछव । 

(ण) “र्ोजिा”भधिािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा उल्िेि भए 

बमोनजम गाउँपानिकाको समग्र नर्कास निमावण सम्बनधि तर्ार पाररएको आर्निक, बानषवक र 

रणिीनतगत तथा नर्षर्िेत्रगत र्ोजिा र र्स्तै प्रकारका अधर् र्ोजिािाई सम्झि ुपछव । 

(त) “कार्वक्रम”भधिािे निनश्चत उद्दशे्र् प्रानप्तका िानग गाउँपानिकार्द्ारा िगािी ढाँचा सनित तर्ार गररएको 

िेत्रगत र्ा र्िुिेत्रगत कार्वक्रम सम्झिपुछव । 

(थ) “आर्ोजिा” भधिाि ेगाउँपानिकािे कुिै भौगोनिक िेत्र र्ा कार्विेत्रमा निनश्चत अर्िी र िगािी रकम 

तोकी नििावररत उद्दशे्र् प्रानप्तका िानग तर्ार गररएको आर्ोजिा सम्झि ुपछव । 

(द) “अिदुाि” भधिािे िेपाि सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट गाउँपानिकािाई प्राप्त िुिे नर्त्तीर् समािीकरण, 

सर्शतव, समपरुक तथा नर्रे्शष अिदुाििाई सम्झि ु पछव । साथै सो र्शधदिे िेपाि सरकार तथा प्रदरे्श 

सरकारका नर्नभधि मधत्रािर् र अधतगवतका निकार् र िेपाि सरकारको स्र्ीकृनतमा दात ृ निकार्बाट 

उपिधि िुिे नर्त्तीर्, प्रानर्निक एरं् र्स्तगुत सिर्ोग समेतिाई जिाउिे छ । 

(ि) “िनित समिू” भधिाि े िेपािको संनर्िािको िारा ४२ बमोनजम सामानजक धर्ार्को िक प्राप्त गिे 

आनथवक, सामानजक र्ा र्शैनिक दृनिि ेपछानड परेका मनििा, दनित, आनदर्ासी जिजानत, मिेर्शी, थारु, 

मनुस्िम, नपछडा र्गव, अल्पसङ्ख्र्क, सीमाधतीकृत, अपाङ्गता भएका व्र्नक्त, िैङ्नगक तथा र्ौनिक 

अल्पसङ्ख्र्क, नकसाि, श्रनमक, उत्पीनडत र्ा नपछनडएको िेत्रका िागररक तथा आनथवक रुपिे नबपधि 

िस आर्वको व्र्नक्त र्ा व्र्नक्तको समिूिाई सम्झि ुपछव । साथै, सो र्शधदिे िपेाि सरकार र प्रदरे्श सरकारिे 



िनित समिू भिी तोकेका अधर् र्गव एरं् समदुार् समेतिाई जिाउछ । 

(ि) “सामानजक नजम्मेर्ारी” भधिािे गाउँपानिकािे प्रचनित काििू बमोनजम समारे्र्शी र समतामिुक 

नर्कासका िानग उपर्कु्त िीनत, र्ोजिा, कार्वक्रम तजुवमा र कार्ावधर्र्ि गि ेसाथ ैिनित समिुिाई ध्र्ाि 

नदई सेर्ा प्रर्ाि गिे दानर्त्र्िाई सम्झि ुपछव। 

(प) “सार्वजनिक निजी साझेदारी”भधिािे स्थािीर् काििू र्ा अधर् प्रचनित काििू बमोनजम करार गिव र्ोग्र् 

काििूी व्र्नक्तबीच करार र्शतवमा धर्र्स्था भए बमोनजमको सेर्ा प्रदाि तथा सञ्चािि गिे र त्र्सको 

जोनिम र्शतव बमोनजम र्िि गिे गरी भएको करार धर्र्स्था सम्झि ुपछव । 

(फ) “िागररक र्डापत्र”भधिाि ेगाउँपानिकािे उपिधि गराउि ेनर्नभधि सेर्ा तथा सनुर्िाको िाम, नर्र्रण, 

समर्ार्िी, नजम्मेर्ार कमवचारी कार्वकिको नर्र्रण, सेर्ा प्राप्त गिव प¥ुर्ाउि ुपि ेप्रनक्रर्ा, िाग्िे र्शलू्क 

एरं् दस्तरुका साथ ैसेर्ा अर्रुर्द् भएमा उजरुी सधुि ेअनिकारी उल्िेि गरी सर्वसािारणिाई ससुनूचत गिव 

सार्वजनिक स्थि र्ा कार्ाविर्मा टाँनगएको र्ा टाँसेर रानिएको र्ा नर्द्यनुतर् माध्र्म िारा प्रकानर्शत 

र्ाचापत्र सम्झि ुपछव । 

(ब) “बनिगवमि अनभमत” (Exit Poll) भधिािे सेर्ाग्रािीिरु सेर्ा निई कार्ाविर्बाट बानिर निनस्कि े

समर्मा कार्ाविर्को सेर्ाप्रर्ािको नर्षर्मा िेिी र्ा िेिार्नदएको अनभमत र्ा सझुार् सम्झि ुपछव । 

(भ) “िागररक प्रनतर्ेदि पत्र”(Citizen Report Card) भधिािे सेर्ाग्रािी िागररकिे कार्ाविर्बाट सेर्ा 

निंदा प्रत्र्ि अिभुर् गरेका, भोगेका र दिेेका कुरािरुिाई उल्िेि गरी सेर्ा भौनतक र्ा अभौनतक 

माभ्र्मर्ाट कार्ाविर्िाई पषृ्ठपोषण नदिे पर्द्नत सम्झि ुपछव । 

(म) “समदुार्बाट संचािि िुि ेर्ोजिा”भधिािे गाउँपानिकाको सिर्ोगमा उपभोक्ता सनमनत, गैर सरकारी 

संस्था, टोि नर्कास संस्था र सामदुानर्क संस्थाबाट संचािि िुि ेनिमावण तथा आनथवक एरं् सामानजक 

नर्कास सम्बनधि आर्ोजिा तथा कार्वक्रम सम्झि ुपछव। 

(र्) “सािा कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा” भधिािे र्स गाउँपानिकाको िकमा पधर िाि रूपर् ँभधदा कम िगािी 

भएका कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्झि ुपछव। 

(र) “ठुिा कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा” भधिािे र्स गाउँपानिकाको िकमा पधर िाि रूपर्ाँ र्ा सो भधदा मानथ 

िगािी भएका कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्झि ुपछव। 

(ि) “गिुासो” भधिािे जिु सकैु माध्र्मबाट कार्ाविर् र्ा र्सको निकार्को काम, सेर्ा प्रर्ाि, नर्कास 

निमावण तथा गाउँपानिकाको काम तथा अनिकार सम्बनधि नर्षर्मा सरोकारर्ािा व्र्नक्त र्ा निकार्ि े

गिे निनित र्ा अनिनित नसकार्त सम्झि ुपछव। 

(र्) “उजरुी” भधिािे गाउँपानिका र्ा र्स अधतगवतका निकार्को काम, सेर्ा प्रर्ाि, नर्कास निमावण 

सम्बधिमा पदानिकारी र्ा कमवचारीको कार्वसम्पादि, सेर्ाको गणुस्तर, निर्नमतता, िागत तथा समर्को 

नर्षर्मा सम्बधिमा निनित र्ा मौनिक रुपमा व्र्क्त गरेको असधतनुि सम्झि ुपदवछ । 

 

 

 

 

 



भाग - २ 

गुिािो व्र्ववथापि कार्वसवसि 

 

पररच्छेि –१ 

गुिािोको असभिेखि तथा प्रारसम्भक कारवािी 

३. गुिािोको असभिेख राख्िु पिनिः (१) कार्ाविर्िे दिेार्का कुिै माध्र्मबाट आएका गिुासोको अिसुचूी–

१ बमोनजमको ढाँचामा अनभिेि राख्ि ुपिेछः  

(क) अध्र्ि, उपाध्र्ि र्ा र्डा अध्र्ि समि मौनिक र्ा निनित रुपमा, 

(ि) कार्ाविर् प्रमिु समि मौनिक रुपमा,  

(ग) कार्ाविर्मा निर्ेदि दताव गरेर,  

(घ) कार्ाविर्को टेनिफोि, मोबार्ि, िटिार्ि, फ्र्ाक्स माफव त, 

(ङ) कार्ाविर्को र्मेि, एस एम एस माफव त,  

(च) िुिाक, कुररर्र, एक्सप्रेस डेनिभरी माफव त,  

(छ) उजरुी पेनटका माफव त, 

(ज) पत्रपनत्रका, नर्द्यतुीर् संचार माध्र्म, सामानजक संजाि माफव त, 

(झ) सार्वजनिक पररिण, सामानजक पररिण, सार्वजनिक सिुरु्ाई जस्ता कार्वक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदरे्श सरकारका निकार् माफव त । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम प्राप्त भएका सबै गिुासोिाई गिुासोको माध्र्म सनित गिुासो सधूिे अनिकारी 

दिेार् बमोनजम बगीकरण गरी अनभिेिमा जिाउि ुपिेछ ।   

(क) सचूिा सम्बनधि गिुासो, 

(ि) नपर मकाव परेको सम्बनधि गिुासो, 

(ग) सार्वजनिक िररद सम्बनधि गिुासो, 

(घ) परू्ाविार निमावणमा गुणस्तर कार्म िभएको सम्बनधि गिुासो, 

(ङ) नर्त्तीर् अिुर्शासि सम्बनधि गिुासो, 

(च) सेर्ा प्रर्ािमा अनतररक्त र्शुल्क भकु्तािी गिुव परेको सम्बनधि गिुासो, 

(छ) आर्ोजिा तथा कार्वक्रम छिोट तथा व्र्र्स्थापि सम्बनधि गिुासो, 

(ज) उपभोक्ता सनमनतसँग सम्बनधित गिुासो, 

(झ) नर्द्यमाि काििूी प्रार्िाि सम्बनधि गिुासो, 

(ञ) कमवचारीको आचरण तथा व्र्र्िार सम्बनधि गिुासो, 

(ट) अधर् गिुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोनजम पिव आएका गिुासोिाई गिुासो सधुिे अनिकारीिे प्रमुि प्रर्शासकीर् अनिकृतसँग 

समधर्र् गरी िात सिि सभत्र प्रथम सम्बोिि गरी अनभिेिमा जिाउि ुपिेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोनजम गरेको प्रथम सम्बोििको जािकारी गिुासो सधुिे अनिकारीिे सम्बनधित 

गिुासोकताविाई निनित, मौनिक, र्मेि, एसएमएस र्ा अधर् कुिै उपर्कु्त तररकाबाट नदि ुपिेछ। 



(५) प्रचनित काििूमा रिकेो अस्पिता र्ा अपर्ावप्तता र्ा िेत्रानिकार नभत्र िपरेको र्ा अधर् कुिै कारणिे 

गिुासो सधुिे अनिकारी र प्रमुि प्रर्शासकीर् अनिकृतको तिबाट सम्बोिि िुि िसकेका गिुासोिाई गिुासो 

सधुिे अनिकारीिे गिुासो समािाि समधर्र् सनमनतमा पेर्श गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोनजम पेर्श भएका गिुासोको सम्बधिमा गुिासो समधर्र् सनमनतिे गिुासोसँग सम्बनधित 

काििूी व्र्र्स्था र त्र्स्ता गिुासो समािािको िानग गिुवपिे निणवर्को प्रस्तार् समेत तर्ार गरी अिसुचूी–२ 

बमोनजमको ढाँचामा कार्वपानिका बैठकमा पेर्श गिुव पिेछ । 

४. कार्वपासिकािे सििवर् गिनिः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोनजम प्राप्त प्रस्तार् समेतको आिारमा गिुासो 

समािािको िानग कार्वपानिकािे आर्श्र्क निणवर् र्ा निदरे्शि नदिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजम कार्वपानिकािे गिुासो समािािको िानग कुिै निणवर् गदाव र्ा निदरे्शि नददंा 

आर्श्र्कता अिुसार काििूी परामर्शव निि सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोनजम भएको निणवर् प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृतिे कार्ावधर्र्ि गरी गिुासो सधुि े

अनिकारी माफव त सम्बनधित गुिासोकताविाई सोको जािकारी नदि ुपिेछ । 

(४) र्स कार्वनर्नि बमोनजम पिव आएका गिुासो समािािको िानग काििूी तजुवमा र्ा संर्शोिि गिुव पि े

दनेिएमा त्र्स्तो काििू तजुवमाको िानग कार्वपानिकािे प्रकृर्ा अगानड बढाउिेछ । 

 

पररच्छेि –२ 

गुिािो व्र्ववथापिको िंवथागत व्र्ववथा 

५. गुिािो िुधिे असिकारी तोकिेिः (१) प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृतिे कार्ाविर्मा उपिधि र्ररष्ठ 

कमवचारीिाई गिुासो सधुिे अनिकारी तोक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम तोनकएको गिुासो सधुिे अनिकारीको काम कतवव्र् र अनिकार दिेार् बमोनजम िुिेछः 

(क) कार्ाविर्मा प्राप्त गिुासोको बगीकरण गरी अनभिेि राख्िे, 

(ि) प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृत र गिुासोसँग सम्बनधित पदानिकारी तथा कमवचारीसँगको समधर्र्मा पिव 

आएको गिुासोको प्रथम सम्बोिि गिे, 

(ग) अधर् निकार्को कार्विेत्रनभत्रको गिुासो भएमा सम्बनधित निकार्मा पठाउिे, 

(घ) कार्वपानिका बैठकमा पेर्श गिे गिुासोको नर्र्रण तर्ार गरी प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृत समिर् पेर्श 

गि,े 

(ङ) गिुासो समािाि समधर्र् सनमनतको सदस्र् सनचर् भई कार्व गिे, 

(च) गिुासो सम्बोििको िानग भएका निणवर्िरुको अनभिेि राख्िे, 

(छ) गिुासोको सम्बधिमा कार्वपानिका तथा प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृतबाट भएको निणवर् कार्ावधर्र्ि 

गिव सिर्ोग गिे, 



(ज) पनििे निणवर् भर्सकेका नर्षर्मा गिुासो पिव आएमा सोको जािकारी प्रमिु प्रर्शासकीर् 

अनिकृतिाई गराउिे, 

(झ) कार्वपानिका तथा प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृतिे तोके बमोनजमका अधर् कार्व गिे । 

(३) गिुासो सधुिे अनिकारीिार्व उपदफा (२) मा तोनकएका काम, कतवव्र् र अनिकार र्ािके अधर् नजम्मेर्ारी 

समेत नदएको अर्स्थामा त्र्स्तो नजम्मेर्ारी समेत परुा गिुव पिेछ । 

६. गुिािो ििािाि ििधवर् िसिसतको गठििः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजम पिव आएका गिुासोमध्र्े दफा 

३ को उपदफा (५) बमोनजम कार्वपानिकामा पेर्श गिुव पिे गिुासो समािाि गिव कार्वपानिका बैठकमा प्रस्तार् 

पेर्श गिे प्रर्ोजिको िानग दिेार् बमोनजमको गिुासो समािाि समधर्र् सनमनत रििेछः 

(क) उपाध्र्ि             - संर्ोजक 

(ि) प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृत           - सदस्र् 

(ग) अध्र्ििे तोकेको कम्तीमा एकजिा मनििा सनित दईुजिा कार्वपानिका सदस्र्  -      सदस्र् 

(घ) गिुासो सधुिे अनिकारी              - सदस्र् 

सनचर् 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको सनमनतिे आर्श्र्कता अिुसार नर्षर् नर्ज्ञ र सम्बनधित कमवचारीिाई 

सनमनतको बैठकमा आमधत्रण गिव सक्िेछ।  

७. वडा कार्ाविर्को गुिािो ििािाि िम्बसधि व्र्ववथािः (१) र्डा कार्ाविर्मा प्राप्त िुिे गिुासोको 

व्र्र्स्थापिको िानग सम्बनधित र्डाको र्डा सनचर्िे गिुासो सधुिे अनिकारी भई काम गिेछ । 

(२) र्डा कार्ाविर्मा प्राप्त िुि आएका गिुासोिरुको नर्र्रण र्डा सनचर्िे अिसुचूी –१ बमोनजमको 

ढाँचामा तर्ार गिुव पिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोनजमको गिुासो सधुिे अनिकारीिे र्स कार्वनर्नि बमोनजम र्डा कार्ाविर्को 

िेत्रानिकार नभत्रका गिुासोिरु र्डा अध्र्िसँग समधर्र् गरी सम्बोिि गिुव पिेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोनजम गुिासो समािािको िानग गररएका कार्विरुको नर्र्रण र्डा सनचर्िे र्डा 

सनमनतको बैठकमा प्रस्ततु गिुव पिेछ । 

(५) िेत्रानिकार र्ा अधर् कुिै कारणिे र्डा सनमनतबाट समािाि िुि िसकेका गिुासोको सम्बोििको िानग 

त्र्स्ता गिुासोिरुको नर्र्रण अिसुचूी– ३ बमोनजमको ढाँचामा तर्ार गरी  प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृत 

माफव त गिुासो समािाि समधर्र् सनमनतमा पेर्श गिुव पिेछ ।  

(६) कार्वपानिका र्ा अधर् कार्ाविर्सँग सम्बनधित गिुासोिरु र्डा कार्ाविर्मा प्राप्त िुि आएमा र्डा 

सनचर्िे त्र्स्ता गिुासोिरु कार्वपानिका र्ा सम्बनधित कार्ाविर्मा पठाउि ुपिेछ । 

८. अधर् कार्ाविर्को गुिािो ििािाि िम्बसधि व्र्ववथािः (१) गाउँपानिका मातितका नर्षर्गत 

कार्ाविर् र्ा र्शािा प्रमुििे आफूभधदा निकटतम मनुिका कमवचारीिाई गिुासो सधुिे अनिकारी तोक्ि ुपिेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको गिुासो सधुिे अनिकारीिे सम्बनधित कार्ाविर्।र्शािा प्रमुिसँग समधर्र् गरी 

कार्ाविर् र्ा र्शािामा पिव आएका गिुासोिरु सम्बोिि गिुव पिेछ । 



(३) िेत्रानिकार र्ा अधर् कुिै कारणिे समािाि िुि िसकेका गिुासोको सम्बोििको िानग कार्ाविर् र्ा 

र्शािा प्रमुििे त्र्स्ता गिुासोिरुको नर्र्रण अिसुचूी–३ बमोनजमको ढाँचामा तर्ार गरी गिुासो समािाि 

समधर्र् सनमनतमा पेर्श गिुव पिेछ। 

 

पररच्छेि –३ 

गुिािो ििािाि प्रसिर्ा 

९. गुिािो पेसटका राख्िुपिनिः (१) कार्ाविर्िे कार्ाविर्को मिू गेट िनजकै सबैिे दखे्िे सरुनित स्थािमा 

गिुासो पेनटका राख्ि ुपिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको गिुासो पेनटकामा िगाएको तािा गिुासो सधुिे अनिकारीिे कम्तीमा प्रत्र्ेक 

िप्ता कार्ाविर् प्रमिु र्ा अधर् दईुजिा पदानिकारी र्ा कमवचारीको रोिर्रमा िोल्िपुिेछ ।  

१०.  गोपिीर्ता राख्िु पिनिः कार्ाविर् प्रमिुिे कार्ाविर्मा प्राप्त भएका गिुासो मध्र्े अिसुधिाि र छािनबि 

गिुवपिे प्रकृनतका गिुासो गिे व्र्नक्त र्ा निकार्को िाम गोप्र् रािी त्र्स्ता गिुासोको सम्बधिमा आर्श्र्क 

छािनबि र अिसुधिाि गिे व्र्र्स्था नमिाउि ुपिेछ ।  

११.  िेखी पठाउि िकिेिः कार्ाविर्मा प्राप्त गिुासो मध्र्े आनथवक अनिर्नमतता र्ा भ्रिाचारसँग सम्बनधित 

गिुासोिरु कार्वपानिकाको निणवर्िे छािनबि तथा अिसुधिािको िानग अनख्तर्ार दरुुपर्ोग अिसुधिाि 

आर्ोगमा िेिी पठाउि सनकिेछ । 

१२. प्राथसिकतािाथ कार्ावधवर्ि गिनिः कार्ाविर्िे अनख्तर्ार दरुुपर्ोग अिसुधिाि आर्ोग, मिािेिा 

परीिक, संसदीर् सनमनत, िेपाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारका निकार्िरु र नजल्िा समधर्र् सनमनत माफव त 

प्राप्त गिुासो र सझुार्िरुिाई प्राथनमकतासाथ कार्ावधर्र्ि गिेछ । 

१३. गुिािोकताविाई जािकारी सििेिः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजम प्राप्त गिुासो सम्बोििपनछ गिुासो सधुिे 

अनिकारीिे सम्बनधित गिुासोकताविाई सोको जािकारी नदिुपिेछ । 

(२) र्स कार्वनर्नि बमोनजम प्राप्त गिुासोको छािनबि गदाव प्राप्त गिुासो झठुा ठिरे पनि सोिी व्र्िोरा उपदफा 

(१) बमोनजम सम्बनधित गिुासोकताविाई जािकारी गरार्िेछ।  

 

भाग-३ 

िािासजक परीिि िम्बसधि व्र्ववथा 

 

पररच्छेि –१ 

िािासजक परीिि िम्बसधि िंवथागत व्र्ववथा 

१४. िािासजक परीिि गिुवपिनिः (१) गाउँपानिकािे िरेक आनथवक र्षवमा सम्पादि गरेका कार्वक्रम तथा 

कार्वसम्पादिको िेिाजोिा र त्र्सको सामानजक उपिधिी मापि गिव सामानजक परीिण गिुवपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको सामानजक परीिण दिेार्का नर्षर्मा आिाररत रिी गिुवपिेछ ।  



(क) िेपािको संनर्िािको अिसुचूी- ८ मा उनल्िनित नर्षर्िरु 

(ि) स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ बमोनजम तोनकएका नर्षर्िरु, 

(ग) गाउँपानिकाबाट स्र्ीकृत काििू बमोनजम सम्पादि गरेका कार्विरु, 

(घ) िेपाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारबाट समर् समर्मा भएका निदरे्शि बमोनजम सम्पादि गिुवपि े

कार्विरु, 

(ङ) कार्वपानिकाबाट समर् समर्मा गररएका प्रनतबद्दतािरु । 

(३) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोनजमको सामानजक परीिण कार्व प्रत्र्के आनथवक र्षव समाप्त भएको नमनतिे 

चार मनििानभत्र सम्पधि गररसक्ि ुपिेछ । 

(४) कार्वपानिकाको निणवर्िे कुिै एक कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको समेत सामानजक परीिण गिव सनकिेछ ।  

१५. िािासजक परीिि ििधवर् िसिसतको गठििः (१) सामानजक परीिण कार्वमा सिर्ोग तथा समधर्र्को 

िानग दिेार् अिसुार पदानिकारी रिकेो सामानजक परीिण समधर्र् सनमनत रिि ेछ। 

(क)  प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृत      -  संर्ोजक 

(ि) र्ोजिा मिार्शािा।र्शािा र्शािा प्रमिु               -  सदस्र् 

(ग) अध्र्ििे तोकेको स्थािीर् गैर सरकारी संस्था र्ा सामदुानर्क 

 संस्थाको एक जिा प्रनतनिि     - सदस्र् 

(घ) संर्ोजकिे तोकेको नर्षर्गत र्शािा प्रमिु     - सदस्र्  

(ङ) सामानजक नर्कास र्शािा प्रमिु        - सदस्र्–सनचर् 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको सनमनतको सामानजक परीिण समधर्र् सनमनतको काम, कतवव्र् र अनिकार 

दिेार् बमोनजम िुिेछः  

(क) सामानजक पररिकको छिोट गिे 

(ि) पररिण गररि ेकार्वक्रम तथा आर्ोजिाको छिौट गि,े 

(ग) पररिकको संस्था र्ा व्र्ानक्तको र्ोग्र्ताको पररिण गरी स्र्ीकृत गिे, 

(घ) पररिण कार्वको िानग स्रोत तथा परू्ाविारको व्र्र्स्था गि,े 

(ङ) रै्कनल्पक र्ोजिा तथा कार्वक्रमको पनिचाि गरी सनूच तर्ार गिे, 

(च) सामानजक परीिण कार्वमा आर्श्र्क सिर्ोग, समधर्र् र सिनजकरण गिे। 

१६. तेस्रो पिबाट िािासजक परीिि गराउिु पिनिः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजम गररि ेसामानजक परीिण 

कार्व कार्ाविर्िे तेस्रो पिबाट सामानजक परीिण गराउि ुपिछे ।  

(२) तेस्रो पिको छिोट प्रचनित सार्वजनिक िररद काििू बमोनजम िुिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोनजम छिोट गररिे सामानजक परीिकको कार्वनर्र्रण र र्ोग्र्ता अिसुूची–४ बमोनजम 

िुिेछ । 

 

 

 



पररच्छेि – २ 

िािासजक परीिि सवसि र प्रसतवेिि 

१७. िािासजक परीििका सवषर्िरिः (१) सामानजक परीिकिे दिेार् बमोनजमका सामग्रीको अध्र्र्ि गरी 

गाउँपानिकािे सामानजक नजम्मेर्ारी परूा गरे/िगरेको सम्बधिमा समीिा र नर्शे्लषण गिुव पिछेः 

(क) स्थािीर् ति सम्बनधि संघीर् तथा प्रादनेर्शक ऐि, निर्म, तथा मापदण्ड, 

(ि) गाउँपानिकािे र्िाएका स्थािीर् काििू, कार्वनर्नििरू र निदनेर्शकािरू,  

(ग) गाउँपानिकाको आर्निक तथा र्ानषवक र्ोजिा, 

(घ) िागररक बडापत्र 

(ङ) गाउँपानिकाको चौमानसक तथा र्ानषवक प्रगनत प्रनतर्ेदि 

(च) सार्वजनिक सिुरु्ाई प्रनतरे्दि 

(छ) सार्वजनिक परीिणका प्रनतर्ेदिििरु 

(ज) आधतररक िेिापरीिण प्रनतर्देि 

(झ) अनधतम िेिापरीिण प्रनतर्ेदि 

(ञ) र्ानषवक र्ोजिा तथा बजेट तजुवमासँग सम्बनधित निणवर्िरु 

(ट) धर्ानर्क सनमनतको र्ानषवक प्रनतर्ेदि 

(२) सामानजक परीिकिे उपदफा (१) बमोनजमका सामग्रीको अध्र्र्िबाट दनेिएका नर्र्रणिरुमा दिेार् 

बमोनजमका नर्नि अर्िम्बि गरी पि्ुर्ाई ंनिि ुपिेछ । 

(क) गाउँपानिकाका पदानिकारी तथा सम्बनधित कमवचारीसँग अिवसंरनचत (Se:i-structured) 

अधतरर्ाताव,  

(ि) आर्ोजिा तथा कार्वक्रम कार्ावधर्र्ि स्थिको स्थिगत निरीिण, अर्िोकि र समिू छिफि । 

(३) सामानजक परीिकिे उपदफा (२) बमोनजम पि्ुर्ाई ंनिंदा गाउँपानिकाको सामानजक नजम्मेर्ारी बििमा 

दनेिएका प्रमिु समस्र्ा, चिुौती र भार्ी कार्वनदर्शाका बारेमा समेत छिफि गराई अिसुचूी –५ बमोनजमको 

प्रनतरे्दि तर्ार गिुव पिेछ । 

१८. िाववजसिक छिफि गराउिु पिनिः (१) सामानजक परीिकिे दफा १७ को उपदफा (३) बमोनजम तर्ार 

गरेको प्रनतरे्दिको मस्र्ौदामानथ सार्वजनिक छिफि गराउि ुपिछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजमको छिफिमा सामानजक परीिकिे अिसुचूी – ५ र अिसुनूच – ६ बमोनजमको 

प्रनतर्ेदिमा आिाररत रिी अिसुनूच – ७ बमोनजमको कार्वक्रम संचािि नर्नि र प्रकृर्ा अिसुार प्रस्तनुतकरण 

गिुवपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजमको छिफि िुिे नमनत समर् र स्थाि तोकी उपदफा (४) बमोनजमका सदस्र्िरुिाई 

कम्तीमा पाचँनदि अगारै् जािकारी गराउि ुपिछे ।  

     (४) उपदफा (१) बमोनजमको छिफि कार्वक्रम अध्र्िको अध्र्ितामा सञ्चािि िुिछे ।  

(५) उपदफा (१) बमोनजमको छिफिमा कार्वपानिकाका सदस्र्िरु, कार्ाविर्का कमवचारी, स्थािीर् 

राजिीनतक दिका प्रनतनिनि, उद्योग र्ानणज्र् संघ, पत्रकार मिासंघ, उपभोक्ता सनमनतका अध्र्ििरु, टोि 



नर्कास संस्थाका प्रनतनिनििरु, िागररक समाजका प्रनतनिनििरु र स्थािीर् बनुद्दजीर्ीिरु समेतिाई सिभागी 

गराउि ुपिेछ ।  

(६) सामानजक परीिकि ेउपदफा (१) बमोनजमको छिफिमा कार्वपानिका सदस्र् बािकेका सिभागीबाट 

उठार्एका नर्षर्िरुमा अध्र्िको िारणा राख्ि िगाउि ुपिेछ । 

(७) कार्ाविर्िे र्स दफा बमोनजमको कार्वक्रम बैठकको गनतनर्नि स्थािीर् सञ्चार माध्र्मबाट प्रत्र्ि 

प्रसारण गि ेव्र्र्स्था नमिाउि सक्िेछ । 

(८) उपदफा (१) अिसुारको छिफि कार्वक्रममा उपनस्थत िुि ेआर्ोजक तथा सिभानगिे अिसुनूच–८ 

बमोनजमको आंचरसनिता पािािा गिुवपिछे। 

 

१९. असधति प्रसतवेिि तर्ार गिुवपिनिः (१) सामानजक परीिकिे दफा १८ बमोनजमको छिफिमा उठेका 

नर्षर्िरु समेत नमिाई अिसुचूी–९ बमोनजमको अनधतम प्रनतरे्दि तर्ार गरी कार्ाविर्मा पेर्श गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको प्रनतरे्दिमा दिेार्का नर्षर्िरुिाई सारांर्शको रुपमा समारे्र्श गिुव पिेछः  

(क) गाउँपानिकाकाको प्राथनमकता तथा िक्ष्र्िरू  

(ि) गत आनथवक र्षवको मखु्र् मखु्र् उपिधिीिरू  

(ग) सामानजक नजम्मेर्ारी बिि गि ेिमता 

(घ) नजम्मेर्ारी बिि गिे सधदभवमा दनेिएका समस्र्ािरू 

(ङ) सिुारको िानग चाल्िपुि ेकदम तथा सझुार्िरू  

    (३) उपदफा (१) बमोनजम पेर्श भएको प्रनतर्ेदि अध्र्ििे कार्वपानिका बैठकमा पेर्श गिव िगाउि ुपिेछ । 

    (४) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोनजमको प्रनतरे्दि कार्ाविर्को रे्र्सार्टमा राख्ि ुपिछे । 

२०. िािासजक परीिििा ििावेश गराउिुपिनिः गाउँपानिका अधतगवतका नर्षर्गत र्शािािरू र 

गाउँपानिकाको र्ानषवक र्ोजिा।कार्वक्रम।आर्ोजिामा समारे्र्श भएका गैर सरकारी संस्थािरूको िकमा 

गाउँपानिका कै अनभधि अंगको रूपमा सामानजक परीिणमा समारे्र्श गिुवपिछे । 

२१. कागजात उपिब्ि गराउिु पिनिः सामानजक परीिकिे मागेको नर्र्रण, तथर्ांक, सचूिा तथा कागजात 

गाउँपानिकाका, नर्षर्गत मिार्शािा र्ा र्शािा, सम्बनधित गैर सरकारी संस्था तथा अधर् निकार्िे उपिधि 

गराउि ुपिेछ। 

२२. प्रसतवेिि िभािा पेश गिवपिनिः (१) कार्वपानिकािे सामानजक परीिणको प्रनतर्देिमा उल्िेि भएका 

नर्षर्मा छिफि गरी कार्ावधर्र्ि ििु सक्िे सझुार्िरु कार्ावधर्र्िको व्र्र्सथा नमिाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) र्मोनजम कार्वपानिकार्ाट कार्ावधर्र्ि गररएका नर्षर्, कार्वपानिकार्ाट समािाि िुि 

िसकेका र िीनतगत प्रकृनतका नर्षर्िरु समारे्र्श गरी सामानजक परीिण प्रनतरे्दिका प्रमिु नर्षर् समारे्र्श 

भएको प्रनतर्ेदि सभाको रै्ठकमा पेर्श गिुव पिेछ। 

२३. अधर् सिकार्िरको िािासजक परीिि िम्बसधि व्र्ववथािः गाउँपानिकाको िेत्रनभत्र कार्वक्रम 

सञ्चािि गि े गैर सरकारी संस्था तथा अधर् सार्वजनिक संस्थािरूिे समानजक परीिण गदाव र्स 

कार्वनर्निको प्रर्ोग गिुव पिेछ ।  



भाग-३ 

िाववजसिक परीिि िबंसधि ब्र्बवथा 

पररच्छेि–१ 

िाववजसिक परीिि िम्बसधि व्र्ववथा 

 

२४. िाववजसिक परीिि गिुवपिनिः (१) गाउँपानिकाबाट सञ्चािि गरेका सब ै नकनसमका कार्वक्रम तथा 

आर्ोजिािरुको सार्वजनिक परीिण गिुव पिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको सार्वजनिक परीिण िरेक कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्झौता बमोनजमको काम 

सम्पधि भएपनछ अनधतम नकस्ता भकु्तािी परू्व कम्तीमा एक पटक अनिर्ार्व रुपमा गराउि ुपिछे।  

तर कार्ाविर्िे कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको प्रकृनत िरेी कुि ैकार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको कार्ावधर्र्ि 

सम्झौता गदाव िै एक पटक भधदा बढी पटक सार्वजनिक परीिण गिे व्र्र्स्था नमिाउि र्ो व्र्र्स्थािे बािा 

परु्ावएको मानििे छैि । 

(३) उपदफा (१) बमोनजम कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिण गिुवपि े व्र्र्स्था कार्वक्रम र्ा 

आर्ोजिा कार्ावधर्र्ि गि ेनिमावण व्र्र्सार्ी र्ा उपभोक्ता सनमनत र्ा गैरसरकारी संस्थासँग गररिे सम्झौतामा 

उल्िेि गररिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोनजमको सार्वजनिक परीिणमा दिेार् बमोनजमका व्र्नक्तिरुिाई सिभागी 

गराउि ुपिेछः 

(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाबाट प्रत्र्ि िाभ प्राप्त गि ेसमदुार्का सदस्र्िरु, 

(ि) र्डा सनमनतका सदस्र्िरु मध्र्े कम्तीमा एकजिा सदस्र्, 

(ग) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावधर्र्िको िानग सम्झौता गिे उपभोक्ता सनमनत टोि नर्कास संस्था, गैर 

सरकारी संस्था र्ा निमावण व्र्र्सार्ीका प्रनतनिनि, 

(घ) सम्बनधित कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा संचाििको िानग कार्ाविर्िे तोकेको प्रानर्निक कमवचारी । 

२५. िाववजसिक परीिि गराउिे सजम्िेवारीिः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजमको सार्वजनिक परीिण गराउि े

नजम्मेर्ारी गाउँपानिकासँग कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावधर्र्ि गिव सम्झौता गि ेनिकार्को िुिेछ । 

(२) र्स कार्वनर्नि बमोनजम सार्वजनिक परीिण गिव िाग्िे िचव कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको िागत 

अिमुािमा ि ैसमारे्र्श गि ेव्र्र्स्था कार्ाविर्िे नमिाउिछे । 

२६. कार्विि िम्पधि पश्चातको िाववजसिक परीिि िभई असधति सकवता रकि सिकािा ििुिेिः निमावण 

व्र्र्सार्ी, उपभोक्ता सनमनत तथा अधर् निकार् र्ा संस्थार्ाट कार्ावधर्र्ि िुि ेसर्ै िािका कार्वक्रम तथा 

आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिण िभई अनधतम नकस्ताको रकम भकु्तािी नदि ेछैि । 

 

 

 



पररच्छेि – २ 

उपभोक्ता िसिसतबाट कार्ावधवर्ि िुिे कार्विि वा आर्ोजिाको िाववजसिक परीिि िम्बसधि व्र्ववथा 

२७. िाववजसिक जािकारी सििुपिनिः (१) उपभोक्ता सनमनतका अध्र्ििे र्डा अध्र्िको समधर्र्मा कार्वक्रम 

र्ा आर्ोजिा कार्ावधर्र्िको कार्ावदरे्श प्राप्त गरेको नमनतिे िात सिि सभत्र कार्वक्रमका प्रत्र्ि 

िाभग्रािीिरुिाई कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावधर्र्ि अनघको सार्वजनिक जािकारीको िानग उपनस्थत िुि 

नमनत स्थाि र समर् उल्िेि गरी सार्वजनिक सचूिा नदि ुपिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम सञ्चािि गररि ेकार्वक्रममा उपभोक्ता सनमनतको अध्र्ि र्ा निजिे तोकेको 

उपभोक्ता सनमनतको सदस्र्िे दिेार्का नर्षर्िरु प्रस्ततु गिुव पिेछः 

     (क) आर्ोजिाको कूि िागत  

     (ि) उपभोक्ताबाट व्र्िोररिे िागतको पररमाण 

   (ग) सम्पादि गिुवपि ेमखु्र् मखु्र् कामको नर्र्रण  

   (घ) आर्ोजिा सम्पधि गिुव पिे अर्नि   

     (ङ) आर्ोजिाको िानग तोनकएको सार्ट र्धचाजवको िाम पद र सम्पकव  िम्बर 

   (च) उपभोक्ता र्ा अधर् सरोकारर्ािाको तफव बाट कुिै गिुासो भएमा त्र्स्तो गिुासो राख्ि सनकि े

पदानिकारी र्ा कमवचारीको िाम र सम्पकव  िम्बर । 

(३) र्स दफा बमोनजम गररिे कार्वक्रमको अध्र्िता र्डाध्र्ि र्ा निजिे तोकेको र्डा सनमनतको सदस्र्ि े

गिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोनजम कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको नर्र्रण प्रस्ततु गररसकेपनछ कार्वक्रमको अध्र्िता 

गिे व्र्नक्तिे कार्वक्रमका सिभागीिरुिाई कुिै नजज्ञासा र्ा सझुार् भए पािैपािो राख्ि िगाउि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोनजम प्राप्त भएका कुि ैनजज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बधिमा उपभोक्ता सनमनतका सदस्र्िरु 

र्ा अध्र्िता गिे व्र्नक्तिे स्पि पािुव पिेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोनजम गररिे कार्वक्रमको उपनस्थनत र छिफिमा उठेका नर्षर्िरु समेत समार्ेर्श गरी 

निणवर् तर्ार गि ेव्र्र्स्था सम्बनधित उपभोक्ता सनमनतिे नमिाउि ुपिेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोनजम गररएको निणवर् उपभोक्ता सनमनतिे सरुनित रुपमा राख्ि ुपिछे र कार्ाविर्िे 

मागेको बित र्ा भकु्तािीको िानग कागजात पेर्श गदाव संिग्ि गिुव पिछे । 

२८. िाववजसिक परीिि गिुवपिनिः (१) उपभोक्ता सनमनति ेकार्ाविर्सँग भएको सम्झौता बमोनजम तोनकएको 

कार्व सम्पधि गररसकेपनछ सार्वजनिक परीिण गिुवपिेछ । 

(२) उपभोक्ता सनमनतको अध्र्ििे उपदफा (१) बमोनजमको कार्व सम्पधि सार्वजनिक परीिणको िानग 

र्डाध्र्िसँग समधर्र् गरी कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिण िुिे नमनत स्थाि र समर् तोकी 

उपनस्थनतको िानग उपभोक्तािरुिाई सार्वजनिक सचूिा प्रसारण गिुवपिछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोनजम सञ्चािि िुि ेसार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा उपभोक्ता सनमनतको अध्र्ि र्ा 

निजिे तोकेको सदस्र्ि े दिेार्का नर्षर्िरु सनित अिुिूसि–११ बमोनजमको आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम 

सम्बनधि नर्र्रणको ढाँचा प्रस्ततु गिुव पिेछः 



(क) आर्ोजिाको उद्दशे्र् 

(ि) आर्ोजिाको कूि िागत 

(ग) िािसम्म निकासा भएको कूि रकम 

(घ) आर्ोजिा कार्ावधर्र्र्िमा भएको कूि िचव 

(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सिभानगताको कूि अंर्श 

(च) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावधर्र्िको क्रममा परेका उजरुी र्ा गिुासोको नर्र्रण 

(छ) सम्झौता गररएको काम र सम्पधि भएको काम बीचको तिुिा  

(ज) आर्ोजिा सम्पधि गिव िागेको अर्नि 

(४) र्स दफा बमोनजमको सार्वजनिक परीिण कार्वक्रमको अध्र्िता अध्र्िता उपभोक्ता सनमनतको 

अध्र्ििे गिछे ।  

(५) र्स दफा बमोनजम सञ्चािि िुि ेसामानजक परीिण कार्वक्रमको उपनस्थनत छिफिमा उठेका नर्षर् 

र आर्ोजिाको सम्बधिमा गररएको निणवर् सनितको अिुिसूि–१२ बमोनजमको नर्र्रण उपभोक्ता सनमनति े

तर्ार गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोनजम तर्ार गररएको निणवर्को व्र्िोरा उपनस्थत उपभोक्तािरुिाई पढेर सिुाई 

कार्वक्रमको अध्र्िता गिे व्र्नक्त र उपभोक्ता सनमनतका सनचर्िे प्रमानणत गिुव पिेछ। 

(७) उपभोक्ता सनमनतिे उपदफा (६) बमोनजम प्रमानणत भएको निणवर् अनधतम नकस्ता निकासा माग गिवको 

िानग कार्ाविर्मा पेर्श गिुव पिछे । 

(८) सिजकताविे अिुिूसि–१६ अिसुारको िमिूा कार्वक्रम र अिुिूसि–१७ बमोनजमको चेकनििको 

तर्ारी गरी सार्वजनिक परीिण कार्वक्रमको सिनजकरण गिुवपिेछ। 

 

पररच्छेि – ३ 

गैरिरकारी िंवथाबाट कार्ावधवर्ि िुिे कार्विि वा आर्ोजिाको िाववजसिक परीिि िम्वधिी ब्र्ववथा 

२९. िाववजसिक िूििा प्रवाि गिुवपिनिः  (१) कुि ैकार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावधर्र्ि गिव कार्ावदरे्श पाएको 

नमनतिे िात सििसभत्र कार्वक्रम र्ा आर्ोजिासँग सम्बनधित उपभोक्ता तथा सरोकारर्ािािरुिाई कार्व 

प्रारम्भ गिुव अनघ कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सम्बनधि प्रारनम्भक जािकारीको िानग कार्वक्रममा उपनस्थनत िुिपुि े

नमनत, स्थाि र समर् तोकी सम्बनधित गैरसरकारी संस्थािे सार्वजनिक सचूिा प्रर्ाि गिुव पिछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजमको कार्वक्रममा सम्बनधित र्डाको र्डाध्र्ि सनित सम्पणूव र्डा सदस्र्िरुिाई 

समेत आमधत्रण गिुव पिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोनजमको सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा कार्वक्रम आर्ोजिा गिे गैर सरकारी संस्थाको 

तफव बाट दिेार्का कुरािरु प्रस्ततु गिुव पिेछः 

(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको उद्दशे्र् 

(ि) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको िाभग्रािीको नर्र्रण 



(ग) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको कूि िागत 

(घ) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको र्शरुु िुि ेर सम्पधि िुि ेनमनत 

(ङ) कार्ाविर्बाट व्र्िोररिे बजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्र्िोररिे बजेट 

(छ) उपभोक्ताको तफव बाट व्र्िोिुवपि ेिागतको अंर्श र प्रकार 

(ज) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको मखु्र् मखु्र् नक्रर्ाकिापिरु 

(४) उपदफा (३) बमोनजमको प्रस्ततुीपनछ कार्वक्रममा सिभागी िाभग्रािीिरुिाई कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको 

सम्बधिमा कुि ैनजज्ञासा र्ा सझुार् भए पािैपािो राख्ि िगाउि ुपिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोनजम िाभग्रािीिरुबाट रािेका नजज्ञासा र्ा सझुार्को सम्बधिमा कार्वक्रमको 

आर्ोजकबाट स्पि पािुव पिेछ । 

(६) र्स दफा बमोनजमको कार्वक्रममा उपनस्थत र्डा सनमनतका सदस्र्िरुिाई कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको 

सम्बधिमा कार्ाविर्को तफव बाट आफ्िा कुरा राख्ि समर् नदि ुपिछे । 

३०. कार्विि िम्पधि पश्चात िाववजसिक परीिि गिुवपिनिः (१) कार्ाविर्सँगको सम्झौता बमोनजमको काम 

सम्पधि भएपनछ कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा सञ्चािि गि ेगैरसरकारी संस्थािे सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा 

उपनस्थनतको िानग नमनत स्थाि र समर् तोकी सार्वजनिक सचूिा प्रर्ाि गिुव पिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको कार्वक्रममा र्डाअध्र्ि िगार्त र्डा सनमनतका सदस्र्िाई आमधत्रण गिुव 

पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोनजमको सार्वजनिक परीिणमा अिूिुसि–११ बमोनजमको र्थाथव नर्र्रण प्रस्ततु गिुव 

पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोनजमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोक्ता र्ा िाभग्रािी र गैरसरकारी संस्थाबाट भएको िगािी 

तथा कार्ाविर्बाट िािसम्म प्राप्त भएको रकमको नर्र्रण समेत प्रस्ततु गिुवपिेछ । 

(५) कार्वक्रम सञ्चािि गि ेगैरसरकारी संस्थािे र्स दफा बमोनजम िुिे सार्वजनिक परीिण कार्वक्रमको 

उपनस्थनत र निणवर् सनित अिुिूसि–१२ अिसुारको प्रनतरे्दि तर्ार गिुव पिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोनजम तर्ार भएको नर्र्रण र निणवर् गैरसरकारी संस्थािे बजेट निकासाको िानग 

कार्ाविर्मा पेर्श गिुव पिछे । 

(७) सिजकताविे अिुिूसि–१६ अिसुारको िमिूा कार्वक्रम र अिुिूसि–१७ बमोनजमको चेकनििको 

तर्ारी गरी सार्वजनिक परीिण कार्वक्रमको सिनजकरण गिुवपिेछ। 

 

पररच्छेि – ४ 

सििावि व्र्विार्ीबाट िञ्िािि िुिे आर्ोजिाको िाववजसिक परीिि िम्वधिी ब्र्ववथा 

 

३१. िाववजसिक परीिि गिन सजम्िेवारीिः (१) निमावण व्र्र्सार्ी माफव त संचानित भौनतक परू्ाविार निमावण 

सम्बनधि आर्ोजिािरूको सार्वजनिक परीिण गिे नजम्मेर्ारी सो आर्ोजिाको रेिदिे तथा अिगुमिको 



िानग कार्ाविर्बाट तोनकएको प्रानर्निक कमवचारीको िुिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम गररिे सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा निमावण व्र्र्सार्ीको प्रनतनिनििाई 

अनिर्ार्व उपनस्थत गराउि ुपिछे । 

३२.  सििावि प्रारम्भ िुिुपवव िाववजसिक जािकारी सििुपिनिः (१) निमावण व्र्र्सार्ी माफव त सञ्चािि िुि े

आर्ोजिाको िानग कार्ाविर्सँग सम्झौता भर्सकेपनछ आर्ोजिा निमावण स्थिमा आर्ोजिाका िाभग्रािी 

व्र्नक्तिरुको उपनस्थनतमा आर्ोजिाको नर्स्ततृ नर्र्रण नदिपुिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजमको जािकारी नदिका िानग िुि े कार्वक्रममा आर्ोजिाको रेिदिे तथा 

अिगुमिको िानग तोनकएको प्रानर्निक कमवचारीिे सम्बनधित निमावण व्र्र्सार्ीसँगको समधर्र्मा 

आर्ोजिाको िाभग्रािी व्र्नक्तिरुिाई उपनस्थनतको िानग नमनत, स्थाि र समर् तोकी सार्वजनिक सचूिा 

प्रर्ाि गिुवपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोनजमको कार्वक्रममा आर्ोजिा सञ्चािि िुि ेर्डाका र्डा सनमनतका पदानिकारीिरु 

र आर्श्र्कता अिसुार अध्र्ि र उपाध्र्ि समेतिाई आमधत्रण गिुव पिछे । 

(४) उपदफा (२) बमोनजम िुिे कार्वक्रममा प्रानर्निक कमवचारीिे दिेार्का नर्षर्िरु प्रस्ततु गिुव पिेछः 

(क) आर्ोजिाको कूि िागत, 

(ि) आर्ोजिा र्शरुुिुि ेर सम्पधि िुिे अर्नि, 

(ग) आर्ोजिाको मखु्र् मखु्र् अपेनित उपिनधि, 

(घ) आर्ोजिाको निमावण व्र्र्सार्ीको िाम र निमावण व्र्र्सार्ीको स्थािीर् प्रनतनिनिको िामथर 

ठेगािा र सम्पकव  िम्बर, 

(ङ) कार्ाविर्को तफव बाट रेिदिे र अिगुमिको िानग तोनकएको प्रानर्निक कमवचारीको िाम 

पद र सम्पकव  िम्बर, 

(च) आर्ोजिा कार्ावधर्र्िको सम्बधिमा गिुासो र्ा सझुार् नदि सनकिे पदानिकारीको िाम पद 

र सम्पकव  िम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोनजमको कार्वक्रममा आर्ोजिाका िाभग्रािीिरुिाई आर्ोजिासँग सम्बनधित नर्षर्मा 

कुिै नजज्ञासा र्ा सझुार् भए नदिे अर्सर उपिधि गराउि ुपिछे । 

(६) उपदफा २ बमोनजमको कार्वक्रममा निमावण व्र्र्सार्ीिे तोनकएको समर्मा ि ै काम सम्पधि गिे 

प्रनतबर्द्ता जिाउि िगाउि ुपिछे।  

(७) र्स दफा बमोनजम िुि ेकार्वक्रममा उपनस्थत िुिे पदानिकारी, निमावण व्र्र्सार्ीको प्रनतनिनि तथा 

आर्ोजिाका िाभग्रािीिरुको उपनस्थनत पनुस्तका तर्ार गरी राख्िे नजम्मेर्ारी प्रानर्निक कमवचारीको िुिेछ 

। 

 

३३. आर्ोजिाको सििावि िम्पधिपसछ िाववजसिक परीिि गिुवपिनिः (१) आर्ोजिाको निमावण सम्पधि 

पश्चात सम्बनधित आर्ोजिाको सार्वजनिक परीिण गिुवपिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम ििुे सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा सम्बनधित प्रानर्निक कमवचारीिे निमावण 



व्र्र्सार्ीसँगको समधर्र्मा आर्ोजिाका िाभग्रािी व्र्नक्तिाई उपनस्थत ििु नमनत स्थाि र समर् तोकी 

कम्तीमा सात नदि अगारै् सार्वजनिक सचूिा प्रर्ाि गिुव पिछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोनजमको सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा आर्ोजिा सञ्चािि भएको र्डाको र्डा 

सनमनतका सदस्र्िरु र आर्श्र्कता अिसुार अध्र्ि र्ा उपाध्र्ििाई आमधत्रण गिुव पिेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोनजमको कार्वक्रममा निमावण व्र्र्सार्ीको प्रनतनिनििे आर्ोजिाको सम्बधिमा निम्ि 

नर्षर्िरु सनित अिुिूसि–१३ बमोनजमको नर्र्रणको ढाँचामा प्रस्ततु गिुवपिेछः 

(क)  आर्ोजिा र्शरुु भएको नमनत, 

(ि)  आर्ोजिाको कूि िचव, 

(ग)  आर्ोजिा स्र्ीकृत नडजार्ि र्निमेट अिसुार सम्पधि भए िभएको, 

(घ)  आर्ोजिासँग सम्बनधित मखु्र् मखु्र् नर्षर्िरु । 

(५) उपदफा (२) बमोनजमको कार्वक्रममा प्रानर्निक कमवचारीि े निमावण व्र्र्सार्ीका प्रनतनिनिको 

प्रस्तनुतपनछ दिेार्का प्रश्निरू रािी ििुा छिफिको माध्र्मबाट सिभागीिरूको प्रनतनक्रर्ा निि ुपिेछः 

(क) आर्ोजिा संचािि गि ेनिमावण धर्बसार्ीिे प्रस्ततु गरे अिसुारको आर्ोजिा सम्पधि भए िभएको 

(ि) आर्ोजिा तोनकएको समर्मा र्शरुु तथा सम्पधि भए।िभएको 

(ग) आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम कार्ावधर्र्ि प्रारम्भिुि ुअनघ सार्वजनिक जािकारी नदि ेकार्व भए। िभएको 

(घ) आर्ोजिामा काम गि ेव्र्नक्तिे ज्र्ािा पाए िपाएको 

(ङ) आर्ोजिामा प्रर्ोग भएका सामग्रीिरू गणुस्तरीर् भए/िभएको 

(च) अिगुमि सनमनत तथा सम्बनधित प्रानर्निक कमवचारीबाट समर् समर्मा अिगुमि तथा निरीिण 

भए/िभएको 

(छ) अिगुमि तथा निरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुार्िरू कार्ावधर्र्ि भए/िभएको 

(ज) प्रानर्निकबाट नदर्एका सल्िाि र सझुार्िरू उपर्कु्त भए/िभएको l 

(६) उपदफा (५) बमोनजम कार्वक्रमका सिभागीिरुिे प्रस्ततु गरेका नर्चारिरूिाई प्रानर्निक कमवचारी र 

निमावण व्र्र्सार्ीिे प्रनतनक्रर्ा नदि े व्र्नक्तको िाम सनित नटपोट गिुवपिेछ र सिभागीिे प्रस्ततु गरेका 

प्रनतनक्रर्ा तथा सझुार्मानथ निमावण व्र्र्सार्ी एरं् प्रानर्निक कमवचारीिे थप स्पि पािुव पिेछ। 

(७)  र्स दफा बमोनजम सञ्चािि िुि े कार्वक्रममा उपनस्थत पदानिकारी तथा िाभग्रािी व्र्नक्तिरुको 

उपनस्थनत पनुस्तका तर्ार गरी उपदफा (५) बमोनजम प्राप्त प्रनतनक्रर्ा समेत समारे्र्श गरी अिुिूसि–१४ 

अिसुारको ढाँचामा नर्र्रण तर्ार गिे नजम्मेर्ारी सम्बनधित प्रानर्निक कमवचारीको िुिछे। 

(८) र्स दफा बमोनजम सञ्चािि िुिे सार्वजनिक परीिण कार्वक्रम सञ्चािि गदाव अिुिूिी–१५ 

बमोनजमको आचारसंनिता सिभागीिरुिे पाििा गिुवपिछे । 

(९) सिजकताविे अिुिूसि–१६ अिसुारको िमिूा कार्वक्रम र अिुिूसि–१७ बमोनजमको चेकनििको 

तर्ारी गरी सार्वजनिक परीिण कार्वक्रमको सिनजकरण गिुवपिेछ। 

 



पररच्छेि – ५ 

िाववजसिक परीिि िम्बसधि अधर् व्र्ववथा 

 

३४. गुिािोिर प्रवतुत गिुवपिनिः दफा ३३ बमोनजमको सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा आर्ोजिासँग सम्बनधित 

नर्षर्मा पदानिकारी, अिगुमि सनमनत तथा कार्ाविर्मा निनित र्ा मौनिक रुपमा कुि ैगिुासो प्राप्त भएको 

भए कार्वक्रमको सिजकताविे सो समेत प्रस्ततु गिुव पिछे । 

३५. गैरिरकारी िंघिंवथािाई पररिािि गिव िकिेिः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजमको सार्वजनिक परीिण 

कार्वक्रम सञ्चाििको िानग कार्ाविर्िे प्रचनित काििू बमोनजम सामदुानर्क संस्था, गैर सरकारी संस्था 

र्ा अधर् संघ संस्थािाई पररचािि गिव सक्िेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोनजम सार्वजनिक परीिण कार्वक्रमको िानग गैरसकारी संस्था पररचािि गरेको 

अर्स्थामा कार्वक्रमको िानग सचूिा प्रर्ाि गिे, पदानिकारी, कमवचारी तथा निमावण व्र्र्सार्ीका 

प्रनतनिनििाई कार्वक्रममा उपनस्थनतको िानग अिरुोि गिे, कार्वक्रमको सञ्चािि तथा सिजीकरण गि,े 

उपनस्थनत पनुस्तका तर्ार गिे, निणवर् तर्ार गि ेर कार्वक्रमको प्रनतरे्दि तर्ार गिे नजम्मेर्ारी समेत सोिी 

संस्थाको िुिेछ । 

३६. सििावि िम्पधि पश्चातको िाववजसिक परीिि िभई आर्ोजिाको फरफारक ििुिेिः र्स कार्वनर्नि 

बमोनजम आर्ोजिा निमावण सम्पधि पश्चातको सार्वजनिक परीिण िभई आर्ोजिाको फरफारक तथा अनधतम 

नकस्ता भकु्तािी िुि ेछैि । 

३७. आर्ोजिावथििा िूििा पाटी राख्िु पिनिः कार्ाविर्बाट संचािि िुि ेकार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको निमावण 

स्थिमा निमावणसँग सम्बनधित उपभोक्ता सनमनत, गैर सरकारी संस्था र्ा व्र्र्सार्ीिे अिुिूिी–१८ 

बमोनजमको आर्ोजिा सचूिा पाटी राख्ि ुपिेछ । 

३८. िाववजसिक िुिुवाई गिुवपिनिः (१) र्स पररच्छेद बमोनजम सार्वजनिक परीिण गिुवपिे आर्ोजिामध्र् े

बिुर्षीर् आर्ोजिािरुको सार्वजनिक सिुरु्ाई समेत गिुव पिछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजम कुिै आर्ोजिाको सार्वजनिक सिुरु्ाई गरेको भए पनि उक्त आर्ोजिाको 

सार्वजनिक परीिण गिुव पिछे । 

३९. िाववजसिक परीिििा प्राप्त िुझाविाई पृष्ठपोषिको रपिा सििेिः सार्वजनिक परीिणको क्रममा 

सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका नर्चारिाई कार्ाविर्िे पषृ्ठपोषणको रुपमा नििेछ । 

४०. र्थाथव सववरि पेश गिुवपिनिः र्स भाग बमोनजम सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा आर्ोजिासँग समबनधित 

पिि ेतर्ार गरेको आनिकाररक नर्र्रण मात्र प्रस्ततु गिुवपिछे । 

४१. िाववजसिक परीििको िासग आवश्र्क बजेट व्र्ववथािः र्स भाग बमोनजम गररिे सार्वजनिक 

परीिणको िानग आर्श्र्क बजेट सम्बनधित आर्ोजिाको िानग छुट्र्ार्एको कसधटधजेधिीको रकमबाट 

प्रचनित काििू बमोनजम उपिधि गराउि सनकिछे । 

 



पररच्छेि – ६ 

सवसवि 

४२. प्रसतवेिि पेश गिुवपिनिः र्स कार्वनर्नि बमोनजम गररि े सार्वजनिक परीिणको एनककृत प्रनतर्देि 

उपाध्र्ििे कार्वपानिका बैठकमा प्रस्ततु गिुवपिछे । 

४३. अधर् सिकार्िरवाट र्ि िाववजसिक परीिि सवसिको प्रर्ोगिः गाउँपानिका िेत्र नभत्र कार्वक्रम र्ा 

आर्ोजिा संचािि गदाव गैर सरकारी संस्था तथा अधर् सार्वजनिक संस्था तथा निकार्िरूिे पनि र्स 

कार्वनर्नि बमोनजम सार्वजनिक परीिण गिे व्र्र्स्था नमिाउि ुपिेछ ।  

४४. असभिखुीकरि िम्बसधि व्र्ववथािः (१) कार्ाविर्ि े कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा कार्ावधर्र्िको िानग 

सम्झौता भर्सकेपनछ अिुिूसि–१० अिसुारको नर्षर्र्स्त ु समेत समारे्र्श गरी उपभोक्ता सनमनतको 

नजम्मेर्ारी, सार्वजनिक परीिणको नर्नि, प्रानर्निक कमवचारीको नजम्मेर्ारी, रकम निकासाको िानग 

आर्श्र्क कागजात, काम सम्पधि गिुव पि ेसमर् सीमा समेतको जािकारी नदि उपभोक्ता सनमनतका अध्र्ि, 

उपाध्र्ि, सनचर् र कोषाध्र्ििाई एकनदिे अभीमिुीकरण गिेछ । 

(२) र्स्तो अनभमिुीकरण कार्वक्रम कार्ाविर्ि ेर्ो कार्वनर्नि बमोनजम सार्वजनिक परीिण गिुवपि ेभिी 

तोनकएका निकार् र्ा व्र्नक्तिरुिाई पनि सञ्चािि गिछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोनजम ििुे अनभमनुिकरण कार्वक्रममा प्रस्ततु गिे नर्षर्को ढाँचा अिुिूिी–१० 

बमोनजम िुिेछ । 

 

भाग–५ 

िाववजसिक िुिुवाई कार्वसवसि 

 

पररच्छेि–१ 

िागररक बडापत्र िम्बसधि व्र्ववथा 

४५. िागररक बडापत्र राख्िुपिनिः (१) कार्ाविर्िे आफ्िो कार्ाविर् िातानभत्र सबैिे दखे्िे स्थािमा िागररक 

बडापत्र राख्ि ुपिेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोनजमको िागररक बडापत्रमा दिेार्का नर्षर् उल्िेि भएको िुिपुिेछः 

(क) गाउँपानिकािे ऐि, निर्म बमोनजम नदिे सेर्ा सनुर्िाको नर्र्रण, 

(ि) सेर्ा सनुर्िा प्रदाि गिव िाग्िे समर्ार्नि, 

(ग) सेर्ा सनुर्िा प्रदाि गि ेनजम्मेर्ार कार्वकि तथा कमवचारी, 

(घ) सेर्ाग्रािीिे तोनकएको सेर्ा सनुर्िा प्राप्त गिव आर्श्र्क कागजात, 

(ङ) र्शलू्क दस्तरू िाग्िे भए सोको नर्र्रण, 

(च) र्शलू्क दस्तरू ििाग्ि ेभएमा सोिी व्र्िोरा, 

(छ) सेर्ा सनुर्िा उपिधि।प्रदाि िुि ेकार्वकिको तथा कमवचारीको िम्बर र्ा संकेत, 



(ज) उजरुी सधुि ेअनिकारी र्ा ति, 

(झ) गाउँपानिकाको टेनिफोि/मोबार्ि िं., र्मेि र र्ेर्सार्ट, 

(ञ) गिुासो, पीर मकाव राख्िे फोि ि.ं, कमवचारी र र्मेि ठेगािा, र 

(ट) िागररक र्डापत्र बमोनजम सेर्ा प्रदाि गिव िसके सेर्ाग्रािीिाई प्रदाि गररिे ितीपनूतवको नर्र्रण,  

(ठ) कार्वपानिकािे तोकेका अधर् आर्श्र्क कुरा ।  

(३) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोनजमको िागररक बडापत्रमा उल्िेि भएका मखु्र् मखु्र् नर्षर्िरु समारे्र्श 

गरी कार्ाविर् पररसरमा नडनजटि बडापत्र समेत राख्ि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोनजमको िागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदरे्श काििू बमोनजम प्रदाि गररिे सेर्ाको 

िानग सम्बनधित काििू बमोनजम तोनकएका नर्र्रणिरु राख्ि ुपिछे ।  

४६. िागररक बडापत्रिा िंशोिि गिव िसकिेिः (१) कार्ाविर्िे दफा ४५ को उपदफा (२) मा उनल्िनित 

नर्षर्का नर्र्रणमा कुि ैपररर्तवि भएमा िागररक बडापत्रको संर्शोिि गिछे। 

(२) उपदफा (१) र्मोनजमको िुिे संर्शोििमा िागररक र्डापत्रमा समारे्र्श गिुवपिे िर्ाँ नर्षर् भएमा सोसमेत 

समार्ेर्श गरी अध्र्ार्निक गिुव पिेछ । 

 

पररच्छेि‒२ 

िाववजसिक िुिुवाई िम्वधिी व्र्ववथा 

४७. िाववजसिक िुिुवाई गिुवपिनिः (१) कार्वपानिकाको कार्ाविर् र र्डा कार्ाविर्िे आनथवक र्षवको प्रत्र्ेक 

चौमानसक अर्निमा कार्ाविर्बाट सञ्चानित सम्पणुव र्ोजिा, कार्वक्रम तथा सेर्ा प्रर्ािको सार्वजनिक 

सिुरु्ाई गिुवपिछे । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम ििुे कार्वपानिकाको कार्ाविर्को सार्वजनिक सिुरु्ाईमा अध्र्ि, उपाध्र्ि, 

प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृत र र्डा कार्ाविर्को सार्वजनिक सिुरु्ाईमा र्डा सनमनतका सदस्र्िरु र र्डा  

सनचर् सिभागी िुि ुपिेछ। 

       तर अध्र्ि, प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृत र र्डा अध्र्ि कार्विेत्र बानिर रिकेो अर्स्थामा त्र्स्तो 

पदानिकारीको स्थािमा क्रमर्शः उपाध्र्ि, कार्ाविर्को र्ररष्ठ कमवचारी र र्डा सनमनतको सदस्र् सिभागी 

िुिे गरी सार्वजनिक सिुरु्ाई गिव र्स दफािे बािा परु्ावएको मानििे छैि । 

(३) उपदफा (१) बमोनजमको सार्वजनिक सिुरु्ाईमा नर्षर्गत र्शािा।कार्ाविर्का प्रमिुिरु समेत सिभागी 

िुि ुपिछे । 

(४) उपदफा (१) मा जिुसुकैु कुरा िेनिएको भएता पनि कामको नजम्मेर्ारी अिसुार नर्षर्गत 

र्शािा।कार्ाविर् र्ा कुिै कार्वक्रम तथा आर्ोजिाको िानग छुटै्ट सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रम गिे गरी 

कार्वपानिकाि ेनिणवर् गिव सक्िेछ । 

(५) सङ्घ तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतव अिदुािबाट सञ्चानित कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको िानग 

उपिधि गरार्एको र्शतवमा सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुवपि ेभिी उल्िेि भएको अर्स्थामा सोिी बमोनजम र 



उल्िेि िभएको अर्स्थामा दफा (१) बमोनजमको सार्वजनिक सिुरु्ाईमा ि ै त्र्स्तो कार्वक्रम र्ा 

आर्ोजिाको नर्षर् समार्ेर्श गररिेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोनजमको सार्वजनिक सिुरु्ाईमा कार्ाविर्िे सबै सरोकारर्ािािरु  सिभागी ििसुक्िे 

गरी कार्वक्रम सञ्चािि िुि ेनमनत, स्थाि र समर् तोकी कम्तीमा िात सिि अगारै् सार्वजनिक सचूिा प्रर्ाि 

गिुव पिछे । 

(७) र्स दफा बमोनजम सञ्चािि िुि ेसार्वजनिक सिुरु्ाईमा सञ्चार माध्र्मका प्रनतनिनििरुिे सिज रुपमा 

उपनस्थत िुि, तस्बीर  तथा नभनडर्ो निच्ि र प्रत्र्ि प्रर्शारण गिव पाउिछेि । 

४८. िेवाग्रािीको असभित सििु पिनिः (१) कार्ाविर्िे सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुव अगारै् कम्तीमा िात सििको 

कार्ाविर् समर्मा सेर्ा निि आएका सेर्ाग्रािीिरुबाट अिुिूिी–१९ बमोनजमको ढाँचामा िागररक 

प्रनतर्ेदि पत्र र अिुिूिी–२० बमोनजमको ढाचँामा बनिगवमि अनभमत निि ुपिेछ । 

(२) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोनजम अनभमत नदिे सेर्ाग्रािीिरुिाई सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रममा 

उपनस्थनतको िानग अिरुोि गिेछ ।  

४९. िाववजसिक िुिुवाईका सवषर्ववतुिः र्स कार्वनर्नि बमोनजम गररि ेसार्वजनिक सार्वजनिक सिुरु्ाईमा 

दिेार् बमोनजमका नर्षर्र्स्त ुप्रस्ततु गररिेछः 

(क) अनघल्िो पटकको सार्वजनिक सिुरु्ाईमा प्रनतबर्द्ता व्र्क्त गररएका नर्षर् र त्र्स्ता नर्षर्मा भए 

गरेका प्रर्ास, 

(ि) िागररक प्रनतर्ेदि पत्र र बनिगवमि अनभमतको िनतजा, 

(ग) सेर्ा प्रर्ािका सम्बधिमा प्राप्त जिगिुासो र सझुार्को नर्र्रण र त्र्स्ता नर्षर्मा भए गरेका प्रर्ास, 

(घ) अिगुमि सनमनतको प्रनतरे्दिका मखु्र् मखु्र् नर्षर्िरु, 

(ङ) सार्वजनिक परीिण प्रनतरे्दिका मखु्र् मखु्र् नर्षर्िरु, 

(च) सामानजक प्रनतरे्दिको मखु्र् नर्षर्िरु,  

(छ) गाउँपानिकाको िीनत र्ोजिा तथा कार्वक्रम र बजेट, 

(ज) सङ्घ तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त अिदुािमा सञ्चानित कार्वक्रम तथा आर्ोजिािरु । 

५०. व्र्सक्त वा गैरिरकारी िंवथािाई पररिािि गिव िकिेिः (१) कार्ाविर्िे दफा ४८ बमोनजम सेर्ाग्रािी 

बनिगवमि अनभमत र िागररक प्रनतरे्दि पत्र सङ्किि गिवको िानग कुि ैव्र्नक्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई 

पररचािि गिव सक्िेछ । 

(२) र्स कार्वनर्नि बमोनजम िुिे सार्वजनिक सिुरु्ाईको व्र्र्स्थापि गिव तथा सिजीकरण गिवको िानग 

प्रचनित िररद काििू बमोनजम कुिै व्र्नक्त र्ा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािि गिव सनकिछे । 

५१. िाववजसिक िुिुवाईको िाग गिव िकिेिः (१) जिप्रनतनिनि, उपभोक्ता तथा साझेदार संस्थािे कुि ै

आर्ोजिा नर्रे्शष र्ा सार्वजनिक मित्र्को नर्षर्मा सार्वजनिक सिुरु्ाई गिव कार्ाविर्मा अिरुोि गिव 

सक्िेछि । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम सार्वजनिक सिुरु्ाई माग भएको अर्स्थामा कार्ाविर्िे एक मनििानभत्र 

सम्बनधित आर्ोजिा र्ा सार्वजनिक मित्र्को नर्षर्मा सार्वजनिक सिुरु्ाई गिेछ । 



५२. कार्विि वा आर्ोजिा शुरिुिु भधिा अगावै िाववजसिक िुिुवाई गिव िसकिेिः दीघवकािीि िीनत तथा 

र्ोजिा र्ा बिुर्षीर् आर्ोजिाको स्र्ीकृनत र आनथवक, सामानजक र र्ातार्रणीर् िेत्रमा दीघवकािीि प्रभार् 

पािे कुि ैकार्वक्रमको स्र्ीकृनत पश्चात त्र्स्तो िीनत, र्ोजिा, आर्ोजिा र्ा कार्वक्रमको उद्दशे्र्, िि, अपेनित 

उपिनधि र कार्ावधर्र्ि प्रकृर्ाको सम्बधिमा कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा र्शरुुिुि ु भधदा अगारै् सार्वजनिक 

सिुरु्ाई गिव सनकिेछ । 

५३. सजम्िेवार पिासिकारीिे िम्बोिि गिुवपिनिः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजम गररिे सार्वजनिक सिुरु्ाईको 

क्रममा उठेका नजज्ञासा सझुार् र गिुासोको सम्बधिमा कार्वक्रममा सिभागी नजम्मेर्ार पदानिकारीिे 

सम्बोिि गिुव पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम सार्वजनिक सिुरु्ाईको क्रममा उठेका नजज्ञासा सझुार् र गिुासोको सम्बोिि गदाव 

सम्बनधित पदानिकारी कमवचारी र्ा नर्ज्ञको सझुार् निि ेव्र्र्स्था कार्ाविर्िे नमिाउिेछ । 

  

पररच्छेि ‒३ 

िाववजसिक िुिुवाईको प्रकृर्ा 

५४. ििजकताव तोकिु पिनिः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजम गररि ेसार्वजनिक सिुरु्ाईका िानग कार्ाविर्िे एक 

जिा िाववजसिक िुिुवाई ििजकताव तोक्िेछ । 

(२) कार्ाविर्िे दफा ५० को उपदफा (२) बमोनजम सिजीकरणको िानग व्र्नक्त र्ा संस्थािाई पररचािि 

गरेको अर्स्थामा त्र्स्तो व्र्नक्त र्ा संस्थासँगको समधर्र्मा सार्वजनिक सिुरु्ाई सिजकताव तोक्िेछ । 

५५. िाववजसिक िुिुवाई कार्विि िञ्िािि गिनिः (१) दफा ५४ बमोनजम तोनकएको सिजकताविे दिेार्का 

कुरामा ध्र्ाि नदई सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चािि गिेछः 

(क) नर्शि एरं् नर्िर्र्शीि भाषाको प्रर्ोग गि,े   

(ि) निष्ट्पि रुपिे मध्र्स्थता गिे, 

(ग) मनििा जिजानत तथा नपछनडएका र्गविाई आफ्िा भिार् राख्ि प्रोत्सानित गिे,  

(घ) सिभागीिे व्र्क्त गरेका नर्चारमा प्रनतर्ाद िगिे, 

(ङ) प्राप्त सझुार्, प्रनतनक्रर्ा तथा नटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा नििे,  

(च) व्र्नक्त र्ा संस्थाको सार्वजनिक मर्ावदा र नर्शिाचारिाई कार्म राख्िे,  

(छ) सिभानगको कुरा काटी आफ्िो भिाई िराख्िे र 

(ज) नर्षर् र्स्तमुा केनधद्रत रिी छिफि गराउि े। 

(२) र्स कार्वनर्नि बमोनजम सञ्चािि िुिे सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रमको ढाँचा अिुिूिी–२१ बमोनजम 

िुिेछ। 

(३) सिजकताविे र्स कार्वनर्नि बमोनजम सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सञ्चािि गदाव कार्वक्रमका 

सिभागीिरुिाई अिुिूिी–२२ बमोनजमको आचारसंनिता पाििा गराउि ुपिछे । 

(४) सिजकताविे र्स कार्वनर्नि बमोनजम सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रम सम्पधि भएको नमनतिे सात नदि 



नभत्र अिुिूिी–२३ बमोनजमको ढाचँामा कार्ाविर्मा प्रनतरे्दि नदि ुपिछे ।  

(५) उपदफा (४) बमोनजमको प्रनतरे्दि त्र्सपनछ बस्ि ेकार्वपानिका बैठकमा छिफिको िानग प्रमिु 

प्रर्शासकीर् अनिकृतिे प्रस्ततु गिुव पिछे । 

५६. बजेट व्र्ववथा गिनिः (१) र्स कार्वनर्नि बमोनजम गररिे सार्वजनिक सिुरु्ाईको िानग आर्श्र्क पिे बजेट 

र्ानषवक कार्वक्रम  तथा बजेटमा समार्ेर्श गररिेछ ।  

(२) कार्ाविर्िे उपदफा (१) बमोनजमको बजेट प्रचनित सार्वजनिक िररद काििू बमोनजम िचव गिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोनजम भएको िचवको नर्र्रण सिजकताविे सार्वजनिक सिुरु्ाई कार्वक्रममा समेत 

सार्वजनिक गिुवपिेछ ।  

५७. अधर् िाववजसिक सिकार्िे िाववजसिक िुिुवाई गिुवपिनिः गाउँपानिका कार्विेत्र नभत्र कार्वक्रम 

सञ्चािि गि े गैर सरकारी संस्था तथा अधर् सार्वजनिक निकार्िरूिे कार्ाविर्सँग समधर्र् गरी र्सै 

कार्वनर्नि बमोनजम सार्वजनिक सिुरु्ाई गिुव पिेछ।  

  

भाग– ६ 

सवसवि 

५८. प्रवक्ता तोकिेिः  (१) कार्वपानिकािे कार्वपानिकाका सदस्र्मध्र्ेबाट एक जिािाई प्रर्क्ता तोक्िछे । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम तोनकएको प्रर्क्तािे कार्वपानिका बैठकका निणवर्िरु बैठक बसकेो तीि सिि 

सभत्र सार्वजनिक गिछे । 

५९. िूििा असिकारी तोकिेिः (१) प्रमिु प्रर्शासकीर् अनिकृतिे कार्वपानिकाको कार्ाविर्का एकजिा 

अनिकृत कमवचारीिाई सचूिा अनिकारी तोक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजम तोनकएको सचूिा अनिकारीिे सचूिाको िक सम्बनधि ऐि २०६४ तथा सचूिाको 

िक सम्बनधि निर्मार्िी २०६५ िे तोकेको प्रकृर्ा बमोनजम सचूिा माग गिे व्र्नक्त र्ा निकार्िाई 

कार्वपानिका तथा कार्ाविर्का निणवर् तथा निणवर्सँग सम्बनधित कागजातिरु उपिधि गराउिे छ ।  

(३) उपदफा (२) मा जिुसकैु कुरािरु िेनिएको भएता पनि प्रचनित काििू बमोनजम गोप्र् राख्ि ुपिे भिी 

तोनकएका नर्षर्िरु सचूिा अनिकारीिे कुिै व्र्नक्त र्ा निकार्िाई उपिधि गराउि सक्ि ेछैि ।  

६०. आम्िािी र खिव िाववजसिक गिुवपिनिः (१) कार्ाविर्िे प्रत्रे्क िसििाको िात गतेसभत्र अनघल्िो 

मनििासम्म भएको आम्दािी र िचवको नर्र्रण सार्वजनिक गिुव पिछे। 

(२) र्डा कार्ाविर् तथा नर्षर्गत र्शािािे उपदफा (१) बमोनजम सार्वजनिक गरेको आम्दािी र िचवको 

नर्र्रण सार्वजनिक गरेको तीि सिि सभत्र कार्वपानिकाको कार्ाविर्मा पठाउि ुपिछे। 

६१. िौिासिक ििीिा गिनिः (१) कार्वपानिकािे कार्वपानिकाको कार्ाविर्, र्डा कार्ाविर् र नर्षर्गत 

कार्ाविर्का प्रमिुिरुसँग प्रत्र्ेक चौमानसक अर्नि समाप्त भएको नमनतिे पधर सिि सभत्र चौमानसक 

समीिा गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको चौमानसक समीिामा समीिा अर्निको दिेार्का नर्षर्मानथ समीिा गररिेछः 

(क) समीिा अर्निको आम्दािी र िचवको अर्स्था,  



(ि) स्र्ीकृत र्ानषवक कार्वर्ोजिा कार्ावधर्र्िको अर्स्था,  

(ग) कार्ाविर्मा प्राप्त गिुासो र सोको समािािको िानग गररएका कार्वको नर्र्रण, 

(घ) सार्वजनिक सिुरु्ाईमा उठेका मखु्र् मखु्र् नर्षर्िरुको नर्र्रण, 

(ङ) सार्वजनिक परीिणका नर्षर्िरु, 

(च) सामानजक परीिण प्रनतरे्दििे नदएका सझुार्िरु, 

(छ) अिगुमि सनमनतिे गरेका कार्विरुको प्रनतर्ेदि, 

(ज) रकमाधतर सम्बनधि नर्र्रण, 

(झ)  नजल्िा समधर्र् सनमनतबाट प्राप्त सझुार्िरु । 

(ञ) कार्वपानिकाि ेतोनकनदएका अधर् नर्षर्िरु। 

(३) उपदफा (१) बमोनजमको समीिाबाट कार्वपानिकािे कार्ाविर्िाई आर्श्र्क निदरे्शि नदि सक्िछे र 

त्र्स्तो निदरे्शिको पाििा गिुव सम्बनधित कार्ाविर् र कार्ाविर् प्रमिुको कतवव्र् िुिेछ । 

(४) र्स दफा बमोनजम भएको चौमानसक समीिाको प्रनतर्ेदि त्र्स्तो समीिा सम्पधि भएको नमनतिे पधर 

सििसभत्र कार्ाविर्को वेविाइट र प्रवक्ता माफव त सार्वजनिक गररिेछ। 

६२. वासषवक ििीिा गिनिः (१) कार्वपानिकाि ेकार्वपानिकाको कार्ाविर्, र्डा कार्ाविर्, नर्षर्गत र्शािा 

र्ा कार्ाविर् र साझेदार संस्थािरुका प्रमिुिरुको सिभानगतामा प्रत्र्ेक आनथवक र्षव समाप्त भएको नमनति े

िुई िसििासभत्र र्ानषवक समीिा गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोनजमको र्ानषवक समीिा अध्र्िको अध्र्ितामा िुि े तथा र्स समीिामा दिेार् 

बमोनजमका नर्षर्िरुमा छिफि गररिेछः 

(क) र्ानषवक आम्दािी र िचवको अर्स्था, 

(ि) ििको तिुिामा भएको आम्दािी र िचवको तिुिा, 

(ग) िेपाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त अिदुािको नर्र्रण, 

(घ) िेपाि सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा र प्राप्त भएको बजेटको तिुिा, 

(ङ) िेपाि सरकार र प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त सर्शतव, समपरूक र नर्रे्शष अिदुाि अधतगवतका 

आर्ोजिािरुको नर्र्रण र ती आर्ोजिािरुको भौनतक र नर्त्तीर् प्रगनत, 

(च) आनथवक, सामानजक र परू्ाविार नर्कासका उपिनधिको नर्र्रण, 

(छ)  आर्निक तथा रणिीनतक र्ोजिाको िि र प्राप्त उपिनधिको तिुिा, 

(ज) साझेदार संस्थासँगको सिकार्व र समधर्र्मा सम्पादि गररएका मखु्र् मखु्र् कार्विरु, 

(झ) बेरुज ूतथा बेरुज ूफर्छ्र्ौटको अर्स्था, 

(ञ) अनख्तर्ार दरुुपर्ोग अिसुधिाि आर्ोग, सङ्घीर् मानमिा तथा सामाधर् प्रर्शासि मधत्रािर् 

िगार्त िेपाि सरकार तथा प्रदरे्श सरकारका निकार् र नजल्िा समधर्र् सनमनतबाट प्राप्त 

सझुार्िरु, 

(ट) बुँदा ि ं(ञ) बमोनजमका सझुार्िरु कार्ावधर्र्िको अर्स्था, र 

(ठ) कार्वपानिकाि ेतोकेका अधर् नर्षर्िरु । 



(३) र्स दफा बमोनजमको समीिामा प्रस्ततु गररि ेनर्र्रणमा एकरुपता कार्म गिवको िानग कार्वपानिकाको 

कार्ाविर्िे उपदफा (२) मा उनल्िनित नर्षर्िरुको आिारमा र्डा कार्ाविर् नर्षर्गत र्शािा र्ा कार्ाविर् 

र साझेदार संस्थािाई प्रस्ततुीकरणको ढाँचा उपिधि गराउिेछ । 

(४) र्स दफा बमोनजम सम्पधि िुिे र्ानषवक समीिाको प्रनतरे्दि उपदफा (२) मा उनल्िनित नर्षर्िरु समेटी 

तर्ार गररिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोनजम तर्ार भएको प्रनतर्ेदि कार्वपानिकाको कार्ाविर्को र्ेर्सार्टमा रानििेछ साथ ै

उक्त प्रनतर्देि नजल्िा समधर्र् सनमनत, प्रदरे्श सरकारको मखु्र्मधत्री तथा मनधत्रपररषदको कार्ाविर् र सङ्घीर् 

मानमिा तथा सामाधर् प्रर्शासि मधत्रािर्मा पठाउि ेनजम्मेर्ारी कार्विर्को िुिछे । 

६३. प्रसतवेिि िभािा प्रवतुत गिुवपिनिः र्स कार्वनर्नि बमोनजम सम्पादि गररएका कार्विरुको प्रनतर्देि 

अध्र्ििे छिफिको िानग सभामा प्रस्ततु गिछे । 

६४. थपघट र िेरफेरिः  र्स कार्वनर्निको कार्ावधर्र्िको क्रममा कुिै र्ािा अर्रोि र अस्पिता भएमा त्र्स्तो 

बािा अड्चि फुकाउि ेप्रर्ोजिका िानग कार्वपानिकािे र्स कार्वनर्निमा आर्श्र्कता अिसुार धर्ाख्र्ा, 

थपघट, संसोिि र्ा िरेफेर गिव सक्िेछ। 

६५. प्रिसित कािूि बिोसजि िुिे: र्स कार्वनर्निको कुिै प्रार्िाि प्रचनित काििू एरं् स्थािीर् सरकार 

संचािि ऐि २०७४, अधतर सरकारी नर्त्तीर् व्र्र्स्थापि ऐि २०७४ संग बानझएमा बानझएको िदसम्म 

अमाधर् िुिछे । 

 

                           

 



 अिुिूिी– १ 

(िफा ३ को उपिफा (१) र िफा ७ को उपिफा (२) िँग िम्बसधित) 

गुिािो िताव सकताब 

 

नस. 

िं. 

गिुासो कतावको 

िाम थर 

गिुासोको संनिप्त नर्र्रण गिुासोसँग 

सम्बनधित 

पदानिकारी तथा 

मिार्शािा/र्शािा 

गिुासोको 

र्गीकरण 

गिुासो उपर गररएको 

प्रथम सम्बोिि 

दताव गिेको िामथर र 

पद 

कैनफर्त 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



अिुिूसि–२ 

(िफा ३ को उपिफा (६) िँग िम्बसधित) 

गुिािो ििािािको िासग प्रवतावग 

नस.िं. गिुासोको 

संनिप्त 

धर्िोरा 

गिुासो 

समािािको 

िानग नर्द्यमाि 

काििूी तथा 

संस्थागत 

व्र्र्सस्था 

गिुासो समािािको 

िानग काििूी तथा 

संस्थागत व्र्र्स्थामा 

रिकेो कमी 

काििूी तथा 

नर्षर्नर्ज्ञको 

रार् 

गिुासो 

समािािको 

िानग गिुव पिे 

निणवर् 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

गिुासो समािाि समधर्र् सनमनतका 

संर्ोजकः िाम थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाम थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाम थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्र्ः िाम थरः     पदः  दस्तितः 

सदस्र् सनचर्ः िाम थरः    पदः  दस्तितः 



 

अिुिूिी–३ 

(िफा ७ को उपिफा (५) र िफा ८ को उपिफा (३) िँग िम्बसधित) 

गुिािो ििािाि ििधवर् िसिसतिा पेश गिुव पिन सववरि 

 

      नस 

ि ं 

गिुासोको सङ्निप्त 

नर्र्रण 

     गिुासो समािािको िानग अपर्ावप्त 

काििू तथा संस्थागत व्र्र्स्था तथा 

अनिकारिेत्रको नर्र्रण 

      काििू तथा 

नर्षर्नर्ज्ञको 

रार्  

       गिुासो समािािको 

िानग गिुव पि े

निणवर्को प्रस्तार् 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

गिुासो सधुि ेअनिकारीको िामः     कार्ाविर् प्रमिुको िामः 

दस्तितः       दस्तितः 

नमनतः        नमनतः 



अिुिूिी–४ 

(िफा १६को उपिफा (३) िँग िम्बसधित) 

िािासजक परीिक िम्वधिी व्र्ववथा 

गाउँपानिकािे एक बषवसम्म सम्पादि गरेका कामिरूबाट के कनत सामानजक नर्कास भर्ो र्ा सामानजक नजम्मेर्ारी 

परुा गिव सम्पादि भएका कामिरू, उपिधिीिरू र प्रभार्िरूको िेिाजोिा गरी प्रनतर्ेदि पेर्श गिव सामानजक 

परीिकको रूपमा प्रत्र्ि दईु नबज्ञको समिुिाई सामानजक परीिकको रूपमा प्रचनित िररद काििू अिसुार सेर्ा 

करारमा निर्कु्त गिुवपिेछ । कुिै संस्था र्ा कम्पिीिाई समेत सामानजक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा निि 

सनकिेछ । संस्था र्ा  कम्पिीिाई सामानजक परीिकको रूपमा सेर्ा करारमा निदाको अर्स्थामा नििावररत र्ोग्र्ता 

भएको मािर् श्रोत भएको िुि ुपिेछ । 

१. िािासजक परीिकको र्ोग्र्ता 

(क) स्िातकोत्तर भई सम्र्नधित िेत्रमा अिभुर्, 

(ि) सामानजक परीिण सम्बनधि अिनुर्शिण प्राप्त 

(ग) र्स गाउँपानिकाको कार्वक्रम र्ा आर्ोजिामा प्रत्र्ि सिंग्ि िरिकेो  

२.पाररश्रसिक 

प्रचनित िररद काििू अिसुार तर्ार भएको िागत अिमुािको आिारमा सामाधर्तर्ा सामानजक परीिणका 

िानग पाररश्रनमक तर् गिव सनकिेछ । 

३.िािासजक परीिकका काििरू 

सामानजक परीिणका कामिाई ३ चरणमा नर्भाजि गररएको छ।  

क) तर्ारी 

र्स चरणमा निजिे बाह्य र्ा आधतररक रूपमा सचूिा संकिि गिुव पिेछ । सामानजक परीिकिे सधदभव सामाग्रीको 

रूपमा स्थािीर् तिसँग सम्बनधित संघीर् तथा प्रदरे्श काििू, र्स गाउँपानिकािे तर्ार गरेका ऐि, निर्म, 

कार्वनर्नििरू र निदनेर्शकािरू, स्थािीर् तिको सामानजक नजम्मेर्ारी, िक्ष्र्, उद्दशे्र्, आर्निक तथा र्ानषवक र्ोजिा 

(नर्षर्गत कार्ाविर्िरूको समेत), सामानजक उपिधिी, कार्व सम्पादि, पररणाम र प्रभार् सम्बनधि अनभिेि तथा 

सचूिा, िागररक बडापत्र, सार्वजनिक परीिणका प्रनतर्देििरू, सार्वजनिक सिुरु्ार् प्रनतरे्दि, र्ानषवक तथा 

चौमानसक प्रनतर्ेदििरू, गत बषवको सामानजक परीिण प्रनतरे्दि तथा अधर् आर्श्र्क सामाग्रीको अध्र्र्ि गिुव 

पिेछ । 

ख) सववरि तर्ारी तथा प्रवतुती 

गाउँपानिकाको सामानजक कार्वसम्पादिका नर्षर्मा स्पि भएपनछ गाउँपानिकाका पदानिकारीिरू, प्रमिु 

प्रर्शासकीर् अनिकृत, नर्भाग।मिार्शािा।र्शािा  प्रमिु, नजम्रे्र्ार  कमवचारीसँग  अिवसंरनचत  (Se:i-structured) 



अधतरर्ाताव नििपुिेछ । अधतर्ावतावबाट समेनटि िसकेका नर्षर्िरूका िानग सम्बनधित कमवचारीिरूको सािो समिु 

बिाई समिु छिफि गिुव पिछे । नतिीिरूको सम्पादिको अर्स्था प्रमिु समस्र्ा, चिुौती र भार्ी कार्वनदर्शाका 

बारेमा गिि अध्र्र्ि गरी सो समेत अिसुचूी २ र ३ अिसुारको नर्र्रण तर्ार गिुव  पिेछ । अधत्र्मा सम्पणूव 

सरोकारर्ािाको भेिामा सो नर्र्रण प्रस्ततु गरी छिफि गिुव पिछे ।  

ग) प्रसतवेिि िरि 

सरोकारर्ािाको  भेिा  पश्चात सामानजक  परीिकिे  अनधतम  प्रनतरे्दि तर्ार गिुव पिेछ । भेिामा उठेका सझुार् 

तथा निणवर्िरू र कार्वर्ोजिा सनित भेिा अध्र्ििाई प्रनतरे्दि र्झुाउि ुपिेछ । 



अिुिूिी–५ 

(िफा १७ को उपिफा (३) िँग िम्बसधित) 

 

सिसिङ्वा गाउँपासिका 

गाउँ कार्वपासिकाको कार्ाविर् 

िाब्िाख,ु ताप्िेजुङ 

 

ििासजक परीिकको प्रसतवेिि 

      (बृित छिफििा प्रवततु गररिे) 

नसनदङ्र्ागाउँपानिका         

नमनतः 

१. गाउँपानिकाको पररचर् (बुंदागत रूपमा िेख्िे): 

२. स्थािीर् तिको प्राथनमकता तथा िक्ष्र्िरू (बुंदागत रूपमा िेख्िे):  

३. गतर्षवको मखु्र् मखु्र् उपिधिीिरू (बुंदागत रूपमा िेख्िे): 

४. र्सर्षवको मखु्र् मखु्र् उपिधिीिरू (सचूकको रूपमा प्रस्ततु गिे): 

५. सामानजक नजम्मेर्ारी र कार्व सम्पादिको िेिाजोिा: 

सामानजक नजम्मेर्ारीको िेत्र गत बषवको 

अर्स्था 

प्रर्ास उपिधिी 

ववाव्र्  

स्र्ास्थर् चौकी एक घण्टा नभत्र  पदैि र्ा र्ातार्ात पि चँ भएको 

घरिरुी संख्र्ा 

   

५ बषव मुिीका बािबानिकाको प्रनतर्शत    

िोपमा पि चँ भएको जिसंख्र्ा (एक बषव मिुीका बािबानिकाको 

आिारमा) 

     

४ पटक गभवर्ती जाँच गररएको मनििाको संख्र्ा (प्रनतर्शतमा)    

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका मनििाको संख्र्ा    

झाडा पिािाबाट  मतृ्र् ुिुिे बािबानिका संख्र्ा    

सर् िले्थपोि र्ा िले्थपोिबाट सेर्ा नििे घरिरुी पररर्ार संख्र्ा    

सशिा 

आिा घण्टा नभत्र प्राथनमक नर्द्यािर् िपगु्िे र्ािर्ानिकाको 

संख्र्ा 

   

परू्व प्राथनमक नर्शिामा िदु भिावदर    

प्राथनमक नर्द्यािर्मा पि च िभएका सो    

उमेर समुिका बािबानिका संख्र्ा।प्रनतर्शत    



किा १ मा िदु भिावदर छात्र।छात्रा    

प्राथनमक तिमा किा छोड्िे किा दोिोरर््ाउिे र किा उनत्तणव िुिे 

दर 

   

प्राथनमक तिमा तानिम प्राप्त नर्शिक संख्र्ा    

प्रनत किा कोठा नर्द्याथी संख्र्ा    

बाह्य सिर्ोगमा निनमवत नर्द्यािर् कोठा संख्र्ा    

स्थािीर्  तिबाट निनमवत नर्द्यािर् कोठा संख्र्ा    

दनित बािबानिकाको नर्शिामा पि चँ    

खािेपािी तथा िरिफाई 

स्र्च्छ पािी पगेुको पररर्ार संख्र्ा र्ा प्रनतर्शत    

र्शौचािर् भएको संख्र्ा र्ा प्रनतर्शत    

िािेपािी सनुर्िा भएको प्राथनमक नर्द्यािर्    

र्शौचािर् भएको पररर्ार संख्र्ा    

सिुाररएको चिुो भएको पररर्ार संख्र्ा    

बािबासिका, िसििा तथा ििावेशी िेत्र 

बाि नबर्ािको संख्र्ा    

सामानजक नबकृनत, नर्संगनत    

सामानजक सरुिा (जेष्ठ िागररक, एकि मनििा,  अपांग, 

नपछनडएको िेत्र तथा िोपधुमुि जाती) 

   

जििेतिा तथा गररवी सिवारि 

बाि श्रमको अर्स्था    

बाि क्िर्िरूको अर्स्था    

मनििा निरं्शा    

रोजगारीको अर्स्था    

स्र्रोजगारका प्रर्ासिरू    

गररर्ी निर्ारणका प्रर्ासिरू    

सामानजक पररचािि    

र्तार्रण सिुारका प्रर्ासिरू    

एच.आई.नभ र एड्रस    

सवकाििा ििाि ििभासगता िेवािरूिा पि ँि 

स्थािीर् र्जार पगु्ि िाग्िे समर्    

कृनष सेर्ा केधद्र जाि िाग्िे समर्    

भौगोनिक िेत्र, मनििा, नपछनडएका तथा सीमाधत  र्गव संख्र्ा, 

निजिरूिे  पाएको सेर्ा तथा नदर्एको नर्रे्शष अर्सरिरू 

   

 

जिर्शनक्त    



िीनत तथा कार्वक्रम    

भौनतक व्र्र्स्था    

समधर्र् र सिकार्वका प्रर्ासिरू    

अधर् सामानजक सम्पादिका िेत्रिरू    

 

 

 

 

६. गत र्षवमा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रूपमा िेख्िे): 

१. 

२. 

३. 

७. सिुारको िानग चाल्िपुिे कदमिरू तथा सझुार् (र्ुंदागत रूपमा िेख्िे):=  

१. 

२. 

३. 

 

सामानजक परीिकको िामः 

दस्तितः 

संस्थाको िाम (र्नद संस्था भएमा): 

नमनतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अिुिूिी– ६ 

(िफा १८ को उपिफा (२) िँग िम्बसधित) 

..........सवषर्गत कार्ाविर्।गैर िरकारी िंवथा  

सजल्िा..........गाउँपासिका 

िािासजक परीिकको प्रसतवेिि 

 (बृित छिफििा प्रवतुत गररिे)  

१. नर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संस्था को िामः  

२.  िक्ष्र्  

क.  

ि.  

ग.  

घ. 

३. मखु्र् उद्दशे्र् बुंदागत रूपमा िेख्िे)  

क. 

ि.  

ग.  

घ. 

४. गत आनथवक र्षवमा संचानित नर्कास र्ोजिा तथा कार्वक्रमको नर्र्रण 

संचानित कार्वक्रम।आर्ोजिाको िाम िक्ष्र् उपिनधि कैनफर्त 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चाििा तथा िनित र्गविाई सेर्ा तथा सनुर्िा नदि नबगत एक र्षवमा गररएका मखु्र् मखु्र् 

िीनतगत व्र्र्स्था तथा प्रकृर्ागत सिुारिरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गिे): 

क.  

ि.  

ग.  

घ. 

६. सामानजक नजम्मेर्ारी बिि गिे िमताः 

सामानजक नजम्मेर्ारीको िेत्र सचूक सनितको कामको नर्र्रण 

  

  

  

  

  



७.  आर्ोजिा तथा कार्वक्रम कार्ावधर्र्ि गदाव भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रूपमा िेख्िे):  

क. 

 ि.   

ग.  

घ. 

८. भार्ी कार्वक्रम संचाििको िानग चाल्िपुि ेकदमिरू तथा सझुार्िरू (बुंदागत रूपमा िेख्िे):  

क. 

ि.  

ग.  

घ. 

िािासजक परीिकको िाििः  

िवतखतिः 

िंवथाको िाि (र्सि िवंथा भएिा):  

सिसतिः 



अिुिूसि–७ 

((िफा १८ को उपिफा (२) िँग िम्बसधित) 

िािासजक परीिि प्रारसम्भक प्रसतवेिि प्रवतुसतको कार्विि िंिािि सवसि 

 

१. सामानजक परीिण प्रनतरे्दि प्रस्तनुत कार्वक्रममा सिभागीिरूको उपनस्थनत पनुस्तका राख्ि ु पि े र उक्त पनुस्तकामा 

सिभागीिरूको िाम, पद, ठेगािा तथा प्रनतनिनित्र् गरेको संस्था उल्िेि िुि ुपिेछ । 

२. कार्वक्रमको प्रारम्भमा सिभागीिरूिाई कार्वक्रमको उद्दशे्र्, सञ्चािि नर्नि, समर् र आचार संनिताबारे जािकारी 

नदिपुि े। 

३. सामानजक परीिकि ेअिसुचूी–५ र अिसुचूी–६ बमोनजमको ढाँचामा तर्ार गररएको नर्र्रण प्रस्ततु गि े। 

४. कार्वक्रममा प्रनतरे्दि नर्र्रण प्रस्ततु भएपनछ सामानजक परीिण समधर्र् सनमनतको तफव बाट कार्वक्रमका सिभागीिरू 

समि निम्ि प्रकारका प्रश्निरू क्रमर्शः रािी ििुा छिफिको माध्र्मबाट सिभागीिरूको प्रनतनक्रर्ा तथा सझुार् 

आह्वाि गिुवपिेः- 

(क) गाउँपानिकािे निमावण गरेका काििू तथा िीनतगत निणवर् तथा प्रनक्रर्ागत सिुारिे पारेको प्रभार् सचुकको 

आिारमा, 

(ि) गाउँपानिकािे गरेका नर्कास र्ोजिािरूमा जि सिभानगताको नस्थनत, 

(ग) गाउँपानिकािे समर्मा सेर्ा सनुर्िा नदि सेर्ा नदि िसकेको अर्स्थामा जितािे भोग्ि ुपरेका समस्र्ािरू, 

(घ) गाउँपानिकाको तफव बाट पेर्श गरेको नर्र्रण प्रनतको नर्श्वासिीर्ता, 

(ङ) र्ािर्ानिका, मनििा, दनित, जिजानत ,गररब,  जेष्ठ िागररक तथा नपछनडएका र्गविाई मिूिारमा ल्र्ाउि 

गरेका प्रर्ासिरूको प्रभार्काररता, 

(च) गाउँपानिकािे नदएको सेर्ाको गणुस्तर, दस्तरु, सेर्ा नदि िगाएको समर् र कार्व सम्पादिको स्तर, 

(छ) सामानजक उत्तरदानर्त्र् परुा गिव गाउँपानिकाको र्तवमाि कार्व तथा कार्वरै्शिीमा सिुार ल्र्ाउि प्राप्त सझुार्िरू 

। 

५. सिभागीिरूिे कार्वक्रममा रािेका नर्चार, सझुार् तथा प्रनतनक्रर्ािरूिाई सामानजक परीिण समधर्र् सनमनतका 

पदानिकारीिरू तथा सामानजक परीिकिे नटपोट गरी राख्िपुदवछ र सिभागीिे रािेका नजज्ञासा तथा नर्चारमा 

गाउँपानिकाका पदानिकारी, नजम्मेर्ार कमवचारी तथा सामानजक परीिकिे स्पि पािुव पि े। 

६. सामानजक परीिण कार्वक्रममा उठेका नर्षर्र्स्तिुरूको आिारमा सामानजक परीिकिे मखू्र् नर्षर् अनधतम 

प्रनतरे्दिमा समारे्र्श गिुव पिे । 

 

 

 

 

 



अिुिूिी–८ 

(िफा १८ को उपिफा (८) िँग िम्बसधित) 

 

छिफि कार्ाविििा ििभासगिे पािािा गिुवपिन आिारिसंिता 

 

सामानजक परीिण प्रारनम्भक प्रनतरे्दि प्रस्ततु गररि ेकार्वक्रममा उपनस्थत आर्ोजक, सिजकताव तथा सिभागीिरूिे 

पाििा गिुवपि ेआचारसंनिता 

 

(क) नर्षर्र्स्तमुा मात्र केनधद्रत रिी छिफि गि े। 

(ि) तथर्ांक र सचूिाको आिारमा रिी नर्चार राख्िे । 

(ग) निजी र्ा व्र्नक्तगत कुरामा नटप्पणी िगिे तथा व्र्नक्तगत आिेप ििगाउि े। 

(घ) सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका नर्चारमा प्रनतर्ाद िगिे, प्राप्त प्रनतनक्रर्ा, सझुार् तथा नटप्पणीिाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा नििे । 

(च) व्र्नक्त र्ा संस्थाको सार्वजनिक मर्ावदा र नर्शिाचारिाई कार्म राख्िे । 

(छ) सिभागीिरूिाई नर्चार राख्ि प्रोत्सािि गि ेर नर्चारका िानग िधर्र्ाद नदिे । 

(ज) सामानजक परीिकिे बोल्िे समर् नदएपनछ मात्र सिभागीिरूिे आफ्िा कुरािरू राख्िे । 

(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्ि ेर एउटा व्र्नक्तिे एकपटक मात्र बोल्िे । 

(ञ) आफ्िो कुरािाई छोटकरीमा स्पि रूपमा राख्िे र बीचमा अकावको कुरा िकाट्ि े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अिुिूिी–९ 

(िफा १९ को उपिफा (१) िँग िम्बसधित) 

  

िािासजक परीिकिे गाउँपासिका अध्र्ि ििि पेश गिन प्रसतवेििको ढािँा 

 

श्री ...... गाउँपानिका 

१. पषृ्ठभनूम 

२. सामानजक परीिणको उद्दशे्र्  

३. अध्र्र्ि नर्नि 

४. अध्र्र्िको सीमा 

५. बिृत ्छिफि कार्वक्रमको नर्र्रणःः 

क) नमनतः    ि) स्थािः    ग) समर्ः 

६. गाउँपानिका र नर्षर्गत कार्ाविर्।गैर सरकारी संस्थाको नर्र्रण संिग्ि राख्िे (अिसुचूी २ र ३ ) 

७. सामनजक परीिणर्ाट दनेिएका सर्ि पििरु (बुँदागत रुपमा िेख्िे) 

८. सामनजक परीिणर्ाट दनेिएका चिुौती तथा कनम कमजोरीिरु (बुँदागत रुपमा िेख्िे)  

९. सामानजक नजम्मेर्ारी परुा गिव गाउँपानिकािे चाल्ि ुपि ेकदमिरु र्ा सझुार्िरु 

 

िािासजक परीिकको िाििः  

िवतखतिः 

िंवथाको िाि (र्सि िंवथा भएिा): 

सिसतिः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अिुिूिी —१० 

( िफा ४७ िँग िम्बसधित) 

 

िाववजसिक परीिि असभिसुखकरि कार्विििा प्रवतुत गिन सवषर्ववत ु

  

क) सवत्तीर् िेखा परीिििः  

र्सिे गाउँपानिकाको नर्त्तीर् कारोर्ारको िेिाजोिा तथा पनुि गदवछ । जसमा मिािेिा परीिणको कार्ाविर्र्ाट नर्त्तीर् 

कारोर्ारको िेिा र त्र्सको जाँच गरी नर्त्तीर् कारोर्ारको अनधतम प्रनतरे्दि नदि ेकार्व िधुछ। र्स नभत्र आधतररक िेिा 

परीिण र अनधतम िेिापरीिण समाबेर्श िुधछि ्।  

ख) िाववजसिक परीिििः  

गाउँपानिकािे आफिो िेत्रनभत्र संचानित र्ोजिा तथा कार्वक्रमिरूको कार्ावधर्र्ि सनुिनश्चत गरी सम्पादि िुिे र्ा सम्पानदत 

कामको पररमाण, िागत, गणुस्तर समेतको िेिाजोिा गिव स्थािीर् उपभोक्ता तथा सरोकारर्ािािरूको सिभानगतामा 

सार्वजनिक परीिण गदवछ। सार्वजनिक परीिणको प्रनक्रर्ािे संचानित र्ोजिाको उद्दशे्र् प्रानप्तमा मात्र सिर्ोग प¥ुर्ाउि ेिभई 

र्ोजिाको सकारात्मक र सिुार गिुवपि ेपिका प्राप्त अिभुर् र दृिाधतिरूिाई नर्शे्लषण गरी निणवर् प्रनक्रर्ाका तिमा पषृ्ठपोषण 

गदवछ । संचानित र्ोजिा तथा कार्वक्रमिरू नििावररत समर् र कार्वतानिका अिरुुप कार्ावधर्र्ि भए, भएिि?् त्र्समा के 

कनत र कसर्ाट िगािी भएको छ  के मा कनत िचव भर्ो? कामको गणुस्तर कस्तो छ? िचव प्रनक्रर्ा तथा नर्र्रण ठीक छि ्

र्ा छैिि?् के कस्ता सिुार कार्व उपर्ोगी िधुछ आनद पिबारे सरोकारर्ािसंग गररि ेछिफि, अधतरनक्रर्ा, नर्शे्लषण र 

सचूिाको आदाि प्रदाििे गाउँपानिकाबाट गररिे नर्कासका कार्वक्रमिरूिाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र जिमिुी तलु्र्ाउिे मात्र 

िोर्ि स्थािीर् उपभोक्ता िरूिाई आफिा भार्िा व्र्क्त गिव सिम बिाउँदछ। सार्वजनिक परीिण, सामानजक सर्शनक्तकरण, 

सामदुानर्क सिभानगता तथा िागररक निगरािीको निम्ती आर्श्र्क व्र्र्स्थापकीर् औजार पनि िो ।  

सार्वजनिक परीिण, र्ोजिा संचाििमा जिसिभानगता बनृर्द् गिव तथा जितािरूर्ाट सझुार् तथा प्रनतनक्रर्ा नििे उद्दशे्र्िे 

संचािि िुधछ, त्र्सैिे सार्जवनिक परीिणमा सिभागीिरूर्ाट धर्क्त भएका नर्चारिरू भनर्ष्ट्र्को िीनत निमाणको िानग 

आिार िुि सक्दछ । र्ोजिा फरफारक गि ेकाम प्रचनित काििूमा धर्र्स्था भएका आिारिरू तथा पेर्श भएका प्रमाणको 

आिारमा गिुव पिछे। र्ोजिा फरफारकको क्रममा सार्वजनिक परीिणका बित धर्क्त नर्चारिाई आिार निई फरफारक गि े

िगिे भधि ेनिणवर् गिुव िुदँिै।  

२. िाववजसिक परीििको िेत्रिः  

क) आधतररक रपिा िंिािि िुिेिः  

सार्वजनिक परीिण कार्वपानिकािे आधतररक रुपमा सम्पादि गदवछ गराउदछ। र्सिे संचानित र्ोजिाको गणुस्तरमा सिुार 

ल्र्ाउँछ तथा कार्ावधर्र्ि गि े निकार्को आधतररक धर्र्स्थापिको सिुारका िानग सझाुर् निि तथा प्राप्त सझुार्िाई 

कार्ावधर्र्ि गि ेउद्दशे्र्िे संचािि गररधछ। र्ो आम उपभोक्तािरूर्ाट सचांनित र्ोजिाको प्रारनम्भक जाँचपास पनि िो।  

ख) उदे्दश्र् अिुरप िगािी भए िभएको जाँि तथा िुिारिः  



सार्वजनिक परीिण कार्वमा उपभोक्ता र्गविाई स्र्र्ँम ्संिग्ि गराई सिभानगतामिूक र पारदर्शी ढंगिे भए गरेका कार्विरूको 

नर्र्चेिा गिे, िेिाजोिा गि,े सबि र दबुवि पििरूको नर्शे्लषण गरी आगामी नदििरूमा गिुवपि ेसिुारात्मक कार्वको 

पनिचाि गररधछ। र्सर्ाट संिग्ि सरोकारर्ािािरूिे सम्पधि भैसकेका कार्वक्रमबाट नसकेका िर्ा ँनसकार्।पाठ आदाि प्रदाि 

गरी थप सिुारात्मक उपार्िरूको पनिचाि गररधछ ।  

ग) िरोकार पििरूको ििभासगता र खुल्िा छिफििः  

सार्वजनिक परीिण कार्व मखु्र्त उपभोक्तािरूको चाििा तथा प्रनतनक्रर्ा बझु्ि संचािि गररधछ । सार्वजनिक परीिणमा सबै 

उपभोक्ता तथा र्ोजिाका सरोकार पििरूको प्रनतनिनित्र् गराई उपभोक्तािाई िागेका कुरािरू र्ोल्ि स्र्तधत्रता नदर्धछ । 

३. िाववजसिक परीििको उदे्दश्र्िः 

(क) र्ोजिाको आम्दािी िचव तथा अधर् नर्र्रणिरू आम उपभोक्तािरू समि रािी उपभोक्तािरूको प्रनतनक्रर्ा निि े। 

(ि) कार्वक्रम प्रनत जिचासो र्नृर्द् गरी सम्बनधित सरोकारर्ाििरूको सिभानगता र्नृर्द् गिे । 

(ग) निणवर् प्रनक्रर्ामा प्रजातानधत्रक प्रनक्रर्ा र पारदर्शी व्र्र्िार अर्िम्बि गिव गराउि सजग गराउिे । 

(घ) कार्वक्रममा िुिसक्ि ेअनिर्नमतता निर्धत्रण गिे र कुिै अनिर्नमतता भएको पार्एमा निर्धत्रण गिव उपभोक्तािरूिाई 

नजम्मेर्ार बिाउिे । 

(ङ) र्ोजिामा आम उपभोक्तािरूको स्र्ानमत्र् भार् स्थानपत गिे । 

४. िाववजसिक परीिि पद्दसतिः 

(धर्र्स्था भएका नबनिको धर्ाख्र्ा गिे) 

५. िाववजसिक परीिििा ध्र्ाि सििुपिन कुरािरूिः  

o आम उपभोक्ता भेिा भए, िभएको  

o मनििा, दनित र नपछनडएको र्गवको उनचत प्रनतनिनित्र् भए।िभएको  

o कार्वक्रमिे समेट्िे िेत्रको समािपुानतक प्रनतनिनित्र् भए।िभएको  

o आर्ोजिा।कार्वक्रमको िािसम्मको कार्ावधर्र्ि नस्थनत जािकारी गरार्एको।िगरार्एको  

o आर्ोजिा।कार्वक्रमको भौनतक र नर्त्तीर् प्रगनत जािकारी गरार्एको।िगरार्एको  

o नर्गतका परीिणबाट औलं्र्ार्एका सझुार्िरूको कार्ावधर्र्ि भए। िभएको  

o अिगुमि सचूकिरू तर्ार गररएको, िगररएको  

o अिगुमिबाट दनेिएका कमी कमजोरीिरूको सिुार गररएको, िगररएको  

o सिभागीिरूिाई िागको कुरािरू बोल्ि नदर्एको, िनदर्एको  

o सिभागीिरूका नर्चारिाई जस्ताको तस्तै प्रनतरे्दिमा प्रस्ततु गररए, िगररएको  

 

६. फाराििरूको प्रर्ोगिः (अिसुचूीमा धर्र्स्था भएका फारामिरूको धर्ाख्र्ा गिे)  

७. गाउँपासिकािे िावजवसिक परीिि असभिुसखकरि कार्विििा ििभागी गराउिु पिनिः 

o सिभानगिरू (अनिकतम ५० जिा):  



o गाउँपानिकाका पदानिकारीिरू  

o अध्र्ि तथा उपध्र्ाि।उपप्रमिुिरू 

o कार्वपानिकाका सदस्र्िरु 

o गाउँपानिकाका नर्भाग।मिार्शािा।र्शािा तथा र्काई प्रमिुिरू  

o नर्कास आर्ोजिाको कार्ावधर्र्ि संग सम्बनधित कमवचारीिरू  

o उद्योग र्ानणज्र् संघ, स्थािीर् गैर सरकारी संस्था मिासंघ, जस्ता पेर्शागत संस्था संस्थाका प्रनतनिनििरू  

o राजिैनतक दिका प्रनतनिनििरू  

o मनििा, दनित, जिजानत, नपछनडएका र्गव आनदको उत्थािमा कार्वरत संघ संस्थाका प्रनतनिनििरू  

o कार्वरत प्रमिु गैर सरकारी संस्थाका प्रनतनिनििरू  

o प्रमिु करदातािरू  

o कार्वरत सामदुानर्क संस्थाका प्रनतनिनििरू  

o िागररक समाजका प्रनतनिनििरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अिुिूिी – ११ 

(िफा २८ को उपिफा (३) र िफा ३० को उपिफा (३) िँग िम्बसधित) 

 

उपभोक्ता िसिसत वा िािुिासर्क िंवथािे तर्ार गिन आर्ोजिा वा कार्विि िम्बसधि सववरिको ढाँिा 

१. कार्वक्रम र्ा आर्ोजिाको 

(क) िामः.......................................(ि) स्थि............................................ 

(ग) पनििो नकस्ता रकम..........................प्राप्त नमनत......................... 

(घ) िागत रकमः................................... 

(ङ) र्शरुु िुिे र्ा भएको नमनत.................................. 

(च) सम्पधि िुिे र्ा भएको नमनत............................. 

२. उपभोक्ता सनमनत।गैर सरकारी संस्था।टोि नर्कास संस्था।सामदुानर्क संस्थाको 

(क) िामः .....................(ि) अध्र्िको िाम........... 

(ग) सदस्र् संख्र्ाः............ मनििा संख्र्ा...........परुुष संख्र्ा.......... 

३. आम्दािी िचवको नर्र्रणः 

(क) आम्दािी तफव  

आम्दािीको स्रोत (किाँबाट िगद र्ा नजधसी प्राप्त भर्ो स्रोत ििुाउिे)  रकम तथा पररमाण    कैनफर्त 

   

   

(ि) िचव तफव  

िचवको नर्र्रण दर    पररमाण    जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भए ?)    

    
    

२. ज्र्ािा (के र्ापत कनत ज्र्ािा भकु्तािी भर्ो ?)    

    
३. श्रमदाि नर्र्रण (कनतजिािे कुि काममा श्रमदाि 

गरेको)  

   

    

४. धर्र्स्थापि िचव (ढुर्ािी तथा अधर् िचव)    

    

(ग) मौज्दात 



नर्र्रण रकम तथा पररमाण कैनफर्त 

१. िगद   

   (क) बैंक   

    (ि) धर्नक्तको नजम्मा   

२. सामग्री   

   

 (घ) भकु्तािी नदि बाँकी 

नर्र्रण रकम तथा पररमाण कैनफर्त 

   

४.र्ोजिाको िि तथा प्रगनत नर्र्रण 

कामको नर्र्रण िि प्रगनत पि्ुर्ाँर्को आिार 

    
५. र्ोजिािे परु्ावएको िाभ तथा प्रत्र्ि रुपमा िाभानधर्त जिसंख्र्ा (र्ोजिा संचािि भएको स्थािका उपभोक्तािरू) 

६. आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम संचािि गदाव आर्ोजक संस्थामा कामको नजम्मेर्ारी र्ाँडफाँड (कस कसिे के कस्तो कामको 

नजम्मेर्ारी निएका नथए ििुाउिेः 

७. आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम संचाििको क्रममा पानिकािे गरेको अिगुमि पटकः 

८. कार्वक्रम संचाििको क्रममा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रुपमा िेख्िे):  

९. कार्वक्रम संचाििको क्रममा भएको राम्रो नसकार् (बुंदागत रुपमा िेख्िे):  

१०.सम्पधि र्ोजिािाई नदगो रुपमा संचािि गिव भनर्ष्ट्र्को र्ोजिा के छ ? (बुंदागत रुपमा िेख्िे): 

११. सनमनतको सझुार् अधर् केिी भए (बुंदागत रुपमा िेख्िे): 

१२. उपभोक्ता सनमनत।सामदुानर्क संस्थाका पदानिकारी तथा सदस्र्िरूको 

 

दस्तितः =================     दस्तितः=============    दस्तितः =============== 

िामः                    िामः                      िामः 

कोषाध्र्ि                  सनचर्                      अध्र्ि 

 नर्र्रण तर्ार नमनतः 



अिुिूिी – १२ 

(िफा २८ को उपिफा (५) र िफा ३० को उपिफा (५) िँग िम्बसधित) 

 

िाववजसिक परीिि प्रसतवेििको ढाँिा 

   

श्री........................... 

 ..................गाउँपासिका, 

 १. र्ोजिाको  

 क) िामः   

ि) स्थिः 

ग) िागत अिमुािः 

घ) र्ोजिा र्शरुु भएको नमनतः 

ङ) र्ोजिा सम्पधि नमनतः 

च) र्ोजिाको अर्स्थाः सम्पधि, अिरुो, नबग्रेको 

 २. उपभोक्ता सनमनत र गैर सरकारी संस्थारसामदुानर्क संस्थाको  

   क) िामः 

   ि) अध्र्िको िामः 

    ग) सदस्र् संख्र्ाः मनििा .....       परुुष..... 

 ३. साबवजनिक परीिण भएको क) नमनतः ि) स्थािः ग) समर्ः 

 ४. उपनस्थनतः (उपनस्थनतको छाँर्ाप्रनत संिग्ि गिुव पिे )  

 

िाम ठेगािा पद 

   
   
   
   

 ५. र्ोजिाको िि तथा प्रगनत नर्र्रणः  

कामको नर्र्रण िि प्रगनत 
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६. उपभोक्ता िसिसत/गैर िरकारी िंवथा/िािुिासर्क िवंथािे पेश गरेको आम्िािी खिवको सववरििः 

 

आम्दािी तफव  

नर्र्रण रकम रु. 

गाउँपानिका। सिर्ोगी संस्थाबाट निकासा  

सामग्री  

जिसिभानगता  

श्रमदाि  

 

 

  िचवको नर्र्रण  

अिदुाि तफव   श्रमदाि तफव   

नर्र्रण रकम रु. नर्र्रण रकम रु. 

क.निमावण सामग्री  क.निमावण सामग्री  

    

    

    

ि.कामदार  ि.कामदार  

    

    

ग.ढुर्ािी  ग.ढुर्ािी  

   

   

घ. मेनर्शिरी औजार   घ. मेनर्शिरी औजार  

    

 नर्र्रण   नर्र्रण  

जम्मा  जम्मा  
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७. उपभोक्ता सनमनतरसामदुानर्क संस्थािे पेर्शगरेको नर्र्रण मानथ साबवजनिक परीिणमा उपनस्थत 

धर्नक्तिरूको प्रनतनक्रर्ा तथा सझुार्ः  

क्र.सं. सझुार्कतावको िाम थर सझुार्को िेत्र, प्रनतनक्रर्ा तथा 

सझुार्को सारसंिेप 

 कैनफर्त 

    

    

    

 

उपर्कु्त िचव नर्र्रण उपभोक्ता सनमनतिे पेर्श गरेको नर्र्रण सँग मेि िाधछ र्ा िाँदिै, मेि ििािे भएमा कैनफर्त 

जिाउिेः  

 

 

८. जािकारीका िानग सो नर्र्रण सरै् सरोकारर्ािािरूिाई सनूचत गिव सार्वजनिक स्थिको सचूिा पाटी टाँस भए/ 

िभएको 

 

 

                                             

                                                       

                    

 

 

प्रसतवेिि बुझाएको सिसतिः 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

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

िामः  

सिजकताव/प्रानर्निक 

  

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

िामः  

उपभोक्ता सनमनतको अध्र्ि 

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

िामः 

गाउँपानिका।िगरपानिकाको पदानिकारी 
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अिुिूिी – १३ 

(िफा ३३ को उपिफा (४) िँग िम्बसधित) 

 

िाबवजसिक परीििको िासग सििावि व्र्विार्ीिे तर्ार गिन सववरिको ढाँिा 

 

१. र्ोजिाको 

  

क)िामः .................................................ि) स्थिः...................................... 

ग) ठेक्का अकः .......................................घ) र्ोजिा र्शरुु भएको नमनतः 

ङ) र्ोजिा सम्पधि नमनतः 

२. निमावण धर्र्सार्ीकोः 

क) फमवको िामः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको िामः 

३. सम्पधि र्ोजिाको िक्ष्र् तथा प्रगनत नर्र्रणः 

कामको नर्र्रण (मुख्र् मुख्र् कार्विरू ििुाउिे) िागत अिुमाि र्थाथव 

   

   

 

 

४. र्ोजिािे परु्ावएको िाभ तथा प्रत्र्ि रुपमा िाभानधर्त जिसंख्र्ा (र्ोजिा संचािि भएका) स्थािका 

उपभोक्तािरूः 

५. र्ोजिा संचाििको क्रममा पानिकािे गरेको अिगुमि पटकः 

६. कार्वक्रम संचाििको क्रममा भोगेका समस्र्ािरू (बुंदागत रुपमा िेख्िे) 

७. सम्पधि र्ोजिािाई नदगो रुपमा संचािि गिव के गिव आर्श्र्क छ (बुंदागत रुपमा िेख्िे) 

 

 

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

िामः  

ठेकेिार वा प्रसतसिसिको िवतखतिः                                

सििावि ब्र्विार्को िाििः 

सववरि पेश गरेको सिसतिः 
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अिुिूिी – १४ 

(िफा ३३ को उपिफा (७) िँग िम्बसधित) 

सििावि व्र्ाविार्ीवाट िंम्पधि कार्विि वा आर्ोजिाको िाबवजसिक परीिि प्रसतवेििको ढाँिा 

श्री...................... 

गाउँ कार्वपानिकाको कार्ाविर् 

१. र्ोजिाको  

क) िामः   

ि) स्थिः 

ग) ठेक्का अंकः 

घ) र्ोजिा र्शरुु भएको नमनतः 

ङ) र्ोजिा सम्पधि नमनतः 

२. निमावण धर्र्सार्ीकोः  

क) फमवको िामः 

ि) प्रोप्रार्टरको िामः 

३. साबवजनिक परीिण भएको  

क) नमनतः  

ि) स्थािः  

ग) समर्ः 

४. उपनस्थनतः 

 

िाम ठेगिा पद 

   

   

   

   

   



 

५. र्ोजिाको िक्ष्र् तथा प्रगसत सववरििः 

कामको नर्र्रण (मुख्र् मुख्र् कार्विरू 

ििुाउिे) 

िा

ग

त 

अ

िु

मा

ि 

अ

िु

सा

र 

र्थाथव 

   

   

   

   

 

६. सििावि व्र्विार्ीिे पेशगरेको सववरि िासथ िाबवजसिक परीिििा उपसवथत ब्र्सक्तिरूको प्रसतसिर्ा 

तथा िुझाविः 

क्र.सं. सझुार्कतावको 

िाम थर 

सझुार्को िेत्र प्रनतनक्रर्ा तथा सझुार्को 

सारसंिेप  

कैनफर्त 

     

     

     

 

 

७ . ििभागीवाट आएका सविार तथा अविोकिवाट िेसखएका त्र्िरूको सवशे्लषि 

 

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

 िामः    िामः िामः 

 सिजकताव/प्रानर्निक    निमावण व्र्र्सार्ी                 गाउँपानिकाको पदानिकारी 

 

 

 

 प्रसतवेिि बुझाएको  सिसतिः   

 

 

 

 

 

 



 

अिुिूिी – १५ 

(िफा ३३ को उपिफा (८) िँग िम्बसधित) 
 

िाववजसिक परीिि कार्वििको आिारिसंितािः 

 

सार्वजनिक परीिण कार्वक्रमिाई प्रभार्कारी बिाउि, धर्र्नस्थत कार्वतानिका तर्ार गरी छिफि सञ्चािि गिव र 

सिजकताविे छिफििाई नर्षर्मा केनधद्रत गरी धर्र्नस्थत रुपमा सञ्चािि गिव अिसुचूी–१६मा नदर्एको िमिूा 

कार्वक्रम तानिका प्रर्ोग गिुव पिेछ। सार्वजनिक परीिण कार्वक्रममा उपनस्थत आर्ोजक, सिजकताव तथा सिभागीिरूिे 

निम्ि बमोनजमको आचार संनिता पाििा गिुवपिेछः 

१. नर्षर्र्स्तमुा मात्र केधद्रीत रिी छिफि गि े। 

२. निजी र्ा व्र्नक्तगत कुरामा नटप्पणी िगिे तथा व्र्नक्तगत आिेप ििगाउि े। 

३. सिभागीिरूिे व्र्क्त गरेका नर्चारमा प्रनतर्ाद िगि,े प्राप्त प्रनतनक्रर्ा, सझुार् तथा नटप्पणीिाई सकारात्मक 

रुपमा नििे । 

४. व्र्नक्त र्ा संस्थाको सार्वजनिक मर्ावदा र नर्शिाचारिाई कार्म राख्िे । 

५. सिभागीिरूिाई नर्चार राख्ि प्रोत्सािि गि ेर नर्चार राि ेर्ापत िधर्र्ाद नदि े। 

६. सिजकताविे बोल्िे समर् नदएपनछ मात्र सिभागीिरूिे आफ्िा कुरािरू राख्िे । 

७. बोल्दा पािै पािो बोल्ि ेर एउटा व्र्नक्तिे एकपटक मात्र बोल्िे । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिुिूिी – १६ 

(िफा २८ को उपिफा (८), िफा ३० को उपिफा (६) र िफा ३३ को उपिफा (९) िँग िम्बसधित) 

ििजकताविे िाववजसिक परीिि गिव प्रर्ोग गिुवपिन कार्वििको ििूिा 

 

कार्विि सज

म्िे

वा

री 

ि

ि

र्ा

व

सि 

कार्वक्रम औपचाररक र्ा अिौपचाररक कसरी गिे (तर् गिे)   

भेिाको उद्दशे्र्बारे जािकारी गराउिे   

र्ोजिाको नस्थनत र्ा प्रगनत बारे प्रस्तनुतकरण   

र्ोजिाको नस्थनतबारे सिभागीको नटप्पणी   

र्ोजिाको आम्दािी िचव नर्र्रण प्रस्ततु गिे   

आम्दािी िचव उपर सिभागीको नटप्पणी नििे   

भेिाको सझुार् उल्िेि गिे   

रेकडव गररएको सझुार् तथा सिीछाप   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिुिूिी – १७ 

(िफा २८ को उपिफा (८), िफा ३० को उपिफा (७) र िफा ३३ को उपिफा (९) िँग िम्बसधित) 

 

िाववजसिक परीििका िासग ििजकताविे प्रर्ोग गिुवपिन िेकसिष्ट 

 

कार्विि वा आर्ोजिा िम्बसधि सववरि 

(क) कार्वक्रम र्ा आर्ोजिा समदुार्िे माग गरे अिसुार छ छैि । 

(ि) िाभानधर्त घरिरुी संख्र्ा । 

(ग) िनित र्गव समारे्र्शी (दनित, जिजानत, मनििा, गरीब, नपछनडएको र्गव) को संख्र्ा । 

(घ) र्ोजिाबाट िुिे उपिधिीका सचूकिरू प्रि छि ्छैिि ्। 

(ङ) िक्ष्र् र उपिधिी बीचको फरक । 

(च) र्ोजिाको नदगोपिका िानग समदुार्को सिभानगता तथा र्ोगदाि । 

(छ) र्ोजिा समर्मा सम्पधि भर्ो र्ा भएि ? भएि भिे कारणिरू । 

(ज) र्ोजिा संचािि गिव गनठत उपभोक्ता सनमनतको गठि प्रनक्रर्ा उपर्कु्त भए िभएको । 

(झ) उपभोक्ता सनमनतमा र्ास्तनर्क उपभोक्ताको प्रनतनिनित्र् भए िभएको । 

 

र्ोजिाको ब्र्ववथापि तथा िेखाप्रिािी 

(क) नजम्मेर्ारी तानिका प्रि रुपमा छ छैि तथा र्ोजिा संचािि गिेिे प्रस्ततु गरे अिसुारको र्ोजिा सम्पधि भए 

िभएको । 

(ि) िररद प्रनक्रर्ा ऐि, निर्म तथा निदनेर्शका बमोनजम भर्ो भएि। प्रनतस्पिावत्मक कोटेर्शि अिुसार िभएको भए 

कारण ििुाउिे । 

(ग) रु ५००० भधदा मानथको िररदमा मूल्र् अनभर्नृर्द् करको नबि समारे्र्श भए िभएको।नर्ििरूमा त्रनुटिरू भए 

िभएको । 

(घ) स्टोर धर्र्स्थापिमा त्रनुट रि ेिरिकेो। 

(ङ) अनग्रम भकु्तािी रकम र्ोजिाको उपभोक्ता सनमनत र्ा सञ्चािक सनमनतिे गरेको निणवर् भधदा फरक छ छैि । 

(च) कानटएको चेक, बैंकको नर्र्रण सँग चभअर्िअनष्ट्भ (नभडाएर रुज ु) गररर्ो गररएि। 

(छ) िचव नर्र्रणमा उनल्िनित अिसुारका मानिसिे काम गरेको िो, िोर्ि ? 

(ज) काम गिे मानिसिे परैू ज्र्ािा पाएका छि,् छैिि ्? 

(झ) गाउँपानिकाबाट समर् समर्मा निरीिण भएको छ, छैि ? निरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुार्िरू कार्ावधर्र्ि भए, 

भएिि ्? 



 

पारिसशवता 

(क) र्ोजिा स्थिमा र्ोजिाको िगािी बारे प्रि िुिे गरी सचूिा बोडव रानिर्ो रानिएि ?  

(ि) र्ोजिाको सञ्चािि िचवको नर्र्रण प्रि छ छैि । 

(ग) नमजरमेधट र्कु (िापी नकतार्) प्रि नसत रानिएको छ छैि । 

(घ) आर्ोजिा र्ा कार्वक्रम कार्ावधर्र्ि िुि ुअनघ पर्ावप्त जािकारी गराउिे काम भए िभएको । 

 

अधर् 

(क) सिभागीमध्र्े कसैिे उपभोक्ता सनमनतको कुिै सदस्र्को नर्रे्शष प्ररं्शसा मात्र गरेको र्ा नर्रोि गरेको 

अर्स्थामा कारण पत्ता िगाउिे। 

(ि) सचूिा प्रर्ािमा दनित, मनििा, बािबानिका र नपछनडएका र्गवको सिभानगता रह्यो रििे । कतैबाट 

अर्रोि छ छैि पत्ता िगाउिे। 

(ग) प्रानर्निकिरूबाट समर्मै सझुार् र सल्िाि प्राप्त भर्ो, भएि ? नदर्एका सल्िाि र सझुार्िरू 

उपर्कु्त नथए, नथएिि ्? 

(घ) र्ोजिािाई प्रभार्कारी रुपमा संचािि गिव भनर्ष्ट्र्को र्ोजिा के छ ? 

(ङ) र्ोजिा संचाििको क्रममा मित्र्पणूव नसकार् के रह्यो ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिुिूिी —१८ 

(िफा ३७ िँग िम्बसधित) 

 

आर्ोजिाको िूििापाटीको ढाँिा 

 

• आर्ोजिा/पररर्ोजिाको िाम: • आर्ोजिा/पररर्ोजिा स्थि 

• कुि िागत/बजेट (रु.): • गाउँपानिकाको िगािी (रु.) 

• जिसिभानगता (उपभोक्ता र्ा समदुार्िे रे्िोिे) रकम (रु.): • अधर् िगािी (रु.) 

• पररर्ोजिा र्शरुु नमनत: • सम्पधि िुिे नमनत 

• निमावण व्र्र्सार्ी,उपभोक्ता सनमनत र्ा कार्ावधर्र्ि गि ेनिकार् 

संस्थाको िाम: 

• सम्पकव  व्र्नक्त िाम र सम्पकव  िं.  

• िाभानर्धत घरपररर्ार: • िाभानधर्त जिसंख्र्ा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिुिूिी — १९ 

(िफा ४८ को उपिफा (१) िँग िम्बसधित प्रश्नाविी भाग — १) 

 

िागररक प्रसतवेिि (Citizen Report Card ) 

(सधतनुि र्ा असधतनुि जिाउिे) 

 

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

निङ्गः         मनििा (   )   परुुष   (  )             उमेर .............  

नर्शिाः ..................................... पेर्शा..................................  

  ठेगािाः .........................गाउँपानिका,  र्डा िं. ......... सम्पकव  फोि िं. ..................  

 

१ सेर्ाको सधतनुि 

   १.१ तपार्िँ ेर्स कार्ाविर्बाट समग्रमा कनतको सधतुनि पाउि ुभर्ो ? 

 सधतुि (     )     ठीकै (      )   असधतुि (      )  

  १.२ सेर्ा निि जाँदा कमवचारीको व्र्र्िारप्रनत तपाई कनतको सधतिु िुिुिुधछ ?  

      सधतुि (     )     ठीकै (      )   असधतुि (      ) 

२ सेर्ाको निर्नमतता  

२.१ िागररक बडापत्रमा उल्ििे भए अिुसार तपाईिे प्राप्त गिुवपिे सेर्ामा िागेको समर् प्रनत कनत्तको सधतुि िुिुिधुछ ?  

सधतुि (     )      ठीकै (      )   असधतुि (      )  

२.२ कार्ाविर् निर्नमत रुपमा (पदानिकारी र कमवचारीको उपनस्थनत, समर् पाििा, कार्वचसु्तता) संञ्चािि भएको छ 

भधिे कुरामा कनतको नर्श्वस्त िुिुिधुछ ? 

  नर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )   अनर्श्वस्त (      )  

२.३ तपाईि ेसेर्ा निि जादँा अनतररक्त रकम नतिुव भर्ो ? 

   नतरेको छैि  (   ) एकदमै कम (   )  िरैे नतरेको (  )     

२.४ र्स कार्ाविर्ि ेसार्वजनिक चासो तथा समस्र्ा समािाि गिव औसत कनत नदि िगाउि ेगरेको छ? 

१ नदि (   )  २ नदि (   )  िरैे नदि  (   )   

३   सेर्ा प्रनतको जिनर्श्वास  



 

   ३.१ र्स संस्थािे नदिे सेर्ाप्रनत तपाई कनतको नर्श्वस्त िुिुिधुछ ? 

       नर्श्वस्त (     )    ठीकै (      )  अनर्श्वस्त (      )   

  ३.२ र्स कार्ाविर्ि ेप्रदाि गरेको सेर्ाको बारेमा अरुिाई जािकारी तथा कनत्तको प्रचार गिुव भएको छ ? 

        िरैे (     )         ठीकै (      )       गरेको छैि  (      )  

  ३.३ र्स संस्थामा कार्वरत कमवचारी प्रनत तपाईको नर्श्वास कनत्तको छ ? 

     िरैे (     )    ठीकै (      )   नर्श्वास छैि (      )  

  ३.४ र्स कार्ािवर्ि ेनर्पधि र्गवको िानग छटुर््ाएको सेर्ा प्रर्ोग गरेको थािा पाउिु भएको छ ? 

                   छ (   )   छैि  (   )  अनिअनि थािा छ  (   ) 

४  सेर्ाको गणुस्तर  

  ४.१ र्स कार्ाविर्बाट सर्ो निदंा कार्ाविर्िे नदएको जािकारीबाट कनत्तको सधतिु िुिु िुधछ ?    

                सधतिु (   )  कम सधतिु (   )   असधतिु (   )  

  ४.२ तपाई र्स कार्ाविर्मा आउँदा कसको सिर्ोग नििभुर्ो ? 

               आफै (   )  गाउँका ठूिाबडाको      (   )      मध्र्स्थकताव (   )  

  ४.३ र्स कार्ाविर्मा तपाईि ेएउटा कामको िानग कनत पटक िाउि ुपर्ो ?  

         १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भधदा र्ढी (   ) 

५  सेर्ा सम्बनधि जािकारी  

   ५.१ कार्ाविर्को भौनतक अर्स्था कस्तो छ ?  

     अनत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   िराम्रो  (   )    

  ५.२ कार्ाविर्मा भएको िागररक बडापत्र बारे तपाईिार् जािकारी छ ?  

     छ  (   )  आंनर्शक जािकारी छ  (   )  कुि ैजािकारी छैि (   ) 

  ५.३ कार्ाविर् र सेर्ागार्िी बीचको सम्बधि कस्तो छ ?  

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

  ५.४ पानिका तिमा सञ्चािि गररि ेसार्जवनिक कार्वक्रममा सीमाधत र्गवको उपनस्थनत कनत प्रनतर्शत सम्म ििुे गरेको 

छ ?  

     २० प्रनतर्शत जनत  (   )  ५० प्रनतर्शत भधदा मानथ  (   )  थािा छैि  (   )    

   ५.५ सभाबाट कािूि बिाउँदा र कार्वपानिकामा िीनत, निर्म र निदनेर्शका र मापदण्ड तजुवमा गदाव छिफिमा 

प्रनतनिनित्र् भएको छ ?  

  छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रनतनिनित्र् साह्यै कम छ  (   ) 

६ िागररक बडापत्र।उजरुी पेनटका / गिुासो सधुिे अनिकारी सम्बधिमा   

६.१ तपाईको नर्चारमा सेर्ाग्रािीिे िागररक बडापत्रको उपर्ोग कुि िदसम्म गरेका छि् ?  

     िरैे (   )   कम  (   )  गरेको छैि  (   ) 

६.२ तपाईको नर्चारमा गाउँपानिका र्ा र्सका सेर्ाप्रदार्किरुि ेिागररक बडापत्र अिुरुप कनत िदसम्म सेर्ा पद्राि 

गरेको जस्तो िाग्छ ? 

     िरैे (   )   ठीकै  (   )   अनत कम  (   )  

६.३ तपाईको नर्चारमा उजरुी पेनटकाको उपर्ोग कुि िदसम्म भएको छ ? 

     िरैे भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छि ै (   ) 

 



 

िागररक प्रसतवेिि पत्र 

      प्रश्नार्िी भाग —२ 

 

१. नसफाररस सम्बनधि  

१.१  नसफाररसको िानग चानिि ेआर्श्र्क कागजातिरुको प्रि जािकारी पाउि ुभर्ो?    

  पाए ँ(   )       ठीकै पाए ँ(   )         स्पि पार्िँ  (   )      

१.२ कुिै नसफाररसको िानग िाग्ि ेदस्तरु बािके अनतररक्त रकम नदि ुपर्ो?         

       नदए ँ (   )       थोरै नदए ँ(   )            मानगएि र नदर्एि पनि  (   )  

१.३ त्र्िाँबाट नदि ेनसफाररस निँदा कसको सिर्ोग नििभुर्ो?  

      आफै (   )  मध्र्स्थकताव र्ा कार्कव ता एकै माधछे (   )  िेता /ठूिाबडा (   ) 

१.४ राजस्र् को–कससँग उठाउिे गदछवि् ? 

    सबसँैग उठाउँछि ्(   )      सीनमत व्र्नक्तसँग मात्र उठाउँछि ् (   )       आर्को आिारमा उठाउँछि ्(   ) 

१.५ र्शलु्क, सेर्ादस्तरु को–कससँग उठाउिे गदछवि ्?  

    सेर्ाग्रािीसँग उठाउि ेगरेको छि (   )          कुि ैकुि ैसेर्ाग्रािीसँग उठाउि ेगरेका छि(   ) 

२.   परू्ाविार नर्कास, र्ातार्रण र सरसफाई सम्बनधि 

२.१ कार्ाविर्मा सरसफाईको अर्स्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )         ठीकै (   )      िराब (   ) 

  २.२ कार्ाविर्मा सेर्ा प्रर्ाि र कार्वसम्पादि सम्बनधि गिुासो गदाव त्र्समानथ कारर्ािी कनत्तको गररधछ? 

 तुरुधत ैिुधछ (  )        पटक पटक भिे पनछ मात्र ैिुधछ (   )           जनत भि ेपनि िुधि (   ) 

 २.३ तपाईको नर्चारमा गाउँपानिकािे परू्ाविार सम्बनधि कार्त्रर्:म के कस्तो नकनसमि ेगछव? 

    निर्नमत र राम्रोसँग (  )         ठीकै गछव  (   )           निर्नमत रुपमा गदिै (   ) 

 २.४ तपाईको गाउँपानिकामा नर्कास निमावणको नस्थनत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )            िराब (   ) 

२.५ तपाईको पानिकामा संचािि गरेका आर्ोजिािरु कनत्तका प्रभार्कारी छि?् 

     प्रभार्कारी छि् (    )        ठीक छि् (    )            प्रभार्कारी छैिि् (   ) 

  २.६ स्थािीर् सरकारमा आर्ोजिाको नबि भकु्तािी नदि ेव्र्र्स्था कस्तो छ?  

     सिज ( )        असिज (   )         ठीकै (   )         अप्ठर्ार्ो  (   )  

२.७  गाउँपानिकाको आर्ोजिा सम्पधि भएपनछ जाचँपास गदाव प्रानर्निकिरुिाई रकम नदिपुछव? 

     पदिै (   )      मागरैे निधछि ्(   )          रकम िनदए अप्ठ्र्ारो पाछवि ्(   )  

 २.८ आर्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँपानिकार्ाट प्रानर्निक सिर्ोग कनत्तको पाउि ुभर्ो? 

   सनजि ैपार्र्ो (  )           कनििेकाँिी पार्र्ो (   )         माग गदाव पनि पार्एि (   )  

 २.९ गाउँपानिकामा नर्कास निमावणका बारेमा जािकारी माग्दा पाउि ुिुधछ?  

    सनजि ैपार्धछ (  )           सोिपेनछ पार्धछ (   )            सोिपेनि पार्दिै (   )  

 २.१० गाउँपानिकार्ाट आचार संनिता पाििा भएको छ?  

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

 २.११ आर्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँपानिकार्ाट कनत्तको सिर्ोग पाउि ुभएको छ? 

    िेरै सिर्ोग पाएको छु (   )       ठीकै सिर्ोग पाएको छु (  )         निरुत्सानित गररधछ (   )   



 

३.   गाउँपानिकाको नर्त्तीर् व्र्र्स्थापि र कार्वसम्पादि, 

  ३.१ आनथवक श्रोत कस्तो छ ?     

   आर्श्र्क श्रोत उपिधि (  )      कम श्रोत उपिधि  (  )       अनत कम श्रोत उपिधि (  )  

 ३.२ काम गि ेप्रणािी र प्रनक्रर्ा कस्तो छ ?       

   अनत  सरि ( )        ठीकै (  )         जनटि (   )  

 ३.३ कार्ाविर्मा भएका कमवचारीमा नर्त्त व्र्र्स्थापि र पररचाििमा सीप कस्तो छ ?    

     आर्श्र्क सीप छ (  )       आर्श्र्कता भधदा कम छ (   )          सीप निकै कम छ (   )  

 ३.४ गाउँपानिकाको आम्दािी र िचव कार्ाविर् बानिर सचूिा पाटीमा टाँसेको दखे्िभुर्ो ?   

    टाँसेको दिेेको छु (  )           कनििेकािी टाँसेको दनेिधछ (  )            ि ैकत ैदनेिएि (   )   

 ३.५ कार्व सम्पधिको आिारमा मलू्र्ांकि भएको छ नक छैि ? 

  छ (  )            ठीकै मलू्र्ाङ्कि ििुे गरेको छ (   )        कनििे पनि भएको थािा छैि (   )    

 ३.६ कार्व सञ्चािि संरचिा प्रनत कनत्तको सधतिु िुििुुधछ ?  

    सधतिु (   )          ठीकै (   )           कुि ैजािकारी छैि (   ) 

४.   पारदनर्शवता सम्र्धिी,   

  ४.१ र्स गाउँपानिकाको र्ानषवक िीनत, कार्वक्रम र श्रोतका बारेमा जािकारी पाउि ुभएको छ? 

     िेरै जािकारी पाएको छु  (  )        ठीकै जािकारी पाएको छु (  )            कम जािकारी पाएको छु (  ) 

 ४.२ गाउँपानिकािे निमावण गरेका ऐि, निर्म, िीनत, निणवर्, बजेट कार्वक्रम, कार्वप्रगनत आदी सम्बनधि नर्र्रण 

सार्वजनिक ििु ेगदवछ ? 

     िुि ेगरेको छ (  )                  िुि ेगरेको छैि  (   )   जािकारी ि ैछैि   (   ) 

 ४.३ सार्वजनिक ििु ेमाध्र्म के के िुि ्? 

    र्रे्सार्ट (  )        सचूिा पाटी  (  )          पत्रपनत्रका र नमनडर्ा (  )         सार्वजनिक सिुुर्ाई  (  ) 

 ४.४ गाउँपानिकाको कार्ाविर्बाट तपार्वि ेचािकेो नर्र्रण पाउँिु भएको छ? 

 सिज ैपाए  (   )      िेरै पटक भिपेनछ पाए (   )            पार्ि (   )        र्ास्ता ि ैगररएि (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 अिुिूिी—२० 

(िफा ४८ को उपिफा (१) िँग िम्बसधित) 

 

बसिगविि असभित (Exit Poll) िंकिि गिन ढािँा 

  

 

क. बनिगवमि अनभमत (Exit Poll) सर्ेिणको प्रश्नार्िी 

 

१) सेर्ाग्रािीको निङ्गः— परुुष।स्त्री  

२) जातः  

३) उमेरः  

४) नर्शिाः 

५) कार्ाविर् सम्म आर्पःगु्दा िागेको समर्ः  

६) आउिकुो उद्दशे्र्ः र्स कार्ाविर्को काममा मात्र आउि ुभएको िो र्ा अधर् कामको िानग पनि िो ? 

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

 

७) कार्ाविर्मा दिेार्को कुि कामको िानग आउि ुभएको िो ? रेजा ( ) नचधि नदििुोस ्। 

  क)   नसफाररस निि।परु्ावउि   

  ि)   अिमुनत।दताव।िर्ीकरण   

  ग)   आनथवक सिर्ोग निि   

  घ)   र्ोजिा माग गिव   

  ङ)   र्ोजिाको नकस्ता निि   

  च)   र्ोजिाको मलू्र्ाङ्कि तथा फरफारक गराउि   

  छ)   र्ोजिाको अनधतम भकु्तािी निि   

  ज)   स्थािीर् सरकारिे रािेको सचूिा प्राप्त गिव   

  झ)   सचूिामिूक सामग्री प्राप्त गिव   

  ञ)   अधर् कुिै भए    

  



 

८) सेर्ा सनुर्िा प्राप्ती सम्बनधि तपार्को स्र्मलू्र्ाङ्कि कस्तो रह्यो? 

नस.िं.  सेर्ाको िाम  स्र्ःमलू्र्ार्ाङ्कि –उपर्कु्त कोष्ठमा रेजा ( ) िगाउिे  

१.  सेर्ा निि को सँग सम्पकव  गि ेभधिेमा तपाईको 

िारणा के–कस्तो छ? 

अनत स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   

२.  सेर्ा प्रदार्क कमवचारीिे तपाईको आर्श्र्कता 

र अपेिा कनत बझेु जस्तो िाग्र्ो ?  

अनत िेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाईिे प्रनत सेर्ा प्रदार्क कमवचारीिे कस्तो 

व्र्र्िार गरे ? 

नमििसार  

र मैत्रीपणूव ( ) 

ठीकै ( ) अभद्र/अमर्ावनदत   

४.  सेर्ा प्राप्त गिव आर्श्र्क सचूिािरु (प्रमाण-

कागजात र र्शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईिाई 

सेर्ाप्रदार्क कमवचारीिे स्पि गरे नक ? 

अनत स्पि गररनदए 

 

) 

ठीकै ( ) अिमि िुिे गरी 

अस्पि सचूिा नदए   

( ) 

५.  तपाईिे राख्िुभएका समस्र्ािाई के–कस्तो 

समािाि नदए ?   

अनत सनजिो 

तररकाबाट समािाि 

नदए ( ) 

ठीकै ( ) समािाि नदि सकेिि ्

( ) 

६.  सेर्ा प्राप्त गिव अपिार्एको प्रनक्रर्ा के–कस्तो 

िाग्र्ो?  

अनत सनजिो 

(छोटो) ( ) 

ठीकै ( ) िामो ( ) 

९. कार्ाविर्को कुि–कुि पििरु िेरै राम्रो िाग्र्ो, कुि–कुि पििाई सिुार गिुवपिे दनेिर्ो ?    

राम्रा िागको कुरािरु सिुार गिुवपिे नर्षर्िरु 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

  

 

 

 

 



 

अिुिूिी –२१ 

(िफा ५५ को उपिफा (२) िँग िम्बसधित) 

 

 

(िाववजसिक िुिुवाई कार्विि िञ्िाििको ढाँिा) 

 

कार्विि िञ्िाििको ढाँिा 

क) अध्र्िता ग्रिण तथा कार्वक्रम र्शरुु भएको घोषणा गि,े 

ि) कार्वक्रमको उद्दशे्र् मानथ प्रकार्श पािे, 

ग) आचार संनिताबारे जािकारी गराउिे, 

घ) सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ािबारे संनिप्त जािकारी नदिे, 

ङ) िागररक प्रनतर्ेदि पत्र सम्बनधि प्रनतरे्दि प्रस्ततु गि े,  

च) बनिगवमि अनभमत सम्बनधि प्रनतरे्दि प्रस्ततु गिे, 

ङ) सिभागीिरुबाट तोनकएको नबषर्मा निनित तथा मौनिक प्रश्निरु संकिि गिे,  

ज) नजम्मेर्ार पदानिकारी तथा कमवचारीिरुि ेनजज्ञासािरु स्पि पािे, 

झ) स्पिता पनछ थप नजज्ञासाको आह्वाि गिे, 

ञ) सम्बनधित पदानिकारीबाट थप नजज्ञासामा स्पिता ल्र्ाउि,े  

ट) समापि मधतव्र्, िधर्र्ाद ज्ञापि र कार्वक्रम नर्सजवि गि े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिुिूिी—२२ 

(िफा ५५ को उपिफा (३) िँग िम्बसधित) 

 

 

िाववजसिक िुिुवाइिा पाििा गिुवपिन आिार िंसिता 

 

१. सिभागीिे बोल्िका िानग िात उठाएर संकेत गिुवपिेछ । 
२. सिभागीिे प्रश्न र्ा सझुार् के राख्िे िो, पनििे स्पि गिुवपिेछ । 
३. सिजकताविे बोल्िे संकेत गरेपनछ मात्र आफ्िो िाम सनित प्रश्न र्ा नजज्ञासा राख्ि ुपिेछ । 

४. सेर्ाग्रािी सिभागी िागररकिरु िैरैिाई प्रश्न गिव समर् नदिपुिे भएकािे बुँदागत रुपमा छोटकररमा प्रश्न 
प्रनतनक्रर्ा राख्िपुिेछ र सिजकताविे नििावरण गरेको समर् नबतेपनछ तत्काि प्रस्तनुत रोक्िपुिेछ । 

५. आफूभधदा पनििेका सिभागीिे बोिेका कुरािाई दोिोर्ावउि जरुरी िुिेछैि । 

६. नचत्त िबझेुमा सिजकतावको अिमुनत निएर थप प्रश्न राख्ि पार्िेछ । 
७. सिभागीिे नबिा आिार कसैप्रनत िाञ्छिार्कु्त भाषाको प्रर्ोग गिव पार्ि ेछैि । 

८. सिुरु्ार्का र्क्ता तथा सिभागीिाई उते्तनजत पािे र्ा बदिाको भार्िाबाट भिार् राख्ि र्ा बोल्ि पार्ि े

छैि । 

९. सिुरु्ार्िाई नबथोल्िे प्रर्ास कतैबाट भएको पार्एमा सबै सिभागी नमिेर र्शािीितापरू्वक समािाि िोज्ि े
पिि गिुव सबैको कतवव्र् िुिछे । 

१०. सिुरु्ार्िाई नर्षर्ाधतर ििुबाट रोक्ि सबै सिभानग सचेत िुि ुपिेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अिुिूिी—२३ 

(िफा ५५ को उपिफा (४) िँग िम्बसधित) 

 

िाववजसिक िुिुवाइ िंबधिी प्रसतवेििको ढाँिा 

 

सार्वजनिक सिुरु्ार् संर्ोजि गिे व्र्नक्तको िाम, थर र ठेगािाः 

सिुरु्ार् गररएका नर्षर्र्स्तिुरु 

क) 

ि) 

ग) 

घ) 

कार्वक्रम आर्ोजिा स्थिः— 

कार्वक्रम आर्ोजिा गररएका नमनत र समर्ः 

कार्वक्रम सञ्चािि गररएको समर्ार्नि (घण्टा।नमिेटमा) 

उठेका प्रश्न।नजज्ञासा र उत्तरः 

क्रम 

संख्र्ा 

प्रश्नकताव गिुासो गि ेर्ा 

सझुार् नदिेको िाम, थर र ठेगािा 

सिभागीको 

प्रश्न/गिुासो/ 

सझुार् 

जर्ाफ नदि े

पदानिकारीको िाम, 

थर र ठेगािा 

जर्ाफको 

छोटकरी व्र्िोरा 

 
  

  

  

  

 

   

 

प्रसतवेिि सिएको सिसतिः  

िाववजसिक िुिुवाइ िंर्ोजकको िवतखतिः 

 


