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भाग-२ 

माङसेबङु गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, इभाङ इिामिे स्वीकृत गरेका देहायको काययववलि सबैको 
जानकारीको िालग प्रकान्ित गररएको व्यहोरा अनरुोि छ । 

 

Joj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& 

           sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&&.!@.@( 

 

k|:tfjgf M 

ufpFkflnsf If]qleq ;~rfng x'g] Joj;fox?sf] btf{, gjLs/0f, lgodg / vf/]hL tyf Joj;fox?sf] auL{s/0f 

;DaGwL ljifodf k|s[ofut :ki6tf NofO{ Joj;fo d}qL jftfj/0f lgdf{0f ug{ / Joj;fo s/nfO{ Jojl:yt 

Pjd\ k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

  dfª;]a'ª ufpFkflnsf ufpF sfo{kflnsfsf] ldlt @)&&.!@.@( sf] a}7sn] ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g, 

@)&& sf] bkmf !@ adf]lhd of] sfo{ljlw agfO{ nfu" u/]sf] 5 .  

 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ of] sfo{ljlwsf] gfdæ Joj;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&&Æ /x]sf] 5 .  

 -@_ of] sfo{ljlw ufpFkflnsf If]qe/ nfu" x'g]5 / P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd s/ a'emfpg' 

kg]{ bfloTj ePsf] JolQm hxfF;'s} /x] a;]sf] eP klg lghsf] xsdf ;d]t nfu" x'g]5 .  

 -#_ of] sfo{ljlw :yfgLo /fhkqdf k|sfzg u/]sf] ldltb]lv nfu" x'g]5 .  

@=  kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df of] sfo{ljlwdf,– 

-s_ æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 

-v_ æs/Æ eGgfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leqsf] Joj;fodf 

k"FhLut nufgL, Joj;fosf] k|s[lt / cfly{s sf/f]af/sf cfwf/df auL{s/0f u/L btf{ / 

gjLs/0fdf nufpg ;Sg] Joj;fo s/nfO{ ;D´g'k5{ / of] zAbn] Joj;fo s/sf] cltl/Qm 



k|rlnt sfg"g adf]lhd ;f]df nfUg] Jofh jf xhf{gf jf z'Ns jf hl/jfgf ;d]tnfO{ 

hgfpF5 .  

-u_ æs/ clws[tÆ eGgfn]] ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[t ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] s/ 

clws[tsf] ?kdf sfd ug{ lhDd]jf/L k|fKt k|d'v k|zf;sLo clws[tåf/f k|Tofof]lht 

clwsf/ k|of]u ug{] ufpFkflnsfsf] sd{rf/LnfO{ ;d]t hgfpF5 . 

-3_ æs/ PsfOÆ eGgfn] ufpFkflnsfdf s/ ;DaGwL sfd, sf/jfxL / lg0f{o ug]{ lhDd]jf/L k|fKt 

sfo{kflnsfsf] sfof{no cGt/utsf] ljefu÷dxfzfvf÷zfvf÷pkzfvf jf /fh:j 

k|zf;gsf nflu u7g ul/Psf] k|zf;lgs PsfO ;Demg' k5{ . 

-ª_ æs/bftfÆ eGgfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd s/ ltg'{kg]{ bfloTj ePsf JolQm, kmd{ jf 

;+:yfnfO{ ;D´g' kb{5 / of] zAbn] s/ clws[tn] s'g} s/sf] ljj/0f a'emfpg ;"rgf 

lbPsf] jf c? s'g} sf/afxL z'? u/]sf] JolQmnfO{ ;d]t hgfpF5 .  

-r_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] dfª;]a'ª ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 .  

-5_ æsfo{ljlwÆ eGgfn] Joa;fo s/ ;DaGwL sfo{ljlw, @)&& ;Demg' kb{5 . 

-h_ æsfof{noÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 / of] zAbn] ufpFkflnsfsf] 

;+u7g ;+/rgfdf /x]sf] ljefu÷dxfzfvf÷zfvf÷pkzfvf jf /fh:j k|zf;gsf nflu u7g 

ul/Psf] k|zf;lgs PsfO{ jf j8f sfof{no ;d]tnfO{ hgfpF5 .  

-em_ æufpFkflnsfÆ eGgfn] dfª;]a'ª ufpFkflnsf ;Demg' kb{5 .  

-`_ æJoj;foÆ eGgfn] ufpFkflnsf If]qleq ;+rfng ul/g] s'g} klg k|sf/sf] pBf]u, Jofkf/, k]zf 

jf o:t} cGo k|s[ltsf Jofj;flos sf/f]af/ ;D´g' kb{5 . 

-6_ æj8f sfof{noÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsf cGtu{tsf] j8f sfof{nonfO{ ;Demg' kb{5 . 

-7_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆeGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf *$ 

adf]lhd lgo'St ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ ;Demg' kb{5 . 

 

kl/R5]b @ 

Joj;fo btf{,gjLs/0f/ auL{s/0f ;DaGwL Joj:yf 

 

#= btf{ u/L Joj;fo ;~rfng ug'{kg]{ M -!_ ufpFkflnsf If]qleq Joj;fo;~rfng ug{ rfxg] JolQm jf 

;+:yfn] clen]v k|of]hgsf] nflu ufpFkflnsfdf Joj;fo btf{ ug'{kg]{5 . 

   t/, Joj;fo ;~rfng ug{'k"j{ k|rlnt sfg"g adf]lhd tf]lsPsf] lgsfoaf6 cg'dlt lng'kg]{ 

cj:yfdf ;DalGwt lgsfoaf6 cg'dlt lng'kg]{ bfloTj;DalGwt Joj;fo ;~rfng ug]{ JolQmsf] x'g]5 . 

   -@_ of] sfo{ljlw k|f/De x'g' cufj} ufpFkflnsfdf btf{ gu/L ;~rfng e}/x]sf Joj;fo ;d]t 

o; sfo{ljlw adf]lhd clgjfo{ ?kdf btf{ u/fpg' kg]{5 .  

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd Joj;fo btf{ ug]{ k|of]hgsf nflu sfof{non] lglZrt cjlw tf]sL 

Joa;fo btf{ u/fpgsf nflu cg';"rL–! adf]lhdsf] 9fFrfdf ;"rgf k|sfzg ug]{5 . 

 -$_ pkbkmf -#_ adf]lhdsf] ;"rgfnfO{ sfof{non] /]l8of], 6]lnlehg, kqklqsf nufot cGo 

pko'Qm ;+rf/ dfWodåf/f k|rf/ k|;f/sf] Joa:yf ldnfpg ;Sg]5 . 

 -%_ pkbkmf -@_ adf]lhd btf{ gu/L ;~rfng ePsf Joj;fonfO{ sfof{non] lghn] ltg'{ kg]{ 

s/ c;'n pk/ u/L Joj;fo aGb ug{÷u/fpg ;Sg]5 .  

$= Joj;fo btf{sf] nflu b/vf:t lbg] / btf{ ug]{ M -!_ufpFkflnsf If]qleq Joj;fo ;~rfng ug{rfxg]] 

JolQm jf ;+:yfn] cg';"rL–@ df plNnlvt 9fFrfdf sfof{nodf b/vf:t lbg' kg]{5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] b/vf:t lbFbf b]xfosf ljj/0f tyf sfuhft ;d]t ;+Ung u/]sf] 

x'g'kg]{5 M 

  -s_ Joj;foLsf] g]kfnL gful/stfsf] k|ltlnlk 

-v_ k|rlnt sfg"g adf]lhd cGo lgsfoaf6 Joj;fo btf{ / Ohfht k|fKt u/]sf]  k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk  



-u_ u}/ g]kfnL gful/ssf] xsdf ;DalGwt b]zsf] gful/stf jf gful/s hlgg] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk 

  -3_ ;DalGwtj8f sfof{nosf] l;kmfl/; 

  -ª_ sfof{non] tf]s]sf] cGo ljj/0f tyf sfuhftx? 

  -r_ ;~rfnssf] b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] . 

 -#_ pkbkmf -!_ adf]lhd b/vf:t k|fKt ePkl5 sfof{non] ;f] pk/ cfjZos hfFra'´ u/L 

cfly{s P]gdf tf]lsPadf]lhdsf] btf{z'Ns lnO{ Joj;fo btf{ ug]{5 .  

 -$_ pkbkmf -#_ adf]lhd Joj;fo btf{ ePkl5 s/ PsfO{n] btf{ ePsf] Joj;fosf] ljj/0f 

cg';"rL–# adf]lhdsf] Joj;fo btf{ lstfadf pNn]vu/L Joa;fosf] nut sfod ug]{5 .  

 -%_ pkbkmf -#_ adf]lhd Joj;fo btf{ ePkl5 s/ PsfO{n] lgj]bsnfO{ cg';"rL–$ sf] 9fFrfdf 

Joj;fo btf{ k|df0fkq pknAw u/fpg]5 . 

 -^_ j8f sfof{nod} Joj;fo btf{ ug]{ Joa:yf ldnfOPsf] cj:yfdf o; bkmf adf]lhd 

Joa;fo btf{sf] nflu b/vf:t lng] / Joa;fo btf{ u/L k|df0fkq lbg] sfo{ ;DalGwt j8f sfof{non] 

ug]{5 .  

 -&_ pkbkmf -^_ adf]lhd btf{ ePsf Joa;fox?sf] ljj/0f dfl;s ?kdf s/ PsfOdf  k7fpg' 

kg]{5 .  

 -*_ s'g} JolQmsf] gfddf Pp6} p2]Zo ePsf] PseGbf a9L :yfgdf Joj;fo ;~rfng ug'{kg]{ 

ePdf k|rlnt sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf afx]s 5'§f5'§} Joj;fo btf{ u/fpg' kg]{5 . 

 -(_ Ps k6s Joj;fo btf{ ePkl5 btf{ vf/]hLsf] lgj]bg gk/];Dd ;f] Joj;fo ;~rfngdf 

/x]sf] dfgL s/ c;"n ul/g]5 .  

 -!)_ sfof{non] o; bkmf adf]lhd btf{ ePsf Joj;fosf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk ;lxt btf{ 

;DaGwL ljj/0f rf}dfl;s ?kdf ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ ;d]t 

k7fpg' kg]{5 . 
  

%= Joj;fo gjLs/0f ug'{kg]{ M -!_ bkmf $ adf]lhd btf{ ePsf Aoj;foLx?n] jflif{s ?kdf Aoj;fo s/ 

r'Qmf u/L Aoj;fosf]gjLs/0f u/fpg' kg]{5 . 
   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/ r'Qmf u/L gjLs/0f u/fpg] sfo{ k|To]s cfly{s jif{ lequ/fO{ 

;Sg'kg]{5 .  

   -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd s/r'Qmf u/L gljs/0f ug]{ sfo{ rfn' cflYf{s jif{sf] cflZjg d;fGt 

leq ug]{ s/bftfnfO{ ufpFkflnsfsf] k|rlnt sfg"g adf]lhd 5'6 ;'ljwf pknAw u/fpg ;lsg]5 .   

^=  3'DtL ;]jf ;~rfng ug{ ;lsg] M -!_ sfof{non] o; sfo{ljlw adf]lhd Joj;fosf] btf{,gjLs/0f / 

vf/]hL ;DaGwL sfo{sf] ;xhtfsf nflu Joj;foLnfO{ kfos kg]{ :yfgdf 3'DtL ;]jf ;~rfng ug{ ;Sg]5 

.   

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] 3'DtL ;]jf ;~rfngsf nflu ufpFkflnsfdf lqmofzLn Joj;flos 

tyf k]zfut ;+3—;+:yfx?;Fu ;dGjo ug{ ;Sg]5 .  

&=  Joa;fosf] auL{s/0f ;DaGwL Joa:yf M -!_ ufpFkflnsfn] Joa;fo s/ k|of]hgsf nflu cfkm\gf] If]qleq 

;~rfng x'g] Joa;fonfO{ Joa;fosf] lsl;d, sf/f]af/ tyf k"FhL nufgL Pj+ :yfgut cj:yf ;d]tsf 

cfwf/df cg';"rL –% df plNnlvt 9fFrfdf juL{s/0f ug{ ;Sg]5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd juL{s/0f ug]{ sfo{ Joa;fo btf{ ubf{s} avt ul/g] / ;f]sf] Joxf]/f 

Joa;fo k|df0fkqdf g} pNn]v ug'kg]{5 . 

 -#_ s/ clws[tn] Joa;fo s/ lgwf{/0f ubf{ pkbkmf -!_ adf]lhd sfod ul/Psf] juL{s/0fnfO{ 

cfwf/ dfgL ug'{kg]{5 . 

 

kl/R5]b – # 

ljj/0f x]/km]/ ;DaGwL Joa:yf 



*= ljj/0f x]/km]/ ePdf hfgsf/L u/fpg'kg]{ M -!_ s/bftfn] Joj;fo ;~rfng ubf{ lgj]bg ;fy k]z u/]sf 

lja/0fdf x]/km]/, kl/jt{g jf gfd;f/L ug'{kg]{ ePdf To;sf] sf/0f k/]sf] ldltn] tL; lbgleq lgj]bg 

dfkm{t sfof{nodf hfgsf/L lbg' kg]{5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df sfof{non] cfjZos hfFra'´ u/L Joxf]/f dgfl;j 

b]lvPdf lgj]bg k/]sf] k}tL; lbgleq lja/0f x]/km]/ ePsf] sf/0f Joa;fosf] k|s[lt / sf/f]af/ ug]{ j:t' 

tyf ;]jfsf] lsl;ddf ;+zf]wg x'g] /x]5 eg] ;f] k|s[ltsf] Joj;fosf] nflu tf]lsPsf] s/ /sd / ljj/0f 

x]/km]/ jfkt cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ ljj/0f ;+zf]wg ul/lbg' kg]{5 .  

 -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd ;+zf]wg ul/Psf] ljj/0fsf] Joxf]/f s/ PsfOn] Joj;fo btf{ lstfa 

/ k|df0fkqdf ;d]t pNn]v u/L ;f]sf] ljj/0f kGw| lbg leq ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf 

s/bftf ;]jf sfof{nodf k7fpg' kg]{5 .  

 -$_ pkbkmf -@_ adf]lhd Joj;fosf] k|s[lt / sf/f]af/ ug]{ j:t' tyf ;]jfsf] lsl;ddf 

kl/jt{g e} sfod x'g] gofF k|s[ltsf] Joj;fosf] s/ ;fljssf] k|s[ltsf] Joj;fosf] lgldQ tf]lsPsf] 

s/eGbf a9L nfUg] ePdf ;f] km/s /sd dfq c;'n ul/g]5 / sd nfUg] cj:yfdf cfufdL cfly{s 

jif{b]lv gofF sfod x'g] b/n] s/ lng] u/L rfn' cfly{s jif{sf] xsdf ;fljss} k|s[lt adf]lhd s/ c;'n 

ul/g]5 .  

 -%_ o; bkmf adf]lhd ljj/0f x]/km]/ ;DaGwL sfo{ j8f sfof{no dfkm{t x'g] Joj:yf 

ldnfOPsf] cj:yfdf x]/km]/ ePsf] ljj/0f kGw| lbgleq s/ PsfO / ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no 

jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 . 

(=;fem]bf/ yk36 / 7fpF;f/L ;DaGwL k|s[of M -!_ Ps JolQm jf PseGbf a9L JolQmsf] gfddf btf{ sfod 

ePsf] Joj;fodf ;f ]́bf/ yk36 ug'{ k/]df cfjZos sfuhft ;d]t ;+nUg /fvL sfof{nodf lgj]bg 

lbg'kg]{5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k/]df ;DalGwt s/ PsfOn] cfjZos hfFra'´ u/L rfn' 

cfly{s jif{ ;Ddsf] s/ c;'n u/L cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] 

:jLs[ltn] ;f´]bf/ yk36 ;DaGwL lja/0f sfod u/L ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt Joa;foL / j8f 

sfof{nonfO{ ;d]t lbg' kg]{5 . 

 -#_ ufpFkflnsf If]qleq Ps :yfgdf ;~rfngdf /x]sf] Joj;fo ufpFkflnsf If]qleq s} csf]{ 

:yfgdf 7fpF;f/Lsf] nflu lgj]bg k/]df s/ PsfO{n] cfjZos hfFra'´ u/L rfn' cfly{s jif{ ;Ddsf] s/ 

c;'n u/L sfof{nosf] nut tyf Joj;fo btf{ k|df0fkqdf ;d]t lja/0f cWofjlws ul/lbg' kg]{5 .  

 -$_ pkbkmf -#_ adf]lhd 7fpF;f/L ePsf] hfgsf/L ;DalGwt j8f tyf ;fljssf] j8f 

sfof{no / ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ ;d]t lbg'kg]{5 . 

 -%_ ufpFkflnsf If]qleq ;~rfngdf /x]sf] Joj;fo ufpFkflnsf If]qeGbf aflx/ csf]{ :yfgdf 

7fpF;f/Lsf] nflu lgj]bg k/]df s/ PsfO{n] cfjZos hfFra'´ u/L rfn' cfly{s jif{ ;Ddsf] s/ c;'n 

u/L sfof{nosf] nutdf lja/0f cWofjlws u/L 7fpF;f/L hfg] :yfgLo txnfO{ n]vL k7fO{ ;f]sf] hfgsf/L 

;DalGwt Joa;foL / j8f sfof{nonfO{ ;d]t lbg' kg]{5 .  

 -^_ pkbkmf -@_, -$_ / -%_ adf]lhdsf] hfgsf/L k|fKt ePkl5 ;DalGwt j8f sfof{non] 

cfˆgf] Joj;fo nut lstfadf lja/0f hgfO{ nut cWofjlws ug'{ kg]{5 . 

 -&_pkbkmf -%_ adf]lhd nut vf/]hsf] nflu n]vL uPkl5 tf]lsPsf] ;doleq ;DalGwt 

sfof{nodf uO{ Joj;fosf] btf{ nut sfod u/fpg' ;DalGwt Joa;foLsf] st{Jo x'g]5 .  

!)= ljj/0f dfuug{ / lgb]{zg lbg;Sg] M -!_ s'g} k]zf, Joj;fo jf Jofkf/sf] ;DaGwdf lja/0f a'emfpg' kg]{ 

bfloTj ePsf] JolQmn] lja/0f ga'emfPdf jf lja/0f bflvnf ubf{ Joxf]/f km/s kf/L bflvnf u/]sf] egL 

z+sf ug{ ;lsg] cfwf/ / sf/0f ePdf s/ clws[tn] lghnfO{ cfwf/ / sf/0f vf]nL lja/0f bflvnf ug{ 

cfb]z lbg ;Sg]5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cfb]z k|fKt ePdf ;DalGwt JolQmn] ;f] cfb]z k|fKt ePsf] ldltn] 

tL; lbgleq s/ PsfOdf ljj/0f bflvnf ug'{ kg]{5 .  



 -#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Dofbleq ljj/0f bflvnf ug{ g;Sg] ;DalGwt JolQmn] cfwf/ 

sf/0f vf]nL ;dofjwL yksf] nflu lgj]bg lbPdf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] cf}lrTo x]/L tL; lbg 

;Ddsf] ;dofjlw yk lbg ;Sg]5 .  

 -$_ o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ePsf k]zf jf Joj;fo ;+rfng ubf{ ;fdflhs ;bfrf/ 

sfod /fVg' kg]{5 / o; ;DaGwdf sfof{non] lbg] lgb]{zgsf] kfngf ug]{ u/fpg] bfloTj ;DalGwt 

Joj;foLsf] x'g]5 .  

 

kl/R5]b $ 

s/ a'emfpg] bfloTj, s/ lgwf{/0f / s/ bflvnf   

 

!!= s/ a'emfpg] bfloTj M -!_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] Jofkf/, Joa;fo jf ;]jfdf kÞF"hLut nufgL / 

cfly{s sf/f]af/sf cfwf/df auL{s/0f u/L Joa;fo btf{ / gjLs/0fdf ;efåf/f :jLs[t cfly{s P]gn] 

tf]s]sf] b/df Joa;fo s/ nufpg] / p7fpg]5 . 

 -@_ P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd Joa;fo s/ a'emfpg] bfloTj Joa;fo ;~rfng ug]{ JolQm 

jf lghsf] k|ltlgwLsf] x'g]5 . 

 -#_ s'g} Joa;fosf] ;DaGwdf pkbkmf -@_ adf]lhd s/ a'emfpg] bfloTj PseGbf a9L JolQm 

pk/ /x]5 eg] s/ a'emfpg] bfloTj ;a}sf] ;dfg x'g]5 / pgLx?dWo] cfk;L ;xdtLsf] h'g;'s} JolQmn] 

s/ a'emfpg ;Sg]5 . 

 t/, ;a} s/bftfaf6 bfdf;fxLn] efu u/L s/ c;'n ul/g] 5}g . 

 -$_ P]g / o; sfo{ljlw ad]flhd s/ ltg'{kg]{ JolQm gfafns /x]5 eg] lghn] a'emfpg kg]{ 

s/ lghsf] cleefjs jf lghsf] ;+/Ifsn] ltg'{kg]{5 . 

 -%_ P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd Joa;fo btf{ u/fpg], tf]lsPsf] ;dodf lja/0f k]z ug]{, 

a'emfpg' kg]{ s/ tyf z'Ns jf hl/jfgf jf Jofh xhf{gf ;dod} bflvnf ug]{, s/ clws[t jf sfof{non] 

dfu u/]sf] ;"rgf jf tYof+s ;dod} pknAw u/fO{ ;xof]u k'of{pg] bfloTj ;d]t s/bftfsf] x'g]5 .  

!@= s/ lgwf{/0f M -!_ s/bftfn] bkmf $ adf]lhd Joa;fo btf{ ubf{ k]z u/]sf] lja/0f / kl/R5]b # adf]lhd 

x]/km]/ ePsf] lja/0f ;d]tsf cfwf/df s/ clws[tn] s/ lgwf{/0f ug]{5 . 

 -@_ o; sfo{ljlw adf]lhd s/bftfn] k]z u/]sf] laj/0f unt jf em'7f] b]lvPdf jf lja/0f 

oyfy{ b]vfPsf] egL ljZjf; ug{ ;lsg] dgfl;a sf/0f gb]lvPsf]] cj:yfdf s/ clws[tn] s/ kl/If0f 

u/L s/ lgwf{/0f ug{;Sg]5 .   

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd s/ lgwf{/0f ug'{kg]{ b]lvPdf s/ clws[tn] s/bftfnfO{ cfwf/ / 

sf/0f v'nfO{ cfkm\gf] :ki6Ls/0f k]z ug{ kGw| lbgsf] ;"rgf lbg' kg]{5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd ;"rgf k|fKt ePsf]df s/bftfn] ;"rgfdf tf]lsPsf] Dofbleq cfkm\gf] 

:ki6Ls/0f k]z ug'{ kg]{5 . 

-%_ s/ clws[tn] pkbkmf -$_ adf]lhd tf]lsPsf] Dofbleq :ki6Ls/0f k]z u/]sf]df ;f] 

;d]tnfO{ cfwf/ dfgL tyf :ki6Ls/0f k]z gu/]sf] cj:yfdf o; bkmf adf]lhd s/ lgwf{/0f ug'{ kg]{5 . 

!#=  s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf M -!_ bkmf !@ adf]lhd s/ clws[taf6 s/ lgwf{/0f ePkl5 s/bftfn] a'emfpg' kg]{ 

s/ /sd, :yfg, ;do ;Ldf / a}+s vftf gDa/ ;d]t pNn]v u/L cg';"rL ^ adf]lhdsf] 9fFrfdf 

s/bftfnfO{ s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf lbg' kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf k|fKt ePkl5 s/bftfn] ;f] ;"rgfdf plNnlvt 

:yfg / ;do ;Ldfleq s/ bflvnf ug'{ kg]{5 . 

-#_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] a}+s vftfdf s/ bflvnf u/]sf] cj:yfdf s/bftfn] To;sf] 

a}+s ef}r/ sfof{nodf a'emfpg' kg]{5 . 

-$_ sfof{non] o; sfo{ljlw adf]lhd lgwf{/0f ul/Psf] s/ ljB'tLo dfWodaf6 ;d]t e'QmfgL 

ug]{ Joj:Yff ldnfpg ;Sg]5 . 



!$= s/ bflvnf ug'{kg]{ M -!_ s/bftfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd k|To]s cfly{s jif{sf] lgldQ ltg'{kg]{ s/ 

/sd ;f]xL cfly{s jif{sf] cfiff9 d;fGtleq sfof{nodf bflvnf ug'{ kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg s/bftfn] rfx]df s'g} cfly{s aif{sf] s/ 

/sd sfof{non]  tf]s]sf] a}+s vftfdf cl3Nnf] jif{df;d]t bflvnf ug{ ;Sg]5 .  

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd clu|d ?kdf s/ bflvnf ubf{ kfpg] 5'6 ;'ljwf ufpFkflnsfsf] 

k|rlnt sfg"gdf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

!%=  s/ bflvnfsf] lg:;f lbg'kg]{ M s/bftfn] P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd a'emfpg' kg]{ s/ /sd bflvnf 

u/]kl5 sfof{non] s/bftfnfO{ tTsfn To;sf] lg:;f lbg' kg]{5 . 

!^= s/ c;"nL ;DaGwL Joa:yf M -!_ P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd c;"n pk/ ug'{kg]{ s/ jfktsf] /sd 

s/bftfn] bkmf !$ adf]lhd tf]lsPsf] cjlwdf bflvnf gu/]df s/ clws[tn] k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] 

k"j{ :jLs[lt lnO{ b]xfosf] Ps jf PseGbf a9L tl/sf ckgfO{ s/ c;"n ug{ ;Sg]5 M 

-s_ s/bftfnfO{ lkmtf{ ug'{kg]{ eP To;df s6\6L u/]/ . 

-v_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/, ufpFkflnsf jf ;/sf/L :jfldTjsf ;+3–;+:yfaf6 

s/bftfn] kfpg] /sdaf6 s6\6L ug{ nufP/ . 

-u_ a}+s jf ljQLo ;+:yfdf /x]sf] s/bftfsf] /sdaf6 s6\6L ug{ nufP/ . 

-3_ s/bftfsf] sf/f]af/ /f]Ssf u/]/ . 

-ª_ s/bftfsf] rn tyf crn ;DklQ bfjL jf /f]Ssf u/]/ . 

-r_ s/bftfsf] ;DklQ Ps}k6s jf k6sk6s u/L tf]lsP adf]lhd lnnfd ljqmL u/]/ . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] k|s[of k|f/De ug'{cl3 s/bftfnfO{ kGw| lbgsf] Dofb ;lxt  

lnlvt hfgsf/L u/fpg' kg]{5 .  

-#_ pkbkmf -!_ sf] v08 -r_ adf]lhd lnnfdsf] sf/jfxL z'? ePkl5 ;f] sf/jfxL ;dfKt 

x'g'k"j{ s/ bflvnf ug{ NofPdf a'emfpg afFsL s/ /sdsf] yk kfFr k|ltzt z'Ns ;lxt c;"n ul/g]5 . 

-$_ lnnfdaf6 k|fKt /sd s/bftfn] ltg'{kg]{ s/ /sdeGbf a9L ePdf a9L ePhlt /sd 

;f7\7L lbgleq ;DalGwt s/bftfnfO{ lkmtf{ lbg'kg]{5 .  

-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd /sd lkmtf{ ubf{ lghn] pknAw u/fPsf] a}+s vftfdf hDdf ul/lbg' 

kg]{5 .  

 

kl/R5]b % 

Joj;fo btf{ vf/]hL tyf b08 hl/jfgf   

 

!&= Joj;fo btf{ vf/]h ug{ ;lsg] M -!_ s'g} s/bftfn] Joa;fo aGb ug{ rfx]df o; P]g adf]lhd nfUg] s/ 

a'emfO{ Joa;fo btf{ vf/]h ug{ lgj]bg lbg ;Sg]5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg gk/];Dd Joj;fo ;~rfngd} /x]sf] dfgL s/ c;'n pk/ 

ul/g]5 .  

 -#_ Joj;foLn] o; sfo{ljlw adf]lhd btf{ ePsf] Joj;fo aGb ug{ rfx]df ;f]sf] sf/0f vf]nL 

;DalGwt j8f sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .     

 -$_ pkbkmf -#_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePkl5 j8f sfof{non] cfjZos hfFra'´ u/L rfn' 

cfly{s jif{;Ddsf] s/ /sd c;"n u/L Joj;fo vf/]hLsf] nflu s/ PsfO{df l;kmfl/; ;lxt k7fpg' 

kg]{5 .  

 -%_ pkbkmf -$_ adf]lhd j8f sfof{noaf6 l;kmfl/; e} cfPkl5 s/ PsfOn] sfuhft 

cWoog u/L nut s§f afkt cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ nut s§f u/L ;f]sf] hfgsf/L 

;DalGwt j8f sfof{no, Joa;foL / ;DalGwt cfGtl/s /fh:j sfof{no jf s/bftf ;]jf sfof{nonfO{ 

lbg'kg]{5 . 



 -^_ o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg of] sfo{ljlw nfu'x'g' k'j{ btf{ eO{ 

ljut b]lv g} ;~rfngdf g/x]sf Joj;fosf] xsdf nut s§fsf] nflu sfof{non] lglZrt cjlw tf]sL 

cfjZos k|df0f ;lxt lgj]bg k]z ug{ ;"rgf k|sfzg ug{ ;Sg]5 . 

 -&_ pkbkmf -^_ adf]lhd nut s6\6f ubf{ ckgfpg' kg]{ cGo sfo{ljlw ;do ;dodf 

sfo{kflnsfn] tf]lslbP adf]lhd x'g]5 . 

!*= hl/jfgf tyf yk b:t'/ nfUg] M -!_ P]g / o; sfo{ljlw adf]lhd s/ a'emfpg'kg]{ cjlwleq s/ 

ga'́ fPdf cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b/df hl/jfgf ;lxt s/ c;'n ul/g]5 .  

    -@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg bkmf !& sf] pkbkmf -^_ adf]lhd 

nut s§f x'g] Joa;fosf] xsdf o; bkmf adf]lhdsf] hl/jfgf nufOg] 5}g . 

!(= s/ gltg]{sf] lja/0f k|sfzg ug{ ;Sg] M ufpFkflnsfn] P]g tyf o; sfo{ljlw adf]lhd ltg'{ a'emfpg' kg]{ 

s/ /sd bflvnf gug]{ JolQm jf ;+:yfsf] gfd sfo{kflnsfaf6 lg0f{o u/L ;fj{hlgs ug{ ;Sg]5 . 

@)= Joj;fo ;+rfng gePsf] l;kmfl/; lbg ;Sg] M -!_ k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf Joj;fo ljljw 

sf/0fn] ;~rfngdf g} cfpg g;ls Joa;fo jGbsf nflu ;DalGwt lgsfosf] gfddf l;kmfl/; lng 

rfxg] JolQmn] ;f]sf] lj:t[t sf/0f pNn]v u/L ;+ej eP;Ddsf k|df0f ;+nUg /fvL ;DalGwt j8f 

sfof{nodf lgj]bg lbg' kg]{5 .  

    -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePkl5 j8f sfof{non] cfjZos hfFra'´ 

u/LJoxf]/f dgfl;j b]lvg cfPdf cfly{s P]gdf tf]lsPsf] b:t'/ lnO{ Joa;fo ;~rfngdf g/x]sf] Joxf]/f 

v'nfO{ cfkm\gf] nutdf s6\6f u/L Joj;fo vf/]hLsf] nflu ;DalGwt lgsfodf l;kmfl/; ug]{ / ;f]sf] 

hfgsf/L s/ PsfOnfO{ ;d]t lbg' kg]{5 .  

    -#_ pkbkmf -@_ adf]lhd j8f sfof{noaf6 ul/g] nut ;DaGwL cGo sfo{ljlw ;do 

;dodf sfo{kflnsfn] tf]lslbP adf]lhd x'g]5 .  

@!= Joj;fo btf{÷gjLs/0f gu/L ;+rfng u/]df sf/jfxL x'g] M -!_ ufpFkflnsf If]qleq k|rlnt sfg"g / o; 

sfo{ljlw adf]lhd btf{ jf gjLs/0fgu/L Joj;fo ;+rfng u/]sf] kfOPdf sfof{non] ;DalGwt 

Joj;foLnfO{ k}lt; lbgsf] Dofb lbO{ Joj;fo btf{sf] nflu kqfrf/ ug'{kg]{5 .  

 -@_pkbkmf -!_ adf]lhd Joj;fo btf{ jf gjLs/0fsf nflu hgfp lbPsf] ldltn] k}lt; 

lbgleq Joj;fo btf{ jf gjLs/0f gu/]df ;DalGwt JolQmsf] xsdf ufpFkflnsfaf6 k|jfx x'g] ;a} 

lsl;dsf ;]jf ;'ljwfx? aGb ug{ ;lsg]5 .  

 -#_pkbkmf -@_ adf]lhd ;]jf ;'ljwf /f]Ssf /fv]sf] tLg dlxgfleq klg Joj;fo btf{ jf 

gjLs/0f gu/L Joj;fo ;+rfng u/]df ufpFkflnsfn] afFsL aSof}tf s/ tyf hl/jfgf bkmf !^ sf] 

pkbkmf -!_ adf]lhd c;'n pk/ u/L btf{ vf/]hLsf nflu ;DalGwt lgsfodf n]vL k7fpg ;Sg]5 .  

 -$_ pkbkmf -#_ adf]hd btf{ vf/]hLsf nflu n]vL k7fpg' k"j{ To:tf Joj;foLsf] ;"rL 

;fj{hlgs ug{ ;lsg]5 . 

 -%_ o; bkmf adf]lhd Joa;fo jGbsf] nflu ;DalGwt lgsfodf n]lv k7fpg' k"j{ ;DalGwt 

Joj;foLnfO{ cfkm\gf] ;kmfO{ k]z ug]{ kof{Kt df}sf lbg' kg]{5 . 

 

kl/R5]b – ^ 

ljljw 

 

@@= k|ltlnlk lbg ;Sg] M -!_ Joj;fosf] btf{ k|df0fkq x/fPdf, RofltPdf jf o:t} cGo sf/0fn] gofF 

k|df0fkq pknAw u/fpg' kg]{ cj:yf ePdf s/ PsfO{n] cfjZos hfFra'´ u/L cfly{s P]gn] tf]s]sf] 

k|ltlnlk b:t'/ lnO{ k|ltlnlk k|df0fkq hf/L ug{ ;Sg]5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg gjLs/0f ug]{ dxn vfnL gePsf] 

cj:yfdf gofF k|df0fkq pknAw u/fpFbf o; bkmf adf]lhdsf] b:t'/ nfUg] 5}g .  



@#=  k|f]T;fxg ug{ ;Sg] M ufpFkflnsfn] Psn dlxnf, ;LdfGts[t / pTkLl8t ju{ tyf ljkGg o'jfsf] 

pBdzLntf ljsf;nfO{ of]ubfg k'/\ofpg] k|s[ltsf Joa;fonfO{ k|j4{g ug{ cfly{s P]g tyf jflif{s gLlt 

tyf sfo{qmd dfkm{t cfjZos Joa:yf ug{ ;Sg]5 .  

@$= >lds ;DaGwL Joj:yf M Joj;fon] g]kfnsf] k|rlnt >d P]g tyf >d;Fu ;DalGwt k|rlnt lgod 

sfg"gsf] k"0f{ kfngf ug'{kg]{5 .  

@%= kmf]xf]/d}nf tyf jftfj/0f Joa:yfkg M -!_ ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd k|f/lDes jftfa/0fLo 

k/LIf0f tyf jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg u/L ;~rfng ug'{kg]{ Joa;fosf] xsdf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

;DalGwt lgsfosf] :jLs[lt lng' kg]{ bfloTj ;DalGwt Joa;foLsf] x'g]5 .  

   -@_ ufpFkflnsfleq ;~rfng x'g] pBf]u jf Joj;fon] pTkfbg jf pT;h{g u/]sf] kmf]xf]/d}nf / 

k|b'if0fsf] Joj:yfkg ug]{ lhDd]jf/L :jod\ Joa;foL s} x'g]5 . 

   -#_ Joa;fo ;~rfngsf] qmddf pTkfbg x'g] cf}Bf]lus, :jf:Yo ;+:yfhGo / xfgLsf/s 

kmf]xf]/d}nf afx]ssf] cGo ;fwf/0f kmf]xf]/d}nf ufpFkflnsfn] rfx]df tf]s]sf] ;]jfz'Ns lnO{ Joa:yfkg 

ul/lbg ;Sg]5 . 

@^= Joj;foLn] ;fdflhs pQ/bfloTj axg ug'{kg]{ M -!_ Joj;foLn ]k|rlnt sfg"g adf]lhd tf]lsPsf] 

gfkmfsf] c+z ;fdflhs pQ/bfloTj zLif{sdf 5'6\ofO{ ufpFkflnsfleq ;fdflhs ;]jfdf vr{ ug'{ kg]{5 .  

   -@_ sfof{non] :yfgLo cfjZostf / cf}lrTosf cfwf/df Joj;foLnfO{ ;fdflhs pQ/bfloTj 

zLif{sdf 5'6\ofOPsf] /sd vr{ug]{ If]q tf]Sg ;Sg]5 .  

   -#_ o; bkmf adf]lhd ;fdflhs ;]jfdf ul/Psf] vr{sf] ljj/0f Joa;foLn] sfof{nodf pknAw 

u/fpg' kg]{5 .  

@&= j8f sfof{nosf] lhDd]jf/L M -!_ cfkm\gf] j8fleq ;~rfngdf /x]sf Jofkf/, Joj;fosf] clen]v cg';"rL 

–& adf]lhdsf] 9fFrfdf cBfjlws u/L ;f]sf] ljj/0f /fVg] lhDd]jf/L ;DalGwt j8f sfof{nosf] x'g]5 . 

   -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd j8f sfof{nodf ljj/0f cWofjlws gx'Fbf;Dd ufpFkflnsf If]qleqsf] 

;Dk"0f{ lja/0f s/ PsfOdf /flvg]5 .  

   -#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg bkmf ( adf]lhd ;fem]bf/ yk36 tyf 

Joa;fosf] 7fpF;f/L ;DaGwL sfo{ sfo{kflnsfsf] sfof{noaf6 ;Dkfbg ul/g]5 . 

@*= clwsf/ k|Tof]hg ug{ ;lsg] M o; sfo{ljlw sfo{Gjogsf] nflu sfo{kflnsf jf k|d'v k|zf;sLo 

clws[tdf lglxt /x]sf] clwsf/ dftxtsf s/ clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;lsg]5 .  

@(= afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ M -!_ o; sfo{ljlw sfof{Gjogsf] l;nl;nfdf s'g} afwf c8\sfp k/]df 

;f] km'sfpg] clwsf/ sfo{kflnsfnfO{ x'g]5 .  

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] clwsf/sf] k|of]u ubf{ P]g / o; sfo{ljlwsf] d"ne"t s'/fnfO{ 

c;/ gkg]{ u/L dfq ug{ ;lsg]5 . 

#)= arfp M -!_ o; sfo{ljlwdf n]lvPsf s'/fdf o;} adf]lhd / gn]lvPsf] s'/fdf k|rlnt sfg"g adf]lhd 

x'g]5 . 

   -@_ o; cl3 ufpFkflnsfaf6 eP u/]sf sfdx? o;} sfo{ljlw adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cg';"rL–! 

-bkmf # sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

dfª;]a'ª ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

Oefª, ONffd 

 

Joj;fo btf{ ug]{ ;DaGwL cToGt h?/L ;"rgf 

k|yd k6s k|sflzt ldlt @)&==.===.==== 

 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';"rL *, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf %* tyf o; ufpFkflnsfsf] 

Joa;fo s/ Joa:yfkg sfo{ljlw,@)&^ sf] bkmf # sf] pkbkmf -@_ adf]lhd xfn;Dd ufpFkflnsfdf btf{ 

gu/L ;~rfngdf /x]sf s'g} klg k|sf/sf] pBf]u, Jofkf/, k]zf jf o:t} cGo k|s[ltsf Jofj;flos sf/f]af/ 

ug]{ JolQm, kmd{ jf sDklgn] of] ;"rgf k|sfzg ePsf] #% -k}lt;_ lbgleq b]xfosf lja/0f tyf sfuhft 

;+nUg /fvL ufpFkflnsfsf] sfof{no jf ;DalGwt j8f sfof{nodf lgj]bg lbg' x'g ;DalGwt ;a}sf] 

hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . o; ;"rgfsf] Dofb leq lgj]bg k]z gu/L ;~rfng x'g] 

Joa;fonfO{  ufpFkflnsfsf] Joa;fo s/ Joa:yfkg sfo{ljlw, @)&^ sf] bkmf !^ adf]lhd lghnfO{ 

sfof{noaf6 lkmtf{ ug'{kg]{ eP To;df s§L u/]/ jf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/, ufpFkflnsf jf ;/sf/L 

:jfldTjsf ;+3;+:yfaf6 s/bftfn] kfpg] /sdaf6 s6\6L ug{ nufP/ jf a}+s jf ljQLo ;+:yfdf /x]sf] 

s/bftfsf] /sdaf6 s6\6L ug{ nufP/ jf s/bftfsf] sf/f]af/ /f]Ssf u/]/ jf s/bftfsf] rn tyf crn 

;DklQ bfjL jf /f]Ssf u/]/ jf s/bftfsf] ;DklQ Ps}k6s jf k6sk6s u/L lnnfdljqmL u/]/ lghaf6 

lng'kg]{ Joa;fo s/ c;"n pk/ u/L ;f]xL sfo{ljlwsf] bkmf # sf] pkbkmf -%_ adf]lhd Joa;fo aGbsf] 

sf/jfxL ;d]t rnfpg ;lsg]5 . 

  -s_ Joj;foLsf] g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

-v_ k|rlnt sfg"g adf]lhd ;DalGwt lgsfoaf6 Joj;fo btf{ / Ohfht k|fKt u/]sf]  

k|df0fkqsf] k|ltlnlk  

-u_ u}/ g]kfnL gful/ssf] xsdf ;DalGwt b]zsf] gful/stf jf gful/s hlgg] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk 

  -3_ ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/; jf ;/hldg d'r'Nsf 

-ª_ Joa;fo ;~rfngdf /x]sf] cjlw v'Ng] sfuhftx? -3/ ef8f, kfgL ljh'nL lt/]sf] /l;b, 

s/ sfof{nodf s/ a'emfPsf] /l;b jf cGo o:t} sfuhft_ 

-r_ ;~rfnssf] b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] . 

 

k|d'v k|zf;sLo clws[t



 

cg';"rL–@ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo btf{÷gjLs/0f lgj]bg kmf/fd 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", 

dfª;]a'ª ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

=============== . 

ljifo M Joj;fo btf{÷gjLs/0f ;DaGwdf . 

 

d}n]÷xfdLn] lgDg :yfgdf ;~rfng ug{ nfu]sf] Joj;fo btf{ ug{÷;~rfng u/]sf] Joa;fo gjLs/0f ug{ 

cfjZos sfuhft ;lxt b/vf:t ug{ cfPsf 5'÷5f}+ . lgodfg';f/ nfUg] s/ a'´fpg'sf] ;fy} ufpFkflnsfaf6 

;do–;dodf lbOg] cfb]z÷lgb]{zg ;d]t kfng ug{ d~h'/ 5'÷5f}+ . ;fy} d}n]÷xfdLn] k]z u/]sf] sfuhft tyf 

ljj/0fx? 7Ls ;fFrf] /x]sf] / km/s k/] sfg"g adf]lhd sfjf{xL ePdf d~h'/ 5'÷5f}+ . 

!= Joj;foLsf] gfd, y/ M ============================================ -kmd{ sDkgLsf] xsdf d'Vo JolQmsf] gfd_ 

@= Joa;foLsf] :yfoL 7]ufgf ========== lhNnf ======== uf=kf= =============== j8f g+= ========= dfu{ ============ 3/ g+= 

====== 

#=  Joa;foLsf] afa'sf] gfd, y/ M ============================================== 

$=  Joj;fo /xg] :yfgsf] 7]ufgf M j8f g+= ===== dfu{ ========== 3/ g+= ===== 

%=  ;Dks{ kmf]g g+= ============== df]afO{n g+= ============= Od]n M================ 

^=  ef8fdf ePsf] eP Joj;fo /xg] 3/ / hUuf wgLsf] gfd, y/ ====================================================== 

&=  3/ hUuf wgLsf] 7]ufgf ===================== j8f g+================= 3/ g+= ========================= 

*=  Joj;fosf] ljj/0f÷k|s[lt M ========================================================= 

(=  k"FhL nufgL ?=  ================================== 

!)= kmd{÷sDkgLsf] gfd M =================================== 

!!= kl/ro kf6Lsf] ;fOh M -nDafO{ ============= rf}8fO{ ======= ju{lkm6 ======_ 

!@= cGoq btf{ ePsf] eP, btf{ g+= =================== ÷sfof{no M =============== 

!#= ;+nUg sfuhftx? M 

s_ cfˆg} 3/ hUuf eP hUuf wlg k|df0fkqsf] k|ltlnlk–! jf ef8fdf a:g] eP ef8f /sd / e'QmfgL tl/sf 

;d]t v'n]sf] jxfn ;D´f}tfkq–!,  

v_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk–! jf ljb]zL gful/ssf] xsdf g]kfnl:yt /fhb'tfjf;af6 Joj;foLsf] 

gfddf hf/L sfuhft–!,  

u_ Joj;foLsf] xfn;fn}sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt,  

3_ kmd{ sDkgL ePdf btf{, Ohfht k|df0fkq  

ª_ cfGtl/s /fh:j sfof{nodf cl3Nnf] cf=j=;Ddsf] s/ lt/]sf] s/bftf k|df0fkqsf] k|ltlnlk . 

 

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

ldltM =========================          lgj]bssf] b:tvt 

sfof{no k|of]hgsf nflu dfq M 

 

lgj]bg b:t'/ M ================ btf{ z'Ns ============= cf=a= =============== sf] Joj;fo s/ ============= kl/ro kf6L 

b:t'/ =============== hl/jfgf ================ hDdf ? ===================== nfUg] Joxf]/f k|dfl0ft ub{5' . lghsf] Joj;fo 

k|df0fkq g+= -gjLs/0fsf] xsdf_ ================= /x]sf] 5 . 

 

 

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

k]z ug]{               l;kmfl/; ug]{         :jLs[t ug]{ 

 ldlt                ldlt           ldlt 
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-bkmf $ sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

dfª;]a'ª ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, Oefª Onfd 

! g+= k|b]z, g]kfn 

 

Joj;fo btf{ lstfa  

cf=j= ============== 
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cg';"rL–$ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DalGwt_ 

dfª;]a'ª ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, Oefª Onfd 

! g+= k|b]z, g]kfn 

Joj;fo btf{ k|df0fkq 

             ldlt M @)&===.  . 

 

s/bftf g+= ================= btf{ ldlt M @)&====÷  ÷  ut] 

k|df0fkq g+= ======= 

 

================ lhNnf ============================ ufpF÷gu/kflnsf j8f g+====== a:g] >L =================================nfO{ 

lghsf] gfddf lgDg ljj/0f cg';f/sf] Joj;fo btf{ u/L of] k|df0fkq hf/L ul/Psf] 5 . 

 

Joj;fosf] gfd M ===================================== 

Joj;foLsf] gf= k|=g+= M  ================hf/L ug]{ lhNNff M ================ hf/L ldlt M ============================= 

Joj;fo ;~rfng ePsf] jf x'g] ldlt M ========================== 

Joj;fo /xg] :yfg M ================================ 

af6f]sf] gfd M ==================== 3/ g+= =============== 6f]n ===================== 

Joj;fo /xg]3/÷hUufwgLsf] gfd M ============================================== 

Joj;fosf] k|s[lt M ==================================================================== 

k"FhL nufgL -?=df_ M ======================================= 

Joa;fosf] ju{ M =========== 

kl/ro kf6Lsf] ;fOh M ============================= 

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

;+rfns        tof/ ug]{                    hf/L ug]{ 

!_ Joa;foLn] k|To]s cfly{s jif{sf] nflu tf]lsPsf] Joa;fo s/ pQm cf=j=sf] cfiff9 dlxgfleq a'´fO{ 

k|df0fkq gjLs/0f ug'{kg]{5 . ufpF÷gu/kflnsfaf6 :ynut ?kdf Joj;fo s/ 6f]nL v6fOPsf] cj:yfdf 

Joj;foLsf] sfo{:ynd} Joj;fo k|df0fkq gjLs/0f ug{ ;lsg]5 . 

@_ Joj;fo u/L cfPsf] :yfg kl/jt{g ug{ k/]df j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df ufpF÷gu/kflnsfaf6 k"j{ :jLs[lt 

lng'kg]{5 . 

#_ Joj;fo aGb ug'{ k/]df Joj;foLn] ufpF÷gu/kflnsfsf] ;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;df s/ PsfO{af6 

Joj;fo aGb ePsf] hgfp kq clgjfo{ ?kdf lng'kg]{5 . cGoyf Joj;fo rfn' g} /x]sf] dfgL ;fnj;fnL 

?kdf s/ nfUg]5 .  

$_ of] k|df0fkq Joj;fo u/]sf] :yfgdf ;a}n] b]lvg] u/L /fVg' kg]{5 . o:tf] k|df0fkq ufpF÷gu/kflnsfsf] 

sd{rf/Lx?n] x]g{ rfx]sf] avtdf t'?Gt b]vfpg' kg]{5 . 

%_ Joj;flos ultljlw ;~rfng ubf{ afn >ldsx? k|of]u ug{ kfOg] 5}g . olb ;f] u/]sf] kfOPdf k|rlnt 

sfg"g adf]lhd sf/jfxL u/L Joj;fo btf{ vf/]hL ;d]t ug{ ;lsg]5 . 

^_ Joj;foaf6 pTkfbg x'g] kmf]xf]/d}nf plrt Joj:yfkg ug]{ bfloTj Joj;foL :jo+sf] x'g]5 . 

&_ Joj;fo ;~rfngsf] l;nl;nfdf ufpF÷gu/kflnsfaf6 ;do ;dodf lbg] lgb]{zgsf] kfngf ug'{ Joj;foLsf] 

st{Jo x'g]5 . 

*_ pNn]lvt zt{gfdfx? kfngf gu/]df ufpF÷gu/kflnsfn] hg';'s} avtdf klg of] k|df0fkq /2 u/L Joj;fo 

aGbsf] sf/jfxL ;d]t ug{ ;Sg]5 . 

(_ of] k|df0fkq ufpF÷gu/kflnsfsf] :yfgLo s/ k|of]hgsf] nflu hf/L ul/Psf] xf] . s'g} k]zf jf Joj;fo 

k|rlnt sfg"g adf]lhd s'g} lgsfoaf6 cg'dlt lnP/ dfq ;~rfng ug'{kg]{ ePdf ;f] ;d]t lnP/ dfq 

;~rfng ug'{ kg]{5 .  

gjLs/0f ;DaGwL lja/0f 

qm= ;+= cfly{s jif{ gjLs/0f u/]sf] ldlt s/ tyf z'Ns / hl/jfgf 

lt/]sf] /l;b g+=  

/l;bsf] 

ldlt 

gjLs/0f 

ug]{sf] b:tvt 

      

 



 

cg';"rL–% 

- bkmf & sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

Joa;fo juL{s/0fsf] 9fFrf 

 

qm=;+= Aoj;fosf] lsl;d btf{ b:t'/ 
jflif{s s/ 

s au{ v au{ u au{ 

! Aofkfl/s j:t'  

=== s/f]8 eGbf 

a9L k'Flh nufgL 

ePsf jf l8n/ 

=== nfv b]lv 

=== s/f]8 

;Dd k'Flh 

nufgL ePsf 

==== nfv 

eGbf sd 

k'Flh nufgL 

ePsf 

!=! l8kf6{d]G6 :6f]/     

!=@ Hjn/L, On]S6«f]lgS; cflb     

!=# lgdf{0f ;fdu|L, kmlg{l;Ë, ljB'lto 

;fdu|L, k]G6 cflb 

    

 O6f jfn'jf l8kf], k]6«f]lnod kbfy{      

!=$ ;jf/L ;fwg, d]l;g/L tyf d]l;g/L 

kf6{;\, n'a|Ls]G6; cflb 

    

!=% ;j} lsl;dsf cf}iflw k;n     

!=^ b}lgs pkef]Uo vfB kbfy{, sk8f, 

s:6d]l6s, efF8f, h'Qf k;n cflb 

    

!=& So'l/of], :6]z;g/L tyf k':ts k;n     

!=* kmnkm'n, ;fu;AhL, df;'     

!=( cGo Aofkfl/s j:t'     

@= ljif]z1 ;]jf  ;+:yfut  AolQmut 

@=! lrlsT;s / OlGhlgo/     

@=@ ;]o/ bnfn, sfg"g Aoj;fo, n]vfk9L, 

lj1fkg, n]vfkl/Ifs, d]gkfj/ 

;Knfo;{, k]G6/, ;e]{o/, s|fkm\l6Ë, 

sfle{Ë cflb 

    

@=# cg';+wfg, ;e]{o/, cg'jfbs cflb     

#= ;]jf Aoj;fo  7"nf demf}nf ;fgf 

#=! lgdf{0f Aoj;fo     

#=@ 9'jfgL ;]jf     

#=# oftfoft ;]jf     

#=$ Ao'l6 kfn{/, d;fh, z}n'g, k]lG6Ë cflb     

#=% kfl6{ Kofn];, 6]G6 xfp;, Sof6l/Ë cflb     

#=^ s]jn, OG6/g]6, PkmPd, /]l8of], 

sDo'lgs]zg, kmf]6f] cflb 

    

#=& /]:6'/f, vfhf 3/, ld7fO{ k;n, b'w bxL 

k;n cflb 

    

#=* dd{t tyf l;nfO{ s6fO{ ;]jf     

#=( l/on :6]6     

#=!) k'n xfp;, lhd, ;fpgf cflb     

#=!! cGo ;]jf     

$ pBf]u  === s/f]8 eGbf 

a9L k'Flh nufgL 

ePsf 

===s/f]8 b]lv 

=== s/f]8 

;Dd k'Flh 

nufgL ePsf 

=== s/f]8 

eGbf sd 

k'Flh nufgL 

ePsf 

$=! :yfgLo sRrf kbfy{ pkof]u ul/ 

;+rflnt O6f pBf]u   

    



 

qm=;+= Aoj;fosf] lsl;d btf{ b:t'/ 
jflif{s s/ 

s au{ v au{ u au{ 

 kfgL pBf]u       

$=@ jfn'jf, 9'Ëf h:tf vfgL hGo kbfy{ 

k|;f]wg ug]{ pBf]u  

    

$=# ko{6g d'ns pBf]u -xf]6n, nh, l/;f]6{, 

/]i6'/]06, 6«fen Ph]G;L, :sLË, UnfO{l8Ë 

cflb_ 

    

$=$ pTkfbg d"ns pBf]u -5fkfvfgf, 

rnlrq, KnfO{ p8, X'dkfO{k, Kofgn, 

u|Ln, Ans, sfhu, sf7, Knf:6Ls, 

cf}ifwL cflb_ 

    

$=% s[lifdf cfwfl/t pBf]u  -rfdn ldn, 

lj:s'6,  j]s/L, kf]N6«L, 8]/L, lzt 

e08f/, bfgf cflb_  

    

$=^ cGo pBf]u     

% ljlQo ;]jf     

%=! a}+s, ljsf; a}+s÷kmfO{gfG; / nw'ljQ  

;+:yfsf] d'Vo sfof{no  

    

%=@ a}+s, ljsf; a}+s÷kmfO{gfG; / nw'ljQ  

;+:yfsf] zfvf sfof{no 

    

%=# ljdf sDkgL, ;xsf/L / d'b|f ;6xL     

^= :jf:Yo ;]jf  === s/f]8 eGbf 

a9L k'Flh nufgL 

ePsf 

=== s/f]8 b]lv 

=== s/f]8 

;Dd k'Flh 

nufgL ePsf 

==== s/f]8 

eGbf sd 

k'Flh nufgL 

ePsf 

^=! lghL If]qjf6 ;+rflnt gl;{Ë xf]d tyf 

c:ktfn 

    

^=@ lSnlgs tyf Nofj, lkmlhof]y]/fkL     

^=# cGo :jf:Yo ;]jf     

&= lzIff ;]jf  pRr lzIff dfWolds tx cfwf/e"t tx 

&=! ;+:yfut ljBfno     

&=@ efiff k|lzIf0f     

&=# tflnd s]Gb| tyf cGo z}lIfs ;]jf     

* dfly gk/]sf cGo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cg';"rL ^ 

-bkmf !# sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

Joj;fo s/ lgwf{/0f 

s/bftf kl/rokq g+= M  ===================================== 

s/bftfsf] gfdM=========================================== 

7]ufgfM================================================= 

s/ lgwf{/0f u/]s]f cfly{s jif{M============================= 

s/ lgwf{/0f u/]sf] ldlt M =================================== 

l;=g+= 
Joj;fosf] 

ljj/0f 

s/ nfUg] 

s'n /sd 

========= 

k|ltztn] sfod 

x'g] s/ 

clu|d bflvnf 

u/]sf] /sd 

ca bflvnf 

ug{ afFsL 

/sd 

s}lkmot 

              

 

ut ljut jif{sf] 

aSof}tf      
hDdf M 

            
 

s/ clws[t 

 

  



 

cg';"rL–& 

- bkmf @& sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

dfª;]a'ª ufpFkflnsf 

==========g+= j8f sfof{no, ==============  

! g+= k|b]z, g]kfn 

 

j8fdf /x]sf Joj;fosf] ljj/0f 

 

qm=;= 
Joj;foLsf] 

gfd 

Joj;fo÷kmd{sf] 

gfd 
7]ufgf 

;Dks{ 

g+= 

btf{÷gjLs/0f eP÷gePsf] 

-cfly{s jif{ ;d]t pNn]v ug]{_ 
s}lkmot 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

टोि ववकास संस्था (गठन तथा पररचािन) काययववलि, २०७७ 

 
काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलतः २०७७।१२।२९ 

प्रस्तावना: 
स्थानीय ववकास प्रवियामा टोि तथा बस्ती स्तरवाट न ैनागररक सहभालगता सलुनन्ित गदै समाजको आलथयक, सामान्जक, 
साँस्कृलतक िगायत ववकासका सबै पक्षमा ददगोपना र अपनत्व सजृना गनय लनन्ित भौगोलिक क्षेत्रलभत्र बसोबास गने 
नागररकहरुको सहभालगतामा वडा कायायियको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोि ववकास संस्थाको गठन र 
पररचािनका िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

"प्रिासकीय काययववलि लनयलमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४" बमोन्जम काययपालिकािे यो काययववलि स्वीकृत गरी िागू 
गरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 
प्रारन्म्भक 

 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ:  (१) यो काययववलिको नाम “टोि ववकास संस्था (गठन तथा पररचािन) काययववलि, २०७७” 
रहेको छ। 

 (२) यो काययववलि काययपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतदेन्ख िागू हनुेछ । 

 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,- 
(क) “कायायिय” भन्नािे गाउँ काययपालिकाको कायायियिाई सम्झनपुछय । 

(ख)  "टोि ववकास संस्था" भन्नािे टोि बस्तीको समग्र ववकासको िालग लनन्ित भौगोलिक क्षेत्रका अलिकांि घर 
िरुीका प्रलतलनलिहरुको उपन्स्थलतमा ववकास लनमायण, सेवा प्रवाह र समान्जक पररचािनको क्षेत्रमा काम गने 
उद्देश्यिे गठन भई वडा कायायियमा सूचीकृत भएको सामदुावयक संस्थािाई सम्झन ुपछय । 

(ग)  “पदालिकारी” भन्नािे संस्थाको कायय सलमलतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सन्चव र सदस्यहरु समेतिाई 
सम्झनपुछय । 

(घ) “बैठक” भन्नािे संस्थाको संयकु्त वा छुट्टाछुटै्ट बैठक सम्झन ुपछय । 

(ङ) “वडा” भन्नािे गाउँपालिकाको वडािाई सम्झन ुपछय। 

(च)  “वविान” भन्नािे संस्थाको वविानिाई सम्झनपुछय । 

(छ)  “सलमलत” भन्नािे संस्थाको काययसलमलत सम्झन ुपछय । 

(ज)   “सािारणसभा” भन्नािे संस्थाको सािारण सदस्यहरुको भेिा सम्झन ुपछय। 

(झ)  “संस्था” भन्नािे टोि ववकास संस्थािाई सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा सूचीकृत सम्बधिी व्यवस्था 
 

३. संस्थाको गठन: (१) गाउँपालिकाका क्षेत्रमा भौगोलिक तथा सामान्जक सालमप्यताको आिारमा टोि तथा बस्तीका 
वालसधदाको आम भेिाबाट टोि तथा बस्ती लभत्रका घरिरुी समावेि हनुे गरी टोि ववकास संस्थाको गठन गररनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम गठन हनुे संस्थाको काययसलमलतमा देहाय बमोन्जमका पदालिकारी तथा सदस्यहरु रहनेछन:- 

(क) अध्यक्ष एक जना 
(ख)  उपाध्यक्ष एक जना 
(ग)  कोषाध्यक्ष एक जना 
(घ)  सन्चव एक जना 



 

(ङ)  सदस्यहरु (तीन देन्ख सात जना सम्म) 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम संस्था गठन गदाय टोि तथा बस्ती लभत्रका एक घरिरुीबाट एकजना भधदा बढी नपने गरी 
भौगोलिक सधतिुन तथा सामान्जक समावेिीकरणको आिारमा सभा वा वडा कायायियिे तोकेको चार वकल्िा लभत्रका 
नागररकहरुको आमभेिाबाट सवयसम्मत रुपमा संस्थाको कायय सलमलत गठन हनुेछ ।  

तर, यस दफा बमोन्जम आमभेिामा सवयसम्मत हनु नसकेमा उपन्स्थत सदस्यहरुको बहमुतबाट कायय सलमलत गठन गनय बािा 
पने छैन। 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम काययसलमलतको काययकाि समाप्त भएपलछ सािारण सभाको सवयसम्मत वा सो नभएमा बहमुतबाट 
काययसलमलतको पनुगयठन हनुेछ । 

(५) कायय सलमलतको कायायवलि गठन भएको लमलतिे दईु वषयको हनुेछ । 

(६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सन्चवको पदमा िगातार दईु काययकाि भधदा बढी सोही पदमा काम गनय सक्ने छैन 
।  

(७) कायय सलमलतमा अध्यक्ष, सन्चव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा अलनवायय रुपमा मवहिा हनुपुनेछ ।  

(८) संस्था गठन गदाय सकेसम्म टोिका सम्पणुय घरिरुीिाई एक घर एक सदस्यको रुपमा समेट्न ुपनेछ ।  

(९) उपदफा ८ बमोन्जम सवै घरिरुी समावेि हनु सम्भव नभएमा कम्तीमा ८० प्रलतित घरिरुी सहभागी गराई टोि 
ववकास संस्था गठन गनुयपने छ।  

(१०) यस काययववलि बमोन्जम गठन गररने संस्थाको काययसलमलतमा कम्तीमा ५० प्रलतित मवहिा सदस्य हनु ुपनेछ । 

(११) संस्थाको काययक्षेत्र सािारण सभािे तोकेको चारवकल्िा लभत्र हनुेछ। सािारण सभािे टोि तथा बस्ती लभत्रका कुन ै
घरिरुी संस्थामा समावेि गरेको नपाइएमा वा कुनै घरिरुी वा बस्ती उक्त संस्थामा समावेि गनुय पने भन्ने िागेमा 
वडा कायायियिे त्यसरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती सम्बन्धित संस्थामा समावेि गनय िगाउनेछ।   

(१२) यस दफामा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन वडा कायायियिे तोकेको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र रहेका बढीमा 
१०० घरिरुी समेट्ने गरी टोि ववकास संस्था गठन गनय सवकने छ। एउटा घरिरुी एक भधदा बढी टोि ववकास 
संस्थाको सदस्य बन्न पाउने छैन। 

४. कायय सलमलतका पदालिकारीको पद ररक्त सम्बधिी व्यवस्थाः (१) दफा ३ बमोन्जम गठन भएको कायय सलमलतका 
पदालिकारीहरुको पद देहाय बमोन्जमको अवस्थामा ररक्त हनुेछ। 

(क) अध्यक्षिे उपाध्यक्ष माफय त काययसलमलतको बैठकमा र उपाध्यक्ष सवहत अधय सदस्यिे अध्यक्षिाई राजीनामा 
ददएमा। 

(ख) भ्रष्टाचार वा अधय कुनै फौजदारी अलभयोगमा कसरुदार ठहररएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम अध्यक्षको पद ररक्त भएमा कायय सलमलतको बाँकी अवलिको िालग उपाध्यक्षिे अध्यक्ष भई 
कामकाज गनेछ। अधय पदालिकारीहरुको हकमा कायय सलमलतिे बाँकी अवलिको िालग सलमलतका सदस्यहरु मध्येबाट 
कुनै सदस्यिाई त्यस्तो ररक्त पदमा कामकाज गनय िगाउन सक्नेछ। 

५. संस्था सूचीकृत: संस्थाको सूचीकृत देहाय बमोन्जम हनुेछ : - 

(क) संस्थाको आमभेिािे लनणयय गरीअनसूुची १ बमोन्जमको ढाँचामा सोही लनवेदनमा उन्ल्िन्खत कागजातहरु 
समावेि गरी संस्था सूचीकरणका िालग वडा कायायियमा लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(ख) उपदफा (१) बमोन्जम लनवेदन प्राप्त भएपलछ वडा कायायियिे संस्थाको चारवकल्िा लभत्रका सबै घरिरुी 
समावेि गरे नगरेको समेत हेरी अनसूुची २ बमोन्जमको ढाँचामा संस्था सूचीकृत गरेको प्रमाण पत्र उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ । 

(ग) दफा (क) बमोन्जम प्राप्त लनवेदन बमोन्जम सूचीकृतको िालग प्राप्त भएको टोि ववकास संस्थामा समावेि 
हनुपुने घरिरुी वा बस्ती छुटेको पाइएमा त्यसरी छुटेको घरिरुी वा बस्ती समेत समावेि गरी सूचीकरणको 
िालग पनु पेि गनय लनदेिन ददन सक्नेछ। 

(घ)  वडा कायायियिे यस दफा बमोन्जम संस्था सूचीकृत गरेको वववरण मालसक रुपमा काययपालिकाको 
कायायियमा पठाउन ुपनेछ। 

 
 



 

पररच्छेद-३ 

संस्थाको काम कतयव्य, अलिकारहरु 

 
६. टोि ववकास संस्थाका काययहरु: (१) टोि ववकास संस्थका काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोन्जम हनुेछ :-  

(क)  समदुायमा िान्धत, सरुक्षार अमनचयन कायम गनय सहयोग गने । 

(ख) सामदुावयक सदभाव, सवहष्णुता र भाइचाराको ववकास गने । 

(ग) टोिमा संचािन हनुे ववकास लनमायणका योजनाहरुको तजुयमा, कायायधवयन र सपुररवेक्षण तथा अनगुमनमा 
सहयोग गने ।  

(घ) टोिमा हनुे  परम्परागत जात्रा, मेिा, पवय तथा समारोहको व्यवस्थापनमा सहयोग गने । 

(ङ) टोिमा रहेका सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गा,सावयजलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पूवायिारहरुको संरक्षण गनय 
तथा अलतिमण हनु नददन सहयोग गने। 

(च) टोिमाववपद् व्यवस्थापन सम्वधिी खोज, उद्धार, राहत ववतरण, पनुलनयमायण तथा पनुस्थायपना काययमा सहयोग गने 
। 

(छ) टोिको सरसफाई व्यवस्थापनको िालग सहयोग र समधवय गने/ गराउने  

(ज) छाडा पि ुचौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गने/गराउने । 

(झ) सडक बत्ती, सामदुावयक पाकय , सावयजलनक िौचािय जस्ता सावयजलनक सम्पन्त्तको सञ्चािन र व्यवस्थापनमा 
सहयोग पयुायउने । 

(ञ) कानून बमोन्जम लतनुय पने कर, दस्तरु, सेवािलु्क बझुाउने काययमा सहजीकरण गने । 

(ट) टोिमा बसोबास गने गररव, अिक्त, अपाङ्गता भएका व्यन्क्त तथा बेरोजगार व्यन्क्तहरुको तथ्याङ्क संकिन 

काययमा सहयोग गने । 

(ठ) टोिमा रहेका िैन्क्षक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र गणुस्तर सिुारको िालग सहयोग गने । 

(ड) जधम, लबबाह, बसाई सराई, सम्वधि ववच्छेद, मतृ्य ु जस्ता व्यन्क्तगत घटना दतायको िालग टोिबासीिाई 
उत्सावहत र सहजीकरण गने । 

(ढ) सामान्जक सरुक्षा भत्ता ववतरण काययमा आवश्यक सहजीकरण गने । 

(ण)  ववद्यतु चहुावट तथा चोरी लनयधत्रण काययमा सहयोग गने । 

(त) टोिमा खाद्यान्न, माछामास,ु तरकारी, फिफूि, पेय पदाथय िगायत दैलनक उपभोग्य सामग्रीको गणुस्तर र 
मलु्य सचुीको बारेमा जानकारी राखी बजार अनगुमन काययमा सहयोग गने। 

(थ) उपभोक्ता हक वहत संरक्षणको िालग पैरवी तथा जनचेतना अलभबवृद्ध गने।  

(द) टोिमा हररयािी क्षेत्र ववस्तार गरी वातावरण संरक्षणको काययमा सहयोग गने । 

(ि) स्थानीय आलथयक ववकासका संभावनाका बारेमा छिफि गरी स्थानीय तह, गैर सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसँग 
समधवय, सहजीकरण र पैरवी गने । 

(न) भवन लनमायण मापदण्ड तथा राविय भवन संवहताको पािनाको िालग टोि बासीहरुिाई प्रोत्सावहत गने ।  

(ऩ)  ववद्यािय भनाय, खोप अलभयान, साक्षरता अलभयान, सरसफाई, िैवङ्गक वहंसा उधमिुन जस्ता राविय अलभयानहरुमा 
सहयोग र समधवय गने। 

(प) टोिमा िनी, गररबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुिाई लनणयय प्रविया र श्रोतमा  पररचािनमा समान 
अलिकार स्थावपत गनय सहजीकरण गने ।  

(फ) घरेि ु वहंसा, यौनजधय वहंसा, मानव तस्करी, बािश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम, छाउपडी िगायतका सामान्जक 
अपराि तथा खरावीहरु अधत्य गनय जनचेतना अलभवृवद्ध गने । 

(ब) टोिमा उद्यम ववकाससँग सम्बन्धित काययिमहरु संचािन गनय आवश्यक सहजीकरण गने ।  

(भ) टोिको ववकासका िालग ववलभन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम ्सदपुयोग गने। 

(म) टोिमा सरकारी लनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्चािन हनुे काययिमहरु कायायधवयन गनय सहयोग 
गने ।  



 

(य) आफ्नो टोििाई वातावरणमैत्री, बाि मैत्री, पोषण मैत्रीतथा पूणय सरसफाइयकु्त बनाउन काययिमहरु संचािन 
गने तथा वडा कायायिय र गाउँपालिकाका काययिम कायायधवयनमा सहयोग, समधवय र सहजीकरण गने। 

(र)  वडा कायायिय, गाउँपालिका, अधय सरकारी लनकाय र गैरसरकारी संघसंस्थासँग गरेको सम्झौता तथा 
समझदारी अनसुारका अधय काययहरु गने । 

पररच्छेद-४ 

संस्थाको कायय सलमलतको बैठक र पदालिकारीहरुको काम, कतयव्य र अलिकार 
 

७. संस्थाको कायय सलमलतको बैठक: (१) संस्थाको कायय सलमलतको बैठकको सञ्चािन देहाय बमोन्जम हनुेछ :- 

(क) कायय सलमलतको बैठक मवहनामा कन्म्तमा एक पटक र आवश्कता अनसुार बस्नेछ । 

(ख) सलमलतको बैठकमा वडा सलमलत तथा गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलि, ववज्ञतथा अधय सरोकारवािहरुिाई 
आमधत्रण गनय सवकनेछ । 

(ग) सलमलतको वैठक लनणययको मस्यौदा सन्चविे तयार गनेछ ।  

(घ) संस्थाको बैठकको लनणययहरु वैठकमा उपन्स्थत पदालिकारीहरुबाट हस्ताक्षर गरी प्रमान्णत गराउन ुपनेछ। 

(२) उदफा (१) बमोन्जम बस्ने काययसलमलतको बैठकको लनणयय र संस्थाका प्रिासनीक तथा आलथयक कारोबारसँग 
सम्बन्धित सम्पूणय कागजातहरु अध्यक्ष, सन्चव र कोषाध्यक्षको न्जम्मामा रहनेछन ्। 

(३) कायय सलमलतको बैठक संस्थाको कायायियमा बस्नेछ । संस्थाको कायायिय स्थापना भई नसकेको अवस्थामा 
काययसलमलतका सबै सदस्यिाई पायक पने गरी उपयकु्त स्थानमा बैठक बस्ने गरी अध्यक्षिे तोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कायय सलमलतका पदालिकारीहरुको काम कतयव्य र अलिकार:- संस्थाका पदालिकारीहरुको काम कतयव्य र 
अलिकार देहाय बमोन्जम हनुेछः 
(१) अध्यक्षको काम, कतयव्य र अलिकार 

(क) संस्थाको लनयलमत बैठक बोिाउने, बैठकका िालग लमलत, समय र स्थान तोक्ने ।  

(ख) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक संचािन गने । 

(ग) बैठकमा अनिुासनको पािन गनय िगाउने र छिफिका ववषयहरु वटपोट गने वा गनय िगाउने । 

(घ) छिफि हुँदा सवैको ववचार संकिन गने र सवयसम्मत लनणयय गनय पहि गने । 

(ङ) संस्थाका लनणययहरु िागू गने, गराउने। 

(च) संस्थािे प्राप्त गरेको नगद वा न्जधसी सामानको सरुक्षाको प्रवधि लमिाउने। 

(छ) आवश्यकता अनसुार वविेष बैठक बोिाउने । 

(ज) काययववलि बमोन्जम अधय काययहरु गने । 

 

(२) उपाध्यक्षको काम कतयव्य र अलिकार: 

(क) अध्यक्षको अनपुन्स्थलतमा अध्यक्षिे गने भनी तोवकएका काययहरु गने । 

(ख) कायय सलमलतिे तोकेका अधय काययहरु गने। 

 

(३) सन्चवको काम, कतयव्य र अलिकारः 
(क) अध्यक्षको आदेिअनसुार बैठक बोिाउने । 

(ख) छिफिका प्रस्तावहरु संकिन गरी बैठकमा पेि गने र बैठकको लनणयय िेखी लनणयय प्रमान्णत गराउने 
। 

(ग) संस्थाको वियाकिापको बारेमा सदस्यहरुिाई जानकारी गराउने। 

(घ) काययसलमलतिे तोकेका अधय काययहरु गने । 

 

(४) कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र अलिकार 

(क) संस्थाको आम्दानी र खचयको वहसाब राख्न ेतथा वववरण तयार गने। 

(ख) बैंकमा खाता संचािन गदाय संयकु्त रुपमा खाता संचािन गने। 

(ग) संस्थाको नगद र न्जधसी सामानको न्जम्मा लिई सरुक्षा गने। 



 

(घ) काययसलमलतिे तोकेका अधय काययहरु गने । 

 

(५) सदस्यहरुको काम,कतयव्य र अलिकार 

(क) सलमलतको बैठकमा उपन्स्थत हनुे र छिफिमा सिीय रुपमा सहभागी हनुे।  

(ख) सलमलतको लनणयय कायायधवयनमा सहयोग गने। सलमलतको लनणयय कायायधवयन भए नभएको हेरी 
आवश्यकता अनसुार सलमलतको बैठकमा छिफिमा ल्याउने।  

(ग) आवश्कता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सन्चव र कोषाध्यक्षको काममा सघाउने । 

(घ) काययसलमलतिे तोकेका अधय काययहरु गने । 

पररच्छेद-५ 

आलथयक व्यवस्थापन 

 
९. संस्थाको आम्दानी: (१) संस्थािे देहाय बमोन्जमका क्षेत्रबाट आम्दानी प्राप्त गनय सक्नेछः 

(क) गाउँपालिकाबाट प्राप्त हनुे अनदुान रकम ।  

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी लनकायहरु, सामदुावयक संस्था तथा व्यन्क्तहरुबाट प्राप्त हनुे सहायता तथा 
अनदुानको रकम । 

(ग) टोि ववकास संस्थािे आयमूिक काययहरु संचािन गरी प्राप्त हनुे आम्दानी । 

(घ) गाउँपालिका, अधय सरकारी लनकाय, गैरसरकारी संघसंस्थासँग ववकास लनमायण वा काययिम सञ्चािनको 
िालग सम्झौता बमोन्जम प्राप्त रकम । 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट प्राप्त िलु्क तथा सहयोगको रकम। 

(च) अधय श्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम । 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको वैंक खातामा जम्मा गनुय पनेछ । 

 

१०. संस्थाको खचयः संस्थाको खचय देहाय बमोन्जम हनुेछः 
(क)  कुनै लनकायबाट सम्झौता बमोन्जम प्राप्त हनुे रकम सम्झौतामा उन्ल्िन्खत ितय बमोन्जम तोवकएको 

काययमा खचय गनुय पनेछ । 

(ख)  संस्थाको लनयलमत सञ्चािन तथा कायायिय व्यवस्थापन सम्बधिी खचय काययसलमलतको लनणयय बमोन्जम 
हनुेछ । 

 

११. संस्थाको िेखा, प्रलतवेदन तथा अधयः  

(१) संस्थाको खाता वडा कायायियको लसफाररसमा गाउँ काययपालिकाको कायायियिे तोकेको बैंकमा सञ्चािन 
हनुेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमको बैंक खाता कम्तीमा एक जना मवहिा हनुे गरी संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
र सन्चवमध्ये कुनै दईु जना र कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन हनुेछ।  

(३) कोषाध्यक्षिे संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा न्जधसी आम्दानी, सम्पूणय ववकास खचयको वववरण, 
संस्थाको संचािन र व्यवस्थापनमा भएको प्रिासलनक खचयहरुको वववरण स्पष्ट रुपमा राख्नपुनेछ । 

(४) कोषाध्यक्षिे आम्दानी खचयको वहसाब वकताव चौमालसक रुपमा कायय सलमलतको बैठकमा पेि गनुय 
पनेछ। 

(५) काययसलमलतिे प्रत्येक आलथयक वषयमा गरेको काम र आलथयक कारोबारको यथाथय वववरण तयार गरी 
आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहना लभत्र टोि भेिामा पेि गनुय पनेछ। 

(६) संस्थािे आफ्नो वावषयक कारोबारको प्रलतवेदन सािारणसभा, सम्बन्धित वडा काययिय र गाउँपालिकामा 
पेि गनुयपनेछ । 

(७) गाउँपालिका तथा वडा कायायियिे आवश्यकता अनसुार संस्थाको अनगुमन गरी आवश्यक लनदेिन ददन 
सक्नेछ । 



 

१२. न्जधसी तथा वस्तगुत सहयोग लिन सक्नेः (१) यस काययववलिमा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन ववपद् 
प्रभाववत व्यन्क्तको उद्दार, राहत तथा पनुस्थायपना काययमा सहयोग गनय कुनै सरकारी लनकाय, गैर सरकारी संघसंस्था, 
लनजी क्षेत्र तथा व्यन्क्त वविेषबाट न्जधसी सामान तथा वस्तगुत सहयोग लिन सक्नेछ। 

(२) संस्थािे उपदफा (१) बमोन्जम प्राप्त सहयोग वडा सलमलतको समधवयमा त्यस्तो ववपदबाट प्रभाववत व्यन्क्त तथा 
पररवारिाई ववतरण गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थािे यस दफा बमोन्जम प्राप्त सहयोगको वववरण वावषयक प्रलतवेदनमा समेत समावेि गनुय पनेछ। 

 

पररच्छेद–6 

ववववि 

 

१३. समधवय सलमलतः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गरी पषृ्ठपोषण प्रदान गनय हरेक वडामा देहाय 

बमोन्जमको समधवय सलमलत रहनेछ :- 

(क) वडाध्यक्ष        - संयोजक 

(ख) वडा सलमलतका सदस्यहरु       - सदस्य  

(ग) टोिववकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोजकिे  

तोकेका ३ जना       -सदस्य  

(घ) वडा सन्चव        - सदस्य सन्चव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोन्जमका सदस्यहरुको पदावलि दईु वषयको हनुेछ । उक्त पदावलि 
समाप्त भएपलछ संयोजकिे काययकाि नदोहोररने गरी वडा लभत्रका अधय संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना 
मनोनयन गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सलमलतको बैठक कम्तीमा चौमालसक रुपमा बस्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको सलमलतिे वडा लभत्रका सबै संस्थाको काम कारवाहीिाई प्रभावकारी बनाउन कायय 
सलमलतिाई आवश्यक लनदेिन ददन सक्नेछ ।   

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सलमलतिे संस्थाको काम कारवाहीको सम्बधिमावावषयक प्रलतवेदन काययपालिकामा 
पेि गनुय पनेछ । 

१४. बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेः यो काययववलि कायायधवयनको िममा कुनै बािा अड्चन आएमा काययपालिकािे 
त्यस्तो बािा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

 

१५. कायय सलमलत भङ्ग गनय सक्नेः सावयजलनक सम्पन्त्तको वहनालमना गने, प्रचलित कानून लबपररत कायय गने तथा भ्रष्टाचार 
वा आलथयक वहनालमना गरेको पाइएमा त्यस्तो काययसलमलतिाई सम्बन्धित वडा सलमलतको लसफाररसमा काययपालिकािे 
भङ्ग गनय सक्नेछ । यसरी काययसलमलत भङ्ग भएको अवस्थामा एक मवहना लभत्र यसै काययवववलि बमोन्जम नयाँ कायय 
सलमलत गठन गनुय पनेछ। 

 
१६. काययववलि संिोिन तथा खारेज गनय सक्नेः (१) काययपालिकािे आवश्यकता अनसुार यो काययववलि संिोिन तथा 

खारेज गनय सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम यो काययववलि खारेज भएको अवस्थामा यस काययववलि बमोन्जम स्थापना तथा 
सञ्चािन भएका संस्थाहरुको सम्पन्त्त तथा दावयत्व काययपालिकाको नाममा हनुेछ। 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

अनसूुची-१ 

टोि ववकास संस्थािाई गाउँपालिकामा सूचीकृत गने लनवेदनको नमनुा 
 

लमलतः ………………….. 

 

श्री सन्चवज्यू 

वडा सलमलतको कायायिय 

वडा नं.......  

माङसेबङु गाउँपालिका, इिाम । 

 

ववषयः टोि ववकास संस्था सूचीकृत गने सम्बधिमा । 

 

उपयुयक्त सम्बधिमा यस गाउँपालिकाको वडा नं …… न्स्थत ……………..टोिमा गठन गररएको …………………………. 
टोि ववकास संस्थािाई …………………………………सूचीकृत गररददनहुनु लनम्नानसुारका वववरण सवहत अनरुोि गदयछु 
। यस …………………………….. टोि ववकास संस्थाको क्षेत्र लनम्न उल्िेन्खत चार वकल्िालभत्र सीलमत रहनेछ । 
 

संिग्नः  

   टोि भेिाको उपन्स्थलत र लनणयय। 

   कायय सलमलतका सदस्यहरुको नाम थर। 

 

पूवय लसमानाः ……………………………… 

पन्िम लसमानाः …………………………. 

उत्तर लसमानाः ………………………….. 

दन्क्षण लसमानाः …………………………. 

हािका जम्मा घरिुरीः 
 
 

लनवेदक सलमलतको तफय बाट 

अध्यक्षको नामः ……………………………… 

टोि ववकास संस्थाको नामः.............. 
ठेगानाः........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसुचुी-२ 
माङसेबङु गाउँपालिका 

……………नं वडा कायायिय, 
 

टोि ववकास संस्था सूचीकृत प्रमाण-पत्र 

 

माङसेबङु गाउँपालिका वडा नं.  …………… न्स्थत ………………………………… मा गठन भएको 
……………………………………………… टोि ववकास संस्थािाई यस कायायियमा लमलत………………मा सूचीकृत गरी यो प्रमाण-
पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

यस गाउँपालिकाको आलथयक, सामान्जक, साँस्कृलतक तथा भौलतक पवुायिार ववकास र सिुासन कायम गने क्षेत्रमा यस टोि 
ववकास संस्थाको सिीय सहभालगताको अपेक्षा गदयछु । 

 

  वडा सन्चव 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

सावयजलनक जवाफदेवहता प्रवद्धयन सम्बधिी काययववलि, २०७७ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत २०७७।१२।२९   
 

प्रस्तावना 
गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहिाई पारदिी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नीलत, योजना तथा काययिमको 
कायायधवयन प्रकृया, प्राप्त उपिन्ब्ि र त्यसिे पारेको आलथयक सामान्जक प्रभावको मूल्याङ्कन गरी नीलत, योजना 
तथा सेवा प्रवाह प्रकृयामा सिुार गनय, सावयजलनक कोषको अत्यतु्तम पररचािन गरी अपेन्क्षत उद्देश्य प्रालप्तको 
सलुनितता गनय र जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीिाई थप न्जम्मवेार बनाई सावयजलनक जवाफदेहीता अलभबवृद्ध गनय 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) को प्रयोजनको िालग प्रिासकीय 
काययववलि लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे यो काययववलि 
जारी गरेको छ ।  

 

  भाग-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारन्म्भकः (१) यो  काययववलिको नाम  ×सावयजलनक जवाफदेवहता प्रवद्धयन सम्बधिी काययववलि, 

२०७७" रहेको छ ।  
(२) यो काययववलि काययपालिकािे स्वीकृत गरेको लमलतदेन्ख िागू हनुछे । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा:- 
(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछय । 

(ख) “सभा” भन्नािे नेपािको संवविानको िारा २२२ को उपिारा (१) बमोन्जमको गाउँ सभा वा िारा 
२२३ को उपिारा (१) बमोन्जमको नगर सभा सम्झनपुछय । 

(ग) “काययपालिका” भन्नािे संवविानको िारा २१५ बमोन्जम गठन भएको गाउँ काययपालिकाा वा 
संवविानको िारा २१६ वमोन्जम गठन भएको नगर काययपालिकािाई सम्झनपुछय। 

(घ)  “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय । 

(ङ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकााद्धारा स्वीकृत आयोजना वा काययिमबाट प्रत्यक्ष िाभ 
पाउन े व्यन्क्तहरुको समूहिे आयोजना वा काययिम लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममयत सम्भार 
गनयको िालग आफूहरु मध्येबाट गाउँपालिकाद्धारा लनिायररत प्रविया बमोन्जम गठन गरेको सलमलत 
सम्झनपुछय।  

(च)  “कायायिय”भन्नािे  गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झन ु पछय र सो िब्दिे गाउँपालिका 
अधतगयतका वडा कायायिय, सेवा केधर, ववषयगत िाखा वा लनकाय समतेिाइय बझुाउने छ।  

(छ)  “कोष”भन्नािे गाउँपालिकाको स्थानीय सन्ञ्चत कोष सम्झन ु पछय र सो िब्दिे स्थानीय कानून 
बमोन्जम स्थापना भएका अधय स्थानीय कोषिाई समते जनाउने छ । 

(ज)  “प्रमूख प्रिासकीय अलिकृत”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा ८४ वमोन्जमको 
प्रमूख प्रिासकीय अलिकृत सम्झन ुपछय । 

(झ)  “ववकास साझेदार”भन्नािे नेपाि सरकारसँग भएको सम्झौता बमोन्जम नगद, न्जधसी एवं प्राववलिक 
सहयोग उपिव्ि गराउने दिपक्षीय एवं बहपुक्षीय दात ृ लनकाय, संयकु्त रािसंघीय लनकायहरु तथा 
अधतराविय गैर सरकारी संस्थािाई सम्झन ु पछय र सो िब्दिे गाउँपालिकासंग भएको सम्झौता 
बमोन्जम नगद, न्जधसी एवं प्राववलिक सहयोग उपिव्ि गराउन ेराविय गैर सरकारी संस्था समतेिाई 
बझुाउनछे। 

(ञ)  “सामान्जक परीक्षण” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) 
को व्यवस्था बमोन्जम गाउँपालिकाको योजना, नीलत, काययिम, आयोजना कायायधवयन र सेवा प्रवाहिे 



 

आलथयक सामान्जक क्षते्रमा पारेको समग्र प्रभावको िेखाजोखा, ववश्लषेण र मूल्यांकन कायय सम्झन ुपछय। 
(ट) “सावयजलनक परीक्षण भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) 

को व्यवस्था बमोन्जम गाउँपालिकािे संचािन गने काययिम, ववकास योजना तथा आयोजनाको िक्ष्य, 
उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त उपिन्ब्िको बारेमा सरोकारवािाहरुबीच जानकारी गराउने, िेखाजोखा 
गने र मूल्यांकन गने कायय सम्झन ुपछय । 

(ठ) “सावयजलनक सनुवुाइ” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा (५) 
को व्यवस्था बमोन्जम गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र ववकास व्यवस्थापन िगायत काययमा सरोकार राख्न े
सवयसािारण नागररक र गाउँपालिकाका पदालिकारीहरुबीच सावयजलनक थिोमा खिुा छिफि गने 
प्रविया सम्झन ुपछय ।यस िब्दिे गाउँपालिकासगँ भएको सम्झौता, साझेदारी, कवलुियत, ितय अनसुार 
गाउँपालिकाको भौगोलिक के्षत्रमा काययिम सञ्चािन गने ववकास साझेदार तथा गैर सरकारी संस्थािे 
आफ्नो कायय न्जम्मेवारीको सधदभयमा गने सनुवुाइिाइय समते जनाउनछे । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नािे यस काययववलिको प्रयोजनको िालग प्रचलित कानून बमोन्जम स्थापना 
भएका र गाउँपालिकाको सभाबाट आफ्नो काययिम स्वीकृत गराई गाउँपालिकााको समधवयमा 
काययिम सञ्चािन गने गैर नाफामूिक संस्था सम्झनपुछय ।  
 

(ढ) “सामदुावयक संस्था” भन्नािे जनचेतना सम्बधिी तालिम, अलभमखुीकरण, सीप ववकास, बचत, कजाय 
पररचािन, समावेिी ववकास र सिक्तीकरण गने उद्देश्यिे लनन्ित प्रविया अविम्बन गरी प्रचलित 
कानून बमोन्जम स्थापना भएका संस्था तथा गाउँपालिकामा सूचीकृत भएका समदुायमा आिाररत संस्था 
सम्झनपुछय । 

(ण) “योजना” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा उल्िेख 
भए बमोन्जम गाउँपालिकाको समग्र ववकास लनमायण सम्बधिी तयार पाररएको आवलिक, बावषयक र 
रणनीलतगत तथा ववषयक्षते्रगत योजना र यस्तै प्रकारका अधय योजनािाई सम्झन ुपछय । 

(त) “काययिम” भन्नािे लनन्ित उद्देश्य प्रालप्तका िालग गाउँपालिकाद्धारा िगानी ढाँचा सवहत तयार गररएको 
क्षेत्रगत वा वहकेु्षत्रगत काययिम सम्झनपुछय । 

(थ) “आयोजना”भन्नािे गाउँपालिकािे कुनै भौगोलिक क्षते्र वा काययक्षते्रमा लनन्ित अविी र िगानी रकम 
तोकी लनिायररत उद्देश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको आयोजना सम्झन ुपछय । 

(द) “अनदुान”भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट गाउँपालिकािाई प्राप्त हनु े ववत्तीय समानीकरण, 

सितय, समपरुक तथा वविेष अनदुानिाई सम्झन ुपछय । साथै सो िब्दिे नेपाि सरकार तथा प्रदेि 
सरकारका ववलभन्न मधत्रािय र अधतगयतका लनकाय र नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा दात ृ लनकायबाट 
उपिब्ि हनु ेववत्तीय, प्राववलिक एवं वस्तगुत सहयोग समतेिाई जनाउन ेछ । 

(ध) “िन्क्षत समूह”भन्नािे नेपािको संवविानको िारा ४२ बमोन्जम सामान्जक धयायको हक प्राप्त गने 
आलथयक, सामान्जक वा िैन्क्षक दृवष्टिे पछालड परेका मवहिा, दलित, आददवासी जनजालत, मिेिी, थारु, 
मनु्स्िम, वपछडा वगय, अल्पसङ्खखयक, सीमाधतीकृत, अपाङ्गता भएका व्यन्क्त, िैवङ्गक तथा यौलनक 
अल्पसङ्खखयक, वकसान, श्रलमक, उत्पीलडत वा वपछलडएको के्षत्रका नागररक तथा आलथयक रुपिे लबपन्न 
खस आययको व्यन्क्त वा व्यन्क्तको समूहिाई सम्झन ुपछय । साथै, सो िब्दिे नेपाि सरकार र प्रदेि 
सरकारिे िन्क्षत समूह भनी तोकेका अधय वगय एवं समदुाय समतेिाई जनाउछ । 

(न) “सामान्जक न्जम्मेवारी”भन्नािे गाउँपालिकाािे प्रचलित कानून बमोन्जम समावेिी र समतामिुक 
ववकासका िालग उपयकु्त नीलत, योजना, काययिम तजुयमा र कायायधवयन गने साथै िन्क्षत समहुिाई 
ध्यान ददई सेवा प्रवाह गने दावयत्विाई सम्झन ुपछय। 

(ऩ) “सावयजलनक  लनजी साझेदारी” भन्नािे स्थानीय कानून वा अधय प्रचलित कानून बमोन्जम करार गनय 



 

योग्य कानूनी व्यन्क्तबीच करार ितयमा ब्यवस्था भए बमोन्जमको सेवा प्रदान तथा सञ्चािन गने र 
त्यसको जोन्खम ितय बमोन्जम वहन गने गरी भएको करार ब्यवस्था सम्झन ुपछय। 

(प) “नागररक वडापत्र” भन्नािे गाउँपालिकाािे उपिब्ि गराउने ववलभन्न सेवा तथा सवुविाको नाम, वववरण, 

समयाविी, न्जम्मवेार कमयचारी काययकक्षको वववरण, सेवा प्राप्त गनय प¥ुयाउन ुपने प्रविया, िाग्ने िूल्क 
एवं दस्तरुका साथै सेवा अवरुद्ध भएमा उजरुी सनेु्न अलिकारी उल्िेख गरी सवयसािारणिाई ससूुन्चत 
गनय सावयजलनक स्थि वा कायायियमा टाँलगएको वा टाँसेर रान्खएको वा ववद्यलुतय माध्यम िारा प्रकान्ित 
वाचापत्र सम्झन ुपछय। 

(फ) “बवहगयमन अलभमत” (Exit Poll)  भन्नािे सेवाग्राहीहरु सेवा लिई कायायियबाट बावहर लनन्स्कन ेसमयमा 
कायायियको सेवाप्रवाहको ववषयमा िेखी वा िेखाइददएको अलभमत वा सझुाव सम्झन ुपछय । 

(ब) “नागररक प्रलतवदेन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नािे सेवाग्राही नागररकिे कायायियबाट सेवा 
लिंदा प्रत्यक्ष अनभुव गरेका, भोगेका र देखेका कुराहरुिाई उल्िेख गरी सेवा भौलतक वा अभौलतक 
माभ्यमवाट कायायियिाई पषृ्ठपोषण ददने पद्धलत सम्झन ुपछय। 

(भ) “समदुायबाट संचािन हनुे योजना”भन्नािे गाउँपालिकाको सहयोगमा उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी 
संस्था, टोि ववकास संस्था र सामदुावयक संस्थाबाट संचािन हनु े लनमायण तथा आलथयक एवं सामान्जक 
ववकास सम्बधिी आयोजना तथा काययिम सम्झन ुपछय। 

(म) “साना काययिम वा आयोजना”भन्नािे यस गाउँपालिकाको हकमा पधर िाख रूपय ँभधदा कम िगानी 
भएका काययिम वा आयोजना सम्झन ुपछय। 

(य) “ठुिा काययिम वा आयोजना”भन्नािे यस गाउँपालिकाको हकमा पधर िाख रूपयाँ वा सो भधदा 
मालथ िगानी भएका काययिम वा आयोजना सम्झन ुपछय। 

(र) “गनुासो”भन्नािे जनु सकैु माध्यमबाट कायायिय वा यसको लनकायको काम, सेवा प्रवाह, ववकास 
लनमायण तथा गाउँपालिकाको काम तथा अलिकार सम्बधिी ववषयमा सरोकारवािा व्यन्क्त वा लनकायिे 
गने लिन्खत वा अलिन्खत  लसकायत सम्झन ुपछय। 

(ऱ) “उजरुी”भन्नािे गाउँपालिका वा यस अनतरगतका लनकायको काम, सेवा प्रवाह, ववकास लनमायण 
सम्बधिमा पदालिकारी वा कमयचारीको काययसम्पादन, सेवाको गणुस्तर, लनयलमतता, िागत तथा 
समयको ववषयमा सम्बधिमा लिन्खत वा मौन्खक रुपमा व्यक्त गरेको असधतवुष्ट सम्झन ुपदयछ। 

 

 

भाग –२  

गनुासो व्यवस्थापन काययववलि 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अलभिेखन तथा प्ररान्म्भक कारवाही 
 

३. गनुासोको अलभिेख राख्न ु पनेः (१) कायायियिे देहायका कुनै माध्यमबाट आएका गनुासोको अनसूुची–१ 
बमोन्जमको ढाँचामा अलभिेख राख्न ुपनेछः  
(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्ष समक्ष मौन्खक वा लिन्खत रुपमा, 
(ख) कायायिय प्रमखु समक्ष मौन्खक रुपमा,  

(ग) कायायियमा लनवेदन दताय गरेर,  

(घ) कायायियको टेलिफोन, हटिाइन, फ्याक्स माफय त, 
(ङ) कायायियको इमिे, एस एम एस माफय त,  

(च) हिुाक, एक्सप्रसे डेलिभरी माफय त,  

(छ) उजरुी पेवटका माफय त, 



 

(ज) पत्रपलत्रका, ववद्यतुीय संचार माध्यम, सामान्जक संजाि माफय त, 
(झ) सावयजलनक पररक्षण, सामान्जक पररक्षण, सावयजलनक सनुवुाई जस्ता काययिममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेि सरकारका लनकाय माफय त । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम प्राप्त भएका सबै गनुासोिाई गनुासोको माध्यम सवहत गनुासो सूने्न अलिकारी 
देहाय बमोन्जम बगीकरण गरी अलभिेखमा जनाउन ुपनेछ ।   

(क) सूचना सम्बधिी गनुासो, 
(ख) वपर मकाय परेको सम्बधिी गनुासो, 
(ग) सावयजलनक खररद सम्बधिी गनुासो, 
(घ) पूवायिार लनमायणमा गणुस्तर कायम नभएको सम्बधिी गनुासो, 
(ङ) ववत्तीय अनिुासन सम्बधिी गनुासो, 
(च) सेवा प्रवाहमा अलतररक्त िलु्क भकु्तानी गनुय परेको सम्बधिी गनुासो, 
(छ) आयोजना तथा काययिम छनोट तथा व्यवस्थापन सम्बधिी गनुासो, 
(ज) उपभोक्ता सलमलतसँग सम्बन्धित गनुासो, 
(झ) ववद्यमान कानूनी प्राविान सम्बधिी गनुासो, 
(ञ) कमयचारीको आचरण तथा व्यवहार सम्बधिी गनुासो, 
(ट) अधय गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम पनय आएका गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अलिकारीिे प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतसँग समधवय गरी सात ददन लभत्र प्रथम सम्बोिन गरी अलभिेखमा जनाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम गरेको प्रथम सम्बोिनको जानकारी गनुासो सनेु्न अलिकारीिे 
सम्बन्धित गनुासोकतायिाई लिन्खत मौन्खक इमेि एसएमएस वा अधय कुनै उपयकु्त तररकाबाट ददन ुपनेछ। 

(५) प्रचलित कानूनमा रहेको अस्पष्टता वा अपयायप्तता वा के्षत्रालिकार लभत्र नपरेको वा अधय 
कुना ैकारणिे गनुासो सनेु्न अलिकारी र प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतको तहबाट सम्बोिन हनु नसकेका 
गनुासोिाई गनुासो सनेु्न अलिकारीिे गनुासो समािान समधवय सलमलतमा पेि गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम पेि भएका गनुासोको सम्बधिमा गनुासो समधवय सलमलतिे 
गनुासोसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था र त्यस्ता गनुासो समािानको िालग गनुयपने लनणययको प्रस्ताव समते 
तयार गरी अनसूुची–२ बमोन्जमको ढाँचामा काययपालिका बैठकमा पेि गनुय पनेछ। 

४. काययपालिकािे लनणयय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोन्जम प्राप्त प्रस्ताव समेतको आिारमा गनुासो 
समािानको िालग काययपालिकािे आवश्यक लनणयय वा लनदेिन ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम काययपालिकािे गनुासो समािानको िालग कुनै लनणयय गदाय वा 
लनदेिन ददंदा आवश्यकता अनसुार कानूनी परामिय लिन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम भएको लनणयय प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे कायायधवयन गरी गनुासो 
सनेु्न अलिकारी माफय त सम्बन्धित गनुासोकतायिाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) यस काययववलि बमोन्जम पनय आएका गनुासो समािानको िालग कानूनी तजुयमा वा संिोिन 
गनुय पने देन्खएमा त्यस्तो कानून तजुयमाको िालग काययपालिकािे प्रकृया अगालड बढाउनेछ। 

 
 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्यवस्थापनको संस्थागत व्यवस्था 
 

५. गनुासो सनु्न ेअलिकारी तोक्नःे (१) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे कायायियमा उपिब्ि वररष्ठ कमयचारीिाई 
गनुासो सनेु्न अलिकारी तोक्नछे। 



 

          (२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको अलतररक्त गनुासो सनेु्न अलिकारीको काम कतयव्य र 
अलिकार हनुेछः 

(क) कायायियमा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अलभिेख राख्न,े 
(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत र गनुासोसँग सम्बन्धित पदालिकारी तथा कमयचारीसँगको समधवयमा 

पनय आएको गनुासोको प्रथम सम्बोिन गने, 
(ग) अधय लनकायको काययके्षत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बन्धित लनकायमा पठाउने, 
(घ) काययपालिका बैठकमा पेि गने गनुासोको वववरण तयार गरी प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत समक्षय 

पेि गने, 
(ङ) गनुासो समािान समधवय सलमलतको सदस्य सन्चव भई कायय गने, 
(च) गनुासो सम्बोिनको िालग भएका लनणययहरुको अलभिेख राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बधिमा काययपालिका तथा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतबाट भएको लनणयय कायायधवयन 

गनय सहयोग गने, 
(ज) पवहिे लनणयय भइसकेका ववषयमा गनुासो पनय आएमा सोको जानकारी प्रमखु प्रिासकीय 

अलिकृतिाई गराउने, 
(झ) काययपालिका तथा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे तोके बमोन्जमका अधय कायय गने । 

(३) गनुासो सनेु्न अलिकारीिाइय उपदफा (२) मा तोवकएका काम, कतयव्य र अलिकार वाहेक अधय 
न्जम्मेवारी समेत ददएको अवस्थमा त्यस्तो न्जम्मेवारी समते परुा गनुय पनेछ। 

६. गनुासो समािान समधवय सलमलतको गठनः (१) यस काययववलि बमोन्जम पनय आएका गनुासोमध्ये दफा ३ 
को उपदफा (५) बमोन्जम काययपालिकामा पेि गनुय पने गनुासो समािान गनय काययपालिका बैठकमा प्रस्ताव 
पेि गने प्रयोजनको िालग देहाय बमोन्जमको गनुासो समािान समधवय सलमलत रहनेछः 

(क) उपाध्यक्ष            संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत          सदस्य 

(ग) अध्यक्षिे तोकेको कम्तीमा एकजना मवहिा सवहत दईुजना  

     काययपालिका सदस्य                                     सदस्य 

(घ) गनुासो सनेु्न अलिकारी             सदस्य सन्चव 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सलमलतिे आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञ र सम्बन्धित 
कमयचारीिाई सलमलतको बैठकमा आमधत्रण गनय सक्नेछ।  

७. वडा कायायियको गनुासो समािान सम्बधिी व्यवस्थाः (१) वडा कायायियमा प्राप्त हनुे गनुासोको 
व्यवस्थापनको िालग सम्बन्धित वडाको वडा सन्चविे गनुासो सनेु्न अलिकारी भई काम गनेछ । 

(२) वडा कायायियमा प्राप्त हनु आएका गनुासोहरुको वववरण वडा सन्चविे अनसूुची –१ बमोन्जमको 
ढाँचामा तयार गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको गनुासो सनेु्न अलिकारीिे यस काययववलि बमोन्जम वडा कायायियको 
के्षत्रालिकार लभत्रका गनुासोहरु वडा अध्यक्षसँग समधवय गरी सम्बोिन गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोन्जम गनुासो समािानको िालग गररएका काययहरुको वववरण वडा सन्चविे वडा 
सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(५) के्षत्रालिकार वा अधय कुनै कारणिे वडा सलमलतबाट समािान हनु नसकेका गनुासोको 
सम्बोिनको िालग त्यस्ता गनुासोहरुको वववरण अनसूुची– ३ बमोन्जमको ढाँचामा तयार गरी प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत माफय त गनुासो समािान समधवय सलमलतमा पेि गनुय पनेछ।  

(६) काययपालिका वा अधय कायायियसँग सम्बन्धित गनुासोहरु वडा कायायियमा प्राप्त हनु आएमा वडा 
सन्चविे त्यस्ता गनुासोहरु काययपालिका वा सम्बन्धित कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 



 

८. अधय कायायियको गनुासो समािान सम्बधिी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिका मातहतका ववषयगत कायायिय वा 
िाखा प्रमखुिे आफूभधदा लनकटतम मलुनका कमयचारीिाई गनुासो सनेु्न अलिकारी तोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको गनुासो सनेु्न अलिकारीिे सम्बन्धित कायायिय।िाखा प्रमखुसँग समधवय 
गरी कायायिय वा िाखामा पनय आएका गनुासोहरु सम्बोिन गनुय पनेछ । 

(३) के्षत्रालिकार वा अधय कुनै कारणिे समािान हनु नसकेका गनुासोको सम्बोिनको िालग कायायिय 
वा िाखा प्रमखुिे त्यस्ता गनुासोहरुको वववरण अनसूुची–३ बमोन्जमको ढाँचामा तयार गरी गनुासो समािान 
समधवय सलमलतमा पेि गनुय पनेछ। 

  

पररच्छेद –३ 

गनुासो समािान प्रविया 
 

९. गनुासो पेवटका राख्नपुनेः (१) कायायियिे कायायियको मूि गेट नन्जकै सबैिे देख्न ेसरुन्क्षत स्थानमा गनुासो 
पेवटका राख्न ुपनेछ। 

    (२) उपदफा (१) बमोन्जमको गनुासो पेवटकामा िगाएको तािा गनुासो सनेु्न अलिकारीिे कम्तीमा 
प्रत्येक हप्ता कायायिय प्रमखु वा अधय दईुजना पदालिकारी वा कमयचारीको रोहवरमा खोल्नपुनेछ।  

१०.  गोपनीयता राख्न ु पनेः कायायिय प्रमखुिे कायायियमा प्राप्त भएका गनुासो मध्ये अनसुधिान र छानलबन 
गनुयपने प्रकृलतका गनुासो गने व्यन्क्त वा लनकायको नाम गोप्य राखी त्यस्ता गनुासोको सम्बधिमा आवश्यक 
छानलबन र अनसुधिान गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

११.  िेखी पठाउन सक्नःे कायायियमा प्राप्त गनुासो मध्य े आलथयक अलनयलमतता वा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित 
गनुासोहरु काययपालिकाको लनणययिे छानलबन तथा अनसुधिानको िालग अन्खतयार दरुुपयोग अनसुधिान 
आयोगमा िेखी पठाउन सवकनेछ । 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायायधवयन गनेः कायायियिे अन्खतयार दरुुपयोग अनसुधिान आयोग, महािेखा परीक्षक, 
संसदीय सलमलत, नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारका लनकायहरु र न्जल्िा समधवय सलमलत माफय त प्राप्त 
गनुासो र सझुावहरुिाई प्राथलमकतासाथ कायायधवयन गनेछ । 

१३. गनुासोकतायिाई जानकारी ददनेः (१) यस काययववलि बमोन्जम प्राप्त गनुासो सम्बोिनपलछ गनुासो सनेु्न 
अलिकारीिे सम्बन्धित गनुासोकतायिाई सोको जानकारी ददनपुनेछ। 

     (२) यस काययववलि बमोन्जम प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाय प्राप्त गनुासो झठुा ठहरे पलन सोही व्यहोरा 
उपदफा (१) बमोन्जम सम्बन्धित गनुासोकतायिाई जानकारी गराइनेछ।  

 

भाग-३ 

सामान्जक परीक्षण सम्बधिी व्यवस्था 
 

पररच्छेद –१ 

सामान्जक परीक्षण सम्बधिी संस्थागत व्यवस्था 
 

१४. सामान्जक परीक्षण गनुयपनेः (१) गाउँपालिकािे हरेक आलथयक वषयमा सम्पादन गरेका काययिम तथा 
काययसम्पादनको िेखाजोखा र त्यसको सामान्जक उपिब्िी मापन गनय सामान्जक परीक्षण गनुयपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोन्जमको सामान्जक परीक्षण देहायका ववषयमा आिाररत रही गनुयपनेछ ।  

(क) नेपािको संवविानको अनसूुची ८ मा उन्ल्िन्खत ववषयहरु 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोन्जम तोवकएका ववषयहरु, 
(ग) गाउँपालिकाबाट स्वीकृत कानून बमोन्जम सम्पादन गरेका काययहरु, 
(घ) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट समय समयमा भएका लनदेिन बमोन्जम सम्पादन गनुयपने 



 

काययहरु, 
(ङ) काययपालिकाबाट समय समयमा गररएका प्रलतबद्दताहरु l 
(३) कायायियिे उपदफा (१) बमोन्जमको सामान्जक परीक्षण कायय प्रत्यक आलथयक वषय समाप्त भएको 

लमलतिे चार मवहनालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) काययपालिकाको लनणययिे कुनै एक काययिम वा आयोजनाको समेत सामान्जक परीक्षण गनय 
सवकनछे ।  

१५. सामान्जक परीक्षण समधवय सलमलतको गठनः (१) सामान्जक परीक्षण काययमा सहयोग तथा समधवयको 
िालग देहाय अनसुार पदालिकारी रहेको सामान्जक परीक्षण समधवय सलमलत रहने छ। 

(क)  प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत     संयोजक 

(ख) योजना महािाखा।िाखा प्रमखु     सदस्य 

(ग) अध्यक्षिे तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था वा  
    सामदुावयक संस्थाको  एक जना प्रलतलनलि    सदस्य 

(घ) संयोजकिे तोकेको ववषयगत िाखा प्रमखु    सदस्य  
(ङ) सामान्जक ववकास िाखा प्रमखु     सदस्य–सन्चव 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सलमलतको सामान्जक परीक्षण समधवय सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलिकार देहाय बमोन्जम हनुछेः  

(क) सामान्जक पररक्षकको छनोट गने 

(ख) पररक्षण गररने काययिम तथा आयोजनाको छनौट गने, 
(ग) पररक्षकको संस्था वा व्यान्क्तको योग्यताको पररक्षण गरी स्वीकृत गने, 
(घ) पररक्षण काययको िालग स्रोत तथा पूवायिारको व्यवस्था गने, 
(ङ) वैकन्ल्पक योजना तथा काययिमको पवहचान गरी सून्च तयार गने, 
(च) सामान्जक परीक्षण काययमा आवश्यक सहयोग, समधवय र सहन्जकरण गने। 

१६. तेस्रो पक्षबाट सामान्जक परीक्षण गराउन ुपनेः (१) यस काययववलि बमोन्जम गररने सामान्जक परीक्षण कायय 
कायायियिे तेस्रो पक्षबाट सामान्जक परीक्षण गराउन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पक्षको छनोट प्रचलित सावयजलनक खररद कानून बमोन्जम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम छनोट गररने सामान्जक परीक्षकको काययवववरण र योग्यता अनसूुची–४ 
बमोन्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद – २ 

सामान्जक परीक्षण ववलि र प्रलतवेदन 

 

१७. सामान्जक परीक्षणका ववषयहरुः (१) सामान्जक परीक्षकिे देहायका बमोन्जमका सामग्रीको अध्ययन गरी 
गाउँपालिकािे सामान्जक न्जम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बधिमा समीक्षा र ववश्लषेण गनुय पनेछः 

(क) स्थानीय तह सम्बधिी संघीय तथा प्रादेन्िक ऐन, लनयम, तथा मापदण्ड, 
(ख) गाउँपालिकािे वनाएका स्थानीय कानून, काययववलिहरू र लनदेन्िकाहरू,  

(ग) गाउँपालिकाको आवलिक तथा वावषयक योजना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) गाउँपालिकाको चौमालसक तथा वावषयक प्रगलत प्रलतवदेन 

(च) सावयजलनक सनुवुाई प्रलतवदेन 

(छ) सावयजलनक परीक्षणका प्रलतवदेननहरु 

(ज) आधतररक िेखापरीक्षण प्रलतवदेन 



 

(झ) अन्धतम िेखापरीक्षण प्रलतवदेन 

(ञ) वावषयक योजना तथा बजटे तजुयमासँग सम्बन्धित लनणययहरु 

(ट)  धयावयक सलमलतको वावषयक प्रलतवदेन 

(२) सामान्जक परीक्षकिे उपदफा (१) बमोन्जमका सामग्रीको अध्ययनबाट देन्खएका वववरणहरुमा 
देहाय बमोन्जमका ववलि अविम्बन गरी पषु्याईं लिन ुपनेछ । 

(क) गाउँपालिकाका पदालिकारी तथा सम्बन्धित कमयचारीसँग अियसंरन्चत (Semi-structured) 
अधतरवाताय,  

(ख) आयोजना तथा काययिम कायायधवयन स्थिको स्थिगत लनरीक्षण, अविोकन र समूह छिफि 
l 

(३) सामान्जक परीक्षकिे उपदफा (२) बमोन्जम पषु्याईं लिंदा गाउँपालिकाको सामान्जक न्जम्मवेारी 
बहनमा देन्खएका प्रमखु समस्या, चनुौती  र भावी काययददिाका बारेमा समेत छिफि गराई 
अनसूुची –५ बमोन्जमको प्रलतवदेन तयार गनुय पनेछ । 

१८. सावयजलनक छिफि गराउन ुपनेः (१) सामान्जक परीक्षकिे दफा १७ को उपदफा (३) बमोन्जम तयार 
गरेको प्रलतवदेनको मस्यौदामालथ सावयजलनक छिफि गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको छिफिमा सामान्जक परीक्षकिे अनसूुची– ५ र अनसूुन्च–६ 
बमोन्जमको प्रलतवदेनमा आिाररत रही अनसूुन्च–७ बमोन्जमको काययिम संचािन ववलि र प्रकृया अनसुार 
प्रस्ततुीकरण गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको छिफि हनुे लमलत समय र स्थान तोकी उपदफा (४) बमोन्जमका 
सदस्यहरुिाई कम्तीमा पाँचददन अगावै जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको छिफि काययिम अध्यक्षको अध्यक्षतामा सञ्चािन हनुछे ।  

(५) उपदफा (१) बमोन्जमको छिफिमा काययपालिकाका सदस्यहरु, कायायियका कमयचारी, स्थानीय 
राजनीलतक दिका प्रलतलनलि, उद्योग वान्णज्य संघ, पत्रकार महासंघ, उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्षहरु, टोि 
ववकास संस्थाका प्रलतलनलिहरु, नागररक समाजका प्रलतलनलिहरु र स्थानीय बदुद्दजीवीहरु समतेिाई सहभागी 
गराउन ुपनेछ ।  

(६) सामान्जक परीक्षकिे उपदफा (१) बमोन्जमको छिफिमा काययपालिका सदस्य बाहेकका 
सहभागीबाट उठाइएका ववषयहरुमा अध्यक्षको िारणा राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(७) कायायियिे यस दफा बमोन्जमको काययिम बैठकको गलतववलि स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट 
प्रत्यक्ष प्रसारण गने व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छिफि काययिममा उपन्स्थत हनुे आयोजक तथा सहभालगिे 
अनसूुन्च–८ बमोन्जमको आंचरसवहता पािाना गनुयपनेछ। 

 
 

१९. अन्धतम प्रलतवेदन तयार गनुयपनेः (१) सामान्जक परीक्षकिे दफा १८ बमोन्जमको छिफिमा उठेका 
ववषयहरु समेत लमिाई अनसूुची–९ बमोन्जमको अन्धतम प्रलतवदेन तयार गरी कायायियमा पेि गनुय पनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको प्रलतवदेनमा देहायका ववषयहरुिाई सारांिको रुपमा समाविे गनुय 
पनेछः  

(क) गाउँपालिकाको प्राथलमकता तथा िक्ष्यहरू  
(ख) गत आलथयक वषयको मखुय मखुय उपिब्िीहरू  
(ग) सामान्जक न्जम्मवेारी बहन गने क्षमता 
(घ) न्जम्मवेारी बहन गने सधदभयमा देन्खएका समस्याहरू 



 

(ङ) सिुारको िालग चाल्नपुने कदम तथा सझुावहरू  
(३) उपदफा (१) बमोन्जम पेि भएको प्रलतवदेन अध्यक्षिे काययपालिका बैठकमा पेि गनय िगाउन ु

पनेछ । 

(४) कायायियिे उपदफा (१) बमोन्जमको प्रलतवदेन कायायियको ववेसाइटमा राख्न ुपनेछ । 

 

२०. सामान्जक परीक्षणमा समावेि गराउनपुनेः गाउँपालिका अधतगयतका ववषयगत िाखाहरू र गाउँपालिकाको 
वावषयक योजना।काययिम।आयोजनामा समावेि भएका गैर सरकारी संस्थाहरूको हकमा गाउँपालिका कै 
अलभन्न अंगको रूपमा सामान्जक परीक्षणमा समाविे गनुयपनेछ । 

२१. कागजात उपिब्ि गराउन ु पनेः सामान्जक परीक्षकिे मागेको वववरण, तथ्यांक, सूचना तथा कागजात 
गाउँपालिका, ववषयगत महािाखा वा िाखा, सम्बन्धित गैर सरकारी संस्था तथा अधय लनकायिे उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ। 

२२. प्रलतवेदन सभामा पेि गनयपनेः (१) काययपालिकािे सामान्जक परीक्षणको प्रलतवदेनमा उल्िेख भएका 
ववषयमा छिफि गरी कायायधवयन हनु सक्ने सझुावहरु कायायधवयनको व्यवसथा लमिाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) वमोन्जम काययपालिकावाट कायायधवयन गररएका ववषय, काययपालिकावाट समािान हनु 
नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका ववषयहरु समाविे गरी सामान्जक परीक्षण प्रलतवदेनका प्रमखु ववषय 
समाविे भएको प्रलतवदेन सभाको वैठकमा पेि गनुय पनेछ। 

२३. अधय लनकायहरुको सामान्जक परीक्षण सम्बधिी व्यवस्थाः गाउँपालिकाको के्षत्रलभत्र काययिम सञ्चािन गने 
गैर सरकारी संस्था तथा अधय सावयजलनक संस्थाहरूिे समान्जक परीक्षण गदाय यस काययववलिको प्रयोग गनुय 
पनेछ।  

 

भाग-३ 

सावयजलनक परीक्षण 

पररच्छेद–१ 

सावयजलनक परीक्षण सम्बधिी व्यवस्था 
 

२४. सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेः (१) गाउँपालिकाबाट सञ्चािन गरेका सबै वकलसमका काययिम तथा 
आयोजनाहरुको सावयजलनक परीक्षण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षण हरेक काययिम वा आयोजना सम्झौता बमोन्जमको 
काम सम्पन्न भएपलछ अन्धतम वकस्ता भकु्तानी पूवय कम्तीमा एक पटक अलनवायय रुपमा गराउन ुपनेछ।  

तर कायायियिे काययिम वा आयोजनाको प्रकृलत हेरी कुन ै काययिम वा आयोजनाको कायायधवयन 
सम्झौता गदाय न ैएक पटक भधदा बढी पटक सावयजलनक परीक्षण गने व्यवस्था लमिाउन यो व्यवस्थािे 
बािा पयुायएको मालनने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम काययिम वा आयोजनाको सावयजलनक परीक्षण गनुयपने व्यवस्था काययिम 
वा आयोजना कायायधवयन गने लनमायण व्यवसायी वा उपभोक्ता सलमलत वा गैरसरकारी संस्थासँग गररन े
सम्झौतामा उल्िेख गररनछे ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षणमा देहाय बमोन्जमका व्यन्क्तहरुिाई सहभागी 
गराउन ुपनेछः 

(क) काययिम वा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभ प्राप्त गने समदुायका सदस्यहरु, 
(ख) वडा सलमलतका सदस्यहरु मध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य, 
(ग) काययिम वा आयोजना कायायधवयनको िालग सम्झौता गने उपभोक्ता सलमलत टोि ववकास संस्था, 
गैर सरकारी संस्था वा लनमायण व्यवसायीका प्रलतलनलि, 



 

 (घ) सम्बन्धित काययिम वा आयोजना संचािनको िालग कायायियिे तोकेको प्राववलिक कमयचारी l 
२५. सावयजलनक परीक्षण गराउन े न्जम्मेवारीः (१) यस काययववलि बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षण गराउन े

न्जम्मवेारी गाउँपालिकासगँ काययिम वा आयोजना कायायधवयन गनय सम्झौता गने लनकायको हनुछे । 

(२) यस काययववलि बमोन्जम सावयजलनक परीक्षण गनय िाग्न ेखचय काययिम वा आयोजनाको िागत 
अनमुानमा नै समाविे गने व्यवस्था कायायियिे लमिाउनछे । 

२६. काययिम सम्पन्न पिातको सावयजलनक परीक्षण नभई अन्धतम वकस्ता रकम लनकासा नहनुःे लनमायण 
व्यवसायी, उपभोक्ता सलमलत तथा अधय लनकाय वा संस्थावाट कायायधवयन हनुे सवै खािका काययिम तथा 
आयोजनाको सावयजलनक परीक्षण नभई अन्धतम वकस्ताको रकम भकु्तानी ददन ेछैन । 

 

  

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सलमलतबाट कायायधवयन हनु ेकाययिम वा आयोजनाको सावयजलनक परीक्षण सम्बधिी व्यवस्था 
 

२७. सावयजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्षिे वडा अध्यक्षको समधवयमा काययिम वा 
आयोजना कायायधवयनको कायायदेि प्राप्त गरेको लमलतिे सात ददन लभत्र काययिमका प्रत्यक्ष 
िाभग्राहीहरुिाई काययिम वा आयोजना कायायधवयन अन्घको सावयजलनक जानकारीको िालग उपन्स्थत हनु 
लमलत स्थान र समय उल्िेख गरी सावयजलनक सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सञ्चािन गररन े काययिममा उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्ष वा लनजिे 
तोकेको उपभोक्ता सलमलतको सदस्यिे देहायका ववषयहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आयोजनाको कूि िागत  

(ख) उपभोक्ताबाट व्यहोररन ेिागतको पररमाण  

(ग) सम्पादन गनुयपने मखुय मखुय कामको वववरण  

(घ) आयोजना सम्पन्न गनुय पने अवलि   

(ङ) आयोजनाको िालग तोवकएको साइट इधचाजयको नाम पद र सम्पकय  नम्बर 

(च) उपभोक्ता वा अधय सरोकारवािाको तफय बाट कुन ै गनुासो भएमा त्यस्तो गनुासो राख्न सवकन े
पदालिकारी वा कमयचारीको नाम र सम्पकय  नम्बर । 

(३) यस दफा बमोन्जम गररने काययिमको अध्यक्षता वडाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको वडा सलमलतको 
सदस्यिे गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्जम काययिम वा आयोजनाको वववरण प्रस्ततु गररसकेपलछ काययिमको 
अध्यक्षता गने व्यन्क्तिे काययिमका सहभागीहरुिाई कुन ैन्जज्ञासा वा सझुाव भए पािैपािो राख्न 
िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम प्राप्त भएका कुनै न्जज्ञासा वा सझुावको सम्बधिमा उपभोक्ता सलमलतका 
सदस्यहरु वा अध्यक्षता गने व्यन्क्तिे स्पष्ट पानुय पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोन्जम गररन े काययिमको उपन्स्थलत र छिफिमा उठेका ववषयहरु समते 
समाविे गरी लनणयय तयार गने व्यवस्था सम्बन्धित उपभोक्ता सलमलतिे लमिाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोन्जम गररएको लनणयय उपभोक्ता सलमलतिे सरुन्क्षत रुपमा राख्न ु पनेछ र 
कायायियिे मागेको बखत वा भकु्तानीको िालग कागजात पेि गदाय संिग्न गनुय पनेछ । 

२८. सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेः (१) उपभोक्ता सलमलतिे कायायियसँग भएको सम्झौता बमोन्जम तोवकएको 
कायय सम्पन्न गररसकेपलछ सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्षिे उपदफा (१) बमोन्जमको कायय सम्पन्न सावयजलनक परीक्षणको 
िालग वडाध्यक्षसँग समधवय गरी काययिम वा आयोजनाको सावयजलनक परीक्षण हनु ेलमलत स्थान र समय 



 

तोकी उपन्स्थलतको िालग उपभोक्ताहरुिाई सावयजलनक सूचना प्रसारण गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम सञ्चािन हनुे सावयजलनक परीक्षण काययिममा उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्ष 
वा लनजिे तोकेको सदस्यिे देहायका ववषयहरु सवहत अनसूुन्च–११ बमोन्जमको आयोजना वा काययिम 
सम्बधिी वववरणको ढाँचा प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आयोजनाको उद्देश्य 

(ख) आयोजनाको कूि िागत 

(ग) हािसम्म लनकासा भएको कूि रकम 

(घ) आयोजना कायायधववयनमा भएको कूि खचय 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सहभालगताको कूि अंि 

(च) काययिम वा आयोजना कायायधवयनको िममा परेका उजरुी वा गनुासोको वववरण 

(छ) सम्झौता गररएको काम र सम्पन्न भएको काम बीचको तिुना  

(४) यस दफा बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षण काययिमको अध्यक्षता अध्यक्षता उपभोक्ता सलमलतको 
अध्यक्षिे गनेछ ।  

(५) यस दफा बमोन्जम सञ्चािन हनुे सामान्जक परीक्षण काययिमको उपन्स्थलत छिफिमा उठेका 
ववषय र आयोजनाको सम्बधिमा गररएको लनणयय सवहतको अनसूुन्च–१२ बमोन्जमको वववरण उपभोक्ता 
सलमलतिे तयार गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम तयार गररएको लनणययको व्यहोरा उपन्स्थत उपभोक्ताहरुिाई पढेर सनुाई 
काययिमको अध्यक्षता गने व्यन्क्त र उपभोक्ता सलमलतका सन्चविे प्रमान्णत गनुय पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सलमलतिे उपदफा (६) बमोन्जम प्रमान्णत भएको लनणयय अन्धतम वकस्ता लनकासा माग 
गनयको िालग कायायियमा पेि गनुय पनेछ । 

(८) सहजकतायिे अनसूुन्च–१६ अनसुारको नमूना काययिम र अनसूुन्च–१७ बमोन्जमको चेकलिष्टको 
तयारी गरी सावयजलनक परीक्षण काययिमको सहन्जकरण गनुयपनेछ। 

 
  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायायधवयन हनु ेकाययिम वा आयोजनाको सावयजलनक परीक्षण सम्वधिी ब्यवस्था 
 

२९. सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुयपनेः  (१) कुनै काययिम वा आयोजना कायायधवयन गनय कायायदेि पाएको 
लमलतिे सात ददनलभत्र काययिम वा आयोजनासगँ सम्बन्धित उपभोक्ता तथा सरोकारवािाहरुिाई कायय 
प्रारम्भ गनुय अन्घ काययिम वा आयोजना सम्बधिी प्रारन्म्भक जानकारीको िालग काययिममा उपन्स्थलत 
हनुपुने लमलत, स्थान र समय तोकी सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थािे सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको काययिममा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष सवहत सम्पूणय वडा 
सदस्यहरुिाई समते आमधत्रण गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षण काययिममा काययिम आयोजना गने गैर सरकारी 
संस्थाको तफय बाट देहायका कुराहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) काययिम वा आयोजनाको उद्दशे्य 

(ख) काययिम वा आयोजनाको िाभग्राहीको वववरण 

(ग) काययिम वा आयोजनाको कूि िागत 

(घ) काययिम वा आयोजनाको िरुु हनुे र सम्पन्न हनुे लमलत 

(ङ) कायायियबाट व्यहोररने बजेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्यहोररन ेबजेट 



 

(छ) उपभोक्ताको तफय बाट व्यहोनुयपने िागतको अंि र प्रकार 

(ज) काययिम वा आयोजनाको मखुय मखुय वियाकिापहरु 

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको प्रस्ततुीपलछ काययिममा सहभागी िाभग्राहीहरुिाई काययिम वा 
आयोजनाको सम्बधिमा कुन ैन्जज्ञासा वा सझुाव भए पािैपािो राख्न िगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम िाभग्राहीहरुबाट राखेका न्जज्ञासा वा सझुावको सम्बधिमा काययिमको 
आयोजकबाट स्पष्ट पानुय पनेछ । 

(६) यस दफा बमोन्जमको काययिममा उपन्स्थत वडा सलमलतका सदस्यहरुिाई काययिम वा 
आयोजनाको सम्बधिमा कायायियको तफय बाट आफ्ना कुरा राख्न समय ददन ुपनेछ । 

३०. काययिम सम्पन्न पिात सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेः (१) कायायियसँगको सम्झौता बमोन्जमको काम 
सम्पन्न भएपलछ काययिम वा आयोजना सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे सावयजलनक परीक्षण काययिममा 
उपन्स्थलतको िालग लमलत स्थान र समय तोकी सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको काययिममा वडाअध्यक्ष िगायत वडा सलमलतका सदस्यिाई आमधत्रण 
गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षणमा अनूसनु्च–११ बमोन्जमको यथाथय वववरण प्रस्ततु 
गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोक्ता वा िाभग्राही र गैरसरकारी संस्थाबाट भएको 
िगानी तथा कायायियबाट हािसम्म प्राप्त भएको रकमको वववरण समते प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

(५) काययिम सञ्चािन गने गैरसरकारी संस्थािे यस दफा बमोन्जम हनुे सावयजलनक परीक्षण 
काययिमको उपन्स्थलत र लनणयय सवहत अनसूुन्च–१२ अनसुारको प्रलतवदेन तयार गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम तयार भएको वववरण र लनणयय गैरसरकारी संस्थािे बजेट लनकासाको 
िालग कायायियमा पेि गनुय पनेछ । 

(७) सहजकतायिे अनसूुन्च–१६ अनसुारको नमूना काययिम र अनसूुन्च–१७ बमोन्जमको चेकलिष्टको 
तयारी गरी  सावयजलनक परीक्षण काययिमको सहन्जकरण गनुयपनेछ। 

 
 

पररच्छेद – ४ 

लनमायण व्यवसायीबाट सञ्चािन हनु ेआयोजनाको सावयजलनक परीक्षण सम्वधिी ब्यवस्था 
 

३१. सावयजलनक परीक्षण गनया े न्जम्मेवारीः (१) लनमायण व्यवसायी माफय त संचालित भौलतक पूवायिार लनमायण 
सम्बधिी आयोजनाहरूको सावयजलनक परीक्षण गने न्जम्मवेारी सो आयोजनाको रेखदेख तथा अनगुमनको 
िालग कायायियबाट तोवकएको प्राववलिक कमयचारीको हनुछे । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम गररने सावयजलनक परीक्षण काययिममा लनमायण व्यवसायीको प्रलतलनलििाई 
अलनवायय उपन्स्थत गराउन ुपनेछ । 

३२.  लनमायण प्रारम्भ हनुपुवय सावयजलनक जानकारी ददनपुनेः (१) लनमायण व्यवसायी माफय त सञ्चािन हनु े
आयोजनाको िालग कायायियसँग सम्झौता भइसकेपलछ आयोजना लनमायण स्थिमा आयोजनाका िाभग्राही 
व्यन्क्तहरुको उपन्स्थलतमा आयोजनाको ववस्ततृ वववरण ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको जानकारी ददनका िालग हनुे काययिममा आयोजनाको रेखदेख तथा 
अनगुमनको िालग तोवकएको प्राववलिक कमयचारीिे सम्बन्धित लनमायण व्यवसायीसगँको समधवयमा 
आयोजनाको िाभग्राही व्यन्क्तहरुिाई उपन्स्थलतको िालग लमलत, स्थान र समय तोकी सावयजलनक सूचना 
प्रवाह गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको काययिममा आयोजना सञ्चािन हनुे वडाका वडा सलमलतका 



 

पदालिकारीहरु र आवश्यकता अनसुार अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समतेिाई आमधत्रण गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्जम हनुे काययिममा प्राववलिक कमयचारीिे देहायका ववषयहरु प्रस्ततु गनुय 
पनेछः 

(क) आयोजनाको कूि िागत, 
(ख) आयोजना िरुुहनु ेर सम्पन्न हनुे अवलि, 
(ग) आयोजनाको मखुय मखुय अपेन्क्षत उपिन्ब्ि, 
(घ) आयोजनाको लनमायण व्यवसायीको नाम र लनमायण व्यवसायीको स्थानीय प्रलतलनलिको नामथर 

ठेगाना र सम्पकय  नम्बर, 
(ङ) कायायियको तफय बाट रेखदेख र अनगुमनको िालग तोवकएको प्राववलिक कमयचारीको नाम पद र 

सम्पकय  नम्बर, 
(च) आयोजना कायायधवयनको सम्बधिमा गनुासो वा सझुाव ददन सवकने पदालिकारीको नाम पद र 

सम्पकय  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोन्जमको काययिममा आयोजनाका िाभग्राहीहरुिाई आयोजनासँग सम्बन्धित 
ववषयमा कुनै न्जज्ञासा वा सझुाव भए ददन ेअवसर उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बमोन्जमको काययिममा लनमायण व्यवसायीिे तोवकएको समयमा नै काम सम्पन्न गने 
प्रलतबद्धता जनाउन िगाउन ुपनेछ।  

 (७) यस दफा बमोन्जम हनुे काययिममा उपन्स्थत हनुे पदालिकारी, लनमायण व्यवसायीको प्रलतलनलि 
तथा आयोजनाका िाभग्राहीहरुको उपन्स्थलत पनु्स्तका तयार गरी राख्न े न्जम्मवेारी प्राववलिक कमयचारीको 
हनुेछ । 

 

३३. आयोजनाको लनमायण सम्पन्नपलछ सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेः (१) आयोजनाको लनमायण सम्पन्न पिात 
सम्बन्धित आयोजनाको सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम हनु े सावयजलनक परीक्षण काययिममा सम्बन्धित प्राववलिक कमयचारीिे 
लनमायण व्यवसायीसँगको समधवयमा आयोजनाका िाभग्राही व्यन्क्तिाई उपन्स्थत हनु लमलत स्थान र समय 
तोकी कम्तीमा सात ददन अगावै सावयजलनक सूचना प्रवाह गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षण काययिममा आयोजना सञ्चािन भएको वडाको 
वडा सलमलतका सदस्यहरु र आवश्यकता अनसुार अध्यक्ष वा उपाध्यक्षिाई आमधत्रण गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्जमको काययिममा लनमायण व्यवसायीको प्रलतलनलििे आयोजनाको सम्बधिमा 
लनम्न ववषयहरु सवहत अनसूुन्च–१३ बमोन्जमको वववरणको ढाँचामा प्रस्ततु गनुयपनेछः 

(क)  आयोजना िरुु भएको लमलत, 
(ख)  आयोजनाको कूि खचय, 
(ग)  आयोजना स्वीकृत लडजाइन इवष्टमेट अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
(घ)  आयोजनासँग सम्बन्धित मखुय मखुय ववषयहरु । 

(५) उपदफा (२) बमोन्जमको काययिममा प्राववलिक कमयचारीिे लनमायण व्यवसायीका प्रलतलनलिको 
प्रस्तलुतपलछ देहायका प्रश्नहरू राखी खिुा छिफिको माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रलतविया लिन ु
पनेछः 

(क) आयोजना संचािन गने लनमायण ब्यबसायीिे प्रस्ततु गरे अनसुारको आयोजना सम्पन्न भए 
नभएको 

(ख) आयोजना तोवकएको समयमा िरुु तथा सम्पन्न भए।नभएको 
(ग) आयोजना वा काययिम कायायधवयन प्रारम्भहनु ु अन्घ सावयजलनक जानकारी ददने कायय भए। 



 

नभएको 
(घ) आयोजनामा काम गने व्यन्क्तिे ज्यािा पाए नपाएको 
(ङ) आयोजनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू गणुस्तरीय भए ÷ नभएको 
(च) अनगुमन सलमलत तथा सम्बन्धित प्राववलिक कमयचारीबाट समय समयमा अनगुमन तथा लनरीक्षण 

भए ÷नभएको 
(छ) अनगुमन तथा लनरीक्षण पिात ्प्राप्त सझुावहरू कायायधवयन भए ÷नभएको 
(ज) प्राववलिकबाट ददइएका सल्िाह र सझुावहरू उपयकु्त भए ÷ नभएको l 
(६) उपदफा (५) बमोन्जम काययिमका सहभागीहरुिे प्रस्ततु गरेका ववचारहरूिाई प्राववलिक 

कमयचारी र लनमायण व्यवसायीिे प्रलतविया ददने व्यन्क्तको नाम सवहत वटपोट गनुयपनेछ र 
सहभागीिे प्रस्ततु गरेका प्रलतविया तथा सझुावमालथ लनमायण व्यवसायी एवं प्राववलिक कमयचारीिे 
थप स्पष्ट पानुय पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोन्जम सञ्चािन हनुे काययिममा उपन्स्थत पदालिकारी तथा िाभग्राही व्यन्क्तहरुको 
उपन्स्थलत पनु्स्तका तयार गरी उपदफा (५) बमोन्जम प्राप्त प्रलतविया समते समाविे गरी 
अनसूुन्च–१४ अनसुारको ढाँचामा वववरण तयार गने न्जम्मेवारी सम्बन्धित प्राववलिक कमयचारीको 
हनुेछ। 

(८) यस दफा बमोन्जम सञ्चािन हनुे सावयजलनक परीक्षण काययिम सञ्चािन गदाय अनसूुची–१५ 
बमोन्जमको आचारसंवहता सहभागीहरुिे पािना गनुयपनेछ । 

(९) सहजकतायिे अनसूुन्च–१६ अनसुारको नमूना काययिम र अनसूुन्च–१७ बमोन्जमको चेकलिष्टको 
तयारी गरी  सावयजलनक परीक्षण काययिमको सहन्जकरण गनुयपनेछ। 

 
 

पररच्छेद – ५ 

सावयजलनक परीक्षण सम्बधिी अधय व्यवस्था 
 

३४. गनुासोहरु प्रस्ततु गनुयपनेः दफा ३४ बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षण काययिममा आयोजनासँग सम्बन्धित 
ववषयमा पदालिकारी, अनगुमन सलमलत तथा कायायियमा लिन्खत वा मौन्खक रुपमा कुन ै गनुासो प्राप्त 
भएको भए काययिमको सहजकतायिे सो समेत प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

३५. गैरसरकारी संघसंस्थािाई पररचािन गनय सक्नेः (१) यस काययववलि बमोन्जमको सावयजलनक परीक्षण 
काययिम सञ्चािनको िालग कायायियिे प्रचलित कानून बमोन्जम सामदुावयक संस्था, गैर सरकारी संस्था वा 
अधय संघ संस्थािाई पररचािन गनय सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सावयजलनक परीक्षण काययिमको िालग गैरसकारी संस्था पररचािन गरेको 
अवस्थामा काययिमको िालग सूचना प्रवाह गने, पदालिकारी, कमयचारी तथा लनमायण व्यवसायीका 
प्रलतलनलििाई काययिममा उपन्स्थलतको िालग अनरुोि गने, काययिमको सञ्चािन तथा सहजीकरण गने, 
उपन्स्थलत पनु्स्तका तयार गने, लनणयय तयार गने र काययिमको प्रलतवदेन तयार गने न्जम्मवेारी समते सोही 
संस्थाको हनुछे । 

३६. लनमायण सम्पन्न पिातको सावयजलनक परीक्षण नभई आयोजनाको फरफारक नहनुेः यस काययववलि बमोन्जम 
आयोजना लनमायण सम्पन्न पिातको सावयजलनक परीक्षण नभई आयोजनाको फरफारक तथा अन्धतम वकस्ता 
भकु्तानी हनु ेछैन । 

३७. आयोजनास्थिमा सूचना पाटी राख्न ु पनेः कायायियबाट संचािन हनु े काययिम वा आयोजनाको लनमायण 
स्थिमा लनमायणसँग सम्बन्धित उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा व्यवसायीिे अनसूुची–१८ 
बमोन्जमको आयोजना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 



 

३८. सावयजलनक सनुवुाई गनुयपनेः (१) यस पररच्छेद बमोन्जम सावयजलनक परीक्षण गनुयपने आयोजनामध्य े
बहवुषीय आयोजनाहरुको सावयजलनक सनुवुाई समते गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम कुन ैआयोजनाको सावयजलनक सनुवुाई गरेको भए पलन उक्त आयोजनाको 
सावयजलनक परीक्षण गनुय पनेछ । 

३९. सावयजलनक परीक्षणमा प्राप्त सझुाविाई पषृ्ठपोषणको रुपमा लिनःे सावयजलनक परीक्षणको िममा 
सहभागीहरूिे व्यक्त गरेका ववचारिाई कायायियिे पषृ्ठपोषणको रुपमा लिनछे । 

४०. यथाथय वववरण पेि गनुयपनेः यस भाग बमोन्जम सावयजलनक परीक्षण काययिममा आयोजनासँग समबन्धित 
पक्षिे तयार गरेको आलिकाररक वववरण मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

४१. सावयजलनक परीक्षणको िालग आवश्यक बजेट व्यवस्थाः यस भाग बमोन्जम गररन ेसावयजलनक परीक्षणको 
िालग आवश्यक बजेट सम्बन्धित आयोजनाको िालग छुयाइएको कन्धटधजधेसीको रकमबाट प्रचलित 
कानून बमोन्जम उपिब्ि गराउन सवकनेछ। 

 

 

 

पररच्छेद – ६ 

ववववि 

४२. प्रलतवेदन पेि गनुयपनेः यस काययववलि बमोन्जम गररन ेसावयजलनक परीक्षणको एवककृत प्रलतवदेन उपाध्यक्षिे 
काययपालिका बैठकमा प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

४३. अधय लनकायहरुवाट यस सावयजलनक परीक्षण ववलिको प्रयोगः गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र काययिम वा 
आयोजना संचािन गदाय गैर सरकारी संस्था तथा अधय सावयजलनक संस्था तथा लनकायहरूिे पलन यस 
काययववलि बमोन्जम सावयजलनक परीक्षण गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

४४. अलभमखुीकरण सम्बधिी व्यवस्थाः (१) कायायियिे काययिम वा आयोजना कायायधवयनको िालग सम्झौता 
भइसकेपलछ अनसूुन्च–१० अनसुारको ववषयवस्त ु समेत समाविे गरी उपभोक्ता सलमलतको न्जम्मेवारी, 
सावयजलनक परीक्षणको ववलि, प्राववलिक कमयचारीको न्जम्मवेारी, रकम लनकासाको िालग आवश्यक 
कागजात, काम सम्पन्न गनुय पने समय सीमा समेतको जानकारी ददन उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष सन्चव र कोषाध्यक्षिाई एकददन ेअभीमखुीकरण गनेछ । 

(२) यस्तो अलभमखुीकरण काययिम कायायियिे यो काययववलि बमोन्जम सावयजलनक परीक्षण गनुयपने 
भनी तोवकएका लनकाय वा व्यन्क्तहरुिाई पलन सञ्चािन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम हनुे अलभमनु्खकरण काययिममा प्रस्ततु गने ववषयको ढाँचा अनसूुची–१० 
बमोन्जम हनुछे । 

 

भाग–५ 

सावयजलनक सनुवुाई काययववलि 

 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बधिी व्यवस्था 
 

४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेः (१) कायायियिे आफ्नो कायायिय हातालभत्र सबैिे देख्न े स्थानमा नागररक 
बडापत्र राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको नागररक बडापत्रमा देहायका ववषय उल्िेख भएको हनुपुनेछः 
(क) गाउँपालिकािे ऐन, लनयम बमोन्जम ददने सेवा सवुविाको वववरण, 

(ख) सेवा सवुविा प्रदान गनय िाग्न ेसमयावलि, 



 

(ग) सेवा सवुविा प्रदान गने न्जम्मवेार काययकक्ष तथा कमयचारी, 
(घ) सेवाग्राहीिे तोवकएको सेवा सवुविा प्राप्त गनय आवश्यक कागजात, 

(ङ) िूल्क दस्तरू िाग्न ेभए सोको वववरण, 

(च) िूल्क दस्तूर निाग्न ेभएमा सोही व्यहोरा, 
(छ) सेवा सवुविा उपिब्ि।प्रदान हनुे काययकक्षको तथा कमयचारीको नम्बर वा संकेत, 

(ज) उजरुी सनेु्न अलिकारी वा तह, 

(झ) गाउँपालिकाको टेलिफोन नं., इमिे र वभेसाइट, 

(ञ) गनुासो, पीर मकाय राख्न ेफोन नं., कमयचारी र इमिे ठेगाना, र 
(ट) नागररक वडापत्र बमोन्जम सेवा प्रदान गनय नसके सेवाग्राहीिाई प्रदान गररन ेक्षतीपूलतयको वववरण,  
(ठ) काययपालिकािे तोकेका अधय आवश्यक कुरा ।  

           (३) कायायियिे उपदफा (१) बमोन्जमको नागररक बडापत्रमा उल्िेख भएका मखुय मखुय ववषयहरु 
समाविे गरी कायायिय पररसरमा लडन्जटि बडापत्र समते राख्न ुपनेछ । 

   (४) उपदफा (१) बमोन्जमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदेि कानून बमोन्जम प्रदान गररने 
सेवाको िालग सम्बन्धित कानून बमोन्जम तोवकएका वववरणहरु राख्न ुपनेछ ।  

४६. नागररक बडापत्रमा संिोिन गनय सवकनेः (१) कायायियिे दफा ४५ को उपदफा (२) मा उन्ल्िन्खत 
ववषयका वववरणमा कुन ैपररवतयन भएमा नागररक बडापत्रको संिोिन गनेछ । 

   (२) उपदफा (१) वमोन्जमको हनु ेसंिोिनमा नागररक वडापत्रमा समाविे गनुयपने नयाँ ववषय भएमा 
सोसमते समाविे गरी अध्यावलिक गनुय पनेछ । 

 

 

पररच्छेद‒२ 

सावयजलनक सनुवुाई सम्वधिी व्यवस्था 
 

४७. सावयजलनक सनुवुाई गनुयपनेः (१) काययपालिकाको कायायिय र वडा कायायियिे आलथयक वषयको प्रत्यके 
चौमालसक अवलिमा काययियबाट सञ्चालित सम्पणुय योजना, काययिम तथा सेवा प्रवाहको सावयजलनक 
सनुवुाई गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम हनु े काययपालिकाको कायायियको सावयजलनक सनुवुाईमा अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत र वडा कायायियको सावयजलनक सनुवुाईमा वडा सलमलतका सदस्यहरु 
र वडा  सन्चव सहभागी हनु ुपनेछ । 

तर अध्यक्ष, प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत र वडा अध्यक्ष काययके्षत्र बावहर रहेको अवस्थामा त्यस्तो 
पदालिकारीको स्थानमा िमिः उपाध्यक्ष, कायायियको वररष्ठ कमयचारी र वडा सलमलतको सदस्य सहभागी 
हनुे गरी सावयजलनक सनुवुाई गनय यस दफािे बािा पयुायएको मालनने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको सावयजलनक सनुवुाईमा ववषयगत िाखा।कायायियका प्रमखुहरु समते 
सहभागी हनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसुकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन कामको न्जम्मवेारी अनसुार ववषयगत 
िाखा।कायायिय वा कुन ैकाययिम तथा आयोजनाको िालग छुटै्ट सावयजलनक सनुवुाई काययिम गने गरी 
काययपालिकािे लनणयय गनय सक्नेछ । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त सितय अनदुानबाट सञ्चालित काययिम वा आयोजनाको िालग 
उपिब्ि गराइएको ितयमा सावयजलनक सनुवुाई गनुयपने भनी उल्िेख भएको अवस्थामा सोही बमोन्जम र 
उल्िेख नभएको अवस्थामा दफा (१) बमोन्जमको सावयजलनक सनुवुाईमा न ै त्यस्तो काययिम वा 
आयोजनाको ववषय समाविे गररनछे । 



 

(६) उपदफा (१) बमोन्जमको सावयजलनक सनुवुाईमा कायायियिे सबै सरोकारवािाहरु  सहभागी 
हनसुक्न ेगरी काययिम सञ्चािन हनुे लमलत, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगावै सावयजलनक 
सूचना प्रवाह गनुय पनेछ । 

(७) यस दफा बमोन्जम सञ्चािन हनु ेसावयजलनक सनुवुाईमा सञ्चार माध्यमका प्रलतलनलिहरुिे सहज 
रुपमा उपन्स्थत हनु, तस्बीर  तथा लभलडयो न्खच्न र प्रत्यक्ष प्रिारण गनय पाउनछेन । 

४८. सेवाग्राहीको अलभमत लिन ुपनेः (१) कायायियिे सावयजलनक सनुवुाई गनुय अगावै कम्तीमा सात ददनको 
कायायिय समयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरुबाट अनसूुची–१९ बमोन्जमको ढाँचामा नागररक 
प्रलतवदेन पत्र र अनसूुची–२० बमोन्जमको ढाँचामा बवहगयमन अलभमत लिन ुपनेछ । 

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोन्जम अलभमत ददन े सेवाग्राहीहरुिाई सावयजलनक सनुवुाई 
काययिममा उपन्स्थलतको िालग अनरुोि गनेछ ।  

४९. सावयजलनक सनुवुाईका ववषयवस्तःु यस काययववलि बमोन्जम गररन ेसावयजलनक सावयजलनक सनुवुाईमा देहाय 
बमोन्जमका ववषयवस्त ुप्रस्ततु गररनछेः 

(क) अन्घल्िो पटकको सावयजलनक सनुवुाईमा प्रलतबद्धता व्यक्त गररएका ववषय र त्यस्ता ववषयमा 
भए गरेका प्रयास, 

(ख) नागररक प्रलतवदेन पत्र र बवहगयमन अलभमतको नलतजा, 
(ग) सेवा प्रवाहका सम्बधिमा प्राप्त जनगनुासो र सझुावको वववरण र त्यस्ता ववषयमा भए गरेका 

प्रयास, 
(घ) अनगुमन सलमलतको प्रलतवदेनका मखुय मखुय ववषयहरु, 
(ङ) सावयजलनक परीक्षण प्रलतवदेनका मखुय मखुय ववषयहरु, 
(च) सामान्जक प्रलतवदेनको मखुय ववषयहरु,  
(छ) गाउँपालिकाको नीलत योजना तथा काययिम र बजेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चालित काययिम तथा आयोजनाहरु । 

५०. व्यन्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनय सक्नःे (१) कायायियिे दफा ४८ बमोन्जम सेवाग्राही 
बवहगयमन अलभमत र नागररक प्रलतवदेन पत्र सङ्किन गनयको िालग कुन ैव्यन्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई 
पररचािन गनय सक्नछे । 

(२) यस काययववलि बमोन्जम हनुे सावयजलनक सनुवुाईको व्यवस्थापन गनय तथा सहजीकरण गनयको 
िालग प्रचलित खररद कानून बमोन्जम कुनै व्यन्क्त वा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािन गनय सवकनछे । 

५१. सावयजलनक सनुवुाईको माग गनय सक्नःे (१) जनप्रलतलनलि, उपभोक्ता तथा साझेदार संस्थािे कुन ैआयोजना 
वविेष वा सावयजलनक महत्वको ववषयमा सावयजलनक सनुवुाई गनय कायायियमा अनरुोि गनय सक्नछेन। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सावयजलनक सनुवुाई माग भएको अवस्थामा कायायियिे एक मवहनालभत्र 
सम्बन्धित आयोजना वा सावयजलनक महत्वको ववषयमा सावयजलनक सनुवुाई गनेछ । 

५२. काययिम वा आयोजना िरुुहनु ु भधदा अगावै सावयजलनक सनुवुाई गनय सवकनःे दीघयकािीन नीलत तथा 
योजना वा बहवुषीय आयोजनाको स्वीकृलत र आलथयक, सामान्जक र वातावरणीय क्षते्रमा दीघयकािीन प्रभाव 
पाने कुन ै काययिमको स्वीकृलत पिात त्यस्तो नीलत, योजना, आयोजना वा काययिमको उद्दशे्य, िक्ष, 
अपेन्क्षत उपिन्ब्ि र कायायधवयन प्रकृयाको सम्बधिमा काययिम वा आयोजना िरुुहनु ु भधदा अगावै 
सावयजलनक सनुवुाई गनय सवकनेछ । 

५३. न्जम्मेवार पदालिकारीिे सम्बोिन गनुयपनेः (१) यस काययववलि बमोन्जम गररने सावयजलनक सनुवुाईको 
िममा उठेका न्जज्ञासा सझुाव र गनुासोको सम्बधिमा काययिममा सहभागी न्जम्मवेार पदालिकारीिे 
सम्बोिन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सावयजलनक सनुवुाईको िममा उठेका न्जज्ञासा सझुाव र गनुासोको 



 

सम्बोिन गदाय सम्बन्धित पदालिकारी कमयचारी वा ववज्ञको सझुाव लिने व्यवस्था कायायियिे लमिाउनछे । 
  

पररच्छेद ‒३ 

सावयजलनक सनुवुाईको प्रकृया 
 

५४. सहजकताय तोक्न ुपनेः (१) यस काययववलि बमोन्जम गररने सावयजलनक सनुवुाईका िालग कायायियिे एक 
जना सावयजलनक सनुवुाई सहजकताय तोक्नछे । 

(२) कायायियिे दफा ५० को उपदफा (२) बमोन्जम सहजीकरणको िालग व्यन्क्त वा संस्थािाई 
पररचािन गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यन्क्त वा संस्थासँगको समधवयमा सावयजलनक सनुवुाई सहजकताय 
तोक्नछे । 

५५. सावयजलनक सनुवुाई काययिम सञ्चािन गनेः (१) दफा ५४ बमोन्जम तोवकएको सहजकतायिे देहायका 
कुरामा ध्यान ददई सावयजलनक सनुवुाई काययिम सञ्चािन गनेछः 

(क) न्िष्ट एवं ववनयिीि भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) लनष्पक्ष रुपिे मध्यस्थता गने, 

(ग) मवहिा जनजालत तथा वपछलडएका वगयिाई आफ्ना भनाइ राख्न प्रोत्सावहत गने,  

(घ) सहभागीिे व्यक्त गरेका ववचारमा प्रलतवाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुाव, प्रलतविया तथा वटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा लिन,े  

(च) व्यन्क्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र न्िष्टाचारिाई कायम राख्न,े  

(छ) सहभालगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) ववषय वस्तमुा केन्धरत रही छिफि गराउन े। 

           (२) यस काययववलि बमोन्जम सञ्चािन हनुे सावयजलनक सनुवुाई काययिमको ढाँचा अनसूुची–२१ 
बमोन्जम हनुछे। 

(३) सहजकतायिे यस काययववलि बमोन्जम सावयजलनक सनुवुाई काययिम सञ्चािन गदाय काययिमका 
सहभागीहरुिाई अनसूुची–२२ बमोन्जमको आचारसंवहता पािना गराउन ुपनेछ। 

(४) सहजकतायिे यस काययववलि बमोन्जम सावयजलनक सनुवुाई काययिम सम्पन्न भएको लमलतिे सात 
ददन लभत्र अनसूुची–२३ बमोन्जमको ढाँचामा कायायियमा प्रलतवदेन ददन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्जमको प्रलतवदेन त्यसपलछ बस्न ेकाययपालिका बैठकमा छिफिको िालग प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिे प्रस्ततु गनुय पनेछ। 

५६. बजेट व्यवस्था गनेः (१) यस काययववलि बमोन्जम गररन ेसावयजलनक सनुवुाईको िालग आवश्यक पने बजेट 
वावषयक काययिम  तथा बजटेमा समाविे गररनछे ।  

(२) कायायियिे उपदफा (१) बमोन्जमको बजटे प्रचलित सावयजलनक खररद कानून बमोन्जम खचय 
गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम भएको खचयको वववरण सहजकतायिे सावयजलनक सनुवुाई काययिममा समते 
सावयजलनक गनुयपनेछ ।  

५७. अधय सावयजलनक लनकायिे सावयजलनक सनुवुाई गनुयपनेः गाउँपालिका काययके्षत्र लभत्र काययिम सञ्चािन गने 
गैर सरकारी संस्था तथा अधय सावयजलनक लनकायहरूिे कायायियसँग समधवय गरी यसै काययववलि बमोन्जम 
सावयजलनक सनुवुाई गनुय पनेछ।  

भाग– ६ 

ववववि 

 

५८. प्रवक्ता तोक्नःे  (१) काययपालिकािे काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक जनािाई प्रवक्ता तोक्नछे। 



 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको प्रवक्तािे काययपालिका बैठकका लनणययहरु बैठक बसेको तीन 
ददन लभत्र सावयजलनक गनेछ। 

५९. सूचना अलिकारी तोक्नःे (१) अध्यक्षिे प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतको लसफाररसमा काययपालिकाको 
कायायियका एकजना अलिकृत कमयचारीिाई सूचना अलिकारी तोक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको सूचना अलिकारीिे सूचनाको हक सम्बधिी ऐन २०६४ तथा 
सूचनाको हक सम्बधिी लनयमाविी २०६५ िे तोकेको प्रकृया बमोन्जम सूचना माग गने व्यन्क्त वा 
लनकायिाई काययपालिका तथा कायायियका लनणयय तथा लनणययसँग सम्बन्धित कागजातहरु उपिब्ि गराउन े
छ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुराहरु िेन्खएको भएता पलन प्रचलित कानून बमोन्जम गोप्य राख्न ुपने 
भनी तोवकएका ववषयहरु सूचना अलिकारीिे कुन ैव्यन्क्त वा लनकायिाई उपिब्ि गराउन सक्न ेछैन।  

६०. आम्दानी र खचय सावयजलनक गनुयपनेः (१) कायायियिे प्रत्येक मवहनाको सात गतेलभत्र अन्घल्िो मवहनासम्म 
भएको आम्दानी र खचयको वववरण सावयजलनक गनुय पनेछ। 

(२) वडा कायायिय तथा ववषयगत िाखािे उपदफा (१) बमोन्जम सावयजलनक गरेको आम्दानी र 
खचयको वववरण सावयजलनक गरेको तीन ददन लभत्र काययपालिकाको कायायियमा पठाउन ुपनेछ। 

६१. चौमालसक समीक्षा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय र ववषयगत 
कायायियका प्रमखुहरुसगँ प्रत्यके चौमालसक अवलि समाप्त भएको लमलतिे पधर ददन लभत्र चौमालसक 
समीक्षा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको चौमालसक समीक्षामा समीक्षा अवलिको देहायका ववषयमालथ समीक्षा 
गरन्ानेछः 

(क) समीक्षा अवलिको आम्दानी र खचयको अवस्था,  
(ख) स्वीकृत वावषयक कायययोजना कायायधवयनको अवस्था,  
(ग) कायायियमा प्राप्त गनुासो र सोको समािानको िालग गररएका काययको वववरण, 
(घ) सावयजलनक सनुवुाईमा उठेका मखुय मखुय ववषयहरुको वववरण, 
(ङ) सावयजलनक परीक्षणका ववषयहरु, 
(च) सामान्जक परीक्षण प्रलतवदेनिे ददएका सझुावहरु, 
(छ) अनगमन सलमलतिे गरेका काययहरुको प्रलतवदेन, 
(ज) रकमाधतर सम्बधिी वववरण, 
(झ) न्जल्िा समधवय सलमलतबाट प्राप्त सझुावहरु । 

(ञ) काययपालिकािे तोवकददएका अधय ववषयहरु। 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको समीक्षाबाट काययपालिकािे कायायियिाई आवश्यक लनदेिन ददन 
सक्नछे र त्यस्तो लनदेिनको पािना गनुय सम्बन्धित कायायिय र कायायिय प्रमखुको कतयव्य हनुछे। 

(४) यस दफा बमोन्जम भएको चौमालसक समीक्षाको प्रलतवदेन त्यस्तो समीक्षा सम्पन्न भएको लमलतिे 
पधर ददनलभत्र कायायियको ववेसाइट र प्रवक्ता माफय त सावयजलनक गररनेछ। 

६२. वावषयक समीक्षा गनेः (१) काययपालिकािे काययपालिकाको कायायिय वडा कायायिय, ववषयगत िाखा वा 
कायायिय र साझेदार संस्थाहरुका प्रमखुहरुको सहभालगतामा प्रत्यके आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे दईु 
मवहनालभत्र वावषयक समीक्षा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको वावषयक समीक्षा अध्यक्षको अध्यक्षतामा हनु ेतथा यस समीक्षामा देहाय 
बमोन्जमका ववषयहरुमा छिफि गररनछेः 

(क) वावषयक आम्दानी र खचयको अवस्था, 
(ख) िक्षको तिुनामा भएको आम्दानी र खचयको तिुना, 



 

(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त अनदुानको वववरण, 
(घ) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त बजटे सीमा र प्राप्त भएको बजेटको तिुना, 
(ङ) नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट प्राप्त सितय समपूरक र वविषे अनदुान अधतगयतका 

आयोजनाहरुको वववरण र ती आयोजनाहरुको भौलतक र ववत्तीय प्रगलत, 
(च) आलथयक सामान्जक र पूवायिार ववकासका उपिन्ब्िको वववरण, 
(छ) आवलिक तथा रणनीलतक योजनाको िक्ष र प्राप्त उपिन्ब्िको तिुना, 
(ज) साझेदार संस्थासगँको सहकायय र समधवयमा सम्पादन गररएका मखुय मखुय काययहरु, 
(झ) बेरुजू तथा बेरुज ूफर्छ्यौटको अवस्था, 
(ञ) अन्खतयार दरुुपयोग अनसुधिान आयोग सङ्घीय मालमिा तथा सामाधय प्रिासन मधत्रािय िगायत 

नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारका लनकाय र न्जल्िा समधवय सलमलतबाट प्राप्त सझुावहरु, 
(ट) बुदँा नं (ञ) बमोन्जमका सझुावहरु कायायधवयनको अवस्था, र 

(ठ) काययपालिकािे तोकेका अधय ववषयहरु। 

(३) यस दफा बमोन्जमको समीक्षामा प्रस्ततु गररन े वववरणमा एकरुपता कायम गनयको िालग 
काययपालिकाको कायायियिे उपदफा (२) मा उन्ल्िन्खत ववषयहरुको आिारमा वडा कायायिय ववषयगत 
िाखा वा कायायिय र साझेदार संस्थािाई प्रस्ततुीकरणको ढाँचा उपिब्ि गराउनछे। 

(४) यस दफा बमोन्जम सम्पन्न हनु ेवावषयक समीक्षाको प्रलतवदेन उपदफा (२) मा उन्ल्िन्खत ववषयहरु 
समेटी तयार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम तयार भएको प्रलतवदेन काययपालिकाको कायायियको ववेसाइटमा रान्खनछे 
साथै उक्त प्रलतवदेन न्जल्िा समधवय सलमलत प्रदेि सरकारको मखुयमधत्री तथा मन्धत्रपररषदको कायायिय र 
सङ्घीय मालमिा तथा सामाधय प्रिासन मधत्राियमा पठाउने न्जम्मवेारी काययियको हनुछे। 

६३. प्रलतवेदन सभामा प्रस्ततु गनुयपनेः यस काययववलि बमोन्जम सम्पादन गररएका काययहरुको प्रलतवदेन 
अध्यक्ष/प्रमखुिे छिफिको िालग सभामा प्रस्ततु गनेछ । 

६४. थपघट र हेरफेरः  यस काययववलिको कायायधवयनको िममा कुन ैवािा अवरोि र अस्पष्टता भएमा त्यस्तो 
बािा  अड्चन फुकाउन े प्रयोजनका िालग काययपालिकािे यस काययववलिमा आवश्यकता अनसुार ब्याखया, 
थपघट, संसोिन वा हेरफेर गनय सक्नछे। 

६५. प्रचलित कानून बमोन्जम हनुे: यस काययववलिको कुन ै प्राविान प्रचलित कानून एवं स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४, अधतर सरकारी ववत्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ संग बान्झएमा बान्झएको हदसम्म 
अमाधय हनुछे । 

 
                           
 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची– १ 

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

 

गनुासो दताय वकताब 

 

लस 
नं 

गनुासोकतायको 
नाम थर 

गनुासोको 
संन्क्षप्त 
वववरण 

गनुासोसँग 
सम्बन्धित 
पदालिकारी तथा 
महािाखा।िाखा 

गनुासोको 
बगीकरण 

गनुासो 
उपर 
गररएको 
प्रथम 
सम्बोिन 

दताय 
गनेको 
नामथर 
र पद 

कैवफयत 

        

        

        

        

        
 

 



 

अनसूुन्च–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) 
 

गनुासो समािानको िालग प्रस्ताव 

लस नं गनुासोको 
सन्ङ्खक्षप्त व्यहोरा 

गनुासो समािानको 
िालग ववद्यमान कानूनी 

तथा संस्थागत 
व्यवस्था 

गनुासो समािानको 
िालग कानूनी तथा 

संस्थागत 
व्यवस्थामा रहेको 

कमी 

कानूनी तथा 
ववषयववज्ञको 

राय 

गनुासो 
समािानको 
िालग गनुयपने 

लनणयय 

      

      

      

 

गनुासो समािान समधवय सलमलतका 
संयोजकः नाम थरः     पदः  दस्तखतः 
सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तखतः 
सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तखतः 
सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तखतः 
सदस्य सन्चवः नाम थरः   पदः  दस्तखतः 

 



 

अनसूुची–३ 

(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
गनुासो समािान समधवय सलमलतमा पेि गनुय पने वववरण 

 

लस नं गनुासोको सन्ङ्खक्षप्त 
वववरण 

गनुासो समािानको िालग अपयायप्त 
कानून तथा संस्थागत व्यवस्था 
तथा अलिकारक्षते्रको वववरण 

कानून तथा 
ववषयववज्ञको 
राय 

गनुासो समािानको 
िालग गनुय पने 
लनणययको प्रस्ताव 

     

     

     

     

गनुासो सनेु्न अलिकारीको नामः     कायायिय प्रमखुको नामः 
दस्तखतः       दस्तखतः 
लमलतः        लमलतः 



 

अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
सामान्जक परीक्षक सम्वधिी व्यवस्था 
गाउँपालिकािे एक बषयसम्म सम्पादन गरेका कामहरूबाट के कलत सामान्जक ववकास भयो वा सामान्जक 
न्जम्मवेारी परुा गनय सम्पादन भएका कामहरू, उपिब्िीहरू र प्रभावहरूको िेखाजोखा गरी प्रलतवदेन पेि गनय 
सामान्जक परीक्षकको रूपमा प्रत्यक्ष दईु लबज्ञको समहुिाई सामान्जक परीक्षकको रूपमा प्रचलित खररद कानून 
अनसुार सेवा करारमा लनयकु्त गनुयपनेछ । कुन ैसंस्था वा कम्पनीिाई समते सामान्जक परीक्षकको रूपमा सेवा 
करारमा लिन सवकनेछ । संस्था वा  कम्पनीिाई सामान्जक परीक्षकको रूपमा सेवा करारमा लिदाको 
अवस्थामा लनिायररत योग्यता भएको मानव श्रोत भएको हनु ुपनेछ । 

१. सामान्जक परीक्षकको योग्यता 
(क) स्नातकोत्तर भई सम्वन्धित क्षेत्रमा अनभुव, 

(ख) सामान्जक परीक्षण सम्बधिी अननु्िक्षण प्राप्त 

(ग) यस गाउँपालिकाको काययिम वा आयोजनामा प्रत्यक्ष सिंग्न नरहेको  
२.पाररश्रलमक 

प्रचलित खररद कानून अनसुार तयार भएको िागत अनमुानको आिारमा सामाधयतया सामान्जक परीक्षणका िालग 
पाररश्रलमक तय गनय सवकनछे । 

३.सामान्जक परीक्षकका कामहरू 

सामान्जक परीक्षणका कामिाई ३ चरणमा ववभाजन गररएको छ ।  
क) तयारी 
यस चरणमा लनजिे बाह्य वा आधतररक रूपमा सूचना संकिन गनुय पनेछ । सामान्जक परीक्षकिे सधदभय 
सामालग्रको रूपमा स्थानीय तहसगँ सम्बन्धित संघीय तथा प्रदेि कानून, यस गाउँपालिकािे तयार गरेका ऐन, 

लनयम, काययववलिहरू र लनदेन्िकाहरू, स्थानीय तहको सामान्जक न्जम्मवेारी, िक्ष्य, उद्देश्य, आवलिक तथा वावषयक 
योजना (ववषयगत कायायियहरूको समते), सामान्जक उपिब्िी, कायय सम्पादन, पररणाम र प्रभाव सम्बधिी 
अलभिेख तथा सूचना, नागररक बडापत्र, सावयजलनक परीक्षणका प्रलतवदेनहरू, सावयजलनक सनुवुाइ प्रलतवदेन, वावषयक 
तथा चौमालसक प्रलतवदेनहरू, गत बषयको सामान्जक परीक्षण प्रलतवदेन तथा अधय आवश्यक सामाग्रीको अध्ययन 
गनुय पनेछ । 

ख) वववरण तयारी तथा प्रस्ततुी 
गाउँपालिकाको सामान्जक काययसम्पादनका ववषयमा स्पष्ट भएपलछ गाउँपालिकाका पदालिकारीहरू, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत, ववभाग।महािाखा।िाखा प्रमखु, न्जम्वेवार  कमयचारीसँग  अियसंरन्चत  (Semi-
structured) अधतरवाताय लिनपुनेछ । अनात्रवातायबाट समेवटन नसकेका ववषयहरूका िालग सम्बन्धित 
कमयचारीहरूको सानो समहु बनाई समहु छिफि गनुय पनेछ । लतनीहरूको सम्पादनको अवस्था प्रमखु समस्या, 
चनुौती र भावी काययददिाका बारेमा गहन अध्ययन गरी सो समते अनसूुची २ र ३ अनसुारको वववरण तयार 
गनुय  पनेछ । अधत्यमा सम्पूणय सरोकारवािाको भेिामा सो वववरण प्रस्ततु गरी छिफि गनुय पनेछ ।  
ग) प्रलतवेदन चरण 

सरोकारवािाको  भेिा  पिात सामान्जक  परीक्षकिे  अन्धतम  प्रलतवदेन तयार गनुय पनेछ । भेिामा उठेका 
सझुाव तथा लनणययहरू र कायययोजना सवहत भेिा अध्यक्षिाई प्रलतवदेन वझुाउन ुपनेछ। 



 

अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
 

माङसेबङु गाउँपालिका 
समान्जक परीक्षकको प्रलतवेदन (बहृत छिफिमा प्रस्ततु गररने) 

माङसेबूङ गाउँपालिका         
लमलतः 
१. गाउँपालिकाको पररचय (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
२. स्थानीय तहको प्राथलमकता तथा िक्ष्यहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
३. गतवषयको मखुय मखुय उपिब्िीहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
४. यसवषयको मखुय मखुय उपिब्िीहरू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 
५. सामान्जक न्जम्मवेारी र कायय सम्पादनको िेखाजोखाM 

सामान्जक न्जम्मेवारीको क्षते्र गत बषयको अवस्था प्रयास उपिब्िी 
स्वास्थ्य 

 

स्वास्थ्य चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदि वा यातायात पहँूच भएको 
घरिरुी संखया 

   

५ बषय मनुीका बािबालिकाको प्रलतित    

खोपमा पहँूच भएको जनसंखया ( एक बषय मनुीका बािबालिकाको 
आिारमा) 

   

४ पटक गभयवती जााचँ गररएको मवहिाको संखया ( प्रलतितमा)    

दक्ष प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका मवहिाको संखया    

झाडा पखािाबाट  मतृ्य ुहनु ेबािबालिका संखया    

सव हेल्थपोष्ट वा हेल्थपोष्टबाट सेवा लिन ेघरिरुी पररवार संखया    

न्िक्षा 
आिा घण्टा लभत्र प्राथलमक ववद्यािय नपगु्न ेवािवालिकाको संखया    

पूवय प्राथलमक न्िक्षामा खदु भनायदर    

प्राथलमक ववद्याियमा पहूच नभएका सो    

उमेर समहुका बािबालिका संखया।प्रलतित    

कक्षा १ मा खदु भनायदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक तहमा कक्षा छोड्न ेकक्षा दोहोरय्ाउने र कक्षा उन्त्तणय हनु े
दर 

   

प्राथलमक तहमा तालिम प्राप्त न्िक्षक संखया    

प्रलत कक्षा कोठा ववद्याथी संखया    

बाह्य सहयोगमा लनलमयत ववद्यािय कोठा संखया    

स्थानीय  तहबाट लनलमयत ववद्यािय कोठा संखया    

दलित बािबालिकाको न्िक्षामा पहँूच    

खानेपानी तथा सरसफाई 



 

सामान्जक न्जम्मेवारीको क्षते्र गत बषयको अवस्था प्रयास उपिब्िी 
स्वच्छ पानी पगेुको पररवार संखया वा प्रलतित    

िौचािय भएको संखया वा प्रलतित    

खानेपानी सवुविा भएको प्राथलमक ववद्यािय    

िौचािय भएको पररवार संखया    

सिुाररएको चिुो भएको पररवार संखया    

बािबालिका, मवहिा तथा समावेिी क्षते्र 

बाि लबवाहको संखया    

सामान्जक लबकृलत, ववसंगलत    

सामान्जक सरुक्षा (जषे्ठ नागररक, एकि मवहिा,  अपांग, वपछलडएको 
क्षेत्र तथा िोपधुमखु जाती) 

   

जनचेतना तथा गररवी लनवारण 

बाि श्रमको अवस्था    

बाि क्िवहरूको अवस्था    

मवहिा वहंिा    

रोजगारीको अवस्था    

स्वरोजगारका प्रयासहरू    

गररवी लनवारणका प्रयासहरू    

सामान्जक पररचािन    

वतावरण सिुारका प्रयासहरू    

एच.आई.लभ र एड्रस    

ववकासमा समान सहभालगता सेवाहरूमा पहँूच 

स्थानीय वजार पगु्न िाग्ने समय    

कृवष सेवा केधर जान िाग्ने समय    

भौगोलिक क्षते्र, मवहिा, वपछलडएका तथा सीमाधत  वगयको  संखया,  
लनजहरूिे  पाएको सेवा तथा ददइएको वविेष अवसरहरू 

   

 

जनिन्क्त    

नीलत तथा काययिम    

भौलतक व्यवस्था    

समधवय र सहकाययका प्रयासहरू    

अधय सामान्जक सम्पादनका क्षेत्रहरू    

 

 

 

६. गत वषयमा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM 
१. 
२. 



 

७. सिुारको िालग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुाव (वुंदागत रूपमा िेख्न)ेM=  
१. 
२. 

सामान्जक परीक्षकको नामाः  
दस्तखतः        लमलतः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
.......... ववषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्था  

इिाम न्जल्िा माङसेबङु गाउँपालिका  
सामान्जक परीक्षकको प्रलतवेदन  (बहृत छिफिमा प्रस्ततु गररने)  

१. ववषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्था को नामः  
२.  िक्ष्य  

क.  
ख.  

३. मखुय उद्दशे्य बुंदागत रूपमा िेख्न)े  
क. 
ख.  

४. गत आलथयक वषयमा संचालित ववकास योजना तथा काययिमको वववरण 

संचालित काययिम।आयोजनाको नाम िक्ष्य उपिन्ब्ि कैवफयत 

    

    

    

 

५. सरोकारपक्षको चाहना तथा िन्क्षत वगयिाई सेवा तथा सवुविा ददन लबगत एक वषयमा गररएका मखुय मखुय 
नीलतगत व्यवस्था तथा प्रकृयागत सिुारहरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  
ख.  
ग.  

६. सामान्जक न्जम्मवेारी बहन गने क्षमताः 
सामान्जक न्जम्मेवारीको क्षते्र सूचक सवहतको कामको वववरण 

  

  

७.  आयोजना तथा काययिम कायायधवयन गदाय भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 
ख.   
ग.  

८. भावी काययिम संचािनको िालग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुावहरू (बुंदागत रूपमा िेख्न)ेM  
क. 
ख.  
ग.  

 

सामान्जक परीक्षकको नामः  
दस्तखतः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M        लमलतः 



 

अनसूुन्च–७ 

((दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
 

सामान्जक परीक्षण प्रारन्म्भक प्रलतवेदन प्रस्तलुतको काययिम संचािन ववलि 

 

1. सामान्जक परीक्षण प्रलतवदेन प्रस्तलुत काययिममा सहभागीहरूको उपन्स्थलत पनु्स्तका राख्न ुपने र । उक्त 
पनु्स्तकामा सहभागीहरूको नाम, पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलित्व गरेको संस्था उल्िेख हनु ुपनेछ । 

2. काययिमको प्रारम्भमा सहभागीहरूिाई काययिमको उद्देश्य, सञ्चािन ववलि, समय र आचार संवहताबारे 
जानकारी ददनपुने । 

3. सामान्जक परीक्षकिे अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोन्जमको ढाँचामा तयार गररएको वववरण प्रस्ततु गने 
। 

4. काययिममा प्रलतवदेन वववरण प्रस्ततु भएपलछ सामान्जक परीक्षण समधवय सलमलतको तफय बाट काययिमका 
सहभागीहरू समक्ष लनम्न प्रकारका प्रश्नहरू िमिः राखी खिुा छिफिको माध्यमबाट सहभागीहरूको 
प्रलतविया तथा सझुाव आह्वान गनुयपने– 

(क) गाउँपालिकािे लनमायण गरेका कानून तथा नीलतगत लनणयय तथा प्रवियागत सिुारिे पारेको 
प्रभाव सचुकको आिारमा, 

(ख) गाउँपालिकािे गरेका ववकास योजनाहरूमा जन सहभालगताको न्स्थलत, 
(ग) गाउँपालिकािे समयमा सेवा सवुविा ददन सेवा ददन नसकेको अवस्थामा जनतािे भोग्न ु

परेका समस्याहरू, 
(घ) गाउँपालिकाको तफय बाट पेि गरेको वववरण प्रलतको ववश्वासनीयता, 
(ङ) वािवालिका, मवहिा, दलित, जनजालत ,गररब,  जषे्ठ नागररक तथा वपछलडएका वगयिाई 

मूििारमा ल्याउन गरेका प्रयासहरूको प्रभावकाररता, 
(च) गाउँपालिकािे ददएको सेवाको गणुस्तर, दस्तरु, सेवा ददन िगाएको समय र कायय 

सम्पादनको स्तर, 
(छ) सामान्जक उत्तरदावयत्व परुा गनय गाउँपालिकाको वतयमान कायय तथा काययिैिीमा सिुार 

ल्याउन प्राप्त सझुावहरू। 

5. सहभागीहरूिे काययिममा राखेका ववचार, सझुाव तथा प्रलतवियाहरूिाई सामान्जक परीक्षण समधवय 
सलमलतका पदालिकारीहरू तथा सामान्जक परीक्षकिे वटपोट गरी राख्नपुदयछ र सहभागीिे राखेका न्जज्ञासा 
तथा ववचारमा गाउँपालिकाका पदालिकारी, न्जम्मवेार कमयचारी तथा सामान्जक परीक्षकिे स्पष्ट पानुय 
पने। 

6. सामान्जक परीक्षण काययिममा उठेका ववषयवस्तहुरूको आिारमा सामान्जक परीक्षकिे मूखय ववषय 
अन्धतम प्रलतवदेनमा समावेि गनुय पने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 
 

छिफि कायायिममा सहभालगिे पािाना गनुयपने आचारसंवहता 
 

सामान्जक परीक्षण प्रारन्म्भक प्रलतवदेन प्रस्ततु गररन ेकाययिममा उपन्स्थत आयोजक, सहजकताय तथा 
सहभागीहरूिे पािना गनुयपरन्े आचारसंवहता 

 

(क) ववषयवस्तमुा मात्र केन्धरत रही छिफि गने । 

(ख) तथ्याकं र सूचनाको आिारमा रही ववचार राख्न े। 

(ग) लनजी वा व्यन्क्तगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यन्क्तगत आक्षेप निगाउन े। 

(घ) सहभागीहरूिे व्यक्त गरेका ववचारमा प्रलतवाद नगने, प्राप्त प्रलतविया, सझुाव तथा वटप्पणीिाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा लिने । 

(च) व्यन्क्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र न्िष्टाचारिाई कायम राख्न े। 

(छ) सहभागीहरूिाई ववचार राख्न प्रोत्साहन गने र ववचारका िालग िधयवाद ददन े। 

(ज) सामान्जक परीक्षकिे बोल्न ेसमय ददएपलछ मात्र सहभागीहरूिे आफ्ना कुराहरू राख्न े। 

(झ) बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यन्क्तिे एकपटक मात्र बोल्न े। 

(ञ) आफ्नो कुरािाई छोटकरीमा स्पष्ट रूपमा राख्न ेर बीचमा अकायको कुरा नकाट्न े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
  

सामान्जक परीक्षकिे गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष पेि गने प्रलतवेदनको ढाचँा 
 

श्री माङसेबङु गाउँपालिका 
१. पषृ्ठभलूम 

२. सामान्जक परीक्षणको उद्देश्य  
३. अध्ययन ववलि 

४. अध्ययनको सीमा 
५. बहृत ्छिफि काययिमको वववरणाः 
क) लमलतः    ख) स्थानः    ग) समयः 
६. गाउँपालिका र ववषयगत कायायिय।गैर सरकारी संस्थाको वववरण संिग्न राख्न े(अनसूुची २ र ३ ) 
७. सामन्जक परीक्षणवाट देन्खएका सवि पक्षहरु (बााुदँागत रुपमा िेख्न)े 
८. सामन्जक परीक्षणवाट देन्खएका चनुौती तथा कलम कमजोरीहरु (बाुादँागत रुपमा िेख्न)े  
९. सामान्जक न्जम्मवेारी परुा गनय गाउँपालिकािे चाल्न ुपने कदमहरु वा सझुावहरु 

 

सामान्जक परीक्षकको नामः  
दस्तखतः 
संस्थाको नाम (यदद संस्था भएमा)M  
लमलतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची —१० 

( दफा ४७ सँग सम्बन्धित) 
 

सावयजलनक परीक्षण अलभमनु्खकरण काययिममा प्रस्ततु गने ववषयवस्त ु

  

क) ववत्तीय िेखा परीक्षणः  
यसिे गाउँपालिकाको ववत्तीय कारोवारको िेखाजोखा तथा पवुष्ट गदयछ । जसमा महािेखा परीक्षणको 
कायायियवाट ववत्तीय कारोवारको िेखा र त्यसको जाचँ गरी ववत्तीय कारोवारको अन्धतम प्रलतवदेन ददन े
कायय हधुछ । यस लभत्र आधतररक िेखा परीक्षण र अन्धतम िेखापरीक्षण समाबेि हधुछन ्।  

ख) सावयजलनक परीक्षणः  
गाउँपालिकािे आफनो क्षते्रलभत्र संचालित योजना तथा काययिमहरूको कायायधवयन सलुनन्ित गरी सम्पादन 
हनेु वा सम्पाददत कामको पररमाण, िागत, गणुस्तर समतेको िेखाजोखा गनय स्थानीय उपभोक्ता तथा 
सरोकारवािाहरूको सहभालगतामा सावयजलनक परीक्षण गदयछ । सावयजलनक परीक्षणको प्रवियािे संचालित 
योजनाको उद्देश्य प्रालप्तमा मात्र सहयोग प¥ुयाउन ेनभई योजनाको सकारात्मक र सिुार गनुयपने पक्षका प्राप्त 
अनभुव र दृष्टाधतहरूिाई ववश्लषेण गरी लनणयय प्रवियाका तहमा पषृ्ठपोषण गदयछ । संचालित योजना तथा 
काययिमहरू लनिायररत समय र काययतालिका अनरुुप कायायधवयन भए, भएनन ् ? त्यसमा के कलत र 
कसवाट िगानी भएको छ  के मा कलत खचय भयो ? कामको गणुस्तर कस्तो छ ?खचय प्रविया तथा 
वववरण ठीक छन ्वा छैनन ्? के कस्ता सिुार कायय उपयोगी हधुछ आदद पक्षबारे सरोकारवािसंग गररन े
छिफि, अधतरविया, ववश्लषेण र सूचनाको आदान प्रदानिे गाउँपालिकाबाट गररने ववकासका 
काययिमहरूिाई पारदिी, उत्तरदायी र जनमखुी तलु्याउने मात्र होइन स्थानीय उपभोक्ता हरूिाई आफना 
भावना व्यक्त गनय सक्षम बनाउँदछ। सावयजलनक परीक्षण, सामान्जक सिन्क्तकरण, सामदुावयक सहभालगता 
तथा नागररक लनगरानीको लनम्ती आवश्यक व्यवस्थापकीय औजार पलन हो ।  
सावयजलनक परीक्षण, योजना संचािनमा जनसहभालगता बवृद्ध गनय तथा जनताहरूवाट सझुाव तथा प्रलतविया 
लिने उद्देश्यिे संचािन हधुछ, त्यसैिे सावजयलनक परीक्षणमा सहभागीहरूवाट ब्यक्त भएका ववचारहरू 
भववष्यको नीलत लनमाणको िालग आिार हनु सक्दछ । योजना फरफारक गने काम प्रचलित कानूनमा 
ब्यवस्था भएका आिारहरू तथा पेि भएका प्रमाणको आिारमा गनुय पनेछ। योजना फरफारकको िममा 
सावयजलनक परीक्षणका बखत ब्यक्त ववचारिाई आिार लिई फरफारक गने नगने भने्न लनणयय गनुय हुँदैन ।  

२. सावयजलनक परीक्षणको क्षते्रः  
क) आधतररक रुपमा संचािन हनुःे  

सावयजलनक परीक्षण काययपालिकािे आधतररक रुपमा सम्पादन गदयछ गराउदछ । यसिे संचालित 
योजनाको गणुस्तरमा सिुार ल्याउँछ तथा कायायधवयन गने लनकायको आधतररक ब्यवस्थापनको सिुारका 
िालग सझाुव लिन तथा प्राप्त सझुाविाई कायायधवयन गने उद्दशे्यिे संचािन गररधछ । यो आम 
उपभोक्ताहरूवाट सचांलित योजनाको प्रारन्म्भक जाचँपास पलन हो ।  

ख) उद्दशे्य अनरुुप िगानी भए नभएको जाचँ तथा सिुारः  
सावयजलनक परीक्षण काययमा उपभोक्ता वगयिाई स्वयमँ ्संिग्न गराई सहभालगतामूिक र पारदिी ढंगिे भए 
गरेका काययहरूको वववचेना गने, िेखाजोखा गने, सबि र दबुयि पक्षहरूको ववश्लषेण गरी आगामी ददनहरूमा 
गनुयपने सिुारात्मक काययको पवहचान गररधछ । यसवाट संिग्न सरोकारवािाहरूिे सम्पन्न भैसकेका 



 

काययिमबाट लसकेका नया ँ लसकाइ । पाठ आदान प्रदान गरी थप सिुारात्मक उपायहरूको पवहचान 
गररधछ ।  

ग) सरोकार पक्षहरूको सहभालगता र खलु्िा छिफिः  
सावयजलनक परीक्षण कायय मखुयत उपभोक्ताहरूको चाहना तथा प्रलतविया बझु्न संचािन गररधछ । 
सावयजलनक परीक्षणमा सबै उपभोक्ता तथा योजनाका सरोकार पक्षहरूको प्रलतलनलित्व गराई उपभोक्तािाई 
िागेका कुराहरू वोल्न स्वतधत्रता ददइधछ । 

३. सावयजलनक परीक्षणको उद्दशे्यः 
(क) योजनाको आम्दानी खचय तथा अधय वववरणहरू आम उपभोक्ताहरू समक्ष राखी उपभोक्ताहरूको 

प्रलतविया लिन े। 

(ख) काययिम प्रलत जनचासो वृवद्ध गरी सम्बन्धित सरोकारवािहरूको सहभालगता ववृद्ध गने । 

(ग) लनणयय प्रवियामा प्रजातान्धत्रक प्रविया र पारदिी व्यवहार अविम्बन गनय गराउन सजग गराउने । 

(घ) काययिममा हनुसक्न ेअलनयलमतता लनयधत्रण गने र कुनै अलनयलमतता भएको पाइएमा लनयधत्रण गनय 
उपभोक्ताहरूिाई न्जम्मेवार बनाउन े। 

(ङ) योजनामा आम उपभोक्ताहरूको स्वालमत्व भाव स्थावपत गने । 

४. सावयजलनक परीक्षण पद्दलतः 
(ब्यवस्था भएका लबलिको ब्याखया गने) 

५. सावयजलनक परीक्षणमा ध्यान ददनपुने कुराहरूः  
o आम उपभोक्ता भेिा भए, नभएको  
o मवहिा, दलित र वपछलडएको वगयको उन्चत प्रलतलनलित्व भए।नभएको  
o काययिमिे समेट्न ेक्षते्रको समानपुालतक प्रलतलनलित्व भए।नभएको  
o आयोजना।काययिमको हािसम्मको कायायधवयन न्स्थलत जानकारी गराइएको।नगराइएको  
o आयोजना।काययिमको भौलतक र ववत्तीय प्रगलत जानकारी गराइएको।नगराइएको  
o ववगतका परीक्षणबाट औिाइएका सझुावहरूको कायायधवयन भए। नभएको  
o अनगुमन सूचकहरू तयार गररएको, नगररएको  
o अनगुमनबाट देन्खएका कमी कमजोरीहरूको सिुार गररएको, नगररएको  
o सहभागीहरूिाई िागको कुराहरू बोल्न ददइएको, नददइएको  
o सहभागीहरूका ववचारिाई जस्ताको तस्तै प्रलतवदेनमा प्रस्ततु गररए, नगररएको  

 

६. फारामहरूको प्रयोगः (अनसूुचीमा ब्यवस्था भएका फारामहरूको ब्याखया गने)  
७. गाउँपालिकािे सावजयलनक परीक्षण अलभमनु्खकरण काययिममा सहभागी गराउन ुपनेाः 

o सहभालगहरू (अलिकतम ५० जना)M   
o गाउँपालिकाका पदालिकारीहरू  
o अध्यक्ष तथा उपध्याक्ष  
o काययपालिकाका सदस्यहरु 

o गाउँपालिकाका ववभाग।महािाखा।िाखा तथा इकाई प्रमखुहरू  
o ववकास आयोजनाको कायायधवयन संग सम्बन्धित कमयचारीहरू  



 

o उद्योग वान्णज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था महासंघ, जस्ता पेिागत संस्था संस्थाका 
प्रलतलनलिहरू  

o राजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरू  
o मवहिा, दलित, जनजालत, वपछलडएका वगय आददको उत्थानमा काययरत संघ संस्थाका प्रलतलनलिहरू  
o काययरत प्रमखु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलिहरू  
o प्रमखु करदाताहरू  
o काययरत सामदुावयक संस्थाका प्रलतलनलिहरू  
o नागररक समाजका प्रलतलनलिहरू 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची – ११ 

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

उपभोक्ता सलमलत वा सामदुावयक संस्थािे तयार गने आयोजना वा काययिम सम्बधिी 
वववरणको ढाँचा 

१. काययिम वा आयोजनाको 
(क) नामः.......................................(ख) स्थि............................................ 
(ग) पवहिो वकस्ता रकम..........................प्राप्त लमलत......................... 
(घ) िागत रकमः................................... 
(ङ) िरुु हनु ेवा भएको लमलत.................................. 
(च) सम्पन्न हनु ेवा भएको लमलत............................. 

२. उपभोक्ता सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोि ववकास संस्था।सामदुावयक संस्थाको 
(क) नामः .....................(ख) अध्यक्षको नाम........... 
(ग) सदस्य संखयाः............ मवहिा संखया...........परुुष संखया.......... 

३. आम्दानी खचयको वववरणः 
(क) आम्दानी तफय  

आम्दानीको स्रोत (कहाँबाट नगद वा न्जधसी प्राप्त भयो स्रोत 
खिुाउन)े 

 रकम तथा पररमाण    कैवफयत 

   

   

(ख) खचय तफय  
खचयको वववरण दर पररमाण जम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री खररद भए ?)    

    

    

२. ज्यािा (के वापत कलत ज्यािा भकु्तानी भयो ?    

    

३. श्रमदान वववरण (कलतजनािे कुन काममा श्रमदान 
गरेको)  

   

    

४. ब्यवस्थापन खचय (ढुवानी तथा अधय खचय)    

    

(ग) मौज्दात 

वववरण रकम तथा पररमाण कैवफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   



 

(ख) ब्यन्क्तको न्जम्मा   

२. सामग्री   

   

(घ) भकु्तानी ददन बाकँी 
वववरण रकम तथा पररमाण कैवफयत 

   

४.योजनाको िक्ष तथा प्रगलत वववरण 

कामको वववरण िक्ष प्रगलत पषु्याँइको आिार 
    

५. योजनािे पयुायएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रुपमा िाभान्धवत जनसंखया (योजना संचािन भएको स्थानका 
उपभोक्ताहरू) 

६. आयोजना वा काययिम संचािन गदाय आयोजक संस्थामा कामको न्जम्मवेारी वाडँफाडँ (कस कसिे के कस्तो 
कामको न्जम्मेवारी लिएका लथए खिुाउनेाः 

७. आयोजना वा काययिम संचािनको िममा पालिकािे गरेको अनगुमन पटकः 
८. काययिम संचािनको िममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
९. काययिम संचािनको िममा भएको राम्रो लसकाइ (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनय भववष्यको योजना के छ ? (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
११. सलमलतको सझुाव अधय केही भए (बुंदागत रुपमा िेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सलमलत।सामदुावयक संस्थाका पदालिकारी तथा सदस्यहरूको दस्तखतः 
 

 

वववरण तयार लमलतः       ====================        ==================             ============================ 
नामः                  नामः                   नामः 

   कोषाध्यक्ष                सन्चव                   अध्यक्ष 
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अनसूुची – १२ 

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

सावयजलनक परीक्षण प्रलतवदेनको ढाँचा 
   

श्री........................... 
माङसेबङु गाउँपालिका, 
१. योजनाको  

क) नामः   
ख) स्थिः 
ग) िागत अनमुानः 
घ) योजना िरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
च) योजनाको अवस्थाः सम्पन्न, अिरुो, लबग्रकेो 

२. उपभोक्ता सलमलत र गैर सरकारी संस्थारसामदुावयक संस्थाको  
क) नामः 
ख) अध्यक्षको नामः 
ग) सदस्य संखयाः मवहिा .....       परुुष..... 

३. साबयजलनक परीक्षण भएको क) लमलतः ख) स्थानः ग) समयः 
४. उपन्स्थलतः (उपन्स्थलतको छाँयाप्रलत संिग्न गनुय पने )  

 

नाम ठेगाना पद 

   

   

   

   

 

५. योजनाको िक्ष तथा प्रगलत वववरणःM  

कामको ववयरण िक्ष प्रगलत 

   

 

 

६. उपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुावयक संस्थािे पेि गरेको आम्दानी खचयको वववरणः 
 

आम्दानी तफय  

वववरण रकम रु. 

गाउँपालिका। सहयोगी संस्थाबाट लनकासा  

सामग्री  
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जनसहभालगता  

श्रमदान  

 

 

  खचयको वववरण  

अनदुान तफय   श्रमदान तफय   

वववरण रकम रु. वववरण रकम रु. 
क.लनमायण सामग्री  क.लनमायण सामग्री  

    

    

    

ख.कामदार  ख.कामदार  

    

    

ग.ढुवानी  ग.ढुवानी  

   

   

घ मसेनरी  औजार  घ मसेनरी  औजार  

    

    

जम्मा  जम्मा  

 

 

७. उपभोक्ता सलमलत र सामदुावयक संस्थािे पेिगरेको वववरण मालथ साबयजलनक परीक्षणमा 
उपन्स्थत ब्यन्क्तहरूको प्रलतविया तथा सझुावः  

ि.सं. सझुावकतायको नाम 
थर 

सझुावको क्षेत्र, प्रलतविया तथा सझुावको 
सारसंक्षेप 

 कैवफयत 

    

    

    

 

उपयकु्त खचय वववरण उपभोक्ता सलमलतिे पेि गरेको वववरण सँग मिे खाधछ वा खाँदनै, मिे नखान ेभएमा 
कैवफयत जनाउनःे  
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८. जानकारीका िालग सो वववरण सवै सरोकारवािाहरूिाई सून्चत गनय सावयजलनक स्थिको सूचना पाटी 
टाँस भए ÷ नभएको 
 

 

                                             
                                                       
                    

 

 

 

प्रलतवेदन बझुाएको लमलतः 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................  
नामः  
सहजकताय÷ प्राववलिक 

  

....................  
नामः  
उपभोक्ता सलमलतको अध्यक्ष 

....................  
नामः गाउँपालिकाको  पदालिकारी 
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अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 
 

साबयजलनक परीक्षणको िालग लनमायण व्यवसायीिे तयार गने वववरणको ढाचँा 
 

१. योजनाको 
  
क)नामः .................................................ख) स्थिः...................................... 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) योजना िरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 
२. लनमायण ब्यवसायीकोः 
क) फमयको नामः..................................   ख) प्रोप्राइटरको नामः 
३. सम्पन्न योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वववरणः 
कामको वववरण (मखुय मखुय काययहरू खिुाउन े िागत अनमुान यथाथय 

   

   

 

 

४. योजनािे पयुायएको िाभ तथा प्रत्यक्ष रुपमा िाभान्धवत जनसंखया (योजना संचािन भएका) स्थानका 
उपभोक्ताहरूः 

५. योजना संचािनको िममा पालिकािे गरेको अनगुमन पटकः 
६. काययिम संचािनको िममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
७. सम्पन्न योजनािाई ददगो रुपमा संचािन गनय के गनय आवश्यक छ (बुंदागत रुपमा िेख्न)े 
 

 

........................ 
नामः  
ठेकेदार वा प्रलतलनलिको दस्तखतः                                
लनमायण ब्यवसायको नामः 
वववरण पेि गरेको लमलतः 
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अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) 
लनमायण व्यावसायीवाट संम्पन्न काययिम वा आयोजनाको साबयजलनक परीक्षण प्रलतवेदनको ढाचँा 

श्री...................... 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

१. योजनाको  
क) नामः   
ख) स्थिः 
ग) ठेक्का अंकः 
घ) योजना िरुु भएको लमलतः 
ङ) योजना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमायण ब्यवसायीकोः  
क) फमयको नामः 
ख) प्रोप्राइटरको नामः 

३. साबयजलनक परीक्षण भएको  
क) लमलतः  
ख) स्थानः  
ग) समयः 

४. उपन्स्थलतः 
 

नाम ठेगना पद 

   

   

   

   

   



 

५. योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत वववरणः 
कामको वववरण (मखुय मखुय 
काययहरू खिुाउने) 

िागत अनमुान 
अनसुार 

यथाथय 

   

   

   

   

 

६. लनमायण व्यवसायीिे पेिगरेको वववरण मालथ साबयजलनक परीक्षणमा उपन्स्थत ब्यन्क्तहरूको प्रलतविया तथा सझुावः 
ि.सं. सझुावकतायको 

नाम थर 
सझुावको क्षते्र प्रलतविया तथा सझुावको 

सारसंक्षेप  

कैवफयत 

     

     

     

 

 

७ . सहभागीवाट आएका ववचार तथा अविोकनवाट देन्खएका तथ्यहरूको ववश्लषेण 

 

...............    ................ ................ 
नामः    नामः नामः 
सहजकताय ÷ प्राववलिक    लनमायण व्यवसायी                 गाउँ।नगरपालिकाको पदालिकारी 
 

 

 

प्र लत वेदन बुझाएको लम लतः  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 
 

सावयजलनक परीक्षण काययिमको आचार संवहताः 
 

सावयजलनक परीक्षण काययिमिाई प्रभावकारी बनाउन, ब्यवन्स्थत काययतालिका तयार गरी छिफि सञ्चािन गनय र 
सहजकतायिे छिफििाई ववषयमा केन्धरत गरी ब्यवन्स्थत रुपमा सञ्चािन गनय अनसूुची–१६मा ददइएको नमूना 
काययिम तालिका प्रयोग गनुय पनेछ। सावयजलनक परीक्षण काययिममा उपन्स्थत आयोजक, सहजकताय तथा 
सहभागीहरूिे लनम्न बमोन्जमको आचार संवहता पािना गनुयपनेछः 

1. ववषयवस्तमुा मात्र केधरीत रही छिफि गने । 

2. लनजी वा व्यन्क्तगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यन्क्तगत आक्षेप निगाउन े। 

3. सहभागीहरूिे व्यक्त गरेका ववचारमा प्रलतवाद नगने, प्राप्त प्रलतविया, सझुाव तथा वटप्पणीिाई सकारात्मक 
रुपमा लिने । 

4. व्यन्क्त वा संस्थाको सावयजलनक मयायदा र न्िष्टाचारिाई कायम राख्न े। 

5. सहभागीहरूिाई ववचार राख्न प्रोत्साहन गने र ववचार राखे वापत िधयवाद ददन े। 

6. सहजकतायिे बोल्ने समय ददएपलछ मात्र सहभागीहरूिे आफ्ना कुराहरू राख्न े। 

7. बोल्दा पािै पािो बोल्ने र एउटा व्यन्क्तिे एकपटक मात्र बोल्न े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची – १६ 

(दफा २८ को उपदफा (८), दफा ३० को उपदफा (६) र दफा ३३ को उपदफा (९) सँग सम्बन्धित) 
सहजकतायिे सावयजलनक परीक्षण गनय प्रयोग गनुयपने काययिमको नमूना 

 

काययिम न्जम्मेवारी समयावलि 

काययिम औपचाररक वा अनौपचाररक कसरी गने (तय गने)   

भेिाको उद्देश्यबारे जानकारी गराउन े   

योजनाको न्स्थलत वा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण   

योजनाको न्स्थलतबारे सहभागीको वटप्पणी   

योजनाको आम्दानी खचय वववरण प्रस्ततु गने   

आम्दानी खचय उपर सहभागीको वटप्पणी लिन े   

भेिाको सझुाव उल्िेख गने   

रेकडय गररएको सझुाव तथा सहीछाप   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची – १७ 

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

सावयजलनक परीक्षणका िालग सहजकतायिे प्रयोग गनुयपने चेकलिष्ट 

 

काययिम वा आयोजना सम्बधिी वववरण 

(क) काययिम वा आयोजना समदुायिे माग गरे अनसुार छ छैन। 

(ख) िाभान्धवत घरिरुी संखया। 

(ग) िन्क्षत वगय समावेिी (दलित, जनजालत, मवहिा, गरीब, वपछलडएको वगय) को संखया । 

(घ) योजनाबाट हनु ेउपिब्िीका सूचकहरू प्रष्ट छन ्छैनन।् 

(ङ) िक्ष्य र उपिब्िी बीचको फरक। 

(च) योजनाको ददगोपनका िालग समदुायको सहभालगता तथा योगदान। 

(छ) योजना समयमा सम्पन्न भयो वा भएन ? भएन भन ेकारणहरू। 

(ज) योजना संचािन गनय गदठत उपभोक्ता सलमलतको गठन प्रविया उपयकु्त भए नभएको । 

(झ) उपभोक्ता सलमलतमा वास्तववक उपभोक्ताको प्रलतलनलित्व भए नभएको । 

 

योजनाको ब्यवस्थापन तथा िेखाप्रणािी 
(क) न्जम्मवेारी तालिका प्रष्ट रुपमा छ छैन तथा योजना संचािन गनेिे प्रस्ततु गरे अनसुारको योजना सम्पन्न भए 

नभएको। 

(ख) खररद प्रविया ऐन, लनयम तथा लनदेन्िका बमोन्जम भयो भएन। प्रलतस्पिायत्मक कोटेिन अनसुार नभएको भए 
कारण खिुाउन।े 

(ग) रु ५००० भधदा मालथको खररदमा मूल्य अलभवृवद्ध करको लबि समावेि भए नभएको।वविहरूमा त्रवुटहरू 
भए नभएको। 

(घ) स्टोर ब्यवस्थापनमा त्रवुट रहे नरहेको। 

(ङ) अलग्रम भकु्तानी रकम योजनाको उपभोक्ता सलमलत वा सञ्चािक सलमलतिे गरेको लनणयय भधदा फरक छ छैन । 

(छ) कावटएको चेक, बैंकको वववरण सँग चभअयिअन्ष्भ (लभडाएर रुज ु) गररयो गररएन। 

(ज) खचय वववरणमा उन्ल्िन्खत अनसुारका मालनसिे काम गरेको हो, होइन ? 

(झ) काम गने मालनसिे पूरै ज्यािा पाएका छन,् छैनन ्? 

(ञ) गाउँपालिकाबाट समय समयमा लनरीक्षण भएको छ, छैन ? लनरीक्षण पिात ्प्राप्त सझुावहरू कायायधवयन भए, 

भएनन ्? 

पारदन्ियता 
(क) योजना स्थिमा योजनाको िगानी बारे प्रष्ट हनु ेगरी सूचना बोडय रान्खयो रान्खएन ?  
(ख) योजनाको सञ्चािन खचयको वववरण प्रष्ट छ छैन । 

(ग) लमजरमेधट वकु (नापी वकताव) प्रष्ट लसत रान्खएको छ छैन । 

(घ) आयोजना वा काययिम कायायधवयन हनु ुअन्घ पयायप्त जानकारी गराउने काम भए नभएको । 

 

अधय 

(क) सहभागीमध्ये कसैिे उपभोक्ता सलमलतको कुनै सदस्यको वविेष प्रिंसा मात्र गरेको वा ववरोि गरेको 
अवस्थामा कारण पत्ता िगाउने। 



 

(ख) सूचना प्रवाहमा दलित, मवहिा, बािबालिका र वपछलडएका वगयको सहभालगता रह्यो रहेन । कतैबाट अवरोि 
छ छैन पत्ता िगाउन।े 

(ग) प्राववलिकहरूबाट समयमै सझुाव र सल्िाह प्राप्त भयो, भएन ? ददइएका सल्िाह र सझुावहरू उपयकु्त लथए, 

लथएनन ्? 

(घ) योजनािाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनय भववष्यको योजना के छ ? 

(ङ) योजना संचािनको िममा महत्वपूणय लसकाइ के रह्यो ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बन्धित) 
 

आयोजनाको सूचनापाटीको ढाचँा 
 

• आयोजना÷पररयोजनाको नामM आयोजना÷पररयोजना स्थि 

• कुि िागत÷बजेट (रु.)M गाउँपालिकाको िगानी (रु.) 
• जनसहभालगता (उपभोक्ता वा समदुायिे वेहोने) रकम 
(रु.)M 

अधय िगानी (रु.) 

• पररयोजना िरुु लमलतM सम्पन्न हनुे लमलत 

• लनमायण व्यवसायी,उपभोक्ता सलमलत वा कायायधवयन गने 
लनकाय संस्थाको नामM 

सम्पकय  व्यन्क्त नाम र सम्पकय  नं.  

• िाभाववधत घरपररवारM िाभान्धवत जनसंखया 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित प्रश्नाविी भाग — १) 
 

नागररक प्रलतवेदन (Citizen Report Card ) 

(सधतवुष्ट वा असधतवुष्ट जनाउने) 
 

उत्तरदाताको नाम र थरः— ...................जातजालतः.............................  
लिङ्गः         मवहिा (   )   परुुष   (  )             उमेर .............  
न्िक्षाः ..................................... पेिा..................................  

 ठेगानाः .........................गाउँपालिका,  वडा नं. ......... सम्पकय  फोन नं. ..................  

१ सेवाको सधतवुष्ट 

  १.१ तपाइँिे यस कायायियबाट समग्रमा कलतको सधतवुष्ट पाउन ुभयो? 

 सधतषु्ट (     )     ठीकै (      )   असधतषु्ट (      )  
१.२ सेवा लिन जादँा कमयचारीको व्यवहारप्रलत तपाई कलतको सधतषु्ट हनुहुधुछ ?  
      सधतषु्ट (     )    ठीकै (      )   असधतषु्ट (      ) 

२. सेवाको लनयलमतता  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्िेख भए अनसुार तपाईिे प्राप्त गनुयपने सेवामा िागेको समय प्रलत कन्त्तको 

सधतषु्ट हनुहुधुछ ?  

    सधतषु्ट (     )      ठीकै (      )   असधतषु्ट (      )  
२.२ कायायिय लनयलमत रुपमा (पदालिकारी र कमयचारीको उपन्स्थलत, समय पािना, काययचसु्तता) 

संञ्चािन भएको छ भने्न कुरामा कलतको ववश्वस्त हनुहुधुछ ? 

    ववश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अववश्वस्त (      )  
२.३ तपाईिे सेवा लिन जाँदा अलतररक्त रकम लतनुय भयो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  िेरै लतरेको (  )     
२.४ यस कायायियिे सावयजलनक चासो तथा समस्या समािान गनय औसत कलत ददन िगाउने गरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  िेरै ददन  (   )   
३.  सेवा प्रलतको जनववश्वास  

  ३.१ यस संस्थािे ददने सेवाप्रलत तपाई कलतको ववश्वस्त हनुहुधुछ ?  
     ववश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अववश्वस्त (      )  
३.२ यस कायायियिे प्रदान गरेको सेवाको बारेमा अरुिाई जानकारी तथा कन्त्तको प्रचार गनुय भएकोछ?                  

िेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको छैन  (      )  
३.३ यस संस्थामा काययरत कमयचारी प्रलत तपाईको ववश्वास कन्त्तको छ ? 

     िेरै (     )    ठीकै (      )   ववश्वास छैन (      )  
३.४ यस कायािययिे ववपन्न वगयको िालग छट्ुयाएको सेवा प्रयोग गरेको थाहा पाउन ुभएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अलिअलि थाहा छ  (   ) 



 

 ४.  सेवाको गणुस्तर  
४.१ यस कायायियबाट सवो लिंदा कायायियिे ददएको जानकारीबाट कन्त्तको सधतषु्ट हनु ुहधुछ ?   
     सधतषु्ट (   )  कम सधतषु्ट (   )   असधतषु्ट (   )  
४.२ तपाई यस कायायियमा आउँदा कसको सहयोग लिनभुयो?  आफै (   )  गाउँका ठूिाबडाको(   )      

मध्यस्थकताय (   )  
४.३ यस कायायियमा तपाईिे एउटा कामको िालग कलत पटक िाउन ुप¥यो?  

  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भधदा वढी (   ) 
 ५.  सेवा सम्बधिी जानकारी  

५.१ कायायियको भौलतक अवस्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायायियमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईिाइ जानकारी छ ?  

     छ  (   )  आंन्िक जानकारी छ  (   )  कुन ैजानकारी छैन (   ) 
५.३ कायायिय र सेवागा्रही बीचको सम्बधि कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       खासै राम्रो छैन (   )  

५.४ पालिका तहमा सञ्चािन गररने सावजयलनक काययिममा सीमाधत वगयको उपन्स्थलत कलत प्रलतित सम्म 
हनुे गरेको छ ?  

     २० प्रलतित जलत  (   )  ५० प्रलतित भधदा मालथ  (   )  थाहा छैन  (   )    

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र काययपालिकामा नीलत, लनयम र लनदेन्िका र मापदण्ड  तजुयमा गदाय 
छिफिमा प्रलतलनलित्व भएको छ ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलित्व साहै्य कम छ  (   ) 
६. नागररक बडापत्र।उजरुी पेवटका ÷ गनुासो सनेु्न अलिकारी सम्बधिमा   

६.१ तपाईको ववचारमा सेवाग्राहीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरेका छन ्?  

     िेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ तपाईको ववचारमा गाउँपालिका।नगरपालिका वा यसका सेवाप्रदायकहरुिे नागररक बडापत्र अनरुुप 
कलत हदसम्म सेवा परान गरेको जस्तो िाग्छ ? 

     िेरै (   )   ठीकै  (   )   अलत कम  (   )  
६.३ तपाईको ववचारमा उजरुी पेवटकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको छ ? 

     िेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छन ै (   ) 
 

 

नागररक प्रलतवेदन पत्र 

      प्रश्नाविी भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बधिी  



 

१.१  लसफाररसको िालग चावहन ेआवश्यक कागजातहरुको प्रष्ट जानकारी पाउन ुभयो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पष्ट पाइँन  (   )      
१.२ कुन ैलसफाररसको िालग िाग्न ेदस्तरु बाहेक अलतररक्त रकम ददन ुप¥यो?         

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  मालगएन र ददइएन पलन  (   )  
१.३ त्यहाँबाट ददने लसफाररस लिदँा कसको सहयोग लिनभुयो?  

      आफै (   )  मध्यस्थकताय वा कायकय ता एकै माधछे (   )  नेता ÷ठूिाबडा (   ) 
१.४ राजस्व को–कससँग उठाउन ेगदछयन ्? 

    सबैसगँ उठाउँछन ्(   )  सीलमत व्यन्क्तसँग मात्र उठाउँछन ् (   ) आयको आिारमा     
उठाउँछन ्(   ) 

१.५ िलु्क, सेवादस्तरु को–कससँग उठाउन ेगदछयन ्?  
    सेवाग्राहीसँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुनै कुनै सेवाग्राहीसँग उठाउने गरेका छन(   ) 
 

 

२.   पूवायिार ववकास, वातावरण र सरसफाई सम्बधिी 
२.१ कायायियमा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      खराब (   ) 
२.२ कायायियमा सेवा प्रवाह र काययसम्पादन सम्बधिी गनुासो गदाय त्यसमालथ कारवाही कन्त्तको 

गररधछ? 

 तरुुधतै हधुछ (  )   पटक पटक भन ेपलछ मातै्र हधुछ (   )   जलत भन ेपलन हनु्न (   ) 
२.३ तपाईको ववचारमा गाउँपालिकािे पूवायिार सम्बधिी कायत्ररmम के कस्तो वकलसमिे गछय? 

    लनयलमत र राम्रोसगँ (  )    ठीकै गछय  (   )     लनयलमत रुपमा गदैन (   ) 
२.४ तपाईको गाउँपालिकामा ववकास लनमायणको न्स्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        खराब (   )   
२.५ तपाईको पालिकामा संचािन गरेका आयोजनाहरु कन्त्तका प्रभावकारी छन?् 

     प्रभावकारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रभावकारी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीय सरकारमा आयोजनाको लबि भकु्तानी ददन ेव्यवस्था कस्तो छ?  

     सहज ( )   असहज (   )    ठीकै ( )     अप्ठया्रो  (   )  
२.७  गाउँपालिकाको आयोजना सम्पन्न भएपलछ जाचँपास गदाय प्राववलिकहरुिाई रकम ददनपुछय? 

     पदैन (   ) मागेरै लिधछन ्(   ) रकम नददए अप्यारो पाछयन ्(   )  
२.८ आयोजना सञ्चािन गदाय गाउँपालिकावाट प्राववलिक सहयोग कन्त्तको पाउन ुभयो? 

   सन्जिै पाइयो (  )     कवहिेकाँही पाइयो (   )   माग गदाय पलन पाइएन (   )  
२.९ गाउँपालिकामा ववकास लनमायणका बारेमा जानकारी माग्दा पाउन ुहधुछ?  

    सन्जिै पाइधछ (  ) सोिेपलछ पाइधछ (   )  सोिेपलन पाइदैन (   )  
२.१० गाउँपालिकावाट आचार संवहता पािना भएको छ?  

     पािना भएको छ (  )      ठीकै पािना भएको छ (  )       कन्त्त पलन पािना 
भएको छैन (  )  

२.११ आयोजना सञ्चािन गदाय गाउँपालिकावाट कन्त्तको सहयोग पाउन ुभएको छ? 



 

    िेरै सहयोग पाएको छु (   ) ठीकै सहयोग पाएको छु (  ) लनरुत्सावहत गररधछ (   )   
३.   गाउँपालिकाको ववत्तीय व्यवस्थापन र काययसम्पादन, 
 ३.१ आलथयक श्रोत कस्तो छ ?     

   आवश्यक श्रोत उपिब्ि (  ) कम श्रोत उपिब्ि  (  ) अलत कम श्रोत उपिब्ि (  )  
३.२ काम गने प्रणािी र प्रविया कस्तो छ ?       

   अलत  सरि ( )   ठीकै (  )   जवटि (   )  
३.३ कायायियमा भएका कमयचारीमा ववत्त व्यवस्थापन र पररचािनमा सीप कस्तो छ ?    

     आवश्यक सीप छ (  ) आवश्यकता भधदा कम छ (   ) सीप लनकै कम छ (   )  
३.४ गाउँपालिकाको आम्दानी र खचय कायायिय बावहर सूचना पाटीमा टाँसेको देख्नभुयो ?   
    टाँसेको देखेको छु (  )    कवहिेकाही टाँसेको देन्खधछ (  )    खै कतै देन्खएन (   )   
३.५ कायय सम्पन्नको आिारमा मूल्यांकन भएको छ वक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै मूल्याङ्कन हनु ेगरेको छ (   ) कवहिे पलन भएको थाहा छैन (   )  
    

३.६ कायय सञ्चािन संरचना प्रलत कन्त्तको सधतषु्ट हनुहुधुछ ?  

    सधतषु्ट (   )     ठीकै (   )    कुन ैजानकारी छैन (   ) 
४.   पारदन्ियता सम्वधिी,   
 ४.१ यस गाउँपालिकाको वावषयक नीलत, काययिम र श्रोतका बारेमा जानकारी पाउन ुभएको छ? 

     िेरै जानकारी पाएको छु  (  )    ठीकै जानकारी पाएको छु (  )    कम जानकारी 
पाएको छु (  ) 

४.२ गाउँपालिकािे लनमायण गरेका ऐन, लनयम, नीलत, लनणयय, बजटे काययिम, काययप्रगलत आदी 
सम्बधिी वववरण सावयजलनक हनुे गदयछ ? 

     हनु ेगरेको छ (  )   हनु ेगरेको छैन  (   )   जानकारी न ैछैन  (   ) 
४.३ सावयजलनक हनुे माध्यम के के हनु ्? 

    ववेसाइट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लमलडया (  )  सावयजलनक सनुवुाई  (  ) 
४.४ गाउँपालिकाको कायायियबाट तपाइयिे चाहेको वववरण पाउँन ुभएको छ? 

 सहजै पाए  (   ) िेरै पटक भनपेलछ पाए (   ) पाइन (   ) वास्ता नै गररएन (   ) 



 

अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
 

बवहगयमन अलभमत (Exit Poll) संकिन गने ढाचँा 
  
 

क. बवहगयमन अलभमत (Exit Poll) सवेक्षणको प्रश्नाविी 
 

१) सेवाग्राहीको लिङ्गः— परुुष।स्त्री  
२) जातः  
३) उमेरः  
४) न्िक्षाः 
५) कायायिय सम्म आइपागु्दा िागेको समयः  
६) आउनकुो उद्देश्यः यस कायायियको काममा मात्र आउन ुभएको हो वा अधय कामको िालग पलन हो? 

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

७) कायायियमा देहायको कुन कामको िालग आउन ुभएको हो ? रेजा (-_ ) न्चधह ददनहुोस ्। 

क) लसफाररस लिन।परुय्ाउन   
ख) अनमुलत।दताय।नवीकरण   
ग) आलथयक सहयोग लिन   
घ) योजना माग गनय   
ङ) योजनाको वकस्ता लिन   
च) योजनाको मूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन   
छ) योजनाको अन्धतम भकु्तानी लिन   
ज) स्थानीय सरकारिे राखेको सूचना प्राप्त गनय   
झ) सूचनामूिक सामग्री प्राप्त गनय   
ञ) अधय कुनै भए    

  

८) सेवा सवुविा प्राप्ती सम्बधिी तपाइको स्वमूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

लस.नं.  सेवाको नाम  स्वःमूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठमा रेजा ( ) िगाउने  

१.  सेवा लिन को सँग सम्पकय  गने भने्नमा तपाईको िारणा 
के–कस्तो छ? 

अलत स्पष्ट ( ) ठीकै ( )   अस्पष्ट ( )   

२.  सेवा प्रदायक कमयचारीिे तपाईको आवश्यकता र 
अपेक्षा कलत बझेु जस्तो िाग्यो ?  

अलत िेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाईिे प्रलत सेवा प्रदायक कमयचारीिे कस्तो व्यवहार 
गरे ? 

लमिनसार र मैत्रीपूणय 
( )   

ठीकै ( ) अभर।अमयायददत 

( )   



 

लस.नं.  सेवाको नाम  स्वःमूल्यायाङ्कन –उपयकु्त कोष्ठमा रेजा ( ) िगाउने  

४.  सेवा प्राप्त गनय आवश्यक सूचनाहरु (प्रमाण—कागजात र 
िलु्क—दस्तरु) बारे तपाईिाई सेवाप्रदायक कमयचारीिे 
स्पष्ट गरा ेवक ? 

अलत स्पष्ट गररददए 

 ( ) 

ठीकै ( ) अिमि हनुे गरी 
अस्पष्ट सूचना ददए  
( ) 

५.  तपाईिे राख्नभुएका समस्यािाई के–कस्तो समािान ददए 
?   

अलत सन्जिो 
तररकाबाट समािान 
ददए ( ) 

ठीकै ( ) समािान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेवा प्राप्त गनय अपनाइएको प्रविया के–कस्तो िाग्यो?  अलत सन्जिो (छोटो) 
( ) 

ठीकै ( ) िामो ( ) 

९. कायायियको कुन–कुन पक्षहरु िेरै राम्रो िाग्यो, कुन–कुन पक्षिाई सिुार गनुयपने देन्खयो ?    
राम्रा िागको कुराहरु सिुार गनुयपने ववषयहरु 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
 

 

(सावयजलनक सनुवुाई काययिम सञ्चािनको ढाचँा) 
 

काययिम सञ्चािनको ढाचँा 
क) अध्यक्षता ग्रहण तथा काययिम िरुु भएको घोषणा गने, 

ख) काययिमको उद्देश्य मालथ प्रकाि पाने , 
ग) आचार संवहताबारे जानकारी गराउने, 
घ) सावयजलनक सेवा प्रवाहबारे संन्क्षप्त जानकारी ददने, 
ङ) नागररक प्रलतवदेन पत्र सम्बधिी प्रलतवदेन प्रस्ततु गने ,  
च) बवहगयमन अलभमत सम्बधिी प्रलतवदेन प्रस्ततु गने, 

ङ) सहभागीहरुबाट तोवकएको लबषयमा लिन्खत तथा मौन्खक प्रश्नहरु संकिन गने,  

ज) न्जम्मेवार पदालिकारी तथा कमयचारीहरुिे न्जज्ञासाहरु स्पष्ट पाने, 

झ) स्पष्टता पलछ थप न्जज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बन्धित पदालिकारीबाट थप न्जज्ञासामा स्पष्टता ल्याउन े,  
ट) समापन मधतव्य, िधयवाद ज्ञापन र काययिम ववसजयन गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 
 

 

सावयजलनक सनुवुाइमा पािना गनुयपने आचार संवहता 
 

१. सहभागीिे बोल्नका िालग हात उठाएर संकेत गनुयपनेछ । 

२. सहभागीिे प्रश्न वा सझुाव के राख्न ेहो, पवहिे स्पष्ट गनुयपनेछ। 

३. सहजकतायिे बोल्न ेसंकेत गरेपलछ मात्र आफ्नो नाम सवहत प्रश्न वा न्जज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेवाग्राही सहभागी नागररकहरु िैरैिाई प्रश्न गनय समय ददनपुने भएकािे बुदँागत रुपमा छोटकररमा प्रश्न 
प्रलतविया राख्नपुनेछ र सहजकतायिे लनिायरण गरेको समय लबतेपलछ तत्काि प्रस्तलुत रोक्नपुनेछ । 

५. आफूभधदा पवहिेका सहभागीिे बोिेका कुरािाई दोहो¥याउन जरुरी हनुेछैन। 

६. न्चत्त नबझेुमा सहजकतायको अनमुलत लिएर थप प्रश्न राख्न पाइनछे। 

७. सहभागीिे लबना आिार कसैप्रलत िाञ्छनायकु्त भाषाको प्रयोग गनय पाइन ेछैन। 

८ . सनुवुाइका वक्ता तथा सहभागीिाई उते्तन्जत पाने वा बदिाको भावनाबाट भनाइ राख्न वा बोल्न पाइन े
छैन । 

९. सनुवुाइिाई लबथोल्न ेप्रयास कतैबाट भएको पाइएमा सबै सहभागी लमिेर िािीनतापूवयक समािान खोज्न े
पहि गनुय सबैको कतयव्य हनुछे । 

१०. सनुवुाइिाई ववषयाधतर हनुबाट रोक्न सबै सहभालग सचेत हनु ुपनेछ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 
 

सावयजलनक सनुवुाइ संबधिी प्रलतवेदनको ढाचँा 
 

सावयजलनक सनुवुाइ संयोजन गने व्यन्क्तको नाम, थर र ठेगानाः 
सनुवुाइ गररएका ववषयवस्तहुरु 

क) 
ख) 
ग) 
घ) 
काययिम आयोजना स्थिः— 

काययिम आयोजना गररएका लमलत र समयः 
काययिम सञ्चािन गररएको समयावलि (घण्टा।लमनटेमा) 
उठेका प्रश्न।न्जज्ञासा र उत्तरः 

 

िम संखया 
प्रश्नकताय गनुासो गने वा 

सझुाव ददनकेो नाम, थर र ठेगाना 
सहभागीको प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुाव 

जवाफ ददने 
पदालिकारीको नाम, 

थर र ठेगाना 

जवाफको छोटकरी 
व्यहोरा 

   

  

  

  

 

   

 

प्रलतवेदन ददएको लमलतः  

सावयजलनक सनुवुाइ संयोजकको दस्तखतः 
 
 

आज्ञािे,                                                                                                                                          
लडल्िीराम सवुदेी 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

 
 


