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नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 
उपदफा (३) बमोजिम आठविसकोट नगर काययपाललकाबाट स्िीकृत काययविलधहरु 
सियसाधरणका लालग स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गररएको छ । 

 

आठविसकोट नगरपाललका 
        साियिलनक ििाफदेवहता प्रिर्द्यन सम्बन्धी काययविलध, २०७७ 

प्रस्तािना 
आठविसकोट नगरपाललकाको सेिा प्रिाहलाई पारदशी, उत्तरदायी र ििाफदेही बनाउन नीलत, योिना 
तथा काययक्रमको कायायन्ियन प्रकृया, प्राप्त उपलजधध र त्यसले पारेको आलथयक सामाजिक प्रभािको 
मूल्याङ्कन गरी नीलत, योिना तथा सेिा प्रिाह प्रकृयामा सधुार गनय, साियिलनक कोषको अत्यतु्तम 
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पररचालन गरी अपेजित उदे्दश्य प्रालप्तको सलुनश्चतता गनय र िनप्रलतलनलध तथा कमयचारीलाई थप जिम्मेिार 
बनाई साियिलनक ििाफदेहीता अलभबवृर्द् गनय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ को 
उपदफा (५) को प्रयोिनको लालग प्रशासकीय काययविलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ ले 
ददएको अलधकार प्रयोग गरी नगर काययपाललकाले यो काययविलध िारी गरेको छ ।  

 

  भाग-१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारजम्भकः (१) यो  काययविलधको  नाम “ आठविसकोट नगरपाललकाको साियिलनक 
ििाफदेवहता प्रिर्द्यन सम्बन्धी काययविलध, २०७७" रहेको छ ।  
(२) यो काययविलध नगर काययपाललकाले स्िीकृत गरेको लमलतदेजि लागू हनुेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविलधमा:- 
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनपुछय । 

(ख) “सभा” भन्नाले नपेालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोजिमको आठविसकोट 
नगर सभा सम्झनपुछय । 

(ग)  “नगर काययपाललका” भन्नाले संविधानको धारा २१६ िमोजिम गठन भएको आठविसकोट नगर 
काययपाललकालाई सम्झनपुछय। 

(घ)  “नगर प्रमिु” भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाको नगर प्रमिु सम्झन ुपछय । 

(ङ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकार्द्ारा स्िीकृत आयोिना िा काययक्रमबाट 
प्रत्यि लाभ पाउने व्यजक्तहरुको समूहले आयोिना िा काययक्रम लनमायण, सञ्चालन, व्यिस्थापन र 
ममयत सम्भार गनयको लालग आफूहरु मध्येबाट आठविसकोट नगरपाललकार्द्ारा लनधायररत प्रवक्रया 
बमोजिम गठन गरेको सलमलत सम्झनपुछय।  

(च)  “कायायलय”भन्नाले  आठविसकोट नगर काययपाललकाको कायायलय सम्झन ु पछय र सो शधदले 
नगरपाललका अन्तगयतका िडा कायायलय, सेिा केन्र, विषयगत शािा िा लनकाय समेतलार्य 
बझुाउने छ।  

(छ) “कोष”भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाको स्थानीय सजञ्चत कोष सम्झन ु पछय र सो शधदले 
स्थानीय कानून बमोजिम स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषलाई समेत िनाउन ेछ । 

(ज) “प्रमूि प्रशासकीय अलधकृत”भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ 
िमोजिमको आठविसकोट नगरपाललकाको प्रमूि प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(झ)  “विकास साझेदार”भन्नाले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम नगद, जिन्सी एिं 
प्राविलधक सहयोग उपलव्ध गराउने दिपिीय एिं बहपुिीय दात ृ लनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय 
लनकायहरु तथा अन्तरावष्ट्रय गैर सरकारी संस्थालाई सम्झन ु पछय र सो शधदले आठविसकोट 
नगरपाललकासंग भएको सम्झौता बमोजिम नगद, जिन्सी एिं प्राविलधक सहयोग उपलव्ध गराउन े
रावष्ट्रय गैर सरकारी संस्था समेतलाई बझुाउनेछ। 

(ञ) “सामाजिक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 



आठविसकोट नगरपाविका सािवजवनक जिाफदेविता प्रिर्द्वन सम्बन्धी कार्वविवध, २०७७       2 

(५) को व्यिस्था बमोजिम आठविसकोट नगरपाललकाको योिना, नीलत, काययक्रम, आयोिना 
कायायन्ियन र सेिा प्रिाहले आलथयक सामाजिक िेत्रमा पारेको समग्र प्रभािको लेिािोिा, 
विश्लषेण र मूल्यांकन कायय सम्झन ुपछय। 

(ट) “साियिलनक परीिण” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यिस्था बमोजिम आठविसकोट नगरपाललकाले संचालन गने काययक्रम, विकास योिना 
तथा आयोिनाको लक्ष्य, उदे्दश्य, बिेट तथा यसबाट प्राप्त उपलजधधको बारेमा 
सरोकारिालाहरुबीच िानकारी गराउन,े लेिािोिा गने र मूल्यांकन गने कायय सम्झन ुपछय । 

(ठ) “साियिलनक सनुिुार्” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ को उपदफा 
(५) को व्यिस्था बमोजिम आठविसकोट नगरपाललकाको सेिा प्रिाह र विकास व्यिस्थापन 
लगायत काययमा सरोकार राख्न े सियसाधारण नागररक र आठविसकोट नगरपाललकाका 
पदालधकारीहरुबीच साियिलनक थलोमा िलुा छलफल गने प्रवक्रया सम्झन ु पछय।यस शधदले 
आठविसकोट नगरपाललकासँग भएको सम्झौता, साझेदारी, किलुलयत, शतय अनसुार आठविसकोट 
नगरपाललकाको भौगोललक िेत्रमा काययक्रम सञ्चालन गने विकास साझेदार तथा गैर सरकारी 
संस्थाले आफ्नो कायय जिम्मेिारीको सन्दभयमा गने सनुिुार्लार्य समेत िनाउनेछ । 

(ड) “गैर सरकारी संस्था” भन्नाले यस काययविलधको प्रयोिनको लालग प्रचललत कानून बमोजिम 
स्थापना भएका र आठविसकोट नगरपाललकाको नगर सभाबाट आफ्नो काययक्रम स्िीकृत गराई 
आठविसकोट नगरपाललकाको समन्ियमा काययक्रम सञ्चालन गने गैर नाफामूलक संस्था 
सम्झनपुछय ।  
 

(ढ) “सामदुावयक संस्था” भन्नाले िनचेतना सम्बन्धी ताललम, अलभमिुीकरण, सीप विकास, बचत, किाय 
पररचालन, समािेशी विकास र सशक्तीकरण गने उदे्दश्यले लनजश्चत प्रवक्रया अिलम्बन गरी 
प्रचललत कानून बमोजिम स्थापना भएका संस्था तथा आठविसकोट नगरपाललकामा सूचीकृत 
भएका समदुायमा आधाररत संस्था सम्झनपुछय । 

(ण) “योिना” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा 
उल्लेि भए बमोजिम आठविसकोट नगरपाललकाको समग्र विकास लनमायण सम्बन्धी तयार 
पाररएको आिलधक, बावषयक र रणनीलतगत तथा विषयिेत्रगत योिना र यस्तै प्रकारका अन्य 
योिनालाई सम्झन ुपछय । 

(त) “काययक्रम” भन्नाले लनजश्चत उदे्दश्य प्रालप्तका लालग आठविसकोट नगरपाललकार्द्ारा लगानी ढाँचा 
सवहत तयार गररएको िेत्रगत िा िहिुेत्रगत काययक्रम सम्झनपुछय । 

(थ) “आयोिना”भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाले कुन ै भौगोललक िेत्र िा काययिेत्रमा लनजश्चत 
अिधी र लगानी रकम तोकी लनधायररत उदे्दश्य प्रालप्तका लालग तयार गररएको आयोिना सम्झन ु
पछय । 

(द) “अनदुान”भन्नाले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट आठविसकोट नगरपाललकालाई प्राप्त हनु े
वित्तीय समानीकरण, सशतय, समपरुक तथा विशेष अनदुानलाई सम्झन ुपछय । साथै सो शधदले 
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नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका विलभन्न मन्त्रालय र अन्तगयतका लनकाय र नेपाल सरकारको 
स्िीकृलतमा दात ृ लनकायबाट उपलधध हनु े वित्तीय, प्राविलधक एिं िस्तगुत सहयोग समेतलाई 
िनाउने छ । 

(ध) “लजित समूह”भन्नाले नपेालको संविधानको धारा ४२ बमोजिम सामाजिक न्यायको हक प्राप्त 
गने आलथयक, सामाजिक िा शैजिक दृविले पछालड परेका मवहला, दललत, आददिासी िनिालत, 
मधेशी, थारु, मजुस्लम, वपछडा िगय, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, लैवङ्गक 
तथा यौलनक अल्पसङ्ख्यक, वकसान, श्रलमक, उत्पीलडत िा वपछलडएको िते्रका नागररक तथा 
आलथयक रुपले लबपन्न िस आययको व्यजक्त िा व्यजक्तको समूहलाई सम्झन ु पछय । साथै, सो 
शधदले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले लजित समूह भनी तोकेका अन्य िगय एिं समदुाय 
समेतलाई िनाउछ । 

(न) “सामाजिक जिम्मेिारी”भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाले प्रचललत कानून बमोजिम समािेशी र 
समतामलुक विकासका लालग उपयकु्त नीलत, योिना, काययक्रम तिुयमा र कायायन्ियन गने साथै 
लजित समहुलाई ध्यान ददई सेिा प्रिाह गने दावयत्िलाई सम्झन ुपछय। 

(ऩ) “साियिलनक  लनिी साझेदारी” भन्नाले स्थानीय कानून िा अन्य प्रचललत कानून बमोजिम करार 
गनय योग्य कानूनी व्यजक्तबीच करार शतयमा धयिस्था भए बमोजिमको सेिा प्रदान तथा सञ्चालन 
गने र त्यसको िोजिम शतय बमोजिम िहन गने गरी भएको करार धयिस्था सम्झन ुपछय। 

(प) “नागररक िडापत्र” भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाले उपलधध गराउन े विलभन्न सेिा तथा 
सवुिधाको नाम, वििरण, समयािधी, जिम्मेिार कमयचारी काययकिको वििरण, सेिा प्राप्त गनय 
प¥ुयाउन ुपने प्रवक्रया, लाग्ने शूल्क एिं दस्तरुका साथै सेिा अिरुर्द् भएमा उिरुी सनेु्न अलधकारी 
उल्लेि गरी सियसाधारणलाई ससूुजचत गनय साियिलनक स्थल िा कायायलयमा टाँलगएको िा टाँसेर 
राजिएको िा विद्यलुतय माध्यम िारा प्रकाजशत िाचापत्र सम्झन ुपछय। 

(फ) “बवहगयमन अलभमत” (Exit Poll)  भन्नाले सेिाग्राहीहरु सेिा ललई कायायलयबाट बावहर लनजस्कन े
समयमा कायायलयको सेिाप्रिाहको विषयमा लेिी िा लेिार्ददएको अलभमत िा सझुाि सम्झन ु
पछय । 

(ब) “नागररक प्रलतिेदन  पत्र” (Citizen  Report  Card) भन्नाले सेिाग्राही नागररकले कायायलयबाट 
सेिा ललंदा प्रत्यि अनभुि गरेका, भोगेका र देिेका कुराहरुलाई उल्लेि गरी सेिा भौलतक िा 
अभौलतक माभ्यमिाट कायायलयलाई पषृ्ठपोषण ददने पर्द्लत सम्झन ुपछय। 

(भ) “समदुायबाट संचालन हनु े योिना” भन्नाले आठविसकोट नगरपाललकाको सहयोगमा उपभोक्ता 
सलमलत, गैर सरकारी संस्था, टोल विकास संस्था र सामदुावयक संस्थाबाट संचालन हनु े लनमायण 
तथा आलथयक एिं सामाजिक विकास सम्बन्धी आयोिना तथा काययक्रम सम्झन ुपछय। 

(म) “साना काययक्रम िा आयोिना”भन्नाले यस आठविसकोट नगरपाललकाको हकमा पन्र लाि 
रूपय ँभन्दा कम लगानी भएका काययक्रम िा आयोिना सम्झन ुपछय। 

(य) “ठुला काययक्रम िा आयोिना”भन्नाले यस आठविसकोट नगरपाललकाको हकमा पन्र लाि 
रूपया ँिा सो भन्दा मालथ लगानी भएका काययक्रम िा आयोिना सम्झन ुपछय। 
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(र) “गनुासो” भन्नाले िनु सकैु माध्यमबाट कायायलय िा यसको लनकायको काम, सेिा प्रिाह, 
विकास लनमायण तथा आठविसकोट नगरपाललकाको काम तथा अलधकार सम्बन्धी विषयमा 
सरोकारिाला व्यजक्त िा लनकायले गने ललजित िा अललजित  लसकायत सम्झन ुपछय। 

(ऱ) “ उिरुी” भन्नाले आठविसकोट नगरपाललका िा यस अन्तरगतका लनकायको काम, सेिा प्रिाह, 
विकास लनमायण सम्बन्धमा पदालधकारी िा कमयचारीको काययसम्पादन, सेिाको गणुस्तर, 
लनयलमतता, लागत तथा समयको विषयमा सम्बन्धमा ललजित िा मौजिक रुपमा व्यक्त गरेको 
असन्तवुि सम्झन ुपदयछ। 

 

भाग– २  

गनुासो व्यिस्थापन काययविलध 

पररच्छेद –१ 

गनुासोको अलभलेिन तथा प्रराजम्भक कारिाही 
३. गनुासोको अलभलेि राख्न ु पनेः (१) कायायलयले देहायका कुनै माध्यमबाट आएका गनुासोको 

अनसूुची–१ बमोजिमको ढाँचामा अलभलेि राख्न ुपनेछः  

(क) प्रमिु, उपप्रमिु िा िडा अध्यि समि मौजिक िा ललजित रुपमा, 
(ख) कायायलय प्रमिु समि मौजिक रुपमा,  

(ग) कायायलयमा लनिेदन दताय गरेर,  

(घ) कायायलयको टेललफोन, हटलार्न, फ्याक्स माफय त, 
(ङ) कायायलयको र्मेल,एस एम एस माफय त,  

(च) हलुाक, एक्सप्रसे डेललभरी माफय त,  

(छ) उिरुी पेवटका माफय त, 
(ज) पत्रपलत्रका, विद्यतुीय संचार माध्यम, सामाजिक संिाल माफय त, 
(झ) साियिलनक परीिण, सामाजिक परीिण, साियिलनक सनुिुाई िस्ता काययक्रममा प्रश्न गरेर,  

(ञ) संघ तथा प्रदेश सरकारका लनकाय माफय त । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएका सबै गनुासोलाई गनुासोको माध्यम सवहत गनुासो 
सूने्न अलधकारी देहाय बमोजिम बगीकरण गरी अलभलेिमा िनाउन ुपनेछ ।   

(क) सूचना सम्बन्धी गनुासो, 
(ख) वपर मकाय परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(ग) साियिलनक िररद सम्बन्धी गनुासो, 
(घ) पूिायधार लनमायणमा गणुस्तर कायम नभएको सम्बन्धी गनुासो, 
(ङ) वित्तीय अनशुासन सम्बन्धी गनुासो, 
(च) सेिा प्रिाहमा अलतररक्त शलु्क भकु्तानी गनुय परेको सम्बन्धी गनुासो, 
(छ) आयोिना तथा काययक्रम छनोट तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी गनुासो, 
(ज) उपभोक्ता सलमलतसँग सम्बजन्धत गनुासो, 
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(झ) विद्यमान कानूनी प्रािधान सम्बन्धी गनुासो, 
(ञ) कमयचारीको आचरण तथा व्यिहार सम्बन्धी गनुासो, 
(ट) अन्य गनुासो। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम पनय आएका गनुासोलाई गनुासो सनेु्न अलधकारीले प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृतसँग समन्िय गरी सात ददन लभत्र प्रथम सम्बोधन गरी अलभलेिमा िनाउन ु
पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम गरेको प्रथम सम्बोधनको िानकारी गनुासो सनेु्न अलधकारीले 
सम्बजन्धत गनुासोकतायलाई ललजित मौजिक र्मेल एसएमएस िा अन्य कुनै उपयकु्त तररकाबाट ददन ु
पनेछ। 

(५) प्रचललत कानूनमा रहेको अस्पिता िा अपयायप्तता िा िेत्रालधकार लभत्र नपरेको िा 
अन्य कुनैै कारणले गनुासो सनेु्न अलधकारी र प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको तहबाट सम्बोधन हनु 
नसकेका गनुासोलाई गनुासो सनेु्न अलधकारीले गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पेश गनुय पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजिम पेश भएका गनुासोको सम्बन्धमा गनुासो समन्िय सलमलतले 
गनुासोसँग सम्बजन्धत कानूनी व्यिस्था र त्यस्ता गनुासो समाधानको लालग गनुयपने लनणययको प्रस्ताि 
समेत तयार गरी अनसूुची–२ बमोजिमको ढाँचामा काययपाललका बैठकमा पेश गनुय पनेछ। 

४. काययपाललकाले लनणयय गनेः (१) दफा ३ को उपदफा (६) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताि समेतको आधारमा 
गनुासो समाधानको लालग काययपाललकाले आिश्यक लनणयय िा लनदेशन ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम काययपाललकाले गनुासो समाधानको लालग कुनै लनणयय गदाय िा 
लनदेशन ददंदा आिश्यकता अनसुार कानूनी परामशय ललन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम भएको लनणयय प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतले कायायन्ियन गरी 
गनुासो सनेु्न अलधकारी माफय त सम्बजन्धत गनुासोकतायलाई सोको िानकारी ददन ुपनेछ। 

(४) यस काययविलध बमोजिम पनय आएका गनुासो समाधानको लालग कानूनी तिुयमा िा 
संशोधन गनुय पने देजिएमा त्यस्तो कानून तिुयमाको लालग काययपाललकाले प्रकृया अगालड बढाउनछे। 

 
 

पररच्छेद –२ 

गनुासो व्यिस्थापनको संस्थागत व्यिस्था 
५. गनुासो सनु्न े अलधकारी तोक्नेः (१) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतले कायायलयमा उपलधध िररष्ठ 

कमयचारीलाई गनुासो सनेु्न अलधकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको अलतररक्त गनुासो सनेु्न अलधकारीको काम कतयव्य र 
अलधकार हनुेछः 

(क) कायायलयमा प्राप्त गनुासोको बगीकरण गरी अलभलेि राख्न,े 
(ख)  प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत र गनुासोसँग सम्बजन्धत पदालधकारी तथा कमयचारीसँगको 

समन्ियमा पनय आएको गनुासोको प्रथम सम्बोधन गने, 
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(ग) अन्य लनकायको काययिेत्रलभत्रको गनुासो भएमा सम्बजन्धत लनकायमा पठाउने, 
(घ) काययपाललका बैठकमा पशे गने गनुासोको वििरण तयार गरी प्रमिु प्रशासकीय 

अलधकृत समिय पशे गने, 
(ङ) गनुासो समाधान समन्िय सलमलतको सदस्य सजचि भई कायय गने, 
(च) गनुासो सम्बोधनको लालग भएका लनणययहरुको अलभलेि राख्न,े 
(छ) गनुासोको सम्बन्धमा काययपाललका तथा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतबाट भएको लनणयय 

कायायन्ियन गनय सहयोग गने, 
(ज) पवहले लनणयय भर्सकेका विषयमा गनुासो पनय आएमा सोको िानकारी प्रमिु 

प्रशासकीय अलधकृतलाई गराउने, 
(झ) काययपाललका तथा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतले तोके बमोजिमका अन्य कायय गने। 

(३) गनुासो सनेु्न अलधकारीलार्य उपदफा (२) मा तोवकएका काम, कतयव्य र अलधकार 
िाहेक अन्य जिम्मेिारी समेत ददएको अिस्थमा त्यस्तो जिम्मेिारी समेत परुा गनुय पनेछ। 

६. गनुासो समाधान समन्िय सलमलतको गठनः (१) यस काययविलध बमोजिम पनय आएका गनुासोमध्ये 
दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम काययपाललकामा पेश गनुय पने गनुासो समाधान गनय काययपाललका 
बैठकमा प्रस्ताि पेश गने प्रयोिनको लालग देहाय बमोजिमको गनुासो समाधान समन्िय सलमलत 
रहनेछः 

(क)  उपप्रमिु                 -संयोिक 

(ख) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत         -सदस्य 

(ग)  प्रमिुले तोकेको कम्तीमा एकिना मवहला सवहत दईुिना काययपाललका सदस्य                                                   
-सदस्य 

(घ) गनुासो सनेु्न अलधकारी      -सदस्य सजचि 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतले आिश्यकता अनसुार विषय विज्ञ र सम्बजन्धत 
कमयचारीलाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ।  

७. िडा कायायलयको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) िडा कायायलयमा प्राप्त हनुे गनुासोको 
व्यिस्थापनको लालग सम्बजन्धत िडाको िडा सजचिले गनुासो सनेु्न अलधकारी भई काम गनेछ । 

(२) िडा कायायलयमा प्राप्त हनु आएका गनुासोहरुको वििरण िडा सजचिले अनसूुची –१ 
बमोजिमको ढाँचामा तयार गनुय पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमको गनुासो सनेु्न अलधकारीले यस काययविलध बमोजिम िडा 
कायायलयको िेत्रालधकार लभत्रका गनुासोहरु िडा अध्यिसँग समन्िय गरी सम्बोधन गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम गनुासो समाधानको लालग गररएका काययहरुको वििरण िडा 
सजचिले िडा सलमलतको बैठकमा प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(५) िेत्रालधकार िा अन्य कुनै कारणले िडा सलमलतबाट समाधान हनु नसकेका गनुासोको 
सम्बोधनको लालग त्यस्ता गनुासोहरुको वििरण अनसूुची– ३ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी  प्रमिु 
प्रशासकीय  अलधकृत माफय त गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पशे गनुय पनेछ।  
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(६) काययपाललका िा अन्य कायायलयसँग सम्बजन्धत गनुासोहरु िडा कायायलयमा प्राप्त हनु 
आएमा िडा सजचिले त्यस्ता गनुासोहरु काययपाललका िा सम्बजन्धत कायायलयमा पठाउन ुपनेछ । 

८. अन्य कायायलयको गनुासो समाधान सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) आठविसकोट नगरपाललका मातहतका 
विषयगत कायायलय िा शािा प्रमिुले आफूभन्दा लनकटतम मलुनका कमयचारीलाई गनुासो सनेु्न 
अलधकारी तोक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गनुासो सनेु्न अलधकारीले सम्बजन्धत कायायलय।शािा 
प्रमिुसँग समन्िय गरी कायायलय िा शािामा पनय आएका गनुासोहरु सम्बोधन गनुय पनेछ । 

(३) िेत्रालधकार िा अन्य कुनै कारणले समाधान हनु नसकेका गनुासोको सम्बोधनको 
लालग कायायलय िा शािा प्रमिुले त्यस्ता गनुासोहरुको वििरण अनसूुची–३ बमोजिमको ढाँचामा 
तयार गरी गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पेश गनुय पनेछ। 

  
 

पररच्छेद –३ 

गनुासो समाधान प्रवक्रया 
९. गनुासो पेवटका राख्नपुनेः (१) कायायलयले कायायलयको मूल गेट नजिकै सबैले देख्न ेसरुजित स्थानमा 

गनुासो पेवटका राख्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको गनुासो पेवटकामा लगाएको ताला गनुासो सनेु्न अलधकारीले 
कम्तीमा प्रत्येक हप्ता कायायलय प्रमिु िा अन्य दईुिना पदालधकारी िा कमयचारीको रोहिरमा 
िोल्नपुनेछ।  

१०.  गोपनीयता राख्न ु पनेः कायायलय प्रमिुले कायायलयमा प्राप्त भएका गनुासो मध्ये अनसुन्धान र 
छानलबन गनुयपने प्रकृलतका गनुासो गने व्यजक्त िा लनकायको नाम गोप्य रािी त्यस्ता गनुासोको 
सम्बन्धमा आिश्यक छानलबन र अनसुन्धान गने व्यिस्था लमलाउन ुपनेछ ।  

११.  लेिी पठाउन सक्नेः कायायलयमा प्राप्त गनुासो मध्ये आलथयक अलनयलमतता िा भ्रिाचारसँग सम्बजन्धत 
गनुासोहरु काययपाललकाको लनणययले छानलबन तथा अनसुन्धानको लालग अज्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा लेिी पठाउन सवकनेछ । 

१२.  प्राथलमकतासाथ कायायन्ियन गनेः कायायलयले अज्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, महालेिा 
परीिक, संसदीय सलमलत, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका लनकायहरु र जिल्ला समन्िय 
सलमलत माफय त प्राप्त गनुासो र सझुािहरुलाई प्राथलमकतासाथ कायायन्ियन गनेछ । 

१३. गनुासोकतायलाई िानकारी ददनेः (१) यस काययविलध बमोजिम प्राप्त गनुासो सम्बोधनपलछ गनुासो 
सनेु्न अलधकारीले सम्बजन्धत गनुासोकतायलाई सोको िानकारी ददनपुनेछ। 

(२) यस काययविलध बमोजिम प्राप्त गनुासोको छानलबन गदाय प्राप्त गनुासो झठुा ठहरे पलन 
सोही व्यहोरा उपदफा (१) बमोजिम सम्बजन्धत गनुासोकतायलाई िानकारी गरार्नेछ।  

 

भाग-३ 

सामाजिक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था 
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पररच्छेद –१ 

सामाजिक परीिण सम्बन्धी संस्थागत व्यिस्था 
१४. सामाजिक परीिण गनुयपनेः (१) आठविसकोट नगरपाललकाले हरेक आलथयक िषयमा सम्पादन गरेका 

काययक्रम तथा काययसम्पादनको लेिािोिा र त्यसको सामाजिक उपलधधी मापन गनय सामाजिक 
परीिण गनुयपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक परीिण देहायका विषयमा आधाररत रही 
गनुयपनेछ ।  

(क) नेपालको संविधानको अनसूुची ८ मा उजल्लजित विषयहरु 

(ि) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम तोवकएका विषयहरु, 
(ग) आठविसकोट नगरपाललकाबाट स्िीकृत कानून बमोजिम सम्पादन गरेका काययहरु, 
(घ) नपेाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समय समयमा भएका लनदेशन बमोजिम 
सम्पादन गनुयपने काययहरु, 
(ङ) काययपाललकाबाट समय समयमा गररएका प्रलतबद्दताहरु l 
(३) कायायलयले उपदफा (१) बमोजिमको सामाजिक परीिण कायय प्रत्येक आलथयक िषय 

समाप्त भएको लमलतले चार मवहनालभत्र सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(४) काययपाललकाको लनणययले कुनै एक काययक्रम िा आयोिनाको समेत सामाजिक परीिण 
गनय सवकनेछ ।  

१५. सामाजिक परीिण समन्िय सलमलतको गठनः (१) सामाजिक परीिण काययमा सहयोग तथा 
समन्ियको लालग देहाय अनसुार पदालधकारी रहेको सामाजिक परीिण समन्िय सलमलत रहन ेछ। 

(क)  प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत     -संयोिक 

(ि) योिना महाशािा।शािा प्रमिु     -सदस्य 

(ग) प्रमिुले तोकेको स्थानीय गैर सरकारी संस्था िा सामदुावयक संस्थाको  एक िना 
प्रलतलनलध            -सदस्य 

(घ) संयोिकले तोकेको विषयगत शािा प्रमिु    -सदस्य  
(ङ) सामाजिक विकास शािा प्रमिु     -सदस्य–सजचि 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सलमलतको सामाजिक परीिण समन्िय सलमलतको काम, 
कतयव्य र अलधकार देहाय बमोजिम हनुेछः  

(क) सामाजिक पररिकको छनोट गने 

(ख) पररिण गररन ेकाययक्रम तथा आयोिनाको छनौट गने, 
(ग) पररिकको संस्था िा व्याजक्तको योग्यताको पररिण गरी स्िीकृत गने, 
(घ) पररिण काययको लालग स्रोत तथा पूिायधारको व्यिस्था गने, 
(ङ) िैकजल्पक योिना तथा काययक्रमको पवहचान गरी सूजच तयार गने, 
(च) सामाजिक परीिण काययमा आिश्यक सहयोग, समन्िय र सहजिकरण गने। 
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१६. तेस्रो पिबाट सामाजिक परीिण गराउन ु पनेः (१) यस काययविलध बमोजिम गररने सामाजिक 
परीिण कायय कायायलयले तेस्रो पिबाट सामाजिक परीिण गराउन ुपनेछ ।  

(२) तेस्रो पिको छनोट प्रचललत साियिलनक िररद कानून बमोजिम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम छनोट गररने सामाजिक परीिकको काययवििरण र योग्यता 
अनसूुची–४ बमोजिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद – २ 

सामाजिक परीिण विलध र प्रलतिेदन 

१७. सामाजिक परीिणका विषयहरुः (१) सामाजिक परीिकले देहाय बमोजिमका सामग्रीको अध्ययन 
गरी आठविसकोट नगरपाललकाले सामाजिक जिम्मेिारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा समीिा र 
विश्लषेण गनुय पनेछः 

(क) स्थानीय तह सम्बन्धी संघीय तथा प्रादेजशक ऐन, लनयम, तथा मापदण्ड, 
(ख) आठविसकोट नगरपाललकाले िनाएका स्थानीय कानून, काययविलधहरू र 

लनदेजशकाहरू,  

(ग) आठविसकोट नगरपाललकको आिलधक तथा िावषयक योिना,  
(घ) नागररक बडापत्र 

(ङ) आठविसकोट नगरपाललकाको चौमालसक तथा िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन 

(च) साियिलनक सनुिुाई प्रलतिेदन 

(छ) साियिलनक परीिणका प्रलतिेदननहरु 

(ज) आन्तररक लेिापरीिण प्रलतिेदन 

(झ) अजन्तम लेिापरीिण प्रलतिेदन 

(ञ) िावषयक योिना तथा बिेट तिुयमासँग सम्बजन्धत लनणययहरु 

(ट)  न्यावयक सलमलतको िावषयक प्रलतिेदन 

(२) सामाजिक परीिकले उपदफा (१) बमोजिमका सामग्रीको अध्ययनबाट देजिएका 
वििरणहरुमा देहाय बमोजिमका विलध अिलम्बन गरी पषु्ट्याईं ललन ुपनेछ । 

(क) आठविसकोट नगरपाललकाका पदालधकारी तथा सम्बजन्धत कमयचारीसँग अधयसंरजचत 
(Semi-structured) अन्तरिाताय,  

(ि) आयोिना तथा काययक्रम कायायन्ियन स्थलको स्थलगत लनरीिण, अिलोकन र 
समूह छलफल l 

(३) सामाजिक परीिकले उपदफा (२) बमोजिम पषु्ट्याईं ललंदा आठविसकोट 
नगरपाललकाको सामाजिक जिम्मेिारी बहनमा देजिएका प्रमिु समस्या, चनुौती  र भािी काययददशाका 
बारेमा समेत छलफल गराई अनसूुची –५ बमोजिमको प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ । 

१८. साियिलनक छलफल गराउन ुपनेः (१) सामाजिक परीिकले दफा १७ को उपदफा (३) बमोजिम 
तयार गरेको प्रलतिेदनको मस्यौदामालथ साियिलनक छलफल गराउन ुपनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा सामाजिक परीिकले अनसूुची– ५ र 
अनसूुची–६ बमोजिमको प्रलतिेदनमा आधाररत रही अनसूुची–७ बमोजिमको काययक्रम संचालन 
विलध र प्रकृया अनसुार प्रस्ततुीकरण गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको छलफल हनुे लमलत समय र स्थान तोकी उपदफा (४) 
बमोजिमका सदस्यहरुलाई कम्तीमा पाचँददन अगािै िानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिमको छलफल काययक्रम प्रमिुको अध्यितामा सञ्चालन हनुछे 
।  

(५) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा काययपाललकाका सदस्यहरु, कायायलयका 
कमयचारी, स्थानीय रािनीलतक दलका प्रलतलनलध, उद्योग िाजणज्य संघ, पत्रकार महासंघ, उपभोक्ता 
सलमलतका अध्यिहरु, टोल विकास संस्थाका प्रलतलनलधहरु, नागररक समािका प्रलतलनलधहरु र 
स्थानीय बदुद्दिीिीहरु समेतलाई सहभागी गराउन ुपनेछ ।  

(६) सामाजिक परीिकले उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा काययपाललका सदस्य 
बाहेकका सहभागीबाट उठार्एका विषयहरुमा अध्यि प्रमिुको धारणा राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(७) कायायलयले यस दफा बमोजिमको काययक्रम बैठकको गलतविलध स्थानीय सञ्चार 
माध्यमबाट प्रत्यि प्रसारण गने व्यिस्था लमलाउन सक्नेछ । 

(८) उपदफा (१) अनसुारको छलफल काययक्रममा उपजस्थत हनुे आयोिक तथा 
सहभागीले अनसूुची–८ बमोजिमको आंचरसवहता पालाना गनुयपनेछ। 

 
 

१९. अजन्तम प्रलतिेदन तयार गनुयपनेः (१) सामाजिक परीिकले दफा १८ बमोजिमको छलफलमा 
उठेका विषयहरु समेत लमलाई अनसूुची–९ बमोजिमको अजन्तम प्रलतिेदन तयार गरी कायायलयमा 
पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रलतिेदनमा देहायका विषयहरुलाई साराशंको रुपमा 
समािेश गनुय पनेछः  

(क) आठविसकोट नगरपाललकाकाको प्राथलमकता तथा लक्ष्यहरू  
(ख) गत आलथयक िषयको मु् य मु् य उपलधधीहरू  
(ग)  सामाजिक जिम्मेिारी बहन गने िमता 
(घ) जिम्मेिारी बहन गने सन्दभयमा देजिएका समस्याहरू 

(ङ)  सधुारको लालग चाल्नपुने कदम तथा सझुािहरू  
(३) उपदफा (१) बमोजिम पशे भएको प्रलतिेदन प्रमिुले काययपाललका बैठकमा पशे गनय 

लगाउन ुपनेछ । 

(४) कायायलयले उपदफा (१) बमोजिमको प्रलतिेदन कायायलयको िेिसार्टमा राख्न ुपनेछ 
। 

 

२०. सामाजिक परीिणमा समािेश गराउनपुनेः आठविसकोट नगरपाललकाका अन्तगयतका विषयगत 
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शािाहरू र आठविसकोट नगरपाललकाको िावषयक योिना।काययक्रम।आयोिनामा समािेश भएका 
गैर सरकारी संस्थाहरूको हकमा आठविसकोट नगरपाललका कै अलभन्न अंगको रूपमा सामाजिक 
परीिणमा समािेश गनुयपनेछ । 

२१. कागिात उपलधध गराउन ु पनेः सामाजिक परीिकले मागेको वििरण, तथयाकं, सूचना तथा 
कागिात आठविसकोट नगरपाललकाका, विषयगत महाशािा िा शािा, सम्बजन्धत गैर सरकारी 
संस्था तथा अन्य लनकायले उपलधध गराउन ुपनेछ। 

२२. प्रलतिेदन सभामा पेश गनयपनेः (१)काययपाललकाले सामाजिक परीिणको प्रलतिेदनमा उल्लेि भएका 
विषयमा छलफल गरी कायायन्ियन हनु सक्ने सझुािहरु कायायन्ियनको व्यिसथा लमलाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम काययपाललकािाट कायायन्ियन गररएका विषय, काययपाललकािाट 
समाधान हनु नसकेका र नीलतगत प्रकृलतका विषयहरु समािेश गरी सामाजिक परीिण प्रलतिेदनका 
प्रमिु विषय समािेश भएको प्रलतिेदन सभाको िैठकमा पशे गनुय पनेछ। 

२३. अन्य लनकायहरुको सामाजिक परीिण सम्बन्धी व्यिस्थाः आठविसकोट नगरपाललकाको िेत्रलभत्र 
काययक्रम सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य साियिलनक संस्थाहरूले समाजिक परीिण 
गदाय यस काययविलधको प्रयोग गनुय पनेछ।  

 

 

 

 

 

भाग-३ 

साियिलनक परीिण 

पररच्छेद–१ 

साियिलनक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था 
 

२४. साियिलनक परीिण गनुयपनेः (१) आठविसकोट नगरपाललकाबाट सञ्चालन गरेका सबै वकलसमका 
काययक्रम तथा आयोिनाहरुको साियिलनक परीिण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको साियिलनक परीिण हरेक काययक्रम िा आयोिना सम्झौता 
बमोजिमको काम सम्पन्न भएपलछ अजन्तम वकस्ता भकु्तानी पूिय कम्तीमा एक पटक अलनिायय रुपमा 
गराउन ुपनेछ।  

तर कायायलयले काययक्रम िा आयोिनाको प्रकृलत हेरी कुन ै काययक्रम िा आयोिनाको 
कायायन्ियन सम्झौता गदाय न ै एक पटक भन्दा बढी पटक साियिलनक परीिण गने व्यिस्था 
लमलाउन यो व्यिस्थाले बाधा पयुायएको मालनन ेछैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम काययक्रम िा आयोिनाको साियिलनक परीिण गनुयपने 
व्यिस्था काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियन गने लनमायण व्यिसायी िा उपभोक्ता सलमलत िा 
गैरसरकारी संस्थासँग गररने सम्झौतामा उल्लेि गररनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोजिमको साियिलनक परीिणमा देहाय बमोजिमका व्यजक्तहरुलाई 
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सहभागी गराउन ुपनेछः 
(क) काययक्रम िा आयोिनाबाट प्रत्यि लाभ प्राप्त गने समदुायका सदस्यहरु, 
(ि) िडा सलमलतका सदस्यहरु मध्ये कम्तीमा एकिना सदस्य, 
 (ग) काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियनको लालग सम्झौता गने उपभोक्ता सलमलत टोल 

विकास संस्था, गैर सरकारी संस्था िा लनमायण व्यिसायीका प्रलतलनलध, 
 (घ) सम्बजन्धत काययक्रम िा आयोिना संचालनको लालग कायायलयले तोकेको प्राविलधक 

कमयचारी l 
२५. साियिलनक परीिण गराउने जिम्मेिारीः (१) यस काययविलध बमोजिमको साियिलनक परीिण गराउन े

जिम्मेिारी आठविसकोट नगरपाललकासँग काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियन गनय सम्झौता गने 
लनकायको हनुछे । 

(२) यस काययविलध बमोजिम साियिलनक परीिण गनय लाग्ने िचय काययक्रम िा 
आयोिनाको लागत अनमुानमा न ैसमािेश गने व्यिस्था कायायलयले लमलाउनछे । 

२६. काययक्रम सम्पन्न पश्चातको साियिलनक परीिण नभई अजन्तम वकस्ता रकम लनकासा नहनुेः लनमायण 
व्यिसायी, उपभोक्ता सलमलत तथा अन्य लनकाय िा संस्थािाट कायायन्ियन हनु े सिै िालका 
काययक्रम तथा आयोिनाको साियिलनक परीिण नभई अजन्तम वकस्ताको रकम भकु्तानी ददने छैन 
। 

 

  

 
 

पररच्छेद – २ 

उपभोक्ता सलमलतबाट कायायन्ियन हनुे काययक्रम िा आयोिनाको साियिलनक परीिण सम्बन्धी व्यिस्था 
 

२७. साियिलनक िानकारी ददनपुनेः (१) उपभोक्ता सलमलतका अध्यिले िडा अध्यिको समन्ियमा 
काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियनको कायायदेश प्राप्त गरेको लमलतले सात ददन लभत्र काययक्रमका 
प्रत्यि लाभग्राहीहरुलाई काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियन अजघको साियिलनक िानकारीको लालग 
उपजस्थत हनु ेलमलत स्थान र समय उल्लेि गरी साियिलनक सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गररने काययक्रममा उपभोक्ता सलमलतको अध्यि िा 
लनिले तोकेको उपभोक्ता सलमलतको सदस्यले देहायका विषयहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आयोिनाको कूल लागत  

(ि) उपभोक्ताबाट व्यहोररने लागतको पररमाण  

(ग) सम्पादन गनुयपने मु् य मु् य कामको वििरण  

(घ) आयोिना सम्पन्न गनुय पने अिलध   

(ङ) आयोिनाको लालग तोवकएको सार्ट र्न्चाियको नाम पद र सम्पकय  नम्बर 

(च) उपभोक्ता िा अन्य सरोकारिालाको तफय बाट कुनै गनुासो भएमा त्यस्तो गनुासो राख्न 
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सवकने पदालधकारी िा कमयचारीको नाम र सम्पकय  नम्बर । 

(३) यस दफा बमोजिम गररने काययक्रमको अध्यिता िडाध्यि िा लनिले तोकेको िडा 
सलमलतको सदस्यले गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजिम काययक्रम िा आयोिनाको वििरण प्रस्ततु गररसकेपलछ 
काययक्रमको अध्यिता गने व्यजक्तले काययक्रमका सहभागीहरुलाई कुनै जिज्ञासा िा सझुाि भए 
पालैपालो राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त भएका कुनै जिज्ञासा िा सझुािको सम्बन्धमा उपभोक्ता 
सलमलतका सदस्यहरु िा अध्यिता गने व्यजक्तले स्पि पानुय पनेछ ।   

(६) उपदफा (१) बमोजिम गररने काययक्रमको उपजस्थलत र छलफलमा उठेका विषयहरु 
समेत समािेश गरी लनणयय तयार गने व्यिस्था सम्बजन्धत उपभोक्ता सलमलतले लमलाउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजिम गररएको लनणयय उपभोक्ता सलमलतले सरुजित रुपमा राख्न ुपनेछ 
र कायायलयले मागेको बित िा भकु्तानीको लालग कागिात पशे गदाय संलग्न गनुय पनेछ । 

२८. साियिलनक परीिण गनुयपनेः (१) उपभोक्ता सलमलतले कायायलयसँग भएको सम्झौता बमोजिम 
तोवकएको कायय सम्पन्न गररसकेपलछ साियिलनक परीिण गनुयपनेछ । 

(२) उपभोक्ता सलमलतको अध्यिले उपदफा (१) बमोजिमको कायय सम्पन्न साियिलनक 
परीिणको लालग िडाध्यिसँग समन्िय गरी काययक्रम िा आयोिनाको साियिलनक परीिण हनु े
लमलत स्थान र समय तोकी उपजस्थतीको लालग उपभोक्ताहरुलाई साियिलनक सूचना प्रसारण गनुयपनेछ 
।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन हनु े साियिलनक परीिण काययक्रममा उपभोक्ता 
सलमलतको अध्यि िा लनिले तोकेको सदस्यले देहायका विषयहरु सवहत अनसूुची–११ बमोजिमको 
आयोिना िा काययक्रम सम्बन्धी वििरणको ढाँचा प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आयोिनाको उदे्दश्य 

(ि) आयोिनाको कूल लागत 

(ग) हालसम्म लनकासा भएको कूल रकम 

(घ) आयोिना कायायन्िियनमा भएको कूल िचय 
(ङ) उपभोक्ताबाट भएको सहभालगताको कूल अंश 

(च) काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियनको क्रममा परेका उिरुी िा गनुासोको वििरण 

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

(४) यस दफा बमोजिमको साियिलनक परीिण काययक्रमको अध्यिता अध्यिता 
उपभोक्ता सलमलतको अध्यिले गनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजिम सञ्चालन हनुे सामाजिक परीिण काययक्रमको उपजस्थलत 
छलफलमा उठेका विषय र आयोिनाको सम्बन्धमा गररएको लनणयय सवहतको अनसूुची–१२ 
बमोजिमको वििरण उपभोक्ता सलमलतले तयार गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोजिम तयार गररएको लनणययको व्यहोरा उपजस्थत उपभोक्ताहरुलाई 
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पढेर सनुाई काययक्रमको अध्यिता गने व्यजक्त र उपभोक्ता सलमलतका सजचिले प्रमाजणत गनुय 
पनेछ। 

(७) उपभोक्ता सलमलतले उपदफा (६) बमोजिम प्रमाजणत भएको लनणयय अजन्तम वकस्ता 
लनकासा माग गनयको लालग कायायलयमा पेश गनुय पनेछ । 

(८) सहिकतायले अनसूुची–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र अनसूुची–१७ बमोजिमको 
चेकललिको तयारी गरी साियिलनक परीिण काययक्रमको सहजिकरण गनुयपनेछ। 

 
  

पररच्छेद – ३ 

गैरसरकारी संस्थाबाट कायायन्ियन हनुे काययक्रम िा आयोिनाको साियिलनक परीिण सम्िन्धी धयिस्था 
 

२९. साियिलनक सूचना प्रिाह गनुयपनेः  (१) कुनै काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियन गनय कायायदेश 
पाएको लमलतले सात ददनलभत्र काययक्रम िा आयोिनासँग सम्बजन्धत उपभोक्ता तथा 
सरोकारिालाहरुलाई कायय प्रारम्भ गनुय अजघ काययक्रम िा आयोिना सम्बन्धी प्रारजम्भक िानकारीको 
लालग काययक्रममा उपजस्थलत हनुपुने लमलत, स्थान र समय तोकी सम्बजन्धत गैरसरकारी संस्थाले 
साियिलनक सूचना प्रिाह गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको काययक्रममा सम्बजन्धत िडाको िडाध्यि सवहत सम्पूणय 
िडा सदस्यहरुलाई समेत आमन्त्रण गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिमको साियिलनक परीिण काययक्रममा काययक्रम आयोिना गने 
गैर सरकारी संस्थाको तफय बाट देहायका कुराहरु प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) काययक्रम िा आयोिनाको उदे्दश्य 

(ि) काययक्रम िा आयोिनाको लाभग्राहीको वििरण 

(ग) काययक्रम िा आयोिनाको कूल लागत 

(घ) काययक्रम िा आयोिनाको शरुु हनुे र सम्पन्न हनुे लमलत 

(ङ) कायायलयबाट व्यहोररने बिेट 

(च) गैरसरकारी संस्थाबाट व्यहोररने बिेट 

(छ) उपभोक्ताको तफय बाट व्यहोनुयपने लागतको अंश र प्रकार 

(ि) काययक्रम िा आयोिनाको मु् य मु् य वक्रयाकलापहरु 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्ततुीपलछ काययक्रममा सहभागी लाभग्राहीहरुलाई 
काययक्रम िा आयोिनाको सम्बन्धमा कुन ैजिज्ञासा िा सझुाि भए पालैपालो राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम लाभग्राहीहरुबाट रािेका जिज्ञासा िा सझुािको सम्बन्धमा 
काययक्रमको आयोिकबाट स्पि पानुय पनेछ । 

(६) यस दफा बमोजिमको काययक्रममा उपजस्थत िडा सलमलतका सदस्यहरुलाई काययक्रम 
िा आयोिनाको सम्बन्धमा कायायलयको तफय बाट आफ्ना कुरा राख्न समय ददन ुपनेछ । 

३०. काययक्रम सम्पन्न पश्चात साियिलनक परीिण गनुयपनेः (१) कायायलयसँगको सम्झौता बमोजिमको 
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काम सम्पन्न भएपलछ काययक्रम िा आयोिना सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले साियिलनक परीिण 
काययक्रममा उपजस्थलतको लालग लमलत स्थान र समय तोकी साियिलनक सूचना प्रिाह गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको काययक्रममा िडाअध्यि लगायत िडा सलमलतका सदस्यलाई 
आमन्त्रण गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको साियिलनक परीिणमा अनूसजुच–११ बमोजिमको यथाथय 
वििरण प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्ततुीकरणमा उपभोक्ता िा लाभग्राही र गैरसरकारी 
संस्थाबाट भएको लगानी तथा कायायलयबाट हालसम्म प्राप्त भएको रकमको वििरण समेत प्रस्ततु 
गनुयपनेछ । 

(५) काययक्रम सञ्चालन गने गैरसरकारी संस्थाले यस दफा बमोजिम हनुे साियिलनक 
परीिण काययक्रमको उपजस्थलत र लनणयय सवहत अनसूुची–१२ अनसुारको प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ 
। 

(६) उपदफा (५) बमोजिम तयार भएको वििरण र लनणयय गैरसरकारी संस्थाले बिेट 
लनकासाको लालग कायायलयमा पेश गनुय पनेछ । 

(७) सहिकतायले अनसूुची–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र अनसूुची–१७ बमोजिमको 
चेकललिको तयारी गरी  साियिलनक परीिण काययक्रमको सहजिकरण गनुयपनेछ। 

 
 

पररच्छेद – ४ 

लनमायण व्यिसायीबाट सञ्चालन हनुे आयोिनाको साियिलनक परीिण सम्िन्धी धयिस्था 
 

३१. साियिलनक परीिण गने जिम्मेिारीः (१) लनमायण व्यिसायी माफय त संचाललत भौलतक पूिायधार लनमायण 
सम्बन्धी आयोिनाहरूको साियिलनक परीिण गने जिम्मेिारी सो आयोिनाको रेिदेि तथा 
अनगुमनको लालग कायायलयबाट तोवकएको प्राविलधक कमयचारीको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम गररन ेसाियिलनक परीिण काययक्रममा लनमायण व्यिसायीको 
प्रलतलनलधलाई अलनिायय उपजस्थत गराउन ुपनेछ । 

३२.  लनमायण प्रारम्भ हनुपुिय साियिलनक िानकारी ददनपुनेः (१) लनमायण व्यिसायी माफय त सञ्चालन हनु े
आयोिनाको लालग कायायलयसँग सम्झौता भर्सकेपलछ आयोिना लनमायण स्थलमा आयोिनाका 
लाभग्राही व्यजक्तहरुको उपजस्थलतमा आयोिनाको विस्ततृ वििरण ददनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िानकारी ददनका लालग हनुे काययक्रममा आयोिनाको 
रेिदेि तथा अनगुमनको लालग तोवकएको प्राविलधक कमयचारीले सम्बजन्धत लनमायण व्यिसायीसँगको 
समन्ियमा आयोिनाको लाभग्राही व्यजक्तहरुलाई उपजस्थलतको लालग लमलत, स्थान र समय तोकी 
साियिलनक सूचना प्रिाह गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको काययक्रममा आयोिना सञ्चालन हनु े िडाका िडा 
सलमलतका पदालधकारीहरु र आिश्यकता अनसुार प्रमिु र उपप्रमिु समेतलाई आमन्त्रण गनुय पनेछ 
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। 

(४) उपदफा (२) बमोजिम हनुे काययक्रममा प्राविलधक कमयचारीले देहायका विषयहरु 
प्रस्ततु गनुय पनेछः 

(क) आयोिनाको कूल लागत, 
(ख) आयोिना शरुुहनु ेर सम्पन्न हनुे अिलध, 
(ग) आयोिनाको मु् य मु् य अपेजित उपलजधध, 
(घ) आयोिनाको लनमायण व्यिसायीको नाम र लनमायण व्यिसायीको स्थानीय प्रलतलनलधको 

नामथर, ठेगाना र सम्पकय  नम्बर, 
(ङ) कायायलयको तफय बाट रेिदेि र अनगुमनको लालग तोवकएको प्राविलधक कमयचारीको 

नाम, पद र सम्पकय  नम्बर, 
(च) आयोिना कायायन्ियनको सम्बन्धमा गनुासो िा सझुाि ददन सवकने पदालधकारीको 

नाम, पद र सम्पकय  नम्बर । 

(५) उपदफा २ बमोजिमको काययक्रममा आयोिनाका लाभग्राहीहरुलाई आयोिनासँग 
सम्बजन्धत विषयमा कुन ैजिज्ञासा िा सझुाि भए ददने अिसर उपलधध गराउन ुपनेछ । 

(६) उपदफा २ बमोजिमको काययक्रममा लनमायण व्यिसायीले तोवकएको समयमा नै काम 
सम्पन्न गने प्रलतबर्द्ता िनाउन लगाउन ुपनेछ।  

 (७) यस दफा बमोजिम हनुे काययक्रममा उपजस्थत हनु ेपदालधकारी, लनमायण व्यिसायीको 
प्रलतलनलध तथा आयोिनाका लाभग्राहीहरुको उपजस्थलत पजुस्तका तयार गरी राख्न ेजिम्मेिारी प्राविलधक 
कमयचारीको हनुेछ । 

 

३३. आयोिनाको लनमायण सम्पन्नपलछ साियिलनक परीिण गनुयपनेः (१) आयोिनाको लनमायण सम्पन्न 
पश्चात सम्बजन्धत आयोिनाको साियिलनक परीिण गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम हनु े साियिलनक परीिण काययक्रममा सम्बजन्धत प्राविलधक 
कमयचारीले लनमायण व्यिसायीसँगको समन्ियमा आयोिनाका लाभग्राही व्यजक्तलाई उपजस्थत हनु 
लमलत स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन अगािै साियिलनक सूचना प्रिाह गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमको साियिलनक परीिण काययक्रममा आयोिना सञ्चालन भएको 
िडाको िडा सलमलतका सदस्यहरु र आिश्यकता अनसुार प्रमिु िा उपप्रमिुलाई आमन्त्रण गनुय 
पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजिमको काययक्रममा लनमायण व्यिसायीको प्रलतलनलधले आयोिनाको 
सम्बन्धमा लनम्न विषयहरु सवहत अनसूुची–१३ बमोजिमको वििरणको ढाँचामा प्रस्ततु गनुयपनेछः 

(क)  आयोिना शरुु भएको लमलत, 
(ख)  आयोिनाको कूल िचय, 
(ग)  आयोिना स्िीकृत लडिार्न र्विमेट अनसुार सम्पन्न भए नभएको, 
(घ)  आयोिनासँग सम्बजन्धत मु् य मु् य विषयहरु । 
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(५) उपदफा (२) बमोजिमको काययक्रममा प्राविलधक कमयचारीले लनमायण व्यिसायीका 
प्रलतलनलधको प्रस्तलुतपलछ देहायका प्रश्नहरू रािी िलुा छलफलको माध्यमबाट सहभागीहरूको 
प्रलतवक्रया ललन ुपनेछः 

(क) आयोिना संचालन गने लनमायण धयबसायीले प्रस्ततु गरे अनसुारको आयोिना सम्पन्न 
भए/नभएको 

(ि) आयोिना तोवकएको समयमा शरुु तथा सम्पन्न भए।नभएको 
(ग) आयोिना िा काययक्रम कायायन्ियन प्रारम्भहनु ुअजघ साियिलनक िानकारी ददन ेकायय 

भए। नभएको 
(घ) आयोिनामा काम गने व्यजक्तले ज्याला पाए/नपाएको 
(ङ) आयोिनामा प्रयोग भएका सामग्रीहरू गणुस्तरीय भए ÷ नभएको 
(च) अनगुमन सलमलत तथा सम्बजन्धत प्राविलधक कमयचारीबाट समय समयमा अनगुमन 

तथा लनरीिण भए ÷नभएको 
(छ) अनगुमन तथा लनरीिण पश्चात ्प्राप्त सझुािहरू कायायन्ियन भए ÷नभएको 
(ि) प्राविलधकबाट ददर्एका सल्लाह र सझुािहरू उपयकु्त भए ÷ नभएको l 
(६) उपदफा (५) बमोजिम काययक्रमका सहभागीहरुले प्रस्ततु गरेका विचारहरूलाई 

प्राविलधक कमयचारी र लनमायण व्यिसायीले प्रलतवक्रया ददने व्यजक्तको नाम सवहत वटपोट गनुयपनेछ र 
सहभागीले प्रस्ततु गरेका प्रलतवक्रया तथा सझुािमालथ लनमायण व्यिसायी एिं प्राविलधक कमयचारीले 
थप स्पि पानुय पनेछ। 

(७)  यस दफा बमोजिम सञ्चालन हनु ेकाययक्रममा उपजस्थत पदालधकारी तथा लाभग्राही 
व्यजक्तहरुको उपजस्थलत पजुस्तका तयार गरी उपदफा (५) बमोजिम प्राप्त प्रलतवक्रया समेत समािेश 
गरी अनसूुची–१४ अनसुारको ढाँचामा वििरण तयार गने जिम्मेिारी सम्बजन्धत प्राविलधक 
कमयचारीको हनुेछ। 

(८) यस दफा बमोजिम सञ्चालन हनु े साियिलनक परीिण काययक्रम सञ्चालन गदाय 
अनसूुची–१५ बमोजिमको आचारसंवहता सहभागीहरुले पालना गनुयपनेछ । 

(९) सहिकतायले अनसूुची–१६ अनसुारको नमूना काययक्रम र अनसूुची–१७ बमोजिमको 
चेकललिको तयारी गरी  साियिलनक परीिण काययक्रमको सहिीकरण गनुयपनेछ। 

 
 

पररच्छेद – ५ 

साियिलनक परीिण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
 

३४. गनुासोहरु प्रस्ततु गनुयपनेः दफा ३४ बमोजिमको साियिलनक परीिण काययक्रममा आयोिनासँग 
सम्बजन्धत विषयमा पदालधकारी, अनगुमन सलमलत तथा कायायलयमा ललजित िा मौजिक रुपमा कुन ै
गनुासो प्राप्त भएको भए काययक्रमको सहिकतायले सो समेत प्रस्ततु गनुय पनेछ । 
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३५. गैरसरकारी संघसंस्थालाई पररचालन गनय सक्नेः (१) यस काययविलध बमोजिमको साियिलनक परीिण 
काययक्रम सञ्चालनको लालग कायायलयले प्रचललत कानून बमोजिम सामदुावयक संस्था, गैर सरकारी 
संस्था िा अन्य संघ संस्थालाई पररचालन गनय सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम साियिलनक परीिण काययक्रमको लालग गैरसकारी संस्था 
पररचालन गरेको अिस्थामा काययक्रमको लालग सूचना प्रिाह गने, पदालधकारी, कमयचारी तथा 
लनमायण व्यिसायीका प्रलतलनलधलाई काययक्रममा उपजस्थलतको लालग अनरुोध गने, काययक्रमको 
सञ्चालन तथा सहिीकरण गने, उपजस्थलत पजुस्तका तयार गने, लनणयय तयार गने र काययक्रमको 
प्रलतिेदन तयार गने जिम्मेिारी समेत सोही संस्थाको हनुेछ । 

३६. लनमायण सम्पन्न पश्चातको साियिलनक परीिण नभई आयोिनाको फरफारक नहनुःे यस काययविलध 
बमोजिम आयोिना लनमायण सम्पन्न पश्चातको साियिलनक परीिण नभई आयोिनाको फरफारक तथा 
अजन्तम वकस्ता भकु्तानी हनुे छैन । 

३७. आयोिनास्थलमा सूचना पाटी राख्न ु पनेः कायायलयबाट संचालन हनुे काययक्रम िा आयोिनाको 
लनमायण स्थलमा लनमायणसँग सम्बजन्धत उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था िा व्यिसायीले 
अनसूुची–१८ बमोजिमको आयोिना सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 

३८. साियिलनक सनुिुाई गनुयपनेः (१) यस पररच्छेद बमोजिम साियिलनक परीिण गनुयपने आयोिनामध्ये 
बहिुषीय आयोिनाहरुको साियिलनक सनुिुाई समेत गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै आयोिनाको साियिलनक सनुिुाई गरेको भए पलन उक्त 
आयोिनाको साियिलनक परीिण गनुय पनेछ । 

३९. साियिलनक परीिणमा प्राप्त सझुािलाई पषृ्ठपोषणको रुपमा ललनेः साियिलनक परीिणको क्रममा 
सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारलाई कायायलयले पषृ्ठपोषणको रुपमा ललनेछ । 

४०. यथाथय वििरण पेश गनुयपनेः यस भाग बमोजिम साियिलनक परीिण काययक्रममा आयोिनासँग 
सम्बजन्धत पिले तयार गरेको आलधकाररक वििरण मात्र प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

 

४१. साियिलनक परीिणको लालग आिश्यक बिेट व्यिस्थाः यस भाग बमोजिम गररने साियिलनक 
परीिणको लालग आिश्यक बिेट सम्बजन्धत आयोिनाको लालग छुयार्एको कजन्टिेन्सीको 
रकमबाट प्रचललत कानून बमोजिम उपलधध गराउन सवकनेछ। 

 

 

 

पररच्छेद – ६ 

विविध 

४२. प्रलतिेदन पेश गनुयपनेः यस काययविलध बमोजिम गररने साियिलनक परीिणको एवककृत प्रलतिेदन 
उपप्रमिुले काययपाललका बैठकमा प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

 

४३. अन्य लनकायहरुिाट यस साियिलनक परीिण विलधको प्रयोगः आठविसकोट नगरपाललका िेत्र लभत्र 
काययक्रम िा आयोिना संचालन गदाय गैर सरकारी संस्था तथा अन्य साियिलनक संस्था तथा 
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लनकायहरूले पलन यस काययविलध बमोजिम साियिलनक परीिण गने व्यिस्था लमलाउन ुपनेछ ।  
४४. अलभमिुीकरण सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) कायायलयले काययक्रम िा आयोिना कायायन्ियनको लालग 

सम्झौता भर्सकेपलछ अनसूुची–१० अनसुारको विषयिस्त ुसमेत समािेश गरी उपभोक्ता सलमलतको 
जिम्मेिारी, साियिलनक परीिणको विलध, प्राविलधक कमयचारीको जिम्मेिारी, रकम लनकासाको लालग 
आिश्यक कागिात, काम सम्पन्न गनुय पने समय सीमा समेतको िानकारी ददन उपभोक्ता सलमलतका 
अध्यि उपाध्यि सजचि र कोषाध्यिलाई एकददने अभीमिुीकरण गनेछ । 

(२) यस्तो अलभमिुीकरण काययक्रम कायायलयले यो काययविलध बमोजिम साियिलनक 
परीिण गनुयपने भनी तोवकएका लनकाय िा व्यजक्तहरुलाई पलन सञ्चालन गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम हनु ेअलभमजुिकरण काययक्रममा प्रस्ततु गने विषयको ढाँचा 
अनसूुची–१० बमोजिम हनुछे । 

 

 

 

भाग–५ 

साियिलनक सनुिुाई काययविलध 

 

पररच्छेद–१ 

नागररक बडापत्र सम्बन्धी व्यिस्था 
४५. नागररक बडापत्र राख्नपुनेः (१) कायायलयले आफ्नो कायायलय हातालभत्र सबैले देख्न े स्थानमा 

नागररक बडापत्र राख्न ुपनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिमको नागररक बडापत्रमा देहायका विषय उल्लेि भएको 

हनुपुनेछः 
(क) नगरपाललकाले ऐन, लनयम बमोजिम ददन ेसेिा सवुिधाको वििरण, 

(ि) सेिा सवुिधा प्रदान गनय लाग्ने समयािलध, 

(ग) सेिा सवुिधा प्रदान गने जिम्मेिार काययकि तथा कमयचारी, 
(घ) सेिाग्राहीले तोवकएको सेिा सवुिधा प्राप्त गनय आिश्यक कागिात, 

(ङ) शूल्क दस्तरू लाग्न ेभए सोको वििरण, 

(च) शूल्क दस्तरू नलाग्न ेभएमा सोही व्यहोरा, 
(छ) सेिा सवुिधा उपलधध।प्रदान हनु ेकाययकिको तथा कमयचारीको नम्बर िा संकेत, 

(ि) उिरुी सनेु्न अलधकारी िा तह, 

(झ) आठविसकोट नगरपाललकाको टेललफोन नं., र्मेल र िेभसार्ट, 

(ञ) गनुासो, पीर मकाय राख्न ेफोन नं., कमयचारी र र्मेल ठेगाना, र 
(ट) नागररक िडापत्र बमोजिम सेिा प्रदान गनय नसके सेिाग्राहीलाई प्रदान गररन े
ितीपूलतयको वििरण,  
(ठ) काययपाललकाले तोकेका अन्य आिश्यक कुरा ।  
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(३) कायायलयले उपदफा (१) बमोजिमको नागररक बडापत्रमा उल्लेि भएका मु् य 
मु् य विषयहरु समािेश गरी कायायलय पररसरमा लडजिटल बडापत्र समेत राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको नागररक बडापत्रमा सङ्घ तथा प्रदेश कानून बमोजिम 
प्रदान गररने सेिाको लालग सम्बजन्धत कानून बमोजिम तोवकएका वििरणहरु राख्न ुपनेछ ।  

४६. नागररक बडापत्रमा संशोधन गनय सवकनेः (१) कायायलयले दफा ४५ को उपदफा (२) मा 
उजल्लजित विषयका वििरणमा कुन ैपररितयन भएमा नागररक बडापत्रको संशोधन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिमको हनुे संशोधनमा नागररक िडापत्रमा समािेश गनुयपने नया ँ
विषय भएमा सो समेत समािेश गरी अद्यािलधक गनुय पनेछ। 

 

 

पररच्छेद ‒२ 

साियिलनक सनुिुाई सम्िन्धी व्यिस्था 
४७. साियिलनक सनुिुाई गनुयपनेः (१) काययपाललकाको कायायलय र िडा कायायलयले आलथयक िषयको 

प्रत्येक चौमालसक अिलधमा कायायलयबाट सञ्चाललत सम्पणुय योिना, काययक्रम तथा सेिा प्रिाहको 
साियिलनक सनुिुाई गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम हनु े काययपाललकाको कायायलयको साियिलनक सनुिुाईमा 
प्रमिु, उपप्रमिु, प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत र िडा कायायलयको साियिलनक सनुिुाईमा िडा 
सलमलतका सदस्यहरु र िडा  सजचि सहभागी हनु ुपनेछ। 

तर नगर प्रमिु, प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत र िडा अध्यि काययिेत्र बावहर रहेको 
अिस्थामा त्यस्तो पदालधकारीको स्थानमा क्रमशः उपप्रमिु, कायायलयको िररष्ठ कमयचारी र िडा 
सलमलतको सदस्य सहभागी हनुे गरी साियिलनक सनुिुाई गनय यस दफाले बाधा पयुायएको मालनने छैन 
। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको साियिलनक सनुिुाईमा विषयगत शािा।कायायलयका 
प्रमिुहरु समेत सहभागी हनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) मा िनुसुकैु कुरा लेजिएको भएता पलन कामको जिम्मेिारी अनसुार 
विषयगत शािा।कायायलय िा कुनै काययक्रम तथा आयोिनाको लालग छुटै्ट साियिलनक सनुिुाई 
काययक्रम गने गरी काययपाललकाले लनणयय गनय सक्नेछ । 

(५) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतय अनदुानबाट सञ्चाललत काययक्रम िा 
आयोिनाको लालग उपलधध गरार्एको शतयमा साियिलनक सनुिुाई गनुयपने भनी उल्लेि भएको 
अिस्थामा सोही बमोजिम र उल्लेि नभएको अिस्थामा दफा (१) बमोजिमको साियिलनक 
सनुिुाईमा न ैत्यस्तो काययक्रम िा आयोिनाको विषय समािेश गररनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोजिमको साियिलनक सनुिुाईमा कायायलयले सबै सरोकारिालाहरु  
सहभागी हनसुक्ने गरी काययक्रम सञ्चालन हनुे लमलत, स्थान र समय तोकी कम्तीमा सात ददन 
अगािै साियिलनक सूचना प्रिाह गनुय पनेछ । 
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(७) यस दफा बमोजिम सञ्चालन हनु े साियिलनक सनुिुाईमा सञ्चार माध्यमका 
प्रलतलनलधहरुले सहि रुपमा उपजस्थत हनु, तस्बीर  तथा लभलडयो जिच्न र प्रत्यि प्रशारण गनय 
पाउनछेन । 

४८. सेिाग्राहीको अलभमत ललन ु पनेः (१) कायायलयले साियिलनक सनुिुाई गनुय अगािै कम्तीमा सात 
ददनको कायायलय समयमा सेिा ललन आएका सेिाग्राहीहरुबाट अनसूुची–१९ बमोजिमको ढाँचामा 
नागररक प्रलतिेदन पत्र र अनसूुची–२० बमोजिमको ढाँचामा बवहगयमन अलभमत ललन ुपनेछ । 

(२) कायायलयले उपदफा (१) बमोजिम अलभमत ददने सेिाग्राहीहरुलाई साियिलनक 
सनुिुाई काययक्रममा उपजस्थलतको लालग अनरुोध गनेछ ।  

४९. साियिलनक सनुिुाईका विषयिस्तःु यस काययविलध बमोजिम गररने साियिलनक साियिलनक सनुिुाईमा 
देहाय बमोजिमका विषयिस्त ुप्रस्ततु गररनेछः 

(क) अजघल्लो पटकको साियिलनक सनुिुाईमा प्रलतबर्द्ता व्यक्त गररएका विषय र त्यस्ता 
विषयमा भए गरेका प्रयास, 

(ख) नागररक प्रलतिेदन पत्र र बवहगयमन अलभमतको नलतिा, 
(ग) सेिा प्रिाहका सम्बन्धमा प्राप्त िनगनुासो र सझुािको वििरण र त्यस्ता विषयमा भए 

गरेका प्रयास, 
(घ) अनगुमन सलमलतको प्रलतिेदनका मु् य मु् य विषयहरु, 
(ङ) साियिलनक परीिण प्रलतिेदनका मु् य मु् य विषयहरु, 
(च) सामाजिक प्रलतिेदनको मु् य विषयहरु,  
(छ) आठविसकोट नगरपाललकाको नीलत योिना तथा काययक्रम र बिेट, 
(ज) सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा सञ्चाललत काययक्रम तथा आयोिनाहरु । 

५०. व्यजक्त िा गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनय सक्नेः (१) कायायलयले दफा ४८ बमोजिम 
सेिाग्राही बवहगयमन अलभमत र नागररक प्रलतिेदन पत्र सङ्कलन गनयको लालग कुनै व्यजक्त िा 
गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनय सक्नेछ । 

(२) यस काययविलध बमोजिम हनु ेसाियिलनक सनुिुाईको व्यिस्थापन गनय तथा सहिीकरण 
गनयको लालग प्रचललत िररद कानून बमोजिम कुनै व्यजक्त िा गैरसरकारी संस्थालाई पररचालन गनय 
सवकनछे । 

५१. साियिलनक सनुिुाईको माग गनय सक्नेः (१) िनप्रलतलनलध, उपभोक्ता तथा साझेदार संस्थाले कुन ै
आयोिना विशेष िा साियिलनक महत्िको विषयमा साियिलनक सनुिुाई गनय कायायलयमा अनरुोध गनय 
सक्नेछन। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम साियिलनक सनुिुाई माग भएको अिस्थामा कायायलयले एक 
मवहनालभत्र सम्बजन्धत आयोिना िा साियिलनक महत्िको विषयमा साियिलनक सनुिुाई गनेछ । 

५२. काययक्रम िा आयोिना शरुुहनु ुभन्दा अगािै साियिलनक सनुिुाई गनय सवकनेः दीघयकालीन नीलत तथा 
योिना िा बहिुषीय आयोिनाको स्िीकृलत र आलथयक, सामाजिक र िातािरणीय िेत्रमा दीघयकालीन 
प्रभाि पाने कुन ै काययक्रमको स्िीकृलत पश्चात त्यस्तो नीलत, योिना, आयोिना िा काययक्रमको 
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उदे्दश्य, लि, अपेजित उपलजधध र कायायन्ियन प्रकृयाको सम्बन्धमा काययक्रम िा आयोिना शरुुहनु ु
भन्दा अगािै साियिलनक सनुिुाई गनय सवकनेछ । 

५३. जिम्मेिार पदालधकारीले सम्बोधन गनुयपनेः (१) यस काययविलध बमोजिम गररने साियिलनक सनुिुाईको 
क्रममा उठेका जिज्ञासा सझुाि र गनुासोको सम्बन्धमा काययक्रममा सहभागी जिम्मेिार पदालधकारीले 
सम्बोधन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम साियिलनक सनुिुाईको क्रममा उठेका जिज्ञासा सझुाि र 
गनुासोको सम्बोधन गदाय सम्बजन्धत पदालधकारी कमयचारी िा विज्ञको सझुाि ललने व्यिस्था 
कायायलयले लमलाउनेछ । 

  

 
 

पररच्छेद ‒ ३ 

साियिलनक सनुिुाईको प्रकृया 
५४. सहिकताय तोक्न ुपनेः (१) यस काययविलध बमोजिम गररने साियिलनक सनुिुाईका लालग कायायलयले 

एक िना साियिलनक सनुिुाई सहिकताय तोक्नेछ । 

(२) कायायलयले दफा ५० को उपदफा (२) बमोजिम सहिीकरणको लालग व्यजक्त िा 
संस्थालाई पररचालन गरेको अिस्थामा त्यस्तो व्यजक्त िा संस्थासँगको समन्ियमा साियिलनक 
सनुिुाई सहिकताय तोक्नेछ । 

५५. साियिलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चालन गनेः (१) दफा ५४ बमोजिम तोवकएको सहिकतायले 
देहायका कुरामा ध्यान ददई साियिलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चालन गनेछः 

(क) जशि एिं विनयशील भाषाको प्रयोग गने,   

(ख) लनष्ट्पि रुपले मध्यस्थता गने, 

(ग) मवहला िनिालत तथा वपछलडएका िगयलाई आफ्ना भनार् राख्न प्रोत्सावहत गने,  

(घ) सहभागीले व्यक्त गरेका विचारमा प्रलतिाद नगने, 

(ङ) प्राप्त सझुाि, प्रलतवक्रया तथा वटप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा ललन,े  

(च) व्यजक्त िा संस्थाको साियिलनक मयायदा र जशिाचारलाई कायम राख्न,े  

(छ) सहभालगको कुरा काटी आपm्नो भनाई नराख्न ेर 
(ज) विषय िस्तमुा केजन्रत रही छलफल गराउने । 

(२) यस काययविलध बमोजिम सञ्चालन हनु े साियिलनक सनुिुाई काययक्रमको ढाँचा 
अनसूुची–२१ बमोजिम हनुेछ। 

(३) सहिकतायले यस काययविलध बमोजिम साियिलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चालन गदाय 
काययक्रमका सहभागीहरुलाई अनसूुची–२२ बमोजिमको आचारसंवहता पालना गराउन ुपनेछ। 

(४) सहिकतायले यस काययविलध बमोजिम साियिलनक सनुिुाई काययक्रम सम्पन्न भएको 
लमलतले सात ददन लभत्र अनसूुची–२३ बमोजिमको ढाचँामा कायायलयमा प्रलतिेदन ददन ुपनेछ।  
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(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रलतिेदन त्यसपलछ बस्ने काययपाललका बैठकमा 
छलफलको लालग प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतले प्रस्ततु गनुय पनेछ। 

५६. बिेट व्यिस्था गनेः (१) यस काययविलध बमोजिम गररने साियिलनक सनुिुाईको लालग आिश्यक पने 
बिेट िावषयक काययक्रम  तथा बिेटमा समािेश गररनेछ ।  

(२) कायायलयले उपदफा (१) बमोजिमको बिेट प्रचललत साियिलनक िररद कानून 
बमोजिम िचय गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम भएको िचयको वििरण सहिकतायले साियिलनक सनुिुाई 
काययक्रममा समेत साियिलनक गनुयपनेछ ।  

५७. अन्य साियिलनक लनकायले साियिलनक सनुिुाई गनुयपनेः नगरपाललका काययिेत्र लभत्र काययक्रम 
सञ्चालन गने गैर सरकारी संस्था तथा अन्य साियिलनक लनकायहरूले कायायलयसँग समन्िय गरी 
यसै काययविलध बमोजिम साियिलनक सनुिुाई गनुय पनेछ।  

  

 

भाग– ६ 

विविध 

५८. प्रिक्ता तोक्नेः  (१) काययपाललकाले काययपाललकाका सदस्य मध्येबाट एक िनालाई प्रिक्ता 
तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको प्रिक्ताले काययपाललका बैठकका लनणययहरु बैठक 
बसेको तीन ददन लभत्र साियिलनक गनेछ। 

५९. सूचना अलधकारी तोक्नेः (१) प्रमिुले प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको लसफाररसमा काययपाललकाको 
कायायलयका एकिना अलधकृत कमयचारीलाई सूचना अलधकारी तोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोवकएको सूचना अलधकारीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 
२०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमािली,२०६५ ले तोकेको प्रकृया बमोजिम सूचना माग 
गने व्यजक्त िा लनकायलाई काययपाललका तथा कायायलयका लनणयय तथा लनणययसँग सम्बजन्धत 
कागिातहरु उपलधध गराउने छ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुराहरु लेजिएको भएता पलन प्रचललत कानून बमोजिम 
गोप्य राख्न ुपने भनी तोवकएका विषयहरु सूचना अलधकारीले कुनै व्यजक्त िा लनकायलाई उपलधध 
गराउन सक्ने छैन।  

६०. आम्दानी र िचय साियिलनक गनुयपनेः (१) कायायलयले प्रत्येक मवहनाको सात गतेलभत्र अजघल्लो 
मवहनासम्म भएको आम्दानी र िचयको वििरण साियिलनक गनुय पनेछ। 

(२) िडा कायायलय तथा विषयगत शािाले उपदफा (१) बमोजिम साियिलनक गरेको 
आम्दानी र िचयको वििरण साियिलनक गरेको तीन ददन लभत्र काययपाललकाको कायायलयमा पठाउन ु
पनेछ। 

६१. चौमालसक समीिा गनेः (१) काययपाललकाले काययपाललकाको कायायलय, िडा कायायलय र विषयगत 
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कायायलयका प्रमिुहरुसँग प्रत्येक चौमालसक अिलध समाप्त भएको लमलतले पन्र ददन लभत्र चौमालसक 
समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको चौमालसक समीिामा समीिा अिलधको देहायका 
विषयमालथ समीिा गररनेछः 

(क) समीिा अिलधको आम्दानी र िचयको अिस्था,  
(ि) स्िीकृत िावषयक कायययोिना कायायन्ियनको अिस्था,  
(ग) कायायलयमा प्राप्त गनुासो र सोको समाधानको लालग गररएका काययको वििरण, 
(घ)साियिलनक सनुिुाईमा उठेका मु् य मु् य विषयहरुको वििरण, 
(ङ) साियिलनक परीिणका विषयहरु, 
(च) सामाजिक परीिण प्रलतिेदनले ददएका सझुािहरु, 
(छ) अनगुमन सलमलतले गरेका काययहरुको प्रलतिेदन, 
(ि) रकमान्तर सम्बन्धी वििरण, 
(झ)  जिल्ला समन्िय सलमलतबाट प्राप्त सझुािहरु । 

(ञ) काययपाललकाले तोवकददएका अन्य विषयहरु। 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समीिाबाट काययपाललकाले कायायलयलाई आिश्यक 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुय सम्बजन्धत कायायलय र कायायलय प्रमिुको 
कतयव्य हनुछे। 

(४) यस दफा बमोजिम भएको चौमालसक समीिाको प्रलतिेदन त्यस्तो समीिा सम्पन्न 
भएको लमलतले पन्र ददनलभत्र कायायलयको िेिसार्ट र प्रिक्ता माफय त साियिलनक गररनेछ। 

६२. िावषयक समीिा गनेः (१) काययपाललकाले काययपाललकाको कायायलय िडा कायायलय विषयगत शािा 
िा कायायलय र साझेदार संस्थाहरुका प्रमिुहरुको सहभालगतामा प्रत्येक आलथयक िषय समाप्त भएको 
लमलतले दईु मवहनालभत्र िावषयक समीिा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िावषयक समीिा प्रमिुको अध्यितामा हनु े तथा यस 
समीिामा देहाय बमोजिमका विषयहरुमा छलफल गररनेछः 

(क) िावषयक आम्दानी र िचयको अिस्था, 
(ि) लिको तलुनामा भएको आम्दानी र िचयको तलुना, 
(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुानको वििरण, 
(घ)नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बिेट सीमा र प्राप्त भएको बिेटको तलुना, 
(ङ) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतय समपरूक र विशषे अनदुान 

अन्तगयतका आयोिनाहरुको वििरण र ती आयोिनाहरुको भौलतक र वित्तीय प्रगलत, 
(च) आलथयक सामाजिक र पूिायधार विकासका उपलजधधको वििरण, 
(छ)  आिलधक तथा रणनीलतक योिनाको लक्ष्य र प्राप्त उपलजधधको तलुना, 
(ि) साझेदार संस्थासँगको सहकायय र समन्ियमा सम्पादन गररएका मु् य मु् य 

काययहरु, 
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(झ) बेरुिू तथा बेरुिू फर्छ्यौटको अिस्था, 
(ञ) अज्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रालय लगायत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका लनकाय र जिल्ला समन्िय 
सलमलतबाट प्राप्त सझुािहरु, 

(ट) बुदँा नं (ञ) बमोजिमका सझुािहरु कायायन्ियनको अिस्था, र 
(ठ) काययपाललकाले तोकेका अन्य विषयहरु। 

(३) यस दफा बमोजिमको समीिामा प्रस्ततु गररने वििरणमा एकरुपता कायम गनयको 
लालग काययपाललकाको कायायलयले उपदफा (२) मा उजल्लजित विषयहरुको आधारमा िडा कायायलय 
विषयगत शािा िा कायायलय र साझेदार संस्थालाई प्रस्ततुीकरणको ढाँचा उपलधध गराउनेछ। 

(४) यस दफा बमोजिम सम्पन्न हनु े िावषयक समीिाको प्रलतिेदन उपदफा (२) मा 
उजल्लजित विषयहरु समेटी तयार गररनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम तयार भएको प्रलतिेदन काययपाललकाको कायायलयको 
िेिसार्टमा राजिनछे साथै उक्त प्रलतिेदन जिल्ला समन्िय सलमलत प्रदेश सरकारको मु् यमन्त्री तथा 
मजन्त्रपररषदको कायायलय र सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन े जिम्मेिारी 
कायायलयको हनुेछ। 

६३. प्रलतिेदन सभामा प्रस्ततु गनुयपनेः यस काययविलध बमोजिम सम्पादन गररएका काययहरुको प्रलतिेदन 
प्रमिुले छलफलको लालग सभामा प्रस्ततु गनेछ । 

६४. थपघट र हेरफेरः  यस काययविलधको कायायन्ियनको क्रममा कुन ैिाधा अिरोध र अस्पिता भएमा 
त्यस्तो बाधा  अड्चन फुकाउने  प्रयोिनका लालग काययपाललकाले यस काययविलधमा आिश्यकता 
अनसुार धया्या, थपघट, संसोधन िा हेरफेर गनय सक्नेछ। 

६५. प्रचललत कानून बमोजिम हनुे: यस काययविलधको कुनै प्रािधान प्रचललत कानून एिं स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यिस्थापन ऐन, २०७४ संग बाजझएमा बाजझएको 
हदसम्म अमान्य हनुेछ । 
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अनसूुची– १ 

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

 

गनुासो दताय वकताब 

 

लस 
नं 

गनुासोकतायको 
नाम थर 

गनुासोको 
संजिप्त 
वििरण 

गनुासोसँग 
सम्बजन्धत 
पदालधकारी तथा 
महाशािा।शािा 

गनुासोको 
बगीकरण 

गनुासो 
उपर 
गररएको 
प्रथम 
सम्बोधन 

दताय 
गनेको 
नामथर 
र पद 

कैवफयत 

        

        

        

        

        
 

 

अनसूुची–२ 

(दफा ३ को उपदफा (६) सँग सम्बजन्धत) 

 

गनुासो समाधानको लालग प्रस्ताि 

लस नं गनुासोको 
संजिप्त व्यहोरा 

गनुासो समाधानको 
लालग विद्यमान 
कानूनी तथा 

संस्थागत व्यिस्था 

गनुासो 
समाधानको लालग 
कानूनी तथा 
संस्थागत 

व्यिस्थामा रहेको 
कमी 

कानूनी तथा 
विषयविज्ञको 

राय 

गनुासो 
समाधानको 
लालग गनुयपने 

लनणयय 

      

      

      

 

गनुासो समाधान समन्िय सलमलतका 
संयोिकः नाम थरः     पदः  दस्तितः 
सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 
सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 
सदस्यः नाम थरः    पदः  दस्तितः 
सदस्य सजचिः नाम थरः   पदः  दस्तितः 
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अनसूुची–३ 

(दफा ७ को उपदफा (५) र दफा ८ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
गनुासो समाधान समन्िय सलमलतमा पेश गनुय पने वििरण 

 

लस नं गनुासोको संजिप् त 
वििरण 

गनुासो समाधानको लालग 
अपयायप्त कानून तथा संस्थागत 
व्यिस्था तथा अलधकारिेत्रको 
वििरण 

कानून तथा 
विषयविज्ञको 
राय 

गनुासो समाधानको 
लालग गनुय पने 
लनणययको प्रस्ताि 

     

     

     

     

गनुासो सनेु्न अलधकारीको नामः     कायायलय प्रमिुको नामः 
दस्तितः       दस्तितः 
लमलतः        लमलतः 

 

अनसूुची–४ 

(दफा १६को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
सामाजिक परीिक सम्िन्धी व्यिस्था 

नगरपाललकाले एक बषयसम्म सम्पादन गरेका कामहरूबाट के कलत सामाजिक विकास भयो िा 
सामाजिक जिम्मेिारी परुा गनय सम्पादन भएका कामहरू, उपलधधीहरू र प्रभािहरूको लेिािोिा 
गरी प्रलतिेदन पशे गनय सामाजिक परीिकको रूपमा प्रत्यि दईु लबज्ञको समहुलाई सामाजिक 
परीिकको रूपमा प्रचललत िररद कानून अनसुार सेिा करारमा लनयकु्त गनुयपनेछ। कुन ैसंस्था िा 
कम्पनीलाई समेत सामाजिक परीिकको रूपमा सेिा करारमा ललन सवकनेछ । संस्था िा  
कम्पनीलाई सामाजिक परीिकको रूपमा सेिा करारमा ललदाको अिस्थामा लनधायररत योग्यता 
भएको मानि श्रोत भएको हनु ुपनेछ । 

१. सामाजिक परीिकको योग्यता 
(क) स्नातकोत्तर भई सम्िजन्धत िेत्रमा अनभुि, 

(ख) सामाजिक परीिण सम्बन्धी अनजुशिण प्राप्त 

(ग) यस आठविसकोट नगरपाललकाको काययक्रम िा आयोिनामा प्रत्यि सलंग्न नरहेको  
२.पाररश्रलमक 

प्रचललत िररद कानून अनसुार तयार भएको लागत अनमुानको आधारमा सामान्यतया सामाजिक 
परीिणका लालग पाररश्रलमक तय गनय सवकनेछ। 

३.सामाजिक परीिकका कामहरू 

सामाजिक परीिणका कामलाई ३ चरणमा विभािन गररएको छ।  
क) तयारी 
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यस चरणमा लनिले बाह्य िा आन्तररक रूपमा सूचना संकलन गनुय पनेछ। सामाजिक परीिकले 
सन्दभय सामग्रीको रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बजन्धत संघीय तथा प्रदेश कानून, यस आठविसकोट 
नगरपाललकाले तयार गरेका ऐन, लनयम, काययविलधहरू र लनदेजशकाहरू, स्थानीय तहको सामाजिक 
जिम्मेिारी, लक्ष्य, उदे्दश्य, आिलधक तथा िावषयक योिना (विषयगत कायायलयहरूको समेत), सामाजिक 
उपलधधी, कायय सम्पादन, पररणाम र प्रभाि सम्बन्धी अलभलेि तथा सूचना, नागररक बडापत्र, 

साियिलनक परीिणका प्रलतिेदनहरू, साियिलनक सनुिुार् प्रलतिेदन, िावषयक तथा चौमालसक 
प्रलतिेदनहरू, गत बषयको सामाजिक परीिण प्रलतिेदन तथा अन्य आिश्यक सामाग्रीको अध्ययन गनुय 
पनेछ । 

ि) वििरण तयारी तथा प्रस्ततुी 
नगरपाललकाको सामाजिक काययसम्पादनका विषयमा स्पि भएपलछ नगरपाललकाका पदालधकारीहरू, 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत, विभाग।महाशािा।शािा  प्रमिु, जिम्िेिार  कमयचारीसँग  अधयसंरजचत  
(Semi-structured) अन्तरिाताय ललनपुनेछ । अन्तरिातायबाट समेवटन नसकेका विषयहरूका लालग 
सम्बजन्धत कमयचारीहरूको सानो समहु बनाई समहु छलफल गनुय पनेछ । लतनीहरूको सम्पादनको 
अिस्था प्रमिु समस्या, चनुौती र भािी काययददशाका बारेमा गहन अध्ययन गरी सो समेत अनसूुची 
२ र ३ अनसुारको वििरण तयार गनुय  पनेछ । अन्त्यमा सम्पूणय सरोकारिालाको भेलामा सो 
वििरण प्रस्ततु गरी छलफल गनुय पनेछ ।  

ग) प्रलतिेदन चरण 

सरोकारिालाको  भेला  पश्चात सामाजिक  परीिकले  अजन्तम  प्रलतिेदन तयार गनुय पनेछ। 
भेलामा उठेका सझुाि तथा लनणययहरू र कायययोिना सवहत भेला अध्यिलाई प्रलतिेदन िझुाउन ु
पनेछ। 

 

अनसूुची–५ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
 

आठविसकोट नगरपाललका 
समाजिक परीिकको प्रलतिेदन 

      (बहृत छलफलमा प्रस्ततु गररन)े 
आठविसकोट नगरपाललका         
लमलतः 
१. नगरपाललकाको पररचय (बुदँागत रूपमा लेख्न)ेM 
२. स्थानीय तहको प्राथलमकता तथा लक्ष्यहरू (बुदँागत रूपमा लेख्न)ेM  
३. गतिषयको मु् य मु् य उपलधधीहरू (बुदँागत रूपमा लेख्न)ेM 
४. यसिषयको मु् य मु् य उपलधधीहरू (सूचकको रूपमा प्रस्ततु गने)M 
५. सामाजिक जिम्मेिारी र कायय सम्पादनको लेिािोिाM 
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सामाजिक जिम्मेिारीको िेत्र गत बषयको 
अिस्था 

प्रयास उपलधधी 

स्िास्थय 
 

स्िास्थय चौकी एक घण्टा लभत्र  पैदल िा यातायात पहँूच 
भएको घरधरुी सं्या 

   

५ बषय मनुीका बालबाललकाको प्रलतशत    

िोपमा पहँूच भएको िनसं्या ( एक बषय मनुीका 
बालबाललकाको आधारमा) 

   

४ पटक गभयिती िाचँ गररएको मवहलाको सं्या ( 
प्रलतशतमा) 

   

दि प्रसतुीकमीबाट प्रसतुी गररएका मवहलाको सं्या    

झाडा पिालाबाट  मतृ्य ुहनुे बालबाललका सं्या    

सि हेल्थपोि िा हेल्थपोिबाट सेिा ललने घरधरुी पररिार 
सं्या 

   

जशिा 
आधा घण्टा लभत्र प्राथलमक विद्यालय नपगु्ने िालिाललकाको 
सं्या 

   

पूिय प्राथलमक जशिामा िदु भनायदर    

प्राथलमक विद्यालयमा पहूच नभएका सो    

उमेर समहुका बालबाललका सं्या।प्रलतशत    

किा १ मा िदु भनायदर छात्र।छात्रा    

प्राथलमक तहमा किा छोड्ने किा दोहोर् याउने र किा उजत्तणय 
हनुे दर 

   

प्राथलमक तहमा ताललम प्राप्त जशिक सं्या    

प्रलत किा कोठा विद्याथी सं्या    

बाह्य सहयोगमा  लनलमयत विद्यालय कोठा सं्या    

स्थानीय  तहबाट लनलमयत विद्यालय कोठा सं्या    

दललत बालबाललकाको जशिामा पहँूच    

िानेपानी तथा सरसफाई 

स्िच्छ पानी पगेुको पररिार सं्या िा प्रलतशत    

शौचालय भएको सं्या िा प्रलतशत    

िानेपानी सवुिधा भएको प्राथलमक विद्यालय    

शौचालय भएको पररिार सं्या    
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सधुाररएको चलुो भएको पररिार सं्या    

बालबाललका, मवहला तथा समािेशी िते्र 

बाल लबिाहको सं्या    

सामाजिक लबकृलत, विसंगलत    

सामाजिक सरुिा (िेष्ठ नागररक, एकल मवहला,  अपागं, 

वपछलडएको िेत्र तथा लोपैोन्मिु िाती) 

   

िनचेतना तथा गररिी लनिारण 

बाल श्रमको अिस्था    

बाल क्लिहरूको अिस्था    

मवहला वहंसा    

रोिगारीको अिस्था    

स्िरोिगारका प्रयासहरू    

गररिी लनिारणका प्रयासहरू    

सामाजिक पररचालन    

ितािरण सधुारका प्रयासहरू    

एच.आई.लभ र एड्स    

विकासमा समान सहभालगता सेिाहरूमा पहँूच 

स्थानीय ििार पगु्न लाग्ने समय    

कृवष सेिा केन्र िान लाग्ने समय    

भौगोललक िेत्र, मवहला, वपछलडएका तथा सीमान्त  िगयको  
सं्या,  लनिहरूले  पाएको सेिा तथा ददर्एको विशेष 
अिसरहरू 

   

 

िनशजक्त    

नीलत तथा काययक्रम    

भौलतक व्यिस्था    

समन्िय र सहकाययका प्रयासहरू    

अन्य सामाजिक सम्पादनका िेत्रहरू    

 

 

६. गत िषयमा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM 
१. 
२. 
३. 
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७. सधुारको लालग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुाि (िुंदागत रूपमा लेख्न)ेM=  
१. 
२. 
३. 

सामाजिक परीिकको नाम:  
दस्तितः 
संस्थाको नाम ( यदद संस्था भएमा)M  
लमलतः 

 

 

अनसूुची– ६ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 
..........विषयगत कायायलय।गैर सरकारी संस्था  

जिल्ला रुकुम (पजश्चम) , आठविसकोट नगरपाललका 
सामाजिक परीिकको प्रलतिेदन 

 (बहृत छलफलमा प्रस्ततु गररने)  

१. विषयगत कायायलय।गैर सरकारी संस्था को नामः  
२.  लक्ष्य  

क.  
ि.  
ग.  
घ. 

३. मु् य उदे्दश्य बुंदागत रूपमा लेख्न)े  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

४. गत आलथयक िषयमा संचाललत विकास योिना तथा काययक्रमको वििरण 

संचाललत काययक्रम।आयोिनाको नाम लक्ष्य उपलजधध कैवफयत 

    

    

    

 

५. सरोकारपिको चाहना तथा लजित िगयलाई सेिा तथा सवुिधा ददन लबगत एक िषयमा गररएका मु् य 
मु् य नीलतगत व्यिस्था तथा प्रकृयागत सधुारहरू (बुंदागत रूपमा प्रस्ततु गने)M 

क.  
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ि.  
ग.  
घ= 

६. सामाजिक जिम्मेिारी बहन गने िमताः 
सामाजिक जिम्मेिारीको िेत्र सूचक सवहतको कामको वििरण 

  

  

  

  

  

७.  आयोिना तथा काययक्रम कायायन्ियन गदाय भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM  
क. 
ि.   
ग.  
घ. 

८. भािी काययक्रम संचालनको लालग चाल्नपुने कदमहरू तथा सझुािहरू (बुंदागत रूपमा लेख्न)ेM  
क. 
ि.  
ग.  
घ. 

सामाजिक परीिकको नामः  
दस्तितः 
संस्थाको नाम (यदद सस्था भएमा)M  
लमलतः 
 

अनसूुची–७ 

((दफा १८ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 
 

सामाजिक परीिण प्रारजम्भक प्रलतिेदन प्रस्तलुतको काययक्रम संचालन विलध 

 

1. सामाजिक परीिण प्रलतिेदन प्रस्तलुत काययक्रममा सहभागीहरूको उपजस्थलत पजुस्तका राख्न ुपने र 
। उक्त पजुस्तकामा सहभागीहरूको नाम, पद, ठेगाना तथा प्रलतलनलधत्ि गरेको संस्था उल्लेि हनु ु
पनेछ । 

2. काययक्रमको प्रारम्भमा सहभागीहरूलाई काययक्रमको उदे्दश्य, सञ्चालन विलध, समय र आचार 
संवहताबारे िानकारी ददनपुने । 

3. सामाजिक परीिकले अनसूुची–५ र अनसूुची–६ बमोजिमको ढाँचामा तयार गररएको वििरण 
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प्रस्ततु गने । 

4. काययक्रममा प्रलतिेदन वििरण प्रस्ततु भएपलछ सामाजिक परीिण समन्िय सलमलतको तफय बाट 
काययक्रमका सहभागीहरू समि लनम्न प्रकारका प्रश्नहरू क्रमशः रािी िलुा छलफलको 
माध्यमबाट सहभागीहरूको प्रलतवक्रया तथा सझुाि आह्वान गनुयपने– 

(क) आठविसकोट नगरपाललकाले लनमायण गरेका कानून तथा नीलतगत लनणयय तथा 
प्रवक्रयागत सधुारले पारेको प्रभाि सचुकको आधारमा, 

(ख) आठविसकोट नगरपाललकाले गरेका विकास योिनाहरूमा िन सहभालगताको जस्थलत, 
(ग) आठविसकोट नगरपाललकाले समयमा सेिा सवुिधा ददन सेिा ददन नसकेको 

अिस्थामा िनताले भोग्न ुपरेका समस्याहरू, 
(घ) आठविसकोट नगरपाललकाको तफय बाट पेश गरेको वििरण प्रलतको विश्वासनीयता, 
(ङ) िालिाललका, मवहला, दललत, िनिालत ,गररब,  िेष्ठ नागररक तथा वपछलडएका िगयलाई 

मूलधारमा ल्याउन गरेका प्रयासहरूको प्रभािकाररता, 
(च) आठविसकोट नगरपाललकाले ददएको सेिाको गणुस्तर, दस्तरु, सेिा ददन लगाएको 

समय र कायय सम्पादनको स्तर, 
(छ) सामाजिक उत्तरदावयत्ि परुा गनय आठविसकोट नगरपाललकाको ितयमान कायय तथा 

काययशैलीमा सधुार ल्याउन प्राप्त सझुािहरू। 

5. सहभागीहरूले काययक्रममा रािेका विचार, सझुाि तथा प्रलतवक्रयाहरूलाई सामाजिक परीिण 
समन्िय सलमलतका पदालधकारीहरू तथा सामाजिक परीिकले वटपोट गरी राख्नपुदयछ र सहभागीले 
रािेका जिज्ञासा तथा विचारमा आठविसकोट नगरपाललकाका पदालधकारी, जिम्मेिार कमयचारी 
तथा सामाजिक परीिकले स्पि पानुय पने। 

6. सामाजिक परीिण काययक्रममा उठेका विषयिस्तहुरूको आधारमा सामाजिक परीिकले मू्य 
विषय अजन्तम प्रलतिेदनमा समािेश गनुय पने । 

 

 

अनसूुची–८ 

(दफा १८ को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धत) 
 

छलफल काययक्रममा सहभागीले पालना गनुयपने आचारसंवहता 
 

सामाजिक परीिण प्रारजम्भक प्रलतिेदन प्रस्ततु गररन ेकाययक्रममा उपजस्थत आयोिक, सहिकताय तथा 
सहभागीहरूले पालना गनुयपने आचारसंवहता 

 

(क) विषयिस्तमुा मात्र केजन्रत रही छलफल गने । 

(ख) तथयाकं र सूचनाको आधारमा रही विचार राख्न े। 

(ग) लनिी िा व्यजक्तगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यजक्तगत आिपे नलगाउने । 

(घ) सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारमा प्रलतिाद नगने, प्राप्त प्रलतवक्रया, सझुाि तथा 
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वटप्पणीलाई 

(ङ) सकारात्मक रूपमा ललने । 

(च) व्यजक्त िा संस्थाको साियिलनक मयायदा र जशिाचारलाई कायम राख्न े। 

(छ) सहभागीहरूलाई विचार राख्न प्रोत्साहन गने र विचारका लालग धन्यिाद ददन े। 

(ज) सामाजिक परीिकले बोल्ने समय ददएपलछ मात्र सहभागीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न े
। 

(झ) बोल्दा पालै पालो बोल्न ेर एउटा व्यजक्तले एकपटक मात्र बोल्ने । 

(ञ) आफ्नो कुरालाई छोटकरीमा स्पि रूपमा राख्न ेर बीचमा अकायको कुरा नकाट्न े। 

 

 

अनसूुची–९ 

(दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
  

सामाजिक परीिकले आठविसकोट नगरपाललका प्रमिु समि पेश गने प्रलतिेदनको ढाचँा 
 

श्री  आठविसकोट नगरपाललका 
१. पषृ्ठभलूम 

२. सामाजिक परीिणको उदे्दश्य  
३. अध्ययन विलध 

४. अध्ययनको सीमा 
५. बहृत ्छलफल काययक्रमको वििरण: 
क) लमलतः    ि) स्थानः    ग) समयः 
६. नगरपाललका र विषयगत कायायलय।गैर सरकारी संस्थाको वििरण संलग्न राख्न े(अनसूुची २ र ३ ) 
७. सामजिक परीिणिाट देजिएका सिल पिहरु (बुदँागत रुपमा लेख्न)े 
८. सामजिक परीिणिाट देजिएका चनुौती तथा कलम कमिोरीहरु (बुदँागत रुपमा लेख्न)े  
९. सामाजिक जिम्मेिारी परुा गनय आठविसकोट नगरपाललकाले चाल्न ुपने कदमहरु िा सझुािहरु 

 

सामाजिक परीिकको नामः  
दस्तितः 
संस्थाको नाम (यदद संस्था भएमा)M  
लमलतः 
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अनसूुची —१० 

( दफा ४७ सँग सम्बजन्धत) 
 

साियिलनक परीिण अलभमजुिकरण काययक्रममा प्रस्ततु गने विषयिस्त ु

  

क) वित्तीय लेिा परीिणः  
यसले नगरपाललकाको वित्तीय कारोिारको लेिािोिा तथा पवुि गदयछ । िसमा महालेिा 
परीिणको कायायलयिाट वित्तीय कारोिारको लेिा र त्यसको िाँच गरी वित्तीय कारोिारको 
अजन्तम प्रलतिेदन ददने कायय हनु्छ। यस लभत्र आन्तररक लेिा परीिण र अजन्तम लेिापरीिण 
समाबेश हनु्छन ्।  

ि) साियिलनक परीिणः  
         नगरपाललकाले आफनो िते्रलभत्र संचाललत योिना तथा काययक्रमहरूको कायायन्ियन 
सलुनजश्चत गरी सम्पादन हनेु िा सम्पाददत कामको पररमाण, लागत, गणुस्तर समेतको लेिािोिा गनय 
स्थानीय उपभोक्ता तथा सरोकारिालाहरूको सहभालगतामा साियिलनक परीिण गदयछ। साियिलनक 
परीिणको प्रवक्रयाले संचाललत योिनाको उदे्दश्य प्रालप्तमा मात्र सहयोग परु् याउने नभई योिनाको 
सकारात्मक र सधुार गनुयपने पिका प्राप्त अनभुि र दृिान्तहरूलाई विश्लषेण गरी लनणयय प्रवक्रयाका 
तहमा पषृ्ठपोषण गदयछ । संचाललत योिना तथा काययक्रमहरू लनधायररत समय र काययताललका 
अनरुुप कायायन्ियन भए, भएनन ्? त्यसमा के कलत र कसिाट लगानी भएको छ  के मा कलत 
िचय भयो ?कामको गणुस्तर कस्तो छ ?िचय प्रवक्रया तथा वििरण ठीक छन ्िा छैनन ् ? के 
कस्ता सधुार कायय उपयोगी हनु्छ आदद पिबारे सरोकारिालसंग गररन े छलफल, अन्तरवक्रया, 
विश्लषेण र सूचनाको आदान प्रदानले आठविसकोट नगरपाललकाबाट गररन े विकासका 
काययक्रमहरूलाई पारदशी, उत्तरदायी र िनमिुी तलु्याउन ेमात्र होर्न स्थानीय उपभोक्ता हरूलाई 
आफना भािना व्यक्त गनय सिम बनाउँदछ। साियिलनक परीिण, सामाजिक सशजक्तकरण, 

सामदुावयक सहभालगता तथा नागररक लनगरानीको लनम्ती आिश्यक व्यिस्थापकीय औिार पलन हो 
।  
साियिलनक परीिण, योिना संचालनमा िनसहभालगता बवृर्द् गनय तथा िनताहरूिाट सझुाि तथा 
प्रलतवक्रया ललने उदे्दश्यले संचालन हनु्छ, त्यसैले सािियलनक परीिणमा सहभागीहरूिाट धयक्त भएका 
विचारहरू भविष्ट्यको नीलत लनमायणको लालग आधार हनु सक्दछ । योिना फरफारक गने काम 
प्रचललत कानूनमा धयिस्था भएका आधारहरू तथा पशे भएका प्रमाणको आधारमा गनुय पनेछ। 
योिना फरफारकको क्रममा साियिलनक परीिणका बित धयक्त विचारलाई आधार ललई 
फरफारक गने नगने भन्न ेलनणयय गनुय हुँदैन।  

२. साियिलनक परीिणको िते्रः  
क) आन्तररक रुपमा संचालन हनुेः  
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साियिलनक परीिण काययपाललकाले आन्तररक रुपमा सम्पादन गदयछ गराउदछ। यसले संचाललत 
योिनाको गणुस्तरमा सधुार ल्याउँछ तथा कायायन्ियन गने लनकायको आन्तररक धयिस्थापनको 
सधुारका लालग सझाुि ललन तथा प्राप्त सझुािलाई कायायन्ियन गने उदे्दश्यले संचालन गररन्छ। यो 
आम उपभोक्ताहरूिाट सचांललत योिनाको प्रारजम्भक िाँचपास पलन हो।  

ि) उद्दशे्य अनरुुप लगानी भए नभएको िाचँ तथा सधुारः  
साियिलनक परीिण काययमा उपभोक्ता िगयलाई स्ियमँ ्संलग्न गराई सहभालगतामूलक र पारदशी 
ढंगले भए गरेका काययहरूको वििचेना गने, लेिािोिा गने, सबल र दबुयल पिहरूको विश्लषेण गरी 
आगामी ददनहरूमा गनुयपने सधुारात्मक काययको पवहचान गररन्छ। यसिाट संलग्न 
सरोकारिालाहरूले सम्पन्न भैसकेका काययक्रमबाट लसकेका नयाँ लसकार्।पाठ आदान प्रदान गरी 
थप सधुारात्मक उपायहरूको पवहचान गररन्छ ।  

ग) सरोकार पिहरूको सहभालगता र िलु्ला छलफलः  
साियिलनक परीिण कायय मु् यत उपभोक्ताहरूको चाहना तथा प्रलतवक्रया बझु्न संचालन गररन्छ । 
साियिलनक परीिणमा सबै उपभोक्ता तथा योिनाका सरोकार पिहरूको प्रलतलनलधत्ि गराई 
उपभोक्तालाई लागेका कुराहरू िोल्न स्ितन्त्रता ददर्न्छ । 

३. साियिलनक परीिणको उद्दशे्यः 
(क) योिनाको आम्दानी िचय तथा अन्य वििरणहरू आम उपभोक्ताहरू समि रािी 

उपभोक्ताहरूको प्रलतवक्रया ललन े। 

(ि) काययक्रम प्रलत िनचासो िवृर्द् गरी सम्बजन्धत सरोकारिालहरूको सहभालगता िवृर्द् गने । 

(ग) लनणयय प्रवक्रयामा प्रिाताजन्त्रक प्रवक्रया र पारदशी व्यिहार अिलम्बन गनय गराउन सिग 
गराउने । 

(घ) काययक्रममा हनुसक्न ेअलनयलमतता लनयन्त्रण गने र कुनै अलनयलमतता भएको पार्एमा लनयन्त्रण 
गनय उपभोक्ताहरूलाई जिम्मेिार बनाउन े। 

(ङ) योिनामा आम उपभोक्ताहरूको स्िालमत्ि भाि स्थावपत गने । 

४. साियिलनक परीिण पद्दलतः 
(धयिस्था भएका लबलधको धया्या गने) 

५. साियिलनक परीिणमा ध्यान ददनपुने कुराहरूः  
o आम उपभोक्ता भेला भए/नभएको  
o मवहला, दललत र वपछलडएको िगयको उजचत प्रलतलनलधत्ि भए/नभएको  
o काययक्रमले समेट्ने िेत्रको समानपुालतक प्रलतलनलधत्ि भए/नभएको  
o आयोिना।काययक्रमको हालसम्मको कायायन्ियन जस्थलत िानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o आयोिना।काययक्रमको भौलतक र वित्तीय प्रगलत िानकारी गरार्एको।नगरार्एको  
o विगतका परीिणबाट औल्यार्एका सझुािहरूको कायायन्ियन भए। नभएको  
o अनगुमन सूचकहरू तयार गररएको, नगररएको  
o अनगुमनबाट देजिएका कमी कमिोरीहरूको सधुार गररए/नगररएको  
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o सहभागीहरूलाई लागको कुराहरू बोल्न ददर्ए/नददर्एको  
o सहभागीहरूका विचारलाई िस्ताको तस्तै प्रलतिेदनमा प्रस्ततु गररए/नगररएको  

 

६. फारामहरूको प्रयोगः (अनसूुचीमा धयिस्था भएका फारामहरूको धया्या गने)  
७. नगरपाललकाले साियिलनक परीिण अलभमजुिकरण काययक्रममा सहभागी गराउन ुपने: 

o सहभागीहरू (अलधकतम ५० िना)M   
o नगरपाललकाका पदालधकारीहरू  
o प्रमिु तथा उपप्रमिुहरू 

o काययपाललकाका सदस्यहरु 

o नगरपाललकाका विभाग।महाशािा।शािा तथा र्काई प्रमिुहरू  
o विकास आयोिनाको कायायन्ियन संग सम्बजन्धत कमयचारीहरू  
o उद्योग िाजणज्य संघ, स्थानीय गैर सरकारी संस्था महासंघ, िस्ता पेशागत संस्था संस्थाका 

प्रलतलनलधहरू  
o रािनैलतक दलका प्रलतलनलधहरू  
o मवहला, दललत, िनिालत, वपछलडएका िगय आददको उत्थानमा काययरत संघ संस्थाका 

प्रलतलनलधहरू  
o काययरत प्रमिु गैर सरकारी संस्थाका प्रलतलनलधहरू  
o प्रमिु करदाताहरू  
o काययरत सामदुावयक संस्थाका प्रलतलनलधहरू  
o नागररक समािका प्रलतलनलधहरू 

 

 

 

अनसूुची – ११ 

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

उपभोक्ता सलमलत िा सामदुावयक संस्थाले तयार गने आयोिना िा काययक्रम सम्बन्धी 
वििरणको ढाचँा 

१. काययक्रम िा आयोिनाको 
(क) नामः.......................................(ि) स्थल............................................ 
(ग) पवहलो वकस्ता रकम..........................प्राप्त लमलत......................... 
(घ) लागत रकमः................................... 
(ङ) शरुु हनुे िा भएको लमलत.................................. 
(च) सम्पन्न हनुे िा भएको लमलत............................. 

२. उपभोक्ता सलमलत।गैर सरकारी संस्था।टोल विकास संस्था।सामदुावयक संस्थाको 
(क) नामः .....................(ि) अध्यिको नाम........... 
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(ग) सदस्य सं्याः............ मवहला सं्या...........परुुष सं्या.......... 
३. आम्दानी िचयको वििरणः 

(क) आम्दानी तफय  
आम्दानीको स्रोत (कहाँबाट नगद िा जिन्सी प्राप्त भयो 
स्रोत िलुाउन)े 

 रकम तथा पररमाण    कैवफयत 

   

   

(ि) िचय तफय  
िचयको वििरण दर पररमाण िम्मा रकम 

१. सामाग्री (के के सामाग्री िररद भए ?)    

    

    

२. ज्याला (के िापत कलत ज्याला भकु्तानी भयो ?    

    

३. श्रमदान वििरण (कलतिनाले कुन काममा 
श्रमदान गरेको)  

   

    

४. धयिस्थापन िचय (ढुिानी तथा अन्य िचय)    

    

(ग) मौज्दात 

वििरण रकम तथा पररमाण कैवफयत 

१. नगद   

(क) बैंक   

(ि) धयजक्तको जिम्मा   

२. सामग्री   

   

(घ) भकु्तानी ददन बाँकी 
वििरण रकम तथा पररमाण कैवफयत 
   

४.योिनाको लक्ष्य तथा प्रगलत वििरण 

कामको वििरण लि प्रगलत पषु्ट्याँर्को आधार 
    

५. योिनाले पयुायएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभाजन्ित िनसं्या (योिना संचालन भएको स्थानका 
उपभोक्ताहरू) 

६. आयोिना िा काययक्रम संचालन गदाय आयोिक संस्थामा कामको जिम्मेिारी िाँडफाँड (कस कसले के 
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कस्तो कामको जिम्मेिारी ललएका लथए िलुाउन:े 
७. आयोिना िा काययक्रम संचालनको क्रममा पाललकाले गरेको अनगुमन पटकः 
८. काययक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुदँागत रुपमा लेख्न)ेM  
९. काययक्रम संचालनको क्रममा भएको राम्रो लसकार् (बुदँागत रुपमा लेख्न)ेM  
१०.सम्पन्न योिनालाई ददगो रुपमा संचालन गनय भविष्ट्यको योिना के छ ? (बुदँागत रुपमा लेख्न)ेM 
११. सलमलतको सझुाि अन्य केही भए (बुदँागत रुपमा लेख्न)ेM 
१२. उपभोक्ता सलमलत।सामदुावयक संस्थाका पदालधकारी तथा सदस्यहरूको दस्तितः 
 

 

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

नामः                  नामः                 नामः 
कोषाध्यि                सजचि                 अध्यि 

                       वििरण तयार लमलतः 
 

 

 अनसूुची – १२ 

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

साियिलनक परीिण प्रलतिेदनको ढाचँा 
   

श्री 
आठविसकोट नगरपाललका, 
१. योिनाको  
क) नामः   
ि) स्थलः 
ग) लागत अनमुानः 
घ) योिना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योिना सम्पन्न लमलतः 
च) योिनाको अिस्थाः सम्पन्न, अधरुो, लबग्रकेो 

२. उपभोक्ता सलमलत र गैर सरकारी संस्थारसामदुावयक संस्थाको  
क) नामः 
ि) अध्यिको नामः 
ग) सदस्य सं्याः मवहला .....       परुुष..... 

३. साबयिलनक परीिण भएको क) लमलतः ि) स्थानः ग) समयः 
४. उपजस्थलतः (उपजस्थलतको छाँयाप्रलत संलग्न गनुय पने )  
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नाम ठेगाना पद 
   

   

   

   

५. योिनाको लक्ष्य तथा प्रगलत वििरणःM  

कामको वििरण लक्ष्य प्रगलत 

   



 

 

   

   

   

 

६. उपभोक्ता सलमलत÷गैर सरकारी संस्था÷सामदुावयक संस्थाले पेश गरेको आम्दानी िचयको 
वििरणः 

 

आम्दानी तफय  
वििरण रकम रु. 
नगरपाललका। सहयोगी संस्थाबाट लनकासा  

सामग्री  

िनसहभालगता  

श्रमदान  

 

 

  िचयको वििरण  

अनदुान तफय   श्रमदान तफय   

वििरण रकम रु. वििरण रकम रु. 
क.लनमायण सामग्री  क.लनमायण सामग्री  

    

    

    

ि.कामदार  ि.कामदार  

    

    

ग.ढुिानी  ग.ढुिानी  

   

   

घ मेलसनरी  औिार  घ मेलसनरी  औिार  

    

    

िम्मा  िम्मा  

 

 

७. उपभोक्ता सलमलतरसामदुावयक संस्थाले पेशगरेको वििरण मालथ साबयिलनक 
परीिणमा उपजस्थत धयजक्तहरूको प्रलतवक्रया तथा सझुािः  



 

क्र.सं. सझुािकतायको नाम 
थर 

सझुािको िेत्र, प्रलतवक्रया तथा 
सझुािको सारसंिेप 

 कैवफयत 

    

    

    

 

उपयकु्त िचय वििरण उपभोक्ता सलमलतले पेश गरेको वििरण सँग मेल िान्छ िा िाँदनै, मेल 
निाने भएमा कैवफयत िनाउनेः  
 

 

८. िानकारीका लालग सो वििरण सिै सरोकारिालाहरूलाई सूजचत गनय साियिलनक स्थलको 
सूचना पाटी टाँस भए ÷ नभएको 
 

 

                                             
                                                       
                    

 

 

प्रलतिेदन बझुाएको लमलतः 
 

 

 

 

          
अनसूुची – १३ 

(दफा ३३ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत) 
 

साबयिलनक परीिणको लालग लनमायण व्यिसायीले तयार गने वििरणको ढाचँा 
 

१. योिनाको 
  
क)नामः .................................................ि) स्थलः...................................... 
ग) ठेक्का अकः .......................................घ) योिना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योिना सम्पन्न लमलतः 
२. लनमायण धयिसायीकोः 
क) फमयको नामः..................................   ि) प्रोप्रार्टरको नामः 
३. सम्पन्न योिनाको लक्ष्य तथा प्रगलत वििरणः 
कामको वििरण (मु् य मु् य काययहरू 
िलुाउन े

लागत अनमुान यथाथय 

   

..................  
नामः  
सहिकताय÷ प्राविलधक 

  

....................  
नामः  
उपभोक्ता सलमलतको अध्यि 

....................  
नामः  
नगरपाललकाको  पदालधकारी 



 

   

 

 

४. योिनाले पयुायएको लाभ तथा प्रत्यि रुपमा लाभाजन्ित िनसं्या (योिना संचालन भएका) 
स्थानका उपभोक्ताहरूः 

५. योिना संचालनको क्रममा पाललकाले गरेको अनगुमन पटकः 
६. काययक्रम संचालनको क्रममा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रुपमा लेख्न)े 
७. सम्पन्न योिनालाई ददगो रुपमा संचालन गनय के गनय आिश्यक छ (बुंदागत रुपमा लेख्न)े 
 

 

........................ 
नामः  
ठेकेदार िा प्रलतलनलधको दस्तितः                                
लनमायण धयिसायको नामः 
वििरण पेश गरेको लमलतः 
 

 

अनसूुची – १४ 

(दफा ३३ को उपदफा (७) सँग सम्बजन्धत) 
लनमायण व्यिसायीिाट संम्पन्न काययक्रम िा आयोिनाको साबयिलनक परीिण प्रलतिेदनको ढाचँा 

श्री...................... 
नगर काययपाललकाको कायायलय 

१. योिनाको  
क) नामः   
ि) स्थलः 
ग) ठेक्का अंकः 
घ) योिना शरुु भएको लमलतः 
ङ) योिना सम्पन्न लमलतः 

२. लनमायण धयिसायीकोः  
क) फमयको नामः 
ि) प्रोप्रार्टरको नामः 

३. साबयिलनक परीिण भएको  
क) लमलतः  

ि) स्थानः  
ग) समयः 

४. उपजस्थलतः 
 



 

नाम ठेगना पद 

   

   

   

   

   

 

५. योिनाको लक्ष्य तथा प्रगलत वििरणः 
कामको वििरण (मु् य मु् य 
काययहरू िलुाउने) 

लागत अनमुान 
अनसुार 

यथाथय 

   

   

   

   

 

६. लनमायण व्यिसायीले पेशगरेको वििरण मालथ साबयिलनक परीिणमा उपजस्थत धयजक्तहरूको 
प्रलतवक्रया तथा सझुािः 

क्र.सं. सझुािकतायको 
नाम थर 

सझुािको िेत्र प्रलतवक्रया तथा सझुािको 
सारसंिेप  

कैवफयत 

     

     

     

 

 

७ . सहभागीिाट आएका विचार तथा अिलोकनिाट देजिएका तथयहरूको विश्लषेण 

 

...............    ................ ................ 
नामः    नामः नामः 
सहिकताय ÷ प्राविलधक    लनमायण व्यिसायी                 नगरपाललकाको 
पदालधकारी 
 

 

 

प्रलतिेदन बुझाएको लमलतः  

 

 

 



 

अनसूुची – १५ 

(दफा ३३को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धत) 
 

साियिलनक परीिण काययक्रमको आचारसंवहताः 
 

साियिलनक परीिण काययक्रमलाई प्रभािकारी बनाउन, धयिजस्थत काययताललका तयार गरी 
छलफल सञ्चालन गनय र सहिकतायले छलफललाई विषयमा केजन्रत गरी धयिजस्थत रुपमा 
सञ्चालन गनय अनसूुची–१६मा ददर्एको नमूना काययक्रम ताललका प्रयोग गनुय पनेछ। 
साियिलनक परीिण काययक्रममा उपजस्थत आयोिक, सहिकताय तथा सहभागीहरूले लनम्न 
बमोजिमको आचार संवहता पालना गनुयपनेछः 

1. विषयिस्तमुा मात्र केन्रीत रही छलफल गने । 

2. लनिी िा व्यजक्तगत कुरामा वटप्पणी नगने तथा व्यजक्तगत आिपे नलगाउने । 

3. सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारमा प्रलतिाद नगने, प्राप्त प्रलतवक्रया, सझुाि तथा 
वटप्पणीलाई सकारात्मक रुपमा ललने । 

4. व्यजक्त िा संस्थाको साियिलनक मयायदा र जशिाचारलाई कायम राख्न े। 

5. सहभागीहरूलाई विचार राख्न प्रोत्साहन गने र विचार रािे िापत धन्यिाद ददन े। 

6. सहिकतायले बोल्न ेसमय ददएपलछ मात्र सहभागीहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न े। 

7. बोल्दा पालै पालो बोल्न ेर एउटा व्यजक्तले एकपटक मात्र बोल्ने । 

 

 

 

 

 

अनसूुची – १६ 

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

सहिकतायले साियिलनक परीिण गनय प्रयोग गनुयपने काययक्रमको नमूना 
 

काययक्रम जिम्मेिारी समयािलध 

काययक्रम औपचाररक िा अनौपचाररक कसरी गने (तय गने)   

भेलाको उदे्दश्यबारे िानकारी गराउने   

योिनाको जस्थलत िा प्रगलत बारे प्रस्तलुतकरण   

योिनाको जस्थलतबारे सहभागीको वटप्पणी   

योिनाको आम्दानी िचय वििरण प्रस्ततु गने   

आम्दानी िचय उपर सहभागीको वटप्पणी ललन े   

भेलाको सझुाि उल्लेि गने   

रेकडय गररएको सझुाि तथा सहीछाप   

 



 

 

 

अनसूुची – १७ 

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

 

साियिलनक परीिणका लालग सहिकतायले प्रयोग गनुयपने चेकललि 

 

काययक्रम िा आयोिना सम्बन्धी वििरण 

(क) काययक्रम िा आयोिना समदुायले माग गरे अनसुार छ छैन। 

(ि) लाभाजन्ित घरधरुी सं्या। 

(ग) लजित िगय समािेशी (दललत, िनिालत, मवहला, गरीब, वपछलडएको िगय) को सं्या । 

(घ) योिनाबाट हनुे उपलधधीका सूचकहरू प्रि छन ्छैनन।् 

(ङ) लक्ष्य र उपलधधी बीचको फरक। 

(च) योिनाको ददगोपनका लालग समदुायको सहभालगता तथा योगदान। 

(छ) योिना समयमा सम्पन्न भयो िा भएन ? भएन भन ेकारणहरू। 

(ि) योिना संचालन गनय गदठत उपभोक्ता सलमलतको गठन प्रवक्रया उपयकु्त भए नभएको 
। 

(झ) उपभोक्ता सलमलतमा िास्तविक उपभोक्ताको प्रलतलनलधत्ि भए नभएको । 

 

योिनाको धयिस्थापन तथा लेिाप्रणाली 
(क) जिम्मेिारी ताललका प्रि रुपमा छ छैन तथा योिना संचालन गनेले प्रस्ततु गरे 

अनसुारको योिना सम्पन्न भए/नभएको। 

(ि) िररद प्रवक्रया ऐन, लनयम तथा लनदेजशका बमोजिम भयो/भएन, प्रलतस्पधायत्मक 
कोटेशन अनसुार नभएको भए कारण िलुाउने। 

(ग) रु ५००० भन्दा मालथको िररदमा मूल्य अलभिवृर्द् करको लबल समािेश भए 
नभएको, विलहरूमा त्रवुटहरू भए/नभएको। 

(घ) स्टोर धयिस्थापनमा त्रवुट रहे/नरहेको। 

(ङ) अलग्रम भकु्तानी रकम योिनाको उपभोक्ता सलमलत िा सञ्चालक सलमलतले गरेको 
लनणयय भन्दा फरक छ/छैन ? 

(छ) कावटएको चेक, बैंकको वििरण सँग लभडाएर रुि ुगररयो/गररएन ? 

(ि) िचय वििरणमा उजल्लजित अनसुारका मालनसले काम गरेको हो,/ होर्न ? 

(झ) काम गने मालनसले पूरै ज्याला पाएका छन,्/ छैनन ्? 

(ञ) आठविसकोट नगरपाललकाबाट समय समयमा लनरीिण भएको छ,/ छैन ? लनरीिण 
पश्चात ्प्राप्त सझुािहरू कायायन्ियन भए,/ भएनन ्? 

पारदजशयता 



 

(क) योिना स्थलमा योिनाको लगानी बारे प्रि हनु ेगरी सूचना बोडय राजियो /राजिएन 
। 

(ि) योिनाको सञ्चालन िचयको वििरण प्रि छ/ छैन । 

(ग) लमिरमेन्ट िकु (नापी वकताि) प्रि लसत राजिएको छ /छैन । 

(घ) आयोिना िा काययक्रम कायायन्ियन हनु ुअजघ पयायप्त िानकारी गराउने काम भए 
/नभएको । 

 

अन्य 

(क) सहभागीमध्ये कसैले उपभोक्ता सलमलतको कुन ैसदस्यको विशेष प्रशंसा मात्र गरेको 
िा विरोध गरेको अिस्थामा कारण पत्ता लगाउने। 

(ि) सूचना प्रिाहमा दललत, मवहला, बालबाललका र वपछलडएका िगयको सहभालगता रह्यो 
रहेन । कतैबाट अिरोध छ छैन पत्ता लगाउने। 

(ग) प्राविलधकहरूबाट समयमै सझुाि र सल्लाह प्राप्त भयो, भएन ? ददर्एका
 सल्लाह र सझुािहरू उपयकु्त लथए, लथएनन ्? 

(घ) योिनालाई प्रभािकारी रुपमा संचालन गनय भविष्ट्यको योिना के छ ? 

(ङ) योिना संचालनको क्रममा महत्िपूणय लसकार् के रह्यो ? 

 

अनसूुची —१८ 

(दफा ३७ सँग सम्बजन्धत) 
 

आयोिनाको सूचनापाटीको ढाचँा 
 

• आयोिना÷पररयोिनाको नामM आयोिना÷पररयोिना स्थल 

• कुल लागत÷बिेट (रु.)M नगरपाललकाको लगानी (रु.) 

• िनसहभालगता (उपभोक्ता िा समदुायले व्यहोने) 
रकम (रु.)M 

अन्य लगानी (रु.) 

• पररयोिना शरुु लमलतM सम्पन्न हनुे लमलत 

• लनमायण व्यिसायी,उपभोक्ता सलमलत िा कायायन्ियन 
गने लनकाय संस्थाको नामM 

सम्पकय  व्यजक्त नाम र सम्पकय  नं.  

• लाभाजन्ित घरपररिारM लाभाजन्ित िनसं्या 
 

 

 

 

 

अनसूुची — १९ 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत प्रश्नािली भाग — १) 
 

नागररक प्रलतिेदन (Citizen Report Card ) 



 

(सन्तवुि िा असन्तवुि िनाउन)े 
 

उत्तरदाताको नाम र थरः— .................. िातिालतः.............................  
ललङ्गः         मवहला (   )   परुुष   (  )             उमेर .............  
जशिाः ..................................... पेशा..................................  

 ठेगानाः .........................आठविसकोट नगरपाललका,  िडा नं. ......... सम्पकय  फोन नं. 
.................. 

 

१ सेिाको सन्तवुि 

  १.१ तपारँ्ले यस कायायलयबाट समग्रमा कलतको सन्तवुि पाउन ुभयो? 

 सन्तिु (     )     ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
१.२ सेिा ललन िाँदा कमयचारीको व्यिहारप्रलत तपाई कलतको सन्तिु हनुहुनु्छ ?  
      सन्तिु (     )    ठीकै (      )   असन्तिु (      ) 

२. सेिाको लनयलमतता  
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्लेि भए अनसुार तपाईले प्राप्त गनुयपने सेिामा लागेको समय प्रलत 

कजत्तको सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

    सन्तिु (     )      ठीकै (      )   असन्तिु (      )  
२.२ कायायलय लनयलमत रुपमा (पदालधकारी र कमयचारीको उपजस्थलत, समय पालना, काययचसु्तता) 

संञ्चालन भएको छ भन्न ेकुरामा कलतको विश्वस्त हनुहुनु्छ ? 

    विश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अविश्वस्त (      )  
२.३ तपाईले सेिा ललन िाँदा अलतररक्त रकम लतनुय भयो? 

      लतरेको छैन  (   ) एकदमै कम (   )  धेरै लतरेको (  )     
२.४ यस कायायलयले साियिलनक चासो तथा समस्या समाधान गनय औसत कलत ददन लगाउने 

गरेको छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  धेरै ददन  (   )   
३.  सेिा प्रलतको िनविश्वास  

  ३.१ यस संस्थाले ददने सेिाप्रलत तपाई कलतको विश्वस्त हनुहुनु्छ ?  
     विश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अविश्वस्त (      )  
३.२ यस कायायलयले प्रदान गरेको सेिाको बारेमा अरुलाई िानकारी तथा कजत्तको प्रचार गनुय 

भएकोछ?                  धेरै (     )         ठीकै (      )       गरेको 
छैन  (      )  

३.३ यस संस्थामा काययरत कमयचारी प्रलत तपाईको विश्वास कजत्तको छ ? 

     धेरै (     )    ठीकै (      )   विश्वास छैन (      )  
३.४ यस कायालययले विपन्न िगयको लालग छट्ुयाएको सेिा प्रयोग गरेको थाहा पाउन ुभएको छ 
?  



 

     छ (   )   छैन  (   )  अललअलल थाहा छ  (   ) 

 ४.  सेिाको गणुस्तर  
४.१ यस कायायलयबाट सिो ललंदा कायायलयले ददएको िानकारीबाट कजत्तको सन्तिु हनु ुहनु्छ ?   
     सन्तिु (   )  कम सन्तिु (   )   असन्तिु (   )  
४.२ तपाई यस कायायलयमा आउँदा कसको सहयोग ललनभुयो?  आफै (   )  गाउँका 

ठूलाबडाको(   )      मध्यस्थकताय (   )  
४.३ यस कायायलयमा तपाईले एउटा कामको लालग कलत पटक धाउन ुप¥यो?  

  १ पटक (   )  २ पटक  (   ) सो भन्दा िढी (   ) 
 ५.  सेिा सम्बन्धी िानकारी  

५.१ कायायलयको भौलतक अिस्था कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )   ठीकै (   )   नराम्रो  (   )    

५.२ कायायलयमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईलार् िानकारी छ ?  

     छ  (   )  आंजशक िानकारी छ  (   )  कुन ैिानकारी छैन (   ) 

५.३ कायायलय र सेिागा्रही बीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?  

     अलत राम्रो  (   )  ठीकै  (   )       िासै राम्रो छैन (   )  

५.४ पाललका तहमा सञ्चालन गररने सािियलनक काययक्रममा सीमान्त िगयको उपजस्थलत कलत 
प्रलतशत सम्म हनुे गरेको छ ?  

     २० प्रलतशत िलत  (   )  ५० प्रलतशत भन्दा मालथ  (   )  थाहा छैन  (   )    

५.५ सभाबाट कानून बनाउँदा र काययपाललकामा नीलत, लनयम र लनदेजशका र मापदण्ड  तिुयमा 
गदाय छलफलमा प्रलतलनलधत्ि भएको छ?  

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलधत्ि साहै्य कम छ  (   ) 
६. नागररक बडापत्र।उिरुी पेवटका ÷ गनुासो सनेु्न अलधकारी सम्बन्धमा   

६.१ तपाईको विचारमा सेिाग्राहीले नागररक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरेका छन ्?  

     धेरै (   )   कम  (   )  गरेको छैन  (   ) 
६.२ तपाईको विचारमा आठविसकोट नगरपाललका िा यसका सेिाप्रदायकहरुले नागररक 
बडापत्र अनरुुप कलत हदसम्म सेिा परान गरेको िस्तो लाग्छ ? 

     धेरै (   )   ठीकै  (   )   अलत कम  (   )  
६.३ तपाईको विचारमा उिरुी पेवटकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको छ ? 

     धेरै भएको छ  (   ) ठीकै भएको छ  (   )  भएकै छनै  (   ) 



 

 

 

नागररक प्रलतिेदन पत्र 

      प्रश्नािली भाग —२ 

 

१. लसफाररस सम्बन्धी  
१.१  लसफाररसको लालग चावहन ेआिश्यक कागिातहरुको प्रि िानकारी पाउन ु
भयो?    

  पाए ँ(   )  ठीकै पाए ँ(   )  स्पि पारँ्न  (   )      
१.२ कुनै लसफाररसको लालग लाग्ने दस्तरु बाहेक अलतररक्त रकम ददन ुप¥यो?         

       ददए ँ (   )   थोरै ददए ँ(   )  मालगएन र ददर्एन पलन  (   )  
१.३ त्यहाँबाट ददन ेलसफाररस ललँदा कसको सहयोग ललनभुयो?  

      आफै (   )  मध्यस्थकताय िा कायकय ता एकै मान्छे (   )  नेता 
÷ठूलाबडा (   ) 
१.४ रािस्ि को–कससँग उठाउन ेगदछयन ्? 

    सबैसँग उठाउँछन ्(   )  सीलमत व्यजक्तसँग मात्र उठाउँछन ् (   ) आयको 
आधारमा     उठाउँछन ्(   ) 

१.५ शलु्क, सेिादस्तरु को–कससँग उठाउन ेगदछयन ्?  
    सेिाग्राहीसँग उठाउन ेगरेको छन (   )कुन ैकुनै सेिाग्राहीसँग उठाउने गरेका 
छन(   ) 
 

 

२.   पूिायधार विकास, िातािरण र सरसफाई सम्बन्धी 
२.१ कायायलयमा सरसफाईको अिस्था कस्तो छ? 

     राम्रो  (     )     ठीकै (   )      िराब (   ) 
२.२ कायायलयमा सेिा प्रिाह र काययसम्पादन सम्बन्धी गनुासो गदाय त्यसमालथ 

कारिाही कजत्तको गररन्छ? 

 तरुुन्तै हनु्छ (  )   पटक पटक भने पलछ मातै्र हनु्छ (   )   िलत भने पलन 
हनु्न (   ) 

२.३ तपाईको विचारमा आठविसकोट नगरपाललकाले पूिायधार सम्बन्धी कायत्ररmम के 
कस्तो वकलसमले गछय? 

    लनयलमत र राम्रोसँग (  )    ठीकै गछय  (   )     लनयलमत रुपमा गदैन 
(   ) 

२.४ तपाईको आठविसकोट नगरपाललकामा विकास लनमायणको जस्थलत कस्तो छ? 

     राम्रो (   )     ठीकै (   )        िराब (   )   
२.५ तपाईको पाललकामा संचालन गरेका आयोिनाहरु कजत्तका प्रभािकारी छन?् 

     प्रभािकारी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रभािकारी छैनन ्(   ) 



 

२.६ स्थानीय सरकारमा आयोिनाको लबल भकु्तानी ददन ेव्यिस्था कस्तो छ?  

     सहि ( )   असहि (   )    ठीकै ( )     अप्ठया्रो  (   )  
२.७  आठविसकोट नगरपाललकाको आयोिना सम्पन्न भएपलछ िाँचपास गदाय 

प्राविलधकहरुलाई रकम ददनपुछय? 

     पदैन (   ) मागेरै ललन्छन ्(   ) रकम नददए अप्यारो पाछयन ्(   )  
२.८ आयोिना सञ्चालन गदाय आठविसकोट नगरपाललकािाट प्राविलधक सहयोग 

कजत्तको पाउन ुभयो? 

   सजिलै पार्यो (  )     कवहलेकाँही पार्यो (   )   माग गदाय पलन पार्एन (   
)  

२.९ आठविसकोट नगरपाललकामा विकास लनमायणका बारेमा िानकारी माग्दा पाउन ु
हनु्छ?  

    सजिलै पार्न्छ (  ) सोधेपलछ पार्न्छ (   )  सोधेपलन पार्दैन (   )  
२.१० आठविसकोट नगरपाललकािाट आचार संवहता पालना भएको छ?  

     पालना भएको छ (  )      ठीकै पालना भएको छ (  )       कजत्त पलन 
पालना भएको छैन (  )  

२.११ आयोिना सञ्चालन गदाय आठविसकोट नगरपाललकािाट कजत्तको सहयोग 
पाउन ुभएको छ? 

    धेरै सहयोग पाएको छु (   ) ठीकै सहयोग पाएको छु (  ) लनरुत्सावहत 
गररन्छ (   )   

३.   आठविसकोट नगरपाललकाको वित्तीय व्यिस्थापन र काययसम्पादन, 
 ३.१ आलथयक श्रोत कस्तो छ ?     

   आिश्यक श्रोत उपलधध (  ) कम श्रोत उपलधध  (  ) अलत कम श्रोत 
उपलधध (  )  

३.२ काम गने प्रणाली र प्रवक्रया कस्तो छ ?       

   अलत  सरल ( )   ठीकै (  )   िवटल (   )  
३.३ कायायलयमा भएका कमयचारीमा वित्त व्यिस्थापन र पररचालनमा सीप कस्तो छ 

?    

     आिश्यक सीप छ (  ) आिश्यकता भन्दा कम छ (   ) सीप लनकै कम छ 
(   )  

३.४ आठविसकोट नगरपाललकाको आम्दानी र िचय कायायलय बावहर सूचना पाटीमा 
टाँसेको देख्नभुयो ?   

    टाँसेको देिेको छु (  )    कवहलेकाही टाँसेको देजिन्छ (  )    िै कतै 
देजिएन (   )   

३.५ कायय सम्पन्नको आधारमा मूल्यांकन भएको छ वक छैन ? 

  छ (  )    ठीकै मूल्याङ्कन हनु ेगरेको छ (   ) कवहले पलन भएको थाहा छैन 



 

(   )      

३.६ कायय सञ्चालन संरचना प्रलत कजत्तको सन्तिु हनुहुनु्छ ?  

    सन्तिु (   )     ठीकै (   )    कुन ैिानकारी छैन (   ) 
४.   पारदजशयता सम्िन्धी,   
 ४.१ यस आठविसकोट नगरपाललकाको िावषयक नीलत, काययक्रम र श्रोतका बारेमा 

िानकारी पाउन ुभएको छ? 

     धेरै िानकारी पाएको छु  (  )    ठीकै िानकारी पाएको छु (  )    कम 
िानकारी पाएको छु (  ) 

४.२ आठविसकोट नगरपाललकाले लनमायण गरेका ऐन, लनयम, नीलत, लनणयय, बिेट 
काययक्रम, काययप्रगलत आदी सम्बन्धी वििरण साियिलनक हनु ेगदयछ ? 

     हनु ेगरेको छ (  )   हनु ेगरेको छैन  (   )   िानकारी नै छैन  (   
) 

४.३ साियिलनक हनु ेमाध्यम के के हनु ्? 

    िेिसार्ट (  ) सूचना पाटी  (  ) पत्रपलत्रका र लमलडया (  )  साियिलनक 
सनुिुाई  (  ) 

४.४ आठविसकोट नगरपाललकाको कायायलयबाट तपार्यले चाहेको वििरण पाउँन ु
भएको छ? 

 सहिै पाए  (   ) धेरै पटक भनपेलछ पाए (   ) पार्न (   ) िास्ता न ै
गररएन (   ) 

 

 अनसूुची—२० 

(दफा ४८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
 

बवहगयमन अलभमत (Exit Poll) संकलन गने ढाचँा 
  
 

क. बवहगयमन अलभमत (Exit Poll) सिेिणको प्रश्नािली 
 

१) सेिाग्राहीको ललङ्गः— परुुष।स्त्री  
२) िातः  
३) उमेरः  
४) जशिाः 
५) कायायलय सम्म आर्पगु्दा लागेको समयः  
६) आउनकुो उदे्दश्यः यस कायायलयको काममा मात्र आउन ुभएको हो िा अन्य कामको लालग 

पलन हो? 



 

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

७) कायायलयमा देहायको कुन कामको लालग आउन ुभएको हो ? रेिा (-_) जचन्ह ददनहुोस ्। 

क) लसफाररस ललन।परुय्ाउन   
ि) अनमुलत।दताय।निीकरण   
ग) आलथयक सहयोग ललन   
घ) योिना माग गनय   
ङ) योिनाको वकस्ता ललन   
च) योिनाको मूल्याङ्कन तथा फरफारक गराउन   
छ) योिनाको अजन्तम भकु्तानी ललन   
ि) स्थानीय सरकारले रािेको सूचना प्राप्त गनय   
झ) सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गनय   
ञ) अन्य कुनै भए    

  

८) सेिा सवुिधा प्राप्ती सम्बन्धी तपार्को स्िमूल्याङ्कन कस्तो रह्यो? 

लस.नं.  सेिाको नाम  स्िःमूल्याङ्कन –उपयकु्त कोष्ठमा रेिा (√) 
लगाउने  

१.  सेिा ललन को सँग सम्पकय  गने भन्नेमा 
तपाईको धारणा के–कस्तो छ? 

अलत स्पि ( ) ठीकै ( )   अस्पि ( )   

२.  सेिा प्रदायक कमयचारीले तपाईको 
आिश्यकता र अपेिा कलत बझेु िस्तो 
लाग्यो ?  

अलत धेरै ( ) ठीकै ( ) थोरै ( ) 

३. तपाईले प्रलत सेिा प्रदायक कमयचारीले 
कस्तो व्यिहार गरे ? 

लमलनसार र 
मैत्रीपूणय ( )   

ठीकै ( ) अभर।अमयायददत 

( )   

४.  सेिा प्राप्त गनय आिश्यक सूचनाहरु (प्रमाण 
कागिात र शलु्क—दस्तरु) बारे तपाईलाई 
सेिाप्रदायक कमयचारीले स्पि गरे वक ? 

अलत स्पि 
गररददए 

 ( ) 

ठीकै ( ) अलमल हनु े
गरी अस्पि 
सूचना ददए  ( ) 

५.  तपाईले राख्नभुएका समस्यालाई के–कस्तो 
समाधान ददए ?   

अलत सजिलो 
तररकाबाट 
समाधान ददए ( 
) 

ठीकै ( ) समाधान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेिा प्राप्त गनय अपनार्एको प्रवक्रया के–

कस्तो लाग्यो?  

अलत सजिलो 
(छोटो) ( ) 

ठीकै ( ) लामो ( ) 

९. कायायलयको कुन–कुन पिहरु धेरै राम्रो लाग्यो, कुन–कुन पिलाई सधुार गनुयपने देजियो ?    
राम्रा लागको कुराहरु सधुार गनुयपने विषयहरु 



 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

  

 

अनसूुची –२१ 

(दफा ५५ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 
 

 

(साियिलनक सनुिुाई काययक्रम सञ्चालनको ढाचँा) 
 

काययक्रम सञ्चालनको ढाचँा 
क) अध्यिता ग्रहण तथा काययक्रम शरुु भएको घोषणा गने, 

ि) काययक्रमको उदे्दश्य मालथ प्रकाश पाने , 
ग) आचारसंवहता बारे िानकारी गराउन,े 

घ) साियिलनक सेिा प्रिाहबारे संजिप्त िानकारी ददन,े 

ङ) नागररक प्रलतिेदन पत्र सम्बन्धी प्रलतिेदन प्रस्ततु गने ,  
च) बवहगयमन अलभमत सम्बन्धी प्रलतिेदन प्रस्ततु गने, 

ङ) सहभागीहरुबाट तोवकएको लबषयमा ललजित तथा मौजिक प्रश्नहरु संकलन गने,  

ि) जिम्मेिार पदालधकारी तथा कमयचारीहरुले जिज्ञासाहरु स्पि पाने, 

झ) स्पिता पलछ थप जिज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बजन्धत पदालधकारीबाट थप जिज्ञासामा स्पिता ल्याउन े,  
ट) समापन मन्तव्य, धन्यिाद ज्ञापन र काययक्रम विसियन गने । 

 

अनसूुची—२२ 

(दफा ५५ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत) 
 

 

साियिलनक सनुिुार्मा पालना गनुयपने आचार संवहता 
 

१. सहभागीले बोल्नका लालग हात उठाएर संकेत गनुयपनेछ । 

२. सहभागीले प्रश्न िा सझुाि के राख्न ेहो, पवहले स्पि गनुयपनेछ। 

३. सहिकतायले बोल्ने संकेत गरेपलछ मात्र आफ्नो नाम सवहत प्रश्न िा जिज्ञासा राख्न ुपनेछ । 

४. सेिाग्राही सहभागी नागररकहरु धैरैलाई प्रश्न गनय समय ददनपुने भएकाले बुदँागत रुपमा 
छोटकररमा प्रश्न प्रलतवक्रया राख्नपुनेछ र सहिकतायले लनधायरण गरेको समय लबतेपलछ 
तत्काल प्रस्तलुत रोक्नपुनेछ । 



 

५. आफूभन्दा पवहलेका सहभागीले बोलेका कुरालाई दोहो¥याउन िरुरी हनुेछैन। 

६. जचत्त नबझेुमा सहिकतायको अनमुलत ललएर थप प्रश्न राख्न पार्नेछ। 

७. सहभागीले लबना आधार कसैप्रलत लाञ्छनायकु्त भाषाको प्रयोग गनय पार्ने छैन। 

८ . सनुिुार्का िक्ता तथा सहभागीलाई उते्तजित पाने िा बदलाको भािनाबाट भनार् राख्न िा 
बोल्न पार्ने छैन । 

९. सनुिुार्लाई लबथोल्ने प्रयास कतैबाट भएको पार्एमा सबै सहभागी लमलेर शालीनतापूियक 
समाधान िोज्ने पहल गनुय सबैको कतयव्य हनुछे । 

१०. सनुिुार्लाई विषयान्तर हनुबाट रोक्न सबै सहभालग सचेत हनु ुपनेछ । 

 
 

 

अनसूुची—२३ 

(दफा ५५ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत) 
 

साियिलनक सनुिुाई सम्बन्धी प्रलतिेदनको ढाचँा 
 

साियिलनक सनुिुार् संयोिन गने व्यजक्तको नाम, थर र ठेगानाः 
सनुिुाई गररएका विषयिस्तहुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 
काययक्रम आयोिना स्थलः— 

काययक्रम आयोिना गररएका लमलत र समयः 
काययक्रम सञ्चालन गररएको समयािलध (घण्टा।लमनेटमा) 
उठेका प्रश्न।जिज्ञासा र उत्तरः 

 

क्रम 
सं्या 

प्रश्नकताय गनुासो गने िा 
सझुाि ददनेको नाम, थर र 

ठेगाना 

सहभागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुाि 

ििाफ ददने 
पदालधकारीको 

नाम, थर र ठेगाना 

ििाफको 
छोटकरी व्यहोरा 



 

   

  

  

  

 

   

 

प्रलतिेदन ददएको लमलतः  
साियिलनक सनुिुार् संयोिकको दस्तितः 
 

 

 

नगर कार्यपान्िकाबाट स्वीकृत      प्रमान्िकरि भएको  

न्मन्त: २०७७/०६/०४ गते              न्मन्त: २०७७/०६/०६ गते 
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