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बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका सङ्टशासन प्रवर्द्धन कामधङ्जवङ्झध, २०७८
गाउॉ कामधऩाङ्झरकाफाट ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत :२०७८/0७/3०

बगवाङ्झतभाई गाउॉऩाङ्झरका

गाउॉ कामधऩाङ्झरकाको कामाधरम
दै रेख

कणाधरी प्रदे श

बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका सङ्टशासन प्रवर्द्धन कामधङ्जवङ्झध, २०७८
ऩाङ्चयत तथा प्रभाणकयण ङ्झभङ्झत् २०७८/०७/३०
याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत् २०७८/०७/३०

प्रस्तावना् बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी य जवापदे ही फनाउन नीङ्झत, मोजना
तथा कामधक्रभको कामाधन्वमनको प्रङ्जक्रमा, प्राप्त उऩरब्धी य त्मसरे ऩाये को आङ्झथक
ध , साभाङ्ञजक प्रबावको
भूल्माङ्कन गयी नीङ्झत तथा मोजना प्रङ्जक्रमाभा सङ्टधाय गनध सावधजङ्झनक कोषको अत्मङ्टत्तभ ऩङ्चयचारन गयी अऩेङ्ञऺत
उदे श्म प्राप्तीको सङ्टङ्झनङ्ञितता गनध य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभधचायीराई थऩ ङ्ञजम्भेवाय फनाई सावधजङ्झनक जवाहदे ङ्जहता
अङ्झबवृङ्जर्द् गनध स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५) को प्रमोजनको राङ्झग
बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामधङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ४ रे ङ्छदएको
अङ्झधकाय प्रमोग गयी गाउॉ कामधऩाङ्झरकारे मो कामधङ्जवङ्झध जायी गये को छ ।
बाग-१
प्रायङ्ञम्बक
१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायङ्ञम्बक् (१) मो कामधङ्जवङ्झधको नाभ "बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका सङ्टशासन प्रवर्द्धन
कामधङ्जवङ्झध, २०७८" यहेको छ ।
(२) मो कामधङ्जवङ्झध गाउॉ कामधऩाङ्झरकारे स्वीकृत गये को ङ्झभङ्झत दे खी रागू हङ्टनेछ ।
२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथध नरागेभा मस कामधङ्जवङ्झधभा्(क) "ऐन" बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ सम्झनङ्ट ऩछध ।
(ख) "सबा" बङ्ङारे नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया २२२ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको गाउॉ सबा सम्झनङ्ट
ऩछध ।
(ग) "कामधऩाङ्झरका" बङ्ङारे सॊ ङ्जवधानको धाया २१५ फभोङ्ञजभ गठन बएको गाउॉ कामधऩाङ्झरका सम्झनङ्ट
ऩछध ।
(घ) "अध्मऺ" बङ्ङारे बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछध ।
(ङ) "उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकार्द्ाया स्वीकृत आमोजना वा कामधक्रभफाट प्रत्मऺ राब
ऩाउने व्मङ्ञक्तहरुको सभूहरे आमोजना वा कामधक्रभ ङ्झनभाधण सञ्चारन व्मवस्थाऩन य भभधत सम्बाय
गनधका राङ्झग आपूहरु भध्मेफाट गाउॉऩाङ्झरकार्द्ाया ङ्झनधाधङ्चयत प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ गठन गये को सङ्झभङ्झत
सम्झनङ्ट ऩछध ।
(च) "कामाधरम" बङ्ङारे गाउॉ कामधऩाङ्झरकाको कामाधरम सम्झनङ्ट ऩछध य सो शब्दरे गाउॉऩाङ्झरका
अन्तगधतका वडा कामाधरम, सेवा केन्द, ङ्जवषमगत शाखा वा इकाई सभेतराई फङ्टझाउने छ ।

(छ) "कोष" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष सम्झनङ्ट ऩछध य सो शब्दरे स्थानीम कानून
फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका अन्म स्थानीम कोषराई सभेत जनाउने छ ।
(ज) "प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत" बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ दपा ८४
फभोङ्ञजभको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछध ।
(झ) "ङ्जवकास साझेदाय" बङ्ङारे नेऩार सयकायसॉग बएको सम्झौता फभोङ्ञजभ नगद, ङ्ञजन्सी एॊव
ङ्ट याष्ट्रसॊ घीम ङ्झनकामहरु
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने ङ्जर्द्ऩऺीम एवॊ फहङ्टऩऺीम दातृ ङ्झनकाम सॊ मक्त
तथा अन्तयाङ्जष्ट्रम गैय सयकायी सॊ स्थाहरुराई सम्झनङ्ट ऩछध य सो शब्दरे गाउॉऩाङ्झरकासॉग बएको
सम्झौता फभोङ्ञजभ नगद, ङ्ञजन्सी एॊव प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने याङ्जष्ट्रम गैय सयकायी सॊ स्था
सभेतराई फङ्टझाउनेछ ।
(ञ) "साभाङ्ञजक ऩयीऺण" बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा
(५) को व्मवस्था फभोङ्ञजभ हङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना, नीङ्झत, कामधक्रभ, आमोजना, कामाधन्वमन य
सेवाप्रवाहरे आङ्झथक
ध साभाङ्ञजक ऺेत्रभा ऩाये को सभग्र प्रबावको रेखाजोखा ङ्जवश्लेषण य भूल्माॊकन कामध
सम्झनङ्ट ऩछध ।
(ट) "सावधजङ्झनक ऩयीऺण" बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा
(५) को व्मवस्था फभोङ्ञजभ गङ्चयने गाउॉऩाङ्झरकारे सॊ चारन गने कामधक्रभ ङ्जवकास मोजना तथा
आमोजनाको रक्ष्म, उदे श्म, फजेट तथा मसफाट प्राप्त उऩरब्धीको फाये भा सयोकायवाराहरुफीच
जानकायी गयाउने रेखाजोखा गने य भूल्माॊकन गने कामध सम्झनङ्ट ऩछध ।
ङ्ट ाई" बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा
(ठ) "सावधजङ्झनक सङ्टनव
(५) को व्मवस्था फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाह य ङ्जवकास व्मवस्थाऩन रगामत कामधभा
सयोकाय याख्ने सवधसाधायण नागङ्चयक य गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीफीच सावधजङ्झनक थरोभा खङ्टरा
छरपर गने प्रङ्जक्रमाराई जनाउॉछ । मस शब्दरे गाउॉऩाङ्झरकासॉग बएको सम्झौता साझेदायी
कवङ्टङ्झरमत शतध अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्रभा कामधक्रभ सञ्चारन गने ङ्जवकास साझेदाय
ङ्ट ाईराई सभेत जनाउने छ ।
तथा गैय सयकायी सॊ स्थारे आफ्नो कामध ङ्ञजम्भेवायीको सन्दबधभा गने सङ्टनव
(ड) "गैय सयकायी सॊ स्था" बङ्ङारे मस कामधङ्जवङ्झधको प्रमोजनको राङ्झग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना
बएका य गाउॉऩाङ्झरकाको सबाफाट आफ्नो कामधक्रभ स्वीकृत गयाई गाउॉऩाङ्झरकाको सभन्वमभा
कामधक्रभ सञ्चारन गने गैय नापाभूरक सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछध ।
(ढ) "साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्था" बङ्ङारे जनचेतना सम्फन्धी ताङ्झरभ अङ्झबभङ्टखीकयण सीऩ ङ्जवकास फचत कजाध
ऩङ्चयचारन सभावेशी ङ्जवकास य सशङ्ञक्तकयण गने उदे श्मरे ङ्झनङ्ञित प्रङ्जक्रमा अवरम्वन गयी प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सॊ स्था तथा गाउॉऩाङ्झरकाभा सूचीकृत बएका सभङ्टदामभा आधाङ्चयत
सॊ स्था सम्झनङ्ट ऩछध ।

(ण) "मोजना" बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा २४ उऩदपा (१) भा उल्रेख
बए फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवकास ङ्झनभाधण सम्फन्धी तमाय ऩाङ्चयएको आवङ्झधक फाङ्जषक
ध य
यणनीङ्झतगत तथा ङ्जवषम ऺेत्रगत मोजना य मस्तै प्रकायका अन्म मोजनाराई सम्झनङ्ट ऩछध ।
(त) "कामधक्रभ" बङ्ङारे ङ्झनित उदे श्म प्राङ्झप्तका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकार्द्ाया रगानी ढाॉचा सङ्जहत तमाय
गङ्चयएको ऺेत्रगत वा फहङ्ट ऺेत्रगत कामधक्रभ सम्झनङ्ट ऩछध ।
(थ) "आमोजना" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकारे कनै बौगोङ्झरक ऺेत्र वा कामध ऺेत्रभा ङ्झनङ्ञित अवधी य यकभ
तोकी ङ्झनधाधङ्चयत उदे श्म प्राङ्झप्तका राङ्झग तमाय गङ्चयएको आमोजना सम्झनङ्ट ऩछध ।
(द) "अनङ्टदान" बङ्ङारे नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायफाट गाउॉऩाङ्झरकाराई प्राप्त हङ्टने ङ्जवत्तीम
सभानीकयण सशतध सभऩङ्टयक तथा ङ्जवशेष अनङ्टदानराई सम्झनङ्ट ऩछध । साथै सो शब्दरे नेऩार सयकाय
य प्रदे श सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम य अन्तगधतका ङ्झनकाम य नेऩार सयकायको स्वीकृत दातृ
ङ्झनकामफाट उऩरब्ध हङ्टने ङ्जवत्तीम प्राङ्जवङ्झधक एॊव वस्तङ्टत सहमोग सभेतराई जनाउने छ ।
(ध) "रङ्ञऺत सभूह" बङ्ङारे नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया ४२ फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक न्मामको हक प्राप्त
गने आङ्झथक
ध साभाङ्ञजक वा शैङ्ञऺक दृङ्जिरे ऩछाडी ऩये का भङ्जहरा, दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाती, भधेशी,
थारु, भङ्टङ्ञस्रभ ङ्जऩछडा वगध अल्ऩसङ्ख्मक सीभान्तकृत अऩाङ्गगता बएका व्मङ्ञक्त रै ङ्जङ्गक तथा मौङ्झनक
अल्ऩसङ्ख्मक ङ्जकसान, श्रङ्झभक, उत्ऩीङ्झडत वा ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रका नागङ्चयक तथा आङ्झथक
ध रुऩरे ङ्जवऩङ्ङ
खस आमधको व्मङ्ञक्त वा व्मङ्ञक्तको सभूहराई सम्झनङ्ट ऩछध । साथै सो शब्दरे नेऩार सयकाय य प्रदे श
सयकायरे रङ्ञऺत सभूह बनी तोकेका अन्म वगध एॊव सभङ्टदाम सभेतराई जनाउने छ ।
(न) "साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सभावेशी य सभताभूरक
ङ्जवकासका राङ्झग उऩमङ्टक्त नीङ्झत, मोजना, कामधक्रभ, तजङ्टभ
ध ा य कामाधन्वमन गने साथै रङ्ञऺत सभूहराई
ध्मान ङ्छदई सेवा प्रवाह गने दाङ्जमत्वराई जनाउॉदछ ।
(ऩ) "सावधजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी" बङ्ङारे स्थानीम कानून वा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कयाय गनध
मोग्म कानूनी व्मङ्ञक्त फीच कयाय शतधभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभको सेवा प्रदान तथा सञ्चारन गने य
त्मसको जोङ्ञखभ शतध फभोङ्ञजभ वहन गने गयी बएको कयाय व्मवस्था सम्झनङ्ट ऩछध ।
(प) "नागङ्चयक वडाऩत्र" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकारे उऩरब्ध गयाउने ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा तथा सङ्टङ्जवधाको नाभ
ङ्जववयण, सभमावधी, ङ्ञजम्भेवायी कभधचायी, कामधकऺको ङ्जववयण, सेवा प्राप्त गनध ऩङ्टमाधउनङ्टऩने प्रङ्जक्रमा,
राग्ने शङ्टल्क एॊव दस्तङ्टयका साथै सेवा अवरुर्द् बएभा उजङ्टयी सङ्ङे अङ्झधकायी उल्रेख गयी
सवधसाधायणराई सङ्टसूङ्ञचत गनध सावधजङ्झनक स्थर वा कामाधरमभा टाॉङ्झगएको वा टाॉसेय याङ्ञखएको वा
ङ्जवद्यङ्टङ्झतम भाध्मभर्द्ाया प्रकाङ्ञशत वाचाऩत्रराई जनाउॉछ ।
(फ) "फङ्जहगधभन अङ्झबभत" बङ्ङारे सेवाग्राहीहरु सेवा ङ्झरई कामाधरमफाट फाङ्जहय ङ्झनस्कने सभमभा
कामाधरमको सेवाप्रवाहको ङ्जवषमभा रेखी वा रेखाइ ङ्छदएको अङ्झबभत वा सङ्टझावराई जनाउॉछ ।

(ब) "नागङ्चयक प्रङ्झतवेदन ऩत्र" बङ्ङारे सेवाग्राही नागङ्चयकरे कामाधरमफाट सेवा ङ्झरॉदा प्रत्मऺ अनङ्टबव
गये का, बोगेका य दे खेका कङ्टयाहरुराई उल्रेख गयी सेवा बौङ्झतक वा अबौङ्झतक भाध्मभफाट
कामाधरमराई ऩृष्ठऩोषण ङ्छदने ऩर्द्तीराई जनाउॉछ ।
(भ) "सभङ्टदामफाट सॊ चारन हङ्टने मोजना" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको सहमोगभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, गैय
सयकायी सॊ स्था, टोर ङ्जवकास सॊ स्था य साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाफाट सॊ चारन हङ्टने ङ्झनभाधण तथा आङ्झथक
ध एॊव
साभाङ्ञजक ङ्जवकास सम्फन्धी आमोजना तथा कामधक्रभराई सम्झनङ्ट ऩनेछ ।
(म) "ठू रा कामधक्रभ वा आमोजना" बङ्ङारे मस गाउॉऩाङ्झरकाको हकभा ऩन्र राख रुऩैमाॉ वा सो बन्दा
भाङ्झथ रगानी बएका कामधक्रभ वा आमोजनाराई सम्झनङ्ट ऩनेछ ।
(य) "गङ्टनासो" बङ्ङारे जङ्टनसङ्टकै भाध्मभफाट कामाधरम वा मसको ङ्झनकामको काभ, सेवा प्रवाह, ङ्जवकास
ङ्झनभाधण तथा गाउॉऩाङ्झरकाको काभ तथा अङ्झधकाय सम्वन्धी ङ्जवषमभा सयोकायवारा व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामरे
गने ङ्झरङ्ञखत वा अङ्झरङ्ञखत ङ्झसकामतराई सम्झनङ्ट ऩदधछ ।
(व) "उजङ्टयी" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका वा मसको ङ्झनकामको काभ, सेवा प्रवाह, ङ्जवकास ङ्झनभाधण सम्फन्धभा
ऩदाङ्झधकायी वा कभधचायीको कामध सम्ऩादन सेवाको गङ्टणस्तय, ङ्झनमङ्झभतता, रागत तथा सभमको ङ्जवषमभा
सम्फन्धभा ङ्झरङ्ञखत वा भौङ्ञखक रुऩभा व्मक्त गये को असन्तङ्टङ्जि सम्झनङ्ट ऩदधछ ।
बाग-१
गङ्टनासो व्मवस्थाऩन कामधङ्जवङ्झध
ऩङ्चयच्छे द-१
गङ्टनासोको अङ्झबरेखन तथा प्रायङ्ञम्बक कायवाही
३. गङ्टनासोको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने् (१) कामाधरमरे दे हामका कङ्टनै भाध्मभफाट आएका गङ्टनासोको अनङ्टसूची१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अङ्झबरे ख याख्नङ्ट ऩनेछ्
क अध्मऺ, उऩाध्मऺ वा वडा अध्मऺ सभऺ भौङ्ञखक वा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा
ख कामाधरम प्रभङ्टख सभऺ भौङ्ञखक रुऩभा
ग कामाधरमभा ङ्झनवेदन दताध गये य
घ कामाधरमको टे ङ्झरपोन हटराइन फ्माक्स भापधत
ङ कामाधरमको टे ङ्झरपोन, ईभेर एस.एभ.एस. भापधत
च हङ्टराक एक्सप्रेस डे ङ्झरबयी भापधत
छ उजङ्टयी ऩेङ्जटका भापधत
ज ऩत्रऩङ्झत्रका ङ्जवद्यङ्टतीम सॊ चाय भाध्मभ साभाङ्ञजक सॊ जार भापधत
ङ्ट ाई जस्ता कामधक्रभभा प्रश्न गये य
झ सावधजङ्झनक ऩयीऺण, साभाङ्ञजक ऩयीऺण, सावधजङ्झनक सङ्टनव

ञ अङ्ञ्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग वा याङ्जष्ट्रम सतकधता केन्र
ट सॊ घ तथा प्रदे श सयकाय ङ्झनकाम भापधत
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएका सफै गङ्टनासोराई गङ्टनासोको भाध्मभ सङ्जहत दे हाम
फभोङ्ञजभ वगॉकयण गयी अङ्झबरे खभा जनाउनङ्ट ऩनेछ ।
क सूचना सम्फन्धी गङ्टनासो
ख ङ्जऩय भकाध ऩये को सम्वन्धी गङ्टनासो
ग सावधजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी गङ्टनासो
घ ऩूवाधधाय ङ्झनभाधणभा गङ्टणस्तय कामभ नबएको सम्फन्धी गङ्टनासो
ङ ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन सम्फन्धी गङ्टनासो
च सेवा प्रवाह/सेवा प्रवाहभा अङ्झतङ्चयक्त शङ्टल्क बङ्टक्तानी गने ऩये को सम्फन्धी गङ्टनासो
छ आमोजना तथा कामधक्रभ छनोट तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी गङ्टनासो
ज उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासो
झ ङ्जवद्यभान कानूनी प्रावधान सम्फन्धी गङ्टनासो
ञ कभधचायीको आचयण तथा व्मवहाय सम्फन्धी गङ्टनासो
ट अन्म गङ्टनासो
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩनध आएका गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे प्रभङ्टख प्रशासकीम
अङ्झधकृतसॉग सभन्वम गयी सात ङ्छदनङ्झबत्र प्रथभ सम्फोधन गयी अङ्झबरेखभा जनाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गये को प्रथभ सम्फोधनको जानकायी गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे
सम्वङ्ञन्धत गङ्टनासोकताधराई ङ्झरङ्ञखत, भौङ्ञखक, ईभेर, एस.एभ.एस. वा अन्म कूनै उऩमङ्टक्त तङ्चयकाफाट ङ्छदनङ्ट ऩनेछ
।
(५) प्रचङ्झरत कानूनभा यहेको अस्ऩिता वा अऩमाधप्तता वा ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र नऩये को वा अन्म
कूनै कायणरे गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे य प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको तहफाट सम्फोधन हङ्टन नसकेका
गङ्टनासोराई गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे गङ्टनासो सभाधान सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टऩ
ध नेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ऩेश बएका गङ्टनासोको सम्फन्धभा गङ्टनासो सभन्वम सङ्झभङ्झतरे
गङ्टनासोसॉग सम्फङ्ञन्धत कानूनी व्मवस्था य त्मस्ता गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग गनङ्टऩ
ध ने ङ्झनणधमको प्रस्ताव सभेत
तमाय गयी अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामधऩाङ्झरका फैठकभा ऩेश गनङ्टध ऩनेछ ।
४. कामधऩाङ्झरकारे ङ्झनणधम गने् (१) दपा ३ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्ताव सभेतको आधायभा
गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग कामधऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनणधम वा ङ्झनदे शन ङ्छदनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामधऩाङ्झरकारे गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग कङ्टनै ङ्झनणधम गदाध वा ङ्झनदे शन ङ्छदॊदा
आवश्मकता अनङ्टसाय कानूनी ऩयाभशध गनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको ङ्झनणधम प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे कामाधन्वमन गयी

गङ्टनासो सङ्टङ्ङे

अङ्झधकायी भापधत सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोकताधराई सोको जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(४) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ ऩनध आएका गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग कङ्टनै कानूनी तजङ्टभ
ध ा वा सॊ शोधन गनङ्टऩ
ध ने
दे ङ्ञखएभा त्मस्तो कानून तजङ्टभ
ध ाको राङ्झग कामधऩाङ्झरकारे प्रकृमा अगाङ्झड फढाउनेछ।
ऩङ्चयच्छे द -२
सॊस्थागत व्मफस्था
५. गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी तोक्ने् (१) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे कामाधरमभा उऩरब्ध वङ्चयष्ठ जेष्ठ
कभधचायीराई गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी तोक्नेछ।
(२) सम्फङ्ञन्धत ऩदभा यही गनङ्टध ऩने काभका अङ्झतङ्चयक्त गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे दे हाम फभोङ्ञजभका कामध
गनङ्टऩ
ध नेछ:
(क) कामाधरमभा प्राप्त गङ्टनासोको फगॉकयण गयी अङ्झबरेख याख्ने,
(ख) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत य गङ्टनासोसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी तथा कभधचायीसॉगको सभन्वमभा ऩनध
आएको गङ्टनासोको प्रथभ सम्फोधन गने,
(ग) अन्म ङ्झनकामको कामधऺत्र
े ङ्झबत्रको गङ्टनासो बएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने,
(घ) कामधऩाङ्झरका फैठकभा ऩेश गने गङ्टनासोको ङ्जववयण तमाय गने,
(ङ) गङ्टनासो सभाधान सभन्वम सङ्झभङ्झतको सदस्म सङ्ञचव बई कामध गने

(च) गङ्टनासो सम्फोधनको राङ्झग बएका ङ्झनणधमहरुको अङ्झबरे ख याख्ने,
(छ) गङ्टनासोको सम्फन्धभा कामधऩाङ्झरका तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतफाट बएको ङ्झनणधम कामाधन्वमन गनध
सहमोग गने,
(ज) ऩङ्जहरे ङ्झनणधम बइसकेका ङ्जवषमभा गङ्टनासो ऩनध आएभा सोको जानकायी प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई
गयाउने,
(झ) कामधऩाङ्झरका तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कामध गने।
६. गङ्टनासो सभाधान सभन्वम सङ्झभङ्झतको गठन् (१) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ ऩनध आएका गङ्टनासोभध्मे दपा ३
को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कामधऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टध ऩने गङ्टनासो सभाधान गनध कामधऩाङ्झरका फैठकभा प्रस्ताव
ऩेश गने प्रमोजनको राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सभाधान सभन्वम सङ्झभङ्झत यहनेछ्
(क) उऩाध्मऺ

-सॊ मोजक

(ख) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत

-सदस्म

(ग) अध्मऺरे तोकेको कम्तीभा एकजना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टईजना कामधऩाङ्झरका सदस्म

-सदस्म

(घ) गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी

-सदस्म सङ्ञचव

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवषम ङ्जवऻ य सम्फङ्ञन्धत कभधचायीराई फैठकभा
आभन्त्रण गनध सक्नेछ।
७. वडा कामाधरमको गङ्टनासो सभाधान सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सम्फङ्ञन्धत वडाको वडा सङ्ञचवरे गङ्टनासो
सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी बई काभ गनेछ ।
(२) वडा कामाधरमभा प्राप्त हङ्टन आएका गङ्टनासोहरुको ङ्जववयण वडा सङ्ञचवरे अनङ्टसूची -१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा
तमाय गनङ्टध ऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ वडा कामाधरमको ऺेत्राङ्झधकाय
ङ्झबत्रका गङ्टनासोहरु वडा अध्मऺसॉग सभन्वम गयी सम्फोधन गनङ्टध ऩनेछ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग गङ्चयएका कामधहरुको ङ्जववयण वडा सङ्ञचवरे वडा
सङ्झभङ्झतको फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टध ऩनेछ ।

(५) ऺेत्राङ्झधकाय वा अन्म कङ्टनै कायणरे वडा सङ्झभङ्झतफाट सभाधान हङ्टन नसकेका गङ्टनासोको सम्वोधनको राङ्झग
त्मस्ता गङ्टनासोको ङ्जववयण अनसची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गयी गङ्टनासो सभाधान सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश
गनङ्टध ऩनेछ।
(६) कामधऩाङ्झरका वा अन्म कामाधरमसॉग सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोहरु वडा कामाधरमभा प्राप्त हङ्टन आएभा त्मस्ता
गङ्टनासोहरु कामधऩाङ्झरका वा सम्फङ्ञन्धत कामाधरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
८. अन्म कामाधरमको गङ्टनासो सभाधान सम्फन्धी व्मफस्था् (१) गाउॉऩाङ्झरका भातहतका अन्म कामाधरमका
कामाधरम प्रभङ्टखरे आपूबन्दा ङ्झनकटतभ भङ्टङ्झनका कभधचायीराई गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी तोक्नङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत कामाधरम प्रभङ्टखसॉग सभन्वम गयी
कामाधरमभा ऩनध आएका गङ्टनासोहरु सम्फोधन गनङ्टध ऩनेछ ।
(३) ऺेत्राङ्झधकाय वा अन्म कङ्टनै कायणरे सभाधान हङ्टन नसकेका गङ्टनासोको सम्फोधनको राङ्झग कामाधरम
प्रभङ्टखरे त्मस्ता गङ्टनासाहरुको ङ्जववयण अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गयी गङ्टनासो सभाधान सभन्वम
सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टध ऩनेछ।

ऩङ्चयच्छे द -३
गङ्टनासो सभाधान प्रङ्जक्रमा
९. गङ्टनासो ऩेङ्जटका याख्नङ्टऩने् (१) कामाधरमरे कामाधरमको भूर गेट नङ्ञजकै सफैरे दे ख्ने सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा
गङ्टनासो ऩेङ्जटका याख्नङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो ऩेङ्जटकाभा रगाएको तारा गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीरे कम्तीभा प्रत्मेक
हप्ता कामाधरम प्रभङ्टख वा अन्म दङ्टईजना जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध वा कभधचायीको योहवयभा खोल्नङ्टऩनेछ।
१०. गोऩनीमता याख्नङ्ट ऩने् कामाधरम प्रभङ्टखरे कामाधरमभा प्राप्त बएका गङ्टनासो भध्मे अनङ्टसन्धान य छानङ्झफन
गनङ्टऩ
ध ने प्रकृङ्झतका गङ्टनासो गने व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामको नाभ गोप्म याखी त्मस्ता गङ्टनासोको सम्फन्धभा आवश्मक
छानङ्झफन य अनङ्टसन्धान गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।
११. रेखी ऩठाउन सक्ने् कामाधरमभा प्राप्त गङ्टनासो भध्मे आङ्झथक
ध अङ्झनमङ्झभतता वा भ्रिाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत

गङ्टनासोहरु कामधऩाङ्झरकाको ङ्झनणधमरे छानङ्झफन तथा अनङ्टसन्धानको राङ्झग अङ्ञ्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान
आमोगभा रेखी ऩठाउन सङ्जकनेछ ।
१२. प्राथङ्झभकता साथ कामाधन्वमन गने् कामाधरमरे अङ्ञ्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, भहारे खा ऩयीऺक,
सॊ सदीम सङ्झभङ्झत, नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायका ङ्झनकामहरु य ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त गङ्टनासो य
सङ्टझावहरुराई प्राथङ्झभकता साथ कामाधन्वमन गनेछ ।
१३. गङ्टनासोकताधराई जानकायी ङ्छदने् (१) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्टनासो सम्फोधनऩङ्झछ गङ्टनासो सङ्टङ्ङे
अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोकताधराई सोको जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ।
(२) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्टनासोको छानङ्झफन गदाध प्राप्त गङ्टनासो झङ्टठा ठहये ऩङ्झन सोही व्महोया उऩदपा
(१) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोकताधराई जानकायी गयाइनेछ ।

बाग-२
साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था
ऩङ्चयच्छे द -१
साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी सॊस्थागत व्मवस्था
१४. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध ने् (१) गाउॉऩाङ्झरकारे एक आङ्झथक
ध
वषधभा सम्ऩादन गये का कामधक्रभ तथा
कामधसम्ऩादनको रेखाजोखा य त्मसको साभाङ्ञजक उऩरब्धी भाऩन गनध साभाङ्ञजक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण दे हामका ङ्जवषमभा आधाङ्चयत यही गनङ्टऩ
ध नेछ ।
(क) नेऩारको सॊ ङ्जवधानको अनङ्टसूची -८ भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमहरु
(ख) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका ङ्जवषमहरु
(ग) गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत कानून फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गये का कामधहरु
(घ) नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट सभम सभमभा बएका ङ्झनदे शन फभोङ्ञजभ सम्ऩादन
गनङ्टऩ
ध ने कामधहरु
(ङ) कामधऩाङ्झरकाफाट सभम सभमभा गङ्चयएका प्रङ्झतफद्दताहरु
(३) कामाधरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण आङ्झथक
ध वषध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे चाय
भङ्जहनाङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ ।

(४) कामधऩाङ्झरकाको ङ्झनणधमरे कङ्टनै कामधक्रभ वा आमोजनाको सभेत साभाङ्ञजक ऩयीऺण गनध सङ्जकनेछ
।
१५. साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्वम सङ्झभङ्झतको गठन् (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामधभा सहमोग तथा सभन्वमको
राङ्झग दे हाम अनङ्टसाय ऩदाङ्झधकायी यहेको साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्वम सङ्झभङ्झत यहने छ।
क) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत

-सॊ मोजक

(ख) मोजना शाखा प्रभङ्टख

- सदस्म

(ग) अध्मऺरे तोकेको स्थानीम गैय सयकायी सॊ स्था वा साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाको एक जना
प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म

(घ) स्थानीम उद्योग फाङ्ञणज्म सॊ घफाट तोङ्जकएको एक जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध

-सदस्म

(छ) सॊ मोजकरे तोकेको ङ्झफषमगत शाखा प्रभङ्टख

-सदस्म

(च) साभाङ्ञजक ङ्जवकास शाखा प्रभङ्टख

-सदस्म-सङ्ञचव

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्वम सङ्झभङ्झतको काभ, कतधव्म य
अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ्
(क) साभाङ्ञजक ऩयीऺकको छनोट गने
(ख) गङ्चयने कामधक्रभ तथा आमोजनाको छनौट गने,
(ग) ऩयीऺकको सॊ स्था वा व्मङ्ञक्तको मोग्मताको ऩङ्चयऺण गयी स्वीकृत गने,
(घ) ऩयीऺण कामधको राङ्झग स्रोत तथा ऩूवाधधायको व्मवस्था गने,
(ङ) वैकङ्ञल्ऩक मोजना तथा कामधक्रभको ऩङ्जहचान गयी सूची तमाय गने,
(च) साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामधभा आवश्मक सहमोग, सभन्वम य सहङ्ञजकयण गने।
१६. तेस्रो ऩऺफाट साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩने् (१) कामाधरमरे तेस्रो ऩऺफाट साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउनङ्ट
ऩनेछ ।
(२) तेस्रो ऩऺको छनोट प्रचङ्झरत सावधजङ्झनक खङ्चयद कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ छनोट गङ्चयने साभाङ्ञजक ऩयीऺकको कामधङ्जववयण य मोग्मता अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द -२
साभाङ्ञजक ऩयीऺण ङ्जवङ्झध य प्रङ्झतफेदन
१७. साभाङ्ञजक ऩयीऺणका ङ्झफषमहरु: (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे दे हामका फभोङ्ञजभका साभग्रीको अध्ममन
गयी गाउॉऩाङ्झरकारे साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गये /नगये को सम्फन्धभा सभीऺा य ङ्जवश्लेषण गनङ्टध ऩनेछ्
(क) स्थानीम तह सम्फन्धी सॊ घीम तथा प्रादे ङ्ञशक ऐन, ङ्झनमभ, तथा भाऩदण्ड,
(ख) गाउॉऩाङ्झरकारे वनाएका स्थानीम कानून, कामधङ्जवङ्झधहरू य ङ्झनदे ङ्ञशकाहरू,
(ग) गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक तथा वाङ्जषक
ध मोजना,
(घ) नागङ्चयक फडाऩत्र
(ङ) गाउॉऩाङ्झरकाको चौभाङ्झसक तथा वाङ्जषक
ध प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन
ङ्ट ाई प्रङ्झतवेदन
(च) सावधजङ्झनक सङ्टनव
(छ) सावधजङ्झनक ऩयीऺणका प्रङ्झतवेदननहरु
(ज) आन्तङ्चयक रे खाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन
(झ) अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन
(अ) वाङ्जषक
ध मोजना तथा फजेट तजङ्टभ
ध ासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनणधमहरु
(ट) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको वाङ्जषक
ध प्रङ्झतवेदन
(२) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका साभग्रीको अध्ममनफाट दे ङ्ञखएका ङ्जववयणहरुभा
दे हाम फभोङ्ञजभका ङ्जवङ्झध अवरम्फन गयी ऩङ्टष्ट्याईँ ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।
(क) गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी तथा सम्फङ्ञन्धत कभधचायीसॉग अधधसॊयङ्ञचत (semi structured)
अन्तयवाताध,

(ख) आमोजना तथा कामधक्रभ कामाधन्वम स्थरको स्थरगत ङ्झनयीऺण, अवरोकन य सभूह
छरपर
(३) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्टष्ट्याईं ङ्झरॊदा गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी
फहनभा दे ङ्ञखएका प्रभङ्टख सभस्मा, च ङ्टनौती य बावी कामधदेशाका फाये भा सभेत छरपर गयाई अनङ्टसूची -१
फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टध ऩनेछ ।
18. सावधजङ्झनक छरपर गयाउनङ्ट ऩने: (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे दपा १७ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ
गये को प्रङ्झतवेदनको भस्मौदा भाङ्झथ सावधजङ्झनक छरपर गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभको

छरपरभा

साभाङ्ञजक

ऩयीऺकरे

अनङ्टसूची-५

य

अनङ्टसूङ्ञच-६

फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा आधाङ्चयत यही अनङ्टसूची-७ फभोङ्ञजभको कामधक्रभ सॊ चारन ङ्जवङ्झध य प्रकृमा अनङ्टसाय
प्रस्तङ्टतीकयण गनङ्टऩ
ध नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपर हङ्टने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी उऩदपा (४) फभोङ्ञजभका
सदस्महरुराई कम्तीभा ऩाॉच ङ्छदन अगाव जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपर कामधक्रभ अध्मऺको अध्मऺताभा सञ्चारन हङ्टनेछ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपरभा कामधऩाङ्झरकाका सदस्महरु, स्थानीम याजनीङ्झतक दरका
प्रङ्झतङ्झनङ्झध, उद्योग वाङ्ञणज्म सॊ घ, ऩत्रकाय भहासॊ घ, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरु, टोर ङ्जवकास सॊ स्थाका
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु य स्थानीम फङ्टङ्छद्दजीवीहरु सभेतराई सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(६) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको छरपरभा कामधऩाङ्झरका सदस्म फाहेकका
सहबागीफाट उठाइएका ङ्जवषमहरुभा अध्मऺको धायणा याख्न रगाउनङ्ट ऩनेछ ।
(७) कामाधरमरे मस दपा फभोङ्ञजभको कामधक्रभ फैठकको गङ्झतङ्जवङ्झध स्थानीम सञ्चाय भाध्मभफाट
प्रत्मऺ प्रसायण गने व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ ।
(८) उऩदपा (१) अनङ्टसायको छरपर कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने आमोजक तथा सहबागीरे अनङ्टसूची
-८ फभोङ्ञजभको आॊचयसङ्जहता ऩाराना गनङ्टऩ
ध नेछ ।

१९. अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टऩध ने् (१) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे दपा १५ फभोङ्ञजभको छरपरभा उठे का
ङ्जवषमहरु सभेत ङ्झभराई अनङ्टसूची-९ फभोङ्ञजभको अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन तमाय गयी कामाधरमभा ऩेश गनङ्टध
ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा दे हामका ङ्जवषमहरुराई सायाॊशको रुऩभा सभावेश गनङ्टध
ऩनेछ्
(क) गाउॉऩाङ्झरकाकाको प्राथङ्झभकता तथा रक्ष्महरू
(ख) गत आङ्झथक
ध वषधको भङ्ट्म भङ्ट्म उऩरब्धीहरू
(ग) साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी फहन गने ऺभता
(घ) ङ्ञजम्भेवायी फहन गने सन्दबधभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरू
(ङ) सङ्टधायको राङ्झग चाल्नङ्टऩने कदभ तथा सङ्टझावहरू
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदन अध्मऺरे कामधऩाङ्झरका फैठकभा ऩेश गनध रगाउनङ्ट
ऩनेछ ।
(४) कामाधरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन कामाधरमको वेबसाइटभा याख्नङ्ट ऩनेछ।
20.

साभाङ्ञजक

ऩयीऺणभा

सभाफेश

गयाउनङ्टऩने्

गाउॉऩाङ्झरकाका

अन्तगधतका

ङ्जवषमगत

ङ्झनकामहरू

य

गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषक
ध
मोजना/कामधक्रभ/आमोजनाभा सभावेश बएका गैय सयकायी सॊ स्थाहरूको हकभा
गाउॉऩाङ्झरका कै अङ्झबङ्ङ अॊगको रूऩभा साभाङ्ञजक ऩयीऺणभा सभावेश गनङ्टऩ
ध नेछ ।
21. कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने् साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे भागेको ङ्जववयण, तथमाॊक, सूचना तथा कागजात
गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवषमगत शाखा, सम्फङ्ञन्धत गैय सयकायी सॊ स्था तथा अन्म ङ्झनकामरे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।
22. प्रङ्झतवेदन सबाभा ऩेश गनङ्टऩ
ध ने: कामधऩाङ्झरकारे साभाङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएका भङ्ट्म
ॉ ाहरू छरपरको राङ्झग सबाभा ऩेश गनङ्टध ऩनेछ।
भङ्ट्म फङ्टद
23. गैयसयकायी सॊस्था तथा अन्म ङ्झनकामहरुको साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था: गाउॉऩाङ्झरकाको
ऺेत्रङ्झबत्र कामधक्रभ सञ्चारन गने गैय सयकायी सॊ स्था तथा अन्म सावधजङ्झनक सॊ स्थाहरूरे साभाङ्ञजक ऩयीऺण गदाध
मस कामधङ्जवङ्झधको प्रमोग गनङ्टध ऩनेछ।

बाग-३
सावधजङ्झनक ऩयीऺण
ऩङ्चयच्छे द १
सावधजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मफस्था
२४. सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩध ने् (१) गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन गये का सफै ङ्जकङ्झसभका कामधक्रभ तथा
आमोजनाहरुको सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टध ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺण हये क कामधक्रभ वा आमोजना सम्झौता फभोङ्ञजभको
काभ सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता बङ्टक्तानी ऩूव ध गयी कम्तीभा एक ऩटक अङ्झनवामध रुऩभा गयाउनङ्ट ऩनेछ।
तय कामारमरे कामधक्रभ वा आमोजनाको प्रकृङ्झत हेयी कङ्टनै कामधक्रभ वा आमोजनाको कामाधन्वमन
सम्झौता गदाध नै एक ऩटक बन्दा फढी ऩटक सावधजङ्झनक ऩयीऺण गने व्मवस्था ङ्झभराउन फाधा ऩङ्टमाधएको
भाङ्झनने छै न ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामधक्रभ वा आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध ने व्मवस्था कामधक्रभ
वा आमोजना कामाधन्वमन गने ङ्झनभाधण व्मवसामी वा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा गैयसयकायी सॊ स्थासॉग गङ्चयने
सम्झौताभा उल्रे ख गङ्चयनेछ ।
(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺणभा दे हाम फभोङ्ञजभका व्मङ्ञक्तहरुराई सहबागी
गयाउनङ्ट ऩनेछ्
(क) कामधक्रभ वा आमोजनाफाट प्रत्मऺ राब प्राप्त गने व्मङ्ञक्त,
(ख) वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु भध्मे कम्तीभा एकजना सदस्म,
(ग) कामधक्रभ वा आमोजना कामाधन्वमनको राङ्झग सम्झौता गने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, टोर
ङ्जवकास सॊ स्था, गैय सयकायी सॊ स्था वा ङ्झनभाधण व्मवसामीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध
२५. सावधजङ्झनक ऩयीऺण गयाउने ङ्ञजम्भेवायी: (१) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺण गयाउने
ङ्ञजम्भेवायी गाउॉऩाङ्झरकासॉग कामधक्रभ वा आमोजना कामाधन्वमन गनध सम्झौता गने ङ्झनकामको हङ्टनेछ।

(२) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनध राग्ने खचध कामधक्रभ वा आमोजनाको रागत अनङ्टभानभा
नै सभावेश गने व्मवस्था कामाधरमरे ङ्झभराउनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-२
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट कामाधन्वमन हङ्टने कामधक्रभ वा आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मफस्था
२६. कामाधन्वमन शङ्टरु गनङ्टध अङ्ञघ सावधजङ्झनक जानकायी ङ्छदनङ्टऩने् (१) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे वडा
अध्मऺको सभन्वमभा कामधक्रभ वा आमोजना कामाधन्वमनको कामाधदेश प्राप्त गये को ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदन ङ्झबत्र
कामधक्रभका प्रत्मऺ राबग्राहीहरुराई कामधक्रभ वा आमोजना कामाधन्वमन अङ्ञघको सावधजङ्झनक जानकायीको
राङ्झग उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम उल्रेख गयी सावधजङ्झनक सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारन गङ्चयने कामधक्रभभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺ वा ङ्झनजरे
तोकेको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको सदस्मरे दे हामका ङ्जवषमहरु प्रस्तङ्टत गनङ्टध ऩनेछ्
(क) आमोजनाको कूर रागत
(ख) उऩबोक्ताफाट व्महोङ्चयने रागतको ऩङ्चयभाण
(ग) सम्ऩादन गनङ्टऩ
ध ने भङ्ट्म भङ्ट्म काभको ङ्जववयण
(घ) आमोजना सम्ऩङ्ङ गनङ्टध ऩने अवङ्झध
(ङ) आमोजनाको राङ्झग तोङ्जकएको साइट इन्चाजधको नाभ, ऩद य सम्ऩकध नम्फय
(च) उऩबोक्ता वा अन्म सयोकायवाराको तपधफाट कङ्टनै गङ्टनासो बएभा त्मस्तो गङ्टनासो याख्न
सङ्जकने ऩदाङ्झधकायी वा कभधचायीको नाभ य सम्ऩकध नम्फय ।
(३) मस दपा फभोङ्ञजभ गङ्चयने कामधक्रभको अध्मऺता वडाध्मऺ वा ङ्झनजरे तोकेको वडा सङ्झभङ्झतको
सदस्मरे गनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामधक्रभ वा आमोजनाको ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गङ्चयसकेऩङ्झछ कामधक्रभको
अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे कामधक्रभका सहबागीहरुराई कङ्टनै ङ्ञजऻासा वा सङ्टझाव बए ऩारै ऩारो याख रगाउनङ्ट
ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएका कङ्टनै ङ्ञजऻासा वा सङ्टझावको सम्फन्धभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका
सदस्महरु वा अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे स्ऩि ऩानङ्टध ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने कामधक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झत य छरपरभा उठे का ङ्जवषमहरु सभेत
सभावेश गयी ङ्झनणधम तमाय गने व्मवस्था सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनणधम उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा याखङ्ट ऩनेछ य
कामाधरमरे भागेको फखत वा बङ्टक्तानीको राङ्झग कागजात ऩेश गदाध सॊ रग्न गनङ्टध ऩनेछ ।
२७. कामधक्रभ वा आमोजना कामाधन्वमन ऩूया बएऩङ्झछ सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध ने् (१) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे
कामाधरमसॉग बएको सम्झौता फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको कामध सम्ऩङ्ङ गङ्चयसकेऩङ्झछ सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध नेछ ।
(२) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामध सम्ऩङ्ङ सावधजङ्झनक ऩयीऺणको
राङ्झग वडाध्मऺसॉग सभन्वम गयी कामधक्रभ वा आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण हङ्टने ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम
तोकी उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग उऩबोक्ताहरुराई सावधजङ्झनक सूचना प्रसायण गनङ्टऩ
ध नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभभा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺ
वा ङ्झनजरे तोकेको सदस्मरे दे हामका ङ्जवषमहरु सङ्जहत अनङ्टसूची-११ फभोङ्ञजभको आमोजना वा कामधक्रभ
सम्फन्धी ङ्जववयणको ढाॉचा प्रस्तङ्टत गनङ्टध ऩनेछ:
(क) आमोजनाको उद्देश्म
(ख) आमोजनाको कूर रागत
(ग) हारसम्भ ङ्झनकासा बएको कूर यकभ
(घ) आमोजना कामाधन्वमनभा बएको कूर खचध
(ङ) उऩबोक्ताफाट बएको सहबाङ्झगताको कूर अॊश
(च) कामधक्रभ वा आमोजना कामाधन्वमनको क्रभभा ऩये का उजङ्टयी वा गङ्टनासोको ङ्जववयण
(छ) सम्झौता गङ्चयएको काभ य सम्ऩङ्ङ बएको काभ फीचको तङ्टरना
(४) मस दपा फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभको अध्मऺता वडाध्मऺ वा वडाध्मऺरे
तोकेको वडा सङ्झभङ्झतको सदस्मरे गनेछ ।
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामधक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झत, छरपरभा उठे का
ङ्जवषम य आमोजनाको सम्फन्धभा गङ्चयएको ङ्झनणधम सङ्जहतको अनङ्टसूची-१२ वभोङ्ञजभको ङ्जववयण उऩबोक्ता
सङ्झभङ्झतरे तमाय गनङ्टध ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको ङ्झनणधमको व्महोया उऩङ्ञस्थत उऩबोक्ताहरुराई ऩढे य सङ्टनाई
कामधक्रभको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्त य उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺरे प्रभाङ्ञणत गनङ्टध ऩनेछ।
(७) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत बएको ङ्झनणधम अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता ङ्झनकासा भाग
गनधको राङ्झग कामाधरमभा ऩेश गनङ्टध ऩनेछ ।
(८) सहजकताधरे अनङ्टसूची-१६ अनङ्टसायको नभूना कामधक्रभ य अनङ्टसूची -१७ फभोङ्ञजभको चेकङ्झरिको
तमायी गयी सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभको सहङ्ञजकयण गनङ्टऩ
ध नेछ ।
28. कामधक्रभ वा आमोजना सम्ऩङ्ङ ऩङ्झछको सावधजङ्झनक ऩयीऺण नबई अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता यकभ ङ्झनकासा नहङ्टन्े
कामाधरमरे दपा १४ फभोङ्ञजभ कामधक्रभ वा आमोजना सम्ऩङ्ङ ऩङ्झछको सावधजङ्झनक ऩयीऺण नबई अङ्ञन्तभ
ङ्जकस्ताको यकभ बङ्टक्तानी ङ्छदने छै न ।
29. अबीभङ्टखीकयण गनङ्टऩध ने् कामाधरमरे कामधक्रभ वा आमोजना कामाधन्वमनको राङ्झग सम्झौता बइसकेऩङ्झछ
अनङ्टसूची-१० अनङ्टसायको ङ्जवषमवस्तङ्ट सभेत सभावेश गयी उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको ङ्ञजम्भेवायी सावधजङ्झनक ऩयीऺणको
ङ्जवङ्झध, प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीको ङ्ञजम्भेवायी, यकभ ङ्झनकासाको राङ्झग आवश्मक कागजात, काभ सम्ऩङ्ङ गनङ्टध ऩने
सभम सीभा सभेतको जानकायी ङ्छदन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव य कोषाध्मऺराई एकङ्छदने
अबीभङ्टखीकयण गनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-३
गैयसयकायी सॊ स्थाफाट कामाधन्वमन हङ्टने कामधक्रभ वा आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी ब्मवस्था
३०. प्रायङ्ञम्बक जानकायीको राङ्झग सावधजङ्झनक सूचना प्रवाह गनङ्टऩध ने् (१) कङ्टनै कामधक्रभ वा आमोजना
कामाधन्वमन गनध कामाधदेश ऩाएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र कामधक्रभ वा आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत उऩबोक्ता तथा
सयोकायवाराहरुराई कामध प्रायम्ब गनङ्टध अङ्ञघ कामधक्रभ वा आमोजना प्रायङ्ञम्बक जानकायीको कामधक्रभभा
उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग ङ्झभङ्झत स्थान य सभम तोकी सम्फङ्ञन्धत गैयसयकायी सॊ स्थारे सावधजङ्झनक सूचना प्रवाह गनङ्टध
ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा वडाध्मऺ सङ्जहत सम्ऩूणध वडा सदस्महरुराई सभेत
आभन्त्रण गनङ्टध ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभभा कामधक्रभ आमोजना गने गैय सयकायी
सॊ स्थाको तपधफाट दे हामका कङ्टयाहरु प्रस्तङ्टत गनङ्टध ऩनेछ:

(क) कामधक्रभ वा आमोजनाको उद्देश्म
(ख) कामधक्रभ वा आमोजनाको राबग्राहीको ङ्जववयण
(ग) कामधक्रभ वा आमोजनाको कर रागत
(घ) कामधक्रभ वा आमोजनाको शङ्टरु हङ्टने य सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत
(ङ) कामाधरमफाट व्महोङ्चयने फजेट
(च) गैयसयकायी सॊ स्थाफाट व्महोङ्चयने फजेट
(छ) उऩबोक्ताको तपधफाट व्महोनङ्टऩ
ध ने रागतको अॊश य प्रकाय
(ज) कामधक्रभ वा आमोजनाको भङ्ट्म भङ्ट्म ङ्जक्रमाकराऩहरु
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तङ्टतीऩङ्झछ कामधक्रभभा सहबागी राबग्राहीहरुराई कामधक्रभ वा
आमोजनाको सम्फन्धभा कङ्टनै ङ्ञजऻासा वा सङ्टझाव बए ऩारै ऩारो याख्न रगाउनङ्ट ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ राबग्राहीहरुफाट याखेका ङ्ञजऻासा वा सङ्टझावको सम्फन्धभा कामधक्रभको
आमोजकफाट स्ऩि ऩानङ्टध ऩनेछ ।
(६) मस दपा फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थत वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुराई कामधक्रभ वा
आमोजनाको सम्फन्धभा कामाधरमको तपधफाट आफ्ना कङ्टया याख सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
३१. कामधक्रभ सम्ऩङ्ङ ऩिात सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩध ने् (१) कामाधरमसॉगको सम्झौता फभोङ्ञजभको काभ
सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ कामधक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊ स्थारे सावधजङ्झनक ऩयीऺण

कामधक्रभभा

उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम तोकी सावधजङ्झनक सूचना प्रवाह गनङ्टध ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा फडाअध्मऺ रगामत वडा सङ्झभङ्झतका सदस्मराई आभन्त्रण
गनङ्टध ऩनेछ ।
ङ्ट ी-११ फभोङ्ञजभका मथाथध ङ्जववयण प्रस्तङ्टत
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺणभा अनूसच
गनङ्टध ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तङ्टतीकयणभा उऩबोक्ता वा राबग्राही य गैयसयकायी सॊ स्थाफाट बएको
रगानी तथा कामाधरमफाट हारसम्भ प्राप्त बएको यकभको ङ्जववयण सभेत प्रस्तङ्टत गनङ्टऩ
ध नेछ ।

(५) कामधक्रभ सञ्चारन गने गैयसयकायी सॊ स्थारे मस दपा फभोङ्ञजभ हङ्टने सावधजङ्झनक ऩयीऺण
कामधक्रभको उऩङ्ञस्थङ्झत य ङ्झनणधम सङ्जहत अनङ्टसूची-१२ अनङ्टसायको प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टध ऩनेछ।
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ तमाय बएको ङ्जववयण य ङ्झनणधम गैयसयकायी सॊ स्थारे फजेट ङ्झनकासाको
राङ्झग कामाधरमभा ऩेश गनङ्टध ऩनेछ ।
(७) सहजकताधरे अनङ्टसूङ्ञच-१६ अनङ्टसायको नभूना कामधक्रभ य अनङ्टसूची-१७ फभोङ्ञजभको चेकङ्झरिको
तमायी गयी सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभको सहङ्ञजकयण गनङ्टऩ
ध नेछ । कामधक्रभ सम्ऩङ्ङ ऩिातको सावधजङ्झनक
ऩयीऺण नबई अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता यकभ ङ्झनकासा नहङ्टन,े कामाधरमरे दपा १५ फभोङ्ञजभको कामधक्रभ सम्ऩङ्ङ
ऩिातको सावधजङ्झनक ऩयीऺण नबई अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता फाऩतको यकभ बङ्टक्तानी ङ्छदने छै न ।
ऩङ्चयच्छे द - ४
ङ्झनभाधण व्मवसामीफाट सञ्चारन हङ्टने आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी ब्मफस्था
३३. ङ्झनभाधण व्मवसामी भापधत सॊचारन बएका मोजनाहरूको सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध ने: (१) ङ्झनभाधण
व्मवसामी भापधत सॊ चाङ्झरत बौङ्झतक ऩूवाधधाय ङ्झनभाधण सम्फन्धी आमोजनाहरूको सावधजङ्झनक ऩयीऺण गने
ङ्ञजम्भेवायी सो आमोजनाको ये खदे ख तथा अनङ्टगभनको राङ्झग तोङ्जकएको प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीको हङ्टनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभभा ङ्झनभाधण व्मवसामीको प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई
अङ्झनवामध उऩङ्ञस्थत गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
३४. ङ्झनभाधण प्रायम्ब हङ्टनऩङ्ट वध सावधजङ्झनक जानकायी ङ्छदनङ्टऩने् (१) ङ्झनभाधण व्मवसामी भापधत सञ्चारन हङ्टने
आमोजनाको राङ्झग कामाधरमसॉग सम्झैता बइसकेऩङ्झछ आमोजना ङ्झनभाधण स्थरभा आमोजनाका राबग्राही
व्मङ्ञक्तहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा आमोजनाको ङ्जवस्तृत ङ्जववयण ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने कामधक्रभभा आमोजनाको ये खदे ख तथा अनङ्टगभनको राङ्झग तोङ्जकएको
प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभाधण व्मवसामीसॉगको सभन्वमभा आमोजनाको राबग्राही व्मङ्ञक्तहरुराई
उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम तोकी सावधजङ्झनक सूचना प्रवाह गनङ्टऩ
ध नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा आमोजना सञ्चारन हङ्टने वडाका वडा सङ्झभङ्झतका
ऩदाङ्झधकायीहरु य आवश्मकता अनङ्टसाय अध्मऺ य उऩाध्मऺ सभेतराई आभन्त्रण गनङ्टध ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ हङ्टने कामधक्रभभा प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीरे दे हामका ङ्जवषमहरु प्रस्तङ्टत गनङ्टध
ऩनेछ ।

(क) आमोजनाको कूर रागत,
(ख) आमोजना शङ्टरु हङ्टने य सम्ऩङ्ङ हङ्टने अवङ्झध,
(ग) आमोजनाको भङ्ट्म भङ्ट्म अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्ध,
(घ) आमोजनाको ङ्झनभाधण व्मवसामीको नाभ य ङ्झनभाधण व्मवसामीको स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झधको
नाभथय, ठे गाना य सम्ऩकध नम्फय,
(ङ) कामाधरमको तपधफाट ये खदे ख य अनङ्टगभनको राङ्झग तोङ्जकएको प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीको नाभ
ऩद य सम्ऩकध नम्फय,
(च) आमोजना कामाधन्वमनको सम्फन्धभा गङ्टनासो वा सङ्टझाव ङ्छदन सङ्जकने ऩदाङ्झधकायीको नाभ
ऩद य सम्ऩकध नम्फय ।
(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा आमोजनाका राबग्राहीहरुराई आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत
ङ्जवषमभा कङ्टनै ङ्ञजऻासा वा सङ्टझाव बए ङ्छदने अवसय उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा ङ्झनभाधण व्मवसामीरे तोङ्जकएको सभमभा नै काभ सम्ऩङ्ङ
गने प्रङ्झतफर्द्ता जनाउन रगाउनङ्ट ऩनेछ।
(७) मस दपा फभोङ्ञजभ हङ्टने कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने ऩदाङ्झधकायी ङ्झनभाधण व्मवसामीको प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा
आमोजनाका राबग्राहीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गयी याख्ने ङ्ञजम्भेवायी प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीको हङ्टनेछ ।
३५. आमोजनाको ङ्झनभाधण सम्ऩङ्ङऩङ्झछ सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩध ने् १) आमोजनाको ङ्झनभाधण सम्ऩङ्ङ ऩिात
सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभभा सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीरे
ङ्झनभाधण व्मवसामीसॉगको सभन्वमभा आमोजनाका राबग्राही व्मङ्ञक्तराई उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम
तोकी कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै सावधजङ्झनक सूचना प्रवाह गनङ्टध ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभभा आमोजना सञ्चारन बएको वडाको
वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु य आवश्मकता अनङ्टसाय अध्मऺ वा उऩाध्मऺराई आभन्त्रण गनङ्टध ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा ङ्झनभाधण व्मवसामीको प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे आमोजनाको सम्फन्धभा
ङ्झनम्न ङ्जवषमहरु सङ्जहत अनङ्टसूङ्ञच -१२ फभोङ्ञजभका ङ्जववयणको ढाॉचाभा प्रस्तङ्टत प्रस्तङ्टत गनङ्टऩ
ध नेछ:

(क) आमोजना शङ्टरु बएको ङ्झभङ्झत,
(ख) आमोजनाको कूर खचध,
(ग) आमोजना स्वीकृत ङ्झडजाइन दृङ्जिभेट अनङ्टसाय सम्ऩङ्ङ बए नबएको
(घ) आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत भङ्ट्म भङ्ट्म ङ्जवषमहरु ।
(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कामधक्रभभा प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीरे ङ्झनभाधण व्मवसामीका प्रङ्झतङ्झनङ्झधको
प्रस्तङ्टङ्झत ऩङ्झछ दे हामका प्रश्हरू याखी खङ्टरा छरपरको भाध्मभफाट सहबागीहरूको प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ्
(क आमोजना सॊ चारन गने ङ्झनभाधण ब्मफसामीरे प्रस्तङ्टत गये अनङ्टसायको आमोजना सम्ऩङ्ङ बए
नबएको
(ख) आमोजना तोङ्जकएको सभमभा शङ्टरु तथा सम्ऩङ्ङ बए /नबएको
(ग) आमोजना वा कामधक्रभ कामाधन्वमन प्रायम्बहङ्टन ङ्ट अङ्ञघ सावधजङ्झनक ऩयीऺण बए/नबएको
(घ) आमोजनाभा काभ गने व्मङ्ञक्तरे ज्मारा ऩाए/नऩाएको
(ङ) आमोजनाभा प्रमोग बएका साभग्रीहरू गङ्टणस्तयीम बए/नबएको
(च) कामाधरम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत तथा सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीफाट सभम सभमभा
अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण बए/नबएको
(छ) अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण ऩिात प्राप्त सङ्टझावहरू कामाधन्वमन बए/नबएको
(ज) प्राङ्जवङ्झधकफाट ङ्छदइएका सल्राह य सङ्टझावहरू उऩमङ्टक्त बए/नबएको
(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कामधक्रभका सहबागीहरुरे प्रस्तङ्टत गये का ङ्जवचायहरूराई प्राङ्जवङ्झधक
कभधचायी य ङ्झनभाधण व्मवसामीरे प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्छदने व्मङ्ञक्तको नाभ सङ्जहत ङ्जटऩोट गनङ्टऩ
ध नेछ य सहबागीरे प्रस्तङ्टत
गये का प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझावभाङ्झथ ङ्झनभाधण व्मवसामी एवॊ प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीरे थऩ स्ऩि ऩानङ्टध ऩनेछ।
(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थत ऩदाङ्झधकायी तथा राबग्राही व्मङ्ञक्तहरुको
उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका तमाय गयी उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सभेत सभावेश गयी अनङ्टसूची-१३
अनङ्टसायको ढाॉचाभा ङ्जववयण तमाय गने ङ्ञजम्भेवायी प्राङ्जवङ्झधक कभधचायीको हङ्टनछ
े ।

(८) मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभ सञ्चारन गदाध अनङ्टसूची-१५
फभोङ्ञजभको आचायसॊ ङ्जहता सहबागीहरुरे ऩारना गनङ्टऩ
ध ने हङ्टनेछ ।
(९) सहजकताधरे अनङ्टसूङ्ञच-१६ अनङ्टसायको नभूना कामधक्रभ य अनङ्टसूङ्ञच -१७ फभोङ्ञजभको चेकङ्झरिको
तमायी गयी सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभको सहङ्ञजकयण गनङ्टऩ
ध नेछ ।
ऩङ्चयच्छे द - ४
सावधजङ्झनक ऩयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
३६. गङ्टनासोहरु प्रस्तङ्टत गनङ्टऩध ने्

दपा २१ फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभभा आमोजनासॉग भौङ्ञखक

सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा ऩदाङ्झधकायी, अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत तथा कामाधरमभा ङ्झरङ्ञखत वा भौङ्ञखक रुऩभा कङ्टनै गङ्टनासो
प्राप्त बएको बए कामधक्रभको सहजकताधरे सो सभेत प्रस्तङ्टत गनङ्टध ऩनेछ ।
३७. गैयसयकायी सॊघसॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गनध सक्ने् (१) मस बाग फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभ
सञ्चारनको राङ्झग कामाधरमरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्था, गैय सयकायी सॊ स्था वा अन्म सॊ घ
सॊ स्थाराई ऩङ्चयचारन गनध सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभको राङ्झग गैयसकायी सॊ स्था ऩङ्चयचारन गये को
अवस्थाभा कामधक्रभको राङ्झग सूचना प्रवाह गने, ऩदाङ्झधकायी, कभधचायी तथा व्मवसामीका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई
कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग अनङ्टयोध गनङ्ट,ध कामधक्रभको सञ्चारन तथा सहजीकयण गने, उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका
तमाय गने, ङ्झनणधम तमाय गने य कामधक्रभको प्रङ्झतवेदन तमाय गने ङ्ञजम्भेवायी सभेत सोही सॊ स्थाको हङ्टनेछ ।
38. ङ्झनभाधण सम्ऩङ्ङ ऩिातको सावधजङ्झनक ऩयीऺण नबई आमोजनाको पयपायक नहङ्टन्े दपा २१ फभोङ्ञजभ
आमोजना ङ्झनभाधण सम्ऩङ्ङ ऩिातको सावधजङ्झनक ऩयीऺण नबई आमोजनाको पयपायक तथा अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता
बङ्टक्तानी हङ्टने छै न ।
39. आमोजना स्थरभा सूचना ऩाटी याख्नङ्ट ऩने् मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभ कामाधन्वमन हङ्टने आमोजनाको ङ्झनभाधण
स्थरभा ङ्झनभाधण व्मवसामीरे अनङ्टसूची-१८ फभोङ्ञजभको आमोजना सूचना ऩाटी याख्नङ्ट ऩनेछ ।
ङ्ट ाई गनङ्टऩ
४०. सावधजङ्झनक सङ्टनव
ध ने: (१) मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टऩ
ध ने आमोजनाभध्मे
ङ्ट ाई सभेत गनङ्टध ऩनेछ ।
फहङ्टवषॉम आमोजनाहरुको सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई गये को अवस्थाभा ऩङ्झन उक्त
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्टनै आमोजनाको सावधजङ्झनक सङ्टनव
आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनङ्टध ऩनेछ ।

४१. सावधजङ्झनक ऩयीऺणभा प्राप्त सङ्टझावराई ऩृष्ठऩोषणको रुऩभा ङ्झरने् सावधजङ्झनक ऩयीऺणको क्रभभा
सहबागीहरूरे व्मक्त गये का ङ्जवचायराई कामाधरमरे ऩृष्ठऩोषणको रुऩभा ङ्झरनेछ ।
4२. मथाथध ङ्जववयण ऩेश गनङ्टऩ
ध ने् मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभभा कामाधरमफाट तमाय
बएको आङ्झधकाङ्चयक ङ्जववयण भात्र प्रस्तङ्टत गनङ्टऩ
ध नेछ ।
४३. सावधजङ्झनक ऩयीऺणको राङ्झग आवश्मक फजेट व्मवस्था: मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभ गङ्चयने सावधजङ्झनक
ऩयीऺणको राङ्झग आवश्मक फजेट सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको राङ्झग छङ्ट याइएको कङ्ञन्टन्जेन्सीको यकभफाट
प्रचङ्झरत सावधजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी कानून फभोङ्ञजभ खचध गङ्चयनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द -५
ङ्झफङ्झफध
44. प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टऩध ने् मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने सावधजङ्झनक ऩयीऺणको प्रङ्झतवेदन उऩाध्मऺरे
कामधऩाङ्झरका फैठकभा प्रस्तङ्टत गनङ्टऩ
ध नेछ ।
४५. सावधजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनका आधायभा बङ्टक्तानी ङ्छदइने् कामाधरमरे सावधजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको
आधायभा कामधक्रभ वा आमोजनाको अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता यकभ बङ्टक्तानी ङ्छदनेछ ।
४६. अन्म ङ्झनकामहरुफाट मस सावधजङ्झनक ऩयीऺण ङ्जवङ्झधको प्रमोग: गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका गैय सयकायी
सॊ स्था तथा अन्म सावधजङ्झनक सॊ स्था तथा ङ्झनकामहरूरे ऩङ्झन मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक ऩयीऺण गने
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।
४७. अङ्झबभङ्टखीकयण सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कामाधरमरे मो कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक ऩयीऺण गने
व्मङ्ञक्तहरुराई सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभको सहजीकयणको राङ्झग अङ्झबभङ्टखीकयण कामधक्रभ सञ्चारन गनेछ
।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामधक्रभभा प्रस्तङ्टत गने ङ्जवषमको ढाॉचा अनङ्टसूची-१०
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

बाग-४

ङ्ट ाई कामधङ्जवङ्झध
सावधजङ्झनक सङ्टनव
ऩङ्चयच्छे द-१
नागङ्चयक फडाऩत्र
४८. नागङ्चयक फडाऩत्र याख्नङ्ट ऩने् (१) कामाधरमरे आफ्नो कामाधरम हाताङ्झबत्र सफैरे दे खे स्थानभा नागङ्चयक
फडाऩत्र याख्नङ्ट ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩत्रभा दे हामका ङ्जवषम उल्रेख बएको हङ्टनऩङ्ट नेछ्
(क) गाउॉऩाङ्झरकारे ऐन, ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदने सेवा सङ्टङ्जवधाको ङ्जववयण,
(ख) सेवा सङ्टङ्जवधा प्रदान गनध राग्ने सभमावङ्झध,
(ग) सेवा सङ्टङ्जवधा प्रदान गने ङ्ञजम्भेवाय कामधकऺ तथा कभधचायी,
(घ) सेवाग्राहीरे तोङ्जकएको सेवा सङ्टङ्जवधा प्राप्त गनध आवश्मक कागजात,
(ङ) शूल्क दस्तूय राग्ने बए सोको ङ्जववयण,
(च) शूल्क दस्तूय नराग्ने बएभा सोही व्महोया,
(छ) सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध /प्रदान हङ्टने कामधकऺको तथा कभधचायीको नम्फय वा सॊ केत,
(ज) उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी वा तह,
(झ) गाउॉऩाङ्झरकाको टे ङ्झरपोन नॊ., इभेर य वेबसाइट,
(ज) गङ्टनासो, ऩीय भकाध याख्ने पोन नॊ., कभधचायी य इभेर टे गाना, य
(ट) नागङ्चयक वडाऩत्र फभोङ्ञजभ सेवा प्रदान गनध नसके सेवाग्राहीराई प्रदान गङ्चयने ऺतीऩूङ्झतक
ध ो
ङ्जववयण,
(ठ) सबारे तोकेका अन्म आवश्मक कङ्टया ।
(३) कामाधरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩत्रभा उल्रे ख बएका भङ्ट्म भङ्ट्म ङ्जवषमहरु
सभावेश गयी कामाधरम ऩङ्चयसयभा ङ्झडङ्ञजटर फडाऩत्र सभेत याख्नङ्ट ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩत्रभा सङ्घ तथा प्रदे श कानून फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने
सेवाको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका ङ्जववयणहरु याख्नङ्ट ऩनेछ ।
49. नागङ्चयक फडाऩत्रभा सॊ शोधन गनध सङ्जकने: कामाधरमरे दपा ४८ को उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत
ङ्जवषमका ङ्जववयणभा कङ्टनै ऩङ्चयवतधन बएभा नागङ्चयक फडाऩत्रको सॊ शोधन गनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द २
ङ्ट ाई सम्फन्धी व्मवस्था
सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई गनङ्टऩ
50. सावधजङ्झनक सङ्टनव
ध ने् (१) कामधऩाङ्झरकाको कामाधरम य वडा कामाधरमरे आङ्झथक
ध वषधको प्रत्मेक
ङ्ट ाई गनङ्टऩ
चौभाङ्झसक अवङ्झधभा सावधजङ्झनक सङ्टनव
ध नेछ ।
ङ्ट ाईभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ,
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हङ्टने कामधऩाङ्झरकाको कामाधरमको सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाईभा वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरु य वडा सङ्ञचव
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत य वडा कामाधरमको सावधजङ्झनक सङ्टनव
सहबागी हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।
तय अध्मऺ प्रभङ्टख, प्रशासकीम अङ्झधकृत य वडा अध्मऺ कामधऺत्र
े फाङ्जहय यहेको अवस्थाभा त्मस्तो
ऩदाङ्झधकायीको स्थानभा क्रभश् उऩाध्मऺ, कामाधरमको वङ्चयष्ठ जेष्ठ कभधचायी य वडा सङ्झभङ्झतको सदस्म सहबागी
ङ्ट ाई गनध मस दपारे फाधा ऩङ्टमाधएको भाङ्झनने छै न ।
हङ्टने गयी सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाईभा ङ्जवषमगत शाखा ।कामाधरमका प्रभङ्टखहरु सभेत
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक सङ्टनव
सहबागी हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
ङ्ट क
ङ्ट ै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएता ऩङ्झन काभको ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टसाय ङ्जवषमगत शाखा
(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनस
ङ्ट ाई कामधक्रभ गने गयी
/कामाधरम वा कङ्टनै कामधक्रभ तथा आमोजनाको राङ्झग छङ्ट ट्टै सावधजङ्झनक सङ्टनव
कामधऩाङ्झरकारे ङ्झनणधम गनध सक्नेछ ।
(५) सङ्घ तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त सशतध अनङ्टदानफाट सञ्चाङ्झरत कामधक्रभ वा आमोजनाको राङ्झग
ङ्ट ाई गनङ्टऩ
उऩरब्ध गयाइएको शतधभा सावधजङ्झनक सङ्टनव
ध ने बनी उल्रे ख बएको अवस्थाभा सोही फभोङ्ञजभ य
ङ्ट ाईभा नै त्मस्तो कामधक्रभ वा आमोजनाको
उल्रेख नबएको अवस्थाभा दपा (१) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्जवषम सभावेश गङ्चयनेछ ।

ङ्ट ाईभा कामाधरमरे सफै नागङ्चयकहरु सहबागी हनङ्टसक्ने
(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सावधजङ्झनक सङ्टनव
गयी कामधक्रभ सञ्चारन हङ्टने ङ्झभङ्झत, स्थान य सभम तोकी कम्तीभा सात ङ्छदन अगावै सावधजङ्झनक सूचना प्रवाह
गनङ्टध ऩनेछ ।
ङ्ट ाईभा सञ्चाय भाध्मभका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु सहज
(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने सावधजङ्झनक सङ्टनव
रुऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन, तस्फीय तथा ङ्झबङ्झडमो ङ्ञखच्न य प्रत्मऺ प्रशायण गनध ऩाउनेछन ।
ङ्ट ाई कामधक्रभ गनङ्टध अगाङ्झड सेवाग्राहीको अङ्झबभत ङ्झरनङ्ट ऩने् (१) कामाधरमरे सावधजङ्झनक
५१. सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाइ गनङ्टध अगावै कङ्ञम्तभा सात ङ्छदनको कामाधरम सभमभा सेवा ङ्झरन आएका सेवाग्राहीहरुफाट अनङ्टसूची -१९
सङ्टनव
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा नागङ्चयक प्रङ्झतवेदन ऩत्र य अनङ्टसूची-२० फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा फङ्जहगधभन अङ्झबभत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ
।
(२)

कामाधरमरे

उऩदपा

(१)

फभोङ्ञजभ

अङ्झबभत

ङ्छदने

सेवाग्राहीहरुराई

सावधजङ्झनक

ङ्ट ाई
सङ्टनव

कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थङ्झतको राङ्झग अनङ्टयोध गनेछ ।
ङ्ट ाईका ङ्झफषमफस्तङ्ट: मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने सावधजङ्झनक सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाईभा दे हाम
५२. सावधजङ्झनक सङ्टनव
फभोङ्ञजभका ङ्जवषमवस्तङ्ट प्रस्तङ्टत गङ्चयनेछ:
ङ्ट ाईभा प्रङ्झतफर्द्ता व्मक्त गङ्चयएका ङ्जवषम य त्मस्ता
(क) अङ्ञघल्रो ऩटकको सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्जवषमभा बए गये का प्रमास,
(ख) नागङ्चयक प्रङ्झतवेदन ऩत्र य फङ्जहगधभन अङ्झबभतको नङ्झतजा
(ग) सेवा प्रवाहका सम्फन्धभा प्राप्त जनगङ्टनासो य सङ्टझावको ङ्जववयण य त्मस्ता ङ्जवषमभा बए
गये का प्रमास,
(घ) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदनका भङ्ट्म भङ्ट्म ङ्जवषमहरु
(ङ) सावधजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनका भङ्ट्म भङ्ट्म ङ्जवषमहरु
(च) साभाङ्ञजक प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतवेदन,
(छ) गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत मोजना तथा कामधक्रभ य फजेट
(ज) सङ्घ तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदानभा सञ्चाङ्झरत कामधक्रभ तथा आमोजनाहरु ।

५३. व्मङ्ञक्त वा गैयसयकायी सॊस्थाराई ऩङ्चयचारन गनध सक्ने: (१) कामाधरमरे दपा ५१ फभोङ्ञजभ सेवाग्राही
फङ्जहगधभन अङ्झबभत य नागङ्चयक प्रङ्झतवेदन ऩत्र सङ्करन गनधको राङ्झग कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा गैयसयकायी सॊ स्थाराई
ऩङ्चयचारन गनेछ ।
ङ्ट ाईको व्मवस्थाऩन गनध तथा सहजीकयण गनधको
(२) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ हङ्टने सावधजङ्झनक सङ्टनव
राङ्झग प्रचङ्झरत खङ्चयद कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा गैयसयकायी सॊ स्थाराई ऩङ्चयचारन गनध सक्नेछ ।
ङ्ट ाईको भाग गनध सक्ने् (१) जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, उऩबोक्ता तथा साझेदाय सॊ स्थारे कङ्टनै आमोजना
५४. सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई गनध कामाधरमभा अनङ्टयोध गनध सक्नेछ ।
ङ्जवशेष वा सावधजङ्झनक भहत्वको ङ्जवषमभा सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई भाग बएको अवस्थाभा कामाधरमरे एक भङ्जहनाङ्झबत्र
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई गनेछ ।
सम्फङ्ञन्धत आमोजना वा सावधजङ्झनक भहत्वको ङ्जवषमभा सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई गनध सङ्जकने् दीघधकारीन नीङ्झत तथा
५५. कामधक्रभ वा आमोजना शङ्टरु हङ्टन ङ्ट बन्दा अगावै सावधजङ्झनक सङ्टनव
मोजना वा फहङ्टवषॉम आमोजनाको स्वीकृङ्झत य आङ्झथक
ध , साभाङ्ञजक य वातावयणीम ऺेत्रभा दीघधकारीन प्रबाव ऩाने
कङ्टनै कामधक्रभको स्वीकृङ्झत ऩिात त्मस्तो नीङ्झत , मोजना, आमोजना वा कामधक्रभको उद्देश्म, रक्ष्म, अऩेङ्ञऺत
ङ्ट ाई गनध सङ्जकनेछ ।
उऩरङ्ञब्ध य कामाधन्वमन प्रकृमाको सम्फन्धभा सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाईको
५६. ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीरे सम्फोधन गनङ्टऩध ने् (१) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ञजऻासा गङ्टनासोको ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीरे क्रभभा उठे का ङ्ञजऻासा, सङ्टझाव सम्फन्धभा कामधक्रभभा सहबागी
ऩदाङ्झधकायी सम्फोधन गनङ्टध ऩनेछ ।
ङ्ट ाईको क्रभभा उटे का ङ्ञजऻासा, सङ्टझाव य गङ्टनासोको
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक सङ्टनव
सम्फोधन गदाध सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी कभधचायी वा ङ्जवऻको सङ्टझाव ङ्झरने व्मवस्था कामाधरमरे ङ्झभराउनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-३
ङ्ट ाईको प्रकृमा
सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाईका राङ्झग सहजकताध तोक्नङ्ट ऩने् (१) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने सावधजङ्झनक
५७. सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाईका राङ्झग कामाधरमरे एक जना सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई सहजकताध तोक्नेछ ।
सङ्टनव

(२) कामाधरमरे दपा ५३ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सहजीकयणको राङ्झग व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाराई
ङ्ट ाई सहजकताध तोक्नेछ
ऩङ्चयचारन गये को अवस्थाभा त्मस्तो व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थासॉगको सभन्वमभा सावधजङ्झनक सङ्टनव
।
ङ्ट ाई कामधक्रभ सञ्चारन गने् (१) दपा ५७ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सहजकताधरे दे हामका
५८. सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई कामधक्रभ सञ्चारन गनेछ्
कङ्टयाभा ध्मान ङ्छदई सावधजङ्झनक सङ्टनव
(क) ङ्ञशि एवॊ ङ्जवनमशीर बाषाको प्रमोग गने,
(ख) ङ्झनष्ट्ऩऺ रुऩरे भध्मस्थता गने,
(ग) भङ्जहरा, जनजाङ्झत तथा ङ्जऩछङ्झडएका वगधराई आफ्ना बनाइ याख प्रोत्साङ्जहत गने,
(घ) सहबागीरे व्मक्त गये का ङ्जवचायभा प्रङ्झतवाद नगने,
(ङ) प्राप्त सङ्टझाव, प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा ङ्जटप्ऩणीराई सकायात्भक रुऩभा ङ्झरने,
(च) व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाको सावधजङ्झनक भमाधदा य ङ्ञशिाचायराई कामभ याखे,
(छ) सहबाङ्झगको कङ्टया काटी आपूनो बनाई नयाख्ने य
(ज) ङ्जवषम वस्तङ्टभा केङ्ञन्रत यही छरपर गयाउने ।
ङ्ट ाई कामधक्रभको ढाॉचा अनङ्टसूची-२१
(२) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने सावधजङ्झनक सङ्टनव
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
ङ्ट ाई कामधक्रभ सञ्चारन गदाध कामधक्रभका
(३) सहजकताधरे मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक सङ्टनव
सहबागीहरुराई अनङ्टसूची-२२ फभोङ्ञजभको आचायसॊ ङ्जहता ऩारना गयाउनङ्ट ऩनेछ।
ङ्ट ाई कामधक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झतरे सात
(४) सहजकताधरे मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्छदन ङ्झबत्र अनङ्टसूची-२३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामाधरमभा प्रङ्झतवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन त्मसऩङ्झछ फस्ने कामधऩाङ्झरका फैठकभा छरपरको राङ्झग
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे प्रस्तङ्टत गनङ्टध ऩनेछ ।
ङ्ट ाईको राङ्झग आवश्मक ऩने
५९. फजेट व्मवस्था गने् (१) मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ गङ्चयने सावधजङ्झनक सङ्टनव
फजेट वाङ्जषक
ध फजेट तथा कामधक्रभभा सभावेश गङ्चयनेछ ।

(२) कामाधरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फजेट प्रचङ्झरत सावधजङ्झनक खङ्चयद कानून फभोङ्ञजभ खचध
गनेछ ।
ङ्ट ाई कामधक्रभभा सभेत
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ बएको खचधको ङ्जववयण सहजकताधरे सावधजङ्झनक सङ्टनव
सावधजङ्झनक गनङ्टऩ
ध नेछ ।
ङ्ट ाई गनङ्टऩध ने: गाउॉऩाङ्झरका कामधऺेत्र
60. गैय सयकायी सॊस्था तथा अन्म सावधजङ्झनक ङ्झनकामरे सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्झबत्र कामधक्रभ सञ्चारन गने गैय सयकायी सॊ स्था तथा अन्म सावधजङ्झनक ङ्झनकामहरूरे कामाधरमसॉग सभन्वम
ङ्ट ाई गनङ्टध ऩनेछ।
गयी मसै कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक सङ्टनव
बाग- ५
ङ्जवङ्जवध
61. प्रवक्ता तोक्ने: (१) कामधऩाङ्झरकारे कामधऩाङ्झरकाका सदस्मभध्मेफाट एक जनाराई प्रवक्ता तोक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको प्रवक्तारे कामधऩाङ्झरका फैठकका ङ्झनणधमहरु फैठक फसेको तीन
ङ्छदन ङ्झबत्र सावधजङ्झनक गनेछ।
62. सूचना अङ्झधकायी तोक्ने: (१) अध्मऺरे प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतको ङ्झसपाङ्चयसभा कामधऩाङ्झरकाको
कामाधरमका एकजना अङ्झधकृत कभधचायीराई सूचना अङ्झधकायी तोक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सूचना अङ्झधकायीरे सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन २०६४ तथा
सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभावरी २०६५ रे तोकेको प्रकृमा फभोङ्ञजभ सूचना भाग गने व्मङ्ञक्त वा
ङ्झनकामराई कामधऩाङ्झरका तथा कामाधरमका ङ्झनणधम तथा ङ्झनणधमसॉग सम्फङ्ञन्धत कागजातहरु उऩरब्ध गयाउने
छ।
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टयाहरु रे ङ्ञखएको बएता ऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गोप्म याखङ्ट ऩने
बनी तोङ्जकएका ङ्जवषमहरु सूचना अङ्झधकायीरे कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा ङ्झनकामराई उऩरब्ध गयाउन सक्ने छै न।
63. आम्दानी य खचध सावधजङ्झनक गनङ्टऩ
ध ने् (१) कामाधरमरे प्रत्मेक भङ्जहनाको सात गतेङ्झबत्र अङ्ञघल्रो
भङ्जहनासम्भ बएको आम्दानी य खचधको ङ्जववयण सावधजङ्झनक गनङ्टध ऩनेछ।
(२) वडा कामाधरम तथा ङ्जवषमगत कामाधरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सावधजङ्झनक गये को आम्दानी य
खचधको ङ्जववयण सावधजङ्झनक गये को तीन ङ्छदन ङ्झबत्र कामधऩाङ्झरकाको कामाधरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

64. चौभाङ्झसक सभीऺा गने् (१) कामधऩाङ्झरकारे कामधऩाङ्झरकाको कामाधरम, वडा कामाधरम य ङ्जवषमगत
कामाधरमका प्रभङ्टखहरुसॉग प्रत्मेक चौभाङ्झसक अवङ्झध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र चौभाङ्झसक सभीऺा
गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको चौभाङ्झसक सभीऺाभा सभीऺा अवङ्झधको दे हामका ङ्जवषमभाङ्झथ सभीऺा
गनेछ्
(क) सभीऺा अवङ्झधको आम्दानी य खचधको अवस्था,
(ख) स्वीकृत वाङ्जषक
ध कामधमोजना कामाधन्वमनको अवस्था
(ग) कामाधरमभा प्राप्त गङ्टनासो य सोको सभाधानको राङ्झग गङ्चयएका कामधको ङ्जववयण
ङ्ट ाईभा उडे का भङ्ट्म भङ्ट्म ङ्जवषमहरुको ङ्जववयण
(घ) सावधजङ्झनक सङ्टनव
(ङ) सावधजङ्झनक ऩयीऺणका ङ्जवषमहरु,
(च) साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनरे ङ्छदएका सङ्टझावहरु
(छ) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे गये का कामधहरुको प्रङ्झतवेदन
(ज) यकभान्तय सम्फन्धी ङ्जववयण,
(झ) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त सङ्टझावहरु ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभीऺाफाट कामधऩाङ्झरकारे कामाधरमराई आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन
सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टध सम्फङ्ञन्धत कामाधरम य कामाधरम प्रभङ्टखको कतधव्म हङ्टनेछ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ बएको चौभाङ्झसक सभीऺाको प्रङ्झतवेदन त्मस्तो सभीऺा सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झतरे
ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र कामाधरमको वेवसाइट य प्रवक्ता भापधत सावधजङ्झनक गङ्चयनेछ ।
65. वाङ्जषक
ध सभीऺा गने् (१) कामधऩाङ्झरकारे कामधऩाङ्झरकाको कामाधरम वडा कामाधरम ङ्जवषमगत शाखा वा
कामाधरम य साझेदाय सॊ स्थाहरुका प्रभङ्टखहरुसॉग प्रत्मेक आङ्झथक
ध
वषध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई भङ्जहनाङ्झबत्र
वाङ्जषक
ध सभीऺा गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको वाङ्जषक
ध सभीऺाभा दे हाम फभोङ्ञजभका ङ्जवषमहरुभा 'छरपर गङ्चयनेछ:
(क) वाङ्जषक
ध आम्दानी य खचधको अवस्था,

(ख) रऺको तङ्टरनाभा बएको आम्दानी य खचधको तङ्टरना
(ग) नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदानको ङ्जववयण
(घ) नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त फजेट सीभा य प्राप्त बएको फजेटको तङ्टरना
(ङ) नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त सशतध सभऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदान अन्तगधतका
आमोजनाहरुको ङ्जववयण य ती आमोजनाहरुको बौङ्झतक य ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत
(च) आङ्झथक
ध साभाङ्ञजक य ऩूवाधधाय ङ्जवकासका उऩरङ्ञब्धको ङ्जववयणङ्ट
(छ) आवङ्झधक तथा यणनीङ्झतक मोजनाको रऺ य प्राप्त उऩरङ्ञब्धको तङ्टरना
(ज) साझेदाय सॊ स्थासॉगको सहकामध य सभन्वमभा सम्ऩादन गङ्चयएका भङ्ट्म भङ्ट्म कामधहरु
(झ) फेरुजू तथा फेरुजू पछ्ाॉटको अवस्था,
(ज) अङ्ञ्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम
रगामत नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायका ङ्झनकाम य ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त
सङ्टझावहरु य
ॉ ा नॊ (ज) फभोङ्ञजभका सङ्टझावहरु कामाधन्वमनको अवस्था ।
(ट) फङ्टद
(३) मस दपा फभोङ्ञजभको सभीऺाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयने ङ्जववयणभा एकरुऩता कामभ गनधको राङ्झग
कामधऩाङ्झरकाको कामाधरमरे उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमहरुको आधायभा वडा कामाधरम ङ्झफषमगत शाखा
वा कामाधरम य साझेदाय सॊ स्थाराई प्रस्तङ्टतीकयणको ढाॉचा उऩरब्ध गयाउनेछ।
(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ङ हङ्टने वाङ्जषक
ध
सभीऺाको प्रङ्झतवेदन उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत
ङ्जवषमहरु सभेटी तमाय गङ्चयनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ तमाय बएको प्रङ्झतवेदन कामधऩाङ्झरकाको कामाधरमको वेवसाइटभा याङ्ञखनेछ
साथै उक्त प्रङ्झतवेदन ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत प्रदे श सयकायको भङ्ट्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामाधरम य
सङ्घीम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभा ऩठाइनेछ ।
66.प्रङ्झतवेदन सबाभा प्रस्तङ्टत गनङ्टऩध ने: मस कामधङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गङ्चयएका कामधहरुको प्रङ्झतवेदन अध्मऺरे
छरपरको राङ्झग सबाभा प्रस्तङ्टत गनेछ ।

67. थऩघट य हेयपेय् मस कामधङ्जवङ्झधको कामाधन्वमनको क्रभभा कङ्टनै वाधा अवयोध य अस्ऩिता बएभा त्मस्तो
फाधा अड्चन पङ्टकाउने प्रमोजनका राङ्झग कामधऩाङ्झरकारे मस कामधङ्जवङ्झधभा आवश्मकता अनङ्टसाय ब्मा्मा,
थऩघट, सॊ सोधन वा हेयपेय गनध सक्नेछ ।
६८. फचाउ् मस कामधङ्जवङ्झधको कङ्टनै प्रावधान प्रचङ्झरत कानून एवॊ स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४,
अन्तय सयकायी ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ सॉग फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको हदसम्भ अभान्म हङ्टनछ
े ।

अनङ्टसूची – १
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा ३ को उऩदपा (१) सग
गङ्टनासो दताध ङ्जकताफ
ङ्झस.नॊ.

गङ्टनासोकताधको
नाभ थय

गङ्टनासोको

गङ्टनासोसॉग

ङ्जववयण

ऩदाङ्झधकायी तथा

सॊ ङ्ञऺप्त

सम्फङ्ञन्धत
शाखा

गङ्टनासोको

वगॉकयण

गङ्टनासो उऩय

दताध गनेको

सम्वोधन

ऩद

गङ्चयएको प्रथभ

नाभथय य

कैङ्जपमत

अनङ्टसूची – २
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा ३ को उऩदपा (६) सग
गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग प्रस्ताव
ङ्झस.नॊ.

गङ्टनासोको

सॊ ङ्ञऺप्त व्महोया

गङ्टनासो सभाधानको

गङ्टनासो सभाधानको

कानूनी तथा

गङ्टनासो

कानूनी तथा

सॊ स्थागत व्मवस्थाभा

याम

राङ्झग गनङ्टऩ
ध ने

राङ्झग ङ्जवद्यभान

सॊ स्थागत व्मवस्था

राङ्झग कानूनी तथा
यहेको कभी

ङ्जवषमङ्जवऻको

सभाधानको
ङ्झनणधम

गङ्टनासो सभाधान सभन्वम सङ्झभङ्झतका
सॊ मोजक् नाभथय्

ऩद्

दस्तखत्

सदस्म् नाभथय्

ऩद्

दस्तखत्

सदस्म् नाभथय्

ऩद्

दस्तखत्

सदस्म् नाभथय्

ऩद्

दस्तखत्

सदस्म सङ्ञचव् नाभथय्

ऩद्

दस्तखत्

अनङ्टसूची-३
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा ७ को उऩदपा (५) य दपा ८ को उऩदपा (३) सग
गङ्टनासो सभाधान सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टऩध ने ङ्जववयण
ङ्झस.नॊ.

गङ्टनासोको सॊ ङ्ञऺप्त
ङ्जववयण

गङ्टनासो सभाधानको राङ्झग अऩमाधप्त
कानून तथा सॊ स्थागत व्मवस्था
तथा अङ्झधकाय ऺेत्रको ङ्जववयण

कानून तथा

ङ्जवषमङ्जवऻको याम

गङ्टनासो सभाधानका
राङ्झग गनङ्टऩ
ध ने

ङ्झनणधमको प्रस्ताव

गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायीको नाभ्

कामाधरम प्रभङ्टखको नाभ्

दस्तखत्

दस्तखत्

ङ्झभङ्झत्

ङ्झभङ्झत्

अनङ्टसूची -४
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा १६ को उऩदपा (३) सग
साभाङ्ञजक ऩयीऺक सम्वन्धी व्मवस्था
साभाङ्ञजक ऩयीऺक सम्वन्धी व्मवस्था
गाउॉऩाङ्झरकारे एक वषधसम्भ सम्ऩादन गये का काभहरुफाट के कङ्झत साभाङ्ञजक ङ्जवकास बमो वा साभाङ्ञजक
ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्टया गनध सम्ऩादन बएका काभहरु उऩरब्धीहरु य प्रबावहरुको रेखाजोखा गङ्चय प्रङ्झतवेदन ऩेश गनध
साभाङ्ञजक ऩयीऺकको रुऩभा प्रत्मऺ दङ्टई ङ्जवऻको सभूहराई साभाङ्ञजक ऩयीऺकको रुऩभा प्रचङ्झरत खङ्चयद कानून
अनङ्टसाय सेवा कयायभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनङ्टऩ
ध नेछ । कङ्टनै सॊ स्था वा कम्ऩनीराई साभाङ्ञजक ऩयीऺकको रुऩभा सेवा
कयायभा ङ्झरॉदाको अवस्थाभा ङ्झनधाधङ्चयत मोग्मता बएको भानव श्रोत बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
१. साभाङ्ञजक ऩयीऺकको मोग्मता्
क स्ताकोत्तय उङ्झतण
ध बई सम्वङ्ञन्धत ऺेत्रभा अनङ्टबव
ख साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्वन्धी अनङ्टङ्ञशऺण प्राप्त
ग मस गाउॉऩारकाको कामधक्रभ वा आमोजनाभा प्रत्मऺ सॊ रग्न नयहेको
२. ऩाङ्चयश्रङ्झभक्
प्रचङ्झरत खङ्चयद कानून अनङ्टसाय तमाय बएको रागत अनङ्टभानको आधायभा साभान्मतमा साभाङ्ञजक
ऩयीऺणका राङ्झग ऩाङ्चयश्रङ्झभक तम गनध सङ्जकनेछ ।
३. साभाङ्ञजक ऩयीऺकका काभहरु्
साभाङ्ञजक ऩयीऺणका काभराई ३ चयण ङ्जवबाजन गङ्चयएको छ ।
क तमायी
मस चयणभा ङ्झनजरे फाह्य वा आन्तङ्चयक रुऩभा सूचना सॊ करन गनङ्टध ऩनेछ । साभाङ्ञजक
ऩयीऺकरे सन्दबध साभग्रीको रुऩभा स्थानीम तहसॉग सम्वङ्ञन्धत सॊ घीम तथा प्रदे श कानून मस
गाउॉऩाङ्झरकारे तमाय गये का ऐन ङ्झनमभ कामधङ्जवङ्झधहरु य ङ्झनदे ङ्ञशकाहरु स्थानीम तहको साभाङ्ञजक
ङ्ञजम्भेवायी रक्ष्म उदे श्म आवङ्झधक तथा फाङ्जषक
ध मोजना ङ्जवषमतग कामाधरमहरुको सभेत साभाङ्ञजक
उऩरब्धी कामध सम्ऩादन ऩङ्चयणाभ य प्रबाव सम्फन्धी अङ्झबरे ख तथा सूचना नागङ्चयक वडाऩत्र सावधजङ्झनक
ङ्ट ाई प्रङ्झतवेदन फाङ्जषक
ऩयीऺणका प्रङ्झतवेदनहरु सावधजङ्झनक सङ्टनव
ध तथा चौभाङ्झसक प्रङ्झतवेदनहरु गत वषधको
साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तथा अन्म आवश्मक साभग्रीको अध्ममन गनङ्टध ऩनेछ ।

ख ङ्जववयण तमायी तथा प्रस्तङ्टती
गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक कामध सम्ऩादनका ङ्जवषमभा स्ऩि बएऩङ्झछ गाउॉऩाङ्झरकाका
ऩदाङ्झधकायीहरु प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत शाखा प्रभङ्टख ङ्ञजम्भेवाय कभधचायीसॉग अधधसॊयङ्ञचत ढङ्कब्षकतचगअतगचबभण अन्तयवाताध ङ्झरनङ्टऩनेछ । अन्तयवाताधफाट सभेङ्जटन नसकेका ङ्जवषमहरुका राङ्झग
सम्फङ्ञन्धत कभधचायीहरुको सानो सभूह फनाई छरपर गनङ्टध ऩनेछ । ङ्झतनीहरुको सम्ऩादनको अवस्था
प्रभङ्टख सभस्मा च ङ्टनौती य बावी कामधङ्छदशाका फाये भा गहन अध्ममन गयी सो सभेत अनङ्टसूची २ य ३
अनङ्टसायको ङ्जववयण तमाय गनङ्टऩ
ध नेछ । अन्त्मभा सम्ऩङ्टणध सयोकायवाराको बेराभा सो ङ्जववयण प्रस्तङ्टत
गयी छरपर गनङ्टऩ
ध नेछ ।
ग प्रङ्झतवेदन चयण
सयोकायवाराको बेरा ऩिात साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टध ऩनेछ ।
बेराभा उठे का सूझाव तथा ङ्झनणधमहरु य कामधमोजना सङ्जहत बेरा अध्मऺराई प्रङ्झतवेदन फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।

अनङ्टसूची -५
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा १७ को उऩदपा (३) सग
बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका
साभाङ्ञजक ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदन
वृहत छरपरभा प्रस्तङ्टत गङ्चयने
बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका
ङ्झभङ्झत्
ॉ ागत रुऩभा रे ख्ने
१. गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्चयचम् वङ्टद
ॉ ागत रुऩभा रे ख्ने
२. स्थानीम तहको प्राथङ्झभकता तथा रक्ष्महरु फद
३. गत वषधको भङ्ट्म उऩरब्धीहरु फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्ने
४. मस वषधको भङ्ट्म भङ्ट्म उऩरब्धीहरु सूचकको रुऩभा प्रस्तङ्टत गने
५. साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी य कामध सम्ऩादनको रेखाजोखा
साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायीको ऺेत्र
स्वास्थम
स्वास्थम चौकी एक घण्टा ङ्झबत्र ऩैदर वा
मातामात ऩहू ॉच बएको घयधङ्टयी सॊ ्मा

५ वषध भूनीका फारफाङ्झरकाको प्रङ्झतशत

खोऩभा ऩहङ्टॉच बएको जनसॊ ्मा एक वषध
भूनीका फारफाङ्झरकाहरुको आधायभा

४ ऩटक गबधवती जाॉच गङ्चयएको भङ्जहरा
सॊ ्मा प्रङ्झतशतभा

दऺ प्रसङ्टतीकभॉफाट प्रसङ्टती गङ्चयएका
भङ्जहराको सॊ ्मा

झाडाऩखाराफाट भृत्मङ्ट हङ्टने फारफाङ्झरका
सॊ ्मा

सव हेल्थऩोि वा हेल्थऩोिफाट सेवा ङ्झरने
घयधङ्टयी ऩङ्चयवाय सॊ ्मा
ङ्ञशऺा
आधा घण्टा ङ्झबत्र प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम नऩङ्टग्ने
फारफाङ्झरकाको सॊ ्मा

ऩूव ध प्राथङ्झभक ङ्ञशऺाभा खङ्टद बनाधदय

प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारमभा ऩहङ्टॉच नबएका सो

गत वषधको अवस्था

प्रमास

उऩरब्धी

उभेय सभूहका फारफाङ्झरका सॊ ्मा/प्रङ्झतशत
कऺा १ भा खङ्टद बनाधदय छात्र/छात्रा
प्राथङ्झभक तहभा कऺा छोड्ने कऺा
दोहोमाधउने य कऺा उतॉण हङ्टने दय

प्राथङ्झभक तहभा ताङ्झरभ प्राप्त ङ्ञशऺक सॊ ्मा
प्रङ्झत कऺा कोठा ङ्जवद्याथॉ सॊ ्मा
फाह्य सहमोगभा ङ्झनङ्झभत
ध ङ्जवद्यारम कोठा
सॊ ्मा

स्थानीम तहफाट ङ्झनङ्झभत
ध ङ्जवद्यारम कोठा
सॊ ्मा

दङ्झरत फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच
खानेऩानी तथा सयसपाई
स्वच्छ ऩानी ऩङ्टगक
े ो ऩङ्चयवाय सॊ ्मा वा
प्रङ्झतशत

शौचारम बएको सॊ ्मा वा प्रङ्झतशत
खानेऩानी सङ्टङ्जवधा बएको प्राथङ्झभक ङ्जवद्यारम
शौचारम बएको ऩङ्चयवाय
सङ्टधाङ्चयएको चरो बएको ऩङ्चयवाय सॊ ्मा
फारफाङ्झरका भङ्जहरा तथा सभावेशी
फार ङ्जववाहको अवस्था
साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसॊ गङ्झत
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ढजेष्ठ नागङ्चयक एकर
भङ्जहरा अऩाङ्ग ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्र तथा
रोऩोन्भङ्टख जाती ण

जनचेतना तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण
फार श्रभको अवस्था
फार क्रवहरुको अवस्था
भङ्जहरा ङ्जहॊसा
योजगायीको अवस्था
स्वयोजगायका प्रमासहरु
गङ्चयफी ङ्झनवायणका प्रमासहरु
साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन
वातावयण सङ्टधायका प्रमासहरु
एच.आई.ङ्झब. य एड्स

ॉ
ङ्जवकासभा सभान सहबाङ्झगता सेवाहरुभा ऩहङ्टच
स्थानीम फजाय ऩङ्टग्न राग्ने सभम
कृङ्जष सेवा केन्र जान राग्ने सभम
बौगोङ्झरक ऺेत्र भङ्जहरा ङ्जऩछङ्झडएका तथा

सीभान्त वगधको सॊ ्मा ङ्झनजहरुरे ऩाएको
सेवा तथा ङ्छदइएको ङ्जवशेष अवसयहरु
ङ्जवङ्जवध
जनशङ्ञक्त
नीङ्झत तथा कामधक्रभ
बौङ्झतक अवस्था
सभन्वम य सहकामधका प्रमासहरु
अन्म साभाङ्ञजक सम्ऩादनका ऺेत्रहरु
६. गत वषधभा बोगेका सभस्माहरु फॊदागत रुऩभा रेख्ने
क)
ख)
ग)
७. सङ्टधायको राङ्झग चाल्नङ्टऩने कदभहरु तथा सङ्टझाव फङ्टॊदागत रुऩभा रेख्ने
क)
ख)
ग)
साभाङ्ञजक ऩयीऺकको नाभ्
दस्तखत्
सॊ स्थाको नाभ्
ङ्झभङ्झत्

अनूसूची - ६
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा १८ को उऩदपा (२) सग
.......... ङ्जवषमगत कामाधरम/गैय सयकायी सॊस्था
दै रेख ङ्ञजल्रा बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका
साभाङ्ञजक ऩयीऺकको प्रङ्झतवेदन
(फृहत छरपरभा प्रस्तङ्टत गङ्चयने)
१. ङ्जवषमगत कामाधरम/गैय सयकायी सॊ स्थाको नाभ्
२. रक्ष्म
क.
ख.
ग.
घ.

ॉ ागत रुऩभा रे ख्न)े
३. भङ्ट्म उदे श्म (फङ्टद
क.
ख.
ग.
घ.

४. गत आङ्झथक
ध वषधभा सॊ चाङ्झरत ङ्जवकास मोजना तथा कामधक्रभहरुको ङ्जववयण्
सॊ चाङ्झरत

कामधक्रभ/आमोजनाको

रक्ष्म

उऩरब्धी

कैङ्जपमत

नाभ

५. सयोकाय ऩऺको चाहना तथा रङ्ञऺत वगधराई सेवा तथा सङ्टङ्जवधा ङ्छदन ङ्झफगत एक वषधभा गङ्चयएका भङ्ट्म
ॉ ागत रुऩभा प्रस्तङ्टत गने) ।
भङ्ट्म नीङ्झतगत व्मवस्थाऩन तथा प्रङ्जक्रमागत सङ्टधायहरु (फङ्टद
क.
ख.
ग.
घ.

६. साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी फहन गने ऺभता्
साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायीको ऺेत्र

सूचक सङ्जहतको काभको ङ्जववयण

ॉ ागत रुऩभा रे ख्न)े
७. आमोजना तथा कामधक्रभ कामाधन्वमन गदाध बोगेका सभस्माहरु (फङ्टद
क.
ख.
ग.
घ.

ॉ ागत रुऩभा रे ख्न)े
८. बावी कामधक्रभ सॊ चारनको राङ्झग चाल्नङ्टऩने कदभहरु तथा सङ्टझावहरु (फङ्टद
क.
ख.
ग.
घ.

साभाङ्ञजक ऩयीऺकको नाभ्
दस्तखत्
सॊ स्थाको नाभ (मङ्छद सॊ स्था बएभा):
ङ्झभङ्झत्

अनङ्टसूची-७
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा १९ को उऩदपा (२) सग
साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टङ्झतको कामधक्रभ सॊ चारन ङ्जवङ्झध
१. साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टङ्झत कामधक्रभभा सहबागीहरुको उऩङ्ञस्थङ्झत ऩङ्टङ्ञस्तका याख्नङ्ट ऩने य उक्त
ऩङ्टङ्ञस्तकाभा सहबागीहरुको नाभ, ऩद, ठे गाना तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गये को सॊ स्था उल्रेख हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
२. कामधक्रभको प्रायम्बभा सहबागीहरुराई कामधक्रभको उदे श्म सञ्चारन ङ्जवङ्झध सभम य आचायसॊ ङ्जहता फाये
जानकायी ङ्छदनङ्टऩने ।
३. साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे अनङ्टसूची-५ य अनङ्टसूची-६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तमाय गङ्चयएको ङ्जववयण प्रस्तङ्टत
गने ।
४. कामधक्रभभा प्रङ्झतवेदन ङ्जववयण प्रस्तङ्टत बएऩङ्झछ साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्वम सङ्झभङ्झतको तपधफाट
कामधक्रभका सहबागीहरु सभऺ ङ्झनम्न प्रकायका प्रश्नहरु क्रभश् याखी खङ्टरा छरपरको भाध्मभफाट
सहबागीहरुको प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझाव आह्वान गनेऩने्(क) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभाधण गये का कानून तथा नीङ्झतगत ङ्झनणधम य प्रङ्जक्रमागत सङ्टधायरे ऩाये को प्रबाव
सूचकको आधायभा
(ख) गाउॉऩाङ्झरकारे गये का ङ्जवकास मोजनाहरुभा जन सहबाङ्झगताको ङ्ञस्थङ्झत
(ग) गाउॉऩाङ्झरकारे सभमभा सेवा सङ्टङ्जवधा ङ्छदन सेवा ङ्छदन नसकेको अवस्थाभा जनतारे बोग्नङ्ट ऩये का
सभस्माहरु
(घ) गाउॉऩाङ्झरकाको तपधफाट ऩेश गये को ङ्जववयण प्राप्तीको ङ्जवश्वसनीमता
(ङ) फारफाङ्झरका भङ्जहरा दङ्झरत जनजाती गङ्चयफ जेष्ठ नागङ्चयक तथा ङ्जऩछङ्झडएका वगधराई भूरधायभा
ल्माउन गये का प्रमासहरुको प्रबावकाङ्चयता
(च) गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्छदएको सेवाको गङ्टणस्तय दस्तङ्टय सेवा ङ्छदन रगाएको सभम य कामध सम्ऩादनको
स्तय
(छ) साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व ऩङ्टया गनध गाउॉऩाङ्झरकाको वतधभान कामध तथा कामधशैरीभा सङ्टधाय ल्माउन
प्राप्त सङ्टझावहरु
५. सहबागीहरुरे कामधक्रभभा याखेका ङ्जवचाय सङ्टझाव तथा प्रङ्झतङ्जक्रमाहरुराई साभाङ्ञजक ऩयीऺण सभन्वम
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे ङ्जटऩोट गयी याख्नङ्टऩदधछ य सहबागीरे याखेका
ङ्ञजऻासा तथा ङ्जवचायभा गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩदाङ्झधकायी ङ्ञजम्भेवाय कभधचायी तथा साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे स्ऩि
ऩानङ्टध ऩने ।
६. साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामधक्रभभा उठे का ङ्जवषमवस्तङ्टहरुको आधायभा साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे भङ्ट्म ङ्जवषम
अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गनङ्टऩ
ध ने ।

अनङ्टसूची-८
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा १८ को उऩदपा (८) सग
छरपर कामधक्रभभा सहबागीरे ऩारना गनङ्टऩ
ध ने आचायसॊ ङ्जहता
साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गङ्चयने कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थत आमोजक सहजकताध तथा
सहबागीहरुरे ऩारना गनङ्टऩ
ध ने आचायसॊ ङ्जहता
(क) ङ्जवषमवस्तङ्टभा भात्र केङ्ञन्रत यही छरपर गने ।
(ख) तथमाॊक य सूचनाको आधायभा यही ङ्जवचाय याख्ने ।
(ग) नीङ्ञज वा व्मङ्ञक्तगत कङ्टयाभा ङ्जटप्ऩणी नगने तथा व्मङ्ञक्तगत आऺेऩ नरगाउने ।
(घ) सहबागीहरुरे व्मक्त गये का ङ्जवचायभा प्रङ्झतवाद नगने प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा सङ्टझाव तथा ङ्जटप्ऩणीराई
सकायात्भक रुऩभा ङ्झरने ।
(ङ) व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाको सावधजङ्झनक भमाधदा य ङ्ञशिाचायराई कामभ याख्ने
(च) सहबागीहरुराई ङ्जवचाय याख्न प्रोत्साहन गने य ङ्जवचायका राङ्झग धन्मवाद ङ्छदने ।
(छ) साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे फोल्ने सभम ङ्छदएऩङ्झछ भात्र सहबागीहरुरे आफ्ना कङ्टयाहरु याख्ने ।
(ज) फोल्दा ऩारै ऩारो फोल्ने य एउटा व्मङ्ञक्तरे एक ऩटक भात्र फोल्ने ।
(ञ) आफ्नो कङ्टयाराई छोटकयीभा स्ऩि रुऩभा याख्ने य फीचभा अकाधको कङ्टया नकाट्ने ।

अनङ्टसूची-९
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा १९ को उऩदपा (१) सग
साभाङ्ञजक ऩयीऺकरे गाउॉऩारका अध्मऺ सभऺ ऩेश गने प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा
श्री ........... गाउॉऩाङ्झरका
१. ऩृष्ठबूभी्
२. साभाङ्ञजक ऩयीऺकको उदे श्म्
३. अध्ममन ङ्जवङ्झध्
४. अध्ममनको सीभा्
५. फृहत छरपर कामधक्रभको ङ्जववयण्
क. ङ्झभङ्झत्

ख. स्थान्

ग. सभम्

६. गाउॉऩाङ्झरका य ङ्जवषमगत कामाधरम/गैय सयकायी सॊ स्थाको ङ्जववयण सॊ रग्न याख्ने अनङ्टसूची २ य ३
ॉ ागत रुऩभा रेख्ने
७. साभाङ्ञजक ऩयीऺणफाट दे ङ्ञखएका सवर ऩऺहरु फङ्टद
ॉ ागत रुऩभा रेख्ने
८. साभाङ्ञजक ऩयीऺकफाट दे ङ्ञखएका च ङ्टनौङ्झत तथा कभी कभजोयीहरु फङ्टद
९. साभाङ्ञजक ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्टया गनध गाउॉऩाङ्झरकारे चाल्नङ्ट ऩने कदभहरु वा सङ्टझावहरु
साभाङ्ञजक ऩयीऺकको नाभ्
दस्तखत्
सॊ स्थाको नाभ (मङ्छद सॊ स्था बएभा)
ङ्झभङ्झत्

अनङ्टसूची -१०
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा २९ य दपा ४७ सग
सावधजङ्झनक ऩयीऺण अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामधक्रभभा प्रस्तङ्टत गने ङ्झफषमवस्तङ्ट
'क) ङ्जवत्तीम रेखा ऩयीऺण्
मसरे गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवत्तीम कायोवायको रेखाजोखा तथा ऩङ्टङ्जि गदधछ । जसभा भहारे खा ऩयीऺणको
कामाधरमफाट ङ्जवत्तीम कायोवायको रेखा य त्मसको जाॉच गयी ङ्जवत्तीम कायोवायको अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन ङ्छदने कामध
हङ्टन्छ। मस ङ्झबत्र आन्तङ्चयक रे खा ऩयीऺण य अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण सभावेश हङ्टन्छन ।
ख) सावधजङ्झनक ऩयीऺण्
गाउॉऩाङ्झरकारे आपनो ऺेत्रङ्झबत्र सॊ चाङ्झरत मोजना तथा कामधक्रभहरूको कामाधन्वमन सङ्टङ्झनङ्ञित गयी सम्ऩादन हङ्टने
वा

सम्ऩाङ्छदत

काभको

ऩङ्चयभाण, रागत, गङ्टणस्तय

सभेतको

रेखाजोखा

गनध

स्थानीम

उऩबोक्ता

तथा

सयोकायवाराहरूको सहबाङ्झगताभा सावधजङ्झनक ऩयीऺण गदधछ। सावधजङ्झनक ऩयीऺणको प्रङ्जक्रमारे सॊ चाङ्झरत
मोजनाको उद्देश्म प्राङ्झप्तभा भात्र सहमोग ऩङ्टच्माउने नबई मोजनाको सकायात्भक य सङ्टधाय गनङ्टऩ
ध ने ऩऺका प्राप्त
दृिान्तहरूराई ङ्जवश्ले प्रङ्जक्रमाका ऩोषण गदधछ । सॊ चाङ्झरत अनङ्टबव य दृिान ङ्जवश्लेषण गयी ङ्झनणधम प्रङ्जक्रमाका
तहभा ऩृष्ठऩोषण गदधछ । सॊ चाङ्झरत मोजना तथा कामधक्रभहरू ङ्झनधाधङ्चयत सभम य कामधताङ्झरका अनङ्टरुऩ
कामाधन्वमन बए, बएनन ? त्मसभा के कङ्झत य कसवाट रगानी बएको छ के भा कङ्झत खचध बमो ? काभको
गङ्टणस्तय कस्तो छ ? खचध प्रङ्जक्रमा तथा ङ्जववयण ठीक छन वा छै नन ? के कस्ता सङ्टधाय कामध उऩमोगी हङ्टन्छ
आङ्छद

ऩऺफाये

सयोकायवारसॊ ग

गङ्चयने

छरपर, अन्तयङ्जक्रमा, ङ्जवश्लेषण

य

सूचनाको

आदान

प्रदानरे

गाउॉऩाङ्झरकाफाट गङ्चयने ङ्झफकासका कामधक्रभहरूराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी य जनभङ्टखी तङ्टल्माउने भात्र होइन
स्थानीम उऩबोक्ता हरूराई आपना बावना व्मक्त गनध सऺभ फनाउॉदछ। सावधजङ्झनक ऩयीऺण, साभाङ्ञजक
सशङ्ञक्तकयण, साभङ्टदाङ्जमक सहबाङ्झगता तथा नागङ्चयक ङ्झनगयानीको ङ्झनम्ती आवश्मक व्मवस्थाऩकीम औजाय ऩङ्झन
हो ।
सावधजङ्झनक ऩयीऺण, मोजना सॊ चारनभा जनसहबाङ्झगता फृङ्जर्द् गनध तथा जनताहरूफाट सङ्टझाव तथा प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरने
उद्देश्मरे सॊ चारन हङ्टन्छ, त्मसैरे सावजधङ्झनक ऩयीऺणभा सहबागीहरूवाट व्मक्त बएका ङ्जवचायहरू बङ्जवष्ट्मको नीङ्झत
ङ्झनभाणको राङ्झग आधाय हङ्टन सक्दछ । मोजना पयपायक गने काभ प्रचङ्झरत कानूनभा ब्मवस्था बएका
आधायहरू तथा ऩेश बएका प्रभाणको आधायभा गनङ्टध ऩनेछ। मोजना पयपायकको क्रभभा सावधजङ्झनक
ऩयीऺणका फखत व्मक्त ङ्जवचायराई आधाय ङ्झरई पयपायक गने नगने बङ्ङे ङ्झनणधम गनङ्टध हङ्टॉदैन।
२. सावधजङ्झनक ऩयीऺणको ऺेत्र्
'क) आन्तङ्चयक रुऩभा सॊचारन हङ्टन्े

सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधऩारकारे आन्तङ्चयक रुऩभा सम्ऩादन गदधछ / गयाउॉदछ । मसरे सॊ चाङ्झरत मोजनाको
गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय ल्माउॉछ तथा कामाधन्वमन गने ङ्झनकामको आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩनको सङ्टधायका राङ्झग सझाव
ङ्झरन तथा प्राप्त सङ्टझावराई कामाधन्वमन गने उद्देश्मरे सॊ चारन गङ्चयन्छ। मो आभ उऩबोक्ताहरूफाट सचाॊङ्झरत
मोजनाको प्रायङ्ञम्बक जाॉचऩास ऩङ्झन हो।
ख) उद्देश्म अनङ्टरुऩ रगानी बए नबएको जाॉच तथा सङ्टधाय्
ॉ सॊ रग्न गयाई सहबाङ्झगताभूरक य ऩायदशॉ ढॊ गरे बए
सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधभा उऩबोक्ता वगधराई स्वमभ
गये का कामधहरूको ङ्जववचेना गने, रेखाजोखा गने, सफर य दङ्टफर
ध ऩऺहरूको ङ्जवश्लेषण गयी आगाभी ङ्छदनहरूभा
गनङ्टऩ
ध ने सङ्टधायात्भक कामधको ऩङ्जहचान गङ्चयन्छ । मसवाट सॊ रग्न योकायवाराहरूरे

सम्ऩङ्ङ बैसकेका

कामधक्रभफाट ङ्झसकेका नमाॉ ङ्झसकाइ । ऩाठ आदान प्रदान गयी थऩ सङ्टधायात्भक उऩामहरूको ऩङ्जहचान गङ्चयन्छ।
'ग) सयोकाय ऩऺहरूको सहबाङ्झगता य खङ्टल्रा छरपर्
सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामध भङ्ट्मत उऩबोक्ताहरूको चाहना तथा प्रङ्झतङ्जक्रमा फङ्टझ्न सॊ चारन गङ्चयन्छ ।
सावधजङ्झनक ऩयीऺणभा सफै उऩबोक्ता तथा मोजनाका सयोकाय ऩऺहरूको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गयाई

उऩबोक्ताराई

रागेका कङ्टयाहरू वोल्न स्वतन्त्रता ङ्छदइन्छ ।
३. सावधजङ्झनक ऩयीऺणको उद्देश्म्
(क) मोजनाको आम्दानी खचध तथा अन्म ङ्जववयणहरू आभ उऩबोक्ताहरू सभऺ याखी उऩबोक्ताहरूको
प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरने ।
(ख) कामधक्रभ प्रङ्झत जनचासो वृङ्जर्द् गयी सम्फङ्ञन्धत सयोकायवारहरूको सहबाङ्झगता वृङ्जर्द् गने ।
(ग) ङ्झनणधम प्रङ्जक्रमाभा प्रजाताङ्ञन्त्रक प्रङ्जक्रमा य ऩायदशॉ व्मवहाय अवरम्फन गनध गयाउन सजग गयाउने ।
(घ) कामधक्रभभा हङ्टनसक्ने अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्त्रण गने य कङ्टनै अङ्झनमङ्झभतता बएको ऩाइएभा ङ्झनमन्त्रण गनध
उऩबोक्ताहरूराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउने ।
(ङ) मोजनाभा आभ उऩबोक्ताहरूको स्वाङ्झभत्व बाव स्थाङ्जऩत गने ।
४. सावधजङ्झनक ऩयीऺण ऩद्दङ्झत्
(ब्मवस्था बएका ङ्झफङ्झधको ब्मा्मा गने)
५. सावधजङ्झनक ऩयीऺणभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्टयाहरू:
० आभ उऩबोक्ता बेरा बए/नबएको
० भङ्जहरा, दङ्झरत य ङ्जऩछङ्झडएको वगधको उङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व बए/नबएको
० कामधक्रभरे सभेट्ने ऺेत्रको सभानङ्टऩाङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व बए/नबएको
० आमोजना/हारसम्भका कामाधन्वमन ङ्ञस्थङ्झत जानकायी गयाइएको एका/नगयाइएको
० आमोजना/कामधक्रभको बौङ्झतक य ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत जानकायी गयाइएको/नगयाइएको
० ङ्जवगतका ऩयीऺणफाट आॊरूछैमाइएका सङ्टझावहरूको कामाधन्वमन बए/नबएको

० अनङ्टगभन सूचकहरू तमाय गङ्चयएको/ नगङ्चयएको
० अनङ्टगभनफाट दे ङ्ञखएका कभी कभजोयीहरूको सङ्टधाय गङ्चयएको/ नगङ्चयएको
० सहबागीहरूराई रागको कङ्टयाहरू फोल्न ङ्छदइएको/नङ्छदइएको
० सहबागीहरूका ङ्झफचायराई जस्ताको तस्तै प्रङ्झतवेदनभा प्रस्तङ्टत गङ्चयए/नगङ्चयएको
६. पायाभहरूको प्रमोग: (अनङ्टसूचीभा व्मवस्था बएका पायाभहरूको ब्मा्मा गने)
७. गाउॉऩाङ्झरकारे सावधजङ्झनक ऩयीऺण अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण कामधक्रभभा सहबागी गयाउनङ्ट ऩने्
० सहबाङ्झगहरू (अङ्झधकतभ ५० जना)
० गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरू
० अध्मऺ तथा उऩध्माऺ ।
० कामधऩाङ्झरकाका सदस्महरु
० गाउॉऩाङ्झरकाका शाखा तथा इकाई प्रभङ्टखहरू
० ङ्जवकास आमोजनाको कामाधन्वमन सॊ ग सम्फङ्ञन्धत कभधचायीहरू
० उद्योग वाङ्ञणज्म सॊ घ, स्थानीम गैय सयकायी सॊ स्था भहासॊ घ, जस्ता ऩेशागत सॊ स्था सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू
० याजनैङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू
० भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाङ्झत, ङ्जऩछङ्झडएका वगध आङ्छदको उत्थानभा कामधयत सॊ घ सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू
० कामधयत प्रभङ्टख गैय सयकायी सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू प्रभङ्टख कयदाताहरू
० कामधयत साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू
० नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू

अनङ्टसूची-११
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा २७ को उऩदपा (३) य दपा ३१ को उऩदपा (३) सग
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थारे तमाय गने आमोजना वा कामधक्रभ सम्फन्धी ङ्जववयणको ढाॉचा
१. कामधक्रभ वा आमोजनाको
क नाभ् ........................................

ख स्थार .......................................

ग ऩङ्जहरो ङ्जकस्ता यकभ .................................... प्राप्त ङ्झभङ्झत् ................................
घ रागत यकभ् ............................................................................................
ङ शङ्टरु हङ्टने वा बएको ङ्झभङ्झत् .............................................................................
च सम्ऩङ्ङ हङ्टने वा बएको ङ्झभङ्झत् ...........................................................................
२. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत/गैय सयकायी सॊ स्था/टोर ङ्जवकास सॊ स्था/साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाको
क नाभ् ..............................................

ख अध्मऺको नाभ् ..............................

ग सदस्म सॊ ्मा् .............. भङ्जहरा सॊ ्मा .................. ऩङ्टरुष सॊ ्मा ........................
३. आम्दानीको खचधको ङ्जववयण्
क. आम्दानी तपध
आम्दानी स्रोत कहाॉफाट नगद वा ङ्ञजन्सी प्राप्त बमो स्रोत
खङ्टराउने

यकभ तथा ऩङ्चयभाण

कैङ्जपमत

ख. खचध तपध
खचधको ङ्जववयण
1. साभग्री के के साभग्री खङ्चयद बए

२. ज्मारा के वाऩत कङ्झत ज्मारा
बङ्टक्तानी बमो

३ व्मवस्थाऩन खचध ढङ्ट वानी तथा
अन्म खचध

दय

ऩङ्चयभाण

जम्भा यकभ

ग भौज्दात
ङ्जववयण

यकभ तथा ऩङ्चयभाण

कैङ्जपमत

यकभ तथा ऩङ्चयभाण

कैङ्जपमत

१ नगद
क फैंक
ख व्मङ्ञक्तको ङ्ञजम्भा
२ साभग्री
घ बङ्टक्तानी ङ्छदन फाॉकी
ङ्जववयण

४. मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगङ्झत ङ्जववयण
ङ्जववयण

रक्ष्म

प्रगङ्झत

५. मोजनारे ऩङ्टमाधएको राब तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबाङ्ञन्वत जनसॊ ्मा मोजना सॊ चारन बएको स्थानका
उऩबोक्ताहरु
६. आमोजना वा कामधक्रभ सॊ चारन गदाध आमोजक सॊ स्थाभा काभको ङ्ञजम्भेवायी फाॉडपाॉड कस कसरे के
कस्तो काभको ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरएका ङ्झथए खङ्टराउने्
७. आमोजना वा कामधक्रभ सॊ चारनको क्रभभा ऩाङ्झरकारे गये को अनङ्टगभन ऩटक्
ॉ ागत रुऩभा रेख्ने
८. कामधक्रभ सॊ चारनको क्रभभा बोगेका सभस्माहरु फङ्टद
ॉ ागत रुऩभा रे ख्ने
९. कामधक्रभ सॊ चारनको क्रभभा बएको याम्रो ङ्झसकाइ फद
ॉ ागत रुऩभा रे ख्ने
१०. सम्ऩङ्ङ मोजनाराई ङ्छदगो रुऩभा सॊ चारन गनध बङ्जवष्ट्मको मोजना के छ फङ्टद
ॉ ागत रुऩभा रे ख्ने
११. सङ्झभङ्झतको सङ्टझाव अन्म केङ्जह बए फङ्टद
१२. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत/साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको दस्तखत्
............................
कोषाध्मऺ
ङ्जववयण तमाय ङ्झभङ्झत्

.....................................
सङ्ञचव

..............................
अध्मऺ

अनङ्टसूची-१२
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा २७ को उऩदपा (५) य दपा (३१) को उऩदपा ५ सग
सावधजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा
श्री .......................................
................................. गाउॉऩाङ्झरका
१. मोजनाको
क नाभ्

ख स्थर्

ग रागत अनङ्टभान्

घ मोजना शङ्टरु बएको ङ्झभङ्झत्
ङ मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत्

च मोजनाको अवस्था् सम्ऩङ्ङ अधङ्टयो ङ्झफग्रेको

२. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत य गैय सयकायी सॊ स्था य साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थाको
क नाभ्

ख अध्मऺको नाभ्

ग सदस्म सॊ ्मा् .............. भङ्जहरा .............. ऩङ्टरुष ......................

३. सावधजङ्झनक ऩयीऺण बएको्
क ङ्झभङ्झत्

ख स्थान्

ग सभम

ठे गाना

ऩद

४. उऩङ्ञस्थङ्झत् उऩङ्ञस्थङ्झतको छाॉमा प्रङ्झत सॊ रग्न गनङ्टऩ
ध ने
नाभ

५. मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगङ्झत ङ्जववयण्
काभको ङ्जववयण

रक्ष्म

प्रगङ्झत

६. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत/गैय सयकायी सॊ स्था/साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थारे ऩेश गये को आम्दानी खचधको ङ्जववयण्
आम्दानी तपध
ङ्जववयण

गाउॉऩाङ्झरका/सहमोगी सॊ स्थाफाट ङ्झनकासा

यकभ रु.

साभग्री
जनसहबाङ्झगता
श्रभदान
खचध तपध
ङ्जववयण

यकभ रु.

क. ङ्झनभाधण साभग्री

ख. काभदाय
ग. ढङ्ट वानी

घ. भेङ्ञशनयी औजाय

जम्भा
७. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत य साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्थारे ऩेश गये को ङ्जववयण भाङ्झथ सावधजङ्झनक ऩयीऺणभा उऩङ्ञस्थत
व्मङ्ञक्तहरुको प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा सङ्टझाव्
क्र.सॊ .

सङ्टझावकताधको नाभ थय

सङ्टझावको ऺेत्र प्रङ्झतङ्जक्रमा तथा
सङ्टझावको सायसॊ ऺेऩ

कैङ्जपमत

उऩमङ्टक्त
ध खचध ङ्जववयण उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे ऩेश गये को ङ्जववयणसॉग भेर खान्छ वा खाॉदैन भेर नखाने
बएभा कैङ्जपमतभा जनाउने्

८. जानकायीका राङ्झग सो ङ्जववयण सफै सयोकायवाराहरुराई सूङ्ञचत गनध सावधजङ्झनक स्थरको सूचना
ऩाटीभा टाॉस बए/नबएको

......................
नाभ्
सहजकताध/प्राङ्जवङ्झधक
प्रङ्झतवेदन फङ्टझाएको ङ्झभङ्झत्

......................
नाभ्
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺ

......................
नाभ्
गाउॉऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायी

अनङ्टसूची-१३
ॉ सम्वङ्ञन्धत)
(दपा ३५ को उऩदपा (४) सग
सावधजङ्झनक ऩयीऺणको राङ्झग ङ्झनभाधण व्मवसामीरे तमाय गने ङ्जववयणको ढाॉचा
१. मोजनाको
क नाभ् ............................................................ ख स्थर् ..................................
ग मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत्

घ मोजनाको शङ्टरु बएको ङ्झभङ्झत्

ङ मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत्
२. ङ्झनभाधण व्मवसामीको्
क पभधको नाभ् ................................................. ख प्रोप्राइटयको नाभ् ........................
३. सम्ऩङ्ङ मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगङ्झत ङ्जववयण्
काभको ङ्जववयण भङ्ट्म भङ्ट्म कामधहरु रागत अनङ्टभान
खङ्टराउने

मथाथध

४. मोजनारे ऩङ्टमाधएको राब तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबाङ्ञन्वत जनसॊ ्मा मोजना सॊ चारन बएका स्थानका
उऩबोक्ताहरु
५. मोजना सॊ चारनको क्रभभा ऩाङ्झरकारे गये को अनङ्टगभन ऩटक्
ॉ ागत रुऩभा रेख्ने
६. कामधक्रभ सॊ चारनको क्रभभा बोगेको सभस्माहरु फङ्टद
ॉ ागत रुऩभा रेख्ने
७. सम्ऩङ्ङ मोजनाराई ङ्छदगो रुऩभा सॊ चारन गनध के गनध आवश्मक छ फङ्टद
.................................
नाभ्
ठे केदाय वा प्रङ्झतङ्झनङ्झधको दस्तखत्
ङ्झनभाधण व्मवसामीको नाभ्
ङ्जववयण ऩेश गये को ङ्झभङ्झत्

अनङ्टसूची-१४
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ३५ को उऩदपा (७) सग
ङ्झनभाधण व्मवसामीफाट सम्ऩङ्ङ कामधक्रभ वा आमोजनाको सावधजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा
श्री .................................
गाउॉ कामधऩाङ्झरकाको कामाधरम
१. मोजनाको
क नाभ्
ख स्थर्
ग ठे क्का अङ्क
घ मोजना शङ्टरु बएको ङ्झभङ्झत्
ङ मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत्
२. ङ्झनभाधण व्मवसामीको
क पभधको नाभ्
ख प्रोप्राइटयको नाभ्
३. सावधजङ्झनक ऩयीऺण बएको
क ङ्झभङ्झत्
ख स्थान्
ग सभम्
४. उऩङ्ञस्थङ्झत्
नाभ

ठे गाना

ऩद

५. मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगङ्झत ङ्जववयण्
काभको

खङ्टराउने

ङ्जववयण

भङ्ट्म

भङ्ट्म

कामधहरु रागत अनङ्टभान अनङ्टसाय

मथाथध

६. ङ्झनभाधण व्मवसामीरे ऩेश गये को ङ्जववयण भाङ्झथ सावधजङ्झनक ऩयीऺणभा उऩङ्ञस्थङ्झत व्मङ्ञक्तहरुको प्रङ्झतङ्जक्रमा
तथा सङ्टझाव्
क्र.सॊ .

सङ्टझावकताधको नाभ सङ्टझावको ऺेत्र
थय

प्रङ्झतङ्जक्रमा

साय सॊ ऺेऩ

तथा

सङ्टझावको कैङ्जपमत

७. सहबागीफाट आएका ङ्जवचाय तथा अवरोकनफाट दे ङ्ञखएका तथमहरुको ङ्जवश्लेषण

......................
नाभ्
सहजकताध/प्राङ्जवङ्झधक

प्रङ्झतवेदन फङ्टझाएको ङ्झभङ्झत्

......................
नाभ्
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺ

......................
नाभ्
गाउॉऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायी

अनङ्टसूची - १५
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ३५ को उऩदपा (८) सग
सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभको आचायसॊङ्जहता
सावधजङ्झनक ऩयीऺण कामधक्रभराई प्रबावकायी फनाउन, व्मवङ्ञस्थत कामधताङ्झरका तमाय गयी छरपर
सञ्चारन गनध य सहजकताधरे छरपरराई ङ्जवषमभा केङ्ञन्रत गयी ब्मवङ्ञस्थत रुऩभा सञ्चारन गनध
अनङ्टसूची-१६भा ङ्छदइएको नभूना कामधक्रभ ताङ्झरका प्रमोग गनङ्टध ऩनेछ। सावधजङ्झनक ऩयीऺण
कामधक्रभभा उऩङ्ञस्थत आमोजक, सहजकताध तथा सहबागीहरूरे ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको आचाय सॊ ङ्जहता
ऩारना गनङ्टऩ
ध नेछ:
ङ्जवषमवस्तङ्टभा भात्र केन्रीत यही छरपर गने ।
ङ्झनजी वा व्मङ्ञक्तगत कङ्टयाभा ङ्जटप्ऩणी नगने तथा व्मङ्ञक्तगत आऺेऩ नरगाउने ।
सहबागीहरूरे व्मक्त गये का ङ्झफचायभा प्रङ्झतवाद नगने, प्राप्त प्रङ्झतङ्जक्रमा, सङ्टझाव तथा ङ्जटप्ऩणीराई
सकायात्भक रुऩभा ङ्झरने ।
व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाको सावधजङ्झनक भमाधदा य ङ्ञशिाचायराई कामभ याखे ।
सहबागीहरूराई ङ्जवचाय याख प्रोत्साहन गने य ङ्जवचाय याखे वाऩत धन्मवाद ङ्छदने ।
सहजकताधरे फोल्ने सभम ङ्छदएऩङ्झछ भात्र सहबागीहरूरे आफ्ना कङ्टयाहरू याख्ने ।
फोल्दा ऩारै ऩारो फोल्ने य एउटा व्मङ्ञक्तरे एकऩटक भात्र फोल्ने ।

अनङ्टसूची-१६
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा २७ (८) दपा ३१(७) य दपा ३५(९) सग
सहजकताधरे सावधजङ्झनक ऩयीऺण गनध प्रमोग गनङ्टऩध ने कामधक्रभको नभूना
कामधक्रभ
कामधक्रभ औऩचाङ्चयक वा अनौऩचाङ्चयक कसयी गने तम गने
बेराको उदे श्मफाये जानकायी गयाउने
मोजनाको ङ्ञस्थङ्झत वा प्रगङ्झत फाये प्रस्तङ्टङ्झतकयण
मोजनाको ङ्ञस्थङ्झतफाये सहबागीको ङ्जटप्ऩणी
मोजनाको आम्दानी खचध ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गने
आम्दानी खचध उऩय सहबागीको ङ्जटप्ऩणी ङ्झरने
बेराको सङ्टझाव उल्रेख गने
ये कडध गङ्चयएको सङ्टझाव तथा सङ्जहछाऩ

ङ्ञजम्भेवायी

सभमावङ्झध

अनङ्टसूची - १७
ॉ सम्फङ्ञन्धतो
(दपा २७(८), दपा ३१(७) य दपा ३५(९) सग
सावधजङ्झनक ऩयीऺणका राङ्झग सहजकताधरे प्रमोग गनङ्टऩध ने चेकङ्झरि
कामधक्रभ वा आमोजना सम्फन्धी ङ्झफवयण
(क) कामधक्रभ वा आमोजना सभङ्टदामरे भाग गये अनङ्टसाय छ/छै न।
(ख) राबाङ्ञन्वत घयधङ्टयी सॊ ्मा।
(ग) रङ्ञऺत वगध सभावेशी (दङ्झरत, जनजाङ्झत, भङ्जहरा, गयीफ, ङ्जऩछङ्झडएको वगध) को सॊ ्मा ।
(घ) मोजनाफाट हङ्टने उऩरब्धीका सूचकहरू प्रि छन/छै नन।
(ङ) रक्ष्म य उऩरब्धी फीचको पयक ।
(च) मोजनाको ङ्छदगोऩनका राङ्झग सभङ्टदामको सहबाङ्झगता तथा मोगदान ।
(छ) मोजना सभमभा सम्ऩङ्ङ बमो वा बएन ? बएन बने कायणहरू।
(ज) मोजना सॊ चारन गनध गङ्छठत उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको गठन प्रङ्जक्रमा उऩमङ्टक्त बए/नबएको ।
(झ) उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतभा वास्तङ्जवक उऩबोक्ताको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व बए/नबएको ।
मोजनाको ब्मफस्थाऩन तथा रेखाप्रणारी
(क) ङ्ञजम्भेवायी ताङ्झरका प्रि रुऩभा छ छै न तथा मोजना सॊ चारन गनेरे प्रस्तङ्टत गये अनङ्टसायको मोजना
सम्ऩङ्ङ बए/नबएको ।
(ख) खङ्चयद प्रङ्जक्रमा ऐन, ङ्झनमभ तथा ङ्झनदे ङ्ञशका फभोङ्ञजभ बमो/बएन । प्रङ्झतस्ऩधाधत्भक कोटे शन अनङ्टसाय
नबएको बए कायण खङ्टराउने ।
(ग) रु ५००० बन्दा भाङ्झथको खङ्चयदभा भूल्म अङ्झबवृङ्जर्द् कयको ङ्झफर सभावेश बए नबएको । ङ्झफरहरूभा
त्रङ्टङ्जटहरू बए/नबएको ।
(घ) स्टोय ब्मवस्थाऩनभा त्रङ्टङ्जट यहे/नयहेको ।
(ङ) अङ्झग्रभ बङ्टक्तानी यकभ मोजनाको उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे गये को ङ्झनणधम बन्दा
पयक छ/छै न ।
(छ) काङ्जटएको चेक, फैंकको ङ्जववयण सॉग चबअमरअङ्ञष्ट्ब (ङ्झबडाएय रुजङ्ट ) गङ्चयमो/गङ्चयएन।
(ज) खचध ङ्जववयणभा उङ्ञल्रङ्ञखत अनङ्टसायका भाङ्झनसरे काभ गये को हो/होइन ?
(झ) काभ गने भाङ्झनसरे ऩूयै ज्मारा ऩाएका छन,/ छै नन ?
(ज) गाउॉऩाङ्झरकाफाट सभम सभमभा ङ्झनयीऺण बएको छ/ छै न ? ङ्झनयीऺण ऩिात प्राप्त सङ्टझावहरू
कामाधन्वमन बए/बएनन ?

ऩायदङ्ञशत
ध ा
(क) मोजना स्थरभा मोजनाको रगानी फाये प्रि हङ्टने गयी सूचना फोडध याङ्ञखमो/याङ्ञखएन
(ख) मोजनाको सञ्चारन खचधको ङ्जववयण प्रि छ/छै न ।
(ग) ङ्झभजयभेन्ट फङ्टक (नाऩी ङ्जकताव) प्रि ङ्झसत याङ्ञखएको छ/छै न ।
(घ) आमोजना वा कामधक्रभ कामाधन्वमन हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ऩमाधप्त जानकायी गयाउने काभ बए/नबएको ।
अन्म
(क) सहबागीभध्मे कसैरे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको कङ्टनै सदस्मको ङ्जवशेष प्रशॊसा भात्र गये को वा ङ्जवयोध गये को
अवस्थाभा कायण ऩत्ता रगाउने ।
(ख) सूचना प्रवाहभा दङ्झरत, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका य ङ्जऩछङ्झडएका वगधको सहबाङ्झगता यह्यो यहेन ।
कतै फाट अवयोध छ छै न ऩत्ता रगाउने ।
(ग) प्राङ्जवङ्झधकहरूफाट सभमभै सङ्टझाव य सल्राह प्राप्त बमो, बएन ? ङ्छदइएका सल्राह य सङ्टझावहरू
उऩमङ्टक्त ङ्झथए, ङ्झथएनन ?
(घ) मोजनाराई प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारन गनध बङ्जवष्ट्मको मोजना के छ ?
(ङ) मोजना सॊ चारनको क्रभभा भहत्वऩूणध ङ्झसकाइ के यह्यो ?

अनङ्टसूची-१८
ॉ सम्फङ्ञन्धत
दपा ३९ सग
आमोजनाको सूचना ऩाटीको ढाॉचा
 आमोजना/ऩङ्चयमोनाको नाभ
 कूर रागत फजेट रु.
 जनसहबाङ्झगता

व्महोने यकभ रु.

उऩबोक्ता

 ऩङ्चयमोजना शङ्टरु ङ्झभङ्झत
 ङ्झनभाधण

व्मवसामी

 आमोजना/ऩङ्चयमोजना स्थर
वा

उऩबोक्ता

सभङ्टदामरे

सङ्झभङ्झत

कामाधन्वमन गने ङ्झनकाम/सॊ स्थाको नाभ

 राबाङ्ञन्वत घयऩङ्चयवाय

वा

गाउॉऩाङ्झरकाको रगानी रु.
अन्म आम्दानी रु.
सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत

सम्ऩकध व्मङ्ञक्त नाभ य सम्ऩकध नॊ.
राबाङ्ञन्वत जनसॊ ्मा

अनङ्टसूची-१९
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ५१ को उऩदपा (१) सग
प्रश्नावरी बाग-१
नागङ्चयक प्रङ्झतवेदन
सन्तङ्टङ्जि वा असन्तङ्टङ्जि जनाउने
उत्तयदाताको नाभ य थय्- .................................... जातजाती
ङ्झरङ्ग्

भङ्जहरा

ऩङ्टरुष

उभेय .....................

ङ्ञशऺा् ..........................................

ऩेशा् .....................................

ठे गाना् बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. .................. सम्ऩकध नॊ. ...................................
क्र.सॊ .

सेवाको सन्तङ्टङ्जि

१.

१.१ तऩाईरे मस कामाधरमफाट सभग्रभा कङ्झत सन्तङ्टङ्जि ऩाउनङ्ट बमो ?
सन्तङ्टि

( )

सन्तङ्टि

( )

ङ्छठकै

( )

ङ्छठकै

( )

असन्तङ्टि ( )

ङ्ट न्ङ्ट छ ?
१.२ सेवा ङ्झरन जाॉदा कभधचायीको व्मवहायप्रङ्झत तऩाई कङ्झत सन्तङ्टि हङ्टनह
२.

असन्तङ्टि ( )

सेवाको ङ्झनमङ्झभतता

२.१ नागङ्चयक वडाऩत्रभा उल्रेख बए अनङ्टसाय तऩाईरे प्राप्त गनङ्टऩ
ध ने सेवाभा रागेको सभम प्रङ्झत
ङ्ट न्ङ्ट छ ?
कङ्ञत्तको सन्तङ्टि हङ्टनह
सन्तङ्टि ( )

ठीकै

असन्तङ्टि

( )

( )

२.२ कामाधरमभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ऩदाङ्झधकायी य कभधचायीको उऩङ्ञस्थङ्झत सभम ऩारना कामधच ङ्टस्तता
ङ्ट न्ङ्ट छ ?
सञ्चारन बएको छ बङ्ङे कङ्टयाभा कत्तको ङ्जवश्वस्त हङ्टनह
ङ्जवश्वस्त ( )

ठीकै

अङ्जवश्वस्त

ङ्झतये को छै न ( )

एकदभै कभ

( )

( )

२.३ तऩाईरे सेवा ङ्झरन जाॉदा अङ्झतङ्चयक्त यकभ ङ्झतनङ्टध बमो ?

धेयै ङ्झतये को ( )

( )

२.४ मस कामाधरमरे सावधजङ्झनक चासो तथा सभस्मा सभाधान गनध औषत कङ्झत ङ्छदन रगाउने गये को
छ?

१ ङ्छदन
३.

२ ङ्छदन

( )

( )

धेयै ङ्छदन

( )

सेवा प्रङ्झतको जनङ्जवश्वास

ङ्ट न्ङ्ट छ ?
३.१ मस सॊ स्थारे ङ्छदने सेवाप्रङ्झत तऩाई कङ्झतको ङ्जवश्वस्थ हङ्टनह
ङ्जवश्वस्त

( )

ङ्छठकै

( )

अङ्जवश्वस्त

( )

३.२ मस कामाधरमरे प्रदान गये को फाये भा अरुराई जानकायी तथा कङ्ञत्तको प्रचाय गनङ्टध बएको छ ?
धेयै ( )

ठीकै

गये को छै न

( )

( )

३.३ मस सॊ स्थाभा कामधयत कभधचायी प्रङ्झत तऩाईको ङ्जवश्वास कङ्ञत्तको छ ?
धेयै

( )

छ

( )

ठीकै

( )

छै न

( )

ङ्जवश्वास छै न

( )

३.४ मस कामाधरमरे ङ्जवऩङ्ङ वगधको राङ्झग छङ्ट याएको सेवा प्रमोग गये को थाहा ऩाउनङ्ट बएको छ ?
४.

अङ्झरअङ्झर

( )

सेवाको गङ्टणस्तय

ङ्ट न्ङ्ट छ ?
४.१ मस कामाधरमफाट सेवा ङ्झरॉदा कामाधरमरे ङ्छदएको जानकायीफाट कङ्ञत्तको सन्तङ्टि हङ्टनह
सन्तङ्टि

कभ सन्तङ्टि

( )

४.२ तऩाई मस कामाधरमभा आउॉदा कसको सहमोग ङ्झरनङ्टबमो ?
आपैँ

गाउॉका ठू राफडाको

( )

असन्तङ्टि

( )
( )

( )

भध्मस्थकताध ( )

४.३ मस कामाधरमभा तऩाईरे एउटा काभको राङ्झग कङ्झत ऩटक धाउनङ्ट ऩमो ?
१ ऩटक

५.

( )

२ ऩटक

( )

सो बन्दा फढी

( )

सेवा सम्वन्धी जानकायी

5.1 कामाधरमको बौङ्झतक अवस्था कस्तो छ ?
अङ्झत याम्रो

ठीकै

( )

नयाम्रो

( )

( )

५.२ कामाधरमभा बएको नागङ्चयक फडाऩत्र फाये तऩाईराई जानकायी छ ?
छ

आॊङ्ञशक जानकायी छ

( )

कङ्टनै जानकायी छै न ( )

( )

५.३ कामाधरम य सेवाग्राही फीचको सम्फन्ध कस्तो छ ?
अङ्झत याम्रो

ठीकै

( )

खासै याम्रो छै न

( )

( )

५.४ ऩाङ्झरका तहभा सञ्चारन गङ्चयने सावधजङ्झनक कामधक्रभभा सीभान्त वगधको उऩङ्ञस्थङ्झत कङ्झत प्रङ्झतशत
सम्भ हङ्टने गये को छ ?

२० प्रङ्झतशत जङ्झत

५० प्रङ्झतशत बन्दा भाङ्झथ

( )

( )

थाहा छै न ( )

५.५ सबाफाट कानून फनाउॉदा य कामधऩाङ्झरकाफाट नीङ्झत ङ्झनमभ य ङ्झनदे ङ्ञशका य भाऩदण्ड तजङ्टभ
ध ा गदाध
छरपरभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व बएको छ ?
छ

६

( )

ठीकै छ

साह्रै कभ छ ( )

( )

नागङ्चयक फडाऩत्र/उजङ्टयी ऩेङ्जटका/गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी सम्फन्धभा

६.१ तऩाईको ङ्जवचायभा सेवाग्राहीरे नागङ्चयक फडाऩत्रको उऩमोग कङ्टन हदसम्भ गये का छन ?
धेयै

( )

कभ

( )

गये को छै न

( )

६.२ तऩाईको ङ्जवचायभा गाउॉऩाङ्झरका वा मसका सेवा प्रदामकहरुरे नागङ्चयक फडाऩत्र अनङ्टरुऩ कङ्झत
हदसम्भ सेवा प्रदान गये को जस्तो राग्छ ?
धेयै

( )

ठीकै

( )

अङ्झत कभ

( )

६.३ तऩाईको ङ्जवचायभा उजङ्टयी ऩेङ्जटकाको उऩमोग कङ्टन हदसम्भ बएको छ ?
धेयै बएको छ

( )

ठीकै बएको छ

( )

बएको छै न

( )

नागङ्चयक प्रङ्झतवेदन ऩत्र
प्रश्नावरी बाग-२
१.

ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी

१.१ पाङ्चयसको राङ्झग चाङ्जहने आवश्मक कागजातहरुको प्रि जानकायी ऩाउनङ्ट बमो ?
ऩाॉए

ठीकै ऩाॉए

( )

स्ऩि ऩाईन

( )

( )

१.२ कङ्टनै ङ्झसपाङ्चयसको राङ्झग राग्ने दस्तङ्टय फाहेक अङ्झतङ्चयक्त यकभ ङ्छदनङ्ट ऩमो ?
ङ्छदॉए

थोयै ङ्छदएॉ

( )

भाङ्झगएन य ङ्छदइएन ऩङ्झन

( )

( )

१.३ त्महाॉफाट ङ्छदने ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरॉदा कसको सहमोग ङ्झरनङ्टबमो ?
आपैँ

भध्मस्तकताध वा कामधकताध एकै भान्छे

( )

१.४ याजस्व को-कससॉग उठाउने गदधछन ?
सफैसॉग उठाउॉछन ( )

सीङ्झभत व्मङ्ञक्तसॉग भात्र उठाउॉछन ( )

१.५ शङ्टल्क सेवा दस्तङ्टय को कससॉग उठाउने गदधछन ?
सफै सेवाग्राहीसॉग
२.

कङ्टनै कङ्टनै सेवाग्राहीसॉग

( )

नेता/ठू राफडा

( )

आमको आधायभा उठाउॉछन

( )

ऩूवाधधाय ङ्जवका वातावयण य सयसपाई सम्फन्धी

२.१ कामाधरमभा सयसपाईको अवस्था कस्तो छ ?
याम्रो

ठीकै

( )

खयाफ

( )

( )

२.२ कामाधरमभा सेवा प्रवाह य कामधसम्ऩादन सम्फन्धी गङ्टनासो गदाध त्मसभाङ्झथ कायवाही कङ्ञत्तको
गङ्चयन्छ ?
तङ्टरुन्त

ऩटक ऩटक बनेऩङ्झछ भात्र

( )

जङ्झत बने ऩङ्झन हङ्टङ्ङ

( )

( )

२.३ तऩाईको ङ्जवचायभा गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूवाधधाय सम्फन्धी कामधक्रभ के कस्तो ङ्जकङ्झसभको गछध ?
ङ्झनमङ्झभत य याम्रोसॉग ( )

ठीकै

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गदै न ( )

( )

२.४ तऩाईको गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवकास ङ्झनभाधणको ङ्ञस्थङ्झत कस्तो छ ?
याम्रो

ठीकै

( )

खयाफ

( )

( )

२.५ तऩाईको गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चारन गये का आमोजनाहरु कङ्ञत्तका प्रबावकायी छन ?
प्रबावकायी छन

( )

ठीकै छन

प्रबावकायी छै नन

( )

( )

२.६ स्थानीम सयकायभा आमोजनाको ङ्झफर बङ्टक्तानी ङ्छदने व्मवस्था कस्तो छ ?
सहज

( )

असहज

ठीकै ( )

( )

ङ्झनकै अप्ठे यो

( )

२.७ गाउॉऩाङ्झरकाको आमोजना सम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ जाॉचऩास गदाध प्राङ्जवङ्झधकहरुराई यकभ ङ्छदनङ्टऩछध ?
ऩदै न

( )

भागेय ङ्झरन्छन

यकभ नङ्छदए अप्ठे यो ऩाछधन

( )

( )

२.८ आमोजना सञ्चारन गदाध गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्राङ्जवङ्झधक सहमोग कङ्ञत्तको ऩाउनङ्ट बएको छ ?
सङ्ञजरै ऩाइमो ( )
कङ्जहरेकाही ीँ ऩाइमो ( )
भाग गदाध ऩङ्झन ऩाइएन ( )
२.९ गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवकास ङ्झनभाधणका फाये भा जानकायी भाग्दा ऩाउनङ्ट हङ्टन्छ ?
सङ्ञजरै ऩाइन्छ ( )

सोधेऩङ्झछ ऩाइन्छ

( )

सोधेऩङ्झन ऩाईदै न

२.१० गाउॉऩाङ्झरकाफाट आचायसॊ ङ्जहता ऩारना बएको छ ?

( )

ऩारना बएको छ

ठीकै ऩारना बएको छ

( )

( ) कङ्ञत्त ऩङ्झन ऩारना बएको छै न ( )

२.११ आमोजना सञ्चारन गदाध गाउॉऩाङ्झरकाफाट कङ्ञत्तको सहमोग ऩाउनङ्ट बएको छ ?
धेयै सहमोग ऩाएको छङ्ट
३.

ठीकै सहमोग ऩाएको छङ्ट ( ) ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयन्छ ( )

( )

गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन य कामधसम्ऩादन
३.१ आङ्झथक
ध श्रोत कस्तो छ ?
आवश्मक श्रोत उऩरब्ध ( )

कभ श्रोत उऩरब्ध ( )

३.२ काभ गने प्रणारी य प्रङ्जक्रमा कस्तो छ ?
अङ्झत सयर

ठीकै

( )

( )

जङ्जटर

अङ्झत कभ श्रोत उऩरब्ध

( )

( )

३.३ कामाधरमभा बएका कभधचायीभा ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन सीऩ कस्तो छ ?
आवश्मक सीऩ छ

आवश्मकता बन्दा कभ छ

( )

( )

सीऩ ङ्झनकै कभ छ ( )

ङ्ट मो ?
३.४ गाउॉऩाङ्झरकाको आम्दानी य खचध कामाधरम फाङ्जहय सूचना ऩाटीभा टाॉसेको दे ख्नब
दे खेको छङ्ट

( )

कङ्जहरे काही दे ङ्ञखन्छ

छ

ठीकै भूल्माॊकन हङ्टने गये को छ

( )

खै कतै दे ङ्ञखएन

३.५ कामध सम्ऩङ्ङको आधायभा भूल्माॊकन बएको छ ङ्जक छै न ?
( )

( )

ङ्ट न्ङ्ट छ ?
३.६ कामध सञ्चारन सॊ यचना प्रङ्झत कङ्ञत्तको सन्तङ्टि हङ्टनह
सन्तङ्टि ( )
४.

ठीकै

( )

( )

कङ्जहरे ऩङ्झन बएको छै न ( )

कङ्टनै जानकायी छै न

( )

ऩायदङ्ञशत
ध ा सम्फन्धी

४.१ मस गाउॉऩाङ्झरकाको फाङ्जषक
ध नीङ्झत कामधक्रभ य श्रोतका फाये भा जानकायी ऩाउनङ्ट बएको छ ?
धेयै जानकायी ऩाएको छङ्ट

( )

ठीकै जानकायी ऩाएको छङ्ट

( )

कभ जानकायी ऩाएको छङ्ट ( )

४.२ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभाधण गये का ऐन ङ्झनमभ नीङ्झत ङ्झनणधम फजेट कामधक्रभ कामधप्रगङ्झत आदी सम्फन्धी
ङ्जववयण सावधजङ्झनक हङ्टने गदधछ ?
हङ्टने गये को छ ( )

हङ्टने गये को छै न ( )

४.३ सावधजङ्झनक हङ्टने भाध्मभ के के हङ्टन ?
वेवसाइट ( )

सूचना ऩाटी

( )

जानकायी छै न

ङ्ट ाई ( )
ऩत्रऩङ्झत्रका य ङ्झभङ्झडमा सावधजङ्झनक सङ्टनव

४.४ गाउॉऩाङ्झरकाको कामाधरमफाट तऩाईरे चाहेको ङ्जववयण ऩाउनङ्ट बएको छ ?
सहजै ऩाएॉ

( )

( )

धेयै ऩटक बनेऩङ्झछ ऩाएॉ ( )

वास्ता नै गङ्चयएन ( )

अनङ्टसूची-२०
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ५१ को उऩदपा १ सग
फङ्जहगधभन अङ्झबभत (Exit Poll) सॊ करन गने ढाॉचा
क. फङ्जहगधभन अङ्झबभत ........... सवे ऺणको प्रश्नावरी
१) सेवाग्राहीको ङ्झरङ्ग्- ऩङ्टरुष/भङ्जहरा
२) जात्
३) उभेय्
४) ङ्ञशऺा्
५) कामाधरम सम्भ आइऩङ्टग्दा रागेको सभम्
६) आउनङ्टको उदे श्म् मस कामाधरमको काभभा भात्र आउनङ्ट बएको वा अन्म काभको राङ्झग
ऩङ्झन हो ?

...................................................................................................
७ कामाधरमभा दे हामको कङ्टन काभको राङ्झग आउनङ्ट बएको हो ये जा ङ्ञचन्ह ङ्छदनङ्टहोस ।
क

ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरन/ऩङ्टमाधउन

ख

अनङ्टभङ्झत/दताध/नङ्जवकयण

ग

आङ्झथक
ध सहमोग ङ्झरन

घ

मोजना भाग गनध

ङ

मोजनाको ङ्जकस्ता ङ्झरन

च

मोजनाको भूल्माङ्कन तथा पयपायक गयाउन

छ

मोजनाको अङ्ञन्तभ बङ्टक्तानी ङ्झरन

ज

स्थानीम सयकायरे याखेको सूचना प्राप्त गनध

झ

सूचनाभूरक साभग्री प्राप्त गनध

ञ

अन्म कङ्टनै बए
८ सेवा सङ्टङ्जवधा प्राप्ती सम्फन्धी तऩाईको स्वभूल्माङ्कन कस्तो यह्यो

ङ्झस.नॊ.
१

सेवाको नाभ

सेवा ङ्झरन कोसॉग सम्ऩकध गने
बङ्ङेभा

तऩाईको

सेवा

प्रदामक

कस्तो छ ?
२

धायणा

के

कभधचायीरे

तऩाईको आवश्मकता य अऩेऺा

स्व्भूल्माङ्कन-उऩमङ्टक्त कोष्ठभा ये जा रगाउने
अङ्झत स्ऩि

अङ्झत धेयै

( )

( )

ठीकै

( )

ठीकै ( )

अस्ऩि ( )

थोयै

( )

कङ्झत फङ्टझे जस्तो राग्मो ?
३

तऩाईरे

४

सेवा

प्रङ्झत

सेवा

प्रदामक ङ्झभरनसाय

कभधचायीरे कस्तो व्मवहाय गये ?
प्राप्त

सूचनाहरु

शङ्टल्क-दस्तङ्टय

भैत्रीऩङ्टणध ( )

य ठीकै ( )

अबर य अभमाधङ्छदत
( )

ठीकै ( )

अरभर हङ्टने गयी

गनध

आवश्मक अङ्झत स्ऩि गङ्चयङ्छदए
प्रभाण-कागजात य ( )
फाये

तऩाईराई

अस्ऩि सूचना ङ्छदए
( )

सेवा प्रदामक कभधचायीरे स्ऩि
गये ङ्जक ?
५.

६

तऩाईरे याख्नङ्टबएका सभस्माराई अङ्झत
के कस्तो सभाधान ङ्छदए ?
सेवा

प्राप्त

सङ्ञजरो ठीकै ( )

तङ्चयकाफाट सभाधान
ङ्छदए ( )

गनध

अऩनाइएका अङ्झत सङ्ञजरो छोटो
( )
प्रङ्जक्रमा के कस्तो राग्मो ?

ठीकै ( )

सभाधान

सकेनन ( )
राभो ( )

९ कामाधरमको कङ्टन-कङ्टन ऩऺहरु धेयै याम्रो राग्मो कङ्टन कङ्टन ऩऺराई सङ्टधाय गनङ्टऩ
ध ने दे ङ्ञखमो ?
याम्रा रागेको कङ्टयाहरु

सङ्टधाय गनङ्टऩ
ध ने ङ्जवषमहरु

१.

१.

३.

३.

२.
४.
५.
६.

२.
४.
५.
६.

ङ्छदन

ू ी - २१
अनङ्टसच
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ५१ को उऩदपा (१) सग
ङ्ट ाई कामधक्रभ सञ्चारनको ढाॉचा
सावधजङ्झनक सङ्टनव
क) अध्मऺता ग्रहण तथा कामधक्रभ शङ्टरु बएको घोषणा गने,
ख) कामधक्रभको उद्देश्म भाङ्झथ प्रकाश ऩाने ,
ग) आचाय सॊ ङ्जहताफाये जानकायी गयाउने,
घ) सावधजङ्झनक सेवा प्रवाहफाये सॊ ङ्ञऺप्त जानकायी ङ्छदने,
ङ) नागङ्चयक प्रङ्झतवेदन ऩत्र सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गने ,
च) फङ्जहगधभन अङ्झबभत सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गने,
छ) सहबागीहरुफाट तोङ्जकएको ङ्झफषमभा ङ्झरङ्ञखत तथा भौङ्ञखक प्रश्नहरु सॊ करन गने,
ज) ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायी तथा कभधचायीहरुरे ङ्ञजऻासाहरु स्ऩि ऩाने,
झ) स्ऩिता ऩङ्झछ थऩ ङ्ञजऻासाको आह्वान गने,
जज) सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीफाट थऩ ङ्ञजऻासाभा स्ऩिता ल्माउने ने,
ट) सभाऩन भन्तव्म, धन्मवाद ऻाऩन य कामधक्रभ ङ्जवसजधन गने ।

अनङ्टसूची-२२
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ५ड को उऩदपा (घ) सग
ङ्ट ाइभा ऩारना गनङ्टऩध ने आचाय सॊ ङ्जहता
सावधजङ्झनक सङ्टनव
१. सहबागीरे फोल्नका राङ्झग हात उठाएय सॊ केत गनङ्टऩ
ध नेछ ।
२. सहबागीरे प्रश्न वा सङ्टझाव के याख्ने हो, ऩङ्जहरे स्ऩि गनङ्टऩ
ध नेछ ।
३. सहजकताधरे फोल्ने सॊ केत गये ऩङ्झछ भात्र आफ्नो नाभ सङ्जहत प्रश्न वा ङ्ञजऻासा याख्नङ्ट ऩनेछ ।
ॉ ागत रुऩभा
४. सेवाग्राही सहबागी नागङ्चयकहरु घैयैराई प्रश्न गनध सभम ङ्छदनङ्टऩने बएकारे फङ्टद
छोटकङ्चयभा
प्रश्न प्रङ्झतङ्जक्रमा याख्नङ्टऩनेछ य सहजकताधरे ङ्झनधाधयण गये को सभम ङ्झफतेऩङ्झछ तत्कार प्रस्तङ्टङ्झत
योक्नङ्टऩनेछ ।
५. आपूबन्दा ऩङ्जहरेका सहबागीरे फोरेका कङ्टयाराई दोहोज्माउन जरुयी हङ्टनछ
े ै न।
६, ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा सहजकताधको अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय थऩ प्रश्न याख ऩाइनेछ।
७. सहबागीरे ङ्झफना आधाय कसै प्रङ्झत राञ्छनामङ्टक्त बाषाको प्रमोग गनध ऩाइने छै न।
ङ्ट ाइका वक्ता तथा सहबागीराई उत्तेङ्ञजत ऩाने वा फदराको बावनाफाट बनाइ याख वा
८. सङ्टनव
फोल्न ऩाइने छै न ।
ङ्ट ाइराई ङ्झफथोल्ने प्रमास कतै फाट बएको ऩाइएभा सफै सहबागी ङ्झभरे य शारीनताऩूवक
९, सङ्टनव
ध
सभाधान खोज्ने ऩहर गनङ्टध सफैको कतधव्म हङ्टनेछ ।
ङ्ट ाइराई ङ्जवषमान्तय हङ्टनफाट योक्न सफै सहबाङ्झग सचेत हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।
१०. सङ्टनव

अनङ्टसूची-२३
ॉ सम्फङ्ञन्धत)
(दपा ५८ को उऩदपा (४) सग
ङ्ट ाई सम्फन्धी प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा
सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई सॊ मोजन गने व्मङ्ञक्तको नाभ, थय य ठे गाना्
सावधजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ट ाई गङ्चयएका ङ्जवषमवस्तङ्टहरु
सङ्टनव
क
ख
ग
घ
कामधक्रभ आमोजना स्थर्कामधक्रभ आमोजना गङ्चयएका ङ्झभङ्झत य सभम्
कामधक्रभ सञ्चारन गङ्चयएको सभमावङ्झध घण्टा/ङ्झभनेटभा
उठे का प्रश्न/ङ्ञजऻासा य उत्तय्
क्र.सॊ .

प्रश्नकताध गङ्टनासो
गने वा सङ्टझाव

ङ्छदनेको नाभ, थय

सहबागीको

प्रश्न/गङ्टनासो/सङ्टझाव

य ठे गाना

प्रङ्झतवेदन ङ्छदएको ङ्झभङ्झत्
ङ्ट ाइ सॊ मोजकको दस्तखत्
सावधजङ्झनक सङ्टनव

जवाप ङ्छदने

ऩदाङ्झधकायीको नाभ, थय
य ठे गना

जवापको छोटकयी
व्महोया

