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परिचय 

गाउँपालिकाबाट सञ्चालित सम्पूर्ण कायणक्रम तथा आयोजनाहरुको कायाणन्वयनमा पािदर्शणता ि 
गरु्स्तिीयता िेखाजोखा गनण पथुा उत्तिगंगा गाउँसभाको लमलत २०७८।०३।०९ को बैठकबाट 
यो कायणववलि तजुणमा गरिएको छ ।  

परिच्छेद १ 
 

कायणववलिको उद्दशे्य, संर्िप्त नाम ि परिभाषा 
 

१ कायणववलिको उद्दशे्य : (१) गाउँपालिकािे सञ्चािन गने आयोजना तथा कायणक्रमहरुको 
सन्दभणमा सञ्चािन पूवण, सञ्चािन अवलिमा ि सम्पन्न भैसकेपलछ सिोकािवािाहरुबाट 
सहभालगतामूिक वकलसमिे िेखाजोखा गने कामिाई व्यवर्स्थत गने उदे्दश्यिे "पथुा 
उत्तिगंगा गाउँपालिकाको सावणजलनक पिीिर् कायणववलि, २०७८" तयाि गरिएको छ । 
यस सावणजलनक पिीिर् कायणववलिका ववस्ततृ उदे्दश्यहरु देहाय बमोर्जम िहेका छन:् 

क. गाउँपालिकािे सञ्चािन गने कायाणन्वयन गने योजनाहरुबाट समाजिे लिन 
सक्ने अत्यालिक िाभको सलुनर्ितताको िालग सम्पातदत कायणहरु 
सिोकािवािाबाट  िेखाजोखा हनुे पद्धलतको स्थापना गने, 

ख. सावणजलनक पिीिर् प्रर्ािी अविम्बन गनण गाउँपालिकािाई मागणदशणन गने, 
ग. सावणजलनक पिीिर् प्रवक्रयािाई स्पष्ट, पािदशी तथा व्यवर्स्थत गने, 
घ. गाउँपालिकाहरुबाट सम्पादन हनुे सावणजलनक पिीिर् प्रवक्रयामा एकरुपता 

ल्याउने । 
 
(२) गैसस तथा अन्य सावणजलनक संस्थाहरुिे पलन यस कायणववलििाई प्रयोग गनण 
सक्नेछन ्। सो गनण गिाउन गाउँपालिकाहरुिे समन्वय ि सहयोग गनुण पनेछ । 

2. संर्िप्त नाम: यस कायणववलिको नाम "स्थानीय लनकाय सावणजलनक पिीिर् कायणववलि 
20७८" िहेको छ । यो कायणववलि स्थानीय आवश्यकता अनसुाि परिमाजणन गनुणपने 
देर्खएमा सो समेत गिी सम्बर्न्ित गाउँपालिकाको परिषद्िे लनर्णय गिेको लमलतदेर्ख िागू 
हनुेछ । 

 
 
3. परिभाषा: 
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क. "ऐन" भन्नािे स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, 20७४ िाई सम्झन ुपनेछ 
। 

ख. "गाउँपालिका" भन्नािे पथुा उत्तिगंगा गाउँपालिका ि अन्तगणतका वडा 
कायाणियहरुिाई समेत सम्झन ुपनेछ । 

ग. "गाउँपालिकाको प्रमखु" भन्नािे गाउँपालिका अक्ष्यििाई सम्झनपुनेछ ।  
घ. "सावणजलनक परििर् (Public Audit)" भन्नािे ववकास कायणक्रममा भएको 

िगानीको (सिोकािवािािे गने) िेखाजोखािाई सम्झन ुपनेछ । स्थानीय 
तहमा सम्पादन हनु े ि भएका ववकासका वकय्रयाकिापहरुको सञ्चािन 
पद्धलत, सञ्चािनको अवस्था, िगानी गने संस्था, िगानी िकम, आयोजना 
व्यवस्थापनमा िहेको सबि तथा दबुणि पिहरु, लनर्णय प्रवक्रया, खरिद 
प्रवक्रया आतदमा अपनाइएको तरिका, उपभोक्ता तथा सिोकािवािाहरुको 
सहभालगता, योजनाको तात्कािीक प्रभाव आतद ववषयमा सिोकािवािा तथा 
िाभार्न्वत समूहबीचको छिफि तथा िेखाजोखा सावणजलनक परििर्लभत्र 
पनेछ्न ्। 

ङ. "समदुायबाट सञ्चािन हनुे योजना" भन्नािे सावणजलनक लनकायको सहयोगमा 
उपभोक्ता सलमलत, गैि सिकािी संस्था, टोि ववकास संस्था ि सामदुावयक 
संस्थाबाट सञ्चािन हनुे लनमाणर् तथा सामार्जक ववकास सम्बन्िी योजनािाई 
सम्झन ुपनेछ । 

च. "सामदुावयक पिीिर् (Community Audit)" भन्नािे सावणजलनक पिीिर्को 
िघ/ुसिि रुप भने्न सम्झन ुपनेछ  । दश िाख भन्दा कम िकम िगानी 
भएका आयोजनाको सन्दभणमा परिच्छेद-3 बमोर्जमको पिीिर्िाई 
सामदुावयक पिीिर् मालननछे । 

छ. "गैसस" भन्नािे गैि सिकािी संस्थािाई सम्झन ुपनेछ । 
 
 

परिच्छेद 2 
सावणजलनक पिीिर् सम्बन्िी व्यवस्था 

 
4. सावणजलनक परििर् सम्बन्िी व्यवस्था:  सावणजलनक पिीिर् गनुणपने आयोजना, पटक तथा 
वकलसमहरुको व्यवस्था देहाय बमोर्जम हनुेछ: 
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क) ववकास योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर् गनुणपने : गाउँपालिका माफण त सञ्चािन हनु ेसबै 
वकलसमका योजना तथा कायणक्रमहरु (आफ्नै स्रोत, केन्र स्तिीय योजना, आयोजना 
परियोजनाहरु) सम्पन्न भएपलछ फिफािक गनुण पूवण अलनवायण रुपमा सावणजलनक पिीिर् 
गिाउन ुपनेछ । यस्तो व्यवस्था ठेकेदाि, उपभोक्ता सलमलत, गैसस, टोि ववकास संस्था, 
सामदुावयक संस्थासँग गरिने सम्झौतामा अलनवायण रुपमा उल्िेख गनुणपदणछ । ति 
आयोजनाको प्रािम्भमा ि वकस्ता लनकास पूवण सावणजलनक पिीिर् गिाउन यो व्यवस्थािे 
बािा परु् याएको मालनने छैन । 
 

ख) सावणजलनक पिीिर्को वगीकिर्: योजना तथा कायणक्रममा भएको िगानी तथा योजना 
तथा कायणक्रम कायाणन्वयन प्रवक्रया ि िगानीको आिािमा सावणजलनक पिीिर्िाई दईु 
वगणमा ववभाजन गरिएको छ । दश िाख रुपैयाँ भन्दा कम िकम िगानी हनु े
योजनाहरुको हकमा सामदुावयक (समदुाय स्तिमा) पिीिर् ि दश िाख रूपैयाँभन्दा बढी 
िकम  िगानी हनुे योजनाहरुको हकमा सावणजलनक परििर् गनुणपनेछ । 
 

ग) आयोजना, कायणक्रम तथा दात ृलनकायहरुबाट सञ्चािन हनु ेयोजनाको सावणजलनक पिीिर्: 
यस कायणववलिमा अन्यत्र जे सकैु उल्िेख भएमा पलन दात ृलनकायको सहयोगमा सञ्चालित 
आयोजना वा कायणक्रम वा योजनाको सावणजलनक परििर् वा सामदुावयक पिीिर् उक्त 
आयोजना वा कायणक्रमिे गिेको व्यवस्था अनसुाि हनुेछ । 

 
 

परिच्छेद - 3 
सामदुावयक पिीिर् सम्बन्िी व्यवस्था 

 
5. सामदुावयक पिीिर् गनुणपने : समदुाय (उपभोक्ता सलमलत, गैि सिकािी संस्था, टोि ववकास 
संस्था ि सामदुावयक संस्था) माफण त सञ्चािन वा लनमाणर् भएका दश िाख भन्दा कम िकम 
िगानी भएका योजनाहरुको सामदुावयक पिीिर् बुदँा नं. 6 देर्ख 8 मा भएको व्यवस्था अनसुाि 
गनुण पनेछ । दश िाख भन्दा कम िकमको िगानी हनुे योजनाको सामदुावयक पिीिर्को िालग 
सहजकताणिे अनसूुची -2 मा तदइएको ढाँचा प्रयोग गनुणपनेछ । 

6. सामदुावयक पिीिर्को सूचना : योजना कायाणन्वयन गने लनकाय (उपभोक्ता सलमलत, गैसस, 
टोि ववकास सलमलत, नागरिक समाजका संस्था, स्थानीय सेवा प्रदायक सामदुावयक संस्था) िे 
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कम्तीमा सात तदन अगावै सामदुावयक पिीिर् हनुे लमलत, समय ि स्थान खोिी समदुायमा 
बझुाउन ुपनेछ। 

7. योजना सम्बन्िी ववविर् तयािी : सामदुवयक पिीिर् कायणक्रममा योजना तथा कायणक्रम 
सञ्चािन गने लनकायिे सम्पन्न योजना सम्बन्िी ववविर् अनसूुची-1 को ढाँचामा तयाि गनुणपनेछ। 
यसिी तयाि गिेको ववविर् समदुाय भेिामा प्रस्ततु गिी सोको एक प्रलत सम्बर्न्ित 
गाउँपालिकामा बझुाउन ुपनेछ । 

8. सामदुावयक पिीिर् भेिा सञ्चािन  ववलि : 

क) सामदुावयक पिीिर् कायणक्रम शरुु गनुणभन्दा पवहिे उपर्स्थलत परु्स्तका खडा गिी 
कायणक्रममा उपर्स्थत भएका समदुायका सदस्यहरुको उपर्स्थलत गिाउन ु पनेछ । 
कायणक्रमिाई व्यवर्स्थत रुपमा सञ्चािन गनण कायणक्रम तालिका अलिम रुपमा तयाि  गनुण 
पनेछ । सहजताको िालग नमूना कायणतालिका अनसूुची - 7 मा तदईएको छ । 

ख) सामदुावयक पिीिर् कायणक्रममा योजना कायाणन्वयन गने लनकायको पदालिकािी बाहेक 
कम्तीमा 51 प्रलतशत प्रत्यि िाभार्न्वत उपभोक्ता ि  आयोजना िेत्रको कुनै लनवाणर्चत 
पदालिकािी समेत उपर्स्थत हनुपुनेछ ।  

ग) योजना सञ्चािन  गने लनकायिे अनसूुची - 1  बमोर्जमको सम्पन्न योजनाको पूर्ण ववविर् 
भेिामा प्रस्ततु गनुणपनेछ । 

घ) योजना सञ्चािन गने लनकायबाट ववविर् प्रस्ततु भैसकेपलछ सहभागीिे समदुायका 
सदस्यहरुिाई आफ्नो ववचाि िाख्न े अवसि तदन ु पनेछ । सहभागीिे प्रस्ततु गिेका 
प्रलतवक्रया तथा सझुाव मालथ योजना सञ्चािन गने लनकायिे थप स्पष्ट पानण वा जवाफ तदन ु
पनेछ । 

ङ) योजना तथा कायणक्रम सञ्चािन गने लनकायबाट कुनै सदस्य वा भेिािे छानेको 
सहजकताणिे सहभागीहरुबाट आएका प्रलतवक्रया तथा सझुावहरु उपर्स्थलत परु्स्तकामा 
लिवपवद्ध गनुण पनेछ । भेिामा कुनै लनर्णय भएमा सोको लनर्णय समेत सोही परु्स्तकामा 
लिवपबद्ध गरिनेछ । सहजकताणिे सहजीकिर् गनण आफ्नो प्रयोजनको िालग अनसूुची - 8 
मा तदइएको चेकलिष्ट प्रयोग गनण सक्नेछ। 

च) कायणक्रमको अन्त्यमा सामदुावयक पिीिर्को क्रममा उपर्स्थत परु्स्तकामा लिवपबद्ध 
गरिएका प्रलतवक्रया, सझुाव तथा लनर्णयहरु सहभागीहरुिाई सनुाई उपर्स्थत 
गाउँपालिकाका प्रलतलनलिहरु ि जनसमदुायिे तोकेको एक जना प्रलतलनलिबाट प्रमार्र्त 
गिाउन ु पनेछ। यसिी प्रमार्र्त गरिएको वटपोटको प्रलतलिवप योजना कायाणन्वयन गने 
लनकायिे योजना फिफािकको िालग गाउँपालिकामा पेश गनुणपनेछ । 
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परिच्छेद - 4 

सावणजलनक पिीिर् सम्बन्िी व्यवस्था 

9. सावणजलनक पिीिर् गनुणपने : समदुाय (उपभोक्ता सलमलत, गैि सिकािी संस्था, टोि ववकास 
संस्था ि सामदुावयक संस्था) माफण त सञ्चािन भएका दश िाखभन्दा बढी िकम िगानी 
भएका योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर् बुदँा नं. 10 देर्ख 13 सम्म ि ठेकेदाि माफण त 
सञ्चािन भएका योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर् बुदँा नं. 14 ि 15 मा भएको 
व्यवस्था अनसुाि गनुण पनेछ । 

 
10.  दश िाख भन्दा बढी िकम िगानी भएका समदुाय माफण त सञ्चालित योजनाहरुको 

सावणजलनक पिीिर् : समदुाय (उपभोक्ता सलमलत, गैि सिकािी संस्था, टोि ववकास 
संस्था ि सामदुावयक संस्था) माफण त सञ्चािन  भएका दश िाख रुपैया भन्दा बढी िकम 
िगानी भएका योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर्को कायणसम्पादन गिी प्रलतवेदन पेश गनण 
सम्बर्न्ित योजनामा प्रत्यि संिग्न नभएको प्राववलिक वा दि कमणचािीिाई 
सहजकताणको रुपमा गाउँपालिकािे खटाउन ुपनेछ । 

 
11.  सावणजलनक पिीिर्को सूचना : सावणजलनक पिीिर्को िालग योजना कायाणन्वयन गने 

लनकाय (उपभोक्ता सलमलत, गैि सिकािी संस्था, टोि ववकास सलमलत, सामदुावयक संस्था) 
िे कम्तीमा सात तदन अगावै छिफि हनुे लमलत, समय ि स्थान खोिी गाउँपालिकािे 
तोवकतदएको सहजकताण ि सम्बर्न्ित उपभोक्ताहरुिाई सूचना तदन ुपनेछ । 

 
12.  ववषयवस्त ु तयािी : सावणजलनक पिीिर् कायणक्रममा एकरुपता ल्याउन योजना 

कायाणन्वयन गने उपभोक्ता सलमलत/गैसस/सामदुावयक संस्था/टोि ववकास संस्थािे 
सम्बर्न्ित उपभोक्ताहरुिाई जानकािी गिाउन अनसूुची -1 बमोर्जम योजनाको पूर्ण 
ववविर् तयाि गनुण पनेछ । 

 
13. सावणजलनक पिीिर् कायाणक्रम सञ्चािन  ववलि : 

क) सावणजलनक पिीिर् कायणक्रममा उपर्स्थत उपभोक्ता सलमलत/गैसस/सामदुवयक संस्था/ 
टोि ववकास संस्थाका पदलिकािी, गाउँपालिकाबाट खटाइएका कमणचािी, सहजकताण तथा 
उपभोक्ताहरुको उपर्स्थत परु्स्तका खडा गिी नाम, थि ठेगाना तथा संस्थाको प्रलतलनलि 
भए नाम ि पद समेत उपर्स्थत जनाउन ुपनेछ । 

ख) सावणजलनक पिीिर् कायणक्रममा उपभोक्ता सलमलतका पदालिकािी, प्रत्यि िाभार्न्वत 
उपभोक्ता ि योजना िेत्रका कुनै लनवाणर्चत पदालिकािी समेत उपर्स्थत हनु ु पनेछ । 
उपर्स्थलतको िालग सावणजलनक पिीिर् हनुे लमलत, समय, स्थानबािे सूचना तदन ुपनेछ । 
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ग) सावणजलनक पिीिर् कायणक्रमको उदे्दश्य, कायणक्रम सञ्चािन ववलि, समय ि आचाि 
संवहताबािे गाउँपालिकाबाट खटाइएको सहजकताणिे कायणक्रमका सहभागीहरुिाई 
जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

घ) योजना सञ्चािन गने लनकायिे अनसूुची-1 बमोर्जमको योजनाको पूवण ववविर् कायणक्रममा 
प्रस्ततु गनुण पनेछ । सोको िालग योजना खातािाई समेत प्रयोगमा ल्याउन सवकनेछ । 

ङ) योजना सञ्चािन गने लनकायकोतफण बाट ववविर् प्रस्ततु भएपलछ गाउँपालिकाबाट 
खटाइएको सहजकताणिे पूवण तयाि गरिएका प्रश्नहरु िाखी खिुा छिफिको माध्यमबाट 
सहभागीहरुको प्रलतवक्रया तथा सझुाव आह्वान गनुण पनेछ । सहजकताणिे अनसूुची 8 मा 
तदएको चेकलिष्टको आिािमा छिफिको सहजीकिर् गनुणपनेछ । 

च) सहभागीहरुिे कायणक्रममा प्रस्ततु गिेका ववचािहरुिाई सहजकताणिे वटपोट गिी िाख्न ु
पनेछ । सहभागीिे प्रस्ततु गिेका प्रलतवक्रया तथा सझुावमा योजना सञ्चािन गने लनकायिे 
थप स्पष्ट पानुण पनेछ। 

छ) गाउँपालिकािे खटाएको सहजकताणिे सावणजलनक पिीिर्को क्रममा प्राप्त गनुासो, 
प्रलतवक्रया तथा सझुावहरुको आिािमा स्थिगत अध्ययन समेत गिी वस्तरु्स्थलत सवहत 
अनसूुची 2 बमोर्जमको ढाँचामा प्रलतवेदन तयाि गनुणपनेछ ।त्यस्तो प्रलतवेदन सहजकताणिे 
सम्बर्न्ित गाउँपालिका कायाणिय समि पेश गनुण पनेछ । 

 
14.  ठेक्का माफण त सञ्चािन भएका योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर् :  ठेक्का माफण त सञ्चालित 

योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर् गने र्जम्मेवािी तोवकएको प्राववलिक कमणचािीको हनुेछ। 
 
15.  ठेक्का माफण त सञ्चािन  भएका योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर् ववलि : ठेक्का माफण त 

सञ्चािन  भएका योजनाहरुको हकमा सावणजलनक पिीिर् देहाय बमोर्जम गनुण पनेछ : 
क) ठेक्काबाट सञ्चालित योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर् हनुे लमलत, स्थान ि समय तोक्ने 

कायणमा तोवकएको प्राववलिक ि ठेकेदाििे समन्वय गिी सावणजलनक पिीिर् हनुभुन्दा 
कम्तीमा सात तदन अगावै योजनाबाट प्रत्यि िाभार्न्वत हनुे उपभोक्ताहरुिाई सूचना तदन ु
पनेछ । 

ख) सावणजलनक पिीिर् कायणक्रममा उपर्स्थत उपभोक्ताहरुको उपर्स्थलत परु्स्तका खडा गिी 
नाम, थि, ठेगाना ि संस्था भएमा नाम, पद सवहत उपर्स्थलत जनाउन ुपनेछ । 

ग) सावणजलनक पिीिर् कायणक्रमको उदे्दश्य, कायणक्रम सञ्चािन  ववलि, समय ि आचाि 
संवहता बािे गाउँपालिकाबाट खटाएको प्राववलिक कमणचािीिे कायणक्रमका सहभागीहरुिाई 
जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

घ) योजना सञ्चािन  गने ठेकेदाििे अनसूुची - 3 बमोर्जमको योजनाको ववविर् कायणक्रममा 
प्रस्ततु गनुण पनेछ । 

ङ) ठेकेदािको तफण बाट ववविर् प्रस्ततु भएपलछ खवटएको प्राववलिक कमणचािीिे लनम्न प्रश्नहरु 
िाखी खिुा छिफिको माध्यमबाट सहभागीहरुको प्रलतवक्रया तथा सझुाव आह्वान गनुण 
पनेछ । 
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 योजना सञ्चािन गने लनकायिे प्रस्ततु गिे अनसुािको योजना सम्पन्नको र्स्थलत 
 योजना उल्िेख गिेको समयमा शरुु तथा सम्पन्न भए नभएको  
 योजना कायाणन्वयन प्रािम्भ अर्घ पयाणप्त जानकािी भए नभएको 
 काम गने मालनसहरुिे ज्यािा पाएका नपाएका 
 योजनामा प्रयोग भएका सामिीहरुको गरु्स्ति भए नभएको 
 गाउँपालिका कायाणिय, वडा कायाणिय तथा अनगुमनकताण लनकायबाट समय 

समयमा लनिीिर् भए नभएको 
 लनिीिर् पिात ्प्राप्त सझुावहरु कायाणन्वयन भए नभएको 
 प्राववलिकहरुबाट समयमै सझुाव ि सल्िाह प्राप्त भए नभएको  
 तदइएका सल्िाह ि सझुावहरु उपयकु्त भए नभएको 

 
यी मखु्य प्रश्नहरु बाहेक प्राववलिक सहजकताणिे अनसूुची - 8 मा तदइएको चेकलिष्टको आिािमा 
छिफिको सहजीकिर् गनुणपनेछ । 
 

च) सहभागीहरुिे कायणक्रममा प्रस्ततु गिेका ववचािहरुिाई जाँचबझु गनण तोकेको प्राववलिक ि 
ठेकेदाििे नाम सवहत वटपोट गनुण पनेछ । सहभागीिे प्रस्ततु गिेका प्रलतवक्रया तथा 
सझुावमालथ थप स्पष्ट पानुण पनेछ । 

छ) गाउँपालिकािे खटाएको प्राववलिकिे सावणजलनक पिीिर्को क्रममा प्राप्त गनुासो, प्रलतवक्रया 
तथा सझुावहरुको आिािमा स्थिगत अध्ययन समेत गिी वस्तरु्स्थलत सवहतको प्रलतवेदन 
अनसूुची - 4 बमोर्जमको ढाँचामा तयाि गनुणपनेछ । त्यस्तो प्रलतवेदन गाउँपालिकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत समि पेश गनुण पनेछ । 
 

16. सहयोग लिन सक्न:े गाउँपालिकािे सावणजलनक पिीिर्को िालग स्थानीय तहमा कायणित 
सामदुावयक संस्था वा गैि सिकािी संस्था वा अन्य संघ संस्थाको सहयोग लिन सक्नेछ । 
वडा कायाणिय तथा अन्य समूह संयन्त्रहरुिे आफ्नो वडालभत्र कायाणन्वयन हनु े
योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर्को सहजीकिर् गनुणपनेछ । 

 
17. सूचना पाटी िाख्न:े सावणजलनक लनकायको सहयोगमा उपभोक्ता सलमलत/ गैसस/ सामदुावयक 

संस्था / टोि ववकास संस्था/ वडा नागरिक मञ्चिे दस िाख रुपैयाँभन्दा बढी िागतको 
योजना सञ्चािन गदाण अलनवायण रुपमा योजनाको ववविर् सवहतको सूचना पाटी तयाि गिी 
योजना स्थिमा िाख्न ुपनेछ । सूचना पाटीको ढाँचा अनसूुची - 5 मा तदइएको छ । 

 
18. आचािसंवहता: सावणजलनक पिीिर् कायाणक्रममा उपर्स्थत आयोजक, सहजकताण तथा 

सहभागीहरुिे लनम्न बमोर्जमको आचाि संवहता पािना गनुणपनेछ: 
क) ववषयवस्तमुा मात्र केर्न्रत िही छिफि गने । 
ख) लनजी वा व्यर्क्तगत कुिामा वटप्पर्ी नगने तथा व्यर्क्तगत आिेप निगाउने । 
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ग) सहभागीहरुिे व्यक्त गिेको ववचािमा प्रलतबाद नगने, प्रलतवक्रया, सझुाव तथा वटप्पर्ीिाई 
सकािात्मक रुपमा लिने । 

घ) व्यर्क्त वा संस्थाको सावणजलनक मयाणदा ि र्शष्टाचाििाई कायम िाख्न े। 
ङ) सहभागीहरुिाई ववचाि िाख्न प्रोत्साहन गने ि ववचाि िाखे वापत िन्यवाद तदने । 
च) सहजकताणिे बोल्ने समय तदएपलछ मात्र सहभागीहरुिे आफ्ना कुिाहरु िाख्न े। 
छ) बोल्दा पािैपािो बोल्ने समय ि एउटा व्यर्क्तिे एक पटक मात्र बोल्ने । सावणजलनक 

पिीिर् कायणकमिाई प्रभावकािी बनाउन व्यवर्स्थत कायणतालिका तयाि गिी छिफि 
सञ्चािन गनुण पनेछ । सहजकताणिे छिफििाई ववषयमा केर्न्रत गिी व्यवर्स्थत रुपमा 
सञ्चािन गनण अनसूुची - 7 मा तदइएको नमूना कायणक्रम तालिका प्रयोग गनुण पनेछ । 
 

19.  सावणजलनक पिीिर्को आिािमा प्राप्त ववचाििाई सूचनाको रुपमा लिन े : सावणजलनक 
पिीिर् योजना सञ्चािनमा जनसहभालगता ववृद्ध गनण तथा जनताहरुबाट सझुाव तथा 
प्रलतवक्रया लिने उदे्दश्यिे सञ्चािन हनुे हनुािे सावणजलनक पिीिर्को क्रममा 
सहभागीहरुको व्यक्त गिेका ववचाििाई सूचनाको रुपमा िहर् गरिनेछ । 

 
20. सावणजलनक पिीिर्मा प्रस्ततु गनुणपने कागजातहरु: सावणजलनक पिीिर्मा खवटएका 

सहजकताणिे योजना सञ्चािन गने लनकायका लनम्न कागजातहरु प्रस्ततु गनुण पनेछ । 
क) योजना सञ्चािन सम्झौता ि िागत अनमुान, ड्रइङ, लडजाइन, योजनाको प्रारुप इत्यादी 
ख) उपभोक्ता सलमलत/ गैसस/सामदुावयक संस्था/ समूहको लनर्णय परु्स्तका  
ग) नापी वकताब 
घ) लबि भिपाई 
ङ) पत्राचाि सम्बन्िी कागजात 
च) बैंक ववविर् 
छ) योजना खाता 

 
 

परिच्छेद - 5 
प्रलतवेदन कायाणन्वयन 

 
21.गाउँपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित योजनाहरुको सावणजलनक पिीिर्को प्रलतवेदन 

गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत समि पेश हनुेछ । 
22. गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे सावणजलनक पिीिर् प्रलतवेदनहरु सङ्किन गिी 

मालसक रुपमा गाउँपालिकाको कायणपालिका बैठकमा प्रस्ततु गनुणपनेछ । 
23. सावणजलनक परििर् प्रलतवेदनिे औल्याएका कमी कमजोिीहरु भववष्यमा नदोहोरिने गिी 

सिुाि गनण गाउँपालिकािे नीलतगत लनर्णय गनण सक्नछे । यसका िालग सावणजलनक परििर् 
प्रलतवेदन, परिषद बैठकमा पेश गनण अलनवायण हनुेछ । 
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परिच्छेद- 6 
ववववि 

24. अलभमरु्खकिर् सम्बन्िी व्यवस्था :  गाउँपालिकािे यो कायणववलि िागू गिेपलछ पदालिकािी, 
कमणचािी तथा मखु्य सिोकािवािािाई एक तदने अलभमखुीकिर् कायणक्रम सञ्चािन  
गनुणपनेछ । अलभमखुीकिर् कायणक्रममा प्रस्ततु गने ववषयको ढाँचा अनसूुची - 6 मा 
तदइएको छ । 

 
25. थपघट ि हेिफेि : यस कायणववलिको कायाणन्वयनको क्रममा कुनै बािा अविोि ि अस्पष्टता 

भएमा त्यस्तो बािा अड्चन फुकाउने प्रयोजनका िालग गाउँ कायणपालिकािे यस 
कायणववलिमा आवश्यकता अनसुाि ब्याख्या, थपघट, संशोिन वा हेिफेि गनण सक्नेछ । 

 
26.  बचाउ : (1) साववकको स्थानीय लनकाय सावणजलनक पिीिर् कायणववलि बमोर्जम भए 

गिेका सम्पूर्ण काम कािवाही यसै कायणववलि बमोर्जम भए गिेका मालनने छ । यस 
कायणववलिमा भएका कुनै प्राविानहरु प्रचलित ऐन, लनयमसँग बार्झएमा बार्झएको हदसम्म 
अमान्य हनुेछ ।  
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अनसूुची - 1 
(कायणववलिको बुदँा (7), (12) तथा बुदँा (8) को उपबुदँा (घ) सँग सम्बर्न्ित) 

सावणजलनक पिीिर् / सामदुावयक पिीिर्का उपभोक्ता सलमलत वा सामदुावयक संस्थािे तयाि गने 
आयोजना सम्बन्िी ववविर्को ढाचँा 

१ आयोजनाको ववविर्ः  
 नाम...................................... 
 स्थान.................................... 
 पवहिो वकस्ता िकम...........................प्राप्त लमलत.......................... 
 िागत िकम................................. 
 शरुु हनुे वा भएको लमलत........................ 
 सम्पन्न हनुे वा भएको लमलत..................... 

२ उपभोक्ता सलमलत/ गैसस / टोि ववकास संस्था/ सामदुावयक संस्थाको  
 नाम......................... 
 अध्यिको नाम................... 
 सदस्य संख्या.............. मवहिा संख्या...................परुुष संख्या.......... 

३ आम्दानी खचणको ववविर् : 
क) आम्दानीतफण  

आम्दानीको स्रोत (कहाबँाट नगद वा र्जन्सी प्राप्त भयो स्रोत 
खिुाउन)े 

िकम तथा 
परिमार् 

कैवफयत 

   
   
   
   

 
ख) खचणतफण  

खचणको ववविर् दि परिमार् जम्मा िकम 
1.सामिी (के-के सामिी खरिद भए ?)    
    
    
2.ज्यािा (के वापत कलत ज्यािा भकु्तानी भयो ? )    
    
3.श्रमदान (कलत जनािे कुन काममा श्रमदान गिे ?) को ववविर्    
    
4.व्यवस्थापन खचण (ढुवानी तथा अन्य खचण)    
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ग) मौज्दात 
कामको ववविर् िकम तथा परिमार् कैवफयत 

   
   
   
   
   

 
घ) भकु्तानी तदन बाँकी 

कामको ववविर् िक्ष्य प्रगलत पषु््ाइँको आिाि 
    
    
    
    

 
5. योजनािे परु् याएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभार्न्वत जनसङ्खख्या (योजना सञ्चािन  

भएको स्थानका उपभोक्ताहरु) : 
6. आयोजना सञ्चािन गदाण आयोजक संस्थामा कामको र्जम्मेवािी बाँडफाँड (क-कसिे के 

कस्तो कामको र्जम्मेवािी लिएका लथए ?) खिुाउने : 
7. आयोजना सञ्चािनको क्रममा सम्बर्न्ित लनकायिे गिेको अनगुमन पटक : 
 क) अनगुमन तथा सहजीकिर् सलमलतिे अनगुमन गिेको पटक : 

ख) तदएको सझुावहरु: 
 ग) कायाणन्वयनमा भएका सझुावहरु: 
8.  कायणक्रम सञ्चािनको क्रममा भोगेका समस्याहरु (बुदँागत रुपमा िेख्न)े : 
9.  कायणक्रम सञ्चािनको क्रममा भएको िाम्रो लसकाइ (बुदँागत रुपमा िेख्न)े : 
10. सम्पन्न योजनािाई तदगो रुपमा सञ्चािन गनण भववष्यको योजना के छ ? (बुदँागत 
रुपमा िेख्न)े : 
11. सलमलतको सझुाव अन्य केही भए (बुदँागत रुपमा िेख्न)े : 
12. उपभोक्ता सलमलत/ सामदुावयक संस्थाका पदालिकािी तथा सदस्यहरुको दस्तखत : 
  

……………………    ……………….   ………………… 
नाम:      नाम:     नाम:  
कोषाध्यि     सर्चव     अध्यि 
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अनगुमन तथा सहजीकिर् सलमलतका पदालिकािी कर्म्तमा 3 जनाको हस्तािि :- 
13. ववविर् तयाि लमलत : 

 

अनसूुची-2 
(कायणववलिको बुदँा (5) सगँ सम्बर्न्ित) 

सावणजलनक/सामदुवयक पिीिर् प्रलतवेदनको ढाचँा 
 
रुकुम पूवण र्जल्िा पथुा उत्तिगंगा गाउँपालिका वडा नं. ………………..  

१ योजनाको  
क) नाम : 
ख) स्थि : 
ग) िागत अनमुान : 
घ) योजना शरुु भएको लमलत : 
ङ) योजना सम्पन्न लमलत : 
च) योजनाको अवस्था : सम्पन्न अििुो लबलिएको  

२ उपभोक्ता सलमलत ि गैसस ि समदुावयक संस्थाको  
क) नाम : 
ख) अध्यिको नाम : 
ग) सदस्य संख्या : मवहिा......परुुष........ 

३ सावणजलनक पिीिर् भएको  
क) लमलत : 
ख) स्थान : 
ग) समय : 

४ उपर्स्थलत : (उपर्स्थलतको छायाँप्रलत संिग्न गनुण पने)  
नाम ठेगाना पद 

   
   

 
५ योजनाको िक्ष्य तथा प्रगलत ववविर् 

कामको ववविर् िक्ष्य प्रगलत 
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६ उपभोक्ता सलमलत/ गैसस/ सामदुावयक संस्थािे पेश गिेको आम्दानी खचणको ववविर् : 

आम्दानी तफण  
ववविर् िकम रु. 

सहयोगी संस्थाबाट लनकास  
सामिी  
  
जनसहभलगता  
श्रमदान  
  

 
खचणको ववविर् 

अनदुानतफण  श्रमदानतफण  
ववविर् िकम रु. ववविर् िकम रु. 

क. लनमाणर् सामिी  क. लनमाणर् सामिी  
    
    

ख. कामदाि  ख. कमदाि  
    
    

ग. ढुवानी  ग. ढुवानी  
    

    
घ. मेलसनिी औजाि  घ. मेलसनिी औजाि  

    
    
जम्मा  जम्मा  

 
७ उपभोक्ता सलमलत ि सामदुावयक संस्थािे पेश गिेको ववविर् मालथ सावणजलनक पिीिर्मा 

उपर्स्थत ब्यर्क्तहरुको प्रलतवक्रया तथा सझुाव : 
क्र.सं सझुावकताणको नाम थि सझुावको िते्र, प्रलतवक्रया तथा सझुावको सािसंिपे कैवफयत 
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उपयुणक्त खचण ववविर् उपभोक्ता सलमलतिे पेश गिेको ववविर् सँग मेि खान्छ वा खादैन 
मेि नखाने भएमा कैवफयत जनाउने : 

८ जानकािीका िालग सो ववविर् सबै सिोकािवािाहरुिाई सूर्चत गनण सावणजलनक स्थिको 
सूचना पाटी टाँस भए/ नभएको 
 
....................  .................  .....................  
नाम:    नाम:                    नाम: 
सहजकताण/ प्राववलिक   उपभोक्ता सलमलतको अध्यि  गाउँपालिकाको पदालिकािी 
प्रलतवेदन बझुाएको लमलत : 
 
 
 

अनसूुची - 3 
(कायणववलिको बुदँा (13) उपबुदँा (छ) सँग सम्बर्न्ित) 

सावणजलनक पिीिर्को िालग ठेकेदाििे तयाि गने ववविर्को ढाचँा 
 

१ योजनाको  
क) नाम : 
ख) स्थि : 
ग) ठेक्का अङ्क : 
घ) योजना शरुु भएको लमलत : 
ङ) योजना सम्पन्न लमलत : 

२ लनमाणर् व्यवसायीको : 
क) फमणको नाम : 
ख) प्रोप्राइटिको नाम : 

३ सम्पन्न योजनाको िि तथा प्रगलत ववविर् : 
कामको ववविर् (मखु्य मखु्य कायणहरु खिुाउन)े िागत अनमुान यथाथण 

   
   

 
४ योजनािे पिु ्याएको िाभ तथा प्रत्यि रुपमा िाभार्न्वत जनसङ्खख्या (योजना सञ्चािन  

भएका) स्थानका उपभोक्ताहरु : 
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५ योजना सञ्चािन को क्रममा सम्बर्न्ित लनकायिे गिेको अनगुमन पटक : 
६ कायणक्रम सञ्चािन को क्रममा भोगको समस्याहरु (बुदँागत रुपमा िेख्न)े : 
७ सम्पन्न योजनािाई तदगो रुपमा सञ्चािन  गनण के गनण आवश्यक छ ?  (बुदँागत रुपमा 

िेख्न)े : 
 
 
........................ 
ठेकेदाि वा प्रलतलनलिको दस्तखत : 
नाम : 
लनमाणर् व्यवसायीको नाम : 
ववविर् पेश गिेको लमलत : 
 

 
अनसूुची -4 

(कायणववलिको बुदँा (15) उपबुदँा (छ) सँग सम्बर्न्ित) 
ठेक्काबाट सम्पन्न आयोजनाको सावणजलनक पिीिर् प्रलतवेदनको ढाचँा 

 
क) योजनाको  

अ) स्थि : 
आ) ठेक्का अङ्क : 
इ) योजना शरुु भएको लमलत : 
ई) योजना सम्पन्न लमलत : 

ख) लनमाणर् व्यवसायीको : 
अ) फमणको नाम : 
आ) प्रोप्राइटिको नाम : 

ग) सावणजलनक पिीिर् भएको 
अ) लमलत : 
आ) स्थान : 
इ) समय : 

घ) उपर्स्थलत : 
नाम ठेगाना पद 
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ङ) योजनाको िि तथा प्रगलत ववविर् : 
कामको ववविर् (मखु्य मखु्य कायणहरु खिुाउन)े िागत अनमुान अनसुाि यथाथण 

   
   

च) ठेकेदाििे पेश गिेको ववविर् मालथ सावणजलनक पिीिर्मा उपर्स्थत व्यर्क्तहरुको 
प्रलतवक्रया तथा सझुाव : 

क्र.सं सझुावकताणको नाम, थि सझुावको िते्र प्रलतवक्रया तथा सझुावको सािसंिपे कैवफयत 
     
     

छ) सहभागीबाट आएका ववचाि तथा अविोकनबाट देर्खएका तथ्यहरु ववश्लषेर् गिी तयाि 
गनेः 
 
.........................  ..........................  ..................... 
नामः     नामः     नामः 
सहजकताण/ प्राववलिक  ठेकेदाि   लनवाणर्चत पदालिकािी/प्रलतलनलि 
प्रलतवेदन बझुाएको लमलतः 
 

अनसूुची - 5 
(कायणववलिको बुदँा (21) सँग सम्बर्न्ित) 

योजनाको सूचनापाटीको ढाचँा 
 

पथुा उत्तिगंगा गाउँपालिका 
१. आयोजनाको नामः ४. योजनाको कुि िागत िकम रुः 
२. आयोजना संचािन गने कायाणिय/कायणक्रमको नामः 
पथुा उत्तिगंगा गाउँपालिका 

४.१. पथुा उत्तिगंगा गाउँपालिकाबाट रुः 

३. उपभोक्ता सलमलतको नाम :  ४.२. जनसहभालगताबाट रु.: 
४. उपभोक्ता सलमलतको अध्यिको नाम ि सम्पकण  नं. : ४.३. अन्यबाट रुः 
४.१ जम्मा सदस्य संख्या :  ४.४. आयोजनामा िगानी गने अन्य लनकायको नाम  ि 

व्यहोने िागत िकम रुः 
४.२ मवहिा सदस्य संख्याः ४.५. प्राववलिक सहयोगः पथुा उत्तिगंगा गाउँ 

कायणपालिकाको कायाणिय, रुकुम (पूवण) 

४.३ आयोजनाबाट िाभार्न्वत जनसंख्याः ४.६ र्जन्सी सहयोगः 
५. आयोजना सम्झौता लमलत : ६. आयोजना सम्पन्न गने लमलत : 

उपयुणक्त नमूना अनसुािको सूचना पाटी आयोजना स्थिमा सबैिे स्पष्ट देख्न ेगिी िाख्नपुनेछ । 
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अनसूुची - 6 
(कायणववलिको बुदँा (26) सँग सम्बर्न्ित) 

सावणजलनक पिीिर् अलभमखुीकिर् कायणक्रममा प्रस्ततु गने ववषयवस्त ु: 
१ परिभाषा : 

क) ववत्तीय िेखापिीिर् : यसिे संस्थाको ववत्तीय कािोबािको िेखाजोखा तथा पवुष्ट 
गदणछ। जसमा स्वीकृलत प्राप्त स्वतन्त्र िेखापिीिकहरुबाट ववत्तीय कािोबािको िेखा 
ि त्यसको जाँच गिी ववत्तीय कािोबािको अर्न्तम प्रलतवेदन तदने कायण हनु्छ । 
यसलभत्र आन्तरिक िेखापिीिर् ि अर्न्तम िेखापिीिर् समावेश हनु्छन ्। 

 
ख) सावणजलनक पिीिर् : सवणजलनक लनकायहरुिे आफनो िेत्रलभत्र सञ्चालित योजना तथा 

कायणक्रमहरुको कायाणन्वयन सलुनर्ित गिी सम्पादन हनुे वा सम्पातदत कामको 
परिमार्, िागत, गरु्स्ति समेतको िेखाजोखा गनण स्थानीय उपभोक्ता तथा 
सिोकािवािाहरुको सहभालगतामा सावणजलनक पिीिर् गदणछ । सावणजलनक पिीिर्को 
प्रवक्रयािे सञ्चालित योजनाको उदे्दश्य प्रालप्तमा मात्र सहयोग परु् याउने नभई योजनाका 
सकािात्मक ि सिुाि गनुणपने पिका प्राप्त अनभुव ि दृष्टान्तहरुिाई ववश्लषेर् गिी 
लनर्णय प्रवक्रयाका तहमा पषृ्ठपोषर् गदणछ । सञ्चालित योजना तथा कायणक्रमहरु 
लनिाणरित समय ि कायणतालिका अनरुुप कायाणन्वयन भए, भएन ? त्यसमा के कलत ि 
कसबाट  िगानी भएको छ ? के मा  कलत  खचण भयो ? कामको गरु्स्ति कस्तो 
छ ? खचण प्रवक्रया तथा ववविर् ठकक छन ् वा छैनन ् ? के कस्ता सिुाि कायण 
उपयोगी हनु्छन ्आतद पिबािे सिोकािवािासँग गरिने छिफि, अन्तिवक्रया, ववश्लषेर् 
ि सूचनाको आदानप्रदानिे स्थानीय स्तिमा गरिने ववकासका कायणक्रमहरुिाई 
पािदशी, उत्तिदायी ि जनमखुी तलु्याउने मात्र होइन स्थानीय उपभोक्ताहरुिाई 
आफ्ना भावना व्यक्त गनण सिम बनाउँदछ । सावणजलनक पिीिर् सामार्जक 
सशक्तीकिर्, सामदुावयक सहभालगता तथा नागरिक लनगिानीको लनर्म्त आवश्यक 
व्यवस्थापकीय औजाि पलन हो । सावणजलनक पिीिर्, योजना सञ्चािन मा 
जनसहभालगता ववृद्ध गनण तथा जनताहरुबाट  सझुाव तथा प्रलतवक्रया लिने उदे्दश्यिे 
सञ्चािन  हनु्छ, त्यसैिे सावणजलनक पिीिर्मा सहभागीहरुबाट व्यक्त भएका 
ववचािहरु भववष्यको नीलत लनमाणर्को िालग आिाि हनु सक्दछ । योजना फिफािक 
गने काम स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन ि लनयमाविीमा व्यवस्था भएका आिािहरु 
तथा पेश भएका प्रमार्को आिािमा गनुण पनेछ । योजना फिफािकको क्रममा 
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सावणजलनक पिीिर्का बखत व्यक्त ववचाििाई आिाि लिई फिफािक गने नगने भन्ने 
लनर्णय गनुण हुँदैन । 
 

२ सावणजलनक पिीिर्को िते्र 
क) आन्तरिक रुपमा सञ्चािन  हनु े : सवणजलनक पिीिर् कायण गाउँपालिकािे आन्तरिक 

रुपमा सम्पादन गदणछ । यसिे सञ्चालित योजनाको गरु्स्तिमा सिुाि ल्याउँछ तथा 
कायाणन्वयन गने लनकायको आन्तरिक व्यवस्थापनतफण  सिुािका िालग सझुाव लिन 
तथा प्राप्त सझुाविाई कायाणन्वयन गने उदे्दश्यिे सञ्चािन गरिन्छ । यो आम 
उपभोक्ताहरुबाट सञ्चालित योजनाको प्रािर्म्भक जाँचपास पलन हो। 
  

ख) उद्दशे्य अनरुुप िगानी भए नभएको जाचँ तथा सिुाि : सावणजलनक पिीिर् कायणमा 
उपभोक्ता वगणिाई स्वयम ्संिग्न गिाई सहभालगतामूिक ि पािदशी ढंगिे भए गिेका 
कायणहरुको वववेचना गने, िेखाजोखा गने, सबि ि दबुणि पिहरुको ववश्लषेर् गिी 
आगामी तदनहरुमा गनुणपने सिुािात्मक कायणको पवहचान गरिन्छ । यसबाट संिग्न 
सिोकािवािाहरुिे सम्पन्न भैसकेका कायणक्रमबाट लसकेका नयाँ लसकाइ/ पाठ आदान 
प्रदान गिी थप सिुािात्मक उपायहरुको पवहचान गरिन्छ । 

 
 

ग) सिोकािवािा पिहरुको सहभालगता ि खलु्िा छिफि : सावणजलनक पिीिर् कायण 
मखु्यतः उपभोक्ताहरुको चाहना तथा प्रलतवक्रया बझु्न सञ्चािन गरिन्छ । सावणजलनक 
पिीिर्मा सबै उपभोक्ता तथा योजनाका सिोकािवािा पिहरुको प्रलतलनलित्व गिाई 
उपभोक्तािाई िागेका कुिाहरु बोल्न स्वतन्त्रता तदइन्छ । 
 

३ सावणजलनक पिीिर्को उद्दशे्य  : 
क) योजनाको आम्दानी खचण तथा अन्य ववविर्हरु आम उपभोक्ताहरु समि िाखी 

उपभोक्ताहरुको प्रलतवक्रया लिने । 
ख) कायणक्रमप्रलत जनचासो ववृद्ध गिी सम्बर्न्ित सिोकािवािहरुको सहभालगता ववृद्ध गने। 
ग) लनर्णय प्रवक्रयामा प्रजातार्न्त्रक प्रवक्रया ि पािदशी व्यवहाि अविम्बन गनण गिाउन 

सजग गिाउने । 
घ) कायणक्रममा हनु सक्ने अलनयलमतता लनयन्त्रर् गने ि कुनै अलनयलमतता भएको पाइएमा 

लनयन्त्रर् गनण उपभोक्ताहरुिाई र्जम्मेवाि बनाउने । 
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ङ) योजनामा आम उपभोक्ताहरुको स्वालमत्व भाव स्थावपत गने । 
 

४ सावणजलनक पिीिर् पद्धलत : ( कायणववलिमा व्यवस्था भएका ववलिको व्याख्या गनण) 
५ सावणजलनक पिीिर्मा ध्यान तदनपुने कुिाहरु : 

क) आम उपभोक्ता भेिा भए, नभएको 
ख) मवहिा, दलित ि वपछलडएको वगणको उर्चत प्रलतलनलित्व भए, नभएको 
ग) कायणक्रमिे समेट्ने िेत्रको समानपुालतक प्रलतलनलित्व भए, नभएको 
घ) कायणिय/ आयोजना/ कायणक्रमको हािसम्मको कायाणन्वयन र्स्थलत जानकािी 

गिाइएको, नगिाइएको 
ङ) कायाणिय/ आयोजना/ कायणक्रमको भौलतक ि ववत्तीय प्रगलत जानकािी गिाइएको, 

नगिाइएको 
च) ववगतका पिीिर्बाट औलँ्याइएका सझुावहरुको कायाणन्वयन भए, नभएको 
छ) अनगुमन सूचकहरु तयाि गरिएको, नगरिएको 
ज) अनगुमनबाट देर्खएका कमजोिीहरुको सिुाि गरिएको, नगरिएको 
झ) सहभागीहरुिाई िागेका कुिाहरु बोल्न तदइएको, नतदइएको 
ञ) सहभागीहरुका ववचाििाई जस्ताको तस्तै प्रलतवेदनमा प्रस्ततु गरिए, नगरिएको 

९ फािामहरुको प्रयोग :   (अनसूुचीमा व्यवस्था भएका फािामहरुको ब्याख्या गने) 
१०  गाउँपालिकािे सावणजलनक पिीिर् अलभमरु्खकिर् कायणक्रममा संिग्न गिाउनपुने 

सहभागीहरु (अलिकतम 50 जना) : 
क) गाउँपालिकाका वतणमान पदालिकािीहरु 
ख) भतूपूवण अध्यि तथा उपाध्यि, पदालिकािीहरु 
ग) गाउँपालिकाको संस्थागत संिचना ि शाखा प्रमखुहरु 
घ) ववकास योजनाको कायाणन्वयनसँग सम्बर्न्ित कमणचािीहरु 
ङ) ववषयगत कायाणियका प्रमखुहरु, गाउँपालिका/वडा स्तिीय अनगुमन तथा सपुिीवेिर् 

सलमलतका पदालिकािीहरु 
च) उद्योग वार्र्ज्य संघ, गैसस महासंघ, जस्ता पेशागत सघं संस्थाका प्रलतलनलिहरु 
छ) िाजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरु 
ज) वडा नागरिक मञ्चका प्रलतलनलिहरु, नसकेका प्रलतलनलिहरु (भएमा) 
झ) मवहिा, िैविक समता, दलित, जनजालत, वपछलडएका वगण आतदको उत्थानमा कायणित 

संघसंस्थाका प्रलतलनलिहरु 
ञ) कायणित प्रमखु गैससका प्रलतलनलिहरु 



21 

 

                                

ट) प्रमखु किदाताहरु 
ठ) कायणित सामदुावयक संस्थाका प्रलतलनलिहरु  
ड) नागरिक समाजका प्रलतलनलिहरु 
ढ) स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाका प्रलतलनलिहरु 

 
 

अनसूुची - 7 
(कायणववलिको बुदँा (8) उपबुदँा (क), (ङ), तथा बुदँा (13) उपबुदँा (ङ), सँग सम्बर्न्ित) 

सहजकताणिे सावणजलनक पिीिर् गनण प्रयोग गनुणपने कायणक्रमको नमूना 
कायणक्रम र्जम्मेवािी समयावलि 

कायणक्रम औपचारिक वा अनौपचारिक कसिी गने (तय गने)   
भेिाको उदे्दश्य बािे जानकािी गिाउने   
योजनाको र्स्थलत वा प्रगलत बािे प्रस्ततुीकिर्   
योजनाको र्स्थलत बािे सहभागीको वटप्पर्ी   
योजनाको आम्दानी खचण ववविर् प्रस्ततु गने   
आम्दनी खचण उपि सहभागीको वटप्पर्ी लिन े   
भेिाको सझुाव लिवपवद्ध गने   
िेकडण गरिएको सझुाव तथा सहीछाप   
 

अनसूुची - 8 
(कायणववलिको बुदँा (15) उप बुदँा (ङ) सँग सम्बर्न्ित) 

सावणजलनक पिीिर्का िालग सहजकताणिे प्रयोग गनुणपने चेकलिष्ट 
 
१ कायणक्रमको स्वालमत्व : 

क) योजना समदुायिे बस्तीस्ति तथा वडा सलमलत माफण त माग गिे अनसुाि छ छैन 
ख) िाभार्न्वत घिििुी संख्या 
ग) िर्ित वगण समावेशी (दलित, जनजालत, मवहिा, गरिब, वपछलडएको वगण, एकि मवहिा) 

को संख्या  
घ) योजनाबाट हनुे उपिर्ब्िका सूचकहरु प्रष्ट छन ्छैनन ् 
ङ) िक्ष्य ि उपिर्ब्ि बीचको फिक 
च) योजनाको तदगोपनमा िालग समदुायको सहभालगता तथा योगदान  
छ) योजना समयमा सम्पन्न भयो वा भएन भएन भने कािर्हरु 
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ज) योजना सञ्चािन  गनण गतठत उपभोक्ता सलमलतको गठन प्रवक्रया उपयकु्त भए नभएको । 
झ) उपभोक्ता सलमलतमा वास्तववक उपभोक्ताको प्रलतलनलित्व भए नभएको 

२  योजनाको व्यवस्थापन तथा िेखा प्रर्ािी 
क) र्जम्मेवािी तालिका प्रष्ट रुपमा छ छैन तथा योजना सञ्चािन गने लनकायिे प्रस्ततु गिे 

अनसुािको योजना सम्पन्न भए नभएको 
ख) खरिद प्रवक्रया ऐन, लनयम तथा लनदेर्शका बमोर्जम भयो भएन । प्रलतस्पिाणत्मक कोटेशन 

अनसुाि नभएको भए कािर् खिुाउने 
ग) रु २०00 भन्दा मालथको खरिदमा मूल्य अलभववृद्धकिको लबि समावेश भए नभएको । 

वविहरुमा त्रवुटहरु भए नभएको 
घ) स्टोि ब्यवस्थापनमा त्रवुट िहे निहेको 
ङ) अलिम भकु्तानी िकम योजनाको उपभोक्ता सलमलत वा सञ्चािक सलमलतिे गिेको लनर्णय 

भन्दा फिक छ छैन 
च) कावटएको चेक, बैंकको ववविर्सँग reconcile (लभडाएि रुज)ु गरियो गरिएन । 
छ) खचण ववविर्मा अर्ल्िर्खत अनसुािका मालनसिे काम गिेको हो, होइन ? 
ज) काम गने मालनसिे पूिै ज्यािा पाएका छन,् छैनन ्? 
झ) गाउँपालिकाबाट समय समयमा लनिीिर् भएको छ, छैन ? लनिीिर् पिात ् प्राप्त 

सझुावहरु कायाणन्वयन भए, भएनन ्? 
३. पािदर्शणता 

क) योजना स्थिमा योजनाको िागानी बािे प्रष्ट हनुे गिी सूचना बोडण िार्खयो िार्खएन । 
ख) योजनाको सञ्चािन खचणको ववविर् प्रष्ट छ छैन । 
ग) लमजिमेन्ट वकु (नापी वकताब) प्रष्ट लसत िार्खएको छ छैन । 
घ) योजना कायाणन्वयन हनु ुअर्घ पयाणप्त जानकािी गिाउने काम भए नभएको । 

४. अन्य 
क) सहभागीमध्ये कसैिे उपभोक्ता सलमलतको कुनै सदस्यको ववशेष प्रशंसा मात्र गिेको वा 

वविोि गिेको अवस्थामा कािर् पत्ता िागाउने । 
ख) सूचना प्रवाहमा दलित, मवहिा, बािबालिका ि वपछलडएका वगणको सहभालगता िह्यो 

िहेन । कतैबाट  अविोि छ, छैन पत्ता िगाउने । 
ग) प्राववलिकहरुबाट समयमै सझुाव ि सल्िाह प्राप्त भयो, भएन ? तदइएका सल्िाह ि 

सझुावहरु उपयकु्त लथए, लथएनन ्? 
घ) योजनािाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चािन गनण भववष्यको योजना के छ ? 
ङ) योजना सञ्चािन को क्रममा माहत्वपूर्ण लसकाइ के िह्यो ? 


