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बभेू गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् 2                       सॊखमा् 17                          लभलत् २०७४/१२/१८ 
 

बाग-२ 

बभेू गाउॉऩालरका 
 

ऩरयचम 

गाउॉऩालरकाफाट सञ्चालरत सम्ऩूणण कामणक्रभ तथा आमोजनाहरुको 
कामाणन्वमनभा ऩायदर्शणता य गणुस्तयीमता रेखाजोखा गनण बभेू गाउॉ 
कामणऩालरकारको लभलत २०७५।११।२६ को फैठकफाट मो कामणववलध 
तजुणभा गरयएको छ । 

 

 

ऩरयच्छेद १ 

कामणववलधको उद्दशे्म, सॊर्ऺप्त नाभ य ऩरयबाषा 
१ कामणववलधको उद्दशे्म:  (१ )गाउॉऩालरकारे सञ्चारन गनक आमोजना 

तथा कामणक्रभहरुको सन्दबणभा सञ्चारन ऩूवण, सञ्चारन अवलधभा य 
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सम्ऩन्न बैसकेऩलछ सयोकायवाराहरुफाट सहबालगताभूरक 
वकलसभरे रेखाजोखा गनक काभराई व्मवर्स्थत गनक उद्देश्मरे "बभेू 
गाउॉऩालरकाको सावणजलनक ऩयीऺण कामणववलध, २०७५" तमाय 
गरयएको छ । मस सावणजलनक ऩयीऺण कामणववलधका ववस्ततृ 
उद्देश्महरु देहाम फभोर्जभ यहेका छन:् 

क. गाउॉऩालरकारे सञ्चारन  गनक कामाणन्वमन गनक 
मोजनाहरुफाट सभाजरे लरन सक्ने अलधकालधक 
राबको सलुनर्ितताको रालग सम्ऩाददत कामणहरु 
सयोकायवाराफाट  रेखाजोखा हनुे ऩद्धलतको स्थाऩना 
गनक, 

ख. सावणजलनक ऩयीऺण प्रणारी अवरम्फन गनण 
गाउॉऩालरकाराई भागणदशणन गनक, 

ग. सावणजलनक ऩयीऺण प्रवक्रमाराई स्ऩष्ट, ऩायदशी तथा 
व्मवर्स्थत गनक, 

घ. गाउॉऩालरकाहरुफाट सम्ऩादन हनुे सावणजलनक 
ऩयीऺण प्रवक्रमाभा एकरुऩता ल्माउने । 

)२( गैसस तथा अन्म सावणजलनक सॊस्थाहरुरे ऩलन मस 
कामणववलधराई प्रमोग गनण सक्नेछन ्। सो गनण गयाउन 
गाउॉऩालरकाहरुरे सभन्वम य सहमोग गनुण ऩनकछ । 

2. सॊर्ऺप्त नाभ: मस कामणववलधको नाभ "स्थनीम लनकाम सावणजलनक 
ऩयीऺण कामणववलध 2067" यहेकोछ । मो कामणववलध स्थानीम 
आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजणन गनुणऩनक देर्खएभा सो सभेत गयी 
सम्फर्न्धत गाउॉऩालरकाको ऩरयषद्रे लनणणम गयेको लभलतदेर्ख रागू 
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हनुेछ । 

3. ऩरयबाषा: 
क. "ऐन" बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 

02७४ राई सम्झन ुऩनकछ ।  

ख. "गाउॉऩालरका" बन्नारे बभेू गाउॉऩालरका य 
अन्तगणतका वडा कामाणरमहरुराई सभेत सम्झन ु
ऩनकछ । 

ग. "गाउॉऩालरकाको प्रभखु" बन्नारे गाउॉऩालरका 
अक्ष्मऺराई सम्झनऩुनकछ ।  

घ. "सावणजलनक ऩरयऺण (Public Audit)" बन्नारे 
ववकास कामणक्रभभा बएको रगानीको 
(सयोकायवारारे गनक) रेखाजोखाराई सम्झन ु
ऩनकछ । स्थानीम तहभा सम्ऩादन हनुे य बएका 
ववकासका वकय्रमाकराऩहरुको सञ्चारन ऩद्धलत, 

सञ्चारनको अवस्था, रगानी गनक सॊस्था, रगानी 
यकभ, आमोजना व्मवस्थाऩनभा यहेको सफर 
तथा दूफणर ऩऺहरु, लनणणम प्रवक्रमा, खरयद 
प्रवक्रमा आददभा अऩनाइएको तरयका, उऩबोक्ता 
तथा सयोकायवाराहरुको सहबालगता, मोजनाको 
तात्कारीक प्रबाव आदद ववषमभा सयोकायवारा 
तथा राबार्न्वत सभूहफीचको छरपर तथा 
रेखाजोखा सावणजलनक ऩरयऺणलबत्र ऩनकछ्न ्। 

ङ. "सभदुामफाट सञ्चारन  हनुे मोजना" बन्नारे 
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सावणजलनक लनकामको सहमोगभा उऩबोक्ता 
सलभलत, गैय सयकायी सॊस्था, टोर ववकास सॊस्था 
य साभदुावमक सॊस्थाफाट सञ्चारन  हनु े लनभाणण 
तथा साभार्जका ववकास सम्फन्धी मोजनाराई 
सम्झन ुऩनकछ । 

च. "साभदुावमक ऩयीऺण (Community Audit)" 
बन्नारे सावणजलनक ऩयीऺणको रघु  /सयर रुऩ 
बने्न सम्झन ु ऩनकछ  । दश राख बन्दा कभ 

यकभ रगानी बएका आमोजनाको  सन्दबणभा 
ऩरयच्छेद - 3 फभोर्जभको ऩयीऺणराई 
साभदुावमक ऩयीऺण भालननछे । 

छ. "गैसस" बन्नारे गैय सयकायी सॊस्थाराई सम्झन ु
ऩनकछ । 

ऩरयच्छेद 2 

सावणजलनक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था 
4. सावणजलनक ऩरयऺण सम्फन्धी व्मवस्था:  सावणजलनक ऩयीऺण गनुणऩनक 
आमोजना, ऩटक तथा वकलसभहरुको व्मवस्था देहाम फभोर्जभ हनुेछ: 

क) ववकास मोजनाहरुको सावणजलनक ऩयीऺण गनुणऩनक: गाउॉऩालरका 
भापण त सञ्चारन  हनुे सफै वकलसभका मोजना तथा कामणक्रभहरु 
(आफ्नै स्रोत, केन्र स्तयीम मोजना, आमोजना ऩरयमोजनाहरु) 
सम्ऩन्न बएऩलछ पयपायक गनुण ऩूवण अलनवामण रुऩभा सावणजलनक 
ऩयीऺण गयाउन ु ऩनकछ । मस्तो व्मवस्था ठेकेदाय, उऩबोक्ता 
सलभलत, गैसस, टोर ववकास सॊस्था, साभदुावमक सॊस्थासॉग गरयन े 
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सम्झौताभा अलनवामण रुऩभा उल्रेख गनुणऩदणछ । तय आमोजनाको 
प्रायम्बभा य वकस्ता लनकास ऩूवण सावणजलनक ऩयीऺण गयाउन मो 
व्मवस्थारे फाधा ऩरु् माएको भालनने छैन । 

ख) सावणजलनक ऩयीऺणको वगीकयण: मोजना तथा कामणक्रभभा बएको 
रगानी तथा मोजना तथा कामणक्रभ कामाणन्वमन प्रवक्रमा य 
रगानीको आधायभा सावणजलनक ऩयीऺणराई दईु वगणभा ववबाजन 
गरयएको छ । दश राख रुऩैमाॉ बन्दा कभ यकभ रगानी हनु े
मोजनाहरुको हकभा साभदुावमक (सभदुाम स्तयभा) ऩयीऺण य 
दश राख रूऩैमाॉबन्दा फढी यकभ  रगानी हनुे मोजनाहरुको 
हकभा सावणजलनक ऩरयऺण गनुणऩनकछ । 

ग) आमोजना, कामाणक्रभ तथा दात ृ लनकामहरुफाट सञ्चारन  हनु े
मोजनाको सावणजलनक ऩयीऺण: मस कामणववलधभा अन्मत्र जे सकैु 
उल्रेख बएभा ऩलन दात ृ लनकामको सहमोगभा सञ्चालरत 
आमोजना वा कामणक्रभ वा मोजनाको सावणजलनक ऩरयऺण वा 
साभदुावमक ऩयीऺण उक्त आमोजना वा कामणक्रभरे गयेको 
व्मवस्था अनसुाय हनुेछ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद - 3 

साभदुावमक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था 
5. साभदुावमक ऩयीऺण गनुणऩनक: साभदुाम  (उऩबोक्ता सलभलत, गैय सयकायी 
सॊस्था, टोर ववकास सॊस्था य सभदुावमक सॊस्था) भापण त सञ्चारन  वा 
लनभाणण बएका दश राख बन्दा कभ यकभ रगानी बएका मोजनाहरुको 
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साभदुावमक ऩयीऺण फुॉदा नॊ. 6 देर्ख 8 भा बएको व्मवस्था अनसुाय गनुण 
ऩनकछ । दश राख बन्दा कभ यकभको रगानी हनुे मोजनाको 
साभदुावमक ऩयीऺणको रालग सहजकताणरे अनसूुची 2 भा ददइएको ढाॉचा 
प्रमोग गनुणऩनकछ । 

6. साभदुावमक ऩयीऺणको सूचना: मोजना कामाणन्वमन गनक लनकाम 
(उऩबोक्ता सलभलत, गैसस, टोर ववकास सलभलत, नागरयक सभाजका सॊस्था, 
स्थानीम सेवा प्रदामक साभदुावमक सॊस्था) रे कम्तीभा सात ददन अगावै 
साभदुावमक ऩयीऺण हनुे लभलत, सभम य स्थान खोरी सभदुामभा फझुाउन ु
ऩनकछ। 

7. मोजना सम्फन्धी वववयण तमायी: साभदुवमक ऩयीऺण कामणक्रभभा 
मोजना तथा कामणक्रभ सञ्चारन  गनक लनकामरे सम्ऩन्न मोजना सम्फन्धी 
वववयण अनसूुची - 1 को ढाॉचाभा तमाय गनुणऩनकछ। मसयी तमाय गयेको 
वववयण सभदुाम बेराभा प्रस्ततु गयी सोको एक प्रलत सम्फर्न्धत 
गाउॉऩालरकाभा फझुाउन ुऩनकछ । 

8. साभदुावमक ऩयीऺण बेरा सञ्चारन  ववलध 

क) साभदुावमक ऩयीऺण कामणक्रभ शरुु गनुणबन्दा ऩवहरे उऩर्स्थलत 
ऩरु्स्तका खडा गयी कामणक्रभभा उऩर्स्थत बएका सभदुामका 
सदस्महरुको उऩर्स्थलत गयाउन ु ऩनकछ । कामणक्रभराई 
व्मवर्स्थत रुऩभा सञ्चारन गनण कामणक्रभ तालरका अलिभ रुऩभा 
तमाय  गनुण ऩनकछ । सहजताको रालग नभूना कामणतालरका 
अनसूुची  7 भा ददईएको छ ।  

ख) साभदुावमक ऩयीऺण कामणक्रभभा मोजना कामाणन्वमन गनक 
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लनकामको ऩदालधकायी फाहेक कम्तीभा 55 प्रलतशत प्रत्मऺ 
राबर्न्वत उऩबोक्ता य  आमोजना ऺेत्रको कुनै लनवाणर्चत 
ऩदालधकायी सभेत उऩर्स्थत हनुऩुनकछ ।  

ग) मोजना सञ्चारन  गनक लनकामरे अनसूुची - 5  फभोर्जभको 
सम्ऩन्न मोजनाको ऩूणण वववयण बेराभा प्रस्ततु गनुणऩनकछ । 

घ) मोजना सञ्चारन  गनक लनकामफाट वववयण प्रस्ततु बैसकेऩलछ 
सहबागीरे सभदुामका सदस्महरुराई आफ्नो ववचाय याख्न ेअवसय 
ददन ु ऩनकछ । सहबागीरे प्रस्ततु गयेका प्रलतवक्रमा तथा सझुाव 
भालथ मोजना सञ्चारन गनक लनकामरे थऩ स्ऩष्ट ऩानण वा जवाप 
ददन ुऩनकछ । 

ङ) मोजना तथा कामणक्रभ सञ्चारन गनक लनकामफाट कुनै सदस्म वा 
बेरारे छानकेो सहजकताणरे सहबागीहरुफाट आएका प्रलतवक्रमा 
तथा सझुावहरु उऩर्स्थलत ऩरु्स्तकाभा लरवऩवद्ध  गनुण ऩनकछ  । 
बेराभा कुनै लनणणम बएभा सोको लनणणम सभेत सोही ऩरु्स्तकाभा 
लरवऩफद्ध गरयनेछ । सहजकताणरे सहजीकयण गनण आफ्नो 
प्रमोजनको रालग अनसूुची 8 भा ददइएको चेकलरष्ट प्रमोग गनण 
सक्नछे। 

च) कामणक्रभको अन्त्मभा साभदुावमक ऩयीऺणको क्रभभा उऩर्स्थत 
ऩरु्स्तकाभा लरवऩफद्ध गरयएका प्रलतवक्रमा, सझुाव तथा लनणणमहरु 
सहबागीहरुराई सनुाई उऩर्स्थत गाउॉऩालरकाका प्रलतलनलधहरु य 
जनसभदुामरे तोकेको एक जना प्रलतलनलधफाट प्रभार्णत गयाउन ु
ऩनकछ। मसयी प्रभार्णत गरयएको वटऩोटको प्रलतलरवऩ मोजना 
कामाणन्वमन गनक लनकामरे मोजना पयपायकको रालग 
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गाउॉऩालरकाभा ऩेश गनुणऩनकछ । 

ऩरयच्छेद - 4 

सावणजलनक ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था 

9. सावणजलनक ऩयीऺण गनुणऩनक:  सभदुाम (उऩबोक्ता सलभलत, गैय सयकायी 
सॊस्था, टोर ववकास सॊस्था य साभदुावमक सॊस्था) भापण त 
सञ्चारन बएका दश राखबन्दा फढी यकभ रगानी बएका 
मोजनाहरुको सावणजलनक ऩयीऺण फुॉदा नॊ. 10 देर्ख 13 सम्भ 
य ठेकेदाय भापण त सञ्चारन  बएका मोजनाहरुको सावाणजलनक 
ऩयीऺण फुॉदा नॊ. 14 य 15 भा बएको व्मवस्था अनसुाय 
गनुणऩनकछ । 

 

10.  दश राख बन्दा फढी यकभ रगानी बएका सभदुाम भापण त 
सञ्चालरत मोजनाहरुको सावणजलनक ऩयीऺण: सभदुाम (उऩबोक्ता 
सलभलत, गैय सयकायी सॊस्था, टोर ववकास सॊस्था य साभदुावमक 
सॊस्था) भापण त सञ्चारन  बएका दश राख रुऩैमा बन्दा फढी 
यकभ रगानी बएका मोजनाहरुकव सावणजलनक ऩयीऺणको 
कामणसम्ऩादन गयी प्रलतवेदन ऩेश गनण सम्फर्न्धत मोजनाभा 
प्रत्मऺ सॊरग्न नबएको प्राववलधक वा दऺ कभणचायीराई 
सहजकताणको रुऩभा गाउॉऩालरकारे खटाउन ुऩनकछ । 

 

11.  सावणजलनक ऩयीऺणको सूचना:  सावणजलनक ऩयीऺणको रालग 
मोजना कामाणन्वमन गनक लनकाम (उऩबोक्ता सलभलत, गैय सयकायी 
सॊस्था, टोर ववकास सलभलत, साभदुावमक सॊस्था) रे कम्तीभा 
सात ददन अगावै छरपर हनुे लभलत, सभम य स्थान खोरी 
गाउॉऩालरकारे तोवकददएको सहजकताण य सम्फर्न्धत 
उऩबोक्ताहरुराई सूचना ददन ुऩनकछ । 
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12.  ववषमवस्त ु तमायी: सावणजलनक ऩयीऺण कामणक्रभभा एकरुऩता 
ल्माउन मोजना कामाणन्वमन गनक उऩबोक्ता 
सलभलत/गैसस/साभदुावमक सॊस्था/टोर ववकास सॊस्थारे 
सम्फर्न्धत उऩबोक्ताहरुराई जानकायी गयाउन अनसूुची -1 
फभोर्जभ मोजनाको ऩूणण वववयण तमाय गनुणऩनकछ । 

 

13. सावणजलनक ऩयीऺण कामाणक्रभ सञ्चारन  ववलध: 

क) सावणजलनक ऩयीऺण कामणक्रभभा उऩर्स्थत उऩबोक्ता 
सलभलत /गैसस/साभदुवमक सॊस्था /टोर ववकास सॊस्थाका 
ऩदलधकायी, गाउॉऩालरकाफाट खटाइएका कभणचायी, सहजकताण 
तथा उऩबोक्ताहरुको उऩर्स्थत ऩरु्स्तका खडा गयी नाभ, थय 
ठेगाना तथा सॊस्थाको प्रलतलनलध बए नाभ य ऩद सभेत उऩर्स्थत 
जनाउन ुऩनकछ । 

ख) सावणजलनक ऩयीऺण कामणक्रभभा उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायी, 
प्रत्मऺ राबार्न्वत उऩबोक्ता य मोजना ऺेत्रका कुनै लनवाणर्चत 
ऩदालधकायी सभेत उऩर्स्थत हनु ु ऩनकछ । उऩर्स्थलतको रालग 
सावणजलनक ऩयीऺण हनुे लभलत, सभम, स्थानफाये सूचना ददनऩुनकछ 
। 

ग) सावणजलनक ऩयीऺण कामणक्रभको उद्देश्म, कामणक्रभ सञ्चारन ववलध, 
सभम य आचाय सॊवहताफाये गाउॉऩालरकाफाट खटाइएको 
सहजकताणरे कामणक्रभका सहबागीहरुराई जानकायी गयाउन ु
ऩनकछ । 

घ) मोजना सञ्चारन गनक लनकामरे अनसूुची -5 फभोर्जभको मोजनाको 
ऩूवण वववयण कामणक्रभभा प्रस्ततु गनुण ऩनकछ । सोको रालग 
मोजना खाताराई सभेत प्रमोगभा ल्माउन सवकनछे । 

ङ) मोजना सञ्चारन गनक लनकामकोतपण फाट वववयण प्रस्ततु बएऩलछ 
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गाउॉऩालरकाफाट खटाइएको सहजकताणरे ऩूवण तमाय गरयएका 
प्रश्नहरु याखी खरुा छरपरको भाध्मभफाट सहबागीहरुको 
प्रलतवक्रमा तथा सझुाव आह्वान गनुण ऩनकछ । सहजकताणरे 
अनसूुची 8 भा  ददएको चेकलरष्टको आधायभा छरपरको 
सहजीकयण गनुणऩनकछ । 

च) सहबागीहरुरे कामणक्रभभा प्रस्ततु गयेका ववचायहरुराई 
सहजकताणरे वटऩोट गयी याख्न ुऩनकछ । सहबागीरे प्रस्ततु गयेका 
प्रलतवक्रमा तथा सझुावभा मोजना सञ्चारन गनक लनकामरे थऩ स्ऩष्ट 
ऩानुण ऩनकछ। 

छ) गाउॉऩालरकारे खटाएको सहजकताणरे सावणजलनक ऩयीऺणको 
क्रभभा प्राप्त गनुासो, प्रलतवक्रमा तथा सझुावहरुको आधायभा 
स्थरगत अध्ममन सभेत गयी वस्तरु्स्थलत सवहत अनसूुची 0 

फभोर्जभको ढाॉचाभा प्रलतवेदन तमाय गनुणऩनकछ ।त्मस्तो प्रलतवेदन 
सहजकताणरे सम्फर्न्धत गाउॉऩालरका कामाणरम सभऺ ऩेेश गनुण 
ऩनकछ । 

 

14.  ठेक्का भापण त सञ्चारन बएका मोजनाहरुको सावणलनक ऩयीऺण:  
ठेक्का भापण त सञ्चालरत मोजनाहरुको सावणजलनक ऩयीऺण गनक 
र्जम्भेवायी तोवकएको प्राववलधक कभणचायीको हनुेछ। 

 
 

15.  ठेक्का भापण त सञ्चारन  बएका मोजनाहरुको सावणलनक ऩयीऺण 
ववलध: ठेक्का भापण त सञ्चारन  बएका मोजनाहरुको हकभा 
सावणजलनक ऩयीऺण देहाम फभोर्जभ गनुण ऩनकछ : 

क) ठेक्काफाट सञ्चालरत मोजनाहरुको सावणजलनक ऩयीऺण हनुे लभलत, 
स्थान य सभम तोक्न ेकामणभा तोवकएको प्राववलधक य ठेकेदायरे 
सभन्वम गयी सावणजलनक ऩयीऺण हनुबुन्दा कम्तीभा सात ददन 
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अगावै  मोजनाफाट प्रत्मऺ राबार्न्वत हनुे उऩबोक्ताहरुराई 
सूचना ददन ुऩनकछ । 

ख) सावणजलनक ऩयीऺण कामणक्रभभा उऩर्स्थत उऩबोक्ताहरुको 
उऩर्स्थलत ऩरु्स्तका खडा गयी नाभ, थय, ठेगाना य सॊस्था बएभा 
नाभ, ऩद सवहत उऩर्स्थलत जनाउन ुऩनकछ । 

ग) सावणजलनक ऩयीऺण कामणक्रभको उद्देश्म, कामणक्रभ सञ्चारन  
ववलध, सभम य आचाय सॊवहता फाये गाउॉऩालरकाफाट खटाएको 
प्राववलधक कभणचायीरे कामणक्रभका सहबागीहरुराई जानकायी 
गयाउन ुऩनकछ । 

घ) मोजना सञ्चारन  गनक ठेकेदायरे अनसूुची - 3 फभोर्जभको 
मोजनाको वववयण कामणक्रभभा प्रस्ततु गनुण ऩनकछ । 

ङ) ठेकेदायकोतपण फाट वववयण प्रस्ततु बएऩलछ खवटएको प्राववलधक 
कभणचायीरे लनम्न प्रश्नहरु याखी खरुा छरपरको भाध्मभफाट 
सहबागीहरुको प्रलतवक्रमा तथा सझुाव आह्वान गनुण ऩनकछ । 

 मोजना सञ्चारन गनक लनकामरे प्रस्ततु गये अनसुायको 
मोजना सम्ऩन्नको र्स्थलत 

 मोजना उल्रेख गयेको सभमभा शरुु तथा सम्ऩन्न बए 
नबएको  

 मोजना कामाणन्वमन प्रायम्ब अर्घ ऩमाणप्त जानकायी बए 
नबएको 

 काभ गनक भालनसहरुरे ज्मारा ऩाएका नऩाएका 
 मोजनाभा प्रमोग बएका साभिीहरुको गणुस्तय बए 

नबएको 
 गाउॉऩालरका कामाणरम, वडा कामाणरम तथा 

अनगुभनकताण लनकामफाट सभम सभमभा लनयीऺण बए 
नबएको 
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 लनयीऺण ऩिात ्प्राप्त सझुावहरु कामणन्वमन बए नबएको 
 प्राववलधकहरुफाट सभमभै सझुाव य सल्राह प्राप्त बए 

नबएको  

 ददइएका सल्राह य सझुावहरु उऩमकु्त बए नबएको 
 

मी भखुम प्रश्नहरु फाहेक प्राववलधक सहजकताणरे अनसूुची 8 भा ददइएको 
चेकलरष्टको आधायभा छरपरको सहजीकयण गनुणऩनकछ । 

 

च) सहबागीहरुरे कामणक्रभभा प्रस्ततु गयेका ववचायहरुराई जाॉचफझु 
गनण तोकेको प्राववलधक य ठेकेदायरे नाभ सवहत वटऩोट गनुण ऩनकछ 
। सहबागीरे प्रस्ततु गयेका प्रलतवक्रमा तथा सझुावभालथ थऩ स्ऩष्ट 
ऩानुण ऩनकछ । 

छ) गाउॉऩालरकारे खटाएको प्रववलधकरे सावणजलनक ऩयीऺणको 
क्रभभा प्राप्त गनुासो, प्रलतवक्रमा तथा सझुावहरुको आधायभा 
स्थरगत अध्ममन सभेत गयी वस्तरु्स्थलत सवहतको प्रलतवेदन 
अनसूुची - 4 फभोर्जभको ढाॉचाभा तमाय गनुणऩनकछ । त्मस्तो 
प्रलतवेदन गाउॉऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ ऩेश 
गनुण ऩनकछ । 

16. सहमोग लरन सक्न:े गाउॉऩालरकारे सावणजलनक ऩयीऺणको रालग 
स्थानीम तहभा कामणयत साभदुावमक सॊस्था वा गैय सयकायी सॊस्था 
वा अन्म सघॊ सॊस्थाको सहमोग लरन सक्नेछ । वडा कामाणरम 
तथा अन्म सभूह सॊमन्त्रहरुरे आफ्नो वडालबत्र कामाणन्वमन हनु े
मोजनाहरुको सावणजलनक ऩयीऺणको सहजीकयण गनुणऩनकछ । 

17. सूचना ऩाटी याख्न:े सावणजलनक लनकामको सहमोगभा उऩबोक्ता 
सलभलत/ गसैस/ साभदुावमक सॊस्था / टोर ववकास सॊस्था/ वडा 
नागरयक भञ्चरे दईु राख रुऩैमाॉबन्दा फढी रागतको मोजना 
सञ्चारन गदाण अलनवामण रुऩभा मोजनाको वववयण सवहतको सूचना 
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ऩाटी तमाय गयी मोजना स्थरभा याख्न ुऩनकछ । सूचना ऩनटीको 
ढाॉचा अनसूुची - 5 भा ददइएको छ । 

18. आचाय सॊवहता: सावणजलनक ऩयीऺण कामाणक्रभभा उऩर्स्थत आमोजक, 
सहजकताण तथा सहबागीहरुरे लनम्न फभोर्जभको आचाय सॊवहता 
ऩारना गनुणऩनकछ: 

क) ववषमवस्तभुा भात्र केर्न्रत यही छरपर गनक । 

ख) लनजी वा व्मर्क्तगत कुयाभा वटप्ऩणी नगनक तथा व्मर्क्तगत आऺेऩ 
नरगाउने । 

ग) सहबागीहरुरे व्मक्त गयेको ववचायभा प्रलतफाद नगनक, प्रलतवक्रमा, 
सझुाव तथा वटप्ऩणीराई सकायात्भक रुऩभा लरन े। 

घ) व्मर्क्त वा सॊस्थाको सावणजलनक भमाणदा य र्शष्टाचायराई कामभ 
याख्न े। 

ङ) सहबागीहरुराई ववचाय याख्न प्रोत्साहन गनक य ववचाय याखे वाऩत 
धन्मवाद ददने । 

च) सहजकताणरे फोल्ने सभम ददएऩलछ भात्र सहबागीहरुरे आफ्ना 
कुयाहरु याख्न े। 

छ) फोल्दा ऩारैऩारो फोल्ने सभम य एउटा व्मर्क्तरे एक ऩटक भात्र 
फोल्ने । सावणजलनक ऩयीऺण कामणकभराई प्रबावकायी फनाउन 
व्मवर्स्थत कामणतालरका तमाय गयी छरपर सञ्चारन गनुण ऩनकछ 
। सहजकताणरे छरपरराई ववषमभा केर्न्रत गयी व्मवर्स्थत 
रुऩभा सञ्चारन गनण अनसूुची 7 भा ददइएको नभूना कामणक्रभ 
तालरका प्रमोग गनुण ऩनकछ । 

19.  सावणजलनक ऩयीऺणको आधायभा प्राप्त ववचायराई सूचनाको रुऩभा 
लरन:े सावणजलनक ऩयीऺण मोजना सञ्चारनभा जनसहबालगता वृवद्ध 
गनण तथा जनताहरुफाट सझुाव तथा प्रलतवक्रमा लरने  उद्देश्मरे 
सञ्चारन हनु ेहनुारे सावणजलनक ऩयीऺणको क्रभभा सहबागीहरुको 
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व्मक्त गयेका ववचायराई सूचनाको रुऩभा िहण गरयनेछ । 

20. सावणजलनक ऩयीऺणभा प्रस्ततु गनुणऩनक कागजातहरु: सावणजलनक 
ऩयीऺणभा खवटएका सहजकताणरे मोजना सञ्चारन गनक लनकामका 
लनम्न कागजातहरु प्रस्ततु गनुणऩनकछ । 

क) मोजना सञ्चारन सम्झौता य रागत अनभुान, ड्रइङ, लडजाइन, 
मोजनाको प्रारुऩ इत्मादी 

ख) उऩबोक्ता सलभलत  /गैसस/साभदुावमक सॊस्था /सभूहको लन णणम 
ऩरु्स्तका  

ग) नाऩी वकताफ 

घ) लफर बयऩाई 

ङ) ऩत्राचाय सम्फन्धी कागजात 

च) फैंक वववयण 

छ) मोजना खाता 
 

ऩरयच्छेद - 5 

प्रलतवेदन कामाणन्वमन 

21.गाउॉऩालरकाको सहमोगभा सञ्चालरत मोजनाहरुको सावणजलनक 
ऩयीऺणको प्रलतवेदन गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशाकीम अलधकृत 
सभऺ ऩेश हनुछे । 

22. गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे सावणजलनक ऩयीऺण 
प्रलतवेदनहरु सङ्करन गयी भालसक रुऩभा गाउॉऩालरकाको 
कामणऩालरका फैठकभा प्रस्ततु गनुणऩनकछ । 

23. सावणजलनक ऩरयऺण प्रलतवेदनरे औल्माएका कभी कभजोयीहरु 
बववष्मभा नदोहोरयने गयी सधुाय गनण गाउॉऩालरकारे नीलतगत लनणणम 
गनण सक्नछे । मसका रालग सावणजलनक ऩरयऺण प्रलतवेदन, ऩरयषद 
फैठकभा ऩेश गनण अलनवामण हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद- 6 

ववववध 

24. अलबभरु्खकयण सम्फन्धी व्मवस्था:  गाउॉऩालरकारे मो कामणववलध रागू 
गयेऩलछ ऩदालधकायी, कभणचायी तथा भखुम सयोकायवाराराई एक 
ददने अलबभरु्खकयण कामणक्रभ सञ्चारन  गनुणऩनकछ । 
अलबभरु्खकयण कामणक्रभभा प्रस्ततु गनक ववषमको ढाॉचा अनसूुची - 
6 भा ददइएकोछ । 

25. थऩघट य हेयपेय: मस कामणववलधको कामाणन्वमनको क्रभभा कुनै 
फाधा अवयोध य अस्ऩष्टता बएभा त्मस्तो फाधा अड्चन पुकाउन े
प्रमोजनका रालग गाउॉ कामणऩालरकारे मस कामणववलधभा 
आवश्मकता अनयसाय ब्माखमा, थऩघट, सॊशोधन वा हेयपेय गनण 
सक्नेछ । 

26.  फचाउ: (1) साववकको स्थानीम लनकाम सावणजलनक ऩयीऺण 
कामणववलध फभोर्जभ बए गयेका सम्ऩूणण काभ कायवाही मसै 
कामणववलध फभोर्जभ बए गयेका भालनन ेछ । मस कामणववलधभा 
बएका कुनै प्रावधानहरु प्रचलरत ऐन, लनमभसॉग फार्झएभा 
फार्झएको हदसम्भ अभान्म हनुेछ ।  

 

 

अनसूुची - 1 

(कामणववलधको फुॉदा (7), (12) तथा फुॉदा (8) को उऩफुॉदा (घ) सॉग 
सम्फर्न्धत) 

सावणजलनक ऩयीऺण / साभदुावमक ऩयीऺणका उऩबोक्ता सलभलत वा 
साभदुावमक सॊस्थारे तमाय गनक आमोजना सम्फन्धी वववयणको ढाॉचा 

१ आमोजनाको वववयण्  
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 नाभ...................................... 
 स्थान.................................... 
 ऩवहरो वकस्ता यकभ ...........................प्राप्त 

लभलत..........................  

 रागत यकभ................................. 
 शरुु हनुे वा बएको लभलत........................ 
 सम्ऩन्न हनुे वा बएको लभलत..................... 

२ उऩबोक्ता सलभलत  /गैसस  /टोर ववकास सॊस्था /साभदुावमक 
सॊस्थाको  

 नाभ......................... 
 अध्मऺको नाभ................... 
 सदस्म सॊखमा  ..............भवहरा सॊखमा...................ऩरुुष 

सॊखमा..........  

३ आम्दानी खचणको वववयण: 

क) अम्दानीतपण  
आम्दानीको स्रोत (कहाॉफाट नगद वा 
र्जन्सी प्राप्त बमो स्रोत खरुाउन)े 

यकभ तथा 
ऩरयभाण 

कैवपमत 

   

   

   

   

 

ख) खचणतपण  
खचणको वववयण दय  ऩरयभाण जम्भा 

यकभ 

1.साभिी (के-के साभिी खरयद बए    
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?) 
    

    

0. ज्मारा (के वाऩत कलत ज्मारा 
बकु्तानी बमो ? ) 

   

    

3. श्रभदान (कलत जनारे कुन काभभा 
श्रभदान गये ?) को वववयण 

   

    

4. व्मवस्थाऩन खचण (ढुवानी तथा 
अन्म खचण) 

   

    

    

 

ग) भौज्दात 

काभको वववयण यकभ तथा ऩरयभाण कैवपमत 

   

   

   

   

   

 

घ) बकु्तानी ददन फाॉकी 
कभको वववयण रक्ष्म प्रगलत ऩषु््ाॉइको आधाय 
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5 . मोजनारे ऩरु् माएको राब तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबार्न्वत जनसॊखमा  
(मोजना सञ्चारन  बएको स्थानका उऩबोक्ताहरु): 

6 . आमोजना सञ्चारन गदाण आमोजक सॊस्थाभा काभको र्जम्भेवायी 
फाॉडपाॉड (क-कसरे के कस्तो काभको र्जम्भेवायी लरएका लथए 
?) खरुाउन:े 

7 . आमोजना सञ्चारनको क्रभभा सम्वर्न्धत लनकामरे गयेको 
अनगुभन ऩटक: 

 क )अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलतरे अनगुभन गयेको ऩटक : 

ख) ददएको सझुावहरु: 

 ग) कामाणन्वमनभा बएका सझुावहरु: 

8  . कामणक्रभ सञ्चारनको क्रभभा बोगेका सभस्माहरु (फुॉदागत रुऩभा 
रेख्न)े: 

9  . कामणक्रभ सञ्चारनको क्रभभा बएको याम्रो लसकाइ (फुॉदागत 
रुऩभा रेख्न)े: 

52 . सम्ऩन मोजनाराई ददगो रुऩभा सञ्चारन गनण बववष्मको मोजना 
के छ ? (फुॉदागत रुऩभा रेख्न)े: 

55 . सलभलतको सझुाव अन्म केही बए (फुॉदागत रुऩभा रेख्न)े:) 

50 . उऩबोक्ता सलभलत  /साभदुावमक सॊस्थाका ऩदालधकायी तथा 
सदस्महरुको दस्तखत: 

 
 
 

……………………  ……………….  ………………… 
नाभ:    नाभ:    नाभ:  

कोषाध्मऺ   सर्चव            अध्मऺ 
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अनगुभन तथा सहजीकयण सलभलतका ऩदलधकायी कर्म्तभा 3 जनाको 
हस्ताऺय:- 

13. वववयण तमाय लभलत: 

 

 

 

 

अनसूुची-2 

(कामणववलधको फुॉदा (5) सॉग सम्फर्न्धत) 

सावणजलनक/साभदुवमक ऩयीऺण प्रलतवेदनको ढाॉचा 
रुकुभ ऩूवण र्जल्रा बभेू गाउॉऩालरका वडा नॊ. ………………..  

१ मोजनाको  

क) नाभ: 

ख) स्थर: 

ग) रागत अनभुान: 

घ) मोजना शरुु बएको लभलत: 

ङ) मोजना सम्ऩन्न लभलत: 

च) मोजनाको अवस्था: सम्ऩन्न अधयुो लफलिएको  
२ उऩबोक्ता सलभलत य गैसस य सभदुावमक सॊस्थाको  

क) नाभ: 

ख) अध्मऺको नाभ: 

ग) सदस्म सॊखमा: भवहरा ......ऩरुुष........  

३ सावणजलनक ऩयीऺण बएको  

क) लभलत: 

ख) स्थान: 
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ग) सभम: 

४ उऩर्स्थलत: (उऩर्स्थलतको छामाॉप्रलत सॊरग्न गनुण ऩनक)  
नाभ ठेगाना ऩद 

   

   

 
 

५ मोजनाको रक्ष्म तथा प्रगलत वववयण 

काभको वववयण रक्ष्म प्रगलत 

   

   

 

६ उऩबोक्ता सलभलत  /गैसस /साभदुावमक सॊस्थारे ऩेश गयेको 
आम्दानी खचणको वववयण : 

आम्दानी तपण  
वववयण यकभ रु. 
सहमोगी सॊस्थाफाट लनकास  

साभिी  

  

जनसहबलगता  

श्रभदान  

  

 

खचणको वववयण 

अनदुानतपण  श्रभदानतपण  
वववयण यकभ वववयण यकभ 
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रु. रु. 
क. लनभाणण 

साभिी 
 क. लनभाणण 

साभिी 
 

    

    

ख. काभदाय  ख. कभदाय  

    

    

ग. ढुवानी  ग. ढुवानी  

    

    

घ. भेलसनयी 
औजाय 

 घ. भेलसनयी 
औजाय 

 

    

    

जम्भा  जम्भा  

 

७ उऩबोक्ता सलभलत य साभदुावमक सॊस्थारे ऩेश गयेको वववयण 
भालथ सावणजलनक ऩयीऺणभा उऩर्स्थत ब्मर्क्तहरुको प्रलतवक्रमा 
तथा सझुाव: 

क्र .सॊ  सझुावकताणको 
नाभ थय 

सझुावको ऺेत्र, 
प्रलतवक्रमा तथा 
सझुावको सायसॊऺेऩ 

कैवपमत 

    

    

 

उऩमुणक्त खचण वववयण उऩबोक्ता सलभलतरे ऩेश गयेको वववयण सॉग 
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भेर खान्छ वा खादैन भेर नखाने बएभा कैवपमत जनाउन:े 

८ जानकायीका रालग सो वववयण सवै सयोकायवाराहरुराई सूर्चत 
गनण सावणजलनक स्थरको सूचना ऩाटी टाॉस बए  /नबएको  

 
...............    ..................                ............... 
नाभ:    नाभ:            नाभ: 

सहजकताण  /प्राववलधक  उऩबोक्ता  सलभलतको अध्मऺ  गाउॉऩालरकाको ऩदालधकायी 
प्रलतवदेन फझुाएको लभलत: 

 

अनसूुची - 3  

(कामणववलधको फुॉदा (33) उऩफुॉदा (छ) सॉग सम्फर्न्धत) 

सावणजलनक ऩयीऺणको रालग ठेकेदायरे तमाय गनक वववयणको ढाॉचा 
१ मोजनाको  

क) नाभ: 

ख) स्थर: 

ग) ठेक्का अङ्क: 

घ) मोजना शरुु बएको लभलत: 

ङ) मोजना सम्ऩन्न लभलत् 
२ लनभाणण व्मवसामीको् 

क) पभणको नाभ् 
ख) प्रोप्राइटयको नाभ् 

३ सम्ऩन्न मोजनाको रऺ तथा प्रगलत वववयण् 
काभको वववयण 
(भखुम भखुम 
कामणहरु खरुाउन)े 

रागत अनभुान मथाथण 
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४ मोजनारे ऩमुाणएको राब  तथा प्रत्मऺ रुऩभा राबार्न्वत 
जनसॊखमा (मोजना सञ्चारन  बएका) स्थानका उऩबोक्ताहरु् 

५ मोजना सञ्चारन को क्रभभा सम्वर्न्धत लनकामरे गयेको अनगुभन 
ऩटक् 

६ कामणक्रभ सञ्चारन को क्रभभा बोगको सभस्माहरु (फुॉदागत 
रुऩभा रेख्न)े: 

७ सम्ऩन्न मोजनाराई ददगो रुऩभा सञ्चारन  गनण के गनण आवश्मक 
छ ?  (फुॉदागत रुऩभा रेख्न)े : 

........................ 
ठेकेदाय वा प्रलतलनलधको दस्तखत् 
नाभ् 
लनभाणण व्मवसामको नाभ् 
वववयण ऩेश गयेको लभलत् 

अनसूुची -4 

(कामणववलधको फुॉदा (15) उऩफुॉदा (छ) सॉग सम्फर्न्धत) 

ठेक्काफाट  सम्ऩन्न आमोजनाको साफणजनाको सावणजलनक ऩयीऺण प्रलतवेदनको 
ढाॉचा 

 

क) मोजनाको  

अ) स्थर: 

आ) ठेक्का अङ्क् 
इ) मोजना शरुु बएको लभलत् 
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ई) मोजना सम्ऩन्न लभलत् 
ख) लनभाणण व्मवसामीको् 

अ) पभणको नाभ: 

आ) प्रोप्राइटयको नाभ् 
ग) सावणजलनक ऩयीऺण बएको 

अ) लभलत् 
आ) स्थान् 
इ) सभम् 

घ) उऩर्स्थलत: 

नाभ ठेगाना ऩद 

   

   

ङ) मोजनाको रऺ तथा प्रगलत वववयण: 

काभको वववयण (भखुम भखुम 
कामणहरु खरुाउन)े 

रागत अनभुान 
अनसुाय  

मथाथण 

   

   

च) ठेकेदायरे ऩेश गयेको वववयण भालथ सावणजलनक ऩयीऺणभा 
उऩर्स्थत ब्मर्क्तहरुको प्रलतवक्रमा तथा सझुाव: 

क्र .सॊ  सझुावकताणको 
नाभ, थय 

स्झावको 
ऺेत्र 

प्रलतवक्रमा 
तथा 
सझुावको 
सायसॊऺेऩ 

कैवपमत 

     

     

छ) सहबागीफाट आएका ववचाय तथा अवरोकनफाट देर्खएका 
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तथ्महरु ववश्लषेण गयी तमाय गनक् 
 
...............................                ....................  . 
नाभ्    नाभ् 
सहजकताण  /प्राववलधक   ठेकेदाय लनवाणर्चत ऩदालधकायी/प्रलतलनलध 

.................... 
नाभ् 
प्रलतवदेन फझुाएको लभलत् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची - 5  

(कामणववलधको फुॉदा (13) सॉग सम्फर्न्धत) 

मोजनाको सूचनाऩाटीको ढाॉचा 
 

बभेू गाउॉऩालरका 

१. आमोजनाको नाभ् ४. मोजनाको कुर रागत यकभ 
रु् 

२. आमोजना सॊचारन गनक 
कामाणरम/कामणक्रभको नाभ् बभेू 
गाउॉऩालरका 

४.१. बभेू गाउॉऩालरकाफाट रु् 

३. उऩबोक्ता सलभलतको नाभ्  ४.२. जनसहबालगताफाट रु् 
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४. उऩबोक्ता सलभलतको अध्मऺको 
नाभ य सम्ऩकण  नॊ.: 

४.३. अन्मफाट रु् 

४.१ जम्भा सदस्म सॊखमा्  ४.४. आमोजनाभा रगानी गनक 
अन्म लनकामको नाभ  य व्महोनक 
रागत यकभ रु् 

४.२ भवहरा सदस्म सॊखमा् ४.५. प्राववलधक सहमोग् बभेू 
गाउॉ कामणऩालरकाको कामाणरम, 
रुकुभ )ऩूवण( 

४.३ आमोजनाफाट राबार्न्वत 
जनसॊखमा् 

४.६ र्जन्सी सहमोग् 

५. आमोजना सम्झौता लभलत् ६. आमोजना सम्ऩन्न गनक लभलत् 

उऩमुणक्त नभूना अनसुायको सूचना ऩाटी आमोजना स्थरभा सफैरे स्ऩष्ट 
देख्न ेगयी याख्नऩुनकछ । 

 

अनसूुची - 6 

(कामणववलधको फुॉदा (26) सॉग सम्फर्न्धत) 

सावणजलनक ऩयीऺण अलबभरु्खकयण कामणक्रभभा प्रस्ततु गनक ववष्मवस्तु्  
१ ऩरयबाषा् 

क) ववत्तीम रेखाऩयीऺण  : मसरे सॊस्थाको ववत्तीम कायोफायको 
रेखाजोखा तथा ऩवुष्ट गदणछ। जसभा स्वीकृलत प्राप्त स्वतन्त्र 
रेखाऩयीऺकहरुफाट ववत्तीम कायोफायको रेखा य त्मसको 
जाॉच गयी ववत्तीम कायोफायको अर्न्तभ प्रलतवेदन ददन ेकामण 
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हनु्छ । मसलबत्र आन्तरयक रेखाऩयीऺण य अर्न्तभ 
रेखाऩयीऺण सभावेश हनु्छन ्। 

ख) सावणजलनक ऩयीऺण : सवणजलनक लनकामहरुरे आपनो ऺेत्रलबत्र 
सञ्चालरत मोजना तथा कामणक्रभहरुको कामणक्रभहरुको 
कामाणन्वमन सलुनर्ित गयी सम्ऩादन हनुे वा सम्ऩाददत 
काभको ऩरयभाण, रागत, गणुस्तय सभेतको रेखाजोखा गनण 
स्थानीम उऩबोक्ता तथा सयोकायवाराहरुको सहबालगताभा 
सावणजलनक ऩयीऺण गदणछ । सावणजलनक ऩयीऺणको 
प्रवक्रमारे सञ्चालरत मोजनाको उद्देश्म प्रालप्तभा भात्र सहमोग 
ऩमुाणउने नबई मोजनाका सकायात्भक य सधुाय गनुणऩनक ऩऺका 
प्राप्त अनबुव य दृष्टान्तहरुराई ववश्लषेण गयी लनणणम प्रवक्रमाका 
तहभा ऩषृ्ठऩोषण गदणछ । सञ्चालरत मोजना तथा 
कामणक्रभहरु लनधाणरयत सभम य कामणतालरका अनरुुऩ 
कामाणन्वमन बए, बएन ? त्मसभा के कलत य कसफाट  
रगानी बएको छ ? के भा  कलत  खचण बमो ? काभको 
गणुस्तय कस्तो छ ? खचण प्रवक्रमा तथा वववयण ठीक छन ्
वा छैनन ् ? के कस्ता सधुाय कामण उऩमोगी हनु्छ आदद 
ऩऺफाये सयोकायवारासॉग गरयने छरपर, अन्तयवक्रमा, 
ववश्लषेण य सूचनाको आदानप्रदानरे स्थानीम स्तयभा गरयने 
ववकासका कामणक्रभहरुराई ऩायदशी, उत्तयदामी य जनभखुी 
तलु्माउने भात्र होइन स्थानीम उऩबोक्ताहरुराई आपना 
बावना व्मक्त गनण सऺभ फनाउॉदछ । सावणजलनक ऩयीऺण 
साभार्जका सशर्क्तकयण, साभदुावमक सहबालगता तथा 
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नागरयक लनगयानीको लनर्म्त आवश्मक व्मवस्थाऩकीम औजाय 
ऩलन हो । सावणजलनक ऩयीऺण, मोजना सञ्चारन भा 
जनसहबालगता वृवद्ध गनण तथा जनताहरुफाट  सझुाव तथा 
प्रलतवक्रमा लरने उद्देश्मरे सञ्चारन  हनु्छ, त्मसैरे सावणजलनक 
ऩयीऺणभा सहबागीहरुफाट व्मक्त बएका ववचायहरु बववष्मको 
नीलत लनभाणणको रालग आधाय हनु सक्दछ । मोजना 
पयपायक गनक काभ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन य 
लनमभावरीभा व्मवस्था बएका आधायहरु तथा ऩेश बएका 
प्रभाणको आधायभा गनुण ऩनकछ । मोजना पयपायकको 
क्रभभा सावणजलनक ऩयीऺणका फखत व्मक्त ववचायराई 
आधाय लरई पयपायक गनक नगनक बने्न लनणणम गनुण हुॉदैन । 

२ सावणजलनक ऩयीऺणको ऺते्र 

क) आन्तरयक रुऩभा सञ्चारन  हनु े : सवणजलनक ऩयीऺण कामण 
गाउॉऩालरकारे आन्तरयक रुऩभा सम्ऩादन गदणछ । मसरे 
सञ्चालरत मोजनाको गणुस्तयभा सधुाय ल्माउॉछ तथा 
कामाणन्वमन गनक लनकामको आन्तरयक व्मवस्थाऩनतपण  
सधुायका रालग सझुाव लरन तथा प्राप्त सझुावराई 
कामाणन्वमन गनक उद्देश्मरे सञ्चारन गरयन्छ । मो आभ 
उऩबोक्ताहरुफाट सञ्चालरत मोजनाको प्रायर्म्बक जाॉचऩास ऩलन 
हो। 

ख) उद्दशे्म अनरुुऩ रगानी बए नबएको जाॉच तथा सधुाय : 

सावणजलनक ऩयीऺण कामणभा उऩबोक्ता वगणराई स्वमभ ्सॊरग्न 
गयाई सहबालगताभूरक य ऩायदशी ढॊगरे बए गयेका 
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कामणहरुको वववेचना गनक, रेखाजोखा गनक, सफर य दफुणर 
ऩऺहरुको ववश्लषेण गयी आगाभी ददनहरुभा गनुणऩनक 
सधुायात्भक कामणको ऩवहचान गरयन्छ । मसफाट सॊरग्न 
सयोकायवाराहरुरे सम्ऩन्न बैसकेका कामणक्रभफाट लसकेका 
नमाॉ लसकाइ  /ऩाठ आदान प्रदान गयी थऩ सधुायात्भक 
उऩामहरुको ऩवहचान गरयन्छ । 

ग) सयोकायवारा ऩऺहरुको सहबालगता य खलु्रा छरपर : 

सावणजलनक ऩयीऺण कामण भखुमत् उऩबोक्ताहरुको चाहना 
तथा प्रलतवक्रमा फझु्न सञ्चारन गरयन्छ । सावणजलनक 
ऩयीऺणभा सफै उऩबोक्ता तथा मोजनाका सयोकायवारा 
ऩऺहरुको प्रलतलनलधत्व गयाई उऩबोक्ताराई रागेका कुयाहरु 
फोल्न स्वतन्त्रता ददइन्छ । 

३ सावणजलनक ऩयीऺणको उद्दशे्म : 

क) मोजनाको आम्दानी खचण तथा अन्म वववयणहरु आभ 
उऩबोक्ताहरु सभऺ याखी उऩबोक्ताहरुको प्रलतवक्रमा लरन े। 

ख) कामणक्रभप्रलत जनचासो ववृद्ध गयी सम्फर्न्धत 
सयोकायवारहरुको सहबालगता वृवद्ध गनक। 

ग) लनणणम प्रवक्रमाभा प्रजातार्न्त्रक प्रवक्रमा य ऩायदशी व्मफहाय 
अवरम्फन गनण गयाउन सजग गयाउने । 

घ) कामणक्रभभा हनु सक्ने अलनमलभतता लनमन्त्रण गनक य कुनै 
अलनमलभतता बएको ऩाइएभा लनमन्त्रण गनण उऩबोक्ताहरुराई 
र्जम्भेवाय फनाउने । 

ङ) मोजनाभा आभ उऩबोक्ताहरुको स्वालभत्व बाव स्थावऩत गनक 
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। 
४ सावणजलनक ऩयीऺण ऩद्धलत: ( कामणववलधभा व्मवस्था बएका ववलधको 

ब्माखमा गनण) 
५ सावणजलनक ऩयीऺणभा ध्मान ददनऩुनक कुयाहरु : 

क) आभ उऩबोक्ता बेरा बए, नबएको 
ख) भवहरा, दलरत य वऩछलडएको वगणको उर्चत प्रलतलनलधत्व बए, 

नबएको 
ग) कामणक्रभरे सभेट्ने ऺेत्रको सभानऩुालतक प्रलतलनलधत्व बए, 

नबएको 
घ) कामणरम  /आमोजना /कामणक्रभको हारसम्भको कामाणन्वमन 

र्स्थलत जानकायी गयाइएको , नगयाइएको 
ङ) कामाणरम  /आमोजना /कामणक्रभको बौलतक य ववत्तीम प्रगलत 

जानकायी गयाइएको, नगयाइएको 
च) ववगतका ऩयीऺणफाट औल्माइएका सझुावहरुको कामणन्वमन 

बए, नबएको 
छ) अनगुभन सूचकहरु तमाय गरयएको, नगरयएको 
ज) अनगुभनफाट देर्खएका कभजोयीहरुको सधुाय गरयएको, 

नगरयएको 
झ) सहबागीहरुराई रागको कुयाहरु फोल्न ददइएको, नददइएको 
ञ) सहबागीहरुका ववचायराई जस्ताको तस्तै प्रलतवेदनभा प्रस्ततु 

गरयए, नगरयएको 
९ पायाभहरुको प्रमोग:   (अनसूुचीभा व्मवस्था बएका पायाभहरुको 

ब्माखमा गनक) 
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१०  गाउॉऩालरकारे सावणजलनक ऩयीऺण अलबभरु्खकयण कामणक्रभभा 
सॊरग्न गयाउनऩुनक सहबागीहरु (अलधकतभ 55 जना ) : 

क) गाउॉऩालरकाका वतणभान ऩदालधकायीहरु 

ख) बतूऩूवण अध्मऺ तथा उऩाध्मऺ, ऩदालधकायीहरु 

ग) गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत सॊयचना य शाखा प्रभखुहरु 

घ) ववकास मोजनाको कामाणन्वमनसॉग सम्फर्न्धत कभणचायीहरु 

ङ) ववषमगत कामाणरमका प्रभखुहरु, गाउॉऩालरका/वडा स्तयीम 
अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण सलभलतका ऩदालधकायीहरु 

च) उद्योग वार्णज्म सॊघ, गैसस भहासॊघ, जस्ता ऩेशागत सघॊ 
सॊस्थाका प्रलतलनलधहरु 

छ) याजनैलतक दरका प्रलतलनलधहरु 

ज) वडा नागरयक भञ्चका प्रलतलनलधहरु, नसकेका प्रलतलनलधहरु (बएभा) 
झ) भवहरा, रैविक सभता, दलरत, जनजालत, वऩछलडएका वगण 

आददको उत्थानभा कामणयत सॊघसॊस्थाका प्रलतलनलधहरु 

ञ) कामणयत प्रभखु गैससका प्रलतलनलधहरु 

ट) प्रभखु कयदाताहरु 

ठ) कामणयत साभदुावमक सॊस्थाका प्रलतलनलधहरु  

ड) नागरयक सभाजका प्रलतलनलधहरु 

ढ) स्थानीम सेवा प्रदामक सॊस्थाका प्रलतलनलधहरु 

 

अनसूुची - 7 

(कामणववलधको फुॉदा (8) उऩफुॉदा (क), (ङ), तथा फुॉदा (13) उऩफुॉदा (ङ), 
सॉग सम्फर्न्धत) 
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सहजकताणरे सावणजलनक ऩयीऺण गनण प्रमोग गनुणऩनक कामणक्रभको नभूना 
कामणक्रभ र्जम्भेवायी सभमावलध 

कामणक्रभ औऩचारयक वा अनौऩचारयक कसयी 
गनक (तम गनक) 

  

बेराको उद्देश्म फाये जानकायी गयाउने   

मोजनाको र्स्थलत वा प्रगलत फाये प्रस्तलुतकयण   

मोजनाको र्स्थलत फाये सहबागीको वटप्ऩणी   

मोजनाको आम्दानी खचण वववयण प्रस्ततु गनक   

आम्दनी खचण उऩय सहबागीको वटप्ऩणी लरन े   

बेराको सझुाव लरवऩवद्ध गनक   

येकडण गरयएको सझुाव तथा सहीछाऩ   

 

अनसूुची - 8 

(कामणववलधको फुॉदा (15) उऩ फुॉदा (ङ) सॉग सम्फर्न्धत) 

सावणजलनक ऩयीऺणका रालग सहजकताणरे प्रमोग गनुणऩनक चेकलरष्ट 

 

१ कामणक्रभको स्वालभत्व: 

क) मोजना सभदुामरे वस्तीस्तय तथा वडा सलभलतभापण त ्भाग गये 
अनसुाय छ छैन 

ख) राबार्न्वत घयधयुी सॊखमा 
ग) रर्ऺत वगण सभावेशी (दलरत, जनजालत, भवहरा, गयीफ, 
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वऩछलडएको वगण) को सॊखमा  

घ) मोजनाफाट हनुे उऩरर्ब्धका सूचकहरु प्रष्ट छन ्छैनन ् 

ङ) रऺ य उऩरर्ब्ध फीचको पयक 

च) मोजनाको ददगोऩनभा रालग सभदुामको सहबालगता तथा मोगदान  

छ) मोजना सभमभा सम्ऩन्न बमो वा बएन बएन बने कायणहरु 

ज) मोजना सञ्चारन  गनण गदठत उऩबोक्ता सलभलतको गठन प्रवक्रमा 
उऩमकु्त बए नबएको । 

झ) उऩबोक्ता सलभलतभा वास्तववक उऩबोक्ताको प्रलतलनलधत्व बए 
नबएको 

२  मोजनाको व्मवस्थाऩन तथा रेखा प्रणारी 
क) र्जम्भेवायी तालरका प्रष्ट रुऩभा छ छैन तथा मोजना सञ्चारन गनक 

लनकामरे प्रस्ततु गये अनसुायको मोजना सम्ऩन्न बए नबएको 
ख) खरयद प्रवक्रमा ऐन, लनमभ तथा लनदक र्शका फभोर्जभ बमो बएन । 

प्रलतस्ऩधाणत्भक कोटेशन अनसुाय नबएको बए कायण खरुाउन े

ग) रु २० 22 बन्दा भाथ र्ेको खरयदभा भूल्म अलबववृद्धकयको लफर 
सभावेश बए नबएको । ववरहरुभा त्रवुटहरु बए नबएको 

घ) स्टोय ब्मव्थाऩनभा त्रवुट यहे नयहेको 
ङ) अलिभ बकु्तानी यकभ मोजनाको उऩबोक्ता सलभलत वा सञ्चारक 

सलभलतरे गयेको लनणणम बन्दा पयक छ छैन 

च) कावटएको चेक, फैंकको वववयणसॉग reconcile (लबडाएय रुज)ु 
गरयमो गरयएन । 

छ) खचण वववयणभा अर्ल्रर्खत अनसुायका भालनसरे काभ गयेको हो, 
होइन ? 
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ज) काभ गनक भालनसरे ऩूयै ज्मारा ऩाएका छन,् छैनन ्? 

झ) गाउॉऩालरकाफाट सभम सभमभा लनयीऺण बएको छ, छैन ? 
लनयीऺण ऩिात ्प्राप्त सझुावहरु कामाणन्वमन बए, बएनन ्? 

३. ऩायदर्शणता 
क) मोजना स्थरभा मोजनाको रागानी फाये प्रष्ट हनुे गयी सूचना 

फोडण यार्खमो यार्खएन । 

ख) मोजनाको सञ्चारन खचणको वववयण प्रष्ट छ छैन । 

ग) लभजयभेन्ट वकु (नाऩी वकताफ) प्रष्ट लसत यार्खएको छ छैन 
। 

घ) मोजना कामाणन्वमन हनु ुअर्घ ऩमाणप्त जानकायी गयाउने काभ 
बए नबएको । 

४. अन्म 

क) सहबागीभध्मे कसैरे उऩबोक्ता सलभलतको कुनै सदस्मको 
ववशेष प्रशॊसा भात्र गयेको वा ववयोध गयेको अवस्थाभा कायण 
ऩत्ता रागाउने । 

ख) सूचना प्रवाहभा दलरत, भवहरा, फारफालरका य वऩछलडएका 
वगणको सहबालगता सह्यो यहेन । कतैफाट  अवयोध छ छैन 
ऩत्ता रगाउने । 

ग) प्राववलधकहरुफाट सभमभै सझुाव य सल्राह प्राप्त बमो, बएन 
? ददइएका सल्राह य सझुावहरु उऩमकु्त लथए, लथएनन ्? 

घ) मोजनाराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन  गनण बववष्मको 
मोजना के छ ? 

ङ) मोजना सञ्चारन को क्रभभा भाहत्वऩूणण लसकाइ के यह्यो ? 
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आऻारे, 

चन्रलसॊह शे्रष्ठ 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 

 


