सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन ननदे जिका
२०७७

प्रदे ि सरकार

मुख्िमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कािाधलि
गण्डकी प्रदे ि
पोखरा, नेपाल

सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन ननदे जिका, २०७७
प्रस्तावनााः प्रदे ि सरकारले नागररक प्रनतको जिम्मेवारी पूरा गनध गरे को कािधको ले खािोखा गने कािधलाई
व्िवजस्थत तुल्िाउन बाञ्छनीि एककोले ,
प्रदे ि सुिासन ऐन, २०७६ को दफा ४३ ले ददकको अनिकार प्रिोग गरी गण्डकी प्रदे ि सरकारले िो ननदे जिका
बनाकको छ।
पररच्छे द-१
प्रारजम्एक
१.

संजिप्त नाम र प्रारम्एाः (१) िस ननदे जिकाको नाम “सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन ननदे जिका,
२०७७” रहेको छ ।
(२) िो ननदे जिका तुरून्त्त प्रारम्ए हुनेछ ।

२.

पररएाषााः यवषि वा प्रसं गले अको अथध नलागेमा िस ननदे जिकामा,
(क)

“ऐन”

एन्नाले प्रदे ि सुिासन ऐन, २०७६ लार्ध सम्झनु पछध ।

(ख)

“आिोिना” एन्नाले कुनै एौगोनलक िेर वा कािधिर
े मा ननजित अवनि र लगानी रकम तोकी
ननिाधररत उद्देश्ि प्रानप्तका लानग तिार गररकको कािधक्रम वा आिोिना सम्झनु पछध ।

(ग)

“आिोिना कािाधन्त्विन गने संस्था” एन्नाले सरकारी ननकाि तथा कािाधलिले आिोिना सञ्चालन
गनधका लानग सं म्झौता गरे का ननमाधण व्िवसािी, उपएोक्ता सनमनत, गैर सरकारी सं स्था, टोल
यवकास सं स्था वा सामुदायिक सं स्थालार्ध सम्झनु पछध।

(घ)

“उपएोक्ता सनमनत” एन्नाले आिोिनाबाट प्रत्िि लाए पाउने व्िजक्तहरूको एेलाले कुनै आिोिना
ननमाधण, सञ्चालन, व्िवस्थापन र ममधत सं एार गनधका लानग आफूहरू मध्िेबाट ननजित प्रयक्रिा
बमोजिम गठन गरे को सनमनत सम्झनु पछध र सो िब्दले लाएग्राही समुहलार्ध समेत िनाउँदछ।

(ङ)

"कािाधलि" एन्नाले प्रदे ि सरकार मातहतका मन्त्रालि/ ननदे िनालि/ कािाधलि/ आिोग/
प्रनतष्ठान/ प्रानिकरण तथा प्रदे िका कािधक्रम सञ्चालन गने सरकारी कािाधलि सम्झनु पछध ।

(च)

“कािाधलि प्रमुख” एन्नाले सम्बजन्त्ित कािाधलिको प्रमुख एई काम गने पदानिकारी सम्झनु पछध।
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(छ)

“नागररक प्रनतवेदन पर (Citizen Report Card)” एन्नाले सेवाग्राही नागररकले सावधिननक सेवा
प्रदािक कािाधलिहरुबाट सेवा नलं दा प्रत्िि अनुएव गरे का, एोगेका र दे खेका कुराहरूलार्ध
उल्लेख गरी सेवा प्रदािक कािाधलिले नागररकबाट पृष्ठपोषण नलने पध्दनतलार्ध सम्झनु पछध।

(ि)

“नागररक वडापर” एन्नाले सेवा प्रदािक कािाधलिले उपलब्ि गराउने यवनएन्न सेवा तथा सुयविाका
नाम, यववरण, समिावनि, जिम्मेवार कमधचारी, कािधकिको यववरण, से वा प्राप्त गनध पु-िाउनु पने
प्रकृिा, लाग्ने िुल्क, दस्तुरका साथै सेवा अवरूर्द् एकमा उिुरी, गुनासो सुन्ने अनिकारी उल्ले ख
गरी सवधसािारणलार्ध सुसजु चत गनध सावधिननक स्थल वा कािाधलि पररसरमा सेवाग्राहीले दे ख्नग
े री
टाँनगकका, टाँसेर राजखकका नडस््ले बोडध, फ्ले क्स, नडजिटल बोडध वा अनडिो नोयटस बोडधका रूपमा
राजखकका प्रनतबर्द्तालाई सम्झनु पछध ।

(झ)

“बयहगधमन अनएमत (Exit Poll)” एन्नाले नागररक वडापरद्वारा गररकका प्रनतबर्द्ता बमोजिम
सेवाग्राहीले सेवा सुयविाका प्रानप्त पनछ कािाधलिबाट बायहर ननजस्कने समिमा त्िस्ता सेवा सुयविाका
यवषिमा लेखी वा ले खार्ददकका अनएमत वा सुझावलार्ध सम्झनु पछध ।

(ञ)

“मुख्िमन्त्री

तथा

मजन्त्रपररषद्को

कािाधलि”

एन्नाले

गण्डकी

प्रदे िको

मुख्िमन्त्री

तथा

मजन्त्रपररषद्को कािाधलि सम्झनु पछध ।
(ट)

“लजित समुह” एन्नाले आनथधक तथा सामाजिक रूपमा यपछनडकका वगधहरू, मयहला, बालबानलका
तथा समुदाि कवं नेपाल सरकारले लजित समुह एनी तोकेका वगध कवं समुदाि सम्झनु पछध ।

(ठ)

“सामाजिक परीिण” एन्नाले प्रदे ि सरकारले सञ्चालन तथा कािाधन्त्विन गरे का नीनत, िोिना,
आिोिना र सेवा प्रवाहबाट आम नागररकको आनथधक तथा सामाजिक िीवनमा परे को प्रएावको
ते श्रो पिबाट गररने ले खािोखा, यवश्लेषण र मूल्िांकन कािध सम्झनु पछध ।

(ड)

“सावधिननक परीिण” एन्नाले आिोिनाको लक्ष्ि, उपलजब्ि, बिेट खचध तथा त्िसबाट प्राप्त हुने
ननतिा आददको बारे मा सरोकारवालाहरू बीच आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले िानकारी
गराउने, ले खािोखा गने र मूल्िाँकन गने कािध सम्झनु पछध ।

(ढ)

ु ार्ध” एन्नाले सरोकारवाला सवधसािारण नागररक, पदानिकारी तथा कमधचारी बीच
“सावधिननक सुनव
सावधिननक सेवा प्रवाह तथा यवकासको प्रयक्रिा, गुणस्तर र िवाफदे यहताका यवषिमा सावधिननक
स्थलमा खुल्ला छलफल गने प्रयक्रिालार्ध िनाउँदछ ।
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पररच्छे द-२
सामाजिक परीिण
३.

सामाजिक परीिणको प्रयक्रिााः (१) कािाधलिले अजघल्लो कक आनथधक वषधमा सम्पादन गरे का
कािधहरुको उपलजब्ि र त्िसले आम नागररकको िीवनमा पारे को सामाजिक-आनथधक प्रएावको
लेखािोखाका लानग प्रत्िेक आनथधक बषधको पयहलो चौमानसक नएरमा सामाजिक परीिण गनध सक्नेछ।
(२) सामाजिक परीिण गदाध प्रदे ि सरकारका नीनत, ऐन तथा ननिमावलीले तोकेको
जिम्मेवारी, सञ्चानलत आिोिनाबाट एकको सामाजिक-आनथधक उपलजब्ि र सं स्थागत िमता लगाितका
सूचकलार्ध आिार मानी लेखािोखा गनुध पनेछ ।
(३) कािाधलिले प्रदे ि सरकारसं ग प्रत्िि स्वाथध नबाजझने (

conflict of interest)

ते स्रोपि

परामिधदाता व्िजक्त, सं स्था, कम्पनी वा फमधलार्ध सामाजिक परीिकको रूपमा सेवा करारमा ननिुक्त
गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सेवा करारमा नलं दा अनुसूची-२ मा उल्ले ख एक बमोजिम िोग्िता
पुगेका यवज्ञ वा सं स्थालाई ननिुक्त गनुध पनेछ।
४.

समन्त्वि सनमनताः सामाजिक परीिणको कािधलार्ध समन्त्वि गनध सम्बजन्त्ित कािाधलिले दे हाि बमोजिमको
समन्त्वि सनमनत गठन गनध सक्नेछ।
१) सम्बजन्त्ित कािाधलिको कािाधलि प्रमुख
२) आनथधक प्रिासन, िोिना लगाित यवषिगत महािाखा/िाखा प्रमुखहरू
३) कािाधलि प्रमुखले तोकेको अनिकृत

५.

सं िोिक
सदस्ि
सदस्ि सजचव

सामाजिक पररिणको पूव ध तिारीाः सामाजिक परीिणलार्ध अनुसन्त्िानात्मक ढं गबाट कािाधन्त्विन गनध
अनुसूची -२ अनुसारको पूव ध तिारी गनुप
ध नेछ।

६.

सामाजिक पररिकले तिार गनुध पने प्रनतवेदनाः सामाजिक पररिकले अनुसूची-३ मा उजल्लजखत ढाँचामा
प्रनतवेदन तिार गरी छलफलका लानग प्रस्तुत गनुप
ध नेछ ।

७.

स्थानीि तह कवं सामुदायिक सं स्थाका कािधक्रम समेत समावेि गनध सयकनेाः कािाधलिले स्थानीि तह.
सामुदायिक सं स्था र गैर सरकारी सं स्थाहरू पररचालन गरी गररकका आिोिनाहरुलार्ध समेत सामाजिक
परीिणमा समावेि गनध सयकनेछ।
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८.

सामाजिक परीिणको एेला आिोिना गनुप
ध नेाः (१) सामाजिक परीिण प्रनतवेदन प्रस्तुनतको कािधक्रममा
सेवा प्रदािक कािाधलि, सेवासँग सम्बजन्त्ित प्रत्िि सरोकारवालाहरू, उपएोक्ता समूहका प्रनतनननिहरू,
स्थानीि तहका प्रमुख कवं प्रनतनननिहरू, नागररक समाि, प्रमुख करदाताहरू, यवपन्न दनलत, आददवासी
िनिाती, िातीि तथा िौननक अल्पसं ख्िक, मयहला, बालवानलका िेष्ठ नागररकका प्रनतनननि, स्थानीि
गैसस, टोल यवकास सं स्थाहरू र नागररक समािका प्रनतनननि, स्थानीि समािसेवीहरूलाई सहएागी
गराउनु पनेछ।
(२) सामाजिक परीिण प्रनतवेदन सावधिननक गनुप
ध नेछ ।
(३) एेलाको अध्ििता सम्बजन्त्ित कािाधलिको प्रमुखले गनेछ ।
(४) सामाजिक परीिण प्रनतवेदन प्रस्तुती कािधक्रममा सहएागीहरूको नाम, पद, ठे गाना तथा
प्रनतनननित्व गरे को सं स्था समेत खुल्ने गरी उपजस्थनत गराउनु पनेछ ।
(५) कािधक्रमको प्रारम्एमा सहएागीहरूलार्ध कािधक्रमको उद्देश्ि, सं चालन यवनि, समि र आचार
सं यहताबारे िानकारी ददनुपनेछ ।
(६) कािधक्रममा प्रनतवेदन प्रस्तुत एकपनछ सामाजिक परीिण समन्त्वि सनमनतको तफधबाट
कािधक्रमका सहएागीहरू समि ननम्न प्रकारका प्रश्नहरू क्रमिाः राखी खुला छलफलको माध्िमबाट
सहएागीहरूको प्रनतयक्रिा तथा सुझाव आह्वान गनुप
ध दध छाः
(क)

कािाधलिले सम्पादन गरे का गनतयवनिहरुले पारे को सामाजिक आनथधक प्रएाव (सूचकको

आिारमा)
(ख)

कािाधलिले गरे का यवकास आिोिनाहरूमा िनसहएानगताको जस्थनत,

(ग)

कािाधलिले समिमा सेवा, सुयविा ददन नसकेको अवस्थामा नागररकले एोग्नुपरे का

समस्िाहरू,
(घ)

बालवानलका, मयहला, दनलत, िनिानत, यवपन्न, फरक िारीररक िमता एकका, ज्िेष्ठ

नागररक, िानतगत तथा िौननक अल्पसं ख्िक वगधलार्ध मूलिारमा ल्िाउन गरे का प्रिासहरूको
प्रएावकाररता,
(ङ)

कािाधलिले ददकको सेवाको गुणस्तर, दस्तुर, सेवा ददन लगाकको समि र कािधसम्पादनको

स्तर,
(च)

सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गनध कािाधलिको वतधमान कािधक्रम तथा कािधिैलीमा सुिार

ल्िाउन प्राप्त सुझावहरू,
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(७) सहएागीहरूले कािधक्रममा राखेका यवचार, सुझाव तथा प्रनतयक्रिाहरूलार्ध सामाजिक परीिण
समन्त्वि सनमनतका पदानिकारीहरू तथा सामाजिक परीिकले यटपोट गरी राख्नु पछध । सहएागीले राखेका
यवषिमा कािाधलि तथा सामाजिक परीिकले स्पष्ट पानुप
ध नेछ ।
(८) सामाजिक परीिण कािधक्रममा उठे का यवषिवस्तुहरूको सं जिप्त यववरण सयहत अजन्त्तम
प्रनतवेदन तिार गनुप
ध नेछ ।
९.

प्रनतवेदनाः (१) सामाजिक परीिकले सामाजिक परीिणको अजन्त्तम प्रनतवेदन अनुसूची-४ मा ददर्कको
ढाँचामा सम्बजन्त्ित कािाधलिमा पेि गनुप
ध नेछ ।
(२) प्रत्िेक कािाधलिहरूले आफ्नो सामाजिक परीिण प्रनतवेदन तालुक मन्त्रालिमा मं नसर
मयहनाको पयहलो सातामा पुग्नेगरी पठाउनु पनेछ।
(३) सम्बजन्त्ित मन्त्रालिले कािाधलिहरूबाट प्राप्त प्रनतवेदन अध्ििन गरी सबल कवं सुिार गनुप
ध ने
दे जखकका यवषि र िेरहरू उल्ले ख गरी सम्बजन्त्ित कािाधलिलार्ध पृष्ठपोषण सयहत सुिारका लानग पठाउनु
पनेछ र कािाधलिहरूले सोही अनुसार सुिारको बायषधक कािाधन्त्विन िोिना बनाई सेवा प्रवाहमा सुिार
ल्िाउनु पनेछ ।
पररच्छे द-३
ु ार्ध
सावधिननक सुनव

१०.

ु ार्ध गनुपध नेाः कािाधलिले ऐनको दफा २९ मा व्िवस्था एकबमोजिम सावधिननक सुनव
ु ार्ध
सावधिननक सुनव
गनुप
ध नेछ।

११.

ु ार्धाः कािाधलिले सावधिननक सुनव
ु ाई गदाध दे हािअनुसारका प्रकृिा
कािाधलिबाट गररने सावधिननक सुनव
अवलम्बन गनुप
ध नेछाः
ु ार्धको तिारीका लानग कािाधलि प्रमुखको सं िोिकत्वमा
(१) कािाधलि प्रमुखले सावधिननक सुनव
ु ाई कािधक्रम गनध आवश्िकता
तीन सदस्िीि सनमनत गठन गनध सक्नेछ र सो सनमनतले सावधिननक सुनव
अनुसार सहिकताधको सहिोग समेत नलन सक्नेछ।
ु ाईको कािधक्रममा अजघल्लो पटकको सावधिननक सुनव
ु ार्धमा व्िक्त
(२) सावधिननक सुनव
प्रनतवध्दताका यवषि र त्िसमा एक गरे का प्रिास, नागररक प्रनतवेदन र वयहगधमन अनएमतको यवश्लेषण,
कािाधलिले प्रवाह गरे को सेवा सुयविाका बारे मा नागररकका गुनासो, राि, सुझाव, कािाधलिसँग सम्बजन्त्ित
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प्रदे ि सरकारको नीनत, कािधक्रम र बिेट तथा प्रगनत, सामाजिक परीिण तथा सावधिननक परीिणका
प्रनतवेदनहरू, नागररक वडापरमा उल्ले जखत प्रनतवध्दताहरू र नागररकहरूको सन्त्तुयष्ट आदद यवषिमा
छलफल हुनेछ।
ु ार्ध गनुए
(३) कािाधलिले सावधिननक सुनव
ध न्त्दा कजम्तमा १५ ददन अगावै समावेिी रूपमा प्रत्िि
सेवाग्राहीहरूबाट नागररक प्रनतवेदन अनुसूची-५ र बयहगधमन अनएमत अनुसूची-६ को ढाँचामा सूचना
सं कलन गनध सक्नेछ ।
ु ार्ध
(४) उपदफा (३) अनुसार सं कनलत सूचनालार्ध प्रनतवेदनका रूपमा सावधिननक सुनव
कािधक्रममा प्रस्तुत गनुप
ध नेछ ।
१२.

ु ार्धाः (१) कुनै आिोिना यविेष र सावधिननक महत्वका यवषिमा
यविेष आिोिनाको सावधिननक सुनव
ु ाईको नलजखत रुपमा माग गरे मा कािाधलिले आवश्िकता अनुसार
सरोकारवालाहरूले सावधिननक सुनव
ु ार्ध आिोिना गनध सक्नेछ ।
ननणधि गरी सो आिोिना वा सम्बजन्त्ित यवषि मारको सावधिननक सुनव

१३.

ु ार् कािधक्रममा नागररक प्रनतवेदन, नागररक अनएमत सवेिणमा
वक्ता तोक्नुपनेाः सावधिननक सुनव
ु ार्का क्रममा उठे का सवालहरूको सम्बोिनका लानग कािाधलि
दे जखकका स्पष्ट पानुप
ध ने यवषि र सुनव
प्रमुख आफैं वा जिम्मेवार कमधचारीलाई वक्ताका रूपमा तोक्नु पनेछ ।

१४.

ु ार् कािधक्रम संचालन यवनिाः (१) सावधिननक सुनव
ु ार्को कािधकम सं चालन दे हाि
सावधिननक सुनव
बमोजिम गनुप
ध नेछाः
क) अध्ििता ग्रहण तथा कािधक्रम िुरु एकको िानकारी गराउने,
ख) कािधक्रमका उद्देश्ि मानथ प्रकाि पाने,
ग)

आचार सं यहताबारे िानकारी गराउने,

घ)

सावधिननक सेवा प्रवाहबारे सं जिप्त िानकारी ददने,

ङ)

नागररक प्रनतवेदन पर सम्बन्त्िी प्रनतवेदन प्रस्तुत गने ,

च)

बयहगधमन अनएमत सम्बन्त्िी प्रनतवेदन प्रस्तुत गने,

छ)

सहएागीहरुबाट तोयककका नबषिमा नलजखत तथा मौजखक प्रश्नहरु सं कलन गने,

ि)

कािाधलिका जिम्मेवार कमधचारीहरुले स्पष्ट पाने,

झ)

स्पष्टता पनछ थप जिज्ञासाका आह्वान गने ,

ञ)

सम्बजन्त्ित पदानिकारीबाट थप जिज्ञासामा स्पष्टता ल्िाउने ,
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ट)

समापन मन्त्तव्ि, िन्त्िवाद ज्ञापन र कािधक्रम यवसिधन गने ।

ु ार्ध हुने स्थलमा यपउने पानी, िौचालि, र सेवाग्राही मैरी स्थलको व्िवस्था गने।
ठ) सावधिननक सुनव
ु ार्का कािधक्रम समानप्तपनछ कािधक्रमको समीिा गनुध पनेछ।
(२) कािाधलिले सावधिननक सुनव
ु ार्का प्रनतफल
(३) उपदफा (२) बमोजिम गररने समीिामा कािधक्रमको उद्देश्ि अनुरुप सुनव
प्राप्त एक/नएकका यवषिलाई यवश्लेषण गनुप
ध नेछ ।
ु ार्को अनुसूची—७ बमोजिमको ढाँचामा प्रनतवेदन तिार गनुध
(४) कािाधलिले सावधिननक सुनव
पनेछ ।
१५.

ु ार्ध कािधक्रमको अध्िितााः कािाधलिले आिोिना गने सावधिननक सुनव
ु ार्ध कािधक्रमको
सावधिननक सुनव
अध्ििता सम्बजन्त्ित कािाधलि प्रमुखले गनेछ।

१६.

ु ाई कािधक्रमको प्रत्िि (Live) वा समापन पनछ कािाधलिले उपिुक्त
प्रचार प्रसाराः सावधिननक सुनव
सं चार माध्िमबाट प्रचार प्रसार गनुध पनेछ ।
पररच्छे द-४
सावधिननक परीिण

१७.

सावधिननक परीिणको प्रयक्रिााः (१) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले आफूले कािाधन्त्विन गने प्रत्िेक
आिोिनाको सम्बन्त्िमा कजम्तमा वषधको कक पटक सावधिननक परीिण गनध सक्नेछ।
(२) कािाधलिले आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थासँग हुने सम्झौतामा सम्बजन्त्ित कािाधलिको
प्रनतनननि वा सम्बजन्त्ित स्थानीि तहको ननवाधजचत प्रनतनननिको रोहवरमा सावधिननक परीिण गनुप
ध ने
व्िवस्था गनुप
ध नेछ ।
(३) सावधिननक परीिण गदाध आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले अनुसूची- ८ बमोजिमको
चेकनलष्टको प्रिोग गनुप
ध नेछ ।
(४) कािाधलिले सम्झौता बमोजिम अजन्त्तम यकस्ता ए ुक्तानी गदाध सावधिननक परीिण गरे को प्रमाण
माग गनध सक्नेछ।

१८.

सावधिननक परीिणको सूचनााः आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले कजम्तमा सात ददन अगावै सावधिननक
परीिण हुने नमनत, समि र स्थान खोली िथासं एव कम खजचधलो सञ्चार माध्िम माफधत सम्बजन्त्ित
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उपएोक्ता, िनप्रनतनननि, नागररक समािका प्रनतनननि तथा सरोकारवाला सबैको िानकारीको लानग
सूचना प्रकािन गनुप
ध नेछ।
१९.

सावधिननक पररिणको यवनिाः (१) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले सावधिननक परीिण गने
प्रिोिनका लानग अनुसूची-९ को ढाँचामा सम्पन्न आिोिना सम्बन्त्िी पूण ध यववरण तिार गनुप
ध नेछ ।
(२) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले उपदफा (१) बमोजिमको पूण ध यववरण सावधिननक
परीिणको एेलामा प्रस्तुत गनुप
ध नेछ।सो यववरण प्रस्तुत गदाध कािधक्रमको उद्देश्ि, कािध सञ्चालन यवनि,
समि र आचार सं यहताका बारे मा िानकारी ददनु पनेछ।
(३) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले कािधक्रम िुरु गनुए
ध न्त्दा पयहले उपजस्थनत पुजस्तका
खडा गरी कािधक्रममा उपजस्थत एकका समुदािका सदस्िहरुको उपजस्थनत िनाउनु पनेछ।
(४) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले उपदफा (१) बमोजिमको यववरण प्रस्तुत गरे पनछ
मिाधददत र जिष्ट रुपमा आफ्नो यवचार राख्ने अवसर ददनु पनेछ।सहएागीले प्रस्तुत गरे का सान्त्दनएधक
प्रनतयक्रिा तथा सुझाव मानथ स्पष्ट पाने वा िवाफ ददने कतधव्ि आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाको
हुनेछ।
(५) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले सहएागीबाट आकका प्रनतयक्रिा, सुझाव एक सो समेत
उल्ले ख गरी उपजस्थनत पुजस्तका आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाको अध्िि/ननमाणध व्िवसािी र
उपजस्थत एेलाले तोकेका दुईिना प्रनतनननिले प्रमाजणत गनुध पनेछ।
(६) उपदफा ५ बमोजिम प्रमाजणत गररकको पुजस्तकाको प्रनतनलयप आिोिना कािाधन्त्विन गने
सं स्थाले अजन्त्तम ए ुक्तानीको लानग सम्बजन्त्ित कािाधलिमा पेि गनुध पनेछ।
(७) सावधिननक परीिणका सहएागीहरुले व्िक्त गरे का यवचारलाई आिोिना कािाधन्त्विन गने
सं स्थाले पृष्ठपोषणको रुपमा नलई आवश्िकता अनुसार कािाधन्त्विन गनुध पनेछ।
(८) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले उपदफा (१) बमोजिम पेि गररकको प्रनतवेदनमा
समुदािको एेलाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण समेत सं लग्न गरी अनुसूची-९ को ढाँचामा सम्बजन्त्ित कािाधलिमा
समेत ककप्रनत बुझाउनु पनेछ।
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२०.

सूचना पाटी राख्नेाः आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्थाले आिोिनाको यववरण सयहतको अनुसूची-१०
बमोजिमको सूचना पाटी तिार गरी सवधसािारणको िानकारीको लानग सबैले दे ख्ने गरी आिोिना
स्थलमा राख्नु पनेछ।

२१.

प्रनतवेदन कािाधन्त्विनाः (१) आिोिना कािाधन्त्विन गने सं स्था प्रायवनिक कमधचारी वा सहिकताधले िस
प्रनतवेदन कािाधलिको प्रमुख समि पेि कािधयवनि बमोजिम सावधिननक परीिण गररसकेपनछ सो को
गनुध पनेछ।
(२) कािाधलिले सावधिननक परीिण प्रनतवेदन मूल्िाङ्कन गरी सो समेतको आिारमा आिोिना
ु ानी गनुध पनेछ।
वा कािधक्रमको अजन्त्तम यकस्ता एक्त
ँ ाहरुलाई यवश्लेषण गरी
(३) कािाधलिले सावधिननक परीिण प्रनतवेदनका मुख्ि मुख्ि बुद
ँ ाहरु सावधिननक गनुध पनेछ।
सुिारात्मक र अनुकरणीि बुद
(४) कािाधलिले सावधिननक पररिणका बारे मा सवधसािारणको िानकारीको लानग प्रचार प्रसार
गनुध पनेछ।
पररच्छे द-५
यवयवि

२२.

ु ार्ध
आचार सं यहताको पालना गनुप
ध नेाः सामाजिक परीिण, सावधिननक परीिण र सावधिननक सुनव
कािधक्रमलाई प्रएावकारी बनाउन कािधक्रममा उपजस्थत सम्पूण ध सहएागी तथा सञ्चालकले अनुसूची-१
बमोजिमको आचार सं यहता पालना गनुध पनेछ ।

२३.

अनएमूखीकरण सम्बन्त्िी व्िवस्थााः कािाधलिले िो ननदे जिका कािाधन्त्विन गने सम्बन्त्िमा पदानिकारी,
कमधचारी तथा मुख्ि सरोकारवालालाई अनएमूखीकरण कािधक्रम सञ्चालन गनध सक्नेछ।

२४.

कािधक्रम सञ्चालकले ध्िान ददनु पने यवषिाः िस ननदे जिका बमोजिम कािधक्रम सञ्चालन गदाध कािधक्रम
सञ्चालकले दे हािका कुराहरूमा ध्िान पु-िाउनु पछध ।
(१) जिष्ट कवं यवनििील एाषाको प्रिोग गने,
(२) ननष्पि रूपले मध्िस्थता गने,
(३) मयहला, िनिानत, फरक िमता एकका, कवं पछानड परे का वगध र समुदािलार् आफ्नो एनार्
राख्न उत्प्रेररत गने,
(४) सहएागीले व्िक्त गरे का यवचारमा प्रनतवाद नगने,
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(५) प्राप्त सुझाव, प्रनतयक्रिा तथा यट्पणीलाई सकारात्मक रूपमा नलने,
(६) व्िजक्त वा सं स्थाको सावधिननक मिाधदा र जिष्टाचारलाई कािम राख्ने,
२५.

हेलो मुख्िमन्त्री कािधक्रमाः लाएग्राहीको दृयष्टकोणबाट कािधक्रम वा आिोिनाबारे बुझ्न सहिोग गने
औपचाररक संिन्त्रको रुपमा मुख्िमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कािाधलिमा हेलो मुख्िमन्त्री कािधक्रम
ु ार्को लानग ननाःिुल्क टे नलफोन, र्मेल र नलजखत गुनासो
सञ्चालनमा रहे को छ। िस किमा गुनासो सुनव
सङ्कलन गने व्िवस्था गररकको छ । िस कािधक्रममा दे हािका प्रयक्रिा अवलम्वन गरी गुनासो सम्बोिन
गने गररन्त्छाः
(क) मुख्िमन्त्री िनताको गुनासो सुन्न वस्ने समि र टोल यि टे नलफोन नं (िनताले फोन
गदाध पैसा नलाग्ने टे नलफोन) बारे

लाएग्राही िनतालाई रे नडिो, टे नलनएिन, अखबार तथा अन्त्ि

सञ्चारमाध्िम माफधत् पूव ध िानकारी ददने,
(ख) हे लो मूख्िमन्त्री किमा यवपद्, खोि, उर्द्ार, राहत, सावधिाननक यहतसँग सम्बजन्त्ित
घटनाको बारे मा सूचना ददन वा सरकारी सेवाको प्रवाहमा दे जखकका कमी कमिोरी र सेवा प्राप्त गने
क्रममा व्िाजक्तले एोग्नुपरे का कदठनार्का बारे मा सुझाब सङ्कलन गने,
(ग) िनताले िस कािधकिमा रहे को टोल यि टे नलफोन नम्वरमा समेत आफ्ना गुनासा
यटपाउन सक्ने,
(घ) गुनासोकताधको अनुमनत बाहे क गुनासोकताधको नाम गो्ि राख्ने,
(ङ)

सङ्कनलत

गुनासोबारे

मुख्िमन्त्रीलाई

अवगत

गराउने र ननिको

ननदे िन

बमोजिम

गुनासोकताधका गुनासालाई तुरुन्त्तै सम्बोिन गने,
(च) गुनासो फर्छ्यौट गनध सम्बजन्त्ित कािाधलिलाई ननदे िन ददने, र
(छ) मुख्िमन्त्री तथा मन्त्रयपररषद्को कािधलिले लाएग्राहीका गुनासा मुख्िमन्त्रीको ननदे िन
बमोजिम सम्बोिन एक नएकको अनुगमन गने ।
२६.

यविेष किाः यवकास आिोिनाहरुको कािधन्त्विन तथा सावधिाननक सेवा प्रवाह प्रएावकारी रुपमा सञ्चालन
एक नएकको अनुगमन गनध, यवकास ननमाधणका कािधहरुमा हुन सक्ने यढला सुस्ती रोक्न, यवकास
आिोिनाहरुको कािाधन्त्विनमा आईपनध सक्ने समस्िाहरुको समिमै सम्बोिन गरी यवकास ननमाधण
कािधलाई नछटो, छररतो र गुणस्तरीि वनाउन कािाधलिमा यविेष किको व्िवस्था गनध सयकनेछ।िस्तो
यवनि दे हािका प्रयक्रिा अपनाई गररन्त्छाः
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(क) यविेष किमा रहेका क्िामरा र सम्बजन्त्ित आिोिनामा काम गने प्रमुखका मोबार्ल
नबच सानो क्स माफधत नसिा सम्बन्त्ि वनाउने,
(ख) आिोिनामा समस्िा आर्परे को खण्डमा आिोिना प्रमुखले सम्बजन्त्ित मन्त्रालिमा
नएनडिो कल गरी आिोिना ननमाधण स्थलमा रहे का समस्िा, आिोिना ननमाधणको प्रगनत, कुनै दै वी
प्रकोपले िनत एकको एक सो को यववरण प्रत्िि रुपमा दे खाउने र सं वाद गने व्िवस्था गने,
(ग) यविेष किवाट ददर्कका ननदे िन तथा समस्िा समिान गनध ददर्कका ननदे िन ननणधिको
रुपमा राखी सम्बजन्त्ित ननकािमा पठाउने र
(घ) यविेष किवाट ददकका ननदे िन कािधन्त्विन एक नएकको बारे कािधलिले अनुगमन गने।
२७.

ँ मूख्िमन्त्री कािधक्रमाः (१) प्रदे ि सरकारका गनतयवनिबारे िनतालाई सुसजु चत गनध तथा यवकास
िनतासग
ननमाणध लगाितका कािधक्रम/आिोिना र सावधिननक सेवा प्रवाहका बारे मा िनताका माग तथा गुनासा
मुख्िमन्त्रीबाट सम्बोिन गनध मुख्िमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको कािाधलिमा िनतासँग मुख्िमन्त्री टे नलनएिन
कािधक्रम रहनेछ।
(२) िस कािधक्रममा तत्काल सम्बोिन गनध सयकने माग तथा गुनासाको तत्काल समािान गनध
तथा सम्बजन्त्ित मन्त्रालिसँग समन्त्वि गरी समािान गनुध पने कािधको तत्काल मुख्िमन्त्रीले ननदे िन ददने
व्िवस्था गररनेछ र सो ननदे िनको कािाधन्त्विन एक नएकको बारे मुख्िमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदको
कािाधलिले अनुगमन गनेछ।

२८.

सहएानगतामूलक प्रायवनिक परीिणाः यवद्यमान कानून तथा ननिम, यवकासका मान्त्िता, सम्झौताका दस्ताबेि
अनुरुप गनतयवनिहरुको प्रावनिक पिको प्रगनत अनुगमन गनध र नतनीहरुको गुणस्तर ियकन गनध
कािधक्रम/आिोिना कािाधन्त्विन गने अनिकारीले सरोकारवालाको उपजस्थनतमा िोिनामा गररकका नडिार्न
र ननिाधरण गररकका मापदण्डहरु अनुरुप ननिाधररत समि र बिेटनएर रहे र गररकका कािधहरुको
गुणस्तरीिता परीिण गनध सक्नेछ।

२९.

बिेट व्िवस्था गनुप
ध नेाः कािाधलिले सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवध्दधनका लानग गररने सामाजिक परीिण,
ु ार्ध, सावधिननक परीिण लगाितका कािधका लानग आवश्िक पने रकम वायषधक बिेट
सावधिननक सुनव
तथा कािधक्रममा समावेि गनुप
ध नेछ ।

३०.

िासकीि सुिार र्कार्धको जिम्मेवारी हुनाःे सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवध्दधनका लानग गररने सामाजिक
ु ार्ध, सावधिननक परीिण लगाितका कािधहरू तोयककअनुसार कािधसम्पादन
परीिण, सावधिननक सुनव
गराउने, अनुगमन, सुपररवेिण र सम्बजन्त्ित मन्त्रालिमा ककीकृत प्रनतवेदन पेिगने दायित्व ऐनको दफा
२८(१) अनुसारको िासकीि सुिार र्कार्धको हुनेछ ।
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३१.

ननदे िन पालना गनुप
ध नेाः कािाधलिले ऐनको दफा ३१(१) अनुसारको हे लो मुख्िमन्त्री कि र दफा ३२
(१) अनुसारको यविेष किबाट प्राप्त ननदे िनको पालना, कािाधन्त्विन र सो को प्रनतवेदन तोयकक अनुसार
गनुध गराउनु पनेछ ।

३२.

मागधदिधन हुनाःे स्थानीि तह तथा गैर सरकारी सं स्था वा अन्त्ि सावधिननक ननकािहरूले समेत िस
ु ार्ध र सावधिननक
ननदे जिकालार्ध मागधदिधनको रूपमा प्रिोग गरी सामाजिक परीिण, सावधिननक सुनव
परीिण लगाितका कािध गनध सक्नेछन् ।

३३.

बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः मुख्िमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कािाधलिले िस ननदे जिका कािाधन्त्विन

गदाध आर्पने बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
३४.

संिोिनाः प्रदे ि सरकारले आवश्िकता अनुसार िस ननदे जिकाको सं िोिन गनध सक्नेछ ।
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अनुसूची -१
(दफा २२ संग सम्बजन्त्ित)
आचार-सं यहता
ु ार्ध लगाितका
सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनका लानग सामाजिक परीिण, सावधिननक परीिण र सावधिननक सुनव
कािधक्रमलाई प्रएावकारी बनाउन उक्त कािधक्रममा उपजस्थत हुने सम्पूण ध सहएागीले दे हाि बमोजिमको आचार
सं यहता पालना गनुध पनेछाः

यवषिवस्तुमा मार केजन्त्ित रही छलफल गने,



ननिी वा व्िजक्तगत कुरामा यट्पणी नगने वा व्िजक्तगत आिेप नलगाउने,



सहएागीहरुले व्िक्त गरे का यवचारमा प्रनतवाद नगने, सुझाव, यट्पणी तथा प्राप्त प्रनतयक्रिालाई सकारात्मक
रुपमा नलने



व्िजक्त वा सं स्थाको सावधिननक मिाधदा र जिष्टाचारलाई कािम राख्ने,



सहएागीहरुलाई यवचार राख्न प्रोत्साहन गने र यवचार राखे बापत िन्त्िवाद ददने,



सहिकताधले बोल्ने समि ददक पनछमार सहएागीहरुले आफ्ना कुरा राख्ने,



सहिकताधले बोल्न ददकको समि पालना गनुध पने,



बोल्दा पालै पालो बोल्ने र कउटा व्िजक्तले ककपटक मार बोल्ने।



ँ ाहरू बाहेक स्थानीि रूपमा आवश्िकताअनुसार बुद
ँ ाहरू थ्न सयकनेछ ।
उल्ले जखत बुद

ँ ाहरू औपचाररक कािधक्रम िुरू हुन ु सग
ँ ै सहिकताधले सहएागीहरू माझ
मानथ उल्लेजखत आचार-संयहताका बुद
पढे र सुनार् अनुमोदन गराउनु पनेछ र कािधक्रमस्थलमा सबैले दे ख्ने स्थानमा टाँस्नु पनेछ ।
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अनुसूची- २
(दफा ५ सं ग सम्बजन्त्ित)

सामाजिक परीिक सम्बन्त्िी व्िवस्था
कािालधिले कक वषध सम्म सम्पादन गरे का कामहरूबाट के कनत सामाजिक यवकास एिो अथवा सामाजिक
जिम्मेवारी पुरा गनध सम्पादन गररकका कािधहरू, उपलजब्िहरू र प्रएावहरूको लेखािोखा गरी प्रनतवेदन पेि गनध
सामाजिक परीिकको रूपमा कािाधलिको काम कािधवाहीमा प्रत्िि सरोकार र सं लग्नता नरहे का स्वतन्त्र दुर्धिना
यवज्ञहरूको समुहलार्ध सामाजिक परीिकको रूपमा सेवा करारमा नलन सक्नेछ । सं स्था वा कम्पनीलार्ध
सामाजिक परीिकको रूपमा सेवा करारमा नलं दाको अवस्थामा ननिाधररत िोग्िता पुरा एकको मानव स्रोत एकको
हुनपु नेछ।
१. सामाजिक परीिकको िोग्िता


समाििास्त्र, यवकास व्िवस्थापन, परकाररता वा अन्त्ि यवषिमा स्नातकोत्तर उतीणध एर्ध सम्बजन्त्ित िेरमा
अनुएव



सामाजिक परीिण सम्बन्त्िी तानलम, अनुिीिण प्राप्त गरे को,



कािाधलिको काम कािधवाहीमा स्वाथध बाजझने अवस्था (Conflict of Interest) नरहेको ।

२. पाररश्रनमक
सामाजिक परीिकका लानग कािाधलिको वायषधक बिेटको आकार र सम्पादन गनुप
ध ने कािधको पररमाणका
आिारमा सेवा, सुयविा प्रदान गनध सयकनेछ ।
सामाजिक परीिकले दे हाि अनुसार पूव ध तिारीको कािध गनुप
ध नेछ ।
क) तिारीाः िस चरणमा ननिले आन्त्तररक वा बाह्य रूपमा सुचना सं कलन गनुप
ध नेछ। सूचनाको दद्वतीि स्रोत
सन्त्दएध सामाग्रीहरू िस्तै ाः सं यविान, सं घ, प्रदे िले बनाकका नीनत, ऐन, ननिम, कािधयवनिहरू, ननदे जिकाहरू,
सामाजिक जिम्मेवारी र उपलजब्ि, लक्ष्ि, उद्देश्ि, आवनिक तथा वायषधक िोिना, कािध सम्पादन पररणाम
ु ार्ध
र प्रएाव सम्बन्त्िी अनएलेख, नागररक वडापर, सावधिननक परीिणका प्रनतवेदनहरू, सावधिननक सुनव
प्रनतवेदन, हेलो मुख्िमन्त्री लगाित कािाधलि प्रनत नागररकहरूको गुनासो तथा पृष्ठपोषण, वायषधक तथा
चौमानसक प्रनतवेदनहरू, गत वषधको सामाजिक परीिण प्रनतवेदन तथा अन्त्ि आवश्िक सामाग्रीको अध्ििन
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गनुप
ध नेछ । त्िस्ता सामाग्रीको अध्ििन पिात कािाधलिले सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरे नगरे को
सम्बन्त्िमा समीिा र यवश्लेषण गनुध पनेछ ।
(ख) अन्त्तवाधताध, स्थलगत ननरीिण, अवलोकन र सानो समूह छलफलाः सामाजिक परीिकले ननम्न
सूचकहरूका आिारमा महा/ िाखा प्रमुख, आिोिना / र्धकार्ध प्रमुख र सम्बजन्त्ित कमधचारीहरू कवं
उपएोक्ता सनमनत /समूहहरू, स्थानीि सूचना दाताहरूसँग अिध सं रजचत (Semi-structured) अन्त्तवाधताध
नलनुपनेछ । अन्त्तवाधताधबाट समेयटन नसकेका यवषिहरूका लानग सम्बजन्त्ित कमधचारीहरू, उपएोक्ताहरू
समूहहरू, उपएोक्ता मध्िेबाट उपलब्ि एकसम्म दनलत, िनिाती, अल्पसं ख्िक, आददवासी, ककल/ मयहला,
फरक िारीररक िमता एकका र िौननक अल्पसंख्िकहरूको समेत समावेिी प्रनतनननित्व सुननजित गरी
सानो समूह बनार् छलफल गराउनु पनेछ । िसका अनतररक्त स्थलगत ननररिण र अवलोकन गरी कािध
सम्पादनको अवस्था सुननजित गनुप
ध नेछ । िस क्रममा जिम्मेवारी वहनमा दे जखकका प्रमुख समस्िा,
ँ ागत
च ुनौती, नतनीहरूको कािाधन्त्विनको अवस्था र एावी कािधददिाका बारे मा समेत गहन अध्ििन गरी बुद
रूपमा प्रनतवेदन (अनुसूची-३) तिार गनुप
ध नेछ ।
(ग) यवद्युतीि माध्िम /सामाजिक संञ्जाल माफधत पनन सूचना संकलन गनध सयकनेाः मानथ उल्ले जखत माध्िमका
अनतररक्त सम्बजन्त्ित कािाधलिले ददकको सेवा, सुयविा, प्रयक्रिा, सेवा प्रदािकको िैली र व्िवहार, गुणस्तर,
सेवा प्रवाहको स्वच्छता, कािाधलि व्िवस्थापन, पारदजिधता, िवाफदे यहता लगाित यवषिमा यवनएन्न सञ्चार
माध्िम तथा सम्बजन्त्ित कािाधलिको सामाजिक सञ्जालमा व्िक्त गररकका यवचार वा अनएव्िजक्तलाई समेत
सामाजिक पररिकले सन्त्दएध सामाग्रीको रुपमा नलन सक्नेछन्।
(घ) सावधिननक सूचना आह्वानाः मानथ उल्ले जखत माध्िमका अनतररक्त सम्बजन्त्ित कािाधलिले ददकको सेवा,
सुयविा, प्रयक्रिा, सेवा प्रदािकको िैली र व्िवहार, गुणस्तर, सेवा प्रवाहको स्वच्छता, कािाधलि
व्िवस्थापन, पारदजिधता, िवाफदे यहता लगाित यवषिमा तथ्िपरक ढं गबाट सुझाव ददन १५ ददनको समि
राखी सामाजिक परीिकले सेवाग्राही नागररकहरूका लानग सावधिननक सूचना आह्वान गनुध पनेछ।
ु ार्ध, सावधिननक परीिणका क्रममा सं कनलत पृष्ठपोषणहरूलार्ध
(ङ) पृष्ठपोषण नलन सयकनेाः सावधिननक सुनव
समेत सामाजिक परीिण प्रनतवेदनको अनएन्न अं ग मानी प्रनतवेदनमा समावेि गनुप
ध नेछ ।
(च) यववरण तिारी तथा प्रस्तुतीाः कािाधलिको सामाजिक दायित्व र कािध सम्पादनका यवषिमा स्पष्ट
एकपनछ कािाधलि अन्त्तगधतका आिोिना प्रमुख, िाखा प्रमुखहरू लगाित जिम्मेवार कमधचारीहरूसँग
अिधसंरजचत (Semi-structured) अन्त्तवाधताध नलनुपनेछ । अन्त्तवाधताधबाट समेयटन नसकेका यवषिहरूका लानग
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सम्बजन्त्ित कमधचारीहरूको सानो समुह बनार्ध समुह छलफल गनुप
ध नेछ । कािाधलिको सामाजिक दायित्व
र कािधसम्पादनको अवस्था, प्रमुख समस्िा, च ुनौती र एावी कािधददिाका बारे मा गहन अध्ििन गरी सो
समेत अनुसूची- ३ अनुसारको यववरण तिार गनुध पनेछ । अन्त्त्िमा सम्पूण ध सरोकारवालाको एेलामा सो
यववरण प्रस्तुत गरी छलफल गनुप
ध नेछ ।
(छ) प्रनतवेदनाः सरोकारवालाको एेला पिात सामाजिक परीिकले अजन्त्तम प्रनतवेदन तिार गनुध पनेछ ।
एेलामा उठे का सवालहरू, प्राप्त एकका सुझावहरू र गररकका ननणधिहरू कवं त्िसका आिारमा तिार
गररकको सुिारको कािधिोिना सयहतको प्रनतवेदन एेलाका अध्िि/ कािाधलि प्रमुख लार्ध बुझाउनु पनेछ।
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अनुसूची -३
( दफा ६ संग सम्बजन्त्ित)
सामाजिक परीिकको प्रनतवेदन (बृहत छलफलमा प्रस्तुत गररने)
प्रदे ि सरकार
........................ मन्त्रालि
...................................कािाधलि
गण्डकी प्रदे ि, ..............., नेपाल
१. कािाधलिको पररचिाः
२. लक्ष्िाः
क)
ख)
ग)
घ)

३. मूल उद्देश्िाः
क.
ख.
ग.
घ.
४. गत आनथधक वषधमा सं चानलत यवकास कािधक्रम, आिोिनाको यववरणाः
सं चानलत कािधक्रम/ आिोिनाको यववरण

लक्ष्ि

उपलजब्ि

17

कैयफित

५. सरोकारपिको चाहना तथा लजित वगधलार्ध सेवा सुयविा ददन यवगत कक वषधमा गररकका मुख्ि मुख्ि
ँ ागत रूपमा प्रस्तुत गने ):
नीनतगत व्िवस्था तथा प्रकृिागत सुिारहरू (बुद
क.
ख.
ग.
घ.
६. नमुना कािाधलि मापदण्ड २०७६ अनुसारको सूचकहरू मापनको अवस्थााः
७. सामाजिक जिम्मेवारी वहन गने िमतााः 
सामाजिक जिम्मेवारीको िेर

सूचक सयहतको कामको यववरण मापन

उपलब्िी

र्कार्

ँ ागत रूपमा उल्ले ख गने):
८. कािधक्रम तथा आिोिना कािाधन्त्विन गदाध एोगेका समस्िाहरू (बुद
क.
ख.
ग.

९. एावी कािधक्रम सं चालनको लानग चाल्नुपने कदमहरू तथा सुझावहरू (बुंदागत रूपमा उल्ले ख गने):
क.
ख.
ग.
घ.
 (कािाधलिको कामको प्रकृनतअनुसार सामाजिक जिम्मेवारीका िेर र सूचकहरू फरक फरक हुन सक्नेछ )

सामाजिक जिम्मेवारी र कािध सम्पादनको ले खािोखा

गतवषधको
अवस्था

स्वास्थ्ि
स्वास्थ्ि चौकी कक घण्टा नएर पैदल वा िातािात पहुँच एकका घरिुरी
सं ख्िा
18

प्रिास

उपलब्िी

सामाजिक जिम्मेवारी र कािध सम्पादनको ले खािोखा

गतवषधको
अवस्था

५ वषध मुननका वालवानलकाको प्रनतित
खोपमा पहुँच एकको िनसं ख्िा (१ वषध मुननका वालवानलकाको
सं ख्िाको आिारमा)
४ पटक दि स्वास्थ्िकमीबाट गएधिाँच गराकका मयहलाको प्रनतित
दि प्रसूनतकमीबाट प्रसूनत गराकका मयहलाको प्रनतित
झाडा पखालाबाट मृत्िू एकका ५ वषधमनु नका वालवानलकाको सं ख्िा /
प्रनतित
जििु मृत्िू सं ख्िााः दर
पयहलो बच्चा िन्त्माउने औसत उमेराः (प्रिनन िोग्ि उमेरका मयहला)
५ वषधमनु नका वालवानलकाको मृत्िू सं ख्िााः दर
स्वास्थ्ि सं स्थाबाट कुनैपनन प्रकारको सेवा नलकका घरपररवार सं ख्िा
३० नमनेट सम्मको दूरीमा स्वास्थ्ि सेवामा पहुँच रहे का पररवार
प्रनतिताः
सं स्थागत सुत्केरी सेवाको उपिोग प्रनतिताः / सं ख्िााः
जििा
आिा घण्टा नएरमा प्राथनमक यवद्यालि नपुग्ने वालवानलका सं ख्िााः
केटााः

केटीाः

पूव ध प्राथनमक जििामा खुद एनाधदराः छार / छारा
प्राथनमक यवद्यालिमा पहुँच नएकका सो उमेर समुहका वालवानलका
सं ख्िााः छार / छारा
तहगत (१-१२) मा खुद एनाधदर छार / छारा
तहगत (१-१२) किा छाड्ने, किा दोहो-िाउने र किा उतीणध हुने
दर छार / छारा
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प्रिास

उपलब्िी

सामाजिक जिम्मेवारी र कािध सम्पादनको ले खािोखा

गतवषधको
अवस्था

तहगत (आिारए ुत, माध्िनमक) रूपमा तानलम प्राप्त जििक सं ख्िा
म/पु/अन्त्ि
प्रनत किाकोठा यवद्याथी सं ख्िााः
यवद्याथी िौचालि अनुपाताः छारा, छारा
सुरजित यपउनेपानी (पिाधप्त) उपलब्ि एकका यवद्यालि सं ख्िााः
प्रदे ि तहबाट / साझेदारीमा नननमधत यवद्यालि कोठा सं ख्िााः
दनलत वालवानलकाको जििामा पहुँच प्रनतिताः
सीमान्त्तकृत,

लोपोन्त्मुख,

अल्पसं ख्िक,

िोजखमिुक्त

समुदािका

वालवानलकाहरूको जििामा पहुँच प्रनतिताः
खानेपानी तथा सरसफार्ध
स्वच्छ यपउनेपानी उपलब्ि घर पररवार सं ख्िा / प्रनतिताः
कक घर कक िारा एकका घरपररवार सं ख्िा / प्रनतिताः
सुरजित िौचालि एकका पररवार सं ख्िा / प्रनतिताः
सुिाररकको च ुल्हो एकका पररवार सं ख्िााः / प्रनतिताः
वालवानलका, मयहला तथा समावेिी िेर
बालनबवाहको सं ख्िााः
सामाजिक यवकृती िस्तै ाः बोक्सी प्रथा, छाउपडी, छु वाछु त को घटना
सं ख्िााः
आिारए ुत सामाजिक सुरिा सुयविा प्राप्त गरे का िेष्ठ नागररक, ककल
मयहला, अपांग, अल्पसं ख्िक वगध, िानत तथा सं कटापन्न समुदाि
प्रनतित (अलग/अलग रूपमा)
बालश्रममा रहेका बालवानलका सं ख्िााः
घरे ल ु यहं सा, िौननक यहं सा, िातीि एेदएावको घटना सं ख्िा
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प्रिास

उपलब्िी

सामाजिक जिम्मेवारी र कािध सम्पादनको ले खािोखा

गतवषधको
अवस्था

आकजस्मक प्रिुनत सेवाका लानग किर कम्बुलेन्त्सबाट उर्द्ार गररकका
गएधवती सं ख्िा
मानव ओसार पसार र बेचयवखनमा परे का सं ख्िा
िनचेतना तथा गररवी ननवारण
स्वास्थ्ि बीमामा आवध्द िनसं ख्िा
घरे ल ु यहं सा, िौननक यहं साको अवस्था (घटना सं ख्िा, पीनडत सं ख्िा
मयहला, वालवानलका, ...)
रोिगारीको अवस्था
स्वरोिगारका प्रिासहरू
गरीयव न्त्िूनीकरणका प्रिासहरू
कृयष तथा पिु बीमामा आवध्द िनसं ख्िााः
वातावरण सुिारका प्रिािहरू
कच.आर्ध.एी. र कड्स, कोनएड यवरूध्दको सचेतना प्रनतिताः
यवकासमा समावेिी सहएानगता प्रनतिताः
सेवाहरूमा पहुंच
स्थानीि बिार पुग्न लाग्ने समि
कृयष, पिु, स्वास्थ्ि केन्त्ि पुग्न लाग्ने औषत समि
एौगोनलक िेर, मयहला, यपछनडकको तथा नसमान्त्तकृत, सं कटापन्न
वगधको सं ख्िा, ननिहरूले पाकको सेवा तथा ददर्कको यविेष अवसरहरू
पूवाधिार यवकास, वातावरण र यवपद् व्िवस्थापन
ककघण्टाको दुरीमा सावधिननक िातािात चल्ने सडक सञ्जाल सम्म
िोनडकका पररवार प्रनतिताः
यवद्युतमा पहुँच प्राप्त पररवार प्रनतिताः
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प्रिास

उपलब्िी

सामाजिक जिम्मेवारी र कािध सम्पादनको ले खािोखा

गतवषधको
अवस्था

आिारए ुत स्तरको यपउनेपानी सुयविा पुगेको पररवार प्रनतिताः
कक घर कक िारा एकका घरिुरी प्रनतिताः
र्न्त्टरनेटको प्रिोगकताध

प्रनतिताः

सुरजित एवन मापदण्ड अनुसारको घरमा बसोबास गने पररवार प्रनतित
यवपद् प्रएायवत िनसं ख्िा प्रनतिताः
पुनस्थाधपना, राहत र उध्दारबाट लाएाजन्त्वत सं ख्िा र कूल यवपद्
प्रएायवतहरू मध्िे त्िस्तो सुयविा प्राप्त गने प्रनतित
यवपद् सं कटापन्न वजस्तहरू सं ख्िा र त्िसमा बसोवास गने पररवार
सं ख्िााः
सुरजित वजस्त यवकासबाट लाएाजन्त्वत पररवार सं ख्िााः
सुिासन
ु ार्ध गरे को पटक, सावधिननक सुनव
ु ार्धमा नागररकका
सावधिननक सुनव
तफधबाट उठार्कका सवाल सं ख्िा र सम्बोिन गररकका सवाल सं ख्िा
नागररकका तफधबाट दताध गुनासो सं ख्िा र सम्बोिन गररकका सं ख्िा
कािाधलिको वेएसार्ट ननमाधण र सं ञ्चालनको अवस्था, ले खा र प्रिासन
सम्बध्द सूचना राजखकको अवस्था, आले प र मले प प्रनतवेदन राखेको
अवस्था, कूल बेरूिु, बेरूिु फर्छ्यौटको अवस्था र रकम, असुल उपर
गनुप
ध ने, ननिनमत गनुप
ध ने रकम र कािधप्रगनत,
ननिनमत प्रगनत प्रनतवेदन सं प्रष
े णको अवस्था, अनुगमन प्रनतवेदनहरू,
अगुगमनका पृष्ठपोषणहरू र कािाधन्त्विनको अवस्था (नमुना परीिण
गरे र),
नागररकको समावेिी सहएानगताको अवस्थााः
कािाधलिको सेवा प्रवाहबाट नागररक सन्त्तुयष्ट सएे िणको अवस्था र
ननतिा,
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प्रिास

उपलब्िी

सामाजिक जिम्मेवारी र कािध सम्पादनको ले खािोखा

गतवषधको

प्रिास

अवस्था
कािाधलिमा नागररक वडापर, सूचना पाटी, गुनासो पेयटका, िनसम्पकध
कि, कुन किबाट के सेवा प्रवाह हुन्त्छ स्पष्ट दे जखने लोकेसन म्िाप
बोडध, कािाधलिको कािधकि नम्बररङ, सूचना पाटी
कािाधलिमा दे हािअनुसारका नागररक मैरी सुिासन िुक्त अवस्था रहे
नरहेको िकीन गरी उल्लेख गनेाः
यपउनेपानी, िौचालि (अपांग मैरी, वालमैरी, मयहला र िौननक
अल्पसं ख्िक

मैरी),

सेवाग्राही

प्रतीिालि

व्िवस्थापन,

नागररक

सहािता कि, गुनासो व्िवस्थापन अनिकारी, सूचना अनिकारी
क) सामाजिक परीिकको नामाः

ख) सामाजिक परीिकको नामाः

दस्तखताः

दस्तखताः

सं स्थाको नाम (िदद सं स्थागत रूपमा करार गररकको एकमा):
नमनताः

23

उपलब्िी

अनुसूची-४
ँ सम्बजन्त्ित)
(दफा ९.१ सग
सामाजिक परीिकले सम्बजन्त्ित कािाधलि समि पेि गने अजन्त्तम प्रनतवेदनको ढाँचा
श्री ..... ...... .......... .............,
................. को कािाधलि,
गण्डकी प्रदे ि, पोखरा

१) पृष्ठएूमीाः
२) सामाजिक परीिणको उद्देश्िाः
३) अध्ििन यविीाः
४) अध्ििनको सीमााः
५) बृहत् छलफल कािधक्रमको यववरणाः
क) नमनताः

ख) स्थानाः

ग) समिाः

६) स्थानीि ननकाि र यवषिगत कािाधलि / गैर सरकारी सं स्थाको यववरण सं लग्न राख्ने
ँ ागत रूपमा ले ख्न)े
७) सामाजिक परीिणबाट दे जखकका सबल पिहरू (बुद
ँ ागत रूपमा ले ख्न)े
८) सामाजिक परीिणबाट दे जखकका च ुनौती िा कमीकमिोरीहरू (बुद
९) सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गनध स्थानीि ननकािले चाल्नु पने कदमहरू वा सुझावहरूाः
सामाजिक परीिकको नामाः
दस्तखताः
सं स्थाको नाम (िदद सं स्था एकमा)
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अनुसूची-५ नागररक प्रनतवेदन संकलन ढाँचा
ँ ा “ग” सँग सम्बजन्त्ित)
(दफा ११ को बुद
प्रश्नावली एाग — १ नागररक प्रनतवेदन ( सन्त्तुयष्ट वा असन्त्तुयष्ट िनाउन )
उत्तरदाताको नाम र थराः— ................................................िातिानताः.............................
नलङ्गाः (

)

मयहला (

)

पुरुष (

)

उमेर.............

जििा............................... पेिा.............................
ठे गानााः..................गापा/ नपा, वडा नं. ......... सम्पकध फोन नं.........
सेवाको सन्त्तयु ष्ट

१.

ु िो ?
तपार्ले िस कािाधलिले ददकको सेवाबाट समग्रमा कनतको सन्त्तुष्ट हुनए

१.१
सन्त्तुष्ट (

)

ठीकै (

)

असन्त्तुष्ट (

)

सेवा नलन िाँदा कमधचारीका व्िवहारप्रनत तपार् कनतको सन्त्तुष्ट हुनहु न्त्ु छ ?

१.२
सन्त्तुष्ट (
२.

)

ठीकै (

)

असन्त्तुष्ट (

)

सेवाको ननिनमतता

२.१ नागररक बडापरमा उल्ले ख एक अनुसार तपाईले प्राप्त गनुप
ध ने सेवामा लागेको
ु न्त्ु छ ?
समि प्रनत कजत्तको सन्त्तुष्ट हुनह
सन्त्तुष्ट (

)

ठीकै (

)

)

अयवश्वस्त (

)

कािाधलि ननिनमत रुपमा ( कमधचारीको उपजस्थनत, समि पालना, कािधच ुस्तता )

२.२

ु न्त्ु छ ?
सञ्चालन एकको छ एन्ने कुरामा कनतको यवश्वस्त हुनह
यवश्वस्त (

)

२.३

ठीकै (

)

तपाईले सेवा नलन िाँदा अनतररक्त रकम नतनुध एिो ?

नतरे को छै न
२.४

असन्त्तुष्ट (

(

) ककदम कम (

)

िेरै नतरे को (

)

िस कािाधलिले सावधिननक चासो तथा समस्िा समािान गनध औसत कनत ददन लगाउने गरे को छ ?

१ ददन
३.
३.१
यवश्वस्त (

(

)

२ ददन

(

)

सेवाप्रनतको िनयवश्वास

िेरै ददन

(

)

ु न्त्ु छ ?
िस सं स्थाले ददने सेवाप्रनत तपार्ध कनतको यवश्वस्त हुनह
)

ठीकै (

)

अयवश्वस्त (
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)

३.२

िस कािाधलिले प्रदान गरे को सेवाको बारे मा अरुलार् िानकारी गरार्

कजत्तको प्रचार गनुध एकको छ ?
िेरै (

)

३.३

ठीकै (

)

ठीकै (

)

गरे का छै न (

)

िस सं स्थामा कािधरत कमधचारी प्रनत तपाईको यवश्वास कजत्तको छ ?

िेरै (

)

यवश्वास छै न (

)

३.४ िस कािाधलिले यवपन्न वगधका लानग छु टिाकको सेवा वारे थाहा पाउनु एकको छ?
छ (

)

४.

सेवाको गुणस्तर

४.१

ु न्त्ु छ ?
िस कािाधलिबाट सेवा नलं दा कािाधलिले ददकका िानकारीबाट कजत्तको सन्त्तुष्ट हुनह

सन्त्तुष्ट (
४.२

छै न

)

)

(

)

असन्त्तुष्ट (

)

ु नेको (
गाउँका िान्नेबझ्

)

मध्िस्थकताध (

)

िस कािाधलिमा तपाईले कउटा कामका लानग कनत पटक िाउनु पर्िो ?

५.

)

२ पटक

(

) सो एन्त्दा वढी (

)

सेवा सम्बन्त्िी िानकारी

५.१

कािाधलिको एौनतक अवस्था कस्तो छ ?

अनत राम्रो
५.२

(

)

ठीकै

(

)

नराम्रो

(

)

कािाधलिमा एकका नागररक बडापर बारे तपाईलार्ध िानकारी छ ?
(

)

५.३

आंजिक िानकारी छ

(

कुनै िानकारी छै न (

)

)

कािाधलि र सेवाग्राही बीचको सम्बन्त्ि कस्तो छ ?

अनत राम्रो
५.४

अनलअनल थाहा छ

कम सन्त्तुष्ट (

)

१ पटक (

छ

)

तपार्ध िस कािाधलिमा आउँदा कसको सहिोग नलनुएिो ?

आफैं (
४.३

(

(

)

ठीक

(

) खास राम्रो छै न (

)

सञ्चालन गररने सावधिननक कािधक्रममा सीमान्त्त वगधको उपजस्थनत कनत प्रनतितसम्म हुने गरे को छ ?

२० प्रनतित िनत

(

) ५० प्रनतित एन्त्दा मानथ

(

)

थाहा छै न

(

)

६. नागररक बडापर/उिुरी पेयटका/गुनासा सुन्ने अनिकारी सम्बन्त्िमा

६.१ तपाईको यवचारमा सेवाग्राहीले नागररक बडापरको उपिोग कुन हदसम्म गरे का छन ?
िेरै (
६.२

)

कम

(

)

गरे का छै नन्

)

ठीकै

(

)

अनत कम

(

)

तपाईको यवचारमा सेवाप्रदािकहरुले नागररक बडापर अनुरुप कनत हदसम्म सेवा प्रदान गरे को िस्तो

लाग्छ ?
िेरै (

(

)

६.३ तपाईको यवचारमा उिुरी पेयटकाको उपिोग कुन हदसम्म एकको छ ?
िेरै एकको छ

(

) ठीकैमारामा एकको छ

(

) एकको छै न
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(

)

प्रश्नावली एाग — २
१.

नसफाररस सम्बन्त्िी

१.१ नसफाररसका लानग चायहने आवश्िक कागिातहरुका वारे मा प्रष्ट िानकारी पाउनु एिो ?
पाक ँ (

(

थोरै ददक ँ

)

१.३
आफैं

(

(

(

)

मानगकन र ददर्कन पनन

(

)

)

नेता/ ठू लाबडा (

)

रािस्व, िुल्क तथा दस्तुर को–कससं ग उठाउने गदधछन ?

) सीनमत व्िजक्त सँग मार कर उठाउँछन

िेरै वक्िौता रहने गरे के छ (
२.

(

)

)

पूवाधिार तथा सरसफार् सम्बन्त्िी

२.१

कािाधलिमा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ ?
(

)

ठीकै (

)

खराब (

)

कािाधलिमा सरसफार् सम्बन्त्िी गुनासो गदाध त्िसमानथ कारवाही कजत्तको गररन्त्छ ?

तुरुन्त्त हुन्त्छ (
२.३

)

) मध्िस्थकताध वा कािाधलिकै मान्त्छे (

सबैसँग कर उठाउँछन (

२.२

स्पष्ट पार्धन

त्िहाँबाट ददने नसफाररस नलं दा कसको सहिोग नलनुएिो ?

१.४

राम्रो

)

कुनै नसफाररसका लानग लाग्ने दस्तुर बाहे क अनतररक्त रकम ददन पर्िो?

१.२
ददक ँ

ठीकै पाक ँ (

)

) पटक पटक एनेपनछ मार हुन्त्छ (

)

िनत एनेपनन हुन्न (

)

सञ्चालन गरे का िोिनाहरु कजत्तको प्रएावकारी छन ?

प्रएावकारी छन (

)

ठीकै छन (

)

प्रएावकारी छै नन (

२.४

ु ानी ददने व्िवस्था कस्तो छ
िोिनाका नबल एक्त

सहि (

) ठीकै (

)

अ्ठिारो

(

)

?

)

२.५

िोिनाहरु िाँचपास गदाध प्रायवनिकहरुलार् रकम ददनुपछध

पदै न (

) मागेरै नलन्त्छन (

) रकम नददक अ्ठिारो पाछधन (

?
)

२.६िोिना सञ्चालन गदाध प्रायवनिक सहिोग कजत्तको पाउनु एिो ?
सजिलै पार्िो
२.७

(

) माग गदाध पनन पार्धकन (

)

यवकास ननमाधणका बारे मा िानकारी माग्दा पाउनु हुन्त्छ ?

सजिलै पार्न्त्छ (
२.८

) कयहले काँही पार्िो (
) सोिेपनछ पार्न्त्छ (

)

सोिेपनन पार्दै न (

)

िोिना सञ्चालन गदाध कािाधलिवाट कजत्तको सहिोग पाउनु एकको छ ?

िेरै सहिोग पाकको छु (

) ठीकै सहिोग पाकको छु (

) ननरुत्सायहत गररन्त्छ (

)

३. िस कािाधलिको तल ददर्कको यवयवि पिहरुमा तपाईको अनुएव कस्तो छ ?
३.१

आनथधक श्रोत कस्तो छ ?

आवश्िक श्रोत उपलब्ि (

) कम श्रोत उपलब्ि ( ) अनत कम श्रोत उपलब्ि (
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)

३.२

काम गने प्रणाली र प्रयक्रिा कस्तो छ ?

अनत सरल (
३.३

) ठीकै (

)

कािाधलिमा एकका कमधचारीको सीप कस्तो छ ?

आवश्िक सीप छ (
३.४

) ियटल (

) आवश्िकता एन्त्दा कम छ (

) सीप ननकै कम छ (

)

) खै कतै दे जखकन (

)

ु िो ?
कािाधलिको आम्दानी र खचध बायहर सूचना पाटीमा टाँसेको दे ख्नए

टाँसेको दे खेको छु (

) कयहले काँही टाँसेको दे जखन्त्छ (

३.५

कािध सम्पन्नका आिारमा मूल्िांकन एकको छ यक छै न ?

छ ( )

ठीक मूल्िांकन हुने गरे को छ (

ु न्त्ु छ ?
वतधमान कािध सञ्चालन सं रचना प्रनत कजत्तको सन्त्तुष्ट हुनह

३.६
सन्त्तुष्ट (
४.
४.१

)

िेरै

ठीकै (

)

कुनै िानकारी छै न (

)

)

पारदजिधता सम्वन्त्िी

ु ार् कािधक्रम सम्पन्न एक ?
कािाधलिमा अयहले सम्म िस वषध कनतवटा सावधिननक सुनव

१ वटा (
४.२

) कयहले पनन एकको थाहा छै न (

) कािधक्रम बारे कुनै िानकारी नै छै न (

) २ वटा (

)

कािाधलिमा अयहले सम्म कनतवटा सावधिननक परीिण कािधक्रम सम्पन्न एक ?
(

)

कम (

)

एकक छै न

(

)

४.३

कािाधलिमा वायषधक रुपमा सामाजिक परीिण एकको छ ?

४.४

ु ार्मा गररकका सावधिननक प्रनतबर्द्ता कजत्तको कािाधन्त्विन एकको छ?
सावधिननक सुनव

एकको छ ( ) अयहलेसम्म सञ्चालन एकको छै न( ) कािधक्रम बारे कुनै िानकारी नै छै न ()
) ठीकै (
४.८

) कम (

ु ार्को अनुगमन गने सं िन्त्रको यवकास एकको छ ?
सावधिननक सुनव

सिन्त्र बनेको छ (
४.९

)

)कुनै सं िन्त्र बनको छै न (

) कुनै िानकारी नै छै न (

)

िस कािाधलिको वायषक नीनत, कािधक्रम र श्रोतका बारे मा िानकारी पाउनु एकको छ ?

िेरै िानकारी पाकको छु

( )

ठीकै िानकारी पाकको छु
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( ) कम िानकारी पाकको छु ( )

िेरै (

अनुसूची—६

ँ ा “ग” सँग सम्बजन्त्ित)
(दफा ११ को बुद
बयहगधमन अनएमत संकलन गने ढाँचा
१)

सेवाग्राहीको नलङ्गाः

पु/स्त्री

२)

िाताः

३)

उमेराः

४)

जििााः

५)

कािाधलि सम्म आर्पुग्दाको समिाः

६)

िस कािाधलिको काममा मार आउनु एकको हो वा अन्त्ि कामको लानग पनन?

७)

कािाधलिमा दे हािको कुन कामका लानग आउनु एकको हो ? रे िा (

क)

नसफाररस नलन/ पुर्िाउन

ख)

दताध/नवीकरण

ग)

आनथधक सहिोग नलने

घ)

िोिना माग गने

ङ)

िोिनाको यकस्ता नलने

च)

िोिनाको मूल्िाङ्कन गराउने

छ)

ु ानी नलने
िोिनाको अजन्त्तम एक्त

ि)

कािाधलिले राखेको सुचना प्राप्त गने

झ)

सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गने

)जचन्त्ह ददनुहोस ।

अन्त्ि कुनै एक

ञ)

मूल्िाङ्कन –उपिुक्त कोष्ठमा रे िा ( ) लगाउने
१.सेवा नलन को सँग सम्पक गने एन्नेमा तपार्लाई स्पष्ट िानकारी एिो ?
अनत स्पष्ट
२.

ठीकै

अस्पष्ट

सेवाप्रदािक कमधचारीले तपाईको आवश्िकता र अपेिा कनत बुझे िस्तो लाग्िो ?
अनत िेरै

ठीकै

थोरै

३.तपार्ध प्रनत सेवाप्रदािक कमधचारीले कस्तो व्िवहार गरे ?
नमलनसार र मैरीपूणध

ठीकै

अएि/ अमिाधददत
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४. सेवा प्राप्त गनध आवश्िक सूचनाहरु (प्रमाण—कागिात र िुल्क—दस्तुर) बारे तपाईलाई सेवाप्रदािक कमधचारीले
स्पष्टगरे यक ?
अनत स्पष्ट गररददक

ठीकै

अलमल्ल हुने गरी / अस्पष्ट गररददक

५. तपाईले राख्नुएकको समस्िालार् के—कस्तो समािान ददक ?

अनत सजिलो तररकाबाट समािान ददक, समािान ददन सकेनन,

६. सेवा प्राप्त गनध अपनार्कको प्रयक्रिा के—कस्तो लाग्िो ?
अनत सजिलो (छोटो)

ठीकै

लामो र झन्त्झयटलो

७. कािाधलिको कुन—कुन पिमा िरै राम्रो लाग्िो, कुन—कुन पिलार्ध सुिार गनुप
ध ने दे जखिो ?
राम्रा लागेका कुराहरु

सुिार गनुप
ध ने यवषिहरु

१.

१.

२.

२.

३.

३.

४.

४.

५.

५.
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अनुसूची—७
(दफा १४.४ सँग सम्बजन्त्ित)

ु ार् सम्बन्त्िी प्रनतवेदनको ढाँचा
सावधिननक सुनव
१) सावधिननक सुनवार्ध सं िोिन गने व्िजक्तको नाम,थर र ठे गानााः
ु ार् गररकका यवषिवस्तुहरुाः
सुनव
क)
ख)
ग)
घ)
२) कािधक्रम आिोिना स्थलाः—
३) कािधक्रम आिोिना गररकको नमनत र समिाः
४) कािधक्रम सञ्चालन गररकको समिावनि (घण्टा / नमनेटमा)
५) नागररक प्रनतवेदन पर, वयहगधमन अनएमतमा उठार्कका सवाल र नागररकहरूको प्रनतयक्रिा, िवाफाः (यट्पणी,
यवश्लेषण सयहत चाटध, ग्राफ आददमा)

ु ार्धका क्रममा उठे का प्रश्न/जिज्ञासा र उत्तराः
६) सावधिननक सुनव
क्रम

प्रश्नकताध

गुनासो

गने

वा सहएागीको

िवाफ

ददने िवाफको

सं ख्िा

सुझाव ददनेको नाम, थर र प्रश्न/गुनासो/सुझाव

कमधचारीको नाम, थर छोटकरी व्िहोरा

ठे गाना

र ठे गाना

ँ ाहरू र त्िसको कािाधन्त्विन िोिना (Action Plan)
७) कािधक्रमको अन्त्त्िमा सहमनत एकका बुद
८) कािधक्रमको थालनी दे जख अन्त्त्िसम्मको प्रयक्रिा सम्बन्त्िी यववरणाः
९) ननश्कषधाः
प्रनतवेदन ददकको नमनताः

ु ार् सं िोिकको दस्तखताः
सावधिननक सुनव
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अनुसूची -८
(दफा १७.३ अनुसार)
सावधिननक परीिण सहजिकरणका लानग प्रिोग गनुप
ध ने चेकनलष्ट
क) आिोिना सम्बजन्त्ित सूचनााः
१) स्वानमत्वाः
(क)

आिोिना समुदािले माग गरे अनुसार कािधक्रम छ/छै न

(ख)

लाएाजन्त्वत घरिुरी सं ख्िा

(ग)

लजित वगध (दनलत, िनिाती, मयहला, गररब, यपछनडकको वगध आददको) सं ख्िा

(घ)

आिोिनाबाट हुने उपलजब्िका सूचकहरू प्रष्ट छन्/छै नन्:

(ङ)

लक्ष्ि र उपलजब्ि यवचको फरक

(च)

आिोिनालाई ददगो बनाउन समुदािको सहएानगता तथा िोगदान र एावी कािध िोिनााः

(छ)

आिोिना समिमा सम्पन्न एिो वा एकन र एकन एने त्िसका कारणहरूाः

(ि)

आिोिना सञ्चालन गनध गदठत उपएोक्ता सनमनतको गठन प्रयक्रिा उपिुक्त एक/नएककोाः

(झ)

उपएोक्ता सनमनतमा वास्तयवक उपएोक्ताको प्रनतनननित्व एक/नएकको:

२) आिोिनाको ब्िवस्थापन
(क)

(ख)

आिोिना सञ्चालन गने सं स्थाले प्रस्तुत गरे बमोजिम आिोिना सम्पन्न एक/नएककोाः
कािाधलिबाट समि समिमा ननरीिण एकको छ, छै न र ननरीिण पिात् प्राप्त सुझावहरू कािाधन्त्विन
एकका छन्/छै नन्:

३) पारदजिधता
(क) आिोिना स्थलमा आिोिना सम्बन्त्िी यवस्तृत यववरण सयहतको सूचना बोडध राखे/नराखेकोाः
(ख) आिोिनाको सञ्चालन खचधको यववरण प्रष्ट छ/छै नाः
(ग)

नापी यकताव (नमिरमेन्त्ट बुक) प्रष्टसँग राजखकको छ/छै न:

(घ) प्रत्िि लाएाजन्त्वत हुने उपएोक्ता र सरोकारवालालाई आिोिना वा कािधक्रम कािाधन्त्विन हुन ु अजघ
िानकारी गराउने काम एक/नएककोाः
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४) अन्त्ि

(क)

सहएागी मध्िे कसै ले आिोिना सञ्चालन गने सं स्थासँग सम्बजन्त्ित कुनै व्िजक्तको यविेष प्रिंसा गरे को
वा यवरोि गरे कोमा अन्त्ि सहएागीहरुलाई त्िसको कारण सोध्नेाः

(ख)
(ग)

दनलत, मयहला, बालबानलका र यपछनडकका वगधलाई आिोिना सम्बन्त्िी सूचनामा पहुँच एक/नएकको:
प्रायवनिकहरूबाट ददर्कका सल्लाह तथा सुझावहरू उपिुक्त नथक/ नथकनन्:

(घ)

आिोिना सञ्चालनको क्रममा दे जखकका मुख्ि मुख्ि कमी कमिोरी के रह्यो ?

(ङ)

आिोिना सञ्चालनको क्रममा महत्वपूण ध सूचना के रह्यो

?

ख. गनुप
ध ने कािधक्रम तानलकाको ढाँचा
कािधक्रम

जिम्मेवारी

समिावनि

नाम दताध
सावधिननक ननकािको बैठक तथा समारोह सञ्चालन ननदे जिका, २०७६ बमोजिम कािधक्रम
सञ्चालन गने गरी कािधक्रम ति गने
एेलाको उद्देश्िबारे िानकारी गराउने
आिोिना

वा

कािधक्रम

सम्बन्त्िी

यववरण

प्रस्तुतीकरण
सहएागीको लानग खुला छलफल
सहएागीको गुनासो ,प्रनतयक्रिा, सुझाव र एेलाको
कुनै ननणधि एकको एक सो समेत प्रस्तुत गरी
सहिकताध वा प्रायवनिकबाट कािधक्रम समापन
जचिा खािा
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अनुसूची – ९
(दफा १९.१ र ८ सँग सम्बजन्त्ित)
आिोिना वा कािधक्रम सम्बन्त्िी यववरणको ढाँचा
कािाधलि, ननमाधण व्िवसािी, उपएोक्ता सनमनत, गैर सरकारी सं स्था, टोल यवकास सं स्था वा सामुदायिक सं स्थाले
तिार गने
१. कािधक्रम वा आिोिनाको
(क

नामाः...................................... (ख) स्थल............................................

(ग)

पयहलो यकस्ता रकम..........................प्राप्त नमनत.........................

(घ)

लागत रकमाः...................................

(ङ)

िुरु हुने

(च)

र एकको नमनत..................................

सम्पन्न हुने र एकको नमनत.............................

२. उपएोक्ता सनमनत/ गैसस /टोल यवकास सं स्था / सामुदायिक सं स्था (ननमाधण व्िवसािीले एनुध नपने)
(क) नामाः .....................(ख) अध्ििको नाम...........
(ग) सदस्ि सं ख्िााः............ मयहला सं ख्िा...........पुरुष सं ख्िा..........
३. आम्दानी खचधको यववरणाः
(क) आम्दानी तफध
आम्दानीको

स्रोत

(कहाँबाट रकम तथा पररमाण

कैयफित

नगद वा जिन्त्सी प्राप्त एिो स्रोत
खुलाउने)

(ख) खचध तफध
खचधको यववरण

दर

१. सामग्री (के के सामग्री खररद एक ? )
ु ानी एिो ? )
२. ज्िाला (के वापत कनत ज्िाला एक्त
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पररमाण

िम्मा रकम

३. श्रमदान ( कनत िनाले कुन काममा श्रमदान गरे
? ) को यववरण
४. ब्िवस्थापन खचध (ढुवानी तथा अन्त्ि खचध)

(ग)मौज्दात
यववरण

रकम तथा पररमाण

कैयफित

रकम तथा पररमाण

कैयफित

१. नगद
(क) बैंक
(ख) ब्िजक्तको जिम्मा
२. सामग्री

घ)

ए ुक्तानी ददन बाँकी

यववरण

४ .आिोिनाको लक्ष्ि तथा प्रगनत यववरण
कामको यववरण

५.

लक्ष्ि

प्रगनत

पुष्याईको आिार

आिोिनाले पुर्िाकको लाए तथा प्रत्िि रुपमा लाएाजन्त्वत िनसं ख्िा (आिोिना सञ्चालन एकको स्थानका
उपएोक्ताहरू):

६.

आिोिना वा कािधक्रम सञ्चालन गदाध आिोिक संस्थामा कामको जिम्मेवारी वाँडफाँड (कस कसले के
कस्तो कामको जिम्मेवारी नलकका नथक खुलाउने):
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७.

आिोिना वा कािधक्रम सञ्चालनको क्रममा सम्वजन्त्ित ननकािले गरे को अनुगमन पटकाः

८.

ँ ागत रुपमा ले ख्न)े
आिोिना वा कािधक्रम सञ्चालनको क्रममा एोगेका समस्िाहरूाः (बुद

९.

ँ ागत रुपमा ले ख्न)े
आिोिना वा कािधक्रम सञ्चालनको क्रममा एकको राम्रो नसकार्ाः (बुद

१०.

ँ ागत रुपमा ले ख्न)े
सम्पन्न आिोिनालाई ददगो रुपमा सञ्चालन गनध एावी कािध िोिनााः (बुद

११.

ँ ागत रुपमा ले ख्न)े
अन्त्ि सुझाव केही एकाः (बुद

१२.

उपएोक्ता सनमनत, गैर सरकारी सं स्था, टोल यवकास सं स्था वा सामुदायिक सं स्थाको पदानिकारी तथा

सदस्िहरूको दस्तखताः....................

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

नामाः

नामाः

नामाः

कोषाध्िि

सजचव

अध्िि

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

यववरण तिार नमनताः
ख. ननमाधण व्िावसािीवाट सम्पन्न आिोिनाको साबधिननक परीिण प्रनतवेदनको ढाँचा
श्री

.............................................कािाधलि,

........................................।
१. आिोिनाको
(क) नामाः
(ख) स्थलाः
(ग) ठे क्का अं काः
(घ) आिोिना िुरु एकको नमनताः
(ङ) आिोिना सम्पन्न नमनताः
२. ननमाधण ब्िवसािीकोाः
(क) फमधको नामाः
(ख) प्रोप्रार्टरको नामाः
३. साबधिननक परीिण एकको
(क) नमनताः
(ख) स्थानाः
(ग) समिाः
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४. उपजस्थनताः (उपजस्थनतको छाँिाप्रनत सं लग्न गनुध पने)
नाम

५.

ठे गाना

पद

आिोिनाको लि तथा प्रगनत यववरणाः
कामको यववरण (मुख्ि मुख्ि

लागत अनुमान अनुसार

िथाथध

कािधहरू खुलाउने)

६.

ननमाधण व्िवसािीले पेि गरे को यववरण मानथ साबधिननक परीिणमा उपजस्थत ब्िजक्तहरूको प्रनतयक्रिा
तथा सुझावाः
क्र.सं . सुझावकताधको नाम थर

सुझावको

प्रनतयक्रिा

िेर

सारसं िेप

तथा

सुझावको कैयफित

७ . सहएागीवाट आकका यवचार तथा अवलोकनवाट दे जखकका तथ्िहरूको यवश्लेषण
नामाः ....................

नामाः ....................

सहिकताध ÷ प्रायवनिक

ननमाधण व्िवसािी
प्रनतवेदन बुझाकको नमनताः
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अनुसूची १०
(दफा २० सँग सम्बजन्त्ित)
आिोिनाको सूचना पाटीको ढाँचा
कािधक्रम वा आिोिनाको नामाः
कामको मुख्ि यववरणाः
आिोिना कािाधन्त्विन गने कािाधलिाः
ननमाधण कािध िुरु नमनताः
ननमाधण कािध सम्पन्न हुने नमनताः
कािधक्रम वा आिोिनाको लागत / बिेटाः
आिोिना सञ्चालन गने सं स्थाको नामाः
उपएोक्ता/समुदािवाट ब्िहोररने रकमाः
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