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खप्तड छेडेह गाउँपालिका गुनासो सम्बोधन तथा ब्यवस्थापन काययलवलध, २०७७ 

प्रस्तावनााः 

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजबनक प्रशासनलाई स्र्च्छ, सक्षम, बनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, 

जनउत्तरदायी र सहभाबितामलूक िनाउँद ैराज्यिाट प्राप् त हुने सेर्ा सबुर्धामा जनताको समान सहज पहुचँ सबुनब चत िरी सशुासनको 

प्रत्याभबूत िने प्रार्धान िमोबजम संघ, प्रदशे र स्थानीय तह एरं् सो अन्तिवतका कायावलय, संघ संस्थाहरुिाट स्थानीय तहमा प्रर्ाबहत 

सेर्ा, संचाबलत बर्बर्ध कायवक्रम एरं् भौबतक तथा सामाबजक परू्ावधार र यससँि सम्िबन्धत सेर्ाको िसुस्तर, प्रभार्काररता तथा हुन 

सक्ने अबनयबमतता सम्िन्धमा जनताको असन्तुबष्ट, बसकायत, उजरुी एरं् िनुासो सनु्न तथा त्यसको व्यर्स्थापन एर्म सम्िोधन िनव, 

सार्वजबनक संस्था, सेर्ा एरं् कायवक्रममा नािररकको पहुचँ, संलग्नता तथा सहभाबिता र्बृि िरी बनयबमत रुपमा सझुार् एरं् पषृ्ठपोषस 

बलन, सशुासन प्रििवन रसनीबत तथा कायवयोजना २०७४ को अबधनमा रबह यो कायवबर्बध बनमावस िरी लाि ूिररएको छ ।  

 

परिच्छेद– एक 

सलंिप् त नाम ि प्रािम्भ 

१.१ संबक्षप् त नाम र प्रारम्भः  

 यस कायवबर्बधको नाम “खप्तड छेडेदह िाउँपाबलका  िनुासो सम्िोधन तथा ब्यर्स्थापन कायवबर्बध, २०७७” रहकेो छ । 

 यो कायवबर्बध यसै िाउँपाबलकाको सशुासन प्रििवन सबमबतिाट स्र्ीकृत िरेको बमबत दबेख लाि ूहुनेछ । 

१.२ पररभाषाः बिषय र्ा प्रसंिले अको अथव नलािमेा यस कायवबर्बधमा 

(क) “संबिधान” भन्नाले नपेालको संबिधान २०७२ लाई सम्झन ुपदवछ  । 

(ख) “रसनीबत तथा कायवयोजना” भन्नाले सशुासन प्रििवन रसनीबत तथा कायवयोजना २०७७ लाई सम्झन ुपदवछ । 

(ि) “र्डा कायावलय” भन्नाले िाउँपाबलकाका र्डा कायावलय भन्न ेसम्झन ुपदवछ । 

(घ) “िनुासो” भन्नाले कायवबर्बधको दफा २.२.१ मा उल्लेख भएका माध्यमिाट यस िाउँपाबलका र्ा र्डा कायावलयमा दताव िनव 

सक्ने उजरुीलाई संझन ुपदवछ । 

(ङ) “नािररक” भन्नाले यस खप्तड छेडेदह िाउँपाबलका बभत्र िसोिास िन ेजनताहरु सम्झन ुपदवछ । 

(च) “संघ” भन्नाले नपेालको केन्रीय सरकार सम्झन ुपदवछ । 

(छ) “प्रदशे” भन्नाले नपेालको संबिधान २०७२ िमोबजम िबित प्रदशेहरु सम्झन ुपदवछ । 

(ज) “असन्तुबष्ट” भन्नाले कुन ै व्यबक्तलाई कुन ै कायविाट दखल पिुेको अनभुर्, कुनै बलबखत शब्द र्ा अबलबखत रुपमा व्यक्त 

िररएको सम्झन ुपदवछ । 

(झ) “आयोजना/ पररयोजना” भन्नाले बर्कास कायवक्रम अन्तिवत कुनै भौिोबलक क्षेत्र र्ा कायव क्षते्रमा बनबित अर्बध र लिानी 

रकम तोकी परू्व बनधावररत उद्देय प्राबप् तका लाबि तयार िररने समग्र बक्रयाकलाप सम्झन ुपदवछ । 

(ञ) “उजरूी र्ा बसकायत” भन्नाले बलबखत र्ा मौबखक रुपमा व्यक्त िरेको असन्तुबष्ट सम्झन ुपदवछ । 

(ट) “उपभोक्ता सबमबत” भन्नाले आयोजनािाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यबक्तहरुको भेलाले कुनै आयोजना बनमावस, संचालन, 

व्यर्स्थापन र ममवत सम्भार िनवको लाबि आफूहरु मध्येिाट प्रचबलत काननू िमोबजम ििन िरेको सबमबत सम्झन ुपदवछ । यो 

शब्दले स्थानीयस्तरमा सडक बनमावस, संचालन ममवत सम्भारमा संलग्न स्थानीय सडक प्रयोिकताव सबमबत समेत सम्झन ुपदवछ  

। 

(ि) “कायवक्रम” भन्नाले बनबित उद्देय प्राबप् तका लाबि तयार िररएको क्षेत्रित र्ा िहुक्षेत्रित आयोजनाहरुको संयोबजत रुप 

सम्झनपुछव । 

(ड) “कायवबर्बध” भन्नाले िनुासो सम्िोधन तथा व्यर्स्थापन कायवबर्बध–२०७७ सम्झन ुपछव । 



(ढ) “नािररक र्डापत्र” भन्नाले यस िाउँपाबलका अन्तिवत सार्वजबनक कायावलय, संस्थाले उपलब्ध िराउने बर्बभन्न सेर्ा तथा 

सबुर्धाको नाम, बर्र्रस, समयार्बध, बजम्मेर्ार कमवचारी, कायवकक्षको बर्र्रस, सेर्ा प्राप् त िनव परु् याउन ुपने प्रकृया, लाग्न े

शलु्क दस्तरुका साथै सेर्ा अर्रुि भएमा उजरुी सनु्न ेअबधकारी र्ा तोबकएको समय र मापदण्डको सेर्ा उपलब्ध िराउन 

नसकेमा उपलब्ध िराईबदन ेक्षबतपबूतवको बर्र्रस उल्लेख िरी नािररकलाई ससुबूचत िनव कायावलयमा सिैले दखे्न ेिरी लेखेर 

टाँबिएको प्रबतर्िता पत्र सम्झन ुपदवछ ।  

(स) “बर्र्ाद” भन्नाले पक्ष र बर्पक्ष र्ीचको रहकेो असहमबतको कुरा भन्ने सम्झन ुपदवछ ।  

(त) “सझुार्” भन्नाले कुनै कायवलाई काननू सँित र्ा न्यायपसूव ढंङ्ििाट सम्पादन िनव बलबखत र्ा मौबखक रुपमा बदईने राय 

सम्झन ुपदवछ । 

 

परिच्छेद– दुई 

 

काययलवलधको उदे्दश्य ि िेत्र 

२.१ कायवबर्बधको उद्देयः  

 

िनुासो व्यर्स्थापन कायवबर्बधका बनबदवष्ट उद्देयहरु दहेाय अनसुार रहकेाछन ्।  

१. िाउँपाबलका, र्डा कायावलय, बिषयित बर्भाि तथा यस िाउँपाबलका बभत्र कायवरत बर्बभन्न संघ, संस्था र बतनीहरुिाट 

संचालनमा रहकेा कायवक्रमको सेर्ा सबुर्धामा नािररकको पहुचँ, सहभाबिता र्बृि िरी सशुासनको प्रत्याभबूत बदलाउन,ु 

२. असन्तुबष्ट, बसकायत र्ा उजरुी तथा िनुासा सनुरु्ाई, सम्िोधन तथा व्यर्स्थापनको समबुचत प्रकृया बनधावरसका साथै सिै तहमा 

िनुासो सनुरु्ाई तथा व्यर्स्थापनको लाबि संस्थाित संयन्त्र स्थापना िनुव । 

३. यसरी स्थाबपत संयन्त्रको प्रत्येक तहको काम कतवब्य बजम्मेर्ारी र उत्तरदाबयत्र् स्पष्ट िनुव । 

४. िनुासो व्यर्स्थापनलाई प्रभार्कारी िनाउन सम्िि सिैको क्षमता बर्कास िरी िनुासा सम्िोधन एरं् व्यर्स्थापनमा 

प्रभार्काररता र्बृि िनुव । 

५. िाउँपाबलका बभत्र संचाबलत आयोजना तथा कायवक्रम संचालनमा आउन सक्ने व्यर्धानमा कमी भई जोबखम व्यर्स्थापन िनव 

अनकुुल र्ातार्रस श्रजृना िनुव । 

६. नािररकका िनुासो सम्िोधन तथा व्यर्स्थापनका लाबि अबभलेख, अनिुमन, प्रबतरे्दन तथा समीक्षा प्रसाली व्यर्बस्थत िनुव । 

७. िनुासो सम्िोधन तथा व्यर्स्थापन कायवलाई बछटो छररतो र प्रभार्कारी िनाउन ु। 

८. िनुासे संकलन, अबभलेख, र्बिकव रसा तथा सनुरु्ाइकाव लाबि बदये प्रबर्बधके प्रयेि  

 

२.२. काययलवलधका लवषय िेत्रहराः  

कायवबर्बधका बिषय तथा क्षेत्रहरु दहेाय िमोबजम हुनेछः– 

 

२.२.१ उजुिी, गुनासो प्राप् त गने माध्यम 

बनम्न बलबखत माध्यमिाट उजरुी तथा िनुासो प्राप् त िनव सबकनेछ ।  

क. मौबखक (कायावलयमा उपबस्थत भएर) 

ख. बनर्ेदन दताव िराएर 

ि. टेबलफोन 

घ. इमेल, एस.एम.एस. तथा सामाबजक सञ्जाल 

 



ङ. हुलाक र्ा एक्स्पे्रस डेबलभरीिाट 

च. उजरुी पेबटका 

छ. पत्रपबत्रका एरं् बर्द्यतुीय संचार 

ज. सार्वजबनक परीक्षस, सामाबजक परीक्षस, सार्वजबनक सनुरु्ाई आबद जस्ता नािररकका बनिरानीिाट प्राप् त पषृ्ठपोषस र सझुार् 

झ. माबथल्लो तहिाट प्राप् त सझुार् तथा बनदशेन  

ञ. जनता सँि जनप्रबतबनधी कन्रेन्समाफव त समते हरेक १५÷१५ बदनमा जनप्रबतबनधीमाफव त समेत प्राप्त िनुासोहरुको सनुरु्ाई िनव 

सबकने 

 

२.३. गुनासाको वगीकिणाः  

िनुासाको र्िीकरस दहेाय िमोबजम हुनेछ ।  

 नािररकले माि िरेका सचुना सम्िन्धी जानकारी  

 एक पक्षको बक्रयाकलापिाट अकाव पक्षलाई मकाव परेको सम्िन्धी िनुासा 

 कायवप्रबक्रया तथा सार्वजबनक खररद सम्िन्धी िनुासा 

 आबथवक अनशुासन सम्िन्धी िनुासा 

 सेर्ा प्रर्ाह सम्िन्धी िनुासा 

 सार्वजबनक एरं् भौबतक परू्ावधार सम्िन्धी िनुासा 

 आयोजना (तजुवमा, कायावन्र्यन तथा अनिुमन मलू्यांकन) सम्िन्धी िनुासा 

 सार्वजबनक जग्िा अधीकरस तथा मआुब्जा सम्िन्धी िनुासा 

 संघ र प्रदशेिाट प्राप् त सझुार्  

 नीबतित िनुासा 

 अन्य िनुासा 

 

२.४. गुनासो फछौटको  स्थान ि समय देहाय बमोलजम हुनेछाः– 

क. कुनै बिषयको िारेमा जानकारी माि िरेको सम्िन्धी बनर्ेदनको हकमा बनर्देन दताव भएको कायावलय अनसुार 

िाउँपाबलकाकाको कायावलय र्ा र्डा कायावलय माफव त २४ घण्टा बभत्र सम्िोधन िररने छ । 

ख. िनुासो सम्िोधन िनव थप समय लाग्ने भएमा िनुासोका प्रकृबत अनसुार दहेाय िमोबजम िररने छ र प्रबक्रयाको बस्थबतको 

िारेमा जानकारी िनुासोकतावलाई उपलब्ध िराईने छ । 

िनुासो प्रकृबत अनसुार लाग्न ेसमय 

१. अबत जरुरी बर्षय - दईु बदन बभत्र 

२. जरुरी बर्षय  - पाँच बदन बभत्र 

३. साधारस   - सात दबेख पन्र बदन बभत्र 

४. कारर्ाही सम्िन्धी  - २ मबहना बभत्र 

ि. र्डा कायावलय माफव त माि भएका तर िाउँपाबलकासंि सम्िबन्धत िनुासाहरु र्डा कायावलयले दताव िरी िाउँपाबलकामा 

पिाउन ेर र्डा कायावलय संि सम्िबन्धत तर िाउँपाबलकामा दताव भएका िनुासाहरु पबन र्डा कायावलयमा ३ बदन बभत्र पिाउन े

व्यर्स्था िररनछे ।  



घ. िाउँपाबलकाको कायावलयमा दताव भएका तर बजल्ला समन्र्य सबमबत, प्रदशे र्ा केन्रीय सरकारले सम्िोधन िने प्रकृबतका 

िनुासोहरुलाई ७ बदन बभत्र सम्िबन्धत तहमा पिाई सबकने छ र सो को जानकारी सम्िबन्धत िनुासोकतावलाई बदइनछे ।  

 

 

परिच्छेद– तीन 

काययलवलधको ससं्थागत सिंचना ि कायय लजम्मेवािी 

यस  खप्तड छेडेदह िाउँपाबलका र्ा यसको मातहतमा प्राप् त र्ा दताव भएका िनुासाहरु सिै तहहरुले आ-आफ्नो तहमा िनुासो 

व्यर्स्थापन िनव िनाईएका सबमबतहरुमा पेश िनुव पने छ । सबमबतहरुले उक्त िनुासाहरु हरेी आफैले बनसवय िरी व्यर्स्थापन िने सबकन े

भए तोबकएको समयार्बध बभत्र सम्िोधन िने र यबद नसबकने भए आफू भन्दा माबथल्लो सबमबतमा बनसवय िरी व्यर्स्थापनको लाबि 

पिाउन ुपनेछ र सो को जानकारी सम्िबन्धत िनुासोकतावलाई िराउन ुपनछे । िनुासो तथा उजरुीहरुलाई थप व्यर्बस्थत र प्रभार्कारी 

िनाउन बनम्नानसुारको संस्थाित संरचना तयार भएको हुन ुपनेछ र उक्त्त संरचनाहरुको काम कतवब्य दहेाय अनसुारको हुनेछ । 

 

३.१ उपभोक्ता सलमलतबाट गरिनु पने गुनासो व्यवस्थापनाः 

 उपभोक्ता सबमबत आफैले कायावन्र्यन िन ेयोजनाको सम्िन्धमा मलु सबमबत मध्येिाट १ जनालाई िनुासो व्यर्स्थापन मखु्य 

व्यबक्तको रुपमा तोक्न ुपनछे ।  

 यसरी तोबकएको िनुासो व्यर्स्थापन मखु्य व्यबक्तले उक्त आयोजनाका सम्िन्धमा आएका िनुासाहरुको अबभलेख राख्ने र 

र्िीकरस िन ेकायव िनुव पनेछ । 

 प्रत्येक मबहनाको १ पटक सबमबतमा छलफल िरी सम्िोधन िनुवपने छ । िनुासो सम्िोधनको काममा र्डा तथा 

िाउँपाबलकाको सहयोि र समन्र्य आर्यक भएमा सम्िबन्धत तहमा अनरुोध िने छ र यसरी अनरुोध भई आएको खण्डमा 

र्डा तथा िाउँपाबलकाको कायावलयिाट यस बिषयसंि सम्िबन्धत १ जना ब्यबक्त्त खटाईन ेछ । 

 िनुासो व्यर्स्थापन िररएको बर्र्रस माबसक रुपमा र्डा कायावलयमा पिाउन ुपन ेछ । 

 र्डा कायावलय, अन्य शाखा र िाउँपाबलकाको कायावलय (माबथल्लो तह) िाट प्राप् त िनुासाको अबभलेख राखी सबमबत 

माफव त सम्िोधन िनुव पन ेछ । यसरी सम्िोधन िररएको कुराहरु सबमबतको बनसवयमा उल्लेख हुन ुपने छ ।  

 

३.२ वडा तहको गुनासो ब्यबस्थापनाः 

३.२.१ वडा तहमा गुनासो ब्यवस्थापन सलमलत लनम्नानुसािको िहने छ । 

सम्िबन्धत र्डाको र्डा अध्यक्ष   – संयोजक 

र्डा सदस्यहरु मध्य े१ जना    – मबहला सदस्य 

र्डा सबचर्     – सदस्य सबचर्   

 

३.२.२ गुनासो व्यवस्थापन देहाय अनुसाि गरिनेछाः– 

 िनुासो बिषयसंि सम्िबन्धत अन्य व्यबक्त र्ा पदाबधकारीलाई आर्यकता अनसुार िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको िैिकमा 

आमन्त्रस िनव सबकन ेछ ।  

   र्डाको िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको सबचर्ालय सम्िबन्धत र्डा कायावलयमा रहने छ । 

 यस िाउँपाबलकाको कायावलयमा बर्बभन्न माध्यम र बर्बभन्न तहिाट प्राप् त िनुासोहरुको अनसुचूी–१ िमोबजम अबभलेख िन े

र अनसुचूी–२ िमोबजम र्िीकरस िरी िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको िैिकमा पेश िररने छ । यो कामको बजम्मेर्ारी सदस्य 

सबचर्को हुनछे । 



 िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतिाट भएका बनसवयहरु कायावन्र्यन िन ेिराउने बजम्मेर्ारी पबन सदस्य सबचर्को रहन ेछ ।  

 प्राप् त िनुासाहरुलाई र्डा कायावलयिाट सम्िोधन हुन सक्न े र नसक्ने िरी २ भािमा बर्भाजन िरी र्डािाट सम्िोधन हुन 

सक्ने िनुासाहरुको सम्िोधनको प्रबक्रयामा लाने र र्डा कायावलय माफव त सम्िोधन तथा व्यर्स्थापन हुन नसक्न े

िनुासाहरुलाई सम्िबन्धत तहहरुमा (उपभोक्ता सबमबतको हकमा उपभोक्ता सबमबतमा र अन्यको हकमा िाउँपाबलकामा) 

पिाउन ुपनछे र त्यसरी पिाईएको कुराको जानकारी िनुासोकतावलाई उपलब्ध िराईने छ ।  

 प्राप् त िनुासाहरुको सम्िोधन बनयम २.४ िमोबजम िनुव पनेछ भन ेसम्िोधन हुन नसकेकाको हकमा िाउँपाबलकामा बसफाररस 

िररने छ । 

 िनुासो र्डा कायावलय र्ा र्डाको मातहतमा रहकेा शाखाको कमवचारीसँि सम्िबन्धत भएमा र्डा कायावलयिाटै सम्िोधन िनुव 

पनेछ र र्डा अध्यक्षको िनुासोको हकमा भने सम्िोधनका लाबि िाउँपाबलकामा िनुासो पिाउन ुपनछे ।  

 भ्रष्टाचारसँि सम्िबन्धत िनुासो भएमा र्डा कायावलयले तथ्य र राय सबहतको बसफाररस िाउँपाबलकामा पिाउन ुपनेछ ।  

 िेक्कापट्टा प्रबक्रयािाट कायावन्र्यन िररएको योजना सम्िन्धी िनुासा भएमा सो को सचूना िाउँपाबलकामा पिाउन ुपनछे । 

 सार्वजबनक जर्ाफदबेहताका औजारहरु सार्वजबनक सनुरु्ाई, सार्वजबनक परीक्षस आबदको माध्यमिाट प्राप् त िनुासा तथा 

सझुार्लाई पबन र्डाले सम्िोधन िनुव पने छ भने यस्तो कायवक्रमिाट उिेका माबथल्लो तहको सझुार् र्ा िनुासोलाई र्डाले 

प्रबतर्देन माफव त िाउँपाबलकामा पिाउन ुपने छ । 

 र्डा कायावलयमा दताव भएका तथा माबथल्लो तहिाट प्राप्त िनुासो, सझुार् र उजरुीहरुलाई बनयम २.४ िमोबजम व्यर्स्थापन 

िनुव पन ेछ । 

 प्रत्येक मबहना र्डा स्तरीय िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको िैिक िसी िनुासो व्यर्स्थापनको सर्ालमा भएका कामहरुको 

समीक्षा िरी सो को प्रबतर्ेदन र्डा कायावलयले िाउँपाबलकामा पेश िनुव पनेछ ।  

 सबमबतले िनुासो सम्िोधन िदाव िनुासो संि सम्िबन्धत पदाबधकारी र्ा कमवचारीलाई आमन्त्रस िनव सक्ने छ । 

 र्डामा संचाबलत बर्बभन्न पररयोजना र्ा संघ सस्था संि सम्िबन्धत िनुासाहरुलाई र्डाको िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतमा 

छलफल िरी बनसवय िने र सो को कायावन्र्यनका लाबि सम्िबन्धत कायावलयमा पिाउन ुपनछे र सम्िबन्धत व्यबक्तलाई समते 

जानकारी बदन ुपनेछ ।  

 र्डा कायावलयले िनुासोको िारेमा िरेका बनसवय सार्वजबनक जानकारीका लाबि र्डा कायावलयको सचुना िोडवमा सचुना टाँस 

िनुव पन ेछ ।  

 

३.३ गाउँपालिका तहमा गुनासो ब्यबस्थापनाः 

३.३.१. िाउँपाबलका तहमा िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतः 

िाउँपाबलका अध्यक्ष    - संयोजक 

िाउँपाबलकाको उपाध्यक्ष   - उपसंयोजक 

र्डा अध्यक्षहरु मध्येिाट १ जना   - सदस्य 

िाउँपाबलकाको प्रमखु प्रशासबनक अबधकृत  - सदस्य सबचर् 

 

लनमायण कामसगं सम्बलधधत गुनासा भएमा गाउँपालिकाका प्रालवलधक शाखाका प्रमुखिाई आमलधत्रत सदस्यको रपमा 

लनमधत्रणा गनय सलकने छ ।  

३.३.२ गुनासो व्यवस्थापन देहाय अनुसाि गरिनेछाः– 



 िनुासो बिषयसंि सम्िबन्धत अन्य व्यबक्त्त र्ा पदाबधकारीलाई आर्यकता अनसुार िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको िैिकमा 

आमन्त्रस िनव सबकन ेछ । 

 िाउँपाबलका िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको सबचर्ालय सम्िबन्धत िाउँपाबलकाको कायावलयमा रहने छ भने आर्यकता 

अनसुार िनुासो व्यर्स्थापन डेस्कको बनमावस िनव सबकन ेछ । 

 यस िाउँपाबलकाको कायावलयमा बर्बभत्र माध्यम र बर्बभन्न तहिाट प्राप्त िनुासोहरुको अनसुचूी–१ िमोबजम अबभलेखीकरस 

र अनसुचूी–२ िमोबजम र्िीकरस िरी िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको िैिकमा पेश िररने छ । यो कामको बजम्मेर्ारी सदस्य 

सबचर्को रहने छ । 

 साथै िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतिाट भएका बनसवयहरु कायावन्र्यन िन ेिराउने बजम्मेर्ारी पबन सदस्य सबचर्मा बनबहत रहने छ 

। 

 प्राप्त िनुासो स्थानीय उपभोक्ता सबमबत तथा र्डा कायावलयसँि सम्िबन्धत भएमा सो सम्िोधन िनव सम्िबन्धत उपभोक्ता 

सबमबतमा र्ा र्डा कायावलयमा पिाउने र बनदेशन बदने कायव िनुव पने र िाउँपाबलका भन्दा माबथल्लो तहमा पिाउने िनुासो भए 

माबथल्लो तहमा पिाईने छ । साथै यसरी पिाईको कुराको जानकारी सचुना प्रकाबशत िरी िनुव पने छ । 

 िाउँपाबलका, यस्का शाखाको कमवचारीसँि सम्िबन्धत िनुासो िाउँपाबलका िाटै सम्िोधन िररन ेछ । 

 यस िाउँपाबलकामा संघ र प्रदशे माफव त संचाबलत बक्रयाकलाप तथा योजना संि सम्िबन्धत िनुासाहरुको हकमा,  

(क) िेक्का माफव त संचाबलत योजना संि सम्िबन्धत िनुासाहरु भएमा िाउँपाबलकाले समन्र्यमा िेकेदार माफव त आफै र्ा 

प्रबतबनबधको उपबस्थबतमा िनुासो सम्िोधन िनव लिाउन े

 (ख) अन्य बक्रयाकलापको िनुासोको हकमा संघ र प्रदशेमा िनुासो सम्िोधनको लाबि अनरुोध िरी पिाउन े व्यर्स्था 

बमलाईन ेछ । 

 उजरुी तथा िनुासोहरुको बर्र्रस सचूना प्रबर्बधको बर्द्यतुीय प्रसालीमा आर्ि िने प्रयास िनुव पने छ ।  

 नािररकहरुका िनुासोहरुलाई सहज रुपमा व्यर्स्थापन िनव ईमले, SMS, सामाबजक सञ्जाल, टेबलफोन आबदको ब्यर्स्था 

िररने छ । 

 र्डा कायावलयको िनुासो व्यर्स्थापन सम्िन्धी के कस्तो अर्स्था छ सो को अनिुमन िरी आर्यक बनदशेन बदन ेकायव िन े

छ । 

 िाउँपाबलका िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतले प्राप्त िनुासोहरुको अर्स्थाको प्रत्येक मबहनामा समीक्षा िरी सो को प्रबतर्ेदन 

बजल्ला समन्र्य सबमबत, प्रदशेको मन्त्रालयमा पिाउने र आफ्नो कायावलयको सचुनापाटी र Website मा अध्यार्बधक िन े

साथै र्डा कायावलय माफव त व्यर्स्थापन हुन नसकी  िाउँपाबलकामा बसफारीस िररएका िनुासाको सम्िोधन िरी 

िाउँपाबलकालाई बलबखत जानकारी पिाउन ुपन ेछ । 

 सार्वजबनक जर्ाफदबेहताका औजारहरु (सार्वजबनक सनुरु्ाई, सार्वजबनक परीक्षस आबद) को माध्यमिाट प्राप्त िनुासो तथा 

सझुार्लाई सम्िोधन िनुव पने छ । 

 िनुासो व्यर्स्थापनमा संलग्न कमवचारीको दक्षता अबभर्बृिको लाबि क्षमता बर्कासका कायवक्रम तजुवमा िरी कायवक्रम 

संचालन िने । 

 िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतले सिै िनुासो व्यर्स्थापन सम्िन्धी िररएका बक्रयाकलापहरुको बर्र्रस िाउँकायवपाबलकामा पेश 

िने छ भने नीबतित िनुासाको सर्ालमा नािररक मतै्री नीबत बनमावसको लाबि सम्भाबर्त नीबतहरुको सझुार् बिर्रस सबहतको 

प्रबतिेदन पेश िनुव पन ेछ । 

  िनुासो व्यर्स्थापनको िाबषवक बर्र्रस तयार िरी प्रकाशन िन े।  



 

 

 

परिच्छेद– चाि 

गुनासो ब्यवस्थापन सम्बधधी प्रलियागत व्यवस्था 

४.१ गुनासो सम्बोधन प्रलियााः 

 िनुासोको उजरुी प्राबप्तको जानकारी सम्िबन्धत सरोकारर्ालालाई िराउने । 

 िनुासो दताव नम्र्र सबहत समाधान हुन सक्न ेअनमुाबनत समय समते िनुासोकतावलाई जानकारी बदन ुपनछे । 

 प्रकृयाको सम्िन्धमा िनुासो कतावलाई उबचत सल्लाह बदने र कुन तहिाट समाधान हुन सक्न ेहो, सो को समेत जानकारी 

बदईने छ । 

 बर्द्यतुीय माध्यमिाट प्राप्त उजरुीको स्र्तः जर्ाफ बदन ेव्यर्स्था बमलाउने । 

 उजरुी सम्िोधन भएको जानकारी िनुासो कतावलाई तुरुन्त बदन े। 

 िनुासो सम्िोधन प्रकृयाका सम्िन्धमा स्थानीयस्तरको स्थानजन्य पररबस्थबतको बर्शे्लषस िरी औपचाररक र्ा अनौपचाररक 

माध्यम अर्लम्र्न िरी सम्िोधन िररन ेछ । 

 

४.२ गुनासो ब्यवस्थापनको कायय प्रलियााः 

यस िाउँपाबलकाले िनुासो व्यर्स्थापनको लाबि बनम्नानसुारको प्रबक्रयाहरु अिलम्िन िने छ । 

 यस िाउँपाबलका मातहतका सिै कायावलयहरुमा अबनिायव रुपमा सिैले दखे्न सक्न ेिरी िनुासो पेटीका राख्न ुपने छ । 

 त्यस्तै अन्य माध्यम िाट प्राप्त िनुासोहरुलाई पबन िनुासो दताव रबजस्टर माफव त सिै कायावलयहरुमा दताव िररने छ र बिद्यतुीय 

माध्यमिाट प्राप्त िनुासोहरुलाई पबन अबभलेखीकरस िररने छ । 

 बजम्मेर्ार अबधकृत (यस कायवबिबध अनसुार िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको सदस्य सबचर्) ले प्रत्येक सात बदनमा एक पटक 

सबमबतको रोहिरमा िनुासोको ििीकरस िरी अबभलेखीकरस िने र प्राप्त िनुासोको ििीकृत बिर्रस िनुासो व्यर्स्थापन 

सबमबतमा पिाउने छ ।  

 सम्िोधन िनव नसबकने िनुासोलाई आफु भन्दा माबथल्लो तहको िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतमा पिाईने छ भने यसको 

जानकारी िनुासोकतावलाई िराउन ुपने छ । 

 िनुासो सम्िन्धी बनकायका कमवचारीको रै्यबक्तक आचरससँि सम्िबन्धत भएमा आफ्नो तफव िाट िनुवपने कारर्ाही िरी सो को 

बर्र्रस माबथल्लो बनकायमा पिाउन ुपने छ । साथै त्यस्तो बर्र्रसको जानकारी सार्वजबनक सचूना माफव त पबन जानकारी 

िनुवपने छ । 

 िनुासो िन ेिनुासोकताविाट आफुलाई बदएको िनुासो बफताव मािेमा बफताव बदन ेर सम्िबन्धत कायावलयसँि सम्िबन्धत नभएको 

िनुासो पबन िनुासोकतावलाई बफताव िने । िनुासोकतावको पबहचान नभएमा सो को जानकारी सचूना पाटीमा राबखन ेछ । 

 िनुासो सम्िोधनको प्रारबम्भक चरसमा सम्िबन्धत बनकायमा तोबकएको िनुासो सनु्ने अबधकृतले प्राप्त िनुासोको अनसुचूी–१ 

िमोबजम अबभलेखीकरस िने र प्राप्त िनुासोलाई प्राप्त भएको बमबतले २४ घण्टा बभत्र िनुासो व्यर्स्थापन सबमबतको प्रमखु 

समक्ष पशे िनुवपने छ र प्रमखुिाट तत्काल सम्िोधन हुन सक्नलेाई सम्िोधन िनव र नसक्नेलाई सबमबत माफव त सम्िोधन िनव 

बनदशेत िररने छ । 



 िनुासोकतावले सहज र सरल रुपमा िनुासो राख्न िनुासो पटेीका, टेबलफोन, सामाबजक संजाल, एसएमएस आबदिाट बदन 

सक्ने ब्यर्स्था िनुवपने छ । 

 प्राप्त िनुासो व्यर्स्थाको अध्यार्बधक अर्स्थाको िारेमा समय समयमा सरोकारर्ालालाई स्थानीय पत्र पबत्रका, एफएम 

रेबडयो, बटबभ आबदिाट जानकारी िराउन ुपनछे । 

 िनुासो व्यर्स्थापन िन ेक्रममा नािररकका िनुासोको िोपबनयता कायम िररने छ । 

 बर्बभन्न तहमा रहकेा बनिरानी िने बनकाय अबख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोि, महालेखा परीक्षकको कायावलय, संघीय 

तथा प्रदशे स्तरीय मन्त्रीपररषद ् कायावलय, संसदका बर्बभन्न सबमबत, राबष्िय सतकव ता केन्र, मन्त्रालय, बजल्ला समन्र्य 

सबमबतिाट प्राप्त िनुासो तथा उजरुीलाई उच्च प्राथबमकता बदई सम्िोधन िनुवपन ेछ । 

 बिबभन्न तहिाट हुने अनिुमन तथा सपुरीरे्क्षसमा िनुासो बर्षय समेबटएको हुने छ । 

 िनुासो तथा उजरुीको प्रकृबतका आधारमा बनयम २.४ मा ब्यर्स्था भए अनसुार सम्िोधन िनुवपन ेछ । 

 

४.३ बेनामी, असम्बलधधत उजुिी, गुनासो तथा झुठो उजुिी सम्बधधी ब्यवस्थााः 

 िेनामी उजरुी पबन दताव िररनछे र आर्यक छानबर्नको प्रकृयामा राबखनछे । यबद यस िाउँपाबलका कायावलयको कायवसँि 

सम्िबन्धत नभई अन्य बनकाय र्ा कायावलय सँि सम्िबन्धत रहछे भन ेसो को बर्र्रस माबथल्लो तहमा पिाईने छ । 

 झटु्ठा रुपमा कसैलाई दःुख बदने बनयतले उजरुी िरेमा प्रचबलत काननू िमोबजम कारर्ाहीका लाबि सम्िबन्धत बनकायले काननू 

कायावन्र्यन िन ेबनकाय, कायावलयमा लेखी पिाउन सक्ने छ । 

 

४.४ उजुिी, गुनासो लफताय सम्बधधी ब्यवस्थााः 

उजरुी, िनुासो बलबखत रुपमा सरोकारर्ाला आरे्दनकतावले बफताव मािेमा बफताव बदन सबकनेछ । यबद यस िाउँपाबलका कायावलयको 

काम कारर्ाहीसँि असम्िबन्धत बर्षयको िनुासो प्राप्त भएमा सम्िबन्धत व्यबक्त पबहचान भएको रहछे भने बनजलाई सो को जानकारी 

बदई बफताव िन े र पबहचान भएको रहनेछ भन े सो को बर्र्रस कायावलयको सचूना पाटी तथा बर्बभत्र संचार माध्यमिाट सार्वजबनक 

जानकारी िराउन ुपनछे । 

 

४.५ गुनासो गोपलनयतााः 

प्रत्येक तहमा कायवरत सम्िि सबमबत तथा व्यबक्त्तहरुले नािररकका िनुासा िोप्य राख्न ु पन े भए िोपबनयता समते कायम िन े र 

सम्िबन्धत सरोकारर्ालाको स्र्ीकृत रे्िर खलुासा िररने छैन । साथै िनुासो कतावले आफ्नो िोपबनयताको माि िरेमा सो को कदर िद ै

पररचय नखलु्न ेिरी िनुासो सम्िन्धी काम अबघ िढाइनछे ।  

 

परिच्छेद– पाँच 

लवलवध 

५.१ समाधान नभएमा उजुिी, गुनासा मुल्तवीमा िाख्न सलकनेाः 

यबद यस िाउँपाबलकािाट उजरुी, िनुासा समाधान हुन नसक्न ेदबेखएमा बनरे्दनकतावलाई सम्िबन्धत बनकायमा जान सल्लाह बदन सबकन े

र्ा सम्िबन्धत बनकायमा सम्िोधनका लाबि पिाइने छ र त्यहाँिाट सम्िोधन भई नआउन्जेल मलु्तर्ीमा राबखने छ । नीबत, काननूको 

अभार् र्ा िनुासोको जबटलताको कारस तत्काल सम्िोधन हुन नसक्ने अर्स्था दबेखएमा आर्यक नीबत, काननूमा संशोधनको प्रयास 

िरी सम्िोधन िनव र जबटलताको अध्ययन िरी िनुासो सम्िोधनको प्रयास िररने छ । उक्त कायवको समाधान नहुन्जेलसम्म िनुासोलाई 

मलु्तर्ीमा राख्न सबकन ेर त्यसको जानकारी सम्िबन्धत पक्षलाई बदने ब्यर्स्था िररने छ । 



अनुसचूी–१ 

गाउँपालिका कायायिय खप्तड छेदेदह 

गुनासो गोश्वािा दताय िलजष्टिको नमुना 

गुनासो प्राप्त 

लमलत 

माध्यम गुनासो कतायको लबविण गुनासोको लबषय 

नाम, थि ठेगाना टेलिफोन नम्बि 

ि ईमेि 

सलंिप्त लबविण गुनासो बािे आबेदन 

कतायिाई जानकािी 

गिाईएको लमलत 

      

      

      

      

नोटः िनुासो कतावले आफ्नो पररचय खोल्न नचाहमेा नाम, िेिानामा अमकु भनी लेख्न ुपनछे । 

 

अनुसचूी–२ 

गाउँपालिका कायायिय खप्तड छेदेदह 

गुनासो बगीकिणको अलभिेख ढाचा 

क्र.सं. बिषय अनसुारको 

िनुासोको बर्र्रस 

िनुासोको प्रकृबत अनसुारको र्िीकरस जम्मा िनुासो 

संख्या 

कैबफयत 

अबत जरुरी जरुरी साधारस कारर्ाही सम्िन्धी 

        

        

        

 

अनुसचूी–३ 

गाउँपालिका कायायिय खप्तड छेदेदह 

गुनासो प्रलतवेदन ढाचा 

क्र.सं. िनुासोको प्रकृबत 

बर्र्रस (र्िीकरस) 

िनुासा संख्या सम्िोधन 

भएका िनुासा 

संख्या 

सम्िोधन हुन िाँकी िनुासा कैबफयत 

यबहिाट हुन े तल र्ा माबथ 

पिाउन े

सम्िोधन हुन 

लाग्ने 

अनमुाबनत 

समय 

 

        

        

        

        


