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प्रस्तावना 
 

गाउॉ ऩालरकाको सेवा प्रवाहराई ऩायदर्शॉ, उत्तयदामी य जवापदेही फनाउन नीलत, मोजना तथा कामयक्रभको 
कामायन्वमन प्रकृमा, प्राप्त उऩरब्धध य गनुासाहरु फाये नागरयकको अलबभत वा बफचाय वा बावना फझुी 
आफ्नो सेवा प्रवाह प्रकृमाभा सधुाय गनय, सावयजलनक कोषको उलचत ऩरयचारन गयी अऩबे्ऺत नलतजा 
प्रालप्तको सलुनश्चतता गनय य जनप्रलतलनलध तथा कभयचायीराई थऩ ब्ज्भेवाय फनाई सावयजलनक जवापदेहीता 
अलबफबृि गनय स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५) को प्रमोजनको रालग 
स्थानीम सयकाय सन्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ ९७० रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी कामयऩालरकार े
देहामको कामयबवलध फनाई राग ूगयेको छ । 
 

ऩरयच्छेद –१ 
प्रायब््बक 

 

१. सॊब्ऺप्त नाभ य प्रायब््बक् (१) मो  कामयबवलधको नाभ “साफयजलनक सनुवुाई कामयबवलध, २०७९” 
 यहेको छ ।  
 (२) मो कामयबवलध गाउॉ ऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकार्शन बएको लभलतदेब्ि प्राय्ब हुनेछ । 

 

२. ऩरयबाषा् बवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयबवलधभा् 
 

(क) ऐन बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ स्झनऩुछय । 
(ि)  गाउॉ  ऩालरका बन्नारे दाभाय गाउॉ ऩालरका स्झनऩुछय । 
(ग) कामयऩालरका बन्नारे दाभाय गाउॉ ऩालरकाको गाउॉ  कामयऩालरकाराई स्झनऩुछय । 
(घ)  सबा बन्नारे नेऩारको सॊबवधानको धाया २२३ को उऩधाया (१) फभोब्जभको गाउॉसबा स्झनऩुछय  
(ङ) अध्मऺ बन्नारे दाभाय गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई स्झन ुऩछय । 
(च) कामायरम बन्नारे गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरम स्झन ु ऩछय य सो र्शधदरे गाउॉ ऩालरका
 अन्तगयतका वडा कामायरम, सेवा केन्र, बवषमगत र्शािा वा लनकाम सभेतराई फझुाउने छ । 
(छ) प्रभिु प्रर्शासकीम अलधकृत बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ दपा ८४ वभोब्जभको 
 प्रभिु प्रर्शासकीम अलधकृत स्झन ुऩछय । 
(ज) साफयजलनक सनुवुाई बन्नार ेस्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ को उऩदपा (५) 
 को व्मवस्था फभोब्जभ गाउॉ ऩालरकाको मोजना, नीलत, कामयक्रभ, आमोजना कामायन्वमन य सेवा 
 प्रवाहरे साभाब्जक आलथयक ऺेत्रभा ऩायेको सभग्र प्रबावको रिेाजोिा, बवश्लेषण य भलूमाॊकन कामय 
 स्झनऩुछय । 



(झ) गयै सयकायी सॊस्था बन्नार ेमस कामयबवलधको प्रमोजनको रालग प्रचलरत काननू फभोब्जभ स्थाऩना 
 बएका य गाउॉसबाफाट आफ्नो कामयक्रभ स्वीकृत गयाई गाउॉ ऩालरकाको सभन्वमभा कामयक्रभ 
 सञ्चारन गन ेगयै नापाभरूक सॊस्था स्झनऩुछय ।   
(ञ) साभदुालमक सॊघ सॊस्था बन्नारे जनचेतना स्फन्धी तालरभ, अलबभिुीकयण, सीऩ बवकास, फचत, 

 कजाय ऩरयचारन, सभावेर्शी बवकास य सर्शक्तीकयण गन े उदे्दश्मरे लनब्श्चत प्रदक्रमा अवर्फन गयी 
 प्रचलरत काननू  फभोब्जभ स्थाऩना बएका सॊस्था तथा गाउॉ ऩालरकाभा सचूीकृत बएका सभदुामभा 
 आधारयत सॊस्था स्झनऩुछय । 
(ट) मोजना बन्नार ेस्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ को उऩदपा (१) भा उलरिे 
 बए फभोब्जभ गाउॉ ऩालरकाको सभग्र बवकास लनभायण स्फन्धी तमाय ऩारयएको आवलधक, फाबषयक य 
 यणनीलतगत तथा बवषमऺेत्रगत मोजना य मस्त ैप्रकायका अन्म मोजनाराई स्झन ुऩछय । 
(ठ) कामयक्रभ बन्नारे लनब्श्चत उदे्दश्म प्रालप्तका रालग गाउॉ ऩालरकाद्वाया रगानी ढाॉचा सदहत तमाय 
 गरयएको ऺेत्रगत वा वहुऺेत्रगत कामयक्रभ स्झनऩुछय । 
(ड) आमोजना बन्नारे गाउॉ ऩालरकारे कुन ै बौगोलरक ऺेत्र वा कामयऺ ेत्रभा लनब्श्चत अवधी य रगानी 
 यकभ तोकी लनधायरयत उदे्दश्म प्रालप्तका रालग तमाय गरयएको आमोजना स्झन ुऩछय । 
(ढ)  

साभाब्जक ब्ज्भेवायी" बन्नारे गाउॉ ऩालरकार े प्रचलरत काननू फभोब्जभ सभावेर्शी य सभताभरुक 
 बवकासका रालग उऩमकु्त नीलत, मोजना, कामयक्रभ तजुयभा य कामायन्वमन गन ेसाथै रब्ऺत सभहुराई 
 ध्मान ददई सेवा प्रवाह गन ेदालमत्वराई स्झन ुऩछय । 
(ण) "नागरयक सभाज" सॊस्था बन्नारे गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र नागरयक सभाज सॊस्थाको रुऩभा दताय 
 बएका वा नबएका नागरयक अलधकायका रालग कृमालर्शर सॊस्था स्झन ुऩछय । 

 

ऩरयच्छेद –२ 

साफयजलनक सुनुवाई स्फन्धी व्मवस्था 
 

३. सावयजलनक सनुवुाई गनुयऩने्  (१) कामयऩालरकाको कामायरम य वडा कामायरमर े आलथयक वषयको 
 प्रत्मेक चौभालसक अवलधभा कामायरमफाट सञ्चालरत मोजना, कामयक्रभ तथा सेवा प्रवाहको 
 सावयजलनक सनुवुाई गनुयऩनछे । 
 (२) उऩदपा (१) फभोब्जभ हुने सावयजलनक सनुवुाईभा प्रभिु, उऩप्रभिु, प्रभिु, प्रर्शासकीम अलधकृत,
 वडा कामायरमको सावयजलनक सनुवुाईभा वडा अध्मऺ रगामत वडा सलभलतका सदस्महरु य वडा 
 सलचव सहबागी हुन ुऩनछे । 



 तय प्रभिु, प्रभिु प्रर्शासकीम अलधकृत य वडा अध्मऺ कामयऺ ेत्र फादहय यहेको अवस्थाभा त्मस्तो 
 ऩदालधकायीको स्थानभा क्रभर्श् उऩप्रभिु, कामायरमको वरयष्ठ कभयचायी य वडा सलभलतको सदस्म 
 सहबागी हुने गयी सावयजलनक सनुवुाई गनय सदकनेछ । 
 (३) उऩदपा (१) फभोब्जभको सावयजलनक सनुवुाईभा बवषमगत र्शािाका प्रभिुहरु सभेत सहबागी 
 हुन ुऩनछे । 
 (४) उऩदपा (१) भा जुनसुकैु कुया रेब्िएको बए ताऩलन काभको ब्ज्भेवायी अनसुाय बवषमगत 
 र्शािा वा कुन ै कामयक्रभ तथा आमोजनाको रालग छुट्टै सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभ गने गयी 
 कामयऩालरकारे लनणयम गनय सक्नेछ । 
 (५) सॊघ य प्रदेर्श सयकायफाट प्राप्त सर्शतय अनदुानफाट सञ्चालरत कामयक्रभ वा आमोजनाको रालग 
 उऩरधध गयाइएको र्शतयभा सावयजलनक सनुवुाई गनुयऩन े बनी उलरेि बएको अवस्थाभा सोही 
 फभोब्जभ य उलरिे नबएको अवस्थाभा उऩदपा (१) फभोब्जभको सावयजलनक सनुवुाईभा न ैत्मस्तो 
 कामयक्रभ वा आमोजनाको बवषम सभावेर्श गरयनेछ । 
 (६) उऩदपा (१) फभोब्जभको सावयजलनक सनुवुाईभा कामायरमरे सफ ै सयोकायवारा सहबागी 
 हनसुक्ने गयी कामयक्रभ सञ्चारन हुने लभलत, स्थान य सभम तोकी क्तीभा सात ददन अगाव ै
 सावयजलनक सचूना प्रवाह गनुय ऩनछे । 
 (७) मस दपा फभोब्जभ सञ्चारन हुने सावयजलनक सनुवुाईभा सञ्चाय भाध्मभका प्रलतलनलधहरुरे 
 सहज रुऩभा उऩब्स्थत हुन, तस्फीय तथा लबदडमो ब्िच्न य प्रत्मऺ प्रर्शायण गनय ऩाउनेछन ्। 
 

४. सेवाग्राहीको अलबभत लरन ु ऩने्  (१) कामायरमरे सावयजलनक सनुवुाई गनुय अगाव ैक्तीभा तीन 
 ददनको कामायरम सभमभा सेवा लरन आएका सेवाग्राहीहरुफाट अनसुचूी–१ फभोब्जभको ढाॉचाभा 
 नागरयक प्रलतवेदन ऩत्र य अनसुचूी–२ फभोब्जभको ढाॉचाभा फदहगयभन अलबभत लरन ुऩनछे । 
 (२) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोब्जभ अलबभत ददने सेवाग्राहीहरुराई सावयजलनक सनुवुाई 
 कामयक्रभभा उऩब्स्थलतको रालग अनयुोध गनछे ।  
 

५. सावयजलनक सनुवुाईका बवषमवस्तु्  मस कामयबवलध फभोब्जभ गरयने सावयजलनक सनुवुाईभा देहाम 
 फभोब्जभका बवषमवस्त ुभध्मे एक वा एक बन्दा वढी बवषम प्रस्ततु गरयनेछ् 
 (क) अलघलरो ऩटकको सावयजलनक सनुवुाईभा प्रलतफिता व्मक्त गरयएका बवषम य त्मस्ता  बवषमभा   
 बए गयेका प्रमास, 

 (ि) नागरयक प्रलतवेदन ऩत्र य फदहगयभन अलबभतको नलतजा, 
                   



 (ग) सेवा प्रवाहका स्फन्धभा प्राप्त जनगनुासो य सझुावको बववयण य त्मस्ता बवषमभा बए  
  गयेका प्रमास, 

 (घ) अनगुभन सलभलतको प्रलतवेदनका भखु्म भखु्म बवषमहरु, 

 (ङ) सावयजलनक ऩयीऺण य साभाब्जक ऩयीऺण प्रलतवेदनका भखु्म भखु्म बवषमहरु 

 (च) गाउॉ ऩालरकाको नीलत मोजना तथा कामयक्रभ य फजेट, 

 (छ) सॊघ तथा प्रदेर्श सयकायफाट प्राप्त अनदुानभा सञ्चालरत कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु । 
 

६. व्मबक्त वा गयैसयकायी सॊस्थाराई ऩरयचारन गनय सक्ने् (१) कामायरमरे दपा ४ फभोब्जभ सेवाग्राही 
 फदहगयभन अलबभत य नागरयक प्रलतवेदन ऩत्र तमाय गनयको रालग कुन ै व्मबक्त वा गयैसयकायी 
 सॊस्थाराई ऩरयचारन गनय सक्नेछ । 
 (२) मस कामयबवलध फभोब्जभ हुने सावयजलनक सनुवुाईको व्मवस्थाऩन य सहजीकयण गनय प्रचलरत 
 िरयद काननू फभोब्जभ कुन ैव्मबक्त वा गयैसयकायी सॊस्थाराई सेवा कयायभा लरन ुऩनछे । 
 

७.  सावयजलनक सनुवुाईको भाग गनय सक्ने् (१) सबाका २५ प्रलतर्शत सदस्म तथा स्फब्न्धत 
 मोजना÷आमोजनाका २५ प्रलतर्शत उऩबोक्तारे कुन ै मोजना÷आमोजना बवर्शेष वा सावयजलनक 
 भहत्वको बवषमभा सावयजलनक सनुवुाई गनय कामायरमभा अनयुोध गनय सक्नेछन ्। 
 (२) उऩदपा (१) फभोब्जभ सावयजलनक सनुवुाई भाग बएको अवस्थाभा कामायरमरे एक भदहनालबत्र 
 स्फब्न्धत मोजना÷आमोजना वा सावयजलनक भहत्वको बवषमभा सावयजलनक सनुवुाई गनछे । 
 

८.  कामयक्रभ वा मोजना र्शरुुहुन ुबन्दा अगाव ैसावयजलनक सनुवुाई गनय सदकने् आलथयक, साभाब्जक य 
 वातावयणीम ऺेत्रभा दीघयकारीन प्रबाव ऩानय सक्ने कुन ै कामयक्रभ वा मोजना वा फहुवषॉम 
 आमोजनाको नीलत, उदे्दश्म, रऺ, अऩेब्ऺत उऩरब्धध य कामायन्वमन प्रकृमाको स्फन्धभा कामयक्रभ   
 वा मोजना वा आमोजना र्शरुुहुन ुबन्दा अगाव ैसावयजलनक सनुवुाई गनय सदकनेछ । 
 

९.  ब्ज्भेवाय ऩदालधकायीरे स्फोधन गनुयऩने्  (१) मस कामयबवलध फभोब्जभ गरयने सावयजलनक 
 सनुवुाईको क्रभभा उठेका ब्जऻासा, सझुाव य गनुासोको स्फन्धभा कामयक्रभभा सहबागी ब्ज्भेवाय 
 ऩदालधकायीरे स्फोधन गनुय ऩनछे । 
 (२) उऩदपा (१) फभोब्जभ सावयजलनक सनुवुाईको क्रभभा उठेका ब्जऻासा सझुाव य गनुासोको 
 स्फोधन गदाय स्फब्न्धत ऩदालधकायी कभयचायी वा बवऻको सझुाव लरने व्मवस्था कामायरमर े
 लभराउनेछ ।  
 

 



ऩरयच्छेद ‒३ 

सावयजलनक सुनुवाईको प्रकृमा 
 

१०.  सहजकताय तोक्न ुऩने्  (१) मस कामयबवलध फभोब्जभ गरयने सावयजलनक सनुवुाईका रालग कामायरमरे 
 एक जना सावयजलनक सनुवुाई सहजकताय तोक्नछे । 
 (२) कामायरमरे दपा ६ को उऩदपा (२) फभोब्जभ सहजीकयणको रालग व्मबक्त वा सॊस्थाराई 
 ऩरयचारन गयेको अवस्थाभा त्मस्तो व्मबक्त वा सॊस्थासॉगको सभन्वमभा सावयजलनक सनुवुाई 
 सहजकताय तोक्नछे । 
 

११.  सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभ सञ्चारन गने्  (१) दपा १० फभोब्जभ तोदकएको सहजकतायर े
 देहामका कुयाभा ध्मान ददई सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभ सञ्चारन गनछे् 
 (क) लर्शष्ट एवॊ सयर बाषाको प्रमोग गन,े   

 (ि) लनष्ऩऺ रुऩरे भध्मस्थता गन,े 

 (ग) भदहरा, फारफालरका, दलरत, जनजालत तथा बऩछदडएका वगयराई आफ्ना बनाइ याख्न  
  प्रोत्सादहत गन,े  

 (घ) सहबागीरे व्मक्त गयेका बवचायभा प्रलतवाद नगन,े 

 (ङ) प्राप्त सझुाव, प्रलतदक्रमा तथा दटप्ऩणीराई सकायात्भक रुऩभा लरने,  

 (च) व्मबक्त वा सॊस्थाको सावयजलनक भमायदा य लर्शष्टाचायराई कामभ याखे्न,  

 (छ) सहबालगको कुया काटी आफ्नो बनाई नयाखे्न, 

 (ज) बवषम वस्तभुा केब्न्रत यही छरपर गयाउने । 
 (२) मस कामयबवलध फभोब्जभ सञ्चारन हुने सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभको ढाॉचा अनसुचूी–३  
 फभोब्जभ हुनेछ । 
 (३) सहजकतायरे मस कामयबवलध फभोब्जभ सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभ सञ्चारन गदाय कामयक्रभका 
 सहबागीहरुराई अनसुचूी–४ फभोब्जभको आचायसॊदहता ऩारना गयाउन ुऩनछे । 
 (४) सहजकतायरे मस कामयबवलध फभोब्जभ सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभ स्ऩन्न बएको लभलतर े
 सात ददन लबत्र अनसुचूी–५ फभोब्जभको ढाॉचाभा कामायरमभा प्रलतवेदन ददन ुऩनछे ।  
 (५) उऩदपा (४) फभोब्जभको प्रलतवेदन कामयरमभा प्राप्त बएऩलछको ऩदहरो कामयऩालरका फठैकभा 
 छरपरको रालग प्रभिु प्रर्शासकीम अलधकृतरे उक्त प्रलतवेदन प्रस्ततु गनुय ऩनछे । 
 

१२.  फजेट व्मवस्था गने्  (१) मस कामयबवलध फभोब्जभ गरयने सावयजलनक सनुवुाईको रालग आवश्मक 
 ऩन ेफजेट वाबषयक कामयक्रभ तथा फजेटभा सभावेर्श गनुयऩनछे ।  



 (२) कामायरमरे उऩदपा (१) फभोब्जभको फजेट प्रचलरत सावयजलनक िरयद काननू फभोब्जभ िचय 
 गनछे । 
 (३) उऩदपा (२) फभोब्जभ बएको िचयको बववयण सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभभा सभेत 
 सावयजलनक गनुयऩनछे ।  
 

१३.  अन्म सावयजलनक लनकामरे सावयजलनक सनुवुाई गनुयऩने्  नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र कामयक्रभ सञ्चारन 
 गन े गयै सयकायी सॊस्था तथा अन्म सावयजलनक लनकामहरूरे कामायरमसॉग सभन्वम गयी मस ै
 कामयबवलध फभोब्जभ सावयजलनक सनुवुाई गनुय ऩनछे ।  
  

ऩरयच्छेद ‒४  
बवबवध 

 

१४.  प्रलतवेदन सबाभा प्रस्ततु गनुयऩने्  मस कामयबवलध फभोब्जभ स्ऩादन गरयएको कामयको प्रलतवेदन   
 अध्मऺर ेछरपरको रालग सबाभा प्रस्ततु गनछे । 
 

१५.  थऩघट य हेयपेय्  मस कामयबवलधको कामायन्वमनको क्रभभा कुन ैवाधा अवयोध य अस्ऩष्टता बएभा 
 त्मस्तो  फाधा अड्चन पुकाउने प्रमोजनका रालग कामयऩालरकारे मस कामयबवलधभा आवश्मकता 
 अनसुाय धमाख्मा, थऩघट, सॊसोधन वा हेयपेय गनय सक्नेछ । 
 

१६.  प्रचलरत काननू फभोब्जभ हुने् मस कामयबवलधको कुन ै प्रावधान प्रचलरत काननू एवॊ स्थानीम 
 सयकाय सॊचारन ऐन २०७४, अन्तय सयकायी बवत्तीम व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ सॊग फाब्झएभा 
 फाब्झएको हदस्भ अभान्म हुनेछ  । 
  

 

  



अनसुचूी — १ 
(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग स्फब्न्धत प्रश्नावरी बाग — १) 

 

नागरयक प्रलतवेदन (Citizen Report Card) 
(सन्तबुष्ट वा असन्तबुष्ट जनाउने) 

 

उत्तयदाताको नाभ य थय्— ............जातजालत्.............................  
लरङ्ग्         भदहरा (   )   ऩरुुष   (  )             उभेय .............  
लर्शऺा् ..................................... ऩेर्शा..................................  
ठेगाना् .........................गाउॉ ऩालरका,  वडा नॊ. ......... स्ऩकय  पोन नॊ. ..................   
येजा  लचन्ह ददनहुोस ्
१  सेवाको सन्तबुष्ट 

 १.१ तऩाइॉरे मस कामायरमफाट सभग्रभा कलतको सन्तबुष्ट ऩाउन ुबमो ? 

 सन्तषु्ट (     )     ठीकै (      )   असन्तषु्ट (      )  
१.२ सेवा लरन जाॉदा कभयचायीको व्मवहायप्रलत तऩाई कलतको सन्तषु्ट हुनहुुन्छ ?  

      सन्तषु्ट (     )     ठीकै (      )   असन्तषु्ट (      ) 
२  सेवाको लनमलभतता   
 २.१ नागरयक फडाऩत्रभा उलरेि बए अनसुाय तऩाईर ेप्राप्त गनुयऩन ेसेवाभा रागेको सभम प्रलत कबत्तको 

सन्तषु्ट हुनहुुन्छ ?  

    सन्तषु्ट (     )      ठीकै (      )   असन्तषु्ट (      )  
२.२ कामायरम लनमलभत रुऩभा (ऩदालधकायी य कभयचायीको उऩब्स्थलत, सभम ऩारना, कामयचुस्तता) 
सॊञ्चारन बएको छ बन्ने कुयाभा कलतको बवश्वस्त हुनहुुन्छ ? 

    बवश्वस्त (     )    ठीकै (      )   अबवश्वस्त (      )  
२.३ तऩाईरे सेवा लरन जाॉदा अलतरयक्त यकभ लतनुय बमो ? 

      लतयेको छैन  (   ) एकदभ ैकभ (   )  धेयै लतयेको (  )     
२.४ मस कामायरमरे सावयजलनक चासो तथा सभस्मा सभाधान गनय औसत कलत ददन रगाउने गयेको 
छ? 

     १ ददन (   )  २ ददन (   )  धेयै ददन  (   )   
३  सेवाप्रलतको जनबवश्वास 

 ३.१ मस सॊस्थारे ददने सेवाप्रलत तऩाई कलतको बवश्वस्त हुनहुुन्छ ?  

     बवश्वस्त (     )    ठीकै (      )  अबवश्वस्त (      )  
३.२ मस कामायरमरे प्रदान गयेको सेवाको फायेभा अरुराई जानकायी तथा कबत्तको प्रचाय गनुय बएकोछ?               

धेयै (     )         ठीकै (      )       गयेको छैन  (      )  



३.३ मस सॊस्थाभा कामययत कभयचायी प्रलत तऩाईको बवश्वास कबत्तको छ ? 

     धेयै (     )    ठीकै (      )   बवश्वास छैन (      )  
३.४ मस कामारयमरे बवऩन्न वगयको रालग छटुम्ाएको सेवा प्रमोग गयेको थाहा ऩाउन ुबएको छ ?  

     छ (   )   छैन  (   )  अलरअलर थाहा छ  (   ) 
 

४  सेवाको गणुस्तय  
 ४.१ मस कामायरमफाट सवो लरॊदा कामायरमरे ददएको जानकायीफाट कबत्तको सन्तषु्ट हुन ुहुन्छ ?   

     सन्तषु्ट (   )  कभ सन्तषु्ट (   )   असन्तषु्ट (   )  
४.२ तऩाई मस कामायरमभा आउॉदा कसको सहमोग लरनबुमो ?  आपै (   )  गाउॉका ठूराफडाको(   
)      भध्मस्थकताय (   )  
४.३ मस कामायरमभा तऩाईरे एउटा काभको रालग कलत ऩटक धाउन ुऩ¥मो ?  

  १ ऩटक (   )  २ ऩटक  (   ) सो बन्दा वढी (   ) 
 

५  सेवा स्फब्न्ध जानकायी  
 ५.१ कामायरमको बौलतक अवस्था कस्तो छ ?  

     अलत याम्रो  (   )   ठीकै (   )   नयाम्रो  (   )    
५.२ कामायरमभा बएको नागरयक फडाऩत्र फाये तऩाईराइ जानकायी छ ?  

     छ  (   )  आॊलर्शक जानकायी छ  (   )  कुन ैजानकायी छैन (   ) 
५.३ कामायरम य सेवागा्यही फीचको स्फन्ध कस्तो छ ?  

     अलत याम्रो  (   )  ठीकै  (   )       िास ैयाम्रो छैन (   )  
५.४ गाउॉ ऩालरका तहभा सञ्चारन गरयने सावजयलनक कामयक्रभभा सीभान्त वगयको उऩब्स्थलत कलत 
प्रलतर्शत स्भ हुने गयेको छ ?  

     २० प्रलतर्शत जलत  (   )  ५० प्रलतर्शत बन्दा भालथ  (   )  थाहा छैन  (   )    
५.५ सबाफाट काननू फनाउॉदा य कामयऩालरकाभा नीलत, लनमभ य लनदेलर्शका य भाऩदण्ड  तजुयभा गदाय 
छरपरभा प्रलतलनलधत्व बएको छ ? 

       छ  (   )  ठीकै छ (   )  प्रलतलनलधत्व साह्य ैकभ छ  (   ) 
 

६  नागरयक फडाऩत्र÷उजुयी ऩेदटका ÷ गनुासो सनु्ने अलधकायी स्फन्धभा   
 ६.१ तऩाईको बवचायभा सेवाग्राहीरे नागरयक फडाऩत्रको उऩमोग कुन हदस्भ गयेका छन ्?  

     धेयै (   )   कभ  (   )  गयेको छैन  (   ) 
६.२ तऩाईको बवचायभा नगयऩालरका वा मसका सवेाप्रदामकहरुरे नागरयक फडाऩत्र अनरुुऩ कलत 
हदस्भ सेवा ऩरान गयेको जस्तो राग्छ ? 

     धेयै (   )   ठीकै  (   )   अलत कभ  (   )  
६.३ तऩाईको बवचायभा उजयुी ऩेदटकाको उऩमोग कुन हदस्भ बएको छ ?  
     धेयै बएको छ  (   ) ठीकै बएको छ  (   )  बएकै छन ै (   ) 
 



नागरयक प्रलतवेदन ऩत्र 

प्रश्नावरी बाग —२ 

येजा  लचन्ह ददनहुोस ्
१  लसपारयस स्फन्धी 
 १.१  लसपारयसको रालग चादहने आवश्मक कागजातहरुको प्रष्ट जानकायी ऩाउन ुबमो?   

  ऩाएॉ (   )  ठीकै ऩाएॉ (   )  स्ऩष्ट ऩाइॉन  (   )      
१.२ कुन ैलसपारयसको रालग राग्ने दस्तयु फाहेक अलतरयक्त यकभ ददन ुऩ¥मो?        

       ददएॉ  (   )   थोयै ददएॉ (   )  भालगएन य ददइएन ऩलन  (   )  
१.३ त्महाॉफाट ददने लसपारयस लरॉदा कसको सहमोग लरनबुमो ?  

      आपै (   )  भध्मस्थकताय वा कामकय ता एकै भान्छे (   )  नेता ÷ठूराफडा (   ) 
१.४ याजस्व को–कससॉग उठाउने गदछयन ्? 

    सफसैॉग उठाउॉछन ् (   ) सीलभत व्मबक्तसॉग भात्र उठाउॉछन ् (   ) आमको आधायभा     
उठाउॉछन ्(   ) 
१.५ र्शलुक, सेवादस्तयु को–कससॉग उठाउने गदछयन ्?  

    सेवाग्राहीसॉग उठाउने गयेको छन (   ) कुन ैकुन ैसेवाग्राहीसॉग उठाउने गयेका छन (   ) 
२  ऩवूायधाय बवकास, वातावयण य सयसपाई स्फन्धी 
 २.१ कामायरमभा सयसपाईको अवस्था कस्तो छ? 

     याम्रो  (     )     ठीकै (   )      ियाफ (   ) 
२.२ कामायरमभा सेवा प्रवाह य कामयस्ऩादन स्फन्धी गनुासो गदाय त्मसभालथ कायवाही कबत्तको 
गरयन्छ ? 

 तरुुन्त ैहुन्छ (  )   ऩटक ऩटक बने ऩलछ भात्रै हुन्छ (   )   जलत बने ऩलन हुन्न (   ) 
२.३ तऩाईको बवचायभा गाउॉऩालरकारे ऩवूायधाय स्फन्धी कामयक्रभ के कस्तो दकलसभरे गछय? 
    लनमलभत य याम्रोसॉग (  )    ठीकै गछय  (   )     लनमलभत रुऩभा गदैन (   ) 
२.४ तऩाईको गाउॉ ऩालरकाभा बवकास लनभायणको ब्स्थलत कस्तो छ? 

     याम्रो (   )     ठीकै (   )        ियाफ (   )   
२.५ तऩाईको गाउॉ ऩालरकाभा सॊचारन गयेका आमोजनाहरु कबत्तका प्रबावकायी छन?् 

     प्रबावकायी छन ्(  )  ठीक छन ्(    ) प्रबावकायी छैनन ्(   ) 
२.६ स्थानीम सयकायभा आमोजनाको बफर बकु्तानी ददने व्मवस्था कस्तो छ?  

     सहज ( )   असहज (   )    ठीकै ( )     अप्ठमा्यो  (   )  
२.७  गाउॉ ऩालरकाको आमोजना स्ऩन्न बएऩलछ जाॉचऩास गदाय प्राबवलधकहरुराई यकभ ददनऩुछय ? 

     ऩदैन (   ) भागेयै लरन्छन ्(   ) यकभ नददए अप््मायो ऩाछयन ्(   ) 
२.८ आमोजना सञ्चारन गदाय गाउॉ ऩालरकावाट प्राबवलधक सहमोग कबत्तको ऩाउन ुबमो? 

   सब्जर ैऩाइमो (  )     कदहरेकाॉही ऩाइमो (   )   भाग गदाय ऩलन ऩाइएन (   )  
२.९ गाउॉ ऩालरकाभा बवकास लनभायणका फायेभा जानकायी भाग्दा ऩाउन ुहुन्छ?  



    सब्जर ैऩाइन्छ (  ) सोधेऩलछ ऩाइन्छ (   )  सोधेऩलन ऩाइदैन (   )  
२.१० गाउॉ ऩालरकावाट आचाय सॊदहता ऩारना बएको छ ?  

     ऩारना बएको छ (  )     ठीकै ऩारना बएको छ (  )  कबत्त ऩलन ऩारना बएको छैन (  )  
२.११ आमोजना सञ्चारन गदाय गाउॉ ऩालरकावाट कबत्तको सहमोग ऩाउन ुबएको छ? 

    धेयै सहमोग ऩाएको छु (   ) ठीकै सहमोग ऩाएको छु (  ) लनरुत्सादहत गरयन्छ (   )   
 

३   गाउॉ ऩालरकाको बवत्तीम व्मवस्थाऩन य कामयस्ऩादन 

 ३.१ आलथयक श्रोत कस्तो छ ?     

   आवश्मक श्रोत उऩरधध (  ) कभ श्रोत उऩरधध  (  ) अलत कभ श्रोत उऩरधध (  )  
३.२ काभ गन ेप्रणारी य प्रदक्रमा कस्तो छ ?       

   अलत  सयर ( )   ठीकै (  )   जदटर (   )  
३.३ कामायरमभा बएका कभयचायीभा बवत्त व्मवस्थाऩन य ऩरयचारनभा सीऩ कस्तो छ ?    

     आवश्मक सीऩ छ (  ) आवश्मकता बन्दा कभ छ (   ) सीऩ लनकै कभ छ (   )  
३.४ गाउॉ ऩालरकाको आ्दानी य िचय कामायरम फादहय सचूना ऩाटीभा टाॉसेको देख्नबुमो ?   

    टाॉसेको देिेको छु (  )    कदहरेकाही टाॉसेको देब्िन्छ (  )    िै कत ैदेब्िएन (   )   
३.५ कामय स्ऩन्नको आधायभा भलूमाॊकन बएको छ दक छैन ? 

 छ (  )    ठीकै भलूमाङ्कन हुने गयेको छ (   ) कदहरे ऩलन बएको थाहा छैन (   )    
  

३.६ कामय सञ्चारन सॊयचना प्रलत कबत्तको सन्तषु्ट हुनहुुन्छ ?  

    सन्तषु्ट (   )     ठीकै (   )    कुन ैजानकायी छैन (   ) 
 

४  ऩायदलर्शयता स्वन्धी 
 ४.१ मस गाउॉ ऩालरकाको वाबषयक नीलत, कामयक्रभ य श्रोतका फायेभा जानकायी ऩाउन ुबएको छ? 

 धेयै जानकायी ऩाएको छु  (  )   ठीकै जानकायी ऩाएको छु (  )  कभ जानकायी ऩाएको छु (  ) 
४.२ गाउॉ ऩालरकार ेलनभायण गयेका ऐन, लनमभ, नीलत, लनणयम, फजेट कामयक्रभ, कामयप्रगलत आदी स्फन्धी 
बववयण सावयजलनक हुने गदयछ ? 

  हुने गयेको छ (  )   हुने गयेको छैन  (   )   जानकायी न ैछैन  (   ) 
४.३ सावयजलनक हुने भाध्मभ के के हुन ्? 

 वेवसाइट (  ) सचूना ऩाटी  (  ) ऩत्रऩबत्रका य लभदडमा (  )  सावयजलनक सनुवुाई  (  ) 
४.४ गाउॉ ऩालरकाकोको कामायरमफाट तऩाईरे चाहेको बववयण ऩाउॉन ुबएको छ? 

सहजै ऩाए  (   ) धेयै ऩटक बनेऩलछ ऩाए (   ) ऩाइन (   ) वास्ता न ैगरयएन (   ) 
 

 

 

 

 



 

अनसुचूी—२ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग स्फब्न्धत) 
 

फदहगयभन अलबभत (Exit Pool) सॊकरन गन ेढाॉचा 
  

 

क. फदहगयभन अलबभत (Exit Pool) सवेऺ णको प्रश्नावरी 
 

१) सेवाग्राहीको लरङ्ग्— ऩरुुष/भदहरा   
२) जात् ....................................... 
३) उभेय् ....................................... 
४) लर्शऺा् ....................................... 
५) कामायरम स्भ आइऩगु्दा रागेको सभम् ....................................... 
६) आउनकुो उदे्दश्म् मस कामायरमको काभभा भात्र आउन ुबएको हो वा अन्म काभको रालग ऩलन हो ?. 

 

७) कामायरमभा देहामको कुन काभको रालग आउन ुबएको हो ? येजा  लचन्ह ददनहुोस ्

क) लसपारयस लरन୵ऩमुायउन   
ि) अनभुलत୵दताय୵नवीकयण   
ग) आलथयक सहमोग लरन   

घ) मोजना भाग गनय   

ङ) मोजनाको दकस्ता लरन   
च) मोजनाको भलूमाङ्कन तथा पयपायक गयाउन   

छ) मोजनाको अब्न्तभ बकु्तानी लरन   

ज) स्थानीम सयकायर ेयािेको सचूना प्राप्त गनय   

झ) सचूनाभरूक साभग्री प्राप्त गनय   

ञ) अन्म कुन ैबए    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

८) सेवा सबुवधा प्राप्ती स्फन्धी तऩाइको स्वभलूमाङ्कन कस्तो यह्यो ? 

लस.नॊ. सेवाको नाभ स्व्भूलमामाङ्कन–उऩमुक्त कोष्ठभा येजा ( ) रगाउने 

१. सेवा लरन को सॉग स्ऩकय  गन े
बन्नेभा तऩाईको धायणा के–कस्तो 
छ 

अलत स्ऩष्ट ( ) ठीकै ( )   अस्ऩष्ट ( )   

२. सेवा प्रदामक कभयचायीरे तऩाईको 
आवश्मकता य अऩेऺा कलत फझुे 
जस्तो राग्मो ?  

 ठीकै ( ) थोयै ( ) 

३. तऩाईरे प्रलत सेवा प्रदामक 
कभयचायीरे कस्तो व्मवहाय गये ? 

अलत धेयै ( ) ठीकै ( ) अबर/अभमायददत 

४ सेवा प्राप्त गनय आवश्मक सूचनाहरु 
(प्रभाण—कागजात य रु्शलक—

दस्तुय) फाये तऩाईराई सेवाप्रदामक 
कभयचायीरे स्ऩष्ट गये दक ? 

लभरनसाय य भैत्रीऩूणय 
( )   

ठीकै ( ) अरभर हुने गयी 
अस्ऩष्ट सूचना ददए  
( ) 

५.  तऩाईरे याख्नुबएका सभस्माराई 
के–कस्तो सभाधान ददए ?   

अलत स्ऩष्ट गरयददए ठीकै ( ) सभाधान ददन 
सकेनन ्( ) 

६.  सेवा प्राप्त गनय अऩनाइएको प्रदक्रमा 
के–कस्तो राग्मो?  

अलत सब्जरो 
तरयकाफाट सभाधान 
ददए ( ) 

ठीकै ( ) राभो ( ) 

 

९. कामायरमको कुन–कुन ऩऺहरु धेयै याम्रो राग्मो, कुन–कुन ऩऺराई सधुाय गनुयऩन ेदेब्िमो ?     

याम्रा रागको कुयाहरु सुधाय गनुयऩन ेबवषमहरु 

१. १. 
२. २. 
३.  ३.  
४. ४. 
५. ५.  
 

 

 

 

 

 

 

  



अनसुचूी –३  
(दपा ११ को उऩदपा (२) सॉग स्फब्न्धत) 

सावयजलनक सुनुवाई कामयक्रभ सञ्चारनको ढाॉचा 
 

कामयक्रभ सञ्चारनको ढाॉचा 
क) अध्मऺता ग्रहण तथा कामयक्रभ र्शरुु बएको घोषणा गन,े 

ि) कामयक्रभको उदे्दश्म भालथ प्रकार्श ऩान े, 
ग) आचाय सॊदहताफाये जानकायी गयाउन,े 

घ) सावयजलनक सेवा प्रवाहफाये सॊब्ऺप्त जानकायी ददने, 

ङ) दपा ५ का बवषमवस्त ुस्फन्धी प्रलतवेदन प्रस्ततु गन े,  
च) सहबागीहरुफाट तोदकएको बफषमभा लरब्ित तथा भौब्िक प्रश्नहरु सॊकरन गन,े  

ङ) ब्ज्भेवाय ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरुरे ब्जऻासाहरु स्ऩष्ट ऩान,े 

ज) स्ऩष्टता ऩलछ थऩ ब्जऻासाको आह्वान गन,े 

झ)  स्फब्न्धत ऩदालधकायीफाट थऩ ब्जऻासाभा स्ऩष्टता लमाउने ,  
ञ) सभाऩन भन्तव्म, धन्मवाद ऻाऩन य कामयक्रभ बवसजयन गन े। 
 

  



अनसुचूी—४  
(दपा ११ को उऩदपा (३) सॉग स्फब्न्धत) 

सावयजलनक सुनुवाइभा ऩारना गनुयऩन ेआचाय सॊदहता 
 

१.  सहबागीरे फोलनका रालग हात उठाएय सॊकेत गनुयऩनछे । 
२.  सहबागीरे प्रश्न वा सझुाव के याखे्न हो, ऩदहरे स्ऩष्ट गनुयऩनछे । 
३.  सहजकतायरे फोलने सॊकेत गयेऩलछ भात्र आफ्नो नाभ सदहत प्रश्न वा ब्जऻासा याख्नु ऩनछे । 
४.  सेवाग्राही सहबागी नागरयकहरु धैयैराई प्रश्न गनय सभम ददनऩुन े बएकार े फुॉदागत रुऩभा 
 छोटकरयभा प्रश्न प्रलतदक्रमा याख्नुऩनछे य सहजकतायर े लनधाययण गयेको सभम बफतेऩलछ तत्कार 
 प्रस्तलुत योक्नऩुनछे । 
५.  आपूबन्दा ऩदहरेका सहबागीरे फोरेका कुयाराई दोहो¥माउन जरुयी हुनेछैन । 
६.  लचत्त नफझेुभा सहजकतायको अनभुलत लरएय थऩ प्रश्न याख्न सदकनेछ । 
७.  सहबागीरे बफना आधाय कसपै्रलत राञ्छनामकु्त बाषाको प्रमोग गनय ऩाइने छैन । 
८.  सनुवुाइका वक्ता तथा सहबागीराई उते्तब्जत ऩान े वा फदराको बावनाफाट बनाइ याख्न वा फोलन 
 ऩाइने छैन । 
९.  सनुवुाइराई बफथोलने प्रमास कतफैाट बएको ऩाइएभा सफ ैसहबागी लभरेय र्शारीनताऩवूयक सभाधान 
 िोज्ने ऩहर गनुय सफकैो कतयव्म हुनेछ । 
१०.  सनुवुाइराई बवषमान्तय हुनफाट योक्न सफ ैसहबालग सचेत हुन ुऩनछे । 
 

 

  



अनसुचूी—५  
(दपा ११ को उऩदपा (४) सॉग स्फब्न्धत) 

सावयजलनक सुनुवाइ सॊफन्धी प्रलतवेदनको ढाॉचा 
 

सावयजलनक सनुवुाइ सॊमोजन गन ेव्मबक्तको नाभ, थय य ठेगाना् 
सनुवुाइ गरयएका बवषमवस्तहुरु 

क) 
ि) 
ग) 
घ) 
कामयक्रभ आमोजना स्थर्— 

कामयक्रभ आमोजना गरयएका लभलत य सभम् 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयएको सभमावलध (घण्टा÷लभनेटभा) 
उठेका प्रश्न÷ब्जऻासा य उत्तय् 
क्रभ 
सॊख्मा 

प्रश्नकताय गनुासो गन ेवा सझुाव 
ददनेको नाभ, थय य ठेगाना 

सहबागीको 
प्रश्न÷गनुासो÷ 

सझुाव 

जवाप ददने 
ऩदालधकायीको नाभ, 

थय य ठेगाना 

जवापको छोटकयी 
व्महोया 

     

     

     

  

प्रलतवेदन ददएको लभलत्  
सावयजलनक सनुवुाइ सॊमोजकको दस्तित् 
 

आऻार,े 

येर्शभ ओरी  

प्रभिु प्रर्शासकीम अलधकृत 

 


