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प्रस्तार्नााः 
संलिर् शासन प्रणािी अन्तगवत आम नागररकको स्थानीर् सरकारको क्षेत्रालधकार लित्र प्रत्र्क्ष सरोकार रहन े तथा 

सरोकारका ब्र्लि र लनकार्को अथवपूणव र रचनात्मक सहिागीता एवम सहर्ोग अलिबलृि गनव स्थालनर् सरकारको कानून, 

नीलत, कार्वक्रम, लनणवर् र सेर्ा प्रर्ाह सम्र्लन्ध सूचनाहरु अद्याबलधक गनुवका साथ ैसूचना प्रलर्लधमा अधाररत सार्वजलनक 

सञ्चारका माध्र्मर्ाट सरोकारर्ािा साम ुपुर् र्ाउन ुपनद यालर्त्र्को ममविाई नेपािको संलर्धान तथा सम्बि अन्र्  न 

लनर्म हरुिे समेत लनयदलशत गरेकोमा स्थालनर् सरकारको सेर्ाप्रर्ाहिाई गुणस्तरीर् र प्रिार्कारी बनाई पारयर्शवताको 

माध्र्मबाट नागररक सहिागीता र सेर्ाप्रयार्कको जर्ाफयलेहता अलिबृलि गनव सार्वजलनक सनुुर्ाई कार्विाई व्यर्लस्थत 

र सञ्चािनाथव धनगढी उपमहानगरपालिका बाट सञ्चालित लर्कास लनमावण कार्वक्रम,उपिब्ध सेर्ा, बस्तु र सुलर्धा 
सार्वजलनक गरी त्र्स्ता लर्षर्का सम्बन्धमा सार्वजलनक थिोमा सेर्ाग्राही नागररकि ेउठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टता ल्र्ाउने 

र नागररकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझार्िाई ग्रहण गनव लजम्मेर्ार तुल्र्ाउन ेसंस्कार बसाउन बााँञ्छलनर् िएकोिे, स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन  न, २०७४ को kl/R5]b १५ को यफा १०२ को उपयफा (२) बमोलजम "धनगढी उपमहानगरपालिका 

को सार्वजलनक सनुरु्ाई कार्वलर्लध, २०७७" तजुवमा गररएको छ ।  
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परिचे्छद -१ 

प्रारम्भिक 

१ सलंक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस काययविधिको नाम "धनगढी उपमहानगरपालिका को सार्वजलनक सनुरु्ाई 
कार्वलर्लध, २०७७" रहकेो छ । 

  (२) यो काययविधि स्थाधनय राजपत्रमा प्रकाम्ित िएको धमती देम्ि लाग ुहनेुछ । 

   २ पररिाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययधििीमा; 
क)  " न" िन्नािे सुशासन  न २०६४, सूचनाको हक सम्बलन्ध  न, २०६४, स्थानीर् सरकार सञ्चािन  न, 

२०७४ समेतिाई सम्झनु पनदछ ।  

ख)  "लनर्माबिी" िन्नािे सुशासन (ब्र्र्स्थापन तथा सञ्चािन) लनर्माबिी, २०६५ र सचूनाको हक 

सम्बलन्ध लनर्माबिी २०६५ िाई सम्झन ुपनदछ ।  

ग)  "आर्थवक कार्वलबधी" िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका को आर्थवक कार्वलबधी, २०७५ िाई सम्झन ु
पनदछ ।  

ि)  "स्थालनर् तह" िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका िाई सम्झन ुपनदछ ।  
ङ)  "सिा" िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका को नगर सिा सम्झनु पनदछ ।  
च) "प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत" िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका को प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिाई 

सम्झनु पनदछ ।  

छ)  "पयालधकारी" िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका का k|d'v, pkk|d'v,  र्डाध्र्क्ष िगार्त सम्पूणव 

सयस्र्हरु िाई सम्झन ुपनदछ ।  

ज)  "मन्त्रािर्" िन्नािे स्थानीर् तह हनेद नेपाि सरकारको मन्त्रािर् सम्झनु पनदछ ।  

झ)  "कमवचारी " िन्नािे नगरपालिकामा कार्वरत सर्ै तहका कमवचारीहरुिाई सम्झनु पनदछ ।  

ञ)  "लर्षर्गत कार्ाविर्" िन्नािे नेपाि सरकारका लर्लिन्न लर्षर्गत मन्त्रािर् अन्तगवत लजल्िालस्थत तथा 

नगरपालिका लस्थत कार्ाविर् तथा लडलिजन कार्ाविर् समेतिाई सम्झनु पनदछ ।  

ट)  "लर्कास साझेयार" िन्नािे नपेाि सरकार संग िएको सम्झौता बमोलजम नगय, लजन्सी एर्म प्रालर्लधक 

सहर्ोग उपिव्ध गराउन े लिपक्षीर् एर्म बहुपक्षीर् यातृ लनकार् संर्ुि राष्ट्रसंलिर् लनकार्हरु तथा 

अन्तरावलष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था समेतिाई सम्झनु पनदछ ।  

ठ)  "उपिोिा सलमलत" िन्नािे आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाि पाउने व्यलिहरुको समुहिे कुन ैआर्ोजना लनमावण, 

सञ्चािन, व्यर्स्थापन र ममवत सम्िार गनवको िागी आफुहरु मध्र्ेर्ाट लनल त प्ररियक्रर्ा बमोलजम गठन 

गरेको सलमलत सम्झनु पनदछ र सो शब्यिे िािग्राही समुहिाई समेत जनाउनेछ ।  

ड)  "सामालजक पररक्षण" िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका को क्षेत्रालधकार बमोलजमको सामालजक 

लजम्मेर्ारी तथा कार्व सम्पायनको िेखाजोखा सम्झन ुपनदछ ।  

ढ) "सार्वजलनक पररक्षण" िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका को आर्थवक प्रशासलनक कार्वलबलधमा उल्िेख 

िए अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका को क्षेत्रालधकार बमोलजमको लर्कास कार्वक्रममा िएको 

िगानीको िेखाजोखा सम्झन ुपनदछ ।  

ण)  "गैर सरकारी संस्था" िन्नाि ेर्स कार्वलर्लधको प्रर्ोजनका िागी प्रचलित नेपाि कानून बमोलजम स्थापना 

िएका र स्थानीर् तहबाट आफ्नो कार्वक्रम स्र्ीकृत गराई स्थानीर् तहसंग समन्र्र् राखी कार्व सञ्चािन 

गनद गैर नाफामुिक संस्था सम्झनु पनदछ ।   

त)  "सामुयालर्क संस्था" िन्नािे लनल त प्ररियक्रर्ा अर्िम्बन गरी प्रचलित कानुन बमोलजम स्थापना िएका 

संस्था तथा स्थानीर् तहमा सूचीकृत िएका समुयार्मा आधाररत संस्था सम्झनु पनदछ ।   

थ)  "र्ोजना" िन्नािे नगरपालिकाको समग्र लर्कास लनमावण सम्र्लन्ध तर्ार पाररएको बार्षवक तथा आर्लधक 

रुपमा तर्ार पाररएको समग्र लर्कास र्ोजनािाई समेत सम्झनु पनदछ ।  

य)  "कार्वक्रम" िन्नािे लनल त उद्दशे्र् प्रालप्तका िालग तर्ार गररएको क्षेत्रगत तथा र्हु क्षेत्रगत कार्वक्रम सम्झन ु

पनदछ ।   
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ध)  "आर्ोजना" िन्नािे नगरपालिका स्र्र्म र्ा अन्र् सरकारी तथा गैर सरकारी लर्कास साझेयारको आर्थवक 

र्ा प्रालर्लधक मात्र र्ा यरु्ै सहर्ोगमा कुनै िौगोलिक क्षेत्र र्ा कार्व क्षेत्रमा लनल त अर्लध र िगानी रकम 

तोकी लनर्यवष्ट उद्दशे्र् प्रालप्तका  िागी तर्ार पाररएको आर्ोजना सम्झनु पनदछ ।  

न)  "अनुयान" िन्नािे नेपाि सरकारर्ाट नगरपालिकािाई प्राप्त हुने लन:शतव तथा सशतव अनुयान, लर्लिन्न 

मन्त्रािर्, कार्वक्रम, लर्कास कोष, र यातृ लनकार्बाट उपिब्ध हुने लर्लिर्, प्रालर्लधक एर्म र्स्तुगत 

सहर्ोग समेत  सम्झनु पनदछ । 

प)  "िलक्षत समूह" िन्नािे आर्थवक रुपमा लर्पन्न र्गवका मलहिा एर्म बािबालिका तथा आर्थवक र सामालजक 

रुपमा लपछलडएका र्गवहरु ( सर्ै जातजातीका लर्पन्न र्गवहरु, जेष्ठ नागररक, मलहिा, यलित, आरिययर्ासी / 

जनजाती, लिन्न क्षमता िएका व्यलिहरु आयी) एर्म नपेाि सरकारि ेलर्लिन्न समर्मा िक्षीत समूह 

िनी तोकेको र्गव एर्म समुयार् समेत  सम्झन ुपनदछ ।   

फ)  "सार्वजलनक लनजी साझेयारी" िन्नािे लर्द्यमान नेपाि कानूनको मातहतमा रही नगरपालिका र प्रचिीत 

कानून बमोलजम करारीर् क्षमता िएको प्राकृलतक र्ा कानूनी व्यलि र नगरपालिका बीच सेर्ा प्रयान गनद 

र त्र्सको जोलखम संर्ुि रुपिे र्हन गनद गरी िएको करारीर् व्यर्स्थािाई सम्झनु पनदछ ।   

ब)  "सार्वजलनक सनुुर्ाई" िन्नािे सरोकारर्ािा सर्वसाधारण नागररक र अलधकारमा र्सकेा स्थानीर् तहका 

पयालधकारीहरु र्ीच सार्वजलनक चासोको लर्षर्मा सार्वजलनक थिोमा खुल्िा छिफि गनद प्ररियक्रर्ािाई 

जनाउनेछ । 

ि)  "नागररक र्डापत्र " िन्नािे धनगढी उपमहानगरपालिका िे उपिव्ध गराउने लर्लिन्न सेर्ा तथा 

सुलर्धाको नाम, लर्र्रण, समर्ार्लध, लजम्मेर्ार कमवचारी, कार्वकक्षको लर्र्रण, सेर्ा प्राप्त गनव पुर् र्ाउनु 

पनद प्ररियक्रर्ा, िाग्न े शुल्क यस्तुरका साथ ै सेर्ा अर्रुि िएमा उजरुी सुने्न अलधकारी उल्िेख गरी 

सर्वसाधारणिाई सुसलूचत गनव सार्वजलनक स्थि र्ा कार्ाविर्मा टााँलसएको र्ा झुण्ड्याइएको र्ा लर्द्युतीर् 

माध्र्मबाट तर्ार पारी सर्वसाधारणको पहुाँच र्ोग्र् तुल्र्ाइएको र्ाचापत्रिाई सम्झन ुपनदछ ।  

ि)  "बलहगवमन अलिमत (Exit Poll)" िन्नािे नागररक बडापत्रिारा कर्ुि गरर सार्वजलनक गररएका र्ाचा 

बमोलजम सेर्ाग्राहीिे सेर्ा सुलर्धाको प्रालप्तपलछ कार्ाविर्र्ाट बालहर लनलस्कने समर्मा त्र्स्तो सेर्ा 

सुलर्धाको लर्षर्मा िेलख र्ा िेखाई रिययएको अलिमत र्ा सुझार्िाई सम्झनु पनदछ ।  

र्)  "नागररक प्रलतर्ेयन पत्र (Citizen Report Card)" िन्नािे सार्वजलनक सेर्ा प्रयार्क ससं्थाहरुबाट सेर्ा 
लिंया प्रत्र्क्ष अनुिर् गरेका, िोगेका र यखेेका कुराहरुिाई उल्िेख गरी सेर्ा प्रयार्क ससं्थािाई पृष्ठपोषण 

गनद पिलतिाई सम्झन ुपनदछ ।  

परिचे्छद – २ 

नागररक बडापत्र र गनुासो व्यर्स्थापन 

३. नागररक बडापत्र, सरे्ाग्राहीको गनुासो अलििखेन र व्यर्स्थापनाः (१) स्थानीर् तहिे कार्ाविर् हातालित्र 
सबैिे यखे्ने ठाउाँमा नागररक बडापत्र राख्नु पनदछ । सो बडापत्र छापा र्ा लबद्युलतर् र्ा यरु्ै माध्र्मबाट तर्ार पानव 

सरियकनेछ । आम नागरीकको र्समा पहुाँच पुर् र्ाउन ेउद्दशे्र्िे बडापत्रिाई नगरपालिकािे स्थानीर् िाषामा अलडर्ो 

तर्ार पारी लर्द्युतीर् माध्र्ममा समेत राख्न सरियकने छ ।  

(२)  उपयफा (१) बमोलजम रालखने बडापत्र नगरपालिका र र्ाडव कार्ाविर्का साथै स्थानीर् तहको प्रमुख 
बजार क्षेत्रमा समेत राख्न सरियकनेछ ।  

(३) र्स यफा बमोलजम रालखने बडापत्रमा कलम्तमा पलन यहेार्का कुराहरु उल्िेख गररनेछ: 

क) स्थानीर् तहिे  न,लनर्म बमोलजम प्रयान गनद सेर्ा सलुर्धाको लर्र्रण,  

ख) सेर्ा सुलर्धा प्रयान गनव िाग्ने समर्ार्लध, 

ग) सेर्ा सुलर्धा प्रयान गनद लजम्मेर्ार कमवचारी, 

ि) सेर्ाग्राहीिे सेर्ा सलुर्धा प्राप्त गनव पुरा गनुव पनद प्ररियक्रर्ा, 

ङ) शुल्क यस्तुर िाग्ने िए सोको लर्र्रण, 

च) शुल्क यस्तुर निाग्ने िएमा सोही ब्र्होरा, 

छ) सेर्ा सुलर्धा उपिव्ध हुन ेकार्वकक्षको नम्बर र्ा संकेत, 
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ज) उजुरी सुने्न अलधकारी र्ा लनकार्, 

झ) सेर्ा प्रयार्क स्थानीर् तहको टेिीफोन नं.,इमेि र्ा र्ेिसाइट, 

ञ) गुनासो लपर मकाव राख्ने फोन नं., कमवचारी र इमेि ठेगाना  र 

ट) पररषयिे तोकेका अन्र् आबश्र्क कुरा । 

(४) र्स यफा बमोलजम सार्वजलनक तर्रर्ाट प्रयशवन गररएको नागररक बडापत्रमा संशोधन र्ा पररर्तवन गनुव 
पनद िएमा प्रत्र्ेक र्षवको अषाढ मसान्त लित्र अलनर्ार्व रुपमा अध्र्ार्लधक गररसकु्न पनदछ । तर आर्श्र्क िएमा 

जुनसुकै समर्मा पलन सो गनव सरियकनेछ ।  

४. सरे्ाग्राहीको गनुासो अलििखेन र व्यर्स्थापन गनद : (१) स्थालनर् तहिे सर्वसाधारणको गुनासो पीर मकाव सुने्न 

र सो सम्बन्धी लर्षर्िाई लजम्मेर्ार अलधकारी समक्ष पुर् र्ाउने कामका िागी गुनासो सुने्न केन्व र्ा इकाई स्थापना 

गनुव र्ा पयालधकारी र्ा कमवचारी तोकु्न पनदछ । र्सका साथै नागररकहरुको गुनासो सनु्नका िागी गुनासो सुनुर्ाई 

सम्बलन्ध छुटै्ट संर्न्त्र तथा लर्द्युलतर् औजारको लर्कास गरी सो को प्रर्ोग गनव सके्नछ ।  

(२) स्थापना गररएको गुनासो सुने्न केन्व र्ा इकाइिाई सम्िर् िएसम्म कार्ाविर्को प्रर्ेश िार नलजकै 

रालखनेछ ।    

(३) र्स यफा बमोलजम लिलखत, मौलखक र्ा लर्द्युलतर् माध्र्मबाट आएका गुनासा र्ा पीर मकाविाई 

अलििेखन गनुव पनदछ ।  

(४) त्र्स्तो गुनासो पीर मकाव सुने्न प्रर्ोजनका िागी स्थानीर् तहिे फोन नम्बर, इमेि ठेगाना आरिययको व्यर्स्था 

समेत गनुव पनदछ ।  

    (५) र्स यफा बमोलजम प्राप्त हुन आएको गुनासा तथा पीर पकाव उपर सुनुर्ाई गरी सोको जानकारी 

गुनासोकताविाई उपिब्ध गराउने लजम्मेर्ारी गुनासो सुने्न इकाइ प्रमुख र्ा पयालधकारी र्ा कमवचारीको हुनेछ ।  

(६) गुनासो पीर मकावको अलििेखको ढााँचा अनुसुची -५ बमोलजम हुनेछ ।   
५. गनुासो एर्म सझुार् परेटका राख्नेाः (१) स्थानीर् तहिे सम्पायन गरेको कार्वको गुणस्तर तथा त्र्समा िएको र्ा 

हुनसके्न अलनर्लमतताको सम्र्न्धमा गुनासो सुन्न सबैिे यखे्ने ठाउाँमा गुनासो पेरटका राख्नु पनदछ जसिाई लबद्युतीर् 

माध्र्मबाट समेत रालखनेछ । त्र्सरी रालखएको गुनासो पेरटकामा र्ा लबद्युतीर् माध्र्ममा जो सुकैिे लिलखत 

रुपमा गुनासो पेश गनव सके्नछन् । 

(२) त्र्सरी रालखएको गुनासो पेरटकामा परेका र्ा लबद्युतीर् माध्र्मबाट प्राप्त गुनासो र्ा सुझार्को 
लनयान गरी उलचत सुनुर्ाइ गनव सो पेरटका र्ा लबद्युतीर् माध्र्मको अलििेख राख्ने र्न्त्रिाई िाई िरसक यलैनक 

निए सातामा एक पटक अलनर्ार्व रुपमा खोलिनेछ ।  

  (३) गुनासो पेरटका र्ा लबद्युतीर् माध्र्मको अलििेख राख्ने र्न्त्रिाई खोल्ने लजम्मेर्ारी प्राप्त कमवचारीि े
र्थासम्िर् अन्र्  कमवचारीसमेतको रोहर्रमा गुनासो पेरटका र्ा लबद्युतीर् माध्र्मको अलििेख राख्ने र्न्त्रिाई 
खोल्नु पनदछ ।  

      (४) लजम्मेर्ार कमवचारीिे प्राप्त गुनासाहरुिाई समाधान गनद हतेुि ेस्थानीर् तहको सम्बलन्धत शाखा 
प्रमुखिाई २४ िण्ड्टा लित्र बुझाई रिययनु पनदछ ।  

    (५) गुनासो व्यर्स्थापन िएको जानकारी सम्बलन्धत गुनासोकताविाई रिययन े यालर्त्र् लजम्मेर्ार 
कमवचारीको हुनेछ ।  

(६) र्स यफा बमोलजम परेका गुनासा एर्म सुझार् अलििेखन र व्यर्स्थापन गनद सम्बलन्ध अन्र्  कुरा 
नगरकार्वपालिकािे लनधावरण गरेको कार्वलर्लध बमोलजम हुनेछ ।  

 

 

परिचे्छद -३ 
सार्वजलनक सनुरु्ाइको तर्ारी 

६. सार्वजलनक  सनुरु्ाइको तर्ारी चरणाः (१) अनसुूची १ बमोलजमको अलिल्िो पटकको सार्वजलनक सुनुर्ाइमा ब्र्ि 
गररएका प्रलतबिता र त्र्स लबषर्मा िए गरेका प्रर्ास, अनुसूची ६ बमोलजमको नागररक प्रलतर्ेयनको नलतजा र 

अनुसूची ७ बमोलजमको बलहगवमन अलिमतको नलतजा, अनुसूची ५ बमोलजमको सेर्ा सुलबधा प्रर्ाहका लर्षर्मा प्राप्त 

जन गुनासो तथा सुझाबको व्यर्स्थापन, अनुसूची ४ बमोलजमको स्थानीर् तहको नीलत, कार्वक्रम, बजेट तथा प्रगलत, 

अनुसूची २ बमोलजमको सामालजक पररक्षणको प्रलतर्ेयनको सारांश तथा अनुसचूी ३ बमोलजमको सार्वजलनक 

पररक्षणको प्रलतर्ेयनको सारांश आरियय सार्वजलनक सुनुर्ाइका लर्षर् र्स्तुहरु हुनेछन ्।  
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(२)नगरपालिकाको प्रमुखिे सार्वजलनक सुनुर्ाईको लर्षर्मा जानकारी राख्ने पयालधकारी र कमवचारीहरुको 
एक समुह गठन गनुव पनदछ ।  

(३)स्थालनर् तहिे र्स यफा बमोलजम सार्वजलनक सुनुर्ाइको आर्ोजना गयाव सामालजक सुरक्षा कार्वक्रममा 
लर्तररत ििाको नामनामेसी सलहतको लर्र्रण प्रकाशन गनुव पनदछ ।  

(४)स्थानीर् तहिे सार्वजलनक सुनुर्ाइको कार्वक्रम हुन े रिययन िन्या कलम्तमा १५ रिययन अगारै् नागररक 
प्रलतर्ेयन बलहगवमन र अलिमतको माध्र्म प्रर्ोग गरी सूचना संकिन गनुव पनदछ ।  

७. बलहगवमन अलिमतबाट सचूना सकंिन लर्लध : (१) अनुसचुी ७ बमोलजम कार्ाविर्को सेर्ा र्ा सुलर्धा र्ा बस्तु 
प्राप्त गरेका नागररकमध्र्ेबाट बढीमा पचास जना नागररकबाट बलहगवमन अलिमत िनव िगाई सूचना संकिन गररनछे 

। बलहगवमन अलिमतबाट सूचना संकिन गनवका िागी सुशासन पररर्ोजनाको सहर्ोगमा लनमावण िएको लर्द्युतीर् 

औजारको प्रर्ोग गररनेछ ।   

(२) र्सरी संकलित अलिमतको नलतजा प्रलतर्ेयनको रुपमा सार्वजलनक सनुुर्ाइ कार्वक्रममा पेश गररनेछ ।  
(३) स्थानीर् तहिे बलहगवमन अलिमतमा िाग लिएका नागररकिाई सुनुर्ाईमा िाग लिन आमन्त्रण गनदछ 

।  

८.  नागररक प्रलतर्येन सकंिन गनद लर्लध यहेार् बमोलजम हुनछे : (१)स्थानीर् तहि ेर्स्तो फाराम सर्ै र्डार्ाट 
प्रलतलनलधत्र् हुनेगरी अनुसूची -६ बमोलजमको नागररक प्रलतर्ेयन पत्र कलम्तमा पचास जनार्ाट िनव िगाउन ुपनदछ 

। र्सरी िनव िगाईन ेनागररक प्रलतर्ेयन पत्रमा कलम्तमा बीस जना यलित, जनजाती, बािबालिका, मलहिा एर्म 
लपछलडएको र्गवको प्रलतलनलधत्र् रहन ुअलनर्ार्व हुनेछ । 

(२) उपयफा(१) बमोलजम सकंलित सूर्नाको लबशे्लषणिाई नागररक सुनुर्ाइका रिययन पेश गररनेछ ।  
(३) स्थानीर् तहिे सार्वजलनक सुनुर्ाइ कार्वक्रममा कार्वक्रमको उद्दशे्र्बारे जानकारी गराउनु पनदछ ।  
(४) त्र्सरी लनधावररत उद्दशे्र् प्रालप्तको रिययशामा मात्र बहस चिाई सुनुर्ाइिाई उद्दशे्र्मुिक बनाउनु पनदछ ।  
(५) बहसिाई लनयदलशत रिययशामा िैजाने लजम्मेर्ारी सार्वजलनक सुनुर्ाइ सहजकताव (मोडरेटर) को रहनेछ ।   
(६) सार्वजलनक सुनुर्ाइको उद्दशे्र् लनधावरण गयाव सार्वजलनक सनुुर्ाइ सहजकताव (मोडरेटर) संग परामशव 

गररनेछ ।   

९. सार्वजलनक सनुरु्ाइका िागी लनम्न लर्र्रण खिुाई सार्वजलनक सचूना प्रकाशन गररनछे ।  
   क) लमलत   ख) समर्   ग) स्थान 

(१) र्स यफा बमोलजम सुनरु्ाइको िागी लनधावरण गररएको लर्षर्, सार्वजलनक सनुरु्ाइको लमलत, स्थान र 
समर् सामान्र्तर्ा पररमाजवन र्ा पररर्तवन गररनेछैन ।  

(२) कुनै आर्ोजना लर्शेष र सार्वजलनक महत्र्को लर्षर्मा सुनुर्ाइ गररनुपछव िने्न कुरा कलम्तमा यश जना 
स्थानीर् नागररकिे लिलखत रुपमा माग गरेमा र्ा लर्कास साझेयार संस्थािे अनरुोध गरेमा स्थानीर् तहि े

आर्श्र्कतानुसार लनणवर् गरी सो आर्ोजना तथा सम्बलन्धत लबषर्मा मात्र केलन्वत रहने गरी सार्वजलनक सुनुर्ाइ 

आर्ोजना गनव सके्नछ ।  

(३) यीिवकािीन तथा ब्र्ापक र्ातार्रणीर्, आर्थवक तथा सामालजक असर उत्पन्न गनव सके्न र्ृहत 
आर्ोजनाहरुको हकमा सरोकारर्ािाहरुको अलिमत तथा सुझार् संकिन गनव आर्ोजना थािनी हुनु पूर्व सार्वजलनक 

सुनुर्ाइ समेत गनव सरियकनेछ ।  

 

परिचे्छद -४ 
सम्पकव  र सहिागीहरुको चर्न 

 

१०. अलधकारीहरु सगं सम्पकव र सहिागीहरुको चर्न गनद (१) स्थानीर् तहिे कार्वलर्लधको यफा ६ को उपयफा (२) 
बमोलजम गरठत लर्ज्ञ टोलिको अलधकारी र सुनुर्ाइको काममा संर्ोजन गनद अलधकारी बीच लनरन्तर सम्पकवको 

व्यर्स्था गनुव पनदछ ।                                            
 

(२)त्र्स्तो सम्पकव मा सुनुर्ाइको िागी रालखएका लर्षर्मा आउन सके्न संिालर्त लजज्ञासाहरुको आाँकिन 
गररनेछ ।  

(३) लजज्ञासा स्पष्ट पानवकािागी लर्षर् लर्ज्ञर्ाट पेश गररने उिरको शैिी तर् गररनेछ । 



5 
 

(४) उपयफा (३) बमोलजम रालखने उिरहरु र्थासंिर् तथ्र्ाङ्कमा आधाररत गररनेछ ।  
(५) स्थानीर् तहि े सार्वजलनक सनुुर्ाइको िागी आमन्त्रण गनुव पनद नागररक, पत्रकार, संिसंस्था र 

सरोकारर्ािा सेर्ाग्राही नागरीकको सूची तर्ार गनुव पनदछ ।  

(६) स्थानीर् तहको सुपररर्के्षण तथा अनुगमन सलमलतमा रहनु िएका प्रलतलनलधहरुिाई अलनर्ार्व रुपमा 
आमन्त्रण गनुव पनदछ ।  

 

परिचे्छद -५ 
सनुरु्ाइ सहजकताव बजटे व्यर्स्था 

११. सार्वजलनक सनुरु्ाइका िागी सहजकतावको प्रर्न्ध र बजटे व्यर्स्था गनद : (१) स्थानीर् तहि ेसार्वजलनक 
सुनुर्ाइको बहसिाई लर्षर् केलन्वत गराउन एक जना सार्वजलनक सनुुर्ाइ सहजकतावको व्यर्स्था गनुव पनदछ । 

  (२) सार्वजलनक सनुुर्ाइ कार्वक्रमको िागी एक जना सार्वजलनक सुनुर्ाइ सहजकताव (मोडरेटर) िाई 
करार सेर्ामा लिनु पनदछ ।  

  (३) स्थानीर् तहिे त्र्स्तो करारको अर्लध  बढीमा एक मलहनाको कार्म गनव सके्नछ।   

  (४) करार सेर्ामा लनर्ुि सार्वजलनक सनुुर्ाइ सहजकताव (मोडरेटर) िाई रिययनुपनद शुल्क स्थानीर् 
तहिे लनणवर् गरे बमोलजम हुनेछ ।  

  (५) उपयफा (२) बमोलजम लनर्ुि सहजकताव (मोडरेटर) िे यहेार्का कुरामा ध्र्ान रिययनु पनदछ : 
 क) लशष्ट एर्म लर्नर्शीि िाषाको प्रर्ोग गनद , 

 ख) लनष्पक्ष रुपिे सहजीकरण गनद , 

 ग) मलहिा जनजाती तथा लपछलडएका र्गविाई आ-आफ्नो िनाई राख्न प्रोत्सालहत गनद, 

 ि) सहिागीिे व्यि गरेका लर्चारमा प्रलतर्ाय नगनद, 

 ङ) प्राप्त सुझार्, प्रलतरियक्रर्ा तथा रटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा लिने, 

 च) व्यलि र्ा संस्थाको सार्वजलनकममर्ावया र लशष्टाचारिाई कार्म राख्ने , 

 छ) सहिागीको कुराकाटी आफ्नो िनाई नराख्न,े 

 ज) लर्षर् र्स्तुमा केलन्वत रही छिफि गराउन े।  

१२. बजटे सम्बलन्ध व्यर्स्थााः(१) स्थानीर् तहिे सार्वजलनक सुनुर्ाईका िागी बजटे व्यर्स्था लमिाउनु पनदछ । 
त्र्सरी छुट्याईएको बजेटमा यहेार्का कुराहरु खुिेको हुनपुनदछ : 

 

 क) सार्वजलनक सहजकतावको पाररश्रलमक , 

 ख) र्ातार्ात खचव, 

 ग) आर्श्र्कतानुसार माइक, माइक स्टार्ण्ड्ड, रेकेडवर लडिाइस, पाि, हि, कुचीको िाडा, 

 ि) खानेपानी , शौचािर् र प्राथलमक उपचारको खचव, 

 ङ) मसिन्य, 

 च) अन्र् श्रव्य यशृ्र् सामग्रीको िाडा, 

 छ) लचर्ापान खचव र  

 ज) प्रलतर्ेयनको तर्ारी र प्रकाशन खचव । 

   (२) स्थानीर् तहिे आम्यानी खचवको सूचना प्रकाशन गयाव सार्वजलनक सुनुर्ाइमा िागकेो खचव छुटै्ट 
यलेखने गरी सार्वजलनक गनुव पनदछ ।  

 

परिचे्छद -६ 
अलन्तम तर्ारी तथा कार्व लर्िाजन 

१३. सार्वजलनक सनुरु्ाइका िागी अलन्तम तर्ारी तथा कार्व लर्िाजन गनदाः (१)  स्थानीर् तहिे सार्वजलनक 
सुनुर्ाईको िागी िएको तर्ारीको सम्बन्धमा यहेार्को लर्षर्मा अनुगमन गनुव पनदछ : 

क) सेर्ाग्राहीको बलहगवमन अलिमत (Exit Poll) सम्बलन्ध कागजातको अलििेख र लर्शे्लषण , 

ख) नागररक प्रलतर्ेयन पत्र (Citizen Report Card) सम्बलन्ध कागजातको अलििेख र लर्शे्लषण,  

ग) अलिल्िो सार्वजलनक सुनरु्ाईको प्रलतर्ितामा िएको प्रगती र सो सम्बन्धमा स्थानीर् तहिे प्रर्ाह 

गरेका   सेर्ाहरु, 
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ि) गुनासो र सुनुर्ाईको अलििेख तथा लर्शे्लषण,  

ङ) सुनुर्ाइ स्थिमा जुटेको सामग्री तथा सुलर्धा, 

च) र्ातार्ातको प्रर्न्ध, 

छ) खचवको व्यर्स्था  

ज) सुनुर्ाइमा िाग लिने सरोकारर्ािा संि संस्था तथा पयालधकारीको सहिागीता  

झ) मसिन्य आरियय ।  

(२) सार्वजलनक सुनुर्ाइमा उठन सके्न लजज्ञासाको लर्षर्मा कुन पयालधकारीिे के लर्षर्मा स्पष्ट पानद हो, सो को 
लनर्क्र्ौिा गरी कार्व लर्र्रण र कार्व लर्िाजन तर्ार गररनेछ । 

  (३) एक पयालधकारीको कार्वलर्िाजनमा परेको लर्षर्मा उिर रिययने र्ा लजज्ञासा समाधान गनद कार्व अको 
पयारिययकारीबाट गनद गराइन े छैन । तर लर्शेष कारणर्स लजम्मेर्ारी तोरियकएको पयारिययकारी उपलस्थत हुन नसकेमा 

स्थानीर् तहका प्रमुखिे सो को लजम्मेर्ारी अको पयालधकारीिाई तोकु्न पनदछ।   
(४) र्स यफामा जनुसुकै कुरा उल्िेख िएता पलन स्थानीर् तहको प्रमुखिे लजज्ञासामा थप स्पष्टता ल्र्ाउन र्ाधा 

पुर् र्ाएको मानीने छैन ।  

 

परिचे्छद – ७ 

सार्वजलनक सनुरु्ाइ कार्वक्रम सञ्चािन 

१४. सार्वजलनक सनुरु्ाइ कार्वक्रमा सञ्चािन गनद (१)  सार्वजलनक सुनुर्ाइको कार्वक्रम सञ्चािन यहेार् बमोलजम गनुव 
पनदछ : 

क) अध्र्क्षता ग्रहण तथा कार्वक्रम शुरु िएको िोषणा गनद, 

ख) कार्वक्रमको उद्दशे्र् मालथ प्रकाश पानद, 

ग) आचार संलहताबारे जानकारी गराउने, 

ि) सार्वजलनक सेर्ा प्रर्ाह बारे संलक्षप्त जानकारी रिययने सो गयाव अनुसुची ४ मा उल्िेलखत कुराहरुमा 

लर्शेष ध्र्ान रिययने ।  

ङ) नागररक प्रलतर्ेयन पत्र सम्बलन्ध प्रलतर्ेयन प्रस्तुत गनद, 

च) बलहगवमन अलिमत सम्बलन्ध प्रलतर्ेयन प्रस्तुत गनद, 

छ) सहिागीहरुबाट तोरियकएको लर्षर्मा लिलखत र्ा मौलखक प्रश्नहरु संकिन गनद, 

ज) स्थानीर् तहका लजम्मेर्ार पयारिययकारीहरुिे स्पष्ट पानद, 

झ) स्पष्टता पलछ थप लजज्ञासाको आह्र्ान गनद, 

ञ) सम्बलन्धत पयालधकारीबाट थप लजज्ञासामा स्पष्टता पानव िगाउने, 

ट) समापन मन्तव्य, धन्र्र्ाय ज्ञापन र कार्वक्रम लर्सजवन गनद । 

(२) सार्वजलनक सनुुर्ाइको कार्वक्रम सामान्र्तार् चार िण्ड्टा सम्म सञ्चािन हुनेछ ।  
 (३) सार्वजलनक सनुुर्ाइको कार्वक्रम समालप्त पलछ कार्वक्रमको सलमक्षा गररनेछ । सो सलमक्षामा 

कार्वक्रमको उद्दशे्र् अनुरुप सनुुर्ाइको प्रलतफि प्राप्त िए निएको लर्षर्िाई लर्शे्लषण गनुव पनदछ ।  

(४) सार्वजलनक सनुुर्ाइको प्रलतर्ेयन तर्ार गरी पेश गनद लजम्मेर्ारी सार्वजलनक सुनुर्ाइमा खरटएका 
कमवचारी र सहजकतावको हुनछे । सो बमोलजम तर्ार गररने प्रलतर्ेयन अनुसचुी -८ बमोलजमको ढााँचामा आधाररत 

हुनेछ । 

(५) सार्वजलनक सनुुर्ाइ र्षवमा कलम्तमा तीन पटक चैमालसक रूपमा सञ्चािन गररनेछ । पलहिो 
सार्वजलनक सुनर्ाइ चाि ुआ.र्.को मंलसर मसान्त लित्र, योश्रो चािु अ.र्. को चैत्र मसान्त लित्र र तेश्रो तथा 

अलन्तम अउने आ.र्. को श्रार्ण मसान्त लित्र सम्पन्न गररसकु्नपनद छ ।  

(६) र्स यफा बमोलजम सार्वजलनक सुनुर्ाइ कार्वक्रम सञ्चािन गयाव अनुसूची -९ मा उल्िेख िए 
बमोलजमको आचार सलंहता पािना गनव गराउन ुपनदछ ।  

(७) स्थानीर् तहिे कार्वक्रमको सार संक्षेपिाई कार्वक्रमको समापन प ात सम्िर् िए यरु्ै नत्र लर्द्युलतर् 
र्ा मुवण मध्र्े कुनै एक सञ्चार माध्र्मबाट प्रसारण गनव िगाउनु पनदछ ।  
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परिचे्छद -८ 
लबलबध 

१५. गै.स.स. तथा सार्वजलनक ससं्थाहरुको सार्वजलनक सनुरु्ाइ कार्वलर्लध : (१) स्थानीर् तहको क्षेत्रालधकार लित्र 
कानून बमोलजम काम गरररहकेा गैसस तथा अन्र् सार्वजलनक लनकार्हरुि ेपलन र्स कार्वलर्लधिाई अबिम्बन गनव 

सके्नछन । सो गनव गराउन स्थानीर् तहिे आर्श्र्क सहर्ोग र समन्र्र् गनदछ।   

१६. जररर्ाना हुन सके्न : (१) स्थानीर् तहिे सर्ैि ेयखे्ने ठाउाँमा नागररक र्डापत्र राख्नु पनदछ । नागररक र्डापत्रमा 
उल्िेख िए अनुसार कार्व लजम्मेर्ार कमवचारीको िापरर्ाही र्ा कमजोरीका कारण िएको यलेखन आएमा मकाव पनद 

सेर्ाग्राहीिाई सो लजम्मेर्ार कमवचारीर्ाट k|rlnt sfg'g adf]lhd क्षलतपुर्तव िराईनेछ ।  

१७. थपिट र हरेफेर : (१) र्स कार्वलर्लधको कार्ावन्र्र्नको क्रममा कुनै र्ाधा अबरोध र लव्यलर्धा उत्पन्न िएमा 
आर्श्र्क थपिट र हरेफेर गनव कार्वपालिकाबाट आर्श्र्क व्याख्र्ा पररमाजवन समेत गनव सके्नछ ।  

१८. बचाउ :  र्स कार्वलर्लधको कुनै प्रार्धान प्रचलित संलिर्, प्रयशे र्ा स्थानीर् तहको कानून संग र्ाझेमा बााँलझएको 
हय सम्म अमान्र् िएको मालननेछ ।  
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अनसुचूीहरू 
अनसुलूच-१  

(परिचे्छद ३ (यफा ६) सगं सम्बलन्धत ) 
अलिल्िो पटकको सार्वजलनक सनुरु्ाइमा प्रलतबिता ब्र्ि गररएका लबषर् र त्र्सको कार्ावन्र्र्नको अर्स्था : 

अलिल्िो पटक सार्वजलनक सनुुर्ाइ िएको लमलत र स्थान : 

सार्वजलनक सुनुर्ाइमा उपलस्थत सहिागी संख्र्ा : 

  

अलिल्िो पटकको सार्वजलनक सनुरु्ाइमा ब्र्ि गररएका 

प्रलतबिताहरु 

प्रलतबिता अनसुारको कार्ावन्र्र्नको अर्स्था र प्रगती 

१. १. 

२. २. 

३. ३. 

४. ४. 

५. ५. 
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अनसुचूी-२ 

(परिचे्छद ३ (यफा ६) सगं सम्बलन्धत ) 
अलिल्िो पटकको सार्वजलनक सनुरु्ाइ पलछ र र्स सार्वजलनक सनुरु्ाइ अलि गररएको सामालजक पररक्षण प्रलतर्येनको 

सार सकं्षपे (र्रियय िएमा) 
सामालजक पररक्षण गररएको लमलत र स्थान : 

सामालजक पररक्षणमा उपलस्थत सहिागी संख्र्ा : 

सामालजक पररक्षणमा उठेका मुख्र् मुख्र् सर्ाि तथा जर्ाफहरु :  

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

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

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

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

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

 ......................... 
प्रलतर्िताहरुको सार सकं्षेप : 

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

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

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

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

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

 ......................... 
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अनसुचूी-३  

(परिचे्छद ३ (दफा६) सगं सम्बलन्धत ) 
अलिल्िो सार्वजलनक सनुरु्ाइ पलछ र र्स सार्वजलनक सनुरु्ाइ अलि गररएको सार्वजलनक पररक्षण प्रलतर्येनको सार 

सकं्षपे 

१. सार्वजलनक पररक्षणको अभ्र्ास कसरी गररएको छ ? (कसिे, कसरी र कहााँ) 

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

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

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

२. हािसम्म सञ्चािन गररएका सार्वजलनक पररक्षण संख्र्ा : 

३. सार्वजलनक पररक्षणिे उजागर/पलहचान गरेका मुख्र् मुख्र् लर्षर्हरु :  
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अनसुचूी -४ 

(परिचे्छद ७ (दफा १४) सगं सम्बलन्धत ) 
सार्वजलनक सरे्ा प्रर्ाहको कार्वप्रगलत लर्र्रण : 

क्र. 

स.ं 

नागररक 

र्डापत्र 

अनसुारको 

सरे्ाहरुको 

सचूी 

बाषीक िक्ष्र् अलिल्िो 

चौमालसक 

सम्मको प्रगती 

र्स चौमालसकको 

िक्ष्र् 

र्स चौमालसकको 

प्रगती 

कैरियफर्त 

िौलतक आर्थवक िौलतक आर्थवक िौलतक आर्थवक िौलतक आर्थवक 

१. आर्थवक          

२.           

३.           

==           

===           

====           
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अनसुचूी -५ 

(परिचे्छद २ (दफा ४) सगं सम्बलन्धत ) 
गनुासो पीर मकावको अलििखे 

गनुासो सनुरु्ाइ लर्र्रण 

गनुासोको लर्षर् 

र सनुरु्ाइको 

अर्स्था 

१. 

आर्थवक 

लर्कास 

२. 

सामालजक 

लर्कास 

३. 

पूर्ावधार 

लर्कास 

४. 

ससं्थागत 

लर्कास 

५. सरे्ा 

प्रर्ाह 

६. 

सशुासन 

७. 

र्ातार्रण 

तथा लर्पय 

व्यर्स्थापन 

८. 

अन्र् 
* 

जम्मा 

क. प्राप्त गुनासो 

संख्र्ा 
         

ख.सुनुर्ाइ 

गररसरियकएको 

गुनासो संख्र्ा 

         

ग. अन्र् 

सम्बलन्धत 

लनकार्मा 

पठाइएको 

गुनासो संख्र्ा 

         

ि.  सनुुर्ाइ गनव 

बााँकी गुनासो 

संख्र्ा 

         

 
*   जम्मा प्राप्त गुनासो संख्र्ाको थप र्गीकरण  

प्रकार सखं्र्ा प्रकार सखं्र्ा 

सार्वजलनक सरोकार 

 

 ब्र्लिगत सरोकार: 

 

 

कमवचारी तथा जनप्रलतलनलधको 

कार्वसम्पायन संग सम्बलन्धत 

 कमवचारी तथा जनप्रलतलनलधको 

ब्र्बहार संग सम्बलन्धत : 
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अनसुचूी -६ 

(परिचे्छद ३ (दफा ८) सगं सम्बलन्धत ) 
नागररक प्रलतर्येन( Citizen Report Card)  

(सन्तषु्टी र्ा असन्तषु्टी जनाउन)े 

उिरयाताको लर्र्रण 
१) नाम, थर 
२) लिंग 

१) मलहिा  
२) परुुष  
३) अन्र्  

३) उमरे समूह 
१) १६ र्षव िन्या कम  
२) १६ - ३२ र्षव 
३) ३२- ६० र्षव  
४) ६० िन्या मालथ  

४) ठेगाना (गा.पा./न.पा./उ.म.पा.) 
५) र्डा नं 
६) जाती 

१) ब्राम्हण/ क्षेत्री/ ठकुरी 
२) आरिययर्ासी/ जनजाती  
३) यलित  
४) अल्पसखं्र्क/ िोपोन्मुख  

७) लशक्षा 
१) लनरक्षर   
२) साक्षर   
३) आधारितू तह   
४) माध्र्लमक तह   
५) स्नातक   
६) स्नातकोिर  
७) स्नातकोिर िन्या मालथ  
८) प्रालर्लधक 
९) अन्र्  

८) मुख्र् पेशा 
१) कृलष तथा पशुपािन 
२) लनजी कार्ाविर्मा कमवचारी  
३) उध्र्ोग ब्र्र्सार्  
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४) जागीर  
५) बेरोजगार  
६) अन्र् 

 

 ९) सम्पकव नम्बर 
 क) गा.पा./न.पा./उ.म.पा. बाट रिययइन ेसरे्ा सम्बन्धी 

१. सरे्ाको सन्तुलष्ट 
१.१ आफ्नो स्थानीर् सरकार (पालिका) बाट नागररकिे प्राप्त गनद सेर्ा प्रलत समग्रमा तपाई कलिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

१) पूणव सन्तुष्ट छुाँ 
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ 
३) असन्तुष्ट छुाँ 
४) िन्न चाहान्न 

१.२ सेर्ा प्रयान गनद पालिकाका कमवचारीको ब्र्र्हारबाट तपाई कलिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 
१) पूणव सन्तुष्ट छुाँ 
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ 
३) असन्तुष्ट छुाँ 
४) िन्न चाहान्न 

२. सरे्ाको लनर्लमतता 
२.१ पालिकाबाट सेर्ा प्राप्त गनव िागेको समर् प्रलत तपाई कलिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

१) पूणव सन्तुष्ट छुाँ 
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ 
३) असन्तुष्ट छुाँ 
४) िन्न चाहान्न 

२.२ पालिकामा लनर्लमत रुपमा (कमवचारीको उपलस्थलत, समर् पािना, कार्वचुस्तता) सञ्चािन िएको छ 
िन्न ेकुरामा कलतको लर्श्वस्त हुनुहुन्छ ? 

१) पूणव सन्तुष्ट छुाँ 
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ 
३) लबश्वस्त छैन ्
४) थाहा छैन ्

  

२.३ पालिकाबाट सेर्ा प्राप्त गनव लतनुवपरेको रकम (शुल्क) बारे तपाईको धारणा के छ ? 

१) लनधावररत रकम नै लतरेको छुाँ   
२) लनधावररत रकम िन्या बढी लतरेको छुाँ 
३) र्सबारे बताउन चाहान्न  

२.४ तपाईिे राख्नु िएको कुन ैसार्वजलनक चासो र्ा समस्र्ामा पहि गनव र्ा समाधान गनव पालिकािे 
सरयर कलत समर् िगाउने गरेको छ ? 

१) १ यखेी २ रिययन  
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२) ३ यखेी ४ रिययन 
३) सरयर १ हप्ता 
४) १ हप्ता िन्या बढी 
५) थाहा छैन ्
 

३. सरे्ाप्रलतको जनलर्श्वास 
३.१ पालिकाबाट प्राप्त गनद सेर्ाप्रलत तपाई कलतको लर्श्वस्त हुनुहुन्छ ? 

१) पूणव लर्श्वस्त छुाँ 
२) आंलशक लर्श्वस्त छुाँ      
३) लर्श्वस्त छैन ्
४) थाहा छैन ् 

३.२ पालिकाबाट प्राप्त गनद सेर्ाको बारेमा अरुिाई पलन जानकारी रिययने तथा सहर्ोग गनद गनुव िएको छ ? 

१) छुाँ  
२) छैन ्
३) िन्न चाहान्न  

३.३ पालिकाि ेमलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अपांगता िएका ब्र्लिहरू, यलित, जनजाती, लर्पन्न 
तथा अल्पसंख्र्क (िलक्षत) नागररकहरूिाइव सेर्ा प्रर्ाह गनव लबशेष ब्र्र्स्था र्ा पहि गरेको थाहा छ ? 

१) थाहा छ     
२) थाहा छैन ्        
३) िन्न चाहान्न   

  ४. सरे्ाको गणुस्तर 
४.१ पालिकाबाट प्राप्त हुने सेर्ाहरू, सेर्ा प्राप्त गनव परुा गनुवपनद शतव तथा प्ररियक्रर्ा, सेर्ा प्रयान गनद अलधकारी, 

सेर्ा प्राप्त गनव िाग्ने समर् आरिययका बारेमा तपाइव कलिको जानकार हुनुहुन्छ ? 

१) पूणव सन्तुष्ट छुाँ  
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ  
३) खासै जानकार छैन्  

४.२ पालिकािे आफूिे प्रयान गनद सेर्ाका बारेमा सेर्ाग्राहीहरूिाइव रिययने जानकारीबाट कलिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ 
? 

१) पूणव सन्तुष्ट छुाँ  
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ  
३) असन्तुष्ट छुाँ 
४) िन्न चाहान्न 

४.३ पालिकामा सेर्ा लिन आउाँया के लबचौलिर्ाको सहर्ोग लिनुपरेको छ ? 

१) छ    
२) छैन ् 
३) िन्न चाहान्न 
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 ४.४ तपाइविाइव सेर्ा प्राप्त गनद प्ररियक्रर्ा थाहा नहुाँया र्ा कागज पत्र नलमल्या पालिकाका कमवचारीहरूिे कस्तो 
ब्र्र्हार गनद गरेका छन् ? 

१) सहर्ोग गछवन ्  
२) ररसाउाँछन ्
३) िन्न चाहान्न 

 ४.५ पालिकाबाट सेर्ा लिन अर्क्सर कलत पटक धाउनु परेको छ ? 

१) १ पटक   
२) २ पटक 
३) धेरै पटक 

४.६ पालिकािे आर्ोजना गनद साबवजलनक कार्वक्रमहरूमा लसमान्तकृत नागररक (मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ 
नागररक, अपांगता िएका ब्र्लिहरू, यलित, जनजाती, अल्पसंख्र्क आरियय) को सहिालगता कस्तो 
पाउनुहुन्छ ? 

१) उल्िेखनीर्   
२) आंलशक  
३) सहिालगता नहुन े
४) थाहा छैन ्

४.७ समग्रमा पालिकािे प्रयान गनद सेर्ाको गुणस्तर कस्तो पाउन ुिर्ो ? 

१) धेरै गुणस्तरीर् 
२) आंलशक गुणस्तरीर् 
३) गुणस्तरीर् छैन ्
४) िन्न चाहान्न 

५. सरे्ाको ब्र्र्स्थापन 
५.१ पालिकािे स्थानीर् रूपमा प्रयान गनद साबवजलनक सेर्ा (लशक्षा, स्र्ास्थ्र्, सरसफाइव, कृलष, पश,ु खानेपानी, 

ससाँचाइव, सामालजक सुरक्षा आरियय) सम्बन्धी स्थानीर् कार्वलर्लध बारे तपाइविाइव जानकारी छ ? 

१) जानकारी छ  
२) जानकारी छैन ्
३) कार्वलर्लध हुन्छ िन्ने थाहा छैन्  

  

५.२ साबवजलनक सेर्ाको ब्र्र्स्थापनका िालग बनाइएका सलमलतहरू कलिको सकृर् छन् ? 

१) पूणव सकृर् छन ् 
२) आंलशक सकृर् छन ्
३) सकृर् छैन ्
४) थाहा छैन ् 

५.३ आफूिे प्रयान गनद सेर्ाको लनर्लमतता, लबश्वसलनर्ता र गुणस्तर कार्म राख्न पालिकािे कलिको ध्र्ान रिययने 
गरेको पाउनुहुन्छ ? 

१) धेरै ध्र्ान रिययने गरेको  
२) आंलशक ध्र्ान रिययने गरेको 
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३) ध्र्ान नरिययएको 
४) थाहा छैन ्

६. नागररक बडापत्र, सचूना अलधकारी, गनुासो सुनुर्ाइव 
६.१ पालिकािे तर्ार पारेको नागररक बडापत्र तपाईका िालग कलिको उपर्ोगी छ ? 

१) धेरै उपर्ोगी छ       
२) आंलशक उपर्ोगी छ  
३) उपर्ोगी छैन्  
४) थाहा छैन्  

  

६.२ पालिकािे तोकेको सचूना अलधकारीिे तपाईिे मागेको सचूना रिययन कलिको सहर्ोग गनद गरेको पाउनुहुन्छ 
? 

१) धेरै सहर्ोग 
२) आंलशक सहर्ोग 
३) सहर्ोग गयनैन ्
४) थाहा छैन ्

६.३ तपाइविे पालिकामा आफ्नो गुनासो राख्ने सहज स्थान र्ा माध्र्म पाउनु िएको छ ? 

१) पाएको छुाँ  
२) पाएको छैन ्
३) थाहा छैन ्

६.४ तपाइविे राखकेो गनुासोको सुनुर्ाइव प्ररियक्रर्ाबाट कलिको सन्तषु्ट हुनुहुन्छ ? 

१) पूणव सन्तुष्ट छुाँ  
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ 
३) असन्तुष्ट छुाँ  
४) िन्न चाहान्न 

 ७. नागररक सिंग्नता, सशुासन, पारयशीता, साबवजलनक जर्ाफयहेीता 
७.१ पालिकािे स्थानीर् कानुन तथा कार्वलर्लध लनमावण प्ररियक्रर्ामा तपाइव संिग्न हुने अर्सर पाउनु िएको छ ? 

१) छुाँ  
२) छैन ्
३) सिंग्न हुन सर्क्छुाँ िन्ने थाहा छैन ्

७.२ पालिकािे लनमावण गनद र्ार्षवक नीलत, कार्वक्रम तथा बजेट लनमावण प्ररियक्रर्ामा तपाइव संिग्न हुने अर्सर 
पाउनु िएको छ ? 

१) छुाँ  
२) छैन ्
३) सिंग्न हुन सर्क्छुाँ िन्ने थाहा छैन ्

७.३ पालिकािे साबवजलनक लर्षर्मा गनद लनणवर्हरू, पालिकाको नीलतहरू, र्ार्षवक कार्वक्रम र बजेट, 
र्ोजनाहरूको कार्ावन्र्र्न आरिययका बारेमा तपाइविे जान्न चाहमेा सहज रूपमा जानकारी पाउने गनुव िएको छ ? 

१) छुाँ  
२) छैन ्
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३) थाहा छैन ्
७.४ साबवजलनक सरोकारका लर्षर्मा तपाइविे चासो राख्या पालिकाको प्रलतरियक्रर्ा कस्तो पाउनुहुन्छ ? 

१) सकारात्मक 
२) संकोच 
३) नकारात्मक 
४) िन्न चाहान्न 
 

७.५ पालिकािे साबवजलनक सरोकारका लर्षर्मा नागररकहरूसाँग संबाय र्ा अन्तररियक्रर्ा गनद गरेको छ ? 
१) छ 
२) छैन ्
३) थाहा छैन ्

७.६ पालिकािे आर्ोजना गनद साबवजलनक सनुुर्ाइव, सामालजक परीक्षण, सामालजक िेखाजोखा आरियय 
कार्वक्रमहरूमा कलिको प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

७.७ पालिकािे आफ्नो बजेटको कलिको सयपुर्ोग गरेको ठान्नुहुन्छ ? 
१) पूणव सयपुर्ोग 
२) आंलशक सयपुर्ोग 
३) यरुूपर्ोग 
४) थाहा छैन ्

 ७.८ लनर्ावलचत जनप्रलतलनलधहरू आफ्नो कतवब्र्, नागररक प्रलतको यालर्त्र्, पालिकाको समग्र नीलत, सेर्ाको 
गुणस्तर, नागररकहरूको अपके्षा प्रलत कलिको संबयेनशीि पाउनुहुन्छ ? 

१) धेरै संबयेनशीि 
२) सामान्र् संबेयनशीि 
३) लनरपेक्ष 
४) थाहा छैन ्

 

८. सचूना प्रलर्लधको प्रर्ोग 
८.१ पालिकािे साबवजलनक सचूनाहरू सकंिन, अलििेखीकरण र प्रसारणका िालग गरेको सचूना प्रलर्लधको प्रर्ोग 
कलिको प्रिार्कारी पाउनिुएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी 
२) आंलशक प्रिार्कारी 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

सझुार् 
तपाइवको तफव बाट पालिकािाइव सझुार् िए रिययनुहोस् । 
तपाइवको तफव बाट जनप्रलतलनधहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 
तपाइवको तफव बाट नागररकहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 
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ख) र्डा कार्ाविर्बाट प्रयान गररन ेसरे्ा 
१. र्डा नं. 

२. र्डा स्तरमा र्ोजना तजुवमा, कार्ावन्र्र्न र अनुगमन कार्व कलिको प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 
१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

३. र्डा लित्र र्ोजना तथा िौलतक पूर्ावधारको संरक्षण, ममवत सम्िार, रेखयखे र ब्र्र्स्थापन कार्व कलिको 
प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

४. र्डा कार्ाविर्बाट साबवजलनक सेर्ा एंब लबकास कार्वहरूको ब्र्र्स्थापन र प्रर्ाह कलिको प्रिार्कारी पाउन ु
िएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

५. र्डा कार्ाविर्िे प्रयान गनद लनर्लमत सेर्ाहरू (जस्तै ब्र्लिगत िटना यताव, प्रमाणीकरण, लसफाररस आरियय) 
कलिको प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

६. र्डा कार्ाविर्िे प्रयान गनद मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अपांगता िएका ब्र्लिहरू, लबपन्न, 
अल्पसंख्र्क तथा लसमान्तकृत समुयार्का िलक्षत सेर्ाहरू कलिको प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

७. र्डा कार्ाविर्िे सेर्ाग्राही नागररकहरूसाँग गनद ब्र्र्हार प्रलत कलिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 
१) पणूव सन्तुष्ट छुाँ 
२) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ 
३) असन्तुष्ट छुाँ 
४) िन्न चाहान्न 

८. र्डा कार्ाविर्िे साबवजलनक महत्र्का सचूनाहरू (नीलत, कार्वक्रम, बजेट, स्थानीर् कार्वलर्लधहरू, लनणवर्हरू 
आरियय) नागररकहरूिे सहज रूपमा प्राप्त गनव सके्न गरी गरेको ब्र्र्स्था कलिको प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
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३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

९. र्डा कार्ाविर्को सरे्ाको गुणस्तर, नागररक सहिालगता, गनुासो सनुुर्ाइव, नीलत तथा लबलधको पािना, 
ढीिासुस्तीको न्र्नुीकरण, सुशासन र जर्ाफयहेीता प्रबिवन प्रलत कलिको संबयेनशीि पाउनु िएको छ ? 

१) धेरै सबंेयनशीि  
२) आंलशक संबयेनशीि 
३) लनरपेक्ष 
४) थाहा छैन ्

१०. र्डा कार्ाविर्िे साबवजलनक सरोकारका लबषर्मा नागररकहरूसाँग सम्बाय र्ा अन्तररियक्रर्ा गनद गरेको छ ? 
१) छ 
२) छैन ्
३) थाहा छैन ्

११. र्डा कार्ाविर्िे आर्ोजना गनद साबवजलनक सुनरु्ाइव, सामालजक परीक्षण, सामालजक िेखाजोखा आरियय 
कार्वक्रमहरू कलिको प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 

१) धेरै प्रिार्कारी छ 
२) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

सझुार् 
 तपाइवका तफव बाट र्डा कार्ाविर्िाइव सझुार् िए रिययनुहोस् । 

तपाइवको तफव बाट जनप्रलतलनधहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 
तपाइवको तफव बाट नागररकहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 

   
ग) स्र्ास्थ्र् ससं्थाबाट प्रयान गररन ेसरे्ाबारे 
१. स्थास्थ्र् चौकी/अस्पताि 

१.१. स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पतािको नाम 
१.२. स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पतािबाट प्रयान गररने सेर्ाहरूको बारेमा आर्श्र्क साबवजलनक जानकारी कलिको 

सहज रूपमा प्राप्त हुने गरेको छ ? 
१) धेरै सहज 
२) आंलशक सहज    
३) सहज छैन ्
४) थाहा छैन ्

२. स्थास्थ्र् चौकी/अस्पताि 
२.१ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे सेर्ा प्रयान गनव आर्श्र्क न्र्ूनतम पूर्ावधार (िर्न, कक्ष, बेड, उपकरण, 

प्रर्ोगशािा, शौचािर्, लपउने पानी आरियय) को ब्र्र्स्थापन गरेको छ ?  
१) छ 
२) छैन ्
३) थाहा छैन ्
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२.२. स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे सेर्ा प्रयान गनव आर्श्र्क न्र्ूनतम परू्ावधार (िर्न, कक्ष, बेड, उपकरण, 
प्रर्ोगशािा, शौचािर्, लपउने पानी आरियय) को सरसफाइव, सिंार र रेखयखे कलिको प्रिार्कारी रूपमा 
गरेको पाउनु िएको छ ?  
 १) धेरै प्रिार्कारी छ 
 २) आंलशक प्रिार्कारी छ 
 ३) प्रिार्कारी छैन ्
 ४) थाहा छैन ्

२.२. स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे सेर्ा प्रयान गनव आर्श्र्क न्र्ूनतम परू्ावधार (िर्न, कक्ष, बेड, उपकरण, 
प्रर्ोगशािा, शौचािर्, लपउने पानी आरियय) को सरसफाइव, सिंार र रेखयखे कलिको प्रिार्कारी रूपमा 
गरेको पाउनु िएको छ ?  
 १) धेरै प्रिार्कारी छ 
 २) आंलशक प्रिार्कारी छ 
 ३) प्रिार्कारी छैन ्
 ४) थाहा छैन ्

३. खोप सेर्ा 
३.१ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद खोप सेर्ा के सबैको पहुाँचमा छ ? 

 १) सबकैो पहुाँचमा छ 
 २) सबकैो पहुाँचमा छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

३.२ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद खोप सेर्ा कलिको लनर्लमत छ ? 
 १) लनर्लमत छ 
 २) लनर्लमत छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

५. पोषण कार्वक्रम 
५.१ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद  पोषण कार्वक्रम के सबै िलक्षत समुहको पहुाँचमा छ ? 

 १) सबकैो पहुाँचमा छ 
 २) सबकैो पहुाँचमा छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

५.२ के स्थास्थ्र्कमीिे बच्चाको लनर्लमत तौि लिने गछवन् ? 
 १) गछवन ्
 २) गयनैन ्
 ३) थाहा छैन ्

५.३ के स्थास्थ्र्कमीिे सन्तुलित तथा पौलष्टक खानाका बारेमा सोधपछु गनद र परामशव रिययने गरेका छन् ? 
 १) छन ्
 २) छैनन ्
 ३) थाहा छैन ्
 
 

५.४ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद पोषण कार्वक्रम कलिको प्रिार्कारी छ ?  
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 १) धेरै प्रिार्कारी छ 
 २) आंलशक प्रिार्कारी छ 
 ३) प्रिार्कारी छैन ्
 ४) थाहा छैन ्

६. पररर्ार लनर्ोजन सेर्ा 
६.१ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद पररर्ार लनर्ोजन सेर्ा के सबकैो पहुाँचमा छ ? 

 १) सबकैो पहुाँचमा छ 
 २) सबकैो पहुाँचमा छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

६.२ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद पररर्ार लनर्ोजन सेर्ा के लनर्लमत रूपमा उपिब्ध छ ? 
 १) उपिब्ध छ 
 २) उपिब्ध छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

६.३ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद पररर्ार लनर्ोजन सेर्ा कलिको प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 
 १) धेरै प्रिार्कारी छ 
 २) आंलशक प्रिार्कारी छ 
 ३) प्रिार्कारी छैन ्
 ४) थाहा छैन ्

७. लबरामी जााँच 

७.१ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद लबरामी जााँच सेर्ा कलिको लनर्लमत पाउनु िएको छ ? 
 १) लनर्लमत छ 
 २) लनर्लमत छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

७.२ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद लबरामी जााँच सेर्ा प्रलत कलिको सन्तुष्ट हुनहुुन्छ ? 
 १) पणूव सन्तुष्ट छुाँ 
 २) आंलशक सन्तुष्ट छुाँ 
 ३) असन्तुष्ट 
४) िन्न चाहान्न 

७.३ लबरामी जााँचका िालग लनर्लमत रूपमा गाउाँिर लर्क्िलनक, िुम्ती लशलबर तथा आकलस्मक सेर्ा कलिको 
प्रिार्कारी पाउनु िएको छ ? 
 १) धेरै प्रिार्कारी छ 
 २) आंलशक प्रिार्कारी छ 
 ३) प्रिार्कारी छैन ्
 ४) थाहा छैन ्

८. सरुलक्षत माततृ्र् 

८.१ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद सुरलक्षत मातृत्र् सेर्ा के सबैको पहुाँचमा छ ? 
 १) सबकैो पहुाँचमा छ 
 २) सबकैो पहुाँचमा छैन ्
 ३) थाहा छैन ्
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८.२ गिवर्ती जााँच गराउाँया र स्थास्थ्र् चौकी र्ा अस्पतािमा ससु्केरी हुाँया सुत्केरी आमािे र्ातार्ात खचव पाउने 
गरेको छ ? 
१) पाउने गरेको छ 
 २) पाउने गरेको छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

८.३ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद सुरलक्षत मातृत्र् सेर्ा कलिको प्रिार्कारी छ ? 
 १) धेरै प्रिार्कारी छ 
 २) आंलशक प्रिार्कारी छ 
३) प्रिार्कारी छैन ्
४) थाहा छैन ्

९. लनाःशलु्क औषधी 
९.१ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद लनाःशुल्क औषधी बारे आर्श्र्क जानकारी कलिको सहज रूपमा प्राप्त 

हुने गरेको छ ? 
 १) धेरै सहज 
 २) आंलशक सहज 
 ३) सहज छैन ्
 ४) थाहा छैन ्

९.२ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद लनाःशलु्क औषधी शलु्क लतरेर रियकन्नु परेको छ ? 
 १) छ 
 २) छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

९.३ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद औषधी के सबकैो पहुाँचमा छ ? 
 १) सबकैो पहुाँचमा छ 
 २) सबकैो पहुाँचमा छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

९.४ स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रयान गनद लनाःशलु्क औषधी के लनर्लमत रूपमा उपिब्ध छ ? 
 १) उपिब्ध छ 
 २) उपिब्ध छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

१०. सरे्ाग्राहीसाँग गररन ेब्र्र्हार 
१०.१ के स्र्ास्थ्र्कमीहरू लबरामी तथा लबरामीका आफन्तहरूसाँग लशष्ट र सभ्र् ब्र्र्हार गछवन् ? 

 १) गछवन ्
 २) गयनैन ्
 ३) िन्न चाहान्न 

१०.२ लबरामी तथा लबरामीका आफन्तहरूिे कुनै जानकारी मागे, सुझार् रिययए र्ा गुनासो गरे स्र्ास्थ्र्कमीहरूि े
त्र्सिाइव कसरी लिन्छन् ? 
 १) ध्र्ान रिययन्छन ्
 २) बेर्ास्ता गछवन ्
 ३) झर्कव न्छन ्
 ४) िन्न चाहान्न 
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सझुार् 

तपाइवका तफव बाट स्र्ास्थ्र् चौकी/अस्पताििाइव सझुार् िए रिययनहुोस् । 
तपाइवको तफव बाट जनप्रलतलनधहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 
तपाइवको तफव बाट नागररकहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 

 
ि) शलैक्षक ससं्थासाँग सम्बलन्धत 
१. लर्द्यािर्को नाम 
२. लर्द्यािर् (लशक्षा) 

२.१ लर्द्यािर्बाट प्रयान गररन ेसेर्ाहरूको बारेमा आर्श्र्क साबवजलनक जानकारी कलिको सहज रूपमा प्राप्त 
हुने गरेको छ ? 

१) धेरै सहज 
२) आंलशक सहज 
३) सहज छैन ्
४) थाहा छैन ्

३. आर्श्र्क न्र्नूतम परू्ावधार 
३.१ लर्द्यािर्िे प्रयान गनव आर्श्र्क न्र्नूतम पूर्ावधार (िर्न, कक्षा कोठा, खेि मैयान, फर्नवचर, पुस्तकािर्, 

उपकरण, प्रर्ोगशािा, खाजा िर, शौचािर्, लपउने पानी आरियय) को ब्र्र्स्थापन गरेको छ ? 

१) छ 
२) छैन ्
३) थाहा छैन ्

३.२ लर्द्यािर्िे प्रयान गनव आर्श्र्क न्र्नूतम पूर्ावधार (िर्न, कक्षा कोठा, खेि मैयान, फर्नवचर, पुस्तकािर्, 
उपकरण, प्रर्ोगशािा, खाजा िर, शौचािर्, लपउने पानी आरियय) को सरसफाइव, सिंार र रेखयखे कलिको 
प्रिार्कारी रूपमा गरेको पाउनु िएको छ ? 

 १) धेरै प्रिार्कारी छ 
 २) आंलशक प्रिार्कारी छ 
 ३) प्रिार्कारी छैन ्
 ४) थाहा छैन ्

४. लनर्लमत लशक्षण लसकाइव 
४.१ के लर्द्यािर् लनर्लमत रूपमा (साबवजलनक लबयाको रिययन बाहके) खुल्िा रहन्छ ? 

 १) रहन्छ 
 २) रहाँयनै ्
 ३) थाहा छैन ्

४.२ के प्रध्र्ानअध्र्ापक, लशक्षक, लशलक्षका तथा कमवचारीहरू लनर्लमत रूपमा लर्द्यािर् आउने गयवछन् ? 

 १) आउाँछन ्
 २) आउाँयनैन ्
 ३) थाहा छैन ्

४.३ के लर्द्याथीहरू लनर्लमत रूपमा (साबवजलनक लबयाको रिययन बाहके) लर्द्यािर् जाने गछवन् ? 

 १) जान्छन ्
 २) जााँयनैन ्
 ३) थाहा छैन ्



25 
 

४.४ लर्द्याथीहरू लर्द्यािर् जान कलिको उत्सालहत पाउनुहुन्छ ? 

 १) धेरै उत्सालहत 
 २) आंलशक उत्सालहत 
 ३) उत्सालहत रहाँयनैन ्
 ४) थाहा छैन ्

४.५ के लशक्षक लशलक्षकाहरूिे गनद लशक्षक लसकाइव रियक्रर्ाकिापहरू रचनात्मक, लर्द्याथी केलन्वत र लसकाइवको 
उदे्यश्र् अनुरूप हुने गरेको छ ? 

 १) छ 
 २) छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

४.६ के लनर्लमत परीक्षा बाहके पलन लर्द्याथीहरूको लसकाइव मुल्र्ांकन अन्र् लबलधहरू प्रर्ोग गररएको छ ? 

 १) छ 
 २) छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

४.७ के लशक्षण लसकाइवको लर्षर्मा लर्द्यािर्िे लर्द्याथी तथा अलििार्कहरूसाँग लनर्लमत परामशव गनद गरेको 
छ ? 

 १) छ 
 २) छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

४.८ के लर्द्यािर्िे लनर्लमत लशक्षण लसकाइवका अलतररि लर्द्याथीहरूको शाररररक, मानलसक तथा नैलतक 
लर्कासमा प्रर्ाप्त ध्र्ान रिययएको पाउनुहुन्छ ? 

 १) पाउाँ छुाँ 
 २) पाउाँ रिययन ्
 ३) थाहा छैन ्

५. लनाःशलु्क पाठ्यपसु्तक 

५.१ के लनाःशलु्क प्रयान गररने पाठ्यपुस्तकहरू सबकैो पहुाँचमा छ ? 

 १) छ 
 २) छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

५.२ के लनाःशलु्क प्रयान गररने पाठ्यपुस्तकहरू समर्मा नै प्राप्त हुन्छन् ? 

 १) हुन्छ 
 २) हुाँयनै ्
 ३) थाहा छैन ्

५.३ के लनाःशलु्क प्रयान गररने पाठ्यपुस्तकहरू परुा सेट एक साथ प्राप्त हुन्छ ? 

 १) हुन्छ 
 २) हुाँयनै ्
 ३) थाहा छैन ्

५.४ के लनाःशलु्क प्रयान गररने पाठ्यपुस्तकहरू बजारबाट मुल्र् लतरेर रियकन्नु परेको छ, छैन् ? 

 १) छ 
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 २) छैन ्
 ३) थाहा छैन ्

६. छात्रबलृि 

६.१ के छात्रा तथा यलित लर्द्याथीहरूहरूका िालग प्रयान गररने छात्रबृलिका बारेमा आर्श्र्क सचूना र्ा जानकारी 
(छात्रबृलिको रकम, प्रयान गररने समर् आरियय) सहजै प्राप्त हुन्छ ? 

 १) सलजिै प्राप्त हुन्छ 
 २) सलजिै प्राप्त हुाँयनै ्
 ३) थाहा छैन ्

६.२ के छात्रबृलिको पुरा रकम प्राप्त हुन्छ ? 

 १) हुन्छ 
 २) हुाँयनै ्
 ३) थाहा छैन ्

६.३ के छात्रबृलिको रकम समर्मै प्राप्त हुन्छ ? 

 १) हुन्छ 
 २) हुाँयनै ्
 ३) थाहा छैन ्

७. लर्द्याथी तथा अलििार्कहरूसाँग गररन ेब्र्र्हार 
७.१ के लर्द्यािर्िे लर्द्याथी तथा अलििार्कहरूसाँग लशष्ट र सभ्र् ब्र्र्हार गछवन् ? 

 १) गछवन ्
 २) गयनैन ्
 ३) िन्न चाहान्न 

७.२ लर्द्याथी र्ा अलििार्कहरूिे लर्द्यािर्साँग कुनै जानकारी मागे, सुझार् रिययए र्ा गनुासो गरे लशक्षकहरूि े
त्र्सिाइव कसरी लिन्छन् ? 

 १) ध्र्ान रिययन्छन ्
 २) बेर्ास्ता गछवन ्
 ३) झर्कव न्छन ्
 ४) िन्न चाहान्न 

सझुार् 
तपाइवका तफव बाट लर्द्यािर्िाइव सुझार् िए रिययनुहोस् । 
तपाइवको तफव बाट जनप्रलतलनधहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 
तपाइवको तफव बाट नागररकहरूिाइव सुझार् िए रिययनहुोस् । 
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अनसुलूच - ७ 
 

बलहगवमन अलिमत (Exit Poll) सकंिन गनद ढााँचा 
(परिचे्छद ३ (दफा ७) साँग सबंलन्धत 

१) सरे्ाको प्रकृलत 
  १) पालिका कार्ाविर्  

 २) र्डा कार्ाविर्  
 ३) लशक्षा 
 ४) स्र्ास्थ्र् 

२. कार्ाविर्को नाम 
३. र्डा न.ं 
४. सरे्ाग्राहीको लिगं 

१) मलहिा  
२) परुुष  
३) अन्र्  

५. जातजाती 
१) ब्राम्हण/ क्षेत्री/ ठकुरी 
२) आरिययर्ासी/ जनजाती  
३) यलित  
४) अल्पसखं्र्क/ िोपोन्मुख  

६. उमरे 
१) १६ र्षव िन्या कम  
२) १६ - ३२ र्षवसम्म  
३) ३२- ६० र्षवसम्म  
४) ६० िन्या मालथ  

७. लशक्षा 
१) लनरक्षर   
२) सामान्र् साक्षरता   
३) प्रा.लर्.  
४) आधारिूत   
५) मा.र्ी.   
६) स्नातक   
७) स्नातकोिर   
८) अन्र् प्रालर्लधक लशक्षा 

८. कार्ाविर् सम्म आइपगु्न तपाईिाई कलत समर् िाग्र्ो ? 

 १) आधा िण्ड्टा िन्या कम 

 २) १ िण्ड्टा 
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 ३) १–३ िण्ड्टा 
 ४) ३–५ िण्ड्टा 
 ५) ५ िण्ड्टा िन्या मालथ 

९. कार्ाविर्मा यहेार्को कुन कामको िालग आउन ुिएको हो ? 

१) िेटिाट   
२) सोधपछु गनव/जानकारी प्राप्त गनव/सूचना प्राप्त गनव 
३) लनर्लमत सेर्ा 
४) उजरुी/गुनासो राख्न   
५) कार्ाविर्िे बोिाएर आए   
६) अन्र् कुनै काम िए उल्िेख गनुवहोस ्  

१०. तपाईको कामका िालग को साँग सम्पकव  गनद के प्ररियक्रर्ा परुा गनद िन्नमेा तपाईिाइ कलिको जानकारी लथर्ो ? 

 १) परैु जानकारी लथर्ो 
 २) अलिकलत जानकारी लथर्ो 
 ३) जानकारी लथएन ्

११. सरे्ाप्रयार्क कमवचारीि ेतपाईको आर्श्र्कता बझु ेजस्तो िाग्र्ो ? 
 १) राम्ररी बझुकेो 
 २) अलिकलत बझुेको 
 ३) नबुझकेो 

१२. तपाई प्रलत सरे्ाप्रयार्क कमवचारीि ेब्र्र्हार कस्तो रह्यो ? 

 १) लमिनसार र मतै्रीपणूव 
 २) रठकै 

 ३) खराब 

 ४) बताउन चाहान्न 

१३. तपाईको कामका िालग आर्श्र्क सचूनाहरू (प्रमाण–कागजात र शलु्क–यस्तरु) बारे तपाईिाई सरे्ाप्रयार्क कमवचारीि ेकलिको 
स्पष्ट गरे ? 

 १) पुरै स्पष्ट गरररिययए 

 २) अलिकलत स्पष्ट गरे 
 ३) अिमल्ि पारे 

१४. के तपाइको काम परुा िर्ो ? 

१) पुरै काम िर्ो 
२) अलिकलत काम िर्ो 
३) कुनै काम िएन ्

१५. सरे्ा प्राप्त गनव अपनाइएको प्ररियक्रर्ा के कस्तो िाग्र्ो ? 

 १) सहज तथा छररतो 
 २) सामान्र्ा 
 ३) िामो र झन्झरटिो 

१६. कार्ाविर्मा सचूना प्रलर्लधको प्रर्ोग कस्तो पाउन ुिर्ो ? 
  १) राम्रो प्रर्ोग 

 २) सामान्र् प्रर्ोग 

 ३) प्रर्ोग िएको छैन ्
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 ४) थाहा छैन ्

१७. तपाईिाई कार्ाविर्को कुन–कुन पक्ष धरैे राम्रो िाग्र्ो ? 

  १) िौलतक अर्स्था  
 २) कमवचारीहरुको ब्र्र्हार 
 ३) सेर्ा प्रर्ाह 
 ४) सचूना प्रलर्लधको प्रर्ोग 

 ५) कुनै पलन राम्रो िागेन ्

 ६) अन्र् िए उल्िेख गनुवहोस ्

१८. तपाईि ेकार्ाविर्को कुन–कुन पक्षािाई सधुार गनुवपनद यखे्निुर्ो ? 

  १) िौलतक अर्स्था  
 २) कमवचारीहरुको ब्र्र्हार 
 ३) सेर्ा प्रर्ाह 
 ४) सचूना प्रलर्लधको प्रर्ोग 

 ५) कुनै पलन राम्रो िागेन ्

 ६) अन्र् िए उल्िेख गनुवहोस ्
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अनसुचूी - ८ 

(परिचे्छद ७ (दफा ४) सगं सम्बलन्धत ) 
सार्वजलनक सनुरु्ाइ सम्बलन्ध प्रलतर्ेयनको ढााँचा 

 सार्वजलनक सुनुर्ाइ संर्ोजन गनद ब्र्लिको नाम, थर र ठेगाना: 

 सुनर्ाइ गररएका लर्षर्बस्तहुरु : 

क)  

ख)  

ग)  

ि)  

 कार्वक्रम आर्ोजना स्थि :  

 कार्वक्रम आर्ोजना गररएको लमलत र समर् : 

 कार्वक्रम सञ्चािन गररएको समर्ाबलध ( िण्ड्टा / लमनेटमा ) 

 उठेका प्रश्न  / लजज्ञासा र उिर : 

 

क्रम संख्र्ा प्रश्नकतावको गुनसो 

गनद र्ा सुझार् 

रिययनेको नाम,थर र 

ठेगाना 

सहिागीको प्रश्न  / 

गुनासो  / सुझार् 

जर्ाफ रिययने 

पयालधकारीको   

नाम ,  थर र ठेगाना 

जर्ाफको छोटकरी 

ब्र्होरा 

     

     

 

प्रलतर्ेयन रिययएको लमलत:     सार्वजलनक सुनुर्ाइ संर्ोजकको यस्तखत:  
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अनसुचूी -९ 

(परिचे्छद ७(दफा ६)संग सम्बन्धित) 

सार्वजनिक सुिुर्ाइमा पालिा गिुव पिे आचाि संनिता 

१. सहिागीिे बोल्नका िागी हात उठाएर सकेंत गनुव पनदछ । 

२. सहिागीिे प्रश्न र्ा सुझार् के राख्ने हो , पलहिे नै स्पष्ट गनुव पनदछ ।  

३. सहजकताविे बोल्न ेसंकेत गरे पलछ मात्र आफ्नो नाम सलहत प्रश्न र्ा लजज्ञासा राख्न ुपनदछ।   

४. सेर्ाग्राही सहिागी नागररकहरु धेरैिाई प्रश्न गनव समर् रिययनु पनद िएकािे बुाँयागत रुपमा छोटकरीमा 

प्रश्न प्रलतक्रीर्ा राख्नु पनदछ र सहजकताविे लनधावरण गरेको समर् लबतेपलछ तत्काि प्रस्तुती रोकु्न पनदछ ।  

५. आफु िन्या पलहिेका सहिागीिे बोिेका कुरािाई योहर् र्ाउन जरुरी हुनेछैन । 

६. लचि नबुझेमा सहजकतावको अनुमलत लिएर थप प्रश्न सोध्न पाईनेछ । 

७. सहिागीिे लबना आधार कसपै्रलत िाञ्छनार्ुि िाषाको प्रर्ोग गनव पाईने छैन ।  

८. सुनुर्ाइका र्िा तथा सहिागीिाई उिेजीत पानद मनसार्िे र्ा बयिाको िार्ना लिएर आफ्नो िनाई 

राख्न र्ा बोल्न पाइने छैन । 

९. सुनुर्ाइिाई लबथोल्न ेप्रर्ास कोही कतैबाट िएको पाईएमा सबै सहिागीको लमिेर शालिनतापूर्वक 

समाधान खोज्न ेकतवव्य हुनेछ । 

१०. सुनुर्ाइिाई लर्षर्ान्तर हुन सबै सहिागी सचेत हुन ुपनदछ ।  
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