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भाग २  

रास्कोट नगरपालिका सार्बजनिक सुिुवाई कार्बनवनि,२०७९ 

प्रस्तावनािः िगरपानिकाको सेवा प्रवाहिाई पारदर्शी, उत्तरदार्ी र जवाफदेही र्िाउि िीनि, र्ोजिा िथा

कार्बक्रमकोकार्ाबन्वर्ि प्रकृर्ा, प्राप्तउपिब्धि र गुिासाहरुर्ारे िागररककोअनिमि वा नर्चार वा िाविा रु्झीआफ्िो

सेवा प्रवाह प्रकृर्ामा सुिार गिब, सावबजनिक कोषको उनचि पररचािि गरी अपेनिि िनिजा प्राब्धप्तको सुनिश्चििा गिब र

जिप्रनिनिनि िथा कमबचारीिाई थप नजमे्मवार र्िाई सावबजनिक जवाफदेहीिा अनिरृ्ब्धि गिब स्थािीर् सरकार सञ्चािि

ऐि, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा ५ को प्रर्ोजिको िानग स्थािीर् सरकार सन्चािि ऐि, २०७४ को दफा ११ ९७०

िे नदएको अनिकार प्रर्ोग गरी कार्बपानिकािे देहार्को कार्बनवनितथा स्थानीय सरकार सञ्चािन 

ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) बिोलजि रास्कोट नगरपालिकािे यो 

काययलवलि बनाई िागू गररएको छ । 
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    पररचे्छद –१ 

प्रारब्धिक 

 

१ संनिप्त िाम र प्रारब्धिकः १ र्ो कार्बनवनिको िाम “सार्बजनिक सुिुवाई कार्बनवनि, २०७९” रहेको छ

।  

२ र्ो कार्बनवनि िगरपानिकाको स्थािीर् राजपत्रमा प्रकार्शि िएको नमनिदेब्धि प्रारि हुिेछ । 

 

२ पररिाषाः नवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथब ििागेमा र्स कार्बनवनिमाः  

 

क ऐि िन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ सम्झिुपछब । 

ि िगरपानिका िन्नािे रास्कोट िगरपानिका सम्झिुपछब । 

ग कार्बपानिका िन्नािे रास्कोट िगरपानिकाको िगर कार्बपानिकािाई सम्झिुपछब । 

घ   सिा िन्नािे िेपािको संनविािको िारा २२३ को उपिारा १ र्मोनजमको िगर सिा सम्झिुपछब   

ङ प्रमुि िन्नािे िगरपानिकाको प्रमुि सम्झिु पछब । 

च कार्ाबिर् िन्नािे िगर कार्बपानिकाको कार्ाबिर् सम्झिु पछब र सो र्शब्दिे िगरपानिका अन्तगबिका वडा

कार्ाबिर्, सेवा केन्द्र, नवषर्गि र्शािा वा निकार् समेििाई रु्झाउिे छ । 

छ प्रमुि प्रर्शासकीर् अनिकृि िन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ दफा ८४ वमोनजमको प्रमुि

प्रर्शासकीर् अनिकृि सम्झिु पछब । 

ज सार्बजनिक सुिुवाई िन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा ५ को

व्यवस्था र्मोनजम िगरपानिकाको र्ोजिा, िीनि, कार्बक्रम, आर्ोजिा कार्ाबन्वर्ि र सेवा प्रवाहिे सामानजकआनथबक

िेत्रमा पारेको समग्र प्रिावको िेिाजोिा, नवशे्लषण र मूल्ांकि कार्ब सम्झिुपछब । 

झ गैर सरकारी संस्था िन्नािे र्स कार्बनवनिको प्रर्ोजिको िानग प्रचनिि कािूि र्मोनजम स्थापिा िएका र

िगर सिार्ाट आफ्िो कार्बक्रम स्वीकृि गराई िगरपानिकाको समन्वर्मा कार्बक्रम सञ्चािि गिे गैर

िाफामूिक संस्था सम्झिुपछब ।  

ञ सामुदानर्क संघ संस्था िन्नािे जिचेििा सम्बन्धी िानिम, अनिमुिीकरण, सीप नवकास, र्चि, कजाब

पररचािि, समावेर्शी नवकास र सर्शक्तीकरण गिे उदे्दश्यिे निनश्चि प्रनक्रर्ा अविम्बि गरी प्रचनिि कािूि र्मोनजम

स्थापिा िएका संस्था िथा िगरपानिकामा सूचीकृि िएका समुदार्मा आिाररि संस्था सम्झिुपछब । 

ट र्ोजिा िन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७४ को दफा २४ को उपदफा १ मा उले्लि िए

र्मोनजम िगरपानिकाको समग्र नवकास निमाबण सम्बन्धी िर्ार पाररएको आवनिक, र्ानषबक र रणिीनिगि िथा

नवषर्िेत्रगि र्ोजिा र र्सै्त प्रकारका अन्य र्ोजिािाई सम्झिु पछब । 

ठ कार्बक्रम िन्नािे निनश्चि उदे्दश्य प्राब्धप्तका िानग िगरपानिकाद्वारा िगािी ढााँचा सनहि िर्ार गररएको

िेत्रगि वा वहुिेत्रगि कार्बक्रम सम्झिुपछब । 

ड आर्ोजिा िन्नािे िगरपानिकािे कुिै िौगोनिक िेत्र वा कार्बिेत्रमा निनश्चि अविी र िगािी रकम

िोकी नििाबररि उदे्दश्य प्राब्धप्तका िानग िर्ार गररएको आर्ोजिा सम्झिु पछब । 

ढ सामानजक नजमे्मवारी िन्नािे िगरपानिकािे प्रचनिि कािूि र्मोनजम समावेर्शी र समिामुिक

नवकासका िानग उपरु्क्त िीनि, र्ोजिा, कार्बक्रम िजुबमा र कार्ाबन्वर्ि गिे साथै िनिि समुहिाई ध्याि

नदई सेवा प्रवाह गिे दानर्त्विाई सम्झिु पछब । 

ण िागररक समाज संस्था िन्नािे िगरपानिका िेत्रनित्र िागररक समाज संस्थाको रुपमा दिाब िएका वा

ििएका िागररक अनिकारका िानग कृर्ानर्शि संस्था सम्झिु पछब । 
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पररचे्छद –२ 

सार्बजनिक सुिुवाई सम्बन्धी व्यवस्था 

 

३ सावबजनिक सुिुवाई गिुबपिेः १ कार्बपानिकाको कार्ाबिर् र वडा कार्ाबिर्िे आनथबक वषबको प्रते्यक

चौमानसक अवनिमा कार्ाबिर्र्ाट सञ्चानिि र्ोजिा, कार्बक्रम िथा सेवा प्रवाहको सावबजनिक सुिुवाई

गिुबपिेछ । 

२ उपदफा १ र्मोनजम हुिे सावबजनिक सुिुवाईमा प्रमुि, उपप्रमुि, प्रमुि प्रर्शासकीर् अनिकृि र

वडा कार्ाबिर्को सावबजनिक सुिुवाईमा वडा अध्यि िगार्ि वडा सनमनिका सदस्यहरु र वडा सनचव

सहिागी हुिु पिेछ । 

िर प्रमुि, प्रमुि प्रर्शासकीर् अनिकृि र वडा अध्यि कार्बिेत्र र्ानहर रहेको अवस्थामा त्यस्तो

पदानिकारीको स्थािमा क्रमर्शः उपप्रमुि, कार्ाबिर्को वररष्ठ कमबचारी र वडा सनमनिको सदस्य सहिागी

हुिे गरी सावबजनिक सुिुवाई गिब सनकिेछ । 

३ उपदफा १ र्मोनजमको सावबजनिक सुिुवाईमा नवषर्गि र्शािाका प्रमुिहरु समेि सहिागी हुिु

पिेछ । 

४ उपदफा १ मा जुिुसुकै कुरा िेब्धिएको िए िापनि कामको नजमे्मवारी अिुसार नवषर्गि र्शािा वा

कुिै कार्बक्रम िथा आर्ोजिाको िानग छुटै्ट सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रम गिे गरी कार्बपानिकािे निणबर् गिब

सके्नछ । 

५ संघ र प्रदेर्श सरकारर्ाट प्राप्त सर्शिब अिुदािर्ाट सञ्चानिि कार्बक्रम वा आर्ोजिाको िानग उपिि

गराइएको र्शिबमा सावबजनिक सुिुवाई गिुबपिे ििी उले्लि िएको अवस्थामा सोही र्मोनजम र उले्लि

ििएको अवस्थामा उपदफा १ र्मोनजमको सावबजनिक सुिुवाईमा िै त्यस्तो कार्बक्रम वा आर्ोजिाको नवषर्

समावेर्श गररिेछ । 

६ उपदफा १ र्मोनजमको सावबजनिक सुिुवाईमा कार्ाबिर्िे सरै् सरोकारवािा सहिागी हिुसके्न

गरी कार्बक्रम सञ्चािि हुिे नमनि, स्थाि र समर् िोकी कम्तीमा साि नदि अगावै सावबजनिक सूचिा प्रवाह गिुब पिेछ । 

७ र्स दफा र्मोनजम सञ्चािि हुिे सावबजनिक सुिुवाईमा सञ्चार माध्यमका प्रनिनिनिहरुिे सहज

रुपमा उपब्धस्थि हुि, िस्बीर िथा निनडर्ो ब्धिच्न र प्रत्यि प्रर्शारण गिब पाउिेछि् । 

 

४ सेवाग्राहीको अनिमि नििु पिेः १ कार्ाबिर्िे सावबजनिक सुिुवाई गिुब अगावै कम्तीमा िीि नदिको

कार्ाबिर् समर्मा सेवा नििआएका सेवाग्राहीहरुर्ाट अिुसूची–१ र्मोनजमको ढााँचामा िागररक प्रनिवेदि पत्र र

अिुसूची–२ र्मोनजमको ढााँचामा र्नहगबमि अनिमि नििु पिेछ । 

२ कार्ाबिर्िे उपदफा १ र्मोनजम अनिमि नदिे सेवाग्राहीहरुिाई सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रममा

उपब्धस्थनिको िानग अिुरोि गिेछ ।  

 

५ सावबजनिक सुिुवाईका नवषर्वसु्तः र्स कार्बनवनि र्मोनजम गररिे सावबजनिक सुिुवाईमा देहार्

र्मोनजमका नवषर्वसु्त मधे्य एक वा एक िन्दा वढी नवषर् प्रसु्ति गररिेछः  

क अनघल्लो पटकको सावबजनिक सुिुवाईमा प्रनिर्ििा व्यक्त गररएका नवषर् र त्यस्ता नवषर्मा िए

गरेका प्रर्ास, 

ि िागररक प्रनिवेदि पत्र र र्नहगबमि अनिमिको िनिजा, 

                  ग हेिे मेर्र किमा िानगरकहरुिे फोिका माध्यमर्ाट गरेका गुिासहरुको अनििेि प्रसु्तनि 



3 

 

ग सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा प्राप्त जिगुिासो र सुझावको नववरण र त्यस्ता नवषर्मा िए

गरेका प्रर्ास, 

घ अिुगमि सनमनिको प्रनिवेदिका मुख्य मुख्य नवषर्हरु, 

ङ सावबजनिक परीिण र सामानजक परीिण प्रनिवेदिका मुख्य मुख्य नवषर्हरु 

च िगरपानिकाको िीनि र्ोजिा िथा कार्बक्रम र र्जेट, 

छ संघ िथा प्रदेर्श सरकारर्ाट प्राप्त अिुदािमा सञ्चानिि कार्बक्रम िथा आर्ोजिाहरु । 

 

६ व्यब्धक्त वा गैरसरकारी संस्थािाई पररचािि गिब सके्नः १ कार्ाबिर्िे दफा ४ र्मोनजम सेवाग्राही

र्नहगबमि अनिमि र िागररक प्रनिवेदि पत्र िर्ार गिबको िानग कुिै व्यब्धक्त वा गैरसरकारी

संस्थािाई पररचािि गिब सके्नछ । 

२ र्स कार्बनवनि र्मोनजम हुिे सावबजनिक सुिुवाईको व्यवस्थापि र सहजीकरण गिब प्रचनिि िररद

कािूि र्मोनजम कुिै व्यब्धक्त वा गैरसरकारी संस्थािाई सेवा करारमा निि सनकिेछ । 

 

७ सावबजनिक सुिुवाईको माग गिब सके्नः १ सिाका २५ प्रनिर्शि सदस्य िथा सम्बब्धन्धि

र्ोजिा÷आर्ोजिाका २५ प्रनिर्शि उपिोक्तािे कुिै र्ोजिा÷आर्ोजिा नवरे्शष वा सावबजनिक

महत्वको नवषर्मा सावबजनिक सुिुवाई गिब कार्ाबिर्मा अिुरोि गिब सके्नछि् । 

२ उपदफा १ र्मोनजम सावबजनिक सुिुवाई माग िएको अवस्थामा कार्ाबिर्िे एक मनहिानित्र

सम्बब्धन्धि र्ोजिा÷आर्ोजिा वा सावबजनिक महत्वको नवषर्मा सावबजनिक सुिुवाई गिेछ । 

 

८ कार्बक्रम वा र्ोजिा रु्शरुहुिु िन्दा अगावै सावबजनिक सुिुवाई गिब सनकिेः आनथबक, सामानजक र

वािावरणीर् िेत्रमा दीघबकािीि प्रिाव पािब सके्न कुिै कार्बक्रम वा र्ोजिा वा र्हुवषीर् आर्ोजिाको

िीनि, उदे्दश्य, िि, अपेनिि उपिब्धि र कार्ाबन्वर्ि प्रकृर्ाको सम्बन्धमा कार्बक्रम वा र्ोजिा वा आर्ोजिा

रु्शरुहुिु िन्दा अगावै सावबजनिक सुिुवाई गिब सनकिेछ । 

 

९ नजमे्मवार पदानिकारीिे सम्बोिि गिुबपिेः १ र्स कार्बनवनि र्मोनजम गररिे सावबजनिक सुिुवाईको क्रममा

उठेका नजज्ञासा, सुझाव र गुिासोको सम्बन्धमा कार्बक्रममा सहिागी नजमे्मवार पदानिकारीिे सम्बोिि गिुब पिेछ । 

२ उपदफा १ र्मोनजम सावबजनिक सुिुवाईको क्रममा उठेका नजज्ञासा सुझाव र गुिासोको सम्बोिि

गदाब सम्बब्धन्धि पदानिकारी कमबचारी वा नवज्ञको सुझाव नििे व्यवस्था कार्ाबिर्िे नमिाउिेछ ।  

 

पररचे्छद ‒३ 

सावबजनिक सुिुवाईको प्रकृर्ा 

 

१० सहजकिाब िोकु्न पिेः १ र्स कार्बनवनि र्मोनजम गररिे सावबजनिक सुिुवाईका िानग कार्ाबिर्िे एक जिा

सावबजनिक सुिुवाई सहजकिाब िोके्नछ । 

२ कार्ाबिर्िे दफा ६ को उपदफा २ र्मोनजम सहजीकरणको िानग व्यब्धक्त वा संस्थािाई

पररचािि गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यब्धक्त वा संस्थासाँगको समन्वर्मा सावबजनिक सुिुवाई सहजकिाब

िोके्नछ । 

 

११ सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रम सञ्चािि गिेः १ दफा १० र्मोनजम िोनकएको सहजकिाबिे देहार्का कुरामा

ध्याि नदई सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रम सञ्चािि गिेछः  
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क नर्शष्ट एवं सरि िाषाको प्रर्ोग गिे,   

ि निष्पि रुपिे मध्यस्थिा गिे, 

ग मनहिा, र्ािर्ानिका, दनिि जिजानि िथा नपछनडएका वगबिाई आफ्िा ििाइ राख्न

प्रोत्सानहि गिे,  

घ सहिागीिे व्यक्त गरेका नवचारमा प्रनिवाद िगिे, 

ङ प्राप्त सुझाव, प्रनिनक्रर्ा िथा नटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा नििे,  

च व्यब्धक्त वा संस्थाको सावबजनिक मर्ाबदा र नर्शष्टाचारिाई कार्म राखे्न,  

छ सहिानगको कुरा काटी आफ्िो ििाई िराखे्न, 

ज नवषर् वसु्तमा केब्धन्द्रि रही छिफि गराउिे । 

२ र्स कार्बनवनि र्मोनजम सञ्चािि हुिे सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रमको ढााँचा अिुसूची–३

र्मोनजम हुिेछ । 

३ सहजकिाबिे र्स कार्बनवनि र्मोनजम सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रम सञ्चािि गदाब कार्बक्रमका

सहिागीहरुिाई अिुसूची–४ र्मोनजमको आचारसंनहिा पाििा गराउिु पिेछ । 

४ सहजकिाबिे र्स कार्बनवनि र्मोनजम सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रम सम्पन्न िएको नमनििे साि नदि

नित्र अिुसूची–५ र्मोनजमको ढााँचामा कार्ाबिर्मा प्रनिवेदि नदिु पिेछ ।  

५ उपदफा ४ र्मोनजमको प्रनिवेदि कार्बिर्मा प्राप्त िएपनछको पनहिो कार्बपानिका रै्ठकमा

छिफिको िानग प्रमुि प्रर्शासकीर् अनिकृििे उक्त प्रनिवेदि प्रसु्ति गिुब पिेछ । 

 

१२ र्जेट व्यवस्था गिेः १ र्स कार्बनवनि र्मोनजम गररिे सावबजनिक सुिुवाईको िानग आवश्यक पिे

र्जेट वानषबक कार्बक्रम िथा र्जेटमा समावेर्श गिुबपिेछ ।  

२ कार्ाबिर्िे उपदफा १ र्मोनजमको र्जेट प्रचनिि सावबजनिक िररद कािूि र्मोनजम िचब गिेछ । 

३ उपदफा २ र्मोनजम िएको िचबको नववरण सावबजनिक सुिुवाई कार्बक्रममा समेि सावबजनिक

गिुबपिेछ ।  

 

१३ अन्य सावबजनिक निकार्िे सावबजनिक सुिुवाई गिुबपिेः िगरपानिका िेत्र नित्र कार्बक्रम सञ्चािि गिे गैर

सरकारी संस्था िथा अन्य सावबजनिक निकार्हरूिे कार्ाबिर्साँग समन्वर् गरी र्सै कार्बनवनि र्मोनजम

सावबजनिक सुिुवाई गिुब पिेछ ।  

 

पररचे्छद ‒४  

नवनवि 

 

१४ प्रनिवेदि सिामा प्रसु्ति गिुबपिेः र्स कार्बनवनि र्मोनजम सम्पादि गररएको कार्बको प्रनिवेदि

प्रमुििे छिफिको िानग सिामा प्रसु्ति गिेछ । 

 

१५ थपघट र हेरफेरः र्स कार्बनवनिको कार्ाबन्वर्िको क्रममा कुिै वािा अवरोि र अस्पष्टिा िएमा त्यस्तो

र्ािा अड्चि फुकाउिे प्रर्ोजिका िानग कार्बपानिकािे र्स कार्बनवनिमा आवश्यकिा अिुसार ब्याख्या, 

थपघट, संसोिि वा हेरफेर गिब सके्नछ । 
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१६ प्रचनिि कािूि र्मोनजम हुिेः र्स कार्बनवनिको कुिै प्राविाि प्रचनिि कािूि एवं स्थािीर् सरकार संचािि

ऐि २०७४, अन्तर सरकारी नवत्तीर् व्यवस्थापि ऐि २०७४ संग र्ानझएमा र्ानझएको हदसम्म अमान्य हुिेछ

। 
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अिुसूची — १ 

दफा ४ को उपदफा १ साँग सम्बब्धन्धि प्रश्नाविी िाग — १  

 

नागररक प्रलतवेदन Citizen Report Card  

सनु्तनष्ट वा असनु्तनष्ट जिाउिे  

 

उत्तरदािाको िाम र थरः — जािजानिः  

निङ्गः मनहिा पुरुष उमेर  

नर्शिाः पेर्शा  

ठेगािाः िगरपानिका,  वडा िं सम्पकब फोि िं  

 

१  सेवाको सनु्तनष्ट 

 ११ िपाइाँिे र्स कार्ाबिर्र्ाट समग्रमा कनिको सनु्तनष्ट पाउिु िर्ो  

सनु्तष्ट ठीकै असनु्तष्ट  

१२ सेवा निि जााँदा कमबचारीको व्यवहारप्रनि िपाई कनिको सनु्तष्ट हुिुहुन्छ   

सनु्तष्ट ठीकै असनु्तष्ट  

२  सेवाको निर्नमििा   

 २१ िागररक र्डापत्रमा उले्लि िए अिुसार िपाईिे प्राप्त गिुबपिे सेवामा िागेको समर् प्रनि कनत्तको सनु्तष्ट

हुिुहुन्छ   

सनु्तष्ट ठीकै असनु्तष्ट  

२२कार्ाबिर् निर्नमि रुपमा पदानिकारी र कमबचारीको उपब्धस्थनि, समर् पाििा, कार्बचुस्तिा संञ्चािि िएको

छ िने्न कुरामा कनिको नवश्वस्त हुिुहुन्छ  

नवश्वस्त ठीकै अनवश्वस्त  

२३ िपाईिे सेवा निि जााँदा अनिररक्त रकम नििुब िर्ो  

निरेको छैि एकदमै कम िेरै निरेको  

२४ र्स कार्ाबिर्िे सावबजनिक चासो िथा समस्या समािाि गिब औसि कनि नदि िगाउिे गरेको छ  

     १ नदि २ नदि िेरै नदि  

३  सेवाप्रनिको जिनवश्वास 

 ३१ र्स संस्थािे नदिे सेवाप्रनि िपाई कनिको नवश्वस्त हुिुहुन्छ   

नवश्वस्त ठीकै अनवश्वस्त  

३२ र्स कार्ाबिर्िे प्रदाि गरेको सेवाको र्ारेमा अरुिाई जािकारी िथा कनत्तको प्रचार गिुब िएकोछ                

िेरै ठीकै गरेको छैि  

३३ र्स संस्थामा कार्बरि कमबचारी प्रनि िपाईको नवश्वास कनत्तको छ  

िेरै ठीकै नवश्वास छैि  

३४ र्स कार्ािबर्िे नवपन्न वगबको िानग छटुर््ाएको सेवा प्रर्ोग गरेको थाहा पाउिु िएको छ   

छ छैि अनिअनि थाहा छ  

 

४  सेवाको गुणस्तर  

 ४१ र्स कार्ाबिर्र्ाट सवो निंदा कार्ाबिर्िे नदएको जािकारीर्ाट कनत्तको सनु्तष्ट हुिु हुन्छ    

सनु्तष्ट कम सनु्तष्ट असनु्तष्ट  

४२ िपाई र्स कार्ाबिर्मा आउाँदा कसको सहर्ोग नििुिर्ो   आफै गाउाँका ठूिार्डाको

मध्यस्थकिाब  
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४३ र्स कार्ाबिर्मा िपाईिे एउटा कामको िानग कनि पटक िाउिु प¥र्ो   

  १ पटक २ पटक सो िन्दा वढी  

 

५  सेवा सम्बब्धन्ध जािकारी  

 ५१ कार्ाबिर्को िौनिक अवस्था कस्तो छ   

अनि राम्रो ठीकै िराम्रो  

५२ कार्ाबिर्मा िएको िागररक र्डापत्र र्ारे िपाईिाइ जािकारी छ   

छ आंनर्शक जािकारी छ कुिै जािकारी छैि  

५३ कार्ाबिर् र सेवागार्ही र्ीचको सम्बन्धकस्तो छ   

अनि राम्रो ठीकै िासै राम्रो छैि  

५४ िगरपानिका िहमा सञ्चािि गररिे सावजबनिक कार्बक्रममा सीमान्त वगबको उपब्धस्थनि कनि प्रनिर्शि सम्म

हुिे गरेको छ   

     २० प्रनिर्शि जनि ५० प्रनिर्शि िन्दा मानथ थाहा छैि  

५५ सिार्ाट कािूि र्िाउाँदा र कार्बपानिकामा िीनि, निर्म र निदेनर्शका र मापदण्ड िजुबमा गदाब छिफिमा

प्रनिनिनित्व िएको छ  

छ ठीकै छ प्रनिनिनित्व साहै्य कम छ  

 

६  िागररक र्डापत्र।उजुरी पेनटका ÷ गुिासो सुने्न अनिकारी सम्बन्धमा  

 ६१ िपाईको नवचारमा सेवाग्राहीिे िागररक र्डापत्रको उपर्ोग कुि हदसम्म गरेका छि्   

िेरै कम गरेको छैि  

६२ िपाईको नवचारमा िगरपानिका वा र्सका सेवाप्रदार्कहरुिे िागररक र्डापत्र अिुरुप कनि हदसम्म सेवा

पद्राि गरेको जस्तो िाग्छ  

िेरै ठीकै अनि कम  

६३ िपाईको नवचारमा उजुरी पेनटकाको उपर्ोग कुि हदसम्म िएको छ  

िेरै िएको छ ठीकै िएको छ िएकै छिै  

 

 

नागररक प्रलतवेदन पत्र 

प्रश्नाविी िाग —२ 

१  नसफाररस सम्बन्धी 
 ११ नसफाररसको िानग चानहिे आवश्यककागजािहरुको प्रष्ट जािकारी पाउिु िर्ो    

 पाएाँ ठीकै पाएाँ स्पष्ट पाइाँि  

१२ कुिै नसफाररसको िानग िागे्न दसु्तर र्ाहेक अनिररक्त रकम नदिु प¥र्ो         

नदएाँ थोरै नदएाँ मानगएि र नदइएि पनि  

१३ त्यहााँर्ाट नदिे नसफाररस निाँदा कसको सहर्ोग नििुिर्ो   

आफै मध्यस्थकिाब वा कार्कब िा एकै मान्छे िेिा ÷ठूिार्डा  

१४ राजस्व को–कससाँग उठाउिे गदछब ि्  

सरै्साँग उठाउाँछि् सीनमि व्यब्धक्तसाँग मात्र उठाउाँछि् आर्को आिारमा उठाउाँछि्  

१५ रु्शल्क, सेवादसु्तर को–कससाँग उठाउिे गदछब ि्   

सेवाग्राहीसाँग उठाउिे गरेको छि कुिै कुिै सेवाग्राहीसाँग उठाउिे गरेका छि  

२  पूवाबिार नवकास, वािावरण र सरसफाई सम्बन्धी 
 २१ कार्ाबिर्मा सरसफाईको अवस्था कस्तो छ  

राम्रो ठीकै िरार्  
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२२ कार्ाबिर्मा सेवा प्रवाह र कार्बसम्पादि सम्बन्धी गुिासो गदाब त्यसमानथ कारवाही कनत्तको गररन्छ  

 िुरुनै्त हुन्छ पटक पटक ििे पनछ मातै्र हुन्छ जनि ििे पनि हुन्न  

२३ िपाईको नवचारमा िगरपानिकािे पूवाबिार सम्बन्धी कार्बक्रम के कस्तो नकनसमिे गछब ? 

निर्नमि र राम्रोसाँग ठीकै गछब निर्नमि रुपमा गदैि  

२४ िपाईको िगरपानिकामा नवकास निमाबणको ब्धस्थनि कस्तो छ  

राम्रो ठीकै िरार्  

२५ िपाईको िगरपानिकामा संचािि गरेका आर्ोजिाहरु कनत्तका प्रिावकारी छि्  

प्रिावकारी छि् ठीक छि् प्रिावकारी छैिि्  

२६ स्थािीर् सरकारमा आर्ोजिाको नर्ि िुक्तािी नदिे व्यवस्था कस्तो छ?  

सहज असहज ठीकै अप्ठर्ार्ो  

२७ िगरपानिकाको आर्ोजिा सम्पन्न िएपनछ जााँचपास गदाब प्रानवनिकहरुिाई रकम नदिुपछब  

पदैि मागेरै निन्छि् रकम िनदए अप्यारो पाछब ि्  

२८आर्ोजिा सञ्चािि गदाब िगरपानिकावाट प्रानवनिक सहर्ोग कनत्तको पाउिु िर्ो  

सनजिै पाइर्ो कनहिेकााँही पाइर्ो माग गदाब पनि पाइएि  

२९ िगरपानिकामा नवकास निमाबणका र्ारेमा जािकारी माग्दा पाउिु हुन्छ   

सनजिै पाइन्छ सोिेपनछ पाइन्छ सोिेपनि पाइदैि  

२१० िगरपानिकावाट आचार संनहिा पाििा िएको छ   

पाििा िएको छ ठीकै पाििा िएको छ कनत्त पनि पाििा िएको छैि  

२११ आर्ोजिा सञ्चािि गदाब िगरपानिकावाट कनत्तको सहर्ोग पाउिु िएको छ  

िेरै सहर्ोग पाएको छु ठीकै सहर्ोग पाएको छु निरुत्सानहि गररन्छ  

 

३  िगरपानिकाको नवत्तीर् व्यवस्थापि र कार्बसम्पादि 
 ३१ आनथबक श्रोि कस्तो छ      

आवश्यक श्रोि उपिि कम श्रोि उपिि अनि कम श्रोि उपिि  

३२ काम गिे प्रणािी र प्रनक्रर्ा कस्तो छ        

अनि सरि ठीकै जनटि  

३३ कार्ाबिर्मा िएका कमबचारीमा नवत्त व्यवस्थापि र पररचाििमा सीप कस्तो छ     

आवश्यकसीप छ आवश्यकिा िन्दा कम छ सीप निकै कम छ  

३४ िगरपानिकाको आम्दािी र िचब कार्ाबिर् र्ानहर सूचिा पाटीमा टााँसेको देख्िुिर्ो    

टााँसेको देिेको छु कनहिेकाही टााँसेको देब्धिन्छ िै किै देब्धिएि  

३५ कार्ब सम्पन्नको आिारमा मूल्ांकि िएको छ नक छैि  

  छ ठीकै मूल्ाङ्कि हुिे गरेको छ कनहिे पनि िएको थाहा छैि  

३६ कार्ब सञ्चािि संरचिा प्रनि कनत्तको सनु्तष्ट हुिुहुन्छ   

सनु्तष्ट ठीकै कुिै जािकारी छैि  

 

४  पारदनर्शबिा सम्वन्धी 
 ४१ र्स िगरपानिकाको वानषबक िीनि, कार्बक्रम र श्रोिका र्ारेमा जािकारी पाउिु िएको छ? 

िेरै जािकारी पाएको छु ठीकै जािकारी पाएको छु कम जािकारी पाएको छु  

४२ िगरपानिकािे निमाबण गरेका ऐि, निर्म, िीनि, निणबर्, र्जेट कार्बक्रम, कार्बप्रगनि आदी सम्बन्धी नववरण

सावबजनिक हुिे गदबछ  

हुिे गरेको छ हुिे गरेको छैि जािकारी िै छैि  

४३ सावबजनिक हुिे माध्यम के के हुि्  

वेवसाइट सूचिा पाटी पत्रपनत्रका र नमनडर्ा सावबजनिक सुिुवाई  

४४ िगरपानिकाको कार्ाबिर्र्ाट िपाईिे चाहेको नववरण पाउाँिु िएको छ  
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 सहजै पाए िेरै पटक ििेपनछ पाए पाइि वास्ता िै गररएि  

 

 

 

 

अिुसूची—२ 

दफा ४ को उपदफा १ साँग सम्बब्धन्धि  

 

बलिगयिन अलभित Exit Pool संकिन गने ढााँचा 

  

 

क र्नहगबमि अनिमि Exit Pool) सवेिणको प्रश्नाविी 

 

१ सेवाग्राहीको निङ्गः — पुरुष मनहिा  

२ जािः  

३ उमेरः  

४ नर्शिाः  

५ कार्ाबिर् सम्मआइपुग्दा िागेको समर्ः  

६ आउिुको उदे्दश्यः र्स कार्ाबिर्को काममा मात्र आउिु िएको हो वा अन्य कामको िानग पनि हो . 

 

७ कार्ाबिर्मा देहार्को कुि कामको िानग आउिु िएको हो  रेजा नचन्ह नदिुहोस् । 

क नसफाररस निि।पुर्ाबउि  

ि अिुमनि।दिाब।िवीकरण  

ग आनथबक सहर्ोग निि  

घ र्ोजिा माग गिब  

ङ र्ोजिाको नकस्ता निि  

च र्ोजिाको मूल्ाङ्कि िथा फरफारक गराउि  

छ र्ोजिाको अब्धन्तम िुक्तािी निि  

ज स्थािीर् सरकारिे रािेको सूचिा प्राप्त गिब  

झ सूचिामूिक सामग्री प्राप्त गिब  

ञ अन्य कुिै िए  

  

८ सेवा सुनविा प्राप्ती सम्बन्धी िपाइको स्वमूल्ाङ्कि कस्तो रह्यो  

नस िं  सेवाको िाम स्वः मूल्ार्ाङ्कि–उपरु्क्त कोष्ठमा रेजा िगाउिे 

१  सेवा निि को साँग सम्पकब गिे िने्नमा

िपाईको िारणा के–कस्तो छ 

अनि स्पष्ट ठीकै  अस्पष्ट  

२  सेवा प्रदार्क कमबचारीिे िपाईको

आवश्यकिा र अपेिा कनि रु्झे

जस्तो िाग्यो ?  

 ठीकै  थोरै  

३  िपाईिे प्रनि सेवा प्रदार्क

कमबचारीिे कस्तो व्यवहार गरे ? 

अनि िेरै  ठीकै  अिद्र अमर्ाबनदि 
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नस िं  सेवाको िाम स्वः मूल्ार्ाङ्कि–उपरु्क्त कोष्ठमा रेजा िगाउिे 

४ सेवा प्राप्त गिब आवश्यक सूचिाहरु

प्रमाण—कागजाि र रु्शल्क—दसु्तर

र्ारे िपाईिाई सेवाप्रदार्क

कमबचारीिे स्पष्ट गरे नक ? 

नमििसार र मैत्रीपूणब

 

ठीकै  अिमि हुिे गरी

अस्पष्ट सूचिा नदए  

५  िपाईिे राख्िुिएका समस्यािाई के–

कस्तो समािाि नदए ?   

अनि स्पष्ट गररनदए ठीकै  समािाि नदि सकेिि्

 

६  सेवा प्राप्त गिब अपिाइएको प्रनक्रर्ा

के–कस्तो िाग्यो?  

अनि सनजिो

िररकार्ाट समािाि

नदए  

ठीकै  िामो  

७ पानिकािे िागररकहरुका

गुिासाहरुिाइ सम्बोिि गिब संचािि

गरेको हेिो मेर्र कार्बक्रम कस्तो

िाग्यो ?  

अनिराम्रो राम्रो नठकै

 

९ कार्ाबिर्को कुि–कुि पिहरु िेरै राम्रो िाग्यो, कुि–कुि पििाई सुिार गिुबपिे देब्धिर्ो      

राम्रा िागको कुराहरु सुिार गिुबपिे नवषर्हरु 

१  १  

२  २  

३ ३

४ ४

५ ५
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अिुसूची –३  

दफा ११ को उपदफा २ साँग सम्बब्धन्धि  

सावयजलनक सुनुवाई काययक्रि सञ्चािनको ढााँचा 

 

कार्बक्रम सञ्चाििको ढााँचा 

क अध्यििा ग्रहण िथा कार्बक्रम रु्शरु िएको घोषणा गिे, 

ि कार्बक्रमको उदे्दश्य मानथ प्रकार्श पािे , 

ग आचार संनहिार्ारे जािकारी गराउिे, 

घ सावबजनिक सेवा प्रवाहर्ारे संनिप्त जािकारी नदिे, 

ङ दफा ५ का नवषर्वसु्त सम्बन्धी प्रनिवेदि प्रसु्ति गिे ,  

च सहिागीहरुर्ाट िोनकएको नर्षर्मा निब्धिि िथा मौब्धिक प्रश्नहरु संकिि गिे,  

ङ नजमे्मवार पदानिकारी िथा कमबचारीहरुिे नजज्ञासाहरु स्पष्ट पािे, 

ज स्पष्टिा पनछ थप नजज्ञासाको आह्वाि गिे, 

झ सम्बब्धन्धि पदानिकारीर्ाट थप नजज्ञासामा स्पष्टिा ल्ाउिे ,  

ञ समापि मन्तव्य, िन्यवाद ज्ञापि र कार्बक्रम नवसजबि गिे । 
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अिुसूची—४  

दफा ११ को उपदफा ३ साँग सम्बब्धन्धि  

सावयजलनक सुनुवाइिा पािना गनुयपने आचार संलिता 

 

१ सहिागीिे र्ोल्िका िानग हाि उठाएर संकेि गिुबपिेछ । 

२ सहिागीिे प्रश्न वा सुझाव के राखे्न हो, पनहिे स्पष्ट गिुबपिेछ । 

३ सहजकिाबिे र्ोल्िे संकेि गरेपनछ मात्र आफ्िो िाम सनहि प्रश्न वा नजज्ञासा राख्िु पिेछ । 

४ सेवाग्राही सहिागी िागररकहरु िैरैिाई प्रश्न गिब समर् नदिुपिे िएकािे रु्ाँदागि रुपमा छोटकररमा प्रश्न

प्रनिनक्रर्ा राख्िुपिेछ र सहजकिाबिे नििाबरण गरेको समर् नर्िेपनछ ित्काि प्रसु्तनि रोकु्नपिेछ । 

५ आफूिन्दा पनहिेका सहिागीिे र्ोिेका कुरािाई दोहो¥र्ाउि जरुरी हुिेछैि । 

६ नचत्त िरु्झेमा सहजकिाबको अिुमनि निएर थप प्रश्न राख्न सनकिेछ । 

७ सहिागीिे नर्िा आिार कसैप्रनि िाञ्छिारु्क्त िाषाको प्रर्ोग गिब पाइिे छैि । 

८ सुिुवाइका वक्ता िथा सहिागीिाई उते्तनजि पािे वा र्दिाको िाविार्ाट ििाइ राख्न वा र्ोल्ि पाइिे

छैि । 

९ सुिुवाइिाई नर्थोल्िे प्रर्ास किैर्ाट िएको पाइएमा सरै् सहिागी नमिेर र्शािीििापूवबक समािाि िोजे्न

पहि गिुब सरै्को किबव्य हुिेछ । 

१० सुिुवाइिाई नवषर्ान्तर हुिर्ाट रोक्न सरै् सहिानग सचेि हुिु पिेछ । 
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अिुसूची—५  

दफा ११ को उपदफा ४ साँग सम्बब्धन्धि  

सावयजलनक सुनुवाइ संबन्धी प्रलतवेदनको ढााँचा 

 

सावबजनिक सुिुवाइ संर्ोजि गिे व्यब्धक्तको िाम, थर र ठेगािाः  

सुिुवाइ गररएका नवषर्वसु्तहरु 

क  

ि  

ग  

घ  

कार्बक्रमआर्ोजिा स्थिः — 

कार्बक्रमआर्ोजिा गररएका नमनि र समर्ः  

कार्बक्रम सञ्चािि गररएको समर्ावनि घण्टा÷नमिेटमा  

उठेका प्रश्न÷नजज्ञासा र उत्तरः  

क्रम

संख्या 

प्रश्नकिाब गुिासो गिे वा सुझाव

नदिेको िाम, थर र ठेगािा 

सहिागीको

प्रश्न÷गुिासो÷ 

सुझाव 

जवाफ नदिे

पदानिकारीको िाम, 

थर र ठेगािा 

जवाफको छोटकरी

व्यहोरा 

     

     

     

  

प्रनिवेदि नदएको नमनिः  

सावबजनिक सुिुवाइ संर्ोजकको दस्तििः  


