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 भाग-२  

शिखर नगरपालिका 

सम्बत ्२०७८ सािको कार्यविलि नं.४ 

शिखर नगरपालिकाको साियजलनक सनुिुाई कार्यविलि,२०७८ 

 

प्रस्तािनााः संशिर् िासन प्रणािी अन्तगयत आम नागररकको स्थानीर् सरकारको क्षेत्रालिकार लभत्र प्रत्र्क्ष 
सरोकार रहने तथा सरोकारका ब्र्शि र लनकार्को अथयपूणय र रचनात्मक सहभालगता एिं सहर्ोग 
अलभबवृि गनय स्थानीर् सरकारको कानून, नीलत, कार्यक्रम, लनणयर् र सेिा प्रिाह सम्बन्िी सूचनाहरु 
अद्याबलिक गनुयका साथै सूचना प्रविलिमा अिाररत साियजलनक सञ्चारका माध्र्मिाट सरोकारिािा साम ु
परु् र्ाउन ुपने दावर्त्िको ममयिाई नेपािको संवििान तथा सम्बि अन्र् ऐन लनर्म हरुिे समेत लनदेशित 
गरेकोमा स्थानीर् सरकारको सेिाप्रिाहिाई गणुस्तरीर् र प्रभािकारी बनाई पारदशियताको माध्र्मबाट 
नागररक सहभालगता र सेिाप्रदार्कको जिाफदेवहता अलभबवृि गनय साियजलनक सनुिुाई कार्यिाई व्र्िशस्थत 
र सञ्चािनाथय शिखर नगरपालिकाबाट सञ्चालित विकास लनमायण कार्यक्रम,उपिब्ि सेिा, िस्त ु र सवुििा 
साियजलनक गरी त्र्स्ता विषर्का सम्बन्िमा साियजलनक थिोमा सेिाग्राही नागररकिे उठाएका प्रश्नहरुमा 
स्पष्टता ल्र्ाउने र नागररकबाट प्राप्त रचनात्मक सझुाििाई ग्रहण गनय शजम्मिेार तलु्र्ाउने संस्कार बसाउन 
बाञ्छनीर् भएकोिे, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ को उपदफा ५ बमोशजम 
"शिखर नगरपालिकाको साियजलनक सनुिुाई कार्यविलि, २०७८" तजुयमा गररएको छ।  
 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१ संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यविलिको नाम " शिखर नगरपालिकाको साियजलनक सनुिुाई 
कार्यविलि, २०७८" रहेको छ। 
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  (२) र्ो कार्यविलि २०७८ साि असोज १ गतेदेशख िागू हनुेछ। 

   २ पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यलबिीमा; 
क)  "ऐन" भन्नािे सिुासन (व्र्िस्थापन तथा सञ्चािन) ऐन,२०६४, सूचनाको हक सम्बन्िी 

ऐन,२०६४, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ समतेिाई सम्झन ुपनेछ।  

ख)  "लनर्माििी" भन्नािे सिुासन (व्र्िस्थापन तथा सञ्चािन) लनर्माििी, २०६५ र सूचनाको 
हक सम्बन्िी लनर्माििी,२०६५ िाई सम्झन ुपनेछ।  

ग)  "नगरपालिका" भन्नािे शिखर नगरपालिकािाई सम्झन ुपनेछ।  

ि)  "सभा" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको नगर सभा सम्झन ुपनेछ। 

ङ) "कार्यपालिका" भन्नािे शिखर नगरपालिकािाई सम्झन ुपनेछ।   

च) "प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृतिाई 
सम्झन ुपनेछ।  

छ)  "पदालिकारी" भन्नािे शिखर नगरपालिकाका नगर प्रमखु, उपप्रमखु र िडाध्र्क्ष िगार्त 
सम्पूणय सदस्र्हरुिाई सम्झन ुपनेछ ।  

ज)  "मन्त्रािर्" भन्नािे स्थानीर् तह हेने नेपाि सरकार तथा सदूुरपशिम प्रदेि सरकारको 
मन्त्रािर् सम्झन ुपनेछ।  

झ)  "कमयचारी " भन्नािे नगरपालिकामा कार्यरत सबै तहका कमयचारीहरुिाई सम्झन ुपनेछ।  

ञ)  "विषर्गत कार्ायिर्" भन्नािे नेपाि सरकारका विलभन्न विषर्गत मन्त्रािर् अन्तगयत 
शजल्िाशस्थत तथा नगरपालिकाशस्थत कार्ायिर् तथा लडलभजन कार्ायिर् समेतिाई सम्झन ु
पनेछ।  

ट)  "विकास साझेदार" भन्नािे नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारसंग भएको सम्झौता बमोशजम 
नगद, शजन्सी एिम प्राविलिक सहर्ोग उपिव्ि गराउने द्विपक्षीर् एिम बहपुक्षीर् दात ृ
लनकार् संर्िु राष्ट्रसंशिर् लनकार्हरु तथा अन्तरायवष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था समतेिाई सम्झन ु
पनेछ।  

ठ)  "उपभोिा सलमलत" भन्नािे आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष िाभ पाउने व्र्शिहरुको समहुिे कुन ै
आर्ोजना लनमायण, सञ्चािन, व्र्िस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िालग आफूहरुमध्र्ेबाट 
लनशित प्रवक्रर्ा बमोशजम गठन गरेको सलमलत सम्झन ु पनेछ र सो िब्दिे िाभग्राही 
समूहिाई समेत जनाउनेछ।  

ड)  "सामाशजक पररक्षण" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको क्षेत्रालिकार बमोशजमको सामाशजक 
शजम्मेिारी तथा कार्य सम्पादनको िेखाजोखा सम्झन ुपनेछ।  

ढ) "साियजलनक पररक्षण" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको आलथयक प्रिासलनक कार्यलबलिमा 
उल्िेख भए अनसुार शिखर नगरपालिकाको क्षते्रालिकार बमोशजमको विकास कार्यक्रममा 
भएको िगानीको िेखाजोखा सम्झन ुपनेछ।  

ण)  "गैरसरकारी संस्था" भन्नािे र्स कार्यविलिको प्रर्ोजनका िालग प्रचलित नेपाि कानून 
बमोशजम स्थापना भएका र स्थानीर् तहबाट आफ्नो कार्यक्रम स्िीकृत गराई स्थानीर् 
तहसंग समन्िर् राखी कार्य सञ्चािन गने गैरनाफामिुक संस्था सम्झन ुपनेछ।   

त)  "सामदुावर्क संस्था" भन्नािे लनशित प्रवक्रर्ा अििम्बन गरी प्रचलित काननु बमोशजम 
स्थापना भएका संस्था तथा स्थानीर् तहमा सूचीकृत भएका समदुार्मा आिाररत संस्था 
सम्झन ुपनेछ।   
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थ)  "र्ोजना" भन्नािे नगरपालिकाको समग्र विकास लनमायण सम्बन्िी तर्ार पाररएको बावषयक 
तथा आिलिक रुपमा तर्ार पाररएको समग्र विकास र्ोजनािाई समेत सम्झन ुपनेछ।  

द)  "कार्यक्रम" भन्नािे लनशित उद्देश्र् प्रालप्तका िालग तर्ार गररएको क्षेत्रगत तथा बहकेु्षत्रगत 
कार्यक्रम सम्झन ुपनेछ।   

ि)  "आर्ोजना" भन्नािे नगरपालिका स्िर्म ् िा अन्र् सरकारी तथा गैरसरकारी विकास 
साझेदारको आलथयक िा प्राविलिक मात्र िा दिैु सहर्ोगमा कुन ै भौगोलिक क्षेत्र िा कार्य 
क्षेत्रमा लनशित अिलि र िगानी रकम तोकी लनद्वदयष्ट उद्देश्र् प्रालप्तका िालग तर्ार पाररएको 
आर्ोजना सम्झन ुपनेछ।  

न)  "अनदुान" भन्नािे नेपाि सरकारबाट नगरपालिकािाई प्राप्त हनु े लन:ितय तथा सितय 
अनदुान, विलभन्न मन्त्रािर्, कार्यक्रम, विकास कोष, र दात ृलनकार्बाट उपिब्ि हनु ेविशिर्, 

प्राविलिक एिम िस्तगुत सहर्ोग समते सम्झन ुपनेछ। 

प)  "िशक्षत समूह" भन्नािे आलथयक रुपमा विपन्न िगयका मवहिा एिम बािबालिका तथा 
आलथयक र सामाशजक रुपमा वपछलडएका िगयहरु (सबै जातजातीका विपन्न िगयहरु, जेष्ठ 
नागररक, मवहिा, दलित, आद्वदिासी / जनजाती, लभन्न क्षमता भएका व्र्शिहरु आदी) एिम ्
नेपाि सरकारिे विलभन्न समर्मा िशक्षत समूह भनी तोकेको िगय एिम ् समदुार् समेत 
सम्झन ुपनेछ।   

फ)  "साियजलनक लनजी साझेदारी" भन्नािे विद्यमान नेपाि कानूनको मातहतमा रही नगरपालिका 
र प्रचिीत कानून बमोशजम करारीर् क्षमता भएको प्राकृलतक िा कानूनी व्र्शि र 
नगरपालिका बीच सेिा प्रदान गने र त्र्सको जोशखम संर्िु रुपिे िहन गने गरी भएको 
करारीर् व्र्िस्थािाई सम्झन ुपनेछ।   

ब)  "साियजलनक सनुिुाई" भन्नािे सरोकारिािा सियसािारण नागररक र अलिकारमा बसेका 
स्थानीर् तहका पदालिकारीहरुबीच साियजलनक चासोको विषर्मा साियजलनक थिोमा खलु्िा 
छिफि गने प्रवक्रर्ािाई जनाउनेछ। 

भ)  "नागररक बडापत्र " भन्नािे शिखर नगरपालिकािे उपिब्भ गराउने विलभन्न सेिा तथा 
सवुििाको नाम, वििरण, समर्ािलि, शजम्मेिार कमयचारी, कार्यकक्षको वििरण, सेिा प्राप्त गनय 
परु् र्ाउन ुपने प्रवक्रर्ा, िाग्ने िलु्क दस्तरुका साथै सेिा अिरुि भएमा उजरुी सनेु्न अलिकारी 
उल्िेख गरी सियसािारणिाई ससूुशचत गनय साियजलनक स्थि िा कार्ायिर्मा टााँलसएको िा 
झणु्ड्याइएको िा विद्यतुीर् माध्र्मबाट तर्ार पारी सियसािारणको पहुाँच र्ोग्र् तलु्र्ाइएको 
िाचापत्रिाई सम्झन ुपनेछ।  

म)  "बवहगयमन अलभमत (Exit Poll)" भन्नािे नागररक बडापत्रिारा कििु गरर साियजलनक 
गररएका िाचा बमोशजम सेिाग्राहीिे सेिा सवुििाको प्रालप्तपलछ कार्ायिर्िाट बावहर लनशस्कन े
समर्मा त्र्स्तो सेिा सवुििाको विषर्मा िेशख िा िेखाई द्वदएको अलभमत िा सझुाििाई 
सम्झन ुपनेछ।  

र्)  "नागररक प्रलतिदेनपत्र (Citizen Report Card)" भन्नािे साियजलनक सेिा प्रदार्क 
संस्थाहरुबाट सेिा लिंदा प्रत्र्क्ष अनभुि गरेका, भोगेका र देखेका कुराहरुिाई उल्िेख गरी 
सेिा प्रदार्क संस्थािाई पषृ्ठपोषण गने पिलतिाई सम्झन ुपनेछ।  
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पररच्छेद-२ 

नागररक बडापत्र र गनुासो व्र्िस्थापन 
३. नागररक बडापत्र, सेिाग्राहीको गनुासो अलभिेखन र व्र्िस्थापनाः (१) स्थानीर् तहिे कार्ायिर् 

हातालभत्र सबैिे देख्न े ठाउाँमा नागररक बडापत्र राख्न ु पनेछ।सो बडापत्र छापा िा विद्यलुतर् िा दिैु 
माध्र्मबाट तर्ार पानय सवकनेछ।आम नागरीकको र्समा पहुाँच परु् र्ाउन े उद्दशे्र्िे बडापत्रिाई 
नगरपालिकािे स्थानीर् भाषामा अलडर्ो तर्ार पारी विद्यतुीर् माध्र्ममा समते राख्न सवकने छ।  

(२)  उपदफा (१) बमोशजम राशखने बडापत्र नगरपालिका र िडा कार्ायिर्का साथै स्थानीर् 
तहको प्रमखु बजार क्षेत्रमा समेत राख्न सवकनेछ।  

(३) र्स दफा बमोशजम राशखने बडापत्रमा कशम्तमा पलन देहार्का कुराहरु उल्िेख गररनेछ: 

क) स्थानीर् तहिे ऐन,लनर्म बमोशजम प्रदान गने सेिा सवुििाको वििरण,  

ख) सेिा सवुििा प्रदान गनय िाग्ने समर्ािलि, 

ग) सेिा सवुििा प्रदान गने शजम्मेिार कमयचारी, 
ि) सेिाग्राहीिे सेिा सवुििा प्राप्त गनय परुा गनुय पने प्रवक्रर्ा, 
ङ) िलु्क दस्तरु िाग्न ेभए सोको वििरण, 

च) िलु्क दस्तरु निाग्ने भएमा सोही व्र्होरा, 
छ) सेिा सवुििा उपिव्ि हनुे कार्यकक्षको नम्बर िा संकेत, 

ज) उजरुी सनेु्न अलिकारी िा लनकार्, 

झ) सेिा प्रदार्क स्थानीर् तहको टेिीफोन नं.,इमिे िा िेभसाइट, 

ञ) गनुासो वपर मकाय राख्न ेफोन नं., कमयचारी र इमिे ठेगाना  र 
ट) पररषदिे तोकेका अन्र् आबश्र्क कुरा। 

(४) र्स दफा बमोशजम साियजलनक तिरबाट प्रदियन गररएको नागररक बडापत्रमा संिोिन िा 
पररितयन गनुय पने भएमा प्रत्र्ेक िषयको आषाढ मसान्त लभत्र अलनिार्य रुपमा अध्र्ािलिक गररसक्न ु
पनेछ।तर आिश्र्क भएमा जनुसकैु समर्मा पलन सो गनय सवकनेछ।  

४. सेिाग्राहीको गनुासो अलभिेखन र व्र्िस्थापन गने : (१) स्थानीर् तहिे सियसािारणको गनुासो पीर 
मकाय सनेु्न र सो सम्बन्िी विषर्िाई शजम्मेिार अलिकारी समक्ष परु् र्ाउने कामका िालग गनुासो सनेु्न 
केन्र िा इकाई स्थापना गनुय िा पदालिकारी िा कमयचारी तोक्न ुपनेछ।र्सका साथै नागररकहरुको 
गनुासो सनु्नका िालग गनुासो सनुिुाई सम्बन्िी छुटै्ट संर्न्त्र तथा विद्यलुतर् औजारको विकास गरी सो 
को प्रर्ोग गनय सक्नेछ।  

(२) स्थापना गररएको गनुासो सनेु्न केन्र िा इकाइिाई सम्भि भएसम्म कार्ायिर्को प्रिेििार 
नशजकै राशखनछे।    

(३) र्स दफा बमोशजम लिशखत, मौशखक िा विद्यलुतर् माध्र्मबाट आएका गनुासा िा पीर 
मकायिाई अलभिेखन गनुय पनेछ।  

(४) त्र्स्तो गनुासो पीर मकाय सनेु्न प्रर्ोजनका िागी स्थानीर् तहिे फोन नम्बर, इमेि ठेगाना 
आद्वदको व्र्िस्था समेत गनुय पनेछ।  
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    (५) र्स दफा बमोशजम प्राप्त हनु आएको गनुासा तथा पीर पकाय उपर सनुिुाई गरी सोको 
जानकारी गनुासोकतायिाई उपिब्ि गराउन े शजम्मिेारी गनुासो सनेु्न इकाइ प्रमखु िा पदालिकारी िा 
कमयचारीको हनुछे।  

(६) गनुासो पीर मकायको अलभिेखको ढााँचा अनसुचुी-५ बमोशजम हनुेछ। 

५. गनुासो एिं सझुाि पेवटका राख्नाेः (१) स्थानीर् तहिे सम्पादन गरेको कार्यको गणुस्तर तथा त्र्समा 
भएको िा हनुसक्ने अलनर्लमतताको सम्िन्िमा गनुासो सनु्न सबैिे देख्न ेठाउाँमा गनुासो पेवटका राख्न ु
पनेछ जसिाई लबद्यतुीर् माध्र्मबाट समेत राशखनेछ।त्र्सरी राशखएको गनुासो पेवटकामा िा 
लबद्यतुीर् माध्र्ममा जोसकैुिे लिशखत रुपमा गनुासो पेि गनय सक्नेछन ्। 

(२) त्र्सरी राशखएको गनुासो पेवटकामा परेका िा लबद्यतुीर् माध्र्मबाट प्राप्त गनुासो िा 
सझुािको लनदान गरी उशचत सनुिुाइ गनय सो पेवटका िा लबद्यतुीर् माध्र्मको अलभिेख राख्न ेर्न्त्रिाई 
भरसक दैलनक नभए सातामा एक पटक अलनिार्य रुपमा खोलिनेछ।  

  (३) गनुासो पेवटका िा लबद्यतुीर् माध्र्मको अलभिेख राख्न ेर्न्त्रिाई खोल्न े शजम्मेिारी 
प्राप्त कमयचारीिे र्थासम्भि अन्र् कमयचारीसमेतको रोहिरमा गनुासो पेवटका िा लबद्यतुीर् माध्र्मको 
अलभिेख राख्न ेर्न्त्रिाई खोल्न ुपनेछ।  

      (४) शजम्मेिार कमयचारीिे प्राप्त गनुासाहरुिाई समािान गने हेतिेु स्थानीर् तहको 
सम्बशन्ित िाखा प्रमखुिाई २४ िण्ड्टा लभत्र बझुाई द्वदन ुपनेछ।  

    (५) गनुासो व्र्िस्थापन भएको जानकारी सम्बशन्ित गनुासोकतायिाई द्वदने दावर्त्ि 
शजम्मेिार कमयचारीको हनुेछ।  

(६) र्स दफा बमोशजम परेका गनुासा एिम सझुाि अलभिेखन र व्र्िस्थापन गने 
सम्बन्िी अन्र् कुरा नगरकार्यपालिकािे लनिायरण गरेको कार्यविलि बमोशजम हनुेछ।  

पररच्छेद-३ 

साियजलनक सनुिुाइको तर्ारी 
६. साियजलनक सनुिुाइको तर्ारी चरणाः (१) अनसूुची-१ बमोशजमको अशिल्िो पटकको साियजलनक 

सनुिुाइमा व्र्ि गररएका प्रलतबिता र त्र्स लबषर्मा भए गरेका प्रर्ास, अनसूुची-६ बमोशजमको 
नागररक प्रलतिदेनको नलतजा र अनसूुची-७ बमोशजमको बवहगयमन अलभमतको नलतजा, अनसूुची-५ 
बमोशजमको सेिा सवुििा प्रिाहका विषर्मा प्राप्त जन गनुासो तथा सझुािको व्र्िस्थापन, अनसूुची-४ 
बमोशजमको स्थानीर् तहको नीलत, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगलत, अनसूुची-२ बमोशजमको सामाशजक 
पररक्षणको प्रलतिदेनको सारािं तथा अनसूुची-३ बमोशजमको साियजलनक पररक्षणको प्रलतिदेनको सारािं 
आद्वद साियजलनक सनुिुाइका विषर् िस्तहुरु हनुछेन।्  

(२) नगरपालिकाको प्रमखुिे साियजलनक सनुिुाईको विषर्मा जानकारी राख्न े पदालिकारी र 
कमयचारीहरुको एक समहु गठन गनुय पनेछ।  

(३) स्थालनर् तहिे र्स दफा बमोशजम साियजलनक सनुिुाइको आर्ोजना गदाय सामाशजक सरुक्षा 
कार्यक्रममा वितररत भिाको नामनामसेी सवहतको वििरण प्रकािन गनुय पनेछ।  
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(४) स्थानीर् तहिे साियजलनक सनुिुाइको कार्यक्रम हनु ेद्वदन भन्दा कशम्तमा १५ द्वदन अगािै 
नागररक प्रलतिेदन बवहगयमन र अलभमतको माध्र्म प्रर्ोग गरी सूचना संकिन गनुय पनेछ। 

७. बवहगयमन अलभमतबाट सूचना संकिन विलि : (१) अनसुचुी-७ बमोशजम कार्ायिर्को सेिा िा सवुििा 
िा िस्त ुप्राप्त गरेका नागररकमध्र्ेबाट बढीमा पचास जना नागररकबाट बवहगयमन अलभमत भनय िगाई 
सूचना संकिन गररनेछ।बवहगयमन अलभमतबाट सूचना संकिन गनयका िालग सिुासन पररर्ोजनाको 
सहर्ोगमा लनमायण भएको विद्यतुीर् औजारको प्रर्ोग गररनेछ।   

(२) र्सरी संकलित अलभमतको नलतजा प्रलतिदेनको रुपमा साियजलनक सनुिुाइ कार्यक्रममा 
पेि गररनेछ।  

(३) स्थानीर् तहिे बवहगयमन अलभमतमा भाग लिएका नागररकिाई सनुिुाईमा भाग लिन 
आमन्त्रण गनेछ। 

८.  नागररक प्रलतिेदन संकिन गने विलि देहार् बमोशजम हनुेछ : (१)स्थानीर् तहिे र्स्तो फाराम सिै 
िडाबाट प्रलतलनलित्ि हनुेगरी अनसूुची-६ बमोशजमको नागररक प्रलतिदेन पत्र कशम्तमा पचास जनाबाट 
भनय िगाउन ुपनेछ।र्सरी भनय िगाईन ेनागररक प्रलतिेदन पत्रमा कशम्तमा बीस जना दलित, जनजाती, 
बािबालिका, मवहिा एिम वपछलडएको िगयको प्रलतलनलित्ि रहन ुअलनिार्य हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम संकलित सूचनाको विश्लषेणिाई नागररक सनुिुाइका द्वदन पेि 
गररनेछ।  

(३) स्थानीर् तहिे साियजलनक सनुिुाइ कार्यक्रममा कार्यक्रमको उद्देश्र्बारे जानकारी गराउन ु
पनेछ।  

(४) त्र्सरी लनिायररत उद्दशे्र् प्रालप्तको द्वदिामा मात्र बहस चिाई सनुिुाइिाई उद्दशे्र्मूिक 
बनाउन ुपनेछ।  

(५) बहसिाई लनदेशित द्वदिामा िैजाने शजम्मिेारी साियजलनक सनुिुाइ सहजकताय (मोडरेटर) 
को रहनेछ।   

(६) साियजलनक सनुिुाइको उद्देश्र् लनिायरण गदाय साियजलनक सनुिुाइ सहजकताय (मोडरेटर) 
संग परामिय गररनेछ।   

९. साियजलनक सनुिुाइका िालग लनम्न वििरण खिुाई साियजलनक सूचना प्रकािन गररनेछ।  

   क) लमलत   ख) समर्   ग) स्थान 

(१) र्स दफा बमोशजम सनुिुाइको िालग लनिायरण गररएको विषर्, साियजलनक सनुिुाइको 
लमलत, स्थान र समर् सामान्र्तर्ा पररमाजयन िा पररितयन गररनेछैन।  

(२) कुनै आर्ोजना वििषे र साियजलनक महत्िको विषर्मा सनुिुाइ गररनपुछय भने्न कुरा 
कशम्तमा दि जना स्थानीर् नागररकिे लिशखत रुपमा माग गरेमा िा विकास साझेदार संस्थािे 
अनरुोि गरेमा स्थानीर् तहिे आिश्र्कतानसुार लनणयर् गरी सो आर्ोजना तथा सम्बशन्ित विषर्मा 
मात्र केशन्रत रहने गरी साियजलनक सनुिुाइ आर्ोजना गनय सक्नेछ।  
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(३) दीियकािीन तथा ब्र्ापक िातािरणीर्, आलथयक तथा सामाशजक असर उत्पन्न गनय सक्न े
िृहत आर्ोजनाहरुको हकमा सरोकारिािाहरुको अलभमत तथा सझुाि संकिन गनय आर्ोजना थािनी 
हनु ुपूिय साियजलनक सनुिुाइ समेत गनय सवकनेछ।  

पररच्छेद-४ 

सम्पकय  र सहभागीहरुको चर्न 
१०. अलिकारीहरुसंग सम्पकय  र सहभागीहरुको चर्न गनेाः (१) स्थानीर् तहिे कार्यविलिको दफा ६ को 

उपदफा (२) बमोशजम गद्वठत विज्ञ टोलिको अलिकारी र सनुिुाइको काममा संर्ोजन गने 
अलिकारीबीच लनरन्तर सम्पकय को व्र्िस्था गनुय पनेछ।                                            

(२) त्र्स्तो सम्पकय मा सनुिुाइको िागी राशखएका विषर्मा आउन सक्न े संभावित 
शजज्ञासाहरुको आाँकिन गररनेछ।  

(३) शजज्ञासा स्पष्ट पानयका िालग विषर् विज्ञबाट पेि गररने उिरको िैिी तर् गररनछे। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम राशखने उिरहरु र्थासंभि तथ्र्ाङ्कमा आिाररत गररनेछ।  

(५) स्थानीर् तहिे साियजलनक सनुिुाइको िालग आमन्त्रण गनुय पने नागररक, पत्रकार, 
संिसंस्था र सरोकारिािा सेिाग्राही नागररकको सूची तर्ार गनुय पनेछ।  

(६) स्थानीर् तहको सपुररिेक्षण तथा अनगुमन सलमलतमा रहन ु भएका प्रलतलनलिहरुिाई 
अलनिार्य रुपमा आमन्त्रण गनुय पनेछ। 

पररच्छेद-५ 

सनुिुाइ सहजकताय बजेट व्र्िस्था 
११. साियजलनक सनुिुाइका िालग सहजकतायको प्रबन्ि र बजेट व्र्िस्था गने : (१) स्थानीर् तहिे 
साियजलनक सनुिुाइको बहसिाई विषर् केशन्रत गराउन एक जना साियजलनक सनुिुाइ सहजकतायको 
व्र्िस्था गनुय पनेछ। 

  (२) साियजलनक सनुिुाइ कार्यक्रमको िालग एक जना साियजलनक सनुिुाइ सहजकताय 
(मोडरेटर) िाई करार सेिामा लिन ुपनेछ।  

  (३) स्थानीर् तहिे त्र्स्तो करारको अिलि बढीमा एक मवहनाको कार्म गनय सक्नछे।   

  (४) करार सेिामा लनर्िु साियजलनक सनुिुाइ सहजकताय (मोडरेटर) िाई द्वदनपुने िलु्क 
स्थानीर् तहिे लनणयर् गरे बमोशजम हनुेछ।  

  (५) उपदफा (२) बमोशजम लनर्िु सहजकताय (मोडरेटर) िे देहार्का कुरामा ध्र्ान 
द्वदन ुपनेछ : 

 क) शिष्ट एिम विनर्िीि भाषाको प्रर्ोग गने, 

 ख) लनष्पक्ष रुपिे सहजीकरण गने , 

 ग) मवहिा, जनजाती तथा वपछलडएका िगयिाई आ-आफ्नो भनाई राख्न प्रोत्सावहत गने, 

 ि) सहभागीिे व्र्ि गरेका विचारमा प्रलतिाद नगने, 

 ङ) प्राप्त सझुाि, प्रलतवक्रर्ा तथा वटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा लिने, 
 च) व्र्शि िा संस्थाको साियजलनक मर्ायदा र शिष्टाचारिाई कार्म राख्न,े 
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 छ) सहभागीको कुराकाटी आफ्नो भनाई नराख्न,े 

 ज) विषर् िस्तमुा केशन्रत रही छिफि गराउने। 
१२. बजेट सम्बन्िी व्र्िस्थााः (१) स्थानीर् तहिे साियजलनक सनुिुाईका िालग बजेट व्र्िस्था लमिाउन ु

पनेछ।त्र्सरी छुट्याईएको बजेटमा देहार्का कुराहरु खिेुको हनुपुनेछ : 

 क) साियजलनक सहजकतायको पाररश्रलमक, 

 ख) र्ातार्ात खचय, 
 ग) आिश्र्कतानसुार माइक, माइक स्टार्ण्ड्ड, रेकेडयर लडभाइस, पाि, हि, कुचीको भाडा, 
 ि) खानेपानी, िौचािर् र प्राथलमक उपचारको खचय, 
 ङ) मसिन्द, 

 च) अन्र् श्रव्र् दृश्र् सामग्रीको भाडा, 
 छ) शचर्ापान खचय र  

 ज) प्रलतिेदनको तर्ारी र प्रकािन खचय । 

   (२) स्थानीर् तहिे आम्दानी खचयको सूचना प्रकािन गदाय साियजलनक सनुिुाइमा िागेको 
खचय छुटै्ट देशखन ेगरी साियजलनक गनुय पनेछ ।  

पररच्छेद-६ 

अशन्तम तर्ारी तथा कार्य विभाजन 

१३. साियजलनक सनुिुाइका िालग अशन्तम तर्ारी तथा कार्य विभाजन गनेाः (१) स्थानीर् तहिे साियजलनक 
सनुिुाईको िालग भएको तर्ारीको सम्बन्िमा देहार्को विषर्मा अनगुमन गनुय पनेछ: 

क) सेिाग्राहीको बवहगयमन अलभमत (Exit Poll) सम्बशन्ि कागजातको अलभिेख र विश्लषेण, 

ख) नागररक प्रलतिदेन पत्र (Citizen Report Card) सम्बशन्ि कागजातको अलभिेख र 
विश्लषेण,  

ग) अशिल्िो साियजलनक सनुिुाईको प्रलतिितामा भएको प्रगती र सो सम्बन्िमा स्थानीर् 
तहिे प्रिाह गरेका   सेिाहरु, 

ि) गनुासो र सनुिुाईको अलभिेख तथा विश्लषेण,  
ङ) सनुिुाइ स्थिमा जटेुको सामग्री तथा सवुििा, 
च) र्ातार्ातको प्रिन्ि, 

छ) खचयको व्र्िस्था,  
ज) सनुिुाइमा भाग लिने सरोकारिािा संि संस्था तथा पदालिकारीको सहभालगता,  
झ) मसिन्द आद्वद।  

(२) साियजलनक सनुिुाइमा उठन सक्न ेशजज्ञासाको विषर्मा कुन पदालिकारीिे के विषर्मा स्पष्ट 
पाने हो, सो को लनक्र्ौिा गरी कार्य वििरण र कार्य विभाजन तर्ार गररनछे । 

  (३) एक पदालिकारीको कार्यविभाजनमा परेको विषर्मा उिर द्वदने िा शजज्ञासा समािान गने कार्य 
अको पदाद्वदकारीबाट गने गराइन े छैन।तर वििषे कारणिस शजम्मेिारी तोवकएको पदालिकारी उपशस्थत 
हनु नसकेमा स्थानीर् तहका प्रमखुिे सो को शजम्मेिारी अको पदालिकारीिाई तोक्न ुपनेछ।   

(४) र्स दफामा जनुसकैुकुरा उल्िेख भएतापलन स्थानीर् तहको प्रमखुिे शजज्ञासामा थप स्पष्टता 
ल्र्ाउन िािा परु् र्ाएको मालनन ेछैन।  
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पररच्छेद-७ 

साियजलनक सनुिुाइ कार्यक्रम सञ्चािन 

१४. साियजलनक सनुिुाइ कार्यक्रमा सञ्चािन गनेाः (१)  साियजलनक सनुिुाइको कार्यक्रम सञ्चािन देहार् 
बमोशजम गनुय पनेछ: 

क) अध्र्क्षता ग्रहण तथा कार्यक्रम िरुु भएको िोषणा गने, 

ख) कार्यक्रमको उद्देश्र् मालथ प्रकाि पाने, 

ग) आचार संवहताबारे जानकारी गराउने, 
ि) साियजलनक सेिा प्रिाह बारे संशक्षप्त जानकारी द्वदन ेसो गदाय अनसुचुी-४ मा उल्िेशखत 

कुराहरुमा वििेष ध्र्ान द्वदन।े  

ङ) नागररक प्रलतिदेनपत्र सम्बन्िी प्रलतिेदन प्रस्ततु गने, 

च) बवहगयमन अलभमत सम्बन्िी प्रलतिदेन प्रस्ततु गने, 

छ) सहभागीहरुबाट तोवकएको विषर्मा लिशखत िा मौशखक प्रश्नहरु संकिन गने, 

ज) स्थानीर् तहका शजम्मेिार पदाद्वदकारीहरुिे स्पष्ट पाने, 

झ) स्पष्टता पलछ थप शजज्ञासाको आह्वान गने, 

ञ) सम्बशन्ित पदालिकारीबाट थप शजज्ञासामा स्पष्टता पानय िगाउने, 
ट) समापन मन्तव्र्, िन्र्िाद ज्ञापन र कार्यक्रम विसजयन गने। 

(२) साियजलनक सनुिुाइको कार्यक्रम सामान्र्तार् चार िण्ड्टासम्म सञ्चािन हनुेछ।  

 (३) साियजलनक सनुिुाइको कार्यक्रम समालप्त पलछ कार्यक्रमको सलमक्षा गररनेछ।सो 
सलमक्षामा कार्यक्रमको उद्दशे्र् अनरुुप सनुिुाइको प्रलतफि प्राप्त भए नभएको विषर्िाई विश्लषेण गनुय 
पनेछ।  

(४) साियजलनक सनुिुाइको प्रलतिदेन तर्ार गरी पेि गने शजम्मेिारी साियजलनक सनुिुाइमा 
खवटएका कमयचारी र सहजकतायको हनुछे।सो बमोशजम तर्ार गररन ेप्रलतिदेन अनसुचुी-८ बमोशजमको 
ढााँचामा आिाररत हनुछे। 

(५) साियजलनक सनुिुाइ िषयमा कशम्तमा तीन पटक चैमालसक रूपमा सञ्चािन 
गररनेछ।पवहिो साियजलनक सनुिाइ चाि ुआ.ि.को मंलसर मसान्तलभत्र, दोश्रो चाि ुअ.ि. को चैत्र 
मसान्तलभत्र र तेश्रो तथा अशन्तम आउन ेआ.ि. को श्रािण मसान्तलभत्र सम्पन्न गररसक्नपुने छ।  

(६) र्स दफा बमोशजम साियजलनक सनुिुाइ कार्यक्रम सञ्चािन गदाय अनसूुची-९ मा उल्िेख 
भए बमोशजमको आचार संवहता पािना गनय गराउन ुपनेछ।  

(७) स्थानीर् तहिे कार्यक्रमको सार संक्षेपिाई कार्यक्रमको समापन पिात सम्भि भए दिैु 
नत्र विद्यलुतर् िा मरुण मध्र् ेकुनै एक सञ्चार माध्र्मबाट प्रसारण गनय िगाउन ुपनेछ।  

पररच्छेद-८ 

विविि 

१५. गै.स.स. तथा साियजलनक संस्थाहरुको साियजलनक सनुिुाइ कार्यविलि : (१) स्थानीर् तहको 
क्षेत्रालिकारलभत्र कानून बमोशजम काम गरररहेका गैसस तथा अन्र् साियजलनक लनकार्हरुिे पलन र्स 
कार्यविलििाई अबिम्बन गनय सक्नछेन।्सो गनय गराउन स्थानीर् तहिे आिश्र्क सहर्ोग र समन्िर् 
गनेछ।   
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१६. जररिाना हनु सक्ने : (१) स्थानीर् तहिे सिैिे देख्न े ठाउाँमा नागररक बडापत्र राख्न ु पनेछ। 
नागररक बडापत्रमा उल्िेख भए अनसुार कार्य शजम्मिेार कमयचारीको िापरिाही िा कमजोरीका 
कारण भएको देशखन आएमा मकाय पने सेिाग्राहीिाई सो शजम्मिेार कमयचारीिाट रु. ५,०००/-  

अक्षरेपी पााँच हजार रुपैर्ााँसम्म क्षलतपलुतय भराईनछे।  

१७. थपिट र हेरफेर : (१) र्स कार्यविलिको कार्ायन्िर्नको क्रममा कुनै िािा अबरोि र शव्दवििा 
उत्पन्न भएमा आिश्र्क थपिट र हेरफेर गनय कार्यपालिका बाट आिश्र्क व्र्ाख्र्ा पररमाजयन समते 
गनय सक्नेछ। 

१८. बचाउ :  र्स कार्यविलिको कुन ै प्राििान प्रचलित संशिर्, प्रदेि िा स्थानीर् तहको कानूनसंग 
बाशझएमा बााँशझएको हदसम्म अमान्र् भएको मालननछे।  
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अनसूुची-१  

 (दफा ६ को उपदफा १ संग सम्बशन्ित) 

अशिल्िो पटकको साियजलनक सनुिुाइमा प्रलतबिता व्र्ि गररएका लबषर् र त्र्सको कार्ायन्िर्नको 
अिस्था : 

अशिल्िो पटक साियजलनक सनुिुाइ भएको लमलत र स्थान : 

साियजलनक सनुिुाइमा उपशस्थत सहभागी संख्र्ा : 

  

अशिल्िो पटकको साियजलनक सनुिुाइमा ब्र्ि 
गररएका प्रलतबिताहरु 

प्रलतबिता अनसुारको कार्ायन्िर्नको अिस्था 
र प्रगती 

१. १. 

२. २. 

३. ३. 

४. ४. 

५. ५. 
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अनसूुची-२ 

(दफा ६ को उपदफा १ संग सम्बशन्ित) 
अशिल्िो पटकको साियजलनक सनुिुाइ पलछ र र्स साियजलनक सनुिुाइ अशि गररएको सामाशजक पररक्षण 

प्रलतिेदनको सार संक्षपे (र्द्वद भएमा) 

सामाशजक पररक्षण गररएको लमलत र स्थान : 

सामाशजक पररक्षणमा उपशस्थत सहभागी संख्र्ा : 

सामाशजक पररक्षणमा उठेका मखु्र् मखु्र् सिाि तथा जिाफहरु :  

• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 

प्रलतििताहरुको सारसंक्षेप : 

• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
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अनसूुची-३  

(दफा ६ को उपदफा १ संग सम्बशन्ित) 
अशिल्िो साियजलनक सनुिुाइ पलछ र र्स साियजलनक सनुिुाइ अशि गररएको साियजलनक पररक्षण 

प्रलतिेदनको सारसंक्षपे 

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

२. हािसम्म सञ्चािन गररएका साियजलनक पररक्षण संख्र्ा : 
३. साियजलनक पररक्षणिे उजागर/पवहचान गरेका मखु्र् मखु्र् विषर्हरु :  
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अनसूुची-४ 

(दफा १४ संग सम्बशन्ित ) 
साियजलनक सेिा प्रिाहको कार्यप्रगलत वििरण : 

क्र. 
सं. 

नागररक 
िडापत्र 

अनसुारको 
सेिाहरुको 

सूची 

िावषयक िक्ष्र् अशिल्िो 
चौमालसक 

सम्मको प्रगती 

र्स चौमालसकको 
िक्ष्र् 

र्स 
चौमालसकको 

प्रगती 

कैवफर्त 

भौलतक आलथयक भौलतक आलथयक भौलतक आलथयक भौलतक आलथयक 

१. आलथयक 
         

२.           

३.           

==           

===           

====           
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अनसूुची-५ 

(दफा ४ को उपदफा ६ संग सम्बशन्ित ) 
गनुासो पीर मकायको अलभिेख 

गनुासो सनुिुाइ वििरण 

गनुासोको 
विषर् र 
सनुिुाइको 
अिस्था 

१. 
आलथयक 
विकास 

२. 
सामाशजक 
विकास 

३. 
पूिायिार 
विकास 

४. 
संस्थागत 
विकास 

५. 
सेिा 
प्रिाह 

६. 
सिुासन 

७. 
िातािरण 
तथा विपद 
व्र्िस्थापन 

८. 
अन्र् 

* 
जम्मा 

क. प्राप्त 
गनुासो संख्र्ा 

         

ख.सनुिुाइ 
गररसवकएको 
गनुासो संख्र्ा 

         

ग. अन्र् 
सम्बशन्ित 
लनकार्मा 
पठाइएको 
गनुासो संख्र्ा 

         

ि.  सनुिुाइ 
गनय बााँकी 
गनुासो संख्र्ा 

         

 

*   जम्मा प्राप्त गनुासो संख्र्ाको थप िगीकरण  

प्रकार संख्र्ा प्रकार संख्र्ा 

साियजलनक सरोकार 

 

 ब्र्शिगत सरोकार: 

 

 

कमयचारी तथा जनप्रलतलनलिको 
कार्यसम्पादनसंग सम्बशन्ित 

 कमयचारी तथा जनप्रलतलनलिको 
ब्र्बहारसंग सम्बशन्ित : 
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अनसूुची-६ 

(दफा ८ संग सम्बशन्ित) 
नागररक प्रलतिेदन( Citizen Report Card)  

(सन्तषु्टी िा असन्तषु्टी जनाउने) 
उिरदाताको वििरण 

१) नाम, थर 
२) लिंग 

१) मवहिा  
२) परुुष  
३) अन्र्  

३) उमेर समूह 
१) १६ िषय भन्दा कम  
२) १६ - ३२ िषय 
३) ३२- ६० िषय  
४) ६० भन्दा मालथ  

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

१) ब्राम्हण/ क्षेत्री/ ठकुरी 
२) आद्वदिासी/ जनजाती  
३) दलित  
४) अल्पसंख्र्क/ िोपोन्मखु  

७) शिक्षा 
१) लनरक्षर   
२) साक्षर   
३) आिारभूत तह   
४) माध्र्लमक तह   
५) स्नातक   
६) स्नातकोिर  
७) स्नातकोिरभन्दा मालथ  
८) प्राविलिक 
९) अन्र्  

८) मखु्र् पेिा 
१) कृवष तथा पिपुािन 
२) लनजी कार्ायिर्मा कमयचारी  
३) उध्र्ोग ब्र्िसार्  
४) जागीर  
५) बेरोजगार  
६) अन्र् 

 ९) सम्पकय  नम्बर 
 क) गा.पा./न.पा./उ.म.पा. बाट द्वदइने सेिा सम्बन्िी 

१. सेिाको सन्तवुष्ट 
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१.१ आफ्नो स्थानीर् सरकार (पालिका) बाट नागररकिे प्राप्त गने सेिा प्रलत समग्रमा तपाई कशिको 
सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 

१) पूणय सन्तषु्ट छु 
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) असन्तषु्ट छु 
४) भन्न चाहान्न 

१.२ सेिा प्रदान गने पालिकाका कमयचारीको ब्र्िहारबाट तपाई कशिको सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 
१) पूणय सन्तषु्ट छु 
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) असन्तषु्ट छु 
४) भन्न चाहान्न 

२. सेिाको लनर्लमतता 
२.१ पालिकाबाट सेिा प्राप्त गनय िागेको समर् प्रलत तपाई कशिको सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 

१) पूणय सन्तषु्ट छु 
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) असन्तषु्ट छु 
४) भन्न चाहान्न 

२.२ पालिकामा लनर्लमत रुपमा (कमयचारीको उपशस्थलत, समर् पािना, कार्यचसु्तता) सञ्चािन 
भएको छ भन्न ेकुरामा कलतको विश्वस्त हनुहुनु्छ ? 

१) पूणय सन्तषु्ट छु 
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) लबश्वस्त छैन 
४) थाहा छैन 

२.३ पालिकाबाट सेिा प्राप्त गनय लतनुयपरेको रकम (िलु्क) बारे तपाईको िारणा के छ ? 

१) लनिायररत रकम न ैलतरेको छु   
२) लनिायररत रकम भन्दा बढी लतरेको छु 
३) र्सबारे बताउन चाहान्न  

२.४ तपाईिे राख्न ु भएको कुनै साियजलनक चासो िा समस्र्ामा पहि गनय िा समािान गनय 
पालिकािे सरदर कलत समर् िगाउने गरेको छ ? 

१) १ देखी २ द्वदन  
२) ३ देखी ४ द्वदन 
३) सरदर १ हप्ता 
४) १ हप्ता भन्दा बढी 
५) थाहा छैन 

३. सेिाप्रलतको जनविश्वास 
३.१ पालिकाबाट प्राप्त गने सेिाप्रलत तपाई कलतको विश्वस्त हनुहुनु्छ ? 

१) पूणय विश्वस्त छु 
२) आंशिक विश्वस्त छु      
३) विश्वस्त छैन 
४) थाहा छैन 

३.२ पालिकाबाट प्राप्त गने सेिाको बारेमा अरुिाई पलन जानकारी द्वदने तथा सहर्ोग गने गनुय 
भएको छ ? 

१) छु 
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२) छैन 
३) भन्न चाहान्न  

३.३ पालिकािे मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका ब्र्शिहरू, दलित, जनजाती, 
विपन्न तथा अल्पसंख्र्क (िशक्षत) नागररकहरूिाइय सेिा प्रिाह गनय लबिेष ब्र्िस्था िा पहि 
गरेको थाहा छ ? 

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

  ४. सेिाको गणुस्तर 
४.१ पालिकाबाट प्राप्त हनुे सेिाहरू, सेिा प्राप्त गनय परुा गनुयपने ितय तथा प्रवक्रर्ा, सेिा प्रदान गने 

अलिकारी, सेिा प्राप्त गनय िाग्ने समर् आद्वदका बारेमा तपाइय कशिको जानकार हनुहुनु्छ ? 

१) पूणय सन्तषु्ट छु 
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) खासै जानकार छैन 

४.२ पालिकािे आफूिे प्रदान गने सेिाका बारेमा सेिाग्राहीहरूिाइय द्वदने जानकारीबाट कशिको 
सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 

१) पूणय सन्तषु्ट छु 
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) असन्तषु्ट छु 
४) भन्न चाहान्न 

४.३ पालिकामा सेिा लिन आउाँदा के लबचौलिर्ाको सहर्ोग लिनपुरेको छ ? 

१) छ    
२) छैन 
३) भन्न चाहान्न 

 ४.४ तपाइयिाइय सेिा प्राप्त गने प्रवक्रर्ा थाहा नहुाँदा िा कागज पत्र नलमल्दा पालिकाका 
कमयचारीहरूिे कस्तो ब्र्िहार गने गरेका छन ्? 

१) सहर्ोग गछयन ्  
२) ररसाउाँछन 
३) भन्न चाहान्न 

 ४.५ पालिकाबाट सेिा लिन अक्सर कलत पटक िाउन ुपरेको छ ? 

१) १ पटक   
२) २ पटक 
३) िेरै पटक 

४.६ पालिकािे आर्ोजना गने साबयजलनक कार्यक्रमहरूमा लसमान्तकृत नागररक (मवहिा, 
बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका ब्र्शिहरू, दलित, जनजाती, अल्पसंख्र्क आद्वद) 
को सहभालगता कस्तो पाउनहुनु्छ ? 

१) उल्िेखनीर्   
२) आंशिक  
३) सहभालगता नहनुे 
४) थाहा छैन 

४.७ समग्रमा पालिकािे प्रदान गने सेिाको गणुस्तर कस्तो पाउन ुभर्ो ? 

१) िेरै गणुस्तरीर् 
२) आंशिक गणुस्तरीर् 
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३) गणुस्तरीर् छैन 
४) भन्न चाहान्न 

५. सेिाको ब्र्िस्थापन 
५.१ पालिकािे स्थानीर् रूपमा प्रदान गने साबयजलनक सेिा (शिक्षा, स्िास्थ्र्, सरसफाइय, कृवष, 

पि,ु खानेपानी, लसंचाइय, सामाशजक सरुक्षा आद्वद) सम्बन्िी स्थानीर् कार्यविलि बारे तपाइयिाइय 
जानकारी छ ? 

१) जानकारी छ  
२) जानकारी छैन 
३) कार्यविलि हनु्छ भन्न ेथाहा छैन 

५.२ साबयजलनक सेिाको ब्र्िस्थापनका िालग बनाइएका सलमलतहरू कशिको सकृर् छन ्? 

१) पूणय सकृर् छन 
२) आंशिक सकृर् छन 
३) सकृर् छैन 
४) थाहा छैन 

५.३ आफूिे प्रदान गने सेिाको लनर्लमतता, लबश्वसलनर्ता र गणुस्तर कार्म राख्न पालिकािे 
कशिको ध्र्ान द्वदने गरेको पाउनहुनु्छ ? 

१) िेरै ध्र्ान द्वदने गरेको  
२) आंशिक ध्र्ान द्वदन ेगरेको 
३) ध्र्ान नद्वदएको 
४) थाहा छैन 

६. नागररक बडापत्र, सूचना अलिकारी, गनुासो सनुिुाइय 
६.१ पालिकािे तर्ार पारेको नागररक बडापत्र तपाईका िालग कशिको उपर्ोगी छ ? 

१) िेरै उपर्ोगी छ       
२) आंशिक उपर्ोगी छ  
३) उपर्ोगी छैन 
४) थाहा छैन 

६.२ पालिकािे तोकेको सूचना अलिकारीिे तपाईिे मागेको सूचना द्वदन कशिको सहर्ोग गने 
गरेको पाउनहुनु्छ ? 

१) िेरै सहर्ोग 
२)आंशिक सहर्ोग 
३) सहर्ोग गदैनन 
४) थाहा छैन 

६.३ तपाइयिे पालिकामा आफ्नो गनुासो राख्न ेसहज स्थान िा माध्र्म पाउन ुभएको छ ? 

१) पाएको छु  
२) पाएको छैन 
३) थाहा छैन 

६.४ तपाइयिे राखेको गनुासोको सनुिुाइय प्रवक्रर्ाबाट कशिको सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 

१) पूणय सन्तषु्ट छु  
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) असन्तषु्ट छु 
४) भन्न चाहान्न 

 ७. नागररक संिग्नता, सिुासन, पारदिीता, साबयजलनक जिाफदेहीता 
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७.१ पालिकािे स्थानीर् काननु तथा कार्यविलि लनमायण प्रवक्रर्ामा तपाइय संिग्न हनु ेअिसर पाउन ु
भएको छ ? 

१) छु 
२) छैन 
३) संिग्न हनु सक्छु भन्ने थाहा छैन 

७.२ पालिकािे लनमायण गने िावषयक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट लनमायण प्रवक्रर्ामा तपाइय संिग्न 
हनुे अिसर पाउन ुभएको छ ? 

१) छु 
२) छैन 
३) संिग्न हनु सक्छु भन्ने थाहा छैन 

७.३ पालिकािे साबयजलनक विषर्मा गने लनणयर्हरू, पालिकाको नीलतहरू, िावषयक कार्यक्रम र 
बजेट, र्ोजनाहरूको कार्ायन्िर्न आद्वदका बारेमा तपाइयिे जान्न चाहेमा सहज रूपमा जानकारी 
पाउन ेगनुय भएको छ ? 

१) छु  
२) छैन  
३) थाहा छैन 

७.४ साबयजलनक सरोकारका विषर्मा तपाइयिे चासो राख्दा पालिकाको प्रलतवक्रर्ा कस्तो 
पाउनहुनु्छ? 

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

७.५ पालिकािे साबयजलनक सरोकारका विषर्मा नागररकहरूसाँग संबाद िा अन्तरवक्रर्ा गने गरेको 
छ ? 

१) छ 
२) छैन 
३) थाहा छैन 

७.६ पालिकािे आर्ोजना गने साबयजलनक सनुिुाइय, सामाशजक परीक्षण, सामाशजक िेखाजोखा 
आद्वद कार्यक्रमहरूमा कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

७.७ पालिकािे आफ्नो बजेटको कशिको सदपुर्ोग गरेको ठान्नुहनु्छ ? 
१) पूणय सदपुर्ोग 
२) आंशिक सदपुर्ोग 
३) दरुूपर्ोग 
४) थाहा छैन 

 ७.८ लनिायशचत जनप्रलतलनलिहरू आफ्नो कतयब्र्, नागररक प्रलतको दावर्त्ि, पालिकाको समग्र नीलत, 
सेिाको गणुस्तर, नागररकहरूको अपेक्षा प्रलत कशिको संबेदनिीि पाउनहुनु्छ ? 

१) िेरै संबेदनिीि 
२) सामान्र् संबेदनिीि 
३) लनरपेक्ष 
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४) थाहा छैन 
८. सूचना प्रविलिको प्रर्ोग 

८.१ पालिकािे साबयजलनक सूचनाहरू संकिन, अलभिेखीकरण र प्रसारणका िालग गरेको सूचना 
प्रविलिको प्रर्ोग कशिको प्रभािकारी पाउनभुएको छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी 
२) आंशिक प्रभािकारी 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

सझुाि 
तपाइयको तफय बाट पालिकािाइय सझुाि भए द्वदनहुोस।् 
तपाइयको तफय बाट जनप्रलतलनिहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस।् 
तपाइयको तफय बाट नागररकहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस।् 

ख) िडा कार्ायिर्बाट प्रदान गररने सेिा 
१. िडा नं. 

२. िडा स्तरमा र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र अनगुमन कार्य कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको 
छ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

३. िडा लभत्र र्ोजना तथा भौलतक पूिायिारको संरक्षण, ममयत सम्भार, रेखदेख र ब्र्िस्थापन कार्य 
कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

४. िडा कार्ायिर्बाट साबयजलनक सेिा एंब लबकास कार्यहरूको ब्र्िस्थापन र प्रिाह कशिको 
प्रभािकारी पाउन ुभएको छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

५. िडा कार्ायिर्िे प्रदान गने लनर्लमत सेिाहरू (जस्तै ब्र्शिगत िटना दताय, प्रमाणीकरण, 
लसफाररस आद्वद) कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

६. िडा कार्ायिर्िे प्रदान गने मवहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका ब्र्शिहरू, 
लबपन्न, अल्पसंख्र्क तथा लसमान्तकृत समदुार्का िशक्षत सेिाहरू कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको 
छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
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३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

७. िडा कार्ायिर्िे सेिाग्राही नागररकहरूसाँग गने ब्र्िहार प्रलत कशिको सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 
१) पूणय सन्तषु्ट छु 
२) आंशिक सन्तषु्ट छु 
३) असन्तषु्ट छु 
४) भन्न चाहान्न 

८. िडा कार्ायिर्िे साबयजलनक महत्िका सूचनाहरू (नीलत, कार्यक्रम, बजेट, स्थानीर् 
कार्यविलिहरू, लनणयर्हरू आद्वद) नागररकहरूिे सहज रूपमा प्राप्त गनय सक्ने गरी गरेको ब्र्िस्था 
कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

९. िडा कार्ायिर्को सेिाको गणुस्तर, नागररक सहभालगता, गनुासो सनुिुाइय, नीलत तथा लबलिको 
पािना, ढीिाससु्तीको न्र्नुीकरण, सिुासन र जिाफदेहीता प्रबियन प्रलत कशिको संबेदनिीि पाउन ु
भएको छ ? 

१) िेरै संबेदनिीि  
२) आंशिक संबेदनिीि 
३) लनरपेक्ष 
४) थाहा छैन 

१०. िडा कार्ायिर्िे साबयजलनक सरोकारका लबषर्मा नागररकहरूसाँग सम्बाद िा अन्तरवक्रर्ा गने 
गरेको छ ? 

१) छ 
२) छैन 
३) थाहा छैन 

११. िडा कार्ायिर्िे आर्ोजना गने साबयजलनक सनुिुाइय, सामाशजक परीक्षण, सामाशजक िेखाजोखा 
आद्वद कार्यक्रमहरू कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको छ ? 

१) िेरै प्रभािकारी छ 
२) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

सझुाि 
 तपाइयका तफय बाट िडा कार्ायिर्िाइय सझुाि भए द्वदनहुोस।् 

तपाइयको तफय बाट जनप्रलतलनिहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस।् 
तपाइयको तफय बाट नागररकहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस।् 

   
ग) स्िास्थ्र् संस्थाबाट प्रदान गररने सेिाबारे 
१. स्थास्थ्र् चौकी/अस्पताि 

१.१. स्िास्थ्र् चौकी/अस्पतािको नाम 
१.२. स्िास्थ्र् चौकी/अस्पतािबाट प्रदान गररने सेिाहरूको बारेमा आिश्र्क साबयजलनक जानकारी 

कशिको सहज रूपमा प्राप्त हनुे गरेको छ ? 

१) िेरै सहज 
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२) आंशिक सहज    
३) सहज छैन 
४) थाहा छैन 

२. स्थास्थ्र् चौकी/अस्पताि 
२.१ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे सेिा प्रदान गनय आिश्र्क न्रू्नतम पूिायिार (भिन, कक्ष, बेड, 

उपकरण, प्रर्ोगिािा, िौचािर्, वपउने पानी आद्वद) को ब्र्िस्थापन गरेको छ ?  

१) छ 
२) छैन 
३) थाहा छैन 

२.२. स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे सेिा प्रदान गनय आिश्र्क न्रू्नतम पूिायिार (भिन, कक्ष, बेड, 
उपकरण, प्रर्ोगिािा, िौचािर्, वपउने पानी आद्वद) को सरसफाइय, संभार र रेखदेख कशिको 
प्रभािकारी रूपमा गरेको पाउन ुभएको छ ?  

 १) िेरै प्रभािकारी छ 
 २) आंशिक प्रभािकारी छ 
 ३) प्रभािकारी छैन 
 ४) थाहा छैन 

२.२. स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे सेिा प्रदान गनय आिश्र्क न्रू्नतम पूिायिार (भिन, कक्ष, बेड, 
उपकरण, प्रर्ोगिािा, िौचािर्, वपउने पानी आद्वद) को सरसफाइय, संभार र रेखदेख कशिको 
प्रभािकारी रूपमा गरेको पाउन ुभएको छ ?  

 १) िेरै प्रभािकारी छ 
 २) आंशिक प्रभािकारी छ 
 ३) प्रभािकारी छैन 
 ४) थाहा छैन 

३. खोप सेिा 
३.१ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने खोप सेिा के सबैको पहुाँचमा छ ? 

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

३.२ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने खोप सेिा कशिको लनर्लमत छ ? 
 १) लनर्लमत छ 
 २) लनर्लमत छैन 
 ३) थाहा छैन 

५. पोषण कार्यक्रम 
५.१ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने  पोषण कार्यक्रम के सबै िशक्षत समहुको पहुाँचमा छ 

? 
 १) सबैको पहुाँचमा छ 
 २) सबैको पहुाँचमा छैन 
 ३) थाहा छैन 

५.२ के स्थास्थ्र्कमीिे बच्चाको लनर्लमत तौि लिने गछयन ्? 
 १) गछयन ्
 २) गदैनन ्
 ३) थाहा छैन 
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५.३ के स्थास्थ्र्कमीिे सन्तलुित तथा पौवष्टक खानाका बारेमा सोिपछु गने र परामिय द्वदने 
गरेका छन ्? 
 १) छन ्
 २) छैनन ्
 ३) थाहा छैन 

५.४ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने पोषण कार्यक्रम कशिको प्रभािकारी छ ?  

 १) िेरै प्रभािकारी छ 
 २) आंशिक प्रभािकारी छ 
 ३) प्रभािकारी छैन 
 ४) थाहा छैन 

६. पररिार लनर्ोजन सेिा 
६.१ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने पररिार लनर्ोजन सेिा के सबैको पहुाँचमा छ ? 

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

६.२ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने पररिार लनर्ोजन सेिा के लनर्लमत रूपमा उपिब्ि 
छ? 
 १) उपिब्ि छ 
 २) उपिब्ि छैन 
 ३) थाहा छैन 

६.३ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने पररिार लनर्ोजन सेिा कशिको प्रभािकारी पाउन ु
भएको छ ? 
 १) िेरै प्रभािकारी छ 
 २) आंशिक प्रभािकारी छ 
 ३) प्रभािकारी छैन 
 ४) थाहा छैन 

७. लबरामी जााँच 

७.१ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने लबरामी जााँच सेिा कशिको लनर्लमत पाउन ुभएको छ 
? 
 १) लनर्लमत छ 
 २) लनर्लमत छैन 
 ३) थाहा छैन 

७.२ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने लबरामी जााँच सेिा प्रलत कशिको सन्तषु्ट हनुहुनु्छ? 
 १) पूणय सन्तषु्ट छु 
 २) आंशिक सन्तषु्ट छु 
 ३) असन्तषु्ट 
४) भन्न चाहान्न 

७.३ लबरामी जााँचका िालग लनर्लमत रूपमा गाउाँिर शक्िलनक, िमु्ती शिलबर तथा आकशस्मक सेिा 
कशिको प्रभािकारी पाउन ुभएको छ ? 
 १) िेरै प्रभािकारी छ 
 २) आंशिक प्रभािकारी छ 
 ३) प्रभािकारी छैन 
 ४) थाहा छैन 
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८. सरुशक्षत माततृ्ि 

८.१ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने सरुशक्षत माततृ्ि सेिा के सबैको पहुाँचमा छ ? 
 १) सबैको पहुाँचमा छ 
 २) सबैको पहुाँचमा छैन 
 ३) थाहा छैन 

८.२ गभयिती जााँच गराउाँदा र स्थास्थ्र् चौकी िा अस्पतािमा ससु्केरी हुाँदा सतु्केरी आमािे 
र्ातार्ात खचय पाउन ेगरेको छ ? 
१) पाउन ेगरेको छ 
 २) पाउन ेगरेको छैन 
 ३) थाहा छैन 

८.३ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने सरुशक्षत माततृ्ि सेिा कशिको प्रभािकारी छ ? 
 १) िेरै प्रभािकारी छ 
 २) आंशिक प्रभािकारी छ 
३) प्रभािकारी छैन 
४) थाहा छैन 

९. लनाःिलु्क औषिी 
९.१ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने लनाःिलु्क औषिी बारे आिश्र्क जानकारी कशिको 

सहज रूपमा प्राप्त हनुे गरेको छ ? 
 १) िेरै सहज 
 २) आंशिक सहज 
 ३) सहज छैन 
 ४) थाहा छैन 

९.२ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने लनाःिलु्क औषिी िलु्क लतरेर वकन्नु परेको छ? 
 १) छ 
 २) छैन 
 ३) थाहा छैन 

९.३ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने औषिी के सबैको पहुाँचमा छ ? 
 १) सबैको पहुाँचमा छ 
 २) सबैको पहुाँचमा छैन 
 ३) थाहा छैन 

९.४ स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििे प्रदान गने लनाःिलु्क औषिी के लनर्लमत रूपमा उपिब्ि छ ? 
 १) उपिब्ि छ 
 २) उपिब्ि छैन 
 ३) थाहा छैन 

१०. सेिाग्राहीसाँग गररने ब्र्िहार 

१०.१ के स्िास्थ्र्कमीहरू लबरामी तथा लबरामीका आफन्तहरूसाँग शिष्ट र सभ्र् ब्र्िहार गछयन?् 
 १) गछयन ्
 २) गदैनन ्
 ३) भन्न चाहान्न 

१०.२ लबरामी तथा लबरामीका आफन्तहरूिे कुनै जानकारी मागे, सझुाि द्वदए िा गनुासो गरे 
स्िास्थ्र्कमीहरूिे त्र्सिाइय कसरी लिन्छन ्? 
 १) ध्र्ान द्वदन्छन ्
 २) बेिास्ता गछयन ्
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 ३) झवकय न्छन ्
 ४) भन्न चाहान्न 

सझुाि 

तपाइयका तफय बाट स्िास्थ्र् चौकी/अस्पताििाइय सझुाि भए द्वदनहुोस ्। 
तपाइयको तफय बाट जनप्रलतलनिहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस ्। 
तपाइयको तफय बाट नागररकहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस ्। 

 
ि) िैशक्षक संस्थासाँग सम्बशन्ित 
१. विद्यािर्को नाम 
२. विद्यािर् (शिक्षा) 

२.१ विद्यािर्बाट प्रदान गररने सेिाहरूको बारेमा आिश्र्क साबयजलनक जानकारी कशिको सहज 
रूपमा प्राप्त हनुे गरेको छ ? 

१) िेरै सहज 
२) आंशिक सहज 
३) सहज छैन 
४) थाहा छैन 

३. आिश्र्क न्रू्नतम पूिायिार 
३.१ विद्यािर्िे प्रदान गनय आिश्र्क न्रू्नतम पूिायिार (भिन, कक्षा कोठा, खेि मैदान, 

फलनयचर, पसु्तकािर्, उपकरण, प्रर्ोगिािा, खाजा िर, िौचािर्, वपउने पानी आद्वद) को 
ब्र्िस्थापन गरेको छ ? 

१) छ 
२) छैन 
३) थाहा छैन 

३.२ विद्यािर्िे प्रदान गनय आिश्र्क न्रू्नतम पूिायिार (भिन, कक्षा कोठा, खेि मैदान, 
फलनयचर, पसु्तकािर्, उपकरण, प्रर्ोगिािा, खाजा िर, िौचािर्, वपउने पानी आद्वद) को 
सरसफाइय, संभार र रेखदेख कशिको प्रभािकारी रूपमा गरेको पाउन ुभएको छ ? 

 १) िेरै प्रभािकारी छ 
 २) आंशिक प्रभािकारी छ 
 ३) प्रभािकारी छैन 
 ४) थाहा छैन 

४. लनर्लमत शिक्षण लसकाइय 
४.१ के विद्यािर् लनर्लमत रूपमा (साबयजलनक लबदाको द्वदन बाहेक) खुल्िा रहन्छ ? 

 १) रहन्छ 
 २) रहाँदैन 
 ३) थाहा छैन 

४.२ के प्रध्र्ानअध्र्ापक, शिक्षक, शिशक्षका तथा कमयचारीहरू लनर्लमत रूपमा विद्यािर् आउने 
गदयछन ्? 

 १) आउाँछन 
 २) आउाँदैनन 
 ३) थाहा छैन 

४.३ के विद्याथीहरू लनर्लमत रूपमा (साबयजलनक लबदाको द्वदन बाहेक) विद्यािर् जाने गछयन?् 

 १) जान्छन ्
 २) जााँदैनन ्
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 ३) थाहा छैन 
४.४ विद्याथीहरू विद्यािर् जान कशिको उत्सावहत पाउनहुनु्छ ? 

 १) िेरै उत्सावहत 
 २) आंशिक उत्सावहत 
 ३) उत्सावहत रहाँदैनन ्
 ४) थाहा छैन 

४.५ के शिक्षक शिशक्षकाहरूिे गने शिक्षक लसकाइय वक्रर्ाकिापहरू रचनात्मक, विद्याथी केशन्रत 
र लसकाइयको उदे्यश्र् अनरुूप हनुे गरेको छ ? 

 १) छ 
 २) छैन 
 ३) थाहा छैन 

४.६ के लनर्लमत परीक्षा बाहेक पलन विद्याथीहरूको लसकाइय मलु्र्ांकन अन्र् लबलिहरू प्रर्ोग 
गररएको छ ? 

 १) छ 
 २) छैन 
 ३) थाहा छैन 

४.७ के शिक्षण लसकाइयको विषर्मा विद्यािर्िे विद्याथी तथा अलभभािकहरूसाँग लनर्लमत परामिय 
गने गरेको छ ? 

 १) छ 
 २) छैन 
 ३) थाहा छैन 

४.८ के विद्यािर्िे लनर्लमत शिक्षण लसकाइयका अलतररि विद्याथीहरूको िाररररक, मानलसक तथा 
नैलतक विकासमा प्रर्ाप्त ध्र्ान द्वदएको पाउनहुनु्छ ? 

 १) पाउाँछु 
 २) पाउाँद्वदन 
 ३) थाहा छैन 

५. लनाःिलु्क पाठ्यपसु्तक 

५.१ के लनाःिलु्क प्रदान गररन ेपाठ्यपसु्तकहरू सबैको पहुाँचमा छ ? 

 १) छ 
 २) छैन 
 ३) थाहा छैन 

५.२ के लनाःिलु्क प्रदान गररन ेपाठ्यपसु्तकहरू समर्मा न ैप्राप्त हनु्छन ्? 

 १) हनु्छ 
 २) हुाँदैन 
 ३) थाहा छैन 

५.३ के लनाःिलु्क प्रदान गररन ेपाठ्यपसु्तकहरू परुा सेट एक साथ प्राप्त हनु्छ ? 

 १) हनु्छ 
 २) हुाँदैन 
 ३) थाहा छैन 

५.४ के लनाःिलु्क प्रदान गररन ेपाठ्यपसु्तकहरू बजारबाट मलु्र् लतरेर वकन्न ुपरेको छ, छैन?् 

 १) छ 
 २) छैन 
 ३) थाहा छैन 
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६. छात्रबशृि 

६.१ के छात्रा तथा दलित विद्याथीहरूहरूका िालग प्रदान गररने छात्रबशृिका बारेमा आिश्र्क 
सूचना िा जानकारी (छात्रबशृिको रकम, प्रदान गररने समर् आद्वद) सहजै प्राप्त हनु्छ ? 

 १) सशजिै प्राप्त हनु्छ 
 २) सशजिै प्राप्त हुाँदैन 
 ३) थाहा छैन 

६.२ के छात्रबशृिको परुा रकम प्राप्त हनु्छ ? 

 १) हनु्छ 
 २) हुाँदैन 
 ३) थाहा छैन 

६.३ के छात्रबशृिको रकम समर्मै प्राप्त हनु्छ ? 

 १) हनु्छ 
 २) हुाँदैन 
 ३) थाहा छैन 

७. विद्याथी तथा अलभभािकहरूसाँग गररने ब्र्िहार 

७.१ के विद्यािर्िे विद्याथी तथा अलभभािकहरूसाँग शिष्ट र सभ्र् ब्र्िहार गछयन ्? 

 १) गछयन ्
 २) गदैनन ्
 ३) भन्न चाहान्न 

७.२ विद्याथी िा अलभभािकहरूिे विद्यािर्साँग कुनै जानकारी मागे, सझुाि द्वदए िा गनुासो गरे 
शिक्षकहरूिे त्र्सिाइय कसरी लिन्छन ्? 

 १) ध्र्ान द्वदन्छन ्
 २) बेिास्ता गछयन ्
 ३) झवकय न्छन ्
 ४) भन्न चाहान्न 

सझुाि 

तपाइयका तफय बाट विद्यािर्िाइय सझुाि भए द्वदनहुोस ्। 
तपाइयको तफय बाट जनप्रलतलनिहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस ्। 
तपाइयको तफय बाट नागररकहरूिाइय सझुाि भए द्वदनहुोस ्। 
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अनसूुची-७ 
बवहगयमन अलभमत (Exit Poll) संकिन गने ढााँचा 

(दफा ७ साँग संबशन्ित) 
१) सेिाको प्रकृलत 
  १) पालिका कार्ायिर्  

 २) िडा कार्ायिर्  

 ३) शिक्षा 
 ४) स्िास्थ्र् 

२. कार्ायिर्को नाम 
३. िडा नं. 
४. सेिाग्राहीको लिंग 

१) मवहिा  
२) परुुष  
३) अन्र्  

५. जातजाती 
१) ब्राम्हण/ क्षेत्री/ ठकुरी 
२) आद्वदिासी/ जनजाती  
३) दलित  
४) अल्पसंख्र्क/ िोपोन्मखु  

६. उमेर 
१) १६ िषय भन्दा कम  
२) १६ - ३२ िषयसम्म  
३) ३२- ६० िषयसम्म  
४) ६० भन्दा मालथ  

७. शिक्षा 
१) लनरक्षर   
२) सामान्र् साक्षरता   
३) प्रा.वि.  
४) आिारभूत   
५) मा.िी.   
६) स्नातक   
७) स्नातकोिर   
८) अन्र् प्राविलिक शिक्षा 

८. कार्ायिर् सम्म आइपगु्न तपाईिाई कलत समर् िाग्र्ो ? 

 १) आिा िण्ड्टा भन्दा कम 

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

९. कार्ायिर्मा देहार्को कुन कामको िालग आउन ुभएको हो ? 

१) भेटिाट   
२) सोिपछु गनय/जानकारी प्राप्त गनय/सूचना प्राप्त गनय 
३) लनर्लमत सेिा 
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४) उजरुी/गनुासो राख्न   
५) कार्ायिर्िे बोिाएर आए   
६) अन्र् कुनै काम भए उल्िेख गनुयहोस ्  

१०. तपाईको कामका िालग को साँग सम्पकय  गने के प्रवक्रर्ा परुा गने भन्नमेा तपाईिाइ कशिको जानकारी लथर्ो? 

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

११. सेिाप्रदार्क कमयचारीिे तपाईको आिश्र्कता बझेु जस्तो िाग्र्ो ? 
 १) राम्ररी बझेुको 
 २) अलिकलत बझेुको 
 ३) नबझेुको 

१२. तपाई प्रलत सेिाप्रदार्क कमयचारीिे ब्र्िहार कस्तो रह्यो ? 

 १) लमिनसार र मैत्रीपूणय 
 २) द्वठकै 

 ३) खराब 

 ४) बताउन चाहान्न 

१३. तपाईको कामका िालग आिश्र्क सूचनाहरू (प्रमाण–कागजात र िलु्क–दस्तरु) बारे तपाईिाई सेिाप्रदार्क 
कमयचारीिे कशिको स्पष्ट गरे ? 

 १) परैु स्पष्ट गररद्वदए 

 २) अलिकलत स्पष्ट गरे 

 ३) अिमल्ि पारे 

१४. के तपाइको काम परुा भर्ो ? 

१) परैु काम भर्ो 
२) अलिकलत काम भर्ो 
३) कुनै काम भएन 

१५. सेिा प्राप्त गनय अपनाइएको प्रवक्रर्ा के कस्तो िाग्र्ो ? 

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

१६. कार्ायिर्मा सूचना प्रविलिको प्रर्ोग कस्तो पाउन ुभर्ो ? 
  १) राम्रो प्रर्ोग 

 २) सामान्र् प्रर्ोग 

 ३) प्रर्ोग भएको छैन 

 ४) थाहा छैन 

१७. तपाईिाई कार्ायिर्को कुन–कुन पक्ष िेरै राम्रो िाग्र्ो ? 

  १) भौलतक अिस्था  

 २) कमयचारीहरुको ब्र्िहार 

 ३) सेिा प्रिाह 

 ४) सूचना प्रविलिको प्रर्ोग 

 ५) कुनै पलन राम्रो िागेन 

 ६) अन्र् भए उल्िेख गनुयहोस ्

१८. तपाईिे कार्ायिर्को कुन–कुन पक्षािाई सिुार गनुयपने देख्नभुर्ो ? 

  १) भौलतक अिस्था  
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 २) कमयचारीहरुको ब्र्िहार 

 ३) सेिा प्रिाह 

 ४) सूचना प्रविलिको प्रर्ोग 

 ५) कुनै पलन राम्रो िागेन ्

 ६) अन्र् भए उल्िेख गनुयहोस ्
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अनसूुची - ८ 
(दफा १४ को उपदफा ४ संग सम्बशन्ित ) 

साियजलनक सनुिुाइ सम्बन्िी प्रलतिेदनको ढााँचा 
• साियजलनक सनुिुाइ संर्ोजन गने ब्र्शिको नाम, थर र ठेगाना: 
• सनुिाइ गररएका विषर्बस्तहुरु : 

क)  
ख)  
ग)  
ि)  

• कार्यक्रम आर्ोजना स्थि :  

• कार्यक्रम आर्ोजना गररएको लमलत र समर् : 
• कार्यक्रम सञ्चािन गररएको समर्ाबलि ( िण्ड्टा / लमनेटमा ) 
• उठेका प्रश्न  / शजज्ञासा र उिर : 

 

क्रम 
संख्र्ा 

प्रश्नकतायको गनुसो 
गने िा सझुाि 

द्वदनेको नाम,थर र 
ठेगाना 

सहभालगको प्रश्न  
/ गनुासो  / 

सझुाि 

जिाफ द्वदने 
पदालिकारीको   

नाम, थर र ठेगाना 

जिाफको 
छोटकरी 
ब्र्होरा 

     

     

 

     प्रलतिदेन द्वदएको लमलत:   साियजलनक सनुिुाइ संर्ोजकको दस्तखत:  
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अनसूुची -९ 

(दफा १४ को उपदफा ६ संग सम्बशन्ित) 
साियजलनक सनुिुाइमा पािना गनुय पने आचार संवहता 

१. सहभागीिे बोल्नका िागी हात उठाएर संकेत गनुय पनेछ । 

२. सहभागीिे प्रश्न िा सझुाि के राख्न ेहो , पवहिे न ैस्पष्ट गनुय पनेछ ।  

३. सहजकतायिे बोल्ने संकेत गरे पलछ मात्र आफ्नो नाम सवहत प्रश्न िा शजज्ञासा राख्न ुपनेछ।   

४. सेिाग्राही सहभागी नागररकहरु िेरैिाई प्रश्न गनय समर् द्वदन ु पने भएकािे बुाँदागत रुपमा 
छोटकरीमा प्रश्न प्रलतक्रीर्ा राख्न ु पनेछ र सहजकतायिे लनिायरण गरेको समर् लबतेपलछ तत्काि 
प्रस्ततुी रोक्न ुपनेछ ।  

५. आफु भन्दा पवहिेका सहभागीिे बोिेका कुरािाई दोहर् र्ाउन जरुरी हनुेछैन । 

६. शचि नबझेुमा सहजकतायको अनमुलत लिएर थप प्रश्न सोध्न पाईनेछ । 

७. सहभागीिे लबना आिार कसैप्रलत िाञ्छनार्िु भाषाको प्रर्ोग गनय पाईने छैन ।  

८. सनुिुाइका ििा तथा सहभागीिाई उिेजीत पाने मनसार्िे िा बदिाको भािना लिएर आफ्नो 
भनाई राख्न िा बोल्न पाइन ेछैन । 

९. सनुिुाइिाई लबथोल्न ेप्रर्ास कोही कतैबाट भएको पाईएमा सबै सहभागीको लमिेर िालिनतापूियक 
समािान खोज्ने कतयव्र् हनुछे । 

१०. सनुिुाइिाई विषर्ान्तर हनु सबै सहभागी सचेत हनु ुपनेछ ।  
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                                                                 परमानन्द िमाय 
                                                             लन.प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत 


