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पररच्छेद - १ 

उदेश्य, पररभाषा र व्याखया 
१.१ उदेश्य : 

क) गाउँपालिकाबाट उपिब्ि सेवा, वस्ि ु र सवुविा साववजलिक गरी त्र्स्िा ववषर्का सम्वन्ििा 
साववजलिक थिोिा सेवाग्राही िागररकिे उठाएका प्रश्नहरुिा स्पष्टिा ल्र्ाउिे र िागररकबाट प्राप्त 
रचिात्िक सझुाविाई ग्रहण गिे गाउँपालिका साववजलिक सिुवुाईको उदे्दश्र् रहिेछ । 

ख) दोहोरो सम्वादबाट र्जम्िेवार अलिकारी र िागररक वीचको दूरी कि गरी सेवा, वस्ि ुर सवुविा 
प्रदार्क अलिकारी सहजकिाविा रुपान्िररि भई सशुासिको प्रत्र्ाभलूि र्दि े र्सको ववर्शष्ट उदे्दश्र् 
रहिेछ। 

१.२ संर्िप्त िाि र प्रारम्भ 

क) र्स कार्वववलिको िाि "गाउँपालिका साववजलिक सिुवुाई कार्वववलि, २०७९" रहेको छ ।  

ख) र्ो कार्वववलि स्वीकृि भएको लिलिदेर्ख िागू हिुेछ । 

१.३ पररभाषा 

क) ऐि भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, २०७५ िाई जिाउँछ । 

ख) लिर्िाविी भन्नािे स्थािीर् स्वार्त्त शासिका लिर्िाविी, २०५६ िाई जिाउँछ । 

ग) आलथवक प्रशासि लिर्िाविी भन्नािे स्थािीर् लिकार् आलथवक प्रशासि लिर्िाविी, २०६४ िाई 

जिाउँछ । 

घ) गाउँपालिका भन्नािे गंगादेव गाउँपालिकािाई सम्झि ुपदवछ । 

ङ) सभा भन्नािे गंगादेव गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्झि ुपदवछ । 

च) अध्र्ि भन्नािे गंगादेव गाउँपालिका अध्र्ििाई सम्झि ुपदवछ । 

छ) िन्रािर् भन्नािे िेपाि सरकारको संघीर् िन्रािर्िाई जिाउँछ । 

ज) उपभोक्ता सलिलि भन्नािे लििावण कार्वबाट प्रत्र्ि िाभ पाउिे ब्र्र्क्तहरुको सिूहिे कुिै लििावण 
कार्वको लििावण, सञ्चािि, व्र्वस्थापि र ििवि, सम्भार गिवको िालग आफूहरुिध्रे्बाट लिर्िि प्रविर्ा 
बिोर्जि गठि गरेको सलिलि सम्झि ुपछव र सो शब्दिे िाभग्राही सिूहिाई सिेि जिाउँछ । प्रचलिि 
कािूि 
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झ) साववजलिक लिजी साझेदारी भन्नािे गाउँपालिका वा िी लिकार्हरुको सिूह र बिोर्जि करार गिव 
र्ोग्र् कािूिी व्र्र्क्त, संस्था बीच र्स कार्वववलििा व्र्वस्था भए बिोर्जिको सेवा प्रदाि गिे र त्र्सको 
जोर्खि संर्कु्त रुपिे बहि गिे गरी भएको करार व्र्वस्था सम्झि ुपछव । 

ञ) सािदुावर्क संस्था भन्नािे जिचेििा सम्बन्िी िालिि, अलभिरु्खकरण, सीप, ववकास, बचि, कजाव 
पररचािि, सिावेशी ववकास र सशक्तीकरण गिे उदे्दश्र्िे लिर्िि प्रविर्ा अविम्बि गरी प्रचलिि 

कािूि बिोर्जि स्थापिा भएका संस्था िथा गाउँपालिकािा सूचीकृि भएका सिदुार्िा आिाररि संस्था 
सम्झि ुपछव । 

ट) सािार्जक परीिण भन्नािे सािार्जक र्जम्िेवारीको िेखाजोखा सम्झि ुपछव । 

ठ) साववजलिक परीिण भन्नािे ववकास कार्विििा भएको िगािीको सरोकारवािािे गिे िेखाजोखा 
सम्झि ुपछव । 

ड) वडा िागररक िंच भन्नािे कुिै पलि ठूिा सिूहका सदस्र् िभएका वर्न्चि सिदुार्को घर पररवारको 
आवाज व्र्क्त गिवका िालग ववपन्न, गण्र्िान्र् र स्थािीर् संघसंस्थाका सिीर् प्रलिलिलिहरु रहेको 
सिावेशी प्रकृलिको सिूहिाई जिाउँछ । 

ढ) साववजलिक सिुवुाई भन्नािे सरोकारवािा सववसािारण िागररक र अलिकारिा बसेका गाउँपालिकाका 
पदालिकारीहरु वीच साववजलिक चासोको ववषर्िा साववजलिक थिोिा खिुा छिफि गिे प्रविर्ािाई 
जिाउँछ । 

ण) िागररक वडापर भन्नािे गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउिे ववलभन्न सेवा िथा सवुविाको िाि, 

सिर्ावलि, वववरण, र्जम्िेवार किवचारी कार्वकिको वववरण सेवा प्राप्त गिव परुर्ाउि ुपिे प्रविर्ा, िाग्ि े
शलु्क दस्िरुका साथै सेवा अवरुद्ध भएिा उजूरी सनेु्न अलिकारी अल्िेख गरी सववसािारणिाई ससूुर्चि 
गिव साववजलिक स्थि वा कार्ाविर्िा टाँलगएको वा टाँसेर रार्खएको वाचापर जिाउँछ । 

ि) ववकास साझेदार भन्नािे िेपाि सरकार वा गाउँपालिकासँग भएको सिझौिा वा सहकार्व गिे र्िपि 
एवं बहपुि दाि ृलिकार्, संर्कु्त राष्ट्रसंघीर् लिकार्हरु, अन्िरावष्ट्रर् गैर सरकारी संस्था िगार्ि गैसस, 

लिजी िेर िथा सािदुावर्क संस्था सििेिाई सम्झि ुपदवछ । 

थ) लिगवि अलभिि (Exit Poll) भन्नािे िागररक वडापरिारा गररएका वाचा बिोर्जि सेवाग्राहीिे सेवा 
सवुविाको प्रालप्तपलछ कार्ाविर्बाट बावहर लिर्स्किे सिर्िा त्र्स्िो सेवा सवुविाको ववषर्िा िेखी वा 
िेखाइर्दएको अलभिि वा सझुाविाई जिाउँछ । 

द) िागररक प्रलिवेदि पर (Citizen Report Card) भन्नािे सेवाग्राही िागररकिे साववजलिक सेवा 
प्रदार्क संस्थाहरुबाट सेवा लिंदा प्रत्र्ि अिभुव गरेका, भोगेका र देखेका कुराहरुिाई सहभालगिात्िक 
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सभेिणका िाध्र्िबाट िलु्र्ाङ्कि गरी सेवा प्रदार्क संस्थािाई पषृ्ठपोषण गिे पद्धलििाई जिाउँछ । 
१.४ व्र्ाख्र्ा र संशोिि 

क) गाउँपालिकाको पररषदिे र्स कार्वववलिको िूि भाविा पररविवि िहिुे गरी कार्वववलिको संशोििका 
िालग लसफाररस गिेछ । 

ख) बुदँा िं. क बिोर्जि प्राप्त लसफाररसका आिारिा ििरािर्िे आबश्र्किा अिसुार संशोिि गिव 
सक्िेछ । 

ग) गाउँपालिका साववजलिक सिुवुाई कार्वववलि २०६७ को व्र्ाख्र्ा िन्रािर्िे गिेछ । 

पररच्छेद – २ 

िागररक वडापत्र र गुिासो व्यवस्थापि 

२.१ िागररक वडापर राख्नपुिे : 

२.१.१ गाउँपालिका र िािहिका सबै लिकार्िे सबैिे देख्न ेठाउँिा िागररक वडापर राख्न ुपिेछ । 

२.१.२ बुदँा िं. २.१ बिोर्जि रार्खिे िागररक वडापर गाउँपालिकालभरका िखु्र् िखु्र् बजार केन्रिा 
राख्न सवकिेछ । 

२.१.३ र्स पररच्छेद बिोर्जि रहिे िागररक वडापरिा देहार्का कुराहरु उल्िेख भएको हिुपुिेछ 

क. गाउँपालिकािे ऐि, लिर्ि बिोर्जि र्दिे सेवा सवुविाको वववरण, 

ख. सेवा प्रदाि गिव गिे सिर्ावलि, 

ग. सेवा सवुविा प्रदाि गिे र्जम्िेवार किवचारी, 
घ. सेवाग्राहीिे सेवा सवुविा प्राप्त गिव पूरा गिुवपिे प्रविर्ा, 

ङ. शलु्क दस्िूर िाग्िे भए सो खिेुको वववरण, 

च. शलु्क दस्िूर ििाग्िे भएिा सोही व्र्होरा, 
छ. सेवा सवुविा उपिब्ि हिुे कार्वकिको िम्बर वा संकेि, 

ज. उजरुी सनेु्न अलिकारी वा लिकार्, 

झ. सेवा प्रदार्क गाउँपालिकाको टेलिफोि िं, इिेि र वेभसाइट, 

ञ. गिुासो, पीर िकाव राख्न ेफोि िं, किवचारी र इिेि ठेगािा, र 

ट. िागररक वडापरको ढाँचा गाउँ कार्वपालिकाको कार्ाविर्िे िोवकर्दए बिोर्जि हिुेछ । 
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२.१.४ र्ास पररच्छेद बिोर्जि साववजलिक प्रदशवि गररएको िागररक वडापरिा संशोिि वा पररविवि 
गिुवपिे भएिा प्रत्रे्क वषवको आषाढ िसान्िलभर गररसक्ि ुपिेछ । 

२.१.५. िागररक वडापरको ढाँचा अिसूुची - १ बिोर्जि हिुेछ । 

२.२ सेवाग्राहीको गिुासो अलभिखेि र व्र्वस्थापि गिेेः 

२.२.१. गाउँपालिकािे सववसािारणको गिुासो पीर िकाव सनेु्न र ित्सम्वन्िी ववषर्िाई र्जम्िेवार 
अलिकारी सिझ परु्ावउिे कािका िालग गिुासो सनेु्न केन्र वा ईकाइ खडा गिेपिेछ । 

२.२.२. त्र्सरी खडा गररएको गिुासो सनेु्न केन्र वा ईकाइिाई सािारणिर्ा प्रवेशिार िर्जकै रार्खिेछ 
। 

२.२.३. र्स पररच्छेद बिोर्जि आएका गिुासा वा पीर िकाविाई अलभिेखि गिुव पिेछ । 

२.२.४. त्र्स्िो गिुासो पीर िकाव सनेु्न प्रर्ोजिका िालग गाउँपालिकािे फोि िम्बर, इिेि ठेगािाको 
व्र्वस्था सिेि गिेछ । 

२.२.५. र्स पररच्छेद बिोर्जि प्राप्त हिु आएको गिुासो पीर िकावको सिुवुाई गरी सोको जािकारी 
गिुासोकिाविाई उपिब्ि गराउि ुगिुासो सनेु्न ईकाइ वा केन्र प्रिखुको र्जम्िेवारी हिुेछ । 

२.२.६. गिुासो पीर िकावको अलभिेखको ढाँचा अिसूुची - २ बिोर्जि हिुेछ । 

२.३ गिुासो एवं सझुाव पेवटका राख्न े:- 
२.३.१. गाउँपालिकािे सम्पादि गरेको कार्वको गणुस्िर िथा भएको वा हिुसक्िे अलिर्लिििाको 
सम्वन्ििा गिुासो सनु्न सबैिे देख्न ेठाउँिा गिुासो पेवटका राख्नपुिेछ । त्र्सरी सनु्न सबैिे लिर्खि 
रुपिा गिुासो पेश गिव सक्िेछि ्। 

२.३.२. त्र्सरी रार्खएको गिुासो पेवटकािा परेका गिुासो िथा सझुाव प्रत्रे्क िवहिाको िसान्ििा 
खोलििछे 

२.३.३. गिुासो पेवटका खोल्िे र्जम्िेवारी पाएका किवचारीिे अन्र् किवचारी सिेिको रोहवरिा गिुासो 
पेवटका खोल्िेछि ्। 

२.३.४. सिािाि हेि ुप्राप्त गिुासाहरु अलभिेख गरी र्जम्िेवार किवचारीिे गाउँपालिकाको सम्वर्न्िि 
शाखा प्रिखुिाई प्रत्रे्क िवहिाको ७ गिे बझुाइ र्दिपुिेछ । 

२.३.५. गिुासो पेवटकािा प्राप्त सझुावहरु प्रत्रे्क िवहिाको ७ गिे सम्वर्न्िि कार्ाविर् प्रिखु सिि 
पऱु्र्ाउि ुपिेछ । 

२.३.६. गिुासो पेवटकािा प्राप्त सझुाव िथा गिुासाहरुहरु आवश्र्क परेिा प्रत्रे्क िवहिाको १५ 
गिेलभर गाउँपालिका अध्र्ि िथा उपाध्र्ि सिि पऱु्र्ाउि ुपिेछ । 
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२.३.७. र्स पररच्छेद बिोर्जि परेका गिुासो एवं सझुाव अलभिेख र व्र्वस्थापि गिे सम्बन्िी अन्र् 
कुरा कार्ाविर्िे लििावरण गरेको कार्वववलि बिोर्जि हिुेछ । 

परिच्छेद -३ 

सार्वजनिक सुिुर्ाईको वर्षय ि प्रािम्भिक तयािी 
३. सिुवुाईको ववषर् छिौट गिे 

३.१.गाउँपालिकािे साववजलिक सिुवुाईको िालग देहार्का ववषर् छिौट गिेछ :- 

क. अर्घल्िो पटकको साववजलिक सिुवुाईिा प्रलिवद्धिा व्र्क्त गररएका ववषर् र त्र्स्िा ववषर्िा भए 
गरेका प्रर्ास, 

ख. िागररक प्रलिवेदि र लिगवि अलभििको िलिजा एवं सेवा सवुविा प्रवाहका ववषर्िा प्रप्त जिगिुासो 
िथा सूझावको व्र्वस्थापि र 

ग. गाउँपालिकाको िीलि, कार्ाविि, बजेट िथा प्रगलि 

३.१.१. गाउँपालिकाको प्रिखुिे साववजलिक सिुवुाईको ववषर्िा पर्ावप्त ज्ञाि र जािकारी राख्न े
किवचारीहरुको ववज्ञ टोिी गठि गिुवपिेछ । 

३.२. सािार्जक सरुिा कार्विििा वविररि भत्ता साववजलिक गिेेः 

गाउँपालिकािे र्स पररच्छेद बिोर्जि साववजलिक सिुवुाइको आर्ोजिा गदाव सािार्जक सरुिा 
कार्विििा वविररि भत्ताको िाि िािेसी सवहिको वववरण प्रकाशि गिुवपिेछ । 

३. ३. िागररक प्रलिवेदि र लिगवि अलभिि जारी गिे:- 
गाउँपालिकािे साववजलिक सिुवुाईको कार्विि हिुे र्दि भन्दा पन्ि र्दि अगावै िागररक प्रलिवेदि र 
लिगवि अलभििको िाध्र्ि प्रर्ोग गरी सूचिा संकिि गिुवपिेछ । 

३.४. िागररक अलभिि र प्रलिवेदिवाट सूचिा संकिि ववलि :- 

क. अिसूुची ३ बिोर्जि कार्ाविर्को सेवा वा सवुविा वा वस्ि ुप्राप्त गरेका िागररकिध्रे् बढीिा पचास 
जिा िागररकबाट लिगवि अलभिि भिव िगाई सूचिा संकिि गररिेछ । 

ख. त्र्सरी संकलिि अलभििको िलिजा साववजलिक सिुवुाईिा पेश गररिेछ । 

३.५. लििन्रणा गिेेः 
गाउँपालिकािे लिगवि अलभिििा भाग लिि ु भएका िागररकिाई साववजलिक सिुवुाईिा भाग लिि 
लििन्रणा गररिेछ । 
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३.६. िागररक प्रलिवेदि संकिि गिे ववलिेः 

िागररक प्रलिवेदि संकिि गिे ववलि देहार् बिोर्जि हिुेछेः 
३.६.१. गाउँपालिकािे कम्िीिा पाँच वा सो भन्दा बढी वडािा साववजलिक सिुवुाई संर्ोजक वा 
किवचारीको िाध्र्िद्धारा कम्िीिा पचास जिा सेवाग्राही िागररकवाट अिसूुची ३ बिोर्जिको िागररक 
प्रलिवेदि फाराि भिव िगाई सूचिा संकिि गिुव पिेछ । 

३.६.२. वडाको हकिा त्र्स्िो फाराि सबै टोिे िेरबाट प्रलिलिलित्व हिुे वहसाबिे कम्िीिा पचास 
जिाबाट भिव िगाउि ुपिेछ । र्स बुंदा बिोर्जि भिव िगाइिे प्रलिवेदििा कम्िीिा बीस जिा दलिि, 

जिजालि, बािबालिका, िवहिा एवि ्वपछलडएको वगवको प्रलिलिलित्व रहि ुअलिवार्व हिुेछ । 

३.६.३. बिोर्जि संकलिि सूचिाको ववश्लषेणिाई िागररक सिुवुाईका र्दि पेश गररिेछ । 

३.६.४. िागररक प्रलिवेदि र लिगवि अलभििको ढाँचा अिसूुची ३ िा रार्खएको छ । 

३.७. उद्दशे्र् लििावरण गिे:- 
३.७.१. गाउँपालिकािे साववजलिक सिुवुाई कार्विििा उदे्दश्र् बारे जािकारी गराउि ु पिेछ । 
३.७.२. त्र्सरी लििावररि उदे्दश्र् प्रालप्तको र्दशािा िार बहस चिाई सिुवुाईिाई उदे्दश्र्िूिक बिाउि ु
पिेछ । 

३.७.३. बहसिाई लिदेर्शि र्दशािा िैजािे र्जम्िेवारी साववजलिक सिुवुाई संर्ोजक (िोडरेटर) को 
रहिछे । 

३.७.४. साववजलिक सिुवुाईको उदे्दश्र् लििावरण गदाव साववर्जका सिुवुाई संर्ोजक (िोडरेटर) सँग 
परािशव गररिेछ । 

३.८. साववजलिक सिुवुाईको बारेिा सूचिा गिेेः 

साववजलिक सिुवुाईको िालग लिम्ि ववषर् खिुाई साववजलिक सूचिा प्रकाशि गररिेछ । 

क) लिलि 

ख) सिर् 

ग) स्थाि 

घ) सिुवुाईको ववषर् 

३.८.१. र्स पररच्छेद बिोर्जि सिुवुाईको िालग लििावरण गररएको ववषर्, साववजलिक सिुवुाईको लिलि, 

स्थाि र सिर्िा सािान्र्िर्ा पररिाजवि वा पररविवि गररिे छैि । 
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३.८.२. साववजलिक सिुवुाईका सेवाग्राही िथा सहभागीहरुिाई खािेपािी, शौचािर् र प्राथलिक उपचार 
िगार्ि अन्र् व्र्वस्था गाउँपालिकािे गिेछ । 

३.९. कुिै र्ोजिा ववशेष र साववजलिक िहत्वको ववषर्िा सिुवुाई गररिपुछव भने्न स्थािीर् जििािे 
लिर्खि िाग गरेिा वा ववकास साझेदार संस्थािे अिरुोि गरेिा गाउँपालिकािे आवश्र्किा अिसुार 
लिणवर् गरी सो र्ोजिा वा सूबर्न्िि ववषर् िारको साववजलिक सिुवुाई आर्ोजिा गिव सक्िेछ । 

परिच्छेद ―४ 

४. अलिकारीहरुसँग सम्पकव  र सहभागीहरुको चर्ि गिे 

४.१ गाउँपालिकािे कार्वववलिको बदुा िं ३.१.१ बिोर्जि गर्ठि ववज्ञ टोिीका अलिकारी र सिुवुाईको 
कािा संर्ोजि गिे अलिकारी बीच लिरन्िर सम्पकव को व्र्वस्था गिुवपिेछ । 

४.२. त्र्स्िो सम्पकव िा सिुवुाईको िालग रार्खएका ववषर्िा आउि सक्िे संभाववि र्जज्ञासाहरुको 
आकँिि गररिेछ । 

४.३. र्जज्ञासा स्पष्ट पािवका िालग ववषर् ववज्ञवाट पेश गररिे उत्तरको शैिी िर् गररिेछ । 

४.४. बुदँा िं. ४.३ बिोर्जि रार्खिे उत्तरहरु र्थासभंव िथर्ांकिा आिाररि गररिेछ । 

४.५. गाउँपालिकािे साववजलिक सिुवुाईको िालग लििन्रणा र्दिपुिे िागररक, परकार, संघसंस्था र 
सरोकारवािा सेवाग्राही िागररकको सूची िर्ार गिुव पिेछ । 

४.६. सपुररवेिण िथा अिगुिि सलिलििा रहि ुभएका वडा िागररक िञ्चका िवहिा प्रलिलिलिहरुिाई 
आिन्रण गिुवपिेछ । 

४.७. र्स पररच्छेद बिोर्जि लििन्रणा प्राप्त िभएका व्र्र्क्त, संस्था पलि साववजलिक सिुवुाईिा सहभागी 
हिु पाउिे छि ्िर अलभिि प्रकट गिे र्दशािा सेवाग्राही िागररकिाई प्राथलिकिािा रार्खिेछ । 

पररच्छेद - ५ 

सुिुवाई संयोजक र बजेट व्यवस्था 
५. साववजलिक सिुवुाईका िालग संर्ोजकको प्रबन्ि गिे 

५.१. गाउँपालिकािे साववजलिक सिुवुाईको बहसिाई ववषर् केर्न्रि गराउि एक जिा साववजलिक 
सिुवुाई संर्ोजकको व्र्वस्था गिुवपिेछ । 

५.२. साववजलिक सिुवुाई कार्वििको िालग एक जिा संर्ोजक (िोडरेटर) िाई सेवा करारिा 
लििपुिेछ ।  
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५.३. गाउँपालिकािे त्र्स्िो संर्ोजकको सेवा करार अवलि बढीिा एक िवहिासम्िको कार्ि गिव 
सवकिछे । 

५.४ वडा कार्ाविर्िे भि ेकरारको अवलि वढीिा पन्र र्दिको कार्ि गिव सक्िेछ । 

५.५. सेवा करार वापि संर्ोजकिाई र्दिपुिे सेवा शलु्क गाउँपालिकाको कार्ाविर्िे लिणवर् गरे 
बिोर्जि हिुेछ । 

५.६. बंदा िं ५.१ बिोर्जि रहि ुहिुे संर्ोजक (िोडेरेटर) िे देहार्का कुरािा ध्र्ाि पऱु्र्ाउि ुपिेछ 
। 

क. र्शष्ट एवं वविर्शीि भाषाको प्रर्ोग गिे, 

ख. लिष्पि रुपिे िध्र्स्थिा गिे, 

ग. िवहिा जिजालि िथा वपछलडएका वगविाई आआफ्िो भिाइ राख्न प्रोत्सावहि गिे, 

घ. सहभागीिे व्र्क्त गरेका ववचारिा प्रलिवाद िगिे 

ङ. प्राप्त सझुाव, प्रलिविर्ा िथा वटप्पणीिाई सकारात्िक रुपिा लििे, 

च. व्र्र्क्त वा संस्थाको साववजलिक िर्ावदा र र्शष्टाचारिाई कार्ि राख्न,े 

छ. सहभालगको कुरा काटी आफ्िो भिाई िराख्न ेर 

ज. ववषर् बस्ििुा केर्न्रि रही छिफि गराउिे । 

५.७. बजेट व्र्वस्था गिे 

५.७.१. गाउँपालिकािे साववजलिक सिुवुाईका िालग बजेटको व्र्वस्था लििाउि ु पिेछ । त्र्सरी 
छुट्याइएको बजेटिा देहार्का कुराहरु खिेुको हिुपुिेछ । 

क. साववजलिक सिुवुाई संर्ोजकको पाररश्रलिक 

ख. र्ािार्ाि खचव 

ग. आवश्र्किा अिसुार िाइक, पंखा, पाि, हि कुसीको भाडा 

घ. खािेपािी, शौचािर् र प्राथलिक उपचारको खचव 
ङ. िसिन्द 

च. अन्र् श्रव्र्/ दृश्र् सािाग्रीको भाडा 

छ. र्चर्ापाि खचव 
ज. प्रलिवेदि चर्ारी र प्रकाशि खचव 

५.७.२. गाउँपालिकािे आम्दािी खचवको सूचिा प्रकाशि गदाव साववजलिक सिुवुाईिा िागेको खचव छुटै्ट 
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देर्खिे गरी साववजलिक गिुव पिेछ । 

पररच्छेद - ६ 

अन्त ि  यारी  था कायय ववभाजि 

६.१. गाउँपालिकािे साववजलिक सिुवुाईको िालग भएको िर्ारीको सम्वन्ििा देहार्का ववषर्िा अिगुिि 
गिुवपिेछ 

क. िागररक अलभिि (Exit Poll) सम्बन्िी कागजािको अलभिेख र ववश्लषेण, 

ख. िागररक प्रलिवेदि पर (Citizen Report Card) सम्बन्िी कागजािको अलभिेख र ववश्लषेण, 

ग. सिुवुाई स्थििा जटेुको सािग्री िथा सवुविा 

घ. र्ािार्िको प्रबन्ि 

ङ. खचवको व्र्वस्था 
च. सिुवुाईिा भाग लििे सरोकारवािा संघ संस्था िथा पदालिकारीको सहभालगिा 

छ. िसिन्द आर्द 

६.२. साववजलिक सिुवुाईिा उठ्ि सक्िे र्जज्ञासाको ववषर्िा कुि पदालिकारीिे के ववषर्िा स्पष्ट पािव 
हो, सो 
लिक्र्ोिे गरी कार्व वववरण र कार्व ववभाजि िर्ार गररिेछ । 

६.३. एक पदालिकारीको कार्व ववभाजििा परेको ववषर्िा उत्तर र्दिे वा र्जज्ञासा सिािाि गिे अको 
पदालिकारीबाट गिे गराइिे छैि । 

६.४. र्स पररच्छेदिा जिुसकैु कुरा उल्िेख भएिा पलि गाउँपालिकाको प्रिखुको र्जज्ञासािा थप 
स्पष्टिा ल्र्ाउि बािा पर्ावएको िालििे छैि । 

परिच्छेद - ७ 

कायवक्रम संचालि, समीक्षा, प्रनतरे्दि आचािसंहिता ि सार्वजनिक सुिुर्ाईको 
संचालि गिे, 

७.१. साववजलिक सिुवुाईको कार्विि संचािि देहार् बिोर्जि गिुवपिेछ । 

क. अध्र्ििा ग्रहण िथा कार्विि शरुु भएको घोषणा गिे । 

ख. कार्वििको उदे्दश्र् िालथ प्रकाश पािे । 

ग. आचार संवहिा वाचि गिे । 
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घ. साववजलिक सेवा प्रवाहबारे संर्िप्त जािकारी र्दिे । 

ङ. िागररक प्रलिवेदि पर सम्बन्िी ववश्लषेण वाचि गिे । 

च. लिगवि अलभिि सम्बन्िी ववश्लषेण वाचि गिे । 

छ. सहभागीहरुबाट िोवकएको ववषर्िा लिर्खि िथा िौर्खक प्रश्नहरु संकिि गिे, 

ज. गाउँपालिकाका र्जम्िेवार पदालिकारीहरुिे स्पष्ट पािे । 

झ. स्पष्टिा पलछ थप र्जज्ञासा िाग गिे । 

ञ. सम्बर्न्िि पदालिकारीबाट थप र्जज्ञासािा स्पष्टिा ल्र्ाउिे । 

ट. सिापि िन्िव्र्, िन्र्वाद ज्ञापि र कार्विि लबसजिव गिे । 

७.२. साववजलिक सिुवुाईको कार्विि बढीिा चार घण्टासम्ि सञ्चािि हिुेछ । 

७.३. साववजलिक सिुवुाईको कार्विि सिालप्तपलछ कार्वििकव सिीिा गररिेछ । 

७.४. बुदँा िं. ७.३ बिोर्जि गररिे सिीिािा कार्वििको उदे्दश्र् अिरुुप सिुवुाईको प्रलिफि प्राप्त 
भए / िभएको ववषर्िाई ववश्लषेण गिुवपिेछ । 

७.५. साववजलिक सिुवुाईको प्रलिवेदि िर्ार गरी पेश गिे र्जम्िेवारी साववजलिक सिुवुाईका संर्ोजकको 
हिुेछ । ७.६. बदुा िं. ७.५ बिोर्जि िर्ार गररिे प्रलिवेदि अिसूुची- ४ बिोर्जिको ढाँचािा 
आिाररि गररिेछ । 

७.७. साववजलिक सिुवुाई वषवको दईु पटक सञ्चािि गररिेछ । 

७.८. र्स पररच्छेद बिोर्जि साववजलिक सिुवुाईको िालग अिसूुची- ५ िा रार्खए अिसुारको आचार- 
संवहिा पाििा गिुव गराउि ुपिेछ । 

७.९. कार्वििको सिापि पलछ गाउँपालिकािे प्रसे ववज्ञलप्त जारी गिुव पिेछ । 

पररच्छेद - ८ ववववध 

८.१ अलभिरु्खकरण सम्बन्िी व्र्वस्था : गाउँपालिकािे र्ो कार्वववलि िागू गरेपलछ पदालिकारी, 
किवचारी िथा िखु्र् सरोकारवािहरुिाई एक र्दि ेअलभिरु्खकरण कार्विि संचािि गिुवपिेछ । 

८.२ थपघट र हरफेर : र्स कार्वववलिको कार्ावन्वर्िको िििा कुिै बािा अवरोि र अस्पष्टिा भएिा 
त्र्स्िो बिा अड्चि फुकाउिे प्रर्ोजिका िालग ििरािर्िे र्स कार्वववलििा आवश्र्किा अिसुार 
व्र्ाख्र्ा, थपघट, संशोिि वा हेरफेर गिव सक्िेछ । 

८.३ बचाउेः र्स कार्वववलिको कुिै प्राविाि प्रचलिि संघीर् कािूि, प्रदेश कािूि िथा स्थािीर् 
कािूिसँग बार्झएिा बार्झएको हद सम्ि अिान्र् हिुेछ । 
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अिसूुची -१ 

िागररक वडापरको ढाचँा 
(बुदँा िं २१.५ संग सम्बर्न्िि) 

गाउँपालिका जििाको ववश्वासवाट चल्िे स्थािीर् िहको सरकार भएकोिे सेवा सवुविाहरु सरि, सिुभ, 

लििव्र्र्ी र प्रभावकारी रुपिा वविा झन्झट जििा सिि प-ुर्ाई गाउँपालिकािा हिुे सम्पूणव कािहरु 
प्रलि जिववश्वास अलभववृद्ध गिे उदे्दश्र्िे अलभप्ररेरि भई सहभालगिात्िक ववकास प्रविर्ािाई संस्थागि 
िथा प्रभावकारी बिाउिे हेििेु कार्व सम्पन्न गिव पेश गिुव पिे आवश्र्क कागजािहरु, िाग्िे दस्िरु र 
शलु्क, सम्पन्न गिव िाग्िे अििुालिर् सिर्, र्जम्िेवार शाखा र किवचारी आर्द ववषर्हरु उल्िेख गरी 
र्ो िागररक वडापर िर्ार गरी सववसािारणको जािकारीको िालग प्रकार्शि गररएको छ । 

गाउँपालिकापालिकािे लििावरण गरेको दूरदृवष्ट 

इिेि :.... 

वेभसाइटेः..... 
फोि िं...... 

गाउँपालिकापालिकावाट उपिब्ि हिु ेसेवा सवुविा िथा सम्पादि गररि ेकार्वहरुेः 
क्र.सं. सेवा सुववधाको 

नाम 

आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुववधा प्राप्त गनन 

आवश्यक पने 

प्रवक्रया 

सेवा प्रदान गने 

अवधकारी/शाखा 

लाग्ने दस्तुर लाग्ने समय 

1.  ससं्था दर्ाा/ सहकारी 

दर्ाा 

१) निवेदि 

२) ससं्थाको नवधाि एक प्रनर् 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) ससं्थाका पदानधकारीहरुको िागररकर्ा 

प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप 

५) कार्ासनमनर् गठि निणार्को प्रनर्निपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे 

दर्ाा गरी प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा  

रु. २००० सोही नदि वा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

2.   ससं्था / सहकारी 

िवीकरण  

१) ससं्थाको प्रगनर् प्रनर्वेदि 

२) िेखा परीक्षण प्रनर्वेदि 

३) कर चुक्तासनहर्को प्रमाणको प्रनर्निपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे 

नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा 

/ प्रशासि शाखा 

दर्ाा सलु्कको ५० 

प्रनर्सर् 

सोही नदि,   

3.  व्र्नक्तगर् नसफाररश १) निवेदि 

२) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

३) िागररकर्ा र आवश्र्कर्ािुसारका 

प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक 

िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे 

नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा 

/ प्रशासि शाखा 

रु. १०० सोही नदि,  

सिानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

4.  प्राकृनर्क प्रकोप 

सहार्र्ा 

१) निवेदि 

२) प्रहरी सनिानमि मचुुल्का  

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) र्ोनकएको सहार्र्ा 

उपिब्ध गराउिे 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्/आनथाक प्रशासि 

शाखा प्रमखु 

निशलु्क सोही नदि,  

सिानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   



13 
 

5.  बैंक खार्ा 

खोल्िे/बधद गिे 

नसफाररश 

१) खार्ा सचंािि/बधदका िानग खार्ा 

सचंािि गिे पदानधकारीहरुको  

िमिूा दस्र्खर् काडा  

२) सनमनर्को निणार्  

३) निवेदि 

४) वडाको नसफाररश  

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक 

िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे 

नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्/ प्रशासि शाखा 

प्रमखु 

१०० सोही नदि 

6.  स्वीकृर् र्ोििाको 

िागर् अिुमािका 

िानग सिे गिा 

१) सनमनर्को प्रानवनधक सहर्ोग माग र 

िागर् अिुमािका िानग आनधकाररक 

निणार् सनहर्को पत्र 

२) स्वीकृर् र्ोििाहरुको नववरण (िाम, 

कार्ााधवर्ि हुिे स्थाि, स्रोर्, नवनिर्ोनिर् 

बिटे)  

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक 

िगाउिे 

३) इनधिनिर्रिे सिे गरी 

िागर् अिुमाि 

उपिब्ध गराउिे 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्/इनधिनिर्र 

निशलु्क र्ोििाको प्रकृनर् र 

दरूी अिुसार ३ 

दनेख १५ नदि सम्म 

7.        

8.  र्ोििा सम्झौर्ा गिे १) उपिोक्ता िेिाको निणार् प्रनर्निनप 

२) निर्मािुसार उपिोक्ता सनमनर् गठि 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) स्वीकृर् र्ोििाको िागर् अिुमाि 

१) निवेदि दर्ाा गद े

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे 

रीर् पुगेको दनेखएमा 

सम्झौर्ा गिे 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्/र्ोििा शाखा 

प्रमखु 

१.  र्ोििा १ िाख 

सम्म रु ५०० 

२. २ िाख दखी ५ 

िाख सम्म १००० 

३. ६ िाख दखी 

१० िाख सम्म रु 

१५०० 

४. ११ िाख दखेी 

२० िाख सम्म रु 

३००० 

५. ३१ िाख दखेी 

४० िाख सम्म रु 

४००० 

६. ४१ िाख दखेी 

५० िाख सम्म रु 

५००० 

७. ५१ िाख दखेी 

६० िाख सम्म रु 

६००० र सो िधदा 

मानथ रु १०००० 

सोही नदि,  

सिानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

9.  र्ोििाको अनधर्म 

मलू्र्ाङ्कि 

१) प्रानवनधकको अनधर्म मलू्र्ाङ्कि 

२) कार्ा सम्पधि प्रनर्वेदि 

३) सावािनिक िेखा परीक्षण प्रनर्वेदि 

४) ५ िाखिधदा मानथ िए सामानिक 

परीक्षण प्रनर्वेदि 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक 

िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे 

अनधर्म मलू्र्ाङ्कि 

प्रमाणपत्र नदिे 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्/इनधिनिर्र  

 

निशलु्क र्ोििाको प्रकृनर् र 

दरूी अिुसार ३ 

दनेख १५ नदि सम्म 

10.  स्वीकृर् र्ोििाहरुको  

मलू्र्ाङ्कि गिा 

१) र्ोििा सम्पधि गिे 

निकार्/उपिोक्ता सनमनर्को 

अिुरोध पत्र 

२) उपिोक्ता सनमनर्को 

निणार्को प्रनर्निपी 

 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक 

िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे 

मलू्र्ाङ्कि प्रमाणपत्र 

नदि े

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्/इनधिनिर्र 

निशलु्क र्ोििाको प्रकृनर् र 

दरूी अिुसार ३ 

दनेख १५ नदि सम्म 

11.  र्ोििाको िााँचपास 

फरफारक 

१) कार्ा सम्पधि प्रनर्वेदि 

२) िापी नकर्ाब खचाको नबि िरपाई 

३) उपिोक्ता सनमनर्को फर्छ्र्ौटका िानग 

निणार् प्रनर्निनप 

४) र्ोििाको फोटो र प्रनर्वेदि 

५) वडा कार्ाािर्को नसफाररश 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक 

िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे 

र्ोििा िााँचपास 

फरफारक गररनदिे 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्/र्ोनकएका 

कमाचारी 

 सोही नदिनित्र 
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६) आर्ोििामा िागेको खचा (सावािनिक 

सचूिा गरेको) 

12.  सचूिा माग  १) निनिर् ढााँचामा निवेदि 

२) माग गिे ब्र्नक्तको पररचर् खुल्िे 

पररचर्पत्र 

 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) सचूिा अनधकारी/ 

प्रमखु प्रशासकीर् 

अनधकृर्द्वारा र्ोक 

िगाउिे 

 

सचूिा अनधकारी निशलु्क सोही नदिनित्र / 

सचूिाको प्रकृनर् 

हरेेर ३ दखेी १५ 

नदि नित्र 

13.  फमा दर्ाा १) निवेदि 

२) चार नकल्िा प्रमानणर् कागि 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) िम्गा धनि प्रमापत्रको प्रनर्निनप 

५)  िग्गा अकााको िाममा िए इच्छापत्र 

६) वडा कार्ाािर्को रोहवरमा सनिावि 

मचुुल्का 

७) िागररकर्ाको प्रनर्निनप 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे 

दर्ाा गरी प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा  

रु. २०००० सोही नदि,  

सिानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

14.  फमा िनवकरण १) निवेदि 

२) िागररर्ाकाव प्रनर्निनप 

३) फमा दर्ााको सक्कि प्रमाणपत्र 

४) कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी 

 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे 

दर्ाा गरी प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा  

रु. दर्ाा सलु्कको 

५० प्रनर्सर् 

सोही नदि 

 

15.  पसि/ ब्र्ावसार्  दर्ाा १) निवेदि 

२) चार नकल्िा प्रमानणर् कागि 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) घर धनि प्रमापत्रको प्रनर्निनप 

५)  घर िाडा सझंौर्ा प्रनर् 

६) िागररकर्ाको प्रनर्निनप 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे 

दर्ाा गरी प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा  

रु. २०००० सोही नदि,  

सिानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

16.  पसि/ ब्र्ावसार्  

िनवकरण 

१) निवेदि 

२) िागररर्ाकाव प्रनर्निनप 

३) फमा दर्ााको सक्कि प्रमाणपत्र 

४) कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे 

दर्ाा गरी प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा  

रु. दर्ाा सलु्कको 

५० प्रनर्सर् 

सोही नदि 

 

17.  नवपधि िागररक 

उपचार नसफाररस  

१) निवेदि 

२) वडा कार्ाािर्को नसफाररस 

३) िागररकर्ाको प्रनर्निनप 

४) सम्बनधधर् अस्पर्ािको नवरामी खलु्िे 

कागिार्  

 

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे 

नसफारीस  गराउिे 

स्वास््र् शाखा निशलु्क सोही नदि 

 

18.  निमााण ब्र्वसार्ी 

दर्ाा  

गंगादवे गाउाँपानिकाको घ वगा निमााण 

व्र्ावसार्ी सम्मबनधध कार्ानवनध अिुसारको 

कागि प्रमाणहरु 

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे 

प्रमाणत्र उपिब्ध  

गराउिे 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा 

रु १२००० सोही नदि वा 

बढीमा १५ 

नदिनित्र   

 

19.  निमााण ब्र्वसार्ी 

िनवकरण 

१) निवेदि 

२) प्रमाण पत्रको सक्कि प्रनर् 

३) िागररकर्ाको प्रनर्निनप 

४) कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी 

 

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा 

दर्ाा सलु्कको ५० 

प्रनर्सर् 

सोही नदि 

 

20.  अपाङ्ग पररचर् पत्र 

निि 

१) निवेदि 

२) सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्को नसफाररस  

३) िागररकर्ाको / िधम दर्ााको प्रनर्निपी 

४) ३ प्रनर् फोटो 

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

 

 मनहिा र्था 

बािबानिका शाखा 

निशलु्क सोनहनदि वा 

बनढमा १५ नदि  
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५)  अस्पर्ािको आनधकारीक डाक्टरिे 

प्रमानणर् गरेको अपाङ्ग खलु्िे कागि 

 

21.  मदु्दा दर्ाा   १) निवेदि 

२) सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्िे मदु्दा वडा 

कार्ाािर्मा मदु्दा िनमिेको नसफाररस 

३) वडा कार्ाािर्मा निवेदि दर्ाा गरेको 

निवेदिको प्रनर्निपी 

४) िागररकर्ाको प्रनर्निपी 

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

 

धर्ानर्क सनमनर्को 

सनचवािर् 

रु ८०० सोनहनदि 

22.  टोि नवकास ससं्था 

दर्ाा  

गंगादवे गाउाँपानिकाको टोि नवकास ससं्था 

दर्ाा सम्बनधध कार्ानवनध २०७४ अिुसारको 

कागिार्हरु  

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

 

सामानिक नवकास शाखा/ 

प्रशासि शाखा 

रु २००० सोही नदि वा 

बढीमा १५ 

नदिनित्र   

 

23.  ब्र्नक्तगर् घटिा दर्ाा 

सच्र्ाउि (दर्ाा िएको 

१ वर्ा सम्मको मात्र) 

१) निवेदि 

२) सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्िे नसफाररस 

३) ब्र्नक्तगर् घटिा दर्ााको सक्कि प्रनर् 

४) घटिा दर्ाा सच्र्ाउिुको कारण खिुाउिे 

उनचर् कारण खलु्िे कागि प्रमाण 

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

 

पंनिकरण शाखा निशलु्क बढीमा १५ 

नदिनित्र   

24.  नबपधि नवद्यानथा, 

छात्रबनृि नसफाररस  

 

१) निवेदि 

२) सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्िे नसफाररस 

३) सम्बनधधर् नवद्यािर्को नसफाररस 

४) िधम दर्ाा वा िागररकर्ाको प्रनर्निपी 

५) शनैक्षक प्रमाण पत्रको प्रनर्निपी 

१) र्ोक िागाउिे 

२) निवेदि दर्ाा गिे 

 

नशक्षा नवकास शाखा निशलु्क सोहीनदि 

25.        

रष्टब्र्ेः र्ो िागररक वडापरको ढाचाको िागी िार रार्खएको हो । गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउि ेसेवा सवुविाको प्रवाह 
र्स्थलिका आिारिा पररिाजवि वा थपघट गिव सक्ि ेछ । 
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अिसूुची–२ 

(बदुा िं २.२.६ संग सम्बर्न्िि) 

गिुासो िथा वपरिकाव सम्बर्न्ि अलभिेख 

िाि थर/ ठेगािा/फोि िं  गिुासोको ववषर् सिुार वा सिािािका 
उपार् 

   

   

 

अिसूुची–३ 

साववजलिक सिुवुाई सम्बन्िी कार्वववलि,२०७५ को बुदँा िम्बर ३.६.४ सँग सम्बर्न्िि प्रश्नाविी भाग-१ 

िागररक प्रलिवेदि (Citizen Report card) 

(सन्िवुष्ट वा असन्िवुष्ट जिाउिे) 

उत्तरदािाको िाि र थरेः………………….….जािजालि…………………… 

लिङ्गेः ( )           िवहिा ( )              परुुष ( ) उिेर………….. 

र्शिा………………….….पेशा………………….… 

ठेगािा………………….…. गाउँपालिका, वडा िं………………….…. सम्पकव  फोि िं………………….…. 

१ सेवाको सन्िवुष्ट 

 िपाईिे र्स कार्ाविर्बाट सिग्रिा कलिको सन्िवुष्ट पाउँि ुभर्ो < 
सन्िषु्ट ( ) र्ठकै ( ) असन्िषु्ट ( )  

 सेवा लिि जाँदा किवचारीको व्र्वहारप्रलि िपाई कलिको सन्िवुष्ट हिुहुनु्छ < 
सन्िषु्ट ( ) र्ठकै ( ) असन्िषु्ट ( )  
 

 २सेवाको लिर्लिििा 



17 
 

 िागररक वडापरिा उल्िेख भए अिसुार िपाईिे प्राप्त गिविपुिे सेवािा िागेको सिर् प्रलि कर्त्तको 
सन्िषु्ट हिहुनु्छ < 
सन्िषु्ट ( ) र्ठकै ( ) असन्िषु्ट ( )  

 कार्ाविर् लिर्लिि रुपिा (किवचारीको उपर्स्थिी, सिर् पाििा, कार्वचसु्ििा) सञ्चािि भएको छ 
भने्न कुरािा कलिको ववश्वस्ि हिुहुनु्छ < 
ववश्वस्ि ( ) र्ठकै ( ) अववश्वस्ि ( ) 

 िपाईिे सेवा लिि जादा अलिररक्त रकि लििुव भर्ो < 
लिरेको छैि ( ) थोरै लिरेको ( ) िेरै लिरेको ( ) 

 र्स कार्ाविर्िे साववजिीक चासो िथा सिस्र्ा सिािाि गिव औसि कलि र्दि िगाउँिे गरेको छ 
< 

१ र्दि ( )२ र्दि ( ) िेरै र्दि ( ) 

३ सेवाप्रलिको जिववश्वास 

 र्स संस्थािे र्दिे सेवाप्रलि िपाई कलिको ववश्वस्ि हिुहुनु्छ < 
ववश्वस्ि ( ) र्ठकै ( ) अववश्वस्ि ( ) 

 र्स कार्ाविर्िे प्रदाि गरेको सेवाको बारेिा अरुिाई जािकारी गराई कर्त्तको प्रचार गिुवभएको छ 
< 

िेरै ( ) ठीकै ( ) गरेको छैि ( ) 

 र्स संस्थािा किवचारी प्रलि िपाईको ववश्वास कर्त्तको छ < 
िेरै ( ) ठीकै ( ) ववश्वास छैि ( ) 

 र्स कार्ाविर्िे लबपन्न वगवको िागी छुट्याएको सेवा प्रर्ोग गरेको थाहाँ पाउि ुभएको छ < 
छ ( ) छैि ( ) अलिअिी थाहा छ ( ) 

 

४ सेवाको गणुस्िर  

 र्स कार्ाविर्बाट सेवा लिंदा कार्ाविर्िे र्दएको जािकारीबाट कर्त्तको सन्िषु्ट हिुहुनु्छ < 
सन्िषु्ट ( ) कि सन्िषु्ट ( ) असन्िषु्ट ( ) 

 िपाई र्स कार्ाविर्िा आउँदा कसको सहर्ोग लििभुर्ो < 
आफै ( ) गाउँका ठूिाबडाको ( ) िध्र्स्थकिाव ( ) 

 र्स कार्ाविर्िा िपाईिे एउटा कािको िागी किीपटक िाउिपुर्ो < 
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१ पटक ( ) २ पटक ( ) सो भन्दा बढी ( ) 

५ सेवा सम्बन्िी जािकारी 

 कार्ाविर्को भौलिक अवस्था कस्िो छ < 

अलि राम्रो ( ) ठीकै ( ) िराम्रो ( ) 

 कार्ाविर्िा भएको िागररक वडापर बारे िपाईिाई जािकारी छ < 

छ ( )  आरं्शक जािकारी छ ( ) कुिै जािकारी छैि ( ) 

 

 कार्ाविर् र सेवाग्राही लबचको सम्बन्ि कस्िो छ < 

अिी राम्रो ( ) र्ठकै ( ) खासै राम्रो छैि 

 गाउँपालिकािा सञ्चािि गररिे साववजलिक कार्विििा सीिान्ि गगवको उपर्स्थिी कलि प्रलिशिसम्ि 
हिुे गरेको छ < 

२० प्रलिशि जिी ( ) ५०प्रलिशि भन्दा िालथ ( ) थाहा छैि ( ) 

 

६ िागरीक वडापर/उजरुी पेटीका/गिुासो सनु्न ेसम्बन्ििा 

 िपाईको लबचारिा सेवाग्राहीिे िागररक वडापरको उपर्ोग कुि हदसम्ि गरेका छि ्< 

        िेरै ( ) कि ( ) गरेको छैि ( ) 

 िपाईको ववचारिा सेवाप्रदार्कहरुिे िागररक वडापर अिरुुप कलि हदसम्ि सेवा प्रदा गरेको जस्िो 
िाग्छ < 

िेरै ( ) ठीकै ( ) अलि कि ( ) 

 िपाईको लबचारिा उजरुी पेवटकाको उपर्ोग कुि हदसम्ि भएको छ < 

िेरै भएको छ ( ) ठीकै भएको छ ( ) भएकै छैि ( ) 

प्रश्नाविी भाग-२ 
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िागररक प्रलिवेदि पर 

१ लसफाररस सम्बन्िी 

 लसफाररसको िालग चावहिे आवश्र्क कागजािहरुको प्रषट जािकारी पाउिभुर्ो < 

पाए ( ) ठीकै पाए ँ( ) स्पष्ट पाइँि ( ) 

 कुिै लसफाररसको िालग िाग्िे दस्िरु बाहेक अलिररक्त रकि र्दि ुपर्ो  

र्दए ँ( ) थोरै र्दए ँ( ) िालगएि र र्दइएि पिी ( ) 

 त्र्हाँबाट र्दि ेलसफाररस लिंदा कसको सहर्ोग लििभुर्ो < 

      आफै ( ) िध्र्स्थकिाव वा कार्ाविर्कै िान्छे ( ) िेिा/ ठुिाबडा ( ) 

 राजश्व शलु्क िथा दस्िरु को-कससंग उठाउि ेगदवछि ्< 

   सवैसगं कर उठाउँछि ्( ) 

   सीलिि व्र्र्क्त सँग िार कर उठाउँछि ्( ) 

   िेरै वक्र्ौिा रहिे गरको छ ( ) 

२ पूवाविार िथा सरसफाई सम्बन्िी 

 कार्ाविर्िा सरसफाईको अवस्था कस्िो छ < 

राम्रो ( ) ठीकै ( ) खराब ( ) 

 कार्ाविर्िा सरसफाई सम्बन्िी गिुासो गदाव त्र्सिाथी कारवाही कलिको गररन्छ 

िरुन्िै हनु्छ ( ) पटक पटक भिेपछी िारै हनु्छ ( ) जिी भिेपिी हनु्न ( ) 

 िपाईको ववचारिा गाउँपालिकािे सरसफाई िथा जिस्वास्थर् सम्बर्न्ि कार्विि के कस्िो वकलसििे 
गछव < 

लिर्लिि र राम्रो सँग ( ) ठीकै गछव ( ) लिर्लििरुपिा गदैि ( ) 

 िपाईको ववचारिा  गाउँपालिकािा ववकास लििावणको र्स्थलि कस्िो छ < 

राम्रो ( ) ठीकै ( ) खराब ( ) 
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 िपाईको वडािा गाउँपालिकािे सञ्चािि गरेका र्ोजिाहरु कर्त्तको प्रभावकारी छि ्< 

प्रभावकारी छि ्( ) ठीकै छि ्( ) प्रभावकारी छैिि ्( ) 

 

 गाउँपालिकािा र्ोजिाको लबि भकु्तािी र्दिे व्र्वस्था कस्िो छ < 

सहज ( ) ठीकै ( ) अफ्यारै ( ) 

 गाउँपालिकािा र्ोजिाहरु जाँचपास गदाव प्राववलिकहरुिाई रकि र्दिपुछव < 

पदैि ( ) िागेरै लिन्छि ्( ) रकि िर्दए अफ्यारो पाछवि ्( ) 

 

 र्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँपालिकाबाट प्राववलिक सहर्ोग कर्त्तको पाउँिभुर्ो < 

सर्जिै पाईर्ो ( ) कवहिे काँवह पाइर्ो ( ) िाग गदाव पलि पाइएि ( ) 

 गाउँपालिकाका ववकास लििावण बारेिा जािकारी िाग्दा पाउँिहुनु्छ < 

  सर्जिै पाइन्छ ( ) सोिेपछी पाइन्छ ( ) सोिेपिी पाइन्न ( ) 

 गाउँपालिकािा आचारसंवहिा पाििा भएको छ < 

 पाििा भएको छु ( ) ठीकै सहर्ोग पाएको छु ( ) लिरुत्सावहि गररन्छ ( ) 

 र्ोजिा सञ्चािि गदाव गाउँवपिकाबाट कर्त्तको सहर्ोग पाउँिभुएको छ < 

 िेरै सहर्ोग पाएको छु ( ) ठीकै सहर्ोग पाएको छु ( )  लिरुत्सावहि गरीन्छ ( )  

३ र्स कार्ाविर्को िि र्दएका ववववि पिहरुिा िपाईको अिभुव कस्िो छ < 

 आलथवक श्रोि कस्िो छ 

आवश्र्क श्रोि उपिब्ि ( ) कि श्रोि उपिब्ि ( ) अलि कि श्रोि उपिब्ि ( ) 

 काि गिे प्रणािी र प्रकृर्ा कस्िो छ < 

  अलि सरि ( ) ठीकै ( ) जवटि ( ) 

 कार्ाविर्िा भएका किवचाररिा सीप कस्िो छ < 

 आवश्र्क सीप छ ( ) आवश्र्क्ता भन्दा कि छ ( ) सीप लिकै कि छ ( ) 

 गाउँपालिकाको आम्दािी र खचव बावहर सूचिा पाटीिा टासेको देख्नभुर्ो < 

 टाँसेको देखेको छु ( ) कवहिे काँवह टाँसेको देर्खन्छ ( ) खै किै देर्खएि( ) 
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 कार्व सम्पन्नको आिारिा िूल्र्ाकंि भएको छ वक छैि < 

  छ ( ) ठीकै िूल्र्ाकंि हिुे गरेको छ ( ) कवहिेपिी भएको थाहाँ छैि ( ) 

 बिविाि कार्व सञ्चािि संरचिा प्रलि कर्त्तको सन्िवुष्ट हिुहुनु्छ < 

  सन्िषु्ट ( ) ठीकै ( ) कुिै जािकारी छैि ( ) 

४ पारदर्शविा सम्वन्िी 

 गाउँपालिका/वडािा अवहिेसम्ि र्स वषव कलिवटा साववजलिक सिुवुाई कार्विि सम्पन्न भए < 

१ वटा ( ) २ वटा ( ) कार्विि बारे कुिै जािकारीिै छैि ( )  

 गाउँपालिका/वडा अवहिे सम्ि कलिवटा साववजलिक पररिण कार्विि सम्पन्न भए < 

 िेरै ( ) कि ( ) भएकै छैि ( )  

 गाउँपालिका/वडािा वावषवक रुपिा सािार्जक पररिण भएको छ < 

 भएको छ ( ) अवहिे सम्ि सञ्चािि भएकै छैि ( ) कार्विि बारे कुिै जािकारी िै छैि ( ) 

 साववजलिक सिुवुाइिा गररएका साववजलिक प्रलिबद्धिा कर्त्तको कार्ावन्वर्ि भएको छ < 

िेरै ( ) ठीकै ( ) कि ( ) 

 साववजलिक सिुवुाईको अिगुिि गिे संर्न्रको ववकास भएको छ < 

संर्न्र बिेको छ ( ) कुिै संर्न्र बिेको छैि ( ) कुिै जािकारीिै छैि ( ) 

 र्स कार्ाविर्को वावषवक लििी, कार्विि र श्रोिका बारेिा जािकारी पाउँिभुएको छ 

िेरै जािकारी पाएको छु ( ) ठीकै जािकारी पाएको छु ( ) कि जािकारी पाएको छु ( ) 

 

अिसूुची-३ 

लिगवि अलभिि (Exit Poll) संकिि गिे ढाचँा 
बुिँा िम्बर ३.६.४ सगँ सम्बर्न्िि 

 सेवाग्राहीको लिङ्गेःप/ुस्त्री 
 जािेः 
 उिेर 

 र्शिा 
 कार्ाविर् र्स आइपगु्दाको सिर्ेः 
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 र्स कार्ाविर्को काििा िार आउिभुएको हो वा अन्र् कािको िालग पिी 
 कार्ाविर्िा देहार्को कुि कािको िालग आउिभुएको हो < रेजा ( ) र्चन्ह र्दिहुोस ्

 

क) लसफाररस लिि/परु्ावउि 

ख) दिाव/िववकरण 

ग) आलथवक सहर्ोग लिि 

घ) र्ोजिा िाग गिव  

ङ) र्ोजिाको वकस्िा लिि 

च) र्ोजिाको िूल्र्ाकंि गराउि  

छ) र्ोजिाको अर्न्िि भकु्तािी लिि  

ज) गाउँपालिकािे राखेको सूचिा प्रप्त गिव  

झ) सूचिािूिक सािालग्र प्राप्त गिव  

ञ) अन्र् कुिै भए 

 

 

लस.िं सेवाको िाि िूल्र्ाकंि-उपर्कुक्त कोष्ठिा रेजा( ) 
िगाउि 

१ सेवा लिि को सँग सम्पकव  गिे भने्निा 
िपाईको िारणा के-कस्िो 

अलि स्पष्ट ठीक अस्पष्ट 

२ सेवाप्रदार्क किवचारीिे िपाईको आश्र्िा 
र अपेिा कलि बझेु जस्िो िाग्र्ो < 

अलि िेरै ठीक थोर 

३ िपाईप्रलि सेवाप्रदार्क किवचारीिे कस्िो 
व्र्वहार गरे < 

लिििसार 
िैरीपूणव 

ठीक अभर 
अिर्ावर्दि 

४ सेवा प्राप्त गिव अवश्र्क सूचिाहरु (प्रिाण-
कागजाि र शलु्क (दसिुर) बारे िपाईिाई 
सेवाप्रदार्क किवचारीिे स्पष्ट गरेवक < 

अिी स्पष्ट 
गररर्दए 

ठीक अििल्ि 
हिुे गरी 

५ िपाईिे राख्न ुभएका सम्सििाई के-कस्िो 
सिािाि र्दए < 

अिी सर्जिो 
िररकाबाट 
सिािाि र्दए 

ठीक सिािाि 
र्दि 
सकेिि ्

६ सेवा प्राप्त गिव अपिाइएको प्रकृर्ा के-
कस्िो िाग्र्ो < 

अलि सर्जिो 
(लछटो) 

ठीक िािा 
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कार्ाविर्को कुि-कुि पििा िेरै राम्रो िाग्र्ो, कुि-कुि पिािाई सिुार गिुवपिे < 

१ राम्रा िागेका कुराहरु सिुारगिुवपिे ववषर्हरु 

२ 

३ 

४ 

५ 

१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

 

 

अिूसूची-४ 

(बिुा िं.७.६ सगँ सम्बर्न्िि 

साववजलिक सिुवुाई सम्बर्न्ि प्रलिवेदिको ढाचँा 

 साववजलिक सिुवुाई संर्ोजि गिे व्र्र्क्तको िाि,थर र ठेगािा 
 सिुवुाई गररएका ववषर्बस्िहुरु 

  क.  

  ख. 

  ग.  

  घ. 

 कार्विि आर्ोजिा स्थिेः 
 कार्विि आर्ोजिा गररएका लिलि र सिर्ेः 
 कार्विि सञ्चािि गररएको सिर्वलि (घण्टा/लििेटिा) 
 उठेका प्रश्न/र्जज्ञासा र उत्तरेः 
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ि.सं प्रश्नकिाव गिुासो गिे वा सझुाव र्दिको 
िाि, थर र ठेगािा 

सहभालगको 
प्रश्न/ 
गिुासो/ 
सझुाव 

जवाफ र्दि े
पदालिकाररको 
िाि,थर र ठेगािा 

जवाफको छोटकारी 
व्र्होरा 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

प्रलिवेदि र्दएको लिलिेः                                      साववजलिक सिुवुाई संर्ोजकको दस्िखिेः 

 

 

 

 

अिसूुची- ५  

(बदुा िं.७.८ संग सम्बर्न्िि) 

साववजलिक सिुवुाईिा पाििा गिुवपिे अचार संवहिा 

 

 

 सहभागीिे बोल्िका िालग हाि उठाएर संकेि गिुवपिेछ। 

 सहभागीिे प्रश्न वा सझुाव के राख्न ेहो, पवहिे स्पष्ट गिुवपिेछ।  
 संर्ोजकिे बोल्िे संकेि गरेपलछ िार आफिो िाि सवहि प्रश्न वा र्जज्ञासा राख्नपुिेछ। 

 सेवाग्राही सहभागी िागररकहरु िेरैिाई प्रश्न गिव सिर् र्दिपुिे भएकािे बढी बोल्िे सिर् िरहिे हदुा 
संर्ोजकिे लििावरण गरेको सिर् लबिेपलछ ित्काि प्रस्ििुी रोक्िपुिेछ। 

 आफुभन्दा पवहिेका सहभागीिे बोिेका कुरािाई दोहोर्ावउि जरुरी हिुछैेि। 
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 र्चत्त िबझेुिा संर्ोजकको अििुलि िीएर थप प्रश्न राख्न पाइिे छैि। 

 सहभागीिे लबिा आिार कसैप्रलि िाञ्छिार्कु्त भाषाको प्रर्ोग गिव पाइिे छैि। 

 सिुवुाईका वक्ता िथा सहभागीिाई उते्तर्जि पािे वा बदिाको भाविाबाट भिाइ राख्न वा बोल्ि पाइि े
छैि। 

 सिुवुाई लबथोल्िे प्रर्ास किैबाट भएको पाइएिा सबै सहभागी लििेर शािीििापूववक सिािाि खोज्ि े
पहि गिुव सबैको किवव्र् हिुे छ। 

 सिुवुाईिाई ववषर्ान्िर हिुबाट बचाउि सबै सहभागीिे सहर्ोग गिुवपिेछ। 

 

आज्ञािे, 

शाललकिाम बस्िेत 

नि. प्रमुख प्रशासककय अधिकृत 

 


