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नेऩारको सॊविधान य ऐनहरुरे लनर्दयष्ट गयेका उद्देश्मराई ऩरयऩूलतय गनय , गाउॉऩालरका य अन्तयगतका लनकाम य 
नागरयकहरुका फीचभा दोहोयो सॊिाद स्थावऩत गनय य त्मस्तो सम्फादफाट जनताराई देश विकासको प्रविमाभा 
यचनात्भक प्रलतलनलधत्ि गयाई ऩायदजशयताको भाध्मभद्धाया गाउॉऩालरकाको सेिाप्रिाहराई गणुस्तरयम फनाउन य 
जजम्भेिायीको सॊस्काय फसाउन िाञ्छनीम बएको हुॉदा बभेू गाउॉऩालरकाको साियजलनक सनुिुाई सम्फन्धी कामयविलध , 
20७५  तजुयभा गरयएको छ । 

 
 

ऩरयच्छेद - 1 

उद्देश्म, ऩरयबाषा य व्माखमा 
१.१ उद्देश्म : 

क) गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध सेिा , िस्त ुय सवुिधा साियजलनक गयी त्मस्ता विषमका सम्िन्धभा साियजलनक 
थरोभा सेिाग्राही नागरयकरे उठाएका प्रश्नहरुभा स्ऩष्टता ल्माउने य नागरयकफाट प्राप्त यचनात्भक 
सझुािराई ग्रहण गने गाउॉऩालरका साियजलनक सनुिुाईको उद्देश्म यहनेछ । 

ख) दोहोयो सम्िादफाट जजम्भेिाय अलधकायी य नागरयक िीचको दूयी कभ गयी सेिा , िस्त ुय सवुिधा प्रदामक 
अलधकायी सहजकतायभा  रुऩान्तरयत बई सशुासनको प्रत्माबलूत र्दने मसको विजशष्ट उद्देश्म यहनेछ।  

 

१.२ सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब 
क) मस  कामयविलधको नाभ "गाउॉऩालरका साियजलनक सनुिुाई कामयविलध, 20७५" यहेको छ । 

ख) मो कामयविलध स्िीकृत बएको लभलतदेजख रागू हनुेछ । 

 

१.३ ऩरयबाषा 
क) ऐन बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 20७5 राई जनाउॉछ । 

ख) लनमभािरी बन्नारे स्थानीम स्िामत्त शासनका लनमभािरी , 2056 राई जनाउॉछ । 

ग) आलथयक प्रशासन लनमभािरी बन्नारे स्थानीम  लनकाम आलथयक प्रशासन लनमभािरी, 2064 राई 
जनाउॉछ । 

घ) गाउॉऩालरका बन्नारे बभेू गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩदयछ । 

ङ) सबा बन्नारे बभेू गाउॉऩालरकाको गाउॉसबाराई सम्झन ुऩदयछ । 

च) अध्मऺ बन्नारे बभेू गाउॉऩालरका अध्मऺराई सम्झन ुऩदयछ । 

छ) भन्रारम बन्नारे नेऩार सयकायको सॊघीम भन्रारमराई जनाउॉछ । 

ज) उऩबोक्ता सलभलत बन्नारे लनभायण कामयफाट प्रत्मऺ राब ऩाउने ब्मजक्तहरुको सभूहरे कुनै लनभायण 
कामयको लनभायण, सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य भभयत , सम्बाय गनयको रालग आपूहरुभध्मेफाट लनजित प्रविमा 
फभोजजभ गठन गयेको सलभलत सम्झन ुऩछय य सो शब्दरे राबग्राही  सभूहराई सभेत जनाउॉछ । 

झ) साियजलनक लनजी साझेदायी बन्नारे  गाउॉऩालरका िा ती लनकामहरुको सभूह य  प्रचलरत कानून  
फभोजजभ कयाय गनय मोग्म कानूनी व्मजक्त , सॊस्था फीच मस कामयविलधभा व्मिस्था बए फभोजजभको सेिा 
प्रदान गने य त्मसको जोजखभ सॊमकु्त रुऩरे फहन गने गयी बएको कयाय व्मिस्था सम्झन ुऩछय । 

ञ) साभदुावमक सॊस्था बन्नारे  जनचेतना  सम्फन्धी तालरभ, अलबभजुखकयण, सीऩ, विकास, फचत, कजाय 
ऩरयचारन, सभािेशी विकास य सशक्तीकयण गने उद्देश्मरे लनजित प्रविमा अिरम्फन गयी प्रचलरत 
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कानून फभोजजभ स्थाऩना बएका सॊस्था तथा गाउॉऩालरकाभा सूचीकृत बएका सभदुामभा आधारयत सॊस्था 
सम्झन ुऩछय । 

ट) साभाजजक ऩयीऺण बन्नारे साभाजजक जजम्भेिायीको रेखाजोखा सम्झन ुऩछय ।  

ठ) साियजलनक ऩयीऺण बन्नारे विकास कामयिभभा बएको रगानीको सयोकायिारारे गने रेखाजोखा 
सम्झन ुऩछय । 

ड) िडा नागरयक भॊच बन्नारे कुनै ऩलन ठूरा सभूहका सदस्म नबएका िजन्चत सभदुामको घय ऩरयिायको 
आिाज व्मक्त गनयका रालग विऩन्न, गण्मभान्म य स्थानीम सॊधसॊस्थाका सिीम प्रलतलनलधहरु यहेको 
सभािेशी  प्रकृलतको सभूहराई जनाउॉछ । 

ढ) साियजलनक सनुिुाई बन्नारे सयोकायिारा सियसाधायण नागरयक य अलधकायभा फसेका गाउॉऩालरकाका 
ऩदालधकायीहरु िीच साियजलनक चासोको विषमभा साियजलनक थरोभा खरुा छरपर गने प्रविमाराई 
जनाउॉछ । 

ण) नागरयक िडाऩर बन्नारे गाउॉऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने विलबन्न सेिा तथा सवुिधाको नाभ , सभमािलध, 

विियण, जजम्भेिाय कभयचायी कामयकऺको विियण सेिा प्राप्त गनय ऩयु   माउन ुऩने प्रविमा , राग्ने शलु्क 
दस्तयुका  साथै  सेिा अिरुद्ध बएभा उजूयी  सनु्ने  अलधकायी अल्रेख गयी सियसाधायणराई ससूुजचत 
गनय साियजलनक स्थर िा कामायरमभा टाॉलगएको िा टाॉसेय याजखएको िाचाऩर जनाउॉछ । 

त) विकास साझेदाय बन्नारे नेऩार सयकाय िा गाउॉऩालरकासॉग बएको सभझौता िा सहकामय गने वद्धऩऺ 
एिॊ फहऩुऺ दात ृलनकाम, सॊमकु्त सष्डसॊघीम लनकामहरु, अन्तयावष्डम गैय सयकायी सॊस्था रगामत गैसस, 
लनजी ऺेर तथा साभदुावमक सॊस्था सभतेराई सम्झन ुऩदयछ । 

थ) लनगयभ अलबभत (Exit Poll) बन्नारे नागरयक िडाऩरद्बाया गरयएका िाचा फभोजजभ सेिाग्राहीरे सेिा 
सवुिधाको प्रालप्तऩलछ कामायरमफाट फावहय लनजस्कने सभमभा  त्मस्तो सेिा सवुिधाको विषमभा रेखी िा 
रेखाइर्दएको अलबभत िा सझुािराई जनाउॉछ । 

द) नागरयक प्रलतिेदन ऩर (Citizen Report Card)  बन्नारे सेिाग्राही नागरयकरे साियजलनक सेिा प्रदामक 
सॊस्थाहरुफाट सेिा लरॊदा प्रत्मऺ अनबुि गयेका , बोगेका  य देखेका कुयाहरुराई सहबालगतात्भक 
सबेऺणका  भाध्मभफाट  भलु्माङ्कन गयी सेिा प्रदामक सॊस्थाराई ऩषृ्ठऩोषण गने ऩद्धलतराई जनाउॉछ । 

१.४ व्माखमा य सॊशोधन 
क) गाउॉऩालरकाको ऩरयषदरे मस कामयविलधको भूर बािभा ऩरयितयन नहनुे गयी कामयविलधको सॊशोधनका 

रालग लसपारयस गनेछ । 

ख) फुॉदा नॊ. क फभोजजभ प्राप्त लसपारयसका आधायभा भनरारमरे आफश्मकता अनसुाय सॊशोधन गनय 
सक्नेछ । 

ग) गाउॉऩालरका साियजलनक सनुिुाई कामयविलध 2067 को व्माखमा भन्रारमरे गनेछ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद - 2 

नागरयक िडाऩर य गनुासो  व्मिस्थाऩन 
2.1 नागरयक  िडाऩर  याख्नऩुने : 
2.1.1  गाउॉऩालरका य भातहतका सफै लनकामरे सफैरे देख्न ेठाउॉभा नागरयक िडाऩर याख्न ुऩनेछ । 
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2.1.2  फुॉदा नॊ. 2.1 फभोजजभ याजखने  नागरयक िडाऩर गाउॉऩालरकालबरका भखुम भखुम फजाय केन्रभा याख्न 
सवकनेछ । 

2.1.3  मस ऩरयच्छेद फभोजजभ यहने नागरयक िडाऩरभा देहामका कुयाहरु उल्रेख बएको हनुऩुनेछ : 

क. गाउॉऩालरकारे ऐन, लनमभ फभोजजभ र्दने सेिा सवुिधाको विियण, 

ख. सेिा  प्रदान गनय गने सभमािलध, 

ग. सेिा सवुिधा प्रदान  गने जजम्भेिाय कभयचायी, 
घ. सेिाग्राहीरे सेिा सवुिधा प्राप्त गनय ऩूया गनुयऩने प्रविमा, 
ङ. शलु्क दस्तूय राग्ने बए सो खरेुको विियण, 

च. शलु्क दस्तूय  नराग्ने बएभा सोही व्महोया, 
छ. सेिा सवुिधा उऩरब्ध हनुे कामयकऺको नम्फय िा सॊकेत, 

ज. उजयुी सनु्ने अलधकायी िा लनकाम , 

झ. सेिा प्रदामक गाउॉऩालरकाको  टेलरपोन नॊ , इभेर य िेबसाइट, 

ञ. गनुासो,  ऩीय भकाय याख्न ेपोन नॊ, कभयचायी य इभेर ठेगाना, य  

ट. नागरयक िडाऩरको ढाॉचा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमरे तोवकर्दए फभोजजभ हनुेछ ।  

 

2.1.4 मास ऩरयच्छेद फभोजजभ साियजलनक प्रदशयन गरयएको नागरयक िडाऩरभा सॊशोधन िा    ऩरयितयन गनुयऩने 
बएभा प्रत्मेक िषयको आषाढ भसान्तलबर गरयसक्न ुऩनेछ । 

 

2.1.5. नागरयक िडाऩरको ढाॉचा  अनसूुची -1 फभोजजभ हनुेछ । 

 

2.2 सेिाग्राहीको गनुासो अलबरखेन य व्मिस्थाऩन गने् 
2.2.1. गाउॉऩालरकारे सियसाधायणको गनुासो ऩीय भकाय सनु्ने य तत्सम्िन्धी विषमराई जजम्भेिाय अलधकायी सभझ 

ऩयु   माउने काभका रालग गनुासो सनु्ने केन्र िा ईकाइ खडा गनेऩनेछ । 

2.2.2. त्मसयी खडा गरयएको गनुासो सनु्ने केन्र िा ईकाइराई साधायणतमा प्रिेशद्बाय नजजकै   याजखनेछ ।  

2.2.3. मस ऩरयच्छेद फभोजजभ आएका गनुासा िा ऩीय भकायराई अलबरेखन गनुय ऩनेछ । 

2.2.4. त्मस्तो गनुासो ऩीय भकाय सनु्ने प्रमोजनका रालग गाउॉऩालरकारे पोन नम्फय, इभेर ठेगानाको व्मिस्था सभेत 
गनेछ । 

2.2.5. मस ऩरयच्छेद फभोजजभ प्राप्त हनु आएको गनुासो ऩीय भकायको सनुिुाई गयी सोको जानकायी गनुासोकतायराई 
उऩरब्ध गयाउन ुगनुासो सनु्ने ईकाइ िा केन्र प्रभखुको जजम्भेिायी हनुेछ । 

2.2.6. गनुासो ऩीय भकायको अलबरेखको ढाॉचा अनसूुची - 2 फभोजजभ हनुेछ । 

 

2.3 गनुासो एिॊ सझुाि ऩेवटका याख्न े:- 
 

2.3.1. गाउॉऩालरकारे सम्ऩादन गयेको कामयको गणुस्तय तथा बएको िा हनुसक्ने  अलनमलभतताको सम्िन्धभा 
गनुासो  सनु्न सफैरे देख्न ेठाउॉभा गनुासो ऩेवटका याख्नऩुनेछ। त्मसयी सनु्न सफैरे लरजखत रुऩभा गनुासो 
ऩेश गनय सक्नेछन  । 

2.3.2. त्मसयी याजखएको गनुासो  ऩेवटकाभा ऩयेका गनुासो तथा सझुाि प्रत्मेक भवहनाको  भसान्तभा  खोलरनेछ 
। 
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2.3.3. गनुासो ऩेवटका खोल्ने जजम्भेिायी ऩाएका कभयचायीरे अन्म कभयचायी सभेतको योहियभा गनुासो ऩेवटका 
खोल्नेछन  । 

2.3.4. सभाधान हेत ुप्राप्त गनुासाहरु अलबरेख गयी जजम्भेिाय कभयचायीरे गाउॉऩालरकाको सम्िजन्धत शाखा 
प्रभखुराई प्रत्मेक भवहनाको 7 गते फझुाइ र्दनऩुनेछ । 

2.3.5. गनुासो ऩेवटकाभा प्राप्त सझुािहरु प्रत्मेक भवहनाको 7 गते सम्िजन्धत कामायरम प्रभखु सभऺ ऩमुायरउन ु
ऩनेछ । 

2.3.6. गनुासो ऩेवटकाभा प्राप्त सझुाि तथा गनुासाहरुहरु आिश्मक ऩयेभा प्रत्मेक भवहनाको १५ गतेलबर 
गाउॉऩालरका अध्मऺ तथा उऩाध्मऺ सभऺ ऩमुायिउन ुऩनेछ । 

2.3.7. मस ऩरयच्छेद फभोजजभ ऩयेका गनुासो एिॊ सझुाि अलबरेख य व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी अन्म कुया 
कामायरमरे लनधाययण गयेको कामयविलध फभोजजभ हनुेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद -3 

साियजलनक सनुिुाईको विषम य प्रायजम्बक तमायी 
 

3. सनुिुाईको विषम छनौट गने :- 
3.1.गाउॉऩालरकारे साियजलनक सनुिुाईको रालग देहामका विषम छनौट गनेछ :- 

क. अजघल्रो ऩटकको साियजलनक सनुिुाईभा प्रलतिद्धता व्मक्त गरयएका विषम य त्मस्ता विषमभा 
बए गयेका प्रमास, 

ख. नागरयक प्रलतिेदन य लनगयभ अलबभतको नलतजा एफॊ सेिा सवुिधा प्रिाहका विषमभा प्रप्त 
जनगनुासो  तथा सूझािको व्मिस्थाऩन य  

ग. गाउॉऩालरकाको नीलत, कामायिभ, फजेट तथा प्रगलत 

 3.1.1. गाउॉऩालरकाको प्रभखुरे साियजलनक सनुिुाईको विषमभा ऩमायप्त ऻान य जानकायी याख्न े
कभयचायीहरुको विऻ टोरी गठन गनुयऩनेछ । 

 

3.2. साभाजजक सयुऺा कामयिभभा वितरयत बत्ता साियजलनक गने् 
 गाउॉऩालरकारे मस ऩरयच्छेद फभोजजभ साियजलनक सनुिुाइको आमोजना गदाय साभाजजक सयुऺा कामयिभभा 

वितरयत बत्ताको नाभ नाभेसी सवहतको विियण प्रकाशन गनुयऩनेछ । 

 

3.3. नागरयक प्रलतिेदन  य लनगयभ अलबभत जायी गने:- 
  गाउॉऩालरकारे साियजलनक सनुिुाईको कामयिभ हनुे र्दन बन्दा ऩन्ध र्दन अगािै नागरयक प्रलतिेदन य लनगयभ 

अलबभतको भाध्मभ प्रमोग गयी सूचना सॊकरन गनुयऩनेछ । 

 

3.4. नागरयक अलबभत य प्रलतिेदनिाट सूचना सॊकरन विलध :- 
क. अनसूुची 3 फभोजजभ कामायरमको सेिा िा सवुिधा िा िस्त ुप्राप्त गयेका नागरयकभध्मे फढीभा 

ऩचास जना नागरयकफाट लनगयभ अलबभत बनय रगाई सूचना सॊकरन गरयनेछ । 

ख. त्मसयी सॊकलरत अलबभतको नलतजा साियजलनक सनुिुाईभा ऩेश गरयनेछ । 
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3.5. लनभन्रणा गने  ्

 गाउॉऩालरकारे लनगयभ अलबभतभा बाग लरन ुबएका नागरयकराई साियजलनक सनुिुाईभा बाग लरन लनभन्रणा 
गरयनेछ । 

 

3.6. नागरयक प्रलतिेदन सॊकरन गने विलध ्

नागरयक प्रलतिेदन सॊकरन गने विलध देहाम फभोजजभ हनुेछ् 
3.6.1. गाउॉऩालरकारे कम्तीभा ऩाॉच िा सो बन्दा फढी िडाभा साियजलनक सनुिुाई सॊमोजक िा 

कभयचायीको भाध्मभद्धाया कम्तीभा ऩचास जना सेिाग्राही नागरयकिाट अनसूुची 3 फभोजजभको 
नागरयक प्रलतिेदन पायाभ बनय रगाई सूचना सॊकरन गनुय ऩनेछ । 

3.6.२. िडाको हकभा त्मस्तो पायाभ सफै टोरे ऺेरफाट प्रलतलनलधत्ि हनुे वहसाफरे कम्तीभा ऩचास 
जनाफाट बनय रगाउन ुऩनेछ । मस फुॊदा फभोजजभ बनय रगाइने प्रलतिेदनभा कम्तीभा फीस 
जना दलरत, जनजालत, फारफालरका, भवहरा एिभ  वऩछलडएको िगयको प्रलतलनलधत्ि यहन ु
अलनिामय हनुेछ । 

3.6.३. फभोजजभ सॊकलरत सूचनाको विश्लषेणराई नागरयक सनुिुाईका र्दन ऩेश गरयनेछ। 

3.6.४. नागरयक प्रलतिेदन य लनगयभ अलबभतको ढाॉचा अनसूुची 3 भा याजखएको छ । 

 

3.7. उद्देश्म लनधाययण गने्- 
3.7.1. गाउॉऩालरकारे साियजलनक सनुिुाई कामयिभभा उद्देश्म फाये जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

3.7.2. त्मसयी लनधायरयत उद्देश्म प्रालप्तको र्दशाभा भार फहस चराई सनुिुाईराई उद्देश्मभूरक फनाउन ुऩनेछ 
। 

3.7.3. फहसराई लनदेजशत र्दशाभा रैजाने जजम्भेिायी साियजलनक सनुिुाई सॊमोजक (भोडयेटय) को यहनेछ 
। 

3.7.4. साियजलनक सनुिुाईको उद्देश्म लनधाययण गदाय साियजजका सनुिुाई सॊमोजक (भोडयेटय)सॉग ऩयाभशय 
गरयनेछ । 

 

3.8. साियजलनक सनुिुाईको फायेभा सूचना गने ्

 साियजलनक सनुिुाईको रालग लनम्न विषम खरुाई साियजलनक सूचना प्रकाशन  गरयनेछ ।  

 क )  लभलत  

 ख)  सभम  

 ग)  स्थान  

 घ) सनुिुाईको विषम 

3.8.1. मस ऩरयच्छेद फभोजजभ सनुिुाईको रालग लनधाययण गरयएको विषम , साियजलनक सनुिुाईको लभलत , 
स्थान य  सभमभा साभान्मतमा ऩरयभाजयन िा ऩरयितयन गरयने छैन । 

3.8.2. साियजलनक सनुिुाईका सेिाग्राही तथा सहबागीहरुराई खानेऩानी, शौचारम य प्राथलभक उऩचाय 
रगामत अन्म व्मिस्था गाउॉऩालरकारे गनेछ । 
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3.9. कुनै मोजना  विशेष य साियजलनक भहत्िको विषमभा सनुिुाई गरयनऩुछय बन्ने स्थानीम जनतारे लरजखत भाग 
गयेभा िा विकास साझेदाय सॊस्थारे अनयुोध गयेभा गाउॉऩालरकारे आिश्मकता अनसुाय लनणयम गयी सो 
मोजना िा सूफजन्धत विषम भारको साियजलनक सनुिुाई आमोजना गनय सक्नेछ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद – 4 

 

4. अलधकायीहरुसॉग सम्ऩकय  य सहबागीहरुको चमन गने 
4.1 गाउॉऩालरकारे कामयविलधको फदुा नॊ 3.1.1 फभोजजभ गर्ठत विऻ टोरीका अलधकायी य सनुिुाईको काभा 

सॊमोजन गने अलधकायी फीच लनयन्तय सम्ऩकय को व्मिस्था गनुयऩनेछ । 

4.2. त्मस्तो सम्ऩकय भा सनुिुाईको  रालग याजखएका विषमभा आउन सक्ने सॊबावित जजऻासाहरुको आॉकरन  
गरयनेछ । 

4.3. जजऻासा स्ऩष्ट ऩानयका रालग विषम विऻिाट ऩेश गरयने उत्तयको शैरी तम गरयनेछ । 

4.4. फुॉदा नॊ. 4.3 फभोजजभ याजखने उत्तयहरु मथासबॊि तथमाॊकभा आधारयत गरयनेछ । 

4.5. गाउॉऩालरकारे साियजलनक सनुिुाईको रालग लनभन्रणा र्दनऩुने नागरयक, ऩरकाय, सॊघसॊस्था य 
सयोकायिारा सेिाग्राही नागरयकको सूची तमाय गनुय ऩनेछ । 

4.6. सऩुरयिेऺण तथा अनगुभन सलभलतभा यहन ुबएका िडा नागरयक भञ्चका भवहरा प्रलतलनलधहरुराई 
आभन्रण गनुयऩनेछ । 

4.7. मस ऩरयच्छेद फभोजजभ लनभन्रणा प्राप्त नबएका व्मजक्त, सॊस्था ऩलन साियजलनक सनुिुाईभा सहबागी हनु 
ऩाउने छन  तय अलबभत प्रकट गने र्दशाभा सेिाग्राही नागरयकराई प्राथलभकताभा याजखनेछ । 

 

 

 

ऩरयच्छेद - 5 

सनुिुाई सॊमोजक य फजेट व्मिस्था 
 

5. साियजलनक सनुिुाईका रालग सॊमोजकको प्रफन्ध गने 
5.1. गाउॉऩालरकारे साियजलनक सनुिुाईको फहसराई विषम केजन्रत गयाउन एक जना साियजलनक सनुिुाई 

सॊमोजकको व्मिस्था गनुयऩनेछ । 

5.2. साियजलनक सनुिुाई कामयिभको रालग एक जना सॊमोजक (भोडयेटय) राई सेिा कयायभा लरनऩुनेछ । 

5.3. गाउॉऩालरकारे त्मस्तो सॊमोजकको सेिा कयाय अिलध फढीभा एक  भवहनासम्भको कामभ गनय सवकनेछ 
। 

5.4 िडा कामायरमरे बने  कयायको अिलध िढीभा ऩन्र र्दनको कामभ गनय सक्नेछ । 

5.5. सेिा कयाय िाऩत सॊमोजकराई र्दनऩुने सेिा शलु्क गाउॉऩालरकाको कामायरमरे लनणयम गये फभोजजभ 
हनुेछ । 

5.6. फॊदा नॊ 5.1 फभोजजभ यहन ुहनुे सॊमोजक (भोडेयेटय) रे देहामका कुयाभा ध्मान ऩमुायनउन ुऩनेछ । 

क. जशष्ट एिॊ विनमशीर बाषाको प्रमोग गने, 

ख. लनष्ऩऺ रुऩरे भध्मस्थता गने, 

ग. भवहरा जनजालत तथा वऩछलडएका िगयराई आआफ्नो बनाइ याख्न प्रोत्सावहत गने , 
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घ. सहबागीरे व्मक्त गयेका विचायभा प्रलतिाद नगने , 

ङ. प्राप्त सझुाि, प्रलतविमा तथा वटप्ऩणीराई सकायात्भक रुऩभा लरने, 
च. व्मजक्त िा सॊस्थाको  साियजलनक भमायदा य जशष्टाचायराई कामभ याख्ने, 
छ. सहबालगको कुया काटी आफ्नो बनाई नयाख्न ेय 

ज. विषम फस्तभुा केजन्रत यही छरपर गयाउने । 

 

5.7. फजेट व्मिस्था गने 
5.7.1. गाउॉऩालरकारे साियजलनक  सनुिुाईका रालग फजेटको  व्मिस्था लभराउन ुऩनेछ । त्मसयी 

छुट्याइएको फजेटभा देहामका कुयाहरु खरेुको हनुऩुनेछ ।  

क. साियजलनक सनुिुाई सॊमोजकको ऩारयश्रलभक 

ख. मातामात खचय 
ग. आिश्मकता अनसुाय भाइक, ऩॊखा, ऩार, हर कुसॉको बाडा 
घ. खानेऩानी, शौचारम य प्राथलभक उऩचायको खचय 
ङ. भसरन्द 

च. अन्म श्रव्म/ दृश्म साभाग्रीको बाडा 
छ. जचमाऩान खचय 
ज. प्रलतिेदन चमायी य प्रकाशन खचय  

5.7.2. गाउॉऩालरकारे आम्दानी खचयको सूचना प्रकाशन गदाय साियजलनक सनुिुाईभा रागेको खचय छुटै्ट 
देजखने गयी साियजलनक गनुय ऩनेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद - 6 

अजन्तभ तमायी तथा कामय विबाजन 
6.1. गाउॉऩालरकारे साियजलनक सनुिुाईको रालग बएको तमायीको सम्िन्धभा देहामका विषमभा अनगुभन गनुयऩनेछ 

। 

क. नागरयक अलबभत (Exit Poll) सम्फन्धी कागजातको अलबरेख य विश्लषेण, 

ख. नागरयक प्रलतिेदन ऩर (Citizen Report Card) सम्फन्धी कागजातको अलबरेख य विश्लषेण, 

ग. सनुिुाई स्थरभा जटेुको साभग्री तथा सवुिधा 
घ. मातामतको प्रफन्ध 

ङ. खचयको व्मिस्था 
च. सनुिुाईभा बाग लरने सयोकायिारा सॊघ सॊस्था तथा ऩदालधकायीको सहबालगता  

छ. भसरन्द आर्द 

6.2. साियजलनक सनुिुाईभा उठ्न सक्ने जजऻासाको विषमभा कुन ऩदालधकायीरे के विषमभा स्ऩष्ट ऩानय हो,  सो 
लनक्मोरे  गयी कामय विियण य कामय विबाजन तमाय गरयनेछ । 

6.3. एक ऩदालधकायीको कामय विबाजनभा ऩयेको विषमभा उत्तय र्दने िा जजऻासा सभाधान गने अको ऩदालधकायीफाट 
गने गयाइने छैन । 

6.4. मस ऩरयच्छेदभा जनुसकैु कुया उल्रेख बएता ऩलन गाउॉऩालरकाको प्रभखुको जजऻासाभा थऩ स्ऩष्टता ल्माउन 
फाधा ऩय   माएको भालनने छैन । 
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ऩरयच्छेद - 7 

कामयिभ सॊचारन, सभीऺा, प्रलतिेदन आचायसॊवहता य साियजलनक सनुिुाईको सॊचारन गने, 
 

7.1. साियजलनक सनुिुाईको कामयिभ सॊचारन देहाम फभोजजभ गनुयऩनेछ । 

क. अध्मऺता ग्रहण तथा कामयिभ शरुु बएको घोषणा गने । 

ख. कामयिभको उद्देश्म भालथ प्रकाश ऩाने । 

ग. आचाय सॊवहता िाचन गने । 

घ. साियजलनक सेिा प्रिाहफाये सॊजऺप्त जानकायी र्दने । 

ङ. नागरयक प्रलतिेदन ऩर सम्फन्धी विश्लषेण िाचन गने । 

च. लनगयभ अलबभत सम्फन्धी विश्लषेण िाचन गने । 

छ. सहबागीहरुफाट तोवकएको  विषमभा लरजखत तथा भौजखक प्रश्नहरु सॊकरन गने , 

ज. गाउॉऩालरकाका जजम्भेिाय ऩदालधकायीहरुरे स्ऩष्ट ऩाने । 

झ. स्ऩष्टता ऩलछ थऩ जजऻासा भाग गने । 

ञ. सम्फजन्धत ऩदालधकायीफाट थऩ जजऻासाभा स्ऩष्टता ल्माउने ।  

ट. सभाऩन भन्तव्म, धन्मिाद ऻाऩन य कामयिभ लफसजनय गने । 

7.2. साियजलनक सनुिुाईको कामयिभ फढीभा चाय घण्टासम्भ सञ्चारन हनुेछ । 

7.3. साियजलनक सनुिुाईको कामयिभ सभालप्तऩलछ कामयिभकि सभीऺा गरयनेछ । 

7.4. फुॉदा नॊ. 7.3 फभोजजभ गरयने सभीऺाभा कामयिभको उद्देश्म अनरुुऩ सनुिुाईको प्रलतपर प्राप्त बए/ नबएको 
विषमराई विश्लषेण गनुयऩनेछ । 

7.5. साियजलनक सनुिुाईको प्रलतिेदन तमाय गयी ऩेश गने जजम्भेिायी साियजलनक सनुिुाईका सॊमोजकको हनुेछ ।  

7.6. फदुा नॊ. 7.5 फभोजजभ तमाय गरयने प्रलतिेदन अनसूुची- 4 फभोजजभको ढाॉचाभा आधारयत गरयनेछ । 

7.7. साियजलनक सनुिुाई िषयको दईु ऩटक सञ्चारन गरयनेछ । 

7.8. मस ऩरयच्छेद फभोजजभ साियजलनक सनुिुाईको रालग अनसूुची-5 भा याजखए  अनसुायको आचाय- सॊवहता ऩारना 
गनुय गयाउन ुऩनेछ । 

7.9. कामयिभको सभाऩन ऩलछ गाउॉऩालरकारे प्रसे विऻलप्त जायी गनुय ऩनेछ । 

 

 

 

ऩयच्छेद - 8 

विविध 

 

8.1 अलबभजुखकयण सम्फन्धी व्मिस्था  : गाउॉऩालरकारे मो कामयविलध रागू गयेऩलछ ऩदालधकायी, कभयचायी  तथा भखुम 
सयोकायिारहरुराई एक र्दने अलबभजुखकयण कामयिभ सॊचारन गनुयऩनेछ । 

8.2 थऩघट य हयपेय : मस कामयविलधको कामायन्िमनको िभभा कुनै फाधा अियोध य अस्ऩष्टता बएभा त्मस्तो फधा 
अड्चन पुकाउने प्रमोजनका रालग भनरारमरे मस कामयविलधभा आिश्मकता  अनसुाय व्माखमा , थऩघट , 
सॊशोधन िा हेयपेय गनय सक्नेछ । 
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8.3 फचाउ : मस कामयविलधको कुनै प्रािधान प्रचलरत सॊघीम कानून, प्रदेश कानून तथा स्थानीम कानूनसॉग फाजझएभा 
फाजझएको हद सम्भ अभान्म हनुेछ । 
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अनसूुची – 1 

नागरयक िडाऩरको ढाॉचा 
(फुॉदा नॊ. 21.5 सॉग सम्फजन्धत) 

 

बभेू गाउॉऩालरका जनताको विश्वासिाट चल्ने जनउत्तयदामी स्थानीम तहको सयकाय बएकोरे सेिा  
सवुिधाहरु सयर, सरुब, लभतव्ममी य प्रबािकायी रुऩभा विना झन्झट जनता सभऺ ऩमुायबई गाउॉऩालरकाभा हनुे सम्ऩूणय 
विमाकराऩहरु प्रलत जनविश्वास अलबफवृद्ध गने उद्देश्मरे अलबप्ररेयत बई सहबालगतात्भक विकास प्रविमाराई सॊस्थागत 
तथा प्रबािकायी फनाउने हेतरेु कामय सम्ऩन्न गनय ऩेश गनुय ऩने आिश्मक कागजातहरु , राग्ने दस्तयु य शलु्क, सम्ऩन्न 
गनय रग्ने अनभुालनत सभम , जजम्भेिाय शाखा य कभयचायी आर्द विषमहरु उल्रेख गयी मो नागरयक िडाऩर तमाय 
गयी सियसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाजशत गरयएको छ ।  

 

दूयदूवष्ट : 

इभेर्..............................िबेसाइट्....................... 
पोन नॊ.......................................... 
गाउॉऩालरका य अन्तयगतका लनकामफाट उऩरव्ध हनुे सेिा सवुिधा तथा सम्ऩादन गरयने कामयहरु्  

नागरयक िडाऩर 

 

 गाउॉऩालरका जनताको विश्वासिाट चल्ने स्थानीम तहको सयकाय बएकोरे सेिा सवुिधाहरु सयर , सरुब, लभतव्ममी य प्रबािकायी रुऩभा 
विना झन्झट जनता सभऺ ऩमुाय ई गाउॉऩालरकाभा हनुे सम्ऩूणय काभहरु प्रलत जनविश्वास अलबफृवद्ध गने उदे्दश्मरे अलबप्ररेयत बई सहबालगतात्भक 
विकास प्रविमाराई सॊस्थागत तथा प्रबािकायी फनाउने हेतरेु कामय सम्ऩन्न गनय ऩेश गनुय ऩने आिश्मक कागजातहरु , राग्ने दस्तयु य शलु्क , 
सम्ऩन्न गनय राग्ने अनभुालनम सभम , जजम्भेिाय शाखा य कभयचायी आर्द विषमहरु उल्रेख गयी मो नागरयक िडाऩर तमाय गयी सियसाधायणको 
जानकायीको रालग प्रकाजशत गरयएको छ । 

 

गाउॉऩालरकाऩालरकारे लनधाययण गयेको दूयदृवष्ट : 
इभेर :……………………………िबेसाइट्.............................पोन नॊ.......................... 
गाउॉऩालरकाऩालरकािाट उऩरव्ध हनुे सेिा सवुिधा तथा सम्ऩादन गरयने कामयहरु  ्

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.  गैरसरकारी ससं्था 

दताा 

१) ननवेदन 

२) ससं्थाको नवधान एक प्रनत 

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

४) ससं्थाका पदानधकारीहरुको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप 

५) कायासनमनत गठन ननणायको प्रनतनिपी  

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत शाखािे दताा गरी प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउने 

सामानजक 

नवकास शाखा  

रु. 

१००० 

सोही नदन,  

सजानमन

को हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

2.  गैरसरकारी ससं्था 

नवीकरण नसफाररश 

१) ससं्थाको प्रगनत प्रनतवेदन 

२) िेखा परीक्षण प्रनतवेदन 

३) कर चुक्तासनहतको ननवेदन 

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे नसफाररशपत्र 

उपिब्ध गराउने 

सामानजक 

नवकास शाखा  

रु. ५०० सोही नदन,  

सजानमन

को हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

3.  व्यनक्तगत नसफाररश १) ननवेदन 

२) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

३) नागररकता र आवश्यकतानुसारका 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्र.प.अ.द्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे नसफाररशपत्र 

सामानजक 

नवकास शाखा  

रु. १५० सोही नदन,  

सजानमन

को हकमा 
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प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी उपिब्ध गराउने बढीमा ३ 

नदननभत्र   

4.  प्राकृनतक प्रकोप 

सहायता 

१) ननवेदन 

२) प्रहरी सनजानमन मचुुल्का  

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) तोनकएको सहायता उपिब्ध गराउने 

प्र.प.अ./आ

नथाक प्रशासन 

शाखा प्रमखु 

ननशलु्क सोही नदन,  

सजानमन

को हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

5.  बैंक खाता 

खोल्ने/बधद गने 

नसफाररश 

१) खाता सचंािन/बधदका िानग खाता सचंािन 

गने पदानधकारीहरुको नमनूा दस्तखत काडा  

२) सनमनतको ननणाय  

३) ननवेदन 

४) वडाको नसफाररश  

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्र.प.अ.द्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे नसफाररशपत्र 

उपिब्ध गराउने 

प्र.प.अ./ 

प्रशासन 

शाखा प्रमखु 

१५०  

6.  स्वीकृत योजनाको 

िागत अनुमानका 

िानग सभे गना 

१) सनमनतको प्रानवनधक सहयोग माग र िागत 

अनुमानका िानग आनधकाररक ननणाय 

सनहतको पत्र 

२) स्वीकृत योजनाहरुको नववरण (नाम, 

कायााधवयन हुने स्थान, स्रोत, नवननयोनजत 

बजटे)  

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्र.प.अ.द्वारा तोक िगाउने 

३) इनधजननयरिे सभे गरी िागत अनुमान 

उपिब्ध गराउने 

प्र.प.अ./इनधज

ननयर 

ननशलु्क योजनाको 

प्रकृनत र 

दरूी 

अनुसार ३ 

दनेख १५ 

नदन सम्म 

7.  योजना सम्झौता गने १)उपभोक्ता भेिाको ननणाय प्रनतनिनप 

२) ननयमानुसार उपभोक्ता सनमनत गठन 

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

४) स्वीकृत योजनाको िागत अनुमान 

१) ननवेदन दताा गदे 

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे रीत पुगेको 

दनेखएमा सम्झौता गने 

प्र.प.अ./योज

ना शाखा 

प्रमखु 

२०० सोही नदन,  

सजानमन

को हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

8.  योजनाको अनधतम 

मलू्याङ्कन 

१) प्रानवनधकको अनधतम मलू्याङ्कन 

२) काया सम्पधन प्रनतवेदन 

३) सावाजननक िेखा परीक्षण प्रनतवेदन  

४) ५ िाखभधदा मानथ भए सामानजक परीक्षण 

प्रनतवेदन 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्र.प.अ.द्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे अनधतम 

मलू्याङ्कन प्रमाणपत्र नदने 

प्र.प.अ./इनधज

ननयर 

ननशलु्क योजनाको 

प्रकृनत र 

दरूी 

अनुसार ३ 

दनेख १५ 

नदन सम्म 

9.  स्वीकृत 

योजनाहरुको  

मलू्याङ्कन गना 

१) योजना सम्पधन गने ननकाय/उपभोक्ता 

सनमनतको अनुरोध पत्र 

२) उपभोक्ता सनमनतको ननणायको प्रनतनिपी 

 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्र.प.अ.द्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे मलू्याङ्कन 

प्रमाणपत्र नदने 

प्र.प.अ./इनधज

ननयर 

ननशलु्क योजनाको 

प्रकृनत र 

दरूी 

अनुसार ३ 

दनेख १५ 

नदन सम्म 

10.  योजनाको जााँचपास 

फरफारक 

१) काया सम्पधन प्रनतवेदन 

२) नापी नकताब खचाको नबि भरपाई 

३) उपभोक्ता सनमनतको फर्छ्यौटका िानग ननणाय 

प्रनतनिनप 

४) योजनाको फोटो र प्रनतवेदन  

५) वडा कायााियको नसफाररश 

६) आयोजनामा िागेको खचा (सावाजननक 

सचूना गरेको) 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्र.प.अ.द्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे योजना जााँचपास 

फरफारक गररनदने 

प्र.प.अ./तोनक

एका कमाचारी 

कुि 

िागतको 

०.५% 

सोही 

नदननभत्र 

11.  नवद्यािय खोल्न 

तथा कक्षा थप  

१) नशक्षा ननयमाविी अनुसचूी १ बमोनजमको 

ननवेदन 

२) शनैक्षक गुठीको नवधान वा कम्पनीको 

प्रबधधपत्र तथा ननयमाविीको प्रनतनिपी 

३) जग्गा वा भवन भाडामा निने भए कम्तीमा ५ 

वषासम्मको िानग घर वा जग्गाधनीिे 

बहािमा नदने सम्बधधमा भएको 

कबनुियतनामाको प्रनतनिपी 

४) प्रस्तानवत नवद्याियको शनैक्षक नक्सा 

५) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

१) ननवेदन दताा 

२) तोक िगाउने 

३)आवश्यक जााँचबझु र अध्ययनपनछ 

प्रभावकाररता दनेखएमा अनुमनत नदने। 

प्र.प.अ. १५०००  
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६) सबभैधदा ननजकै कम्तीमा २ वटा नछमकेी 

नवद्याियको सहमनत 

७) नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनतको ननणाय 

८) नशक्षा ऐन र ननयमाविी अनुसार अधय 

आवश्यक कागजातहरु 

12.  घटना दतााको 

नववरण सच्याउने 

जधम दताा 

प्रमाणपत्रमा सशंोधन 

 

क) जन्म वमवत सच्याउनको लावग  

(१) परीक्षा   ननयधत्रण   कायााियको   प्रवेनशका   

परीक्षाको िब्धाङ्कपत्र (िब्धाङ्कपत्र  

जारी  भएको  नमनत  ६  मनहना नाघकेो  

हुनुपने ।)  

र नवद्याियको  चाररनत्रक  प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिपी वा  

(२) अस्पतािमा  जधमकेो  बच्चाको हकमा 

अस्पताििे  प्रदान गरेको जधम प्रमाणपत्र 

वा  

(३) नाबानिक पररचयपत्र वा 

(४) नागररकताको प्रमाणपत्र वा  

(५) कुनै पनन प्रमाण खलु्ने कागजात प्राप्त 

नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको 

प्रनतनननधको रोहवरमा कम्तीमा ५ जना 

नेपािी  नागररकता  प्राप्त  व्यनक्तको  

सजानमन  मचुुल्का (सजानमन   मचुुल्का   

गनेहरुको नागररकता   प्रमाणपत्रको 

प्रमानणत प्रनतनिपी अननवाया रुपमा सिंग्न 

गनुा पनेछ ।) 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ 

कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत 

अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस 

उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्र.प.अ.को अनुमनत 

बमोनजमको नववरण सच्याउने  

 

प्र.प.अ./ वडा 

सनचव 

 

रु.१५० उनल्िनखत 

कागजात  

पेश गरेको  

नमनतिे ३ 

नदन नभत्र  

 

  

ख) जन्म दतानमा नाम संसोधनको लावग 

(१) बच्चाको नाम सशंोधन गनुापरेमा आमा र 

बाबकुो ननवेदन वा बच्चा  र बाबु–

आमाको  म्बधध  खिेुको  अधय  कागजात  

वा प्रमाणपत्र । 

(२) नाम  सशंोधन  गनुा  पने  व्यनक्त  बानिग  

भएमा  एस.एि.सी प्रमाणपत्र, नवद्याियको 

चाररनत्रक प्रमाणपत्र वा बाब ुआमासाँग 

नाता खलु्ने अधय आनधकाररक प्रमाणपत्र । 

(३) आमा–बाब ुवा बाजकेो नाम सशंोधन 

गनुापरेमा  

(क) सो सम्बधधी आवश्यक कागजात 

नागररकता, नववाह दताा प्रमाणपत्रमा  वा  

एस.एि.  सी.  वा  सोभधदा  मानथल्िो स्तरको 

शनैक्षक  प्रमाणपत्रमा  नाम  खिेुको  

प्रमानणत कागजात र नवद्याियको 

चाररनत्रक प्रमाणपत्र । 

(ख) स्थानीय  ननकायबाट  दवुै  व्यनक्त  एउटै  हो  

भनी  उल्िेख भएको  कम्तीमा  ५  जना  

नेपािी  नागररकता  व्यनक्तको सजानमन  

मचुुल्का  सनहत  सजानमनमा  बस्नेको  

प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिपी । 

 

ग) जन्म स्थान सच्याउनु परेमा  

(१) नवदशेमा  जनधमएको बच्चाको  जधमस्थान  

सच्याउनु  परेमा उक्त  दशेको  अस्पतािमा  

बच्चा  जनधमएको  प्रमाणपत्र  वा कागजात 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ 

कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत 

अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस 

उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्र.प.अ.को अनुमनत 

बमोनजमको नववरण सच्याउने  

 

प्र.प.अ./ वडा 

सनचव 

 

रु.१५० 
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(प्रमाणपत्र  अाँग्रेजीमा  नभएमा  सो  दशेमा  

रहकेो नेपािी  ननयोगबाट  बच्चा  सो  

दशेमा  जनधमएको  भनी प्रमानणत गररएको 

कागजात) वा 

(२) उक्त  दशेमा  बच्चाको  जधम  दताा  गररएको  

प्रमाणपत्र (सम्बनधधत दशेमा जधम दताा 

गरेको भएमा उक्त प्रमाणपत्रको नेपािी 

ननयोगबाट प्रमानणतनेपािी वा अङग्रेजी 

भावानुवाद) 

 

 

 

13.  मतृ्यु दताामा 

सशंोधनको िानग 

 

क) नाम संशोधन 

(१) बाब ुबाज ेवा पनत÷पत्नी नाम सशंोधन 

गनुापने भएमा नाता खलु्ने  नागररकता  

प्रमाणपत्र  आनधकाररकता  खलु्ने  अधय 

प्रमाणपत्र जस्तै जग्गाधनी प्रमाणपूजाा आनद 

।  

(२) खलु्ने कागजात प्राप्त नभएको अवस्थामा 

स्थानीय तहको प्रनतनननधको   रोहवरमा   

गररएको   सजानमन   मचुुल्का   र 

सजानमनमा बस्नेका प्रमानणत नागररकता 

प्रमाणपत्र 

(३) ननवतृ्तभरण  प्रयोजनको  िानग  भएमा  

पेधसन  नववरणमा उल्िेख भएको 

पाररवाररक नववरण । 

 

ख) मृत्यु वमवत सच्याउने सम्बन्धमा 

(१)  अस्पतािबाट  जारीमतृ्यु  नमनत  उल्िेख  

भएको  मतृ्यु प्रमाणपत्र  वा  सरकारी  

ननकायबाट  मतृ्यु  नमनत  प्रमानणत गररएको 

नसफाररश 

(२) स्थानीय तहको प्रनतननधीको रोहवरमा 

गररएको कम्तीमा ५ जनाको सजानमन 

मचुुल्का र सजानमन बस्नेको प्रमानणत 

नागररकता प्रमाणपत्र । 

 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ 

कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत 

अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस 

उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्र.प.अ.को अनुमनत 

बमोनजमको नववरण सच्याउने  

 

प्र.प.अ./ वडा 

सनचव 

 

रु.१५०  

14.  नववाह दताा 

माणपत्रमासशंोधन 

सम्बधधमा  

 

क) दुलाहा–दुलहीको नाम संशोधन 

सम्बन्धमा:–  

 नववाह दताा प्रमाणपत्रमा भएको नाम र 

सशंोधन गनुापने नाम एकै व्यनक्तको हो भधने 

आनधकाररक कागजात वा कम्तीमा ५ 

जनाको सजानमन मचुुल्का र सजानमन 

बस्नेकोप्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्र र 

सम्बनधधत ननकायिे सशंोधन गना उनचत हो 

भनी गरेको नसफाररसपत्र । 

 दिुाहा–दिुहीको बाबु, बाजकेो नाम 

सशंोधन गना नाता खिेुको आनधकाररक 

प्रमाणपत्र वा स्थानीय तहको रोहवरमा 

गररएको सजानमन मचुुल्का र सजानमन 

बस्नेको प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिपी  

 

ख) वववाह वमवत सच्याउने सम्बन्धमा  

–  नववाह नमनत सच्याउने आनधकाररक 

कागजात, नववाह नमनत फरक परेकोमा 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ 

कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत 

अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस 

उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्र.प.अ.को अनुमनत 

बमोनजमको नववरण सच्याउने  

 

प्र.प.अ./ वडा 

सनचव 

 

रु.१५०  
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सशंोधन गनुापने कारण र नववाह नमनत 

उनल्िनखत भएको सजानमन मचुुल्का र 

सजानमन बस्नेको प्रमानणत नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी 

 

15.  सम्बधध 

नवच्छेदसशंोधन 

(१)  अदाितबाट  भएको  सम्बधध  नवच्छेदको  

प्रमाणपत्रको  प्रमानणत प्रनतनिपी 

(२)  नाता,  जधम  खिेुका  नागररकता,  नाता  

प्रमानणत  वाअधयकागजात 

(३)  स्थायी  ठेगानाको  सम्बधधमा  नागररकता  

प्रमाणपत्रमा  उल्िेख भएको ठेगाना वा 

बसाइसराई गरी आएको प्रमाणपत्र  

(४) स्थानीय  ननकायका  प्रनतनननधको  रोहवरमा  

भएको कम्तीमा  ५ जनाको  सजानमन  

मचुुल्का  र  सजानमन  बस्नेको  प्रमानणत 

नागररकता प्रमाणपत्र। 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय 

पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ 

कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत 

अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस 

उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्र.प.अ.को अनुमनत 

बमोनजमको नववरण सच्याउने  

 

प्र.प.अ./ वडा 

सनचव 

 

रु.१५०  

 

 

रष्टव्म् मो िडाऩर ढाॉचाका रालग भार याजखएको हो ।  गाउॉऩालरकारे उऩरब्ध गयाउने गयेको िस्तु, सेिा सवुिधाको प्रिाह 
जस्थलतका आधायभा थऩघट गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची – 2 

(फुॉदा नॊ 2.2.6 सॉग सम्फजन्धत) 

गनुासो ऩीय भकायको अलबरेख 

 

नाभ/थय/ठेगाना/पोन नॊ. ऩीय भकाय िा गनुासोको विषम सधुाय िा सभाधानको सझुाि 
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अनसूुची – 3 

साियजलनक सनुिुाई सम्फन्धी कामयविलध, २०७५ को फुॉदा नम्फय 3.6.४ सॉग सम्फजन्धत   प्रश्नािरी बाग – 1  

 

नागरयक प्रलतिेदन (Citizen Report Card) 

(सन्तवुष्ट िा असन्तवुष्ट जनाउने) 
उत्तयदाताको नाभ य थय :- ..........................................जातजालत :........................... 
लरङ्ग :  ( )     भवहरा ( )  ऩरुुष ( ) उभेय.......... 
शऺा.............................ऩेशा............................................ 
ठेगाना...............................गाउॉऩालरका, िडा नॊ..............सम्ऩकय  पोन नॊ....................... 
 

1 सेिाको सन्तवुष्ट 
 तऩाईरे मस कामायरमफाट सभग्रभा कलतको सन्तवुष्ट ऩाउन ुबमो ? 

सन्तषु्ट ( ) ठीकै ( )  असन्तषु्ट ( ) 

 

 सेिा लरन जाॉदा कभयचायीको व्मिहायप्रलत तऩाई कलतको सन्तवुष्ट हनुहुनु्छ ? 

सन्तषु्ट ( ) ठीकै ( )  असन्तषु्ट ( ) 

 

2 सेिाको लनमलभतता 
 नागरयक िडाऩरभा उल्रेख बए अनसुाय तऩाईरे प्राप्त गनुयऩने सेिाभा रागेको सभम प्रलत कजत्तको सन्तषु्ट 

हनुहुनु्छ ? 

सन्तषु्ट ( ) ठीकै ( )  असन्तषु्ट ( ) 

 

 कामायरम लनमलभत रुऩभा (कभयचायीको उऩजस्थलत, सभम ऩारना, कामयचसु्तता) सञ्चारन बएको छ बन्ने 
कुयाभा कलतको विश्वस्त हनुहुनु्छ ? 

विश्वस्त ( ) ठीकै ( )  अविश्वस्त ( ) 

 

 तऩाईरे सेिा लरन जाॉदा अलतरयक्त यकभ लतनुय बमो ? 

लतयेको छैन (   ) थोयै लतयेको ( )  धेयै लतयेको ( ) 

 

 मस कामायरमरे साियजलनक चासो तथा सभस्मा सभाधान गनय औसत कलत र्दन रगाउने गयेको छ ? 

1 र्दन ( ) 2 र्दन ( ) धेयै र्दन ( ) 

3 सेिाप्रलतको जनविश्वास 

 मस सॊस्थारे र्दने सेिाप्रलत तऩाई कलतको विश्वस्त हनुहुनु्छ ? 

विश्वस्त ( ) ठीकै ( )  अविश्वस्त ( ) 

 

 मस कामायरमरे प्रदान गयेको सेिाको फायेभा अरुराई जानकायी गयाई कजत्तको प्रचाय गनुय बएको छ ? 

धेयै ( )  ठीकै ( ) गयेकै छैन ( ) 
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 मस सॊस्थाभा कभयचायी प्रलत तऩाईको विश्वास कजत्तको छ ? 

धेयै ( )  ठीकै ( ) विश्वास छैन ( ) 

 

 मस कामायरमरे विऩन्न िगयको रालग छुट्याएको सेिा प्रमोग गयेको थाहा ऩाउन ुबएको  छ ? 

छ ( )  छैन ( )  अलरअलर थाहा छ ( ) 

4 सेिाको गणुस्तय 

 मस कामायरमफाट सेिा लरॊदा कामायरमरे र्दएको जानकायीफाट कजत्तको सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 

सन्तषु्ट ( ) कभ सन्तषु्ट ( )  असनु्तषु्ट ( ) 

 

 तऩाई मस कामायरमभा आउॉदा कसको सहमोग लरनबुमो ? 

आपै ( )  गाउॉका ठूराफडाको ( )  भध्मस्थकताय ( ) 

 मस कामायरमभा तऩाईरे एउटा काभको रालग कलत ऩटक धाउनऩुमोत ? 

1 ऩटक ( ) 2 ऩटक ( ) सो बन्दा फढी ( ) 

 

5 सेिा सम्फन्धी जानकायी 

 कामायरमको बौलतक अिस्था कस्तो छ ? 

अलत याम्रो ( ) ठीकै ( )  नयाम्रो ( ) 

 

 कामायरमभा बएको नागरयक िडाऩर फाये तऩाईराइ जानकायी छ ? 

छ ( )  आजशक जानकायी छ ( ) कुनै जानकायी छैन ( ) 

 

 कामायरम य सेिाग्राही लफचको सम्फन्ध कस्तो छ ? 

अलत याम्रो ( ) ठीकै ( )  खासै याम्रो छैन ( ) 

 

 गाउॉऩालरकाभा सञ्चारन गरयने साियजलनक कामयिभभा सीभान्त िगयको उऩजस्थलत कलत प्रलतशतसम्भ हनुे 
गयेको छ ? 

20 प्रलतशत जलत (  )  50 प्रलतशत बन्दा भालथ (  )        थाहा छैन (  ) 

 

6 नागरयक िडाऩर/ उजयुी ऩेवटका / गनुासो सन्ने अलधकायी सम्फन्धभा 

 तऩाईको  विचायभा सेिाग्राहीरे नागरयक िडाऩरको उऩमोग कुन हदसम्भ गयेका छन  ? 

धेयै ( )  कभ ( )  गयेको छैन ( ) 

 

 तऩाईको विचायभा सेिाप्रदामकहरुरे नागरयक िडाऩर अनरुुऩ कलत हदसम्भ सेिा प्रदान गयेको जस्तो 
राग्छ ? 

धेयै ( )  ठीकै ( )  अलत कभ ( ) 
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 तऩाईको विचायभा उजयुी ऩेवटकाको उऩमोग कुन हदसम्भ बएको   छ ? 

धेयै बएको छ ( )  ठीकै बएको छ ( )  बएकै छैन ( ) 

 

 

प्रश्नािरी बाग – 2  

नागरयक प्रलतिेदन ऩर 
1 लसपारयस सम्फन्धी 
 लसपारयसको रालग चावहने आिश्मक कागजातहरुको प्रष्ट जानकायी ऩाउन ुबमो ? 

ऩाएॉ ( )   ठीकै ऩाएॉ ( )  स्ऩष्ट ऩाइॉन ( ) 

 

 कुनै लसपारयसको रालग राग्ने दस्तयु फाहेक अलतरयक्त यकभ र्दन ुऩमोोो? 

र्दएॉ ( )  थोयै र्दएॉ ( ) भालगएन य र्दइएन ऩलन ( ) 

 

 त्महाॉफाट र्दने लसपारयस लरॊदा कसको सहमोग लरनबुमो ? 

आपैँ  ( )  भध्मस्थकताय िा कामायरमकै भान्छे ( ) नेता/ ठूराफडा ( ) 

 

 याजस्ि, शलु्क तथा दस्तयु को-कससॊग उठाउने गदयछन  ? 

सफैसॉग कय उठाउॉछन  ( ) 
सीलभत व्मजक्त सॉग भार कय उठाउॉछन  ( ) 

धेयै िक्मौता यहने गयेको छ ( ) 

 

2 ऩूिायधाय तथा  सयसपाई सम्फन्धी 
 कामायरमभा सयसपाईको अिस्था  कस्तो छ ? 

याम्रो  ( )  ठीकै ( )  खयाफ ( ) 

 कामायरमभा सयसपाई सम्फन्धी गनुायो गदाय त्मसभालथ कायिाही कजत्तको गरयन्छ ? 

तरुुन्तै हनु्छ  ( )  ऩटक ऩटक बनेऩलछ भारै हनु्छ ( )   जलत बेऩलन हनु्न ( ) 

 

 तऩाईको विचायभा गाउॉऩालरकारे सयसपाई तथा जनस्िास्थम सम्फन्धी कामयिभ के कस्तो वकलसभरे गछय ? 

लनमलभत य याम्रो सॊग ( ) ठीकै गछय ( ) लनमलभत रुऩभा गदैन ( ) 

 

 तऩाईको गाउॉऩालरकाभा विकास लनभायणको जस्थलत कस्तो छ ? 

याम्रो ( )  ठीकै ( )  खयाफ ( ) 

 

 तऩाईको िडाभा गाउॉऩालरकारे सञ्चारन गयेका मोजनाहरु कजत्तको प्रबािकायी छन  ? 

प्रबािकायी छन  ( )  ठीकै छन  ( ) प्रबािकायी छैनन  ( ) 

 गाउॉऩालरकाभा मोजनाको लफर बकु्तानी र्दने व्मिस्था कस्तो छ ? 

सहज ( )  ठीकै ( )  अप्यायो ( ) 
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 गाउॉऩालरकाभा मोजनाहरु जाॉचऩास गदाय प्राविलधकहरुराई यकभ र्दनऩुछय ? 

ऩदैन ( )  भागेयै लरन्छन  ( )  यकभ नर्दए अप्यायो ऩाछयन  ( ) 

 

 मोजना सञ्चारन गदाय गाउॉऩालरकाफाट प्राविलधक सहमोग कजत्तको ऩाउन ुबमो ? 

सजजरै ऩाईमो ( )    कवहरे काॉही ऩाइमो ( )  भाग गदाय ऩलन ऩाइएन ( ) 

 

 गाउॉऩालरकाका विकास लनभायण फायेभा जानकायी भाग्दा ऩाउन ुहनु्छ ? 

सजजरै ऩइन्छ ( )  सोधेऩलछ ऩाइन्छ ( )  सोधेऩलन ऩाइदैन ( ) 

 

 गाउॉऩालरकाको आचायसॊवहता ऩारना बएको छ ? 

ऩारना बएको छु ( )  ठीकै सहमोग ऩाएको छु ( )  कजत्त ऩलन ऩारना बएको  छैन ( ) 

 

 मोजन्ना सञ्चारन गदाय गाउॉऩालरकाफाट कजत्तको सहमोग ऩाउन ुबएको छ ? 

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

3 मस कामायरमको तर र्दइएका विविध ऩऺहरुभा तऩाईको अनबुि कस्तो छ ? 

 आलथयक श्रोत कस्तो छ ? 

आिश्मक श्रोत उऩरब्ध ( )  कभ श्रोत उऩरब्ध ( )  अलत कभ श्रोत उऩरब्ध ( ) 

 

 काभ गने प्रणारी य प्रविमा कस्तो छ ? 

अलत सयर ( ) ठीकै ( )  जवटर ( ) 

 

 कामायरमभा बएका कभयचायीभा सीऩ कस्तो  छ ? 

आिश्मक सीऩ छ ( )  आिश्मकता बन्दा कभ छ ( )  सीऩ लनकै कभ छ ( ) 

 

 गाउॉऩालरकाको आम्दानी य खचय फावहय सूचना ऩाटीभा टाॉसेको देख्नबुमो ? 

टाॉसेको देखेको छु ( )  कवहरे काॉही टाॉसेको देजखन्छ ( )  खै कतै देजखएन ( ) 

 

 कामय सम्ऩन्नको आधायभा भूल्माॊकन बएको छ वक छैन ? 

छ ( ) ठीकै भूल्माॊकन हनुे गयेको छ ( )  कवहरे ऩलन बएको थाहा छैन ( ) 

 ितयभान  कामय सञ्चारन सॊयचना प्रलत कजत्तको सन्तषु्ट हनुहुनु्छ ? 

सन्तषु्ट ( ) ठीकै ( )  कुनै जानकायी छैन ( ) 
 

4 ऩायदजशयता सम्िन्धी 

 गाउॉऩालरका/िडाभा अवहरेसम्भ मस िषय कलतिटा साियजलनक सनुिुाई कामयिभ सम्ऩन्न बए ? 

1िटा ( )  2 िटा ( )  कामयिभ फाये कुनै जानकायी नै छैन ( ) 

 

 गाउॉऩालरका/िडा भा अवहरे सम्भ कलतिटा साियजलनक ऩयीऺण कामयिभ सम्ऩन्न बए ? 
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धेयै ( )  कभ ( )  बएकै छैन ( ) 

 

 गाउॉऩालरका/िडा भा िावषयक रुऩभा साभाजजक ऩयीऺण बएको छ ? 

बएको छ ( ) अवहरेसम्भ सञ्चारन बएकै छैन ( ) कामयिभ फाये कुनै जानकायी नै छैन ( ) 

 

 साियजलनक सनुिुाईभा गरयएका साियजलनक प्रलतिद्धता कजत्तको कामायन्िमन बएको छ ? 

धेयै ( )  ठीकै ( )  कभ ( ) 

 

 साियजलनक सनुिुाईको अनगुभन गने सॊमन्रको विकास बएको  छ ? 

सॊमन्र फनेको छ ( )  कुनै सॊमन्र फनेको छैन ( )  कुनै जानकायी नै छैन ( ) 

 

 मस कामायरमको िावषयक नीलत, कामयिभ य श्रोतका फायेभा जनाकायी ऩाउन ुबएको छ ? 

धेयै जानकायी ऩाएको छु ( )  ठीकै जानकायी ऩाएको छु ( )  कभ जानकायी ऩाएको छु( ) 

 

 

 

अनसूुची- 3 

लनगयभ अलबभत (Exit Poll) सॊकरन गने ढाॉचा 
फुॉदा नम्फय 3.6.४ सॉग सम्फजन्धत 

 

 सेिाग्राहीको लरङ्ग :- ऩ/ुस्त्री 
 जात् 
 उभेय् 
 जशऺा् 
 कामायरम मस आइऩगु्दाको सभम् 
 मस कामायरमको काभभा भार आउन ुबएको हो िा अन्म काभको रालग ऩलन 

 कामायरमभा देहामको कुन काभको रालग आउन ुबएको हो ?  येजा ( ) जचन्ह र्दनहुोस   

 

क) लसपारयश लरन/ ऩमुायआउन  
ख) दताय/निीकयण 

ग) आलथयक सहमोग लरन 

घ) मोजना भाग गनय  

ङ) मोजनाको वकस्ता लरन 

च) मोजनाको भूल्माङ्गन गयाउन 

छ) मोजनाको अजन्तभ बकु्तानी लरन 

ज) गाउॉऩालरकारे याखेको सूचना प्राप्त गनय  

झ) सूचनाभूरक साभग्री प्राप्त गनय 
ञ) अन्म कुनै बए 
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लस.नॊ. सेिाको नाभ भूल्माङ्कन-उऩमकु्त कोष्ठभा येजा ( ) रगाउन 

1 सेिा लरन को सॉग सम्ऩकय  गने बन्नेभा तऩाईको  धायणा के-
कस्तो ? 

अलत स्ऩष्ट ठीक अस्ऩष्ट 

2 सेिाप्रदामक कभयचायीरे तऩाईको आिश्मकता य अऩेऺा कलत 
फझेु जस्तो राग्मो ? 

अलत धेयै ठीक थोय 

3 तऩाई प्रलत सेिाप्रदामक कभयचायीरे कस्तो व्मिहाय गये? लभरनसाय 
भैरीऩूणय 

ठीक अबर/ 
अभमायर्दत 

4 सेिा प्राप्त गनय आिश्मक सूचनाहरु (प्रभाण – कागजात य 
शलु्क (दस्तयु ) फाये तऩाईराई सेिाप्रदामक कभयचायीरे स्ऩष्ट 
गये वक ? 

अलत 
स्ऩष्टगरयर्दए 

ठीक अरभल्र 
हनुे गयी 

5 तऩाईको याख्न ुबएका सभस्माराई के-कस्तो सभाधान र्दए? अलत सजजरो 
तरयकाफाट 
सभाधान र्दए 

ठीक सभाधान 
र्दन सकेनन  

६ सेिा प्राप्त गनय अऩनाइएको प्रविमा के-कस्तो राग्मो ? अलत सजजरो 
(छोटो) 

ठीक राभा 

 

कामायरमको कुन-कुन ऩऺभा धेयै याम्रो राग्मो, कुन-कुन ऩऺराई सधुाय गनुयऩने देजखमो ? 

याम्रा रागेका कुयाहरु सधुाय गनुयऩने विषमहरु 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 
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अनसूुची – 4 

(फुॉदा नॊ . 7.6 सॉग सम्फजन्धत) 
साियजलनक सनुिुाई सम्फन्धी प्रलतिेदनको ढाॉचा 

 साियजलनक सनिुाई सॊमोजन गने व्मजक्तको नाभ, थय य ठेगाना 
 सनुिुाई गरयएका विषमिस्तहुरु 

क. 
ख. 
ग. 
घ. 

 कामयिभ आमोजना स्थर्- 
 कामयिभ आमोजना गरयएका लभलत य सभम् 
 कामयिभ सञ्चारन गरयएको सभमिलध (घण्टा / लभनेटभा ) 

 उठेका प्रश्न / जजऻासा य उत्तय् 
ि.सॊ प्रश्नकताय गनुासो गने िा 

सझुाि र्दनेको नाभ, 
थय य ठेगाना 

सहबागीको प्रश्न/ 
गनुासो/ सझुाि 

जिाप र्दने 
ऩदालधकायीको नाभ,थय 
य ठेगाना 

जिापको 
छोटकयी 
व्महोया 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रलतिेदन र्दएको लभलत्          साियजलनक सनुिुाई सॊमोजकको दस्तखत्  

 



23 | P a g e  
 

 

अनसूुची – 5 

(फुॉदा नॊ. 7.8 सॊग सम्फजन्धत) 
साियजलनक सनुिुाईभा ऩारना गनुयऩने आचाय सॊवहता 

 

 सहबागीरे फोल्नका रालग हात उठाएय सॊकेत गनुयऩनेछ । 

 सहबागीरे प्रश्न िा सझुाि के याख्न ेहो, ऩवहरे स्ऩष्ट गनुयऩनेछ । 

 सॊमोजकरे फोल्ने सॊकेत गयेऩलछ भार आफ्नो नाभ सवहत प्रश्न िा जजऻासा याख्नऩुनेछ। 

 सेिाग्राही सहबागी नागरयकहरु धेयैराई प्रश्न गनय सभम र्दनऩुने बएकारे फढी फोल्ने 
सभम नयहने हुॉदा सॊमोजकरे लनधाययण गयेको सभम लफतेऩलछ तत्कार प्रस्तलुत 
योक्नऩुनेछ । 

 आपूबन्दा ऩवहरेका सहबागीरे फोरेका कुयाराई दोहोमा यउन जरुयी हनुेछैन ।  

 जचत्त नफझेुभा सॊमोजकको अनभुलत लरएय थऩ प्रश्न याख्न ऩाइने छैन । 

 सहबागीरे लफना आधाय कसैप्रलत राञ्छनामकु्त बाषाको प्रमोग गनय ऩाइने छैन । 

 सनुिुाईका िक्ता तथा सहबागीराई उते्तजजत ऩाने िा फदराको बािनाफाट बनाइ याख्न 
िा फोल्न ऩाइने छैन । 

 सनुिुाई लफथोल्ने प्रमास कतैफाट बएको ऩाइएभा सफै सहबागी लभरेय शारीनताऩूियक 
सभाधान खाज्ने ऩहर गनुय सफैको कतयव्म हनुेछ । 

 सनुिुाईराई विषमान्तय हनुफाट फचाउन सफै सहबागीरे सहमोग गनुयऩनेछ । 
 


