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ु ाइ कायववर्लध, २०७८
धरान उपमहानगरपालिकाको सार्वजलनक सुनर्
पररचयः

धरान उपामहानगरपालिका, मातहतका र्डा कायावियहरू र नागररकहरुका बीचमा दोहोरो सम्र्ाद स्थावपत गनव र

त्यस्तो सम्र्ादबाट जनतािाई दे िवर्कासको प्रवक्रयामा रचनात्मक प्रलतलनलधत्र् गराई पारदशिवताको माध्यमद्वारा

नगरको वर्कासलनमावणकायव र सेर्ाप्रर्ाहिाई गुणस्तरीय र प्रभार्कारी बनाई शजम्मेर्ारीको सं स्कार बसाउन धरान

ु ाइकायविाई व्यर्शस्थत गनव स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ को
उपमहानगरपालिका र्ाट गररने सार्वजलनक सुनर्
दफा ७८ को प्रयोजनकािालग प्रिासकीय कायववर्लध लनयलमत गने ऐन २०७५को दफा .......िे प्रदान गरे को
ु ाइ कायववर्लध, २०७८ तजुम
अलधकारका आधारमा कायवपालिका र्ाट यो सार्वजलनक सुनर्
व ा गररएको छ।
पररच्छे द - १

१. उद्देश्य, सं शिप्त नाम र प्रारम्भ, पररभाषा

उद्देश्य,सं शिप्त नाम र पररभाषा

१.१ उद्देश्य : धरान उप महानगरपालिकार्ाट सं चालित वर्कास कायवक्रम, उपिब्ध सेर्ा, र्स्तु र सुवर्धा

सार्वजलनकगरी त्यस्ता वर्षयका सम्र्तधमा सार्वजलनक थिोमा सेर्ाग्राही नागररकिे उठाएका प्रश्नहरुमास्पष्टताल्याउने र
ु ाई गने
नागररकर्ाट प्राप्त रचनात्मक सुझार्िाई ग्रहण गनव तथा शजम्मेर्ार सं स्कार बसाउन गररनेसार्वजलनक सुनर्
कायव प्रवक्रयािाई मागवदिवन गनुव यस कायववर्लधको उद्देश्य रहनेछ ।
१.२ सं शिप्त नाम र प्रारम्भ
ु ाइ कायववर्लध २०७८ रहेको छ ।
१.२.१ यस कायववर्लधको नाम 'धरान उपमहानगरपालिकाको सार्वजलनक सुनर्
१.२.२ यो कायववर्लध कायवपालिकार्ाट स्र्ीकृत भै धरान राजपत्रमा प्रकािन भएका लमलतदे शख िाग् हुनेछ
१.३ पररभाषाः

क) ×ऐन" भन्नािे स्थानीय स्र्ायत्त सरकार सं चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनु पदवछ ।
ख) ×प्रमुख" भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखिाई सम्झनुपदवछ ।

ग) ×कायवपालिका " भन्निे धरान उपमहानगरपालिकाको कायवपालिका िाईसम्झनु पदवछ ।
घ) × नगरपालिका " भन्निे धरान उपमहानगरपालिका िाई सम्झनु पदवछ ।

ङ) ×र्डा कायाविय ” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाका २०र्टै र्डा कायाविय भन्ने सम्झनु पदवछ ।

च) “मतत्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार, सं घीय मालमिा तथा सामातय प्रसािन मतत्राियिाई सम्झनुपछव ।
छ) “ प्रदे ि सरकार ” भन्नािे

१ नं. प्रदे ि सरकारिाई सम्झनुपछव ।

ज) “कायाविय प्रमुख ” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिका नगर कायवपालिकाको कायाविय प्रमुखिाई सम्झनुपछव ।यो
िब्दिे मातहतका र्डा कायावियहरू र अतय कायाविय प्रमुखिाई समेत सम्झनु पदवछ ।

झ) “महािाखा ” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिका नगर कायवपालिकाको कायाविय अततगवत रहेका महािाखाहरू िाई
सम्झनुपछव ।

ञ) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे कुनै आयोजनाबाट प्रत्यि िाभ पाउने व्यशक्तहरुको समूहिे कुनै आयोजना लनमावण,
सञ्चािन, व्यर्स्थापन र ममवत सम्भार गनवको िालग आफूहरु मध्येबाटलनशित प्रवक्रया बमोशजम गठन गरे को सलमलत
सम्झनुपछव र सो िब्दिे िाभग्राही समूहिाईसमेत जनाउछ ।
ट) “गैर सरकारी सं स्था” भन्नािे यस कायववर्लधको प्रयोजनको िालग प्रचलित कानून बमोशजम स्थापना
भएका र धरान उपमहानगरपालिकाको नगर सभार्ाट आफूनो कायवक्रम स्र्ीकृत गराई नगरपालिका सं ग समतर्य
राखी कायव सञ्चािन गने गैर नाफामूिक सं स्था सम्झनुपछव ।
ठ)“योजना” भन्नािे नगरको समग्र वर्कास लनमावण सम्बतधी तयार पाररएको आर्लधक नगर वर्कास योजना, र्ावषवक
नगर वर्कास योजना, िेत्रगत योजना र यस्तै प्रकारका अतय योजनािाई सम्झनुपछव ।
(ड) “कायवक्रम” भन्नािे लनशित उद्देश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको िेत्रगत र्ा र्हु ित्रगतकायवक्रम सम्झनुपछव ।
(ढ) “आयोजना” भन्नािे कुनै भौगोलिक िेत्र र्ा कायव ित्रमा लनशित अर्लध र िगानी रकम तोकी लनधावररत उद्दश्य
प्रालप्तका िालग तयार गररएको आयोजना सम्झनुपछव ।
ु ाइ” भन्नािे सरोकारर्ािा सर्वसाधारण नागररक र अलधकारमा र्सेका धरान उपमहानगरपालिकाका
ण)“सार्वजलनक सुनर्
पदालधकारीहरु र्ीच सार्वजलनक चासोको वर्षयमा सार्वजलनक थिोमा खुिा छिफि गनेप्रवकयािाई जनाउँछ ।
त) “नागररक र्डापत्र " भन्नािे धरान उपमहानगरपालिका र मतहतका र्डा तथा अरू कायावियहरूर्ाट उपिब्ध
गराउने वर्लभन्न सेर्ा तथा सुवर्धाको नाम,वर्र्रण, समयार्लध, शजम्मेर्ार कमवचारी कायवकिको वर्र्रण सेर्ा प्राप्त गनव
पुतयाउनु पने प्रवकया, िाग्नेिल्ु क दस्तुरका साथै सेर्ा अर्रुद्ध भएमा उजूरी सुन्ने अलधकारी उल्िे ख गरी
सर्वसाधारणिाई सुसूशचतगनव सार्वजलनक स्थि र्ा कायावियमा टौंलगएको र्ा टाँसेर राशखएको र्ाचापत्रिाई जनाउँछ ।
थ) “लबकास साझेदार" भन्नािे नेपाि सरकार र्ा स्थानीय लनकायसं ग भएको सं झौता र्ा सहकायव गनेद्वद्वपिीय एर्ं
ु राष्ट्रसं घीय लनकायहरु, अततरावष्ट्रय गैर सरकारी सं स्थािगायत गैसस, लनजी िेत्र तथा
बहुपिीय दातृ लनकाय, सं यक्त
सामुदावयक सं स्था समेतिाई सम्झनु पदवछ ।
द) “बवहगवमन अलभमत " (Exit poll) भन्नािे नागररक बडापत्रद्वारा गररएका र्ाचा र्मोशजम सेर्ाग्राहीिे सेर्ा सुवर्धाको
प्रालप्तपलछ कायावियबाट बावहर लनशस्कने समयमा त्यस्तो सेर्ा सुवर्धाको वर्षयमा िे खीर्ा िेखाइद्वदएको अलभमत र्ा
सुझार्िाई जनाउँछ ।
ध) नागररक प्रलतर्ेदन पत्र» (Citizen Report Card) भन्नािे सेर्ाग्राही नागररकिे सार्वजलनक सेर्ाप्रदायक सं स्थाहरुबाट
सेर्ा लिं दा प्रत्यि अनुभर् गरे का,भो गेका र दे खेका कुराहरुिाई उल्िेख गरी सेर्ाप्रदायक सं स्थािाई पृष्ठपोषण गने
पद्धतीिाई जनाउँछ ।

पररच्छे द-२
नागररक बडापत्र र गुनासो व्यर्स्थापन
२. नागररक बडापत्र राख्नने , सेर्ाग्राहीको गुनासो अलभिेखन र ब्यबस्थापन
२.१ नागररक बडापत्र राख्ने व्यबस्था गने

:

२.१.१ धरान उपमहानगरपालिकािे नगर कायावपालिकाको कायाविय हाता लभत्र साथै सबै र्डा कायावियको हता लभत्र
सबैिे दे ख्ने ठाउँमा नागररक बडापत्र राख्ने छ ।

२.१.२. बुदा नं. २.१.१ बमोशजम रहने नागररक बडापत्रमा दे हायका कामहरु उल्िे ख भएको हुनपु नेछ :
(क) धरान उप महानगरपालिका र मातहतका र्डा कायावियहरूर्ाट उपिब्ध हुने सेर्ा सुवर्धाको वर्र्रण,
(ख) सेर्ा सुवर्धा प्रदान गनव िाग्ने समयार्लध,
(ग) सेर्ा सुवर्धा प्रदान गने शजम्मेर्ार कमवचारी,
(घ) सेर्ाग्राहीिे सेर्ा सुवर्धा प्राप्त गनव पूरा गनुप
व ने प्रवक्रया र आबस्यक कागजातहरू
(ङ) िुल्क दस्तूर िाग्ने भए के कलत िाग्ने हो सो वर्र्रण,
(च) सेर्ा सुवर्धा उपिब्ध हुने कायवकिको नम्बर र्ा सं केत,
(छ) उजुरी सुन्ने अलधकारी र्ा लनकाय,
(ज) सेर्ा प्रदायक स्थानीय तह र्ा र्डा कायावियको टे लिफोन नं., इमेि र र्ेभसाइट,
(झ) गुनासो, पीर मकाव राख्ने फोन नं., कमवचारी र इमेि ठे गाना, र
२ १.३.यस पररच्छे द बमोशजम सार्वजलनक प्रदिवन गररएको नागररक बडापत्रमा सं िोधन र्ा पररर्तवन गनुप
व रे मा
कायवपालिका र्ाट लनणवय भै जुनसुकै समयमा पलन सं िोधन गनव सवकनेछ ।
२.२ सेर्ाग्राहीको गुनासो अलभिेखन र व्यर्स्थापन गने:
२.२.१. धरान उप महानगरपालिका र मातहतका कायावयहरूिे सर्वसाधारणको गुनासो पीर मकाव सुन्ने र तत्सम्र्तधी
वर्षयिाई शजम्मेर्ार अलधकारी समि पुतयाउने कामका िालग गुनासो सुन्ने केतर र्ा ईकाइ खडा गरी र्ा सम्पकव
व्यशक्त तोकी व्यबस्थापन

गनुप
व ने छ ।

२.२.२. त्यसरी खडा गररएको गुनासो सुन्ने केतर र्ा ईकाइिाई र्ा सम्पकव व्यशक्तको नाम साधारणतया कायाविय
प्रर्ेि गने प्रर्ेिद्वार नशजकै सबैिे दे ख्ने ठाउँमा राशखनेछ ।

२.२.३. यस पररच्छे द बमोशजम आएका गुनासा र्ा पीर मकाविाई अलभिे खन गने व्यबस्था गुनासो सुन्ने ईकाइ र्ा
सम्पकव व्यशक्तिे गनुप
व नेछ ।
२ २ ४. त्यस्तो गुनासो पीर मकाव सुन्ने प्रयोजनको फोन नम्बर, इमेि आद्वद गुनासो सुन्ने ईकाइ र्ा सम्पकव व्यशक्तको
नाम सं गै राख्नु पने छ ।
ु ाइ गरी सो को जानकारी गुनासो
२.२ ५. यस पररच्छे द बमोशजम प्राप्त हुन आएको गुनासो पीर मकावको सुनर्
कताविाई उपिब्ध गराउनु गुनासो सुन्ने ईकाइ र्ा केतर प्रमुख र्ा पदालधकारीको शजम्मेर्ारी हुनेछ ।
२.२ ६. गुनासो पीर मकावको अलभिेखको ढाँचा अनुसूची -१ बमोशजम हुनेछ ।
२.३. गुनासो एर्ं सुझार् पेवटका राख्ने :२.३.१. धरान उपमहानगरपालिका र मातहतका र्डा कायावियहरूिे सम्पादन गरे को कायवको गुणस्तर तथा त्यसमा
भएको र्ा हुनसक्ने अलनयावमतताको सम्र्तधमा गुनासो र्ा सुझाब सुन्न सबैिे दे ख्ने ठाउँमा गुनासो र्ा सुझाब पेवटका
राशखने छ । त्यसरी राशखएको गुनासो र्ा सुझाब पेवटकामा जो सुकैिे लिशखत रुपमा गुनासो र्ा सुझाब पेि गनव

सक्नेछन् ।त्यसरी राशखएको गुनासो सकेसम्म दै लनक नभए सातामा एक पटक खोल्ने ब्यबस्था कायाविय प्रमुखिे
गनुव पने छ । त्यसरी परे का गुनासा र्ा सुझार्को छानलबन गरी उशचत गुनासा र्ा सुझाबहरूको कायावतर्यन गने
व्यबस्था कायाविय प्रमुखिे गनुव पने छ ।
२.३.३. गुनासो पेवटका खोल्ने शजम्मेर्ारी पाएका कमवचारीिे अतय कमवचारी समेतको रोहर्रमा गुनासो पेवटका खोल्नु
पने छ ।
२.३.४. समाधान हेत ु प्राप्त गुनासाहरु अलभिेख गरी शजम्मेर्ार कमवचारीिे सम्र्शतधत महािाखा प्रमुखिाई २४ घण्टा
लभत्र बुझाइ द्वदनुपनेछ ।
२.३.५. गुनासो समाधान भएको जानकारी गुनासोकताविाई द्वदने दावयत्र् शजम्मेर्ार कमवचारीिे बहन गनुप
व नेछ ।
२.३.६. यस पररच्छे द बमोशजम परे का गुनासो एर्ं सुझार् अलभिेखन र व्यर्स्थापन गने सम्र्तधी कुरा यसै
कायववर्लधमा व्यबस्था भएबमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द-३
ु ाइको तयारी
सार्वजलनक सुनर्
ु ाइको तयारी गनुपव नेः
३. सार्वजलनक सुनर्
ु ाइमा प्रलतर्द्धता व्यक्त गररएका वर्षय र त्यस्ता वर्षयमा भए गरे का प्रयास,
३.१. अशघल्िो पटकको सार्वजलनक सुनर्
नागररक प्रलतर्ेदन र बवहगवमन अलभमतको नलतजा एर्ं सेर्ा सुवर्धा प्रर्ाहका वर्षयमा प्राप्त जनगुनासो तथा सुझार्को
व्यर्स्थापन र नगरपालिका र्ाट स्र्ीकृत नीलत, कायवक्रम, बजेट तथा प्रगलत, सामाशजक परीिण तथा सार्वजलनक
ु ाईका वर्षयर्स्तुहरु हुनेछन् ।
परीिणका प्रलतर्ेदनहरु सार्वजलनक सुनर्

ु ाइको वर्षयमा जानकारी राख्ने कमवचारीहरुको एक समुह गठन गनुप
३.१.१. कायाविय प्रमुखिे सार्वजलनक सुनर्
व ने र्ा
कुनै एक कमवचारीिाई सम्पकव व्यशक्त तोक्नु पनेछ ।

ु ाइको कायवक्रम आयोजना गदाव
३.२ नगरपालिका र र्डा कायावियहरूिे यस पररच्छे द बमोशजम सार्वजलनक सुनर्
ु ाईमा पेि गनव
सामाशजक सुरिा कायवकममा वर्तररत भत्ताको नामनामेसी सवहतको वर्र्रण समेत साबवजलनक सुनर्
तयारी गनुप
व नेछ ।
ु ाइकािालग गठन भएको सलमलतिे र्ा सम्पकव व्यशक्तिे कायवकम हुने द्वदन भतदा पतध द्वदन
३.३. सार्वजलनक सुनर्
अगार्ै नागररक प्रलतर्ेदन र बवहगवमन अलभमतको माध्यम प्रयोग गरी सूचना सं किन गनुप
व नेछ ।
३.४. बवहगवमन अलभमत र्ाट सूचना सं किन वर्लध :३.४.१ कायावियर्ाट सेर्ा र्ा सुवर्धा र्ा र्स्तु प्राप्त गरे का नागररकमध्ये बढीमा पचास जना नागररकर्ाट अनुसूची ३
बमोशजमको बवहगवमन अलभमत फारम भनव िगाई सूचना सं किन गररनेछ ।
ु ाइ कायवक्रममा पेि
३.४.२ त्यसरी सं कलित अलभमतको नलतजा प्रलतर्ेदनको रुपमा तयार गरी सार्वजलनक सुनर्
गररनेछ ।
ु ाइमा भाग लिन लनमतत्रणा गनुव
३.५ कायावियिे बवहगवमन अलभमतमा भाग लिनुभएका नागररकिाई सार्वजलनक सुनर्
पनेछ

।

३.६ नागररक प्रलतर्ेदन सं किन गने वर्लध दे हाय बमोशजम हुनेछ :
ु ाइ गने कायावियिे सार्वजलनक सुनर्
ु ाई सलमलत र्ा सम्पकव व्यशक्त पररचािनगरी कम्तीमा
३.६.१ सार्वजलनक सुनर्

पचास जना सेर्ाग्राही नागररकबाट अनुसूची २ बमोशजमको नागररक प्रलतर्ेदन फाराम भनव िगाई सूचना सं किन गनुव
पनेछ ।
३.६.२ नगरपालिकािे भने त्यस्तो फाराम कम्तीमा लतन र्ा सो भतदा बढी र्डािाई समेट्ने गरी कम्तीमा पचास
सेर्ाग्राही नागररकबाट भनव िगाउनु पनेछ ।
३.६.३ यसरी भनव िगाइने नागररक अलभमतमा दलित, जनजालत, बािबालिका, मवहिा एर्म् वपछलडएको र्गवको
प्रलतलनलधत्र् रहनु अलनर्ायव हुनेछ ।
ँ ा नं. ३.६.१ बमोशजम सं कलित सूचनाको वर्श्लेषणिाई सार्वजलनक सुनर्
ु ाइ कायवक्रमका द्वदन कायवक्रम
३.६.४ बुद
सुरूहुन ु भतदा अशघ पेि गनुव पनेछ ।
३.७. उद्देश्य लनधावरण गने :३.७.१.

ु ाइ गने कायावियिे सार्वजलनक सुनर्
ु ाई कायवक्रममा कायवक्रमको उद्देश्य बारे जानकारी
सार्वजलनक सुनर्

गराउनु पनेछ ।

ु ाइिाई उद्देश्यमूिक
३.७.२. कायवक्रम सं चािकिे त्यसरी लनधावररत उद्देश्य प्रालप्तको द्वदिामा मात्र बहस चिाई सुनर्
बनाउनु पनेछ ।
ु ाइ सहजकताव (मोडरे टर) को रहनेछ ।
३.७.३ बहसिाई लनदे शित द्वदिामा िै जाने शजम्मेर्ारी सार्वजलनक सुनर्
ु ाइको उद्देश्य लनधावरण गदाव सार्वजलनक सुनर्
ु ाइ सहजकताव (मोडरे टर) सँग परामिव गररनेछ
३.७.४, सार्वजलनक सुनर्
।
ु ाइको िालग लनम्न वर्र्रण खुिाई सार्वजलनक सूचना प्रकािन गररनेछ ।
३.८. सार्वजलनक सुनर्
क) लमलत ख) समय ग) स्थान
ु ाई कायवक्रम सं भर् भए सम्म कायाविय पररसरमानै आयोजना गररने छ ।
सार्वशजन सुनर्
ु ाइको िालग लनधावरण गररएको वर्षय ,सार्वजलनक सुनर्
ु ाइको लमलत, स्थान र
३.५.१. यस पररच्छे द बमोशजम सुनर्
समयमा सामातयतया पररमाजवन र्ा पररर्तवन गनुव हुदैन ।
ु ाइ गररनुपछव भन्ने स्थानीय जनतािे लिशखत माग
३.९ कुनै आयोजना वर्िेष र सार्वजलनक महत्र्को वर्षयमा सुनर्

गरे मा र्ा वर्कास साभेदार सं स्थािे अनुरोध गरे मा आर्श्यकता अनुसार लनणवय गरी सो आयोजना र्ा सं बशतधत वर्षय
ु ाइ आयोजना गनव सक्नेछ ।
मात्रको सार्वजलनक सुनर्

३.१० ब्यापक र्ातार्रणीय, आलथवक तथा सामाशजक असर उत्पन्न गनव सक्ने र्ृहत आयोजनाहरुको हकमा

ु ाई समेत गनव
सरोकारर्ािाहरुको अलभमत तथा सुझार् सं किन गनव आयोजना थािनी हुन ु पूर् व सार्वजलनक सुनर्
सवकनेछ ।
पररच्छे द ४
सम्पकव र सहभागीहरुको चयन
ँ सम्पकव र सहभागीहरुको चयन गने
4.अलधकारीहरु सग
४.१ कायावियिे कायववर्लधको बुदा नं. ३.१.१ बमोशजम गद्वठत वर्ज्ञ टोिी र्ा सम्पकव व्यशक्त सं ग लनरततर सम्पकवको
व्यर्स्था गनुप
व नेछ ।
ँ िन गररनेछ ।
ु ाइको िालग राशखएका वर्षयमा आउन सक्ने सं भावर्त शजज्ञासाहरुको आक
४.२ त्यस्तो सम्पकवमा सुनर्
४.३ शजज्ञासा स्पष्ट पानवका िालग वर्षय वर्ज्ञर्ाट पेि गररने उत्तरको िैिी तय गररनेछ ।
४.४ बुदा नं.४.३ बमोशजम राशखने उत्तरहरु यथासं भर् तथयांकमा आधाररत गररनेछ ।
ु ाइको िालग लनमतत्रणा द्वदनुपने नागररक, पत्रकार, सं घसं स्था र सरोकारर्ािा
४.५ कायावियिे सार्वजलनक सुनर्
सेर्ाग्राही नागररकको सूची तयार गनुप
व नेछ ।

४.६ सुपररर्ेिण तथा अनुगमन सलमलतमा रहनुभएका पदालधकारीहरुिाई अलनर्ायव रुपमा आमतत्रण गनुप
व नेछ ।
पररच्छे द - ५
ु ाइ सहजकताव र बजेट व्यर्स्था
सुनर्
ु ाइका िालग सहजकतावको प्रबतध र र्जेट व्यर्स्था कायावियिे गने छ ।
5.सार्वजलनक सुनर्
ु ाइको बहसिाई वर्षय केशतदत गराउन एक जना सार्वजलनक सुनर्
ु ाइ सहजकतावको
५.१ कायावियिे सार्वजलनक सुनर्
व्यर्स्था गनुप
व नेछ ।

ु ाइ कायवक्रमको िालग एकजना सहजकताव कमवचारी मध्ये कसै िाई तोक्न र्ा सो कामकािालग
5.2 सार्वजलनक सुनर्
(मोडरे टर) िाई सेर्ा करारमा लिन सम्नेछ ।
5.3 त्यस्तो सहजकतावको सेर्ा करार अर्ालध र्ढीमा १० द्वदन सम्मको कायम गनव सवकनेछ ।
5.४ सेर्ा करार र्ापत सहजकताविाई द्वदनुपने सेर्ा िुल्क सम्बशतधत कायावियिे लनणवय गरे र्मोशजम हुनछ
े ।
ँ ा नं ५.२ बमोशजम रहनु हुने सहजकताव (मोडे रेटर) िे दे हायका कुरामा ध्यान पुतयाउनुपनेछ ।
५.५ र्ुद
क.शिष्ट एर्ं वर्नयिीि भाषाको प्रयोग गने,
ख. लनष्पि रुपिे मध्यस्थता गने,
ग.मवहिा जनजालत तथा वपछलडएका र्गविाई आआफूनो भनाइ राख्न प्रोत्सावहत गने,
घ.सहभागीिे व्यक्त गरे का वर्चारमा प्रलतर्ाद नगने,
ङ.प्राप्त सुझार्, प्रलतवक्रया तथा वटप्पणीिाई सकारात्मक रुपमा लिने,
च.व्यशक्त र्ा सं स्थाको सार्वजलनक मयवदा र शिष्टाचारिाई कायम राख्ने,
छ. सहभालगको कुरा काटी आफूनो भनाई नराख्ने र
ज.वर्षय र्स्तुमा केशतरत रही छिफि गराउने ।
५.७. बजेट खरव च गने सम्बतधमा
ु ाइका िालग वर्लनयोजन गरे को बजेट र्ाट दे हायका कामहरुमा खचव गनव
५.७.१ कायावियर्ाट सार्वजलनक सुनर्
सवकनेछ ।
ु ाइ सहजकतावको पाररश्रलमक
क.सार्वजलनक सुनर्
ख.यातायात खचव

ग.आर्श्यकता अनुसार माइक, पंखा, पाि, हि कुसीको भाडा
घ. खानेपानी, िौचािय र प्राथलमक उपचारको खचव
ङ. मसितद
च. अतय श्रव्य/दृश्य सामग्रीको भाडा
छ. शचयापान खचव
ज. प्रलतर्ेदन तयारी र प्रकािन खचव
ु ाइमा िागेको खचव छु ट्टै दे शखने गरी
५.७.२ कायावियिे आम्दानी खचवको सूचना प्रकािन गदाव सार्वजलनक सुनर्
सार्वजलनक गनुव पनेछ ।

पररच्छे द ६
अशततम तयारी तथा कायव वर्भाजन
ु ाइका िालग अशततम तयारी तथा कायव वर्भाजन गने
६. सार्वजलनक सुनर्
ु ाइको िालग भएको तयारीको सम्बतधमा दे हायका वर्षयमाअनुगमन गनुप
६.१ कायाविय प्रमुखिे सार्वजलनक सुनर्
व नेछ
क) सेर्ाग्राहीको र्वहगवमन अलभमत (Exit Poll ) सम्बतधी कागजातको अलभिे ख र वर्श्लेषण
ख) नागररक प्रलतर्ेदन पत्र ( Citizen card ) सम्बतधी कागजातको अलभिेख र वर्श्लेषण,
ु ाइ स्थिमा जुटेको सामग्री तथा सुवर्धा
ग) सुनर्
घ) यातायातको प्रबतध
ङ) खचवको व्यर्स्था
ु ाइमा भाग लिने सरोकारर्ािा सं घ सं स्था तथा पदालधकारीको सहभालगता
च) सुनर्
छ) सहभागीहरूिाई बस्ने ब्र्बस्था ।
ज) साउण्ड लसस्टमको व्यबस्था आद्वद ।
ु ाइमा उठ्न सक्ने शजज्ञासाको वर्षयमा कुन पदालधकारीिे के वर्षयमा स्पष्ट पाने हो , सो
६.२ सार्वजलनक सुनर्
लनक्यौि गरी कायव वर्र्रण र कायव वर्भाजन तयार गररनेछ ।

६.३ एक पदालधकारीको कायव वर्भाजनमा परे को वर्षयमा उत्तर द्वदने र्ा शजज्ञासा समाधान गने अको पदालधकारीबाट
गने गराइने छै न । तर वर्िेष कारणर्स शजम्मेर्ारी तोवकएको पदालधकारी उपशस्थत हुन नसकेमा नगरपालिकाका
प्रमुख र्ा र्डाका प्रमुखिे सो शजम्मेर्ारी अको पदालधकारीिाई तोक्नु पनेछ ।

६.४ यस पररच्छे दमा जुनसुकै कुरा उल्िेख भएता पलन नगरपालिकाका प्रमुख र्ा र्डा का प्रमुखिाई शजज्ञासामा थप
स्पष्टता ल्याउन र्ाधा पुतयाएको मालनने छै न ।
पररच्छे द ७
ु ाइ कायवक्रम सं चािन
सार्वजलनक सुनर्

ु ाइ कायवक्रम संचािन गने
७. सार्वजलनक सुनर्
ु ाइको कायवकम सं चािन दे हाय बमोशजम गनुप
७१. सार्वजलनक सुनर्
व नेछ :
क) अध्यिता ग्रहण तथा कायवक्रम िुरु भएको घोषणा गने ,
ख) कायवक्रमको उद्देश्य मालथ प्रकाि पाने ,
ग) आचार सं वहताबारे जानकारी गराउने,
घ) सार्वजलनक सेर्ा प्रर्ाहबारे सं शिप्त जानकारी द्वदने,
ङ) नागररक प्रलतर्ेदन पत्र सम्बतधी प्रलतर्ेदन प्रस्तुत गने ,
च) बवहगवमन अलभमत सम्बतधी प्रलतर्ेदन प्रस्तुत गने,
छ) सहभागीहरुबाट तोवकएको लबषयमा लिशखत तथा मौशखक प्रश्नहरु सं किन गने,
ज) शजम्मेर्ार पदालधकारीहरुिे स्पष्ट पाने,
झ) स्पष्टता पलछ थप शजज्ञासाको आह्वान गने,
ञ) सम्बशतधत पदालधकारीबाट थप शजज्ञासामा स्पष्टता ल्याउने ,
ट) समापन मततव्य, धतयर्ाद ज्ञापन र कायवक्रम वर्सजवन गने ।
ु ाइको कायवक्रम सामान्नतया चार घण्टासम्म सञ्चािन हुनेछ ।
७.२. सार्वजलनक सुनर्
ु ाइको कायवक्रम समालप्तपलछ कायवक्रमको समीिा गररनेछ ।
७.३. सार्वजलनक सुनर्

ु ाइको प्रलतफि प्राप्त भए/नभएको
७.४ बुदा नं ७.३ बमोशजम गररने समीिामा कायवक्रमको उद्देश्य अनुरुप सुनर्
वर्षयिाई वर्श्लेषण गनुप
व नेछ ।
ु ाइको प्रलतर्ेदन तयार गरी पेि गने शजम्मेर्ारी सार्वजलनक सुनर्
ु ाइमा खवटएका कमवचारी र
७.५ सार्वजलनक सुनर्
सहजकतावको हुनेछ ।
७.६. बुदा नं. ७.५ बमोशजम तयार गररने प्रलतर्ेदन अनुसूची -४ बमोशजमको ढाँचामा आधाररत हुन ु पनेछ ।
ु ाइ सं भब भए सम्म प्रत्येक चौमालसक रूपमा र सं भब नभएमा र्षवको दुई पटक अलनर्ायव रूपमा
७.७ सार्वजलनक सुनर्
सञ्चािन गररनेछ ।
ु ाइको िालग अनुसच
ु ी -५ मा राशखए अनुसारको आचार- सं वहता पािना
७.८ यस पररच्छे द बमोशजम सार्वजलनक सुनर्
गनुव गराउनु पनेछ ।
७.९ कायवक्रमको समापन पलछ उपयुक्त सं चारबाट प्रचार प्रसार गनुव पनेछ ।
पररच्छे द८
लबलबध
ु ाई कायववर्लध : गैसस तथा अतय सार्वजलनक
८. गैसस तथा अतय सार्वजलनक सं स्थाहरूको सार्वजलनक सुनर्
ु ाई गनव सक्नेछन् ।
लनकायहरूिे पलन यस कायववर्लधिाई प्रयोग गरी सार्वजलनक सुनर्

९. थपघट र हेरफेर: यस कायववर्लधको कायावतर्यनको क्रममा कुनै र्ाधा अर्रोध र अस्पष्टता भएमा त्यस्तो बाधा

अड्चन फुकाउने प्रयोजनका िालग कायवपालिकािे यस कायववर्लधमा आर्स्यकता अनुसार ब्याख्या, थपघट, सं सोधन र्ा
हेरफेर गनव सक्नेछ ।
१०. बचाउ : यस कायववर्लधको कुनै प्रार्धान प्रचलित कानुन एर्ं स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ सँग
बाशझएमा बाशझएको हद सम्म अमातय हुनेछ ।

अनुसूची-१
ँ ा नं २.२.६ सं ग सम्बशतधत)
(बुद
गुनासो पीर मकावको अलभिेख
क्र.स. नाम /थर /ठे गाना / फोन, नं

पीर मकाव र्ा गुनासोको वर्षय

सुधार र्ा समाधानको सुझार्

अनुसूची -२
ँ ा नम्बर ३.६.१ सग
ँ संबशतधत प्रश्नार्िी भाग -१
बुद
नागररक प्रलतर्ेदन (Citizen Report Card )
( सततुवष्ट र्ा असततुवष्ट जनाउने )
उत्तर दाताको नाम र थर :
लिङ्ग : मवहिा (

) पुरूष (

)

शििा :

उमेर :

सम्पकव नम्बर :

पेिा :

ठे गाना :

१. सेर्ाको सततुवष्ट:
१.१ तपाइँिे यस कायावियबाट समग्रमा कलतको सततुवष्ट पाउनु भयो !
सततुष्ट ( ) ठीकै ( )

असततुष्ट ( )

ु तु छ !
१.२ सेर्ा लिन जाँदा कमवचारीको व्यर्हारप्रलत तपाई कलतको सततुष्ट हुनह
सततुष्ट

ठीकै (

( )

)

असततुष्ट (

)

२. सेर्ाको लनयलमतता:
२.१ नागररक बडापत्रमा उल्िेख भए अनुसार तपाईिे प्राप्त गनुप
व ने सेर्ामा िागेको समय प्रलत कशत्तको सततुष्ट
ु तु छ ?
हुनह
सततुष्ट (

ठीकै (

)

)

असततुष्ट

(

)

२.२ कायाविय लनयलमत रुपमा ( कमवचारीको उपशस्थलत, समय पािना, कायव च ुस्तता ) सञ्चािन भएको छ भन्ने कुरामा
ु तु छ
कलतको वर्श्वस्त हुनह
वर्श्वस्त

(

)

ठीकै (

)

अवर्श्वस्त

(

)

२.३ तपाईिे सेर्ा लिन जाँदा अलतररक्त रकम लतनुव भयो ?
लतरे को छै न (

)

एकदमै कम (

)

धेरै लतरे को

( )

२.४ यस कायावियिे सार्वजलनक चासो तथा समस्या समाधान गनव औसत कलत द्वदन िगाउने गरे को छ ?
१ द्वदन

(

)

२ द्वदन (

)

घेरैद्वदन

(

)

३. सेर्ाप्रलतको जनवर्श्वास:
ु तु छ ?
३.१ यस कायावियिे द्वदने सेर्ाप्रलत तपाई कलतको वर्श्वस्त हुनह
वर्श्वस्त (

)

ठीकै

(

)

अवर्श्वस्त

(

)

३.२ यस कायावियिे प्रदान गरे को सेर्ाको बारे मा अरुिाई जानकारी गराई कशत्तको प्रचार गनुव भएको छ ?
धेरै (

)

ठीकै

(

)

गरे को छै न

(

)

३.३ यस सं स्थामा कायवरत कमवचारी प्रलत तपाईको वर्श्वास कशत्तको छ !
धेरै

(

)

ठीकै

(

)

लबश्वास छै न

(

)

३.४ यस कायावियिे वर्पन्न र्गवको िालग छु ट्याएको सेर्ा प्रयोग गरे को थाहा पाउनु भएको छ !
छ

(

)

छै न

(

)

अलिअलि

थाहा छ

(

)

४. सेर्ाको गुणस्तर:
ु तु छ ?
४.१ यस कायावियबाट सेर्ा लिं दा कायावियिे द्वदएको जानकारीबाट कशत्तको सततुष्ट हुनह
सततुष्ट (

)

कम सततुष्ट (

)

असततुष्ट

( )

४.२ तपाई यस कायावियमा आउँदा कसको सहयोग लिनुभयो ?
आफै (

)

ठू िाबडाको (

)

मध्यस्थकताव

(

)

४.३ यस कायावियमा तपाईिे एउटा कामको िालग कलत पटक धाउनु पयो ?
१ पटक

(

)

२ पटक (

)

सोभतदार्ढी

(

)

५. सेर्ा सम्बतधी जानकारी :
५.१ कायावियको भौलतक अर्स्था कस्तो छ ?
अलत राम्रो

(

)

ठीकै (

)

नराम्रो

(

)

५.२ कायावियमा भएको नागररक बडापत्र बारे तपाईिाइ जानकारी छ ?
छ

(

)

आंशिक जानकारी छ

(

)

कुनै जानकारी छै न

(

५.३ कायाविय र सेर्ागही बीचको सम्बतध कस्तो छ ?
अलत राम्रो

(

)

ठीकै

(

)

खासै राम्रो छै न

(

)

)

५.४ सञ्चािन गररने सार्वजलनक कायवक्रममा सीमातत र्गवको उपशस्थलत कलत प्रलतितसम्म हुने गरे को छ?
२० प्रलतित जलत

(

)

१० प्रलतित भतदा मालथ (

) थाहा छै न (

)

५.५ नगर सभामा रावष्ट्रय नीलत लनदे शिका अनुसार समार्ेिी प्रकृलतको प्रलतलनलधत्र् भएको छः
छ

( )

ठीकैछ

(

)

प्रलतलनलधत्र् साट्टै कमछ (

)

६. नागररक बडापत्र/उजुरी पेवटका / गुनासो सुन्ने अलधकारी सम्बतधमा
६.१ तपाईको वर्चारमा सेर्ाग्राहीिे नागररक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरे का छन् ?
धेरै (

)

कम

(

)

गरे को छै न

(

)

६.२ तपाईको वर्चारमा सेर्ाप्रदायकहरुिे नागररक बडापत्र अनुरुप कलत हदसम्म सेर्ा प्रदान गरे को जस्तो िाग्छ ?
धेरै (

)

ठीकै

(

)

अलतकम

(

)

६.३ तपाईको वर्चारमा उजुरी पेवटकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको छ ?
धेरै भएको छ

(

)

ठीकै भएकोछ

(

)

भएकै छै न

(

)

ु ी - २
अनुसच

धरान उपमहानगरपालिका, नगर कायवपालिकाको कायाविय
ु ाई कायवक्रमको िालग नागररक अलभमत सर्ेिण फारम
सार्वजालनक सुनर्
बुदा नं. ३.६.१ सं ग सम्बतधीत भाग २
१. लसफाररस सम्बतधी
१.१ लसफाररसको िालग चावहने आर्श्यक कागजातहरुको प्रष्ट जानकारी
पाएँ

(

ठीकै पाएँ

)

(

)

स्पष्ट पाइँन (

पाउनु भयो ?

)

१.२ कुनै लसफाररसको िालग िाग्ने दस्तुर बाहेक अलतररक्त रकम द्वदनु पयो !
द्वदएँ

(

थोरै द्वदएँ

)

(

)

मालगएन र द्वदइएन पलन

(

)

१.३ त्यहाँबाट द्वदने लसफाररस लिं दा कसको सहयोग लिनुभयो ?
आफैँ

(

) मध्यस्थकताव र्ा कायावियकै मातछे

(

)

नेता /ठू िाबडा

(

)

१.४ राजस्र्, िुल्क तथा दस्तुर को-कससं ग उठाउने गदवछन् !
सबैसँग कर उठाउँछन् ( ) सीलमत व्यशक्त सँग मात्र कर उठाउँछन् ( ) धेरै बक्यौता रहने गरे कोछ ( )
२. पूर्ावधार तथा सरसफाई सम्बतधी :
२.१ कायावियमा सरसफाईको अर्स्था कस्तो छ ?
राम्रो

(

)

ठीकै (

)

खराब

(

)

२.२ कायावियमा सरसफाई सम्बतधी गुनासो गदाव त्यसमालथ कारर्ाही कशत्तको गररतछ !
तुरुततै हुतछु

(

)

पटक पटक भनेपलछ मात्रै हुतछ (

) जलत भनेपलन हुन्न

(

)

२.३ तपाईको वर्चारमा नथरपालिका िे सरसफाई तथा जनस्र्ास्थय सम्बतधी कायवक्रम के कस्तो वकलसमिे गछव !
लनयलमत र राम्रो सं ग

(

)

ठीकै गछव

(

)

लनयलमत रुपमा गदै न

२.४ तपाईको र्डामा वर्कास लनमावणको शस्थलत कस्तो छ !
राम्रो

(

)

ठीकै

(

) खराब

(

)

(

)

२.५सञ्चािन गरे का योजनाहरु कशत्तको प्रभार्कारी छन् ?
प्रभार्कारी छन्

(

) ठीकै छन्

(

) प्रभार्कारी छै नन्

(

)

२.६ योजनाको लबि भुक्तानी द्वदने व्यर्स्था कस्तो छ ?
सहज (

)

ठीकै

(

) अप्यारो

(

)

२.७ योजनाहरु जाँचपास गदाव प्रावर्लधकहरुिाई रकम द्वदनुपछव !
पदै न

(

)

मागेरै लितछन्

) रकम नद्वदए अप्यारो पाछवन ्

(

(

)

२.८ योजना सञ्चािन गदाव प्रावर्लधक सहयोग कशत्तको पाउनु भयो !
सशजिै पाइयो

(

) कवहिे काँही पाइयो

(

) माग गदाव पलन पाइएन

(

)

२.९ वर्कास लनमावणका बारे मा जानकारी माग्दा पाउनु हुतछ ?
सशजिै पाइतछ (

) सोधेपलछ पाइतछ (

) सोधेपलन पाइदै न

(

)

२.१० नगरपालिकािे आचारसं वहता बनाई कायावतर्यन गरे कोछ ?
पािना गरे को छ (

) पािना भएको छै न (

) आचार सं वहता र्ननएको थाहा छै न (

)

२.११ योजना सञ्चािन गदाव नगरपालिका र्ा र्डा र्ाट कशत्तको सहयोग पाउनु भएकोछ?
धेरै सहयोग पाएको छु (

)

ठीकै सहयोग पाएको छु

(

) लनरुत्सावहत गररतछ

(

)

३. यस कायावियको ति द्वदइएका वर्वर्ध पिहरुमा तपाईको अनुभर् कस्तो छ ?
३.१ आलथवक श्रोत कस्तो छः
आर्श्यक श्रोत उपिब्ध

(

)

कम श्रोत उपिब्ध

(

)

अलत कम श्रोत उपिब्ध (

३.२ काम गने प्रणािी र प्रवक्रया कस्तो छ ?
अलत सरि (

)

ठीकै (

)

जवटि

(

)

३.३ कायावियमा भएका कमवचारीमा सीप कस्तो छ ?
आर्श्यक सीप छु

(

) आर्श्यकता भतदा कम छ (

)

सीप लनकैकमछ

(

)

ु यो ?
३.४ नगरपालिकाको आम्दानी र खचव बावहर सूचना पाटीमा टाँसेको दे ख्नभ
टाँसेको दे खेको छु

(

)

कवहिे काँही टाँसेको दे शखतछ

(

) खै कतै दे शखएन

(

)

)

३.५ कायव सम्पन्नको आधारमा मूल्यांकन भएको छ वक छै न !
ठीकै छ (

)

ठीकै मूल्यांकन हुने गरे को छ (

)

कवहिे पलन भएको थाहा छै न

(

)

ु तु छ ?
३.६ र्तवमान् कायव सञ्चािन सं रचना प्रलत कशत्तको सततुष्ट हुनह
सततुष्ट (

) ठीकै

(

कुनै जानकारी छै न

)

(

)

४ पारदशिवता सम्र्तधी
ु ाइ कायवक्रम सम्पन्न भए ?
४.१. नगरपालिकामा/ र्डामा अवहिेसम्म यस र्षव कलतर्टा सार्वजलनक सुनर्
१र्टा ( )

२ र्टा (

कायवक्रम बारे कुनै जानकारी नै छै न

)

( )

४.२. नगरपालिकामा /र्डामा अवहिे सम्म कलतर्टा सार्वजलनक परीिण कायवक्रम सम्पन्न भए ?
धेरै

(

)

कम

(

)

भएकै छै न (

)

४.३ नगरपालिकामा / र्डामा र्ावषवक रुपमा सामाशजक परीिण भएको छ ?
भएको छ

(

)

) कायवक्रम बारे कुनै जानकारी नै छै न

अवहिेसम्म सञ्चािन भएकै छै न (

( )

ु ाइमा गररएका सार्वजलनक प्रलतबद्धता कशत्तको कायावतर्यन भएको छः
४.४ सार्वजलनक सुनर्
धेरै

( )

ठीकै

(

)

कम

(

)

ु ाइको अनुगमन गने सं यतत्रको वर्कास भएको छ !
४.५ सार्वजलनक सुनर्
सं यतत्र बनेको छ

(

)

कुनै सं यतत्र बनेको छै न

(

) कुनै जानकारी नै छै न॑

(

)

४.६ यस कायावियको र्ावषवक नीलत, कायवक्रम र श्रोतका बारे मा जानकारी पाउनु भएको छ ?
धेरै जानकारी पाएको छु

(

) ठीकै जानकारी पाएको छु (

) कम जानकारी पाएको छु

(

)

अनुसूची-३
धरान उपमहानगरपालिका, नगर कायवपालिकाको कायाविय
ु ाई कायवक्रमका िालग
सार्वजालनक सुनर्
बुदा नं. ३.४.१ सं ग सम्बशतधत बवहगवमन अलभमतसं किन फारम
१) सेर्ाग्राहीको लिङ्ग :- पु/स्त्री
२) जात:
३) उमेर:
४) शििा:
५) कायाविय सम्म आइपुग्दाको समय :
६) यस कायावियको काममा मात्र आउनु भएको हो र्ा अतय कामकोिालग पलन
७) कायावियमा दे हायको कुन कामको िालग आउनु भएको हो / रे जा
क) लसफाररस लिन/ पुग्याउन
ख) दताव/ नर्ीकरण
ग) आलथवक सहयोग लिन
घ) योजना माग गनव
ङ) योजनाको वकस्ता लिन
च) योजनाको मूल्याङ्कन गराउन
छ) योजनाको अशततम भुक्तानी लिन
ज) स्थानीय तहिे राखेको सूचना प्राप्त गनव
झ) सूचनामूिक सामग्री प्राप्त गनव
ज) अतय कुनै भए

( )

शचतह द्वदनुहोस् ।

लस.नं.
1

सेर्ाको नाम

सेर्ा लिन को सँग सम्पकव गने
भन्नेमा तपाईिाई स्पष्ट

मूल्याङ्कन -उपयुक्त कोष्ठमा रे जा ( ) िगाउने
अलत स्पष्ट

ठीकै

अस्पष्ट

अलत धेरै

ठीकै

थोरै

जानकारी भयो ?
2

सेर्ाप्रदायक कमवचारीिे

तपाईको आर्श्यकता र अपेिा
कलत बुझे जस्तो िाग्यो ?

३

तपाई प्रलत सेर्ाप्रदायक

लमिनसार रमैत्रीपूणव

ठीकै

अभर/अमयावद्वदत

४

सेर्ा प्राप्त गनव आर्श्यक

अलत स्पष्ट गररद्वदए

ठीकै

अिमल्ि हुने गरर

तपाईिे राख्नुभएका

अलत सशजिो

ठीकै

समाधान द्वदन

समाधान द्वदए ?

गररद्वदए

ठीकै

िामो र झनझवटिो

कमवचारीिे कस्तोव्यर्हार गरे ?
सूचनाहरु(प्रमाण-कागजात र
िुल्क-दस्तुर) बारे तपाईिाई

अस्पष्ट सूचना द्वदए

सेर्ाप्रदायक िे स्पष्ट गरे वक ?
5

६

समस्याहरुिाई के-कस्तो
सेर्ा प्राप्त गनव अपनाईएको
प्रकृया के कस्तो िाग्यो ?

तररकाबाट समाधान
अलत सशजिो(छोटो)

कायावियको कुन-कुन पिमा धेरै राम्रो िाग्यो, कुन-कुन पििाई सुधार गनुप
व ने दे शखयो ?
राम्रा िागेका कुराहरु

सुधार गनुप
व ने वर्षयहरु

1

1

3

3

2
4
5

2
4
5

सकेनन्

अनुसूची-४
ँ ा नं. ७.६ सग
ँ सम्बशतधत)
(बुद
ु ाइ कायवक्रमको प्रलतर्ेदनको ढाँचा
सार्वजलनक सुनर्
ु ाइ सं योजन गने व्यशक्तको नाम,थर र ठे गाना
१. सार्वजलनक सुनर्
ु ाइ गररएका वर्षयर्स्तुहरु
२. सुनर्
क)
ख)
ग)
घ)
३. कायवक्रम आयोजना स्थि :४. कायवक्रम आयोजना गररएको लमलत र समय
५. कायवक्रम सञ्चािन गररएको समयार्लध (घण्टा /लमनेटमा)
६. उठे का प्रश्न/शजज्ञासा र उत्तर :
क्र.स.

प्रश्न कताव, सुझाब द्वदनेको
नाम, थर र ठे गाना

प्रलतर्ेदन द्वदएको लमलत :

प्रश्न, गुनासो र्ा सुझाबको
वर्र्रण

जनाफद्वदने पदालधकारीको
नाम,थर र पद

जबाफको छोटकरी
वर्र्रण

ु ाइ सं योजकको दस्तखत :
सार्वजलनक सुनर्

अनुसूची -५
ँ ा नं. ७.८ संग सम्बशतधत)
(बुद
ु ाइमा पािना गनुपव ने आचार सं वहता
सार्वजलनक सुनर्
१. सहभागीिे बोल्नका िालग हात उठाएर सं केत गनुप
व नेछ ।
२. सहभागीिे प्रश्न र्ा सुझार् के राख्ने हो, पवहिे स्पष्ट गनुप
व नेछ ।
३. सहजकताविे बोल्ने सं केत गरे पलछ मात्र आफ्नो नाम सवहत प्रश्न र्ा शजज्ञासा राख्नुपनेछ ।
४. सेर्ाग्राही सहभागी नागररकहरु धै रैिाई प्रश्न गनव समय द्वदनुपने भएकािे बुदागत रुपमा छोटकररमा प्रश्न प्रलतवकया
राख्नु पनेछ र सहजकताविे लनधावरण गरे को समय लबतेपलछ तत्काि प्रस्तुलत रोक्नुपनेछ ।
५. आफूभतदा पवहिेका सहभागीिे बोिेका कुरािाई दोहोच्याउन जरुरी हुनछ
े ैन ।
६. शचत्त नबुझेमा सहजकतावको अनुमलत लिएर थप प्रश्न राख्न पाइनेछ ।
७. सहभागीिे लबना आधार कसै प्रलत िाञ्छनायुक्त भाषाको प्रयोग गनव पाइने छै न ।
ु ाइका र्क्ता तथा सहभागीिाई उत्तेशजत पाने र्ा बदिाको भार्नाबाट भनाइ राख्न र्ा बोल्न पाइने छै न ।
८. सुनर्
ु ाइिाई लबथोल्ने प्रयास कतै बाट भएको पाइएमा सबै सहभागी लमिे र िािीनता पूर्क
९. सुनर्
व समाधान खोज्ने पहि
गनुव सबैको कतवव्य हुनछ
े ।
ु ाइिाई वर्षयाततर हुन बाट सबै सहभालग सचेत हुन ु पनेछ ।
१०. सुनर्
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