गाउँपालिकाको कार्यविलि सं खर्ााः

२

ु ाई
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको साियजलिक सुिि
सम्बन्िी कार्यविलि, २०७८

कार्यपालिकाबाट स्िीकृत लिलताः २०७८।०३।०९

पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका
तकसेरा, रुकुि पूि य
िुम्म्बिी प्रदे श, िेपाि

िेपािको सं वििाि र ऐिहरुिे लिर्दयष्ट गरे का उद्देश्र्िाई पररपूलतय गिय, गाउँपालिका र अन्तगयतका लिकार् र िागररकहरुका
बीचिा दोहोरो सं िाद स्थावपत गिय र त्र्स्तो सं िादबाट जितािाई दे श विकासको प्रविर्ािा रचिात्िक प्रलतलिलित्ि गराई

पारदम्शयताको िाध्र्िद्धारा गाउँपालिकाको सेिाप्रिाहिाई गुणस्तरीर् बिाउि र म्जम्िेिारीको सं स्कार बसाउि िाञ्छिीर्
ु ाई सम्बन्िी कार्यविलि, 20७८ तजुि
भएको हुँदा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको साियजलिक सुिि
य ा गररएको छ ।

पररच्छे द - 1
उद्देश्र्, पररभाषा र व्र्ाखर्ा
१.१ उद्देश्र् :
क) गाउँपालिकाबाट उपिब्ि सेिा, िस्तु र सुवििा साियजलिक गरी त्र्स्ता विषर्का सम्िन्ििा साियजलिक थिोिा
सेिाग्राही िागररकिे उठाएका प्रश्नहरुिा स्पष्टता ल्र्ाउिे र िागररकबाट प्राप्त रचिात्िक सुझाििाई ग्रहण गिे
ु ाईको उद्देश्र् रहिेछ ।
गाउँपालिका साियजलिक सुिि
ख) दोहोरो सम्िादबाट म्जम्िेिार अलिकारी र िागररक िीचको दूरी कि गरी सेिा, िस्तु र सुवििा प्रदार्क
अलिकारी सहजकतायिा

रुपान्तररत भई सुशासिको प्रत्र्ाभूलत र्दिे र्सको विम्शष्ट उद्देश्र् रहिेछ।

१.२ सं म्िप्त िाि र प्रारम्भ
क) र्स

ु ाई कार्यविलि, 20७८" रहेको छ ।
कार्यविलिको िाि "गाउँपालिका साियजलिक सुिि

ख) र्ो कार्यविलि गाउँसभाबाट स्िीकृत भएको लिलतदे म्ख िागु हुिेछ ।
१.३ पररभाषा
क) "ऐि" भन्नािे स्थािीर् सरकार सञ्चािि ऐि, 20७5 िाई जिाउँछ ।
ख) "लिर्िाििी" भन्नािे स्थािीर् स्िार्त्त शासि लिर्िाििी , 2056 िाई जिाउँछ ।
ग) "आलथयक प्रशासि लिर्िाििी" भन्नािे स्थािीर्

लिकार् आलथयक प्रशासि लिर्िाििी, 2064 िाई जिाउँछ

।
घ) "गाउँपालिका" भन्नािे पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकािाई सम्झिु पदयछ ।
ङ) "सभा" भन्नािे पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्झिु पदयछ ।
च) "अध्र्ि" भन्नािे पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका अध्र्ििाई सम्झिु पदयछ ।
छ) "िन्रािर्" भन्नािे िेपाि सरकारको सं घीर् िन्रािर्िाई जिाउँछ ।
ज) "उपभोक्ता सलिलत" भन्नािे लििायण कार्यबाट प्रत्र्ि िाभ पाउिे ब्र्म्क्तहरुको सिूहिे कुिै लििायण कार्यको
लििायण, सञ्चािि, व्र्िस्थापि र िियत, सम्भार गियको िालग आफूहरुिध्र्ेबाट लिम्ित प्रविर्ा बिोम्जि गठि
गरे को सलिलत सम्झिु पछय र सो शब्दिे िाभग्राही
झ) "साियजलिक लिजी साझेदारी" भन्नािे

सिूहिाई सिेत जिाउँछ ।

गाउँपालिका िा ती लिकार्हरुको सिूह र प्रचलित कािुि

बिोम्जि

करार गिय र्ोग्र् कािुिी व्र्म्क्त, सं स्था बीच र्स कार्यविलििा व्र्िस्था भए बिोम्जिको सेिा प्रदाि गिे र
ु रुपिे बहि गिे गरी भएको करार व्र्िस्था सम्झिु पछय ।
त्र्सको जोम्खि सं र्क्त
ञ) "सािुदावर्क सं स्था" भन्नािे

जिचेतिा

सम्बन्िी तालिि, अलभिुखीकरण, सीप, विकास, बचत, कजाय

पररचािि, सिािेशी विकास र सशक्तीकरण गिे उद्देश्र्िे लिम्ित प्रविर्ा अििम्बि गरी प्रचलित कािुि
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बिोम्जि स्थापिा भएका सं स्था तथा गाउँपालिकािा सूचीकृत भएका सिुदार्िा आिाररत सं स्था सम्झिु पछय
।
ट) "सािाम्जक" परीिण भन्नािे सािाम्जक म्जम्िेिारीको िेखाजोखा सम्झिु पछय ।
ठ) "साियजलिक परीिण" भन्नािे विकास कार्यिििा भएको िगािीको सरोकारिािािे गिे िेखाजोखा सम्झिु पछय
।
ड) "िडा िागररक िञ्च" भन्नािे कुिै पलि ठू िा सिूहका सदस्र् िभएका िम्न्चत सिुदार्को घर पररिारको
आिाज व्र्क्त गियका िालग विपन्न, गण्र्िान्र् र स्थािीर् सं िसं स्थाका सविर् प्रलतलिलिहरु रहे को सिािेशी
प्रकृलतको सिूहिाई जिाउँछ ।
ु ाई" भन्नािे सरोकारिािा सियसािारण िागररक र अलिकारिा बसेका गाउँपालिकाका
ढ) "साियजलिक सुिि
पदालिकारीहरु बीच साियजलिक चासोको विषर्िा साियजलिक थिोिा खुिा छिफि गिे प्रविर्ािाई जिाउँछ
।
ण) "िागररक िडापर" भन्नािे गाउँपालिकािे उपिब्ि गराउिे विलभन्न सेिा तथा सुवििाको िाि, सिर्ािलि,
वििरण, म्जम्िेिार कियचारी कार्यकिको वििरण सेिा प्राप्त गिय पुर्र्ाउिुपिे प्रविर्ा, िाग्िे शुल्क दस्तुरका
साथै

सेिा अिरुद्ध भएिा उजूरी

सुन्ने

अलिकारी अल्िेख गरी सियसािारणिाई सुसूम्चत गिय साियजलिक

स्थि िा कार्ायिर्िा टाँलगएको िा टाँसेर राम्खएको िाचापर जिाउँछ ।
त) "विकास साझेदार" भन्नािे िेपाि सरकार िा गाउँपालिकासँग भएको सिझौता िा सहकार्य गिे वद्धपि एिं
ु राष्ट्रसं घीर् लिकार्हरु, अन्तरावष्ट्रर् गैर सरकारी सं स्था िगार्त गैसस, लिजी िेर
बहुपि दातृ लिकार्, सं र्क्त
तथा सािुदावर्क सं स्था सितेिाई सम्झिु पदयछ ।
थ) "लिगयि अलभित (Exi t Pol l )" भन्नािे िागररक िडापरद्बारा गररएका िाचा बिोम्जि सेिाग्राहीिे सेिा
सुवििाको प्रालप्तपलछ कार्ायिर्बाट बावहर लिम्स्किे सिर्िा त्र्स्तो सेिा सुवििाको विषर्िा िेखी िा
िेखाइर्दएको अलभित िा सुझाििाई जिाउँछ ।
द) "िागररक प्रलतिेदि पर (Ci t i zen Report Card)"
सं स्थाहरुबाट सेिा लिं दा प्रत्र्ि अिुभि गरे का, भोगेका
िाध्र्िबाट

भन्नािे सेिाग्राही िागररकिे साियजलिक सेिा प्रदार्क
र दे खेका कुराहरुिाई सहभालगतात्िक सभे िणका

िुल्र्ाङ्कि गरी सेिा प्रदार्क सं स्थािाई पृष्ठपोषण गिे पद्धलतिाई जिाउँछ ।

१.४ व्र्ाखर्ा र सं शोिि
क) गाउँपालिकाको पररषद्िे र्स कार्यविलिको िूि भाििा पररितयि िहुिे गरी कार्यविलिको सं शोििका िालग
लसफाररस गिेछ ।
ख) बुँदा िं. 'क' बिोम्जि प्राप्त लसफाररसका आिारिा ििरािर्िे आिश्र्कता अिुसार सं शोिि गिय सक्िेछ ।
ु ाई कार्यविलि, 20७८ को व्र्ाखर्ा िन्रािर्िे गिेछ ।
ग) गाउँपालिका साियजलिक सुिि
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पररच्छे द - 2
िागररक िडापर र गुिासो व्र्िस्थापि
2.1 िागररक िडापर राख्नुपिे :
2.1.1

गाउँपालिका र िातहतका सबै लिकार्िे सबैिे दे ख्ने ठाउँिा िागररक िडापर राख्नु पिेछ ।

2.1.2

बुँदा िं. '2.1' बिोम्जि राम्खिे िागररक िडापर गाउँपालिकालभरका िुखर् िुखर् बजार केन्रिा राख्न सवकिेछ ।

2.1.3

र्स पररच्छे द बिोम्जि रहिे िागररक िडापरिा दे हार्का कुराहरु उल्िेख भएको हुिपु िेछ :

क. गाउँपालिकािे ऐि, लिर्ि बिोम्जि र्दिे सेिा सुवििाको वििरण,
ख. सेिा

प्रदाि गिय गिे सिर्ािलि,

ग. सेिा सुवििा प्रदाि गिे म्जम्िेिार कियचारी,
घ. सेिाग्राहीिे सेिा सुवििा प्राप्त गिय पूरा गिुप
य िे प्रविर्ा,
ङ. शुल्क दस्तुर िाग्िे भए सो खुिेको वििरण,
च. शुल्क दस्तुर

ििाग्िे भएिा सोही व्र्होरा,

छ. सेिा सुवििा उपिब्ि हुिे कार्यकिको िम्बर िा सं केत,
ज. उजुरी सुन्ने अलिकारी िा लिकार् ,
झ. सेिा प्रदार्क गाउँपालिकाको टे लिफोि िं, इिेि र िेबसाइट,
ञ. गुिासो, वपरिकाय राख्ने फोि िं, कियचारी र इिेि ठे गािा, र
ट. िागररक िडापरको ढाँचा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे तोवकर्दए बिोम्जि हुिेछ ।
2.1.4 र्स पररच्छे द बिोम्जि साियजलिक प्रदशयि गररएको िागररक िडापरिा सं शोिि िा पररितयि गिुप
य िे भएिा प्रत्र्ेक
िषयको आषाढ िसान्तलभर गररसक्िु पिेछ ।
2.1.5. िागररक िडापरको ढाँचा अिुसूची -1 बिोम्जि हुिेछ ।
2.2 सेिाग्राहीको गुिासो अलभिखेि र व्र्िस्थापि गिेाः
2.2.1. गाउँपालिकािे सियसािारणको गुिासो वपरिकाय सुन्ने र तत्सम्िन्िी विषर्िाई म्जम्िेिार अलिकारी सिि पुर्र्ाउिे
कािका िालग गुिासो सुन्ने केन्र िा इकाई खडा गिुय पिेछ ।
2.2.2. त्र्सरी खडा गररएको गुिासो सुन्ने केन्र िा इकाईिाई सािारणतर्ा प्रिेशद्बार िम्जकै राम्खिेछ ।
2.2.3. र्स पररच्छे द बिोम्जि आएका गुिासा िा वपरिकायिाई अलभिेखि गिुय पिेछ ।
2.2.4. त्र्स्तो गुिासो वपरिकाय सुन्ने प्रर्ोजिका िालग गाउँपालिकािे फोि िम्बर, इिेि ठे गािाको व्र्िस्था सिेत गिेछ
।
ु ाई गरी सोको जािकारी गुिासोकतायिाई उपिब्ि
2.2.5. र्स पररच्छे द बिोम्जि प्राप्त हुि आएको गुिासो वपरिकायको सुिि
गराउिु गुिासो सुन्ने ईकाइ िा केन्र प्रिुखको म्जम्िेिारी हुिेछ ।
2.2.6. गुिासो वपरिकायको अलभिेखको ढाँचा अिुसूची - 2 बिोम्जि हुिेछ ।
2.3 गुिासो एिं सुझाि पेवटका राख्ने :-
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2.3.1.

गाउँपालिकािे सम्पादि गरे को कार्यको गुणस्तर तथा भएको िा हुिसक्िे अलिर्लितताको सम्बन्ििा गुिासो
सुन्न सबैिे दे ख्ने ठाउँिा गुिासो पेवटका राख्नुपिेछ। त्र्सरी सुन्न सबैिे लिम्खत रुपिा गुिासो पेश गिय सक्िेछि्
।

2.3.2. त्र्सरी राम्खएको गुिासो

पेवटकािा परे का गुिासो तथा सुझाि प्रत्र्ेक िवहिाको

िसान्तिा

खोलििेछ ।

2.3.3. गुिासो पेवटका खोल्िे म्जम्िेिारी पाएका कियचारीिे अन्र् कियचारी सिेतको रोहिरिा गुिासो पेवटका खोल्िेछि्
।
2.3.4. सिािाि हेत ु प्राप्त गुिासाहरु अलभिेख गरी म्जम्िेिार कियचारीिे गाउँपालिकाको सम्बम्न्ित शाखा प्रिुखिाई
प्रत्र्ेक िवहिाको 7 गते बुझाइ र्दिुपिेछ ।
2.3.5. गुिासो पेवटकािा प्राप्त सुझािहरु प्रत्र्ेक िवहिाको 7 गते सम्बम्न्ित कार्ायिर् प्रिुख सिि पुर्र्ाउिु पिेछ ।
2.3.6. गुिासो पेवटकािा प्राप्त सुझाि तथा गुिासाहरुहरु आिश्र्क परे िा प्रत्र्ेक िवहिाको १५ गतेलभर गाउँपालिका
अध्र्ि तथा उपाध्र्ि सिि पुर्र्ाउिु पिेछ ।
2.3.7. र्स पररच्छे द बिोम्जि परे का गुिासो एिं सुझाि अलभिेख र व्र्िस्थापि गिे सम्बन्िी अन्र् कुरा कार्ायिर्िे
लििायरण गरे को कार्यविलि बिोम्जि हुिेछ ।

पररच्छे द -3
ु ाईको विषर् र प्रारम्म्भक तर्ारी
साियजलिक सुिि
ु ाईको विषर् छिोट गिे :3. सुिि
ु ाईको िालग दे हार्का विषर् छिोट गिेछ :3.1.गाउँपालिकािे साियजलिक सुिि
ु ाईिा प्रलतिद्धता व्र्क्त गररएका विषर् र त्र्स्ता विषर्िा भए
क. अम्घल्िो पटकको साियजलिक सुिि
गरे का प्रर्ास,
ख. िागररक प्रलतिेदि र लिगयि अलभितको िलतजा एिि् सेिा सुवििा प्रिाहका विषर्िा प्राप्त जिगुिासो
तथा सुझािको व्र्िस्थापि र
ग. गाउँपालिकाको िीलत, कार्ायिि, बजेट तथा प्रगलत ।
ु ाईको विषर्िा पर्ायप्त ज्ञाि र जािकारी राख्ने कियचारीहरुको विज्ञ
3.1.1. गाउँपालिकाको प्रिुखिे साियजलिक सुिि
टोिी गठि गिुप
य िेछ ।
3.2. सािाम्जक सुरिा कार्यिििा वितरीत भत्ता साियजलिक गिेाः
ु ाइको आर्ोजिा गदाय सािाम्जक सुरिा कार्यिििा वितरीत
गाउँपालिकािे र्स पररच्छे द बिोम्जि साियजलिक सुिि
भत्ताको िाि िािेसी सवहतको वििरण प्रकाशि गिुप
य िेछ ।
3.3. िागररक प्रलतिेदि र लिगयि अलभित जारी गिे:ु ाईको कार्यिि हुिे र्दि भन्दा पन्ि र्दि अगािै िागररक प्रलतिेदि र लिगयि
गाउँपालिकािे साियजलिक सुिि
अलभितको िाध्र्ि प्रर्ोग गरी सूचिा सं किि गिुप
य िेछ ।
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3.4. िागररक अलभित र प्रलतिेदििाट सूचिा सं किि विलि :क. अिुसूची 3 बिोम्जि कार्ायिर्को सेिा िा सुवििा िा िस्तु प्राप्त गरे का िागररकिध्र्े बढीिा पचास जिा
िागररकबाट लिगयि अलभित भिय िगाई सूचिा सं किि गररिेछ ।
ु ाईिा पेश गररिेछ ।
ख. त्र्सरी सं कलित अलभितको िलतजा साियजलिक सुिि
3.5. लििन्रणा गिेाः
ु ाईिा भाग लिि लििन्रणा गिे छ
गाउँपालिकािे लिगयि अलभितिा भाग लििु भएका िागररकिाई साियजलिक सुिि
।
3.6. िागररक प्रलतिेदि सं किि गिे विलिाः
िागररक प्रलतिेदि सं किि गिे विलि दे हार् बिोम्जि हुिेछाः
ु ाई सं र्ोजक िा कियचारीको
3.6.1. गाउँपालिकािे कम्तीिा पाँच िा सो भन्दा बढी िडािा साियजलिक सुिि
िाध्र्िद्धारा कम्तीिा पचास जिा सेिाग्राही िागररकिाट अिुसूची-3 बिोम्जिको िागररक प्रलतिेदि
फाराि भिय िगाई सूचिा सं किि गिुय पिेछ ।
3.6.२. िडाको हकिा त्र्स्तो फाराि सबै टोिे िेरबाट प्रलतलिलित्ि हुिे वहसाबिे कम्तीिा पचास जिाबाट भिय
िगाउिु पिेछ । र्स बुँदा बिोम्जि भिय िगाइिे प्रलतिेदििा कम्तीिा बीस जिा दलित, जिजालत,
बािबालिका, िवहिा एिि् वपछलडएको िगयको प्रलतलिलित्ि रहिु अलििार्य हुिेछ ।
ु ाईका र्दि पेश गररिेछ।
3.6.३. बिोम्जि सं कलित सूचिाको विश्लेषणिाई िागररक सुिि
3.6.४. िागररक प्रलतिेदि र लिगयि अलभितको ढाँचा अिुसूची -3 िा राम्खएको छ ।
3.7. उद्देश्र् लििायरण गिेाःु ाई कार्यिििा उद्देश्र् बारे जािकारी गराउिु पिेछ ।
3.7.1. गाउँपालिकािे साियजलिक सुिि
ु ाईिाई उद्देश्र्िूिक बिाउिु पिेछ ।
3.7.2. त्र्सरी लििायररत उद्देश्र् प्रालप्तको र्दशािा िार बहस चिाई सुिि
ु ाई सं र्ोजक (िोडरे टर) को रहिेछ ।
3.7.3. बहसिाई लिदे म्शत र्दशािा िै जािे म्जम्िेिारी साियजलिक सुिि
ु ाईको उद्देश्र् लििायरण गदाय साियजलिक सुिि
ु ाई सं र्ोजक (िोडरे टर)सँग परािशय गररिेछ ।
3.7.4. साियजलिक सुिि
ु ाईको बारे िा सूचिा गिेाः
3.8. साियजलिक सुिि
ु ाईको िालग लिम्ि विषर् खुिाई साियजलिक सूचिा प्रकाशि गररिेछ ।
साियजलिक सुिि
क) लिलत
ख) सिर्
ग)

स्थाि

ु ाईको विषर्
घ) सुिि
ु ाईको िालग लििायरण गररएको विषर्, साियजलिक सुिि
ु ाईको लिलत, स्थाि र
3.8.1. र्स पररच्छे द बिोम्जि सुिि
सिर्िा सािान्र्तर्ा पररिाजयि िा पररितयि गररिे छै ि ।
ु ाईका सेिाग्राही तथा सहभागीहरुिाई खािेपािी, शौचािर् र प्राथलिक उपचार िगार्त
3.8.2. साियजलिक सुिि
अन्र् व्र्िस्था गाउँपालिकािे गिेछ ।
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3.9. कुिै र्ोजिा

ु ाई गररिुपछय भन्ने स्थािीर् जितािे लिम्खत िाग गरे िा िा
विशेष र साियजलिक िहत्िको विषर्िा सुिि

विकास साझेदार सं स्थािे अिुरोि गरे िा गाउँपालिकािे आिश्र्कता अिुसार लिणयर् गरी सो र्ोजिा िा सम्बम्न्ित
ु ाई आर्ोजिा गिय सक्िेछ ।
विषर् िारको साियजलिक सुिि

पररच्छे द – 4
4. अलिकारीहरुसँग सम्पकय र सहभागीहरुको चर्ि गिे :
ु ाईको िििा
4.1 गाउँपालिकािे कार्यविलिको बुदा िं 3.1.1 बिोम्जि गर्ठत विज्ञ टोिीका अलिकारी र सुिि
सं र्ोजि गिे अलिकारी बीच लिरन्तर सम्पकयको व्र्िस्था गिुय पिेछ ।
ँ िि
ु ाईको िालग राम्खएका विषर्िा आउि सक्िे सं भावित म्जज्ञासाहरुको आक
4.2. त्र्स्तो सम्पकयिा सुिि

गररिे छ

।
4.3. म्जज्ञासा स्पष्ट पाियका िालग विषर् विज्ञिाट पेश गररिे उत्तरको शैिी तर् गररिे छ ।
4.4. बुँदा िं. 4.3 बिोम्जि राम्खिे उत्तरहरु र्थासम्भि तथ्र्ाङ्किा आिाररत गररिे छ ।
ु ाईको िालग लििन्रणा र्दिुपिे िागररक, परकार, सं घसं स्था र सरोकारिािा
4.5. गाउँपालिकािे साियजलिक सुिि
सेिाग्राही िागररकको सूची तर्ार गिुय पिेछ ।
4.6. सुपररिेिण तथा अिुगिि सलिलतिा रहिु भएका िडा िागररक िञ्चका िवहिा प्रलतलिलिहरुिाई आिन्रण
गिुप
य िे छ ।
ु ाईिा सहभागी हुि पाउिे
4.7. र्स पररच्छे द बिोम्जि लििन्रणा प्राप्त िभएका व्र्म्क्त, सं स्था पलि साियजलिक सुिि
छि् तर अलभित प्रकट गिे र्दशािा सेिाग्राही िागररकिाई प्राथलिकतािा राम्खिे छ ।

पररच्छे द - 5
ु ाई सं र्ोजक र बजेट व्र्िस्था
सुिि
ु ाईका िालग सं र्ोजकको प्रबन्ि गिे :
5. साियजलिक सुिि
ु ाईको बहसिाई विषर् केम्न्रत गराउि एक जिा साियजलिक सुिि
ु ाई सं र्ोजकको
5.1. गाउँपालिकािे साियजलिक सुिि
व्र्िस्था गिुय पिेछ ।
ु ाई कार्यििको िालग एक जिा सं र्ोजक (िोडरे टर) िाई सेिा करारिा लििु पिेछ ।
5.2. साियजलिक सुिि
5.3. गाउँपालिकािे त्र्स्तो सं र्ोजकको सेिा करार अिलि बढीिा एक िवहिासम्िको कार्ि गिय सवकिे छ ।
5.4 िडा कार्ायिर्िे भिे करारको अिलि िढीिा पन्र र्दिको कार्ि गिय सक्िे छ ।
5.5. सेिा करार िापत सं र्ोजकिाई र्दिुपिे सेिा शुल्क गाउँपालिकाको कार्ायिर्िे लिणयर् गरे बिोम्जि हुिेछ ।
5.6. बं दा िं 5.1 बिोम्जि रहिु हुिे सं र्ोजक (िोडेरेटर) िे दे हार्का कुरािा ध्र्ाि पुर्र्ाउिु पिेछ ।
क. म्शष्ट एिं वििर्शीि भाषाको प्रर्ोग गिे,
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ख. लिष्पि रुपिे िध्र्स्थता गिे,
ग. िवहिा जिजालत तथा वपछलडएका िगयिाई आ-आफ्िो भिाइ राख्न प्रोत्सावहत गिे ,
घ. सहभागीिे व्र्क्त गरे का विचारिा प्रलतिाद िगिे ,
ङ. प्राप्त सुझाि, प्रलतविर्ा तथा वटप्पणीिाई सकारात्िक रुपिा लििे,
च. व्र्म्क्त िा सं स्थाको साियजलिक िर्ायदा र म्शष्टाचारिाई कार्ि राख्ने,
छ. सहभागीको कुरा काटी आफ्िो भिाई िराख्ने र
ज. विषर्िस्तुिा केम्न्रत रही छिफि गराउिे ।
5.7. बजेट व्र्िस्था गिे :
ु ाईका िालग बजेटको व्र्िस्था लििाउिु पिेछ । त्र्सरी छु ट्याइएको
5.7.1. गाउँपालिकािे साियजलिक सुिि
बजेटिा दे हार्का कुराहरु खुिेको हुिपु िेछ ।
ु ाई सं र्ोजकको पाररश्रलिक
क. साियजलिक सुिि
ख. र्ातार्ात खचय
ग. आिश्र्कता अिुसार िाइक, पंखा, पाि, हि कुसीको भाडा
घ. खािेपािी, शौचािर् र प्राथलिक उपचारको खचय
ङ. िसिन्द
च. अन्र् श्रव्र्/ दृश्र् सािाग्रीको भाडा
छ. म्चर्ापाि खचय
ज. प्रलतिेदि तर्ारी र प्रकाशि खचय
ु ाईिा िागेको खचय छु ट्टै दे म्खिे गरी
5.7.2. गाउँपालिकािे आम्दािी खचयको सूचिा प्रकाशि गदाय साियजलिक सुिि
साियजलिक गिुय पिेछ ।

पररच्छे द - 6
अम्न्ति तर्ारी तथा कार्य विभाजि
ु ाईको िालग भएको तर्ारीको सम्िन्ििा दे हार्का विषर्िा अिुगिि गिुप
6.1. गाउँपालिकािे साियजलिक सुिि
य िेछ ।
क.

िागररक अलभित (Exi t Pol l ) सम्बन्िी कागजातको अलभिे ख र विश्लेषण,

ख.

िागररक प्रलतिेदि पर (Ci t i zen Report Card) सम्बन्िी कागजातको अलभिेख र विश्लेषण,

ग.

ु ाई स्थििा जुटेको सािग्री तथा सुवििा
सुिि

घ.

र्ातार्तको प्रबन्ि

ङ.

खचयको व्र्िस्था

च.

ु ाईिा भाग लििे सरोकारिािा सं घ सं स्था तथा पदालिकारीको सहभालगता
सुिि

छ.

िसिन्द आर्द

ु ाईिा उठ्ि सक्िे म्जज्ञासाको विषर्िा कुि पदालिकारीिे के विषर्िा स्पष्ट पािय हो, सो लिक्र्र्ौि गरी
6.2. साियजलिक सुिि
कार्य वििरण र कार्य विभाजि तर्ार गररिेछ ।
6.3. एक पदालिकारीको कार्य विभाजििा परे को विषर्िा उत्तर र्दिे िा म्जज्ञासा सिािाि गिे अको पदालिकारीबाट गिे
गराइिे छै ि ।
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6.4. र्स पररच्छे दिा जुिसुकै कुरा उल्िेख भएता पलि गाउँपालिकाको प्रिुखको म्जज्ञासािा थप स्पष्टता ल्र्ाउि बािा
पुर्र्ाएको िालििे छै ि ।

पररच्छे द - 7
ु ाईको सञ्चािि गिे,
कार्यिि सञ्चािि, सिीिा, प्रलतिेदि आचारसं वहता र साियजलिक सुिि
ु ाईको कार्यिि सञ्चािि दे हार् बिोम्जि गिुप
7.1. साियजलिक सुिि
य िेछ ।
क. अध्र्िता ग्रहण तथा कार्यिि शुरु भएको घोषणा गिे ।
ख. कार्यििको उद्देश्र् िालथ प्रकाश पािे ।
ग. आचारसं वहता िाचि गिे ।
घ. साियजलिक सेिा प्रिाहबारे सं म्िप्त जािकारी र्दिे ।
ङ. िागररक प्रलतिेदि पर सम्बन्िी विश्लेषण िाचि गिे ।
च. लिगयि अलभित सम्बन्िी विश्लेषण िाचि गिे ।
छ. सहभागीहरुबाट तोवकएको

विषर्िा लिम्खत तथा िौम्खक प्रश्नहरु सं किि गिे ,

ज. गाउँपालिकाका म्जम्िेिार पदालिकारीहरुिे स्पष्ट पािे ।
झ. स्पष्टता पलछ थप म्जज्ञासा िाग गिे ।
ञ. सम्बम्न्ित पदालिकारीबाट थप म्जज्ञासािा स्पष्टता ल्र्ाउिे ।
ट. सिापि िन्तव्र्, िन्र्िाद ज्ञापि र कार्यिि विसजयि गिे ।
ु ाईको कार्यिि बढीिा चार घण्टासम्ि सञ्चािि हुिेछ ।
7.2. साियजलिक सुिि
ु ाईको कार्यिि सिालप्तपलछ कार्यििको सिीिा गररिेछ ।
7.3. साियजलिक सुिि
ु ाईको प्रलतफि प्राप्त भए/ िभएको
7.4. बुँदा िं. 7.3 बिोम्जि गररिे सिीिािा कार्यििको उद्देश्र् अिुरुप सुिि
विषर्िाई विश्लेषण गिुप
य िेछ ।
ु ाईको प्रलतिेदि तर्ार गरी पेश गिे म्जम्िेिारी साियजलिक सुिि
ु ाईका सं र्ोजकको हुिेछ ।
7.5. साियजलिक सुिि
7.6. बुदा िं. 7.5 बिोम्जि तर्ार गररिे प्रलतिेदि अिुसूची-4 बिोम्जिको ढाँचािा आिाररत गररिेछ ।
ु ाई िषयको दुई पटक सञ्चािि गररिेछ ।
7.7. साियजलिक सुिि
ु ाईको िालग अिुसूची-5 िा राम्खए अिुसारको आचारसं वहता पाििा गिुय
7.8. र्स पररच्छे द बिोम्जि साियजलिक सुिि
गराउिु पिेछ ।
7.9. कार्यििको सिापि पलछ गाउँपालिकािे प्रेस विज्ञलप्त जारी गिुय पिेछ ।

परच्छे द - 8
विविि
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8.1 अलभिुखीकरण सम्बन्िी व्र्िस्था : गाउँपालिकािे र्ो कार्यविलि िागु गरे पलछ पदालिकारी, कियचारी तथा िुखर्
सरोकारिािहरुिाई एक र्दिे अलभिुखीकरण कार्यिि सञ्चािि गिुप
य िेछ ।
8.2 थपघट र हरफेर : र्स कार्यविलिको कार्ायन्िर्िको िििा कुिै बािा अिरोि र अस्पष्टता भएिा त्र्स्तो बिा अड्चि
फुकाउिे प्रर्ोजिका िालग ििरािर्िे र्स कार्यविलििा आिश्र्कता अिुसार व्र्ाखर्ा, थपघट, सं शोिि िा हेरफेर
गिय सक्िेछ ।
8.3 बचाउ : र्स कार्यविलिको कुिै प्राििाि प्रचलित सं घीर् कािुि, प्रदे श कािुि तथा स्थािीर् कािुिसँग बाम्झएिा
बाम्झएको हद सम्ि अिान्र् हुिेछ ।
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अिुसूची – 1
िागररक िडापरको ढाँचा
ँ ा िं. 21.5 सँग सम्बम्न्ित)
(बुद
पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका जिताको विश्वासिाट चल्िे जिउत्तरदार्ी स्थािीर् तहको सरकार भएकोिे से िा
सुवििाहरु सरि, सुिभ, लितव्र्र्ी र प्रभािकारी रुपिा वििा झन्झट जिता सिि पुर्र्ाई गाउँपालिकािा हुिे सम्पूणय
विर्ाकिापहरु प्रलत जिविश्वास अलभबृवद्ध गिे उद्देश्र्िे अलभप्रेररत भई सहभालगतात्िक विकास प्रविर्ािाई सं स्थागत तथा
ु े कार्य सम्पन्न गिय पेश गिुय पिे आिश्र्क कागजातहरु, िाग्िे दस्तुर र शुल्क, सम्पन्न गिय िग्िे
प्रभािकारी बिाउिे हेति
अिुिालित सिर्, म्जम्िेिार शाखा र कियचारी आर्द विषर्हरु उल्िेख गरी र्ो िागररक िडापर तर्ार गरी सियसािारणको
जािकारीको िालग प्रकाम्शत गररएको छ ।
दूरदूवष्ट :
इिेिाः..............................िेबसाइटाः.......................
फोि िं..........................................
गाउँपालिका र अन्तगयतका लिकार्बाट उपिव्ि हुिे सेिा सुवििा तथा सम्पादि गररिे कार्यहरुाः
िागररक िडापर
गाउँ पालिका जिताको विश्वासिाट चल्िे स्थािीर् तहको सरकार भएकोिे सेिा सुवििाहरु सरि, सुिभ, लितव्र्र्ी र प्रभािकारी रुपिा वििा
झन्झट जिता सिि पुर्र्ाई गाउँ पालिकािा हुिे सम्पूणय कािहरु प्रलत जिविश्वास अलभबृवद्ध गिे उद्देश्र्िे अलभप्रेररत भई सहभालगतात्िक विकास प्रविर्ािाई
ु े कार्य सम्पन्न गिय पेश गिुय पिे आिश्र्क कागजातहरु, िाग्िे दस्तुर र शुल्क, सम्पन्न गिय िाग्िे अिुिालिर्
सं स्थागत तथा प्रभािकारी बिाउिे हेति
सिर्, म्जम्िेिार शाखा र कियचारी आर्द विषर्हरु उल्िेख गरी र्ो िागररक िडापर तर्ार गरी सियसािारणको जािकारीको िालग प्रकाम्शत गररएको छ
।
गाउँ पालिकापालिकािे लििायरण गरे को दूरदृवष्ट :
इिेि :……………………………िेभसाइटाः.............................फोि िं..........................
गाउँ पालिकापालिकािाट उपिव्ि हुिे सेिा सुवििा तथा सम्पादि गररिे कार्यहरुाः

क्र.सं सेवा सवु वधाको आवश्यक पने
.
नाम
कागजातहरु
1.

सेवा सवु वधा प्राप्त
गनन आवश्यक
पने प्रवक्रया
गैरसरकारी संस्था १) निवेदि
१) निवेदि दर्ाा गिे
दर्ाा
२) संस्थाको नवधाि २) र्ोक लगाउिे
एक प्रनर्
३) सम्बनधधर्
३) सम्बनधधर्
शाखाले दर्ाा
वडाको
गरी प्रमाणपत्र
नसफाररस
उपलब्ध गराउिे
४) संस्थाका

सेवा प्रदान गने
अवधकारी/शा
खा
सामानिक नवकास
शाखा

लाग्ने
दस्तुर

लाग्ने
समय

रु.
१०००

सोही नदि,
सिानमि
को हकमा
बढीमा ३
नदिनित्र
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2.

3.

4.

5.

पदानधकारीहरु
को िागररकर्ा
प्रमाणपत्रको
प्रनर्नलनप
५) कार्ासनमनर्
गठि निणार्को
प्रनर्नलपी
गैरसरकारी संस्था १) संस्थाको प्रगनर्
िवीकरण
प्रनर्वेदि
नसफाररस
२) लेखा परीक्षण
प्रनर्वेदि
३) कर
चक्त
ु ासनहर्को
निवेदि
व्र्नक्तगर्
१) निवेदि
नसफाररस
२) सम्बनधधर्
वडाको
नसफाररस
३) िागररकर्ा र
आवश्र्कर्ािसु ा
रका
प्रमाणपत्रको
प्रनर्नलपी
प्राकृ नर्क प्रकोप १) निवेदि
सहार्र्ा
२) प्रहरी सनिानमि
मचु ल्ु का
३) सम्बनधधर्
वडाको
नसफाररस
बैंक खार्ा
१) खार्ा
खोल्िे/बधद गिे
सञ्चालि/बधद
नसफाररस
का लानग खार्ा
सञ्चालि गिे
पदानधकारीहरु

१) निवेदि दर्ाा गिे सामानिक नवकास रु. ५००
२) र्ोक लगाउिे
शाखा
३) सम्बनधधर्
कमाचारीले
नसफाररसपत्र
उपलब्ध गराउिे

सोही नदि,
सिानमि
को हकमा
बढीमा ३
नदिनित्र

१) निवेदि दर्ाा गिे सामानिक नवकास रु. १५०
२) प्र.प.अ.द्वारा
शाखा
र्ोक लगाउिे
३) सम्बनधधर्
कमाचारीले
नसफाररसपत्र
उपलब्ध गराउिे

सोही नदि,
सिानमि
को हकमा
बढीमा ३
नदिनित्र

१) निवेदि दर्ाा गिे प्र.प.अ./आनथाक
२) र्ोक लगाउिे
प्रशासि शाखा
३) र्ोनकएको
प्रमख
ु
सहार्र्ा
उपलब्ध गराउिे

निशल्ु क सोही नदि,
सिानमि
को हकमा
बढीमा ३
नदिनित्र

१) निवेदि दर्ाा गिे प्र.प.अ./ प्रशासि १५०
२) प्र.प.अ.द्वारा
शाखा प्रमख
ु
र्ोक लगाउिे
३) सम्बनधधर्
कमाचारीले
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6.

7.

8.

को िमिू ा
दस्र्खर् काडा
२) सनमनर्को निणार्
३) निवेदि
४) वडाको
नसफाररस
स्वीकृ र्
१) सनमनर्को
र्ोििाको लागर्
प्रानवनधक
अिमु ािका लानग
सहर्ोग माग र
सिे गिा
लागर्
अिमु ािका
लानग
आनधकाररक
निणार् सनहर्को
पत्र
२) स्वीकृ र्
र्ोििाहरुको
नववरण (िाम,
कार्ााधवर्ि हुिे
स्थाि, स्रोर्,
नवनिर्ोनिर्
बिेट)
र्ोििा सम्झौर्ा १)उपिोक्ता िेलाको
गिे
निणार् प्रनर्नलनप
२) निर्मािसु ार
उपिोक्ता सनमनर्
गठि
३) सम्बनधधर्
वडाको
नसफाररस
४) स्वीकृ र्
र्ोििाको लागर्
अिमु ाि
र्ोििाको अनधर्म १) प्रानवनधकको

नसफाररसपत्र
उपलब्ध गराउिे

१) निवेदि दर्ाा गिे प्र.प.अ./इनधिनिर् निशल्ु क
२) प्र.प.अ.द्वारा
र
र्ोक लगाउिे
३) इनधिनिर्रले
सिे गरी लागर्
अिमु ाि
उपलब्ध गराउिे

र्ोििाको
प्रकृ नर् र
दरू ी
अिसु ार ३
देनख १५
नदि सम्म

१) निवेदि दर्ाा गदे प्र.प.अ./र्ोििा
२) र्ोक लगाउिे
शाखा प्रमख
ु
३) सम्बनधधर्
कमाचारीले रीर्
पगु क
े ो देनखएमा
सम्झौर्ा गिे

सोही नदि,
सिानमि
को हकमा
बढीमा ३
नदिनित्र

२००

१) निवेदि दर्ाा गिे प्र.प.अ./इनधिनिर् निशल्ु क र्ोििाको
12

मल्ू र्ाङ्कि

9.

स्वीकृ र्
र्ोििाहरुको
मल्ू र्ाङ्कि गिा

10.

र्ोििाको
िााँचपास
फरफारक

अनधर्म
मल्ू र्ाङ्कि
२) कार्ा सम्पधि
प्रनर्वेदि
३) सावािनिक
लेखा परीक्षण
प्रनर्वेदि
४) ५ लाखिधदा
मानथ िए
सामानिक
परीक्षण
प्रनर्वेदि
१) र्ोििा सम्पधि
गिे
निकार्/उपिोक्ता
सनमनर्को
अिरु ोध पत्र
२) उपिोक्ता
सनमनर्को
निणार्को
प्रनर्नलपी

२) प्र.प.अ.द्वारा
र्ोक लगाउिे
३) सम्बनधधर्
कमाचारीले
अनधर्म
मल्ू र्ाङ्कि
प्रमाणपत्र नदिे

र

प्रकृ नर् र
दरू ी
अिसु ार ३
देनख १५
नदि सम्म

१) निवेदि दर्ाा गिे प्र.प.अ./इनधिनिर् निशल्ु क
२) प्र.प.अ.द्वारा
र
र्ोक लगाउिे
३) सम्बनधधर्
कमाचारीले
मल्ू र्ाङ्कि
प्रमाणपत्र नदिे

र्ोििाको
प्रकृ नर् र
दरू ी
अिसु ार ३
देनख १५
नदि सम्म

१) कार्ा सम्पधि
प्रनर्वेदि
२) िापी नकर्ाब
खचाको नबल
िरपाई
३) उपिोक्ता
सनमनर्को
फर्छ्र्ौटका
लानग निणार्
प्रनर्नलनप
४) र्ोििाको फोटो
र प्रनर्वेदि
५) वडा

१) निवेदि दर्ाा गिे प्र.प.अ./र्ोनकए
२) प्र.प.अ.द्वारा
का कमाचारी
र्ोक लगाउिे
३) सम्बनधधर्
कमाचारीले
र्ोििा िााँचपास
फरफारक
गररनदिे

सोही
नदिनित्र

कुल
लागर्
को
०.५%
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11.

नवद्यालर् खोल्ि
र्था कक्षा थप

कार्ाालर्को
नसफाररस
६) आर्ोििामा
लागेको खचा
(सावािनिक
सचू िा गरे को)
१) नशक्षा
निर्मावली
अिसु चू ी १
बमोनिमको
निवेदि
२) शैनक्षक गठु ीको
नवधाि वा
कम्पिीको
प्रबधधपत्र र्था
निर्मावलीको
प्रनर्नलपी
३) िग्गा वा िवि
िाडामा नलिे
िए कम्र्ीमा ५
वर्ासम्मको
लानग घर वा
िग्गाधिीले
बहालमा नदिे
सम्बधधमा
िएको
कबनु लर्र्िामा
को प्रनर्नलपी
४) प्रस्र्ानवर्
नवद्यालर्को
शैनक्षक िक्सा
५) सम्बनधधर्
वडाको
नसफाररस

१) निवेदि दर्ाा
२) र्ोक लगाउिे
३)आवश्र्क
िााँचबझु र
अध्र्र्िपनि
प्रिावकाररर्ा
देनखएमा
अिमु नर् नदिे।

प्र.प.अ.

१५०००
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12.

६) सबैिधदा िनिकै
कम्र्ीमा २ वटा
निमेकी
नवद्यालर्को
सहमनर्
७) नवद्यालर्
व्र्वस्थापि
सनमनर्को निणार्
८) नशक्षा ऐि र
निर्मावली
अिसु ार अधर्
आवश्र्क
कागिार्हरु
क) जन्म वमवत
घटिा दर्ााको
सच्याउनको
नववरण सच्र्ाउिे
लावग
िधम दर्ाा
(१) परीक्षा
प्रमाणपत्रमा
संशोधि
निर्धत्रण
कार्ाालर्को
प्रवेनशका
परीक्षाको
लब्धाङ्कपत्र
(लब्धाङ्कपत्र
िारी िएको
नमनर् ६ मनहिा
िाघेको हुिपु िे
।)
र नवद्यालर्को
चाररनत्रक
प्रमाणपत्रको
प्रनर्नलपी वा
(२) अस्पर्ालमा
िधमेको
बच्चाको हकमा

प्र.प.अ./ वडा
१) सम्बनधधर्
वडाको स्थािीर् सनचव
पनञ्िकानधकारी
समक्ष निवेदि
सनहर्
कागिार्हरु पेश
गिे ।
२) स्थािीर्
पनञ्िकानधकारी
द्वारा गाउाँ
कार्ापानलकाको
कार्ाालर्मा
संशोधिका
लानग नसफाररस
सनहर् अिरु ोध
गिे ।
३) गाउाँपानलकामा
निवेदि/पत्र दर्ाा
गिे
४) र्ोनकएको
कमाचारीले

रु.१५०

उनल्लनख
र्
कागिार्
पेश गरे को
नमनर्ले ३
नदि नित्र
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अस्पर्ालले
आवश्र्कर्ा
प्रदाि गरे को
अिसु ार सिानमि
िधम प्रमाणपत्र
मचु ल्ु का र्र्ार
वा
गरी नसफाररस
(३) िाबानलक
र्र्ार गिे
पररचर्पत्र वा
५) निवेदकले
(४) िागररकर्ाको
र्ोनकएको शल्ु क
प्रमाणपत्र वा
बझु ाउिे
(५) कुिै पनि प्रमाण ६) चलािी गरी
खल्ु िे कागिार्
निवेदकलाई
प्राप्त ििएको
नसफाररस
अवस्थामा
उपलब्ध गराउिे
स्थािीर् र्हको ७) नसफाररस
प्रनर्निनधको
बमोनिम
रोहवरमा
प्र.प.अ.को
कम्र्ीमा ५ ििा
अिमु नर्
िेपाली
बमोनिमको
िागररकर्ा प्राप्त
नववरण
व्र्नक्तको
सच्र्ाउिे
सिानमि
मचु ल्ु का
(सिानमि
मचु ल्ु का
गिेहरुको
िागररकर्ा
प्रमाणपत्रको
प्रमानणर्
प्रनर्नलपी
अनिवार्ा रुपमा
संलग्ि गिाु पिेि
।)
प्र.प.अ./ वडा
१) सम्बनधधर्
ख) जन्म दतानमा
वडाको स्थािीर् सनचव
नाम
पनञ्िकानधकारी
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संसोधनको
लावग
(१) बच्चाको िाम
सश
ं ोधि
गिापु रे मा आमा र
बाबक
ु ो निवेदि
वा बच्चा र
बाब–ु आमाको
म्बधध खल
ु ेको
अधर् कागिार्
वा प्रमाणपत्र ।
(२) िाम सश
ं ोधि
गिाु पिे व्र्नक्त
बानलग िएमा
एस.एल.सी
प्रमाणपत्र,
नवद्यालर्को
चाररनत्रक
प्रमाणपत्र वा
बाबु आमासाँग
िार्ा खल्ु िे अधर्
आनधकाररक
प्रमाणपत्र ।
(३) आमा–बाबु वा
बािेको िाम
संशोधि
गिापु रे मा
(क) सो सम्बधधी
आवश्र्क
कागिार्
िागररकर्ा,
नववाह दर्ाा
प्रमाणपत्रमा वा
एस.एल. सी. वा

समक्ष निवेदि
सनहर्
कागिार्हरु पेश
गिे ।
२) स्थािीर्
पनञ्िकानधकारी
द्वारा गाउाँ
कार्ापानलकाको
कार्ाालर्मा
संशोधिका
लानग नसफाररस
सनहर् अिरु ोध
गिे ।
३) गाउाँपानलकामा
निवेदि/पत्र दर्ाा
गिे
४) र्ोनकएको
कमाचारीले
आवश्र्कर्ा
अिसु ार सिानमि
मचु ल्ु का र्र्ार
गरी नसफाररस
र्र्ार गिे
५) निवेदकले
र्ोनकएको शल्ु क
बझु ाउिे
६) चलािी गरी
निवेदकलाई
नसफाररस
उपलब्ध गराउिे
७) नसफाररस
बमोनिम
प्र.प.अ.को
अिमु नर्
17

सोिधदा
मानथल्लो
स्र्रको शैनक्षक
प्रमाणपत्रमा
िाम खल
ु ेको
प्रमानणर्
कागिार् र
नवद्यालर्को
चाररनत्रक
प्रमाणपत्र ।
(ख) स्थािीर्
निकार्बाट दवु ै
व्र्नक्त एउटै हो
ििी उल्लेख
िएको कम्र्ीमा
५ ििा िेपाली
िागररकर्ा
व्र्नक्तको
सिानमि
मचु ल्ु का सनहर्
सिानमिमा
बस्िेको
प्रमानणर्
िागररकर्ा
प्रमाणपत्रको
प्रनर्नलपी ।

बमोनिमको
नववरण
सच्र्ाउिे

ग) जन्म स्थान
सच्याउनु परेमा
(१) नवदेशमा
िनधमएको
बच्चाको
िधमस्थाि
सच्र्ाउिु परे मा
18

उक्त देशको
अस्पर्ालमा
बच्चा
िनधमएको
प्रमाणपत्र वा
कागिार्
(प्रमाणपत्र
अाँग्रेिीमा
ििएमा सो
देशमा रहेको
िेपाली
निर्ोगबाट
बच्चा सो
देशमा
िनधमएको ििी
प्रमानणर्
गररएको
कागिार्) वा
(२) उक्त देशमा
बच्चाको िधम
दर्ाा गररएको
प्रमाणपत्र
(सम्बनधधर्
देशमा िधम दर्ाा
गरे को िएमा
उक्त प्रमाणपत्रको
िेपाली
निर्ोगबाट
प्रमानणर्िेपाली
वा अङग्रेिी
िावािवु ाद)
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13.

क) नाम संशोधन
मृत्र्ु दर्ाामा
संशोधिको लानग (१) बाबु बािे वा
पनर्÷पत्िी िाम
सश
ं ोधि गिापु िे
िएमा िार्ा
खल्ु िे
िागररकर्ा
प्रमाणपत्र
आनधकाररकर्ा
खल्ु िे अधर्
प्रमाणपत्र िस्र्ै
िग्गाधिी
प्रमाणपिू ाा आनद
।
(२) खल्ु िे कागिार्
प्राप्त ििएको
अवस्थामा
स्थािीर् र्हको
प्रनर्निनधको
रोहवरमा
गररएको
सिानमि
मचु ल्ु का र
सिानमिमा
बस्िेका प्रमानणर्
िागररकर्ा
प्रमाणपत्र
(३) निवृत्तिरण
प्रर्ोििको
लानग िएमा
पेधसि
नववरणमा
उल्लेख िएको
पाररवाररक

प्र.प.अ./ वडा
१) सम्बनधधर्
वडाको स्थािीर् सनचव
पनञ्िकानधकारी
समक्ष निवेदि
सनहर्
कागिार्हरु पेश
गिे ।
२) स्थािीर्
पनञ्िकानधकारी
द्वारा गाउाँ
कार्ापानलकाको
कार्ाालर्मा
संशोधिका
लानग नसफाररस
सनहर् अिरु ोध
गिे ।
३) गाउाँपानलकामा
निवेदि/पत्र दर्ाा
गिे
४) र्ोनकएको
कमाचारीले
आवश्र्कर्ा
अिसु ार सिानमि
मचु ल्ु का र्र्ार
गरी नसफाररस
र्र्ार गिे
५) निवेदकले
र्ोनकएको शल्ु क
बझु ाउिे
६) चलािी गरी
निवेदकलाई
नसफाररस
उपलब्ध गराउिे
७) नसफाररस

रु.१५०
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नववरण ।
ख) मृत्यु वमवत
सच्याउने
सम्बन्धमा
(१) अस्पर्ालबाट
िारीमृत्र्ु नमनर्
उल्लेख िएको
मृत्र्ु प्रमाणपत्र
वा सरकारी
निकार्बाट
मृत्र्ु नमनर्
प्रमानणर्
गररएको
नसफाररस
(२) स्थािीर् र्हको
प्रनर्निधीको
रोहवरमा
गररएको
कम्र्ीमा ५
ििाको सिानमि
मचु ल्ु का र
सिानमि बस्िेको
प्रमानणर्
िागररकर्ा
प्रमाणपत्र ।
14.

नववाह दर्ाा
माणपत्रमासंशोध
ि सम्बधधमा

क) दुलाहा–
दुलहीको नाम
संशोधन
सम्बन्धमा:–
 नववाह दर्ाा
प्रमाणपत्रमा
िएको िाम र

बमोनिम
प्र.प.अ.को
अिमु नर्
बमोनिमको
नववरण
सच्र्ाउिे

प्र.प.अ./ वडा
१) सम्बनधधर्
वडाको स्थािीर् सनचव
पनञ्िकानधकारी
समक्ष निवेदि
सनहर्
कागिार्हरु पेश
गिे ।

रु.१५०
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सश
ं ोधि गिापु िे
िाम एकै
व्र्नक्तको हो
िधिे
आनधकाररक
कागिार् वा
कम्र्ीमा ५
ििाको सिानमि
मचु ल्ु का र
सिानमि
बस्िेकोप्रमानणर्
िागररकर्ा
प्रमाणपत्र र
सम्बनधधर्
निकार्ले
संशोधि गिा
उनचर् हो ििी
गरे को
नसफाररसपत्र ।
 दल
ु ाहा–
दल
ु हीको बाब,ु
बािेको िाम
संशोधि गिा
िार्ा खल
ु ेको
आनधकाररक
प्रमाणपत्र वा
स्थािीर् र्हको
रोहवरमा
गररएको सिानमि
मचु ल्ु का र
सिानमि बस्िेको
प्रमानणर्
िागररकर्ा
प्रमाणपत्रको
प्रनर्नलपी
ख) वववाह वमवत
सच्याउने

२) स्थािीर्
पनञ्िकानधकारी
द्वारा गाउाँ
कार्ापानलकाको
कार्ाालर्मा
संशोधिका
लानग नसफाररस
सनहर् अिरु ोध
गिे ।
३) गाउाँपानलकामा
निवेदि/पत्र दर्ाा
गिे
४) र्ोनकएको
कमाचारीले
आवश्र्कर्ा
अिसु ार सिानमि
मचु ल्ु का र्र्ार
गरी नसफाररस
र्र्ार गिे
५) निवेदकले
र्ोनकएको शल्ु क
बझु ाउिे
६) चलािी गरी
निवेदकलाई
नसफाररस
उपलब्ध गराउिे
७) नसफाररस
बमोनिम
प्र.प.अ.को
अिमु नर्
बमोनिमको
नववरण
सच्र्ाउिे
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सम्बन्धमा
– नववाह नमनर्
सच्र्ाउिे
आनधकाररक
कागिार्,
नववाह नमनर्
फरक परे कोमा
संशोधि गिापु िे
कारण र नववाह
नमनर् उनल्लनखर्
िएको सिानमि
मचु ल्ु का र
सिानमि बस्िेको
प्रमानणर्
िागररकर्ा
प्रमाणपत्रको
प्रनर्नलपी
15.

सम्बधध
नवच्िे दसश
ं ोधि

प्र.प.अ./ वडा
(१) अदालर्बाट १) सम्बनधधर्
िएको सम्बधध
वडाको स्थािीर् सनचव
नवच्िे दको
पनञ्िकानधकारी
प्रमाणपत्रको
समक्ष निवेदि
प्रमानणर्
सनहर्
प्रनर्नलपी
कागिार्हरु पेश
(२) िार्ा, िधम
गिे ।
खल
२) स्थािीर्
ु ेका
िागररकर्ा,
पनञ्िकानधकारी
िार्ा प्रमानणर्
द्वारा गाउाँ
वाअधर्कागिार्
कार्ापानलकाको
(३) स्थार्ी
कार्ाालर्मा
ठे गािाको
संशोधिका
सम्बधधमा
लानग नसफाररस
िागररकर्ा
सनहर् अिरु ोध
प्रमाणपत्रमा
गिे ।

रु.१५०
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उल्लेख िएको
ठे गािा वा
बसाइसराई गरी
आएको
प्रमाणपत्र
(४) स्थािीर्
निकार्का
प्रनर्निनधको
रोहवरमा िएको
कम्र्ीमा ५
ििाको सिानमि
मचु ल्ु का र
सिानमि
बस्िेको
प्रमानणर्
िागररकर्ा
प्रमाणपत्र।

३) गाउाँपानलकामा
निवेदि/पत्र दर्ाा
गिे
४) र्ोनकएको
कमाचारीले
आवश्र्कर्ा
अिसु ार सिानमि
मचु ल्ु का र्र्ार
गरी नसफाररस
र्र्ार गिे
५) निवेदकले
र्ोनकएको शल्ु क
बझु ाउिे
६) चलािी गरी
निवेदकलाई
नसफाररस
उपलब्ध गराउिे
७) नसफाररस
बमोनिम
प्र.प.अ.को
अिमु नर्
बमोनिमको
नववरण
सच्र्ाउिे

रष्टव्र्ाः र्ो िडापर ढाँचाका िालग िार राम्खएको हो । गाउँ पालिकािे उपिब्ि गराउिे गरे को िस्तु, सेिा सुवििाको प्रिाह म्स्थलतका
आिारिा थपघट गिय सक्िेछ ।
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अिुसूची – 2

ँ ा िं 2.2.6 सग
ँ सम्बम्न्ित)
(बुद
गुिासो वपरिकायको अलभिेख
िाि/थर/ठे गािा/फोि िं.

वपरिकाय िा गुिासोको विषर्

सुिार िा सिािािको सुझाि
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अिुसूची – 3
ु ाई सम्बन्िी कार्यविलि, २०७५ को बुँदा िम्बर 3.6.४ सँग सम्बम्न्ित
साियजलिक सुिि

प्रश्नाििी भाग – 1

िागररक प्रलतिेदि (Ci t i zen Report Card)

(सन्तुवष्ट िा असन्तुवष्ट जिाउिे)
उत्तरदाताको िाि र थर :- ..........................................जातजालत :...........................
लिङ्ग : ( )

िवहिा ( )

पुरुष ( )उिेर..........

शिा.............................पेशा............................................
ठे गािा...............................गाउँपालिका, िडा िं..............सम्पकय फोि िं.......................
1 सेिाको सन्तुवष्ट


तपाईिे र्स कार्ायिर्बाट सिग्रिा कलतको सन्तुवष्ट पाउिु भर्ो ?
सन्तुष्ट ( )



ठीकै ( )

असन्तुष्ट ( )

ु न्ु छ ?
सेिा लिि जाँदा कियचारीको व्र्िहारप्रलत तपाई कलतको सन्तुवष्ट हुिह
सन्तुष्ट ( )

ठीकै ( )

असन्तुष्ट ( )

2 सेिाको लिर्लितता


ु न्ु छ
िागररक िडापरिा उल्िे ख भए अिुसार तपाईिे प्राप्त गिुप
य िे सेिािा िागेको सिर् प्रलत कम्त्तको सन्तुष्ट हुिह
?
सन्तुष्ट ( )



ठीकै ( )

असन्तुष्ट ( )

कार्ायिर् लिर्लित रुपिा (कियचारीको उपम्स्थलत, सिर् पाििा, कार्यच ुस्तता) सञ्चािि भएको छ भन्ने कुरािा
ु न्ु छ ?
कलतको विश्वस्त हुिह
विश्वस्त ( )



ठीकै ( )

तपाईिे सेिा लिि जाँदा अलतररक्त रकि लतिुय भर्ो ?
लतरे को छै ि ( ) थोरै लतरे को ( )



अविश्वस्त ( )

िेरै लतरे को ( )

र्स कार्ायिर्िे साियजलिक चासो तथा सिस्र्ा सिािाि गिय औसत कलत र्दि िगाउिे गरे को छ ?
1 र्दि ( )

2 र्दि ( )

िेरै र्दि ( )

3 सेिाप्रलतको जिविश्वास


ु न्ु छ ?
र्स सं स्थािे र्दिे सेिाप्रलत तपाई कलतको विश्वस्त हुिह
विश्वस्त ( )



ठीकै ( )

अविश्वस्त ( )

र्स कार्ायिर्िे प्रदाि गरे को सेिाको बारे िा अरुिाई जािकारी गराई कम्त्तको प्रचार गिुय भएको छ ?
िेरै ( )

ठीकै ( )

गरे कै छै ि ( )
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र्स सं स्थािा कियचारी प्रलत तपाईको विश्वास कम्त्तको छ ?
िेरै ( )



ठीकै ( )

विश्वास छै ि ( )

र्स कार्ायिर्िे विपन्न िगयको िालग छु ट्याएको सेिा प्रर्ोग गरे को थाहा पाउिु भएको
छ ()

छै ि ( )

छ ?

अलिअलि थाहा छ ( )

4 सेिाको गुणस्तर


ु न्ु छ ?
र्स कार्ायिर्बाट सेिा लिं दा कार्ायिर्िे र्दएको जािकारीबाट कम्त्तको सन्तुष्ट हुिह
सन्तुष्ट ( )



कि सन्तुष्ट ( )

तपाई र्स कार्ायिर्िा आउँदा कसको सहर्ोग लििुभर्ो ?
गाउँका ठू िाबडाको ( )

आफै ( )


असुन्तुष्ट ( )

िध्र्स्थकताय ( )

र्स कार्ायिर्िा तपाईिे एउटा कािको िालग कलत पटक िाउिुपर्र्ो ?
1 पटक ( )

2 पटक ( )

सो भन्दा बढी ( )

5 सेिा सम्बन्िी जािकारी


कार्ायिर्को भौलतक अिस्था कस्तो छ ?
अलत राम्रो ( )



आम्शक जािकारी छ ( )

कुिै जािकारी छै ि ( )

कार्ायिर् र सेिाग्राही लबचको सम्बन्ि कस्तो छ ?
अलत राम्रो ( )



िराम्रो ( )

कार्ायिर्िा भएको िागररक िडापर बारे तपाईिाइ जािकारी छ ?
छ ()



ठीकै ( )

ठीकै ( )

खासै राम्रो छै ि ( )

गाउँपालिकािा सञ्चािि गररिे साियजलिक कार्यिििा सीिान्त िगयको उपम्स्थलत कलत प्रलतशतसम्ि हुिे गरे को छ
?
20 प्रलतशत जलत ( )

50 प्रलतशत भन्दा िालथ ( )

थाहा छै ि ( )

6 िागररक िडापर/ उजुरी पेवटका / गुिासो सन्ने अलिकारी सम्बन्ििा


तपाईको
िेरै ( )



विचारिा सेिाग्राहीिे िागररक िडापरको उपर्ोग कुि हदसम्ि गरे का छि् ?
कि ( )

गरे को छै ि ( )

तपाईको विचारिा सेिाप्रदार्कहरुिे िागररक िडापर अिुरुप कलत हदसम्ि सेिा प्रदाि गरे को जस्तो िाग्छ ?
िेरै ( )

ठीकै ( )

अलत कि ( )
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तपाईको विचारिा उजुरी पेवटकाको उपर्ोग कुि हदसम्ि भएको
िेरै भएको छ ( )

ठीकै भएको छ ( )

छ ?
भएकै छै ि ( )

प्रश्नाििी भाग – 2
िागररक प्रलतिेदि पर
1 लसफाररस सम्बन्िी


लसफाररसको िालग चावहिे आिश्र्क कागजातहरुको प्रष्ट जािकारी पाउिु भर्ो ?
पाएँ ( )



ठीकै पाएँ ( )

कुिै लसफाररसको िालग िाग्िे दस्तुर बाहे क अलतररक्त रकि र्दिु पर्र्ो?
र्दएँ ( )



थोरै र्दएँ ( )

िालगएि र र्दइएि पलि ( )

त्र्हाँबाट र्दिे लसफाररस लिं दा कसको सहर्ोग लििुभर्ो ?
आफैँ ( )



स्पष्ट पाइँि ( )

िध्र्स्थकताय िा कार्ायिर्कै िान्छे ( )

िेता/ ठू िाबडा ( )

राजस्ि, शुल्क तथा दस्तुर को-कससं ग उठाउिे गदयछि् ?
सबैसँग कर उठाउँछि् ( )
सीलित व्र्म्क्त सँग िार कर उठाउँछि् ( )
िेरै िक्यौता रहिे गरे को छ ( )

2 पूिायिार तथा सरसफाई सम्बन्िी


कार्ायिर्िा सरसफाईको अिस्था
राम्रो



ठीकै ( )

()

पटक पटक भिेपलछ िारै हुन्छ ( )

()

ठीकै ( )

लिर्लित रुपिा गदै ि ( )

खराब ( )

तपाईको िडािा गाउँपालिकािे सञ्चािि गरे का र्ोजिाहरु कम्त्तको प्रभािकारी छि् ?
प्रभािकारी छि् ( )



ठीकै गछय ( )

तपाईको गाउँपालिकािा विकास लििायणको म्स्थलत कस्तो छ ?
राम्रो ( )



जलत भेपलि हुन्न ( )

तपाईको विचारिा गाउँपालिकािे सरसफाई तथा जिस्िास्थ्र् सम्बन्िी कार्यिि के कस्तो वकलसििे गछय ?
लिर्लित र राम्रो सं ग ( )



खराब ( )

कार्ायिर्िा सरसफाई सम्बन्िी गुिारो गदाय त्र्सिालथ कारिाही कम्त्तको गररन्छ ?
तुरुन्तै हुन्छ



कस्तो छ ?

ठीकै छि् ( )

प्रभािकारी छै िि् ( )

गाउँपालिकािा र्ोजिाको लबि भ ुक्तािी र्दिे व्र्िस्था कस्तो छ ?
सहज ( )

ठीकै ( )

अप्यारो ( )
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गाउँपालिकािा र्ोजिाहरु जाँचपास गदाय प्राविलिकहरुिाई रकि र्दिुपछय ?
पदै ि ( )



र्ोजिा सञ्चािि गदाय गाउँपालिकाबाट प्राविलिक सहर्ोग कम्त्तको पाउिु भर्ो ?
सम्जिै पाईर्ो ( )



कवहिे काँही पाइर्ो ( )

सोिेपलछ पाइन्छ ( )

सोिेपलि पाइदै ि ( )

गाउँपालिकाको आचारसं वहता पाििा भएको छ ?
पाििा भएको छु ( )



िाग गदाय पलि पाइएि ( )

गाउँपालिकाका विकास लििायण बारे िा जािकारी िाग्दा पाउिु हुन्छ ?
सम्जिै पइन्छ ( )



रकि िर्दए अप्यारो पाछयि ् ( )

िागेरै लिन्छि् ( )

ठीकै सहर्ोग पाएको छु ( )

कम्त्त पलि पाििा भएको

छै ि ( )

र्ोजन्ना सञ्चािि गदाय गाउँपालिकाबाट कम्त्तको सहर्ोग पाउिु भएको छ ?
िेरै सहर्ोग पाएको छु ( )

ठीकै सहर्ोग पाएको छु ( )

लिरुत्सावहत गररन्छ ( )

3 र्स कार्ायिर्को ति र्दइएका विविि पिहरुिा तपाईको अिुभि कस्तो छ ?


आलथयक श्रोत कस्तो छ ?
आिश्र्क श्रोत उपिब्ि ( )



ठीकै ( )

आिश्र्कता भन्दा कि छ ( )

कवहिे काँही टाँसेको दे म्खन्छ ( )

सीप लिकै कि छ ( )

खै कतै दे म्खएि ( )

कार्य सम्पन्नको आिारिा िूल्र्ांकि भएको छ वक छै ि ?
छ ( ) ठीकै िूल्र्ांकि हुिे गरे को छ ( )



छ ?

ु र्ो ?
गाउँपालिकाको आम्दािी र खचय बावहर सूचिा पाटीिा टाँसेको दे ख्नभ
टाँसेको दे खेको छु ( )



जवटि ( )

कार्ायिर्िा भएका कियचारीिा सीप कस्तो
आिश्र्क सीप छ ( )



अलत कि श्रोत उपिब्ि ( )

काि गिे प्रणािी र प्रविर्ा कस्तो छ ?
अलत सरि ( )



कि श्रोत उपिब्ि ( )

कवहिे पलि भएको थाहा छै ि ( )

ु न्ु छ ?
ितयिाि् कार्य सञ्चािि सं रचिा प्रलत कम्त्तको सन्तुष्ट हुिह
सन्तुष्ट ( )

ठीकै ( )

कुिै जािकारी छै ि ( )

4 पारदम्शयता सम्िन्िी


ु ाई कार्यिि सम्पन्न भए ?
गाउँपालिका/िडािा अवहिेसम्ि र्स िषय कलतिटा साियजलिक सुिि
1िटा ( )



2 िटा ( )

कार्यिि बारे कुिै जािकारी िै छै ि ( )

गाउँपालिका/िडा िा अवहिे सम्ि कलतिटा साियजलिक परीिण कार्यिि सम्पन्न भए ?
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िेरै ( )


कि ( )

भएकै छै ि ( )

गाउँपालिका/िडा िा िावषयक रुपिा सािाम्जक परीिण भएको छ ?
भएको छ ( ) अवहिेसम्ि सञ्चािि भएकै छै ि ( ) कार्यिि बारे कुिै जािकारी िै छै ि ( )



ु ाईिा गररएका साियजलिक प्रलतिद्धता कम्त्तको कार्ायन्िर्ि भएको छ ?
साियजलिक सुिि
िेरै ( )



ठीकै ( )

ु ाईको अिुगिि गिे सं र्न्रको विकास भएको
साियजलिक सुिि
सं र्न्र बिेको छ ( )



कि ( )

कुिै सं र्न्र बिेको छै ि ( )

छ ?
कुिै जािकारी िै छै ि ( )

र्स कार्ायिर्को िावषयक िीलत, कार्यिि र श्रोतका बारे िा जिाकारी पाउिु भएको छ ?
िेरै जािकारी पाएको छु ( )

ठीकै जािकारी पाएको छु ( )

कि जािकारी पाएको छु ( )

अिुसूची- 3
लिगयि अलभित (Exit Poll) सं किि गिे ढाँचा
ँ ा िम्बर 3.6.४ सँग सम्बम्न्ित
बुद


सेिाग्राहीको लिङ्ग :- पु/स्त्री



जाताः



उिेराः



म्शिााः



कार्ायिर् र्स आइपुग्दाको सिर्ाः



र्स कार्ायिर्को काििा िार आउिु भएको हो िा अन्र् कािको िालग पलि



कार्ायिर्िा दे हार्को कुि कािको िालग आउिु भएको हो ? रे जा ( ) म्चन्ह र्दिुहोस्
क) लसफाररस लिि/ पुर्र्ाउि
ख) दताय/ििीकरण
ग) आलथयक सहर्ोग लिि
घ) र्ोजिा िाग गिय
ङ) र्ोजिाको वकस्ता लिि
च) र्ोजिाको िूल्र्ाङ्गि गराउि
छ) र्ोजिाको अम्न्ति भ ुक्तािी लिि
ज) गाउँपालिकािे राखेको सूचिा प्राप्त गिय
झ) सूचिािूिक सािग्री प्राप्त गिय
ञ) अन्र् कुिै भए
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लस.िं.
1

सेिाको िाि

सेिा लिि को सँग सम्पकय गिे भन्नेिा तपाईको

िूल्र्ाङ्कि-उपर्ुक्त कोष्ठिा रे जा ( ) िगाउि
अलत स्पष्ट

ठीक

अस्पष्ट

सेिाप्रदार्क कियचारीिे तपाईको आिश्र्कता र अपेिा कलत बुझे

अलत िेरै

ठीक

थोर

3

तपाई प्रलत सेिाप्रदार्क कियचारीिे कस्तो व्र्िहार गरे ?

लिििसार

ठीक

अभर/

4

सेिा प्राप्त गिय आिश्र्क सूचिाहरु (प्रिाण – कागजात र शुल्क

अलत स्पष्टगररर्दए

ठीक

अििल्ि हुिे

कस्तो ?
2

िारणा के-

जस्तो िाग्र्ो ?

िैरीपूणय

(दस्तुर ) बारे तपाईिाई सेिाप्रदार्क कियचारीिे स्पष्ट गरे वक ?
5

तपाईको राख्नु भएका सिस्र्ािाई के-कस्तो सिािाि र्दए?

गरी
अलत सम्जिो

ठीक

तररकाबाट

सेिा प्राप्त गिय अपिाइएको प्रविर्ा के-कस्तो िाग्र्ो ?

अलत सम्जिो

सिािाि र्दि
सकेिि्

सिािाि र्दए
६

अिर्ायर्दत

ठीक

िािा

(छोटो)
कार्ायिर्को कुि-कुि पििा िे रै राम्रो िाग्र्ो, कुि-कुि पििाई सुिार गिुप
य िे दे म्खर्ो ?
राम्रा िागेका कुराहरु
1
2
3
4
5

सुिार गिुप
य िे विषर्हरु
1
2
3
4
5
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अिुसूची – 4
ँ ा िं. 7.6 सग
ँ सम्बम्न्ित)
(बुद
ु ाई सम्बन्िी प्रलतिेदिको ढाँचा
साियजलिक सुिि


साियजलिक सिुिाई सं र्ोजि गिे व्र्म्क्तको िाि, थर र ठे गािा



ु ाई गररएका विषर्िस्तुहरु
सुिि
क.
ख.
ग.
घ.



कार्यिि आर्ोजिा स्थिाः-



कार्यिि आर्ोजिा गररएका लिलत र सिर्ाः



कार्यिि सञ्चािि गररएको सिर्िलि (घण्टा / लििेटिा )



उठे का प्रश्न / म्जज्ञासा र उत्तराः

ि.सं प्रश्नकताय गुिासो गिे िा
सुझाि र्दिेको िाि, थर
र ठे गािा

प्रलतिेदि र्दएको लिलताः

सहभागीको प्रश्न/

जिाफ र्दिे

जिाफको

गुिासो/ सुझाि

पदालिकारीको िाि,थर

छोटकरी

र ठे गािा

व्र्होरा

ु ाई सं र्ोजकको दस्तखताः
साियजलिक सुिि
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अिुसूची – 5
ँ ा िं. 7.8 संग सम्बम्न्ित)
(बुद
ु ाईिा पाििा गिुप
साियजलिक सुिि
य िे आचार सं वहता


सहभागीिे बोल्िका िालग हात उठाएर सं केत गिुप
य िेछ ।



सहभागीिे प्रश्न िा सुझाि के राख्ने हो, पवहिे स्पष्ट गिुप
य िेछ ।



सं र्ोजकिे बोल्िे सं केत गरे पलछ िार आफ्िो िाि सवहत प्रश्न िा म्जज्ञासा राख्नुपिेछ।



सेिाग्राही सहभागी िागररकहरु िेरैिाई प्रश्न गिय सिर् र्दिुपिे भएकािे बढी बोल्िे सिर्
िरहिे हुँदा सं र्ोजकिे लििायरण गरे को सिर् लबते पलछ तत्काि प्रस्तुलत रोक्िुपिेछ ।



आफूभन्दा पवहिेका सहभागीिे बोिे का कुरािाई दोहोर्र्ाउि जरुरी हुिेछैि ।



म्चत्त िबुझेिा सं र्ोजकको अिुिलत लिएर थप प्रश्न राख्न पाइिे छै ि ।



सहभागीिे लबिा आिार कसै प्रलत िाञ्छिार्ुक्त भाषाको प्रर्ोग गिय पाइिे छै ि ।



ु ाईका िक्ता तथा सहभागीिाई उत्तेम्जत पािे िा बदिाको भाििाबाट भिाइ राख्न िा
सुिि
बोल्ि पाइिे छै ि ।



ु ाई लबथोल्िे प्रर्ास कतै बाट भएको पाइएिा सबै सहभागी लििे र शािीितापूिक
सुिि
य
सिािाि खाज्िे पहि गिुय सबैको कतयव्र् हुिेछ ।



ु ाईिाई विषर्ान्तर हुिबाट बचाउि सबै सहभागीिे सहर्ोग गिुप
सुिि
य िेछ ।
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