
प्रथम मस्यौदा 

प्रदेश सार्वजनिक सुिुर्ाई सम्बन्धी कायवनर्नध, २०७७ 

प्रदशे सरकारको सार्वजनिक निकाय  र िागररकहरुका बीचमा दोहोरो सम्र्ाद स्थानित गिव र त्यस्तो सम्र्ादबाट 

जितालाई प्रदशेको नर्कासको प्रनियामा रचिात्मक प्रनतनिनित्र् गराई िारदनशवताको माध्यमद्वारा समग्र प्रदशेको नर्कास 

निमावण कायव र सेर्ाप्रर्ाहलाई गणुस्तरीय र प्रभार्कारी बिाई नजम्मरे्ारीको संस्कार बसाउि गररिे सार्वजनिक सिुरु्ाइ 

कायवलाई व्यर्नस्थत गिव आर्श्यक भएकोले प्रदशे प्रशासकीय कायवनर्नि (नियनमत गिे) ऐि, २०७५ को दफा २ ले 

नदएको अनिकार प्रयोग गरी  प्रदशे िम्बर दईुको प्रदशे सरकारले दहेायबमोनजमको कायवनर्नि बिाई लाग ूगररएको छ । 

परिच्छेद-१ 

उदे्दश्य, संनिप्त िाम ि परिभाषा 

१. संनिप्त िाम ि प्रािम्भः (१) यस कायवनर्निको िाम '' प्रदशे सार्वजनिक सिुुर्ाई कायवनर्नि, २०७७ '' रहकेो छ । 

(२) यो कायवनर्नि प्रदशे सरकार मनरििररषदले् स्र्ीकृत गरेको नमनतदनेि लाग ुहुिेछ ।  

२. परिभाषाः नर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव िलागेमा यस नियमार्लीमा,- 

(क)  “आयोजिा” भरिाले कुिै भौगोनलक के्षि र्ा कायव क्षिमा निनित अर्नि र लगािी रकम तोकी 

नििावररत उद्दशे्य प्रानिका लानग तयार गररएको आयोजिा सम्झििुछव । 

(ि)  “कायविम” भरिाले निनित उद्दशे्य प्रानिका लानग तयार गररएको क्षेिगत र्ा बहु के्षिगत कायविम 

सम्झििुछव । 

(ग) “गरै सरकारी संस्था” भरिाले यस कायवनर्निको प्रयोजिको लानग प्रचनलत काििू बमोनजम 

स्थाििा भएका र सार्वजनिक निकायकोबाट आफूिो कायविम स्र्ीकृत गराई सार्वजनिक 

निकायसँग समरर्य रािी कायव सञ्चालि गिे गरै िाफामलूक संस्था सम्झििुछव । 

(घ) “िागररक बडािि '' भरिाले सार्वजनिक निकायले उिलब्ि गराउिे नर्नभरि सेर्ा तथा सनुर्िाको 

िाम, नर्र्रण, समयार्नि, नजम्मरे्ार कमवचारी, कायवकक्षको नर्र्रण सेर्ा प्राि गिव िरुयाउि ु ििे 

प्रनकया, लाग्िे शलु्क दस्तरुका साथै सेर्ा अर्रुद्ध भएमा उजरूी सरुिे अनिकारी उल्लेि गरी 

सर्वसािारणलाई ससुनूचत गिव सार्वजनिक स्थल र्ा कायावलयमा टाँनगएको र्ा टाँसेर रानिएको 

बाचाििलाई जिाउँछ ।  

(ङ) “नबकास साझदेार '' भरिाले प्रदशे सरकार र्ा सार्वजनिक निकायसंग भएको संझौता र्ा सहकायव 

गिे नद्विक्षीय एर् ंबहुिक्षीय दात ृ निकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु, अरतरावनष्ट्रय गरै सरकारी 

संस्था लगायत गसैस, निजी के्षि तथा सामदुानयक संस्था समेतलाई सम्झि ुिदवछ ।  

(च) “बनहगवमि अनभमत'' भरिाले िागररक बडाििद्वारा गररएका र्ाचा बमोनजम सेर्ाग्राहीले सेर्ा 

सनुर्िाको प्रानििनछ कायावलयबाट बानहर निनस्कि ेसमयमा त्यस्तो सेर्ा सनुर्िाको नर्षयमा लेिी 

र्ा लेिाइनदएको अनभमत र्ा सझुार्लाई जिाउँछ ।  



(छ) “प्रमुख सनिर्” भरिाले प्रदशे सरकार को प्रमिु सनचर् भई काम गिे िेिाल सरकारको 

राजििाङ्नकत नर्नशष्ट श्रेणीको अनिकृत र्ा सो सरहको अनिकृत कमवचारीलाई सम्झि ुिदवछ। 

(ज) “मन्रालय” भरिाले प्रदशे सरकारका मरिालय सम्झि ु िछव र सो शब्दले मखु्यमरिी तथा 

मनरििररषदको कायावलयलाई समते जिाउँछ। 

(झ) “योजिा” भरिाले समग्र नर्कास निमावण सम्बरिी तयार िाररएको आर्निक योजिा, र्ानषवक 

योजिा, के्षिगत योजिा र यस्तै प्रकारका अरय योजिालाई सम्झििुछव ।  

(ञ) “लनक्षत समहू” भरिाले आनथवक रुिमा नर्िरि र्गवका मनहला एर् ंबालबानलका तथा आनथवक र 

सामानजक रुिमा निछनडएका र्गवहरु (सबै जातजानतका नर्िरि र्गवहरु, ज्येष्ठ िागररक, दनलत, 

आनदर्ासी /जिजानत, नभरि क्षमता भएका व्यनक्तहरु, मिेसी, मनुिम तथा निछडार्गव) एर् ंप्रदशे 

सरकारले लनक्षत समहू भिी तोकेका र्गव एर् ंसमदुाय सम्झिुिछव ।  

(ट) “नर्भागीय प्रमुख” भरिाले प्रदशे काििू बमोनजम नर्भागीय प्रमिु भिी तोनकएको 

िदानिकारीलाइव सम्झि ुिछव। 

(ठ) “सनिर्” भरिाले मरिालयको प्रदशे सनचर् सम्झि ुिछव र सो शब्दले प्रदशे सरकारको आयोग 

तथा निकायहरुमा कायवरत िेिाल सरकारको राजििाङ्नकत प्रथम श्रेणी र्ा सो सरहको 

अनिकृतलाई सम्झि ुिछव । 

(ड)  “सार्वजनिक निकाय” भरिाले दहेायका निकाय सम्झि ुिछवः- 

(1) प्रदशे सरकारका मरिालय, सनचर्ालय, आयोग, निदशेिालय र्ा सो अरतगवतका अरय 

जिुसकैु सरकारी कायावलय र्ा निकाय, 

(2) प्रदशे काििु बमोनजम गनठत प्रदशे सरकारको िणूव र्ा अनिकांश स्र्ानमत्र् र्ा 

नियरिणमा रहकेो प्रानिकरण, प्रनतष्ठाि, बोडव, केरर, िररषद, संस्थाि, कम्ििी, निगम, 

सनमनत र्ा यस्तै प्रकृनतका अरय संगनठत संस्था, 

(3) प्रदशे सरकारद्वारा सञ्चानलत र्ा प्रदशे सरकारको िणूव र्ा अनिकांश अिदुाि प्राि 

नर्श्वनर्द्यालय, अिसुरिाि केरर र्ा यस्तै प्रकृनतका अरय प्रानिक र्ा शनैक्षक संस्था, 

(4) प्रदशे सरकारको ऋण र्ा अिदुािमा सञ्चानलत संस्था, 

(5) प्रदशे सरकारले प्रदशे राजििमा सचूिा प्रकाशि गरी सार्वजनिक निकाय भिी तोकेको 

अरय संस्था।  

(ढ) “सामदुानयक संस्था” भरिाले जिचेतिा सम्बरिी तानलम, अनभमिुीकरण, सीि नर्कास, बचत, 

कजाव िररचालि, समार्शेी नर्कास र सशक्तीकरण गिे उद्दशे्यले निनित प्रनिया अर्लम्बि गरी 



प्रचनलत काििू बमोनजम स्थाििा भएका संस्था तथा सार्वजनिक निकायमा सचूीकृत भएका 

समदुायमा आिाररत संस्था सम्झििुछव । 

(ण)  “सामदुानयक संस्था” भरिाले जिचेतिा सम्बरिी तानलम, अनभमनुिकरण, सीिनर्कास, बचत, 

कजाव  िररचालि, समार्शेी नर्कास र सशक्तीकरण गिे उद्दशे्यले निनित प्रनकया अर्लम्बि गरी 

प्रचनलत काििू बमोनजम स्थाििा भएका संस्था तथा सार्वजनिक निकायमा सचूीकृत भएका 

समदुायमा आिाररत संस्था सम्झि ुिछव । 

(त)  “सार्वजनिक सिुरु्ाइ” भरिाले सरोकारर्ाला सर्वसािारण िागररक र अनिकारमा बसेका 

सार्वजनिक निकायका िदानिकारीहरु बीच सार्वजनिक चासोको नर्षयमा सार्वजनिक स्थलमा 

िलुा छलफल गिे प्रनकयालाई जिाउँछ । 

(थ) ''िागररक प्रनतर्देि िि'' भरिाले सेर्ाग्राही िागररकले सार्वजनिक सेर्ा प्रदायक संस्थाहरुबाट सेर्ा 

नलंदा प्रत्यक्ष अिभुर् गरेका, भोगकेा र दिेकेा कुराहरुलाई उल्लेि गरी सेर्ा प्रदायक संस्थालाई 

िषृ्ठिोषण गरी उिलब्ि गराउिे सचूिा जािकार र्ा सुझार् उल्लेि भएका जिुसकैु कागजात 

सम्झि ुिछव ।  

परिच्छेद-२ 

िागरिक बडापर ि गुिासो व्यर्स्थापि 

३. उदे्दश्य: प्रदशे सरकारको सार्वजनिक निकायबाट संचानलत नर्कास कायविम उिलब्ि सेर्ा, र्स्त ु र सनुर्िा 

सार्वजनिक गरी त्यस्ता नर्षयका सम्र्रिमा सार्वजनिक थलोमा सेर्ाग्राही िागररकले उठाएका प्रश्नहरुमा 

स्िष्टता ल्याउिे र िागररकर्ाट प्राि रचिात्मक सझुार्लाई ग्रहण गिव तथा नजम्मरे्ार संस्कार बसाउि गररिे 

सार्वजनिक सिुरु्ाई गिे कायव प्रनियालाई मागवदशवि गिुव यस कायवनर्निको उद्दशे्य रहिेछ । 

४. िागरिक बडापर िाख्िुपिे: (१) सार्वजनिक निकायले कायावलय हाता नभि सबैले दखे्िे ठाउँमा िागररक 

बडािि राख्ि ुििेछ ।   

(२) सार्वजनिक निकायमा सर्वसािारण िागररकले दनेििे गरी िागररक बडािि रानििेछ । 

त्यस्तो िागररक बडािि सम्भर् भए सम्मि श्रव्यदृश्य  माध्यमबाट प्रस्ततु गिुव ििेछ ।  

(३) िागररक बडाििमा दहेायका कुरा उल्लेि भएको हुििुिेछ : 

(क) सार्वजनिक निकायले प्रचनलत बमोनजम नदिे सेर्ा सनुर्िाको नर्र्रण, 

(ि) सेर्ा सनुर्िा प्रदाि गिव लाग्िे समयार्नि, 

(ग) सेर्ा सनुर्िा प्रदाि गिे नजम्मरे्ार कमवचारी, 

(घ) सेर्ाग्राहीले सेर्ा सनुर्िा प्राि गिव िरूा गिुवििे प्रनिया, 

(ङ) शलु्क दस्तरू लाग्िे भए सोको नर्र्रण, 

(च) शलु्क दस्तरू िलाग्िे भएमा सोही व्यहोरा,  

(छ) सेर्ा सनुर्िा उिलब्ि हुिे कायवकक्षको िम्बर र्ा संकेत, 



(ज) उजरुी सरुिे अनिकारी र्ा निकाय,  

(झ) सेर्ा प्रदायक सार्वजनिक निकायको टेनलफोि िं., इमले र र्भेसाइट,  

(ज) गिुासो, िीर मकाव राख्िे फोि िं., कमवचारी र इमले ठेगािा, र 

(ट) सार्वजनिक निकायले तोकेका अरय आर्श्यक कुरा । 

(३) यस िररच्छेद बमोनजम सार्वजनिक रुिमा प्रदशवि गररएको िागररक बडाििमा संशोिि र्ा 

िररर्तवि गिुवििे भएमा प्रत्येक र्षवको आषाढ मसारत नभि गररसक्ि ुििेछ ।  

 (४) सार्वजनिक निकायले सर्वसािारणको गिुासो िीर मकाव सरुिे र तत्सम्बरिी नबषयलाई 

नजम्मरे्ार अनिकारी समक्ष िरुयाउिे कामका लानग गिुासो सरुि े केरर र्ा ईकाइ िडा गिुव र्ा िदानिकारी 

तोक्ि ुििेछ ।  

(५) त्यसरी िडा गररएको गिुासो सरुिे केरर र्ा ईकाइलाई सािारणतया प्रर्ेशद्वार िनजकै 

रानििेछ । 

(६) यस िररच्छेद बमोनजम आएका गिुासा र्ा िीर मकावलाई अनभलेिि गिुवििेछ । 

(७) त्यस्तो गिुासो िीर मकाव सरुिे प्रयोजिका लानग सार्वजनिक निकायले फोि िम्बर, इमले 

ठेगािाको व्यर्स्था समते गिेछ । 

(८) यस िररच्छेद बमोनजम प्राि हुि आएको गिुासो िीर मकावको सिुरु्ाइ गरी सोको  जािकारी 

गिुासोकतावलाई उिलब्ि गराउि ुगिुासो सरुिे ईकाइ र्ा केरर प्रमिु र्ा िदानिकारीको नजम्मेर्ारी हुिेछ । 

(९) गिुासो िीर मकावको अनभलेिको ढाँचा अिसुचूी-१ बमोनजम हुिेछ ।  

५. गुिासो एर्ं सुझार् पेनिका िाख्िे:- (१) सार्वजनिक निकायले सम्िादि गरेको कायवको गणुस्तर तथा त्यसमा 

भएको र्ा हुिसक्िे अनियनमतताको सम्बरिमा गिुासो सरुि सबैले दखे्िे ठाउँमा गिुासो िेनटका राख्ििुिेछ । 

त्यसरी रानिएको गिुासो िेनटकामा जो सकैुले नलनित रुिमा गिुासो िेश गिव सक्िेछि ् । त्यसरी रानिएको गिुासो 

िेनटकामा िरेका गिुासो तथा सझुार् सकेसम्म दनैिक रुिमा र्ा सो िभएमा प्रत्येक सातामा एक िटक िोनलिेछ ।  

(२) गिुासो िेनटका िोल्िे नजम्मरे्ारी िाएका कमवचारीले अरय कमवचारी समतेको रोहर्रमा गिुासो 

िेनटका िोल्िेछि ् ।  

(३) समािाि हतेु प्राि गिुासाहरु अनभलेि गरी नजम्मेर्ार कमवचारीले सार्वजनिक   निकायको 

सम्बनरित शािा-प्रमिुलाई २४ घण्टा नभि बुझाई नदििुिेछ । 

(४) गिुासो समािाि भएको जािकारी गिुासोकतावलाई नदिे दानयत्र् नजम्मरे्ार कमवचारीले बहि 

गिुवििेछ । 

(५) यस िररच्छेद बमोनजम िरेका गिुासो एर्ं सझुार् अनभलेिि र व्यर्स्थािि गिे सम्बरिी अरय 

कुरा सार्वजनिक निकायको प्रमिुले प्रचनलत काििू बमोनजम नकिारा लागाउिेछ । 

परिच्छेद-३ 

सार्वजनिक सुिुर्ाइको तयािी 

६. सार्वजनिक सुिुर्ाइको तयािी गिुवपिेः (१) अनघल्लो िटकको सार्वजनिक सिुरु्ाइमा प्रनतबद्धता व्यक्त गररएका 

नबषय र त्यस्ता नबषयमा भए गरेका प्रयास, िागररक प्रनतर्ेदि र बनहगवमि अनभमतको िनतजा एर्ं सेर्ा सुनर्िा 



प्रर्ाहका नर्षयमा प्राि जिगिुासो तथा सझुार्को व्यर्स्थािि र सार्वजनिक निकायको िीनत, कायविम, बजटे 

तथा प्रगनत, सामानजक िरीक्षण तथा सार्वजनिक िरीक्षण प्रनतर्देिहरु सार्वजनिक सिुरु्ाईका नर्षयर्स्तहुरु हुिेछि ् 

। 

(२) सार्वजनिक निकायको प्रमिुले सार्वजनिक सिुरु्ाइको नर्षयमा जािकारी राख्िे कमवचारीहरुको 

एक समहू गठि गिुवििेछ ।  

(३) सार्वजनिक निकायल े यस िररच्छेद बमोनजम सार्वजनिक सिुरु्ाइको आयोजिा गदाव 

कायवकममा नर्तररत भत्ताको िामिामसेी सनहतको नर्र्रण प्रकाशि गिुवििेछ ।  

(४) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सिुरु्ाइको कायवकम हुिे नदि भरदा िरर नदि अगार् ैिागररक 

प्रनतर्देि र बनहगवमि अनभमतको माध्यम प्रयोग गरी सचूिा संकलि गिुवििेछ ।  

७. बनिगवमि अनभमतबाि सूििा संकलि नर्नध: (१) कायावलयको सेर्ा र्ा सनुर्िा र्ा र्स्त ुप्राि गरेका िागररक 

मध्ये बढीमा िचास जिा िागररकबाट अिसुचूी-३ बमोनजम बनहगवमि अनभमत भिव लगाई सचूिा संकलि गररिेछ 

। 

(२) त्यसरी संकनलत अनभमतको िनतजा प्रनतर्देिको रुिमा सार्वजनिक सिुरु्ाई कायविममा िेश 

गररिेछ । 

(३) सार्वजनिक निकायले बनहगवमि अनभमतमा भाग नलिभुएका िागररकलाई सार्वजनिक 

सिुरु्ाइमा भाग नलि निमरिणा गिेछ । 

८. िागरिक प्रनतरे्दि संकलि गिे नर्नधः (१) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सिुुर्ाइ सहजकताव र्ा कमवचारीको 

माध्यमद्वारा कम्तीमा िचास जिा सेर्ाग्राही िागररकबाट अिसुचूी-२ बमोनजमको िागररक प्रनतर्देि फाराम भिव 

लगाई सचूिा संकलि गिुव ििेछ ।  

(२) सार्वजनिक निकायले त्यस्तो फाराम कम्तीमा िचास सेर्ाग्राही िागररकबाट भिव लगाउिेछ ।  

(३) सार्वजनिक निकायले लनक्षत र्गवको प्रनतनिनित्र् हुिे नहसाबले फाराम भिव लगाउि ु ििेछ । 

िागररक प्रनतर्देिमा मिेसी, दनलत, जिजानत, बालबानलका, मनहला एर्म ् निछनडएको र्गवको समते अनिर्ायव 

प्रनतनिनित्र् हुिेगरी भराइिेछ ।  

(४) यस दफा बमोनजम संकनलत सचूिाको नर्िेषणलाई िागररक सिुरु्ाइका नदि िेश गिुव ििेछ । 

९. उदे्दश्य निधाविण गिे: (१) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सिुरु्ाइ कायविममा उद्दशे्य बारे जािकारी गराउि ुििेछ । 

(२) त्यसरी नििावररत उद्दशे्य प्रानिको नदशामा माि बहस चलाई सिुरु्ाइलाई उद्दशे्यमलूक बिाउिु 

ििेछ । 

(३) बहसलाई निदनेशत नदशामा लैजािे नजम्मरे्ारी सार्वजनिक सिुरु्ाइ सहजकताव (मोडरेटर) को 

रहिेछ । 

(४) सार्वजनिक सिुरु्ाइको उद्दशे्य नििावरण गदाव सार्वजनिक सिुरु्ाइ सहजकताव (मोडरेटर) सँग 

िरामशव गररिेछ । 

(५) सार्वजनिक सिुरु्ाइको लानग सिुरु्ाई हुिे नमनत, समय र स्थाि उल्लेि सार्वजनिक सचूिा 

प्रकाशि गररिेछ । यस्तो मनत, समय र स्थािको समारयतया िररर्तवि गररिे छैि ।  



 (६) यस िररच्छेद बमोनजम सिुरु्ाइको लानग नििीरण गररएको नर्षय ,सार्वजनिक सिुरु्ाइको 

नमनत,स्थाि र समयमा सामारयतया िररमाजवि र्ा िररर्तवि गिुव हुदिै । 

(७) कुिै आयोजिा नर्शेष र सार्वजनिक महत्र्को नर्षयमा सिुरु्ाई गररििुछव भरिे सार्वजनिक   

जिताले नलनित माग गरेमा र्ा नर्कास साभदेार संस्थाले अिरुोि गरेमा सार्वजनिक निकायले आर्श्यकता 

अिसुार निणवय गरी सो आयोजिा र्ा संबनरित नर्षय मािको सार्वजनिक सिुरु्ाइ आयोजिा गिव सक्िेछ । 

(८) व्यािक र्ातार्रणीय, आनथवक तथा सामानजक असर उत्िरि गिव सक्िे र्हृत आयोजिाहरुको 

हकमा सरोकारर्ालाहरुको अनभमत तथा सझुार् संकलि गिव आयोजिा थालिी हुि ुिरू्व सार्वजनिक सिुुर्ाई समते 

गिुव ििेछ । 

परिच्छेद-४ 

सम्पकव  ि सिभागीिरुको ियि 

१०. अनधकािीिरुसँग सम्पकव  ि सिभागीिरुको ियिः सार्वजनिक निकायले नर्ि टोलीका अनिकारी र सिुरु्ाइको 

काममा संयोजि गिे अनिकारी बीच निररतर सम्िकव को व्यर्स्था गिुवििेछ । 

११. सम्पकव  गिेः (१) सम्िकव मा सिुरु्ाइको लानग रानिएका नर्षयमा आउि सक्िे संभानर्त नजिासाहरुको आँकलि 

गररिेछ । नजिासा स्िष्ट िािवका लानग नर्षय नर्िर्ाट िेश गररिे उत्तरको शलैी तय गररिेछ । 

(२) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सिुरु्ाइको लानग निमरिणा नदििुिे िागररक, ििकार, संघसंस्था र 

सरोकारर्ाला सेर्ाग्राही िागररकको सचूी तयार गिुवििेछ । 

(३) सार्वजनिक निकायको सिुररर्के्षण तथा अिगुमि सनमनतमा रहिभुएका सरोकारर्ाला 

प्रनतनिनिहरुलाई अनिर्ायव रुिमा आमरिण गिुवििेछ । 

परिच्छेद-५ 

सुिुर्ाइ सिजकताव ि बजेि व्यर्स्था 

१२. सार्वजनिक सुिुर्ाइका लानग सिजकतावको प्रबन्ध ि बजेि व्यर्स्थाः (१) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक 

सिुरु्ाइको बहसलाई नर्षय केनररत गराउि एक जिा सार्वजनिक सिुरु्ाई सहजकतावको व्यर्स्था गिुव ििेछ । 

(२) सहजकतावलाई नदििुिे आर्श्यक सनुर्िा सार्वजनिक निकायले निणवय गरे बमोनजम हुिेछ । 

(३) सहजकताव (मोडेरेटर) ले देहायका कुरामा ध्याि ियुावउि ुििेछः-  

(क) नशष्ट एर् ंनर्ियशील भाषाको प्रयोग गिे, 

(ि) निष्ट्िक्ष रुिले मध्यस्थता गिे, 

(ग) मनहला जिजानत तथा निछनडएका र्गवलाई आआफूिो भिाइ राख्ि प्रोत्सानहत गिे, 

(घ) सहभागीले व्यक्त गरेका नर्चारमा प्रनतर्ाद िगिे,  

(ङ) प्राि सझुार्, प्रनतनिया तथा नटप्िणीलाई सकारात्मक रुिमा नलिे, 

(च) व्यनक्तको आचरण र्ा संस्थाको सार्वजनिक िीनत र नशष्टाचारलाई कायम राख्ि,े 

सहभानगको कुरा काटी आफूिो भिाई िराख्िे, ।  

(छ) नबषय र्स्तमुा केनररत रही छलफल गराउिे  



१३. बजेि व्यर्स्था गिेः (१) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सिुरु्ाइका लानग बजटेको ब्यर्स्था नमलाउि ु ििेछ । 

त्यसरी छुट्याइएको बजटेमा दहेायका कुराहरु िलेुको हुििुिेछः- 

(क) सार्वजनिक सिुरु्ाइ सहजकतावको िाररश्रनमक र यातायात िचव  

(ि) आर्श्यकता अिसुार माइक, िंिा, िाल, हल, कुसी, मचे, भाडा, िािेिािी, 

शौचालय र प्राथनमक उिचारको िचव  

(ग) मसलरद अरय श्रव्य/दृश्य सामग्रीको भाडा नचयािाि िचव प्रनतर्देि तयारी र प्रकाशि 

िचव  

(२) सार्वजनिक निकायले आम्दािी िचवको सचूिा प्रकाशि गदाव सार्वजनिक सिुरु्ाइमा लागकेो िचव 

छुटै्ट दनेििे गरी सार्वजनिक गिुव ििेछ ।  

 

परिच्छेद-६ 

अनन्तम तयािी तथा कायव नर्भाजि 

१४. सार्वजनिक सुिुर्ाइका लानग अनन्तम तयािी तथा कायव नर्भाजिः (१) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक 

सिुरु्ाइको लानग भएको तयारीको सम्बरिमा दहेायका नर्षयमा अिगुमि गिुवििेछः-  

(क) सेर्ाग्राहीको र्नहगवमि अनभमत सम्बरिी कागजातको अनभलेि र नर्िेषण,  

(ि) िागररक प्रनतर्देि िि सम्बरिी कागजातको अनभलेि र नर्िेषण,  

(ग) सिुरु्ाइ स्थलमा जटेुको सामग्री तथा सनुर्िा, 

(घ) यातायातको प्रबरि,  

(ङ) िचवको व्यर्स्था, 

(च) सिुरु्ाइमा भाग नलिे सरोकारर्ाला संघ संस्था तथा िदानिकारीको सहभानगता, र  

(छ) मसलरद,  

(ज) सार्वजनिक निकायले उियकु्त मािेको अरय कुराहरु ।  

(२) सार्वजनिक सिुरु्ाइमा उठ्ि सक्िे नजिासाको नर्षयमा कुि िदानिकारीले के नर्षयमा स्िष्ट िाि ेहो , 

सो निक्यौल गरी कायव नर्र्रण र कायव नर्भाजि तयार गररिेछ । 

(३) एक िदानिकारीको कायव नबभाजिमा िरेको नर्षयमा उत्तर नदिे र्ा नजिासा समािाि गिे कुरा अको  

िदानिकारीबाट गिे गराइिे छैि । 

तर नर्शषे कारणबस नजम्मरे्ारी तोनकएको िदानिकारी उिनस्थत हुि िसकेमा सार्वजनिक निकायका 

प्रमिुले सो नजम्मरे्ारी अको िदानिकारीलाई तोक्ि ुििेछ । 

(४) यस िररच्छेदमा जिुसुकै कुरा उल्लेि भएतािनि सार्वजनिक निकायको प्रमिुले नजिासामा थि 

स्िष्टता ल्याउि र्ािा िरुयाएको मानििे छैि । 

परिच्छेद - ७ 

सार्वजनिक सुिुर्ाइ कायवक्रम संिालि 

१५. सार्वजनिक सुिुर्ाइ कायवक्रम संिालिः (१) सार्वजनिक सिुरु्ाइको कायवकम संचालि दहेाय बमोनजम गिुवििेछ:  



(क) अध्यक्षता ग्रहण तथा कायविम शरुु भएको घोषणा गिे , 

(ि) कायविमको उद्दशे्य मानथ प्रकाश िािे , 

(ग) आचार संनहताबारे जािकारी गराउिे, 

(घ) सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहबारे संनक्षि जािकारी नदिे, 

(ङ) िागररक प्रनतर्देि िि सम्बरिी प्रनतर्देि प्रस्ततु गिे , 

(च) बनहगवमि अनभमत सम्बरिी प्रनतर्देि प्रस्ततु गिे, 

(छ) सहभागीहरुबाट तोनकएको नबषयमा नलनित तथा मौनिक प्रश्नहरु संकलि गि,े 

(ज) सार्वजनिक निकायका नजम्मरे्ार िदानिकारीहरुले स्िष्ट िािे, 

(झ) स्िष्टता िनछ थि नजिासाको आह्वाि गिे,  

(ञ) सम्बनरित िदानिकारीबाट थि नजिासामा स्िष्टता ल्याउिे , 

(ट) समािि मरतव्य, िरयर्ाद िािि र कायविम नर्सजवि गिे । 

(२) सार्वजनिक सिुरु्ाइको कायविम सामारयतया चार घण्टासम्म सञ्चालि हुिेछ । 

(३) सार्वजनिक सिुरु्ाइको कायविम समानििनछ कायविमको समीक्षा गररिेछ । 

(४)समीक्षामा कायविमको उद्दशे्य अिरुुि सिुरु्ाइको प्रनतफल प्राि भएिभएको नर्षयलाई नर्िेषण 

गिुवििेछ । 

(५) सार्वजनिक सिुुर्ाइको प्रनतर्देि तयार गरी िेश गिे नजम्मरे्ारी सार्वजनिक सिुरु्ाइमा िनटएका 

कमवचारी र सहजकतावको हुिेछ । 

(६) उिदफा (५) बमोनजम तयार गररिे प्रनतर्देि अिसुचूी-४ बमोनजमको ढाँचामा आिाररत गररिेछ ।  

(७) सार्वजनिक सिुरु्ाइ र्षवको चार िटक सञ्चालि गररिेछ । 

(८) यस िररच्छेद बमोनजम सार्वजनिक सिुरु्ाइको लानग अिसुचूी-५ बमोनजमको आचार संनहता 

िालिा गिुव गराउि ुििेछ । 

(९) कायविम समािि िनछ सार्वजनिक निकायले उियकु्त संचारबाट प्रचार प्रसार गिुव ििेछ । 

परिच्छेद-८ 

नर्नर्ध 

१६. गैसस तथा अन्य सार्वजनिक संस्थािरूको सार्वजनिक सुिुर्ाई कायवनर्नध: (१) गहै्रसरकारी संस्था  तथा अरय 

सार्वजनिक निकायहरूले िनि यस कायवनर्निलाई प्रयोग गिव सक्िेछि ् । सो गिव गराउि सार्वजनिक निकायहरूले 

समरर्य र सहयोग गिुव ििेछ ।  

१७. जरिर्ािा िुि सक्िे: (१) सार्वजनिक निकायले सर्लैे दखे्िे ठाँउमा िागररक बडािि राख्ि ुििेछ । िागररक बडाििमा 

उल्लेि भए अिसुार कायव िभएमा सो कायवका लानग नजम्मरे्ार कमवचारीबाट रु. ५०००/- सम्म (अक्षरेिी िाँच हजार) 

क्षनतिनुतव सम्बनरित सेर्ाग्राहीलाई उिलब्ि गराइिछे ।  

१८. आर्श्यक व्यर्स्था नमलाउि सक्िेः यस मािदण्डको कायावरर्यिमा कुिै जनटलता उत्िरि भएमा मखु्यमरिी तथा 

मनरििररषदक्ो कायावलयले आर्श्यक व्यर्स्था नमलाउि सक्िेछ।  



१९. बानझएमा िुिे: (१) यस कायवनर्निमा उल्लेि भएका कुराहरु प्रचनलत काििूसँग बानझएमा प्रचनलत काििूमा भएको 

व्यर्स्था िै मारय हुिेछ । 

(२) कसैले यस कायवनर्निको नर्िरीत हुिे गरी कुिै कायव गरेमा निजलाई प्रचनलत काििू बमोनजम 

कारर्ाही हुिेछ । 

 

  



अिुसूिी-१  

( दफा ४ को उपदफा (९) सँग सम्बनन्धत ) 

गुिासो पीि मकावको अनभलेखको ढाँिा 

 

क्र. स.  िाम थि  ठेगािा  नपि मकाव र्ा 

गुिासोको नर्षय  

सुधाि र्ा समाधािको 

लानग सुझार्  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



अिुसूिी-२ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बनन्धत )  

िागरिक प्रनतरे्दि (Citizen Report Card) 

 

(सरतनुष्ट र्ा असरतनुष्ट जिाउिे) 

  

उत्तरदाताको िाम थरः        जिजानतः  

नशक्षाः ( )  मनहलाः ( )   िरुुषः ( ) जिजानतः ( )  उमरेः ( )   िेशाः ( )   

ठेगािाः   ………………………..िानलका  ……………………….. र्डा 

 ……………………….. सम्िकव  िम्बर .........................................  

 

क) सेर्ाको सन्तुनटः  

१. तिाइलँे यस कायावलयबाट समग्रमा कनतको सरतनुष्ट िाउि ुभयो ?  

उत्तिः सरतषु्ट ( )    ठीकै ( )  असरतषु्ट ( )  

२. सेर्ा नलि जाँदा कमवचारीको व्यर्हारप्रनत तिाई कनतको सरतुष्ट हुिहुुरछ ? 

उत्तिः सरतषु्ट( )   ठीकै ( )  असरतषु्ट ( ) 

 

ख) सेर्ाको नियनमतता  

३. िागररक बडाििमा उल्लेि भए अिसुार तिाईले प्राि गिुवििे सेर्ामा लागकेो समय प्रनत कनत्तको सरतषु्ट 

हुिहुुरछ ? 

उत्तिः  सरतषु्ट( )   ठीकै ( )  असरतषु्ट ( ) 

४. कायावलय नियनमत रुिमा (कमवचारीको उिनस्थनत, समय िालिा, कायवचसु्तता) सञ्चालि भएको छ भरि े

कुरामा कनतको नर्श्वस्त हुिहुुरछ ? 

उत्तिः  नर्श्वस्त ( )   ठीकै ( )  अनर्श्वस्त ( ) 

५. तिाईले सेर्ा नलि जाँदा अनतररक्त रकम नतिुव भयो ? नतरेको छैि र ? 

उत्तिः   ( ) एकदम ैकम   ( ) िेरै नतरेको )    ( ) एक दम ैकम   

६. यस कायावलयले सार्वजनिक चासो तथा समस्या समािाि गिव औसत कनत नदि लगाउिे गरेको छ ? 

उत्तिः   १ नदि  ( )   २ नदि ( )  घरैे नदि ( ) 

 

ग) सेर्ाप्रनतको जिनर्श्वास 

७. यस संस्थाले नदिे सेर्ाप्रनत तिाई कनतको नर्श्वस्त हुिहुुरछ ? 

उत्तिः  नर्श्वस्त ( )   ठीकै ( )   अनर्श्वस्त ( ) 

८. यस कायावलयले प्रदाि गरेको सेर्ाको बारेमा अरुलाई जािकारी गराई कनत्तको प्रचार गिुव भएको छ ? 



उत्तिः  िेरै ( )  ठीकै ( )  गरेको छैि ( )  

९. यस संस्थामा कायवरत कमवचारी प्रनत तिाईको नर्श्वास कनत्तको छ ? 

उत्तिः  िेरै ( )  ठीकै ( )  नर्श्वास छैि ( ) 

१०. यस कायावलयले नर्िरि र्गवको लानग छुट्याएको सेर्ा प्रयोग गरेको थाहा िाउि ुभएको छ ? 

उत्तिः   छ  ( )   छैि ( )   अनल अनल थाहाछ ( ) 

 

घ) सेर्ाको गुणस्ति 

११. यस कायावलयबाट सेर्ा नलंदा कायावलयले नदएको जािकारीबाट कनत्तको सरतषु्ट हुिहुुरछ ? 

उत्तिः   सरतषु्ट ( )   कम सरतषु्ट ( )   असरतषु्ट ( ) 

१२. तिाई यस कायावलयमा आउँदा कसको सहयोग नलिभुयो ? 

उत्तिः   आफै ( )   गाउँका ठूलाबडाको ( )   मध्यस्थकताव ( ) 

१३. यस कायावलयमा तिाईले एउटा कामको लानग कनत िटक िाउि ुियो ? 

उत्तिः   १ िटक ( )   २ िटक ( )   सोभरदार्ढी ( ) 

 

ङ) सेर्ा सम्बन्धी जािकािी 

१४. कायावलयको भौनतक अर्स्था कस्तो छ ? 

उत्तिः   अनत राम्रो ( )   ठीकै ( )   िराम्रो ( ) 

१५. कायावलयमा भएको िागररक बडािि बारे तिाईलाइ जािकारी छ ?  

उत्तिः   छ ( )   आनंशक जािकारी छ ( )   कुिै जािकारी छैि ( ) 

१६. कायावलय र सेर्ागप्रही बीचको सम्बरि कस्तो छ ? 

उत्तिः   अनत राम्रो ( )   ठीकै ( )   िासै राम्रो छैि ( ) 

१७. सञ्चालि गररिे सार्वजनिक कायविममा सीमारत र्गवको उिनस्थनत कनत प्रनतशतसम्म हुिे गरेको छ ?  

उत्तिः   २० प्रनतशत जनत ( )   १० प्रनतशत भरदा मानथ ( )  थाहा छैि ( ) 

१८. िररषदमा रानष्ट्रय िीनत निदनेशका अिसुार समार्शेी प्रकृनतको प्रनतनिनित्र् भएको छः 

उत्तिः   छ ( )   ठीकैछ ( )   प्रनतनिनित्र् साटै्टकमछ ( ) 

१९. िागररक बडािि/उजरुी िेनटका / गिुासो सरुिे अनिकारी सम्बरिमा  तिाईको नर्चारमा सेर्ाग्राहीले िागररक 

बडाििको उियोग कुि हदसम्म गरेका छि ् ? 

उत्तिः   िेरै ( )   कम ( )   गरेको छैि ( )  

२०. तिाईको नर्चारमा सेर्ाप्रदायकहरुले िागररक बडािि अिरुुि कनत हदसम्म सेर्ा प्रदाि गरेको जस्तो लाग्छ ?  

उत्तिः   िेरै( )   ठीकै ( )  अनतकम ( ) 

 

२१. तिाईको नर्चारमा उजरुी िेनटकाको उियोग कुि हदसम्म भएको छ ? 

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



िागरिक प्रनतरे्दि पर 

 

क) नशफारिस सम्बन्धी 

१. नशफाररसको लानग चानहिे आर्श्यक कागजातहरुको प्रष्ट जािकारी िाउि ुभयो ?  

उत्तिः   िाए ँ( )   ठीकै िाए ँ( )   स्िष्ट िाइिँ ( ) 

२. कुिै नशफाररसको लानग लाग्िे दस्तरु बाहके अनतररक्त रकम नदि ुियो ? 

उत्तिः   नदए ँ( )   थोरै नदए ँ( )  मानगएि र नदइएि िनि ( ) 

३. त्यहाँबाट नदिे नशफाररस नलंदा कसको सहयोग नलिभुयो ? 

उत्तिः   आफँै ( )  मध्यस्थकताव र्ा कायावलयकै मारछे ( )  िेता /ठूलाबडा ( ) 

४. राजस्र्, शलु्क तथा दस्तरु को-कससँग उठाउिे गदवछि ् ? 

उत्तिः 

(क) सबैसँग कर उठाउँछि ् ( )   

(ि) सीनमत व्यनक्त सँग माि कर उठाउँछि ् ( )  

(ग) िेरै बक्यौता रहिे गरेको छ ( )  

(घ) िरू्ाविार तथा सरसफाई सम्बरिी ( )  

५. कायावलयमा सरसफाईको अर्स्था कस्तो छ ? 

उत्तिः   राम्रो ( )   ठीकै ( )   िराब( ) 

६. कायावलयमा सरसफाई सम्बरिी गिुासो गदाव त्यसमानथ कारर्ाही कनत्तको गरररछ ?  

उत्तिः   तरुुरतै हुरछ ( )   िटक िटक भिेिनछ मािै हुरछ ( )   जनत भिेिनि हुरि ( ) 

७. तिाईको नर्चारमा नज.स.स./ि.िा./गा.िा. ले सरसफाई तथा जिस्र्ास््य सम्बरिी कायविम के कस्तो 

नकनसमले गछव ?  

उत्तिः   नियनमत र राम्रो संग ( )   ठीकै गछव ( )   नियनमत रुिमा गदिै ( ) 

८. तिाईको गा.िा./ ि.िा. मा नर्कास निमावणको नस्थनत कस्तो छ ? 

उत्तिः   राम्रो ( )   ठीकै( )   िराब  ( ) 

९. सञ्चालि गरेका योजिाहरु कनत्तको प्रभार्कारी छि ् ? 

उत्तिः   प्रभार्कारी छि ् ( )   ठीकै छि ् ( )   प्रभार्कारी छैिि ् ( ) 

१०. योजिाको नबल भकु्तािी नदिे व्यर्स्था कस्तो छ ? 

उत्तिः   सहज ( )   सहज( )  ठीकै( )   अप्ठ्यारो ( ) 

११. योजिाहरु जाँचिास गदाव प्रानर्निकहरुलाई रकम नदििुछव ? 

उत्तिः   िदिै ( )   मागरैे नलरछि ् ( )   रकम िनदए अप्ठ्यारो िाछवि ् ( ) 

१२. योजिा सञ्चालि गदाव प्रानर्निक सहयोग कनत्तको िाउि ुभयो ? 

उत्तिः   सनजलै िाइयो ( )  कनहले काँही िाइयो ( )   माग गदाव िनि िाइएि ( ) 



१३. नर्कास निमावणका बारेमा जािकारी माग्दा िाउि ुहुरछ ? 

उत्तिः   सनजलै िाइरछ ( )   सोिेिनछ िाइरछ ( )   सोिेिनि िाइदिै ( ) 

१४. सार्वजनिक निकायको आचारसंनहता िालिा भएको छ ? 

उत्तिः  िालिा भएको छ ( )  ठीकै िालिा भएको छ ( )  कनत्त िनि िालिा भएको छैि ( ) 

१५. योजिा सञ्चालि गदाव नज.स.स./ि.िा./गा.िा. बाट कनत्तको सहयोग िाउि ुभएकोछ ? 

उत्तिः  िेरै सहयोग िाएको छु ( )   ठीकै सहयोग िाएको छु ( )   निरुत्सानहत गरररछ ( ) 

१६. यस कायावलयको तल नदइएका नर्नर्ि िक्षहरुमा तिाईको अिभुर् कस्तो छ ?  

(क) आनथवक श्रोत कस्तो छ ? 

उत्तिः  आर्श्यक श्रोत उिलब्ि ( )  कम श्रोत उिलब्ि ( )  अनत कम श्रोत उिलब्ि ( ) 

(ि) काम गिे प्रणाली र प्रनिया कस्तो छ ? 

उत्तिः  अनत सरल ( )   ठीकै ( )  जनटल( ) 

(ग) कायावलयमा भएका कमवचारीमा सीि कस्तो छ ? 

उत्तिः  आर्श्यक सीि छु ( )  आर्श्यकता भरदा कम छ ( )  सीिनिकैकमछ ( ) 

(घ) सार्वजनिक निकायको आम्दािी र िचव बानहर सचूिा िाटीमा टाँसेको दखे्िभुयो ?  

उत्तिः  टाँसेको दिेकेो छु ( )  कनहले काँही टाँसेको दनेिरछ ( )  ि ैकतै दनेिएि ( ) 

१७. कायव सम्िरिको आिारमा मलू्यांकि भएको छ नक छैि ? 

उत्तिः  ठीकै छ ( )   ठीकै मलू्यांकि हुिे गरेको छ ( )  कनहले िनि भएको थाहा छैि ( )  

१८. र्तवमाि कायव सञ्चालि संरचिा प्रनत कनत्तको सरतषु्ट हुिहुुरछ ?  

उत्तिः   सरतषु्ट ( )   ठीकै ( )   कुिै जािकारी छैि( ) 

 

ि) पािदनशवता सम्बन्धी 

१९. सार्वजनिक निकायमा अनहलेसम्म यस र्षव कनतर्टा सार्वजनिक सिुरु्ाइ कायविम सम्िरि भए ?  

उत्तिः   १र्टा ( )   २ र्टा ( )   कायविम बारे कुिै जािकारी िै छैि ( ) 

२०. सार्वजनिक निकायमा अनहले सम्म कनतर्टा सार्वजनिक िरीक्षण कायविम सम्िरि भए ? 

उत्तिः   िेरै ( )    कम ( )    भएकै छैि ( ) 

२१. सार्वजनिक निकायमा र्ानषवक रुिमा सामानजक िरीक्षण भएको छ ?  

उत्तिः  भएको छ ( )  अनहलेसम्म सञ्चालि भएकै छैि( )  कायविम बारे कुिै जािकारी िै छैि ()  

२२. सार्वजनिक सिुरु्ाइमा गररएका सार्वजनिक प्रनतबद्धता कनत्तको कायावरर्यि भएको छ ? 

उत्तिः   िेरै ( )  ठीकै ( )   कम ( )  

२३. सार्वजनिक सिुरु्ाइको अिगुमि गिे संयरिको नर्कास भएको छ ? 

उत्तिः   संयरि बिेको छ ( ) कुिै संयरि बिेको छैि ( )   कुिै जािकारी िै छैि ( ) 

२४. यस कायावलयको र्ानषवक िीनत, कायविम र श्रोतका बारेमा जािकारी िाउि ुभएको छ ? 

उत्तिः  िेरै जािकारी िाएको छु ( )  ठीकै जािकारी िाएको छु ( )  कम जािकारी िाएको छु ( ) 



अिुसूिी-३ 

बनिगवमि अनभमत (Exit Poll) संकलि गिे ढाँिा 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग संबनन्धत) 

 

(१) सेर्ाग्राहीको नलङ्ग :-  िरुुष ( )  मनहला ( ) 

(२) जात: 

(३) उमरे: 

(४) नशक्षा: 

(५) कायावलय सम्म आइिगु्दाको समय : 

(६) यस कायावलयको काममा माि आउि ुभएको हो र्ा अरय कामको लानग िनि 

(७) कायावलयमा दहेायको कुि कामको लानग आउि ुभएको हो रेजा नचरह नदिहुोस ् । 

(क) नसफाररस नलि/ियुावउि 

(ि) दताव/ िर्ीकरण 

(ग) आनथवक सहयोग नलि 

(घ) योजिा माग गिव 

(ङ) योजिाको नकस्ता नलि 

(च) योजिाको मलू्याङ्कि गराउि 

(छु) योजिाको अनरतम भकु्तािी नलि 

(ज) सार्वजनिक निकायले रािकेो सचूिा प्राि गिव 

(झ) सचूिामलूक सामग्री प्राि गिव 

(ज) अरय कुिै भए 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

नस.िं. सेर्ाको िाम मूल्याङ्कि उपयुक्त कोष्ठमा िेजा ( ) लगाउिे 

१. सेर्ा नलि कोसँग सम्िकव  गिे भरिेमा 

तिाईलाई स्िष्ट जािकारी भयो ? 
अनत स्िष्ट ठीकै अस्िष्ट 

२. सेर्ाप्रदायक कमवचारीले तिाईको 

आर्श्यकता र अिेक्षा कनत बुझ ेजस्तो 

लाग्यो ? 

थोरै अनत िेरै ठीकै 

३. तिाँइ प्रनत सेर्ा प्रदायक कमवचारीले कस्तो 

व्यर्हार गरे ? 

नमलिसार र 

मिैी िणूव 
नठकै अमयावनदत 

४. सेर्ा प्राि गिव आर्श्यक सचूिाहरु (प्रमाण अती स्िष्ट नठकै अल्मल्ल हुिे गरी 



कागजात र शलु्क दस्तरु) बारे तिाँइलाई 

सेर्ा प्रदायक कमवचारीले स्िष्ट िारे की 

िारेिि ्? 

गररनदए अष्ट्िष्ट सचूिा नदए 

५. तिाँइले राख्ि ुभएको समस्याको बारेमा के 

कस्ता समािाि नदए ? 

अनत सनजलो 

तररकाले 

समािाि नदए 

नठकै 

समस्याको 

समािाि नदि 

कसेकिि ्

६. सेर्ा प्रदाि गिव अबलम्बि गररएको तररका 

के कस्तो लाग्यो ? 

नछटो तथा 

सनजलो 
नठकै लामो र झरझनटलो 

 

कायावलयको कुि कुि पिमा धेिै िाम्रो लाग्यो कूि कूि पिलाई धेिै सुधाि गिुव पिे देनखयो ?  

िाम्रो लागेको कुिािरु सुधाि गिुव पिे कुिािरु 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



अिुसूिी-४ 

(दफा १५ को उपदफा (६) सँग सम्बनन्धत) 

सार्वजनिक सुिुर्ाइ सम्बन्धी प्रनतरे्दिको ढाँिा 

 

सार्वजनिक सिुरु्ाइ संयोजि गिे व्यनक्तको िाम,थर र ठेगािाः....................................................... 

सिुरु्ाइ गररएका नर्षयर्स्तहुरु 

(क) 

(ि) 

(ग) 

(घ) 

 

कायविम आयोजिा स्थल :- 

कायविम आयोजिा गररएका नमनत र समय : 

कायविम सञ्चालि गररएको समयार्नि (घण्टा/नमिेटमा) 

उठेका प्रश्न/नजिासा र उत्तर : 

 

ि.सं. प्रश्नकताव गिुासो गिे र्ा 

सझुार् नदिेको िाम थर 

ठेगािा  

सहभागीको 

प्रश्न/गिुासो/सझुार्  

जर्ाफ नदिे 

िदानिकारीको िाम थर 

ठेगिा  

जर्ाफको छोटकरी 

व्यहोरा  

     

     

     

     

     

     

     

 

  

प्रनतर्देि नदएको नमनतः सार्वजनिक सिुरु्ाइ संयोजकको दस्तित  
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अिुसूिी-५ 

(दफा १५ को उपदफा (८) सँग सम्बनन्धत) 

 

सार्वजनिक सुिुर्ाइमा पालिा गिुवपिे आिाि संनिता 

१. सहभागीले बोल्िका लानग हात उठाएर संकेत गिुवििेछ । 

२. सहभागीले प्रश्न र्ा सझुार् के राख्िे हो, िनहले स्िष्ट गिुवििेछ । 

३. सहजकतावले बोल्िे संकेत गरेिनछ माि आफ्िो िाम सनहत प्रश्न र्ा नजिासा राख्ििुिेछ । 

४. सेर्ाग्राही सहभागी िागररकहरु िैरैलाई प्रश्न गिव समय नदििुिे भएकाले बुंदागत रुिमा छोटकररमा प्रश्न 

प्रनतनकया राख्ििुिेछ र सहजकतावले नििावरण गरेको समय नबतेिनछ तत्काल प्रस्तनुत रोक्िुििेछ । 

५. आफूभरदा िनहलेका सहभागीले बोलेका कुरालाई दोहोयावउि जरुरी हुिेछैि । 

६. नचत्त िबझुमेा सहजकतावको अिमुनत नलएर थि प्रश्न राख्ि िाइिेछ । 

७. सहभागीले नबिा आिार कसैप्रनत लाञ्छिायकु्त भाषाको प्रयोग गिव िाइिे छैि । 

८. सिुरु्ाईका र्क्ता तथा सहभागीलाई उत्तनेजत िािे र्ा बदलाको भार्िाबाट भिाइ राख्ि र्ा बोल्ि िाइिे छैि । 

९. सिुरु्ाइलाई नबथोल्िे प्रयास कतैबाट भएको िाइएमा सबै सहभागी नमलेर शालीितािरू्वक समािाि िोज्िे 

िहल गिुव सबैको कतवव्य हुिेछ । 

१०. सिुरु्ाइलाई नर्षयारतर हुि बाट सबै सहभानग सचेत हुि ुििेछ । 


