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िमित २०७८।०६।०८ गते 

गुनासो तथा सुझाव सकंलन पेटीका राखीने स!ब"धमा 
 

नाग�रकह	बाट �हरी कम�चारीह	संग स�बि�धत गनुासो तथा सझुाव संकलन गरी �हरी सेवालाई थप �भावकारी 

बनाउन बागमती �दशे �हरी काया�लय हटे&डाले �देश भरीका हरेक (थानीय तह तथा वडा काया�लयह	मा गुनासो 

तथा सुझाव संकलन पेटीका राखीने योजना अन	ुप स�पणु� तयारी ग�रएको छ ।  
 

�हरी काया�लयका साथै �हरी कम�चारीह	बाट स�पादन भएका कामकारबाहीको स�ब�धमा आम नाग�रकबाट �ा2 त 

ह3ने स4लाह, सझुावका साथै गनुासोलाई उिचत स�बोधन गरी �ा2 त स4लाह सझुाव अन	ुप �हरी सेवालाई 

प�रमाज�न गन6 उ78ेयले गनुासो तथा सझुाव संकलन पेटीका संचालन स�ब�धी योजना समेत िनमा�ण गरी गत आ.व. 

बाट यस काय�को श	ुवात ग�रएको िथयो । काय�योजनामा उ4लेखीत :यव(था अनसुार गत आ.व. मा बागमती �दशे 

अ�तग�तका सवै ९८ वटै (थािनय तहह	मा २ चरणमा गरी पेिटका (थापना गरी िनयिमत गनुासो तथा सझुाव संकलन 

गरी काया��वयन गद> आईरहकेो छ । ९८ वटा (थािनय तहमा रािखएका गनुासो पेिटकाबाट हालस�म ६० वटा भ�दा 

बढी सझुाव तथा गनुासोह	 संकलन गरी काया��वयन ग�र सिकएको छ ।  
 

थप गनुासो तथा सझुाव संकलन पेिटका राBने स�ब�धमा यस �दशे अ�तग�तका ८७४ वडाह	 मEये चाल ुआ.व. 

२०७८।०७९ मा कि�तमा २०% वडा काया�लयमा पेिटका (थापना गन6 काय�योजना अन	ुप िमित २०७८।०६।१० 

गते एकै चरणमा िज4ला �हरी काया�लय रसवुा बाहके ९ िज4लाका (थािनय तहह	का १५१ वटा वडा 

काया�लयह	मा गनुासो तथा सझुाव संकलन पेिटका (थापना गरी नागरीकह	बाट �हरीसंग स�बि�धत सचुना संकलन 

गन6 काय� ग�रनेछ । 

नेपाल �हरीले नागरीकह	बाट पJृपोषण �ाLीका लािग नागरीक सनुवुाई काय�Mम संचालन, हरेक काया�लयमा 

सचुना अिधकृतको Nयव(था, �िबधीह	को �योग लगायत िबिभ�न कृयाकलापह	 संचालन गद> आईरहकेो 

भएतापिन  सचुना संकलनका काय�लाई थप �भावकारी बनाउन बागमती �दशे �हरी काया�लयले नागरीकह	को 

सहज र िनयिमत पह3चं ह3ने (थानीय िनकायह	मा �हरी स�बि�धत सचुनाह	 �ाL गन6 संय�Oको िवकास गनु� उपयPु 

ह3ने महससु गरी यो काय�योजना तयार ग�रएको हो ।  
 

गुनासो तथा सुझाव संकलन पेटीका रा$नुको उ&े'य/औिच,य िन!नानुसार रहेको छ:- 

• (थानीय िनकायसंगको सहकाय�लाई थप द�रलो बनाउद ैदीगो र िदग�कालीन साझेदारीको संय�O िनमा�ण गन6 ।  

• सव�साधारणको �हरी �ितको िबQासमा अिभबिृR गन6 । 

• �हरी सेवा संचालनमा रहकेा Oटृी, कमी, कमजोरी पिहचान गद> सो काय�मा आव8यPानसुार सधुार गरी �हरी 

सेवालाई सSुढ बनाउने । 



• �हरी दाियTवको �भावकारी स�पादनका लािग आगामी रणिनती तयार गन� पJृपोषण �ाL गन6 । 

• आचरण िब	Rका काय� गन6 �हरी कम�चारीको पिहचान गरी संगठन सिुRकरण अिभयानलाई सबल बनाउने । 

• सचुना संकलनलाई �भावकारी बनाउने । 

• सशुासन कायम गन6 स�ब�धमा नाग�रकको अिधकारलाई :यवहारमा उतारी काया��यनमा 4याउने । 
 

गुनासो तथा सुझाव संकलन एवम ्3यव4थापन स!ब"धमा िन!नानुसार 5यव4था िमलाईएको छ: 

• �Tयेक मिहनाको १ गते स�बि�धत वडा/पालीकाका �ितिनधी तथा निजकको यिुनटका �हरीको संयPु रोहबरमा 

पेिटकामा रहकेा पOह	 िनकाली द(तखत सिहत खामब�दी गरी संकलन ग�रनेछ ।  

• पOह	 �दशे �हरी काया�लयको लािग संकलन ग�रने भएकोले उजरुीकता�को गो2यता समेतलाई Eयानमा राखी 

पेिटकामा भएको पO नखोली, नपढी सरुिWत साथ िज4ला �हरी काया�लयह	ले िबिभ�न वडा काया�लय तथा 

पालीकाह	बाट एकमJु संकिलत पOह	 बागमती �देश �हरी काया�लयले �ाL गन6 गरी पठाउनेछन ।  

• पO माफ� त �ाL ह3न आएका गनुासो, सझुावह	को उिचत स�बोधन/सनुवुाई  गन6 उYरदाियTव बागमती �दशे �हरी 

काया�लयको ह3नेछ ।  

• �दशे काया�लयमा रहने गनुासा तथा सझुाव Nयव(थापन शाखाले संकलन भएका सझुाव तथा गनुासाह	 उपर 

छानिबन गरी आव8यक कारवाही अिघ बढाउनेछ ।  

• �दशे तथा िज4ला (तरका �हरी काया�लयह	मा िसिनयर �हरी अिधकृतको कमा[डमा गनुासो तथा सझुाव संकलन 

तथा Nयव(थापन शाखा रहनेछ ।  

• सो शाखाले तालकु काया�लयह	 तथा अ�य िबिभ�न \ोत माफ� त �ाL ह3न आएका सझुाव तथा गनुासाह	को उिचत 

कारवाही एवम ्Nयव(थापनको काय� गन6छ । 

• सझुाव तथा गनुासा उपर ग�रएको कारवाहीको िबवरण सवैको जानकारीका लािग बागमती �दशे �हरीको 

OfficialWeb-site मा रािखनेछ । 
 

                                                                     
थप जानकारीको लािग 

�देश �हरी �व�ा   
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