
सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहको मापदण्ड, २०७९ 
स्र्ीकृत नमनत : २०७९/०२/०९ 

 

प्रस्तार्िा िेपालको संवर्धाि, प्रचनलत संघीय, प्रदेश तथा स्थािीय कािूि बमोजजम जितालाई प्रत्याभतू भएका सार्वजनिक सेर्ाहरूमा 
सशुासि कायम गिव संघीय शासि व्यर्स्थाको ममव तथा जिताको सबैभन्दा िजजकको सरकार भएकाले सेर्ाप्रर्ाह प्रभार्कारी बिाई 
जिताका दैनिक जिजीर्िलाई सहज बिाउि, सेर्ा प्रर्ाहलाई निरन्तर अिगुमि, पररमाजवि तथा सूचिा प्रवर्नधमा आधाररत बिाई 
पररस्कृत बिाउि बाञ्छिीय भएकोले, 
प्रशासकीय कायववर्नध (नियनमत गिे) ऐि, २०७६ को दफा ४ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी यो मापदण्ड कायवपानलकाको नमनत 
२०७९/२/२ गतेको बैठकबाट स्र्ीकृत गरी जारी गररएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारजभभक 

१.संजिप्त िाम र प्रारभभ  यो (१) मापदण्डको िाम सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहको मापदण्ड २०७९ रहेको छ ।  

(२) यो मापदण्ड स्थािीय राजपत्रमा प्रकाजशत भए पनछ लागू हिुेछ ।  

 

२. पररभाषा वर्षय र्ा प्रसंगले अको अथव िलागमेा यस मापदण्डमा  

(क) गाउँप्रमखु भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको प्रमखु सभझि ुपदवछ ।  

(ख) आनथवक ऐि भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको प्रचनलत आनथवक ऐिलाई सभझि ुपदवछ ।  

(ग) कमवचारी भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलका कायावलय तथा मातहतका कायावलयमा कायवरत सभपूर्व कमवचारी सभझिपुदवछ  । 

(घ) कायावलय भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको कायावलय सभझि ुपदवछ ।  

(ङ) 'कायवपानलका' भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको कायवपानलका सभझि ुपदवछ ।  

(च) 'गाउँसभा' भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको गाउँ सभा सभझि ुपदवछ ।  

(छ) "गाउँपानलका' भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलका सभझि ुपदवछ ।  

(ज) गिुासो सनेु्न अनधकारी भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलका कायवलयद्वारा तोवकएको गिुासो अनधकारी सभझि ुपदवछ ।  

(झ) 'जिप्रनतनिनध" भन्नाले िेपालको संवर्धाि बमोजजम निर्ावजचत नभमसेिथापा गाउँपानलकाका जिप्रनतनध सभझिपुदवछ ।  

(ञ) सनमनत” भन्नाले यस नियामार्लीको दफा ५ बमोजजम र्दठत सनमनत सभझि ुपदवछ ।  

(ट) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतलाई सभझिपुदवछ ।  

(ठ) "र्डा अध्यि" भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको र्डा सभझि ुपदवछ । 

 

(ड) "र्डा कायावलय" भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलका रहेका र्डा कायावलयहरु सभझि ुपदवछ । 

(ढ) र्डा सजचर्" भन्नाले र्डा कायावलयको प्रशासि प्रमखुको रुपमा तावकएको कमवचारी सभझि ुपदवछ । 

(र्) "सार्वजनिक सेर्ा" भन्नाले िेपालको संवर्धाि, प्रचनलत संघीय काििु, प्रदेश तथा स्थािीय कािूिद्वारा व्यजि र्ा संस्थालाई निशलु्क 
र्ा सशलु्क उपलब्ध गराउि ुभिी तोवकएको सार्वजनिक सेर्ा सभझि ुपदवछ ।  

(त) "सूचिा अनधकारी" भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलकाको कायावलयद्वारा तोवकएको सूचिा अनधकारी सभझि ुपदवछ ।  

(थ) "शाखा प्रमखु" भन्नाले नभमसेिथापा गाउँपानलका कायावलयको शाखाहरुको प्रमखुको रुपमा तोवकएको कमवचारी सभझि ुपदवछ ।  

 

पररच्छेद २ 

 सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह 

३. सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह सबैको दावयत्र् हिुेेः (१) स्थािीय तहबाट प्रदाि गररिे सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहमा कािूि बमोजजम सबैको 
दावयत्र् हिुेछ ।  

(२) सेर्ा प्रर्ाहको दावयत्र्बाट तोवकएको कुिै पनि जिप्रनतनिनध तथा कमवचारी पजन्छि पाईि ेछैि ।  

(३) सेर्ा प्रानप्तका तावकएका प्रकृया र्ा शतव पालिा गिुव सबै सेर्ाग्राहीको दावयत्र् हिुेछ ।  

(४) सार्वजनिक सेर्ाको प्रर्ाहको कममा सभबजन्धत सबैले सार्वजनिक सेर्ाको उच्च आदशवले प्ररेरत आचरर्को प्रदशवि गिुवपिेछ ।  



 

४. सार्वजनिक सेर्ाको िाम, प्रकृनत आर्श्यक प्रकृया लाग्ि ेसमय र दस्तरु, जजभमेर्ारी अनधकारी र गिुासो सनेु्न अनधकारी (१) कायावलय 
मातहतका कायावलय तथा र्डा कायावलयबाट प्रदाि गररिे सार्वजनिक सेर्ाको िाम, प्रकृनत आर्श्यक प्रकृया लाग्ि े समय दस्तरु, 

जजभमेर्ार अनधकारी र गिुासो सनेु्न अनधकारी कायवपानलकाद्वारा स्र्ीकृत िागररक र्डापत्र बमोजजम हिुेछ ।  

(२) सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहलाई थप पररस्कृत बिाउि उपदफा १ बमोजजमको िागररक र्डापत्र दफा ५ बमोजजमको सनमनतको 
नसफाररसमा कायवपानलकाले आर्श्यक पररमाजवि गिव सक्िेछ ।  

(३) उपदफा २ बमोजजम पररमाजजवत िागररक र्डापत्र सर्वसाधरर्को जािकारीको लानग स्थािीय राजपत्रमा प्रकाशि गिुवपिेछ ।  

 

पररच्छेद ३ 

अिगुमि तथा प्रनतरे्दि सभबन्धी व्यर्स्था 
५ अिगुमि सनमनत: (१) कायवपानलका अन्तगवतको सार्वजनिक सेर्ा तथा िमता वर्कास सनमनतले सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहलाई गरु्स्तरीय 
तथा प्रभार्कारी बिाउि अिगुमि गिेछ ।  

(२) उपदफा १ बमोजजमको सनमनतले आर्श्यक परेमा अन्य जिप्रनतनिनध, कमवचारी, वर्षय वर्ज्ञ तथा सरोकारर्ालालाई बैठकमा 
आमन्त्रर् गिव सक्िेछ ।  

६. सनमनतको काम, कतवव्य र अनधकार सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहको सन्दभवमा सनमनतको काम कतवव्य, र अनधकार देहाय बमाजजम हिुेछ 
। 
(क) सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहलाई थप गरु्स्तरीय, पररस्कृत तथा प्रभार्कारी बिाउि िीनत तथा योजिा मस्यौदा तजुवमा गिे  

(ख) गाउँपानलकाको िेत्रानधकार नभत्र पिे सभपूर्व सार्वजनिक सेर्ा प्रदायक कायावलय तथा निकाययको सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा अिगुमि 
गरी थप सधुारका लानग सभबजन्धत निकायमा सझुार् ददिे  

(ग) सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा कभतीमा र्ावषवक रुपमा सेर्ाग्राही, सेर्ा प्रदायक तथा सरोकारर्ालाहरुको सहभानगतामा 
सार्वजनिक सिुरु्ाई गराउिे  

(घ)िागररक र्डापत्रको कायावन्र्यिको अर्स्था मूल्याङ्कि गरी थप सधुारका लानग सझुार् संकलि  

(ङ) घभुती सेर्ाको िेत्र पवहचाि गरी एकीकृत घभुती सेर्ाको योजिा बिाई सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह समदुाय स्तर सभम पयुावउि सहयोग 
गिे ।  

(च) सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा सेर्ाग्राही तथा सेर्ा प्रदायक गिुासो सिुरु्ाईको यथोजचत प्रबन्ध नमलाउि ेर वर्द्यामाि गिुासो 
सिुरु्ाई संयन्त्रलाई थप प्रभार्कारी बिाउि आर्श्यक सझुार् ददिे  

(छ) अिसूुजच १ बमोजजम सेर्ाग्राही सन्तवुि सरे्िर् फारम प्रयोग गरी र्ावषवक रुपमा सेर्ाग्राही सन्तवुिको अर्स्था मूल्याड्कि गिे  

(ज) सेर्ाग्राही, सेर्ा प्रदायक तथा सरोकारर्ालाहरुबीच समन्र्य तथा अन्तकृव या गिे सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहको क्रममा देखा परेका र्ा 
भवर्ष्यमा देखा पिव सक्ि ेसमस्या समाधाि तथा अर्रोध हटाउिे  

 

७. अिगुमि प्रनतरे्दि तथा सनमिा (१) कायावलयको पदसोपाि अिसुार सभबजन्धत पदानधकारी तथा कमवचारीले सर्ावजनिक सेर्ा प्रर्ाह 
सभबन्धमा नियनमत र्ा आर्श्यकता अिसुार अिगुमि गिुवपिेछ  

(२) सनमनतले दफा ६ बमोजजम सभपाददत कायवहरु अिगमि प्रनतरे्दिका आधारमा वर्द्यमाि समस्या तथा चिुौतीहरु, समस्या 
समाधािका उपाय, सधुारका लानग गिुवपिे प्रयासहरु सवहतको एकीकृत सधुार योजिा प्रनतरे्दि र्ावषवक रुपमा कायवपानलकामा पेश 
गिुवपिेछ ।  

(३) उपदफा २ बमोजजको प्रनतरे्दि मानथ कायवपानलकाले आर्श्यक समीिा गरी गाउँ सभामा प्रस्ततु गिेछ ।  

 

पररच्छेद ४ 

वर्वर्ध 

८. परुस्कार सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहमा रचिात्मक योगदाि पयुावउि ेव्यजि र्ा संस्थालाई प्रोत्साहि स्र्रूप परुस्कारको व्यर्स्था गररिेछ 
।  



९. कायवसभपादि मूल्याङकि संग आर्द्ध गररि े (१) कमवचारीको कायवसभपादि मूल्याङकिलाई सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा 
गरेको कायव सभपादि संग आबद्ध गररिेछ। मानसक तथा र्ावषवक रुपमा सभझौता 
(२) करार सेर्ा अन्तगवत कायवरत कमवचारीहरुको करार सेर्ा निरन्तरतालाई सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा गरेको कायव सभपादि 
संग आबद्ध गररिेछ ।  

१०. सूचिा प्रवर्नधको उपयोग सार्वजनिक सेर्ालाई सहज, सलुभ, भरपदी कम खजचवलो बिाउि उपयिु सूचिा प्रवर्नधको उपयोगलाई 
प्रर्द्धवि गररिेछ ।  

११. सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहमा सधुारका लानग लगािी सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहमा सधुारका लानग लगािीका िेत्र तथा पररमार् समेत 
यवकि गरी सनमनतिे र्जेट तथा कायवक्रम तजुवमा सनमनत माफव त कायवपानलकामा प्रस्तार् पेश गिेछ ।  

१२. बाधा अडकाउ फुकाउि ेसार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा कुिै बाधा पिव आएमा कायवपानलकाले आर्श्यक निर्वय गरी बाधा 
अडकाउ फुकाउि सक्िेछ। 

 


