
सार्वजनिक सेर्ा प्रर्ाहको मापदण्ड, २०७९ 

स्वीकृत मममतिः २०७९।०३।२७   

प्रस्तावनािः नेपालको संविधान, प्रचवलत संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय काननू बमोवजम जनतालाइ 

प्रत्याभतू भएका सािवजवनक सेिाहरुमा सशुासन कायम गनव, संघीयता  व्यिस्थाको ममव तथा जनताको 

सबैभन्दा नवजकको सरकार भएकाले सेिाप्रिाह प्रभािकारी बनाइ जनताका दवैनक जनजीिनलाइ सहज 

बनाईन, सेिा प्रिाहलाइ वनरन्तर ऄनगुमन, पररमाजवन तथा सचूना प्रविवधमा अधाररत बनाइ पररस्कृत 

बनाईन अिश्यक भएकोले  

प्रशासकीय कायवविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी यो 

मापदण्ड कायवपावलकाको वमवत २०७९/०३   / २७    गतेको बैठकबाट स्िीकृत गरी जारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारमभभक 

१. संमिप्त नाम र प्रारभभ यो (१) मापदण्डको नाम “सािवजवनक सेिा प्रिाहको मापदण्ड २०७८” रहकेो 

छ ।   

(२) यो माप्दण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकावशत भए पवछ लाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसंगले ऄको ऄथव नलागेमा यस मापदण्डमा 

(क) “ऄध्यक्ष” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाको ऄध्यक्ष सम्झन ुपदवछ । 

(ख) “अथवक ऐन” भन्नाले प्रचवलत अवथवक ऐनलाइ सम्झन ुपदवछ । 

(ग) “कमवचारी” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाको कायावलय तथा मातहतका कायावलयमा कायवरत 

सम्पणूव कमवचारी सम्झन ुपदवछ । 

(घ) “कायावलय” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाको कायावलय सम्झन ुपदवछ । 

(ङ) “कायवपावलका” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाको कायवपावलका सम्झन ुपदवछ । 

(च) “गाईँ सभा” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाको गाईँ सभा सम्झन ुपदवछ । 



(छ) “गाईँपावलका” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलका सम्झन ुपदवछ । 

(ज) “गनुासो सनु्ने ऄवधकारी” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाका कायवलयद्वारा तोवकएको गनुासो सनु्ने 

ऄवधकारी सम्झन ुपदवछ । 

(झ) “जनप्रवतवनवध” भन्नाले नेपालको संविधान बमोवजम वनिाववचत अँबखैुरेनी गाईँपावलकाका 

जनप्रवतवनवध सम्झन ुपदवछ । 

(ञ) “सवमवत” भन्नाले यस वनयामािलीको दफा ५ बमोवजम िवठत सवमवत सम्झन ुपदवछ । 

(ट) “प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृतलाइ 

सम्झन ुपदवछ । 

(ठ) “िडा ऄध्यक्ष” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकाको िडा ऄध्यक्ष सम्झन ुपदवछ । 

(ड) िडा कायावलय” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलकामा रहकेा िडा कायावलयहरु सम्झन ुपदवछ । 

(ढ) “िडा सवचि” भन्नाले िडा कायावलयको प्रशासन प्रमखुको रुपमा तोवकआको कमवचारी सम्झन ुपदवछ । 

(ण) “सािवजवनक सेिा” भन्नाले नेपालको संविधान, प्रचवलत संघीय काननु, प्रदशे तथा स्थानीय 

काननूद्वारा व्यवि िा संस्थालाइ वनशलु्क िा सशलुक ईपलव्ध गराईन भनी तोवकएको सचूना ऄवधकारी 

सम्झन ुपदवछ । 

(त) “सचूना ऄवधकारी” भन्नालेअँबखैुरेनी गाईँपावलकाको कायावलयद्वारा तोवकएको सचूना ऄवधकारी 

सम्झन ुपदवछ । 

(थ) “शाखा प्रमखु” भन्नाले अँबखैुरेनी गाईँपावलका कायावलयको शाखाहरुको प्रमखुको रुपमा 

तोवकएको कमवचारी सम्झन ुपदवछ । 

 

 

 



पररच्छेद २ 

साववजमनक सेवा प्रवाह 

३. साववजमनक सेवा प्रवाह सबैको दामयत्व हुनेिः (१) स्थानीय तहिाट प्रदान गररने सािवजवनक सेिा 

प्रिाहमा काननू बमोवजम सबैको दावयत्ि हुनेछ । 

(२) सेिा प्रिाहको दावयत्िबाट तोवकएको कुनै पवन जनप्रवतवनवध तथा कमवचारी पवन्छन पाइने छैन । 

(३) सेिा प्राविको तोवकएको प्रकृया िा शतव पालना गनुव सबै सेिाग्राहीको दावयत्ि हुनेछ । 

(४) सािवजवनक सेिाको प्रिाहको क्रममा सम्बवन्धत सबैले सािवजवनक सेिाको ईच्च अदशवले प्रेररत 

अचरणको प्रदसवन गनुवपनेछ। 

४. साववजमनक सेवाको नाम  प्रकृमत  वव्यक प्रकृया  ाा्ने समय र दस्तरर  मजभमेवारी 

अमधकारी र गरनासो सरन्ने अमधकारीिः (१) कारयालय, मातहतका कायावलय तथा िडा 

कायावलयबाट प्रदान गररने सािवजवनक सेिाको नाम, प्रकृवत अिश्यक प्रकृया, लाग्ने समय दस्तरु, 

वजम्मेिार ऄवधकारी र गनुासो सनु्ने ऄवधकारी कायवपावलकाद्वारा स्िीकृत नागररक िडापत्र बमोवजम 

हुनेछ । 

(२) सािवजवनक सेिा प्रिाहलाइ थप पररस्कृत बनाईन ईपदफा १ बमोवजमको नागररक िडापत्र दफा 

५ बमोवजमको सवमवतको वसफाररसमा कायवपावलकाले अिश्यक पररमाजवन गनव सक्नेछ । 

(३) ईपदफा २ बमोवजम पररमावजवत नागररक िडापत्र सिवसाधरणको जानकारीको लावग स्थानीय 

राजपत्रमा प्रकाशन गनुवपनेछ । 

पररच्छेद ३ 

अनरगमन तथा प्रमतवेदन सभबन्धी व्यवस्था 

५. अनरगमन समममतिः (१) कायवपावलका ऄन्तगवतको सािवजवनक सेिा तथा क्षमता विकास सवमवतले 

सािवजवनक सेिा प्रिाहलाइ गणुस्तरीत तथा प्रभािकारी बनाईन ऄनगुमन गनेछ । 

(२) ईपदफा १ बमोवजमको सवमवतले अिश्यक परेमा ऄन्य जनप्रवतवनवध, कमवचारी, विषय विज्ञ 

तथा सरोकारिालालाइ बैठकमा अमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

६. समममतको काम  कतवव्य र अमधकारिः सािवजवनक सेिा प्रिाहको सन्दभवमा सवमवतको काम, 

कतवव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः 



(क) सािवजवनक सेिा प्रिाहलाइ थप गणुस्तरीय, पररस्कृत तथा प्रभािकारी बनाईन नीवत तथा 

योजना मस्यौदा तजुवमा गने । 

(ख) नगरपावलकाको के्षत्रावधकार वभत्र पने सम्पणूव सािवजवनक सेिा प्रदायक कायावलय तथा 

वनकायको सेिा प्रिाह सम्बन्धमा ऄनगुमन गरी थप सधुारका लावग सम्बवन्धत वनकायमा सझुाि 

वदने । 

(ग) सािवजवनक सेिा प्रिाह सम्बन्धमा कवम्तमा िावषवक रुपमा सेिाग्राही, सेिा प्रदायक तथा 

सरोकारिालाहरुको सहभावगतामा सािवजवनक सनुिुाइ गराईने । 

(घ) नागररक िडापत्रको कायावन्ियनको ऄिस्था मलू्याङकन गरी थप सधुारका लावग सझुाि संकलन 

गने । 

(ङ) घमु्ती सेिाको के्षत्र पवहचान गरी एकीकृत घमु्ती सेिाको योजना बनाइ सािवजवनक सेिा 

प्रिाह समदुाय स्तर सम्म पयुावईन सहयोग गने । 

(च) सािवजवनक सेिा प्रिाह सम्बन्धमा सेिाग्राही तथा सेिा प्रदायक गनुासो सनुिुाइको 

यथोवचत प्रबन्ध वमलाईने र विद्यामान गनुासो सवुनिाइ संयन्त्रलाइ थप प्रभािकारी बनाईन 

अिश्यक सझुाि वदने । 

(छ) ऄनसुवूच १ बमोवजम सेिाग्राही सन्तवुि सिेक्षण फारम प्रयोग गरी िावषवक रुपमा 

सेिाग्राही सन्तवुिको ऄिस्था मलू्याङ्कन गने । 

(ज) सेिाग्राही, सेिा प्रदायक तथा सरोकारिालाहरुबीच समन्िय तथा ऄन्तरकृया गने । 

(झ) सािवजवनक सेिा प्रिाहको क्रममा दखेा परेका िा भविष्यमा देखा पनव सक्ने समस्या 

समाधान तथा ऄिरोध हटाईने । 

७. अनरगमन  प्रमतवेदन तथा सममिािः (१) कायावलयको पदसोपान ऄनसुार सम्बवन्धत पदावधकारी 

तथा कमवचारीले सािवजवनक सेिा प्रिाह सम्बन्धमा वनयवमत िा अिश्यकता ऄनसुार ऄनगुमन 

गनुवपनेछ । 

(२) सवमवतले दफा ६ बमोवजम सम्पावदत कायवहरु, ऄनगुमन प्रवतिेदनका अधारमा विद्यामान 

समस्या तथा चनुौतीहरु, समस्या समाधानका ईपाय, सधुारका लावग गनुवपने प्रयासहरु सवहतको 

एकीकृत सधुार योजना प्रवतिेदन िावषवक रुपमा कायवपावलकामा पेश गनुवपनेछ । 

(३) ईपदफा २ बमोवजमको प्रवतिेदन मावथ कायवपावलकाले अिश्यक समीक्षा गरी नगर सभामा 

प्रस्ततु गनेछ । 



पररच्िेद ४ 

मवमवध 

८. पररस्कारिः सािवजवनक सेिा प्रिाहमा रचनात्मक योगदान पयुावईन व्यवि िा संस्थालाइ प्रोत्साहन 

स्िरुप परुस्कारको व्यिस्था गररनेछ । 

९. कायवसभपादन मूल्याङ्कनसंग ववद्ध गररनेिः (१) कमवचारीको कायवसम्पादन मलू्याङ्कनलाइ 

सािवजवनक सेिा प्रिाह सम्बन्धमा गरेको कारय सम्पादन संग अिद्ध गररनेछ । मावसक तथा िावषवक 

रुपमा सम्झौता । 

(२) करार सेिा ऄन्तगवत कायवरत कमवचारीहरुको करार सेिा वनरन्तरतालाइ सािवजवनक सेिा प्रिाह 

सम्बन्धमा गरेको कायव सम्पादन संग अिद्ध गररनेछ । 

१०. सूचना प्रमवमधको उपयोगिः सािवजवनक सेिालाइ सहज, सलुभ, भरपदो, कम खवचवलो बनाईन 

ईपयिु सचूना प्रविवधको ईपयोगलाइ प्रिद्धवन गररनेछ । 

११. साववजमनक सेवा प्रवाहमा सरधारका ाामग ागानीिः सािवजवनक सेिा प्रिाहमा सधुारका 

लावग लगानीका के्षत्र तथा पररमाण समेत यवकन गरी सवमवतले बजेट तथा कायवक्रम तजुवमा सवमवत 

माफव त कायवपावलकामा प्रस्ताि पेश गनेछ । 

१२. बाधा अडकाउ फर काउनेिः सािवजवनक सेिा प्रिाह सम्बन्धमा कुनै बाधा पनव अएमा 

कायवपावलकाले अिश्यक वनणवय गरी बाधा ऄडकाई फुकाईन सक्नेछ । 

 

 

अज्ञाले 

गोपीकृष्ण ऄयावल 

प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत 


