
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँ काययपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि सािविवनक 

सेिाको मापदण्ड, २०७८ वलख ु गाउँ कायवपावलकाले सिवसाधारणको िानकारीका लावग 

प्रकाशन गररएको छ । 

 

सार्यजलनक सेर्ाको मापदण्ड, २०७८ 

लनयमार्िी नुं. - ३७ 

प्रमालिकरि लमलतिः- २०७८/०२/३१ 

प्रस्तार्नािः नेपालको संविधान, प्रचवलत संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय काननू बमोविम 

िनतालाई प्रत्याभतु भएका सािविवनक सेिािरुमा ससुाशन कायम गनव, संघीय शासन 

व्यिस्थाको ममव तथा िनताको सबैभन्दा नविकको सरकार भएकोले सेिाप्रिाि प्रभािकारी 

बनाई िनताका दवैनक िनिीिनलाई सिि बनाउन, सेिा प्रिािलाई वनरन्तर अनगुमन, 

पररमािवन तथा सचूना प्रविवधमा आधाररत बनाई पररस्कृत बनाउन िाञ्छनीय भएकोले , 
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प्रशासकीय कायवविवध (वनयवमत गने) ऐन, २०७७ को दफा ३ ले वदएको अवधकार 

प्रयोग गरर यो मापदण्ड कायवपावलकाको वमवत २०७८।०२।३० गतेको बैिकबाट स्िीकृत गरर 

िारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. सुंलिप्त नाम र प्रारभभ  यो (१) : मापदण्डको नाम “सािविवनक सेिाको मापदण्ड , 

२०७८” रिकेो छ । 

(२) यो मापदण्ड स्थानीय रािपत्रमा प्रकावशत भए पवछ लाग ूिुनेछ । 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागमेा यस मापदण्डमाः 

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपदवछ । 

(ख) “आवथवक ऐन” भन्नाले चाल ूआ.ि.को आवथवक ऐन सम्झन ुपदवछ । 

(ग) “कमवचारी” भन्नाले वलख ुगाउँ कायवपावलका कायावलय तथा मातितका कायावलयमा 

कायवरत सम्पणूव कमवचारी सम्झनपुदवछ । 

(घ) “कायावलय” भन्नाले वलख ुगाउँ कायवपावलकाको कायावलय सम्झन ुपदवछ । 

(ङ) “कायवपावलका” भन्नाल ेवलख ुगाउँ कायवपावलका सम्झन ुपदवछ । 

(च) “गाउँ सभा” भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको गाउँ सभा सम्झन ुपदवछ । 

(छ) “गाउँपावलका” भन्नाले वलख ुगाउँपावलका सम्झन ुपदवछ । 

(ि) “गनुासो सनु्ने अवधकारी” भन्नाले गाउँ कायवपावलका कायवलयद्वारा तोवकएको गनुासो 

सनु्ने अवधकारी सम्झन ुपदवछ । 

(झ) “िनप्रवतवनवध” भन्नाले नेपालको संविधान बमोविम वनिाववचत वलख ु

गाउँपावलकाका िनप्रवतवनवध सम्झनपुदवछ । 

(ञ) “सवमवत” भन्नाले यस वनयमािलीको दफा ५ बमोविम गवित सवमवत सम्झन ुपदवछ । 

(ट)  “प्रमखू प्रशासकीय अवधकृत” भन्नाले वलख ु गाउँपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अवधकृत सम्झन ुपछव । 

(ि) “िडा अध्यक्ष” भन्नाले वलख ु गाउँपावलकाको िडािरुको िडा अध्यक्षलाई 

सम्झनपुदवछ । 

(ड) “िडा कायावलय” भन्नाले वलख ुगाउँपावलकाको नौ िडामा रिकेा िडा कायावलयिरु 

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

सम्झन ुपदवछ । 

(ण) “सािविवनक सेिा” भन्नाल ेनेपालको संविधान, प्रचवलत संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय 

काननूद्वारा व्यवि िा संस्थालाई वनशलु्क िा सशलु्क उपलब्ध गराउन ुभनी तोवकएका 

िस्त ुिा सेिालाई सम्झन ुपदवछ । 

(त) “सचूना अवधकारी” भन्नाले गाउँ कायवपावलका कायावलयद्वारा तोवकएको सचूना 

अवधकारी सम्झन ुपदवछ । 

(थ) “शाखा प्रमखु” भन्नाल ेगाउँ कायवपावलका कायावलयद्वारा कायावलयको शाखािरुको 

प्रमखुको रुपमा तोवकएको कमवचारी सम्झन ुपदवछ । 

पररच्छेद २ 

सार्यजलनक सेर्ा प्रर्ाह 

३. सार्यजलनक सेर्ा प्रर्ाह सबैको दालयत्र् हुनेिः (१) स्थानीय तिबाट प्रदान गररने 

सािविवनक सेिा प्रिािमा काननू बमोविम सबैको दावयत्ि िुनेछ । 

(२) सेिा प्रिािको दावयत्िबाट तोवकएको कुनै पवन िनप्रवतवनवध तथा कमवचारी पवन्छन 

पाईने छैन । 

(३) सेिा प्राविका तोवकएका प्रकृया िा शतव पालना गनुव सबै सेिाग्रािीको दावयत्ि िुनेछ 

।  

(४) सािविवनक सेिा प्रिािको क्रममा सम्बवन्धत सबैले सािविवनक सेिाको उच्च 

आदशवले पे्रररत आचरणको प्रदशवन गनुवपनेछ ।  

४. सार्यजलनक सेर्ाको नाम, प्रकृलत, आर्श्यक प्रकृया, िाग्ने समय र दस्तुर, 

लजभमेर्ार अलिकारी र गुनासो सुन्ने अलिकारीिः (१) कायावलय, मातितका कायावलय 

तथा िडा कायावलयबाट प्रदान गररने सािविवनक सेिाको नाम, प्रकृवत, आिश्यक प्रकृया, 

लाग्ने समय र दस्तरु, विम्मेिार अवधकारी र गनुासो सनु्ने अवधकारी कायवपावलकाद्वारा 

स्िीकृत नागररक िडापत्र बमोविम िुनेछ । 

(२) सािविवनक सेिा प्रिािलाई थप पररस्कृत बनाउन उपदफा १ बमोविमको नागररक 

िडापत्र दफा ५ बमोविमको सवमवतको वसफाररसमा कायवपावलकाले आिश्यक पररमािवन 

गनव सक्नेछ । 

(४) उपदफा २ बमोविम पररमाविवत नागररक िडापत्र सिवसाधारणको िानकारीको लावग 

स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गनुवपनेछ । 
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पररच्छेद ३ 

अनुगमन तथा प्रलतरे्दन सभबन्िी व्यर्स्था 

५. अनुगमन सलमलतिः (१) कायवपावलका अन्तगवतको सािविवनक सेिा तथा क्षमता विकास 

सवमवतले सािविवनक सेिा प्रिािलाई गणुस्तरीय तथा प्रभािकारी बनाउन अनगुमन गनेछ 

। 

(२) उपदफा १ बमोविमको सवमवतले आिश्यक परेमा अन्य िनप्रवतवनवध, कमवचारी, 

विषय विज्ञ तथा सरोकारिालाकाई बैिकमा आमन्त्रण गनव सक्नेछ । 

६. सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकारिः सािविवनक सेिा प्रिािको सन्दभवमा सवमवतको 

काम, कतवव्य र अवधकार दिेाय बमोविम िुनेछः 

(क) सािविवनक सेिा प्रिािलाई थप गणुस्तरीय, पररस्कृत तथा प्रभािकारी बनाउन नीवत 

तथा योिनाको मस्यौदा तिुवमा गने । 

(ख) गाउँपावलका के्षत्रावधकार वभत्र पने सम्पणूव सािविवनक सेिा प्रदायक कायावलय तथा 

वनकायको सेिा प्रिाि सम्बन्धमा अनगुमन गरर थप सधुारका लावग सम्बवन्धत 

वनकायमा सझुाि वदने । 

(ग) सािविवनक सेिा प्रिाि सम्बन्धमा कम्तीमा िावषवक रुपमा सेिाग्रािी, सिेा प्रदायक 

तथा सरोकारिालािरुको सिभावगतामा सािविवनक सनुिुाई गराउने । 

(घ) नागररक िडापत्रको कायावन्ियनको अिस्था मयूाङ्कन गरर थप सधुारका लावग 

सझुाि संकलन गने । 

(ङ) घमु्ती सेिाको के्षत्र पविचान गरर एकीकृत घमु्ती सेिाको योिना बनाई सािविवनक 

सेिा प्रिाि समदुाय स्तर सम्म पयुावउन सियोग गने । 

(च) सािविवनक सेिा प्रिाि सम्बन्धमा सेिाग्रािी तथा सेिा प्रदायक गनुासो सनुिुाईको 

यथोवचत प्रबन्ध वमलाउने र विद्यमान गनुासो सनुिुाई संयन्त्रलाई थप प्रभािकारी 

बनाउन आिश्यक सझुाि वदने । 

(छ) अनसुचूी १ बमोविम सेिाग्रािी सन्तवुि सिेक्षण फारम प्रयोग गरर िावषवक रुपमा 

सेिाग्रािी सन्तवुिको अिस्था मलू्याङ्कन गने ।  

(ि) सेिाग्रािी, सेिा प्रदायक तथा सरोकारिालािरुबीच समन्िय तथा अन्तरकृया गने । 

(झ) सािविवनक सेिा प्रिािको क्रममा दखेा परेका िा भविष्यमा दखेा पनव सक्ने समस्या 

समाधान तथा अिरोध िटाउने । 
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७. अनुगमन, प्रलतरे्दन तथा  सलमिािः (१) कायावलयको पदसोपान अनसुार सम्बवन्धत 

पदावधकारी तथा कमवचारीले सािविवनक सेिा प्रिाि सम्बन्धमा वनयवमत िा आिश्यकता 

अनसुार अनगुमन गनुवपनछे । 

(२) सवमवतले दफा ६ बवमविम सम्पावदत कायविरु, अनगुमन प्रवतिेदनका आधारमा 

विद्यमान समस्या तथा चनुौतीिरु, समस्या समाधानका उपाय, सधुारका लावग गनुवपन े

प्रयासिरु सवितको एकीकृत सधुार योिना प्रवतिेदन िावषवक रुपमा कायवपावलकामा पेश 

गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा २ बमोविमको प्रवतिेदन मावथ कायवपावलकाले आिश्यक समीक्षा गरर गाउँ 

सभामा प्रस्ततु गनेछ ।   

पररच्छेद ४ 

लर्लर्ि 

८. पुरस्कारिः सािविवनक सेिा प्रिािमा रचनात्मक योगदान पयुावउने व्यवि िा संस्थालाई 

प्रोत्सािन स्िरुप परुस्कारको व्यिस्था गररनेछ । 

९. कायय सभपादन मूल्याङ्कनसुंग आबद्ध गररनेिः (१)कमवचारीको कायव सम्पादन 

मलू्याङ्कनलाई सािविवनक सेिा प्रिाि सम्बन्धमा गरेको कायव सम्पादन संग आबद्ध 

गररनेछ । 

(२) करार सेिा अन्तगवत कायवरत कमवचारीिरुको करार सेिा वनरन्तरतालाई सािविवनक 

सेिा प्रिाि सम्बन्धमा गरेको कायव सम्पादन संग आबद्ध गररनेछ । 

१०. सूचना प्रलर्लिको उपयोगिः सािविवनक सेिालाई सिि, सलुभ, भरपदो, कम 

खवचवलो बनाउन उपयिु सचूना प्रविवधको उपयोगलाई प्रिद्धवन गररनेछ । 

११. सार्यजलनक सेर्ा प्रर्ाहमा सुिारका िालग िगानीिः सािविवनक सिेा प्रिािमा 

सधुारका लावग लगानीका के्षत्र तथा पररमाण समेत यवकन गरर सवमवतले बिेट तथा 

कायवक्रम तिुवमा सवमवत माफव त ्कायवपावलकामा प्रस्ताि पेश गनेछ । 

१२. बािा अडकाउ फुकाउनेिः सािविवनक सेिा प्रिाि सम्बन्धमा कुनै बाधा पनव 

आएमा कायवपावलकाले आिश्यक वनणवय गरर बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनुसूची १ 

दफा ६(छ) सुंग सभबलन्ित 

सेर्ाग्राही सन्तुलि सरे्िि फारम 

ति उल्िेख भएअनुसारको लर्र्रि उपिब्ि गराई यस कायायियको सेर्ा प्रर्ाहिाई जनमैत्री र्नाउने 

काययका िालग  यथाथय पृष्ठपोषि लदनुहोिा । तपाईिे लदनुभएको पृष्ठपोषि गोप्य रहने छ । 

१. सेर्ाग्राहीको लर्र्रििः (नाम गोप्य राख्न चाहनेले नाम उल्लेख नगनन सकिनेछ) 

नामथरः       िेगानाः 

उमेरः     वशक्षा        वलङ्गः- मविला     परुुष     

२. कुन सेर्ा लिनका िालग आउनुभएको लथयो ? 

प्रशासनः     योिनाः  संस्था तथा व्यिसाय 

सामाविक सरुक्षा सम्बन्धीः  मदु्दा सम्बन्धीः  राित सम्बन्धीः  

वसफाररस सम्बन्धीः   अन्य कुनै भएः 

(कायावलय िा शाखागतरुपमा उल्लेख गनव सवकनेछ।) 

 

३. तपाईिे खोजेको सेर्ा पाउनुभयो त?   पाए         पाईन  

 

४. सेर्ा लिन कलत समय िाग्यो ?  

 

५. सेर्ा लिनका िालग आर्श्यक कागजातहरु पेश गनुयभएको लथयो ?     वथयो       वथएन  

 

६. सेर्ा नपाएको भए लकन पाउनुभएन ? 

आिश्यक कागिात परुा नभएर              सेिावदने कमवचारी नभएर        प्रवक्रया नवमलेर      

थािा नभएर/अन्य 

 

७. सेर्ा लिनका िालग चालहने लनरे्दन कसरी िेखनुभयो ? 

आफैले        िले्पडेक्कको कमवचारीले वनशलु्क  साथी भाईले      लेखन्दासलाई पैसा वतरेर 

 

८. तपाईिे सेर्ा लिने क्रममा दस्तुर र्ुझाएको भए  सो को रलसद प्राप्त गनुयभयो ? गरे         गररन 

 

९. सेर्ा प्राप्त गनय आर्श्यक कागजातहरु तथा प्रलक्रयाको र्ारेमा कसरी जानकारी पाउनुभयो ? 

स्थानीय ति/िडा कायावलयबाट  नागररक िडापत्रबाट     

िेभ साईटमा भएको नागररक िडापत्रबाट         

साथीभाई/वछमेकीिाट    विगतमा सेिा वलन आउदा थािा पाएकोले 
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१०. तपाईिे यस कायायियमा के के सुलर्िा उपभोग गनुयभयो ? 

प्रवतक्षालय        वटवभ     Free WiFi     पसु्तकालय   ,    तातोपानी/वचसोपानी  अन्य  

११. यस कायायियमा उपभोग गरेका सुलर्िाहरुका अलतररक्त अन्य कुनै सुलर्िाको अपेिा 

गनुयभएको छ?  छ भने कस्तो सुलर्िा कृपया खुिाईलदनुहोस।् 

………………………………………… 

१२. सेर्ा लिने क्रममा  कायायियमा आईसकेपलछ केही दु:ख/हैरानी पाउनु भयो की?  पाए      पाईन 

 

१३. दुख/हैरानी पाएको भए के कस्तो दुख पाउनुभयो ? ………………………. 

 

१४. तपाई प्रलत कमयचारीहरुिे कस्तो व्यर्हार  गनुयभयो ? 

सियोगी  असियोगी     काम गने तर दखु वदने         काम पवन नगने दखु पवन वदने 

 

१५. सेर्ा लिनको िालग तोलकएको प्रकृया कस्तो िाग्यो ? 

सरल र छररतोः         िीकैः    लामो र झन्झवटलोः 

 

१६. तपाईिे यस कायायियबाट लिएको सेर्ाको समय तथा गुिस्तर कस्तो िाग्यो ? 

अत्यन्तै राम्रो   राम्रो   सामान्य   नराम्रो 

 

१७. यस कायायियबाट प्रदान गररने सेर्ा प्रलत तपाईको सन्तलुिको स्तर कस्तो रह्यो ? 

पणूव सन्तवुिः   आंवशक सन्तवुिः  असन्तवुिः  

 

१८. यस कायायियबाट प्रर्ाह गररने सेर्ाको सुिारका िालग केही सुझार् छ भने उल्िेख 

गररलदनुहोस- 

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

       लमलतिः .................................     

       हस्तिर:…………………………….. 

आज्ञाल े

अभय कुमार गिुा 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः- २०७८/०३/०२ 
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