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            वीकृत िमितः २०७८/०३/०९ 

तावनाः 

नेपालको संिवधान, चिलत संघीय, दशे तथा थानीय काननु बमोिजम जनतालाई याभतू भएका सावजिनक 
सेवाह मा सशुासन कायम गन, संघीय शासन यव थाको मम तथा जनताको सबैभ दा निजकको सरकार 
भएकोले सेवा वाह भावकारी बनाई जनताका दिैनक जनजीवनलाई सहज बनाउन सेवा वाहलाई िनर तर 
अनगुमन, प रमाजन तथा सचूना िवधीमा आधा रत बनाई प र कृत बनाउन वा छनीय भएकोल,े  

शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७५ को दफा ४ ले िदएको अिधकार योग गरी यो मापद ड 
कायपािलकाको िमित २०७८/०९/२९ गतेको बैठकबाट वीकृत गरी जारी ग रएको छ । 

    प र छेद १ 

    ारि भक 

१. संि  नाम र ार भः (१) यो मापद डको नाम “सावजिनक सेवा वाहको मापद ड २०७८” रहकेो छ । 
(२) यो मापद ड थानीय राजप मा कािशत भए पिछ लाग ूहनेछ । 

२.प रभाषाः िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस मापद डमा  

(क) “गाउँ मखु” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको मखु स झन ुपछ । 

(ख) “आिथक ऐन” भ नाले चिलत आथक ऐनलाई स झनु पदछ । 

(ग) “कमचारी” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलका कायालय तथा मातहतका कायालयमा कायरत स पणु 
कमचारी स झनपुदछ । 

(घ) “कायालय” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको कायालय स झनपुदछ । 

(ङ) “कायपािलका” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको कायपािलका स झन ुपदछ । 

(च) “गाउँसभा” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको गाउँसभा स झन ुपदछ । 

(छ) “गाउँपािलका” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलका स झन ुपदछ । 

(ज) “गनुासो सु ने अिधकारी” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलका कायालय ारा तोिकएको गनुासो सु ने 
अिधकारी स झन ुपदछ । 

(झ) “जन ितिनिध” भ नाले नेपालको संिवधान बमोिजम िनवािचत कालीग डक  गाउँपािलकाका जन ितिनिध 
स झनपुदछ । 

(ञ) “सिमित” भ नाले यस िनयमावलीको दफा ५ बमोिजम गिठत सिमित स झनपुदछ । 
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(ट) “ मखु शासक य अिधकृत” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई 
स झनपुदछ ।  

(ठ) “वडा अ य ” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको वडा अ य  स झन ुपदछ । 

(ड)“वडा कायालय” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकामा रहकेा वडा कायालयह  स झन ुपदछ । 

(ढ) “वडा सिचव” भ नाले वडा कायालयको शासन मखुको पमा तोिकएको कमचारी स झन ुपदछ । 

(ण) “सावजिनक सेवा” भ नाले नेपालको संिवधान, चिलत संघीय काननु, दशे तथा थानीय काननु ारा 
यि  वा सं थालाई िनशु क वा सशु क उपल ध गराउन ुभनी तोिकएको सचुना अिधकारी स झन ुपदछ । 

(त) “सचूना अिधकारी” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलकाको कायालय ारा तोिकएको सचूना अिधकारी 
स झन ुपदछ र सो श दले व ा समतेलाई जनाउँदछ । 

(थ) “शाखा मखु” भ नाले कालीग डक  गाउँपािलका कायालयको शाखाह को मखुको पमा तोिकएको 
कमचारी स झन ुपदछ । 

    प र छेद  

   सावजिनक सेवा वाह 

३. सावजिनक सेवा वाह सबैको दािय व हनेः (१) थानीय तहबाट दान ग रने सावजिनक सेवा वाहमा 

कानुन बमोिजम सबैको दािय व हनेछ । 

(२)सेवा वाहको दािय वबाट तोिकएको कुनै पनी जन ितिनिध तथा कमचारी पि छन पाइन ेछैन । 
(३) सेवा ाि का तोिकएका कृया वा शत पालना गन ुसबै सेवा ाहीको दािय व हनेछ । 
(४) सावजिनक सेवा वाहको ममा स बि धत सबैले सावजिनक सेवाको उ च आदशले े रत 
आचरणको दशन गनपुनछ । 

४. सावजिनक सेवाको नाम, कृित, आव यक कृया, ला ने समय र द तुर, िज मेवारी अिधकारी र                                                            
गुनासो सु ने अिधकारीः (१)कायालय, मातहतका कायालय तथा वडा कायालयबाट दान ग रने 

सावजिनक सेवाको नाम, कृित आव यक कृया, ला ने समय र द तुर, िज मवेार अिधकारी र गनुासो 
सु ने अिधकारी कायपािलका ारा वीकृत नाग रक वडाप  बमोिजम हनेछ । 

(२) सावजिनक सेवा वाहलाई थप प र कृत बनाउन उपदफा १ बमोिजमको नाग रक वडाप  दफा ५ 
बमोिजमको सिमितको िसफा रसमा कायपािलकाल ेआव यक प रमाजन गन स नेछ । 

(३) उपदफा २ बमोिजम प रमािजत नाग रक वडाप  सवसाधारणको जानकारीको लागी थानीय राजप मा 
काशन गनपुनछ । 

     प र छेद ३ 

    अनुगमन तथा ितवेदन स ब धी यव था 
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५.अनुगमन सिमितः (१) कायपािलका अ तगतको सावजिनक सेवा तथा मता िवकास सिमितले सावजिनक 

सेवा वाहलाई गणु त रय तथा भावकारी बनाउन अनगुमन सिमित गठन गनछ । 

(२) उपदफा १ बमोिजम सिमितले आव यक परेमा अ य जन ितिनिध, कमचारी, िवषय िव  तथा 
सरोकारवालालाई बैठकमा आम ण गन स नेछ । 

६. सिमितको काम, कत य र अिधकारः सावजिनक सेवा वाहको स दभमा सिमितको काम, कत य र 

अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछः  

(क) सावजिनक सेवा वाहलाई थप गणु त रय, प र कृत तथा भावकारी बनाउन नीती तथा योजना म यौदा 
तजमुा गन । 

(ख) गाउँपािलकाको े ािधकार िभ  पन स पणु सावजिनक सेवा दायक कायालय तथा िनकायको सेवा वाह 
स ब धमा अनगुमन गरी थप सुधारका लािग स बि धत िनकायमा सझुाव िदने । 

(ग) सावजिनक सेवा वाह स ब धमा क तीमा बािषक  पमा सेवा ाही, सेवा दायक तथा सरोकारवालाह को 
सहभािगतामा सावजिनक सनुुवाई गराउने । 

(घ) नाग रक वडाप को काया वयनको अव था मु याङ्कन गरी थप सधुारका लािग सझुाव संकलन गन । 

(ङ) घु ती सेवाको े  पिहचान  गरी एक कृत घु ती सेवाको योजना बनाई सावजिनक सेवा वाह समदुाय तर 
स म पु  याउन सहयोग गन । 

(च) सावजिनक सेवा वाह स ब धमा सेवा ाही तथा सेवा दायक गनुासो सनुवुाईको यथोिचत ब ध िमलाउने 
र िव मान गनुासो सनुुवाई संय लाई थप भावकारी बनाउन आव यक सझुाव िदने । 

(छ) अनसुिूच १ बमोिजम सेवा ाही स तुि  सव ण फारम योग गरी वािषक पमा सेवा ाही स तुि को अव था 
मु याङ्कन गन । 

(ज) सेवा ाही, सेवा दायक तथा सरोकारवालाह  िबच सम वय तथा अ तरकृया गन । 

(झ)सावजिनक सेवा वाहको ममा देखा परेका वा भिव यमा देखा पन स ने सम या समाधान तथा अवरोध 
हटाउने। 

 

७. अनुगमन, ितवेदन तथा समी ाः (१) कायालयको पदसोपान अनसुार स बि धत पदािधकारी तथा 

कमचारीले सावजिनक सेवा वाह स ब धमा िनयिमत वा आव यकता अनुसार अनगुमन गनपनछ । 

(२) सिमितले दफा ६ बमोिजम स पािदत कायह , अनगुमन, ितवेदनका आधारमा िव मान सम या तथा 
चनुौतीह , सम या समाधानका उपाय, सधुारका लािग गनपुन यासह  सिहतको एिककृत सधुार योजना ितवेदन 
वािषक पमा कायपािलकामा पेश गनपुनछ । 
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(३) उपदफा २ बमोिजमको ितवदेन मािथ कायपािलकाल ेआव यक सिम ा गरी गाउँ सभामा तुत गनछ । 

      प र छेद ४ 

      िविवध 

८. पुर कारः सावजिनक सेवा वाहमा रचना मक योगदान पु  याउने यि  वा सं थालाई ो साहन व प 

परु कारको यव था ग रनेछ । 

९. कायस पादन मु याङ्कनसंग आव  ग रनेः(१) कमचारीको कायस पादन मु याङ्कनलाई सावजिनक 

सेवा वाह स ब धमा गरेको काय स पादनसंग आव  ग रनेछ ।  

(२) करार सेवा अ तगत कायरत कमचारीह को करार सेवा िनर तरतालाई सावजिनक सेवा वाह समब धमा 
गरेको काय स पादन संग आव  ग रनेछ । 

१०. सूचना िविधको उपयोगः सावजिनक सेवालाई सहज, सलुभ, भरपद , कम खिचलो बनाउन उपयु  

िविधको उपयोगलाई व न ग रनेछ । 

११. सावजिनक सेवा वाहमा सुधारका लािग लगानीः सावजिनक सेवा वाहमा सधुारका लािग लगानीका 

े  तथा प रमाण समेत यिकन गरी सिमितले बजटे तथा काय म तजमुा सिमित माफत कायपािलकामा ताव 
पेश गनछ । 

१२. बाधा अड्काउ फुकाउनेःसावजिनक सेवा वाह स ब धमा कुनै बाधा पन आएमा कायपािलकाल े

आव यक िनणय गरी बाधा अड्काउ फुकाउन स नेछ । 

 


