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 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम 
"चौँरीदेउराली गाउँपाललकाको सार्विालनक सेर्ाको मापदण्ड, २०७९" 

सर्वसाधारणको िानकारीको लालग प्रकाजित गरेको छ । 

  



 
 

चौँरीदेउराली गाउँपाललकाको सार्विालनक सेर्ाको 
मापदण्ड, २०७९ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

चौंरीदेउराली गाउँकायवपाललकाको कायावलय 

ढाँडखकव  भञ् ् याङ्ग ,काभ्रपेलाञ् चोक 

बागमती प्रदेि 
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चौँरीदेउराली गाउँपाललकाको सार्विालनक सेर्ाको मापदण्ड, २०७९ 

                                                                                                  प्रमाजणकरण लमलतिः 
                                                                                                     2079/10/18 

प्रस्तार्नािः 
नेपालको प्रचललत संवर्धान, प्रचललत संघीय, प्रदेि तथा स्थालनय कानून बमोजिम िनतालाई प्रत्याभतु भएका सार्विालनक 
सेर्ाहरुमा सिुासन कायम गनव, संघीय िासन व्यर्स्थाको ममव तथा िनताको सबैभन्दा  नजिकको सरकार भएकोले 
सेर्ाप्रर्ाह प्रभार्कारी र्नाई िनताका दैलनक िनिीर्नलाई सहि बनाउन, सेर्ा प्रर्ाहलाई लनरन्तर अनगुमन, पररमािवन 
तथा सूचना प्रवर्लधमा आधाररत बनाई पररस्कृत बनाउन र्ाञ् छनीय भएकाले प्रिासकीय कायववर्लध (लनयलमत गने) ऐन, 
२०७५ को दफा ३ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरर यो मापदण्ड कायवपाललकाको लमलत 2079/10/१८ गतेको 
बैठकबाट स्र्ीकृत गरी िारी गरीएको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारजभभक 

1.संजिप् त नाम र प्रारभभिः (१) यो मापदण्डको नाम  “चौँरीदेउराली गाउँपाललकाको सार्विालनक सेर्ाको मापदण्ड, 
२०७९” रहेको छ ।  

(२) यो मापदण्ड स्थालनय रािपत्रमा प्रकाजित भए पलछ लाग ुहनुेछ ।  

२.पररभाषािः वर्षय र्ा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस मापदण्डमािः 
क) “अध्यि” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललकाको अध्यि सभ  न ुपदवछ ।  

ख) “ आलथवक” ऐन भन् नाले चालू आ.र् को आलथवक ऐन सभ  न ुपदवछ ।  

ग) “कमवचारी” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललका तथा मातहतका कायवलयमा कायवरत सभ पूणव कमवचारी सभ  न ुपदवछ। 

घ) “ कायावलय” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललका सभ  न ुपदवछ । 

ङ) “ कायवपाललका” भन् नाले चीरीदेउराली गाउँ कायवपाललका सभ  न ुपदवछ । 

च) “गाँउसभा” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललका  गाँउसभा सभ  न ुपदवछ । 

छ) “गाँउपाललका” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललका सभ  न ुपदवछ 

च) “गनुासो सनु् न ेअलधकारी”  भन् नाले कायवलयधारारा तोवकएको गनुासो सनु् न ेअलधकारी सभ  न ुपदवछ । 

छ) “िनप्रलतलनधी” भन् नाले नेपालको संवर्धान २०७२ बमोजिम लनर्ावजचत  िनप्रलतलनधी सभ  न ुपदवछ । 

ि) “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललकाकाको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत जिभमेर्ारी 
तोवकएको व्यजि सभ  न ुपदवछ । 

 ) “र्डा अध्यि ” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललकाको र्डाहरुको अध्यिलाई सभ  न ुपदवछ ।  

ञ) “र्डा कायावलय” भन् नाले चौंरीदेउराली गाँउपाललकाको ९ र्टामा र्डामा रहेका र्डा कायावलयको भर्न सभ  न ु
पदवछ ।  

ट) “र्डा सजचर्”  भन् नाले र्डा कायावलयको प्रिासन प्रमखुको जिभमेर्ारी तोवकएको कमवचारी  सभ  न ुपदवछ ।   

ठ) “सार्विालनक सेर्ा” भन् नाले  नेपालको संवर्धान, प्रचललत  संघीय, प्रदेि तथा स्थालनय कानूनधारारा व्यजि र्ा 
संस्थालाई लनिलु्क र्ा सिलु्क उपलब्ध गराउन ुभनी तोवकएका र्स्त ुर्ा सेर्ालाई सभ  न ुपदवछ ।  

ड) “सूचना अलधकारी” भन् नाले गाँउकायवपाललका कायवलयधारारा तोवकएको कायवलयद्वारा तोवकएको सूचना अलधकारी 
सभ  न ुपदवछ । 

ढ) “िाखा प्रमखु” भन् नाले गाँउ कायवपाललका कायावलयधारारा कायावलयको िाखाहरुको प्रमखुको जिभमेर्ारी तोवकएको 
अलधकृत र्ा सहायक कमवचारी सभ  न ुपदवछ । 

ण) “सलमलत” भन् नाले यस मापदण्डको दफा ५ बमोजिम गदठत सलमलत सभ  न ुपदवछ । 

 



 
 

पररच्छेद -२ 

सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह 

३. सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह सबैको दावयत्र् हनुिेः(१) स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहमा कानून 
बमोजिम सबै दावयत्र् हनुेछ ।  

(२) सेर्ा प्रर्ाहको दावयत्र्बाट तोवकएको कुनै पलन िनप्रलतलनलध तथा कमवचारी पजन्छन पाईने छैन ।  

(३) सेर्ा प्राजप् तका तोवकएका प्रकृया र्ा ितव पालना गनुव सबै सेर्ाग्राहीको दावयत्र् हनुेछ  ।  

(४) सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहको क्रममा सभबजन्धत सबैले सार्विालनक सेर्ाको उच्च आदविले प्ररेरत आचरणको 
प्रदिवन गनुवपदवछ ।  

४.सार्विालनक सेर्ाको नाम,प्रकृलत,आर्श्यक प्रकृया ,लाग्न ेसमय र दस्तरु ,जिभमेर्ार अलधकारी र गनुासो 
सनु् न े अलधकारीिः (१)कायावलय, मातहतका कायावलय तथा र्डा कायावलयबाट प्रदान गररने सार्विालनक सेर्ाको 
नाम,प्रकृलत,आर्श्यक प्रकृया, लाग्ने समय र दस्तरु ,जिभमेर्ार अलधकारी र गनुासो सनु् ने अलधकारी कायवपाललकाधारारा 
स्र्ीकृत नागररक र्डापत्र बमोजिम हनुेछ ।  

(२) सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहलाई थप पररस्कृत बनाउन नागररक  र्डापत्र कायवपाललकाले आर्श्यक पररमािवन गनव 
सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद -३ 

अनगुमन तथा प्रलतरे्दन सभबन्धी व्यर्स्था 
 

५.अनगुमन सलमलतिः(१) कायवपाललका अन्तगवत सार्विालनक  सेर्ा तथा िमता वर्कास सलमलतले सार्विालनक सेर्ा 
प्रर्ाहलाई गणुस्तीय तथा प्रभार्कारी र्नाउन अनगुमन गनेछ ।  

(२) उपदफा १ बमोजिमको सलमलतले आर्श्यक परेमा अन्य िनप्रलतलनलध, कमवचारी, वर्षय वर्ज्ञ तथा 
सरोकारर्ालाहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गनव  सक्नेछ ।  

६.सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकारिः सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहको सन्दभवमा सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार  
देहाय बमोजिमको हनुेछ ।  

क) सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहलाई थप गणुस्तरीय, पररस्कृत तथा प्रभार्कारी र्नाउन नीलत तथा योिनाको  मस्यीदा 
तिुवमा गने ।  

ख) गाँउपाललकाको िेत्रालधकार लभत्र पने सभपूणव सार्विालनक सेर्ा प्रदायक कायावलय तथा लनकायको सेर्ा प्रर्ाह 
सभबन्धमा अनगुमन गरी थप सधुारका लालग सभबजन्धत लनकायमा स ुार् ददने ।  

ग) सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा कभतीमा बावषवक  रुपमा सेर्ाग्राही ,सेर्ा प्रदायक तथा सरोकारर्ालाहरुको 
सहभालगतामा सार्विालनक सनुरु्ाई गराउने ।  

घ) नागररक र्डापत्रको कायावन् र्यनको अर्स्था मूल्यांकन गरी थप सधुारका लालग स ुार् संकलन गने ।  

ङ) घभुती सेर्ाको िते्र पवहचान गरी एकीकृत घभुती सेर्ाको योिना र्नाई सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह समदुाय स्तर सभम 
परु् याउन सहयोग गने ।  

च) सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा सेर्ाग्राही तथा सेर्ा प्रदायक गनुासो सनुरु्ाईको यथोजचत प्रर्न्ध लमलाउने र 
वर्द्यमान गनुासो सनुरु्ाई संयन् त्रलाई थप प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक स ुार् ददने ।  

छ) सेर्ाग्राही,सेर्ा प्रदायक तथा सरोकारर्ालाहरु बीच समन्र्य तथा अन्तरकृ्रया गने ।  



 
 

ि) सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहको क्रममा देखा परेका र्ा भवर्ष् यमा देखा पनव सक् ने समस्या समाधान तथा अर्रोध 
हटाउने।  

७.अनगुमन,प्रलतरे्दन तथा सलमिािः(१) कायावलयको पदसोपान अनसुार सभबजन्धत पदालधकारी तथा कमवचारीले 
सार्विानवक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा लनयलमलत र्ा आर्श्यकता अनसुार अनगुमन गनुवपनेछ ।  

(२)सलमलतले सभपाददत कायवहरु ,अनगुमन प्रलतरे्दनका आधारमा वर्द्यमान समस्या तथा चनुीलतहरु ,समस्या समाधानका 
उपाय ,सधुारका लालग गनुवपने प्रयासहरु सवहतको एवककृत सधुार योिना प्रलतरे्दन बावषवक रुपमा कायवपाललकामा पेि 
गनुव पनेछ ।  

(३) उपदफा २ बमोजिमको प्रलतरे्दन मालथ कायवपाललकाले आर्श्यक समीिा गरी गाँउ सभामा प्रस्ततु गनेछ ।  

 

पररच्छेद -४ 

वर्वर्ध 

8.परुस्कारिःसार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहमा रचानात्मक योगदान परु् याउने व्यजि र्ा संस्थालाई प्रोत्साहन स्र्रुप परुस्कारको 
व्यर्स्था गररनेछ ।  

9.कायव सभपादन मूल्याकंनसगँ आर्धार गररनिेः(१) कमवचारीको कायव सभपादन मूल्यांकनलाई सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह 
सभबन्धमा गरेको कायव सभपादन सँग आर्धार गररनेछ ।  

(२) करार सेर्ा अन्तगवत कायवगत कमवचारीहरुको करार सेर्ा लनरन्तरतालाई सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा गरेको 
कायव सभपादनसँग आर्धार गररनेछ ।  

१०.सूचना प्रवर्लधको उपयोगिःसार्विालनक  सेर्ालाई सहि,सलुभ,भरपदो ,कम खजचवलो उपयिु सूचना प्रवर्लधको 
उपयोगलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

११.सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाहमा सधुारका लालग लगानीिःसार्विालनक  सेर्ा प्रर्ाहमा सधुारका लालग लगालनका िते्र 
तथा पररमाण समेत यवकन गरी सलमलतले बिेट तथा कायवक्रम तिुवमा सलमलत माफव त कायवपाललकामा प्रस्तार् पेि 
गनेछ।  

12.बाधा अडकाउ फुकाउनिेः सार्विालनक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धमा कुनै बाधा पनव आएमा कायवपाललकाले आर्श्यक 
लनणवय गरी बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ ।  

 

 

 

 

 

 


