
सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहको भाऩदण्ड, २०७८ 

प्रस्तार्ना:नेऩारको संवर्धान,प्रचनरत संघीम,प्रदेश तथा स्थानीम काननु फभोजजभ जनताराई प्रत्माबतू बएका 
सार्वजननक सेर्ाहरुभा सशुासन कामभ गनव,संघीम शासन व्मर्स्थाको भभव तथा जनताको सफैबन्दा नजजकको 
सयकाय बएकारे सेर्ाप्रर्ाह प्रबार्कायी फनाई जनताका दैननक जनजीर्नराई सहज फनाउन,सेर्ा प्रर्ाहराई 
ननयन्तय अनगुभन,ऩरयभाजवन तथा सूचना प्रवर्नधभा आधारयत फनाई ऩरयस्कृत फनाउन मो भाऩदण्ड जायी 
गरयएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायजभबक 

 

 १.संजऺप्त नाभ य प्रायभब मो (१) :भाऩदण्डको नाभ "सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहको भाऩदण्ड २०७८"यहेको छ 
। 

(२) मो भाऩदण्ड स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाजशत बए ऩनछ राग ुहनुेछ । 

२.ऩरयबाषा :वर्षम र्ा प्रसंगरे अको अथव नरागेभा मस भाऩदण्डभा  
(क)"नगयप्रभखु बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरकाको प्रभखु प्रभखु सभझन ुऩदवछ । 

(ख)"आनथवक ऐन" फन्नारे प्रचनरत आनथवक ऐनराई सभझन ुऩदवछ । 

(ग)"कभवचायी" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरका कामावरम तथा भातहतका कामावरमभा कामवयत सभऩूणव कभवचायी 
सभझन ुऩदवछ । 

(घ)"कामावरम" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरका कामवरमको कामावरम सभझन ुऩदवछ । 

(ङ)"कामवऩानरका" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरकाको कामवऩानरका सभझन ुऩदवछ । 

(च)"नगयसबा" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरकाको नगय सबा सभझन ुऩदवछ।  
(छ)"नगयऩानरका" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरका सभझन ुऩदवछ । 

(ज)"गनुासो सनेु्न अनधकायी" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरका कामावरमद्वाया तोवकएको गनुासो सनेु्न अनधकायी 
सभझन ुऩदवछ । 

(झ)"जनप्रनतनननध" बन्नारे नेऩारको संवर्धान फभोजजभ ननर्ावजचत यतरु्ाभाई नगयऩानरकाका जनप्रनतनननध सभझन ु
ऩदवछ । 

(ञ)"सनभनत" बन्नारे मस ननमभार्रीको दपा ५ फभोजजभ गठठत सनभनत सभझन ुऩदवछ । 

(ट)"प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरकाको प्रभखु प्रशासकीम अनधकृतराई 
सभझनऩुदवछ । 

(ठ)"र्डा अध्मऺ" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरकाको र्डा सभझन ुऩदवछ । 

(ड)"र्डा कामावरम" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरका यहेको र्डा कामावरमहरु सभझन ुऩदवछ । 



(ढ)"र्डा सजचर्" बन्नारे र्डा कामावरमको प्रशासन प्रभखुको रुऩभा तोवकएको कभवचायी सभझन ुऩदवछ । 
(ण)"सार्वजननक सेर्ा" बन्नारे नेऩारको संवर्धान,प्रचनरत संघीम काननु,प्रदेश तथा स्थानीम काननुद्वाया व्मजति 
र्ा संस्थाराई ननशलु्क र्ा सशलु्क उऩरब्ध गयाउन ुबनन तोवकएको सचुना अनधकायी सभझन ुऩदवछ । 

(त)"सचुना अनधकायी" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरकाको कामावरमद्वाया तोवकएको सचुना अनधकायी सभझन ु
ऩदवछ । 

(थ)"शाखा प्रभखु" बन्नारे यतरु्ाभाई नगयऩानरका कामावरमको शाखाहरुको प्रभखुको रुऩभा तोवकएको 
कभवचायी सभझन ुऩदवछ । 

ऩरयच्छेद २ 

सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह 

३.सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह सफैको दावमत्र् हनु े: (१) स्थानीम तहफाट प्रदान गरयने सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहभा 
काननु फभोजजभ दावमत्र् हनुेछ । 

(२) सेर्ा प्रर्ाहको दावमत्र्फाट तोवकएको कुनै ऩनन जनप्रनतनननध तथा कभवचायी ऩाइन्छ ऩाईने छैन।  
(३) सेर्ा प्रानप्तका तोवकएका प्रकृमा र्ा शतव ऩारना गनुव सफै सेर्ाग्रावहको दावमत्र् हनुेछ । 

(४)सार्वजननक सेर्ाको प्रर्ाहको क्रभभा सभफजन्धत सफैरे सार्वजननक सेर्ाको उच्च आदशवरे प्ररेयत आचयणको 
प्रदशवन गनुवऩनेछ । 

४.सार्वजननक सेर्ाको नाभ,प्रकृनत,आर्श्मक प्रकृमा,राग्ने सभम य दस्तयु,जजभभेर्ायी अनधकायी य गनुासो सनु्ने 
अनधकायी य गनुासो सनु्ने अनधकायी : (१) कामावरम,भातहतका कामावरम तथा र्डा कामावरमफाट प्रदान गरयने 
सार्वजननक सेर्ाको नाभ,प्रकृनत आर्श्मक प्रकृमा,राग्ने सभम दस्तयु,जजभभेर्ाय अनधकायी य गनुासो सनेु्न 
अनधकायी कामवऩानरकाद्वाया स्र्ीकृत नागरयक र्डाऩत्र फभोजजभ हनुेछ । 

(२) सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहराई थऩ ऩरयस्कृत फनाउन उऩदपा १ फभोजजभको नागरयक र्डाऩत्र दपा ५ 
फभोजजभको सनभनतको नसपारयसभा कामवऩानरकारे आर्श्मक ऩरयभाजवन गनव सतनेछ । 

(३) उऩदपा २ फभोजजभ ऩरयभाजजवत नागरयक र्डाऩत्र सर्वसाधायणको जानकायीको रानग स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकाशन गनुवऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ३ 

अनगुभन तथा प्रनतरे्दन सभफजन्ध व्मर्स्था 
५.अनगुभन सनभनत :(१) कामवऩानरका अन्तगवतको सार्वजननक सेर्ा तथा ऺभता वर्काश सनभनतरे सार्वजननक 
सेर्ा प्रर्ाहराई गणुस्तयीम तथा प्रबार्कायी फनाउन अनगुभन गनेछ । 

(२) उऩदपा १ फभोजजभको सनभनतरे आर्श्मक ऩयेभा अन्म जनप्रनतनननध,कभवचायी,वर्षम वर्ऻ तथा 
सयोकायर्ाराराई फैठकभा आभन्त्रण गनव सतनेछ । 



६.सनभनतको काभ, कतवव्म य अनधकाय  : सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहको सन्दबवभा सनभनतको काभ,कतवव्म य 
अनधकायी देहाम फभोजजभ हनुेछ :(क) सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहराई थऩ गणुस्तयीम,ऩरयस्कृत तथा प्रबार्कायी 
फनाउन नीनत तथा मोजना भस्मौदा तजुवभा गने । 

(ख)नगयऩानरकाको ऺेत्रानधकाय नबत्र ऩने सभऩूणव सार्वजननक सेर्ा प्रदामक कामावरम तथा ननकामको सेर्ा 
प्रर्ाह सभफन्धभा अनगुभन गयी थऩ सधुायका रानग सभफजन्धत ननकामभा सझुार् ठदने । 

(ग) सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह सभफन्धभा कजभतभा र्ावषवक रुऩभा सेर्ाग्राही, सेर्ा प्रदामक तथा 
सयोकायर्ाराहरुको सहबानगताभा सार्वजननक सनुरु्ाई गयाउने । 

(घ) नागरयक र्डाऩत्रको कामावन्र्मनको अर्स्था भलु्मांकन गरय थऩ सधुायका रानग सझुार् संकरन गने । 

(ङ) घभुती सेर्ाको ऺेत्र ऩवहचान गयी एवककृत घभुती सेर्ाको मोजना फनाई सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह सभदुाम 
स्तय सभभ ऩमुावउन सहमोग गने । 

(च) सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह सभफन्धभा सेर्ाग्राही तथा सेर्ा प्रदामक गनुासो सनुरु्ाईको मथोजचत प्रफन्ध 
नभराउने य वर्द्यभान गनुासो सनुरु्ाई संमन्त्रराई थऩ प्रबार्कायी फनाउन आर्श्मक सझुार् ठदने । 

(छ) अनसुजुच १ फभोजजभ सेर्ाग्राही सन्तवुि सरे्ऺण पायभ प्रमोग  गरय र्ावषवक रुऩभा सेर्ाग्राही सन्तवुिको 
अर्स्था भलु्मांकन गने  

(ज) सेर्ाग्राही, सेर्ा प्रदामक तथा सयोकायर्ाराहरुफीच सभन्र्म तथा अन्तयकृमा गने।  
(झ) सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहको क्रभभा देखा ऩयेका र्ा बवर्ष्मभा देखा ऩनव सतने सभस्मा सभाधान तथा 
अर्योध हटाउने । 

७. अनगुभन,प्रनतरे्दन तथा सनभऺा  : (१) कामावरमको ऩदसोऩान अनसुाय सभफजन्धत ऩदानधकायी तथा 
कभवचायीरे सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह सभफन्धभा ननमनभत र्ा आर्श्मकता अनसुाय अनगुभन गनुवऩनेछ । 

(२) सनभनतरे दपा ६ फभोजजभ सभऩाठदत कामवहरु< अनगुभन प्रनतरे्दनका आधायभा वर्द्यभान सभस्मा तथा 
चनुौनतहरु,सभस्मा सभाधानका उऩाम,सधुायका रानग गनुवऩने प्रमासहरु सवहतको एवककृत सधुाय मोजना 
प्रनतरे्दन र्ावषवक रुऩभा कामवऩानरकाभा ऩेश गनुव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा २ फभोजजभको प्रनतरे्दन भानथ कामवऩानरकारे आर्श्मक सनभऺा गरय नगय सबाभा प्रस्ततु गनेछ 
। 

 

ऩरयच्छेद ४ 

वर्वर्ध 

८.ऩयुस्काय : सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहभा यचनात्भक मोगदान ऩमुावउने व्मजति र्ा संस्थाराई प्रोत्साहन स्र्रूऩ 
ऩयुस्कायको व्मर्स्था गरयननछ । 



९.कामवसभऩादन भलु्मांकनसंग आर्द्ध गरयन े: (१) कभवचायीको कामवसभऩादन भलु्मांकनराई सार्वजननक सेर्ा 
प्रर्ाह सभफन्धभा गयेको कामव सभऩादन संग आफद्ध गरयनेछ । भानसक तथा र्ावषवक रुऩभा सभझौता । 

(२) कयाय सेर्ा अन्तगवत कामवयत कभवचायीहरुको कयाय सेर्ा ननयन्तयताराई सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह सभफन्धभा 
गयेको कामव सभऩादन संग आर्द्ध गरयनेछ  ।  

(१०) सचुना प्रवर्नधको उऩमोग : सार्वजननक सेर्ाराई सहज, सरुब, बयऩदो, कभ खजचवरो फनाउन उऩमकु्त 
सचुना प्रवर्नधको उऩमोगराई प्रर्द्धवन गरयनेछ । 

११.सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहभा सधुायका रानग रगानी : सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहभा सधुायका रानग रगानीका ऺेत्र 
तथा ऩरयभाण सभेत मवकन गरय सनभनतरे फजेट तथा कामवक्रभ तजुवभा सनभनत भापव त कामवऩानरकाभा प्रस्तार् 
ऩेश गनेछ । 

१२.फाधा अडकाउ पुकाउने  : सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह सभफन्धभा कुनै फाधा ऩनव आएभा कामवऩानरकारे 
आर्श्मक ननणवम गरय फाधा अडकाउ पुकाउन सतनेछ ।    


