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प्रस्तार्िा : िेपािको संवर्धाि, प्रचलित संघीर्, प्रदेश तथा 
स्थािीर् कािूि बिोजिि िितािाई प्रत्र्ाभतू भएका 
सार्यिलिक सेर्ाहरुिा सशुासि कार्ि गिय, संघीर् शासि 
व्र्र्स्थाको ििय तथा ििताको सबैभन्दा िजिकको सरकार 
भएकािे सेर्ाप्रर्ाह प्रभार्कारी बिाई ििताका दैलिक 
िििीर्ििाई सहि बिाउि, सेर्ा प्रर्ाहिाई लिरन्तर 
अिगुिि, पररिाियि तथा सूचिा प्रवर्लधिा आधाररत बिाई 
पररस्कृत बिाउि र्ाञ्छिीर् भएकोिे, 

 

रुपा गाउँपालिका कास्कीको प्रशासकीर् कार्यवर्लध लिर्लित 
गिे ऐि, २०७५ को दफा ४ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग 
गरी कार्यपालिकाको लिलत २०७८/०३/२८ गतेको 
बैठकबाट देहार्का िापदण्डहरु िारी गररएको छ।  

पररच्छेद १ 

प्रारजभभक 

 

१. संजिप्त िाि र प्रारभभ :  
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(१) र्ो िापदण्डको िाि रुपा गाउँपालिका कास्कीको 
सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहको िापदण्ड २०७८ रहेको छ।  

(२) र्ो िापदण्ड स्थािीर् रािपत्रिा प्रकाजशत भए पलछ िागू 
हिुेछ ।  

२. पररभाषा:  वर्षर् र्ा प्रसंगिे अको अथय ििागेिा र्स 
िापदण्डिा 
(क) "अध्र्ि" भन्नािे रुपा गाउँपालिका कास्कीको अध्र्ि 
सभझि ुपदयछ । 

(ख) "आलथयक ऐि” भन्नािे प्रचलित आलथयक ऐििाई सभझि ु
पदयछ । 

(ग) "कियचारी" भन्नािे रुपा गाउँपालिका कार्ायिर् तथा 
िातहतका कार्ायिर्िा कार्यरत सभपूर्य कियचारी सभझिपुदयछ 
। 

(घ) "कार्ायिर्" भन्नािे रुपा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
सभझि ुपदयछ । 

(ङ) "कार्यपालिका" भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको कार्यपालिका 
सभझि ुपदयछ । 
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(च) "सभा" भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको गाउँसभा सभझि ु
पदयछ । 

(छ) "गाउँपालिका" भन्नािे रुपा गाउँपालिका कास्की सभझि ु
पदयछ । 

(ि) "गिुासो सनेु्न अलधकारी" भन्नािे रुपा गाउँपालिका 
कार्यिर्द्वारा तोवकएको गिुासो सनेु्न अलधकारी सभझि ु
पदयछ ।  

(झ) "ििप्रलतलिलध" भन्नािे िेपािको संवर्धाि बिोजिि 
लिर्ायजचत रुपा गाउँपालिका कास्कीका ििप्रलतलध 
सभझि ुपदयछ।  

(ञ) "सलिलत” भन्नािे र्स लिर्ािार्िीको दफा ५ बिोजिि 
गदठत सलिलत सभझि ुपदयछ । 

(ट) "प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत" भन्नािे रुपा गाउँ 
कार्यपालिका कार्ायिर्को प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई  
सभझि ुपदयछ। 

(ठ) "र्डा अध्र्ि" भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको र्डाको 
अध्र्ििाई सभझि ुपदयछ। 
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(ड) "र्डा कार्ायिर्" भन्नािे रुपा गाउँपालिका लभत्र रहेका 
र्डा कार्ायिर्हरु सभझि ुपदयछ। 

(ढ) "र्डा सजचर्" भन्नािे र्डा कार्ायिर्को प्रशासि प्रिखुको 
रुपिा तावकएको कियचारी सभझि ुपदयछ । 

(र्) "सार्यिलिक सेर्ा" भन्नािे िेपािको संवर्धाि, प्रचलित 
संघीर् कािूि, प्रदेश तथा स्थािीर् कािूिद्वारा व्र्जि 
र्ा संस्थािाई लिशलु्क र्ा सशलु्क उपिब्ध गराउि ु
भिी तोवकएको सेर्ािाई सभझि ुपदयछ । 

(त) "सूचिा अलधकारी" भन्नािे रुपा गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्द्वारा तोवकएको सूचिा अलधकारी सभझि ुपदयछ। 

(थ) "शाखा प्रिखु" भन्नािे रुपा गाउँ कार्यपालिका 
कार्ायिर्का शाखाहरुको प्रिखुको रूपिा तोवकएको कियचारी 
सभझि ुपदयछ । 

पररच्छेद २ 

सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाह 

३. सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाह सबैको दावर्त्र् हिुे : 
(१) स्थािीर् तहबाट प्रदाि गररिे सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहिा 
कािूिबिोजिि सबैको दावर्त्र् हिुेछ। 



खण्डः ५ , संख्र्ाः   लिलतः २०७८/०४/०६ 
 

   6 
रुपा गाउँपालिका, कास्कीको सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहको िापदण्ड, २०७८ 

 

(२) सेर्ा प्रर्ाहको दावर्त्र्बाट तोवकएको कुिै पलि 
ििप्रलतलिलध तथा कियचारी पजन्छि पाइिे छैि । 

(३) सेर्ा प्रालप्तका तोवकएका प्रकृर्ा र्ा शतय पाििा गिुय सबै 
सेर्ाग्राहीको दावर्त्र् हिुेछ । 

(४) सार्यिलिक सेर्ाको प्रर्ाहको क्रििा सभबजन्धत सबैिे 
सार्यिलिक सेर्ाको उच्च आदशयिे पे्रररत 

आचरर्को प्रदशयि गिुयपिेछ । 

 

४. सार्यिलिक सेर्ाको िाि, प्रकृलत, आर्श्र्क प्रकृर्ा, िाग्िे 
सिर् र दस्तरु, जिभिेर्ारी अलधकारी र गिुासो सनु्न ेअलधकारी:   

(१) कार्ायिर्, िातहतका कार्ायिर् तथा र्डा कार्ायिर्बाट 
प्रदाि गररिे सार्यिलिक सेर्ाको िाि, प्रकृलत, आर्श्र्क 
प्रकृर्ा, िाग्िे सिर्, दस्तरु, जिभिेर्ार अलधकारी र गिुासो 
सनेु्न अलधकारी कार्यपालिकाद्वारा स्र्ीकृत िागररक र्डापत्र 
बिोजिि हिुेछ । 

(२) सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहिाई थप पररस्कृत बिाउि 
उपदफा १ बिोजििको िागररक र्डापत्र दफा ५ बिोजििको 
सलिलतको लसफाररसिा कार्यपालिकािे आर्श्र्क पररिाियि 
गिय सक्िेछ । 
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(३) उपदफा २ बिोजिि पररिाजियत िागररक र्डापत्र 
सर्यसाधरर्को िािकारीको िालग स्थािीर् रािपत्रिा प्रकाशि 
गिुयपिेछ । 

पररच्छेद ३ 

अिगुिि तथा प्रलतरे्दि सभबन्धी व्र्र्स्था 
५. अिगुिि सलिलत: (१) कार्यपालिका अन्तगयतको 
सार्यिलिक सेर्ा तथा ििता वर्कास सलिलतिे सार्यिलिक 
सेर्ा प्रर्ाहिाई गरु्स्तरीर् तथा प्रभार्कारी बिाउि अिगुिि 
गिेछ । 

(२) उपदफा १ बिोजििको सलिलतिे आर्श्र्क परेिा अन्र् 
ििप्रलतलिलध, कियचारी, वर्षर् वर्ज्ञ तथा सरोकारर्ािािाई 
बैठकिा आिन्त्रर् गिय सक्िेछ ।  

६. सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार : सार्यिलिक सेर्ा 
प्रर्ाहको सन्दभयिा सलिलतको काि, कतयव्र् र अलधकार देहार् 
बिाजिि हिुेछ : 

(क)  सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहिाई थप गरु्स्तरीर्, 
पररस्कृत तथा प्रभार्कारी बिाउि िीलत तथा र्ोििा 
िस्र्ौदा तिुयिा गिे ।  
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(ख) गाउँपालिकाको िेत्रालधकार लभत्र पिे सभपूर्य 
सार्यिलिक सेर्ा प्रदार्क कार्ायिर् तथा लिकार्र्को 
सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धिा अिगुिि गरी थप सधुारका 
िालग सभबजन्धत लिकार्िा सझुार् ददिे । 

(ग)  सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धिा कभतीिा र्ावषयक 
रूपिा सेर्ाग्राही, सेर्ा प्रदार्क तथा 
सरोकारर्ािाहरुको सहभालगतािा सार्यिलिक सिुरु्ाई 
गराउिे । 

(घ) िागररक र्डापत्रको कार्ायन्र्र्िको अर्स्था िूल्र्ाङ्कि 
गरी थप सधुारका िालग सझुार् संकिि गिे । 

 

(ङ) घभुती सेर्ाको िेत्र पवहचाि गरी एकीकृत घभुती 
सेर्ाको र्ोििा बिाई सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाह सिदुार् 
स्तर सभि परु्ाउि सहर्ोग गिे ।  

(च) सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धिा सेर्ाग्राही तथा 
सेर्ा प्रदार्क गिुासो सिुरु्ाईको र्थोजचत प्रबन्ध      
लििाउिे र वर्द्यािाि गिुासो सिुरु्ाई संर्न्त्रिाई थप 
प्रभार्कारी बिाउि आर्श्र्क सझुार् ददिे । 
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(छ) अिसूुजच १ बिोजिि सेर्ाग्राही सन्तवुि सरे्िर् 
फारि प्रर्ोग गरी र्ावषयक रूपिा सेर्ाग्राही सन्तवुिको        
अर्स्था िूल्र्ाङ्कि गिे । 

   (ि) सेर्ाग्राही, सेर्ा प्रदार्क तथा सरोकारर्ािाहरुबीच 
सिन्र्र् तथा अन्तरकृर्ा गिे । 

  (झ) सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहको क्रििा देखा परेका र्ा 
भवर्ष्र्िा देखा पिय सक्िे सिस्र्ा सिाधाि तथा 
अर्रोध हटाउिे । 

 ७ अिगुिि, प्रलतरे्दि तथा सलििा : (१) कार्ायिर्को 
पदसोपाि अिसुार सभबजन्धत पदालधकारी तथा कियचारीिे 
सर्ायिलिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धिा लिर्लित र्ा आर्श्र्कता 
अिसुार अिगुिि गिुयपिेछ । 

(२) सलिलतिे दफा ६ बिोजिि सभपाददत कार्यहरु, अिगुिि 
प्रलतरे्दिका आधारिा वर्द्यिाि सिस्र्ा तथा चिुौतीहरु, 

सिस्र्ा सिाधािका उपार्, सधुारका िालग गिुयपिे प्रर्ासहरु 
सवहतको एकीकृत सधुार र्ोििा प्रलतरे्दि र्ावषयक रुपिा 
कार्यपालिकािा पेश गिुयपिेछ । 
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(३) उपदफा २ बिोजििको प्रलतरे्दि िालथ कार्यपालिकािे 
आर्श्र्क सिीिा गरी गाउँ सभािा प्रस्ततु गिेछ । 

पररच्छेद ४ 

वर्वर्ध 

८. परुस्कार : सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहिा रचिात्िक र्ोगदाि 
परु्ायउिे व्र्जि र्ा संस्थािाई प्रोत्साहि स्र्रुप परुस्कारको 
व्र्र्स्था गररिेछ । 

९. कार्यसभपादि िूल्र्ाङकिसंग आर्द्ध गररिे : (१) 
कियचारीको कार्यसभपादि िूल्र्ाङकििाई सार्यिलिक सेर्ा 
प्रर्ाह सभबन्धिा गरेको कार्य सभपादि संग आबद्ध गररिेछ 
।  

(२) करार सेर्ा अन्तगयत कार्यरत कियचारीहरुको करार सेर्ा 
लिरन्तरतािाई सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाह सभबन्धिा गरेको 
कार्य सभपादि संग आर्द्ध गररिेछ । 

१०. सूचिा प्रवर्लधको उपर्ोग: सार्यिलिक सेर्ािाई सहि, 

सिुभ, भरपदो, कि खजचयिो बिाउि उपर्िु सूचिा 
प्रवर्लधको उपर्ोगिाई प्रर्द्धयि गररिेछ । 
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११. सर्ायिलिक सेर्ा प्रर्ाहिा सधुारका िालग िगािी : 
सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाहिा सधुारका िालग िगािीका िेत्र 
तथा पररिार् सिेत एवकि गरी सलिलतिे बिेट तथा 
कार्यक्रि तिुयिा सलिलत िाफय त कार्यपालिकािा प्रस्तार् 
पेश गिेछ । 

१२. बाधा अडकाउ फुकाउिे: सार्यिलिक सेर्ा प्रर्ाह 
सभबन्धिा कुिै बाधा पिय आएिा कार्यपालिकािे 
आर्श्र्क लिर्यर् गरी बाधा अड्काउ फुकाउि सक्िेछ 
। 

 

आज्ञािे 

 प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत      

 


