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भ�ूमका  

नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायह�ले सव�साधारण जनतालाइ �दान गद� आएको सेवा तथा स�ुवधा �भावकार� 

�पमा �दान भए वा नभएको र �यसर� �दान हुँदै आएको सेवाबाट सेवा�ाह�ह� स�त�ु भए नभएको भ�े 

स�व�धमा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण गन� िज�मेवार� नपेाल सरकारको आ�थ�क वष� २०६५।०६६ को वजेट 

व��य माफ� त �दान ग�रए बमोिजम सोह� आ�थ�क वष�देिख �नय�मत �पमा सामा�य �शासन म��ालयबाट 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय� हुँदै आएको छ।  

नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायह�बाट सेवा�ाह�लाई �दान ग�रंदै आएको साव�ज�नक सेवाको �तरले सम� 

सरकारको काय�द�ताको ��त�न�ध�व समेत गरेको ह�ुछ।सेवा�ाह�ले पाउने सेवाको गणु�तर, प�रमाण, शी�ता 

आ�दको मा�यमबाट सरकारको मू�या�न ग�ररहेको ह�ुछ।सोह� आधारमा सेवा�ाह�ले सरकार��तको धारणा 

बनाउने गद�छ।साव�ज�नक सेवा �वाहको �ममै सरकार र जनतावीच �नकट स�व�ध �था�पत हनु प�ुदछ।  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान २०६३ मा कानूनको शासन, सामािजक �याय र समानता, नाग�रक समाजको 

अनगुमन, जनताको सूचनाको अ�धकार, पारदिश�ता र जवाफदे�हता, जनसहभा�गता, �न�प�, स�म तथा �व�छ 

�शासनय��का अवधारणाह�को पूण� प�रपालना, भ�ाचार र द�ड�हनताको अ��य गद� सशुासन कायम गन� 

काय�लाई रा�यको दा�य�वको �पमा उ�लेख ग�रएको छ। यस स�दभ�मा सं�वधानको भावनालाई �यवहारमा 

अनशुरण गन� साव�ज�नक सेवा �वाहका �नय�मत सव��णको काय�ले मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गन� स�न ेह�ुछ। 

साथै साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� गन� गराउन सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, २०६४ तथा �नयमावल�, 

२०६५, सशुासन (संचालन तथा �यव�थापन) ऐन २०६४ तथा �नयमावल� २०६५, सरकार� �नण�य ���या 

सरल�करण �नद� िशका २०६५ तथा �नकायगत�पमा ग�रएका �व�भ� काय��व�ध, �नद� िशकाह�बाट समेत 

साव�ज�नक पदमा सेवारत पदा�धकार�ह� जनता ��त उ�रदायी हनुपुन�, पारदश� �नण�य ���या, सेवा�ाह� मै�ी 

काय��णाल� अपनाउन ुपन�, सूचनामा नाग�रकको पहुँच स�ुनि�त हनुपुन�, सेवा�ाह�ह� ��त स�मानजनक �यवहार 

गनु�पन� ज�ता �यव�थाह� ग�रएका छन।्नाग�रकह�मा सेवा �ा��को ला�ग सचेतना प�न ब�दै गइरहेको अव�था 

छ।  

साव�ज�नक �े�का सेवा �दायकह�ले �वाह गन� सेवा स�ुवधाको �भावका�रताको मापन गन� �मखु आधारका 

�पमा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण रहेको छ।सव�साधारणले �भावकार� �पमा रा�यबाट उपल�ध सेवा तथा 

स�ुवधाह� �तर�य �पमा �ा� गन� स�करहेका छन ्वा छैनन?् �च�लत काननु बमोिजम सेवा �वाह भएको छ वा 

छैन? सेवा �वाहको �तरको अव�थाका स�व�धमा सेवा�ाह�को धारणा व�ुने, सेवा�ाह�को सेवा माग गन� अ�धकार 

र �मताको बारेमा जानकार� �लन,े सेवा �दायक �नकायको �मताको अ�ययन गन�, सेवा �वाहमा देिखएका 

सकारा�मक तथा नकारा�मक �वषयमा प�ृपोषण �ा� गन�, सेवा �वाहमा देिखएका कमीकमजोर� तथा �व�मान 
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सम�या प�हचान गर� सधुारका ला�ग सझुाव �दने उ�े�यले सेवा�ाह�को ��य� स�पक�  रहने काया�लयह�को 

छनोट गर� १७ �व�भ� काया�लयह�मा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण गन� काय� स�प� ग�रएको �थयो।  

सेवा �वाहलाई �भावकार� गराउन �नय�मत अनगुमन एवं प�ृपोषण आब�यक हनुे गद�छ। सेवा�ाह� स�त�ु� 

सव��ण सेवा�दायक र सेवा�ाह�को बीचको स�ब�धलाई �गाढ गराई सेवा �वाहलाई �नय�मत �पमा सधुार गद� 

लाने म�ुय �व�धका �पमा रहेको छ। साव�ज�नक सनुवुाई, साव�ज�नक पर��ण, सामािजक पर��ण, �सट�जन 

�रपोट� काड�, अनगुमन मू�याकंन काय�मा ते�ो प�को सहभा�गता, जनसहभा�गतामा आधा�रत काय��म संचालन, 

सरोकारवालाह�को सहभा�गतामा �नण�य �नमा�ण, सेवा�ाह� मै�ी काया�लय �व�यास, काय�वातावरण ज�ता आधारमा 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण ग�र�छ। सामा�य �शासन म��ालयले �यनै आधारह� अपनाई �य�तो सव��ण गरेको 

हो।  

सामा�य �शासन म��ालयले �वगत आधा दशकयता आ�नो वा�ष�क काय��मका �पमा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण 

गन� काय�लाई �नर�तरता �दएको छ। हरेक �वकास ��ेका पहाडी एवं तराई ��ेका सेवा�ाह�को संल�नता बढ� 

हनुे र बढ� नहनुे दवैु �कृ�तका �नकायह�मा यस सव��णको काय�लाई �ाथ�मकता �दइएको छ। यस म��ालयमा 

उपल�ध सी�मत �ोत, साधन तथा जनशि�को अ�धनमा रह� आ�थ�क वष� २०६९/०७०मा सेवा�ाह� स�त�ु� 

सव��ण काय� तीनवटा िज�लामा स�प� ग�रएको छ।  

सेवा �वाह बारे सेवा�ाह�ह�को प�ृपोषण �ा� गन�, सेवाको मू�यांकन उनीह�बाट समेत हनु,े �नण�य ���यामा 

नाग�रक सहभा�गताका ��ह� हा�ो स�दभ�मा अझै प�न चनुौतीपूण� नै रहेका छन।् य��प उ�रदायीपूण� �यवहार 

र काय�शैल�, सेवा�ाह� ��त स�य र स�मानजनक �यवहार, पारदश� काय��णाल� अपनाउन स�कएमा 

सव�साधारणलाई �भावकार� �पमा सेवा �वाह गन� स�कने कुरामा दईुमत छैन।  

सव��णको �ममा �ा� भएको प�ृपोषणह�लाई यस ��तवेदनमा संल�न ग�रएको छ।सेवा �दायकबाट भएको 

सकारा�मक �यासह�, देिखएका सम�याह� र समाधानका ला�ग अपनाउन स�कने उपायह�को बारेमा प�न 

��तवेदनमा समावेश ग�रएको छ।यो सव��ण काय�लाई �भावकार� त�ुयाउने उ�े�यले सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण 

�नद� िशका, २०६८ तयार गर� सोह� अन�ुप यो सव��ण काय� स�प� ग�रएको छ।सो �नद� िशकाको बुदँा नं 

१३(५) बमोिजम यो ��तवेदन �वीकृ�तका ला�ग नेपाल सरकार मि��प�रष� सम� पेश ग�रने �ावधान रहेको 

छ। ��तवेदनमा उठाइएका �वषयव�त ु र सो स�ब�धमा �ा� स�लाह, सझुाव, �नद�शन समेतका आधारमा 

सरोकारवालाबाट आ–आ�नो तफ� बाट पूरा गनु�पन� भ�ूमका पूण� �पले �नवा�ह हनुेछ भ�े �व�ास म��ालयले 

�लएको छ। 

आि�न, २०७० दगुा��न�ध शमा� 

 सिचव 

 सामा�य �शासन म��ालय 
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काय�कार� सारांश 

 

नेपाल सरकारका �व�भ� साव�ज�नक �नकायह�ले सव�साधारण जनतालाई �दान गद� आएको सेवा तथा 

स�ुबधा �भावकार� �पमा �दान भए नभएको तथा कुन �तरको स�त�ु� �ा� भएको छ भ� ेस�ब�धमा 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण गन� िज�मेवार� सामा�य �शासन म��ालयलाई तो�कएको छ । यस �यव�था 

बमोिजम आ�थ�क वष� २०६५/०६६ देिख �नय�मत �पमा यस म��ालयले सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णको 

काय� गद� आइरहेको छ । यस �सल�सलामा आ�थ�क वष� २०६९/०७० मा पा�पा, लमजङु र 

अघा�खाँची िज�लामा सेवा�ाह�ह�को बढ� चाप रहने काया�लयह� म�ये िज�ला �शासन काया�लय, 

िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय, नापी काया�लय, मालपोत काया�लय, िज�ला �वा��य काया�लयह� 

तथा नगरपा�लकामा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय� स�प� ग�रएको छ। 

साव�ज�नक सेवा अपेि�त �पमा �वाह हनु नसकेका गनुासाह� रहेका छन।्नेपाल सरकारका �व�भ� 

�नकायह�बाट �दान ग�रने सेवाको गणु�तर, समय र पहुँचको स�ब�धमा समय समयमा �टका�ट�पणी 

भइरहेको अब�थामा सेवा �वाहमा रहेका सम�याह�का बारेमा �थलगत �पमा नै सेवा �लन आएका 

सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�को धारणा, स�लाह, सझुाव र प�ृपोषण �ा� गर� सोह� आधारमा सधुारका 

उपायह� �सफा�रस गन� र सेवा �वाहलाई �भावकार� त�ुयाउने अ�भ�ायले सामा�य �शासन म��ालयको 

टोल� ख�टई �य�ता �नकायह�मा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय� स�प� ग�रएको छ। 

सव��णको �ममा नी�तगत, �ोतगत, ���यागत तथा सं�थागत सम�याह�का साथै काय� सं�कृ�तगत, 

सं�कारगत एवं मनोविृ�गत सम�याह�को कारण सेवा �वाहमा सरल, सहज, पहुँच �ा� गन� नसकेको 

अब�था देखापरेको छ। क�तपय सम�याह� साझा रहेका छन ्भने केह� सम�याह� �नकायगत �पमा 

फरक फरक प�न रहेका छन।् काया�लयह�को सम� �यब�थापक�य प�मा रहेका कमी कमजोर�का 

कारण प�न सम�याह� देखापरेका छन।् 

�वा��य सं�थाह�मा �वा��यकम�ह�को पदपू�त� समयमा नहनु,ु मालपोत, नापी तथा िज�ला �शासन 

काया�लय ज�ता ��य� साव�ज�नक सेवा �वाह हनु े काया�लय र सेवा�ाह�को बीचमा रह� अन�धकृत 

�यि�ले सेवा�ाह�संग म�य�थ बनी रकम असलु गनु�, जे� नाग�रक, अपा�, �बरामी तथा दगु�म �े�का 

सेवा�ाह�ह�लाई �ाथ�मकता �दन नस�कएको, सेवा�ाह�ह���त उिचत र मया��दत �यवहार हनु नसकेको, 

नाग�रक बडाप� सेवा�ाह� मै�ी तथा सोको �चार �सार हनु नस�न,ु वडाप�को �योग गन� अ�यास 
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समेत �यून रहेको ज�ता ��त�न�ध सम�याह� रहेका छन।् टोकन �णाल�, साव�ज�नक सनुवुाई, 

सेवा�ाह� मै�ी �यवहार ज�ता सकारा�मक �यासह� समेत श�ु गरेका छन।् यसका वावजदु सेवाको 

सम� गणु�तर सधुार गर� सेवा�ाह�को स�त�ु�को �तरलाई यथोिचत �तरमा पयुा�उन अझै प�न चनुौतीपूण� 

रहेको छ। 

साव�ज�नक सेवा �वाह अपेि�त �पमा �भावकार� हनु नसकेको स�दभ�मा सेवा �वाहको �व�ध‚ प��त 

तथा �यव�थापन सधुार अप�रहाय� भएको छ। सेवा�ाह�को �नय�मत प�ृपोषण �ा� गन�, नाग�रक 

समाज, �थानीय ब�ु�जीवी, स�ार मा�यमह� तथा काया�लयह� बीचमा प�न �नकायगत सम�वय बढाइ 

सेवा �वाहलाई �भावकार� त�ुयाउन स�क�छ। कानूनको पूण� पालना, द�डह�नताको अ��य तथा 

जवाफदेह� र पारदश� काय��णाल� स�व�धी प�ह� समेत अझै प�न चनुौ�तपूण� नै रहेका छन।् 

 सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णका स�दभ�मा सेवा�ाह�ह� बढ� के���त हनुे काया�लयह�लाई उ�च 

�ाथ�मकतामा रािखएको �थयो । सव��णबाट य�ता �कृ�तका काया�लयह�मा एउटै �कृ�तका सम�या 

भएको पाइएको छ । सेवा�ाह�ह�को ब�दो आकां�ाका अन�ुप सेवालाई �व�तार गर� गणु�तर�य 

गराउन मौजदुा नी�त एवं काननुलाई अ�ाव�धक गराउन ुपन�, साधन �ोत, ��व�ध, औजार लगायतका 

�यूनतम भौ�तक पूवा�धारह�को उपल�धतालाई व�ृ� गनु�पन�, ब�दो काय� िज�मेवार� अन�ुप थप 

दरव�द�को �यव�था गनु�पन�, कम�चार�ह�को काय� उ��रेणा व�ृ� गनु�पन� साथै साव�ज�नक �नकायह� 

वीचको सम�वयलाई स�ुढ गनु�पन� अव�था देिखएको छ । साथै साव�ज�नक सेवा �वाह गन� 

�नकायह�बाट �वाह भएको सेवाको �तरका स�ब�धमा �नय�मत अनगुमन एवं जाँच गर� त�काल गनु�पन� 

सधुारलाई सधुार गन� स�बि�धत �नकाय िज�मेवार हनुपुन� अव�था समेत देिखएको छ ।    

जनतालाई गणु�तर�य सेवा उपल�ध गराई जन�व�ास हा�सल गन� पारदश� जवाफदेह� काय� �णाल�को 

अबल�बन तथा नाग�रक समाज, स�ार मा�यम र सेवा�ाह�को �नर�तर प�ृपोषण समेतको आधारमा 

काय�शैल�मा प�रवत�न गर� �व�मान सम�याह�को समाधान गन� स�कने ह�ुछ। यसमा राजनै�तक दल, 

नाग�रक समाज, व�ु�जीवी, �व� लगायत सम�त सरकार�, गैरसरकार� एवं सेवा�ाह�ह�को संय�ु 

�यासबाट यस काय�मा सफलता हा�सल गन� स�कन ेभएकोले म��ालयले सदा सवैको सहयोग, सम�वय 

र सहकाय�को ला�ग अपे�ा गरेको छ। 
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प�र�छेद एक 

प�रचय 

१.१. प�ृभ�ूम  

नेपालको अ�त�रम सं�वधान, २०६३ अनसुार सशुासनको अनभु�ूत गराउने �मखु दा�य�व 

सरकारमा रहेको छ।सशुासनको अनभु�ूत गराउने मा�यम साव�ज�नक सेवा �वाह नै हो। यसका 

ला�ग सरकारले रा�यको तफ� बाट आमनाग�रकका ला�ग �दान ग�रने सेवा र स�ुवधा �दान गन� 

�व�भ� तहका संगठन तथा काया�लयह�को �थापना गरेको छ। सरकारले उपल�ध गराउने 

सेवा र स�ुवधा सरल, पारदश�, सहज, �छटो तथा छ�रतो �पमा �दान गन� �व�भ� ऐन, �नयम, 

काय��व�ध, �नद� िशका, मापद�डह� तयार गर� काया��वयनमा �याइएका छन।् सो अन�ुप 

आमनाग�रकलाई �दन ुपन� सेवाको �वाह सरकारले तोकेको मू�य, गणु�तर र समयमा उपल�ध 

गराइएको छ वा छैन भनी �नय�मत �पमा सेवा�ाह�ह�को समेत प�ृपोषण, अनगुमन र 

सपुर�वे�ण गर� �यसमा सधुार गद� लैजान ुपन� ह�ुछ।  

सरकार� �नकायह�बाट �वाह भएको साव�ज�नक सेवाको गणु�तर एवं �भावका�रताको जाँच गन� 

आधारह�मा सेवा �दान गरेको सं�या, �यसको गणु�तर, सेवा �दान गदा� लागेको समय र 

�यसका ला�ग खच� भएको लागतको आधारमा मापन ग�रन ुपन� ह�ुछ। जनताको आव�यकता 

अनसुारका सेवाह� सरकारले प�ु याउन सकेको छ छैन, �दइएको सेवा �मत�ययी र �भावकार� 

�पमा �दन स�कएको छ वा छैन, सेवा �दान गन� त�रका र कानूनी ���या सरल तथा सहज र 

समयानकुुल हनु सकेको छ छैन, सेवाको गणु�तर के क�तो रहेको छ, सेवाका स�दभ�मा आउने 

गनुासाह�को �यब�थापन कसर� गन�, �यब�था क�तो रहेको छ ज�ता कुराह�को अ�यययन 

तथा �व�षेण गर� सरकारबाट �दने सेवालाई �नय�मत �पमा सधुार गद� लान ुज�र� ह�ुछ। यस 

स�दभ�ममा जनतालाई �दइएको सेवा क�तको �छटो छ�रतो र �भावकार� �पमा �पमा �दान 

ग�रदै आएको छ साथै सम�मा सरकार� �नकायह�दारा �दान ग�रएका सेवा ��त सेवा�ाह� तथा 

सव�साधारणह�को आमधारणा के छ भनी सामा�य �शासन म��ालयबाट �वगत वष�ह�देिख 

सेवा�ाह� सव��ण काय��म �नय�मत �पमा स�ालन ग�रदै आएकोमा यस काय�लाई थप 

�यवि�थत त�ुयाउन सेवा�ाह� स�त�ु� सभ��ण �नद� िशका, २०६८ तयार गर� सो आधारमा 

सेवा�ाह� स�त�ु� सभ��ण गने काय�लाई �नर�तरता �दइएको छ। 

साव�ज�नक सेवासँग स�बि�धत सरकारका नी�त, योजना, रणनी�त, काय��मह�को काया��वयनमा 

सरकारको �मखु �शास�नक संय��को �पमा रहेको �नजामती सेवाको भ�ूमका मह�वपूण� रहेको 

ह�ुछ। नेपालमा साव�ज�नक सेवा �वाहमा �नजामती सेवाले अ��तीय भ�ूमका �नवा�ह गद� आएको 



6 

 

छ। यस स�दभ�मा यस सेवालाई जनमखुी र �भावकार� बनाउने र रा�यका तफ� बाट 

आमनाग�रकका ला�ग �दान ग�रएको सेवा �भावकार� �पमा सरल र सहज�पमा �दान भएको 

छ वा छैन र �यस ��त आम नाग�रकको के क�तो धारणा र ��त��या रहेको छ र �यस 

�ममा के क�ता कमी कमजोर� रहेका छन ्सो समेतको प�हचान गद� आगामी �दनमा सम� 

सेवा �वाहको �े�मा के क�तो सधुार ज�र� छ भ�े कुराको प�हचान गन�का ला�ग आ.व. 

२०६९/०७० मा पा�पा, लमजङु र अघा�खाँची गर� ज�मा ३ वटा िज�लाका िज�ला �शासन 

काया�लय, िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय, मालपोत काया�लय, नापी काया�लय, िज�ला 

�बा��य काया�लय तथा िज�ला अ�पतालमा काया�लयह�मा सेवा�ाह� सव��ण गन� गर� वा�ष�क 

काय��म �वीकृत भएकोमा पा�पा, लमजङु र अघा�खाँची िज�लाको सेवा�ाह� सव��ण काय��म 

स�प� गर� यो ��तवेदन तयार ग�रएको छ।  

१.२ सव��णको उ��ेय: 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण �नद� िशका, २०६८ अनसुार सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय��मका 

उ�े�यह� देहाय बमोिजम रहेका छन।् 

 सेवा�दायक �नकायह�बाट �दान ग�रएको सेवाका स�ब�धमा सेवा�ाह�ह�को धारणा 

�लन,े  

 सरकार� �नकायह�बाट �दान ग�रने सेवालाई समय सापे��पमा सधुार गद� लैजान 

प�ृपोषण �ा� गन�,  

 सेवा�ाह�ह�ले सेवा �लन े काया�लयह�ले सेवा �दने �ममा भो�न ु परेका सम�याह�को 

प�हचान गर� समाधानका उपायह�को प�हचान गन�,  

 सव��णबाट �ा� सकारा�मक कुराह�लाई सं�थागत गद� लाने र नकारा�मक प�ह�लाई 

�यूनीकरण गन� आव�यक प�ृपोषण �ा� गन�, 

 सव��णबाट �ा� न�तजाका आधारमा सेवा �वाह स�ब�धी नी�त, �नयम �नद� िशका तथा 

काय��मह�लाई आव�यक प�रमाज�नको सझुाव पेश गन�।  

१.३ सव��णको �व�ध:  

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णका ला�ग देहाय बमोिजमका �व�धह�को �योग ग�रएको �थयो। 
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 सेवा�ाह� स�त�ु� सभ��ण �नद� िशका, २०६८ बमोिजमका �व�भ� ��ह� स�हतको 

��ावल� �योग गर� सेवा�ाह� र सव�साधारणसँग सूचना संकलन ग�रएको �थयो। (जसको 

नमूना अनसूुची २ र ३ मा उ�लेख छ)। 

 �नद� िशका बमोिजम �व�भ� ��ावल� �योग गर� सेवा �दायक �नकायका �मखुसंग 

सेवा�वाहसंग स�वि�धत �व�भ� �ववरण, सम�या तथा सझुावह� स�लन ग�रएको 

�थयो।(जसको नमूना अनसूुची १  मा उ�लेख छ)। 

 सेवा�ाह�बाट �ा� �ारि�भक ��त��या स�हत अ�ययन ग�रएका काया�लयका �मखुह� 

बीचमा अ�तर��या समेत ग�रएको �थयो। 

 अ�तर��या तथा छलफलह� साथै ��य� अवलोकनको मा�यमबाट समेत काया�लयको 

भौ�तक अव�था, सेवा�ाह�ह�सँगको कम�चार�ह�को �यवहार, काया�लयको काय� 

वातावरण, सेवा�ाह�ह�को स�त�ु� �तर अ�ययन ग�रएको �थयो।क�तपय �वषयह�मा 

सेवा�ाह�ह�सँग अनौपचा�रक �पबाट समेत जानकार� �लइएको �थयो। 

१.४ सव��णका सीमाह�: 

 यस काय��मको दौरानमा देहाय बमोिजमका सीमाह� रहेका �थए। 

 हरेक िज�लामा काय��म संचालनका ला�ग बढ�मा ७ �दनको समय पाव�द� रहेको,  

 सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय��म स�ालन ग�रएका काया�लयह�को काय� �कृ�त फरक 

फरक भएकोले सव��णबाट �ा� न�तजालाई सामा�यीकरण गन� क�ठन हनु,े  

 �ामीण �े�बाट आउने सेवा�ाह�ह�लाई सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय��म नयाँ र 

नौलो �वषय भएकोले ��ावल� भन� वा �यसको उ�र �दनमा �हच�कचाहट रहने गरेको। 

१.५ सव��ण काय�योजना : 

आ.ब.२०६९/०७० मा वा�ष�क काय��म अनसुार सव��ण गन�का ला�ग तो�कएको िज�ला 

ि�थत काया�लयह�को नामावल� तथा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय�का ला�ग �व�भ� न िज�लामा 

ख�टने कम�चार�ह�को नामावल� समेतको काय�योजना अनसूुची ४ मा समाबेश ग�रएको छ।  
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१.६ ��तवेदनको �व�प : 

��ततु ��तवेदनको प�हलो प�र�छेदमा ��तवेदनको प�ृभ�ूम, उ�े�य, �व�ध तथा सीमा तथा 

काय�योजनाको �वषयमा उ�लेख ग�रएको छ भने दो�ो प�र�छेदमा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णका 

न�तजा ते�ो प�र�छेदमा सेवा�ाह�, सव�साधारण तथा काया�लय �मखुबाट �ा� त भएको सझुाबह�, 

चौथो प�र�छेदमा सकारा�मक प�ह�, पाँच� प�र�छेदमा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णबाट देिखएका 

सम�याह�,छैटौ प�र�छेदमा सझुावह�,�न�कष� र अ�तमा अनसूुचीह� समाबेश ग�रएको छ। 
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प�र�छेद - दईु 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण न�तजा 

आ.ब.२०६९/०७० मा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णबाट काया�लयगत �पमा �ा� त न�तजाह�को �ब�षेण गदा� देहाय बमोिजम न�तजा �ा� त भएको 

छ।  

२.१ पा�पा िज�लामा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण ग�रएका काया�लयह�: 

 िज�ला �शासन काया�लय,  

 मालपोत काया�लय,  

 नापी काया�लय,  

 िज�ला �वा��य काया�लय,  

 िज�ला अ�पताल,  

 तानसेन नगरपा�लका काया�लय 

२.१.१ सव��णमा सहभागी (सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�को) काया�लयगत �ववरण:- 

�ववरण सेवा�ाह�ह�को सं�या सव�साधारण ज�मा 

िज�ला �शासन काया�लय ४५ २७ ७२ 

मालपोत काया�लय ४१ २१ ६२ 

नापी काया�लय ४५ १९ ६४ 

िज�ला �वा��य काया�लय ७० ४२ ११२ 

िज�ला अ�पताल १० ४ १४ 

तानसेन नगरपा�लका काया�लय २८ १८ ४६ 
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२.१.२ सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�लाई सो�धएका �� नावल�को स�ब�धमा �ा� त धारणाह�:  

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण �नद� िशका, २०६८ बमोिजम सेवा�ाह� तथा सब�साधारणह�संग �व�भ� न �� न/उप�� न माफ� त ��त��या �ा� त ग�रएको 

�थयो। यसका अ�त�र� कुराकानी, असंरिचत अ�तरवाता�, काया�लय �मखु, स�ब� कम�चार�संग आब�यक छलफल तथा �ारि�भक ��तवेदन उपर 

उपि�थत महानभुावह�बाट �ा� त ��त��या समेतका आधारमा �ा� त �ववरणलाई �व�षेण गर� न�तजाको �पमा ��ततु ग�रएको छ।म�ुयतया 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण �नद� िशका २०६८ मा उ�लेिखत �� नावल�को आधारमा न�तजा �व�षेण ग�रएको छ।सबै त�या�ह� सं�यामा उ�लेख 

ग�रएका छन।् 

 

१. तपाईले नाग�रक बडाप� दे� नभुयो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला अ�पताल िज�ला �वा��य काया�लय तानसेन नगरपा�लका 

देख� १४ ६ १५ १९ ३ २० 

देिखन ३१ ३५ ३० ५१ ७ ८ 

 

२. तपाई के कामका ला�ग आउन ुभएको हो भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

मालपोत 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

नापी 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला 

अ�पताल 

सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला 

�वा��य 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

तानसेन 

नगरपा�लका 

सेवा�ाह� 

सं�या 

नाग�रकता 

बनाउन 
३२ 

�लखत 

रिज�ेशन 

पास 

१५ 
�फ�ड 

रेखा�न 
१७ ओ.�प.डी. ४१ 

बाल �वा��य 

स�ब�धी 
२ 

नाग�रकता 

�सफा�सस 

६ 

राहदानी 

�सफा�रस 

गन� 

८ 

नामसार� 

(मतृकबाट 

हकवालामा) 

१८ 

न�सा 

���टर 

न�सा टेस 

१४ ई�डोर ३ 
प�रवार �वा��य 

स�ब�धी 
३ 

नाता 

�मािणत 

�सफा�रस 

४ 

संघ/सं�था २ ज�गा दता� ५ पनु नाप ३ ईमरजे�सी १२ रोग �नय��ण २ न�सापास ८ 
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दता� तथा 

न�वकरण 

गन� 

संशोधन 

स�ब�धी 

जाँच गन� स�ब�धी ईजाजत 

दैबी �कोप 

स�ब�धी 
२ 

नयाँ नापी 

बमोिजम 

�े�ता 

अ�याव�धक 

गन� 

२ 
�क�ा 

काट गन� 
६ डाईनो�ीक २४ 

मान�सक/वातावरणीय 

स�ब�धी 
२ 

घरज�गा 

नामसार� 

५ 

सं�था दता� 

नवीकरण 
१ 

अदालती, 

बै�क� 

दा.खा. 

१ 
हालसा�बक 

�भडाउन े
५  - 

�वा��य िश�ा 

/औषधी आपू�त� 

अ�य 

१ 

सामािजक 

सरु�ा 

काय��म 

५ 

ज�मा ४५  ४१  ४५  ७०  १०  २८ 

 

३. तपाईके काम पूरा भयो वा भएन भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

�ववरण 
िज�ला �शासन 

काया�लय 
मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला अ�पताल िज�ला �वा��य काया�लय 

तानसेन नगरपा�लका 

भयो २१ २३ २३ ६५ ७ १८ 

भएन २४ १८ २२ ५ ३ १० 
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४. तपाई काम पूरा नभएको भए �कन भएन भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

�ववरण 
िज�ला �शासन 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी 

काया�लय 
िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

तानसेन 

नगरपा�लका 

आब�यक कागज नभएर ७ ८ ४ - - ५ 

सेवामा ला� ने श�ुक नभएर १ १ १ ५ - २ 

सेवा �वाह गन� कम�चार� नभएर १० ३ १४ - ३ १ 

���या न�मलेर ५ ५ २ - - १ 

अ�य १ १ १ - - १ 

 

५. तपाई काम पूरा गराउँदा रकम बझुाउन ुभयो �क भएन भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण 
िज�ला �शासन 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी 

काया�लय 
िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

तानसेन 

नगरपा�लका 

बझुाए ँ ४५ ४१ ४५ ७० १० २८ 

बझुाइन - - - - -  

र�सद अनसुार मा� बझुाए ँ ४१ ३८ ३५ ७० १० २८ 

र�सदमा लेिखए भ�दा वढ� बझुाए ँ ४ ३ १० - - १ 

बढ� आफैले बझुाउन ुभयो �क ? २ १ ५ - - १ 

अ��ारा बझुाउन ुभएको २ २ ५ - - १ 
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६. काम स�प� न नभएकोमा गनुासो स�ु न ेअ�धकार�सम� सम�या रा� न ुभयो ? सम�या रा�दा उहाँको सहयोग क�तो पाउन ु

भयो भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण 
िज�ला �शासन 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी 

काया�लय 
िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

तानसेन 

नगरपा�लका 

राख� १५ ९ १२ ३ ३ १० 

रािखन ९ ९ १० २ - ८ 

सम�या रा�दा काम भयो  ७ ७ ८ २ - ६ 

सामा�य २ २ २ - - २ 

 

७. काया�लयको सेवा �वाहका ला�ग आब�यक पन� सोधपछु क�, अपा� मै�ी माग� वा सहयोग क�को �यव�था गरेको 

पाउन ुभयो �क भएन? पाएको भए क�तो ला�यो भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण 
िज�ला �शासन 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी 

काया�लय 
िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

तानसेन 

नगरपा�लका 

पाए २५ २२ - ५ - १५ 

पाईन ४५ ४५ ४५ ६५ १० - 

पाएको भए क�तो ला�यो ? - - - - - - 

रा�ो १० ८ - ३ - ८ 

�ठकै १० ८ - २ - ७ 

नरा�ो  ५ ६ - १ - - 
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८. सेवा पाउनको ला�ग लागेको समय श�ुक र गणु�तर समेतको आधारमा काया�लयको सेवा तपाईलाई क�तो ला�यो भ� न े

�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

�ववरण 
िज�ला �शासन 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी 

काया�लय 
िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

तानसेन 

नगरपा�लका 

अ�य�तै रा�ो ३ २ ४ ५५ - ५ 

रा�ो ३५ ३० ३३ ८ ८ ३ 

सामा�य ३ ४ ३ २ २ १० 

नरा�ो ४ ५ ५ ५ - १० 

कूल  ४५ ४१ ४५ ७० १० २८ 

 

९. सेवा �दन ेकम�चार�को �यबहार क�तो पाउन ुभयो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

�ववरण 
िज�ला �शासन 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी 

काया�लय 
िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

तानसेन 

नगरपा�लका 

सहयोगी २८ २१ २६ ५५ ३ १८ 

असहयोगी १० ८ ८ ७ २ ५ 

काम गन� तर द:ुख �दने ५ १० ८ ६ ३ ३ 

काम प�न नगन� द:ुख प�न �दन े २ २ १ २ २ २ 

अ�य - - - - - १ 

 

यसर� पा�पा िज�लाका �व�भ� न काया�लयह�को सेवा�ाह�ह�को ��त��याह�मा नाग�रक बडाप�को बारेमा समेत कम थाहा भएकोले सो अनसुार 

काया�लयले �दान ग�रने सेवालाई �भावकार� �पमा सेवा �लन नसकेको अब�था देिख�छ। यसैगर� काया�लयको �भावकार� सेवा �दान गन� 

स�ब�धमा गनुासो स�ु ने अ�धकार�लाई सो सेवाको स�ब�धमा गनुासो रा� ने �य� न समेत कम भएको देिख�छ य��प गनुासो स�ु ने अ�धकार�ले 

समेत गनुासोको �या� मा�ामा स�बोधन गन� नसकेको अब�था समेत ��ावल�बाट थाहा ह�ुछ।सेवा पाउनको ला�ग लागेको समय, श�ुक र 

गणु�तर समेतको आधारमा काया�लयको सेवा तपाईलाई क�तो ला�यो भ� न े��को स�दभ�मा कमैले मा� अ�य�त रा�ो भएको अनभु�ूत गरेको 
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अब�था प�न देिख�छ। यसैगर� सेवा �दान गन�को �न�म� �नय�ु भएको कम�चार�को �यबहार क�तो पाउन ुभयो भ� ने �� नका स�दभ�मा धेरैले 

कम�चार�ह�को �यबहार सहयोगी रहेको �वचार �य� गरेको समेत मा�थको ��ावल�को उ�रबाट समेत थाहा हनु आउछ। यसर� सम� 

िज�लाको ��त�न�ध�व भएका काया�लयह�लाई आफूले �दान गन� सेवा स�ुबधाका स�ब�धमा समय समयमा सरोकारवालाह�संगको संल� नतामा 

�दान ग�रएका सेवा तथा स�ुबधालाई काया�लयको �कृ�त अनसुार �भावकार� �पमा संचालन गर� नाग�रकमै�ी साव�ज�नक �शासन संचालन गनु�पन� 

आब�यकता रहेको छ। यसर� सेवा�ाह�ह�ले ��ततु गरेका सम�याह�को स�ब�धमा ��येक काया�लयले यस ��तवेदनमा सेवा�ाह�, सब�साधारण 

तथा काया�लय �मखुह�ले �य� गरेका �व�भ� न छलफल, �वचार आ�दका आधारमा काया�लयको काय� �कृ�त अनसुार सधुार गद� �भावकार� सेवा 

�वाह गनु� साव�ज�नक सेवा �वाह गन� ��येक काया�लयह�को कत��य समेत देिखन आएको छ। 

 

२.२ लमजङु िज�लामा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण ग�रएका काया�लयह� : 
 

 िज�ला �शासन काया�लय,  

 िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय 

 मालपोत काया�लय,  

 नापी काया�लय,  

 िज�ला �बा��य काया�लय,  
 

२.२.१ सव��णमा सहभागी(सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�को) काया�लयगत �ववरण:- 

�ववरण सेवा�ाह�ह�को सं�या सव�साधारण ज�मा 

िज�ला �शासन काया�लय २७ १२ ३९ 

िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय ३० १७ ४७ 

मालपोत काया�लय ३५ १३ ४८ 

नापी काया�लय ३२ ११ ४३ 

िज�ला �बा��य काया�लय ५ १० १५ 

२.२.२ सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�लाई सो�धएका �� नावल�को स�ब�धमा �ा� त धारणाह�: स�त�ु� सव��णबाट �ा� त न�तजा : 
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सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण �नद� िशका, २०६८ बमोिजम सेवा�ाह� तथा सब�साधारणह�संग �व�भ� न �� न/उप�� न माफ� त ��त��या �ा� त ग�रएको 

�थयो। यसका अ�त�र� कुराकानी, असंरिचत अ�तरवाता�, काया�लय �मखु र स�ब� कम�चार�संग आब�यक छलफल र �ारि�भक ��तवेदन उपर 

उपि�थत महानभुावह�बाट �ा� त ��त��या समेतका आधारमा �ा� त �ववरणलाई �ब� लेषण गर� न�तजाको �पमा ��ततु ग�रएको छ। म�ुयतया 

सेवा�ाह� स�त�ु� �नद� िशका २०६८ मा सो�धएका �� नावल�को आधारमा न�तजा �ब� लेषण ग�रएको छ। 

 

१.तपाईले नाग�रक बडाप� दे� नभुयो भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  
 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी 

काया�लय 

िज�ला �वा��य काया�लय 

देख� २५ ३० १२ ११ ८ 

देिखन १४ १७ ३६ ३२ ७ 

ज�मा ३९ ४७ ४८ ४३ १५ 

 

२. तपाई के कामका ला�ग आउन ुभएको हो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

सं�या िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

सं�या मालपोत 

काया�लय 

सं�या नापी काया�लय सं�या िज�ला �वा��य 

काया�लय 

सं�या 

नाग�रकता 

बनाउन 
२८ 

योजना तजु�मा 
१५ 

�लखत रिज�ेशन 

पास 
१५ 

�फ�ड रेखा�न 
१७ 

बाल �वा��य स�ब�धी 
४ 

राहदानी 

�सफा�रस गन� 
६ 

 

योजना संझौता 

१२ 

नामसार� 

(मतृकबाट 

हकवालामा) 

१८ 

न�सा ���ट र 

न�सा टेस १४ 

प�रवार �वा��य 

स�ब�धी ३ 

संघ/सं�था 

दता� तथा 

न�वकरण गन� 

२ 

योजना 

काया��वयन १० 

ज�गा दता� 

संशोधन 

स�ब�धी 

५ 

पनु नाप जाँच 

गन� ३ 

रोग �नय��ण स�ब�धी 

३ 
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िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

सं�या िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

सं�या मालपोत 

काया�लय 

सं�या नापी काया�लय सं�या िज�ला �वा��य 

काया�लय 

सं�या 

दैबी �कोप 

स�ब�धी २ 

सं�था दता� 

�सफा�रस ८ 

नयाँ नापी 

बमोिजम �े�ता 

अ�याब�धक गन� 

२ 

�क�ा काट 

गन� ६ 

मान�सक/वातावरणीय 

स�ब�धी ३ 

सं�था दता� 

नवीकरण १ 

�नमा�ण �यबसाय 

दता� र नवीकरण २ 

अदालती, बै�क� 

तथा िज�ला 

दा.खा.  

१ 

हाल सा�बक 

�भडाउन े ५ 

�वा��य िश�ा /औषधी 

आपू�त� अ�य २ 

ज�मा ३९  ४७  ४८  ४३  १५ 

 

३.तपाईको काम पूरा भयो वा भएन भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला �वा��य 

काया�लय 

भयो २१ २६ २८ ३३ ७ 

भएन १८ २१ २० १० ८ 

ज�मा ३९ ४७ ४८ ४३ १५ 
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४. तपाईको काम पूरा नभएको भए �कन भएन भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला �वा��य 

काया�लय 

आब�यक कागज नभएर ७ ८ ८ ४ - 

सेवामा ला� ने श�ुक नभएर १ ३ १ १ - 

सेवा �वाह गन� कम�चार� नभएर १० २ ३ १४ ३ 

���या न�मलेर ५ १ ५ २ - 

अ�य १ १ १ १ - 

 

५.तपाई काम पूरा गराउँदा रकम बझुाउन ुभयो �क भएन भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला �वा��य 

काया�लय 

बझुाए ँ ३९ ४२ ४१ ४५ १० 

बझुाइन - - - - - 

र�सद अनसुार मा� बझुाए ँ ३९ ४२ ३८ ३५ १० 

र�सदमा लेिखए भ�दा वढ� बझुाए ँ - - १ ३ - 

बढ� आफैले बझुाउन ुभयो �क ? - - १ ३ - 

अ��ारा बझुाउन ुभएको  - - १ ४ - 
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६. काम स�प� न नभएकोमा गनुासो स�ु न ेअ�धकार�सम� सम�या रा� न ुभयो भ� न ेतथा सम�या रा�दा उहाँको सहयोग 

क�तो पाउन ुभयो भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला �वा��य 

काया�लय 

राख� १८ २० ९ १२ ३ 

रािखन ९ ८ ८ १० - 

सम�या रा�दा काम भयो  ८ ७ ५ ८ - 

सामा�य ३ ५ ३ २ - 

 

७. काया�लयको सेवा �वाहका ला�ग आब�यक पन� सोधपछु क�, अपा� मै�ी माग� वा सहयोग क�को �यव�था गरेको 

पाउन ुभयो �क भएन ? पाएको भए क�तो ला�यो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला �वा��य 

काया�लय 

पाए २५ २८ २२ २८ - 

पाईन २४ १६ २६ २० १० 

पाएको भए क�तो ला�यो? -  - - - 

रा�ो -  - - - 

�ठकै -  - - - 

नरा�ो  -  - - - 
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८. सेवा पाउनको ला�ग लागेको समय श�ुक र गणु�तर समेतको आधारमा काया�लयको सेवा तपाईलाई क�तो ला�यो भ� न े

�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला �वा��य 

काया�लय 

अ�य�तै रा�ो ३ १२ २ ४ - 

रा�ो ३० ८ ३० २३ ८ 

सामा�य ३ ४ ४ ३ २ 

नरा�ो ४ २ ५ ५ - 

ज�मा ४० २६ ४१ ३५ १० 

 

९.सेवा �दने कम�चार�को �यबहार क�तो पाउन ुभयो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय िज�ला �वा��य 

काया�लय 

सहयोगी २८ ३० २१ २६ ४ 

असहयोगी ५ १२ १० ९ ३ 

काम गन� तर द:ुख �दने ३ ३ ९ ६ ३ 

काम प�न नगन� द:ुख प�न �दन े ३ २ ८ ४ २ 

अ�य -  - - - 

 

               सेवा �वाह गन� �नकायह�मा आइपन� स�ने सम�याह�लाई सेवा �दायक �नकायबाटै समेत समाधान गन� स�कयोस ् भ�े 

उ�े�यले नाग�रक वडाप�, गनुासो स�ुे अ�धकार�, �सकायत पे�टकाह�को �यव�था सवै जसो काया�लयह�मा ग�रएको पाइए ताप�न सेवा�ाह�ह�मा 

नाग�रक वडाप�को मह�व, सोको उपयोगको बारेमा जानकार� कम रहेको साथै �सकायत पे�टकाको उपयोग अ�य�तै �यून रहेको छ र गनुासो 
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स�ु ने अ�धकार�  तो�कए प�न �नजलाई �प� िज�मेवार� समेत नतो�कएको साथै सेवा�ाह�ह�लाइ सो वारेमा जानकार� नै कम रहेको अब�था 

देिखयो। 

 

यसर� लमजङु िज�लाका �व�भ� न काया�लयह�को सेवा�ाह�ह�को ��त��याह�मा नाग�रक बडाप�को बारेमा समेत कम थाहा भएकोले सो अनसुार 

काया�लयले �दान ग�रने सेवालाई �भावकार� �पमा सेवा �लन नसकेको अब�था देिख�छ। यसैगर� काया�लयको �भावकार� सेवा �दान गन� 

स�ब�धमा गनुासो स�ु ने अ�धकार�लाई सो सेवाको स�ब�धमा गनुासो रा� ने �य� न समेत कम भएको देिख�छ य��प गनुासो स�ु ने अ�धकार�ले 

समेत गनुासोको �या� मा�ामा स�बोधन गन� नसकेको अब�था समेत �ब� लेषणबाट थाहा ह�ुछ।सेवा पाउनको ला�ग लागेको समय श�ुक र 

गणु�तर समेतको आधारमा काया�लयको सेवा तपाईलाई क�तो ला�यो भ� न े��को स�दभ�मा कमैले मा� अ�य�त रा�ो भएको अनभु�ूत गरेको 

अब�था प�न देिख�छ। यसैगर� सेवा �दान गन�को �न�म� �नय�ु भएको कम�चार�को �यबहार क�तो पाउन ुभयो भ� न े�� नका स�दभ�मा धेरैले 

कम�चार�ह�को �यबहार सहयोगी रहेको �बचार �य� गरेको समेत मा�थको ��ावल�को उ�रबाट समेत थाहा हनु आउछ।  
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२.३ िज�ला अघा�खाँची सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण ग�रएका काया�लयह�: 

 

 िज�ला �शासन काया�लय,  

 िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय,  

 मालपोत काया�लय,  

 नापी काया�लय,  

 िज�ला �बा��य काया�लय,  

 िज�ला अ�पताल 

 

२.३.१ सव��णमा सहभागी(सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�को) काया�लयगत �ववरण:- 

 

�ववरण सेवा�ाह�ह�को सं�या सव�साधारण ज�मा 

िज�ला �शासन काया�लय २२ १५ ३७ 

िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय २४ १७ ४१ 

मालपोत काया�लय ४० १६ ५६ 

नापी काया�लय १८ १४ ३२ 

िज�ला अ�पताल  ४४ १८ ६२ 

िज�ला �बा��य काया�लय १२ ५ १७ 
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२.३.२ सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�लाई सो�धएका �� नावल�को स�ब�धमा �ा� त धारणाह� तथा स�त�ु� सव��णबाट 

�ा� त न�तजा: 

 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण �नद� िशका, २०६८ बमोिजम सेवा�ाह� तथा सब�साधारणह�संग �व�भ� ��/उप�� माफ� त ��त��या �ा� ग�रएको 

�थयो।यसका अनौपचा�रक छलफल, असंरिचत अ�तरवाता�, काया�लय �मखु र स�ब� कम�चार�संग आब�यक छलफल र �ारि�भक ��तवेदन 

उपर उपि�थत महानभुावह�बाट �ा� ��त��या समेतका आधारमा �ा� �ववरणलाई �व�षेण गर� न�तजाको �पमा ��ततु ग�रएको छ। म�ुयतया 

सेवा�ाह� स�त�ु� �नद� िशका, २०६८ मा उ�लेिखत ��ावल�को आधारमा न�तजा �ब�षेण ग�रएको छ।  

 

१. तपाईले नाग�रक बडाप� दे� नभुयो भ� न े�� नमा भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला अ�पताल िज�ला �वा��य 

काया�लय 

देख� १६ १४ २४ ८ २९ ८ 

देिखन ६ १० १६ १० १५ ४ 

 

२.तपाई के कामका ला�ग आउन ुभएको हो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला 

�वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

मालपोत 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

नापी 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला अ�पताल सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

नाग�रकता 

बनाउन 

१० योजना 

तजु�मा 

६ �लखत 

रिज�ेशन 

पास 

१८ �फ�ड 

रेखा�न 

६ OPD २२ बाल �वा��य 

स�ब�धी 

२ 

घर भ�केर 

राहतको 

२ भ�ुानी 

�योजन 

६ नामसार� 

(मतृकबाट 

६ न�सा ���ट 

र न�सा 

२ INDOOR ४ प�रवार 

�वा��य 

२ 
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िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला 

�वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

मालपोत 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

नापी 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला अ�पताल सेवा�ाह� 

सं�या 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

सेवा�ाह� 

सं�या 

ला�ग  हकवालामा) टेस स�ब�धी 

संघ/सं�था 

दता� तथा 

नवीकरण 

गन� 

२ सामािजक 

सरु�ा 

४ ज�गा दता� 

संशोधन 

स�ब�धी 

६ पनु नाप 

जाँच गन� 

२ EMERGENCY १२ रोग �नय��ण 

स�ब�धी 

२ 

दैबी 

�कोप 

स�ब�धी 

२ सं�था दता� 

�सफा�रस 

४ नयाँ नापी 

बमोिजम 

�े�ता 

अ�याब�धक 

गन� 

६ �क�ा काट 

गन� 

४ DIAGONOSTIC ६ मान�सक/वाता

वरणीय 

स�ब�धी 

२ 

राहदानी 

बनाउन 

६ योजना 

संचालन 

४ अदालती, 

बै�कंङ तथा 

िज�ला 

दा.खा.  

४ हाल 

सा�बक 

�भडाउने 

४  - �वा��य िश�ा 

/औषधी 

आपू�त� अ�य 

४ 

ज�मा २२  २४  ४०  १८  ४४  १२ 
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३. तपाईका काम पूरा भयो वा भएन भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला 

अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

भयो १० १४ २८ १० ३० ८ 

भएन १२ १९ १२ ८ १४ ४ 

 

४. तपाईका काम पूरा नभएको भए �कन भएन भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला 

अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

आब�यक कागज नभएर ६ ८ १२ ४ - - 

सेवामा ला� ने श�ुक नभएर ४ २ ६ २ २ - 

सेवा �वाह गन� कम�चार� 

नभएर 

२ २ १० २ - २ 

���या न�मलेर ८ १० ८ ६ - - 

अ�य २ २ १ ४ - - 
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५. तपाई काम पूरा गराउँदा रकम बझुाउन ुभयो �क भएन भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला 

अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

बझुाए ँ २० २२ ३८ १६ ४२ १० 

बझुाइन -  - - - - 

र�सद अनसुार मा� बझुाए २० २० ३० १२ ४२ १० 

र�सदमा लेिखए भ�दा वढ� 

बझुाए ँ

-  - - - - 

बढ� आफ� ले बझुाउन ुभयो �क 

अ��ारा बझुाउन ुभएको 

- २ ८ ४ - - 

 

६. काम स�प� न नभएकोमा गनुासो स�ु न ेअ�धकार�सम� सम�या रा� न ुभयो ? सम�या रा�दा उहाँको सहयोग क�तो पाउन ु

भयो भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला 

अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

राख� ६ ८ १० ८ २० ४ 

रािखन ४ ६ १२ ६ ६ - 

सम�या रा�दा काम भयो  २ ४ ८ ४ २ - 

सामा�य २ ४ ४ २ - - 

 

७. काया�लयको सेवा �वाहका ला�ग आब�यक पन� सोधपछु क�, अपा� मै�ी माग� वा सहयोग क�को �यव�था गरेको 

पाउन ुभयो �क भएन ? पाएको भए क�तो ला�यो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था :  



27 

 

 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला 

अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

पाए ँ ३१ २३ ३२ २० ३८ - 

पाईन १६ १८ २४ १२ २४ - 

पाएको भए क�तो ला�यो ? -  - - - - 

रा�ो ६ ८ १० ८ ६ - 

ठ�कै -  - - - - 

नरा�ो  -  - - - - 

 

८. सेवा पाउनको ला�ग लागेको समय श�ुक र गणु�तर समेतको आधारमा काया�लयको सेवा तपाईलाई क�तो ला�यो भ� न े

�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला 

अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 

अ�य�तै रा�ो १२ १० ६ ४ २२ २ 

रा�ो ८ ६ १८ ८ १२ ६ 

सामा�य २ ४ १२ २ ६ २ 

नरा�ो २ ४ ४ ४ ४ २ 

९. सेवा �दने कम�चार�को �यबहार क�तो पाउन ुभयो भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको जवाफको अब�था : 

�ववरण िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास 

स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला 

अ�पताल 

िज�ला �वा��य 

काया�लय 
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सहयोगी १२ १४ २२ ६ २४ २ 

असहयोगी ६ ४ ८ ४ १२ ४ 

काम गन� तर द:ुख �दने २ ४ १० ६ ६ ४ 

काम प�न नगन� द:ुख प�न 

�दने 

२ २ ४ २ २ २ 

अ�य -  - - - - 

 

अघा�खाँची िज�लाका �व�भ� न काया�लयह�को सेवा�ाह�ह�को ��त��याह�मा नाग�रक बडाप�को बारेमा कम जानकार� भएको पाइयो। केह� 

सेवा�ाह�ह�ले सेवा �लन अ�य सहयोगीसमेत �लई आउने गरेको पाइएको छ। गनुासो स�ु ने अ�धकार�लाई गनुासो रा� ने �य� न समेत कम भएको 

पाइयो। गनुासो स�ु ने अ�धकार�ले समेत गनुासोको �या� मा�ामा स�बोधन गन� नसकेको सव��णले देखाएको छ। समय, श�ु क र गणु�तरको 

आधारमा काया�लयले �वाह गरेको सेवाको �तर औसत रहेको देिख�छ। कम�चार�को �यबहार क�तो पाउन ुभयो भ� ने �� नका स�दभ�मा भएको 

धेरैले कम�चार�ह�को �यबहार सहयोगी रहेको �बचार �य� भएको छ। काया�लयह�मा सेवा�वाहको ि�थ�तलाई सेवा �वाहको स�त�ु�को �तरको 

आधारमा मू�याकंन गदा� अपेि�त �पमा स�तोषजनक नरहेको देिख�छ। सेवा�वाहका ला�ग आब�यक सोधपछु क�, खानेपानीको �ब�ध, 

आब�यक फारामह�को �यब�था, �ती�ालय ज�ता सेवा�ाह�ह�ले सेवा �लन आब�यक �यब�थाह� नहुँदा सेवा �वाहमा सहजता आउन सकेको 

देिखएन। 
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प�र�छेद -तीन 

 

सेवा�ाह� सव�साधारण तथा काया�लय �मखुबाट �ा� त सझुावह� 

 

साव�ज�नक �नकायह�बाट �वाह भएको सेवाको �तर प�हचान साथै साव�ज�नक सेवा �वाह��तको 

सेवा�ाह�को धारणा बझुी गनु�पन� सधुारका उपायह� सेवा�ाह�बाटै संकलन गन� उ�े�यले ग�रएको यस 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णबाट �श�त सूचना त�या� संकलन भएको छ। सव��णको �सल�सलामा 

सेवा�ाह�ह� तथा सव�साधारणह�बाट सेवा �वाहमा देखा परेका कमी कमजोर�ह� के कसर� सधुार गर� 

�भावकार� सेवा �वाह गन� स�क�छ भ� ने स�दभ�मा �नर��ण, अ�तरवाता�, ��ावल�, अनौपचा�रक 

छलफल, आब�यक कागजात तथा ��तवेदनह�को अ�ययन, �व�षेण तथा अ�तर��याबाट आएका 

सझुाव र स�लाहह�लाई िज�लागत �पमा �न� नानसुार उ�लेख ग�रएको छ। 

 

३.१ पा�पा िज�ला  

 

यस िज�लाको िज�ला �शासन काया�लय, मालपोत, नापी, िज�ला �वा��य, िज�ला अ�पताल तथा 

तानसेन नगरपा�लकामा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण ग�रएको �थयो। सो �ममा सेवा�ाह� तथा 

सव�साधारणह�बाट �ा� त स�लाह, सझुावह�लाई �न�नानसुार उ�लेख ग�रएको छ। 

 

सेवा�ाह�बाट �ा� सझुाबह� : 

 

क)  िज�ला �शासन काया�लय, पा�पा : 

 नाग�रक वडाप�लाई नाग�रकको सूचनाको अ�धकारको �पमा सबैले दे� ने ठाँउमा 

रा� नपुन�। 

 सोधपछु क�, खानेपानीको �व�ध ग�रनपुन�। 

 प�हले आउनकेो काम प�हलो हनुे �यव�था �मलाउन ुपन�। 

 आफ् नो र अ�य काया�लयको प�न सेवा �वाहको स�ब�धमा साव�ज�नक सनुवुाई माफ� त 

जनताको कुरा स�ु ने। 
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 अ�भलेख क��यूटर�कृत गदा� काम �छटो स�पादन हनुे भएकोले सोको �यब�था �मलाउन ु

पन�।  

 कम�चार� बा�हर जाँदा �नजको अनपुि�थ�तमा प�न काम नरो�कने �यव�था �मलाउन ुपन�। 

 व�ृव�ृालाई काममा �ाथ�मकता �दन ुपन�। 

 कम�चार�लाई काया�लयको काय��कृ�तको बारेमा बेलाबेलाम ता�लम �दन ुपन�।  

 टाढाका गा.�व.स.स�म घ�ुती सेवा माफ� त सेवा �दन ुपन�। 

 नयाँ संरचना �नमा�ण अपा�मै�ी माग�को �यव�था नयाँ गदा� अ�नवाय� �पमा बनाउनपुन�। 

साथै परुानो संरचनामा प�न सो माग�को �यब�था हनुपुन�। 

 काया�लयलाई आब�यक पन� �ोत तथा साधन जसमा दरब�द� अनसुारको जनशि� 

�यव�था, बजेट तथा काय��म बीचको सामज�यता �मलाउनपुन�। 

 प�कार, नाग�रक समाज तथा अ�य �नकायबाट प�न सम�वयकार� भ�ूमका �नभाउनपुन�। 

 

ख)  मालपोत/नापी काया�लय, पा�पा : 

 नाग�रक बडाप� देिखने ठाँउमा रा� नपुन�।नाग�रक वडाप�मा ला�ने श�ुक प�न उ�लेख 

हनुपुन�। 

 काम स�प� गन� क�त समय ला�छ, प�हले थाहा पाउन स�ने �यब�था हनु ुपन�। 

 पहुँचको आधारमा मा� काम हनुे प�रपाट� रो�कन ु पन�।काया�लय �मखु तथा अ�य 

कम�चार� नहुँदा प�न काम नरो�कने �यव�था �मलाउन ुपन�।  

 टोकन �णाल� लागू गनु� पन�। 

 नापी ग�रएको ज� गाको लालपजुा� �छटो �वतरण हनुपुन� र नग�रएका नापीह� हनुपुन�। 

 बोलाएको बेला �फ�डमा कम�चार� जाने �यब�था हनुपुन�। 

 अ�मनको सं�या बढाउनपुन�। 

 काम हनुे वा नहनुे स�ब�धमा सेवा�ाह�लाई समयमै जानकार� गराउनपुन�।  

 कम�चार�ह�को �यबहारमा सधुार गनु�पन�। 

 काया�लय �मखुले दै�नक �पमा फाँटमा �नर��ण गनु�पन�। 

 गनुासो �लएर जाँदा रा�ो उिचत सनुवुाई हनुपुन�। 

 सेवा�ाह�संग प�न छलफल गर� सेवालाई �भावकार� बनाउनपुन�। 
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 जनतासँग गन� �यवहार र छ�रतो काय��णाल� स�ब�धी कम�चार�लाई ता�लम �दन ुपन�।  

 लेखनदासलाई बझुाउन ुपन� श�ुक प�न तो�क�दने र सोको जानकार� गराउन ुपन�। 

 काय�रत कम�चार�को मू�या�न नाग�रकबाट गन� �यव�था हनु ुपन�।  

 काया�लयको वातावरण सेवा�ाह� तथा कम�चार�मै�ी हनुपुन�। 

 भ�ाचार रो� न �भावकार� अनगुमन हनुपुन� तथा छ�के जाँच हनुपुन�। 

 �फ�डमा समयमा जाने �यब�था गनु�पन�। 

 �डिजटल न�साको �यव�था �मलाउन ु पन�।न�सा ���ट गन� आध�ुनक ��व�ध �याउन ु

पन�। 

 मालपोत नापीमा चा�हने कागजप�को बारेमा गाउँ गाउँमा जानकार� गराई �दन ुपन�। 

 साब�ज�नक सनुबुाईको आधारमा आएका सझुाबह�लाई प�न समयमै स�बोधन गन�  

 प�कार, नाग�रक समाज तथा अ�य �नकायबाट प�न सम�वयकार� भ�ूमकामा अझै 

�यापकता आउनपुन� । 

 नापी काया�लय तथा मालपोत काया�लय स�ब�धी कामको �कृ�त बमोिजम संगठन 

संरचना सधुार ग�रनपुन�। 

 काय� �कृ�त बमोिजम कम�चार� स�वा भै आउने काया�लयमा हािजर हनु ुभ�दा अगा�ड 

ता�लम �दनपुन�। 

 ज�गा नाप जाँच ऐन तथा �नयमावल�मा सधुार गनु�पन�। 

 नापी काया�लयको भवन साघरुो भएकोले नयाँ भवन �नमा�ण गनु�पन�। 

 �क�ा नापी काय�लाई �डिजटल ��व�धमा बनाउन ुपन�।  

 �वभाग तथा म��ालयले �नय�मत अनगुमन तथा �नर��ण गर� कमी कमजोर� स�ब�धमा 

सधुारको ला�ग सझुाब �दनपुन�। 

 

ग)  िज�ला �वा��य तथा िज�ला अ�पताल, पा�पा : 

 �ाइभेट ि�ल�नकमा भ�दा सरकार� अ�पतालमा सेवा रा�ो हनुपुन�। 

 �न:श�ुक औषधी उपल�ध गराउनपुन�। 

 दगु�म �े�बाट �वरामी आउने हुँदा उपचार �छटो हनुपुन�। 

 ईमरजे�सी सेवामा २४ सै घ�टा िच�क�सक उपल�ध हनुपुन�। 

 कम�चार�ह�को �यवहारमा सधुार �याउनपुन� तथा सेवा�ाह���त समान �यबहार गनु�पन�। 
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 नाग�रक वडाप�लाई नाग�रकको सूचनाको अ�धकारको �पमा सबैले दे� ने ठाँउमा 

रा� नपुन�। 

 �र� पदह� समयमै पदपू�त� गनु�पन�। 

 अ�पतालले फोहोर मैला �यब�थापनमा �बशेष �यान �दनपुन�। 

 अ�पतालमा �बधतुको �नयमीत आपूत� हनुपुन�। 

 ब�ी गएमा Generator को समिुचत �यब�था गनु�पन�। 

 अ�पतालको �तर उ�तीमा �यान �दनपुन�।  

 अ�पतालज�तो संबेदनशील �े�मा �बशेष �पमा अपा�मै�ी माग�को �यब�था गनु�पन�। 

 अ�पतालको शौचालय सफा स�ुघर हनुपुन�। 

 �बरामीलाई सेवा स�ुबधा बढाउनपुन�। 

 अनगुमन हनुपुन� �नकायबाट समय समयमा अनगुमन हनुपुन� र सव�साधारण बीच 

साव�ज�नक सनुवुाई हनुपुन�।  

 

घ) तानसेन नगरपा�लका, पा�पा : 

 ब�तपुरक ढंगले माग र आब�यकतामा आधा�रत योजना तजु�मा तथा काया��वयन गन� 

प�रपाट� �था�पत हनुपुन�। 

 पूवा�धार �वकासका ला�ग िज�लाको भ-ूबनोट र वातावरणीय प�लाई �यान �दईनपुन�। 

 काय��म तजु�मा तथा योजना छनौटमा �ा�व�धक �बशेष� र राजनी�तक ���कोण बीच 

उिचत स�तलुन हनुपुन�। 

 अधरुा योजनामा स� प� न �दनपुन�। 

 लै�गंक समानता सामािजक समाबेिशकरण, यवुा तथा बालबा�लकालाई �बशेष �ाथ�मकता 

�दने। 

 कामको आधारमा भ�ुानीको �यब�था हनुपुन�। 
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सब�साधारणबाट �ा� त सझुाबह� : 

काया�लयको सेवालाई �भावकार� बनाउन के के �यव�थामा सधुार गनु�पछ� भ� न े ठा� नहु�ुछ भ� न े �� नका स�दभ�मा भएको 

जवाफको अब�था :  

 

�स.न िज�ला �शासन 

काया�लय 

 मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला अ�पताल �वा��य काया�लय तानसेन नगरपा�लका 

१. साव�ज�नक सनुवुाई 

गर� जनताका कुरा 

स�ु न ुपछ�। 

मालपोत र नापी 

एकै ठाउँमा हनु ु

पछ�। 

कम�चार� थप गनु�पछ� 

र दरव�द� पू�त� 

गनु�पछ�। 

�वशेष� सेवाको 

�यब�था गनु�पन�। 

 साव�ज�नक सनुवुाई 

गर� जनताका कुरा 

स�ु न ुपछ�। 

२. लोडसे�ड�को 

�वक�प खो�न ुपन�। 

लेखापढ� गन�ह�को 

मोलमोलाई, 

मनोमानी ब�द ग�रन ु

पछ�। 

नापी काय� 

�छटोछ�रटो हनुपुन� 

 X-Ray मे�सनको 

�यब�था गनु�पन�। 

िज�लाि�थत 

काया�लयमा औष�ध 

समयमा नै supply 

गनु� पन�। 

साधन र जनशि� 

बढाउने।खाल� 

दरव�द� भए त�ु�त 

पू�त� गनु�पन�। 

३. साधन र जनशि� 

बढाउने।खाल� 

दरव�द� भए त�ु�त 

पू�त� गनु�पन�। 

साधन र जनशि� 

बढाउने।खाल� 

दरव�द� भए त�ु�त 

पू�त� गनु�पन� 

भौ�तक स�ुवधामा व�ृ� 

गन�। नापी र 

मालपोत निजक 

रा�पुन�। 

िच�क�सक समयमा 

नै आई �बरामी��त 

रा�ो �यबहार 

देखाउनपुन�। 

साधन र जनशि� 

बढाउने। खाल� 

दरव�द� भए त�ु�त 

पू�त� गनु�पन�। 

कम�चार�लाई ता�लम 

�दनपुछ�। 

४. प�हले आउनलेाई 

प�हलो �ाथ�मकता 

साथै व�ृव�ृा, अपा� 

तथा टाढाको ला�ग 

�ाथ�मकता 

कम�चार�लाई ता�लम 

�दनपुछ� 

कम�चार�लाई ता�लम 

�दनपुछ� 

प�हले आउनलेाई 

प�हलो �ाथ�मकता 

साथै व�ृव�ृा, 

अपा� तथा टाढाको 

ला�ग �ाथ�मकता 

  कम�चार� 

�शासन तथा 

�यव�थापन स�ब�धमा 

�नय�मत अनगुमन तथा 

मू�याकंन ग�रनपुन�। 
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�स.न िज�ला �शासन 

काया�लय 

 मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला अ�पताल �वा��य काया�लय तानसेन नगरपा�लका 

�दनपुछ�। �दनपुछ�।  

५. कम�चार�को 

�यवहारमा सधुार 

हनुपुन�। 

सेवा�ाह�मै�ी 

�यबहार कम�चार�ले 

�द�शन गनु�पछ�। 

सेवा�ाह�मै�ी �यबहार 

कम�चार�ले �द�शन 

गनु�पछ�। 

अ�पतालमा काय�रत 

कम�चार�को 

�यबहारमा सधुार 

गनु�पछ�। 

  कामको 

आधारमा भ�ुानीको 

�यब�था हनुपुन�। 

 

६. राजनी�त �पमा 

तट�थ रह� सेवा 

�वाह हनुपुन�। 

राजनी�त �पमा 

तट�थ रह� सेवा 

�वाह हनुपुन�। 

राजनी�त �पमा 

तट�थ रह� सेवा 

�वाह हनुपुन�। 

राजनी�त �पमा 

तट�थ रह� सेवा 

�वाह हनुपुन� 

राजनी�त �पमा 

तट�थ रह� सेवा 

�वाह हनुपुन�। 

राजनी�त �पमा तट�थ 

रह� सेवा �वाह 

हनुपुन�। 

७. भनसनु र 

राजनी�तबाट टाढा 

रहने कम�चार�को 

�यवहारमा सधुार 

गनु�पछ�। 

अ�भलेख 

क��यूटर�कृत 

गनु�पछ�। 

प�पात रह�त सेवा 

�दान हनुपुन�। 

�न�प� �पमा सेवा 

�दान हनुपुन�। 

प�पात रह�त सेवा 

�दान हनुपुन�। 

�वकास �नमा�णमा हनुे 

अ�नय�मतता रो� नलुाई 

�बशेष पहल गनु�पन�। 

८. नयाँ उपकरण जडान 

गर� काय�मा �छटो 

छ�रटो �याउन ुपन�। 

बोलाएको बेला 

�फ�डमा कम�चार� 

जाने �यव�था 

हनुपुन�। 

बोलाएको बेला 

�फ�डमा कम�चार� 

जाने �यव�था 

हनुपुन�। 

नयाँ उपकरण 

जडान गर� काय�मा 

�छटो छ�रटो 

�याउन ुपन�। 

नयाँ उपकरण जडान 

गर� काय�मा �छटो 

छ�रटो �याउन ुपन�। 

 अधरुा 

योजनामा पूण�ता 

�दनपुन�। 
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�स.न िज�ला �शासन 

काया�लय 

 मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला अ�पताल �वा��य काया�लय तानसेन नगरपा�लका 

९. �टकट, फोटोकपी 

काया�लयह�बाटै 

उपल�ध भए रा�ो। 

कम�चार� नहुँदा काम 

नअि�कने हनुपुछ�। 

कम�चार� नहुँदा काम 

नअि�कने हनुपुछ�। 

कम�चार� नहुँदा 

काम नअि�कन े

हनुपुछ�। 

  नगरपा�लकाको 

सेवा वडा वडामा 

�व�तार गनु�पन�। 

 

१०. टोकन �णाल� लागू 

गनु�पन�। 

टोकन �णाल� लागू 

गनु�पन�। 

टोकन �णाल� लागू 

गनु�पन�। 

टोकन �णाल� लागू 

गनु�पन�। 

 टोकन �णाल� लागू 

गनु�पन�। 

११. कम�चार�को खाजा 

समय तो�कन ुपन�। 

कम�चार�को खाजा 

समय तो�कन ुपन� 

कम�चार�को खाजा 

समय तो�कन ुपन� 

खाजा खाने बेलामा 

बैकि�पक �यब�था 

गनु�पन�। 

  काया�लयमा 

रहेका हरेक 

कम�चार�ह�लाई 

आब�यकतानसुारको 

ता�लमको �यब�था 

हनुपुन�। 

१२. घ�ुती टोल� खटाई 

सेवा �दन ुपछ�। 

म�ुाको �नण�य �छटो 

हनुपुछ� 

म�ुाको �नण�य �छटो 

हनुपुछ� 

काया�लयको काममा 

जनताबाट अनगुमन 

हनुपुन�। 

काया�लयको काममा 

जनताबाट अनगुमन 

हनुपुन�। 

�वकास �नमा�णको 

काममा नाग�रक 

समाज संचारकम� तथा 

लाभ�ाह�ह�बाट प�न 

अनगुमन हनुपुन�। 

१३. राहदानी िज�लाबाटै �यि� गए �ढलो, �यि� गए �ढलो,    
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�स.न िज�ला �शासन 

काया�लय 

 मालपोत 

काया�लय 

नापी काया�लय िज�ला अ�पताल �वा��य काया�लय तानसेन नगरपा�लका 

समयमा नै �दन ु

पन�। 

लेखनदास गए �छटो 

हनुे हनुहु�ु न। 

लेखनदास गए �छटो 

हनुे हनुहु�ु न। 

१४. तो�कएको भ�दा बढ� 

रकम �लनलेाई 

कारवाह� गनु�पन�। 

तो�कएको भ�दा 

बढ� रकम �लनेलाई 

कारवाह� गनु�पन�। 

तो�कएको भ�दा बढ� 

रकम �लनेलाई 

कारवाह� गनु�पन�। 

तो�कएको भ�दा 

बढ� रकम �लनेलाई 

कारवाह� गनु�पन�। 

तो�कएको भ�दा बढ� 

रकम �लनेलाई 

कारवाह� गनु�पन�। 

समयमै �ा�व�धकबाट 

�नर��ण हनुपुन�। 

१५. �वकास �नमा�णमा 

हनुे अ�नय�मतता 

रो� न �बशेष पहल 

गनु�पन�। 

ठ�क समयमा 

कम�चार� अ�फस 

आउनपुछ�। 

 लोड सेडीङ को 

बैकि�पक �यव�था 

हनुपुन�। 

  

१६. सहयोग क�, 

खानेपानी, 

शौचालयको रा�ो 

�व�ध गनु�पछ�। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

सहयोग क�, 

खानेपानी, शौचालयको 

रा�ो �व�ध गनु�पछ�। 

१७. गनुासो स�ु न े

�यब�था गनु�पन�। 

गनुासो स�ु न े

�यब�था गनु�पन�। 

गनुासो स�ु ने �यब�था 

गनु�पन�। 

गनुासो स�ु न े

�यब�था गनु�पन�। 

गनुासो स�ु न े�यब�था 

गनु�पन�। 

साव�ज�नक सनुवुाई 

गर� जनताको कुरा 

स�ु नपुछ�। 

१८. बा�हर� �यि�, 

�वचौ�लयाह�को 

�भाव, भनसनु कम 

गनु�पछ�। 

बा�हर�, �यि�, 

�वचौ�लयाह�को 

�भाव, भनसनु ब�द 

गनु�पछ�। 

बा�हर�, �यि�, 

�वचौ�लयाह�को 

�भाव, भनसनु ब�द 

गनु�पछ�। 

बा�हर� �यि�, 

�वचौ�लयाह�को 

�भाव, भनसनु कम 

गनु�पछ�। 
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३.२ लमजङु िज�ला  

 

यस िज�लाको िज�ला �शासन काया�लय, िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय, मालपोत, नापी तथा 

िज�ला �वा��य काया�लयह�मा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण ग�रएको �थयो। सो �ममा सेवा�ाह� तथा 

सव�साधारणह�बाट �ा� त स�लाह, सझुावह�लाई �न�नानसुार उ�लेख ग�रएको छ। 

 

सेवा�ाह�बाट �ा� त सझुाबह� 

 

क)  िज�ला �शासन काया�लय, लमजङु : 

 सबै �क�समका �नजामती कम�चार�ह� �नयिु� भैसकेप�छ काय��े�मा खटाउन ुपूव� �वशेष 

गर� सहायक �तरका कम�चार�ह�लाई क�तीमा एक म�हना �नजामती सेवा पेशागत 

मा�यता र �व�वध �वषय र क�तीमा ७ �दन स�बि�धत म��ालय स�ब� काम स�ब�धी 

�वषयमा ता�लम गराएर मा� काय� �े�मा खटाउन ुपन� �यव�था हनु ुपन�। 

 ठाडो उजरु� र गनुासो सनुवुाईको �नद� िशका बनाई लागू गनु�पन�।  

 िज�ला �शासन काया�लयबाट हनुे �व�वध �वषयका �मािणत �सफा�रस ज�ता काय�ह�मा 

एक�पता �याउनका ला�ग �तर�य काय� संचालन काय��व�ध बनाई लागू हनुपुन�। 

 िज�ला �शासन काया�लयमा �ो�साहन भ�ा लागू हनुपुन�। 

 �े�ा�धकारको तलुनामा साधन �ोत कम हनुे भएकोले �या�� त साधन र �ोतको �यब�था 

अथ� म��ालयबाट हनुपुन�। 

 बढुवा स�म�तको सिचवालय रह� बढुवा स�म�तको काय� ग�रने भएकोले सोको ला�ग 

साधन र �ोतको �यब�था हनुपुन�। 

 कम�चार�लाई ता�लम �दन ुपन�।�यवहार नाग�रक मै�ी हनु ुपन�। 

 प�हले आउनकेो प�हले काम हनुे �यव�था �मलाउन ुपन�। 

 आ�नो र अ�य काया�लयको प�न सेवा �वाहको स�ब�धमा साव�ज�नक सनुवुाई माफ� त 

जनताको कुरा स�ु ने गनु� पन�। 

 अ�भलेख क��यूटर�कृत गदा� काम �छटो काम होला।कम�चार� बा�हर जाँदा �नजको 

अनपुि�थ�तमा प�न काम हनुे �यव�था �मलाउन ुपन�। 

 टाढाको व�ृव�ृाको काममा �ाथ�मकता �दन ुपन�। 
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 प�कार, नाग�रक समाज तथा अ�य �नकायबाट प�न सम�वयकार� भ�ूमकामा अझै 

�यापकता आउनपुन�। 

 कम�चार� आ�नो सेवा �दने ठाँउमा बसी सो अनसुारको सेवा �वाह गनु�पन�। 

 

ख. िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय, लमजङु : 

 ब�तपुरक ढंगले माग र आब�यकतामा आधा�रत योजना तजु�मा तथा काया��वयन गन� 

प�रपाट� �था�पत हनुपुन�। 

 पूवा�धार �वकासका ला�ग िज�लाको भ-ुबनोट र वातावरणीय प�लाई �यान �दईनपुन�। 

 काय��म तजु�मा तथा योजना छनौटमा �ा�व�धक �बशेष� र राज�न�तक ���कोण बीच 

उिचत स�तलुन हनुपुन�। 

 अधरुा योजनामा पूण�ता �दनपुन�। 

 लै��क समानता, सामािजक समाबेशीकरण, यवुा तथा बालबा�लकालाई �बशेष 

�ाथ�मकता �दने। 

 कामको आधारमा भ�ुानीको �यब�था हनुपुन�। 

 सबै गा�बस सिचवह�लाई गा�वसमा पठाउनपुन�। 

 िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय स�ब�धी कामको �कृ�त बमोिजम संगठन संरचना 

सधुार ग�रनपुन�। 

 �नय�मत �पमा ग�रने �टाफ बैठकमा काया�लय �मखुले कम�चार�ह�लाई �नद�शन �दन े

गनु�पन�। 

 अपा�मै�ी, बालमै�ी तथा लै��क मै�ी पूवा�धार �नमा�णमा �यान �दनपुन�।  

 

ग)  मालपोत/नापी काया�लय, लमजङु : 

 �टाफ बैठक �नय�मत �पमा गन�। 

 समयपालनामा �यान �दनपुन�। 

 लेखापढ� �यवसायी माफ� त काम गनु�पन� बा�यताको अ��य हनुपुन�। 

 ���यागत मा�यतालाई भ�दा न�तजामूलक �यब�थापनमा �यान �दनपुन�। 

 कम�चार�को ला�ग बसेर काम गन� कोठाको त�काल �यब�था हनुपुन�। 

 कागजात सरुि�तसंग रा� न ेठाँउ नभएकोले �या�� त ठाँउको �यब�था हनुपुन�। 
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 कम�चार�ह�लाई �नय�मत �पमा ता�लम �दनपुन�। 

 भवन �नमा�ण गन� बजेटको �यब�था हनुपुन�। 

 स-साना काय�मा प�न के��को मखु ता� नपुन� �यब�थाको अ��य गनु�पन�। 

 सरकार� तवरबाटै ��येक मालपोत काया�लयह�मा लेखापढ� गन� कम�चार� �नयिु� 

गनु�पन�। 

 �ती�ालयको �यब�था हनुपुन�। 

 अ�भलेखलाई क�यटुर �णाल�मा लैजाने/आब� गन�। 

 �शासन सेवाका फाटवाला कम�चार�ह�बाट नै क��यटुर ता�लमको �यब�था गर� �ैध 

फाँटवाला �यव�थामा सधुार ग�रनपुन� �वभाग तथा म��ालयलाई �नय�मत अनगुमन तथा 

�न�र�ण गर� कमी कमजोर� स�ब�धमा सधुारको ला�ग सझुाब �दनपुन�। 

 गनुासो मा�थ त�काल सधुार हनुपुन�। 

 सम�याह� छलफल�ारा समाधान हनुे प�रपाट�को �वकास गनु�पन�। 

 क��यटुर स�ब�धी ता�लमको �यब�था गर� काय� संचालनमा शी�ता अपनाउनपुन�। 

 दरब�द� अनसुारको कम�चार� हनुपुन�। स�वा भएप�छ पू�त� त�कालै हनुपुन�। 

 जनतासँग गन� �यवहार र �छटो काम गन� गराउने स�ब�धी कम�चार�लाई ता�लम �दन ु

पन�। लेखनदासको वोलवाला भयो। लेखनदाससँग �मलेर पैसा खान नस�ने �यव�था 

�मलाउन लेखनदासलाई बझुाउन ुपन� श�ुक प�न तो�क�दने र सोको जानकार� गराउन ु

पन�। 

 मालपोतमा काम गन� कम�चार�का ला�ग छु�ै समूहको �यव�था ग�रनपुन�। 

 ज�गा नाप जाँच ऐन तथा �नयमावल�मा थप सधुार गनु�पन�। 

 छ�रतो काय� �णाल�लाई �यबि�थत गनु�पन�। नाग�रक बडाप� देिखने ठाँउमा रा� नपुन�।  

 नाग�रक वडाप�मा ला� ने श�ुक प�न उ�लेख भई �दन ुपन�। 

 काम स�प� न गन� क�त समय ला�छ, प�हले थाहा पाउन स� ने बनाउन ुपन�। 

 अपा�मै�ी माग�को �यव�था नयाँ संरचना �नमा�ण गदा� अ�नवाय� �पमा बनाउनपुन�। साथै 

परुानो संरचनामा प�न सो माग�को �यब�था हनुपुन�। 

 कम�चार�लाई ता�लम �दनपुन�। �यवहार नाग�रक मै�ी हनु ुपन�। 
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 काया�लयमा रहेका हरेक कम�चार�ह�लाई पालो अनसुार शाखा प�रबत�न तथा 

आब�यकतानसुारको ता�लमको �यब�था हनुपुन�। 

घ)   िज�ला �वा��य काया�लय, लमजङु : 

 ग�रब जनतालाई �न:श�ुक उपचार ग�र�दनपुन�।  

 खोप सेवा �नय�मत गनु�पन�। 

 ५ वष� म�ुनका ब� चाको ब�ृ� अनगुमन गनु�पन�। 

 प�रवार �नयोजनको अ�थायी साधन �यापक �पमा �वतरण गनु�पन�। 

 हालको दरब�द�बाट गणु�तर�य �वा��य सेवा प�ु याउन क�ठनाई भएको संगठन 

संरचनाको ला�ग संगठन संरचना हनुपुन�।  

 दरब�द� अनसुार समयमै पदपू�त� गनु�पन�। 

 स�वा ग�रने �थानमा बैकि�पक �यव�था नगर� स�वा गन� नहनु।े 

 समयमा काय��म तथा बजेटको �नकासा हनुपुन�। 

 अ�धकाँश �वा��य सं�थाको भवन तथा फ�न�चरमा �या�� त मा�ामा बजेटको �यब�था 

हनुपुन�।  

 जनसं�या र ब�ती �वकासको आधारमा �वा��य सं�थाह�को �तरो��त हनुपुन�। 

 आब�यकतानसुार थप �वा��य सं�थाह�को �थापना हनुपुन�। 

 काय��मको योजना तयार गदा� िज�लाको मागलाई स�बोधन हनुपुन�। 

 द�ड र परु�कारको �यब�था हनुपुन�। 

 गै.स.स.को काय��म िज�लामा �वीकृ�त �ददा समाज क�याण प�रषदले िज�लाको 

अब�था बझेुर �दनपुन�। 

 �थानीय �नकायले �वा��य �े�मा �नि�त मापद�ड बनाएर योगदान गनु�पन�। 

 गै.स.स.ह�ले िज�लाको �वा��य आब�यकताको आधारमा �वा��य स�ब�धी अ�य 

�नकायबाट काय��म संचालन गनु�पन�। 

 अपाङमै�ी माग�को �यव�था नयाँ संरचना �नमा�ण गदा� अ�नवाय� �पमा बनाउनपुन�। साथै 

परुानो संरचनामा प�न सो माग�को �यब�था हनुपुन�। 

 कम�चार�लाई ता�लम �दनपुन�। साथै कम�चार�को �यवहार नाग�रक मै�ी हनु ुपन�। 
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सब�साधारणबाट �ा� त सझुाबह� : 
 

काया�लयको सेवालाई �भावकार� बनाउन के के �यव�थामा सधुार गनु�पछ� भ� न ेठा� नहु�ुछ भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको 

जवाफको अब�था :  
 

�स.नं. िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय �वा��य काया�लय 

१. साव�ज�नक सनुवुाई 

गर� जनताका कुरा 

स�ु ने पछ�। 

ब�तपुरक ढंगले माग र 

आब�यकतामा आधा�रत 

योजना तजु�मा तथा 

काया��वयन गन� प�रपाट� 

�था�पत हनुपुन�। 

मालपोत र नापी एकै 

ठाउँमा हनु ुपछ�। 

कम�चार� थप गनु� पछ� र 

दरव�द� पू�त� गनु� पछ�। 

काय� िज� मेवार� अनसुार 

दरब�द� थप गर� 

कम�चार�को सं�या 

बढाउनपुन�।  

२. लोडसे�ड�को �वक�प 

खो�न ुपन�। 

�थानीयको आ�थ�क 

�वकासको ला�ग उिचत 

मा�ामा �यान �दईनपुन�। 

लेखापढ� गन�ह�को 

मोलमोलाई, मनोमानी ब�द 

ग�रन ुपछ�। 

नापी काय� �छटोछ�रटो 

हनुपुन� 

िज�लाि�थत काया�लयमा 

औष�ध समयमा नै supply 

गनु� पन�। 

३. साधन र जनशि� 

बढाउने।खाल� 

दरव�द� भए त�ु�त 

पू�त� गनु�पन�। 

पूवा�धार �वकासका ला�ग 

िज�लाको भ-ूबनोट र 

वातावरणीय प�लाई 

�यान �दईनपुन�। 

साधन र जनशि� 

बढाउने।खाल� दरव�द� 

भए त�ु�त पू�त� गनु�पन�। 

भौ�तक स�ुवधामा व�ृ� 

गन�। नापी र मालपोत 

निजक रा�पुन�। 

साधन र जनशि� 

बढाउने। खाल� दरव�द� 

भए त�ु�त पू�त� गनु�पन�। 
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�स.नं. िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय �वा��य काया�लय 

४. प�हले आउनलेाई 

प�हलो �ाथ�मकता 

साथै व�ृव�ृा, अपा� 

तथा टाढाको ला�ग 

�ाथ�मकता �दनपुछ�। 

काय��म तजु�मा तथा 

योजना छनौटमा 

�ा�व�धक �बशेष� र 

राज�न�तक ���कोण बीच 

उिचत स�तलुन हनुपुन�। 

लोडसे�ड�को �वक�प 

खो�न ुपन�। 

कम�चार�लाई ता�लम 

�दनपुछ�। 

काय� िज� मेवार� अनसुार 

कम�चार�लाई ता�लम 

�दनपुछ�। 

५. कम�चार�को 

�यवहारमा सधुार 

हनुपुन�। 

अधरुा योजनामा पूण�ता 

�दनपुन�। 

सेवा�ाह�मै�ी �यबहार 

कम�चार�ले �द�शन 

गनु�पछ�। 

सेवा�ाह�मै�ी �यबहार 

कम�चार�ले �द�शन 

गनु�पछ� 

सेवा�ाह�मै�ी �यबहार 

कम�चार�ले �द�शन 

गनु�पछ�। 

६. राजनी�त तट�थता 

आधारमा सेवा�वाह 

गनु�पन�। 

लै�गंक समानता 

सामािजक समाबेशीकरण, 

यवुा तथा 

बालबा�लकालाई �बशेष 

�ाथ�मकता �दने। 

राजनी�त तट�थता 

आधारमा सेवा�वाह 

गनु�पन�। 

राजनी�त तथ�थता 

आधारमा सेवा�वाह 

गनु�पन�। 

राजनी�त तट�थता 

आधारमा सेवा�वाह 

गनु�पन�। 

७. भनसनु र राजनी�तबाट 

टाढा रहने कम�चार�को 

�यवहारमा सधुार गन�। 

कामको आधारमा 

भ�ुानीको �यब�था 

हनुपुन�। 

अ�भलेख क��यूटर�कृत 

गनु�पछ�। 

प�पातर�हत सेवा �दान 

हनुपुन�। 

�व�छ र तट�थ �पमा 

�दान हनुपुन�। 
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�स.नं. िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत काया�लय नापी काया�लय �वा��य काया�लय 

८. नयाँ उपकरण जडान 

गर� काय�मा �छटो 

छ�रटो �याउन ुपन�। 

सबै गा�बस सिचबह�लाई 

गा�बसमा पठाउनपुन�। 

आब�यकतानसुार बेला 

�फ�डमा कम�चार� जाने 

�यव�था हनुपुन�। 

आब�यकतानसुार 

बोलाएको बेला �फ�डमा 

कम�चार� जाने �यव�था 

हनुपुन�। 

नयाँ उपकरण जडान गर� 

काय�मा �छटो छ�रटो 

�याउन ुपन�। 

९. �वकास �नमा�णमा हनु े

अ�नय�मतता 

रो� नलुाई �बशेष 

पहल गनु�पन�। 

�वकास �नमा�णमा हनुे 

अ�नय�मतता रो� नलुाई 

�बशेष पहल गनु�पन�। 

ठ�क समयमा कम�चार� 

अ�फस आउनपुछ�। 

ठ�क समयमा कम�चार� 

अ�फस आउनपुछ�। 

ठ�क समयमा कम�चार� 

अ�फस आउनपुछ�। 

१०. सहयोग क�, 

खानेपानी, शौचालयको 

रा�ो �व�ध गनु�पछ�। 

सहयोग क�, खानेपानी, 

शौचालयको रा�ो �व�ध 

गनु�पछ�। 

जनता��त रा�ो �यवहार 

गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो �यवहार 

गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो �यवहार 

गनु�पन�। 
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३.३ अघा�खाँची िज�ला  

 

यस िज�लाको िज�ला �शासन काया�लय, िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय, मालपोत काया�लय, नापी 

काया�लय, िज�ला �वा��य काया�लय तथा िज�ला अ�पतालमा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण ग�रएको �थयो। 

यस िज�लामा भएको सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�बाट �ा� त स�लाह, सझुावह�लाई �न�नानसुार 

उ�लेख ग�रएको छ। 
 

सेवा�ाह�बाट �ा� त सझुावह�. 
 

क)  िज�ला �शासन काया�लय, अघा�खाचँी : 

 समयमै बजेटको अि�तयार� र �या�� त बजेटको �यब�था अथ� तथा स�बि�धत 

म��ालतबाट हनुपुन�। 

 समयमै �ब�ापन र छनौट �यब�था लोक सेवा आयोगले गनु�पन�। 

 �र� दरब�द�को पदपू�त� समयमै सामा�य �शासन म��ालयबाट हनुपुन�। 

 यस काया�लयले दै�नक �शासन संचालन मा� नभएर िज�लाको शाि�त सरु�ा र �बपद 

�यब�थापनको काय� गनु�पन� भएकोले सोको ला�ग आब�यक आ�थ�क भौ�तक र जनशि� 

समेत उपल�ध गराउनपुन�। 

 काया�लयलाई आब�यक पन� भौ�तक पूवा�धारको �या�� त �यब�था हनुपुन�। 

 यस काया�लयको कुनै कम�चार�लाई स�वा गदा� �र� पदमा समेत स�वा गरेर मा� 

गनु�पन�। 

 यस काया�लयको काय�बोझ र काय� �कृ�तका आधारमा संगठन तथा �यब�थापन 

गनु�पन�। 

 काया�लय समयभ�दा बढ� समय काम गनु�पन� हदुा सोको ला�ग �ो�साहन रकमको 

�यब�था हनुपुन�। 

 �र� त रहेका पदह�को समयमै पू�त� हनुपुन�। 

 संगठनको काय�बोझको आधारमा थप दरब�द�को �यब�था गनु�पन�। 

 प�हले आउनकेो प�हले काम हनुे �यव�था �मलाउन ुपन�। 

 आफ् नो र अ�य काया�लयको प�न सेवा �वाहको स�ब�धमा साव�ज�नक सनुवुाई माफ� त 

जनताको कुरा स�ु ने गनु� पन�। 

 कम�चार� बा�हर जाँदा उसको अनपुि�थ�तमा प�न काम हनुे �यव�था �मलाउन ुपन�। 

 व�ृव�ृाको काममा �ाथ�मकता �दन ुपन�। 

 प�कार, नाग�रक समाज तथा अ�य �नकायबाट प�न सम�वयकार� भ�ूमका �नवा�ह 

गनु�पन�।  
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 आ�नो सेवा �दने ठाँउमा बसी सो अनसुारको सेवा �वाह गनु�पन�। 

ख)  िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय, अघा�खाँची : 

 �थानीय �वाय� शासनको मम�अन�ुप भ�ूमका, िज�मेबार� स�बि�धत संघीय मा�मला तथा 

�थानीय �वकास म��ालयबाट हनुपुन�।  

 समयमा बजेट अि�तयार�, �नकासा र फुकुवामा अथ� म��ालय तथा रा��य योजना 

आयोगबाट सहयोग हनुपुन�।  

 िज.�ब.स. र िज�ला �ा�व�धक काया�लयको �नकायगत स�ब�ध �प� र �याबहा�रक 

बनाउनपुन�।  

 �थानीय �वकास अ�धकार�को पद�थापन र स�वालाई संबेदनशील �पमा �लनपुन�।  

 योजना अ�धकृत तथा �शासन अ�धकृतको काय� �ववरण िज�मेबार�, भ�ूमका �प� 

तो�कनपुन�।  

 काय� �कृ�त अन�ुपका पदह�मा उिचत दरब�द�को �यब�था हनुपुन�।  

 �थानीय �नकायको �नवा�चन नहुँदा भएको अ�यव�थालाई �नय��ण गन� �यव�था हनुपुन�।  

 पूवा�धार �नमा�ण काय�लाई ��व�धमै�ी बनाउनपुन�।  

 साधन �ोत अ�य�त �यून भएकोले �ोत व�ृ� गनु�पन�। 

 आ�त�रक �ोत प�रचालनलाई �यवि�थत गनु�पन�।  

 �वकासकाला�ग द�घ�काल�न सोचका आधारमा योजनाको तजु�मा गनु�पन�। 

 संचा�लत काय��मह� जनसहभा�गताको आधारमा संचालन गनु�पन�। 

 सम� िज�लाका जनताको िजवन�तर उका� ने तथा मानबीय �वकासका प� समे�ने गर� 

�वकास ���या अगा�ड बढाउनपुन�। 

 िज�लाको भौगो�लक �व�वधता, तलुना�मक लाभ र उपल�ध अवसरको अ�ययन र 

�ब� लेषण गर� �ाथ�मकताको आधारमा योजना तथा काय��म छनौट हनुपुन�। 

 राजनी�त तट�थताको आधारमा काम स�पादन गनु�पन�। 

 भनसनु राजनी�तबाट टाढा रहने साथै कम�चार�को �यवहारमा सधुार गनु�पछ�। 

 ब�तपुरक ढंगले माग र आब�यकतामा आधा�रत योजना तजु�मा तथा काया��वयन गन� 

प�रपाट� �था�पत हनुपुन�। 

 काय��म तजु�मा तथा योजना छनौटमा �ा�व�धक �बशेष� र राज�न�तक ���कोण बीच 

उिचत स�तलुन हनुपुन�। 

 सव�साधारण जनतलाई स�य तथा िश� भाषामा काम स� प� न ग�र�दन ुपन�। 

 �नवा�हमखुी कृ�ष तथा पशपुालनलाई आध�ुनक�करण तथा �यवसायीकरण गनु�पन�। 

 अनगुमन तथा मू�या�न �णाल�लाई बहआुया�मक, सम�वयमूलक र �भावकार� बनाउन ु

पन�। 

 ठोस उपलि�ध हा�सल गन� खालका योजनालाई अगा�ड बढाउनपुन�। 
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 आयमूलक तथा सीपमूलक योजना तथा काय��मतफ�  �यान �दईनपुन�। 
 

ग. मालपोत/नापी काया�लय, अघा�खाचँी : 

 �प� काय��ववरण �दनपुन�। 

 कम�चार�लाई सेवा �बेश गरे प�ात हनुे बढुवा स�वाको अब�था, ���या �प� हनुपुन�। 

 स�वा ���यालाई पालैपालोको आधारमा सबै कम�चार�ले समान अवसर पाउने गर� हनुे 

�प� �यब�था हनुपुद�छ। 

 सेवा�ाह�लाई उनीह�ले पाउने सेवा/���याको बारेमा जानकार� गराउन चेतनामूलक 

काय��मह� संचालन गन� म��ालय र �वभाग समेतबाट आब�यक �नद�शन र सहयोग 

गनु�पन�। 

 �या�� त �ोत र साधनको �यव�था गनु�पन� । 

 कुनै प�न साधन नभएको (भ�ूम लगत ��दमा न� भएकोले सेवा �दन असमथ�) 

 भ�ूम लागतको पनु�थापना काय��म समा� भई ज�त स�दो चाडो भ�ूम लगतका 

कागजातह� यस काया�कयमा आउनपुन�। 

 यस काया�लयबाट जनताको �फ�ड रेखा�नको काय� समयमा �दन सवार� साधनको 

�यब�था तथा �फ�ड भ�ाको �यव�था हनुपुन�। 

 काया�लय संचालनमा अपगु बजेट आउने भएको हनुाले सोमा थप गनु�पन�। 

 भ�ूमसंग स�बि�धत �नकायह�ले समयमा �ववरण उपल�ध गराई अ�ाब�धक गन� सहयोग 

गनु�पन�। ज�तै बन सडक तथा �संचाई काया�लय । 

 �टाफ बैठक तथा काया�लयको हािजर� समयमा काया�लय �मखुले कम�चार�ह�लाई 

�नद�शन �दने गनु�पन�। 

 लेखापढ� �यवसायी माफ� त काम गनु�पन� बा�यतालाई अ��य गन� �यसको �वक�प 

खो� नपुन�। 

 ��कयागत मा�यतामा नअडी न�तजामूलक �यब�थापनमा �यान �दनपुन�। 

 कम�चार�को ला�ग बसेर काम गन� कोठाको �यब�था त�काल हनुपुन�। 

 गनुासो मा�थ त�काल सधुार हनुपुन�। 

 सम�याह� छलफल�ारा समाधान हनुे प�रपाट�को �वकास गनु�पन�। 

 क��यटुर स�ब�धी ता�लमको �यब�था गर� काय� संचालनमा िश�ता अपनाउनपुन�। 

 दरब�द� अनसुारको कम�चार� हनुपुन�। स�वा भएप�छ पू�त� त�कालै हनुपुन�। 

 जनतासँग गन� �यवहार र �छटो काम गन� गराउने स�ब�धी कम�चार�लाई ता�लम �दन ु

पन�। लेखनदाससँग �मलेर पैसा खान नस�ने �यव�था �मलाउन लेखनदासलाई बझुाउन ु

पन� श�ुक प�न तो�क�दने र सोको जानकार� गराउन ुपन�। 

 मालपोतमा काम गन� कम�चार�का ला�ग छु�ै समूहको �यव�था ग�रनपुन� । 
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घ)  िज�ला �वा��य/िज�ला अ�पताल, अघा�खाचँी : 

 फोकल पस�न, �व�ा, य�ुनट ई�चाज�को �यब�था गर� गनुासो �यब�थापनमा �भावकार� 

बनाउने। 

 मा�थ�लो �नकायमा आफना सम�याह�को सम�वय गर� सम�या समाधान गनपुन�। 

 जनशि� �यब�थापन तथा समयमै पदपू�त� हनुपुन�। 

 औष�ध तथा आब�यक सामा�ीको आपू�त� �यब�था समयमानै हनुपुन�। 

 यी काया�लयह� �ा�व�धक काया�लयको काय� �कृ�त अनसुार मा� �नद�शन हनुपुन�। 

 बजेट, काय��म तथा �नद�शनमा �ढलाई हनु नहनुे। 

 गणु�तरय�ु आपू�त�लाई बढाउनपुन�। 

 भौगो�लक �बकटता अन�ुप �थानीय जनशि� �योग हनुपुन�। 

 जनसहभागीतामा �थानीय �ोत र साधनको प�रचालनमा ब�ृ� �याई सहभा�गता 

बढाउनपुन�। 

 �ा�व�धक सेवामा समसाम�यक सधुार हनुपुन�। 

 �वा��य �े�मा �ेड य�ुनयनको भ�ूमकालाई �यनु गनु�पन�। 

 कम�चार�मा नाग�रक��तको दा�य�वबोध तथा सेवा भावना जगाउनपुन�। 

 कम�चार�लाई �ो�साहन, मू�यांकन, सू�बधा �दानमा सधुार �याउनपुन�। 

 पेशागत सेवामा उदा�सनता, अनउु�रदा�य�व �नय��ण गनु�पन�। 

 स�ा �बदा वा अ�त�र� समय कामको ��तपू�त� �यवि�थत हनुपुन�मा आ�थ�क �शासनबाट 

�यवि�थत हनुपुन�। 

 �वा��य सेवामा संल� न सबै तहको कम�चार�को पदपू�त�को �यब�था गनु�पन�। 

 जनताको अपे�ा अनसुारको �ोत, साधन तथा जनशि�को �यब�था हनुपुन�।  

 �वभाग तथा अ�य स�बि�धत �े�बाट �छटो �छटो �नर��ण �नद�शन हनुपुन�। 

 गा�बसले समेत समदुाय��तको दा�य�वबोध बढाउनपुन�। 

 िज�बस समेतले प�न िज�लाको बजेटमा �वा��यतफ� को बजेट �या�� त मा�ामा �ब�नयोजन 

गनु�पन�। 

 INGO समेत िज�ला��त उ�रदायी हनुपुन�। 

 पदपू�त� हनुपुन� पदह� पदपू�त� गनु�पन�। 

 भौ�तक पूवा�धारका ला�ग माग भए अनसुार बजेटको उपल�धता गराउन ुपन�। 

 फोहोर मैला �यब�थापनमा �बशेष सहयोग स�बि�धत �े�बाट अ�नवाय� हनुपुन�। 
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सब�साधारणबाट �ा� त सझुाबह� : 

 

काया�लयको सेवालाई �भावकार� बनाउन के के �यव�थामा सधुार गनु�पछ� भ� न ेठा� नहु�ुछ भ� न े�� नका स�दभ�मा भएको 

जवाफको अब�था :  

�स.नं. िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत काया�लय� नापी काया�लय िज�ला अ�पताल �वा��य काया�लय 

१. लोडसे�ड�को 

�वक�प खो�न ु

पन�। 

�थानीय साधन र �ोतको 

उिचत उपयोग गनु�पन�। 

लेखापढ� गन�ह�को 

मोलमोलाई, मनोमानी 

ब�द ग�रन ुपछ�। 

नापी काय� 

�छटोछ�रटो हनुपुन� 

 िज�लाि�थत 

काया�लयमा औष�ध 

समयमा नै supply 

गनु� पन�। 

२. साधन र जनशि� 

बढाउने। खाल� 

दरव�द� भए 

त�ु�त पू�त� 

गनु�पन�। 

�थानीय �नकायह� 

�नतीगत �यब�था 

अनगुमन सपुर�बे�ण 

तथा सम�वय काय�मा 

अ�ग बढनपुन�। 

साधन र जनशि� 

बढाउने।खाल� 

दरव�द� भए त�ु�त 

पू�त� गनु�पन�। 

भौ�तक स�ुवधामा 

व�ृ� गन�।नापी र 

मालपोत निजक 

रा�पुन�। 

िच�क�सक समयमा 

नै आई �बरामी��त 

रा�ो �यबहार 

देखाउनपुन� 

साधन र जनशि� 

बढाउने। खाल� 

दरव�द� भए त�ु�त 

पू�त� गनु�पन�। 

३. प�हले आउनलेाई 

प�हलो �ाथ�मकता 

साथै व�ृव�ृा, 

अपा� तथा 

टाढाको ला�ग 

�ाथ�मकता 

�दनपुछ�। 

सम� िज�लाका जनताको 

िजवन�तर उका� ने तथा 

मानबीय �वकासका प� 

समेटने गर� �वकास 

���या अगाडी 

बढाउनपुन�। 

कम�चार�लाई ता�लम 

�दनपुन�। 

कम�चार�लाई ता�लम 

�दनपुछ�। 

प�हले आउनेलाई 

प�हलो �ाथ�मकता 

साथै व�ृव�ृा, 

अपा� तथा टाढाको 

ला�ग �ाथ�मकता 

�दनपुछ�। 

 

४. नयाँ उपकरण 

जडान गर� 

ब�तपुरक ढंगले माग र 

आब�यकतामा आधा�रत 

बोलाएको बेला 

�फ�डमा कम�चार� 

बोलाएको बेला 

�फ�डमा कम�चार� 

नयाँ उपकरण 

जडान गर� काय�मा 

नयाँ उपकरण 

जडान गर� काय�मा 
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�स.नं. िज�ला �शासन 

काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत काया�लय� नापी काया�लय िज�ला अ�पताल �वा��य काया�लय 

काय�मा �छटो 

छ�रटो �याउन ु

पन�। 

योजना तजु�मा तथा 

काया��वयन गन� प�रपाट� 

�था�पत हनुपुन�। 

जाने �यव�था 

हनुपुन�। 

जाने �यव�था 

हनुपुन�। 

�छटो छ�रतो 

�याउन ुपन�। 

�छटो छ�रतो 

�याउन ुपन�। 

५. �टकट, फोटोकपी 

काया�लयह�बाटै 

उपल�ध हनुपुन�। 

�थानीयको आ�थ�क 

�वकासको ला�ग उिचत 

मा�ामा �यान �दईनपुन�। 

कम�चार� नहुँदा काम 

नअि�कने हनुपुछ�। 

कम�चार� नहुँदा काम 

नअि�कने हनुपुछ�। 

कम�चार� नहुँदा 

काम नअि�कन े

हनुपुछ�। 

 

६. घ�ुती टोल� 

खटाई सेवा �दन ु

पछ�। 

अधरुा योजनालाई पूण�ता 

�दनपुन�। 

म�ुाको �नण�य �छटो 

हनुपुछ� 

म�ुाको �नण�य �छटो 

हनुपुछ� 

काया�लयको काममा 

जनताबाट अनगुमन 

हनुपुन�। 

काया�लयको काममा 

जनताबाट अनगुमन 

हनुपुन�। 

७. सहयोग क�, 

खानेपानी, 

शौचालयको रा�ो 

�व�ध गनु�पछ�। 

अनगुमन तथा मू�या�न 

�णाल�लाई बहआुया�मक, 

सम�वयमूलक र 

�भावकार� बनाउने। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

जनता��त रा�ो 

�यवहार गनु�पन�। 

 

मा�थ उ�लेिखत स�लाह सझुाबह�को आधारमा सेवा�वाहसंग स�बि�धत �वषयह�लाई नी�तगत, ���यागत, काय��व�धगत सधुारका ला�ग 

प�ृपोषणको �पमा �लन स�कने भएकोले सेवा�ाह� तथा सव�साधारण वा�त�वक �पमा महससु गरेका सम�याह� तथा उनीह�ले �दएका सझुाबह� 

उनीह�कै सहभा�गता तथा सहकाय�मा सधुारका ला�ग अिघ बढाउन स�कने ह�ुछ भने सेवा�वाहलाई नाग�रकमै�ी बनाउन समेत टेवा प�ुने ह�ुछ। 
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प�र�छेद - चार 

सकारा�मक प�ह� 

 

सेवा�वाहलाई �भावकार� त�ुयाउन सरकार� काया�लयह�ले आ�नै स��यतामा �भावकार� सेवा �वाह 

�णाल� श�ु गरेको छन।् य�ता �यासह� अ�य काया�लय तथा िज�लाह�मा समेत अबल�बन गन� 

स�कएमा सेवा �वाहमा �भावका�रता आउने देिख�छ। सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णको �ममा �व�भ� न 

काया�लयह�ले अबल�बन गरेका सकारा�मक पहलह� देहाय बमोिजम रहेका �न:्- 
 

सव��णबाट �ा� त सकारा�मक प�ह�: 

क)  पा�पा िज�ला: 

 सेवा �वाहमा टोकन �णाल� अवल�बन गरेको देिखयो।  

 सामा�य �पमा भएप�न िज�ला �शासन र मालपोत काया�लयमा अपा� मै�ी पूवा�धार 

रहेको पाइयो। 

 सव�साधारणको सेवा �ा� गन� अ�धकार ��तको सचेतना ब�दै गएको छ। 

 सेवा�ाह���त ग�रने �यवहारका ला�ग कम�चार�ह� सचेत हनु थालेका छन।्  

 िज�लामा अवि�थत सबै काया�लयह�को आपसी �नकायगत सम�वय �भावकार� रहेको 

पाइयो। 

 सेवा �वाहमा सूचना ��व�धको �योग ब�दै गएको देिखयो। 
 

ख)  लमजङु िज�ला  

 िज�ला �शासन र िज�ला �वकास स�म�तको काया�लयमा अपा� मै�ी पूवा�धारह� सामा�य 

�पमा रहेका छन।्  

 �वकासमा जनसहभा�गताको प� सकारा�मक रहेको पाइयो। 

 सेवा�ाह�मै�ी �यबहारले कम�चार� र सेवा�ाह�का बीचमा सदभाव ्ब�दै गएको पाइयो। 

 �नकायगत सम�वय स�तोषजनक रहेको पाइयो। 

 सेवा�ाह�को ला�ग �ती�ालय समेत �यब�था रहेको पाइयो। 

 सूचना ��व�धमै�ी काय����या अबल�बन गरेको पाइयो। 
 

ग)  अघा�खाँची िज�ला 

 �वकास मै�ी वातावरण श�ु हनु थालेको। 

 सेवा�ाह���त गन� �यवहार��त कम�चार�ह� सचेत हनु थालेका देिखयो।  

 आपसी �नकायगत सम�वय रा�ो देिखयो। 

 सूचना ��व�धको �योगले काय�स�पादनमा सहजता पैदा भएको। 
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प�र�छेद - पाँच 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णबाट देिखएका सम�याह� 

 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णको �व�ध अवल�वन गदा� सेवा �वाह गन� �नकायह�का सबल एवं कमजोर 

प�ह� समेत समे�टने गर� ��ावल�ह� �नमा�ण ग�रएका हनु।् सव��णको �ममा काया�लयह�ले सेवा 

�वाह गन� स�दभ�मा भौ�तक तथा आ�थ�क �ोत साधनको अपया��ता, उपय�ु काय�वातावरणको अभाव 

भएको काय�वोझको आधारमा जनशि� कम भएको, काय�वोझ बमोिजम कुनै आकष�ण तथा �ो�साहन 

नभएको देखाएका छन।् साथै सव��णको �ममा सेवा �वाहका ला�ग �यव�था ग�रएका ���या एवं 

प��त ��त सेवा�ाह�ह�को गनुासो, सेवाको गणु�तर, लागत र समयको बारेमा गनुासा तथा 

कम�चार�ह�ले सेवा�ाह� ��त गन� �यवहार ज�ता �वषयसंग स�वि�धत सम�याह� भएको पाइएको छ। 

य�ता �कृ�तका सम�याह� उपल�ध �ोत साधनको �भावकार� उपयोगबाट, कम�चार�को �यवहारबाट 

तथा सेवा�ाह�, नाग�रक समाज, संचार मा�यम तथा काया�लयह� बीच सहकाय� र सम�वयबाट प�न 

समाधान गन� स�कने स�क�छ। साथै क�तपय �वषयव�तहु� नी�तगत, ���यागत तथा काय��व�धगत 

सधुारका सबालसंग स�बि�धत देिख�छ। यस स�दभ�मा देखापरेका सम�याह�लाई बुदँागत �पमा 

�न�नानसुार उ�लेख ग�रएको छ। 

1= सेवा �वाह गन� �नकायह�मा आइपन� स�ने सम�याह�लाई सेवा �दायक �नकायबाटै समेत 

समाधान गन� स�कयोस ् भ�े उ�े�यले नाग�रक वडाप�, गनुासो स�ुे अ�धकार�, �सकायत 

पे�टकाह�को �यव�था सवै जसो काया�लयह�मा ग�रएको पाइए ताप�न सेवा�ाह�ह�मा नाग�रक 

वडाप�को मह�व तथा �तनको उपयोगको बारेमा जानकार� कम रहेको पाइयो। �सकायत 

पे�टकाको उपयोग अ�य�तै �यून रहेको पाइएको छ भन ेगनुासो स�ुे अ�धकार� नै नतो�कएको, 

तो�कए प�न �नजलाई �प� िज�मेवार� समेत न�दइएको देिखयो। सेवा�ाह�ह�लाई प�न सो 

बारेमा जानकार� नै कम रहेको अब�था रहेको पाइयो। 

2= काय�वोझ अनसुार थप दरब�द� �सज�ना हनु नसकेको र सो कारणले जनस�पक�  बढ� हनुे 

काया�लयह�मा सेवा�ाह�ह�ले समयमा सेवा �ा� गन� क�ठनाइ रहेको पाइयो। 

3= अपा�, अश�, व�ृ, तथा िज�लाकै दगु�म भेगबाट क�रव ७/८ घ�टाको पैदलया�ा गर� सेवा 

�लन आउने सेवा�ाह�ह�का ला�ग सेवा �वाहमा �वशेष �यव�था गन� नस�कएको कारणबाट 

�य�ता �यि�ले सहज �पमा सेवा �ा� गन� नसकेको। 
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4= सेवा�ाह�ह�को ला�ग सहयोग क�, आव�यक फारामह�को उपय�ु �यव�था, खानेपानीको 

�यव�था धेरैजसो काया�लयमा रहेको देिखएन। सो कारणले सेवा �वाहलाई सहज त�ुयाउन 

नसकेको अब�था रहेको।  

5= सूचना ��व�धको �योगबाट सेवा�वाहलाइ सहज, सलुभ, �छटो, छ�रतो त�ुयाउन स�कन े भए 

ताप�न सेवा �वाहको काय�मा यसको �योग अ�य�त �यून रहेबाट सेवा�वाह गन� समयमा बचत 

तथा अ�भलेख �यव�थापन समेत च�ुत रहन नसकेको। 

6= क�तपय काया�लयह�ले उपल�ध साधन �ोतको उपयोग समेत गन� सकेको पाईएन छैनन ्

जसको कारण साधन �योगमा कम�चार�लाई ता�लमको आव�यकता, �प� काय��ववरण लागू 

हनु नसकेकोले र सम� �यव�थापक�य प�ह�मा समयमै �यान प�ुन नसकेको। 

7= सेवा�वाहलाई �भावकार� त�ुयाउने �वषयमा समय समयमा सेवा�ाह�ह�का ��त��याह� �लन,े 

�नकायगत सम�वय कायम गन�, साव�ज�नक सनुवुाई, घ�ुती सेवा ज�ता काय��मह� संचालनमा 

स��यता कम रहेको पाइएको। 

8= य�ता �वषयमा नाग�रक समाज, संचार मा�यम, �थानीय सामािजक संघसं�था, व�ु�जीवीह�संग 

छलफल अ�तर��या, राय सझुावह� �लई सधुारका ला�ग �यासह� भएको पाइएन। 

सेवा�ाह�ह�बाट सेवा �दायक �नकाय तथा कम�चार�ह�को मू�या�न हनुे प�रपाट� नहनु,ु 

नाग�रक समाजको चासो कम हनु,ु काय�स�पादनको आधारमा काया�लय तथा कम�चार�ह�लाई 

�थानीय �तरमै दि�डत तथा परु�कृत गन� प�रपाट� नहनु ुज�ता सम�याह� देखा परेका छन।् 

साथै सव��णको काय�मा सबै सेवा�ाह�ह� �वत: �फूत� �पमा सहभागी हनु नसकेको पाइयो। 

सेवा�ाह� सव��णकै �ममा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णका �वषयमा पया�� जानकार� नभएको 

काया�लय वा कम�चार�ह�का कमजोर�ह� खलेुर ��ततु नगन� साथै ��ावल�ह� भन�का ला�ग 

उ�सकु नहनुे गरेका सम�याह� समेत महससु ग�रएको छ। 
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प�र�छेद - छ 

सझुावह� 

 

नाग�रकलाई कुशल शासनको अनभु�ूत गराउने काय�लाई साव�ज�नक सेवा �वाहको �तरले मह�वपूण� 

भ�ूमका �नवा�ह गरेको ह�ुछ। सरकारको �मता, �तर�यता एवं �व�स�नयताको नाप गन� साव�ज�नक 

सेवा �वाहको �तर म�ुय आधार हनुे हुँदा साव�ज�नक �नकायह�बाट हनुे गरेको सेवा �वाहलाई 

�भावकार� गराउन ज�र� भएको हो। साव�ज�नक सेवालाई �भावकार� गराउन सेवा �दायक 

�नकायह�को सेवा �वाहको अब�था �नय�मत �पमा जाँच गर� सधुार गनु�पन� ह�ुछ। यस स�दभ�मा 

सामा�य �शासन म��ालयले स�ालन गद� आएको सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णको काय�लाई �मश: 

�व�तार गद� जान ुज�र� भएको छ। यसका ला�ग अ�य �े�गत के���य �नकायह� समेतको सहयोग, 

संल�नता र सहकाय� ज�र� भएको छ। यस सव��णबाट सेवा�ाह�ह�को चेतनामा व�ृ� भएको, सेवा 

�ा��मा आ�नो पहुँचको �वेश पाउन थालेको, कम�चार�ह�मा िज�मेवार� र उ�रदा�य�वमा सकारा�मक 

प�रवत�न देखा परेको ज�ता कारणह�ले प�न �वगतको तलुनामा सेवामा �भावका�रता आएको छ। 

य��प सेवा�ाह�ह�को स�त�ु�को �तर अपेि�त �पमा ब�न सकेको छैन। आध�ुनक �शास�नक संय�� 

र संरचना जनतामै�ी हनुपुन� भएकोले यसै अन�ुप सबै सरकार� अ�ाह�मा प�न नाग�रक वडाप�, 

गनुासो स�ु ेअ�धकार�, साव�ज�नक सनुवुाई, घ�ुती सेवा, जवाफदेह�, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता स�व�धी 

काननुी �यव�था, नाग�रकमा आएको चेतनाको �तर समेतले सरकार� �नकायह�बाट �दान ग�रने 

सेवालाइ �वगतको तलुनामा �व�सनीय वनाउदै लगेका छन।्य��प काया�लयह�मा रहेका भौ�तक 

स�ुवधा, काय� स�ालन �णाल�, जनताको सहभा�गता र ��ाचार �नवारण ज�ता �े�ह�मा अझैप�न 

सेवा�ाह�का अस�त�ु�ह� रहेका छन।् यी सवैको उिचत समाधान खो�दै सरकार� �नकायह�ले 

जन�व�ास �ा� गनु� चनुौतीपूण� रहेको छ। यस स�दभ�मा सरकार� �नकायह�ले �न�नअनसुारको कदम 

चा�न ुआव�यक देिखएको छ। 

1= कम�चार�ह�को काय� �ववरण, अ�धकार, िज�मेवार� र उ�रदा�य�वको �प�ता गन� 

कम�चार�ह�लाई नाग�रक मै�ी बनाउन तथा उपल�ध साधन �ोतको उपयोग तथा सूचना 

��व�धको उपयोग स�व�धमा आव�यक ता�लमको �यव�था गनु�पन�।  
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2= साव�ज�नक सनुवुाइ, घ�ुती सेवा, सेवा�ाह�को प�ृपोषण �लने काय�ह�लाई आव�यक साधन 

�ोत र जनशि�को �यव�था स�हत �नर�तरता �दनपुन� र सोको �नय�मत अनगुमन गन� गराउने 

�यव�था �मलाउन ुपन�। 

3= सरकार� काय�स�ालन �णाल�लाई ���यामखुी भ�दा प�रणाममखुी बनाउन कानून, नी�त, 

�नयम, �व�नयम, काय��व�धह�मा आव�यक साम�यक प�रमाज�न गनु�पन�। 

4= साव�ज�नक सेवा �वाहमा संल�न साव�ज�नक �नकायह�ले न�तजामूलक काय�योजना तयार�, 

हरेक पदा�धकार�को �प� काय��ववरण लागू गनु�पन�, जसको कारण कम�चार�ह�मा जवाफदे�हता 

अ�भव�ृ� हनुे तथा काय�को मू�या�न गर� द�ड परु�कारको काय�लाई अवल�वन गन� सघाउ 

प�ुने ह�ुछ। 

5= काय�वोझको आधारमा िज�लाि�थत काया�लयह�मा काम गन� कम�चार�ह�लाई �दन स�कन े

�ो�साहनको �वषयमा आब�यक अ�ययन गर� ��ताव तयार गनु�पन�।  

6= सरकार र नाग�रकबीचको स–ुस�ब�धलाई अझ �गाढ बनाइ सेवा �वाहलाई �भावकार� 

त�ुयाउन सेवा�ाह�, सव�साधारण, नाग�रक समाज, राजनी�तक दल, �थानीय ब�ु�िजवीह�को 

राय सझुाव स�लाह �लने ग�रनपुन�।  

7= सरकार� द�तरु बझुाउनपुन� काया�लयह�मा के क�त सरकार� द�तरु बझुाउन पन� हो उ� कुरा 

सव�साधारण सेवा�ाह�ले सहजै ब�ुन ेगर� ससूुिचत हनुे �यव�था �मलाउन ुपन� र सो बमोिजम 

भए नभएको �नय�मत अनगुमन हनुे �यव�था गनु�पन�। 

8= वष�को कुनै �दन कुनै िज�लाको सदरमकुामका केह� काया�लयह�मा क�हलेकाह� मा� ग�रने 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण काय�ले सह� ��त�न�ध�व गन� स�दैन। �यसैले य�तो सव��णकाय� 

�थानीय �तरमा प�न भइरहन ुपद�छ। जनताको दै�नक ��य� सरोकार रहने मालपोत, नापी 

ज�ता काया�लयह�मा ते�ो �यि� बीचमा रहेर सेवा�ाह�सँग आव�यकभ�दा बढ� रकम �लने 

गरेका गनुासाह� प�न सव��णको �ममा ख�ुन आएकोले �य�ता �वकृ�तह� �नय��णका ला�ग 

ठोस पहल गनु�पन�। 

9= सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण गदा� सेवा�ाह�को साथै सेवा �दान गन� कम�चार�ह�को समेत 

स�त�ु�/अस�त�ु� सव��ण गनु�पन�।  
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10= साव�ज�नक �नकायह�मा खानेपानीको �यव�था, म�हला शौचालयको �यव�था, सहयोगी क�को 

�यव�था गनु�पन�। साथै काया�लयको सूचना, गनुासो/ सझुाव पे�टका, �नवेदन दता�, सेवा �ा� गन� 

भनु�पन� फारामह� एउटै क�बाट उपल�ध गराउने �यव�था गनु�पन�।  

11= िज�लाका दगु�म �थानह�मा समय समयमा एक�कृत सेवा उपल�ध गराउन िज�ला �शासन 

काया�लयको सम�वयमा घ�ुती सेवा उपल�ध गराउने �यव�थालाई �भावकार� गराउनपुन�। 

12= सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�ले काया�लयह�ले स�पादन गरेका तथा स�पादन गन� काय��म 

तथा वजेटका बारेमा जानकार� पाउन सकेको देिखदैन। जानकार�को अभावमा प�न 

काया�लयको कामकारवाह�का वारेमा सव�साधारणह�ले ��त��या जनाउन नसकेको अब�था 

देिखएकोले काया�लयले स�पादन गन� काम कारवाह�का वारेमा सव�साधारणलाई �व�भ� 

�काशन, संचार मा�यम, हो�ड�ङ वोड�, नाग�रक अ�तर��या, नाग�रक तथा संचारकम� स�हतको 

संय�ु अनगुमन ज�ता ��याकलापह� संचालन ग�रन ुपन�।  

13= सेवा �वाहलाई �भावकार� त�ुयाउन नाग�रक वडाप�, �सकायत पे�टका, गनुासो स�ुे अ�धकार� 

स�व�धी �यव�था, सूचना अ�धकार�को �यव�था ग�रएको भएताप�न यी �यव�थाह�को 

सेवा�ाह�ह�बाट अपेि�त �पमा उपयोग नपाईएकोले सोको चेतना अ�भव�ृ�का काय��म साथै 

सूचना ��व�धको �योग प�न वढाउन ुपन�। 

14= सव��णको �ममा नाग�रक वडाप�को वारेमा जानकार� रा� े थोरै मा� सेवा�ाह� रहेका, 

�सकायत पे�टकामा उजरु�, गनुासाह� नरा� े र गनुासाह�को उिचत स�बोधन ह�ुछ भ�ेमा 

शंका �य� गरेका, गनुासो स�ुे अ�धकार� फाईलमा तो�कए प�न सेवा�ाह�ले गनुासाको ला�ग 

सोझै काया�लय �मखुसंग स�पक�  गन� गरेका, सचुना अ�धकार� नै नतो�कएको तथा तो�कएको 

अब�थामा प�न सूचना अ�धकार�ह� नै सूचना�व�हन रहेको अब�था रहेकाले यी �ावधानह�लाई 

��याशील त�ुयाउन सेवा�ाह� तथा सव�साधारणह�को �मता �वकास स�व�धी काय��म 

संचालन गनु�पन�, उ�लेिखत �ावधानह�को समयसमयमा �भाव मू�यांकन गर� सधुारका 

उपायह� खोिजन ुपन�।  

15= सेवा �वाह �भावकार� �कन भएन भ�े कुरा सेवा�ाह�को उ�र मा� पया�� होइन, काया�लयको 

भौ�तक, मानवीय, �वि�य स�ुवधा एवं ता�लम र बिृ� �वकासका अवसरह�को प�न म�ुया�न 

गर� यथाथ� अब�था ए�कन गन� आब�यक भएको। यो �वषय वहआुया�मक भएकोले सम� 

�यव�थापक�य प�ह�मा सधुार गद� लैजान स�कएमा मा� जन�व�ास आज�न गन� स�क�छ। 
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16= कम�चार�ह�लाई सेवाकाल�न ता�लमको �यव�था गनु�पन�।  

17= ��ाचार �नय��ण गन� �नरोधा�मक, उपचारा�मक �व��ना�मक उपायह�का साथै 

कम�चार�ह�लाई कामका आधारमा थप स�ुवधाको �यव�था गनु�पन�। 

18= ���यागत कुराले क�तपय सेवा�ाह�ह�ले सेवा �लन नसकेको अब�था रहेकोले सोधपछु क�, 

सहयोग क�को �व�ध �मलाउन िज�ला �शासन काया�लय माफ� त सबै काया�लयह�लाई 

�नद�शन गनु�पन�। 

19= नापी काया�लय र मालपोत काया�लय निजकै रा�दा सेवा�ाह�लाई सहज हनुे भएकोले सोह� 

बमोिजमको �यव�था �मलाउन पन�। 

20= अ�पतालमा �वशेष� सेवा, आकि�मक सेवा �दने �वा��यक�म�को अभाव भएको हुँदा 

आव�यकता अनसुार डा�टर लगायतका �वा��यकम�को दरब�द� थप तथा �र� दरव�द� 

समयमै पू�त� ग�रन ुपन�। 

21= अ�पतालको सम� प�रसरमा सफा, स�ुघर वतावरण बनाउन ुपन�। 

22= सेवा �वाहमा सधुार �याउन स�ार मा�यमह�को सहयोग र उपयोग बढाउन ुपन�। 

23= सरकार� काया�लयमा हनु े सेवा �वाहका स�ब�धमा नाग�रक ��त�न�धह�सँग समय समयमा 

छलफल गन� र सहयोगको वातावरण �सज�ना गनु�पन�। 

24= क��यटुर, फ�न�चर लगायतका भौ�तक सामा�ीह�को पया��ता छैन सोको �यव�थापन र 

उपयोगमा �ाथ�मकता �दनपुन�। 

25= सेवा�ाह�को सेवा माग गन� अ�धकार, ���या र �व�धका वारेमा �मता अ�भव�ृ� गन� �व�भ� 

काय��मह� स�चालन गनु�पन� अब�था देिख�छ।सशुासन ऐन तथा �नयमको �भावकार� 

काया��वयनको ला�ग अ�भमखुीकरण काय��म स�ालन गनु�पन�। 

26= सूचना अ�धकार�संग सूचनाको पहुँच र �नजको भ�ूमका बढाउन ुपन�।   

27= साव�ज�नक �नकायबाट हनुे सेवा �वाहको काय�लाई �भावकार� गराउन सेवा�ाह� स�त�ु� 

��तवेदनको काया��वयनले ठोस आधार तयार गन� भएकोले स�बि�धत काया�लयले यस 

��तवेदनलाई प�ृपोषणका �पमा �लने नी�तगत तथा कानूनी �यव�था गनु�पन�।  

28= िज�ला �शासन काया�लयमा भौ�तक �ोत साधन कमी हनुकुो साथै अ� काया�लयसंग मागी 

चलाउन ुपन� अव�था समेत देिखएकोले िज�ला �शासन काया�लयलाई िज�मेवार�को आधारमा 

पया�� �ोत र साधन उपल�ध गराउन ुपन�।  
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29= काया�लयह�मा �र� दरव�द� तालकु �नकायह�बाट पदपू�त� वा अ�य कम�चार� खटाउने 

�यव�था हनुपुन�।  

 

�न�कष�: 

 

नेपाल सरकारका �व�भ� न �नकायह�बाट साब�ज�नक सेवा तथा स�ुबधाह� �वाह गन� �ममा सो सेवा 

तथा स�ुबधाह� जनताको व�रप�र घ�ु नपुछ� भ� न े मा�यताले ��य पाइरहेको वत�मान प�र��ेयमा 

साब�ज�नक सेवा �दान गन� सरकार� काया�लयह� र सो सेवा �लने सेवा�ाह� जनताबीचको स�ब�धलाई 

अझ बढ� �गाढ, �भावकार� तथा िज�मेवार�य�ु बनाउन ज�र� भएको छ। �छटो, छ�रतो तथा 

गणु�तर�य त�रकाबाट सेवा स�पादन गनु� अ�हलेको साव�ज�नक �नकायको �मखु दा�य�व हो। यस 

स�दभ�मा य�ता सेवा तथा स�ुबधाह� �भावकार� �पमा �दान भए वा नभएको साथै सेवा�ाह�को 

स�त�ु�को �तर मापन गर� सो स�ब�धमा आएका प�ृपोषणह�लाई प�छ भ�ब�यमा सेवा �वाहका ला�ग 

गनु�पन� नी�तगत तथा सं�थागत सधुारका �योगमा �याउन ुआब�यक भएको छ। साथै साव�ज�नक सेवा 

तथा स�ुबधा �वाह गन� नेपाल सरकारका �व�भ� साव�ज�नक �नकायले अबल�बन गनु�पन� रणनी�तक एवं 

काय�गत सधुारका �े�ह� प�हचान गर� के���य�तर देिख िज�ला �तरका िज�ला �शासन काया�लय, 

िज�ला �वकास स�म�तको काया�लय, मालपोत काया�लय, नापी काया�लय, �वा��य काया�लय, िज�ला 

अ�पताल तथा नगरपा�लकामा सेवा�ाह� स�त�ु� सव��णको काय��म तय ग�रएको �थयो। सो अन�ुप 

सेवा तथा स�ुबधाह� संचालन गन� साव�ज�नक �नकायको उ�े�यसंग जनताले अपे�ा गरे अनसुारका सेवा 

तथा स�ुबधा पाउन नसकेको भएताप�न सधुारका ला�ग �यास ग�रएको देिखएकोले यो सव��ण सेवा 

�वाह सधुारको ला�ग एक खडु�कलो मा�ै हो। यस सेवा�ाह� स�त�ु�को सव��णमा सेवा�ाह� तथा 

सब�साधारण जनताबाट �व�भ� मह�वपूण� प�ृपोषण तथा सझुावह� �ा� भएका छन ् भन े काया�लय 

�मखुह� तथा कम�चार�ह� समेतको छलफल तथा अ�तर��याका आधारमा हेदा� सेवा तथा स�ुवधाह� 

�वाह गन� �ममा �व�भ� न नी�तगत, सं�थागत/संरचनागत, काय�गत/���यागत तथा मनोबै�ा�नक 

सधुारको खाँचो देिख�छ। यसको अ�त�र� संचार मा�यमको सकारा�मक सहयोग एवं नाग�रक 

समाजको चासो तथा काया�लयबीच सम�वय तथा साझेदार�का आधारमा रा�यले �वाह गन� सेवा 

स�ुबधालाई सेवा�ाह�को चाहना अन�ुप �दान गर� सेवा�ाह�ह�को स�त�ु�को �तर तथा सेवा 

स�ुबधाह�को सम� गणु�तरमा प�रवत�न �याई सधुारका काय� गनु�पन� भएको छ। सामा�य �शासन 

म��ालयको ए� लो �यासबाट मा� साव�ज�नक सेवा �वाहको �तरमा ब�ृ� गन� नस�कने भएकाले सबै 



58 

 

�े�गत के���य �नकायह�को अ�तरगतका जनतासंग ��य� स�पक�  हनुे �नकायह�को �नय�मत 

सेवा�ाह� स�त�ु� सव��ण गन� काय�लाई �ाथ�मकता �दन अ�नवाय� आब�यकता देिखएको छ। 
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cg';"rL – ! 

;]jf k|bfos lgsfosf k|d'v;Fu ;f]lwg] k|ZgfjnL 
 

      k|ZgfjnL el/Psf] ldltM  
!= s_ sfof{nosf] gfd M  
 v_ lhNnf M  
 u_ sfof{no k|d'vsf] gfd M  
 3_ sfof{no k|d'vn] sfof{nodf ;]jf u/]sf] cjlwM ===========jif{ ========= dlxgf 
  kb M  r_ >]0fL M  

 
@= sfof{nodf gful/s j8f kq 5 jf 5}g <  5 5}g 
 5}g eg] lsg < 

 
 
#= gful/s j8fkqdf pNn]v eP cg';f/ o; sfof{non] k|bfg ug{] d'Vo d'Vo ;]jfx? s] s] x'g\ < 
qm= 
;+ 

sfof{non] k|bfg ug{] ;]jfx? ;]jfsf] nfUg] b:t'/ ;]jf k|bfg ubf{ nfUg] ;do 

! 
@ 
# 
$ 
% 
^ 

   

 
$= sfof{nodf s'g s'g sfdsf nflu a9L ;+Vofdf ;]jfu|fxLx? cfpg] u/]sf 5g\ < k|fyldstfsf] 

cfwf/df pNn]v ug{'xf];\ . 
 ;]jfx? ljutsf] Ps dlxgfdf ;]jf lng cfPsf ;]jfu|fxLx?sf] 

;+Vof  
dlxnf k'?if hDdf 

!     
@     
#     
$     
%     

 
%= ;]jfu|fxLsf] u'gf;f] ;'Gg ph'/L k]6Lsf /flvPsf] 5 jf 5}g <  5  5}g 
-s_ 5 eg] ph'/L k]6Lsf vf]Ng] k|lqmof / ;do pNn]v ug{'xf];\ . xfn;fn} s'g ldltdf ph'/L 

k]6Lsf vf]lnPsf] lyof] .  
-v_ 5}g eg] lsg < 



60 

 

 
^= sfof{nosf] sfo{ k|0ffnL / sfo{af]em cg';f/ :jLs[t b/aGbLsf] cj:yf s:tf] 5 <  
-s_ 7Ls} 5  
-v_ a9L 5   
-u_ 36L 5  
-3_ a9L ePsf] kb / ;+Vof 
-ª_ 36L ePsf] kb / ;Vof 
 
&= ;]jfu|fxLnfO{ ;]jf÷;'ljwf k|bfg ubf{ nfUg] ;do ;DaGwdf e}/x]sf] Joj:yf slQsf] k|efjsf/L 

ePsf] 5 <  
-s_ k|efjsf/L /x]sf]  
-v_ ;fdfGo /x]sf]  
-u_ k|efjsf/L g/x]sf]  
-3_ k|efjsf/L ePsf] eP s;/L < 

 
-ª_ k|efjsf/L gePsf] eP lsg < 

 
 
*= sd{rf/Lsf] kL/dsf{sf] u'gf;f] cfpg] u/]sf] 5 jf 5}g <  5  5}g 
-s_ u'gf;f] cfpg] u/]sf] eP To; ;DaGwL sf/jfxL lsgf/f nufpg s] s:tf] ljlw k|of]u x'Fb} 

cfPsf] 5 <  
  
  
  
  

 
( sfof{nosf sfd sf/jfxLdf ;"rgf k|ljlw -sDKo'6/, k\mofS;, 

cflb_ sf] Joj:yf sfof{nodf 5g\ jf 5}|gg\ <  
5g\ 5}gg\ 

 5g\ eg], ltgsf] k|of]u slQsf] dfqfdf ug]{ ul/Psf] 5 <  k"0f{  ;fdfGo 
 
!)= sfof{nosf] ;]jf k|jfxsf] ljifodf ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] 

cfof]hgf ug]{ / To;af6 k|fKt k[i7kf]if0fnfO{ ;'wf/sf] ?kdf 
k|of]u ug]{ u/]sf] 5 jf 5}g <  

5 5}g 

-s_ 5 eg] slxn] eof] < 
-v_ k[i7kf]if0f ;+If]kdf n]Vg'xf]; 

 
 
!!= sfof{nosf] ;]jf k|jfx ;DaGwL s'g} of]hgf ÷sfo{qmd 5 jf 

5}g <  
5 5}g 

 ePsf] eP, s:tf] k|s[ltsf] /x]sf] 5 pNn]v ug'{xf];\ .  
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!@= s'g} sd{rf/Lsf] cg'kl:yltdf sfof{nosf] sfd / ;]jf k|jfx 

;'rf? ug{] ul/Psf] 5 jf 5}g <  
 

5 5}g 

 
!#= sfof{no laGof; -;]jfu|fxL / sfof{no Joj:yfkgsf] b[li6af6_ s:tf] 5 <  
 Hofb} /fd|f] /fd|f] ;fdfGo /fd|f] 5}g 
     

 
!$= ;]jfu|fxLnfO{ ;xh tj/n] ;]jf k|jfx ug{sf] nflu sfof{nodf 

ckfË d}qL dfu{, ;f]wk'5 Pj+ ;xof]u sIfsf] Joj:yf 5 jf 
5}g < 

5 5}g 

 
!%= ;]jfu|fxLsf] u'gf;f] / ;d:ofnfO{ tf]lsPsf] u'gf;f] ;'Gg] clwsf/Låf/f ;Daf]wg eO{ 

sfof{Gjogsf] cj:yf s:tf] 5 <  
 clt pQd  pQd ;fdfGo, u'gf;]f ;'Gg] g} gtf]lsPsf] 
 
!^= ;]jfu|fxLsf] u'gf;f] ;'Gg] clwsf/Ln] u'gf;f] ;'gL ;'wf/ Nofpg u/]sf] k|of; pNn]v n]Vg'xf];\ . 
-s_  
-v_  
-u_  
 
!&= ;]jf k|jfxdf /x]sf ;d:ofx? s] s] 5g\ < 
-s_ gLltut ;d:of 
  
  
  

-v_ Joj:yfksLo ;d:of  
  
  
  
  

-u_ ;|f]t / ;fwgsf] ;d:of  
  
  
  

 
!*= ;]jf k|jfxnfO{ yk k|efjsf/L agfpg ug{'kg]{ ;'wf/x? ;'emfjsf] ?kdf pNn]v ug'{ xf];\ .  
!*=! ;fdfGo k|zf;g dGqfnaf6 x'g' kg]{ ;'wf/ 
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-s_  
  

-v_  
  

-u_  
  

-3_  
-ª_  
!*=@ o; sfof{no jf tfn's lgsfo÷ dGqfnoaf6 x'g' kg]{ ;'wf/ 
-s_  
  

-v_  
  

-u_  
  

-3_  
-ª_  
!*=# cGo lgsfoaf6 x'g' kg]{ ;'wf/  lgsfo 
-s_   
-v_   
-u_   
-3_   
-ª_   
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cg';"rL– @ 
 

;]jfu|fxL;+u ;f]lwg] k|ZgfjnL 
 

!= sfof{nosf] gfd M 
  lhNnf M  
   
  7]ufgf M  
@= tkfO{+n] sfof{nosf] j8fkq b]Vg' eof] jf ePg <  b]v]+ b]lvg 

 

#= tkfO{ s] sfdsf nflu cfpg' ePsf] xf] <  
-s_ 
-v_ 
-u_ 

%= tkfO{sf] sfd slt ;dodf k'/f eof] < ======================306f=================lbg 

   
$ tkfO{sf] sfd k'/f eof] jf ePg < eof] ePg 
^= tkfO{+sf] sfd ;DkGg gePsf] eP lsg ePg <  
 -s_ ;]jf lngsf] nflu cfjZos sfuh geP/  
 -v_ ;]jfdf nfUg] z'Ns geP/  
 -u_ ;]jf k|jfx ug{] sd{rf/L geP/  
 -3_ k|ls|of gldn]/ 
 -ª_cGo 

&== sfof{nodf sfd u/fpFbf /sd a'emfpg'eof] jf ePg<  a'emfP+  a'emfOg  
 -s_ a'emfpg' ePsf] eP slt /sd a'emfpg' eof] < ?============== a'emfFP 
 -v_ /l;b cg';f/ jf ;f] eGbf a9L a'emfpg' eof] < /l;b cg';f/ /l;bdf n]lvP 

eGbf a9L a'emfP+ 
 -u_ tkfO{+ cfkm}+n] jf c? dfkm{t /sd a'empg' ePsf] 

xf] < cfkm}+n] 
c?åf/f 

   
 
*= sfd ;DkGg gePsf]df u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L ;dIf ;d:of /fVg'  

eof] <  
/fv]+  /flvg 

 
(= u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L ;dIf ;d:of /fVbf pxfFsf] ;xof]u s:tf]  

lyof] < 
sfd eof], 
l7s},  

;fdfGo 

!)= sfof{non] ;]jf k|jfxsf nflu cfjZos kg{] ;f]wk'5 sIf, ckfË d}qL dfu{ jf ;xof]u sIfsf] 
Joj:yf u/]sf] kfpg' eof] ls ePg <  

 kfP+  kfOg  
 kfPsf] eP s:tf] nfUof] <  /fd|f]  7Ls}   g/fd|f]  
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!!= ;]jf kfpgsf] nflu nfu]sf] ;do, z'Ns / u'0f:t/ ;d]tsf] cfwf/df 

sfof{nosf]] ;]jf tkfO{nfO{ s:tf] nfUof] <  
 

-s_ cToGt} /fd|f]  
-v_ /fd|f]  
-u_ ;fdfGo  
-3_ g/fd|f]  

 
!@= ;]jf lng] qmddf b'v kfPsf] eP s] s:tf b'Mv kfpg' eof]] <   
-s_   
-v_   
-u_   

 
!#= ;]jf lbg] sd{rf/Lsf] Jojxf/ s:tf] kfpg' eof] < 
-s_ ;xof]uL  
-v_ c;xof]uL  
-u_ sfd ug{] t/ b'Mv lbg]  
-3_ sfd klg gug{] b'Mv klg lbg]  
-ª_ cGo 

 
!$= sfof{non] k|bfg ug{] ;]jfnfO{ k|efjsf/L agfpg s] s:tf] ;'wf/ ug'{ k5{ eGg] dx;'; ug{' 

ePsf]  
5 <  

-s_  
 

-v_  
 

-u_  
 

-3_  
 

 
;]jfu|fxLsf] JolStut ljj/0f 
gfd÷y/================================ 7]ufgf========================================== 
pd]/================================ 
lnÎ================================= lzIff====================== k]zf=========================  
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cg';"rL– # 

 

;j{;fwf/0fnfO{ ;f]lwg] k|ZgfjnL 
 

 k|ZgfjnL el/Psf] ldltM  
!= wf/0ff JoQm ul/Psf] sfof{no gfd 
 lhNnf M  
@= sfof{noaf6 ;]jfu|fxLn] kfPsf] ;]jfsf] :t/ ;DaGwdf s:tf] hfgsf/L kfpg' ePsf] 5 <  

 
-s_  lgwf{l/t ;dod} sfd ;DkGg ;DaGwdf  
 Hofb} /fd|f] /fd|f] ;fdfGo l9nf;':tL÷g/fd|f] 
  
-v_ tf]lsPsf] z'Ns eGbf a9L a'emfpg' kg]{ ;DaGwdf 
 ;'lgPsf] 5 ;'lgPsf] 5}g 
  
#= sfof{non] k|bfg u/]sf] ;]jf, ef}lts ;'ljwf / sd{rf/Lx?sf] Jojxf/ ;DaGwdf s:tf] hfgsf/L 

kfpg' ePsf] 5 <  
 ;]jf Hofb} /fd|f] /fd|f] ;fdfGo g/fd|f] 
 ef}lts ;'ljwf Hofb} /fd|f] /fd|f] ;fdfGo g/fd|f] 
 sd{rf/Lx?sf] Jojxf/ Hofb} /fd|f] /fd|f] ;fdfGo g/fd|f] 
 
$= sfof{nosf] ;]jfnfO{ k|efjsf/L agfpg s] s] Joj:yf÷;'wf/ ug'{ k5{ eGg] 7fGg' x'G5 <  

-5f]6s/Ldf pNn]v ug{'xf];\_ 
-s_   
-v_  
-u_  
-3_  
-ª_  
 



66 

 

अनसूुची - ४ 

सव��ण ग�रएका िज�ला ि�थत काया�लयह�को �ववरण 
 

�स.नं. िज�लाको 

नाम 

सव��ण ग�रएका काया�लयह� सव��ण ग�रएको अव�ध ख�टने कम�चार�ह� 

१ पा�पा िज�ला �शासन काया�लय 

मालपोत काया�लय 

नापी काया�लय 

िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य काया�लय 

तानसेन नगरपा�लका 

२०६९।७।२१ देिख 

२०६९।०७।२७ 

स�म 

 

क.�. शाखा �मखु 

स�हतको टोल� 

२ लमजङु िज�ला �शासन काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत काया�लय 

नापी काया�लय 

िज�ला �वा��य काया�लय 

२०७०।३।५ देिख 

२०७०।०३।९ स�म 

 

महाशाखा �मखु 

स�हतको टोल� 

३ अघा�खाँची िज�ला �शासन काया�लय 

िज�ला �वकास स�म�तको 

काया�लय 

मालपोत काया�लय 

नापी काया�लय 

िज�ला अ�पताल 

िज�ला �वा��य काया�लय 

२०७०।०३।११ देिख 

२०७०।०३।१७ 

स�म 

महाशाखा �मखु 

स�हतको टोल� 

 
 




