नेऩार सयकाय

साभान्म प्रशासन भन्रारमफाट

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) फभोङ्ञजभ प्रकाशन गङ्चयएको सूचना
(२०७३ काङ्झतक
ि दे ङ्ञि ऩौष भसान्तसम्भ)

१. ङ्झनकामको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत् साभान्म प्रशासन भन्रारमको स्थाऩना २०३७ सारभा बएको हो । मस भन्रारमको
ङ्ट को अन्म बागभा
सॊ यचना हार केन्रभा भार यहेको छ । अथाित मस भन्ररमको सॊ यचनागत पैरावट भङ्टरक
नयहेको अवस्था छ । भन्रारम अन्तगित एउटा ङ्जवबाग यहेकोभा सो ऩङ्झन उऩत्मकाभा नै अवङ्ञस्थत यहेको छ ।
मो भन्रारम प्रत्मऺ रुऩभा जनसम्ऩकि नहङ्टने भन्रारम हो । मसका सेवाग्राहीभा भङ्टख्म रुऩभा ङ्झनजाभती सेवाभा
कामियत कभिचायीहरु यहेका छन् ।
२. ङ्झनकामको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् नेऩार सयकाय (कामि ङ्जवबाजन) ङ्झनमभावरी, २०६९ मस भन्रारमरे ङ्झनम्न
ङ्झफषमसॉग सम्फङ्ञन्धत कामिहरु गदिछ्

ङ्झनजाभती कभिचायी प्रशासन, व्मवस्थाऩन तथा अङ्झबरे िसम्फन्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामिक्रभको तजङ्टभ
ि ा,
कामािन्वमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन;



फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम;



सेवा, सभूह तथा उऩसभूह ऩङ्चयवतिन;



ङ्झनजाभती सेवाका ऩदको राङ्झग न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको ङ्झनधाियण;



प्रशासन सङ्टधाय;



प्रशासनङ्जवषमक अन्तयािङ्जष्डम सङ्घ-सॊ स्था;



नेऩार सयकायको ताङ्झरभसम्फन्धी नीङ्झत य सवे ऺण;



नेऩार सयकायद्वाया सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रशासङ्झनक ताङ्झरभ कामिक्रभको स्तयीमकयण, सभन्वम य भूल्माङ्कन;



प्रशासन सेवासम्फन्धी दे शङ्झबर य फाङ्जहयका ताङ्झरभ, मोजना तथा कामिक्रभभा स्वीकृङ्झत;



प्रशासनङ्जवषमक ताङ्झरभको सञ्चारन य ङ्झनजाभती कभिचायीराई प्रदान गङ्चयने ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ कामिक्रभको सभन्वम
तथा भूल्माङ्कन;



साविजङ्झनक सेवाका ऩदहरूको तरफ तथा अन्म सङ्टङ्जवधा ङ्जवषमक नीङ्झत य ङ्झसद्धान्त तथा ऩयाभशि;



ङ्झनजाभती कभिचायीराई एक भन्रारम वा अन्तगितफाट अको भन्रारम वा अन्तगित सरुवा;



ङ्झनजाभती सेवाभा यहने ऩदको दयफन्दी ङ्झसजिना;



ङ्झनजाभती सेवा अन्तगितका ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा फीच सभन्वम;



ङ्झनजाभती कभिचायीको कल्माण;



व्मवस्थाऩकीम ऩयीऺण;
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ङ्झनजाभती ङ्जकताफिाना;



नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान;



कभिचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान;



ङ्झनजाभती अस्ऩतार;



कभिचायी सम्फद्ध सङ्घ, सॊ स्था;



नेऩार प्रशासन सेवा, नेऩार आङ्झथक
ि मोजना तथा तथ्माङ्क सेवा य नेऩार ङ्जवङ्जवध सेवाको सञ्चारन ।

३. ङ्झनकामभा यहने कभिचायी सॊ ख्मा य कामि ङ्जववयण् भाङ्झथ प्रकयण २. भा उङ्ञल्रङ्ञित कामि ङ्जववयण अनङ्टसायको काभ
सम्ऩादन गनि मस भन्रारमको १०६ वटा स्वीकृत दयफन्दीभा ८९ जना कभिचायीहरु कामियत यहेका छन ।
४. ङ्झनकामफाट प्रदान गङ्चयने सेवा् मस भन्रारमफाट प्रत्मऺ रुऩभा प्रदान गङ्चयने सेवाहरु भङ्टख्मत् ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ यहेका
छन् –


नेऩार प्रशासन सेवा य नेऩार ङ्जवङ्जवध सेवाका कभिचायीहरुको ऩदस्थाऩना, सरुवा य काज,



ङ्झनजाभती सेवाका याजऩराॊङ्जकत ऩदहरुभा फढङ्ट वा गनि फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको काभ,



ङ्झनजाभती सेवाका ङ्चयक्त याजऩराॊङ्जकत ऩदहरुको भाग सॊ करन गयी ऩदऩूङ्झति गनि रोकसेवा आमोगभा
अनङ्टयोध गयी ऩठाउने कामि



नेऩार सयकायराई ङ्जवङ्झबङ्ङ दातृ ङ्झनकामफाट प्रप्त हङ्टने छारवृत्तीभा भनोनमन



ङ्झनजाभती कभिचायीका राङ्झग सन्तती छारवृङ्ञत्त ङ्जवतयण तथा अन्म कल्माणकायी कामि य



सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन फभोङ्ञजभ भाग बएका सूचना प्रदान गने कामि

५. सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शािा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी् उङ्ञल्रङ्ञित सेवा प्रदान गनिका राङ्झग भन्रारमभा कभिचायी
प्रशासन (याजऩराॊङ्जकत), कभिचायी प्रशासन (याजऩर अनॊङ्जकत), फढङ्ट वा व्मवस्थाऩन, जनशङ्ञक्त ङ्जवकास, कभिचायी
कल्माण य प्रशासन सङ्टधाय शािा यहेका छन् । त्मसै गयी भन्रारमफाट प्रदान गङ्चयने अन्म सेवाका राङ्झग
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण, कानून तथा पैसरा कामािन्वमन, आङ्ञन्तयक व्मवस्थाऩन, सॊ गठन ङ्जवकास, मोजना तथा
अनङ्टगभन य आङ्झथक
ि प्रशासन शािाहरु यहेका छन् । सेवा प्रदान गनिका

राङ्झग ङ्झफषमको उठान सम्फङ्ञन्धत

शािाफाट हङ्टने य ङ्झफषम हेयी सङ्ञचवस्तयीम ङ्झनणिमफाट, तोङ्जकएका सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणिमफाट सेवा प्रदान
गङ्चयन्छ । मो कामािरम केङ्ञन्रम स्तयको भन्रारम बएकोरे महाॉफाट प्रदान हङ्टने सेवाको ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी
भन्रारमको सङ्ञचव हङ्टने गये को छ ।
६. सेवा प्राप्त गनि राग्ने दस्तङ्टय य अवङ्झध् साभान्मत् मस भन्रारमफाट सेवा प्रप्त गनि कङ्टनै दस्तङ्टय राग्दै न तय प्रचङ्झरत
कानङ्टनरे कङ्टनै सेवा प्राप्त गनि दस्तङ्टय तोकेको अवस्थाभा बने सोही अनङ्टसाय दस्तङ्टय फङ्टझाउनङ्ट ऩने

हङ्टन्छ । साथै

भन्रारमफाट प्रदान गङ्चयने सेवाभा मङ्झत नै ङ्छदन ङ्झबर उऩरब्ध हङ्टन्छ बङ्झन तोङ्जकएको छै न । तय प्रचङ्झरत कानूनरे
सभम ङ्जकटान गये को अवस्थाभा सोही अनङ्टसाय हङ्टने गये को छ ।
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७. ङ्झनणिम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी् साभान्मत् मस भन्रारमफाट सेवा प्रदान ङ्जटप्ऩणीको भाध्मभफाट ङ्झनणिम बएऩङ्झछ
हङ्टने गये को छ । सेवाको प्रकृङ्झत य प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय हेयी उऩ

-सङ्ञचवस्तयफाट, सह -सङ्ञचवस्तयफाट,

सङ्ञचवस्तयफाट, सङ्झभङ्झत प्रणारीफाट सेवा प्रदान गने गङ्चयएको छ ।
८. ङ्झनणिम उऩय उजूयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी् भन्रारमफाट प्रदान गङ्चयएको सेवाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझे वा सभमभा सेवा प्राप्त नबएभा
सेवा प्रदान गनि अङ्ञन्तभ नणिम गने अङ्झधकायी बन्दा एक श्रे णी भाङ्झथको अङ्झधकायी सभऺ उजूयी वा गङ्टनासो गनि
सङ्जकने व्मवस्था यहेको छ । साथै मस्तो प्रकायको गङ्टनासो सङ्टङ्ङ छङ्ट ट्टै नोडर अङ्झधकृतको सभेत व्मवस्था गङ्चयएको
छ ।
९. सम्ऩादन गये को काभको ङ्जववयण् मस भन्रारमफाट मो अवङ्झधभा सम्ऩादन गङ्चयएका भङ्टख्म भङ्टख्म काभहरु ङ्झनम्न
फभोङ्ञजभ छन् ।

(क)


व्मवस्थाऩन ऩयीऺण शािा:

आङ्झथक
ि वषि २०७२।०७३ भा केन्र तथा ङ्ञजल्राहरुका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरुभा गङ्चयएको व्मवस्थाऩन
ऩयीऺणको वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन नेऩार सयकाय (भऩ) भा ऩेश गङ्चयएको।



सेवाग्राही सन्तङ्टष्टी सवे ऺणको वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदनको भस्मौदा तमाय गङ्चयएको।



व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ङ्झनदे ङ्ञशका, २०६७ को ऩङ्चयभाजिन गयी नमाॉ ङ्झनदे ङ्ञशकाको भस्मौदा तमाय गङ्चयएको।

(ि) जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा:


मस अवङ्झधभा ३ वटा फैठक सम्ऩङ्ङ बै ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका वैदेङ्ञशक तारीभ अन्तगित १२३ वटा ङ्झसट
वैदेङ्ञशक अध्ममन तपि १७ वटा ङ्झसट य स्वदे शी अध्ममन तपि ८ वटा ङ्झसट ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम
/ङ्झनकामराई फाॉडपाॉड गङ्चयएको।



ङ्झभरयाष्ड चीनभा उच्चस्तयीम तारीभ कामिक्रभभा २१ सदस्मीम टोरीको भ्रभण सम्फन्धी सभन्वम गये को।



नव ङ्झनमङ्टक्त शािा अङ्झधकृतहरुराई सेवा प्रवेश तारीभभा ऩठाउनङ्ट अङ्ञि रे िा सभूहका ७३ जना
अङ्झधकृतहरुराई १० ङ्छदनको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािरमहरुभा काभभा िटाई प्रङ्झतवेदन प्राप्त गयी अध्ममन
गङ्चयएको |



ङ्जवङ्जवध सेवाका ९ जना कम्प्मूटय इङ्ञन्जङ्झनमयहरुराई १० ङ्छदनको आधायबूत प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण तारीभ
प्रदान गङ्चयएको।



आ.व. २०७३।०७४ भा ङ्चयक्त बएका य हङ्टने

याजऩराॊङ्जकत तृतीम श्रे णीका (प्राङ्जवङ्झधकतपि ५८७ य

अप्राङ्जवङ्झधक तपि ४९३ वटा ) गयी जम्भा १०८० ऩदहरुको ऩदऩूङ्झति राङ्झग रोकसेवा आमोगभा भाग
आकृङ्झत ऩठाइएको।
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(ग) सॊ गठन ङ्जवकास शािा :


ङ्जवशेष ऩद सृजनाको राङ्झग वाङ्ञणज्म य वन तथा बूसॊयऺण भन्रारम, सॊ स्कृङ्झत ऩमिटन तथा नागङ्चयक उड्डमन
भन्रारम, सॊ िीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्रारम , बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम तथा
ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध भन्रारमहरुराई सहभङ्झत ङ्छदइएको ।



ऩययाष्ड भन्रारम तथा कम्ऩनी यङ्ञजष्टायको कामािरम गयी कूर २ वटा ङ्झनकामहरुको सॊ गठन तथा
व्मवस्थाऩन सबे ऺण गङ्चयएको ।



ङ्ञशऺा भन्रारम , बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्रारम तथा ऩशङ्टऩॊऺी ङ्जवकास भन्रारमभा अस्थामी
दयवन्दी सृजना गङ्चयएको |

(ि) कभिचायी प्रशासन शािा:


याजऩराॊङ्जकत श्रे णीभा १८५ जनाको सरुवा , ११३ जनाको सरुवा सहभती , ९८ जनाराई काज सरुवा
गङ्चयएको, काज सहभङ्झत ८१ जनाराई, फढङ्ट वा ङ्झनमङ्टङ्ञत्त २०० जनाराई, काज ङ्जपताि ६ जनाराई, याङ्ञजनाभा
६ जना, ऩदस्थाऩन २० जनाराई गङ्चयएक।



याजऩर अनङ्जङ्कत

श्रे णीभा १४७ जनाको सरुवा, ३८ जनाको काज सरुवा, ३८ जनाको सरुवा सहभती, १

जनाराई आमोजना काज, याङ्ञजनाभा २ जनाराई, ३ जनाराई ऩदस्थाऩन गने कामि सम्ऩङ्ङ बएको ।

(ङ) प्रशासन सङ्टधाय शािा :


नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया २८५ फभोङ्ञजभ सॊ िीम ङ्झनजाभती सेवा सम्फन्धी कानून तजङ्टभ
ि ाको सम्फन्धभा
अवधायणा ऩर तमाय बएको य सो भाङ्झथ ङ्झभङ्झत २०७३।०९।१७ य २० गते साभान्म प्रशासन
भन्रारमभा छरपर बई प्रायङ्ञम्बक िाका तमाय बएको ।



नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया २९६(४) फभोङ्ञजभको प्रदे श ङ्झनजाभती सेवाको गठन , सञ्चारन य सेवाका शति
सम्फन्धी ऐन ङ्झनभािणका राङ्झग नेऩार सयकाय (भङ्ञन्रऩङ्चयषद्) फाट सै द्धाङ्ञन्तक स्वीकृत प्राप्त बएको य
उल्रे ङ्ञित ऐनको भस्मौदा तमाय गने ङ्झसरङ्झसराभा गृहकामि अध्ममन छरपर य अन्तयङ्जक्रमा सभेत गयी
२०७३ पागङ्टन भसान्तङ्झबर प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा सभेत प्रङ्झतवेदन ऩेश गनिका राङ्झग साभान्म प्रशासन
भन्रारमका सङ्ञचवको सॊ मोजकत्वभा कानून न्माम तथा सॊ सदीम भाङ्झभरा भन्रारम

, अथि भन्रारम तथा

सॊ िीम भाङ्झभरा तथा स्थानीम ङ्जवकास भन्रारमका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सङ्जहत ९ सदस्मीम कामिदरको गठन बई कामि
अङ्ञि फढे को ।


नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया ३०२ को प्रावधान फभोङ्ञजभ कभिचायी सभामोजन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि
फनेको ङ्जवद्येमक उऩय रोक सेवा आमोगभा ऩयाभशि भाग गङ्चयएको ।
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सेवा प्रवाह गनेभध्मे उऩमङ्टक्त कामािरमराई प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा एक नभूना कामािरम फनाउने नेऩार
सयकायको आ.व. २०७३।०७४ नीङ्झत तथा कामिक्रभभा उल्रे ि बए फभोङ्ञजभ

नभूना कामािरम

भाऩदण्डको भस्मौदा तमाय गयी सयोकाय ङ्झनकामभा यामको राङ्झग ऩठाइएको ।


साभान्म प्रशासन भन्रारमको आङ्झथक
ि फषि २०७३/७४ को स्वीकृत वाङ्जषक
ि कामिक्रभभा ङ्झनजाभती सेवाभा
सभावेशीकयणको प्रबाव भङ्टल्माॊकन गने कामिक्रभ कामािन्वमन गने सम्फन्धभा सभावेशीकयणको प्रबाव
भङ्टल्माॊकन सम्फन्धी ६ वटा प्रस्ताव प्राप्त बएको ।

(च) फढङ्ट वा व्मवस्थाऩन शािा


नेऩार सयकायको याजऩराॊङ्जकत ङ्जवङ्ञशष्ट श्रे णीको जम्भा ङ्चयक्त ३ ऩदभा फढङ्ट वाको राङ्झग ९ जना सम्बाव्म
उम्भेदवायहरुको नेऩार सयकाय भङ्ञन्रऩङ्चयषद् सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गङ्चय ऩठाइएको।



याजऩराॊङ्जकत प्रथभ श्रे णी प्राङ्जवङ्झधक तपिका जेष्ठता तथा कामिसम्ऩादनको भूल्माॊकनफाट फढङ्ट वा राङ्झग २१
जना कामिऺभताको भूल्माॊकनफाट हङ्टने फढङ्ट वा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको ।

(छ) मोजना तथा अनङ्टगभन शािा


ङ्टि ाकव अवरोकन भ्रभण गङ्चयएको
कभिचायी आवास बवन दाचर



ङ्झनजाभती कभिचायी आवासीम ङ्जवद्यारम धनकङ्टटाको अवरोकन भ्रभण गङ्चयएको।

(ज) कभिचायी कल्माण शािा


केङ्ञन्रमस्तयको सन्तङ्झत छारवृङ्ञत्त अन्तगित २७२ जनाराई ङ्जवतयण गङ्चयएको य थऩ आङ्झथक
ि सहामता ६
जनाराई प्रदान गङ्चयएको।

१०. प्रभङ्टि य सूचना अङ्झधकायीको नाभ तथा ऩद्

कामािरम प्रभङ्टि् ऩूणच
ि न्र बट्टयाई, सङ्ञचव य सूचना अङ्झधकायी

गोभादे वी चेम्जोङ्ग, उऩसङ्ञचव ।
११. अम्दानी, िचि य आथिक कायोवाय सम्फन्धी अद्धावङ्झधक ङ्जववयण् मस अवङ्झधभा भन्रारमको अम्दानी, िचि य
आथिक कायोवाय सम्फन्धी अद्धावङ्झधक ङ्जववयण नम्न फभोङ्ञजभ यहेकोछ्

चारङ्ट िचि रु १४००८९२०१।४६



ॉ ीगत िचि रु ३०५४३८७।
ऩूज



धयौटी फाॉकी् रु. ७११३२३।०१
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