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ऩङ्चयच्छे द -1
कामवकायी सायाॊश्
साभान्म प्रशासन भन्रारम ङ्झनजाभती सेवाका सम्ऩूण व कभवचायीहरुको प्रशासन

एवॊ ब्मवस्थाऩनको नेतत्ृ व ङ्झरॊदै आईयहेको नेऩार सयकायको केन्रीम कभवचायी ङ्झनकाम
हो । इङ्झतहासका ङ्जवङ्झबङ्ङ कारखण्डहरुभा आयोह अवयोह ऩाय गदै आएको मस
भन्रारमको केन्रीम कभवचायी ङ्झनकामको

बूङ्झभका

(Central Personnel Agency-CPA)

कानङ्टनी रुऩभा ङ्जव.सॊ .२०५५ सारभा भार स्थाङ्जऩत बएको हो । ङ्झनजाभती

कभवचायीहरुको भाग आकृङ्झतदे ङ्ञख ङ्झनमङ्टङ्ञि , ताङ्झरभ/प्रङ्ञशऺण ‚ ऩदस्थाऩन‚ सरुवा‚ काज‚
फढङ्ट वा‚ कामवऺभता/सम्ऩादन भङ्टल्माॊकन ‚ अध्ममन छारवृङ्ञि ‚ अध्ममन तथा असाधायण
ङ्जवदा‚ ङ्जवबागीम कायवाही ‚ अवकाश जस्ता कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी नीङ्झतगत
कामवङ्जवङ्झधगत कामवहरु तथा सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सवे ऺण

‚

(O&M), ब्मफस्थाऩन

ऩयीऺण‚ कभवचायी कल्माण‚ तरव-बिा‚ ङ्जवङ्झबङ्ङ भौङ्छरक तथा गैय भौङ्छरक उप्रेयणात्भक
तत्वहरु रगामतका ङ्जवषमहरुको सम्फन्धभा ब्मफस्थाऩन एवॊ सॊ चारन गने कानूनी
दाङ्जमत्व मस भन्रारमको यहॉदै आएको छ ।मस प्रकाय ङ्झनङ्छदवष्ट आफ्नो कानूनी
दाङ्जमत्वहरु ङ्झनवावह गनव मस भन्रारमका तीन भहाशाखा य १३ शाखाहरुको

साॊगठङ्झनक सॊ यचना ङ्झनधावयण बएका छन् । साववजङ्झनक प्रशासनको ङ्झभमोको रुऩभा
यहेको ङ्झनजाभती सेवाभा यहेका

जनशङ्ञिहरुराई नैङ्झतक ‚, ईभान्दाय एवॊ

तङ्टल्माई साववजङ्झनक सेवा प्रवाहभा सङ्टशासनको प्रत्माबूङ्झत ङ्छदन मस भन्रारमरे

प्रङ्झतस्ऩधॉ

नेतत्ृ वदामी बूङ्झभका खेल्दै आईयहेको छ ।

साभान्म प्रशासन भन्रारमफाट आ.व.२०७1/७2 भा सम्ऩङ्ङ बएका वाङ्जषक
व

कामवक्रभ तथा ङ्झनमङ्झभत काभ कायवाहीको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदनहरुभा आधाङ्चयत यहेको मो
वाङ्जषक
व प्रङ्झतवेदन सङ्टशासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊ चारन) ऐन ‚२०६४ को दपा (४१)
फभोङ्ञजभ तमाय गयी प्रधानभङ्ञन्र तथा भन्रीऩङ्चयषद्को कामावरम ऩठाउने प्रमोजनका

राङ्झग मो प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चयएको छ । मस भन्रारमको भातहतको रुऩभा यहेको

एक भार ङ्जवबाग य छङ्ट ट्टै ऐन तथा गठन आदे श फभोङ्ञजभ स्थाऩना एवॊ सॊ चारन हॉद
ङ्ट ै

आएका भन्रारम सम्फद्ब ङ्झनकामहरु ; नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ‚ कभवचायी
1

प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान

य ङ्झनजाभती कभवचायी अस्ऩतार ङ्जवकास सङ्झभङ्झत जस्ता स्वामि

ङ्झनकामहरुरे आ-आफ्नो कामवऺेरभा यहेय कामवसम्ऩादन गदै आएका छन् ।साथै

,

उऩरब्ध तथमाॊकहरुहरुको उल्रेख गयी प्रङ्झतवेदनराई मथासम्बव मथाथवऩयक तङ्टल्माउने
सभेत कोङ्ञशस गङ्चयएको छ ।
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ऩङ्चयच्छे द -2
2.१ ऩृष्ठ बूभी

प्रायङ्ञम्बक

साभान्म प्रशासन भन्रारमको स्थाऩना सॊ वत् २०३७ सारभा बएको हो ।

ङ्झनजाभती सेवा ऐन, २०४९ रे ङ्झनजाभती सेवाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गने ङ्ञजम्भेवायी
साभान्म प्रशासन भन्रारमराई ङ्छदई मसराई केन्रीम कभवचायी ङ्झनकामको रुऩभा

आत्भसात गये को छ । ङ्जवद्यभान सॊ गठन सॊ यचनाभा भन्रारमभा तीन भहाशाखा य १३
वटा शाखाहरु यहेका छन् । ङ्झनजाभती कभवचायीको

ऩदऩूङ्झतक
व ा राङ्झग रोक सेवा

आमोगभा भाग आकृङ्झत गने दे ङ्ञख ङ्झरएय ङ्झनमङ्टङ्ञि, सरुवा, फढङ्ट वा य ऩदस्थाऩन रगामतका
कामव प्रशासन भहाशाखारे सम्ऩादन गनङ्टऩ
व दवछ । भन्रारमको वाङ्जषक
व कामवक्रभ , मोजना

तजङ्टभ
व ा, जनशङ्ञि ङ्जवकास तथा अनङ्टगभन य भङ्टल्माङ्कनका साथै आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩनको
कामव मोजना तथा जनशङ्ञि

ङ्जवकास भहाशाखारे गदै आइयहेको छ

। व्मवस्थाऩन

ऩयीऺण, सॊ गठन य व्मवस्थाऩन तथा ङ्झनजाभती कभवचायीको कल्माण सम्फन्धी कामवको

अङ्झबबाया प्रशासन सङ्टधाय भहाशाखारे ङ्झरइयहेको छ ।भन्रारम भातहत एक ङ्जवबागको
रुऩभा ङ्झनजाभती ङ्जकतावखाना यहेको छ , जसको भङ्टख्म ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनजाभती कभवचायीको
अङ्झबरेख व्मवङ्ञस्थत य अध्मावङ्झधक गनङ्टव हो । त्मसैगयी ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको
ताङ्झरभ प्रदामक सॊ स्थाको रुऩभा नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान य कभवचायी
प्रङ्ञशऺण प्रङ्ञशष्ठान मसका सम्फद्ध ङ्झनकामको रुऩभा यहेका छन् । ङ्झनजाभती

कभवचायीहरुको स्वास्थम उऩचायको राङ्झग ङ्झनजाभती कभवचायी अस्ऩतारको स्थाऩना बै
ङ्झनजाभती कभवचायी तथा जनसाधायणराई सभेत स्वास्थम सेवा उऩरव्ध गयाई आएको
छ ।

2.२. दू य दृङ्जष्ट:

साभान्म प्रशासन भन्रारमरे प्रबावकायी , नैङ्झतक य जवापदे ही ङ्झनजाभती सेवा

सङ्टङ्झनङ्ञित गनव भानव सॊ शाधन व्मवस्थाऩनभा व्मवसाङ्जमक नेतत्ृ व ङ्झरनेछ ।
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2.3 रक्ष्म :

 ङ्झनजाभती कभवचायीको व्मवस्थाऩन य सॊ चारनभा केन्रीम कभवचायी ङ्झनकामको
रुऩभा नेतत्ृ वदामी बूङ्झभका ङ्झनवावह गने,

 प्रबावकायी सेवा प्रवाहका राङ्झग ङ्झनजाभती सेवाराई नैङ्झतक
उियदामी य व्मवसाङ्जमक फनाउने,

, सऺभ, सङ्टदृढ,

 ङ्झनजाभती सेवाको ऺभता ङ्जवकास गने ।

 ङ्झनजाभती सेवाराई प्रङ्झतष्ऩधॉ, उियदामी य जवापदे ही फनाउने ।
2.४ यणनीङ्झतक उद्देश्महरु:

 जनताभा सङ्टशासनको अनङ्टबूङ्झत गयाउन ङ्जक्रमाशीर यहने ।

 केन्रीम कभवचायी ङ्झनकामको रुऩभा सऺभ बूङ्झभका ङ्झनवावह गने ।
 सयकायी सॊ गठन सॊ यचनाभा एकरुऩता , छङ्चयतोऩना य कामवभूरकता ल्माई सेवा
प्रवाहभा सहजता, स्वच्छता, ऩायदशॉता तथा गङ्टणस्तयीमता कामभ गने ।

 ङ्झनजाभती सेवाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा, सभूहफीच सभन्वम य साभाञ्जस्मता कामभ गने ।
2.५ भन्रारमको कामवऺेर (नेऩ ार सयकाय
, कामवङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी
, २०६९ अनङ्टसाय):

 ङ्झनजाभती कभवचायी प्रशासन, व्मवस्थाऩन तथा अङ्झबरेखसम्फन्धी नीङ्झत, मोजना तथा
कामवक्रभको तजङ्टभ
व ा, कामावन्वमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन,

 फढङ्ट वा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम,

 सेवा, सभूह तथा उऩसभूह ऩङ्चयवतवन,
 ङ्झनजाभती सेवाका ऩदको राङ्झग न्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मताको ङ्झनधावयण,
 प्रशासन सङ्टधाय,

 प्रशासन ङ्जवषमक अन्तयावङ्जष्डम सङ्घ/सॊ स्था,
 नेऩार सयकायको ताङ्झरभ सम्फन्धी नीङ्झत य सवे ऺण,

 नेऩार सयकायद्वाया सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रशासङ्झनक ताङ्झरभ कामवक्रभको
स्तयीमकयण, सभन्वम य भूल्माङ्कन,

 प्रशासन सेवासम्फन्धी दे शङ्झबर य फाङ्जहयका ताङ्झरभ
स्वीकृङ्झत,
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, मोजना तथा कामवक्रभभा

 प्रशासन ङ्जवषमक ताङ्झरभको सञ्चारन य ङ्झनजाभती कभवचायीराई प्रदान गङ्चयने
ङ्जवङ्झबङ्ङ ताङ्झरभ कामवक्रभको सभन्वम तथा भूल्माङ्कन,

 साववजङ्झनक सेवाका ऩदहरूको तरफ तथा अन्म सङ्टङ्जवधा ङ्जवषमक नीङ्झत य ङ्झसद्धान्त
तथा ऩयाभशव,

 ङ्झनजाभती कभवचायीराई एक भन्रारम वा अन्तगवतफाट अको भन्रारम वा
अन्तगवत सरुवा,

 ङ्झनजाभती सेवाभा यहने ऩदको दयफन्दी ङ्झसजवना,

 ङ्झनजाभती सेवा अन्तगवतका ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा फीच सभन्वम,
 ङ्झनजाभती कभवचायीको कल्माण,
 व्मवस्थाऩकीम ऩयीऺण,
 ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना,

 नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान,
 कभवचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान,
 ङ्झनजाभती अस्ऩतार,

 कभवचायीसम्फद्ध सङ्घ, सॊ स्था,
 नेऩार प्रशासन सेवा , नेऩार आङ्झथक
व मोजना तथा तथमाङ्क सेवा य नेऩार ङ्जवङ्जवध
सेवाको सञ्चारन

2.6 भन्रारम भातहतका ङ्जवबाग तथा सम्फद्ध ङ्झनकामहरुको सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जववयण
:
2.6.१ ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना:

ङ्जव.सॊ . १९०५ भा भङ्टरक
ङ्ट ी ङ्जकताफखानाका रूऩभा स्थाऩना बएको मस ङ्झनजाभती

ङ्जकताफखानाको हारको नाभकयण ङ्जव .सॊ . २०२२ सारभा बएको ऩाइन्छ । तत्कारीन
सभमभा जॊगी , प्रहयी य ङ्झभङ्झरङ्झसमा कभवचायीको रगत याख्ने गये कोभा हार मसरे

ङ्झनजाभतीतपवका ऩद तथा कभवचायीको अङ्झबरेख याख्ने य सेवा ङ्झनवृि कभवचायीराई
ऩेन्सन, उऩदान आङ्छद सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउने काभ गङ्चययहेको

छ ।

ङ्झनजाभती सेवाका ऩद तथा सॊ गठनको दताव ङ्झनजाभती ङ्जकतावखानाभा गनङ्टऩ
व ने

कानूनी व्मवस्था यहेको छ । मसै गयी कभवचायीहरूको वैमङ्ञिक ङ्जववयण (ङ्झसटयोर)
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दताव गयी ङ्झनमङ्टङ्ञि दे ङ्ञख अवकास एवॊ अवकास ऩङ्झछ सम्भको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गयी
अङ्झबरेख याख्नङ्टऩने य अवकास बएका कभवचायीहरूराई ङ्जकताफखानाभा यहेको

अङ्झबरेखका आधायभा ऩेन्सन , उऩदान रगामतका सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउने कानङ्टनी

प्रावधान यहेको छ । साथै , भ्रष्टाचाय ङ्झनवायण ऐनभा व्मवस्था बएअनङ्टसाय ङ्झनजाभती
कभवचायीहरूको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयणको अङ्झबरेख याख्ने ङ्ञजम्भेवायी सभेत मसै ङ्झनका

मरे

ऩाएको छ ।
कामवहरू्
 ङ्झनजाभती सेवा ङ्झबरको सॊ गठन , ऩद तथा दयफन्दी दताव /प्रभाङ्ञणत गयी अङ्झबरेख
याख्ने,

 फहारवारा कभवचायीको ङ्झसटयोर दताव/ प्रभाङ्ञणत गयी अङ्झबरेख याख्ने,
 कभवचायीको सङ्टरु ङ्झनमङ्टङ्ञिदे ङ्ञख अवकाससम्भको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने,
 अङ्झबरेख सॊ शोधन (सेवा अवङ्झध जोड्ने
ऩङ्चयवतवन आङ्छद) सम्फन्धी कामव,

, ठे गाना ऩङ्चयवतवन , इच्छाएको व्मङ्ञि

 तरफी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गने (काठभाडौँ उऩत्मकाङ्झबरका कामावरमको),
 ङ्झनवृिबयण, ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्झनवृिबयण अङ्झधकायऩर जायी गने,
 उऩदान अॊक ङ्जकटान गने,

 सेवाङ्झनवृि कभवचायीको अङ्झबरेख याख्ने तथा सङ्टङ्जवधाभा सॊ शोधन सम्फन्धी कामव
गने,

 सेवाङ्झनवृि कभवचायीराई ऩङ्चयचमऩर ङ्छदने,
 ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयणको अङ्झबरेख याख्ने,

 नेऩार सयकायराई नीङ्झत ङ्झनभावण य ङ्झनणवमका राङ्झग आवश्मक सूचना
उऩरब्ध गयाउने,

 सयोकायवारा ङ्झनकाम
गयाउने ।

,व्मङ्ञिरे भाग गये को ङ्जववयण
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,

÷तथमाॊक

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध

2.6.२ ङ्झनजाभती कभवचायी अस्ऩतार
:

नेऩार सयकायका वहारवारा तथा सेवा ङ्झनवृत ङ्झनजाभती कभवचायीहरू एवॊ

ङ्झतनका ऩङ्चयवायको सङ्टरब स्वास्थम उऩचायका ङ्झनङ्झभि अस्ऩतार ङ्झनभावण
सयकाय य चीन सयकायफीच १४ भे २००१ भा सभझदायी

गनव नेऩार

ऩरभा हस्ताऺय बएको

ङ्झथमो । चीन सयकायको ङ्ञचङ्झनमा मङ्टआन ५ कयोड ९२ राख ५० हजाय (ने.रु.६५

कयोड) अनङ्टदान सहमोग प्राप्त गयी २०६४ ऩौषभा ङ्झनभावण सम्ऩङ्ङ बएको मो अस्ऩतार
२७ अक्टोफय २००८ भा चीन सयकायका तपवफाट नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण
बएको हो ।१३२ शैय्मा यहेको अस्ऩतार ऩङ्चयसयको ऺेरपर २७६५० वगवङ्झभटय
(६५ योऩनी) यहेको छ ।
उद्देश्म्
 अस्ऩतारराई साभाङ्ञजक उियदामी सॊ स्थाका रूऩभा ङ्जवकास गने ।
 च ङ्टस्त, दऺ य ऩायदशॉ रुऩभा अस्ऩतार सॊ चारन गने ।

 उच्च दऺ , ङ्जवशेषऻ, ङ्ञचङ्जकत्सक तथा कभवचायीहरूफाट गङ्टणस्तयीम य प्रबावकायी
सेवा उऩरब्ध गयाउने ।

 Post-graduate Institute का रूऩभा ङ्जवकास गने ।

ङ्जव.सॊ २०६६ भाघ ७ दे ङ्ञख इभयजेन्सी , शल्मङ्जक्रमा कऺ एवॊ अन्तयॊ ग (Indoor)

सेवा सञ्चारनभा आएको हो । स्थाऩना कारभा ङ्झनजाभती कभवचायीहरूका राङ्झग

केन्रङ्जवन्दङ्ट फनाइएको बए ताऩङ्झन हार मो अवधायणाराई ऩङ्चयवतवन गयी सववसाधायण
सफै सेवाग्राहीहरूका राङ्झग सभेत सेवा उऩरब्ध हॉद
ङ्ट ै आएको छ ।
2.6.3 नेऩ ार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान
:

नेऩार सयकाय य अन्तगवतका साववजङ्झनक सेवाभा कामवयत कभवचायीहरुराई

प्रशासन एवभ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी उच्चस्तङ्चयम प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था गनवको राङ्झग

ङ्जव.सॊ २०३९ सार असोज ११ गते नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ऐन ,२०३९
अन्तयगत स्वामि सॊ स्थाको रुऩभा नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना
बएको हो ।
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प्रङ्झतष्ठानको दू य दृङ्जष्ट, रक्ष्म, उदे श्म य नीङ्झत :
ऩङ्चयकल्ऩना/ दू य दृष्टी:

आभ नागङ्चयकराई कङ्टशरताऩूवक
व गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह गनव आवश्मक

शासकीम व्मवस्था य व्मवस्थाऩन ऺभताभा सङ्टधाय ल्माउनका राङ्झग ङ्जवङ्ञशष्ट प्रकायको
व्मावसाङ्जमक सहमोग प्रदान गने अग्रणी सॊ स्था फङ्ङे ।
रक्ष्म:

सङ्टधाङ्चयएको प्रङ्ञशऺण , ङ्ञशऺण, ऩयाभशव, अनङ्टसन्धान तथा सूचना सेवाहरुको

भाध्मभफाट वैमङ्ञिक य सॊ गठनात्भक दङ्टफै तहहरुभा व्मवस्थाऩन ऺभताहरुको सङ्टधायका
राङ्झग याम्रा अवसयहरु ङ्झसजवना गने ।

नेऩार सयकायको ङ्झनजाभती सेवा य साववजङ्झनक प्रशासन एॊव व्मवस्थाऩनभा

दऺता तथा प्रबावकाङ्चयताको अङ्झबवृङ्जद्ध गने भङ्टख्म रक्ष्म फोकेको मस प्रङ्झतष्ठानका
उद्देश्महरु मस प्रकाय यहेका छन््–

(क) नेऩार सयकायको य सॊ स्थानको कभवचायीको राङ्झग आवश्मक ऩने
प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था

गने,

(ख) दे शको ङ्जवकास कामवक्रभभा सघाउ

ऩङ्टमावीीउननेऩार सयकायको प्रशासन य

सॊ स्थानको व्मवस्थाऩन ऺेरराई सऺभ फनाउने गयी तारीभ प्रदान गने,

(ग) प्रङ्ञशऺणराई फढी उऩमोगी तङ्टल्माउन तथा प्रङ्ञशऺण साभाग्री तमाय गनवका
ङ्झनङ्झभि सभस्माभूरक अनङ्टसन्धान

, ऩयाभशव सेवा तथा सूचना सेवा

सम्फन्धी कामवक्रभहरु सॊ चारन गने ।

मसै गयी प्रङ्झतष्ठानफाट सॊ चारन गङ्चयने प्रङ्ञशऺण सम्फङ्ञन्ध नीङ्झत दे हाम

फभोङ्ञजभ यहेका छन् :–

(क) प्रङ्ञशऺण कामवक्रभराई कभवचायी प्रशासनको अङ्झबङ्ङ अॊगको रुऩभा आवद्घ
गने,

(ख) प्रङ्ञशऺण कामवक्रभराई नेऩार सयकाय य सॊ स्थानको ङ्जवकास कामवक्रभसॊ ग
आवद्घ गने,
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(ग) नेऩार सयकाय य सॊ स्थानका कभवचायीहरुभा ङ्जवकासभूरक ऻान य सीऩ
वृङ्जद्घ गयी प्रङ्ञशऺणराई वृङ्ञि ङ्जवकाससॊ ग आवद्घ गने ।

2.6.4 कभवचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान:
ऩृष्ठ बूङ्झभ:

सॊ स् थाको इङ्झतहास:

प्राम् धेयै सॊ गठनहरुरे आफ्ना कभवचायीहरुराई तहगत ङ्जवबाजनको आधायभा

व्मवस्थाऩकीम (Managerial) य कामावरम व्मवस्थाऩन तथा सङ्ञचवारम सीऩ

(Office

Management and Secretarial Skill) सम्फन्धी प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था गये का हन्ङ्ट छन् ।

नेऩारभा सहामक कभवचायीहरुको राङ्झग प्रङ्ञशऺणको सङ्टरुवात सन् १९५७ भा प्रशासन
ताङ्झरभ केन्रको स्थाऩनाफाट बएको हो । ऩङ्झछ मो कामव साभान्म प्रशासन

भन्रारमको याजऩर अनॊङ्जकत ताङ्झरभ शाखाफाट सम्ऩादन हन
ङ्ट थाल्मो बने सन् १९९१
दे ङ्ञख नेऩारभा प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको एउटा ङ्जवबागरे अन्तङ्चयभ व्मवस्थाको

रुऩभा सयकायी ङ्झनकाम य साववजङ्झनक सॊ स्थानका कभवचायीहरुको राङ्झग केही प्रङ्ञशऺण
कामवक्रभहरु सॊ चारन गदै आएको ङ्झथमो । साथै मस्ता कभवचायीहरुराई प्रङ्झतष्ठानको
अङ्झतङ्चयि ऺेरगत एवॊ ङ्जवषमगत रुऩभा नेऩार सकायका अन्म ऺेरीम य ङ्जवबागीम
प्रङ्ञशऺण ङ्झनकामहरु (जस्तै स्थानीम ङ्जवकास प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान

, न्माम सेवा ताङ्झरभ

केन्र, याजश्व प्रशासन ताङ्झरभ केन्र , याङ्जष्डम स्वास्थम ताङ्झरभ केन्र , शैङ्ञऺक जनशङ्ञि

ङ्जवकास केन्र, ऩययाष्ड भाङ्झभरा अध्ममन प्रङ्झतष्ठान, केन्रीम सहकायी प्रङ्ञशऺण केन्र , कृङ्जष
ताङ्झरभ ङ्झनदे शनारम , ऩशङ्ट ङ्जवकास ताङ्झरभ तथा प्रसाय ङ्झनदे शनारम

, बूङ्झभ व्मवस्थाऩन

ताङ्झरभ केन्र हर
ङ्ट ाक प्रङ्ञशऺण केन्र , केन्रीम जनसाधन ङ्जवकास इकाई – खानेऩानी तथा

सयसपाई, जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्रण आङ्छद सॊ स्था) रे ऩङ्झन आ –आफ्नो कामवऺेरसॊ ग
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवङ्झबङ्ङ अवङ्झधका प्रङ्ञशऺणहरु सॊ चारन गदै आएका छन् । मद्यङ्जऩ कामावरम
व्मवस्थाऩन तथा सङ्ञचवारम सीऩ सम्फन्धी ताङ्झरभ बने सीङ्झभत सॊ ख्मा बए ऩङ्झन भूरत्
प्रङ्झतष्ठानरे प्रदान गदै आएको ङ्झथमो ।

मसै सन्दबवभा फदङ्झरॉदो ऩङ्चयवेशको आवश्मकताराई भनन् सभेत गयी ङ्झनजाभती

सेवा य सॊ स्थानका सहामक स्तयका जनशङ्ञिराई मोजनाफद्ध तङ्चयकारे प्रङ्ञशऺणको
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व्मवस्था गनव २०६६ सार भाघ २५ गतेको नेऩार याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी

कभवचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदे श २०६६ अनङ्टसाय “कभवचायी
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान” नाभको छङ्ट ट्टै सॊ स्थाको स्थाऩना गङ्चयएको ङ्झथमो बने नेऩार सयकायको
२०६७ फैशाख २४ गतेको ङ्झनणवम अनङ्टसाय औऩचाङ्चयक रुऩभा मसको कामावरम
स्थाऩना बई कामव प्रायम्ब बएको

हो । ङ्झनजाभती सेवा य साववजङ्झनक सॊ स्थानभा

कामवयत कभवचायीहरुराई सभम साऩेऺ प्रङ्ञशऺण कामवक्रभहरु सॊ चारन गयी फदङ्झरॉदो

मङ्टगसॉगै कभवचायीहरुको ऻान , सीऩ य धायणाभा सकायात्भक ऩङ्चयवतवन ल्माई साववजङ्झनक
सेवा प्रवाहभा गङ्टणस्तयीमता एवॊ प्रबावकाङ्चयता ल्माउन एक स्वामि सॊ स्थाको
आवश्मकता भहशङ्टस गयी मस प्रङ्झतष्ठानको गठन बएको छ ।
दङ्टय दृङ्जष्ट:
सेवाग्राही जनसाधायणराई गङ्टणस्तयीम य प्रबावकायी सेवा उऩरब्ध गयाउन

सयोकायवारा (आफ्ना Client सॊ स्थाहरु) का कभवचायीराई सऺभ य प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाउने
रक्ष्म:

क) सङ्ञचवारम सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी ताङ्झरभ सॊ चारन गने दे शकै एक नेतत्ृ वदामी
केन्रको रुऩभा अङ्ञघ फढी गङ्टणस्तयीम ताङ्झरभ

, अनङ्टसन्धान य ऩयाभशव सेवा

उऩरब्ध गयाउने ।

ख) साववजङ्झनक प्रशासनको ऺेरभा दे खाऩये का नवीनतभ अवधायणाहरु ग्रहण गदै

ङ्झनजाभती सेवाराई उत्ऩादनशीर, दऺ एवॊ नङ्झतजाभङ्टखी फनाई ङ्जवकासका वतवभान
च ङ्टनौतीहरुराई साभना गनवसक्ने व्मावसाङ्जमक ऺभताको ङ्जवकास गनव मोगदान
ऩङ्टमावउने ।

उद्देश्महरु:

नेऩार सयकाय य अन्तयगत कामवयत ङ्झनजाभती तथा सॊ स्थानका कभवचायीराई

प्रङ्ञशऺण ङ्छदने हेतर
ङ्ट े स्थाऩना गङ्चयएको नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानरे सॊ चारन
गदै आएका ताङ्झरभहरु भध्मे याजऩर अनॊङ्जकत तहका कभवचायीहरुका राङ्झग ताङ्झरभ
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उऩरब्ध गयाउने ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवायी सङ्जहत स्थाऩना बएको मस कभवचायी प्रङ्ञशऺण
प्रङ्झतष्ठानका प्रभङ्टख उद्देश्महरु मस प्रकाय यहेका छन्:

क) नेऩार सयकाय , सॊ स्थान य नीङ्ञज ऺेरका कभवचायीहरुका राङ्झग आवश्मकता य
भाग अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमको प्रङ्ञशऺण कामवक्रभ सञ्चारन गने ।

ख) नेऩार सयकाय य सॊ स्थानका कभवचायीहरुको व्मवस्थाऩकीम ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध
गने।

ग) प्रङ्ञशऺण कामवक्रभराई फढी उऩमोगी य प्रबावकायी तङ्टल्माउन सभस्माभूरक
अनङ्टसन्धान सॊ चारन गयी प्रङ्ञशऺण साभग्री तमाय गने ।

घ) कामावरम व्मवस्थाऩन य सङ्ञचवारम सीऩ सम्फन्धी ताङ्झरभको वतवभान शैरी य
स्तयभा सङ्टधाय गनव सभस्माभूरक अनङ्टसन्धान कामवक्रभहरु सॊ चारन गनव ।

ङ) सङ्ञचवारम ङ्जवऻान य कामावरम व्मवस्थाऩन ङ्जवषमभा ताङ्झरभ ङ्छदग्दशवनहरु तमाय
गने।

च) सङ्ञचवारम सीऩ सम्फङ्ञन्ध ताङ्झरभ सॊ चारन गङ्चययहेका अन्म ताङ्झरभ प्रदामक
सॊ स्थाहरुसॊ ग सभन्वमकायी गङ्झतङ्जवङ्झध तथा अगङ्टवाईको बूङ्झभका खेल्ने ।

छ) व्मवस्थाऩन ऺेरभा सॊ चारन बइयहेका अन्म प्रङ्ञशऺण कामवक्रभहरुको भूल्माॊकन
गयी सॊ शोधन वा ऩङ्चयववतन गनव प्रङ्झतष्ठान ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (फोडव) भा
सयकायराई सङ्टझाव ङ्छदने ।
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पवत नेऩार

ऩङ्चयच्छे द -3
भङ्टख्म उऩरब्धीहरु

आङ्झथक
व वषव 2071/72 भा मस भन्रारमरे सम्ऩादन गये का ङ्जवङ्झबङ्ङ
ङ्जक्रमाकराऩहरुफाट भङ्टख्म उऩरब्धीको रुऩभा ङ्झनम्नानङ्टसाय कामवहरु बएका छन् :

1. ङ्झनजाभती कभवचायीका सन्तङ्झतराई छारवृङ्ञि प्रदान गने कामवक्रभ कामावन्वमन
बएको ।

2. ङ्झनजाभती कभवचायी याङ्जष्डम ताङ्झरभ ङ्झनङ्झत

, 2071 य सफैका राङ्झग ताङ्झरक

ङ्झनदे ङ्ञशका तजङ्टभ
व ा बई कामावन्वमनको क्रभभा यहेको ।

3. ङ्झनजाभती आवास बवन , दाचर
ङ्टव ाको ङ्झनभावण कामव सम्ऩङ्ङको क्रभभा यहेको ।
4. ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको कल्माणकायी कोषको स्थाऩना बएको ।
5. ङ्झनजाभती सेवा ऐन
ङ्झड.ङ्झब.

, 2049 को चौथो सॊ शोधन गङ्चय

ङ्झनजाभती कभवचायीहरुरे

, ङ्जऩ.आय. ङ्झरन नऩाउने व्मवस्था गङ्चयएको । साथै ङ्झनजाभती सेवाराई

ङ्जवङ्ञशष्ट श्रे णी सम्भ नै ङ्जवङ्ञशष्टीकृत गङ्चयएको ।

6. ङ्झनजाभती ङ्जकताफखानाफाट कभवचायीहरुको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गने कामव सङ्टदृढ
हॉद
ङ्ट ै गएको ।

7. नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानफाट 468 जना याजऩराॊङ्जकत कभवचायीराई
तथा कभवचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानफाट 1293 जना याजऩर अनॊङ्जकत
कभवचायीराई ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको ।

8. प्रशासन ऩङ्टन

:सॊ यचना सम्फन्धभा ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान प्रङ्झतवेदनहरु

तमाय गङ्चयएको ।

9. ङ्झनजाभती कभवचायी अस्ऩतारफाट सङ्ञजक
व र य भेङ्झडकर सेवाहरु सङ्टधाय गयी
सेवाप्रवाह गङ्चयएको ।
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ऩङ्चयच्छे द -4
ङ्जव षमगत उऩरब्धीहरु

आङ्झथक
व वषव 2071/72 भा मस भन्रारमका ङ्जवङ्झबङ्ङ भहाशाखा तथा
शाखाहरुरे सम्ऩादन गये का कामवहरु दे हाम फभोङ्ञजभ यहेका छन् :
4.1

प्रशासन सङ्टधाय भहाशाखा

4.1.1 कभवचायी कल्माण शाखा
क्र.सॊ .

कामवक्रभ

प्रगङ्झत

1

ङ्झनजाभती कभवचायी

दङ्टफै स्तयको छारवृङ्ञिको ङ्झभङ्झत 2071/12/21 भा

(केन्रीम स्तय य

आ.व.2069/70, 2070/71 य 2071/72 को

2

सन्तङ्झत छारवृङ्ञि

गोयखाऩर य काङ्ञन्तऩङ्टय दै ङ्झनकभा सूचना प्रकाशन ऩिात

ङ्ञजल्रा स्तय)

दयखास्त आह्वान गयी छनौटको कामव सभेत गयी

ङ्झनजाभती कभवचायी

फीभा सम्फन्धभा ङ्झभङ्झत 2071/12/30 गते साभान्म

फीभा

फीभा सङ्झभङ्झत , फीभा ङ्जवऻहरु , सञ्चमकोषका प्रशासक ,

स्वास्थम तथा दङ्टघट
व ना

छारवृङ्ञि यकभ ङ्जवतयण सभेत गये को ।

प्रशासन भन्रारम सबा हरभा फीभा सङ्झभङ्झत

, याङ्जष्डम

अथव, स्वास्थम, भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण
भन्रारमका प्रङ्झतङ्झनङ्झध रगामत साभान्म प्रशासन

भन्रारमका सङ्ञचवज्मू , भहाशाखा प्रभङ्टखज्मू , शाखा
प्रभङ्टखज्मूहरुको सहबाङ्झगताभा वृहत अन्तयङ्जक्रमा
कामवक्रभ सपरताका साथ सम्ऩङ्ङ गये को ।
3

थऩ आङ्झथक
व सहामता
सम्फन्धभा

ङ्झनजाभती सेवा ऐन , 2049 फभोङ्ञजभ थऩ आङ्झथक
व
सहामताका राङ्झग प्रकृमा ऩङ्टगेका 28 जना ङ्झनजाभती

कभवचायीहरुका राङ्झग थऩ आङ्झथक
व सहामता उऩरब्ध
गयाएको य प्राप्त थऩ पाईरहरु अगाङ्झड फढ्ने क्रभभा
यहेको ।
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4

एङ्जककृत ऩङ्चयवहन सेवा एङ्जककृत ऩङ्चयवहन सेवा अन्तयगत सञ्चारनभा यहेको
सम्फन्धभा

गाङ्झडहरु ङ्झनयन्तय सॊ चारनभा यहेको । आएका

गङ्टनासोहरुको सम्फङ्ञन्धत भन्रारमहरुभा ऩराचाय

बईयहेको य ङ्झनकट बङ्जवष्मभा नै वृहत फैठक आमोजना
गने तमायी यहेको ।
4.1.2 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण शाखा
क्र.सॊ .

कामवक्रभको नाभ

प्रगङ्झत

कैङ्जपमत

1

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण

2 भन्रारमको

ङ्जवऻान प्रङ्जवङ्झध तथा वातावयण य

ङ्जवबागको नबएको

सम्ऩङ्ङ

सम्ऩङ्ङ, कङ्टनै

वन तथा बू सॊ यऺण भन्रारमको

1 वटा आमोजनाको ङ्झसक्टा ङ्झसचाई आमोजनाको
सम्ऩङ्ङ

सम्ऩङ्ङ

2 ङ्ञजल्रा भार

ईराभ य कङ्जऩरफस्तङ्ट ङ्ञजल्राको

सम्ऩङ्ङ

सम्ऩङ्ङ

2

आकङ्ञस्भक

2 वटा भन्रारमको अथव भन्रारम य बूङ्झभसङ्टधाय तथा
सम्ऩङ्ङ

व्मवस्था भन्रारमको सम्ऩङ्ङ

3

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण

3 ङ्ञजल्रा

कास्की, भोयङ्ग य सङ्टखेतभा सम्ऩङ्ङ

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण
तथा सेवाग्राही

सन्तङ्टष्टी सवे ऺण
सम्फन्धी

अङ्झबभङ्टखीकयण
4

व्मवस्थाऩन

वाङ्जषक
व प्रङ्झतवेदन ङ्झभङ्झत

प्रङ्झतवेदन तमायी

भङ्ञन्रऩङ्चयऩदफाट स्वीकृत बई

ऩयीऺणको वाङ्जषक
व

2072/2/7 भा

भन्रारमको वेबसाइटभा
याङ्ञखएको ।
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प्रङ्झतवेदन कामावन्वमनको राङ्झग
ऩयीऺण गङ्चयएका ङ्झनकाम तथा
ङ्झतनका केन्रीमस्तयका

ङ्झनकामराई रेङ्ञख ऩठाईएको ।
5

सेवाग्राही सन्तङ्टष्टी

वाङ्जषक
व प्रङ्झतवेदन ङ्झभङ्झत

वाङ्जषक
व प्रङ्झतवेदन

भङ्ञन्रऩङ्चयऩदफाट स्वीकृत बई

सवे ऺण सम्फन्धी

2072/2/7 भा

प्रकाशन

भन्रारमको वेबसाइटभा
याङ्ञखएको ।

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणवम अनङ्टसाय
सेवाप्रवाहभा सङ्टधाय सम्फन्धी
कामवमोजना तमाय गनव

भन्रारमराई ङ्झनदे शन प्राप्त
बएको सन्दबवभा सो सम्फन्धी

कामवमोजनाको भस्मौदा तमाय
गङ्चयएको ।
6

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण

ऩाठ्यक्रभ तमाय बई

ऩाठ्यक्रभ तमायी

2072/2/10 भा स्वीकृत

सम्फन्धी ताङ्झरभको

भा.भन्रीफाट ङ्झभत

बइ भन्रारमको फेबसाइटभा
याङ्ञखएको

7

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण

ङ्झभङ्झत 2072/3/2-

सञ्चारन

16 ङ्झनकामका 26 जनाराई

सम्फन्धी ताङ्झरभ

2072/3/15 सम्भ ङ्जवङ्झबङ्ङ
ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको ।
15

4.1.3 प्रशासन सङ्टधाय शाखा
क्र.सॊ .

कामवक्रभ

1

शासकीम खफयऩर प्रकाशन

2

ऩङ्चयभाण
२

प्रशासन सङ्टधाय सङ्झभङ्झत, २०७० को सङ्टझाव
कामावन्वमन गनव

6 वटा अन्तयङ्जक्रमा
कामवक्रभ

3

ङ्झनजाभती सेवा ङ्छदवस व्मफस्थाऩन

१

4

शासकीम सङ्टधाय कामवक्रभ कामवन्वमनको अनङ्टगभन

३

5

आयऺण सभावेशी व्मवस्थाको प्रबाव भङ्टल्माॊकन

०

6

ङ्झनजाभती सेवा ऩङ्टयस्काय

7

ङ्झनजाभती कभवचायी श्रीभती सॊ घ

०

8

नेऩार जनप्रशासन सॊ घ

१

9

ऩूव व कभवचायी सेवा ऩङ्चयषद्

१

10

नेऩार बूतऩूव व याष्डसेवक सॊ स्था

१

11

प्रशासन सङ्टधाय कामावन्वमन तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत

१

४१

4.1.4 सॊ गठन ङ्जवकास शाखा
1. ङ्जवङ्झबङ्ङ 10 भन्रारम , सङ्ञचवारम, आमोगको O&M गङ्चयएको ।
2.

Office Automation सम्फङ्ञन्ध Software प्रमोग सम्फन्धभा भन्रारमका

कभवचायीहरुराई ताङ्झरभ प्रदान गयी सो

Software को प्रमोग सङ्टरुवाट गङ्चयएको ।
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4.2 कभवचायी प्रशासन भहाशाखा

4.2.1 कभवचायी प्रशासन शाखा - याजऩराॊङ्जकत
क्र.सॊ .

ङ्जक्रमाकराऩ

1

सरुवा

सॊ ख्मा

याजऩराॊङ्जकत प्रथभ श्रे णी सॊ ख्मा

याजऩराॊङ्जकत ङ्छद्वतीम श्रे णी सॊ ख्मा
याजऩराॊङ्जकत तृतीम श्रे णी सॊ ख्मा

124
201

329

2

सरुवा ऩरभा तोङ्जकएको न्मूनतभ सेवा अवङ्झध नऩङ्टग्दै

331

3

अन्तय भन्रारम काज सहभङ्झत सॊ ख्मा

206

4

अन्तय भन्रारम काज खटाइएको

83

5

फढङ्ट वा ङ्झनमङ्टङ्ञि तथा ऩदस्थाऩना गङ्चयएको सॊ ख्मा

437

6

नमाॉ ङ्झनमङ्टङ्ञि तथा ऩदस्थाऩना गङ्चयएको सॊ ख्मा

224

7

ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग अन्म ङ्झनकामभा ऩठाइएको सॊ ख्मा

237

8

स्वेङ्ञच्छक अवकाशयाङ्ञजनाभा सम्फन्धी सॊ ख्मा/

12

9

ङ्जवङ्जवध

405

सरुवा गनव सहभङ्झत सम्फन्धी

4.2.2 कभवचायी प्रशासन शाखा - याजऩर अनॊ ङ्जकत
ङ्झस.नॊ.

सम्ऩाङ्छदक कामवको ङ्जववयण

जम्भा

1

सरुवा

1379

2

सरुवा सहभङ्झत

406

3

काज/काज सहभङ्झत

340

4

ङ्झनमङ्टङ्ञि, फढङ्ट वा य ऩदस्थाऩना

156

5

सरुवा ङ्झभरान

36

6

अङ्झबप्रेयणा साझेदायी कामवक्रभ

3

17

4.2.3 फढङ्ट व ा व्मवस्थाऩन शाखा
क्र.सॊ .

कामवहरूको ङ्जववयण

वाङ्जषक
व

1

फढङ्ट वा नङ्झतजाका सूचनाहरु गोयखाऩरभा प्रकाशन गने

५१

2

का.स.भू.हरु कम््मङ्टटयभा प्रङ्जवष्टी तथा रुजङ्ट गने

४१,८

3

ङ्ञजल्राङ्ञस्थत फढङ्ट वा सङ्ञचवारम अनङ्टगभन य सभन्वम

३

प्रगङ्झत

६२

अन्म कामवहरु
क्र.सॊ.

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

सम्ऩाङ्छदत कामवहरूको ङ्जववयण

सॊ ख्मा

कैङ्जपमत

भाग/रक्ष्म

ङ्झसपाङ्चयश

या.ऩ. ङ्जवङ्ञशष्ट श्रे णीको ऩदभा

१६ जना

४२ जना

या.ऩ. प्रथभ श्रे णीको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिको

७७ जना

७७ जना

या .ऩ. ङ्छद्वतीम श्रे णीको ऩदभा

२३३ जना

२३१ जना

दयखास्त

या.ऩ. तृतीम श्रे णीको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञिको १५२ जना

१४८ जना

दयखास्त

याजऩरअनॊङ्जकत प्रथभ श्रे णीको ऩदभा

६० जना

४२ जना

दयखास्त

रोकसेवा आमोगभा फढङ्ट वा उजङ्टयी

३३ वटा

३३ वटा

फढङ्ट वासम्फन्धी ङ्चयटको ङ्झरङ्ञखत जवाप

२० वटा

२० वटा

फढङ्ट वासम्फन्धी ङ्झनणवम उताय उऩरब्ध

५५ वटा

५५ वटा

सम्फद्धता ङ्झनधावयण

१ वटा

१ वटा

ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयश
राङ्झग उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयश

ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयश
राङ्झग उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयश

ङ्झनमङ्टङ्ञिको राङ्झग उम्भेदवाय ङ्झसपाङ्चयश
प्रङ्झतकृमा ऩठाईएको
ऩठाईएको
गयाईएको

18

नऩये को
नऩये को
नऩये को

4.2.4 कानू न तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा
क्र.सॊ .

कामवक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ

प्रगङ्झत

1

ङ्झनजाभती कभवचायी ङ्छदग्दशवन प्रकाशन

ङ्झनजाभती कभवचायी ङ्छदग्दशवन

प्रकाशनका राङ्झग तमाय बएको ।

4.3 मोजना तथा जनशङ्ञि ङ्जवकास भहाशाखा
4.3.1 आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन शाखा
ङ्झस.नॊ

स्वीकृत वाङ्जषवक कामवक्रभ

प्रगङ्झत

1

सेड ऩाटे शन

कम्ऩाउण्ड वार ङ्झनभावणको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन
बएको यकभ सभेत यकभान्तय गयी सेड
ऩाटे शन कामव सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको ।

2

बवनको कोठा ऩाटे शन

मोजनाशाखाको हर य अङ्जपस

अटोभेशनकऺ ऩाटे शनको राङ्झग

२,००,०००।- ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा
कङ्चयडोय ऩाटे शनभा १,५८,३१५।- खचव

बएकोरे वाॉकी यकभफाट हर ऩाटे शन गनव
नऩङ्टग हन
ङ्ट े बएकोरे कामव सम्ऩङ्ङ हन
ङ्ट
नसकेको ।
3
4

कामावरमको राङ्झग पङ्झनच
व य तथा

आवश्मकता अनङ्टसायका पङ्झनच
व यहरु खङ्चयद

ङ्जपक्चसव

गङ्चयएको ।

भेङ्ञशनयी साभानखङ्चयद

आवश्मकता अनङ्टसाय भेङ्ञशनयी साभान खङ्चयद
गङ्चयएको ।

5

फगैंचा व्मवस्थाऩन

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा बै यहेको ।

6

भन्रारम य अङ्झतङ्चयि सभूहभा

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा बै यहेको ।

कामवयत कभवचायीहरुको

19

कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन
रगामतको अङ्झबरेख
व्मवस्थाऩन
7

ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत कामावरमहरुको
अनङ्टगभन

२०७२/१/१२ भा आएको ङ्जवनाशकायी
बूकम्ऩऩिात अनङ्टगभन हन
ङ्ट नसकेकोरे
अऩेऺाकृत प्रगङ्झत हन
ङ्ट नसकेको ।

अन्म कामवहरु
ङ्झस.नॊ ङ्जववयण

सॊ ख्मा

1

कयायभा ङ्झनमूि कभवचायी

8

2

ज्मारादायीभा ङ्झनमूि कभवचायी

8

3

शासकीम सङ्टधाय ऩङ्चयमोजनाफाट ल्माऩटऩ हस्तान्तयण गयी प्राप्त

4

अथव भन्रारमफाट ल्माऩटऩ हस्तान्तयण बै प्राप्त हन
ङ्ट आएको

5

हन
ङ्ट आएको

अथव भन्रारमफाट सवायी साधनहरु हस्तान्तयण बै प्राप्त हन
ङ्ट

16
1
5

आएको
6

हेरो सयकायफाट प्राप्त उजङ्टयी य पछवमौट

57

7

भन्रारमभा ऩर दताव

8

ऩर चरानी (आन्तङ्चयक)

9

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामका का.स.भू. भूल्माङ्कन हन
ङ्ट छङ्ट ट बएका ङ्झनजाभती

40

10

भन्रारमभा ऩदस्थाऩना गङ्चयएको कभवचायी सॊ ख्मा

27

11

भन्रारम य अङ्झतङ्चयि सभूहभा कामवयत कभवचायीहरुको

24499
1433

कभवचायीहरुराई वहारवाराफाट भूल्माङ्कन गनव सहभती प्रदान

253

का.स.भू. भूल्माङ्कन तथा अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन
12

भन्रारमभा कामवयत कभवचायी अङ्झनवामव अवकास प्राप्त

6

13

भन्रारमभा कामवयत (दयवन्दी, अङ्झतङ्चयि, ङ्जवङ्जवध सेवा)

150

कभवचायीहरुको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण व्मवस्थाऩन
20

14

तोङ्जकएको सभमभा सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण नवङ्टझाउने कभवचायीराई

1

जङ्चयवाना सङ्जहत सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण वङ्टझाउन साववजङ्झनक सूचना

गङ्चयए अनङ्टसाय जङ्चयवाना तथा सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण वङ्टझाउने कभवचायी
15

बूकम्ऩ प्रबाङ्जवत ऺेरभा सॊ ङ्ञऺप्त कामवङ्जवङ्झध प्रभङ्टख

16

बूकम्ऩ प्रबाङ्जवत ङ्ञजल्राभा कभवचायी टोरी खटाईएको

17

आन्तङ्चयक शाखाफाट यभाना बई गएका कभवचायी

18

वागभती सय–सपाई अङ्झबमानभा सहबागी

2
1500
230
ङ्झनयन्तय

4.3.2 जनशङ्ञि ङ्जवकास शाखा
ङ्झस.नॊ. रक्ष्म तोङ्जकएका

प्रगङ्झत

१

 २२ वटा वैठक फसेको

स्वीकृत कामवक्रभहरु
केन्रीम छारवृङ्ञि

सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम
व्मवस्थाऩन

 छारवृङ्झत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सफ्टवमेय
Installation बएको ।

 नेऩार सयकायका केन्रीम ङ्झनकाम ४१ वटाफाट

६३ जना राई ऩारैऩारो गयी (5 ङ्छदन) छारवृङ्झत
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सफ्टवमेय सॊ चारन सम्फन्धी
तारीभ ङ्छदइएको ।

२

TFA ङ्झनदे ङ्ञशका तथा

कामवमोजना तजङ्टभ
व ा

 ङ्झनजाभती कभवचायी याङ्जष्डम तारीभ नीङ्झत २०७१
तमाय गयी ५०० प्रङ्झत प्रकाशन गङ्चयएको ।

 सफैका राङ्झग तारीभ सॊ चारन ङ्झनदे ङ्ञशका तमाय
गयी ३०० प्रङ्झत छऩाई गङ्चयएको ।

३

EMBA अध्ममन

 ६ जना ङ्झनजाभती कभवचायीहरुराई EMBA अध्ममन
गनव छनौट गयी अध्ममनका राङ्झग नेऩार
व्मवस्थाऩन क्माम्ऩसभा ऩठाइएको ।

४

Training for All

कामवक्रभ सॊ चारन गने

 तारीभ नङ्झरएका कभवचायीहरुको ङ्जववयण सॊ करन
बईयहेको ।
21

५

ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा सभूहहरुको याजऩराॊङ्जकत प्रथभ/ङ्छद्वतीम तथा तृतीम श्रे णीको आ.व.
2071/72 भा ङ्चयि ऩदहरुको ऩदऩूङ्झतक
व ो राङ्झग ङ्झनमभानङ्टसाय भाग आकृङ्झत
पायभ बयी रोक सेवा आमोगभा ऩठाइएको ।

6

Senior Executive Development Program (SEDP) का राङ्झग स्वास्थम सेवा तथा अन्म

सेवा गयी 54 जनाराई भनोनमन गङ्चयएको ।

4.3.3 मोजना तथा अनङ्टगभन शाखा
1.

आ.व.2072/73 को नीङ्झत तथा कामवक्रभका राङ्झग भन्रारमको तपवफाट

प्रस्ताव गङ्चयने नीङ्झतहरु सम्फन्धी आवश्मक तमायी गङ्चयएको ।

2.

आ.व.2072/73 को राङ्झग भन्रारमको वाङ्जषक
व फजेट तथा कामवक्रभ प्रस्ताव

3.

आ.व.2071/72 को आङ्झथक
व सवे ऺणका राङ्झग भन्रारम य अन्तगवतका

4.

व्मवस्थाङ्जऩका सॊ सदको याज्मव्मवस्था सङ्झभङ्झतफाट भाग बए फभोङ्ञजभ भन्रारमको

तमायी ।

ङ्झनकामहरुको ङ्जववयण तमाय गङ्चयएको ।
कामवक्रभ

, प्रगङ्झत, सभस्माहरु य बावी कामवनीङ्झत तथा कामवक्रभहरु सम्फन्धभा

ङ्जववयण प्रेङ्जषत गङ्चयएको ।

5.

प्रशासन ऩङ्झरकाको 125 औ ॊ अॊक प्रकाशन गङ्चयएको ।

6. कैरारी ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ङ्जवङ्झबङ्ङ 6 वटा कामावरमहरुको ऩिात व्मवस्थाऩन ऩयीऺण
7.

(Post Management Audit) गङ्चयएको ।

ङ्झनजाभती कभवचायी आवासीम ङ्जवद्यारम , धनकङ्टटाको अनङ्टगभन गङ्चयएको ।

8. भन्रारम स्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको चौभाङ्झसक तथा वाङ्जषक
व
फैठकहरु सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको ।

22

4.3.4 आङ्झथवक प्रशासन शाखा
rfn" vr{ ljj/0f -cf=j= @)&!÷&@_
vr{ zLif{s

s'n ah]6

tna
dx+uL eQf
cGo eQf
kf]]zfs
kfgL tyf lah'nL
;+rf/ dxz'n
OGwg
;+rfng tyf dd{t ;Def/
aLdf
sfof{no ;DaGwL vr{
k':ts tyf ;fdu|L vr{
OGwg cGo k|of]]hg
;]jf / k/fdz{ vr{
cGo ;]jf z'Ns
sfo{qmd vr{
cg'udg d'Nof+sg vr{
e|d0f vr{
ljljw vr{
e}k/L cfpg] rfn" vr{
;/sf/L lgsfo, ;ldlt Pj+ af]8{x?nfO{ lgMzt{ rfn"
cg'bfg
;/sf/L lgsfo, ;ldlt Pj+ af]8{x?nfO{ ;Mzt{ rfn"
cg'bfg
cGo ;+:yf tyf JolQmnfO{ rfn" cg'bfg ;Mzt{
;/sf/L lgsfo, ;ldlt Pj+ af]8{x?nfO{ ;Mzt{ k"FhLut
cg'bfg
5fqj[lQ
hDdf
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vr{

33540000.00

23901230.33

842359.29

757907.68

4070073.00

3575888.00

795000.00

495000.00

1854373.00

1854366.94

1142000.00

1141984.02

5416000.00

5415966.09

3540000.00

3539673.89

447000.00

117576.50

6765927.00

6765799.40

200000.00

188623.40

60000.00

59748.00

0.00

0.00

3060320.00

2531317.10

15216859.00

12805487.95

1420000.00

1417001.00

85000.00

83865.00

3249000.00

3248597.68

20500000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5000000.00

4800000.00

0.00

0.00

210305000.00

51664049.00

317508911.29 124364081.98
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k"FhLut ;'wf/ vr{
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vr{
0.00

0.00

200000.00

158315.00

960000.00

957061.00

0.00

0.00

1573000.00

1569980.00

859941.00

727429.00

3592941.00

3412785.00

4.3.5 ऩङ्टस् तकारम
क्र.सॊ

कामवक्रभ / ङ्जक्रमाकराऩ

ऩङ्चयभाण

२.१५.३१.१०

प्रशासन ऩङ्झरकाको ङ्झडङ्ञजटाइजेशन

२५

२.१५.३१.९

क

ऩङ्टस्तकहरुको प्राङ्झफङ्झधक कामव

२५००

२.१५.३१.९

ख

ऩङ्टस्तक खङ्चयद

३३४

२.१५.३१.९

ग

अध्ममन भ्रभण

२

ऩङ्टस्तकारम –यमाक
्

११

२.१५.३१.९ घ

(७×३) ङ्झसङ्गर
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4.4

ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना

ङ्झस.नॊ. कामवक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ

प्रगङ्झत

1

पङ्झनच
व य तथा ङ्जपक्चसव खङ्चयद,

सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण याख्न ङ्जऩजनहोर यमाक
्
खङ्चयद

काउन्टय सङ्टदृढीकयण एवॊ

टे फर, भेच, काऩे ट खङ्चयद

कामवस्थर ङ्जवस्ताय तथा सङ्टधाय य
व्मवस्थाऩन -केन्रीम पाइङ्झरङ्ग,

गङ्चयनङ्टका साथै पाइङ्झरङ्ग क्माङ्जवनेट, अङ्जपस
गङ्चयएको ।

सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण, ऩङ्टयानो ऩेन्सन
सभेत_
2

हाडववेमय खङ्चयद (Data Recovery

इरेक्रोङ्झनक टोकन प्रणारी एक सेट खङ्चयद

Server, Desktop Computer, Laptop
Computer, Electronic Token
System, CC Camera)

UPS को ब्मारी नमाॉ खङ्चयद गङ्चय जडान गङ्चयएको।

गङ्चयएको । सबवयहरु ङ्झनयन्तय सॊ चारनका राङ्झग

ङ्ञशरफन्दी दयबाउऩरद्वाया डाटा ङ्चयकबयी सबवय एवॊ
डेस्कटऩ कम््मङ्टटय खङ्चयद गङ्चयएको ।

3

PIS Re-engineering गयी
Government Enterprise भा रग्न

सफ्टवेमय ङ्झनभावण तथा खङ्चयद

प्रस्तङ्टत कामवको फहव
ङ्ट षॉम ठे क्का प्रणारी
स्वीकृत बएको । तय हारै गएको

ङ्जवनाशकायी भहाबूकम्ऩको कायणरे हङ्चयहय
बवनभा सभेत ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएकोरे मस

ङ्जवबागको कामव सञ्चारन गनव आवश्मक टहया
ङ्झनभावणको राङ्झग मस शीषवकको फजेट

यकभान्तय गङ्चयएकोरे उि कामव आ.व.
4
5

Prefab टहया ङ्झनभावण
ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना दे ङ्ञख

2072/73 भा सञ्चारन हन
ङ्ट े ।

मस ङ्जवबागको कामव सञ्चारन गनव आवश्मक
टहया ङ्झनभावणको कामव रतङ्झ
ङ्ट गभा यहेको ।

ङ्झनजाभती ङ्जकताफखाना दे ङ्ञख ङ्झसॊहदयवायसम्भ

ङ्झसॊहदयवायसम्भ Optical Fiber Data अङ्ञ्टकर पाइफय
Connectivity (7/7 Mbps)

कनेक्टीङ्झबटी 7 Mbps

को सेवा सञ्चारनभा यहेको ।
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6

अवकाश प्राप्त कभवचायीहरुराई

ङ्झडङ्ञजटर आई डी काडव फनाउन Proximity

ङ्झडङ्ञजटर ऩङ्चयचमऩर प्रवाह

Card य सो को ङ्चयफन खङ्चयद गयी भाग

व्मवस्थाऩन
7

अनङ्टसाय ऩूव व कभवचायीहरुराई ऩङ्चयचमऩर
ङ्जवतयण गङ्चयएको ।

सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण व्मवस्थाऩन

गत आ.व. भा खङ्चयद गङ्चयएको ङ्जऩजनहोर

ङ्जववयण क्रभश: ङ्जऩजनहोरभा

सम्ऩङ्ञि ङ्जववयणहरु याख्नङ्टका साथै ङ्जवगत

-गत/ङ्जवगत वषवको सभेत सम्ऩङ्ञि दयाजभा ङ्जवङ्झबङ्ङ गत वषवभा दताव हन
ङ्ट आएका
याख्ने _

वषवहरुभा दताव हन
ङ्ट आएका सम्ऩङ्ञि

ङ्जववयणहरुराई रोकेशन नम्फय ङ्छदने कामव
गङ्चयएको ।

8

प्रचायात्भक साभग्री, अध्ममन

ङ्झनजाभती ङ्जकताफखानाको कामव सञ्चारन

अनङ्टसन्धान तथा वाङ्जषक
व प्रङ्झतवेदन ङ्छदग्दशवन स्वीकृत बई प्रचरनभा ल्माईएको
प्रकाशन य व्मवस्थाऩन

तथा 2500 थान छऩाई गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ

9

PIS software support सेवा (AMC)

PIS software को वाङ्जषक
व भभवत सॊ बाय कयाय

10

Internet Leased Line सेवा
(Dedicated 4/4 Mbps)
SMS System Integration & Update

को सेवा सञ्चारनभा यहेको ।

11

ङ्झनकामहरुभा ऩठाईएको ।

(AMC) सेवा सञ्चारनभा यहेको ।
Internet Leased Line Service (Dedicated 4 Mbps)

कभवचायीहरुको सम्ऩङ्ञि ङ्जववयण दताव, फढङ्ट वा
सम्फन्धी नमाॉ ङ्झसटयोर दताव सम्फन्धी

जानकायी ङ्छदन Short Message Service (SMS)
सेवा सञ्चारनभा यहेको ।
12

सेवा सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन
एवॊ सङ्टदृढीकयणM
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क.

Document Digitization (Phase
II)
1. पाईरभा फायकोड
व्मवस्थाऩन

2. अनराईन अऩोईन्टभेन्ट
ख.

केन्रीम पाइङ्झरङ्ग कऺभा यहेका पाईरहरु
भध्मे 36000 पाइरभा फायकोड टाॉस गनव
आवश्मक ङ्ञस्टकय तथा सो को ङ्चयफन खङ्चयद
गङ्चयएको ।

सङ्जहत वेबसाइट सऩोटव
ङ्जवद्यङ्टतराईन, कम््मङ्टटय/टे ङ्झरपोन
नेटवकव ऩङ्चयचारन तथा सॊ बाय
सेवा (AMC)

Computer/Telephone Network, Mobilization and
Annual Maintenance (AMC) सेवा सम्झौता

अनङ्टसाय कामव सञ्चारनभा यहेको ।

ग.

जेनेयेटय ऩङ्चयचारन तथा सॊ बाय

13

कम््मङ्टटय, ङ्जप्रन्टय, Antivirus ऺभता मस ङ्जवबागभा यहेका ऩङ्टयाना कम््मङ्टटय,

सेवा (AMC)
अङ्झबवृङ्जद्ध

जेनेयेटय ऩङ्चयचारन तथा सॊ बाय सेवा
सञ्चारनभा यहेको ।

ङ्जप्रन्टयको ऺभता अङ्झबवृद्धी गङ्चयनङ्टका साथै
Antivirus को 1 वषवको राईसेन्स खङ्चयद

गङ्चयएको ।
14

15

Software Operation तथा HRM

मस ङ्जवबागभा कामवयत कभवचायीहरुराई

Training

Development Training प्रदान गङ्चयएको ।

ङ्जवकेन्रीत ङ्झनवृङ्ञिबयण ताङ्झरभ,

जनकऩङ्टय, याप्ती, सगयभाथा य कोशी अञ्चरका

ऺेरगत आवश्मकता तथा भाग

एवॊ प्रमोगात्भक ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टक
व ा साथै

सम्फन्धी Capacity Development

अनङ्टगभन तथा भूल्माकन सभेत अनङ्टसाय_

कम््मङ्टटय तथा Driving सम्फन्धी Capacity

ङ्ञजल्रा को.रे.ङ्झन.का. हरुराई दङ्टई ङ्छदने प्रङ्ञशऺण
दोरखा, याभेछाऩ, ङ्झसन्धङ्टरी, दाङ्ग, ्मङ्टठान, योल्ऩा,
बोजऩङ्टय, सोरङ्टखम्ङ्ट फङ्ट, खोटाङ्ग य ओखरढङ्ट ङ्गा

ङ्ञजल्राका कामावरम प्रभङ्टखहरुसॉग ङ्झनजाभती

ङ्जकताफखाना सम्फन्धी अन्तयङ्जक्रमा कामवक्रभ
सञ्चारन गङ्चयएको ।
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ऩङ्चयच्छे द -5
प्रभङ्टख सभस्मा तथा च ङ्टनौतीहरु
1.

अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन खासगयी सॊ गठन तथा दयफन्दी एवॊ कभवचायीको सूचना
प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्जववयण अऩडेट गने कामव सम्ऩङ्ङ बै नसकेकोरे जनशङ्ञि
व्मवस्थाऩन गने कामव तथमभा आधाङ्चयत बै सम्ऩङ्ङ गनव कङ्छठनाई यहेको ।

2.

सरुवा तथा ऩदस्थाऩनको कामवराई ऩूवावनभ
ङ्ट ानमोग्म फनाउन फाॉकी यहेको ।

3.

वृङ्ञिङ्जवकासका अवसयहरुको ङ्जवतयण गने भाऩदण्डको अबाव यहेको ।

4.
5.
6.

सेवाप्रवाहराई च ङ्टस्त फनाउने सन्दबवभा फाह्रघण्टे सेवा प्रवाह प्रणारीराई दीगो
फनाउने च ङ्टनौती यहेको ।

कभवचायी य सेवाग्राही फीच सङ्टभधङ्टय सम्फन्ध कामभ याख्ने च ङ्टनौती ।

आङ्झधकाङ्चयक रे ड मङ्टङ्झनमनको ङ्झनवावचन हन
ङ्ट नसकेको/ रे ड मङ्टङ्झनमनको त्

गङ्झतङ्जवङ्झधराई भमावङ्छदत
नसकेको ।

7.
8.
9.

10.

, व्मवङ्ञस्थत य ऩेशागत हकङ्जहतभा केन्रीत गने कामव हन
ङ्ट

Online सेवा प्रवाह प्रणारीको प्रमोगराई सङ्टदृढ गनङ्टऩ
व ने ।

कभवचायीको सेवा सङ्टङ्जवधाराई सभमानङ्टकङ्टर फनाई कभवचायीको कामवउत्प्रेयणा फृङ्जद्ध
गने कामव ।

ङ्जवषमगत भन्रारमहरुरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामवराई आन्तङ्चयकीकयण गनव
नसक्दा प्रशासन सङ्टधाय गने कामव च ङ्टनौतीऩूण व यहेको ।

प्रस्ताङ्जवत सॊ घीम सॊ यचना अनङ्टकङ्टर कभवचायी प्रशासनराई ङ्जवकेन्रीकृत गयी

आवश्मक सभन्वम गने कामव ।
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ऩङ्चयच्छे द -6
उल्रे ङ्ञख त सभस्माहरु तथा च ङ्टनौतीहरु सभाधानका राङ्झग चाल्नङ्टऩ ने कदभहरु
1.

कभवचायीहरुसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जववयणको

2.

ङ्झनङ्ञित तहसम्भको सरुवा तथा ऩदस्थाऩनको कामवराई ऩूवावनभ
ङ्ट ानमोग्म फनाउन

3.

वृङ्ञिङ्जवकासका अवसयहरुराई आवश्मकताभा आधाङ्चयत फनाउने / न्मामोङ्ञचत

Database अऩडेट गयी कभवचायी प्रशासन

सम्फन्धी ङ्झनणवम प्रङ्जक्रमाभा सो को प्रमोग गने ।

सो सम्फन्धी ङ्जवषमराई कानूनी प्रावधानभै सभावेश गने ।

ङ्जवतयण गने ।

4.

सेवाप्रवाहराई च ङ्टस्त फनाउने सन्दबवभा फाह्रघण्टे सेवा प्रवाह प्रणारीराई दीगो

5.

कभवचायी य सेवाग्राही फीच सङ्टभधङ्टय सम्फन्ध कामभ याख्न सेवाप्रवाहभा

6.

फहङ्ट रे ड मङ्टङ्झनमनहरुको व्मवस्थाऩनराई सहज फनाउन आङ्झधकायीक रे ड

फनाउन सम्फङ्ञन्धत कामावरमहरुको दयफन्दी ऩङ्टनयावरोकन गने।
जनसहबाङ्झगताराई फढावा ङ्छदने ।
मङ्टङ्झनमनको ङ्झनवावचन गने ।

7.

कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी कामवभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई व्माऩकता

8.

कभवचायीको सेवा सङ्टङ्जवधाराई सभमानङ्टकङ्टर फनाई कभवचायीको कामवउत्प्रेयणा फृङ्जद्ध

9.
10.

ङ्छदनङ्टऩने ।

गनव हार केही ङ्झनकामहरुभा सीङ्झभत कामवसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन
प्रणारीराई सफै ङ्झनकामहरुभा ङ्जवस्ताय गङ्चयनङ्टऩने ।

ङ्जवषमगत भन्रारमहरुरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामवराई आन्तङ्चयकीकयण गयी
प्रशासन सङ्टधायको भन्रारमगत कामवमोजना तमाय गयी रागू गनङ्टऩ
व ने ।
प्रस्ताङ्जवत सॊ घीम सॊ यचना अनङ्टकङ्टर कभवचायी सॊ मन्रराई कामवभूरक

आवश्मक सॊ यचना ङ्झनभावण गयी रागू गने ।

11. कामवसम्ऩादनभा आधाङ्चयत जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन प्रणारी
अवरम्फन रागू गदै जाने।
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फनाउन

(कामवसम्ऩादन कयाय )

ऩङ्चयच्छे द -7
कामवऺेर सम्फद्ध Thematic Area को अध्ममन अनङ्टस न्धानको ङ्जव वयण य नङ्झत जा
1.
2.

याज्म ऩङ्टन:सॊ यचनाको सन्दबवभा नेऩारको ङ्झनजाभती सेवा (ङ्जवकल्ऩ ऩर) ।

ङ्झनजाभती सेवाभा सकायात्भक ङ्जवबेदको व्मवहाय प्रवद्धवनका राङ्झग ताङ्झरभ
ङ्झनदे ङ्ञशका, भस्मौदा ताङ्झरभ ङ्झनदे ङ्ञशका ।

3. साभान्म प्रशासन भन्रारमको कामवऺेर ङ्जवश्लेषण तथा सॊ स्थागत ऺभता
ङ्जवश्लेषण ।

4. ङ्झनजाभती सेवा ऐन तथा ङ्झनमभावरी सॊ शोधन सङ्झभङ्झतराई ऩेश गङ्चयएको ङ्झनजाभती
सेवा ऐन तथा ङ्झनमभावरीभा गङ्चयनङ्टऩने सॊ शोधनको भस्मौदा ।

5. ङ्झनजाभती ङ्जकताफखानाको अङ्झबरेख प्रणारी सङ्टधायका राङ्झग आवश्मकता ङ्जवश्लेषण
य बावी प्रणारीको ढाॉचा तमायी ।

6. ङ्झनजाभती सेवाभा सभावेङ्ञशता : भङ्टद्दा तथा ऩहर ।

7. ङ्झनजाभती सेवाभा सभावेशी ऩदऩूङ्झत व नीङ्झतको कामावन्वमनको सभीऺा प्रङ्झतवेदन ।
8. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण प्रबावकायीता ङ्जवषमक अध्ममन प्रङ्झतवेदन ।
उऩमङ्टि
व अध्ममनहरुफाट सघीम सॊ यचनाभा भङ्टरक
ङ्ट गैसकेऩङ्झछ कभवचायी प्रशासन

सम्फन्धी ऐन, ङ्झनमभहरु तजङ्टभ
व ा गनव सहमोग ऩङ्टग्ने ।
कामवसम्ऩादन कयाय ङ्छदग्दशवन

प्रधानभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमको

ङ्झनदे शनभा गङ्चयएको , मस ङ्छदग्दशवनरे कामवसम्ऩादन कयाय प्रणारी कामावन्वमन गनव
सहमोग ऩङ्टग्ने ।

सयकायका कामवहरुको कामवङ्जवश्लेषण तथा फाॉडपाॉड सम्फन्धी हारसम्भ 5 वटा

कामवगत ऺेरहरु ङ्ञशऺा , स्वास्थम, मातामात, ऩूवावधाय तथा खानेऩानीको य ङ्जवषमगत
ऺेरहरु साभाङ्ञजक सभावेशीकयण

तथा ङ्जवकेन्रीकयणको अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय

बएकोरे सॊ घीमता कामावन्वमनको सन्दबवभा कामवङ्ञजम्भेवायीको फाॉडपाॉड

, सॊ स्थागत

सॊ यचना ङ्झनभावण तथा कानून ङ्झनभावणभा भहत्वऩूण व सन्दबवको रुऩभा कामव गने ।

30

ऩङ्चयच्छे द-8
भन्रारमको बावी कामवङ्छद शा
1.

वतवभान ङ्झनजाभती प्रशासनको स्वरुऩ य सॊ यचनाराई सॊ घीम सॊ यचना अनङ्टकूर हन
ङ्ट े
गयी ऩङ्टनसंयचनाको आवश्मक ऩूवत
व मायीको राङ्झग सॊ क्रभणकाङ्झरन व्मवस्थाऩनको
मोजना तमाय गङ्चयनेछ ।

2.

२०७२ सार वैशाख भङ्जहनाभा गएको भहाबूकम्ऩफाट अङ्झत प्रबाङ्जवत

ङ्ञजल्राहरुभा सयकायफाट प्रवाह गङ्चयने सेवाराई सङ्टचारु एवॊ थऩ प्रबावकायी

फनाउन ङ्चयि यहेका दयवन्दीहरु मथाङ्ञशघ्र ऩदऩूङ्झत व गङ्चयनेछ । अङ्झत प्रबाङ्जवत
ऺेरभा ऩङ्टनस्थावऩना य ऩङ्टनङ्झनभावणका राङ्झग आवश्मक जनशङ्ञिको व्मवस्थाऩन
गङ्चयनेछ ।
3.

साववजङ्झनक ङ्झनकामरे प्रदान गने सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी

‚ ङ्जवश्वसनीम य

बयऩदो फनाउॉन ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रणारीको उऩमोग य ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।

मसका राङ्झग बौङ्झतक ऩूवावधाय सङ्टधाय तथा कभवचायीहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गने
कामवक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ ।
4.

नेऩार सयकायका कामावरमहरुको सॊ गठन तथा दयवन्दीहरुको ऩङ्टनसंयचना गयी
फढी सेवाभूरक फनाइनेछ । साभान्म प्रशासन भन्रारमराई भानव सॊ साधन
व्मवस्थाऩन भन्रारमको रुऩभा रुऩान्तयण गङ्चयनेछ ।

5.

ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको सेवा ‚ सङ्टङ्जवधाराई सभमानङ्टकूर ऩङ्चयभाजवन गनव साकव
ऺेरका याष्डहरुभा प्रचङ्झरत अभ्मासको सभेत अध्ममन गयी सङ्टझाव ऩेश गनव

तरव आमोग गठन गयी सोको ङ्झसपाङ्चयशका आधायभा आवश्मक नीङ्झतगत सङ्टधाय
गङ्चयनेछ । ङ्झनजाभती कभवचायी कल्माणकायी कोष स्थाऩना य कभवचायी स्वास्थम
वीभाको कामवक्रभ कामावन्वमनभा ल्माइनेछ ।
6.

ङ्जवगतभा शङ्टरु बएको ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको जेहन्दाय सन्तङ्झतहरुराई छारवृङ्झत
प्रदान गङ्चयने कामवको भाध्मभफाट याष्डराई आवश्मक ऩने सऺभ जनशङ्ञि

उत्ऩादनभा मोगदान ऩङ्टग्ने बएकोरे मो कामवक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
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ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको राङ्झग आवास बवनको व्मवस्था गनव प्रत्मेक ङ्जवकास
ऺेरको कङ्ञम्तभा १ ङ्ञजल्राभा कभवचायी आवास बवन ङ्झनभावण गङ्चयनेछ ।
7.

व्मवसाङ्जमक‚ प्रङ्झतस्ऩधॉ एवॊ अनङ्टशाङ्झसत ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको भाध्मभफाट
साववजङ्झनक सेवा प्रवाहका राङ्झग मोगदान ऩङ्टग्ने बएकोरे उनीहरुको ऺभता

अङ्झबवृङ्जद्धभा सघाउ ऩङ्टमाव उन तारीभ प्रदामक ङ्झनकामहरुको सङ्टदृढीकयणभा जोड
ङ्छदइ तारीभ आवश्मकता ऩङ्जहचान य कामव मोजनाका आधायभा ङ्जवकेङ्ञन्रत रुऩभा
तारीभ कामवक्रभ सॊ चारन गङ्चयनेछ । ङ्झनजाभती कभवचायीहरुराई ङ्जवश्वव्माऩी

प्रङ्झतस्ऩधावभा उरन सक्ने गयी ङ्जवश्वका ख्माङ्झत प्राप्त ङ्जवश्व ङ्जवद्यारमभा अध्ममन गने
अवसय प्रदान गङ्चयनेछ । नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानराई

Centre of

Excellence को रुऩभा ङ्जवकास गयी साकव स्तयको तारीभ प्रदामक सॊ स्थाका रुऩभा

स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ ।
8.

सेवा ङ्झनवृि याष्ड सेवकहरुको ऻान ‚ सीऩ ‚ ऺभताराई नेऩार सयकायको नीङ्झत
तथा मोजना तजङ्टभ
व ा कामावन्वमन

‚ अनङ्टगभन भङ्टल्माङ्कन ‚ साववजङ्झनक सेवाको

प्रबावकायीता अङ्झबवृङ्जद्ध गने गयी याष्ड ङ्झनभावणको ऺेरभा उऩमोग गङ्चयनेछ ।

साववजङ्झनक प्रशासनभा रे ड मङ्टङ्झनमनहरुको ङ्झसजवनात्भक बङ्टङ्झभका स्थाङ्जऩत गनव य
ङ्झनजाभती कभवचायीहरुको रे ड मङ्टङ्झनमनहरुराई व्मवङ्ञस्थत गनव आङ्झधकायीक रे ड
मङ्टङ्झनमनको ङ्झनवावचन प्रकृमा अगाडी वढाइनेछ ।
9.

ङ्झनजाभती सेवाको जनशङ्ञि व्मवस्थाऩनराई फढी वैऻाङ्झनक फनाउॉने सन्दबवभा
ऩदस्थाऩन‚ सरुवा‚ वढङ्ट वा तथा वृङ्ञि ङ्जवकासराई ऩायदशॉ तथा ऩूवावनभ
ङ्ट ान मोग्म
फनाउने गयी ङ्झनजाभती सेवा सम्वङ्ञन्ध कानूनभा आवश्मक सॊ शोधनको प्रकृमा
अङ्ञघ फढाइनेछ ।

10.

ङ्झनजाभती सेवा अस्ऩतारको बौङ्झतक ऩूवावधाय एवॊ ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयी मस
अस्ऩताररे ऩङ्टमाववइयहेको सेवाराई अझ प्रबावकायी फनाइनेछ । ङ्झनजाभती
ङ्जकतावखानाको बौङ्झतक एवॊ प्रङ्जवङ्झधक सङ्टधाय गयी कभवचायीहरुको अङ्झबरेख

ऩद्धतीराई व्मवङ्ञस्थत य वैऻाङ्झनक फनाइनेछ । नेऩार प्रशासङ्झनक प्रङ्ञशऺण

प्रङ्झतष्ठान य कभवचायी प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठानको बौङ्झतक तथा व्मवस्थाऩकीम सङ्टधाय
गङ्चयनेछ ।
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11.

२०७२ सार वैशाख भङ्जहनाभा गएको भहाबूकम्ऩवाट अङ्झत प्रबाङ्जवत

ङ्ञजल्राहरुभा सयकायवाट प्रवाह गङ्चयने सेवा राई सङ्टचारु एवॉ थऩ प्रबावकायी
वनाउन ङ्चयि यहेका दयवन्दीहरु मथाङ्ञशध्र ऩदऩूङ्झत व गङ्चयनेछ ।
12.

वढी जनसम्ऩकव हन
ङ्ट े कामावरमहरुभा नेऩार सयकायवाट प्रवाह गङ्चयने सेवाराई

थऩ प्रबावकायी वनाउन थाङ्झरएको २ ङ्झसफ्ट सेवाराई मसको प्रबावकायीताको
आधायभा थऩ ङ्ञजल्रा तथा कामावरमहरुभा क्रभश् ङ्जवस्ताय गङ्चयने ।
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