नेऩार सयकाय

साभान्म प्रशासन भन्रारमफाट

सच
ू नाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) फभोजजभ प्रकाशन गरयएको सच
ू ना
२०७२ भाघ

दे खि २०७२ चैर भसान्तसम्भ)

१. ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत् साभान्म प्रशासन भन्रारमको स्थाऩना २०३७ सारभा बएको हो । मस
भन्रारमको सॊयचना हार केन्रभा भार यहे को छ । अथाात मस भन्ररमको सॊयचनागत पैरावट भर
ु क
ु को
अन्म बागभा नयहे को अवस्था छ । भन्रारम अन्तगात एउटा ववबाग यहे कोभा सो ऩनन उऩत्मकाभा नै
अवजस्थत यहे को छ । मो भन्रारम प्रत्मऺ रुऩभा जनसम्ऩका नहुने भन्रारम हो । मसका सेवाग्राहीभा
भख्
ु म रुऩभा ननजाभती सेवाभा कामायत कभाचायीहरु यहे का
२. ननकामको

काभ,

कताव्म

य

अधधकाय्

नेऩार

छन ् ।

सयकाय ( कामा

ववबाजन)

ननमभावरी,

२०६९

मस

भन्रारमरे ननम्न बफषमसॉग सम्फजन्धत कामाहरु गदा छ्

ननजाभती कभाचायी प्रशासन, व्मवस्थाऩन तथा अभबरेिसम्फन्धी नीनत, मोजना तथा कामाक्रभको तजभ
ुा ा,
कामाान्वमन, अनग
ु भन य भल्
ू माङ्कन;



फढुवा सभभनतको सधचवारम;



सेवा, सभह
ू तथा उऩसभह
ू ऩरयवतान;



ननजाभती सेवाका ऩदको राधग न्मन
ू तभ शैक्षऺक मोग्मताको ननधाायण;



प्रशासन सध
ु ाय;



प्रशासनववषमक अन्तयााजरिम सङ्घ-सॊस्था;



नेऩार सयकायको ताभरभसम्फन्धी नीनत य सवेऺण;



नेऩार सयकायद्वाया सञ्चाभरत ववभबन्न प्रशासननक ताभरभ कामाक्रभको स्तयीमकयण, सभन्वम य
भल्
ू माङ्कन;



प्रशासन सेवासम्फन्धी दे शभबर य फाहहयका ताभरभ, मोजना तथा कामाक्रभभा स्वीकृनत;



प्रशासनववषमक ताभरभको सञ्चारन य ननजाभती कभाचायीराई प्रदान गरयने ववभबन्न ताभरभ कामाक्रभको
सभन्वम तथा भल्
ू माङ्कन;



सावाजननक सेवाका ऩदहरूको तरफ तथा अन्म सवु वधाववषमक नीनत य भसद्धान्त तथा ऩयाभशा;



ननजाभती कभाचायीराई एक भन्रारम वा अन्तगातफाट अको भन्रारम वा अन्तगात सरुवा;



ननजाभती सेवाभा यहने ऩदको दयफन्दी भसजाना;



ननजाभती सेवाअन्तगातका ववभबन्न सेवाफीच सभन्वम;



ननजाभती कभाचायीको कल्माण;



व्मवस्थाऩकीम ऩयीऺण;



ननजाभती ककताफिाना;



नेऩार प्रशासननक प्रभशऺण प्रनतरठान;



कभाचायी प्रभशऺण प्रनतरठान;



ननजाभती अस्ऩतार;



कभाचायीसम्फद्ध सङ्घ, सॊस्था;



नेऩार प्रशासन सेवा, नेऩार आधथाक मोजना तथा तथ्माङ्क सेवा य नेऩार ववववध सेवाको सञ्चारन ।

३. ननकामभा यहने कभाचायी सॊख्मा य कामा वववयण् भाधथ प्रकयण २. भा उजल्रखित कामा वववयण अनस
ु ायको
काभ सम्ऩादन गना मस भन्रारमभा १०४ जना कभाचायीहरु कामायत यहे का छन ।
४. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा् मस भन्रारमफाट प्रत्मऺ रुऩभा प्रदान गरयने सेवाहरु भख्
ु मत् ननम्न
फभोजजभ यहे का छन ् –


नेऩार प्रशासन सेवा य नेऩार ववववध सेवाका कभाचायीहरुको ऩदस्थाऩना, सरुवा य काज,



ननजाभती सेवाका याजऩराॊककत ऩदहरुभा फढुवा गना फढुवा सभभनतको सधचवारमको काभ,



ननजाभती सेवाका रयक्त याजऩराॊककत ऩदहरुको भाग सॊकरन गयी ऩदऩनू ता गना रोकसेवा आमोगभा
अनयु ोध गयी ऩठाउने कामा



नेऩार सयकायराई ववभबन्न दात ृ ननकामफाट प्रप्त हुने छारवत्त
ृ ीभा भनोनमन



ननजाभती कभाचायीका राधग सन्तती छारववृ त्त ववतयण तथा अन्म कल्माणकायी कामा य



सच
ू नाको हक सम्फन्धी ऐन फभोजजभ भाग बएका सच
ू ना प्रदान गने कामा

५. सेवा प्रदान गने ननकामको शािा य जजम्भेवाय अधधकायी् उजल्रखित सेवा प्रदान गनाका राधग भन्रारमभा
कभाचायी प्रशासन(याजऩराॊककत), कभाचायी प्रशासन(याजऩर अनॊककत), फढुवा व्मवस्थाऩन, जनशजक्त
ववकास, कभाचायी कल्माण य प्रशासन सध
ु ाय शािा यहे का छन ् । त्मसै गयी भन्रारमफाट प्रदान गरयने
अन्म सेवाका राधग व्मवस्थाऩन ऩयीऺण, कानन
तथा पैसरा कामाान्वमन, आजन्तयक व्मवस्थाऩन,
ू
सॊगठन ववकास, मोजना तथा अनग
ु भन य आधथाक प्रशासन शािाहरु यहे का छन ् । सेवा प्रदान गनाका
राधग बफषमको उठान सम्फजन्धत शािाफाट हुने य बफषम हे यी सधचवस्तयीम ननणामफाट, तोककएका
सभभनतको फैठकको ननणामफाट सेवा प्रदान

गरयन्छ । मो कामाारम केजन्रम स्तयको भन्रारम बएकोरे

महाॉफाट प्रदान हुने सेवाको जजम्भेवाय अधधकायी भन्रारमको सधचव हुने गये को छ ।

६. सेवा प्राप्त गना राग्ने दस्तयु य अवधध् साभान्मत् मस भन्रारमफाट सेवा प्रप्त गना कुनै दस्तयु राग्दै न
तय प्रचभरत कानन
ु रे कुनै सेवा प्राप्त गना दस्तयु तोकेको अवस्थाभा बने सोही अनस
ु ाय दस्तयु फझ
ु ाउनु
ऩने

हुन्छ । साथै भन्रारमफाट प्रदान गरयने सेवाभा मनत नै हदन भबर उऩरब्ध हुन्छ बनन तोककएको

छै न । तय प्रचभरत कानन
ू रे सभम ककटान गये को अवस्थाभा सोही अनस
ु ाय हुने गये को छ ।
७. ननणाम गने प्रकक्रमा य अधधकायी् साभान्मत् मस भन्रारमफाट सेवा प्रदान हटप्ऩणीको भाध्मभफाट ननणाम
बएऩनछ

हुने

गये को

छ

।

सेवाको

प्रकृनत

य

प्रत्मामोजजत

अधधकाय

हे यी

उऩसधचवस्तयफाट,

सहसधचवस्तयफाट, सधचवस्तयफाट, सभभनत प्रणारीफाट सेवा प्रदान गने गरयएको छ ।
८. ननणाम उऩय उजयू ी सन्
ु ने अधधकायी् भन्रारमफाट प्रदान गरयएको सेवाभा धचत्त नफझ
ु े वा सभमभा सेवा
प्राप्त नबएभा सेवा प्रदान गना अजन्तभ नणाम गने अधधकायी बन्दा एक श्रेणी भाधथको अधधकायी सभऺ
उजूयी वा गन
ु ासो गना सककने व्मवस्था यहे को छ । साथै मस्तो प्रकायको गन
ु ासो सन्
ु न छुट्टै नोडर
अधधकृतको सभेत व्मवस्था गरयएको छ ।
९. सम्ऩादन गये को काभको वववयण् मस भन्रारमफाट मो अवधधभा सम्ऩादन गरयएका भख्
ु म भख्
ु म काभहरु
ननम्न फभोजजभ छन ् ।

(क)

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण्
केन्रीम ननकामको हकभा – गह
ृ भन्रारमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण
जजल्रास्तयीम ननकामको हकभा – सरााही जजल्राका चाय वटा कामाारमहरु व्मवस्थाऩन
ऩयीऺण– जज.वव.स., भारऩोत, भहहरा तथा फारफाभरका,
कृवष ववकास कामाारम)

ववभबन्न ननकामहरुको सेवाग्राही सन्तुजरट सवेऺण
(

क)

केन्रीम ननकाम– भन्रारम ववबाग गयी २० वटा कामाारमहरु

(

ि)

जजल्रा स्तयीम– स्माङजा जजल्राभा सावाजननक सुनुवाई कामाक्रभ

(ि)

जनशजक्त ववकास शािा: मस अवधधभा अध्ममनको जम्भा ७५ वटा भसट य
तारीभ/भ्रभणभा जम्भा ३३१ भसट सॊख्मा छारववृ त्त सभभनतको ननणाम अनुसाय ववभबन्न
ननकामभा ववतयण गरयएको ।

(ग)

सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण:


ववशेष ऩद सज
ृ नाको राधग १५ वटा ननकामराई सहभनत हदइएको ।



कानून न्माम तथा सॊसदीम भाभभरा भन्रारम य रगानी वोडाको कामाारमको सॊगठन
तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गरयएको ।



अस्थामी दयफन्दी सज
ृ नाको राधग बौनतक ऩूवााधाय तथा मातामात व्मवस्था
भन्रारम, सॊस्कृनत, ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन भन्रारम य भशऺा भन्रारमराई
सहभती हदइएको ।

(घ)

ऩदस्थाऩन, सरुवा तथा काज:


याजऩर अनङ्ककत

श्रेणीभा ८९ जनाको सरुवा, ७२ जनको सरुवा सहभती, १२२

जनाराई काज सरुवा गरयएको ।


याजऩराॊककत श्रेणीभा ४५८ जनाको सरुवा, ८७ जनाको काज, ११४ जनाको सरुवा
सहभती, ८५ जनाराई काज सहभनत, १७४ जनाको ननमुजक्त गने कामा सम्ऩन्न
बएको ।


(ङ)

ववबागीम कायवाही १ जनाराई ।

प्रशासन सुधाय शािा: ननजाभती सेवाभा भहहरा ववषमक अन्तयकक्रमा कामाक्रभ सम्ऩन्न गयी

सो कामाक्रभको प्रनतवेदन सयोकाय ननकामभा ननजाभती भहहरा कभाचायीहरुरे बोग्नु ऩये का सभस्माहरुको
सभाधानका राधग आवश्मक कामााथका राधग सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाइएको ।

१०.

प्रभि
य सच
ु
ू ना अधधकायीको नाभ तथा ऩद् कामाारम प्रभि
ु ् टॊ कभखण शभाा, सधचव य सच
ू ना
अधधकायी गोभादे वी चेम्जोङ्ग, उऩसधचव ।

११.

अम्दानी, िचा य आथाक कायोवाय सम्फन्धी अद्धावधधक वववयण् मस अवधधभा भन्रारमको अम्दानी,
िचा य आथाक कायोवाय सम्फन्धी अद्धावधधक वववयण नम्न फभोजजभ यहे कोछ्

चारु िचा रु २७०६०८५७२।९५



ऩॉज
ू ीगत िचा रु ७०९९५७।००



धयौटी फाॉकी् रु. ३१९७८५।०१

