
१.  दोरखा जजल्राभा अनुगभन एवॊ अन्तयक्रिमा कामयिभ सम्ऩन्न 

ननजाभती सेवाभा यहेका ववववध ऩऺ तथा नेऩारको सावयजननक सेवा प्रवाहराई व्मवजथथत , भमायददत 
य प्रबावकायी फनाउने बन्ने उद्देश्मरे दोरखा जजल्राभा कामययत सयकायी कामायरमका कभयचायीको 
उऩजथथनतभा मभनत २०७१।१०।२३ भा चरयकोटभा एक अन्तयक्रिमा कामयिभ सम्ऩन्न बएको छ ।  

सो कामयिभ साभान्म प्रशासन भन्री श्री रारफाफु ऩजडडतको प्रभुख आनतथ्मताभा सम्ऩन्न बएको 
थथमो बने साभान्म प्रशासन भन्रारमका सथचव ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामको सभेत उक्त कामयिभभा  
उऩजथथनत यहेको थथमो । दोरखा जजल्राका ववमबन्न कामायरमका प्रभुख एवॊ प्रनतननथध गयी करयफ 
६० जनाको उऩजथथनत यहेको कामयिभभा ननजाभती सेवाका ववववध ऩऺ एवॊ सावयजननक सेवा 
प्रवाहराई प्रबावकायी कसयी फनाउने बन्ने ववषमभा सहबागीहरुरे ववमबन्न धायणा प्रथतुत गयेका 
थथए । उक्त कामयिभभा साभान्म प्रशासन भन्रारमका सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामरे 
कभयचायीहरुरे सेवा सुववधाको ववषमराई भार प्राथमभकता नददएय जनताभा ऩुय   माउनुऩने सेवाराई 
प्राथमभकता ददनुऩने फताउनुबमो । साथै ननजाभती कभयचायीहरुराई ददनुऩने सेवा , सुववधा , वजृतत 
ववकासका सम्फन्धभा के कथतो सुधाय गनय सक्रकन्छ तमसभा भन्रारमरे सहमोग गने ववश्वास 
ददराउनु बमो । तमसैगयी सेवा प्रवाह चुथत फनाउन कभयचायीराई प्रमशऺण गरययहनुऩने बएको य 
तमसका राथग एक्रककृत तारीभ नीनत फनेको य तमसको कामायन्वमन ऩनछ सफै कभयचायीरे सभान 
रुऩभा तारीभ प्राप्त गनय सक्ने फताउनुबमो । आफ्नो कतयव्म  य दानमतवराई ऩनन बफसयन 
नहुने,इभान्दायी, अनुशासन य नैनतकताह्रास हुन नददई जनताको काभराई सयर , सहज, सॊवेदनशीर 
बई गनुयऩने , सेवाप्रनत प्रनतफद्ध यहनुऩने , कभयचायीको भनोवजृततभा सुधाय गनुयऩने रगामतका ववववध 
ववषमभा प्रष्ट ऩानुयबएको थथमो । उहाॉरे काभको फोझ अनुसाय जनशजक्त मभराउने ,सेवाप्रनत  
कभयचायी सफै जजम्भेवाय फन्नुऩने ,नागरयकभैरी प्रशासनको रुऩभा सहजजकयण गनय साभान्म प्रशासन 
भन्रारम अग्रसय यहेको फताउनुबमो । तमसैगयी उक्त कामयिभभा साभान्म प्रशासन भन्री श्री 
रारफाफु ऩजडडतरे प्रशासन मबर ववमबन्न सभथमाहरु यहेका य ती सभथमाराई िमभक रुऩभा 
सभाधान गरयने फताउॉ नुबमो । सभथमाको ऩदहरो सभाधान थथानीम थतयकै कभयचायीफाट जनतारे 
खोज्ने बएकोरे थथानीम थतयभा कामययत कभयचायी थऩ जजम्भेवाय हुनुऩने फताउनुबमो । जथथयता 
नबए काभ नहुने य तमसरे प्रनतपर सभेत नददने हुॉदा सरुवाभा सभेत ऩुनयावरोकन गने 
फताउनुबमो । तमसैगयी भाननीम भन्रीज्मूरे ननजाभती कभयचायीहरुको ऩनन कल्माणकायी कोषको 
व्मवथथा गने,जाथगयफाट अवकाश प्राप्त ववमशष्ट शे्रणीका कभयचायीको उच्चथतयीम सॊमन्र फनाउनेतपय  
आपू अग्रसय यहेको फताउनुबमो । उहाॉरे आथधकारयक टे्रड मुननमनको चुनाव गयाउन खोजजयहेको 



सभेत फताउनुबमो । अन्तमभा उहाॉरे सफै कभयचायीरे कतयव्मननष्ठ बई आफ्नो जजम्भेवायी ऩूया गनय 
ननदेशन सभेत ददनुबमो । अन्तयक्रिमा कामयिभ चरयकोट जथथत जजल्रा प्रशासन कामायरम ,दोरखाको 
सबाकऺभा दोरखा जजल्राका प्रभुख जजल्रा अथधकायी श्री पे्रभरार रामभछानेको  सबाऩनततवभा 
बएको थथमो । सो कामयिभको सॊचारन साभान्म प्रशासन भन्रारमका उऩसथचव श्री ववष्णुहरय 
उऩाध्मामरे गनुयबएको थथमो । उक्त कामयिभभा भन्रारमका सहसथचव श्री सुयेश अथधकायीरे 
ननजाभती सेवा् वतयभान अवथथा , चुनौनत, ववकृनत य नतनको सभाधान ववषमक कामयऩर सभेत 
प्रथतुत गनुयबएको थथमो । तमसऩनछ उऩजथथत सवै कभयचायीहरुराई आफ्नो कामायरम ,सभग्र ननजाभती 
कभयचायी प्रशासनका ववषमभा जजऻासा य गुनासाहरु ऩारैऩारोसॉग याख्ने अवसय प्रदान गरयएको थथमो 
। कभयचायीहरुरे याखेका जजऻासा तथा गुनासाहरुको दटऩोट अनुगभन टोरीका कभयचायीहरुरे 
गनुयबएको थथमो । सो कामयिभभा सहबागीहरुको जजऻासा य सोको जवाप ददने कामय सभेत सम्ऩन्न 
बएको थथमो । टोरीको नेततृव साभान्म प्रशासन भन्री श्री रारफाफु ऩजडडतरे गनुयबएको थथमो बने 
उक्त टोरीभा साभान्म प्रशासन भन्रारमका सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्माम , सह–सथचव श्री सुयेश 
अथधकायी, उऩ–सथचव श्री ववष्णुहरय उऩाध्माम ,नन्दयाज ऻवारी ,कृष्ण प्रसाद शभाय शाखा अथधकृत श्री 
बुवन ऩाडडे रगामत अन्म सहमोगी कभयचायीहरुको सॊरग्नता यहेको यहेको थथमो।  

 

२. सथचवज्मूको थवागत तथा ववदाई कामयिभ 

नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) को मभनत २०७१।११।२५ को ननणयमानुसाय साभान्म प्रशासन भन्रारमभा 
कामययत सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामको वाणणज्म तथा आऩूनत य भन्रारमको सथचव ऩदभा सरुवा 
बएको छ । सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्माम ववगत ११ भदहना देणख साभान्म प्रशासन 
भन्रारमको नेततृव गदै आउनुबएको थथमो । मसैगयी नेऩार सयकायको सोही मभनतको ननणयमानुसाय 
नवननमुक्त सथचव श्री याजन खनारको साभान्म प्रशासन भन्रारमको सथचव ऩदभा ऩदथथाऩना 
बएको छ ।  

साभान्म प्रशासन भन्रारमको सबाकऺभा मभनत २०७१।११।२७ गते एक सभायोहका फीच थवागत 
तथा २०७१।११।२९ गते ववदाइ कामयिभको आमोजना गयी सथचव श्री याजन खनारराई  भन्रारमभा 
हाददयक थवागत गरयमो बने सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामराई हाददयक ववदाई गरयमो । उक्त 
कामयिभभा साभान्म प्रशासन भन्रारमका सह–सथचव श्री सुयेश अथधकायीरे सथचव श्री खनारराई 
ऩुष्ऩगुच्छा प्रदान गयी थवागत गनुयबएको थथमो बने साभान्म प्रशासन भन्रारमको नमाॉ जजम्भेवायी 



सम्हाल्न आउनुबएका सथचव श्री खनार य भाननीम भन्रीज्मू , एवॊ सह–सथचवज्मूहरुरे  सॊमुक्त 
रुऩभा सथचव ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामका राई टीका , पूरभारा तथा भन्रारमको तपय फाट उऩहाय ददई 
ववदाइ गनुयबएको थथमो । 

सो कामयिभराई सम्फोधन गदै सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामरे आपूरे साभान्म प्रशासन 
भन्रारमभा यहेय ११ भदहना राभो अवथध काभ गदाय भन्रारमका सफै कभयचायीहरुफाट सहमोग 
ऩाएको प्रस ङ्गउल्रेख गदै सफै कभयचायीहरुको सहमोगरे आफ्नो कामयकार सपर बएको उल्रेख 
गनुयबमो । आपू साभान्म प्रशासन भन्रारमभा सथचव बएय प्रवेश गदायदेणख देणखएका केही 
सभथमाहरु तथा सम्ऩादन गनय फाॉकीयहेका कामयहरु ईभान्दायीऩूवयक ननवायह गयेको ,केही उल्रेखनीम 
कामयहरु बएका य केही सम्ऩादनकै िभभा यहेका कामयहरुको वववयण प्रथतुत गदै नमाॉ सथचवज्मूफाट 
फाॉकी यहेका जजम्भेवायीहरुको ननवायह हुने अऩेऺा यहेको कुया औॊल्माउनुबमो । फढुवाको कामय नछटो 
सम्ऩन्न बएको एवॊ सेवा ननवतृत ववमशष्ट शे्रणीका याष्ट्रसेवक कयभचायीको उच्चथतयीम सॊमन्रको 
गठन बएको कुया उऩरजधधभूरक बएको कुया फताउनुबमो । मसैगयी साभान्म प्रशासन भन्रारमको 
जजम्भेवायी वहन गनय आउनु बएका सथचव श्री याजन खनाररे आफ्नो भन्तव्मको िभभा सथचव श्री 
ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामको नमाॉ जजम्भेवायी सुखद् य सपर यहोस   बन्ने काभना गदै साभान्म प्रशासन 
भन्रारमराई वाथतवभै सम्ऩूणय ननजाभती कभयचायीहरुको आथथाको धयोहय फनाउनुऩने प्रस ङ्गउल्रेख 
गदै भन्रारमका सम्ऩूणय गनतववथधहरुराई प्रबावकायी ढॊगरे अगाडड फढाउने फताउनुबमो । सथचव श्री 
खनाररे आपूरे जुनसुकै प्रकृनतको ननणयम सभेत  नछटो गने सभेत फताउनुबमो । साभान्म प्रशासन 
भन्रारमराई केन्रीम कभयचायी ननकामको रुऩभा बूमभका ननवायह गनय सऺभ भन्रारम फनाउन आपू 
राथगऩने य मसका राथग सम्फजन्धत सफै ऺेर ,वगय य तहका व्मजक्ततवहरुफाट एवॊ भाननीम 
भन्रीज्मूफाट सुझाव मरई कामयसम्ऩादन गने फताउनुबमो । सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्माम राई 
नमाॉ जजम्भेवायीका राथग भाननीम साभान्म प्रशासन भन्री श्री रारफाफु ऩजडडत य प्रशासकीम 
अदारतका भाननीम अध्मऺ श्री काशीयाज दाहाररे ऩनन शुबकाभना भन्तव्म ददनु बएको थथमो।  

३. सवेा ननवतृत ववमशष्ट शे्रणीका कभयचायीको उच्चथतयीम सॊमन्र गठन  

 साभान्म प्रशासन भन्रारमको आमोजनाभा नेऩार प्रशासननक प्रमशऺण प्रनतष्ठानभा मभनत 
२०७१।११।७ गते सेवा ननवतृत ववमशष्ट शे्रणीका कभयचायीको बेरा गयी सयकायी सेवाफाट अवकाश 
प्राप्त ववमशष्ट शे्रणीका कभयचायीको सेवा उऩमोग सम्फन्धी उच्चथतयीम सॊमन्र गठन बएको छ । 
नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद) को फैठकरे उच्चथतयीम सॊमन्र गठन सम्फन्धी ननदेमशका थवीकृत गये 
अनुसाय साभान्म प्रशासन भन्रारमरे ववमशष्ट कभयचायीको बेरा फोराइ ऩूवय भुख्म सथचव श्री 



दाभोदय प्रसाद गौतभको अध्मऺताभा ११ सदथमीम कामयकायी ऩरयषदको गठन गयेको हो । उक्त 
बेरारे कामयकायी ऩरयषदको उऩाध्मऺभा शम्बुशयण कामथथराई तोकेको छ । तमसैगयी प्रशासन तथा 
सुशासन प्रवधयन सभूहभा अच्मुतयाज याजबडडायी, कानून तथा न्माम सभूहभा काशीयाज दाहार , 
आथथयक तथा ऩूवायधाय ववकास सभूहभा दहभारम शभशेय याणा , सुयऺा सभूहभा फारानन्द शभाय , 
ऩययाष्ट्र सभूहभा भधुयभण आचामय ,कृवष तथा वन सभूहभा गणेश केसी राई सॊमोजक तोकेको छ । 
मसै गयी साभाजजक ऺेर सभूहभा ऋजध्दफाफा प्रधान , सॊवैधाननक ननकाम सभूहभा ऩूवय प्रभुख ननवायचन 
आमुक्त सूमयप्रसाद शे्रष्ठ, सॊचाय सभूहभा सुशीरकान्त झा चमन हुनु बएको छ ।  

 बेराभा प्रधानभन्री श्री सुशीर कोइयारारे शुबकाभना सन्देश ऩठाउनु बएको थथमो । शुबकाभना 
सन्देशभा प्रधानभन्री कोइयारारे प्रशासन सुधाय तथा सावयजननक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन 
मस उच्चथतयीम सॊमन्ररे ददएका सुझावराई आतभसात सभेत गयी सयकाय अनघ फढने प्रनतफद्धता 
व्मक्त गनुय बएको थथमो । तमसै गयी उक्त कामयिभभा साभान्म प्रशासन भन्री श्री रारफाफु 
ऩजडडतरे ऩूवय कभयचायीको तमसै खेय गइयहेको सीऩ य अनुबवराई याज्मको काभभा प्रमोग गनय 
राथगएको फताउनुबमो । एउटा कभयचायी सथचव हुॉदासम्भ याज्मका ववमबन्न तह य ननकामभा कामययत 
यहॉदा प्रशथत अनुबव सॊगारेको हुने  य तमसका राथग याज्मरे ऩनन धेयै रगानी गयेको हुन्छ । 
तमथतो अनुबवराई याज्मको नननत ननभायणभा उऩमोगका राथग सभेत सघाउ ऩुग्ने बएकोरे मस 
प्रकृनतको सॊमन्र गठन गयेको फताउनुबमो । उहाॉरे उच्चथतयीम सॊमन्ररे ददएका सुझाव य 
सल्राहराई सयकायरे प्राथमभकता ददने फताउनुबमो । उक्त कामयिभभा नेऩार सयकायका भुख्म 
सथचव श्री रीराभणण ऩौडेररे सयकाय य कभयचायीको सेवा प्रनतपर उन्भुख फनाउन प्रशासननक 
सुधायको खाॉचो यहेको य जसको ननमभतत ऩूवय कभयचायीको ऻान सीऩ य अनुबवराई याज्मरे प्रमोग 
गदाय झन प्रबावकायी हुन जाने फताउनुबमो । तमसैगयी साभान्म प्रशासन भन्रारमका सथचव श्री 
ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामरे सेवा ननवतृत ववमशष्ट शे्रणीका कभयचायीराई सयकायको सल्राहकायका रुऩभा 
प्रमोग गनयको राथग सॊमन्रको गठन गरयएको फताउनुबमो । सॊमन्ररे याज्मका नीनतको ववश्रेषण 
गनय य नीनतगत कभीकभजोयी सच्माउन सभेत सयकायराई सुझाव ददने फताउनुबमो ।  करयफ २०० 
जनाको उऩजथथनत यहेको उक्त कामयिभको सॊचारन सा भान्म प्रशासन  भन्रारमका सहसथचव श्री 
सुयेश अथधकायीरे गनुयबएको थथमो । कामयिभभा भन्रारमका अथधकाॊश कभयचायीको उऩजथथनत यहेको 
थथमो । 

 

 



४.  सुशासनको सन्दबयभा सवेा प्रवाह, न्माम सम्ऩादन य प्रशासन सुधाय सम्फन्धी 
अन्तयक्रिमा कामयिभ सम्ऩन्न 

भाननीम साभान्म प्रशासनभन्री श्री रारफाफु ऩजडडतरे उच्चथतयीम प्रशासन सुधाय समभनतको 
प्रनतवेदन रागू गने सम्फन्धभा ऩाल्ऩा , कवऩरवथतु, नवरऩयासी य रुऩन्देही जजल्राका सयकायी 
कामायरमका प्रभुखहरुको उऩजथथनतभा मभनत २०७१ पागुन ५ भा बैयहवाभा कामायरम प्रभुखहरुराई 
अनुशामसत बई सेवाग्राहीप्रनत जजम्भेवाय बई कतयव्म ननवायह गनय ननदेशन ददनुबमो । प्रशासकीम 
अदारतफाट आमोजजत सुशासनको सन्द बयभा सेवा प्रवाह, न्माम सम्ऩादनय प्रशासन सुधाय ववषमक 
अन्तयक्रिमा कामयिभभा कामायरम प्रभुखहरुद्वाया भाननीम भन्रीज्मूको उऩजथथनतभा देहामको कुया 
रागू गने प्रनतफद्धता व्मक्त बमो ।     

प्रनतवद्धता 

१. न्मामसम्ऩादन गदाय ऩारना गनुयऩने न्माम य कानूनको भान्म मसद्धान्त प्रशासकीम अदारतद्वाया 
व्माख्मा गरयएका कामयऩरभा उल्रेणखत प्राकृनतक न्मामका मसद्धान्त रगामतका १४ वटा 
मसद्धान्तको ऩूणय ऩरयऩारना गयी कामयसम्ऩादन गने ।  

२.  प्रशासकीम अदारतका भाननीम अध्मऺद्वाया कामयऩरभा उल्रेणखत अनुगभन रगामतका १४ 
सुरीम सुझाव प्रबावकायी रुऩभा रागू गने । 

३.  कामायरमभा कामायरम प्रभुख नहुॉदा सेवाग्राहीरा ई सेवा मरन आउॉ दा ऩने असुववधाराई भध्मनजय 
गयी कामायरम प्रभुख वा सम्फजन्धत सेवा प्रवाह गनुयऩने जजम्भेवायी बएको अथधकृत कभयचायी 
ववदाभा फसेको वा अन्मर कुनै काभभा गएको अवथथाभा वैकजल्ऩक व्मवथथा गयेयभार ववदाभा 
फथने, ववदाको अवथध वा कदहरे कामायरमभा हाजजय हुने हो तमसको सूचना आ -आफ्नो सूचना 
ऩाटीभा टाॉस गने । 

४.  जजल्राका सफै इराकाहरुभा भदहनाको १ ऩटक (ऩारो ऩारो गयी ) घुम्ती सेवा सॊचारन गने ।  

५.  प्रतमेक कामायरमरे आपूरे गयेको हप्ता ददनमबरको कामयसम्ऩादनका समभऺा गयी प्रतमेक हप्ता 
गने कामयहरुको ववषमको ननधाययण य प्रगनत समभऺा गनय कामायरमरे प्रतमेक आइतफाय 
सभीऺातभक कामयिभ ( Sunday Meeting) रागू गयी भदहना भदहनाभा तारुक कामायरमभा 
तमसको वववयण ऩठाउने । 



६.  सम्फजन्धत अथधकायीरे उऩबोक्ताका हक अथधकायराई प्रबावकायी रुऩभा रागू गनय कम्तीभा 
भदहना भदहनाभा ननममभत फजाय अनुगभनको व्मवथथागने य सभम सभमभा तमसको वववयण 
भाथथल्रो कामायरमभा ऩठाउने । 

७.  ननजाभती सेवा ऐन , २०४९ फभोजजभ ननजाभती कभयचायीरे कामायरम सभमको ऩारना , काभ 
कायफाहीभा राऩयवाही वा दढरासुथती गयी सेवाग्राहीराई सभमभै सेवा ददए नददएको सम्फन्धभा 
सम्फजन्धत कामायरम प्रभुख य जजल्राभा जजल्रा प्रशासन कामायरमरे सभम सभमभा सुऩरयवेऺण 
य छड्के ननयीऺण गने  । 

८.  उच्चथतयीम प्रशासन सुधाय समभनत २०७० को प्रनतवेदनभा मसपयीस बए फभोजजभ शीघ्र एवभ   
चुथत सेवा प्रवाह गने ववषमभा प्रतवेदनको अध्ममन गयी रागू गने य रागू गरयएका ववषमहरुको 
जानकायी साभान्म प्रशासन भन्रारमभा ऩठाउने ।  

 ऩुनयावेदन अदारत वुटवरका भाननीम भुख्म न्मामाधीश शायदाप्रसाद नघमभयेको अध्मऺताभा 
सॊचामरत उक्त कामयिभभा प्रशासकीम अदारतका भाननीम अध्मऺ काशीयाज दाहार य साभान्म 
प्रशासन भन्रारमका सथचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामफाट कामयऩर प्रथतुत गरयएको थथमो । 
प्रभुख जजल्रा अथधकायीहरुको तपय फाट रुऩन्देही जजल्राका प्रभुख जजल्रा अथधकायीरे ननमभ 
कानुनभा सॊशोधन गनुयऩने ववमबन्न ववषमभा सुझावहरु सभेत प्रथतुत गनुयबमो । कामयिभको 
अन्तमभा भाननीम भन्री रारफाफु ऩजडडतरे कामयिभभा सहबागीहरुद्वाया गरयएको प्रनतवद्धता 
रागू बए नबएको सम्फन्धभा अनुगभन गने उल्रेख गदै कभयचायी प्रशासनभा देणखएका 
दडडहीनताराई ननमन्रण गनय साभान्म प्रशासन भन्रारम सक्रिम यहने कुया फताउॉ नुबमो ।  

तमसैगयी २०७१ पागुन २७ गते जनकऩुयभा सभेत सुशासनको सन्र्दबभा जजल्रा तहभा सेवा 
प्रबावकारयता ,प्रशासक्रकम न्माम सम्ऩादन य प्रशासन सुधाय ववषमभा सयकायी कामायरम प्रभुखहरुको 
उऩजथथनतभा एक कामयिभ सम्ऩन्न बमो । उक्त कामयिभभा  सभेत देहामफभोजजभका प्रनतफद्धता 
व्मक्त बएका थथए ।  

१.  भ न्मानमक अथधकाय प्रमोग गदाय वा न्मामसम्ऩादन गदाय ऩारना गनुयऩने य कानुनको भान्म 
मसद्धान्तहरु प्रशासकीम अदारत फाट व्माख्मा गरयएका प्राकृनतक न्मामका मसद्धान्त रगामतका 
१४ वटा मसद्धान्तको ऩूणय ऩरयऩारना गयी कामय सम्ऩादन गनेछु ।  

२.  भैरे प्रशासकीम अदारतका भाननीम अध्मऺ द्वाया कामयऩरभा उल्रेणखत ननष्कषयको रुऩभा 
प्रथतुत अनुगभन रगामतका १४ सुरीम सुझाव प्रबावकायी रुऩभा रागू गने गयाउॉ नेछु ।  



३.  आफ्नो अनुऩजथथनतभा वा सेवा प्रवाह गनुयऩने जजम्भेवायी बएको अथधकृत कभयचायी ववदाभा 
फसेको वा अन्मर कुनै काभभा गएको अवथथाभा सेवाग्राहीराई सेवा मरन असुववधा नहोस बनी 
वैकजल्ऩक व्मवथथा गयेयभार ववदाभा फथने य ववदाको अवथध वा कामायरमभा हाजजय हुने ददनको 
सूचना आ-आपनो सूचना ऩाटीभा टाॉस गने व्मवथथा मभराउने छु ।  

४.  आपूरे गयेको हप्ता ददनमबरको कामयसम्ऩादनको समभऺा गयी आगाभी हप्ता गने कामयहरुको 
ववषमको ननधाययण य प्रगनत समभऺा गनय कामायरमरे प्रतमेक आइतफाय सभीऺातभक कामयिभ 
(Sunday Meeting) रागू गयी भदहना भदहनाभा तारुक कामायरमभा तमसको वववयण ऩठाउने 
साथै कामायरम प्रभुखहरुको फैठकभा सभेत छरपर गने व्मवथथा मभराउने छु ।  

५.  उऩबोक्ताका हक अथधकायराई प्रबावकायी रुऩभा रागू गनय कम्तीभा भदहना भदहनाभा ननममभत 
फजायअनुगभनको व्मवथथा गने य सभम सभमभा तमसको वववयण भाथथल्रो कामायरमभा 
ऩठाउने छु   । 

६.  ननजाभती सेवा ऐन , २०४९ तथा ननजाभती सेवा ननमभावरी , २०५० फभोजजभ कामायरम सभमको 
ऩारना बए नबएको ,काभ कायफाहीभा राऩयवाही वा दढरासुथती बए नबएको वा सेवाग्राहीराई 
सभमभै सेवा ददए नददएको सम्फन्धभा सभम सभमभा सुऩरयवेऺण य छड्के ननयीऺण गनेछु ।  

७.  सावयजननक सेवा प्रवाहराई तल्रो तहका जनताको ऩहुॉच फढाउॉ न एकीकृत सेवा ,घुम्ती सेवा 
सॊचारन य ऩायदमशयता प्र वधयन गनय सावयजननक सुनुवाई सॊचारन गयी तमसको प्रनतवेदन आफ्नो 
भाथथल्रो कामायरमभा ऩठाउनेछु । 

८.  आफ्नो कामयऺ ेर मबरको सावयजननक , सयकायी,गुठी जग्गा एवॊ ऩोखयी तारतरैमाको रगत दरुुथत 
याख्नेछु । तमथता जग्गा ऩोखयी तार तरैमा गैयकानुनी क्रकमसभरे हडप्ने य अनतिभण गनेराई 
ननमन्रण गयी गयाई तमसराई ऩूवयरुऩभा ल्माउन सक्रिमताऩूवयक कामय गनेछु य तमसको प्रगनत 
भाथथल्रो ननकामभा आवथधक रुऩभा ऩठाउॉ नेछु ।  

९.  शहयी ऺेरराई थवच्छ य वातावयणभैरी फनाउॉ न सम्फजन्धत टोरसुधाय समभनत य सफै सावयजननक 
ननकाम प्रभुख यहेको सयसपाई ऩरयचारन सभन्वम समभनत फनाई जजल्रा तथा नगय सयसपाई 
सम्फन्धी समभनत फनाई ननममभत सयसपाई कामय सॊचारन गनेछु ।  



१०.  थथानीम ननकामहरु (जजल्रा ववकास समभनत ,नगयऩामरका य गाउॉ  ववकास समभनत) रे प्रवाह गने 
सेवा तथा ववकास ननभायणभा ववषमगत ननकामहरु फीच सहमोग य सभन्वम जुटाई ववकास  
कामयिभराई प्रबावकायी फनाउॉ नेछु ।   

११.  आपू खदटएको ऺेरभा गई कामय गने य थथानीम ऺेरभा गई कामय गये नगयेको सम्फन्धभा 
ननममभत रुऩभा अनुगभन गयी तमसको आधायभा आवश्मक कायफाही गनेछु ।  

१२.  उच्चथतयीम प्रशासन सुधाय समभनत २०७० को प्रनतवेदनभा मसपयीस बए फभोजजभ शीघ्र एवभ   
चुथत सेवा प्रवाह गने ववषमभा प्रतवेदनको अध्ममन गयी रागू गने य रागू गरयएका ववषमहरुको 
जानकायी साभान्म प्रशासन भन्रारमभा ऩठाउने छु । 

१३.  भ भ्रष्टाचाय, ढीरासुथती, भोरादहजा य ऩऺऩात गददयन य अरुरे गयेको ऩनन सहन्न । तमथता 
क्रिमाकराऩभा सॊरग्नराई कायफाही गनय सघाउॉ ने छु ।  

१४.  भ व्मजक्तगत पाइदाको राथग सावयजननक सम्ऩतीको नोक्सानी हुन ददने छैन । व्मजक्तगत 
राबफाट पे्ररयत बई काभ गददयन । 

१५.  भ आचयण,व्मवहाय य अनुशासनका आधायभा जनताको भन जजतने गयी काभ गनेछु । सुधाय भ 
आपैफाट य अदहरे नै प्रायम्ब गनेछु । 

५. अमबभुणखकयण कामयिभ सम्ऩन्न 

साभान्म प्रशासन भन्रारमको सूचना प्रववथध ववकास आमोजना फाट सॊचामरत नवननमुक्त 
सहसथचवहरुराई सूचना प्रववथध सम्फन्धी अमबभुखीकयण कामयिभ सम्ऩन्न बमो । सो कामयिभभा 
हारै ननमुक्त बएका याजऩराॊक्रकत प्रथभ शे्रणीका कभयचायीहरुराई सूचना प्रववथध ववकास केन्रका 
कामयकायी ननदेशक प्रननता उऩाध्माम ,सहामक ननदेशक सुननर ऩौडेर ,साभान्म प्रशासन भन्रारमका 
सहसथचव श्री सुयेश अथधकायी रगामतरे सहजीकयण गनुयबएको थथमो ।  

६. तामरभ कामयिभ सम्ऩन्न 

साभान्म प्रशासन भन्रारमको सूचना प्रववथध ववकास आमोजनाफाट भन्रारमभा कामययत 
कभयचायीहरुराई Office Automation सम्फन्धी तामरभ प्रदान गरयमो । सो कामयिभभा भन्रारमका 
करयफ ८० जना सहबागीहरुराई ववमबन्न चयणभा तामरभ प्रदान गरयएको थथमो ।  


