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शासकीम खफयऩत्र 

Governance Bulletin 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको चौभाससक प्रकाशन  

२०७१ कार्तिक फषि ८ अॊक २५ 
 

 

१. सभान्म प्रशसासन भन्त्रारमको वार्षिक प्रगर्त ससभऺा कामिक्रभ सम्ऩन्न  

साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको आ.व.२०७०।०७१ को तेश्रो चौभाससक तथा वार्षिक प्रगर्त ससभऺा एवॊ 
भन्त्रारम स्तयीम र्वकास सभस्मा सभाधान ससभर्तको वैठक सभर्त २०७१ साउन १९ गते साभान्म 
प्रशासन भन्त्रारमको सबाकऺभा सम्ऩन्न बएको छ । भाननीम साभान्म प्रशासन भन्त्न्त्र श्री रारफावु 
ऩन्त्डडत, साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सचचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामको उऩन्त्स्थर्तभा प्रधानभन्त्री 
तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामािरमका प्रर्तर्नचध , यान्त्रिम मोजना आमोगका प्रर्तर्नचध , अथि भन्त्रारमका 
प्रर्तर्नचधको सभेत सहबाचगताभा सम्ऩन्न बएको सो कामिक्रभभा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका 
भहाशाखा प्रभुखहरु  य सवै शाखा प्रभुखहरु, य साभान्म प्रशासन भन्त्रारम अन्तयगतका सवै र्नकामका 
प्रभुखहरुको सहबाचगता यहेको चथमो । 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारम य अन्तयगत र्नकामहरुफाट आ.व. २०७०।०७१ भा सम्ऩन्न गयेका 
कामिक्रभहरुको प्रगर्त र्ववयण, कामिसम्ऩन्न गदाि ऩयेका सभस्माहरु रगामतका र्वषमहरुभा प्रस्तुती तथा 
छरपर बएको सो कामिक्रभभा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको वार्षिक प्रगर्त र्नम्नानुसाय प्रस्तुत 
गरयएको चथमो । 
  
भन्त्रारम तथा सम्वद्ध र्नकामहरुको सॊक्षऺप्त प्रगर्त र्ववयण  
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२. ननजाभती सेवा ददवस सम्ऩन्न 

र्वगतभा  जस्तै मस वषि ऩर्न र्नजाभती सेवा ददवस २०७१ बव्म रुऩभा सम्ऩन्न बएको छ । 
र्नजाभती सेवाको भान्मता,अनुशासन, इभान्दारय य नैर्तकता बन्ने नाया यहेको मस वषिको र्नजाभती 
सेवा ददवस २०७१ बव्मताका साथ भनाउने क्रभभा यक्तदान कामिक्रभ , वृऺ योऩण कामिक्रभ , वागभती 
सपाई कामिक्रभ, भुख्म सचचव एघाय य टे«ड मुर्नमन एघाय फीच भैत्रीऩुणि पुटफर खेर रगामत र्वसबन्न 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयएको चथमो । जसअन्र्तगत फाग्भती सयसपाई कामिक्रभ , प्रबातपेयी कामिक्रभ, 
वृऺ ायोऩण कामिक्रभ सॊचारन , ससॊहदयफाय ऩरयसय सयसपाई, यक्तदान कामिक्रभ एवॊ र्वसबन्न खेरकुद 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयएको चथमो । त्मसैगयी र्नजाभती सेवा दऩिण (स्भारयका),२०७१ प्रकाशन सभेत 
गरयएको चथमो । उक्त कामिक्रभहरु प्रबावकायी रुऩरे सॊचारन गनिको राचग नेऩार सयकायका      
भुख्म सचचव श्री रीराभणी ऩौड्मार को अध्मऺताभा र्नजाभती सेवा ददवस भूर सभायोह ससभर्त य 
र्नजाभती सेवा ऩुयस्काय ससपारयश ससभर्त तथा र्वसबन्न भन्त्रारमका सचचवहरुको सॊमोजकत्वभा 
र्वसबन्न चाय उऩससभर्तहरु गठन गरयएको चथमो । 
 

र्नजाभती सेवा ददवस २०७१ को अवसयभा देहाम फभोन्त्जभका सेवा र्नवतृ्त र्नजाभती कभिचायीहरुराई 
सम्भान य उत्कृरट कभिचायीहरुराई ऩुयस्कृत सभेत गरयएको चथमो । 
 

 

क. उत्कृष्ट ननजाभती सेवा ऩुयस्काय 

सस.नं. कभमचायीको नाभ ऩद सरङ्ग काममयत ननकाम 

१ श्री शायदा प्रसाद त्रत्रतार सचचव  ऩुरुष यान्त्रिम मोजना आमोग 
२ श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्माम सचचव  ऩुरुष साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
३ श्री सॊजीवयाज येग्भी सहन्मामाचधव

क्ता 
ऩुरुष भहान्मामाचधवक्ताको कामािरम 

४ श्री दहयाभणी शभाि उऩसचचव ऩुरुष प्रधानभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को 
कामािरम 

५ श्री याभप्रसाद आचामि उऩ सचचव ऩुरुष अन्त्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग 

६ श्री धनयाज शभाि शे्रस्तेदाय ऩुरुष न्त्जल्रा अदारत, कैरारी 
७ श्री फाफुयाभ सुवेदी उऩ भहारेखा 

र्नमन्त्रक 
ऩुरुष भहारेखा र्नमन्त्रक कामािरम 

८ श्री यभा आचामि सुवेदी सहकायी अचधकृत भदहरा डडसबजन सहकायी कामािरम, रुऩन्देही 

९ श्री ऩदभा शे्ररठ नामफ सुब्फा भदहरा रोक सेवा आमोग 
१० श्री पे्रभ फहादयु ताभाङ्ग कामािरम 

सहमोगी 
ऩुरुष न्त्जल्रा प्रशासन कामािरम , 

सोरुखुम्फ ु
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ख. ननजाभती सेवा ऩुयस्काय 

सस.नं कभमचायीको नाभ ऩद सरङ्ग हार काममयत ननकाम 

१ श्री तोमनायामण ऻवारी सह सचचव ऩुरुष वाणणज्म तथा आऩूर्त ि भन्त्रारम 
२ श्री यभेशकान्त अचधकायी र्नसभत्त 

यन्त्जरिाय 
ऩुरुष प्रशासकीम अदारत 

३ श्री सशवयाभ न्मौऩाने उऩसचचव ऩुरुष साभान्म प्रशासन भन्त्रारम 
४ श्री याभचन्र ढकार उऩसचचव ऩुरुष सॊस्कृर्त, ऩमिटन तथा नागरयक 

उड्डमन भन्त्रारम 
५ श्री र्वरणु काजी थाऩा उऩ सचचव ऩुरुष व्मवस्थार्ऩका सॊसद सचचवारम 
६ श्री झक्क प्रसाद आचामि उऩ सचचव ऩुरुष अथि भन्त्रारम 

७ श्री मदनुाथ ऩौडेर उऩ सचचव ऩुरुष बुसभसुधाय तथा व्मवस्था 
भन्त्रारम 

८ श्री सुवणि प्रसाद ढकार र्नदेशक ऩुरुष भहारेखाऩयीऺकको कामािरम 
९ श्री शम्बु प्रसाद भयाससनी प्रभुख न्त्जल्रा 

अचधकायी 
ऩुरुष न्त्जल्रा प्रशासन कामािरम , 

याभेछाऩ 

१० श्री प्रल्हाद प्रसाद साऩकोटा उऩ सचचव ऩुरुष उजाि भन्त्रारम 

११ श्री देवचन्र शे्ररठ शाखा अचधकृत ऩुरुष यऺा भन्त्रारम 

१२ श्री देव कुभायी शभाि खत्री  भदहरा र्वकास 
अचधकृत 

भदहरा भदहरा तथा फारफासरका 
कामािरम, भुस्ताङ्ग 

१३ श्री ऩूणिरार र्वश्वकभाि इन्त्न्जर्नमय ऩुरुष बूसभगत जरस्रोत र्वकास 
ससभर्त शाखा कामािरम वुटवर 

१४ श्री र्वनोद कुभाय यॊन्त्जतकाय इन्त्न्जर्नमय ऩुरुष यारिऩर्तको कामािरम 
१५ श्री पे्रभ बक्त थाऩा ऺेत्री कम्प्मुटय 

अचधकृत  
ऩुरुष स्वास््म तथा जनसॊख्मा 

भन्त्रारम 

१६ श्री धनभामा सुनुवाय येञ्जय भदहरा वन र्वबाग 

१७ श्री केदाय प्रसाद न्मौऩाने सुऩयीवेऺक ऩुरुष केन्त्न्रम त्माङ्क र्वबाग 
१८ श्री सुशीरा शभाि रासभछाने ससर्नमय फुक 

फाइन्डय 
भदहरा भुरण र्वबाग 

१९ श्री रक्ष्भी देवी भल्र नामफ सुब्फा भदहरा ऺेत्रीम अनुगभन तथा 
सुऩरयवेऺण कामािरम, कास्की 

२० श्री कृरण प्रसाद ऩौडेर नामफ सुब्फा ऩुरुष सवोच्च अदारत 
२१ श्री इन्रप्रसाद बट्टयाई नामफ सुब्फा ऩुरुष अन्त्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान 

आमोग 
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२२ श्री शॊकयरार हरयजन गा.र्व.स.सचचव ऩुरुष न्त्जल्रा र्वकास ससभर्तको 
कामािरम, फाॉके 

२३ श्री याजेन्र मादव ऩशु स्वास््म 
प्रार्वचधक 

ऩुरुष न्त्जल्रा ऩशु सेवा कामािरम , 

उऩकेन्र गोरफजाय, ससयाहा 
२४ श्री जगन्नाथ अचधकायी खरयदाय ऩुरुष बौर्तक ऩूवािधाय तथा मातामात 

भन्त्रारम 

२५ श्री प्रभोद याउत कुभॉ कामािरम सहमोगी ऩुरुष बवन र्नभािण र्वबाग डडसबजन 
कामािरम, धनुषा 

२६ श्री ददगफहादयु घतॉभगय कामािरम सहमोगी ऩुरुष उद्मोग भन्त्रारम 
२७ श्री ओभ फहादयु बडडायी हरुका सवायी चारक ऩुरुष प्रधानभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को 

कामािरम 

२८ श्री सशव प्रसाद ऩौडेर हरुका सवायी चारक ऩुरुष न्त्जल्रा सशऺा कामािरम, कास्की 
२९ श्री ऐश्वमि न्त्जत योका हल्काया ऩुरुष गोश्वाया हुराक कामािरम , 

सुन्धाया 
३० श्री र्वरणुभामा हाछेथु भारी भदहरा कानून, न्माम, सॊर्वधानसबा तथा 

सॊसदीम भासभरा भन्त्रारम 
 

 

ग. सम्भान ऩत्र प्राप्त गने सेवा ननवतृ्त कभमचायीहरु 

सस.नॊ. नाभ, थय अवकाश हुॉदाको ऩद 
१ श्री दाभोदय प्रसाद गौतभ, रसरतऩुय भुख्म सचचव 
२ श्री कुर धभियत्न तुराधय, काठभाडडौ सचचव 
३ श्री दहभारम शभशेय ज.फ.या., काठभाडडौ सचचव 
४ श्री अच्मुत फहादयु याजबडडायी, रसरतऩुय सचचव 
५ श्री सूमिनाथ उऩाध्माम, काठभाडडौ सचचव 
६ श्री भुकुन्द शभाि ऩौडेर, फाग्रुङ्ग सचचव 
७ डा. श्री प्रबा फस्नेत, काठभाडडौ सचचव 
८ श्री केशवयाज झा, काठभाडडौ याजदतू (सहसचचव) 
९ श्री याजायाज सेढाई, नुवाकोट उऩ भ.रे.ऩ. 
१० श्री मुवयाज शभाि गौतभ, गुल्भी सहसचचव 
११ श्री गोऩार भान शे्ररठ, रसरतऩुय  उऩ सचचव 
१२ श्री बयतयाज ऩोखयेर, भोयङ्ग उऩ सचचव 
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१३ श्रीभती याभ प्मायी शे्ररठ, रसरतऩुय न्त्ज.सश.अ. 
१४ श्री कृरण प्रसाद फयार, कास्की न्त्जल्रा कृर्ष र्वकास अचधकृत 
१५ श्री अवधेश प्रसाद गौतभ, ससयहा शाखा अचधकृत 
१६ श्री ककर्तिर्नचध ऩाडडे, स्माङ्जा शाखा अचधकृत 
१७ श्री बागवन्त प्रसाद गुप्ता, फाॉके रेखा अचधकृत 

१८ श्री अजुिन प्रसाद आचामि, गुल्भी रेखा अचधकृत 
१९ श्री भुयायी बट्टयाई, भोयङ्ग रेखा अचधकृत 

२० श्री भोहन फहादयु के.सी., काठभाडडौ रेखाऩयीऺण अधकायी 
२१ श्री वेचन साह, भहोत्तयी सहामक वन अचधकृत 
२२ श्री शासरकयाभ कटे्टर, गोयखा नाऩी अचधकृत 

२३ श्री डम्फय कुभायी येग्भी, काठभाडडौ भदहरा र्वकास अचधकृत 
२४ श्री हरयहय वास्कोटा, धाददङ्ग का.भु.शाखा अचधकृत 
२५ श्री बीभ प्रसाद गौतभ, कास्की नामव सुव्वा 
२६ श्री ध्रुव सुवेदी, भहोत्तयी नामव सुव्वा 
२७ श्री टॊक प्रसाद सुवेदी, ऩवित नामव सुव्वा 
२८ श्री शान्तयाभ थकारी, डोल्ऩा नामव सुव्फा 
२९ श्री देवी प्रसाद प्रसाई, काठभाडडौ सवेऺक 

३० श्री कृरण प्रसाद अचधकायी, नुवाकोट स्वास््म सशऺा टेन्त्क्नससमन 
३१ श्री पे्रभ प्रसाद ढकार, नवरऩयासी खरयदाय 
३२ श्री नययाज ढकार, तेह्रथुभ  खरयदाय 
३३ श्री भो. अवदीन याॊकी, यौतहट खरयदाय 
३४ श्री सररा फल्वफ खनार, झाऩा ह.स.चा. 
३५ श्री र्वनोद शे्ररठ, ससन्धुऩाल्चोक ह.स.चा. 
३६ श्री रक्ष्भण खत्री, काठभाडडौ कामािरम सहमोगी 
३७ श्री कृरण न्मौऩाने, ससन्धुऩाल्चोक कामािरम सहमोगी 
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३. प्रशासन सुधाय कामामन्वमन तथा अनुगभन ससभनतको गठन य कामम प्रायम्ब  

नेऩार सयकाय (भॊन्त्न्त्रऩरयषद) को सभर्त २०७१।४।९ को र्नणिमानुसाय ऩूवि सचचव कृरणहरय फाॉस्कोटाको 
सॊमोजकत्वभा प्रधानभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामािरमका शासकीम सुधाय भहाशाखा हेने सह–सचचव 
सदस्म, अथि भन्त्रारमका सहसचचव सदस्म , नेऩार सयकायरे तोकेका प्रार्वचधक भन्त्रारमको तपि फाट 
बौर्तक ऩूवािधाय तथा मातामात भन्त्रारम य कृर्ष र्वकास भन्त्रारमका सहसचचव एकएक जना तथा 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारमको प्रशासन सुधाय हेने सहसचचव सदस्म सचचव यहने गयी प्रशासन सुधाय 
कामािन्वमन तथा अनुगभन ससभर्तको गठन य कामि प्रायम्ब बएको छ । 

ऩूवि सचचव फाॉस्कोटारे सभर्त २०७१।४।१९ गते नै ऩत्र फुझी सोही ददनफाट आफ्नो काभ आयम्ब 
गनुिबमो । साथै कामाियम्ब ऩूवि उहाॉरे साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सचचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्माम 
य भन्त्रारमका ऩदाचधकायीराई बेटी नेऩार सयकाय प्रर्त आबाय प्रकट गनुिबमो । उक्त र्नणिमानुसाय 
ससभर्तराई र्नम्न फभोन्त्जभको  कामािदेश प्राप्त बएको छ । 

१. प्रशासन सुधाय ससभनतको प्रनतवेदन सम्फन्धभा  

१.१ प्रर्तवेदनभा उल्रेणखत सुझावहरु कामािन्वमन गनि कामिमोजना तमाय गने । 

१.२ सो कामिमोजना कामािन्वमनको राचग आवश्मक स्रोत साधन तथा सॊगठनात्भक 
व्मवस्थाको प्रस्ताव तमाय गयी साभान्म प्रशासन भन्त्रारमभापि त नेऩार सयकाय सभऺ 
ऩेश गने । 

१.३ प्रर्तवेदनभा उल्रेणखत नेऩार सयकायरे कामािन्वमन गनि र्नदेश गयेका र्वषमहरु 
कामािन्वमन गनि सम्फन्त्न्धत भन्त्रारमहरुराई आवश्मक प्रार्वचधक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउने । 

१.४ स्वीकृत कामिमोजना कामािन्वमनको प्रगर्त र्ववयण सॊकरन गयी साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारम भापि त नेऩार सयकाय सभऺ ऩेश गने । 

१.५ ससभर्तको प्रर्तवेदनभा उल्रेणखत एवॊ अन्म प्रशासन सुधाय सम्फन्धी र्वषमभा नेऩार 
सयकाय सभऺ सुझावहरु ऩेश गने । 

२. ववसबन्न भन्त्रारमभा गठन बएका प्राववधधक ससभनतको काभ कायवाहीराई सहजीकयण 
गने सम्फन्धभााः 



13 
 

२.१ प्रार्वचधक ससभर्त गठन नबएको र्नकामभा प्रार्वचधक ससभर्त गठन गनि ऩहर गने । 

२.२ प्रार्वचधक ससभर्तराई आवश्मक ऩने ऩने सल्राह, सुझाव उऩरब्ध गयाउने । 

२.३ प्रार्वचधक ससभर्तहरुराई कामिमोजना फनाई अर्घ फढ्न पे्ररयत गने , त्मस्तो कामिमोजना 
सम्फन्धभा प्रार्वचधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

२.४ प्रार्वचधक ससभर्तरे गयेको काभ कायवाहीको र्नयीऺण अनुगभन गयी प्रत्मेक ३ ÷३ 
भदहनाभा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम भापि त नेऩार सयकाय सभऺ प्रर्तवेदन ऩेश गने । 

२.५ प्रार्वचधक ससभर्तको काभ कायवाहीको र्वषमभा सम्फन्त्न्धत भन्त्रारमको याजनैर्तक तथा 
प्रशासर्नक नेततृ्वराई जानकायी गयाउने , सुधाय गनुिऩने र्वषमभा ससपारयस गने , 

आवश्मक बौर्तक ऩूवािधाय एवॊ स्रोत साधनको व्मवस्थाऩनको राचग ससपारयस गने । 

३. नेऩार सयकायरे ददएको ननदेशन फभोजजभ अन्म काममहरु गने  
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४. भाननीम भन्त्री श्री रारफाफु ऩजडडतको ससगंाऩुय भ्रभण  

National University of Singapure (NUS) cGt/ut Singapure e-Government Leadership 

Centre को र्नभन्त्रणाभा भाननीम साभान्म प्रशासन  भन्त्री श्री रारफाफु ऩन्त्डडतको नेततृ्वभा ४ 
सदसीम टोरीरे मही २०७१÷७÷१० देणख २०७१÷७÷१२ सम्भ (३ कामि ददन) ससॊगाऩुयको भ्रभण ग¥मो । 

भाननीम भन्त्रीज्मूको नेततृ्वभा यहेको टोरीभा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सहसचचव सुयेश 
अचधकायी, रेखा अचधकृत फाफुयाभ थाऩा य भाननीम भन्त्रीज्मूको र्नजी सचचव भो.वससभ आरभ यहनु 
बएको चथमो ।  

२०७१÷७÷९ (२६ अक्टोफय , २०१४) भा भ्रभणटोरी ससॊगाऩुय ऩुगेको चथमो । २०७१ ÷७÷१० (२७ अक्टोफय , 

२०१४) भा ससॊगाऩुयको साविजर्नक ऺेत्रभा ICT को प्रमोग कसयी गरयमो बन्ने सन्दबिभा भाननीम 
भन्त्रीज्मूरे र्वसबन्न स्थान भ्रभण गयी जानकायी सरनु बमो । 

२०७१÷७÷११ (२८ अक्टोफय, २०१४) भा Singapure e-Government Leadership Centre (eGL) भा 
भा.भन्त्रीज्मू सदहत भ्रभणटोरीराई सो केन्रका र्नदेशक अशोक कुभायरे स्वागत गनुि बमो ।  उक्त 
ददन eGL को तपि फाट ससॊगाऩुय एउटा कभ र्वकससत यारिफाट कसयी र्वकससत यारिभा रुऩान्तरयत 
बमो (Transformation of Singapure) बन्ने र्वषमभा केन्रका र्नदेशक अशोक कुभायरे 
प्रस्तुतीकयण गनुि बमो । ससॊगाऩुयको प्रशासर्नक सुधायभा सूचना तथा सॊचाय प्रर्वचध (ICT) को 
उऩमोग गरयएको जानकायी ददॊदै उहाॉरे सूचना प्रर्वचधको प्रमोग साविजर्नक सेवा, वैककङ्ग, ऩुस्तकारम, 

सुयऺा व्मवस्थाऩन रगामत धेयै ऺेत्रभा गनि सककने जानकायी गयाउनु बमो । वहाॉरे उक्त सॊस्था 
नेऩारी प्रशासकहरुराई e- Governance  सम्वन्धी तारीभ प्रदान गनि तमाय यहेको य बर्वरमभा 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारम य eGL वीचको सॊवन्धराई वढाउॊ दै रैजान आपु तमाय यहेको अवगत 
गयाउनु बमो । भा.भन्त्री रारफाफु ऩन्त्डडतरे ससॊगाऩुयको याजनीर्तक प्रणारी, प्रशासर्नक प्रणारी, आचथिक 
र्वकासको अवस्था, साभान्त्जक,  साॊस्कृर्तक अवस्था,  सॊवैधार्नक ऩद्धर्तको फायेभा जानकायी सरनु बमो 
। वहाॉरे प्रशासन सुधाय य सुशासन प्रवद्र्धन गनि आपु प्रर्तवद्ध बएको य मसका राचग अन्म देशका 
अनुबव फाये जानकायी सरने क्रभभा आपूरे ससॊगाऩुय भ्रभण गयेको वताउनु बमो । भाननीम भन्त्रीरे 
अदहरे र्वश्व ऩरयवेशभा एक देशका ऻान, सीऩ य असर अभ्मासहरु अकोरे ससक्नु ऩने वताउॉ दै नेऩारी 
र्नजाभती कभिचायीहरुराई प्रसशऺण ददने क्रभभा eGL रे सघाउने र्वश्वास व्मक्त गनुि बमो । 

सो कामिक्रभभा नेऩारको प्रशासर्नक ऩद्धर्तको जानकायी गयाउॊ दै नेऩारभा e- Governance application  

को हारको अवस्था फाये सह सचचव सुयेश अचधकायीरे प्रकाश ऩानुि बएको चथमो । नेऩारी 
कभिचायीहरुराई ICT सम्फन्धी तारीभ प्रदान गने सॊवन्धभा सभेत उक्त ददन छरपर गरयमो । 
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सोही ददन नै भाननीम भन्त्रीज्मू सदहतको भ्रभण टोरीरे Singapure National Library को भ्रभण गयी 
ऩुस्तकारमभा IT को प्रमोग सम्फन्धी जानकायी हाससर ग ¥मो । साथै Singapure City Gallery को 
भ्रभण गयी ससॊगाऩुय शहयी र्वकास मोजना फाये जानकायी सरईएको चथमो । उक्त अवसयभा eGL का 
र्नदेशक अशोक कुभाय य व्मवस्थाऩक Vin Mei ऩर्न हुनुहुन््मो । २०७१÷७÷१२ (२९ अक्टोफय, २०१४) 
भा eGL Institute of South East Asian Studies (ISAS) का अध्मऺ प्रा. गोऩीनाथ र्ऩल्रे य 
भाननीम भन्त्रीज्मूवीच ISAS केन्त्न्रम कामािरमभा बेटघाट बमो । 

ISAS अध्मऺ र्ऩल्रेरे भाननीम भन्त्रीज्मूराई हाददिक स्वागत गदे नेऩारको सॊर्वधान र्नभािण प्रकक्रमा, 
याजनीर्तक अवस्था, आचथिक अवस्थाका फायेभा न्त्जऻासा याख्नु बमो । भाननीम भन्त्रीज्मूरे सॊर्वधान 
र्नभािण प्रकक्रमारे गर्त सरएको य याजनीर्तक , आचथिक अवस्था सकायात्भक यहेको जानकायी 
प्रा.र्ऩल्रेराई ददनु बमो । अध्मऺ गोऩीनाथ र्ऩल्रेरे भाननीम भन्त्रीज्मूको भ्रभणप्रर्त खुशी व्मक्त गदै 
नेऩारभा सुशासन कामभ गनि भाननीम भन्त्रीज्मूरे गदै आउनु बएका कामिको प्रशॊसा गनुि बएको  
चथमो । उक्त अवसयभा भा.भन्त्रीज्मूका साथ सहसचचव सुयेश अचधकायी सहबागी हुनु बमो । त्मसै 
गयी eGL का र्नदेशक अशोक कुभाय ऩर्न छरपरका क्रभभा उऩन्त्स्थत हुनु बएको चथमो । भाननीम 
भन्त्रीज्मू तीन ददवसीम ससॊगाऩुय भ्रभण सम्ऩन्न गयी २०७१÷७÷१३ (३० अक्टोफय , २०१४) भा टोरीका 
सदस्म  सदहत स्वदेश पकि नु बमो । 
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५. ननजाभती सेवाका ववववध ऩऺ य सेवा प्रवाहको प्रबावकायी ववषमक अन्त यक्रिमा काममिभ 
सम्ऩन्न 

र्नजाभती सेवाभा यहेका र्वर्वध ऩऺ तथा नेऩारको साविजर्नक सेवा प्रवाहराई व्मवन्त्स्थत, भमािददत य 
प्रबावकायी फनाउने बन्ने उद्देश्मरे काभे्रऩरान्चोक न्त्जल्राभा कामियत सयकायी कभिचायीको उऩन्त्स्थर्तभा 
सभर्त २०७१।७।२१ भा धुसरखेरभा एक अन्तयकक्रमा कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको छ ।  

सो कामिक्रभ साभान्म प्रशासन भन्त्री श्री रारफाफु ऩन्त्डडत को प्रभुख आर्त्मताभा सम्ऩन्न बएको 
चथमो बने साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सचचव ङइन्र प्रसाद उऩाध्माम को सभेत उक्त कामिक्रभभा  
उऩन्त्स्थर्त यहेको चथमो । काभे्रऩरान्चोक न्त्जल्राका र्वसबन्न कामािरमका प्रभुख एवॊ प्रर्तर्नचध गयी 
करयफ १०० जनाको उऩन्त्स्थर्त यहेको कामिक्रभभा र्नजाभती सेवाका र्वर्वध ऩऺ एवॊ साविजर्नक सेवा 
प्रवाहराई प्रबावकायी कसयी फनाउने बन्ने र्वषमभा सहबागीहरुरे र्वसबन्न धायणा प्रस्तुत गयेका   
चथए । उक्त कामिक्रभभा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सचचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामरे 
कभिचायीहरुरे सेवा सुर्वधाको र्वषमराई भात्र प्राथसभकता नददएय जनताभा ऩुयाउनुऩने सेवाराई 
प्राथसभकता ददनुऩने फताउनुबमो । साथै र्नजाभती कभिचायीहरुराई ददनुऩने सेवा सुर्वधा ,वनृ्त्त्त 
र्वकासका सम्फन्धभा के कस्तो सुधाय गनि सककन्छ त्मसभा भन्त्रारमरे सहमोग गने र्वश्वास व्मक्त 
गनुिबमो । त्मसैगयी सेवा प्रवाह चुस्त फनाउन कभिचायीराई प्रसशऺण गरययहनुऩने बएको य त्मसका 
राचग एकककृत तारीभ नीर्त फनेको य त्मसको कामािन्वमन ऩर्छ सफै कभिचायीरे सभान रुऩभा तारीभ 
प्राप्त गनि सक्ने फताउनु  बमो । आफ्नो कतिव्म,दार्मत्वराई ऩर्न त्रफसिन नहुने, इभान्दायी, अनुशासन य 
नैर्तकताह्रास हुन नददई जनताको काभराई सयर , सहज, सॊवेदनशीर बई गनुिऩने , सेवाप्रर्त प्रर्तफद्ध 
यहनुऩने, कभिचायीको भनोवनृ्त्त्तभा सुधाय गनुिऩने रगामतका र्वर्वध र्वषमभा प्ररट ऩानुिबएको चथमो ।  
त्मसैगयी उक्त कामिक्रभभा साभान्म प्रशासन भन्त्री श्री रारफाफु ऩन्त्डडतरे नेऩारको र्नजाभती 
प्रशासनभा र्वसबन्न सभस्माहरु यहेका य ती सभस्माराई क्रसभक रुऩभा सभाधान गरयने फताउनुबमो । 
न्त्स्थयता नबए काभ नहुने य त्मसरे प्रर्तपर सभेत नददने हॉदा वतिभान सरुवा प्रणारीभा सभेत 
ऩुनयावरोकन गरयने फताउनुबमो । प्रशासनराई सुदृढ य जनताप्रर्त जवापदेही फनाउनको राचग सफैको 
सोचभा ऩरयवतिन हुनु जरुयी यहेको कुया सभेत सो कामिक्रभभा फताउनुबएको  चथमो । उक्त कामिक्रभभा 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सहसचचव श्री फाफुयाभ अचधकायी, श्री उऩसचचव र्वरणुहरय उऩाध्माम, उऩ 
सचचव श्री नन्दयाज ऻवारी रगामतको उऩन्त्स्थर्त यहेको चथमो । 
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६. ववसबन्न ननकामहरुको संगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण कामम सम्ऩन्न   

नेऩार सयकायका र्वसबन्न र्नकामहरुभा हार कामभ यहेको सॊगठन सॊयचना य दयवन्दीभा ऩुनयावरोकन 
गनुि ऩने देणखएकोरे बूसभ सुधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारम य अन्तयगत,वन तथा ब–ूसॊयऺण भन्त्रारम य 
अन्तयगित,स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारम य अन्तयगत ,सॊघीम भासभरा तथा स्थानीम र्वकास 
भन्त्रारम य अन्तयगत ,बौर्तक मोजना ऩूवािधाय तथा मातामात व्मवस्था भन्त्रारम य अन्तयगत , 
सॊस्कृर्त ऩमिटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम यअन्तयगत एवॊ यान्त्रिम सतकि ता केन्र को सॊगठन 
तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गने कामि सम्ऩन्न बएको  छ । सो कामिफाट उल्रेणखत भन्त्रारमहरुको 
कामिक्रभ ,कामिवोझ,कामि प्रकृती अनुसाय र्वद्मभान साॊगठर्नक सॊयचना तथा दयफन्दीभा थऩघट बएको 
छ ।  

सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गरयएका र्नकामहरु भध्म सॊर्घम भासभरा तथा स्थानीम र्वकास 
भन्त्रारमको वतिभान कामि प्रकृर्त, कामिवोझ तथा भौजुदा सॊगठन सॊयचनाभा हेयपेय गदाि ऩञ्जीकयणको 
सम्ऩूणि कामि गने गरय सोदह वभोन्त्जभ  आवश्मक कभिचायीको दयवन्दी सजृना गयी छुटै्ट ऩन्त्ञ्जकयण 
र्वबाग गठन गरयएको छ ।  
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७. भोयङ जजल्राभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी असबभुखीकयण काममिभ सम्ऩन्न  

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण शाखाको आ.व.२०७१।७२ को स्वीकृत वार्षिक कामिक्रभ अनुसाय भुरुकका र्वसबन्न 
स्थानभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी असबभुखीकयण गने कामिक्रभ यहे वभोन्त्जभ भोयङ न्त्जल्राको 
र्वयाटनगयभा उक्त कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको छ । न्त्जल्रान्त्स्थत कामािरमका प्रभुख तथा सहामक 
कभिचायीहरुराई सो सम्फन्धी असबभुखीकयण गरय जानकायी हाससर गयाउने उदे्धश्मरे उक्त कामिक्रभ 
सॊचारन गरयएको हो ।   

कामिक्रभको उद्दशे्म– 

क. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी अवधायणा , नेऩारभा सो सम्फन्धी व्मवस्था तथा सो को 
व्मवस्थाऩकीम प्रमोगको सम्वन्धभा जानकायी गयाउनु । 

ख. सम्फन्धीत र्नकामहरुरे मस सम्फन्धी अवधायणाको उऩमोग आ–आफ्नो कामािरमहरुभा सभेत 
गनि गयाउन उत्पे्ररयत गनुि । 

कामिक्रभभा  ऩावयप्वाइन्ट प्रस्तुती , छरपर, अन्र्तकक्रमा र्वचध भापि त र्वषमवस्तुको प्रस्तुत गरयएको 
चथमो । 

सॊरग्न तासरका वभोन्त्जभ कामिक्रभ सॊचारन बएको चथमो । प्रस्तुत र्वषमवस्तुहरु भाचथ 
सहबागीहरुवाट र्वसबन्न न्त्जऻासा,छरपर तथा अन्र्तकक्रमा गरयएको चथमो ।  

कामिक्रभभा भोयङ न्त्जल्राका अचधकाॊश कामािरम प्रभुख तथा प्रशासन शाखाभा कामियत कभिचायीहरु गयी 
जम्भा १०६ जना सहबागीहरुको उऩन्त्स्थर्त यहेको चथमो । कामिक्रभको र्वशेष आर्त्मता भोयङ  
न्त्जल्राका प्रभुख न्त्जल्रा अचधकायी गणेशयाज काकीज्मूरे गनुिबएको चथमो । प्रभुख अचथर्तको रुऩभा 
काकीरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको भहत्व य मसका उऩमोगका सम्वन्धभा आफ्ना धायणाहरु याख्दै 
साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे मसराई व्मवहारयक तुल्माउन आवश्मक नीर्तगत, सॊस्थागत, कामिर्वचधगत 
तथा जनशन्त्क्त र्वकास जस्ता ऩऺभा ध्मान ददन सुझाव याख्नु बएको चथमो । 

कामिक्रभको अन्तभा सहबागीहरुका तपि वाट वोल्दै न्त्जल्रा ऩशुसेवा कामािरमका प्रभुखरे मस र्वधाराइ 
सैद्धान्त्न्तक बन्दा व्मवहारयक तुल्माउन सुझाव याख्दै असबभुखीकयण कामिक्रभवाट  सहबागीहरु 
राबान्त्न्वत बएको य मसका अवमवहरुराइ कामिऺेत्रभा उऩमोग गनि प्रमास गने प्रर्तवद्धता 
सहबागीहरुका तपि वाट याख्नु बएको चथमो ।  

 



19 
 

कामिक्रभफाट प्राप्त ससकाई 

क. कामिक्रभभा सम्फन्धीत र्वषमका र्वऻ तथा भन्त्रारमका उच्च ऩदाचधकायीहरुको सहबाचगता 
यहेभा अझ प्रबावकायी हुुुने । 

ख. कामिक्रभ अवचध कन्त्म्तभा २ ददन तथा एकै ददन सवै सहबागीहरु बन्दा एक ससफ्टभा ४० 
जना सहबागीहरु हुॊदा प्रबावकायी हुने । 

ग. कामािरम प्रभुख य सहामक कभिचायीहरुराई छुट्टाछुटै्ट असबभुखीकयण गदाि प्रबावकायी हुने । 

प्राप्त उऩरब्धी  

क. भोयङ न्त्जल्रान्त्स्थत सफैजसो कामािरम प्रभुख तथा प्रशासन शाखाभा कामियत कभिचायीहरुराई 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी असबभुखीकयण गरयएको । 

ख. सो वाट कामािरमरे आ–आफ्नो कामिऺेत्रभा मसको उऩमोग गनि पे्ररयत गयेको । 
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८. सेवा ननवतृ ववसशष्ठ शे्रणीका कभमचायीहरुको सेवा सरने सम्फन्धभा छरपर काममिभ सम्ऩन्न  

भाननीम साभान्म प्रशासन भन्त्री श्री रारफावु ऩन्त्डडतको अध्मऺता एवॊ साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका 
सचचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामको उऩन्त्स्थर्तभा सभर्त २०७१।०६।११ गते सेवा र्नवतृ र्वसशरट 
शे्रणीका ऩदाचधकायीहरुको सहबाचगताभा सेवा र्नवतृ र्वसशरठ शे्रणीका ऩदाचधकायीहरुको सेवा सरने 
सम्फन्धभा छरपर तथा अन्तयकक्रमा कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको  छ । नेऩार सयकायका र्वसबन्न 
र्नकामहरुभा सेवा प्रदान गरय हार र्नवतृ हुनु बएका करयव १५ जना ऩूवि र्वसशरठ शे्रणीका 
ऩदाचधकायीहरुको सहबाचगता यहेको सो अन्तयकक्रमा तथा छरपर कामिक्रभभा सहबाचगहरुरे आ – 

आफ्नो धायणा व्मक्त गनुि बएको चथमो । 

  



21 
 

९. EUROPA सम्भेरन २०१४ य नेऩारको सहबाधगता  

साविजर्नक प्रशासनका राचग ऩूर्वि ऺेत्रीम सॊगठन EUROPA रे सदस्म यारिका प्रर्तर्नचध , र्वऻ एवॊ 
र्वसबन्न ऩेशार्वदहरुको उऩन्त्स्थर्तभा आफ्नो वार्षिक सम्भेरन गत अक्टोफय २० देणख अक्टोफय २४ , 

२०१४ सम्भ सबमतनाभको हनोइ न्त्स्थत यान्त्रिम सम्भेरन केन्रभा सम्ऩन्न ग ¥मो । साविजर्नक 
प्रशासन य शासनका र्वर्वध र्वषमभा सदस्म यारिहरु र्वच छरपर गनि सम्भेरन आमोजना गरयएको 
चथमो । ऺेत्रीम तथा र्वश्वव्माऩी एकककयणको सन्दबिभा साविजर्नक प्रशासन य शासन छरपरको भूर 
र्वषम यहेको चथमो । 

नेऩारको तपि फाट साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सचचव श्री ङइन्र प्रसाद उऩाध्मामको नेततृ्वभा एक ३ 
सदस्मीम प्रर्तर्नचध भडडररे उक्त सम्भेरनभा सहबाचगता जनाएको चथमो । प्रर्तर्नचध भडडरका 
अन्म सदस्महरुभा रोक सेवा आमोका सचचव श्री र्वरणु प्रसाद रम्सार य साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारमका उऩ सचचव श्री कृरण प्रसाद शभाि यहनु बएको चथमो । 

नेऩारी प्रर्तर्नचध भडडररे EUROPA को ६०औॊ कामिकायी ससभर्तको फैठकभा सभेत सहबाचगता 
जनाएको चथमो । 

उक्त कामिकायी ऩरयषद्को फैठकभा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमका सचचव श्री ङइन्र प्रसाद  उऩाध्मामरे 
सॊगठनराई थऩ सवर फनाई साझा ऺेत्रीम चुनौतीहरुराई सम्फोधन गनि सॊगठनको सदस्म यारिको 
सॊख्मा र्वस्ताय गनुि ऩनेभा जोड ददनु बएको चथमो । 

EUROPA सम्भेरनको उद्घाटन सभायोहभा नेऩारी प्रर्तर्नचध भडडरका नेता श्री ङइन्र प्रसाद 
उऩाध्मामरे नेऩारका तऩिmफाट याख्नु बएको सम्फोधन भन्तव्मको साय सॊऺेऩ्  

  
 ऺेत्रीमतावाद य र्वश्वव्मार्ऩकयणको सन्दबिभा देखाऩयेका नर्वनतभ प्रशासर्नक एवॊ शासकीम 

भुद्दाहरुको फायेभा छरपर गनि EUROPA सम्भेरन एक भहत्वऩूणि  साझा भञ्चको रुऩभा 
कामि गयेको । 

 नेऩारको वतिभान सन्दबिराई जोड ददॉदै साविजर्नक प्रशासन य शासनका ऺेत्रभा देखा ऩयेका 
चुनौर्तहरु य तीनराई सभाधान गनि अऩनाइएका प्रमासहरुफाये प्रकाश ऩारयएको । 

 साविजर्नक प्रशासन य शासनका ऺेत्रभा र्वश्वव्मार्ऩकयणरे सजृना गयेको सभस्माहरुराई 
सभाधान गनि मस ऺेत्रका जनतारे र्वशेष प्रमास गनुिऩने आवश्मकता औल्माउनु बएको । 
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 र्वश्वस्तयभा गरयएका प्रर्तवद्धता तथा नर्वनरुऩभा देखा ऩयेका शासकीम भुद्दाहरुराई सम्फोधन 
गनि मस ऺेत्रभा अझ फढी सहमोग य ऻान आदन प्रदान गने उऩामहरुको खोजी गनुिऩने 
आवश्मकता व्मक्त गनुिबएको । 

 शासन, र्वकास य र्वश्वव्मार्ऩकयणका चुनौतीहरुराई प्रबावकायी ढॊगरे सम्फोधन गनि सदस्म 
यारिहरुको साझा र्ववेक य धायणाभा आधारयत उऩामहरुको भहत्व फाये प्रकाश ऩानुिबमो । 

 सम्भेरनको भूर र्वषम अन्तगित ऺेत्रीम तथ अन्तयािन्त्रिम एकककयण , ऩायदसशिता, इभान्दायी 
तथा जवापदेदहतटा भुरुकी प्रशासनभा र्नजी ऺेत्रको सहबागीता ,  प्रशासर्न एवॊ शासककम 
सुधाय, जरवामु ऩरयवतिनको असय, र्वद्मुर्तम शासन, स्थानीम शासन भा नवप्रवतिन, साविजर्नक 
र्वत्त जस्ता र्वषमसॉग सम्फन्त्न्धत र्वर्वध ऩऺहरुभा अन्तयकक्रमात्भक छरपर बएको चथमो । 
जहाॉ सहबागी प्रर्तर्नचधहरुरे छरपरका र्वषमभा आ–आफ्ना अनुबव य र्वचाय आदान प्रदान 
गनुिबएको चथमो । 

 सम्भेरनका क्रभभा अक्टोवय २२ , २०१४ भा नेऩारको प्रर्तर्नचध भडडर य सबमतनाभका उऩ 
गहृ भन्त्री त्रफच द्र्वऩऺीम सम्फन्ध य साझा दहतका फायेभा छरपर गनि एक द्र्वऩऺीम फैठक 
सभेत आमोजना बएको चथमो । 

 आगाभी सम्भेरन सन ्२०१५ को अक्टोफयभा चीनभा आमोजनागने उद् घोष गदै मस वषिको 
EUROPA  सम्भेरन अक्टोफय २३, २०१४ का ददन सभाऩन गरयएका चथमो । 


