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मन्तव्य 

सामान्य प्रशासि मन्रालयलाई िेपाल सरकारको काययहवभाजि नियमावली २०७२ ले तोकेका जजम्मेवारीलाई 
प्रभावकारी रुपमा सम्पादि गरी निजामती सेवाको साख अनभवृहि गिे प्रमखु उिेश्यका साथ यस मन्रालयबाट 
सोच पर २०७२ तथा  तल्काल सधुार कायययोजिा लगायतका हवनभन्न काययिरु सम्पादि भैरिेका छि ्
।प्रभावकारी सेवा प्रवािका अनतररक्त निजामती सेवालाई िैनतक, सक्षम, सदुृढ, उत्तरदायी र व्यवसाहयक बिाउि, 
क्षमता हवकास गिे तथा निजामती सेवालाई प्रनतस्पनधय, उत्तरदायी र जवाफदेिी बिाउिे जस्ता काययिरु सामान्य 
प्रशासि मन्रालयबाट िुुँदै आएको हवददतै छ ।  

यसै नसलनसलामा एउटा कडीको रुपमा निजामनत सेवामा महिला कमयचारी हवषयक अन्तहरय या काययरम 
सम्पन्न गररयो । उक्त काययरम सम्माििीय प्रधािमन्रीज्यूको प्रमखु आनतथ्यतामा सम्पन्न भएको नथयो ।  

उक्त काययरमले समावेशी हवकासका सवालमा राज्यले नलएका िीनतिरुको हववेचिा गरी  लजक्षत वगयलाई 
जोड ददिपुिेमा समेत सझुाव ददएको छ । लैनगिंकमैरी काययवातावरण निमायण गिय सझुाव प्राप्त भएको िुुँदा आगामी 
ददिमा यस्ता काययरमलाई थप सिंस्थागत गिे तफय  मन्रालयले पिल गिेछ । समावेशी हवकास र क्षमता 
अनभवृहिसुँग सम्बजन्धत काययरमको दायरालाई अझै फराहकलो बिाई सावयजनिक सेवामा काययरत सबै के्षरका 
महिलालाई समेट्िे गरी काययरमको ढाुँचा तयार गरी काययरमलाई निरन्तरता ददि गरी वाहषयक काययरममा 
समावेश समेत गररिछे ।   

उक्त काययरममा निजामती सेवामा महिला कमयचारीको पिुुँच अनभवहृिका सन्दभयमा सम्माििीय 
प्रधािमन्रीज्यू, सिंवैधानिक निकायका प्रमखु, िेपाल सरकारका मखु्य सजचव, हवनभन्न निकायका सजचव लगायत 
अन्य सिभागीिरुबाट सारगहवयत सझुाविरु प्राप्त भए । प्राप्त सझुाविरु र काययपरले प्रभावकारी तवरले थप काम 
गियको लानग जजम्मेवारी वोध एविं उजाय प्राप्त भएको मिससु गरेको छु ।साथै, समग्र सावयजनिक प्रशासि 
सिंचालिको लानग मागयदशयि प्राप्त भएको छ। 

अन््यमा, आफ्िो अमूल्य समय ददई उपजस्थत ििु ुििु ेसम्मािीय प्रधािमन्रीज्यू, मखु्य सजचव,लोक सेवा 
आयोगका अध्यक्ष, िेपाल प्रशासनिक प्रजशक्षण प्रनतष्ठािका काययकारी निदेशक, यस मन्रालयका सजचव, काययरममा 
सिभानग निजामती सेवाका महिला कमयचारी लगायत सबै पदानधकारीिरु तथा काययरमलाई सफल बिाउि तथा 
प्राप्त सझुाविरुलाई नलहपवि गिे काययमा सिंलग्ि सबै कमयचारीिरुप्रनत हृदयदेजख िै धन्यवाद ज्ञापि गदयछु । 

 
रेखा शमाय 
मन्री 

सामान्य प्रशासन मन्रालय 
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भिाई 

सामान्य प्रशासि मन्रालयको आयोजिामा पहिलो पटक "निजामती सेवामा महिला" हवषयक 
अन्तरहरया काययरम आयोजिा गरी निजामती क्षेरमा काययरत महिलाको हवद्यमाि अवस्था र समस्याका 
बारेमा छलफल गिे काययसिंस्कृनतको प्रारम्भ भएको मिसशु गरेको छु । छलफल तथा अन्तरहरयामा 
उठेका जजज्ञासा, सझुाव र प्राप्त पषृ्ठपोषणले राज्यले नलएको समावेशी िीनतको सन्दभयमा हववेचिा भई सेवा 
प्रवाि, िागररक सन्तहुि र समावेजशताको हवहवध पक्षिरु िीनत, नियम तथा कािूिलाई समसामहयक 
सधुारका लानग उपयकु्त वातावरण सजृिा भएको ठािेको छु ।  

िेपालमा कुल जिसिंख्या मध्ये ५१.५ प्रनतशत महिला रिेकोमा निजामती सेवामा महिला 
कमयचारीको उपजस्थनत कररब १८ प्रनतशत पगेुको पाईन्छ । जिसिंख्याको तलुिामा ितेृ् व र निणाययक 
तिमा उपजस्थनत अझै कनम भएको मिससु भएको छ । िीनत निमायण तिमा महिलाको पिुुँच 
बढाउि,आरक्षण सम्बजन्ध िीनतलाई लजक्षत वगयमा पयुायउि, महिला निजामनत  कमयचारीको क्षमता 
अनभवहृि गरी लजक्षत वगयको सेवामा पिुुँच पयुायउिे गरीमहिलाको उपजस्थती बढाउि ु चिुौतीपूणय रिेको 
छ।  

 निजामती सेवामा काययरत महिलािरुकोिेतृ् व क्षमताको हवकास गिे अवसरको सजृिागिय 
महिलािरुको वास्तहवक समस्या बझु्ि,वतयमाि अवस्थाको जािकारी, भहवष्यमा निजामती क्षेरमा महिला 
सिभानगता बढाउि गररि ु पिे प्रयास, सेवा प्रवािमा काययकुशलता (Efficiency) र काययदक्षता 
(Effectiveness)अनभबदृिको लानग अनभप्ररेरत गिे, अन्तर निकाय सम्वन्धवहृि, गिुासो सिुवुाई र 
सम्वोधि, महिला कमयचारीका समस्याको, सझुाव सिंकलि र समाधािका उपाय पहिचाि रभहवष्यमा 
नलिपुिे िीनतिरूका सन्दभय िै यसको मखु्य उिेश्य रिेकोमा प्राय: सबै हवषयमा छलफल भई केहि 
हवषयमा सझुाव समेत प्राप्त भएको छ ।अन््यमा, यस काययरममा सियोग पयुायउि ुििुे सामान्य प्रशासि 
मन्रालयका मेरा सिकमी साथीिरु र काययपर तयारी तथा समन्वय सनमनतका पदानधकारीिरुलाई 
धन्यवाद ज्ञापि गदयछु । 

 
टिंकमजण शमाय 

सजचव 
सामान्य प्रशासि मन्रालय 
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१ पषृ्ठभनूम  

िेपालको सिंवैधानिक व्यवस्था भए अिसुार निजामती सेवामा समावेशीतालाई आ्मसात गिय समावेशी 
नसिान्तको कायायन्वयिको लानग निजित कोटा सिंख्या, सकारा्मक हवभेद तथा हवपररत हवभेदजस्ता 
उपायिरु अपिाउदै राज्यले निजामती सेवानभर हवहवधतालाई सिंबोधि गदै सामाजजक पूुँजी निमायणमा जोड 
ददएको छ । िेपालको कूल जिसिंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओघटेका महिलािरु निजामती सेवामा 
कररव १८ प्रनतशत मार रिेको र निजामती सेवामा लैहिकमैरी काययवातावरण सजृिा गरी सामाजजक 
पूुँजी निमायण गिय राज्यका लानग चिुौती र अवसर दवैु बन्न गएको छ । यस अवस्थामा निजामती सेवामा 
काययरत महिला कमयचारीिरुका लानग भएका व्यवस्थाको कायायन्वयिको अवस्था र कायायन्वयि ििु 
िसकेका व्यवस्थािरुको पहिचाि गदै समाधािका उपायिरु र आगामी सिंघीय सिंरचिामा जादाुँ गिुय पिे 
सधुारिरुमा केजन्ित ििु पिे अपररिाययतालाई मिससु गरी सामान्य प्रशासि मन्रालयले “निजामती सेवामा 
महिला हवषयक अन्तरहरया” काययरम आयोजिा गरेको िो ।  

निजामती सेवामा काययरत महिला कमयचारीिरुले व्यिोिुय परेका समस्या, गिुासा एक आपसमा 
बझु्िे र तदिरुुपका िीनत, नियममा सधुार गरी वास्तहवक लजक्षत वगयमा सेवा पयुायउि,े सेवाप्रवािलाई थप 
गणुस्तर बिाउिे, िागररक सन्तहुिलाई थप वहृि गदै निजामती सेवाको साख वहृि गिे समेत काययरमको 
उिेश्य रिेको नथयो । 

सम्माििीय प्रधािमन्री, माििीय सामान्य प्रशासि मन्री, लोकसेवा आयोगका माििीय अध्यक्ष, 
मखु्य सजचव लगायतका हवजशि व्यजक्तिरुले लजक्षत वगयमा सेवा पयुायउिे, गणुस्तरीय सेवा प्रवाि गरी 
िागररक सन्तहुि वहृि गिे, एक तिमा आरक्षणको सहुवधा नलए पनछ अन्य लजक्षत वगयलाई अवसरको 
सनुिजितता ददि ुपिे र महिला सिभानगताको गणुस्तरीयता वहृि गदै  महिलािरुको  क्षमता अनभवहृि, 
निणययमा पिुुँच र िेतृ् व हवकासमा जोड ददि ुभएको नथयो । 

कररब ३०० महिला समेत गरी जम्मा ४०० जिाको सिभानगता भएको अन्तरहरया काययरम 
पहिलो पटक आयोजिा गररएको नथयो । काययरमको सिभानगता, काययपरको गणुस्तर, उच्च िेतृ् वको 
प्रनतविता र महिलािरुबाट मखुररत दृहिकोणबाट काययरम पूणय सफल भन्दै निरन्तरताको माग समेत 
भएको नथयो । 
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२. सिभानगता र सिंयोजि 

"निजामती सेवामा महिला" हवषयक अन्तरहरया काययरममा करीब तीि सय जिा राजपरािंहकत 
निजामती महिला कमयचारीिरुको सिभानगता रिेको नथयो ।अन्तरहरयामा प्रमखु अनतनथको रुपमा 
सम्माििीय प्रधािमन्रीज्यूको उपजस्थनत भई िेतृ् व प्रदाि गिुय भएको नथयो ।सामान्य प्रशासि मन्री 
माििीय रेखा शमायज्यूको अध्यक्षतामा काययरम सिंचालि भएको नथयो भिे काययरममा स्वागत एविं समग्र 
काययरमको हवषयवस्त ुसम्बन्धी प्रस्ततुी सामान्य प्रशासि मन्रालयका सजचव श्री टिंकमजण शमायले गिुय 
भएको नथयो । अनतनथको रुपमा लोकसेवा आयोगका माििीय अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैिाली, मखु्य सजचव 
डा. सोमलाल सवेुदी, िेपाल सरकारका सजचविरु, नरभवुि हवश्वहवद्यालका रेक्टर डा. सधुा नरपाठी, 
प्रशासनिक प्रजशक्षण प्रनतष्ठािका काययकारी निदेशक श्री पनु्यप्रसाद न्यौपािे, सामान्य प्रशासि मन्रालयका 
सिसजचव, उपसजचव लगायत राजपरािंहकत कमयचारीिरुको उपजस्थनत रिेको नथयो ।उक्त काययरमको 
सिंयोजि सामान्य प्रशासि मन्रालय, प्रशासि सधुार मिाशाखाले गरेको नथयो ।   

३. काययरम र अन्तरहरया  

अन्तरहरया काययरमलाई  निम्िािसुार ४ भागमा हवभाजि गररएको नथयो । 

३.१. स्वागत तथा सम्मेलिको प्रारम्भ, 

३.2. मन्तव्य 

3.3 खलुा छलफल र  

३.४. समापि ।  

३.१. स्िाित तथा सम्मेलनको प्रारम्भ 

सम्माििीय प्रधािमन्रीज्यूले पािसमा बजत्त बालेर काययरमको समदुघाटि पिात काययरम 
हवनधवत रुपमा शरुु भएको नथयो । काययरमको समदुघाटि पिात मन्रालयका सजचव श्री टिंकमजण 
शमायले निजामती सेवामा महिला(Women in Civil Service)हवषयक काययपर प्रस्ततु गिुय भएको नथयो 
।आनथयक, सामाजजक एवम ्राजिीनतकरुपमा समेत महिलापनछ परररिेको िपेालजस्तो तेस्रो हवश्वको देशमा 
समेत एकजिा महिला देशको प्रमखु र सवोच्च पदानधकारीका रुपमा निवायजचत ििुलुाई सिंसारका कनतपय 
देशका सञ्चारमाध्यमले उदािरणका रुपमा पनि आफ्िा समाचारका हवषयवस्तमुा प्रस्ततु गरेका हवषयलाई  
प्रष्याउि ुभएको नथयो । ्यस्तैगरी जमयि चान्सलर एन्जेला मकेल(जमयि) लेओरालो लागेको यरुोहपयि 
अथयतन्रलाई आिययजिकरुपबाट मानथ उकास्ि सफल एन्जेला यरुोपेली िागररकबीच अ्यन्तै लोकहप्रय 
भएको उदािरण प्रस्ततु गिुय िुुँदै मजन्रपररषदमा प्रनतनिध्व गिुय ििुे माििीय मन्रीज्यू, माििीय सभामखु 
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ओिसरी घनतय लगायतका महिला िेतिृरुको उदािरण पेश गिुय भएको नथयो । उिाुँबाट प्रस्ततु भएको 
काययपर अिसूुची चारमा सिंलग्ि गररएको छ ।  

३.२. मन्तव्य 

सम्माििीय प्रधािमन्री श्री के पी शमाय ओलीज्यूले व्यक्त गिुय भएका हवचारिरु 

िेपाल २००७ साल देजख कुिै ि कुिै रुपमा सिंरमण कालबाट गजु्रदै आएको छ ।सखुको 
चाििा राख्न ु मानिसको जैहवक हवशेषता भएको बताउुँदै उिाुँले अनधकारयकु्त अवसरतथा सम्मािीत र 
सखुी समाजको निमायण गिे राज्यको लक्ष्यतफय  हरयाशील रिि सबैलाई आग्रि गिुयभयो ।समाजको 
पछ्यौटेपिका कारण महिलािरु मानथ हवनभन्न हकनसमका हवभेदिरु हवगतमा रिेका भएपनि 
२०६२।०६३ को जिआन्दोलि पिात महिला िक अनधकारका क्षेरमा उल्लेख्य उपलब्धी िानसल 
भएको विाुँले बताउि ुभयो ।  

काययरममा प्रधािमन्रीले महिलाको समग्र हवकासमा जोड दददै महिला सिभानगतालाई प्राथनमकता 
ददि ु पिे कुरामा जोड ददि ु भयो  ।सम्बोधि अन्तमा उिाुँले अगानड भनु्नभयो "सम्माििीय राष्ट्रपनत 
हवद्यादेवी भण्डारी लगायत महिला िेतिृरुको अगवुाईमा स्थािीय निकायको निवायचिमा २ लाख ४० 
िजार महिला प्रनतनिनध कािूिी रुपमा स्थािीय स्तरमा नभत्र्याउि सफल भएको हवषयलाई स्मरण गिुयभयो 
।" 

माििीय सामान्य प्रशासि मन्री रेखा शमायज्यूले काययरममा व्यक्त गिुय भएका हवचारिरु  

काययरमको अध्यक्षता गिुय  भएका सामान्य प्रशासि मन्री माििीय रेखा शमायले "निजामती सेवामा 
महिला" हवषयक काययरम पहिलो पटक आयोजिा गररएको बताउुँदै महिलािरुले व्यिोिुय परेको 
गिुासालाई सम्वोधि गरी व्यवस्थापि गियका लानग महिला अनधकृतिरुलाई मार लजक्षत गरी काययरम 
आयोजिा गरेको बताउुँदै आगामी ददिमा सबै सेवा समूिमा काययरत सबै तिका निजामती सेवामा 
काययरत महिला कमयचारीिरुलाई सिभागी ििुे अवसर प्राप्त ििुे गरी चौमानसक रुपमा काययरम आयोजिा 
गररिे बताउि ुभयो ।  

लोकतन्र र अग्रगामी पररवतयिका लानग भएका ऐनतिानसक आन्दोलििरुमा महिलािरुको मि्वपूणय 
योगदाि रिेको बताउुँदै राजिीनतक कनमटीमा महिलाको सिभानगता उलेख्य रिेतापनि प्रशासनिक तथा 
िीनत निमायणमा महिलाको बािलु्यता कम रिेको तफय  सिंकेत गिुयभयो ।  

िेपालको प्रशासि इनतिासकै मि्वपूणय घडीमा रिेको िुुँदा प्रशासनिक पिुयसिंरचिाका कामिरुलाई 
अ्यन्त जजम्मेवारीका साथ सम्पन्न गिुयपिेमा जोड ददुँदै सिंघीय कािूि निमायण गिे सन्दभयमा हवशेष ध्याि 
ददि ुपिे बताउि ुभयो ।  
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 महिला हवकासका लानग िालसम्म भएका कामिरुलाई व्यवजस्थत र सूरवि गदै आफूलाई शे्रष्ठ 
साहवत गियको लानग हरयाशील बन्नुपिेतफय  औल्याउुँदै अवसर पाएका िागररकले आफूलाई अब्बल 
साहवत गिय उपलब्धी देखाउि ु पिे बताउि ु भयो । वतयमािमा महिलािरुले राज्यका मि्वपूणय 
जजम्मेवारीिरु प्राप्त भएको िुुँदा परुुषको तलुिामा बढी क्षमता प्रदशयि गिुयपिे चिुौती थहपएको बताउििुुुँदै 
आफूमा रिेको क्षमतालाई अनधकतम रुपमा प्रयोग गियको लानग आव्िाि गिुय भयो ।  

काययक्षेरमा ििु ेमहिला हिुँसालाई निरु्साहित गिुयपिे कुरामा जोड ददुँदै माििीय मन्रीज्यूले अपमाि र 
नतरस्कारलाई समयमै प्रनतवाद गिय महिला कमयचारीिरुलाई आव्िाि गदै निजामती सेवा ऐिलाई 
लैनगकमैरी दृहिकोणबाट अध्ययि गिय आग्रि गिुयभयो । 

निजामती सेवामा काययरत कमयचारीका समस्यािरुलाई मन्रालय पररवारले सकारा्मक रुपमा सम्वोधि 
गिे बताउुँदै प्राप्त उपयकु्त र समय सान्दनभयक सझुावलाई हवश्लपेण पिात कायायन्वयिमा लैजािे प्रनतविता 
व्यक्त गिुयभयो ।  

िेपाल सरकारका सजचवमा महिलाको सिंख्या न्यूि रिेको तफय  सिंकेत गदै उिाले रणिीनतक तवरले 
अगानड बढ्ि सके केहि समयको अन्तरालमा महिला सजचविरुको सिंख्या बढाउि सहकिे तर िालको 
अवस्थामा महिला सजचवमा बढुवा गिय िसहकिे बारे प्रि पािुयभयो ।  

समाजका हवनभन्न तप्काबाट राजिीनत र प्रशासि क्षेरलाई आक्षेप आईरिेको सन्दभय कोयाउुँदै सेवा 
प्रवाि र हवकास व्यवस्थापि लगायतका सवालमा जिताका गिुासािरुको त्परताका साथ सम्वोधि गिय 
निदेशि ददि ुभयो ।   

सामान्य प्रशासि मन्रालयलाई बढी सक्षम, सदुृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बिाई सावयजनिक 
प्रशासिलाई स्वच्छ, सक्षम, निश्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, जिउत्तरदायी र सिभानगतामूलक बिाउुँदै 
राज्यबाट प्राप्त ििुे सेवा सहुवधामा जिताको समाि र सिज पिुुँच सनुिजित गरी सशुासि प्र्याभनूत गिे 
सिंवैधानिक पररकल्पिालाई पररपालिा गिय सामान्य प्रशासि मन्रालयको सोचपर, २०७२ को कायायन्वयि 
कायययोजिा र त्काल सधुार कायययोजिा कायायन्वयि मापयmत सशुासि प्राप्त गिे योजिामा सवै क्षेरलाई 
सियोग गिय आव्िाि गिुयभयो ।   

आफूलाई Role Model  को रुपमा स्थाहपत गराउि ु पिे प्रसिंगमा विाुँले अगानड भन्नुभयो "आफ्िो 
हवकासका लानग आ्महवश्वासका साथ काम गिुयपिे, सहुवधा मार िखोजी कुशल व्यवस्थापक र सीपयकु्त 
क्षमता देखाउि आग्रि गदयछु । आफ्िा िक अनधकारका हवषयमा कुरा उठाउुँदा सामाजजक बिोट र 
सामाजजक सास्कृनतक पक्षलाई व्यवस्थापि गदै अगानड बढ्ि ु पिे बताउि ु भयो । साथै उिाुँले 
अनधकारसुँग कतयव्य पनि निवायि गिय सबैलाई आग्रि समेत गिुय भयो ।  

राज्यले नलएको समावेशी िीनतलाई गणु र दोषका आधारमा निष्पक्ष समीक्षा गिय आव्िाि गदै 

महिलाको समग्र क्षमता अनभवहृिको लानग हरयाशील ििु आग्रि गिुय भयो ।  
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माििीय अध्यक्ष उमेश मैिाली (लोक सेवा आयोग) 

लोक सेवा आयोगका माििीय अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैिालीले निजामती सेवामा महिला सिभानगताका 
हवहवध  पक्षका बारेमा प्रियाउुँदै निजामती सेवा ऐि, २०५० ले Double Disadvantage का आधारमा 
आरक्षण ददिपुिे व्यवस् था गरेको तर नियमावलीले जिुसकुव  वगय र समदुायका व्यजक्तले आरक्षणको 
फाइदा नलि पाउिे व्यवस्था गरेको िुुँदा लजक्षत वगयले फाइदा नलिबाट वजन्चत रिेको तकय  गिुयभयो ।  

राज्यले नलएको आरक्षणको हवद्यमाि व्यवस्थाको पिुरावलोकि गिुयपिे बेला आएको उल्लेख गदै 
समाजका उच्च वगयले मार आरक्षणबाट फाइदा नलएको तथा लजक्षत वगयलाई समावेशीकरणको प्रहरयाले 
िछोएको कुरा राख्दै आरक्षणको हवद्यमाि प्रावधाििरुको पिुरावलोकि गिुयपिे बताउि ुभयो ।   

मन्रालयद्वारा आयोजजत काययरमको प्रशिंसा गदै अध्यक्ष मैिालीले आरक्षणको सिंख्या्मक बहृिलाई मार 
ििेरी गणुा्मक बहृिलाई समेत जोड ददि ुपिे बताउि ुभयो ।  

एकपटक आरक्षणको कोटाबाट सेवामा प्रवेश पाइसकेको व्यजक्तले पटक पटक फाइदा नलएको उल्लेख 
गदै "एक व्यजक्त एक पटकको" अवधारणा लागू गिुयपिे हवषयलाई मि्वका साथ उठाउि ुभयो ।   

समावेशीकरणको अवधारणालाई व्यापक रुपमा बझु्ि आग्रि गदै उिाुँले समावेशीकरण भिेको केबल 
आरक्षण  मार िभई सशजक्तकरण र क्षमता अनभबहृि लगायतका हवषयिरु समेत समेट्ि जोड ददिभुयो 
। िीनत निमायणमा महिलाको सिभानगता भएि भिे आरक्षण प्रभावकारी िििुे भन्दव िीनत निमायणमा महिला 
सिभानगता बढाउि आवश्यक अग्रसरता नलि ुपिे कुरा समेत विाुँले बताउि ुभयो ।  

िपेाल सरकारका मखु्य सजचव डा.सोमलाल सवेुदी 

सामान्य प्रशासि मन्रालयले "निजामती सेवामा महिला कमयचारी" हवषयक अन्तरहरया काययरम 
आयोजिा गरेकोमा धन्यवाद ददुँदै यस प्रकारका काययरमिरुले सधुारको गन्तव्य निधायरण गिे िुुँदा 
आगामी ददिमा समेत निरन्तरता ददिपुिे हवषयलाई जोड दददै विाुँले थप्िभुयो "प्रशासि सधुारको प्रनतफल 
सेवाग्रािीको मिुारमा झजल्कि ुपदयछ।" 

सिंरमणकाल व्यवस्थापि िै अनिजितता व् यवस्थापि िो भन्नुिुुँदै उिाुँले निजामती सेवा प्राहवनधक 
सिंरमणकालबाट गजु्रकेो र सिंघीयतालाई कायायन्वयिमा लैजािे जजम्मेवारी कमयचारी सिंयन्रको भएको िुुँदा 
जजम्मेवारीपूवयक कायय सम्पादि गिय आव्िाि गिुय भयो ।  
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सेवा प्रवािको वतयमाि अवस्था तफय  इिंनगत गदै अग्रस्थािमा रिेर सेवा प्रवाि गिे इकाइमा कमयचारी 
अभाव ििु िददि आग्रि गिुय भयो ।  

सामान्य प्रशासि मन्रालयले क्षेरीय प्रशासक र प्रमखु जजल् ला अनधकारीलाई अनधकारी प्र्यायोजि 
गररएको प्रसिंग उल्लेख गदै उिाुँले भनु्नभयो "जितालाई सेवा ददिे इकाइमा जिशजक्त कम ििु िददििुोस 
।" 

निजामती सेवामा महिला कमयचारीको सिभानगता अनभबहृिको लानग िीनतगत िस्तक्षेप जरुरी रिेको 
बताउुँदै महिला हवकासका क्षेरमा भएका राम्रा कामिरुको सिंस्थागत गिुयपिे बताउि ुभयो ।  

आरक्षणको हवद्यमाि प्रावधािका बारेमा चचाय गदै आरक्षणबाट आउिे कमयचारीले आफ्िा वगय, क्षरे र 
नलिंगका बारेमा सोच्ि ुपिे बताउि ुिुुँदै अबको सधुार कस्मेहटक िोइि वास्तहवकतामा आधाररत ििुपुिेमा 
जोड ददि ुभयो । मन्तव्यको अन््यतफय  उिाुँले जिताले के उपलजब्ध िानसल गरे भने्नतफय  सोच्ि ुपिे 
बताउि ुभयो ।  

३.३. खलुा छलफल 

३.३.१.सधुा नरपाठी रेक्टर नरभवुि हवश्व हवद्यालय 

 महिला आफ्िा हवषयका कुरािरु राख्न ेठाउुँ िपाएका कारण यो काययरममा महिलाले आफ्िा कुरा 
 राख्नको लानग तछाुँड मछाड गरेको बताउुँदै यो अन्तरहरया काययरमलाई काययशालामूलक शैलीमा 
सिंचालि गदाय प्रभावकारी ििुे उल्लेख गिुयभयो । उिाुँले महिलाको समग्र हवकासका लानग लैनगक 
मैरी (Gender Friendly) ले मार भएर िपगु्िे िुुँदा महिलावाददता (Feminism) चाहििे कुरालाई 
बताउि ुभयो। 

 िेपाल हपतसृता्मक सोचबाट िजारौ वषयदेजख पररचानलत भएका कारण समाजको बोली,व्यविार र 
भाषा महिला मैरी ििु िसकेको अवस्था उल्लेख गदै कुशल गिृणी बिरे बस्दा पेशाहवद् बन्न 
िसहकि े कुरा औल्याउुँदै पेशालाई घर नभर िनभत्र्याइकि आफ्िो वजृत्तहवकासलाई प्राथनमकता 
ददिपुिेमा जोड ददि ुभयो । 

 एक महिला कमयचारी उच्च पदमा पगु्ि ुभिेको उक्त वगय/ क्षेरको हवकासमा टेवा पगु्िे कुरा उल्लेख 
गदै महिलाको क्षमता हवकास हवहवध पक्षमा चचाय गिुयभयो । 

 क्षमता भए िभएको जाुँच्िे क्षण अवसर भएको िुुँदा अवसर शृ्रजिाका लानग सबैको सकारा्मक पिल 
आवश्यक छ भनु्न िुुँदै सावयजजिक सेवमा महिला कमयचारीको अवस्था बझु्िको लानग सावयजनिक 
क्षेरका हवनभन्न हवद्याका महिलािरुबाट सझुाव सिंकलि आवश्यक भएको बताउि ुभयो । 

३.३.२.जीवि प्रभा लामा  
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 िेपाल सरकारका कामू सजचव जीवि प्रभा लामाले िीनत निमायणमा महिला सिभानगता दस्तावेज र 
कागजमा मार सीनमत रिेको बतयमाि अवस्थालाई औल्याउुँदै सजचव बढुवाको वतयमाि प्रावधािमा 
पिुरावलोकि ििु ुपिे कुरामा जोड ददि ुभयो । उिाुँ लामो समयसम्म हवभागीय प्रमखु रिि ुभएका  
खाद्य प्रहवनध तथा गणु नियन्रण हवभाग अन्तगयतका कायायलयमा रिेका प्रयोगाशालामा काम गदाय 
निकै जोजखमपूणय अवस्था र व्यवसाहयक सरुक्षा अवस्था कमजोर रिेको हवषय उठाउुँदै यस क्षेरमा 
काम गिे महिलािरुको Well Being  Safety and Healthy Working Environment बिाउि ु पिे 
हवषयलाई हवशेष मि्वका साथ उठाउि ुभयो । 

 बालबानलका स्वास्थ्य सरुक्षाका लानग सरकारले ल्याएका सिुौला िजार ददि काययरमलाई प्रभावकारी 
बिाउिका लानग पनि महिलािरुले आफ्िा बच्चािरु स्तिपाि गराउिे व्यवस्थाका लानग क्षेरगत 
रुपमा बालबानलका स्यािार केन्िको स्थापिाको सरकारको ध्याउि आकषयण गराउि ुभयो ।  

३.३.३.सिसजचव, स्वास्थ्य मन्रालय 

 स्वास्थ्य सेवा ऐिमा हवद्यमाि केहि कनम कमजोरीिरु औल्याउुँदै स्वास्थ्य मन्रालयमा स्वास्थ्य सेवाकै 
कमयचारीिरु मध्येबाट सजचव ििु ुपिे हवषयको माग गिुय भयो ।  

 स्वास्थ्य मन्रालयमा Nursing मिाशाखा िभएको कारणबाट वजृत्त हवकासमा अवरोध आउि सक्ि े
अवस्थाको नसजयिा भएको छ ।भैरिेको मिाशखालाई समेत खमु्चाएर शाखामा रुपान्तरण गिय िििु े
बताउि ुभयो । 

 २१ औ शताव्दीमा पनि महिलािरु प्रनत यस प्रकारको हवभेदको व्यविार गररि ु  हवडम्विापूणय 
अवस्था िो भन्नु भयो ।  

 Nursing पढेका व्यजक्तिरु स्वयसेवकको रुपमा काम गिुय पिे अवस्था रिेको बताउि ुभयो ।  

३.३.४.नस.नड.ई. सडक हवभाग  

 िेपाल सरकारका मखु्य सजचव र सामान्य प्रशासि मन्रालयका सजचवले निजामती सेवामा काययरत 
महिला कमयचारीिरुले हवभागीय प्रमखुको तथा हफल्डस्तरमा गएर सेवा प्रवाि र हवकास व्यवस्थापिमा 
गएर काम गिय हिजच्कचाउि िििुे भने्न आव्िाि बमोजजम आफू उक्त जजम्मेवारी नलि तयार िुुँदा 
समेत उक्त जजम्मेवारी प्राप्त ििु िसकेको हवषयलाई औल्याउि ु भयो । हवश्वको उ्कृि हवश्व 
हवद्यालयबाट इजन्जनियररिंग हवषयमा सवो्कृि अिंक सहित  हवजशि शे्रणी ल्याउुँदा समेत आफूले चािे 
अिसुारको पदस्थापि पाउि िसकेको कुरा व्यक्त गिुयभयो ।  

३.३.५.नसन्ध ुशमाय (केन्िीय सदस्य - िपेाल निजामती कमयचारी सिंगठि) 
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 वगीय हवभेद त छ िै । आजको काययरमले पनि हवभेद सजृिा गयो ।हकिकी आजको 
काययरममा राजपर अििंहकत कमयचारीलाई निमन्रणा िगदाय राजपरािंहकत र अििंहकत बीचको 
हवभेदलाई झि बढाएको अिभुनूत भयो ।  

 उच्च प्रशासकिरुको बािी र व्यविारमा फरक ििु ुभएि । 
 टे्रड यनुियिलाई समेत समावेशी चरररको बिाउि ुपयो ।  
 दगुयम जजल्लामा जािे महिला कमयचारीिरुलाई थप सेवा सहुवधाको व्यवस्था गिुय पिे । 
 आजको काययरममा सबै सेवा  समूिका सजचविरुलाई समावेश गराउुँदा राम्रो ििुे ।  
 राजपर अििंहकत कमयचारीिरुलाई एउटै जजल्लामा पदस्थापि गिे िीनतलाई प्राथनमकताका साथ 

कायायन्वयिमा ल्याउि ुपिे ।  
 निजामती सेवाको वतयमाि आरक्षण प्रणालीलाई लैनगिंक र जातीय िबिाइ वनगयय आधारमा 

आक्षरण ददि ुपिे व्यवस्थाको अवलम्बि गररि ुपिे । 
३.३.६.िव प्रवेशी अनधकृत 

 पहिलो पटक भएको िुुँदा यो काययरमले निकै उ्साि थपेको छ । 
 सबै तिमा यो काययरम सिंचालि गिुय पिे ।  
 Next Level मा यो काययरम सचालि गिुय पिे ।  
 यस्तै प्रकारका काययरमिरुमा राहष्ट्रय तथा अन्तराहष्ट्रय हवज्ञिरुको सिंलग्ितामा सचालि गदाय 

िेपाली महिलािरुले अन्तराहष्ट्रय तिमा समेत प्रनतस्पधाय गिय सक्िे क्षमताको हवकास िनु्छ । 
३.३.७.अध्यागमि अनधकारी 

 अध्यागमि हवभागमा भौनतक सहुवधािरुको कनम रिेको छ । पोशाक पररवतयि गिे कोठाको 
व्यवस्था गिय सहकएको छैि । कायय प्ररेणा बढाउिे थप सहुवधािरुको व्यवस्था ििु सकेको 
छैि। अझै पनि लवनगक हवभेद रिेको छ । 

 सेवाग्रािीका रुपमा आएका महिलािरु लवनगक हवभेदबाट पीनडत रिेका छि ्  । उिीिरुहविा 
अनभभावक भारतजाि पाउुँदैिि ् ।गल्फ देशमा सिजै जािे अिमुनत छैि। यसलाई काययहवनध 
बिाएर व्यवजस्थत बिाउि जरुरी रिेको छ ।  

३.३.८.गौरी थापा  - पश ुपिंक्षी हवकास हवभाग 
 महिलािरुको शारीररक अवस्था, दोिोरो जजम्मेवारी लगायतका कारणले सु् केरी हवदा र वेतलबी 

हवदाले मार िपगु्िे िुुँदा अन्य हवकल्पको बारेमा सोजचि ु पिे । बाल-बच्चाको सिुौला िजार 
ददिलाई सफल बिाउि तथा स्वस्थ्य तररकाले बालबानलका िकुायउिको लानग देशका हवनभन्न 
ठाउुँमा जशश ुस्यािार केन्ि स्थापिा गिुय जरुरी रिेको छ । 

३.३.९.स्वास्थ्यकमी महिला  
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 स्वास्थ क्षेरमा कररब ४० प्रनतशत  महिला कमयचारी काययरत रिेको अवस्था छ । 
 स्वास्थ्य क्षेरमा काययरत महिलािरु दृश्य तथा अदृश्य लवनगक हििंसाको मारमा रिेका छि ् 
 स्वास्थ क्षेरमा काययरत महिला कमयचारीिरुका लानग सेवा सहुवधा, आवास सहुवधा अपयायप्त छ । 
 मात ृ मृ् यदुर कम गराउिे हवश्वव्यापी तथ्यािंकमा सियोग पयुायउिे िनसिंगिरुको भनूमकालाई 

न्यूिीकरण गिे प्रयास गररएको छ । 
 स्वास्थ्य मन्रालयमा महिलािरु िीनत निमायण क्षेरमा जाि पाउिे अवस्था कम रिेको छ । 

३.३.१०.िौपता सापकोटा (परराष्ट्र मन्रालय) 
 महिला कमयचारीलाई नमशिमा पठाउिे बेलामा पठाउिे की िपठाउिे भने्न भिेर आवश्यकता 

भन्दा बढी तकय  गररन्छ । 
 महिला कमयचारी राजदूत बने्न रोलरम आउुँदा राजदूत कसलाई बिाउिे(?) भने्न कुराको रडाको 

निकानलन्छ र महिलालाई दोश्रो प्राथनमकतामा राजखन्छ । 
 अमूक राजदूतावासमा कामको चाप बढी भएको भिी महिला कमयचारीको पदस्थापि गिय 

हिजच्कचाउिे गररन्छ । 
 परराष्ट्र मन्रालय सेवा सहुवधा निदेजशका २०५४ लाई समय सापेक्ष बिाउि ुपिे । 

नलजखत रुपमा सझुाव प्रस्ततु गिुय ििु ेनिजामती कमयचाररिरु: 

तेज लक्ष्मी ध्वज ुराजश्व अिसुन्धाि हवभागलनलतपरु 

1= अहिले निजामती सेवामा करीब १८% महिलाको उपजस्थनत छ । समावेशी नसिान्तले ल्याएको यो 
सकारा्मक पक्ष िो । तर यसले परुुष र महिला कमयचारीका बीचमा मिोबैज्ञानिक हवभाजि 
ल्याएको छ ।यस्तो हवभाजि िटाउिे कसरी ? काययरम ल्याउि ुपछय ।  

2= समावेशी नसिान्तको निजामती सेवामा प्रयोग ििु थालेको करीब १० वषय पगु्दैछ । यसले पारेको 
प्रभावको मूल्यािंकि अध्ययि गरी पररमाजयि गिुयपिे बेला आएको छ ।  

3= कायायलयमा महिला मैरी भौनतक र मिोबैज्ञानिक वातावरण थोरै छि । कम छि ।महिलालाई कायय 
जजम्मेवारी िददिे मानिसकता रिेको छ । कनतपय ठाउुँमा महिलामैरी शौचालय छैिि, बच्चा राख्न े
कोठा िुुँदैि । यस्तो जहटलता िटाउिे तफय  काययरम आउि ुपिे । 

4= महिलाले जशक्षा, तालीम र पाररवाररक वातावरण भयो भिे परुुष सरि वा सो भन्दा बढी प्रनतस्पधाय गिय 
सक्छि।् ्यसैले तालीम र जशक्षाको अवसर  र सकारा्मक सामाजजक पररवेश निमायण गिे तफय  
सरकार लाग्ि ुपिे िनु्छ ।  
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5= सीमान्तकृत र आनथयकरुपमा हवपन्न महिलाले निजामती सेवामा प्रवेश पाउिे अवसरबाट बजञ्चत छि ्
। ्यसैले नसमान्तकृत, हवपन्न र दगुयम क्षेरका महिलालाई मार समावेशीताको अवसर ददिपुछय । 
सम्पन्न र सहुवधाभोगी वगयका महिलाका लानग िोइि ।  

6= समावेशी नसिान्त बमोजजम एक पटक निजामती सेवामा प्रवेश पाइसकेपनछ िरेक तिको बढुवामा 
एउटै व्यजक्तले सो समावेशी सहुवधा पाउि ु िुुँदैि । यसले गदाय अको महिलाले उक्त अवसरबाट 
बजञ्चत ििुपुिे जस्थनत बन्छ । 

वि मन्रालय अन्तगयतका मागिरु 

 महिलाका हवषयसिंगसिंगै उिीिरुले काग गिे सिंस्था पनि महिला मैरी ििु ुपर् यो । सेवा सहुवधा 
थप गिुय पर् यो । जस्तै २०५८ साल पिातका प्राहवनधक कमयचारीिरुलाई प्राहवनधक ग्रडे प्रदाि 
गररयोस । 

 हफल्ड स्तरमा काम गदाय देखा परेका समस्या जस्तै सशस्त्र वि रक्षक साथीिरुलाई िात 
िनतयारको व्यवस्था गिुय पर् यो जस्ले गदाय हफल्ड स्तरमा काययरत महिला कमयचारी लगायतलाई 
सजजलो िोस ् यस्तै प्रकारका सेनमिार/workshopिरु निरन्तरता ििु ु पर् यो ।काययरम अ्यन् तै 
राम्रो छ ।  

 ६ महििाको सु् केरी तलवी हवदाददई सियोग गिुय पिे ।  

 कायय सम्पादि मूल्यािंकिको व्यवस्थालाई निजित अवनध पिात ् स्वत: बढुवा ििुे प्रावधाि भए 
राम्रो ििुे नथयो ।  

 आफूसिंग भएको क्षमता अनभबहृि गियका लानग कहिले कािंिी आफू भन्दा ठूलो िाहकमसिंग 
debate िुुँदा का.स.म.ुमा ििु जािे असरले गदाय तल्लो कमयचारी सधै सिंकुजचत ििु ुपिे अवस्था 
रिेको िुुँदा कासमूलाई बस्तनुिष्ठ बिाउि ुपिे ।  

इजन्जनियर सेवाका समस्या: 
 िामी िालसालै नियकु्त भएका इजन्जनियर िौ । िाम्रो मखु्य समस्या भिेको िै सेवा प्रवेश तानलम 

प्राप्त िििु ुिो । यो िामी प्राहवनधक कमयचारीिरुको गिुासो पनि िो ।  

 प्रशासनिक कमयचारीिरुलाई सेवा प्रवेश तानलम ददइिे तर िामी प्राहवनधक कमयचारीिरुलाई कुिै 
तानलम व्यवस्था िभएकोले सामान्य प्रशासि मन्रालय र पररवारलाई िामी प्राहवनधक 
कमयचारीिरुको यस सम्बजन्ध व्यवस्था ििु अिरुोध छ ।  

सनलिा डिंगोल, कम्प्यूटर इजन्जनियर, सडक हवभाग 

माििीय मजन्रज्यू/ श्रीमाि ्सजचवज्यू 

 सन्दभय गिृ मन्रालयको िो । बेलाबेलामा िेतृ् व वगयबाट जजम्मेवार ति (CDO /LDO) मा महिलालाई 
प्राथनमकता ददिे भने्न सनुिएको छ । तर ती मन्रालयमा पहिला त सरुवा भएर जािै ठूलो कसरत 
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गिुयपिे र गैसके पनछ पनि CDO/ LDO मा जाि झि ठूलो कसरत गिुय पिे र ्यस्तो गिय िसक्दा 
िेतृ् व गिे अवसर िै िनमल्िे अवस्थामा सधुार ििु जरुरी छ ।  

 प्रनतनिनध उदािरण एक जिा महिला सिायक (CDO) १० महििा काम गरी सकेको CDO को तानलम 
िनलएकोले CDO मा पठाउि िसहकएको भनिएको तर परुुष कमयचारीिरु तानलम िनलइकि यिी 
बीचमा CDO भएर गएको ।  

कृष्णा कुमारी काकी, शा.अ.: करदाता सेवा कायायलय, कोटेश्वर 

 कर सेवा कायायलयका शा.अ. (प्रशासि) पद राखी काम गिय िददि ेिो भि ेदरवन्दी िराख्दा राम्रो 
िनु्छ जस्तो लाग्छ । राजश्व तालीम नलएकालाई िै अथयमा पठाइएको िुुँदा तालीम ददि ु पिे भए 
तालीम ददएर काम ददइयोस । िोइि भिे राजश्व र प्रशासिको कमयचारीबीच हवभेद यसै भएि र? 

एक सिभागीका सझुाविरु 

 सु् केरी हवदालाई ९८ ददिबाट बढाएर कम्तीमा पनि ६ महििा बिाउि ुपिे, 

 जशश ुस्यािार भत्ता रु ५,००० बाट रु २०,००० िजार बिाउि ुपिे, 

 प्रसतुी स्यािार हवदा १५ ददिबाट बढाएर कम्तीमा पनि ४५ ददि बिाउिपुिे, 

 प्र्येक पायक पिे स्थािमा जशश ुस्यािार केन्िको स्थापिा गररिपुिे, 

 सरुवा व् यवस्थालाई व्यवजस्थत गिुयपिे, Reserve गरेर बस्िे कमयचारीलाई कारवािी गररिपुिे, 

 ३ महििाको काज सरुवाको माग गरेर वषौ बस्िे (राम्रा कायायलय ओग्टि)े कमयचारीलाई 
कारवािी हकि िगिे ? 

हवष्ण ुकुमारी भट्टराई, स.प्र.जज.अ. जजल्ला प्रशासि कायायलय, सोलखुमु्ब ु

१. जजल्ला अस्पतालमा Staff quarter को व्यवस्था गररददिे । सेवा प्रवािमा प्रभावकाररतता 
बिाउि।े  

२. जशश ुस्यािार केन्ि स्थापिा ।  

३. महिला कमयचारीलाई दगुयम र पिाडी क्षेरिरुमा कायय गिय प्रो्साििका Package ल्याउि ुपछय।  

 

Nepal Peace Trust Fund 

1= सेवा सहुवधा हवतरणमा समािताको नसिान्त वा ज्येष्ठताको आधारमा मार हवतरण गिे िीनतलाई 
कडाइका साथ कायायन्वयि गररयोसस।् 

2= सरुवा गदाय हक त मागेको ठाउुँमा गररयोस ्िैि भिे सोधेर मार गररयोस ्। 

3= महिला मैरी भौनतक सिंरचिा र साधिको व्यवस्था अनिवायय गररयोस ्।  

4= सबै कायायलयिरुमा Child care room को व्यवस्था ििु ुजरुरी देजखएको छ ।  

5= निजामती सेवा बस सबै रुटमा सिंचालि गिुय पिे ।  
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6= निजामती अस्पतालमा महिलाको सास ु ससरुा मार िोइि परुुष कमयचारीको सास ु ससरुाले पनि 
सहुवधा पाउिे व्यवस्था ििु ुपिे ।  

7= महिला हवकास काययरम तफय का कमयचारीिरुलाई हवहवध सेवामा राजखएको छ । हवहवध सेवाबाट 
प्रशासि सेवामा लैजाि ुपिे र महिला समूि बिाएर जाि ुपिे । 

8= महिला तथा बालबानलका हवभाग अन्तगयतका कमयचारीिरुको वजृत्त हवकासका लानग (उपसजचव) 

प्रमखु महिला हवकास अनधकृत सम्म मार रिेको यस भन्दा मानथ जािे व्यवस्थाको लानग अिरुोध 
छ ।  

9= महिलािरुको लानग मानथल्लो पदिरुमा पनि आरक्षण चाहिन्छ । एक चोटी मार आरक्षण नलि े 
व्यवस्थाले महिलािरुको तल्लो level मा पिुुँच/सिंख्या बढाएपनि फेरर मानथ कम िनु्छ। 

10= स्वास्थ्य मन्रालयको Organizational Structure Change िुुँदै छ यस्मा १५,००० (पन्र िजार 
िसय काययरत) िनसयङ शाखालाई मिाशाखाको रुपमा राजखयोस ्र िसयलाई पनि हवभागका ६ वटा 
मिाशाखा ददइिे व्यवस्था नमलाइयोस ्।  

शकुन्तला प्रजापनत, व्यवस्थापि मिाशाखा, स्वास्थ्य सेवा हवभाग 

 स्वास्थ्य मन्रालयको प्रमखु हवशेषज्ञ (१२औ ति) मा िसय/ िनसयङको कमयचारी समेत जाि पाउिे 
प्रावधाि राजखयोस ्र सजचव समेत ििु पाउिे व्यवस्था गररयोस । 

गोमा निरौला, स्वास्थ्य मन्रालय 

 स्वास्थ्य ऐि बमोजजम बढुवाको िकमा कुरा गदाय छाता ऐि निजामती ऐि भएको र सो बमोजजम 
महिलाको िकमा लोक सेवाले एक वषय कम अथायत ् ४ वषो उमेर िमान्दा धेरै महिला स्वास्थ्य 
कमीले समस्या भोनगरिि ुपरेको अवगत गराउुँदै सो व्यवस्था समायोजिको अपेक्षा गदयछौ । 

 अस्पताल अिंचल, क्षेरको level मा कायायलय प्रमखुको रुपमा क्षमता र योग्यताको आधारमा डा. 
लगायत अन्य पेशा जस्तै िनसयङबाट पनि ििु पिे व्यवस्था गररि ुपिे ।  

३.४. काययक्रमको समापन  

सामान्य प्रशासि मन्रालयका सजचव श्री टिंकमजण शमायले काययपर तयार पािय तथा काययरम सफल 
बिाउि सियोग पयुायउि ु ििुे सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गिुयभयो । समापि समारोिलाई सम्वोधि एविं 
समापि मन्तव्य राख्दै सामान्य प्रशासि मन्री माििीय रेखा शमायज्यूले - निजामती सेवामा काययरत 
महिला कमयचारीिरुको काययरममा उ्सािजिक उपजस्थनत रिेको सिभागीिरुबाट समय सान्दनभयक र 
रचिा्मक सझुाव प्राप्त भएको उल्लेख गदै सिभागीले उठाएको हवषयलाई उच्च प्राथनमकताका आधारमा 
कायायन्वयिमा लैजािे प्रनतविता व्यक्त गिुयभयो ।  
 उिाुँले काययरममा आफ्िो अमूल्य समय ददई उपजस्थत ििु ुििुे सम्मािीय प्रधािमन्रीज्यू, मखु्य 
सजचव, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, िेपाल प्रशासनिक प्रजशक्षण प्रनतष्ठािका काययकारी निदेशक, 
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मन्रालयका सजचव, काययरममा सिभागी निजामती सेवाका महिला कमयचारी लगायत सबै पदानधकारीिरु 
तथा काययरमलाई सफल बिाउि तथा प्राप्त सझुाविरुलाई नलहपवि गिे काययमा सिंलग्ि सबै 
कमयचारीिरुप्रनत धन्यवाद ज्ञापि गदै काययरमको समापि गिुयभएको नथयो ।  
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अनुसूिी एक काययक्रमको खाका  

निजामती सेवामा महिला हवषयक अन्तरहरया काययरम  
स्थाि: िेपाल प्रशासनिक प्रजशक्षण प्रनतष्ठाि, जावलाखेल 

२०७२ पौप २७ सोमबार 
 

समय हरयाकलाप  जजम्मेवारी  

१०:४५-
११:०० 

उपजस्थनत  

११:००- 
११:०५ 

 

आसिग्रिण 

 

 

अध्यक्षता:  माििीय मन्री रेखा शमायज्यू, सामान्य प्रशासि 
मन्रालय  

 प्रमखु अनतनथ सम्माििीय प्रधािमन्री के.पी. शमाय 
ओलीज्यू 

 अनतनथ माििीय राज्यमन्री मञ्जु कुमारी चौधारी  
 अनतनथ लोकसेवा आयोगका माििीय अध्यक्ष उमेशप्रसाद 

मैिालीज्यू, 
 अनतनथ मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यू 
 नरभवुि हवश्वहवद्यालका रेक्टर डा. सधुा नरपाठी 
 काययकारी निदेशक श्री पनु्यप्रसाद न्यौपािे   

 पहिलो 
सर(Opening) 

 राहष्ट्रय गाि  
 पािसमा वत्ती वाली काययरमको उद् घाटि 

११:०५-
११:३० 

स्वागत मन्तव्य 

सहित काययपर 

प्रस्ततुी 

 सजचव श्री टिंकमजण शमायज्यूबाट, सामान्य प्रशासि मन्रालय  

११:३०-
११:५० 

मन्तव्य    मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूबाट  
 लोकसेवा आयोगका माििीय अध्यक्ष उमेशप्रसाद 

मैिालीज्यू, 

११:५०-
१२:०० 

निदेशि मन्तव्य  सम्माििीय प्रधािमन्री के.पी. शमाय ओलीज्यूबाट 
 

१२:००- पहिलो सर समापि  माििीय मन्री रेखा शमायज्यूबाट, 
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१२:०५ मन्तव्य  

 दोस्रो सर   

१२:०५-१:४५ अन्तरहरया   अध्यक्षता सामान्य प्रशासि मन्रालय माििीय मन्री रेखा 
शमायज्यूबाट, 

 मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यू  
 सजचव श्री टिंकमजण शमायज्यू, सामान्य प्रशासि मन्रालय 
 नरभवुि हवश्वहवद्यालयका रेक्टर डा. सधुा नरपाठी  
 काययकारी निदेशक श्री पनु्यप्रसाद न्यौपाि े

 
१:४५- २:०० समापि  माििीय मन्री रेखा शमायज्यूबाट, 

२: ०० जचयापाि   

 

अनुसूिी दईु तयारी तथा समन्िय सममतत 

काययपर तयारी तथा समन्वय सनमनत 
 सिसजचव श्री हकरणराज शमाय 
 सिसजचव श्री यामकुमारी खनतवडा 
 सिसजचव श्री लक्ष्मी बस्िेत 
 सिसजचव श्री रानधका अयायल 
 सिसजचव श्री चन्िकला पौडेल 
 सिसजचव श्री लीला गड्तौला 
 सिसजचव श्री आभा शे्रष्ठ कणय 
 उपसजचव श्री गोमादेवी चेम्जोि 
 उपसजचव श्री िमराज जघनमरे 
 उपसजचव श्री हवष्णपु्रसाद जघनमरे 
 उपसजचव श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा 
 शाखा अनधकृत श्री भवुि पाण्डे 
 शाखा अनधकृत श्री िमराज वाग्ले 
 कम्प्यूटर अनधकृत श्री बासदेुव देवकोटा 
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अनुसूिी तीन BBC Nepali Sewa  

महिलाको समस्या र अवस् था (साझा सवाल BBC Nepali Sewa) 

१. म सक्छु भने्न आ्महवश्वास । 

२. अवसर ददिे खालका िीनत नियम तजुयमा । 

३. कािूिी व्यवस्था प्रशस्त छि ्। तीिको कायायन्वयि पालिा ।  

४. जशक्षा र सक्षमता अनभबहृि । 

५. स्वयिं जागरुक भई मािोल बिाउिे वातावरण बिाउिे ।  

६. आफै अग्रसर भई कडा पररश्रम पनि गिे । 

७. चिुौती सामिा गिे क्षमता हवकास (अवसर पहिचाि) 

 

Economic growth cannot take place without unpaid women. 

 Hilary Clinton, Angelina Jolec (Highest Berid Actor) 

 Susan Elizabeth Ricesan Elizabeth Rice White House Security Advisior 

 Janet Yellem (Economist) 

 Christine Madeleine Odette Lagarde ( First Finance Minister  (G8) IMF Head  

 Angela Marker  (Germany)  

 SeuiferLawserce 

 Mariam al HJansori ( First Righjt F16 Pilot  $AE) 

 Ruth  Porat 

 Emma Sulkowicz (Against violence) 

 Malala Xousafzai ( Nobel Peace Prize 2014 - 17 years Old Pakistan) 

 Maryof Wallstoremk (Swedish ) 
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अनुसुचि िार काययपर  
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अनुसुचि पााँि माइन्यटू 
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राहष्ट्रय झण्डा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राहष्ट्रय गाि 

 

सयौं थुुँगा फूलका िामी एउटै माला िेपाली 

सावयभौम भई फैनलएका मेची- मिाकाली। 

प्रकृनतका कोटीकोटी सम्पदाको आुँचल 

वीरिरुका रगतले स्वतन्र र अटल 

ज्ञािभनूम शान्तभनूम तराइ पिाड हिमाल 

अखण्ड यो प्यारो िाम्रो मातभृनूम िेपाल 

बिलु जानत भाषा धमय सिंस्कृनत छि ्हवशाल 

अग्रगामी राष्ट्र िाम्रो जय जय िेपाल। 

 


