दोश्रो त्रैमासिक प्रगती वििरण
२०७४ कार्तिक, मंसिर र पुष

मद्र
ु ण विभाग
सिंहदरबार¸ काठमाण्डौ ।

सच
ू नाको हक सम्फन्धध ऐन ¸२०६४ को दपा ५ को उऩदपा ( ३ )अनस
ु ायको प्रमोजनको रागग मस
विबागसॉग सम्फन्धधत दोश्रो त्रैभाससक २०७४ कार्तिक, भॊससय य ऩष
ु भहहना सम्भका सूचनाहरु उक्त दपा
५ को उऩदपा( ४ )फभोन्जभ अद्मािगधक गयी प्रकाशन गरयएको छ ।
(क) विबागको स्िरुऩ य प्रकृर्त:सूचना तथा सॊचाय भधत्रारम अधतगित यहह नेऩार सयकायको भुद्रण सम्फन्धध कामि गने
केन्धद्रमस्तयको र्नकाम भुद्रण विबाग हो ।
(ख)

विबागको काभ¸कतिव्म य अगधकाय :-

भद्र
ु ण विबागको काभ¸कतिव्म य अगधकाय दे हाम फभोन्जभका तोककएका छन ् ।
 नेऩार सयकाय तथा सफै सयकायी र्नकामका आिश्मक साभाग्रीहरु छऩाई गने।
 सुयऺण भुद्रण सेिा सञ्चारन गने ।
 नेऩार सयकायको याजऩत्र छऩाई तथा वितयण गने ।
 भद्र
ु ण सेिा सञ्चारन तथा स्माहाय सम्बायका रागग आिश्मक तासरभको व्मिस्था
गने ।
 भुद्रण सेिा सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गने ।
(ग) विबागफाट प्रदान गरयने सेिाहरु :मस विबागरे नेऩार सयकायको सयकायी र्नकामहरुको छऩाई सम्िन्धध सेिा¸सयु ऺण भद्र
ु ण
सेिा¸याजऩत्र छऩाई तथा वितयण रगामतका सेिाहरु प्रदान गदै आएको छ ।
(घ) सेिा प्राप्त गनि राग्ने दस्तुय य अिगध :मस विबागिाट हदईने सेिाका रागग राग्ने दस्तुय य अिगधका रागग विबागको भुद्रण भहशुर
ऩन्ु स्तका २०६९ मस अर्घ साििजार्नक गरयएको य सोभा कुनै ऩरयितिन नबएको ।

(ङ) विबागभा यहने कभिचायी सॊख्मा य विियण:-

श्रेणी

फतिभान दयिन्धद
प्रशासन

प्राविगधक

जम्भा

ऩदऩुर्ति रयक्त

या.ऩ.प्र.

१

-

१

१

-

या.ऩ.वि.

१

१

२

१

१

या.ऩ.त.ृ

३

९

२४

-

६

कैकपमत

१५ जना २४ घ

सभामोजनफाट फढी
बएको ऩद

या.ऩ.अनॊ.प्र.

७

३४

४१

३३

१७

१ जना रोकसेिा भाग
बएको,

९ जना २४ घ

सभामोजनफाट फढी
बएको ऩद

या.ऩ.अनॊ.प्र.(कम्प्मुटय

-

२

२

१

७८

८४

२९

१

१ टा.ना.सु. भाग गनि

५५

ONM नबएको कायणरे

अऩये टय)

या.ऩ.अनॊ.वि.

६

नसभल्ने

२६ जना भाग गनि
नसभल्ने

सिायी चारक ( श्रेणी

-

१

१

-

१

२ जना कयायभा कामियत

-

२७

१०

१७

१६ जना कयायभा कामियत

१

१

१

-

१६८

१००

९२

विहहन)
कामािरम

सहमोगी २७

(श्रेणी विहहन)
पान्जर (या.ऩ.अनॊ.प्र.)
जम्भा

४५

१२३

जम्भा २५ जना २४ घ
सभामोजनफाट फढी
बएको ऩद

र्नजाभती सेिाभा कामियत १०० जना तथा कयाय सेिाभा कामियत १८ जना गयी जम्भा ११८
जना कभिचायीहरु कामियत यहे को ।

(च) सेिा प्रदान गने र्नकामको शाखा य न्जम्भेिाय अगधकायी:क्र.सॊ. भहाशाखा तथा शाखा

ऩद

न्जम्भेिाय अगधकायी

१.

प्रशासन तथा व्मिस्थाऩन भहाशाखा

या.ऩ.प्र.(भहार्नदे शक)

श्री फरबद्र गगयी

२.

भभित तथा सॊबाय भहाशाखा

श्री ऩद्मयाज ऩाठक

३.

सूचना शाखा

या.ऩ.वि.प्रा.(फ.भु.अ.)
शाखा अगधकृत

श्री दीऩक कुभाय ऩोखये र

शाखा अगधकृत

श्री दीऩक कुभाय ऩोखये र

४.

प्रशासन

५.

आगथिक प्रशासन शाखा

६.

खरयद शाखा

७.

याजऩत्र

सम्ऩादन

तथा

शाखा
८.

फ.भु.अ. ( सूचना अगधकायी)

श्री ऩद्मयाज ऩाठक

रेखा अगधकृत

श्री ये भा ढुङ्गाना

प्रकाशन भद्र
ु ण अगधकृत

श्री बफभरा कोइयारा

भुद्रण प्रफधध शाखा

भुद्रण प्रफधधक

श्री दानयत्न भानधधय

१०.

रेटय प्रेस शाखा

श्री यविधद्रभान भहजिन

११.

सुयऺण भुद्रण शाखा

रेटय प्रेस सुऩयबाईजय

९.

अपसेट प्रेस शाखा

१२.
१३.

करा शाखा

भभित तथा सम्बाय शाखा

अपसेट प्रेस सुऩयबाईजय

श्री सुनोज फयार

भुद्रण अगधकृत

श्री मुियाज ऩोखये र

ईरेन्क्िकर इन्धजर्नमय

श्री ऻानुकाजी भहजिन

करा अगधकृत

श्री गॊगाधय शारु

(छ) र्नणिम गने प्रकृमा य अगधकायी :विबागको र्नणिम गने अगधकायी विबागका भहार्नदे शक¸श्री फरबद्र गगयी य र्नणिम प्रकक्रमा
सहबागगताभर
ू क यहे को छ ।
(ज) र्नणिम उऩय उजुयी सुधने अगधकायी :विबागका भहार्नदे शक¸श्री फरबद्र गगयी ।
(झ) सम्ऩादन गये को काभको विियण :विबागरे मस अिगधभा सम्ऩधन गये को काभको विियण र्नम्न फभोन्जभ छन ् ।
 नेऩार सयकायको याजऩत्र भुद्रण तथा वितयण: ६८,००० थान
 अध्मागभन विबागको सबसा न्स्टकय तमायी : १,१२,७२० थान
 िैदेसशक योजगाय विबागको न्स्टकय तमायी : १,८६,१८० थान
 २०७४ को खण्ड ६७ को सॊख्मा ३२ दे खख ५० सम्भ य अरय १९क, १९ख, १९ग,

२०ख, २२, २२क, २२ख, २३, २३क, २४क, २५, २४, २४ख, २६, २७,

२८,

२७क,

२७ख, २९, ३०, ३१, ३२, य ३३

सम्भको याजऩत्र

बफद्मुतीम असबरेखीकयण कामिको स्क्मार्नङ्ग रयनेभ तथा अऩरोड गरयएको ।
 श्री ऩययष्ट्ि भधत्रारमको Diplomatic List ३,४०० थान छऩाई बएको ।
 श्री यऺा भधत्रारमको सुयऺा नीर्त २०७३ नेऩारी २००० थान छऩाई बएको ।
 श्री अथि भधत्रारमको Public Enterprise ३०० थान छऩाई

बइयहे को ।

 श्री सच
ू ना तथा सॊ चाय भधत्रारमको िावषिक प्रगर्त प्रर्तिेदन ७५०थान छऩाई
बइयहे को ।
 श्री प्रधानभधत्री तथा भन्धत्रवऩषद्को कामािरम प्रशासन ऩुन सॊन् यचना शाखाको
नेऩारको सॊविधानको अनुसूची ५¸ ६¸ ७¸ ८ य ९ भा उल्रेखखत सॊइघ प्रदे श कामि
विस्ततीकयण १,००० थान छऩाई बएको ।
 श्री यान्ष्ट्ि्म अनस
ु धधान विबागको नेऩारी रेटय प्माड १०,००० थान छऩाइ बएको ।
 श्री भुद्रण विबागको

िावषिक प्रर्तिेदन २५० थान छऩाई बएको ।

(ञ) कामािरम प्रभुख¸ प्रिक्ता य सूचना अगधकायीको नाभ¸ ऩद य सम्ऩकि टे सरपोन न : विबागका प्रभख
ु ¸ भहार्नदे शक¸श्री फरबद्र गगयी¸

पोन न. ०१ ४२११६९५¸ भो न. ९८४१५१७७९६

 प्रिक्ता / सूचना अगधकायी¸ फरयष्ट्ठ भुद्रण अगधकृत¸ श्री ऩिभयाज ऩाठक
पोन न. ०१ ४२११६२२¸ भो न. ९८४१३७२९४८

(ट) ऐन¸र्नमभ¸विर्नमभ य र्नदे सशकाको सुची : यान्ष्ट्िम सॊचाय नीर्त¸२०४९
 भुद्रण सम्िन्धध र्नमभहरु¸२०५५
 र्नजाभर्त सेिा ऐन¸२०४९ तथा र्नमभािरी¸२०५०
 साििजर्नक खरयद ऐन¸२०६३ तथा र्नमभािरी¸२०६४
 सूचनाको हक सम्िन्धध ऐन¸२०६४
 छाऩाखाना य प्रकाशन ऐन¸२०१४
 आगथिक कामिविगध ऐन¸२०५५ तथा आगथिक प्रशासन सम्िन्धध र्नमभहरु¸२०५६
 सुशासन सचारन तथा व्मिस्थाऩन ऐन¸२०६४ तथा र्नमभािरी¸२०६४
 भद्र
ु ण विबागको र्नदे सशका¸२०७०

(ठ) आम्दानी¸खचि तथा आगथिक कायोफाय सम्फन्धध अद्मािगधक विियण : आ.फ. ०७४/७५ कार्तिक, भॊससय य ऩुष भहहनाको खचि चारु तपि : १६,९२६,०३४।८
 आ.फ. ०७४/७५ कार्तिक, भॊससय य ऩुष भहहनाको याजस्ि आम्दानी :- ७,७८३,०३७।०३
 रु २५¸०००।– दे खख भागथ विर यकभ बएका प्रत्मेक बुक्तानीको खचि विियण web page भा
साििजर्नक गयी बुक्तानी गने गरयएको छ ।
 प्रत्मेक भहहनाभा विर्नमोजन याजश्ि य धयौटीको पाॉटिायी तमाय गयी प्रर्तिेदन गने
गरयएको छ ।
 प्रत्मेक चौभाससकभा चौभाससक प्रगर्त य खचिको पाॉटिायी web page भापित साििजर्नक
गने गरयएको छ ।
(ड) विबागको मस आ.ि. को भख्
ु म भख्
ु म कामिक्रभ तथा सो को विियण
 अधतिकक्रमा गोन्ष्ट्ठ तथा अिरोकन भ्रभण कामिक्रभ
 ३ िटा प्रदे शभा र्नजीऺेत्रसॉगको सहकामि सम्फन्धध अधतयकक्रमा कामिक्रभ ।
 कभिचायीहरुको ऺभता असबफवृ िको रागग सस.हट.ई.सब.हट द्िाया सॊचासरत तासरभ य फैदेसशक
अिरोकन भ्रभण ।
 ऩयु ाना भेसशनहरुको भभित तथा सरराभ ।
 अधम छऩाई सम्फन्धध र्नमसभत कामिहरु ।
(ढ) विबागभा ऩये को सूचना भाग य सूचना हदइएको विषम − नबएको
मद्र
ु ण विभाग
सिहदरबार¸ काठमाण्डौ ।
समर्त -:२०७४-१०-०७

