सॊ घीम सॊ सद सचचवारमको

अभबरेख व्मवस्थाऩन भूलमाॊकन
सम्वन्धी प्रभतवेदन,२०७७

अभबरेख व्मवस्थाऩन भुलमाॊकन उऩसभभभत

सॊ घीम सॊसद सेवा ददवस भुर सभायोह सभभभत
सॊ घीम सॊ सद सचचवारम
भसॊ हदयवाय .
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बाग एक

प्रायचम्बक
१.१ ऩरयचम
भनजाभती सेवाभबत्रको एक सेवाको रूऩभा यहे को सॊ सद सेवाराई सॊ सद से वा ऐन, २०५८
रे भनजाभती सेवाफाट अरग गयी स्वामत्त सेवाको रुऩभा स्थावऩत गये को ददन वव.सॊ . २०५८
भॊभसय २८ गतेको स्भयण स्वरुऩ सचचवारमरे प्रत्मेक वषा भॊ भसय २८ गते सॊ सद से वा ददवस
भनाउदै आएको छ । मही भसरभसराभा २०७७ सारको सॊ सद सेवा ददवस भनाउन गदित
सॊ घीम सॊ सद सेवा ददवस भूर सभायोह सभभभतरे सप्ताहव्माऩी ववभबन्न कामािभहरु सञ्चारन गने
िभभा सचचवारमको अभबरे ख व्मवस्थाऩन भूलमाॊकनराई ऩभन एक कामािभको रुऩभा सभावेश
गये को भथमो ।
अभबरेख स्वबावैरे सॊ गिनको राभग अभत नै भहत्ऩूण ा ववषम भाभनन्छ । नीभत भनभााणभा
होस् मा सॊ गिनका कुनै ऩभन ववषमभा भनणाम गना नै वकन नहोस्, ववगतको अभबरेखरे एउटा
आधाय तम गदाछ । मसै कुयाराई भध्मेनजय गयी सचचवारमरे अभबरे ख व्मवस्थाऩनराई
सचचवारमको अवको प्राथभभक कामाभबत्र सभेटेको ऩाइन्छ । सोही ऩृष्ठबूभभभा सॊ सद सेवा
ददवसको अवसयभा सचचवारमको अभबरेख व्मवस्थाऩनको ववद्यभान अवस्थाको अध्ममन गयी
ववद्यभान सभस्मा य आगाभी ददनभा गनुऩ
ा ने कामाहरु रगामतका ववषमभा ववश्लेषण गयी सुझाव
सवहतको

प्रभतवेदन

ऩेश

गने

उद्देश्मरे

सचचवारमका

सहसचचव

श्री

सुयजकुभाय

दुयाको

सॊ मोजकत्वभा २०७७ सार भॊ भसय १५ गते दे हामका सदस्महरु यहने गयी अभबरेख व्मवस्थाऩन
भूलमाॊकन उऩसभभभत गिन बएको भथमो्
सहसचचव श्री सुयजकुभाय दुया

- सॊ मोजक

उऩसचचव श्री याभकुभाय ऩौडे र

- सदस्म

उऩसचचव श्री दशयथ धभरा

- सदस्म

उऩसचचव श्री नायामण प्रसाद ढकार

- सदस्म

उऩसचचव श्री भत्रवविभ ऩयाजुरी

- सदस्म

उऩसचचव श्री प्रददऩकुभाय नेऩार

- सदस्म

कम््मुटय अभधकृत श्री अनन्तप्रसाद कोइयारा
कम््मुटय अभधकृत श्री जगददश न्मौऩाने

(कभाचायी मूभनमन प्रभतभनभध)

- सदस्म
- सदस्म
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१.२ उद्देश्म
सचचवारमरे अभबरे ख व्मवस्थाऩनराई अवको प्राथभभक कामाभबत्र सभेटेकोरे हारको
अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्थाराई अध्ममन गयी ववद्यभान सभस्मा य आगाभी ददनभा गनुऩ
ा ने
सुधायहरु रगामतका ववषमभा अध्ममन, ववश्लेषण गयी प्रभतवेदन ऩेश गने मस अध्ममनको उद्देश्म
यहेको छ ।
१.३ अध्ममन ववभध
उऩसभभभतरे सचचवारमको अभबरे ख व्मवस्थाऩनको अवस्थाको भूलमाॊकन गने िभभा
नभूनाको रूऩभा सचचवारमका केही भहत्वऩूण ा सभभभत य शाखाहरूको स्थरगत अवरोकन गने,
अन्तयविमा, छरपर, ववगतका अभबरेखहरुको अवस्था एवॊ वेवसाइटभा सूचना तथा जानकायीको
अऩरोडको अवस्थाको अध्ममन जस्ता ववभधहरुको प्रमोग गये को भथमो । अभबरे ख व्मवस्थाऩनको
अवस्थाको भाऩनका राभग ववभबन्न सूचकहरु भनधाायण गयी सोको आधायभा सभभभत तथा शाखाका
अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्थाराई ववभबन्न स्तयभा भनधाायण गरयएको छ।
१.४ सीभा
छोटो सभमभा सभग्र सचचवारमको अभबरे ख व्मवस्थाऩनको अवस्थाको भुलमाॊकन गना
सभमको कभी बएको भथमो । तसथा सचचवारमको अभबरे ख व्मवस्थाऩनको सभग्रताको अध्ममन
गना सवकएको छै न । नभूना छनौट गये य अभबरे ख व्मवस्थाऩनसॉग फढी बूभभका हुने केही शाखा
य सभभभतहरुको स्थरगत अवरोकन गयी अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्थाको अध्ममन गरयएको
छ बने वेवसाइटभा सूचना तथा साभाग्रीहरुको अद्यावभधकको अवस्थाका सम्वन्धभा सफै सभभभतको
भात्र अध्ममन गरयएको छ । अभबरे ख व्मवस्थाऩनका राभग भनधाारयत भाऩदण्डहरु के के हुन ् य
ती भाऩदण्डको अनुसयण गरयएको छ, छै न बनेय अध्ममन गरयएको छै न । उऩसभभभतका
सदस्महरुफीच

छरपर

गयी

तम

गये का

सू चकका

आधायभा

सभभभत

तथा

शाखाहरुका

सूचनाहरुराई भाऩन गयी भनष्कषा भनकाभरएको छ ।
१.५ प्रभतवेदनको सॊयचना
मो प्रभतवेदन चाय वटा बागभा ववबाजन गयी तमाय गरयएको छ । ऩवहरो बागभा
प्रायचम्बक ववषमहरु सभावेश गरयएको छ, जस अन्तगात ऩरयचम, उद्देश्म, अध्ममन ववभध, अध्ममनको
सीभा जस्ता ववषमहरु सभावेश गरयएको छ । बाग दुईभा सचचवारमको अभबरे ख व्मवस्थाऩनको
अवस्थाको भूलमाॊकनराई सभावेश गरयएको छ । मस बागभा अध्ममनका विमाकराऩ,
2

सचचवारमको सॊ यचनागत अवस्थाको अध्ममन, अध्ममनको राभग सूचक भनधाायण, सचचवारमको
अभबरेख तथा सूचनाको ववश्लेषण जस्ता ववषमहरु सभावेश गरयएको छ । त्मसै गयी बाग तीनभा
अभबरेख व्मवस्थाऩनका सभस्मा य बाग चायभा सुझाव तथा भनष्कषा सभावेश गरयएको छ ।
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बाग दुई

सचचवारमको अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था भूलमाॊकन
२.१ अध्ममनका विमाकराऩहरु
उऩसभभभतरे सचचवारमको अभबरे ख व्मवस्थाऩनका सम्वन्धभा दे हाम वभोचजभका ववभबन्न
विमाकराऩहरु सम्ऩन्न गये को भथमो M
२.१.१ सचचवारमको सॊ यचनागत अवस्थाको अध्ममन
सचचवारमको

अभबरेख

व्मवस्थाऩनका

राभग

सचचवारमभबत्रका

सफै

सॊ यचनाहरूभा

अभबरेखको अवस्थाको भूलमाॊकन गनुा ऩने हुन्छ । सचचवारमभा दे हाम फभोचजभका सभभभत
सचचवारम, भहाशाखा, शाखा, इकाई, भनजी सचचवारम, सॊ सदीम दरका कामाारम गयी दे हाम
वभोचजभका कूर ८६ वटा सॊ गिनात्भक सॊ यचनाहरू विमाशीर यहे का छन् ।
सभभभत सचचवारम

- १६

सचचवारमका भहाशाखाहरु

- १२

भहाशाखा अन्तगातका शाखाहरु

- ३०

सभभभत सभन्वम सचचवारम

-

भनजी सचचवारमहरु

- १०

सॊ सदीम दरका कामाारमहरु

-

६

सॊ सदीम सॊ ग्रहारम

-

१

शाखा अन्तगातका इकाईहरु

-

९

सूचना केन्र

-

१
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२.१.२ सूचक भनधाायण
अध्ममनको िभभा उलरे चखत ८६ वटा स्थानहरुभा गई स्थरगत अवरोकन गयी
अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्थाको अध्ममन ववश्लेषण गदै वस्तुगत अवस्थाको भूलमाॊकन गनुा ऩने
कामा चजम्भेवायी यहे को बए ताऩभन अध्ममनको राभग उऩसभभभतराई जम्भा ८ कामाददनको भात्र
सभम उऩरब्ध बएको भथमो । उऩसभभभतरे सो प्राप्त सभमराई भहत्तभ ढॊ गरे उऩमोग हुने गयी
अभबरेख व्मवस्थाऩनको भुख्म चजम्भेवायी यहे का केही शाखाहरुको अभनवामा रुऩभा य अन्म सभभभत
तथा शाखाहरुको नभूना छनौट गयी सदस्महरु फाॉभडएय अध्ममन गये को भथमो । सफै सभभभत य
केही शाखाहरुफाट वेवसाइटभा याचखएका साभग्रीहरुको अवस्थाको बने सम्ऩूण ा रुऩभा अध्ममन
गरयएको छ ।
वेवसाइटभा साभग्रीहरुको व्मवस्थाऩनको अवस्थाको अध्ममनका राभग बने सभभभतसभभभतफीच, शाखा-शाखाहरु फीचको अवस्थाराई अरग अरग रुऩभा तुरना गये य हे रयएको छ ।
तुरनात्भक रुऩभा अध्ममन गना सयर य सहज होस् बनी भनम्नानुसायका सूचकहरु तम गयी
ववश्लेषण गरयएको भथमो।
२.१.२.१ सभभभतहरुरे वेवसाइटभा गये को सूचना अद्यावभधकको अवस्था अध्ममन सम्वन्धी सूचक
अध्ममनका
ऺेत्र

वववयण खण्ड
(ऩरयचम,काभ कताव्म अभधकाय)

सून्म
केही ऩभन

कभजोय

 आॊचशक भात्र वववयण

उलरेख
नबएको

सन्तोषजनक
वववयण बएताऩभन

बएको

 व्मवचस्थत रुऩभा वववयण

Subheading सवहत

 अस्ऩष्ट य अऩुयो वववयण

अद्यावभधक नबएको

बएको

याखेको



Subheading व्मवचस्थत

रुऩभा याखेको

 अद्यावभधक नबएको


उत्तभ

अभत उत्तभ

 ऐभतहाभसक ऩृष्ठबूभभ
सभेत याचखएको

 बावषक शुद्धता सभेत
बएको

 भहत्वऩूणा वववयणहरु जस्तै

 आफ्नो ऩहरभा थऩ

Format/Design याम्रोसॉग

कभाचायी सभेतको नाभ,

सूचना य वववयण

भभराएको

इभेर, सम्ऩका नॊ. स्ऩष्ट

याखेको

रुऩभा याखेको

सूचनाको
अद्यावभधक अवस्था

केही ऩभन
उलरेख
नबएको

 सूचनाहरु उऩमुक्त

 सूचना प्रकाशन

िाउॉ भा नयाचखएको

बएको तय स्ऩष्ट हुने

 सूचना स्ऩष्ट हुनेगरय

गरय नयाखेको

चशषाक नयाचखएको

 सूचनाको

 सूचनाको वववयणहरु

जानकायीको बाषाभा

याख्दा सवै Field हरु

एकरुऩता य स्ऩष्टता

नबये को

नबएको

 ववषम सवहत, भभभत, चशषाक  वैिकको ववषम य
खुरेको

 सूचना थऩ स्ऩष्ट हुने गयी
िभभक रुऩभा याखेको

आभन्त्रण गरयएका
व्मचक्तको वववयण सभेत
उऩरव्ध हुने गये को

 हारसम्भका सवै सूचनाहरु  वैिक सॊख्मा सभेतको
अद्यावभधक यहेको

सूचना उऩरव्ध बएको

 सूचना याख्ने िाउॉ भा
सूचना भात्रै याखेको

 सूचनाभा एकरुऩता य
बाषागत शुद्धता बएको
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अध्ममनका
ऺेत्र

गभतववभध खण्ड

सून्म
केही ऩभन
उलरेख
नबएको

कभजोय

सन्तोषजनक

 वववयणहरु न्मून य

उत्तभ

 वववयणहरु यहेको तय  गभतववभधहरु िभवद्ध

अऩूणा यहेको

व्मवचस्थत नयहेको

 स्थरगत अनुगभनको

 चशषाक य वववयणहरु

चशषाकगत वववयण

सभेत बएको

रुऩभा याचखएको

 ऩूणा य ववस्तृत रुऩभा
याचखएको

नयाखेको

अभत उत्तभ

 वववयणहरु ववस्तृत
रुऩभा यहेको य बावषक
स्ऩष्टता यहेको

 पोटो वववयण य
भबभडमोको सभेत
जानकायी याचखएको

 अन्तविामा, छरपर,
सेभभनाय, गोष्ठी रगामत
वववयण सभेत सभावेश
बएको

 सवै वैिकका सवै
केही ऩभन

 भभभत य वैिक सॊ ख्मा

भनणामहरु नयाचखएको

उलरेख

 प्रकाशन खण्ड भबत्रै

नबएको

भनणामहरु नबएको

नखुलने गरय
याचखएको

 ववषम सवहत, भभभत, चशषाक  प्रकाशन सम्वन्धी
खुरेको

 भनणामहरु थऩ स्ऩष्ट हुनेगरय
िभभक रुऩभा यहेको

भनणाम तपा

साभग्री याख्ने िाउॉ भा
भात्र भनणामहरु याचखएको

 भनणामहरुभा एकरुऩता य
बाषागत रुऩभा शुद्ध
बएको

 कामाान्वमनको
अवस्थाको वाये भा सभेत
जानकायी याचखएको

प्रकाशन खण्ड

 उऩसभभभतको प्रभतवेदन
केही ऩभन
उलरेख
नबएको

 सवै वावषाक

नबएको

प्रभतवेदनहरु बएको

 सवै वावषाक प्रभतवेदन

तय िभवद्ध नबएको

नबएको

 उऩसभभभतको
प्रभतवेदन बएको

 स्थरगत प्रभतवेदन
ऩभन बएको

प्रभतवेदन तपा

 वावषाक प्रभतवेदन, ववधेमक,  वावषाक, उऩसभभभत,
उऩसभभभतको प्रभतवेदन,

गोष्ठी, सेभभनाय,

अन्तविामा, अनुगभन

स्थरगत अवरोकन,

सम्वन्धी प्रभतवेदनहरु सभेत

अन्तविामाको प्रभतवेदन

बएको

सभेत बएको

 प्रभतवेदनहरु िभभकरुऩभा
बएको

 हारसम्भका सवै
प्रभतवेदनहरु याचखएको

 ऩास बएका भध्मे प्रभतभनभध
सबातपा कचम्तभा ऩभछलरो
३ आ.व. को य यावष्डम
सबातपा २ आ.व. को
सभेत वावषाक प्रभतवेदन
याचखएको

सदस्महरुको
वववयण खण्ड

केही ऩभन
उलरेख

 वववयण बएको तय

 नाभ य पोटो

पोटो नबएको

सवहतको वववयण

नबएको

याचखएको

 नाभ य पोटो सवहतको
वववयण याचखएको

 वववयणहरु अद्यावभधक
बएको

सदस्महरुको
उऩचस्थभत वववयण

छ / छै न
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 ववस्तृत वववयण सवहत
याचखएको

 पोटोका साथै व्मचक्तगत
वववयण सभेत याचखएको

२.१.२.२ बौभतक रुऩभा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था अध्ममन सम्वन्धी सूचक
अध्ममन गये को खण्ड

सून्म

कभजोय

सन्तोषजनक

उत्तभ

अभत उत्तभ

 दताा य चरानी दुवै हुने
गये को

 दताा य चरानीको

केही ऩभन

दताा चरानी खण्ड

वववयण
नबएको

 दताा चरानी भध्मे कुनै
 दताा चरानीको कामाभा
भनमभभतता नबएको

भबत्रका चचिीऩत्रहरुको

कामाभा भनमभभतता

दताा चरानी गने

बएको

गये को

 सचचवारमफाट वावहयका

एक भात्र बएको

 सचचवारम वावहयका य

 दताा चरानीको कामा

चचिीऩत्रहरुको दताा

भनमभभत य िभवद्ध

चरानी गने गये को तय

रुऩभा हुने गये को

सचचवारम भबत्रका

 ववगतका दताा

चचिीऩत्रहरुको दताा

चरानीका ये कडाहरु

चरानी गने नगये को

उऩरव्ध यहेको

 कुन चचिीऩत्र कुन
िाउॉ भा ऩुगेको छ
सो स्ऩष्ट बेट्न
सवकनेगरय ये कडा
याचखएको

 ऩत्र सॊ ख्मा सभेत उलरेख  कम््मुटयभा सभेत
हुने गये को

ये कडा याख्ने गये को

 चशषाक, भभभत, ऩञ्जीका
सभेत वनाई पाइभरङ्ग
हुने गये को

 ववगतका वषाहरुका

 अव्मवचस्थत पाइभरङ्ग

पाइभरङ्ग

 खोजेको चचिी ऩत्र सहजै
केही ऩभन

उऩरव्ध हुन नसक्ने

व्मवस्थाऩनको

नबएको

अवस्था

अवस्था

अवस्था

 भनमभभत पाइभरङ्ग हुने
गये को

 दयाजभा भभराएय याखेको

 चशषाकगत रुऩभा ये कडा

 व्मवचस्थत ऩञ्जीका

नयाचखएको

नबएको

 ऩोकाभा याख्ने गये को

 पाइर क्याववनेटको

सभेत पाइभरङ्ग गरय

सभेत व्मवस्था

याचखएको

गये को

 कम््मुटयभा भडचजटर

 भडचजटर बण्डायण

रुऩभा सभेत याख्ने

सभेत व्मवचस्थत

गये को

रुऩभा हुने गये को

 पाइभरङ्गको

 ऩुयाना अनावश्मक

सॊ यऺणका राभग

पाइरहरु कानून

वकटनाशक औषधी

वभोचजभ धुलमाउने

सभेत प्रमोग गने

कामा गने गये को

गये को

 फेराफेराभा भहाशाखा

 सॊ केत सवहतको
ऩञ्जीका याख्ने गये को

शाखा प्रभुखफाट
भनयीऺण हुने गये को

 डाटाहरुको व्माकअऩको

कम््मुटयको प्रमोग
य भडचजटर अभबरेख
व्मवस्थाऩन खण्ड

कम््मुटयको

 सम्ऩाददत काभका

प्रमोग नै

भहत्वऩूणा वववयणहरु याख्ने

नहुने गये को

नगरयएको

 अभबरेख

राभग आफ्नो

भहत्वऩूणा वववयणहरु

व्मवस्थाऩनका राभग

कम््मुटयभा सुयचऺत हुने

शाखाभबत्र सवैरे हेना

Software

गयी याचखएको

य प्रमोग गना सक्नेगरय

System सभेत

याचखएको

प्रमोग गरय

 ववषमगत पाइर य
पोलडयहरु सभेत याख्ने
गये को
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 सम्ऩाददत काभका

 िभवद्ध रुऩभा पाइर
याख्ने गये को

व्मवचस्थत गये को

 वेवसाइटभा सभेत

अध्ममन गये को खण्ड

सून्म

कभजोय

सन्तोषजनक

उत्तभ

 Datewise, आ.व.
स्ऩष्ट हुनेगरय
पाइरहरु याखेको

 External

अभत उत्तभ
भरङ्क गये को

 Remote
Access भापात
सचचवारम भबत्र वा

Storage Disk भा

वावहय जुनसुकै

सभेत याखेको

स्थानफाट ऩभन

 अभबरेख सॊ यऺणका

कामाारमको

राभग शाखागत ऩहुॉच

कम््मुटय प्रमोग गरय

हुनेगरय आन्तरयक

कामा गना सक्ने

शेमरयङ्ग सभेत बएको

अवस्था यहेको

 सूचना प्रववभध
शाखाको डाटा
सबायभा भरङ्क गरय
आफ्नो डाटा शेमरयङ्ग
गने गये को

 सम्ऩाददत काभका
भहत्वऩूणा वववयणहरु
सचचवारमका अन्म
सम्वचन्धत अन्म
शाखारे सभेत हेना य
प्रमोग गना सक्नेगरय
याचखएको

 खोजेको वेराभा ऩाउन
सवकने गरय
व्मवस्थाऩन बएको

 ववगतको अभबरेखहरु

ववगतका
अभबरेखहरुको
व्मवस्थाऩन य
सॊ यऺण

ऩाउन सवकने तय

 सम्ऩूणा अभबरेखहरु
केही ऩभन

व्मवचस्थत य सॊ यचऺत

नबएको

नहुने गये को

अवस्था

व्मवचस्थत नयहेको

 कुनै वषाको बेवटने तय

 ऩोकाभा याख्ने गरयएको तय
ऩाउन कदिन बएको

कुनै वषाको नबेवटने
अवस्थाभा यहेको

 ऩञ्जीका बएऩभन
व्मवचस्थत नबएको

 पाइरहरुको
िोनोरोचजकर
अडायभा व्मवस्थाऩन

अभबरेखहरु सॊ यचऺत

गरयएको

यहेको

 ऩञ्जीका बएको

 खोजेको वेराभा सवै

 ववषमगत रुऩभा

अभबरेखहरु ऩाउन

ऩञ्जीका सभेत याख्ने

सक्ने गयी

गये को

व्मवस्थाऩन गये को

 पाइर खोज्नका राभग
कोभडङ्ग सभेतको
व्मवस्था गने गये को
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 हारसम्भका सवै

२.२ अभबरेख तथा सूचनाको ववश्लेषण
सभभभतरे उलरेचखत सूचकका आधायभा वेवसाइटभा अद्यावभधक गरयएका जानकायी तथा
सूचनाहरु य बौभतक रुऩभा याचखएका अभबरे ख तथा सूचनाहरुको अद्यावभधकको अवस्थाराई
अध्ममन गयी प्रस्तुत गरयएको छ ।
२.२.१ वेवसाइटभा साभग्रीको अद्यावभधकको अवस्था
वेवसाइटभा साभाग्रीहरुको व्मवस्थाऩनको अवस्थाको अध्ममनका राभग बने सभभभत
सभभभतफीच, शाखा शाखाहरु फीचको अवस्थाराई अरग अरग रुऩभा तुरना गये य हे रयएको
भथमो ।
भनधाारयत सूचकका आधायभा हये क सभभभतहरुका वेवसाइटभा अभबरेख तथा सूचनाहरुको
अद्यावभधक गये को अवस्थाराई अध्ममन गयी सोको आधायभा अभत उत्तभ, उत्तभ, सन्तोषजनक,
कभजोय, य सुन्म जस्ता ववभबन्न तहभा सूचना तथा अभबरे ख व्मवस्थाऩनको अवस्थाराई
तुरनात्भक

रुऩभा ववश्लेषण

गरयएको

भथमो

।

सोही

वभोचजभ

सभभभतहरुको

अवस्थाराई

भनम्नानुसायको ताभरकाभा प्रस्तुत गरयएको छ ।
-क_ प्रभतभनभध सबातपाका सभभभतहरु

वववयण
सभभभत

खण्ड

सूचनाको

अद्यावभधक
अवस्था

गभतववभध

प्रकाशन खण्ड

खण्ड

सदस्मको
वववयण

भनणाम

प्रभतवेदन

सूचना तथा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था

सदस्मको

उऩचस्थभत
वववयण

कैवपमत

छ/छै न
 ऩूणरु
ा ऩभा सूचना अध्मावभधक नबएको

उत्तभ

छै न

 भनणाम भनमभभत अध्मावभधक नबएको

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक

कभजोय

सन्तोषजनक

अथा सभभभत

उत्तभ

 गभतववभध खण्डभा केवर एक पोटोभात्र याचखएको
 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन नऩाईएको
 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 गभतववभधभा केवर पोटोभात्र याचखएको

छै न

उत्तभ

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक

कभजोय

सम्फन्ध सभभभत

सन्तोषजनक

अन्तयाावष्डम

उत्तभ

 ऩुणरु
ा ऩभा सूचना अद्यावभधक नबएको
 भनणाम भनमभभत अध्मावभधक नबएको

 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन नऩाईएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको नऩाइएको
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वववयण
सभभभत

खण्ड

सूचनाको

अद्यावभधक
अवस्था

गभतववभध

प्रकाशन खण्ड

खण्ड

सदस्मको
वववयण

भनणाम

प्रभतवेदन

सूचना तथा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था

सदस्मको

उऩचस्थभत

कैवपमत

वववयण

छ/छै न
 २०७६/५/१९ गते बन्दा अगाभडका सूचना
 भनमभभत रुऩभा सूचना अद्यावभधक बएको

छ

उत्तभ

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक

वहत सभभभत

सून्म

तथा उऩबोक्ता

उत्तभ

वाचणज्म य श्रभ

सन्तोषजनक

नऩाइएको

उद्योग तथा

नऩाइएको

 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन नऩाईएको
 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको नऩाइएको
 वैिकका भनणाम य सूचना एकै िाउॉ भा ऩाइएको

सभभभत

 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन नऩाईएको

छै न

उत्तभ

कभजोय

सून्म

कभजोय

अभधकाय

उत्तभ

तथा भानव

सन्तोषजनक

 सभभभत सचचव अद्यावभधक बएको नऩाइएको

कानून, न्माम

 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएकोेे

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 सूचना तथा भनणामहरुको प्रकाशनभा एकरुऩता

छ

उत्तभ

 वववयण खण्ड िभभा नबएको

उत्तभ

सन्तोषजनक

स्रोत सभभभत

सन्तोषजनक

तथा प्राकृभतक

उत्तभ

कृवष, सहकायी

उत्तभ

बएको नऩाइएको

 प्रत्मेक वषाको भनणामहरू अरग अरग नयाचखएको

उत्तभ

छै न

 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन नऩाइएको

कभजोय

सन्तोषजनक

सभभभत

कभजोय

साभाचजक

कभजोय

भवहरा तथा

उत्तभ

 गभतववभध खण्डभा एकभात्र पोटो बएको

 उऩसभभभतका य ववधे मक सम्वन्धी प्रभतवेदनहरु

नऩाइएको

 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको नऩाइएको

उत्तभ

छ

 सूचना प्रष्ट रुऩभा याचखएको नऩाइएको

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक

सभभभत

कभजोय

तथा सुशासन

सन्तोषजनक

याज्म व्मवस्था

उत्तभ

 सभभभत सचचव अद्यावभधक बएको नऩाइएको
 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन नऩाईएको
 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 प्रभतवेदनभा यहेको पन्ट अरुरे प्रमोग गना नभभलने

अवस्था यहेको

 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन नऩाइएको
 सभभभत वववयण खण्ड अऩूणा यहे को

 सभभभतको इभेर उलरेख बएको नऩाइएको

 सभभभत सदस्म भन्त्री बएऩभन सदस्मको वववयणभा

छै न

उत्तभ

कभजोय

सन्तोषजनक

सून्म

प्रववभध सभभभत

कभजोय

ववकास तथा

कभजोय

अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 सभभभत सचचव अद्यावभधक नगरयएको

 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको नऩाइएको

(हारसम्भ ऩाॉचवटा भात्र सूचना ऩाइएको)

 प्रकाशन खण्डभा असम्वचन्धत साभाग्री याचखएको

(ववधेमक)

 बाषाभा एकरुऩता कामभ नबएको (एउटै वाक्यभा

ऩभन कतै नेऩारी य कतै अॊग्रज
े ी)
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वववयण
खण्ड

सभभभत

सूचनाको

अद्यावभधक
अवस्था

प्रकाशन खण्ड

गभतववभध
खण्ड

सदस्मको
वववयण

भनणाम

प्रभतवेदन

सूचना तथा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था

सदस्मको

उऩचस्थभत

कैवपमत

वववयण

छ/छै न
 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको नऩाइएको

छै न

उत्तभ

सन्तोषजनक

कभजोय

सून्म

स्वास््म सभभभत

सून्म

चशऺा तथा

उत्तभ

 सभभभतको इभेर उलरेख बएको नऩाइएको

 सभभभतको काभ कताव्म दुइ िाउभा उलरेख बएको
 वाक्य सॊ यचनाभा त्रुटी ऩाइएको

 सूचना/वववयण याख्दा चशषाक एकथोक तय वववयण

अकैथोक बएको ऩाइएको

 सभभभतको भनणाम अद्यावभधक बएको नऩाइएको
 सभभभतको ऩरयचम खण्डभा ऐभतहाभसक ऩृष्ठबूभभ
 वैिकका भनणामहरु ऩभछलरो सभमभा प्रष्ट बएको

छ

उत्तभ

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक

सून्म

रेखा सभभभत

सून्म

सावाजभनक

उत्तभ

सभेत ऩाइएको
नऩाइएको

 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको नऩाइएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको नऩाइएको

-ख_

यावष्डम सबातपाका सभभभतहरु

वववयण
खण्ड

सभभभत

सूचनाको

अद्यावभधक गभतववभध खण्ड

प्रकाशन खण्ड

सदस्मको
वववयण

अवस्था

भनणाम

सदस्मको

उऩचस्थभत
वववयण

कैवपमत

प्रभतवेदन

सूचना तथा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था

छ/छै न
 असम्वचन्धत वववयणहरु सभेत

वेवसाइटभा ऩाइएको (ऩत्राचाय

 गभतववभध खण्डभा याख्नुऩने वववयण

छै न

सन्तोषजनक

कभजोय

कभजोय

कभजोय

सभभभत

उत्तभ

तथा सुशासन

सन्तोषजनक

गरयएका ऩत्रहरु)

ददगो ववकास

प्रकाशन खण्डभा याचखएको

 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको

नऩाइएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको

नऩाइएको

11

वववयण
खण्ड

सूचनाको

अद्यावभधक गभतववभध खण्ड

प्रकाशन खण्ड

वववयण

अवस्था

सभभभत

सदस्मको

भनणाम

सदस्मको

उऩचस्थभत
वववयण

कैवपमत

प्रभतवेदन

सूचना तथा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था

छ/छै न
 सभभभतका वैिक सम्वन्धी सूचनाहरु

छै न

उत्तभ

(हारसम्भ चायवटा भात्र सूचना
उत्तभ

सभभभत

कभजोय

कभजोय

उत्तभ

व्मवस्थाऩन

सन्तोषजनक

अद्यावभधक बएको नऩाइएको

ववधामन

ऩाइएको)

 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको

नऩाइएको

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको

नऩाइएका]

 सूचनाको अद्यावभधकताभा एकरुऩता

प्रत्मामोचजत
छै न

 हये क आ.व.को वावषाक प्रभतवेदन

उत्तभ

कभजोय

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक

आश्वासन

उत्तभ

तथा सयकायी

सन्तोषजनक

नऩाइएको

व्मवस्थाऩन

नऩाईएको

सभभभत

-ग_

छै न

नऩाइएको

उत्तभ

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक

सभभभत

कभजोय

तथा सभन्वम

कभजोय

यावष्डम सयोकाय

सन्तोषजनक

 सूचना भनमभभत अद्यावभधक बएको
 गभतववभधहरु अद्यावभधक बएको

नऩाइएको

ु सभभभतहरु
सॊमक्त

वववयण
सभभभत

खण्ड

सूचनाको

अद्यावभधक
अवस्था

गभतववभध

प्रकाशन खण्ड

खण्ड

सदस्मको
वववयण

भनणाम

प्रभतवेदन

सूचना तथा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था

सदस्मको

उऩचस्थभत

कैवपमत

वववयण

छ/छै न
 सभभभतका भनणाम अन्तगात वावहय भनणाम

उलरेख बएको नऩाइएको

छै न

उत्तभ

सून्म

सन्तोषजनक

कभजोय

सभभभत

सन्तोषजनक

ु ाई
सॊ सदीम सुनव

उत्तभ

बभनएको तय भबत्र केही ऩभन वववयण

 सदस्मको वववयण बभनएको तय वववयण

नऩाइएको

 गभतववभध अन्तगात असान्दभबाक ववषमहरु

यहेको ऩाइएको
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सूचनाको

वववयण

अद्यावभधक

खण्ड

सभभभत

गभतववभध

प्रकाशन खण्ड

खण्ड

अवस्था

सदस्मको
वववयण

भनणाम

प्रभतवेदन

सूचना तथा अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था

सदस्मको

उऩचस्थभत

छ/छै न
 सभभभतको ऩरयचम अन्तगातका वववयणहरु

याज्मका भनदे शक

अनुगभन तथा

छै न

उत्तभ

सून्म

सून्म

सून्म

कभजोय

कामाान्वमन

सन्तोषजनक

अऩूणा यहेको ऩाइएको

भसद्धान्त, नीभत य
दावमत्वको

कैवपमत

वववयण

 सभभभतको काभ कताव्म अभधकाय उलरेख

बएको नऩाइएको

 सूचनाको चशषाक भात्र बएको तय वववयण

नबएको ऩाइएको

भूलमाङ्कन सभभभत

२.२.२ बौभतक रुऩभा याचखएको अभबरेख व्मवस्थाऩनको अवस्था
बौभतक रुऩभा के कसयी अभबरे ख याचखएको छ बनेय सभभभतरे आपूराई प्राप्त सभम
सीभाभबत्र यही नभूना छनौट गये य केही सभभभत तथा केही शाखाहरुको स्थरगत अवरोकन गयी
अध्ममन गये को भथमो । अध्ममनको िभभा सभभभत सचचवारम य शाखाभा यहे का अभबरे खहरुको
उऩरब्धता य सॊ यऺणको अवस्थाराई प्राथभभकता ददइएको भथमो । बौभतक रुऩभा अभबरे खको
अवस्थाको अध्ममन

गरयएका सभभभत

भनम्नानुसाय प्रस्तुत गरयएको छ

शाखा/सभभभत

दताा चरानी खण्ड

सचचवारम तथा शाखाहरुको अभबरे खको अवस्थाराई

M

पाइभरङ्ग

व्मवस्थाऩनको
अवस्था

कम््मुटयको प्रमोग

ववगतका

य भडचजटर

अभबरेखहरुको

व्मवस्थाऩन खण्ड

सॊयऺण

अभबरेख

व्मवस्थाऩन य

कैवपमत

कभजोय
सन्तोषजनक

सन्तोषजनक
सन्तोषजनक सन्तोषजनक

 प्राप्त ऩत्र दताा गने नगरयएको

कभजोय

सन्तोषजनक
सन्तोषजनक
कभजोय

 कभतऩम पाइर बेटन सभस्मा हुने गये को

सन्तोषजनक

(प्रभतभनभध सबा)

 प्राप्त ऩत्र दताा गने नगरयएको

सन्तोषजनक

ववधेमक शाखा

सन्तोषजनक

ऩुस्तकारम शाखा

सन्तोषजनक

व्मवस्थाऩन शाखा

सन्तोषजनक

सूचना तथा अभबरेख

सन्तोषजनक

प्रशासन शाखा

कभजोय

अभबरेखक व्मवस्थाऩनको अवस्था
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 प्राप्त बएसम्भका अभबरेखहरुको सॊ यऺण गयी

याचखएको

 प्राप्त ऩत्र दताा गने नगरयएको
 प्रभाचणकयण बएका ववधे मक याख्ने fire proof

दयाज बरयएय अरु ववधेमक याख्ने अवस्था नयहेको

 डाटा हाडा ड्राइबभा याचखएको

 शाखागत ऩत्र दताा गने नगरयएको
 सवै ववधे मक सॊ ग्रहहरू नऩाइएको

दताा चरानी खण्ड

शाखा/सभभभत

पाइभरङ्ग

व्मवस्थाऩनको
अवस्था

कम््मुटयको प्रमोग

ववगतका

य भडचजटर

अभबरेखहरुको

व्मवस्थाऩन खण्ड

सॊयऺण

अभबरेख

व्मवस्थाऩन य

कैवपमत

कभजोय

कभजोय

सन्तोषजनक

कभजोय

सन्तोषजनक

सन्तोषजनक
कभजोय

सॊ सदीम सॊ ग्राहारम

 सॊ ग्रह गरयएका वस्तुहरु व्मवचस्थत रुऩभा

सून्म

सन्तोषजनक

 ऩूयाना दस्तावेजहरुको बणडायणभा स्थानाअबाव

सून्म

(यावष्डम सबा)

सन्तोषजनक

कामाव्मवस्था शाखा

सन्तोषजनक

(प्रभतभनभध सबा)

सून्म

कामाव्मवस्था शाखा

सन्तोषजनक

व्मवस्थाऩन शाखा

सन्तोषजनक

साॊसद सुववधा

उत्तभ

अभबरेखक व्मवस्थाऩनको अवस्था
 प्राप्त ऩत्र दताा गने नगरयएको

 डाटाहरु ऩेन ड्राइबभा याख्ने गरयएको

 ऩमााप्त स्थान नबएको

यहेको,

 ऩूयाना साभाग्रीको सॊ करनको काभ प्रायम्ब बएको

याचखएको नऩाइएको

 २०७० सार अचघको भडजीटर नऩाइएको

श्रव्म दृष्म शाखा
कभजोय

सॊ यऺण गयी याखेको

कभजोय

-

पाटोग्रापयहरुरे

कभजोय

 ऩुयाना पोटाको नेगेवटब भात्र उऩरब्ध छ

अन्तगात

बभनएको

 भनमभभत रुऩभा अभबरेख व्मवस्थाऩन शाखाभा

अभबरेखीकयणको राभग उऩरब्ध गयाउने गये को

पोटोको अवस्था

दताा चरानी इकाई

सन्तोषजनक
कभजोय
सन्तोषजनक

सन्तोषजनक
सन्तोषजनक

उत्तभ

सचचवारम

सन्तोषजनक

सुशासन सभभभत

सन्तोषजनक

याज्म व्मवस्था तथा

सन्तोषजनक

सचचवारम

उत्तभ

सभन्वम सभभभत

सन्तोषजनक

यावष्डम सयोकाय तथा

सन्तोषजनक

नऩाइएको

 सभभभतको ऩत्रहरू छु ट्टै दताा गने नगये को

 अभबरेख व्मवस्थाऩनभा स्थानाबाव बएको

जानकायी ऩाइएको

 कोभबड १९ शुरु बए ऩभछ ऩत्रहरु सम्फचन्धत

् ाइ बयऩाइ गयाउन छोडेको
शाखा सभभभतहरुभा फुझ
दे चखएको

३.३ सचचवारमको अभबरेख व्मवस्थाऩनको ववद्यभान अवस्था
मस

उऩसभभभतरे

भाभथका

ताभरकाहरुको

ववश्लेषण

तथा

बौभतक

रुऩभा

याचखएका

अभबरेखहरुको अवस्था एवॊ ववगतका अभबरे खहरुको प्राभप्तको अवस्था सभेतको आधायभा सूचक
वभोचजभ अध्ममन गदाा जे दे चखमो, सोही भूलमाॊकनका आधायभा सभग्र सचचवारमको अभबरेख
व्मवस्थाऩनको

अवस्थाको

आॊकरन

गरयएको
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छ

।

मस

आधायभा

सचचवारम

अभबरेख

व्मवस्थाऩनको दृवष्टरे कभजोय यहे को छ बन्न सवकन्छ । वषौंदे चख भनयन्तयता ऩाइयहे का सभभभत,
शाखाहरुभा ऩभन आफ्नै प्रभतवेदनहरु, आफ्नै प्रकाशनहरु सभेत सुयचऺत याख्ने गये को ऩाइएन ।
ऩभछलरा ५ वषादेचखका सूचना तथा अभबरे खहरु सभेत सम्वचन्धत शाखा तथा सभभभतहरुरे
सुयचऺत तवयरे व्मवचस्थत गना नसकेको अवस्था एकाभतय ऩाइमो बने अकोभतय सफै सभभभत
सचचवारम, शाखाहरुरे प्रकाशन गये का जुनसुकै अभबरे खहरु ऩभन ऩुस्तकारम य सूचना तथा
अभबरेख व्मवस्थाऩन शाखाभा अभबरे ख प्रमोजनका राभग ऩिाउनु ऩने अभनवामा व्मवस्थाराई ऩभन
प्रामश् धेयैरे कामाान्वमन नगये को दे चखन्छ ।
भडचजटर अभबरे खीकयणको अवस्था त झनै कभजोय दे चखन्छ । सरुवा हुॉदा आपूसॉग
सुयचऺत यहेका सम्वचन्धत सभभभत सचचवारम तथा शाखाका सूचनाहरु हस्तान्तयण नगयी आपूरे
प्रमोग गये का कम््मुटय सभेत भरएय जाने गये को य सरुवा बई आउने हारवारा कभाचायीरे सभेत
ववगतका सूचना तथा अभबरे खहरुको खोजी गने कामारे प्राथभभकता नऩाएको दे चखमो ।
अभबरेख व्मवस्थानभा सचचवारमरे सभेत आवश्मक भनदे शन, ऩरयऩत्र तथा ऐन भनमभभा
बएको व्मवस्था कामाान्वमन गयाउन सभेत ऩमााप्त ध्मान ददन सकेको ऩाइएन । आफ्नो शाखाको
अभबरेखको प्रभुख चजम्भेवायी शाखा प्रभुखरे भरनु ऩनेभा अभधकाॊश सभभभत सचचवारम य
शाखाहरुरे त्मस सम्वन्धभा ऩमााप्त ध्मान ददएको दे चखएन ।
शाखा तथा सभभभत सचचवारमका आफ्नै सूचना तथा अभबरे खहरुको व्मवचस्थत अभबरे ख
एकाभतय नऩाइनु य अकोभतय सॊ सदीम ववशेष सभभभत, सॊ सदीम ववषमगत सभभभत, अध्ममन सभभभत,
अध्ममन कामादरका प्रभतवेदनहरु सभेत ऩुस्तकारमभा सभेत नऩाइनु अभबरेख व्मवस्थाऩनको
दृवष्टरे चचन्ताको ववषम यहेको सभभभतको भनष्कषा यहे को छ ।
वेवसाइटभा सूचना तथा अभबरे ख व्मवस्थाऩनको दृवष्टरे सभभभत सचचवारम य भहाशाखा
तथा शाखाहरुफीच तुरना गदाा सभभभत सचचवारमको अभबरे खाॊकन कामा तुरनात्भक दृवष्टरे याम्रो
दे चखएको छ ।
वेवसाइटभा सूचना अद्यावभधकका दृवष्टरे १६ वटा सभभभतहरु भध्मे २ सभभभतका एउटा
ऩभन सूचना अद्यावभधक गने गये को ऩाइएन । सभभभतका अनेकौं गभतववभधहरु बए ताऩभन
वेवसाइटभा बने एउटा भात्र पोटो भात्र ऩोष्ट गये को य कभतऩम सभभभतरे उक्त पोटो के
कामािभको हो बन्ने सम्भ उलरे ख गने नगये को ऩाइमो । सभभभतका भनणामहरु भनमभभत रुऩभा
अद्यावभधक गने सभभभतहरुको सॊ ख्मा न्मू न यहे को ऩाइमो । कुनै ऩभन भनणामहरु वेवसाइटभा
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अद्यावभधक नगने सभभभतको सॊ ख्मा २ ऩाइमो बने अभधकाॊश सभभभतका भनणामहरु ३ भवहनाभा वा
४ भवहनाभा एक ऩटक एकभुष्ट रुऩभा प्रकाचशत गने गये को ऩाइमो ।
करयफ ३ वषा ऩभछ ऩभन कभतऩम सभभभत सचचवारमरे आफ्नो सभभभतका सफै सदस्महरुको
नाभ य पोटो अद्यावभधक नगनु,ा सभभभतका ५० बन्दा फढी फैिक हुॉदासम्भ ऩभन एउटा ऩभन सूचना
तथा भनणामहरु अद्यावभधक नहुन,ु केही सभभभतको सभभभत सचचव को हो बन्ने वववयण सभेत नहुन,ु
सभभभतको ऩरयचम खण्ड ऩभन कभतऩम सभभभतको अऩूयो, अन्मन्त छोटो हुन ु जस्ता ववषमहरुरे
अभबरेख तथा सूचना व्मवस्थाऩनका दृवष्टरे कभजोय अवस्थाराई ईंभगत गदाछ ।
सकायात्भक ऩऺ
अभबरेख व्मवस्थाऩनका दृवष्टरे सचचवारमको ऩभछलरो सभम फढी जागरुक बएको
दे चखन्छ । प्राम् सफै सभभभत सचचवारम तथा शाखाहरुरे आआफ्ना सूचना तथा अभबरे खहरुराई
कसयी व्मवचस्थत गयी याख्न सवकन्छ बनेय कामाहरु गना थारे को, ऩूयाना साभाग्रीहरुको सॊ करन
गने कामा प्रायम्ब गये को ऩाइन्छ ।
सचचवारमरे

ववगतका

ऐभतहाभसक

साभाग्रीहरुको

ऩुनप्राकाशन

गने

कामा गरययहे को

ऩाइन्छ । ववशेषगयी २०१६ सारदे चखका सॊ सदीम काभकायवाही सम्वन्धी साभाग्रीहरुको
ऩुनप्राकाशन, बवेवटभहरुको भडचजटाइजेशन, सॊ सदभा सदस्महरुरे फोरे का क्यासेट चक्काहरुभा ये कडा
गरयएका आवाजहरुराई भडचजटाइजेशन गने जस्ता कामाहरुको शुरुवात बएको ऩाइन्छ

। हार

आएय प्रामM सफै शाखा तथा सभभभतहरुरे प्रकाशन गने गये का साभाग्रीहरु ऩुस्तकारम शाखा य
सूचना तथा अभबरे ख व्मवस्थाऩन शाखाभा ऩिाउन थारे को ऩाइन्छ ।
२०१६ सारदे चखकै बवेवटभको उऩरब्धता, हारसम्भ सॊ सदरे ऩास गये का ववधेमकहरुको
उऩरब्धता, रारभोहय रागेको तथा प्रभाणीकयण बएका सफै ऐनको उऩरब्धता, अन्मत्र कतै
नऩाइने ऩुस्तक तथा प्रभतवेदनहरुको सभेत उऩरब्धता जस्ता कुयाहरु अभबरे ख व्मवस्थाऩनका
दृवष्टरे सकायात्भक ऩऺ भान्न सवकन्छ ।
मो उऩसभभतको गिन य अभबरेखप्रभतको चासोराई सचचवारमरे अभबरे ख व्मवस्थाऩनराई
प्राथभभकताभा याख्न थारेको बन्ने कुयाको एउटा उदाहयणको रुऩभा ऩभन भरन सवकन्छ ।
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बाग तीन
अभबरेख व्मवस्थाऩनका सभस्मा
सचचवारमको अभबरेख व्मवस्थाऩनका सम्वन्धभा अध्ममन, ववश्लेषण, छरपर गदाा भुख्मत्
सॊ स्थागत य व्मवहायगत दुई प्रकायका सभस्माहरु यहे को ऩाइन्छ्
३.१ सॊस्थागत सभस्मा


एवककृत सफ्टवेमयको ववकास गना नसक्दा अभबरे ख व्मवस्थाऩनभा सभस्मा यहे को,



सॊ सदीम सभभभतहरु ऩुनगािन हुॉदा सभभभतहरु छु दट्टने य गाभबने िभभा ऩुयाना सभभभतका
ये कडाहरु के कसयी, कहाॉ सुयचऺत गने बन्नेफाये ध्मान नगएकोरे ऩूयाना अभबरे खहरु
नऩाउने गये को,



ताभरभ य प्रशीऺण सञ्चारन गये ताऩभन त्मसराई कामासम्ऩादनका िभभा प्रमोग गने
नगरयएको,



अभबरेख व्मवस्थाऩन सम्वन्धी ताभरभको अबावभा अभबरे ख सॊ यऺण कभजोय हुन ऩुगेको,



कभतऩम शाखा इकाईहरुभा हुन ु ऩने न्मूनतभ् सूचना य त्माङ्कहरु सभेत नबेवटनुरे
ती शाखा / इकाईको औचचत्मभाभथ नै प्रश्च चचह्न खडा बएको,



शाखा / सभभभत सचचवारमभा यहेका सूचना / त्माङ्कहरु शाखाको सफै कभाचायीको ऩहुॉच हुने
गयी नयाख्दा व्मचक्त सरुवा वा अवकाश हुॉदा त्मस्ता दस्तावेज य सूचनाफाये ऩुयानै
कभाचायीसॉग सम्ऩका गनुा ऩने अवस्था यहे को,



सॊ ववधानसबाद्वाया सम्ऩादन गये का कामाहरु सम्फन्धी ऐभतहाभसक भहत्वका दस्तावेजहरु
सभेत एकै िाउॉभा सुयचऺत याख्न नसवकएको,



कभाचायीको सरुवा वा फढु वा वा अवकाश हुॉदा हारवाराराई फुयफुझायथ गने कामाराई
अभनवामा नगरयॊ दा अभबरे खहरु हयाउने, नाभसने गये को,



वेवसाइटको अवस्था सन्तोषजनक नयहे को,



भहत्वऩूणा अभबरे खहरु सुयचऺत याख्न स्थानको अबाव यहे को,



अभबरेखहरु कानून फभोचजभ भनमभभत रुऩभा धुलमाउने नगरयएको हुॉदा औचचत्म सभाप्त
बएका य भहत्वहीन कागजातरे स्थान ओगट्न ऩुगी नमाॉ अभबरे खको राभग स्थानको
अबाव बएको ।

17

३.२ व्मवहायगत सभस्मा


शाखा य सभभभतहरुको चजम्भेवायीभा यहे का अभबरे ख य सूचनाहरु सभमभै अद्यावभधक गने
नगरयएको,



शाखा य सभभभतहरुफाट भसजाना हुने सूचनाहरु स्ऩष्ट चचत्रण हुने गयी वववयण तमाय गने
नगरयएको,



एउटै ववषमको सूचना य त्माङ्क शाखा / सभभभतवऩच्छे पयक यहने दे चखएको,



अभबरेख व्मवस्थाऩनको िभभा अभधकाॊश शाखा/सभभभतहरुरे न्मू नतभ रुऩभा

गनुा ऩने

ऩत्रको दताासम्भ ऩभन नगने गये को,


आफ्नो अभबरेखको प्रभुख चजम्भेवायी सभभभत सचचव, भहाशाखा प्रभुख य शाखा प्रभुखरे भरनु
ऩनेभा त्मस सम्वन्धभा ऩमााप्त ध्मान ददएको नऩाइएको,



आफ्नो चजम्भेवायी ऩूया गना काभप्रभत स्वउत्प्रेरयत सकायात्भक सोचको अबाव यहे को ।
आ-आफ्नो चजम्भेवायी भबत्रका काभकायवाहीहरु सम्ऩादन गदाा भसजाना हुने अभबरे खहरु

तथा सूचनाहरुको सॊ यऺण, बण्डायण गने चजम्भेवायी सम्वचन्धत कभाचायीको ऩभन हो । कसैरे
बनेय य भनदे शन ददएय कामा गनुा बन्दा ऩभन कानून वभोचजभको दावमत्व आ-आपूरे ऩुया गनुा
ऩनेभा

सचचवारमभा

त्मस

प्रकायका कामाराई प्रामजसो

दे चखएन ।
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कभाचायीरे

प्राथभभकताभा

याखेको

बाग चाय

भनष्कषा तथा सुझाव
४.१ भनष्कषा
सचचवारमभा ववगत राभो सभमदे चख अभबरे ख व्मवस्थाऩन सम्वन्धी िोस प्रणारीहरु
ववकास गना नसकेको दे चखन्छ । के कस्ता अभबरे खहरु कसयी सुयचऺत याख्ने, कस्को
चजम्भेवायीभा यहने, अभबरेखको सॊ यऺण कसयी गने रगामतका ववषमभा िोस नीभत भनदे शन बएको
ऩाइदै न य बएको व्मवस्थाराई ऩभन प्रबावकायी रुऩभा कामाान्वमन गना सवकएको दे चखॊ दैन ।
त्मसै गयी अभबरे ख व्मवस्थाऩनका सम्वन्धभा कानूनभा बएको अभनवामा व्मवस्थाको ऩारना
सभेत नगये को नगयाएको, अभबरेख व्मवस्थाऩन सम्वन्धभा कभाचायीहरुराई ताभरभ, भनदे शन, ऩरयऩत्र
भापात चजम्भेवाय नफनाएको, एकीकृत सफ्ट्वेमयको भनभााण गयी अभबरे खराई व्मवचस्थत नगये को
सभेत दे चखन्छ । सफ्टवेमयको ववकास गयी भडचजटर प्रणारीभा काभकायवाही आवद्ध नहुन ु
सचचवारमको अभबरेख व्मवस्थाऩनभा दे खा ऩये को भुख्म च ुनौतीको ववषम हो ।
अको

भहत्वऩूण ा कुया

अभबरे ख

व्मवस्थाऩनको

अवस्थाको

सम्वन्धभा

सचचवारमरे

अनुगभन तथा भूलमाॊकन गयी चजम्भेवाय शाखा, कभाचायीरे सो कुयाभा ध्मान ददए, नददएको
सम्वन्धभा ऩुयस्कृत तथा दचण्डत गना आवश्मक दे चखन्छ ।
ऩुस्तकारम, अभबरे ख य सॊ ग्रहारमभा कुन-कुन य कस्ता-कस्ता साभग्रीहरु यहने हुन ् बन्ने
ववषमभा सचचवारमका सफै कभाचायी य शाखाहरु प्रष्ट हुन सकेको दे चखॊ दैन साथै सचचवारमरे मस
सम्वन्धभा िोस नीभत भरनु ऩने दे चखएको छ ।
सचचवारमको काभ कसयी बइयहे को छ, नेतत्ृ वको सोच, सचचवारमको नीभत, सचचवारमको
प्राथभभकता जस्ता ववषमभा नेतत्ृ वरे तलरो तहका कभाचायीहरुराई भनदे शन ददने, सोच, रक्ष्म
सञ्चाय गने , बईयहे का काभ कायवाहीफाये ऩृष्ठऩोषण भरने, सभस्माको सभाधानका राभग सम्वचन्धत
कभाचायीहरुराई नै सुझाव ऩेश गना रगाउने य कामाान्वमनका राभग भनदे शन ददने जस्तो सॊ स्था
चरामभान गयाउने औजायको सचचवारमरे ववगत राभो सभमदे चख प्रमोगभा लमाएको दे चखॊ दैन ।
मस्ता ववषमरे सॊ स्थाको अभबरे ख व्मवस्थाऩनको ववषमराई सभेत ओझेरभा ऩाना बूभभका खेरेको
हुन्छ । मसतपा वेरैभा ध्मान जानु आवश्मक छ ।
सचचवारमभा केही याम्रा प्रमासहरुको थारनी बएको बए ताऩभन सभग्रभा सुधायका ऩऺहरु
थुप्रै छन् । सचचवारमको अभबरेख व्मवस्थऩाऩनका ऺेत्रभा दे चखएका सभस्माहरुको सभाधानका
राभग भनम्नानुसायका उऩामहरुको अवरम्वन गनुा आवश्मक दे चखन्छ ।
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४.२ सुझाव
४.२.१ तत्कार गनुा ऩने सुधाय


भनमभभत रुऩभा नेतत्ृ व तहफाट स्टाप भभवटङ्ग गने , सभस्माको सभाधानका राभग छरपर
गने, अभबरे ख व्मवस्थाऩनका उऩामहरुफाये छरपर गयी भनष्कषा भनकालने य ऩत्राचाय
भापात कामाान्वमनका राभग भनदे शन ददने,



वेवसाइट सभमभै अद्यावभधक गने ऩरयऩाटी थारनी गनुा ऩने,



सॊ ववधानसबा रगामत जुनसुकै सॊ सद तथा सभभभतका ऐभतहाभसक दस्तावेजहरुको खोजी
गयी भडचजटराइजेसन गयी भडचजटराइज्ड कऩी वेवसाइटभापात् प्रकाशन गनुा ऩने,



सॊ ववधानसबाद्वाया भनभााण गरयएको सबासहहरुको हस्ताऺयसवहतको सॊ ववधानको प्रभतराई
भडचजटराइज्ड गयी सवासाधायणको ऩहुॉचभा ऩु्माउन वेवसाइटभा याचखनु ऩने,



अभबरेखहरु हयाउन य नाभसन नददनको राभग त्मसको खोजी गयी सॊ यऺण कामाको
थारनी गनुा ऩने,



सरुवा, अवकाश हुॉदा फयफुझायथ गनुा ऩने कानूनी प्रावधान कडाईसाथ रागू गनुा ऩने,



शाखा, सभभभतका सूचनाहरुभा सम्फचन्धत शाखा, सभभभतका चजम्भेवाय य सम्फचन्धत
कभाचायीहरूको ऩहुॉच य जानकायीभा याख्नु ऩने ,



चचठ्ठीऩत्रहरु अभनवामारुऩभा भुर दतााका अभतरयक्त शाखागत दताा चरानी गयी सभमगत
वा ववषमगत रुऩभा पाइभरङ गनुा ऩने,



हारको वेवसाइटभा अनेकौं सभस्मा दे खा ऩये कारे तत्कारै वेवसाइटराई Restructuring
गने कामाको प्रायम्ब गनुा ऩने,



हारका सॊ सद सदस्महरुको व्मचक्तगत वववयण सम्वन्धी प्रकाचशत कुनै ऩभन साभाग्री
नऩाइएकोरे तत्कार प्रकाशन गने व्मवस्था भभराउने साथै वेवसाइटभा ऩभन सोही
वभोचजभको वववयण प्रकाशन गने,

ु
ु
 वेवसाइटभा सॊ सदका सॊ मक्त
सबा य सॊ मक्त
सभभभत सम्वन्धी गभतववभधहरु छु ट्टै रुऩभा
याख्ने व्मवस्था नबएकोरे साभाग्रीहरु प्रकाशनभा अ्यायो बएको हुॉदा मसको व्मवस्था
भभराउनु ऩने,


वेवसाइटभा बएको सॊ सदीम सभभभत अन्तयगत ऩरयचम ट्याव (Tab) य काभ, कताव्म य
ु
अभधकाय ट्यावराई एउटै खण्डभा सभामोजन गयी सॊ मक्त
वववयण दे खाउने गयी
ऩरयभाजान गने,
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वेवसाइटभा सॊ घीम सॊ सद सचचवारम ट्याव अन्तयगत प्रश्न व्मवस्थाऩन शाखा य सम्ऩुण ा
वववयण शाखाका ट्यावहरुभा प्रश्नहरु य हारसम्भका उऩरब्ध सम्ऩूण ा वववयणहरु
अऩरोड गने व्मवस्था भभराउने,



सॊ सद सचचवारमका सवै भहाशाखा य शाखाहरुको ट्यावभा सूचना य प्रकाशन तथा
डाउनरोड ट्यावहरु थ्नुऩने,



सॊ सदभा हारसम्भ बएका सवै ववधेमकहरुको अवस्था भभभत अनुसाय दे खाउने य
डाउनरोड सवहतको सुववधा बएको रयऩोटा हे न ा सवकने गयी ऩरयभाजान गने,



वेवसाइटभा बएको प्रकाशन तथा डाउनरोड खण्डभा दे हाम वभोचजभ उऩखण्डहरु थऩ
गने्





सभभभतको वावषाक प्रभतवेदनहरु



उऩसभभभतका प्रभतवेदनहरु



सभभभतका फैिकका भनणामहरु



सभभभतका सदस्महरुको उऩचस्थभत



ववधेमक सम्वन्धी सभभभतको प्रभतवेदन

सचचवारमभा कामायत कभाचायीहरुको वववयणहरु अझ प्रष्ट हुनेगरय याख्नुऩने ।

४.२.२ एक वषाभबत्र गनुा ऩने सुधाय


अभबरेख य सूचना
कभाचायीराई

व्मवस्थाऩनका

सोसॉग

सम्फचन्धत

राभग
कामा

अध्ममन,
चजम्भेवायी

ताभरभ य प्रशीऺण ददइएका
प्रदान

गयी

कामासम्ऩादनराई

नभतजाभूरक फनाउने,


अभबरेख व्मवस्थाऩन कसयी गने बन्ने सम्फन्धभा कामाराई सयरीकयण गना कामाववभध
भनभााण गने,



अभबरेख व्मवस्थाऩनका राभग आवश्मक आभथाक, बौभतक स्रोत साधनको मथोचचत
व्मवस्था गनुा ऩने,



भनमभभत रुऩभा भहाशाखा, शाखा य सभभभत सचचवारमको अनुगभन, भनयीऺण गने
ऩरयऩाटीको थारनी गने,

 सवै कभाचायीहरुरे आ-आफ्रे गये का कामाहरु एवककृत रुऩभा एउटै Folder वा
Location भा याख्ने य सम्वचन्धत सफै कभाचायीहरुरे प्रमोग गना सक्ने गयी Network
Sharing गयी व्मवचस्थत रुऩभा कामा गदै जाने व्मवस्था भभराउनु ऩने,
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सफ्टवेमयको ववकास गयी भडचजटर प्रणारीभा काभकायवाही आवद्ध हुने गयी एकीकृत
सफ्टवेमयको ववकास गयी भडचजटराइज्ड रुऩभा अभबरे खको व्मवस्थाऩन गनुा ऩने,

 वेवसाइटराई अॊग्रज
े ी Version भा ऩभन प्रकाशन गनुा ऩने ।
४.२.३ दुई वषाभबत्र गनुा ऩने सुधाय


याम्रो अभबरे ख व्मवस्थाऩन गने सभभभत सचचवारम/शाखा तथा कभाचायीराई ऩुयस्कृत य
नगनेराई दचण्डत ददने प्रणारीको ववकास गनुा ऩने,



सावाजभनक भरखत प्रभाणीकयण सम्फन्धी ऐन, कागज धुलमाउने सम्फन्धी ववद्यभान ऐन
कानूनहरुको कामाान्वमन गनुा ऩने,



सॊ स्थागत सभस्माराई सचचवारमरे प्रबावकायी उऩामहरुको अवरम्फन गयी सभाधान
गनुा ऩने,



कभाचायीरे ऩभन आ-आफ्नो चजम्भेवायीभबत्रका अभबरेखहरुको सुयऺाभा सकायात्भक सोच
य धायणा ववकास गयी व्मवस्थाऩन गनुा ऩने,



सफ्टवेमयको ववकास गयी भडचजटर प्रणारीभा काभकायवाही आवद्ध हुने गयी एकीकृत
सफ्टवेमयको ववकास गयी भडचजटराइज्ड रुऩभा अभबरे खको व्मवस्थाऩन गनुा ऩने,



प्रत्मेक शाखा य सभभभत सचचवारमरे गये का भनमभभत कामाहरु भडचजटर रुऩभा हुने
अभबरेखहरुको एवककृत बण्डायणका राभग एवककृत य केन्रीकृत भडचजटर डाटा
सेण्टयको रुऩभा सूचना तथा अभबरे ख व्मवस्थाऩन शाखाराई ववकास गनुा ऩने ।

सहसचचव श्री सुयजकुभाय दुया

- सॊ मोजक

उऩसचचव श्री याभकुभाय ऩौडे र

- सदस्म

उऩसचचव श्री दशयथ धभरा

- सदस्म

उऩसचचव श्री नायामण प्रसाद ढकार

- सदस्म

उऩसचचव श्री भत्रवविभ ऩयाजुरी

- सदस्म

उऩसचचव श्री प्रददऩकुभाय नेऩार

- सदस्म

कम््मुटय अभधकृत श्री अनन्तप्रसाद कोइयारा (क=म"= प्रभतभनभध)

- सदस्म

कम््मुटय अभधकृत श्री जगददश न्मौऩाने

- सदस्म
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