सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सच
ू नाको हक
सम्बधिी न्नयमावली, २०६५ को न्नयम ३ बमोन्िम सावविन्नक
गरिएको न्वविण

उप-िाष्ट्रपन्तको कायावलय
बहादुि भवन, कान्धतपथ

सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५तथा सूचनाको हक सम्वधिी
न्नयमावली,२०६५ को न्नयम ३ बमोन्िम सावविन्नक गरिएको न्वविण
सचू ना सार्वजननक गने ननकायको नामः– श्री उपराष्ट्रपनिको कायावलय
सचू ना सार्वजननक गररएको अर्न ः– २०७१ श्रार्ण देनि आनिन
(क) न्नकायको स्वरुप ि प्रकृन्तिः– नेपालको अन्िररम संनर् ान, २०६३ मा भएको चौंथो संशो न (२०६५/०२/१६)
द्वारा थप गररएको भाग ४क. मा राष्ट्रपनि िथा उपराष्ट्रपनिको व्यर्स्था गररएको छ । संनर् ानको उक्त भाग
अन्िगवि ारा ३६छ., ३६ज., ३६झ., ३६ञ. र ३६ट. मा भएको उपराष्ट्रपनिसम्बन् ी व्यर्स्था देहाय बमोनजम
रहेकोछ:–
िािा ३६छ. उपिाष्ट्रपन्तिः–
(१) नेपालमा एकजना उपराष्ट्रपनि रहनेछ ।
(२) ारा ३६ङ. बमोनजम राष्ट्रपनि पदमक्त
ु भई अको राष्ट्रपनि ननर्ावनचि नभएसम्म र्ा राष्ट्रपनिको
अनपु नस्थनिमा राष्ट्रपनिबाट गररने कायवहरु उपराष्ट्रपनिबाट सम्पादन गररनेछ ।
(३) ननर्ावचन, मनोनयन र्ा ननयनु क्तद्वारा पनू िव हुने कुनै पनन राजनैनिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यनक्त
उपराष्ट्रपनिको पदमा ननर्ावनचि भएमा ननजको त्यस्िो पद स्र्िः ररक्त हुनेछ ।
िािा ३६ि. उपिाष्ट्रपन्त पदमुक्त हुने अवस्थािः–
देहायको अर्स्थामा उपराष्ट्रपनि आफ्नो पदबाट मक्त
ु हुनेछ :–
(क) ननजले राष्ट्रपनिसमक्ष राजीनामा नदएमा,
(ि) ननजले सनं र् ानको गंभीर उल्लघं न गरे को आरोपमा सनं र् ानसभाका ित्काल कायम रहेका सम्पणू व
सदस्यहरुको कम्िीमा दईु निहाई बहुमिबाट ननजको नर्रुद्ध महानभयोगको प्रस्िार् पाररि भएमा, र्ा
(ग) ननजको मृत्यु भएमा ।
िािा ३६झ. उपिाष्ट्रपन्तसम्बधिी अधय व्यवस्थािः
(१) उपराष्ट्रपनिको योग्यिा, ननर्ावचन प्रनिया िथा पदार्न सम्बन् ी व्यर्स्था राष्ट्रपनिको सरह हुनेछ ।
(२) उपराष्ट्रपनिले आफ्नो कायवभार सम्हाल्नअ
ु नघ अनसु चू ी–१क. बमोनजमको ढााँचामा सरकारी
कामकाजको नेपाली भाषामा राष्ट्रपनिसमक्ष पद िथा गोपनीयिाको शपथ नलनु पनेछ ।
(३) उप ारा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेनिएको भए िापनन उपराष्ट्रपनिले नेपालमा बोनलने आफ्नो
मािृभाषामा शपथ नलन चाहेमा सोही उप ारा बमोनजमको शपथको ढााँचाको व्यहोरा आफ्नो
मािृभाषामा अनुर्ाद गरी त्यसको एकप्रनि शपथ ग्रहणको लानग िोनकएको नमनिभन्दा चौनर्स घण्टा
अगार्ै राष्ट्रपनिको कायावलयसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।

(४) यस ारा बमोनजम उपराष्ट्रपनिले शपथ नलएपनछ आफूले नलएको शपथको प्रनिमा हस्िाक्षर गरी
राष्ट्रपनिको कायावलयसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।
िर नेपालमा बोनलने आफ्नो मािृभाषामा शपथ नलएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र
आफूले सपथ नलएको अन्य नेपाली मािृभाषाको शपथको प्रनिमा समेि हस्िाक्षर गरी राष्ट्रपनिको
कायावलयसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।
(५) यस ारा बमोनजम नलएको शपथको अनभलेि राष्ट्रपनिको कायावलयले राख्नेछ ।
िािा ३६ञ. िाष्ट्रपन्त ि उपिाष्ट्रपन्तको पारिश्रन्मक तथा सन्ु विािः
राष्ट्रपनि र उपराष्ट्रपनिको पाररश्रनमक िथा अन्य सनु र् ा ऐनद्वारा नन ावरण भए बमोनजम हुनेछ र त्यस्िो ऐन
नबनेसम्म नेपाल सरकारले नन ावरण गरे बमोनजम हुनेछ ।
िािा ३६ट.
िाष्ट्रपन्त ि उपिाष्ट्रपन्तको कायावलय:
(१) राष्ट्रपनि र उपराष्ट्रपनिको कायवलाई सहयोग पर्ु याउनको लानग छुटाछाछुटाछै कायावलय रहनेछ ।
(२) उप ारा (१) बमोनजमको कायावलयको काम कारबाही सञ्चालन गनव आर्श्यक कमवचारी िथा व्यर्स्थापन
सम्बन् ी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारले व्यर्स्था गनेछ ।
द्रष्टव्यिः अन्िररम संनर् ान, २०६३ को ारा ३६छ. को उप ारा (२) मा “ ारा ३६ङ. बमोनजम राष्ट्रपनि पदमक्त
ु भई
अको राष्ट्रपनि ननर्ावनचि नभएसम्म र्ा राष्ट्रपनिको अनपु नस्थनिमा राष्ट्रपनिबाट गररने कायवहरु उपराष्ट्रपनिबाट सम्पादन
गररनेछ ।” भन्ने व्यर्स्था भएबाट त्यस्िो अर्स्था र अर्न भर संनर् ानको ारा ३६क. को उप ारा (२) र (३) को
व्यर्स्था बमोनजम उपराष्ट्रपनिले मल
ु क
ु को राष्ट्रध्यक्षको हैनसयिमा रही सनं र् ान र प्रचनलि काननू बमोनजम राष्ट्रपनिको
समेि कायव सम्पादन गने िथा संनर् ानको संरक्षण र पालना गनेसमेिको किवव्य ननर्ावह गनवपु ने हुन्छ ।
उपरोक्त सर्ं ै ाननक व्यर्स्था (१) बमोनजम स्थानपि सर्ं ै ाननक ननकायको रुपमा उपराष्ट्रपनिको कायावलय रहेको छ ।
(ख) न्नकायको काम कतवव्य ि अन्िकाि:– नेपालको अन्िररम संनर् ान, २०६३ को ारा ३८ट को उप ारा (१)
बमोनजम उपराष्ट्रपनिको कायवलाई सहयोग परु ाउने ।
(ग) न्नकायमा िहने कमवचािीको संख्या ि कायवन्वविणिः–
१. कमवचािी सख्
ं या






रा.प. नर्नशष्ट श्रेणी १ जना
रा.प. प्रथम श्रेणी १ जना
रा.प. नद्धनिय श्रेणी ३ जना( सा.प्र २ जना, काननु १ जना)
रा.प. िृिीय श्रेणी २ (सा.प्र)
रा.प अनं प्रथम श्रेणी ७ जना(सा.प्र ३ , नर्नर् सेर्ा ३ र लेिापाल १ जना)








रा.प. अनं नद्धनिय श्रेणी १ जना( सा.प्र)
हलक
ु ा सर्ारी चालक ६ जना
कायवलय सहयोगी ९ जना
इलेनररनसयन १ जना (सेर्ा करारमा)
फोटोग्राफर १ जना (सेर्ा करारमा)
स्र्ीपर,माली ३ जना (सेर्ा करारमा)
उपिाष्ट्रपन्तको कायावलयको दिवधदी तेरिि
ि.सं पदको नाम श्रेणी
सेर्ा
समहु
स्र्ीकृ ि पनू िव ररक्त
दरर्न्दी
१
सनचर्
नर्नशष्ट
१
१
२
सहसनचर् रा.प.
सामान्य
१
१
प्रथम
प्रशासन प्रशासन
३
उपसनचर् रा.प.
प्रशासन सामान्य
२
२
नद्धनिय
प्रशासन
उपसनचर् रा.प.
न्याय काननु
१
१
नद्धनिय
४
शािा
रा.प.
प्रशासन सामान्य
२
१ १
अन कृ ि िृिीय
प्रशासन
५
६
७

नायर्
सव्ु र्ा
लेिापाल

८

कम््यटू र
अपरे टर
िररदार

९
१०

ह.स.चा
का.स

रा.प. अनं
प्रथम
रा.प. अनं
प्रथम
रा.प. अनं
प्रथम
रा.प. अनं
नदनिय
नर्नहन
नर्नहन

प्रशासन सामान्य
प्रशासन
प्रशासन लेिा

३

३

१

१

नर्नर्

३

३

सामान्य
प्रशासन प्रशासन

१

६
९

१

६
९

कै नफयि

१ जना सा.प्र
मन्रालयबाट
काज

१ जना सा.प्र
मन्रालयबाट
काज

२. कायवन्वविणिः– हिेक कमवचािीको लान्ग पद वन्गवकिण ि तोन्कएको कायवन्वविण अनस
ु ािको काम सम्पधन
गरि कायावलयको काम सम्पधन गनव सहयोग गने । पद अनुसािको कायवन्वविण अनुसूची १ मा संलग्न
गरिएको छ ।
(घ) न्नकायबाट प्रदान गरिने सेवािः यस कायावलयबाट सावव िन्नक सेवा प्रदान गने व्यवस्था निहेको
(ङ) सेवा प्रदान गने न्नकायको शाखा ि न्िम्मेवाि अन्िकािीिः नभएको
(च) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुि ि अबन्ििः छै न
(छ) न्नणवय गने प्रन्िया ि अन्िकािीिः
(ि) न्नणवय उपि उिुिी सुधने अन्िकािीिः
(झ) सम्पादन गिेका कामको न्वविणिः–
-em_ ;Dkfbg u/]sf sfdsf] ljj/0fM
 सम्माननीय उपराष्ट्रपनिज्यल
ू े सहभानगिा जनाउन इच्छुक रहेका स्र्देश नस्थि नर्नभन्न ानमवक, सानहनत्यक
िथा सांस्कृ निक संस्थाहरुले आयोजना गरे का नर्नभन्न ४ र्टा कायविमको लानग आर्श्यक समन्र्य एर्ं
व्यर्स्थापनको कायव गररएको
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 सम्माननीय उपराष्ट्रपनिज्यू जनर्ादी गणिन्र चीन सरकारको मैरीपणू व ननमन्रणामा नमनि २०७१ साल असोज
८ गिे देनि १३ गिे सम्म चीनको स्र्शानसि क्षेर निव्र्िको ल्हासा हुने First Tibet International Expodf
सहभानग हुन जानु हुने भएकोले सो कायविमको लानग आर्श्यक व्यर्स्थापनको कायव गररएको ।
 यस अर्न मा कायावलयको आर्श्यक सर्ै आनथवक िथा प्रशासननक कायव सम्पन्न गररएको ।

(ञ) सूचना अन्िकािीकोको नाम ि पदिः–
सूचना सावविन्नक गने न्नकायको नाम: श्री उप-िाष्ट्रपन्तको कायावलय
नाम: पुरुषोत्तम नेपाल
पद: उप-सन्चव (कानून)
फोन न:ं ४२२१९४४
मोवाईल नं: ९८४१५९८९९९
इमेल: nepalpurushottam@ymail.com
सूचना अन्िकािीको Flex Board रिसेप्सनमा िान्खएको
(ट) ऐन, न्नयम, न्वन्नयम वा न्नदेन्शकाको सूचीिः–
 नेपालको अन्िररम संनर् ान,२०६३
 ननजामिी सेर्ा ऐन, २०४९
 सार्वजननक िररद ऐन, २०६३
 आनथवक कायवनर्न ऐन, २०५५
 सचू नाको हक सम्र्नन् ऐन, २०६४
 ननजामिी सेर्ा ननयमार्ली, २०५०
 सार्वजननक िररद ननयमार्ली, २०६४
 आनथवक कायवनर्न ननयमार्ली, २०६४
 भ्रमण िचव सम्र्न् ी ननयमार्ली, २०६४
(ठ) आम्दानी खचव तथा आन्थवक कािोवाि सम्वधिी अद्यावन्िक न्वविणिः–
नर्ननयोनजि रकम मध्ये श्रार्ण,भाद्र र आनिन मनहनासम्मको सनञ्चि कोष िफव को िचव रकम रु १३,६८,६४६। र
कायावलयको िफव को ४८३७५६७। सोको नर्स्िृि नर्र्रण अनसु चू ीमा समार्ेश गररएको छ । गि आ.र्हरुमा यस
कायावलयको नाममा कुनै र्ेरुजु नरहेको ।
(ड) तोन्कय बमोन्िमका अधय न्वविणहरुिः–
स्र्देश नभरका नर्नभन्न ानमवक,सानहत्यीक िथा सांस्कृ निक संघसस्थाहरुबाट प्राप्त हुने आमन्रण मध्ये ननजले
सहभानगिा जनाउने कायविमहरुको लानग आर्श्यक समन्र्य एर्ं व्यर्स्थापन गने कायवलाई ननरन्िरिा नददै आएको ।

सच
ू नाको हक सम्वधिी न्नयमावली,२०६५ को न्नयम (३) बमोन्िमका न्वविणहरुिः–
क) कायावलयले गि आ.र्.मा आयोजना र्ा सञ्चालन गरे को कायविमः–
 यस कायावलयको पररसरमा सम्माननीय उपराष्ट्रपनि ज्यबू ाट गि आ.र् मा नर्गिमा जस्िै बैसाि ११ गिे लोकिन्र
नदर्सको उपलक्ष्यमा नचयापानको कायविमको आयोजना गररएकोमा सो कायविममा सम्माननीय
राष्ट्रपनि,सम्माननीय प्र ानमन्री, सम्माननीय प्र ानन्यायान स, संनर् ानसभाका अध्यक्ष, मन्रीहरु, नेपाल नस्थि
नर्देशी राजदिु एर्ं अन्िरानष्ट्रय ननयोगका प्रमि
ु हरु, नेपाल सरकारका मख्ू य सनचर् एर्ं सनचर्,परकारहरु
लागायिका नर्नशष्ट मानभु ार्हरुको उपनस्थनि रहेको नथयो ।
 नर्गिमा जस्िै अनघल्लो आ.र्मा पनन छठ पर्वको अर्सरमा सम्माननीय उपराष्ट्रपनि ज्यबू ाट छठ पर्वको
अनघल्लो नदनमा नचयापानको कायविमको आयोजना गररएकोमा सो कायविममा सम्माननीय
राष्ट्रपनि,सम्माननीय प्र ानमन्री, सम्माननीय प्र ानन्यायान स, संनर् ानसभाका अध्यक्ष, मन्रीहरु, नेपाल नस्थि
नर्देशी राजदिु एर्ं अन्िरानष्ट्रय ननयोगका प्रमि
ु हरु, नेपाल सरकारका मख्ू य सनचर् एर्ं सनचर्,परकारहरु
लागायिका नर्नशष्ट मानभु ार्हरुको उपनस्थनि रहेको नथयो ।
(ि) कायावलयको र्ेभसाइटको नर्र्रणः हाल यस कायावलयमा र्ेभसाइट रहेको र यसको ठे गाना www.vpn.gov.np
रहेको छ । उक्त र्ेभसाइटमा कायावलयको जानकारी रानिनक
ु ा साथै सम्माननीय उपराष्ट्रपनिज्यबू ाट भएका भ्रमण
लगायिका नर्र्रण एर्ं आनथवक कारोर्ार सम्र्न् ी सचू नाहरु अपडेट गररदै आइएको छ ।
(ि१) कायावलयले प्राप्त गरे को र्ैदने शक सहयिा, ऋण,अनदु ान एर्ं प्रानर्न क सहयोग र सम्झौिा सम्र्न् ी नर्र्रणः यस
अर्न मा कायावलयमा प्राप्त नभएको ।
(ि२) कायावलयले सञ्चालन गरे को कायविम र सोको प्रगनि प्रनिर्ेदनः कायावलयले यस अर्न मा कुनै कायव नगरे को ।
(ि३)कायावलयले र्नगवकरण िथा संरक्षण गरे को सचू नाको नामार्ली र त्यस्िो सचू ना संरक्षण गनव िोनकएको समयार्न ः
नभएको ।
(ि४) कायावलयमा परे का सचू नमा माग सम्र्न् ी ननर्ेदन र सो उपर सचू ना नदएको नर्षयः यस अर्न मा सो नर्षयको
ननर्ेदन दिाव हुन नआएको ।
(ग) कायावलयका सचू नाहरु अन्यर प्रकाशन भएका र्ा हुने भए सोको नर्र्रणः नभएको ।
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अनस
ु न्ू च १
कमवचािीको कायव न्वविण
क. सन्चव
प्रचनलि काननू मा व्यर्स्था भएबमोनजमका दानयत्र्का अनिररक्त कायावलयबाट गनवपु ने काम सम्बन् ी नीनिगि
नर्षय एर्ं सबै आर्श्यक कामकारर्ाही यथासमयमै सम्पादन गने िथा गराउने प्रमि
ु नजम्मेर्ारी र्हन गने,
कायावलयको मख्ु य प्रशासकीय अन कारीको रुपमा रही आफ्नो नजम्मेर्ारी र्हन गने,
मािहिका कमवचारीहरुले सम्पादन गरे को कामको सपु रीर्ेक्षण गरी सो सम्बन् मा आर्श्यक ननदेशन नदने,
कायावलय र अन्य ननकायहरुबीच आर्श्यक नर्षयमा समन्र्य कायम गने र्ा गराउने,
नेपाल सरकार (मनन्रपररषद)् लगायि कायावलयबाट भएको ननणवय कायावन्र्यन पक्षको सपु रीर्ेक्षण गने,
कायावलयको प्रशासनिन्रलाई नछटो, छररिो र प्रभार्कारी बनाउन कमवचारीहरुलाई उत्पेर् ररि गने,
कायावलयको काम कारर्ाहीलाई प्रभार्कारी बनाउन समय समयमा बैठकको आयोजन गने िथा त्यस्िो
बैठकबाट भएको ननणवय कायावन्र्यन सम्बन् मा सपु रीर्ेक्षण गने र्ा गराउने,
कायावलयको काम कारर्ाहीको अनगु मन, ननरीक्षण िथा सपु रीर्ेक्षण गने र्ा गराउने,
ननणवयको लानग पेश हुन आएका प्रस्िार् र्ा नट्पणीमा आर्श्यक अगं पगु े नपगु क
े ो जााँची अगं पगु क
े ो भए
आर्श्यक ननणवय गने र्ा ननणवयका लानग पेश गने र अगं नपगु क
े ो नर्षयका हकमा पनु ः अगं प¥ु याई पेश गनवका
लानग नफिाव पठाउने,
कायावलयबाट प्रनिपादन गनवु पने नीनिका सम्बन् मा िथा नर्द्यमान नीनिगि नर्षयमा कुनै सु ार गनवपु ने भए
ित्सम्बन् मा आर्श्यक कारर्ाही गने,
कायावलयको व्यर्स्थापन िथा दैननक कायव सञ्चालन, कमवचारी उपर ननयन्रण िथा सपु रीर्ेक्षण गने िथा
गराउने एर्ं आर्श्यक ननदेशन नदने,
कायावलयबाट सम्पादन भएको कामको आर्न क प्रनिर्ेदन प्र ानमन्री िथा मनन्रपररषदक
् ो कायावलयसमक्ष
पेश गने,
कायावलयको र्ानषवक कायविम िजमवु ा गरी सम्बनन् ि ननकायमा पेश गने िथा स्र्ीकृ ि कायविम कायावन्र्य,
अनगु मन र मल्ू याङ्कन गनवक
ु ा साथै प्रगनिको सनमक्षा गने िथा गराउने,
र्ैदने शक अध्ययन, िानलम, अध्ययन भ्रमण र्ा अरु सरकारी कामको नसलनसलामा नर्देश भ्रमणका लानग
नेपाल सरकारकोिफव बाट राजपरानकंि नद्विीय श्रेणीसम्मका कमवचारीको मनोनयन गने र र्ैदने शक भ्रमण काज
स्र्ीकृ ि गने,
कायावलयसाँग सम्बनन् ि नर्षयमा नेपाल सरकार मनन्रपररषद्बाट भएको ननणवय कायावन्र्यन गने गराउने र त्यस्िो
ननणवयको कायावन्र्यको नस्थनिको सपु रीर्ेक्षण गने,
सनचर् र्ैठकबाट भएको ननणवय कायावन्र्य गने र्ा गराउने,
अत्यन्ि उत्कृ ष्ट र प्रशसं नीय काम गने कमवचारीलाई परु स्कारस्र्रुप ननयमअनसु ार गेर् ड थप गने र्ा रकम परु स्कार
नदने,
सार्वजननक िरीद ईकाइको प्रमि
ु िोरने,
उपराष्ट्रपनिले नर्कास ननमावणको कायवको बारे मा नेपाल सरकारलाई नदएको ननदेशन÷ नसफाररसको अनगु मन
गने गराउने,

२०.कायावलय सम्बनन् ि नेपाल सरकारले माग गरे को नर्षयमा आर्न क जानकारी नदने ।
ख. सहसन्चव (महाशाखा)
१. आफू मािहिका कमवचारीहरुको कायव ननरीक्षण, कायवसम्पादन मल्ू याङ्न गने,
२. कायावलयलाई नयााँ कायव र्ािार्रण ियार गरी संगठनात्मक नेित्ृ र्दायी भनू मका ननभाउने,
३. उपराष्ट्रपनिको भ्रमण सम्बन् मा रभअगचष्ट्िथ त्जचभबि को ब्लबनथकष्ट्क गनव गराउन सरु क्षा ननकायसाँग
समन्र्कारी भनू मका ननभाउने,
४. कायावलय व्यर्स्थापनको उनचि प्रर्न् गराउने,
५. आनथवक प्रशासनको सम्बन् मा सनचर्बाट अन कार प्रत्यायोजन भएबमोनजम आनथवक प्रशासन कायव सच
ं ालन
गने,
६. उपराष्ट्रपनिबाट समय समयमा भएका नर्शेष ननदेशनहरु कायावन्र्यन गने, गराउने,
७. कायावलय नीनिगि नर्षयमा सनचर्को ननदेशन बमोनजम आर्श्यक नीनि ननणवय नलने,
८. कायावलयको सचू ना अन कृ ि, सम्पकव अन कृ ि, प्रर्क्ता र नसग्नेटरी अथोररटीको रुपमा रही काम गने,
९. समय र आर्श्यक अनसु ार अन्य कायवहरु गने,
१०. सनचर्को अनपु नस्थनिमा नननमत्त सनचर्को हैनसयिमा रही काम गने ।
ग. उपसन्चव (कानून)
१. आर्श्यक नर्षयमा ऐन, ननयम, आदेश, ननदेनशका आनदको शरुु मस्यौदा ियार गने िथा नर्द्यमान त्यस्िा
मस्यौदामा समयानक
ु ू ल पररमाजवन, पररस्कृ ि र्ा सश
ं ो नको कारर्ाही गने,
२. मल
ू िः ननजामनि सेर्ा ऐन, ननयमार्ली, आनथवक ऐन, ननयमार्ली जस्िा दैननक प्रशासननक िथा आनथवक
नर्षयसाँग सम्बद्ध आनथवक प्रश्न एर्ं नर्भागीय सजाय, सरुर्ा, बढुर्ा, बीमा, नर्नभन्न प्रकारका र्ृनत्तहरु अनसु ार
काननू को व्याख्यासमेि गरी आर्श्यक राय, परामशव प्रदान गने,
३. उपराष्ट्रपनि, सनचर्लगायि कायावलयबाट माग गररएको अन्य काननू ी नर्षयमा आर्श्यकिा अनसु ार नलनिि
िथा मौनिकरुमा राय, परामशव प्रदान गने,
४. नर्नभन्न मद्दु ा मानमलाको सम्बन् मा कायावलय÷पदान कारीकोिफव बाट ननजहरुको प्रनिरक्षाथव काननू ी नलििको
मस्यौदा ियार गरी पेश गने,
५. काननू ी नर्षयमा नर्नभन्न अदालि, काननू , न्याय िथा संनर् ान सभा व्यर्स्था मन्रालय, महान्यायान र्क्ताको
कायावलयलगायिका सम्बद्ध ननकायहरुसाँग आर्श्यक पराचार एर्ं समन्र्य कायम गने, गराउने,
६. काननू ी रुपमा जनटल, अस्पष्ट र अन्यौल नर्षयर्स्िु ननरोपणका लानग सम्बद्ध ननकायहरुसाँग समन्र्य कायम गरी
रायसझु ार् नलई बा ा अड्काउ फुकाउन आर्श्यक कारर्ाही गने,
७. काननू ी नर्षयमा िोनकए÷ननदेश गररएबमोनजमका अन्य आर्श्यक कारर्ाही गने, गराउने ।

घ. उप सन्चव (प्रशासन)
१. आफ्ना मािहिका कमवचारीहरुको सपु रीर्ेक्षण र कायव ननरीक्षण गने,
२. कायावलयलाई नयााँ कायव र्ािार्रण ियार गनव सहयोगीको भनू मका ननभाउने,
३. उपराष्ट्रपनिज्यक
ू ो भ्रमण सम्बन् मा सरु क्षा ननकायसाँग समन्र्य गरी आर्श्यक सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,
४. नर्नभन्न ननकायहरुबाट आएका नचठीपरको जर्ाफ िथा पर आदान प्रदानको व्यर्स्था नमलाउने िथा दैननक
प्रशासननक कायव संचालन गने गराउने,
५. कायावलय सहायक, कायावलय सहयोगी िथा चालकहरुको शािा सरुर्ा, पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी
र्ढाउने,
६. ररक्त रहेका कायावलय सहयोगी, ड्राइभरहरुलाई सेर्ा करारमा राख्ने िथा सेर्ा करारको म्याद सम्बन् ी काम
कारर्ाही अगाडी बढाउनाका साथै सेर्ा करार िथा करार सेर्ामा कायवरि कमवचारीसाँगको सम्झौिा परमा उल्लेि
भएबमोनजम त्यस्िा कमवचारीको नबदा स्र्ीकृ ि गने,
७. कायावलय व्यर्स्थापनमा सह–सनचर्ज्यल
ू ाई आर्श्यक सहयोग गरी सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,
८. मािहिका कमवचारीहरुको नर्रामी नर्दा िथा घर नर्दाको नसफाररस गने,
९. सरु क्षा सनमनिको सदस्य सनचर्को रुपमा रही काम गने,
१०. अन कार प्रत्यायोजन भएबमोनजमको र्ा समय समयमा िोनकएबमोनजमको कायव गने ।
११. उप सनचर् (योजना िथा आन्िररक प्रशासन) को अनपु नस्थनिमा ननजलाई िोके को काम गने ।
ङ. उपसन्चव (नायब न्शष्टाचाि महापाल, नेपाल पििाष्ट्र सेवा)
१.
२.
३.
४.

कायावलय र परराष्ट्र मन्रालय बीच सम्पकव अन कृ िको रुपमा काम गने,
परराष्ट्र मामलामा उपराष्ट्रपनि िथा कायावलयले माग गरे को नर्षयमा राय, सझु ार् नदने,
उपराष्ट्रपनिलाई नर्देशी ननयोग िथा कूटनीनिज्ञहरुसाँग भेटघाट गराउने,
परराष्ट्र सम्बन् ी नर्षयमा समय समयमा िोनकए÷ननदेश गररए बमोनजमका अन्य आर्श्यक काम कारर्ाही गने,
गराउने ।
च. उपसन्चव (योिना तथा आधतरिक प्रशासन)

१ आफ्ना मािहिका कमवचारीहरुको सपु रीर्ेक्षण र कायव ननरीक्षण गने, कमवचारीहरुको र्ानषवक कायवसम्पादन
मल्ू याङ्कन पश्चाि सम्बनन् ि ननकायमा पठाउने,
२ कायावलयलाई नयााँ कायव र्ािार्रण ियार गनव सहयोगीको भनू मका ननभाउने,
३ मािहिका कमवचारीहरुको नर्रामी नर्दा िथा घर नर्दाको नसफाररस गने,
४ नर्नभन्न गाडीहरुमा प्रयोग गने इन् नको कोटा अनसु ार इन् न प्रदान गने र सोको अनभलेि एर्ं लगबक
ु राख्न
लगाउने,
५ नजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन् ी कायवमा आर्श्यक भनू मका ननर्ावह गने,
६ यस कायावलयबाट अन्य कायावलयमा सरुर्ा भई जाने कमवचारीहरुको रमाना पर िथा यस कायावलयमा सरुर्ा भई
आएका कमवचारीहरको पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी बढाउने,

७ कायावलय व्यर्स्थापनमा सह–सनचर्ज्यल
ू ाई आर्श्यक सहयोग गरी सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,ेे
८. अन कार प्रत्यायोजन भएबमोनजमको र्ा समय समयमा िोनकएबमोनजमको कायव गने ।
९. उप सनचर् (सामान्य प्रशासन) को अनपु नस्थनिमा ननजलाई िोके को काम गने ।
छ. शाखा अन्िकृत (उपिाष्ट्रपन्तको न्निी सन्चवालय)
सहसनचर्को प्रत्यक्ष ननदेशन र ननयन्रणमा रही शािा अन कृ ि (उपराष्ट्रपनिको ननजी सनचर्ालय) ले गनवपु ने कामको
नर्र्रण देहायबमोनजम हुनेछः–
१. उपराष्ट्रपनिको ननजी सहायक (P.A) को रुपमा कामकाज गने,
२. उपराष्ट्रपनिको भेटघाट िथा सम्पकव नमलाउने सम्बन् ी कायव गने, गराउने,
३. उपराष्ट्रपनि सहभागी हुने सभा, समारोह, भ्रमण आनद कायविममा आर्श्यक सहयोग पु¥याउने,
४. उपराष्ट्रपनिलाई सम्बो न गरी प्राप्त हुन आएका ननर्ेदन िथा परहरु उपराष्ट्रपनि समक्ष पेश गरी प्राप्त आदेश,
ननदेशनबमोनजम सोमा आर्श्यक कारर्ाही गने,
५. उपराष्ट्रपनि सहभागी हुने पर्ू व नन ावररि कायविमहरु दैननक कायविानलकामा चढाई अनभलेि राख्ने िथा राख्न
लगाउने,
६. उपराष्ट्रपनिको आदेश, ननदेशनबमोनजम सम्बनन् ि ननकायहरुमा पराचार एर्ं आर्श्यक कायवर्ाही गने,
७. उपराष्ट्रपनिको ननजी सनचर्ालयमा कायवरि आफू मािहिका कमवचारीहरुको सपु रीर्ेक्षकको रुपमा कायव गने,
८. रानष्ट्रय स्िररय/औपचाररक कायविम एर्ं त्यस्िो कायविममा उपराष्ट्रपनिले गने सम्बो न, सन्देश मन्िव्य िथा
शभु कामना आनद नर्षयको सम्पादन गने िथा अध्यार्न करुपमा त्यस्िो दस्िार्ेजलाई र्ेभसाइटमा अनभलेि
राख्ने व्यर्स्था गराउने,
९. समय समयमा िोनकनदए र्ा आदेश, ननदेशन भएबमोनजमका अन्य कायवहरु गने, गराउने ।

१.
२.
३.
४.
५.

ि. शाखा अन्िकृत (सन्चवको न्निी सन्चवालय)
आफ्नो शािाको सचू ना िथा सचं ार व्यर्स्थापन सम्बन् ी कायव गने,
सनचर्लाई भेट्न आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेटघाट गराईनदने सहजकारी भनू मका ननर्ावह गने, गराउने,
आफ्नो शािा अन्र्िगि मािहिका कमवचारीहरुको रे िदेि िथा ननयन्रण गनवक
ु ा साथै त्यस्िा कमवचारीको नर्दाको
नसफाररस गने लगायि अन्य प्रशासननक नर्षयमा नसफाररस गने,
प्रशासन शािाको शािा अन कृ ि कायावलय अनपु नस्थि भएको अर्स्थामा ननजले सम्पादन गने कायव गने,
गराउने,
समय समयमा िोनकनदए र्ा आदेश, ननदेशन भएबमोनजमका अन्य कायवहरु गने, गराउने ।

झ. लेखापाल (आन्थवक प्रशासन)
१. कायावलयमा भएको आनथवक कारोबारको (नर्ननयोजन, राजि, रौटी) प्रचनलि ऐन ननयमानसु ार िोनकएको
ढााँचामा अनभलेि रािी मानसक, रैमानसक, अ वर्ानषवक िथा र्ानषवक प्रनिर्ेदनहरु िोनकएको स्थान र समयनभरै
सम्बनन् ि ननकायमा पठाउने कायव गने,
२. लेिापरीक्षण (आ.ले.प.िथा म.ले.प.) कायव सम्पन्न गने, गराउने,

३.
४.
५.
६.
७.

लेिापरीक्षणबाट औल्याइएका र्ेरुजहु रुको प्रमाणहरु जटु ाई बेरुजे
ु ु फछ्र्यौटको कायव गने, गराउने,
पाँनू जगि िचविफव नर्ननयोनजि बजेटको र्ानषवक कायविम ियार पाने,
सार्वजननक िरीद इकाइ र बोलपर मल्ु याङ्क सनमनिको सदस्यको हैनसयिबाट गनवु पने कायव गने,
राय माग गररएको आनथवक प्रशासन नर्षयमा भएको व्यर्स्थाबमोनज ननयमानसु ार राय नदने,
आनथवक प्रशासन सम्बन् ी दैननक आइपने अन्य कामहरु सम्पन्न गनव गराउने ।

ञ. नायव सुब्बा (प्रशासन)
१. कमवचारीहरुको अनभलेि अध्यार्न क गने,
२. नर्नभन्न ननकायहरुबाट आएका नीनिगि ननदेशन िथा नचठीपरहरुको अनभलेि राख्ने,
३. कायावलय र नर्नभन्न ननकायहरुबीच आर्श्यक पराचारको व्यर्स्था नमलाउने,
४. कमवचारीहरुको नर्दाहरुको अनभलेि राख्ने,
५. कमवचारीहरुको र्ानषवक कायवसम्पादन मल्ू याङ्कन फाराम मल्ू याङ्कन पश्चाि सम्बनन् ि ननकायमा पठाउने,
६. कायावलय सहायक, कायावलय सहयोगी िथा चालकहरुको शािा सरुर्ा, पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी
र्ढाउने,
७. ररक्त रहेका कायावलय सहयोगी, ड्राइभर आनदलाई सेर्ा करारमा राख्ने िथा सेर्ा करारको म्याद सम्बन् ी काम
कारर्ाही अगाडी र्ढाउने,
८. कायावलयबाट अन्य कायावलयमा सरुर्ा भई जाने कमवचारीहरुको रमाना पर िथा अन्य कायावलयबाट सरुर्ा भई
आएका कमवचारीहरको पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी बढाउने कायवमा सहयोग गने,
९. दैननकरुपमा प्रशासननक कायव संचालन गने, गराउने,
१०. कायावलयको सरसफाईमा ध्यान प¥ु याउने,
११. पालो पहराको व्यर्स्था नमलाउने,
१२. समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने गराउने ।
ट. नायव सब्ु बा (सह सन्चवको न्प.ए.)
१. टेनलफोन अपरे ट गने,
२. सह सनचर्लाई भेट्न आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेट्न समय नमलाउने ,
३. अन्य कायावलयबाट आएका नचठ्ठीपरहरु िथा नट्पणी आदेश आनद सह सनचर् समक्ष पेश गरी सोको अनभलेि
राख्ने,
४. सरु क्षा सनमनि सम्बनन् अनभलेि व्यर्स्थापन लगायि िोनकएका अन्य सम्पणू व कायव गने,
५. सरु क्षा सनमनि सम्बनन् कागजािहरु दरुु स्ि रािी सो सनमनि समक्ष पेश गने,
६. सरु क्षा सनमनिबाट पाररि भएका ननणवयलाई कायावन्र्यन गने, गराउने,
७. प्रशासनको नायर् सब्ु बाको अनपु नस्थनिमा ननजले गररआएका काम गने ।

ठ. कम्प्यूटि अपिेटि (उपिाष्ट्रपन्तको न्निी सन्चवालय)
१.
२.
३.
४.
५.

उपराष्ट्रपनिको ननजी सनचर्ालयको नचठीपर एर्ं अन्य नलििहरु कम््यटु र टाईप गरी ियार गने,
उपराष्ट्रपनिलाई भेट्न आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेटघाट गराईनदने, सहजकारी भनू मका ननर्ावह गने, गराउने,
आपm
् नो शािाको अनभलेि व्यर्स्थापन, शािाको सरसफाई र लेआउटको रे िदेि गने लगायिका कायव गने,
उपराष्ट्रपनिको भ्रमण कायविम व्यर्स्थापन सम्बन् मा सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,
समय–समयमा भएका ननदेशनहरुको पालना गने िथा र्ैकनल्पक रुपमा अन्य शािाका कम््यटू र अपरे टरले गने
गरे का कायवसमेि गनव,
६. कुनै सभा, सम्मेलन, समारोह, भेटघाट जस्िा उपराष्ट्रपनिको कायविम एर्ं त्यस्िो कायविममा ननजले गने
सम्बो न, सन्देश मन्िव्य िथा शभु कामना आनद नर्षयमा अध्यार्न करुपमा र्ेभसाइटमा अनभलेि राख्ने,
७. आदेश र ननदेशनबमोनजमका भएका अन्य कायवहरु गने ।

१.
२.
३.
४.
५.

ड. कम्प्युटि अपिेटि (प्रशासन)
प्रशासन शािाले िोके बमोनजम कमवचारीहरुको अनभलेि सम्बन् ी नर्र्रण कम््यटु रमा टाईप िथा त्यसको नप्रन्ट
गने,
नर्नभन्न ननकायसाँग गनवपु ने पराचार सम्बन् मा प्रशासन शािाले िोके बमोनजमको कम््यटु र टाईप गने,
यस कायावलयबाट अन्य कायावलयमा सरुर्ा भई जाने कमवचारीहरुको रमाना पर कम्यटु रमा टाईप िथा नप्रन्ट गने,
आनथवक प्रशासन शािाले िोके बमोनजमको िलर्ी भरपाई, िचवको फााँटर्ारी, बजेट, योजना बनाउने साथै
आनथवक प्रशासनसाँग सम्बनन् ि नचठी परहरु टाईप िथा नप्रन्ट गने,
समय समयमा भएका ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गनेेे ।
ढ. कम्प्युटि अपिेटि (सन्चवको न्निी सन्चवालय)

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

आफ्नो शािाको नचठीपरहरु ियार गने,
सनचर्बाट िोक आदेश भएका पर एर्ं फाइलहरुलाई सम्बनन् ि शािामा बझु ाउने,
अन्य शािाहरु एर्ं मल
ू दिावबाट सनचर्समक्ष पेश हुन आएका फाईल एर्ं नचठीपरहरु बझु ी सनचर् समक्ष पेश गने,
आफ्नो शािाको सचू ना िथा संचार व्यर्स्थापन सहयोगीको कायव गने,
सनचर्को भेटघाटको नननम्ि आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेटघाट गराईनदने सहजकारी भनू मका ननर्ावह गने गराउने,
आफ्नो शािाको अनभलेि व्यर्स्थापन, शािाको सरसफाई र लेआउटको रे िदेि गने लगायिका कायव गने,
समय समयमा भएका ननदेशनहरुको पालना गने गराउने िथा र्ैकनल्पक रुपमा अन्य शािाका कम््यटू र अपरे टरले
गने गरे का कायवसमेि गने ।

ण. नायव सब्ु बा/खरिदाि (स्टोि)
१. कायावलयको लानग आर्श्यक नजन्सी सामानहरु िरीद गनवको लानग सम्बनन् ि अन कारीबाट स्र्ीकृ ि गराउने,
२. नजन्सी सामानहरु िरीदको व्यर्स्था गने,
३. नजन्सी सामानको रे कडव अध्यार्न क गने,
४. नजन्सी सामानहरुको मौज्दािको व्यर्स्थापन गने,
५. नर्नभन्न शािामा िचव हुने सामानहरुको रे कडव राख्ने,
६. हरे क आनथवक र्षव समाप्त भएपनछ नजन्सी ननरीक्षणको कारर्ाही अगाडी बढाउने,
७. नजन्सी सामान, िचव हुने र िचव नहुने सामानहरुको अनभलेि राख्ने,
८. इन् नको अनभलेि राख्ने,
९. उपराष्ट्रपनिको ननर्ासलाई आर्श्यक सामान उपलब् गराउने,
१०. अन्य नर्नर् कायवहरु गने,
११. समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।
त. खरिदाि (दताव चलानी)
१.
२.
३.
४.
५.
६.

कायावलयमा आएका ननर्ेदन िथा परहरुको दिाव गने,
कायावलयबाट अन्यर कायावलयमा गएका ननर्ेदन िथा परहरुको चलानी गने,
कायावलय बानहरबाट आएका व्यनक्तहरुले सो पछ
ु गरे को नर्र्रणको जानकारी गराउने,
आफूभन्दा मनू नका कमवचारीहरलाई आर्श्यकिा अनसु ार दिाव, चलानी सम्बन् ी काममा लगाउने,
अन्य नर्नर् कायवहरु गने,
समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

थ. कायावलय सहयोगी (उपिाष्ट्रपन्तको न्निी सन्चवालय)
कायावलय समयभन्दा अगार्ै कायावलय िोल्ने,
कायावलय समय पश्चाि कायावलय बन्द गने,
कायावलयका नर्नभन्न शािाहरुमा भएका टेर्ल
ु , फननवचर आनदको सरसफाई गने,
उपराष्ट्रपनि िथा आफू भन्दा मानथका पदान कारीले लगाएको कामकाज गने,
नचठी पर ओसार–पसार िथा फाइनलङ्ग आनद गने,
अन्य नर्नर् कायवहरु गने
समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।

द. कायावलय सहयोगी (प्रशासन)
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

कायावलय समयभन्दा अगार्ै कायावलय िोल्ने,
कायावलय समय पश्चाि कायावलय बन्द गने,
कायावलयका नर्नभन्न शािाहरुमा भएका टेर्ल
ु , फननवचर आनदको सरसफाई गने,
नचठी पर ओसार पसार िथा फाइनलङ्ग आनद गने,
नर्हान र्ेलक
ु ा पालो पहरा गने,
अन्य नर्नर् कायवहरु गने,
समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।

२. सूचनाको हक अधतगवत सूचना माग भएको न्वविण
सचू ना सार्वजननक गने ननकायको नामः– श्री उपराष्ट्रपनिको कायावलय
सचू ना सार्वजननक गररएको अर्न ः– २०७१ श्रार्ण देनि आनिन
ि.स. सचू ना माग गनेको माग गेको
सचू ना नदए
कायावलय प्रमि
ु र्ा
नाम, ठे गाना र
सचू नाको
ननदएको र सो सचू ना अन कारी
सचू ना माग गरे को संनक्षप्त नर्र्रण ननणवयको नमनि मध्ये कुन िहबाट
नमनि
सचू ना नदएको
१
हाल सम्म माग हाल सम्म
हाल सम्म माग हाल सम्म माग
नभएको
माग नभएको नभएको
नभएको

सचू ना
कै नफयि
ननदएको भए
सो को काणव
हाल सम्म
माग नभएको

अनस
ु ून्च २
खचवको न्वविण(२०७१ असोि मसाधतसम्म)
श्री उपिाष्ट्रपन्तको कायावलय
नस.नं

िचव नशषवक

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४.
१५.
१६

िलर्
भत्ता
पोशाक
पानी नर्जल
ु ी
संचार महशल
ु
इन् न
सञ्चालन िथा ममवि
नर्मा
कायावलय सम्र्न् ी िचव
सार्वजननक सम्पनत्त मवमि संभार
अन्य सेर्ा शल्ु क
अन्य कायविम िचव
भ्रमण िचव
औष ी उपचार िचव
इन् न अन्य प्रयोजन
नर्नर् िचव

सर्वसनञ्चि
कोष िफव को रु
३,४५,६८९।

६८,४२२।
४८,९१४।
१,८९,४७४।
२३९,५६१।
१,४२,२२५।

३४,५३१।
२७,३२९।
१३,२३०।
२,५९,२६०।

कायावलयको
नर्ननयोजनिफव रु
२२,२७,४६९।
४९,७३९।
२,५७,१०८।
४१,४५९।
१८,०६०।
१,६७,५४४।
२०९८४४।
००।
३,७६,०७०।
००।
९,११,७६२।
००।
२,१४,२६९।

३,४४,२५२।

सच
ू नाको हक सम्वन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५तथा सच
ू नाको हक सम्वधिी
न्नयमावली,२०६५ को न्नयम ३ बमोन्िम सावविन्नक गरिएको न्वविण
सचू ना सार्वजननक गने ननकायको नामः– श्री उपराष्ट्रपनिको कायावलय
सचू ना सार्वजननक गररएको अर्न ः– २०७१ कानिवक देनि पौष मनहनासम्म
(क) न्नकायको स्वरुप ि प्रकृन्तिः– नेपालको अन्िररम संनर् ान, २०६३ मा भएको चौंथो संशो न (२०६५/०२/१६)
द्वारा थप गररएको भाग ४क. मा राष्ट्रपनि िथा उपराष्ट्रपनिको व्यर्स्था गररएको छ । संनर् ानको उक्त भाग
अन्िगवि ारा ३६छ., ३६ज., ३६झ., ३६ञ. र ३६ट. मा भएको उपराष्ट्रपनिसम्बन् ी व्यर्स्था देहाय बमोनजम
रहेकोछ:–
िािा ३६छ. उपिाष्ट्रपन्तिः–
(१) नेपालमा एकजना उपराष्ट्रपनि रहनेछ ।
(२) ारा ३६ङ. बमोनजम राष्ट्रपनि पदमक्त
ु भई अको राष्ट्रपनि ननर्ावनचि नभएसम्म र्ा राष्ट्रपनिको
अनपु नस्थनिमा राष्ट्रपनिबाट गररने कायवहरु उपराष्ट्रपनिबाट सम्पादन गररनेछ ।
(३) ननर्ावचन, मनोनयन र्ा ननयनु क्तद्वारा पनू िव हुने कुनै पनन राजनैनिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यनक्त
उपराष्ट्रपनिको पदमा ननर्ावनचि भएमा ननजको त्यस्िो पद स्र्िः ररक्त हुनेछ ।
िािा ३६ि. उपिाष्ट्रपन्त पदमुक्त हुने अवस्थािः–
देहायको अर्स्थामा उपराष्ट्रपनि आफ्नो पदबाट मक्त
ु हुनेछ :–
(क) ननजले राष्ट्रपनिसमक्ष राजीनामा नदएमा,
(ि) ननजले सनं र् ानको गभं ीर उल्लघं न गरे को आरोपमा सनं र् ानसभाका ित्काल कायम रहेका सम्पणू व
सदस्यहरुको कम्िीमा दईु निहाई बहुमिबाट ननजको नर्रुद्ध महानभयोगको प्रस्िार् पाररि भएमा, र्ा
(ग) ननजको मृत्यु भएमा ।
िािा ३६झ. उपिाष्ट्रपन्तसम्बधिी अधय व्यवस्थािः
(१) उपराष्ट्रपनिको योग्यिा, ननर्ावचन प्रनिया िथा पदार्न सम्बन् ी व्यर्स्था राष्ट्रपनिको सरह हुनेछ ।
(२) उपराष्ट्रपनिले आफ्नो कायवभार सम्हाल्नअ
ु नघ अनसु चू ी–१क. बमोनजमको ढााँचामा सरकारी
कामकाजको नेपाली भाषामा राष्ट्रपनिसमक्ष पद िथा गोपनीयिाको शपथ नलनु पनेछ ।
(३) उप ारा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेनिएको भए िापनन उपराष्ट्रपनिले नेपालमा बोनलने आफ्नो
मािृभाषामा शपथ नलन चाहेमा सोही उप ारा बमोनजमको शपथको ढााँचाको व्यहोरा आफ्नो

मािृभाषामा अनुर्ाद गरी त्यसको एकप्रनि शपथ ग्रहणको लानग िोनकएको नमनिभन्दा चौनर्स घण्टा
अगार्ै राष्ट्रपनिको कायावलयसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।
(४) यस ारा बमोनजम उपराष्ट्रपनिले शपथ नलएपनछ आफूले नलएको शपथको प्रनिमा हस्िाक्षर गरी
राष्ट्रपनिको कायावलयसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।
िर नेपालमा बोनलने आफ्नो मािृभाषामा शपथ नलएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र
आफूले सपथ नलएको अन्य नेपाली मािृभाषाको शपथको प्रनिमा समेि हस्िाक्षर गरी राष्ट्रपनिको
कायावलयसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।
(५) यस ारा बमोनजम नलएको शपथको अनभलेि राष्ट्रपनिको कायावलयले राख्नेछ ।
िािा ३६ञ. िाष्ट्रपन्त ि उपिाष्ट्रपन्तको पारिश्रन्मक तथा सुन्विािः
राष्ट्रपनि र उपराष्ट्रपनिको पाररश्रनमक िथा अन्य सनु र् ा ऐनद्वारा नन ावरण भए बमोनजम हुनेछ र त्यस्िो ऐन
नबनेसम्म नेपाल सरकारले नन ावरण गरे बमोनजम हुनेछ ।
िािा ३६ट.
िाष्ट्रपन्त ि उपिाष्ट्रपन्तको कायावलय:
(१) राष्ट्रपनि र उपराष्ट्रपनिको कायवलाई सहयोग पर्ु याउनको लानग छुटाछाछुटाछै कायावलय रहनेछ ।
(२) उप ारा (१) बमोनजमको कायावलयको काम कारबाही सञ्चालन गनव आर्श्यक कमवचारी िथा व्यर्स्थापन
सम्बन् ी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारले व्यर्स्था गनेछ ।
द्रष्टव्यिः अन्िररम संनर् ान, २०६३ को ारा ३६छ. को उप ारा (२) मा “ ारा ३६ङ. बमोनजम राष्ट्रपनि पदमक्त
ु भई
अको राष्ट्रपनि ननर्ावनचि नभएसम्म र्ा राष्ट्रपनिको अनपु नस्थनिमा राष्ट्रपनिबाट गररने कायवहरु उपराष्ट्रपनिबाट सम्पादन
गररनेछ ।” भन्ने व्यर्स्था भएबाट त्यस्िो अर्स्था र अर्न भर संनर् ानको ारा ३६क. को उप ारा (२) र (३) को
व्यर्स्था बमोनजम उपराष्ट्रपनिले मल
ु क
ु को राष्ट्रध्यक्षको हैनसयिमा रही संनर् ान र प्रचनलि काननू बमोनजम राष्ट्रपनिको
समेि कायव सम्पादन गने िथा संनर् ानको संरक्षण र पालना गनेसमेिको किवव्य ननर्ावह गनवपु ने हुन्छ ।
उपरोक्त संर्ै ाननक व्यर्स्था (१) बमोनजम स्थानपि संर्ै ाननक ननकायको रुपमा उपराष्ट्रपनिको कायावलय रहेको छ ।
(ख) न्नकायको काम कतवव्य ि अन्िकाि:– नेपालको अन्िररम संनर् ान, २०६३ को ारा ३८ट को उप ारा (१)
बमोनजम उपराष्ट्रपनिको कायवलाई सहयोग परु ाउने ।
(ग) न्नकायमा िहने कमवचािीको संख्या ि कायवन्वविणिः–
१. कमवचािी सख्
ं या





रा.प. नर्नशष्ट श्रेणी १ जना
रा.प. प्रथम श्रेणी १ जना
रा.प. नद्धनिय श्रेणी ३ जना( सा.प्र २ जना, काननु १ जना)
रा.प. िृिीय श्रेणी २ (सा.प्र)









रा.प अनं प्रथम श्रेणी ७ जना(सा.प्र ३ , नर्नर् सेर्ा ३ र लेिापाल १ जना)
रा.प. अनं नद्धनिय श्रेणी १ जना( सा.प्र)
हलक
ु ा सर्ारी चालक ६ जना
कायवलय सहयोगी ९ जना
इलेनररनसयन १ जना (सेर्ा करारमा)
फोटोग्राफर १ जना (सेर्ा करारमा)
स्र्ीपर,माली ३ जना (सेर्ा करारमा)
उपिाष्ट्रपन्तको कायावलयको दिवधदी तेरिि
ि.सं पदको नाम श्रेणी
सेर्ा
समहु
स्र्ीकृ ि पनू िव ररक्त
दरर्न्दी
१
सनचर्
नर्नशष्ट
१
१
२
सहसनचर् रा.प.
सामान्य
१
१
प्रथम
प्रशासन प्रशासन
३
उपसनचर् रा.प.
प्रशासन सामान्य
२
२
नद्धनिय
प्रशासन
उपसनचर् रा.प.
न्याय काननु
१
१
नद्धनिय
४
शािा
रा.प.
प्रशासन सामान्य
२
१ १
अन कृ ि िृिीय
प्रशासन
५
६
७

नायर्
सव्ु र्ा
लेिापाल

८

कम््यटू र
अपरे टर
िररदार

९
१०

ह.स.चा
का.स

रा.प. अनं
प्रथम
रा.प. अनं
प्रथम
रा.प. अनं
प्रथम
रा.प. अनं
नदनिय
नर्नहन
नर्नहन

प्रशासन सामान्य
प्रशासन
प्रशासन लेिा

३

३

१

१

नर्नर्

३

३

सामान्य
प्रशासन प्रशासन

१

६
९

१

६
९

कै नफयि

१ जना सा.प्र
मन्रालयबाट
काज

१ जना सा.प्र
मन्रालयबाट
काज

२. कायवन्वविणिः– हिेक कमवचािीको लान्ग पद वन्गवकिण ि तोन्कएको कायवन्वविण अनुसािको काम सम्पधन
गरि कायावलयको काम सम्पधन गनव सहयोग गने । पद अनुसािको कायवन्वविण अनुसूची १ मा संलग्न
गरिएको छ ।
(घ) न्नकायबाट प्रदान गरिने सेवािः यस कायावलयबाट सावविन्नक सेवा प्रदान गने व्यवस्था निहेको
(ङ) सेवा प्रदान गने न्नकायको शाखा ि न्िम्मेवाि अन्िकािीिः नभएको
(च) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुि ि अबन्ििः छै न
(छ) न्नणवय गने प्रन्िया ि अन्िकािीिः
(ि) न्नणवय उपि उिुिी सुधने अन्िकािीिः
(झ) सम्पादन गिेका कामको न्वविणिः–
 सम्माननीय उपराष्ट्रपनिज्यल
ू े सहभानगिा जनाउन इच्छुक रहेका स्र्देश नस्थि नर्नभन्न ानमवक, सानहनत्यक िथा
सांस्कृ निक संस्थाहरुले आयोजना गरे का नर्नभन्न १२ र्टा कायविमको लानग आर्श्यक समन्र्य एर्ं
व्यर्स्थापनको कायव गररएको
qm=;+=

ldlt

sfo{qmd

;`rfng ug]{ ;+:yf

:yfg

1

2071.07.14

>Ldb\efujb\ syf k|jrg
Pj+ lj/f^ ;T;+u ;df/f]x

cfbz{ g]kfn, ;fdfv';L
sf&df*f}+

a'(fgLns)& dlGb/ kl/;/,
sf&df*f}+

2

2071.07.28

g]kfndf ?;L lj!fg tyf
;f+:s[lts s]Gb|sf] :yfkgf
ePsf] 35 cf}+ jif{

ldq s'`h, sdnkf]v/L,
sf&df*f}+

?;L lj!fg tyf
;f+:s[lts s]Gb|,
sdnkf]v/L, sf&df*f}+

3

2071.07.30

;fd"lxs lrqsnf k|bz{gL

hLkL sf]O/fnf
kmfp)*];g, dlG*vf^f/,
sf&df*f}+

xf]^n z+s/, nflhDkf^,
sf&df*f}+

4

2071.08.04

;+:s[t efiffsf] pQ/ dWodf
k/LIffdf ;jf]{Ts[i^ c+s
k|fKt ug]{ ljBfyL{nfO{ ;Ddfg

;+:s[t ljsf; sf]if,
cfbz{gu/, jL/u`h

;ef xn, pk/fi^<kltsf]
sfof{no

5

2071.08.13

blIf)f Pl;ofnL /fi^<x?sf]
lgjf{rg Joj:yfkg ug]{
lgsfox?sf] ;femf d`rsf]
?kdf /x]sf] FEMBOSA
sf] kf+rf}+ ;Dd]ng

lgjf{rg cfof]u g]kfn

xf]^n ;f]N^L qmfpg
Knfhf, tfxfrn, sf&df*f}+

6

2071.08.19

yf? len]h xf]^n P)*
/]i^'/])^sf] pb\#f^g ;df/f]x

yf? len]h,
lah'nLahf/, sf&df*f}+

yf? len]h, lah'nLahf/,
sf&df*f}+

7

2071.08.29

11 cf}+ jflif{s ;fwf/;efsf]
pb\#f^g ;df/f]x

/fli^<o ;xsf/L a}+s
ln=, s'k)*f]n, nlntk'/

lj/]Gb| ;efu[x, lj/f^gu/

8

2071.09.10

9

2071.09.12

10

2071.09.12

11

2071.09.13

12

2071.09.26

u')f:t/Lo pRr lzIffsf]
cfjZostf / dxfdgf
dfnjLoHo"sf] ljrf/

dxfdgf dfnjLo ld;g
g]kfn, yfkfynL,
sf&df*f}+

bL Pe/]i^ xf]^n, gof+
afg]Zj/, sf&df*f}+

/fli^<o d'l:nd cfof]u,
yfkfynL, sf&df*f}+

oNnf] Kofuf]*f xf]^n,
sflGtky, sf&df*f}+

/fli^<o v|Li^Log
dxf;+# g]kfn,
sf&df*f}+

bL Pe/]i^ xf]^n, gof+
afg]Zj/, sf&df*f}+

10 cf}+ u'? uf]ljGb l;+x
hoGtL

u'?åf/f u'? gfgs
;T;+u ;ldlt,
s'k)*f]n, nlntk'/

u'?åf/f, s'k)*f]n xg'dfgyfg ;+u}_, nlntk'/

lj/f^ phf{ 2015

g]kfn dx]Zj/L o'jf
;+u&g, lj/f^gu/

cltly ;bg -lzj s'`h_,
lj/f^gu/

d'l:nd ;d'bfosf] xs
clwsf/ ;DaGwL 1 lbg]
cGt/lqmof uf]i&L
o]z" v|Li^sf] z'e
hGdf]T;jsf] cj;/df
v|Li^d; z'esfdgf ljz]if
cfbfgk|bfg

 ef/tsf] goflbNnLdf @)!$ gf]e]Dj/ (b]lv z'? x'g] clx+;f ofqfsf] l;nl;nfdf ;DdfggLo
pk/fi6«kltHo"af6 ldlt @)&!&.@@ b]lv @)&!.&.@% ;Dd x'g] ef/t e|d0f sfo{qmdsf] nflu
cfjZos Joj:yfkgsf] sfo{ ul/Psf] .
 o; cjlwdf sfof{nosf] cfjZos ;j} cfly{s tyf k|zf;lgs sfo{ ;DkGg ul/Psf] .
(ञ) सच
ू ना अन्िकािीकोको नाम ि पदिः–
सूचना सावविन्नक गने न्नकायको नाम: श्री उप-िाष्ट्रपन्तको कायावलय
नाम: पुरुषोत्तम नेपाल
पद: उप-सन्चव (कानून)
फोन नं: ४२२१९४४
मोवाईल नं: ९८४१५९८९९९
इमेल: nepalpurushottam@ymail.com
सूचना अन्िकािीको Flex Board रिसेप्सनमा िान्खएको
(ट) ऐन, न्नयम, न्वन्नयम वा न्नदेन्शकाको सूचीिः–
 नेपालको अन्िररम संनर् ान,२०६३
 ननजामिी सेर्ा ऐन, २०४९

 सार्वजननक िररद ऐन, २०६३
 आनथवक कायवनर्न ऐन, २०५५
 सचू नाको हक सम्र्नन् ऐन, २०६४
 ननजामिी सेर्ा ननयमार्ली, २०५०
 सार्वजननक िररद ननयमार्ली, २०६४
 आनथवक कायवनर्न ननयमार्ली, २०६४
 भ्रमण िचव सम्र्न् ी ननयमार्ली, २०६४
(ठ) आम्दानी खचव तथा आन्थवक कािोवाि सम्वधिी अद्यावन्िक न्वविणिः–
नर्ननयोनजि रकम मध्ये श्रार्ण,भाद्र र आनिन मनहनासम्मको सनञ्चि कोष िफव को िचव रकम रु १३,६८,६४६। र
कायावलयको िफव को ४८३७५६७। सोको नर्स्िृि नर्र्रण अनसु चू ीमा समार्ेश गररएको छ । गि आ.र्हरुमा यस
कायावलयको नाममा कुनै र्ेरुजु नरहेको ।
(ड) तोन्कय बमोन्िमका अधय न्वविणहरुिः–
स्र्देश नभरका नर्नभन्न ानमवक,सानहत्यीक िथा सास्ं कृ निक सघं सस्थाहरुबाट प्राप्त हुने आमन्रण मध्ये ननजले
सहभानगिा जनाउने कायविमहरुको लानग आर्श्यक समन्र्य एर्ं व्यर्स्थापन गने कायवलाई ननरन्िरिा नददै आएको ।
सूचनाको हक सम्वधिी न्नयमावली,२०६५ को न्नयम (३) बमोन्िमका न्वविणहरुिः–
क) कायावलयले गि आ.र्.मा आयोजना र्ा सञ्चालन गरे को कायविमः–
 यस कायावलयको पररसरमा सम्माननीय उपराष्ट्रपनि ज्यबू ाट गि आ.र् मा नर्गिमा जस्िै बैसाि ११ गिे लोकिन्र
नदर्सको उपलक्ष्यमा नचयापानको कायविमको आयोजना गररएकोमा सो कायविममा सम्माननीय
राष्ट्रपनि,सम्माननीय प्र ानमन्री, सम्माननीय प्र ानन्यायान स, संनर् ानसभाका अध्यक्ष, मन्रीहरु, नेपाल नस्थि
नर्देशी राजदिु एर्ं अन्िरानष्ट्रय ननयोगका प्रमि
ु हरु, नेपाल सरकारका मख्ू य सनचर् एर्ं सनचर्,परकारहरु
लागायिका नर्नशष्ट मानुभार्हरुको उपनस्थनि रहेको नथयो ।
 नर्गिमा जस्िै अनघल्लो आ.र्मा पनन छठ पर्वको अर्सरमा सम्माननीय उपराष्ट्रपनि ज्यबू ाट छठ पर्वको
अनघल्लो नदनमा नचयापानको कायविमको आयोजना गररएकोमा सो कायविममा सम्माननीय
राष्ट्रपनि,सम्माननीय प्र ानमन्री, सम्माननीय प्र ानन्यायान स, संनर् ानसभाका अध्यक्ष, मन्रीहरु, नेपाल नस्थि
नर्देशी राजदिु एर्ं अन्िरानष्ट्रय ननयोगका प्रमि
ु हरु, नेपाल सरकारका मख्ू य सनचर् एर्ं सनचर्,परकारहरु
लागायिका नर्नशष्ट मानभु ार्हरुको उपनस्थनि रहेको नथयो ।

(ि) कायावलयको र्ेभसाइटको नर्र्रणः हाल यस कायावलयमा र्ेभसाइट रहेको र यसको ठे गाना www.vpn.gov.np
रहेको छ । उक्त र्ेभसाइटमा कायावलयको जानकारी रानिनक
ु ा साथै सम्माननीय उपराष्ट्रपनिज्यबू ाट भएका भ्रमण
लगायिका नर्र्रण एर्ं आनथवक कारोर्ार सम्र्न् ी सचू नाहरु अपडेट गररदै आइएको छ ।
(ि१) कायावलयले प्राप्त गरे को र्ैदने शक सहयिा, ऋण,अनदु ान एर्ं प्रानर्न क सहयोग र सम्झौिा सम्र्न् ी नर्र्रणः यस
अर्न मा कायावलयमा प्राप्त नभएको ।
(ि२) कायावलयले सञ्चालन गरे को कायविम र सोको प्रगनि प्रनिर्ेदनः कायावलयले यस अर्न मा कुनै कायव नगरे को ।
(ि३)कायावलयले र्नगवकरण िथा संरक्षण गरे को सचू नाको नामार्ली र त्यस्िो सचू ना संरक्षण गनव िोनकएको समयार्न ः
नभएको ।
(ि४) कायावलयमा परे का सचू नमा माग सम्र्न् ी ननर्ेदन र सो उपर सचू ना नदएको नर्षयः यस अर्न मा सो नर्षयको
ननर्ेदन दिाव हुन नआएको ।
(ग) कायावलयका सचू नाहरु अन्यर प्रकाशन भएका र्ा हुने भए सोको नर्र्रणः नभएको ।

२. सच
ू नाको हक अधतगवत सच
ू ना माग भएको न्वविण
सचू ना सार्वजननक गने ननकायको नामः– श्री उपराष्ट्रपनिको कायावलय
सचू ना सार्वजननक गररएको अर्न ः– २०७१ आनिन देनि पौषमसान्ि सम्म
ि.स. सचू ना माग गनेको माग गेको
सचू ना नदए
कायावलय प्रमि
ु र्ा
नाम, ठे गाना र
सचू नाको
ननदएको र सो सचू ना अन कारी
सचू ना माग गरे को सनं क्षप्त नर्र्रण ननणवयको नमनि मध्ये कुन िहबाट
नमनि
सचू ना नदएको
१
हाल सम्म माग हाल सम्म
हाल सम्म माग हाल सम्म माग
नभएको
माग नभएको नभएको
नभएको

सचू ना
कै नफयि
ननदएको भए
सो को काणव
हाल सम्म
माग नभएको

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.
१४.

१५.
१६.
१७.
१८.
१९.

अनस
ु न्ू च १
कमवचािीको कायव न्वविण
क. सन्चव
प्रचनलि काननू मा व्यर्स्था भएबमोनजमका दानयत्र्का अनिररक्त कायावलयबाट गनवपु ने काम सम्बन् ी नीनिगि
नर्षय एर्ं सबै आर्श्यक कामकारर्ाही यथासमयमै सम्पादन गने िथा गराउने प्रमि
ु नजम्मेर्ारी र्हन गने,
कायावलयको मख्ु य प्रशासकीय अन कारीको रुपमा रही आफ्नो नजम्मेर्ारी र्हन गने,
मािहिका कमवचारीहरुले सम्पादन गरे को कामको सपु रीर्ेक्षण गरी सो सम्बन् मा आर्श्यक ननदेशन नदने,
कायावलय र अन्य ननकायहरुबीच आर्श्यक नर्षयमा समन्र्य कायम गने र्ा गराउने,
नेपाल सरकार (मनन्रपररषद)् लगायि कायावलयबाट भएको ननणवय कायावन्र्यन पक्षको सपु रीर्ेक्षण गने,
कायावलयको प्रशासनिन्रलाई नछटो, छररिो र प्रभार्कारी बनाउन कमवचारीहरुलाई उत्पेर् ररि गने,
कायावलयको काम कारर्ाहीलाई प्रभार्कारी बनाउन समय समयमा बैठकको आयोजन गने िथा त्यस्िो
बैठकबाट भएको ननणवय कायावन्र्यन सम्बन् मा सपु रीर्ेक्षण गने र्ा गराउने,
कायावलयको काम कारर्ाहीको अनगु मन, ननरीक्षण िथा सपु रीर्ेक्षण गने र्ा गराउने,
ननणवयको लानग पेश हुन आएका प्रस्िार् र्ा नट्पणीमा आर्श्यक अगं पगु े नपगु क
े ो जााँची अगं पगु क
े ो भए
आर्श्यक ननणवय गने र्ा ननणवयका लानग पेश गने र अगं नपगु क
े ो नर्षयका हकमा पनु ः अगं प¥ु याई पेश गनवका
लानग नफिाव पठाउने,
कायावलयबाट प्रनिपादन गनवु पने नीनिका सम्बन् मा िथा नर्द्यमान नीनिगि नर्षयमा कुनै सु ार गनवपु ने भए
ित्सम्बन् मा आर्श्यक कारर्ाही गने,
कायावलयको व्यर्स्थापन िथा दैननक कायव सञ्चालन, कमवचारी उपर ननयन्रण िथा सपु रीर्ेक्षण गने िथा
गराउने एर्ं आर्श्यक ननदेशन नदने,
कायावलयबाट सम्पादन भएको कामको आर्न क प्रनिर्ेदन प्र ानमन्री िथा मनन्रपररषदक
् ो कायावलयसमक्ष
पेश गने,
कायावलयको र्ानषवक कायविम िजमवु ा गरी सम्बनन् ि ननकायमा पेश गने िथा स्र्ीकृ ि कायविम कायावन्र्य,
अनगु मन र मल्ू याङ्कन गनवक
ु ा साथै प्रगनिको सनमक्षा गने िथा गराउने,
र्ैदने शक अध्ययन, िानलम, अध्ययन भ्रमण र्ा अरु सरकारी कामको नसलनसलामा नर्देश भ्रमणका लानग
नेपाल सरकारकोिफव बाट राजपरानकंि नद्विीय श्रेणीसम्मका कमवचारीको मनोनयन गने र र्ैदने शक भ्रमण काज
स्र्ीकृ ि गने,
कायावलयसाँग सम्बनन् ि नर्षयमा नेपाल सरकार मनन्रपररषद्बाट भएको ननणवय कायावन्र्यन गने गराउने र त्यस्िो
ननणवयको कायावन्र्यको नस्थनिको सपु रीर्ेक्षण गने,
सनचर् र्ैठकबाट भएको ननणवय कायावन्र्य गने र्ा गराउने,
अत्यन्ि उत्कृ ष्ट र प्रशसं नीय काम गने कमवचारीलाई परु स्कारस्र्रुप ननयमअनसु ार गेर् ड थप गने र्ा रकम परु स्कार
नदने,
सार्वजननक िरीद ईकाइको प्रमि
ु िोरने,
उपराष्ट्रपनिले नर्कास ननमावणको कायवको बारे मा नेपाल सरकारलाई नदएको ननदेशन÷ नसफाररसको अनगु मन
गने गराउने,

२०.कायावलय सम्बनन् ि नेपाल सरकारले माग गरे को नर्षयमा आर्न क जानकारी नदने ।
ख. सहसन्चव (महाशाखा)
११. आफू मािहिका कमवचारीहरुको कायव ननरीक्षण, कायवसम्पादन मल्ू याङ्न गने,
१२. कायावलयलाई नयााँ कायव र्ािार्रण ियार गरी संगठनात्मक नेित्ृ र्दायी भनू मका ननभाउने,
१३. उपराष्ट्रपनिको भ्रमण सम्बन् मा रभअगचष्ट्िथ त्जचभबि को ब्लबनथकष्ट्क गनव गराउन सरु क्षा ननकायसाँग
समन्र्कारी भनू मका ननभाउने,
१४. कायावलय व्यर्स्थापनको उनचि प्रर्न् गराउने,
१५. आनथवक प्रशासनको सम्बन् मा सनचर्बाट अन कार प्रत्यायोजन भएबमोनजम आनथवक प्रशासन कायव सच
ं ालन
गने,
१६. उपराष्ट्रपनिबाट समय समयमा भएका नर्शेष ननदेशनहरु कायावन्र्यन गने, गराउने,
१७. कायावलय नीनिगि नर्षयमा सनचर्को ननदेशन बमोनजम आर्श्यक नीनि ननणवय नलने,
१८. कायावलयको सचू ना अन कृ ि, सम्पकव अन कृ ि, प्रर्क्ता र नसग्नेटरी अथोररटीको रुपमा रही काम गने,
१९. समय र आर्श्यक अनसु ार अन्य कायवहरु गने,
२०. सनचर्को अनपु नस्थनिमा नननमत्त सनचर्को हैनसयिमा रही काम गने ।
ग. उपसन्चव (कानून)
१. आर्श्यक नर्षयमा ऐन, ननयम, आदेश, ननदेनशका आनदको शरुु मस्यौदा ियार गने िथा नर्द्यमान त्यस्िा
मस्यौदामा समयानक
ु ू ल पररमाजवन, पररस्कृ ि र्ा सश
ं ो नको कारर्ाही गने,
२. मल
ू िः ननजामनि सेर्ा ऐन, ननयमार्ली, आनथवक ऐन, ननयमार्ली जस्िा दैननक प्रशासननक िथा आनथवक
नर्षयसाँग सम्बद्ध आनथवक प्रश्न एर्ं नर्भागीय सजाय, सरुर्ा, बढुर्ा, बीमा, नर्नभन्न प्रकारका र्ृनत्तहरु अनसु ार
काननू को व्याख्यासमेि गरी आर्श्यक राय, परामशव प्रदान गने,
३. उपराष्ट्रपनि, सनचर्लगायि कायावलयबाट माग गररएको अन्य काननू ी नर्षयमा आर्श्यकिा अनसु ार नलनिि
िथा मौनिकरुमा राय, परामशव प्रदान गने,
४. नर्नभन्न मद्दु ा मानमलाको सम्बन् मा कायावलय÷पदान कारीकोिफव बाट ननजहरुको प्रनिरक्षाथव काननू ी नलििको
मस्यौदा ियार गरी पेश गने,
५. काननू ी नर्षयमा नर्नभन्न अदालि, काननू , न्याय िथा संनर् ान सभा व्यर्स्था मन्रालय, महान्यायान र्क्ताको
कायावलयलगायिका सम्बद्ध ननकायहरुसाँग आर्श्यक पराचार एर्ं समन्र्य कायम गने, गराउने,
६. काननू ी रुपमा जनटल, अस्पष्ट र अन्यौल नर्षयर्स्िु ननरोपणका लानग सम्बद्ध ननकायहरुसाँग समन्र्य कायम गरी
रायसझु ार् नलई बा ा अड्काउ फुकाउन आर्श्यक कारर्ाही गने,
७. काननू ी नर्षयमा िोनकए÷ननदेश गररएबमोनजमका अन्य आर्श्यक कारर्ाही गने, गराउने ।

घ. उप सन्चव (प्रशासन)
१२. आफ्ना मािहिका कमवचारीहरुको सपु रीर्ेक्षण र कायव ननरीक्षण गने,
१३. कायावलयलाई नयााँ कायव र्ािार्रण ियार गनव सहयोगीको भनू मका ननभाउने,
१४. उपराष्ट्रपनिज्यक
ू ो भ्रमण सम्बन् मा सरु क्षा ननकायसाँग समन्र्य गरी आर्श्यक सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,
१५. नर्नभन्न ननकायहरुबाट आएका नचठीपरको जर्ाफ िथा पर आदान प्रदानको व्यर्स्था नमलाउने िथा दैननक
प्रशासननक कायव संचालन गने गराउने,
१६. कायावलय सहायक, कायावलय सहयोगी िथा चालकहरुको शािा सरुर्ा, पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी
र्ढाउने,
१७. ररक्त रहेका कायावलय सहयोगी, ड्राइभरहरुलाई सेर्ा करारमा राख्ने िथा सेर्ा करारको म्याद सम्बन् ी काम
कारर्ाही अगाडी बढाउनाका साथै सेर्ा करार िथा करार सेर्ामा कायवरि कमवचारीसाँगको सम्झौिा परमा उल्लेि
भएबमोनजम त्यस्िा कमवचारीको नबदा स्र्ीकृ ि गने,
१८. कायावलय व्यर्स्थापनमा सह–सनचर्ज्यल
ू ाई आर्श्यक सहयोग गरी सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,
१९. मािहिका कमवचारीहरुको नर्रामी नर्दा िथा घर नर्दाको नसफाररस गने,
२०. सरु क्षा सनमनिको सदस्य सनचर्को रुपमा रही काम गने,
२१. अन कार प्रत्यायोजन भएबमोनजमको र्ा समय समयमा िोनकएबमोनजमको कायव गने ।
२२. उप सनचर् (योजना िथा आन्िररक प्रशासन) को अनपु नस्थनिमा ननजलाई िोके को काम गने ।
ङ. उपसन्चव (नायब न्शष्टाचाि महापाल, नेपाल पििाष्ट्र सेवा)
१.
२.
३.
४.

कायावलय र परराष्ट्र मन्रालय बीच सम्पकव अन कृ िको रुपमा काम गने,
परराष्ट्र मामलामा उपराष्ट्रपनि िथा कायावलयले माग गरे को नर्षयमा राय, सझु ार् नदने,
उपराष्ट्रपनिलाई नर्देशी ननयोग िथा कूटनीनिज्ञहरुसाँग भेटघाट गराउने,
परराष्ट्र सम्बन् ी नर्षयमा समय समयमा िोनकए÷ननदेश गररए बमोनजमका अन्य आर्श्यक काम कारर्ाही गने,
गराउने ।
च. उपसन्चव (योिना तथा आधतरिक प्रशासन)

१ आफ्ना मािहिका कमवचारीहरुको सपु रीर्ेक्षण र कायव ननरीक्षण गने, कमवचारीहरुको र्ानषवक कायवसम्पादन
मल्ू याङ्कन पश्चाि सम्बनन् ि ननकायमा पठाउने,
२ कायावलयलाई नयााँ कायव र्ािार्रण ियार गनव सहयोगीको भनू मका ननभाउने,
३ मािहिका कमवचारीहरुको नर्रामी नर्दा िथा घर नर्दाको नसफाररस गने,
४ नर्नभन्न गाडीहरुमा प्रयोग गने इन् नको कोटा अनसु ार इन् न प्रदान गने र सोको अनभलेि एर्ं लगबक
ु राख्न
लगाउने,
५ नजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन् ी कायवमा आर्श्यक भनू मका ननर्ावह गने,
६ यस कायावलयबाट अन्य कायावलयमा सरुर्ा भई जाने कमवचारीहरुको रमाना पर िथा यस कायावलयमा सरुर्ा भई
आएका कमवचारीहरको पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी बढाउने,

७ कायावलय व्यर्स्थापनमा सह–सनचर्ज्यल
ू ाई आर्श्यक सहयोग गरी सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,ेे
८. अन कार प्रत्यायोजन भएबमोनजमको र्ा समय समयमा िोनकएबमोनजमको कायव गने ।
९. उप सनचर् (सामान्य प्रशासन) को अनपु नस्थनिमा ननजलाई िोके को काम गने ।
छ. शाखा अन्िकृत (उपिाष्ट्रपन्तको न्निी सन्चवालय)
सहसनचर्को प्रत्यक्ष ननदेशन र ननयन्रणमा रही शािा अन कृ ि (उपराष्ट्रपनिको ननजी सनचर्ालय) ले गनवपु ने कामको
नर्र्रण देहायबमोनजम हुनेछः–
१०. उपराष्ट्रपनिको ननजी सहायक (P.A) को रुपमा कामकाज गने,
११. उपराष्ट्रपनिको भेटघाट िथा सम्पकव नमलाउने सम्बन् ी कायव गने, गराउने,
१२. उपराष्ट्रपनि सहभागी हुने सभा, समारोह, भ्रमण आनद कायविममा आर्श्यक सहयोग पु¥याउने,
१३. उपराष्ट्रपनिलाई सम्बो न गरी प्राप्त हुन आएका ननर्ेदन िथा परहरु उपराष्ट्रपनि समक्ष पेश गरी प्राप्त आदेश,
ननदेशनबमोनजम सोमा आर्श्यक कारर्ाही गने,
१४. उपराष्ट्रपनि सहभागी हुने पर्ू व नन ावररि कायविमहरु दैननक कायविानलकामा चढाई अनभलेि राख्ने िथा राख्न
लगाउने,
१५. उपराष्ट्रपनिको आदेश, ननदेशनबमोनजम सम्बनन् ि ननकायहरुमा पराचार एर्ं आर्श्यक कायवर्ाही गने,
१६. उपराष्ट्रपनिको ननजी सनचर्ालयमा कायवरि आफू मािहिका कमवचारीहरुको सपु रीर्ेक्षकको रुपमा कायव गने,
१७. रानष्ट्रय स्िररय/औपचाररक कायविम एर्ं त्यस्िो कायविममा उपराष्ट्रपनिले गने सम्बो न, सन्देश मन्िव्य िथा
शभु कामना आनद नर्षयको सम्पादन गने िथा अध्यार्न करुपमा त्यस्िो दस्िार्ेजलाई र्ेभसाइटमा अनभलेि
राख्ने व्यर्स्था गराउने,
१८. समय समयमा िोनकनदए र्ा आदेश, ननदेशन भएबमोनजमका अन्य कायवहरु गने, गराउने ।
ि. शाखा अन्िकृत (सन्चवको न्निी सन्चवालय)
६. आफ्नो शािाको सचू ना िथा सचं ार व्यर्स्थापन सम्बन् ी कायव गने,
७. सनचर्लाई भेट्न आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेटघाट गराईनदने सहजकारी भनू मका ननर्ावह गने, गराउने,
८. आफ्नो शािा अन्र्िगि मािहिका कमवचारीहरुको रे िदेि िथा ननयन्रण गनवक
ु ा साथै त्यस्िा कमवचारीको नर्दाको
नसफाररस गने लगायि अन्य प्रशासननक नर्षयमा नसफाररस गने,
९. प्रशासन शािाको शािा अन कृ ि कायावलय अनपु नस्थि भएको अर्स्थामा ननजले सम्पादन गने कायव गने,
गराउने,
१०. समय समयमा िोनकनदए र्ा आदेश, ननदेशन भएबमोनजमका अन्य कायवहरु गने, गराउने ।
झ. लेखापाल (आन्थवक प्रशासन)
८. कायावलयमा भएको आनथवक कारोबारको (नर्ननयोजन, राजि, रौटी) प्रचनलि ऐन ननयमानसु ार िोनकएको
ढााँचामा अनभलेि रािी मानसक, रैमानसक, अ वर्ानषवक िथा र्ानषवक प्रनिर्ेदनहरु िोनकएको स्थान र समयनभरै
सम्बनन् ि ननकायमा पठाउने कायव गने,
९. लेिापरीक्षण (आ.ले.प.िथा म.ले.प.) कायव सम्पन्न गने, गराउने,

१०. लेिापरीक्षणबाट औल्याइएका र्ेरुजहु रुको प्रमाणहरु जटु ाई बेरुजे
ु ु फछ्र्यौटको कायव गने, गराउने,
११. पाँनू जगि िचविफव नर्ननयोनजि बजेटको र्ानषवक कायविम ियार पाने,
१२. सार्वजननक िरीद इकाइ र बोलपर मल्ु याङ्क सनमनिको सदस्यको हैनसयिबाट गनवु पने कायव गने,
१३. राय माग गररएको आनथवक प्रशासन नर्षयमा भएको व्यर्स्थाबमोनज ननयमानसु ार राय नदने,
१४. आनथवक प्रशासन सम्बन् ी दैननक आइपने अन्य कामहरु सम्पन्न गनव गराउने ।
ञ. नायव सुब्बा (प्रशासन)
१३. कमवचारीहरुको अनभलेि अध्यार्न क गने,
१४. नर्नभन्न ननकायहरुबाट आएका नीनिगि ननदेशन िथा नचठीपरहरुको अनभलेि राख्ने,
१५. कायावलय र नर्नभन्न ननकायहरुबीच आर्श्यक पराचारको व्यर्स्था नमलाउने,
१६. कमवचारीहरुको नर्दाहरुको अनभलेि राख्ने,
१७. कमवचारीहरुको र्ानषवक कायवसम्पादन मल्ू याङ्कन फाराम मल्ू याङ्कन पश्चाि सम्बनन् ि ननकायमा पठाउने,
१८. कायावलय सहायक, कायावलय सहयोगी िथा चालकहरुको शािा सरुर्ा, पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी
र्ढाउने,
१९. ररक्त रहेका कायावलय सहयोगी, ड्राइभर आनदलाई सेर्ा करारमा राख्ने िथा सेर्ा करारको म्याद सम्बन् ी काम
कारर्ाही अगाडी र्ढाउने,
२०. कायावलयबाट अन्य कायावलयमा सरुर्ा भई जाने कमवचारीहरुको रमाना पर िथा अन्य कायावलयबाट सरुर्ा भई
आएका कमवचारीहरको पदस्थापन सम्बन् ी कारर्ाही अगाडी बढाउने कायवमा सहयोग गने,
२१. दैननकरुपमा प्रशासननक कायव संचालन गने, गराउने,
२२. कायावलयको सरसफाईमा ध्यान प¥ु याउने,
२३. पालो पहराको व्यर्स्था नमलाउने,
२४. समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने गराउने ।
ट. नायव सब्ु बा (सह सन्चवको न्प.ए.)
८. टेनलफोन अपरे ट गने,
९. सह सनचर्लाई भेट्न आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेट्न समय नमलाउने ,
१०. अन्य कायावलयबाट आएका नचठ्ठीपरहरु िथा नट्पणी आदेश आनद सह सनचर् समक्ष पेश गरी सोको अनभलेि
राख्ने,
११. सरु क्षा सनमनि सम्बनन् अनभलेि व्यर्स्थापन लगायि िोनकएका अन्य सम्पणू व कायव गने,
१२. सरु क्षा सनमनि सम्बनन् कागजािहरु दरुु स्ि रािी सो सनमनि समक्ष पेश गने,
१३. सरु क्षा सनमनिबाट पाररि भएका ननणवयलाई कायावन्र्यन गने, गराउने,
१४. प्रशासनको नायर् सब्ु बाको अनपु नस्थनिमा ननजले गररआएका काम गने ।

ठ. कम्प्यूटि अपिेटि (उपिाष्ट्रपन्तको न्निी सन्चवालय)
८. उपराष्ट्रपनिको ननजी सनचर्ालयको नचठीपर एर्ं अन्य नलििहरु कम््यटु र टाईप गरी ियार गने,
९. उपराष्ट्रपनिलाई भेट्न आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेटघाट गराईनदने, सहजकारी भनू मका ननर्ावह गने, गराउने,
१०. आपm
् नो शािाको अनभलेि व्यर्स्थापन, शािाको सरसफाई र लेआउटको रे िदेि गने लगायिका कायव गने,
११. उपराष्ट्रपनिको भ्रमण कायविम व्यर्स्थापन सम्बन् मा सहयोगीको भनू मका ननर्ावह गने,
१२. समय–समयमा भएका ननदेशनहरुको पालना गने िथा र्ैकनल्पक रुपमा अन्य शािाका कम््यटू र अपरे टरले गने
गरे का कायवसमेि गनव,
१३. कुनै सभा, सम्मेलन, समारोह, भेटघाट जस्िा उपराष्ट्रपनिको कायविम एर्ं त्यस्िो कायविममा ननजले गने
सम्बो न, सन्देश मन्िव्य िथा शभु कामना आनद नर्षयमा अध्यार्न करुपमा र्ेभसाइटमा अनभलेि राख्ने,
१४. आदेश र ननदेशनबमोनजमका भएका अन्य कायवहरु गने ।
ड. कम्प्युटि अपिेटि (प्रशासन)
६. प्रशासन शािाले िोके बमोनजम कमवचारीहरुको अनभलेि सम्बन् ी नर्र्रण कम््यटु रमा टाईप िथा त्यसको नप्रन्ट
गने,
७. नर्नभन्न ननकायसाँग गनवपु ने पराचार सम्बन् मा प्रशासन शािाले िोके बमोनजमको कम््यटु र टाईप गने,
८. यस कायावलयबाट अन्य कायावलयमा सरुर्ा भई जाने कमवचारीहरुको रमाना पर कम्यटु रमा टाईप िथा नप्रन्ट गने,
९. आनथवक प्रशासन शािाले िोके बमोनजमको िलर्ी भरपाई, िचवको फााँटर्ारी, बजेट, योजना बनाउने साथै
आनथवक प्रशासनसाँग सम्बनन् ि नचठी परहरु टाईप िथा नप्रन्ट गने,
१०. समय समयमा भएका ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।
ढ. कम्प्युटि अपिेटि (सन्चवको न्निी सन्चवालय)
८. आफ्नो शािाको नचठीपरहरु ियार गने,
९. सनचर्बाट िोक आदेश भएका पर एर्ं फाइलहरुलाई सम्बनन् ि शािामा बझु ाउने,
१०. अन्य शािाहरु एर्ं मल
ू दिावबाट सनचर्समक्ष पेश हुन आएका फाईल एर्ं नचठीपरहरु बझु ी सनचर् समक्ष पेश गने,
११. आफ्नो शािाको सचू ना िथा संचार व्यर्स्थापन सहयोगीको कायव गने,
१२. सनचर्को भेटघाटको नननम्ि आउने आगन्िक
ु हरुलाई भेटघाट गराईनदने सहजकारी भनू मका ननर्ावह गने गराउने,
१३. आफ्नो शािाको अनभलेि व्यर्स्थापन, शािाको सरसफाई र लेआउटको रे िदेि गने लगायिका कायव गने,
१४. समय समयमा भएका ननदेशनहरुको पालना गने गराउने िथा र्ैकनल्पक रुपमा अन्य शािाका कम््यटू र अपरे टरले
गने गरे का कायवसमेि गने ।

ण. नायव सब्ु बा/खरिदाि (स्टोि)
१२. कायावलयको लानग आर्श्यक नजन्सी सामानहरु िरीद गनवको लानग सम्बनन् ि अन कारीबाट स्र्ीकृ ि गराउने,
१३. नजन्सी सामानहरु िरीदको व्यर्स्था गने,
१४. नजन्सी सामानको रे कडव अध्यार्न क गने,
१५. नजन्सी सामानहरुको मौज्दािको व्यर्स्थापन गने,
१६. नर्नभन्न शािामा िचव हुने सामानहरुको रे कडव राख्ने,
१७. हरे क आनथवक र्षव समाप्त भएपनछ नजन्सी ननरीक्षणको कारर्ाही अगाडी बढाउने,
१८. नजन्सी सामान, िचव हुने र िचव नहुने सामानहरुको अनभलेि राख्ने,
१९. इन् नको अनभलेि राख्ने,
२०. उपराष्ट्रपनिको ननर्ासलाई आर्श्यक सामान उपलब् गराउने,
२१. अन्य नर्नर् कायवहरु गने,
२२. समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।
त. खरिदाि (दताव चलानी)
७. कायावलयमा आएका ननर्ेदन िथा परहरुको दिाव गने,
८. कायावलयबाट अन्यर कायावलयमा गएका ननर्ेदन िथा परहरुको चलानी गने,
९. कायावलय बानहरबाट आएका व्यनक्तहरुले सो पछ
ु गरे को नर्र्रणको जानकारी गराउने,
१०. आफूभन्दा मनू नका कमवचारीहरलाई आर्श्यकिा अनसु ार दिाव, चलानी सम्बन् ी काममा लगाउने,
११. अन्य नर्नर् कायवहरु गने,
१२. समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।
थ. कायावलय सहयोगी (उपिाष्ट्रपन्तको न्निी सन्चवालय)
८. कायावलय समयभन्दा अगार्ै कायावलय िोल्ने,
९. कायावलय समय पश्चाि कायावलय बन्द गने,
१०. कायावलयका नर्नभन्न शािाहरुमा भएका टेर्ल
ु , फननवचर आनदको सरसफाई गने,
११. उपराष्ट्रपनि िथा आफू भन्दा मानथका पदान कारीले लगाएको कामकाज गने,
१२. नचठी पर ओसार–पसार िथा फाइनलङ्ग आनद गने,
१३. अन्य नर्नर् कायवहरु गने
१४. समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।

द. कायावलय सहयोगी (प्रशासन)
८. कायावलय समयभन्दा अगार्ै कायावलय िोल्ने,
९. कायावलय समय पश्चाि कायावलय बन्द गने,
१०. कायावलयका नर्नभन्न शािाहरुमा भएका टेर्ल
ु , फननवचर आनदको सरसफाई गने,
११. नचठी पर ओसार पसार िथा फाइनलङ्ग आनद गने,
१२. नर्हान र्ेलक
ु ा पालो पहरा गने,
१३. अन्य नर्नर् कायवहरु गने,
१४. समय समयमा भएका मागव ननदेशनहरुको कायावन्र्यन गने ।
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