२०७५ माघ¸ फागुन र चै � म�हनासम्मका सूचनाको हकसम्बन्धी �ववर

मु�ण �वभाग
�सं हदरबार¸ काठमाण्डौ

सूचनाको हक सम्बिन ऐन, २०६४ को दफा (५) को उपदफा (३) अनुसारको �योजनको ला�ग यस
�वभागसँग सम्बिन् दो�ो �ैमा�सक २०७५ माघ ¸ फागुन र चै � म�हनासम्मक सूचनाहर उ� दफा
(५) को उपदफा (४) बमोिजम अ�ाव�धक गर� �काशन ग�रएको छ ।

(क) �वभागको स्वरुप र �कृ:स�ार तथा सूचना ��वधी मन्�ालय अन्तगर्त र�ह नेपाल सरकारको मु�ण सम्बन्धी कायर
केन्��यस्तरको �नकाय मु�ण �वभाग हो

(ख) �वभागको काम¸कतर्व्य र अ�धका:मु�ण �वभागको काम¸कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजमका तो�कएका छन्
 नेपाल सरकार तथा सबै सरकार� �नकायका आवश्यक सामा�ीहरु छपाई गन�
 सुरक्षण मु�ण सेवा स�ालन गन�
 नेपाल सरकारको राजप� छपाई तथा �वतरण गन� ।
 मु�ण सेवा स�ालन तथा स्याहार सम्भारका ला�ग आवश्यक ता�लमको व्यव
गन� ।
 मु�ण सेवा स�ालन तथा व्यवस्थापन गन�
(ग) �वभागबाट �दान ग�रने सेवाहरु:यस �वभागले नेपाल सरकारको सरकार� �नकायहरुको छपाई सम्वन्धी स

¸सुरक्षण मु�

सेवा¸राजप� छपाई तथा �वतरण लगायतका सेवाहरु �दान गद � आएको छ

(घ) सेवा �ा� गनर् लाग्ने दस्तुर र अव:यस �वभागवाट �दईने सेवाका ला�ग लाग्ने दस्तुर र अव�धका ला�ग �वभागको मु�ण महशु
पुिस्तक, २०६९ यस अिघ सावर्जा�नक ग�रएको र सोमा कुनै प�रवतर्न नभएको

(ङ) �वभागमा रहने कमर्चार� संख्या र �वव:�ेणी
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करार
करार ५ जना

�नजामती सेवामा कायर्रत83 जना तथा करार सेवामा कायर्रत८ जना गर� जम्मा91 जना कमर्चार�हर
कायर्रत रहेको

(च) सेवा �दान गन� �नकायको शाखा र िजम्मेवार अ�धकार:�.सं .

शाखा तथा इकाई

पद

िजम्मेवार अ�धकार

१.

मम्
र त तथा संभार शाख

ब.मु.अ

�ी प� राज पाठक

२.

�शासन तथा व्यवस्थापन शा

�नद�शक

�ी राम �साद सापकोटा
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लेखा अ�धकृत

�ी �सता पुन �ीस

६.

ख�रद तथा भण्डार इका

शाखा अ�धकृत

�ी म�नकमान महजर्

७.

राजप� सम्पादन  इका

मु�ण अ�धकृत

�ी �बमला कोइराला

८.

मु�ण �बन्ध इका

मु�ण अ�धकृत

�ी शु�सल कुमार खनाल

९.

अफसेट �ेस इकाई

मु�ण अ�धकृत

�ी सुय र् बहादुर मह�

१०.

राजप� �वतरण इकाई

मु�ण अ�धकृत

�ी र�वन्�मान महजर

११.

सुरक्षण मु�ण इक

मु�ण अ�धकृत

�ी राजाराम �बडार�

१२.

कला तथा �डजाइन इकाई

कला अ�धकृत

�ी गंगाधर शार

१३.

ममर्त इका

ईलेिक्�कल इिन्ज�न

�ी ज्ञानुकाजी महज

१४.

�व�ुतीय अ�भलेख इकाई

मु�ण अ�धकृत

�ी सु�नता रेग्म

१५.

बाईिण्डङ् इक

मु�ण अ�धकृत

�ी युवराज पोखरेल

१६.

गुण �नयन्�ण तथा �डिजटल इका

मु�ण अ�धकृत

�ी कुमार� गंगा ख�तवडा

(छ) �नणर्य गन� �कृया र अ�धकार�:�वभागको �नणर्य गन� अ�धकार� �वभागका महा�नद�शक तथा �नणर्य ���या सहभा�गतामूलक रहेको

(ज) �नणर्य उपर उजुर� सु�े अ�धकार�:�वभागका महा�नद� शक, �ी कृ ष्ण मुरार� न्यौपा।

(झ) सम्पादन गरेको कामको �ववरण:�वभागले यस अव�धमा सम्प� गरेको कामको �ववरण �नम्न बमोिजम छन्


नेपाल सरकारको राजप� मु�ण तथा �वतरण: 1,13,4०० थान



अध्यागमन �वभागको �भसा िस्टकर तयार: १,31,856 थान



वैदेिशक रोजगार �वभागको िस्टकर तयार�: १,49,409 थान



२०७५ को खण्ड६८ को सं ख्या48 देिख 62 सम्म र अ�र33 देखी 43 सम्मको राजप�
�ब�ुतीय अ�भलेखीकरण कायर्को स्क्या, �रनम
े तथा अपलोड ग�रएको ।



रा��य अनुसन्धान �वभागको �टपोट प्या२०,००० ��त छपाई भएको ।



रे �डयो �सार सेवा �वकास स�म�त रे �डयो नेपालका �व�भ� �कारका फारामहरु१८२०० ��त
छपाई भएको ।



सं घीय सं सद सिचवालयको सं सद सेवा स्मा�रका६१५ ��त छपाई भएको ।



स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालयको �वज्ञापन �नयमन गन� �वधे६०० ��त छपाई भएको



गृह मन्�ालयको नाग�रकता �माणप�CCDS १० लाख ��त छपाई भएको ।



�दे श सभा सिचवालय �वराटनगरको राजप� २०० ��त छपाई भएको ।



आन्त�रक मा�मला तथा कानुन मन्�ालय �देश न१ �वराटनगरको राजप� ५०० ��त छपाई
भएको ।



अिख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ट�ाल काठमाण्ड२८ औ ��तवेदन १००० ��त र
सारांश ७५० ��त छपाई भएको।



आन्त�रक मा�मला तथा कानुन मन्�ालय सुदुरपि�म �देश धनगढ� कैलाल� को राजप५००
��त छपाई भएको।



सं घीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयको संघीय �नजामती सेवा �वधेय75० ��त
छपाई भएको ।



�धानमन्�ी तथा मन्�ी प�रष्दको कायार्लयको सरकार गठन भ1 वषर्को सम्बो, नेपाल�
1000 ��त र अं �ेजी 300 ��त छपाई भएको ।



�धानमन्�ी तथा मन्�ी प�रष्दको कायार्लयको सरकार गठन भ1 वषर्को �ग�त पुस्त
1000 ��त छपाई भएको ।



स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालयको सूचना ��व�ध सम्वन्धमा व्यवस्था गनर् वनेको �
575 ��त छपाई भएको ।



आन्त�रक मा�मला तथा कानुन मन्�ालय  सुदुरपि�म �देश धनगढ�को  राजप2०० ��त
छपाई भएको ।



रा��य �ाणी उधान सूय र्�वनायक भ�पुरको वा�षर्क �ग�त ��तवेद१००० ��तछपाई भएको।



�धानमन्�ी तथा मन्�ीप�रषदको कायार्लयबाट �ा�  �वधे70० ��त छपाई भएको ।



स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालयबाट �ा� �नद�शनहरुको संगाल100 ��त छपाई भएको ।



ठू ल�भेर� नगरपा�लकाको स्थानीय राजप�200 ��त छपाई भएको ।



काठमाडौ महानगरपा�लकाको स्थानीय राजप�500 ��त छपाई भएको ।



अनलाईन �ी फेज यु.�प.एस. ख�रदको लागी सम्झौता भएको



एयर किन्डसन6 थान ख�रदको लागी सम्झौता भएको

(ञ) कायार्लय �मु¸ �व�ा र सूचना अ�धकार�को नाम¸ पद र सम्पकर् टे�लफोनन:

�वभागका �मुख¸ महा�नद� शक, �ी कृ ष्ण मुरार� न्यौपा

फोन न.◌ ०१-४२११६९५


�व�ा / सूचना अ�धकार�¸
ब�र� मु�ण अ�धकृत¸ �ी प� राज पाठक
फोन न.◌ ०१ -४२११६२२¸ मो न. ९८४१३७२९४८

(ट) ऐन¸�नयम¸�व�नयम र �नद�िशकाको सुची :

रा��य सं चार नी�त¸२०४९



मु�ण सम्वन्धी �नयम¸२०५५



�नजाम�त सेवा ऐन¸२०४९ तथा �नयमावल�¸२०५०



सावर्ज�नक ख�रद ऐ¸२०६३ तथा �नयमावल�¸२०६४



सूचनाको हक सम्वन्धी ¸२०६४



छापाखाना र �काशन ऐन¸२०१४



आ�थर्क कायर्�व�ध ¸२०५५ तथा आ�थर्क �शासन सम्वन्धी �नय¸२०५६



सुशासन सचालन तथा व्यवस्थापन ¸२०६४ तथा �नयमावल�¸२०६४



मु�ण �वभागको �नद�िशका¸२०७०

(ठ) आम्दान¸ खचर् तथा आ�थर्क कारोबार सम्बिन्ध अ�ाव�धक �व:

आ.ब. ०७५/७६ माघ¸ फागुन र चै � म�हनाको खचर् चालु तफर: 1,40,86,950।85



आ.ब. ०७५/७६ माघ¸ फागुन र चै � म�हनाको खचर् पुिजगत तफर:-1,22,27,703।88



आ.ब. ०७५/७६ माघ¸ फागुन र चै � म�हनाको राजस्व आम्दान:- 5,88,729।89



�त्येक म�हनामा �व�नयोजन राज� र धरौट�को फाँटवार� तयार गर� ��तवेदन गन� ग�रएको

(ड) �वभागको यस आ.व. को मुख्य मुख्य कायर्�म तथा सो को �व


�ेस सम्बन्धी मेिशन ख�रद



छपाई सम्बिन्ध �नय�मत कायर्ह

(ढ) �वभागमा परेको सूचना माग र सूचना �दइएको �वषय : नभएको

मु�ण �वभाग
�सं हदरबार¸ काठमाण्डौ

