अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः सि-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक

मन्त्रालय

काययवििरण फाराम

सेिाः नेपाल प्रशासन
समि
ू /उपसमि
ू ः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. प्रथम श्रेण
मिाशाखाः प्रशासन मिाशाखा

विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः


मधरालर्को कार्यक्षेर सम्बधिी विद्र्मान नीनत तथा र्ोजना तर्ारीको समधिर्, बाल संरक्षण तथा
विकास सम्बधिी कार्य र अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन सम्बधिी कार्य,



मधरालर् र अधतगयतका ननकार्बाट संचालन हुने आर्ोजना/कार्यक्रमहरुको बजेट तथा कार्यक्रम तजम
ुय ा
र कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्य, संचाललत कार्यक्रमहरु तथा ननकार्हरुको अनुगमन मूल्र्ांकन सम्बधिी
कार्य,



मधरालर्सँग सम्बन्धित सूचना एिं तथर्ांक अद्र्ािधिक एिं प्रकाशन सम्बधिी कार्य,



आधतररक प्रशासन र कमयचारी प्रशासन सम्बधिी कार्यहरु,



ननजामती सेिा ऐन, ननर्मािली अनस
ु ार कमयचारीहरुलाई ददइने सवु ििा, परु स्कार र विभागीर् कारिाही
सम्बधिी कार्य,



महाशाखा अधतगयत रहे का विषर्हरुको अध्र्र्न तथा अनुसधिान,



मधरालर्को संगठन संरचना, दरिधदी, कमयचारीको कार्य वििरण तर्ार गने तथा अद्र्ािधिक गने,



स्िदे शी तथा विदे शी छारिवृ ि एिं िैदेलशक भ्रमणका लाधग संभाव्र् उम्मेदिारको सूची तर्ार गने
सम्बधिी कार्य,









आधथयक प्रशासन सम्बधिी कार्यहरु,

बेरुजुको लगत अद्र्ािधिक गने, गनय लगाउने तथा फर्छयर्ौट सम्बधिी कार्य,
मधरालर्को website अद्र्ािधिक सम्बधिी कार्य,

मधरालर् अधतगयतका ननकार्हरुमा सुरु ननर्ुन्ततको कारिाही सम्बधिी कार्य,
मधरालर्को प्रगनत वििरण र प्रनतबेदन प्रकाशन सम्बधिी कार्य,

मधरालर्को विषर् क्षेरसंग सम्बन्धित सेिा, समूह र उपसमूहको सञ्चालन सम्बधिी कार्य,

मधरालर् मातहतका संस्थान, प्राधिकरण, सलमनत, पररषद्, प्रनतष्ठान, कम्पनी आददका पदाधिकारी
ननर्ुन्तत एिं कारबाही सम्बधिी समधिर् तथा सहजीकरण गने सम्बधिी कार्य,



मधरालर्को विषर् क्षेरसंग सम्बन्धित साियजननक संस्थान, प्राधिकरण, सलमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी
आददको समधिर् तथा ननर्मन सम्बधिी कार्य,




मधरालर्को भौनतक सम्पनतको सुरक्षा, ममयत संभार आदद कार्य,
अधर् तोककए बमोन्जमका कार्यहरु,

1

अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः कमयिारी प्रशासन शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः



कमयचारीहरुलाई आधतररक तथा बाह्र् ताललममा मनोनर्न सम्बधिी आिश्र्क कार्यहरु,

मधरालर् र अधतगयतका ननजामती कमयचारीहरुको ननर्ुन्तत, काज, बढुिा, विदा, प्रोत्साहन,
परु स्कार र विभागीर् कारबाही सम्बधिी कार्यहरु,






मधरालर्संग सम्बन्धित पदहरूको लसजयना एिं पूनतयका लाधग आिश्र्क प्रारन्म्भक कार्यहरु
कमयचारीहरुको व्र्न्ततगत वििरण अद्र्ािधिक राख्ने सम्बधिी कार्य,

प्रशासन शाखासंग सम्बन्धित मन्धरपररषदमा पठाउनु पने प्रस्ताि तर्ार गने कार्य,

मधरालर्को भौनतक सािनहरुको सुरक्षा, सिारी सािनको खटन पटन, ममयत संहार, पालोपहराको
ब्र्िस्था, canteen ब्र्िस्थापन, सरसफाई, सम्पवि संरक्षण र स्टोर ब्र्िस्थापन आदद कार्य,







छारिनृ त, अिलोकन भ्रमण, ताललम ईत्र्ादद सम्बधिमा मनोनर्नको ब्र्िस्थापन सम्बधिी कार्य,
जनसम्पकय, सोिपुछ, दताय चलानी सम्बधिी कार्यलाई सुब्र्िन्स्थत बनाउने,
मधरालर्मा परे का उजुरीहरुको कारबाही सम्बधिी कार्य,

शाखाको िावषयक कार्यक्रम तजुम
य ा र कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्य,

मधरालर्को संगठन संरचना, दरबधदी, कमयचारीको कार्य वििरण तर्ार गने तथा अद्र्ािधिक
गने,



स्िदे शी तथा विदे शी छारिवृ िमा अध्र्र्न, अध्र्र्न भ्रमण एिं बैदेलशक भ्रमणका लाधग सम्भाव्र्
उम्मेदिारको सूची तर्ार गने सम्बधिी कार्य,




शाखाको प्रगनत वििरण तर्ार गने सम्बधिी कार्य,

मधरालर् अधतगयत स्िीकृनत ललई काम गनय आउने विदे शी दे शीर्

प्रनतननधिहरुको कार्य सहमनत र

लभसा लसफाररस सम्बधिी कार्य (संघसंस्था समधिर् शाखामा परे का अधिकार बाहे क),


मधरालर्को अधर् प्रशासननक कार्यहरू,



शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा
कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनस
ु ारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,

2

अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः लेखा

श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः आचथयक प्रशासन शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः






िावषयक बजेट तजुम
य ामा सहर्ोग र सहकार्य,

स्िीकृत बजेट कार्ायधिर्नमा सहजता ल्र्ाउन आिश्र्क कार्य,

आधथयक कार्यविधि ननर्मािली, २०६४ को ननर्म ३२(३) अनस
ु ार बजेट ननकासा माग,

मधरालर्को स्िीकृत दरबधदी लभर रही कार्यरत कमयचारीहरुको तलिी प्रनतिेदन स्िीकृत र सोही
अनस
ु ार भत
ु तानी,





ननर्मानुसार खचय लेख्ने, पेश गने,

मधरालर्बाट मातहतका ननकार्मा ददने बजेट
विननर्ोजन, राजस्ि,

खचय गने अन्ख्तर्ारी तर्ार गने,

िरौटी, विविि तफय खचयको श्रेश्ताहरु दरु
ु स्त राखी मालसक रुपमा सम्बन्धित

ननकार्मा खचयको फांटबारी पठाउने र िावषयक रुपमा आधथयक वििरण तर्ार गरी को.ले.नन.का. बाट
प्रमाणणत गराउने सम्बधिी कार्य,


लेखा परीक्षण गराउने

र

लेखा परीक्षणबाट औल्र्इएको बेरुजु

संपरीक्षणका लाधग पेश गने सम्बधिी कार्य,


फर्छयर्ौटको लाधग

प्रमाण जुटाई

मातहतका ननकार्हरुको िावषयक आर् व्र्र्को दहसाि एकककृत गरी केधरीर् आधथयक वििरण तर्ार गरी
म.ले.नन.का र म.ले.प. मा पठाउने सम्बधिी कार्य,



आधथयक प्रशासनको रार् माग भई आएका फाइलहरुमा रार् पेश गने,



राजस्ि िरौटीको वििरण तर्ार गने र सम्बन्धित ननकार्हरुमा पठाउने व्र्िस्था सम्बधिी कार्य,



मधरालर्मा आिश्र्क खररद हुने सामाग्री (खचय भएर जाने/नजाने) को अनुगमन गरी खररद
व्र्िस्थापन सम्बधिी कार्य,



नेपाल साियजननक लेखामानमा आिाररत प्रनतबेदन तर्ार गने सम्बधिी कार्य,





आफ्नो शाखा अधतगयतका स्िीकृत िावषयक कार्यक्रम कार्ायधिर्न तथा प्रगनत प्रनतबेदन सम्बधिी कार्य,
मधरालर् र अधतगयतको िजेटको विननर्ोजन तथा कार्ायधिर्न दक्षता बढाउने सम्बधिी कार्य,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा कमयचारी
पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनस
ु ारको कार्य,

3

अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः न यत, योजना, तथा अनुगमन शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः


मधरालर्संग सम्बन्धित विषर्हरु सम्बधिी नीनत, आिधिक र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु बारे शुरु
कारिाही, समधिर् सम्बधिी कार्य,



नेपाल सरकारको स्िीकृत नीनत अनरु
ु प प्राप्त बजेट लसललङ्ग लभर रही बावषयक कार्यक्रम तजम
ुय ा,

मध्र् काललन खचय संरचना र आधथयक सिेक्षण तर्ारी, पूँजीगत तफयको कार्यक्रम संशोिन र
रकमाधतर सम्बधिी कार्य,



स्िीकृत कार्यक्रममा संशोिन सम्बधिमा माग भएको बबषर्मा रार् ददने सम्बधिी कार्य,

प्रिानमधरी तथा मन्धरपररषद्को कार्ायलर्, अथय मधरालर् र रान्ष्िर् र्ोजना आर्ोगमा आिधिक
रुपमा माग भए बमोन्जम पठाउनु पने वििरण उपलब्ि गराउने सम्बधिी कार्य,



नीनत, र्ोजना तथा कार्यक्रम शाखाको बावषयक कार्यक्रम तजुम
य ा एिं कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्य,



आिधिक प्रगनत सलमक्षा िैठक सम्बधिी कार्य,



मधरालर्स्तर विकास समस्र्ा समािान सलमनतको िैठक तथा प्रनतबेदन तर्ार सम्बधिी कार्य,



शाखाको प्रगनत वििरण तर्ार गने सम्बधिी कार्य,



मधरालर् र अधतगयतका ननकार्बाट सञ्चाललत कार्यक्रमको अनग
ु मन तथा प्रनतबेदन सम्बधिी
कार्य,




शाखाको काम सम्बधिी अध्र्र्न, अनस
ु धिान सम्बधिी कार्य,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा
कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनस
ु ारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,

4

अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः कानून तथा फैसला कायायन्त्ियन शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः


मधरालर्को कार्यक्षेर लभर पने विषर्हरुमा आिश्र्कताका आिारमा सम्बन्धित ऐन तथा
ननर्महरुको मस्र्ौदा तर्ार गने सम्बधिी कार्य,



मधरालर्को कार्क्षेरलभर पने विषर्मा नीनत, कार्यविधि ननमायण सम्बधिी कार्य,



मधरालर्मा सम्बन्धित ननणयर्कतायलाई आिश्र्क परे का कानूनी विषर्मा रार्, सल्लाह
उपलव्ि गराउने सम्बधिी कार्य,



मधरालर् पक्ष िा विपक्ष भएका मुद्घा मालमला सम्बधिमा आिश्र्क कारिाही सम्बधिी
कार्य,



मधरालर्को विरुद्घ परे को ररट ननिेदनमा भएका आदे शानुसार ललणखत जिाफ तर्ार गने
सम्बधिी कार्य,



मधरालर्को नामबाट नेपाल राजपरमा प्रकालशत गराउनु पने सच
ू नाहरु प्रकाशन गराउने
सम्िधिमा आिश्र्क कार्य,



शाखाको स्िीकृत कार्यक्रम कार्ायधिर्न तथा कार्य प्रगनत प्रनतिेदन पेश गने सम्बधिी
कार्य,




मधरालर्को कार्यक्षेरमा भएका फैसलाहरुको कार्ायधिर्न गने सम्बधिी कार्य,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सप
ु ररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मल्
ू र्ाङ्कन
तथा कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई
उपलब्ि गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनस
ु ारको कार्य,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः बाल संरक्षण तथा विकास शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः



बालबाललका सम्बधिी कानूनको अििारणा पर र मापदण्ड तर्ार गने सम्बधिी कार्य,
शाखासंग सम्बन्धित नीनत, र्ोजना
सम्बधिी कार्य,



तथा कार्यक्रम तर्ारीको शुरु कारबाही तथा कार्ायधिर्न

शाखासंग सम्बन्धित स्िीकृत र्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायधिर्न तथा प्रगनत प्रनतबेदन पेश गने
सम्बधिी कार्य,



बालबाललकाको क्षेरमा काम गने सरकारी गैरसरकारी क्षेरका संस्थाहरुसंग समधिर् गरी बालबाललकाको
हक अधिकारको विषर्संग सम्बन्धित सिालहरुमा समधिर् तथा सहजीकरण गने सम्बधिी कार्य,



बालबाललका सम्बधिी रान्ष्िर् एिं अधतररान्ष्िर् ददिस मनाउन समधिर् र सहकार्य गने सम्धिी
कार्य,



नेपाल पक्ष भएका बालबाललकासंग सम्बन्धित अधतररान्ष्िर् तथा क्षेरीर् सन्धि सम्झौता अधतगयतका
दानर्त्ि कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्यहरुको समधिर् र अनुगमन सम्बधिी कार्य,




जोणखममा रहे को बालबाललकाको उद्िार, पुनस्थायपना र संरक्षण सम्बधिी कार्य,

बालगह
ु ार गह
ू र मापदण्ड तर्ार गनय शरु
ु कारिाही गने सम्बधिी
ृ , बाल सि
ृ सम्बधिी नीनत कानन
कार्य,




िमंपर
ु िमंपर
ु ी सम्बधिी कार्य,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा कमयचारी
पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनस
ु ारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,

6

अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः सि-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. प्रथम श्रेण

मिाशाखाः महिला सशक्ततकरण मिाशाखा

विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः



मदहला विकास, हक एिं सशन्ततकरण, लैधगंक मल
ू प्रिाहीकरण, लैंधगक समानता सम्बधिी
नीनत, कार्यक्रम तजुम
य ा, समधिर् र सहजीकरण सम्बधिी कार्य,





मदहला दहंसा, मानि बेचविखन तथा ओसारपसार ननर्धरण सम्बधिी कार्य,

महाशाखा अधतगयत रहे का विषर्हरुको अध्र्र्न तथा अनुसधिान सम्बधिी कार्य,

लैङ्धगक दहंसा ननिारण सम्बधिी ननरोिात्मक कार्य गनय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता,
अलभसन्धि, सम्पकय र समधिर् सम्बन्धि कार्य,




रान्ष्िर् मदहला आर्ोग सम्बधिी सम्पकय विधदक
ु ो रुपमा कार्य,
महाशाखाको

कार्यक्षेरसँग

सम्बन्धित

विषर्का

तथर्ांक

संकलन

र

त्र्स्ता

तथर्ांकहरुलाई

अद्र्ािधिक सम्बधिी कार्य,


मदहला दहंसा, मानि िेचविखन तथा ओसारपसारबाट पीड़ित तथा प्रभावितहरुको उद्दार तथा
संरक्षण सम्बधिी कार्य,



महाशाखाको कार्य क्षेर अधतगयत विननर्ोन्जत बजेटको अधिनमा रही िावषयक कार्यक्रम तोककएको
अििी लभर सम्पधन गने सम्बधिी कार्य,



महाशाखा अधतगयत रहे का विषर्हरुमा कानूनद्िारा स्थावपत कोषहरुको व्र्िस्थापन सम्बधिी
कार्य,




लैंधगक मूलप्रिाहीकरण सम्बधिमा सहजकताय, समधिर्कताय सम्पकय सूरको कार्य,

मदहलाहरुको आधथयक तथा सामान्जक सशन्ततकरण सम्बधिी आर्ोजना सञ्चालनको लाधग
समधिर् र सहकार्य,





पुनस्थायपना केधरको संचालनमा समधिर् र सहजीकरण तथा अनुगमन,
रान्ष्िर् लैंधगक सम्पकय विधदक
ु ो रुपमा कार्य,
अधर् तोककए बमोन्जमका कार्यहरु,

7

अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः प्रमुख महिला विकास अचिकृत

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

सेिाः नेपाल विविि

मन्त्रालय

समूि/उपसमूिः

श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः मानि बेिबबखन तथा ओसारपसार यनयन्त्रण
शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः


मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार विरुद्ि आिश्र्क नीनत, र्ोजना, कानून तथा कार्यक्रम तजुम
य ा
एिं कार्ायधिर्न,



विदे शमा अलपर परे का पीड़डतको उद्िार गने तथा ननजको सहमनतमा स्िदे श फकायउने सम्बधिी
नीनत, र्ोजना, कार्यक्रम र कार्यविधि तजुम
य ा,



नेपाल पक्ष भएका मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार सँग सम्बन्धित अधतरायन्ष्िर् तथा क्षेरीर्

सन्धि सम्झौता अधतगयतका दानर्त्िहरु कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्यहरुको समधिर् र अनुगमन
एिं सोको आिधिक प्रनतबेदन तर्ारीको सहजीकरण सम्बधिी कार्य,


मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार ननर्धरण न्जल्ला, स्थानीर् सलमनतहरुको काम कारिाहीको
समधिर् तथा अनग
ु मन गनय सघाउ पर्
ु ायउने सम्बधिी कार्य,



मानि बेचबबखन ननर्धरणसँग सम्बन्धित रान्ष्िर् एिं अधतरायन्ष्िर् संस्थासँग समधिर् र
सहकार्य,



मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार ननर्धरण रान्ष्िर् सलमनतको सधचिालर्का रुपमा काम गने,



शाखाको प्रगनत वििरण तर्ार गने सम्बधिी कार्य,



मानि बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्िको रान्ष्िर् ददिस मनाउन समधिर् र सहकार्य गने,



मानि बेचबबखन पीड़डत प्रभावितको लाधग संचाललत पुनस्थायपना केधरको व्र्िस्थापन, समधिर्,
सहजीकरण र अनुगमन सम्बधिी कार्य,




मानि बेचबबखन तथा ओसारपसार सम्बधिी रान्ष्िर् प्रनतबेदन प्रकाशन सम्बधिी कार्य,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा
कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,

8
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

सेिाः नेपाल प्रशासन

मन्त्रालय

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः महिला विकास तथा लैंचगक मूलप्रिािीकरण शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः



मदहला हक, मदहला सशततीकरण, लैंधगक मल
ु प्रिाहीकारण र लैंधगक समानता सम्बधिी रान्ष्िर् नीनत, ऐन, ननर्म, र्ोजना,
कार्यक्रम तजम
ुय ा, कार्ायधिर्न,




मदहला उपर हुने सिै प्रकारका भेदभाि विरुद्िको महासन्धि र बेइन्जङ्ग घोषणा पर सम्बधिी आिधिक प्रनतिेदन
तर्ार गने कार्यमा सहर्ोग,

नेपाल पक्ष राष्ि भएका मदहलाको हक़ अधिकारसंग सम्बन्धित अधतररान्ष्िर् तथा क्षेरीर् सन्धि सम्झौता अधतगयतका
दानर्त्िहरु कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्यहरुको समधिर् र अनग
ु मन,



मदहला सशन्ततकरण र लैंधगक समानताको लाधग विलभधन सरकारी, गैरसरकारी तथा विकासका साझेदार ननकार्हरु बीच
समधिर् तथा सहकार्य,





मदहला सशन्ततकरण, लैंधगक मल
ू प्रिाहीकरण र लैंधगक समानता

सम्बधिी कार्यक्रमको रान्ष्िर् सम्पकय विधदक
ु ो कार्य,

मदहला उत्थान तथा सशन्ततकरणका कार्यक्रमहरुको कार्ायधिर्न एिम अनग
ु मन गनय सहर्ोग,
मदहला सशन्ततकरण, लैंधगक मल
ू प्रिाहीकरण र लैंधगक समानता
अिस्थाबारे सरोकार पक्षहरुलाई सच
ू ना प्रिाह,



सम्बधिी रान्ष्िर् नीनत ननर्म तथा कानन
ू ी

मदहला अधिकार सनु नन्श्चतता तथा मल
ू प्रिाहीकरणका लाधग विलभधन चेतनामल
ू क कार्यक्रमहरु संचालन गनय सहर्ोग
गने तथा समधिर्,




शाखाका प्रगनत प्रनतबेदन तर्ार गने सम्बधिी कार्य,

सामान्जक, आधथयक तथा राजनीनतक क्षेरका मदहला सहभाधगता अलभिद्
ृ धि गनय नेतत्ृ ि विकास सम्बधिी विशेष
कार्यक्रमहरु संचालन गनय सहर्ोग गनय समधिर् तथा सहकार्य,










मदहला सशन्ततकरण तथा लैंधगक समानताका विषर्मा अध्र्र्न अनस
ु धिान गने,
लैंधगक मल
ू प्रिाहीकरण सम्बधिमा सहजकताय, समधिर्कताय र सम्पकय सूरको कार्य,

मदहलाहरुको आधथयक तथा सामान्जक सशन्ततकरण सम्बधिी आर्ोजना सञ्चालनको लाधग समधिर् र सहकार्य,
लैंधगक सम्पकय व्र्न्तत सम्बधिी सम्पकय शाखाको रुपमा कार्य गने,

रान्ष्िर् तथा अधतरायन्ष्िर् मदहला ददिस मनाउन समधिर् र सहकार्य गने,

एकल मदहलाको हक दहत सम्बधिी नीनत, कानन
ू , मापदण्ड तजुयमा गरी कार्ायधिर्न र अनग
ु मन गने,
ददगो विकास लक्ष्र् प्रान्प्तका लाधग आिश्र्क कार्यक्रम गने,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा कमयचारी पररचालन
सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि गराउने सम्बधिी
कार्य,
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अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनस
ु ारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनस
ु ारको कार्य,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः प्रमुख महिला विकास अचिकृत

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल विविि
समूि/उपसमूिः

श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः लैंचगक हिंसा यनिारण शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः








लैंधगक दहंसा ननिारणसम्बधिी रान्ष्िर् नीनत तथा र्ोजना कार्यक्रम तजुम
य ा तथा कार्ायधिर्न,
लैंधगक दहंसा सम्बधिी ननरोिात्मक र पुनस्थायपना सम्बधिी कानून र मापदण्ड,

लैंधगक दहंसा, मानि िेचविखन, कुरीतीजधर् दहंसा लगार्तका विलभधन प्रकारका दहंसाबाट
पीड़ित तथा प्रभावितको उद्िार पुनस्थायपना र संरक्षण सम्बधिी कार्यको समधिर् र सहकार्य,
लैंधगक दहंसा विरुद्िको ददिस मनाउन समधिर् र सहकार्य,
शाखाको प्रनतिेदन तर्ार गने सम्बधिी कार्य,

लैंधगक दहंसा ननिारण सम्बधिी कार्यक्रमको केधरविधदक
ु ो रुपमा रान्ष्िर् एिं अधतरान्ष्िर्
संस्थासँग समधिर् एिं सहर्ोग,




मदहला दहंसा विरुद्ि नीनत ननमायण तथा कार्ायधिर्नमा सहर्ोग तथा समधिर् गने,

लैंधगक दहंसा ननर्धरणसँग सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी ननकार्संग समधिर् र
सहकार्य,



अधतरायन्ष्िर् मञ्चमा नेपाल सरकारले गरे को प्रनतबद्िता अनुरुप पेश गनप
ुय ने प्रगनत,
आिधिक प्रनतबेदन तर्ारी एिं समधिर् सम्बधिी कार्य,



शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा
कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई
उपलब्ि गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः यनदे शक

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल आचथयक योजना तथा तथ्याङ्क
समूि/उपसमूिः

श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः


मधरालर्सँग सम्बन्धित तथर्ांक तथा सूचनाहरु अद्र्ािधिक गराई प्रकाशन सम्बधिी
कार्य,




शाखाको िावषयक कार्यक्रम तजुम
य ा तथा कार्ायधिन,

शाखाको प्रगनत वििरण तर्ार गरी सुपररिेक्षक समक्ष पेश गने,



मधरालर्सँग सम्बन्धित



लैंधगक तथा र्ौननक अल्पसंख्र्क सम्बधिी कार्य,



मधरालर्

र

विषर्मा अध्र्र्न अनस
ु धिान कार्यमा सहजीकरण गने,

अधतगयतका

ननकार्हरुबाट

संचाललत

गनतबबधिहरु

र

मदहला

तथा

बालबाललकासंग सम्बन्धित लेख रचनाहरु संकलन गरी सशन्ततकरण पबरका प्रकाशन
कार्य,



मधरालर्को पुस्तकालर्लाई अद्र्ािधिक गराउने,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन
तथा कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई
उपलब्ि गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः सि-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. प्रथम श्रेण

काययवििरण फाराम

मिाशाखाः समाज कल्याण तथा संघसंस्था समन्त्िय
मिाशाखा

विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः


अपांगता अधिकार प्रबदयन सम्बधिी कार्य, ज्र्ेष्ठ नागररक संरक्षण सम्बधिी कार्य, संघ संस्था
समधिर् सम्बधिी कार्य ।



ज्र्ेष्ठ नागररक, अपंगता भएका व्र्न्ततहरु र समाज कल्र्ाण सम्बधिी नीनत, कानून र मापदण्ड
सम्बधिी कार्य,




अधतरायन्ष्िर् गैरसरकारी संस्थासम्बधिी नीनत, कानून, मापदण्ड, ननर्मन र अनग
ु मन सम्बधिी कार्य,

समाज कल्र्ाण पररषद्का पदाधिकारीहरुको ननर्ुन्तत र कारबाहीबाहे क अधर् समधिर् र संस्थाको
कारबाही सम्बधिी सम्पण
ू य कार्य,




महाशाखा अधतगयत रहे का विषर्हरुको अध्र्र्न तथा अनुसधिान सम्बधिी कार्य,

महाशाखा अधतगयत परे का रान्ष्िर् अधतरायन्ष्िर् संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अलभसन्धि, सम्पकय र
समधिर् सम्बधिी कार्य,





अधतरदे शीर् िमयपुर, िमयपुरी सम्बधिी कार्यहरु गने गराउने सम्बधिी कार्य ।

संघसंस्था दताय सम्बधिमा मधरालर्को रार् उपलब्ि गराउने सम्बधिी कार्य,
विलभधन

संघसंस्थाहरुले

उपहारमा

ल्र्ाएका

सामानहरुको

आर्ात

इजाजत, भधसार

मल्
ू र्अलभिद्
ृ धि कर छुटको लाधग मधरालर्को तफयबाट लसफाररस गने सम्बधिी कार्य,


तथा

नेपालमा काम गने अधतरान्ष्िर् गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत विदे शी प्रनतननधि, परामशयदाताहरु तथा
स्िर्ंसेिक

एिं

नर्नको

पररिारका

सदस्र्

मधरालर्को तफयबाट लसफाररस सम्बधिी कार्य,


महसुल

समेतलाई

कार्य

सहमनत

तथा

प्रिेश

आज्ञाको

लाधग

जोणखममा रहे का बालबाललका, अपांगता भएका व्र्न्तत तथा ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको संरक्षण सम्बधिी
कार्य,




महाशाखा अधतगयत रहे का विषर्हरुमा कानूनद्िारा स्थावपत कोषहरुको व्र्िस्थापन सम्बधिी कार्य,

महाशाखा अधतगयत स्िीकृत िावषयक कार्यक्रममा बबननर्ोन्जत बजेटको अधिनमा रही खचयको बाँडफाँड
स्िीकृत गने, खचय गने ननणयर् गने र कार्यक्रम कार्ायधिर्न गने /गराउने एिं अनुगमन गने कार्य,



अधर् तोककए बमोन्जमका कार्यहरु,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः ज्येष्ठ नागररक संरक्षण शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः





ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बधिी कानून, मापदण्ड, ननर्मन र अनुगमन सम्बधिी कार्य,

ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बधिी नीनत, र्ोजना र कार्यक्रम तजुम
य ा तथा कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्य,

ज्र्ेष्ठ नागररकसंग सम्बन्धित विषर्हरुको अध्र्र्न, अनस
ु धिान एिं सिेक्षण, समधिर् सम्बधिी
कार्य,




ज्र्ेष्ठ नागररक सम्बधिी रान्ष्िर् एिं अधतररान्ष्िर् ददिश मनाउन समधिर् र सहकार्य,
ज्र्ेष्ठ

नागररकहरुको

हक़,

दहत

र

सामान्जक

ननकार्हरुसंग समधिर्,







सुरक्षाको

व्र्िस्था

सम्बधिमा

अधर्

सम्बद्ि

जेष्ठ नागररक कल्र्ाण सलमनत सम्बधिी कार्य,
जोणखममा रहे का ज्र्ेष्ठ नागररकहरुको संरक्षण सम्बधिी कार्यक्रमहरु सञ्चालन सम्बधिी कार्य,
शाखाको प्रगनत प्रनतबेदन तर्ार गने सम्बधिी कार्य,

ज्र्ेष्ठ नागररक आश्रर् स्थलहरु सम्बधिी नीनत, कानून र मापदण्ड तर्ार गने सम्बधिी कार्य,

ज्र्ेष्ठ नागररकको जीिनर्ापनलाई सहज बनाउन ज्र्ेष्ठ नागररक लमलनकेधर स्थापना र सञ्चालन
सम्बधिी कार्य,



शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा कमयचारी
पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि गराउने
सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारका कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारका कार्य,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः अपाङ्गता अचिकार प्रिद्यिन
शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः




अपाङ्गता भएका व्र्न्ततहरु सम्बधिी कानून, मापदण्ड, ननर्मन र अनग
ु मन सम्बधिी कार्य,

अपाङ्गता भएका व्र्न्ततहरु सम्बधिी नीनत, र्ोजना र कार्यक्रम तजम
ुय ा तथा कार्ायधिर्न सम्बधिी
कार्य,



अपाङ्गता भएका व्र्न्ततहरुसंग सम्बन्धित विषर्हरुको अध्र्र्न, अनुसधिान एिं सिेक्षण, समधिर्
सम्बधिी कार्य,



अपाङ्गता भएका व्र्न्तत सम्बधिी रान्ष्िर् एिं अधतरायन्ष्िर् ददिस मनाउन समधिर् र सहकार्य गने
सम्बधिी कार्य,



अपाङ्गता

सम्बधिी

अधतरायन्ष्िर्

सन्धि,

सम्झौता,

महासधिीहरुको

प्रनतबद्ििा

कार्यक्रमहरुको कार्ायधिर्न एिं सम्पकय, समधिर् र प्रनतबेदन तर्ार गने सम्बधिी कार्य,




अनुसारका

अपाङ्गता रान्ष्िर् ननदे शन सलमनतको सधचिालर् सम्बधिी कार्य,

अपाङ्गता भएका व्र्न्ततहरुको हक़, दहत र सामान्जक सुरक्षाको व्र्िस्था सम्बधिमा अधर् सम्बद्ि
ननकार्हरु संग समधिर् गने कार्य,



जोणखममा रहे का अपाङ्गता भएका व्र्न्ततहरुको संरक्षण सम्बधिी कार्यक्रमहरु सञ्चालन सम्बधिी
कार्य,




शाखाको प्रगनत प्रनतबेदन तर्ार गने सम्बधिी कार्य,
शाखासँग सम्बन्धित विषर्हरुमा विलभधन ननकार्हरुबाट प्राप्त परको जिाफदे दहता तथा पराचार
सम्बधिी कार्य,




समुदार्मा आिाररत पुनस्थायपना कार्यक्रम सम्बधिी (CBR) अनतअसतत भएकाहरुको लाधग आिासीर्
पन
ु स्थायपना केधर सम्बधिी कार्य,

सशतय अनुदान ददएका अपाङ्गतासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुसँगको समधिर्, सहकार्य र अनुगमन
सम्बधिी कार्य,



शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा कमयचारी
पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मख्
ु र्-मख्
ु र् विषर्को सच
ू ना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,

16




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारका कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनस
ु ारका कार्य,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

मन्त्रालय

सेिाः नेपाल प्रशासन

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण

शाखाः संघ संस्था समन्त्िय शाखा
विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः



शाखासँग सम्िन्धित नीनत, र्ोजना, कार्यक्रम तजुम
य ा तथा कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्य
अधतरायन्ष्िर् गैरसरकारी संस्थाहरु सम्बधिी नीनत,
सम्बधिी कार्य,



कानून, मापदण्ड, ननर्मन

र

अनग
ु मन

समाज कल्र्ाण पररषदका पदाधिकारी ननर्ुन्तत र कारबाही बाहे क अधर् समधिर् र संस्थाको
कारबाही सम्बधिी कार्य,



अधतरायन्ष्िर् गैर सरकारी संस्थाका सािारण तथा पररर्ोजना प्रस्तािहरु सहजीकरण सम्बधिी कार्य,



सहजीकरण सलमनतको सधचिालर्को कार्य,



सहजीकरण सलमनतका संर्ोजकको ननदे शनमा सलमनतको बैठक सञ्चालन, ननणयर्को अलभलेख राख्ने
सम्बधिी कार्य,



अधतररान्ष्िर् गैर सरकारी संस्थाका स्िीकृत सम्झौता अनुसार त्र्स्ता संस्थामा काम गनय आउने

विदे शी दे शीर् प्रनतननधि,परामशयदाता र स्िर्ंसेिकहरुको कार्य सहमनत र लभसा लसफाररश सम्बधिी
कार्य,


संस्थाहरुले प्राप्त गने सामाग्रीमा भधसार/कर छुट तथा आर्ात इजाजत सम्बधिी लसफाररश कार्य,



नर्ाँ संस्था दताय गदाय रार् माग भएकोमा पेश गने सम्बधिी कार्य,



शाखाको प्रगनत वििरण तर्ार गने सम्बधिी कार्य,



शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा
कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनस
ु ारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,
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अनुसूची ४
प्रस्तावित पदहरुको कार्य वििरण
ननजामती सेिा ननर्मािली, २०५० को ननर्म ९ को उपननर्म (१) संग सम्िन्धित
पदको नामः उप-सचिि

नेपाल सरकार
महिला, बालबाललका तथा ज्येष्ठ नागररक
काययवििरण फाराम

सेिाः नेपाल प्रशासन

मन्त्रालय

समूि/उपसमूिः सामान्त्य प्रशासन
श्रेण ः रा.प. द्वित्त य श्रेण


शाखाः राष्ट्रपयत महिला सशक्तीकरण पररयोजना

विस्तत
ृ रुपमा पदको काम, कतयव्य, उत्तरदाययत्ि तथा अचिकारः



शाखासँग सम्िन्धित नीनत, र्ोजना, कार्यक्रम तजुम
य ा तथा कार्ायधिर्न सम्बधिी कार्य,

दग
य
क्षेरका ज्र्ान जोणखममा परे का गभयिती तथा सुत्केरी मदहलाहरुलाई हिाई उद्िार गरी
ु म
तोककएका पार्क पने ननददयष्ट अस्पतालमा पुर्र्ाउने व्र्िस्था सम्बधिी कार्य,



दग
य क्षेरका ज्र्ान जोणखममा परे का गभयिती तथा सुत्केरी मदहलाहरुको हिाई उद्िार तथा संरक्षण
ु म
सम्बधिी कार्यक्रमहरुको कार्ायधिर्न एिं सम्पकय, समधिर् सम्बधिी कार्य,



शाखासँग सम्बन्धित विषर्हरुमा विलभधन ननकार्हरुबाट प्राप्त परको जिाफदे दहता तथा पराचार
सम्बधिी कार्य,




शाखाको प्रगनत प्रनतबेदन तर्ार गने सम्बधिी कार्य,

शाखामा कार्यरत आफु मातहतका कमयचारीको सुपररिेक्षक भई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन तथा
कमयचारी पररचालन सम्बधिी कार्य,



आफ्नो शाखाबाट सम्पादन भएका मुख्र्-मुख्र् विषर्को सूचना मधरालर्का प्रिततालाई उपलब्ि
गराउने सम्बधिी कार्य,




अन्ख्तर्ारिालाले ददएको ननदे शन अनुसारको कार्य,
प्रत्र्ार्ोन्जत अधिकार अनुसारको कार्य,
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