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१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय मलुकुको शासकीय प्रबन्धमा महत्वपूणव भनूमका ननवावह गदै समग्र 
राष्ट्रको नीनत ननमावण एविं व्यवस्थापनको समन्वय गने ननकाय हो । शासकीय प्रबन्धलाई िनमिुी, िवाफदेही 
र िनउत्तरदायी बनाउन सो अनकूुलको ननणवय नलन,े ननदेशन ददने र समन्वय एवम ्ननयन्रण गने ननकायको 
रूपमा यसले कायव गदै आएको छ । सबै मन्रालयहरूबाट सम्पादन हनुे कायवको रेिदेि, ननयन्रण, 
ननरीक्षण, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायवहरू यस कायावलयको कायव क्षेरनभर पदवछन ्। 
साथै, सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वयको नतेतृ्वसमेत यो कायावलयको जिम्मेवारीमा रहेको छ 
। नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ अनसुार यस कायावलयलाई ४८ वटा कायव जिम्मेवारी 
तोवकएका छन ्। यसका साथै सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सशुासन (व्यवस्थापन 
तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०६५ ले प्रदान गरेका जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलयले सम्पादन गदै आएको छ । 

नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) का कामकारबाहीलाई सवु्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाउन देहायअनसुारका ५ 
वटा मजन्रपररषद् सनमनतहरूको व्यवस्था छ । 

१)  रािनीनतक सनमनत 
२)  प्रशासन सनमनत 
३)  सामाजिक सनमनत 
४)  आनथवक तथा पूवावधार सनमनत 
५)  ववधेयक सनमनत 

यी सनमनतहरूको अध्यक्षता मन्रीबाट हनुे र प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायावलयका सजचव सनमनतको 
सजचव रहने व्यवस्था छ । 

 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ का अनसुार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको 
कायववववरण यसप्रकार रहेको छः 
१. मजन्रपररषद्सम्बन्धी; 
२. नेपाल सरकारको कायव ववभािन र कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा तथा कायावन्वयन; 
३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन; 
४. नेपाल सरकार मजन्रपररषद्का ननणवयको कायावन्वयन र अनगुमन; 
५. नेपाल सरकार मन्रालयको कायवको रेिदेि, ननरीक्षण, ननयन्रण र समन्वय; 
६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघवकालीन नीनत, आवनधक योिना र रणनीनतको तिुवमा; स्वीकृनत, 

कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 
७. प्रचनलत कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गनुवपने नलित; 
८. सिंघीय ववधेयक, अध्यादेश, ननयम, आदेश, ननदेजशका र कायवववनधसम्बन्धी; 
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९. मलुकुको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक अवस्था, पूवावधार, रावष्ट्रय सरुक्षा, शाजन्त सवु्यवस्था, 
कूटनीनतक गनतववनध, प्रशासननक गनतववनधहरूको अद्यावनधक िानकारी प्रानि, ननदेशन र समन्वय; 

१०. शासकीय प्रबन्ध, सशुासन प्रवर्द्वन र प्रशासननक सधुार; 
११. दिपक्षीय तथा बहपुक्षीय सजन्ध, सम्झौता, समझदारी र सहमनत कायावन्वयनको अनगुमन; 
१२. सिंघीय शासन प्रणाली र अन्तर-प्रदेशसम्बन्धी कायव; 
१३. प्रधानमन्रीको सम्पकव  र सञ्चार; 
१४. प्रधानमन्रीको ननदेशन कायावन्वयन; 
१५. मानव अनधकारको सिंरक्षण, प्रवर्द्वन, समन्वय र प्रनतवेदन; 
१६. भ्रष्टाचारववरूर्द्को नीनत, योिना तथा कायावन्वयन; 
१७. राष्ट्रपनत र उपराष्ट्रपनतको कायावलयसम्बन्धी; 
१८. सिंवैधाननक पररषद्; 
१९. सिंघीय सिंसद्को अनधवेशन आह्वान र अन्त्य; 
२०. प्रदेश प्रमिुसम्बन्धी; 
२१. परराष्ट्र तथा सरुक्षा मानमला; 
२२. अजततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, 
२३. लोक सेवा आयोग; 
२४. रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोग; 
२५. महान्यायनधवक्ताको कायावलय र सरकारी ववकलको सम्पकव  ननकाय; 
२६. रावष्ट्रय योिना आयोग; 
२७. रावष्ट्रय पनुननवमावण प्रानधकरण; 
२८. लगानी बोडव; 
२९. रावष्ट्रय सतकव ता केन्र; 
३०. सावविननक िररद अनगुमन कायावलय; 
३१. नेपाल ट्रष्टको कायावलय; 
३२. गररबी ननवारण कोष; 
३३. रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभाग; 
३४. सम्पजत्त शरु्द्ीकरण अनसुन्धान ववभाग; 
३५. रािश्व अनसुन्धान ववभाग; 
३६. ववषय ववज्ञ समूह; 
३७. रावष्ट्रय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय ववकास आयोिनाहरूको ननतिा व्यवस्थापन; 
३८. प्रदेशका पदानधकारी तथा कमवचारीको वैदेजशक भ्रमणसम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड; 
३९. गैरसरकारी सिंस्थाको ननयमनसम्बन्धी मापदण्ड; 
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४०. भ्रष्टाचार ननगरानी, नेपाल ट्रष्ट, रािश्व अनसुन्धान, सम्पजत्त शरु्द्ीकरण, लगानी बोडव, गररबी ननवारण 
कोष, सावविननक िररद र रावष्ट्रय पनुननवमावणसम्बन्धी ननकायहरू र सोसम्बन्धी नीनत, कानून र 
मापदण्ड; 

४१. ववपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय; 
४२. प्रधानमन्री केन्रीय ववपद् सहायता कोष सिंचालन; 
४३. अदालतको फैसला कायावन्वयन तथा अनगुमन; 
४४. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसँग सम्बजन्धत रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रय सिंस्थासँग सजन्ध, 

सम्झौता, सम्पकव  र समन्वय; 
४५. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसँग सम्बजन्धत सावविननक सिंस्थान, प्रानधकरण, सनमनत, 

प्रनतष्ठान आददको सिंचालन र ननयमन; 
४६. नेपाल न्याय सेवाको सरकारी ववकल समूहको सञ्चालन; 
४७. प्रधानमन्री र मजन्रपररषद्सम्बन्धी अन्य कायवहरू; 
४८. अवजशष्ट अनधकार प्रयोग ।  

 

३. कायावलयका कमवचारीहरुको वववरण  

सिंगठन सिंरचना 

कायावलयको वतवमान सािंगठननक सिंरचना अनसुार ११ वटा महाशािा र २७ वटा शािाहरू रहेका छन ्। 
यस कायावलयमा २३३ िनाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी र ४५ करार दरबन्दी रहेको छ । यस कायावलयका 
प्रमिु पदानधकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मतुय सजचव (रा.प.ववजशष्ट शे्रणी) रहने व्यवस्था छ । मतुयसजचव 
मातहतमा पाँच िना सजचव (रा.प.ववजशष्ट शे्रणी) र उहाँहरू अन्तगवत ववनभन्न ११ वटा महाशािा हेने गरी 
११ िना सहसजचव (रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरवन्दी रहेको छ । प्रत्येक शािाको कायव सम्पादनका लानग 
उपसजचवको मातहतमा शािाको कायव बोझअनसुार शािा अनधकृतदेजि कायावलय सहयोगीसम्मका कमवचारीको 
दरबन्दी रहेको छ । यस कायावलयको दरवन्दी वववरण र सिंगठन सिंरचना यस प्रकार रहेको छ । 

दरबन्दी तेररि 

नस.न. पदको नाम शे्रणी/तह सेवा समूह उपसमूह 
पद 
सिंतया 

१ मतुय सजचव रा.प. ववजशष्ट – – – १ 

२ सजचव रा.प. ववजशष्ट प्रशासन – – ४ 

३ सजचव रा.प. ववजशष्ट न्याय – – १ 

४ सह-सजचव रा.प. प्रथम प्रशासन – – ९ 

५ सह-सजचव रा.प. प्रथम न्याय कानून – २ 

६ उप-सजचव रा.प. दितीय प्रशासन सा.प्र. – २३ 
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७ उप-सजचव रा.प. दितीय न्याय कानून – ४ 

८ उप-सजचव रा.प. दितीय प्रशासन लेिा – १ 

९ उप-सजचव रा.प. दितीय तथ्याङ्क तथ्याङ्क   १ 

१० 
उप-सजचव (सूचना 
प्रववनध) 

रा.प. दितीय ववववध – – १ 

११ शािा अनधकृत रा.प. ततृीय प्रशासन सा.प्र. – ४२ 

१२ शािा अनधकृत रा.प. ततृीय परराष्ट्र परराष्ट्र   १ 

१३ शािा अनधकृत रा.प. ततृीय न्याय कानून – ४ 

१४ लेिा अनधकृत रा.प. ततृीय प्रशासन लेिा – २ 

१५ कम््यटुर अनधकृत रा.प. ततृीय ववववध – – ३ 

१६ कम््यटुर इजन्िननयर रा.प. ततृीय ववववध – – १ 

१७ तथ्याङ्क अनधकृत  रा.प. ततृीय तथ्याङ्क तथ्याङ्क – १ 

१८ पसु्तकालय अनधकृत रा.प. ततृीय जशक्षा लाइबे्ररी साइन्स – १ 

१९ छववकला अनधकृत रा.प. ततृीय जशक्षा     १ 

२० नायव सबु्बा रा.प.अनिं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. – २० 

२१ लेिापाल रा.प.अनिं.प्रथम प्रशासन लेिा – १ 

२२ कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनिं.प्रथम(प्रा.) ववववध – – ३४ 

२३ पसु्तकालय सहायक रा.प.अनिं.प्रथम(प्रा.) जशक्षा लाइबे्ररी साइन्स – १ 

२४ मेकाननकल सपुरभाइिर रा.प.अनिं.प्रथम(प्रा.) ई. मे.ई – १ 

२५ िररदार  रा.प.अनिं.दितीय प्रशासन सा.प्र.   ५ 

२६ नसननयर नमस्त्री रा.प.अनिं. दितीय ई. मे.ई – १ 

२७ इलेजरट्रनसयन  रा.प.अनिं. दितीय ई.     १ 

२८ हे.टे.ब्वाई रा.प.अनिं. दितीय ववववध – – ३ 

२९ ्लम्बर रा.प.अनिं. दितीय ई.     १ 

३० हेभी सवारी चालक शे्रणी ववहीन ई. – – १ 

३१ ह.स.चा. शे्रणी ववहीन ई. – – १८ 

३२ का.स. शे्रणी ववहीन प्रशासन सा.प्र. – ३३ 
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३३ का.स.(बगैचा) शे्रणी ववहीन प्रशासन सा.प्र. – १ 

३४ का.स.(सरसफाई) शे्रणी ववहीन प्रशासन सा.प्र. – ७ 

३५ का.स.(मेसेन्िर) शे्रणी ववहीन प्रशासन सा.प्र. – २ 

 िम्मा     २३३ 

सेवा करारबाट पूनतव गररन ेथप पद 

नस.न. पदको नाम शे्रणी/तह सेवा समूह उपसमूह 

१. कम््यटुर टेजरननसयन रा.प.अनिं.प्रथम ववववध     

२. टेनलफोन अपरेटर रा.प.अनिं.प्रथम ई. ई. एण्ड क.   

३. नलफ्ट अपरेटर रा.प.अनिं.दितीय ई. ड्लेजरट्रकल   

४. ह.स.चा. शे्रणी ववहीन ई. – – 

५. का.स. शे्रणी ववहीन प्रशासन सा.प्र. – 
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सामाजिक जिकास तथा  

रूपान्तरण महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

योिना, अनुगमन 

तथा जिपद् समन्िय 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

जशक्षा, स्िास््य, युिा 

तथा खेलकुद शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

मजहला, बालबाजलका, 

ज्येष्ठ नागररक,श्रम 

तथा सामाजिक सुरक्षा 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

कानुन शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

शासकीय सुधार महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

नजतिा व्यिस्थापन 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

प्रादेजशक समन्िय 

शाखा  

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

सुशासन प्रिर्द्धन तथा 

भ्रष्टाचार जनगरानी शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

हेलो सरकार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-४ 

त्याङ्क शाखा 

उपसचिव (तथ्याङ्क)-१ 

तथ्याङ्क अचिकृत-१ 

 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

 

रा.प. ववजशष्ट 

नजतिा व्यिस्थापन तथा 

जिशे्लषण शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

तत्काल समस्या समाधान 

केन्र (Immediate 

Problem Resolve 

Center)  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

लगानी, उत्पादन तथा 

रोिगार प्रिर्द्धन 

महाशाखा  

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

पूिाधधार जिकास  

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)  

मजन्िपररषद्, संिैधाजनक जनकाय तथा प्रशासन 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

 

अथध, उद्योग, िाजणज्य 

तथा पयधटन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

कृजष, िन तथा िातािरण 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

भौजतक पूिाधधार, िलस्रोत 

तथा ऊिाध शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

खानेपानी,  सहरी जिकास 

तथा सञ्चार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

मतुय सजचवको सजचवालय 

उपसजचव रा.प.दि.प्र. -१  शा.अ.-१  

प्रधानमन्रीको 
सल्लाहकारको सजचवालय 

मुख्य सल्लाहकार  

परराष्ट्र तथा सुरक्षा सल्लाहकार 

िनसम्पकध  सल्लाहकार 

आजथधक सल्लाहकार 

उ.स.-१, शा.अ.-४, क.अ.-४, ह.स.िा.-*  का.स.-४  

सजचि (रा.प.जिजशष्ट काननू)  

कानुन तथा मानि अजधकार 

शा.अ. -१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

सम्पजि शुर्द्ीकरण तथा 

रािस्ि अनुसन्धान शाखा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)  

राजष्ट्रय सुरक्षा, सुशासन तथा नजतिा व्यिस्थापन   

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)   

सामाजिक जिकास तथा प्रादेजशक समन्िय 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

सूचना प्रजिजध शाखा 

स.ुप्र.चन.(रा.प.चि.) १ 

क. इचजिचनयर. १,  

क.अचिकृत १ 

राजष्ट्रय सुरक्षा तथा 

कुटनीजत समन्िय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

सूचना समन्िय शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

सूचना सञ्चार तथा 

िैदेजशक समन्िय  

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१  

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)  

आजथधक तथा पूिाधधार जिकास  

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

सेवा करार प्रयोजनको लागि मात्र 

ह.स.चा.-११, का.स.-२० 

प्रादेजशक समन्िय तथा 

योिना महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

मानिअजधकार तथा 

अन्तराधजष्ट्रय सजन्ध 

सम्झौता महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

फैसला कायाधन्ियन 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

अन्तराजष्ट्रय कानून र 

सजन्ध सम्झौता शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

प्रशासन  

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

प्रशासन शाखा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शाखा अचिकृत.-४, 

कम्प्युटर अचिकृत-१ , 

प.ुअ.-१,  छ.अ.-१ ना.स.ु-

१२, क.अ. @४,   

ईलेचरिचसयन-१,      मे.  

स=ु-१, ््मबर-१,         

प्रधानमन्िी सजचिालय 

व्यिस्थापन शाखा 

(प्र.म.जनिास) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.-१,  ना.स.ु-५, क.अ.-२, 

खररदार.-२,  चस.चमस्त्री-१,            

ह.ेटे. ब्वाइ-३,  

का.स.-१७ 

आजथधक प्रशासन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.ले.)-१ 

लेखा अचिकृत (रा.प.त.ृले.)-

२ 

ले.पा- १ 

चवज्ञ समहू 

 

मजन्िपररषद् बैठक तथा 

संिैधाजनक जनकाय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

मजन्िपररषद् बैठक शाखा 

(केन्रीय) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

कम्प्युटर अचिकृत-१  

 

मजन्िपररषद् सजमजत तथा 

संिैधाजनक जनकाय शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)- १ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

मजन्िपररषद् जनणधय 

कायाधन्ियन अनुगमन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

पे्रस स्लाहकार- १* , भाषण, मजतव्य तथा वक्तव्य मस्यौदा चवज्ञ -

६*, सिूना प्रचवचि तथा सञ्िार चवज्ञ-६*,   काययक्रम उत्पादन तथा 

प्रसारण चवज्ञ -१* 
 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र)-  उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१, शा.अ. 

(रा.प.त.ृप्र.)-३, शा.अ. (रा.प.त.ृपरराष्ट्ि)-१, ना.स.ु-२, क.अ.-२, 

ह.स.िा.-२, का.स.-२  

 

कानुन तथा फैसला 

कायाधन्ियन 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

मानिअजधकार शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको सिंगठन सिंरचना 
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४. कायावलयअन्तगवतका महाशािा, शािा र हाल कायवरत पदानधकारीहरू  

महाशािा/शािाको नाम जिम्मेवार पदानधकारी 
सजचव, मजन्रपररषद् सनमनत, सिंवैधाननक ननकाय तथा आनथवक 
पूवावधार ववकास 

सजचव बैकुण्ठ अयावल 

१. प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय उपसजचव श्री समन्तमजण आचायव 
२. मतुयसजचवको सजचवालय उपसजचव श्री गोकुल बस्नते 
३. मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशािा सहसजचव श्री बरु्द् बहादरु गरुुङ्ग  

(क)  मजन्रपररषद् बैठक शािा (केन्रीय) उपसजचव श्री ववष्णपु्रसाद जघनमरे  

(ि)  मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शािा उपसजचव श्री प्रददप शे्रष्ठ 

(ग)  मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शािा उपसजचव श्री प्रददप शे्रष्ठ 

4.लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशािा सहसजचव श्री ध्रवु जघनमरे 
(क) कृवष, वन तथा वातावरण शािा उपसजचव शारदा भण्डारी 

(ि) अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शािा उपसजचव श्री नसिवना शमाव 

5.पूवावधार ववकास महाशािा सहसजचव श्री कृष्ण बहादरु राउत 

(क) भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शािा उपसजचव श्री अजिता शमाव 

(ि) िानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शािा उपसजचव श्री प्रनमला आचायव 

सामाजिक ववकास तथा प्रादेजशक समन्वय सजचव श्री िगराि बराल 

१. सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण महाशािा  सहसजचव श्री शिंकर नपेाल 

(क) मवहला, बालबानलका, िेष्ठ नागररक, श्रम तथा सामाजिक 
सरुक्षा शािा 

उपसजचव श्री प्रनमला आचायव 

(ि) जशक्षा, स्वास्थ्य, यवुा तथा िेलकुद शािा उपसजचव श्री भवनाथ िनतवडा  

२. प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशािा सहसजचव श्री नारायण अनधकारी 
(क) प्रादेजशक समन्वय शािा  उपसजचव श्री भवनाथ िनतवडा 

(ि) योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शािा उपसजचव श्री उनमवला काफ्ले 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा सशुासन,प्रशासन सजचव श्री तोयानारायण ज्ञवाली 
1. प्रशासन महाशािा सहसजचव श्री मदन दाहाल 

(क) प्रशासन शािा उपसजचव ववनोद कुमार दाहाल 

(ि)  आनथवक प्रशासन शािा उपसजचव श्री  

(ग)  प्रधानमन्री सजचवालय व्यवस्थापन शािा (बालवुाटार) उपसजचव 
2. रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशािा  सहसजचव श्री रािेन्र परािलुी 
(क) सूचना समन्वय शािा उपसजचव श्री कववता फँुयाल 
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(ि) सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा उपसजचव श्री कववता फँुयाल 

3. शासकीय सधुार महाशािा  सहसजचव श्री वकरण राि शमाव 
(क) सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शािा उपसजचव श्री इन्र प्रसाद बस्याल 

(ि) सम्पजत्त शवुर्द्करण तथा रािस्व अनसुन्धान शािा उपसजचव श्री कुल बहादरु जिसी 

(ग) हेलो सरकार शािा उपसजचव श्री छववलाल पाण्डे 

4.ननतिा व्यवस्थापन महाशािा सहसजचव श्री जशवा देवी दाहाल 
(क) तत्काल समस्या समाधान केन्र उपसजचव श्री गोकुल िड्का 

(ि) ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शािा उपसजचव श्री ज्ञानहरर जघनमरे 

(ग) तथ्याङ्क शािा उपसजचव श्री शरद कुमार शमाव 

(घ) सूचना प्रववनध शािा सूचना प्रववनध ननदेशक श्री मननष भट्टराइव 

कानून तथा मानवअनधकार सजचव श्री धनराि ज्ञवाली 
१. कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशािा सहसजचव श्री  
(क) कानून शािा उपसजचव श्री वपताम्बर भण्डारी 
(ि) फैसला कायावन्वयन शािा उपसजचव श्री सम्झना िनाल  
२. मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशािा सहसजचव श्री कोशलचन्र सवेुदी 
(क) मानव अनधकार शािा उपसजचव श्री रािेन्र न्यौपान े
(ि) अन्तराववष्ट्रय कानून र सजन्ध सम्झौता शािा उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल 

 

२०७७ माघदेजि २०७७ चैतसम्म अवकाश, सरूवा तथा पदस्थापन भएका कमवचारीहरूको वववरण 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयबाट आ.व.2077/78 माघ मवहनापनछ अवकाश तथा 
रािीनामाबाट ननवृत्त हनुभुएका कमवचारीहरुः 

नसनिं कमवचारीको नाम पद 

१ डा. नतथवराि ढकाल सजचव 

२ श्री गोपाल प्रसाद दाहाल शा.अ. 
३ श्री रीता च्यामे का.स. 
४ श्री रामदेवी पोडे का.स. 

 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयबाट माघ मवहनापनछ सरुवा भई िानभुएका कमवचारीहरुः 

नसनिं कमवचारीको नाम पद 

१ महेन्र प्रसाद गरुागाई सजचव 
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२ ददनेश जघनमरे स.स. 
३ छववलाल ररिाल स.स. 
४ यज्ञ प्रसाद भट्टराई स.स. 
५ ईजन्दरा दाहाल भट्टराई स.स. 
६ अञ्जनकुमार नमश्र उ.स. 
७ आनन्द काफ्ले स.स. 
८ इजन्दरा दाहाल भट्टराई स.स. 
9 वहरामणी शमाव उ.स. 
10 ववश्व प्रसाद अयावल उ.स.लेिा 
11 ववश्वददप बेस्रा शा.अ. 
12 नरहरी नतवारी शा.अ. 
13 कुमारी िानकी काकी शा.अ. 
14 ररता रेग्मी नतवारी शा.अ. 
15 सरोि कुमार पोख्रले शा.अ. 
16 मोनतराम भसुाल शा.अ. 
17 गोपाल बहादरु भट्टराई शा.अ. कानून 
18 नेरप्रसाद देवकोटा क.अ. 
19 वीर शम्शेर घती ना.स.ु 
20 सनुनता थापा क.अ. 
21 नललाराि नरपाठी ना.स.ु 
22 टेक बहादरु प्रधान ह.स.चा. 

 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा माघ मवहनापनछ सरुवा भई आउन ुभएका कमवचारीहरुः 

नसनिं कमवचारीको नाम पद 

१ श्री जशवादेवी दाहाल स.स. 
२ श्री रािेन्र परािलुी स.स. 
3 श्री मदन दाहाल स.स. 
4 श्री रािेन्र न्यौपान े उ.स. 
३ श्री उनमवला काफ्ले उ.स. 
४ श्री शरदकुमार शमाव उ.स. 
५ श्री भवनाथ िनतवडा उ.स. 
६ श्री शारदा भण्डारी उ.स. 
७ श्री नभषम राई शा.अ. 
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८ श्री कृष्ण हरी न्यौपान े शा.अ. 
9 श्री दीपा पररयार शा.अ. 
10 श्री उज्िवल महिवन क.अ. 
11 श्री लाल बहादरु थापा क्षरेी क.अ. 
12 श्री बरु्द् कुमार राई ना.स.ु 
13 श्री लक्ष्मीकुमारी लोहनी क.अ. 
14 श्री यमनुा िलुाल क.अ. 
15 श्री झलनाथ नेपाल िररदार 

५. सम्पादन गरेका मतुय-मतुय कामको वववरण 

यस अवनधमा ववनभन्न शािाहरूबाट सम्पादन भएका मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण यसप्रकार रहेको छः 

५.१ प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालयबाट आ.व. २०७७/७८ माघ देजि चैत मसान्तसम्म भए गरेको कामको 
वववरण  

  

५.२ मतुय सजचवको सजचवालय 

 २०७7 साल माघ मवहनादेजि चैर मवहनासम्म 18 वटा मजन्रपररषद्को बैठकको कायवमा सञ्चार, 
समन्वय तथा सहिीकरण गरेको। 

 यस अवनधमा 4 वटा मजन्रपररषद सनमनतको ९ वटा बैठक बसेको, उक्त बैठक सञ्चालनका लानग 
आवश्यक समन्वय/सहिीकरण र बैठक सिंचालनका लानग ननदेशन भए बमोजिम अन्य कायव गरेको। 

 यस अवनधमा मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा ४ वटा सजचव बैठक सम्वन्धी व्यवस्थापकीय कायव 
गरेको। वैठकका ननणवय प्रमाजणत गराइव कायावन्वयन गने कायवमा सहिीकरण गरेको। 

 श्रीमान ्मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका प्रमिु सजचवहरुको अनलाइवन वैठक आयोिना 
गरेको। उक्त वैठकमा उठेका महत्वपूणव ववषयहरुको वटपोट गरी अनभलेि राख्न ेकाम भएको। 

क्र.सिं. कामको वववरण  सिंतया कैवफयत 

१ मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका परहरू  १५१   

२ महाशािा/शािामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू 177   

३ सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट वट्पणी सदर 6   

४ माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यूहरूको भ्रमण स्वीकृनत तयार 140  

५ ववश्वववद्यालय सम्बन्धी परहरू 17  
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 बेरुि ुफछयौट अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको १ वटा तथा ननिामती अस्पताल वोडवको ५ वटा 
बैठकको आयोिना गरी वैठकको ननणवय कायावन्वयनको लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठाउने सम्मको 
कायवमा सहिीकरण गरेको। 

 मजन्रपररषदमा प्रस्ततु हनु ेप्रस्ताव सम्बन्धमा ववनभन्न ववषयगत मन्रालयका सजचव, सह-सजचव र अन्य 
तहका पदानधकारीहरुको सहभानगता रहेको ६५ वटा ववषयगत बैठक व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव गरेको। 

 सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयिारा आयोजित वढुवा सनमनतको ९२ वटा तथा स्वास्थ्य 
तथा िनसिंतया मन्रालयको २६ वटा बैठकमा मतुय सजचवलाइव सहभागी गराइव ववनभन्न तहका 
कमवचारीहरुको वढुवा सम्वन्धी काममा सहिीकरण गरेको। 

 नेपाल सरकारको नाममा प्राि अध्ययन, तानलम वा भ्रमण सम्बन्धी अवसरको समानपुानतक बाडफाडँको 
लानग छारवृजत्त सनमनतको २ वटा बैठक व्यवस्थापन गरेको र सो अवनधमा वसेको बैठकका ननणवयहरु 
कायावन्वयनका लानग समन्वय गरेको। 

 यस अवनधमा िम्मा कररब ५५00 पटक टेनलफोनबाट िनसम्पकव  गरी सेवा प्रवाहमा 
सहिीकरण/समन्वय गरेको। 

 कररब ४५० व्यजक्तलाई  भेटघाटको व्यवस्था नमलाईएको। 

 ववनभन्न बैठक बारे अनग्रम सूचना ददन नेपाल सरकारका ववजशष्ट शे्रणीका पदानधकारीहरुलाई कररब ३० 
पटक Group SMS गने र Group Mail गने काम गरेको। 

 ९० वटा दैननक कायवक्रम मतुय सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गरी कायवक्रमका सम्बन्धमा आदेश भए 
बमोजिम सिंचार, समन्वय, सहिीकरण र अन्य व्यवस्थापकीय कायव गरेको। कायवक्रमले ननददवष्ट गरे 
बमोजिम कागिातहरुको तयारी, बैठक आयोिना, अनतनथ सत्कार लगायतका काम गरेको। 

 159 वटा परहरु E-Registration गरी मतुय सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गरी आदेशानसुार Online बाट नै 
कायावन्वयनको लानग प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सजचवज्यूहरु समक्ष पठाउन ेकाम 
भएको। 

 सजचवालयबाट हनुे ननणवय, ननदेशन, अन्तर र बाह्य ननकायबाट प्राि हनुे ननणवय, ननदेशन र परहरुको 
Digital र Manual अनभलेि राजिएको। 

 नलजित रुपमा तथा टेनलफोनबाट प्राि कररव 5० ओटा गनुासोहरुको सनुवुाई सम्वन्धमा सहिीकरण 
गरेको।  

 नेपाल सरकारका सजचवहरुको 88 वटा स्वदेश भ्रमण तथा 10 वटा ववदाको Digital अनभलेि राख्नकुा 
साथै सजचवहरुबाट प्रस्ततु गनुव भएको स्वदेश भ्रमणको प्रनतवेदन कायावन्वयनको लानग प्र.म. कायावलयका 
सम्बजन्धत सजचव समक्ष प्रस्ततु गने कायव गरेको र एकप्रनत सजचवालयमा समेत अनभलेि राख्न ेकायव 
गरेको। सजचवहरुको हाजिरी र पररचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरुलाइव ननरन्तरता ददएको। 

 सिंवैधाननक अङ्गका पदानधकारी, प्रदेश प्रमिु, नेपाल सरकारका सजचवहरु र अन्य ववभागीय प्रमिुहरुको 
सम्पकव  नम्बर, E-mail Address र वररयताक्रम अद्यावनधक गने कायवलाइ ननरन्तरता ददएको। 
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 COVID-19 सिंकट व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन ननदेशक सनमनत (CCMC) को 4 पटक बसेको बैठकमा 
सहभागीहरुलाई बोलाउने, कायवक्रमको व्यवस्थापन गने, जचयापानको व्यवस्था गने, कमवचारी व्यवस्था 
गराउने, आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायवमा समन्वय गरेको। 

 मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा रहेको COVID-19 सम्बन्धी सहिीकरण सनमनतको २ वटा वैठकको 
आयोिन गररएको। वैठक सन्चालनको लानग समन्वय, सिंचार तथा अन्य व्यवस्थापकीय कायव गरेको। 

 ववस्ताररत उच्च व्यवस्थापन समूह(E-SMT) को १ वटा वैठक आयोिना गने सम्वन्धमा 
सिंचार/समन्वय/सहिीकरण गरेको, वैठकको ननणवय प्रमाजणत गने कायवमा सहयोग गरेको तथा ननणवयको 
कायावन्वय गने कायवमा समन्वय गरेको। 

 २५ वटा ववनभन्न प्रनतनननध मण्डलसँग भेट गराई छलफलमा उठेका ववषयहरु वटपोट गरी अनभलेि राख्न े
काम भएको र उक्त ववषयको वस्तजुस्थनत वारे श्रीमान ्मतुय सजचवज्यूलाइव िानकारी गराउने कायव 
गरेको। 

 िमवन, बेलायत तथा चीनका महामवहम रािदूतसँग भेटघाट गराउने पूवव तयारी सम्बन्धी कायव गरेको। 

Talking Point बनाई अनभलेि रािेको। 

 केन्रीय अनगुमन सनमनतको बैठक २ पटक आयोिना र ननणवय बनाउन ेर त्यससँग सम्बजन्धत अन्य 
व्यवस्थापकीय कायव गरेको। 

 सावविननक िररद कायवदल सम्बन्धी बैठक आयोिना गने कायवमा सहिीकरण गरेको। अरु कायवको 
माइन्यटु ननणवय मस्यौदा बनाउने, ननणवय प्रमाजणत गराई सम्बजन्धत ठाउँमा पठाउने कायव गरेको। 

 रािस्व अनसुन्धान र सम्पजत्त शवुर्द्करण सम्बन्धी Briefing मतुयसजचव समक्ष गराएको।  

 सशुासन ऐन, २०६३ को प्रनतवेदन तयारी एविं सम्माननीय राष्ट्रपनतज्यू समक्ष प्रस्ततु गने कायवमा 
मतुयसजचवज्यूलाई सहयोग समन्वय गरेको। 

 Digital Nepal सम्वन्धी वैठक आयोिना गरेको, ननणवय मस्यौदा गरेको र उक्त मस्यौदा मतुयसजचवबाट 
प्रमाजणत गराई कायावन्वयन गने, गराउने ननकायमा पठाएको। 

 परराष्ट्र मन्रीज्यूसँग समन्वयात्मक वैठकमा मतुयसजचवलाई सहभागी गराउने कायव गरेको। 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सजचवहरुसँग प्रत्येक हिाको आइतवार ननयनमत वैठक 
आयोिना गरी समसामवयक ववषयमा छलफल गराईएको। 

 यवुा स्वरोिगारको समस्या समाधानाथव सहिीकरण बैठक आयोिना गरन ेकायवमा सहिीकरण गरेको। 

 ननिामती कमवचारी श्रीमती सिंघको अजततयारी प्रदान गरी सिंस्थागत कायव सहिीकरण गरेको। 

 परकारहरुबीच वैठक गरी हालसम्म भए गरेका कायव र भववष्यमा गररने कायवको बारे Briefing गराउन े
कायव भएको। 

 सावविननक िररद अनगुमन कायवदलको प्रनतवेदन प्रस्ततु गने कायवमा सहिीकरण भएको। 

 गदठत ननिामती अस्पताल कायवदलको प्रनतवेदन प्रस्ततु गने कायवमा सहिीकरण गरेको। ननिामती सेवा 
सम्बन्धी एक ददवसीय कायवशाला गोष्ठी आयोिनाको व्यवस्थापकीय कायव गरेको। 
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 UPR सम्बन्धी बैठकमा आयोिनाको व्यवस्थापकीय कायव गरेको। मतुयसजचवलाई सहभागी गराई 
प्रनतवेदन बनाउने कायवमा समन्वय गरेको। 

 ननयनमत दैननक कायावलय व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव गरेको। 

 श्रीमान ्मतुय सजचव, सजचव तथा सहसजचवहरुबाट आदेश भए वमोजिमका अन्य कायवहरु गरेको। 

 श्रीमान ् मतुय सजचवज्यू समक्ष ववकासको माग गरी प्रस्ततु हनु आएको कागिातहरु सम्वजन्धत 
मन्रालयमा पठाउने कायव गरेको। 

सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हेनव यहा ँजरलक गनुवहोस ्। 

 

मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशािा 

५.३ मजन्रपररषद् बैठक शािा 

मवहना मजन्रपररषद् बैठक सङ्तया मजन्रपररषद् ननणवय सङ्खतया 

माघ ६ ११३ 

फागनु ६ १०५ 

चैत ६ १४५ 

िम्मा १८ ३६३ 

 

नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बैठकका ननणवयहरू हेनव यहा ँजरलक गनुवहोस ्। 

५.४ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शािा 

क्र.सिं. मजन्रपररषद् सनमनत बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
१. प्रशासन सनमनत 2 2 
२. सामाजिक सनमनत 2 2 
३. आनथवक तथा पूवावधार सनमनत 2 5 
४. ववधेयक सनमनत 3 7 

िम्मा 9 16 

 

 २०७७ माघदेजि २०७७ चैत मसान्तसम्म ४ वटा सनमनतको ९ वटा बैठक बसी १६ वटा ननणवय 
भएको । 

 सिंवैधाननक पररषद्बाट ननयजुक्तका लानग नसफाररस हनुे पदहरूको वववरण तथा ववजशष्ट शे्रणीको पदबाट 
सेवाननवतृ व्यजक्तहरुको रोष्टर अद्यावनधक गररएको । 

 ५.५ मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन तथा अनगुमन शािा 

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/cabinet-decision/
https://www.opmcm.gov.np/cabinet-decision/
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 मजन्रपररषद् बैठक शािाबाट प्राि भएका मजन्रपररषद्का ४३ औ बैठक देजि ५३ औ बैठकसम्मका 
४१ वटा ननणवयहरु सम्बजन्धत मन्रालयहरूका ववद्यतुीय प्रणालीमा अनगुमन प्रयोिनका लानग 
पठाईएको। 

 अजघल्लो पटक सम्बजन्धत मन्रालयहरूमा पठाइएका २३५ वटा ननणवयहरूको कायावन्वयन जस्थनत 
सम्बन्धी वववरण सम्बजन्धत मन्रालयहरुबाट प्राि भएको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्री, मजन्रपररषद् तथा ववभागीय मन्रीस्तरबाट हनुे रािनीनतक प्रकृनतका िम्मा ४९१ 
वटा ननयजुक्तहरूको वववरण मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणालीमा अद्यावनधक गररको। 

मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हेनव यहा ँजरलक गनुवहोस ्। 

प्रशासन महाशािा 

५.६ प्रशासन शािा 

 सम्माननत सवोच्च अदालतको नमनत 2077/04/26 को आदेशबमोजिम गदठत सनमनतले महालेिा 
ननयन्रकको कायावलयबाट प्राि तथ्याङ्क समावेश गरी सवारी साधन तथा अन्य बेकम्मा सामाग्रीको 
व्यवस्थापनको कायवयोिना सवहतको तयार गररएको प्रनतवेदन यस कायावलयको कानून तथा फैसला 
कायावन्वयन महाशािा माफव त सम्माननत सवोच्च अदालतमा पठाइएको, 

 प्रबनलकरण गररएको नसिंहदरबारको मतुय प्रशासननक भवनको उद्घाटन, कायावलयको स्थानान्तरण र 
व्यवस्थापन गररएको, 

 नसिंहदरबारको मतुय प्रशासननक भवनमा स्टुनडयो ननमावण गनवका लानग बोलपर आव्ह्वान भई बोलपर 
मूल्याङ्कनको कायव भइरहेको, 

 नसिंहदरबार पररसर नभरका मन्रालयहरुको भवन व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्ताव सवहतको प्रनतवेदन तयार 
गररएको, 

 कायावलयको िनशजक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव अन्तगवत कमवचारीको ननयजुक्त, सरुवा, काि, हाजिरी, नबदा, 
बढुवा, परुस्कार, दण्ड, तानलम, छारवृजत्त मनोनयन, ननवृजत्तभरण, अवकाश र उपदानसँग सम्बजन्धत कायवहरू 
गररएको, 

 कायावलयको दैननक प्रशासन सञ्चालन तथा आन्तररक व्यवस्थापनको कायव गररएको, 
 सजचव बैठक लगायतका अन्य बैठकको व्यवस्थापन तथा ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय गररएको। 

५.७ आनथवक प्रशासन शािा 

सरकारी कोषहरूको सिंचालन, ननकासा तथा िचवको लेिाङ्कन ववत्तीय वववरणहरूको तयारी, आन्तररक 
ननयन्रण व्यवस्थामा सहयोग पयुावउने, लेिापरीक्षण गराउने, बेरूिहुरूको लगत रािी बेरूि ु
फर्छ्यौट गने/गराउने आदद कायवहरू आनथवक प्रशासन शािाबाट ननयनमत रूपले सम्पादन हुँदै 
आएका छन ्।बिेट अिंकसम्बन्धी थप वववरण यसै प्रनतवेदनको िण्ड ८ मा समावेश गररएको 
छ। 

https://www.opmcm.gov.np/samiti-decision/
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५.८ सूचना प्रववनध शािा 

 Action Room को Extension को लानग Studio ननमावण प्रयोिनाथव नेपाल टेनलनभिनमाफव त, Technical 

Specification तयार भई आएको र सो Studio ननमावणको लानग टेन्डर आह्वान गरी मलु्याङ्कनको क्रममा 
रहेको,  

 मजन्रपररषद् बैठक स्वचालन प्रणाली, मजन्रपररषद् सनमनत स्वचालन प्रणाली तथा एकीकृत अनगुमन 
प्रणालीको स्तरोन्नती गररएको, 

 कायावलय स्वचालन प्रणालीको प्रयोगको ननजम्त ववनभन्न ननकायमा गई System Orientation गररएको, 
 नागररक मोबाईल एपलाई ववनभन्न ननकायसँग आबर्द् गनवलाई सहिीकरण गरी प्रयोगमा ल्याइएको, 
 प्रदेश मतुयमन्री कायावलयमा अवजस्थत Action Room मा नेपाल टेनलकमको Intranet िडान तथा 

सोही अनसुारको Configuration गरी ववनभन्न समयमा Action Room प्रयोग गरी बैठक समेत गररएको,  

 Retrofitted भवनमा आएका सूचना प्रववनधिन्य समस्याको समधान गररएको, 
 Firewall System Upgradation गररएको,  
 कररब २०० ओटा RFid तथा PVC ID Card ननमावण तथा ववतरण गररएको , 
 Website , Dashboard लगायत ववनभन्न प्रणालीहरु अद्यावनधक गररएको गररएको, 
 कायावलयमा आएका network तथा अन्य सूचना प्रववनधसगँ सम्बजन्धत समस्या समाधान गररएको, 
 कायावलयका अन्य शािाका सूचना प्रववनधसँग सम्बन्धी समस्या समाधान गररएको ।  

सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण  महाशािा 

५.९ मवहला, बालबानलका िेष्ठ नागररक श्रम तथा रोिगार शािा 

 वैदेजशक रोिगार नीनत, २०६८ को अध्ययन तथा ववश्लषेण सम्बन्धमा मन्रालय र वैदेजशक रोिगार 
ववभागबाट प्राि नीनत, रणनीनत र कायवक्रमसँग सम्बजन्धत प्रश्नावलीहरूलाई (चेकनलष्ट) एकीकृत गरर 
वैदेजशक रोिगार नीनत¸२०६८ को अध्ययन सन्दभवमा तथ्याङ्क तथा सूचना सिंकलनको कायव गररएको, 

 CEDAW/CSW सम्बन्धी मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालयको ववनभन्न बैठकमा 
सहभानगता िनाइएको,  

 श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालयको आन्तररक रोिगारी प्रवर्द्वन सम्बन्धी ननदेशक सनमनतको 
वैठकमा सहभागी भएको । 

 श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालय अन्तगवतको प्रधानमन्री रोिगार कायवक्रमको बावषवक 
प्रनतवेदन रोिगारीको हक सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(२) बमोजिम सावविननक गने ननणवय 
भएको, 

 यस कायावलयलाई सम्वोधन गरी प्राि यस महाशािासँग सम्बजन्धत ननवेदन/पर सम्वजन्धत ननकायमा 
पराचार गररएको ।   
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५.१० जशक्षा, स्वास्थ्य, यवुा तथा िेलकुद शािा 

 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्बाट माननीय उपप्रधानमन्रीज्यूको सिंयोिकत्वमा गदठत कोनभड-१९ सिंकट 
व्यवस्थापन केन्र (CCMC) ननदेशक सनमनतका नमनत २०७७/१०/४ मा सम्पन्न १८औिं बैठक¸ नमनत 
२०७७/१०/११ मा सम्पन्न १९औिं बैठक¸ नमनत २०७७/१२/५ मा सम्पन्न २०औिं बैठक र नमनत 
२०७७/१२/२८ मा सम्पन्न २१औिं बैठकहरु सञ्चालनका लानग आवश्यक तयारी गररएको। 

 रावष्ट्रय योिना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गदठत कोरोना सिंक्रमण रोकथाम ननयन्रण तथा 
उपचार कोषको नमनत २०७७/१०/१४ गते बैठक सम्पन्न गररएको। 

 कलाकार वकरण मास्केसँग सम्बजन्धत अध्ययन, अनसुन्धान छानववन गरी प्रनतवेदन पेश गने ववषय- 
सिंस्कृनत, पयवटन तथा नागररक उड् डयन मन्रालयबाट प्रनतवेदन प्राि भएको ।गहृ र अथव मन्रालयलाई 
ताकेता गररएको।   

 नेपाल ट्रष्टको मकवानपरु जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपानलका वडा निं. १० जस्थत िग्गा मतुयमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलय, बागमती प्रदेशलाई मतुयमन्रीज्यूको ननवास र प्रदेश सरकारको प्रशासकीय 
भवन ननमावणका लानग नलिमा ददन स्वीकृनत प्रदान गने ववषयमा नेपाल ट्रष्टको कायावलय, कमलादीबाट 
प्राि प्रस्ताव तयार गरी मजन्रपररषद् बैठक शािामा पेश गररएकोमा उक्त प्रस्ताव ननणवय भई सम्वजन्धत 
ननकायहरुमा पराचार गररएको। 

 आगामी आनथवक वषव २०७८/७९ को लानग प्रस्ताववत बिेट तथा कायवक्रम तयार गरी योिना, अनगुमन 
तथा ववपद् समन्वय शािामा पठाइएको। 

 नेपाल ट्रष्टको सम्पजत्तबाट बढे बढाएको रकम िचव गने पूवव स्वीकृनत सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी नेपाल 
सरकार मजन्रपररषद्मा जस्वकृनतको लानग पठाइएको। 

 नेपाल ट्रष्टको कायावलयको अनरुोधमा नेपाल ट्रष्ट (दोस्रो सिंशोधन) ननयमावली, २०७८ सिंशोधनका लानग 
सिंशोनधत ननयमावलीको मस्यौदा तयार गरी अथव मन्रालय र कानून¸ न्याय तथा सिंसदीय मानमला 
मन्रालयबाट राय प्राि गरी नेपाल सरकार मजन्रपररषद्मा प्रस्ताव पेश गनव आवश्यक तयारी गररएको। 

 

प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशािा 

५.११ प्रादेजशक समन्वय शािा 

 लजुम्बनी प्रदेश सरकारबाट माग भएको रािी प्राववनधक जशक्षालय, दाङले उपयोग गरेको िग्गा तथा 
भौनतक सिंरचना प्रदेश सरकारलाई उपयोग गनव स्वीकृनत ददने ववषयको प्रस्ताव नेपाल सरकार 
मन्रीपररषद् मा पेश हुँदा नमनत २०७७/१२/०१ को बैठकबाट प्राववनधक जशक्षा तथा व्यवसावयक 
तानलम कायवक्रमहरुको गणुस्तरीय प्रजशक्षणलाई वैकजल्पक व्यवस्थाका लानग लजुम्बनी प्रदेश सरकारको 
स्रोत साधन समेत पररचालन गने गरी रािी प्राववनधक जशक्षालयको भौनतक सिंरचना र चचेको चार 
वकल्लानभर रहेको िम्मा १७-१९-४ (ववघा) ऐलानी पती िग्गा तथा त्यसनभरको भौनतक सिंरचनाको 
स्वानमत्व नेपाल सरकारमा रहन ेगरी लजुम्बनी प्रदेश सरकारलाई उपयोग गनव स्वीकृनत ददने ननणवय 
भएको हुँदा िानकारी एविं आवश्यक कारबाहीको लानग पठाइएको । 
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 सिंघ, प्रदेश र स्थाननय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १२ को उपदफा (८) 
तथा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम ननकाय तोरन ेसम्वन्धमा नेपाल सरकार मन्रीपररषद् बाट 
नमनत २०७७/१०/१५ मा ननणवय भई कायावन्वयनका लानग पठाइएको। 

 प्रदेश सरकारबाट माग भई आएका िग्गा, भवन, दरवन्दी सिंरचना, बिेट लगायतका ववषयमा एकीकृत 
वववरण तयार गरी सिंघीय मन्रालयहरूमा कारवाहीका लानग पठाइएको । 

 कोनभड -१९ सँग सम्वजन्धत ववषयमा प्रदेश सरकारबाट माग भएका ववषय एविं प्रगनतहरूका सम्वन्धमा 
समन्वय र सहिीकरण सम्वन्धी कायव गररएको । 

 सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२, ववषययगत सनमनत 
गठन सम्बन्धमा १२ वटा मन्रालयहरूबाट प्राि वववरणहरु अद्यावनधक गररएको । 

५.१२ योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शािा 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरुको समेत अनलाइन मननटररङ 
प्रणालीमा रहेका वक्रयाकलाप तथा माइलस्टोनहरूको मानसक प्रगनत प्रववष्ट गररएको। अन्तगवतका 
ननकायहरूको मतुय मतुय वक्रयाकलाप र माइल्स्टोनहरु अनलाइन मननटररङ्ग प्रणाली माफव त ्अनगुमन 
गने गररएको ।  

 यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरुको आनथवक वषव २०७७/७८ को दोस्रो चौमानसक प्रगनत सनमक्षा 
तथा मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनत (MDAC) को बैठक सम्पन्न गररएको। सनमक्षा 
बैठकबाट भएका ननणवयहरू अन्तगवतका ननकायहरू र महाशािा/शािाहरूमा कायावन्वयनका लानग 
पठाइएको ।  

 आगामी आनथवक वषव २०७८/७९ को लानग नेपाल सरकारको नीनत तथा कायवक्रम तयारीका लानग 
सबै मन्रालय, सिंवैधाननक ननकाय तथा अन्य ननकायहरूबाट सम्वजन्धत क्षेरगत नीनत तथा कायवक्रमको 
वववरण सिंकलन गरी नीनत तथा कायवक्रमको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार गररएको । 

 आगामी आनथवक वषव २०७८/७९ को लानग वावषवक बिेट तथा कायवक्रम र मध्यमकानलन िचव सिंरचना 
तिुवमा सम्बन्धी वववरण सिंकलन, LMBIS मा प्रवववष्ट तथा अजन्तम रूप ददने काम भइरहेको ।  

 अथव मन्रालयबाट वावषवक रूपमा तयार हनुे मन्रालयगत प्रगनतमा समावेश हनुे यस कायावलय र 
अन्तगवतका ननकायहरूको आ.व. २०७६/७७ को नननमत्त ववननयोजित रकम र सोको यथाथव प्रगनत 
तथा आ.व. २०७७/७८ को ववननयोिन र िचवको प्रगनत वववरण तयार गरी अथव मन्रालयमा पठाइएको  

 आनथवक सवेक्षण २०७७/७८ का लानग यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको वववरण तयार गरी 
अथव मन्रालयमा पठाइएको । 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशािा 

५.१३ सूचना समन्वय शािा 

 रावष्ट्रय सरुक्षा नीनत, २०७५ कायावन्वयनको एकीकृत कायवयोिना अन्तगवतको सरकारी, गैरसरकारी, वैंक 
तथा ववत्तीय सिंस्था र सरुक्षा ननकाय लगायतले प्रयोग गने हनतयार मापदण्ड ननधावरण गरी ननयमन गने 
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सम्वन्धमा सझुाव पेश गनव गदठत सनमनतको सदस्यको रुपमा कायव गरी सनमनतको प्रनतवेदन तयार गने 
काममा सहयोग र समन्वय गरेको । 

 रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभागले साववकको नडनभिन सहकारी धनकुट्टाको नाममा रहेको घर िग्गा रावष्ट्रय 
अनसुन्धान जिल्ला कायावलय धनकुट्टाको नाममा दाजिल िारेिी गनवको लानग अनरुोध गरेकोमा भनूम 
व्यवस्था सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालयको सहमनत माग गनवको लानग पेश गरेको।   

 रावष्ट्रय सरुक्षा नीनत-2075 को कायावन्वयन कायवयोिनाको कायावन्वयनको लानग फोकल अनधकृत तोरन 
केन्रीयस्तरका ननकायहरुमा पराचार गररएको। 

 नेपाली सेनाको दैननक सरुक्षा सम्वन्धी गनतववनध िाहेरीको ववश्लषेण गरी सिावहक प्रनतवेदन तयार गरेको। 

 रावष्ट्रय सरुक्षा नीनत-2075 को कायावन्वयन कायवयोिनामा यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरुको 
प्रमिु भनूमका रहेका वक्रयाकलापहरुको प्रगनत वववरण तयार गरी रावष्ट्रय सरुक्षा पररषदको सजचवालयमा 
पठाइएको । 

 सूचना समन्वय शािाको आ. व. २०७८/८९ को प्रस्ताववत कायवक्रमहरु योिना अनगुमन तथा ववपद 
समन्वय शािामा पठाइएको । 

५.१४ सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा 

५.१४.१ सूचनाको हक कायावन्वयन  

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पकव  ववन्दकुो रूपमा कायव गने, सूचना वगीकरण 
सनमनतसम्बन्धी कायव गरी समयवर्द् प्रकाशन तथा प्रसारण गने गराउन,े सूचनामा नागररकको पहुँच सरल र 
सहि बनाउन कायवक्रम तिुवमा गरी कायावन्वयन गने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को 
उपदफा (३) अनसुारका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गने, सरोकारवाला व्यजक्त र सिंस्थाबाट माग भएका 
सूचना उपलब्ध गराउन े सन्दभवमा यस शािामा सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्राि भएका 7 वटा ननवेदनमा आवश्यक 
कारवाही गरी माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराइएको । अन्य ननकायसँग सम्बजन्धत ननवेदनहरू आवश्यक 

कारवाहीका लानग तत ्तत ्ननकायमा लेिी पठाइएको ।  

५.१४.२ रािदूत ननयजुक्तका लानग सहमनत  

नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध कायम भएका मलुकुहरूको रािदूतले पेस गने ओहदाको प्रमाण-पर (Credential) 

सम्बन्धी कायवहरूको सहिीकरण गनव यस शािालाई तोवकएको जिम्मेवारीअन्तगवत यस शािाबाट ववनभन्न 
नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको ननयजुक्त सहमनतसम्बन्धी कायव सम्पादन गररएको । 

आनथवक वषव २०७७/७८ को तेस्रो रैमानसक अवनधमा ननम्नानसुारका नमरराष्ट्रका गैर-आवासीय रािदूतहरूको 
सहमनत प्रदान भएकोः 

क्र.सिं रािदूतको नाम नमर राष्ट्र सहमनत प्रदान गररएको नमनत  गैरआवासीय 
1. H.E. Mr. Firat Sunel टकी २०७७/१०/21 गैरआवासीय 

2. H.E. Mr. Most Reverend 

Leopoldo Girelli 

Holi Sea २०७७/10/06 
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५.१४.3 भेटघाट व्यवस्थापन 

 परराष्ट्र मन्रालयको च.निं. EA/EU/CHE/22/7405 नमनत २०७७/१२/२० को पर माफव त प्रदेश निं १ 
मा नेपालका लानग स्वीिरल्याण्डका महामवहम रािदूत Elisabeth von Capeller ले १२ देजि २० अवप्रल 
२०२१ सम्म Swiss Agency for Development and Cooperation िारा सञ्चानलत आयोिनाहरुको 
अवलोकनका क्रममा २० अवप्रलमा तहाँ प्रदेशका माननीय मतुयमन्रीज्यू लगायत ववनभन्न 
पदानधकारीहरुसँग जशष्टाचार भेट गनव चाहन ुभएकोले समय व्यवस्थापनको लानग अनरुोध भई आएको 
हुँदा समय व्यवस्थापन तथा िानकारीको लानग मतुयमन्री तथा मजन्रपररषदको कायावलय प्रदेश निं १ 
मा लेिी पठाइएको। 

 मतुयमन्री तथा मजन्रपररषदको कायावलय गण्डकी प्रदेशको च.निं. १४२१ नमनत २०७७/१२/२२ को 
पर माफव त गण्डकी प्रदेशका मा. मतुयमन्रीज्यूले स्पेनका H.E Mr Guillermo Fernandez Vara President 

of Junta De Extremadura लाई गण्डकी प्रदेशको जशष्टाचार भ्रमण गनवका लानग गररएको ननमन्रणा 
परको प्रनत परराष्ट्र मन्रालयमा आवश्यक कायावथव पठाइएको। 

 परराष्ट्र मन्रालयको प.सिं. 077/78, च.निं. EA/EU/22/7675  नमनत २०७७/१२/30 को पर माफव त 
नेपालका लानग ईय ुप्रनतनननध मण्डलका रािदूत पदमा Mr.Pertti Anttinen सजम्मनलत प्रनतनननधमण्डल 
२६ अवप्रल -१ मे २०२१ सम्म यरुोवपयन यनुनयनिारा सञ्चानलत आयोिनाहरुको स्थलगत भ्रमण गने 
उद्देश्यले कणावली र सदूुर पजिम प्रदेशका ववनभन्न ठाउँहरुको भ्रमणको लानग ती प्रदेशका प्रमिुहरुको 
िानकारीको लानग अनरुोध भई आएको हुँदा सोही व्यहोरा िलुाई कणावली र सदूुर पजिम प्रदेशको 
मतुयमन्री तथा मजन्रपररषदको कायावलयमा पराचार गररएको । 

५.१४.४ अन्य ननयनमत कायवहरू  

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसँग सम्बजन्धत आनथवक वषव २०७७/७८ को पवहलो र दोस्रो 
रैमानसक वववरण तयार गरी सो वववरण कायावलयको वेबसाइटमाफव त ्सावविननक गनुवका साथै रावष्ट्रय 
सूचना आयोगमा समेत पठाउने व्यवस्था नमलाइएको । 

 रावष्ट्रय सूचना आयोगको वावषवक प्रनतवेदन सिंघीय सिंसद समक्ष पेश गरेको । 

 परराष्ट्र मन्रालयको च.निं. EA/EU/RUS/7/7101 नमनत २०७७/१२/११ को परसाथ प्राि महान्यायानधवक्ताको 
कायावलय र रुसी महासिंघको प्रनसरयटुर िनरल कायावलयबीच सहयोग सम्वन्धी समझदारी परको 
प्रस्ताववत मस्यौदा तथा कागिात गहृ मन्रालय र कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा 
आवश्यक कायावथव पठाइएको। ।  

  परराष्ट्र मन्रालयको च.निं. UN/07/7100 नमनत 2077/12/११  को परसाथ बैंकक जस्थत UNHCR को 
सजचवालयबाट प्राि JOB VACANCY गररएको नबषयका कागिात तथा नेपाली दूतावासको परको प्रनतनलवप 
रावष्ट्रय मानवअनधकार आयोगको िानकारीको लानग    पठाइएको । 

  म्याग्दी जिल्ला रघगुिंगा-६, कोटगाँउ ननवासी भीमप्रसाद पनुले सूचनाको हक अन्तगवत रावष्ट्रय सूचना 
आयोगमा यस कायावलयका प्रमिु र सूचना अनधकारी समेतलाई ववपक्षी वनाई ददनभुएको पनुरावेदनको 
नलजित िवाफ रावष्ट्रय सूचना आयोगमा पठाइएको। 
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 लजुम्वनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य श्री पमुवती ढेंगालाई Global Women's Leadership Summit-Canada 

मा हनु लागेको कायवक्रममा सहभागी हनु परराष्ट्र मन्रालयमा सहमनतको लानग पराचार गररएको । 

 सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािाको प्रस्ताववत कायवक्रमहरु योिना अनगुमन तथा ववपद समन्वय 
शािामा पठाइएको ।  

 जचठीपरलगायत शािाका अन्य ननयनमत कायवहरू गररएको ।  

शासकीय सधुार महाशािा 

५.१५ सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शािा 

 सजचव बैठक: नेपाल सरकारका मतुय सजचव शिंकरदास बैरागीको अध्यक्षतमा नमनत २०७७/१०/१२ 
गते, नमनत २०७७/११/१० गते, २०७७/११/२३ गते र २०७७/१२/०९ गते  सजचव बैठक 
सम्पन्न भइ सजचव बैठकको ननणवय कायावन्वयनको लानग सबै मन्रालय तथा ननकायमा पठाइएको। 

 प्रदेश प्रमिु सजचव बैठक: नमनत २०७७/१२/०८ गते नेपाल सरकारका मतुय सजचव शिंकरदास 
बैरागीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायावलयको सजचवहरूको उपजस्थनतमा सातै प्रदेशका 
प्रदेश प्रमिु सजचवहरूसिंग भच ुवअल बैठक सम्पन्न भयो र बैठकका ननणवयहरू सबै प्रदेश प्रमिु 
सजचवहरूलाई मेलबाट पराचार गररएको। 

 E-SMT वैठक: नमनत २०७७।१०।२६ मा नेपाल सरकारका मतुय सजचव शिंकरदास बैरागीको 
अध्यक्षतमा बसेको ववस्ताररत उच्च व्यवस्थापन समूह (E-SMT) बैठक सम्पन्न गरी उक्त बैठकका 
ननणवयहरु कायावन्वयनका लानग सबै सजचवालय, महाशािा तथा ननकायमा पराचार गररएको। 

 उिरुी/गनुासोहरुको सिंवोधनः ववनभन्न व्यजक्त/सिंस्थाहरुबाट प्राि ९७ वटा  ज्ञापनपर/उिरुी/गनुासोहरु 
सम्बोधनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायमा आवश्यक कारवाहीको लानग लेिी पठाइएको ।  

 सजचव बैठकको प्रगनत: मन्रालयबाट ववनभन्न नमनतमा भएको सजचव बैठक ननणवयहरूको प्राि  प्रगनत 
प्रनतवेदन सिंकलन गरर प्रववष्ट गररएको। 

 सम्पजत्त वववरण सिंकलन एवम ् त्यसको अनभलेि व्यवस्थापन: यस शािामा प्राि भएको ६३ थान 
सम्पजत्त वववरण रेकडव गरी रावष्ट्रय सतकव ता केन्रबाट माग भएबमोजिमको  वववरण पठाइएको। 

५.१६ सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शािा 

 सम्पनत शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी कृयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण सम्बन्धी APG (Asia Pacific 

Group on Money Laundering) ले गने पारस्पररक मूल्याङ्कनको प्राववनधक पररपालना (Technical 

Compliance) तफव को १ देजि ४० सम्म रहेको Recommendations को प्रारजम्भक रेस्पोन्स लेिन कायव 
सम्पन्न भएको।  

 APG ले गने Mutual Evaluation को िवाफ लेिन कायवको लानग कररब ४५ वटा बैठक सम्पन्न 
भएको। 

 पारस्पररक मूल्याङ्कनको प्राववनधक पररपालना (Technical Compliance) तफव को प्रारजम्भक रेस्पोन्स लेिन 
मानथ पूनरावलोकन गनवको लानग क्षरेगत रुपमा राष्ट्र बैंक, सहकारी ववभाग, ववमा सनमनत र नेपाल 
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नधतोपर बोडवसँग बैठक बसी बाँकी रहेका वववरणहरु थप गरी यवह िेष्ठ पवहलो हिा नभर यस 
कायावलयमा उपलब्ध गराउन ुभने्न ननणवय भए अनसुार सोवह ननकायहरुलाई जिम्मेवारी ददइएको। 

 पारस्पररक मूल्याङ्कनको प्रभावकारीता (Effectiveness) तफव को िवाफ लेिन कायवको लानग ननयमनकारी 
ननकायहरुसँग सम्पनत शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी कृयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण सम्बन्धी रावष्ट्रय 
रणनीती तथा कायवयोिना र िोजिम मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको पूरक कायवयोिना मानथ बहृत छलफल भई 
सो को प्रगनत वववरण माग गररएको।  

 आगामी आ.व. २०७८/७९को लानग शािाको वावषवक कायवक्रम तथा बिेट तयार गरी योिना अनगुमन 
तथा ववपद् समन्वय शािामा पेश गररएको।  

 सम्पनत शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण सम्बन्धी रावष्ट्रय रणनीनत 
तथा कायवयोिना (२०७६-०८१) मा रावष्ट्रय िोजिम मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको पूरक कायवयोिना थप गरी 
१००० प्रती छपाइ गररएको। 

 रावष्ट्रय िोजिम मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको Sanitized Version तयार गरी यस कायावलयको वेभसाइटमा अपलोड 
गररनकुा साथै सम्बजन्धत ननकायहरुको वेभसाइटमा समेत अपलोड गनव पराचार गररएको।  

 रािस्व अनसुन्धान ववभागमा आयोजित सम्बर्द् कानूनहरुको आवश्यक पररमािवन एविं सिंशोधनको मस्यौदा 
तयारी बैठकहरुमा सहभागी भएको।साथै रािस्व चहुावट ननयन्रण सम्बन्धी ननयमावलीको सिंशोधन 
मस्यौदा सम्पन्न गररएको। 

५.१७ हेलो सरकार कक्ष 

हेलो सरकार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र ववनभन्न मन्रालय तथा ननकायहरूसँग सम्बजन्धत 
रहेर प्राि हनु ेववनभन्न वकनसमका िनगनुासो र सझुावहरूको उजचत सनुवुाई गनव, मन्रालयबाट हनुे नीनतगत 
ननणवय, कायवसिंचालन र शाजन्त सरुक्षाको जस्थनतको सम्बन्धमा िानकारी नलई शासकीय व्यवस्थामा सधुार गरी 
िनमिुी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवर्द्वन गनवका लानग गनुासो गनव चाहन ेिो कोहीले देहायबमोजिमको माध्यमबाट 
शािामा सूचना ददन सवकनछे । 

  

 टोल वि टेनलफोन नम्बर ११११ मा टेनलफोन गरी शािाका कमवचारीलाई वटपाएर । 

 शािाको फ्यारस नम्बर ११०० मा फ्यारस गरेर । 

 शािाको 1111@nepal.gov.np मा ईमेल गरेर । 

 कायावलयको Website www.gunaso.opmcm.gov.np को Complaints and Suggestion बाट  पठाएर 
। 

 Twitter तथा Facebook पेिको गनुासो गेट । 

 मेाबाइल Apps मा गनुासो पठाएर। 

 हेलो सरकार शािामा पर पठाएर । 

 गनुासोकताव स्वयिं उपजस्थत भई वववरण वटपाएर । 

 SMS मा गनुासो पठाएर । 
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 Viber माफव त ्गनुासो पठाएर । 

 अन्य 

शािाबाट सम्पादन भएका कायव वववरणहरू  

हेलो सरकार शािाबाट २०७७ साल माघ देजि चैर सम्म सम्पादन गररएका प्रमिु कायवहरुको वववरणः  

१ टेनलफोन, सामाजिक सञ्जाल, वेव र पर, ईमेल लगायत माध्यमहरूबाट प्राि व्यजक्त तथा सिंस्थाका 
गनुासा, सझुाव एविं उिरुीहरू सङ्कलन गने‚ सो को अध्ययन गने र आवश्यकता अनसुार सम्बोधनका 
लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठाई ननयनमत फलो अप गने मतुय जिम्मेवार रहेको हेलो सरकार 
शािामा २०७७ साल माघ देजि चैर सम्म प्राि भएका सवै गनुासाहरुको अध्ययन गदाव कूल ३९६१ 
गनुासो तथा सूझावहरु सम्बोधन गनव उजचत देजि सम्बोधनका लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठाईएको 
र सो मध्ये २७३८ वटा गनुासाहरुको समाधान भई फर्छ्यौट समेत भईसकेको ।  

  उक्त अवनधमा प्राि भएका गनुासोहरुको सिंतया र नतनको अवस्था देहायको तानलकामा देिाईएको छ। 

 

२ यस अवनधमा हेलो सरकारका कामकाि र प्रवक्रयाका वारेमा िनतालाई िानकारी गराउन वृत्तजचर 
ननमावण गरी टेनलनभिनबाट प्रसारण गनव नेपाल टेनलनभिनसँग सम्झौता भईसकेको  ।  

३ यसै अवनधमा नागररक एपमाफव त समेत गनुासो प्राि हनु थालेकाले सो गनुासो समेतलाई सम्वोधन गनव 
सम्वजन्धत ननकायहरुमा पठाउने गररएको । 

गनुासोको अवस्था गनुासोको सङ्खतया कैवफयत 
कुल प्राि गनुासो/Total 
complain 

३९६१  

फर्छ्यौट भएको/ Closed २७३८  
प्रवकयामा रहेको/ Processing ५०९  

नहेररएको/Not Seen ६  
हेररएको तर काम नभएको 
/Seen/ pending 

४२८  

Reassign/Unseenपनु पठाइएको 
तर नहेररएको । 

२४२  

समाधान भएको तर  फर्छ्यौट 
नभएको /Solved 

३८  

अपूणव वा दोहोररएको वा फेक ३३४१ कुल प्राि गनुासोमा 
नसमेवटएको 
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४ हेलो सरकार सिंचालन ननदेजशका २०७७ कायावन्वयनमा ल्याउन अथव मन्रालय र कानून मन्रालयको 
सहमनत पनु: माग गररएकोमा कानून मन्रालयको सहमनत प्राि भईसकेको छ भन ेअथव मन्रालयबाट 
सहमनत आउन बाँकी रहेकोमा सो सहमनतका लानग अथव मन्रालयसँग समन्वय भईरहेको ।  

ननतिा व्यवस्थापन महाशािा 

५.१८ तत्काल समस्या समाधान केन्र  

 रावष्ट्रय गौरव, रुपान्तरणकारी तथा अन्य गरी कूल ६७ आयोिनाको ननयनमत अनगुमनका क्रममा माघ, 
फागनु र चैर मवहनाको प्रगनत प्रनतवेदन तयार कायव। 

 नमनत २०७७ चैर ८ गते तत्काल समस्या समाधान कक्ष व्यवस्थापन सनमनतको बैठक आयोिना। 

 नमनत २०७७ चैर १३ गते केन्रीय अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतको ५५ औिं बैठक आयोिना। 

५.१९ ननतिा ववश्लषेण तथा व्यवस्थापन शािा 

 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा चालू आनथवक वषवको प्रमिु नीनत तथा कायवक्रम 
तथा बिेट कायावन्वयनको मन्रालय/ननकायगत तीन (३) वटा मानसक प्रनतवेदन तयार गररएको, 

 ननिामती कमवचारी रावष्ट्रय तानलम नीनत, २०७१ को नीनत परीक्षण (Policy Audit) को लानग सम्बि 
ननकायहरूबाट आवश्यक तथ्याङ्क सिंकलनको कायव सम्पन्न भई प्रथम मस्यौदा लेिनको कायव प्रारम्भ 
भएको ।  

५.२० तथ्याङ्क  शािा 

 रावष्ट्रय बहसूुचक रलस्टर सभेक्षण २०१४ र २०१९ को पूननबवष्लेषण गरी "Trend and Determinants 

of Knowledge and Practice of Birth Registration in Nepal: Evidence from Multiple Indicator Cluster 

Survey" सम्बन्धी कायवपरका लानग अबधारणा (concept note) तयार गरी तथ्यािंक ववष्लेषण कायव 
भैरहेको 

 रावष्ट्रय क्षयरोग कायवक्रमको तथ्यािंक नबश्लषेण गरर "Determinants of tuberculosis treatment success 

and death in Nepal: Evidence from e-TB surveillance data" सम्बन्धी कायवपर तयार गरेको  

 आनथवक तथा सामाजिक क्षेरका प्रमिु ननतिा सूचकहरूको नबगत बषवको अवस्था अद्याबनधक गरेको 
 आ.ब. २०७८/७९ को तथ्यािंक शािाको बावषवक वक्रयाकलाप तथा बिेट तयार गरेको 
 रावष्ट्रय तथ्यगत नबवरण सम्बन्धी अद्यावनधक अवस्था, चनुौती तथा भववष्यमा गनुवपने कायवका बारेमा 

योिना आयोग तथा तथ्यािंक नबभागसँग छलफल गरेको ।  

लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशािा 

 नमनत २०७७/११/१६ मा नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सदुृढीकरण गने सम्वन्धमा 
व्यावसावयक वातावरण प्रवर्द्वन समन्वय सनमनतको वैठक बसी ववनभन्न व्यवसाय/उद्योग सम्वन्धी कायवका 
लानग ननवेदन/दरिास्त ददँदा सरकारी ननकायहरुमा हलुाक वटकट टाँस्नपुने अभ्यास रहेको सन्दभवमा 
काननुमै वटकट टाँस्नपुने भनी उल्लेि भएको वाहेक अन्य कायवमा वटकट टाँस्न ुनपने व्यवस्था गरी 
सो को िानकारी सावविननक गनव सम्बजन्धत ननकायलाई परचार गने ननणवय गररयो । 
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 नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सदुृढीकरण गने सम्वन्धमा नमनत २०७७/१२/१८ र २० 
मा सम्वजन्धत सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरवक्रया गररयो।साथै व्यवसाय गने वातावरणमा 
सधुार गनव ववषयगत मन्रालयहरुले सन ्२०२१ अवप्रल मवहनानभर गनव सवकने र भइसकेका सधुारका 
वक्रयाकलापहरुको सूची, सधुार भएको ववषय र ववश्व बैकको Doing Business Report मा ननददवष्ट गररएका 
सूचकहरुसँगको तादात्म्यता िलु्न ेगरी २०७८ बैशाि १७ (तदनसुार २०२१ अवप्रल ३०) सम्म 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा पेश गनव ननणवय गररयो।  

  नमनत २०७७/१२/१९ मा कृवष उत्पादन बवृर्द्, कृवष उपिको आयात व्यवस्थापन र ववतरण प्रणाली 
सदुृढीकरण गनव कृवष तथा पशपुन्छी मन्रालयको योिना तथा कायवक्रम सम्वन्धमा ववस्ततृरुपमा 
छलफल भयो।   

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, श्रीमान ्मतुयसजचवज्यू तथा कायावलयलाई सम्बोधन गरी प्राि हनु आएका 
ननवेदन, उिरुी गनुासोहरुलाई सम्बजन्धत ननकायमा पठाएको। 

 समसामवयक समस्या तथा ववषयहरुको सम्वन्धमा सम्बजन्धत ननकायहरुसँग छलफल गरी आवश्यक 
ननणवय गररएको। 

 नमनत २०७७/१०/२६ मा व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी रावष्ट्रय कायवयोिना २०७५ को प्रगती 
सम्बन्धमा छलफल गररयो।   

पूवावधार ववकास महाशािा 
 काठमाडौं उपत्यकाको ट्रावफक व्यवस्थापन समबन्धी अल्पकालीन कायवयोिना-2076 को हालसम्मको 

प्रगनत अवस्थाबारे छलफल गरी सम्पन्न हनु बाँकी कायवका लानग कायवयोिना आद्यावनधक गने ववषयमा 
छलफल गररयो। 

 ववकास कायव र वातावरणीय पक्षको सिंरक्षणबीच समन्वयात्मक रुपमा अजघ बढ्न के-कस्तो नीनतगत 
व्यवस्था गनव उपयकु्त हनु्छ भने्न ववषयमा सरोकारवाला मन्रालय/ननकाय तथा ववज्ञहरुबीच अन्तरवक्रया 
गरी सझुाब सिंकलन गररएको। 

 नेपालमा िलववद्यतु उत्पादन वृदद्द हुदैँ गइरहेको सन्दभवमा ववद्यतु िपतको भावी कायवयोिनाका ववषयमा 
नेपाल ववद्यतु प्रानधकरण लगायत अन्य सरोकारवालावीच बैठक रािी छलफल गररएको। 

 रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरुको प्रगनत, समस्या र सामाधानका उपाय सम्बन्धी वसेको बैठकको  ननणवयको 
कायावन्वयन कायवयोिना तयार गरी सम्बजन्धत मन्रालयबाट प्रगनत माग गररएको। 

 िलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीनत -2072 अध्ययनका लानग प्राथनमक तथ्याङ्क सिंकलनका क्रममा 
समहु केजन्रत छलफल (FGD) र मतुय सचुनादातासँगको अन्तवावताव (KII) सम्पन्न गरी अध्ययनको 
प्रारजम्भक मस्यौदा तयार गररएको। 

 ववशेष भवन ननमावण आयोिना अन्तगवत सिंघीय सिंसद सजचवालयको भवन ननमावणको  Site Clearance 

सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच छलफल गररएको। 

 बञ्चरे डाँडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइट आयोिनाको ननमावण कायवमा भएको वढलाससु्तीका सम्बन्धमा 
छलफल गरी जशघ्र कायव सम्पन्न गनव ननदेशन ददएको । 
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 बाँके, बददवया, सिेुत, कैलाली र किं चनपरुमा सञ्चानलत बबई नसिंचाई आयोिना, रानीिमरा कुलररया नसिंचाइ 
आयोिना, लगायत ववनभन्न 8 वटा रावष्ट्रय गौरवका तथा रावष्ट्रय प्राथनमकता प्राि आयोिनाहरुको स्थलगत 
अनगुमन गरी प्रनतवेदन गररएको। 

 महाशािा एविं शािाबाट ननयनमत रुपमा गनुवपने पराचार तथा समन्वयका कायव गररएको। 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशािा 

५.२१ कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा 

क्र.स.ं जक्रयाकलाप 

सम्पन्न काम भईरहेको 

प्रगजतको व्यहोरा क) भइरहेको कामको व्यहोरा 

ख) काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 

1.  
प्रिानमजरी तथा 

मचजरपररषदक्ो 

कायायलय र 

अजतरगतका 

चनकायसँग सम्पबचजित 

काननूमा आवश्यक 

संशोिन गने 

१. "भकूम्पपबाट प्रभाचवत व्यचक्तको पुनवायस 

तथा स्थानाजतरणको लाचग वनके्षरको 

िग्गा उपलब्ि गराउने सम्पबजिी (दोस्रो 

संसोिन) काययचवचि, २०७७" 

मचजरपररषदक्ो वैठकबाट स्वीकृत भइय 

रािपरमा प्रकाशन गररएको ।  

२. "भकूम्पपबाट प्रभाचवत संरिनाको 

पनुचनयमायण सम्पबजिी सावयिचनक खररद 

(तेस्रो संशोिन) काययचवचि‚ २०७७" 

मचजरपररषदक्ो वैठकबाट स्वीकृत भइय 

रािपरमा प्रकाशन गररएको ।  

१. "भकूम्पपबाट प्रभाचवत चनिी आवास 

पनुचनयमायण अनदुान चवतरण (तेस्रो संशोिन) 

काययचवचि, २०७७" को सम्पबजिमा 

मचजरपररषदक्ो वैठकबाट आचथयक तथा 

पवूायिार सचमचतमा छलफल गरी पेश गने गरी 

चनणयय भएको ।  

२. केही नेपाल ऐन संशोिन गने ऐनको 

मस्यौदामा समावेश गने गरी गररवी चनवारण 

कोष ऐन¸ २०६३ लाइय संशोिन गने गरी 

मस्यौदा तयार भैरहकेो । 

2.  
फैसला 

कायायजवयनतफय  

 यस कायायलयको नाममा लगत रहकेा 

फैसला/आदेशका फाइलहरु तयार गरी चवद्यतुीय 

अचभलेख राख्ने काम सम्पपजन भएको । 

यस कायायलयमा चव.सं. २०७२ देचख प्राप्त हुन 

आएका आदेश/फैसला कायायजवयनको चवद्यतुीय 

माध्यममा अचभलेचखकरण गने कायय भइयरहकेो । 

चवगतमा प्राप्त हुन आएका कचतपय आदेश/ 

फैसलाको पर मार प्राप्त हुन आएको तर फैसलाको 

पणूयपाठ प्राप्त नभएको हुदँा आदेश कायायजवयनको 

अचजतम प्रचतवेदन तयार गनय समय लाग्न गएको । 

फैसला/आदेश कायायजवय गनय केही चनकायबाट 

कायायजवयनको अवस्थाका बारेमा िानकारी प्राप्त हुन 

बाँकी रहकेो ।  

सचिवज्यकूो संयोिकत्वमा रहकेो आदेश/फैसला 

कायायजवयन अनगुमन सचमचतको बैठक बसी यस 

कायायलयको नाममा लगत रहकेा आदेश/ फैसलाको 

लगत कट्टा गने सम्पबजिमा छलफल गरी चनणयय भए 

बमोचिम चवचभजन चनकायमा परािार गररएको ।  

3. ३ 
नेपाल सरकारमा पनय 

आएका पनुरावेदन 

सम्पबजिी कायय 

१. प्रहरी उपरीक्षक श्री चद्लीराि चवष्टलाई 

चवभागीय सिाय हुने गरी गहृ मजरालयका 

सचिवबाट चमचत २०७५।७।८ मा भएको 

चवभागीय सिायको आदेश उपर प्रहरी 

चनयमावली, २०७१ बमोचिम नेपाल 

सरकार समक्ष पनय आएको पनुरावेदन 

सम्पबजिमा नेपाल सरकार, मचजरपररषदबाट 
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चमचत २०७७।९।२० मा चनणयय भइय चनणयय 

कायायजवयनको लाचग गहृ मजरालयमा 

परािार गररएको ।  

२. नेपाल प्रहरीका प्रहरी चनरीक्षक श्री िगचदश 

प्रसाद भट्टलाई चवभागीय सिाय हुने गरी गहृ 

मजरालयका सचिवबाट चमचत २०७५।७।८ 

मा भएको चवभागीय सिायको आदेश उपर 

प्रहरी चनयमावली, २०७१ बमोचिम नेपाल 

सरकार समक्ष पनय आएको पनुरावेदन 

सम्पबजिमा नेपाल सरकार, मचजरपररषदबाट 

चमचत २०७७।९।२० मा चनणयय भइय चनणयय 

कायायजवयनको लाचग गहृ मजरायमा परािार 

गररएको । 

4.  
प्रिानमजरी तथा 

मचजरपररषदक्ो 

कायायलय र 

अजतगयतका चनकायसँग 

सम्पबचजित काननूमा 

आवश्यक संशोिन 

गने 

 1. चविेयक सचमचतमा भएको छलफलका आिारमा 

"अपराि पीचित संरक्षण चनयमावली, 

2077"  को मस्यौदामा आवश्यक  

पररमाियन गरी मचजरपररषदमा स्वीकृचतको 

लाचग पेश गररएको। 

2. चविेयक सचमचतमा भएको छलफलका आिारमा 

"तेिाव तथा घातक रसायचनक पदायथ 

(चनयमन) चनयमावली, 2077" को  

मस्यौदामा आवश्यक पररमाियन गरी 

मचजरपररषदमा स्वीकृचतको लाचग पेश 

गररएको। 

5.  
फैसला 

कायायजवयनतफय  

 1.  यस कायायलयको नाममा लगत रहकेा 

फैसला/आदेशका फाइलहरु तयार गरी 

चवद्यतुीय अचभलेख राख्ने काम सम्पपजन 

भएको । 

2. यस कायायलयमा प्राप्त हुन आएका फैसला/आदेश 

कायायजवयनको चवद्यतुीय माध्यममा 

अचभलेचखकरण गने कायय भइरहकेो ।  

3.  आदेश कायायजवयनको प्रगचत प्रचतवेदन तयारी 

गने कायय भइरहकेो। 

    (चवगतमा प्राप्त हुन आएका कचतपय आदेश/ 

फैसलाको पर मार प्राप्त हुन आएको तर 

फैसलाको पणूयपाठ प्राप्त नभएको हुदँा आदेश 

कायायजवयनको अचजतम प्रचतवेदन तयार गनय 

समय लाग्ने देचखएको ।  

6.  
नेपाल सरकारमा पनय 

आएका 

पनुरावेदन सम्पबजिी 

कायय 

नेपाल प्रहरीका तत्काचलन प्रहरी चनरीक्षक श्री 

बुदे्धश्वर िौिरीलाई सरकारी नोकरीको चनचमत्त 

सामाजयतः अयोग्य ठहररने गरी नोकरीबाट 

चनलम्पवन रहकेो चमचत २०४५।०५।०९ देचख नै 

लागू हुने गरी बखायस्त गने चमचत २०४९।०४।२३ 

मा तत्काचलन श्री ५ को सरकारबाट भएको चनणयय 

उपर पनय आएको पनुरावेदन सम्पबजिमा नेपाल 

सरकार, मचजरपररषदबाट चमचत २०७७।१०।२९ 
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मा चनणयय भई चनणयय कायायजवयनको लाचग गहृ 

मजरालय परािार गररएको।   
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मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशािा 

क्र.स.ं जक्रयाकलाप 

सम्पन्न काम भईरहेको 

प्रगजतको व्यहोरा 
ग) भइरहेको कामको व्यहोरा 

घ) काम सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 

१ मानव अचिकारसँग सम्पबचजित अजतरायचष्ट्िय 

महासचजि अनरुुप नेपालले पेश गनुयपने 

राचष्ट्िय प्रचतवेदन तिुयमा, पररमाियन र 

समीक्षा । (नागररक तथा रािनीचतक र 

आचथयक, सामाचिक तथा सांस्कृचतक 

अचिकार  ICESCR सम्पबजिी राचष्ट्िय 

प्रचतवेदन ) 

 आचथयक¸ सामाचिक तथा साँस्कृचतक अचिकार 

सम्पबजिी प्रचतज्ञापर अजतगयत पेश गनुयपने प्रारचम्पभक 

प्रचतवेदन तयार भइय चवचभजन  चनकायहरुबाट प्राप्त राय 

प्रचतचक्रया अनुसार पररमाियन भइय रहकेो ।  

२ UPR सम्पबजिी अजतरचक्रया प्रचतवेदन  िनवरी २०२१ मा भएको 

UPR पनुरावलोकनबाट प्राप्त 

चसफाररशहरु उपर िारणा तयार 

गने सम्पबजिमा माननीय परराष्ट्ि 

मजरीज्यकूो अध्यक्षतामा गचठत 

उच्िस्तरीय प्रचतचनचि 

मण्िलको वैठक चमचत 

२०७७।१२।०८ मा सम्पपजन 

गररएको ।  

 UPR को क्रममा प्राप्त 

चसफाररशहरुमा नेपाल 

सरकारको िारणाका सम्पबजिमा 

चमचत २०७७।१२।२७ गते 

राचष्ट्िय मानव अचिकार 

आयोगका अध्यक्ष र 

सदस्यहरुसँग छलफल गररएको 

  नेपाल चस्थत नागररक 

समािका प्रचतचनचिहरुसँग 

समेत UPR को क्रममा प्राप्त 

चसफाररशहरुमा नेपाल 

सरकारको िारणाका सम्पबजिमा 

Virtual माध्यमबाट चमचत 

२०७७।१२।३० मा छलफल 

काययक्रम गररएको ।   

  UPR पनुरावलोकनका क्रममा 

प्राप्त भएका चसफाररशहरुका 

सम्पबजिमा नेपाल सरकारको 

िारणा १२ अचप्रल¸ २०२१ मा 

परराष्ट्ि मजरालय माफय त संयकु्त 

राष्ट्ि संघका लाचग नेपालको 

स्थायी चनयोगमा पठाइएको ।  

 

३ मानव अचिकार सम्पबजिी संयकु्त राष्ट्ि 

संघीय चवशेष समाचिकक्षहरुले माग गरेको 

िानकारी तथा प्रश्नावली एवं संयकु्त राष्ट्ि 

संघीय मानव अचिकार सचमचतमा परेका 

उिरुी तथा सो को ताकेताको िवाफका 

साथै अजय माग भएको िानकारी उपर 

6 वटा िवाफ तयार गरी पठाउने 

कायय भएको ।  

  

 Response on the Joint 

Communication on the 

destruction of homes, 

 Right to Freedom of Peaceful 

Assembly and of Association चवषयका 

सम्पबजिमा नेपाल सरकारको तफय बाट पेश हुने 

िवाफ तयारीका लाचग सरोकारवाला मजरालय 

र चनकायको िवाफ माग्ने कायय भएको । 
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नेपाल सरकारले पेश गनुयपने िवाफको 

तयारी 

forced eviction and 

alleged torture and ill 

treat of Chepang 

indigenous peoples in the 

Chitwan National Park in 

July 2020;  

 Independent Expert on  

protection against 

violence and 

discrimination based on 

sexual orientation and 

gender identity; 

 Working group on the 

issue of human rights and 

transitional corporation 

and other business 

enterprises (Human 

Rights compatible 

international Investment 

Agreement) 

 Promoting and protecting 

the human rights of 

women and girls in 

conflicts and post-

conflicts situations 

 Human right to water and 

sanitation 

 Appointment of 

Chairperson and member 

of Human Right 

Commission(OHCHR)  

 राचष्ट्िय मानव अचिकार 

आयोगका अध्यक्ष र 

सदस्यहरुको चनयुचक्तको 

सम्पबजिमा नेपाल सरकारको 

िारणा चमचत २०७७।१२।२६ को 

पर माफय त राचष्ट्िय मानव 

अचिकार आयोगमा पठाइएको । 

 Violence against Women चवषयका 

सम्पबजिमा नेपाल सरकारको तफय बाट पेश हुने 

िवाफ तयारीका लाचग सरोकारवाला मजरालय 

र चनकायको िवाफ माग्ने कायय भएको । 

 The Terai/Madesh Fast Track 

(Expressway) Project र The Chhaya 

Centre Complex को चनमायण काययका 

कारण नेवारी िातीको िाचमयक¸ साँस्कृचतक 

तथा भचूम र स्रोतमाचथको अचिकार हनन 

भएको भजने चवषयका सम्पबजिमा नेपाल 

सरकारको तफय बाट पेश हुने िवाफ तयारीका 

लाचग सरोकारवाला मजरालय र चनकायको 

िवाफ माग्ने कायय भएको ।  

 राचष्ट्िय मानव अचिकार आयोगका अध्यक्ष र 

सदस्यहरुको चनयुचक्त तथा राचष्ट्िय मानव 

अचिकार आयोग ऐनको संशोिनको 

सम्पबजिमा Joint Communication from 

Special Procedures बाट प्राप्त प्रश्नावलीको 

िवाफ तयार भई रहकेो। 

 मानव अचिकार सम्पबजिी संयकु्त राष्ट्ि संघीय 

चवशेष समाचिकक्षहरुले माग गरेको िानकारी 

तथा प्रश्नावली एवं संयकु्त राष्ट्ि संघीय मानव 

अचिकार सचमचतमा परेका उिरुी तथा सो को 

ताकेताको िवाफका साथै अजय माग भएको 

िानकारी उपर नेपाल सरकारले पेश गनुयपने 

िवाफको तयारी हुदँै गरेको । 

४ राचष्ट्िय मानव अचिकार आयोगबाट 

आएका चसफाररसहरुको कायायजवयन। 

६ वटा चसफाररसमा सम्पबचजित 

मजरालय तथा चनकायमा 

कायायजवयनको लाचग पठाइएको। 

 

५ मानव अचिकार सम्पबजिी राचष्ट्िय 

कायययोिना कायायजवयन (प्रिार प्रसार 

प्रकाशन र संिार) 

 पाँिौ मानव अचिकार 

सम्पबजिी राचष्ट्िय 

कायययोिनाको ५००० प्रचत 

छपाई भएको।   

 

मानव अचिकार सम्पबजिी राचष्ट्िय कायययोिनाका 

सम्पबजिमा रुपजदेही¸ दाङ्¸ कास्की¸ स्याङ्िा¸ 

चि्लामा प्रिार प्रसार गररएको र कायययोिना 

सरोकारवाला चनकायमा चवतरण गने कायय िारी 

रहकेो ।  
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६. प्रवक्ता र सूचना अनधकारीको वववरण 

यस कायावलयमा ननणवयहरूको प्रभावकारी रूपमा सूचना व्यवस्थापन गनवका लानग प्रवक्ताको व्यवस्था गररएको 
छ । कायावलयले रािपरािंवकत प्रथम शे्रणीका अनधकृतलाइव कायावलयको प्रवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी ददन े
व्यवस्था गरेको छ भने अन्य सूचना समन्वय एवम ्व्यवस्थापनको लानग सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय 
शािा रहेको छ । यस शािाका प्रमिु रािपरािंवकत दितीय शे्रणीका अनधकृतलाइव कायावलयको सूचना 
अनधकारीको रूपमा जिम्मेवारी ददन ेव्यवस्था गररएको छ । तोवकएको ढाँचामा ननवेदन ददइव यस शािामाफव त ्
आफूलाइव आवश्यक परेको सूचना कानूनबमोजिम प्राि गनव सवकने व्यवस्था रहेको छ ।  
प्रवक्ताको वववरण 

नाम : वकरण राि शमाव  

पद : सहसजचव 

महाशािा : शासकीय सधुार महाशािा 
फोन निं. : ९८५१२७०३३० 

ईमेलः  : sharmakn2021@gmail.com 

 

सहायक  

नाम 

 प्रवक्ताको वववरण 

गोकुल िड्का 

 

पद 
: उपसजचव 

 

शािा : तत्काल समस्या समाधान केन्र   

फोन निं. : 01-5971023 
 

ईमेलः  : gokul.khadka@nepal.gov.np  

सूचना अनधकारीको वववरण 

नाम : कववता फुयाँल  

पद : उपसजचव 

शािा : सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा 
फोन निं. :  

इमेल : kabita.phuyal@nepal.gov.nphoto 

 

७. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

ऐनहरू 
 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 लगानी बोडव ऐन, २०६८ 

ननयमावली तथा कायवयोिनाहरू 

 प्रधानमन्री सहायता कोष ननयमावली, २०५९ 
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 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली २०६५  

 नेपाल सरकार सशुासन कायवयोिना, २०६८ 

 नयाँ नेपाल ननमावण कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६८ 

 नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ 

ननदेजशकाहरू 

 “हेलो सरकार” कक्ष सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 सरकारी ननकायको वेबसाईट ननमावण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका , २०६८ 

 सावविननक ननकायको बैठक तथा कायवक्रम सञ्चालन ननदेजशका, २०६९ 

 नेपाल सरकारका अनत ववजशष्ट तथा ववजशष्ट शे्रणीका पदानधकारीले गने ववदेश भ्रमण, ददवा तथा रारीभोि 
एवम ्उपहारसम्बन्धी ननदेजशका, २०७२ 

 सवारी साधन (सञ्चालन तथा ममवत) सम्बन्धी ननदेजशका, २०७२ 

 िातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दनलत अनधकार प्रवर्द्वनसम्बन्धी कायवववनध, २०७३ 

 वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ 

 सरकारी ननकायिारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गने कायवववनध, २०७५ 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहले ववदेशी सरकार, ननयोग, प्रनतनननध र अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थासँग सम्पकव  गदाव 
अवलम्बन गनुवपने कायवववनधसम्बन्धी ननदेजशका, २०७६ 

 कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 

 नागररक मोबाईल ए्स सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 
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८. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 
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९. कायावलयको वेबसाइट 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको वेबसाइट ठेगाना ननम्नानसुार रहेको छः 
 https://www.opmcm.gov.np । बेवसाइवटमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, मजन्रपररषद्, नेपाल 
सरकारका मतुयसजचवज्यू लगायत यस कायावलयसँग सम्बजन्धत सम्पूणव सूचना तथा िानकारी एवम ्नीनत, 
ननयम र ऐन, कानूनहरू उपलब्ध रहेका छन ्।  

 

https://www.opmcm.gov.np/

