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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 
िनमखुी, िवाफदेही र िन उत्तरदायी बनाउन सो अनकूुलको ननणवय नलन,े ननदेशन ददने र समन्वय 
एवम ्ननयन्रण गने ननकायको रूपमा यसले कायव गदै आएको छ । सबै मन्रालयहरूबाट सम्पादन 
हनुे कायवको रेखदेख, ननयन्रण, ननरीक्षण, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायवहरू यस 
कायावलयको कायव क्षेरनभर पछवन ् । साथै, सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वयको 
नेततृ्वसमेत 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 रेखदेख, ननरीक्षण, ननयन्रण र समन्वय; 
६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघवकालीन नीनत, आवनधक योिना र रणनीनतको तिुवमा; 

स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 



2 
 

७. प्रचनलत कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गनुवपने नलखत; 
८. सिंघीय ववधेयक, अध्यादेश, ननयम, आदेश, ननदेजशका र कायवववनधसम्बन्धी; 
९. मलुकुको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक अवस्था, पूवावधार, रावष्ट्रय सरुक्षा, शाजन्त सवु्यवस्था, 

कुटनीनतक 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 अन्तरप्रदेशसम्बन्धी 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 प्रमखुसम्बन्धी; 
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 खररद अनगुमन कायावलय; 
३१. नेपाल ट्रष्टको कायावलय; 
३२. गररबी ननवारण कोष; 
३३. रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभाग; 
३४. सम्पजत्त शरु्द्ीकरण अनसुन्धान ववभाग; 
३५. रािश्व अनसुन्धान ववभाग; 
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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; 
४०. भ्रष्टाचार ननगरानी, नेपाल ट्रष्ट, रािश्व अनसुन्धान, सम्पजत्त शरु्द्ीकरण, लगानी बोडव, गररबी 

ननवारण कोष, सावविननक खररद 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 कायावलयसमग सम्बजन्धत रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रय सिंस्थासमग 

सजन्ध, सम्झौता, सम्पकव  र समन्वय; 
४५. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग 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. कायावलयमा रहन ेकमवचारी वववरण  

सिंगठन सिंरचना 

कायावलयको वतवमान सािंगठननक सिंरचना अनसुार ११ वटा महाशाखा र २७ वटा शाखाहरू रहेका 
छन ्। यस कायावलयमा २३३ िनाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी र ४५ करार दरबन्दी रहेको छ 
। यस कायावलयका प्रमखु पदानधकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मतुय सजचव (रा.प.ववजशष्ट शे्रणी) 
रहने व्यवस्था छ । मतुयसजचव मातहतमा पामच िना सजचव (रा.प.ववजशष्ट शे्रणी) र उहामहरू अन्तगवत 
ववनभन्न ११ वटा महाशाखा हेने गरी ११ िना सहसजचव (रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरवन्दी रहेको छ 
। प्रत्येक शाखाको कायव सम्पादनका लानग उपसजचवको मातहतमा शाखाको कायव बोझअनसुार 
शाखा अनधकृतदेजख कायावलय सहयोगीसम्मका कमवचारीको दरबन्दी रहेको छ । यस कायावलयको 
दरवन्दी वववरण र सिंगठन सिंरचना यस प्रकार रहेको छ । 
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दरबन्दी तेररि 

सि.न. पदको नाम शे्रणी/तह िेवा िमूह उपिमूह 
पद 

िखं्या 

१ मखु्य सचिव रा.प. चवचिष्ट – – – १ 

२ सचिव रा.प. चवचिष्ट प्रिासन – – ४ 

३ सचिव रा.प. चवचिष्ट न्याय – – १ 

४ सह-सचिव रा.प. प्रथम प्रिासन – – ९ 

५ सह-सचिव रा.प. प्रथम न्याय काननू – २ 

६ उप-सचिव रा.प. चितीय प्रिासन सा.प्र. – २३ 

७ उप-सचिव रा.प. चितीय न्याय काननू – ४ 

८ उप-सचिव रा.प. चितीय प्रिासन लेखा – १ 

९ उप-सचिव रा.प. चितीय तथ्याङ्क तथ्याङ्क   १ 

१० उप-सचिव (सिूना प्रचवचि) रा.प. चितीय चवचवि – – १ 

११ िाखा अचिकृत रा.प. ततृीय प्रिासन सा.प्र. – ४२ 

१२ िाखा अचिकृत रा.प. ततृीय परराष्ट्र परराष्ट्र   १ 

१३ िाखा अचिकृत रा.प. ततृीय न्याय काननू – ४ 

१४ लेखा अचिकृत रा.प. ततृीय प्रिासन लेखा – २ 

१५ कम्प्यटुर अचिकृत रा.प. ततृीय चवचवि – – ३ 

१६ कम्प्यटुर इचन्िचनयर रा.प. ततृीय चवचवि – – १ 

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

१८ पसु्तकालय अचिकृत रा.प. ततृीय चिक्षा लाइब्ररेी साइन्स – १ 

१९ छचवकला अचिकृत रा.प. ततृीय चिक्षा     १ 

२० नायव सबु्बा रा.प.अन.ंप्रथम प्रिासन सा.प्र. – २० 

२१ लेखापाल रा.प.अन.ंप्रथम प्रिासन लेखा – १ 

२२ कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) चवचवि – – ३४ 

२३ पसु्तकालय सहायक रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) चिक्षा लाइब्ररेी साइन्स – १ 

२४ मेकाचनकल सपुरभाइिर रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) ई. मे.ई – १ 

२५ खररदार  रा.प.अन.ंचितीय प्रिासन सा.प्र.   ५ 

२६ चसचनयर चमस्त्री रा.प.अन.ं चितीय ई. मे.ई – १ 

२७ इलेचररचसयन  रा.प.अन.ं चितीय ई.     १ 

२८ ह.ेटे.ब्वाई रा.प.अन.ं चितीय चवचवि – – ३ 
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२९ ्लम्पबर रा.प.अन.ं चितीय ई.     १ 

३० हभेी सवारी िालक श्रेणी चवहीन ई. – – १ 

३१ ह.स.िा. श्रेणी चवहीन ई. – – १८ 

३२ का.स. श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – ३३ 

३३ का.स.(बगैिा) श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – १ 

३४ का.स.(सरसफाई) श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – ७ 

३५ का.स.(मेसेन्िर) श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – २ 

 जम्मा     २३३ 

सेवा करारबाट पूनतव गररन ेथप पद 

सि.न. पदको नाम शे्रणी/तह िेवा िमूह उपिमूह 

१. कम्प्यटुर टेचरनचसयन रा.प.अन.ंप्रथम चवचवि     

२. टेचलफोन अपरेटर रा.प.अन.ंप्रथम ई. ई. एण्ड क.   

३. चलफ्ट अपरेटर रा.प.अन.ंचितीय ई. इलेचररकल   

४. ह.स.िा. श्रेणी चवहीन ई. – – 

५. का.स. श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – 
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िामासजक सवकाि तथा  

रूपान्तरण महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

योजना, अनुगमन 

तथा सवपद् िमन्वय 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

सशक्षा, स्वास््य, युवा 

तथा खेलकुद शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

मसहला, बालबासलका, 

ज्येष्ठ नागररक,श्रम 

तथा िामासजक िुरक्षा 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

कानुन शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

शािकीय िुधार महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

नसतजा व्यवस्थापन 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

प्रादेसशक िमन्वय 

शाखा  

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

िुशािन प्रवर्द्धन तथा 

भ्रष्टाचार सनगरानी शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

हेलो िरकार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-४ 

त्याङ्क शाखा 

उपसचिव (तथ्याङ्क)-१ 

तथ्याङ्क अचिकृत-१ 

 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

 

रा.प. ववजशष्ट 

नसतजा व्यवस्थापन तथा 

सवशे्लषण शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

तत्काल िमस्या िमाधान 

केन्र (Immediate 

Problem Resolve 

Center)  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

लगानी, उत्पादन तथा 

रोजगार प्रवर्द्धन 

महाशाखा  

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

पूवाधधार सवकाि  

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

मसन्िपररषद्, िंवैधासनक सनकाय तथा प्रशािन 

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

 

अथध, उद्योग, वासणज्य 

तथा पयधटन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

कृसष, वन तथा वातावरण 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

भौसतक पूवाधधार, जलस्रोत 

तथा ऊजाध शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

खानेपानी,  िहरी सवकाि 

तथा िञ्चार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

मतुय सजचवको सजचवालय 

उपसजचव रा.प.दि.प्र. -१  शा.अ.-१  

प्रधानमन्रीको 
सल्लाहकारको सजचवालय 

मुख्य िल्लाहकार  

परराष्ट्र तथा िुरक्षा िल्लाहकार 

जनिम्पकध  िल्लाहकार 

आसथधक िल्लाहकार 

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

िसचव (रा.प.सवसशष्ट काननू)  

कानुन तथा मानव असधकार 

िा.अ. -१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

िम्पसि शुर्द्ीकरण तथा 

राजस्व अनुिन्धान शाखा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

रासष्ट्रय िुरक्षा, िुशािन तथा नसतजा व्यवस्थापन   

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

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)   

िामासजक सवकाि तथा प्रादेसशक िमन्वय 

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

िूचना प्रसवसध शाखा 

स.ुप्र.चन.(रा.प.चि.) १ 

क. इचन्िचनयर. १,  

क.अचिकृत १ 

रासष्ट्रय िुरक्षा तथा 

कुटनीसत िमन्वय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

िूचना िमन्वय शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

िूचना िञ्चार तथा 

वैदेसशक िमन्वय  

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१  

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

आसथधक तथा पूवाधधार सवकाि  

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

सेवा करार प्रयोजनको लागि मात्र 

ह.स.चा.-११, का.स.-२० 

प्रादेसशक िमन्वय तथा 

योजना महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

मानवअसधकार तथा 

अन्तराधसष्ट्रय िसन्ध 

िम्झौता महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

फैिला कायाधन्वयन 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

अन्तरासष्ट्रय कानून र 

िसन्ध िम्झौता शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

प्रशािन  

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

प्रशािन शाखा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िाखा अचिकृत.-४, 

कम्प्युटर अचिकृत-१ , 

प.ुअ.-१,  छ.अ.-१ ना.स.ु-

१२, क.अ. @४,   

ईलेचररचसयन-१,      मे.  

स=ु-१, ््मबर-१,         

प्रधानमन्िी िसचवालय 

व्यवस्थापन शाखा 

(प्र.म.सनवाि) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.-१,  ना.स.ु-५, क.अ.-२, 

खररदार.-२,  चस.चमस्त्री-१,            

ह.ेटे. ब्वाइ-३,  

का.स.-१७ 

आसथधक प्रशािन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.ले.)-१ 

लेखा अचिकृत (रा.प.त.ृले.)-

२ 

ले.पा- १ 

चवज्ञ समहू 

 

मसन्िपररषद् बैठक तथा 

िंवैधासनक सनकाय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

मसन्िपररषद् बैठक शाखा 

(केन्रीय) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

कम्प्युटर अचिकृत-१  

 

मसन्िपररषद् िसमसत तथा 

िंवैधासनक सनकाय शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)- १ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

मसन्िपररषद् सनणधय 

कायाधन्वयन अनुगमन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

पे्रस स्लाहकार- १* , भाषण, मन्तव्य 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, िा.अ. 

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

ह.स.िा.-२, का.स.-२  

 

कानुन तथा फैिला 

कायाधन्वयन 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

मानवअसधकार शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको सिंगठन सिंरचना 
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४. कायावलय अन्तगवतका महाशाखा, शाखा र हाल कायवरत पदानधकारीहरू  

महाशाखा/शाखाको नाम जिम्मेवार पदानधकारी 
प्रशासन र ननतिा व्यवस्थापन  सजचव श्री लक्ष्मण अयावल 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय उपसजचव श्री िनकराि भट्ट 
मतुयसजचवको सजचवालय उपसजचव श्री गोकुल बस्नते 

१. मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा सहसजचव श्री बदु्घ बहादरु गरुूङ  

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

(ख)  मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखा उपसजचव श्री प्रददप शे्रष्ठ 

(ग)  मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा उपसजचव श्री मञु्ज शमाव सवेुदी 

२.  प्रशासन महाशाखा सहसजचव श्री मदन दहाल 

(क)  प्रशासन शाखा उपसजचव श्री सन्तोष पौडेल 

(ख)  आनथवक प्रशासन शाखा उपसजचव श्री सूयव भण्डारी 

(ग)  प्रधानमन्री सजचवालय व्यवस्थापन शाखा (बालवुाटार) उपसजचव 
3. ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा सहसजचव श्री जशवादेवी दाहाल 
(क) तत्काल समस्या समाधान केन्र  उपसजचव श्री सन्तोष प्रसाद दाहाल 

(ख) ननतिा व्यवस्थापन तथा ववश् लेषण शाखा उपसजचव श्री ज्ञानहरी जघनमरे 

(ग) तथ्याङ्क शाखा उपसजचव श्री शरदकुमार शमाव 

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

रावष्ट्रय सरुक्षा र सशुासन  सजचव श्री सयुव प्रसाद गौतम 

4. रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा  सहसजचव श्री रािेन्र परािलुी 
(क) सूचना समन्वय शाखा उपसजचव श्री भववश्वर पाण्डे 

(ख) सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा उपसजचव श्री कववता फुम याल 

5. शासकीय सधुार महाशाखा  सहसजचव श्री नारायण प्रसाद भट्ट 
(क) सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा उपसजचव श्री प्रमे प्रसाद आचायव 

(ख) सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा उपसजचव श्री कुल बहादरु जि.सी. 

(ग) हेलो सरकार शाखा उपसजचव श्री छववलाल पाण्डे 

प्रादेजशक समन्वय र सामाजिक ववकास सजचव श्री रामप्रसाद थपनलया 
6. प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा सहसजचव श्री महादेव पन्थ 
(क) प्रादेजशक समन्वय शाखा  उपसजचव श्री चक्रपाजण शमाव 

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

7. सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण महाशाखा  सहसजचव श्री शिंकर नपेाल 
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(क) मवहला, बालबानलका, िेष्ठ नागररक, श्रम तथा 
सामाजिक सरुक्षा शाखा 

उपसजचव श्री नसिवना शमाव 

(ख) जशक्षा, स्वास्थ्य, यवुा तथा खेलकुद शाखा उपसजचव श्री रािमजण दाहाल 

आनथवक तथा पूवावधार ववकास सजचव श्री जशजशर कुमार ढुङ्गाना 
8. लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा सहसजचव श्री ध्रवु जघनमरे 
(क) कृवष, वन तथा वातावरण शाखा उपसजचव श्री मनोि रेग्मी 

(ख) अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शाखा उपसजचव श्री यज्ञ परुी 

9. पूवावधार ववकास महाशाखा सहसजचव श्री  

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

(ख) खानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा उपसजचव श्री प्रनमला आचायव 

कानून तथा मानवअनधकार सजचव श्री धनराि ज्ञवाली 
10. कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा सहसजचव वटकाराम पाण्डे 
(क) कानून शाखा उपसजचव श्री परुुषोत्तम नेपाल 
(ख) फैसला कायावन्वयन शाखा उपसजचव श्री सम्झना खनाल 
11. मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता 
महाशाखा 

सहसजचव श्री कोशलचन्र सवेुदी 

(क) मानव अनधकार शाखा उपसजचव श्री रािेन्र न्यौपान े
(ख) अन्तराववष्ट्रय कानून र सजन्ध सम्झौता शाखा उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल 

 

२०७८ कानतवकदेजख २०७८ पसु मसान्तसम्म अवकाश, सरूवा तथा पदस्थापन भएका 
कमवचारीहरूको वववरण 

अवकाश तथा रािीनामाबाट ननवतृ्त कमवचारीहरूको वववरण 

नस.निं कमवचारीको नाम पद 

१. श्री जशव बहादरु तामाङ हलकुा सवारी चालक 

यस कायावलयमा सरुवा तथा पदस्थापन भइव आएका कमवचारीहरूको वववरण 

क्र.सिं. कमवचारीको नाम पद 

1 श्री याम कुमारी खनतवडा सजचव 

2 डा. रमेशप्रसाद नसिंह सजचव 
3 श्री राम प्रसाद थपनलया सजचव 
4 श्री सयुव प्रसाद गौतम सजचव 
5 श्री खगेन्र प्रसाद नेपाल सजचव ववशषे दरबन्दी 
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क्र.सिं. कमवचारीको नाम पद 

6 श्री मधसुदुन बलुावकोटी सजचव अनतररक्त समूह 
7 श्री सजुशल चन्र नतवारी सजचव 
8 श्री महादेव पन्थ सहसजचव 
9 श्री जशवराम गेलाल सहसजचव 
10 श्री वटकाराम पाण्डे सहसजचव 
11 श्री मनोि आचायव सहसजचव 
12 श्री लक्ष्मण ववक्रम थापा उपसजचव 
13 श्री रािमजण दाहाल उपसजचव 
14 श्री मनोि रेग्मी उपसजचव 
15 श्री भववश्वर पाण्डे उपसजचव 
16 श्री ववष्ण ुप्रसाद सवेुदी उससजचव 
17 श्री प्रमे प्रसाद आचायव उपसजचव 
18 श्री आनन्दराम शे्रष्ठ शाखा अनधकृत 
19 श्री बाल कुमार शे्रष्ठ शाखा अनधकृत 
21 श्री सागर अनधकारी शाखा अनधकृत 
22 श्री मोनतराम भषुाल शाखा अनधकृत 
23 श्री रुर बहादरु पछाई शाखा अनधकृत 
24 श्री श्रीकृष्ण पौडेल शाखा अनधकृत 
25 श्री गणेश जघनमरे शाखा अनधकृत 
26 श्री आसरा बैद्य शाखा अनधकृत 
27 श्री ववनोद गौतम शाखा अनधकृत 
28 श्री सभुाष न्यौपान े शाखा अनधकृत 
29 श्री नरेश शे्रष्ठ लेखा अनधकृत 
30 श्री बाल कुमार शे्रष्ठ शाखा अनधकृत 
31 श्री बन्दना कुमारी शाखा अनधकृत 
32 श्री रिनी ठाकुर शाखा अनधकृत 
33 श्री श्याम प्रसाद ओझा नायब सबु्बा 
34 श्री प्रददपराि भण्डारी  नायब सबु्बा 
35 श्री दीपक नतजम्सना नायब सबु्बा 
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यस कायावलयबाट सरुवा तथा पदस्थापन भइव गएका कमवचारीहरूको वववरण 

नसनिं कमवचारीको नाम पद 

१. श्री महेश्वर न्यौपान े सजचव 

२. श्री भरतमणी सवेुदी सजचव 

३. श्री भवनाथ खनतवडा उपसजचव 

४. श्री शारदा भण्डारी उपसजचव 

५. श्री वपताम्बर भण्डारी उपसजचव 

६. श्री गोकुल खड्का उपसजचव 

७. श्री महेश ववक्रम लागेि ु शाखा अनधकृत 

८. श्री मजणकुमार राई शाखा अनधकृत 

9. श्री जशवचन्द पन्त शाखा अनधकृत 

10. श्री नमनाक्षी भतेुल शाखा अनधकृत 

11. श्री कृष्णहरर न्यौपान े शाखा अनधकृत 

12. श्री श्रीराम थापा शाखा अनधकृत 

13. श्री सवुास ररिाल शाखा अनधकृत 

14. श्री मधसुदुन भट्टराई शाखा अनधकृत 

15. श्री देवराि पोखरेल लेखा अनधकृत 

16. श्री झलक बहादरु काकी नायव सवु्वा 

17. श्री खड्क बहादरु घती नायव सवु्वा 

18. श्री पारस भण्डारी नायब सबु्बा 

19. श्री नतुन गौतम कम््यटुर अपरेटर 

20. श्री ववशाल भण्डारी कम््यटुर अपरेटर 
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५. सम्पादन गरेका मतुय-मतुय कामको वववरण 

यस कायावलयका ववनभन्न महाशाखा तथा शाखाहरूबाट आनथवक वषव २०७८/७९ को दोस्रो रैमानसक 
अवनधमा सम्पाददत मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण ननम्नानसुार रहेको छः 

 सम्माननीय राष् ट्रपनतज्यूको ववनभन्न स्थानहरूको भ्रमण सम्बन्धमा सम्बजन्धत प्रदेशको 
मतुयमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा समन्वय गररएको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट सरकारको न्यूनतम साझा कायवक्रमको प्रनतवर्द्ता 
ववकास, सशुासन र समवृर्द्को प्रभावकारी कायावन्वयनको लानग माननीय मन्रीज्यू एविं 
सजचवज्यूहरुको सिंयकु्त बैठकलाई सम्वोधन एविं ननदेशन भएको । 

 नेपाल सरकार मजन्रपररषद्का 13 वटा बैठक बसी 361 वटा ननणवयहरू गररएको, 
मजन्रपररषद् सनमनतका 10 वटा बैठक बसी 25 वटा ननणवय गररएको । 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र अन्तगवतका ननकायसमग सम्बजन्धत ववनभन्न 
पामचवटा ननयमावलीहरू पररमािवन गरी मजन्रपररषद् बैठक शाखामा पेश गररएको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्री, नेपाल सरकार,मजन्रपररषद्, सिंवैधाननक पररषद्, नेपाल सरकार, 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय समेतलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, 

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुबाट म्याद प्राि हनु आएका १०७ थान 
मदु्दाहरुको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन पर तथा प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत 
अदालतमा पठाइएको। 

 केन्रीय अनगुमन सनमनतको बैठक १ पटक, सजचव बैठक 1 पटक,  COVID-19 
सिंकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) ननदेशक सनमनतको  बैठक १ पटक, बेरुि ुफछयौट 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको बैठक ४ पटक र ननिामती अस्पताल वोडवको बैठक 
२ पटक आयोिना गररएको । 

 नेपाल सरकार मजन्रपररषद् को ववनभन्न बैठकबाट भएका िम्मा २97 ननणवयहरूको 
कायावन्वयन प्रगनत वववरण प्राि गरी मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणालीमा 
अद्यावनधक गररएको तथा १०९ ननणवयहरू मन्रालयहरूको प्रणालीमा कायावन्वयन तथा 
अनगुमनका लानग पठाइएको । 

 अफगाननस्तानमा िारी रािनैनतक सिंकटका कारण त्यहाम रहेका नेपाली श्रनमकहरु वफताव 
गने सम्वन्धमा कायवयोिना बनाइव परराष्ट्र मन्रालय, गहृ मन्रालय र श्रम, रोिगार 
तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालयको समन्वयमा तत्काल कायव गरी स्वदेश फकव न चाहने 
नेपालीहरुको सकुशल उर्द्ार गने ननणवयहरु गररएको ।  

 आ.व.2078/79 को खररद योिना अनरुूप सरसफाई सेवा बोलपरका माध्यमबाट 
खररद कायव सम्पन्न गररएको । 
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 चाल ुआ.व.मा हालसम्म पूमिीगततफव  20.23 प्रनतशत र चा.ल.ुतफव  49.88 प्रनतशत 
कुल ववत्तीय प्रगनत भएको । 

 National Data Bank पोर्टलको खरिद सम्झौता सम्पन्न गरि निर्ाटण कार्ट अगाडी 
बढाइएको तथा Server Virtualization Software खररद कायवको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी 
खररद सम्झौता गररएको। 

 यस कायावलय अन्तगवतको एकीकृत अनगुमन प्रणालीको Source Code बागमती 
प्रदेशलाई हस्तान्तरण गने सम्बन्धमा बागमती प्रदेशका ववनभन्न ननकायका 
पदानधकारीहरुलाई  System Orientation गररएको र मतुयमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलयले उपलब्ध गराएको Server मा Source Code Deployment को कायव सम्पन्न 
गररएको ।  

 नेपाल सरकारले २०७८ पौष मसान्तसम्म दईु नतहाई र २०७८ चैर मसान्त सम्म 
शत ्प्रनतशत िनतालाई कोनभड ववरुर्द्को खोप लगाउने गरी राखेको लक्ष्य कायावन्वयन 
गनव, बढ्दै गएको कोनभड सिंक्रमण तथा नया भेररएन्टको प्रभाव कम गनव ववनभन्न 
अस्पतालहरूका वेड क्षमता, आईनसय,ु भेजन्टलेटर लगायतका उपकरणहरू तथा 
अजससिनको भरपदो व्यवस्थापन गनव, सीमा नाकाहरूमा  रहेका  Health Desk हरू 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनव तथा एक देशले लगाएको खोपलाई अको देशले मान्यता 
ददई सहि रूपमा आवत िावत गने व्यवस्था नमलाउने लगायत ववषयमा स्वास्थ्य तथा 
िनसिंतया मन्रालय लगायत सरोकारवालाहरूसमग बैठक गरी ननरन्तर ननदेशन¸ समन्वय 
र सहकायव गररएको। 

 ववनभन्न सातवटा जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहहरूको वडा ववभािन तथा वडा सिंतया 
र नसमाना हेरफेरका लानग सम्बजन्धत प्रदेश सरकारबाट नसफाररस भई आएबमोजिम 
आवश्यक कायावथव सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा पराचार गररएको 
।  

 यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायको चाल ुआ.व. मा सञ्चालन भएको वावषवक योिना 
तथा कायवक्रमको प्रथम रैमानसक प्रगनत सनमक्षा सम्पन्न गररएको ।  

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचना उपलब्ध गराई पाउम भनी यस 
कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्रा् त भएका ३ वटा ननवेदनमा 
आवश्यक कारवाही गरी सूचना उपलब्ध गराइएको । 

 AML/CFT सम्बन्धी रावष्ट्रय समन्वय सनमनतको २ वटा तथा AML/CFT सम्बन्धी 
प्राववनधक सहयोग समूहका ववनभन्न ४ वटा बैठक सम्पन्न भएका। 

 यस अवनधमा सम्वजन्धत ननकायबाट समाधान भई आएका मध्ये फर्छ्यौट गनव उपयकु्त 
देजखएको िम्मा १,097 गनुासो फर्छ्यौट गररएको । नमनत २०७६/०४/०१ देजख 
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सिंचालनमा आएको नयाम ववद्यतुीय पोटवलमा २०७६/०४/०१ देजख हालसम्म प्राि 
गनुासो मध्ये 64.06% गनुासो फर्छ्यौट भएको। 

 यस कायवलयबाट आ.व. 2078/79 मा अनगुमनका लानग छनौट भएका रावष्ट्रय 
गौरव, रुपान्तरणकारी तथा रावष्ट्रय महत्वका आयोिनाहरुको सञ्चालन, अनगुमन 
प्रणालीमा आवर्द्ता तथा अन्य नबषयमा भएका प्रगनत तथा पनव गएका समस्याहरुको 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत आयोिना प्रमखु लगायत सरोकारवाला ननकाय समेतको 
उपजस्थनतमा आयोिनागत छलफल गरी आवश्यक ननदेशन ददइएको। 

 “Assessment of maternal mortality situation in Nepal: evidence from review of 

literature and analysis of routing health service and surveillance statistics” 
सम्बन्धी कायवपर तयार गरेको । 

 रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि हनु आएका 15 वटा  नसफाररसहरु 
कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायमा पठाइएको । 

 

यस अवनधमा ववनभन्न महाशाखा/शाखाहरूबाट सम्पादन भएका मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण 
यसप्रकार रहेको छः 

५.१ प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननिी सजचवालयबाट भएको पराचार वववरणः 

नस.न. पर प्राि ननकाय/सिंस्था/व्यजक्त सिंतया 
१. मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका पर (बाह्य) 279 
२. महाशाखा/शाखामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू 281 
३. वट्पणी दताव 71 

४. वट्पणी सदर 64 
५. माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यूहरूको भ्रमण स्वीकृनत  102 
६. ववश्वववद्यालयसम्बन्धी परहरू 76 

५.२ मतुय सजचवको सजचवालय 

 २०७८ साल काजत्तकदेजख पसु मवहनासम्म १३ वटा मजन्रपररषद्को बैठक बस्यो ।बैठकले 
361 वटा ननणवयहरु गर् यो ।सजचवालयले मजन्रपररषद्को बैठक तय देजख बैठक सिंचालनका 
लानग व्यवस्थापनका कायवमा सञ्चार, समन्वय तथा सहिीकरण गरेको। 

 ४ वटा मजन्रपररषद् सनमनतका 10 वटा बैठकका लानग आवश्यक समन्वय/सहिीकरण र  
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ननदेशन भए बमोजिम अन्य कायव गरेको। 

 मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सजचव बैठक आयोिना गरेको/ सजचव बैठकमा उपजस्थनतको 
लानग सबै सजचवलाई SMS र फोन माफव त खबर गरेको। सजचव बैठक कक्षमा नसट 
व्यवस्थापन गरेको। अन्य प्राववनधक काम समेतको प्रभावकारी व्यवस्था नमलाईएको। बैठकको 
ननणवय मस्यौदा प्रस्ततु गरी प्रमाजणत गराई कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ठाउममा पठाउने 
कायवमा सहिीरकण गरेको। 

 मजन्रपररषद् मा प्रस्ततु हनु ेप्रस्ताव सम्बन्धमा ववनभन्न ववषयगत मन्रालयका सजचव, सह-सजचव 
र अन्य तहका पदानधकारीहरुको सहभानगता रहेको 4०  वटा ववषयगत बैठक व्यवस्थापन 
सम्वन्धी कायव गरेको। 

 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयिारा आयोजित ९७ वटा तथा स्वास्थ्य तथा 
िनसिंतया मन्रालयिारा आयोजित १२ वटा वढुवा सनमनतको बैठकमा मतुय सजचवको 
सहभानगतामा कमवचारीहरुको वढुवा सम्वन्धी काममा सहिीकरण गरेको।साथै ननणवयहरु 
प्रमाजणत गने कायवमा सहयोग परु् याएको । 

 नेपाल सरकारको नाममा प्राि अध्ययन, तानलम वा भ्रमणको बामडफामडको लानग छारवजृत्त 
सनमनतको २ वटा बैठक आयोिनाको लानग व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गरेको र सो अवनधमा 
वसेको बैठकका ननणवयहरु प्रमाजणत गराउने, सोको कायावन्वयनका लानग समन्वय र सहिीकरण 
गरेको। 

 बेरुि ुफछयौट अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको २ वटा तथा ननिामती अस्पताल वोडवको ३ 
वटा बैठकको आयोिना गरी वैठकको ननणवय प्रमाजणत गरी  कायावन्वयनको लानग सम्वजन्धत 
ननकायमा पठाउने कायवमा सहिीकरण गरेको। 

 यस अवनधमा िम्मा कररब 6०00 पटक टेनलफोनबाट िनसम्पकव   गरी सेवा प्रवाहमा 
सहिीकरण/समन्वय गरेको। 

 कररब 6५०व्यजक्तलाई  भेटघाटको व्यवस्था नमलाईएको। 

 ववनभन्न बैठकबारे अनग्रम सूचना ददन नेपाल सरकारका ववजशष्ट शे्रणीका पदानधकारीहरुलाई 
कररब 30 पटक Group SMS र Group Mail गने काम गरेको। 

 ९4 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 Documents तयारी, बैठक कक्ष व्यवस्था एविं सिंचालन र अनतनथ सत्कार 
लगायत काम समेत गरेको। 

 137 वटा परहरु E-Registrationगरी मतुय सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गरी आदेशानसुार 
Onlineबाट नै कायावन्वयनको लानग प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सजचवज्यूहरु 
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समक्ष पठाउने काम भएको। 

 नलजखत तथा टेनलफोनबाट प्राि कररव 50 ओटा गनुासोहरुको सनुवुाई गरी समाधानको लानग 
सहिीकरण गरेको।  

 नेपाल सरकारका सजचवहरुको 84 वटा स्वदेश भ्रमण तथा16वटा ववदाको Digital अनभलेख 
रात नकुा साथै सजचवहरुबाट प्रस्ततु गनुव भएको स्वदेश भ्रमणको प्रनतवेदन कायावन्वयनको लानग 
प्र.म.कायावलयका सम्बजन्धत सजचव समक्ष प्रस्ततु गने कायव गरेको र एकप्रनत सजचवालयमा 
समेत अनभलेख रात ने कायव गरेको।सजचवहरुको हाजिरी र पररचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायवहरुलाइव ननरन्तरता ददएको। 

 सिंवैधाननक अङ्गका पदानधकारी, प्रदेश प्रमखु,नेपाल सरकारका सजचवहरु र अन्य ववभागीय 
प्रमखुहरुको सम्पकव  नम्बर, E-mail Address र वररयताक्रम अध्यावनधक गने कायवलाइ 
ननरन्तरता ददएको। 

 Representative of UNHCR, फ्रान्स, अमेररका र भारत लगायतका महामवहम रािदूत तथा 
सिंयकु्त राष्ट्रसिंघीय प्रनतनननध, ADB country Director समग भेटघाट गराउने पूवव तयारी सम्बन्धी 
सबै कायव गरेको। Talking Point बनाई मतुयसजचवज्यूसमग प्रस्ततु गरेको र सो को  अनभलेख 
राखेको। परराष्ट्र मन्रालयसमग समन्वय गनुवपने कायव गरेको/गराईएको। 

 COVID-19 सिंकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) ननदेशक सनमनतको ३ पटक बसेको बैठकमा 
आवश्यक व्यवस्थापन, सहिीकरण र समन्वय सम्बन्धी कायव गरेको। 

 २ पटक आयोिना भएको केन्रीय अनगुमन सनमनतको बैठकमा सहिीकरण तथा व्यवस्थापकीय कायव 
गरेको। 

 रावष्ट्रय पनुननवमावण प्रानधकरण तथा रावष्ट्रय ववपत िोजखम न्यनुनकरण तथा व्यवस्थापन प्रानधकरणका 
पदानधकारीहरुको सिंलग्नतामा रावष्ट्रय पनुननवमावण प्रानधकरणको Exit Plan लगायतका ववषयमा 
आयोजित छलफल कायवक्रमको सहिीकरण गरेको। 

 मेलाम्ची खानेपानी आयोिना सचुारु गरी काठमाडौं उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी ननयनमत रुपमा आपूनतव 
गने सम्वन्धमा भएको वैठकका लानग आवश्यक पने ववषयवस्तमुा सहिीकरण गरेको। 

 अफगाननस्तानमा रहेका नेपाली नागरीकको उर्द्ार सम्वन्धमा भएको वैठकको व्यवस्थापनमा सहिीकरण 
गरेको। 

 श्रीमान ् मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा केन्रीय सजचवालय व्यवस्थापन ननदेशक सनमनतको बैठक 
आयोिना गने कायवमा सहिीकरण गरेको। 

 खाद्यान्न वस्तहुरुमा गूणस्तर कायम गने, ्लाजस्टक झोला प्रनतवन्ध कायवयोिना, फोहोर 
Recycling Policy, रसायननक मल आपूनतव, इव.वप.एस. प्रणाली अन्तगवत कोररया कामदार 
पठाउनेलगायतका महत्वपूणव ववषयहरुको वैठक व्यवस्थापनमा सहिीकरण गरेको। 
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 सहसजचवहरुको सरूवालाई व्यवजस्थत बनाउन सङ् घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासनका सजचवहरु र 
अन्य पदानधकारीहरुसमग भएका ३ वटा बैठकको आयोिना गने कायवमा सहयोग परु् याईएको। 

 जचवकत्सा जशक्षा आयोगमा देखापरेका समस्या समाधानाथव बैठकको आयोिना, सो को लानग 
सञ्चार समन्वय सम्बन्धी कायव गरेको। 

  चीनमा अध्ययनरत जचवकत्साशास्त्रका ववद्याथीहरुको समस्या समाधानाथव पहल गरेको। ३ 
पटक ननिहरुको गनुासो सनुवुाई गरेको। ३ पटक ववनभन्न सजचवहरु समेतको सहभानगतामा 
बैठक आयोिना गरी ननष्कषवसवहत सम्बजन्धत ननकायलाई समस्या समाधानको लानग अजघ बढ्न 
मागवप्रशस्त गने र देशमा नै इन्टनवजशप गने व्यवस्थाका लानग मतुय सजचवज्यूबाट भएका सबै 
प्रयासहरुमा सहयोगी भनूमका ननवावह गरेको। 

 समसामवयक ववषयमा नेपाल टेनलनभिनले नलएको अन्तरवातावको तयारीको लानग सबै व्यवस्थापकीय 
कायव गरेको। 

 नलङ्कन स्कुलको MOU सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्रालय, अथव मन्रालय, जशक्षा तथा ववज्ञान प्रववनध 
मन्रालय र प्र.म. कायावलयका सजचवहरु सवहतको सहभानगतामा ३ वटा सहिीकरण बैठक 
आयोिना गरेको। 

 नीनत अनसुन्धान प्रनतष्ठानका अध्यक्ष र पदानधकारीहरूसमग बैठक आयोिना गरी नीनतगत समस्या समाधान 
गने कायवमा सहयोग गरेको। 

 महाकाली नदीमा ननमावणाधीन पलुको Redesign सम्बन्धमा माननीय रमेश लेखक, सम्बजन्धत 
सजचवहरु सवहतको बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गरेको। 

 ननिामती अस्पतालको बोडव बैठकको व्यवस्थापन, सञ्चालन गने कायवमा समन्वय र सहयोग गरेको। 
 ववपद् िोजखम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन रावष्ट्रय पररषद्को आठौं बैठकको लानग SMS गने, कायवक्रम 

व्यवस्थापन गने, बैठक सञ्चालन गनव आवश्यक पने सबै कायवमा सहयोग परु् याएको। 
 ववश्व िलवाय ुसम्मेलनको पूववतयारी सम्बन्धमा २ वटा बैठक आयोिना गरेको । श्रीमान ्मतुय 

सजचवज्यूको अध्यक्षतामा  ववश्व िलवाय ु सम्मेलनमा नेपालले प्रस्ततु गररने कायवसूची र 
प्रधानमन्रीज्यूबाट हनुे सम्बोधनको खाकाका सम्बन्धमा बैठक गरी अजन्तम रुप ददन ेकाममा 
सहिीकरण गरेको । 

 खानी ववभागले गरररहेको कामका सम्बन्धमा खानी तथा भ-ूगभव ववभागका DG बाट Briefing 
नलने, सिंस्थाको प्रगनत समीक्षा गने काममा सहिीकरण गरेको। 

 नेपाल ववद्यतु, उत्पादन, प्रशारण, ववतरणको मौिदुा अवस्था, सम्भावना र चनुौती ववयमा नेपाल 
ववद्यतु प्रानधकरणका MD बाट प्रस्ततुीकरण गराउने कायवमा सहिीकरण गरेको। नेपालमा 
आन्तररक खपत भई बढी हनुे वविलुी भारत, बङ्गलादेशसमग Power trade गने सम्बन्धमा सबै 
मन्रालयहरुका सजचवहरुसमग समन्वयात्मक बैठक सञ्चालन, व्यवस्थापनमा सहिीकरण गरेको।  
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 वन तथा वातावरण, सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, गहृ मन्रालय, यवुा तथा 
खेलकुद मन्रालय, मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्रालय र कानून, न्याय तथा 
सिंसदीय मानमला मन्रालयको चौमानसक प्रगनत समीक्षा गने कायवमा सहयोग गरेको। 

 गररवी ननवारण कोषको बैठक मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरेको। यसले उक्त कोषमा 
देजखएका प्रशासननक, सािंगठननक, आनथवक समस्या समाधानाथव ववनभन्न ननणवयहरु गरेको र उक्त ननणवयहरु 
प्रमाजणत गरी कायावन्वयनको लानग अगानड बढाउन ेकाममा सजचवालयले समन्वय गरेको । 

 नेपाल Climate Diplomacy Critical Issue and Way Forward सम्बन्धमा आयोजित 
बैठकमा श्रीमान ्मतुय सजचवज्यूको सहभानगताको लानग आवश्यक प्रबन्ध नमलाईएको साथै 
बैठकमा हनुे छलफलका बुमदाहरु सम्बजन्धत ननकायसमग परामशवका साथ मतुय सजचवज्यूसमक्ष 
प्रस्ततु गरेको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू UNO ववश्विलवाय ु सम्मेलनमा स्कटल्याण्डको ग्लास्को सहरमा 
प्रस्थान गने कायवमा मतुय सजचवज्यूको तफव बाट हनुे समन्वयात्मक कायवमा सहिीकरण गरेको। 

 लगानी बोडवद्बारा आयोजित अरूण ३ िलववद्यतु पररयोिना सम्बन्धी बैठकमा मतुय सजचवज्यूलाई सहभागी 
गराउने कायवमा समन्वय गरेको। 

 श्रीमान ्मतुय सजचवज्यूबाट प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायावलयको के्षर, महाशाखा र शाखाहरुले 
सम्पादन गरररहेको काम कायावलय व्यवस्थापन र अन्य समस्याका बारेमा ननरीक्षण गने कायवको सबै 
व्यवस्थापकीय कायव सम्पन्न गनव गराउन सहयोग गरेको। 

 राष्ट्रपनतको कायावलयद्बारा नवननयकु्त प्रदेश प्रमखुहरुको सपथ गराउने सम्बन्धमा आयोजित कायवक्रममा 
श्रीमान ्मतुय सजचवज्यूलाई सहभानगता गराईएको। 

 नेपाल प्रशासननक प्रजशक्षण प्रनतष्ठानको प्रजशक्षण पररषद्को 68 औिं बैठकका लानग मतुय 
सजचवज्यूबाट सेसनको Chair गने कायवका लानग Talking Points तयार गने/गराउने कायवमा 
समन्वय गरेको। 

 तातोपानी नाकाबाट मालसामानको ओसारपसारमा देजखएका अवरोध ननराकरण गनव अथव मन्रालय, गहृ 
मन्रालय, परराष्ट्र मन्रालय, भौनतक पूवावधार तथा यातायात मन्रालय, कृवष तथा पशपुिंक्षी 
ववकास मन्रालयका सजचवज्यूहरु, सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको प्रशासननक सल्लाहकार, प्र.म. 
तथा म.प. कायावलयका सम्बजन्धत क्षेर हेने सजचवको समेत सहभानगता रहेको बैठक व्यवस्थापन 
सञ्चालनमा सहयोग परु् याएको। 

 काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी लगानी बोडवको PDA लाई अजन्तम 
रूप ददने सम्बन्धमा अथव मन्रालय, ऊिाव, िलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्रालय, शहरी ववकास 
मन्रालय, सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, कृवष तथा पशपुन्छी ववकास 
मन्रालय, उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनतव मन्रालय, कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालय, 
प्र.म. कायावलयका सबै सजचव ज्यूहरु, लगानी बोडवको CEO, का.म.न.पा. को मेयर, उप-मेयर, 



18 
 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत समेतको सिंलग्नतामा छलफल कायवक्रमको आयोिनाको सबै व्यवस्थापकीय 
कायवमा समन्वय र सहिीकरण गरेको। 

 ववकास कायवमा कानून ननमावण गरी सहिीकरण गने सम्बन्धी बैठक मतुय सजचवज्यूको 
अध्यक्षतामा सम्पन्न गराईएको। यसमा सम्बजन्धत सबै मन्रालयका सजचवहरु, लगानी बोडवको 
CEO समेत सहभानगता गराउन सहयोगी भनूमका ननभाईएको। 

 नेपाल सरकारका सह-सजचव वा सो सरहका पदानधकारीहरुको Leadership Development 
तानलमको समापन समारोहमा सहिीकरण गरेको। 

 शरणाथी सम्बन्धी भैरहेको समस्या समाधानाथव गहृ, अथव, परराष्ट्र, NID Chief र प्र.म. कायावलयका 
सम्बजन्धत सजचव समेतको सिंलग्नता बैठक आयोिना गरी त्यसको ननणवय गने गराउने कायवमा 
सहिीकरण गरेको। 

 महालेखापरीक्षकको नवनननमवत भवनको समदु् घाटन कायवक्रममा मतुय सजचवज्यूलाई सहभानगता गराउन े
कायवमा समन्वय गरेको। 

 काठमाडौं ववश्वववद्यालयका प्रध्यापकहरुद्बारा अन्वेषण भईरहेको हाइड्रोिन ग्यामस सम्बन्धी कायव प्रगनतको 
प्रस्ततुीकरण गराउने कायवमा समन्वय गरेको। 

 सावविननक खररद सम्बन्धी ननयम ननमावणका सम्बन्धमा सम्बजन्धत सजचवहरु समेतलाई सहभागी गराई 
पटक पटक कायवक्रम आयोिना गने गराउने कायवमा समन्वय भएको। 

 ननिामती कमवचारी अस्पतालको ननरीक्षण मतुय सजचवबाट गराई अस्पतालको प्रगनतको Briefing 
नलने कायव सम्पन्न गरेको। 

 नडजिटल लेखापरीक्षण कायावन्वयन सम्बन्धी महालेखापरीक्षकद्बारा आयोजित कायवक्रममा मतुय 
सजचवज्यूलाई सहभागी गराईएको। 

 मानव अनधकार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सफ्टवेयरको ववकास सम्बन्धी १ ददने कायवशाला 
गोष्ठीमा मतुय सजचवज्यूलाई सहभागी गराईएको गोष्ठीमा हनुे सम्बोधनको खेस्रा तयारी गरी प्रस्ततु 
गरेको। 

 ननिामती कमवचारी श्रीमती सिंघका पदानधकारीहरुसमगको समसामवयक समस्याका सम्बन्धमा 
छलफलको आयोिना गरेको। 

 Make in Nepal का पदानधकारीहरुसमग स्वदेशीवस्त ु उत्पादनका सम्बन्धमा छलफलको 
आयोिना गरेको। ननिहरुसमग Cluster Meeting ३ पटक आयोिना गने काममा समन्वय 
गरेको। 

 International Conference on Nepal Reconstruction 2021 मा मतुय सजचव सहभागी 
भई आफ्नो धारणा रात ने काममा सहयोग परु् याईएको। 

 13 औिं अन्तराववष्ट्रय मानवअनधकार ददवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कायवक्रमको व्यवस्थापकीय 
कायवमा सहयोग, समन्वय गरेको। मानवअनधकार ददवसलाई सफल बनाउन मतुय सजचवज्यूबाट 
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गनुवपने भनूमका ननवावहका सम्बन्धमा सहिीकरण गने/गराउने व्यवस्था नमलाईएको। 
 अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको अनधकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को कायावन्वयनमा देखा परेका 

समस्या समाधानको लानग आयोजित अन्तरवक्रयात्मक कायवक्रमको व्यवस्थापन र समन्वय 
गरेको। 

 प्रदेश सजचवहरुसमग प्रदेशका नगनतववनध, समस्याका सम्बन्धमा Online माफव त Briefing नलन े
काम श्रीमान ्मतुयसजचवबाट भएको। यस कामको सम्पूणव व्यवस्थापनका कायव गरेको। 

 सिंघीय सिंसदको दवैु सदनको आह्वान सम्बन्धमा राष्ट्रपनत कायावलयबाट भएको अनरुोध बमोजिम 
समन्वय, सहिीकरण, सञ्चार लगायतका काम गरेको । सिंसदको दवैु सदनमा मतुय सजचवको 
उपजस्थनत आवश्यकतानसुार गने/गराउने व्यवस्था नमलाईएको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा कोनभड-19 ववशेष खोप अनभयान सम्बन्धी समन्वय 
बैठकको आयोिनाका लानग सूचनाको सम्प्रषेण गरेको ।  

 मतुय सजचवज्यू सहभागी पनुननवमावण प्रानधकरणको रावष्ट्रय ननदेशक सनमनतको बैठकको Agenda 
मा पूववतयारी गने/गराउने काम भएको। 

 पनुननवमावण प्रानधकरणको कायावलय हस्तान्तरण गने कायवक्रमको समन्वय गरेको। 
 सजचवस्तरीय कायवशाला गोष्ठीको आयोिना सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने/गराउने कायवको सिंयोिन 

तथा व्यवस्थापन गरेको।  
 Staff College द्बारा नवननयकु्त उपसजचवहरुको नननमत्त आयोजित तानलमको शभुारम्भमा मतुय 

सजचवज्यूको उपजस्थनत गराउने कायवको सहिीकरण गरेको। उक्त कायवक्रममा मतुय सजचवबाट 
हनुे सम्बोधनको बुमदाहरु तयार गरी प्रस्ततु गने काम भएको। 

 माननीय गहृ मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा भएको स्थानीय तहको ननवावचन पूववतयारी सम्बन्धी 
बैठकमा मतुय सजचवज्यूलाई उपजस्थत गराउने कायवमा समन्वय भएको। 

 मतुय सजचवबाट Project Monitory को लानग Action Room को शभुारम्भ सम्बन्धी कायवमा 
सहिीकरण भएको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट माननीय मन्रीज्यू र नेपाल सरकारका सजचवहरुलाई बिेट, 
नीनतको कायावन्वयन सम्बन्धमा ननदेशन ददने कायवक्रमको सबै व्यवस्थापकीय कायव गरेको। 

 स्वयम्भ ुक्षेरमा सडक ववस्तारले पारेको समस्या समाधानाथव सम्बजन्धत ननकायसमग तथा गनुासो 
सनुवुाई गरी सम्बजन्धत व्यजक्तहरुसमग भेटघाट गराउने व्यवस्था नमलाईएको। 

 बागमती BIOME Project को गनतववनध र कायवददशा बारे मतुय सजचव र सम्बजन्धत 
सजचवहरुको समक्ष प्रस्ततुीकरण गने कायवमा सहिीकरण गररएको ।  
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 सिंसदको ववनभन्न सनमनतका 4 ओटा बैठकमा मतुय सजचवलाई उपजस्थनत गने/गराउने। सिंसदीय 
सनमनतले सोधेको प्रश् नको िवाफ तयार गरी प्रस्ततु गने/गराउने। छलफलका बुमदाहरु तयार 
गरी मतुय सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गने/गराउने कायव भएको। 

सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जसलक गनुवहोस ्।  
 

मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा 

५.३ मजन्रपररषद् बैठक शाखा 

मवहना बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
कानतवक 5 98 
मिंनसर 3 90 
पसु 5 173 
िम्मा 13 361 

 

नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बैठकका ननणवयहरू हेनव यहाम जसलक गनुवहोस ्। 

५.४ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखा 

२०७८ कानतवकदेजख २०७८ पसुसम्मको मजन्रपररषद् सनमनत बैठक र ननणवय सिंतया  

क्र.सिं. मजन्रपररषद् सनमनत बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
१. प्रशासन सनमनत 3 7 
२. सामाजिक सनमनत 0 0 
३. आनथवक तथा पूवावधार सनमनत 4 14 
४. ववधेयक सनमनत 3 4 

िम्मा 10 25 
मजन्रपररषद् सनमनत बैठक तथा ननणवय सिंतया (मानसक) 

क्र. 
सिं. 

मवहना प्रशासन सनमनत सामाजिक सनमनत आनथवक तथा पूवावधार 
सनमनत 

ववधेयक सनमनत 

बैठक 
सिंतया 

ननणवय 
सिंतया 

बैठक 
सिंतया 

ननणवय 
सिंतया 

बैठक 
सिंतया 

ननणवय 
सिंतया 

बैठक 
सिंतया 

ननणवय 
सिंतया 

१. २०७८ कानतवक  1 3 - - 2 6 1 1 
२. २०७८ मिंनसर 1 2 - - 1 3 1 2 
३. २०७८ पसु 1 2 - - 1 5 1 1 
         िम्मा ३ 7 0 0 4 14 3 4 

 मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जसलक गनुवहोस ्। 

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/
https://www.opmcm.gov.np/samiti-decision/
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५.५ मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा 

 नेपाल सरकार मजन्रपररषद् को ववनभन्न बैठकबाट भएका िम्मा २९७ ननणवयहरूको कायावन्वयन प्रगनत 
वववरण प्राि गरी मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणालीमा अद्यावनधक गररएको। 

 नेपाल सरकार मजन्रपररषद् को ववनभन्न बैठकबाट भएका िम्मा १०९ ननणवयहरू मन्रालयहरूको 
प्रणालीमा कायावन्वयन तथा अनगुमनका लानग पठाइएको।साथै कायावन्वयन तथा अनगुमन भएका 
ननणवयहरूको दोस्रो रैमानसक प्रनतवेदन तयारी कायव भइरहेको।  

 रािनीनतक प्रकृनतका ननयजुक्त/मनोनयनको पदपूनतव सम्बन्धी वववरण मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन 
अनगुमन प्रणालीमा अद्यावनधक भएको। 

 नेपाल सरकारका सबै केन्रीय ननकायहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्री र मजन्रपररषद् बाट हनुे रािनीनतक 
प्रकृनतका ननयजुक्त हनुे ररक्त पदहरूको वववरण पठाउन पराचार भएकोमा प्राि वववरणहरुको आधारमा 
अनभलेख अद्यावनधक गने कायव भइरहेको। 

प्रशासन महाशाखा 

५.६ प्रशासन शाखा 

 कायावलय र मातहतका ननकायको िनशजक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव अन्तगवत कमवचारीको ननयजुक्त, 
सरुवा, काि, हाजिरी, नबदा, बढुवा, परुस्कार, तानलम, छारवृजत्त मनोनयन, ननवृजत्तभरण र अवकाश 
सम्बजन्धत कायवहरू गररएको, 

 कायावलयको दैननक प्रशासन सञ्चालन तथा आन्तररक व्यवस्थापनको कायव गररएको, 
 आ.व.2078/79 का  लानग खररद योिना बमोजिम सरसफाई सेवा, स्टेशनरी तथा मसलन्द सामग्री 

खररदका लानग बोलपरका माध्यमबाट खररद कायव सम्पन्न गररएको, 
 सजचव बैठक लगायतका अन्य बैठकको व्यवस्थापन तथा ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय 

गररएको। 

 कायावलय हातानभर सरसफाइ, हररयाली प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायव गररएको। 

 यस कायावलयको स्वानमत्वमा रही प्रयोग वववहन अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरु आवश्यक 
व्यवस्थापनका लानग हेनभ इसयूपमेन्ट नडनभिनलाई उपलब्ध गराइएको। 

५.७ आनथवक प्रशासन शाखा 

यस अवनधमा आनथवक प्रशासन शाखाबाट देहायका कायवहरू सम्पादन गररएको छ : 

 आ.व.078/79 को ववननयोिन, रािस्व, धरौटी र कायव सिंचालनको प्रथम रैमानसक अवनधको 
आन्तररक लेखापरीक्षण गराइएको । 

 TDS लाई आन्तररक रािस्व ववभागले तयार पारेको Software माफव त प्रवववष्ट गने कायव गररएको  । 

 चाल ुआ.व.को कुल ववत्तीय प्रगनत पूमिीगततफव  20.23 प्रनतशत र चा.ल.ुतफव  49.88 प्रनतशत रहेको 
। 
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 यस कायावलय तथा अन्तगवतका ननकायहरुको वेरुिकुो लगत अद्यावनधक गराउनकुा साथै यस 
कायावलयको वेरुि ुशनु्य गराउन प्रयास गररएको । यस कायावलय तथा अन्तगवतका ननकायहरु समेतको 
कुल बेरुि ुरकम रू. 3,79,00,79,000.00 रहेको  । 

 आनथवक प्रशासनसमग सम्बजन्धत ववषयमा अन्य महाशाखा/शाखाबाट माग गररएको राय समयमा नै 
उपलब्ध गराउने गररएको छ । 

 (बिेट अिंकसम्बन्धी थप वववरण यसै प्रनतवेदनको नस.निं ८ मा समावेश गररएको छ) 

सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण  महाशाखा 
 

५.८ मवहला, बालबानलका िेष्ठ नागररक श्रम तथा रोिगार शाखा  

 बालबानलका सम्वन्धी अन्तराववष्ट्रय महासजन्ध,१९८९ (CRC) को राष्ट्र सिंघमा बझुाउनपुने छैठौं र 
सातौं आवनधक प्रनतवेदनको मस्यौदाका सम्वन्धमा रायसझुाव उपलब्ध गराइएको ।  

 कोररयन भाषा परीक्षा पास गरी बसेका कामदारहरुलाइव रोिगार अनमुती प्रणाली (EPS) माफव त 
दजक्षण कोररया पठाउने प्रवक्रया अगानड बढाउन ववनभन्न चरणमा बैठक बसी गरेका ननणवयहरुको 
कायवयोिनासवहत कायावन्वयनका लानग फलोअप भैरहेको र कामदारहरु क्रमश दजक्षण कोररया 
प्रस्थान भैरहेको । 

 मवहला, शाजन्त र सरुक्षा सम्वन्धी प्रस्ताव निं. १३२५, १८२० को कायावन्वयन सम्वन्धी दोस्रो 
रावष्ट्रय कायवयोिनाको मस्यौदामा रायसझुाव उपलब्ध गराइवएको । 

५.९ जशक्षा, स्वास्थ्य, यवुा तथा खेलकुद शाखा 

 नेपाल सरकारले २०७८ पौष मसान्तसम्म दईु नतहाई र २०७८ चैर मसान्त सम्म शत ्प्रनतशत 
िनतालाई कोनभड ववरुर्द्को खोप लगाउने गरी राखेको लक्ष्य कायावन्वयनका लानग स्वास्थ्य 
तथा िनसिंतया मन्रालय¸ स्वास्थ्य सेवा ववभागका सम्बजन्धत पदानधकारीहरूसमग बैठक गरी 
ननरन्तर ननदेशन¸ समन्वय र सहकायव गररएको। 

 बढ्दै गएको कोनभड सिंक्रमण तथा नयाम भेररएन्टको प्रभाव कम गनव ववनभन्न अस्पतालहरूका 
वेड क्षमता, आईनसय,ु भेजन्टलेटर लगायतका उपकरणहरू तथा अजससिनको भरपदो व्यवस्थापन 
गरी तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य तथा िनसिंतया मन्रालयलाई ननदेशन गररएको। यस 
सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा िनसिंतया मन्रालय¸ स्वास्थ्य सेवा ववभागका सम्बजन्धत 
पदानधकारीहरूसमग बैठक गरी ननरन्तर समन्वय र सहकायव गररएको। 

 कोनभड-१९ को िोजखम कम गनव नेपाल भारतको सीमा नाकाहरूमा  रहेका  Health Desk हरू 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गने ववषयमा, एक देशले लगाएको खोपलाई अको देशले मान्यता 
ददई  सहि रूपमा आवत िावत गने ववषयमा समेत स्वास्थ्य तथा िनसिंतया मन्रालय 
लगायतका ननकायहरूसमग समन्वय र सहिीकरण गररएको। 
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 ववनभन्न अस्पताल ववकास सनमनत तथा केन्रहरू अन्तरगत स्थायी र करार सेवामा कायवरत 
जचवकत्सकहरूलाई छारवजृत्तमा स्नातकोत्तर तहमा साववकमा झैं अध्ययन गनव पाउनपुने मागका 
ववषयमा सम्बजन्धत सरोकारवाला पक्षसमग बैठक गरी आवश्यक सहिीकरण गररएको। 

 ववश्व ववद्यालय तथा स्वास्थ्य ववज्ञान प्रनतष्ठानहरूका प्रशासननक समस्याहरूका ववषयमा ती 
ववश्वववद्यालय तथा प्रनतष्ठानहरूका रजिष्ट्रारहरूसमग छलफल गनव २०७८ मिंनसर १२ गतेका ददन 
भौनतक/ िमु माध्यमबाट एक बैठकको आयोिना गररएको। सो बैठकमा काठमाडौं 
उपत्यकाका ४ िना भौनतक रूपमा  र वावहरका ११ िनाको िमु माध्यमबाट सहभानगता 
रहेको नथयो। बैठकमा ववश्वववद्यालय तथा स्वास्थ्य ववज्ञान प्रनतष्ठानहरूका आनथवक, प्रशासननक 
तथा शैजक्षक समस्याहरूका वारेमा छलफल भएको। 

 नेपाल भारत सीमा नाकामा ननमावणानधन होजल्डङ सेन्टरहरूको सञ्चालन गनव सञ्चालन ननदेजशकाको 
मस्यौदा तयार गरी पेश गनव नमनत २०७८ पषु १९ गते श्रीमान ्सजचवज्यूको अध्यक्षतामा  
बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले स्वास्थ्य सेवा ववभागका ननदेशक डा. कृष्ण प्रसाद पौडैलको 
सिंयोिकत्वमा  एक कायवदल गठन गरेको। सो कायवदलले आफ्नो कायव सम्पन गरी कोनभड-
१९ सिंकट व्यवस्थापन समन्वय केन्रमा पेश गररसकेको। 

 बढ्दै गएको कोरोना सिंक्रमण तथा ननिी क्षेरले खेल्न ु पने भनूमकाका सम्बन्धमा 
मा.राज्यमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा नेपाल उद्योग वाजणज्य महासिंघ¸ नपेाल चेम्वर अफ कमसव 
लगायतका ननिी क्षेरका छाता सिंगठनहरूका प्रमखु/प्रनतनननधसमग छलफल गरी सरकारले 
कोनभड-१९ ननयन्रणका सम्बन्धमा ल्याएको नीनत तथा ननदेशनलाई ननिी क्षरेले समेत सहयोग 
गने सहमती कायम भएको। 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको तफव बाट कोनभड-१९ सिंकट व्यवस्थापन समन्वय 
केन्रका लानग प्रनतनननधत्व गररएको। सो केन्रका बैठकका ननणवयहरूको मस्यौदा तयार गरी 
पेश गररएको। 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको तफव बाट यस शाखासमग सम्बजन्धत ववषयगत 
मन्रालयसमग आवश्यकतानसुार पराचार तथा समन्वय गररएको।  
 

प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा 

५.१० प्रादेजशक समन्वय शाखा 

 देहायका स्थानीय तहहरूको वडा ववभािन तथा वडा सिंतया र नसमाना हेरफेरका लानग सम्बजन्धत 
प्रदेश सरकारबाट नसफाररस भई आएबमोजिम आवश्यक कायावथव सङ्घीय मानमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयमा पराचार गररएको ।  

नस.निं. स्थानीय तहको नाम जिल्ला कैवफयत 

1 धमवदेवी नगरपानलका सिंखवुासभा वडा सिंतया र नसमाना हेरफेर 
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2 महालक्ष्मी नगरपानलका धनकुटा वडा सिंतया र नसमाना हेरफेर 

3 इलाम नगरपानलका इलाम वडा सिंतया र नसमाना हेरफेर 

4 बेलका नगरपानलका उदयपरु वडा सिंतया र नसमाना हेरफेर 

5 िन्तेढुङ्गा गाउमपानलका खोटाङ वडा सिंतया र नसमाना हेरफेर 

6 सानोभेरी गाउमपानलका रुकुम (पजश् चम) वडा सिंतया र नसमाना हेरफेर 

7 मष् टा गाउमपानलका बझाङ वडा ववभािन 

 

 सम्माननीय राष् ट्रपनतज्यूको ववनभन्न स्थानहरूको भ्रमण सम्बन्धमा सम्बजन्धत प्रदेशको मतुयमन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा समन्वय गररएको । 

 साववक जिल्ला कृवष ववकास कायावलय रुकुम (पजश् चम) को स्वानमत्वमा रहेको वक.निं. ७१० 
र ७२९ को िग्गा र सोमा बनेका भवन लगायत भौनतक सिंरचना हाल मनुसकोट नगरपानलकाले 
भोगचलन गरररहेकोमा उक्त िग्गाको स्वानमत्व मनुसकोट नगरपानलकालाई  हस्तान्तरण गने 
सम्बन्धमा कणावली प्रदेश सरकारको नसफाररस बमोजिम सम्बजन्धत मन्रालयमा आवश्यक 
कायावथव पराचार गररएको । 

 नसन्धलुीमाडी-भमेुस्थान-चकमके-उदयपरु कटारी सडक सम्बन्धमा रावष्ट्रय प्राथनमकता प्रा् त 
आयोिनाको रूपमा नसफाररस गने सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकारको नसफाररस बमोजिम 
प्रचनलत कानून बमोजिम आवश्यक कायावथव वन तथा वातावरण मन्रालयमा पराचार गररएको 
। 

 कनकाई नगरपानलका झापा र गणराज्य दजक्षण कोररयाको याङ्गु काउन्टीबीच भनगनी सम्बन्ध 
कायम गने सम्बन्धमा प्रदेश निं. १ सरकारको नसफाररस बमोजिम सिंघीय मानमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयमा पराचार गररएको ।  

 प्रादेजशक ट्रमा सेन्टर लमहीको नाममा स्वानमत्व कायम हनुे गरी िग्गा प्रा् त गने सम्बन्धमा 
सम्बजन्धत ननकायमा पराचार गररएको । 

 ववनभन्न ववषयमा सिंघीय तथा प्रादेजशक ननकायहरूमा पराचार तथा  समन्वय गररएको । 

५.११ योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा 

१. नमनत २०७८/०८/२८ गते यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायको आनथवक वषव 
२०७८/७९ मा सञ्चालन भएको वावषवक योिना तथा कायवक्रमको प्रथम रैमानसक प्रगनत 
सनमक्षा सम्पन्न गररएको ।  

२. मध्यमकानलन खचव सिंरचना तथा आगामी आ.व. को बिेट तिुवमाका लानग यस कायावलय र 
अन्तगवतका ननकायहरुबाट बिेट उपजशषवक वा कायवक्रमगत रुपमा ववगत ५ आ.व. को 
बिेट ववननयोिन र खचवको वववरण, चाल ुआ.व.को खचवको अनमुान र पषु्याई तथा आगामी 
३ आ.व. मा सम्बजन्धत ववषयक्षेरमा आवश्यक पने रकमको यथाथव वववरण सिंकलन 
गररएको। 
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३. यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरुको आवनधक योिना तथा कायवसम्पादन सूचक तयारी 
गने प्रयोिनका लानग प्रस्ताव पेश गररएको ।  

४. यस कायावलय वा अन्तगवतको आ.व. २०७९/०८० का लानग कायवक्रम तथा बिेट सम्बन्धी 
कायवको समन्वय गनव तथा खचवको मापदण्ड ननधावरण गनव बिेट सनमनत गठन गररएको । 

५. आनथवक सवेक्षण २०७८/०७९ को लानग अन्तगवतका ननकायहरुमा वववरण माग गररएको। 

६. ववपद् िोजखमका लानग ववत्तीय व्यवस्थापन रावष्ट्रय रणनीनत, २०७८ को प्रभावकारी 
कायावन्वयनका लानग प्रस्ताववत कायावन्वयन कायवयोिना उपर राय सझुाव प्रदान गररएको । 

७. एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरुको प्रगनत वववरण 
मानसक रुपमा प्रववष्टी गररएको 

८. ववपद िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लानग आवश्यक समन्वय गररएको । 

 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा 

५.१२ सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा 

५.१२.१ सूचनाको हक कायावन्वयन  

आनथवक वषव २०७८/७९ को दोस्रो रैमानसक अवनधमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम 
सूचना उपलब्ध गराई पाउम भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सूचना अनधकारीलाई 
सम्बोधन गरी प्रा् त भएका ३ वटा ननवेदनमा आवश्यक कारवाही गरी सूचना उपलब्ध गराइएको 
। अन्य ननकायसमग सम्बजन्धत ननवेदनहरू आवश्यक कारवाहीका लानग तत ् तत ् ननकायमा लेखी 
पठाइएको । (थप वववरण प्रनतवेदनको नस.निं १० मा समावेश गररएको छ)  

५.१२.2 अन्य ननयनमत कायवहरू  

 प्रदेश १ का प्रदेश मन्रालयहरू तथा नेपाल सरकारका केही जिल्लाजस्थत कायवलयहरूमा  
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कायावन्वयनको अवस्थाबारे अनगुमन गररएको ।   

 रावष्ट्रय सूचना आयोगको बैठकले गरेका ननणवय कायावन्वयन सम्बन्धमा केन्रीय ननकायहरूसमग 
आवश्यक समन्वय गररएको ।   

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

 नेपाली सेना र रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभागबाट प्राि सूचनाहरू अध्ययन गरी आवश्यकतानसुार 
अनभलेखीकरण गररएको ।  

 रावष्ट्रय सरुक्षा नीनत 2075 कयावन्वयन कायवयोिनाको प्रगनत सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननकाय र 
पदानधकारीहरूसमग समन्वय गररएको ।  

 

शासकीय सधुार महाशाखा 

५.१४ सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा 

 सजचव बैठक: नेपाल सरकारका मतुय सजचव श्रीमान ्शिंकरदास बैरागीज्यूको अध्यक्षतामा नमनत 
२०७8/08/29 गते सजचव बैठक सम्पन्न भई सजचव बैठकको ननणवय कायावन्वयनको लानग 
सबै मन्रालय तथा ननकायमा पठाइएको।  

 उिरुी/गनुासोहरुको सिंवोधनः ववनभन् न व्यजक्त/सिंस्थाहरूबाट प्रा् त ज्ञापनपर/ उिरुी/ गनुासोहरू 
सम्बोधनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायमा आवश्यक कारवाहीको लानग लेखी 
पठाइएको।  

 सम्पजत्त वववरण सिंकलन एवम ् अनभलेख व्यवस्थापन: सिंवैधाननक ननकायका पदानधकारी, 
महान्यायानधवक्ता, राष्ट्रपनत तथा उपराष्ट्रपनतबाट मनोनीत तथा ननयकु्त अन्य पदानधकारी, रावष्ट्रय 
योिना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू र प्रदेश प्रमखुहरू लगायत अन्य ननकायबाट यस 
शाखामा प्राि भएका सम्पजत्त वववरण रेकडव गरी रावष्ट्रय सतकव ता केन्रको वेभसाईटमा अनलाईन 
प्रववष्ट गररएको। 

५.१५ सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा 

 AML/CFT सम्बन्धी रावष्ट्रय समन्वय सनमनतको १०९औिं र ११०औिं बैठक सम्पन्न भएका।  
 AML/CFT सम्बन्धी प्राववनधक सहयोग समूहका ववनभन्न ४ वटा बैठक सम्पन्न भएका। 
 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रावष्ट्रय 

रणनीनत तथा कायवयोिना (2076-81) र सो को पूरक कायवयोिना समेतको कायावन्वयनको 
सम्बन्धमा वावषवक प्रगनतको प्रारजम्भक प्रनतवेदन तयार भएको। 

 रािस्व अनसुन्धान ववभागको सिंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O & M Survey)  स्वीकृत 
गरी  ववभागलाई पठाइएको। 

 रावष्ट्रय समन्वय सनमनत तथा प्राववनधक सहयोग समूहका पनछल्ला ननणवयहरुको Compilation 
गरी उक्त ननणवयहरुको कायावन्वयन अवस्था ववश्लषेण गररएको। 
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 AML/CFT National Reporting System Software को खररद प्रवक्रया अन्तगवत Request For 

Proposal  (RFP) को प्राववनधक प्रस्ताव मानथ मूल्याङ्कन गने कायव सम्पन्न भई कायावलय प्रमखु 
समक्ष पेश गररएको।   

 रणनीनत तथा कायवयोिना बमोजिम AML/CFT र आपरानधक आिवनको आमकलन गनव आधार 
सवेक्षण (Baseline Survey) का लानग ToR र Survey Design गनव केन्रीय तथा प्रादेजशक 
स्तरमा 5 वटा गोष्ठी सिंचालन गने सम्बन्धमा अवधारणा पर तयार भएको। 

 पारस्पररक मूल्याङ्कनको Effectiveness तफव को िवाफ लेखन कायव शरुु गररएको।  
 AML/CFT सम्बर्द् ववनभन्न Virtual Meeting हरुमा सहभागी भएको।  

५.१६ हेलो सरकार कक्ष 

हेलो सरकार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र ववनभन्न मन्रालय तथा ननकायहरूसमग 
सम्बजन्धत रहेर प्राि हनुे ववनभन्न वकनसमका िनगनुासो र सझुावहरूको उजचत सनुवुाई गनव, 
मन्रालयबाट हनुे नीनतगत ननणवय, कायवसिंचालन र शाजन्त सरुक्षाको जस्थनतको सम्बन्धमा िानकारी 
नलई शासकीय व्यवस्थामा सधुार गरी िनमखुी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवर्द्वन गनवका लानग गनुासो 
गनव चाहने िो कोहीले देहायबमोजिमको माध्यमबाट शाखामा सूचना ददन सवकने व्यवस्था 
नमलाइएको छ । 

  

 टोल वफ्र टेनलफोन नम्बर ११११ मा टेनलफोन गरी शाखाका कमवचारीलाई वटपाएर । 

 शाखाको फ्यासस नम्बर ११०० मा फ्यासस गरेर । 

 शाखाको 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 शाखामा पर पठाएर । 

 गनुासोकताव स्वयिं उपजस्थत भई वववरण वटपाएर । 

 SMS मा गनुासो पठाएर । 

 Viber माफव त ्गनुासो पठाएर । 

 अन्य 
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दोस्रो रैमानसक अवनधमा हेलो सरकार शाखाबाट सम्पादन भएका मतुय-मतुय कामहरू 

 हेलो सरकार कक्षमा ववनभन्न माध्यम (हेलो सरकार वेब पोटवल, फेसबकु, भाइबर, ट्वीटर, 
इमेल, फोन सम्पकव  तथा प्रत्यक्षरुपमा कक्षमा नै उपजस्थनत भै) बाट प्राि 2531 (प्राि भएका 
गनुासा र फर्छ्यौटका लानग पनु: प्राि भएका समेत) गनुासोहरुलाई अध्ययन गरी सम्वजन्धत 
ननकायमा  पठाउन उपयकु्त देजखएका गनुासो आवश्यक कावावहीका लानग सम्वजन्धत ननकायमा 
पठाईएको। 

 यस अवनधमा सम्वजन्धत ननकायबाट समाधान भई आएका मध्ये फर्छ्यौट गनव उपयकु्त देजखएको 
िम्मा १,097 (यो अवनध भन्दा अगानड सम्वजन्धत ननकायमा पठाईएका, सम्वजन्धत ननकायमा 
नपठाई कक्षबाट नै फर्छ्यौट गररएका समेत) गनुासो फर्छ्यौट गररएको ।  

 गनुासोहरुको सम्बोधनमा तीव्रता ल्याउने उदे्दश्यले वेब, फोन, एस.एम.एस., भाईबर तथा 
ईमेलका माध्यमबाट गनुासोहरु सम्बोधनका लानग ताकेता गररएको।  

 आनथवक वषव २०७७/७८ मा हेलो सरकार शाखाबाट सम्पाददत भएका कायवहरुको वावषवक 
प्रनतवेदन तयार गनवका लानग शासकीय सधुार महाशाखा हेने सजचवज्यूको सिंरक्षकत्वमा  र 
महाशाखा प्रमखुज्यूको सिंयोिकत्वमा प्रनतवेदन तयारी सनमनत गठन भै प्रनतवेदन को अजन्तम 
मस्यौदा तयार गररएको। 

 नमनत २०७६/०४/०१ देजख सिंचालनमा आएको नयाम ववद्यतुीय पोटवलमा  २०७६/०४/०१ 
देजख हाल सम्म प्राि गनुासो मध्ये 64.06% गनुासो फर्छ्यौट भएको। 

 गनुासो व्यवस्थापनसमग सम्बजन्धत अन्य ननयनमत तथा आकजस्मक कायवहरु साथै शाखाका 
प्रशासननक कायवहरु ननरन्तररुपमा सम्पादन गररएको। 

 तत्कालै सम्बोधन गनुवपने गनुासोहरु सोही समयमा नै सम्बजन्धत ननकायमा खबर गरी आवश्यक 
कावावहीको लानग पहल गररएको। 

 गनुासो व्यवस्थापनसमग सम्बजन्धत अन्य ननयनमत तथा आकजस्मक कायवहरु साथै शाखाका 
प्रशासननक कायवहरु ननरन्तररुपमा सम्पादन गररएको। 
 

ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा 

५.१७ तत्काल समस्या समाधान केन्र  

 यस कायावलयमा स्थावपत रावष्ट्रय गौरव, रुपान्तरणकारी तथा अन्य महत्वपूणव आयोिनाहरु एविं 
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन “तत्काल समस्या समाधान केन्र” सञ्चालन सम्वन्धी 
ननदेजशका, 2078 को मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार (राज्यमजन्रस्तर)को ननणवयानसुार 
राय सझुावको लानग रावष्ट्रय योिना आयोगमा लेखी पठाइएको । 

 यस कायावलयबाट आ.व. 2078/79 मा अनगुमनका लानग छनौट भएका रावष्ट्रय गौरव, 
रुपान्तरणकारी तथा रावष्ट्रय महत्वका आयोिनाहरुको सञ्चालन, अनगुमन प्रणालीमा आवर्द्ता 
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तथा अन्य नबषयमा भएका प्रगनत तथा पनव गएका समस्याहरुको सम्बन्धमा सम्बजन्धत आयोिना 
प्रमखु लगायत सरोकारवाला ननकाय समेतको उपजस्थनतमा श्रीमान ्सजचवज्यूको अध्यक्षतामा 
आयोिनागत छलफल गरी ननदेशन ददइएको। 

 यस आ.व. मा अनगुमनका लानग छनौट भएका आयोिनाहरुको मानसक प्रगनत एकीकृत 
अनगुमन प्रणाली (monitoring.opmcm.gov.np) मा प्रववष्टी गराउने कायवलाई ननरन्तरता 
ददइनकुा साथै सरोकारवालाहरुको Feedback को आधारमा System सधुार कायव सम्वन्धी 
Software Developers समग छलफल गररएको । 

 केन्रीय अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतको ५७ औिं बैठकले गरेका ननणवयहरुको कायावन्वयनको 
अवस्थावारे िानकारी नलइनकुा साथै सनमनतको ५८ औिं बैठक आयोिना गररएको।  

 सरकारको न्यूनतम साझा कायवक्रमको प्रनतवर्द्ता ववकास, सशुासन र समवृर्द्को प्रभावकारी 
कायावन्वयनको लानग सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट माननीय मन्रीज्यू एविं सजचवज्यूहरुको 
सिंयकु्त बैठकलाई सम्वोधन एविं ननदेशन प्रदान गने कायवक्रम सम्पन्न गररएको । 

५.१८ ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा 

 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा ववषयगत मन्रालयहरूको चाल ुआ.व.                              
2०७८/७९ को मिंनसर मवहनासम्मको मानसक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गररएको । 

 चाल ुआ.व. २०७८/७९ को सबै ववषयगत मन्रालयहरूको बिेट कायवक्रम कायावन्वयनमा 
देजखएका मतुय समस्याहरू एवम ्ववकास ननमावण तथा सेवा प्रवाह लगायतका ववषयमा मतुय 
सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सनमक्षा बैठक सम्पन्न गररएको ।  

 सिंयकु्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रनतबर्द्ताको कायावन्वयन,ववकासका प्राथनमकता र सशुासन                 
प्रबर्द्वन सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननदेशन/सिंबोधन कायवक्रमको आयोिना। 

५.१९ तथ्याङ्क  शाखा 

 “Assessment of maternal mortality situation in Nepal: evidence from review of literature 

and analysis of routing health service and surveillance statistics” सम्बन्धी कायवपर तयार 
गरेको । 

 “Impact of household-level health insurance on maternal health care in Nepal: Evidence 

from multiple indicator cluster survey” कायवपर लेखन कायव भैरहेको । 

५.२० सूचना प्रववनध शाखा 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको वेवसाईट, सयानबनेट स्वचालन प्रणाली, स्वचानलत 
कायावलय प्रणाली, ई-हाजिरी प्रणाली, एकीकृत अनगुमन प्रणाली, SMS Portal, हेलो सरकार 

लगायतका सम्पूणव Portal हरुको ननयनमत सञ्चालन र अद्यावनधक गररएको । 



30 
 

 परुानो कायावलयको भवनबाट नयाम Retrofitted भवनमा Action  Room स्थानान्तरण कायव सम्पन्न 
गरी सञ्चालन प्रयोिनाथव CISCO Jabber एकाउन्टको License नवीकरण गररएको ।  

 ननतिा व्यवस्थापन महाशाखाको बैठक हलमा िडान गररएको Video conferencing System 

लाई ववनभन्न शाखाहरुको आवश्यकता अनसुार सञ्चालन गररएको । 

 यस कायावलय अन्तगवतको एकीकृत अनगुमन प्रणालीको Source Code बागमती प्रदेशलाई 
हस्तान्तरण गने सम्बन्धमा बागमती प्रदेशका ववनभन्न  ननकायका पदानधकारीहरुलाई  System 

Orientation गररएको र मतुयमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयले उपलब्ध गराएको Server 

मा Source Code Deployment को कायव सम्पन्न गररएको ।   

 AML/CFT National Repoting System Software ननमावण प्रयोिनाथव 01/EOI/OPMCM/078/79 

शीषवकको आशय परहरूको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी छनोट भएका ६ ओटा आशय 
परदाताहरुमध्ये चार आशय परदाताले पेश गरेको RFP Documents को मूल्यािंकन कायव अगाडी 
बढाइएको।  

 National Data Bank पोटवलको खररद सम्झौता सम्पन्न गरी ननमावण कायव अगाडी बढाइएको।  

 काठमाडौं-तराई/मधेश रतुमागव सडक आयोिना अन्तगवत रहेको सडक ननमावण कायवदल 
वेससयाम्प मतखवेुशी र नसस्नेरी इलाकामा िनडत Surveillance System का उपकरणहरुको 
ननरीक्षण तथा चेकिामच गररएको । 

 कायावलयका लानग आवश्यक सूचना प्रववनध सम्बन्धी उपकरणहरूको आवश्यकता पवहचान, 

प्राववनधक स्फेजशवफकेसन तयारी तथा गणुस्तरको मूल्याङ्कन गररएको । 
 Server Virtualization Software खररद कायवको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी खररद सम्झौता गररएको। 
 यस कायावलयमा सरुवा भई आएका र यस कायावलयमा कायवरत कमवचारीहरुको समेत गरी 75 

वटा RFID (पररचय पर) छपाई गररएको । 
 कायावलयमा प्रयोगमा रहेका ववनभन्न प्रणालीमा समय समयमा आइरहने समस्या पवहचान गरर 

समाधान गररएको  

 कायावलयका अन्य शाखामा आएका सूचना प्रववनध सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गररएको । 

 

लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा 

५.२१ कृवष, वन तथा वातावरण शाखा  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, श्रीमान मतुय सजचवज्यू र यस कायावलयलाई सम्वोधन गरी प्राि 
क्षेरगत ननवेदन, गनुासा र ज्ञापनपरहरु आवश्यक कारवाहीको लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
प्रवेषत गररएको, 

 श्रीमान ्मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा  मन्रालयको कायवक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह एवम ्
कायावन्वयनमा देजखएका मतुय समस्याहरु लगायतका ववषयहरुमा भएका ननणवयहरुको 
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सम्बजन्धत मन्रालयमा फलोअप गरी कायावन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 
सहिीकरण गररएको, 

 सिंववधानको धारा ५३ बमोजिम बावषवकरुपमा तयार पानुवपने प्रनतवेदनमा यस महाशाखाबाट 
सम्पन्न कायव प्रगनत वववरण तयार गरी पठाइएको।  

५.२२ अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शाखा  

 गररबी ननवारण कोष खारेिी र कोषिारा प्रववर्द्वत सामदुावयक सिंस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण 
गने सम्बन्धमा ननणवय एविं छलफल गरी भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारण 
मन्रालयलाई सहमती ददइएको । गररबी ननवारण कोषलाई भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा 
गररबी ननवारण मन्रालय अन्तगवत काम गने गरी नेपाल सरकार कायवववभािन ननयमावली 
२०७४ मा सिंशोधन गररएको । 

 नीनत अनसुन्धान प्रनतष्ठान, रावष्ट्रय सतकव ता केन्र, रावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोग र 

सावविननक खररद अनगुमन कायावलयको कायावलय भवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरुमा 
सहिीकरण गररएको। 

 पोखरा अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थल ननमावण कायव नछटो सम्पन्न गने सम्वन्धमा, धौवादी फलाम 

कम्पनी नलनमटेड सिंचालन , जचनी आपूनतव तथा भण्डारण एवम ववक्री ववतरण सम्वन्धमा 
देजखएका समस्याहरु समाधानका लानग समन्वय बैठक राजखएको । 

 चोभार सतुखा बन्दरगाह सञ्चालन सम्बन्धी समन्वय बैठक गररएको । 

 स्टाटवअप व्यवसायलाई किाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कायवववनध र ववश्व बैक र स्वीस 
सरकारको सिंयकु्त सहयोगमा सिंचालन गररने Private Sector Recovery Program को 
प्रदेश स्तरमा कायावन्वयनको सहिीकरण गररएको 

 रावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको पञ्चबषीय रणनीनतक योिना र पयवटन काि 
कायवववनध २०७८ उपर राय परामशव उपलब्ध गराइएको । 

 

पूवावधार ववकास महाशाखा 

५.२३ भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शाखा र खानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा 

 नमनत २०७८/०७/०५ देजख २०७८/०७/११ सम्म खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलखुमु्ब ु
जिल्लामा रहेका सनुकोसी – वहलेपानी – ियरामघाट – हलेशी – ददके्तल र वहलेपानी – 
ओखलढुङ्गा – पताले – सल्लेरी सडक खण्ड तथा सोल ुकोररडोर प्रसारण लाइनको स्थलगत 
अनगुमन गरी प्रनतवेदन पेश गररएको। 
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 नमनत २०७८/०९/०१ देजख २०७८/०९/०७ सम्म पोखरा क्षेरीय अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थल 
आयोिनाको स्थलगत अनगुमन गरी प्रनतवेदन पेश गररएको। 

 नमनत २०७८/०७/१४ गते साझा यातायातको बस बसौनी तथा बस चाजिवङ्ग स्टेशनका लानग 
िग्गा सम्बन्धमा छलफल भएको।  

 नमनत २०७८/०७/१५ गते बन्चरेडामडा ल्याण्डवफल साइट आयोिनामा स्थानीयबासीहरूले 
राखेका मागहरूको ववषयमा छलफल भएको। 

 नमनत २०७८/०७/२२ गते नागढुङ्गा सरुुङ मागव आयोिनाको िग्गा प्राज् तको समस्या 
सम्बन्धमा छलफल भएको। 

 नमनत २०७८/०७/३० गते एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन पररयोिनाको लानग ववकास 
सम्झौताका ववववध ववषयमा छलफल भएको।  

 नमनत २०७८/०८/०९ गते चक्रपथ दोस्रो चरणको Site Clearance सम्बन्धमा छलफल 
भएको।  

 नमनत २०७८/०८/१४ गते तामाकोशी – काठमाडौं ४००/२०० के.नभ. प्रसारण लाइन 
आयोिना सवस्टेशन ननमावणका लानग िग्गा अनधग्रहण तथा क्षनतपूनतव ववषयमा छलफल 
भएको।  

 नमनत २०७८/०८/१६ गते नेपाल ववद्यतु प्रानधकरणले प्रयोगमा ल्याउने स्माटव नमटरको 
लानग आवश्यक वफ्रसवेन्सी सम्बन्धमा छलफल भएको।  

 नमनत २०७८/09/01 गते रावष्ट्रय पनुननमावण प्रानधकरणबाट हस्तान्तरण भएका कायवहरू 
अजघ बढाउने सम्बन्धमा छलफल भएको। 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा 

५.२४ कानून शाखा र फैसला कायावन्वयन शाखा 

क)  प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र अन्तगवतका ननकायसमग सम्बजन्धत कानूनमा 
आवश्यक सिंशोधन 

 ववधेयक सनमनतमा छलफल भएबमोजिम देहायका मस्यौदा पररमािवन गरी मजन्रपररषद् बैठक 
शाखामा पेश गररएको:- 
 "राहदानी (पवहलो सिंशोधन) ननयमावली, २०७८"  

 "सावविननक खररद (एघारौं सिंशोधन) ननयमावली, २०७८" 

 "जशक्षक सेवा आयोग (एघारौं सिंशोधन) ननयमावली, २०७८" 

 "प्रहरी (नवौं सिंशोधन) ननयमावली, २०७८" 

 "बडव फ्ल ुरोग ननयन्रण ननयमावली, २०७8" 
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ख)  फैसला कायावन्वयन 

 यस कायावलय समेत ववपक्षी भएको मदु्दामा सम्माननत अदालतबाट भएको आदेश 
कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा पठाइएको। 

 आदेश कायावन्वयनको प्रगनत प्रनतवेदनको प्रारजम्भक मस्यौदामा छलफल भइरहेको। 

ग)  नलजखत िवाफ/पनुरावेदन/प्रनतउत्तर पर  

 सम्माननीय प्रधानमन्री, नपेाल सरकार,मजन्रपररषद्, सिंवैधाननक पररषद्, नेपाल सरकार, 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय समेतलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, 

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुबाट म्याद प्राि हनु आएका १०७ थान 
मदु्दाहरुको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन पर तथा प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत 
अदालतमा पठाइएको। 

घ)  राय 

 Modular ICU ननमावणका लानग ने.स.समग आवश्यक बिेट माग गने सम्बन्धमा राय 
ददइएको ।  

 ननयजुक्त तथा पदस्थापना नसफाररस सम्बन्धमा राय ददइएको ।  

मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा 

५.२5 मानवअनधकार शाखा र अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता शाखा 

वक्रयाकलाप प्रगनतको व्यहोरा 

भ्रष्टाचार ववरुर्द्को सिंयकु्त 
राष्ट्रसिंघीय महासन्धी 
(UNCAC) अन्तगवत दोस्रो 
चक्रको सो मूल्यािंकन 
प्रनतवेदन (Self 

Assessment Report) उपर 
समकिं क्षी पनुरावलोकन 
(Peer Review) 

नेपालको UNCAC Second Self Assessment Report को समकिं क्षी पनुरावलोकन (Peer 

Review) को नसलनसलामा प्रत्यक्ष सिंवाद सम्बन्धी कायव 25-28 िनवरी 2022 
(तदनसुार माघ 11-13) मा सम्पन्न गनव ननम्न बमोजिमका कायवहरु गररएको:- 

1. Second Self Assessment Checklist प्रनतवेदन उपर हनुे पनुरावलोकनको 
तयारी सम्बन्धमा नमनत २०७८।०८।१२ गते सरकारी ववज्ञहरु र अन्य 
सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायका सजचवज्यूहरु/प्रमखुको उपजस्थनतमा यस 
कायावलयमा छलफल कायवक्रम आयोिना भएको। 

2. समकक्षी पनुरावलोकनको तयारीका लानग सम्बजन्धत मन्रालय ननकायको  
lead agency र supporting agency हरु तोसने सम्बन्धी ननणवय भएको। 

3. ववनभन्न नमनतमा यस कायावलयमा Second Self -Assessment Checklist 

प्रनतवेदन उपर हनुे समकक्षी पनुरावलोकनको तयारी सम्बन्धमा lead agency र 
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supporting agency हरुसमग बैठक बसी छलफल तथा समकक्षी पनुरावलोकनका 
लानग आवश्यक तयारी गररएको। 

आनथवक, सामाजिक तथा 
सामस्कृनतक अनधकार 
ICESCR सम्बन्धी रावष्ट्रय 
प्रनतवेदन पठाउन ेर 
प्रकाशन गने 

 आनथवक, सामाजिक तथा सामस्कृनतक अनधकार (Economic, Social and Cultrual 

Rights (IESCR) सम्बन्धी रावष्ट्रय प्रनतवेदनको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार भएको। 

मानव अनधकार सम्बन्धी 
सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय ववशेष 
समानधकक्षहरुले माग 
गरेको िानकारी तथा 
प्रश्नावली एविं सिंयकु्त राष्ट्र 
सिंघीय मानव अनधकार 
सनमनतमा परेका उिरुीतथा 
सो को ताकेताको 
िवाफका साथै अन्य माग 
भएको िानकारी उपर 
नपेाल सरकारले पेश 
गनुवपने िवाफको तयारी 
(१५ वटा) 

1.  परराष्ट्र मन्रालयको ववनभन्न नमनतको परसाथ सिंयकु्त राष्ट्र सिंघका लानग नेपालको 
स्थायी ननयोगहरुबाट प्राि परको िवाफ तयारीका लानग आवश्यक पने 
िानकारीका लानग ववनभन्न ननकायमा ननम्न ववषयको सम्बन्धमा पराचार 
गररएको।  

 Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and 

sanitation 

 Social development challenges faced by persons with albinism 

 Special Rapporteur on minorities issuses, Conflict prevention 

through the protection of human rights of minorities 

 Special Rapporteur on the elimination of discrimination against 

persons affected by leprosy and their Family members 

 Special Rapporteur on violence against women, its cause and 

consequences 

 नेपालमा मवहलाहरुको मानव अनधकार हननसमग सम्बजन्धत मतुयत: 
definition of rape, marital rape, short limitation period for filling 

complaints तथा  no prohibition on evidence relating to past sexual 

history of the victims  िस्ता ववषयहरु सम्बोधन गरी  UN WOMEN  

मा पेश गरेको ननवेदन 

 Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,  Case 

No. 10003620  

 Optional Protocal to the International Covenent on Civil and 

Political Rights अन्तगवत देववमाया नेपाल (नाम पररवतवन गररएको) 
CCPR Case No.2615/2015 को सम्बन्धमा  

 Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and 

children 

 Special Rapporteur on the right to development, COVID recovery 

plans and policies from the right to development perspective 

 Special Rapporteur on the promotion of truth, Justice, reparation and 

gurantees of non-recurrence 

 Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the 

highest attainable standard of physical and mental health 

 Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, inclulding its 

causes and consequences 

 Human rights in the context of HIV and AIDS,  Innovative targets 

on social enablers” हानसल गने पथमा नेपाल सरकारबाट चानलएका 
कदम तथा नसफाररस योग्य प्रयासहरुको िानकारी सवहतको inputs 

िवाफ तयारी अवस्थामा रहेको : 
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1.  Social development challenges faced by persons with albinism 

2. नेपालमा मवहलाहरुको मानव अनधकार हननसमग सम्बजन्धत मतुयत: definition of 

rape, marital rape, short limitation period for filling complaints तथा  no 

prohibition on evidence relating to past sexual history of the victims   

3. Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation 

4. Special Rapporteur on violence against women, its cause and   consequences 

अन्तराववष्ट्रय मानव अनधकार 
ददवस सम्बन्धी कायवक्रम 
सिंचालन 

अन्तराववष्ट्रय मानव अनधकार ददवस (10 नडसेम्बर) मा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
मन्तव्य नेपाल टेनलनभिनामा प्रशारण तथा गोरखापरमा प्रकाशन भएको। 

रावष्ट्रय मानव अनधकार 
आयोगको नसफाररस 
कायावन्वयनको प्रनतवेदन 

1. रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट हालसम्म नेपाल सरकारको नाममा प्राि  
नसफाररस कायावन्वयनको अध्ययन, ववश्लषेण र सोको प्रनतवेदन तयार गनव यस 
मानव अनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा 
ववनभन्न मन्रालय/ननकायका पदानधकारीहरु सदस्य रहने गरी नमनत 
2078/9/11 मा सजचवस्तरीय ननणवयभई सनमनत गठन भएको।   

2. रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि हनु आएका 15 वटा  नसफाररसहरु 
कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायमा पठाइएको । 

UPR प्रनतवेदनबाट प्राि 
नसफाररस कायावन्वयन 
सम्बन्धी कायवयोिना 
बनाउन ेर कायावन्वयन गने 

1.  ववश्वव्यापी आवनधक पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि    नसफाररस 
कायावन्वयन कायवयोिना तयारीका सम्बन्धमा नमनत 2078/8/18 र 19 गते 
श्रीमान मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षता दईु ददवनसय परामशव छलफल कायवक्रमको 
आयोिना गररएको । 

2.  UPR पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि नसफाररस कायावन्वयन सम्बन्धी 
कायवयोिना (2078-82) तयार गनव यस मानव अनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय 
सजन्ध सम्झौता महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा ववनभन्न मन्रालयका 
पदानधकारीहरु सदस्य रहने गरी नमनत 2078/8/23 मा सजचवस्तरीय 
ननणवयभई सनमनत गठन भएको।   

3.  ववश्वव्यापी आवनधक पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि नसफाररस कायावन्वयन 
कायवयोिनाको मस्यौदा तयार भएको। 
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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 ददने व्यवस्था गरेको छ भने अन्य सूचना समन्वय एवम ्व्यवस्थापनको लानग सूचना 
सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा रहेको छ । यस शाखाका प्रमखु रािपरािंवकत दितीय शे्रणीका 
अनधकृतलाइव कायावलयको सूचना अनधकारीको रूपमा जिम्मेवारी ददने व्यवस्था गररएको छ । 
तोवकएको ढामचामा ननवेदन ददइव यस शाखामाफव त ्आफूलाइव आवश्यक परेको सूचना कानूनबमोजिम 
प्राि गनव सवकने व्यवस्था रहेको छ ।  
प्रवक्ताको वववरण 

नाम : महादेव पन्थ 

 

पद : सहसजचव 

महाशाखा : प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा 
फोन निं. : ९७७-१-५९७१०७५ 

ईमेलः  : spokesperson@opmcm.gov.np 

 

 

सहायक प्रवक्ताको वववरण 

नाम : सन्तोष प्रसाद दाहाल 

 

पद : उपसजचव 

शाखा : तत्काल समस्या समाधान केन्र 
फोन निं. : ९७७-१-५९७१०२३ 

इमेल : vice-spokesperson@opmcm.gov.np 

 

सूचना अनधकारीको वववरण 

नाम : कववता फुयाल 

 

पद : उपसजचव 

शाखा : सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०१४ 

इमेल : kabita.phuyal@nepal.gov.np 
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७. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

ऐनहरू 
 सिंवैधाननक पररषद् (काम, कतवव्य, अनधकार र कायवववनध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

 रािस्व चहुावट (अनसुन्धान तथा ननयन्रण) ऐन, २०५२ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 लगानी बोडव ऐन, २०६८ 

ननयमावली तथा कायवयोिनाहरू 

 प्रधानमन्री सहायता कोष ननयमावली, २०५९ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली २०६५  

 सिंवैधाननक पररषद् ( कायवववनध ) ननयमावली , २०६८ 

 नेपाल सरकार सशुासन कायवयोिना, २०६८ 

 नयाम 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 सिंघसिंस्थासमग 
सम्पकव  गदाव अवलम्बन गनुवपने कायवववनधसम्बन्धी ननदेजशका, २०७६ 

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

 नागररक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ननदेजशका, २०७८  

 ई.पी.सी. माध्यमबाट खररद गने सम्बन्धी ननदेजशका, २०७८ 

 नागररक मोबाईल ए्स सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 

https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6%e0%a5%8d-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%9f-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%a8-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%9e-2/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b2%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%90%e0%a4%a8-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ac%e0%a5%ae/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6%e0%a5%8d-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5/
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८. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

ताचलका नं.  १ 
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तानलका  निं. २ 
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ताचलका  नं. ३ 
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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 कायावलयसमग सम्बजन्धत सम्पूणव सूचना तथा िानकारी 
एवम ्नीनत, ननयम र ऐन, कानूनहरू उपलब्ध रहेका छन ्।  

१०. कायावलयमा परेको सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववषय (नस.निं ५.११.१ 
समग सम्बजन्धत) 

नस.निं माग गरेको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा प्रदान गररएको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा 

१. श्री उत्तम बहादरु शे्रष्ठ समेतले  
संस्था/संगठि/कम्पनि/फर्ट/उद्र्ोग आदद 
(कािूिी व्र्क्तत) को दताट, अिुगर्ि 
र्ूल्र्ाङ्कि, कािोबाि, सम्पनत, िवीकिण, 
छािववि ि सजार् लगार्तको ववषर्को सूचिा 
गहृ र्न्त्रालर् ि उद्र्ोग बाणणज्र् तथा आपूनत ट 
र्न्त्रालर्र्ा र्ाग गररएकोमा सूचना उपलब्ध हनु 
नसकेकोले यस कायावलयबाट सूचना उपलब्ध 
गराइददन नमनत २०७८/०8/२2 गते ननवेदन दताव 
गनुवभएको।  

ननवेदकले माग गरेको सूचना उपलब्ध 
गराउन गहृ मन्रालय र उद्र्ोग बाणणज्र् 
तथा आपूनत ट र्न्त्रालर्र्ा पराचार गरी 
ननवेदकलाई बोधाथव ददइएको। 

२. फरकधार डट कमका समाचार सम्पादक श्री सरेुन्र 
पौडेलले प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उद्दार कोष सम्बन्धी 
सूचना माग गरी नमनत २०७८/०8/24 मा ननवेदन 
दताव गनुवभएको ।  

प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उद्दार कोष 
सम्बन्धी ववगत ३ आ.व.हरूको वववरण 
उपलब्ध गराइएको ।  

३. श्री ऋवष खनतवडा, अथवन्यिु टेनलनभिनले  2062 
साल यता बनकेा सरकार प्रमखु र मन्रीहरूको 
वववरण सम्बन्धी सूचना माग गरी नमनत 
२०७८/०8/21 मा ननवेदन दताव गनुवभएको । 

नेपाल सरकारका प्रमखु र मन्रीहरू 
सम्माननीय राष्ट्रपनतले ननयजुक्त गने र सोको 
सूचना नेपाल रािपरमा प्रकाजशत हनु ेहुमदा 
उक्त सूचना नेपाल रािपरबाटै प्राि गनव 
सवकने व्यहोराको सूचना उपलब्ध 
गराइएको ।  

 

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

