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आ.ब. २०७२/०७३ काजिक, मिंनसर र पौष मवहनाको काया प्रगनत वववरण 
मखु्यसजचवको सजचवालयको गनतववनधहरु 

क) सजचव बैठक, प्रमखु ननणायहरु 

नेपाल सरकारका  मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूको अध्यक्षतामा कानताक देजख पषु 
मवहनासम्म िम्मा ३ वटा सजचव बैठकहरु बसी देहाय बमोजिमका ननणाय गरी 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठार्ाएको र त्यसको प्रगनत वववरण माग गरी 
हरेक सजचव बैठकमा समीक्षा  गररएको छ । 

- दगुाम क्षेर र Front Line Service Points मा  काम गने कमाचारीहरुको दरवन्दी ररक्त 
नहनु ेगरी पदपूनता/सरुवा गने ।(भाद्र १४ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन गनुा पने र 
ननरन्तरता ददनपुने)  

- हेलो सरकार माफा त प्राप्त गनुासोहरुको उच्च प्राथनमकताका साथ फछ्यौट गने र सोको 
लानग Focal Person  तोकी प्रगनत मानसक रुपमा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालयको शासकीय सधुार महाशाखामा पठाउने।।(भाद्र १४ को ननणाय तत्काल 
कायाान्वयन गनुा पने र ननरन्तरता ददनपुने)  

- रा.प ततृीय शे्रणी र सो भन्दा मानथल्लो तहको ननिामती कमाचारीले सम्पादन गरेको 
कामको मानसक प्रगनत मवहना व्यनतत भएको ७ ददन नभर सम्बजन्धत सपुररवेक्षक समक्ष 
पेश गने र सोही आधारमा का.स.मू गने ।(भाद्र १४ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन 
गनुा पने र ननरन्तरता ददनपुने)  

- प्रत्येक ननकायहरुबाट सम्पाददत कामहरुको मानसक प्रगनत वववरण तोकेको ढाचामा 
प्र.म तथा म.पको कायाालयमा पठाउने ।(भाद्र १४ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन 
गनुा पने र ननरन्तरता ददनपुने)  

- आ-आफ्नो ननकायबाट प्रदान गररने सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीलार्ा िानकारी ददन 
Audio Notice Board को उपयोग गने ।(भाद्र १४ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन 
गनुा पने र ननरन्तरता ददनपुने) 

- सेवा प्रवाह गने अग्र पजमक्तमा रहने कमाचारीहरु  र कायाालय प्रमखुहरु अनपुज थत 
भएमा छानववन गरी कारवाही गने । (भाद्र १४ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन गनुा 
पने र ननरन्तरता ददनपुने) 

- प्रमखु जिल्ला अनधकारीको अनमुती ननलर्ा जिल्ला छोड्ने कायाालय प्रमखुहरुको अनभलेख 
नलर्ा ववभानगय कारवाही गने । कायाालय प्रमखु बाहेकका अन्य अनधकृत तरका 
कमाचारीहरुलार्ा जिल्ला छोड्ने अनमुती दददा अननवाया रुपमा प्रमखु जिल्ला 
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अनधकारीलार्ा िानकारी गराउने । (भाद्र १४ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन गनुा पने 
र ननरन्तरता ददनपुने) 

- सरकारी कायाालयहरुले आ-आफ्नो कायाालय पररसरमा ननयनमत सरसफार्ाको काया 
गने। नललाम नभर्ा थजन्कएका परुाना सवारी साधनहरुको तत्काल नललाम गने । 
(असोि २९ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन गने र ननरन्तरता ददने ) 

- अग्रभागमा रहेका सेवाप्रदायक ननकायहरुमा कमाचारी दरवन्दी ररक्त नहनुे गरी 
व्यव थापन गने एविं केन्द्रीय ननकायमा कािमा रहेका कमाचारीहरुलार्ा दरवन्दी रहेकै 
ननकायमा वफताा गने । (कानताक २४ को ननणाय २ मवहना नभर कायाान्वयन गने र 
ननरन्तरता ददने ) 

- ववभानगय प्रमखु र कायाालय प्रमखुसँग कायासम्पादन करार गने । (कानताक २४ को 
ननणाय १ मवहना नभर कायाान्वयन गने र ननरन्तरता ददने) 

- जिल्लामा कायाालय रहेका प्रत्येक मन्रालयले सबै जिल्लाहरुमा कमाचारीहरुको 
उपज थनतको अनगुमन गरी कमाचारीलार्ा ननयनमत उपज थत गराउने प्रबन्ध 
नमलाउने।(कानताक २४ को ननणाय ननरन्तर) 

- क्षेरीय तरमा क्षेरीय प्रशासकले रा.प अनिं  र शे्रणी वववहन कमाचारीहरुको जिल्लान्तर 
सरुवा गना र काि खटाउन साथै जिल्ला तरमा प्रमखु जिल्ला अनधकारीले अवनध पगेुका 
रािपर अनवित र शे्रणी वववहन कमाचारीहरुको ररक्त पदमा सरुवा र काि खटाउन 
पाउने व्यव था नमलाउने । (पषु ६ को ननणाय १५ ददन नभर कायाान्वयन गररसक्ने) 

- क्षेरीय प्रमखुहरुले कायाक्षरे छाड्दा क्षेरीय प्रशासक र कायाालय प्रमखुले जिल्ला छाड्दा 
प्रमखु जिल्ला अनधकारीको  वीकृनत नलनपुने व्यव थाको कडार्ाका साथ कायाान्वयन 
गने। (पषु ६ को ननणाय तत्काल कायाान्वयन गने) 

- सम्बजन्धत क्षेरीय प्रशासन कायाालयले  क्षेरीय ननदेशनालयहरु र जिल्ला प्रशासन 
कायाालयले जिल्ला तरका कायाालयहरुको ननरीक्षण गरी सोको एवककृत प्रनतवेदन क्षेरीय 
प्रशासकले चौमानसक बैठकमा पेश गने । (पषु ६ को ननणाय तत्काल र ननरन्तर 
कायाान्वयन गने) 

- क्षेर एविं जिल्ला तरमा कायाालय रहेका ननकायहरुले अग्रभागको सेवा प्रवाहमा कायाालय 
प्रमखु लगायतका कमाचारीहरुको उपज थनत एविं सेवा प्रवाह ज थनतको बारेमा प्रनतवेदन 
पेश गने । (पषु ६ को ननणाय १५ ददन नभर कायाान्वयन गररसक्ने) 

- िनताको सिंववधान िनताको माझमा  अनभयान र सरसफार्ा अनभयानलार्ा सफल पाना 
मातहत ननकायलार्ा सहजिकरण, सहयोग एविं समन्वयका लानग पररपर गने । (पषु ६ 
को ननणाय ७ ददन नभर कायाान्वयन गररसक्ने) 
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ख) मखु्य सजचवज्यूबाट भएका ननदेशनहरु 

- प्रारजम्भक वातावरजणय परीक्षण  तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यािन गनुापने ववकास 
ननमााणसँग सम्बजन्धत आयोिनाको प्र ताव  वीकृनतको सरलीकृत र सिंक्षेवपकरण 
प्रवियाका लानग वातावरण सिंरक्षण ननयमावली, २०५४ मा आवश्यक सधुार र 
पररमािान गने प्रविया अजघ बढाउने ववषयमा िनसिंख्या तथा वातावरण मन्रालयलार्ा 
ननदेश। 

- सावािननक यातायात व्यव थापन, सिंचालन तथा अनगुमन सम्बन्धमा भौनतक पूवााधार 
तथा यातायात मन्रालयलार्ा ददर्ाएका ननदेशनहरुुः 

 आफ्नो सवारी साधन चलाउन ुपूवा सधै चेक िाँच गरी दरुु त राख् ने सवारी साधन 
र सीटहरु सधै सफा राख् ने । 

 लामो दरुीमा चल्ने यातायातका साधनमा अननवाया आलोपालो चलाउने गरी दरु्ा 
चालक राख् ने । 

 सवारी साधन बाटोमा नबनग्रएमा तरुुन्त अको वैकजल्पक व्यव था नमलाउने । 

 िनु प्रयोिनको ननजम्त सवारी साधन  वीकृत भएको छ सोही प्रयोिनमा मार 
चलाउने र क्षमता भन्दा बढी नबोक्ने । 

 तोवकएको बस नबसौनी बाहेक अन्यर िथाभावी सवारी साधन नरोक्ने, िथाभावी 
पावका ङ नगने र लेन अनशुासन पालना गने । 

 सवारी साधन नभर ननयनमत सरसफार्ा गरी फोहर िम्मा गना ड टववन राख् न ेर 
उक्त फोहर ननददाष्ट ठाँउमा मार ववसिान गने । 

 सवारी साधनको ननयनमत सवारी प्रदषुण िाचँपास  गरार्ा प्रदषुण मकु्त  राख् ने । 

 सावािननक सवारी वाहक सवारी साधनहरुमा अननवायारुपमा प्राथनमक उपचारका 
साधन (First Aid Box) राख् न े। 

 यारलुार्ा खाना तथा खािा खवुाउन रोक्ने गररएको होटल, रेषु्टरेण्टको खानाको 
गणु तर तथा शौचालय र सफार्ाको अव था राम्रो भए नभएको हेरी सफा र गणु तर 
राख् न लगाउने । 

 सवारी साधन रोक्दा र यारलुार्ा ददशा वपशावको सवुवधा ददँदा शौचालय र पानीको 
व्यव था भएको ठाँउमा  रोक्ने, खलुा ददशा वपसाव गना गराउन नददने । 

 काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो सवारी सिंख्यालार्ा दृवष्टगत गरी नयाँ सवारी साधन दताा 
गने सीमा र मापदण्ड तयार गरी लागू गने । 
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- भकूम्प पश्चातको पनुाननमााणको कायायोिना एविं कायािम पठाउन वढलार्ा गने ६ 
मन्रालयहरुलार्ा सो काया तत्काल गना ननदेश । 

ग) ववववध बैठकहरु र भएका ननणायहरु 
- नसिंहदरबार सजचवालय पनुुःननमााण आयोिनाले नसिंहदरवार नभर भकुम्पले प्रभाववत 

भवनहरु(सिंसद, नसिंहदरवार मूलभवन, सवोच्च अदालत र अन्य सिंरचना)को पनुुःननमााण 
रेक्रोवफट गने सम्बन्धमा गनुापने कामको खाका माघ २० नभर पेश गने । 

- सहरी ववकास तथा भवन ननमााण ववभागले राष्ट रपनत भवन, उपराष्ट्रपनत भवन, सैननक भवन 
लगायतका सिंरचनाको ननमााण/ममात सम्बन्धी खाका माघ २० नभर पेश गने । 

- रेरोवफट र पनुुः ननमााण गनुापने भवनको प्राववनधक अध्ययन काया फागनु मवहना नभर सम्पन्न 
गनेगरी तत्काल काम शरुु गने । 

- नेपाल राष्ट्रबैकबाट गररएको रेरोवफट र पनुुः ननमााणको काम सम्बन्धमा गरेको ननणायको 
िानकारी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालयलार्ा गराउने । 

- नेपालको सिंववधान बमोजिम जिल्ला अदालतमा कायाबोझ बढेको आधारमा कमाचारी दरबन्दी 
 वीकृत गना अथामन्रालयमा लेखी पठाउने । 

- अदालतको रािपरअनवित पदमा ननयजुक्त गना प्रवीणता प्रमाणपर तह वा उच्च माध्यनमक 
तहमा कानून सिंकाय नभएको कारण कठीन भएको सम या हल गना आगामी शैजक्षक 
शरबाट कानून ववषयमा समेत उक्त तहको शैजक्षक कायािम सञ्चालनको आवश्यक व्यव था 
नमलाउन जशक्षा मन्रालय लार्ा लेखी पठाउने । 

- मलुकुको ववनभन्न जिल्लामा उत्पाददत धान लगायतका खाद्यान्नहरु  वदेश नभर नै खररद 
नबिी सनुनजश्चत हनेु गरी मूल्य ननधाारण गरार्ा खाद्यसिं थानले आफ्नो म्याण्डेटनभर  रही 
खररद गने व्यव था नमलाउन कृवष ववकास मन्रालय, गहृ मन्रालय र वाजणज्य तथा आपूनता 
मन्रालयलार्ा ननदेशन ददने । 

- नरभवुन अन्तरावष्ट्रय ववमान थलसँगै िोनडएका हवार्ाउडान सरुक्षाका दृवष्टकोणबाट 
सिंवेदनशील के्षरमा ननमााण भएका भवनहरुको  वीकृत नक्सा ववपरीत ननमााण भएका 
भवनहरुको  थलगत अध्ययन गरी २०७२ पषु १५ गते नभर त्य ता सिंरचनाहरु काठमाडौं 
महानगरपानलका, काठमाडौं उपत्यका ववकास प्रानधकरण एविं नागररक उड् डयन प्रानधकरण 
समेतको समन्वयमा ननयमानसुार  कारवाही गने । 

- काठमाडौं उपत्यकामा Dedicated lane को प्रयोग गरी यातायात व्यव थापन गना गदठत 
सनमनतले मार्ानतघर सूयाववनायक खण्ड र चिपथको कलिंकी कोटेश् वर खण्डमा Dedicated 
lane वव तार एविं ववकास काया तत्काल आरम्भ गनाका लानग आवश्यक थप अध्ययन गरी 
प्रनतवेदन पेश गना एक कायादल गठन गने र एक मवहना नभर सो लेन सञ्चालनको सम्पूणा 
पूवााधार सवहतको कायायोिना तयार गना लगाउने । 
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- काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यव थालार्ा प्रभावकारी तलु्याउने सम्बन्धमा ववगतका 
अध्ययनहरुलार्ा समेत मनन गरी एकीकृत Mass Transportation Master Plan तयार 
गने । 

- चाल ुआनथाक वषाको लानग तय भएका कायािम तथा आयोिनाहरुको पूिँीगत खचा बढार्ा 
लजक्षत भौनतक र ववजिय प्रगनत हानसल गना ववशेष पहल गने । 

- भौनतक पूवााधार ननमााण कायालार्ा द्रतु गनतमा अगानड बढाउन आवश्यक प्राववनधक तयारीका 
कायाहरु तोवकएको अवनध र गणु तरमा जिम्मेवारी तोकी सम्पन्न गने । 

- ववभागीय प्रमखु तथा आयोिना प्रमखुहरुसँग कायासम्पादन करार गरी ववकास 
आयोिनाहरुको प्राववनधक, प्रशासननक र वविीय उिरदावयत्व सनुनजश्चत गना थप िोड ददने। 

- देशको उिर-दजक्षण सीमा नाकासम्मको यातायात व्यव था सहि र प्रभावकारी तलु्याउन 
सडक लगायतका भौनतक पूवााधार ननमााण र सञ्चालन काया ववशेष प्राथनमकताका साथ 
गने। 

- तरु्ान वव थापन गने काया समयसीमा नभरै सम्पन्न गना स पेन्सन रीजीि नडनभिनलार्ा प्रयाप्त 
दक्ष िनशजक्त र भौनतक एविं वविीय स्रोत साधनको ववशेष व्यव था सिंघीय मानमला तथा 
 थानीय ववकास मन्रालयले नमलाउने । 

घ) मखु्य सजचवबाट तत्काल सधुार कायायोिना बमोजिमको मन्रालयगत प्रगनत 
अनगुमन/ननरीक्षण 

- नेपाल सरकारले आनथाक वषा २०७२/०७३ देजख २०७४/०७५ सम्मका लानग 
सरकारले गने प्राथनमकताका कायाहरु समेवटएको तत्काल सधुार कायायोिना बमोजिम 
काया अगाडी बढे नबढेको हेना मखु्य सजचव  वयिं यो अवनधमा अथा मन्रालय र सामान्य 
प्रशासन मन्रालयमा पगुी अनगुमन र ननरीक्षण गरी आवश्यक ननदेशन ददनभुयो । 

ङ) मखु्य सजचवज्यूसिंग भएका ववदेशी व्यजक्तत्वहरुसिंगको भेट 

- सो अवनधमा मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीले नेपालका लानग िमानीका रािदतु H.E. 

Mr. Matthias Meyer सिंग भेटघाट गनुा भएको नथयो । 

च) यो अवनधमा श्रीमान मखु्य सजचवज्यू का की, लमिङु्ग, जचतवन जिल्लामा पगुी  थानीय 
 तरमा भए गरेका कामको िानकारी नलर्ा सम्बजन्धत ननकायहरुलार्ा आवश्यक ननदेशन 
समेत ददनभुयो । 

छ) नपेाल सरकारका श्रीमान ् मखु्यसजचवज्यूको सजचवालयबाट  काजिक देजख पौष 
मवहनासम्मको अवनधमा सम्पाददत प्रमखु कायाहरुको वववरणुः 

- दैननक कररव २५० देजख ३०० फोन सम्पका  व्यव थापनका दरले यो अवधीमा िम्मा 
कररव १९००० टेनलफोन सम्पका  व्यव थापन। 
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- यस अवनधमा भएका ३ वटा सजचव बैठकको व्यव थापनका लानग नेपाल सरकारका हरेक 
सजचवज्यूहरु रहने ननकायबाट एिेण्डा सिंकलन, त्यसको समवष्टकरण, मखु्य सजचवज्यू समक्ष 
पेश, अजन्तनमकरण, उक्त अजन्तम एिेण्डा सजचवज्यू रहने हरेक ननकायहरुमा पराचार, 
बैठकको लानग हरेक ननकायमा पराचार, बैठक व्यव थापन, ननणायको ड्राफ्ट, अजन्तनमकरण, 
ननणाय कायाान्वयनका लानग सबै ननकायहरुमा पराचार, कायाान्वयन प्रगनतको वववरण माग 
सिंकलन, कायाान्वयनको एवककृत प्रगनत तयारी, महत्वपूणा ननणाय कायाान्वयन र सम्बजन्धत 
ननकायहरुबाट भएको कायाान्वयनको follow up गने लगायतको कायामा समन्वय, 
सहजिकरण र सिंलग्नता । 

- वागमती सफार्ाका लानग ननयनमत एस एम एस र अन्य ववववध ववषयमा भएका दिानौं 
बैठकको लानग पराचार, एस.एम.एस, बैठक व्यव थापन, ननणाय ड्राफ्ट र अजन्तनमकरण र 
सम्वजन्धत ननकायहरुमा ननणायको पराचार र कायाान्वयनका लानग आवश्यक समन्वय। 

- औषतमा दैननक १५/१६ व्यजक्त/सिं थाहरुसिंगको भेटघाट व्यव थापन (Appointment 
Management) का दरले यस अवनधमा कररव १५०० भेटघाट व्यव थापनका कायाहरु। 

- दैननक कररव ४/५ वटा गनुासोका दरले यस अवनधमा कररव  ९०० गनुासो उपर 
सम्बजन्धत ननकायमा टेनलफोन गरी व्यव थापनमा समन्वय र सहयोग । 

- मखु्यसजचवज्यूबाट भएका भ्रमण/अवलोकनका िममा सम्पका  अनधकारीका रुपमा आवश्यक 
सहजिकरण र सहयोग गररएको । 

- सजचवालयको प्रगनत वववरण र अन्य सूचनाहरु सम्वजन्धत शाखा महाशाखामा उपलब्ध 
गरार्ाएको । 

- सजचवालयका आवश्यक कागिात अद्यावनधक गरी राजखएको । 

- मखु्यसजचवज्यूको आदेश/ननदेशानसुार सेवाप्रवाह एविं नागररकका गनुासो उपर आवश्यक 
काया गररएको । 

- ववनभन्न व्यजक्त/सिं थाहरुबाट मखु्यसजचवज्य ुसमक्ष अनरुोध भर्ा यस अवनधमा प्राप्त कररव 
३० शभुकामना/मन्तव्य/नसफाररस आददको ड्राफ्ट तयार गने र मखु्यसजचवज्यूबाट 
अजन्तनमकरण भएपनछ सम्वजन्धत ननकाय/व्यजक्त समक्ष प-ुयाउने काया भएको । 

- ववनभन् न परपनरकामा प्रकाजशत सावािननक सरोकारका ववषयहरुमा प्रकाशन भएका समाचार 
परहरुको सम्बन्धमा यथाथा के हो सत्यतथ्य छनववन गरी प्रनतवेदन पेश गने सम्बन्धमा 
ननदेशन भए अनसुारको परचार, त्यसको प्रनतउिरको अनभलेखन, समन्वय गने काया ददनमा 
कररव ३/४ वटाका दरले यो अवनधमा कररव २५० िनत  परहरु लेख् ने, सम्बजन्धत 
ननकायहरुमा पठाउने र त्यसको ताकेता गने काया गररएको । 

- यो अवनधमा कररव ४० वटा ववदेशी प्रनतनननध मण्डलहरुलार्ा भेटघाट व्यव थापन (सिंचार, 
समन्वय, वैठक, सत्कार) गरार्ाएको । 
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- मखु्य सजचवज्यू प्रमखु अनतनथ भर्ा सहभागी हनेु कायािमको लानग Talking Points बनार्ा 
पेश गने गरेको ।  

सामान्य प्रशासन शाखाको गनतववनधहरु 

- यस कायाालयका कमाचारीहरुको आ.व. 207२/7३ को तलबी प्रनतवेदन ननिामती 
वकताबखाना बाट पाररत गरार्एको ।  

- आ.व.207२/7३ को लानग मौिदुा सूची दतााका लानग प्राप्त 
व्यजक्त/फमा/कम्पनीहरुको आवेदन उपर छानववन सम्पन्न गरी सूजचकृत गररएको।  

- आ.व. 207२/7३ को लानग कायाालयमा आवश्यक  टेशनरी सामानहरुको खररद 
प्रकृया पूरा गरी खररद काया सम्पन्न गररएको ।  

- रावष्ट्रय पनुननामााण प्रानधकरणको दरबन्दीसवहतको साङ्गठाननक सिंरचना तयार गने काया 
गररएको ।  

- यस कायाालयको सामान्य प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हनुे कमाचारी प्रशासनसम्बन्धी 
ववदा अनभलेख अद्यावनधक, रमाना, अवकास आददको सम्बजन्धत ननकायमा पराचार र 
दैननक कायाहरु सम्पादन गररएको ।  

- यस कायालयमाफा त म.प.मा पेश गनुापने प्र तावहरु तयार गरी पेश गररएको ।  

आनथाक प्रशासन शाखाको गनतववनधहरु 

सरकारी कोषहरुको सिंचालन¸ बिेट तिुामा¸ ननकाशा तथा खचाको लेखा राख् ने¸ वविीय 
वववरणहरु तयार गने¸ आन्तररक ननयन्रणको व्यव था नमलाउने¸ लेखा पररक्षण गराउने¸ 
बेरुिकुो लागत राख् ने¸ बेरुि ुफछ्यौट र तहनसल गने/गराउने आदी कायाहरु आनथाक 
व्यव थापन नभर सम्पन्न हनुे गदाछन ्। वविीय प्रनतवेदनको ननष्टपक्षता¸ शदु्धता र कुशल 
व्यव थापनबाट आनथाक अनशुासन कायम गना सहयोग पगु्दछ ।  वच्छ आनथाक प्रशासन 
सशुासनको मेरुदण्ड हो । च ुत वविीय अनशुासन¸ पारदजशाता एविं ववनधको पालनाको 
माध्यमबाट प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयलाई सशुासनको नेततृ्वदायी तथा 
उत्कृष्ट ननकाय बनाउने िममा ननयनमत कामहरुका अनतररक्त ववनभन्न सधुारका कायाहरु 
समेत गररिं दै आएको छ । आनथाक प्रशासन तफा  आ.व. ०७२/७३ को षौष मसान्त 
सम्ममा गररएका प्रमखु कायाहरुलाई ननम्नानसुार उल्लेख गररएको छ । 

प्रमखु सधुारका कामहरु 

- चाल ुआ.व. देजख यस कायाालयमा नेपाल सावािननक लेखामान (Nepal Public Sector 

Accounting Standards - NPSAS) अनरुुपको नगदमा आधाररत सावािननक गररने ववजिय 
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वववरण (general purpose financial statements) तयार गने  उद्धेश्यले महालेखा 
ननयन्रक कायाालयको सहयोगमा कम्यूटरमा पोवष्टङ गने काया अजन्तम चरणमा पगेुको 
छ । माघ मवहना नभर NPSAS प्रनतवेदन तयार भर् महालेखा पररक्षकको कायाालयमा 
बझुार्नेछ । 

- सावािननक लेखा सनमनतमा महालेखा पररक्षकको ५१ औ र ५२ओ प्रनतबेदनमा 
उल्लेजखत यस कायाालय र मातहत कायाालयहरुको बेरुिकुो िवाफ पठार् छलफल 
समेत गरी ननदेशन अनरुुप बेरुि ुफछ्यौट गने काया भर्रहेको । ४६ औिं  देजख ५० 
औ प्रनतबेदन सम्मको िवाफ पठाउनका लानग मातहत ननकायहरुवाट िवाफ सिंकलन 
गने काया िारी रहेकोछ । 

- यस कायाालय र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७२/७३ को बिेट अजख्तयारी ददने 
काया श्रावण ७ गते नभरै सम्पादन गररएको । 

- यस कायाालय र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७२/७३ को ववषयगत मन्रालय बिेट 
सूचना प्रणाली (LMBIS) वाट उपलव्ध भएको चौमानसक नबभािन सवहतको कायािम 
रावष्ट्रय योिना आयोगवाट श्रावण १५ गते नभर ज वकृत गरी सकेको । 

- यस अवनधमा मातहत ननकायवाट अथा मन्रालयमा नसफाररस सवहत पठाउनका लानग 
पेश भएका ववषयहरुमा नसफाररस गरी पठार्एको छ । 

- आनथाक बषा ०७३/७४ देजख ३ बषाको नरबवषाय बिेट तयार गरी अथा मन्रालयमा 
पठार्एको । दोस्रो चौमानसक अवनधमा सोही अनशुार  LMBIS माफा त बिेट तयार 
गररने । 

- ववगतमा महालेखा परीक्षकको कायाालयबाट औिंल्यार्एका ववषय व तहुरु प्रगनत ढाँचा¸ 
खररद योिना¸ सोझै खररद¸ आन्तररक ननयन्रण कायाववनध¸ ममात¸ बैठक भिा¸ 
खािा/खाना खचा एविं टेण्डर प्रवियामा देजखएका सम याहरु िमशुः सम्वोधन गदै 
लनगएको छ । प्रविया नपरु् याई गरेका कामहरु भनी औ िंल्यार्एका ववषयहरुलाई पनन 
प्रवियामा लग्ने काया भएको छ । यस अवनधमा आन्तररक लेखा पररक्षणको काया 
सम्पन्न भर् पेश्की बेरुि ुवाहेक अन्य बेरुि ुशनु्य भएको छ ।  

- अजन्तम लेखा पररक्षणको समयतानलका अनशुार यस कायाालयको अजन्तम लेखा 
पररक्षणको काया सम्पन्न भर् बेरुिकुो प्रारजम्भक म यौदा उपर सामान्य छलफल 
भएको। फार्नल प्रनतवेदन आउन बाकी छ ।  

- यस अवनधमा कोष तथा लेखा ननयन्रक कायाालय नसिंहदरवार भकु्तानी केन्द्र ४ वाट 
आनथाक वववरणहरु प्रमाजणत भएका छन ्।  

- सूचना प्रववनध आयोिना तफा को आयोिनागत लेखा तयार गने काया भएको छ । 
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- आ.व. ०७२/७३ को तलवी प्रनतवेदन पाररत भएको । 

- आफ्नो र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७२/७३ को लानग जिम्मेवारी सरेको कुल 
बेरुि ुरु. ६९ करोड ८२ लाख मध्ये प्रथम चौमानसक अवनधसम्ममा ५७ करोड १४ 
लाख ९५ हिार फछ्यौट भई ८१.८५ प्रनतशत प्रगनत हानसल भएको छ । यस 
अवनधमा यनत धेरै प्रगनत हनुमुा गरीवी ननवारण कोषको आ.व. ०७०/७१ को ननयनमत 
गने बेरुिहुरु फछ्यौट हनु ुमखु्य कारण हो । यस कायाालयको मार रु ७ लाख २४ 
हिार बेरुि ुरहेकोमा यस अवनध ५२ हिार  मार परुानो असलु गने रकम असलु 
भएको छ । कम बेरुि ुफछ्यौट हनुमुा आनथाक बषा  ०६०/०६१ भन्दा अगाडीको 
मजन्रपररषदका सद यहरुले नलएको दशै खचा असलु हनु नसक्न ुप्रमखु कारण रहेको 
छ ।   

- आनथाक प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका कामहरुको िानकारी e-mail माफा त 
सम्बजन्धत शाखा महाशाखा प्रमखुलाई ददने गररएको छ । 

- २०७२ बैशाख १२ को प्रलयकारी भकूम्प पश्चात प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उद्धार 
कोषमा देश ववदेशवाट रकम िम्मा हनुे िम िारी नै भएकोले यस अवनधमा पनन 
उठेको रकमको अध्यावनधक वववरण वेवसाईटमा राख्न ेगररएको छ । 

आनथाक प्रशासन शाखाको आ.व. ०७२/७३ को यस अवनधका ननयनमत कायाहरु  

- यस कायाालयबाट आनथाक व्यव थापनको लानग दईु वकनसमका खाता सिंचालन हुँदै 
आएको छ । एक वकनसमको खाता प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको लानग 
ववननयोजित बिेटसँग सम्बजन्धत छ भने अको वकनसमको खाता यस कायाालयमा रहेका 
कोषहरुको सिंचालनसँग सम्बजन्धत छ । पवहलोमा २ वटा शीषाक र दास्रोमा ३ वटा 
कोषहरु रहका छन ्। साथै रािश्व र धरौटी तफा  पनन कारोवार हनुे गरेको छ ।  

- आ.व. ०७२/७३ मा यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई रु. 
५¸२०¸१६¸८२¸०००।- बरावरको अजख्तयारी प्रदान गररएको  (तानलका १ अनसुार)। 
यस कायाालयलाई मार प्राप्त बिेट अजख्तयारी रु.३५¸३२¸३७¸०००।- र बिेट 
ननकासा/ भकु्तानी आदेश रु.६¸३३¸६३¸०००।- (तानलका २ अनसुार) खचा गररएको 
छ । 

- रािश्व तफा  लीलाम¸ ठेक्का पट्टा र बेरुि ुदाजखला गरी रु. ५७८००।- आम्दानी भएको 
छ । त्य तै धरौटी तफा  आ.व. ०७२/७३ को शरुुमा रु. २३¸९५¸०४०।५६ 
जिम्मेवारी सरेको छ । 

- सबै बिेट उपशीषाकहरुको खचाको वहसाब ररतपूवाक राखी वविीय प्रनतवेदनहरु तयार 
गरी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठार्एको छ । 
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- आफ्नो र मातहत ननकायहरुको आवश्यकता अनशुार थप बिेटको लानग श्रीमान सजचव 
ज्यूवाट  वीकृत गरी अथा मन्रालयमा पठार्एको । माग बमोजिम बिेट थप भर् 
आउने िम िारी रहेको । 

- यस अवनधमा प्रथम चौमानसकका खचाहरु सावािननक गररएको । 

- वावषाक  वीकृत कायािम अनसुार ५ क्षेरीय प्रशासन कायाालयहरुमा गई  थलगत 
अनगुमन र बेरुिकुो लगत अद्यावनधक गराउने कायािम भए अनशुार यस अवनधमा 
हेटौडाको बेरुिकुो लगत अद्यावनधक गराउन लगार् बेरुि ुफछ्यौट समेत  गररएको 
छ। 

- सम्माननीय प्रधानमन्री¸ माननीय मन्री¸ माननीय राज्यमन्रीज्यूहरु लगायत 
सजचवालयका कमाचारीहरुको तलब/भिा/दैननक भ्रमण भिा लगायतका सवुवधाहरु 
भकु्तानी गररएको छ । भकु्तानीको लानग प्रकृया नपगेुको अव थामा प्रकृया परु् याउन 
चावहने कागिातहरु सम्बजन्धत पक्षसँग माग गने गररएको छ । 

- आनथाक प्रशासनसँग सम्बजन्धत माग गररएको राय समयमै उपलब्ध गरार्एको र 
महाशाखा प्रमखु¸ सजचवज्यूहरु र मखु्य सजचवज्यूबाट प्राप्त ननदेशनहरु कायाान्वयन 
गररएको छ । 

- शाखा अन्तगातको कामहरुमा सम्बजन्धत मन्रालय एविं अन्य कायाालयहरुमा पराचार 
तथा तरताकेता गरेको र आनथाक अनशुासन कायम गना/गराउन सहयोगीको भनूमका 
ननवााह गररएको छ । 
तानलका १: यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई ददएको बिेट अजख्तयारी 

रु. हिारमा 

नस.निं. ब.उ.जश.निं. कायािम/आयोिना 
आ.व. २०७२/७३ को ववननयोजित बिेट 

चाल ु पूिँीगत िम्मा 
१ ३०१०११ मजन्रपररषद्  १२१३१५ ० १२१३१५ 

२ ३०१०१३ 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालय 

१६६५५७ २३२३५ १८९७९२ 

३ ३०१०१५ गररबी ननवारण कोष ३५६८६७५ ० ३५६८६७५ 

४ ३०१०२० सावािननक खररद अनगुमन कायाालय ४७८०७ १२४०० ६०२०७ 

५ ३०१०२२ नेपाल रष्टको कायाालय ३४२५८ ९७०० ४३९५८ 

६ ३०१०२५ रावष्ट्रय सतका ता केन्द्र ९२७४५ ६०६०० १५३३४५ 

७ ३०१०३० क्षेरीय प्रशासन कायाालय ७९८९० ३७९५ ८३६८५ 

८ ३०१०३१ लगानी बोडाको कायाालय ३३४७२ ७५३३० १०८८०२ 

९ ३०११०१ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना ४५५९२ ७७८३९५ ८२३९८७ 

१० ३०११०२ कणााली ववकास आयोग २०६२४ ४४० २१०६४ 

११ ३०११०३ सदूुरपजश्चम ववकास आयोग १७१४० ४१४ १७५५४ 

१२ ३०११०५ पनुननामााण प्रानधकरण ८०९८ १२०० ९२९८ 

    िम्मा ४२३६१७३ ९६५५०९ ५२०१६८२ 
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तानलका २: यस कायाालयलाई प्राप्त बिेट अजख्तयारी र खचा वववरण 

रु. हिारमा 

नस.निं. ब.उ.जश.निं. 
आयोिना/कायािममको 

नाम 
वावषाक बिेट 

पौष सम्मको 
खचा कैवफयत 

१ ३०१०११३ मजन्रपररषद् १२१३१५ 57836  

२ ३०१०१३३ 
प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालय 

6192227 6099018  

३ ३०१०१३४ 
प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालय 

२३२३५ 2276  

४ ३०११०१३ 
सूचना प्रववनध ववकास 
आयोिना 

२१३० 570  

५ ३०११०१४ 
सूचना प्रववनध ववकास 
आयोिना 

४०००० 1659  

६ 6010143 अथा विेट सिंजचत ववदा 3024 3024  

७ 3010183 अथा विेट औषधी उपचार 3770 3770  

८ 6020113 अथा विेट भ्रमण खचा 4877 4869  

९ 6020153 अथा विेट औषधी उपचार 9४ ९४  

10 0135001 धरौटी 1007   

  कुल िम्मा 6207129 6173116  
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6173116

6207129

6150000

6160000

6170000

6180000

6190000

6200000

6210000

वावषाकविेट खचा

 

तानलका #M कायाालयमा सिंचानलत कोषहरुको अव था (आ.व. ०७२/७३) 

 प्रधानमन्री दैवी प्रकोप 
उद्धार कोष 

प्रधानमन्री राहत कोष प्रधानमन्री सहायता 
कोष 

गत आ.व. को अल्या 4387815681.31 105,231,972.53 691,971.00 

चाल ुआ.व.को आम्दानी 5658031083.30 0 0 

िम्मा आम्दानी 10045846764.61 105,231,972.53 691,971.00 

खचा 8543575279.60 0 0 

बाकँी 1502271485.01 105,231,972.53 691,971.00 

 

तानलका ४: बेरुि ुफछ्यौटको वववरण  

केजन्द्रय बिेट तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार 

वववरण 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने शरुु 

बेरुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट        

(रु. हिारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने बाकँी 
बेरुि ु    (रु. 

हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतशत 

कैवफयत 

आ.व. ०५९/६० 
सम्मको 

५२१ ०० ५२१ ०० 
 

आ.व. ६०/६१ - 
आ.व. ०६८/६९ 

२२ ०० २२ ०० 
 

आ.व. ०६९/७० ० ०० ० ००  

आ.व. ०७०/७१ ८१  ८१   

िम्मा ६२४ ०० ६२४ ००  
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सनमनत तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार 

वववरण 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने शरुु 

बेरुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट        

(रु. हिारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने बाकँी 
बेरुि ु    (रु. 

हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतशत 

कैवफयत 

आ.व. ०६२/६३- 
आ.व. ०६९/७० 
सम्मको 

१८० ०० १८० ००  

आ.व. ०७०/७१ ० ०० ० ००  

िम्मा १८० ०० १८० ००  

केन्द्र तथा सनमनत 
दबैुको िम्मा 

८०४ ०० ८०४ ००  

 

केजन्द्रय बिेट तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र मातहत ननकायहरु समेतको  

वववरण 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने शरुु 

बेरुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट        

(रु. हिारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने बाकँी 
बेरुि ु    (रु. 

हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतशत 

कैवफयत 

आ.व. ०५९/६० 
सम्मको 

५५० ०० ५५० ००  

आ.व. ६०/६१ - 
आ.व. ०६८/६९ 

१०४४८ ०० १०४४८ ००  

आ.व. ०६९/७० २०४७८ ०० २०४७८ ००  

आ.व. ०७०/७१ ६१०८१२ ५७१४९५ ३९३१७ ९३  

िम्मा ६४२२८८ ५७१४९५ ७०७९३ ८८  
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सनमनत तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र मातहत ननकायहरु समेतको 

वववरण 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने शरुु 

बेरुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट        

(रु. हिारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
गनुापने बाकँी 
बेरुि ु    (रु. 

हिारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा फछ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतशत 

कैवफयत 

आ.व. ०६२/६३- 
आ.व. ०६८/६९ 
सम्मको 

५५९१२ ०० ५५९१२ ०० 

 

िम्मा ५५९१२ ०० ५५९१२ ००  

केन्द्र तथा सनमनत 
दबैुको िम्मा 

६९८२०० ५७१४९५ १२६७०५ ८१.८५ 
 

सूचना प्रववनध शाखाको गनतववनधहरु 

- कायाालयको Website लाई Cyber Attack बाट थप सरुजक्षत राख्न MOD Security 

Firewall िडान गरी प्रयोगमा ल्याईएको ।  

- कायाालयको Website लाई थप User friendly, Content Oriented र Dynamic 

बनाउन शाखागत रायसल्लाह नलई  तरोन्नती सम्वन्धी गहृकाया भएको ।  

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको नयाँ Website को ननमााण तथा Design शरुुभएको । 

- मजन्रपररषद् वैठकको लानग Automation System को रुपरेखा तयार गने काया 
प्ररम्भ भएको । 

- कायाालयमा सञ्चालनमा रहेका SMS System, Office Automation System, 

Attendance System, E-mail, PBIS System, Appointment System, 
Website, Intranet Portal, Gate Pass System, Complaint Management 

System र Library Management System को ननयनमत Administration र 

Update सम्वन्धी काया भएको ।  

- भकुम्प पश्चत सूचारु हनु नसकेको Media Centre मा नेटवका  नलि पनु थाापना गरी 
सिंचालनमा आएको ।  

प्रसे तथा बैदजशक सम्बन्ध शाखाको गनतववनधहरु 

- पावक तान, फे्रन्च ररपजब्लक र सिंयकु्त अरव र्नमरेट् सबाट नेपालका लानग प्र ताववत 
आवासीय रािदूत पदमा ननयजुक्तका लानग सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष सहमनत तथा 
नसफाररस गररएको तथा  चेक गणतन्र, गणतन्र सेसेल्स र पेरुबाट नेपालका लानग 
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प्र ताववत गैरआवासीय रािदूतहरुको ननयजुक्तका लानग सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष सहमनत 
तथा नसफाररस गररएको। 

- कायाालयबाट िारी हनुे प्रसे ववज्ञनप्त तयार गरी कायाालयको वेवसार्ट 
(www.opmcm.gov.np) मा राजखएको तथा प्रचार प्रसारका लानग नमनडयामा पठार्एको। 

- कायाालयका महत्वपूणा सूचना प्रवाहका लानग १६१८०७०७०११११ को अनडयो 
नोवटस वोडाको सिंचालन गररएको। 

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष माग भई आएका शभुकामना सन्देशको ड्राफ्ट तयार 
गररएको। 

- सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रवपषद्को कायाालयका सूचना 
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्राप् त भएका ननवेदनमा आवश्यक कारवाही गरी माग 
बमोजिमको सूचना उपलब्ध गरार्एको र प्राप् त हनु आएका अन्य ननकायसिंग सम्बजन्धत 
ननवेदनहरु आवश्यक कारवाहीका लानग तत ्तत ्ननकायमा लेखी पठार्एको। 

आनथाक तथा पूवााधार ववकास शाखाको गनतववनधहरु 

ढुङ्गा, नगट्टी तथा वालवुा ि ता ननमााण सामाग्रीहरूको सहि आपूनताका सम्बन्धमा 

- ढुङ्गा, नगट्टी तथा वालवुा ि ता ननमााण सामाग्रीहरूको सहि आपूनताका सम्बन्धमा देहाय 
बमोजिम गने गरी व्यव था गना उपयुाक्त हनुे राय रावष्ट्रय योिना आयोगमा लेजख 
पठाउने।  

 ववकास आयोिनालाई आवश्यक पने ढुङ्गा, नगट्टी तथा वालवुा ि ता ननमााण 
सामाग्रीहरूको सहि आपूनता र व्यव थापन सम्बन्धमा देहायका ववषयहरू 
समावेश गरी सिंघीय मानमला तथा  थानीय ववकास मन्रालयले प्रकृया अजघ 
बढाई टुमग्याउने ।  

 नेपाल सरकारद्वारा सिंचानलत ववकास आयोिनाका लानग आवश्यक पने 
ढुङ्गा, नगट्टी, वालवुा ि ता ननमााण सामाग्रीहरू आवश्यक भएको पररमाण 
सम्बजन्धत आयोिनाले नै उत्खनन/्सिंकलन गरी नलन सक्ने र त्य तो 
उत्खनन/्सिंकलन  थल, पररमाण र प्रकृया जिल्ला ववकास सनमनतले 
तोवकददने ।  

 ढुङ्गा, नगट्टी, वालवुा ि ता ननमााण सामाग्री उत्खनन/्सिंकलनको  वीकृनत 
ददएको पररमाणको सामग्रीमा  थानीय  वायि शासन ननयमावली, 
२०५६ को अधीनमा रवह जिल्ला पररषद्ले ननधाारण गरेको दरमा 
आयोिनाले जिल्ला ववकास सनमनतलाई रािश्व उपलब्ध गराउने ।  

http://www.opmcm.gov.np/
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 अबदेजख सिंचालन गररन े नेपाल सरकारका ववकास आयोिनाहरूले 
आयोिनाको IEE/EIA गदााका बखत नै आयोिनालाई चावहने ननमााण 
सामाग्रीको उत्खनन/्सिंकलन गररने  थलको समेत सो IEE/EIA मा नै 
समावेश गने IEE/EIA गने । त्य तो IEE/EIA  वीकृत भईसकेपनछ सो 
सम्बजन्ध उत्खनन/्सिंकलन कायाको लानग छुटै्ट IEE/EIA गरररहन ुनपने। 
तर ननयमानसुार सम्बजन्धत जिल्ला ववकास सनमनतलाई रािश्व नतनुापने।  

 वातावरण सिंरक्षण ऐन र ननयमावलीमा रहेका देहायका प्रावधानहरू सिंशोधनको 
प्रकृया अजघ बढाउन नमनत २०७२/९/२० मा नेपाल सरकारका मखु्य सजचवले 
ददएको ननदेशन समेतका आधारमा िनसिंख्या तथा वातावरण मन्रालयले शीघ्र 
प्रकृया अजघ बढाउने ।   

 नदी क्षेरको हकमा तोवकएको  थानबाट दैननक २५० घननमटर भन्दा कम 
नदीिन्य पदाथा उत्खनन/्सिंकलन गनुापदाा प्रमखु जिल्ला अनधकारीको 
अध्यक्षतामा रहेको  थानीय जिल्ला अनगुमन तथा समन्वय सनमनतले ददएको 
वातावरण सम्बन्धी ननदेशन पालना गने गरी जिल्ला ववकास सनमनतले 
उत्खनन/्सिंकलन गना  वीकृत ददने । दैननक २५० घननमटरदेजख १००० 
घननमटरसम्म उत्खनन/्सिंकलन गनुापनेमा IEE गनुापने र दैननक १००० 
घननमटरभन्दा बढी उत्खनन/्सिंकलन गनुापरेमा EIA गनुापने ।  

 नदी क्षेर बाहेकको हकमा दैननक २०० टनसम्म उत्खनन/्सिंकलन गनुापरेमा 
प्रमखु जिल्ला अनधकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला अनगुमन तथा समन्वय 
सनमनतले ददएको वातावरण सम्बन्धी ननदेशन पालना गरी गनुापने । दैननक 
२०० देजख ४०० टनसम्म उत्खनन/्सिंकलन गनुापरेमा IEE गनुापने र सो भन्दा 
बढी उत्खनन/्सिंकलन गनुापरेमा EIA गनुापने ।  

- चरेुक्षेरबाट ननमााण सामाग्रीहरूको नदीिन्य पदाथा उत्खनन/्सिंकलन गने सम्बन्धमा 
बन तथा भ-ूसिंरक्षण मन्रालयले राष्ट्रपनत चरेु, तराई, मधेश ववकास सिंरक्षण 
सनमनतसँग समन्वय गरी रावष्ट्रय योिना आयोगमा कायायोिना/अवधारणा पर पेश 
गने ।  

- प्रकरण १ मा उल्लेख भएका ववषयमा सम्बजन्धत मन्रालयले रावष्ट्रय योिना 
आयोगसँग समन्वय गरी ननयमावली सिंशोधन वा प्र ताव लैिाने व्यव था यथाशीघ्र 
नमलाउने ।  

पूवााधार ननमााण सम्बन्धमा  

- चाल ुआनथाक बषाको लानग तय भएका कायािम तथा आयोिनाहरुको पूिँीगत खचा 
बढाई लजक्षत भौनतक र नबजिय प्रगनत हानसल गना नबशेष पहल गने। 
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- भौनतक पूवााधार ननमााण कायालाई द्रतु गनतमा अगानड बढाउन आवश्यक प्राववनधक 
तयारीका कायाहरु तोवकएको अवनध र गणु तरमा जिम्मेवारी तोकी सम्पन्न गने । 

- अन्तरमन्रालय।ननकाय बीचको प्रभावकारी समन्वय र सिंचार माफा त समाधान गना 
सवकने सम याहरु आपसी समन्वय र सहकाया माफा त समाधान गना थप िोड ददने। 

- नबभागीय प्रमखु तथा आयोिना प्रमखुहरुसिंग कायासम्पादन करार गरी ववकास 
आयोिनाहरुको प्राववनधक प्रशासननक र नबजिय उिरदावयत्व सनुनजश्चत गना थप िोड 
ददने। 

- देशको उिर र दजक्षणी नसमा नाकासम्मको यातायात व्यव था सहि र प्रभावकारी 
तलु्याउन सडक लगायतका भौनतक पूवााधार ननमााण र सिंचालन काया ववशेष प्राथनमकता 
साथ गने। 

आयोिना सहिीकरण सन्दभामा  

- नेपाली सेनाद्दारा ननमााणधीन मैलङु- याफु्रवेसी-रसवुागढी सडकको Alignment मा परेका 
रुखहरु कटान गरी हटाउन भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्रालयले वन तथा भ-ू
सिंरक्षण मन्रालयलाई अनरुोध गने। साथै वन तथा भ–ूसिंरक्षण मन्रालयले सडकको 
Alignment मा परेका रुखहरु कटान  वीकृनत लगायतका प्रवियाहरु अजघ बढाउनका 
लानग तत्कालै प्रविया शरुु गरी सडक ननमााणमा सहयोग परु् याउन े ननदेशन भएको । 

- नछमेकी नमरराष्ट्रहरूसँग िोड्ने दजक्षण- उिर अन्तरावष्ट्रय नसमा नाकाको नेपालतफा को 
सडक मागाहरूको आवश्यक ममात सिंभार गरी यातायातहरु ननवााध रूपमा बाहै्र मवहना 
सचुारू हनुे व्यव था भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्रालयले गने। चाल ुहालतका 
नाकाहरु र परुाना व्यापारीक (नाकाहरु तराई नाकाहरु लगायत) नाकाहरु बारे बाजणज्य 
तथा आपूनता मन्रालयले यथाथा नबवरण सिंकलन गरी सम्बजन्धत मन्रालयलाई उपलव्ध 
गराउने। साथै प्राप्त वववरणका आधारमा अथा मन्रालय लगायत सम्बजन्धत मन्रालय 
नाकाहरु सचुारु रुपमा सिंचालन गना आवश्यक व्यव था नमलाउने ननदेशन ददर्एको।। 

- पोखरा-बेनी-िोमसोम-कोरोला सकड मागा तत्काल सवेक्षण गरी उक्त सडक मागा ननमााण 
कायालाई भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्रालयले अववलम्ब अगाडी बढाउने।साथै 
अन्य सम्बध्द ननकायहरुले सकृयतापूवाक आवश्यक सहयोग गने ननदेशन ददर्एको।  

- ववनभन्न नाकाहरूबाट नेपाल नभनरएका पेरोनलयम पदाथाहरूको Recording, Tracking  
तथा Distribution को आवश्यक व्यव था बाजणज्य तथा आपूनता मन्रालयले नमलाउने। 
पेरोनलयम पदाथाहरूको कालो बिारी एविं नाफाखोरी ि ता गैर कानूनी कायाहरू कवह 
कतै हनु गना नददन वाजणज्य तथा आपूनता मन्रालयले गहृ मन्रालयसिंग आवश्यक 
समन्वय गरी सिंयकु्त रूपमा अनगुमनको काया गने र दोषी उपर कानून बमोजिम कडा 
कारवाही गने  ननदेशन ददर्एको। 
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- देशमा भैरहेको उिाा सिंकट तत्काल सम्बोधन गने नबषयक बैठकमा छलफल हुँदा 
ननम्न नलजखत िलववद्यतु आयोिनाहरु तत्कालै सम्पन्न हनु सक्ने देजखएकोले ती 
आयोिनाहरुमा देजखएका सम या समाधान गरी तत्काल काम अगाडी बढाउने र 
तोवकएको नमनतमा सम्पन्न गना सम्बजन्धत ननकाय नेपाल नबद्यतु प्रानधकरण तथा उिाा 
मन्रालयमा ननदेशन ददने ननणाय  भएअनरुुप ननदेशन ददर्एको। 

 मानथल्लो म यामदी िलनबद्यतु आयोिना। 

 कुलेखानी तेश्रो िलनबद्यतु आयोिना। 

 मार्खोला िलनबद्यतु आयोिना। 

 हेवा खोला िलववद्यतु आयोिना। 

काठमाडौ उपत्यकाका सडक वव तार सन्दभामा 

- सडक वव तार गने िममा सबै ननकायको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन मध्यमान्चल 
क्षेरीय सडक ननदेशनालयका ननदेशकको सिंयोिकत्वमा रहेको समन्वय सनमनतलाई 
प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गने र  थलगत रूपमा देजखएका सम याहरू सो समन्वय 
सनमनतबाट समाधान गने व्यव था नमलाउने र त्यहाँबाट हनु नसक्ने ववषयहरू प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा आवश्यक सहयोगको लानग लेजख पठाउने ननदेशन 
ददर्एको।   

- सडक वव तार सम्बन्धी काम अगाडी बढाउन श्रोत र साधनको आवश्यक पने र 
िग्गाको वववाद नापी कायाालयबाट नमलाउन ुपने भएकोले आगामी बैठक देजख अथा 
मन्रालय बिेट महाशाखा र नापी ववभागको प्रनतनननधलाई समेत बैठकमा बोलाउन े
ननदेशन ददर्एको।    

- काठमाण्डौँ महानगरपानलकाले सडकमा Overhead Bridge हरू बनाउँदा तथा अन्य 
सिंरचनाहरू ननमााण गदाा सडक ववभागको समन्वयमा मार गने व्यव था गने ननदेशन 
ददर्एको।    

- KUKL, PID,  नेपाल नबद्यतु प्रानधकरण तथा नेपाल टेनलकमले आफ्नो कायािमहरू 
सञ्चालन गदाा सडक ववभागसँग समन्वय गरी गने र सडकमा साना बाँकी रहेका पोलहरू 
तरुून्त साने व्यव था नमलाउने ननदेशन ददर्एको।   

- उपत्यका ववकास प्रानधकरणले वव तार शरुू गरी भत्काउन बाँकी रहेका सिंरचनाहरू 
तरुून्त भत्काउने काया गने ननदेशन ददर्एको।    

- उपत्यका ववकास प्रानधकरणले एवककृत ववकासको योिनाको काम सबै ननकायहरूको 
समन्वयमा गने व्यव था नमलाउने । र सो कायालाई शहरी ववकास मन्रालय र 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयले आवश्यक समन्वयको व्यव था नमलाउने 
ननदेशन ददर्एको।    
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- GLD को नक्शा नगरपानलका र आयकु्त कायाालयमा मार रहेको हुँदा काममा सरलीकृत 
गना सहरी ववकास मन्रालयले GLD नक्सा भनूमसधुार तथा व्यव था मन्रालय र नापी 
कायाालयमा पनन उपलव्ध गराउने ननदेशन ददर्एको।   

- आगामी हनुे बैठकहरुमा सम्बजन्धत सरोकारवाला जिम्मेवारी पदानधकारीहरु मार 
उपज थनत गराउने व्यव था गने गरी ननदेशन ददर्एको।   

भकुम्प पीनडतहरुको राहत तथा क्षनतग्र त पूवााधारहरूको पनुननमााणका सम्बन्धमा  

- मलुकुको ववनभन्न जिल्लाहरूमा उत्पाददत धान लगायतका खाद्यान्नहरू  वदेशनभर नै 
खररदवविी सनुनजश्चत हनुे गरी मलु्य ननधाारण गराई खाध्य सिं थानले आफ्नो म्यान्डेट 
नभर रही खररद गने व्यव था नमलाउन कृवष ववकास मन्रालय, गहृ मन्रालय र वाजणज्य 
तथा आपूनता मन्रालयलाई ननदेशन ददने । 

- लागत प्रभावकारी रूपमा औषधी/औषनधिन्य सामाग्रीहरू ढुवानी गना ढुवानी योिना 
तयार गरी वाजणज्य तथा आपूती मन्रालय समक्ष आवश्यक र्न्धनको माग गना  वा थ्य 
तथा िनसिंख्या मन्रालयलाई ननदेशन ददने र सो बमोजिम वाजणज्य तथा आपूती 
मन्रालयले र्न्धन उपलब्ध गराउने । 

- पनुननमााण कोषबाट खचा हनुे बिेट वफ्रि नहनुे प्रकृनतको हनुे हुँदा पनुननमााण आयोिनाको 
बहवुावषाक ठेक्कापट्टा व्यव थापनमा सम्बद्ध मन्रालयहरूलाई सहिीकरण गना अथा 
मन्रालयलाई ननदेशन ददन े। 

- भकुम्प पीनडतलाई उपलब्ध गराउने रू. १० हिार रकम बाँडफाँडको लानग जिल्लागत 
रूपमा यवकन वववरण तयार गरी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र अथा 
मन्रालयलाई उपलब्ध गराउन गहृ मन्रालयलाई ननदेशन ददने । 

- एकै प्रकृनतका ववकासमलुक कायाहरू ववनभन्न ननकायबाट सम्पादन हनुे परम्परालाई 
अन्त्य गदै सम्बजन्धत ननकायको ववषयववज्ञता र क्षमताको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट 
सम्पादन हनुे गरी आगामी वषाको सीमा (Ceiling) मा व्यव था नमलाउन रावष्ट्रय योिना 
आयोगलाई अनरुोध गने । 

बैदेजशक रोिगारमा िान ेघरेल ुकामदार सन्दभामा 

- घरेल ुकामदार पठाउन सूजचकृत गररएका भननएका बैदेजशक रोिगार सम्बन्धी सिं था 
छनौट गरीएका आधारहरु खलुाई पठाउने र उक्त प्रकृयालाई अनधकतम रुपमा 
पारदजशाता अपनाउन श्रम तथा रोिगार मन्रालयलाई ननदेशन ददने। 

नरभवुन अन्तरावष्ट्रय ववमान थलको Obstacle सन्दभामा  

- नरभवुन अन्तरावष्ट्रय ववमान थलसँगै िोनडएका का.म.पा. ३५ (नरभवुन ववमान  थलको 
दजक्षण क्षेर) हवाई उडान सरुक्षाका दृवष्टकोणबाट सिंवेदनजशल क्षेर भएकोले सो क्षेरमा 
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ननमााण भएका भवनहरूको  वीकृत नक्सा ववपररत ननमााण भएका भवनहरूको  थलगत 
अध्ययन गरी २०७२ साल पौष १५ गते नभर त्य ता सिंरचनाहरू काठमाण्डौँ 
महानगरपानलका, काठमाण्डौँ उपत्यका ववकास प्रानधकरण एविं नागररक उडड्यन 
प्रानधकरण समेतको समन्वयमा ननयमानसुार कारवाही गने ननदेशन ददर्एको।  

- नयाँ सिंरचना ननमााण पूवाका चरणदेखी सम्पन्न हुँदा सम्म कुन ननकाय के कामको लानग 
जिम्मेवार हो भने्न जिम्मेवारी तानलका बनाई सावािननक गने र सो बमोजिम कायाान्वयन 
गने व्यव था सम्बजन्धत ननकायहरूले नमलाउने ननदेशन ददर्एको।  

सावािननक यातायातको प्रभावकारी सिंचालन गने सम्बन्धमा  

काठमाडौ उपत्यका नभर ठूला सावािननक यातायातलाई व्यवज थत रुपमा सिंचालन गना 
उपत्यकामा Dedicated Lanes  को प्रयोग गरी सावािननक यातायात व्यव थापन गना सवकन े
सिंभाव्य सडकहरुको अध्ययन गरी १५ ददन (मिंनसर १६ गते) नभर मखु्य सजचव समक्ष 
प्रनतवेदन पेश गना देहायबमोजिम सनमनत गठन गने ननणाय भएको र कायाान्वयनको लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठार्एको । 

 सिंयोिक महाननदेशक सडक ववभाग 

 सद य प्रनतनननध प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय 

 सद य प्रनतनननध यातायात व्यव था ववभाग 

 सद य प्रनतनननध महानगरीय रावफक प्रहरी महाशाखा 
- लेन अनशुासन पालना गराउन ववद्यमान नीनत पयााप्त नभएमा सो समेतको सझुाव पेश 

गने। 

- सावािननक यातायात आिंचारसिंवहता २०६७ मा भएको लैङनगक वहिंसा ननयन्रण 
सम्बन्धी प्रावधानहरुको कडार्का साथ कायाान्वयन गने। गराउने। 

- Vehicle Fitness Test को प्रनतवेदन ६।६ मवहनामा सावािननक गने व्यव था 
नमलाउने। 

काठमाडौ उपत्यकामा Dedicated  lanes को प्रयोग गरी सावािननक यातायातलाई व्यवज थत 
गने सन्दभामा  

ठूला सावािननक यातायातलाई व्यवज थत रुपमा सिंचालन गना काठमाडौ उपत्यकामा 
Dedicated Lane को प्रयोग गरी यातायात व्यव थापन गने सम्बन्धमा सम्बजन्धत सरकारी 
तथा गैरसरकारी ननकायहरुसँगको आवश्यक सहयोग र समन्वयमा देहाय बमोजिमकायाान्वयन 
गना गराउन भौनतक पूवााधार तथा यातायात व्यव था मन्रालयलाई ननदेशन ददने ननणाय 
भएअनरुुप ननदेशन ददर्एको। 
- काठमाडौ उपत्यकामा Dedicated Lane को प्रयोग गरी यातायात व्यव थापन गने 

सम्बन्धमा अध्ययन गना गदठत अध्ययन सनमनतको प्रनतवेदन समेतको आधारमा 
तलुनात्मक रुपमा सम्भव देजखएका मार्नतघर - सूयाववनायक खण्ड र चिपथको 
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कलिंकी- कोटेश्वर खण्डमा Dedicated Lane वव तार एविं ववकास काया तत्काल आरम्भ 
गनाका लानग आवश्यक थप अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गना एक कायादल गठन गने।  

 कायादलको गठन - सडक ववभागको उपमहाननदेशकको सिंयोिकत्वमा यातायात 
व्यव था ववभाग, नेपाल प्रहरीको रावफक व्यव थापन सम्बन्धी महाशाखा, 
काठमाडौ महानगरपानलकाको प्रमखु कायाकारी अनधकृत तथा सम्बन्धीत 
नगरपानलकाका कायाकारी अनधकृत सद य रहने ।  

 कायादलको कायाादेश - तत्काल Dedicated lane बनाउन सम्भव हनु े
सडकखण्डमा गररन ुपने पूवााधार ननमााण र अन्य तयारीको प्राववधक पक्षसमेतको 
ववश्लषेण गरी लेनमा सिंचालन गररने सवारी साधनहरुको वगीकरण र सिंचालन 
कायाववनध एविं कायायोिना एक मवहनानभर तयार गने ।  

 कायादलको सझुाव एविं नसफाररस समेतको आधारमा Dedicated Lane 
सिंचालनको लानग चावहनपूेवााधार ननमााण र अन्य व्यव थाहरु यथाजशघ्र 
नमलाउने ।  

 ननमााणानधन एविं भववष्टयमा ननमााण हनुे अन्य सडक खण्डहरुमा Dedicated 
Lane सवहतको सडक ननमााण काया सनुनश्चत हनुे गरी आवश्यक व्यव था 
नमलाउँदै लैिाने । 

 काठमाडौ उपत्यकाको यातायात व्यव थालाई प्रभावकारी तलु्याउन े
सम्बन्धमा ववगतका अध्ययनहरुलाई समेत मनन गरी एवककृत Mass 
Transportation Master Plan तयार गने । 

मानथल्लो कणााली िलनबद्यतु आयोिनाको शयेर नबतरण सन्दभामा  

- उिाा मन्रालय, लगानी बोडा र नेपाल नबद्यतु प्रानधकरणका जिम्मेवार पदानधकारीहरुको 
बैठकबाट नबद्यतु प्रानधकरणले किं पनी ऐन अनसुारको आफनो नबशेषानधकार हनन नहनु े
गरी शेयर नबतरणमा सहमनत िनाएकाले GMR को ७५% शेयर रहने अव था नरहेको 
र PDA मा भएको अव थालाई पररवतान गना सवकने अव था समेत नरहेको हुँदा अरुण 
तेस्रो िलनबद्त आयोिनामा भएको व्यव था बमोजिम लगानी बोडाबाट भएको प्र ताव 
बमोजिम नै मजन्रपररषदमा प्र ताव लैिान र उक्त काया उिाा मन्रालयसिंग सम्बजन्धत 
भएकोले नेपाल सरकार मजन्रपररषदमा प्र ताव पेश गने गरी श्रीमान सजचव तरको नमनत 
२०७२।८।१७ को ननणाय उिाा मन्रालयमा अनरुोध गररएको। 

तरु्नलार्ा झोलङु्ग ेपलुले प्रनत थापन गने सम्बन्धमा 

- सवासाधारण िनताहरुको आवागमनलार्ा सहि बनाउन ववनभन्न जिल्लाहरुमा रहेका 
करीव ३५० वटा तरु्ानहरुलार्ा आगामी २ बषा नभर झोलङु्गे पलु ननमााण गना नमनत 
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२०७२।०६।२७ मा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट भएको ननणाय कायाान्वयन गना 
श्री सिंघीय मानमला तथा  थाननय ववकास मन्रालयलार्ा ननदेशन ददर्एकोमा हालसम्म 
४० जिल्लाबाट २२७ वटा तरु्ान तथा वास/काठको फटके पलुको पूवा सम्भाव्यता 
अध्ययन सम्पन्न भएको वववरण प्राप्त भएको । २ बषा नभर सबै तरु्नलार्ा झोलङु्गे पलुले 
प्रनत थापन गनेगरी तयार भएको कायायोिना (Action Plan)  वीकृनतको चरणमा रहेको। 
झोलङु्गे पलु रणनीनत बमोजिम कजम्तमा एक घण्टाको दरुीमा झोलङु्गे पलु ननमााण गने 
नीनतलार्ा कायाान्वयनमा ल्याएको िानकारी प्राप्त हनु आएको ।  

भकूम्पबाट प्रभाववत क्षरेमा पनु:ननमााण काया गने सम्बन्धमा 

- नमनत २०७२।०७।१७ गते भकूम्पबाट प्रभाववत क्षेरमा पनु:ननमााण काया गने 
सम्बन्धमा मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा वैठक बसी बैशाख १२ गतेको भकूम्प तथा 
तत्पश्चातका पराकम्पनहरुबाट पूणा रुपमा क्षनतग्र त भएका घरहरुको ननमााणका नननमि 
चाल ुआ.व. को बावषाक बिेट तथा कायािम सहायता सम्बन्धी सम्झौता र अनदुान 
प्रवाह ननदेजशका¸२०७२ अनसुार कायाान्वयन प्रविया जशघ्र आरम्भ गने दात ृ सिं था 
सिंगको सम्झौता अनसुार भकूम्पबाट पूणा रुपमा क्षनतग्र त भवन ननमााणको कायायोिना 
कायाान्वयन गना सिंघीय मानमला तथा  थानीय ववकास मन्राय र शहरी ववकास 
मन्रालयले केन्द्रमा  थापन गनुापने Project Implementation Unit र जिल्ला तहमा 
 थापना गनुापने District Project Implementation Unit हरुको  थापना गरी कायाान्वयन 
प्रविया अगाडी बढाउन र ती मन्रालयहरुले भकूम्पबाट पूणा क्षनतग्र त भएको 
पनु:ननमााण सम्बन्धी कायािम  तिुामा गरी आवश्यक बिेट अथा मन्रालयसँग माग 
गने र अथा मन्रालयबाट क्षनतग्र त घरसिंख्याको २५ प्रनतशत भवन पनु:ननमााणको लानग 
बिेट उपलब्ध गराउने गरी भएको ननणाय कायाान्वयन गना सम्बजन्धत मन्रालयहरुलाई 
ननदेशन ददर्ाएको ।  

व्यव थावपका सिंसदका ववनभन्न सनमनतहरुको सम्बन्धमा 

- व्यव थावपका सिंसदका ववनभन्न सनमनतहरु (सावािननक लेखा सनमनत¸ सामाजिक न्याय 
तथा मानव अनधकार सनमनत¸ मवहला बालवानलका, िेष्ठ नागररक र समाि कल्याण 
सनमनत¸ उद्योग बाजणज्य तथा उपभोक्ता वहत सम्बन्ध सनमनत) को ननणाय कायाान्वयन 
गना सम्बजन्धत मन्रालयहरुलार्ा ननदेशन ददर्ाएको । व्यव थावपका सिंसद ववकास 
सनमनतले रसवुागढी-केरुङ नाका¸ पोखरा-वेनी-िोमसोम-कोरोला नाकाको  थलगत 
अनगुमण गरी तयार पारेका प्रनतवेदनका सझुावहरु कायाान्वयन गना सम्बजन्धत 
मन्रालयहरुलार्ा ननदेशन ददर्ाएको ।  

- "नेपालको सिंववधान-िनताको सिंववधान¸ िनताको सिंववधान:िनताकै माझमा" ववषयक 
राष्ट्रव्यापी प्रचार अनभयान माफा त २०७२ साल मिंनसर २१ गते देजख पौष २० गतेसम्म 
१ मवहना सिंचालन गना लानगएको नेपालको सिंववधानका मखु्य मखु्य ववषशेताहरुको 
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प्रचार प्रसार अनभयानको सहजिकरणका लानग सम्बजन्धत मन्रालयहरुलार्ा आवश्यक 
ननदेशन ददर्ाएको ।  

- पेरोनलयम पदाथाको ववतरणलार्ा व्यवज थत गने¸ नछमेकी नमर राष्ट्रसँग िोनडएका 
सडकहरु यथाजशघ्र सचुारु गरी सिंचालनमा ल्याउने र पनु:ननामाणको काया अजघ बढाउनमा 
वढलो हदैु गएको ववद्यमान अव था मनन ्गरी प्रानधकरण गठन नभएसम्म पनु:ननमााण 
काया रावष्ट्रय योिना आयोगबाट गने गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मजन्रपररषद् 
बैठकबाट भएको ननणाय कायाान्वयन गना सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायहरुलार्ा ननदेशन 
ददर्ाएको ।  

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको मौजखक ननदेशन अनसुार एविं जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार 
सनमनत गोरखाको ननणाय अनसुार २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको ववनाशकारी 
भकुम्पबाट गोरखा जिल्लाका प्रभाववत व तीहरुको पनु: थापना तथा पनु:ननमााण गना 
गोरखा जिल्लाको पालङु्गटार न.पा. (साववक च्याङली गाववस वडा निं. ६¸७¸८ र ९) 
को ५ हिार रोपनी िग्गामा एकीकृत व ती ववकास गना नमनत २०७२।०८।१४ गते 
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार सनमनत गोरखाले गरेको ननणाय कायाान्वयन गना शहरी ववकास 
मन्रालयलार्ा ननदेशन ददर्ाएको ।  

ICT Development Project अन्तगात Electronic Driving License र Vehicle Registration 

Service को प्रभावकारी कायाान्वयन सम्बन्धमा  

- EDL र VRS आयोिनाको सम्पूणा Equipment र Card हरू आर्सकेको हुँदा काठमाण्डौँ 
उपत्यका र अन्य सहि  थानबाट 2015 को November मसान्त नभर Electronic 

Driving License ववतरणको काम शरुू गने ननदेशन ददर्एको।  

- तहाँ ववभाग अन्तगातका कमाचारीहरूलाई आवश्यक पने तानलमहरू रावष्ट्रय सूचना प्रववनध 
केन्द्रसँग समन्वय गरी प्रदान गने व्यव था गने ननदेशन। 

- एशीयाली ववकास बैंकले तोकेको म्याद December, 2015 नभर आयोिनाको सम्पूणा 
काया सम्पन्न गने ननदेशन।   

आनथाक नीनत ववश्लषेण शाखाको गनतववनधहरु  

- नेपाल सरकारकाबाट ववनभन्न नमनतमा िारी भएका ववनभन्न मन्रालय अन्तगातका रावष्ट्रय 
नीनतहरु सिंकलन गरी Web site राख्न ेकाया भएको । 

- आ.व. २०७०/७१ को ५२ औ ँ लेखापरीक्षण प्रनतवेदनमा औलँ्यार्एका १० वटा 
मखु्य-मखु्य नीनतगत बेरुिहुरु पवहचान गरी प्रनतवेदनसाथ पेश गरेको । 

- वावषाक कायािम कायाान्वयन गने ननकायहरुले पूिँीगत खचा पररचालन गना नसकेको 
अव थामा सम या पवहचान तथा समन्वय गने सन्दभामा यथाथा व तजु थनत पवहचान गना 
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सहयोग पगु्ने गरी नेपाल सरकार, उद्योग मन्रालयको चाल ुआ.व.२०७२/७३ को 
प्रथम चौमानसक अवनधसम्मको पुिँीगत खचाको अनगुमन गरी ववश्लषेणात्मक प्रनतवेदन 
पेश गरेको । 

- आनथाक ववषय सम्बन्धी कुलेखानी तेस्रो िलववद्यतु आयोिना र ववराटनगर सखु्खा 
वन्दरगाहको  थलगत अनगुमन गरी ववश्लषेणात्मक प्रनतवेदन पेश गरेको । 

- कुलेखानी िलववद्यतु आयोिनाको ननमााण वढलाई भएको सम्बन्धमा उिाा मन्रालय, 
नेपाल ववद्यतु प्रानधकरणका जिम्मेवार पदानधकारीहरुसँगको बैठक गरी ननणाय 
कायाान्वयनको लानग लेखी पठाएको । 

- काठमाण्डौ चिपथ वव तार आयोिना अन्तगात कलिीदेजख कोटेश्वर सम्म भईरहेको  
सडक ननमााण  थलगत अनगुमन गरी प्रनतवेदन तयार गररएको ।      

सामाजिक ववकास शाखाको गनतववनधहरु 

- आपूनता व्यव थामा देखा परेको असहि पररज थनतका कारण मलुकुको अथातन्र लगायत 
ववनभन्न क्षेरमा देखा परेको असर र पना सक्ने प्रभावको बारेमा सबै ननकायहरुबाट 
वववरण माग गरी एकीकृत वववरण तयार पाररएको । 

- भववष्टयमा र्न्धन र उिााको कारणले यस प्रकारको पररज थनत नसिाना हनु सक्ने 
सम्भावनालाई दृवष्टगत गरी प्रत्येक क्षेरगत मन्रालयहरुले ब त ुर सेवाको सहि आपूनता 
व्यव थाका लानग आवश्यक पने भण्डारन क्षमता ववृद्ध, पूवााधार ववकास लगायतका 
ववषयमा मन्रालयहरुले ददगो र दीघाकालीन रणनीनतक योिना तयार गरी कायाान्वयनमा 
ल्याउन पराचार गररएको । 

- जचवकत्सा जशक्षा सम्बन्धी नीनत तिुामा उच्च तररय कायादलको प्रनतवेदन २०७२ 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनतबाट भएको ननणायहरु 
कायाान्वयनको अनगुमन गररएको । 

- िानतय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दनलतहरुको अनधकार प्रवद्धान सिंयन्र २०६८ 
र अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरु नबरुद्ध हनुे भेदभाव अन्त्य र ननिहरुको उत्थान ववकास 
र अनधकार सिंयन्र २०६८ को रावष्ट्रय सल्लाहकार सनमनत एविं केन्द्रीय ननदेशक 
सनमनतको बैठकबाट भएका ननणायहरु कायाान्वयनको अनगुमन प्रगनत माग र प्रगनत 
वववरण अद्यावनधक गररएको । 

- नेपाल सरकारबट प्रदान गररने औषधोपचार र अन्य आनथाक सहायता सम्बन्धमा 
व्यव थावपका सिंसद, अथा सनमनतको ननदेशन अनरुुप कायाववनध तयार गने काया भई 
रहेको ।  
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योिना तथा अनगुमन शाखाको गनतववनधहरु 

- सशुासन (व्यव थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम गदठत केन्द्रीय 
अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतका २ वटा बैठकहरु आयोिना गरी ७ वटा ननणायहरु 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठार्एको। ४१औिं बैठकको नबषय पेरोनलयम 
पदाथा र अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरुको यथाथा पररमाणको वववरण सिंकलन, ववतरण 
प्रणाली, कालोबिारी र कृनतम अभाव लगायतका ववकृनत ननयन्रण गने कायाको अनगुमन 
गना कमाचारीहरुको टोली गठन गने र ४२औिं बैठकको नबषय देशका ववनभन्न  थानमा 
४१औिं बैठकको ननणाय अनसुार अनगुमनमा खवटएका कमाचारीहरुलाई कायासम्पादनको 
लानग आवश्यक ननदेशन ददने, समन्वय गने र भन्सार नाकाहरुमा राि व असलुीमा 
प्रभावकारीता ल्याउन आवश्यकता अनसुार अनगुमन टोली खटार् ननयनमत प्रनतवेदन 
नलने रहेको । बैठकका ननणायहरुको प्रनतनलवप सिंलग्न छ । 

- पेरोनलयम पदाथाको सिंकट समाधान कायायोिना, २०७२ तयार गरी कायाान्वयनका 
लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठार्एको । 

- चाल ुआ.व.को ३१ वटा केन्द्रीय ननकायहरुको कायासम्पादन सूचक तयार गरी  वीकृत 
सूचकहरु online portal मा upload गररएको ।  मिंसीर र पषु मवहनाको प्रगनत 
अद्यावनधक गरी प्रनतवेदन तयार भएको । 

- ववनभन्न स्रोत (आन्तररक र बाह्य)बाट प्राप्त अनगुमन प्रनतवेदनका सझुावहरू 
कायाान्वयनका लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठार्एको । 

मजन्रपररषद, बैठक तथा अनभलेख शाखाको गनतववनधहरु 

नस.निं. मवहना ववषय सम्पाददत कामको वववरण (सिंख्यामा) 
१. काजिक नेपाल सरकार मजन्रपररषद् मा 

दताा भएका िम्मा प्र ताव सिंख्या 
43 

मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 3 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 44 

२. मिंनसर नेपाल सरकार मजन्रपररषद् मा 
दताा भएका िम्मा प्र ताव सिंख्या 

82 

मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 5 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 71 

३. पौष नेपाल सरकार मजन्रपररषद् मा 
दताा भएका िम्मा प्र ताव सिंख्या 

106 

मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 7 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 127 
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मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंबैधाननक ननकाय शाखाको गनतववनधहरु 

ि.स. उपलजब्ध 

१.  मजन्रपररषद् रािनैनतक सनमनत बैठक सिंख्या - ० 
२.  मजन्रपररषद् रािनैनतक सनमनत ननणाय सिंख्या - ० 

३.  मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत बैठक सिंख्या - १ 
४.  मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत ननणाय सिंख्या - १ 

५.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत बैठक सिंख्या - ४ 
६.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत ननणाय सिंख्या - २ 

७.  मजन्रपररषद् प्रशासन सनमनत बैठक सिंख्या -  ० 
८.  मजन्रपररषद् प्रशासन सनमनत ननणाय सिंख्या - ० 

९.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत बैठक सिंख्या – १ 
१०.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत ननणाय सिंख्या – १ 

 

- २०७२ काजिक देजख पौष मवहनासम्म मजन्रपररषद्का ५ सनमनतहरूको ६ पटक 
बैठक बसी ४ बटा ननणायहरू भएको छ ।  

- यसका साथसाथै ननवााचन आयोगका प्रमखु आयकु्तहरूको ररक्त पदमा ननयकु्तका 
लानग सिंवैधाननक पररषद्ले सफाररस गरेको छ। 

शाजन्त समन्वय तथा शासकीय सधुार शाखाका गनतववनधहरु 

- सशुासन (व्यव थापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४ मा भएको व्यव था अनसुार 
प्रत्येक मन्रालय/कन्द्रीय ननकाय/आयोग/केन्द्र/कायाालयहरुमा शासकीय सधुार 
र्काई गठनका लानग पराचार गरी सो बमोजिम गठन भएको शासकीय सधुार 
र्काईको सम्पका  व्यजक्त (Focal Person) को पणुा वववरण compile गने काया 
गररएको।  

- सशुासन तथा सावािननक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा पाल्पा जिल्लाज थत सरकारी 
कायाालयहरुको अनगुमन/ननरीक्षण गरी प्रनतवेदन गररएको। 

- ववगत केही समयदेजख देशले भोनगरहेको र्न्धन सम याबाट तत्काल छुटकारा पाउन 
र ददघाकानलन रुपमा र्न्धन/उिाा आपूनतामा आत्मननभारतफा  उन्मखु हनु र्न्धनका 
बैकजल्पक उपायहरु सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननकायका पदानधकारी सजम्मनलत बैठकले 
गरेका ननणाय कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठार्एको। 

- राम्रो सरकार र असल शासनका लानग अन्तरराावष्ट्रय तरमा काम गने "खलुा सरकार 
सहकाया" (Open Government Partnership) ववश् व सिंगठनमा नेपालको सद यता 
प्रानप्त एविं सहभानगताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी नसफाररस सवहतको प्रनतवेदन तयार 



28 

 

गेन नमनत २०७२।९।८ मा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट भएको ननणाय अनसुार 
सनमनत गठन भई काया प्रारम्भ भएको। 

- सशुासन ऐनको दफा ४१(३) अनसुार प्रधानमन्रीले व्यव थावपका सिंसदमा प्र ततु 
गनुापने शासकीय सधुार तथा सशुासन सम्बजन्ध आ.व. २०७१/७२ को प्रनतवेदन 
तयारी सम्बन्धी काया भर्रहेको। 

- आगामी चौथो साका  SAARC Cabinet Secretaries को बैठक नेपालमा आयोिना गना 
बैठकको नमनत प्र ताव गने सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननकायका पदानधकारी सजम्मनलत 
बैठक आयोिना गरी भएका ननणाय कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
पठार्एको। 

- भकूम्प प्रभाववत जिल्लाहरुमा ववतरण गररिं दै आएको राहतलाई प्रभावकारी बनाउन े
सन्दभामा बैठकको आयोिना गररएको। 

- नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. समोलाल सवेुदीज्यूको अध्यक्षतामा नमनत 
२०७२।९।६ र नमनत २०७२।९।१६ मा नेपाल सरकारका सजचव तथा ववजशष्ट 
शे्रणीका पदानधकारीहरुको बैठक आयोिना गरी भएका ननणाय कायाान्वयनका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पराचार गररएको एविं ननणाय कायाान्वयको प्रगनत अनगुमन 
गररएको। 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको उच्च व्यव थापन समूहको बैठकले 
गरेका ननणाय कायाान्वयको प्रगनत अनगुमन गररएको। 

प्रशासन पनुासिंरचना शाखाको गनतववनधहरु 

नेपाल सरकार मिं.प.को नमनत २०७२।८।२४ को ननणायबाट तत्काल सधुार कायायोिना 
 वीकृत गरी कायाान्वयनमा आएको छ। दईु वषाको कायाान्वयन अवधी तोवकएको उक्त 
कायायोिनामा ३३ वटा मन्रालय तथा केन्द्रीय ननकायका कायायोिनाहरु समेवटएका छन।् 
कायायोिना मूलतुः ४ खण्डमा ववभािन गररएको छ। िसमा प्रथम खण्डमा सिंिमणकालीन 
व्यव थापन, दोश्रो खण्डमा सेवा प्रवाह, तेश्रोमा ववकास व्यव थापन तथा चौथोमा 
पनुुःननमााणका ववषयहरु समेवटएका छन।कायायोिना कायाान्वयनको अनगुमन तथा 
मूल्यािनको लानग अनगुमन सूचकहरु तयार गरी ननकायगत प्रमखु, प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषदको कायाालय तथा रावष्ट्रय योिना आयोगलाई समेत काया जिम्मेवारी तोकीएको 
छ। कायाान्वयन अव थाको समीक्षा प्रत्येक मवहना हनुे सजचव बैठकमा पेश गररने व्यव था 
रहेको छ।। साथै प्रत्येक चौमानसकमा मन्रालय तरको ववकास सम या समाधान सनमनतमा 
राखी समीक्षा गररने र सो को कायाप्रगनत सम्बजन्धत ननकायबाट प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालय र रावष्ट्रय योिना आयोगलाई उपलब्ध गरार्ने व्यव था पनन रहेको 
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छ र हाल सम्बजन्धत ननकायहरुलाई यथाशीघ्र कायाान्वयनको लानग श्रीमान ् मखु्य 
सजचवज्यूबाट ननदेशन समेत भएको छ। 

गनुासो व्यव थापन शाखाको गनतववनधहरु 

काजिक मवहनामा गररएका प्रमखु कामहरुको गनतववनध  

- २०७२ कानताक मवहनामा मारै ४५५य ता गनुासा आएका र तीमध्ये ३०५ वटा 
फछ्यौट भै १५९ वटा फराछ्यौंट हनु बाँकी रहेको अव था छन ्। यसरी यो 
मवहनाको फछ्यौट प्रनतशत ६७ मार रहेको देजखन्छ । 

- हेलो सरकार कक्षमा पनछल्लो समयमा औसत मानसक गनुासो प्रानप्त दर ६०० 
रहेको तथ्यािले देखाउँछ । ववगत ददनहरुमा गनुासोकताा, सम्बजन्धत ननकायका 
उच्च पदानधकारी र ववशेष गरी नोडल अनधकृतहरु गनुासो सम्बोधनमा वियाशील 
भएको देजखन्छ । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म 
अनत िरुरी तत्कालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे िम ननरन्तर छ | 
२०७२ कानताकमा कक्षबाट ९ वटा गनुासा सोझै सम्बोधन भएका छन ्। 

- िेष्ठ २५ देजख सिंचानलत हेलो सरकार फेसबकु पेिमा यस श्रावण मवहनामा ९२ 
वटा गनुासा आए | तीमध्ये अनधकािंश सम्बोधन भएका छन ्। 

- आ.ब.०७१।७२को हेलो सरकारको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदनमा २०६८ कानताक 
मवहनादेजख २०७२कानताक मसान्तसम्ममा िम्मा गनुासो ४०७९४र िम्मा फछायौंट 
३६९३६त्यसैगरी िम्मा गनुासो फछायौंट प्रनतशत ९१ रहेको देजखन्छ। 

- गनुासो Tracking को पद्धनतलाई ननरन्तरता ददर्एको । 

- सम्बोधन गनुा पने  सझुाबहरुलाई हेलो सरकारको मानसक प्रगनत प्रनतबेदन  तयार 
गदाा  सझुाब खण्ड अन्तगात राखी नीनतगत पषृ्ठपोषणको लानग उपयोग गना सवकन े
गरी नलवपबद्ध गने कामलाई ननरन्तरता ददर्एको । 

मिंनसर मवहनामा गररएका प्रमखु कामहरुको गनतववनध  

- २०६८ कानताक १७ बाट सञ्चालन भए पश्चात ्हेलो सरकारमाफा त ्२०७२ मिंनसर 
मवहनासम्ममा कुल ४१३६२वटा गनुासो, सझुाव तथा सचुनाहरु प्राप्त भएका छन ्
िसमध्ये ३७३१४गनुासो फछ्यौट भएका छन ्।  

- २०७२ मिंनसर मवहनामा मारै ५६८य ता गनुासा र सझुाब३३वटा आएका र 
तीमध्ये ३१८ वटा फछ्यौट भै २५० वटा फछ्यौट हनु बाँकी रहेको अव था 
छन।् यसरी यो मवहनाको फछ्यौट प्रनतशत ५६ मार रहेको देजखन्छ । 



30 

 

- हेलो सरकार कक्षमा पनछल्लो समयमा औसत मानसक गनुासो प्रानप्त दर ६०० 
रहेको तथ्यािले देखाउँछ । ववगत ददनहरुमा गनुासोकताा, सम्बजन्धत ननकायका 
उच्च पदानधकारी र ववशेष गरी नोडल अनधकृतहरु गनुासो सम्बोधनमा वियाशील 
भएको देजखन्छ । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म 
अनत िरुरी तत्कालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे िम ननरन्तर छ | 
२०७२ मिंनसर मवहनामा  कक्षबाट ६० वटा गनुासा सोझै सम्बोधन भएका छन।्  

- िेष्ठ २५ देजख सिंचानलत हेलो सरकार फेसबकु पेिमा मिंनसरसम्ममा ९४८ वटा 
गनुासा आए | तीमध्ये अनधकािंश सम्बोधन भएका छन ्। 

- हेलो सरकारको क्षेनरय प्रशासन कायाालयहरुमा वव तार गने ववषयलाई ननरन्तरता 
ददर्एको । 

पसु मवहनामा गररएका प्रमखु कामहरुको गनतववनध  

- नमनत २०७२।०९।३०सम्ममा ६४६वटा गनुासाहरु ववनभन्न ननकायमा सम्बोधन तथा 
फछायौंटका लानग पराचार गरर पठाईएको । यसमध्ये कनतपय गनुासाहरु सम्बोधन 
भर् आएको अब था र कनतपय गनुासाहरु फछायौंट हनु बाँकी रहेको अब था छ । 

- आिका नमनतसम्ममा फेसबकु पेिबाट ववनभन्न ननकायमा िम्मा २१९वटा गनुासाहरु 
फछायौंटका लानग पठार्एका छन ् ।य ता गनुासाहरु कनतपय फछायौंट भएका र 
फछायौंट हनुे िममा रहेका छन ्। 

- यस मवहना पनन अन्तरविया बैठक तथा छलफललाई हेलो सरकारमा आएका गनुासोहरु 
समयमै सम्बोधन नगरी न्यून प्रगनत देजखएका मन्रालय तथा  ननकायका नोडेल 
अवफसरहरुलाई यस कायाालयमा बोलाई बैठक तथा छलफल गरी गनुासो सम्बोधनलाई 
प्राथनमकता ददने ववषयलाई ननयनमत गरी ननदेशन ददने गररएको छ। 

- पसु मवहनाको हेलो सरकारको मानसक प्रगनत प्रनतवेदन माघ१५गते प्रकाजशत गने समय 
भएकोले  अवहलेलाई हेलो सरकार कक्षका गनुासा र हेलो सरकार फेसबकु पेिका 
गनुासाहरुको प्रगनतको प्रनतशत ननकाल्न नसवकएको अब था छ । 

- गनुासो Tracking को  ननरन्तरताका सम्बन्धमा गनुासोकतााले यस शाखामा राखेको 
गनुासोको अव था बारे िानकारी हनुे गरी Trackingपद्धनत शरुुवात गररएको ।यो 
पद्धनतबाट गनुासोकतााले राखेको गनुासोको के काम तथा प्रगनत भई रहेको छ भने्न 
कुराका अनतररक्त गनुासो बारेमा थप कुरा बझु्न सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायको नोडल 
अवफसरको नाम र हनु्छ र िानकारी नलन सवकन्छ । 
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- आिका नमनतसम्म हेलो सरकार कक्षबाट सोझै सम्बोधन भएका गनुासाहरुको सिंख्या 
िम्मा ५४ वटा रहेका छन ्।हालसम्म कररव ३९वटा गनुासाहरु सझुावका रुपमा 
आएका छन र नत सझुावहरुलाई सझुाब चौतारीको रुपमा हेलो सरकारको फेसबकु 
पेि वा टोल फ्री न मा फोनबाट आएका नीनतगत सम्बोधन गनुा पने  सझुाबहरुलाई 
हेलो सरकारको मानसक प्रगनत प्रनतबेदन  तयार गदाा सझुाब खण्ड अन्तगात राखी 
नीनतगत पषृ्ठपोषणको लानग उपयोग गना सवकने गरी नलवपबद्ध गने योिनालाई नै 
ननरन्तरता ददर्एको छ । 

- न्यून प्रगनत हानसल गने ननकायहरुलाई बोलाई ननदेशन ददने काम हदैुछ । 

- हालै थप भएका ननकायहरु(मन्रालय) पोटालमा समावेश गररएको । 

- पजश्चमाञ्चल ववकास क्षेरमा हेलो सरकारको  थापनाका लानग यस ननकायबाट तानलमका 
लानग िनशजक्त पररचालन गररने भएको । 

- हेलो सरकारको जट्वटर एकाउण्ट पौष २७गतेबाट सिंचानलत भएको छ । 

- गनुासो व्यव थापनलाई थप प्रभावकारी र Use Friendly बनाउन Mobile App ववकनसत 
गने तफा  काया भैरहेको छ । 

सदाचार प्रवधान तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखाको गनतववनधहरु 

- ननिामती कमाचारी अ  पतालमा कायारत फामेसी अनधकृत/फमाानसष्ट ट ववनय सापकोटाले 
श्रीमान मखु् यसजचवज् यूलाई सम् वोधन गरी ननिामती कमाचारी अ  पतालले आ. व. 
०७१/७२ मा सिंचालन गरेको फमाानसष्ट ट पदको परीक्षा रद्ध गरी परीक्षा सञ् चालन 
सवन् धी ववननयमावलीको समग्र पनुरावलोकन गरी परीक्षा बोडामा ननिामती कमाचारी 
अ  पतालका तफा वाट आफ् नो मार प्रनतनननधत् व गराउने ववशेषानधकारवाट मकु् त गरार् 
पाउन समेतको व् यहोरा उल् लेख गरर नमनत २०७२/०६/२७मा प्राप् त ननवेदन सवन् धमा 
आवश् यक कारवाही गरर भए गररएको कारवाहीको िानकारी गराउन सामान् य प्रशासन 
मन् रालयलाई पराचार गररएकोमा सो मन् रालयको च निं ४६९ नमनत २०७२/०७/१९ 
को परवाट उिरुकतााले भने अनसुार कुनै गलत काया नगररएको ।ननिामती कमाचारी 
अ  पताल पदपूनता सनमनतले उक्त ववननयमावलीमा उल् लेख भए वमोजिम   थायी पदपूनताको 
लानग ववननयम ३१ को उपववननयम (१) मा व् यव  था भए अनसुार उपववननयम (२) 
वमोजिम सवजन् धत सवै उम् मेदवारहरुलाई सूचना प्रकाजशत गरी सूचना ददएको । साथै 
उक्त ववननयमावलीको उपववननयम (४) मा व् यव  था भए वमोजिम पदपूनता सनमनतले 
नलजखत परीक्षा उत् िीणा हनुका लानग पणुाािको ६० प्रनतशत ननधाारण गरेको र उिरुकताा 
परीक्षाथीले नलजखत परीक्षामा उत् िीणााि ६० प्रनतशत भन् दा कम प्राप् ताि प्राप् त गरेकाले 
उक् त ववननयमावलीको ववननयम ३१ को उपववननयम (६) वमोजिम ननिको करार सेवा 
  वत भिंग भएको र यस ववषयमा कुनै अननयनमत काया नगररनकुा साथै ववननयमावलीले 
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व् यव  था गरे वमोजिम काया सम् पादन गनुा अ  पताल प्रशासनको दावयत् व भएको समेतका 
व् यहोरा उल् लेख भएको ननिामती कमाचारी अ  पताल, मीनभवनको पर साथै राजख 
मन् रालयवाट प्राप् त भएको िवाफवाट ननवेदकले ननवेदन व् यहोरामा उठाए वमोजिमका 
कुनै काया भएको नदेजखएकाले सोही व् यहोरा िनाई फछौट गररएको । 

- ननिामती सेवा ऐन तथा ननयमावलीले व् यव  था गरे वमोजिमको आनधकाररक रेड 
यनुनयनको ननवााचन गराउन ुपने ववद्यमान काननुी व् यव  थाको हालसम् म पनन कायाान् वयन 
नभएको ज  थनत र सम् मानीत अजख् तयार दरुुपयोग अनसुन् धान आयोगवाट काननु 
वमोजिमको ननिामती कमाचारीको आनधकाररक रेड यनुनयनको ननवााचन अववलम् व 
गराउन ध् यानाकषाण गरार्एको अव  था समेतलाई मध् यनिरमा राजख अववलम् व ननिामती 
कमाचारीको एकमार आनधकाररक रेड यनुनयनको ननवााचन गरी ननिामती सेवा ऐनले 
ननदेश गरे वमोजिम आवश् यक प्रकृया अगानड वढाउन नमनत २०७२/०८/०४ मा श्रम 
तथा रोिगार मन् रालयलाई लेजख सामान् य प्रशासन मन् रालयलाई वोधाथा तथा कायााथा  
पराचार गररएको । 

- बीनमत गणेश कुण् ड कन् रक् शन प्रा नल ऋजण एस डेभलपमेन् ट बैंकको नाममा रहेको बा 
१ क ६६४४ निं को एक् साभेटर दघुाटना बीमा दावीमा बीमक राजष्ट रय बीमा कम् पनीले 
तत् कालीन राजष्ट रय बीमा सिं  थान बाट ननवेदक रामकुमार ठाकुर सभे गना खवटई उक् त 
बीमा दावी सभे गदाा तातोपानी गाववसवाट नमनत २०६९।०२।०१ मा तथा 
फुल् पङ्गकजट् ट गाववसवाट नमनत २०६९।०१।२६ मा िारी भएका परहरु एिंव नसमा 
प्रहरी चौकी कोदारी नसन् धपुाल् चोकवाट नमनत २०६९।०१।२७ मा िारी भएका पर 
समेतवाट उक्त एक् साभेटर नमनत २०६९।०१।२३ मा दघुाटना भएको भएको भन् न े
उल् लेख भएको अव  थामा ननिले उक् त कागिातलाई मान् यता नददई   थानीय 
व् यजक् तहरुको भनाईमा सो दघुाटना नमनत २०६९।०१।११ मा भएको भनन बीमक 
समक्ष प्रनतवेदन पेश गरको र ननिले पेश गरेको प्रनतवेदनको ववनभन् न खण् डमा दघुाटना 
नमनत २०६९।०१।११ मा भएपनछ बीमा दावी नमनत २०६९।०१।२५ मा गरेको 
दघुाटना नमनत सम् बन् धमा बीमक तथा सभेयरलाई गलत िानकारी वववरण ददएको 
  थानीय व् यजक् तहरुलाई प्रलोभनमा पारेको   थानीय व् यजक् तहरुको भनाई अनसुार दघुाटना 
नमनतमा बीमानै नभएको भन् ने उल् लेख गरी ननिले सभे गदाा बीनमतलाई अवहत हनुे काया 
गरेको देजखएकाले बीमा ऐन २०४९बमोजिम प्रदान गररएको सभेयर र्िाितपर खारेि 
गररएको सवन् धमा आफ् ना भनाईहरु राजख ददएको ननवेदन सवहतका कागिातहरु 
आवश् यक कारवाहीका लानग ननयामक ननकाय अथा मन् रालयमा पठार्एकोमा र्िाित 
पर खारेिी ववरुद्ध ननवेदकवाट पनुरावेदन अदालत पाटनमा पनुरावेदन दायर गरर उक्त 
ववषय हाल पनुरावेदन अदालतमा ववचारानधन रहेको व् यहोरा बीमा सनमनतवाट प्रनतकृया 
लेजख आएको भनन अथा मन् रालय वविीय व् यव  थापन महाशाखाको च निं १९८ नमनत 
२०७२।०८।०८को परद्धारा लेजख आएकाले सिंमानीत अदालतमा प्र  ततु ववषय 
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ववचारानधन रहेकाले अदालतको ननणायानसुारनै हनुे हदुा हाल सोही व् यहोरा िनाई 
अनभलेख गररएको । 

- नेपाल कृवष अनसुन् धान पररषद पदपनुता सनमनतको ववज्ञापन निं ९५ ०७१।०७२ को 
सूचना अनसुारको परीक्षामा उम् मेदवारहरुवाट रकम नलई ननम् न  तर प्राववनधक पदमा 
ननयकु् ती नसफाररस गरेकोले वदर गरर पनुुःउजचत मूल् यािन गरी ननयजुक्त नसफाररस गरर 
भष्ट टाचार गने पदपनुता सनमनतको सद  यहरुमानथ आवश् यक कारवाही गरी दण् ड सिाय 
समेत गररपाउँ भनन अदअुआलाई सम् वोधन गरी यस कायाालय समेतलाई बोधाथा तथा 
कायााथा ददएको ननवेदन आवश् यक कारवाहीका लानग कृवष ववकास मन् रालयमा 
पठार्एकोमा सो मन् रालय आन् तररक व् यव  था शाखाको च निं २८८ नमनत 
२०७२।०७।२३ को पर अनसुार पररषदले नमनत २०७२।०२।०७ गते ननम् न  तर 
प्राववनधक प्रथम  तरको   थायी पदपनुताको लानग ववज्ञापन गरेको उक्त ववज्ञापन पश्र् चात 
पररषदको कायाकारी सनमनतको नमनत २०७२।०३।२२ गतेको २४० औ बैठकवाट 
साववकमा भएको काया अनभुवलाई १० अिंक प्रदान गने व् यव  थालाई पाँचौ सिंशोधन 
माफा त हटार्एको शरुुको ववज्ञापनकै समयमा  उल् लेख गनुापने योग् यतालाई ववज्ञापन भै 
सकेपनछ पनु सूचना प्रकाजशत गररएको परीक्षा अन् तवाातााको ननयनमत काया तानलका 
सवकएपनछ पनु छुटपटु भएको वाहाना गरर कररव १ मवहना पनछ पनु अन् तवााताा नलई 
परीक्षाफल प्रकाजशत गररएको िनु ववषय उक् त कायाववनधको दफा ३४ग मा भएको 
भववतव् य परेको १० ददननभर पनुापने वैधाननक व् यव  थालाई लत् याई अवैधाननक 
प्रकृयावाट गररएकाले सो प्रकृया खारेि हनुपुने उक्त प्रकृयामा सामेल पदानधकारीहरुलाई 
कारवाही गरर हामी वषौ देजख कायारत कृवषमिदरुलाई ववज्ञापन पवुा भएको कायाववनध 
वमोजिम अनभुवको अिंक प्रदान गरी सम् पूणा कृवष मिदरुलाई नभरैवाट   थायी गना पनु 
ननतिा प्रकाशन गना अन् तवााताामा असफल उम् मेदवारले सिंमानीत सवोच् च अदालतमा 
मदु्या दायर भई हाल उक् त ववषयमा अदालतमा ववचारानधन रहेको व् यहोरा सवहत 
पररषदवाट पेश भएका कागिातहरु समेत राजख वववरण प्राप् त हनु आएकाले प्र  ततु 
ववषय हाल अदालतमा ववचारानधन भएकाले थप काया ननणायानसुारनै हनुेहदुा सोही 
व् यहोरा िनाई अनभलेख राजखएको ।  

- नेपाल सरकार मजन् रपररषद्को नमनत २०७२/०८/२४ गतेको बैठकवाट तत् काल सधुार 
कायायोिना   वीकृत भई सोवह नमनतवाट कायाान् वयनमा आएको  र कायायोिनानभर यस 
कायाालयको कायायोिना कायाान् वयन कायातानलका अन् तगातको दफा २(७) मा भ्रष्ट राचार 
ववरुद्धको रणनीनत तथा कायायोिना, २०६५ अन् तगातका ननकायगत कायायोिना, 
२०६७ को कायाान् वयन  अव  थाको अनगुमन गने शीषाक समावषृ्ट ट भएको व् यहोरा 
िानकारी गराउदै नेपाल सरकार मातहतका सवै मन् रालय /सजचवालय /आयोगलाई 
यस सम् बन् धमा तहाँवाट सम् पादन भएका भ्रष्ट राचार ववरुद्धका कृयाकलाप , हानसल भएको 
प्रगनत , कृयाकलाप कायाान् वयनमा परररहेको सम  या र समाधानका लानग गररएको पहल 
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समेतको िानकारी प्राप् त गरी आवश् यक समन् वय र सहिीकरण गदै आगामी ददनमा 
चानलन ुपने कदम समेतका लानग ददसाननदेश गने प्रयोिनका लानग तत ्ननकायहरुलाई 
उपरोक् ि रणनीनतले ननजश् चत गरेका कृयाकलापहरुको हालसम् मको कायाप्रगनत १५ 
ददननभर पठाउन नमनत २०७२/०९/२७ मा सवै मन् रालय सजचवालय आयोगलाई 
पराचार गररएको । 

- नसिंहदरवार सजचवालय पररषर नभर रहेका परुाना भई ममात गरी काम चलाउन नसवकन े
सवारी साधन, फननाचर लगायत सामानहरु नललाम वविी गने बगैँचा व्यव थापन गने 
फोहर हटाउने सम्बजन्ध ननदेशन गहृ, रक्षा, वन, सिं कृनत पयाटन, भौनतक पूवााधार, 
सिंघीय मानमला, ववज्ञान प्रववनध, शहरी ववकास मन्रालय तथा नेपाल टेनलनभिन 
लगायतका ननकायहरुलाई भएकोमा सो वमोजिम प्रगनत सिंकलन गरी पेश गना यस 
शाखालाई ननदेशन भएकोमा प्रगनतको लानग सबैलाई पराचार तथा फोन सम्पका  गरी 
प्राप्त भएका वववरण सवहतको प्रनतवेदन पेश गररएको । 

कानून तथा फैसला कायाान्वयन शाखाको गनतववनध 

- समम्माननीय प्रधानमन्री, नेपाल सरकार, मजन्रपररषद तथा यस कायाालय समेतलाई 
ववपक्षी वनार् दायर भएका ८७ थान ररट/मदु्दाको नलजखत िवाफ तयार गरी सम्बजन्धत 
अदालतमा दताा गराएको । 

- सावािननक सरकोरको वववादमा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट भएको आदेश कायान्वयन 
सम्बन्धमा 20 वटा मन्रालयबाट प्राप्त प्रनतवेदन उपर छलफल गरी एकीकृत प्रनतवेदन 
तयारीको अजन्तम चरणमा रहेको । 

- भकूम्पबाट प्रभाववत सिंरचनाको पनुननामाण सम्बन्धी ऐन अन्तगात तयार गनुा पने 
कायाववनधहरु मध्ये सावािननक खररद कायाववनध, वातावरणीय प्रभाव मलु्यािन सम्बन्धी 
कायाववनध, िग्गा प्राप्त सम्बन्धी कायाववनध, िग्गा दताा सम्बन्धी कायाववनध ऐन बमोजिको 
बनाउन ुपने ननयमावलीको प्रारजम्भक मसौदा तयार भर् छलफलको िममा रहेको । 

- यस कायाालयको तफा बाट प्रकासन हनुे पाँच वटा सूचना कानून, न्याय तथा सिंसदीय 
मानमला मन्रालयवाट सम्पादन भर् आए वमोजिम प्रकाशन समेत भर् सकेको छ  

- रावष्ट्रय सतका ता प्रहरी ननयमावलीको पवहलो सिंशोधन 2072 नेपाल रािपरमा प्रकाशन 
भर् सकेको छ। 

- यस साखासिंग माग भएका ववनभन्न नौ ओटा ववषयमा राय प्रदान गररएको ।  

मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सशक्तीकरण समन्वय शाखाको गनतववनधहरु 

- सिंयकु्त राष्ट्रसिंघको मानव अनधकार पररषद् समक्ष मानव अनधकारको ववश्वव्यापी आवनधक 
सनमक्षाको दोस्रो चि अन्तगात नेपालले पेश गरेको दोस्रो प्रनतवेदनउपर मानव अनधकार 
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पररषद्को २३ औ सेसनमा यही नोभेम्बर ४ तारेखमा छलफल भएको र उक्त 
छलफलमा परराष्ट्रमन्रीको नेततृ्वमा नेपाली प्रनतनननधमण्डलले भाग नलई ववनभन्न 
राष्ट्रहरुबाट प्राप्त १९५ वटा नसफाररसहरुमध्ये १४७ वटा नसफाररसहरुलाई कायाान्वयन 
गने प्रनतवद्धता व्यक्त गररएको । 

- रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगलाई मानव अनधकारको सिंरक्षण, सम्बद्धान र प्रभावकारी 
कायाान्वयन गना सक्षम र सदुृढ बनाउने उदे्दश्यले मानव अनधकार सेवाको गठन, 
सञ्चालन र सेवाका शताहरुको व्यव था गना ववधेयकको तिुामा गररएको । 

- रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोग र रावष्ट्रय मवहला आयोगबाट गररएका नसफाररसहरु 
कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा लेजख पठार्एको ।  

- भ्रष्टाचार ववरुद्धको अन्तराावष्ट्रय ददवस (नडसेम्वर ९) को उपलक्ष्यमा भ्रष्टाचार ववरुद्धको 
रावष्ट्रय नीनत तथा कायायोिनाको प्रभावकारी कायाान्वयन सम्बन्धमा छलफल भई 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट ननदेशन प्राप्त भएको । 

- ववश्व मानव अनधकार ददवस (नडसेम्वर १०) को उपलक्ष्यमा चौथो मानव अनधकार रावष्ट्रय 
कायायोिनाको प्रभावकारी कायाान्वयन सम्बन्धमा छलफल भई सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूबाट ननदेशन प्राप्त भएको । 

- मानव अनधकार पररषद्को ववशेष प्रणाली अन्तगातका ववशेष समानधक्षकहरुले नेपालको 
मानव अनधकार सम्बन्धमा उठाएका ववनभन्न ववषयहरुका सम्बन्धमा िवाफ पठार्एको।  

- लैवङ्गक वहिंसा ववरुद्धको १६ ददन ेअनभयान अन्तगात लैवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैवङ्गक 
सशजक्तकरण सम्बजन्ध रावष्ट्रय रणनीनत तथा कायायोिना (२०६९ /७०-२०७३/७४ ) 
को प्रभावकारी कायाान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल/अन्तरविया 
कायािमको आयोिना गररएको । 

- लैवङ्गक वहिंसासम्बन्धी गिंनभर प्रकृनतका घटनाहरुको  थलगत अनगुमन गने कायािम 
अन्तगात झापा जिल्लाको अनगुमन गररएको । 

ववपद् व्यव थापन शाखाको गनतववनधहरु 

- नमनत २०७२ वैशाख १२ को ववनासकारी भकुम्प र त्यस पनछका पराकम्पनबाट 
पीनडत तथा प्रभाववतहरुलाई प्रदान गररएका राहत तथा भौनतक सहायता सम्बन्धमा 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालयलाई सम्बोधन गरी प्राप्त हनु आएका गनुासो, 
उिरुी,सझुाव, माग पर तथा ननवेदनहरुलाई समयमै सम्बजन्धत ननकायहरुमा 
पठार्एको। 
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- भकूम्प पीनडतहरुलाई प्रदान गररएको राहत एविं अन्य भौनतक सहायता, उनीहरुले भोग्न 
परेका असवुवधा बारे परपनरकाहरुमा प्रकानसत समाचारका सम्बन्धमा सम्बजन्धत 
ननकायमा पराचार गरी िानकारी नलईएको। 

- डोटी जिल्लाको डौड र तोलेनी गाउँ ववकास सनमनतमा नमनत २०७२/४/२५ मा गएको 
बाढी र पवहरोले पारेको प्रभावका सम्बन्धमा प्राववनधक अध्ययन टोलीले पेश गरेको 
प्रनतवेदनको कायान्वयन अब थाका सम्बन्धमा गहृ मन्रालयमा पराचार एबिं डोटी 
जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अनधकारी सिंग टेनलफोन सम्पका  गरी िानकारी नलईएको।  

- िाडोको मौसममा तराईका जिल्लाहरुमा जशतलहर र वहमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा 
हनु सक्ने वहमपात र जचसोबाट बच्नको लागी आवश्यक पूवा तयारी एबिं व्यव थापन 
गना गहृ मन्रालय र  वा थ्य तथा िनसिंख्या मन्रालयलाई पराचार गररएको ।          

                  

 


