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आ.ब. २०७२/०७३ वैशाख, िेठ र असार मवहनामा सम्पादन गररएका 
कायाहरु  

मखु्यसजचवको सजचवालयको गनतववनधहरु 

१. मजन्रपररषद् बैठकसँग सम्बजन्धत प्रगनत वववरण 

नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्री  ी के. 
पी. शमाा ओलीज्यूको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख मवहनादेजख आषाढ मसान्तसम्म बसेका 
१७ वटा मजन्रपररषद्को बैठकमा प्रस्ततु भएका ववनभन्न ननकायका प्रस्तावहरुमानथ छलफल 
गराई नीनतगत, कायाक्रमगतलगायतका िम्मा ४७८ वटा ननणायहरु प्रमाजणत भएका छन।् 

२. नपेाल सरकारका मखु्यसजचवले चाल ु आनथाक वषाको वावषाक बिेट तथा कायाक्रमको 
प्रगनत र कायाान्वयनका चनुौती सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट माननीय अथा 
मन्री, माननीय उपाध्यक्ष राविय योिना आयोग, प्रधानमन्रीज्यूका प्रमखु सल्लाहकार र 
राविय पनुननामाण प्रानधकरणका प्रमखु कायाकारी अनधक त र नपेाल सरकारका सम्पूणा 
सजचवहरुको उपजस्थतमा बसेको बैठकमा भएका ननदेशन ग्रहण गदै पूिँीगत खचाको 
प्रगनत बढाउन सम्बजन्धत सजचवहरुलाई ववशषे पहल गना र ननदेशनको कायाान्वयनमा 
तदारुकताका साथ लाग्न ननदेशन ददनभुएको। 

३. सजचव बैठक, प्रमखु ननणायहरु 

नेपाल सरकारका  मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूको अध्यक्षतामा वैसाखदेजख असार 
मवहनासम्म िम्मा ४ वटा सजचव बैठकहरु बसी देहाय बमोजिमका ननणाय गरी 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठार्ाएको र त्यसको प्रगनत वववरण माग गरी 
हरेक मवहनामा हनुे सजचव बैठकमा समीक्षा गररएको छ । 

- सरकारी स्तरबाट नागररक समक्ष प्रवाह गनुा पने कल्याणकारी ववज्ञापन, आधारभतू 
सूचना र िानकारी स्वास््य मन्रालय, सूचना तथा सञ् चार मन्रालय, िनसिंख्या तथा 
वातावरण मन्रालय तथा मवहला, बालबानलका तथा समाि कल्याण मन्रालयले 
आपसमा समन्वय गरी सिंम्प्रषेण गने व्यवस्था नमलाउने (वैशाख ०६ गतेको ननणाय 
तत्काल कायाान्वयन गनुापने र ननरन्तरता ददनपुने) 

- सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन पनुसंरचना सम्बन्धमा मौिदुा अवस्थाको िानकारी 
(stock taking) को वववरण सम्बजन्धत मन्रालयहरुले प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालयमा पठाउने व्यवस्था नमलाउनपुने।(वैशाख ०६ को ननणाय वैशाख ०७ गतेनभर 
कायाान्वयन गनुा पने) 
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- परामशादाताको रुपमा क्षरेगत/ ववषयगत ववज्ञ ननयजुि गदाा अनभुव र क्षमता हेरी 
सजचव/ सहसजचवको मातहतमा रहने गरी व्यवस्था गने। (वैशाख ०६ गतेको ननणाय 
ननरन्तरकायाान्वयन गनुा पने) 

- पूिँीगत खचाको अवस्था सन्तोषिनक नदेजखएको सन्दभामा खचाको प्रगनत बढाउन 
सम्बजन्धत सजचवहरुले ववशेष पहल गने । साथै, चालू आ. व. को अन्तसम्म 
जिल्लाजस्थत कायाालय तथा आयोिना प्रमखुहरुको सरुवा नगने।(वैशाख ०६ गतेको 
ननणाय तत्कालबाट कायाान्वयन गने) 

- गररवी न्यूनीकरणका लानग सिंचालन गररएका लघवुवत्त पररचालन कायाक्रमको 
प्रभावकाररता अनभव विका लानग सम्बजन्धत मन्रालयहरुले ब्यािदर पनुरावलोकन गने 
लगायतका उपायहरु अवलम्बन गने व्यवस्था नमलाउने । (वैशाख ०६ गतेको ननणाय 
तत्कालबाटै कायाान्वयन गने) 

- जिल्लाजस्थत कायाालयहरुले वावषाक ववकास सम्बन्धी कायाक्रमको चौमानसक र वावषाक 
प्रगनत समीक्षा गदाा हेलो सरकारका ननदेशनहरुको प्रगनतको समेत समीक्षा गने व्यवस्था 
नमलाउने (िेठ १२ गतेको ननणाय तत्कालबाटै ननरन्तर कायाान्वयन गने) 

- वषाायाममा आउन सक्ने सम्भाववत ववपद् व्यवस्थापनको लानग सवै ननकायहरुले पूवा 
तयारी कायायोिना बनाई केन्रीय दैवी प्रकोप उद्वार सनमनतमा पठाउने । ग ह मन्रालयले 
सोको एकीक त कायायोिना ७५ वटै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्वार सनमनत तथा यस 
कायाालयको ववपद् व्यवस्थापन शाखालाई समेत पठाउने । (िेठ १२ गतेको ननणाय 
१५ ददननभर कायाान्वयन गने) । 

- यस आनथाक वषाको असार सम्म ववकास आयोिनाहरुमा कायारत कमाचारीहरुको सरूवा 
नगने भन् ने यस पूवा भएको ननणायको पालना गने । (िेठ १२ गतेको ननणाय ननरन्तर 
कायाान्वयन गने) । 

- भकूम्पबाट क्षनतग्रस्त सिंरचना पनुननामााण गने सम्बन्धमा क्षेरगत मन्रालयहरुले राविय 
पनुननामााण प्रानधकरणसँग समन्वय गरी आ-आफ्ना क्षेरगत लक्ष्य बमोजिमको काया 
प्राथनमकतामा राखी गने ।(िेठ १२ गतेको ननणाय ननरन्तर कायाान्वयन गने) । 

- मजन्रपररषद् मा पेश भई ननणाय हनुे र कानूनमा उल्लेख भएको प्रावधान बमोजिम हनुे 
ननणायका अनतररि ववषयगत मन्रालय अन्तगातका सावािननक ननकायमा हनुे ननयजुिको 
ननणायलाई ददगो एविं एकरुपता कायम गना ववषयगत मन्रालयले मापदण्ड बनाई 
ननयमानसुार स्वीक त गरी गराई कायाान्वयन गने ।(िेठ १२ गतेको ननणाय ननरन्तर 
कायाान्वयन गने) । 



4 

 

- आगामी आनथाक वषाको कायाक्रम तिुामा गदाा चैर मसान्तसम्म जिल्ला/ क्षेर/ 
स्थानीयस्तरका ननकायहरुमा कायारत कमाचारीहरुलार्ा आफ्नो कायास्थल छाड्ने गरी 
केन्रीय र क्षेरीय ननकायहरुले गोष्ठी, सेनमनार, अन्तरवक्रया लगायतका कायाक्रम 
नराख् ने। (िेठ २४ को ननणाय तत्काल कायाान्वन गने) 

- मन्रालयहरुले आफ्नो मातहतका सावािननक सिंस्थान/ बोडा/ प्रनतष्ठान/ सनमनत/ पररषद् 
लगायतका सावािननक ननकायहरुमा गररने पदानधकारीहरुको ननयजुिलार्ा व्यवजस्थत गना 
योग्यता, अनभुव, िवाफदेवहता, ननतिामूलक सेवा प्रवाह लगायतका अन्य सान्दनभाक 
नबषयहरु समेतलार्ा ननकायको प्रक नत अनरुूप ववजशविक त गरी मापदण्ड बनार्ा सम्बजन्धत 
मन्रालयहरुले प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा  पेश गने, स्वीक त भएपनछ 
आ-आफ्नो वेवसार्ाटमा राख् ने । (िेठ २४ को ननणाय िेठ मसान्तनभर कायाान्वयन 
भर्ा सक्ने) 

- बेरुिू फछ्यौटमा नबशेष ध्यान दददै पेश्की ननयन्रण गने पिनतको ववकास गना सबै 
मन्रालय/ आयोग/ सजचवालय/ कायाालय/ केन्रले काया गने ।(असार २ को ननणाय 
ननरन्तर सधुारमा लाग्ने) 

- कायासम्पादन मूल्याङ् कनका आधारहरु तयार गरी मातहतका ननकायहरुमा प्रवेषत गने 
र अव उप्रान्त गररने मूल्याङ् कन सबै मन्रालय/ आयोग/ सजचवालय/ कायाालय/ 
केन्रहरुले सोही आधारमा गने ।(असार २ को ननणाय १५ ददन नभरमा कायाान्वयन 
गने) 

- स्थानीय ननकाय पनुसिंरचना आयोगका कायालार्ा सहयोग परु् याउन स्थानीय प्राववनधक 
सनमनतलार्ा वक्रयाजशल बनाउने, माग भएका त्याङ्क सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने, 
आयोगको अवनधसम्म स्थानीय ववकास अनधकारीहरुको सरुवा नगने ।(असार २ को 
ननणाय सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालयले तत्काल कायाान्वयन शरुु गने 
र आयोगको अवनधसम्म ननरन्तरता ददने) 

४. ववववध बैठकहरु र भएका ननणायहरु  

- बैशाख ३० गते मखु्यसजचवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले World Development 
Report, 2016 का सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सजचवहरु र ववश्व बैंकका 
पदानधकारीहरुसँग अन्तरवक्रया गदै  ICT को प्रयोग बढार्ा यसबाट उच्चतम प्रनतफल 
नलने तफा  सबै लाग्ने ननणाय गर् यो । 
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- िेठ १२ गते  मखु्यसजचवज्यूको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका सजचवहरुको उपजस्थनतमा 
बसेको बैठकले सिंसदमा पेश गनुापने जिल्लास्तरीय कायाक्रमहरु िेठ १३ को कायाालय 
समयनभर पेश गररसक्ने ननणाय गर् यो । 

- गररवी ननवारणका लानग लघवुवत्त पररचालन गदाा ननजित सीमा नभरको व्यािदर नलन 
पाउने प्रावधानलार्ा नीनत, काननु, सिंरचना र प्रवक्रयाहरु माफा त व्यवजस्थत गना अथा 
मन्रालयको सहसजचवको सिंयोिकत्वमा प्र.म. तथा म. प. को कायाालय, रा.यो.आ., 
सिं.मा.तथा स्था.वव.म, सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालयका सहसजचव र नेपाल 
राि बैंकका कायाकारी ननदेशक तथा गररवी ननवारण कोषका कायाकारी ननदेशक सदस्य 
रहने सनमनत गठन गरी १५ ददन नभर  प्रधानमन्री कायाालयमा प्रनतवेदन पेश गने 
ननणाय । 

- बैशाख ८ गते नेपाल सरकारका मखु्यसजचवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ठूला 
िलाशययिु आयोिना प्रभाववत क्षेर वकटान गरी उिाा मन्रालयले सूची भौनतक 
पूबााधार, नसिंचार्ा, शहरी, अथा, स्थानीय मन्रालय र राविय योिना आयोगमा पठाउने र 
त्यस्ता क्षेरमा पूवााधार ननमााण गदाा समन्वय कायम गरी स्रोत साधनको उच्चतम 
उपयोग हनुे व्यवस्था नमलाउने । 

- महत्वपूणा खानीिन्य स्थानसम्म पगु्न पहुँच मागा ननमााण गदाा उद्योग मन्रालयले भौनतक 
मन्रालयसँग समन्वय गरेर मार काया अगाडी बढाउने । आ.व २०७३/०७४ को 
बिेटमा समावेश गने । 

- राविय उिाा सिंकट ननवारण तथा ववद्यतु ववकास दशक सम्बन्धी अवधारणापर तथा 
कायायोिना २०७२ लार्ा प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गना आयोिनाहरुको 
प्राथनमकीरण गरी २०७३/०७४ को बिेटमा समावेश गने । 

५. मखु्य सजचवज्यूबाट सावािननक महत्वका ववषयमा सरोकारवाला सावािननक ननकायका 
पदानधकारीहरुलार्ा ददनभुएका ननदेशनहरु 

- ग ह मन्रालयका सजचव र सबै क्षेरीय प्रशासकहरुलार्ा सेवा प्रवाहको अग्रभागमा  
कमाचारीहरुको उपजस्थनतलार्ा ननयनमत गरार्ा सेवा प्रवाहलार्ा प्रभावकारी बनाउन क्षेर 
भररका क्षेरीयस्तरका कायाालयमा कायारत कमाचारीहरुको मानसक हाजिरी वववरण 
क्षेरीय प्रशासन कायाालयहरुले सिंकलन गरी एवकक त हाजिरी वववरण ननधााररत ढाँचामा 
चौमानसक रुपमा मखु् यसजचवको सजचवालयमा पठाउने व्यवस्था नमलाउने ।(वैशाख १२, 
२०७३ को ननदेशन) 



6 

 

- बिेट कायाान्वयनको प्रगनत बढाउन, पूिँीगत खचा ब वि गना र बेरूिू फछ्यौटलार्ा 
तीब्रता ददन सजचव, महाननदेशक, कायाालय प्रमखु, लेखा प्रमखु िस्ता जिम्मेवार 
पदानधकारीले गरेको पूिँीगत खचा, भौनतक उपलब्धी, सेवाको गणुस्तर, वेरूिू फछ्यौट 
र ववत्तीय अनशुासनलार्ा कायाासम्पादनका आधार बनार्ा कायासम्पादन गने व्यवस्था 
नमलाउने ।(वैशाख १३, २०७३ को ननदेशन) 

- नेपाल सरकारका सबै सजचवहरु/ केन्रीयस्तरमा रहेका सो सरहको हैनसयतमा रहेका 
पदानधकारीहरुलार्ा चाल ु आनथाक वषाका लानग तोवकएको वेरूिू फछ्यौटको लक्ष्य 
हानसल गना र आगामी अजन्तम लेखा परीक्षणमा बेरुिू कम हनुे गरी आनथाक अनशुासन 
र ननयन्रण कायम गना गराउन ननदेशन ।(असार २,२०७३ को ननदेशन) 

- नेपाल सरकारका सबै सजचवहरु/ केन्रीय स्तरमा रहेका सो सरहको हैनसयतमा रहेका 
पदानधकारीहरुलार्ा बिेट र नीनत तथा कायाक्रमको प्रभावकारी कायाान्वयन गना 
 ावणको पवहलो साता नभरै  कायास्थलमा स्वीक त कायाक्रम र अजख्तयारी ददर्ा कायाक्रम 
कायाान्वयन व्यवस्था गना साथै सजचवहरुले स्यविं सवक्रयता नलर्ा सिंघीयता कायाान्वयनका 
सन्दभामा तिुामा गनुापने कानून तिुामा सम्बन्धमा मजन्रपररषदबाट सैिाजन्तक सहमनत 
नलन २०७३ असार मसान्तनभर मजन्रपररषदमा पेश गने, सिंववधान कायाान्वयनका लानग 
गनुापने पनुसिंरचना, अनधकार सूची ववश्लषेण एविं नमलान, साझा अनधकारको सूची 
कायाान्वयनलार्ा प्राथनमकता ददने, खररद योिना, गरुु योिना तयार गरी २०७३ भार 
मवहनानभर खररद कायाको बोलपर सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गररसक्ने, बिेट कायाान्वयन 
गना आवश्यक सिंस्थागत तथा कमाचारी व्यवस्था र कायावववरण तयार गरी  २०७३ 
 ावण मवहनानभर गररसक्ने । 

६. मखु्य सजचवज्यूबाट भएका स्वदेश/ ववदेश भ्रमण / भेटघाट 

यस अवनधमा मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यू साका  रािका मखु्य सजचवहरुसँग आफ्नै 
कायाकक्षमा जशिाचार भेट गनुा भएको नथयो साथै  नेपालका लानग िापानी रािदूत H.E. 
Mr. Masashi Ogawa सिंग पनन भेटघाट गनुा भएको नथयो ।   

७. बागमती सफाईसम्बन्धी बैठक  

नमनत २०७३ साल आषाढ २८ गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा बागमती 
सफाई अनभयानका आगामी कायाक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी र व्यवजस्थत गना मखु्यसजचव 
डा. सोमलाल सवेुदीज्यूको अध्यक्षतामा सो अनभयानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेमन्रालयहरु, 
सरुक्षा ननकायका पदानधकारीहरु र अनभयन्ताहरुको सहभानगतामा बैठक बसी सम्बजन्धत 
मन्रालय एविं ननकायहरुलाई आवश्यक ननदेशन ददनभुयो । 
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८. मखु्यसजचवबाट तत्काल सधुार कायायोिना बमोजिमको मन्रालयगत प्रगनत अनगुमन/ 
ननरीक्षण/ ताकेता 

नेपाल सरकारले आनथाक वषा २०७२/०७३ देजख २०७४/०७५ सम्मका लानग सरकारले 
गने प्राथनमकताका कायाहरु समेवटएको तत्काल सधुार कायायोिना बमोजिम काया अगाडी 
बढे नबढेको मखु्यसजचव स्वयिंले सजचव बैठक र अन्य बैठकमा ननरन्तर ताकेता गरी आ.व. 
२०७३/७४ को बिेटमा समेत उच्च प्राथनमकताका साथ समावेश गना ननदेशन ददनभुएको 
छ । 

९. नपेाल सरकारका मखु्यसजचवको सजचवालयबाट सम्पाददत प्रमखु कायाहरुको वववरण 

- दैननक कररव २७५ देजख ३२५ फोन सम्पका  व्यवस्थापनका दरले यो अवनधमा िम्मा 
कररव २०००० टेनलफोन सम्पका  व्यवस्थापन गरेको। 

- यस अवनधमा भएका ४ वटा सजचव बैठकको व्यवस्थापनका लानग नेपाल सरकारका 
हरेक सजचवज्यूहरु रहन े ननकायबाट एिेण्डा सिंकलन, त्यसको समविकरण, मखु्य 
सजचवज्यू समक्ष पेश, अजन्तनमकरण, उि अजन्तम एिेण्डा सजचवज्यू रहने हरेक 
ननकायहरुमा पराचार, बैठकको लानग हरेक ननकायमा पराचार, बैठक व्यवस्थापन, 
ननणायको ड्राफ्ट, अजन्तनमकरण, ननणाय कायाान्वयनका लानग सबै ननकायहरुमा पराचार, 
कायाान्वयन प्रगनतको वववरण माग सिंकलन, कायाान्वयनको एवकक त 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, बैठक व्यवस्थापन, ननणाय ड्राफ्ट र अजन्तनमकरण र सम्वजन्धत 
ननकायहरुमा ननणायको पराचार र कायाान्वयनका लानग आवश्यक समन्वय। 

- औषतमा दैननक १८/२० व्यजि/ सिंस्थाहरुसिंगको भेटघाट व्यवस्थापन 
(Appointment Management) का दरले यस अवनधमा कररव १६०० भेटघाट 
व्यवस्थापनका कायाहरु। 

- दैननक कररव ६/७ वटा गनुासोका दरले यस अवनधमा कररव १००० गनुासो उपर 
सम्बजन्धत ननकायमा टेनलफोन गरी व्यवस्थापनमा समन्वय र सहयोग । 

- मखु्यसजचवज्यूबाट भएका भ्रमण/ अवलोकनका क्रममा सम्पका  अनधकारीका रुपमा 
आवश्यक सहजिकरण र सहयोग गररएको । 
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- 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 व्यजि/ सिंस्थाहरुबाट मखु्यसजचवज्य ु समक्ष अनरुोध भर्ा यस अवनधमा प्राप्त 
कररव १५ शभुकामना/ मन्तव्य/ नसफाररस आददको ड्राफ्ट तयार गने र 
मखु्यसजचवज्यूबाट अजन्तनमकरण भएपनछ सम्वजन्धत ननकाय/ व्यजि समक्ष परु् याउन े
काया भएको । 

- ववनभन् न परपनरकामा प्रकाजशत सावािननक सरोकारका ववषयहरुमा प्रकाशन भएका 
समाचार परहरुको सम्बन्धमा यथाथा के हो सत्यत्य छनववन गरी प्रनतवेदन पेश गने 
सम्बन्धमा ननदेशन भए अनसुारको परचार, त्यसको प्रनतउत्तरको अनभलेखन, समन्वय 
गने काया ददनमा कररव ४/५ वटाका दरले यो अवनधमा कररव २५० िनत परहरु 
लेख् ने, सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाउने र त्यसको ताकेता गने काया गररएको । 

- यो अवनधमा कररव १५ वटा ववदेशी प्रनतनननध मण्डलहरुलार्ा भेटघाट व्यवस्थापन 
(सिंचार, समन्वय, वैठक, सत्कार) गरार्ाएको। 

- मखु्यसजचवज्यू प्रमखु अनतनथ भर्ा सहभागी हनुे कायाक्रमको लानग Talking Points 
बनार्ा पेश गने    गरेको ।  

- आन्तररक र ववषयगत ननकायहरुसँगको समन्वयमा आदेशानसुार सहजिकरण गररएको। 

- सजचवालयबाट उत्पादन हनुे काया पररणामको अनभलेख राख् ने काम भएको । 

- सजचवालय प्रशासन सञ्चालनको काम भएको । 

- सजचव बैठकबाट भएका ननणायहरुको जिल्लास्तरमा कायाान्वयनको अवस्थाको अनगुमन 
गरी प्रनतवेदनददएको र त्यसको कायाान्वयनको लानग सहिीकरण भएको । 

- सजचवालयको ननयनमत सरसफार्ा एविं हररयाली व्यवस्थापन गररएको साथै logistic 
सम्बन्धी व्यवस्थापन गररएको। 

- कररव ४५० पर र ७५ वटप्पणीहरुको e-registration, forward र necessary 
action माफा त ननपटारा लगाउने काया भएको । 
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- फ्याक्स माफा त प्राप्त परहरु सम्बजन्धत शाखा महाशाखामा प्रजेशत गररएको । 

- मखु्यसजचव, महाशाखा प्रमखुले समयसमयमा ददने गरेका ननदेशानसुारको काया उच्च 
प्राथनमकताका साथ गरेको । 

सामान्य प्रशासन शाखाको गनतववनधहरु 

- यस कायाालयका लानग आनथाक वषा २०७२/०७३ मा आवश्यक पने देहायका खररद 
काया सम्झौता/ सम्पन्न गररएको ।  

 Supply, Delivery and Installation of Servers, Storage, Network 
equipment and other equipment  

 Supply, Deliver and Installation of CCTV Surveillance System  

 Cabinet Automation System Development  

 Supply, Deliver and Installation of Hand Baggage X-Ray (HBIX) 

 Four Wheel Drive SUV थान १ र Hatch Back Car थान २  

 Hello Sarkar Portal Up gradation 

- नसिंहदरबार सरसफार् तथा बगैंचा व्यवस्थापन कायाक्रम अन्तगात रोि, हबाल र सार्वटस 
गाडेन ननमााण गने काया वनस्पनत ववभागसँगको समन्वयमा सञ्चालन गररएको ।  

- कायाालयमा काम नलाग्न े अवस्थमा रहेका कागिातहरु कागिात धलु्याउने ननयम, 
2027 बमोजिम धलु्याउने काया सम्पन्न गररएको ।  

- सजचव बैठक कक्षमा Mobile Signal Jammer िडान गररएको । 

- क्षमता ववकास कायाक्रम अन्तगात २२ िना कमाचारीहरुलाई हलकुा सवारीचालक 
तानलम प्रदान गररएको ।  

- चाल ु आ.व. को स्वीक त कायाक्रम अन्तगात ववनभन्न १० समूह बनाई आन्तररक 
अवलोकन भ्रमण कायाक्रम सम्पन्न गररएको । 

- पररवनतात सिंघीय सिंरचना अनरुुप यस कायाालयको सिंगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण 
सम्पन्न गरी नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) मा प्रस्ताव लैिान सामान्य प्रशासन 
मन्रालयमा लेखी पठार्एको ।  
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- 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 मजन्रपररषद् मा पेश गनुापने प्रस्तावहरु तयार गरी पेश गररएको ।  

- मन्रालय र अन्तगातका ननकायहरुको कायाालय हातानभर ववशेष प्रिातीका रुखहरु 
व क्षारोपण गनाका लानग सबै मन्रालयहरुलाई पराचार गररएको । 

- मेरी धराहरा मै बनाउँछु भने्न अनभयानको धरहरा पनुःननमााण कोषमा िम्मा भएको 
रकमको वववरण सबै मन्रालयहरुबाट माग गररएको  । 

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट नमरराि चीन र भारतको औपचारीक भ्रमणमा विपक्षीय 
सम्झौताहरुको शीघ्र कायाान्वयनको लानग परराि सजचवको सिंयोिकत्वमा गठ त 
सनमनतमा यस कायाालयबाट सहसजचव स्तरको प्रनतनननधत्व गराई काया अगानड 
बढाईएको। 

आनथाक प्रशासन शाखाको गनतववनधहरु 

आनथाक व्यवस्थापन 

सरकारी कोषहरुको सिंचालन¸ बिेट तिुामा¸ ननकाशा तथा खचाको लेखा राख् ने¸ ववत्तीय 
वववरणहरु तयार गने¸ आन्तररक ननयन्रणको व्यवस्था नमलाउने¸ लेखा परीक्षण गराउने¸ 
बेरुिकुो लगत राख् ने¸ बेरुि ु फछ्यौट गने/गराउने आदी कायाहरु आनथाक शाखाबाट 
सम्पादन हनुे गदाछन ्। कुशल आनथाक व्यवस्थापन¸ ववत्तीय अनशुासन र ववत्तीय प्रनतवेदनमा 
शिुता¸ पारदजशाता एविं ववनधको पालनाको माध्यमबाट प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालयलाई सशुासनको नेत त्वदायी तथा उत्क ि ननकाय बनाउने प्रयास यस शाखाबाट 
भईरहेको छ । यस क्रममा ननयनमत कामहरुका अनतररि ववनभन्न सधुारका कायाहरु समेत 
गररिं दै आएको छ । आनथाक प्रशासन तफा  आ.व. ०७२/७३ मा गररएका प्रमखु कायाहरु 
ननम्नानसुार रहेका छन ्। 

प्रमखु सधुारका कामहरु 

- चाल ुआ.व. २०७२/७३ देजख यस कायाालयको नपेाल सावािननक लेखामान (Nepal 

Public Sector Accounting Standards-NPSAS) अनरुुपको नगदमा आधाररत सावािननक 
गररने ववजत्तय वववरण(general purpose financial statements)तयार गने  उिेश्यले 
महालेखा ननयन्रक कायाालयको सहयोगमा आ.व. ०७१/०७२ को NPSAS अनरुुपको 
ववजत्तय वववरण तयार भई महालेखा परीक्षकको कायाालयबाट प्रमाजणत भएको छ । 
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- यस अवनधमा मातहत ननकायवाट अथा मन्रालयमा थप बिेट¸ रकमान्तर¸  ोतान्तर¸ 
कायाक्रम सिंशोधन आदद ववषयमा नसफाररसका लानग माग भएका ववषयहरुमा 
आवश्यकता अनसुार नसफाररस गरी पठार्एको छ । 

- यस कायाालय र मातहतका गरी १2 ब.उ.शी.न. को आनथाक बषा ०७३/७४ को 
बिेट तथा कायाक्रम LMBIS माफा त बिेट तयार गरी अथा मन्रालयमा छलफल 
भएको। 

- अजन्तम लेखा परीक्षणको समयतानलका अनशुार यस कायाालयको अजन्तम लेखा 
परीक्षणको काया सम्पन्न भर् बेरुिकुो प्रारजम्भक प्रनतवेदन उपर प्रनतवक्रया पठार् 
वेरुिलुाई शून्य गरी अजन्तम प्रनतवेदनको मस्यौदा प्राप्त भएको ।  

- यस अवनधमा कोष तथा लेखा ननयन्रक कायाालयय नसिंहदरवार भिुानी केन्र ४ वाट 
आनथाक वववरणहरु प्रमाजणत भएका छन ्।  

- सूचना प्रववनध आयोिना तफा को आयोिनागत लेखा तयार गने काया भएको छ । 

- आ.व. ०७२/७३ को तलवी प्रनतवेदन पाररत भएको छ । 

- आफ्नो र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७२/७३ को लानग जिम्मेवारी सरेको कुल 
बेरुि ुरु. ६4 करोड 4८ लाख मध्ये प्रनतवेदन अवनधमा ५६ करोड ९६ लाख १८ 
हिार फछ्यौट भई ८८.35 प्रनतशत प्रगनत हानसल भएको 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 पिात प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उिार 
कोषमा देश ववदेशवाट रकम िम्मा हनुे क्रम िारी नै भएकोले यस अवनधमा पनन 
उठेको रकमको अध्यावनधक वववरण वेवसाईटमा राख्न ेगररएको छ । 

आनथाक प्रशासन शाखाको आ.व. ०७२/७३ को कायाहरु  

- यस कायाालयको आनथाक व्यवस्थापन दईु वकनसमका खाताहरु माफा त सिंचालन हुँदै 
आएको छ । प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको लानग ववननयोजित रकम 
को.ले.नन.का. को नाममा सिंचानलत एकल खाता कोष प्रणाली माफा त कायाालयको 
भिुानी आदेशको आधारमा खचा लेख्न ेगररन्छ । यस्तो खाताबाट ववननयोिनतफा  तीन 
वटा विेट उपशीषाकहरु रहेका छन ्। यस कायाालय मातहत रहेका प्रधानमन्री दैवी 
प्रकोप उिार कोषको सिंचालनका लानग ववनभन्न १६ वटा वाजणज्य वैंकहरुमा खाता 
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सिंचालन भएका छन ्भने प्रधानमन्री सहायता कोष सिंचालनका लानग नेपाल राि वैंकमा 
खोनलएको वैंक खाता वन्द गरी को.ले.नन.का. बाट सिंचानलत एकल खाता कोष 
प्रणालीबाटै कोष सिंचालनको व्यवस्था नमलाईएको छ ।   

- आ.व. ०७२/७३ मा यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई रु. 1275055700।- 
बरावरको अजख्तयारी प्रदान गररएको (तानलका १ अनसुार) । यस कायाालयलाई मार 
प्राप्त बिेट अजख्तयारी रु. 7,59,70,32,000।-  (सात अवा उनान्साठ  करोड सत्तरी 
लाख बत्तीस हिार) र बिेट ननकासा/ भिुानी आदेश रु. 7,54,05,57,000।– 
(सात अवा चवन्न करोड पाँच लाख सन्ताउन्न हिार) (तानलका २ अनसुार) खचा गररएको 
छ । 

- रािश्व तफा  लीलाम¸ प्रशासननक शलु्क र बेरुि ु दाजखला गरी रु. 258837।- 
आम्दानी भएको छ । त्यस्तै धरौटी तफा  आ.व. ०७२/७३ को शरुुमा रु. 
२३¸९५¸०४०।५६ जिम्मेवारी सरेको र वफताा सदरस्याहार रु. 2444394।- 
ददर्एको छ र धरौटी मौज्दात रु. 3229647।56 रहेको छ । 

- सबै बिेट उपशीषाकहरुको खचाको वहसाब ररतपूवाक राखी ववत्तीय प्रनतवेदनहरु तयार 
गरी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठार्एको छ । 

- आफ्नो र मातहत ननकायहरुको आवश्यकता अनशुार थप बिेटको लानग  ीमान सजचव 
ज्यूवाट स्वीक त गरी अथा मन्रालयमा पठार्एको ।  

- यस अवनधमा तीन वटै चौमानसकका खचाहरु सावािननक गररएको । 

- वावषाक स्वीक त कायाक्रम अनसुार ५ क्षेरीय प्रशासन कायाालयहरुमा गई स्थलगत 
अनगुमन र बेरुिकुो लगत अद्यावनधक गराउने कायाक्रम 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/भत्ता /दैननक भ्रमण भत्ता लगायतका सवुवधाहरु 
भिुानी गररएको छ । भिुानीको लानग प्रक या नपगेुको अवस्थामा प्रक या 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 । 
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- शाखा अन्तगातको कामहरुमा सम्बजन्धत मन्रालय एविं अन्य कायाालयहरुमा पराचार 
तथा तरताकेता गरेको र आनथाक अनशुासन कायम गना/गराउन सहयोगीको भनूमका 
ननवााह गररएको छ । 

तानलकाः १ 

यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई ददएको बिेट अजख्तयारी 
     रु. हिारमा 

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

चाल ु पूिँीगत िम्मा 
१ ३०१०११ मजन्रपररषद्  169315 0 169315 

२ ३०१०१३ 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालय 

7314417 376250 7690667 

३ ३०१०१५ गररबी ननवारण कोष 3568675 0 3568675 

४ ३०१०२० सावािननक खररद अनगुमन कायाालय 47807 12400 60207 

५ ३०१०२२ नेपाल ट्रिको कायाालय 34258 9700 43958 

६ ३०१०२५ राविय सतका ता केन्र 92745 60600 153345 

७ ३०१०३० क्षेरीय प्रशासन कायाालय 79890 3795 83685 

८ ३०१०३१ लगानी बोडाको कायाालय 33472 75330 108802 

९ ३०११०१ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना 45592 778395 823987 

१० ३०११०२ कणााली ववकास आयोग 20624 440 21064 

११ ३०११०३ सदूुरपजिम ववकास आयोग 17140 414 17554 

१२ ३०११०५ पनुननामााण प्रानधकरण 8098 1200 9298 

    िम्मा 11432033 1318524 12750557 
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तानलकाः २ 

यस कायाालयलाई प्राप्त बिेट अजख्तयारी र खचा वववरण 

     रु. हिारमा 

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

नाम 
वावषाक बिेट 

आ.ब. 
०७२/७३ 

खचा 
कैवफयत 

१ ३०१०११३ मजन्रपररषद् 169315 166400   

२ ३०१०१३३ 
प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालय 

7314417 7301304 
  

३ ३०१०१३४ 
प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालय 

37635 36666 
  

४ ३०११०१३ 
सूचना प्रववनध ववकास 
आयोिना 

2130 1578 
  

५ ३०११०१४ 
सूचना प्रववनध ववकास 
आयोिना 

40000 4378 
  

६ 6010143 अथा विेट सिंजचत ववदा 3413 3413  

७ 3010183 अथा विेट औषधी उपचार 4704 4704  

८ 6020113 अथा विेट भ्रमण खचा 6296 6266  

९ 6020153 अथा विेट औषधी उपचार 15848 15848  

10 0135001 धरौटी 3274 ०  

    कुल िम्मा 7597032 7540557   

 

तानलकाः ३ 

बेरुि ुफछ्यौटको वववरण  

केजन्रय बिेट तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार 

वववरण 

आ
.व

. ०
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/७
३ 
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 ग

नु ाप
ने 
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. ०

७२
/७

३ 
मा

 
फ

छ्य
ौट
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ा) 

आ
.व

.०
७२

/७
३ 

मा
 

फ
छ्य

ौट
 ग

नु ाप
ने 

बा
कँ

ी 
बेरु

ि ु
(रु

. ह
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ा) 

आ
.व

. ०
७२

/७
३ 

मा
 

फ
छ्य

ौट
 भ

एक
ो प्र

गन
त 

प्रनत
शत

 

कै
वफ

यत
 

आ.व. ०५९/६० सम्मको ५२१ 58 463 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 ०० 565 ००  
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सनमनत तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार 

वववरण 

आ
.व

. ०
७२

/७
३ 

मा
 फ

छ्य
ौट

 
गन

ु ापने
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ु ापने
 ब

ाकँ
ी बे

रुि
 ु(रु

. 
हि

ारम
ा) 

आ
.व

. ०
७२

/७
३ 

मा
 फ
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भए
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त 

प्रनत
शत

 

कै
वफ

यत
 

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  

केन्र तथा सनमनत दबैुको िम्मा ८०४ ०० ८०४ ००  

 

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

वववरण 

आ
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७२
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ौट
 भ
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प्रनत
शत

 

कै
वफ

यत
 

आ.व. ०५९/६० सम्मको ५५० 58 492 ००  

आ.व. ६०/६१ - आ.व. ०६9/70 33457 10436 22178 ००  

आ.व. ०७०/७१ ६१०८१२ 559182 50283 88.35  

िम्मा 644820 569676 72953 88.35  
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सनमनत तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र मातहत ननकायहरु समेतको 
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सूचना प्रववनध शाखाको गनतववनधहरु 

- Cabinet Automation System Development: यस प्रणानल माफा त मन्रालयले यस 
कायाालयमा सूचना प्रववनधको माध्यमबाट प्रस्ताव तयार गना, पेश गना र सो उपर 
भएको ननणाय हेना सक्नेछन ्। यस कायाालयले प्रस्ताव सम्वन्धी सम्पूणा आन्तररक 
व्यवस्थापन िस्तै दताा गने, रुि ुगने, तेस्रो/छड्के तानलका तयार गने र अजन्तम 
एिेण्डा तयार गने काया प्रणानल माफा त नै गना सक्नछे ।  

- कायाालयलाई थप सूरजक्षत गना र आगन्तकु तथा कायाालयका कमाचारीहरुको गनतववनध 
ननगरानी गने कायाालय पररसरमा देहायका सूरक्षा उपकरणहरु िडान गररएको ।  

 Surveillance System: कायाालयको बावहरी पररसरमा ६ थान PTZ IP Camera 

हरु िडान गरर गनतववनधहरुको ननगरानी राख् न नमल्न ेव्यवस्था नमलाईएको।  

 Hand Baggage Inspection X-Ray: कायाालय पररसरमा प्रवेश गने मलु 
ढोकामा HBIX Scanner िडान गने काया सम्पन्न भएको ।  

 Access Control System: कायालय भवन प्रवेश गने ३ ढोकाहरुमा Access 

Control System िडान गरर गनतववनधको लगत राख् न ेव्यवस्था नमलाईएको।  

- Server Infrastructure Installment: कायाालयको प्रयोिनका लानग सञ्चानलत ववनभन्न 
Application हरुको एवकक त व्यवस्थापन गना Server, Storage तथा Networking 

सम्वन्धी उपकरणहरु िडान गरी सञ्चालनमा ल्याईएको ।  

- Up gradation of Gunaso Portal: हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त हनुे गनुासाहरुको 
व्यवस्थापन गना साववकमा प्रयोगमा रहेको Software लाई स्तरोन्नतरी गरी गनुासो 
व्यवस्थापनको प्रभाकाररता व द्दी गने काया सम्पन्न भएको ।  

- Website Enhancement: कायाालयको आनधकाररक Website लाई नववनतम 
प्रववनधहरु प्रयोग गरी Website Upgrade गने काया सम्पन्न भएको ।  

- PM Website: वतामान प्रधानमन्रीज्यूबाट सम्पन्न भएका मखु्य मखु्य गनतववनधहरु र 
पूवा प्रधानमन्रीहरु समेतको व्यजिगत वववरण र कायाकालका मखु्य उपलव्धीहरु 
समेतको सूचना प्रदान गना हेतलेु PM Website (www.opmcm.gov.np/pm) 

सिंचालनमा ल्याईएको । 

  

http://www.opmcm.gov.np/pm
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प्रसे तथा बैदजशक सम्बन्ध शाखाको गनतववनधहरु 

- आनथाक बषा २०७२/२०७३ को बैशाख, िेष्ठ, असार मवहनामा नेपालका लानग 
स्वीट् िरल्याण्ड र कतारका प्रस्ताववत आवासीय रािदूत पदमा ननयजुिका लानग 
सम्माननीय रािपनतसमक्ष सहमनत तथा नसफाररस गररएको साथै मिंगोनलया, ग्वाटेमाला, 
माली, मोरक्को, पनामा, यकेु्रन, स्लोभाननया, हिंगेरी, र्नथयोवपया, मोररसस,् तािवकस्तान र 
पोच ुागलको नेपालका लानग प्रस्ताववत गैरआवासीय रािदूतहरुको ननयजुिका लानग 
सम्माननीय रािपनतसमक्ष सहमनत तथा नसफाररस गररएको। 

- कायाालयबाट िारी भएका सबै प्रसे ववज्ञनप्तहरु तयार गरी कायाालयको वेवसार्ट 
(www.opmcm.gov.np) मा राजखएको साथै प्रचार प्रसारका लानग नमनडयाहरुमा समेत 
पठार्एको। 

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

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष ववनभन्न सिंघ सिंस्थाहरुबाट 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।  

- सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम 
३ बमोजिम प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बजन्धत माघ/ फागनु/ 
चैर मवहनाको वववरण सावािननक गरर सो वववरण कायाालयको वेवसार्टमा राजखएको। 
साथै सो वववरण राविय सूचना आयोगमा समेत पठार्एको ।  

- यस शाखावाट शाखाको बावषाक कायाक्रम अनसुार ननम्नानसुार सूचनाको हकसम्बन्धी 
अनगुमन र अन्तवक्रा या कायाक्रमहरु सिंचालन गररएको ।  

 यवह २०७३ िेष्ठ २ गते देजख ६ गतेसम्म शाखा अनधक त  ी िजग्दश चन्र 
नेपालीको नते त्वमा गएको टोलीले अघााखाँची जिल्लाका सरकारी कायाालयहरुमा 
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम अनगुमन साथै सरकारी 
कायाालयका सूचना अनधकारीहरुसिंग अन्तवक्रा या कायाक्रम गररएको ।। साथै सो 
अवसरमा जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालयहरुमा परुाना सामान, सेवाग्राहीमैरी 
वातावरण, सरसफाई तथा बगैचा ब्यवस्थापन सम्बन्धी अनगुमन गररएको ।   

http://www.opmcm.gov.np/
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 नमनत २०७३ िेठ ३२ देजख असार ६ गतेसम्म शाखा अनधक त  ी पोषण 
लानमछानेको नेत त्वको एक टोलीले धाददङ्ग जिल्लाका सरकारी कायाालयहरुमा 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम अनगुमन काया गररएको ।  

 नमनत २०७३ साल असार १२ गते देजख १८ गतेसम्म यस शाखा अनधक त 
 ी िजग्दश चन्र नेपालीको नेत त्वमा गएको टोलीले गोरखा जिल्लाका सरकारी 
कायाालयहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम अनगुमन साथै 
सरकारी कायाालयका सूचना अनधकारीहरुसिंग अन्तवक्रा या कायाक्रम गररएको । 

साथै सो अवसरमा जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालयहरुमा परुाना सामान, 
सेवाग्राहीमैरी वातावरण, सरसफाई तथा बगैचा ब्यवस्थापन सम्बन्धी अनगुमन 
गररएको ।   

- नयाँ बषा २०७३ सालको शभु अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूले ददनभुएको 
शभुकामना काडा साथै सो अवसरमा सम्माननीय रािपनतज्यूको समपुजस्थनतमा 
प्रधानमन्रीज्यूले आयोिना गनुा भएको शभुकामना आदान प्रदान कायाक्रमको ननमन्रणा 
काडाहरु ववतरण गररएको। 

- यवह २०७३ साल िेठ २७ र २८ गते सम्पन्न पूवा मखु्यसजचवको सम्मेलन र यही 
०९-१०, िनु, २०१६ मा काठमाण्डौमा सम्पन्न Forth Meeting of SAARC Cabinet 

Secretaries मा यस शाखालाई तोवकएको कायाहरु गरी सहयोग परु् याईएको । 

- नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बाट नमनत २०७२/०८/२४ मा स्वीक त तत्काल सधुार 
कायायोिनाको प ष्ठ निं. १३ को बुदँा २.४ मा "सबै ननकायहरुबाट महत्वपूणा 
दस्तावेिहरु (सिंबैधाननक ननकाय तथा छानवीन सनमनतका प्रनतवेदनहरु)  प्राप्त गरी 
अनभलेख गने र प्राप्त वववरणको ववद्यतुीय रुप र हाडाकपी सिंरक्षण गने " भने्न उल्लेख 
भएको सन्दभामा ववनभन्न ननकायवाट िारी गररएका महत्वपूणा प्रनतवेदनहरु एविं छानवीन 
सनमनतका प्रनतवेदनहरुको हाडाकपी र सफ्टकपी गरी िम्मा ४६ वटा प्रनतवेदन प्राप्त 
गररएको र ववनभन्न मन्रालयहरुसिंग सम्बजन्धत ८० वटा नीनतहरुको सफ्टकपी सिंकलन 
गरी कायाालयको वेव सार्ट www.opmcm.gov.np मा उपलब्ध गराईएको । 

- प्रत्येक ददन ववनभन्न दैननक तथा साप्तावहक पनरकाकाहरुमा प्रकाजशत हनुे समाचारहरु 
मध्ये िनताका दैननक सरोकारसिंग सम्बजन्धत समाचारहरु सिंकलन र फोटोकपी गरी 
 ीमान मखु्यसजचवज्यूको सजचवालयमा उपलब्ध गरार्एको । 
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आनथाक तथा पूवााधार ववकास शाखाको गनतववनधहरु 

- सूचना प्रववनध ववकासका सन्दभामा ननकायगत रूपमा ववद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी 
भावी रणनीनतहरूको पवहचान गने¸ छनौट गररएका नेपाल सरकारका ननकायहरूको 
अनभुवहरू साटासाट गरी सूचना प्रववनधको ववकासमा एवकक त सोचको ववकास गने¸ 
ICT Policy 2015 को उदे्दश्य बमोजिम ICT Development Index र E-
Government Ranking मा नेपालको अवस्था सधुार गना सधुारका आवश्यक 
क्षेरहरूको पवहचान गने¸ Single Portal System को स्थापना सम्बन्धमा भएका 
प्रयास, यसका व्यवधान र भावी कायाक्रमहरूको पवहचान गने उदेश्य नलएर नमनत 
२०७३ आषाढ १६ र १७ गते सूचना प्रववनध सम्बन्धी राविय गोष्ठीको आयोिना 
गररएको । उि गोष्ठीको प्रमखु आनत्यता सूचना तथा सञ् चार मन्री माननीय शेरधन 
रार्ाले गनुाभएको नथयो । उि गोष्ठीमा नेपाल सरकारका ववनभन् न २२ वटा ननकायहरुले 
ववद्यतुीय सशुासन कायम गना सूचना प्रववनधको अवस्थाका सम्बन्धमा प्रस्तनुतकरण गरेका 
नथए । गोष्ठीको दोस्रो ददन ५ वटा उदेश्यपरक समूहहरु गठन गरी सूचना तथा सञ् चार 
पूवााधार¸ सार्ावर सरुक्षा¸ िनशजि व्यवस्थापन¸ प्रणाली एकीकरण¸ ववद्यतुीय भिुानी¸ 
ववद्यतुीय सशुासन र सचुना तथा सञ् चार प्रववनध नीनतका सम्बन्धमा भववयकयको रणनीनत 
तिुामा गररएको नथयो ।  

- सम्माननीय प्रधानमन्री के.पी. शमाा ओलीज्यूबाट रािको आनथाक सम विका लानग 
ववनभन्न समयमा अनभव्यि महत्वपूणा ववषयहरू सम्बजन्धत ननकायहरू माफा त क्रमशः 
कायाान्वयन हनुे क्रममा रहेका छन ्। यस अवस्थामा प्रत्येक एिेण्डाहरू कायाान्वयनको 
कुन अवस्थामा छन ् भनी िानकारी प्राप्त गरी आगामी रणनीनत तय गनाका लानग 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट अनभव्यि सम विका एिेण्डाहरूको कायाान्वयन जस्थनतको 
वववरण सिंकलन गररएको । सम्बजन्धत ननकायहरुको काममा सहजिकरण गररएको ।  

आनथाक नीनत ववश्लषेण शाखाको गनतववनधहरु  

- ववकास सहायता नीनत २०७१ िारी भएपनछ नेपाल सरकार र दात  ननकाय वीच भएका 
सिंझौताहरु, सहायताको प्रक नत, कायाक्षेर लगायत ववकास सहायता नीनत २०७१ मा 
उल्लेख भएका नीनतगत व्यवस्था र भएका सिंझौताहरुको तादाम्यता सम्वन्धमा सामान्य 
ववश्लषेण गरी प्रनतवेदन तयार गररएको । 

- नेपाल सरकारद्वारा िारी भएका राविय नीनतहरुको ढाँचागत एकरुपता परीक्षणको लानग 
केवह नीनतहरु छनौट गरी ढाँचा हेदाा ननम्न अवस्था देजखएको । 
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 एकै समयमा िारी भएका नीनतहरुको पनन ढाँचा फरक भएको । 

 एउटै ननकायवाट िारी भएका नीनतहरुको ढाँचामा पनन एकरुपता नभएको। 

 ढाँचामा आवश्यक पने र नपने िस्ता देजखएका ववषय पनन समावेश गररएको। 

- नरपरेुश्वर-किं लकी-नागढुिंगा सडकको कायाान्वयन अवस्थाको सूचना सिंकलन र स्थलगत 
अनगुमनका आधारमा ववश्लषेण प्रनतवेदन तयार गररएको । 

- पेश्की बेरुिू समस्या समाधानाथा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव 
 ी केदार बहादरु अनधकारीज्यूको अध्यक्षतामा गदठत सनमनतको प्रनतवेदन ननमााणाथा 
सूचना सङ्कलन तथा सहिकतााको काया गरी ननम्न सझुावहरु प्रस्ततु गररएको । 

 एकै आनथाक वषा नभर ननमााण सम्पन्न गने गरी ठेक्का सिंझौता भएका आयोिनाले 
ददएको मोनबलाईिेशन पेश्की  सोही आनथाक वषा नभर फछ यौट  गने र फछ यौट 
हनु नसकेमा प्रचनलत कानून बमोजिम हनुे । 

 प्रनतत परको माध्यमवाट मालसामान खररद गदाा सकभर आनथाक बषानभरै खररद 
प्रक या सम्पन्न गने गरर खररदसम्वन्धी कारवाही अजघ वढाउने । कारणवश 
आनथाक वषानभर खररद हनु नसकेको तर मालसामान आपूनता गने म्याद बाँकी 
भएको पेश्कीलाई बेरुिू कायम नगरी छुटै्ट अनभलेख देजखने गरी राख्न ेव्यवस्था 
नमलाउने ।  

 फछ यौट गना बाँकी पेश्कीको फाँटवारी तयार गदाा पेश्कीको म्याद वाँकी भएको 
र म्याद वाँकी नभएको छुट्टाछुटै्ट देजखने गरी अनभलेख राख् ने व्यवस्था महालेखा 
ननयन्रकको कायाालयले नमलाउने । 

 म्याद बाँकी भएका पेश्कीलाई अङ्कमा बेरुिू कायम नगरी अलग्गै अनभलेख राख्न े
व्यवस्था गना महालेखा परीक्षकको कायाालयलाई लेखी पठाउने । 

- तत्काल सधुार कायायोिनाको ननयनमत रुपमा सम्वजन्धत शाखामा प्रगनत पठाउन े
गररएको। 

सामाजिक ववकास शाखाको गनतववनधहरु 

- नमनत २०७३।२।९ मा जशक्षा मन्रालय र अन्तरननकायहरुसिंग बैठक बसी चाल ु
शैजक्षक सरका लानग आबश्यक पाठ्यपसु्तक २०७३ िेठ २० सम्ममा सबै जिल्लामा 
परु् याउने र आगामी शैजक्षक सरका लानग पाठ्यपसु्तक छाप्ने कायायोिना २०७३ िेठ 
मसान्तसम्म पेश गना जशक्षा मन्रालयलाई ननदेशन गररएको । 
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- नमनत २०७३।३।२१ मा नेपाल सरकारका मखु्यसजचवज्यूको अध्यक्षतामा सिंगीत 
रोयल्टी ववषयक बैठक बसी यस सम्बजन्ध समस्या समाधान गना सझुाव ददन एक 
कायादल गठन भई काया गरररहेको । 

- शाखाको जस्वक त वावषाक कायाक्रम अनसुार चैर मवहनामा िनकपरु अञ्चल अस्पताल 
लगायतको सेवा प्रवाहको अनगुमन र सेवाग्राही सभेक्षण गररएको । 

- शाखाको जस्वक त वावषाक कायाक्रम अनसुार बैशाख मवहनामा मालपोत कायाालय 
डडेल्धरुाको सेवा प्रवाहको अनगुमन र सेवाग्राही सभेक्षण र जशक्षाको लानग खाद्य 
पररयोिना डडेल्धरुाको सेवा प्रवाहको अनगुमन गररएको । 

- शाखाको जस्वक त वावषाक कायाक्रम अनसुार िेठ मवहनामा मालपोत कायाालय लमिङु्गको 
सेवा प्रवाहको अनगुमन र सेवाग्राही सभेक्षण गररएको । 

- यस आ.ब.मा साबािननक सरोकारसिंग सम्बजन्धत ववषयहरुमा ववनभन्न परपनरकाहरुमा 
प्रकाजशत समाचारहरु प्रनत यस कायाालयको ध्यानाकषाण भई सिंबि मन्रालयहरुलाई 
सधुारका पहल थाल्न आबश्यक ननदेशन ददई प्रगनत माग गरीएको । 

योिना तथा अनगुमन शाखाको गनतववनधहरु 

- आनथाक वषा २०७३/७४ को नेपाल सरकारको नीनत तथा कायाक्रम तयार गररएको। 
उि नीनत तथा कायाक्रम सम्माननीय रािपनतज्यूबाट व्यवस्थावपका सिंसदमा प्रस्ततु भई 
सावािननवककरण समेत गररएको । 

- नमनत २०७३/०१/११ देजख नेपाल टेनलनभिनद्वारा प्रत्येक शननवार प्रशारण हुँदै 
आएको ‘प्रधानमन्री सँग सीधा कुरा’ कायाक्रमको अनभलेजखकरण गरी नतनको प्रगनत 
अनगुमन गररएको । गनुासाहरुको कायाान्वयन अवस्था सम्वन्धमा हरेक हप्ता 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई िानकारी गरार्ने गररएको । 

- केन्रीय अनगुमन तथा मूल्याङ कन सनमनतका दईु (२) वटा वैठक सम्पन्न भई एघार 
(११) वटा ननणायहरु कायाान्वयनको लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठार्एको । सनमनतको 
४३ औिं वैठक आपूनता व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता अनभव वि सम्वन्धमा र ४४ औिं 
वैठक क वष तथा पशपुञ्छ  फमाको प्रभावकाररता अनभव वि, पारवहन सवुवधाको उपयोग, 
बङ गलादेशले उपलव्ध गराउने बन्दरगाह उपयोगको ढाँचा, बाढी पवहरो वपनडतको 
व्यवस्थापन लगायतका ववषयमा केजन्रत रहेको । 
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- आनथाक वषा २०७२/७३ का लानग नेपाल सरकारका मन्रालय/ मन्रालयस्तरीय 
केन्रीय ननकायहरुको Online Portal मा Upload भएका कायासम्पादन सूचकहरुको 
आधारमा वैशाख, िेठ र असार  मवहनाका प्रगनतहरु अद्यावनधक गररएको ।  

- गलु्मी र रोल्पा जिल्लाका ववनभन्न कायाालयको सेवाप्रवाह सन्तवुि सवेक्षण र कैलाली 
जिल्लाका ववनभन्न कायाालयहरुको सेवा प्रवाह सम्वजन्ध अनगुमन सम्पन्न गरी सझुावहरु 
कायाान्वयनका लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठार्एको। 

मजन्रपररषद, बैठक तथा अनभलेख शाखाको गनतववनधहरु 

नस.निं. मवहना ववषय सम्पाददत कामको वववरण (सिंख्यामा) 
१. वैशाख प्रस्ताव सिंख्या 166 

मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 6 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 185 

२. िेठ प्रस्ताव सिंख्या 126 
मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 6 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 119 

३. असार प्रस्ताव सिंख्या 134 
मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 5 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 174 

मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंबैधाननक ननकाय शाखाको गनतववनधहरु 

क) २०७३ बैशाख देजख असार मवहनासम्मको प्रगनत वववरण  
क्र.स. उपलजब्ध 
१.  मजन्रपररषद् रािनैनतक सनमनत बैठक सिंख्या - ० 
२.  मजन्रपररषद् रािनैनतक सनमनत ननणाय सिंख्या - ० 
३.  मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत बैठक सिंख्या - ४ 
४.  मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत ननणाय सिंख्या - १७ 
५.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत बैठक सिंख्या - १४ 
६.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत ननणाय सिंख्या - १५ 
७.  मजन्रपररषद् प्रशासन सनमनत बैठक सिंख्या -  ० 
८.  मजन्रपररषद् प्रशासन सनमनत ननणाय सिंख्या - ० 
९.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत बैठक सिंख्या – ३ 
१०.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत ननणाय सिंख्या – १ 
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- २०७३ बैशाखदेजख असार मवहनासम्म मजन्रपररषद्का ५ सनमनतहरूको २१ पटक 
बैठक बसी ३३ बटा ननणायहरू भएको छ ।  

- सिंवैधाननक पररषद्को बैठक २ पटक वसी २ वटा ननणाय भएको छ । 

- मजन्रपररषद् सनमनतका ननणायहरू पजिका बनार् अनभलेख व्यवजस्थत गररएको छ । 

शाजन्त समन्वय तथा शासकीय सधुार शाखाका गनतववनधहरु 

- शासकीय सधुारसँग सम्बजन्धत ववनभन्न वकनसमका गनुासो, उिरुी, सझुाव, मागपर, 
ज्ञापनपर तथा ननवेदन आवश्यक कारवाहीका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाई सोको 
ननयनमत अनगुमन भैरहेको छ। 

- प्रत्येक मवहना नेपाल सरकारका मखु्यसजचवको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका 
सजचवहरुको बैठक आयोिना गरर भएका ननणाय कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत 
मन्रालय ननकायहरुमा पठाउने गररएको साथै ननणाय कायाान्वयनको प्रगनत अनगुमन 
ननयनमतरुपमा गने गररएको छ। 

- मलुकुको ननिामती सेवामा रही नेपाल सरकारका सेवा ननव त्त मखु्यसजचवहरुले परु् र्याउन ु
भएको ववजशि योगदान र अनभुवलाई सिंस्थागत गने साथै मलुकुको समग्र शासकीय 
प्रणाली तथा प्रशासननक व्यवस्थापनमा सधुार गरर सशुासनको प्रत्याभनूत गना ननिामती 
प्रशासनका ववववध एविं समसामवयक ववषयमा छलफल गने अनभप्रायले ववगत चार 
वषादेजख बावषाक सम्मेलनको रुपमा आयोिना हदुैं आएको नेपाल सरकारका सेवा ननव त्त 
मखु्यसजचवहरुको सम्मेलनको ननरन्तरता स्वरुप यस पटक नेपाल सरकारका सेवा 
ननव त्त मखु्यसजचवहरुको चौथो सम्मेलन-२०७२, चैर २६ गते होटल द्बाररकाि 
बजत्तसपतुलीमा सम्पन्न भएको छ । उि सम्मेलनमा सिंक्रमणकानलन व्यवस्था र 
सिंघीयता, सावािननक सेवा ववतरणलाई प्रभावकारी बनाउने र सशुासन प्रविान तथा 
भ्रिाचार ननवारणमा सावािननक प्रशासनको प्रभावकाररता बढाउने उपायहरुका सम्बन्धमा 
सझुावहरु प्राप्त भएको छ । प्राप्त सझुावहरुलाई प्रनतवेदनको रुपमा तयारी गने कायाको 
अजन्तम मस्यौदा तयार भएको छ । 

- दजक्षण एजशयाली क्षेरीय सहयोग सिंगठन साका को मखु्यसजचवस्तररय चौथो सम्मेलन गत 
िनु ९ देजख १० (तदनसुार २०७३ िेठ  २७-२८) मा काठमाडौंमा सम्पन्न गररएको 
छ । साका  सदस्य रािका मखु्यसजचव तथा मजन्रपररषद्का सजचवहरुको सहभानगता 
रहेको उि सम्मेलनमा सदस्य मलुकुको कमाचारीतन्रनभरको उत्क ि अभ्यास आदान 
प्रदान भएको नथयो ।यसले हरेक मलुकुको कमाचारीतन्रनभर का राम्रा ववषयहरु 
अनसुरण हनुे ववस्वास सदस्य रािहरुको रहेको छ ।  
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- ननिामती सेवा ननयमावली २०५० मा रहेको नेत त्व मूल्याङ्कन सनमनतलाई  वक्रयाशील 
बनाउने सम्बन्धी अवधारणा परको मस्यौदा तयार गरर सामान्य प्रशासन मन्रालयको 
राय समेत प्राप्त भई थप ननणायका लानग पेश गररएको छ ।  

- सशुासन कायम गने सन्दभामा सरकारी कायाालयहरुले प्रदान गने सावािननक 
सेवाप्रवाहका सम्बन्धमा जिल्लाजस्थत कायाालयहरुको प्रत्यक्ष अनगुमन गरर िानकारी 
नलन,े ननदेशन ददने र भववयकयका लानग नीनत तिुामा र पररमािान गने उदे्दश्य बमोजिम 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको स्वीक त कायाक्रम अनसुार सशुासन तथा 
सावािननक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सप्तरी र बाग्लङु्ग जिल्लाजस्थत सरकारी 
कायाालयहरुको अनगुमन गरर प्रनतवेदन गररएको छ। साथै अनगुमनका क्रममा 
देजखएका समस्याहरुको ननराकरणका लानग सम्बजन्धत मन्रालयहरुलाई लेजख पठाईएको 
छ। 

प्रशासन पनुासिंरचना शाखाको गनतववनधहरु 

- सामान्य प्रशासन मन्रालय अन्तगात रहेको शासकीय सधुारको लागी प्रशासन सधुार 
तयारी आयोिना (PREPARE) सँग समन्वय गरी प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्धी काया 
भईरहेको तथा कायासम्पादन समूह (Quality Circle) वैठक राखी आवश्यक सझुाव ददने 
काया गदै आएको । 

- नेपाल सरकारका मखु्यसजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा रहेको सिंघीयता कायाान्वयन तथा 
प्रशासन पनुःसिंरचना समन्वय सनमनतको वैठक सम्पन्न (हालसम्म ३ वटा वैठक 
सम्पन्न)। 

- प्रधानमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा गदठत उच्चस्तरीय सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन 
पनुःसिंरचना ननदेशक सनमनतको वैठक सम्पन्न (हालसम्म एउटा वैठक सम्पन्न)। 

- तत्काल सधुार कायायोिना अनरुुप यस कायाालय र अन्य मन्रालय/ ननकायहरुले 
सम्पादन गरेको काया प्रगनत वववरण सिंकलन गरी एवकक त कायाप्रगनत वववरण तयार 
गरेको । 

- ववनभन्न मन्रालय/ ननकायहरुले सम्पादन गरेको सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन 
पनुःसिंरचना सम्बन्धी मौिदुा अवस्थाको िानकारी (Stock-Taking)  नलई एवकक त 
वववरण तयार गररएको । 

- सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन पनुःसिंरचना समन्वय सनमनतको ननणाय अनरुुप गदठत 
समूहगत कायादलको कायाववनध तिुामा गरी स्वीक त भै कायाारम्भ भएको । 
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गनुासो व्यवस्थापन शाखाको गनतववनधहरु 

- गनुासो व्यवस्थापन शाखावाट सम्पाददत कायाहको मानसक प्रगनत प्रनतवेदनहरु तयार गरर 
मानसक रुपमा सावािाननक गने गररएको । 

- गनुासो सनेु्न नोडल अनधकाररहरुसिंग गनुासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नमनत ०७३ असार 
३ गते अन्तवका या तथा छलफल आयोिना गररएको । 

- शाखाको मानसक प्रगनत प्रनतवेदन मानसक रुपमा तयार गरर सो बारेमा प्रसे ररनलि गरी 
सावािाननक गररएको । 

- हेलो सरकार लाई क्षेनरय स्तरमा ववस्तार गने कायाक्रम अनसुार पाँचै ववकास क्षेरमा 
सिंचालनमा आर्सकेको । धनकुटा, पोखरा, हेटौडा र सखेुतमा उदघाटन भएको 
ददपायलमा उदघाटन हनु बाँकी रहेको । 

- गनुासो व्यवस्थापन शाखाको पोटाल अधावनधक गने काया भैरहेको । 

- हेलो सरकारको बिारीकरण कायाक्रम अन्तगात व तजचर ननमााण गररएको । 

- हेलो सरकारको प्रचार प्रसार गने उदेश्यले वावषाक पजुस्तका प्रकाशन गररएको । 

- हेलो सरकारलाई ववधनुतय मैरी बनाउन मोबार्ल एप्स तयार गरी सिंचालनमा ल्याउन े
ग हकाया भै रहेको । 

- हेलो सरकार कक्षमा ०७३ बैशाख मसान्त देजख ०७३ असार मसान्त सम्म ४३७१ 
वटा गनुासा प्राप्त भएको तथा िसमा ३२५३ वटा गनुासाहरु फछयौट भै १११८ 
गनुासाहरु फछयौट हनु बावक रहेका । िसमा गनुासो फछयौटको दर ७४ प्रनतशत 
रहेको छ । 

- हेलो सरकार कक्षमा सबैभन्दा बढी गनुासा आउने ननकायहरुमा ग ह मन्रालय, जशक्षा 
मन्रालय, सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालय, भौनतक पूवााधार तथा 
यातायात व्यवस्था मन्रालय,नेपाल ववद्यतु प्रानधकरण रहेका छन ्।  

- हेलो सरकार कक्षमा पनछल्लो समयमा औसत मानसक गनुासो प्रानप्त दर १५०० रहेको। 

- कायाकारी ननणायबाट सम्बोधन हनुे भन्दा नीनतगत एविं कानूनमा व्यवस्था गनुापने र 
लामो प्रवक्रया लाग्ने ववषयसँग सम्बजन्धत गनुासाहरु सम्बोधन गना केही समय लाग्न े
हनुाले सबै गनुासाहरु शीघ्र सम्बोधन हनु नसके पनन सम्बजन्धत ननकायलाई गनुासो 
व्यवस्थापनको काया उच्च प्राथनमकतामा राखी फछ्यौट गना ननदेशन ददने गररएको । 
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- २०७३ बैशाख मवहनादेजख ०७३ असार मसान्तसम्म ६६ गनुासा हेलो सरकार कक्ष 
आफैले फछयौट गरेको तथा सो अवनधमा हेलो सरकार कक्षमा ९० वटा सझुावहरु 
प्राप्त भएका । 

सदाचार प्रवधान तथा भ्रिाचार ननगरानी शाखाको गनतववनधहरु 

- नमनत २०७३/०१/२३ गते शासकीय सधुार हेने सजचव  ी चन्रकुमार जघनमरेज्यूको 
कायाकक्षमा ववटुनमनको गणुस्तर कायम गने सम्बन्धमा यस पूवा भएका ननणायहरुको 
कायाान्वयन जस्थनतका वारेमा समीक्षा गररएको नथयो। बैठकमा ववटुनमनको प्रयोग गरी 
ननमााण गने/ गराउने सवै सावािननक ननकायले आआफ्ना कायाहरुको स्पेनसवफकेसनमा 
तोवकए वमोजिम ववटुनमनको अननवाया परीक्षण गने गराउने कायाका लानग नेपाल गणुस्तर 
ववभागले सवै प्रकारका ववटुनमनको NS (Nepal Standard)  को रुपमा एकीक त Norms 

and Standard ननधाारण गरी नेपाल गणुस्तर पररषदवाट स्वीक त गराई कायाान्वयनमा 
ल्याउने। साथै न्यूनतम मापदण्ड परुा गरेको ववटुनमन मार आयात गना ददन ेव्यवस्थाका 
लानग मजन्रपररषद समक्ष प्रस्ताव पेश गना उद्योग मन्रालयले आवश्यक प्रवक्रया अगानड 
बढाउने। भन्सार प्रवेशववन्दमैु नमूना नलई परीक्षण गने र ननधााररत मापदण्ड पूरा गरेका 
लाई मार भन्सार जक्लरेन्स गने। बवढ लागत तथा ववजशष्ठ गणुस्तर कायम गनुापने 
प्राववनधक िवटलता भएका ननमााण कायामा ते ोपक्षवाट Random Sampling र गणुस्तर 
परीक्षण गने गरी ननमााण कायाको स्पेनसवफकेसनमै शताको रुपमा उल्लेख गरी तत्कालै 
कायाान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा मन्रालयस्तरमा नै एक कायाटोली वनाई तत्काल 
काया अगानड वढाउने र नेपालको वातावरणमा सडक ननमााणमा उपयिु हनुसक्न े
Crumb Rubber Modified Bitumen (CRMB), Bitumen Emulsion िस्ता सामाग्रीको 
प्रयोग गना अनसुन्धान गने साथै Specification and Norms को व्यवस्थाका लानग भौनतक 
पूवााधार तथा यातायात मन्रालयवाट काया भैरहेको सन्दभामा यसै आ.व. नभर सो काया 
सम्पन्न गना समेत ननदेश गररएको नथयो।  

- सेतो निंवरप्लेटको गाडी सावािननक ववदामा समेत सवारी पास नलएर चलाउन सक्न े
व्यवस्था भएपनन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालयका केही उपसजचवहरु 
समेतले सेतो निंवरप्लेटका गानड समेतलाई रातो निंवरप्लेटमा वदलेर गाडी प्रयोग 
गरररहदा कनत दरुुपयोग हनुे हो ववचारजणय छ।ती (रातो निंवरप्लेट भएका) सरकारी 
गाडीहरु दरुुपयोग गर् यो भनन न सवासाधारणले थाहा पाउछ नत ड्यूटीमा रहेका ट्रावफक 
प्रहरीले थाहा पाउँछन।् साथै ती गाडीहरु प्रयोग हलकुा सवारी चालकले समेत नचलाई 
प्रयोगकताा स्विंयले नै चलाउने र आफनो घरमानै राख्न ेगदाा यसको अत्यनधक दरुुपयोग 
हनुे (िस्तै घरका अन्य सदस्यलाई ड्रार्नभङ्ग नसकाउने, आफू अनकूुल ठाँउमा घमु्न िान े
लगाउत अन्य गैर सरकारी काममा प्रयोग हनुे) ननजितछ। त्यस्तै कायाालयका केही 
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शाखा प्रमखु (३-४वषा) लामो समयसम्म एउटै शाखामा कायारत रहने र शाखा समेत 
सरुवा नहुँदा व्यजिगत लाभ समेत नलनसक्ने हुँदा अजख्तयार दरुुपयोगको सम्भावना 
प्रवल रहेकोछ ।अत: ती ववषयमा समेत त्यस आयोगको ध्यान केन्रीत होस भने्न 
उिरुीका सम्बन्धमा उिरुकतााले औल्याएका ववषयहरुमा सत्य त्य छानववन गरी 
ननयमानसुार आवश्यक कारवाही गना अदअुआवाट नमनत २०७३/०१/१३ मा लेजख 
आएकोले सम्बजन्धत शाखालाई उिरुी व्यहोरा िानकारी गराउदा कायाालयमा कायारत 
सवै उपसजचवहरुलाई सरकारी कामकािका लानग उपलव्ध गरार्एका सवारी 
साधनहरुको सरकारी काम वेगर अनजुचत प्रयोग नगना नगराउन सचेत गराउदै दरुुपयोग 
गरेको पार्ए कानून वमोजिम कारवाही गररने गरर सताक गरार् सवकएकोछ भनन मौजखक 
िानकारी प्राप्त भएकाले सोही व्यहोरा िनाई नमनत २०७३/०१/१६मा अनभलेख 
गररएको ।     

- राविय सतका ता केन्रका प्र.उ.पदवाट प्र.व.उ.पदमा बढुवाका लानग नसफाररस भएका 
धमाानन्द भट्टको सम्बन्धमा अ.द.ुअ.आ.मा उिरुी परर सो सम्बन्धमा आवश्यक छानववन 
गरी राय सवहत पठाउन लेजख गएकोमा प्राप्त हनु आएको प्रनतवेदनको ननयककषा तथा 
सझुाव खण्डको बदुाँ निं. ७.१.५ मा उिरुीमा औल्यार्ए अनसुार काम नगरेको भौगोनलक 
क्षेर बापतको अिंक प्रदान गररएको अवस्थामा बढुवाका लानग सम्भाव्य तर बढुवामा 
नपरेका प्रहरी कमाचारीहरुवाट कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम तोवकएको म्यादनभर 
पनुरावलोकन सनमनतमा उिरुी गना सवकने र सोमा छानववन गरी अजन्तम नसफाररस 
गररने प्रावधान रहेकै सन्दभामा नमनत २०६८ सालमा भएको बढुवाको ववषयमा हाल 
आएर वेनामी उिरुी आएको सन्दभामा कुनै कारवाही गनुापने देजखदैन । यदद ननयम 
ववपररत गैरकानूनी रुपमा बढुवा भएको अवस्थामा उि वढुवावाट मकाा पने सम्बजन्धत 
कमाचारीले न्यायका लानग सम्माननत अदालतमा िान सवकन ेकानूनी प्रावधान भएकाले 
सो मौकावाट सिंभाववत उम्मेदवारलाई अवसर भएको व्यहोरा सवहतको छानववन 
सनमनतको ननयककषा रहेको पार्यो। 

साथै बदुाँ निं. ७.२ मा अनभलेख प्रणालीको महत्वपूणा अिंगको रुपमा रहने कमाचारीहरुको 
व्यजिगत वववरणमा रहनपुने कागिातहरु फार्लमा नरहेको सन्दभामा कानून वमोजिम 
पजञ्चका वनाउने , अद्यावनधक गने र प्रमाजणत गने गराउने व्यवस्था नमलाउन सझुाव 
सवहतको प्रनतवेदन प्राप्त भएकाले आरोपी तफा  केही गनुापने नदेजखएपनन सिंस्थामा कायारत 
सम्पूणा िनशजिको ननयजुि , सरुवा, बढुवा , ववभागीय कारवाही लगायतका व्यजिगत 
वववरणलाई आनधकारीक रुपमा प्रमाजणत गरी सरुजक्षत राख्नपुने दावयत्व सम्बजन्धत 
सिंस्थाकै हनुे हदुाँ सोही अनरुुप व्यवस्थापन गना/ गराउन केन्रलाई ननदेश गनुा भनन 
नमनत २०७३/०१/३०मा ननणाय भएकाले ननणायानसुार गने गराउने व्यवस्थाका लानग 
केन्रलाई लेजख सोही व्यहोरा उिरुीमा िनाई फछौट गररएको।  
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- सखेुत उपत्यका नगर ववकास सनमनत (तत्कालीन वीरेन्रनगर नगर ननमााण योिना 
कायाान्वयन सनमनत) ले नपेाल सरकारको स्वानमत्वमा रहेको िग्गा नेपाल सरकारको 
ननणाय ववना ववनभन्न नमनतमा ववनभन्न सिंस्थालाई ननशलु्क हस्तान्तरण गरेको भने्न उिरुीका 
सम्बन्धमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको नमनत २०७३।०२।२७ को 
बैठकले नेपाल नभरका सबै नगर ववकास सनमनतहरुले सरकारी िग्गाहरु उप्रान्त नेपाल 
सरकारको पूवा स्वीक नत ननलर् कोही कसैलाई भोगचलनकालनग ववतरण गना ननमल्न े
तथा भोगचलन गना ददन परेमा वस्तपुरक मापदण्ड बनाई कडार्का साथ कायाान्वयन 
गराउन भनी गरेको ननणाय कायाान्वन गराउनका लानग शहरी ववकास मन्रालयलाई 
लेजख पठार्एको । 

- राविय क वष अनसुन्धान तथा ववकास कोषबाट पररयोिना प्रस्ताव PCN (Project Concept 

Note) स्वीक त गदाा स्वच्छ प्रनतयकपधाा नगरार् आफूखशुी एकानधकार कायम गरी कोषको 
सदस्यसजचवले मोटो रकम असलुी पररयोिना प्रस्ताव स्वीक त गरेको कारण सो प्रस्ताव 
स्वीक नत खारेि गररपाउँ भनी २०६३।०१।०६ मा यस कायाालयमा परेको उिरुीका 
सम्बन्धमा क वष ववकास मन्रालयबाट प्रनतक या माग गररएको । प्राप्त राय सवहतको 
प्रनतवेदनबाट रवुटपूणा नदेजखएको कारण उि उिरुी उपर केही गनुा नपने भनी 
२०७३।०३।१९ मा सजचवस्तर ननणाय भएको ।  

कानून तथा फैसला कायाान्वयन शाखाको गनतववनध 

- यस आ.व. को असार मसान्त सम्ममा यस कायाालयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, 
पनुरावेदन तथा जिल्ला अदालतहरुबाट म्याद तामेल भई दताा हनु आएका ७७ थान 
मदु्दाहरुको नलजखत िवाफ तथा प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा 
पठार्एको । 

- नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समक्ष दताा हनु आएका पनुरावेदनको ननवेदनहरु मध्ये १ 
थान ननवेदन (प्रहरीको ववभानगय कारवाहीका पनुरावेदन पर) उपर अध्ययन गरी राय 
सवहतको प्रनतवेदन मजन्रपररषद् समक्ष पेश गररएको ।  

- लोक सेवा आयोगको काम,  कताव्य र अनधकारको सम्बन्धमा सिंशोधन र एकीकरण 
गना बनेको ववधेयक व्यवस्थावपका सिंसदमा पेश गना स्वीक नत प्रदान गने सम्वन्धमा, 
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कताव्य र अनधकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड 
ननधाारण गने ववधेयक तिुामा गना सैिाजन्तक स्वीक नत ददने, प्रदेशका मखु्यमन्री र 
मन्रीहरुको पारर नमक तथा अन्य सवुवधा सम्बन्धी ववधेयक तिुामा गना सैिाजन्तक 
स्वीक नत ददने, प्रदेश प्रमखुको पारर नमक तथा अन्य सवुवधा सम्बन्धी ववधेयक तिुामा 
गना सैिाजन्तक स्वीक नत ददने र प्ररेणा राज्यलक्ष्मी नसिंह ववरुि नेपाल सरकार 
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मजन्रपररषद समेत भएको ननवेदनमा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट भएको आदेश उपर 
पनुरावालोकन गने सम्बन्धमा गरी िम्मा ५ थान प्रस्ताव दताा गररएको । 

- कानूनी िवटलता देजखएका ववषयमा कानूनी राय माग हुँदा ववनभन्न १२ वटा ववषयमा 
राय प्रदान गररएको । 

- यस कायाालयको रािपरमा प्रकाजशत गररने १७ थान सूचनाहरु प्रकाशनको लानग मरुण 
ववभागमा पठार्एको । 

- कानूनको शासन एविं सवोच्च अदालतको आदेश कायाान्वयन, सम्बन्धी जिल्लास्तरीय 
एक ददवजशय अनजुशक्षण कायाक्रम नमनत २०७३।०१।२४, २६, २८ र २९ गते 
दैलेख, मगु,ु िमु्ला र कानलकोट जिल्लामा र नमनत २०७३।०२।३०, ३२ र 
२०७३।०३।१ गते क्रमशः रुकुम, सल्यान र दाङ जिल्लामा सम्पन्न गररएको । 

- सवोच्च अदालतबाट सावािननक सरोकारको वववादमा िारी आदेश कायाान्वयनको 
एवकक त प्रगनत प्रनतवेदन २०७२/७३ प्रकाशन भएको । 

मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सशिीकरण समन्वय शाखाको गनतववनधहरु 

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

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

- चौथो मानव अनधकार कायायोिना र लैवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैवङ्गक सशिीकरण 
राविय रणनीनत तथा कायायोिनाका सम्बन्धमा अनजुशक्षण/ अन्तवक्रा या/ जिल्लास्तररय 
अनगुमन दैलेख, कालीकोट, मगु,ु िमु्ला, दाङ, सल्यान, रुकुम, सनुसरी, तेह्रथमु, र्लाम, 
र गोखाा जिल्लामा सिंचालन गररएको । 

- मानव अनधकारको ववश्वव्यापी आवनधक सनमक्षाको दोस्रो चक्र अन्तगात सिंयिु 
रािसिंघको मानव अनधकार पररषद् समक्ष नेपालले पेश गरेको दोस्रो प्रनतवेदनउपर 
ववनभन्न रािहरुबाट प्राप्त १५२ वटा नसफाररसहरुको कायाान्वयनको लानग नसफाररस 
कायाान्वयन कायायोिना तयारीको क्रममा रहेको । 

- सिंयिु राि सिंघीय मानव अनधकार सनमनत (Human Rights Committee) मा नेपाल 
सरकारले सन ्२०१० मा पेश गरेको दोस्रो आवनधक प्रनतवेदन माथी छलफल हुँदा 
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नेपाललाई प्राप्त नसफाररसहरु कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालयहरुमा 
पठार्एको।  

- सिंयिु राि सिंघको आनथाक तथा सामाजिक पररषद् अन्तगातको Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights मा नेपाल सरकारले सन ्२०१२ मा पेश गरेको 
तेस्रो आवनधक प्रनतवेदन माथी सनमनतमा छलफल हुँदा नेपाललाई प्राप्त नसफाररसहरु 
कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालयहरुमा पठार्एको ।  

- नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट ववनभन्न ववषयका सम्बन्धमा भएका  ननणायहरु 
कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेखी पठार्एको ।  

- व्यवस्थावपका-सिंसदको अन्तरााविय सम्बन्ध तथा  म सनमनतबाट भएको ननणाय 
कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेखी पठार्एको ।  

- लैवङ्गक वहिंसा ननयन्रण सम्बन्धी चेतनामलुक जशक्षण कायाक्रम रुकुम र सल्यान जिल्लामा 
सम्पन्न गररएको ।  

- सिंवैधाननक ननकायका पदानधकारीहरुको पारर नमक, सेवाको शता र सवुवधा सम्बन्धी 
ववधेयक, रािपनत तथा उपरािपनतको पारर नमक तथा अन्य सवुवधा सम्बन्धी ववधेयक 
र प्रदेश प्रमखुको पारर नमक, सेवाको शता र सवुवधा सम्बन्धी ववधेयकको मस्यौदा 
तयार गने क्रममा रहेको ।  

- ननवााचन क्षेर ननधाारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गना नयाँ ऐन बनाउन अवधारणापर तयार 
भई सो उपर कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयको सहमनत समेत प्राप्त भई 
नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्को सैिाजन्तक स्वीक नत नलने प्रवक्रयामा रहेको । 

ववपद् व्यवस्थापन शाखाको गनतववनधहरु 

- भकूम्प पिात पनुननमााण कायाका लानग सहयोग गने प्रयोिनले ववनभन्न राविय/अन्तरााविय 
गैर सरकारी सिंस्थाद्वारा प्रस्ताववत पररयोिना प्रस्ताव उपर छलफल एविं नसफाररस गने 
प्रयोिनका लानग गदठत सनमनतमा यस शाखाको प्रनतनननधत्व रहेको । पनुननमााण काया 
गना र्च्छुक ववनभन्न राविय एविं अन्तरााविय गैर सरकारी सिंस्थाहरु मध्ये ०७३ साषाढ 
मसान्तसम्म १२२ सिंस्थाहरुको पररयोिना स्वीक त भएको र सोही अनसुार राविय 
पनुननमााण प्रानधकरणबाट उल्लेजखत सिंस्थाहरुलाई पनुननमााण काया गना स्वीक नत 
ददईएको। 
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- गमी तथा सखु्खाको मौसममा हनु सक्ने आगलागी लगायतका ववपद् बाट हनु सक्न े
धनिनको क्षनत न्यूनीकरण तथा सावधानी अपनाउन ववनभन्न मन्रालयहरुको ध्यानाकषाण 
गरी पराचार गररएको । 

- क्षेरीय ववकासमा क्षेरीय प्रशासन कायाालयको भनूमका ववषयक छलफल कायाक्रम 
आषाढ मवहनामा पूवााञ्चल क्षेरीय प्रशासन कायाालय धनकुटामा गररएको ।  


