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आ.ब. २०७२/०७३ साउन, भदौ र असोि मवहनामा सम्पादन गररएका 
कायाहरुको वववरण  

मखु्यसजचवको सजचवालयको गनतववनधहरु 

१. मजन्रपररषद् बैठकसँग सम्बजन्धत प्रगनत वववरण 

नेपाल सरकारका मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
अध्यक्षतामा २०७३ श्रावण मवहनादेजि असोि मसान्तसम्म बसेका १९ वटा 
मजन्रपररषद्को बैठकमा प्रस्ततु भएका ववनभन्न ननकायका प्रस्तावहरुमानथ छलफल गराइ 
नीनतगत, कायाक्रमगत लगायतका िम्मा ३७७ वटा ननणायहरु प्रमाजणत भएका छन ्। 

२. सजचव बैठक, प्रमिु ननणायहरु 

नेपाल सरकारका  मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूको अध्यक्षतामा २०७३ श्रावण 
मवहनादेजि असोि मसान्तसम्म िम्मा ४ वटा सजचव बैठकहरु बसी गररएका ननणायहरु 
सम्बजन्धत ननकायमा कायाान्वयनका लानग प्रवेषत गरी  सोको कायाान्वयनको प्रगनत 
वववरण माग गरी हरेक मवहनामा हनुे सजचव बैठकमा समीक्षा गररएको छ ।यस 
अवनधका गररएका प्रमिु ननणाय ननम्नानसुार रहेका छन ्:- 

क्र. सिं. ननणायहरु जिम्मेवार  ननकाय समय सीमा 
१. सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट 

व्यवस्थावपका सिंसदमाफा त िनताका 
नाममा सम्वोधन हदुाँ व्यक्त भएका 
प्राथनमकताका नबषयहरुलाइा सबै 
मन्रालय/ ननकायहरुले आ-आफ्नो 
मन्रालय/ननकायको चाल ुआ.ब. को 
बिेट कायाक्रमसँग तालमेल हनुेगरी 
सिंचालन हनु सक्ने कायाक्रमलाइा 
सोही बमोजिम कायाक्रममा नमलान 
गरी सिंचालन गने एविं चाल ुआ.ब को 
बिेट तथा कायाक्रममा समेट्न 
नसवकने नयाँ कायाक्रमको हकमा 
अथा मन्रालयसँग समन्वय गरी 
कायाान्वयन गने व्यवस्था नमलाउने। 

सम्बजन्धत 
मन्रालय/ननकाय 

यथाजिघ्र 
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 आ.व. ०७२।७३ मा सजचव 
बैठकबाट भएका ननणायहरुको 
कायाान्वयन अवस्था सन्तोषिनक 
नदेजिएकोले सजचव बैठकबाट भएका 
ननणायको कायाान्वयन सजचव स्वयमले 
वविेष ध्यान ददइा ननतिा देजिने गरी 
कायाान्वयन गने । 

सबै 
मन्रालय/आयोग/ 
सजचवालय/कायाालय/ 
केन्र 

ननरन्तर 

२. ननिामती सेवा ननयमावलीको ननयम 
३४ (ग) को उपननयम १ को 
व्यवस्था अनसुार कायासम्पादन 
करारलाइा ननतिामिुी बनाउन 
ववकास आयोिनामा कायारत 
कायाालय प्रमिु एविं आयोिना प्रमिु 
कमाचारीसँग कायासम्पादन करारको 
अननवाया व्यवस्था गने र कायाालय 
प्रमिु तथा अनधकृत कमाचारीहरुलाइा 
कम्तीमा एक आनथाक बषासम्म 
सरुवा नगने। तर ननिको ६ 
मवहनाको कायासम्पादन मूलयािंकन 
सन्तोषिनक नभएमा ननयमानसुार 
गना बाधा नपने । 

सामान्य प्रिासन 
मन्रालय 

ननरन्तर 

३. यस आ.व. देजि प्रत्येक रािपरािंवकत 
अनधकृत तहका कमाचारीले आफुले 
सम्पादन गरेको सबै कृयाकलापहरु 
अध्यावनधक गरी मानसक रुपमा 
सपुरीवेक्षक समक्ष पेि गने व्यवस्था 
मन्रालय र मातहतका सबै 
ननकायहरुमा गने । 

सबै 
मन्रालय/आयोग/ 
सजचवालय/कायाालय/ 
केन्र 

ननरन्तर 

४. कुनै कायाालयको कायाालय प्रमिु 
तथा आयोिना प्रमिुको पदमा 
कमाचारी सरुवा गदाा १ बषाभन्दा 
घटी सेवा अबनध बाँकी भएका 
कमाचारीलाइा अन्य ववकलप भएसम्म 
सरुवा गरी नपठाउने । 

सबै 
मन्रालय/आयोग/ 
सजचवालय/कायाालय/ 
केन्र 

ननरन्तर 
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५. नेपालको सिंववधान बमोजिम 
पनुसिंरचनाको काया सम्पन्न नभएसम्म 
अत्यावश्यक देजिएका स्थानीय 
ननकायहरुमा बाहेक नयाँ दरबन्दी 
थप नगने र अनधकृतस्तर वा सोभन्दा 
मानथको थप दरबन्दी स्वीकृत 
नगने। 

सबै 
मन्रालय/आयोग/ 
सजचवालय/कायाालय/ 
केन्र 

ननरन्तर 

६. उपभोक्ता वहतका लानग बिार 
अनगुमन तथा आपूनता व्यवस्थापनका 
सम्बन्धमा आउने िनगनुासोका 
सम्बन्धमा आपूनता मन्रालयका 
अनतररक्त सबै जिम्मेवार मन्रालय / 

ननकायले आ-आफ्नो जिम्मेवारी 
सकृयतापूवाक ननवााह गने । 

सम्बजन्धत 
मन्रालय/ननकाय 

ननरन्तर 

७. सबै मन्रालय /ननकायहरुले 
कायासम्पादन करार गने/ गराउने 
व्यवस्थालाइा उच्च प्राथनमकताकासाथ 
कायाान्वयन गने । 

सम्बजन्धत 
मन्रालय/ननकाय 

ननरन्तर 

८. नेपाल सरकारद्वारा गदठत ववनभन्न 
सनमनत/प्रनतष्ठान र आयोगहरुको 
बेरुि ुफछ्यौट अवस्था अत्यन्त न्यून 
रहेको देजिएकाले बेरुि ुफछ्यौट र 
ननकासालाइा तालमेल नमलने गरी 
कारवाही प्रकृया अगानड बढाउने 
व्यवस्था नमलाउने । 

सबै 
मन्रालय/आयोग/ 
सजचवालय/कायाालय/ 
केन्र 

ननरन्तर 

९. प्रिासन पनुसिंरचनाको िाका तिुामा 
गना गदठत समहुगत कायादलको 
कायालाइा सबै मन्रालय ननकायहरुले 
समन्वय एविं सहिीकरण गने र सो 
कायामा ननयकु्त  हनुे ववज्ञहरुलाइा 
आवश्यक सहयोग उपलब्ध 
गराउने। 

सबै 
मन्रालय/आयोग/ 
सजचवालय/कायाालय/ 
केन्र 

ननरन्तर 

१०. नीनतगत नबषयका प्रस्तावहरु तयार 
गदाा सम्बजन्धत मन्रालय 

सबै 
मन्रालय/आयोग/ 

ननरन्तर 
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ननकायहरुले पषु्टाइा सवहतको स्पष्ट 
रायका साथ प्रस्ताव पेि गने। 

सजचवालय/कायाालय/ 
केन्र 

११. वैदेजिक रोिगारबाट फका ने 
कामदारहरुलाइा स्वदेिमै व्यवस्थापन 
गनाका लानग आयमूलक एविं 
रोिगारमूलक कृयाकलापमा सिंलग्न 
गराउन उपयकु्त सीप ववकास 
सम्वन्धी तानलम कायाक्रमको 
कायायोिना बनाइा लागू गने । 

श्रम तथा रोिगार 
मन्रालय 

तत्काल 
िरुु गरी 
ननरन्तर 

३. ववववध बैठकहरुबाट ननणायहरु 

- २०७३।०४।१९ गते मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रीलिंकामा 
अलपर परेका मवहलाहरुको उद्दार गरी सरुजक्षत तवरबाट नेपाल वफताा लयाउन नेपाली 
रािदूतावासको समन्वयमा परराष्ट्र मन्रालयले नमलाउने लगायतका ननणायहरु गरी काया 
अगानड बढाइएको । 

- २०७३।०५।१२ गते मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कास्की 
जिललाको रुपाताल सिंरक्षणका लानग नसिंचाइ मन्रालय र अन्य सम्बद्द ननकायहरुलाइा 
तत्काल आवश्यक काया अगानड बढाउने ननणाय भएबमोजिम सरोकारवाला ननकायहरुबाट 
कायाक्रम तयार भइा उक्त कायाक्रमको स्वीकृनत तथा बिेट व्यवस्था समेत भइा 
कायाान्वयनमा रहेको  । 

- २०७३।०५।१२ गते मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा मेलम्ची िानेपानी आयोिनाको 
िानेपानी नबतरणका लानग गौिाला देजि नतनकुनेसम्म िानेपानीको पाइप नबछ्याउन े
सम्बन्धमा बैठक बसी िानेपानी तथा सरसफाइा मन्रालयका सजचवको सिंयोिकत्वमा 
अन्य सम्वद्द ननकायका पदानधकारीहरु सजम्मनलत सनमनत गठन गरर उक्त कायालाइा 
सहजिकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापन गने ननणाय भइा काया अगानड बढाइएको । 

- २०७३।०५।१४ गते मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा केजन्रय अनगुमन तथा 
मूलयािंकन सनमनतको बैठक बसी चाल ुआनथाक बषा २०७३।७४ का लानग सिंयकु्त 
अनगुमनको नेततृ्व आपूनता मन्रालयले गने एविं अनगुमन कायालाइा प्रभावकारी तलुयाउन 
हाल ववद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कायाान्वयनमा देिापरेका समस्या पवहचान गरी 
समाधान गना कानूनी सधुार एविं पररमािान गने लगायतका ननणाय भएको छ। 



6 

 

- यस अवनधमा मखु्य सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रिासननक 
पनुसंरचना समन्वय सनमनतका ३ वटा बैठक बसी सिंववधानमा राजिएका सिंवैधाननक 
व्यवस्थाहरु सकृयताका साथ कायाान्वयन गना ननदेिन एविं सहजिकरण गने काया भएको 
छ ।  

४. मखु्य सजचवज्यूबाट सावािननक महत्वका ववषयमा सरोकारवाला सावािननक ननकायका 
पदानधकारीहरुलाइा ददनभुएका ननदेिनहरु 

- सामाजिक समहु,सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रिासन पनुसंरचना सम्बन्धी समहुगत 
कायादल लगायतका ५ कायादलका सिंयोिकहरुलाइा सिंववधान सभाबाट २०७२ सालमा 
िारी सिंववधान कायाान्वयनका लानग सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको सिंयोिकत्वमा सिंघीयता 
कायाान्वयन तथा प्रिासननक पनुसंरचना ननदेिक सनमनत र मखु्य सजचवको सिंयोिकत्वमा 
सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रिासननक पनुसंरचना समन्वय सनमनत गठन भइा कृयाजिल 
रहेको सन्दभामा सिंघीयता कायाान्वयन कायालाइा अ  िीघ्र एविं प्रभावकारी रुपमा अगानड 
बढाउन Thematic groups का कृयाकलापहरुको सूची बमोजिमको नबषयबस्तमुा 
आधाररत भइा पररणाम आउने गरी काया गनुा गराउन ुहनु स ुावसवहत ननदेिन।(१६ 
श्रावण, २०७३) 

- सजचव, सामान्य प्रिासन मन्रालयलाइा बदनलदो पररवेि अनसुार प्रभावकारी सेवाप्रवाह 
गना सरकारी ननकायमा कायारत कायाालय प्रमिुहरुले गने कामको प्रकृनत र आवश्यक 
पने वविेषज्ञता, सीप र अनभुव लगायतका सिंघीयता कायाान्वयन तथा सिंक्रमणकालीन 
व्यवस्थापनका ववषयहरु समावेि गरी छुटै्ट सेवाकानलन तानलम पवहचान गरी नेपाल 
प्रिासननक प्रजिक्षण प्रनतष्ठान र यस्तै प्रकृनत कायामा कृयाजिल सरकारी तानलम प्रदायक 
सिंस्थाहरुसँग समन्वय गरी कायाान्वयन गने गराउने एविं ननधााररत तानलम प्राप्त 
कमाचारीको मार कायाालय प्रमिु पदमा पदस्थापन गने नीनतगत व्वयवस्था नमलाउन 
ननदेिन ।(असोि १४, २०७३) 

५. मखु्य सजचवज्यूबाट भएका स्वदेि/ववदेि भ्रमण / भेटघाट 

- श्रीमान ्मखु्य सजचवज्यूबाट मलेजिया सरकारका मखु्य सजचव Dr. Ali Hamsa को 
ननमन्रणामा १६ देजि १८ अगष्ट २०१६ तदनसुार २०७३।०४।३२ देजि 
२०७३।०५।०२ सम्म मलेजियाको परुिायामा सम्पन्न International 
Conference on Blue Ocean strategy मा सहभागी भइा राष्ट्रका तफा बाट 
सफलतापूवाक प्रनतनननधत्वको गनुा भएको छ । 
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- श्रीमान ्मखु्य सजचवज्यूबाट नमनत २०७३।०६।०३ गतेदेजि २०७३।०६।०९ गते 
तदनसुार १९-२५ सेप्टेम्बर २०१६ सम्म अमेररकाको न्यूयोका मा आयोजित सिंयकु्त 
राष्ट्र सिंघको ७१ औिं महासभामा नेपाली प्रनतनननधमण्डलमा सहभागीता िनाउन ुभएको 
छ। 

- श्रीमान ्मखु्य सजचवज्यूबाट नमनत २०७३।०६।२४ गतेदेजि २०७३।०६।२९ गते 
तदनसुार १०-१५ अक्टुबर २०१६ सम्म बेलायतमा आयोजित Shaping Business 
for Global Growth and Prosperity नबषयक कायाक्रममा सहभागी हनु ुभएको 
छ। 

- यस अवनधमा श्रीमान ्मखु्य सजचवज्यूबाट पावकस्तान,इिरायल र अमेररकाका नेपालजस्थत 
महामवहम रािदूतहरु र UNDP का प्रनतनननध Mr. Patrict Duong लाइा आफ्नो 
कायाकक्षमा भेटघाट गनुा भइा राष्ट्रको कुटनननतक सम्बन्धलाइा प्रगाढ गने काया गनुा 
भएको छ ।  

६. वागमती सफाईसम्बन्धी बैठक 

नमनत २०७३ साल असोि १४ गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा बागमती 
सरसफाई अनभयानका आगामी कायाक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी र व्यवजस्थत गना मखु्य 
सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूको समपुजस्थनतमा पूवा मखु्यसजचव लीलामजण पौड्याल र सो 
अनभयानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े मन्रालयहरु, सरुक्षा ननकायका पदानधकारीहरु एविं 
अनभयन्ताहरुको सहभानगतामा बैठक बसी वागमती सरसफाइा लगायत जिललास्तरका 
नददनाला र िहरहरुको सरसफाइा कायालाइा प्रभावकारी रुपमा अगानड बढाउन मखु्य 
सजचवज्यूको अध्यक्षतामा केजन्रय अनगुमन तथा सहिीकरण सनमनत , काठमाण्डौ 
उपत्यकामा िहरी ववकास मन्रालयका सजचवज्यूको अध्यक्षतामा ववनभन्न सम्बद्द ननकायहरु 
र अनभयन्ताहरु सजम्मनलत उपत्यकास्तरीय सनमनत र जिलला एविं स्थानीय स्तरमा फोहोर 
मैला तथा सरसफाइा व्यवस्थापन र अनभयान सकृयताकासाथ सञ्चालनको प्रबन्ध गना सिंजघय 
मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालयका सजचवज्यूको अध्यक्षतामा फोहोर मैला तथा 
सरसफाइा व्यवस्थापन र अनभयान सनमनत गठन गरी प्रत्येक जिललामा स्थानीय ववकास 
अनधकारीको सिंयोिकत्वमा न.पा. तथा जिललास्तरका अनभयन्ता सिंघ-सिंस्था र व्यजक्तहरु 
सजम्मनलत सनमनत गठन गने ननणाय भइा कायाान्वयनमा रहेको । 

७. मखु्यसजचवको सजचवालयबाट सम्पाददत प्रमिु कायाहरुको वववरण 

- वागमती सफाइाका लानग ननयनमत एस एम एस र अन्य ववववध ववषयमा भएका 
बैठकहरुको लानग पराचार, एस.एम.एस, बैठक व्यवस्थापन, ननणाय ड्राफ्ट र 
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अजन्तनमकरण र सम्वजन्धत ननकायहरुमा ननणायको पराचार र कायाान्वयनका लानग 
आवश्यक समन्वय गररएको । 

- ववनभन् न परपनरकामा प्रकाजित सावािननक सरोकारका ववषयहरुमा प्रकािन भएका 
समाचार परहरुको सम्बन्धमा यथाथा के हो सत्यतथ्य छनववन गरी प्रनतवेदन पेि गने 
सम्बन्धमा ननदेिन भए अनसुारको परचार, त्यसको प्रनतउिरको अनभलेिन, समन्वय 
गने काया ददनमा कररव ३/४ वटाका दरले यो अवनधमा कररव ३५० िनत परहरु 
लेख् ने, सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाउने र त्यसको ताकेता गने काया गररएको । 

- यो अवनधमा कररव २० वटा ववदेिी प्रनतनननध मण्डलहरुलाइा भेटघाट व्यवस्थापन 
(सिंचार, समन्वय, वैठक, सत्कार) गराइाएको। 

सामान्य प्रिासन िािाको गनतववनधहरु 

- यस कायाालय र अन्तगातका कमाचारीहरुको आ.व. 2072/73 को का.स.म.ु मूलयाङ्कन 
काया सम्नपन्न गरी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको ।  

- यस कायाालयमा कायारत तथा यस कायाालयमा पेि गनुा पनेगरी तोवकएका ननकायका 
पदानधकारी तथा कमाचारीहरुको आ.व. 2072/73 को सम्पनत वववरण सिंकलन 
गररएको तथा ननिामती कमाचारीहरुको वववरण ननिामती वकताबिानामा दताा 
गराइएको।  

- आ.व. 2073/74 को लानग मौिदुा सूची दतााका लानग प्राप्त व्यजक्त/ फमा/ 
कम्पनीहरुको आवेदन उपर छानववन सम्पन्न गरी सूजचकृत गररएको ।  

- यस कायाालयका लानग आनथाक वषा २०७3।०७4 मा आवश्यक पने वस्त ुतथा सेवा 
िररद कायाका लानग िररद इकाइ गठन गररएको ।  

- जिन्सी ननरीक्षण सनमनत गठन भई जिन्सी ननरीक्षण सम्बन्धी काया भइरहेको ।  

- Surveillance and Power Backup System िररद प्रकृया अगानड बढाइएको ।  

- Switch Optical Fiber प्रयोग गरी कायाालयको नेटववका ङ्ग गने काया अगानड बढाइएको। 

- िामर, इलेजक्िक व्याररयर र Flap Gate िररद गने काया अगानड बढाइएको । 

- यस कायाालयको सामान्य प्रिासन िािाबाट सम्पादन हनुे कमाचारी प्रिासनसम्बन्धी 
ववदा अनभलेि अद्यावनधक, रमाना, अवकास आददको सम्बजन्धत ननकायमा पराचार र 
दैननक कायाहरु सम्पादन गररएको ।  
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- यस कायालयमाफा त नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) मा पेि गनुापने प्रस्तावहरु तयार गरी 
पेि गररएको साथै स्वीकृत प्रस्तावहरु सम्बजन्धत ननकायहरुमा प्रवेषत गररएको ।  

आनथाक प्रिासन िािाको गनतववनधहरु 

आनथाक व्यवस्थापन 

सरकारी कोषहरुको सिंचालन¸ बिेट तिुामा¸ ननकािा तथा िचाको लेिा राख् ने¸ वविीय 
वववरणहरु तयार गने¸ आन्तररक ननयन्रणको व्यवस्था नमलाउने¸ लेिा पररक्षण गराउने¸ 
बेरुिकुो लागत राख् ने¸ बेरुि ुफछ्यौट र तहनसल गने/गराउने आदी कायाहरु आनथाक 
व्यवस्थापन नभर सम्पन्न हनुे गदाछन ्। वविीय प्रनतवेदनको ननष्पक्षता¸ िदु्धता र कुिल 
व्यवस्थापनबाट आनथाक अनिुासन कायम गना सहयोग पगु्दछ । स्वच्छ आनथाक प्रिासन 
सिुासनको मेरुदण्ड हो । चसु्त वविीय अनिुासन¸ पारदजिाता एविं ववनधको पालनाको 
माध्यमबाट प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयलाई सिुासनको नेततृ्वदायी तथा 
उत्कृष्ट ननकाय बनाउने क्रममा ननयनमत कामहरुका अनतररक्त ववनभन्न सधुारका कायाहरु 
समेत गररिं दै आएको छ । आनथाक प्रिासन तफा  आ.व. ०७३/७४ को आजिन मवहना 
सम्ममा गररएका प्रमिु कायाहरुलाई ननम्नानसुार उललेि गररएको छ । 

प्रमिु सधुारका कामहरु 

- चाल ुआ.व. देजि यस कायाालयमा नेपाल सावािननक लेिामान (Nepal Public Sector 

Accounting Standards - NPSAS) अनरुुपको नगदमा आधाररत सावािननक गररने ववजिय 
वववरण (general purpose financial statements) तयार गने उद्धेश्यले महालेिा 
ननयन्रक कायाालयवाट नमनत २०७२।०४।२९ र ३० गते आयोिना भएको  NPSAS 
कायािालामा यस िािावाट सहभानग भएको ।  

- नेपाल सावािननक लेिामान अनरुुपको नगदमा आधाररत सावािननक गररने ववजिय 
वववरण तयारको लानग भार मवहनामा यस कायाालय र मातहतका सवै कायाालयको 
म्यावपङ गरी आनथाक वववरण सिंकलनको काया भएको । मातहत ननकायहरुवाट आनथाक 
वववरणहरु सिंकलन गने काया िारी रहेको। 

- यस कायाालय र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७३/७४ को बिेट अजख्तयारी ददने 
काया श्रावण ७ गते नभरै नभरै सम्पादन गररएको छ । 
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- यस कायाालय र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७३/७४ को ववषयगत मन्रालय बिेट 
सूचना प्रणाली (LMBIS) वाट उपलव्ध भएको चौमानसक नबभािन सवहतको कायाक्रम 
रावष्ट्रय योिना आयोगवाट श्रावण १५ गते नभर जस्वकृत गरी सकेको छ । 

- ववगतमा महालेिा परीक्षकको कायाालयबाट औिंलयाइएका ववषय वस्तहुरु प्रगनत ढाँचा¸ 
िररद योिना¸ सो ै िररद¸ आन्तररक ननयन्रण कायाववनध¸ ममात¸ बैठक भिा¸ 
िािा/िाना िचा एविं टेण्डर प्रवक्रयामा देजिएका समस्याहरु क्रमिः सम्वोधन गदै 
लनगएको छ । प्रवक्रया नपरु् याई गरेका कामहरु भनी औ िंलयाइएका ववषयहरुलाई पनन 
प्रवक्रयामा लग्ने काया भएको छ । यस अवनधमा आन्तररक लेिा पररक्षणको काया 
सम्पन्न भइ पेश्की बेरुि ुवाहेक अन्य बेरुि ुिनु्य भएको छ । अजन्तम लेिा पररक्षणको 
समयतानलका प्राप्त हनु आएको छ। 

- यस अवनधमा कोष तथा लेिा ननयन्रक कायाालयय नसिंहदरवार भकु्तानी केन्र ४ वाट 
आनथाक वववरणहरु प्रमाजणत गने काया समय अगावै सम्पन्न भएको छ । 

- तलवी प्रनतवेदन पाररत गराउनका लानग आवश्यक  वववरणहरु बनाउने काया भइरहेको 
छ । 

- आनथाक प्रिासन िािाबाट सम्पादन भएका कामहरुको िानकारी e-mail माफा त 
सम्बजन्धत िािा महािािा प्रमिुलाई ददने गररएको छ । 

आनथाक प्रिासन िािाको आ.व. ०७३/७४ को यस अवनधका ननयनमत कायाहरु  

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

- आ.व. ०७३/७४ मा यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई रु. 
८९¸७४¸०९¸४८¸०००।- बरावरको अजख्तयारी प्रदान गररएको  (तानलका १ 
अनसुार)। यस कायाालयलाई मार प्राप्त बिेट अजख्तयारी रु.४३¸८०¸४९¸०००।- र 
बिेट ननकासा/ भकु्तानी आदेि रु. ७¸२५¸५४¸०००।- (तानलका २ अनसुार) िचा 
गररएको छ । 

- रािि तफा  लीलाम¸ ठेक्का पट्टा र बेरुि ुदाजिला गरी रु. ००।- आम्दानी भएको छ। 
त्यस्तै धरौटी तफा  आ.व. ०७३/७४ को िरुुमा रु. 32¸29¸647।५६ जिम्मेवारी 
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सरेको छ । चाल ुआ.व.को आजिन मसान्त सम्म रु. १५¸१०¸१२९।- धरौटी 
दाजिला भएको छ र रु. ४७¸०००।- धरौटी वफताा भएको छ । 

- सबै बिेट उपिीषाकहरुको िचाको वहसाब ररतपूवाक रािी वविीय प्रनतवेदनहरु तयार 
गरी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको छ । 

- यस अवनधमा गत बषाको तेस्रो चौमानसकका िचाहरु सावािननक गररएको । 

- आ.व. ०७२/७३ को शे्रस्ताहरुको आन्तररक लेिापरीक्षण सम्पन्न भई आनथाक 
वववरणहरु प्रमाजणत भएका छन ्र पेश्की बेरुि ुवाहेक अरु बेरुि ुिनु्य भएको छ । 
अजन्तम लेिा पररक्षणका लानग महालेिा पररक्षकको कायाालयमा आनथाक वववरणहरु 
पेि गररएको छ । 

- वावषाक स्वीकृत कायाक्रम अनसुार ५ क्षेरीय प्रिासन कायाालयहरुमा गई स्थलगत 
अनगुमन र बेरुिकुो लगत अद्यावनधक गराउने कायाक्रम भए अनिुार यस अवनधमा 
हेटौडाको बेरुिकुो लगत अद्यावनधक गराउन लगाइ 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 अवस्थामा प्रकृया परु् याउन 
चावहने कागिातहरु सम्बजन्धत पक्षसँग माग गने गररएको छ । 

- आनथाक प्रिासनसँग सम्बजन्धत माग गररएको राय समयमै उपलब्ध गराइएको र 
महािािा प्रमिु¸ सजचवज्यूहरु र मखु्य सजचवज्यूबाट प्राप्त ननदेिनहरु कायाान्वयन 
गररएको छ । 

- िािा अन्तगातको कामहरुमा सम्बजन्धत मन्रालय एविं अन्य कायाालयहरुमा पराचार 
तथा तरताकेता गरेको र आनथाक अनिुासन कायम गना/गराउन सहयोगीको भनूमका 
ननवााह गररएको छ । 
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तालिकााः १ 

आ.व. ०७३/७४ को 

यस कायाािय र मातहत लिकायहरुिाई दिएको बजटे अलततयारी 

रु. हजारमा 

लस.ि.ं ब.उ.लि.ि.ं कायाक्रम/आयोजिा 
आ.व. २०७२/७३ को लवलियोलजत बजटे 

चाि ु प ूँजीगत  जम्मा 

१ ३०१०११ मलरिपररषि ् १६४७२८ ० १६४७२८ 

२ ३०१०१३ 
प्रधािमरिी तथा 

मलरिपररषद्को कायाािय 
२३५४४० २४१२५ २५९५६५ 

३ ३०१०१५ गररबी लिवारण कोष ३८२२८६६ ० ३८२२८६६ 

४ ३०१०२० 
सावाजलिक खररि 

अिुगमि कायाािय 
१६४४६१ १४८९० १७९३५१ 

५ ३०१०२२ िेपाि ट्रष्टको कायाािय ३१५१४ २१८८६ ५३४०० 

६ ३०१०२५ रालिय सतका ता केरर ९०००३ ७४१५१ १६४१५४ 

७ ३०१०३० क्षेिीय प्रिासि कायाािय ८४४३९ ५२५० ८९६८९ 

१२ ३०१०३१ िगािी बोर्ाको कायाािय ४६८७६ ६४९२५ १११८०१ 

१२ ३०१०३२ 
रालिय पुिर्निमााण 

प्रालधकरण 
१५९५९५ १०९९५ १७०५९० 

१३ ३०११०१ 
स चिा प्रलवलध लवकास 

आयोजिा 
१०२५६ ८३१३६५ ८४१६२१ 

१४ ३०११०२ कणाािी लवकास आयोग २३९६१ ८२५ २४७८६ 

१५ ३०११०३ 
सुि रपलिम लवकास 

आयोग 
२३०३२ १३२६ २४३५८ 

१६ ३०१८०१ 
रालिय पुिर्निमााण 

प्रालधकरण कोष 
४९६०८०३२ ३४२२६००७ ८३८३४०३९ 

    जम्मा ५४४६५२०३ ३५२७५७४५ ८९७४०९४८ 

 

तालिकााः २ 

यस कायााियिाई प्राप्त बजटे अलततयारी र खचा लववरण 

रु. हजारमा 

लस.ि.ं ब.उ.लि.ि.ं कायाक्रम/आयोजिा 
वार्नषक बजटे 

आलिि सम्मको 

खचा 

१ ३०१०११३ मलरिपररषि ् १६४७२८ ३१४१५ 

२ ३०१०१३३ 
प्रधािमरिी तथा मलरिपररषद्को 

कायाािय 
२३५४४० ४०१४३ 

३ ३०१०१३४ 
प्रधािमरिी तथा मलरिपररषद्को 

कायाािय 
२४१२५ ८४९ 

४ ३०११०१३ स चिा प्रलवलध लवकास आयोजिा १०२५६ १४७ 

५ ३०११०१४ स चिा प्रलवलध लवकास आयोजिा ३५०० ० 

  जम्मा ४३८०४९ ७२५५४ 
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सूचना प्रववनध िािाको गनतववनधहरु 

- साउन मवहनामा नयाँ Layout and Design मा यस कायाालयको वेबसाइत Lunch गरेको 

- कायाालय पररसरमा िडान गररएको CCTV Camera हरुको Upgrade गररएको । 

 

प्रसे तथा बैदजिक सम्बन्ध िािाको गनतववनधहरु 

- आनथाक बषा २०७२/२०७३ को साउन, भदौ, असोि मवहनामा नेपालका लानग िनवादी 
गणतन्र चीनका प्रस्ताववत आवासीय रािदूत पदमा ननयजुक्तका लानग सम्माननीय 
राष्ट्रपनतसमक्ष सहमनत तथा नसफाररस गररएको साथै टकी, लक्िेम्बगा, दजक्षण अविका 
र वफिीको नेपालका लानग प्रस्ताववत गैरआवासीय रािदूतहरुको ननयजुक्तका लानग 
सम्माननीय राष्ट्रपनतसमक्ष सहमनत तथा नसफाररस गररएको। 

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

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

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष ववनभन्न सिंघ सिंस्थाहरुबाट माग भई आएका िभुकामना 
सन्देिको 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 गराइएको र प्राप् त हनु आएका अन्य ननकायसिंग सम्बजन्धत 
ननवेदनहरु आवश्यक कारवाहीका लानग तत ्तत ्ननकायमा लेिी पठाइएको।  

- सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम 
३ बमोजिम प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बजन्धत वैिाि/िेष्ठ/असार 
मवहनाको वववरण सावािननक गरर सो वववरण कायाालयको वेवसाइटमा राजिएको। साथै 
सो वववरण रावष्ट्रय सूचना आयोगमा समेत पठाइएको ।  

- िभु वविया दिमी, दीपावली, छठ पवा २०७३ र नेपाल सम्बत ् ११३७ सालको 
िभु अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूले ददनभुएको िभुकामना काडा ववतरण 
गररएको। 

http://www.opmcm.gov.np/
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- प्रत्येक ददन ववनभन्न दैननक तथा साप्तावहक पनरकाकाहरुमा प्रकाजित हनुे समाचारहरु 
मध्ये िनताका दैननक सरोकारसिंग सम्बजन्धत समाचारहरु सिंकलन र फोटोकपी गरी 
श्रीमान मखु्यसजचवज्यूको सजचवालयमा उपलब्ध गराइएको । 

आनथाक तथा पूवााधार ववकास िािाको गनतववनधहरु 

- राष्ट्रपनतको कायाालयको परानसुार भकुम्पद्वारा क्षनत पगेुको राष्ट्रपनत भवनको ननमााणका 
सम्बन्धमा योिना तिुामा एविं नक्सा नडिाइन गने कायामा आवश्यक समन्वय गरी गना 
सहरी ववकास मन्रालयमा अनरुोध गरी पठाइएको ।  

- नसिंहदरबार पररसर नभर िानेपानी ववतरण र व्यवस्थापन गने नसलनसलामा िानेपानी 
नलनमटेडलाइा ठेक्का बन्दोवस्त गरी काया आरम्भ गना पानी प्रिोधन केन्र ननमााण सरुु 
गने लगाएतका कायामा समन्वय र सहिीकरण काया गरी सहयोग पयुााएको ।  

- नसिंहदरबार नभर वैकजलपक उिाा (सोलार बिी) को व्यवस्था गने सम्बन्धमा नेपाल 
सरकार र चीन सरकार बीच सम् ौता समेत भएको १ मेगावाट क्षमताको  सोलार 
प्लान्ट र बिीहरु िडान गने सम्बन्धमा उिाा मन्रालयको सिंयोिकत्व सहरी ववकास 
मन्रालय र अन्य सम्बद्ध ननकायहरुको पनन आवश्यकता अनसुार प्रनननधत्व हनुे गरी 
एक प्राववधक सनमनत गठन गने । नेपाल सरकारको ननणाय अनसुार पूवा सम् ौता 
बमोजिम सोलार बिी िडान गने व्यवस्था समन्वयात्मक ढिंगबाट नमलाउने गरी नमनत 
२०७३।०५।०८ गते श्रीमान ्मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट ननणाय 
भएको र सौया ववद्यतु प्रणाली िडान गना सिंरचनागत सरुक्षा अध्ययन तथा ववश्लषेण 
गररएका सरकारी भवनहरु मध्ये मवहला¸ बालवानलका तथा सामाि कलयाण मन्रालय 
बाहेक तला थप गने योिना नरहेका अन्य भवनहरुमा सौया ववद्यतु प्रणाली िडान गने 
सहमती उिाा मन्रालयलाइा ददने व्यवस्थाका लानग सहरी ववकास मन्रालयलाइा अनरुोध 
गररएको ।  

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट मेलम्ची िानेपानी आयोिनाको स्थलगत अवलोकन र 
अनगुमन पश्चात आयोिनाको काम ननधााररत समय अगावै सम्पन्न गना र नमनत २०७४ 
बैिाि (नव बषा) मा मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा आउने गरी काम गना ददन ुभएको 
ननदेिन बमोजिम काया सम्पादन गरी प्रत्येक १५ ददनमा प्रगनत उपलब्ध गराउन 
मेलम्ची िानेपानी ववकास सनमनतलाइा अनरुोध गररएको ।  

- सवोच्च अदालतले पिााल भत्काइ थप गेट बनाउन लागेको सम्बन्धमा नसिंहदरबारको 
स्वीकृत गरुुयोिना सम्मत मापदण्ड अनरुुप भौनतक ववकासको व्यवस्था कायम गने 
कायामा सहयोग हनुे गरी गना सवोच्च अदालतलाइा अनरुोध गररएको ।  
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- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट नमनत २०७३।०६।१३ गते भरतपरु अस्पतालको 
भौनतक पूवााधारको अवस्था, प्रदान गररएका ववभन्न सेवाहरु¸ अस्पतालमा उपचाररत 
ववरामीहरुको स्वास्थ्य अवस्था लगाएत ववषयमा ननररक्षणको क्रममा अस्पतालबाट प्रदान 
गररएका वविेषज्ञ सेवा असहाय गरीव ववपन्न नागररकहरुलाइा प्राथनमकता ददइा प्रदान 
गने¸ ववरामीसँग नसाहरुले गने व्यवहार ववरामीको भावना ब ुी सोही अनरुुप गना, 
अस्पतालको भौनतक पूवााधार तथा समग्र अस्पताल व्यवस्थापनलाइा चसु्त दरुुस्त र 
प्रभावकारी बनाउन ददन ुभएको ननदेिन कायान्वयन गरी प्रगनत मानसक रुपमा उपलब्ध 
गराउन स्वास्थ्य मन्रालयमा अनरुोध गररएको ।  

- एकीकृत व्यजक्तगत पररचय तथा अनभलेिीकरण प्रणालीको ववकासका सम्बन्धमा नमनत 
२०७३।०५।२९ गतेका ददन सजचव श्री टिंकमजण िमााज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी 
सूचना प्रववनध ववभाग र रावष्ट्रय सूचना प्रववनध केन्रले आपसमा समन्वय गरी व्यैजक्तक 
वववरणको ववद्यतुीय अनभलेि गने प्रमिु सरकारी ननकायहरुको प्रणालीमा पयोग भएको 
प्रववनध¸ वववरण सिंकलनका प्रववष्टहरु¸ प्रणालीको उदे्दश्य र क्षेरका सम्बन्धमा अध्ययन 
गरी System Integration को स ुाव सवहतको प्रनतवेदन तयार गरी पेि गने ननणाय 
भएको ।  

- भकुम्पबाट प्रभाववत सिंरचनाको पनुननामााण सम्बन्धी ऐन¸ २०७२ को दफा ६ (२) (ग) 
मा प्रधानमन्रीले तोकेको २ िना मन्रीहरु रावष्ट्रय पनुननामााण प्रानधकरणको ननदेिक 
सनमनतमा सदस्य रहने व्यवस्था भए अनसुार सो ननदेिक सनमनत सदस्यमा सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूबाट नमनत २०७३।०६।०७ मा माननीय उपप्रधानमन्री तथा गहृमन्री 
ववमलेन्र ननधी र माननीय उपप्रधानमन्री तथा अथामन्री कृष्ण बहादरु महरालाइा तोक्न े
ननणाय भएको ।  

- बिेट कायाान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उदेश्य अनरुुप सावािननक िररद ननयमावली     
२०६४ को ननयम १४८ बमोजिम प्रमिु जिलला अनधकारीको अध्यक्षतामा गदठत 
जिलला दररेट ननधाारण सनमनतले श्रावण मवहना नभर जिललाको दररेट तोक्ने व्यवस्था 
छ । सो अनरुुप जिलला दररेट तोक्ने काया हालसम्म ताप्लेिङु, पािंचथर, इलाम, मोरङ, 
धनकुटा, तेह्रथमु, भोिपरु, सिंिवुासभा, सोलिुमु्ब,ु िोटाङ, ओिलढुिंगा, नसराहा, उदयपरु, सप्तरी, 
सलााही, कवपलबस्त,ु उदयपरु, दोलिा, काठमाडौ, भक्तपरु, लनलतपरु, जचतवन, 
नवलपरासी, कास्की, मनाङ, मसु्ताङ, म्याग्दी, बाग्लङु, पवात, दाङ, प्यूठान, रोलपा, 
रुकुम, डोलपा, दैलेि, सिेुत,  ापा, सनुसरी, महोिरी, नसन्धलुी, नवुाकोट, मकवानपरु, 
पसाा, पालपा, गलुमी, स्याङ्िा, तनहुँ, लमिङु, मगु,ु िमु्ला, कानलकोट, बददाया, बािरुा, 
दाच ुाला, वैंतडी र सलयान जिलला प्रिासन कायाालयहरुबाट दररेट ननधाारण काया भएको 
भनी उललेि भई आएको।  
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- नमनत २०७३।१।३० गते नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को ननणायबाट सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा रावष्ट्रय सूचना तथा सिंचार प्रववनध पररषद् गठन भएको। 
सोही अनरुुप सम्माननीय प्रधानमन्री एविं रावष्ट्रय सूचना तथा सिंचार प्रववनध पररषद्को 
अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा पररषद्को पवहलो बैंठक नमनत २०७३।४।४ गते सम्पन्न 
भएको। 

- नेपाल सरकार मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा नमनत २०७३।४।१८ गते बसेको 
रावष्ट्रय उिाा सिंकट सम्बन्धमा बसेको बैठकबाट भएको देहाय बमोजिमको ननणाय 
कायाान्वयन गना सम्बजन्धत ननकायमा नमनत २०७३।४।१९ मा पठाइएको । 

o उिाा सिंकट ननवारण तथा ववद्यतु ववकास दिक सम्बन्धी कायायोिना २०७२ 
को हालसम्मको प्रगनत र अन्तर ननकाय समन्वय गनुापने नबषयमा छलफल 
भयो। 

o उिाा मन्रालयले ववद्यतु आयात गनाको लानग नबनभन्न बैकजलपक उपायहरु समेत 
अवलम्वन गरी आवश्यक सिंरचनाहरु सवस्टेिन प्रिारण लाइन आदद को 
ननमााण काया २०१६ नडसेम्बर नभर सम्पन्न गरी नबद्यतु आयातको कररडोर 
ववकास गने व्यवस्था नमलाउने। 

o रावष्ट्रय उिाा सिंकट ननवारण तथा ववद्यतु ववकास दिक सम्बन्धी काया योिना 
२०७२ को बुदँा निं ६ मा उललेजित मलेुय अनभबदृद्द कर वफताा वापतको 
सहनुलयत व्यवस्था लाई ननयमानसुार कायाान्वयन गना अथा मन्रालयले आवश्यक 
स्रोतको व्यवस्था गने। 

o बैकजलपक उिाा प्रवधान केन्रले नेपाल ववद्यतु प्रानधकरणसिंग आवश्यक समन्वय 
गरी नग्रडमा आधाररत सौया उिाा उत्पादन गने प्रकृया अगानड बढाउने। 

o वन तथा भ ूसिंरक्षण मन्रालले वन क्षेर उपलव्ध गराउदा िग्गा वापत प्राप्त 
गने रकम रािस्व दाजिला गरेमा सो रािस्व वरावरको रकम वन क्षेरको 
नबकासको लानग उपलव्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्ताववत ववषयमा अथा मन्रालयले 
७ सात ददन नभर आवश्यक सहमनत ददने। 

o रावष्ट्रय उिाा सिंकट ननवारण तथा नबद्यतु ववकास दिक सम्बन्धी कायायोिना 
२०७२ को प्रभावकारी कायाान्वयनमा सबै ननकायले आवश्यक सहयोग गने र 
सो को प्रगनत व्यवस्थावपका सिंसको कृवष तथ िलस्रोत सनमनत र प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा पठाउने। 
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- सम्माननीय प्रधानमन्री एविं रावष्ट्रय सूचना तथा सिंचार प्रववनध पररषद्को अध्यक्षज्यूको 
अध्यक्षतामा नमनत २०७३ श्रावण ४ गते बसेको नेपाल सरकारलाई नीनतगत मागादिान 
राय सललाह ददन तथा सूचना तथा सिंचार प्रववनध क्षेरका ननकायहरु बीच समन्वय गना 
(मिं प को नमनत २०७३।१।३० को ननणायबाट गठन भएको) रावष्ट्रय सूचना तथा 
सिंचार प्रववनध पररषद्को प्रथम बैठकको ननणायको बुदँा निं ५ मा “स्माटा िहर सिंगै ICT 

लाई अगानड बढाउन रावष्ट्रय सूचना तथा सिंचार प्रववनध पररषद्का सदस्य श्री ववनोद 
ढकालको सिंयोिकत्वमा पररषद्का सदस्य श्री वसन्त वन रहने गरी मापदण्ड तिुामा 
सनमनत गठन गने र सो मापदण्ड सवहतको प्रनतवेदन सहरी ववकास मन्रालयमा पेि 
गने भएअनरुुप यसको लानग Logistic Support सहरी ववकास मन्रालयले उपलव्ध 
गराउने” उललेि भए अनरुुप कायाान्वयनको लानग सहरी ववकास मन्रालयमा नमनत 
२०७३।५।५ मा अनरुोध गररएको।  

आनथाक नीनत ववश्लषेण िािाको गनतववनधहरु  

- मन्रालयहरुबाट रावष्ट्रय नीनत सम्वजन्ध अद्यावनधक वववरण सिंकलन गररएको। 

- रावष्ट्रय नीनत र आवनधक योिनाको तादाम्यता सम्वजन्ध अवस्था ववश्लषेण गररएको। 

- आ.व. ०७२/७३ को वावषाक नीनत तथा कायाक्रम र विेटमा ननमााण गनुापने भनन 
उललेि भएका काननु ननमााणको अवस्था अद्यावनधक गरीएको । 

- मन्रालयहरुबाट  प्राप्त अद्यावनधक रावष्ट्रय नीनतहरु Web Site मा राख्ने व्यवस्था 
नमलाईएको । 

- रावष्ट्रय नीनतहरु मध्ये पयाटन नीनत २०६५को प्रभाव पररक्षण तथा ववश्लषेण  गररएको। 

- वावषाक नीनत तथा कायाक्रममा उललेिीत कायाक्रम/वक्रयाकलापको मन्रालयगत रुपमा 
प्रगनत प्राप्तीका लानग काया भईरहेको । 

सामाजिक ववकास िािाको गनतववनधहरु 

- नमनत २०७३।४।३ मा सहसजचवको सिंयोिकत्वमा सूचना तथा सिंचार मन्रालय, 

सिंस्कृनत पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालय र सङगीत रोयजलट सङकलन समािका 
प्रनतनननधहरु समेत सहभागी भएको बैठकबाट रोयजलट ववतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ 
का आधारमा सङगीत रोयलटी ववतरण सम्बन्धी कायायोिना तयार गना ननदेिन ददए 
अनसुार नमनत २०७३।०४।०६ मा कायायोिना सवहतको प्रनतवेदन पेि भएको छ ।  
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- नमनत २०७३।४।२५ मा मखु्यसजचव डा.सोमलाल सवेुदीज्यूको सिंयोिकत्वमा ‘गररवका 
लानग सरकार’ वविेष अनभयान सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्रालयका सजचवहरुको 
उपजस्थनतमा बसेको बैठकले ‘गररवका लानग सरकार’ अनभयान कायाान्वयन गना एकीकृत 
कायाक्रमको ढाँचा तयार गने, आफ्नो क्षेरगत अवधारणा १५ ददन नभर यस कायाालयमा 
उपलब्ध गराउने र २५ जिललामा भइरहेको गररव घरपररवार पवहचान काया 2073 
असोि मसान्त सम्म सम्पन्न गना सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालयलाई ननदेिन 
ददएको । 

-  नमनत २०७३।५।१५ मा नेपाल औषनध नलनमटेड पनुःसिंचालन गने ववषयमा यस 
कायाालयमा सजचव ज्यूको सिंयोिकत्वमा बसेको बैठकले  ४ सदस्यीय एक कायाटोली 
गठन गरी २१ ददननभर सधुार सम्बन्धमा ववस्ततृ कायायोिना तयार गना ननदेिन 
ददएको।  

- नमनत २०७३।५।१९ मा मखु्यसजचव डा.सोमलाल सवेुदीज्यूको सिंयोिकत्वमा ननिामती 
वकताबिाना, ववद्यालय जिक्षक वकताबिाना, प्रहरी वकताविाना , ननविृभरण व्यवस्थापन 
कायाालय, सैननक अनभलेिालय समेतका प्रनतनननधहरुको उपजस्तनथमा ननविृभरणमा 
देजिएका ववद्यमान समस्या समाधान गने सम्बन्धमा बसेको बैठकले यस ववषयमा सा ा 
धारणा ननमााण गना ७ सदस्यीय एक कायाटोली गठन गरी ३ मवहनानभर यस कायाालयमा 
प्रनतवेदन पेि गना ननदेिन ददएको । 

- ‘गररवका लानग सरकार’ वविेष अनभयान सिंचालन गना ववनभन्न मन्रालय तथा 
ननकायहरुबाट माग गररएको अवधारणापर एकीकृत गरी कायाक्रम तिुामा गरी उपलब्ध 
गराउन रावष्ट्रय योिना आयोगका उपाध्यक्षज्यूलाई नमनत 2073।6।5 मा लेिी 
पठाएको । 

- नमनत २०७३।६।१४ मा मखु्यसजचव डा.सोमलाल सवेुदीज्यूको सिंयोिकत्वमा नेपाली 
मवहला कामदारहरुलाई िाडी मलुकुहरुमा गैरकाननुी ढिंगले पठाउँदा उत्पन्न समस्या 
समाधान गने ववषयमा सरोकारवाला मन्रालयका सजचवहरुको उपजस्थनतमा बसेको 
बैठकले यस्ता गनतववनधहरुलाई ननरुत्सावहत गना गहृ मन्रालय ,मवहला बालबानलका 
तथासमािकलयाण मन्रालय र श्रम तथा रोिगार मन्रालयका प्रनतनननधहरु रहेको एक 
अनगुमन टोली गठन गरी प्रनतवेदन पेि गना ननदेिन ददएको ।  

- िातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दनलत अनधकार प्रवद्धान सम्बजन्ध कायाववनध, 
2073 मजन्रपररषद्︠मा ननणायाथा प्रस्ताव पेि भएको । 
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योिना तथा अनगुमन िािाको गनतववनधहरु 

- आसन्न चाडपवालाई मध्यनिर गरी सिंयकु्त अनगुमनलाई प्रभावकारी तलुयाउन सिुासन 
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम श्रीमान ्मखु्यसजचवको 
अध्यक्षतामा गदठत केन्रीय अनगुमन तथा मूलयािंकन सनमनतको बैठक आयोिना गरी 
१७ वटा ननणायहरु कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको । ननणायहरुको 
कायाान्वयन अवस्था सम्बन्धमा ननयनमत अनगुमन गररएको । 

 

 चाल ु आनथाक वषा २०७३/७४ का लानग सिंयकु्त अनगुमनको नेततृ्व आपूनता 
मन्रालयले गने गरी अनगुमन कायायोिना पेि गने। यसमा मास,ु फलफुल, 
तरकारी लगायतका िाद्य पदाथा एविं औषनधको अनगुमनलाई समावेि गने। 

 एलपी ग्याँसमा स्वचानलत मूलय लाग ुगने ववषयमा आपूनता मन्रालयले आवश्यक 
गहृकाया गरी आवश्यक ननणाय नलने। 

 आयात हनुे प्रमिु िाद्य वस्तहुरुको आयातकतााले भन्सार ववन्दमुा िनाइएको मूलय 
सवासाधारण नागररकलाई िानकारी गराउन भन्सार ववभागले त्यस्तो मूलयको वववरण 
ववभागको वेव पोटालमा रािी सावािननक गने व्यवस्था नमलाउने। 

 कालो बिारी गने र गणुस्तरहीन सामाग्री बेच्ने ववरुद्ध कारवाही चलाउन सवासाधारण 
नागररकहरुबाट आवश्यक सूचना सिंकलन तथा प्रानप्त गने उदे्दश्यले गहृ मन्रालय 
र आपूनता मन्रालयले टोल िी टेनलफोनको व्यवस्था गरी त्यस्तो सूचना माग गना 
प्रचारप्रसार गने। 

 अनगुमन कायालाई प्रभावकारी तलुयाउन हाल भएका ववद्यमान काननुी व्यवस्था, 
नतनीहरुको कायाान्वयन जस्थनत र कायाान्वयनमा देिा परेका कमीकमिोरीहरु 
(Gaps) पवहचान गरी समाधान सवहतको वववरण आगामी २०७३/०५/३१ गते 
नभर पेि गना सबै सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायहरुलाई ननदेिन ददने। 

 हाल चनलरहेको सिंयकु्त अनगुमन (Unified Monitoring) लाई थप प्रभावकारी 
तलुयाउन आवश्यक पने भौनतक पूवााधार, िनिजक्त एविं अन्य साधनस्रोतको आकलन 
गरी आपूनता मन्रालयले नमनत २०७३/०५/३१ गते नभर एक कायायोिना पेि 
गने। 

 अनगुमनमा िवटने िनिजक्तलाई थप उत्प्ररेरत गना आपूनता मन्रालयले अथा 
मन्रालयसँग समन्वय गरी यो ववषय टुङ्ग्याउने। 
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 हरेक ननकायले हाल भएका स्रोत साधनलाई प्राथनमकीकरण गरी स्रोत र थोक मै 
अनगुमन गने व्यवस्था नमलाउने। केही ननजश्चत अत्यावश्यक वस्तहुरुको अनगुमन 
अत्यानधक ध्यान केजन्रत गने। 

 दैननक गररने अनगुमनको योिना सम्बन्धी सूचनाको चहुावट हनु नददने गरी यस्तो 
योिना गोप्य राख्न।े अनगुमन सम्बन्धी सूचना चहुावट गनेलाई कडा कारवाही 
गने। 

 काठमाण्डौ, लनलतपरु र भक्तपरु बाहेकका बहिर वटा जिललाका प्रमिु जिलला 
अनधकारीले बिार अनगुमनलाई थप सिक्त बनाउने। सो सम्बन्धमा भएका 
कामहरु साप्तावहक रुपमा गहृ मन्रालयले सिंकलन गरी हरेक सोमवार प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायाालय, सामाजिक ववकास, योिना तथा अनगुमन 
महािािामा पठाउने। 

 आपूनता मन्रालयले बिार अनगुमनलाई थप सिक्त बनाई भएको कामको प्रगनत 
वववरण प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय, सामाजिक ववकास, योिना तथा 
अनगुमन महािािालाई उपलब्ध गराउने। 

 आसन्न चाडपवामा मूलयववृद्ध हनु नददन ववगत भन्दा बढी सिंख्यामा सपुथ मूलय 
पसलहरु काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका मखु्यमखु्य सहरहरुमा िोलने व्यवस्था 
नमलाउने। 

 अनगुमनका क्रममा म्याद नाघेका वस्तहुरु भेवटए मचुलुका तयार गरी त्यही नष्ट 
गने व्यवस्था नमलाउने। 

 आगामी ६ मवहनानभर म्याद नाघेका सबै ग्यास नसनलण्डर ववस्थावपत गने गरी 
अनगुमन गने। 

  फलफूल, तरकारी लगायतका िाद्य पदाथामा ववषादी प्रइवगको अवस्था, त्यसलाई 
हटाउने उपायहरु एविं हाल नेपाल सरकारबाट भैरहेका प्रयासहरु सम्बन्धमा सूचना 
प्रवाह तथा िनचेतना अनभववृद्ध गने व्यवस्था कृवष मन्रालयले नमलाउने। 

 सावािननक र ननिी क्षेरका अस्पतालहरुबाट भैरहेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा 
स्वास्थ्य मन्रालयले चाल ुआनथाक वषामा लानग अनगुमन कायायोिना तयार गरी 
सवक्रय अनगुमन गने र प्राप्त उपलब्धीहरु सावािननक गने। 

  केन्रीय अनगुमन तथा मूलयािंकन सनमनतको नमनत २०७३/०३/२१ गते भएको 
४४ औिं बैठकमा ' काठमाण्डौ उपत्यकामा उपलब्ध गराउने पानीको गणुस्तर र 
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मूलय ननधाारणका लानग िानेपानी टयाङकर तथा िार आपूनताकतााहरुको ननयमन 
हनुे व्यवस्था नमलाउन काठमाण्डौ उपत्यका िानेपानी व्यवस्थापन बोडा ननयमावली, 
२०६४ मा आवश्यक सिंिोधन गने प्रस्ताव यथािीघ्र मजन्रपररषद् मा पेि गना 
िानेपानी तथा सरसफाई मन्रालयलाई ननदेिन ददने।' ननणाय भएकोमा सोको 
कायाान्वयन गना सम्बजन्धत मन्रालयलाई ताकेता गने। 

- सबै मन्रालय/मन्रालयस्तरीय ननकायहरुको आनथाक वषा २०७२/७३ को 
कायासम्पादन सूचकहरुको आधारमा वावषाक मूलयाङ्कन गरी मस्यौदा प्रनतवेदन पेि 
गररएको । 

- सबै मन्रालय/मन्रालयस्तरीय ननकायहरुको आनथाक वषा २०७३/७४ का लानग 
कायासम्पादन सूचकको प्रारजम्भक मस्यौदा प्रनतवेदन तयार गरी पेि गररएको । 

- 'नसधा कुरा प्रधानमन्रीसँग' कायाक्रमको भाग १३ देजि भाग २१ सम्मको श्रव्यदृष्य 
सामाग्रीलाई अनभलेिाङ्कन गररएको । उक्त अनभलेिका गनुासोहरुको सम्बन्धमा 
सम्बजन्धत ननकायमा पराचार माफा त ् कायाान्वयन अवस्था बारे िानकारी नलई 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई ननयनमत रुपमा अवगत गराइएको । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको आनथाक वषा २०७३/७४ को स्वीकृत 
कायाक्रम समयमै सम्पन्न गना श्रीमान ्सजचव (चन्रकुमार जघनमरे) ज्यूको अध्यक्षतामा 
बैठक बसी महािािा/िािागत रुपमा हरेक कायाक्रम/वक्रयाकलापको जिम्मेवारी 
तोवकएको । 

मजन्रपररषद, बैठक तथा अनभलेि िािाको गनतववनधहरु 

नस.निं. मवहना ववषय सम्पाददत कामको वववरण (सिंख्यामा) 
१. साउन मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या  8 

मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 94 
२. भदौ मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 6 

मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 154 
३. असोि मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 5 

मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 129 

िम्मा 
मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 19 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 377 
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मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंबैधाननक ननकाय िािाको गनतववनधहरु 

- २०७३ श्रावण देजि असोि 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 - १ 
४.  मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत ननणाय सिंख्या - १ 

५.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत बैठक सिंख्या - ७ 
६.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत ननणाय सिंख्या - १७ 

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

९.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत बैठक सिंख्या – २ 
१०.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत ननणाय सिंख्या – ३ 

 

- २०७३ श्रावण देजि असोि मवहनासम्म मजन्रपररषद्का ५ सनमनतहरूको १० पटक 
बैठक बसी २१ बटा ननणायहरू भएको छ ।  

- मजन्रपररषद् सनमनतका ननणायहरू पजिका बनाइ अनभलेि व्यवजस्थत गररएको । 

- ववनभन्न ननकायबाट प्राप्त सिंपजि वववरण अद्यावनधक गररएको । 

- पर व्यवस्थापन सम्बजन्ध काया गररएको । 

िाजन्त समन्वय तथा िासकीय सधुार िािाका गनतववनधहरु 

- सम्माननीय प्रधानमन्री श्री पषु्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यूले नमनत २०७३/०४/२३ 
गतेका ददन नेपाल सरकारका सजचवहरुलाई सिंववधानको कायाान्वयन, िाजन्त प्रवक्रयाका 
बाँकी कामहरुलाई पूरा गने, पनुननमााण र नव ननमााणलाई वविेष िोड ददने, सावािननक 
सेवाको प्रभावकाररता र सिुासन कायम गने र सिंववृद्ध हानसल गने लगायतका ववषयहरुमा 
ददन ुभएको २८ बुदेँ ननदेिन साथै प्रत्येक मन्रालय ननकायहरुले चाल ुआनथाक वषा 
नभर सम्पादन गने कायाक्रमहरुलाई प्राथनमकता सवहतको काया योिना तयार गरी तीन 
ददन नभर प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा अननवाया रुपमा पठाउन समेत 
ननदेिन ददन ुभएकोमा प्रधानमन्रीको उक्त ननदेिन बमोजिमको कायायोिना ववनभन् न 
सबै मन्रालय/ननकायबाट माग गरी आ.व. ०७३/७४ मा नेपाल सरकारका 
मन्रालय/ननकायले सम्पादन गने प्राथनमकता प्राप्त कायाक्रमहरुको एवककृत कायायोिना 
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तयार गरर स्वीकृत भई उक्त कायायोिना कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत सबै 
मन्रालय/ननकायमा पठाइ सो को ननयनमत अनगुमन गने व्यवस्था नमलाईएको छ।  

- ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० मा रहेको नेततृ्व मूलयाङ्कन सनमनतलाई वक्रयाजिल 
बनाउने सम्बन्धी अवधारणा पर तयार गरर सो को कायाान्वयनका लानग मजन्रपररषद् 
बैठकबाट सनमनतमा रहने वविेषज्ञ सदस्य तोकी नेततृ्व मूलयाङ्कन सनमनत गठन गने 
ननणाय भएको छ।काननुमा भएको उक्त व्यवस्थाको कायाान्वयनबाट ननिामती सेवाको 
उच्च नेततृ्व तहमा सक्षम व्यजक्तको पदस्थापन भई उत्कृष्ट कायासम्पादन हनुे अपेक्षा 
गररएको छ। 

- यस अवनधमा नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीको अध्यक्षतामा ववनभन्न 
नमनतमा बसेको ६ वटा सजचव बैठकहरुको व्यवस्थापन गररएको।उक्त बैठकबाट ववनभन्न 
नबषयमा कुल ४८ वटा ननणाय भएका र सजचव बैठकबाट भएका उक्त ननणायहरुको 
प्रभावकारी कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायहरुमा पठाई सोको ननयनमत 
अनगुमन भईरहेको छ। 

- सिंववधानको धारा ५३ मा भएको व्यवस्था बमोजिमको नेपाल सरकारको बावषाक प्रनतवेदन 
तयारीका लानग नेपाल सरकारका सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायहरुबाट वववरण माग गरर 
एवककृत बावषाक प्रनतवेदन तयारीको काया भईरहेको छ।   

- सम्माननीय प्रधानमन्री श्री पषु्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यूले नमनत २०७३/०५/२३ 
गतेका ददन व्यवस्थावपका सिंसद माफा त िनताका नाममा गनुा भएको सम्बोधनमा उललेि 
भएका ववषयहरुको कायाान्वयन कायायोिना तयार गरर सोको कायाान्वयनका लानग 
सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायमा पठाई कायाान्वयनको क्रममा रहेको छ। 

प्रिासन पनुासिंरचना िािाको गनतववनधहरु 

क्र.सिं. मवहना सम्पाददत काया 
१ श्रावण नमनत २०७३ साल श्रावण ७ गते प्रिासन पनुःसिंरचनाको िाका 

तिुामा गरी प्रनतवेदन पेि गना गदठत समूहगत कायादलका 
सदस्यहरुको लानग एक ददने अनभमजुिकरण कायाक्रम सम्पन्न । 
तत्काल सधुार कायायोिनाको वावषाक प्रगनत प्रनतवेदन तयार 
भएको । 

२ भार नमनत २०७३ साल भार ३० र ऐ ३१ गते नेपालको सिंववधानको 
अनसूुची ५,६,७,८,९ र सिंववधानका अन्य धाराहरुमा उललेजित 
अनधकार तथा कायाजिम्मेवारीहरुको ववस्ततृीकरण, Cluster wise 
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ववभािन तथा सिंघ र प्रदेिमा रहने सिंभाववत मन्रालयहरुको 
पवहचान सम्बन्धमा दईु ददविीय कायािाला सम्पन्न । 

३ आजिन नेपालको सिंववधान बमोजिम सिंघ, प्रदेि र स्थानीय तहको 
अनधकार एविं कायाजिम्मेवारीको ववस्तनृतकरण गने काया अजन्तम 
चरणमा पगेुको।  

िनगनुासो व्यवस्थापन िािाको गनतववनधहरु 

- गनुासो व्यवस्थापन िािावाट सम्पाददत कायाहको मानसक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गररएको। 

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

- गनुासो व्यवस्थापन िािाको पोटाल अधावनधक गने काया भैरहेको । 

- हेलो सरकारलाई ववधनुतय मैनर बनाउन मोबाइल एप तयार गरी सिंचालनमा लयाउने 
गहृकाया भै रहेको  

- हेलो सरकार कक्षमा ०७३ साउन मवहनादेजि देजि ०७३ असोि मसान्त सम्म ४११५ 
वटा गनुासा प्राप्त भएको तथा िसमा २४८२ वटा गनुासाहरु फछयौट भै १६३३ 
गनुासाहरु फछयौट हनु बावक रहेका । िसमा गनुासो फछयौटको दर ६० प्रनतित 
रहेको छ । 

- हेलो सरकार कक्षमा सबैभन्दा बढी गनुासा आउने ननकायहरुमा गहृ मन्रालय,जिक्षा 
मन्रालय,सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालय,भौनतक पूवााधार तथा यातायात 
व्यवस्था मन्रालय,नेपाल ववद्यतु प्रानधकरण रहेका छन ्|  

- हेलो सरकार कक्षमा पनछललो समयमा औसत मानसक गनुासो प्रानप्त दर १००० बवढ 
रहेको । 

- २०७३ साउन मवहनादेजि ०७३ असोि मसान्तसम्म ७४ गनुासा हेलो सरकार कक्ष 
आफैले फछयौट गरेको तथा सो अवनधमा हेलो सरकार कक्षमा १०६ वटा स ुावहरु 
प्राप्त भएका | 

- २०७३ साउन मवहनादेजि ०७३ असोि मसान्तसम्म हेलो सरकार फेसबकु पेिमा 
४२८ वटा गनुासा प्राप्त भएकोमा २१९ वटा गनुासा फछयौट भएका छन । हेलो 
सरकार फेसबकु पेिको गनुासो फछयौट दर ५१ प्रनतित रहेको । 
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- २०७३ साउन मवहनादेजि ०७३ असोि मसान्तसम्म हेलो सरकार टववटर पेिमा 
२१३७ वटा गनुासा प्राप्त भएकोमा १३५६ वटा गनुासा फछयौट भएका छन । हेलो 
सरकार टववटर पेिको गनुासो फछयौट दर ६३ प्रनतित रहेको । 

सदाचार प्रवधान तथा भ्रष्टाचार ननगरानी िािाको गनतववनधहरु 

- सम्माननीय प्रधानमन्री, नेपाल सरकारका मखु्यसजचव र प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालयलाई सम्बोधन गरी कारवाहीका लानग प्राप्त भ्रष्टाचारिन्य 
अननयनमत कृयाकलापका बारेमा प्राप्त उिरुी ननवेदन/नसकायतहरु प्राथनमकताका साथ 
कारबाहीका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेजि पठाउने तथा ननगरानी गने काया । 

- अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका उिरुीमानथ प्रधानमन्री तथा 
मन्रीपररषदको कायाालय माफा त कारबाही गना भनी ननदेिन सवहत लेजि पठाएका 
उिरुीहरुको सम्बन्धमा उपयकु्त कायाववनध अपनाइ आफै छानवीन गने वा सम्बजन्धत 
ननकायलाई कावााही गना लेजि पठाउने काया । 

- दैननक परपनरकामा प्रकाजित अननयनमतता तथा भ्रष्टाचारिन्य सवालका समाचारका 
आधारमा समेत सम्बजन्धत ननकायलाई समाचारको वास्तववकता एकीन गना दोषी उपर 
कारवाही गरी िानकारी गराउन पराचार गरी कायाप्रगनतको  ननगरानी गने काया । 

- देिनभर आयात भएका अनधकाििं ववटुनमन सस्तो र कम गणुस्तरको भएकै कारण 
ननमााणमा प्रयोग हुँदा सिंरचना कमिोर भै Design Life  अगावै ववग्रने गरेको 
सन्दभामा गणुस्तरीय नबटुनमनको आयात र प्रयोगलाई सनुनजश्चत गराउन अजख्तयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगवाट ननणाय भई कायाान्वयनका लानग लेजि आएको सन्दभामा 
आयोगको उक्ि ननणाय कायाान्वयनमा आवश्यक सहिीकरण एिंव समन्वय गना यस 
कायाालयवाट ववनभन्न नमनतमा पटक पटक छलफल र ननणायहरु भएका छन । 

यसै ववषय सन्दभालाई नागररक रावष्ट्रय दैननक पनरकाको नमनत २०७३/०६/१८ गतेको 
अनलाईन सिंस्करणमा “नबटुनमनमा बदमासी” सातापनन वटकेन कालोपरे िीषाक ददई 
प्रकाजित समाचारमा ननयमनकारी सरकारी ननकायहरुको   जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवजृिका 
वारेमा ववश्लषेण समेत गरेको ववषयलाई कायाालयले गम्भीर रुपमा नलई प्रकाजित 
समाचारवाट अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले नमनत २०७०/०९/१९ मै 
ववटुनमनको गणुस्तर व्यवस्थापन गने सम्बन्धमा दीघाकालीन समाधानका लानग तत ्
ननकायहरु समेतको समन्वय र सिंलग्नतामा ननणायानसुारका काया गना ददएको ननदेिनको 
पररपालना नभएकै कारण सजृित समस्या मानु्नपने अवस्था देजिन आएकोले आयोगको 
उक्त ननणाय कायाान्वयनका लानग आवश्यक समन्वय/सहिीकरणका लानग कायाालयवाट 
ननरन्तर प्रयास गररदाँ समेत कायाान्वयनमा वाजन्छत प्रगनत नदेजिएकै कारण समाचारले 
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स्थान पाएको देजिन आएकाले प्रकाजित समाचारका तथ्यहरु समेतलाई गम्भीरतापूवाक 
नलई यस कायाालयमा पनछललोपटक नमनत २०७३/०१/२३ मा सम्पन्न भएको ववटुनमन 
सम्बन्धी समन्वयात्मक बैठकले गरेका ननणायहरुको कायाान्वयनको पनछललो  अवस्थाका 
वारेमा  िानकारी पठाइददन भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्रालय,सिंघीय मानमला 
तथा स्थानीय ववकास मन्रालय र नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल ववभागलाई पनु: लेजि 
गएको । 

- २०७२ वैिाि  १२ र सो पनछका भकूम्पवाट प्रभाववत घर-पररवारलाई उपलव्ध 
गराउन सहरी ववकास मन्रालयले नरपाल िररद गदाा अननयनमतता गरेको भने्न समेत 
व्यहोराको उिरुीका सम्बन्धमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगवाट सहरी ववकास 
मन्रालयका तत्कालीन सजचव अिुान कुमार काकी समेत उपर कानूनको रीत पयुााई 
ववभागीय कारवाही गना लेजि आएकोमा  “ननिामती सेवाको ववजिष्ठ शे्रणीका सजचव 
श्री अिुान कुमार काकीलाई ननिामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६० को िण्ड(घ)को 
कसूरमा सोही ऐनको दफा ५९ को िण्ड(क)को देहाय(१)वमोजिम ननसहत ददन”े 
भनन नेपाल सरकार (मजन्रपररषद)को नमनत २०७३/०३/१६ को बैठकवाट ननणाय 
भई कायाालयको च.निं ०७३-७४/१०२ नमनत २०७३/०४/०३ को परवाट ववभागीय 
सिायको िानकारी सम्बजन्धत पदानधकारीलाई ददइएको व्यहोराको  िानकारी 
आयोगलाई गराइएको । 

- अनसुन्धान प्रयोिनका लानग अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगवाट माग भई 
आएको पूवा भौनतक योिना तथा ननमााण राज्यमन्री सिंियकुमार साहको राज्यमन्री 
पदको कायाावनध सम्बजन्ध वववरण कायाालयकै मजन्रपररषद् बैठक तथा अनभलेि 
िािावाट लेजि आए वमोजिम आयोगलाई िानकारी गराइएको। 

- अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगवाट लेजि आए अनसुार नपेाल प्रहरीका ववनभन्न 
ईकाई माफा त ननयन्रण वा वरामद गररएको ववदेिवाट चोरेर लयाएको धनमाल नेपाल 
प्रहरीको ईन्टरपोल िािाको बैंक िाता तथा लकर ववना राख्न ेगररएको तथा यस 
अगाडी वरामद वा ननयन्रणमा नलइएका नगद एिंव धनमाल नेपाल प्रहरीको 
अक्षयकोष/कलयाणकोष वा ववनभन्न महािािा/िािामा त्यजिकै राजिएको पाइएकाले 
त्यसरी राख्न ेकाया उपयकु्त र न्यायसिंगत नहनुे हुँदा यस प्रकारका नगद र धनमाललाई 
व्यवजस्थत,सरुजक्षत,पारदजिा,अनभलेजिकरण तथा कानूनसम्मत हनुे गरी यथाजिघ्र सिंस्थागत 
तथा नीनतगत व्यवस्था गना गराउन आयोगवाट ननणाय भई स ुाव कायाान्वयनका लानग 
यस कायाालय र गहृ मन्रालयलाई  समेत लेजि आएको सन्दभामा कसूर िन्य सम्पजि 
तथा साधन(रोक्का,ननयन्रण र िफत) ऐन,२०७० लाई मध्येनिर गदै आवश्यक कारवाही 
गरी यस कायाालय र आयोगलाई समेत िानकारी ददन गहृ मन्रालयलाई लेजि गएको।  
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- नेपाल ववद्यतु प्रानधकरण हेटौडा ववतरण केन्रमा कायारत कमाचारी क्रमि:नमटर ररडर 
सपुरभाइिर महादेव प्रधान,व.स.प्रकाि बस्नेत र हेलपर धनवहादरु वव.क. लगायतले 
अननयनमतता गरेको भनन प्राप्त उिरुी ननवेदन उपर यथाथा छानववन कारवाही गरी 
िानकारी गराउन उिाा मन्रालयलाई लेजिएकोमा उिरुीको छानववन पनछ प्राप्त हनु 
आएको छानववन प्रनतवेदनवाट उिरुकताावाट उठाइएका सवै बुदँाहरुमा सत्यतथ्य एकीन 
गरी प्रनतवेदनको ननष्कषामा उिरुी अनरुुपका काया भएको नदेजिएको भनन प्रनतवेदन 
प्राप्त भएकाले सोही व्यहोरा िनाई उिरुी फछ्यौट गररएको । 

- जिलला कृवष ववकास कायाालय जचतवनमा कायारत कमाचारीहरुले उक्त कायाालयका 
कायाालय प्रमिु सोमनाथ जघनमरेले ववनभन्न अननयनमत काया गरेको भनन ददएको ननवेदन 
उपर वास्तववकता एकीन सवहत आवश्यक कारवाही गरर िानकारी गराउन कृवष ववकास 
मन्रालयलाई लेजि पठाइएकोमा तत ् मन्रालयवाट गठीत छानववन टोलीवाट प्राप्त 
प्रनतवेदन अनसुार उिरुकतााले उिरुीमा उठाए अनसुारका अननयनमत काया भएको 
नपाइएको भनन प्रनतवेदनवाट िलुी आएकाले सोही व्यहोरा िनाई उिरुी फछ्यौट 
गररएको। 

- अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका माननीय प्रमिु आयकु्तलाई सम्वोधन गरी 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई बोधाथा तथा कायााथा ददई क्षेरीय कृवष तानलम केन्र 
ििरुा बाँकेका क्षेरीय ननदेिक यमनारायण देवकोटा र तत्कालीन लेिापाल उपर 
छानववन गरर कारवाही गना प्रवेषत ननवेदन आवश्यक छानववन सवहत कारवाहीका लानग 
कृवष ववकास मन्रालयमा पठाइएकोमा तत ्मन्रालयवाट गठीत छानववन टोलीले पेि 
गरेको छानववन प्रनतवेदनको ननष्कषा िण्डमा उिरुी दावव गररए अनसुार अननयनमतता 
िलुने प्रमाण नपाइएको र सावािननक िररद ऐन र ननयमावलीको पररनध वावहर गई 
काया गरेको नदेजिएको भनन लेजि आए वाट उक्त उिरुी ननवेदन उपर थप केही गनुापने 
नदेजिदा सोही व्यहोरा िनाई फछ्यौट गररएको । 

कानून तथा फैसला कायाान्वयन िािाको गनतववनध 

- यस आ.व. को असोि मसान्त सम्ममा यस कायाालयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, 
पनुरावेदन तथा जिलला अदालतहरुबाट म्याद तामेल भई दताा हनु आएका ८१ थान 
मदु्दाहरुको नलजित िवाफ तथा प्रनतउिर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा 
पठाइएको । 

- नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समक्ष दताा हनु आएका पनुरावेदनको ननवेदनहरु मध्ये २ 
थान ननवेदन (प्रहरीको ववभानगय कारवाहीका पनुरावेदन पर) उपर अध्ययन गरी राय 
सवहतको प्रनतवेदन मजन्रपररषद् समक्ष पेि गररएको ।  
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- नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समक्ष दताा हनु आएका दोहोर् याई पाउँ ननवेदनहरु मध्ये 
१ थान ननवेदन उपर अध्ययन गरी राय सवहतको प्रनतवेदन मजन्रपररषद् समक्ष पेि 
गररएको ।  

- रावष्ट्रय सतका ता प्रहरी (दोस्रो सिंिोधन) ननयमावली, २०७३ लाई स्वीकृत गने सम्बन्धी 
प्रस्ताव नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समक्ष पेि गररएकोमा सो स्वीकृनत भइसकेको । 

- ननवााचन क्षेर ननधाारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गने सम्बन्धी ववधेयक व्यवस्थावपका-
सिंसद समक्ष पेि गना स्वीकृनत   ददन ेसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् 
समक्ष पेि गररएको । 

- कानूनी िवटलता देजिएका ववषयमा कानूनी राय माग हुँदा ववनभन्न ३ वटा ववषयमा राय 
प्रदान गररएको । 

- यस कायाालयको रािपरमा प्रकाजित गररने १२ थान सूचनाहरु प्रकािनको लानग मरुण 
ववभागमा पठाइएको । 

- कानूनको िासन एविं सवोच्च अदालतको आदेि कायाान्वयन, सम्बन्धी जिललास्तरीय 
एक ददवजिय अनजुिक्षण कायाक्रम नमनत २०७३।०५।२७, र २८ गते गोरिा र 
तनहुँ जिललामा सम्पन्न गररएको । 

- ववनभन्न ववषयमा ६० थान परहरु चलानी गररएको । 

मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सिक्तीकरण समन्वय िािाको गनतववनधहरु 

- नागररक तथा रािनीनतक अनधकारसम्बन्धी अन्तराावष्ट्रय अनबुन्ध, १९६६ को ऐजच्छक 
अनभलेि (Optional Protocol to International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR) मा रहेको प्रावधानअन्तगात नेपाल राज्यका ववरुद्ध ववनभन्न व्यजक्तहरुका 
तफा बाट सिंयकु्त राष्ट्रसिंघीय मानव अनधकार सनमनतमा दायर गररएका उिरुीहरुको 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत सनमनतबाट नेपालको स्थायी ननयोग, िेनेभामाफा त ् माग भएको 
िवाफ (Response) तयार गरी परराष्ट्र मन्रालयमाफा त ्िेनेभामा पठाइएको ।  

- रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट गररएका नसफाररसहरु कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत 
मन्रालयमा लेजि पठाइएको ।  

- मानव अनधकार पररषद्को वविेष प्रणाली अन्तगातका वविेष समानधक्षकहरुले नेपालको 
मानव अनधकार सम्बन्धमा उठाएका ववनभन्न ववषयहरुका सम्बन्धमा िवाफ पठाइएको।  
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- चौथो मानव अनधकार कायायोिना र लैवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैवङ्गक सिक्तीकरण 
रावष्ट्रय रणनीनत तथा कायायोिनाका सम्बन्धमा अनजुिक्षण/अन्तवक्रा या/जिललास्तररय 
अनगुमन गोरिा र तनहुँ जिललामा सिंचालन गररएको । 

- मानव अनधकारको वविव्यापी आवनधक सनमक्षाको दोस्रो चक्र अन्तगात सिंयकु्त 
राष्ट्रसिंघको मानव अनधकार पररषद् समक्ष नेपालले पेि गरेको दोस्रो प्रनतवेदनउपर 
ववनभन्न राष्ट्रहरुबाट प्राप्त १५२ वटा नसफाररसहरुको कायाान्वयनको लानग नसफाररस 
कायाान्वयन कायायोिना तयार गरी नेपाल सरकारका मन्रालय/केन्रीय स्तरका 
ननकायहरुको राय/परामिा माग गरी एकीकृत गने क्रममा रहेको । 

- सिंवैधाननक ननकायका पदानधकारीहरुको पाररश्रनमक, सेवाको िता र सवुवधा सम्बन्धी 
ववधेयक, राष्ट्रपनत तथा उपराष्ट्रपनतको पाररश्रनमक, सेवाको िता र सवुवधा सम्बन्धी 
ववधेयक, प्रदेि प्रमिुको पाररश्रनमक, सेवाको िता र सवुवधा सम्बन्धी ववधेयक, प्रदेिका 
मखु्य मन्री र मन्रीहरुको पाररश्रनमक, सेवाको िता र सवुवधा सम्बन्धी ववधेयक, मानव 
अनधकार सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका िताहरु सम्बन्धी ववधेयक तथा मन्रीहरुको 
पाररश्रनमक र सवुवधा सम्बन्धी (प्रथम सिंिोधन) ववधेयक, २०७३ समेत ६ वटा 
ववधेयकका मस्यौदाहरु सहमनतको लानग अथा मन्रालयमा पठाइएको ।  

- ननवााचन क्षेर ननधाारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक, २०७३ तिुामा गरी 
स्वीकृनतको लानग नेपाल सरकारसमक्ष पेि गररएको ।  

- नेपाल सरकार (काया सम्पादन) (चौथो सिंिोधन)  ननयमावली, २०७३ सहमनतको लानग 
कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा पठाउन ननणायाथा पेि गररएको ।  

- अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०४९ 
मा सिंसोधन गने सम्बन्धी ववधेयकका सम्बन्धमा छलफल गरी कानून, न्याय तथा 
सिंसदीय मानमला मन्रालयमा पठाउने तयारीमा रहेको ।  

ववपद् व्यवस्थापन िािाको गनतववनधहरु 

- भकूम्प पश्चातको पनुननामााण तथा पनुस्थाापनाका लानग गैरसरकारी सिंस्था पररचालन 
सम्बन्धी कायाववनध २०७२ को दफा ९(च) बमोजिम गदठत नसफाररि सनमनतको 
बैंठकमा सहभागी भएको  । 

- रावष्ट्रय पनुननामााण प्राववनधकरणसँग ननकट सम्पका मा रहेर अनदुानको प्रथम वकस्ता प्राप्त 
गने भकूम्प पीनडत पररवारहरुको वववरण अद्यावनधक गरी दैननक ररपोवटाङ गररएको । 
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- नेपाली ििंगी अड्डाबाट प्राप्त भएको मखु्यत िाजन्त सरुक्षा लगायतका वविेष िाहेरीहरुमा 
उललेजित बूदँा एविं ववश्लषेणहरुको कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा पराचार 
गररएको ।  

 


