
1 

 

केन्द्रीय अनगुमन तथा मूलयाांकन समममतको ४७ औ ँबैठकका मनर्णयहरूः 

 

1 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ कायाणन्द्वयनलाई थप गमतशील तलुयाउन ेसम्बन्द्धमाूः 

क) आफ्नो के्षत्रमित्रका के्षत्रीय, अञ्चलस्तरीय एवां सरकारी सेवा प्रदायक मनकायहरको काम 

कारवाहीको मनयममत अनगुमन एवां मूलयाङ्कन गरी सावणजमनक सेवा ववतरर् प्रर्ालीलाई बढी 

व्यवस्स्थत र प्रिावकारी तलुयाउन सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को 

दफा ३८ तथा मनयमावली, २०६५ को मनयम २७ बमोस्जम गठीत के्षत्रीय अनगुमन तथा 

मूलयाङ्कन समममतलाई अझ गमतशील बनाउन सबै क्षेत्रीय प्रशासकहरलाई मनदेशन ददन े। 

ख) स्जलला मित्रका सरकारी सेवा प्रदायक मनकायहरको काम कारवाहीको अनगुमन तथा 

मूलयाङ्कन गरी सावणजमनक सेवा ववतरर् प्रर्ालीलाई बढी व्यवस्स्थत र प्रिावकारी तलुयाउन 

सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३८ तथा मनयमावली, २०६५ 

को मनयम २८ बमोस्जम गठीत स्जललास्तरीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन समममतलाई अझ 

गमतशील बनाउन ७५ वटै स्जललाका प्रमखु स्जलला अमधकारीलाई मनदेशन ददने । 

ग) सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३८ तथा मनयमावली, २०६५ 

को मनयम २९ बमोस्जम प्रत्येक मन्द्त्रालयमा १५ ददनमित्र मूलयाङ्कन तथा अनगुमन एकाइ 

गठन गरी सविय बनाउन सम्बस्न्द्धत मन्द्त्रालय/मनकाय/आयोगका सस्िवलाई मनदेशन 

ददन।े 

घ) स्जललास्तरीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन समममतले गरेको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सम्बन्द्धी 

कायणको प्रमतवेदन के्षत्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन समममतमा र के्षत्रीय अनगुमन तथा 

मूलयाङ्कन समममतले गरेको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सम्बन्द्धी कायणको प्रमतवेदन मूलयाङ्कन तथा 

अनगुमन एकाइ (मन्द्त्रालयमा गठीत) मा मनयममत रपमा पठाउने व्यवस्था ममलाउन 

सम्बस्न्द्धत सबै पदामधकारीहरलाई मनदेशन ददने । 

ङ) मूलयाङ्कन तथा अनगुमन एकाइ (मन्द्त्रालयमा गठीत) ले जनतामा प्रवाह िएको सेवा र 

सवुवधा तथा सरकारी कामको मसलमसलामा प्राप्त उपलस्व्ध, प्रमखु घटना तथा 
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तथ्याङ्कसम्बन्द्धी वववरर् सङ्कलन गरी सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को 

दफा ३८ तथा मनयमावली, २०६५ को मनयम २६ बमोस्जम गठीत केन्द्रीय अनगुमन तथा 

मूलयाङ्कन समममतमा मनयममत रपमा प्रमतवेदन पेश गने व्यवस्था ममलाउन 

मन्द्त्रालय/मन्द्त्रालयस्तरीय मनकायहरका सबै सस्िवहरलाई मनदेशन ददने । 

 

2 समसामवयक ववषयहरलाई समाधान गने सम्बन्द्धमाूः 

क) कृवष के्षत्रमा वविौमलयाका कारर् वास्तववक वकसानले कृवष उपजको उस्ित मलुय नपाउने र 

उपिोक्ताले उस्ित मलुयमा खररद गनण नपाउने अवस्था िै वस्त ुर सेवाको सहज एवां सलुि 

आपूमतणको समस्या जवटल बन्द्दै गएकाले सो को मनयन्द्त्रर्का लामग ठोस कायणयोजना तयार 

गरी कायाणन्द्वयन गनण गराउन कृवष ववकास मन्द्त्रालयलाई मनदेशन ददने । 

ख) तरकारी, फलफुललगायत दैमनक उपिोग्य खाद्य सामाग्रीहरमा ववषादीको प्रयोग लगायत 

अन्द्य ममसावट समेत प्रयोग िई उपिोक्ताहरको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर 

परररहेको सम्बन्द्धमा ववषादी लगायत खाद्य पदाथणमा हनुे ममसावटलाई मनयन्द्त्रर् गनण 

आबश्यक व्यवस्था ममलाउन कृवष ववकास मन्द्त्रालय, आपूमतण मन्द्त्रालय लगायत अन्द्य सम्बद्ध 

मनकायहरलाई ववशषे मनदेशन ददने । 

ग) उपिोक्ताहरको हक, वहत र अमधकारलाई मध्यनजर राखी दैमनक उपिोग्य वस्त ु (खाना 

पकाउने ग्यााँस, मदितेल, पेट्रोमलयम पदाथण, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, औषधी आदद) को 

मनयममत र सहज आपूमतण तथा वविी ववतरर्को व्यवस्था ममलाउन मनयममत र आकस्स्मक 

अनगुमन गरी प्रिमलत काननु बमोस्जम आवश्यकता अनसुार बजार हस्तके्षप गनण र वस्त ु

तथा सेवा सवणसलुि गराउन आपूमतण मन्द्त्रालयलाई मनदेशन ददने । 

घ) सवणसाधारर् नागररकका दैमनक जीवनसाँग सम्बस्न्द्धत सेवाहर खानेपानी, बत्ती, मबजलुी, 

टेमलफोन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत वस्त ु र सेवा ववतरर् प्रर्ालीलाई प्रिावकारी 

बनाई नागररकको जीवनयापनलाई थप सहज, सरल र सवुवधायकु्त बनाउन सांवेदनशील िई 

स्जम्मेवारी परुा गनण सम्बद्ध मनकायहरलाई मनदेशन ददने । 
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ङ) िमूमसधुार तथा व्यवस्था मन्द्त्रालय अन्द्तगणतका मनकायहर ववशेष गरी मालपोत कायाणलय, 

नापी कायाणलय र िमूमसधुार कायाणलयहरबाट प्रदान गररने सेवा र सवुवधाका सम्बन्द्धमा 

व्यापक रपमा जनगनुासो बढेकाले तत ् तत ् मनकायहरबाट प्रदान गररने सेवा ववतरर् 

प्रर्ालीलाई थप सरल, सहज, सलुि एवां पारदशी गराई सेवा प्रवाहलाई नागररक मैत्री 

बनाउन ठोस कायणयोजना तयार गरी सो को कायाणन्द्वयन गनण गराउन तथा ७५ वटै स्जलला 

स्थीत मालपोत कायाणलय, नापी कायाणलय एवां िमूमसधुार कायाणलयहरमा पवहले आउने 

नागररकलाई पवहले सेवा (First Come First Service) उपलव्ध गराउन अमनवायण रपमा टोकन 

प्रर्ाली लागू गने गराउने । 

ि) कृवष, पशपुांक्षी लगायतका के्षत्रमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने अनदुान प्रर्ालीलाई 

वास्तववक लािग्राहीले मात्र प्राप्त गनण सक्ने व्यवस्था ममलाउन सम्वद्ध मनकायहरमा लेखी 

पठाउने । 

छ) हालै मात्र मत्रिवून अन्द्तराणविय ववमानस्थलमा सनुतस्करी जस्तो जघन्द्य घटना घटेको र उक्त 

तस्करीजन्द्य कायणमा रािसेवक कमणिारीहरको समेत सांलग्नता रहेको िने्न व्यापक 

जनिासोका सम्बन्द्धमा केन्द्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन समममतको गम्िीर ध्यानाकषणर् िएको 

र सो घटना सम्बन्द्धमा सत्यतथ्य बझुी दोषी उपर तत्काल कारवाही सरु गनण गहृ 

मन्द्त्रालयले उच्िस्तरीय छानवीन समममत गठन गरी १५ ददनमित्र प्रधानमन्द्त्री तथा 

मस्न्द्त्रपररषद्को कायाणलयमा समेत प्रमतवेदन पेश गने। 

ज) शैस्क्षक सत्र सरु हनु ुअगावै प्रत्येक ववद्याथीले पाठ्यपसु्तक प्राप्त गने व्यवस्था ममलाउन तथा 

स्शक्षक-ववद्याथी अनपुातका आधारमा ववद्यालय मजणर गने व्यवस्थालाई प्रिावकारी बनाउन 

स्शक्षा मन्द्त्रालयलाई मनदेशन ददने । 

झ) सबै मन्द्त्रालय/केन्द्रीय मनकायहरले पााँि वटै के्षत्रीय प्रशासन कायाणलयहरसाँग समन्द्वय गरी 

हेलो सरकारमा प्राप्त नागररकका गनुासोहरको यथाशीघ्र सम्वोधन गने व्यवस्था ममलाउने । 

ञ) मवहला, बालवामलका तथा समाजकलयार् मन्द्त्रालय अन्द्तगणत अन्द्तरदेशीय धमणपतु्र तथा 

धमणपतु्री व्यवस्थापन ववकास समममतको स्स्वकृमतबाट ववदेशी अमििावकले धमणपतु्र वा 
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धमणपतु्रीको रपमा काननुतूः ग्रहर् गरेका नेपाली बालवामलकाको अवस्थाको अनगुमन नेपाली 

राजदतुावासबाट गराई मनयममत प्रमतवेदन मलने व्यवस्था गनण अमधकार प्रत्यायोजन गने प्रवन्द्ध 

ममलाउने र सो सम्बन्द्धी आवश्यक वववरर् परराि मन्द्त्रालयमाफण त नेपाली 

राजदतुावासहरलाई सो समममतले उपलव्ध गराउने व्यवस्था समेत गने । 

ट) काठमाडौँ उपत्यकालगायत मलुकुका अन्द्य ठुला शहरहरमा धलुो, धवुााँ  तथा प्रदषुर्का 

कारर्बाट आम नागररकहरले कदठनाइ व्यहोनुण परेको र जनस्वास्थ्यमा समेत प्रमतकूल असर 

परररहेको सम्बन्द्धमा सम्बद्ध स्जम्मेवार मनकायहरले धलुो, धवुााँ तथा प्रदषुर् कम गने तफण  

ठोस कायणयोजना बनाई कायाणन्द्वयन गने एवां ववकास मनमाणर्का कायणहर समन्द्वयात्मक रपमा 

व्यवस्थापन गरी समयमै गरु्स्तरीय रपमा कायणसम्पन्न गनण ववशेष ध्यान परु ्याउन।े  

ठ) सावणजमनक स्वास्थ्य सांस्थाहर, के्षत्रीय,अञ्चल र स्जलला अस्पतालहर, स्वास्थ्य िौकी, 

प्राथममक स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य सांस्थाको जनशस्क्त, औषधी उपकरर् तथा सेवा 

सवुवधाको अवस्था एवां नीस्ज स्वास्थ्य सांस्था, नमसणङ होम र औषधी पसलहरको मलुय, 

गरु्स्तर र सेवा सवुवधाको मनयममत, सघन र प्रिावकारी अनगुमन गरी सेवाको मनयममतता, 

गरु्स्तरीयता र सवणसलुिताका लामग सबै उपायहर अवलम्बन गरी व्यवस्थापन, मनयमन, 

मनयन्द्त्रर् र कारवाही गनण अनगुमन इकाई समममत तथा स्वास्थ्य मन्द्त्रालयलाई लेखी  

पठाउने । 

 

 

 


