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मन्त्तव्र् 
जनताद्धारा सनवाान्त्ित ऐसतहाससक सिंर्वधानसभाको अथक प्रर्ास मार्ा त मलुकुले सिंघीर् 
लोकतान्त्न्त्रक गणतान्त्रात्मक मूल्र् र मान्त्र्तामा आधाररत नेपालको सिंर्वधान प्राप्त गरी 
कार्ाान्त्वर्नमा आइसकेको छ। नर्ााँ सन्त्बिधानले रिना गरेका सिंर्न्त्र र पद्दसतको गसतन्त्िल 
कार्ाान्त्वर्न वाटनै मलुकुमा ददगो िान्त्न्त्त,सिुासन,र्वकास र सबिरृ्द्ध सबभव छ।सिंर्वधानले 
ददिासनदेि गरेका पक्षहरुको सर्ल कार्ाान्त्वर्नवाटनै मलुकुमा आसथाक समानता,सबिरृ्द्ध र 
सामान्त्जक न्त्र्ार् ससुनन्त्ित गना सर्कन्त्छ।र्सका लासग राज्र् सिंर्न्त्र पूणात सजग,सकारात्मक र 
र्िर्ान्त्िल हनु ुअसनवार्ा हनु्त्छ। 
र्स िममा सिंर्वधान अनरुुप प्रिसलत मौजदुा कानूनमा आवश्र्क पररमाजानका साथै नवीन 
प्रावधान समेतलाई समेट्ने गरी नर्ााँ कानूनहरुको सनमााण गने कार्ाको सघन रुपमा थालनी 
भैसकेका छ।र्सै िममा सिंघ,प्रदेि र स्थानीर् तहमा रहेका र रहन े जनिन्त्ि,श्रोत र 
सबपन्त्िको सून्त्ि तर्ार गरी आवश्र्क वाडाँर्ााँड/समार्ोजन पसन तोर्कएकै समर्मा सबपन्न गनुापने 
हदुााँ सो कार्ाहरुलाई तासलर्ककरण गरी आम नागररकलाई पररवतानको अनभुसूत ददन सरकारका 
सवै सनकार्ले आआफ्ना न्त्जबमेवारी पूरा गनै पने भएकोछ।सिंर्वधान िमोन्त्जम सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर् 
तथा प्रिासन पनु:सिंरिनाका लासग आवश्र्क नीसतगत,कानूनी,सिंरिनागत,जनिन्त्ि 
व्र्वस्थापन,र्विीर् तथा प्रणालीगत अन्त्तर सबिन्त्धको व्र्वस्थाहरु गनुापने भए अनसुार सोही 
प्रर्ोजन लासग नेपाल सरकारवाट सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को अध्र्क्षतामा उच्िस्तरीर् सिंघीर्ता 
कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनु:सिंरिना सनदेिक ससमसत र मेरै सिंर्ोजकत्वमा सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न 
तथा प्रिासन पनु:सिंरिना समन्त्वर् ससमसत गठन भई आवश्र्क कार्ार्वसध सनमााण भई २०७४ 
जेठ मसान्त्त सबममा र्स सबिन्त्धी सवै कार्ाहरु सबपन्न गने कार्ार्ोजना सनमााण गरी कार्ा 
आरबभ भैसकेका छन।् 
सावाजसनक सेवा प्रवाहमा जवार्देर्हता,पारदन्त्िाता,जनसहभासगतालाई अन्त्तर सबिन्त्न्त्धत वनाउदै 
र्वकास सनमााणमा स्थानीर् स्वासमत्व स्थार्पत गरी ददगो र्वकास गना तथा पूाँजीगत खिामा असभिरृ्द्ध 
गरी रोजगारीका अवसर सजृना गने गरी आसथाक र्वकास गररएमानै र्वकास ददगो भई प्रसतर्ल 
प्राप्त हनु सक्न े भएकाले र्वकास आर्ोजनाहरुको कार्ाान्त्वर्नमा गणुस्तर तथा प्रार्वसधक 
जवार्देर्हतालाई पसन ससुनन्त्ित गनुा उन्त्िकै जरुरी देन्त्खन्त्छ।त्र्स्तै र्वकासको प्रसतर्लको 
न्त्र्ार्ोन्त्ित र्वतरण गने पद्दसत सिंघीर्,प्रान्त्तीर् र स्थानीर् गरी तीनवटै तहमा स्थार्पत गना 



 
 

राजनैसतक,प्रिाससनक र सामान्त्जक प्रसतवद्धता अत्र्ावश्र्क हनु्त्छ। र्सका असतरीि सेवा प्रवाह 
र गणुस्तर सधुारमा समेत र्विेष ध्र्ान ददन ुअपररहार्ा छ। 
र्वकास सनमााणका गसतर्वसधवाट नसतजा प्राप्तीतर्ा  ससुनन्त्ित गराउन र सञ्चासलत कृर्ाकलाप 
सनधााररत समर् र गणुस्तर सबपन्न हनुे वातावरण शृ्रजना गना आवश्र्क पने अन्त् तर सनकार् 
समन्त् वर्/सहन्त्जिंकरण तथा अनगुमन सपुरीवेक्षण गने कार्ा ज्र्ादै महत्वपूणा हनुकुा साथै र्स्ता 
कार्ाहरु सिुासन असभवरृ्द्ध गने ददिामा पररलन्त्क्षत हनैुपछा।सावाजसनक खिाको भिुानीलाई 
सावाजसनकीकरण, सूिना प्रर्वसधमा आधाररत स्विासलत प्रणाली, आर्ोजना सहन्त्जकरण सिंर्न्त्रको 
व्र्वस्था, मन्त्न्त्रपररषद् र मन्त्न्त्रपररषद्का र्वसभन्न ससमसतहरु एविं सन्त्िव िैठकका सनणार्हरुको 
न्त्िघ्र र नसतजामखुी कार्ाान्त्वर्न एविं केन्त्द्रीर् अनगुमन ससमसतको सनणार्हरु कार्ाान्त्वर्नको 
अवस्थाले मलुकुको िासकीर् व्र्वस्थामा सधुार गना थप र्ोगदान पगेुको छ ।  
सिुासन (सिंिालन तथा व्र्वस्थापन) ऐन, २०६४ को दर्ा ४१ को उपदर्ा (१) ले सावाजसनक 
सनकार्ले आसथाक वषा समाप्त भएपसछ वषाभरर सबपादन गरेका कामको प्रगसत र्ववरण तर्ार गरी 
मासथल्लो सनकार्मा प्रस्ततु गने व्र्वस्था गरे अनरुुप र्स कार्ाालर्ले प्रस्ततु वार्षाक प्रसतवेदन 
तर्ार गरी सावाजसनक गरेको छ । र्ो प्रसतवेदन र्सै शृ्रङ् खलाको आठौँ सिंस्करण हो । र्स 
प्रसतवेदनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्का गसतर्वसधहरुलाई सावाजसनक गने कानूनी 
दार्र्त्व परुा गनुाका साथै पारदन्त्िाता प्रवद्धान  गने काममा समेत  पाइला िालेको छ।  

अन्त्त्र्मा, मलुकुको समग्र प्रिाससनक सिंर्न्त्रको सघन पररिालन र सधुारवाट नै मलुकुको ददगो 
र्वकास र आसथाकसिंवरृ्द्धमा प्रत्र्क्ष टेवा पगु्नेछ भने्नमा मेरो दृढ र्वश्वास छ।र्सका लासग आगामी 
ददनमा हामीले अझ वर्ढ पररश्रम गनुा पने देन्त्खएको हुाँदा र्सतर्ा  सकृर् रही आफ्नो कताव्र् 
सनवााह गना सिै क्षेर र तहका राष्ट्रसेवकहरुलाई आह्वान गदाछु ।साथै प्रसतवेदन तर्ार गने 
कार्ामा सिंलग्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् कार्ाालर्का सन्त्िव श्री िन्त्द्रकुमार न्त्घसमरे सर्हत 
र्स कार्ामा प्रत्र्क्ष वा परोक्ष रुपमा सहर्ोग परु् र्ाउन ुहनुे सवै राष्ट्रसेवक कमािारी साथीहरुलाई 
धन्त्र्वाद ददन्त्छु । 
 

 

 डा. सोमलाल सवेुदी 
     मखु्र् सन्त्िव  
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पररच्छेद- १  

कार्ाकारी सारािंि 

सिुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दर्ा ४१ को उपदर्ा (१) मा व्र्वस्था 
भए अनसुार प्रत्रे्क मन्त्रालर् र केन्त्द्रीर् सनकार्हरूले प्रत्रे्क आसथाक वषामा सबपादन गरेका 
कार्ाहरूको वार्षाक प्रगसत प्रसतवेदन तर्ार गनुापने प्रावधान भए िमोन्त्जम र्स कार्ाालर्द्धारा 
आसथाक वषा २०7२/०७३ को वार्षाक प्रसतवेदन तर्ार गररएको छ। प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् सवोच्ि प्रिाससनक सनकार् भएकोले र्स कार्ाालर्िाट सबपादन 
गररएका गसतर्वसधहरुले समग्र मलुकुको सावाजसनक प्रिासनलाई प्रसतर्वन्त्बवत गने भएकोले र्स 
कार्ाालर्लाई सिुासन प्रवद्धान गने र स्थार्ी सरकारको नेततृ्वदार्ी भसूमका सनवााह गने सनकार्का 
रुपमा हेररने गररन्त्छ।र्स आ.व.मा सबपादन गररएका मूख्र् मूख्र् र्िर्ाकलापहरु देहार् वमोन्त्जम 
रहेका छन ्:- 
 
१. नेपाल सरकारका सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवहरुले सेवा अवसधमा परु्ााउन ु भएको र्वन्त्िष्ट 

र्ोगदान र अनभुवलाई सिंस्थागत गने नीसत अनसुार मलुकुको समग्र िासकीर् प्रणाली तथा 
प्रिाससनक व्र्वस्थापन सधुारका र्वर्वध पक्षहरुमा छलर्ल गने असभप्रार्ले सेवा सनविृ 
मखु्र्सन्त्िवहरुको िौथो सबमेलन-२०७२, िैर २६ गते आर्ोजना गरर िहााँहरुवाट व्र्ि 
भएका र्विार तथा सझुावहरु समावेि गरर प्रसतवेदन तर्ार गररएको।  

२. २०७२ श्रावण देन्त्ख २०७३ असार मर्हनासबम नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को ....िैठक 
वसी ...प्रस्ताव उपर सनणार् भएकोछ।साथै मन्त्न्त्रपररषद् र्वसभन्न र्वषर्गत ससमसतहरु मध्रे् 
आसथाक तथा पूवााधार ससमसतको १६ वटा िैठकवाट ४३ सनणार् , र्वधेर्क ससमसतको २९ 
िैठकवाट ४१ सनणार् , प्रिासन ससमसतको िैठकवाट १ सनणार् र सामान्त्जक ससमसतको 
१५वटा िैठकवाट २१ वटा सनणार्हरु भएका सथए। 

३. र्स आ.व.मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्िवको अध्र्क्षतामा १४ (िौध) वटा सन्त्िव 
िैठक िसी १११ (एक सर् एघार) वटा सनणार् भएकोछ।साथै आ.व.०७१/०७२ को 
सन्त्िव िैठकिाट भएका सनणार्हरुको िार्षाक ससमक्षा समेत गररएको। 

४. र्स आ.व. मा र्स कार्ाालर्को उच्ि व्र्वस्थापन समूह (SMT) को ४ (िार) वटा िैठक 
सबपन्न भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्लाई Center of Excellency  िनाउने 
समिन्त्धमा र्वसभन्न ३९ (उनान्त्िासलस) वटा सनणार् भएको। 

५. दन्त्क्षण एन्त्िर्ाली क्षेरीर् सहर्ोग सिंगठन (साका ) को मखु्र्सन्त्िव स्तररर् िौथो सबमेलन  
जनु ९ देन्त्ख १०, २०१६ (तदनसुार २०७३, जेठ, २७-२८) मा काठमाडौंमा सबपन्न 
गररएको छ। साका  सदस्र् राष्ट्रका मखु्र् सन्त्िव तथा मन्त्न्त्रपररषद्का सन्त्िवहरुको 
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सहभासगता रहेको उि सबमेलनमा सदस्र् मलुकुको कमािारीतन्त्र सभरका उत्कृष्ट 
अभ्र्ासहरुको आदान प्रदान भएको सथर्ो । 

६. नेपाल सरकारका मन्त्रालर्हरुमा प्रधानमन्त्रीको अध्र्क्षता/सिंरक्षकत्वमा रहेका 
सनकार्हरुको र्ववरण अद्यावसधक गररएका छन। 

७. राम्रो सरकार र असल िासनका लासग अन्त्तरराार्ष्ट्रर्स्तरमा काम गने "खलुा सरकार 
सहकार्ा" (Open Government Partnership) र्वश् व सिंगठनमा नेपालको सदस्र्ता प्रासप्त 
एविं सहभासगताका सबिन्त्धमा अध्र्र्न गरी ससर्ाररस सर्हतको प्रसतवेदन तर्ार भई 
प्रसतवेदन उपर अथा मन्त्रालर्, परराष्ट्र मन्त्रालर्, कानून न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् मासमला 
मन्त्रालर्को रार् समेत प्राप्त भएको  र थप सनणार्का लासग पेि गररएकोछ। 

८.सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को अध्र्क्षतामा गदठत उच्िस्तरीर् सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा 
प्रिासन पनुःसिंरिना सनदेिक ससमसत तथा नेपाल सरकारका मखु्र्सन्त्िवज्रू्को सिंर्ोजकत्वमा 
रहेको सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनुःसिंरिना समन्त्वर् ससमसत गठन भई र्िर्ान्त्िल 
रहेको छ।साथै र्वसभन्न मन्त्रालर्/सनकार्हरुले सबपादन गरेको सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा 
प्रिासन पनुःसिंरिना सबिन्त्धी मौजदुा अवस्थाको जानकारी (Stock-Taking) सलई एर्ककृत 
र्ववरण तर्ार गररएको ।सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनुःसिंरिना समन्त्वर् ससमसतको 
सनणार् अनरुुप गदठत समूहगत कार्ादलको कार्ार्वसध तजुामा गरी स्वीकृत भै कार्ाारबभ भएको 
छ। 

९. र्वसभन्न नदीहरूमा रहेका तइुनलाई र्वस्थार्पत गरी झोलङु्गे पलु सनमााण गने सबिन्त्धमा 
सरोकारवाला सनकार्हरूिीि समन्त्वर् िैठक िसी कार्ा प्रर्िर्ा अगाडी िढाउन सनदेिन 
भएकोमा हालसबम ६ वटा तइुनहरूलाई झोलङु्गे पलुले र्वस्थापन गरेको, ४१ वटा झोलङु्गे 
पलुहरू सनमााणासधन अवस्थामा रहेको र ५४ वटा झोलङु्गे पलुहरूको खररद सबिन्त्धी 
काम प्रर्िर्ामा रहेका छन। 

१०. भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी ऐन िमोन्त्जम िनाउन ु पने 
कार्ार्वसधहरु भकूबपिाट प्रभार्वत व्र्न्त्िको नाममा जग्गा दताा गने सबिन्त्धी कार्ार्वसध, 
भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी सावाजसनक खररद कार्ार्वसध, 

भकूबपिाट प्रभार्वत व्र्न्त्िको पनुवाास तथा स्थानान्त्तरणको लासग वन क्षेरको जग्गा 
उपलब्ध गराउने सबिन्त्धी कार्ार्वसध, भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी 
सनर्मावली, २०७२, भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााणको लासग प्रारन्त्बभक 
वातावरणीर् परीक्षण तथा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सबिन्त्धी कार्ार्वसध र जग्गा प्रासप्त 
सबिन्त्धी कार्ार्वसध तर्ार गरी नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् िाट स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्नमा 
आएका छन। 
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११.हेलो सरकार लाई क्षेसरर् स्तरमा र्वस्तार गने कार्ािम अनसुार पािै र्वकास क्षेरमा 
सिंिालनमा आइ गनुासो सबिोधनको कार्ालाई र्वकेन्त्द्रीत गररएकोछ।साथै २०७२ जेष्ठ २५ 
देन्त्ख हेलो सरकार रे्सिकु पेज र २०७२ पौष २७ देखी हेलो सरकारलाइ थप प्रभावकारी 
पाने उदेश्र्ले टवीटरमा @Hello_Sarkar खाता खोलेर गनुासा सलन थासलएको छ। हेलो 
सरकारको िजारीकरणका लासग वतृन्त्िर सनमााण समेत गररएकोछ ।आ.ि.२०७२/०७३को 
अवसधमा परेका गनुासोहरुको र्छर्ौटको दर ८२ प्रसतित रहेको छ ।त्र्स्तै कार्ाालर्का 
महत्वपूणा सूिना प्रवाहका लासग १६१८०७०७०११११ को असडर्ो नोर्टस वोडाको सिंिालन 
गररएकोछ। 

१२.सिै िाखा/महािाखा/सन्त्िवालर्का िाखा/कार्ाकक्षगत न्त्जन्त्सी सामानको र्ववरण अद्यावसधक   
गरी फे्रममा राखी सिै िाखा/कार्ाकक्षमा टााँस गररएकोछ।साथै हरेक 
सन्त्िवालर्/महािाखा/िाखाहरुमा सभिामा कागज टााँस्ने पररपाटीको अन्त्त्र् गदै सूिना पाटीको 
व्र्वस्था गररएकोछ । ससिंहदरिार सरसर्ाइ तथा िगैंिा व्र्वस्थापन कार्ािम अन्त्तगात रोज, 

हिाल र साइर्टस गाडेन सनमााण गने कार्ा वनस्पसत र्वभागसाँगको समन्त्वर्मा सबपन्न भएका छन 
। कार्ाालर्मा काम नलाग्ने अवस्थामा रहेका कागजातहरु कागजात धलु्र्ाउने सनर्म, 2027 
िमोन्त्जम धलु्र्ाउने कार्ा सबपन्न गररएकोछ ।  

१३.सवोच्ि अदालतिाट सावाजसनक सरोकारको र्ववादमा जारी आदेि कार्ाान्त्वर्नको एर्ककृत 
प्रगसत प्रसतवेदन २०७२/७३ तर्ार गरी प्रकािन गररएकोछ । 
१४.सिंर्िु राज्र् अमेररकामा नेपाली तर्ारी पोिाकलाई प्रदान गररएको सहसुलर्तलाई प्रभावकारी 
उपर्ोग गने सन्त्दभामा सन्त्िव िैठकिाट भएको सनणार्लाई कार्ाान्त्वर्न गना समसत २०७२/११/२ 
र समसत २०७२/११/६ मा अथा मन्त्रालर्, उद्योग मन्त्रालर्, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालर् र 
न्त्िक्षा मन्त्रालर्का पदासधकारीहरूसाँघ छलर्ल गरी ८ वटा सनणार्हरू भएको छ । सोर्ह 
सनणार्हरूलाई कार्ाान्त्वर्न गने िममा ससमरामा रहेको र्विेष आसथाक क्षरेमा तर्ारी पोिाक 
प्रोसेससङ्ग क्षेर स्थापना गनाका लासग उद्योग मन्त्रालर्ले अथा मन्त्रालर्िाट सहसमत प्राप्त गरी रू 
१९ करोडको िहवुषीर् ठेक्का प्रर्िर्ा आरबभ गरेको छ ।  

१५.भन्त्सार र्वभाग अन्त्तगात सिंिासलत Nepal National Single Window को समन्त्वर्का लासग सनदेिक 
ससमसतको गठन गररएको र सबिद्ध मन्त्रालर्हरूमा सबपका  व्र्न्त्ि तोक्ने कार्ा भएको । र्सैगरी 
NNSW को मूल्र्ाङ्कन प्रर्िर्ामा स्वतन्त्र घरेल ुपरामिादातालाई प्राथसमकता ददन र Vendor Lock एविं 
Proprietor Lock नछुने व्र्वस्था समलाउन सनदेिन जारी भएकोछ । 

१६.रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजना प्रमखुहरू एविं सबिद्ध मन्त्रालर्का र्ोजना महािाखा प्रमखु िीि 
अन्त्ताकृर्ा तथा छलर्ल कार्ािम सबपन्न गरी आर्ोजनाका समस्र्ाहरू समाधान गना सहजीकरण 
एविं समन्त्वर् गररएकोछ  । 

१७.सूिना तथा सञ् िार प्रर्वसध सबिन्त्धी तोर्कएका र्वषर्हरुमा नेपाल सरकारलाइा नीसतगत मागा 
दिान र रार् सल्लाह ददन तथा र्स क्षेरका र्वसभन्न सनकार्हरु िीि समन्त्वर् समेत गनाको लासग 
नेपाल सरकार¸ मन्त्न्त्रपररषद्बाट  रार्ष्ट्रर् सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध पररषद्को गठन गररएको छ । 
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१८.नेपाल सरकारका सनकार्हरूको अनभुवहरू साटासाट गरी सूिना प्रर्वसधको र्वकासमा 
एर्ककृत सोिको र्वकास गने¸ ICT Policy 2015 को उदे्दश्र् िमोन्त्जम ICT Development Index र E-

Government Ranking मा नेपालको अवस्था सधुार गना सधुारका आवश्र्क क्षेरहरूको पर्हिान गने¸ 

Single Portal System को स्थापना सबिन्त्धमा भएका प्रर्ास, र्सका व्र्वधान र भावी कार्ािमहरूको 
पर्हिान गने गोष्ठीवाट सूिना तथा सञ् िार पूवााधार¸ साइावर सरुक्षा¸ जनिन्त्ि व्र्वस्थापन¸ 
प्रणाली एकीकरण¸ र्वद्यसुतर् भिुानी¸ र्वद्यसुतर् सिुासन र सिुना तथा सञ् िार प्रर्वसध नीसतका 
सबिन्त्धमा भर्वष्र्को रणनीसत तजुामा गररएकोछ। 
१९.न्त्िर्कत्सा न्त्िक्षा सबवन्त्धी नीसत तजुामा उच्िस्तरीर् कार्ादलको प्रसतवेदन २०७२ सबवन्त्धमा 
नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् सामान्त्जक ससमसतवाट भएका सनणार्हरु कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन हदैु 
आएकोछ । 

२०.रे्वाताल र रुपातालको असतिमण सनर्न्त्रण, प्रदषुण न्त्र्नुीकरण, सिंरक्षण र र्वकासका लासग 
वन तथा भसूिंरक्षण मन्त्रालर्, सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् र सिंघीर् मासमला 
तथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्लाइा सनदेिन गररएकोछ । 

२१.सिंर्िु राष्ट्रसिंघका सदस्र् राष्ट्रहरुमा मानव असधकार सिंरक्षण र सबवद्धानको कार्ालाई अझ 
िढी सिि तथा प्रभावकारी तलु्र्ाउन सदस्र् राष्ट्रहरुले आरू्ले मानव असधकारको सबिन्त्धमा 
स्वीकार गरेको दार्र्त्व साकार पाना गरेका काम कारवाहीहरुको प्रस्तसुत गने माध्र्मको रुपमा 
र्वकास भएको Universal Periodic Review-UPR को Second Cycle अन्त्तगात सन ्२०१५ मा 
जेनेभामा हनुे नेपालको पनुरावलोकनको प्रर्ोजनका लासग नेपालको रार्ष्ट्रर् प्रसतवेदन तर्ार गरी 
नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् को समसत २०७२।४।८ को िैठकिाट स्वीकृत गरी सिंर्िु 
राष्ट्रसिंघको मानव असधकार पररषद् समक्ष पेि गररएका छन । 

२२.भ्रष्टािार र्वरुद्धको सिंर्िु राष्ट्रस्ीर् महासन्त्न्त्धको कार्ाान्त्वर्नसबिन्त्धी रार्ष्ट्रर् रणनीसत तथा 
कार्ार्ोजना कार्ाान्त्वर्न तथा अनगुमन ससमसतवाट सकृर्तापवुाक कार्ा हदैु आएका छन । 

२३.सिंर्िु राष्ट्रसिंघको मानव असधकार पररषद् समक्ष मानव असधकारको र्वश्वव्र्ापी आवसधक 
ससमक्षाको दोस्रो िि अन्त्तगात नेपालले पेि गरेको दोस्रो प्रसतवेदनउपर मानव असधकार 
पररषद्को २३ औ सेसनमा र्ही नोभेबिर ४ तारेखमा छलर्ल भएको र उि छलर्लमा 
परराष्ट्रमन्त्रीको नेततृ्वमा नेपाली प्रसतसनसधमण्डलले भाग सलई र्वसभन्न राष्ट्रहरुिाट प्राप्त १९५ वटा 
ससर्ाररसहरुमध्रे् १४७ वटा ससर्ाररसहरुलाई कार्ाान्त्वर्न गने प्रसतवद्धता व्र्ि गररएकोछ । 

२४.नेपाल सरकारका मूख्र् सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदीको नेततृ्वमा जेनेभा गएको प्रसतसनसध 
मण्डलले सिंर्िु राष्ट्रसिंघ अन्त्तागत मानव असधकार पररषद्को ३१औिं सरमा सहभागी भई दोश्रो 
र्वश्वव्र्ापी आवसधक ससमक्षा सबिन्त्धी प्रसतवेदन पाररत गने िैठकमा नेपालको मानव असधकार 
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न्त्स्थसतको िारेमा र्वसभन्न राष्ट्रहरुिाट उठाइएका र्वषर्हरु तथा प्राप्त ससर्ाररसहरुका सबिन्त्धमा 
नेपालको आसधकाररक धारणा प्रस्ततु गररएको । सोही िममा नेपालको मानव असधकारको 
पसछल्लो न्त्स्थसतको िारेमा मानव असधकार सबिन्त्धी उप-उच्िार्िुसिंग नेपाली प्रसतसनसधमण्डलको 
छलर्ल भई नेपालका सिंर्वधानका प्रावधान, आसथाक रुपान्त्तरण र मानव असधकारको प्रवद्धान गने 
र्वषर्हरुमा समेत स्पष्ट पाररएको ।   

२५.समसत २०७३/०१/११ देन्त्ख नेपाल टेसलसभजनद्वारा प्रत्रे्क िसनवार प्रिारण हुाँदै आएको 
‘प्रधानमन्त्री साँग सीधा कुरा’ कार्ािमको असभलेन्त्खकरण गरी सतनको प्रगसत अनगुमन गररएको । 
गनुासाहरुको कार्ाान्त्वर्न अवस्था सबवन्त्धमा हरेक हप्ता सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्लाई जानकारी 
गराइने गररएको । 

२६.केन्त्द्रीर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ कन ससमसतका आठ (८) वटा वैठक सबपन्न भई पैतासलस 
(४५) वटा सनणार्हरु कार्ाान्त्वर्नको लासग सबवन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाई सतनको प्रगसत अनगुमन 
गररएको। 
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                            पररच्छेद-२ 

प्रारन्त्बभक 

िासन व्र्वस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सिंिालन गरी सिुासनको गन्त्तव्र् हाससल गना प्रधानमन्त्री 
तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्को नेततृ्वदार्ी भसूमका रहेको छ। नेपाल सरकारको कार्ा र्वभाजन 
सनर्मावलीमा व्र्वस्था भए वमोन्त्जमका कार्ाहरु प्रभावकारी ढङ्गले सब पादन गना अन्त् तर सनकार् 
समन्त्वर् तथा सहन्त्जिंकरण आवश्र्क हनुे र सोको पररपूसता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको 
कार्ाालर्वाट हदैु आएको छ। कार्ाालर्ले समर्को पररवतान सिंगै िासन व्र्वस्थाका हरेक क्षेरमा 
आएका नवीनतम सोि, ज्ञान र सीपको उपर्ोग गदै कार्ासब पादन गने सोि सलएको छ। 

सावाजसनक प्रिासनको सवोच्ि पदसोपानमा रहेको र्स कार्ाालर् सावाजसनक नीसत सनमााण गने 
उच्ितम सनकार् हनुकुा साथै र्स कार्ाालर्िाट सबपादन गररने कार्ाहरु मलुकुमा सिुासन 
स्थापना गना र आम जनसाधारणको र्हत असभवरृ्द्ध गनामा लन्त्क्षत हनुे गरेको छन। सिुासनका 
र्वश् वव्र्ापी सूिकहरुको आधारमा मूल्र्ाङ्कन गदाा हाम्रो देिको अवस्था सन्त्तोषजनक नभएको 
सन्त्दभामा सिुासन प्रवद्धान, भ्रष्टािारमा िून्त्र् सहनन्त्िलता, र्वश् वव्र्ापी प्रसतस्पधाा, प्रसेस्वतन्त्रता, 
न्त्र्ार्र्क स्वतन्त्रता, काननुी राज्र् तथा जवार्देर्हता सबिन्त्धी र्वश् वव्र्ापी सूिकहरुमा सधुार 
ल्र्ाउन उल्लेख्र् प्रर्ास हदैु आएको छ। नर्ााँ सिंर्वधानको पूणा कार्ाान्त्वर्नका साथै दीगो रुपमा 
िान्त्न्त्तको प्रवद्धानिाटनै समर्ष्टगत आसथाक स्थार्र्त्व हाससल गना सर्कन्त्छ।र्स िममा आसथाक 
तथा सामान्त्जक पूवााधार सनमााणमा सावाजसनक खिा एविं स्रोतको दक्षतापूवाक पररिालनिाट 
मलुकुको आसथाक सबवरृ्द्ध तथा  गररवी सनवारणका लन्त्क्षत उपलब्धी हाससल गना सर्कन्त्छ भन्नेमा 
कार्ाालर् दृढ छ। 

मलुकुको िासकीर् कार्ा सबपादनमा प्रधानमन्त्रीको सहर्ोगीको भसूमकामा र्ोगदान परुर््ाउाँदै आएको 
र्स कार्ाालर् राष्ट्रको नीसत सनमााण एविं व्र्वस्थापन गने मलुकुी प्रिासनको सवोच्ि  सनकार् पसन हो 
। र्सको स्थापना र्व=सिं= १८६३ सालमा तत्कासलन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्न्त्रत्व कालमा 
भएको ऐसतहाससक तथ्र् पाइन्त्छ । झण्डै दईु सर् वषाभन्त्दा लामो इसतहास -जीवन र्ारा गरेको_ िोकेको 
र्स कार्ाालर्ले र्वसभन्न कालखण्डमा र्वसभन्न  र्कससमका काम, कताव्र्, असधकार उिरदार्र्त्व र 
न्त्जबमेवारी पाई कार्ासबपादन गदै आएको र र्वसभन्न समर्मा र्वभान्त्जत भई असन पनुः एकीकरण हुाँदै 

सनरन्त्तर अन्त्स्तत्वमा रहाँदै आरू्लाई सनु्त्बपएको कार्ा न्त्जबमेवारी सबपादन गदै आएको छ । र्व=सिं= 
२०२३/१/२ मा मन्त्न्त्रपररषद् सन्त्िवालर्मा रुपान्त्तरण भएको र्ो कार्ाालर् र्व=सिं= २०५०/६/१ देखी 
पनुः प्रधानमन्त्रीको कार्ाालर्का रुपमा र र्व=सिं= २०५४ साल पौष ८ मा मन्त्रालर्स्तरको दईु अलग 

अलग सिंगठनका रुपमा िमिः प्रधानमन्त्रीको कार्ाालर् र मन्त्न्त्रपररषद्को सन्त्िवालर्का रुपमा 
अन्त्स्तत्वमा आई सिंिालन भएको सथर्ो । र्व.सिं. २०६०/६/२ मा र्ी दवैु सनकार्हरुलाई गासभ पनुः 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का रुपमा सिंिालन हुाँदै आएको छ ।  
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स्मरणीर् छ र्क नेपालले वेलार्तमा प्रिसलत वेस्ट समसनष्टर मोडेलको क्यार्वनेट प्रणालीलाई 
अवलबवन गदै आएको छ । प्रधानमन्त्री नै मलुकुी प्रिासनको कार्ाकाररणी असधकार िोकेको 
मन्त्न्त्रपररषद्को प्रमखु एविं नेततृ्व प्रदान गने सिंस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीिाट गररने र गनुापने 
र्िर्ाकलापका सबिन्त्धमा सबपूणा सहर्ोग गने कार्ा एविं प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्िवालर्को रुपमा 
कार्ासबपादन र्स कार्ाालर्िाट x'g] u/]sf ] छ । साथै मन्त्न्त्रपररषद् सन्त्िवालर्ले मलुकुको प्रिासनका 
लासग आवश्र्कीर् नीसत  सनमााण, कानून तजुामा, कार्ािम स्वीकृसत, सन्त्धी सबझौतामा सहमसत, 

कार्ासबपादनका लासग गररनपुने सनणार् र ददनपुने सनदेिनहरुको स्वीकृसतका लासग मन्त्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताव 

पेि गने र सो साँग सबिन्त्न्त्धत पूवा तर्ारीको कार्ाहरु गने र म +=प=को स्वीकृसत पिात कार्ाान्त्वर्नका लासग 

पठाउन,े मन्त्न्त्रपररषद र मन्त्रालर्हरु वीि गनुापने समन्त्वर्को कार्ा गनुापने रहेको छ। 

सोि : सिुासनको नतेतृ्वदार्ी र उत्कृष्ट सनकार् स्थार्पत गने 

लक्ष्र् :  नीसत सनमााण ¸ सिुासन¸तथा सेवा प्रवाहको समन्त्वर् ¸ अनगुमन ¸ सपुररवेक्षण को र्वद्यमान अवस्थामा गणुात्मक 
पररवतान हासील गने । 

@=२.२  कार्ा  न्त्जबमेवारी  र  उिरदार्र्त्व 

र्ो कार्ाालर् मलुकुी प्रिासनको लासग नीसत सनमााण, प्रिासकीर् कार्ासबपादन एविं व्र्वस्थापकीर् 
कार्ा सबपन्न गने गराउने सवोच्ि सनकार् (Apex body) हो । मलुकुी  प्रिासनको केन्त्द्रर्वन्त्दकुा 
रुपमा रहेको र्स कार्ाालर्को नेततृ्व देिको कार्ाकारी  प्रमखु प्रधानमन्त्रीिाट भएको छ भन ेमलुकु 

कै उच्ि प्रिाससनक नेततृ्व मखु्र् सन्त्िविाट हुाँदै आएको छ । र्ो कार्ाालर् राजनीसतक र 
प्रिाससनक दवैु दृर्ष्टकोणले मलुकुी प्रिासनका लासग उच्ि सनणार् सलन,े सनदेिन ददन ेर समन्त्वर् एविं 
सनर्न्त्रण गने कार्ाालर् हो । सिै मन्त्रालर्हरुको कार्ाको रेखदेख, सनर्न्त्रण, सनरीक्षण, समन्त्वर्, 

अनगुमन तथा मूल्र्ािंकन सबिन्त्धी कार्ाहरु र्स कार्ाालर्को कार्ा  न्त्जबमेवारीका क्षेरसभरका 
कार्ाहरु हनु। 

मलुकुी प्रिासनलाई जनमखुी, जवार्देही, जनउिरदार्ी िनाउन सो अनकूुलका नीसत सनमााण गने, 

कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन गने, आवश्र्कीर् सनर्न्त्रण गने र सनदेिन ददने कार्ामा र्स कार्ाालर्ले 

उल्लेखनीर् र्ोगदान परुर््ाउाँदै आएको छ । केन्त्द्रीर् अनगुमन ससमसतको सर्िर्ता, न्त्जल्लाको 
सिंर्िु अनगुमन आर्ोजना र र्वद्यतुीर् अनगुमन प्रणालीको उपर्ोग मार्ा त अनगुमन तथा मूल्र्ािंकन 

गने कार्ाहरुलाई आधसुनकता एविं गसतन्त्िलता दददै आएको छ । प्रिासन सिंर्न्त्रलाई सेवा प्रदार्क 

सिंर्न्त्र िनाई नागररकका सेवामा समर्पात गना गराउन र समर्ानकूुल दक्ष, गसतिील, उिरदार्ी एविं 
प्रभावकारी िनाई केन्त्द्रीर् सन्त्िवालर्का रुपमा रहेको र्स कार्ाालर्लाई र्व=सिं= २०६३/१०/१ 

देखी Desk Model Structure का रुपमा सिंगठनात्मक सधुार गरी सिंिालनमा ल्र्ाइएको अवस्था छ 
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भने कार्ाालर्का कामलाई Automation System मा लगी िमिः Paperless िनाउने तर्ा  
उन्त्मखु छ। 

नेपाल सरकार -कार्ा र्वभाजन_ सनर्मावली, , २०७२ अनसुार र्स कार्ाालर्लाई ३५ वटा कार्ा 
न्त्जबमेवारी तोर्कएका छन।् कार्ाालर्को कार्ा सिंिालन प्रिसलत प्रिासकीर् कानूनहरुको आधारमा 
सबपादन हनुे भए पसन सिुासन -व्र्वस्थापन तथा सिंिालन_ ऐन, २०६४ र सिुासन -व्र्वस्थापन तथा 
सिंिालन_ सनर्मावली, २०६५ र्स कार्ाालर्साँग सबिन्त्न्त्धत प्रमखु कानूनहरु हनु ्। मासथ उल्लेन्त्खत 
कानूनहरु िमोन्त्जम सनु्त्बपएको कार्ाहरु सबपादन गना र्स कार्ाालर्मा ६ महािाखा र !^ िाखाहरु 

सर्हतको प्रभावकारी कार्ासबपादन मैरी सिंगठन सिंरिना स्वीकृत भई सिंिालनमा रहेका छन। 

मलुकुमा सिंघीर् लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्रको स्थापना भए पिात ् ऐसतहाससक सिंर्वधानसभाद्धारा समसत 
२०७२ असोजमा जारी नेपालको सिंर्वधान, िमोन्त्जम मलुकुको कार्ाकारी भसूमका प्रधानमन्त्रीमा 
सनर्हत रहने व्र्वस्था भए पिात ्र्स कार्ाालर्को भसूमकामा िढोिरी भएको छ । 

कार्ा के्षर 
नेपाल सरकार (कार्ा र्वभाजन) सनर्मावली, २०७२ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्को कार्ाक्षेर देहार्िमोन्त्जम सनधाारण गरेको छः- 
१. मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ा, 
२. नेपाल सरकारको कार्ा र्वभाजन र मन्त्रालर्हरूको गठन, र्वघटन तथा सङ्गठन सिंरिना 

हेररे्र, 
३. नेपाल सरकारको कार्ासबपादन सनर्मावली, 
४. र्वसभन्न मन्त्रालर्को कार्ाको रेखदेख, सनर्न्त्रण, सनरीक्षण, सपुररवेक्षण, समन्त्वर्, अनगुमन 

तथा मूल्र्ाङ्कन, 
५. मन्त्न्त्रपररषद्का सनणार्को कार्ाान्त्वर्न तथा सोको अनगुमन, 
६. र्वधेर्क, अध्र्ादेि, सनर्म तथा आदेिको तजुामा, स्वीकृसत वा जारी, 
७. नेपाल सरकारको अल्पकालीन तथा दीघाकालीन नीसत तथा रणनीसतको तजुामा, स्वीकृसत, 

कार्ाान्त्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन, 
८. देिको राजनीसतक, आसथाक, सामान्त्जक, प्रिाससनक गसतर्वसध तथा िान्त्न्त्त सवु्र्वस्थाको 

अद्यावसधक जानकारी तथा अनगुमन, 
९. व्र्वस्थार्पका-सिंसद्को असधवेिन आह्वान र अन्त्त्र्, 
१०. केन्त्द्रीर्स्तरमा व्र्वस्थापन सूिना प्रणालीको र्वकास तथा अनगुमन, 
११. िासकीर् सधुार, सिुासन तथा स्ीर् ढााँिाको प्रिासन पनु:सिंरिना, 
१२. दद्वपक्षीर् वा िहपुक्षीर्स्तरमा भएका सन्त्न्त्ध, सबझौता वा सहमसत कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन, 
१३. प्रधानमन्त्रीको सनदेिन कार्ाान्त्वर्न, 
१४. मानवअसधकारको सिंरक्षण र प्रवद्धान, 
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१५. सिुोभन, 
१६. र्वपद् व्र्वस्थापनको अद्यावसधक जानकारी र सनदेिन, 
१७. भ्रष्टािारर्वरुद्धको नीसत, र्ोजना तथा त्र्सको कार्ाान्त्वर्न, 
१८. प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप/सहार्ता कोष सञ्चालन, 
१९. प्रधानमन्त्रीको आन्त्तररक तथा िाह्य जनसबपका  र सञ्चार, 
२०. प्रिसलत काननुिमोन्त्जम प्रमाणीकरण गनुापने सलखत, 
२१. क्षेरीर् प्रिासन, 
२२. लगानी िोडा, 
२३. नर्ााँ नेपाल सनमााण कोष, 
२४. अदालतको रै्सला कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन, 
२५. राष्ट्रपसत र उपराष्ट्रपसतको कार्ाालर्, 
२६. सिंवैधासनक पररषद्, 
२७. अन्त्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, 
२८. लोकसेवा आर्ोग, 
२९. रार्ष्ट्रर् मानवअसधकार आर्ोग, 
३०. रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, 
३१. रार्ष्ट्रर् सतका ता केन्त्द्र, 
३२. सावाजसनक खररद अनगुमन कार्ाालर्, 
३३. नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर्, 
३४. गररिी सनवारण कोष, 
३५. प्रधानमन्त्री र मन्त्न्त्रपररषद्सबिन्त्धी अन्त्र् कार्ाहरू ।  
 
सिुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को व्र्वस्थाअनसुार केन्त्द्रीर् अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन ससमसतका कार्ाहरूसमेत र्स कार्ाालर्िाट सबपादन हनुे व्र्वस्था रहेको छ। साथै, 
सवासाधारणको हेलो सरकार कक्षिाट जनगनुासो सनेु्न र आवश्र्क कारवाही गने कार्ासमेत र्स 
कार्ाालर्मा हुाँदै आएको छ । 
 

सिंगठन सिंरिना 
कार्ाालर्को वतामान सािंगठसनक सिंरिना अनसुार र्वसभन्न ६ वटा महािाखा र १६ वटा िाखाहरू 
रहेका छन।् कुल २२१ मध्रे् १९५ स्थार्ी दरवन्त्दीको र २६ करार दरवन्त्दी रहेको छ । 
र्स कार्ाालर्का प्रमखु पदासधकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्िव (रा.प.र्वन्त्िष्ट शे्रणी) 
रहने व्र्वस्था छ । मखु्र्सन्त्िव मातहतमा िार जना सन्त्िव (रा.प.र्वन्त्िष्ट शे्रणी) र उहााँहरू 
अन्त्तगात र्वसभन्न ६ वटा महािाखा हेने गरी ६ जना सहसन्त्िव (रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरवन्त्दी 
रहेको छ । प्रत्रे्क िाखाको कार्ा सबपादनका लासग उपसन्त्िवको मातहतमा िाखाको 
कार्ािोझअनसुार िाखा असधकृत देन्त्ख कार्ाालर् सहर्ोगीसबमका कमािारीको दरिन्त्दी रहेको 
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छ ।कार्ाालर्को र्वस्ततृ सिंगठन सिंरिना अनसूुिी -१ मा सिंलग्न गररएको छ । र्स कार्ाालर्मा 
रहेका महािाखा र िाखाको कार्ा र्ववरण र्स प्रकार रहेको छ। 

१) व्र्वस्थापन तथा जनिन्त्ि र्वकास महािाखा 
क) सामान्त्र् प्रिासन िाखा  

१. जनिन्त्ि व्र्वस्थापन  

 कमािारीको सनर्नु्त्ि, सरुवा, काज, कार्ा सबपादन मूल्र्ािंकन हान्त्जरी, र्वदा, िढुवा, 
परुस्कार, दण्ड, सनवसृतभरण, अवकाि, उपदान आदद कमािारी प्रिासनसिंग सबिन्त्धी 
कार्ाहरू, 

 तासलम, छारवनृ्त्ि, अध्र्र्न आददमा मनोनर्न र सो सिंग सबिन्त्न्त्धत अन्त्र् कार्ाहरू, 
 कमािारीको असभलेख सबिन्त्धी  कार्ाहरू, 
 सिंगठन सिंरिना, दरवन्त्दी हेररे्र र कमािारी प्रिासन सबिन्त्धी  अन्त्र् कार्ाहरू, 
 अन्त्र् मन्त्रालर्/सनकार्का कमािारी प्रिासन सबवन्त्धमा परेका उजरुीहरू सबिन्त्धी  
कार्ा (सरुवा िदर आदद), 

 सनजामती सेवा परुस्कार तथा पदकहरूको ससर्ाररस गने, उत्कृष्ट 
कमािारी/कार्ाालर्लाई परुस्कृत गने सबिन्त्धी  कार्ा, 

 कार्ाालर्का र्वसभन्न पदासधकारी एविं कमािारीहरूको न्त्जबमेवारी तोक्ने, हेररे्र गने र 
 कार्ाालर्को र्वद्यतुीर् हान्त्जरी सबिन्त्धी कार्ाहरू । 

२. आन्त्तररक व्र्वस्थापन  

 प्रधानमन्त्रीज्रू्को स्वकीर् सन्त्िवालर् िालवुाटारको भौसतक व्र्वस्थापनमा आवश्र्क 
सहर्ोग गने, 

 प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूहलाई सनर्मानसुार भौसतक सरु्वधा 
उपलव्ध गराउने, 

 कार्ाालर् तथा कार्ाालर् पररसरको ममातसिंभार, रङ्गरोगन, सरसर्ाई तथा आन्त्तररक 

सजावट सबिन्त्धी  कार्ा गने गराउने, 
 कार्ाालर्को लासग आवश्र्क भौसतक तथा अन्त्र् सामग्रीको खररद व्र्वस्थापन सबिन्त्धी  

कार्ाहरू, 
 कार्ाालर्का भौसतक तथा अन्त्र् सामग्रीको न्त्जन्त्सी तथा स्टोर व्र्वस्थापन सबिन्त्धी  

कार्ाहरू , 
 कार्ाालर्का र्वसभन्न पदासधकारीहरूकालासग सवारी साधन तथा इन्त्धनको व्र्वस्थापन 

सबिन्त्धी  कार्ाहरू, 
 कार्ाालर्मा टेसलर्ोन, धारा, र्वद्यतु आपूसता तथा सोसिंग सबिन्त्धी  कामहरू, 
 कार्ाालर्को सबपसतको सिंरक्षण र ममातसिंभार सबिन्त्धी  कार्ाहरू र 

 आसथाक कार्ार्वसध ऐन तथा सनर्मावली अनसुार भौसतक सामग्रीहरूको असभलेख, 

न्त्जन्त्सी सनररक्षण तथा सललामी सबिन्त्धी कार्ा गने । 
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३. सामान्त्र् प्रिासन  

 सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू् तथा कार्ाालर्वाट आर्ोजना हनुे र्वसभन्न समारोह तथा 
कार्ािमको व्र्वस्थापन सबिन्त्धी  कार्ाहरू, 

 र्स्ता समारोह तथा कार्ािममा सबिन्त्न्त्धत महानभुाव तथा व्र्न्त्िहरूलाई सनमन्त्रणा 
पठाउने, 

 कार्ाालर्का पदासधकारीहरूलाई पसु्तक तथा परपसरकाहरू उपलब्ध गराउने, 
 मन्त्न्त्रपररषद्को सनणार् कार्ान्त्वर्न गने गराउने, 
 सावाजसनक खररद अनगुमन कार्ाालर्सिंग सबिद्ध कार्ाहरू र 

 अन्त्र् िाखाका कार्ार्ववरणमा नपरेका अन्त्र् प्रिाससनक कार्ाहरू । 

ख) आसथाक प्रिासन िाखा 

 र्ोजना तथा अनगुमन िाखासिंग समन्त्वर् गरी कार्ाालर्कोलासग िार्षाक िजेट अनमुान 

तर्ार गरी पेि गने, 
 कार्ाालर्का कमािारीहरूको तलव भिा, सिंिर्कोष, नागररक लगानी कोष, वीमाकोष 

आददको व्र्वस्थापन गने गराउन,े 
 कार्ाालर्को आबदानी खिाको से्रस्ता प्रिसलत काननु वमोन्त्जम व्र्वन्त्स्थतरूपमा राख्न,े 
 खिाको र्ाटवारी, आसथाक र्ववरण लगार्त प्रिसलत कानून वमोन्त्जम तर्ार गनुा पने र्ववरण 

तर्ार गने, 
 प्रधानमन्त्री राहत कोष, प्रधानमन्त्री सहार्ता कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धारकोषको 
सिंिालन गने, 

 कार्ाालर्को आबदानी खिाको लेखापरीक्षण गराउने तथा र्सको सनर्समतता सबिन्त्धी  

कार्ा गने, 
 कार्ाालर्को नाममा रहेको वेरुज ुर्र्छ्योट गने/गराउने, 
 आसथाक र्वषर्मा उपर्िु रार्परामिा उपलव्ध गराउने, 
 सबमाननीर् प्रधानमन्त्री तथा सल्लाहकारहरूलाई सनर्मानसुारको पाररश्रसमक लगार्तका 
आसथाक सरु्वधाहरू उपलव्ध गराउने एविं प्रधानमन्त्रीको स्वकीर् सन्त्िवालर्को आसथाक 

व्र्वस्थापन सबिन्त्धी  कार्ाहरू गने, 
 माननीर् मन्त्रीज्रू्हरूको सनर्मानसुारको पाररश्रसमक तथा अन्त्र् आसथाक सरु्वधाहरू 

उपलव्ध गराउने सबिन्त्धी  कार्ाहरू गने र 

 प्रिसलत ऐन, सनर्मले तोकेको आसथाक प्रिासन सबिन्त्धी  अन्त्र् कार्ाहरू। 

ग) सूिना प्रर्वसध िाखा 

 सवै मन्त्रालर् र केन्त्द्रीर् सनकार् समेर्टने गरी कब्रू्टराइज्ड सूिना प्रणाली 
स्थापना गरी सिंिालन गने, 

 महत्वपणुा आसथाक एविं सामान्त्जक गसतर्वसधहरूको तथ्र्ाकिं  सिंकलन गरी तथ्र्ाङ्क िैंक (Data 

Bank) अद्यावसधक गरी राख्न,े 
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 कार्ाालर्को महत्वपूणा सूिनाहरूको प्रवाह गना कार्ाालर्को Website अध्र्ावसधक राख्न ेर 

कार्ाालर्को Intranet सिंिालन गने, 
 कार्ाालर्को सवै महािाखा/िाखाहरूमा इन्त्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउन,े 
 कार्ाालर्को र्वसभन्न िाखा/महािाखाहरूलाई आवश्र्क पने कब्रू्टर Software को 
व्र्वस्थापन गना सहर्ोग परु् र्ाउने, 

 कार्ाालर्का तर्ा वाट सावाजसनक जानकारीमा ल्र्ाउन ुपने सूिना तथा जानकारीहरू प्रवाह 

गना सहर्ोग गने , 
 र्वज्ञान तथा प्रर्वसध मन्त्रालर् र उच्िस्तरीर् सूिना प्रर्वसध आर्ोगको नीसत, 

कार्ािमको अध्र्र्न, सिश्लषेण गने, 
 केन्त्न्त्द्रर्स्तरमा E-governance लाई प्रभावकारी वनाउन अन्त्र् सनकार्हरूसिंग समन्त्वर् 
गने , 

 कार्ाालर्मा सूिना प्रर्वसध (Information Technology) सबिन्त्धी उपकरणहरूको 
सिंिालन तथा ममातसिंभार गने, 

 कार्ाालर्मा प्रर्ोग भएका Hardware र Software को सरुक्षा र गणुस्तर कार्म 
राख्न,े 

 केन्त्न्त्द्रर्स्तरमा ब्र्वस्थापन सूिना प्रणाली (MIS) को र्वकास सबिन्त्धी कार्ा गने र 

 सूिना प्रर्वसध सबिन्त्धी  अन्त्र् आवश्र्क कार्ाहरू गने । 

घ) प्रधानमन्त्री सबपका  िाखा 

 प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्िवालर्को प्रिाससनक कार्ामा सहर्ोग गने, 
 प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्िवालर्मा आवश्र्क पानी, र्वद्यतु, टेसलर्ोन लगार्तका 
भौसतक सरु्वधाहरू सबिन्त्धीत िाखासिंगको समन्त्वर्मा व्र्वस्थापन गने, 

 प्रधानमन्त्रीको सन्त्िवालर् एविं सनजी सन्त्िवालर्, िालवुाटारको आन्त्तररक सजावट तथा 
सरसर्ाईको सबिन्त्न्त्धत िाखाको समन्त्वर्मा उन्त्ित व्र्वस्थापन गने, 

 प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्िवालर्, िालवुाटारको कार्ा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गने , 
 प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्िवालर् र सबपका  िाखामा जनिन्त्िको उन्त्ित पररिालन 
गने, 

 प्रधानमन्त्रीको र्वसभन्न व्र्न्त्ि, पदासधकारी, प्रसतसनसधहरूसिंगको सबपका  तथा 
भेटघाटलाई व्र्वन्त्स्थत वनाउने, 

 राजदतुावास वा सनर्ोगका प्रसतनीसधहरूको सबमानीर् प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मखु्र्सन्त्िव 
र अन्त्र् पदासधकारीहरूसिंगको भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालर्सिंग समन्त्वर् गरी व्र्वस्थापन 
गने, 

 सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को भ्रमण कार्ािममा सरुक्षा लगार्त अन्त्र् व्र्वस्थाको 
लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्सिंग समन्त्वर् गरी आवश्र्क व्र्वस्था समलाउने, 

 प्रधानमन्त्रीको कार्ाकक्षमा हनुे वैठक, भेटघाटको आवश्र्कता अनसुार र्टपोट, 

माईन्त्रू्ट तर्ार गने, 
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 प्रधानमन्त्रीवाट भएको सनणार्को सिंिार तथा कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत 
मिंरालर्हरूमा पठाउने, 

 सन्त्िवालर्को परािार तथा सिंिारको दताा, िलानी र असभलेख ब्र्वन्त्स्थत गने 
गराउने, 

 आवश्र्कता अनसुार प्रधानमन्त्रीको जनसबपका  सबिन्त्धी  आवश्र्क कार्ाहरू गने  र 

 मन्त्रीज्रू्हरूको िैदेन्त्िक भ्रमण प्रसतवेदन अध्र्र्न एविं र्वश्लषेण गरी रार् प्रसतर्िर्ा 
उपलव्ध गराउने। 

ङ) प्रसे तथा िैदेन्त्िक सबिन्त्ध िाखा 

 नेपाल सरकारको वार्षाक, मध्र्कालीन र दीघाकालीन लगार्त अन्त्र् र्वसभन्न 
नीसतहरूको र्वश्लषेण गने, 

 सूिना तथा सञ्चार मन्त्रालर् र सो अन्त्तगातका सनकार्हरूको नीसत तथा 
कार्ािमहरूको र्वश्लषेण र  प्रगसत समीक्षा गने लगार्तका कार्ाहरू गने, 

 प्रधानमन्त्रीले र्वसभन्न रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरार्ष्ट्रर् ददवसहरूमा ददनहुनुे िभुकामना तथा 
सन्त्देिको मस्र्ौदा तर्ार गरी पेि गने र न्त्स्वकृत भएिमोन्त्जम प्रकािन/प्रसारणको 
व्र्वस्था समलाउने, 

 प्रधानमन्त्रीले र्वसभन्न अवसरमा ददनहुनुे भाषणको मस्र्ौदा तर्ार गने , 
 र्वसभन्न स्वदेिी तथा र्वदेिी व्र्न्त्ि तथा सिंस्थासाँगको प्रधानमन्त्रीको सञ्चार एविं 
परािार कार्ामा आवश्र्क सहर्ोग उपलब्ध गराउने, 

 रार्ष्ट्रर् तथा वैदेन्त्िक परपसरकाहरूको अध्र्र्न गरी रार्ष्ट्रर् सरोकार लगार्त 
प्रधानमन्त्रीको ध्र्ानाकषाणको कुनै र्वषर् भए त्र्स्तो र्वषर् प्रधानमन्त्रीलाई अवगत 
गराउन पेि गने, 

 प्रधानमन्त्रीको तर्ा वाट कुनै घोषणा, सन्त्देि, सावाजसनक विव्र् तथा प्रसे-र्वज्ञसप्त 
सावाजसनक गनुापने भए सोको तर्ारी एविं सबप्रषेण कार्ामा सहर्ोग परु् र्ाउन े, 

 प्रधानमन्त्रीको प्रसेसाँगको भेटघाट कार्ािम आर्ोजना गना सहर्ोग परु् र्ाउने,  

 सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीिाट ददइने िभुकामना, सनमन्त्रणा काडा सबिन्त्धीत सनकार्लाई 
सनकासा ददन े।सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीको कुटनैसतक परािारमा परराष्ट्र मन्त्रालर्साँग 

समन्त्वर् राखी कार्ाहरू गने , 
 दद्वपक्षीर् वा वहपुक्षीर् स्तरमा भएका सन्त्न्त्ध, सबझौता वा सहमसत कार्ाान्त्वर्नमा 
प्रभावकाररता ल्र्ाउने कार्ा गने/गराउने, 

 नेपाल पक्ष भएका अन्त्तरार्ष्ट्रर् सन्त्न्त्ध, सबझौता, आलेख तथा अन्त्र् महत्वपूणा 
कागजातहरू, प्रसतिद्धताहरू, सनदेिन, पररपर इत्र्ादद ब्र्वन्त्स्थत ढिंगले सरुन्त्क्षत राख्न ेर 
कागजातको औन्त्ित्र् हेरी रार्ष्ट्रर् असभलेखालर्मा राख्न पठाउने, 

 नेपालसिंग दौत्र् सबिन्त्ध कार्म भएका मलुकुहरूको राजदतु िर्न, सनर्नु्त्ि, र्र्ताा 
तथा राजदतुले पेि गने ओहदाको प्रमाणपर (Credential) सबिन्त्धी कार्ाहरू गने 
गराउने, 
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 राजदतुहरूको असग्रम सहमसत (Agrimo) पठाउन,े पेि गने सबिन्त्धी कार्ा गने, 
 सिंर्िु राष्ट्रसिंघको महासभामा भाग सलन जाने प्रसतनीसधमण्डल लगार्त सबमाननीर् 
प्रधानमन्त्री सिंलग्न रहने र्वसभन्न िैदेन्त्िक भ्रमणको कार्ाहरूको समन्त्वर् गने, 

 प्रधानमन्त्रीको सनमन्त्रणामा सरकार प्रमखु तथा अन्त्र् र्वन्त्िष्ट ब्र्न्त्िहरूको नेपाल 
भ्रमणको समन्त्वर् गने, 

 नेपाल पक्ष भएका र्वर्वध र्वषर्का सन्त्न्त्ध, सबझौता, प्रसतिद्धता लगार्तका नेपाल 
सरकारका महत्वपूणा दस्तावेज र  कागजपर डकुमेन्त्टेिन एकाईमा एकीकृत र सरुन्त्क्षत 

राख्न ेर नेपाल सरकारको डकुमेन्त्टेसन सेन्त्टरको सिंिालन गने, 
 र्स कार्ाालर्मा सूिनाको हक सबिन्त्धी ऐन, २०६४ को प्रिलन सबिन्त्धमा र्स 
कार्ाालर्को प्रसे तथा वैदेन्त्िक सबिन्त्ध िाखालाई Focal Point को रूपमा तोर्कनेछ 
र र्स सबिन्त्धमा र्स िाखाको थप न्त्जबमेवारी सनबन हनुेछ, 
क. र्स कार्ाालर्को सूिना वसगाकरण र अद्यावसधक गरी समर् समर्मा   

प्रकािन र प्रसारण गने गराउने, 
ख. सूिनामा नागररकको पहुाँि सरल र सहज वनाउन कार्ािम तजुामा गरी 

कार्ाान्त्वर्न गने, 
ग. सूिनाको हक सबिन्त्धी  ऐन, २०६४ को दर्ा ५ को (३) अनसुारका सूिना 

सूिीकृत गरी प्रकािन गने , 
घ. सूिना वसगाकरण ससमसतको काम कारवाहीमा सहर्ोग परु् र्ाउन,े 
ङ. सूिनाको सहज पहुाँि गराउन नेपाल सरकारका सनकार्हरूलाई समन्त्वर्, 

सहजीकरण र सनरीक्षणका माध्र्मवाट सहर्ोग परु् र्ाउन े र 
ि. सूिनाको सहज पहुाँि गराउन नेपाल सरकारका सनकार्हरूलाई समन्त्वर्, 

सहजीकरण र सनरीक्षणका माध्र्मवाट सहर्ोग परु् र्ाउन े।  

२) आसथाक तथा पूवााधार र्वकास महािाखा 

 देिको आसथाक गसतर्वसधहरूको अद्यावसधक जानकारी सलई प्रसतवेदन गने, 
 र्वषर् सबवद्ध नेपाल सरकारको वार्षाक, मध्र्कालीन र ददघाकासलन लगार्त अन्त्र् र्वसभन्न 

नीसतहरूको र्वश्लषेण गने, 
 रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरार्ष्ट्रर् सनकार्हरूले नेपालको आसथाक र्वकाससाँग सबिन्त्न्त्धत सिषर्मा 

प्रकान्त्ित गरेका तथ्र्ाङ्क एविं सूिनाहरू सङ्कलन गने साथै सतनको र्वश्लषेण गने, 
 आसथाक र्वकाससाँग सबिद्व मन्त्रालर्/सनकार्हरू (अथा मन्त्रालर्, उद्योग मन्त्रालर्, 

िान्त्णज्र् तथा आपसुता मन्त्रालर्, कृर्ष तथा सहकारी मन्त्रालर्, रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 
आदद) िाट मन्त्न्त्रपररषद्को स्वीकृसतको लासग पेि गररएका नीसतहरू अध्र्र्न र्वश्लषेण 
गरी रार्सर्हत पेि गने, 

 पवुााधार र्वकाससाँग सबिद्ध मन्त्रालर्/सनकार्हरू (भौसतक र्ोजना तथा सनमााण मन्त्रालर्, 
जलस्रोत मन्त्रालर्, श्रम तथा र्ातार्ात आदद) को नीसत, िार्षाक कार्ािम एविं अन्त्र् 
र्ववरणहरू सङ्कलन तथा र्वश्लषेण गने, 
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 रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तरार्र्ष्ट्रर् सनकार्हरूले नेपालको र्वद्यतु, सडक, जलस्रोत र्वकाससाँग 
सबिन्त्न्त्धत सिषर्मा प्रकान्त्ित गरेको तथ्र्ाङ्क एविं सूिनाहरू सङ्कलन गने साथै सतनको 
र्वश्लषेण गरी आवश्र्कता अनसुार पेि गने, 

 िाखासाँग सबिद्ध मन्त्रालर्/सनकार्हरूिाट मन्त्न्त्रपररषद्को स्वीकृसतको लासग पेि 
गररएका नीसतहरू अध्र्र्न र्वश्लषेण गरी रार्सर्हत पेि गने, 

 िाखासाँग सबिद्ध मन्त्रालर्/सनकार्हरूद्धारा सञ्चासलत महत्वपणुा र्वकास 
आर्ोजना/कार्ािमहरूको आवसधक प्रगसत र्ववरण सङ्कलनका साथै र्वश्लषेण गरी 
एकीकृत प्रगसत र्ववरण तर्ार गरी र्ोजना िाखामा पठाउन,े 

 मन्त्रालर् अन्त्तगातका प्रधानमन्त्रीले अध्र्क्षता गने र्वसभन्न आर्ोग, ससमसत, पररषद् 
आददिाट भएका महत्वपूणा कार्ाहरूको प्रगसत सङ्कलन गरी पेि गने, 

 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग र गरीवी सनवारण कोषलाई सबपका  मन्त्रालर्को रूपमा र्स 
कार्ाालर्ले उपलब्ध गराउन ु पने प्रिाससनक तथा अन्त्र् सहर्ोग उपलब्ध गराउने साथै 
गररवी सनवारण कोषवाट सिंिासलत कार्ािमहरूको समन्त्वर् गने, 

 मन्त्रालर्/सनकार्हरूको कार्ा सबपादनमा देन्त्खएका समस्र्ाहरूको समाधानका लासग 
आवश्र्क समन्त्वर् गने, 

 मन्त्रालर्/सनकार्हरूको नीसत, िार्षाक कार्ािम एविं अन्त्र् र्ववरणहरू सङ्कलन गरी 
र्वश्लषेण र प्रगसत समीक्षा लगार्तका कार्ा गनुा र 

 िाखासाँग सबिन्त्धीत अन्त्र् कार्ाहरू गने ।                                             

 
 

३) सामान्त्जक र्वकास, र्ोजना तथा अनगुमन महािाखा 
क) सामान्त्जक र्वकास िाखा 
 देिको सामान्त्जक र्वकास तथा सााँस्कृसतक गसतसिसधहरूको अध्र्ावसधक जानकारी सलई 

प्रसतवेदन ददने,  
 नेपाल सरकार, सामान्त्जक र्वकास सबिद्ध मन्त्रालर्हरू न्त्िक्षा मन्त्रालर्, मर्हला 

िाल िासलका तथा समाज कल्र्ाण मन्त्रालर्, पर्ाटन तथा नागररक उडड्यन 
मन्त्रालर्, सिंघीर् मासमला तथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्, सिंर्वधान सभा, सिंसदीर् 
व्र्वस्था तथा सिंस्कृसत मन्त्रालर्, र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्, स्वास्थ्र् तथा 
जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्, वन तथा भ-ूसिंरक्षण मन्त्रालर् र भसुमसधुार तथा व्र्वस्था 
मन्त्रालर्  सबिन्त्धी सनबन कार्ाहरू सबपादन गने, 
- नेपाल सरकारको वार्षाक, मध्र्कालीन र दीघाकासलन लगार्त अन्त्र् र्वसभन्न 
नीसतहरूको र्वश्लषेण गने, 

- उपरोि मन्त्रालर्/सनकार्हरूका नीसत सनमााण ,नीसत एविं रणनीसतहरू अध्र्र्न 
र्वश्लषेण सबिन्त्धी  कार्ाहरू गने, 
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- उपरोि मन्त्रालर्हरू सिंग सबिन्त्न्त्धत  र्वसभन्न अन्त्तररार्ष्ट्रर् तथा रार्ष्ट्रर् सिंघ 
सिंस्था/सनकार् एविं नेपाल सरकारका र्वसभन्न मन्त्रालर्, आर्ोग, ससमसत, पररषद, 
कार्ादलद्धारा तर्ार पाररएको प्रसतवेदनहरू अध्र्र्न गरी सझुावहरू पेि गने, 

- उपरोि मन्त्रालर्सिंग सबिन्त्न्त्धत र्ोजना, िार्षाक नीसत तथा कार्ािमहरूको 
र्वश्लषेण तथा समीक्षात्मक र्ववरण तथा प्रसतवेदन तर्ार गरी पेि गने, 

- उपरोि मन्त्रालर्हरूसिंग सबिन्त्न्त्धत आर्ोग, पररषद, ससमसत, कार्ादलसिंग सबपका  र 
समन्त्वर् सबिन्त्धी  कार्ाहरू गने, 

- र्वषर्सिंग सबवद्ध मन्त्रालर्/सनकार्हरूको कार्ाक्षेरमा पने िहकु्षेरगत (Cross 

Cutting) र्वषर्हरूको लेखाजोखा गने, 
- उल्लेन्त्खत मन्त्रालर्सिंग सबिन्त्न्त्धत सूिना र तथ्र्ाङ्कको सिंकलन, पररमाजान र 
र्वश्लषेण सबिन्त्धी कार्ाहरू गने, 

- उपरोि मन्त्रालर्हरूका र्वषर्सबवद्ध कार्ािम र प्रगसत सबिन्त्धी िैठक, 
कार्ािममा सहभागी हनु ेर 

- सामान्त्जक र्वकाससिंग सबिन्त्न्त्धत मासथ उल्लेन्त्खत मन्त्रालर्सिंग सबिद्ध अन्त्र् 
कार्ाहरू गने ।  

- नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर्को कार्ामा सहन्त्जकरण, समन्त्वर् गने र ट्रष्टको कार्ािम, 

प्रगसत र्ववरणको सिंकलन, ससमक्षा गरी प्रसतवेदन गने । 

 
 

ख)  र्ोजना तथा अनगुमन िाखा 
 नेपाल सरकारका वार्षाक, मध्र्कालीन र दीघाकालीन लगार्त अन्त्र् र्वसभन्न 

नीसतहरूको कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने, 
 नेपाल सरकारको वार्षाक नीसत तथा कार्ािम तर्ार गने कार्ाको सिंर्ोजन गने , 
 कार्ाालर्को वार्षाक कार्ािम तजुामा गने, आसथाक प्रिासन िाखासिंग समन्त्वर् गरी 

वजेट तजुामा गने र अन्त्र् िाखाहरूसिंग समन्त्वर् गरी कार्ाान्त्वर्न गने, 
 नेपाल सरकारका नीसत तथा कार्ािमहरूको सूिकािंक र Standard Operating 

Procedure तर्ार गरी कार्ाान्त्वर्न गने, 
 रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग र सबिन्त्धीत मन्त्रालर्सिंग समन्त्वर् गरी नीसत कार्ाान्त्वर्न 

पक्षको नीसत पररक्षण (Policy Auditing) नीसत कार्ाान्त्वर्नको प्रभावकाररता अध्र्र्न 
(Impact Study) गने, 

 नेपाल सरकारको आवसधक तथा िार्षका  र्ोजना, कार्ािम, पररर्ोजनाहरूको 
अनगुमन तथा मलु्र्ाकिं न गरी प्रसतवेदन पेि गने, 

 नेपाल सरकारको मन्त्रालर्/सनकार्/कार्ाालर्हरूवाट सबपाददत कार्ाहरू तथा प्रदान 
भईरहेको सेवाहरूको अनगुमन तथा मलु्र्ाकिं न गरी र्वद्यमान कमी कमजोरी र 
गररनपुने सधुार समेत खलुाई प्रसतवेदन पेि गने, 
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 अत्र्ावश्र्क उपभोग्र् वस्तहुरूको सनर्समत र सन्त्तसुलत आपूसता ब्र्वस्थाको अनगुमन  
मलु्र्ाकिं न गरी प्रसतवेदन गने, 

 मन्त्न्त्रपररषद्द्वारा स्वीकृत नीसत तथा कार्ािमहरूको कार्ाान्त्वर्न अवस्थाको अनगुमन 
गने, 

 नेपाल सरकारको र्विेष प्राथसमकता प्राप्त र्ोजना तथा कार्ािमहरूको अनगुमन तथा 
मलु्र्ाकिं नमा पर्हलो प्राथसमकता ददने, 

 र्वसभन्न र्वषर्गत महािाखा/िाखाहरूसिंग समन्त्वर् गरी कार्ाालर्को वार्षाक तथा 
आवसधक र्ोजना तजुामा गने, र 

 अनगुमन मलु्र्ाकिं न सबिन्त्धी  अन्त्र् कार्ाहरू गने । 
 

४) मन्त्न्त्रपररषद्  िैठक तथा  सिंवैधासनक  सनकार्  महािाखा 
क) मन्त्न्त्रपररषद् िैठक िाखा 
 नेपाल सरकारको कार्ा र्वभाजन र मन्त्रालर्हरूको गठन र्वघटन तथा सिंगठन सिंरिना 

हेररे्र सबिन्त्धी कार्ा गने, 
 मन्त्न्त्रपररषदमा पेि हनु आउन ेप्रस्तावहरू सङ्कलन गने, सङसलत प्रस्तावहरू रीतपूवाक 

भए नभएको अध्र्र्न गने, रीत नपगेुका प्रस्तावहरूको रीत परु्ााउन,े 
 मन्त्न्त्रपररषद्को िैठकमा पेि गररने कार्ासूिी तर्ार गने र सो स्वीकृत भएपसछ 

कार्ािमको र्ववरणसर्हत सिै मन्त्रीहरूलाई पठाउन,े 
 मन्त्न्त्रपररषद्को िैठककालासग िैठककक्ष लगार्त आवश्र्क कमािारी तथा भौसतक 

सरु्वधाहरू सामान्त्र् प्रिासन िाखासाँग समन्त्वर् गरी प्रिन्त्ध गने, 
 मन्त्न्त्रपररषद्को िैठकका सनणार्को तर्ारीमा सहर्ोग परु् र्ाउन,े भएका सनणार्को 

असभलेख राख्न,े सनणार्हरू सबिन्त्न्त्धत महािाखामा सञ्चार गने, 
 मन्त्न्त्रपररषद्ले गरेका राजनैसतक सनर्नु्त्िको असभलेख राख्न े र सनर्िु भएका त्र्स्ता 

पदासधकारीहरूका र्ववरण अद्यावसधक गने, 
 मन्त्रीहरू र्वसभन्न कामका लासग र्वदेि भ्रमणमा जााँदा वा र्वदामा रहाँदा सनजहरूको 

अनपुन्त्स्थसतमा वैकन्त्ल्पक कार्ाभार सबहाल्ने व्र्वस्था समलाउन सहर्ोग गने र सो को 
सूिना सञ्चार माध्र्मिाट प्रकाससत तथा प्रसारण गने साथै सो सूिना नेपाल राजपरमा 
समेत प्रकािन गने, 

 मन्त्रीहरूको िपथ-ग्रहणसबिन्त्धी कार्ामा सहर्ोग परु् र्ाउन,े  
 मन्त्न्त्रपररषद्को तर्ा वाट जारी गनुापने प्रसे सूिना, र्वज्ञसप्त, समािार आदद प्रकािन 

गने । 
 सिंसद सन्त्िवालर् तथा सिंसदका र्वसभन्न ससमसतिाट माग भई आएका मन्त्न्त्रपररषद्का 

सनणार्, मन्त्न्त्रपररषद् सदस्र् सबिन्त्धी र्ववरण तथा अन्त्र् सबिद्ध कागजात उपलब्ध 
गराउने, 
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 अदालत तथा महान्त्र्ार्ासधविाको कार्ाालर्िाट मदु्दाको छलर्लको ससलससलामा 
आवश्र्क भई माग हनु ेनेपाल सरकारका मन्त्न्त्रपररषदका सनणार् उपलब्ध गराउने, 

 प्रमान्त्णकृत सरकारी कागजातहरूको मलुप्रसत असभलेख राख्न े, 
 नेपाल सरकार सन्त्िव िैठक सिंिालन सबिन्त्धी काम गने, 
 िैठकको माइन्त्र्टु तर्ार गने, जानकारी तथा कार्ाान्त्वर्नकोलासग सबिन्त्धी सनकार्मा 

पठाउने र असभलेख ब्र्वन्त्स्थत रूपमा राख्न,े  र 
 मन्त्न्त्रपररषद् सबिन्त्धी अन्त्र् आवश्र्क कार्ाहरू गने । 

 

ख)  मन्त्न्त्रपररषद् ससमसत तथा सिंिैधासनक सनकार् िाखा 
 राष्ट्रपसत तथा उप-राष्ट्रपसत कार्ाालर्सिंग सबिद्ध कार्ाहरू गने, 
 मन्त्न्त्रपररषद ससमसतमा पेि हनु आउने प्रस्तावहरू सङ्कलन गने, 
 मन्त्न्त्रपररषद् ससमसतको िैठकमा पेि गररने कार्ासूिी तर्ार गने र सो स्वीकृत भएपसछ 

कार्ािमको र्ववरणसर्हत सिै सदस्र् तथा सबिन्त्धीतहरूलाई पठाउन,े 
 िैठकको माइन्त्र्टु तर्ार गने, जानकारी तथा कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्धी सनकार्मा 

पठाउने र असभलेख ब्र्वन्त्स्थत रूपमा राख्न े, 
 सिंिैधासनक सनकार् अन्त्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, महालेखा परीक्षक, सनवाािन 

आर्ोग, लोक सेवा आर्ोग, रार्ष्ट्रर् मानवअसधकार आर्ोग, महान्त्र्ार्ासधविा, रार्ष्ट्रर् 
र्ोजना आर्ोग आदद का पदासधकारीको सनर्नु्त्िको लासग सबिन्त्न्त्धत उबमेदवारको 
Roster राख्न,े र्ोग्र् व्र्न्त्िहरूको सावाजसनक सनुवुाईको व्र्वस्था गने र सनर्नु्त्ि 
सबपन्न गरी सोको असभलेख राख्न,े 

 सिंिैधासनक पररषद्को िैठक िोलाउने, िैठकको व्र्वस्थापन गने, सनणार् लेखन कार्ामा 
सघाउ परु् र्ाउने र सनणार् प्रवाह गने, 

 सिंिैधासनक पररषद सनर्नु्त्ि गना ससर्ाररि गरेपसछ सो िमोन्त्जम सनर्नु्त्ि गना 
प्रधानमन्त्री समक्ष पेि गने, 

 सिंिैधासनक सनकार्का पदासधकारीहरूको सनर्नु्त्ि/रान्त्जनामा/अवकाि सबिन्त्धमा 
आवश्र्क सबपूणा प्रिाससनक कार्ाहरू गने, 

 सिंिैधासनक सनकार्सबिन्त्धी अन्त्र् आवश्र्क कार्ा गने प्रर्ोजनको लासग सिंवैधासनक 
पररषद् सन्त्िवालर्ले गने कार्ाहरू गने, 

 सिंवैधासनक सनकार्हरूले पेि गने प्रसतवेदनहरू तथा कागजातहरू सिंसदमा पेि गने, र 
सनणार्हरूको कार्ाान्त्वर्न गने कार्ामा सहर्ोग परु् र्ाउन, 

 सिंसदीर् सनुवुाई ससमसतले ददएको सनदेिन कार्ाान्त्वर्न गने, 
 सनकार्हरूको नीसत र्वश्लषेण सबिन्त्धी कार्ाहरू गने, 
 सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीिाट र्वसभन्न सनकार्मा सनर्नु्त्ि हनुे र्वसभन्न पदहरूको लासग 

उपर्िु उबमेदवारको र्ववरण (Roster) तर्ार गने, 
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 त्र्स्ता पदमा सनर्नु्त्ि हनु ेव्र्न्त्िको सनर्नु्त्ि पर, रान्त्जनामा, अवकास, सरु्वधा सनधाारण 
लगार्तका कार्ाहरू गने, 

 आफ्नो िाखासाँग सबिन्त्न्त्धत नेपाल राजपरमा प्रकान्त्ित गनुापने सूिनाहरू कानून 
िाखासाँग समन्त्वर् गरी प्रकािन गने व्र्वस्था समलाउन,े र 

 िाखासाँग सबिन्त्धीत अन्त्र् कार्ाहरू गने । 
 

५) िासकीर् सधुार महािाखा 
क) िासकीर् सधुार तथा िान्त्न्त्त समन्त्वर् िाखा 
 देिको िान्त्न्त्त, सवु्र्वस्था र प्रिाससनक गसतर्वसधहरूको अध्र्ावसधक जानकारी सलई 

प्रसतवेदन गने, 
 नेपाल सरकारको वार्षाक, मध्र्कालीन र दीधाकालीन लगार्त अन्त्र् र्वसभन्न नीसतहरूको 

र्वश्लषेण गने, 
 प्रिासन सधुारसबिन्त्धी  सबपका  िाखाकोरूपमा कार्ा गने, 
 िासकीर् सधुार तथा िान्त्न्त्त सरुक्षा सबिन्त्धी  नीसत तथा कार्ािमको र्वश्लषेण, समीक्षा 

गरी पररमाजान तथा सधुारको लासग सझुाव पेि गने, 
 नेपाल सरकारको िासकीर् सधुार तथा िान्त्न्त्त, सरुक्षासाँग सबवद्ध मन्त्रालर् तथा 

सनकार्हरू सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर्, स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्, गहृ मन्त्रालर्, रक्षा 
मन्त्रालर्, िान्त्न्त्त तथा पनुसनामााण मन्त्रालर् तथा अन्त्तागातका सनकार्हरू र रार्ष्ट्रर् 
सतका ता केन्त्द्रवाट सबपाददत कार्ाको सपुररवेक्षण तथा समन्त्वर् गने, 

 स्थानीर् स्वार्ि िासन र राज्र् पनुसिंरिना सबिन्त्धी  कार्ाहरू गने, 
 िान्त्न्त्त पनुस्थापना र द्वन्त्द व्र्वस्थापन सबिन्त्धी  कार्ाहरूको समन्त्वर् गने, 
 र्वषर्गत मन्त्रालर्सिंग सबिन्त्न्त्धत र्वषर्मा र्वसभन्न र्वज्ञ, पदासधकारी एविं सिंघसिंस्थाहरूवाट 

समर्समर्मा प्रधानमन्त्री र मखु्र्सन्त्िवसमक्ष प्रस्ततु र्विार, रार् सझुावको अध्र्र्न गरी 
सधुार गने गराउने, 

 अन्त्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगको प्रसतवेदनमा औ िंल्र्ाईएका र्वषर्हरू र्र्छ्यौट 
गने ब्र्वस्था समलाउने, 

 लोकसेवा आर्ोगको प्रसतवेदनमा औल्र्ाइएका र्वषर्हरू र्र्छ्यौट गने ब्र्वस्था समलाउने, 
 समर् समर्मा मलुकुको प्रिासनीक, आसथाक, िैदेन्त्िक सबिन्त्धलगार्तका क्षेरका 

नीसत/रणनीसत सबवन्त्धमा सबिन्त्धीत र्विेषज्ञ तथा सल्लाहकारहरू सन्त्बमसलत िैठक 
आर्ोजना गरी उपर्िु सनष्कषा सनकाल्ने, 

 मलुकुको िान्त्न्त्त सवु्र्वस्थाका सबवन्त्धमा र्स कार्ाालर्को Focal Point को रूपमा कार्ा 
गने, 

 भ्रष्टािार सनर्न्त्रण सबवन्त्धमा र्स कार्ाालर्को Focal Point को रूपमा कार्ा गने, 
 समर् समर्मा भएका िान्त्न्त्त सबझौता र सहमसतहरू अद्यावसधक राख्न,े 
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 प्राकृसतक प्रकोप उद्धार कोष सबिन्त्न्त्धत कार्ाको समन्त्वर् गने  र र्स कार्ाालर्को Focal 

point को रुपमा कार्ा गने र 
 िासकीर् सधुार सबिन्त्धी  र्स कार्ाालर्वाट सबपादन हनुपुने अन्त्र् कार्ाहरू । 

 

ख) जनगनुासो व्र्वस्थापन िाखा 

हेलो सरकार कक्ष  सनदेन्त्िका, २०६८ अनसुार २०७० श्रावण १ देन्त्ख २०७१ असार 
मसान्त्तसबमको प्रगसत र्स प्रकार रहेकोछ । 

१. Online पठाइने गनुासोलाई उच्ि प्राथसमकता, प्राथसमकता र साधारण गरी ३ वगामा वगीकरण 

गरी सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाउने र सोही िमोन्त्जम तथ्र्ाङ्कहरु उपलब्ध हनुे गरी Software मा 
व्र्वस्था समलाएको ।  

२. गनुासो व्र्वस्थापनको पोटाल http://gunaso.opmcm.gov.np लाई २०६८ मिंससर १५ 
गतेदेन्त्ख वेव पोटाल मार्ा त सञ्चालन गररएको। 

३. मन्त्रालर्हरुले आरू् मातहतका सनकार्हरुलाई User Name र Password उपलब्ध गराउन 

सक्ने व्र्वस्था समलाएको ।   

४.  जनगनुासो व्र्वस्थापनको प्रगसत र्ववरण इमेल मार्ा त पठाउन ेव्र्वस्था समलाएको ।  

५.  प्राप्त गनुासोहरु मध्रे् र्वषर्वस्तसुिंग सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरूमा कारवाहीको लासग 
पठाइएको। सो को सङ्ख्र्ा तथा कारवाही र्ववरण अनसूुिी-५ मा ददइएको छ । 

६.  िाखामा टोल र्फ्र टेसलर्ोन, SMS, इ-मेल, फ्याक्स, आरै् उपन्त्स्थत भएर  तथा र्वसभन्न 
पदासधकारीलाई सबिोधन गरेर प्राप्त  भएका गनुासो हेलोसरकार कक्षिाट सबिोधन 
गररएका ५६४ र ७२०३ वटा सनवेदन, ज्ञापनपर तथा गनुासोहरु सनबनानसुार व्र्वस्थापन 
गना सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाइएको सथर्ो । 

७. प्रसतवेदन अवसधमा ४४ वटा र्वसभन्न गनुासाहरु तत्काल सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा सबपका  गरी 
कक्षिाट सबिोधन गररएको मध्रे् तत्कालै सबिोधन गरी र्र्छ्यौट गररएका उच्ि 

प्राथसमकताप्राप्त महत्वपूणा प्रसतसनसध गनुासोहरू अनसूुिी-६ र्स प्रकार रहेका छन ्। 

 

 ग) हेलो सरकार कक्ष 
 सवै मन्त्रालर् तथा सनकार्मा प्राप्त हनुे र्वसभन्न र्कससमका जनगनुासो, माग र 

सझुावहरुको उन्त्ित सनुवाई गने । 
 सवै मन्त्रालर् तथा केन्त्द्रीर् सनकार्साँग र्वद्यतु सिंन्त्जाल मार्ा त जनगनुासो प्ररे्षत गने तथा 

कार्ाान्त्वर्न अवस्थाको जानकारी सलने । 
 

गनुासो आउने माध्र्महरु 
 टोल र्फ्र टेसलर्ोन नबवर ११११ मा टेसलर्ोन गरी कक्षामा कमािारीलाई र्टपाएर । 
 कक्षको फ्याक्स नबवर ११०० मा फ्याक्स गरेर । 
 कक्षको 1111@nepal.gov.np मा इ-मेल गरेर । 
 कक्षको ११११ नबवरमा sms गरेर । 

http://gunaso.opmcm.gov.np/
mailto:1111@nepal.gov.np
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 कार्ाालर्को website www.opmcm.gov.np को compiaints and suggestions 

िाट पठाएर । 
 कक्षमा पर पठाएर । 
 आरै् उपन्त्स्थत भएर जानकारी ददएर । 
 रे्सवकु पेजिाट गनुासो राखेर । 
 जनगनुासोको प्राथसमकतािम सनधाारण गरी सबवन्त्न्त्धत सनकार्मा र्वद्यतुीर् सिंन्त्जालमार्ा त 

प्ररे्षत गने । 
 सनवेदन उपर आवश्र्क कागजात न्त्झकाउने । 
 सबवन्त्न्त्धत सनकार्का नोडल अर्र्सरहरुको माससक वैठकिाट कार्ाान्त्वर्न अवस्थाको 

अध्र्ावसधक जानकारी सलने र गनुासो सबवोधनको व्र्वस्थापर्कर् पक्षलाई िसु्त वनाउने  
 गनुासोकतााके गोपसनर्ता र सवतु प्रमाणका पक्षमा सावधानी अपनाउदै सेवा प्रवाहमा 

िसु्तता कार्म गने । 
 गनुासोकताा, सबवन्त्न्त्धत सनकार् र हेलो सरकार वीि सेवा प्रवाहको सन्त्तलुन कार्म राख्न 

अवश्र्क कार्ाहरु गने ।  
 

घ) सदािार प्रवद्धान तथा भ्रष्टािार सनगरानी िाखा 
 भ्रष्टािार तथा असनर्समतता सबवन्त्न्त्ध उजरुी व्र्वस्थापन गने गराउने । 
 अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग तथा भ्रष्टािार सनर्न्त्रण सबवन्त्धमा र्स 

कार्ाालर्का focal point को रुपमा कार्ा गने । 
 सिुासन (व्र्वस्था तथा सिंिालन) ऐन २०६४ वसमजम र्स कार्ाालर्को वार्षाक 

प्रसतवेदन तर्ार गने ।  
 नेपाल सरकारको वार्षाक, मध्र्कासलन र दीघाकालीन भ्रष्टािार सबवन्त्न्त्ध नीसतको र्वश्लषेण 

गरी आवश्र्क पररमाजानका लासग सहर्ोग गने । 
 र्वषर्गत मन्त्रालर्साँग सबवन्त्न्त्धत र्वषर्मा र्वसभन्न र्वज्ञ, पदासधकारी एिंव सिंघसिंस्थाहरुिाट 

समर्समर्मा भ्रष्टािार तथा असनर्समत कार्ा सनर्न्त्रण सबवन्त्धमा प्रधानमन्त्री र 
मखु्र्सन्त्िवसमक्ष प्रस्ततु र्विार, रार् सझुावको अध्र्ान गरी भ्रष्टािार तथा असनर्समत 
कार्ा सनर्न्त्रण/न्त्र्सुनकरण गने सबवन्त्धमा सधुार गना गराउन सहर्ोग गने । 

 आन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगको प्रसतवेदनमा औल्र्ाइएका र्वषर्हरु र्र्छ्यौट 
गना सहर्ोग गने । 

 सनकार्गत वेरुज/ुलगत र्र्छ्यौट गना सहर्ोग गने । 
 सदािार पद्धसत स्वत: लाग ु हनु सक्ने (Self propelling Mechanism) र्वकास गरी 

लाग ुगना सहर्ोग गने । 
 र्वदेिी सहर्ोगको पररिालनमा भ्रष्टािार मौलाउन सक्नेतर्ा  आवश्र्क सनर्न्त्रणका लासग 

ध्र्ान ददन सहर्ोग गने ।  
 भ्रष्टािार उपरको दण्ड व्र्वस्थापनको कठोर कार्ाान्त्वर्नमा सबवद्ध सनकार्लाई सहर्ोग 

गने । 

http://www.opmcm.gov.np/
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 सामान्त्जक एविं सािंस्कृसतक मलु्र् मान्त्र्तामा सधुार ल्र्ाउन सहर्ोग गने । 
 नागररक समाजलाई भ्रष्टािार सनर्न्त्रण गने दार्र्त्व वोध गराउदै आफ्ना र्वसभन्न रुपहरु 

मार्ा त सर्िर् हनु सहर्ोग गने । 
 नागररक समाजिाट प्राप्त उपर्िु रार् सझुाव अध्र्र्न गरी सधुार गना सहर्ोग 

परु्ााउने । 
 

ङ) प्रिासन पनुसंरिना िाखा 
 सवै सनकार्मा आआरु्ले गनुापने प्रिासन पनु:सिंरिनाका र्वषर्वस्त,ु प्रर्िर्ा, 

सिंगठनात्मक रुपका िारेमा अध्र्ान गने गराउने । 
 प्रिासन पनु:सिंरिनाका क्षेरहरु पर्हिान गने, मागादिान ददने र प्रिासन पनु:सिंरिनाको 

कार्ा गराउने ।  
 समग्र प्रिासन पनु:सिंरिनाका कार्ा (र्वन्त्िर्, रक्षा, सरुक्षा, वैदेन्त्िक मामला समेत) मा 

समन्त्वर् र एकरुपता कार्म गने ।  
 प्रिाससनक पनु:सिंरिना एविं सिंिमणकालीन व्र्वस्थापनको ढााँिा, कार्ा पद्धसत र 

प्रर्िर्ाका वारेमा पनु:सिंरिना कार्ा र्ोजना तर्ार गरी कार्ाान्त्वर्न गने र 
कार्ाान्त्वर्नमा देखा परेका समस्र्ा समाधान गने उपार्हरु पर्हिान गरी राज्र् 
पनु:सिंरिना सनदेिन ससमसतमा पेि गने ।  

 पनु:सिंरिनाका लासग आवश्र्क पने साधन श्रोतको अनमुान तर्ार गरी राज्र् 
पनु:सिंरिना सनदेिन ससमसतमा प्रस्ततु गने । 

 पनु:सिंरिनाका लासग पर्हिान गररएका अन्त्र् क्षेरहरुमा पनु:सिंरिनाको कार्ा गराउने । 
 र्वन्त्िर् सिंघीर्ताको ढााँिा तर्ार गने, सिंर्वधान सभाले सनदेि गरे वमोन्त्जम सरकारका 

तहहरुवीि र्वन्त्िर् सन्त्तलुन र समन्त्वर्को तर्ारी गने ।  
 नेपाल सरकारका सनकार्हरु, दातसृिंस्थाहरु र अन्त्र् सरोकारवालाहरुले र्वन्त्िर् 

सिंघीर्ताका सबवन्त्धमा गरेका अध्र्र्न सिंकलन गरी व्र्वहाररक सझुाव तर्ार गने 
गराउने ।  

ि) र्वपद् व्र्वस्थापन िाखा 
 र्वपद् प्रभार्वतहरुका लासग पनुलााभ र्ोजना तजुामा सहर्ोग परु्ााउने । 
 र्वपद् िाट प्रभार्वतहरुको उद्दार राहत र पनुस्थापना कार्ाहरुको लगत सिंकलन र 

पनुसनमााणका लासग समन्त्वर् गने ।  
 र्वपद्सिंग सबवन्त्न्त्धत गनुासो, उजरुी सझुाव, माग पर, ज्ञापन पर तथा सनवेदनहरु 

आवश्र्क कावााहीका लासग सबवन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाउने ।  
 र्वपद् व्र्वस्थापनको कार्ामा सिंलग्न सनकार्हरुवीिमा समन्त्वर्को कार्ा गने ।  
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६) काननु  तथा  मानव असधकार प्रवद्धान महािाखा 

क) काननु तथा रै्सला कार्ाान्त्वर्न िाखा  

 नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्)को स्वीकृसतका लासग प्राप्त हनु आएको र्वधेर्क, सनर्म 
र गठन आदेिको मस्र्ौदा उपर रार् परामिा ददने, 

 नेपाल सरकारको स्वीकृसतका लासग पेि भएका प्रस्तावहरूमा सनर्हत कानूनी प्रश्न 
समावेि भएका र्वषर्हरूमा रार् परामिा ददने, 

 प्रधानमन्त्री वा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर् र्वरुद्ध परेका ररटहरूमा सलन्त्खत जवार् 
तर्ार गरी सबिन्त्न्त्धत अदालतमा महान्त्र्ार्ासधविाको कार्ाालर् मार्ा त पेि गने र 
मदु्दाको पैरवी गना सघाउ परु् र्ाउने, 

 प्रधानमन्त्री वा मन्त्न्त्रपररषद् वा र्स कार्ाालर्लाई कानूनी र्वषर्मा आवश्र्क रार् 
उपलब्ध गराउने, 

 प्रधानमन्त्री वा मन्त्न्त्रपररषद् वा र्स कार्ाालर्को तर्ा वाट कुनै अदालतमा िहस पैरवी 
एविं प्रसतरक्षा गनाका लासग कानून व्र्वसार्ीको सेवा सलन ेकार्ामा रार् परामिा ददन,े 

 अदालतिाट भएका रै्सला वा आदेिको कार्ाान्त्वर्न गनामा सघाउ परु् र्ाउने, 
 सिंसदमा पेि हनु े र्वधेर्क वा नेपाल सरकारिाट जारी भएका अध्र्ादेिको असभलेख 

राख्न े, 
 सवोच्ि अदालत, न्त्र्ार् पररषद्, न्त्र्ार् सेवा आर्ोग आदद न्त्र्ार्र्क सनकार्साँग कानून, 

न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् व्र्वस्था मन्त्रालर् मार्ा त सबपका  राखी कार्ा गने, 
 नेपाल पक्ष भएको अन्त्तररार्ष्ट्रर् सन्त्न्त्ध सबझौताको कार्ाान्त्वर्न गनामा सरकारी 

सनकार्िीि समन्त्वर् र सहजकतााको भसूमका सनभाउन,े 
 न्त्र्ार्र्क जााँििझुको काममा न्त्र्ार्ासधिलाई खटाउन आवश्र्क कार्ा गने, 
 सिंकटकासलन अवस्थाको घोषणा तथा आदेि जारी गने सिषर्मा रार् परामिा 

उपलब्ध गराउने तथा सहर्ोग गने र अदालतको रै्सला/आदेिले ददएको सजार् 
मार्ी ददने सबिन्त्धी आवश्र्क कार्ा गने, 

 डकुमेन्त्टेिन एकाईसिंग समन्त्वर् गरी नेपाल पक्ष भएका अन्त्तररार्ष्ट्रर् सन्त्न्त्ध, 
सबझौता, आलेख, प्रसतवद्धता आदद एकीकृत गने सरुन्त्क्षत राख्न,े राख्न लगाउने र 

 सबिद्ध सनकार्हरूको नीसत र्वश्लषेण, प्रगसत समीक्षा लगार्तका अन्त्र् कार्ा गने । 
 

ख) मानव असधकार प्रवद्धान िाखा 

 मानव असधकारको सिंरक्षण र प्रवद्धानका सिषर्मा नेपाल सरकारको सबपका  तथा समन्त्वर् 

सिन्त्दकुो रूपमा कार्ा गने, 
 र्वसभन्न सरकारी सनकार्हरूमा रहेका मानवअसधकार एकाइहरूिीि समन्त्वर् गने, 
 मानव असधकार प्रवद्धानका लासग र्वसभन्न र्िर्ाकलापहरू सञ्चालन गना र्वसभन्न सनकार्हरू 

िीि आवश्र्क समन्त्वर् गने, 
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 मानव असधकार सबिन्त्धी र्वद्यमान सरकारी नीसत तथा र्ोजनाहरूको समीक्षा गरी सझुावहरू 

पेि गने, 
 मानव असधकारसबिन्त्धी रार्ष्ट्रर् कार्ार्ोजना तजुामा गने र मानव असधकार आर्ोगको 

प्रसतवेदनमा उन्त्ल्लन्त्खत सझुाव कार्ाान्त्वर्नमा सहर्ोग परु् र्ाउन,े 
 मानव असधकारसबिन्त्धी रार्ष्ट्रर् कार्ार्ोजनाको कार्ाान्त्वर्न गने र सोको अनगुमन र 

पषृ्ठपोषण गने, 
 मानव असधकारसाँग सबिन्त्न्त्धत रार्ष्ट्रर् तथा अन्त्तररार्ष्ट्रर् सिंघ सिंस्थाहरूसाँग आवश्र्कतानसुार 

परराष्ट्र मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरी सहर्ोग आदान प्रदान गने, 
 मानव असधकार सबिन्त्धी अन्त्तरार्ष्ट्रर् सन्त्न्त्ध सबझौतामा पक्ष िन्ने सबिन्त्धमा रार् परामिा 

उपलब्ध गराउने, 
 मानव असधकारसबिन्त्धी अन्त्तरार्ष्ट्रर् सन्त्न्त्ध सबझौतामा नेपाल पक्ष भएपसछ ससजाना हनु ेदार्र्त्व 

कार्ाान्त्वर्नमा सघाउ परु् र्ाउने र समन्त्वर् गने, 
 मानव असधकारको सिंरक्षण र सबवद्धान गनामा आवश्र्क नीसत, कार्ािम सनमााण गने र 

कार्ाान्त्वर्न गने, 
 डकुमेन्त्टेिन एकाईसिंग समन्त्वर् गरी नेपाल पक्ष भएका मानव असधकारसबिन्त्धी सन्त्न्त्ध, 

सबझौता, प्रसतिद्धता लगार्तकाकागजपर एकीकृत र सरुन्त्क्षत राख्न,े राख्न लगाउने र, 
 कानून तथा मानवअसधकार सबिन्त्धी अन्त्र् कार्ाहरू गने ।  

मखु्र् सन्त्िवको सन्त्िवालर्  
 मखु्र् सन्त्िवको सन्त्िवालर् र र्वसभन्न िाखाहरूको कार्ामा समन्त्वर् कार्म गने, 
 मखु्र् सन्त्िवलाई कार्ा सबपादनको सीलससलामा आवश्र्क पने र्वसभन्न प्रकारका सूिना 

तथा असभलेख उपलव्ध गराउने, 
 मखु्र् सन्त्िवको सन्त्िवालर्मा आवश्र्क कब्रू्टर, र्वद्यतु, टेसलर्ोन, र्सनािर लगार्तका 

भौसतक सरु्वधाहरूको सबिन्त्न्त्धत िाखासिंग समन्त्वर् कार्म गरी व्र्वस्थापन गने, 
 मखु्र् सन्त्िवको र्वसभन्न व्र्न्त्ि, पदासधकारी, प्रसतनीसधहरूसिंगको सबपका  तथा भेटघाटलाई 

व्र्वन्त्स्थत वनाउने, 
 र्वदेिी व्र्न्त्ि वा सनर्ोगका प्रसतसनसधहरूको मखु्र् सन्त्िवज्रू्सिंगको भेटघाटको व्र्वस्थापन गने, 
 मखु्र् सन्त्िवको कार्ाकक्षमा हनुे वैठक, भेटघाटको आवश्र्कता अनसुार र्टपोट, माईन्त्रू्ट 

तर्ार गने, 
 मखु्र् सन्त्िववाट भएको सनणार्को सिंिार तथा कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत 

िाखा/महािाखामा पठाउने, 
 सन्त्िवालर्को परािार तथा सिंिारको दताा, िलानी र असभलेख ब्र्वन्त्स्थत गने गराउने, 
 मखु्र् सन्त्िववाट सबपादन हनुे काममा आवश्र्क सहर्ोग गने, 
 मखु्र् सन्त्िवको भ्रमण कार्ािममा सरुक्षा लगार्त अन्त्र् व्र्वस्थाको लासग सबिन्त्न्त्धत 

सनकार्सिंग समन्त्वर् गरी आवश्र्क व्र्वस्था समलाउन ेर 
 आवश्र्कता अनसुार मखु्र् सन्त्िवको जनसबपका  सबिन्त्धी  अन्त्र् कार्ाहरू गने। 
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पररच्छेद ३  

आसथाक व्र्वस्थापन 

सरकारी कोषहरुको सिंिालन¸ िजेट तजुामा¸ सनकािा तथा खिाको लेखा राख् ने¸ र्विीर् र्ववरणहरु तर्ार 
गने¸ आन्त्तररक सनर्न्त्रणको व्र्वस्था समलाउने¸ लेखा पररक्षण गराउने¸ िेरुजकुो लागत राख् ने¸ िेरुज ु
र्र्छ्यौट र तहससल गने/गराउने आदी कार्ाहरु आसथाक व्र्वस्थापन सभर सबपन्न हनुे गदाछन ्। र्विीर् 
प्रसतवेदनको सनष्पक्षता¸ िदु्धता र कुिल व्र्वस्थापनिाट आसथाक अनिुासन कार्म गना सहर्ोग पगु्दछ । 
स्वच्छ आसथाक प्रिासन सिुासनको मेरुदण्ड हो । िसु्त र्विीर् अनिुासन¸ पारदन्त्िाता एविं र्वसधको 
पालनाको माध्र्मिाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्लाई सिुासनको नतेतृ्वदार्ी तथा उत्कृष्ट 
सनकार् िनाउन ेिममा सनर्समत कामहरुका असतररि र्वसभन्न सधुारका कार्ाहरु समेत गररिं दै आएको छ 
। आसथाक प्रिासन तर्ा  आ.व. ०७२/७३ को अवसधमा गररएका प्रमखु कार्ाहरु लाई सनबनानसुार 
उल्लेख गररएको छ । 

प्रमखु कामहरुः- 

 रु.२५ हजार भन्त्दा मासथका खिालाई कार्ाालर्को वेभसाइटमा राखी खिा सावाजसनकरण को 
सनणार्लाइ सनरन्त्तरता ददइएको छ । 

 आफ्नो र मातहत सनकार्हरुको आ.व. ०७२/७३ खिा गने अन्त्ख्तर्ारी श्रावण ७ गते सभर तर्ार 
गरी पठाइएको  सथर्ो श्रावण १५ गते सभरै आफ्नो र मातहत सनकार्हरुको िार्षाक कार्ािम 
र्ोजना आर्ोगिाट स्वीकृत गराई आवश्र्क कावााही गररएको । 

 आ.व. ०७२/७३ को प्रथम, दोस्रो र तेस्रो िौमाससकका खिाहरु सावाजसनक गररएको छ । 

 आ.ि. २०७२/०७३ को वार्षाक िजेट तथा खिा 

ि.उ.िी.निं. वार्षाक वजेट 

खिा 
खिा 

प्रसतित प्रथम 
िौमाससक  

दोश्रो 
िौमाससक  

तेश्रो 
िौमाससक  

कुल खिा 

प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 
िाल 

 

7,314,417.00  

    

45,442.00  

 

7,198,834.00  

     

57,029.00  

 

7,301,305.00      99.82  

मन्त्न्त्रपररषद् िाल ु    169,315.00  

    

27,478.00      64,445.00  

     

74,478.00     166,401.00      98.28  

सूिना प्रर्वसध र्वकास 
आर्ोजना िाल ु       2,130.00  

       

157.00          887.00  

         

534.00        1,578.00      74.08  
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कुल जबमा िाल ु
 

7,485,862.00  

    

73,077.00  

 

7,264,166.00  

    

132,041.00  

 

7,469,284.00      99.78  

खिा प्रसतित   

          

0.98           97.04  

            

1.76            99.78    

प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 
पूाँन्त्जगत 

    

37,6350.00  

     

1,337.00        1,469.00  

     

33,861.00       36,667.00      97.43  

सूिना प्रर्वसध र्वकास 
आर्ोजना पूाँन्त्जगत     40,000.00               -          2,350.00  

       

2,028.00        4,378.00      10.95  

कुल जबमा पूाँन्त्जगत     77,635.00  

     

1,337.00        3,819.00  

     

35,889.00       41,045.00      52.87  

खिा प्रसतित   

          

1.72             4.92  

          

46.23            52.87    

 

 के्षरगत मन्त्रालर् िजेट सूिना प्रणाली (Line Ministry Budget Information System-LMBIS) सफ्टवेर्र 
तर्ार गराई प्रर्ोगमा ल्र्ाएको र र्सै सफ्टवेर्र मार्ा त आ.व. ०७२/७३ को िजेट तर्ार गरर रार्ष्ट्रर् 
र्ोजना आर्ोग र अथा मन्त्रालर्मा छलर्ल गरर िजेटलाई अन्त्न्त्तम रुपमा प्रस्ततु गररएको । 

 TDS लाई आन्त्तररक राजश्व र्वभागले तर्ार गरेको online मार्ा त posting गरर प्रमान्त्णत गराउन े
कार्ा गररएको छ ।  

 आफ्नो र मातहत सनकार्हरुको आ.व. ०७२/७३ को लासग न्त्जबमेवारी सरेको कुल िेरुज ुरु. ६4 
करोड 4८ लाख १९ हजार मध्रे् प्रसतवेदन अवसधमा ५७ करोड ३ लाख १९ हजार र्र्छ्यौट भई 
८८.४६ प्रसतित प्रगसत हाससल भएको छ । 

 

तासलका १ 

र्स कार्ाालर् र मातहत सनकार्हरुलाई ददएको िजेट अन्त्ख्तर्ारी 

     

रु. हजारमा 

सस.निं. ि.उ.न्त्ि.निं. कार्ािम/आर्ोजना 
आ.व. २०७२/७३ को र्वसनर्ोन्त्जत िजेट 

िाल ु पूाँजीगत जबमा 

१ ३०१०११ मन्त्न्त्रपररषद्  169315 0 169315 

२ ३०१०१३ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 7314417 376350 7690667 
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कार्ाालर् 

३ ३०१०१५ गररिी सनवारण कोष 3568675 0 3568675 

४ ३०१०२० 
सावाजसनक खररद अनगुमन 
कार्ाालर् 47807 12400 

60207 

५ ३०१०२२ नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर् 34258 9700 43958 

६ ३०१०२५ रार्ष्ट्रर् सतका ता केन्त्द्र 92745 60600 153345 

७ ३०१०३० क्षेरीर् प्रिासन कार्ाालर् 79890 3795 83685 

८ ३०१०३१ लगानी िोडाको कार्ाालर् 33472 75330 108802 

९ ३०११०१ सूिना प्रर्वसध र्वकास आर्ोजना 45592 778395 823987 

१० ३०११०२ कणााली र्वकास आर्ोग 20624 440 21064 

११ ३०११०३ सदूुरपन्त्िम र्वकास आर्ोग 17140 414 17554 

१२ ३०११०५ पनुसनामााण प्रासधकरण 8098 1200 9298 

    जबमा 11432033 1318524 12750557 

 

 

 

  

 

रकम, चाल,ु 
11432033, 

90%

रकम, प ूँजिगत,
1318524, 

10%

चालु
प ूँजिगत
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तासलका २ 

र्स कार्ाालर्लाई प्राप्त िजेट अन्त्ख्तर्ारी र खिा र्ववरण 

     

रु. 
हजारमा 

सस.निं. ि.उ.न्त्ि.निं. 
आर्ोजना/कार्ािममको 

नाम वार्षाक िजेट 

आ.ि. 
०७२/७३ 

खिा कैर्र्र्त 

१ ३०१०११३ मन्त्न्त्रपररषद् 

169315 

 
166400 

  

२ ३०१०१३३ 
प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

7314417 

 
7301304 

  

३ ३०१०१३४ 
प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 

37635 36666 

  

४ ३०११०१३ 
सूिना प्रर्वसध र्वकास 
आर्ोजना 

2130 1578 

  

५ ३०११०१४ 
सूिना प्रर्वसध र्वकास 
आर्ोजना 

40000 4378 

  

६ 6010143 अथा वजेट सिंन्त्ित र्वदा 3413 3413 

 ७ 3010183 अथा वजेट औषधी उपिार 4704 4704 

 ८ 6020113 अथा वजेट भ्रमण खिा 6296 6266 

 ९ 6020153 अथा वजेट औषधी उपिार 15848 15848 

 10 0135001 धरौटी 3274 ० 

     कुल जबमा 7597032 7540557   
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तासलका ३ 

िेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ववरण  

केन्त्न्त्द्रर् िजेट तर्ा  - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को मार 

र्ववरण आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िरुु 

िेरुज ु     
(रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट        

(रु. 
हजारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िााँकी 
िेरुज ु    (रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
भएको प्रगसत 

प्रसतित 

कैर्र्र्त 

आ.व. ०५९/६० 
सबमको 

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   

जबमा ६२४ ०० 565 ००  
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ससमसत तर्ा  - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को मार 

 

र्ववरण आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िरुु 

िेरुज ु     
(रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट        

(रु. 
हजारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िााँकी 
िेरुज ु    (रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
भएको प्रगसत 

प्रसतित 

कैर्र्र्त 

आ.व. 
०६२/६३- 
आ.व. 
०६९/७० 
सबमको 

१८० ०० १८० ००  

आ.व. 
०७०/७१ 

० ०० ० ००  

जबमा १८० ०० १८० ००  

केन्त्द्र तथा ससमसत 
दिैुको जबमा 

८०४ ०० ८०४ ००  
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केन्त्न्त्द्रर् िजेट तर्ा  - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र मातहत सनकार्हरु समेतको 

र्ववरण आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िरुु 

िेरुज ु     
(रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट        

(रु. 
हजारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िााँकी 
िेरुज ु    (रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
भएको प्रगसत 

प्रसतित 

कैर्र्र्त 

आ.व. ०५९/६० 
सबमको 

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  

जबमा 644820 569676 72953 88.35  
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ससमसत तर्ा  - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र मातहत सनकार्हरु समेतको 

र्ववरण आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िरुु 

िेरुज ु     
(रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट        

(रु. 
हजारमा) 

आ.व.०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
गनुापने िााँकी 
िेरुज ु    (रु. 

हजारमा) 

आ.व. 
०७२/७३ 
मा र्र्छ्यौट 
भएको प्रगसत 

प्रसतित 

कैर्र्र्त 

आ.व. 
०६२/६३- 
आ.व. 
०६८/६९ 
सबमको 

 

५५९१२ 

०० ५५९१२ ००  

जबमा ५५९१२ ०० ५५९१२ ००  

केन्त्द्र तथा ससमसत 
दिैुको जबमा 

700732 569676 128868 ८१.29  
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पररच्छेद -४ 

मखु्र् उपलन्त्व्धहरु 

१. साका स्तरीर् मखु्र्सन्त्िवहरुको सबमेलन सञ्चालन 

दन्त्क्षण एन्त्िर्ाली क्षेरीर् सहर्ोग सिंगठन (साका ) को मखु्र्सन्त्िव स्तररर् िौथो सबमेलन  
जनु ९ देन्त्ख १०, २०१६ (तदनसुार २०७३, जेठ, २७-२८) मा काठमाडौंमा सबपन्न 
गररएको छ। साका  सदस्र् राष्ट्रका मखु्र् सन्त्िव तथा मन्त्न्त्रपररषद्का सन्त्िवहरुको 
सहभासगता रहेको उि सबमेलनमा सदस्र् मलुकुको कमािारीतन्त्र सभरका उत्कृष्ट 
अभ्र्ासहरुको आदान प्रदान भएको सथर्ो । र्सले हरेक मलुकुको कमािारीतन्त्र सभरका 
राम्रा र्वषर्हरु अनसुरण हनुे र्वश्वास सदस्र् राष्ट्रहरुको रहेको छ। 

२. पूवा मखु्र्सन्त्िवहरुको सबमेलन  

मलुकुको सनजामती सेवामा रही नेपाल सरकारका सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवहरुले परु्ााउन ु
भएको र्वन्त्िष्ट र्ोगदान र अनभुवलाई सिंस्थागत गने साथै मलुकुको समग्र िासकीर् 
प्रणाली तथा प्रिाससनक व्र्वस्थापनमा सधुार गरर सिुासनको प्रत्र्ाभसूत गना सनजामती 
प्रिासनका र्वर्वध एविं समसामर्र्क र्वषर्मा छलर्ल गने असभप्रार्ले र्वगत िार वषा 
देन्त्ख िार्षाक सबमेलनको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को आर्ोजनामा 
हदुैं आएको नेपाल सरकारका सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवहरुको सबमेलन को सनरन्त्तरता 
स्वरुप र्स पटक नेपाल सरकारका सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवहरुको िौथो सबमेलन-
२०७२, िैर २६ गते आर्ोजना गररएको। उि सबमेलनमा सिंिमणकासलन व्र्वस्था र 
सिंघीर्ता, सावाजसनक सेवा र्वतरणलाई प्रभावकारी िनाउने र सिुासन प्रवद्धान तथा 
भ्रष्टािार सनवारणमा सावाजसनक प्रिासनको प्रभावकाररता िढाउने उपार्हरुका सबिन्त्धमा 
छलर्ल भई सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवज्रू्हरुिाट र्वसभन्न सझुावहरु प्राप्त भएको छ। प्राप्त 
सझुावहरुलाई समेटेर प्रसतवेदन तर्ार गररएको छ। 
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३. “खलुा सरकार सहकार्ा” ससमसतको गठन  

राम्रो सरकार र असल िासनका लासग अन्त्तरराार्ष्ट्रर्स्तरमा काम गने "खलुा सरकार 
सहकार्ा" (Open Government Partnership) र्वश् व सिंगठनमा नेपालको सदस्र्ता प्रासप्त 
एविं सहभासगताका सबिन्त्धमा अध्र्र्न गरी ससर्ाररस सर्हतको प्रसतवेदन तर्ार गना समसत 
२०७२।९।८ मा सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट भएको सनणार् अनसुार ससमसत गठन 
भएकोमा ससमसतको ससर्ाररस सर्हतको प्रसतवेदन प्राप्त भई प्रसतवेदन उपर अथा मन्त्रालर्, 
परराष्ट्र मन्त्रालर्, कानून न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् मासमला मन्त्रालर्को रार् समेत प्राप्त भएको  
र थप सनणार्का लासग पेि गररएको। 

४. हेलो सरकार कार्ािमको र्वस्तार एिंव िजारीकरण 

हेलो सरकार लाई क्षेसरर् स्तरमा र्वस्तार गने कार्ािम अनसुार पािै र्वकास क्षेरमा 
सिंिालनमा आइ गनुासो सबिोधनको कार्ालाई र्वकेन्त्द्रीत गररएकोछ।साथै २०७२ जेष्ठ 
२५ देन्त्ख हेलो सरकार रे्सिकु पेज र २०७२ पौष २७ देखी हेलो सरकारलाइ थप 
प्रभावकारी पाने उदेश्र्ले टवीटरमा @Hello_Sarkar खाता खोलेर गनुासा सलन 
थासलएको छ हेलो सरकारको िजारीकरणका लासग वतृन्त्िर सनमााण समेत गररएकोछ 
।आ.ि.२०७२/०७३को अवसधमा परेका गनुासोहरुको र्छर्ौटको दर ८२ प्रसतित 
रहेको छ ।त्र्स्तै कार्ाालर्का महत्वपूणा सूिना प्रवाहका लासग १६१८०७०७०११११ 
को असडर्ो नोर्टस वोडाको सिंिालन गररएकोछ। 

५. सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनु:सिंरिना सबिन्त्धी कार्ा 

सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को अध्र्क्षतामा उच्िस्तरीर् सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन 
पनुःसिंरिना सनदेिक ससमसत र नपेाल सरकारका मखु्र्सन्त्िवज्रू्को सिंर्ोजकत्वमा सिंघीर्ता 
कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनुःसिंरिना समन्त्वर् ससमसत गठन भई कार्ाान्त्वर्नमा 
आएकोछ।र्वसभन्न मन्त्रालर्/सनकार्हरुले सबपादन गरेको सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा 
प्रिासन पनुःसिंरिना सबिन्त्धी मौजदुा अवस्थाको जानकारी (Stock-Taking) सलई एर्ककृत 
र्ववरण तर्ार गररएकोछ ।सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनुःसिंरिना समन्त्वर् 
ससमसतको सनणार् अनरुुप गदठत समूहगत कार्ादलको कार्ार्वसध स्वीकृत भई २०७४ जेठ 
मसान्त्त सबममा र्स सबिन्त्धी सवै कार्ाहरु सबपन्न गने कार्ार्ोजना सनमााण गरी कार्ा 
आरबभ भैसकेका छन।् 
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६. रार्ष्ट्रर् सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध पररषदको गठन 

सूिना तथा सञ् िार प्रर्वसध सबिन्त्धी आवश्र्क र्वषर्हरुमा नेपाल सरकारलाइा नीसतगत 
मागा दिान र रार् सल्लाह ददन तथा र्स क्षेरका र्वसभन्न सनकार्हरु िीि समन्त्वर् समेत 
गनाको लासग नेपाल सरकार¸ मन्त्न्त्रपररषद्बाट  रार्ष्ट्रर् सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध पररषद्को 
गठन गररएको छ । 

७. िोनस र्वतरणका मापदण्ड तजुामा 

सरकारी स्वासमत्व भएको प्रसतष्ठानले र्वतरण गने िोनसको प्रसतित र  िोनस सबिन्त्धी 
अन्त्र् कुराको मापदण्ड सनधाारण गने तथा िोनस ऐन¸ २०३० र िोनस सनर्मावली¸ 
२०३९ लाइा समसामार्ीक िनाउन र्वस्ततृ प्रसतवेदन तर्ार हनुकुा साथै मन्त्न्त्रपररषद् िाट 
िोनस र्वतरणका स्पष्ट आधारहरु तजुामा भएका छन। 

 

८. तर्ारी पोिाक सनर्ाातमा प्रदान भएको सहसुलर्तको प्रभावकारी उपर्ोग 

सिंर्िु राज्र् अमेररकामा नेपाली तर्ारी पोिाकलाई प्रदान गररएको सहसुलर्तलाई 
प्रभावकारी उपर्ोग गने सन्त्दभामा ससमरामा रहेको र्विेष आसथाक क्षेरमा तर्ारी पोिाक 
प्रोसेससङ्ग क्षेर स्थापना गनाका लासग उद्योग मन्त्रालर्ले अथा मन्त्रालर्िाट सहमसत प्राप्त 
गरी रू १९ करोडको िहवुषीर् ठेक्का प्रर्िर्ा आरबभ गरेको छ ।  

९. रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजनाहरुको सनमााणमा प्रभावकारी समन्त्वर्/सहजीकरण 

रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजना प्रमखुहरू एविं सबिद्ध मन्त्रालर्का र्ोजना महािाखा प्रमखु 
िीि अन्त्ताकृर्ा तथा छलर्ल कार्ािम सबपन्न गरी आर्ोजनाका समस्र्ाहरू समाधान 
गना सहजीकरण एविं समन्त्वर् हदैु आएकोछ । 

 

१०.  मन्त्न्त्रपररषद तथा मन्त्न्त्रपररषदका ससमसतहरुको िैठक र सनणार् कार्ाान्त्वर्न 

२०७२ श्रावण देन्त्ख २०७३ असार मर्हनासबम मन्त्न्त्रपररषद िैठकवाट......वटा प्रस्ताव 
उपर सनणार् भई कार्ाान्त्वर्नका लासग तत ्सनकार्हरुमा पठाइएकोछ।साथै मन्त्न्त्रपररषदका 
र्वसभन्न ससमसतहरुमध्रे्  आसथाक तथा पूवााधार ससमसतको १६ वटा िैठकवाट ४३ सनणार् , 
र्वधेर्क ससमसतको २९ िैठकवाट ४१ सनणार् , प्रिासन ससमसतको िैठकवाट १ सनणार् र 
सामान्त्जक ससमसतको १५वटा िैठकवाट २१ वटा सनणार्हरु भई तत ् सनकार्हरुमा 
कार्ाान्त्वर्नका लासग पठाइएका छन।  
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११.  सन्त्िव िैठकका सनणार्हरुको कार्ाान्त्वर्न 

आ.व.०७२/७३ मा मखु्र्सन्त्िव डा.सोमलाल सवेुदीज्रू्को अध्र्क्षतामा १४ (िौध) वटा 
सन्त्िव िैठक िसी १११ (एक सर् एघार) वटा सनणार् भएको। आ.व.०७२/०७३ मा 
सन्त्िव िैठकिाट भएका सनणार्हरुको िार्षाक ससमक्षा समेत गररएको। 

१२. देिभरका तईुनहरुको र्वस्थापन गरी झोलङेु्ग पलुहरुको सनमााण 

र्वसभन्न नदीहरूमा रहेका तइुनलाई र्वस्थार्पत गरी झोलङु्गे पलु सनमााण गने सबिन्त्धमा 
सरोकारवाला सनकार्हरूिीि िैठक िसी कार्ा प्रर्िर्ा अगाडी िढाउन सनदेिन भएकोमा 
हालसबम ६ वटा तइुनहरूलाई झोलङु्गे पलुले र्वस्थापन गरेको, ४१ वटा झोलङु्गे पलुहरू 
सनमााणासधन अवस्थामा रहेको र ५४ वटा झोलङु्गे पलुहरूको खररद सबिन्त्धी काम 
प्रर्िर्ामा रहेका छन। 

१३. भकूबप प्रभार्वत सिंरिनाहरुको पनुसनमााणमा सहजीकरण 

भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी ऐन िमोन्त्जम िनाउन ु पने 
कार्ार्वसधहरु भकूबपिाट प्रभार्वत व्र्न्त्िको नाममा जग्गा दताा गने सबिन्त्धी कार्ार्वसध, 
भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी सावाजसनक खररद कार्ार्वसध, 

भकूबपिाट प्रभार्वत व्र्न्त्िको पनुवाास तथा स्थानान्त्तरणको लासग वन क्षेरको जग्गा 
उपलब्ध गराउने सबिन्त्धी कार्ार्वसध, भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी 
सनर्मावली, २०७२, भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााणको लासग प्रारन्त्बभक 
वातावरणीर् परीक्षण तथा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सबिन्त्धी कार्ार्वसध र जग्गा प्रासप्त 
सबिन्त्धी कार्ार्वसध तर्ार गरी नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् िाट स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्नमा 
आएका छन। 

१४. कार्ाालर्को न्त्जन्त्सी तथा कार्ाालर् पररसरको व्र्वस्थापन 

सिै िाखा/महािाखा/सन्त्िवालर्का िाखा/कार्ाकक्षगत न्त्जन्त्सी सामानको र्ववरण 
अद्यावसधक गरी फे्रममा राखी सिै िाखा/कार्ाकक्षमा टााँस गररएको । साथै हरेक 
सन्त्िवालर्/महािाखा/िाखाहरुमा सभिामा कागज टााँस्ने पररपाटीको अन्त्त्र् गदै सूिना 
पाटीको व्र्वस्था गररएको । ससिंहदरिार सरसर्ाइ तथा िगैंिा व्र्वस्थापन कार्ािम 
अन्त्तगात रोज, हिाल र साइर्टस गाडेन सनमााण गने कार्ा वनस्पसत र्वभागसाँगको 
समन्त्वर्मा सबपन्न गररएको । कार्ाालर्मा काम नलाग्ने अवस्थमा रहेका कागजातहरु 
कागजात धलु्र्ाउने सनर्म, 2027 िमोन्त्जम धलु्र्ाउने कार्ा सबपन्न गररएको ।  

१५. e-Governanc लाई प्रभावकारी वनाउन े
नेपाल सरकारका सनकार्हरूको अनभुवहरू साटासाट गरी सूिना प्रर्वसधको र्वकासमा 
एर्ककृत सोिको र्वकास गने¸ ICT Policy 2015 को उदे्दश्र् िमोन्त्जम ICT Development Index र E-

Government Ranking मा नेपालको अवस्था सधुार गना सधुारका आवश्र्क क्षेरहरूको 
पर्हिान गने¸ Single Portal System को स्थापना सबिन्त्धमा भएका प्रर्ास, र्सका व्र्वधान र 
भावी कार्ािमहरूको पर्हिान गने गोष्ठीवाट सूिना तथा सञ् िार पूवााधार¸ साइावर सरुक्षा¸ 
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जनिन्त्ि व्र्वस्थापन¸ प्रणाली एकीकरण¸ र्वद्यसुतर् भिुानी¸ र्वद्यसुतर् सिुासन र सिुना 
तथा सञ् िार प्रर्वसध नीसतका सबिन्त्धमा भर्वष्र्को रणनीसत तजुामा गररएकोछ। 

 
१६. न्त्िर्कत्सा न्त्िक्षा सबिन्त्धी कानूनहरुको कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन 

न्त्िर्कत्सा न्त्िक्षा सबवन्त्धी नीसत तजुामा उच्िस्तरीर् कार्ादलको प्रसतवेदन २०७२ 
सबवन्त्धमा नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् सामान्त्जक ससमसतवाट भएका सनणार्हरु 
कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन गररएको । 

१७. पोखरा उपत्र्कासभरका तालतलैर्ाहरुको सिंरक्षण/सिंबिधान 

रे्वाताल र रुपातालको असतिमण सनर्न्त्रण, प्रदषुण न्त्र्नुीकरण, सिंरक्षण र र्वकासका 
लासग वन तथा भसूिंरक्षण मन्त्रालर्, सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् र 
सिंघीर् मासमला तथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्लाइा सनदेिन गररएको । 

१८. मानव असधकारको प्रभावकारी सिंरक्षण 

सिंर्िु राष्ट्रसिंघका सदस्र् राष्ट्रहरुमा मानव असधकार सिंरक्षण र सबवद्धानको कार्ालाई अझ 
िढी सिि तथा प्रभावकारी तलु्र्ाउन सदस्र् राष्ट्रहरुले आरू्ले मानव असधकारको 
सबिन्त्धमा स्वीकार गरेको दार्र्त्व साकार पाना गरेका काम कारवाहीहरुको प्रस्तसुत गने 
माध्र्मको रुपमा र्वकास भएको Universal Periodic Review-UPR को Second Cycle 
अन्त्तगात सन ् २०१५ मा जेनेभामा हनुे नेपालको पनुरावलोकनको प्रर्ोजनका लासग 
नेपालको रार्ष्ट्रर् प्रसतवेदन तर्ार गरी नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् को समसत २०७२।४।८ 
को िैठकिाट स्वीकृत गरी सिंर्िु राष्ट्रसिंघको मानव असधकार पररषद् समक्ष पेि 
गररएको । सिंर्िु राष्ट्रसिंघको मानव असधकार पररषद् समक्ष मानव असधकारको 
र्वश्वव्र्ापी आवसधक ससमक्षाको दोस्रो िि अन्त्तगात नेपालले पेि गरेको दोस्रो 
प्रसतवेदनउपर मानव असधकार पररषद्को २३ औ सेसनमा र्ही नोभेबिर ४ तारेखमा 
छलर्ल भएको र उि छलर्लमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेततृ्वमा नेपाली प्रसतसनसधमण्डलले 
भाग सलई र्वसभन्न राष्ट्रहरुिाट प्राप्त १९५ वटा ससर्ाररसहरुमध्रे् १४७ वटा 
ससर्ाररसहरुलाई कार्ाान्त्वर्न गने प्रसतवद्धता व्र्ि गररएको । नेपाल सरकारका मूख्र् 
सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदीको नेततृ्वमा जेनेभा गएको प्रसतसनसध मण्डलले सिंर्िु राष्ट्रसिंघ 
अन्त्तागत मानव असधकार पररषद्को ३१औिं सरमा सहभागी भई दोश्रो र्वश्वव्र्ापी 
आवसधक ससमक्षा सबिन्त्धी प्रसतवेदन पाररत गने िैठकमा नेपालको मानव असधकार 
न्त्स्थसतको िारेमा र्वसभन्न राष्ट्रहरुिाट उठाइएका र्वषर्हरु तथा प्राप्त ससर्ाररसहरुका 
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सबिन्त्धमा नेपालको आसधकाररक धारणा प्रस्ततु गररएको । सोही िममा नेपालको मानव 
असधकारको पसछल्लो न्त्स्थसतको िारेमा मानव असधकार सबिन्त्धी उप-उच्िार्िुसिंग नेपाली 
प्रसतसनसधमण्डलको छलर्ल भई नेपालका सिंर्वधानका प्रावधान, आसथाक रुपान्त्तरण र 
मानव असधकारको पर्वद्धान गने र्वषर्हरुमा समेत स्पष्ट पाररएको ।   

१९. भ्रष्ट्रािार र्वरुद्धको कार्ा 

भ्रष्टािार र्वरुद्धको सिंर्िु राष्ट्रस्ीर् महासन्त्न्त्धको कार्ाान्त्वर्नसबिन्त्धी रार्ष्ट्रर् रणनीसत तथा 
कार्ार्ोजना कार्ाान्त्वर्न तथा अनगुमन ससमसतले सकृर्तापवुाक कार्ा गरररहेको । 

२०. जनतासिंग प्रधानमन्त्री कार्ािमको थालनी 

समसत २०७३/०१/११ देन्त्ख नेपाल टेसलसभजनद्वारा प्रत्रे्क िसनवार प्रिारण हुाँदै आएको 
‘प्रधानमन्त्री साँग सीधा कुरा’ कार्ािमको असभलेन्त्खकरण गरी सतनको प्रगसत अनगुमन 
गररएको । गनुासाहरुको कार्ाान्त्वर्न अवस्था सबवन्त्धमा हरेक हप्ता सबमाननीर् 
प्रधानमन्त्रीज्रू्लाई जानकारी गराइने गररएको । 

२१.  केन्त्द्रीर् अनगुमन ससमसतको िैठक र सनणार् कार्ाान्त्वर्नको ससमक्षा 
केन्त्द्रीर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ कन ससमसतका आठ (८) वटा वैठक सबपन्न भई पैतासलस 
(४५) वटा सनणार्हरु कार्ाान्त्वर्नको लासग सबवन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाई सतनको प्रगसत 
अनगुमन गररएको। 

 
२२. र्वसभन्न सावाजसनक तथा सरकारी सनकार्मा पदासधकारी सनर्नु्त्िको मापदण्ड 

सनधाारण 

र्वसभन्न सरकारी सनकार्हरुमा पदासधकारी सनर्िु गदाा सनन्त्ित मापदण्डको आधारमा 
सनर्नु्त्ि गनुाका साथै अव उप्रान्त्त ऐन सनर्मावली र गठन आदेि सनमााण गदाानै नेपाल 
सरकार वा मन्त्रालर्/सनकार्ले गनुापने हो सो वारेमा स्पष्ठ खलुाई आवश्र्क कानूनी तथा 
नीसतगत व्र्वस्था गना/गराउन सवै मन्त्रालर्/आर्ोग/सन्त्िवालर्लाई सनदेि गररएको।  
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के्षरगत उपलन्त्व्धहरु 

१. मखु्र्सन्त्िवको सन्त्िवालर्  

 मन्त्न्त्रपररषद् िैठकसाँग सबिन्त्न्त्धत प्रगसत र्ववरण 
 

 नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदीज्रू्िाट सबमाननीर् प्रधानमन्त्री श्री 
के. पी. िमाा ओलीज्रू्को अध्र्क्षतामा २०७३ वैिाख मर्हनादेन्त्ख आषाढ मसान्त्तसबम 
िसेका १७ वटा मन्त्न्त्रपररषद्को िैठकमा प्रस्ततु भएका र्वसभन्न सनकार्का प्रस्तावहरुमासथ 
छलर्ल गराइ नीसतगत, कार्ािमगतलगार्तका जबमा ४७८ वटा सनणार्हरु प्रमान्त्णत 
भएका छन ्। 

 

 नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्िवले िाल ुआसथाक वषाको वार्षाक िजेट तथा कार्ािमको 
प्रगसत र कार्ाान्त्वर्नका िनुौती सबिन्त्धमा सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट  माननीर् 
अथा मन्त्री, माननीर् उपाध्र्क्ष रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, प्रधानमन्त्न्त्रज्रू्का प्रमखु 
सल्लाहकार र रार्ष्ट्रर् पनुसनामाण प्रासधकरणका प्रमखु कार्ाकारी असधकृत र नेपाल 
सरकारका सबपूणा सन्त्िवज्रू्हरुको उपन्त्स्थतमा िसेको िैठकमा भएका सनदेिन 
ग्रहण गदै सवै सन्त्िवहरुलाई पूाँजीगत खिाको प्रगसत िढाउन सबिन्त्न्त्धत सन्त्िवहरुलाई 
र्विेष पहल गना सनदेिनको कार्ाान्त्वर्नमा तदारुकताका साथ लाग्न सनदेिन । 

 सन्त्िव िैठक, प्रमखु सनणार्हरुः 
 नेपाल सरकारका  मखु्र् सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदीज्रू्को अध्र्क्षतामा कासताक देन्त्ख पषु 

मर्हनासबम जबमा ३ वटा सन्त्िव िैठकहरु िसी देहार् िमोन्त्जमका सनणार् गरी 
कार्ाान्त्वर्नका लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा पठाइाएको र त्र्सको प्रगसत र्ववरण माग 
गरी हरेक सन्त्िव िैठकमा समीक्षा  गररएको छ । 

 

 दगुाम क्षेर र Front Line Service Points मा  काम गने कमािारीहरुको दरवन्त्दी ररि 
नहनुे गरी पदपूसता/सरुवा गने ।(भाद्र १४ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुा पने र 
सनरन्त्तरता ददनपुने)  

 हेलो सरकार मार्ा त प्राप्त गनुासोहरुको उच्ि प्राथसमकताका साथ र्र्छ्यौट गने र सोको 
लासग Focal Person  तोकी प्रगसत माससक रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद 
कार्ाालर्को िासकीर् सधुार महािाखामा पठाउने।।(भाद्र १४ को सनणार् तत्काल 
कार्ाान्त्वर्न गनुा पने र सनरन्त्तरता ददनपुने)  

 रा.प ततृीर् शे्रणी र सो भन्त्दा मासथल्लो तहको सनजामती कमािारीले सबपादन गरेको 
कामको माससक प्रगसत मर्हना व्र्सतत भएको ७ ददन सभर सबिन्त्न्त्धत सपुररवेक्षक समक्ष 
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पेि गने र सोही आधारमा का.स.मू गने ।(भाद्र १४ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुा 
पने र सनरन्त्तरता ददनपुने)  

 प्रत्रे्क सनकार्हरुिाट सबपाददत कामहरु माससक प्रगसत र्ववरण तोकेको ढािामा प्र.म 
तथा म.पको कार्ाालर्मा पठाउने ।(भाद्र १४ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुा पने र 
सनरन्त्तरता ददनपुने)  

 आ-आफ्नो सनकार्िाट प्रदान गररने सेवाका सबिन्त्धमा सेवाग्राहीलाइा जानकारी ददन 
Audio Notice Board को उपर्ोग गने ।  ।(भाद्र १४ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न 
गनुा पने र सनरन्त्तरता ददनपुने) 

 सेवा प्रवाह गने अग्र पन्त्ङ्िमा रहने कमािारीहरु  र कार्ाालर् प्रमखुहरु अनपुन्त्स्थत भएमा 
छानर्वन गरी कारवाही गने । (भाद्र १४ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुा पने र 
सनरन्त्तरता ददनपुने) 

 प्रमखु न्त्जल्ला असधकारीको अनमुती नसलइा न्त्जल्ला छोड्ने कार्ाालर् प्रमखुहरुको असभलेख 
सलइा र्वभासगर् कारवाही गने । कार्ाालर् प्रमखु िाहेकका अन्त्र् असधकृतस्तरका 
कमािारीहरुलाइा न्त्जल्ला छोड्ने अनमुती दददा असनवार्ा रुपमा  प्रमखु न्त्जल्ला 
असधकारीलाइा जानकारी   गराउने । (भाद्र १४ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुा पने 
र सनरन्त्तरता ददनपुने) 

 सरकारी कार्ाालर्हरुले आ-आफ्नो कार्ाालर् पररसरमा सनर्समत सरसर्ाइाको कार्ा गने 
। सललाम नभइा थन्त्न्त्कएका परुाना सवारी साधनहरुको तत्काल सललाम गने । (असोज 
२९ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गने र सनरन्त्तरता ददने ) 

 अग्रभागमा रहेका सेवाप्रदार्क सनकार्हरुमा कमािारी दरवन्त्दी ररि नहनुे गरी 
व्र्वस्थापन गने एविं केन्त्द्रीर् सनकार्मा काजमा रहेका कमािारीहरुलाइा दरवन्त्दी रहेकै 
सनकार्मा र्र्ताा गने । (कासताक २४ को सनणार् २ मर्हना सभर कार्ाान्त्वर्न गने र 
सनरन्त्तरता ददने ) 

  र्वभासगर् प्रमखु र कार्ाालर् प्रमखुसाँग कार्ासबपादन करार गने । (कासताक २४ को 
सनणार् १ मर्हना सभर कार्ाान्त्वर्न गने र सनरन्त्तरता ददने ) 

  न्त्जल्लामा कार्ाालर् रहेका प्रत्रे्क मन्त्रालर्ले सिै न्त्जल्लाहरुमा कमािारीहरुको 
उपन्त्स्थसतको अनगुमन गरी कमािारीलाइा सनर्समत उपन्त्स्थत गराउने प्रिन्त्ध समलाउने 
।(कासताक २४ को सनणार् सनरन्त्तर) 

  क्षेरीर्स्तरमा क्षेरीर् प्रिासकले रा.प अनिं  र शे्रणी र्वर्हन कमािारीहरुको न्त्जल्लान्त्तर 
सरुवा गना र काज खटाउन साथै न्त्जल्लास्तरमा प्रमखु न्त्जल्ला असधकारीले अवसध पगेुका 
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राजपर अनर्ङ्कत र शे्रणी र्वर्हन कमािारीहरुको ररि पदमा सरुवा र काज खटाउन 
पाउने व्र्वस्था समलाउने । (पषु ६ को सनणार् १५ ददन सभर कार्ाान्त्वर्न गररसक्ने) 

 क्षेरीर् प्रमखुहरुले कार्ाक्षरे छाड्दा क्षेरीर् प्रिासक र कार्ाालर् प्रमखुले न्त्जल्ला छाड्दा 
प्रमखु न्त्जल्ला असधकारीको स्वीकृत सलनपुने व्र्वस्थाको कडाइाका साथ कार्ाान्त्वर्न गने 
। (पषु ६ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गने) 

  सबिन्त्न्त्धत क्षेरीर् प्रिासन कार्ाालर्ले  क्षेरीर् सनदेिनालर्हरु र न्त्जल्ला प्रिासन 
कार्ाालर्ले न्त्जल्लास्तरका कार्ाालर्हरुको सनरीक्षण गरी सोको एर्ककृत प्रसतवेदन क्षेरीर् 
प्रिासकले िौमाससक िैठकमा पेि गने । (पषु ६ को सनणार् तत्काल र सनरन्त्तर 
कार्ाान्त्वर्न गने) 

  क्षेर एविं न्त्जल्लास्तरमा कार्ाालर् रहेका सनकार्हरुले अग्रभागको सेवा प्रवाहमा कार्ाालर् 
प्रमखु लगार्तका कमािारीहरुको उपन्त्स्थसत एविं सेवा प्रवाह न्त्स्थसतको िारेमा प्रसतवेदन 
पेि गने । (पषु ६ को सनणार् १५ ददन सभर कार्ाान्त्वर्न गररसक्ने) 

  जनताको सिंर्वधान जनताको माझमा  असभर्ान र सरसर्ाइा असभर्ानलाइा सर्ल पाना 
मातहत सनकार्लाइा सहन्त्जकरण, सहर्ोग एविं समन्त्वर्का लासग पररपर गने । (पषु ६ 
को सनणार् ७ ददन सभर कार्ाान्त्वर्न गररसक्ने) 

 

 

 
मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा िसेको नपेाल सरकारका सन्त्िवज्रू्हरुको सनर्समत िैठकको एक 

झलक 

 नेपाल सरकारका  मखु्र् सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदीज्रू्को अध्र्क्षतामा माघ देन्त्ख पषु 
मर्हनासबम जबमा ४ वटा सन्त्िव िैठकहरु िसी देहार् िमोन्त्जमका सनणार् गरी 
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कार्ाान्त्वर्नका लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा पठाइाएको र त्र्सको प्रगसत र्ववरण माग 
गरी हरेक सन्त्िव िैठकमा समीक्षा  गररएको छ । 

  

 अन्त्ख्तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगका माननीर् प्रमखु आर्िुज्रू्को समपुन्त्स्थसतमा 
भएको नेपाल सरकारका र्वन्त्िष्ठ शे्रणीका पदासधकारीहरुको िैठकमा भएको प्रसतवद्धता 
िमोन्त्जम र्वकास सनमाणा र सेवा प्रवाहमा हरतरहले लासग पने र सो िममा असल सनर्त 
राखी काम गदाा कुनै जर्टलता आइापरेमा अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगसाँग 
समन्त्वर् गरी अगाडी िढ्ने ।(सलन्त्खत सनणार् नभइा असलन्त्खत प्रसतवद्धताका रुपमा रहेको) 

 नेपाल सरकारका मन्त्रालर् तथा सनकार्हरुसाँग र्वसभन्त् न र्वषर्मा माग गररएका 
रार्/परामिा सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्/सनकार्हरुले ७ ददनसबम पसन उपलब्ध नगराएमा 
सहमसत रहेको मानी कार्ा अगासड िढाउने  ।(िैर १५ को सनणार् तत्काल र सनरन्त्तर 
कार्ाान्त्वर्न गनुा पने)  

 वतामान सरकारको ६ मर्हनाको कार्ाप्रगसतको र्ववरण सिै मन्त्रालर्/सनकार्ले २०७२ 
िैर १८ सभर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्मा पठाउने।।(िैर १५ को 
सनणार् िैर १८ सभर कार्ाान्त्वर्न गनुा पने)  

 आगामी आ.व. को िजेट तथा कार्ािम तजुामा गदाा अधरुा आर्ोजना तथा कार्ािम 
सबपन्त् न गने तर्ा  ध्र्ानददइा सोही िमोन्त्जम िजेट तथा कार्ािम तजुामा गरी कार्ािम 
तजुामा गरी कार्ान्त्वर्न गने गराउने ।(िैर १५ को सनणार् आगामी आ.वको वजेट 
तजुामाका िममा कार्ाान्त्वर्न गने)  

 आरू् मातहतका सनमााणासधत रार्ष्ट्रर् गौरव/प्राथसमकता प्राप्त आर्ोजनाका लासग आवश्र्क 
इन्त्धनको पररमाण एर्कन गरी आपूसता मन्त्रालर्साँग माग गने र सो िमोन्त्जम आपूसता 
मन्त्रालर्ले उपलब्ध गराउने ।(िैर १५ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुापने र 
सनरन्त्तरता ददनपुने)  

 पूाँजीगत खिा िढाउन प्रभावकारी उपार्हरु अिलबवन गदै माससक प्रगसत प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्मा पठाउने। (िैर १५ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुा पने 
र सनरन्त्तरता ददनपुने) 

 र्वसभन्त् न मन्त्रालर्/सनकार्ले अन्त्र् मन्त्रालर्साँग र्वर्वध र्वषर्मा रार् परामिा माग गरेको 
अवस्थामा रार् परामिा पठाउनपुने सनकार्ले सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्लाइा सिुासन सनर्मावली 
२०६४ ले सनधाारण गरेको समर्ावधी सभर रार् परामिा ददन र्ढलाइा गने कमािारीलाइा र 
सोको सनरीक्षणको न्त्जबमेवारी पाएको असधकारीलाइा सोही सनर्मावलीको सनर्म ४४ 
िमोन्त्जम र्वभागीर् कारवाही गने । (र्ागनु ३ को सनणार् तत्काल र सनरन्त्तर 
कार्ाान्त्वर्न गने) 
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 इर्वसडङ सबिन्त्न्त्ध प्रर्िर्ाको सिंिालन गदाा खररद सूिना प्रकािन भएको समसत देन्त्ख नै 
टेण्डर कागजातहरु Upload भइा अध्र्ावसधक हनुे गरी आ-आफ्ना पोटाल र वेभसाइाटको 
सक्षमता असभवरृ्द्ध गने ।(र्ागनु ३ को सनणार् सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) 

 अन्त्ख्तर्ा दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगका  प्रमखु आर्िुज्रू्को अर्पललाइा आत्मसात गरी 
सिुासन प्रिधान मार्ा त आमजनताको आधारभतू हक प्रत्र्ाभतू गराउन सिै सनकार् 
र्िर्ान्त्िल हनुे ।।(र्ागनु ३ को सनणार् सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) 

 क्षेरीर्स्तरमा स्थार्पत र स्थापनाको िरणमा रहेका कार्ाालर्हरुको काममा सघाउन 
मातहत सनकार्हरुलाइा पररपर गने ।।(र्ागनु ३ को सनणार् तत्काल र सनरन्त्तर 
कार्ाान्त्वर्न गने) 

 सावाजसनक खररद अनगुमन कार्ाालर्िाट िरुू गररएको e-Gp नमूना आर्ोजनाको र्वस्तार 
कार्ालाइा सिै सनकार्ले सहर्ोग परु् र्ाउने । (र्ागनु ३ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वर्न 
गनुापने र सनरन्त्तरता ददनपुने) 

 रार्ष्ट्रर् पनुसनामाण प्रासधकरण र नवगदठत मन्त्रालर्हरुको कार्ासञ्चालनमा आवश्र्क मानव 
सिंिाधन र साधनस्रोत सर्हत सहजीकरण गने । (र्ागनु ३ को सनणार् तत्काल 
कार्ाान्त्वर्न गने) 

 आगामी िैिाख २ देन्त्ख रु.५०००/- भन्त्दा िढीको भिुानी र कमािारी तलि सरु्वधा 
भिुानीमा खिा लेख् ने र को.ले.सन.काले आफ्नो तथ्र्ाङ्काधार मा असनवार्ा राख् ने व्र्वस्था 
गने। (र्ागनु ३ को सनणार् २०७३ िैिाख िरुू देन्त्ख लाग ुगने )  

 सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर्मा रहेको Prepare Project िाट भएको Functional Analysis 

लाइा आधार मानेर क्षेरगत सनकार्हरुले र्वद्यमान एकात्मक स्वरुपको सिंघीर्करण एविं 
प्रिाससनक पनुसिंरिनामा ध्र्ान ददने । (र्ागनु ३ को सनणार् सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) 

 र्सै वषा सबपन्त् न गना सर्कने उच्ि प्राथसमकता प्राप्त जलर्वद्यतु आर्ोजनाहरु वा सनकट 
भर्वष्र्मा सबपन्त् न गना सर्कने उच् ि महत्वका जलर्वद्यतु सबिन्त्धी आर्ोजनाहरुलाई सहज 
रुपमा इन्त्धन उपलब्ध गराउने।( माघ ११ को सनणार् सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) 

 सिंसद भवनको सनमााण, ससिंहदरवार परुानो भवनको ममात एविं रेट्रोर्र्ट, 

रार्ष्ट्रपसत/उपराष्ट्रपसत, सैसनक, सवोच्ि अदालत, राष्ट्र िैंक समेतको ममात र रेट्रोर्र्ट गने 
कार्ार्ोजना पेि गने। ( माघ ११ को सनणार् १५ ददन सभर कार्ाान्त्वर्न गने) 

 वैदेन्त्िक सहार्तािाट सिंिासलत आर्ोजनाहरुको पसु मसान्त्त सभर Audited Project 

Account र असोज मसान्त्त सभर Unaudited Project Account को प्रसतवेदन महालेखा 
पररक्षकको कार्ाालर् र सबिन्त्न्त्धत दात ृ सनकार्मा पठाइसक्न ुपनेमा हालसबम प्रसतवेदन 
नपठाउने सनकार्हरुले तरुुन्त्त प्रसतवेदन पठाइ सोको जानकारी महालेखा सनर्न्त्रक 



44 

 

कार्ाालर् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्लाई ददने।( माघ ११ को सनणार् 
१५ ददन सभर कार्ाान्त्वर्न गने) 

 र्वसभन्त् न सनकार्हरुमा रहेका र्वर्वध प्रकारका कोषहरुको अद्यावसधक र्ववरण तर्ार गरी 
कोष उपर्ोगको न्त्स्थसत र्वश् लेषण सबिन्त्धी प्रसतवेदन तर्ार गरी पेि गने। (माघ ११ को 
सनणार् १ मर्हनामा कार्ाान्त्वर्न गने) 

 मन्त्रालर्का सन्त्िव र र्वभागीर् प्रमखु वा कार्ाालर् प्रमखु वीि कार्ासबपादन करार गना 
िााँकी रहेका सनकार्हरुले कार्ासबपादन करार गने। साथै करार िमोन्त्जम कार्ा 
भइरहेको/नभइरहेको सन्त्दभामा सबिन्त्न्त्धत सन्त्िवले अनगुमन गने गराउने। (माघ ११ 
को सनणार् ३ मर्हनामा कार्ाान्त्वर्न गने) 

 िेरुज ुर्र्छ्यौटमा प्रगसत गना नसकेका सनकार्हरुले प्रगसत परु् र्ाइ सोको र्ववरण आगामी 
िैठक पूवा पेि गने। 

 आगामी आ.व. को लासग िजेट सससलङ्ग सनधाारण गदाा सरुमा आधाररत रहेर न्त्जल्लागत 
तथा सनकार्गत र्वतरण गना सिै मन्त्रालर्ले सूिक तर्ार गने र रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगले 
समग्र समन्त्वर् गरी कार्ाान्त्वर्न गने व्र्वस्था समलाउन अनरुोध गने (र्ागनु ३ को 
सनणार् सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) 

     

मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा िसेको नपेाल सरकारका सन्त्िवज्रू्हरुको सनर्समत िैठकको एक झलक 

 

 

 मखु्र् सन्त्िवज्रू्िाट भएका सनदेिनहरु 

 प्रारन्त्बभक वातावरन्त्णर् परीक्षण  तथा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गनुापने र्वकास 
सनमााणसाँग सबिन्त्न्त्धत आर्ोजनाको प्रस्ताव स्वीकृसतको सरलीकृत र सिंक्षेर्पकरण 
प्रर्िर्ाका लासग वातावरण सिंरक्षण सनर्मावली, २०५४ मा आवश्र्क सधुार र 
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पररमाजान गने प्रर्िर्ा अन्त्घ िढाउने र्वषर्मा जनसिंख्र्ा तथा वातावरण मन्त्रालर्लाइा 
सनदेि। 

 सावाजसनक र्ातार्ात व्र्वस्थापन, सिंिालन तथा अनगुमन सबिन्त्धमा भौसतक पूवााधार 
तथा र्ातार्ात मन्त्रालर्लाइा ददइाएका सनदेिनहरुः 

  आफ्नो सवारी साधन िलाउन ु पूवा सधै िेक जाि गरी दरुुस्त राख् न े
सवारी साधन र सीटहरु सधै सर्ा राख् ने । 

 लामो दरुीमा िल्ने र्ातार्ातका साधनमा असनवार्ा आलोपालो िलाउने गरी 
दइुा िालक राख् ने । 

 सवारी साधन िाटोमा सिसग्रएमा तरुुन्त्त अको वैकन्त्ल्पक व्र्वस्था समलाउने 
। 

 जनु प्रर्ोजनको सनन्त्बत सवारी साधन स्वीकृत भएको छ सोही प्रर्ोजनमा 
मार िलाउने र क्षमता भन्त्दा िढी निोक्ने । 

 तोर्कएको िस सिसौनी िाहेक अन्त्र्र जथाभावी सवारी साधन नरोक्ने, 
जथाभावी पार्का ङ नगने र लेन अनिुासन पालना गने । 

 सवारी साधन सभर सनर्समत सरसर्ाइा गरी र्ोहर जबमा गना डस्टर्वन 
राख् ने र उि र्ोहर सनददाषट ठााँउमा मार र्वसजान गने । 

 सवारी साधनको सनर्समत सवारी प्रदषुण जािाँपास  गराइा प्रदषुण मिु  
राख् ने । 

 सावाजसनक सवारी वाहक सवारी साधनहरुमा असनवार्ारुपमा प्राथसमक 
उपिारका साधन (First Aid Box) राख् न े। 

 र्ारलुाइा खाना तथा खाजा खवुाउन रोक्ने गररएको होटल, रेष् टुरैण्टको 
खानाको गणुस्तर तथा िौिालर् र सर्ाइाको अवस्था राम्रो भए नभएको 
हेरी सर्ा र गणुस्तर राख् न लगाउने । 

 सवारी साधन रोक्दा र र्ारलुाइा ददिा र्पिावको सरु्वधा ददाँदा िौिालर् र 
पानीको व्र्वस्था भएको ठााँउमा  रोक्ने, खलुा ददिा र्पसाव गना गराउन 
नददने । 

 काठमाडौं उपत्र्कामा िढ्दो सवारी सिंख्र्ालाइा दृर्ष्टगत गरी नर्ााँ सवारी 
साधन दताा गने सीमा र मापदण्ड तर्ार गरी लागू गने । 

 भकूबप पिातको पनुासनमााणको कार्ार्ोजना एविं कार्ािम पठाउन र्ढलाइा गने ६ 
मन्त्रालर्हरुलाइा सो कार्ा तत्काल गना सनदेि । 

 नेपाल सरकारका  मखु्र् सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदीज्रू्को अध्र्क्षतामा माघदेन्त्ख पषु 
मर्हनासबम जबमा ४ वटा सन्त्िव िैठकहरु िसी देहार् िमोन्त्जमका सनणार् गरी 
कार्ाान्त्वर्नका लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा पठाइाएको र त्र्सको प्रगसत र्ववरण माग 
गरी हरेक मर्हनामा हनुे सन्त्िव िैठकमा समीक्षा गररएको छ । 
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 सरकारी स्तरिाट नागररक समक्ष प्रवाह गनुा पने कल्र्ाणकारी र्वज्ञापन, आधारभतू 

सूिना र जानकारी स्वास्थ्र् मन्त्रालर्, सूिना तथा सञ् िार मन्त्रालर्, जनसिंख्र्ा तथा 
वातावरण मन्त्रालर् तथा मर्हला, िालिासलका तथा समाज कल्र्ाण मन्त्रालर्ले 
आपसमा समन्त्वर् गरी सिंबप्रषेण गने व्र्वस्था समलाउने (वैिाख ०६ गतेको सनणार् 
तत्काल कार्ाान्त्वर्न गनुापने र सनरन्त्तरता ददनपुने) 

 सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनुसंरिना सबिन्त्धमा सबिन्त्धी मौजदुाअवस्थाको 
जानकारी (stock taking) को र्ववरण सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्हरुले प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्मा पठाउने व्र्वस्था समलाउनपुने।(वैिाख ०६ को सनणार् 
वैिाख ०७ गतेसभर कार्ाान्त्वर्न गनुा पने) 

 परामिादाताको रुपमा क्षरेगत/र्वषर्गत र्वज्ञ सनर्नु्त्ि गदाा अनभुव र क्षमता हेरी 
सन्त्िव/ सहसन्त्िवको मातहतमा रहने गरी व्र्वस्था गने।।(वैिाख ०६ गतेको सनणार् 
सनरन्त्तरकार्ाान्त्वर्न गनुा पने) 

 पूाँजीगत खिाको अवस्था सन्त्तोषजनक नदेन्त्खएको सन्त्दभामा खिाको प्रगसत िढाउन 
सबिन्त्न्त्धत सन्त्िवहरुले र्विेष पहल गने । साथै, िालू आ. व. को अन्त्त सबम 
न्त्जल्लान्त्स्थत कार्ाालर् तथा आर्ोजना प्रमखुहरुको सरुवा नगने ।(वैिाख ०६ गतेको 
सनणार् तत्कालिाट कार्ाान्त्वर्न गने) 

 गररवी न्त्रू्नीकरणका लासग सिंिालन गररएका लघ ु र्वि पररिालन कार्ािमको 
प्रभावकाररता असभवरृ्द्धका लासग सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्हरुले ब्र्ाजदर पनुरावलोकन गने 
लगार्तका उपार्हरु अवलबिन गने व्र्वस्था समलाउने । (वैिाख ०६ गतेको सनणार् 
तत्कालिाटै कार्ाान्त्वर्न गने) 

 न्त्जल्लान्त्स्थत कार्ाालर्हरुले वार्षाक र्वकास सबिन्त्धी कार्ािमको िौमाससक र वार्षाक 
प्रगसत समीक्षा गदाा हेलो सरकारका सनदेिनहरुको प्रगसतको समेत समीक्षा गने 
व्र्वस्था समलाउने (जेठ १२ गतेको सनणार् तत्कालिाटै सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) 

 वषाार्ाममा आउन सक्ने सबभार्वत र्वपद् व्र्वस्थापनको लासग सवै सनकार्हरुले पूवा 
तर्ारी कार्ार्ोजना िनाई केन्त्द्रीर् दैवी प्रकोप उद्वार ससमसतमा पठाउन े । गहृ 
मन्त्रालर्ले सोको एकीकृत कार्ार्ोजना ७५ वटै न्त्जल्ला दैवी प्रकोप उद्वार ससमसत 
तथा र्स कार्ाालर्को र्वपद् व्र्वस्थापन िाखालाई समेत पठाउने । (जेठ १२ 
गतेको सनणार् १५ ददनसभर कार्ाान्त्वर्न गने) । 
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 र्स आसथाक वषाको असार सबम र्वकास आर्ोजनाहरुमा कार्ारत कमािारीहरुको 
सरूवा नगने भन्त् ने र्स पूवा भएको सनणार्को पालना गने । (जेठ १२ गतेको सनणार् 
सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) । 

 भकूबपिाट क्षसतग्रस्त सिंरिना पनुसनामााण गने सबिन्त्धमा क्षेरगत मन्त्रालर्हरुले रार्ष्ट्रर् 
पनुसनामााण प्रासधकरणसाँग समन्त्वर् गरी आ- आफ्ना क्षेरगत लक्ष्र् िमोन्त्जमको कार्ा 
प्राथसमकतामा राखी गने ।(जेठ १२ गतेको सनणार् सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) । 

 मन्त्न्त्रपररषद् मा पेि भई सनणार् हनुे र कानूनमा उल्लेख भएको प्रावधान िमोन्त्जम हनुे 
सनणार्का असतररि र्वषर्गत मन्त्रालर् अन्त्तगातका सावाजसनक सनकार्मा हनु े
सनर्नु्त्िको सनणार्लाई ददगो एविं एकरुपता कार्म गना र्वषर्गत मन्त्रालर्ले मापदण्ड 
िनाई सनर्मानसुार स्वीकृसत गरी गराई कार्ाान्त्वर्न गने ।(जेठ १२ गतेको सनणार् 
सनरन्त्तर कार्ाान्त्वर्न गने) । 

 आगामी आसथाक वषाको कार्ािम तजुामा गदाा िैर मसान्त्तसबम 
न्त्जल्ला/क्षेर/स्थानीर्स्तरका सनकार्हरुमा कार्ारत कमािारीहरुलाइा आफ्नो कार्ास्थल 
छाड्ने गरी केन्त्द्रीर् र क्षेरीर् सनकार्हरुले गोष्ठी, सेसमनार, अन्त्तरर्िर्ा लगार्तका 
कार्ािम नराख् ने । (जेठ २४ को सनणार् तत्काल कार्ाान्त्वन गने) 

 मन्त्रालर्हरुले आफ्नो मातहतका सावाजसनक सिंस्थान/ िोडा/ प्रसतष्ठान/ ससमसत/ 
पररषद लगार्तका सावाजसनक सनकार्हरुमा गररने पदासधकारीहरुको सनर्नु्त्िलाइा 
व्र्वन्त्स्थत गना र्ोग्र्ता, अनभुव, जवार्देर्हता, नसतजामूलक सेवा प्रवाह लगार्तका 
अन्त्र् सान्त्दसभाक सिषर्हरु समेतलाइा सनकार्को प्रकृसत अनरुूप र्वन्त्िर्ष्टकृत गरी 
मापदण्ड िनाइा सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्हरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्मा  
पेि गने, स्वीकृत भएपसछ आ-आफ्नो वेभसाइाडमा राख् ने । (जेठ २४ को सनणार् जेठ 
मसान्त्तसभर कार्ाान्त्वर्न भइा सक्ने) 

 िेरुजू र्र्छ्यौटमा सििेष ध्र्ान दददै पेश्की सनर्न्त्रण गने पद्धसतको र्वकास गना सिै 
मन्त्रालर्/आर्ोग/सन्त्िवालर्/कार्ाालर्/केन्त्द्रले कार्ा गने ।(असार २ को सनणार् 
सनरन्त्तर सधुारमा लाग्ने) 

 कार्ासबपादन मूल्र्ाङकनका आधारहरु तर्ार गरी मातहतका सनकार्हरुमा प्रने्त्ित गने 
र अव उप्रान्त्त गररने मूल्र्ाङकन सिै मन्त्रालर्/आर्ोग/सन्त्िवालर्/कार्ाालर्/केन्त्द्र 
सोही आधारमा गने ।(असार २ को सनणार् १५ ददन सभरमा कार्ाान्त्वर्न गने) 

 स्थानीर् सनकार् पनुसिंरिना आर्ोगका कार्ालाइा सहर्ोग परु् र्ाउन स्थानीर् प्रार्वसधक 
ससमसतलाइा र्िर्ान्त्िल िनाउने, माग भएका तथ्र्ाङ्क सूिना तत्काल उपलब्ध गराउने, 
आर्ोगको अवसधसबम स्थानीर् र्वकास असधकारीहरुको सरुवा नगने ।(असार २ को 
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सनणार् सिंघीर् मासमला तथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्ले तत्काल कार्ाान्त्वर्न िरुु गने 
र आर्ोगको अवसधसबम सनरन्त्तरता ददने) 

 

 

मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा िसेको नपेाल सरकारका सन्त्िवज्रू्हरुको सनर्समत िैठकको एक झलक 

 र्वर्वध िैठकहरु र भएका सनणार्हरुः  
 ससिंहदरिार पनुःसनमााण आर्ोजनाले ससिंहदरवार सभर भकुबपले प्रभार्वत भवनहरु(सिंसद, 

ससिंहदरवार मूलभवन, सवोच्ि अदालत र अन्त्र् सिंरिना)को पनुःसनमााण रेक्ट्रोर्र्ट गने 
सबिन्त्धमा गनुापने कामको खाका माघ २० सभर पेि गने । 

 सहरी र्वकास तथा भवन सनमााण र्वभागले राष् ट्रपसत भवन, उपराष्ट्रपसत भवन, सैसनक भवन 
लगार्तका सिंरिनाको सनमााण/ममात सबिन्त्धी खाका माघ २० सभर पेि गने । 

 रेट्रोर्र्ट र पनुः सनमााण गनुापने भवनको प्रार्वसधक अध्र्र्न कार्ा र्ागनु मर्हना सभर 
सबपन्न गनेगरी तत्काल काम िरुु गने । 

 नेपाल राष्ट्रिैकिाट गररएको रेट्रोर्र्ट र पनुः सनमााणको काम सबिन्त्धमा गरेको सनणार्को 
जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्लाइा गराउने । 

 नेपालको सिंर्वधान िमोन्त्जम न्त्जल्ला अदालतमा कार्ािोझ िढेको आधारमा कमािारी 
दरिन्त्दी स्वीकृत गना अथामन्त्रालर्मा लेखी पठाउने । 

 अदालतको राजपरअनर्ङ्कत पदमा सनर्नु्त्ि गना प्रवीणता प्रमाणपर तह वा उच्ि माध्र्समक 
तहमा कानून सिंकार् नभएको कारण कठीन भएको समस्र्ा हल गना आगामी िैन्त्क्षक 
िरिाट कानून र्वषर्मा समेत उि तहको िैन्त्क्षक कार्ािम सञ्चालनको आवश्र्क 
व्र्वस्था समलाउन न्त्िक्षा मन्त्रालर् लाइा लेखी पठाउने । 
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 मलुकुको र्वसभन्न न्त्जल्लामा उत्पाददत धान लगार्तका खाद्यान्नहरु स्वदेि सभर नै खररद 
सििी ससुनन्त्ित हनेु गरी मूल्र् सनधाारण गराइा खाद्यसिंस्थानले आफ्नो बर्ाण्डेटसभर  रही 
खररद गने व्र्वस्था समलाउन कृर्ष र्वकास मन्त्रालर्, गहृ मन्त्रालर् र वान्त्णज्र् तथा 
आपूसता मन्त्रालर्लाइा सनदेिन ददने । 

 सरभवुन अन्त्तरार्ष्ट्रर् र्वमानस्थलसाँगै जोसडएका हवाइाउडान सरुक्षाका दृर्ष्टकोणिाट 
सिंवेदनिील के्षरमा सनमााण भएका भवनहरुको स्वीकृत नक्सा र्वपरीत सनमााण भएका 
भवनहरुको स्थलगत अध्र्र्न गरी २०७२ पषु १५ गते सभर त्र्स्ता सिंरिनाहरु 
काठमाडौं महानगरपासलका, काठमाडौं उपत्र्का र्वकास प्रासधकरण एविं नागररक उड् डर्न 
प्रासधकरण समेतको समन्त्वर्मा सनर्मानसुार  कारवाही गने । 

 काठमाडौं उपत्र्कामा Dedicated lane को प्रर्ोग गरी र्ातार्ात व्र्वस्थापन गना 
गदठत ससमसतले माइासतघर सूर्ार्वनार्क खण्ड र ििपथको कलिंकी कोटेश् वर खण्डमा 
Dedicated lane र्वस्तार एविं र्वकास कार्ा तत्काल आरबभ गनाका लासग आवश्र्क 
थप अध्र्र्न गरी प्रसतवेदन पेि गना एक कार्ादल गठन गने र एक मर्हना सभर सो लेन 
सञ्चालनको सबपूणा पूवााधार सर्हतको कार्ार्ोजना तर्ार गना लगाउने । 

 काठमाडौं उपत्र्काको र्ातार्ात व्र्वस्थालाइा प्रभावकारी तलु्र्ाउने सबिन्त्धमा र्वगतका 
अध्र्र्नहरुलाइा समेत मनन गरी एकीकृत Mass Transportation Master Plan 
तर्ार गने । 

 िाल ुआसथाक वषाको लासग तर् भएका कार्ािम तथा आर्ोजनाहरुको पूाँजीगत खिा िढाइा 
लन्त्क्षत भौसतक र र्वन्त्िर् प्रगसत हाससल गना र्विेष पहल गने । 

 भौसतक पूवााधार सनमााण कार्ालाइा द्रतु गसतमा अगासड िढाउन आवश्र्क प्रार्वसधक 
तर्ारीका कार्ाहरु तोर्कएको अवसध र गणुस्तरमा न्त्जबमेवारी तोकी सबपन्न गने । 

 र्वभागीर् प्रमखु तथा आर्ोजना प्रमखुहरुसाँग कार्ासबपादन करार गरी र्वकास 
आर्ोजनाहरुको प्रार्वसधक, प्रिाससनक र र्विीर् उिरदार्र्त्व ससुनन्त्ित गना थप जोड ददने 
। 

 देिको उिर-दन्त्क्षण सीमा नाकासबमको र्ातार्ात व्र्वस्था सहज र प्रभावकारी तलु्र्ाउन 
सडक लगार्तका भौसतक पूवााधार सनमााण र सञ्चालन कार्ा र्विेष प्राथसमकताका साथ 
गने । 

 तइुान र्वस्थापन गने कार्ा समर्सीमा सभरै सबपन्न गना सस्पेन्त्सन ब्रीज सडसभजनलाइा प्रर्ाप्त 
दक्ष जनिन्त्ि र भौसतक एविं र्विीर् स्रोत साधनको र्विेष व्र्वस्था सिंघीर् मासमला तथा 
स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्ले समलाउने । 

 एलपी ग्र्ााँस एविं पेट्रोसलर्म पदाथा सििीमा स्विासलत मूल्र्प्रणाली समार्ोजन गरी लाग ु
गना/गराउन गनुापने थप कार्ाहरु सबिन्त्धमा २०७२ र्ागनु १० सभर आपूसता मन्त्रालर्ले 
आवश्र्क गहृकार्ा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्मा पेि गने । 
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 एल पी ग्र्ास एविं पेट्रोसलर्म पदाथाको माग, आपूसता एविं र्वतरणको अवस्थालाइा आपूसता 
मन्त्रालर् र नेपाल आर्ल सनगमले सिै सवासाधारण उपभोिाको जानकारीमा ल्र्ाउने 
उदे्दश्र्ले सनर्समत ढङ्गले सावाजसनक गने व्र्वस्था समलाउने । 

 पूाँजीगत खिा िढाउन प्रत्रे्क मन्त्रालर्का सन्त्िवले १५/१५ ददनमा र्ोजना महािाखाका 
प्रमखु र र्वभागीर् प्रमखुसाँग िैठक गरी खिाको समीक्षा गने एविं खिा िरृ्द्ध तथा कार्ाको 
गणुस्तर ससुनन्त्श् ित गने उपार्हरु पर्हिान गरी कार्ाान्त्वर्न गने र सोवको प्रसतवेदन माससक 
रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्को आसथाक पूवााधार तथा र्वकास 
महािाखामा पठाउने व्र्वस्था गने । 

 र्स आसथाक वषाको िेरूजू र्र्छ्यौटको लक्ष्र् पूरा गना कार्ार्ोजना िनाइा कार्ाान्त्वर्न 
गने/गराउने व्र्वस्था समलाउने । 

 िैिाख ३० गते मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा िसेको िैठकले World Development 
Report, 2016 का सबिन्त्धमा नेपाल सरकारका सन्त्िवहरु र र्वश्व िैंकका 
पदासधकारीहरुसाँग अन्त्तरर्िर्ा गदै  ICT को प्रर्ोग िढाइा र्सिाट उच्ितम प्रसतर्ल सलने 
तर्ा  सिै लाग्ने सनणार् गर् र्ो । 

 जेठ १२ गते  मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा नेपाल सरकारका सन्त्िवहरुको उपन्त्स्थसतमा 
िसेको िैठकले सिंसदमा पेि गनुापने न्त्जल्लास्तरीर् कार्ािमहरु जेठ १३ को कार्ाालर् 
समर्सभर पेि गररसक्ने सनणार्   गर् र्ो । 

 गररवी सनवारणका लासग लघरु्वि पररिालन गदाा सनन्त्ित सीमा सभरको व्र्ाजदर सलन पाउने 
प्रावधानलाइा नीसत, काननु, सिंरिना र प्रर्िर्ाहरु मार्ा त व्र्वन्त्स्थत गना अथा मन्त्रालर्को सह 
सन्त्िवको सिंर्ोजकत्वमा प्र.म कार्ाालर्, रा.र्ो.आ., सिं.मा.तथा स्था.र्व.म, सहकारी तथा गररवी 
सनवारण मन्त्रालर्का सह-सन्त्िव र नेपाल राष्ट्र िैंकका कार्ाकारी सनदेिक तथा गररवी 
सनवारण कोषका  कार्ाकारी सनदेिक सदस्र् रहने ससमसत गठन गरी १५ ददन सभर  
प्रधानमन्त्री कार्ाालर्मा प्रसतवेदन पेि गने सनणार् । 

 िैिाख ८ गते नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा िसेको िैठकले ठूला 
जलािर्र्िु आर्ोजना प्रभार्वत के्षर र्कटान गरी उजाा मन्त्रालर्ले सूिी भौसतक, ससिंिाइा, 
िहरी, अथा, स्थानीर् मन्त्रालर् र रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगमा पठाउने र त्र्स्ता के्षरमा पूवााधार 
सनमााण गदाा समन्त्वर् कार्म गरी स्रोत साधनको उच्ितम उपर्ोग हनेु व्र्वस्था समलाउने । 

 महत्वपूणा खानीजन्त्र् स्थानसबम पगु्न पहुाँि मागा सनमााण गदाा उद्योग मन्त्रालर्ले भौसतक 
मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरेर मार कार्ा अगाडी िढाउने ।आ.व २०७३/०७४ को िजेटमा 
समावेि गने । 

 रार्ष्ट्रर् उजाा सिंकट सनवारण तथा र्वद्यतु र्वकास दिक सबिन्त्धी अवधारणा पर तथा 
कार्ार्ोजना २०७२ लाइा प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्त्वर्न गना आर्ोजनाहरुको प्राथसमकरण 
गरी २०७३/०७४ को िजेटमा समावेि गने । 
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 मखु्र् सन्त्िविाट तत्काल सधुार कार्ार्ोजना िमोन्त्जमको मन्त्रालर्गत 
प्रगसत अनगुमन/सनरीक्षण 
 नेपाल सरकारले आसथाक वषा २०७२/०७३ देन्त्ख २०७४/०७५ सबमका लासग 

सरकारले गने प्राथसमकताका कार्ाहरु समेर्टएको तत्काल सधुार कार्ार्ोजना 
िमोन्त्जम कार्ा अगाडी िढे निढेको हेना मखु्र् सन्त्िव स्वर्िं र्ो अवसधमा अथा 
मन्त्रालर् र सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर्मा पगुी अनगुमन र सनरीक्षण गरी 
आवश्र्क सनदेिन ददनभुर्ो । 

 नेपाल सरकारले आसथाक वषा २०७२/०७३ देन्त्ख २०७४/०७५ सबमका लासग 
सरकारले गने प्राथसमकताका कार्ाहरु समेर्टएको तत्काल सधुार कार्ार्ोजना 
िमोन्त्जम कार्ा अगाडी िढे निढेको हेना मखु्र् सन्त्िव स्वर्िं र्ो अवसधमा न्त्िक्षा 
मन्त्रालर्मा पगुी अनगुमन र सनरीक्षण गरी आवश्र्क सनदेिन ददनभुर्ो । 
 

 मखु्र् सन्त्िवज्रू्सिंग भएका र्वदेिी व्र्न्त्ित्वहरुसिंगको भेटः 

 

   Chief Secretary of Government of Nepal, Dr. Somlal Subedi at Courtesy call by Ambassador of 

Germany to  Nepal – H.E. Mr. Matthias Meyer 
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 र्ो अवसधमा श्रीमान मखु्र् सन्त्िवज्रू् कास्की, लमजङु्ग, न्त्ितवन न्त्जल्लामा 
पगुी स्थानीर् स्तरमा भए गरेका कामको जानकारी सलइा सबिन्त्न्त्धत 
सनकार्हरुलाइा आवश्र्क सनदेिन समेत ददनभुर्ो । 

 

 नपेाल सरकारका श्रीमान ् मखु्र्सन्त्िवज्रू्को सन्त्िवालर्िाट र्ागनु देन्त्ख 
वैिाख मर्हनासबमको अवसधमा सबपाददत प्रमखु कार्ाहरुको र्ववरण 

 
 दैसनक कररव २५० देन्त्ख ३०० र्ोन सबपका  व्र्वस्थापनका दरले र्ो अवधीमा जबमा 

कररव १९००० टेसलर्ोन सबपका  व्र्वस्थापन। 
 र्स अवसधमा भएका ३ वटा सन्त्िव िैठकको व्र्वस्थापनका लासग नेपाल सरकारका 

हरेक सन्त्िवज्रू्हरु रहने सनकार्िाट एजेण्डा सिंकलन, त्र्सको समर्ष्टकरण, मखु्र् 
सन्त्िवज्रू् समक्ष पेि, अन्त्न्त्तसमकरण, उि अन्त्न्त्तम एजेण्डा सन्त्िवज्रू् रहने हरेक 
सनकार्हरुमा परािार, िैठकको लासग हरेक सनकार्मा परािार, िैठक व्र्वस्थापन, 
सनणार्को ड्राफ्ट, अन्त्न्त्तसमकरण, सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासग सिै सनकार्हरुमा परािार, 
कार्ाान्त्वर्न प्रगसतको र्ववरण माग सिंकलन, कार्ाान्त्वर्नको एर्ककृत प्रगसत तर्ारी, 
महत्वपूणा सनणार् कार्ाान्त्वर्न र सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुिाट भएको कार्ाान्त्वर्नको follow 
up गने लगार्तको कार्ामा समन्त्वर् र सहन्त्जकरण र सिंलग्नता । 

 वागमती सर्ाइाका लासग सनर्समत एस एम एस र अन्त्र् र्वर्वध र्वषर्मा भएका दजानौं 
िैठकको लासग परािार, एस.एम.एस, िैठक व्र्वस्थापन, सनणार् ड्राफ्ट र अन्त्न्त्तसमकरण 
र सबवन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा सनणार्को परािार र कार्ाान्त्वर्नका लासग आवश्र्क समन्त्वर्। 

 औषतमा दैसनक १५/१६ व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरुसिंगको भेटघाट व्र्वस्थापन (Appointment 
Management) का दरले र्स अवसधमा कररव १५०० भेटघाट व्र्वस्थापनका 
कार्ाहरु। 

 दैसनक कररव ४/५ वटा गनुासोका दरले र्स अवसधमा कररव  ९०० गनुासो उपर 
सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा टेसलर्ोन गरी व्र्वस्थापनमा समन्त्वर् र सहर्ोग । 

 मखु्र्सन्त्िवज्रू्िाट भएका भ्रमण/अवलोकनका िममा सबपका  असधकारीका रुपमा 
आवश्र्क सहन्त्जकरण र सहर्ोग गररएको । 

 सन्त्िवालर्को प्रगसत र्ववरण र अन्त्र् सूिनाहरु सबवन्त्न्त्धत िाखा महािाखामा उपलब्ध 
गराइाएको । 

 सन्त्िवालर्का आवश्र्क कागजात अद्यावसधक गरी रान्त्खएको । 
 मखु्र्सन्त्िवज्रू्को आदेि/सनदेिानसुार सेवाप्रवाह एविं नागररकका गनुासो उपर आवश्र्क 

कार्ा गररएको । 
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 र्वसभन्न व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरुिाट मखु्र्सन्त्िवज्र् ुसमक्ष अनरुोध भइा र्स अवसधमा प्राप्त कररव 
३० िभुकामना/मन्त्तव्र्/ससर्ाररस आददको ड्राफ्ट तर्ार गने र मखु्र्सन्त्िवज्रू्िाट 
अन्त्न्त्तसमकरण भएपसछ सबवन्त्न्त्धत सनकार्/व्र्न्त्ि समक्ष प-ुर्ाउने कार्ा भएको । 

 र्वसभन्त् न परपसरकामा प्रकान्त्ित सावाजसनक सरोकारका र्वषर्हरुमा प्रकािन भएका 
समािार परहरुको सबिन्त्धमा र्थाथा के हो सत्र्तथ्र् छनर्वन गरी प्रसतवेदन पेि गने 
सबिन्त्धमा सनदेिन भए अनसुारको परिार, त्र्सको प्रसतउिरको असभलेखन, समन्त्वर् गने 
कार्ा ददनमा कररव ३/४ वटाका दरले र्ो अवसधमा कररव २५० जसत  परहरु लेख् ने, 
सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा पठाउने र त्र्सको ताकेता गने कार्ा गररएको । 

 र्ो अवसधमा कररव ४० वटा र्वदेिी प्रसतसनसध मण्डलहरुलाइा भेटघाट व्र्वस्थापन 
(सिंिार, समन्त्वर्, वैठक, सत्कार) गराइाएको । 

 मखु्र् सन्त्िवज्रू् प्रमखु असतसथ भइा सहभागी हनेु कार्ािमको लासग Talking Points 
िनाइा पेि गने गरेको ।  

 मखु्र् सन्त्िवज्रू्िाट भएका स्वदेि/र्वदेि भ्रमण 

र्ो अवसधमा श्रीमान मखु्र् सन्त्िवज्रू् कास्की, तनहुाँ, जनकपरु न्त्जल्लामा पगुी स्थानीर् स्तरमा 
भए गरेका कामको जानकारी सलइा सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुलाइा आवश्र्क सनदेिन समेत ददनभुर्ो 

।  
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धनषुा न्त्जल्लाको जनकपरु न्त्स्थत जनकपरु नगरपासलका भवनको न्त्िलन्त्र्ास र उपन्त्स्थत 
जनसमदुार्लाइा   सिंवोधन गनुाहदैु मखु्र् सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदी 

र्ही अवसधमा मानव असधकार सबिन्त्धी Universal Periodic Review मा सहभासग हनु 
स्वीटजरल्र्ाण्डको जेनेभा मािा १२ मा त्र्स तर्ा  जानभुइा कार्ािममा सहभासगता जनाइा 
मािा १८ मा नेपाल र्र्का न ुभएको सथर्ो ।  

नेपाल सरकारका सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को र्ागनु ७ देन्त्ख १२ सबमको भारत भ्रमण 
र िैर ७ देन्त्ख १४ सबम भएको िीन भ्रमणमा सहभासगता जनाइा मलुकुको सवोच्ि 
प्रिाससनक सनकार्िाट गनुापने भसूमका सनवााह गनुाभएको सथर्ो । 

 नपेाल सरकारका श्रीमान ् मखु्र्सन्त्िवज्रू्को सन्त्िवालर्िाट  सबपाददत प्रमखु 
कार्ाहरुको र्ववरण 

 दैसनक कररव २५० देन्त्ख ३०० र्ोन सबपका  व्र्वस्थापनका दरले र्ो अवधीमा जबमा कररव 
१९००० टेसलर्ोन सबपका  व्र्वस्थापन गरेको। 

 र्स अवसधमा भएका ४ वटा सन्त्िव िैठकको व्र्वस्थापनका लासग नेपाल सरकारका हरेक 
सन्त्िवज्रू्हरु रहने सनकार्िाट एजेण्डा सिंकलन, त्र्सको समर्ष्टकरण, मखु्र् सन्त्िवज्रू् समक्ष 
पेि, अन्त्न्त्तसमकरण, उि अन्त्न्त्तम एजेण्डा सन्त्िवज्रू् रहने हरेक सनकार्हरुमा परािार, 
िैठकको लासग हरेक सनकार्मा परािार, िैठक व्र्वस्थापन, सनणार्को ड्राफ्ट, अन्त्न्त्तसमकरण, 
सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासग सिै सनकार्हरुमा परािार, कार्ाान्त्वर्न प्रगसतको र्ववरण माग 
सिंकलन, कार्ाान्त्वर्नको एर्ककृत प्रगसत तर्ारी, महत्वपूणा सनणार् कार्ाान्त्वर्न र सबिन्त्न्त्धत 
सनकार्हरुिाट भएको कार्ाान्त्वर्नको follow up गने लगार्तको कार्ामा समन्त्वर् र 
सहन्त्जकरण र सिंलग्नता । 
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 वागमती सर्ाइाका लासग सनर्समत एस एम एस र अन्त्र् र्वर्वध र्वषर्मा भएका दजानौं 
िैठकको लासग परािार, एस.एम.एस, िैठक व्र्वस्थापन, सनणार् ड्राफ्ट र अन्त्न्त्तसमकरण र 
सबवन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा सनणार्को परािार र कार्ाान्त्वर्नका लासग आवश्र्क समन्त्वर्। 

 औषतमा दैसनक १५/१६ व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरुसिंगको भेटघाट व्र्वस्थापन (Appointment 
Management) का दरले र्स अवसधमा कररव १५०० भेटघाट व्र्वस्थापनका कार्ाहरु। 

 दैसनक कररव ४/५ वटा गनुासोका दरले र्स अवसधमा कररव  ९०० गनुासो उपर 
सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा टेसलर्ोन गरी व्र्वस्थापनमा समन्त्वर् र सहर्ोग । 

 मखु्र्सन्त्िवज्रू्िाट भएका भ्रमण/अवलोकनका िममा सबपका  असधकारीका रुपमा आवश्र्क 
सहन्त्जकरण र सहर्ोग गररएको । 

 सन्त्िवालर्को प्रगसत र्ववरण र अन्त्र् सूिनाहरु सबवन्त्न्त्धत िाखा महािाखामा उपलब्ध 
गराइाएको । 

 सन्त्िवालर्का आवश्र्क कागजात अद्यावसधक गरी रान्त्खएको । 
 मखु्र्सन्त्िवज्रू्को आदेि/सनदेिानसुार सेवाप्रवाह एविं नागररकका गनुासो उपर आवश्र्क कार्ा 

गररएको। 
 र्वसभन्न व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरुिाट मखु्र्सन्त्िवज्र् ुसमक्ष अनरुोध भइा र्स अवसधमा प्राप्त कररव २० 

िभुकामना/मन्त्तव्र्/ससर्ाररस आददको ड्राफ्ट तर्ार गने र मखु्र्सन्त्िवज्रू्िाट अन्त्न्त्तसमकरण 
भएपसछ सबवन्त्न्त्धत सनकार्/व्र्न्त्ि समक्ष प-ुर्ाउने कार्ा भएको । 

 र्वसभन्त् न परपसरकामा प्रकान्त्ित सावाजसनक सरोकारका र्वषर्हरुमा प्रकािन भएका समािार 
परहरुको सबिन्त्धमा र्थाथा के हो सत्र्तथ्र् छनर्वन गरी प्रसतवेदन पेि गने सबिन्त्धमा 
सनदेिन भए अनसुारको परिार, त्र्सको प्रसतउिरको असभलेखन, समन्त्वर् गने कार्ा ददनमा 
कररव ३/४ वटाका दरले र्ो अवसधमा कररव २३० जसत  परहरु लेख् ने, सबिन्त्न्त्धत 
सनकार्हरुमा पठाउने र त्र्सको ताकेता गने कार्ा गररएको । 

 र्ो अवसधमा कररव २५ वटा र्वदेिी प्रसतसनसध मण्डलहरुलाइा भेटघाट व्र्वस्थापन (सिंिार, 
समन्त्वर्, वैठक, सत्कार) गराइाएको । 

 मखु्र् सन्त्िवज्रू् प्रमखु असतसथ भइा सहभागी हनेु कार्ािमको लासग Talking Points िनाइा 
पेि गने गरेको ।  

 आन्त्तररक र र्वषर्गत सनकार्हरुसाँगको समन्त्वर्मा आदेिानसुार सहन्त्जकरण गररएको । 
 सन्त्िवालर्िाट उत्पादन हनेु कार्ा पररणामको असभलेख राख् ने काम भएको । 
 सन्त्िवालर् प्रिासन सञ्चालनको काम भएको । 
 सन्त्िव िैठकिाट भएका सनणार्हरुको न्त्जल्लास्तरमा कार्ाान्त्वर्नको अवस्थाको अनगुमन गरी 

प्रसतवेदन ददएको र त्र्सको कार्ाान्त्वर्नको लासग सहजीकरण भएको । 
 सन्त्िवालर्को सनर्समत सरसर्ाइा एविं हररर्ाली व्र्वस्थापन गररएको साथै logistic सबिन्त्धी 

व्र्वस्थापन गररएको । 
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 कररव ५०० पर र ७५ र्ट्पणीहरुको e-registration, forward र necessary action 
मार्ा त सनपटारा लगाउने कार्ा भएको । 

 फ्याक्स मार्ा त प्राप्त परहरु सबिन्त्न्त्धत िाखा महािाखामा प्रने्त्ित गररएको । 
 मखु्र् सन्त्िव, महािाखा प्रमखुले समर्समर्मा ददने गरेका सनदेिानसुारको कार्ा उच्ि 

प्राथसमकताका साथ गरेको । 
 

 मखु्र् सन्त्िवज्रू्िाट सावाजसनक महत्वका र्वषर्मा सरोकारवाला सावाजसनक सनकार्का 
पदासधकारीहरुलाइा ददनभुएका सनदेिनहरु 
 गहृ मन्त्रालर्का सन्त्िव र सिै के्षरीर् प्रिासकहरुलाइा सेवा प्रवाहको अग्रभागमा  

कमािारीहरुको उपन्त्स्थसतलाइा सनर्समत गराइा सेवा प्रवाहलाइा प्रभावकारी िनाउन के्षर 
भररका के्षरीर्स्तरका कार्ाालर्मा कार्ारत कमािारीहरुको माससक हान्त्जरी र्ववरण 
के्षरीर् प्रिासन कार्ाालर्हरुले सिंकलन गरी एर्ककृत हान्त्जरी र्ववरण सनधााररत ढााँिामा 
िौमाससक रुपमा मखु् र् सन्त्िवको सन्त्िवालर्मा पठाउने व्र्वस्था समलाउने ।(वैिाख 
१२, २०७३ को सनदेिन) 

  िजेट कार्ाान्त्वर्नको प्रगसत िढाउन, पूाँजीगत खिा िरृ्द्ध गना र िेरूजू र्र्छ्यौटलाइा 
तीब्रता ददन सन्त्िव, महासनदेिक, कार्ाालर् प्रमखु, लेखा प्रमखु जस्ता न्त्जबमेवार 
पदासधकारीले गरेको पूाँजीगत खिा, भौसतक उपलब्धी, सेवाको गणुस्तर, वेरूजू र्र्छ्यौट 
र र्विीर् अनिुासनलाइा कार्ाासबपादनका आधार िनाइा कार्ासबपादन गने व्र्वस्था 
समलाउने ।(वैिाख १३, २०७३ को सनदेिन) 

 नेपाल सरकारका सिै सन्त्िवहरु/केन्त्द्रीर् स्तरमा रहेका सो सरहको हैससर्तमा रहेका 
पदासधकारीहरुलाइा िाल ु आसथाक वषाका लासग तोर्कएको वेरूजू र्र्छ्यौटको लक्ष्र् 
हाससल गना र आगामी अन्त्न्त्तम लेखा परीक्षणमा िेरुजू कम हनुने गरी आसथाक 
अनिुासन र सनर्न्त्रण कार्म गना गराउन सनदेिन ।(असार २,२०७३ को सनदेिन) 

 नेपाल सरकारका सिै सन्त्िवहरु/केन्त्द्रीर् स्तरमा रहेका सो सरहको हैससर्तमा रहेका 
पदासधकारीहरुलाइा िजेट र नीसत तथा कार्ािमको  प्रभावकारी कार्ाान्त्वर्न गना 
श्रावणको पर्हलो साता सभरै  कार्ास्थलमा स्वीकृत कार्ािम र अन्त्ख्तर्ारी ददइा 
कार्ािम कार्ाान्त्वर्न व्र्वस्था गना साथै सन्त्िवहरुले स्र्विं सर्िर्ता सलइा सिंघीर्ता 
कार्ाान्त्वर्नका सन्त्दभामा तजुामा गनुापने कानून  तजुामा सबिन्त्धमा मन्त्न्त्रपररषदिाट 
सैद्धान्त्न्त्तक सहमसत सलन २०७३ असार मसान्त्तसभर मन्त्न्त्रपररषदमा पेि गने, सिंर्वधान 
कार्ाान्त्वर्नका लासग गनुापने पनुसिंरिना, असधकार सूिी र्वश्लषेण एविं समलान, साझा 
असधकारको सूिी कार्ाान्त्वर्नलाइा प्राथसमकता ददने, खररद र्ोजना, गरुु र्ोजना तर्ार 
गरी २०७३ भाद्र मर्हना सभर खररद कार्ाको िोलपर सबिन्त्धी सूिना प्रकािन 
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गररसक्ने, िजेट कार्ाान्त्वर्न गना आवश्र्क सिंस्थागत तथा कमािारी व्र्वस्था र 
कार्ार्ववरण तर्ार गरी  २०७३ श्रावण मर्हनासभर गररसक्ने । 

 मखु्र् सन्त्िवज्रू्िाट भएका स्वदेि/र्वदेि भ्रमण / भेटघाट 
 

 
मखु्य सचिव डा. सोमलाल सवेुदीज्य ूसार्क  राष्ट्रर्ा मखु्य सचिवहरुसँग आफ्न ैर्ायकर्क्षमा शिष्ट्टािार 

भेट गनुकहँुदै । 

 

 

नेपालर्ा लाचग जापानी राजदतू H.E. Mr. Masashi Ogawa मुख्य सचिव डा. सोमलाल 
सुवेदीज्यू । 
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 िागमती सर्ाईसबिन्त्धी िैठक:  
समसत २०७३ साल आषाढ २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्मा िागमती 
सर्ाई असभर्ानका आगामी कार्ािमहरुलाई थप प्रभावकारी र व्र्वन्त्स्थत गना मखु्र् सन्त्िव 
डा. सोमलाल सवेुदीज्रू्को अध्र्क्षतामा सो असभर्ानसाँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न ेमन्त्रालर्हरु, 
सरुक्षा सनकार्का पदासधकारीहरु र असभर्न्त्ताहरुको सहभासगतामा िैठक िसी सबिन्त्न्त्धत 
मन्त्रालर् एविं सनकार्हरुलाई आवश्र्क सनदेिन ददनभुर्ो । 

 

बागमती सफाइ अशभयान सम्बन्धी बठैर् सिंालन गदै मखु्य सचिव डा. सोमलाल सवेुदीज्य ू। 

 मखु्र् सन्त्िविाट तत्काल सधुार कार्ार्ोजना िमोन्त्जमको मन्त्रालर्गत प्रगसत 
अनगुमन/सनरीक्षण/ताकेता 

नेपाल सरकारले आसथाक वषा २०७२/०७३ देन्त्ख २०७४/०७५ सबमका लासग 
सरकारले गने प्राथसमकताका कार्ाहरु समेर्टएको तत्काल सधुार कार्ार्ोजना िमोन्त्जम 
कार्ा अगाडी िढे निढेको मखु्र् सन्त्िव स्वर्िंले सन्त्िव िैठक र अन्त्र् िैठकमा सनरन्त्तर 
ताकेता गरी आ.व २०७३/७४ को िजेटमा समेत उच्ि प्राथसमकताका साथ समावेि 
गना सनदेिन ददनभुएको छ । 

 नपेाल सरकारका श्रीमान ्मखु्र्सन्त्िवज्रू्को सन्त्िवालर्िाट सबपाददत प्रमखु 
कार्ाहरुको र्ववरण 

 दैसनक कररव २७५ देन्त्ख ३२५ र्ोन सबपका  व्र्वस्थापनका दरले र्ो अवधीमा जबमा कररव 
२०००० टेसलर्ोन सबपका  व्र्वस्थापन गरेको। 

 र्स अवसधमा भएका ४ वटा सन्त्िव िैठकको व्र्वस्थापनका लासग नेपाल सरकारका हरेक 
सन्त्िवज्रू्हरु रहने सनकार्िाट एजेण्डा सिंकलन, त्र्सको समर्ष्टकरण, मखु्र् सन्त्िवज्रू् समक्ष 
पेि, अन्त्न्त्तसमकरण, उि अन्त्न्त्तम एजेण्डा सन्त्िवज्रू् रहने हरेक सनकार्हरुमा परािार, 
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िैठकको लासग हरेक सनकार्मा परािार, िैठक व्र्वस्थापन, सनणार्को ड्राफ्ट, अन्त्न्त्तसमकरण, 
सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासग सिै सनकार्हरुमा परािार, कार्ाान्त्वर्न प्रगसतको र्ववरण माग 
सिंकलन, कार्ाान्त्वर्नको एर्ककृत प्रगसत तर्ारी, महत्वपूणा सनणार् कार्ाान्त्वर्न र सबिन्त्न्त्धत 
सनकार्हरुिाट भएको कार्ाान्त्वर्नको follow up गने लगार्तको कार्ामा समन्त्वर् र 
सहन्त्जकरण र सिंलग्नता । 

 वागमती सर्ाइाका लासग सनर्समत एस एम एस र अन्त्र् र्वर्वध र्वषर्मा भएका दजानौं 
िैठकको लासग परािार, एस.एम.एस, िैठक व्र्वस्थापन, सनणार् ड्राफ्ट र अन्त्न्त्तसमकरण र 
सबवन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा सनणार्को परािार र कार्ाान्त्वर्नका लासग आवश्र्क समन्त्वर्। 

 औषतमा दैसनक १८/२० व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरुसिंगको भेटघाट व्र्वस्थापन (Appointment 
Management)का दरले र्स अवसधमा कररव १६०० भेटघाट व्र्वस्थापनका कार्ाहरु। 

 दैसनक कररव ६/७ वटा गनुासोका दरले र्स अवसधमा कररव १००० गनुासो उपर 
सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा टेसलर्ोन गरी व्र्वस्थापनमा समन्त्वर् र सहर्ोग । 

 मखु्र्सन्त्िवज्रू्िाट भएका भ्रमण/अवलोकनका िममा सबपका  असधकारीका रुपमा आवश्र्क 
सहन्त्जकरण र सहर्ोग गररएको । 

 सन्त्िवालर्को प्रगसत र्ववरण र अन्त्र् सूिनाहरु सबवन्त्न्त्धत िाखा महािाखामा उपलब्ध 
गराइाएको । 

 सन्त्िवालर्का आवश्र्क कागजात अद्यावसधक गरी रान्त्खएको । 
 मखु्र्सन्त्िवज्रू्को आदेि/सनदेिानसुार सेवाप्रवाह एविं नागररकका गनुासो उपर आवश्र्क कार्ा 

गररएको। 
 र्वसभन्न व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरुिाट मखु्र्सन्त्िवज्र् ुसमक्ष अनरुोध भइा र्स अवसधमा प्राप्त कररव १५ 

िभुकामना/मन्त्तव्र्/ससर्ाररस आददको ड्राफ्ट तर्ार गने र मखु्र्सन्त्िवज्रू्िाट अन्त्न्त्तसमकरण 
भएपसछ सबवन्त्न्त्धत सनकार्/व्र्न्त्ि समक्ष प-ुर्ाउने कार्ा भएको । 

 र्वसभन्त् न परपसरकामा प्रकान्त्ित सावाजसनक सरोकारका र्वषर्हरुमा प्रकािन भएका समािार 
परहरुको सबिन्त्धमा र्थाथा के हो सत्र्तथ्र् छनर्वन गरी प्रसतवेदन पेि गने सबिन्त्धमा 
सनदेिन भए अनसुारको परिार, त्र्सको प्रसतउिरको असभलेखन, समन्त्वर् गने कार्ा ददनमा 
कररव ४/५ वटाका दरले र्ो अवसधमा कररव २५० जसत परहरु लेख् ने, सबिन्त्न्त्धत 
सनकार्हरुमा पठाउने र त्र्सको ताकेता गने कार्ा गररएको । 

 र्ो अवसधमा कररव १५ वटा र्वदेिी प्रसतसनसध मण्डलहरुलाइा भेटघाट व्र्वस्थापन (सिंिार, 
समन्त्वर्, वैठक, सत्कार) गराइाएको। 

 मखु्र् सन्त्िवज्रू् प्रमखु असतसथ भइा सहभागी हनेु कार्ािमको लासग Talking Points िनाइा 
पेि गने    गरेको ।  

 आन्त्तररक र र्वषर्गत सनकार्हरुसाँगको समन्त्वर्मा आदेिानसुार सहन्त्जकरण गररएको । 
 सन्त्िवालर्िाट उत्पादन हनेु कार्ा पररणामको असभलेख राख् ने काम भएको । 
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 सन्त्िवालर् प्रिासन सञ्चालनको काम भएको । 
 सन्त्िव िैठकिाट भएका सनणार्हरुको न्त्जल्लास्तरमा कार्ाान्त्वर्नको अवस्थाको अनगुमन गरी 

प्रसतवेदनददएको र त्र्सको कार्ाान्त्वर्नको लासग सहजीकरण भएको । 
 सन्त्िवालर्को सनर्समत सरसर्ाइा एविं हररर्ाली व्र्वस्थापन गररएको साथै logistic सबिन्त्धी 

व्र्वस्थापन गररएको। 
 कररव ४५० पर र ७५ र्ट्पणीहरुको e-registration, forward र necessary action 

मार्ा त सनपटारा लगाउने कार्ा भएको । 
 फ्याक्स मार्ा त प्राप्त परहरु सबिन्त्न्त्धत िाखा महािाखामा प्रने्त्ित गररएको । 
 मखु्र् सन्त्िव, महािाखा प्रमखुले समर्समर्मा ददने गरेका सनदेिानसुारको कार्ा उच्ि 

प्राथसमकताका साथ गरेको । 
२. मन्त्न्त्रपररषद् िैठक तथा सिंवैधासनक सनकार् व्र्वस्थापन 

क) २०७२ श्रावण देन्त्ख २०७३ असार मर्हनासबमको प्रगसत र्ववरण  

ि.स. उपलन्त्ब्ध 

१.  मन्त्न्त्रपररषद् राजनैसतक ससमसत िैठक सिंख्र्ा - ० 

२.  मन्त्न्त्रपररषद् राजनैसतक ससमसत सनणार् सिंख्र्ा - ० 

३.  मन्त्न्त्रपररषद् आसथाक तथा पूवााधार ससमसत िैठक सिंख्र्ा - १६ 

४.  मन्त्न्त्रपररषद् आसथाक तथा पूवााधार ससमसत सनणार् सिंख्र्ा - ४३ 

५.  मन्त्न्त्रपररषद् र्वधेर्क ससमसत िैठक सिंख्र्ा - २९ 

६.  मन्त्न्त्रपररषद् र्वधेर्क ससमसत सनणार् सिंख्र्ा - ४१ 

७.  मन्त्न्त्रपररषद् प्रिासन ससमसत िैठक सिंख्र्ा -  १ 

८.  मन्त्न्त्रपररषद् प्रिासन ससमसत सनणार् सिंख्र्ा - १ 

९.  मन्त्न्त्रपररषद् सामान्त्जक ससमसत िैठक सिंख्र्ा – १५ 

१०.  मन्त्न्त्रपररषद् सामान्त्जक ससमसत सनणार् सिंख्र्ा – २१ 
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३. प्रधानमन्त्री सबपका  व्र्वस्थापन 

४. िासकीर् सधुार  
 िासकीर् सधुार साँग सबिन्त्न्त्धत र्वसभन्न र्कससमका गनुासो, उजरुी, सझुाव, मागपर, 

ज्ञापनपर तथा सनवेदन आवश्र्क कारवाहीका लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा प्ररे्षत गरर 
कार्ाान्त्वर्न प्रगसतको सनर्समत अनगुमन  गररएको। 

 सिुासन ऐनले सनददाष्ट गरे िमोन्त्जम प्रत्रे्क मर्हना नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्िवको 
अध्र्क्षतामा नेपाल सरकारका सन्त्िवहरुको सनर्समत िैठकको तर्ारी, एजेण्डा सनधाारण, 
माईन्त्र्रु्टङ, िैठक आर्ोजना र सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासग सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर् 
सनकार्हरुमा प्ररे्षत गररएको साथै सनणार् कार्ाान्त्वर्न प्रगसत सिंकलन, वसगाकरण, र्वश् लेषण 
र अनगुमन सनर्समतरुपमा गने गररएको।आ.व.०७२/७३ मा मखु्र्सन्त्िव डा.सोमलाल 
सवेुदीज्रू्को अध्र्क्षतामा १४ (िौध) वटा सन्त्िव िैठक िसी १११ (एक सर् एघार) 
वटा सनणार् भएको। आ.व.०७२/०७३ मा सन्त्िव िैठकिाट भएका सनणार्हरुको िार्षाक 
ससमक्षा समेत गररएको। 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को उच्ि व्र्वस्थापन समूह (SMT) को  
िैठकको तर्ारी, एजेण्डा सनधाारण, माईन्त्र्रु्टङ, िैठक आर्ोजना र िैठकिाट भएका 
सनणार् कार्ाान्त्वर्नको प्रगसत अनगुमन सनर्समतरुपमा गने गररएको छ। आ.व. 
०७२/०७३ मा र्स कार्ाालर्को उच्ि व्र्वस्थापन समूह (SMT) को आवश्र्िानसुारका 
र्वसभन्न ४ (िार) वटा िैठक िसेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्लाई 
Center of Excellency  िनाउने समिन्त्धमा र्वसभन्न ३९ (उनान्त्िासलस) वटा सनणार् 
भएको। 

 मलुकुको सनजामती सेवामा रही नेपाल सरकारका सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवहरुले परु्ााउन ु
भएको र्वन्त्िष्ट र्ोगदान र अनभुवलाई सिंस्थागत गने साथै मलुकुको समग्र िासकीर् 
प्रणाली तथा प्रिाससनक व्र्वस्थापनमा सधुार गरर सिुासनको प्रत्र्ाभसूत गना सनजामती 
प्रिासनका र्वर्वध एविं समसामर्र्क र्वषर्मा छलर्ल गने असभप्रार्ले र्वगत िार वषा 
देन्त्ख िार्षाक सबमेलनको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को आर्ोजनामा 
हदुैं आएको नेपाल सरकारका सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवहरुको सबमेलन को सनरन्त्तरता 
स्वरुप र्स पटक नेपाल सरकारका सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवहरुको िौथो सबमेलन-
२०७२, िैर २६ गते आर्ोजना गररएको। उि सबमेलनमा सिंिमणकासलन व्र्वस्था र 
सिंघीर्ता, सावाजसनक सेवा र्वतरणलाई प्रभावकारी िनाउने र सिुासन प्रवद्धान तथा 
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भ्रष्टािार सनवारणमा सावाजसनक प्रिासनको प्रभावकाररता िढाउने उपार्हरुका सबिन्त्धमा 
छलर्ल भई सेवा सनविृ मखु्र्सन्त्िवज्रू्हरुिाट र्वसभन्न सझुावहरु प्राप्त भएको छ। प्राप्त 
सझुावहरुलाई समेटेर प्रसतवेदन तर्ार गररएको छ। 

 दन्त्क्षण एन्त्िर्ाली क्षेरीर् सहर्ोग सिंगठन (साका ) को मखु्र्सन्त्िव स्तररर् िौथो सबमेलन  
जनु ९ देन्त्ख १०, २०१६ (तदनसुार २०७३, जेठ, २७-२८) मा काठमाडौंमा सबपन्न 
गररएको छ। साका  सदस्र् राष्ट्रका मखु्र् सन्त्िव तथा मन्त्न्त्रपररषद्का सन्त्िवहरुको 
सहभासगता रहेको उि सबमेलनमा सदस्र् मलुकुको कमािारीतन्त्र सभरका उत्कृष्ट 
अभ्र्ासहरुको आदान प्रदान भएको सथर्ो । र्सले हरेक मलुकुको कमािारीतन्त्र सभरका 
राम्रा र्वषर्हरु अनसुरण हनुे र्वश्वास सदस्र् राष्ट्रहरुको रहेको छ। 

 सनजामती सेवा सनर्मावली २०५० मा रहेको नेततृ्व मूल्र्ाङ्कन ससमसतलाई  र्िर्ािील 
िनाउने सबिन्त्धी अवधारणा परको मस्र्ौदा तर्ार गरर सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर्को रार् 
समेत प्राप्त भई थप सनणार्का लासग पेि गररएको छ । 

 मलुकुको सावाजसनक प्रिासनलाई जनमखुी, जनउिरदार्ी, जवार्देही, पारदिी ,समावेिी 
तथा जनसहभासगतामलुक िनाई काननुको िासन, भ्रष्टािारमिु प्रिासन र सावाजसनक 
श्रोतको कुिल व्र्वस्थापन मार्ा त सवासाधारणलाई  सछटो छररतो तथा कम खन्त्िालो 
ढिंगिाट िस्त ु तथा सेवा पाउने व्र्वस्था गरर सिुासन पाउने नागररकको असधकारलाई 
व्र्वहारमा स्थार्पत गना राज्र्ले आरु्ले सबपन्न गरेका काम कारिाहीहरुलाई आम 
नागररक समक्ष पेि गरर सूसनु्त्ित गराई आम जनताले सिुासनको अनभुतु गने तहमा 
स्थार्पत गने उदे्दश्र्लाई हाससल गना सिुासन (सिंिालन तथा व्र्वस्थापन) ऐन, २०६४ 
को दर्ा ४१ मा भएको व्र्वस्था अनरुुप आसथाक िषा २०७१/०७२ को िासकीर् 
सधुार  तथा सिुासनको िार्षाक प्रसतवेदन तर्ार गरर सावाजसनक गररएको छ। 
प्रसतवेदनमा नेपाल सरकारका र्वसभन्न सनकार्हरुिाट आसथाक िषा २०७१/०७२ मा 
सबपादन गररएका कामहरुको लेखाजोखा गदै सिुासनको क्षेरमा परु्ााएको र्ोगदानको 
िारेमा ििाा गररएको छ। साथै भावी ददनहरुमा गनुापने कामको प्राथसमकता पर्हल्र्ाउने 
प्रर््न  गररएको छ।र्ो प्रसतवेदन प्रत्रे्क िषा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले 
तर्ार गरर प्रधानमन्त्रीले व्र्वस्थार्पका सिंसद समक्ष पेि गने व्र्वस्था छ। 

 आ.व. ०७२/०७३ मा सावाजसनक सरोकार एविं िासकीर् सधुारसाँग सबिन्त्न्त्धत र्वर्वध 
र्वषर्मा र्वसभन्त् न परपसरकामा प्रकान्त्ित समािारका सबिन्त्धमा सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्हरुको 
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ध्र्ानाकषाण गराई आवश्र्क कारवाहीका लासग लेन्त्ख पठाइएको। आ.व. ०७२/०७३ 
मा १५ वटा र्वर्वध र्वषर्हरुका सबिन्त्धमा कारिाहीका लासग परािार गररएको छ। 

 नेपाली सेनाले देिको र्वद्यमान पररन्त्स्थतीमा िान्त्न्त्त सरुक्षा कार्म गने तथा दैसनक 
उपभोग्र् िस्तकुो आपूसता व्र्वस्था सहज र प्रभावकारी िनाई राख् ने लगार्त देिको 
समसामर्र्क गसतर्वसधहरुलाई र्वश् लेषण गरी र्स कार्ाालर्मा प्राप्त हनुे र्विेष जाहेरी 
अध्र्र्न गरी र्वषर्को गन्त्बभर्ाता अनसुार सबिन्त्न्त्धत सनकार्को ध्र्ानाकषाण गराई 
आवश्र्क कारवाहीका लासग प्ररे्षत गररएको र कार्ाान्त्वर्न प्रगसतको सनर्समत अनगुमन 
गररएको। 

 सिुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ् िालन) ऐन, २०६४ मा भएको व्र्वस्था अनसुार प्रत्रे्क 
मन्त्रालर्/कन्त्द्रीर् सनकार्/आर्ोग/केन्त्द्र/कार्ाालर्हरुमा िासकीर् सधुार इकाई गठनका 
लासग परािार गरी सो िमोन्त्जम गठन भएको िासकीर् सधुार इकाईको सबपका  व्र्न्त्ि 
(Focal Person) को पणुा र्ववरण एर्ककृत  गने कार्ा गररएको। 

 नेपाल सरकारका मन्त्रालर्हरुमा प्रधानमन्त्रीको अध्र्क्षता/सिंरक्षकत्वमा रहेका 
सनकार्हरुको र्ववरण अद्यावसधक गररएको। 

 नेपाल सरकारका र्वसभन्न मन्त्रालर् सनकार् अन्त्तरगत रहेका िोडा प्रासधकरण सनगम वा 
अन्त्र् सिंस्थाका र्ववरण माग गरर अद्यावसधक गररएको।  

 र्वगत केर्ह समर् अन्त्घ देिले भोगेको इन्त्धन समस्र्ा समाधान गना, ददघाकासलन रुपमा 
इन्त्धन/उजाा आपूसतामा आत्मसनभारतर्ा  उन्त्मखु हनु इन्त्धनमा िैकन्त्ल्पक उपार्हरुका 
सबिन्त्धमा सबिन्त्न्त्धत सनकार्का पदासधकारी सन्त्बमसलत िैठक आर्ोजना गरर भएका 
सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा प्ररे्षस गरर कार्ाान्त्वर्न प्रगसतको सनर्समत 
अनगुमन गररएको। 

 राम्रो सरकार र असल िासनका लासग अन्त्तरराार्ष्ट्रर्स्तरमा काम गने "खलुा सरकार 
सहकार्ा" (Open Government Partnership) र्वश् व सिंगठनमा नेपालको सदस्र्ता प्रासप्त 
एविं सहभासगताका सबिन्त्धमा अध्र्र्न गरी ससर्ाररस सर्हतको प्रसतवेदन तर्ार गना समसत 
२०७२।९।८ मा सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट भएको सनणार् अनसुार ससमसत गठन 
भएकोमा ससमसतको ससर्ाररस सर्हतको प्रसतवेदन प्राप्त भई प्रसतवेदन उपर अथा मन्त्रालर्, 
परराष्ट्र मन्त्रालर्, कानून न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् मासमला मन्त्रालर्को रार् समेत प्राप्त भएको  
र थप सनणार्का लासग पेि गररएको। 
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 िासकीर् क्षेरहरुको पर्हिान गरर सधुारका ऐजेण्डा तर् गने सबिन्त्धमा िददार्ा 
न्त्जल्लान्त्स्थत सरकारी कार्ाालर्का कार्ाालर् प्रमखुहरुसाँग एकददने गोष्टी तथा अन्त्तरर्िर्ा 
कार्ािम आर्ोजना गरर प्रसतवेदन गररएको। 

 सिुासन कार्म गने सन्त्दभामा सरकारी कार्ाालर्हरुले प्रदान गने सावाजसनक सेवाप्रवाहका 
सबिन्त्धमा न्त्जल्लान्त्स्थत कार्ाालर्हरुको प्रत्र्क्ष अनगुमन गरर जानकारी सलन,े सनदेिन 
ददने र भर्वष्र्का लासग नीसत तजुामा र पररमाजान गने उदे्दश्र् िमोन्त्जम प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को स्वीकृत कार्ािम अनसुार सिुासन तथा सावाजसनक सेवा 
प्रवाहका सबिन्त्धमा सिसभन्न न्त्जल्लान्त्स्थत सरकारी कार्ाालर्हरुको अनगुमन गरर प्रसतवेदन 
गररएको छ।साथै अनगुमनका िममा देन्त्खएका समस्र्ाहरुको सनराकरणका लासग 
सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्हरुलाई लेन्त्ख पठाईएको।  

 
५. प्रिासन पनुसंरिना 

 सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर् अन्त्तगात रहेको िासकीर् सधुारको लागी प्रिासन सधुार 
तर्ारी आर्ोजना (PREPARE) साँग समन्त्वर् गरी प्रिासन पनुःसिंरिना सबिन्त्धी कार्ा 
भईरहेको तथा कार्ासबपादन समूह (Quality Circle) वैठक राखी आवश्र्क सझुाव ददन े
कार्ा गदै आएको । 

 नेपाल सरकारका मखु्र्सन्त्िवज्रू्को सिंर्ोजकत्वमा रहेको सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा 
प्रिासन पनुःसिंरिना समन्त्वर् ससमसतको वैठक सबपन्न (हालसबम ३ वटा वैठक सबपन्न)। 

 प्रधानमन्त्रीज्रू्को अध्र्क्षतामा गदठत उच्िस्तरीर् सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन 
पनुःसिंरिना सनदेिक ससमसतको वैठक सबपन्न (हालसबम एउटा वैठक सबपन्न)। 

 तत्काल सधुार कार्ार्ोजना अनरुुप र्स कार्ाालर् र अन्त्र् मन्त्रालर्/सनकार्हरुले 
सबपादन गरेको कार्ा प्रगसत र्ववरण सिंकलन गरी एर्ककृत कार्ाप्रगसत र्ववरण तर्ार 
गरेको । 

 र्वसभन्न मन्त्रालर्/सनकार्हरुले सबपादन गरेको सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन 
पनुःसिंरिना सबिन्त्धी मौजदुा अवस्थाको जानकारी (Stock-Taking) सलई एर्ककृत र्ववरण 
तर्ार गररएको । 

 सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न तथा प्रिासन पनुःसिंरिना समन्त्वर् ससमसतको सनणार् अनरुुप गदठत 
समूहगत कार्ादलको कार्ार्वसध तजुामा गरी स्वीकृत भै कार्ाारबभ भएको । 
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६. गनुासो व्र्वस्थापन तथा हेलो सरकार कक्ष 

 जनताका समस्र्ा िझु्न सनरन्त्तर प्रर््न िील रहेको,  
 हेलो सरकार कार्ािम र्वस्तारै सिंस्थागत हुाँदै गएको  
 जनताको र्वश्वास आजान गदै अगासड िढेको 
 सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेको । 
 हेलो सरकार लाई पािवटै र्वकास क्षेरमा र्वस्तार गदे स्थासनर्करण गररएको । 
 गनुासो व्र्वस्थापन िाखावाट सबपाददत कार्ाहको माससक प्रगसत प्रसतवेदनहरु तर्ार गरर 

माससक रुपमा सावाजासनक गने गररएको । 
 गनुासो सनेु्न नोडल असधकाररहरुसग गनुासो व्र्वस्थापनका सबिन्त्धमा समर् समर्मा 

अन्त्तर्का र्ा तथा छलर्ल आर्ोजना गररएको । 
 िाखाको माससक प्रगसत प्रसतवेदन माससक रुपमा तर्ार गरर सो िारेमा प्रसे ररसलज गरी 

सावाजासनक गने गररएको । 
 हेलो सरकार लाई क्षेसरर् स्तरमा र्वस्तार गने कार्ािम अनसुार पािै र्वकास क्षेरमा 

सिंिालनमा आइसकेको । धनकुटा,पोखरा,हेटौडा र सखेुतमा उदघाटन भएको ददपार्लमा 
उदघाटन हनु िाकी रहेको । 

 गनुासो व्र्वस्थापन िाखाको पोटाल अधावसधक गने कार्ा भैरहेको । 
 हेलो सरकारको िजारीकरण कार्ािम अन्त्तगात वतृन्त्िर सनमााण गररएको । 
 हेलो सरकारको प्रिार प्रसार गने उदेश्र्ले वार्षाक पनु्त्स्तका प्रकािन गररएको । 
 हेलो सरकारलाई र्वधसुतर् मैसर िनाउन मोिाइल एप तर्ार गरी सिंिालनमा ल्र्ाउन े 

गहृकार्ा भै रहेको । 

तथ्र्ाङर्कर् उपलन्त्ब्ध 

 २०६८ कासताक १७ िाट सञ्चालन भएपिात ्हेलो सरकारमार्ा त ्२०७३ असार मर्हना 
सबममा(क्षेरीर् प्रिासन कार्ाालर्िाट प्राप्त गनुासो/सझुाव)समेत गरी कुल ४९१०८ वटा 
गनुासो, सझुाव तथा सूिनाहरु प्राप्त भएका छन ्जसमध्रे् ४१७६९ र्र्छ्यौट भई ७३३९ 
वटा र्छर्ौट हनु िार्क रहेका छन ्। हालसबमको गनुासो र्छर्ौट दर ८५ प्रसतित 
रहेको छ । 

 हेलो सरकार कक्षमा ०७३ िैिाख मसान्त्त देन्त्ख ०७३ असार मसान्त्त सबम ४३७१ 
वटा गनुासा प्राप्त भएको तथा जसमा ३२५३ वटा गनुासाहरु र्छर्ौट भै १११८ 
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गनुासाहरु र्छर्ौट हनु िार्क रहेका । जसमा गनुासो र्छर्ौटको दर ७४ प्रसतित 
रहेको छ । 

 २०७२ जेष्ठ २५ देन्त्ख सिंिासलत हेलो सरकार रे्सिकु पेज मार्ा त ०७३ असार मसान्त्त 
सबममा १३१६ वटा गनुासाहरु प्राप्त हनु आएका छन ्। 

 २०७२ पौष २७ देखी हेलो सरकारलाइ थप प्रभावकारी पाने उदेश्र्ले टवीटरमा 
@Hello_Sarkar खाता खोलेर गनुासा सलन थासलएकोमा ०७३ असार मसान्त्त सबममा 
२५३१ वटा गनुासाहरु प्राप्त हनु आएका छन ्। 

 २०७३ असार मर्हनामा हेलो सरकार कक्षमा १४८० गनुासा र २३ वटा सझुावहरु 
आएका र तीमध्रे् ८३१ अथाात ्५६.१५ प्रसतित र्र्छ्यौट भएका छन ्| 

 हेलो सरकार कक्षमा ०७२ श्रावण १ देन्त्ख ०७३ असार मसान्त्त सबम १०१९५ वटा 
गनुासा प्राप्त भएको तथा जसमा ८३२३ वटा गनुासाहरु र्छर्ौट भै १८७२ गनुासाहरु 
र्छर्ौट हनु िार्क रहेका । जसमा गनुासो र्छर्ौटको दर ८२ प्रसतित रहेको छ । 

७. सदािार प्रवधान तथा भष्टािार सनगरानी 
 गोगिंव ुनर्ााँ िसपाका सभरको सरकारी जग् गा र सो जग् गामा सनसमात व् र्ापाररक भवनहरुको 

व् र्वस् थापन एिंव सिंरक्षणका लासग अ.द.अ.आ.वाट र्वगतमा भएका सनणार्को कार्ाान्त् वर्नका 
लासग सहजीकरण गने सन्त्दभामा र्वष् णमुती कोररडोर सनमााण गने िममा रहेको र अन्त्र् 
सावाजसनक पूवााधार सनमााण ( लोत् से िहउुद्धेश् र्ीर् प्रा.सल.ले सलएको भन्त् दा असतरीक् ि 
जग् गामा ) गने र्वषर्मा के कसत जग् गा उपर्ोग हनु जाने हो ? सो समेत एकीन गरी 
िााँकी रहेको जग् गाको  सब िन्त् धमा थप भाडा वा िलु् क सनधाारण गना उपर्कु् ि देन्त्खएकाले 
काठमाडौ महानगरपासलकाले तत् काल जग् गा एकीन गनाका लासग महानगरपासलका 
कार्ाालर्लाई सनदेि गररएको । 

 सनजामती कमािारी अस् पतालले आ. व. ०७१/७२ मा सिंिालन गरेको र्मााससष् ट पदको 
परीक्षा रद्ध गरी परीक्षा सञ् िालन सवन्त् धी र्वसनर्मावलीको समग्र पनुरावलोकन गरी 
परीक्षा िोडामा सनजामती कमािारी अस् पतालका तर्ा वाट आफ् नो मार प्रसतसनसधत् व गराउने 
र्विेषासधकारवाट मकु् त गराउने र्वषर्को उजरुी सनवेदन छानर्वन गदाा सनजामती कमािारी 
अस् पताल पदपूसता ससमसतले उल्लेन्त्खत पदमा स् थार्ी पदपूसताको लासग र्वसनर्म ३१ को 
उपर्वसनर्म (१) मा व् र्वस् था भए अनसुार उप र्वसनर्म (२) वमोन्त्जम सवन्त्न्त् धत सवै 
उब मेदवारहरुलाई सूिना प्रकान्त्ित गरी सूिना ददएको । साथै उक् त र्वसनर्मावलीको 
उपर्वसनर्म (४) मा व् र्वस् था भए वमोन्त्जम पदपूसता ससमसतले सलन्त्खत परीक्षा उत् िीणा 
हनुका लासग पणुााङ्कको ६० प्रसतित सनधाारण गरेको र उजरुकताा परीक्षाथीले सलन्त्खत 
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परीक्षामा उत् िीणााङ्क ६० प्रसतित भन्त् दा कम प्रा् ताङ्क प्रा् त गरेकाले उक् त 
र्वसनर्मावलीको र्वसनर्म ३१ को उपर्वसनर्म (६) वमोन्त्जम सनजको करार सेवा स् वत 
भिंग भएको र र्स र्वषर्मा कुनै असनर्समत कार्ा नगररनकुा साथै र्वसनर्मावलीले व् र्वस् था 
गरे वमोन्त्जम कार्ा सब पादन गनुा अस् पताल प्रिासनको दार्र्त्व भएको समेतका व् र्होरा 
उल् लेख भएको सनजामती कमािारी अस् पताल, मीनभवनको पर साथै रान्त्ख सामान्त्र् 
प्रिासन मन्त् रालर्वाट प्रा् त जवार्वाट सनवेदकले सनवेदन व् र्होरामा उठाए वमोन्त्जमका 
कार्ा भएकै हो भने्न नदेन्त्खएकाले सोही व् र्होरा जनाई र्छौट गररएको । 

 कार्ाालर्को स्वीकृत िार्षाक कार्ािम अनसुार िाखामा कार्ारत असधकृत द्धर् पणु्र्प्रसाद 
भट्टराई र रोर्हत दहालको नेततृ्वमा गएको टोलीले सिंखवुासभा न्त्जल्ला सदरमकुाममा समसत 
२०७२/११/१८ गतेका ददन सदािार प्रिधान तथा भ्रष्टािार सनगरानी र्वषर्क एक 
ददवससर् अन्त्तर्िर्ा कार्ािम सबपन्न गरी प्रसतवेदन पेि गरेकोछ।उि अन्त्तर्िर्ा 
कार्ािममा खर्टएका असधकृतहरुवाट भ्रष्टािारजन्त्र् प्रिाससनक असनर्समतता सनर्न्त्रण र 
सदािार प्रिधानका लासग केन्त्द्रवाट गररएका प्रर्ासका वारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी 
गराइएको।  

 गररिी सनवारण कोषद्धारा गत 15 Sep.2015 मा र्वज्ञापन प्रकान्त्ित गरी सनर्िु गररएका 
Consultant Portfolio Manager पदको सनर्नु्त्क्ि लगार्त भनाा प्रर्िर्ा पारदिी नहनुकुा 
साथै माग सिंख्र्ाको तलुनामा ठूलो मारामा िैकन्त्ल्पक उबमेदवारलाई उिीणा गराई 
सनजहरुलाई नै पसछ सनर्नु्त्ि गररएकाले छानर्वन गना माग सर्हत परेको उजरुीका 
सबिन्त्धमा आवश्र्क कारवाही गना आर्ोगवाट लेन्त्ख आए वमोन्त्जम कोषवाट भएको 
उक्ि पदको समग्र परीक्षा सञ्चालनदेन्त्ख अन्त्तीम नसतजा प्रकािनसबमका लासग अवलबवन 
गररएको स्वीकृत र्वसध /मापदण्ड तथा र्वज्ञापनमा माग गररएको रीक्ि सिंख्र्ाको 
ितप्रसतितकै सिंख्र्ामा वैकन्त्ल्पक उबमेदवार उिीणा गराई दरवन्त्दी ररक्ि नहदैु वैकन्त्ल्पक 
मध्रे्वाटै ठूलो सिंख्र्ामा सनर्िु गनुापनााको कारण अवस्था र औन्त्ित्र् समेतका पषु्ठर्ाईका 
आधारहरु अध्र्र्न गदाा आर्ोगवाट प्राप्त उजरुकतााको उजरुी व्र्होरा र्थाथामा आधाररत 
रहेको नदेन्त्खएकाले सोही व्र्होरा जनाई समसत २०७२/१२/१५ को सनणार्ानसुार  
असभलेख रान्त्खएको । 

 अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगवाट प्राप्त सझुावहरु मध्रे्को सावाजसनक क्षेरमा 
सदािार पद्धसतको र्वकास गनाका लासग रार्ष्ट्रर् नैसतकता एिंव सनष्ठा नीसत (National Ethics 

and Integrity Policy) को मस्र्ौदा तर्ारपाने सबिन्त्धमा सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर् ,कानून 
मन्त्रालर् र रार्ष्ट्रर् सतका ता केन्त्द्रका पदासधकारी समेत सिंग प्रारन्त्बभक छलर्ल भएको ।  

 देिमा आर्ात भएका र्वटुसमनको गणुस्तर कार्म गने सबिन्त्धमा अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग 
अनसुन्त्धान आर्ोगवाट भएको सनणार् कार्ाान्त्वर्नको पसछल्लो  कार्ाप्रगसतका सबिन्त्धमा 
सबिद्ध सनकार्का पदासधकारीहरु सन्त्बमसलत समन्त्वर् िैठक सबपन्न भएको ।िैठकमा 
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आर्ात हनुे र्वटुसमनको उत्पादकवाट प्राप्त हनुे प्रमाणपरको अलावा भन्त्सार प्रवेिर्वन्त्दमुा 
समेत Sample सलई असनवार्ा परीक्षण गराउने व्र्वस्थाका लासग भन्त्सार प्रिासनसिंग 
समन्त्वर् गना र आवश्र्क पूवााधार तर्ार गनुापने वारेमा समेत छलर्ल भई 
कार्ाान्त्वर्नका लासग सबिद्ध सनकार्लाई सनदेिन ददइएको सथर्ो। 

 रार्ष्ट्रर् कृर्ष अनसुन्त्धान तथा र्वकास कोषका सदस्र्सन्त्िव सरेुिवाव ु सतवारीले कृर्ष 
पररर्ोजना प्रस्ताव PCN (Project Concept Note) स्वीकृत गदाा स्वच्छ प्रसतस्पधाा नगराई 
आरु्खसुस एकासधकार कार्म गरी मोटो रकम असलुी प्रस्ताव स्वीकृत गरी भ्रष्टािार 
गनुाका साथै अकुत सबपन्त्ि आजान गरेको हदुााँ छानर्वनका लासग परेको सनवेदनमा कृर्ष 
र्वकास मन्त्रालर्वाट गठीत छानर्वन टोलीले ददएको प्रसतवेदनका आधारमा हाललाई 
प्रस्ततु उजरुी उपर केही गरररहन ु नपने देन्त्खएकाले सोही व्र्होरा जनाई र्छौट 
गररएको।  

 ससिंहदरवार पररसरमा रहेका परुाना सवारी साधनहरुको व् र्वस् थापन गना तथा सरकारी 
साधन श्रोतको उन्त्ित, समतव् र्र्ी र प्रभावकारी रुपमा सञ् िालनका लासग सरकारी सवारी 
साधनहरु आवश्र्र्कर् कार्ाका लासग वाहेक सावाजसनक र्वदाका ददनहरुमा नीन्त्ज 
प्रर्ोजनका लासग प्रर्ोग नगने नगराउने व्र्वस्था कडाइकासाथ पालना गराउन सवै 
केन्त् द्रीर् सनकार्हरुलाई सिेत गराइएको छ । साथै प्रर्ोग नगरर नहनुे अवस् थामा मार 
समसत स् थान तोकी केन्त् द्रीर् तहमा सन्त्िवस् तरको स् वीकृसत गराई अनमुसत पास ददइने र 
सोही वमोन्त्जम अनगुमन गना सनर्ामक सनकार्लाई सनदेि गररएकोछ । 

 आर्ोगवाट र्वसभन्त् न समसतमा सरकारी तथा सावाजसनक जग् गाको असतिमण, सनर्न्त् रण र 
सिंरक्षणका लासग सब िन्त्न्त् धत सरोकारवाला सनकार्हरुलाई सकृर्तापूवाक आआर्ना 
न्त्जब मेवारी सनवााह गना कार्ार्ोजना वनाई १ िषासभर सनणार् कार्ाान्त् वर्नका लासग लेन्त्ख 
आएको सन्त्दभामा समर् समर्मा सब िद्ध सनकार्हरुका पदासधकारी सर्हतको वैठक 
आर्ोजना गरी सहन्त्जकरण/समन्त्वर् गररदै आइएकोछ।  

 सडन्त्ल् लवजारन्त्स् थत मालपोत कर्ाालर् र नापी कार्ाालर् हातासभर सरकारी स् वासमत् वको 
जग् गामा गैरसरकारी सिंघसिंस् थाको भवन सनमााण  भएकाले तत् कालीन सब झौता रद्ध गरी 
र्स् तै प्रकृसतका अन्त् र् सरकारी स् वासमत् वको जग् गामा गैरसरकी सिंघसिंस् थाको भवन सनमााण 
गना नददने व् र्वस् था समलाउने ।सनणार्ानसुार सब झौता रद्ध गना भसूमसधुार तथा व् र्वस् था 
मन्त् रालर्मा परािार गनुाका साथै र्स् तै प्रकृसतका अन्त् र् सरकारी स् वासमत् वको जग् गा कुनैपसन 
व् र्न्त्क् त / सिंस् थालाई मन्त्न्त् रपररषद्को सनणार् वेगर नददन, ददएको भए र्ववरण पेि गना र 
काननु वमोन्त्जम कारवाही िरुु गना नेपाल सरकार मातहतका सिै मन्त् रालर्/ सन्त्िवालर्/ 
आर्ोग र कार्ाालर्हरुलाई पररपर गररएको छ। 
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 वैदेन्त्िक रोजगारका र्वषर्मा देन्त्खएका समस् र्ाहरु समाधान गने उद्धेश् र्ले आर्ोगवाट 
केही गन्त् तव् र् मलुकुहरुको स् थलगत अध् र्र्न तथा सब िध् द सनकार्हरुसिंग भएको छलर्ल 
एिंव आर्ोगमा परेका उजरुी समेतको आधारमा आर्ोगको समसत २०७२/६/२० गतेको 
िैठकले गरेको र्वसभन्न सझुावहरुको कार्ाान्त्वर्न गरेमा र्स क्षेरमा देन्त्खएका मलुभतू 
समस् र्ाहरु समाधान हनुे  अपेक्षासर्हत आर्ोगवाट प्राप्त सझुाव कार्ाान्त्वर्न गना गराउन 
सब िन्त्न्त् धत सनकार्हरुलाई सनदेि गररएको । 

 २०७२ िैिाख १२ गते गएको र्वनासकारी भकूब प पश्र् िात राहत सामाग्री सिंकलन 
खररद तथा र्वतरण लगार्तका आम सरोकार तथा मानवीर् सिंवेदनिीलताका र्वषर्मा 
आर्ोगको ध् र्ानाकषाण भई उल् लेन्त्खत र्वषर्हरुमा हनु सक् ने असनर्समतता सब िन्त् धमा प्राप्त 
प्रसतवेदनमा उल् लेन्त्खत सझुावहरु कार्ाान्त् वर्नका  लासग अथा, गहृ, सिंघीर् मासमला, 
स्वास्थ्र्, वन, न्त्िक्षा, कृर्ष, सहरी, उद्योग, भौसतक, वान्त्णज्र्, ससिाई, र मर्हला 
वालिासलका तथा समाजकल्र्ाण मन्त्रालर्लाई सनदेि गररएको । 

 नेपाल सरकार मातहतका मन्त्रालर्/सन्त्िवालर् /आर्ोग र मातहतका कार्ाालर्हरुमा 
देन्त्खएको वेरुज ु एविं पेश्की समेतलाई तत्काल समर्सीमा तोकी र्छौटका लासग 
प्रभावकारी कदम िाल्ने सबवन्त्धमा समर्समर्मा सनर्समत लेखापरीक्षण गना, 
सनकार्गतरुपमा कार्म भएका वेरुजकुो समपरीक्षण गराउन , पेश्की रकमको काननुको 
बर्ादसभर र्छौट गराउन तथा श्रोतभनाा माग गनुापने रकम तत्काल माग गना आरु् 
कार्ारत मन्त्रालर्/आर्ोग/सन्त्िवालर् तथा मातहतका सनकार्हरुका वेरुजलुाई र्छौटको 
कार्ार्ोजना वनाई कार्ा सबपादन गने गराउने तथा असलु गनुापने रकम कडाईका साथ 
असलु गरर आसथाक सिुासन कार्म गरी सोको प्रगसत र्ववरण ३/३ मर्हनामा र्स 
कार्ाालर्लाई जानकारी गराउन सवै केन्त्द्रीर् सनकार्लाई लेन्त्ख गएको । 

 परराष्ट्र मन्त्रालर् अन्त्तगात र्वसभन्न दतुावास एिंव सनर्ोगहरुमा कार्ारत राजदतु एिंव 
पदासधकारीहरु तोर्कएको सेवावसध भन्त्दा िढी अवसध िसी तलव भिा खाएको भसन 
आर्ोगमा पना आएको उजरुीका सबिन्त्धमा आवश्र्क सनणार् भई कार्ाान्त्वर्नका लासग 
परराष्ट्र मन्त्रालर् र र्स कार्ाालर्लाई लेन्त्ख आएको मा आर्ोगको उपरोि सनणार् 
कार्ाान्त्वर्न गना परराष्ट्र मन्त्रालर्लाई लेन्त्ख गएको । 

 सनजामती कमािारीहरुको सरुवा गदाा सनजामती सेवा ऐन, सनर्मावली र नेपाल सरकार 
मन्त्न्त्रपररषदवाट भएका र्स सबवन्त्न्त्ध सनणार् एिंव कार्ार्वसध वमोन्त्जम सनन्त्ित र्वसध र 
मापदण्ड अनसुार प्रर्िर्ा परुा गरी सरुवा गने/गराउने व्र्वस्था समलाउन सवै 
मन्त्रालर्लाई आवश्र्क सनदेिन ददने व्र्वस्थाका लासग नेपाल सरकारका मखु्र्सन्त्िव 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर्मा लेन्त्ख आएकोमा लेन्त्खए अनसुार गने गराउन 
व्र्वस्थाका लासग सिै मन्त्रालर्हरुमा लेन्त्ख गएकोछ। 
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 अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगको २५औ ँवार्षाक प्रसतवेदनमा औल्र्ाइएका ४२ 
िदेु सझुाव कार्ाान्त्वर्नका लासग तत ् सनकार्हरुमा पठाई सोको कार्ाान्त्वर्नको अवस्था 
वारेमा जानकारी सलने कार्ा भइरहेको । 

 
८. सामान्त्र् प्रिासन 

 र्स कार्ाालर्का कमािारीहरुको आ.व. 2071/72 को का.स.म.ु र्ारामसबिन्त्धी 
सबपूणा कार्ाहरु गररएको । 

 र्स कार्ाालर्मा कार्ारत तथा र्स कार्ाालर्मा पेि गनुा पनेगरी तोर्कएका 
सनकार्/पदासधकारीहरुको सबपसत र्ववरण सिंकलन गररएको तथा सनजामती कमािारीहरुको 
र्ववरण सनजामती र्कतािखानामा दताा गराइएको ।  

 र्स कार्ाालर्का कमािारीहरुको आ.व. 207२/7३ को तलिी प्रसतवेदन सनजामती 
र्कतािखाना िाट पाररत गराइएको ।  

 आ.व. 207२/7३ को लासग मौजदुा सूिी दतााका लासग प्राप्त 
व्र्न्त्ि/र्मा/कबपनीहरुको आवेदन उपर छानर्वन सबपन्न गरी सून्त्िकृत गररएको।  

 आ.व. 207२/7३ को लासग कार्ाालर्मा आवश्र्क स्टेिनरी सामानहरुको खररद 
प्रकृर्ा पूरा गरी खररद कार्ा सबपन्न गररएको ।  

 रार्ष्ट्रर् पनुसनामााण प्रासधकरणको दरिन्त्दीसर्हतको साङ्गठासनक सिंरिना तर्ार गने कार्ा 
गररएको ।  

 सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट ससिंहदरिार पररसरमा र्विेष प्रजासतका र्वरुवा वकृ्षारोपण 
गरी सरसर्ाई तथा हररर्ाली प्रवद्धान कार्ािम २०७२ िभुारबभ गररएको र सो 
कार्ालाइ सनरन्त्तरता ददइएको ।  

 सिै िाखा/महािाखा/सन्त्िवालर्का िाखा/कार्ाकक्षगत न्त्जन्त्सी सामानको र्ववरण 
अद्यावसधक गरी फे्रममा राखी सिै िाखा/कार्ाकक्षमा टााँस गररएको । साथै हरेक 
सन्त्िवालर्/महािाखा/िाखाहरुमा सभिामा कागज टााँस्ने पररपाटीको अन्त्त्र् गदै सूिना 
पाटीको व्र्वस्था गररएको ।  

 र्स कार्ाालर्का लासग आसथाक वषा २०७२।०७३ मा आवश्र्क पने देहार्का खररद 
कार्ा सबझौता/सबपन्न 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) 
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 Four Wheel Drive SUV थान १ र Hatch Back Car थान २  

 Hello Sarkar Portal Up gradation 

 ससिंहदरिार सरसर्ाइ तथा िगैंिा व्र्वस्थापन कार्ािम अन्त्तगात रोज, हिाल र साइर्टस 
गाडेन सनमााण गने कार्ा वनस्पसत र्वभागसाँगको समन्त्वर्मा सबपन्न गररएको ।  

 कार्ाालर्मा काम नलाग्ने अवस्थमा रहेका कागजातहरु कागजात धलु्र्ाउने सनर्म, 

2027 िमोन्त्जम धलु्र्ाउने कार्ा सबपन्न गररएको ।  

 सन्त्िव िैठक कक्षमा Mobile Signal Jammer जडान गररएको । 

 र्स आ.व.को स्वीकृत कार्ािम अनसुार क्षमता र्वकास कार्ािम अन्त्तगात २२ जना 
कमािारीहरुलाई हलकुा सवारीिालक तासलम प्रदान गररएको  तथा र्वसभन्न १० समूह 
िनाई आन्त्तररक अवलोकन भ्रमण कार्ािम सबपन्न गररएको । 

 पररवसतात सिंघीर् सिंरिना अनरुुप र्स कार्ाालर्को सिंगठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षण 
सबपन्न गरी नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) मा प्रस्ताव लैजान सामान्त्र् प्रिासन मन्त्रालर्मा 
लेखी पठाइएको ।  

 र्स कार्ाालर्को सामान्त्र् प्रिासन िाखािाट सबपादन हनुे कमािारी प्रिासनसबिन्त्धी र्वदा 
असभलेख अद्यावसधक, रमाना, अवकास आददको सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा परािार र दैसनक 
कार्ाहरु सबपादन गररएको ।  

 र्स कार्ालर्मार्ा त म.प.मा पेि गनुापने प्रस्तावहरु तर्ार गरी पेि गररएको ।  

 

९. आसथाक प्रिासन सबवन्त्धी सनर्समत कार्ाहरु  

 

१०. काननु तथा रै्सला कार्ाान्त्वर्न 

 र्स आ.व. को असार मसान्त्त सबममा र्स कार्ाालर्लाई र्वपक्षी िनाई सवोच्ि अदालत, 

पनुरावेदन तथा न्त्जल्ला अदालतहरुिाट बर्ाद तामेल भई दताा हनु आएका ३२२ थान 
मदु्दाहरुको सलन्त्खत जवार् तथा प्रसतउिर पर तर्ार गरी सबिन्त्न्त्धत अदालतमा पठाइएको 
। 

 नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् समक्ष दताा हनु आएका प्रहरीको पनुरावेदनको सनवेदनहरु 
मध्रे् ३ थान सनवेदन (प्रहरीको र्वभासगर् कारवाहीका पनुरावेदन पर) उपर अध्र्र्न गरी 
रार् सर्हतको प्रसतवेदन मन्त्न्त्रपररषद् समक्ष पेि गररएको । 

 भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी ऐन िमोन्त्जम िनाउन ु पने 
कार्ार्वसधहरु भकूबपिाट प्रभार्वत व्र्न्त्िको नाममा जग्गा दताा गने सबिन्त्धी कार्ार्वसध, 
भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी सावाजसनक खररद कार्ार्वसध, 
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भकूबपिाट प्रभार्वत व्र्न्त्िको पनुवाास तथा स्थानान्त्तरणको लासग वन क्षेरको जग्गा 
उपलब्ध गराउने सबिन्त्धी कार्ार्वसध, भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााण सबिन्त्धी 
सनर्मावली, २०७२, भकूबपिाट प्रभार्वत सिंरिनाको पनुसनामााणको लासग प्रारन्त्बभक 
वातावरणीर् परीक्षण तथा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सबिन्त्धी कार्ार्वसध र जग्गा प्रासप्त 
सबिन्त्धी कार्ार्वसध तर्ार गरी नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् िाट स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्नमा 
आइसकेको । 

 अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनसबिन्त्धी र्वधेर्क तजुामा गना नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् िाट 
सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृती प्राप्त भई र्वधेर्क तजुामाको िममा रहेको । 

 लोक सेवा आर्ोगको काम,  कताव्र् र असधकारको सबिन्त्धमा सिंिोधन र एकीकरण गना 
िनेको र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका सिंसदमा पेि गना स्वीकृसत प्रदान भई व्र्वस्थार्पका सिंसदमा 
दताा हनुे प्रर्िर्ामा रहेको । 

 प्रदेि लोक सेवा आर्ोगको काम, कताव्र् र असधकार सबिन्त्धी आधार र मापदण्ड 
सनधाारण गने र्वधेर्क तजुामा गना सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृसत ददने र्वषर्को प्रस्ताव नेपाल 
सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् मा पेि भएको । 

 प्ररेणा राज्र्लक्ष्मी ससिंह र्वरुद्ध र्स कार्ाालर् समेत भएको सबवत ्२०७१-WO-०६२८ 
को उत्प्रषेणर्िु परमादेि ररट सनवेदनमा सवोच्ि अदालतिाट समसत २०७२।०३।०६ 
मा भएको रै्सलािाट नेपाल सरकारको हक र्हतमा असर पने भएकोले सबमासनत 
सवोच्ि अदालतिाट भएको आदेि उपर पनुरावालोकन गने सनणार् भई प्रर्िर्ा अगाडी 
िढेको । 

 र्वसभन्न र्वषर्हरु मध्रे् कानूनी जर्टलता देन्त्खएका र्वषर्मा कानूनी रार् माग हुाँदा र्वसभन्न 
२१ वटा र्वषर्मा रार् प्रदान गररएको । 

 र्स कार्ाालर्को राजपरमा प्रकान्त्ित गररने ४३ थान सूिनाहरु प्रकािनको लासग मदु्रण 
र्वभागमा पठाइएको । 

 कानूनको िासन एविं सवोच्ि अदालतको आदेि कार्ाान्त्वर्न, मानव असधकार तथा 
लैंसगक र्हिंसा र्वरुद्दको कार्ार्ोजना सबिन्त्धी न्त्जल्लास्तरीर् एक ददवन्त्िर् अननु्त्िक्षण 
कार्ािम समसत २०७३।०१।२४, २६, २८ र २९ गते दैलेख, मगु,ु जबुला र 
कासलकोट न्त्जल्लामा र समसत २०७३।०२।३०, ३२ र २०७३।०३।१ गते िमिः 
रुकुम, सल्र्ान र दाङ न्त्जल्लामा सबपन्न भएको  । 

 सवोच्ि अदालतिाट सावाजसनक सरोकारको र्ववादमा जारी आदेि कार्ाान्त्वर्नको 
एर्ककृत प्रगसत प्रसतवेदन २०७२/७३ तर्ार गरी प्रकािन गररएको । 
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११. प्रसे तथा वैदेन्त्िक सबिन्त्ध 

 आसथाक िषा २०७२/२०७३ मा नपेालका लासग बर्ान्त्मार, रुसी महासिंघ, सिंर्िु 
असधराज्र्, पार्कस्तान, फे्रन्त्ि ररपन्त्ब्लक, सिंर्िु अरि इमरेट्स, श्रीलिंका, स्वीट्जरल्र्ाण्ड 
र कतार गरी जबमा ९ देिको प्रस्तार्वत आवासीर् राजदूत पदमा सनर्नु्त्िका लासग 
सबमाननीर् राष्ट्रपसतसमक्ष सहमसत तथा ससर्ाररस गररएको साथै मालददभ्स, ग्रीस, 
न्त्जबिािे, सर्वार्ा, िेक गणतन्त्र, गणतन्त्र सेसेल्स, पेरु, आर्रल्र्ाण्ड, मौरीटासनर्ा, कू्यवा, 
कुवेत, मिंगोसलर्ा, ग्वाटेमाला, माली, मोरक्को, पनामा, र्िेुन, स्लोभासनर्ा, हिंगेरी, 
इसथर्ोर्पर्ा, मोररसस,् ताजर्कस्तान र पोि ुागल गरी जबमा २३ देिको नेपालका लासग 
प्रस्तार्वत गैरआवासीर् राजदूतहरुको सनर्नु्त्िका लासग सबमाननीर् राष्ट्रपसतसमक्ष सहमसत 
तथा ससर्ाररस गररएको। 

 कार्ाालर्िाट जारी भएका सिै प्रसे र्वज्ञसप्तहरु तर्ार गरी कार्ाालर्को वेवसाइट 
(www.opmcm.gov.np) मा रान्त्खएको साथै प्रिार प्रसारका लासग समसडर्ाहरुमा समेत 
पठाइएको। 

 कार्ाालर्का महत्वपूणा सूिना प्रवाहका लासग १६१८०७०७०११११ को असडर्ो नोर्टस 
वोडाको सिंिालन गररएको। 

 सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू् समक्ष र्वसभन्न सिंघ सिंस्थाहरुिाट माग भई आएका िभुकामना 
सन्त्देिको ड्राफ्ट तर्ार गररएको। 

 सूिना उपलब्ध गराई पाउाँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रर्पषद्को कार्ाालर्का सूिना 
असधकारीलाई सबिोधन गरी प्रा् त भएका सनवेदनमा आवश्र्क कारवाही गरी माग 
िमोन्त्जमको सूिना उपलब्ध गराइएको र प्रा् त हनु आएका अन्त्र् सनकार्सिंग सबिन्त्न्त्धत 
सनवेदनहरु आवश्र्क कारवाहीका लासग तत ्तत ्सनकार्मा लेखी पठाइएको।  

 सूिनाको हक सबवन्त्धी ऐन, २०६४ को दर्ा ५(३) र सनर्मावली, २०६५ को सनर्म 
३ िमोन्त्जम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्साँग सबिन्त्न्त्धत साउन/भदौ/असोज, 
कान्त्िक/मिंससर/पौष, माघ/र्ागनु/िैर र वौिाख/जेष्ठ/असार मर्हनाको र्ववरण 
सावाजसनक गरर सो र्ववरण कार्ाालर्को वेवसाइटमा रान्त्खएको । साथै सो र्ववरण रार्ष्ट्रर् 
सूिना आर्ोगमा समेत पठाइएको ।  

 र्स िाखावाट िाखाको िार्षाक कार्ािम अनसुार सनबनानसुार सूिनाको हकसबिन्त्धी 
अनगुमन र अन्त्तर्िा र्ा कार्ािमहरु सिंिालन गररएको ।  

 समसत २०७२ साल र्ागनु १० गते देन्त्ख १३ गतेसबम र्स कार्ाालर्का सन्त्िव 
महेि दाहालज्र्िुाट खोटाङ्ग न्त्जल्लाका सरकारी कार्ाालर्हरुका प्रमखु तथा सूिना 
असधकारीहरुको लासग सूिनाको हकसबिन्त्धी असभमनु्त्खकरण तासलम सिंिालन 
गररएको। 

http://www.opmcm.gov.np/
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 समसत २०७२ िैर ८ गते देन्त्ख १४ गतेसबम सहसन्त्िव श्री उिरकुमार खरीको 
नेततृ्वमा गएको टोलीद्वारा मसु्ताङ्ग न्त्जल्लाका कार्ाालर् प्रमखु तथा सूिना 
असधकारीहरुसिंग सूिनाको हकसबिन्त्धी अन्त्तर्िा र्ा कार्ािम सिंिालन गररएको । 

 समसत २०७२ साल र्ागनु ३ देन्त्ख १० गतेसबम र्स िाखाका िाखाअसधकृत श्री 
जन्त्ग्दि िन्त्द्र नेपालीको नेततृ्वमा गएको टोलीले िाग्लङु्ग न्त्जल्लाका सरकारी 
कार्ाालर्हरुमा सूिनाको हकसबवन्त्धी ऐन, २०६४ िमोन्त्जम अनगुमन गरेको । 

 समसत २०७२ साल िैर २१ गते देन्त्ख २६ गतेसबम र्स िाखाका िाखा असधकृत 
श्री पोषण लासमछानेको नेततृ्वको टोलीद्वारा ओखलढुिंगा र सोलखुबुि ु न्त्जल्ला न्त्स्थत 
सरकारी कार्ाालर्हरुमा सूिनाको हकसबिन्त्धी अनगुमन एविं अन्त्तरर्िर्ा कार्ा सबपन्न 
गररएको । 

 र्र्ह २०७३ जेष्ठ २ गते देन्त्ख ६ गतेसबम र्स िाखा असधकृत श्री जन्त्ग्दि िन्त्द्र 
नेपालीको नतेतृ्वमा गएको टोलीले अघााखााँिी न्त्जल्लाका सरकारी कार्ाालर्हरुमा 
सूिनाको हकसबवन्त्धी ऐन, २०६४ िमोन्त्जम अनगुमन साथै सरकारी कार्ाालर्का 
सूिना असधकारीहरुसिंग अन्त्तर्िा र्ा कार्ािम गररएको । । साथै सो अवसरमा 
न्त्जल्लान्त्स्थत सरकारी कार्ाालर्हरुमा परुाना सामान, सेवाग्राहीमैरी वातावरण, 
सरसर्ाई तथा िगैिा ब्र्वस्थापन सबिन्त्धी अनगुमन गररएको ।   

 समसत २०७३ जेठ ३२ देन्त्ख असार ६ गतेसबम र्स िाखाका िाखा असधकृत श्री 
पोषण लासमछानेको नेततृ्वको एक टोलीले धाददङ्ग न्त्जल्लाका सरकारी कार्ाालर्हरुमा 
सूिनाको हकसबिन्त्धी ऐन, २०६४ िमोन्त्जम अनगुमन कार्ा गररएको ।  

 समसत २०७३ साल असार १२ गते देन्त्ख १८ गतेसबम र्स िाखा असधकृत श्री 
जन्त्ग्दि िन्त्द्र नेपालीको नेततृ्वमा गएको टोलीले गोरखा न्त्जल्लाका सरकारी 
कार्ाालर्हरुमा सूिनाको हकसबिन्त्धी ऐन, २०६४ िमोन्त्जम अनगुमन साथै सरकारी 
कार्ाालर्का सूिना असधकारीहरुसिंग अन्त्तर्िा र्ा कार्ािम गररएको । साथै सो 
अवसरमा न्त्जल्लान्त्स्थत सरकारी कार्ाालर्हरुमा परुाना सामान, सेवाग्राहीमैरी 
वातावरण, सरसर्ाई तथा िगैिा ब्र्वस्थापन सबिन्त्धी अनगुमन गररएक ।   

 र्वजर्ा दिमी तथा ददपावली, २०७२ सालको िभु अवसरमा सबमाननीर् 
प्रधानमन्त्रीज्रू्ले ददनभुएको िभुकामना काडा,  सिंर्वधान सनमााण भएको उपलक्ष्र्मा 
सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट आर्ोन्त्जत जलपान कार्ािमको सनमन्त्रणा काडा, 
सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्ले तत्कासलन राष्ट्रपसत डा. रामवरण र्ादव र उपराष्ट्रपसत 
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परमानन्त्द झाको र्वदाई समारोहको सनमन्त्रणा काडा, नर्ााँ िषा २०७३ सालको िभु 
अवसरमा सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्ले ददनभुएको िभुकामना काडा साथै सो अवसरमा 
सबमाननीर् राष्ट्रपसतज्रू्को समपुन्त्स्थसतमा प्रधानमन्त्रीज्रू्ले आर्ोजना गनुा भएको िभुकामना 
आदान प्रदान कार्ािमको सनमन्त्रणा काडाहरु र्वतरण गररएको। 

 र्र्ह २०७३ साल जेठ २७ र २८ गते सबपन्न पूवा मखु्र्सन्त्िवको सबमेलन र र्ही ०९-
१०, जनु, २०१६ मा काठमाण्डौमा सबपन्न Forth Meeting of SAARC Cabinet 

Secretaries मा र्स िाखालाई तोर्कएको कार्ाहरु गरी सहर्ोग परु् र्ाईएको । 

 नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् िाट समसत २०७२/०८/२४ मा स्वीकृत तत्काल सधुार 
कार्ार्ोजनाको पषृ्ठ निं. १३ को िुाँदा २.४ मा "सिै सनकार्हरुिाट महत्वपूणा दस्तावेजहरु 
(सिंिैधासनक सनकार् तथा छानवीन ससमसतका प्रसतवेदनहरु)  प्राप्त गरी असभलेख गने र 
प्राप्त र्ववरणको र्वद्यतुीर् रुप र हाडाकपी सिंरक्षण गने " भने्न उल्लेख भएको सन्त्दभामा 
र्वसभन्न सनकार्वाट जारी गररएका महत्वपूणा प्रसतवेदनहरु एविं छानवीन ससमसतका 
प्रसतवेदनहरुको हाडाकपी र सफ्टकपी गरी जबमा ४६ वटा प्रसतवेदन प्राप्त गररएको र 
र्वसभन्न मन्त्रालर्हरुसिंग सबिन्त्न्त्धत ८० वटा नीसतहरुको सफ्टकपी सिंकलन गरी 
कार्ाालर्को वेव साइट www.opmcm.gov.np मा उपलब्ध गराईएको । 

 

१२. आसथाक तथा पूवााधार र्वकास िाखा 

(र्) आसथाक तथा पूवााधार र्वकास िाखािाट सबपाददत कार्ाहरु :   

o नेपाल सरकारद्वारा सिंिासलत र्वकास आर्ोजनाका लासग आवश्र्क पने ढुिंगा, सगट्टी, 
िालवुा जस्ता सनमााण सामाग्रीहरूको आपूतीलाई व्र्वस्थापन गना समसत 
२०७२/९/२९ गते मखु्र्सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा सबिन्त्न्त्धत सरोकारवाला 
सनकार्हरूका पदासधकारीहरू समेतको उपन्त्स्थसतमा िैठक िसस सिंघीर् मासमला 
तथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर् र वातावरण तथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्लाई सनदेिन 
प्रदान गररएकोमा सोर्ह िैठकका सनणार्हरू आधार सलई सनमााण सामाग्रीको आपूती 
व्र्वस्थापनमा समसत २०७२/१०/२६ को मन्त्न्त्रपररषद्को सनणार्िाट सहजीकरण 
गररएको । 

 २.  िोनस ऐन २०३० को दर्ा ५ (३) िमोन्त्जम सरकारी स्वासमत्व भएको प्रसतष्ठानले 
र्वतरण गने िोनसको प्रसतित र  िोनस सबिन्त्धी अन्त्र् कुराको मापदण्ड सनधाारण गने अथा 
मन्त्रालर्ले आवश्र्क प्रर्िर्ा अगासड िढाउने । र्सैगरी अन्त्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान 
आर्ोगको समसत २०७२।११।२० िनिं १०३८ को परिाट प्राप्त समसत ०७२।११।१९ को 
आर्ोगको सनणार्लाई कार्ाान्त्वर्न गने सन्त्दभामा िोनस ऐन २०३० को समसामर्र्क 
सिंिोधनका लासग अथा मन्त्रालर्ले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालर्सिंग समन्त्वर् गरी आवश्र्क 
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प्रर्िर्ा अगासड िढाउने भन्ने सनणार् समसत २०७२।११।२७ मा आसथाक तथा पूवााधार र्वकास 
महािाखाका सन्त्िव श्री केदारिहादरु असधकारीज्रू्को अध्र्क्षतामा िसेको िैठकले गरेको । 
उि सनणार् कार्ाान्त्वर्न गनाका लासग िोनस ऐन¸ २०३० र िोनस सनर्मावली¸ २०३९ मा 
गनुापने सिंिोधनको मस्र्ौदा िनाइा पेि गना अथा मन्त्रालर्का सह-सन्त्िव श्री न्त्िरन्त्जीवी 
खनालको सिंर्ोजकत्वमा ८ सदस्र्ीर् ससमसत गठन भएको र उि ससमसतले िोनस ऐन¸ 
२०३० र िोनस सनर्मावली¸ २०३९ लाइा समसामार्ीक िनाउन र्वस्ततृ प्रसतवेदन तर्ार गरी 
नेपाल सरकार समक्ष पेि गरेको । साथै मन्त्न्त्रपररषद् िाट िोनस र्वतरणका स्पष्ट आधारहरु 
तजुामा भएको ।  

 ३.  समसत २०७२/९/२७ मा काठमाण्डौँ उपत्र्काको सडक र्वस्तार कार्ालाई 
प्रभावकारी िनाउन सबिन्त्धीत सनकार्हरूिीि िैठक िसस आर्ोजनाको कार्ाान्त्वर्नमा 
समन्त्वर् र सहजीकरण गररएको । जस अनसुार सडक र्वस्तारको कार्ाले केही गसत 
सलएको ।  

 ४.  भकुबपिाट प्रभार्वत प्रिाससनक भवन, सिंसद भवन, ससिंहदरिार मलु भवन, सवोच्ि 
अदालत एिंव अन्त्र् सिंरिना पनुःसनमााण र रेक्ट्रोर्र्ट गने सबिन्त्धमा समसत 
२०७२/१०/१३ मा िैठक िसस सरोकारवाला सनकार्हरू िीि समन्त्वर् कार्म 
गररसकेकोमा ससिंहदरिार मलु भवनको रेट्रोर्र्टको कार्ा अन्त्घ िढेको   छ । र्सैगरी 
उि कार्ाहरू गनाका लासग िहरी र्वकास मन्त्रालर्िाट कार्ार्ोजना पेि भएको छ ।  

 समसत २०७२।१०।१७ गतेका ददन सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्का प्रमखु सल्लाहकार श्री 
र्वष्ण ुररमालज्रू्को सिंर्ाजकत्वमा ससिंहदार सभर खानेपानी र्वतरण, व्र्वस्थापन गने र्वषर्मा 
िसेको िैठकको सनणार्ानसुार ससिंहदरवार पररसरसभर खानेपानी र्वतरण मन्त्रालर्, खानेपानी 
तथा सरसर्ाई मन्त्रालर्, काठमाण्डौँ उपत्र्का खानपेानी सलसमटेडलाई परािार गरी उि 
सनणार् कार्ाान्त्वर्नको लासग आवश्र्क वजेट व्र्वस्था र आवश्र्क प्रर्िर्ा अगासड 
िढाउन समन्त्वर् गरेकोमा काठमाण्डौँ उपत्र्का खानेपानी सलसमटेडले वोलपर आव्हान 
गरी कन्त्काई/कासलका/गौतम िन्त्ि जे.भी.साँग सिंझौता सबपन्न गरी सनमााण कार्ा प्रर्िर्ामा 
गएको । 

 

 र्वसभन्न नदीहरूमा रहेका तइुनलाई र्वस्थार्पत गरी झोलङु्गे पलु सनमााण गने सबिन्त्धमा 
सरोकारवाला सनकार्हरूिीि िैठक िसी कार्ा प्रर्िर्ा अगाडी िढाउन सनदेिन भएकोमा 
हालसबम ६ वटा तइुनहरूलाई झोलङु्गे पलुले र्वस्थापन गरेको, ४१ वटा झोलङु्गे पलुहरू 
सनमााणासधन अवस्थामा रहेको र ५४ वटा झोलङु्गे पलुहरूको खररद सबिन्त्धी काम 
प्रर्िर्ामा रहेको भने्न जानकारी स्थानीर् पूवााधार तथा कृर्ष सडक र्वभाग अन्त्तगातको 
सस्पन्त्सन वजृ सडसभजनिाट प्राप्त भएको ।  



77 

 

 ७.  सिंर्िु राज्र् अमेररकामा नेपाली तर्ारी पोिाकलाई प्रदान गररएको सहसुलर्तलाई 
प्रभावकारी उपर्ोग गने सन्त्दभामा सन्त्िव िैठकिाट भएको सनणार्लाई कार्ाान्त्वर्न गना 
समसत २०७२/११/२ र समसत २०७२/११/६ मा अथा मन्त्रालर्, उद्योग मन्त्रालर्, श्रम 
तथा रोजगार मन्त्रालर् र न्त्िक्षा मन्त्रालर्का पदासधकारीहरूसाँघ छलर्ल गरी ८ वटा 
सनणार्हरू भएको छ । सोर्ह सनणार्हरूलाई कार्ाान्त्वर्न गने िममा ससमरामा रहेको 
र्विेष आसथाक क्षेरमा तर्ारी पोिाक प्रोसेससङ्ग क्षेर स्थापना गनाका लासग उद्योग 
मन्त्रालर्ले अथा मन्त्रालर्िाट सहसमत प्राप्त गरी रू १९ करोडको िहवुषीर् ठेक्का प्रर्िर्ा 
आरबभ गरेको छ ।  

 भन्त्सार र्वभाग अन्त्तगात सिंिासलत Nepal National Single Window को समन्त्वर्का लासग सनदेिक 
ससमसतको गठन गररएको र सबिद्ध मन्त्रालर्हरूमा सबपका  व्र्न्त्ि तोक्ने कार्ा भएको । 
र्सैगरी NNSW को मूल्र्ाङ्कन प्रर्िर्ामा स्वतन्त्र घरेल ुपरामिादातालाई प्राथसमकता ददन र 
Vendor Lock एविं Proprietor Lock नछुने व्र्वस्था समलाउन सनदेिन जारी भएको । 

 सूिनाको हक कार्ाान्त्वर्नका लासग समसत २०७२।११।२८ गते सूिनाको हक 
कार्ाान्त्वर्न सबिन्त्धी केन्त्द्रीर् समन्त्वर् इकाइका सिंर्ोजक एविं प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सन्त्िव श्री केदार िहादरु असधकारीज्रू्को अध्र्क्षतामा र्वसभन्न 
सनकार्मा सूिना असधकारीहरुको िैठक वसी सूिनाको हक सबिन्त्धी ऐनको कार्ाान्त्वर्न 
गने सबिन्त्धी गरेको सनणार् सिै मन्त्रालर्/आर्ोग/कार्ाालर्हरमा पठाइ सनणार् 
कार्ाान्त्वर्नको प्रगसत र्ववरण तर्ार गरेको । 

 

 १०.  सूिना प्रर्वसध र्वकास आर्ोजनाको समग्र न्त्स्थसत पर तर्ार भएको । रार्ष्ट्रर् 
पररिर्पर व्र्वस्थापनको अवरूद्ध कार्ालाई अगाडी िढाउन आवश्र्क सहर्ोगका लासग 
व्र्वस्थार्पका सिंसदको सावाजसनक लेखा ससमसतमा अनरुोध गररएकोमा लेखा ससमसतिाट 
सहन्त्जकरण भइा ठेक्का सबझौताको प्रर्िर्ा अगासड िढेको ।  

 रार्ष्ट्रर् र्वकास समस्र्ा समाधान ससमसतको ३५ औ ँिैठकका सनणार्हरूको कार्ाान्त्वर्नका 
लासग र्वसभन्न मन्त्रालर्लाई पररपर गररएकोमा ११ वटा सनकार्हरूिाट प्रगती र्ववरण 
प्राप्त भएको । 

 समसत २०७२/११/२ र ३ मा रार्ष्ट्रर् गौरवका आर्ोजना प्रमखुहरू एविं सबिद्ध 
मन्त्रालर्का र्ोजना महािाखा प्रमखु िीि अन्त्ताकृर्ा तथा छलर्ल कार्ािम सबपन्न गरी 
आर्ोजनाका समस्र्ाहरू समाधान गना सहजीकरण एविं समन्त्वर् गररएको  । 

 १३.  रु. ५०००।– भन्त्दा िढीको भिुानी गदाा असनवार्ा PAN निं. राख्न ेर सरकारका 
सिै A/C payee भिुानीलाई र्स आ.व.०७३।७४ श्रावण १ गतेदेन्त्ख e-payment प्रणाली 
मार्ा त भिुानी ददने व्र्वस्था समलाउने सबिन्त्धमा र्स कार्ाालर्का सन्त्िव श्री केदार 
िहादरु असधकारीज्रू्को अध्र्क्षतामा र्वसभन्न समसतमा वसेको िैठकको सनणार्ानसुार रु. 
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५०००।– भन्त्दा िढस्को भिुानी गना PAN निं. राख्न ेव्र्वस्था अवलबवन भउका छन ्। 
र्वद्यतुीर् भिुानी प्रणाली सिंिालन सबिन्त्धमा अथा मन्त्रालर्का सन्त्िव (राजश्व) को 
सिंर्ोजकत्वमा केन्त्द्रीर् समन्त्वर् ससमसत गठन भई सो ससमसतको र्वसभन्न समसतमा िैठक 
िसी सिै सनकार्हरुले कार्ाान्त्वर्न ससमसत गठन गरी सबपका  व्र्न्त्ि तोक्ने, आवश्र्क 
पूवााधार तर्ार गने, नेपाल राष्ट्र िैङ्कले र्वद्यतुीर् प्रणाली मार्ा त राजस्व भिुानी/दान्त्खला 
गने व्र्वस्था समलाउने । National payment Gateway को तर्ारी गने तथा िरणिद्ध 
रुपमा र्वसभन्न सनकार्हरुले कार्ाान्त्वर्न गदै जान े सनणार् समेत गरेको छ । साथै समसत 
२०७३।०३।१४ को A/C payee cheque िाट गने भिुानीको सीमा र NCHL को 
न्त्क्लर्ररङ्ग िलु्का सबिन्त्धमा िसेको िैठकको सनणार्ानसुार आ.व. ०७३।७४ सरुु हनु ु
अगाडी को.ले.सन.का.ले सनमााण, मालसामान, सेवा, परामिा प्राप्त गदाा ददने भिुानी 
सबिन्त्न्त्धत पक्षको िैंक खातामा ससधै भिुानी गनाका लासग नेपाल न्त्क्लर्ररङ्ग हाउस 
सलसमटेडको NCHL-IPS प्रणाली मार्ा त भिुानी गना िरुु गरेको र परीक्षण कारोवारको 
लासग महालेखा सनर्न्त्रकको कार्ाालर् र NCHL िीि आवश्र्क समन्त्वर् भएको । 

 रार्ष्ट्रर् सूिना प्रर्वसध पररषद्को गठन :  

 सूिना तथा सञ् िार प्रर्वसध सबिन्त्धी देहार्का र्वषर्हरुमा नेपाल सरकारलाइा 
नीसतगत मागा दिान र रार् सल्लाह ददन तथा र्स क्षेरका र्वसभन्न सनकार्हरु 
िीि समन्त्वर् समेत गनाको लासग नेपाल सरकार¸ मन्त्न्त्रपररषद्बाट  देहार् िमोन्त्जम 
रार्ष्ट्रर् सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध पररषद्को गठन गररएको छ । साथै पररषद्को 
सन्त्िवालर्को काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले गने व्र्वस्था 
भएको    छ ।  

(क) प्रधानमन्त्री - अध्र्क्ष 

(ख) सूिना तथा सञ्चार मन्त्री/राज्र्मन्त्री - सह अध्र्क्ष 

(ग) र्वज्ञान तथा प्रर्वसध मन्त्री/राज्र्मन्त्री - सह अध्र्क्ष 

(घ) सदस्र्¸ रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग (सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेर हेने) - 
सदस्र्  

(ङ) मखु्र् सन्त्िव¸ नेपाल सरकार - सदस्र् 

(ि) सन्त्िव¸ अथा मन्त्रालर् - सदस्र्  

(छ) सन्त्िव¸ गहृ मन्त्रालर् - सदस्र्  

(ज) सन्त्िव¸ न्त्िक्षा मन्त्रालर् - सदस्र्  

(झ) सन्त्िव¸ सूिना तथा सञ्चार मन्त्रालर् - सदस्र्  
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(ञ) सन्त्िव¸ र्वज्ञान तथा प्रर्वसध मन्त्रालर् - सदस्र्  

(ट) सन्त्िव¸ उद्योग मन्त्रालर् - सदस्र् 

(ठ) सन्त्िव¸ सहरी र्वकास मन्त्रालर् - सदस्र्  

(ड) अध्र्क्ष¸ नेपाल दूरसञ्चार प्रासधकरण - सदस्र्  

(ढ) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसधसाँग सबिन्त्न्त्धत सिंघ सिंस्था 
सबिद्ध व्र्न्त्िहरुमध्रे्िाट नेपाल सरकारले तोकेका २ 
जना - सदस्र् 

(ण)  सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध सबिन्त्धी अध्र्र्न/अध्र्ापन 
गराउने र्वश्वर्वद्यालर् वा प्रसतष्ठानका सबिन्त्न्त्धत प्राज्ञहरु 
मध्रे्िाट नेपाल सरकारले तोकेका २ जना - सदस्र्  

(त) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेरका र्विेषज्ञहरु मध्रे्िाट 
नेपाल सरकारले तोकेका २ जना - सदस्र्  

(थ) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेरका काम गने 
उद्यमी/व्र्वसार्ी मध्रे्िाट नेपाल सरकारले तोकेका २ 
जना - सदस्र्  

(द) नेपाल उद्योग िान्त्णज्र् महासिंघ¸ सूिना प्रर्वसध ससमसतको सभापसत - सदस्र्  

(ध) सन्त्िव¸ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्   

 (सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेर हेने) - सदस्र्-सन्त्िव 

 

 उल्लेन्त्खत पररषद्को कार्ाक्षेर देहार् िमोन्त्जमको हनुेछ :- 

(क) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेरको व्र्वस्था सबिन्त्धी ।  

(ख) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेरको नीसत तजुामा र पररमाजान सबिन्त्धी ।  

(ग) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध नीसत तथा कार्ािमहरुको कार्ाान्त्वर्नमा 
अन्त्तरसनकार्¸ सनजी क्षेर र दात ृसनकार्हरुको िीिमा समन्त्वर् सबिन्त्धी ।  

(घ) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेरको नीसत तथा कार्ािमहरुको कार्ाान्त्वर्नको 
अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन सबिन्त्धी ।  

(ङ) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसध क्षेरको अध्र्र्न¸ अनसुन्त्धान तथा र्वकास 

सबिन्त्धी ।  
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(ि) सूिना तथा सञ्चार प्रर्वसधको स्थानीर्करण र स्तरीकरण सबिन्त्धी ।  

 पररषद् मा २३ जना सदस्र्हरु रहने व्र्वस्था गररएकोमा १५ जना सदस्र्हरु 
पदेन रहने व्र्वस्था छ भने ८ जना सदस्र्हरु नेपाल सरकारिाट तोक्नपुने 
व्र्वस्था छ ।सोही व्र्वस्था अनसुार नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को समसत 

२०७३।०२।०७ को सनणार्ानसुार ८ जना सदस्र्हरुको मनोनर्न गरी 
पररषद्लाइा पूणाता ददन ेकार्ा भएको छ । उि पररषद्को गठनिाट सूिना तथा 
सञ् िार प्रर्वसध क्षेरको र्वकास र र्वस्तारमा अन्त्तरसनकार् समन्त्वर्लाइा 
प्रभावकारी िनाइा रार्ष्ट्रर् सूिना तथा सञ् िार प्रर्वसध नीसत¸ २०७२ का 
उदेश्र्हरुलाइा हाससल गना सघाउ परु् र्ाउन अपेक्षा गररएको छ ।   

  लगानी िोडाका कार्ाकारी प्रमखुको सनर्नु्त्ि :  
 लगानी िोडा कार्ाकारी प्रमखु ररि पदमा सनर्नु्त्िको लासग लगानी िोडा ऐन २०६८ 

को दर्ा १३ को उपदर्ा ४ िमोन्त्जम िोडा समक्ष ससर्ाररस गना एक छनौट ससमसत 
गठन गना सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट समसत २०७३।१।६ मा स्वीकृत प्राप्त 
भएको। सोही अनरुुप लगानी िोडा कार्ाकारी प्रमखु पदको सनर्नु्त्िको लासग ससर्ाररस 
ससमसतले प्रसतस्पधााको आधारमा तोकीएको कार्ासिसध परुा गरेका तीन जना व्र्न्त्िको 
नाम ससर्ाररस गना देहार् िमोन्त्जम छनौट ससमसत गठन गना मिं. प. मा प्रस्ताव पेि गना 
स्वीकृसत प्राप्त भएको। 

 

लगानी िोडा उपाध्र्ाक्ष माननीर् अथा मन्त्री श्री सिष्ण ुप्रसाद पौडेल  - सिंर्ोजक 

रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगका उपाध्र्क्ष डा र्वुराज खसतवडा   - सदस्र् 

नेपाल सरकारका पूवा सन्त्िव श्री केिव भट्टराई    - सदस्र् 

 

 नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७३।१।७ को सनणार् अनसुार लगानी िोडा 
प्रमखु कार्ाकारी असधकृत सनर्नु्त्िका लासग ससर्ाररस गना तीन सदस्र्ीर् छनौट ससमसत 
गठन गने सनणार् भएको।  

 नेपाल सरकार मिं प. को समसत २०७३।१।७ को सनणार् िमोन्त्जम लगानी िोडामा 
कार्ाकारी प्रमखुको सनर्नु्त्िको लासग ससर्ाररस गना छनौट ससमसतको पर्हलो िैठक 
समसत २०७३।१।९ गते माननीर् अथा मन्त्रीज्रू्को अध्र्क्षतामा िसी लगानी िोडा 
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ऐन २०६८ को दर्ा १३ तथा लगानी िोडा सनर्मावली २०६९ को सनर्म ३१ को 
उपसनर्म १ िमोन्त्जम रार्ष्ट्रर् स्तरका तीन वटा दैसनक पसरकामा १५ ददनको बर्ाद 
ददई सूिना प्रकान्त्ित गने सनणार् गरेको।  

 छनौट ससमसतले २०७३।१।२८ र २०७३।१।३० गते िैठक िसी प्राप्त दरखास्त 
उपर लगानी िोडा ऐनको दर्ा १३ र सनर्मावली २०६९ को सनर्म ३१ को 
उपसनर्म ३ र ४ अनसुार मध्र्म तथा मासथल्लो तहको व्र्वस्थापनमा १० िषाको 
काम गरेको अनभुव र उच्िस्तरको दक्षता भएको आधारमा पेि हनु आएका सनवेदक 
एविं प्रस्तावकहरु मध्रे् देहार्का िार जनलाई समसत २०७३।२।४ गते रणनीसतगत 
छलर्ल र अन्त्तरवाताा गने गरी सूिीकृत गरेको।  

 छनौट ससमसतले समसत २०७३।२।४ गते व्र्वसार्र्क कार्ािम र्ोजना र 
कार्ार्ोजना समेतका आधारमा िोडाको सनर्मावलीको सनर्म ३१ िमोन्त्जम रणनीसतगत 
छलर्ल र अन्त्तवााताा सबपन्न गरेको । 

 छनौट ससमसतको समसत २०७३।२।३१ गते िसेको िैठकले समसत २०७३।२।४ 
गते सबपन्न गरेको रणनीसतगत छलर्ल र अन्त्तवाातााको समर्मा लगानी िोडा 
सनर्मावली २०६९ को सनर्म ३१ को उपसनर्म १० को आधारमा उमेदवारको 
र्ोग्र्ता तथा अनभुव प्रस्तार्वत व्र्वसार्र्क कार्ािम र्ोजना र कार्ार्ोजनाको प्रारुप 
रणसनसतगत छलर्ल तथा अन्त्तवााताा  दवैु र उबमेदवरको नैसतकता समाजमा कार्म 
रहेको प्रसतष्ठा तथा व्र्न्त्ित्वका आधारिाट ससमसतका पदासधकारी तथा सदस्र्हरुले 
गरेको मूल्र्ािंकन आधारमा िढी अिंक प्राप्त गने देहार्का ३ तीन जना मध्रे्िाट 
लगानी िोडा ऐन २०६८ को दर्ा १३ को उपदर्ा ४ को प्रर्ोजनाका लासग लगानी 
िोडाको कार्ाकारी प्रमखु पदमा सनर्नु्त्ि गना ससर्ाररस गने सनणार् गरेको। 

ससर्ाररस उबमेदवार  

श्री महा प्रसाद असधकारी ससमपानी १ खोटाङ 

श्री राधेस पन्त्त काठमाडौं महानगरपासलका वडा नै ३२ िााँसवारी 
डा सरोज कोइराला लाहन ससराहा 

 

 लगानी िोडाको प्रमखु कार्ाकारी असधकृत सनर्नु्त्ि गने सबिन्त्धमा नेपाल सरकार 
मन्त्न्त्रपररषदले लगानी िोडा ऐन २०६८ को दर्ा १३ को उपदर्ा ५ िमोन्त्जम 
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ससर्ाररस भएका व्र्न्त्िहरु मध्रे्िाट एक जनालाई कार्ा सबपादन सबझौता गने गरी 
श्री महाप्रसाद असधकारी, ससमपानी १, खोटाङलाई लगानी िोडाको कार्ाकारी प्रमखुमा ४ 
िार िषाको लासग सनर्नु्त्ि गने गरी मन्त्न्त्रपररषद् िाट समसत २०७३।३।९ मा सनणार् 
भएको ।  

 सूिना प्रर्वसध र्वकासका सन्त्दभामा सनकार्गत रूपमा र्वद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी 
भावी रणनीसतहरूको पर्हिान गने ¸ छनौट गररएका नेपाल सरकारका सनकार्हरूको 
अनभुवहरू साटासाट गरी सूिना प्रर्वसधको र्वकासमा एर्ककृत सोिको र्वकास गने¸ ICT 

Policy 2015 को उदे्दश्र् िमोन्त्जम ICT Development Index र E-Government Ranking मा नेपालको 
अवस्था सधुार गना सधुारका आवश्र्क क्षेरहरूको पर्हिान गने¸ Single Portal System को 
स्थापना सबिन्त्धमा भएका प्रर्ास, र्सका व्र्वधान र भावी कार्ािमहरूको पर्हिान गने 
उदेश्र् सलएर समसत २०७३ आषाढ १६ र १७ गते सूिना प्रर्वसध सबिन्त्धी रार्ष्ट्रर् 
गोष्ठीको आर्ोजना गररएको । उि गोष्ठीको प्रमखु आसतथ्र्ता सूिना तथा सञ् िार मन्त्री 
माननीर् िेरधन राइाले गनुाभएको सथर्ो । उि गोष्ठीमा नेपाल सरकारका र्वसभन्त् न २२ 
वटा सनकार्हरुले र्वद्यसुतर् सिुासन कार्म गना सूिना प्रर्वसधको अवस्थाका सबिन्त्धमा 
प्रस्तसुतकरण गरेका सथए । गोष्ठीको दोस्रो ददन ५ वटा उदेश्र्परक समूहहरु गठन गरी 
सूिना तथा सञ् िार पूवााधार¸ साइावर सरुक्षा¸ जनिन्त्ि व्र्वस्थापन¸ प्रणाली एकीकरण¸ 
र्वद्यसुतर् भिुानी¸ र्वद्यसुतर् सिुासन र सिुना तथा सञ् िार प्रर्वसध नीसतका सबिन्त्धमा 
भर्वष्र्को रणनीसत तजुामा गररएको सथर्ो ।  

 
 सबमाननीर् प्रधानमन्त्री के.पी. िमाा ओलीज्रू्िाट राष्ट्रको आसथाक समरृ्द्धका लासग र्वसभन्न 

समर्मा असभव्र्ि गनुा भएका महत्वपूणा र्वषर्हरूलाई सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरू मार्ा त 
िमिः कार्ाान्त्वर्न हनुे िममा रहेका छन ् । र्स अवस्थामा प्रत्रे्क एजेण्डाहरू 
कार्ाान्त्वर्नको कुन अवस्थामा छन ्भसन जानकारी प्राप्त गरी आगामी रणनीसत तर् गनाका 
लासग सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट असभव्र्ि भएका समरृ्द्धका एजेण्डाहरूको 
कार्ाान्त्वर्न न्त्स्थसतको र्ववरण सिंकलन गररएको छ । र्स सन्त्दभामा सबिन्त्न्त्धत 
सनकार्हरुको काममा सहन्त्जकरण गररएको ।  

 सूिना तथा सञ् िार प्रर्वसध आर्ोजना  
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 सरकारी  (गभमेन्त्ट) नेटवका  र ग्रपुवेर्र : 

रार्ष्ट्रर् सूिना तथा प्रर्वसध केन्त्द्र अन्त्तागत हाल स्थार्पत GIDC लाई मजितु र र्वस्तार गना 
र्स सरकारी नेटवका को मखु्र् उदे्दश्र् रहेको छ । सूिना प्रर्वसध र्वकास आर्ोजना 
अन्त्तगात र्वकास भएका सिै Application हरू र्स GIDC मा स्थापना गररन्त्छ ।  

ग्रपुवेर्र अन्त्तगात Video Conference, Central Emailing System र Letter 

Register/Dispatch (दताा िलानी)  तथा अन्त्र् रहेको छ । र्स कबपोनेन्त्ट अन्त्तगात Lot 

1,2,3 र 4 गरी ४ वटा 346 Component रहेको छ । 12, Oct 2010, 22 Oct 2010, 11 

Nov 2010 र 21 Aug 2011 मा िसमक रूपमा िारैवटा Lot को सबझौतामा हस्ताक्षर भएको 
सथर्ो । नेिनल Portal, भसुम सधुार र्वभाग, र्ातार्ात र्वभाग, लोक सेवा आर्ोगको 
Application हरू र्स GIDC मा Install भई सकेको छ । ग्रपु वेर्र अन्त्तगात र्वसभन्न 
सरकारी सनकार्मा Video Conference हरू जडान भइरहेको छ र Central Mailing 

System को पसन र्वस्तार गने िममा रहेको छ । र्स अन्त्तगातका सिै कबपोनेन्त्टहरूको 
काम सबपन्न भईसकेको छ ।  

 Government Enterprises Architecture and Nepal e-Government Interoperability 

Framework and National Portal :  

 GEA ले e-Gove Application हरू तर्ार गनाको लासग मानक ददिासनदेि प्रदान गदाछ । 
र्सले सरकारी सनकार् िीि सिुनाहरू आदान प्रदान गना अन्त्ताआवद्धताको कार्ा पसन 
गदाछ । रार्ष्ट्रर् पोटालले नेपाल सरकारका सिुनाहरू प्रदान गनुाका साथै भर्वष्र्मा सिै 
सरकारी सनकार्का e-Services हरू एकद्वार प्रणाली मार्ा त सेवाग्राहीहरूलाई  सेवा ददने 
र्सको मलु उदे्दश्र् रहेको छ ।  

 

२३ अर्प्रल २०१६ मा अन्त्तरार्ष्ट्रर् कबपनी PriceWater Coopera house साँग सबझौता 
भएको सथर्ो । GEA अन्त्तगात मानक ददिासनदेि तर्ार भइसकेको छ र रार्ष्ट्रर् पोटाल 
पसन तर्ार भई १ सडसेबिर १३ िाट आसधकाररक रूपमा आरबभ भएको सथर्ो । GEA 

सबिन्त्न्त्ध (व्र्वस्थापन तथा सञ् िालन) सनदेन्त्िका २०७१ प्रकािन भएको छ । GEA 

सबिन्त्न्त्ध तर्ार भएको मानक लागू गरी सूिना प्रर्वसध आर्ोजनाका सबपूणा e-Gov 

Application हरू तर्ार पाररएको छ । जो कसैलाई पसन GEA तथा NeGIF को सबपूणा 
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प्रसतवेदन आवश्र्क पदाछ, त्र्ससाँग सबिन्त्न्त्धत व्र्न्त्िसाँग सिंस्थाले NITC को Site मा गएर 
डाउनलोड गना सर्कन्त्छ ।  

 रार्ष्ट्रर् पररिर् पर : 

र्स आर्ोजना अन्त्तगात रार्ष्ट्रर् पररिर् परको लासग डाटािेस तर्ार गररन्त्छ र सो 
डाटावेसको आधारमा NID Smart Card र्वतरण गररन्त्छ । रार्ष्ट्रर् पररिर् परको पनु 
िोलपर 1 June 15 मा भएको सथर्ो । ६ वटा िोलपर दाताहरूले प्रस्ताव पेि गरेको 
सथर्ो । र्सको प्रार्वसधक मलु्र्ािंकनको 'No Objection' २८ सडसेबिरमा एन्त्िर्ाली र्वकास 
िैंकिाट प्राप्त भएको सथर्ो । त्र्सैगरी ३० मे २०१६ मा आसथाक मलु्र्ािंकनको पसन 
'No Objection' प्राप्त भएको छ । लगिै M/S MorPhO सिैभन्त्दा िर्ढ अिंक प्राप्त गने 
कबपन्नीलाई १२ जनुमा आिर् पर पठाएको छ । सो कबपन्नीसाँग श्रावणको पर्हलो 
हप्ताma सबझौता हनुे अनमुान गररएको छ । NID पनुसञ् िालन हनुे सनन्त्ितता भए साँगै 
एन्त्िर्ाली र्वकास िैंकले आर्ोजनाको अवसध ३१ मािा २०१८ सबम थप गरेको छ ।  

 लोक सेवा आर्ोगको e-Gov Application : 

र्स Application ले लोक सेवा आर्ोगिाट हनुे पदपसुताका लासग सिुना प्रकाि गने तथा 
पररक्षा सलने र सो को नसतजा समेत प्रकाि गने कार्ा गदाछ । र्स घटक अन्त्तगात 
लोक सेवा आर्ोगका अरू कार्ाालर्हरूमा पसन हाडावेर्र तथा नेटवका  जडान गने कार्ा 
रहेको छ । Infinite Computer Solution Pvt. Ltd. साँग १२ फे्रिअुरी २०१३ मा र्सको 
सबझौता भएको सथर्ो । सिै कार्ाालर्हरूमा हावावर्र तथा नेटवका  जडान भइसकेको छ 
। लोक सेवा आर्ोगको Application तर्ार भई ८ अर्प्रलमा नास ु सरहको पदपूतीको 
लासग External Portal आसधकारीक रूपमा थालनी भएको सथर्ो । हाल र्स Application 
साँग  सबिन्त्न्त्धत सबपूणा कार्ाहरू सबपन्न भई सञ् िालनमा आएको छ ।  

 

 भसूमसधुार व्र्वस्थापनको लासग e-Government : 

र्स सफ्टवर्रले मालपोत कार्ाालर्का भसूम सबिन्त्न्त्ध रेकडाहरूको भण्डारण गने र 
व्वर्स्थापन गने कार्ा गदाछ । र्सले भर्वष्र्मा LIN (Land Identification Network) 
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नबिर प्रदान गदाछ जसिाट एकै व्र्न्त्ि तथा सिंस्थाको सबपूणा जग्गाको रेकडा हेना एउटै 
LIN नबिरिाट सर्कन्त्छ ।  

अन्त्तरार्ष्ट्रर् परामिादाता RMSI Pvt. Ltd साँग सन ्२०१३ अर्प्रल मा सबझौता भएको सथर्ो 
। १४ वटै आर्ोजनाको कार्ाालर्हरूमा हाडावर्र तथा नेटवका  जडान भईसकेको छ । 
र्सको सफ्टवर्र पसन GIDC मा Install भईसकेको छ । सन ्२०१५ अगष्ट १० मा 
आसधकारीक रूपमा किं लकी मालपोत कार्ाालर्िाट र्स सफ्टवेर्रको आरबभ भएको छ 
। हाल नौ वटा कार्ाालर्हरूमा र्ो प्रणाली सिंिालन भएको छ । आर्ोजनाको काम 
र्वर्वध कारणले र्ढलाई भएकोमा नौ मर्हनाको बर्ाद थपको लासग एन्त्िर्ाली र्वकास 
िैंकमा अनरुोध गररएको छ ।  

 

 इलेक्ट्रोसनक ड्राईसभङ्ग लाईसेन्त्स र सवारी दताा : 

र्स Application ले सवारी िालक अनमुसत पर र सवारी धसन दतााको डाटा िेस तर्ार 
पारर कब्र्टुाररकृत गदाछ । हाल र्स आर्ोजना अन्त्तगात नमनुा स्वरूप एक लाख ६० 
हजार सवारी िालक अनमुती परलाई Smart Card मा र्वतरण गररन्त्छ ।  

सन ्२०१३ अक्टोिर ४ मा मद्रास सेकु्यररर्ट र्प्रन्त्टरसाँग सबझौता भएको सथर्ो । १८ 
वटै आर्ोजनाको कार्ाालर्हरूमा हाडावेर्र तथा नटेवका  जडान भैसकेको छ । ड्राईसभङ्ग 
लाईसेन्त्सको सफ्टवेर्र तर्ार गरी सन ्२०१५, ३० नोभेबिर िाट वाग्मती कार्ाालर्िाट 
आसधकारीक रूपमा आरबभ भएको छ । हालसबममा ४५,०००, Smart Card र्वतरण 
भएको छ र १०००० काडा लाममा छन ्। सवारी धनी दतााको सफ्टवर्र तर्ारीको 
िममा रहेको र र्वर्वध कारणले समर्ावसध सभर आर्ोजनाको काम सबपन्न हनु 
नसकेकोले ६ मर्हनाको बर्ाद थपको लासग एन्त्िर्ाली र्वकास िैंकमा अनरुोध पर 
पठाएको छ ।  

 

 e-government को लासग मानव स्रोत र्वकास : 

र्स आर्ोजनाले सूिना प्रर्वसध सबिन्त्न्त्ध जागरूक गराउने, पाठ्यिम तर्ार पाने, e-

Government साँग सबिन्त्न्त्धत र्वसभन्न र्वषर्मा सरकारी तासलम केन्त्द्र मार्ा त तासलम प्रदान 
गने र तासलम केन्त्द्रहरूको लाब्रोटारीलाई सदुृढीकरण एविं र्वस्तार गने  कार्ािम रहेको 
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छ ।र्वसभन्न काल खण्डमा TNA (Training Need Assumed)  गरी सो को प्रसतवेदन पिात 
पाठ्यिम तर्ार पारी १३ वटा सरकारी तासलम केन्त्द्रिाट सूिना प्रर्वसधसाँग सबिन्त्न्त्धत 
र्वसभन्न तासलम प्रदान गरेको छ । हालसबममा ११३ वटा तासलम सबपन्न भएको छ 
जसमा परुूषतर्ा  ३,८२१ र मर्हला तर्ा  ४३६ जनाले तासलम प्राप्त गररसकेको छ । 
एन्त्िर्ाली र्वकास िैंकको आर्ोजना Output सूिक अनसुार १० प्रसतित मर्हला सहभागी 
हनु ुपनेमा हालसबम ११.४ प्रसतित मर्हलाले तासलम प्राप्त गररसकेको छ । १३ वटै 
तासलम केन्त्द्रहरूमा हाडावेर्र तथा नेटवका  जडान भई सबपूणा कार्ाहरू समापन भैसकेको 
छ ।  

 आसथाक वषा २०६८/६९ देन्त्ख िरुु गररएको काठमाण्डौँ उपत्र्का सडक र्वस्तार कार्ािम 
अन्त्तगात काठमाडौ उपत्र्का सडक र्वस्तार आर्ोजना अन्त्तगात २४ वटा सडक खण्ड 
सडसभजन सडक कार्ाालर्¸ काठमाण्डौ अन्त्तगात ५४ वटा सडक खण्ड सडसभजन सडक 
कार्ाालर्¸ लसलतपरु अन्त्तगात २८ वटा सडक खण्ड¸ सडसभजन सडक कार्ाालर्¸ भिपरु 
अन्त्तगात ११ वटा सडक खण्ड गरी जबमा ११७ वटा सडक खण्डको कुल १६५.९७६ 
र्क.सम. लक्ष्र् रहेकोमा हालसबमको प्रगसत सनबनानसुार रहेको छ : 

 

सस.
निं. 

कार्ाालर्को नाम 

xfn;Dd 

hDdf 

k|:tfljt 

nIo -ls=ld 

z'?b]lv 

हालसबम 
;DkGg sfnf]kq]  

(र्क.सम.) 

yk 

२०७२/७३ 
को sfnf]kq] 

लक्ष्र् 
(र्क.मी.) 

yk 

२०७२/७३ 
को sfnf]kq] 

;DkGg 

(र्क.मी.) 

२०७१/७
२ sf] k|ult 

sfnf]kq] 

सबपन्न  

(र्क.सम.) 

१ 
काठमाडौँ उपत्र्का 
सडक र्वस्तार आर्ोजना  

91.44 39.70 11.89 9.88 29.82 

२ 
सडसभजन सडक कार्ाालर् 
काठमाडौँ १, समनभवन 

78.86 32.23 20.17 8.68 23.55 

३ 
सडसभजन सडक कार्ाालर् 
काठमाडौँ २, टेकु 

45.05 7.75 3.50 3.10 4.65 

४ 
सडसभजन सडक कार्ाालर्, 

लसलतपरु 
36.50 19.93 6.52 4.30 15.63 
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५ 
सडसभजन सडक कार्ाालर्, 

भिपरु 
27.06 5.66 7.07 0.97 4.69 

  जबमा 278.91 105.27 49.15 26.93 78.34 

 

 मन्त्न्त्रपररषद्को समसत २०७२।०८।१७ को सनणार् अनसुार गल्छी–सरिलुी–वेरावती–
मैलङु्ग–स्र्ाप्रवेुिी–रसवुागढी सडकलाई रार्ष्ट्रर् गौरवको आर्ोजनाको रुपमा तोकी उि 
सडकको िेरावती–मैलङु्ग–स्र्ाफु्रवेिी सडकलाई सडक र्वभागको कार्ाक्षेरमा ल्र्ाउने 
सन्त्दभामा रक्षा मन्त्रालर्, भौसतक पूवााधार तथा र्ातार्ात मन्त्रालर्, वन तथा भ–ूसिंरक्षण 
मन्त्रालर्, जनसिंख्र्ा तथा वातावरण मन्त्रालर्, न्त्जल्ला प्रिासन कार्ाालर्, नवुाकोट, सडसभजन 

सडक कार्ाालर् नवुाकोट, सडक र्वभाग ववरमहललाई परािार गरी मन्त्न्त्रपररषद्को उि 
सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासग ट्रर्ाक खोल्ने तथा सडक स्तरोन्नती कार्ा नेपाली सेनाद्वारा 
गने, सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्ले EIA/IEE गने, राजमागाको रेखाङ्कनमा पने रुख जडान गने, 

मआुव्जा व्र्वस्थापन गने, आवश्र्क वजेटको व्र्वस्था गने सबिन्त्धमा आवश्र्क समन्त्वर् 
गरेको । 

 भौसतक पूवााधार तथा र्ातार्ात मन्त्रालर् अन्त्तगातका कार्ाालर्हरुले दोहोरो र िढी 
भिुानी गरेको रकमका र्वषर्मा भौसतक पूवााधार तथा र्ातार्ात मन्त्रालर् र महालेखा 
सनर्न्त्रक कार्ाालर्लाई परािार गररएकोमा दोहोरो र िढी भिुानी गरेको रकम रु 
२,११,००,०००।– मा सोको व्र्ाज समेत गरी जबमा रु. २,१८,१६७१४।४५ असूल 
गरी िैक दान्त्खला गरेको र्ववरण र दोहोरो र िढी भिुानी गने पदासधकारीहरुको नाम 

नामेसी र्ववरण समेत प्राप्त हनु आएको र कसरी र्स्तो भएको भने्न र्थाथा प्रसतवेदन पेि 
गना भौसतक पूवााधार तथा र्ातार्ात मन्त्रालर्िाट छानर्वन भइारहेको । 

 र्वसभन्न सावाजसनक सिंस्थान एविं सिंगदठत सिंस्थाहरुले आरू्साँग सबिन्त्न्त्धत ऐन, सनर्म, 

र्वसनर्म र सेवा सरु्वधा सबिन्त्धी भएका सनणार्हरुलाई आफ्नो Website मा अद्यावसधक 
गरी सावाजसनक गनुापनेमा नगरी गो्र् राखेको भने्न जन गनुासोका सबिन्त्धमा त्र्स्ता 
सनणार्हरुलाई Website मा स्वस्रू्ता सावाजसनक गने व्र्वस्था समलाउन समसत 
२०७२।१२।१८ को नेपाल सरकार मखु्र्सन्त्िवस्तरको सनणार्ानसुार सिै 
मन्त्रालर्हरुलाई परािार गररएकोमा र्वसभन्न मन्त्रालर्हरुले website अद्यावसधक गने 
गराउने व्र्वस्था गरेको जानकारी समेत प्राप्त हनु आएको । 
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 समसत २०७२।१२।०५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सन्त्िव श्री 
केदार िहादरु असधकारीज्रू्को अध्र्क्षतामा काठमाण्डौँ उपत्र्काको सावाजसनक 
र्ातार्ातलाई व्र्वन्त्स्थत गने र्वषर्मा सबिद्ध पक्षहरुवीि छलर्ल गना िैठक िसी 
सावाजसनक र्ातार्ातको व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी िनाउन आगामी ददनमा गनुापने 
नीसतगत, काननुी, कार्ािमगत र व्र्वहारगत सधुारका र्िर्ाकलापहरु र लेनको 
अनिुासन समेतका सबिन्त्धमा गरेका सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्हरुमा 
पठाइएको । जस अनसुार लेन अनिुासन पालना गने गराउने ट्रार्र्क प्रहरीको उदेश्र्मा 
प्रोत्साहन भइा उत्साहप्रद नसतजाहरु देखा परेको ।   

 सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को सबिोधनलाई उजागार गना आ.व. २०५४।५५ देन्त्ख िन्त्द 
रहेको टेकु पिलीमा रहेको ग्र्ााँस वेललाई पनुः सिंिालन गना र्वसभन्न िरणमा कोन्त्िि 
भएता पसन वेल Damage भएको र नर्ााँ ग्र्ााँस वेलले सड्रल गनुापने देन्त्खएकोले खानी तथा 
भगूभा र्वभागले इमाडोलमा नर्ााँ ग्र्ााँस वेलको Model Gas Plant तर्ार गना खानी तथा 
भगूभा र्वभाग लगार्त पलु्िोक क्याबपस, थापाथली क्याबपस र नाष्ट सन्त्बमसलत टोली गठन 
गरेको । काठमाण्डौँ उपत्र्कामा ग्र्ााँसको माराको र्वस्ततृ अध्र्र्नको लासग JICA साँग 
प्रार्वसधक परामिा र सहर्ोगको लासग परािार गरेको । आ.व. ०७३।७४ को वजेटमा 
एउटा ग्र्ााँस वेल सड्रल गना वजेटको व्र्वस्था समेत भएको । साथै Natural Gas 

Resources in Kathmandu Valley को Report-१ र Report on Rehabilitation of Existing  

old gas well in Teku Pachali ररपोटा-१ समेत प्राप्त भएको । 

 धरहरा पनुःसनमााण सबिन्त्धमा Drawing/Design/Cost Estimate का लासग परामिादाता 
CAGE Consult/MRB Associates JV साँग २ मर्हनासभर कार्ा सबपन्न गने गरी समसत 
२०७२।०२।२६ मा सबझौता सबपन्न भएको र रानीपोखरीको पनुःसनमााणको लासग 

Drawing तर्ार भइ का.म.न.पा. मा पठाइ सकेको भने्न प्रगसत परुातत्व र्वभागिाट प्राप्त  

भएको । 

 सागर प्रसाद सतसमन्त्ल्सना, पूवा श्री ५ महाराजासधराजका स्वकीर् सन्त्िवले सिंस्कृसत, पर्ाटन 
तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्का सन्त्िवज्रू्लाई सबवोधन गरी ददन ु भएको सनवेदन 
अनसुार नारार्णर्हटी दरवारसभर रहेको महेन्त्द्र मन्त्न्त्जल तथा पररसरमा रहेको भवनहरुको 
र्वद्यतु महिलु भिुानीमा नारार्णर्हटी, दरवार सिंग्राहालर्साँग परािार गदाा सिंग्रहालर्को 
दार्र्त्व सभर नपने  भनी लेखी आएकोले दद्वर्वधा उत्पन्न भएको भने्न दिााइ सिंस्कृसत, पर्ाटन 
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तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर्ले सनदेिन माग गरेकोमा र्स कार्ाालर् (सन्त्िवस्तर) िाट 
समसत २०७२।१०।१८ को सनणार्ानसुार पूवा श्री ५ ममुा िडामहारानीलाई िस्ने सरु्वधा 
नारार्णर्हटी दरवार सभर रहेको महेन्त्द्र मन्त्न्त्जलमा नेपाल सरकारिाटै उपलव्ध गराइएको 
हो । तसथा नारार्णर्हटी दरवार क्षेर सभरको महेन्त्द्र मन्त्न्त्जल तथा पररसरमा रहेका 
भवनहरुको र्वद्यतु तथा पानीको भिुानी िाल ुआ.व. को लासग र्वल िमोन्त्जम रकम 
सबिन्त्न्त्धत सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् मार्ा त अथा मन्त्रालर्िाट थप 
िजेट माग गरी भिुानी ददने र आगामी आ.व.देन्त्ख नारार्णर्हटी सिंग्रहालर् पररसर सभरका 
भवनहरुको र्वद्यतु, पानी लगार्तको भिुानीको लासग नारार्णर्हटी दरवार सिंग्रहालर्को 
सनर्समत वजेटमा र्वसनर्ोजन गरी व्र्वस्थापन गना सनदेिन पठाएको । 

 

१३. आसथाक नीसत सिश्लषेण िाखा 
 

 आसथाक वषा सन ्२००२।०३ देन्त्ख सन ्२०१४।१५ सबमको प्रमखु आसथाक गसतर्वसध 
सूिक तर्ार गरी आम सवासाधारणको जानकारीको लासग Flash print मार्ा त जानकारी 
गराउनकुा साथै सबिद्ध सनकार्हरुमा पठाइएको छ । 

 नेपाल सरकारका सिै मन्त्रालर्को कार्ािम तथा अन्त्ख्तर्ारी मातहत सनकार्मा सनददाष्ट 
समर्मा पठाए/नपठाएको सबिन्त्धमा अनगुमन गररएको छ । र्सरी अनगुमन गररएका 
२६ वटा मन्त्रालर्हरुका जबमा ६४४ वटा कार्ािम रहेको मध्रे् ५४५ वटा 
कार्ािमहरुको मार पूणा रुपमा अन्त्ख्तर्ारी पठाइएको देन्त्खर्ो । साथै िााँकी ९९ वटा 
कार्ािमहरुको अन्त्ख्तर्ारी नददएको पाइर्ो । 

 नेपाल सरकारिाट जारी भई र्वसभन्न सनकार्हरु मार्ा त कार्ाान्त्वर्न भइरहेका रार्ष्ट्रर् 
नीसतहरुको Soft copy र Hard copy सङ्कलन गरी उि नीसतहरुलाई सवासाधारणको 
पहुाँिमा परु् र्ाउन जारी भएका नीसतहरुमध्रे् ८१ वटा नीसतहरु प्रधानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को Website (www.opmcm.gov.np) मा राख्न े व्र्वस्था 
समलाइएको छ । 

 तत्काल सधुार कार्ार्ोजना, २०७२ िमोन्त्जम िाखासाँग प्रत्र्क्षतः सबिन्त्धी िुाँदा निं. ३.६ 
"देिको अथातन्त्र वैदेन्त्िक सहार्ता वैदेन्त्िक रोजगार तथा रार्ष्ट्रर् पूवााधार र्वकाससाँग 
सबिन्त्न्त्धत नीसतहरुको अनगुमन ससमक्षा गरी सधुारका लासग सझुाव पेि गने" 

िमोन्त्जमको कार्ासबपादन गररएको छ । 

http://www.opmcm.gov.np/
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 कुलेखानी जलर्वद्यतु आर्ोजना, र्वराटनगर सखु्खा वन्त्दरगाह, रानी इटहरी धरान सडक, 
ििपथ र्वस्तार आर्ोजना, सरपरेुश्वर-किं लकी, नागढुङ्गा सडकको स्थलगत अनगुमन 
गररएको छ । र्सरी अनगुमन गदाा र्वराटनगर सखु्खा वन्त्दरगाहमा देन्त्खएका 
समस्र्ाहरु मध्रे् िन्त्दरगाह क्षेरमा सााँघरुो र्ाडा र सवारी िापलाई व्र्वन्त्स्थत गना साँगै 
रहेको र्वराटनगर जटुको जग्गा उपर्ोग गनुापने, एल.सी. न्त्क्लर्रेन्त्स गना थप १५ ददन 
(र्विेष पररन्त्स्थसत भएकोले) उपलव्ध गराउन उपर्िु हनुे, क्वारेन्त्टाइनमा देन्त्खएको 
समस्र्ा समाधान गना कृर्ष र्वकास मन्त्रालर्ले ध्र्ान ददनपुने ससर्ाररि ददइर्ो । 
ििपथ र्वस्तार आर्ोजनालाई समर्मै सबपन्न गना सबिद्ध सनकार्हरुसाँग समन्त्वर् गरी 
Operation Calendar िनाई र्वस्तार कार्ालाई प्रभावकारी ढङ्गले सबपादन गनुापने । 
रानी-इटहरी-धरान सडक आर्ोजनाको स्थलगत अनगुमन गरी आर्ोजनाको र्विीर् र 
भौसतक प्रगसत सन्त्तोषजनक नरहेको हुाँदा सबिद्ध सनकार्साँग आर्ोजनाले प्रभावकारी 
समन्त्वर् गरी कार्ा गना तथा वजेट अभाव हनु नददने गरी िजेट र्वसनर्ोजन गनुापने । 
साथै सरपरेुश्वर-कलिंकी-नागढुङ्गा सडक र्वस्तार कार्ामा प्रत्र्क्षतः सिंलग्न सनकार्हरु वीि 
उन्त्ित र प्रभावकारी समन्त्वर् गरी तदारुकताका साथ र्वस्तार कार्ा अगाडी िढाउने 
गरर प्रसतवेदन पेि गररएको छ । 

 उजाा मन्त्रालर्, उद्योग मन्त्रालर् र सडक र्वभागिाट भएको पुाँजीगत खिाको अनगुमन 
गदाा उजाा मन्त्रालर् अन्त्तगातका आर्ोजनाहरुको पुाँजीगत खिाको अवस्था सन्त्तोषजनक 
नदेन्त्खएको हुाँदा आर्ोजना Specific समस्र्ा पर्हिान गरी पुाँजीगत खिा वरृ्द्ध गना सनदेिन 
ददइर्ो । उद्योग मन्त्रालर् अन्त्तगात रहेका २३ वटा कार्ािमको प्रथम िौमाससक 
अर्वधसबम जबमा १.५१% र्विीर् प्रगसत रहेको पाइएको हुाँदा कार्ािमहरुमा गणुस्तर 
सनर्न्त्रण गरी समर्मै सबपन्न गना, कार्ािमहरु आसथाक वषाको अन्त्त्र्मा हतार हतार 
खिा गने पररपाटी अन्त्त्र् गना सनदेिन ददइएको साथै सडक र्वभागको पुाँजीगत खिा 
अध्र्र्न गदाा र्वभागिाट मातहत सनकार्मा अन्त्ख्तर्ारी र्ढला ददइएको तथा ६९ वटा 
कार्ािमहरु मध्रे् ७ वटा कार्ािमहरुको मार अनगुमन भएको पाइर्ो । र्सथा 
कानूनमा तोर्कएको अवसधसभरै अन्त्ख्तर्ारी तथा कार्ािम पठाउन तथा अनगुमनलाई 
प्रभावकारी िनाई आर्ोजनाहरु समर्मै सबपन्न हनुे वातावरण तर्ार गना सनदेिन ददइर्ो 
। 
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 ससिंहदरवारिाट सरसर्ाई, हररर्ाली प्रवद्धान तथा िगैँिा व्र्वस्थापन असभर्ान अन्त्तगात 
रक्षा मन्त्रालर् र नेपाल टेसलसभजनमा भई रहेका सरसर्ाई कार्ा तथा हररर्ाली प्रवद्धान 
गना अवलबवन गररएका कामहरुको स्थलगत अवलोकन गरी सधुारका लासग परुाना 
कागजपर धलु्र्ाउने, र्सनािरको ममात जस्ता काम गना रक्षा मन्त्रालर्लाई सझुाव 
ददइएको साथै रक्षा मन्त्रालर्मा सरसर्ाईको कार्ा राम्रो रहेको हुाँदा त्र्सलाई कार्म 
गनुापने, नेपाल टेसलसभजनमा रहेका परुाना सवारी साधन जेनेरेटरहरु लीलाम गनुापने, 
कुर्हने र नकुर्हने र्ोहर Segregate गने व्र्वस्था समलाउनका साथै र्ो असभर्ानलाई 
आम कमािारीहरुलाई जानकारी गराउन डकुमेन्त्ट्री तर्ार गरी प्रिारण गना सझुाव 
ददइएको छ । 

 महालेखा परीक्षकको कार्ाालर्ले आ.व. २०७०।७१ को ५२ औ ँ
प्रसतवेदनमा औलँ्र्ाइएका जमानत ऋण, भैपरी खिा, राजस्व छुट, सनजीकरण, कानून 
पालना, आन्त्तररक सनर्न्त्रण प्रणाली, भेररएिन, सीसमत प्रसतस्पधाा, पररर्ोजना र्वकास 
सिंझौता, स्वीकृत वेगरको खिा, वैदेन्त्िक सहार्ताको लेखा परीक्षण समेत गरी जबमा 
१० वटा क्षेरका नीसतगत िेरुजूहरुको र्ववरण सिंलग्न गरी प्रसतवेदन तर्ार गररएको छ 
। 

 आसथाक वषा २०७२।७३ को वार्षाक नीसत तथा कार्ािम र िार्षाक िजेटमा कानून 
सनमााण गनुापने भनी उल्लेख भएका र्वषर्हरुका सबिन्त्धमा सबिद्ध सनकार्हरुिाट 
समर्/समर्मा सूिना सङ्कलन गरी र्ववरण अद्यावसधक गररएको छ । र्वसभन्न 
सनकार्िाट कानूनहरु नर्ााँ सनमााण गने, सिंिोधन, पररमाजान गने भनी उल्लेख भएका 
करीव ४३ वटा कानूनहरु मध्रे् कसतपर् मस्र्ौदा तर्ारीको िरणमा रहेका, सहमसत 
माग गररएका, कुनै प्रर्िर्ा नै िरुु नगररएको आदद अवस्थामा रहेका छन ्भने र्वसभन्न 
९ वटा कानूनको अवस्था सनबनानसुार छ । 

 सबिद्ध सनकार्िाट सहमसत सलई सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृसतको लासग 
पेि भएको सिंख्र्ा  

१ 

 मन्त्न्त्रपररषद् िाट सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृत भएको सिंख्र्ा ३ 

 व्र्वस्थार्पका सिंसदिाट पाररत भएका २ 
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 व्र्वस्थार्पका सिंसद पेि भएका र टेवल हनुे अवस्थामा रहेका ३ 

 श्रीमान ् मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा िस्ने सन्त्िव िैठकको सनणार् िमोन्त्जम गठन 
भएका र आसथाक पूवााधार महािाखाका सन्त्िवज्रू्ले सिंर्ोजन/अध्र्क्षता गने ससमसतहरु 
मध्रे् पेश्की िेरुजूका समस्र्ा पर्हिान गरी समाधानका लासग सझुाव ददन गदठत 
ससमसतको लासग आवश्र्क सूिना सङ्कलन, िैठक व्र्वस्थापन र प्रसतवेदन लेखन समेत 
गरी पेि भएको छ । 

 साथै र्वसभन्न मन्त्रालर् तथा सनकार्हरुमा हनुे राजनैसतक सनर्िुीलाई व्र्वन्त्स्थत गने र 
व्र्वस्थापकीर् क्षमता असभवरृ्द्ध गने सबिन्त्धमा र्वद्यमान व्र्वस्थाको पनुरावलोकन गना 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सन्त्िव केदार िहादरु असधकारीज्रू्को 
सिंर्ोजकत्वमा गदठत ससमसतको लासग आवश्र्क सूिना सङ्कलन, सूिना तथा िैठक 
व्र्वस्थापन गरी प्रारन्त्बभक मस्र्ौदा तर्ार गने कार्ा गररएको छ । 
 

१४. सामान्त्जक र्वकास िाखा 
 जासतर् भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्त्र् तथा दसलतहरुको असधकार प्रवाद्धन सिंर्न्त्र, २०६८ 

र अपाङ्गता भएका व्र्न्त्िहरुर्वरुद्ध हनुे भेदभाव अन्त्त्र् र उनीहरुको उत्थान, र्वकास र 
असधकारको प्रवाद्धन सिंर्न्त्र, २०६८ को सल्लाहकार एविं केन्त्न्त्द्रर् सनदेिक ससमसतको 
समसत ०७२/४/१२ मा सिंर्िु वैठक आर्ोजना गरी भएका सनणार्हरु प्रभावकारी 
कार्ाान्त्वर्नका लासग सबवन्त्न्त्धत पदासधकारी र सबवन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाइाएको । 

 समसत ०७२/५/२७ मा मखु्र्सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा सबवन्त्न्त्धत सरोकारवालाहरुको 
वैठकको आर्ोजना गरी रे्वाताल र रुपातालको असतिमण सनर्न्त्रण, प्रदषुण न्त्र्नुीकरण, 
सिंरक्षण र र्वकासका लासग वन तथा भसूिंरक्षण मन्त्रालर्, सिंस्कृसत, पर्ाटन तथा नागररक 
उड्डर्न मन्त्रालर् र सिंघीर् मासमला तथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्लाइा सनदेिन गररएको 
। 

 नेपाल सरकारिाट प्रदान गररने गररने औषधोपिार र अन्त्र् आसथाक सहार्ता सबिन्त्धमा 
व्र्वस्थार्पका सिंसद, अथा ससमसतको सनदेिन अनरुूप कार्ार्वसध तर्ार गरी अथा ससमसतमा 
पठाइएको ।  
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 आपूसता व्र्वस्थामा देखापरेको असहज पररन्त्स्थसतका कारण मलुकुको अथातन्त्र लगार्त 
र्वसभन्न क्षेरमा परेको असर र पना सक्ने प्रभावको वारेमा सवै सनकार्हरुवाट र्ववरण माग 
गरी एकीकृत र्ववरण तर्ार गररएको । 

 भर्वष्र्मा इन्त्धन र उजााको कारणले र्स प्रकारको पररन्त्स्थसत ससजाना हनु सक्ने 
सबभावनालाई दृर्ष्टगत गरी प्रत्रे्क क्षेरगत मन्त्रालर्हरुले वस्त ुर सेवाको सहज आपूसता 
व्र्वस्थाका लासग आवश्र्क पने भण्डारण क्षमता वरृ्द्ध, पूवााधार र्वकास लगार्का र्वषर्मा 
मन्त्रालर्हरुले ददगो र दीघाकालीन रणनीसतक र्ोजना तर्ार गरी कार्ाान्त्वर्नमा ल्र्ाउन 
परािार गररएको । 

 न्त्िर्कत्सा न्त्िक्षा सबवन्त्धी नीसत तजुामा उच्िस्तरीर् कार्ादलको प्रसतवेदन २०७२ 
सबवन्त्धमा नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् सामान्त्जक ससमसतवाट भएका सनणार्हरु 
कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन गररएको । 

 समसत०७२/१०/६ मा सबवन्त्न्त्धत सरोकारवालाहरुको वैठकको आर्ोजना गरी िैन्त्क्षक 
सर २०७३ िरुु हनु ु अगावै प्रत्रे्क र्वद्याथीहरुको हातमा पाठ्यपसु्तक परु् र्ाउन े
ससुनन्त्ितताका लासग आवश्र्क व्र्वस्था समलाउन न्त्िक्षा मन्त्रालर्लाइा सनदेिन गररएको 

 समसत ०७२/१०/२८ मा सबवन्त्न्त्धत सरोकारवालाहरुसिंग वैठकको आर्ोजना गरी 
वातावरणीर् प्रदषुण र हासनकारक रसार्न सरुक्षा सबवन्त्धमा हालसबम जारी भएका 
मापदण्डको प्रभावकारी कार्ाान्त्वर्नको व्र्वस्था गना जनसिंख्र्ा तथा वातावरण 
मन्त्रालर्लाइा, आर्ातमा लाग ु हनुे मापदण्डलाइा भन्त्सार सिन्त्दूहरुमा प्रभावकारी 
कार्ाान्त्वर्न गना अथा मन्त्रालर्लाइा साथै मापदण्ड र्वपररतका सामग्रीहरुको र्विीर्वतरण 
हनु नददन िजार अनगुमनमा प्रभावकारीता ल्र्ाउन आपूसता मन्त्रालर्लाइा सनदेिन 
गररएको। 

 समसत २०७२।१०।१२मा सरोकारवाला मन्त्रालर्हरुसिंग िैठकको आर्ोजना गरी 
न्त्िक्षाको लासग खाद्य पररर्ोजना र समाजकल्र्ाण पररषद्तर्ा को स्थार्ी कमािारीहरुको 
िढुवा व्र्स्थापन गना सिंिद्ध मन्त्रालर्हरुलाई सनदेिन गररएको । 

 समसत २०७२।१२।२२ मा सामान्त्जक क्षेर सिंिद्ध मन्त्रालर्का प्रसतसनधीहरुसिंग िैठक 
िसी नीसत तथा कार्ािमको ससमक्षा गरी िााँकी कार्ािम तदारुकताकासाथ सबपन्न गने 

तथा अन्त्तरसनकार्गत समन्त्वर् गनुा पने भएमा र्स कार्ालर्लाई जानकारी गराउन सनदेिन 

गररएको 
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 समसत २०७३।२।९ मा न्त्िक्षा मन्त्रालर् र अन्त्तरसनकार्हरुसिंग िैठक िसी िाल ुिैन्त्क्षक 

सरका लासग आिश्र्क पाठ्यपसु्तक २०७३ जेठ २० सबममा सिै न्त्जल्लामा परु् र्ाउने र 
आगामी िैन्त्क्षक सरका लासग पाठ्यपसु्तक छा्न ेकार्ार्ोजना २०७३ जेठ मसान्त्तसबम 
पेि गना न्त्िक्षा मन्त्रालर्लाई सनदेिन गररएको । 

 समसत २०७३।३।२१ मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्िवज्रू्को अध्र्क्षतामा सिंगीत 

रोर्ल्टी र्वषर्क िैठक िसी र्स सबिन्त्न्त्ध समस्र्ा समाधान गना सझुाव ददन एक कार्ादल 
गठन भई कार्ा गरररहेको । 

 िाखाको न्त्स्वकृत वार्षाक कार्ािम अनसुार र्ागनु मर्हनामा तनहुाँ न्त्जल्ला अस्पताल र 
मर्हला तथा वालिासलका कार्ालर् तनहुाँको सेवा प्रवाहको अनगुमन गररएको  

 िाखाको न्त्स्वकृत वार्षाक कार्ािम अनसुार िैर मर्हनामा जनकपरु अञ्चल अस्पताल 

लगार्तको सेवा प्रवाहको अनगुमन र सेवाग्राही सभेक्षण गररएको  
 िाखाको न्त्स्वकृत वार्षाक कार्ािम अनसुार िैिाख मर्हनामा मालपोत कार्ालर् 

डडेल्धरुाको सेवा प्रवाहको अनगुमन र सेवाग्राही सभेक्षण र न्त्िक्षाको लासग खाद्य पररर्ोजन 
डडेल्धरुाको सेवा प्रवाहको अनगुमन गररएको  

 िाखाको न्त्स्वकृत वार्षाक कार्ािम अनसुार जेठ मर्हनामा मालपोत कार्ालर् लमजङु्गको 
सेवा प्रवाहको अनगुमन र सेवाग्राही सभेक्षण गररएको  

 र्स आ.ि.मा सािाजसनक सरोकारसिंग सबिन्त्न्त्धत र्वषर्हरुमा र्वसभन्न परपसरकाहरुमा 
प्रकान्त्ित ३ दजान भन्त्दा िर्ढ समािारहरु प्रसत र्स कार्ाालर्को ध्र्ानाकषाण भई सिंिद्ध 
मन्त्रालर्हरुलाई सधुारका पहल थाल्न आिश्र्क सनदेिन ददई प्रगसत माग गरीएको । 

 सिंिद्ध मन्त्रालर्हरुिाट रार् माग भइ आएका नीसतहरुमा रार् उपलब्ध गराईएको । 

 
१५. सूिना प्रर्वसध िाखा 

 Cabinet Automation System Development: र्स प्रणासल मार्ा त मन्त्रालर्ले र्स 
कार्ाालर्मा सूिना प्रर्वसधको माध्र्मिाट प्रस्ताव तर्ार गना, पेि गना र सो उपर भएको 
सनणार् हना सक्नेछन ्। र्स कार्ाालर्ले प्रस्ताव सबवन्त्धी सबपूणा आन्त्तररक व्र्वस्थापन 
जस्तै दताा गने, रुज ुगने, तेस्रो/छड्के तासलका तर्ार गने र अन्त्न्त्तम एजेण्डा तर्ार गने 
कार्ा प्रणासल मार्ा त नै गना सक्नेछ ।  

 कार्ाालर्लाई थप सूरन्त्क्षत गना र आगन्त्तकु तथा कार्ाालर्का कमािारीहरुको गसतर्वसध 
सनगरानी गने कार्ाालर् पररसरमा देहार्का सूरक्षा उपकरणहरु जडान गररएको ।  
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 Surveillance System: कार्ाालर्को िार्हरर परररसमा ६ थान PTZ IP Camera हरु 
जडान गरर गसतर्वसधहरुको सनगरानी राख् न समल्ने व्र्वस्था समलाईएको ।  

 Hand Baggage Inspection X-Ray: कार्ाालर् पररसरमा प्रवेि गने मलु ढोकामा 
HBIX Scanner जडान गने कार्ा सबपन्न भएको ।  

 Access Control System: कार्ालर् भवन प्रवेि गने ३ ढोकाहरुमा Access Control 

System जडान गरर गसतर्वसधको लगत राख् ने व्र्वस्था समलाईएको ।  

 Server Infrastructure Installment: कार्ाालर्को प्रर्ोजनका लासग सञ्चासलत र्वसभन्न 
Application हरुको एर्ककृत व्र्वस्थापन गना Sever, Storage तथा Networking सबवन्त्धी 
उपकरणहरु जडान गरी सञ्चालनमा ल्र्ाईएको ।  

 Up gradation of Gunaso Portal: हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त हनुे गनुासाहरुको व्र्वस्थापन 
गना सार्वकमा प्रर्ोगमा रहेको Software लाई स्तरोन्नतरी गरी गनुासो व्र्वस्थापनको 
प्रभाकाररता वदृ्दी गने कार्ा सबपन्न भएको ।  

 Website Enhancement: कार्ाालर्को आसधकाररक Website लाई नर्वनतम प्रर्वसधहरु 
प्रर्ोग गरी Website Upgrade गने कार्ा सबपन्न भएको ।  

 PM Website: वतामान प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट सबपन्न भएका मूख्र् मूख्र् गसतर्वसधहरु र पूवा 
प्रधानमन्त्रीहरु समेतको व्र्न्त्िगत र्ववरण र कार्ाकालका मूख्र् उपलव्धीहरु समेतको 
सूिना प्रदान गना हेतलेु PM Website (www.opmcm.gov.np/pm) सिंिालनमा ल्र्ाईएको ।  

 

१६. मानव असधकार प्रवद्धान िाखा 
 सिंर्िु राष्ट्रसिंघका सदस्र् राष्ट्रहरुमा मानव असधकार सिंरक्षण र सबवद्धानको कार्ालाई अझ 

िढी सिि तथा प्रभावकारी तलु्र्ाउन सदस्र् राष्ट्रहरुले आरू्ले मानव असधकारको 
सबिन्त्धमा स्वीकार गरेको दार्र्त्व साकार पाना गरेका काम कारवाहीहरुको प्रस्तसुत गने 
माध्र्मको रुपमा र्वकास भएको Universal Periodic Review-UPR को Second Cycle 
अन्त्तगात सन ् २०१५ मा जेनेभामा हनुे नेपालको पनुरावलोकनको प्रर्ोजनका लासग 
नेपालको रार्ष्ट्रर् प्रसतवेदन तर्ार गरी नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् को समसत २०७२।४।८ 
को िैठकिाट स्वीकृत गरी सिंर्िु राष्ट्रसिंघको मानव असधकार पररषद् समक्ष पेि 
गररएको । 

 नागररक तथा राजनीसतक असधकारसबिन्त्धी अन्त्तराार्ष्ट्रर् अनिुन्त्धको ऐन्त्च्छक असभसन्त्न्त्धमा 
रहेको प्रावधान अन्त्तगात नेपाल राज्र्का र्वरुद्ध र्वसभन्न व्र्न्त्िहरुका तर्ा िाट सिंर्िु 

http://www.opmcm.gov.np/pm
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राष्ट्रसिंघीर् मानव असधकार ससमसतमा दार्र गररएका मदु्दाहरुको सबिन्त्धमा जवार् 
पठाइएको । 

 भ्रष्टािार र्वरुद्धको सिंर्िु राष्ट्रस्ीर् महासन्त्न्त्धको कार्ाान्त्वर्नसबिन्त्धी रार्ष्ट्रर् रणनीसत तथा 
कार्ार्ोजना कार्ाान्त्वर्न तथा अनगुमन ससमसतले सकृर्तापवुाक कार्ा गरररहेको । 

 नागररक तथा राजनीसतक असधकारसबिन्त्धी अन्त्तराार्ष्ट्रर् अनिुन्त्धको ऐन्त्च्छक असभसन्त्न्त्धमा 
रहेको प्रावधानअन्त्तागत नेपाल राज्र्का र्वरुद्ध सिंर्िु राष्ट्रसिंघीर् मानव असधकार 
ससमसतसमक्ष परेको उजरुीका सबिन्त्धमा सो ससमसतद्वारा पाररत र्विार (Views) लाई 
कार्ाान्त्वर्न गने सबिन्त्धमा उच्ि प्राथसमकता ददई नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्ले सनणार् 
गरी कार्ाान्त्वर्न गरररहेको । 

 मानव असधकार रार्ष्ट्रर् कार्ार्ोजना कार्ाान्त्वर्न तथा अनगुमन ससमसतले सकृर्तापवुाक 
कार्ा गरररहेको । 

 भ्रष्टािार र्वरुद्धको सिंर्िु राष्ट्रसिंघीर् महासन्त्न्त्धको कार्ाान्त्वर्नसबिन्त्धी रार्ष्ट्रर् रणनीसत 
तथा कार्ार्ोजना, २०६९ को कार्ाान्त्वर्न गने सन्त्दभामा सबिन्त्न्त्धत सवै मन्त्रालर् 
सनकार्िाट प्रगसत माग गरी एकीकृत गने र कार्ाान्त्वर्नको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
गररएको । 

 सिंर्िु राष्ट्रसिंघीर् मानव असधकार उच्ि आर्िुको कार्ाालर् अन्त्तगातका Working group, 

Mandate Holders  र Special rapporteur हरुिाट माग भएका जवार् पठाइएको । 
 सिंर्िु राष्ट्रसिंघको मानव असधकार पररषद् समक्ष मानव असधकारको र्वश्वव्र्ापी आवसधक 

ससमक्षाको दोस्रो िि अन्त्तगात नेपालले पेि गरेको दोस्रो प्रसतवेदनउपर मानव असधकार 
पररषद्को २३ औ सेसनमा र्ही नोभेबिर ४ तारेखमा छलर्ल भएको र उि 
छलर्लमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेततृ्वमा नेपाली प्रसतसनसधमण्डलले भाग सलई र्वसभन्न 
राष्ट्रहरुिाट प्राप्त १९५ वटा ससर्ाररसहरुमध्रे् १४७ वटा ससर्ाररसहरुलाई कार्ाान्त्वर्न 
गने प्रसतवद्धता व्र्ि गररएको । 

 रार्ष्ट्रर् मानव असधकार आर्ोगलाई मानव असधकारको सिंरक्षण, सबिद्धान र प्रभावकारी 
कार्ाान्त्वर्न गना सक्षम र सदुृढ िनाउने उदे्दश्र्ले मानव असधकार सेवाको गठन, सञ्चालन 
र सेवाका िताहरुको व्र्वस्था गना र्वधेर्कको तजुामा गररएको । 

 रार्ष्ट्रर् मानव असधकार आर्ोग र रार्ष्ट्रर् मर्हला आर्ोगिाट गररएका ससर्ाररसहरु 
कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्मा लेन्त्ख पठाइएको ।  
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 भ्रष्टािार र्वरुद्धको अन्त्तराार्ष्ट्रर् ददवस (सडसेबवर ९) को उपलक्ष्र्मा भ्रष्टािार र्वरुद्धको 
रार्ष्ट्रर् नीसत तथा कार्ार्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्त्वर्न सबिन्त्धमा छलर्ल भई 
सबमाननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट सनदेिन प्राप्त भएको । 

 र्वश्व मानव असधकार ददवस (सडसेबवर १०) को उपलक्ष्र्मा िौथो मानव असधकार रार्ष्ट्रर् 
कार्ार्ोजनाको प्रभावकारी कार्ाान्त्वर्न सबिन्त्धमा छलर्ल भई सबमाननीर् 
प्रधानमन्त्रीज्रू्िाट सनदेिन प्राप्त भएको । 

 लैर्ङ्गक र्हिंसा र्वरुद्धको १६ ददने असभर्ान अन्त्तगात लैर्ङ्गक र्हिंसा अन्त्त्र् तथा लैर्ङ्गक 
सिन्त्िकरण सबिन्त्न्त्ध रार्ष्ट्रर् रणनीसत तथा कार्ार्ोजना (२०६९/०७०-२०७३/०७४) 
को प्रभावकारी कार्ाान्त्वर्न सबिन्त्धमा सरोकारवालाहरुसाँग छलर्ल/ अन्त्तर्िा र्ा 
कार्ािमको आर्ोजना गररएको । 

 लैर्ङ्गक र्हिंसासबिन्त्धी गिंसभर प्रकृसतका घटनाहरुको स्थलगत अनगुमन गने कार्ािम 
अन्त्तगात झापा न्त्जल्लाको अनगुमन गररएको । 

 Universal Periodic Review  को दोस्रो ििको रार्ष्ट्रर् प्रसतवेदन उपर मानव असधकार 
पररषद् मा छलर्ल हुाँदा नेपाललाई प्राप्त ससर्ाररसका सबिन्त्धमा मखु्र् सन्त्िवज्रू्को 
अध्र्क्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालर्/सनकार्का प्रसतसनसधहरु र गैरसरकारी सिंघ सिंस्थाका 
प्रसतसनसधहरुसाँग छुट्टाछुटै्ट छलर्ल कार्ािम आर्ोजना गररएको ।  

 नेपाल सरकारका मूख्र् सन्त्िव डा. सोमलाल सवेुदीको नेततृ्वमा जेनेभा गएको प्रसतसनसध 
मण्डलले सिंर्िु राष्ट्रसिंघ अन्त्तागत मानव असधकार पररषद्को ३१औिं सरमा सहभागी भई 
दोश्रो र्वश्वव्र्ापी आवसधक ससमक्षा सबिन्त्धी प्रसतवेदन पाररत गने िैठकमा नेपालको मानव 
असधकार न्त्स्थसतको िारेमा र्वसभन्न राष्ट्रहरुिाट उठाइएका र्वषर्हरु तथा प्राप्त 
ससर्ाररसहरुका सबिन्त्धमा नेपालको आसधकाररक धारणा प्रस्ततु गररएको । सोही िममा 
नेपालको मानव असधकारको पसछल्लो न्त्स्थसतको िारेमा मानव असधकार सबिन्त्धी उप-
उच्िार्िुसिंग नेपाली प्रसतसनसधमण्डलको छलर्ल भई नपेालका सिंर्वधानका प्रावधान, 
आसथाक रुपान्त्तरण र मानव असधकारको पर्वद्धान गने र्वषर्हरुमा समेत स्पष्ट पाररएको 
।   

 नागररक तथा राजनीसतक असधकारसबिन्त्धी अन्त्तराार्ष्ट्रर् अनिुन्त्धको ऐन्त्च्छक असभसन्त्न्त्धमा 
रहेको प्रावधानअन्त्तागत नेपाल राज्र्का र्वरुद्ध आङ्ग दोजे िेपाा र सररता थारु समेत ८ 
जना समेतको तर्ा िाट सिंर्िु राष्ट्रसिंघीर् मानव असधकार ससमसतसमक्ष परेको उजरुीका 
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सबिन्त्धमा सो ससमसतद्वारा पाररत र्विार (Views) लाई कार्ाान्त्वर्न गने सबिन्त्धमा 
मन्त्न्त्रपररषद् िाट सनणार् भई कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाइएको । 

 वेपिा पाररएका व्र्न्त्िको छानर्वन, सत्र् सनरुपण तथा मेलसमलाप आर्ोगको सबिन्त्धमा 
व्र्वस्था गना िनेको ऐन तथा सो ऐन अन्त्तगात गदठत आर्ोगहरुका सबिन्त्धमा सिंर्िु 
राष्ट्रसिंघीर् मानव असधकार उच्िार्िुको कार्ाालर्ले तर्ार गरेको Nepal: OHCHR 

position on UN support to the Commission on Investigation of Disappeared Persons 

and the Truth and Reconciliation Commission released on 16 February 2016  का 
सबिन्त्धमा नेपाल सरकारको धारणा  सिंर्िु राष्ट्रसिंघीर् मानव असधकार उच्िार्िुको 
कार्ाालर्मा पठाइएको । 

 मानव असधकारको र्वश्वव्र्ापी आवसधक ससमक्षाको दोस्रो िि अन्त्तगात सिंर्िु राष्ट्रसिंघको 
मानव असधकार पररषद् समक्ष नेपालले पेि गरेको दोस्रो प्रसतवेदनउपर र्वसभन्न राष्ट्रहरुिाट 
प्राप्त १५२ वटा ससर्ाररसहरुको कार्ाान्त्वर्नको लासग ससर्ाररस कार्ाान्त्वर्न कार्ार्ोजना 
तर्ारीको िममा रहेको । 

 िौथो मानव असधकार कार्ार्ोजना र लैर्ङ्गक र्हिंसा अन्त्त्र् तथा लैर्ङ्गक सििीकरण रार्ष्ट्रर् 
रणनीसत तथा कार्ार्ोजनाका सबिन्त्धमा अननु्त्िक्षण/अन्त्तर्िा र्ा/न्त्जल्लास्तररर् अनगुमन 
दैलेख, कालीकोट, मगु,ु जबुला, दाङ, सल्र्ान, रुकुम, सनुसरी, तेह्रथमु, इलाम, र गोखाा 
न्त्जल्लामा सिंिालन गररएको । 

 सिंर्िु राष्ट्र सिंघीर् मानव असधकार ससमसत (Human Rights Committee) मा नेपाल 
सरकारले सन ् २०१० मा पेि गरेको दोस्रो आवसधक प्रसतवेदन माथी छलर्ल हुाँदा 
नेपाललाई प्राप्त ससर्ाररसहरु कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्मा पठाइएको ।  

 सिंर्िु राष्ट्र सिंघको आसथाक तथा सामान्त्जक पररषद् अन्त्तगातको Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights मा नेपाल सरकारले सन ्२०१२ मा पेि गरेको 
तेस्रो आवसधक प्रसतवेदन माथी ससमसतमा छलर्ल हुाँदा नेपाललाई प्राप्त ससर्ाररसहरु 
कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत मन्त्रालर्मा पठाइएको ।  

 नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् िाट र्वसभन्न र्वषर्का सबिन्त्धमा भएका  सनणार्हरु 
कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा लेखी पठाइएको ।  

 व्र्वस्थार्पका-सिंसदको अन्त्तराार्ष्ट्रर् सबिन्त्ध तथा श्रम ससमसतिाट भएको सनणार् 
कार्ाान्त्वर्नको लासग सबिन्त्न्त्धत सनकार्मा लेखी पठाइएको ।  
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 लैर्ङ्गक र्हिंसा सनर्न्त्रण सबिन्त्धी िेतनामलुक न्त्िक्षण कार्ािम रुकुम र सल्र्ान न्त्जल्लामा 
सबपन्न गररएको ।  

 सिंवैधासनक सनकार्का पदासधकारीहरुको पाररश्रसमक, सेवाको िता र सरु्वधा सबिन्त्धी 
र्वधेर्क, राष्ट्रपसत तथा उपराष्ट्रपसतको पाररश्रसमक तथा अन्त्र् सरु्वधा सबिन्त्धी र्वधेर्क र 
प्रदेि प्रमखुको पाररश्रसमक, सेवाको िता र सरु्वधा सबिन्त्धी र्वधेर्कको मस्र्ौदा तर्ार गने 
िममा रहेको ।  

 सनवाािन क्षेर सनधाारणका सबिन्त्धमा व्र्वस्था गना नर्ााँ ऐन िनाउन अवधारणापर तर्ार 
भई सो उपर कानून, न्त्र्ार् तथा सिंसदीर् मासमला मन्त्रालर्को सहमसत समेत प्राप्त भई 
नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को सैद्धान्त्न्त्तक स्वीकृसत सलने प्रर्िर्ामा रहेको ।   
 

१७. र्ोजना तथा अनगुमन िाखा 
 आसथाक वषा २०७३/७४ को नेपाल सरकारको नीसत तथा कार्ािम तर्ार गररएको 

।उि नीसत तथा कार्ािम सबमाननीर् राष्ट्रपसतज्रू्िाट व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा प्रस्ततु भई 
सावाजसनर्ककरण समेत गररएको । 

 समसत २०७३/०१/११ देन्त्ख नेपाल टेसलसभजनद्वारा प्रत्रे्क िसनवार प्रिारण हुाँदै आएको 
‘प्रधानमन्त्री साँग सीधा कुरा’ कार्ािमको असभलेन्त्खकरण गरी सतनको प्रगसत अनगुमन 
गररएको । गनुासाहरुको कार्ाान्त्वर्न अवस्था सबवन्त्धमा हरेक हप्ता सबमाननीर् 
प्रधानमन्त्रीज्रू्लाई जानकारी गराइने गररएको । 

 केन्त्द्रीर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ कन ससमसतका आठ (८) वटा वैठक सबपन्न भई पैतासलस 
(४५) वटा सनणार्हरु कार्ाान्त्वर्नको लासग सबवन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाई सतनको प्रगसत 
अनगुमन गररएको ।३७ औिं वैठक आसन्न िाडपवामा वस्त/ुसेवाको व्र्वस्थापन र 
पेट्रोसलर्म पदाथाको मूल्र् घट्दा सावाजसनक र्ातार्ातको भाडा समार्ोजन सबवन्त्धमा, 
३८औिं वैठक अत्र्ावस्र्क वस्तहुरुको सहज आपूसता व्र्वस्थापन सबवन्त्धमा, ३९औिं वैठक 
र्वषम पररन्त्स्थसतमा सेवा प्रवाह व्र्वस्थापन सबवन्त्धमा, ४०औिं वैठक अत्र्ावस्र्कीर् 
वस्तहुरुको सहज आपूसता सबवन्त्धमा, ४१औिं वैठक आपूसतामा सहजता ल्र्ाउन ेसबवन्त्धमा, 
४२औिं वैठक भन्त्सार नाकाहरुको अनगुमनलाई प्रभावकारी तलु्र्ाउने सबवन्त्धमा,४३ औिं 
वैठक आपूसता व्र्वस्थापनमा प्रभावकाररता असभवरृ्द्ध सबवन्त्धमा र ४४ औिं वैठक कृर्ष 
तथा पिपुञ्छी र्माको प्रभावकाररता असभवरृ्द्ध, पारवहन सरु्वधाको उपर्ोग, िङ गलादेिले 
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उपलव्ध गराउने िन्त्दरगाह उपर्ोगको ढााँिा, िाढी पर्हरो र्पसडत नागररकहरुको 
व्र्वस्थापन लगार्तका र्वषर् सबवन्त्धमा केन्त्न्त्द्रत रहेका । 

 सबमाननीर् प्रधानमन्त्री के.पी.िमाा ओलीज्रू्को नतेतृ्वमा गठन भएको सरकारको १०० 
ददनको र ६ मर्हना अवसधका प्रगसत प्रसतवेदनहरु तर्ार गरी सावाजसनक गररएको । 

 आसथाक वषा २०७२/७३ का लासग नेपाल सरकारको मन्त्रालर्/मन्त्रालर्स्तरीर् केन्त्द्रीर् 
सनकार्हरुको कार्ासबपादन सूिकहरु तर्ार गरी कार्ाालर्को Online Portal मा Upload 

गररएको ।साथै, हरेक मर्हनामा मन्त्रालर्/सनकार्हरुिाट प्रगसतहरु अद्यावसधक गरी 
कागजर्वर्हन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गररएको । 

 आसथाक प्रिासन िाखासाँगको समन्त्वर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कार्ाालर्को 
आसथाक वषा २०७३/७४ को िजेट तथा कार्ािम तर्ार गररएको । 

 िौधौँ र्ोजनाको आधारपरमा समावेस गने प्रर्ोजनाथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्का लासग तोर्कएका दईु र्वषर्हरु, मानव असधकार र भ्रष्टािार सनर्न्त्रणसाँग 
सबवन्त्न्त्धत र्ववरणहरु तथार गरी रार्ष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगमा पठाइएको । 

 अथा मन्त्रालर्िाट वार्षाक रुपमा प्रकासन हनु े मन्त्रालर्गत प्रगसत र्ववरण नामक  
पसु्तकमा समावेस गने प्रर्ोजनाथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र 
अन्त्तगातका सनकार्हरुको आसथाक वषा २०७१/७२ को र्थाथा प्रगसत तथा आसथाक वषा 
२०७२/७३ को ८ मर्हना अवसधको प्रगसत र्ववरण तर्ार पारी पठाइएको । 

 इलाम, गलु्मी, रोल्पा न्त्जल्लाका र्वसभन्न कार्ाालर्को सेवाप्रवाह सन्त्तरु्ष्ट सवेक्षण तथा 
कैलाली र उदर्परु न्त्जल्लाका र्वसभन्न कार्ाालर्हरुको सेवा प्रवाह सबवन्त्न्त्ध अनगुमन 
सबपन्न गरी सझुावहरु कार्ाान्त्वर्नका लासग सबवन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाइएको। । 
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पररच्छेद ६  

उपसिंहार 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् मलुकुको नीसत सनमााण गने सवोच्ि सनकार् हो । र्स 
कार्ाालर्ले क्षेरगत मन्त्रालर् तथा सनकार्हरुले तर् गरेका लन्त्क्षत नीसत कार्ािमहरुको सर्ल 
कार्ाान्त्वर्नका लासग आवश्र्क समन्त्वर् र सहन्त्जकरणको कार्ा समेत गने गदाछ । नेपाल 
सरकारको कार्ा र्वभाजन सनर्मावली अनसुार र्स कार्ाालर्ले जनस्तरमा सेवा प्रवाह गने नभई 
मलुत राज्र्ले अवलबवन गरेका नीसत तथा कार्ािमहरुको प्रभाव र असरिाट प्राप्त नसतजाका 
आधारमा सधुारका लासग भावी कार्ार्ोजना वनाउने कार्ामा समन्त् वर्कारी भसूमका सनवााह  गदै 
सिुासन प्रवधानमा जोड दददै आएको छ । 

कार्ाालर्मा प्राप्त हनुे सूिनाको र्वश्लेषण गदै समस्र्ाको व्र्वहाररक समाधानका लागी आवश्र्क 
समन्त्वर् र सहन्त्जकरण गररदै आईएको छ । साथै क्षेरगत सनकार्हरुद्वारा सबपाददत 
कार्ाहरुको अनगुमनिाट प्राप्त नसतजाको समग्र मलु्र्ाङ्कन गरी कार्ाके्षर अन्त् तगातकै र्वषर्गत 
सनकार्लाई काम प्रसतको अपनत्व सलई न्त्जबमेवार वन्त् न उत् प्रेररत गदै आएको छ । कार्ाालर्को 
कार्ासबपादन स्तरलाई उत्कृष्ट र नमनुाका रुपमा अन्त् र् सनकार्हरुका लासग समेत अनकुरणीर् 
वनाउन प्रर््न न्त्िल रहेको छ । र्स िममा राष्ट्र सेवक कमािारीलाई नसतजा प्रसत न्त्जबमेवार र 
उिरदार्ी वनाउन र्वगत केर्ह वषादेन्त्ख कार्ासब पादनमा आधाररत प्रोत् साहन प्रणाली लागू गरर  
कमािारीवाट  सब पाददत कार्ामापनका आधारमा थप उत् प्ररेरत गररदै आइएको छ ।  

िासर्कर् सधुारको क्षेरका मौजदुा कानूनको पूणा पालनािाटै सहज र सरल रुपमा सेवाको प्रासप्त 
र गणुस्तर कार्म गना सर्कन्त्छ भने्न कुरामा र्स कार्ाालर् दृढ छ । सरकारी सेवा प्रासप्तका 
लासग तर् भएका प्रकृर्ा र कार्ार्वसधलाई व्र्वहाररक रुपमा नै सरसलकरण गदै राज्र्द्धारा 
आमनागररकलाई प्रवाह हनुे सेवाको  लाभ प्रान्त्् तको ससुनश् ितताका लागी कार्ाालर्ले जोड दददै 
आएको छ । 

सावाजसनक भसुमकामा रहने राष्ट्रसेवक कमािारीको सदािाररता, ईमान्त्दाररता र न्त्जबमेवारीतालाई 
सघन महत्व दददै भ्रष्टािार लगार्तका सनर्हत स्वाथाका कारण आउन सक् ने र्विलनलाई तत्काल 
सनर्मन गने सनकार्लाई साधन श्रोत सबपन्न तलु्र्ाउने कार्ा हदैु आएको छ । र्स िममा 
देहार्का सधुारका कार्ालाई अगासड वढाइएको छ ।  
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१. नसतजामखुी प्रिासन 

प्रिासकले सिंगठनको उदे्दश्र्हरूलाई कार्ागत उदे्दश्र्हरूमा रुपान्त्तरण गरी सनन्त्ित समर्मा 
लन्त्क्षत नसतजाहरू हाससल गनुा पदाछ । नसतजा प्राप्त गदाा नसतजामलुक कार्ाढााँिा तर्ार गरी 
मापनर्ोग्र् उदे्दश्र् तथा र्िर्ाकलापहरू समेटेर कार्ा सबपादन करार गने प्रिलन 
र्वश्वव्र्ार्परूपमा रहेको छ ।  

र्स कार्ालाई आत्मसाथ गदै प्रिासनलाई नसतजामखुी िनाउन प्रत्रे्क मन्त्रालर्का 
कार्ासबपादन सूिकहरू तर्ार गररएको छ । र्ी सूिकहरूको आधारमा आगामी ददनमा 
सिंगठनको कार्ाप्रगसत मलु्र्ाङ्कन गनुाका असतररि र्सलाई कमािारीको कार्ा सबपादनसाँग 
आवद्ध गने प्रर्ासको थालनी भएको छ । र्सै ससलससलामा िाल ुआ.व.को नीसत तथा 
कार्ािम एविं वार्षाक आर्-व्र्र् र्ववरणले समेत र्सलाई कार्ाान्त्वर्नमा ल्र्ाएको छ । र्स 
कार्ाालर्ले समेत आफ्ना र्िर्ाकलापलाई नसतजामखुी िनाउन सूिकहरू सनमााण गनुाको 
अलवा र्सलाई कार्ासबपादनसाँग आवद्ध गने गररएको छ ।  

२. उिरदार्ी सनजामती सेवा 

उिरदार्र्त्व लोकतन्त्रको आधार स्तबभ हो । सावाजसनक कोषिाट लाभ प्राप्त गने, 
सावाजसनक कोषको उपर्ोग गने एविं वैधासनक असधकार प्रर्ोग गने सावाजसनक पदको 
ओहदामा आन्त्िन पदासधकारी आफ्ना कार्ा र सो िाट सनस्कन े नसतजाप्रसत उिरदार्ी हनैु 
पदाछ । र्स ददिामा र्स कार्ाालर्ले गने रू २५०००/- भन्त्दा मासथका सबपूणा 
भिुासनहरूलाई अनलाईन मार्ा त सावाजसनक गने प्रिलन िरुू गररएको छ । हाल र्ो कार्ा 
असधकािंि केन्त्द्रीर् सनकार्हरूिाट रू २५०००/- मासथको सबपूणा भिुासनहरू सावाजसनक 
हनुेगरी सञ्चालनमा आएको छ ।  

जनउिरदार्ी िासनलाई िढावा ददने र जनताका दैसनक गनुासाहरू सरकारसाँग साक्षातकार 
गराउने माध्र्मको रूपमा स्थापना गररएको हेलो सरकारले र्स वषा ३६५ ददन नै २४ 
घण्टै सेवा सञ्चालनमा ल्र्ाएकोमा र्वनासकारी भकूब प पसछ कार्ा सब पादन समर्लाई१० 
घण् टा कार्म गरर कारर्ाालर्को रे्सविु पेज सिंिालनमा ल् र्ाइएकोछ । जस् को 
कार्ासब पादन दर औसत ९६% रहेको छ । मन्त्न्त्रपररषद् तथा मन्त्न्त्रपररषद्का ससमसतहरू 
मार्ा त राज्र् सञ्चालनका र्वर्वध पक्षहरूमा आवश्र्क सनणार्हरू सलइएका छन ्।  
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३. कमािारीको क्षमता र्वकास 

सनजामती कमािारीलाई स्थार्ी सरकारको रूपमा सलइन्त्छ । प्रत्रे्क कार्ाालर्को सिंस्थागत 
स्मरण (Institutional Memory) जीवन्त्त राख्न तथा कार्ाप्रणाली सिुारू गरी उदे्दश्र् हाससल 
गना उनीहरूको महत्वपूणा भसूमका हनु्त्छ । र्स ददिामा र्स कार्ाालर्ले Training for All 

को ससद्धान्त्तलाई आत्मसाथ गने ध्रे्र्का साथ कार्ा अगाडी िढाइएको छ। र्सै 
न्त्िलन्त्िलामा स्वदेि तथा र्वदेिका र्वसभन्न क्षेरगत र्वषर्मा अवलोकन, भ्रमण, तासलका, 
सेसमनार हरूमा कमािारी सिंलग्न गराउाँदै आएको छ । र्स सन्त्दभामा र्िर्टस काउन्त्न्त्सल, 
नेपाल प्रिाससनक प्रन्त्िक्षण प्रसतष्ठान, इन्त्न्त्जसनर्ररङ अध्र्र्न सिंस्थानका अलवा अन्त्र् क्षेरगत 
तासलम प्रदार्क साँग समन्त्वर् गदै काम अगाडी िढाइएको छ। र र्स वषा नेपाल 
प्रिाससनक प्रन्त्िक्षण प्रसतष्ठानको लासग उपर्िु पूवााधार सनमााण गना स्थानको खोन्त्ज गना 
समेत र्स कार्ाालर्ले समन्त्वर्कारी भसूमका खेलेको छ । 

४. भष्ट्रािार सनर्न्त्रण तथा सदािार प्रवद्धान 

सावाजसनक ओहोदा तथा स्रोतको नाजार्ज तथा वैर्न्त्िक प्रर्ोगलाई भ्रष्टािारको दार्रामा 
ल्र्ाइन्त्छ । सन ् २०११ मा UNCAC को अनमुोदन तथा गत वषा अन्त्ख्तर्ार दरुूपर्ोग 
अनसुन्त्धान आर्ोग लगार्तका सनकार्मा पदासधकारी पूसता पिात र्स क्षेरमा नीसतगत तथा 
कार्ास्थलमा सधुारका कार्ाहरू भएका छन ् । सिंवैधासनक अिंगहरू तथा Oversignate 

Agency हरूको सर्िर्तासाँगै मलुकुको सावाजसनक क्षेरमा सधुारको अनभुसुत हनु थालेको 
छ। साथै, र्वश्वव्र्ार्प भ्रष्टािार सिुकािंकमा नेपालको स्तर िमि: स्तरोन्नती हदैु गएको छ। 
र र्स वषा र्समा थप सधुार हनुे अपेक्षा गररएको छ । साथै, र्ी कामहरुवाट आम 
सावाजसनक क्षेरमा सदािार प्रवद्धान गनामा सघाउ पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।  
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अनसूुिी १  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को सिंगठन सिंरिना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामान्त्र् प्रिासन िाखा 

आसथाक प्रिासन िाखा 

सूिना प्रर्वसध  

िाखा 
गनुासो व्र्वस्थापन 
तथा हेलो सरकार 

िाखा 

िान्त्न्त्त समन्त्वर् तथा 
िासकीर् सधुार िाखा 

प्रसे तथा िैदेिीक 
सबिन्त्ध िाखा  

प्रधानमन्त्री सबपका  
िाखा 

dlGqkl/ifb\ िैठक िाखा  

मिं.प. ;ldlt tyf 

;+j}wflgs lgsfo 
िाखा 

आसथाक tyf k"jf{wf/ 
र्वकास  िाखा 

सामान्त्जक र्वकास 
िाखा 

र्ोजना तथा 
अनगुमन िाखा 

कानून तथा रै्सला 
कार्ाान्त्वर्न िाखा 

मानव असधकार िाखा 

मखु्र् सन्त्िव 

सह-सन्त्िव 

व्र्वस्थापन तथा जनिन्त्ि 
र्वकास महािाखा 

सन्त्िव सन्त्िव 

 
सन्त्िव 

सह-सन्त्िव 

िासकीर् सधुार महािाखा 

सन्त्िव 

सह-सन्त्िव 

cfly{s tyf k'jf{wf/ ljsf; 

dxfzfvf 

सह-सन्त्िव 

मिं.प. िैठक तथा सिंिैधासनक 
सनकार् महािाखा 

सह-सन्त्िव 

;fdflhs ljsf;, र्ोजना तथा 
अनगुमन महािाखा 

सह-सन्त्िव 

कानून तथा मा.अ. प्रवधान महािाखा 

d'Vo ;lrjsf] 

;lrjfno 

सदािार प्रवद्धान तथा 
भ्रष्टािार सनगरानी िाखा 

प्रिासन पनुसंरिना िाखा 

र्वपद् व्र्वस्थापन िाखा 

आसथाक नीसत र्वश्लेषण  
िाखा 
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