
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बजन्धत सावािननक वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय 

नसिंहदरबार, काठमाडौं 

२०७४, वैशाख 

www.opmcm.gov.np

http://www.opmcm.gov.np/


2 

 

आ.ब. २०७३/०७४ माघ, फागनु र चैर मवहनामा सम्पादन गररएका 
कायाहरूको वववरण  

मखु्यसजचवको सजचवालयको गनतववनधहरू 

१. मजन्रपररषद् बैठकसँग सम्बजन्धत प्रगनत वववरण  

नेपाल सरकारका मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
अध्यक्षतामा २०७३ साल माघ मवहनादेजख चैर मवहनासम्म बसेका 16 वटा मजन्रपररषद्को 
बैठकमा प्रस्ततु भएका ववनभन्न ननकायका प्रस्तावहरुमानथ छलफल गराइ नीनतगत, 
कायाक्रमगत लगायतका ननणायहरु प्रमाजणत भएका छन ्। यस अवनधमा गाउँपानलका¸ 
नगरपानलका तथा ववशेष, सिंरजक्षत वा स्वायत्त क्षेरको सिंख्या तथा सीमाना ननधाारण 
आयोगबाट स्थानीय तह पनुसंरचनासम्बन्धी प्रनतवेदन सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष पेश 
गरी उक्त प्रनतवेदन नेपाल सरकार,मजन्रपररषदबाट स्वीकृत समेत भइा कायाान्वयनमा रहेको 
छ । 

२. सजचव बैठक, प्रमखु ननणायहरु  

नेपाल सरकारका मखु्य सजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूको अध्यक्षतामा २०७३ साल माघ 
1 गतेदेजख चैर मसान्तसम्म िम्मा 5 वटा सजचव बैठक बसी गररएका ननणायहरु सम्बजन्धत 
ननकायमा कायाान्वयनका लानग प्रवेषत गरी  सोको कायाान्वयनको प्रगनत वववरण हरेक 
मवहनामा हनुे सजचव बैठकमा समीक्षा गने गररएको छ। 

यस अवनधमा सजचव बैठकले  गरेका देहाय बमोजिमका मखु्य मखु्य ननणायहरु कायाान्वयनका 
लानग सम्बजन्धत मन्रालय/सजचवालय/आयोग/सनमनत/कायाालयमा पठाइाएको छ :- 

(क) सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन पनुःसिंरचना 

- सबै मन्रालयले राविय योिना आयोगको समन्वयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत 
कायाववस्तनृतकरण अनरुुप सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सिंचालन गने योिना तथा 
कायाक्रमको प्रकृनत, क्षेर र लजक्षत वगा आददका आधारमा मापदण्ड बनाइ सोही तहमा 
हस्तान्तरण गने । 

- सबै मन्रालय एविं केन्रीय ननकायहरुले नपेाल सरकारवाट स्वीकृत कायाववस्तनृतकरणको 
आधारमा कायाववनध बनाइा स्थानीय तह र प्रदेशमा िाने कायासूची अनरुुप िनशजक्त र 
श्रोत सोही तहमा हस्तान्तरण गने । 
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- सबै मन्रालय/ननकायहरुले कायाववस्ततृीकरण प्रनतवेदन समेतको आधारमा मन्रालय 
अन्तगात रहेका ववभागहरु मध्ये केन्रमा रहन ुपने ववभाग, एक अकाामा समावहत भई 
केन्रमा रहने ववभाग र खारेि गरी प्रदेशमा पठाउन ुपने ववभागहरुको सिंरचना, सेवा 
समूह अनसुार दरबन्दी वववरण बनाई २०७४ बैशाख ७ गते नभर सामान्य प्रशासन 
मन्रालयमा पठाउने । प्राप्त वववरण सामान्य प्रशासन मन्रालयले अध्ययन ववश्लषेण 
गरी औजचत्य समेतको आधारमा सिंघमा रहने ववभाग, केजन्रय ननकायहरुको सिंगठन 
सिंरचना र सेवा समूह अनसुार दरबन्दी सवहतको वववरण १५ ददन नभर प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा मखु्यसजचवको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय सनमनतमा 
पेश गने । 

- नेपाल सरकारले स्थानीय तह कायाान्वयनमा ल्याइासकेकोले नेपाल सरकारवाट स्वीकृत 
भएको सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अनधकार सूजचनभर पनेगरी गने प्रचनलत कानून  
तदनकूुल पनुरावलोकन गने र नयाँ कानून ननमााण गदाा समेत सोही अनरुुप गने । 

- सबै मन्रालय र ननकायहरुले आफूमातहतका सेवा केन्रहरुको पनुसंरचना गदाा 
िनसिंख्याको ववतरण र सेवाग्राहीको सहिताको अध्ययनको आधारमा समग्र पनुसंरचना 
र सिंववधानको कायाान्वयनलाइा मखु्य आधारमानन गने । 

- सबै मन्रालयले तत्काल सधुार कायायोिना 2072 को कायाप्रगनत सनमक्षा गरी बाँकी 
कायाहरु आगामी आ.व.को बिेटमा समावेश गरी कायाान्वयन गने व्यवस्था नमलाउने । 

- हाल सिंचानलत केन्रीयस्तर र जिल्लास्तरका आयोिनाहरु सम्पन्न गने गरी आगामी 
वषाको बिेट तिुामा तथा कायाान्वयनको व्यवस्था नमलाउन राविय योिना आयोगले 
समन्वय गने । 

 (ख) आसन्न स्थानीय तहको ननवााचन 

- ननवााचन अवनधभर ननवााचन  कायामा हनुे कमाचारी खटनपटनमा असर पने गरी कुनै 
पनन मन्रालय एविं मातहत ननकायबाट गोष्ठी, तानलम र सेनमनार सिंचालन नगने । 

- हाल कायम भएका 744 वटा स्थानीय तहका इकाइामा 2073 साल चैर 3 गतेनभर 
तोवकएको स्थानमा कमाचारी पगु्नेगरी कमाचारी खटनपटनको व्यवस्था नमलाउन सामान्य 
प्रशासन मन्रालय र सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालयलाइा ननदेशन ददने। 

- स्थानीय तहको ननवााचनका लानग ननवााचन आयोगसँग समन्वय गना सबै केन्रीय ननकायले 
कम्तीमा रा.प.प्रथमको सहसजचवस्तरको कमाचारीलाइा Focal Point तोकी ननवााचन 
आयोगलाइा िानकारी ददने । 
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(ग) स्थानीय तह व्यवस्थापन 

- स्थानीय तहको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको लानग स्थानीय तहमा कमाचारी पठाउने र 
यसको प्रभावकारी कायाान्वयनका सम्बन्धमा सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास 
मन्रालय र सामान्य प्रशासन मन्रालयले  अनगुमन गने । 

- सम्बजन्धत मन्रालय,राविय योिना आयोग र अथा मन्रालयले  आगामी आ.व.को बिेट 
तिुामा गदाा सिंववधान बमोजिमको कायासूची ववस्तनृतकरण अनसुार कायाजिम्मेवारी 
(Function), बिेट(Fund) र कमाचारी(Functionary) स्थानीय तहमा पठाउने गरी 
व्यवस्था गने । 

- स्थानीय ननकायले प्राप्त गरेको पुजँिगत अनदुानमा कम्तीमा सतप्रनतशत ववृधि  गरी स्थानीय 
तहमा रहेको पूवााधारको न्यूनता सेवाको कमी र गणुस्तर सधुारलाइा सम्बोधन गना अथा 
मन्रालयलाइा ननदेशन ददन े। 

(घ) बेरुि ुफर्छ्यौट 

- प्रत्येक मन्रालय तथा केन्रीय ननकायले बेरुि ुफर्छ्यौट कायामा कायायोिना बनाइा 
नतव्रताका साथ काया गने । 

- चाल ुआ.व.मा बेरुि ुफर्छ्यौट गने कायाको मानसक कायायोिना बनाइा बेरुि ुफर्छ्यौट 
मूल्याङ्कन र अनगुमन सनमनतमा पठाइा कायाान्वयन गने । 

- चाल ुआ.व.मा तोवकएको बेरुि ुफर्छ्यौटको लक्ष्य हानसल गना ववशेषगरी हालसम्म कम 
बेरुि ुफर्छ्यौट गरेका ननकायहरुले तदारुकताका साथ काया गने । 

 (ङ) पूजँिगत खचा 

- सम्बजन्धत मन्रालयले तत्काल कायायोिना बनाइा राविय गौरवका आयोिना लगायत 
सबै आयोिनाहरुको कायाान्वयनलाइा प्रभावकारी बनाउन अनगुमन अनभयान सिंचालन 
गरी पूिँीगत खचा ववृधि  गने । 

- ववकास ननमााण काया समयमा नै सम्पन्न गरी पुजँिगत खचाको प्रभावकारीता बवृधि  गना 
2074 असार मसान्तसम्म आयोिना/पररयोिनाका प्रमखुको सरुवा नगने । 

- अथा मन्रालयले सावािननक खचा व्यवस्थापनको प्रभावकाररता ववृधि  गना सबै मन्रालय 
तथा ननकायहरुसँग समन्वय गरी बहबुवषाय खररद योिना अन्तगात खचा नभएको वववरण 
समेत समावेश गरी पूिँीगत खचाको यथाथा वववरण प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालयमा पेश गने । 
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- बैदेजशक सहायता समावेश भएका/हनुे आयोिना तथा पररयोिनाको हकमा श्रोतको 
सनुनजितता भएपनछ मार बिेटमा समावेश गने व्यवस्था नमलाउने । 

 (च) अन्य 

- सखु्खा मौसममा हनुसक्ने आगलागी र डढेलो िस्ता सम्भाववत प्रकोपको ननयन्रणका 
लानग पूवा सावधानी र दघुाटना भइा हालेमा शीघ्र उद्वार तथा ननयन्रणको व्यवस्था 
नमलाउन गहृ, सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास र बन तथा भ-ूसिंरक्षण मन्रालयले 
समन्वय गरी काया गने । 

- बैदेजशक सहयोग समावेश भएका मन्रालय/ननकाय/आयोिनाहरुले पेश गना बाँकी 
Unaudited project account यथानसघ्र पठाइा सोधभनाा नलन बाँकी रकम माग गने । 

- वातावरण सिंरक्षणका सम्बन्धमा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट भएको आदेश 
कायाान्वयन गना आ-आफ्नो ननकायसँग सम्बजन्धत कामको कायाान्वयन योग्य कायायोिना 
बनाई लागू गने/गराउने । 

- क्षेरगत मन्रालयले पूवााधार ननमााण काया सन्चालन गदाा आम सवासाधारणलाई सरुजक्षत 
हनुे व्यवस्था नमलाउन Sector Specific Code of Conduct तयार गने साथै आयोिना 
सम्पन्न हनुे अवनध (Air Mark) वकटान गरी ननमााण काया गने व्यवस्था नमलाउने ।  

३. ववववध बैठकहरुबाट ननणायहरु 

- नेपालको सिंववधानको अनसूुची 5, 6, 7, 8 र 9 मा उल्लेजखत सिंघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहको एकल र साझा अनधकारको सूजचको कायाववस्तनृतकरण सम्बजन्ध मस्यौदा प्रनतवेदन 
सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन पनुसंरचना सनमनतमा पेश गने । 

- सिंघीयतामा शाजन्त सरुक्षा, प्रहरी प्रशासन र राविय अनसुन्धान सम्बन्धी कायाजिम्मेवारी, 
प्रशासननक सिंरचना तथा िनशजक्त व्यवस्थापनको ववषयमा गहृ मन्रालयले सिंयोिन गरी 
उपयकु्त ववकल्प सवहतको प्रनतवेदन १५ (पन्र) ददननभर प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालयमा पेश गने । 

- स्थानीय तहबाट गररनपुने सेवा प्रवाह र स्थानीय तहको ननवााचनको लानग आवययक 
पने कमाचारीहरुको व्यवस्थाका लानग सामान्य प्रशासन मन्रालय र सिंघीय मानमला तथा 
स्थानीय ववकास मन्रालयले समन्वयात्मक रुपमा काया अगानड बढाउने । 

- स्थानीय तह व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह कायाारम्भ भैसकेकोले सोही बमोजिम जशक्षा 
क्षेरबाट गररने सेवा प्रवाह स्थानीय तहबाट गने व्यवस्था जशक्षा मन्रालयले नमलाउन।े  
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- सबै स्थानीय तहबाट स्वास््य सेवा व्यवस्थापन गनुाका साथै कजम्तमा 15 (पन्र) 
शैयाको अस्पताल स्थापना गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था स्वास््य मन्रालयले नमलाउने। 

- अपाङ्गता भएका व्यजक्तको पनुस्थापनाको लानग सबै प्रदेशमा एक/एक वटा सामदुावयक 
पनुस्थापन केन्र स्थापना गरी कायाान्वयनमा ल्याउने । 

- भकूम्प प्रभाववत सिंरचनाको पनुननमााण सम्बन्धमा पनुननमााण कोषको स्थापना एविं 
सिंचालनका ववकल्पहरुको पवहचान गदै आगामी आ.व.2074/75 को बिेट तिुामा 
गदाा पनुननमााण कोषको रुपमा लोचदार बिेट एकमषु्ट व्यवस्थाका लानग अथा 
मन्रालयलाइा ननदेशन ददइाएको छ । 

- चोभारजस्थत नेपाल सरकारको िग्गामा ननमााण हनुे सखु्खा बन्दरगाह एविं 
अन्तरावियस्तरको प्रदशानी स्थललाइा आवययक पने िग्गा छुट्याइा मन्िशु्री पाका  समेत 
ननमााणको लानग प्रकृया अजघ बढाउने । 

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

- काठमाण्डौ उपत्यकाको ववकास ननमााणसँग सम्बजन्धत मन्रालय/ ववभाग/ सिंस्थान/ 

प्रानधकरण र आयोिनाहरुववचको समन्वयलाइा प्रभावकारी वनाउन आयोिना तिुामा 
कायान्वयन र अनगुमनका चरणहरुमा एक ननकायले अको ननकायसँग जक्षनतिीय सिंचार 
र नसधा सम्पका  हनुे पधि ती ववकास गरी प्राववनधक सूचनाको आदानप्रदान गरी एक अको 
ननकायहरुसँग सहयोग र अन्तरसम्बन्धलाइा सदुृढ गना सम्बजन्धत सरोकारवाला 
ननकायहरुलाइा ननदेशन ददने । 

- बौधि  क्षेरको सडक, ढल, ववद्यतु  र खानेपानी लगायतका समस्याहरुको यथाजशघ्र 
समाधानको लानग भौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्रालय लगायत अन्य सम्बजन्धत 
ननकायलाइा ननदेशन ददने । 

- काठमाण्डौ उपत्यकाको ववग्रदो वातावरणीय समस्याका लानग आवययक ननयन्रणको 
व्यवस्था नमलाउन सम्मानीत सवोच्च अदालतको आदेश समेत कायाान्वयनका लानग 
सम्बजन्धत मन्रालयलाइा ननदेशन ददइाएको छ । 

५. मखु्य सजचवज्यूबाट भएका स्वदेश/ववदेश भ्रमण / भेटघाट 

- मखु्य सजचवज्यूबाट २०७३।11।18 देजख २०७३।11।२७ सम्म सिंघीयतामा 
सरुक्षा ननकायहरुको पनुसंरचना सम्बन्धमा क्यानडाले अबलम्बन गरेको पधि ती र 
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अनभुवको अवलोकन गना उच्चस्तररय अध्ययन भ्रमण टोलीमा सहभागी हनु ु भएको   
छ । 

- यस अवनधमा मखु्य सजचवज्यूले कास्की, मोरङ्ग र सिंखवुासभा लगायतका जिल्लाहरुमा 
सिंघीयताको प्रभावकारी कायाान्वयनका लानग आयोजित कायाक्रमहरुमा सहभागी 
हनुभुएको छ ।  

- यस अवनधमा मखु्य सजचवज्यूबाट Swiss Ambassador Dr. Jorg Friden, China 

Ambassador Yu Hong, World bank को Executive Director र DFID को नेपालजस्थत 
कायाालयको प्रमखुलाइा कायाकक्षमा भेटघाट गनुा भएको छ । 

६. वागमती सफाईसम्बन्धी बैठक 

- मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७३ साल फागनु 28 गते वागमती 
सरसफाइा महाअनभयानको 200 औ हप्ता ववशेष कायाक्रमसाथ सम्पन्न गने ननणाय गरी 
उक्त कायाक्रम सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको समपुजस्थनतमा सरसफाइा महाअनभयान 
घोषणापर 2073 िारी गदै सम्पन्न भएको छ । 

- सरसफाइा घोषणापर बमोजिम प्रत्येक मन्रालय/सजचवालय/सनमनत/आयोग/ कायाालय/ 

केन्र र अन्तगात ननकायहरुलाइा पररचालन गरी प्रत्येक शकु्रवार सफाइा कायाक्रम 
आयोिना गने सम्बन्धी ननदेशन र समन्वय भएको । 

 ७. मखु्यसजचवको सजचवालयबाट सम्पाददत प्रमखु कायाहरुको वववरण 

- यस अवनधमा भएका 5 वटा सजचव बैठकको व्यवस्थापनका लानग नेपाल सरकारका 
सजचव प्रमखु रहने हरेक ननकायबाट एिेण्डा सिंकलन, त्यसको समवष्टकरण, मखु्य 
सजचवज्यू समक्ष पेश, अजन्तनमकरण, उक्त अजन्तम एिेण्डा सजचवज्यू रहने हरेक 
ननकायहरुमा पराचार, बैठकको लानग हरेक ननकायमा पराचार, बैठक व्यवस्थापन, 
ननणायको ड्राफ्ट, अजन्तनमकरण, ननणाय कायाान्वयनका लानग सबै ननकायहरुमा पराचार, 
कायाान्वयन प्रगनतको वववरण माग सिंकलन, कायाान्वयनको एवककृत प्रगनत तयारी, 
महत्वपूणा ननणाय कायाान्वयन र सम्बजन्धत ननकायहरुबाट भएको कायाान्वयनको follow 
up गने लगायतको कायासम्पादन गररएको। 

- वागमती सफाइाका लानग ननयनमत एस एम एस र अन्य ववववध ववषयमा भएका 
बैठकहरुको लानग पराचार, एस.एम.एस, बैठक व्यवस्थापन, ननणाय ड्राफ्ट र 
अजन्तनमकरण र सम्वजन्धत ननकायहरुमा ननणायको पराचार र कायाान्वयनका लानग 
आवययक समन्वय गररएको । 
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- दैननक कररब 7/8 वटा गनुासोका दरले यस अवनधमा कररब 600 गनुासो उपर 
सम्बजन्धत ननकायमा टेनलफोन गरी व्यवस्थापनमा समन्वय र सहयोग गररएको । 

- मखु्यसजचवज्यूबाट भएका भ्रमण/अवलोकनका क्रममा सम्पका  अनधकारीका रुपमा 
आवययक सहजिकरण र सहयोग गररएको । 

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

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

- ववनभन्न व्यजक्त/सिंस्थाहरुबाट मखु्यसजचवज्य ुसमक्ष अनरुोध भइा यस अवनधमा प्राप्त कररब 
30 शभुकामना/मन्तव्य/नसफाररस आददको ड्राफ्ट तयार गने र मखु्यसजचवज्यूबाट 
अजन्तनमकरण भएपनछ सम्वजन्धत ननकाय/व्यजक्त समक्ष प-ुयाउने काया भएको । 

- ववनभन् न परपनरकामा प्रकाजशत सावािननक सरोकारका ववषयहरुमा प्रकाशन भएका 
समाचार परहरुको सम्बन्धमा यथाथा के हो सत्यत्य छानववन गरी प्रनतवेदन पेश गने 
सम्बन्धमा ननदेशन भए अनसुारको पराचार, त्यसको प्रनतउत्तरको अनभलेखन, समन्वय 
गने काया ददनमा कररब 4/5 वटाका दरले यो अवनधमा कररब 450 िनत परहरु 
लेख् ने, सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाउने र त्यसको ताकेता गने काया गररएको । 

- यो अवनधमा कररब 15 वटा ववदेशी प्रनतनननध मण्डलहरुलाइा भेटघाट व्यवस्थापन 
(सिंचार, समन्वय, बैठक, सत्कार) गराइएको। 

- आन्तररक र ववषयगत ननकायहरूसँगको समन्वयमा सहजिकरण गररएको। 

- सजचवालय प्रशासन सञ्चालनका आवययक कामहरु सम्पादन गररएको । 

- सजचव बैठकबाट भएका ननणायहरुको जिल्लास्तरमा कायाान्वयनको अवस्थाको अनगुमन 
गरी प्रनतवेदन पेश गररएको । 

- यस अवनधमा कररब ८0० पर र 65 वटप्पणीहरूको e-registration, forward र 
necessary action माफा त ननप्टारा लगाउने काया भएको । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयबाट भएका ननदेशन एविं आदेश र अन्य 
समसामवयक ववषयमा ननदेशन भएपनछ सञ्चार साधनबाट नै कायाान्वयनको अवस्थाको 
अनगुमन गने र समस्या भएमा समाधानका लानग समन्वय र सहजिकरणको काम 
ननरन्तर भइरहेको । 
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- मजन्रपररषद् बैठक र सिंवैधाननक ननकाय तथा मजन्रपररषद् सनमनतको बैठक 
व्यवस्थापनका लानग ननदेशन भएअनसुार समन्वय र सहिीकरण ननरन्तर भइरहेको । 

- कायाालयनभर ववनभन्न महाशाखा/शाखाले आयोिना गरेको बैठक, छलफलमा प्रनतनननधत्व 
गरेको।  

- आन्तररक/बाह्य सिंगठन (Intra/Inter Organization) समन्वय ननरन्तर गरररहेको । 

सामान्य प्रशासन शाखाको गनतववनधहरू 

- सम्माननीय प्रधानमन्री पषु्पकमल दाहालज्यूको नेततृ्वको सरकारका १०० ददनका 
उपलब्धीहरुको पजुस्तका प्रकाशन गररएको । 

- कायाालयमा आवययक ववनभन्न वस्त ुतथा सेवा खररद सम्बन्धी देहाय बमोजिम गररएको: 

 कायाालय भवनमा नेटववका ङ्ग गने टेण्डरमा सम्झौता गने चरणमा रहेको,  

 डेस्कटप कम्प्यटुर खररद गने सम्बन्धमा ननयमानसुार पना आएका Tender 
हरु मूल्याङ्कनका क्रममा रहेको,  

 Flap Gate र Vehicle Barriers को बोलपर सूचना आह्वान गररएको, 

 सवारीसाधन खररद गनाको लानग बोलपर आह्वान गररएको,  

 स्टेशनरी र खाद्य पदाथाको बोलपरको सूचना प्रकाशन गररएको । 

- वतामान सरकारका हालसम्मका उपलजब्धहरूको सँगालो पजुस्तका प्रकाशन गररएको ।  

- यस कायाालयको सामान्य प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हनुे कमाचारी प्रशासनसम्बन्धी 
ववदा अनभलेख अद्यावनधक, वैदेजशक मनोनयन,  रमाना, अवकाश आददको सम्बजन्धत 
ननकायमा पराचार, कायाालयमा तथा पदानधकारीहरूका लानग सवारी साधन र इन्धनको 
व्यवस्थापन, कायाालय तथा पररसरको ननयनमत सरसफाइ लगायत दैननक कायाहरू 
सम्पादन गररएको ।  

- यस कायाालयमाफा त नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) मा पेश गनुापने प्रस्तावहरू तयार 
गरी पेश गररएको साथै स्वीकृत प्रस्तावहरू सम्बजन्धत ननकायहरूमा प्रवेषत गररएको । 
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आनथाक प्रशासन शाखाको गनतववनधहरू 

आनथाक व्यवस्थापन 

सरकारी कोषहरुको सिंचालन¸ बिेट तिुामा¸ ननकाशा तथा खचाको लेखा राख् ने¸ ववत्तीय 
वववरणहरु तयार गने¸ आन्तररक ननयन्रणको व्यवस्था नमलाउने¸ लेखा पररक्षण गराउने¸ 
बेरुिकुो लगत राख् ने¸ बेरुि ुफर्छ्यौट र तहनसल गने/गराउने आदी कायाहरु आनथाक 
व्यवस्थापन नभर सम्पन्न हनुे गदाछन ्। ववत्तीय प्रनतवेदनको ननष्पक्षता¸ शधुि ता र कुशल 
व्यवस्थापनबाट आनथाक अनशुासन कायम गना सहयोग पगु्दछ । स्वच्छ आनथाक प्रशासन 
सशुासनको मेरुदण्ड हो । चसु्त ववत्तीय अनशुासन¸ पारदजशाता एविं ववनधको पालनाको 
माध्यमबाट प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयलाई सशुासनको नेततृ्वदायी तथा 
उत्कृष्ट ननकाय बनाउने क्रममा ननयनमत कामहरुका अनतररक्त ववनभन्न सधुारका कायाहरु 
समेत गररिं दै आएको छ । आनथाक प्रशासन तफा  आ.व. ०७३/७४ को चैर मवहना सम्ममा 
गररएका प्रमखु कायाहरुलाई ननम्नानसुार उल्लेख गररएको छ । 

प्रमखु सधुारका कामहरुः- 

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

- यस अवनधमा मातहत ननकायवाट अथा मन्रालयमा थप बिेट¸ रकमान्तर¸ श्रोतान्तर¸ 
कायाक्रम सिंशोधन आदद ववषयमा नसफाररसका लानग माग भएका ववषयहरुमा 
आवययकता अनासर नसफाररस गरी पठाइएको छ । 

- यस कायाालय र मातहत ननकायहरुको आगामी आ.व. ०७४/७५ को ववषयगत 
मन्रालय बिेट सूचना प्रणाली (LMBIS) माफा त बिेट तयार गरी छलफलको क्रममा 
रहेको छ । 

- ववगतमा महालेखा परीक्षकको कायाालयबाट औिंल्याइएका ववषय वस्तहुरु प्रगनत ढाँचा¸ 
खररद योिना¸ सोझै खररद¸ आन्तररक ननयन्रण कायाववनध¸ ममात¸ बैठक भत्ता¸ 
खािा/खाना खचा एविं टेण्डर प्रवक्रयामा देजखएका समस्याहरु क्रमशः सम्वोधन गदै 
लनगएको छ । प्रवक्रया नपरु् याई गरेका कामहरु भनी औ िंल्याइएका ववषयहरुलाई पनन 
प्रवक्रयामा लग्ने काया भएको छ । यस अवनधमा गत आ.व.को शे्रस्ताको अजन्तम लेखा 
पररक्षणको काया सम्पन्न भइ प्रारजम्भक प्रनतवेदनको िवाफ पठाउने तयारीमा रहेको । 
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- यस अवनधमा कोष तथा लेखा ननयन्रक कायाालयय नसिंहदरवार भकु्तानी केन्र ४ वाट 
आनथाक वववरणहरु प्रमाजणत गने काया समय अगावै सम्पन्न भएको छ । 

- तलवी प्रनतवेदन पाररत गराउनका लानग आवययक वववरणहरु तयार गरी ननिामती 
वकताबखानामा पठाइएको छ । 

- आफ्नो र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७३/७४ को लानग जिम्मेवारी सरेको कुल 
बेरुि ुरु. ५० करोड २३ लाख १० हिार मध्ये चैर मवहना सम्ममा ३७ करोड ७७ 
लाख ३४ हिार फर्छ्यौट भई ७५.20 प्रनतशत प्रगनत हानसल भएको छ । यस 
कायाालयको मार रु. ५ लाख बेरुि ुरहेकोमा यस अवनध सम्ममा कुनै पनन फर्छ्यौट 
नभइ प्रगती शनु्य देजखएको छ । यसो हनुमुा आनथाक बषा  ०६०/०६१ भन्दा 
अगाडीको मजन्रपररषदका सदस्यहरुले नलएको दशै खचा असलु हनु नसक्न ुप्रमखु कारण 
रहेको छ ।   

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

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

- यस कायाालयबाट आनथाक व्यवस्थापनको लानग दईु वकनसमका खाता सिंचालन हुँदै 
आएको छ । एक वकनसमको खाता प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको लानग 
ववननयोजित बिेटसँग सम्बजन्धत छ भने अको वकनसमको खाता यस कायाालयमा रहेका 
कोषहरुको सिंचालनसँग सम्बजन्धत छ । पवहलोमा ५ वटा शीषाक र दोस्रोमा ३ वटा 
कोषहरु रहका छन ्। साथै रािश्व र धरौटी तफा  पनन कारोवार हनुे गरेको छ ।  

- आ.व. ०७३/७४ मा यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई रु. 
८९¸७४¸०९¸४८¸०००।- बरावरको अजख्तयारी प्रदान गररएको  (तानलका १ 
अनसुार)। यस कायाालयलाई मार प्राप्त बिेट अजख्तयारी रु. ४३¸८६¸४९¸०००।- र 
बिेट ननकासा/ भकु्तानी आदेश रु. २६¸६८¸९२¸०००।- (तानलका २ अनसुार) खचा 
गररएको छ । 

- रािश्व तफा  लीलाम¸ ठेक्का पट्टा र बेरुि ुदाजखला गरी रु. ००।- आम्दानी भएको    
छ । त्यस्तै धरौटी तफा  आ.व. ०७३/७४ को शरुुमा रु. 32¸29¸647।५६ 
जिम्मेवारी सरेको छ । चाल ुआ.व.को चैर मसान्त सम्म रु. 20¸28¸974।- धरौटी 
दाजखला भएको छ र रु. 6¸39¸619।- धरौटी वफताा भएको छ । 
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- सबै बिेट उपशीषाकहरुको खचाको वहसाब ररतपूवाक राखी ववत्तीय प्रनतवेदनहरु तयार 
गरी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको छ । 

- यस अवनधमा दोश्रो चौमानसकका खचाहरु सावािननक गररएको । 

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

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

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

तालिका १ 

आ.व. ०७३/७४ को 

यस कायाािय र मातहत लिकायहरुिाई दिएको बजटे अलततयारी 

रु. हजारमा 

लस.ि.ं ब.उ.लि.ि.ं कायाक्रम/आयोजिा 
आ.व. २०७३/७४ को लवलियोलजत बजटे 

चाि ु प ूँजीगत  जम्मा 

१ ३०१०११ मलरिपररषि ् १६४७२८ ० १६४७२८ 

२ ३०१०१३ 
प्रधािमरिी तथा मलरिपररषद्को 

कायाािय 
२३५४४० २४१२५ २५९५६५ 

३ ३०१०१५ गररबी लिवारण कोष ३८२२८६६ ० ३८२२८६६ 

४ ३०१०२० सावाजलिक खररि अिुगमि कायाािय १६४४६१ १४८९० १७९३५१ 

५ ३०१०२२ िेपाि ट्रष्टको कायाािय ३१५१४ २१८८६ ५३४०० 

६ ३०१०२५ रालिय सतका ता केरर ९०००३ ७४१५१ १६४१५४ 

७ ३०१०३० क्षेिीय प्रिासि कायाािय ८४४३९ ५२५० ८९६८९ 

१२ ३०१०३१ िगािी बोर्ाको कायाािय ४६८७६ ६४९२५ १११८०१ 

१२ ३०१०३२ रालिय पुिर्निमााण प्रालधकरण १५९५९५ १०९९५ १७०५९० 

१३ ३०११०१ स चिा प्रलवलध लवकास आयोजिा १०२५६ ८३१३६५ ८४१६२१ 

१४ ३०११०२ कणाािी लवकास आयोग २३९६१ ८२५ २४७८६ 

१५ ३०११०३ सुि रपलिम लवकास आयोग २३०३२ १३२६ २४३५८ 

१६ ३०१८०१ रालिय पुिर्निमााण प्रालधकरण कोष ४९६०८०३२ ३४२२६००७ ८३८३४०३९ 

    जम्मा ५४४६५२०३ ३५२७५७४५ ८९७४०९४८ 
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तालिका २ 

यस कायााियिाई प्राप्त बजटे अलततयारी र खचा लववरण 

रु. हजारमा 

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

खचा 

१ ३०१०११३ मलरिपररषि ् १७९७२८ १३४७५४ 

२ 
३०१०१३३ 

प्रधािमरिी तथा 

मलरिपररषद्को कायाािय 
१९९५४० १२६५३६ 

३ 
३०१०१३४ 

प्रधािमरिी तथा 

मलरिपररषद्को कायाािय 
५१२२५ ३८१८ 

४ 
३०११०१३ 

स चिा प्रलवलध लवकास 

आयोजिा 
४६५६ १०५९ 

५ 
३०११०१४ 

स चिा प्रलवलध लवकास 

आयोजिा 
३५०० ७२५ 

    जम्मा ४३८६४९ २६६८९२ 

 

सूचना प्रववनध शाखाको गनतववनधहरू 

- कायाालयमा हाल सञ्चालन रहेका सूचना प्रववनध प्रणालीहरुको ननयनमत व्यवस्थापन तथा 
समस्या समाधान सम्वन्धी काम भईरहेको । 

- गनुासो व्यवस्थापन शाखामा हाल सिंचानलत गनुासो पोटालको पररमािान तथा ववकासको 
लानग परामशा सेवा खररदको प्रवक्रया सम्पन्न गरी हाल ववकासको क्रममा रहेको । 

- आ.व. २०७४।०७५ का लानग यस शाखा अन्तगातका कायाक्रमहरु तयार गरी 
व्यवस्थापन समक्ष पेश गररएको । 

- कायाालय प्रयोिनका लानग आवययक ववनभन्न IT Equipment’s हरु खररद सम्वन्धमा 
पना आएका बोलपरहरु मूल्यािंकनको क्रममा रहेको । 

- कायाालयको भवन नभर पनन CCTV Camera को ववस्तार र Power Backup सम्वन्धमा 
पना आएका बोलपरहरु मूल्यािंकनको क्रममा रहेको । 

- कायाालयको आन्तररक नटेवका  सधुार तथा ववस्तारका लानग पना आएका बोलपरहरु 
मूल्यािंकनको क्रममा रहेको । 

- E-Suchi Administration Web Portal Development परामशा सेवा खररदका लानग 
पना आएका प्रस्तावहरु मूल्यािंकनको क्रममा रहेको । 

- Flap Gate, Vehicle Barrier and Signal Jammer खररदका लानग पना आएका 
बोलपरहरु मूल्यािंकनको क्रममा रहेको । 
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- गनुासो व्यवस्थापन शाखालाई Call Center को रुपमा ववकास गना सो सम्वन्धी 
आवययक Technical Specification तयार गने काम भईरहेको । 

प्रसे तथा बैदजशक सम्बन्ध शाखाको गनतववनधहरू 

- आनथाक बषा २०७३/२०७४ को माघ, फागनु र चैर मवहनामा नेपालका लानग नवे, 
गणतन्र दजक्षण कोररया, गणतन्र भारतको प्रस्ताववत आवासीय रािदूत पदमा ननयजुक्तका 
लानग सम्माननीय रािपनतसमक्ष सहमनत तथा नसफाररस गररएको साथै पेरु, गणतन्र 
िाजम्वया, गणतन्र सडुान र न्यूिील्याण्डको नेपालका लानग प्रस्ताववत गैरआवासीय 
रािदूतको ननयजुक्तका लानग सम्माननीय रािपनतसमक्ष सहमनत तथा नसफाररस गररएको। 

- कायाालयबाट ववनभन्न ववषयमा िारी भएका प्रसे ववज्ञनप्तहरू तयार गरी कायाालयको 
वेवसाइट (www.opmcm.gov.np) मा राजखएको साथै प्रचार प्रसारका लानग नमनडयाहरूमा 
समेत पठाइएको। 

- कायाालयका महत्वपूणा सूचना प्रवाहका लानग १६१८०७०७०११११ को अनडयो 
नोवटस वोडाको सिंचालन गररएको र यसमा सामवयक रुपमा अद्यावनधक गररएको ।  

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष ववनभन्न सिंघ/सिंस्थाहरूबाट माग भई आएका 
शभुकामना सन्देशको ड्राफ्ट तयार गररएको। 

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

- सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम 
३ बमोजिम प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बजन्धत काजत्तक, मिंनसर,  

पौष मवहनाको वववरण सावािननक गरर सो वववरण कायाालयको वेबसाइटमा राजखएको। 
साथै सो वववरण राविय सूचना आयोगमा समेत पठाइएको ।  

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको गत साउनदेजख पौष मवहनासम्म भएका  
गनतववनधहरुलाई समावेश गरी बलेुवटन प्रकाशन गररएको  ।  

- प्रत्येक ददन ववनभन्न दैननक तथा साप्तावहक पनरकाकाहरूमा प्रकाजशत हनुे समाचारहरू 
मध्ये िनताका दैननक सरोकारसँग सम्बजन्धत समाचारहरू सिंकलन गरी मखु्यसजचवको 
सजचवालयमा उपलब्ध गराइएको । 

http://www.opmcm.gov.np/
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आनथाक तथा पूवााधार ववकास शाखाको गनतववनधहरू 

सम्माननीय प्रधानमन्री पषु्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)ज्यू को समपुजस्थनतमा नमनत 
२०७३।१०।११ गते मिंगलबार  अत्यावययक वस्त ुतथा सेवाको आपूनता व्यवस्थापन 
तथा पेट्रोनलयम पदाथाको बफर स्टक (मध्यवती मौज्दात) सम्बन्धमा बैठक बसी सम्बधि  
पदानधकारी तथा ननकायहरुसिंग छलफल गरी ननदेशन ददइएको छ । 

नेपाल सरकार (सम्माननीय प्रधानमन्रीस्तर) को नमनत २०७३।१०।२५ को ननणाय 
अनसुार ववकास ननमााण, रािश्व पररचालन र सावािननक सेवा प्रवाहको ननरीक्षण गने गरी 
सजचव श्री टिंकमजण शमााको सिंयोिकत्वमा उच्चस्तरीय अनगुमन सनमनत गठन गररएको   
छ । उक्त सनमनतमा अथा मन्रालय, राविय योिना आयोग, सावािननक खररद अनगुमन 
कायाालय, महालेखा ननयन्रक कायाालय र राविय सतका ता केन्रका सह-सजचव सदस्य तथा 
आनथाक तथा पूवााधार महाशाखा हेने सह-सजचव सदस्य सजचव रहने गरी  उक्त सनमनतलाई 
आवययकता अनसुार जिल्ला, क्षेर, प्रदेश तथा केन्रमा सञ्चालन भएका ववकास ननमााणका 
कायाहरु, रािश्व पररचालनको अवस्था, सावािननक सेवा प्रवाहको अवस्था र समस्याबारेमा 
स्थलगत अवलोकन गरी प्रनतवेदन पेश गने जिम्मेवारी ददईएको छ ।सनमनतले पवहलो 
चरणमा काठमाण्डौं उपत्यका,भरपरु, नबराटनगर, नबरगञ्ज, भैरहवा,नेपालगञ्ज,धनगढी र 
पोखरामा टोली खटाई मकुाम कायम गरी आसपासका जिल्लाहरुमा सजचव सवहतको 
टोलीबाट ननरीक्षण र अनगुमन गने काया सम्पन्न गरेको छ  

यातायात व्यवस्था ववभाग र अन्तगातका ननकायहरुको सेवा प्रवाहका ववववध पक्षहरुको 
सम्बन्धमा नमनत २०७३।१२।०२ गते बधुवार सजचव श्री टिंकमजण शमााको अध्यक्षतामा 
बैठक बसी यातायात क्षेरका समस्याहरुको समाधान गनायातायात व्यवस्था ववभागले 
यातायात व्यवस्थापन तथा सवारी चालक अनमुनतपर सिंग सम्बजन्धत ववद्यमान ऐन, ननयम 
कायाववनध, सिंरचना र प्रववनधमा सधुारका ववषयहरुलाई समेटेर कायाान्वयनयोग्य सधुारको 
कायायोिना एक हपता नभर पेश गना लगाइएको तथा यातायात व्यवस्था ववभाग र 
अन्तगातका ननकायहरुमा दरवन्दी भन्दा बढी रहेका कमाचारी र कािमा रहेका 
कमाचारीहरुको यातायात व्यवस्था ववभाग र सामान्य प्रशासन मन्रालयले आपसी समन्वय 
गरी व्यवस्थापन गना ननदेशन ददईएको छ । 

वैदेजशक रोिगारीको नसलनसलामा ववदेश गई अलपर परेका नेपालीहरुको समस्या समाधान 
गने तथा वैदेजशक रोिगारीको समग्र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नमनत २०७३।१२।०६ 
गते आईतवार सजचव श्री टिंकमजण शमााको अध्यक्षतामा बैठक बसी सम्बजन्धत ननकायले 
आफ्नो ननकायको उदे्दयय,काया जिम्मेवारी र समस्या सवहतको प्रनतवेदन तयार गरी यस 
कायाालयमा पेश गना ननदेशन ददईएको र समस्या समाधानका लानग व्यापक छलफल  
गररएको छ । 
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आनथाक नीनत ववश्लषेण शाखाको गनतववनधहरू  

- मन्रालयहरुबाट राविय नीनत सम्वजन्धत अद्यावनधक वववरण सिंकलन गररएको। 

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

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

- मन्रालयहरुबाट  प्राप्त अद्यावनधक राविय नीनतहरु   Web Site मा राख्न ेव्यवस्था  

-  नमलाईएको । 

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

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

- चार नीनत पररक्षणका लानग ववज्ञ समहु गठन गरी काया भईरहेको । 

- केजन्रय अनगुमन अन्तगात टोलीमा रही गोखाा, लमिङु, कास्की, खोटाङ र ओखलढुङ्गा 
जिल्लाको पूिँीगत खचाको प्रगनत सम्वन्धमा स्थलगत अनगुमन गररएको। 

सामाजिक ववकास शाखाको गनतववनधहरू 

नमनत २०७३।११।०८ मा नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा.सोमलाल सवेुदीको 
सिंयोिकत्वमा जशक्षा मन्रालयका सजचव  र सो मन्रालय मातहतका ननकायहरुको 
उपजस्थनतमा चाल ु शैजक्षक सरका लानग समयमै ववद्यालयस्तरको पाठ्यपसु्तक छपाई र 
ववतरण गने र सो को ननयनमत अनगुमन गना जशक्षा मन्रालयलाई ननदेशन ददने ननणाय 
भएको । 

- यस अवनधमा पवुााञ्चल र पजिमाञ्चल ववकास क्षेरका  २ वटा जिल्ला स्तरका 
कायाालयहरुको सेवाप्रवाहको अनगुमन तथा सेवाग्राही सभेक्षण गरी प्रनतवेदन पेश 
गरीएको ।  

- सामाजिक ववकाससिंग सम्बजन्ध केही मन्रालयहरुको मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या 
समाधान सनमनतको बैठकमा उपजस्थत भई प्रनतवेदन पेश गरीएको । 
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योिना तथा अनगुमन शाखाको गनतववनधहरू 

- नमनत २०७३/०१/११ देजख नेपाल टेनलनभिनद्वारा प्रशारण हुँदै आएको ‘प्रधानमन्री 
सँग सीधा कुरा’ कायाक्रमको २८ औिं भागसम्म अनभलेखीकरण गरी प्रगनत अनगुमन 
गररएको छ।सम्वजन्धत गनुासाहरुको कायाान्वयन जस्थनत सम्वन्धमा अनगुमन गरी 
प्रगनतको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई अवगत गराइएको छ। 

- अथा मन्रालयबाट वावषाक रुपमा प्रकासन हनुे मन्रालयगत प्रगनत वववरण नामक 
पजुस्तकामा समावेस गने प्रयोिनाथा कायाालय र अन्तगातका ननकायहरुको आनथाक वषा 
२०७२/७३ को यथाथा प्रगनत तथा आनथाक वषा २०७३/७४ को ८ मवहना अवनधको 
प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी उक्त मन्रालयमा पठाइएको छ। 

- मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको वैठकमा छलफल गने प्रयोिनाथा 
यस कायाालय र अन्तगातका ननकायहरूको आनथाक वषा २०७३/७४ को दोस्रो 
चौमानसक अवनधसम्मको एकीकृत प्रगनत प्रनतवेदन रायोआ (अमू) फाराम निं. ३ अनसुार 
तयार गररएको छ। 

- नेपालको सिंववधान र मजन्रपररषद् द्वारा स्वीकृत काया ववस्ततृीकरण प्रनतवेदन अनरुूप 
सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हनुे योिना तथा कायाक्रमहरूको स्पष्ट आधार, 

मापदण्ड र सूचक ननधाारण गरी प्रत्येक तहले गने ववकास ननमााण तथा सेवाप्रवाह 
सम्वजन्ध कायामा स्पष्टता आउने एविं दोहोरोपना नआउने गरी योिना तथा कायाक्रमको 
स्पष्ट तहगत खाका तयार गने प्रयोिनाथा नमनत २०७३।१२।११ गते सजचव 
ददनेशकुमार थपनलयाको सिंयोिकत्वमा छलफल सम्पन्न भई ३ वटा ननणायहरू 
कायाान्वयनका लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठाइएको छ । हालसम्म ४ वटा ननकायबाट 
उजल्लजखत वववरण प्राप्त हनु आएको छ । 

ननणायहरू: 

- सबै ववषयगत मन्रालयले नेपालको सिंववधान तथा मजन्रपररषद् बाट स्वीकृत काया 
ववस्ततृीकरण प्रनतवेदन अनरुुप सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सिंचालन हनुे योिना र 
कायाक्रमहरुको स्पष्ट आधार, मापदण्ड र सूचक ननधाारण गरी प्रत्येक तहले गने ववकास 
ननमााण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायामा स्पष्टता आउने एविं दोहोरोपना नआउने गरी 
योिना तथा कायाक्रमको स्पष्ट तहगत खाका देहाय बमोजिमको ढाँचामा सात ददन 
(नमनत २०७३/१२/१८ गते) नभर तयार गरी राविय योिना आयोगको सजचवालयमा 
पठाउने र सो को िानकारी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयलाई उपलब्ध 
गराउने। 
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चाल ुयोिना तथा कायाक्रम सम्बन्धी वववरण पठाउन ेढाचँाः 

नस.निं. आयोिनाको 
नाम 

श्रोत ( नपेाल सरकार 
वा वैदेजशक वा दवैु) 

हाल सिंचालन 
भएको तह 

काया सिंचालनको 
जस्थनत 

कुन तहमा 
हस्तान्तरण गने 

कारण कैवफयत 

        

        
 

प्रस्ताववत योिना तथा कायाक्रम सम्बन्धी वववरण पठाउन ेढाचँाः 

 

- सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालयले प्रस्ताववत स्थानीय तह शासन सिंचालन 
ववधेयकमा उल्लेजखत स्थानीय तहको काया जिम्मेवारीको वववरण ववषयगत मन्रालयमा 
उपलब्ध गराई योिना तथा कायाक्रमहरुको वगीकरण गना सहिीकरण गने। 

- सबै ववषयगत मन्रालयले हाल सिंचानलत योिना तथा कायाक्रमको प्रादेजशक तथा 
स्थानीय तहमा बिेट र योिनाको हस्तान्तरणसँगै हालको कायाान्वयन सिंयन्र (कमाचारी, 
यन्र उपकरण, भौनतक सिंरचना तथा अन्य श्रोत साधन आदद) को हस्तान्तरण ववनध र 
प्रकृया समेत तयार गने। 

मजन्रपररषद, बैठक तथा अनभलेख शाखाको गनतववनधहरू 

नस.निं. मवहना ववषय सम्पाददत कामको वववरण (सिंख्यामा) 
१. माघ प्रस्ताव सिंख्या 154 

मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 4 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 121 

२. फागनु प्रस्ताव सिंख्या 189 
मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 8 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 210 

३. चैर प्रस्ताव सिंख्या 198 
मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 4 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 126 

 

  

नस.निं. आयोिनाको नाम श्रोत (नपेाल सरकार वा वैदेजशक 
वा दवैु) 

सिंचालनका लानग प्रस्ताववत 
तह 

कारण कैवफयत 
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मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंबैधाननक ननकाय शाखाको गनतववनधहरू 

क) २०७३ माघ देजख चैत मवहनासम्मको प्रगनत वववरण  

क्र.स. उपलजब्ध 

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

३.  मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत बैठक सिंख्या - ८ 
४.  मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत ननणाय सिंख्या - १० 

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

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

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

 

- २०७३ माघ देजख चैत मवहनासम्म मजन्रपररषद्का ३ सनमनतहरूको १४ पटक 
बैठक बसी २८ बटा ननणायहरू भएको छ ।  

- सिंवैधाननक पररषद्को बैठक बसी ननवााचन आयोगका आयकु्तहरूको ररक्त पदमा 
ननयकु्तका लानग नसफाररस गरेको छ । 

- मजन्रपररषद् सनमनतका ननणायहरू पजञ्जका बनाइ अनभलेख व्यवजस्थत गररएको । 

- ववनभन्न ननकायबाट प्राप्त सिंपजत्त वववरण अद्यावनधक गररएको । 

- पर व्यवस्थापन सम्बजन्ध काया गररएको । 

शाजन्त समन्वय तथा शासकीय सधुार शाखाका गनतववनधहरू 

- नेपालको सिंववधानको धारा ५३ मा उल्लेजखत राज्यका ननदेशक नसधि ान्त, नीनत र 
दावयत्व कायाान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र प्राप्त उपलब्धी सवहतको आ.व. 
०७२/०७३ को नपेाल सरकारको बावषाक प्रनतवेदन तयार गररएको छ। उक्त वावषाक 
प्रनतवेदन नेपाल सरकारले रािपनत समक्ष पेश गने छ र रािपनतले त्यस्तो प्रनतवेदन 
प्रधानमजन्र माफा त सिंघीय सिंसद समक्ष पेश गने व्यवस्था गने छ भन् ने सिंवैधाननक 
व्यवस्था रहेको छ।  

- सशुासन (व्यवस्थापन तथा सिंचालन) ऐन, २०६४ को दफा (४१) को उपदफा ३ 
अनसुारको आ.व. ०७२/०७३ को शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्धी वावषाक 
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प्रनतवेदनको अजन्तम मस्यौदा तयार गररएको छ। उक्त प्रनतवेदनमा नबतेको वषामा नेपाल 
सरकारका ववनभन् न मन्रालय एविं केन्रीय ननकायहरुले सशुासनको क्षेरमा हानसल गरेको 
उपलब्धी र प्रगनतलाई समेटने प्रयास गररएको छ। 

- यस अवनधमा नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीको अध्यक्षतामा ववनभन् न 
नमनतमा बसेको ५ वटा सजचव बैठकहरुको व्यवस्थापन गररएको। उक्त बैठकबाट 
सावािननक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, बेरुि ुफर्छ्यौटको कायालाई तदारुक्ताका 
साथ नतव्रता ददन नेपाल सरकारका सबै मन्रालय तथा केन्रीय ननकायहरुले कायायोिना 
बनाई बेरुि ुफर्छ्यौट गने व्यवस्था गने, सावािननक खचा व्यवस्थापनलाई बढी चसु्त र 
प्रभावकारी बनाउन स्रोतको व्यवस्थापन, आनथाक अनशुासन, नमतव्यवयता तथा बिेट 
अनशुासन कायम गने, पूिंिीगत खचा बढाउन राविय गौरवका आयोिना लगायतका सबै 
नबकास ननमााणका आयोिना कायाान्वयनलाई थप नतब्रता ददने, नेपाल सरकारले नमनत 
२०७४ बैशाख ३१ गते घोषण गरेको स्थाननय तहको ननवााचनका लानग कमाचारी 
व्यवस्थापन लगायत ननवााचन आचासिंवहता कडाईका साथ लाग ु गने, स्थानीय तह 
पनु:सिंरचना भई नपेाल रािपरमा प्रकाजशत भए अनसुार सोका लानग कमाचारी 
व्यवस्थापन गने, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कायाववस्ततृीकरण अनरुुप स्थाननय तह र 
प्रदेशमा िाने कायासूची अनरुुप िनशजक्त र स्रोत तत ्तत ्तहमा हस्तान्तरणको व्यवस्था 
नमलाउने, वातावरण सिंरक्षण सम्बन्धमा सम्माननत सवोच् च अदालतबाट भएको आदेश 
कायाान्वयनका लानग कायाान्वयन योग्य कायायोिना बनाई लागू गने गराउने व्यवस्था 
नमलाउने लगायतका ववनभन् न ४० वटा ननणायहरु भएको छ। सजचव बैठकबाट भएका. 
उल्लेजखत ननणायहरुको कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेजख पठाइएको साथै 
कायाान्वयन प्रगनतको ननयनमत अनगुमन भई रहेको छ। 

प्रशासन पनुासिंरचना शाखाको गनतववनधहरू 

माघ मवहनामा सम्पाददत कायाहरु 

- नमनत २०७३ साल माघ ३ गते झापा जिल्लामा सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन 
पनुःसिंरचना सम्बन्धमा अन्तवक्रा या कायाक्रम सम्पन्न । 

- नमनत २०७३ साल माघ २३ गते अघााखाँची जिल्ला र ऐ २४ गते गलु्मी जिल्लामा 
सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसिंग 
अनभमखुीकरण एविं अन्तरवक्रया कायाक्रम सम्पन्न । 

- नमनत २०७३ साल माघ २८ देजख फागनु १ गतेसम्म सिंखवुासभा जिल्लामा सिंघीयता 
कायाान्वयन तथा प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्धमा अन्तवक्रा या सम्पन्न । 
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फागनु मवहनामा सम्पाददत कायाहरु 

- नमनत २०७३।११।९ गते रामेछाप जिल्लाको मन्थलीमा सिंघीयता कायाान्वयन तथा 
प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्धमा सरोकारवालहरुसिंग अन्तरवक्रया कायाक्रम सम्पन्न । 

चैर मवहनामा सम्पाददत कायाहरु 

- नेपालको सिंववधान बमोजिम प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्धी काया सम्पन्न गना नेपालको 
सिंववधान तथा नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) बाट स्वीकृत सिंववधानको अनसूुची ५, ६, 
७, ८ र ९ मा उजल्लजखत सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अनधकार 
सूचीको कायाववस्ततृीकरण सम्बन्धी प्रनतवेदन समेतको आधारमा सिंघमा आवययक पने 
मन्रालय, ववभाग तथा सिंघ मातहतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहन ेननकायहरु, प्रदेशमा 
रहने मन्रालय सवहतका आवययक ननकायहरु तथा स्थानीय तह समेतको सिंगठन 
सिंरचना, सिंस्थागत व्यवस्था र दरबन्दी खाकाको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार गरी एक 
मवहना नभर पेश गना सिंघको हकमा सामान्य प्रशासन मन्रालयका सजचवको 
सिंयोिकत्वमा र प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास 
सजचवको सिंयोिकत्वमा दईु वटा कायादल र अन्तरसरकारी समन्वयको पधि नत ननधाारण 
गना प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचवको सिंयोिकत्वमा एक सनमनत 
गठन भई काम भइरहेको छ । 

िनगनुासो व्यवस्थापन शाखाको गनतववनधहरू 

माघ मवहनाको गनतववनधहरु  

- २०७३ माघ मवहनामा १३४२ गनुासाहरु आएका र तीमध्ये ७९१ वटा फर्छ्यौट भै 
५५१ वटा फर्छ्यौट हनु बाँकी रहेको अवस्था छन ्। यसरी यो मवहनाको फर्छ्यौट 
प्रनतशत ५५मार रहेको देजखन्छ । 

- हेलो सरकार कक्षमा पनछल्लो समयमा औसत मानसक गनुासो प्रानप्त दर 
१३००/१४००सम्म रहेको त्याङ्कले देखाउँछ । ववगत ददनहरुमा गनुासोकताा, 
सम्बजन्धत ननकायका उच्च पदानधकारी र ववशेष गरी ववनभन्न ननकायका नोडल 
अनधकृतहरु गनुासो सम्बोधनमा वक्रयाशील भएको देजखन्छ । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म 
अनत िरुरी तत्कालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ | 
२०७३साल माघ मवहनामा  हेलो सरकार कक्षबाट २७ वटा गनुासा सोझै सम्बोधन 
भएका छन ्। 
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- २०७२साल िेष्ठ २५ देजख सिंचानलत हेलो सरकार फेसबकु पेिमा यस सालको माघ 
मवहनामा १५३ वटा गनुासा आए | तीमध्ये फेसबकुमा सम्वोधन भएका गनुासो सिंख्या 
७९र सम्बोधन नभएका गनुासो सिंख्या ७४ रहेका छन ।  

- २०६८ कानताक मवहनादेजख २०७३माघ मसान्तसम्ममा िम्मा गनुासो ५६२८१र 
िम्मा फछायौंट गनुासो सिंख्या ५०४७४ र फछायौंट नभएका गनुासो सिंख्या ५८०७ 
रहेका छन । 

- यस मवहनामा जववटरबाट िम्मा प्राप्त गनुासो सिंख्या-६९५वटा ,फछायौंट भएका 
गनुासाहरु ४३२वटा र फछायौंट हनु बाँकी २६३गनुासाहरु छन।् यसमा अनधकािंश 
गनुासोहरु सम्बोधन भएका देजखन्छन।्त्यस्तै इमेलबाट १६४गनुासो प्राप्त भएकोमा 
१०९वटा फछायौंट भएका र ५५वटा गनुासोहरु फछायौंट नभएका देजखन्छन । 

टोलविबाट िम्मा २८६वटा गनुासाहरु प्राप्त भएकोमा १५६वटा फछायौंट भएका र 
१३०वटा फछायौंट नभएका गनुासाहरु छन । 

फागनु मवहनाको गनतववनधहरु  

- २०६८ कानताक १७ बाट सञ्चालन भए पिात ् हेलो सरकारमाफा त ्२०७३ फागनु 
मवहनासम्ममा कुल ५७३२८ वटा गनुासो, सझुाव तथा सचुनाहरु प्राप्त भएका छन ्। 
िसमध्ये ५१०६९गनुासाहरु फछायौंट भएका र ६२५९वटा गनुासोहरु फछायौंट 
नभएका छन।् 

- २०७३साल फागनु मवहनामा मारै १०४७ गनुासाहरु प्राप्त भएका र तीमध्ये ५९८वटा 
फर्छ्यौट भै ४४९वटा फर्छ्यौट हनु बाँवक रहेको अवस्था छ ।  

- हेलो सरकार कक्षमा पनछल्लो समयमा औसत मानसक गनुासो प्रानप्त दर 
१०००/११०० रहेको त्याङ्कले देखाउँछ । ववगत ददनहरुमा गनुासोकताा, सम्बजन्धत 
ननकायहरुका उच्च पदानधकारी र ववशेष गरी नोडल अनधकृतहरु गनुासो सम्बोधनमा 
वक्रयाशील भएको देजखन्छ । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म 
अनत िरुरी तत्कालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ । 
२०७३ फागनु मवहनामा  कक्षबाट २९वटा गनुासा सोझै सम्बोधन भएका छन ्।  

- िेष्ठ २५ देजख सिंचानलत हेलो सरकार फेसबकु पेिमा फागनु मवहनामा ४४ वटा गनुासा 
आए । तीमध्ये २४वटा गनुासोहरु सम्बोधन भएका र २०वटा गनुासाहरु सम्बोधन 
नभएका छन ्। हेलो सरकारबाट सिंचानलत जववटर पेिमा ५७९वटा गनुासाहरु आएका 
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छन । यी गनुासाहरुमा३५६वटा गनुासाहरु फछायौंट भएका र फछायौंट नभएका 
गनुासाहरुको सिंख्या २२३वटा छन।त्यस्तै गरी यस मवहनामा इमेलमा िम्मा १३८वटा 
गनुासाहरु प्राप्त भएका र िसमा फछायौंट भएका गनुासो सिंख्या ८४ र फछायौंट नभएका 
गनुासो  सिंख्या ५४ वटा रहेका छन ।  

- हेलो सरकारको गनुासो सम्बन्धी अनलाइन पोटाल सफ्टवेयरको पररमािान भइ 
सिंचालनमा आएको । 

- हेलो सरकारलाइ ववद्यनुतय मैरी बनाउन मोवाइल एप तयार गरर सिंचालनमा ल्याउने 
अजन्तम अवस्थामा रहेको । 

चैत मवहनाको गनतववनधहरु 

- हेलो सरकारमा चैत मवहनामा िम्मा  ११७६ वटा गनुासाहरु आए । तीमध्ये ४३७ 

वटा गनुासाहरु सम्बोधन भएका र ७३९वटा गनुासाहरु सम्बोधन भएका छैनन ्। 

- २०६८ कानताक १७ बाट सञ्चालन भएपिात ्हेलो सरकारमाफा त ्२०७३ चैत 
मवहनासम्ममा कुल५८५०५  वटा गनुासोहरु प्राप्त भएका छन ्िसमध्ये ५१५२६ 
गनुासो फर्छ्यौट भएका छन ्भने ६९८०वटा गनुासाहरु फछायौंट भएका छैनन । 

- यस मवहनामा जववटरमा िम्मा गनुासो सिंख्या ६६९वटा छन र यसमा २५०वटा 
गनुासा फछायौंट भएका छन भने ४१९वटा गनुासा सम्बोधन हनु बाँकी रहेका छन।  

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म 
अनत िरुरी एविं तत्कालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ | 
२०७३चैत मवहनामा हेलो सरकार कक्षबाट ३२ वटा गनुासा सोझै सम्बोधन गरी 
फर्छ्यौट भएका छन ्। 

- यस मवहनामा फेसबकु पेिमा िम्मा गनुासा ७६वटा प्राप्त हनु आएकामा ३१वटा 
फछायौंट भएका र ४५वटा गनुासाहरु फछायौंट हनु बाँकी रहेका छन त्यस्तै इमेलमा 
प्राप्त हनु आएका िम्मा गनुासो सिंख्या १३२वटा छन भने फछायौंट भएका गनुासो 
सिंख्या ५०वटा र फछायौंट हनु बाँकी ८०वटा गनुासाहरु छन ्। त्यस्तै टोल विबाट 
िम्मा २५०वटा गनुासाहरु प्राप्त हनु आएकामा ७९वटा गनुासाहरु फछायौंट भएका र 
१७१वटा गनुासाहरु भने फछायौंट हनु बाँकी छन। 
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सदाचार प्रवधि ान तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखाको गनतववनधहरू 

- मीनराि उपाध्याय समेतले सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी नर.वव. सेवा 
आयोगधि ारा सिंचानलत परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाजशत गदाा व्यापक अननयनमतता गरेको 
गनुासो सम्बजन्धत पदानधकारीहरु समक्ष उिरुी गदाा सनुवुाई नभएकाले आवययक 
छानववनका लानग प्राप्त हनु आएको ननवेदन कारवाहीका लानग जशक्षा मन्रालय र राविय 
सतका ता केन्रमा पठाइएकोमा छानववन पश्र्चात केन्रवाट प्राप्त हनु आएको छानववन 
प्रनतवेदनमा औल्याइएका त्यहरु सम्बन्धमा आयोगवाट थप अनसुन्धान हनुपुने देजखई 
नमनत २०७३/१०/७ को ननणायानसुार थप कारवाहीका लानग आयोग पठाइएको । 

- व्यवस्थावपका सिंसद,महाअनभयोग नसफाररस, (छानववन सनमनत २०७३) को च.निं.४५ 
नमनत २०७३/१०/६ को परवाट सवोच्च अदालतको नमनत २०७३/९/२४ को 
आदेश अनसुार पद मकु्त हनुभुएका अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगका तत्कालीन 
प्रमखु आयकु्त श्री लोकमान नसिंह काकीका ववरुधि मा व्यवस्थावपका सिंसदमा पेश भएको 
महाअनभयोग प्रस्तावमा उल्लेख भएका ववषयहरुका सम्बन्धमा तत ् वववरण उपलव्ध 
गराउन सम्बजन्धत सवै मन्रालयहरुमा लेजख आवययक समन्वय र ताकेता गररनकुा 
साथै यस कायाालयमा उल्लेजखत समयावनधनभर आयोगवाट प्राप्त हनु आएका 
पर,आदेश,ननणाय एिंव ननदेशनहरु उपर भए/गररएका कारवाहीका कागिात प्रनतनलवपहरु 
सवहतको पजञ्जका-१नमनत २०७३/१०/१० मा छानववन सनमनतमा पठाइएको । 

- नेपाल आयल ननगमको अमलेखगिंि नडपोवाट पेट्रोनलयम पदाथाको क्यानलवे्रशनमा भई 
रहेको अननयनमतता ननयन्रणका लानग राविय सतका ता केन्रको छानववन टोलीको 
प्रनतवेदन,२०७१मा उल्लेजखत पेट्रोनलयम पदाथा नापतौल सम्बन्धी उपकरण (Flow 

Meter, Weighting Bridge, Dip Rod Scale, Calibration Tower) हालसम्मपनन 
ववना चेकिाँच प्रयोग भई रहेको सन्दभामा नापतौल सम्बजन्धत यन्र उपकरणहरुको 
ननयनमत ननयमानसुार चेकिाँच तथा क्यानलवे्रशन गरेर मार इन्धन ल्याउन र आयानतत 
इन्धन बोक्ने टैंक ट्रकहरुलाई डाइभटा नगरर क्यानलवे्रशन भएको टैंक ट्रक माफा त मार 
ववक्री ववतरणका लानग इन्धन ओसारप्रसार गने गराउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू 
गना गराउन आपूनता मन्रालयलाई नमनत २०७३/११/३ मा पनु: ननदेशन ददइएको ।  

- दगु्ध ववकास सिंस्थानले नमनत २०७०/०८/१५ गतेको ववज्ञापन अनसुार दशौं तहमा 
२ िना उम्मेदवारलाई नमनत २०७१/११/२६ देजख िेष्ठता कायम हनुे गरी नसफाररस 
गरेको र पनु: १ पदको लानग नमनत २०७१/०२/२५ मा छुटै्ट ववज्ञापन गरी सिंचालक 
सनमनतको नमनत २०७१/०३/२६ को बैठकको ननणायानसुार उक्त्त सिंस्थानका 
इश्र्वरीप्रसाद न्यौपानेलाई नमनत २०७१/११/२६ देजखनै िेष्ठता कायम हनुे गरी ननयजुक्त 
ददने ववषय नेपाल कानून र बढुवाको सामान्य जशधि ान्त ववपररत हनुे गरी गरे गराएको 
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सम्बन्धमा उक्त गतेको बैठकमा सहभागी भई गलत ननणाय गने वोडामा कायारत श्री 
वावकुाजि पन्त,सदस्य सजचव श्री गिंगा नतजम्सना र सिंलग्न अन्य कमाचारीहरुलाई आगामी 
ददनमा यस प्रकारको काया गदाा कानूनको ररत परुा गरी कायागने भनन सचेत हनु 
ध्यानाकषाण गराउने,बढुवा ननयजुक्तको िेष्ठता कायम गदाा भएको रटुी सच्याउने र वढुवा 
ननयजुक्त भएका इश्र्वरीप्रसाद न्यौपानेले उक्त ननणाय नमनत भन्दा अजघको अवधीको 
खाइपाई आएको उक्त पदको तलव भत्ता लगायतका सेवा सवुवधा वापत भकु्तानी भएको 
सवै रकम वफताा दाजखला गराउन राविय दगु्ध ववकास वोडा हररहरभवन लनलतपरु र 
सिंचालक सनमनत दगु्धववकास सिंस्थान लैनचौरलाई लेजख यस कायाालयलाई समेत वोधाथा 
ददइएको पशपुक्षी ववकास मन्रालयको क्रमश चलानी निं.११७७ र ११७८ नमनत 
२०७३/१२/०४ को िानकारी पर प्राप्त भई  अजख्तयार दरुुपयोग अननु्धान 
आयोगवाट भएको ननणाय कायाान्वयन भएको । 

- गररवी ननवारण कोषमा ल्यापटप खररद र भवन ननमााण सम्बन्धी कायामा नमलोमतो गरी 
भिाचार भएको उिरुी छानववन गरी प्रनतवेदन गना अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान 
आयोगवाट प्राप्त हनु आएको उिरुी उपर सतका ता केन्रवाट छानववन पश्र्चात प्राप्त 
प्रनतवेदन आवययक कारवाहीका लानग नमनत २०७३/१२/२ मा आयोगमा पठाइएको। 

- भ्रिाचार र अननयनमतताका सबै सार,रुप र रिंगको ननयन्रण गना, भ्रिाचार ननयन्रणको 
सन्दभामा माग र आपूनता दबैु पक्षलाई समेवने गरी एकीकृत रुपमा राविय सदाचार 
नीनतको मस्यौदा तयार पाना नेपाल सरकारको ननणायानसुार ववषयववज्ञको परामशा सेवा 
नलई राविय सदाचार नीनत तिुामाको काया थालनी भईरहेको । 

कानून तथा फैसला कायाान्वयन शाखाको गनतववनध 

- यस आ.व. को माघ देजख चैत मसान्त सम्ममा सम्माननीय प्रधानमन्री, मजन्रपररषद् र 
यस कायाालय समेतलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, पनुरावेदन तथा जिल्ला 
अदालतहरुबाट म्याद तामेल भई दताा हनु आएका १७४ थान मदु्दाहरुको नलजखत 
िवाफ तथा ८ थान प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

- "सावािननक खररद (पाँचौं सिंशोधन) ननयमावली, २०७३ स्वीकृत गने" सम्बन्धी प्रस्ताव 
नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समक्ष पेश गररएको । 

- "अनधवक्ता कवपलदेव ढकाल ववपक्षी नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समेत भएको ररट 
ननवेदनमा सम्मानीत सवोच्च अदालतबाट िारी भएको अन्तररम आदेश खारेिको लानग 
ननवेदन ददने" सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समक्ष पेश गररएको । 
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- कानूनी िवटलता देजखएका ववषयमा कानूनी राय माग हुँदा ववनभन्न ६ वटा ववषयमा राय 
प्रदान गररएको । 

- यस कायाालयको १३ थान सूचनाहरु नपेाल रािपरमा प्रकाशन गनाको लानग मरुण 
ववभागमा पठाइएको । 

- सवोच्च अदालतबाट भएका आदेश/फैसला कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा 
३४ थान परहरु पठाइएको । 

- ववनभन्न ववषयमा १०६ थान परहरु चलानी गररएको । 

मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सशक्तीकरण समन्वय शाखाको गनतववनधहरू 

- मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सशक्तीकरण समन्वय शाखाको २०७३ माघ, फागनु र 
चैर सम्मको गनतववनध 

- नागररक तथा रािनीनतक अनधकार सम्बन्धी अन्तरााविय अनबुन्ध, १९६६ को ऐजच्छक 
अनभलेख (Optional Protocol to International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) मा रहेको प्रावधान अन्तगात नेपाल राज्यका ववरुधि  ववनभन्न व्यजक्तहरुका तफा बाट 
सिंयकु्त  रािसिंघीय मानव अनधकार सनमनतमा दायर गररएका उिरुीहरुको सम्बन्धमा 
सम्बजन्धत सनमनतबाट नेपालको स्थायी ननयोग, िेनेभा माफा त ् माग भएको िवाफ  
(Response) तयार गरी परराि मन्रालय माफा त ्िेनेभामा पठाइएको । 

- चौथो मानव अनधकार कायायोिना र लैंवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैंवङ्गक सशक्तीकरण 
राविय रणनीनत तथा कायायोिना सम्बन्धमा अनजुशक्षण/अन्तवक्रा या/जिल्लास्तररय 
अनगुमन मोरङ्ग र झापा जिल्लामा सिंचालन गररएको । 

- मानव अनधकार पररषद्को ववशेष प्रणाली अन्तगातका Secretariat of the human Rights 

Council Advisory Committee ले पठाएको Questionnaire of secretariat of the 

Human Rights Council Advisory Committee on Regional Arrangements for the 

promotion and protection of human rights को सम्बन्धमा िवाफ तयार गरी परराि 
मन्रालय माफा त िेनेभा पठाइएको ।  

- चौथो मानव अनधकार कायायोिना र लैंवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैंवङ्गक सशक्तीकरण 
राविय रणनीनत तथा कायायोिना कायाान्वयन सम्बन्धमा सिंखवुासभा, सनुसरी र नसरहा 
जिल्लामा अनगुमन गररएको । 
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- मानव अनधकार पररषद्को ववशेष प्रणाली अन्तगातका ववशेक्ष समानधक्षकहरुले नेपाल 
मानव अनधकार सम्बन्धमा उठाएका ववनभन्न ववषयहरुका सम्बन्धमा िवाफ पठाइएको। 

- राविय मानव अनधकार आयोगबाट गररएका नसफाररसहरु कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत 
मन्रालयमा लेजख पठाइएको । 

- ननवााचन क्षेर ननधाारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक २०७३ तिुामा गरी 
स्वीकृनतको लानग नेपाल सरकार समक्ष पेश गररएको । 

- रािपनत तथा उपरािपनतको पाररश्रनमक, सेवाको शता र सवुवधा सम्बन्धी ववधेयक र 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक सहमनतको लानग 
कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा पठाइएको । 

- ववश्वव्यापी आवनधक सनमक्षा माफा त प्राप्त नसफाररस कायाान्वयन कायायोिना स्वीकृनतको 
लानग प्रस्ताव मजन्रपररषद्को बैठकमा ननणायाथा पेश गररएको । 

- मानव अनधकार उल्लिंघन तथा लैवङ्गक वहिंसा ववरुधि  परेका उिरुीहरु आवययक 
कारवाहीका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेजख पठाइएको । 

- प्रधानमन्री, मखु्य सजचव एविं कायाालयलाइ सम्बोधन गरी प्राप्त ननवेदन र ज्ञापनपर 
कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको । 

ववपद् व्यवस्थापन शाखाको गनतववनधहरू 

माघ मवहनाको गनतववनधहरुः 
- प्रधान सेनापनतको सैननक सहायक अड्डा, नबशेष कायाालयबाट प्रधानमन्रीको 

कायाालयलाई सम्बोधन गरी प्राप्त हनु आएका नबशेष िाहेरीमा उल्लेजखत नबषयहरुको 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पराचार गररएको । 

- राविय पनुननमााण प्रानधकरणमा हनुे गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्धी नसफाररश 
सनमनतको बैठकमा सहभानगता । 

- ववपदसिंग सम्बजन्धत मागपर/ज्ञापनपर/ननवेदनहरू आवययक कारवावहका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाईएको । 

- राविय ववपद िोजखम न्यूनीकरण नीती तथा रणनैनतक कायायोिना २०१६२०३० को 
तिुामाका लानग गहृमन्रालयमा गदठत व्यवस्थापन सनमनतको बैठकमा सहभानगता ।  
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फागनु मवहनाको गनतववनधहरुः 
 

- प्रधान सेनापनतको सैननक सहायक अड्डा, नबशेष कायाालयबाट प्रधानमन्रीको 
कायाालयलाई सम्बोधन गरी प्राप्त हनु आएका नबशेष िाहेरीमा उल्लेजखत नबषयहरुको 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पराचार गररएको । 

- चाल ुआ.व.को जस्वकृत बावषाक कायाक्रममा उल्लेख भएअनसुार भकूम्प प्रभाववत गोखाा 
जिल्लामा भईरहेको पनुननामााण कायाको अनगुमन गरी प्रनतबेदन नलईएको। 

- राविय पनुननमााण प्रानधकरणमा हनुे गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्धी नसफाररश 
सनमनतको बैठकमा सहभानगता । 

- ववपदसिंग सम्बजन्धत मागपर/ज्ञापनपर/ननवेदनहरू आवययक कारवावहका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाईएको । 

- राविय ववपद िोजखम न्यूनीकरण नीती तथा रणनैनतक कायायोिना २०१६२०३० को 
तिुामाका लानग गहृमन्रालयमा गदठत व्यवस्थापन सनमनतको बैठकमा सहभानगता ।  

चैर मवहनाको गनतववनधहरुः 
 

- प्रधान सेनापनतको सैननक सहायक अड्डा, नबशेष कायाालयबाट प्रधानमन्रीको 
कायाालयलाई सम्बोधन गरी प्राप्त हनु आएका नबशेष िाहेरीमा उल्लेजखत नबषयहरुको 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पराचार गररएको । 

- राविय पनुननमााण प्रानधकरणमा हनुे गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्धी नसफाररश 
सनमनतको बैठकमा सहभानगता । 

- ववपदसिंग सम्बजन्धत मागपर/ज्ञापनपर/ननवेदनहरू आवययक कारवावहका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाईएको । 

- राविय ववपद िोजखम न्यूनीकरण नीती तथा रणनैनतक कायायोिना २०१६२०३० को 
तिुामाका लानग गहृमन्रालयमा गदठत व्यवस्थापन सनमनतको बैठकमा सहभानगता ।  

 

 

 


