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आ.ब. २०७३/०७४ वैशाख, िेठ र असार मवहनामा सम्पादन गररएका 
कायाहरूको वववरण  

मखु्यसजचवको सजचवालयको गनतववनधहरू 

यस अवनधमा नेपाल सरकारका मखु्य ज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा 
मा बसेका ववनिन्न १४ वटा  मजन्रपररषद्को बैठकहरूमा ववनिन्न ननकायका प्रस्तावहरूका 
सम्बन्धमा िएका ननणायहरू प्रमाजणत िएका छन।् साथै, सावािननक महत्वका ववववध 
ववषयहरूको सिंयोिन गरी सम्बद्ध ननकायका पदानधकारीहरू समेतको सिंलग्नतामा देहाय 
अनसुार ननणायहरू गरी कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा प्रवेषत गररएको छः 

- नेपाल सरकारका ववनिन्न ननकायले आफ्नो काया जिम्मेवारी र कायाक्षेरनिर पनन 
वातावरण सिंरक्षण सम्बन्धी वियाकलापहरूको ववस्ततृ कायायोिना बनाई कायाान्वयन 
गनन र कायायोिनामा उल्लेख गररएका काम समयमा सम्पन्न निएमा सम्बजन्धत 
पदानधकारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने । 

- स्थानीय तह र ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून, कायाववनध तिुामा गदाा अथा 
र सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालयको परामशामा गनन लगायत स्थानीय 
तहको सम्िाववत ववत्तीय िोजखम न्यूनीकरण एविं मूल्याङ्कनका लानग मापदण्ड बनाउने।  

- वातावरण सिंरक्षण सम्बन्धमा सनमनतले सवोच्च अदालतबाट िएको आदेश कायाान्वयन 
गना सरोकारवाला ननकायले कायायोिना (Action Plan) तयार गनन, बेरुिू फर्छ्यौट र 
पूजँिगत खचाको गणुस्तरीय प्रगनत सनुनजित गना तोवकएको लक्ष्य अनरुूपका काया समयमै 
सम्पन्न गनन । 

- सिंघीयता सम्बन्धी सिंवैधाननक प्रावधानहरुको कायाान्वयन व्यवजस्थत गना, स्थानीय तहमा 
कमाचारी व्यवस्थापन सहि र छररतो बनाउन Front line Agency को रूपमा रहेका 
कृवष, पशपुिंक्षी, खानेपानी, स्थानीय ववकास र सामान्य प्रशासन मन्रालयका सजचवहरूको 
सिंलग्नतामा स्थानीय तहमा रहने ववषयगत इकाइहरूको कामको क्षेरानधकार र काया 
वववरण सम्बन्धी Sectoral standard operating procedure (SSOP) बनाउने साथै सेवा 
प्रवाहको अग्रतह (Front line) मा रहने क्षेरगत मन्रालयले यथानसघ्र िनशजि खटाउने। 

- ववत्तीय स्रोतको पररचालनलाइा पररणाममखुी बनाउन एविं स्रोतको दरुुपयोग रोक्न 
आन्तररक लेखापरीक्षण एक महत्वपूणा औिार िएकोले सबै ननकायको आन्तररक 
लेखापरीक्षण प्रिावकारी बनाउन आवश्यक अध्ययन गरी 45 ददननिर राय सझुाव 
सवहतको प्रनतवेदन पेश गना महालेखा ननयन्रकको सिंयोिकत्वमा एक सनमनत गठन 
गनन। 
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- नेपाल सरकारका नव ननयिु मखु्य सजचव रािेन्र वकशोर क्षेरीज्यूको अध्यक्षतामा 
बसेको सजचव बैठकले आगामी ददनमा सजचव बैठकलाइा व्यवजस्थत र कायामखुी बनाउन 
ववषयगत मन्रालय/ननकायको क्षेरगत समूह (Clustering) बनाइा ववकास ननमााण सम्बद्ध 
समस्या पवहचान, समाधान एविं समन्वय गना ववषय केजन्रत (Issue Focused) सजचव 
बैठक सिंचालन गनन ननणाय गर् यो। 

यसका अनतररि, मखु्य सजचवको सजचवालयबाट ननयनमत रूपमा देहायका काया सम्पादन 
िएका छन:् 

- यस अवनधमा िएका ३ वटा सजचव बैठकको व्यवस्थापनका लानग नेपाल सरकारका 
सजचवहरु रहने ननकायबाट एिेण्डा सिंकलन, त्यसको एकीकरण, मखु्य सजचवज्यू समक्ष 
पेश, उि ननकायहरूमा पराचार, बैठकको लानग हरेक ननकायमा पराचार, बैठक 
व्यवस्थापन (बैठकको लानग Logistics, सञ्चार र प्रववनध) , ननणाय सम्पादन, ननणाय 
कायाान्वयनका लानग सबै ननकायहरूमा पराचार, कायाान्वयन प्रगनतको वववरण माग 
सिंकलन, कायाान्वयनको एकीकृत प्रगनत प्रनतवेदन तयारी, महत्वपूणा ननणाय कायाान्वयन 
र सम्बजन्धत ननकायहरूबाट िएको कायाान्वयनको follow up गनन लगायतको कायामा 
समन्वय, र सहजिकरण । 

- वागमती सफाइाका लानग ननयनमत एस एम एस र अन्य ववववध ववषयमा िएका 
बैठकहरूको लानग पराचार, एस.एम.एस, बैठक व्यवस्थापन, ननणाय लेखन र सम्बजन्धत 
ननकायहरूमा ननणायको पराचार र कायाान्वयनका लानग आवश्यक समन्वय। 

- सावािननक महत्वका नबषयमा दैननक एविं साप्तावहक परपनरकाहरूमा प्रकाजशत 
समाचारहरूको बारेमा सम्बद्ध ननकायमा छाननबन तथा कारबाहीका लानग पराचार र 
कायाान्वयनको अवस्था Follow Up गनन काया ।  

- ववनिन्न व्यजि/सिंस्थाहरू र ववदेशी प्रनतनननध मण्डलहरू र मखु्य सजचवबीचको िेटघाट 
व्यवस्थापन (Appointment Management) (सिंचार, समन्वय, बैठक, सत्कार) । 

- दैननक रूपमा टेनलफोन माफा त तथा व्यजि स्वयिं कायाालयमा उपजस्थत िई गरेका 
ववनिन्न गनुासो उपर सम्बजन्धत ननकायमा टेनलफोन गरी व्यवस्थापनमा समन्वय र 
सहयोग गरेको । 

- मखु्य सजचवज्यूबाट िएका भ्रमण/अवलोकनका िममा सम्पका  अनधकारीका रूपमा 
आवश्यक सहजिकरण र सहयोग गररएको । 

- सजचव बैठकका ननणाय कायाान्वयनको अनगुमन गररएको । 
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- ववनिन्न व्यजि/सिंस्थाहरुबाट मखु्य सजचवज्यू समक्ष अनरुोध िै प्राप्त शिुकामना/ 
मन्तव्य/ नसफाररस आददको ड्राफ्ट तयार गनन र मखु्य सजचवज्यूबाट हस्ताक्षर पिात 
सम्वजन्धत ननकाय/व्यजि लाई पठाउने काया िएको । 

- सजचवालय प्रशासन सञ्चालन तथा अनिलेख व्यवस्थापन । 

- मजन्रपररषद् बैठक, सिंवैधाननक पररषद् तथा मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनतको बैठक 
व्यवस्थापनका लानग ननदनशन िए अनसुार समन्वय र सहिीकरण । 

- कायाालयनिर ववनिन्न महाशाखा/शाखाले आयोिना गरेको बैठक, छलफलको समन्वय 
एविं सहिीकरण र आन्तररक/बाह्य सिंगठन (Intra/Inter Organization) समन्वय । 

सामान्य प्रशासन शाखाको गनतववनधहरू 

- Hello सरकार कक्षलाइा Call Center को रूपमा ववकास गररएको ।  

- नसिंहदरबार सरसफाइ तथा बगैंचा व्यवस्थापन कायािम अन्तगात गाडनननङ सम्बन्धी 
काया गररएको।  

- सात वटै प्रदेशहरूको ववकासका वियाकलापहरू, ववकासका सम्िावनाहरू, सािंस्कृनतक 
एविं प्राकृनतक स्रोत साधनहरूलाइा समेटी वतृ्तजचर ननमााण काया सम्पन् न गररएको ।  

- कायाालय िवनमा Optical Fiber प्रववनधबाट Networking गररएको । 

- चाल ुआ.व.को स्वीकृत कायािम अन्तगात ववनिन्न ५ समूह बनाई ननम्न स्थानहरूको 
आन्तररक अवलोकन भ्रमण कायािम सम्पन्न गररएको । 

o इलाम-ताप्लेिङु-पानथिरा सम्म  

o प्यठुानको स्वगाद्वारी – रोल्पा नलवाङ- थवाङ  

o सखुनत –िमु्ला मगु-ुरारा  

o डोटी हुँदै खप्तड सम्म  

o नवलपरासी (थारु निलेि)- लजुम्बनी-तानसेन- गलु्मी- रेसङु्गा 

- कायाालय पररसरमा IP Camera िडान गररएको ।  

- Signal Jammer र Flap Gate र Vehicle barrier खररद सम्बन्धी काया गररएको ।  

- स्टेसनरी, खाद्यान् न, पेय पदाथा आपूनताका लानग आ.ब. २०७४।७५ को बोलपर आह्वान 
गररएको।  
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- क्षमता ववकास कायािम अन्तगात २० िना कमाचारीहरूलाई हलकुा सवारीचालक 
तानलम,  ८ िना कमाचारीहरूलाइा मोटरसाइकल ड्राइनिङ तानलम, १३ िनालाइा 
Advance Computer तानलम, १८ िनालाइा Professional Report Writing and 

Communication Training प्रदान गररएको ।  

- कमाचारीहरूको वैदेजशक अवलोकन भ्रमण अन्तगात ववनिन् न ५ वटा टोली िमानी, रुस, 
क्यानडा, म्यानमार, ब्राजिल लगायतका मूलकुहरूको भ्रमण सम्पन् न गररएको ।  

- कायाालयको लानग आवश्यक ५ वटा I10 (आइ टेन) गानड, १ वटा स्करवपयो गानड 
तथा ६ वटा स्कुटर खररद काया सम्पन् न गररएको ।  

- यस कायाालयको सामान्य प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हनुे कमाचारी प्रशासनसम्बन्धी 
ववदा अनिलेख अद्यावनधक, रमाना, अवकास आददको सम्बजन्धत ननकायमा पराचार र 
दैननक कायाहरू सम्पादन गररएको ।  

- यस कायालय माफा त मजन्रपररषद् मा पेश गनुापनन प्रस्तावहरू तयार गरी पेश गररएको ।  

आनथाक प्रशासन शाखाको गनतववनधहरू 

आनथाक व्यवस्थापन 

सरकारी कोषहरूको सिंचालन¸ बिेट तिुामा¸ ननकाशा तथा खचाको लेखा राख् ने¸ ववत्तीय 
वववरणहरू तयार गनन¸ आन्तररक ननयन्रणको व्यवस्था नमलाउने¸ लेखा परीक्षण गराउने¸ 
बेरुिूको लगत राख् ने¸ बेरुि ु फर्छ्यौट र असलु गनन/गराउने आदी कायाहरू आनथाक 
व्यवस्थापन निर सम्पन्न हनुे गदाछन ्। ववत्तीय प्रनतवेदनको ननष्पक्षता¸ शदु्धता 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 िममा ननयनमत कामहरुका अनतररि ववनिन्न सधुारका कायाहरु 
समेत गररिं दै आएको छ । आनथाक प्रशासन शाखा तफा  आ.व. ०७३/७४ को बैशाख¸ 
िेठ र असार मवहना सम्ममा गररएका प्रमखु कायाहरूलाई ननम्नानसुार उल्लेख गररएको 
छ। 

प्रमखु सधुारका कामहरुः 

- ििुानीको लानग प्राप्त ववल िपााईहरूमा िाँचबझु गरर प्रविया पगेुकोमा ििुानीको लानग 
ििुानी आदेश तयार गरी कोष तथा लेखा ननयन्रक कायाालयमा पठाएको । 
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- यस अवनधमा यस कायाालय र मातहत ननकायबाट अथा मन्रालयमा थप बिेट¸ 
रकमान्तर¸ श्रोतान्तर¸ कायािम सिंशोधन आदद ववषयमा नसफाररसका लानग माग िएका 
ववषयहरूमा आवश्यकता अनसुार माग तथा नसफाररस गरी पठाइएको । 

- यस कायाालय र मातहत ननकायहरूको आगामी आ.व. ०७४/७५ को ववषयगत 
मन्रालय बिेट सूचना प्रणाली (LMBIS) माफा त बिेट तयार गरी स्वीकृत िैसकेको । 

- आ.व. 2073/074 को तलवी प्रनतवेदन पाररत िै आएको । 

- यस कायाालय र मातहत ननकायहरूको आ.व. ०७३/७४ को लानग जिम्मेवारी सरेको 
कुल बेरुिू रु. ५० करोड २३ लाख १० हिार मध्ये असार मवहना सम्ममा ३७ 
करोड ७७ लाख ३४ हिार फर्छ्यौट िई ७५.20 प्रनतशत प्रगनत हानसल िएको छ।  

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

ननयनमत कायाहरू 

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

- आ.व. ०७३/७४ मा यस कायाालयलाई मार प्राप्त बिेट अजख्तयारी रु. 
47¸11¸23¸०००।- र बिेट ननकासा/ ििुानी आदेश रु. 4३¸2३¸१५¸०००।- 
(तानलका १ अनसुार) खचा गररएको छ । 

- रािश्व तफा  प्रशासननक शलु्क¸ ठेक्का पट्टा र बेरुि ुदाजखला गरी रु. 6¸15¸50०।- 
आम्दानी िएको छ । त्यस्तै धरौटी तफा  आ.व. ०७३/७४ को शरुुमा रु. 
32¸19¸647।५६ जिम्मेवारी सरेको छ । चाल ुआ.व.को असार मसान्त सम्म रु. 
34¸55¸648।- धरौटी दाजखला िएको छ र रु. 86¸22¸92।- धरौटी वफताा 
िएको र रु 5813003.56।- धरौटी बाँकी रहेको छ ।  

- सबै बिेट उपशीषाकहरूको खचाको वहसाब ररतपूवाक राखी ववत्तीय प्रनतवेदनहरू तयार 
गरी सम्बजन्धत ननकायहरूमा पठाइएको छ । 

- यस अवनधमा तेश्रो चौमानसकका खचाहरू सावािननक गररएको छ । 
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- सम्माननीय प्रधानमन्री¸ माननीय मन्री¸ माननीय राज्यमन्रीज्यूहरू लगायत 
सजचवालयका कमाचारीहरूको तलब/ित्ता/दैननक भ्रमण ित्ता लगायतका सवुवधाहरू 
ििुानी गररएको छ । ििुानीको लानग प्रकृया नपगेुको अवस्थामा प्रकृया परु् याउन 
चावहने कागिातहरू सम्बजन्धत पक्षसँग माग गनन गररएको छ । 

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

- शाखा अन्तगातको कामहरूमा सम्बजन्धत मन्रालय एविं अन्य कायाालयहरूमा पराचार 
तथा तरताकेता गरेको र आनथाक अनशुासन कायम गना/गराउन सहयोगीको िनूमका 
ननवााह गररएको छ । 

- यस अवनधमा यस कायाालयको आनथाक कारोबारको 2074 सम्मको से्रस्ताको कोष 
तथा लेखा ननयन्रक कायाालयबाट आन्तररक लेखा परीक्षण सम्बन्धी काम सम्पन्न 
िएको छ ।  

तानलका १ 

यस कायाालयलाई प्राप्त बिेट अजख्तयारी र खचा वववरण 

    रु. हिारमा 

नस.निं. ब.उ.जश.निं. कायािम/आयोिना वावषाक 
बिेट 

असार सम्मको 
खचा 

१ ३०१०११३ मजन्रपररषद् 186228 179347 

२ ३०१०१३३ प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय 225514 207711 

३ ३०१०१३४ प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय 51225 36405 

४ ३०११०१३ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना 4656 6957 

५ ३०११०१४ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना 3500 1895 

    िम्मा 471123 432315 
 

सूचना प्रववनध शाखाको गनतववनधहरू 

- हेलो सरकार कक्षमा सञ्चालनमा रहेको Gunaso Portal लाई थप सधुार गना उि 
Application लाई पररमािान तथा पनुननामाण गनन काम सम्पन्न गरी आ.व. २०७४।७५ 
साउन मवहना निर सिंचालनमा ल्याउने तयारी गररएको । 

-  हेलो सरकार कक्षलाई Call Center Solution खररदको लानग सम्झौता गनन काया 
सम्पन्न िईसकेको र  आ.व. २०७४।७५ को िदौ मवहनासम्म प्राप्त Hardware तथा 
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Application Software हरूलाई यस कायाालय र पाँचै ववकास क्षेरमा ववस्तार र 
Gunaso Portal मा समेत Integration गनन लक्ष्य रहेको । 

- सवै सावािननक ननकायहरुले प्रयोगमा ल्याउने गरी तयार गररएको e-Shuchi Web 

Portal को ननमााण काया सम्पन्न िएको र आ.व. २०७४।७५ मा सञ्चालनमा ल्याउन े
लक्ष्य रहेको । 

- सवै सावािननक ननकायको वेबसाईटमा एकरूपता ल्याउन े प्रयोिनका लानग तयार 
गररएको केजन्रय CMS प्रणालीको ननमााण काया सम्पन्न िएको र आ.व. २०७४।७५ 
मा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको । 

-  यस कायाालयको प्रयोिनका लानग आवश्यक पनन IT Equipment’s हरूको खररद 
प्रविया सम्पन्न गरेको । 

- कायाालयको आन्तररक नटेवका  सधुार गना खररद प्रविया सम्पन्न गरी Installation र 
Configuration को काम िई रहेको । 

-  कायाालय प्रयोिनका लानग Flap Gate, Vehicle Barrier तथा Signal Jammer हरु 
खररदका लानग सम्झौता गनन काया सम्पन्न िईसकेको । 

प्रसे तथा बैदजशक सम्बन्ध शाखाको गनतववनधहरू 

- आनथाक बषा २०७३/२०७४ को वैशाख, िेठ र असार मवहनामा नेपालका लानग स्टेट 
अफ इिरायल, यूरोवपयन यूननयन, सिंघीय गणतन्र िमानको प्रस्ताववत आवासीय रािदूत 
पदमा ननयजुिका लानग नमरराष्ट्रबाट प्रस्ताववत रािदूतहरूलाई प्रस्ताव बमोजिम ननयजुि 
गना नेपालको तफा बाट सहमनत प्रदान गररएको साथै पोल्याण्ड, इण्डोनेनसया, स्पेन, 
ग्वाटेमाला, टू्यननजशया र गणतन्र इराकको नेपालका लानग प्रस्ताववत गैरआवासीय 
रािदूतको ननयजुिको लानग समेत सहमनत प्रदान गररएको छ। 

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

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

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष ववनिन्न व्यजि तथा सिंघ/सिंस्थाहरूबाट माग िई 
आएका शिुकामना सन्देशको ड्राफ्ट तयार गरी उपलब्ध गराइएको छ।  

http://www.opmcm.gov.np/
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- सूचना उपलब्ध गराई पाउँ िनी प्रधानमन्री तथा मजन्रवपषद्को कायाालयका सूचना 
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्राप् त िएका ननवेदनमा आवश्यक कारवाही गरी माग 
बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराइएको र प्राप् त हनु आएका अन्य ननकायसिंग सम्बजन्धत 
ननवेदनहरू आवश्यक कारवाहीका लानग तत ्तत ्ननकायमा लेखी पठाइएको छ। 

- सूचना मागकतााहरूलाई सूचना प्रानप्तका लानग ननयनमत रूपमा सहिीकरण गररएको छ।  

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

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

आनथाक तथा पूवााधार ववकास शाखाको गनतववनधहरू 

- नमनत २०७४ वैशाख ५ गते मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यका सडक 
ववस्तार सम्बन्धी र मेलम्चीका पाइप नबर्छ्याउने सम्बन्धमा बैठक बसी सम्बजन्धत 
ननकायहरूलाई काया वविािन गररएको, काठमाडौं उपत्यकामा िैरहेको सावािननक 
ननमााण र यातायात व्यवस्थाको प्रिावकारी कायाान्वयन  तथा अन्तननाकाय समन्वय गना 
ननदनशन ददइएको र सावािननक ननमााण यातायात सेवा व्यवस्थापन तथा कायाान्वयन 
सनमनत गठन गररएको छ ।  

- नमनत २०७४ िेठ १८ गते नबहीवारका ददन मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा रावष्ट्रय 
गौरवका आयोिनाको प्रगनत, समीक्षा एविं आयोिना सहिीकरण सम्बन्धमा बैठक बसी 
आयोिनाहरूको िौनतक तथा ववत्तीय काया प्रगनत र समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी 
सम्बजन्धत मन्रालय तथा आयोिना प्रमखुहरूलाई ननदनशन ददइएको छ। 

- नमनत २०७४/०३/०२ गते सजचव चन्र कुमार जघनमरेज्यूको अध्यक्षतामा पूवााधार 
ननमााण सम्बन्धी रावष्ट्रय मापदण्ड तयार गनन सम्बन्धमा सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 
आम नागररकले उपिोग गनन सडक, पलु, झोलङु्गे पलु, शहरी पूवााधार तफा  अस्पताल, 
बस टनमानल, शहरी सनु्दरता, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा नबिलुी र सञ्चार 
सम्बन्धी पूवााधारको न्यूनतम ्मापदण्ड ननधाारण गरी पूवााधार ननमााणमा एकरूपता कायम 
गना शहरी ववकास, सडक वविाग, स्थानीय पूवााधार ववकास तथा कृवष सडक वविागका 
महाननदनशक, नेपाल टेनलकमका महाननदनशक र नेपाल नबद्यतु प्रानधकरणका कायाकारी 
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ननदनशकको सिंयोिकत्वमा आफू सम्बद्ध ववषय क्षेरको मापदण्ड तिुामा गना प्राववनधक 
सनमनत गठन गनन तथा सनमनतले प्राववनधक ववज्ञहरूलाई समेत सिंलग्न गराई २१ ददन 
निर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी सनमनत समक्ष पेश गना ननदनशन ददइएको छ । 

- नमनत २०७४ असार १४ गते मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा िलवाय ुपररवतान सम्बन्धी 
सिा सम्मेलनमा सहिानगता सम्बन्धी ववषयमा बैठक बसी नेपाल सरकारले अन्तराावष्ट्रय 
स्तरमा व्यि गरेका ववनिन्न प्रनतबद्धता तथा अन्तराावष्ट्रय प्रविया माफा त नसजिात दावयत्व 
पूरा गना वातावरण, वाजणज्य र वैदेजशक सहयोग पररचालनमा नेपाल सरकारले बहपुक्षीय 
तथा दद्वपक्षीय सिा सम्मेलनमा ससुिंगदठत र ननतिामूलक प्रनतनननधत्व गनन सम्बन्धमा 
अपनाउन ुपनन Modality तय गना ५ सदस्यीय सनमनत गठन  गरी कायाक्षेर समेत 
तोवकएको छ । 

आनथाक नीनत ववश्लषेण शाखाको गनतववनधहरू  

- ववनिन्न मन्रालयहरूबाट रावष्ट्रय नीनतसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण सिंकलन गररएको। 

- रावष्ट्रय नीनतहरू मध्ये पाँच नीनतहरू परीक्षणका लानग ववज्ञहरू सिंलग्न गराई परीक्षण 
प्रनतवेदन तयार गरी समीक्षा समेत गररएको ।  

- मन्रालयहरूबाट  प्राप्त अद्यावनधक रावष्ट्रय नीनतहरू Web Site मा राख्न े व्यवस्था 
नमलाइएको । 

- रावष्ट्रय नीनतहरू मध्ये पयाटन नीनत २०६५को प्रिाव परीक्षण तथा ववश्लषेण  
गररएको। 

- वावषाक नीनत तथा कायािममा उल्लेजखत कायािम/वियाकलापको मन्रालयगत 
रूपमा प्रगनत वववरण माग गरी प्रनतवेदन तयार गररएको । 

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

सामाजिक ववकास शाखाको गनतववनधहरू 

नमनत २०७४।०१।१३ मा नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीको 
सिंयोिकत्वमा वातावरण सम्बद्ध ननकायका पदानधकारीहरूको उपजस्थनतमा बसेको बैठकले 
ननम्नानसुार ननणाय गरेकोः 
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- वातावरण सिंरक्षणसम्बन्धी वियाकलापहरूको ववस्ततृ वववरण सवहतको कायायोिना 
बनाई ३ ददननिर प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा पेश गना ननदनशन ददन े
ननणाय िएको । 

- नरपरेुश्वरदेजख नागढुङ्गा सम्म सडक ववस्तारको िममा गनुा पनन नबिलुीको खम्बाहरूको 
व्यवस्थापन यथाशीघ्र गना ऊिाा मन्रालयलाई ननदनशन ददने ननणाय िएको । 

नमनत २०७४।०३।२२ मा नपेाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीको 
सिंयोिकत्वमा जचवकत्साशास्त्र सम्बद्ध ननकायका पदानधकारीहरूको उपजस्थनतमा बसेको बैठकले 
ननम्नानसुार ननणाय गरेको छः 

- जचवकत्सा शास्त्रतफा  चाल ुशैजक्षक सरमा ववद्याथी िनााका सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगनत 
बारेमा छलफल ियो । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७२ असोि 
१ गतेको ननणाय र सम्माननत सवोच्च अदालतको २०७२ मिंनसर १५ एविं ०७३ िेठ 
२१ गतेको आदेश बमोजिम योग्यतािम अनसुार ७ ददन निर ववद्याथी िनाा गराउने 
सम्बन्धमा ब्यवस्था गरी सो को िानकारी यस कायाालयलाई गराउने । 

- सो बमोजिम नगरेमा प्रचनलत कानून बमोजिम सम्बन्धन खारेि तफा  सम्बजन्धत ननकायले 
आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउने । 

- परीक्षा ननयन्रण कायाालयमा गैर मेररट (MERIT) बाट िनाा िएका ववद्याथीहरूको 
रजिषे्टशन नगना नर.वव.वव. नडन कायाालयबाट लेजखएको ववषयमा यसको अद्यावनधक 
जस्थनतका बारेमा ३ ददन निर िानकारी गराउने । 

यस शाखाको स्वीकृत वावषाक कायािम अनसुार ननम्नानसुारका कायाहरू सम्पन्न िएका छनः 

- यस अवनधमा मध्यमाञ्चल र सदुरुपजिमाञ्चल ववकास क्षेरका  ४ वटा जिल्ला 
स्तरका कायाालयहरुको सेवाप्रवाहको अनगुमन तथा सेवाग्राही सिनक्षण गरी 
प्रनतवेदन पेश गरीएको ।  

- सामाजिक ववकाससिंग सम्बजन्धत केही मन्रालयहरूको मन्रालयस्तरीय ववकास 
समस्या समाधान सनमनतको बैठकमा सहिागी िई प्रनतवेदन पेश गरीएको । 
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योिना तथा अनगुमन शाखाको गनतववनधहरू 

नस .निं.  प्रमखु कायाहरु उपलब्धीहरु 

1.  

'नसधा कुरा प्रधानमन्री सँग  '  
टेनलनििन कायािमको 
अनिलेखीकरण एविं गनुासो 
सम्बोधन। 

श्रव्यदृष्य सामाग्रीका आधारमा (िाग 
२९) को नलजखत अनिलेख तयार 
गररएको छ । प्राप्त गनुासाहरुको उत्तर 
सम्बजन्धत मन्रालयहरुबाट मागी 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई ननयनमत 
रुपमा अवगत गराइएको छ। 

2.  

अनलाईन पोटाल 
gunaso.opmcm.gov.np/monitoring 

मा प्रगनत अद्यावनधकीकरणः चाल ु
आनथाक वषामा कायाान्वयन गनन 
प्राथनमकताहरु र सो को कायाान्वयन 
कायायोिना । 

अनलाईन पोटालमा उजल्लजखत 
कायायोिना प्रवववष्ट गरी मानसक रुपमा 
प्रगनत अद्यावनधकीकरण माफा त कागि 
ववहीन/कम कागियिु अनगुमनमा 
प्रवद्धान गररएको छ ।  

 
 

3.  
नेपाल सरकारको नीनत तथा 
कायािम ननमााण । 

आनथाक वषा २०७४/७५ को नेपाल 
सरकारको नीनत तथा कायािम तिुामा 
गरी व्यवस्थावपका सिंसद समक्ष पेश 
िएको छ । 

4.  

मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या 
समाधान  सनमनतको बैठक 
आयोिना तथा ननणाय कायाान्वयन । 

रावष्ट्रय अनगुमन तथा मूल्याङ कन 
दीग्दशानमा समेवटएको रा.यो.आ. 
अ.मू.फा.निं. (३) बमोजिमको 
मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या 
समाधान सनमनतको दोस्रो बैठकका लानग 
सिंकलन गनुापनन वववरण कायाालय र 
अन्तगातका ननकायबाट सिंकलन गरी 
एकीकृत प्रनतवेदन तयार गररएको छ ।  

5.  
अथा मन्रालयबाट प्रकाशन हनुे 
मन्रालयगत प्रगनत वववरण तयारी। 

कायाालयको सिंजक्षप्त पररचय, दूरदृवष्ट, 
उदे्दश्य, रणनीनत लगायत कायाालयका 
लानग ननददाष्ट काननुहरू, कायाालयको 
सिंगठन सिंरचना, गत आनथाक वषाको 
यथाथा खचा उपलजब्ध र चालू आनथाक 
वषा २०७३/७४ को ८ मवहनाको खचा 
समेवटएको कायाालयको प्रगनत वववरण 
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नस .निं.  प्रमखु कायाहरु उपलब्धीहरु 

तयार गरी मन्रालयगत प्रगनत वववरण 
नामक पसु्तकमा समावेश गररएको छ। 

6.  मध्यावनध खचा सिंरचना(MTEF) । 

कायाालयको मध्यावनध खचा सिंरचना  
(MTEF) तयार गरी रावष्ट्रय योिना 
आयोगमा पठाइएको ।  

7.  
आवनधक योिना  :सशुासन र मा नव 
अनधकार । 

सशुासन र मानव अनधकार सम्बन्धी 
वववरण तयार गरी चौधौँ योिनाको 
दस्तावेिमा समावेश गररएको छ । 

8.  बिेट तथा कायािम ननमााण । 
आनथाक वषा २०७४/७५ को लानग 
कायाालयको अनमुाननत बिेट तथा 
कायािम ननमााण गररएको छ ।   

9.  
अनगुमन तथा मूल्याङ कन 
प्रनतवेदनका सझुाव कायाान्वयन । 

ववनिन्न स्रोतबाट प्राप्त अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन प्रनतवेदनका सझुावहरु 
अध्ययन तथा ववश्लशेण गरी उपयिु एविं 
कायाान्वयनयोग्य सझुावहरु 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत 
ननकायहरुमा पठाइएको छ । 
(ननरन्तर) 

10.  
केन्र/क्षेर/अञ्चल/जिल्लास्तरमा 
सेवा प्रवाहको अनगुमन । 

सेवा प्रवाहको अनगुमन  :  

केन्रस्तरः १ 

क्षेरस्तरः ० 

अञ्चलस्तरः ० 

जिल्लास्तरः ३ पटक (मोरङ्ग, कैलाली 
र रसवुा)  

11.  
ववनिन्न माध्यमबाट प्राप्त ननवेदन एविं 
ज्ञापनपरको कायाान्वयन । 

ननरन्तर । 

12.  
चौमानसक अवनधको शाखागत प्रगनत 
वववरण । 

ननरन्तर । 
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मजन्रपररषद, बैठक तथा अनिलेख शाखाको गनतववनधहरू 

नस.निं. कायािम सङ्खख्या कैवफयत 
१ प्रस्ताव दताा ४०१  
२ मजन्रपररषद् वैठक २१  
३ मजन्रपररषद् ननणाय ४१४  
४ मजन्रपररषद्को ननणाय वेवसाईटमा राजखएको  सबै  ननणायको मखु्य 

ब्यहोरा 
 

मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखाको गनतववनधहरू 

क) २०७४ बैशाख देजख असार मवहनासम्मको प्रगनत वववरण 

ि.स. उपलजब्ध 

१.       मजन्रपररषद् रािनैनतक सनमनत बैठक सिंख्या - ० 

२.       मजन्रपररषद् रािनैनतक सनमनत ननणाय सिंख्या - ० 

३.       मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत बैठक सिंख्या - ३ 

४.       मजन्रपररषद् आनथाक तथा पूवााधार सनमनत ननणाय सिंख्या - ५ 

५.       मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत बैठक सिंख्या - ३ 

६.       मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत ननणाय सिंख्या - १४ 

७.       मजन्रपररषद् प्रशासन सनमनत बैठक सिंख्या -  ० 

८.       मजन्रपररषद् प्रशासन सनमनत ननणाय सिंख्या - ० 

९.       मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत बैठक सिंख्या – ३ 

१०.            मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत ननणाय सिंख्या –२ 

ख) २०७४ वैशाख देजख असार मवहनासम्म मजन्रपररषद्का ५ सनमनतहरूको ९ पटक 
बैठक बसी २१ बटा ननणायहरू िएको छ । 

ग) सिंवैधाननक पररषद्को बैठक ४ पटक वसी ३ वटा ननणाय िएको छ । 

घ) मजन्रपररषद् सनमनतका ननणायहरू पजिका बनाइ अनिलेख व्यवजस्थत गररएको छ । 

शाजन्त समन्वय तथा शासकीय सधुार शाखाका गनतववनधहरू 

- यस अवनधमा नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीको अध्यक्षतामा ववनिन्न 
नमनतमा बसेको ३ वटा सजचव बैठकहरूको व्यवस्थापन गररएको। उि बैठकबाट 
वातावरण सिंरक्षणका सम्बन्धमा सबै मन्रालय/ननकायले कायायोिना तयारी तथा सोको 
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प्रिावकारी कायाान्वयन सम्बन्धी, ननवााचनका लानग कमाचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
पूवााधार सम्बन्धी रावष्ट्रय मापदण्ड तयार गनन सनमनत गठन सम्बन्धी,  पूिँीगत खचा 
बढाउन प्रिावकारी रूपमा काया सम्पादन गनन, बेरुिू फर्छ्यौट गनन कायालाई उच्च 
प्राथनमकता ददने लगायतका ववनिन्न १६ वटा ननणायहरू िएको छ। सजचव बैठकबाट 
िएका उल्लेजखत ननणायहरूको कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेजख 
पठाइएको साथै कायाान्वयन प्रगनतको ननयनमत अनगुमन िई रहेको छ। 

- नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीको सिंयोिकत्वमा माननीय महालेखा 
परीक्षक श्री टिंकमणी शमााज्यूको ववशेष उपजस्थनतमा नेपाल सरकारका सजचव तथा 
ववजशष्ट शे्रणीका पदानधकारहरूसँगको बैठकको व्यवस्थापन गररएको । उि बैठकबाट 
सबै तहका आन्तररक लेखा परीक्षणलाई प्रिावकारी बनाउन सह-महालेखा ननयन्रक 
रहने गरी सनमनत गठन गनन ननणाय िएकोले उि ननणाय िानकारी तथा कायाान्वयनका 
लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेजख पठाइएको साथै कायाान्वयन प्रगनतको ननयनमत अनगुमन 
िई रहेको छ। 

- नमनत २०७४।०३।२७ गते मिंगलबार नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल 
सवेुदीज्यूको सिंयोिकत्वमा सवोच्च अदालतका मखु्य रजिष्टार, नेपाल सरकारका सजचव 
तथा ववजशष्ट शे्रणीका पदानधकारीहरु एविं सरुक्षा ननकायका प्रमखुहरू समेतको 
सहिानगतामा नेपाल सरकारका मखु्यसजचव डा. सोमलाल सवेुदीज्यूको नबदाइ गरी 
सम्पन् न िएको बैठकको व्यवस्थापन गररएको । 

- नमनत २०७४।०३।२९ गते नबहीवार नेपाल सरकारका मखु्यसजचव श्री रािेन्रवकशोर 
क्षेरीज्यूको सिंयोिकत्वमा नेपाल सरकारका सजचव तथा ववजशष्ट शे्रणीका 
पदानधकारीहरूको सहिानगतामा नेपाल सरकारका नवननयूि मखु्यसजचव श्री 
रािेन्रवकशोर क्षेरीज्यूको स्वागत गरी सम्पन् न िएको बैठकको व्यवस्थापन गररएको। 

- यस शाखा द्वारा सञ् चालन गनुा पनन “शासकीय सधुार सम्बन्धी अन्तरविया गोष्ठी (गोष्ठी 
तथा कायाशाला)" नमनत २०७४।०३।१९ मा पजश् चमाञ् चल क्षनेरय प्रशासकज्यू , 
कास्की जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अनधकारीज्यू तथा ववनिन् न कायाालयका कायाालय 
प्रमखुज्यूहरूको उपजस्थनतमा सशुासन, सदाचार तथा सेवा प्रवाहका ववषयमा प्रस्तनुत तथा 
अन्तरविया गरी कास्की जिल्लामा सम्पन् न गररयो। 
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प्रशासन पनुासिंरचना शाखाको गनतववनधहरू 

ि.सिं. मवहना सम्पाददत काया 
१ वैशाख नमनत २०७४ साल वैशाख ९ र १० गते नेपाल सरकारबाट 

स्वीकृत नेपालको सिंववधानको अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा 
उजल्लजखत सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा 
अनधकारसूचीको कायाववस्ततृीकरण प्रनतवेदन तथा उच्चस्तरीय 
सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन पनुःसिंरचना उच्चस्तरीय सनमनत 
तथा समन्वय सनमनतको ववनिन्न नमनतको ननणाय समेतको आधारमा 
सिंघमा आवश्यक पनन मन्रालय नबिाग तथा सिंघ मातहत प्रदेश 
र स्थानीय तहमा रहने ननकायहरूको सिंगठन सिंरचना, सिंस्थागत 
व्यवस्था र दरबन्दीको खाका तिुामा सम्बन्धी दईु ददवशीय 
कायाशाला सम्पन्न । 

२ िेठ नेपालको सिंववधान बमोजिम सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन 
पनुःसिंरचना सम्बन्धी काया सम्पन्न गना नेपालको सिंववधान तथा 
नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) बाट नमनत २०७३।१०।१८ मा 
स्वीकृत सिंववधानको अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उजल्लजखत 
सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अनधकार सूचीको 
कायाववस्ततृीकरण पजुस्तकाको रूपमा प्रकाजशत 

३ आषाढ - नमनत २०७४ साल आषाढ २० गते देजख ऐ २६ गते सम्म 
म्याग्दी जिल्लामा सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन 
पनुःसिंरचना सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसिंग अन्तरविया 
कायािम सम्पन्न । 

- कायाववस्ततृीकरण बमोजिम स्थानीय तहमा ववनिन्न 
मन्रालयबाट कमाचारी व्यवस्थापन गनन सम्बन्धमा ववनिन्न 
नमनतमा ननणाय िई ननदनशन ददइएको । 

 

िनगनुासो व्यवस्थापन शाखाको गनतववनधहरू 

- गनुासो व्यवस्थापन शाखाबाट सम्पाददत कायाहरूको मानसक प्रगनत प्रनतवेदनहरू तयार गरर 
मानसक रूपमा सावािाननक गनन गररएको । 

- शाखाको मानसक प्रगनत प्रनतवेदन मानसक रूपमा तयार गरर सो बारेमा समय समयमा 
प्रसे ररनलि गरी सावािननक गररएको । 



17 

 

- हेलो सरकार लाई क्षेरीय स्तरमा ववस्तार गनन कायािम अनसुार पाँचै ववकास क्षेरमा 
सिंचालनमा आइसकेको । धनकुटा, पोखरा, हेटौडा र सखुनतमा उद्घाटन िएको 
ददपायलमा उद्घाटन हनु बाँकी रहेको । 

- गनुासो व्यवस्थापन शाखाको पोटाल अधावनधक गनन काया िैरहेको । 

- हेलो सरकारको बिारीकरण कायािम अन्तगात वतृजचर ननमााण गररएको । 

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

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

- हेलो सरकार कक्षमा ०७४ बैशाख मसान्त देजख ०७४ असार मसान्त सम्म ३१७६ 
वटा गनुासा प्राप्त िएको तथा िसमा १९०७ वटा गनुासाहरु फर्छ्यौट िै १२६९ 
गनुासाहरु फर्छ्यौट हनु बाँवक रहेका । िसमा गनुासो फर्छ्यौटको दर ६० प्रनतशत 
रहेको छ । 

- हेलो सरकार कक्षमा सबैिन्दा बढी गनुासा आउने ननकायहरूमा गहृ मन्रालय,जशक्षा 
मन्रालय,सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालय, िौनतक पूवााधार तथा यातायात 
व्यवस्था मन्रालय, नेपाल ववद्यतु प्रानधकरण रहेका छन ्|  

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

- २०७४ वैशाख मवहनादेजख ०७४ असार मसान्तसम्म ७० वटा गनुासा हेलो सरकार 
कक्ष आफैले फर्छ्यौट गरेको तथा सो अवनधमा हेलो सरकार कक्षमा ६६ वटा सझुावहरू 
प्राप्त िएका | 

- २०७४ वैशाख मवहनादेजख ०७४ असार मसान्तसम्म हेलो सरकार फेसबकु पेिमा 
३८१ वटा गनुासा प्राप्त िएको तथा िसमा २१२ वटा गनुासाहरु फर्छ्यौट िै १६९ 
गनुासाहरू फर्छ्यौट हनु बाँवक रहेका । िसमा गनुासो फर्छ्यौटको दर ५६ प्रनतशत 
रहेको छ । 
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- २०७४ बैशाख मवहनादेजख ०७४ असार मसान्तसम्म हेलो सरकार ट्वीटर पेिमा 
१६०५ वटा गनुासा प्राप्त िएको तथा िसमा ९७१ वटा गनुासोहरू फर्छ्यौट िै ६३४ 
गनुासाहरू फर्छ्यौट हनु बाँवक रहेका । िसमा गनुासो फर्छ्यौटको दर ६० प्रनतशत 
रहेको छ । 

- कायाकारी ननणायबाट सम्बोधन हनुे िन्दा नीनतगत एविं कानूनमा व्यवस्था गनुापनन र 
लामो प्रविया लाग्ने ववषयसँग सम्बजन्धत गनुासोहरू सम्बोधन गना केही समय लाग्न े
हनुाले सबै गनुासोहरू शीघ्र सम्बोधन हनु नसके पनन सम्बजन्धत ननकायलाई गनुासो 
व्यवस्थापनको काया उच्च प्राथनमकतामा राखी फर्छ्यौट गना ननदनशन ददने गररएको | 

सदाचार प्रवद्धान तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखाको गनतववनधहरू 

१ .  प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको लगतमा समाववष्ट अजख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगबाट ववनिन्न नमनतमा िएका ननणायको कायाान्वयनको पनछल्लो 
अवस्थाका सम्बन्धमा नमनत २०७४/३/७ गते सम्बद्ध मन्रालय/ननकायका 
पदानधकारी सजम्मनलत समीक्षा बैठक सम्पन्न िएको छ । उि बैठकबाट ननणाय 
िएबमोजिम सम्बद्ध ननकायलाई देहायबमोजिम ननदनशन ददइएको छ : 

- ववदेशी सहयोगमा सिंचानलत गैरसरकारी सिंस्थाहरूमा हनु ेअनजुचत काया र भ्रष्टाचार 
ननयन्रण गना, गराउन समाि कल्याण ऐन, २०४९ लाई पररमािान गना बनेको 
ववधेयक मस्यौदालाई सम्बद्ध ननकायहरूको सहमनत नलई ४५ ददननिर 
मजन्रपररषदमा पेश गनन व्यवस्था मवहला बालबानलका तथा समािकल्याण 
मन्रालयले नमलाउने । 

- सावािननक यातायात सेवालाई चसु्त, दरुुस्त र गनुासोरवहत बनाउन यातायात 
व्यवस्था वविागबाट गररएका प्रयासबारे बैठकमा िानकारी प्रस्ततु । बागमती 
यातायात कायाालयहरूबाट सेवा प्रिावकारी बनाउन अपनाइएका तौरतररका र 
सधुारको अवस्थासवहतको िानकारी िौनतक पूवााधार तथा यातायात मन्रालयले ७ 
ददननिर गराउने । 

- डोटी बहमुखुी क्याम्पसको िवन ननमााणमा िएको अननयनमतताको ववषय र सरस्वती 
उच्च माध्यनमक ववद्यालय, अछामको िवन ननमााणमा िएको अननयनमतताका 
सम्बन्धमा अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट िएको ननणायानसुारको 
पनछल्लो कायाप्रगनतको िानकारी जशक्षा मन्रालयले ७ ददननिर गराउने । 
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- साववक कानलमाटी ५ को वकत्ता निं २७४ क्षेरफल०-९-० िग्गा नयाँ नावपमा 
वकत्ता नै लोप िएको सम्बन्धमा आयोगबाट िएको ननणाय कायाान्वयनका बारेमा 
छाननबन सनमनतमाफा त ्१५ ददननिर छाननबन गराई ४५ ददननिर आवश्यक ननणाय 
नलइसक्ने व्यवस्था िनूमसधुार तथा व्यवस्था मन्रालयले नमलाउने । 

- धाददङ, बेननघाट-६ जस्थत वकत्ता २३५ को नेपाल सरकारको नाममा शे्रस्ता िननएको 
िग्गासमेतमा सामदुावयक अस्पताल ननमााण िएको सम्बन्धमा आयोगको ननणायानसुार 
िग्गाको िोगानधकार एवकन गराउन जिल्ला िनस्वास््य कायाालयले नापी कायाालय 
एविं स्थानीय तहको सहयोग नलई नापिाँच गराउने । सामदुावयक अस्पतालले 
अनतिमण गरेको सरकारी िग्गा वफताा एविं सिंरक्षणको लानग स्थानीय प्रशासनलाई 
आवश्यक ननदनशन ददने व्यवस्था गना गहृ र स्वास््य मन्रालयले मातहतका 
ननकायहरूलाई ननदनशन ददने । 

- वैदेजशक रोिगारीलाई थप व्यवजस्थत गना आयोगबाट िएका ननणाय कायाान्वयनको 
पनछल्लो अवस्थासवहतको िानकारी श्रम तथा रोिगार मन्रालयले ७ ददननिर 
उपलब्ध गराउने । 

- नेपाल सरकार मातहतका ववनिन्न सरकारी ननकायमा पदानधकारी ननयजुि/मनोनयन 
गदाा नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट नमनत २०७३/१/३० मा िएको ननणायानसुार 
गनन/गराउने व्यवस्था गना र यस उपर अदालतमा मदु्दा परी अदालतबाट िएको 
ननणायको कायाान्वयन अवस्थाबारे स्वास््य मन्रालयबाट िानकारी माग गनन । 

२.  प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालय, शासकीय सधुार महाशाखाको 
आयोिनामा नमनत २०७४/०३/२१ गते रावष्ट्रय सदाचार नीनतको मस्यौदासम्बन्धी 
एक अन्तरवियाको आयोिना गररयो । अन्तरवियामा नेपाल सरकार मातहतका 
सबै मन्रालय/आयोग/सजचवालय/केन्रीय ननकायका साथै ननयामक ननकायका 
उच्च पदानधकारीहरूको सहिानगता रह्यो । कायािमको उद् घाटन नेपाल सरकारका 
मखु्य सजचव डा. सोमलाल सबेुदीज्यूबाट सम्पन्न ियो । उद् घाटन शरलाइा सम्बोधन 
गदै मखु्य–सजचव सवेुदीले मलुकु अवहले सिंघीयतातफा  अजघ बवढसकेको र ववत्तीय 
व्यवस्थापन पेजचलो बननरहेको सन्दिामा सशुासन र सदाचाररता प्रवद्धानमा सिंघको 
अहम िनूमका हनुे बताउनयुो । "सिंघले नै प्रिावकारी रूपमा ननयमको पररपालना 
गरेमार प्रदेश र स्थानीय तहलाइा पनन लागू गराउन सहि हनु्छ ।" ध्यानाकषाण 
गराउँदै उहाँले िनु्नियो – "शासकीय व्यवस्थाका सबै क्षेरमा व्यवसवयक ननष्ठा र 
नैनतकताको उच्च पालनामा िोड ददन ुआवश्यक छ ।"  
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माननसको िीवनमा आचरणको पालना ज्यादै महत्वपूणा हनुे िन्दै मखु्यसजचव सवेुदीले 
प्रत्येक पदानधकारीलाइा कायासम्पादनका बखत देखापनन अन्तरसिंघषालाइा ववनध, प्रविया 
र आचरणको माध्यमबाट समाधान ननकाल्न एविं त्यसैलाइा कायासिंस्कृनतको रूपमा 
ववकास गना र गराउन सम्बद्ध सबैलाइा अनरुोध समेत गनुाियो । िनताको आशा र 
िरोशा अनडएको सावािननक क्षेरमा कायासम्पादन गनुापनन राष्ट्रसेवक कमाचारीहरूमा 
पेसाप्रनतको ननष्ठा र सदाचाररता र आचरणको वस्तनुनष्ठ पररपालना हनैुपननमा उहाँको 
िोड नथयो ।  

     सावािननक, ननिी, सहकारीलगायत सबै क्षेर समेतको आधारितू मूल्य र मान्यता 
पवहचान एविं सदाचाररता प्रवद्धान गनन हेतकुा साथ सरकारले सदाचार नीनत मस्यौदा 
तयार पारी लागू गना लागेको पूवासन्ध्यामा उि अन्तरविया आयोिना गररएको 
नथयो। अन्तरवियाको सिंयोिन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव 
केदारबहादरु अनधकारीले गनुािएको नथयो । उच्च अनधकारीहरूबीच समूहगत 
छलफल तथा प्रस्ततुीकरण िइ ववषयववज्ञद्धारा तयार पाररएको नीनत मस्यौदाका 
प्रावधानहरूबारे सझुावहरू सिंकलन गरी नीनतलाइा थप पररमािानसवहत अजघ बढाइएको 
छ । ७० िनािन्दा बढीको सहिानगता रहेको अन्तरवियामा नेपाल सरकार 
मातहतका ववनिन्न केन्रीय ननकायबाट सिंस्थागत प्रनतनननधत्व गदै सहसजचवहरू 
सहिागी रहनिुयो । 

सदाचार नीनतको पषृ्ठिनूमः 

नेपालको सिंववधानको ममा र िावनाअनरुूप सबै नागररकको मन ,वचन र कमामा 
सदाचार र ननष्ठाको सिंस्कृनतलाइा अनिववृद्ध गना व्यवहारमा प्रनतनबजम्बत हनु िरूरी छ। 
सिंववधानको कायाान्वयनसँगसँगै मलुकु सिंघीय सिंरचनाअनरुूप राज्य पनुसंरचनामा 
गइसकेको सन्दिामा सिंघ ,प्रदेश र स्थानीय तहमा अनधकारको बाँडफाँट र काया 
ववश्लषेणसमेत िइसकेको छ ।  

सरकारका प्रत्येक तहमा सशुासन कायम गरी तल्लो तहसम्म पारदजशाता र 
िवाफदेवहता प्रवर्द्ान गनन गरी भ्रष्टाचार ननयन्रणका सम्बन्धमा माग र आपूनता दवैु 
पक्षलाइा समेट्ने गरी रावष्ट्रय सदाचार नीनत तिुामा गरी कायाान्वयनमा ल्याउन ुपनन 
आवश्यकतालाइा परेको हो । यसै कुरालाइा दृवष्टगत गरी प्रचनलत काननुको समेत 
अध्ययन गरी ववज्ञहरूर्द्ारा रावष्ट्रय सदाचार नीनत मस्यौदा तयार पाररएको छ ।  

उि नीनत मस्यौदालाइा अपनत्व नलइा सम्माननीय प्रधानमन्री शेरबहादरु देउवाज्यूले 
ववशेष प्राथनमकतामा राखी आफ्नो पदबहालीसँगै पवहलो ननणायबाटै नीनत लागू गना 
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आवश्यक प्रविया पूरा गना ननदनश गरेबमोजिम मखु्यसजचव डा .सोमलाल सवेुदीज्यूको 
ववशेष अग्रसरतामा आवश्यक गहृकाया अजघ बढाइएको हो ।  

मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सशिीकरण समन्वय शाखाको गनतववनधहरू 

- नेपाल राज्यका ववरुद्ध ववनिन्न व्यजिहरूका तफा बाट सिंयिु राष्ट्रसिंघीय मानव अनधकार 
सनमनतमा दायर गररएका मदु्दाहरुको सम्बन्धमा प्रनतरक्षाका लानग २ वटा िवाफ तयार 
गरी पठाइएको । 

- लैवङ्गक वहिंसा सम्बन्धमा अनगुमन (झापा,  इलाम) मवहला बालबानलका कायाालयको 
अनगुमन गररएको। 

- लैवङ्गक वहिंसा सम्बन्धी दोस्रो कायायोिना ननमााणाथा सवै मन्रालयहरूमा पराचार 
गररएको। 

- राष्ट्रपनत र उपराष्ट्रपनतको पाररश्रनमक तथा सवुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको 
ववधेयक व्यवस्थावपका सिंसद सजचवालयमा दताा गररएको । 

- चौथो मानव अनधकार रावष्ट्रय कायायोिनाको (आ.व. २०७२/०७३)को वावषाक प्रगनत 
वववरण तयार गरी वेवसाइटमा राजखएको । 

कानून तथा फैसला कायाान्वयन शाखा 

- यस आ.व. को बैशाख देजख असार मसान्त सम्ममा सम्माननीय प्रधानमन्री, मजन्रपररषद् 
र यस कायाालय समेतलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, पनुरावेदन तथा जिल्ला 
अदालतहरूबाट म्याद तामेल िई दताा हनु आएका १६९ थान मदु्दाहरूको नलजखत 
िवाफ तथा १६ थान प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

- ररट ननवेदक माधव कुमार बस्नेत समेत ववपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालय नसिंहदरबार समेत िएको ररट निं. ०७२-WO-०४३६ को 
परमादेश ववषयको ररट ननवेदनमा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट नमनत 
२०७३।०७।०७ पिातका पनुननामााण र पनुस्थाापना सम्बन्धमा िएका कायाहरूको 
प्रनतवेदन सम्माननत सवोच्च अदालतमा महान्यायानधविाको कायाालय माफा त पेश 
गररएको । 

- यस कायाालयको ३ थान सूचनाहरू नेपाल रािपरमा प्रकाशन गनाको लानग मरुण 
वविागमा पठाइएको । 
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- सवोच्च अदालतबाट िएका आदेश/फैसला कायाान्वयन सम्बन्धी ३ जिल्ला (पवात, 
बाग्लङु र म्याग्दी) मा अनजुशक्षण कायािम सिंचालन गररएको र फैसला कायाान्वयन 
सम्बन्धी ४० थान परहरु कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा पठाइएको । 

- ववनिन्न ववषयमा ११२ वटा परहरू पठाएको । 

ववपद् व्यवस्थापन शाखाको गनतववनधहरू 

वैशाख मवहना 

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

- रावष्ट्रय पनुननमााण प्रानधकरणमा हनुे गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्धी नसफाररस 
सनमनतको बैठकमा सहिानगता । 

- ववपदसिंग सम्बजन्धत मागपर / ज्ञापनपर / ननवेदनहरू आवश्यक कारबाहीका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाईएको । 

- रावष्ट्रय ववपद िोजखम न्यूनीकरण नीनत तथा रणनैनतक कायायोिना, २०१६२०३० को 
तिुामाका लानग गहृमन्रालयमा गदठत व्यवस्थापन सनमनतको बैठकमा सहिानगता ।  

िेठ मवहना 

- प्रधान सेनापनतको सैननक सहायक अड्डा, ववशेष कायाालयबाट प्रधानमन्रीको 
कायाालयलाई सम्बोधन गरी प्राप्त हनु आएका ववशषे िाहेरीमा उल्लेजखत ववषयहरूको 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरूमा पराचार गररएको । 

- ववपदसिंग सम्बजन्धत मागपर/ज्ञापनपर/ननवेदनहरू आवश्यक कारबाहीका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाईएको । 

- रावष्ट्रय पनुननमााण प्रानधकरणमा हनुे गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्धी नसफाररस 
सनमनतको बैठकमा सहिानगता 

- रावष्ट्रय ववपद िोजखम न्यूनीकरण नीती तथा रणनैनतक कायायोिना, २०१६२०३० को 
तिुामाका लानग गहृमन्रालयमा गदठत व्यवस्थापन सनमनतको बैठकमा सहिानगता ।   
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असार मवहना 

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

- रावष्ट्रय पनुननमााण प्रानधकरणमा हनुे गैर सरकारी सिंस्था पररचालन सम्बन्धी नसफाररस 
सनमनतको बैठकमा सहिानगता । 

- ववपदसिंग सम्बजन्धत मागपर / ज्ञापनपर / ननवेदनहरू आवश्यक कारबाहीका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाईएको । 

- रावष्ट्रय ववपद िोजखम न्यूनीकरण नीती तथा रणनैनतक कायायोिना, २०१६२०३० को 
तिुामाका लानग गहृमन्रालयमा गदठत व्यवस्थापन सनमनतको बैठकमा सहिानगता ।  

- चाल ुआ.व.को जस्वकृत वावषाक कायािममा उल्लेख िएअनसुार िकूम्प प्रिाववत धाददङ 
जिल्लामा िईरहेको पनुननामााण कायाको अनगुमन गरी प्रनतवेदन नलईएको। 

 

 

 

 

 
 

 

 


