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मन्त्िव्र् 
 

 

हामी सिंर्वधान कार्ािन्त्वर्नको महत्त्वपूर्ि चरर्मा छौं । नेपालको सिंर्वधानअनरुूप स्थानीर् िहको 
तनवािचन सम्पन्न ई  तनवािन्त्चि जनप्रतितनतधहरूले शासन सिंचालन गनि पाउन ुआफैं मा महत्त्वपूर्ि 
उपलन्त्धध हो ईने प्रदेश र सिंघको तनवािचनसमेि सम्पन्न हनु गइरहेको सन्त्दईिमा तनवािन्त्चि 
जनप्रतितनतधहरूला  शासन सिंचालनमा सहर्ोग परु् र्ाउन ुप्रशासन सिंर्न्त्रको महत्त्वपूर्ि न्त्जम्मेवारी 
हो । सिंर्वधानले व्र्वस्था गरेअनरुूप सिंस्था, प्रर्ाली र प्दतति स्थार्पि गनने  अवसर र चनुौिी हाम्रो 
साम ुछ । सिंर्वधानले पररलन्त्िि गरेका आतथिक सामान्त्जक रूपान्त्िरर्का लक्ष्र्हरू प्रातिका लातग 
आवश्र्क प्रशासतनक प्रर्ालीको पनुसंरचना, र्वत्तीर् सिंघीर्िा, स्रोि पररचालन र त्र्सको समर्ोन्त्चि 
व्र्वस्थापन गनुिपनने  ईएको छ ।  

नेपालको सिंर्वधान, सशुासन (सिंचालन िथा व्र्वस्थापन) ऐन, २०६४, स्थानीर् िह सञ्चालन ऐन, 
२०७४ लगार्िका कानूनी व्र्वस्था र कार्िक्रमहरूको माध्र्मबाट राज्र्को शासन र प्रशासतनक 
प्रर्ालीला  सरल, जनमखुी, उत्तरदार्ी र स्वच्छ बनाउने र्वषर्मा सरकार प्रतिवद्ध छ ।  

शासकीर् व्र्वस्थापन िथा सिंर्ोजनकारी ईतूमकामा रहेको प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्लाइि सशुासनको नेितृ्वदार्ी उत्कृष्ट तनकार्को रूपमा र्वकास गनि अनगुमनको 
कार्ििेरलाइि थप र्वस्ििृीकरर् गदै लैजानपुनने  खााँचो देन्त्खएको छ । 

अन्त्त्र्मा, सशुासन (सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को उपदफा (१) ले 
गरेको व्र्वस्थाअनरुूप र्स कार्ािलर्ले प्रस्ििु प्रतिवेदन िर्ार गरी साविजतनक गरेको छ । प्रस्ििु 
प्रतिवेदनले र्स कार्ािलर्का गतिर्वतधला  साविजतनक गरी पारदन्त्शििाको अतईवरृ्द्धमा महत्त्वपूर्ि 
सघाउ परु् र्ाउने मेरो अपेिा छ । प्रस्ििु प्रतिवेदन िर्ार गनने  कार्िमा सिंलग्न प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्का सन्त्चव श्री केदारबहादरु अतधकारीलगार्ि अन्त्र् सम्वद्ध सबै 
कमिचारीहरूला  हार्दिक धन्त्र्वाद र्दन चाहन्त्छु । 

 
 

राजेन्त्र र्कशोर िेरी 
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कार्िकारी सारािंश 
 

सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को उपदफा (१) मा ईएको 
प्रावधानबमोन्त्जम र्स कार्ािलर्द्वारा आतथिक वषि २०7३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार पाररएको 
छ। मलुकुको सवोच्च प्रशासतनक तनकार्को रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्बाट सम्पार्दि गतिर्वतधको प्रकाशनले मलुकुको समग्र साविजतनक प्रशासनला  प्रतितबन्त्म्बि 
गनने  ईएकोले र्सबाट सशुासन प्रवद्धिनमा टेवा पगु्ने र्वश्वास तलइएको छ । र्स प्रतिवेदनले आ.व. 
०७३।७४ मा र्स कार्ािलर्बाट सम्पार्दि र्क्रर्ाकलापहरू समेटेको छ । र्स प्रतिवेदनले 
समेटेका मखु्र् र्क्रर्ाकलापहरूको सारािंश र्सप्रकार छः  

१. आ.व. ०७३।७४ मा नपेाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्को ६७ वटा बैठक बसी १,२४७ वटा 
प्रस्िावउपर १,५६९ वटा तनर्िर् ईएको छ । र्सका साथै मन्त्न्त्रपररषद्का र्वतईन्न र्वषर्गि 
सतमतिहरूमध्रे् आतथिक िथा पूवािधार सतमतिको १५ वटा बैठकबाट ३१ तनर्िर्, र्वधेर्क 
सतमतिको २४ बैठकबाट ७२ तनर्िर्, प्रशासन सतमतिबाट १ तनर्िर् र सामान्त्जक सतमतिको 
८ वटा बैठकबाट १८ वटा तनर्िर्हरू ईएका छन ्। 

२. आ.व ०७३।७४ मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा २० (बीस) पटक सन्त्चव 
बैठक बसी साविजतनक महत्त्वका ११० वटा तनर्िर्हरू ईएका छन ्। सन्त्चव बैठकबाट 
ईएका तनर्िर्हरूको कार्ािन्त्वर्नको अवस्था सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूबाट पतछल्लो 
कार्िप्रगति र्ववरर् माग गरी मातसक रूपमा समीिा गनने  गररएको छ ।  

३. साविजतनक तनकार्मा हनु े तनर्नु्त्िला  पारदशी एवम ्अनमुानर्ोग्र् बनाउन मन्त्रालर्हरूले 
मािहिका तनकार्हरूमा पदातधकारीहरू तनर्नु्त्ि गदाि र्ोग्र्िा, अनईुव, जवाफदेर्हिा, 
नतिजामूलक सेवा प्रवाहलगार्िका र्वषर्वस्ि ुसमेटेर र्वन्त्शर्ष्टकृि मापदण्ड बनाइि कार्ािन्त्वर्न 
गनुिपनने  व्र्वस्था तमलाइएको छ ।  

४. आतथिक अनशुासनलाइि कार्म राख्न बेरूज ुफछ्यौटलाइि उच्च प्राथतमकिामा राखी फछ्यौटको 
मातसक कार्िर्ोजना बनाइि मूल्र्ाङ्कन िथा अनगुमन सतमतिमा समीिा गनने  व्र्वस्था गररएको 
छ ।  

५. सबै मन्त्रालर्हरूले रार्िर् र्ोजना आर्ोगको समन्त्वर्मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
कार्िर्वस्ििृीकरर्अनरुूप सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबाट सिंचालन गनने  र्ोजना िथा कार्िक्रमको 
प्रकृति, िेर र लन्त्िि वगि आर्दका आधारमा मापदण्ड बनाइि सोही िहमा हस्िान्त्िरर् गनने  
व्र्वस्था गररएको छ । साथै कार्िर्वस्ििृीकरर्का आधारमा कार्िर्वतध बनाइि स्थानीर् िह 
र प्रदेशमा जाने कार्िसूचीअनरुूप जनशन्त्ि र श्रोिसमेि सोही िहमा प्रवाह गनने िफि को अग्रसरिा 
रहेको छ ।  
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६. नेपाल सरकारले सिंघीर् स्वरूपअनरुूप स्थानीर् िह कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइसकेकोले नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृि सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको अतधकार सून्त्चतईर पनने  गरी गनने  प्रचतलि 
कानून िदनकूुल पनुरावलोकन गनने  र नर्ााँ कानून तनमािर् गदाि समेि सोहीअनरुूप गनने  
व्र्वस्था तमलाइएको छ । 

७. सबै मन्त्रालर् र तनकार्हरूले आफू मािहिका सेवा केन्त्रहरूको पनुसंरचना गदाि जनसिंख्र्ाको 
र्विरर् र सेवाग्राहीको सहजिाको अध्र्र्नको आधारमा समग्र पनुसंरचना र सिंर्वधानको 
कार्ािन्त्वर्नलाइि मखु्र् आधार मानी गनुिपनने  गरी तनदने शन गररएको छ ।  

८. नेपालको सिंर्वधानबमोन्त्जम सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचनासम्बन्त्धी कार्ि 
सम्पन्न गनि नेपालको सिंर्वधान िथा नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट तमति 
२०७३।१०।१८ मा स्वीकृि सिंर्वधानको अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उन्त्ल्लन्त्खि सिंघ, 
प्रदेश र स्थानीर् िहको एकल िथा साझा अतधकार सूचीको कार्िर्वस्ििृीकरर् पनु्त्स्िकाको 
रूपमा प्रकान्त्शि गररएको छ ।  

९. सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्, रार्िर् र्ोजना आर्ोग र अथि मन्त्रालर्ले  आ.व. २०७३/७४ को 
बजेट िजुिमा गदाि सिंर्वधानबमोन्त्जमको कार्िसूची र्वस्ििृीकरर्अनसुार कार्िन्त्जम्मेवारी, बजेट 
र कमिचारी स्थानीर् िहमा पठाउने र स्थानीर् तनकार्ले प्राि गरेको पुाँजीगि अनदुानमा 
कम्िीमा शिप्रतिशि वरृ्द्ध गरी स्थानीर् िहमा रहेको पूवािधारको न्त्रू्निा, सेवाको कमी र 
गरु्स्िर सधुारलाइि सम्बोधन गनि अथि मन्त्रालर्लाइि तनदने शन गनने  गरी व्र्वस्था तमलाइएको 
छ । 

१०. २०७३।०९।२९ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकबाट पुाँजीगि खचिसाँग 
सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्/ तनकार्हरूले कार्िस्थलमा कमिचारीहरू अईाव हनु नर्दने व्र्वस्था 
तमलाउने एवम ् तनर्तमि अनगुमन गरी आर्ोजनाहरूको कार्ािन्त्वर्नमा रहेका समस्र्ाहरू 
ित्काल समाधान गनने  र समाधान गनि नसर्कएका समस्र्ाहरूको जानकारी सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्हरूमा उपलधध गराउने कार्िमा सर्क्रर्िा ल्र्ाइि प ुाँजीगि खचिको अतईवरृ्द्ध गनि तनदने श 
गररएको छ ।   

११. २०७३।०९।२७ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकले पूवािधारसम्बद्ध 
आर्ोजनाहरूको प्रईावकाररिा एवम ् पुाँजीगि खचि अतईवरृ्द्धको लातग ित्कालीन एवम ्
दीघिकालीन सधुारका िरेहरूको प्रार्वतधक दृर्ष्टकोर् पर्हचान गरी प्रतिवेदन गनि सडक 
र्वईागका महातनदने शकको सिंर्ोजकत्वमा अध्र्र्न िथा सझुाव सतमति गठन गररएको छ । 
आर्ोजनाहरूमा खचि, गरु्स्िर नहनुे, बेरूज ुदोहोररने िथा बढ्दै जाने न्त्स्थतिलाइि तनर्न्त्रर् 
गरी पुाँजीगि खचिमा बरृ्द्ध गनि सम्बद्ध र्वईागका महातनदने शकले अतनवार्ि रूपमा बषिको एक 
पटक मािहिका आर्ोजनाको स्थलगि तनरीिर् गरी प्रतिवेदन गनने  िथा आर्ोजनाको 



 

6 

 

कार्ािन्त्वर्नमा देन्त्खएका समस्र्ालाइि अनगुमनका क्रममा ित्कालै तनर्िर् गरी समाधान गनने  
व्र्वस्था तमलाइएको छ । 

१२. सम्माननीर् प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवसर्हिलाइि सम्बोधन गरी प्राि हनुे 
भ्रष्टाचार एवम ्अतनर्तमििासम्बन्त्धी उजरुीहरूको सम्बन्त्धमा आवश्र्क तनदने शन, छानतबन र 
कारबाही गररएको छ ।   

१३. हेलो सरकारला  पााँचवटै र्वकास िेरमा तबस्िार गरी स्थानीर्करर् गररएको छ । हेलो 
सरकारला  र्वद्यिुीर्मैरी बनाउन नर्ााँ सफ्ट्वेर्रको प्रर्ोग एवम ् मोबाइल एप िर्ार गरी 
आगामी र्दनमा सम्बन्त्न्त्धि तनकार्लाइि नै उत्तरदार्ी बनाउने गरी हेलो सरकारलाइि कल 
सेन्त्टरको रूपमा सिंचालनमा ल्र्ाउने कार्िप्रर्क्रर्ा अन्त्घ बढाइएको छ ।  

१४. हेलो सरकार किमा पतछल्लो समर्मा औसि मातसक १,००० ईन्त्दा बढी गनुासो प्राि हनु े
गरेका छन ्। जसमध्रे् सबैईन्त्दा बढी गनुासा क्रमशः गहृ मन्त्रालर्, न्त्शिा मन्त्रालर्, सिंघीर् 
मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्, ईौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था मन्त्रालर्, 
नेपाल नपेाल र्वद्यिु ्प्रातधकरर्का रहेका छन ्| आ.व. ०७३।०७४ मा १६,८९१ वटा 
गनुासा प्राि ईएकोमा १२,२३५ वटा अथािि ्७४% गनुासाहरू फछ्यौट गररएको छ । 

१५. कार्ािलर्को कार्ििेर र कार्िचापमा ईएको बढोत्तरी एवम ्सूचना प्रर्वतधको बढ्दो प्रर्ोगबाट 
हाल मौजदुा सूचना प्रर्वतध प्रर्ाली अपगु ईएको महशसु गरी छररिो, ईरपदो र व्र्वन्त्स्थि 
प्रर्वतध तनमािर्का लातग कार्ािलर् ईवनमा अन्त्टटकल फाइबर प्रर्वतधबाट नेटवकि  सञ्जाल 
तबस्िार गररनकुा साथै कार्ािलर् पररसरमा इन्त्टरनेट प्रोटोकल क्र्ामेरा (IP Camera) जडान 
गरी सिंचालनमा ल्र्ाइएको छ ।  

१६. एकीकृि व्र्न्त्िगि पररचर् िथा अतईलेखीकरर् प्रर्ालीको र्वकासका लातग सूचना प्रर्वतध 
र्वईाग र रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्त्रलाइि आपसमा समन्त्वर् गरी वैर्न्त्िक र्ववरर्को र्वद्यिुीर् 
अतईलेख गनि िथा प्रमखु सरकारी तनकार्हरूको प्रर्ालीमा प्रर्ोग ईएको प्रर्वतध, र्ववरर् 
सिंकलनका प्रर्वर्ष्टहरू, प्रर्ालीको उ्ेदतश्र् र िेरका सम्बन्त्धमा अध्र्र्न गरी System 

Integration को सझुावसर्हिको प्रतिवेदन िर्ार पानि तनदने शन र्दइएको छ ।  

१७. कमिचारीहरूको दििा र िमिा अतईवरृ्द्ध गनि एवम ्समर्सापेि बनाउन िमिा र्वकास 
कार्िक्रमहरू सिंचालन गररएको छ । मलुकु राजनीतिक र प्रशासतनक रूपान्त्िरर्को चरर्मा 
रहेको अवस्थामा सिंघीर् प्रर्ालीको कार्ािन्त्वर्नको अवस्था, र्वद्यिुीर् सशुासनको प्रर्ोग, सेवा 
प्रवाहको िैरिररकालगार्िका र्वश्वमा ईएका असल अभ्र्ासहरूको जानकारी र ज्ञान िथा सीप 
हातसलको लातग कमिचारीहरूलाइि र्वतईन्न मलुकुमा वैदेन्त्शक अवलोकन भ्रमर्अन्त्िगिि अध्र्र्न, 

अवलोकन गनने  अवसर प्रदान गररएको छ ।  
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१८. र्स कार्ािलर् िथा र्स कार्ािलर्लाइि सम्पकि  र्वन्त्द ुिोर्कएका सम्बद्ध तनकार्हरूको नेपाल 
सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) मा पेस गनुिपनने  प्रस्िावहरू िर्ार गरी पेस गररएको छ । साथै स्वीकृि 
प्रस्िावहरू कार्ान्त्वर्नको लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूमा सहजीकरर् गररएको छ ।  

१९. र्स आ.व.मा सम्माननीर् प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् एवम ्र्स कार्ािलर्ला  
समेि र्वपिी बना  सवोच्च अदालि, उच्च िथा न्त्जल्ला अदालिहरूबाट म्र्ाद िामेल ई  
दिाि हनु आएका ५१६ थान म्ुदताहरूको तलन्त्खि जवाफ िथा ३६ थान प्रतिउत्तर–पर िर्ार 
गरी सम्बन्त्न्त्धि अदालिमा लेखी पठाएको छ । 

२०. तनवािचन िेर तनधािरर्का सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनने सम्बन्त्धी र्वधेर्क िर्ार गरी व्र्वस्थार्पका–
सिंसद्समि पेस गररएको छ । रार्िर् सिकि िा प्रहरी (दोस्रो सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३; 
ईकूम्पबाट प्रईार्वि सिंरचनाको पनुतनिमािर्को लातग वािावरर्ीर् प्रईाव मूल्र्ािंकन सम्बन्त्धी 
कार्िर्वतध, २०७३; साविजतनक खररद (चौथो एवम ्पाचौं सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३ नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृि ईइि लागू गररएको छ ।   

२१. फैसला कार्ािन्त्वर्न अनगुमन सतमतिको बैठक बसी ७७ वटा म्ुदता सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्मा 
कार्ािन्त्वर्नका लातग पठाउने तनर्िर् ई  पराचार गररएको छ ईने कानूनी जर्टलिा देन्त्खएका 
र्वषर्मा कानूनी रार् माग हुाँदा र्वतईन्न १३ वटा र्वषर्मा रार् प्रदान गररएको छ ।  

२२. नेपाल सरकारको तमति २०७३।११।१२ को तनर्िर्ानसुार नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको 
सिंर्ोजकत्वमा अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, रार्िर् सिकि िा केन्त्र, साविजतनक 
खररद अनगुमन कार्ािलर्, अथि मन्त्रालर्, महालेखा तनर्न्त्रकको कार्ािलर्का सन्त्चव सदस्र् 
िथा र्स कार्ािलर्का शासकीर् सधुार हेनने  सन्त्चव सदस्र्…सन्त्चव हनुे गरी ७ सदस्र्ीर् रार्िर् 
सदाचार नीति िजुिमा सतमति गठन ईइि उि सतमतिमाफि ि ् र्वज्ञहरूसमेिको सहईातगिामा 
साविजतनक, तनजी, सहकारी, गैरसरकारी, नागररक समाज सबै िेरलाइि समे्ने गरी रार्िर् 
सदाचार नीति मस्र्ौदा िर्ार पाररएको छ । 

२३. नेपाल सरकार (सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीस्िर) को तमति २०७३।१०।२५ को तनर्िर्ानसुार 
र्वकास तनमािर्, राजश्व पररचालन र साविजतनक सेवा प्रवाहको तनरीिर् गनने  गरी आतथिक 
पूवािधार महाशाखा हेनने  सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा उच्चस्िरीर् अनगुमन सतमति गठन गरी 
आवश्र्किाअनसुार न्त्जल्ला, िेर, प्रदेश िथा केन्त्रमा सञ्चालन ईएका र्वकास तनमािर् कार्ि, 
राजश्व पररचालन, साविजतनक सेवा प्रवाहको अवस्था र समस्र्ाबारे स्थलगि अवलोकन एवम ्
प्रतिवेदन आधारमा समस्र्ा समाधानिफि  आवश्र्क पहल गररएको छ ।  

२४. आतथिक वषि २०७३/७४ का लातग सबै मन्त्रालर्हरूको नतिजामूलक कार्िसम्पादन सूचकको 
मस्र्ौदा िर्ार गरी पेस गररएको छ । अनलाइन अनगुमनका साथै कार्िसम्पादन करारमा 
उि सूचकहरू उपर्ोग हनुे व्र्वस्था तमलाइनेछ । 
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२५. प्रत्रे्क र्वकास िेरअन्त्िगिि सञ्चातलि ठूला र रार्िर् प्राथतमकिाप्राि आर्ोजनाहरूको तनरीिर् 
अनगुमन गरी िोर्कएको समर्मा सम्पन्न गनि, र्वकास तनमािर्का कार्िमा पुाँजीगि खचि अति 
न्त्रू्न हनुे गरेकोमा र्स आतथिक वषिमा पुाँजीगि खचि कम्िीमा ८०% परु् र्ाउने गरी 
कार्िसम्पादन गनि तनदने शन एवम ्सहजीकरर् गररएको छ ।  

२६. रार्िर् प्राथतमकिाप्राि पूवािधार र्ोजनाहरूको तनमािर्मा र्वशेष ध्र्ान केन्त्न्त्रि गररएको छ । 
रार्िर् गौरवका आर्ोजनाको प्रधानमन्त्रीस्िर, मखु्र् सन्त्चवस्िर, सन्त्चवस्िरमा समेि अनगुमन 
गरी प्रगति समीिा र सहजीकरर् गररएको छ । आर्ोजनाहरूको ईौतिक िथा र्वत्तीर् 
कार्िप्रगति र समस्र्ाबारे छलफल गरी सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर् िथा आर्ोजना प्रमखुहरूला  
तनदने शन र्दने एवम ्आवश्र्क सहर्ोग र समन्त्वर् गररएको छ । सडक, र्वद्यिु,् तसिंचाइि, 
खानेपानी, र्वमानस्थल, पूलपूलेसालगार्िका ईौतिक पूवािधार तनमािर्को िीब्रिाका लातग 
आवश्र्क समन्त्वर्, सहर्ोग, सहजीकरर् र प्रगतिको अनगुमन एवम ्र्वश्लषेर् गररएको छ ।  

२७. रार्िर् उजाि सिंकट तनवारर् िथा र्वद्यिु ् र्वकास दशकसम्बन्त्धी कार्िर्ोजना, २०७२ मा 
हालसम्म ईएका कार्िप्रगति समीिा गरी उजाि मन्त्रालर्ले र्वद्यिु ्आर्ाि गनिको लातग र्वतईन्न 
वैकन्त्ल्पक उपार्हरू समेि अवलम्बन गरी आवश्र्क सिंरचनाहरूको तनमािर् कार्ि सम्पन्न गरी 
र्वद्यिु ्आर्ािको कररडोर र्वकास गनने  व्र्वस्था तमलाउन तनदने शन गररएको छ ।  

२८. सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीबाट काठमाडौं उपत्र्कालगार्ि मलुकुका अन्त्र् ईागहरूला  पूर्िरूपमा 
लोडसेतडङमिु राख् ने, र्वद्यिु ्चहुावट तनर्न्त्रर् गनने  िथा दीघिकालीन रूपमा र्वद्यिु ्उत्पादन, 
प्रसारर् र र्विरर्को कामला  रर्नीतिक रूपमा प्रईावकारी बनाउने सन्त्दईिमा छलफल र 
तनदने शन ईएअनरुूप कार्ािन्त्वर्न गनि समन्त्वर् र सहजीकरर् गररएको छ । िदनरुूप जनिाले 
उजाि व्र्वस्थापनमा सहजिा अनईुतूि गरेको नतिजा प्राि ईएको छ । 

२९. अत्र्ावश्र्क वस्ि ुिथा सेवाको आपूतिि व्र्वस्थापन, र्वपद् एवम ्सिंकट व्र्वस्थापनमा र्स 
कार्ािलर्ले समन्त्वर्कारी ईतूमका तनवािह गनने  गरेको छ ।  

३०. र्ािार्ाि व्र्वस्था र्वईाग र अन्त्िगििका तनकार्हरूको सेवा प्रवाह र र्ािार्ाि िेरका 
समस्र्ाको समाधान गनि र्ािार्ाि व्र्वस्था र्वईागले र्ािार्ाि व्र्वस्थापन िथा सवारी चालक 
अनमुतिपरसाँग सम्बन्त्न्त्धि र्वद्यमान ऐन, तनर्म, कार्िर्वतध, सिंरचना र प्रर्वतध सधुारमा 
कार्ािन्त्वर्नर्ोग्र् सधुार कार्िर्ोजना माग गरी सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूको समन्त्वर्मा 
कमिचारीहरूको आवश्र्क व्र्वस्थापन गनुिका साथै कार्ािन्त्वर्न  िथा अन्त्िर…तनकार् समन्त्वर् 
गरी सहजीकरर्को व्र्वस्था तमलाइएको छ ।  

३१. वैदेन्त्शक रोजगारीको न्त्शलन्त्शलामा र्वदेशमा अलपर परेका नेपालीहरूको समस्र्ा समाधान 
गनने  िथा वैदेन्त्शक रोजगारीको समग्र व्र्वस्थापनको सवालमा सम्बन्त्न्त्धि तनकार्को समस्र्ाको 
अध्र्र्न गरी समस्र्ा समाधानको आवश्र्क पहलकदमी तलइएको छ । 
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३२. काठमाडौं उपत्र्का मेलम्ची खानेपानी आर्ोजनाको पाइप तबछ्याउने तनकार्हरूला  कार्ि 
र्वईाजन गररएको, काठमाडौं उपत्र्कामा ईइरहेको साविजतनक तनमािर् र र्ािार्ाि व्र्वस्थाको 
प्रईावकारी कार्ािन्त्वर्न िथा अन्त्िर…तनकार् समन्त्वर् गनि तनदने शन र्दइएको र साविजतनक 
तनमािर् र्ािार्ाि सेवा व्र्वस्थापन िथा कार्ािन्त्वर्न सतमति गठन गरी सधुार प्रर्ास गररएको 
छ ।  

३३. पूवािधार तनमािर्सम्बन्त्धी रार्िर् मापदण्ड िर्ार गनने  सम्बन्त्धमा सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा 
आम नागररकले उपईोग गनने  सडक, पलु, झोलङु्गे पलु, शहरी पूवािधारिफि  अस्पिाल, बस, 
टतमिनल, शहरी सनु्त्दरिा, ढल व्र्वस्थापन र सरसफा  िथा तबजलुी र सञ्चारसम्बन्त्धी 
पूवािधारको न्त्रू्निम मापदण्ड तनधािरर् गरी एकरूपिा कार्म गनि सम्बद्ध तनकार्हरूको 
सहईातगिामा मापदण्डको मस्र्ौदा िजुिमा गररएको छ ।  

३४. सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीले र्दएको तनदने शन कार्ािन्त्वर्न गनि काठमाडौं उपत्र्का खानेपानी 
तलतमटेडद्वारा “खानेपानी चहुावट तनर्न्त्रर् अतईर्ान, २०७३” कार्िर्ोजना िर्ार ई   
कार्ािन्त्वर्नमा समन्त्वर् गनिको लातग खानेपानी िथा सरसफा  मन्त्रालर्ला  तनदने शन गररएको 
छ ।  

३५. नेपालको सिंर्वधान, नेपाल सरकार कार्िर्वईाजन िथा कार्िसम्पादन तनर्मावली, सशुासन ऐन 
िथा तनर्मावली र अन्त्र् ऐन, तनर्म कानूनद्वारा र्स कार्ािलर्लाइि िोर्कएको कार्िन्त्जम्मेवारी 
पूरा गनि एवम ् सशुासन प्राि गनने  नागररकको हकलाइि कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउन कार्ािलर् 
कर्टबद्ध रहेको छ ।  
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पररच्छेद-१ 

प्रारन्त्म्ईक 

१.१ पररचर् 
 

मलुकुको शासन व्र्वस्थाला  प्रईावकारीरूपमा सिंचालन गरी र्वकासको गन्त्िव्र् प्राति गनि 
प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को सिंर्ोजनकारी ईतूमका रहेको छ । अन्त् िर…तनकार्गि 
समन्त्वर् िथा सहजीकरर् गनुि, पररवतििि सन्त्दईिअनरुूप शासन व्र्वस्थाका हरेक िेरमा नवीनिम 
सोच, ज्ञान र सीपको प्रवेश गराउन,ु मलुकुमा सशुासन स्थापना गनि आम जनसाधारर्को र्हि अतईवरृ्द्ध 
गनुि प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को मखु्र् दार्र्त्व हो ।  

प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् रािको नीति तनमािर् एवम ् व्र्वस्थापन गनने  मलुकुी 
प्रशासनको सवोच्च  तनकार् पतन हो । ित्कालीन प्रधानमन्त्री ईीमसेन थापाको प्रधानमन्त्न्त्रत्व कालमा 
र्व=सिं= १८६३ सालमा र्सको स्थापना ईएको हो । द ु सर् वषिईन्त्दा लामो इतिहास बोकेको र्स 
कार्ािलर्ले र्स अन्त्िरालमा र्वतईन्न काम, कििव्र्, अतधकार, उत्तरदार्र्त्व र न्त्जम्मेवारी पा  कार्िसम्पादन 

गदै आएको छ । र्व=सिं= २०२३।१।२ मा मन्त्न्त्रपररषद् सन्त्चवालर्मा रूपान्त्िरर् ईएको र्ो कार्ािलर् 

र्व=सिं= २०५०।६।१ देन्त्ख पनुः प्रधानमन्त्रीको कार्ािलर्का रूपमा र र्व=सिं= २०५४।९।८ मा 
मन्त्रालर्स्िरको द ु अलग…अलग सिंगठनका रूपमा क्रमशः प्रधानमन्त्रीको कार्ािलर् र मन्त्न्त्रपररषद्को 
सन्त्चवालर्का रूपमा सिंचालन हुाँदै आएको तथर्ो । िर र्व.सिं. २०६०।६।२ मा र्ी दवैु तनकार्हरूला  
पनुः गाईेर प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्का रूपमा र्स कार्ािलर्को सिंचालन हुाँदै आएको 
छ ।  

सिंर्वधानले नै प्रधानमन्त्रीलाइि मलुकुी प्रशासनको कार्िकाररर्ी अतधकार प्रदान गरेको सन्त्दईिमा 
प्रधानमन्त्रीबाट गररने र गनुिपनने  कार्िहरू र्स कार्ािलर्बाट सम्पादन हनु ेगरेका छन ्। र्स कार्ािलर्ले 
मलुकुको प्रशासनका लातग आवश्र्क नीतिहरूको तनमािर्, कानून िजुिमा, कार्िक्रमहरूको स्वीकृति, 
सन्त्न्त्ध−सम्झौिामा सहमति, कार्िसम्पादनका लातग गररनपुनने  तनर्िर् र र्दनपुनने  तनदने शनहरूको स्वीकृतिका 
लातग मन्त्न्त्रपररषद् मा प्रस्िाव पेस गनने , प्रस्िावसाँग सम्बन्त्न्त्धि र्वषर्को पूवििर्ारी कार्िहरू गनने  र 
मन्त्न्त्रपररषद्को स्वीकृतिपश्चाि ् कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाउने गदिछ । साथै 
मन्त्न्त्रपररषद र मन्त्रालर्हरूबीच समन्त्वर् र सिंर्ोजनकारी ईतूमका पतन र्स कार्ािलर्ले तनवािह गदै 
आएको छ ।  

दीघिकालीन सोच र लक्ष्र्ः 

र्स कार्ािलर्को सोच 'सशुासनको नेितृ्वदार्ी र उत्कृष्ट तनकार् स्थार्पि गनने ' रहेको छ । 
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नीति तनमािर्, सशुासन प्रवद्धिन िथा सेवा प्रवाहको समन्त्वर्, अनगुमन,  सपुरीवेिर्को र्वद्यमान अवस्थामा 
गरु्ात्मक पररवििन हातसल गनने  दीघिकालीन लक्ष्र् रहेको छ ।   

१.२ कार्ि  न्त्जम्मेवारी  र उत्तरदार्र्त्व 
प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् मलुकुी प्रशासनको लातग नीति तनमािर् िथा प्रशासकीर् 
कार्िसम्पादन एवम ् व्र्वस्थापकीर् कार्ि सम्पन्न गनने  गराउने सवोच्च तनकार् (Apex Body) हो । 
मलुकुी प्रशासनको केन्त्रर्वन्त्दकुा रूपमा रहेको र्स कार्ािलर्को मखु्र् नेितृ्व देशको कार्िकारी  प्रमखु 

प्रधानमन्त्रीबाट ईएको छ ईने प्रशासतनक नेितृ्व मखु्र् सन्त्चवबाट हुाँदै आएको छ । राजनीतिक र 
प्रशासतनक दवैु दृर्ष्टकोर्ले मलुकुी प्रशासनका लातग उच्च तनर्िर् तलन,े तनदने शन र्दन ेर समन्त्वर् एवम ्

तनर्न्त्रर् गनने  कार्ािलर् ईएकोले सबै मन्त्रालर्हरूबाट सम्पादन हनुे कार्िको रेखदेख, तनर्न्त्रर्, तनरीिर्, 

समन्त्वर्, अनगुमन िथा मूल्र्ािंकनसम्बन्त्धी कार्िहरू समेि र्स कार्ािलर्को कार्िन्त्जम्मेवारीतईर पदिछ्न ्। 

मलुकुी प्रशासनला  जनमखुी, जवाफदेही र जनउत्तरदार्ी बनाउन सो अनकूुलका नीति तनमािर् गनने , उि 
नीति कार्ािन्त्वर्नको अवस्था अनगुमन गनने  र तनदने शन र्दन ेकार्ािलर्को मखु्र् न्त्जम्मेवारी हो । नेपाल 

सरकार -कार्ि र्वईाजन_ तनर्मावली, २०७२ अनसुार र्स कार्ािलर्ला  ३५ वटा कार्िन्त्जम्मेवारी िोर्कएका 
छन ्। र्सका साथै सशुासन -व्र्वस्थापन िथा सिंचालन_ ऐन, २०६४ र सशुासन -व्र्वस्थापन िथा 
सिंचालन_ तनर्मावली, २०६५ ले प्रदान गरेका न्त्जम्मेवारीसमेि कार्ािलर्ले सम्पादन गदैआएको छ ।  

१.३ कार्ि िेर 
 

नेपाल सरकार (कार्ि र्वईाजन) तनर्मावली, २०७२ ले प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को 
कार्ििेर देहार्बमोन्त्जम तनधािरर् गरेको छः- 
१. मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ि, 
२. नेपाल सरकारको कार्िर्वईाजन र मन्त्रालर्हरूको गठन, र्वघटन िथा सङ्गठन सिंरचना हेरफेर, 
३. नेपाल सरकारको कार्िसम्पादन तनर्मावली, 
४. र्वतईन्न मन्त्रालर्को कार्िको रेखदेख, तनर्न्त्रर्, तनरीिर्, सपुरीवेिर्, समन्त्वर्, अनगुमन 

िथा मूल्र्ाङ्कन, 
५. मन्त्न्त्रपररषद्का तनर्िर्को कार्ािन्त्वर्न िथा सोको अनगुमन, 
६. र्वधेर्क, अध्र्ादेश, तनर्म िथा आदेशको िजुिमा, स्वीकृति वा जारी, 
७. नेपाल सरकारको अल्पकालीन िथा दीघिकालीन नीति िथा रर्नीतिको िजुिमा, स्वीकृति, 

कार्ािन्त्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन, 
८. देशको राजनीतिक, आतथिक, सामान्त्जक, प्रशासतनक गतिर्वतध िथा शान्त्न्त्ि सवु्र्वस्थाको 

अद्यावतधक जानकारी िथा अनगुमन, 
९. व्र्वस्थार्पका-सिंसद्को अतधवेशन आवानान र अन्त्त्र्, 
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१०. केन्त्रीर्स्िरमा व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ालीको र्वकास िथा अनगुमन, 
११. शासकीर् सधुार, सशुासन िथा सिंघीर् ढााँचाको प्रशासन पनु:सिंरचना, 
१२. र्द्वपिीर् वा बहपुिीर्स्िरमा ईएका सन्त्न्त्ध, सम्झौिा वा सहमति कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन, 
१३. प्रधानमन्त्रीको तनदने शन कार्ािन्त्वर्न, 
१४. मानवअतधकारको सिंरिर् र प्रवद्धिन, 
१५. सशुोईन, 
१६. र्वपद् व्र्वस्थापनको अद्यावतधक जानकारी र तनदने शन, 
१७. भ्रष्टाचारर्वरूद्धको नीति, र्ोजना िथा त्र्सको कार्ािन्त्वर्न, 
१८. प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप/सहार्िा कोष सञ्चालन, 
१९. प्रधानमन्त्रीको आन्त्िररक िथा बाह्य जनसम्पकि  र सञ्चार, 
२०. प्रचतलि कानूनबमोन्त्जम प्रमार्ीकरर् गनुिपनने  तलखि, 
२१. िेरीर् प्रशासन, 
२२. लगानी बोडि, 
२३. नर्ााँ नेपाल तनमािर् कोष, 
२४. अदालिको फैसला कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन, 
२५. रािपति र उपरािपतिको कार्ािलर्, 
२६. सिंवैधातनक पररषद्, 
२७. अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, 
२८. लोकसेवा आर्ोग, 
२९. रार्िर् मानवअतधकार आर्ोग, 
३०. रार्िर् र्ोजना आर्ोग, 
३१. रार्िर् सिकि िा केन्त्र, 
३२. साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्, 
३३. नपेाल ट्रष्टको कार्ािलर्, 
३४. गररबी तनवारर् कोष, 
३५. प्रधानमन्त्री र मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्धी अन्त्र् कार्िहरू ।  
सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को व्र्वस्थाअनसुार केन्त्रीर् अनगुमन िथा 
मूल्र्ाङ्कन सतमतिका कार्िहरूसमेि र्स कार्ािलर्बाट सम्पादन हुाँदै आएका छन ्ईने हेलो सरकार 
किबाट जनगनुासो सनेु्न र आवश्र्क कारवाही गनने  कार्िसमेि र्स कार्ािलर्ले सम्पादन गदै 
आएको छ । 
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१.४ सिंगठन सिंरचना 
कार्ािलर्को वििमान सािंगठतनक सिंरचनाअनसुार ६ वटा महाशाखा र १६ वटा शाखाहरू रहेका 
छन ्। कुल २२१ मध्रे् १९५ स्थार्ी दरबन्त्दीको र २६ करार दरबन्त्दी रहेको छ । र्स 
कार्ािलर्का प्रमखु पदातधकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चव (रा.प.र्वन्त्शष्ट शे्रर्ी) रहन े
व्र्वस्था छ । मखु्र्सन्त्चव मािहिमा चार जना सन्त्चव (रा.प.र्वन्त्शष्ट शे्रर्ी) र उहााँहरू अन्त्िगिि 
र्वतईन्न ६ वटा महाशाखा हेनने  गरी ६ जना सहसन्त्चव (रा.प.प्रथम शे्रर्ी) को दरबन्त्दी रहेको छ । 
प्रत्रे्क शाखाको कार्ि सम्पादनका लातग उपसन्त्चवको मािहिमा शाखाको कार्िबोझअनसुार शाखा 
अतधकृि देन्त्ख कार्ािलर् सहर्ोगीसम्मका कमिचारीको दरबन्त्दी रहेको छ ।कार्ािलर्को र्वस्ििृ 
सिंगठन सिंरचना अनसूुची -१ मा सिंलग्न गररएको छ । र्स कार्ािलर्मा रहेका महाशाखा र 
शाखाको कार्ि र्ववरर् र्स प्रकार रहेको छ। 

१.४.१ व्र्वस्थापन िथा जनशन्त्ि र्वकास महाशाखा 
र्स महाशाखाअन्त्िगिि ५ वटा शाखा रहेका छन ्। उि ५ वटा शाखाको काम, कििव्र् र्स 
प्रकार छः 
क) सामान्त्र् प्रशासन शाखा  
१. जनशन्त्ि व्र्वस्थापन  

 कमिचारीको तनर्नु्त्ि, सरूवा, काज, कार्ि सम्पादन मूल्र्ािंकन हान्त्जरी, र्वदा, बढुवा, परुस्कार, 
दण्ड, तनवतृिईरर्, अवकाश, उपदानलगार्ि कमिचारी प्रशासनसाँगसम्बन्त्धी कार्िहरू, 

 िातलम, छारवनृ्त्त्त, अध्र्र्न आर्दमा मनोनर्न र सो साँग सम्बन्त्न्त्धि अन्त्र् कार्िहरू, 
 कमिचारीको अतईलेख सम्बन्त्धी  कार्िहरू, 
 सिंगठन सिंरचना, दरबन्त्दी हेरफेर र कमिचारी प्रशासन सम्बन्त्धी  अन्त्र् कार्िहरू, 
 अन्त्र् मन्त्रालर्/तनकार्का कमिचारी प्रशासन सम्वन्त्धमा परेका उजरुीहरू सम्बन्त्धी  कार्ि 
(सरूवा बदर आर्द), 

 तनजामिी सेवा परुस्कार िथा पदकहरूको तसफाररश गनने , उत्कृष्ट कमिचारी/कार्ािलर्ला  
परुस्कृि गनने  सम्बन्त्धी  कार्ि, 

 कार्ािलर्का र्वतईन्न पदातधकारी एवम ्कमिचारीहरूको न्त्जम्मेवारी िोक्ने, हेरफेर गनने  र 
 कार्ािलर्को र्वद्यिुीर् हान्त्जरी सम्बन्त्धी कार्िहरू । 

२. आन्त्िररक व्र्वस्थापन  
 प्रधानमन्त्रीको स्वकीर् सन्त्चवालर् बालवुाटारको ईौतिक व्र्वस्थापनमा आवश्र्क सहर्ोग 
गनने , 

 प्रधानमन्त्री िथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूहला  तनर्मानसुार ईौतिक सरु्वधा उपलव्ध 
गराउने, 
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 कार्ािलर् िथा कार्ािलर् पररसरको ममििसिंईार, रङ्गरोगन, सरसफा  िथा आन्त्िररक सजावट 
सम्बन्त्धी  कार्ि गनने  गराउने, 

 कार्ािलर्को लातग आवश्र्क ईौतिक िथा अन्त्र् सामग्रीको खररद व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी  
कार्िहरू, 

 कार्ािलर्का ईौतिक िथा अन्त्र् सामग्रीको न्त्जन्त्सी िथा स्टोर व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी  कार्िहरू , 
 कार्ािलर्का र्वतईन्न पदातधकारीहरूकालातग सवारी साधन िथा इन्त्धनको व्र्वस्थापन 
सम्बन्त्धी कार्िहरू, 

 कार्ािलर्मा टेतलफोन, धारा, र्वद्यिु आपूतिि िथा सोसाँग सम्बन्त्धी  कामहरू, 
 कार्ािलर्को सम्पतिको सिंरिर् र ममििसिंईार सम्बन्त्धी  कार्िहरू र 
 आतथिक कार्िर्वतध ऐन िथा तनर्मावली अनसुार ईौतिक सामग्रीहरूको अतईलेख, न्त्जन्त्सी 
तनररिर् िथा तललामी सम्बन्त्धी कार्ि गनने  । 

३. सामान्त्र् प्रशासन  

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री िथा कार्ािलर्बाट आर्ोजना हनुे र्वतईन्न समारोह िथा कार्िक्रमको 
व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी  कार्िहरू, 

 र्स्िा समारोह िथा कार्िक्रममा सम्बन्त्न्त्धि महानईुाव िथा व्र्न्त्िहरूला  तनमन्त्रर्ा पठाउने, 
 कार्ािलर्का पदातधकारीहरूला  पसु्िक िथा परपतरकाहरू उपलधध गराउने, 
 मन्त्न्त्रपररषद्को तनर्िर् कार्ािन्त्वर्न गनने  गराउने, 
 साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्साँग सम्बद्ध कार्िहरू र 
 अन्त्र् शाखाका कार्िर्ववरर्मा नपरेका अन्त्र् प्रशासतनक कार्िहरू । 

ख) आतथिक प्रशासन शाखा 

 र्ोजना िथा अनगुमन शाखासाँग समन्त्वर् गरी कार्ािलर्कोलातग बार्षिक बजेट अनमुान िर्ार 
गरी पेस गनने , 

 कार्ािलर्का कमिचारीहरूको िलव ईत्ता, सिंचर्कोष, नागररक लगानी कोष, वीमाकोष आर्दको 
व्र्वस्थापन गनने  गराउने, 

 कार्ािलर्को आम्दानी खचिको से्रस्िा प्रचतलि कानून वमोन्त्जम व्र्वन्त्स्थिरूपमा राख्न,े 
 खचिको फाटवारी, आतथिक र्ववरर् लगार्ि प्रचतलि कानून वमोन्त्जम िर्ार गनुि पनने  र्ववरर् 
िर्ार गनने , 

 प्रधानमन्त्री राहि कोष, प्रधानमन्त्री सहार्िा कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धारकोषको 
सिंचालन गनने , 
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 कार्ािलर्को आम्दानी खचिको लेखापरीिर् गराउन ेिथा र्सको तनर्तमििा सम्बन्त्धी  कार्ि 
गनने , 

 कार्ािलर्को नाममा रहेको वेरूज ुफछ्योट गनने /गराउने, 
 आतथिक र्वषर्मा उपर्िु रार्परामशि उपलव्ध गराउन,े 
 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री िथा सल्लाहकारहरूला  तनर्मानसुारको पाररश्रतमक लगार्िका 
आतथिक सरु्वधाहरू उपलव्ध गराउने एवम ् प्रधानमन्त्रीको स्वकीर् सन्त्चवालर्को आतथिक 
व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी  कार्िहरू गनने , 

 माननीर् मन्त्रीहरूको तनर्मानसुारको पाररश्रतमक िथा अन्त्र् आतथिक सरु्वधाहरू उपलव्ध 
गराउने सम्बन्त्धी  कार्िहरू गनने  र 

 प्रचतलि ऐन, तनर्मले िोकेको आतथिक प्रशासन सम्बन्त्धी  अन्त्र् कार्िहरू। 

ग) सूचना प्रर्वतध शाखा 

 सवै मन्त्रालर् र केन्त्रीर् तनकार् समेर्टने गरी कम्टरू्टराइज्ड सूचना प्रर्ाली स्थापना गरी 
सिंचालन गनने , 

 महत्त्वपूर्ि आतथिक एवम ्सामान्त्जक गतिर्वतधहरूको िथ्र्ाकिं  सिंकलन गरी िथ्र्ाङ्क बैंक (Data 

Bank) अद्यावतधक गरी राख्न,े 
 कार्ािलर्को महत्त्वपूर्ि सूचनाहरूको प्रवाह गनि कार्ािलर्को Website अध्र्ावतधक राख्न ेर 
कार्ािलर्को Intranet सिंचालन गनने , 

 कार्ािलर्को सवै महाशाखा/शाखाहरूमा इन्त्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउन,े 
 कार्ािलर्को र्वतईन्न शाखा/महाशाखाहरूला  आवश्र्क पनने  कम्टरू्टर Software को 
व्र्वस्थापन गनि सहर्ोग परु् र्ाउने, 

 कार्ािलर्का िफि बाट साविजतनक जानकारीमा ल्र्ाउन ुपनने  सूचना िथा जानकारीहरू प्रवाह गनि 
सहर्ोग गनने , 

 र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मन्त्रालर् र उच्चस्िरीर् सूचना प्रर्वतध आर्ोगको नीति, कार्िक्रमको 
अध्र्र्न, तबश्लषेर् गनने , 

 केन्त्रीर्स्िरमा E-governance ला  प्रईावकारी वनाउन अन्त्र् तनकार्हरूसाँग समन्त्वर् गनने  , 
 कार्ािलर्मा सूचना प्रर्वतध (Information Technology) सम्बन्त्धी उपकरर्हरूको सिंचालन िथा 
ममििसिंईार गनने , 

 कार्ािलर्मा प्रर्ोग ईएका Hardware र Software को सरुिा र गरु्स्िर कार्म राख्न,े 
 केन्त्रीर्स्िरमा धर्वस्थापन सूचना प्रर्ाली (MIS) को र्वकास सम्बन्त्धी कार्ि गनने  र सूचना 
प्रर्वतधसम्बन्त्धी  अन्त्र् आवश्र्क कार्िहरू गनने  । 
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घ) प्रधानमन्त्री सम्पकि  शाखा 

 प्रधानमन्त्रीको तनजी सन्त्चवालर्को प्रशासतनक कार्िमा सहर्ोग गनने , 
 प्रधानमन्त्रीको तनजी सन्त्चवालर्मा आवश्र्क पानी, र्वद्यिु, टेतलफोन लगार्िका ईौतिक 
सरु्वधाहरू सम्बन्त्न्त्धि शाखासाँगको समन्त्वर्मा व्र्वस्थापन गनने , 

 प्रधानमन्त्रीको सन्त्चवालर् एवम ् तनजी सन्त्चवालर्, बालवुाटारको आन्त्िररक सजावट िथा 
सरसफा को सम्बन्त्न्त्धि शाखाको समन्त्वर्मा उन्त्चि व्र्वस्थापन गनने , 

 प्रधानमन्त्रीको तनजी सन्त्चवालर्, बालवुाटारको कार्ि व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गनने  , 
 प्रधानमन्त्रीको तनजी सन्त्चवालर् र सम्पकि  शाखामा जनशन्त्िको उन्त्चि पररचालन गनने , 
 प्रधानमन्त्रीको र्वतईन्न व्र्न्त्ि, पदातधकारी, प्रतितनतधहरूसाँगको सम्पकि  िथा ईेटघाटला  
व्र्वन्त्स्थि वनाउने, 

 राजदिुावास वा तनर्ोगका प्रतिनीतधहरूको सम्मानीर् प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मखु्र्सन्त्चव र 
अन्त्र् पदातधकारीहरूसाँगको ईेटघाट परराि मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरी व्र्वस्थापन गनने , 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीको भ्रमर् कार्िक्रममा सरुिा लगार्ि अन्त्र् व्र्वस्थाको लातग 
सम्बन्त्न्त्धि तनकार्साँग समन्त्वर् गरी आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउने, 

 प्रधानमन्त्रीको कार्िकिमा हनुे बैठक, ईेटघाटको आवश्र्किा अनसुार र्टपोट, मा न्त्रू्ट 
िर्ार गनने , 

 प्रधानमन्त्रीबाट ईएको तनर्िर्को सिंचार िथा कार्ािन्त्वर्नको लातग सम्बन्त्न्त्धि मिंरालर्हरूमा 
पठाउने, 

 सन्त्चवालर्को पराचार िथा सिंचारको दिाि, चलानी र अतईलेख धर्वन्त्स्थि गनने  गराउने, 
 आवश्र्किा अनसुार प्रधानमन्त्रीको जनसम्पकि  सम्बन्त्धी आवश्र्क कार्िहरू गनने ,  
 मन्त्रीहरूको बैदेन्त्शक भ्रमर् प्रतिवेदन अध्र्र्न एवम ्र्वश्लषेर् गरी रार् प्रतिर्क्रर्ा उपलव्ध 
गराउने। 

ङ) प्रसे िथा वैदेन्त्शक सम्बन्त्ध शाखा 

 नेपाल सरकारको वार्षिक, मध्र्कालीन र दीघिकालीन लगार्ि अन्त्र् र्वतईन्न नीतिहरूको 
र्वश्लषेर् गनने , 

 सूचना िथा सञ्चार मन्त्रालर् र सो अन्त्िगििका तनकार्हरूको नीति िथा कार्िक्रमहरूको 
र्वश्लषेर् र  प्रगति समीिा गनने  लगार्िका कार्िहरू गनने , 

 प्रधानमन्त्रीले र्वतईन्न रार्िर् िथा अन्त्िरार्िर् र्दवसहरूमा र्दनहुनुे शईुकामना िथा सन्त्देशको 
मस्र्ौदा िर्ार गरी पेस गनने  र न्त्स्वकृि ईएबमोन्त्जम प्रकाशन/प्रसारर्को व्र्वस्था तमलाउने, 

 प्रधानमन्त्रीले र्वतईन्न अवसरमा र्दनहुनुे ईाषर्को मस्र्ौदा िर्ार गनने  , 
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 र्वतईन्न स्वदेशी िथा र्वदेशी व्र्न्त्ि िथा सिंस्थासाँगको प्रधानमन्त्रीको सञ्चार एवम ्पराचार 
कार्िमा आवश्र्क सहर्ोग उपलधध गराउने, 

 रार्िर् िथा वैदेन्त्शक परपतरकाहरूको अध्र्र्न गरी रार्िर् सरोकार लगार्ि प्रधानमन्त्रीको 
ध्र्ानाकषिर्को कुनै र्वषर् ईए त्र्स्िो र्वषर् प्रधानमन्त्रीला  अवगि गराउन पेस गनने , 

 प्रधानमन्त्रीको िफि बाट कुनै घोषर्ा, सन्त्देश, साविजतनक विव्र् िथा प्रसे-र्वज्ञति साविजतनक 
गनुिपनने  ईए सोको िर्ारी एवम ्सम्प्रषेर् कार्िमा सहर्ोग परु् र्ाउन े, 

 प्रधानमन्त्रीको प्रसेसाँगको ईेटघाट कार्िक्रम आर्ोजना गनि सहर्ोग परु् र्ाउने,  
 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीबाट र्दइने शईुकामना, तनमन्त्रर्ा काडि सम्बन्त्न्त्धि तनकार्ला  तनकासा 
र्दने ।सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीको कुटनैतिक पराचारमा परराि मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् राखी 
कार्िहरू गनने  , 

 र्द्वपिीर् वा वहपुिीर् स्िरमा ईएका सन्त्न्त्ध, सम्झौिा वा सहमति कार्ािन्त्वर्नमा प्रईावकाररिा 
ल्र्ाउने कार्ि गनने /गराउने, 

 नेपाल पि ईएका अन्त्िरार्िर् सन्त्न्त्ध, सम्झौिा, आलेख िथा अन्त्र् महत्त्वपूर्ि कागजािहरू, 
प्रतिबद्धिाहरू, तनदने शन, पररपर इत्र्ार्द धर्वन्त्स्थि ढिंगले सरुन्त्िि राख्न ेर कागजािको औन्त्चत्र् 
हेरी रार्िर् अतईलेखालर्मा राख्न पठाउने, 

 नेपालसाँग दौत्र् सम्बन्त्ध कार्म ईएका मलुकुहरूको राजदिु चर्न, तनर्नु्त्ि, र्फिाि िथा 
राजदिुले पेस गनने  ओहदाको प्रमार्पर (Credential) सम्बन्त्धी कार्िहरू गनने  गराउने, 

 राजदिुहरूको अतग्रम सहमति (Agrimo) पठाउन,े पेस गनने  सम्बन्त्धी कार्ि गनने , 
 सिंर्िु रािसिंघको महासईामा ईाग तलन जाने प्रतिनीतधमण्डल लगार्ि सम्माननीर् प्रधानमन्त्री 
सिंलग्न रहने र्वतईन्न बैदेन्त्शक भ्रमर्को कार्िहरूको समन्त्वर् गनने , 

 प्रधानमन्त्रीको तनमन्त्रर्ामा सरकार प्रमखु िथा अन्त्र् र्वन्त्शष्ट धर्न्त्िहरूको नपेाल भ्रमर्को 
समन्त्वर् गनने , 

 नेपाल पि ईएका र्वर्वध र्वषर्का सन्त्न्त्ध, सम्झौिा, प्रतिबद्धिा लगार्िका नेपाल सरकारका 
महत्त्वपूर्ि दस्िावेज र  कागजपर डकुमेन्त्टेशन एका मा एकीकृि र सरुन्त्िि राख्न ेर नेपाल 
सरकारको डकुमेन्त्टेसन सेन्त्टरको सिंचालन गनने , 

 र्स कार्ािलर्मा सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को प्रचलन सम्बन्त्धमा र्स कार्ािलर्को 
प्रसे िथा वैदेन्त्शक सम्बन्त्ध शाखाला  Focal Point को रूपमा िोर्कनेछ र र्स सम्बन्त्धमा 
र्स शाखाको थप न्त्जम्मेवारी तनम्न हनुेछ, 
क. र्स कार्ािलर्को सूचना वतगिकरर् र अद्यावतधक गरी समर् समर्मा   प्रकाशन र 

प्रसारर् गनने  गराउने, 
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ख. सूचनामा नागररकको पहुाँच सरल र सहज वनाउन कार्िक्रम िजुिमा गरी कार्ािन्त्वर्न 
गनने , 

ग. सूचनाको हक सम्बन्त्धी  ऐन, २०६४ को दफा ५ को (३) अनसुारका सूचना सूचीकृि 
गरी प्रकाशन गनने  , 

घ. सूचना वतगिकरर् सतमतिको काम कारवाहीमा सहर्ोग परु् र्ाउन,े 

ङ. सूचनाको सहज पहुाँच गराउन नेपाल सरकारका तनकार्हरूला  समन्त्वर्, सहजीकरर् र 
तनरीिर्का माध्र्मबाट सहर्ोग परु् र्ाउन े र 

च. सूचनाको सहज पहुाँच गराउन नेपाल सरकारका तनकार्हरूला  समन्त्वर्, सहजीकरर् र 
तनरीिर्का माध्र्मबाट सहर्ोग परु् र्ाउन े।  

१.४.२ आतथिक िथा पूवािधार र्वकास महाशाखा 

र्स महाशाखामा दइुि वटा शाखा रहेका छन ्। र्स महाशाखाले सम्पादन गनने  कार्िहरू र्सप्रकार 
छन:्  
क) आतथिक िथा पूवािधार र्वकास शाखा 

 देशको आतथिक गतिर्वतधहरूको अद्यावतधक जानकारी तल  प्रतिवेदन गनने , 
 र्वषर् सम्वद्ध नेपाल सरकारको वार्षिक, मध्र्कालीन र र्दघिकातलन लगार्ि अन्त्र् र्वतईन्न 
नीतिहरूको र्वश्लषेर् गनने , 

 रार्िर् िथा अन्त्िरार्िर् तनकार्हरूले नेपालको आतथिक र्वकाससाँग सम्बन्त्न्त्धि र्वषर्मा 
प्रकान्त्शि गरेका िथ्र्ाङ्क एवम ्सूचनाहरू सङ्कलन गनने  साथै तिनको र्वश्लषेर् गनने , 

 आतथिक र्वकाससाँग सम्बद्व मन्त्रालर्/तनकार्हरू (अथि मन्त्रालर्, उद्योग मन्त्रालर्, बान्त्र्ज्र् 
िथा आपतुिि मन्त्रालर्, कृर्ष िथा सहकारी मन्त्रालर्, रार्िर् र्ोजना आर्ोग आर्द) बाट 
मन्त्न्त्रपररषद्को स्वीकृतिको लातग पेस गररएका नीतिहरू अध्र्र्न र्वश्लषेर् गरी रार्सर्हि 
पेस गनने , 

 पवुािधार र्वकाससाँग सम्बद्ध मन्त्रालर्/तनकार्हरू (ईौतिक र्ोजना िथा तनमािर् मन्त्रालर्, 
जलस्रोि मन्त्रालर्, श्रम िथा र्ािार्ाि आर्द) को नीति, बार्षिक कार्िक्रम एवम ्अन्त्र् 
र्ववरर्हरू सङ्कलन िथा र्वश्लषेर् गनने , 

 रार्िर् िथा अन्त्िरािर्िर् तनकार्हरूले नेपालको र्वद्यिु, सडक, जलस्रोि र्वकाससाँग सम्बन्त्न्त्धि 
र्वषर्मा प्रकान्त्शि गरेको िथ्र्ाङ्क एवम ्सूचनाहरू सङ्कलन गनने  साथै तिनको र्वश्लषेर् गरी 
आवश्र्किा अनसुार पेस गनने , 

 शाखासाँग सम्बद्ध मन्त्रालर्/तनकार्हरूबाट मन्त्न्त्रपररषद्को स्वीकृतिको लातग पेस गररएका 
नीतिहरू अध्र्र्न र्वश्लषेर् गरी रार्सर्हि पेस गनने , 
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 शाखासाँग सम्बद्ध मन्त्रालर्/तनकार्हरूद्वारा सञ्चातलि महत्त्वपूर्ि र्वकास 
आर्ोजना/कार्िक्रमहरूको आवतधक प्रगति र्ववरर् सङ्कलनका साथै र्वश्लषेर् गरी एकीकृि 
प्रगति र्ववरर् िर्ार गरी र्ोजना शाखामा पठाउन,े 

 मन्त्रालर् अन्त्िगििका प्रधानमन्त्रीले अध्र्ििा गनने  र्वतईन्न आर्ोग, सतमति, पररषद् आर्दबाट 
ईएका महत्त्वपूर्ि कार्िहरूको प्रगति सङ्कलन गरी पेस गनने , 

 रार्िर् र्ोजना आर्ोग र गररबी तनवारर् कोषला  सम्पकि  मन्त्रालर्को रूपमा र्स कार्ािलर्ले 
उपलधध गराउन ुपनने  प्रशासतनक िथा अन्त्र् सहर्ोग उपलधध गराउने साथै गररवी तनवारर् 
कोषबाट सञ्चातलि कार्िक्रमहरूको समन्त्वर् गनने , 

 मन्त्रालर्/तनकार्हरूको कार्ि सम्पादनमा देन्त्खएका समस्र्ाहरूको समाधानका लातग 
आवश्र्क समन्त्वर् गनने , 

 मन्त्रालर्/तनकार्हरूको नीति, बार्षिक कार्िक्रम एवम ् अन्त्र् र्ववरर्हरू सङ्कलन गरी 
र्वश्लषेर् र प्रगति समीिा लगार्िका कार्ि गनुि र 

 शाखासाँग सम्बन्त्न्त्धि अन्त्र् कार्िहरू गनने  । 

ख) आतथिक नीति र्वश्लषेर् शाखा 

 देशको बहृि आतथिक, र्वन्त्त्तर् र मौर्रक नीतिको समीिा गरी आवश्र्क रार् प्रदान गनने । 
 वैदेन्त्शक सहार्िा पररचालन, वैदेन्त्शक सहार्िा नीति िजुिमा सम्बन्त्धी कार्िको समन्त्वर् गनने  
। 

 वैदेन्त्शक सहार्िा समनु्त्चि पररचालनका लातग आवश्र्क रर्नीतिहरू तनमािर् गनि सम्बन्त्न्त्धि 
मन्त्रालर् िथा दाि ृतनकार्हरूसाँग प्रईावकारी समन्त्वर् गनने  । 

 मरुान्त्स्फतिला  लन्त्िि र्वन्त्दमुा कार्म राख्न सरोकारवाला तनकार्हरूसाँग प्रईावकारी समन्त्वर् 
गनने  । 

 देशले अबलम्बन गरेको र्वत्तीर् िथा मौर्रक नीतिहरूको र्वश्लषेर् गरर त्र्सबाट समग्र 
अथित्नरमा पनि गएको प्रईावको मूल्र्ाङ्कन गनने  । 

 अथित्नरका आधारहरूबीच रहेको अन्त्िरसम्बन्त्धला  र्वश्लषेर् गरर प्रईावकारी समन्त्वर् कार्म 
गनने , कार्िक्रम िथा नीतिहरू िर् गनने  । 

१.४.३ सामान्त्जक र्वकास, र्ोजना िथा अनगुमन महाशाखा 
र्स महाशाखाअन्त्िगिि दइुि वटा शाखा रहेका छन ्। र्स महाशाखाले सम्पादन गनने  कार्िहरू तनम्न 
छन:्  
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क) सामान्त्जक र्वकास शाखा 
 देशको सामान्त्जक र्वकास िथा सााँस्कृतिक गतितबतधहरूको अध्र्ावतधक जानकारी तल  

प्रतिवेदन र्दने,  
 नेपाल सरकार, सामान्त्जक र्वकास सम्बद्ध मन्त्रालर्हरू न्त्शिा मन्त्रालर्, मर्हला बाल 

बातलका िथा समाज कल्र्ार् मन्त्रालर्, पर्िटन िथा नागररक उडड्यन मन्त्रालर्, 
सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्, सिंर्वधान सईा, सिंसदीर् व्र्वस्था िथा 
सिंस्कृति मन्त्रालर्, र्वुा िथा खेलकुद मन्त्रालर्, स्वास्थ्र् िथा जनसिंख्र्ा मन्त्रालर्, 
वन िथा ई-ूसिंरिर् मन्त्रालर् र ईतुमसधुार िथा व्र्वस्था मन्त्रालर्  सम्बन्त्धी तनम्न 
कार्िहरू सम्पादन गनने , 
- नेपाल सरकारको वार्षिक, मध्र्कालीन र दीघिकातलन लगार्ि अन्त्र् र्वतईन्न 

नीतिहरूको र्वश्लषेर् गनने , 
- उपरोि मन्त्रालर्/तनकार्हरूका नीति तनमािर् ,नीति एवम ्रर्नीतिहरू अध्र्र्न 

र्वश्लषेर् सम्बन्त्धी  कार्िहरू गनने , 
- उपरोि मन्त्रालर्हरू साँग सम्बन्त्न्त्धि  र्वतईन्न अन्त्िररार्िर् िथा रार्िर् सिंघ 

सिंस्था/तनकार् एवम ्नेपाल सरकारका र्वतईन्न मन्त्रालर्, आर्ोग, सतमति, पररषद, 
कार्िदलद्वारा िर्ार पाररएको प्रतिवेदनहरू अध्र्र्न गरी सझुावहरू पेस गनने , 

- उपरोि मन्त्रालर्साँग सम्बन्त्न्त्धि र्ोजना, बार्षिक नीति िथा कार्िक्रमहरूको 
र्वश्लषेर् िथा समीिात्मक र्ववरर् िथा प्रतिवेदन िर्ार गरी पेस गनने , 

- उपरोि मन्त्रालर्हरूसाँग सम्बन्त्न्त्धि आर्ोग, पररषद, सतमति, कार्िदलसाँग सम्पकि  
र समन्त्वर् सम्बन्त्धी  कार्िहरू गनने , 

- र्वषर्साँग सम्वद्ध मन्त्रालर्/तनकार्हरूको कार्ििेरमा पनने  बहिुेरगि (Cross 

Cutting) र्वषर्हरूको लेखाजोखा गनने , 
- उल्लेन्त्खि मन्त्रालर्साँग सम्बन्त्न्त्धि सूचना र िथ्र्ाङ्कको सिंकलन, पररमाजिन र 

र्वश्लषेर् सम्बन्त्धी कार्िहरू गनने , 
- उपरोि मन्त्रालर्हरूका र्वषर्सम्वद्ध कार्िक्रम र प्रगति सम्बन्त्धी बैठक, 

कार्िक्रममा सहईागी हनुे र 
- सामान्त्जक र्वकाससाँग सम्बन्त्न्त्धि मातथ उल्लेन्त्खि मन्त्रालर्साँग सम्बद्ध अन्त्र् 

कार्िहरू गनने  ।  
- नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर्को कार्िमा सहन्त्जकरर्, समन्त्वर् गनने  र ट्रष्टको कार्िक्रम, 

प्रगति र्ववरर्को सिंकलन, सतमिा गरी प्रतिवेदन गनने  । 
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ख) र्ोजना िथा अनगुमन शाखा 
 नेपाल सरकारका वार्षिक, मध्र्कालीन र दीघिकालीन लगार्ि अन्त्र् र्वतईन्न नीतिहरूको 
कार्ािन्त्वर्नको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनने , 

 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम िर्ार गनने  कार्िको सिंर्ोजन गनने  , 
 कार्ािलर्को वार्षिक कार्िक्रम िजुिमा गनने , आतथिक प्रशासन शाखासाँग समन्त्वर् गरी बजेट 
िजुिमा गनने  र अन्त्र् शाखाहरूसाँग समन्त्वर् गरी कार्ािन्त्वर्न गनने , 

 नेपाल सरकारका नीति िथा कार्िक्रमहरूको सूचकािंक र Standard Operating Procedure 

िर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गनने , 
 रार्िर् र्ोजना आर्ोग र सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरी नीति कार्ािन्त्वर्न पिको 
नीति परीिर् (Policy Auditing) नीति कार्ािन्त्वर्नको प्रईावकाररिा अध्र्र्न (Impact 

Study) गनने , 
 नेपाल सरकारको आवतधक िथा बार्षकि  र्ोजना, कार्िक्रम, पररर्ोजनाहरूको अनगुमन 
िथा मलु्र्ाकिं न गरी प्रतिवेदन पेस गनने , 

 नेपाल सरकारको मन्त्रालर्/तनकार्/कार्ािलर्हरूबाट सम्पार्दि कार्िहरू िथा प्रदान 
ई रहेको सेवाहरूको अनगुमन िथा मलु्र्ाकिं न गरी र्वद्यमान कमी कमजोरी र गररनपुनने  
सधुार समेि खलुा  प्रतिवेदन पेस गनने , 

 अत्र्ावश्र्क उपईोग्र् वस्िहुरूको तनर्तमि र सन्त्ितुलि आपूतिि धर्वस्थाको अनगुमन  
मलु्र्ाकिं न गरी प्रतिवेदन गनने , 

 मन्त्न्त्रपररषद्द्वारा स्वीकृि नीति िथा कार्िक्रमहरूको कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको अनगुमन 
गनने , 

 नेपाल सरकारको र्वशेष प्राथतमकिा प्राि र्ोजना िथा कार्िक्रमहरूको अनगुमन िथा 
मलु्र्ाकिं नमा पर्हलो प्राथतमकिा र्दने, 

 र्वतईन्न र्वषर्गि महाशाखा/शाखाहरूसाँग समन्त्वर् गरी कार्ािलर्को वार्षिक िथा आवतधक 
र्ोजना िजुिमा गनने , र 

 अनगुमन मलु्र्ाकिं न सम्बन्त्धी  अन्त्र् कार्िहरू गनने  । 

१.४.४ मन्त्न्त्रपररषद् बैठक िथा  सिंवैधातनक  तनकार्  महाशाखा 
र्स महाशाखाअन्त्िगिि दइुि वटा शाखा रहेका छन ्ईने र्स महाशाखाले सम्पादन गनने  कार्िहरू 
तनम्न छन:्  
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क) मन्त्न्त्रपररषद् बैठक शाखा 
 नेपाल सरकारको कार्ि र्वईाजन र मन्त्रालर्हरूको गठन र्वघटन िथा सिंगठन सिंरचना 
हेरफेर सम्बन्त्धी कार्ि गनने , 

 मन्त्न्त्रपररषदमा पेस हनु आउने प्रस्िावहरू सङ्कलन गनने , सङ्कतलि प्रस्िावहरू रीिपूविक 
ईए, नईएको अध्र्र्न गनने , रीि नपगेुका प्रस्िावहरूको रीि परु्ािउने, 

 मन्त्न्त्रपररषद्को बैठकमा पेस गररने कार्िसूची िर्ार गनने  र सो स्वीकृि ईएपतछ 
कार्िक्रमको र्ववरर्सर्हि सबै मन्त्रीहरूला  पठाउन,े 

 मन्त्न्त्रपररषद्को बैठककालातग बैठककि लगार्ि आवश्र्क कमिचारी िथा ईौतिक 
सरु्वधाहरू सामान्त्र् प्रशासन शाखासाँग समन्त्वर् गरी प्रबन्त्ध गनने , 

 मन्त्न्त्रपररषद्को बैठकका तनर्िर्को िर्ारीमा सहर्ोग परु् र्ाउने, ईएका तनर्िर्को अतईलेख 
राख्न,े तनर्िर्हरू सम्बन्त्न्त्धि महाशाखामा सञ्चार गनने , 

 मन्त्न्त्रपररषद्ले गरेका राजनैतिक तनर्नु्त्िको अतईलेख राख्न े र तनर्िु ईएका त्र्स्िा 
पदातधकारीहरूका र्ववरर् अद्यावतधक गनने , 

 मन्त्रीहरू र्वतईन्न कामका लातग र्वदेश भ्रमर्मा जााँदा वा र्वदामा रहाँदा तनजहरूको 
अनपुन्त्स्थतिमा वैकन्त्ल्पक कार्िईार सम्हाल्ने व्र्वस्था तमलाउन सहर्ोग गनने  र सो को 
सूचना सञ्चार माध्र्मबाट प्रकातसि िथा प्रसारर् गनने  साथै सो सूचना नेपाल राजपरमा 
समेि प्रकाशन गनने , 

 मन्त्रीहरूको शपथ-ग्रहर्सम्बन्त्धी कार्िमा सहर्ोग परु् र्ाउने,  
 मन्त्न्त्रपररषद्को िफि बाट जारी गनुिपनने  प्रसे सूचना, र्वज्ञति, समाचार आर्द प्रकाशन गनने  । 
 सिंसद सन्त्चवालर् िथा सिंसदका र्वतईन्न सतमतिबाट माग ई  आएका मन्त्न्त्रपररषद्का 
तनर्िर्, मन्त्न्त्रपररषद् सदस्र् सम्बन्त्धी र्ववरर् िथा अन्त्र् सम्बद्ध कागजाि उपलधध 
गराउने, 

 अदालि िथा महान्त्र्ार्ातधविाको कार्ािलर्बाट म्ुदताको छलफलको तसलतसलामा 
आवश्र्क ई  माग हनुे नेपाल सरकारका मन्त्न्त्रपररषदका तनर्िर् उपलधध गराउन,े 

 प्रमान्त्र्कृि सरकारी कागजािहरूको मलुप्रति अतईलेख राख्न े, 
 नेपाल सरकार सन्त्चव बैठक सिंचालन सम्बन्त्धी काम गनने , 
 बैठकको माइन्त्र्टु िर्ार गनने , जानकारी िथा कार्ािन्त्वर्नकोलातग सम्बन्त्धी तनकार्मा 
पठाउने र अतईलेख धर्वन्त्स्थि रूपमा राख्न,े  र 

 मन्त्न्त्रपररषद् सम्बन्त्धी अन्त्र् आवश्र्क कार्िहरू गनने  । 

ख)  मन्त्न्त्रपररषद् सतमति िथा सिंवैधातनक तनकार् शाखा 
 रािपति िथा उप-रािपति कार्ािलर्साँग सम्बद्ध कार्िहरू गनने , 
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 मन्त्न्त्रपररषद सतमतिमा पेस हनु आउने प्रस्िावहरू सङ्कलन गनने , 
 मन्त्न्त्रपररषद् सतमतिको बैठकमा पेस गररने कार्िसूची िर्ार गनने  र सो स्वीकृि ईएपतछ 
कार्िक्रमको र्ववरर्सर्हि सबै सदस्र् िथा सम्बन्त्न्त्धिहरूला  पठाउन,े 

 बैठकको माइन्त्र्टु िर्ार गनने , जानकारी िथा कार्ािन्त्वर्नको लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा 
पठाउने र अतईलेख व्र्वन्त्स्थि रूपमा राख्न,े 

 सिंवैधातनक तनकार् अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, महालेखा परीिक, तनवािचन 
आर्ोग, लोक सेवा आर्ोग, रार्िर् मानवअतधकार आर्ोग, महान्त्र्ार्ातधविा, रार्िर् 
र्ोजना आर्ोग आर्दका पदातधकारीको तनर्नु्त्िको लातग सम्बन्त्न्त्धि उम्मेदवारको Roster 

राख्न,े र्ोग्र् व्र्न्त्िहरूको साविजतनक सनुवुा को व्र्वस्था गनने  र तनर्नु्त्ि सम्पन्न गरी 
सोको अतईलेख राख्न,े 

 सिंवैधातनक पररषद्को बैठक बोलाउने, बैठकको व्र्वस्थापन गनने , तनर्िर् लेखन कार्िमा 
सघाउ परु् र्ाउने र तनर्िर् प्रवाह गनने , 

 सिंवैधातनक पररषद्ले तनर्नु्त्ि गनि तसफाररश गरेपतछ सो बमोन्त्जम तनर्नु्त्ि गनि प्रधानमन्त्री 
समि पेस गनने , 

 सिंवैधातनक तनकार्का पदातधकारीहरूको तनर्नु्त्ि/रान्त्जनामा/अवकाश सम्बन्त्धमा आवश्र्क 
सम्पूर्ि प्रशासतनक कार्िहरू गनने , 

 सिंवैधातनक तनकार्सम्बन्त्धी अन्त्र् आवश्र्क कार्ि गनने  प्रर्ोजनको लातग सिंवैधातनक पररषद् 
सन्त्चवालर्ले गनने  कार्िहरू गनने , 

 सिंवैधातनक तनकार्हरूले पेस गनने  प्रतिवेदनहरू िथा कागजािहरू सिंसदमा पेस गनने , र 
तनर्िर्हरूको कार्ािन्त्वर्न गनने  कार्िमा सहर्ोग परु् र्ाउन, 

 सिंसदीर् सनुवुा  सतमतिले र्दएको तनदने शन कार्ािन्त्वर्न गनने , 
 तनकार्हरूको नीति र्वश्लषेर् सम्बन्त्धी कार्िहरू गनने , 
 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीबाट र्वतईन्न तनकार्मा तनर्नु्त्ि हनु े र्वतईन्न पदहरूको लातग 
उपर्िु उम्मेदवारको र्ववरर् (Roster) िर्ार गनने , 

 त्र्स्िा पदमा तनर्नु्त्ि हनु ेव्र्न्त्िको तनर्नु्त्ि पर, रान्त्जनामा, अवकास, सरु्वधा तनधािरर् 
लगार्िका कार्िहरू गनने , 

 आफ्टनो शाखासाँग सम्बन्त्न्त्धि नेपाल राजपरमा प्रकान्त्शि गनुिपनने  सूचनाहरू कानून शाखासाँग 
समन्त्वर् गरी प्रकाशन गनने  व्र्वस्था तमलाउन,े र 

 शाखासाँग सम्बन्त्न्त्धि अन्त्र् कार्िहरू गनने  । 
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१.४.५ शासकीर् सधुार महाशाखा 
र्स महाशाखाअन्त्िगिि ६ वटा शाखा रहेका छन ्ईने र्स महाशाखाले गनने  कार्िहरू र्सप्रकार 
छन:् 
क) शान्त्न्त्ि समन्त्वर् िथा शासकीर् सधुार शाखाः  

 देशको शान्त्न्त्ि, सवु्र्वस्था र प्रशासतनक गतिर्वतधहरूको अध्र्ावतधक जानकारी तल  प्रतिवेदन 
गनने , 

 नेपाल सरकारको वार्षिक, मध्र्कालीन र दीधिकालीन लगार्ि अन्त्र् र्वतईन्न नीतिहरूको 
र्वश्लषेर् गनने , 

 प्रशासन सधुारसम्बन्त्धी  सम्पकि  शाखाको रूपमा कार्ि गनने , 
 शासकीर् सधुार िथा शान्त्न्त्ि सरुिा सम्बन्त्धी  नीति िथा कार्िक्रमको र्वश्लषेर्, समीिा 

गरी पररमाजिन िथा सधुारको लातग सझुाव पेस गनने , 
 नेपाल सरकारको शासकीर् सधुार िथा शान्त्न्त्ि, सरुिासाँग सम्वद्ध मन्त्रालर् िथा 

तनकार्हरू सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्, स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्, गहृ मन्त्रालर्, रिा 
मन्त्रालर्, शान्त्न्त्ि िथा पनुतनिमािर् मन्त्रालर् िथा अन्त्ििगििका तनकार्हरू र रार्िर् सिकि िा 
केन्त्रबाट सम्पार्दि कार्िको सपुररवेिर् िथा समन्त्वर् गनने , 

 स्थानीर् स्वार्त्त शासन र राज्र् पनुसिंरचना सम्बन्त्धी  कार्िहरू गनने , 
 शान्त्न्त्ि पनुस्थापना र द्वन्त्द व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी  कार्िहरूको समन्त्वर् गनने , 
 र्वषर्गि मन्त्रालर्साँग सम्बन्त्न्त्धि र्वषर्मा र्वतईन्न र्वज्ञ, पदातधकारी एवम ्सिंघसिंस्थाहरूबाट 

समर्समर्मा प्रधानमन्त्री र मखु्र्सन्त्चवसमि प्रस्ििु र्वचार, रार् सझुावको अध्र्र्न गरी 
सधुार गनने  गराउने, 

 अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगको प्रतिवेदनमा औ िंल्र्ा एका र्वषर्हरू फछ्यौट गनने  
धर्वस्था तमलाउने, 

 लोकसेवा आर्ोगको प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका र्वषर्हरू फछ्यौट गनने  धर्वस्था तमलाउने, 
 समर्–समर्मा मलुकुको प्रशासनीक, आतथिक, बैदेन्त्शक सम्बन्त्धलगार्िका िेरका 

नीति/रर्नीति सम्वन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धि र्वशेषज्ञ िथा सल्लाहकारहरू सन्त्म्मतलि बैठक 
आर्ोजना गरी उपर्िु तनष्कषि तनकाल्ने, 

 मलुकुको शान्त्न्त्ि सवु्र्वस्थाका सम्वन्त्धमा र्स कार्ािलर्को Focal Point को रूपमा कार्ि 
गनने , 

 भ्रष्टाचार तनर्न्त्रर् सम्वन्त्धमा र्स कार्ािलर्को Focal Point को रूपमा कार्य गर्ने, 
 समर् समर्मा ईएका शान्त्न्त्ि सम्झौिा र सहमतिहरू अद्यावतधक राख्न,े 
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 प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोष सम्बन्त्न्त्धि कार्िको समन्त्वर् गनने   र र्स कार्ािलर्को Focal 

point को रूपमा कार्ि गनने  र 
 शासकीर् सधुार सम्बन्त्धी  र्स कार्ािलर्बाट सम्पादन हनुपुनने  अन्त्र् कार्िहरू । 

ख) गनुासो व्र्वस्थापन शाखा 
 टेतलफोन,पर, फ्टर्ाक्स र  मेल लगार्ि र्वद्यिुीर् वा अन्त्र् माध्र्मबाट प्राि व्र्न्त्ि िथा 

सिंस्थाहरूका गनुासा एवम ्उजरुीहरू सिंकलन गनने  । 
 सिंकतलि गनुासाहरू अध्र्र्न गरी प्राथतमकिाको वतगिकरर् गनने  र आवश्र्क कार्ािथि 

सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाउने । 
 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री एवम ्मखु्र् सन्त्चवज्रू्ला  सम्वोधन गरी प्ररे्षि गररएका गनुासो 

एवम ्उजरुीहरू पेस गनने  र आवश्र्क कार्ािथि सम्वन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाउने । 
 अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोगसिंग सम्वन्त्न्त्धि उजरुीहरूको हकमा अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान 

आर्ोग वा रार्िर् सिकि िा केन्त्रमा अनसुन्त्धान एवम ्कारवाहीको लातग पठाउन े। 
 सम्वन्त्न्त्धि तनकार्मा आवश्र्क कारवाहीका लातग पठाइएको गनुासा एवम ्उजूरीउपर ईएको 

प्रगतिको अनगुमन गनने  र मातथल्लो िहमा प्रगति न्त्स्थति पेस गनने  । 
 गनुासो व्र्वस्थापन सम्वन्त्धी अन्त्र् कार्िहरू । 

ग) हेलो सरकार कि 
 सबै मन्त्रालर् िथा तनकार्मा प्राि हनुे र्वतईन्न र्कतसमका जनगनुासो, माग र सझुावहरूको 

उन्त्चि सनुवा  गनने । 
 सबै मन्त्रालर् िथा केन्त्रीर् तनकार्साँग र्वद्यतुिर् सञ्जाल माफि ि जनगनुासो प्ररे्षि गनने । 
 कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको जानकारी तलने। 
 देशतईर र बार्हरबाट प्राि जनगनुासो, ज्ञापन पर, तलन्त्खि उजरुी, फ्टर्ाक्स तनवेदन र 

सझुावला  र्टपोट एवम ्दिाि गनने । 
 जनगनुासोको प्राथतमकिा क्रम तनधािरर् गरी सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा र्वद्यिुीर् सिंञ्जाल माफि ि 

प्ररे्षि गनने । 
 तनवेदन उपर आवश्र्क कागजाि न्त्झकाउने। 
 सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा सम्पकि  गरी समाधानको प्रर्ास गनने । 
 सम्बन्त्न्त्धि तनकार्का नोडल अर्फसरहरूको मातसक बैठकबाट कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको 

अध्र्ावतधक जानकारी तलने र गनुासो सम्बोधनको व्र्वस्थापकीर् पिला  चसु्ि बनाउने। 
 गनुासोकिािको गोपतनर्िा र सबिु प्रमार्का पिमा सावधानी अपनाउदै सेवा प्रवाहमा चसु्ििा 

कार्म गनने । 
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 गनुासोकिाि, सम्बन्त्न्त्धि तनकार् र हेलो सरकार बीच सेवा प्रवाहको सन्त्िलुन कार्म राख्न 
आवश्र्क कामहरू गनने । 

गनुासो आउन ेमाध्र्महरू 

 टोल र्ि टेतलफोन नम्वर ११११ मा टेतलफोन गरी किामा कमिचारीला  र्टपाएर । 
 किको फ्टर्ाक्स नम्वर ११०० मा फ्टर्ाक्स गरेर । 
 किको 1111@nepal.gov.np मा इ-मेल गरेर । 

 किको ११११ नम्वरमा sms गरेर । 
 कार्ािलर्को website www.opmcm.gov.np को compiaints and suggestions बाट 

पठाएर । 
 किमा पर पठाएर । 
 आफै उपन्त्स्थि ईएर जानकारी र्दएर । 
 फेसवकु पेजबाट गनुासो राखेर । 
 जनगनुासोको प्राथतमकिाक्रम तनधािरर् गरी सम्वन्त्न्त्धि तनकार्मा र्वद्यिुीर् सिंन्त्जालमाफि ि 

प्ररे्षि गनने  । 
 तनवेदन उपर आवश्र्क कागजाि न्त्झकाउने । 
 सम्वन्त्न्त्धि तनकार्का नोडल अर्फसरहरूको मातसक बैठकबाट कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको 

अध्र्ावतधक जानकारी तलने र गनुासो सम्वोधनको व्र्वस्थापर्कर् पिला  चसु्ि वनाउने  
 गनुासोकिािके गोपतनर्िा र सविु प्रमार्का पिमा सावधानी अपनाउदै सेवा प्रवाहमा चसु्ििा 

कार्म गनने  । 
 गनुासोकिाि, सम्वन्त्न्त्धि तनकार् र हेलो सरकार वीच सेवा प्रवाहको सन्त्िलुन कार्म राख्न 

अवश्र्क कार्िहरू गनने  ।  

घ) सदाचार प्रवद्धिन िथा भ्रष्टाचार तनगरानी शाखा 
 भ्रष्टाचार िथा अतनर्तमििा सम्वन्त्न्त्ध उजरुी व्र्वस्थापन गनने  गराउने । 
 अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग िथा भ्रष्टाचार तनर्न्त्रर् सम्वन्त्धमा र्स कार्ािलर्का 

focal point को रूपमा कार्ि गनने  । 
 सशुासन (व्र्वस्था िथा सिंचालन) ऐन २०६४ वतमजम र्स कार्ािलर्को वार्षिक प्रतिवेदन 

िर्ार गनने  ।  
 नेपाल सरकारको वार्षिक, मध्र्कातलन र दीघिकालीन भ्रष्टाचार सम्वन्त्न्त्ध नीतिको र्वश्लषेर् 

गरी आवश्र्क पररमाजिनका लातग सहर्ोग गनने  । 

mailto:1111@nepal.gov.np
http://www.opmcm.gov.np/
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 र्वषर्गि मन्त्रालर्साँग सम्वन्त्न्त्धि र्वषर्मा र्वतईन्न र्वज्ञ, पदातधकारी एिंव सिंघसिंस्थाहरूबाट 
समर्समर्मा भ्रष्टाचार िथा अतनर्तमि कार्ि तनर्न्त्रर् सम्वन्त्धमा प्रधानमन्त्री र 
मखु्र्सन्त्चवसमि प्रस्ििु र्वचार, रार् सझुावको अध्र्ान गरी भ्रष्टाचार िथा अतनर्तमि कार्ि 
तनर्न्त्रर्/न्त्र्तुनकरर् गनने  सम्वन्त्धमा सधुार गनि गराउन सहर्ोग गनने  । 

 आन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगको प्रतिवेदनमा औल्र्ाइएका र्वषर्हरू फछ्यौट गनि 
सहर्ोग गनने  । 

 तनकार्गि बेरूज/ुलगि फछ्यौट गनि सहर्ोग गनने  । 
 सदाचार पद्धति स्वि: लाग ुहनु सक्ने (Self propelling Mechanism) र्वकास गरी लाग ु

गनि सहर्ोग गनने  । 
 र्वदेशी सहर्ोगको पररचालनमा भ्रष्टाचार मौलाउन सक्नेिफि  आवश्र्क तनर्न्त्रर्का लातग 

ध्र्ान र्दन सहर्ोग गनने  ।  
 भ्रष्टाचारउपरको दण्ड व्र्वस्थापनको कठोर कार्ािन्त्वर्नमा सम्वद्ध तनकार्ला  सहर्ोग गनने   
 सामान्त्जक एवम ्सािंस्कृतिक मलु्र् मान्त्र्िामा सधुार ल्र्ाउन सहर्ोग गनने  । 
 नागररक समाजला  भ्रष्टाचार तनर्न्त्रर् गनने  दार्र्त्व वोध गराउदै आफ्टना र्वतईन्न रूपहरू 

माफि ि सर्क्रर् हनु सहर्ोग गनने  । 
 नागररक समाजबाट प्राि रार्, सझुाव अध्र्र्न गरी सधुार गनि सहर्ोग परु् र्ाउने । 

ङ) प्रशासन पनुसंरचना शाखा 
 सवै तनकार्मा आआफुले गनुिपनने  प्रशासन पनु:सिंरचनाका र्वषर्वस्ि,ु प्रर्क्रर्ा, साँगठनात्मक 
रूपका बारेमा अध्र्ान गनने  गराउने । 

 प्रशासन पनु:सिंरचनाका िेरहरू पर्हचान गनने , मागिदशिन र्दने र प्रशासन पनु:सिंरचनाको 
कार्ि गराउने ।  

 समग्र प्रशासन पनु:सिंरचनाका कार्ि (र्वन्त्त्तर्, रिा, सरुिा, वैदेन्त्शक मामला समेि) मा 
समन्त्वर् र एकरूपिा कार्म गनने  ।  

 प्रशासतनक पनु:सिंरचना एवम ् सिंक्रमर्कालीन व्र्वस्थापनको ढााँचा, कार्ि पद्धति र 
प्रर्क्रर्ाका वारेमा पनु:सिंरचना कार्ि र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गनने  र कार्ािन्त्वर्नमा 
देखा परेका समस्र्ा समाधान गनने  उपार्हरू पर्हचान गरी राज्र् पनु:सिंरचना तनदने शन 
सतमतिमा पेस गनने  ।  

 पनु:सिंरचनाका लातग आवश्र्क पनने  साधन श्रोिको अनमुान िर्ार गरी राज्र् पनु:सिंरचना 
तनदने शन सतमतिमा प्रस्ििु गनने  । 

 पनु:सिंरचनाका लातग पर्हचान गररएका अन्त्र् िेरहरूमा पनु:सिंरचनाको कार्ि गराउने । 
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 र्वन्त्त्तर् सिंघीर्िाको ढााँचा िर्ार गनने , सिंर्वधान सईाले तनदने श गरे वमोन्त्जम सरकारका 
िहहरूवीच र्वन्त्त्तर् सन्त्िलुन र समन्त्वर्को िर्ारी गनने  ।  

 नेपाल सरकारका तनकार्हरू, दािसृिंस्थाहरू र अन्त्र् सरोकारवालाहरूले र्वन्त्त्तर् सिंघीर्िाका 
सम्वन्त्धमा गरेका अध्र्र्न सिंकलन गरी व्र्वहाररक सझुाव िर्ार गनने  गराउने ।  

च) र्वपद् व्र्वस्थापन शाखा 
 र्वपद् प्रईार्विहरूका लातग पनुलािई र्ोजना िजुिमा सहर्ोग परु्ािउने । 
 र्वपद् बाट प्रईार्विहरूको उ्दतार राहि र पनुस्थापना कार्िहरूको लगि सिंकलन र 
पनुतनमािर्का लातग समन्त्वर् गनने  ।  

 र्वपद्सिंग सम्वन्त्न्त्धि गनुासो, उजरुी सझुाव, माग पर, ज्ञापन पर िथा तनवेदनहरू आवश्र्क 
कावािहीका लातग सम्वन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाउने ।  

 र्वपद् व्र्वस्थापनको कार्िमा सिंलग्न तनकार्हरूवीचमा समन्त्वर्को कार्ि गनने  ।  

१.४.६ कानून  िथा  मानव अतधकार प्रवद्धिन महाशाखा 

र्स महाशाखामा दइुिवटा शाखा रहेका छन ्। र्स महाशाखाबाट सम्पादन हनुे कामहरू र्सप्रकार 
छन ्।  

क) कानून िथा फैसला कार्ािन्त्वर्न शाखा  

 नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्)को स्वीकृतिका लातग प्राि हनु आएको र्वधेर्क, तनर्म र 
गठन आदेशको मस्र्ौदा उपर रार् परामशि र्दने, 

 नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लातग पेस ईएका प्रस्िावहरूमा तनर्हि कानूनी प्रश्न समावेश 
ईएका र्वषर्हरूमा रार् परामशि र्दने, 

 प्रधानमन्त्री वा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ािलर् र्वरूद्ध परेका ररटहरूमा तलन्त्खि जवाफ िर्ार 
गरी सम्बन्त्न्त्धि अदालिमा महान्त्र्ार्ातधविाको कार्ािलर् माफि ि पेस गनने  र म्ुदताको पैरवी 
गनि सघाउ परु् र्ाउने, 

 प्रधानमन्त्री वा मन्त्न्त्रपररषद् वा र्स कार्ािलर्ला  कानूनी र्वषर्मा आवश्र्क रार् उपलधध 
गराउने, 

 प्रधानमन्त्री वा मन्त्न्त्रपररषद् वा र्स कार्ािलर्को िफि बाट कुनै अदालिमा बहस पैरवी 
एवम ्प्रतिरिा गनिका लातग कानून व्र्वसार्ीको सेवा तलन ेकार्िमा रार् परामशि र्दन,े 

 अदालिबाट ईएका फैसला वा आदेशको कार्ािन्त्वर्न गनिमा सघाउ परु् र्ाउने, 
 सिंसदमा पेस हनु ेर्वधेर्क वा नेपाल सरकारबाट जारी ईएका अध्र्ादेशको अतईलेख राख्न े, 
 सवोच्च अदालि, न्त्र्ार् पररषद्, न्त्र्ार् सेवा आर्ोग आर्द न्त्र्ार्र्क तनकार्साँग कानून, 
न्त्र्ार् िथा सिंसदीर् व्र्वस्था मन्त्रालर् माफि ि सम्पकि  राखी कार्ि गनने , 
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 नेपाल पि ईएको अन्त्िररार्िर् सन्त्न्त्ध सम्झौिाको कार्ािन्त्वर्न गनिमा सरकारी तनकार्बीच 
समन्त्वर् र सहजकिािको ईतूमका तनईाउने, 

 न्त्र्ार्र्क जााँचबझुको काममा न्त्र्ार्ातधशला  खटाउन आवश्र्क कार्ि गनने , 
 सिंकटकातलन अवस्थाको घोषर्ा िथा आदेश जारी गनने  र्वषर्मा रार् परामशि उपलधध 
गराउने िथा सहर्ोग गनने  र अदालिको फैसला/आदेशले र्दएको सजार् माफी र्दन े
सम्बन्त्धी आवश्र्क कार्ि गनने , 

 डकुमेन्त्टेशन एका साँग समन्त्वर् गरी नेपाल पि ईएका अन्त्िररार्िर् सन्त्न्त्ध, सम्झौिा, 
आलेख, प्रतिवद्धिा आर्द एकीकृि गनने  सरुन्त्िि राख्न,े राख्न लगाउने र 

 सम्बद्ध तनकार्हरूको नीति र्वश्लषेर्, प्रगति समीिा लगार्िका अन्त्र् कार्ि गनने  । 
 

ख) मानव अतधकार प्रवद्धिन शाखा 
 मानव अतधकारको सिंरिर् र प्रवद्धिनका र्वषर्मा नेपाल सरकारको सम्पकि  िथा समन्त्वर् 
तबन्त्दकुो रूपमा कार्ि गनने , 

 र्वतईन्न सरकारी तनकार्हरूमा रहेका मानवअतधकार एकाइहरूबीच समन्त्वर् गनने , 
 मानव अतधकार प्रवद्धिनका लातग र्वतईन्न र्क्रर्ाकलापहरू सञ्चालन गनि र्वतईन्न तनकार्हरू 
बीच आवश्र्क समन्त्वर् गनने , 

 मानव अतधकार सम्बन्त्धी र्वद्यमान सरकारी नीति िथा र्ोजनाहरूको समीिा गरी सझुावहरू 
पेस गनने , 

 मानव अतधकारसम्बन्त्धी रार्िर् कार्िर्ोजना िजुिमा गनने  र मानव अतधकार आर्ोगको 
प्रतिवेदनमा उन्त्ल्लन्त्खि सझुाव कार्ािन्त्वर्नमा सहर्ोग परु् र्ाउने, 

 मानव अतधकारसम्बन्त्धी रार्िर् कार्िर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्न गनने  र सोको अनगुमन र 
पषृ्ठपोषर् गनने , 

 मानव अतधकारसाँग सम्बन्त्न्त्धि रार्िर् िथा अन्त्िररार्िर् सिंघ सिंस्थाहरूसाँग आवश्र्किानसुार 
परराि मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरी सहर्ोग आदान प्रदान गनने , 

 मानव अतधकार सम्बन्त्धी अन्त्िरार्िर् सन्त्न्त्ध सम्झौिामा पि बन्ने सम्बन्त्धमा रार् परामशि 
उपलधध गराउने, 

 मानव अतधकारसम्बन्त्धी अन्त्िरार्िर् सन्त्न्त्ध सम्झौिामा नेपाल पि ईएपतछ तसजिना हनुे 
दार्र्त्व कार्ािन्त्वर्नमा सघाउ परु् र्ाउने र समन्त्वर् गनने , 

 मानव अतधकारको सिंरिर् र सम्वद्धिन गनिमा आवश्र्क नीति, कार्िक्रम तनमािर् गनने  र 
कार्ािन्त्वर्न गनने , 

 डकुमेन्त्टेशन एका साँग समन्त्वर् गरी नेपाल पि ईएका मानव अतधकारसम्बन्त्धी सन्त्न्त्ध, 
सम्झौिा, प्रतिबद्धिा लगार्िकाकागजपर एकीकृि र सरुन्त्िि राख्न,े राख्न लगाउने र, 

 कानून िथा मानवअतधकार सम्बन्त्धी अन्त्र् कार्िहरू गनने  ।  
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१.४.७ मखु्र् सन्त्चवको सन्त्चवालर्  
 मखु्र् सन्त्चवको सन्त्चवालर् र र्वतईन्न शाखाहरूको कार्िमा समन्त्वर् कार्म गनने , 
 मखु्र् सन्त्चवला  कार्ि सम्पादनको सीलतसलामा आवश्र्क पनने  र्वतईन्न प्रकारका सूचना 
िथा अतईलेख उपलव्ध गराउने, 

 मखु्र् सन्त्चवको सन्त्चवालर्मा आवश्र्क कम्टरू्टर, र्वद्यिु, टेतलफोन, फतनिचर लगार्िका 
ईौतिक सरु्वधाहरूको सम्बन्त्न्त्धि शाखासाँग समन्त्वर् कार्म गरी व्र्वस्थापन गनने , 

 मखु्र् सन्त्चवको र्वतईन्न व्र्न्त्ि, पदातधकारी, प्रतिनीतधहरूसाँगको सम्पकि  िथा ईेटघाटला  
व्र्वन्त्स्थि वनाउने, 

 र्वदेशी व्र्न्त्ि वा तनर्ोगका प्रतितनतधहरूको मखु्र् सन्त्चवसाँगको ईेटघाटको व्र्वस्थापन गनने , 
 मखु्र् सन्त्चवको कार्िकिमा हनुे बैठक, ईेटघाटको आवश्र्किा अनसुार र्टपोट, मा न्त्रू्ट 
िर्ार गनने , 

 मखु्र् सन्त्चवबाट ईएको तनर्िर्को सिंचार िथा कार्ािन्त्वर्नको लातग सम्बन्त्न्त्धि 
शाखा/महाशाखामा पठाउने, 

 सन्त्चवालर्को पराचार िथा सिंचारको दिाि, चलानी र अतईलेख धर्वन्त्स्थि गनने  गराउने, 
 मखु्र् सन्त्चवबाट सम्पादन हनुे काममा आवश्र्क सहर्ोग गनने , 
 मखु्र् सन्त्चवको भ्रमर् कार्िक्रममा सरुिा लगार्ि अन्त्र् व्र्वस्थाको लातग सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्साँग समन्त्वर् गरी आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउन,े 

 आवश्र्किा अनसुार मखु्र् सन्त्चवको जनसम्पकि सम्बन्त्धी अन्त्र् कार्िहरू गनने । 
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पररच्छेद २  

बजेट कार्िक्रम िथा खचि र्ववरर् 

 

सरकारी कोषहरूको सिंचालन¸ बजेट िजुिमा¸ तनकासा िथा खचिको लेखा राख् ने̧  र्वत्तीर् र्ववरर्हरू 
िर्ार गनने ¸ आन्त्िररक तनर्न्त्रर्को व्र्वस्था तमलाउने¸ लेखापरीिर् गराउने¸ बेरूजकुो लगि राख् ने¸ 
बेरुज ुफछ्यौट र िहतसल गनने /गराउने आर्द कार्िहरू आतथिक व्र्वस्थापनतईर पदिछन ्। र्वत्तीर् 
प्रतिवेदनको तनष्पििा¸ शदु्धिा र कुशल व्र्वस्थापनबाट आतथिक अनशुासन कार्म गनि सहर्ोग 
पगु्दछ । स्वच्छ आतथिक प्रशासन सशुासनको मेरुदण्ड हो । चसु्ि र्वत्तीर् अनशुासन¸ पारदन्त्शििा 
एवम ् र्वतधको पालनाको माध्र्मबाट प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्ला  सशुासनको 
नेितृ्वदार्ी िथा उत्कृष्ट तनकार् बनाउने क्रममा तनर्तमि कामहरूका अतिररि समर्सापेि सधुारका 
कार्िहरूसमेि गरराँदै आएको छ । आतथिक प्रशासनिफि  आ.व. ०७३/७४ को असार मर्हनासम्ममा 
गररएका प्रमखु कार्िहरूला  तनम्नानसुार उल्लेख गररएको छ । 

सरकारी कोषहरूको सिंचालन¸ बजेट िजुिमा¸ तनकाशा िथा खचिको लेखा राख् ने¸ र्वत्तीर् र्ववरर्हरू 
िर्ार गनने ¸ आन्त्िररक तनर्न्त्रर्को व्र्वस्था तमलाउने¸ लेखापरीिर् गराउने¸ बेरूजकुो लगि राख् ने¸ 
बेरूज ुफछ्यौट र असलु गनने /गराउने आर्द कार्िहरू आतथिक व्र्वस्थापनतईर सम्पन्न हनुे गदिछन ्
। र्वत्तीर् प्रतिवेदनको तनष्पििा¸ शदु्धिा र कुशल व्र्वस्थापनबाट आतथिक अनशुासन कार्म गनि 
सहर्ोग पगु्दछ । स्वच्छ आतथिक प्रशासन सशुासनको मेरूदण्ड हो । चसु्ि र्वत्तीर् अनशुासन¸ 
पारदन्त्शििा एवम ् र्वतधको पालनाको माध्र्मबाट प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्ला  
सशुासनको नेितृ्वदार्ी िथा उत्कृष्ट तनकार् बनाउने क्रममा तनर्तमि कामहरूका अतिररि र्वतईन्न 
सधुारका कार्िहरूसमेि गरराँदै आएको छ । आतथिक प्रशासन शाखािफि  आ.व. ०७३/७४ को 
असार मर्हनासम्म गररएका प्रमखु कार्िहरूला  तनम्नानसुार उल्लेख गररएको छः 

१. सधुारका कार्िहरू 

 चाल ु आ.व.देन्त्ख र्स कार्ािलर्मा नपेाल साविजतनक लेखामान (Nepal Public Sector 

Accounting Standards - NPSAS) अनरुूपको नगदमा आधाररि साविजतनक गररने र्वत्तीर् 
र्ववरर् (General Purpose Financial Statements) िर्ार गनने  उ्ेदतश्र्ले महालेखा तनर्न्त्रक 
कार्ािलर्बाट तमति २०७३।९।१४ र १५ गिे आर्ोजना ईएको NPSAS कार्िशालामा 
र्स शाखाबाट सहईागी ईइ आ.व. 2072।073 को NPSAS अनसुारको प्रतिवेदन िर्ार 
गरी महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेस ईएको ।  
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 र्स अवतधमा मािहि तनकार्बाट अथि मन्त्रालर्मा थप बजेट¸ रकमान्त्िर¸ श्रोिान्त्िर¸ 
कार्िक्रम सिंशोधन आर्द र्वषर्मा तसफाररशका लातग माग ईएका र्वषर्हरूमा 
आवश्र्किाअनसुार तसफाररश गरी पठाइएको । 

 र्स कार्ािलर् र मािहि तनकार्हरूको आगामी आ.व. ०७४/७५ को र्वषर्गि मन्त्रालर् 
बजेट सूचना प्रर्ाली (LMBIS) माफि ि ्बजेट िर्ार गरी स्वीकृि ईैसकेको । 

 र्वगिमा महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट औिंल्र्ाइएका र्वषर्वस्िहुरू प्रगति ढााँचा¸ खररद 
र्ोजना¸ सोझै खररद¸ आन्त्िररक तनर्न्त्रर् कार्िर्वतध¸ ममिि¸ बैठक ईत्ता¸ खाजा/खाना खचि 
एवम ्टेण्डर प्रर्क्रर्ामा देन्त्खएका समस्र्ाहरू क्रमशः सम्बोधन गदै लतगएको छ । प्रर्क्रर्ा 
नपरु् र्ा  गरेका कामहरू ईनी औ िंल्र्ाइएका र्वषर्हरूला  पतन प्रर्क्रर्ामा लग्ने कार्ि ईएको 
छ । र्स अवतधमा गि आ.व.को शे्रस्िाको अन्त्न्त्िम लेखापरीिर्को कार्ि सम्पन्न ईइि 
प्रारन्त्म्ईक प्रतिवेदनको जवाफ पठा  केही वेरूजकुो दफाहरू फछर्ौट ईैसकेको । 

 आ.व. 2073/074 को िलवी प्रतिवेदन तनजामिी र्किाबखानाबाट पाररि ईै आएको । 

 र्स कार्ािलर् र मािहि तनकार्हरूको आ.व. ०७३/७४ को लातग न्त्जम्मेवारी सरेको कूल 
बेरुज ुरु. ५० करोड 11 लाख 67 हजारमध्रे् असार मर्हनासम्ममा ३9 करोड 43 
लाख 79 हजार फछ्यौट ई  ७9 प्रतिशि प्रगति हातसल ईएको ।   

 आतथिक प्रशासन शाखाबाट सम्पादन ईएका कामहरूको जानकारी इमेलमाफि ि ्सम्बन्त्न्त्धि 
शाखा, महाशाखा प्रमखुला  र्दने गररएको । 

 आ.व. 073/74 को प्रथम दोस्रो र िेस्रो चौमातसकका खचिहरू साविजतनक गररएको ।  
२. आ.व. 073/74 को बार्षिक बजेट िथा खचिको र्ववरर्
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र्स कार्ािलर्ला  प्राि बजेट अन्त्ख्िर्ारी र खचि र्ववरर् 

     रु. हजारमा 

तस. निं. ब.उ.न्त्श.निं. आर्ोजना/कार्िक्रममको नाम वार्षिक बजेट 
आ.व. ०७३/७४ 
असारसम्मको खचि कैर्फर्ि 

१ ३०१०११३ मन्त्न्त्रपररषद् १८६२२८ १७९३४७   

२ ३०१०१३३ प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् २२५५१४ २०७७११   

३ ३०१०१३४ प्रधानमन्त्री िथा म.प.को कार्ािलर् ५१२२५ ३६४०५   

४ ३०११०१३ सूचना प्रर्वतध र्वकास आर्ोजना ४६५६ २९४०   

५ ३०११०१४ सूचना प्रर्वतध र्वकास आर्ोजना ३५०० १८९५   

   कूल जम्मा ४७११२३ ४२८२९८   

      
   वार्षिक बजेट खचि  

   ४७११२३ ४२८२९८  
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कार्ािलर्मा सञ्चातलि कोषहरूमा आ.व. ०७३/७४ सम्मको  

बैंक मौज्दाि रकमको र्ववरर् 
 

तस.निं र्ववरर् अ.ल्र्ा र्स वषिको आम्दानी जम्मा आम्दानी र्स वषिको खचि बााँकी मौज्दाि 

१. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उ्दतार कोष 2101479017.73 71841294.71 2173320312.44 0 2173320312.44 

२. प्रधानमन्त्री राहि कोष 107503955.59 1058123.68 108562079.27 0 108562079.27 

३. प्रधानमन्त्री सहार्िा कोष 2068471.00 0 2068471.00 0 2068471.00 

जम्मा 2211051444.32 72899418.39 2283950862.71 0 2283950862.71 

 
िातलका 3 

कार्ािलर्मा सञ्चातलि कोषहरूमा आ.व. ०७३/७४ सम्मको बैंक मौज्दाि रकमको र्ववरर् 

तस.निं. र्ववरर् बैंक मौज्दाि कैर्फर्ि 

1. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उ्दतार कोष 2173320312.44   

2. प्रधानमन्त्री राहि कोष 108562079.27   

3. प्रधानमन्त्री सहार्िा कोष 2068471.00   
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िातलका ४ 

बेरूज ुफछ्यौटको र्ववरर्  
केन्त्रीर् बजेटिफि  - प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को मार 

(रू. हजारमा) 

र्ववरर् आ.व. ०७३/७४ मा 
फछ्यौट गनुिपनने  शरुु बेरूज ु    

आ.व. ०७३/७४ मा 
फछ्यौट        

आ.व. ०७३/७४ मा फछ्यौट 
गनुिपनने  बााँकी बेरूज ु 

आ.व. ०७३/७४ को 
फछ्यौटको प्रगति प्रतिशि कैर्फर्ि 

आ.व.०५९/६० 
सम्मको 397 18 379 5  

आ.व.०६०/६१ - 
आ.व. ०70/71 103 ०० 103 ००  

आ.व.०७1/७2 00 00 00 00  
जम्मा 500 18 482 4  

 
सतमतििफि  - प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को मार 

(रू. हजारमा) 
र्ववरर् आ.व. ०७३/७४ मा 

फछ्यौट गनुिपनने  शरुु बेरूज ु 
आ.व. ०७३/७४ मा 

फछ्यौट      
आ.व.०७३/७४ मा फछ्यौट गनुिपनने  

बााँकी बेरूज ु   
आ.व. ०७३/७४को 

फछ्यौटको प्रगति प्रतिशि 
कैर्फर्ि 

आ.व. ०६२/६३- 
आ.व.०70/७1 सम्मको १८० ०० १८० ००  

आ.व.०७1/७2 ० ०० ० ००  
जम्मा १८० ०० १८० ००  
केन्त्र िथा सतमति दबैुको 
जम्मा 680 18 662 3  



 

36 

 

केन्त्रीर् बजेटिफि  - प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् र मािहि तनकार्हरू समेिको  
र्ववरर् आ.व. ०७३/७४ मा 

फछ्यौट गनुिपनने  शरुु बेरूज ु      
आ.व.०७३/७४ मा फछ्यौट         आ.व. ०७३/७४ मा फछ्यौट 

गनुिपनने  बााँकी बेरूज ु     
आ.व. ०७३/७४ को 

फछ्यौटको प्रगति प्रतिशि 
कैर्फर्ि 

आ.व. ०५९/६०सम्मको 426 18 408 4  
आ.व. ६०/६१ - आ.व. 
०70/71 73955 3783 70172 5 

 

आ.व. ०७1/७2 426786 390578 36208 92  
जम्मा 501167 394379 106788 79  
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पररच्छेद -३ 

कार्िसम्पादन िथा उपलन्त्धधहरू 

 

३.१ मन्त्न्त्रपररषद्का गतिर्वतध 
 तमति २०७३।४।२० गिे सम्माननीर् प्रधानमन्त्री पषु्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेितृ्वमा 

नेपालको सिंर्वधानबमोन्त्जम मन्त्न्त्रपररषद् गठन ईएको र उि मन्त्न्त्रपररषदमा र्वतईन्न समर्मा 
माननीर् मन्त्री िथा राज्र्मन्त्रीहरू थप ईएको ।  

 त्र्सैगरी तमति २०७४।२।२४ गिे सम्माननीर् प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवाको नेितृ्वमा 
मन्त्न्त्रपररषद् गठन हनुकुा साथै त्र्सपतछका र्वतईन्न तमतिमा माननीर् मन्त्री िथा राज्र्मन्त्रीहरू 
थप ईएको ।  

मन्त्न्त्रपररषद् बैठकको र्ववरर् 

तस.निं. कार्िक्रम सङ्खख्र्ा कैर्फर्ि 
१ प्रस्िाव दिाि १२४७  
२ मन्त्न्त्रपररषद् कार्िक्रम ३६  
३ मन्त्न्त्रपररषद् बैठक ६७  
४ मन्त्न्त्रपररषद् तनर्िर् १५६९  
सबै तनर्िर्को मखु्र् धर्होरा मन्त्न्त्रपररषद्को तनर्िर् र्स कार्ािलर्को वेबसा ट www.opmcm.gov.np 
मा अद्यावतधक गनने  गररएको ।  

 

मन्त्न्त्रपररषद् सतमति िथा सिंवैधातनक तनकार्हरूको बैठक र्ववरर् 

क्र.स. बैठक र्ववरर् बैठक सिंख्र्ा तनर्िर् सिंख्र्ा 
१. मन्त्न्त्रपररषद् राजनैतिक सतमति बैठक सिंख्र्ा  ० ० 
२. मन्त्न्त्रपररषद् आतथिक िथा पूवािधार सतमति बैठक सिंख्र्ा  १५ ३१ 
३. मन्त्न्त्रपररषद् र्वधेर्क सतमति बैठक सिंख्र्ा २४ ७२ 
४. मन्त्न्त्रपररषद् प्रशासन सतमति बैठक सिंख्र्ा   १ १ 
५. मन्त्न्त्रपररषद् सामान्त्जक सतमति बैठक सिंख्र्ा   ८ १८ 
 जम्मा ४८ १२२ 

 २०७३ साउनदेन्त्ख २०७४ असार मर्हनासम्म मन्त्न्त्रपररषद्का ५ सतमतिहरूको ४८ पटक 
बैठक बसी १२२ बटा तनर्िर् ईएको ।  

 सिंवैधातनक पररषद्को ५ वटा बैठक बसी तनवािचन आर्ोगका आर्िुहरू, अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग 
अनसुन्त्धान आर्ोगका प्रमखु आर्िु, महालेखापरीिक र नेपालको प्रधानन्त्र्ार्ाधीशको ररि 
पदमा तनर्नु्त्िका लातग सफाररस गररएको ।  
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 प्रधानमन्त्री र मन्त्न्त्रपररषदबाट तनर्िु हनु ेपदहरूको र्ववरर् र सोको रोष्टर अद्यावतधक गररएको 
। 

 सिंवैधातनक पररषदबाट तनर्िु हनुे सिंवैधातनक तनकार्का पदहरूको र्ववरर् र रोष्टर अद्यावतधक 
गररएको । 

 सिंवैधातनक तनकार्का पदातधकारीहरूको सम्पन्त्त्त र्ववरर्को अतईलेख रान्त्खएको ।  
मन्त्न्त्रपररषदबाट स्वीकृि ईएका नीति/रर्नीति, र्वधेर्क, तनर्मावली, कार्िर्वतध िथा गठन आदेश र 

तनदने न्त्शकाहरूको र्ववरर् 

नीति/रर्नीति 

तस.निं नीति/ रर्नीति सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर् स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 
१. जैर्वक ऊजाि रर्नीति, २०७३ 

स्वीकृति । 
जनसिंख्र्ा िथा 
वािावरर् मन्त्रालर् 

२०७३।१०।०९ 

आ.पू. 
सतमति 

२. रार्िर् सहरी र्वकास रर्नीति स्वीकृि 
गनने  । 

सहरी र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७३।१०।०९ 

३. रार्िर् बौर्द्धक सम्पन्त्त्त नीति, २०७३ 
स्वीकृि गनने  । 

उद्योग मन्त्रालर् २०७३।११।२३ 

४. रार्िर् खतनज नीति, २०७३ स्वीकृि 
गनने  । 

उद्योग मन्त्रालर् २०७४।०१।१५ 

५. अपाङ्गिा ईएका व्र्न्त्िका लातग 
समावेशी न्त्शिा नीति, २०७३ स्वीकृति 
। 

न्त्शिा मन्त्रालर् २०७३।९।२६ 

सामान्त्जक 
सतमति 

६. मौरी प्रवद्धिन नीति, २०७३ स्वीकृि 
गनने  । 

कृर्ष र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७३।९।२६ 

७. र्वत्तीर् िरे र्वकास रर्नीति, 

(२०७३/७४-२०७७/७८) 
अथि मन्त्रालर् २०७३/०९/२२ आ.पू. 

सतमति 
८. आतथिक वषि २०७४।७५ को लातग 

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति 

कार्िक्रम । 

  २०७४।२।७ 

 

९. चरेु…िरा  मधेश सिंरिर् िथा 
व्र्वस्थापन गरुूर्ोजना, २०७४"  

वन िथा ईसूिंरिर् 
मन्त्रालर् 

२०७४।२।४  

र्वधेर्क 

तस.न. र्वधेर्क सम्बन्त्न्त्धि 
मन्त्रालर् 

स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 

१. रार्िर् न्त्चर्कत्सा न्त्शिा सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्था गनि बनेको र्वधेर्क, २०७३ 

न्त्शिा मन्त्रालर् २०७३/०४/०६ र्वधेर्क 
सतमति 
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व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति 
र्दने । 

२. मिदािा नामावली सम्बन्त्धी कानूनला  
सिंशोधन र एकीकरर् गनि बनेको 
र्वधेर्कला  व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि 
पेस गनने  । 

गहृ मन्त्रालर् २०७३।0६।११ 

३. राजनीतिक दलसम्बन्त्धी कानूनला  
सिंशोधन र एकीकरर् गनि बनेको 
र्वधेर्कला  व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि 
पेस गनने  । 

गहृ मन्त्रालर् २०७३।0६।११ 

४. तनवािचन आर्ोगको काम, कििव्र् र 
अतधकारसम्बन्त्धी कानूनला  सिंशोधन र 
एकीकरर् गनि बनेको र्वधेर्कला  
व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि पेस गनने  । 

गहृ मन्त्रालर् २०७३।0६।११ 

५. रार्िर् मर्हला आर्ोगको काम, कििव्र् 
र अतधकारसम्बन्त्धी प्रचतलि कानूनला  
सिंशोधन र एकीकरर् गनि बनेको 
र्वधेर्कला  व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस 
गनने  । 

मर्हला, 
बालबातलका िथा 
समाज कल्र्ार् 
मन्त्रालर् 

२०७३।0६।१७ 

६. सिंघीर् सिंसदका पदातधकारी िथा 
सदस्र्हरूको पाररश्रतमक र 
सतुबधासम्बन्त्धी र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका-
सिंसदमा पेस गनने  स्वीकृति प्रदान । 

कानून न्त्र्ार् िथा 
सिंसदीर् मातमला 
मन्त्रालर् 

२०७३।0६।२८ 

७. कम्पनी (पर्हलो सिंशोधन) ऐन,२०७३ 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि पेस गनि 
स्वीकृति र्दने । 

उद्योग मन्त्रालर् २०७३।0६।२८ 

८. बोनस (पााँचौं सिंशोधन) र्वधेर्क २०७३" 
को मस्र्ौदा स्वीकृति र्दने । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।0७।२२ 

९. ख्वप र्वश् वर्वद्यालर् र्वधेर्क" 
व्र्वस्थार्पका-सिंसद समि पेस गनि 
स्वीकृति र्दने । 

न्त्शिा मन्त्रालर् २०७३।0७।२४ 

१०. स्थानीर् िहको तनवािचनसम्बन्त्धी व्र्वस्था 
गनि बनेको र्वधेर्क, २०७३ 
व्र्वस्थार्पका-सिंसद समि पेस गनि 
स्वीकृति र्दने । 

गहृ मन्त्रालर् २०७३।0८।२२ 

११. माराकेश सन्त्न्त्ध, २०१३ को 
अनमुोदनको लातग व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा 
पेस गनने  । 

सिंस्कृति, पर्िटन 
िथा नागररक 
उड्डर्न मन्त्रालर् 

२०७३।0९।०३ 
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१२. ईाषा आर्ोगसम्बन्त्धी र्वधेर्क 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि पेस गनि 
स्वीकृति र्दने । 

सिंस्कृति, पर्िटन 
िथा नागररक 
उड्डर्न मन्त्रालर् 

२०७३।0९।२० 

१३. प्रधानन्त्र्ार्ाधीश िथा सवोच्च अदालिका 
न्त्र्ार्ाधीशहरूको पाररश्रतमक, सेवाका 
शिि र सतुबधा सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनि 
बनेको र्वधेर्क" व्र्वस्थार्पका-
सिंसदसमि प्रस्ििु गनि स्वीकृति र्दने । 

कानून, न्त्र्ार् िथा 
सिंसदीर् मातमला 
मन्त्रालर् 

२०७३।१०।२१ 

१४. उच्च अदालि िथा न्त्जल्ला अदालिका 
न्त्र्ार्ाधीशहरूको पाररश्रतमक, सतुबधा 
िथा सेवाका अन्त्र् शिि सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्था गनि बनकेो र्वधेर्क" 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि प्रस्ििु गनि 
स्वीकृति र्दने । 

कानून, न्त्र्ार् िथा 
सिंसदीर् मातमला 
मन्त्रालर् 

२०७३।१०।२१ 

१५. वस्ि ु र्वतनमर् बजारका सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्था गनि बनेको अथि मन्त्रालर्को 
र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि प्रस्ििु 
गनि स्वीकृति प्रदान गनने  । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।१०।२१ 

१६. लेखापरीिर् सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनि 
बनेको र्वधेर्क" व्र्वस्थार्पका-
सिंसदसमि प्रस्ििु गनि स्वीकृति र्दने । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।११।१५ 

१७. तनवािचन िरे तनधािरर्का सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्था गनने सम्बन्त्धी र्वधेर्क 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति 
र्दने । 

प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपरषद्को 
कार्ािलर् 

२०७३।११।१५ 

१८. र्वद्यिु ् तनर्मन आर्ोगको सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्था गनि बनकेो र्वधेर्क 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि पेस गनि 
स्वीकृति र्दने । 

ऊजाि मन्त्रालर् २०७३।१२।०३ 

१९. स्वास्थ्र् बीमासम्बन्त्धी र्वधेर्क 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति 
र्दने । 

स्वास्थ्र् मन्त्रालर् २०७४।०१।०३ 

२०. कमिचारी समार्ोजन सम्बन्त्धमा व्र्वस्था 
गनि बनेको र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका-
सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति र्दने । 

सामान्त्र् प्रशासन 
मन्त्रालर् 

२०७४।०१।०३ 

२१. रािपति र उपरािपतिको पाररश्रतमक, 
सेवाको शिि र सतुबधा सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्था गनि बनेको र्वधेर्क, २०७४ 

प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर् 

२०७४।०१।२५ 



 

41 

 

व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति 
र्दने । 

२२. वस्िकुो प्रत्र्ि तबक्री सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्थापन िथा तनर्मन गनि बनेको 
र्वधेर्क" व्र्वस्थार्पका-सिंसदसमि पेस 
गनि स्वीकृति र्दने । 

वान्त्र्ज्र् मन्त्रालर् २०७४।०१।२५ 

२३. जािीर् ईेदईाव िथा छुवाछुि (कसरु र 
सजार्) (पर्हलो सिंशोधन) र्वधेर्क" 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति 
र्दने । 

सिंघीर् मातमला 
िथा स्थानीर् 
र्वकास मन्त्रालर् 

२०७४।०१।२५ 

२४. रार्िर् प्राकृतिक स्रोि िथा र्वत्त 
आर्ोगका सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनि 
बनेको र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा 
पेस गनि स्वीकृति र्दने । 

अथि मन्त्रालर् २०७४।०२।१९ 

२५. जलवार् ुपररवििनसम्बन्त्धी पेररस सम्झौिा 
अनमुोदनको लातग व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा 
पेस गनि स्वीकृति गनने  । 

जनसख्र्ा िथा 
वािावरर् 
मन्त्रालर् 

२०७३।६।११ सामान्त्जक 
सतमति 

२६. 
प्रदेशसईा सदस्र्को तनवािचन सम्बन्त्धमा 
व्र्वस्था गनि बनेको र्वधेर्कला  
व्र्वस्थार्पका सिंसद्समि पेस गनने , 

गहृ मन्त्रालर् २०७४।३।२६   

२७. 

प्रतितनतधसईा सदस्र्को तनवािचन 
सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनि बनकेो 
र्वधेर्कला  व्र्वस्थार्पका सिंसद्समि 
पेस गनने , 

गहृ मन्त्रालर् २०७४।३।२६   

२८. 
र्वदेशी लगानीसम्बन्त्धी ऐन, २०७४ को 
र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका-सिंसद समि पेस 
गनि स्वीकृति र्दन,े 

उद्योग मन्त्रालर् २०७४।२।१९   

२९. बजेट िथा अथिसम्बन्त्धी र्वधेर्कहरू 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनने   

 अथि मन्त्रालर् २०७४।२।१५   

३०. 

अन्त्िर–सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन 
र्वषर्को व्र्वस्था गनि बनेको र्वधेर्क  
व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति 
र्दन,े  

अथि मन्त्रालर् २०७४।२।८   

३१. 

स्थानीर् िहको शासन सञ्चालन 
सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनि बनकेो र्वधेर्क 
व्र्वस्थार्पका सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति 
र्दन,े  

सिंघीर् मातमला 
िथा स्थानीर् 
र्वकास मन्त्रालर् 

२०७३।१२।२९   
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३२. 
नेपालको सिंर्वधानला  दोस्रो सिंशोधन 
गनि बनेको र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका-
सिंसद् समि पेस गनने  । 

  २०७४।१२।२८   

३४. 
गाउाँपातलका िथा नगरपातलकामा रहने 
वडाको सिंख्र्ा तनधािरर्सम्बन्त्धी र्वधेर्क 
व्र्वस्थार्पका-सिंसदमा पेस गनने ,  

सिंघीर् मातमला 
िथा स्थानीर् 
र्वकास मन्त्रालर् 

२०७३।११।२२   

३५. 
सिंघीर् आकन्त्स्मक कोषसम्बन्त्धी 
र्वधेर्क, २०७३" व्र्वस्थार्पका-
सिंसदमा पेस गनि स्वीकृति र्दन,े  

अथि मन्त्रालर् २०७३।९।२१   

३६. 

तनवािचन कसूर िथा सजार्सम्बन्त्धी 
प्रचतलि कानूनला  सिंशोधन र 
एकीकरर् गनि बनेको र्वधेर्क, २०७३ 
ला  व्र्वस्थार्पका – सिंसद समि पेस 
गनि स्वीकृति र्दन े।  

गहृ मन्त्रालर् २०७३।८।२६   

तनर्मावली 

तस.न. तनर्मावली सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर् स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 
१. स्थानीर् स्वार्त्त शासन (आठौं 

सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि 
गनने  । 

सिंघीर् मातमला िथा 
स्थानीर् र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७३/०४/०३ र्वधेर्क 
सतमति 

२. रार्िर् प्रशारर् (आठौं सिंसोधन) 
तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि गनने  ।  

सूचना िथा सञ्चार 
मन्त्रालर् 

२०७३/०४/०३ 

३. रार्िर् र्वुा पररषद् तनर्मावली, 
२०७३ स्वीकृि गनने  । 

षर्को र्वुा िथा 
खेलकुद मन्त्रालर् 

२०७३/०४/०३ 

४. र्वद्यिु (चौथो सिंशोधन) तनर्मावली, 
२०७३ स्वीकृि गनने  । 

ऊजाि मन्त्रालर् २०७३/०५/२४ 

५. प्राइईेट फमि रन्त्जिेशन (दशौं सिंशोधन) 
तनर्मावली, २०७३" उद्योग 
मन्त्रालर्को स्वीकृि गनने  । 

उद्योग मन्त्रालर्को २०७३/०५/२४ 

६. नागररक उड्डर्न सरुिा तनर्मावली, 
२०७३ स्वीकृि गनने  । 

सिंस्कृति, पर्िटन 
िथा नगररक उड्डर्न 
मन्त्रालर् 

२०७३।0६।१७ 

७. सम्पन्त्त्त शरु्द्धकरर् (मतन लाउण्डररङ्ग) 
तनवारर् तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि 
गनने  । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।0७।२२ 

८. नेपाल सरकार (कार्ि सम्पादन) (चौथो 
सिंशोधन) तनर्मावली २०७३ स्वीकृि 
गनने  । 

प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपरषद्को 
कार्ािलर् 

२०७३।0८।१५ 
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९. साविजतनक खररद (चौथो सिंसोधन) 
तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि गनने  । 

प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपरषद्को 
कार्ािलर् 

२०७३।0८।१५ 

१०. मानव शरीरको अङ्ग प्रत्र्ारोपर् 
(तनर्तमि िथा तनषेध) तनर्मावली, 
२०७३ स्वीकृि गनने  । 

स्वास्थ्र् मन्त्रालर् २०७३।0८।१६ 

११. रार्िर् प्रसारर् (आठौं सिंशोधन) 
तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि गनने  । 

सूचना िथा सञ्चार 
मन्त्रालर् 

२०७३।0८।२२ 

१२. खानी िथा खतनज पदाथि (चौथो 
सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि 
गनने  । 

उद्योग मन्त्रालर् २०७३।0९।०३ 

१३. नेपाल र्वशेष सेवा (सरौं सिंशोधन) 
तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि गनने  । 

गहृ  
मन्त्रालर् 

२०७३।0९।१२ 

१४. सरुन्त्िि कारोबार तनर्मावली, २०७३ 
स्वीकृि गनने  । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।0९।२० 

१५. वािावरर् सिंरिर् (पााँचौ सिंशोधन) 
तनर्मावली, २०७३ ला  स्वीकृति 
प्रदान गनने  । 

जनसिंख्र्ा िथा 
वािावरर् मन्त्रालर् 

२०७३।१०।०४ 

१६. जािीर् ईेदईाव िथा छुवाछुि (कसूर 
र सजार्) तनर्मावली, २०७३ 
स्वीकृति गनने  । 

सिंघीर् मातमला िथा 
स्थानीर् र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७४।०१।०३ 

१७. अवैितनक वान्त्र्ज्र्दूिसम्बन्त्धी (चौथो 
सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३ स्वीकृि 
गनने  । 

परराि मन्त्रालर् २०७४।०१।०३ 

१८. पेट्रतलर्म पदाथि िथा ग्र्ास मूल्र् 
न्त्स्थररकरर् कोष (सिंचालन) (पर्हलो 
सिंसोधन) तनर्मावली, २०७४" 
स्वीकृि गनने  । 

आपूतिि मन्त्रालर् २०७४।०१।१५ आ.पू. 
सतमति 

१९. "शैन्त्िक गरु्स्िर सतुनश्चििा िथा 
प्रत्र्ार्नसम्बन्त्धी तनर्मावली, २०७४" 
स्वीकृि गनने  । 

न्त्शिा मन्त्रालर् २०७४।०१।२५ र्वधेर्क 
सतमति 

२०. पेट्रोतलर्म (पााँचौ सिंसोधन) तनर्मावली, 
२०७३ स्वीकृि गनने  । 

उद्योग मन्त्रालर् २०७४।०१।२५ 

२१. वैदेन्त्शक रोजगार (िेश्रो सिंशोधन) 
तनर्मावली, २०७४ स्वीकृि गनने  । 

श्रम िथा रोजगार 
मन्त्रालर् 

२०७४।०२।१९ 
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मापदण्डहरू 

तस.न. मापदण्ड सम्बन्त्न्त्धि 
मन्त्रालर् 

स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 

१. सिंस्कृति, पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न 
मन्त्रालर्सम्बद्ध साविजतनक तनकार्का 
पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको तनर्नु्त्ि र 
मनोनर्नसम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७३" 
स्वीकृि गनने  । 

सिंस्कृति, पर्िटन 
िथा नागररक 
उड्डर्न 
मन्त्रालर् 

२०७३/०५/२४ र्वधेर्क 
सतमति 
 

२. सूचना िथा सञ्चार मन्त्रालर्सम्बद्ध 
तनकार्का अध्र्ि, सदस्र् र पदातधकारीको 
तनर्नु्त्ि िथा मनोनर्नसम्बन्त्धी मापदण्ड, 
२०७३ स्वीकृि गनने  । 

सूचना िथा 
सञ्चार मन्त्रालर् 

२०७३/०६/०५ 

३. ऊजाि मन्त्रालर्सम्बद्ध साविजतनक 
तनकार्का पदातधकारीको तनर्नु्त्ि िथा 
मनोनर्नसम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७३  

ऊजाि मन्त्रालर् २०७३।0६।१७ 

४. उद्योग मन्त्रालर्सम्बद्ध साविजतनक 
तनकार्का पदातधकारी िथा सदस्र्को 
तनर्नु्त्ि र मनोनर्नसम्बन्त्धी मापदण्ड, 
२०७३ स्वीकृति गनने  । 

उद्योग 
मन्त्रालर् 

२०७३।0६।२८ 

५. "स्वास्थ्र् मन्त्रालर्सम्बद्ध साविजतनक 
तनकार्का पदातधकारी िथा सदस्र्हरूको 
तनर्नु्त्ि र मनोनर्नसम्बन्त्धी मापदण्ड, 
२०७३" स्वीकृि गनने  । 

स्वास्थ्र् 
मन्त्रालर् 

२०७३।0७।२४ 

६. वन िथा ई-ूसिंरिर् मन्त्रालर्सम्बद्ध 
साविजतनक तनकार्का पदातधकारीको 
तनर्नु्त्ि र मनोनर्नसम्बन्त्धी प्रर्क्रर्ागि 
मापदण्ड, २०७३ स्वीकृि गनने  । 

वन िथा ई-ू
सिंरिर् 
मन्त्रालर् 

२०७३।0९।०८ 

७. आपूतिि मन्त्रालर् अन्त्िगििका साविजतनक 
तनकार्का पदातधकारी िथा सदस्र्को 
तनर्नु्त्ि र मनोनर्नसम्बन्त्धी मापदण्ड, 

२०७३ स्वीकृति । 

आपूतिि 
मन्त्रालर् 

२०७३।0९।१२ 

८. अथि मन्त्रालर्सम्बद्ध साविजतनक तनकार्का 
पदातधकारी िथा सदस्र्को तनर्नु्त्ि र 
मनोनर्नसम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७३" 
स्वीकृि गनने  । 
 

अथि मन्त्रालर् २०७३।१०।४ 
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९. ईैरहवा र्वशषे आतथिक िेर सिंचालन 
मापदण्ड िथा कार्िर्वतध, २०७१ सिंशोधन 
गनने  । 

उद्योग 
मन्त्रालर् 

२०७३।१।७ अतथिक 
िथा 
पूवािधार 
सतमति 

१०. कार्िस्थलमा हनुे प्रकाशको स्िर 
(मापदण्ड), २०७३ 

श्रम िथा 
रोजगार 
मन्त्रालर् 

२०७३।९।१४  

११. कार्िस्थलमा हनुे ध्वनीको स्िर (मापदण्ड), 
२०७३  

श्रम िथा 
रोजगार 
मन्त्रालर् 

२०७३।९।१४  

कार्िर्वतध, गठन आदेश 

तस.न. कार्िर्वतध, गठन आदेश सम्बन्त्न्त्धि 
मन्त्रालर् 

स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 

१. नागररक राहि, ितिपूतिि िथा आतथिक 
सहार्िासम्बन्त्धी (दोश्रो सिंशोधन) 
कार्िर्वतध, २०७३ स्वीकृि गनने  । 

स्वास्थ्र् मन्त्रालर् २०७३।0९।०८ र्वधेर्क 
सतमति 

२. कानून र्किाब (व्र्वस्था र र्विरर्) 
(पााँचौ सिंशोधन) आदेश, २०७३ । 

कानून, न्त्र्ार् 
िथा सिंसदीर् 
मातमला मन्त्रालर् 

२०७३।१२।०३ 

३. केन्त्रीर् कानून पसु्िकालर् र्वकास 
सतमति (गठन) (पर्हलो सिंशोधन) आदेश, 
२०७३ स्वीकृि गनने  । 

कानून, न्त्र्ार् 
िथा सिंसदीर् 
मातमला मन्त्रालर् 

२०७३।१२।०३ 

४. सशुील कोइराला प्रखर क्र्ान्त्सर 
अस्पिाल गठन आदेश २०७३" स्वीकृि 
। 

स्वास्थ्र् मन्त्रालर् २०७३।१२।०३ 

५. मसु्िाङ्ग न्त्जल्ला लोमान्त्थाङ गाउाँ र्वकास 
सतमतिन्त्स्थि थलुुिङ र छोन्त्हपु गाउाँ 
र्वकास सतमतिमा नाप नक्सा गनने  
सम्बन्त्धी सतमति गठन आदेश, २०७३ 
सच्र्ाइि स्वीकृि गनने  । 

ईतूमसधुार िथा 
व्र्वस्था 
मन्त्रालर् 

२०७३।१२।०३ 

६. जनिा आवास कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
कार्िर्वतध, २०७३" स्वीकृि गनने  । 

सहरी र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७३।८।३ आ.पू. 
सतमति 
 ७. ईकूम्पबाट प्रईार्वि सिंरचनाको 

पनुतनिमािर्को लातग वािावरर्ीर् प्रईाव 
मूल्र्ािंकनसम्बन्त्धी (पर्हलो सिंशोधन) 
कार्िर्वतध, २०७३ स्वीकृि गनने  ।  

प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर् 

२०७३।८।३ 
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८. स्वास्थ्र् मन्त्रालर् मािहिका 
कमिचारीको प्रोत्साहन ईत्तासम्बन्त्धी 
कार्िर्वतध, २०७३" स्वीकृि गनने  ।  

स्वास्थ्र् मन्त्रालर् २०७३।११।४ 

९. व्र्वसार्र्क कृर्ष िथा पशपुन्त्छी कजािमा 
प्रदान गररन े धर्ाज अनदुानसम्बन्त्धी 
कार्िर्वतध, २०७३ को स्वीकृति । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।१२।०२ 

१०. सट्टा ईनाि र्दनका लातग पसाि 
न्त्जल्लाअन्त्िगिि बसोबास गराइएका 
बसोबासीहरूको जग्गा दिािसम्बन्त्धी 
सतमति गठन (पर्हलो सिंसोधन) आदेश 
२०७३" स्वीकृि गनने  । 

ईतूमसधुार िथा 
व्र्वस्था 
मन्त्रालर् 

२०७३।९।२५ सामाजिक 
सममति 

११. िनहुाँ न्त्जल्ला सार्वक दलेुगौडा खैरेतनटार 
र ढोरर्फर्दि गाउाँ र्वकास सतमतिको हाल 
शकु्ल गण्डकी नगरपातलका अन्त्िरगि 
बसोबास गरेका अव्र्वन्त्स्थि 
बसोबासीहरूको नाममा जग्गा दिाि 
सम्बन्त्धी सतमति गठन (पर्हलो सिंसोधन) 
आदेश, २०७३ स्वीकृि गनने  । 

ईतूमसधुार िथा 
व्र्वस्था 
मन्त्रालर् 

२०७३।९।२५ 

१२. "रार्िर् प्राथतमकिा प्राि र्ोजनाको लातग 
रार्िर् वन िेर प्रर्ोग गनने सम्बन्त्धी 
कार्िर्वतध, २०७३ ला  स्वीकृति प्रदान 
गनने  । 

वन िथा ई-ू
सिंरिर् मन्त्रालर् 

२०७४।०२।०३ 

१३. ईकूम्प पीतडिहरूको घर तनमािर्का 
लातग सामूर्हक जमानीमा तनधर्ािजी ऋर् 
उपलधध गराउने कार्िर्वतध, २०७४  अथि मन्त्रालर् 

२०७४।१।२९  

१४. ईकूम्पबाट प्रईार्वि तनजी आवास 
पनुतनिमािर् अनदुान र्विरर् कार्िर्वतध, 
२०७३  

प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर् 

२०७३।९।१४  

१५. सािौँ रार्िर् खेलकुद प्रतिर्ोतगिा 
आतथिक कार्िर्वतध, २०७३  

र्वुा िथा 
खेलकुद मन्त्रालर् 

२०७३।७।११  

१६. जािीर् ईेदईाव र छुवाछुि अन्त्त्र् िथा 
दतलि अतधकार प्रवद्धिनसम्बन्त्धी 
कार्िर्वतध, 2073 स्वीकृि र्वषर्को 

 प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररषद् को 
कार्ािलर् 

२०७३।५।२९  

१७. 
स्थानीर् िहको सेवा सञ्चालन िथा 
व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी आदेश, २०७४  

 सिंघीर् मातमला 
िथा स्थानीर् 
र्वकास मन्त्रालर् 

२०७४।२।१७  
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१८. 
व्र्वन्त्स्थि वसोबास आर्ोग आदेश, 
२०७३  

ईतूमसधुार िथा 
व्र्वस्था 
मन्त्रालर् 

२०७३।11।3  

१९. रार्िर् र्कसान आर्ोग गठन कार्िकारी 
आदेश, २०७३  

कृर्ष र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७३।10।6  

२०. 
अतधकार सम्पन्न बागमिी सभ्र्िा 
एकीकृि र्वकास सतमति आदेश, 
2073 स्वीकृि गनने  र्वषर्को   

सहरी र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७३।10।6  

२१. सरुिर् मरुर् र्वकास सतमति (गठन) 
आदेश, 2073  

 सूचना िथा 
सञ्चार मन्त्रालर् 

२०७३।४।५  

तनदने न्त्शका 
तस.न. तनदने न्त्शका सम्बन्त्न्त्धि 

मन्त्रालर् 
स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 

१. स्वास्थ्र् सिंस्था स्थापना, सञ्चालन िथा 
स्िरोन्नति मापदण्ड सम्बन्त्धी (दोस्रो 
सिंशोधन) तनदने न्त्शका, २०७३ स्वीकृि 
गनने   

स्वास्थ्र् 
मन्त्रालर् 

२०७३।0९।१२ र्वधेर्क 
सतमति 

२. रूपन्त्देही न्त्जल्ला, सार्वक तसद्धाथिनगर 
नगरपातलका वडा निं. ५ को दन्त्िर्ी 
र्कनारामा बाटोको सिंकेि रहेको गाउाँ 
धलक जग्गा दिािसम्बन्त्धी सतमति 
२०७३ 

ईतूमसधुार िथा 
व्र्वस्था 
मन्त्रालर् 

२०७३।0९।१२ 

३. वैदेन्त्शक रोजगारमा घरेल ुकामदार 
पठाउनसेम्बन्त्धी तनदने न्त्शका (िेश्रो 
सिंशोधन), २०७३ स्वीकृि गनने   

श्रम िथा 
रोजगार 
मन्त्रालर् 

२०७३।१२।०३ 

४. एम्बलेुन्त्स सेवा सञ्चालन तनदने न्त्शका, 
२०७३ स्वीकृि गनने   

स्वास्थ्र् 
मन्त्रालर् 

२०७३।१२।२२ 

५. सडक सरुिा पररषद् (गठन िथा 
सञ्चालन) तनदने न्त्शका, २०७३" स्वीकृि 
गनने । 
 

ईौतिक पूवािधार 
िथा र्ािार्ाि 
मन्त्रालर् 

२०७३।१२।२२ 

६. "एक गाउाँ र्वकास सतमति एक कृर्ष 
प्रार्वतधक व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी 
तनदने न्त्शका, २०७२" स्वीकृि गनने  । 

कृर्ष र्वकास 
मन्त्रालर्को 

२०७३।१।७ आथिक 
िथा 
पूवािधार 
सतमति 
 

७. शीिघर िथा खाद्यान्न ईण्डारर् घर 
स्थापना कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
तनदने न्त्शका, २०७३  

कृर्ष र्वकास 
मन्त्रालर् 
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८. रोजगार अनमुिी प्रर्ाली (सञ्चालन 
िथा व्र्वस्थापन) तनदने न्त्शका, २०७३ 
स्वीकृि गनने   

श्रम िथा 
रोजगार 
मन्त्रालर् 

२०७३।१०।०९ 

९. अनला न सञ्चारमाध्र्म सञ्चालन 
तनदने न्त्शका, २०७३ स्वीकृि गनने   

सूचना िथा 
सञ्चार मन्त्रालर् 

२०७३।१०।०९ 

१०. प्रर्वतधजन्त्र् स्वास्थ्र् सामग्री िथा 
उपकरर्सम्बन्त्धी तनदने न्त्शका, २०७४ 
स्वीकृि गनने   

स्वास्थ्र् 
मन्त्रालर् 

२०७४।०२।१९ र्वधेर्क 
सतमति 

११. 
सहकारी सिंस्थाला  अनदुान र सरु्वधा 
प्रदान गनने  तनदने न्त्शका २०७३ स्वीकृि 
गनने ,  

सहकारी िथा 
गररबी तनवारर् 
मन्त्रालर् 

२०७३।१०।२७  

१२. 
सािौँ रार्िर् खेलकुद प्रतिर्ोतगिा 
सञ्चालन तनदने न्त्शका, २०७३  

र्वुा िथा 
खेलकुद 
मन्त्रालर् 

२०७३।७।११  

अन्त्र् 

तस.न. अन्त्र् सम्बन्त्न्त्धि 
मन्त्रालर् 

स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 

१. र्वश्वव्र्ापी आवतधक सतमिामाफि ि प्राि 
तसफाररश कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना 
स्वीकृि गनने  र्वषर्को प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपरषद्को कार्ािलर्को । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।१२।०३ र्वधेर्क 
सतमति 

२. नेपाल लेखापढी कानून व्र्वसार्ी 
एसोतसएसनको (िेस्रो सिंशोधन) र्वधान" 
स्वीकृि गनने  । 

अथि मन्त्रालर् २०७३।१२।२२ 

३. कार्ि सम्पादनमा आधारि प्रोत्साहन 
प्रर्ाली लागू गनने  । 

परराि मन्त्रालर् २०७३।२।३१ 

४. मातथल्लो तरशलुी १ जलर्वद्यिु ्
आर्ोजनाको आर्ोजना र्वकास सम्झौिा 
स्वीकृि गनने  । 

ऊजाि मन्त्रालर् २०७३।८।२७ 

५. तसमाविी िेरमा हनुसक्न े आििंककारी 
गतिर्वतधको सरुिा व्र्वस्थासम्बन्त्धी 
कम्टर्टुर प्रर्ाली Personal 
Identification Secure Comparison 
Evaluation System (PISCES) को 
प्रर्ोगसम्बन्त्धी Memorandum of 
Intent (MOI) ला  स्वीकृि गनने  । 

गहृ मन्त्रालर् २०७४।०२।१८ 



 

49 

 

६. सबै प्रकारका जािीर् ईेदईाव उन्त्मूलन 
सम्बन्त्धी अन्त्िरािर्िर् महासन्त्न्त्धको 
आवतधक प्रतिवेदन" परराि मन्त्रालर् 
माफि ि UN Committee on 

Elimination of All forms of Racial 

Discrimination मा पठाउन स्वीकृति 
र्दन े। 

सिंघीर् मातमला 
िथा स्थानीर् 
र्वकास मन्त्रालर् 

२०७३।६।११ सामान्त्जक 
सतमति 
 

७. मर्हला र्वरूद्ध हनु ेसबै प्रकारका ईेदईाव 
उन्त्मूलन गनने  महासन्त्न्त्ध (CEDAW) 
१९७९ को छैटौं आवतधक प्रतिवेदन 
CEDAW सतमतिमा पठाउन े। 

मर्हला, 
बालबातलका िथा 
समाज कल्र्ार् 
मन्त्रालर् 

२०७३।९।२५ 

८. बडिफ्टलू रोग तनर्न्त्रर् आदेश सिंशोधन ।  पशपुन्त्छी र्वकास 
मन्त्रालर् 

२०७४।०१।२५ 

आतथिक वषि २०७३/७४ मा स्वीकृि सन्त्न्त्ध/सझौिा र्ववरर् 
तस.निं. सन्त्न्त्ध/सम्झौिा प्रस्िाव पेस गनने  

मन्त्रालर् 
स्वीकृि तमति कैर्फर्ि 

१. Addis Tax Initiatives (ATI) 

Declaration मा हस्िािर गनने , 
अथि मन्त्रालर् २०७४।३।२२   

२. जैर्वक र्वर्वधिा महासन्त्न्त्ध अन्त्िगिि 

Nagoya Protocol on Access to 
Genetic Resources and Equitable 
Sharing of Benefits Arising from 
Their Utilization to the Convention 

on Biological Diversity अतईसन्त्न्त्ध 

अनमुोदन गनने    

वन िथा ई-ू
सिंरिर् मन्त्रालर् 

२०७३।११।२५   

३. नेपाल र मिंगोतलर्ाबीच तईसा 
उन्त्मनु्त्िसम्बन्त्धी सम्झौिा गनने    

परराि मन्त्रालर् २०७३।९।७   

४. Multilateral Agreement for the 
Establishment of an International 
Think Tank for Landlocked 

Developing Countries मा 
सन्त्म्मलनको माध्र्मबाट नेपाल 
आवद्ध हनुे,  

परराि मन्त्रालर् २०७३।९।७   

३.२  सम्माननीर् प्रधानमन्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल प्रचण्डज्रू्ले तमति २०७३।०४।२३ 
गिे अपरान्त्ह ३ बजे नेपाल सरकारका सन्त्चवहरूला  र्दनईुएको तनदने शनका बुाँदाहरू 
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1= सिंर्वधान कार्ािन्त्वर्न नै अर्हलेको प्रमखु प्राथतमकिा हो । अठार मर्हनाको अवतधमा ३ 
वटा प्रमखु तनवािचन र सिंर्वधानसाँग जोतडएका र्ववाद समाधान गदै अन्त्घ बढ्नपुनने छ । सो 
समर् सीमा र रार्िर् महत्त्वला  ध्र्ानमा राखेर काम गनुिहोस ्।  

2= सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्नका सन्त्दईिमा मन्त्रालर्ले अनसूुची ७ र ९ को साझा कार्िसूचीको 
तनकार्गि बााँडफााँड सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको कार्िर्ोजना र मन्त्रालर् अन्त्िगििका 
कमिचारीको व्र्वस्थापन कार्िर्ोजना ३० र्दनतईर िर्ार गरी मखु्र्सन्त्चवको अध्र्ििामा 
बनेको सतमतिला  र्दनहुोस ्।  

3= सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्नका सन्त्दईिमा पररवििन गनुिपनने  वा नर्ााँ िजुिमा गनने  कानूनको काम 
ित्काल शरुु गनुिहोस ्।  

4= शान्त्न्त्ि सम्झौिाका अतधकािंश कार्ि सम्पन्न ईइसकेका छन।् िथार्प केही महत्त्वपूर्ि काम 
बााँकी छ । िमा देउ र तबसि ईन्न ेशान्त्न्त्ि सम्झौिाको मूल ममिला  सहज अविरर् गनि 
कानून पररमाजिनको कार्ि सम्पन्न गनुिहोस ्। 

5= ईकूम्पपश्चािको पनुतनमािर् र नवतनमािर्ला  ित्काल कार्ािन्त्वर्न गनने  गरी काम थाल्नहुोस ्
। ईकूम्पबाट प्रईार्वि ३१ न्त्जल्लाहरूमा प्रईार्वि ५ लाख ३३ हजार पररवारला  
अनदुानको पर्हलो र्कस्िा आगामी ४५ र्दनतईर र्विरर् गनने  र पनुःतनमािर् कार्िला  
न्त्शघ्रातिन्त्शघ्र कार्ािन्त्वर्न गनने  व्र्वस्था गनुिहोस ्। 

6= सेवा प्रवाहला  चसु्ि र प्रईावकारी बनाउाँदै जनिामा सशुासनको अनईुतूि हनुेगरी काम 
थाल्नहुोस ्। र्सका लातग आधारईिू वस्ि ुर सेवाको आपूतिि, र्ािार्ाि व्र्वस्थामा सधुार, 
सेवा प्रवाहमा रिुिा र सहज पहुाँच, कार्ििेर िथा न्त्जम्मेवारीअनरुुप स्रोि साधन र 
जनशन्त्िला  प्रईावकारी ढिंगले पररचालन गनुिहोस ्।  

7= पर्हचानको क्रममा रहेका गररब घरपररवारहरूको पर्हचान कार्ि सम्पन्त् न गरी उनीहरूको 
जीवनस्िर उकास्न "गररबका लातग सरकार" नामक र्वशेष अतईर्ान सिंचालन गनने  । 

8= न्त्चर्कत्सक नपगेुका प्राथतमक स्वास्थ्र् केन्त्रहरूमा आगामी ३ मर्हनातईर न्त्चर्कत्सक पठा  
सक्ने साथै न्त्जल्ला िथा सोईन्त्दा मातथल्लोस्िरका सरकारी अस्पिालहरूले एकै छािातईर 
सबै सरु्वधा र्दन ेनीतिअन्त्ििगि गरु्स्िरीर् औषतध उपलधध गराउन औषतध कि र्सै आ.व. 
देन्त्ख सिंचालन गनुिहोस ्। 

9= नेपाल ईरका दतलि र कर्ािलीमा नवजाि न्त्शशकुो जन्त्मदिाि गनि म्र्ादतईरै आउन े
पररवारला  प्रोत्साहनस्वरुप रु. १,००० र्दन ेव्र्वस्था तमलाउनहुोस ्। 

10= ईौतिक पूवािधार र र्वकास तनमािर्मा गरु्स्िर कार्म गरी पररमार् वरृ्द्ध गदै आतथिक 
अनशुासन र तमिव्र्र्र्िामा पतन ध्र्ान परु् र्ाउनहुोस । र्वकास तनमािर्को कामला  
रारीकातलन समर्मा पतन गनने  गरी समर्मै काम सम्पन्त् न गनने  कार्िर्ोजना बना  काम 
गनुिहोस ्।  

11= लोडसेतडङ्ग अन्त्त्र्का लातग ऊजाि सिंकट कार्िर्ोजना ित्काल कार्ािन्त्वर्न गनने  व्र्वस्था 
गनुिहोस ्र र्वद्यिु उत्पादन, प्रसारर् र र्विरर्मा र्वशेष पहल गनुिहोस ्।  
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12= ित्काल सधुार कार्िर्ोजना, २०७२ र र्स वषिको बजेटले तलएका नीति कार्िक्रमको सफल 
कार्ािन्त्वर्नमा सन्त्चवले सर्क्रर्िा बढाउनहुोस।् नीतिगि बाहेक कानूनले अतधकार र्दएका 
र्वषर्मा सन्त्चवले नै तनर्िर् तल  कार्ि सम्पादन गनुिहोस ्।   

13= रार्िर् गौरव र प्राथतमकिाका आर्ोजनाहरू कार्ािन्त्वर्न गनिमा र्वशेष न्त्जम्मेवारी र्कटान 
गरी काम लगा  नतिजा सतुनन्त्श् चि गनुिहोस ्।  

14= सरकारी कार्ािलर्हरूला  आशा ईरोसार्िु, जनिाका सहार्ोगी र आकषिक बनाउन 
उत्साही ईइि सर्क्रर् ईतूमका तनवािह गनि सक् नहुोस ्।   

15= सूचना प्रर्वतधको प्रर्ोग गरी सरकारी काम कारवाहीमा जनिाको पहुाँच बढाउनसु ्र लागि 
घटाउने र कागजी प्रर्क्रर्ा कम गनने िफि  लाग्नहुोस ्।  

16= वैदेन्त्शक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको समस्र्ा समाधानमा ध्र्ान परु् र्ाउनहुोस ्। 
17= कालोबजारी, भ्रष्टाचार र कृतरम अईाव हनु नर्दनहुोस ्।  
18= सन्त्चव स्वर्िंले अनगुमनको र्वशेष कार्िर्ोजना बना  तनर्तमि वा आकन्त्स्मक तनरीिर् गरी 

मािहि तनकार् र कमिचारीला  र्वशेष न्त्जम्मेवार बनाउनहुोस ्। 
19= सरूवा, बढुवा र अवसरहरूको उपर्ोगमा न्त्र्ार् िथा र्ववेकपूर्ि हनुहुोस ्। 
20= राजनीतिक सिंक्रमर्को मतसनो पाटो बााँकी छ ईने प्रार्वतधक र कार्ािन्त्वर्नको जर्टलिा 

आरम्ई ईएकोले र्वशेष सीप र उत्साहका साथ काम गनुिपनने  अवस्था तबसिन ुहुाँदैन।  
21= सिंक्रमर्कालीन व्र्वस्था, राज्र् पनुसंरचना र गरु्स्िरीर् सेवा प्रवाहला  साँगसाँगै लान ुपदिछ 

। र्दन्त्छु ईनेको सेवा र्दन ुहाम्रो कििव्र् हो ।  
22= व्र्वसार्र्क दििा र सो को उपर्ोगमा प्रतिवद्धिा अत्र्ावश् र्क छ ।  
23= िपा हरूको जााँगर र इमान्त्दाररिामा राज्र् प्रर्ालीको साख ईर पछि । उत्पादन र 

उत्पादकत्व बरृ्द्ध हनु जान्त्छ । र्सअनरुुपको निेतृ्व र्दनहुोस ्।  
24= हाम्रो प्रशासन नतिजामखुी नई  प्रर्क्रर्ामखुी छ । प्रशासनला  नतिजामखुी, नवीनिम 

सोचर्िु िथा अनसुन्त्धान र आर्वष्कारमूलक बनाउन ुपर् र्ो। कसले के काम गनुिपछि र 
गर् र्ो ईन्त् ने थाहा पाउन कार्ि सम्पादन करार र त्र्सको आधारमा मूल्र्ाङ्कनला  बढावा 
र्दनहुोस ्।  

25= सरकारले राम्रो काम गनने  र व्र्वसार्र्क इमान्त्दारी प्रदशिन गनने  सबै रािसेवकहरूला  सदैव 
प्रोत्सार्हि गनने छ ।  

26= समन्त्वर्मा समस्र्ा छ ईतनन्त्छ । मैले के गनुि पछि ? सन्त्चवहरूले मखु्र् सन्त्चवमाफि ि ्
ईन्त् नहुोस ्। आवश् र्किाअनसुार तसधै पतन कुरा गनि सक् नहुनु्त्छ । 

27= सिंसारका धेरै देशका कमिचारीिन्त्र सिम सबल र कामर्ावी छन ्। हामी सबै सिंवेदनशील 
ई  प्रशासनर्न्त्रला  गतिशील, उच्च मनोबलर्िु, प्रतिस्पधी, िमिावान र सकारात्मक 
बनाउन ुपर् र्ो ।   
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28= राजनीतिक पररवििन ईैरहन्त्छ । खास प्दतति बसाल्ने काम िपा हरूबाट हनुे हो िसथि 
प्दततिर्वपरीि काम नगनुिहोस ्। राजनीति राजनीति गनने ले गनने  हो । िपा हरूले नीति, 
कार्िक्रमका लातग प्रशासन चलाउने हो । र्सका लातग पेशागि हनुहुोस ्।  

३.३  सम्माननीर् प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवा नेितृ्वको सरकारको कार्ि प्राथतमकीकरर् 
र्ववरर् 

क)  सिंर्वधान कार्ािन्त्वर्न र सिंक्रमर्कालीन व्र्वस्थापन ।  
ख)  स्थानीर् िहको दोस्रो चरर्को तनवािचन िोर्कएकै तमतिमा सम्पन्न गनने  । 
ग)  २०७४ साल माघ ७ गिेतईर सिंघीर् सिंसद् र प्रदेशसईाको तनवािचन सम्पन्न गनने  ।  
घ)  पनुतनिमािर् कार्िलाइि प्रईावकारी र िीब्र बनाउने ।  
ङ)  साविन्त्जनक सेवा प्रवाहलाइि प्रईावकारी बनाउने ।  
च)  आतथिक समरृ्द्ध । 
छ)  शान्त्न्त्ि सरुिाको प्रत्र्ाईतूि र दैतनक जीवनसाँग सम्बन्त्न्त्धि आपूतिि व्र्वस्था सहजीकरर् 

। 
ज)  शान्त्न्त्ि प्रर्क्रर्ालाइि पूरा गनने  ।  

३.४ मखु्र्सन्त्चवको सन्त्चवालर्  

सन्त्चव बैठकका तनर्िर्हरूको समग्र अवस्था 

जम्मा बैठक बसेको सिंख्र्ा: २० पटक 
जम्मा तनर्िर् ईएको सिंख्र्ा: ११० वटा 
क्र.सिं. तनर्िर्को र्वषर् जम्मा तनर्िर् 
१. ित्काल सधुार कार्िर्ोजना १ 
२. स्थनीर् तनकार् तनवािचन व्र्वस्थापन ६ 
३. सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न ३ 
४. सिंक्रमर्कातलन व्र्वस्थापन र सिंघीर्िामा कमिचारी व्र्वस्थापन ४ 
५. मन्त्न्त्रपररषद् मा पेस हनुे प्रस्िावको गरु्स्िर ४ 
६. ईकूम्पपतछको पनु:तनमािर् एवम ्र्वपद् व्र्वस्थापन २ 
७. पुाँजीगि खचि र बेरूज ुफछ्यौटलगार्ि आतथिक र्वषर् २९ 
८. सशुासन िथा साविजतनक सेवा प्रवाह ३६ 
९. कमिचारी व्र्वस्थापन ९ 
१०. प्रशासन पनु:सिंरचना ६ 
११. र्वर्वध १० 
 जम्मा ११० 
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क) नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवबाट सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीको अध्र्ििामा आ.व. 
२०७३/०७४ मा बसेका 6७ वटा मन्त्न्त्रपररषद्को बैठकहरूमा प्रस्ििु ईएका र्वतईन्न 
तनकार्का प्रस्िावहरूमातथ छलफल गरा  नीतिगि, कार्िक्रमगि लगार्िका र्वतईन्न 
तनर्िर्हरू प्रमान्त्र्ि ईएका । 

ख)  नेपाल सरकारका  मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा आ.व. २०७३/०७४ मा २० पटक सन्त्चव 
बैठकहरू बसी साविजतनक महत्त्वका देहार् बमोन्त्जमका तनर्िर् गरी कार्ािन्त्वर्नका लातग 
सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूमा पठाइएको र त्र्सको प्रगति र्ववरर् माग गरी हरेक मर्हनामा 
हनुे सन्त्चव बैठकमा समीिा गररएको । 

 सरकारी स्िरबाट नागररक समि प्रवाह गनुि पनने  कल्र्ार्कारी र्वज्ञापन, आधारईिू सूचना 
र जानकारी स्वास्थ्र् मन्त्रालर्, सूचना िथा सञ् चार मन्त्रालर्, जनसिंख्र्ा िथा वािावरर् 
मन्त्रालर् िथा मर्हला, बालबातलका िथा समाज कल्र्ार् मन्त्रालर्ले आपसमा समन्त्वर् 
गरी सिंम्प्रषेर् गनने  व्र्वस्था तमलाउने।  

 सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुसंरचना सम्बन्त्धमा मौजदुा अवस्थाको जानकारी 
(Stock Taking) को र्ववरर् सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्हरूले प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्मा पठाउने व्र्वस्था तमलाउने। 

 पुाँजीगि खचिको अवस्था सन्त्िोषजनक नदेन्त्खएको सन्त्दईिमा खचिको प्रगति बढाउन 
सम्बन्त्न्त्धि सन्त्चवहरूले र्वशेष पहल गनने  । साथै, चालू आ. व. को अन्त्िसम्म न्त्जल्लान्त्स्थि 
कार्ािलर् िथा आर्ोजना प्रमखु र कमिचारीहरूको सरूवा नगनने  । 

 गररबी न्त्रू्नीकरर्का लातग सिंचालन गररएका लघरु्वत्त पररचालन कार्िक्रमको प्रईावकाररिा 
अतईवरृ्द्धका लातग सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्हरूले धर्ाजदर पनुरावलोकन गनने  लगार्िका 
उपार्हरू अवलम्बन गनने  व्र्वस्था तमलाउने । न्त्जल्लान्त्स्थि कार्ािलर्हरूले वार्षिक 
र्वकाससम्बन्त्धी कार्िक्रमको चौमातसक र वार्षिक प्रगति समीिा गदाि हेलो सरकारका 
तनदने शनहरूको प्रगतिको समेि समीिा गनने  व्र्वस्था तमलाउने । 

 वषािर्ाममा आउनसक्ने सम्ईार्वि र्वपद् व्र्वस्थापनको लातग सबै तनकार्हरूले पूवििर्ारी 
कार्िर्ोजना बना  केन्त्रीर् दैवी प्रकोप उ्दतार सतमतिमा पठाउने । गहृ मन्त्रालर्ले सोको 
एकीकृि कार्िर्ोजना ७५ वटै न्त्जल्ला दैवी प्रकोप उ्दतार सतमति िथा र्स कार्ािलर्को 
र्वपद् व्र्वस्थापन शाखाला  समेि पठाउने ।  

 ईकूम्पबाट ितिग्रस्ि सिंरचना पनुतनिमािर् गनने  सम्बन्त्धमा िेरगि मन्त्रालर्हरूले रार्िर् 
पनुतनिमािर् प्रातधकरर्साँग समन्त्वर् गरी आ-आफ्टना िेरगि लक्ष्र्बमोन्त्जमको कार्ि 
प्राथतमकिामा राखी गनने  । 

 साविजतनक तनकार्मा हनुे तनर्नु्त्िला  पारदशी एवम ्अनमुानर्ोग्र् बनाउन मन्त्रालर्हरूले 
मािहिका साविजतनक सिंस्थान/बोडि/प्रतिष्ठान/सतमति/पररषद्लगार्िका साविजतनक 
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तनकार्हरूमा गररने पदातधकारीहरूको तनर्नु्त्िलाइि व्र्वन्त्स्थि गनि र्ोग्र्िा, अनईुव, 
जवाफदेर्हिा, नतिजामूलक सेवा प्रवाहलगार्िका अन्त्र् सान्त्दतईिक र्वषर्हरू समेिलाइि 
तनकार्को प्रकृतिअनरुूप र्वन्त्शर्ष्टकृि गरी मापदण्ड बनाइि प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्मा पेस गनने , स्वीकृि ईएपतछ आ-आफ्टनो वेबसाइिटमा राख् ने ।  

 बेरूज ु फछ्यौट प्रईावकारी बनाउन पेश्की तनर्न्त्रर् गनने  प्दततिको र्वकास गनि सबै 
मन्त्रालर्/आर्ोग/सन्त्चवालर्/कार्ािलर्/केन्त्रले कार्ि गनने  । 

 कार्िसम्पादन मूल्र्ाङकनका आधारहरू िर्ार गरी मािहिका तनकार्हरूमा प्रने्त्शि गरी 
सबै मन्त्रालर्/आर्ोग/सन्त्चवालर्/कार्ािलर्/केन्त्रले सोही आधारमा मूल्र्ाङ्कन गनने  । 

 स्थानीर् तनकार् पनुसंरचना आर्ोगका कार्िलाइि सहर्ोग परु् र्ाउन स्थानीर् प्रार्वतधक 
सतमतिलाइि र्क्रर्ाशील बनाउने, माग ईएका िथ्र्ाङ्क सूचना ित्काल उपलधध गराउने, 
आर्ोगको कामला  तनरन्त्िर एवम ्प्रईावकारी बनाउन आर्ोगला  र्दएको समर् सीमातईर 
स्थानीर् र्वकास अतधकारीहरूको सरूवा नगनने  । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीबाट व्र्वस्थार्पका…सिंसदमाफि ि ् जनिाका नाममा सम्बोधन हुाँदा 
व्र्ि ईएका प्राथतमकिाका र्वषर्हरूलाइि सबै मन्त्रालर्/ तनकार्हरूले आ-आफ्टनो 
मन्त्रालर्/तनकार्को चाल ुआ.व. को बजेट कार्िक्रमसाँग िालमेल हनुे गरी सिंचालन हनुसक्न े
कार्िक्रमलाइि सोहीबमोन्त्जम कार्िक्रममा तमलान गरी सिंचालन गनने  एवम ्चाल ुआ.व.को 
बजेट िथा कार्िक्रममा समे्न नसर्कने नर्ााँ कार्िक्रमको हकमा अथि मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् 
गरी कार्ािन्त्वर्न गनने  व्र्वस्था तमलाउने । 

 तनजामिी सेवा तनर्मावलीको तनर्म ३४ (ग) को उपतनर्म १ को व्र्वस्थाअनसुार 
कार्िसम्पादन करारलाइि नतिजामखुी बनाउन र्वकास आर्ोजनामा कार्िरि कार्ािलर् प्रमखु 
एवम ् आर्ोजना प्रमखु कमिचारीसाँग कार्िसम्पादन करारको अतनवार्ि व्र्वस्था गनने  र 
कार्ािलर् प्रमखु िथा अतधकृि कमिचारीहरूलाइि कम्िीमा एक आतथिक बषिसम्म सरूवा 
नगनने  । िर तनजको ६ मर्हनाको कार्िसम्पादन मूल्र्ािंकन सन्त्िोषजनक नईएमा तनर्मानसुार 
गनि बाधा नपनने  । 

 आ.व. ०७४।७५ देन्त्ख प्रत्रे्क राजपरािंर्कि अतधकृि िहका कमिचारीले आफूले सम्पादन 
गरेको सबै र्क्रर्ाकलापहरू अद्यावतधक गरी मातसकरूपमा सपुरीवेिकसमि पेस गनने  
व्र्वस्था मन्त्रालर् र मािहिका सबै तनकार्हरूमा गनने  । 

 कुनै कार्ािलर्को कार्ािलर् प्रमखु िथा आर्ोजना प्रमखुको पदमा कमिचारी सरूवा गदाि 
एक बषिईन्त्दा घटी सेवा अवतध बााँकी ईएका कमिचारीलाइि अन्त्र् र्वकल्प ईएसम्म सरूवा 
गरी नपठाउने । 
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 उपईोिा र्हिका लातग बजार अनगुमन िथा आपूतिि व्र्वस्थापनका सम्बन्त्धमा आउने 
जनगनुासोका सम्बन्त्धमा आपूतिि मन्त्रालर्का अतिररि सबै न्त्जम्मेवार मन्त्रालर् / तनकार्ले 
आ-आफ्टनो न्त्जम्मेवारी तनवािह गनने  । 

 सबै मन्त्रालर्/तनकार्हरूले कार्िसम्पादन करार गनने /गराउने व्र्वस्थालाइि उच्च 
प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्त्वर्न गनने  । 

 नेपाल सरकारद्वारा गर्ठि र्वतईन्न सतमति/प्रतिष्ठान र आर्ोगहरूको बेरूज ुफछ्यौट अवस्था 
अत्र्न्त्ि न्त्रू्न रहेको देन्त्खएकाले बेरूज ु फछ्यौट र तनकासालाइि िालमेल तमल्ने गरी 
कारबाही प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउने व्र्वस्था तमलाउने । 

 प्रत्रे्क मन्त्रालर् िथा केन्त्रीर् तनकार्ले बेरूज ु फछ्यौट कार्िमा कार्िर्ोजना बनाइि 
िीब्रिाका साथ कार्ि गनने  । 

 चाल ुआ.व.मा बेरूज ुफछ्यौट गनने  कार्िको मातसक कार्िर्ोजना बनाइि बेरूज ुफछ्यौट 
मूल्र्ाङ्कन र अनगुमन सतमतिमा पठाइि कार्ािन्त्वर्न गनने  । 

 चाल ुआ.व.मा िोर्कएको बेरूज ुफछ्यौटको लक्ष्र् हातसल गनि हालसम्म कम बेरूज ु
फछ्यौट गरेका तनकार्हरूले िदारूकिाका साथ कार्ि गनने  । 

 प्रशासन पनुसंरचनाको खाका िजुिमा गनि गर्ठि समूहगि कार्िदलको कार्िलाइि सबै 
मन्त्रालर् तनकार्हरूले समन्त्वर् एवम ् सहजीकरर् गनने  र सो कार्िमा तनर्िु हनु े
र्वज्ञहरूलाइि आवश्र्क सहर्ोग उपलधध गराउन े। 

 नीतिगि र्वषर्का प्रस्िावहरू िर्ार गदाि सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर् तनकार्हरूले पषु्टर्ाइाँसर्हिको 
स्पष्ट रार्का साथ प्रस्िाव पेस गनने  । 

 वैदेन्त्शक रोजगारबाट फकि ने कामदारहरूलाइि स्वदेशमै व्र्वस्थापन गनिका लातग आर्मूलक 
एवम ्रोजगारमूलक र्क्रर्ाकलापमा सिंलग्न गराउन उपर्िु सीप र्वकाससम्बन्त्धी िातलम 
कार्िक्रमको कार्िर्ोजना बनाइि लागू गनने  । 

 नेपालको सिंर्वधान, २०७२ को कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धमा साविजतनक सिंस्थानको व्र्वस्थापन 
सञ्चालन िथा सिंस्थानहरूबाट र्विरर् हनुे सेवा प्रवाहलाइि चसु्िदरुूस्ि र थप प्रईावकारी 
बनाउने सम्बन्त्धमा अथि मन्त्रालर्ले प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्, उद्योग, 
वान्त्र्ज्र्, आपूतिि, कृर्ष मन्त्रालर् र महालेखा तनर्न्त्रकको कार्ािलर्लगार्ि अन्त्र् 
सरोकारवाला िथा सहर्ोगी मन्त्रालर् तनकार्समेिको सहकार्ि र समन्त्वर्मा अध्र्र्न गरी  
प्रतिवेदन पेस गनने  । 

 नेपालको सिंर्वधान, २०७२ को कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धमा प्रत्रे्क मन्त्रालर्ले आफू मािहिका 
प्रतिष्ठान, सतमति, र्वकास सतमति, प्रातधकरर्, आर्ोगलगार्िका स्वार्त्त सिंस्था 
तनकार्हरूको सञ्चालन व्र्वस्थापन िथा साविजतनक सेवा प्रवाहलाइि थप प्रईावकारी बनाउने 
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सम्बन्त्धमा अध्र्र्न गरी सिंघीर्िाको कार्ािन्त्वर्न र सेवा प्रवाहलाइि थप व्र्वन्त्स्थि गनि 
प्रतिवेदन िर्ार गनने  । 

 न्त्जल्लान्त्स्थि कार्ािलर् प्रमखु एवम ् आर्ोजना प्रमखुहरूले न्त्जम्मेवारीपूविक काम गनने  
वािावरर्को लातग तनजहरूको हान्त्जरी र्ववरर् तनर्तमिरूपमा प्राि गनने  व्र्वस्था तमलाउने 
। अत्र्ावश्र्क पररन्त्स्थतिबाहेक र्वतईन्न बाहनामा तबदा बस्ने पररपाटीको अन्त्त्र् गनने  । 
र्वशेष कारर्ले १५ र्दनईन्त्दा बढी तबदा बस्न ुपरेमा सेवा प्रवाह नरोर्कने व्र्वस्था गरेर 
मार तबदा स्वीकृि गनने  गराउने । 

 रार्िर् पनुतनिमािर् प्रातधकरर् तनदने शक सतमतिले िर्ार गरेको पनुतनिमािर् कार्िर्ोजना उच्च 
प्राथतमकिाका साथ कार्ािन्त्वर्न गनने  । 

 ईकूम्पका कारर् िति ईएका सरकारी ईवनहरू िथा सािंस्कृतिक एवम ् परुािान्त्त्वक 
महत्त्वका सम्पदाको पनुतनिमािर्को कार्िलाइि िीब्रिा र्दइि उच्च प्राथतमकिाका साथ अगातड 
बढाउने । 

 बेरूज ु फछ्यौटको हालसम्मको प्रगति तनकै तनराशाजनक रहेकोले प्रत्रे्क मन्त्रालर् 
तनकार्ले आ-आफ्टनो र मािहिका तनकार्मा उच्च प्राथतमकिाका साथ बेरूज ुफछ्यौट 
कार्िलाइि अगातड बढाउने । 

 सबै मन्त्रालर्ले रार्िर् र्ोजना आर्ोगको समन्त्वर्मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
कार्िर्वस्ििृीकरर् अनरुूप सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबाट सिंचालन गनने  र्ोजना िथा 
कार्िक्रमको प्रकृति, िेर र लन्त्िि वगिआर्दका आधारमा मापदण्ड बनाइि सोही िहमा 
हस्िान्त्िरर् गनने  । 

 सबै मन्त्रालर् एवम ्केन्त्रीर् तनकार्हरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृि कार्िर्वस्ििृीकरर् 
आधारमा कार्िर्वतध बनाइि स्थानीर् िह र प्रदेशमा जाने कार्िसूचीअनरुूप जनशन्त्ि र श्रोि 
सोही िहमा हस्िान्त्िरर् गनने  । 

 सबै मन्त्रालर्/तनकार्हरूले कार्िर्वस्ििृीकरर् प्रतिवेदनसमेिको आधारमा मन्त्रालर्अन्त्िगिि 
रहेका र्वईागहरूमध्रे् केन्त्रमा रहनपुनने  र्वईाग, एक–अकािमा समार्हि ई  केन्त्रमा रहने 
र्वईाग र खारेज गरी प्रदेशमा पठाउनपुनने  र्वईागहरूको सिंरचना, सेवा समूहअनसुार दरबन्त्दी 
र्ववरर् बना  २०७४ बैशाख ७ गिे तईर सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पठाउने । प्राि 
र्ववरर् सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले अध्र्र्न र्वश्लषेर् गरी औन्त्चत्र्समेिको आधारमा 
सिंघमा रहने र्वईाग, केन्त्रीर् तनकार्हरूको सिंगठन सिंरचना र सेवा समूहअनसुार 
दरबन्त्दीसर्हिको र्ववरर् १५ र्दन तईर प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्मा 
मखु्र्सन्त्चवको अध्र्ििामा रहेको समन्त्वर् सतमतिमा पेस गनने  । 
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 नेपाल सरकारले स्थानीर् िह कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइसकेकोले नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
ईएको सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको अतधकार सून्त्चतईर पनने  गरी गनने  प्रचतलि कानून  
िदनकूुल पनुरावलोकन गनने  र नर्ााँ कानून तनमािर् गदािसमेि सोही अनरुूप गनने  । 

 सबै मन्त्रालर् र तनकार्हरूले आफूमािहिका सेवा केन्त्रहरूको पनुसंरचना गदाि 
जनसिंख्र्ाको र्विरर् र सेवाग्राहीको सहजिाको अध्र्र्नको आधारमा समग्र पनुसंरचना र 
सिंर्वधानको कार्ािन्त्वर्नलाइि मखु्र् आधार मानी गनने  । 

 सबै मन्त्रालर्ले ित्काल सधुार कार्िर्ोजना, 2072 को कार्िप्रगति समीिा गरी बााँकी 
कार्िहरू आगामी आ.व.को बजेटमा समावेश गरी कार्ािन्त्वर्न गनने  व्र्वस्था तमलाउने । 

 हाल सञ्चातलि केन्त्रीर्स्िर र न्त्जल्लास्िरका आर्ोजनाहरू सम्पन्न गनने  गरी आगामी वषिको 
बजेट िजुिमा िथा कार्ािन्त्वर्नको व्र्वस्था तमलाउन रार्िर् र्ोजना आर्ोगले समन्त्वर् गनने  
। 

 तनवािचन अवतधईर तनवािचन कार्िमा हनु ेकमिचारी खटनपटनमा असर पनने  गरी कुनै पतन 
मन्त्रालर् एवम ्मािहि तनकार्बाट गोष्ठी, िातलम र सेतमनार सिंचालन नगनने  । 

 हाल कार्म ईएका 744 वटा स्थानीर् िहका इकाइिमा 2073 साल चैर 3 गिेतईर 
िोर्कएको स्थानमा कमिचारी पगु्नेगरी कमिचारी खटनपटनको व्र्वस्था सामान्त्र् प्रशासन 
मन्त्रालर् र सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्लाइि तनदने शन र्दने । 

 स्थानीर् िहको तनवािचनका लातग तनवािचन आर्ोगसाँग समन्त्वर् गनि सबै केन्त्रीर् तनकार्ले 
कम्िीमा रा.प.प्रथम सहसन्त्चवस्िरको कमिचारीलाइि Focal Point िोकी तनवािचन आर्ोगलाइि 
जानकारी र्दने । 

 स्थानीर् िहको व्र्वस्थापन र सेवा प्रवाहको लातग स्थानीर् िहमा कमिचारी पठाउने र 
र्सको प्रईावकारी कार्ािन्त्वर्नका सम्बन्त्धमा सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर् 
र सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले  अनगुमन गनने  । 

 सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्, रार्िर् र्ोजना आर्ोग र अथि मन्त्रालर्ले  आगामी आ.व.को बजेट 
िजुिमा गदाि सिंर्वधान बमोन्त्जमको कार्िसूची र्वस्ििृीकरर्अनसुार कार्िन्त्जम्मेवारी, बजेट र 
कमिचारी स्थानीर् िहमा पठाउने गरी व्र्वस्था गनने  । 

 स्थानीर् तनकार्ले प्राि गरेको पुाँजीगि अनदुानमा कम्िीमा शिप्रतिशि बर्द्ध गरी स्थानीर् 
िहमा रहेको पूवािधारको न्त्रू्निा सेवाको कमी र गरु्स्िर सधुारलाइि सम्बोधन गनि अथि 
मन्त्रालर्लाइि तनदने शन र्दन े। 

 सखु्खा मौसममा हनुसक्ने आगलागी र डढेलोजस्िा सम्ईार्वि प्रकोपको तनर्न्त्रर्का लातग 
पूविसावधानी र दघुिटना ईैहालेमा न्त्शघ्र उ्दतार िथा तनर्न्त्रर्को व्र्वस्था तमलाउन गहृ, 
सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास र वन िथा ई-ूसिंरिर् मन्त्रालर्को समन्त्वर् गरी 
कार्ि गनने  । 
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 वैदेन्त्शक सहर्ोग समावेश ईएका मन्त्रालर्/तनकार्/आर्ोजनाहरूले पेस गनि बााँकी 
Unaudited project account र्थान्त्शघ्र पठाइि सोधईनाि तलन बााँकी रकम माग गनने  । 

 वािावरर् सिंरिर्का सम्बन्त्धमा सम्मातनि सवोच्च अदालिबाट ईएको आदेश कार्ािन्त्वर्न 
गनि आ-आफ्टनो तनकार्साँग सम्बन्त्न्त्धि कामको कार्ािन्त्वर्न र्ोग्र् कार्िर्ोजना बना  लागू 
गनने /गराउने । 

 िेरगि मन्त्रालर्ले पूवािधार तनमािर् कार्ि सन्त्चालन गदाि आम सविसाधारर्ला  सरुन्त्िि 
हनुे व्र्वस्था तमलाउन Sector Specific Safety Measurement िर्ार गनने  साथै आर्ोजना 
सम्पन्न हनुे अवतध र्कटान गरी तनमािर् कार्ि गनने  व्र्वस्था तमलाउने ।  

ग) अन्त्र् तनर्िर्हरू 

साविजतनक सरोकारका र्वतईन्न र्वषर्मा अन्त्िर…सम्बन्त्न्त्धि र्वषर्गि तनकार्हरूका पदातधकारीहरूको 
सिंलग्निामा बसी देहार्बमोन्त्जम तनर्िर् ईएको तथर्ोः 

 नेपालको सिंर्वधानको अनसूुची 5 6 7 8 र 9 मा उल्लेन्त्खि सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् 
िहको एकल र साझा अतधकारको सूचीको कार्िर्वस्ििृीकरर्सम्बन्त्धी मस्र्ौदा प्रतिवेदन 
सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुसंरचना सतमतिमा पेस गनने  । 

 सिंघीर्िामा शान्त्न्त्ि सरुिा, प्रहरी प्रशासन र रार्िर् अनसुन्त्धानसम्बन्त्धी कार्िन्त्जम्मेवारी, 
प्रशासतनक सिंरचना िथा जनशन्त्ि व्र्वस्थापनको र्वषर्मा गहृ मन्त्रालर्ले सिंर्ोजन गरी 
उपर्िु र्वकल्प सर्हिको प्रतिवेदन १५ (पन्त्र) र्दनतईर प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्मा पेस गनने  । 

 स्थानीर् िहबाट गररनपुनने  सेवा प्रवाह र स्थानीर् िहको तनवािचनको लातग आवश्र्क पनने  
कमिचारीहरूको व्र्वस्थाका लातग सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् र सिंघीर् मातमला िथा 
स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्ले समन्त्वर्ात्मक रूपमा कार्ि बढाउने । 

 स्थानीर् िह व्र्वस्थापन र सेवा प्रवाह कार्ािरम्ई ईइसकेकोले सोहीबमोन्त्जम न्त्शिा िेरबाट 
गररने सेवा प्रवाह स्थानीर् िहबाट गनने  व्र्वस्था तमलाउन न्त्शिा मन्त्रालर्ले तमलाउने ।  

 सबै स्थानीर् िहबाट स्वास्थ्र् सेवा व्र्वस्थापन गनुिका साथै कम्िीमा 15 (पन्त्र) शैर्ाको 
अस्पिाल स्थापना गरी सेवा प्रवाहको व्र्वस्था स्वास्थ्र् मन्त्रालर्ले तमलाउने । 

 अपाङ्गिा ईएका व्र्न्त्िको पनुस्थािपनाको लातग सबै प्रदेशमा एक/एक वटा सामदुार्र्क 
पनुस्थापन केन्त्र स्थापना गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउने । 

 ईकूम्प प्रईार्वि सिंरचनाको पनुतनिमािर् सम्बन्त्धमा पनुतनिमािर् कोषको स्थापना एवम ्
सिंचालनका र्वकल्पहरूको पर्हचान गदै आगामी आ.व.2074/75 को बजेट िजुिमा गदाि 
पनुतनिमािर् कोषको रूपमा लोचदार बजेट एकमषु्ट व्र्वस्थाका लातग अथि मन्त्रालर्लाइि 
तनदने शन । 
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 चोईारन्त्स्थि नेपाल सरकारको जग्गामा तनमािर् हनुे सखु्खा बन्त्दरगाह एवम ्
अन्त्िरार्िर्स्िरको प्रदशिनीस्थललाइि आवश्र्क पनने  जग्गा छुट्याइि मन्त्जशु्री पाकि समेि 
तनमािर्को लातग प्रर्क्रर्ा अन्त्घ बढाउने । 

 वैशाख ३० गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकले World Development Report, 

2016 का सम्बन्त्धमा नेपाल सरकारका सन्त्चवहरू र र्वश्व बैंकका पदातधकारीहरूसाँग 
अन्त्िरर्क्रर्ा गदै ICT को प्रर्ोग बढाइि र्सबाट उच्चिम प्रतिफल तलनेिफि  सबै लाग्ने । 

 जेठ १२ गिे  मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा नेपाल सरकारका सन्त्चवहरूको उपन्त्स्थतिमा 
बसेको बैठकले सिंसदमा पेस गनुिपनने  न्त्जल्लास्िरीर् कार्िक्रमहरू जेठ १३ को कार्ािलर् 
समर्तईर पेस गररसक्ने तनर्िर् । 

 गररबी तनवारर्का लातग लघरु्वत्त पररचालन गदाि तनन्त्श्चि सीमातईरको धर्ाजदर तलन पाउन े
प्रावधानलाइि नीति, कानून, सिंरचना र प्रर्क्रर्ामाफि ि ् व्र्वन्त्स्थि गनि अथि मन्त्रालर्को 
सहसन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्, रार्िर् र्ोजना 
आर्ोग., सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्, सहकारी िथा गररबी तनवारर् 
मन्त्रालर्का सहसन्त्चव र नेपाल राि बैंकका कार्िकारी तनदने शक िथा गररबी तनवारर् 
कोषका  कार्िकारी तनदने शक सदस्र् रहने सतमति गठन गरी १५ र्दनतईर  प्रधानमन्त्री 
कार्ािलर्मा प्रतिवेदन पेस गनने  । 

 वैशाख ८ गिे नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकले ठूला 
जलाशर्र्िु आर्ोजना प्रईार्वि िेर र्कटान गरी उजाि मन्त्रालर्ले सूची ईौतिक, तसिंचाइि, 
शहरी, अथि, स्थानीर् मन्त्रालर् र रार्िर् र्ोजना आर्ोगमा पठाउने र त्र्स्िा िेरमा 
पूवािधार तनमािर् गदाि समन्त्वर् कार्म गरी स्रोि साधनको उच्चिम उपर्ोग हनुे व्र्वस्था 
तमलाउने । 

 महत्त्वपूर्ि खानीजन्त्र् स्थानसम्म पगु्न पहुाँच मागि तनमािर् गदाि उद्योग मन्त्रालर्ले ईौतिक 
मन्त्रालर्साँग समन्त्वर् गरेर मार कार्ि अगातड बढाउने ।आ.व २०७३/०७४ को बजेटमा 
समावेश गनने  । 

 रार्िर् उजाि सिंकट तनवारर् िथा र्वद्यिु ् र्वकास दशकसम्बन्त्धी अवधारर्ा…पर िथा 
कार्िर्ोजना २०७२ लाइि प्रईावकारी रूपमा कार्ािन्त्वर्न गनि आर्ोजनाहरूको 
प्राथतमकीकरर् गरी २०७३/०७४ को बजेटमा समावेश गनने  । 

 २०७३।०४।१९ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकले श्रीलिंकामा अलपर 
परेका मर्हलाहरूको उ्दतार गरी सरुन्त्िि िवरबाट नेपाल र्फिाि ल्र्ाउन नेपाली 
राजदूिावासको समन्त्वर्मा परराि मन्त्रालर्ले तमलाउनेलगार्िका तनर्िर्हरू गरी कार्ि 
अगातड बढाइएको । 
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 २०७३।०५।१२ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकले कास्की न्त्जल्लाको 
रूपािाल सिंरिर्का लातग तसिंचाइि मन्त्रालर् र अन्त्र्सम्बद्ध तनकार्हरूलाइि ित्काल 
आवश्र्क कार्ि अन्त्घ बढाउने तनर्िर् ईएबमोन्त्जम सरोकारवाला तनकार्हरूबाट कार्िक्रम 
िर्ार ईइि उि कार्िक्रमको स्वीकृति िथा बजेट व्र्वस्थासमेि ईइि कार्ािन्त्वर्नमा रहेको  
। 

 २०७३।०५।१२ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा मेलम्ची खानेपानी आर्ोजनाको 
खानेपानी र्विरर्का लातग गौशालादेन्त्ख तिनकुनेसम्म पाइप तबछ्याउने सम्बन्त्धमा बैठक 
बसी खानेपानी िथा सरसफाइि मन्त्रालर्का सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा अन्त्र् सम्वद्ध तनकार्का 
पदातधकारीहरू सन्त्म्मतलि सतमति गठन गरी उि कार्िलाइि सहजीकरर् र प्रईावकारी 
व्र्वस्थापन गनने  तनर्िर् ईइि कार्ि अगातड बढाइएको । 

 २०७३।०५।१४ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा केन्त्रीर् अनगुमन िथा मूल्र्ािंकन 
सतमतिको बैठक बसी चाल ुआतथिक बषि २०७३।७४ का लातग सिंर्िु अनगुमनको नेितृ्व 
आपूतिि मन्त्रालर्ले गनने  एवम ् अनगुमन कार्िलाइि प्रईावकारी िलु्र्ाउन हाल र्वद्यमान 
कानूनी व्र्वस्थाको कार्ािन्त्वर्नमा देखापरेका समस्र्ा पर्हचान गरी समाधान गनि कानूनी 
सधुार एवम ्पररमाजिन गनने  लगार्िका तनर्िर् ईएको । 

 र्स अवतधमा मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासतनक 
पनुसंरचना समन्त्वर् सतमतिका ३ वटा बैठक बसी सिंर्वधानमा रान्त्खएका सिंवैधातनक 
व्र्वस्थाहरू सर्क्रर्िाका साथ कार्ािन्त्वर्न गनि तनदने शन एवम ्सहजीकरर् गनने  कार्ि ईएको 
।  

 मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा र्स अवतधतईर सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासतनक 
पनुसंरचना समन्त्वर् सतमतिका ४ वटा बैठक बसी सिंर्वधानमा रान्त्खएका सिंवैधातनक 
व्र्वस्थाहरू सर्क्रर्िाका साथ कार्ािन्त्वर्न गनि तनदने शन एवम ्सहजीकरर् गनने  कार्ि ईएको 
। 

 २०७३।०७।२९ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकबाट नेपालमा पाइने 
८०० ईन्त्दा बढी जतडबटुीहरू र झण्डै २०० खतनज एवम ् रव्र्हरूको पररचर् र 
उपर्ोतगिासम्बन्त्धी सन्त्चर बर्िन ईएको चन्त्रतनघण्टु ग्रन्त्थमा उल्लेन्त्खि र्वषर्हरूलाइि 
गोरखापरमा तनर्तमि प्रकाशन गनने  र औषधीर् महत्त्वका जतडबटुीको सिंरिर्, सिंवद्धिन, 
उत्पादन, प्रशोधन एवम ्बजारीकरर्को कार्ि प्रईावकारी रूपमा गनने लगार्ि सो िेरमा 
सिंलग्न तनकार् एवम ् जनशन्त्िको िमिा अतईवरृ्द्धको लातगसमेि आवश्र्क कार्ि गनि 
सम्बद्ध तनकार्हरूलाइि तनदने शन र्दने तनर्िर् ईएको । 

 नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवबाट अथि सन्त्चव र अथि सन्त्चव (राजस्व) लाइि तमति 
२०७३।०८।२१ गिेको परद्वारा सिंघीर्िाको कार्ािन्त्वर्नका लातग र्वत्तीर् एवम ्श्रोि  
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व्र्वस्थापन र सिंस्थागि सिंरचना पूर्ि तमिव्र्र्ी ईै कार्िसम्पादन गराउने सन्त्दईिमा तनदने शन 
र्दनईुएको । 

 २०७३।०९।२६ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा केन्त्रीर् अनगुमन िथा मूल्र्ािंकन 
सतमतिको बैठक बसी सरकारी सेवा प्रदार्क तनकार्हरूको काम कारवाहीको तनर्तमि 
अनगुमन एवम ् मूल्र्ािंकन गरी साविजतनक सेवा र्विरर् प्रर्ालीलाइि बढी व्र्वन्त्स्थि र 
प्रईावकारी िलु्र्ाउन सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को कार्ािन्त्वर्नलाइि 
थप गतिशील िलु्र्ाउने एवम ्कृर्ष िेर तबचौतलर्ाको कारर् र्कसान िथा उपईोिालाइि 
परेको मकाि र िरकारी िथा फलफूललगार्िका दैतनक उपईोग्र् खाद्य सामग्रीहरूमा  
बढ्दो र्वषादी प्रर्ोग तनर्न्त्रर् गनने  र सविसाधारर् नागररकका दैतनक जीवनसाँग सम्बन्त्न्त्धि 
न्त्शिा, स्वास्थ्र्लगार्िका सेवाहरूको र्विरर् प्रर्ालीलाइि प्रईावकारी बनाउन सम्बद्ध 
तनकार्हरूलाइि तनदने शन र्दने तनर्िर् ईएको । 

 २०७३।०९।२९ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बैठक बसी पुाँजीगि खचिसाँग 
सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्/तनकार्हरूले कार्िस्थलमा कमिचारी अईाव हनु नर्दने व्र्वस्था 
तमलाउने एवम ् मािहिका तनकार्हरूको तनर्तमि अनगुमन गरी आर्ोजनाहरूको 
कार्ािन्त्वर्नमा रहेका समस्र्ाहरू ित्काल समाधान गनने  र समाधान गनि नसर्कएका 
समस्र्ाहरूको जानकारी सम्बन्त्न्त्धि केन्त्रीर् तनकार्हरूमा उपलधध गराउने कार्िमा 
सर्क्रर्िा ल्र्ाइि प ुाँजीगि खचिको पररचालनदेन्त्ख नै बेरूज ुनहनुे गरी खचि गनने  पररपाटी 
बसाल्न तनदने शन ईएको । 

 २०७३।०९।२९ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा रार्िर् र्ोजना आर्ोगको सहकार्िमा 
र्स कार्ािलर्मा High Level Policy Forum on Sustainable Development Goals with 

Members of National Planning Commission and Secretaries of Government of Nepal 
अन्त्िरर्क्रर्ा आर्ोजना ईएको । 

घ)  सशुासन (व्र्वस्थाप िथा सञ्चालन) ऐन िथा अन्त्र् प्रचतलि कानूनअनरुूप मखु्र् सन्त्चवबाट 
साविजतनक महत्त्वका र्वषर्मा ईएका तनदने शनहरूः 

 गहृ मन्त्रालर्का सन्त्चव र सबै िेरीर् प्रशासकहरूलाइि सेवा प्रवाहको अग्रईागमा  
कमिचारीहरूको उपन्त्स्थतिलाइि तनर्तमि गराइि सेवा प्रवाहलाइि प्रईावकारी बनाउन 
िेरीर्स्िरका कार्ािलर्मा कार्िरि कमिचारीहरूको मातसक हान्त्जरी र्ववरर् िेरीर् प्रशासन 
कार्ािलर्हरूले सिंकलन गरी एकीकृि हान्त्जरी र्ववरर् तनधािररि ढााँचामा चौमातसक रूपमा 
मखु् र् सन्त्चवको सन्त्चवालर्मा पठाउने व्र्वस्था तमलाउने ।  

 बजेट कार्ािन्त्वर्नको प्रगति बढाउन, पुाँजीगि खचि बरृ्द्ध गनि र बेरूज ुफछ्यौटलाइि िीब्रिा 
र्दन सन्त्चव, महातनदने शक, कार्ािलर् प्रमखु, लेखा प्रमखुजस्िा न्त्जम्मेवार पदातधकारीले गरेको 



 

62 

 

पुाँजीगि खचि, ईौतिक उपलन्त्धध, सेवाको गरु्स्िर, बेरूज ुफछ्यौट र र्वत्तीर् अनशुासनलाइि 
कार्ािसम्पादनका आधार बनाइि कार्िसम्पादन गनने  व्र्वस्था तमलाउने । 

 नेपाल सरकारका सबै सन्त्चवहरू/केन्त्रीर्स्िरमा रहेका सो सरहको हैतसर्िमा रहेका 
पदातधकारीहरूलाइि चाल ुआतथिक वषिका लातग िोर्कएको बेरूज ुफछ्यौटको लक्ष्र् हातसल 
गनि र आगामी अन्त्न्त्िम लेखापरीिर्मा बेरूज ुकम हनुे गरी आतथिक अनशुासन र तनर्न्त्रर् 
कार्म गनि गराउन तनदने शन । 

 नेपाल सरकारका सबै सन्त्चवहरू/केन्त्रीर्स्िरमा रहेका सो सरहको हैतसर्िमा रहेका 
पदातधकारीहरूलाइि बजेट र नीति िथा कार्िक्रमको प्रईावकारी कार्ािन्त्वर्न गनि साउनको 
पर्हलो सािातई   कार्िस्थलमा स्वीकृि कार्िक्रम र अन्त्ख्िर्ारी र्दइि कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
व्र्वस्था गनि साथै सन्त्चवहरूले स्वर्िं सर्क्रर्िा तलइि सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्नका सन्त्दईिमा िजुिमा 
गनुिपनने  कानून िजुिमा सम्बन्त्धमा मन्त्न्त्रपररषदबाट सै्दतान्त्न्त्िक सहमति तलन २०७३ असार 
मसान्त्ितईर मन्त्न्त्रपररषदमा पेस गनने , सिंर्वधान कार्ािन्त्वर्नका लातग गनुिपनने  पनुसंरचना, 
अतधकार सूची र्वश्लषेर् एवम ्तमलान, साझा अतधकारको सूची कार्ािन्त्वर्नलाइि प्राथतमकिा 
र्दने, खररद र्ोजना, गरुू र्ोजना िर्ार गरी २०७३ ईार मर्हनातईर खररद कार्िको 
बोलपरसम्बन्त्धी सूचना प्रकाशन गररसक्ने, बजेट कार्ािन्त्वर्न गनि आवश्र्क सिंस्थागि िथा 
कमिचारी व्र्वस्था र कार्िर्ववरर् िर्ार गरी २०७३ श्रावर् मर्हनातईर गररसक्ने । 

 सामान्त्जक समूह, सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुसंरचनासम्बन्त्धी समूहगि 
कार्िदललगार्िका ५ कार्िदलका सिंर्ोजकहरूलाइि सिंर्वधान कार्ािन्त्वर्नका लातग 
सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीको सिंर्ोजकत्वमा सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासतनक पनुसंरचना 
तनदने शक सतमति र मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासतनक 
पनुसंरचना समन्त्वर् सतमति गठन ईइि र्क्रर्ाशील रहेको सन्त्दईिमा सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्नलाइि 
अझ न्त्शघ्रिा एवम ् प्रईावकाररिा र्दन Thematic groups का र्क्रर्ाकलापहरूको 
सूचीबमोन्त्जमको र्वषर्वस्िमुा आधाररि ईइि पररर्ाम आउने गरी कार्ि गनि गराउन 
सझुावसर्हि तनदने शन । 

 सन्त्चव, सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्लाइि बदतलाँदो पररवेशअनसुार प्रईावकारी सेवा प्रवाह गनि 
सरकारी तनकार्मा कार्िरि कार्ािलर् प्रमखुहरूले गनने  कामको प्रकृति र आवश्र्क पनने  
र्वशेषज्ञिा, सीप र अनईुवलगार्िका सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा सिंक्रमर्कालीन 
व्र्वस्थापनका र्वषर्हरू समावेश गरी छुटै्ट सेवाकातलन िातलम पर्हचान गरी नेपाल 
प्रशासतनक प्रन्त्शिर् प्रतिष्ठान र र्स्िै प्रकृतिका कार्िमा र्क्रर्ान्त्शल सरकारी िातलम प्रदार्क 
सिंस्थाहरूसाँग समन्त्वर् गरी कार्ािन्त्वर्न गनने , गराउने एवम ्तनधािररि िातलमप्राि कमिचारीको 
मार कार्ािलर् प्रमखु पदमा पदस्थापन गनने  नीतिगि व्ववस्था तमलाउन तनदने शन । 
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 २०७३।०७।०४ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकले लोडसेतडङ न्त्रू्नीकरर् 
कार्िर्ोजनाअनसुार लोडसेतडङ न्त्रू्नीकरर् हनु े व्र्वस्था तमलाउन सम्बद्ध तनकार्हरूलाइि 
तनदने शन । 

 २०७३।०९।२७ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा बसेको बैठकले पूवािधारसम्बद्ध 
आर्ोजनाहरूको सिंईाव्र्िा अध्र्र्न, प्रार्वतधक िर्ारी, छनोट, कार्ािन्त्वर्न र अनगुमन एवम ्
मूल्र्ािंकनमा प्रईावकाररिा कार्म गनि प ुाँजीगि खचिको अतईबरृ्द्ध, आर्ोजनाहरूमा 
गरु्स्िरीर्िा र आर्ोजनाहरूमा गररने बजेट र्वतनर्ोजनलाइि र्थाथिपरक बनाउन र्स आतथिक 
वषिमा ित्काल गनुिपनने  सधुार र आगामी आतथिक वषिमा गनुिपनने  नीतिगि एवम ्कार्िर्वतधगि 
सधुारका िेरहरूको प्रार्वतधक दृर्ष्टकोर् पर्हचान गरी प्रतिवेदन पेस गनि सडक र्वईागका 
महातनदने शकको सिंर्ोजकत्वमा अन्त्र् सम्बद्ध तनकार्हरूका पदातधकारीहरू सन्त्म्मतलि अध्र्र्न 
िथा सझुाव सतमति गठन गनने  । साथै र्वगिमा सम्पन्न पूवािधारसम्बद्ध र्वईागका 
महातनदने शकहरूको बैठकले गरेका तनर्िर्हरूको कार्िप्रगति समेि माग गनने  एवम ्
आर्ोजनाहरूमा खचि नै नहनुे र ईएको खचिमासमेि गरु्स्िरीर्िा कार्म नहनु,े एकै प्रकृतिका 
बेरूज ुदोहोररने र बेरूजकुो मारा बढ्दै जाने न्त्स्थतिलाइि तनर्न्त्रर् गरी पुाँजीगि खचिमा बरृ्द्ध 
गनि सम्बद्ध र्वईागका महातनदने शकले अतनवार्िरूपमा वषिको एक पटक मािहिका प्रत्रे्क 
आर्ोजनाको स्थलगि तनरीिर् गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्, रार्िर् र्ोजना 
आर्ोग र प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्मा पठाउने र आर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्नमा 
देन्त्खएका समस्र्ालाइि अनगुमनका क्रममा ित्कालै तनर्िर् गरी समाधान गनने लगार्िका 
तनर्िर्हरू ईएको । 

 काठमाण्डौ उपत्र्काको र्वकास तनमािर्साँग सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्/र्वईाग/सिंस्थान/प्रातधकरर् 
र आर्ोजनाहरूबीचको समन्त्वर्लाइि प्रईावकारी बनाउन आर्ोजना िजुिमा कार्ािन्त्वर्न र 
अनगुमनका चरर्हरूमा एक तनकार्ले अको तनकार्साँग न्त्ितिजीर् सिंचार र तसधा सम्पकि  
हनुे प्दतति र्वकास गरी प्रार्वतधक सूचनाको आदानप्रदान गरी एक अको तनकार्हरूसाँग 
सहर्ोग र अन्त्िरसम्बन्त्धलाइि सदुृढ गनि सम्बन्त्न्त्धि सरोकारवाला तनकार्हरूलाइि तनदने शन 
र्दने । 

 बौद्ध िेरको सडक, ढल, र्वद्यिु ् र खानेपानीलगार्िका समस्र्ाहरूको र्थान्त्शघ्र समाधानको 
लातग ईौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर्लगार्ि अन्त्र् सम्बन्त्न्त्धि तनकार्लाइि तनदने शन 
र्दने । 

 काठमाडौं उपत्र्काको तबग्राँदो वािावरर्ीर् समस्र्ाका लातग आवश्र्क तनर्न्त्रर्को व्र्वस्था 
तमलाउन सम्मातनि सवोच्च अदालिको आदेशलाइि समेि कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि 
मन्त्रालर्लाइि तनदने शन र्दइएको । 

ङ) नपेाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको सन्त्चवालर्बाट सम्पार्दि प्रमखु कार्िहरूको र्ववरर् 
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 सन्त्चव बैठकको व्र्वस्थापनका लातग नेपाल सरकारका हरेक सन्त्चवहरू रहने तनकार्बाट 
एजेण्डा सिंकलन, त्र्सको एकीकरर्, मखु्र् सन्त्चव समि पेस, उि अन्त्न्त्िम एजेण्डाको 
सन्त्चव रहने हरेक तनकार्हरूमा पराचार, बैठकको लातग हरेक तनकार्मा पराचार, बैठक 
व्र्वस्थापन, तनर्िर् लेखन, तनर्िर् कार्ािन्त्वर्नका लातग सबै तनकार्हरूमा पराचार, 
कार्ािन्त्वर्न प्रगतिको र्ववरर् माग सिंकलन, कार्ािन्त्वर्नको एकीकृि प्रगति िर्ारी, महत्त्वपूर्ि 
तनर्िर् कार्ािन्त्वर्न र सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूबाट ईएको कार्ािन्त्वर्नको follow up गनने  
लगार्िको कार्िमा समन्त्वर्, सहजीकरर् र सिंलग्निा रहाँदै आएको । 

 बागमिी सफाइिका लातग तनर्तमि एस.एम.एस. र अन्त्र् र्वर्वध र्वषर्मा ईएका दजिनौं 
बैठकको लातग पराचार, एस.एम.एस., बैठक व्र्वस्थापन, तनर्िर् लेखन र सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्हरूमा तनर्िर्को पराचार र कार्ािन्त्वर्नका लातग आवश्र्क समन्त्वर् । 

 र्वतईन्न व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरूसाँगको ८,००० वटा ईेटघाट व्र्वस्थापन (Appointment 

Management) । 
 दैतनक टेतलफोनमाफि ि ् िथा व्र्न्त्ि स्वर्िं कार्ािलर्मा उपन्त्स्थि ई  गरेका ३२५० 

गनुासोउपर सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा टेतलफोन गरी व्र्वस्थापनमा समन्त्वर् र सहर्ोग । 
 मखु्र् सन्त्चवबाट ईएका भ्रमर्/अवलोकनका क्रममा सम्पकि  अतधकारीका रूपमा आवश्र्क 

सहजीकरर् र सहर्ोग । 
 सन्त्चवालर्बाट उत्पादन हनुे कार्ि पररर्ामको अतईलेख राख् ने र सन्त्चवालर्का आवश्र्क 

कागजाि अद्यावतधक गरी रान्त्खएको । 
 मखु्र्सन्त्चवको आदेश/तनदने शानसुार सेवाप्रवाह एवम ् नागररकका गनुासो उपर आवश्र्क 

कार्ि गररएको । 
 र्वतईन्न व्र्न्त्ि/सिंस्थाहरूबाट मखु्र् सन्त्चवसमि अनरुोध ईइि प्राि कररव ११५ 

शईुकामना/मन्त्िव्र्/तसफाररश आर्दको ड्राफ्टट िर्ार गनने  र मखु्र् सन्त्चवबाट हस्िािरपश्चाि ्
सम्वन्त्न्त्धि तनकार्/व्र्न्त्ि ला  पठाइएको ।  

 र्वतईन्त् न परपतरकामा प्रकान्त्शि साविजतनक सरोकारका र्वषर्हरूमा प्रकाशन ईएका समाचार 
सामाग्रीका सम्बन्त्धमा र्थाथि के हो सत्र्िथ्र् छनतबन गरी प्रतिवेदन पेस गनने  सम्बन्त्धमा 
तनदने शन ईएअनसुारको पराचार, प्राि प्रतिर्क्रर्ाको अतईलेखन, समन्त्वर् गनने  कार्ि र्दनमा 
कररव ३/४ वटाका दरले र्ो अवतधमा १४५० वटा पराचार गरी सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूमा 
पठाउने र त्र्सको िाकेिा गररएको ।  

 र्ो अवतधमा कररव ७५ वटा र्वदेशी प्रतितनतध मण्डलहरूलाइि ईेटघाट व्र्वस्थापन (सिंचार, 
समन्त्वर्, बैठक, सत्कार) गराइएको। 

 मखु्र् सन्त्चव प्रमखु अतितथ ईइ सहईागी हनुे कार्िक्रमको लातग Talking Points बनाइि 
पेस गनने  गररएको ।  
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 आन्त्िररक र र्वषर्गि तनकार्हरूसाँगको समन्त्वर्मा आदेशानसुार सहजीकरर् गररएको । 
 सन्त्चव बैठकबाट ईएका तनर्िर्हरूको न्त्जल्लास्िरमा कार्ािन्त्वर्नको अवस्थाको अनगुमन 

गरी प्रतिवेदन पेस एवम ्कार्ािन्त्वर्न सहजीकरर् ईएको । 
 सन्त्चवालर्को तनर्तमि सरसफाइि एवम ् हररर्ाली व्र्वस्थापन गररएको साथै logistic 

व्र्वस्थापन गररएको । 
 कररव २८५० पर र २७५ र्टटपर्ीहरूको e-registration, forward र necessary action 

माफि ि ्तनपटारा लगाइएको ।  
 बागमिी सफाइिका लातग तनर्तमि एस.एम.एस. र अन्त्र् र्वर्वध र्वषर्मा ईएका बैठकहरूको 

लातग पराचार, एस.एम.एस, बैठक व्र्वस्थापन, तनर्िर् ड्राफ्टट र अन्त्न्त्िम रूप र्दइि सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्हरूमा तनर्िर्को पराचार र कार्ािन्त्वर्नका लातग आवश्र्क समन्त्वर् गररएको । 

 मखु्र् सन्त्चवको आदेश/तनदने शानसुार सेवाप्रवाह एवम ् नागररकका गनुासोउपर आवश्र्क 
र्क्रर्ा (Action) गररएको । 

 प्रधानमन्त्री कार्ािलर्बाट ईएका तनदने शन एवम ्आदेश र अन्त्र् समसामर्र्क र्वषर्मा तनदने शन 
ईएपतछ सञ्चार साधनबाट नै कार्ािन्त्वर्नको अवस्थाको अनगुमन गनने  र समस्र्ा ईएमा 
समाधानका लातग समन्त्वर् र सहजीकरर्को काम । 

 मन्त्न्त्रपररषद् बैठक र सिंवैधातनक तनकार् िथा मन्त्न्त्रपररषद् सतमतिको बैठक व्र्वस्थापनका 
लातग तनदने शन ईएअनसुार समन्त्वर् र सहजीकरर् । 

 आन्त्िररक/बाह्य सिंगठन (Intra/Inter Organization) समन्त्वर् । 

३.५ शान्त्न्त्ि समन्त्वर् र शासकीर् सधुार  

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले तमति २०७३।०४।२३ गिे 
नेपाल सरकारका सन्त्चवहरूला  सिंर्वधानको कार्ािन्त्वर्न, शान्त्न्त्ि प्रर्क्रर्ाका बााँकी 
कामहरूला  पूरा गनने , पनुतनिमािर् र नवतनमािर्ला  र्वशेष जोड र्दने, साविजतनक सेवाको 
प्रईावकाररिा र सशुासन कार्म गनने  र समरृ्द्ध हातसल गनने लगार्िका र्वषर्हरूमा र्दएको 
२८ बुाँदे तनदने शनअनरुूप आ.व. ०७३/७४ मा नेपाल सरकारका मन्त्रालर्/तनकार्ले 
सम्पादन गनने  प्राथतमकिाप्राि कार्िक्रमहरूको एकीकृि कार्िर्ोजना िर्ार गरी स्वीकृि ई  
उि कार्िर्ोजना कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि सबै मन्त्रालर्/तनकार्मा पठाइि तनर्तमि 
अनगुमन गनने  व्र्वस्था तमलाइएको ।  

 तनजामिी सेवा तनर्मावली, २०५० मा रहेको नेितृ्व मूल्र्ाङ्कन सतमतिला  र्क्रर्ान्त्शल बना  
उच्च िहको नेितृ्वमा गतिशील, व्र्वसार्र्क र िमिार्िु कमिचारी पगु्ने व्र्वस्था सतुनन्त्श् चि 
गनने  प्रर्ोजनको लातग नेितृ्व मूल्र्ाङ्कन सतमति गठन गररएको । उि व्र्वस्था 
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कार्ािन्त्वर्नबाट तनजामिी सेवाको उच्च नेितृ्व िहमा सिम व्र्न्त्िको पदस्थापन ई  
उत्कृष्ट कार्िसम्पादन हनुे अपेिा रान्त्खएको । 

 मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा र्वतईन्न तमतिमा २० वटा सन्त्चव बैठक बसी साविजतनक सेवा 
प्रवाह प्रईावकारी बनाउने, बेरूज ुफछ्यौटको कार्िला  िदारूकिाका साथ िीब्रिा र्दन 
नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालर् िथा केन्त्रीर् तनकार्हरूले कार्िर्ोजना बना  बेरूज ु
फछ्यौट गनने  व्र्वस्था गनने , साविजतनक खचि व्र्वस्थापनला  बढी चसु्ि र प्रईावकारी 
बनाउन स्रोिको व्र्वस्थापन, आतथिक अनशुासन, तमिव्र्र्र्िा िथा बजेट अनशुासन कार्म 
गनने , प ुाँजीगि खचि बढाउन रार्िर् गौरवका आर्ोजना लगार्िका सबै र्वकास तनमािर् िथा 
आर्ोजना कार्ािन्त्वर्नला  थप तिब्रिा र्दने, नेपाल सरकारले तमति २०७४ वैशाख ३१ 
गिे घोषर् गरेको स्थानीर् िहको तनवािचनका लातग कमिचारी व्र्वस्थापनलगार्ि तनवािचन 
आचासिंर्हिा कडा का साथ लागू गनने , स्थानीर् िह पनुसंरचना ई  नेपाल राजपरमा 
प्रकान्त्शि ईएअनसुारको व्र्वस्थाका लातग कमिचारी व्र्वस्थापन गनने , नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृि कार्िर्वस्ििृीकरर्अनरुूप स्थानीर् िह र प्रदेशमा जाने कार्िसूचीअनरुूप जनशन्त्ि 
र श्रोि िि ्िि ्िहमा हस्िान्त्िरर्को व्र्वस्था तमलाउने, वािावरर् सिंरिर् सम्बन्त्धमा 
सम्मातनि सवोच् च अदालिबाट ईएको आदेश कार्ािन्त्वर्नका लातग कार्ािन्त्वर् र्ोग्र् 
कार्िर्ोजना बना  लागू गनने , गराउने व्र्वस्था तमलाउने लगार्िका र्वतईन्त् न ११० वटा 
तनर्िर्हरू ईए ।  

 सन्त्चव बैठकबाट ईएका उल्लेन्त्खि तनर्िर्हरूको कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा 
लेखी पठाइएको साथै कार्ािन्त्वर्न प्रगतिको तनर्तमि अनगुमन ईइरहेको । 

 नेपालको सिंर्वधानको धारा ५३ मा ईएको व्र्वस्थाबमोन्त्जमको नेपाल सरकारको वार्षिक 
प्रतिवेदन िर्ारीका लातग नेपाल सरकारका सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्/तनकार्हरूबाट र्ववरर् 
माग गरी एकीकृि वार्षिक प्रतिवेदनको प्रारन्त्म्ईक मस्र्ौदा िर्ारी सम्पन्त् न ईएको ।   

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले तमति २०७३।०५।२३ गिे 
व्र्वस्थार्पका सिंसदमाफि ि ् जनिाका नाममा गनुिईएको सम्बोधनमा उल्लेख ईएका 
र्वषर्हरूको कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि 
मन्त्रालर्/तनकार्मा पठाइएको । 

 मलेन्त्शर्ा जाने नेपाली कामदारहरूले व्र्होनुि परेको अतिररि आतथिक व्र्र्ईार एवम ्घरेल ु
मर्हला कामदार जाने अवैधातनक बाटो बन्त्द गनुिपनने  र्वषर्मा सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीला  
सम्बोधन गरी र्दएको ज्ञापनपरका सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धि सरोकारवाला तनकार्हरू गहृ 
मन्त्रालर्, परराि मन्त्रालर्, श्रम िथा रोजगार मन्त्रालर्, मर्हला, बालबातलका िथा समाज 
कल्र्ार् मन्त्रालर्का पदातधकारीहरूसाँग छलफल गरी समस्र्ा समाधानका लातग ईएका 



 

67 

 

तनर्िर् कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाइएको साथै कार्ािन्त्वर्न प्रगतिको 
अनगुमन गनने  व्र्वस्था तमलाइएको । 

 नेपालको सिंर्वधानको धारा ५३ मा उल्लेन्त्खि राज्र्का तनदने शक तसद्धान्त्ि, नीति र दार्र्त्व 
कार्ािन्त्वर्नका सम्बन्त्धमा ईए, गरेका काम र प्राि उपलन्त्धधसर्हिको आ.व. ०७२/०७३ 
को नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन िर्ार गररएको ।  

 सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सिंचालन) ऐन, २०६४ को दफा (४१) को उपदफा ३ 
अनसुारको आ.व. ०७२/०७३ को शासकीर् सधुार र सशुासनसम्बन्त्धी वार्षिक प्रतिवेदन 
िर्ार गररएको । उि प्रतिवेदनमा तबिेको वषिमा नेपाल सरकारका र्वतईन्त् न मन्त्रालर् 
एवम ्केन्त्रीर् तनकार्हरूले सशुासनको िेरमा हातसल गरेको उपलन्त्धध र प्रगति समेर्टएको 
।  

 नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा माननीर् महालेखापरीिक श्री टिंकमर्ी 
शमािको र्वशेष उपन्त्स्थतिमा नेपाल सरकारका सन्त्चव िथा र्वन्त्शष्ट शे्रर्ीका 
पदातधकारीहरूसाँगको बैठकको व्र्वस्थापन गररएको । उि बैठकबाट सबै िहका 
आन्त्िररक लेखा परीिर्ला  प्रईावकारी बनाउन सह–महालेखा तनर्न्त्रक रहन ेगरी सतमति 
गठन गनने  तनर्िर् ईएकोले उि तनर्िर् जानकारी िथा कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्मा लेखी पठाइएको साथै कार्ािन्त्वर्न प्रगतिको तनर्तमि अनगुमन ईइरहेको । 

 तमति २०७४।०३।२७ गिे नेपाल सरकारका मखु्र्सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा नेपाल 
सरकारका सन्त्चव िथा र्वन्त्शष्ट शे्रर्ीका पदातधकारीहरू एवम ्सरुिा तनकार्का प्रमखुहरू 
समेिको सहईातगिामा नेपाल सरकारका ित्कालीन मखु्र्सन्त्चव डा. सोमलाल सवेुदीको 
तबदा  गरी सम्पन्त् न ईएको बैठकको व्र्वस्थापन गररएको । 

 तमति २०७४।०३।२९ गिे नेपाल सरकारका मखु्र्सन्त्चव श्री राजेन्त्रर्कशोर िेरीको 
सिंर्ोजकत्वमा नेपाल सरकारका सन्त्चव िथा र्वन्त्शष्ट शे्रर्ीका पदातधकारीहरूको सहईातगिामा 
नेपाल सरकारका नवतनर्िु मखु्र्सन्त्चव श्री राजेन्त्र र्कशोर िेरीको स्वागि एवम ्बैठक 
व्र्वस्थापन गररएको । 

 र्स शाखाद्वारा सञ् चालन गनुिपनने  “शासकीर् सधुारसम्बन्त्धी अन्त्िरर्क्रर्ा गोष्ठी (गोष्ठी िथा 
कार्िशाला) “तमति २०७४।०३।१९ मा पन्त्श् चमाञ् चल िेरीर् प्रशासक , कास्की न्त्जल्लाका 
प्रमखु न्त्जल्ला अतधकारी िथा र्वतईन्त् न कार्ािलर्का कार्ािलर् प्रमखुहरूको उपन्त्स्थतिमा 
सशुासन, सदाचार िथा सेवा प्रवाहका र्वषर्मा प्रस्ितुि िथा अन्त्िरर्क्रर्ा गररएको । 

३.६ प्रशासन पनुसंरचना 
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 तमति २०७३ साल श्रावर् ७ गिे प्रशासन पनुसंरचनाको खाका िजुिमा गरी प्रतिवेदन पेस 
गनि गर्ठि समूहगि कार्िदलका सदस्र्हरूको लातग एक र्दने अतईमखुीकरर् कार्िक्रम 
सम्पन्न । 

 ित्काल सधुार कार्िर्ोजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन िर्ार ईएको । 
 तमति २०७३ साल ईार ३० र ऐ ३१ गिे नेपालको सिंर्वधानको अनसूुची ५,६,७,८,९ र 

सिंर्वधानका अन्त्र् धाराहरूमा उन्त्ल्लन्त्खि अतधकार िथा कार्िन्त्जम्मेवारीहरूको र्वस्ििृीकरर्, 
Cluster Wise र्वईाजन िथा सिंघ र प्रदेशमा रहने सिंईार्वि मन्त्रालर्हरूको पर्हचान 
सम्बन्त्धमा द ुर्दने कार्िशाला गररएको । 

 नेपालको सिंर्वधान बमोन्त्जम सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको अतधकार एवम ्कार्िन्त्जम्मेवारीको 
र्वस्ििृीकरर् गररएको । 

 तमति २०७३ साल कातििक ७-८ प्रदेश निं. ७ को डडेल्धरुामा  नेपाल सरकारका सन्त्चवको 
प्रमखु आतिथ्र्िामा प्रदेश निं. ७ का प्रमखु न्त्जल्ला अतधकारीहरू र स्थानीर् र्वकास 
अतधकारीहरू सहईागी ईएको सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचनासम्बन्त्धी गोष्ठी 
सम्पन्न । 

 तमति २०७३ साल मिंतसर ८ र ९ गिे नपेालको सिंर्वधानको अनसूुचीहरूमा उल्लेन्त्खि सिंघ, 
प्रदेश र स्थानीर् िहको अतधकार–सूची िथा सिंर्वधानको अन्त्र् धाराहरूमा उल्लेन्त्खि 
कार्िन्त्जम्मेवारीहरूको र्वस्ििृीकरर् िथा िहगि बााँडफााँड गरी िर्ार पाररएको मस्र्ौदा 
प्रतिवेदन उपर पररमाजिनको लातग आर्ोन्त्जि द ु र्दन ेकार्ािशाला सम्पन्न । 

 तमति २०७३।९।५ गिे सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचना समन्त्वर् सतमतिको 
बैठक सम्पन्न ई  नेपालको सिंर्वधानको अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उन्त्ल्लन्त्खि सिंघ,  
प्रदेश र स्थानीर् िहको एकल िथा साझा अतधकारसूचीहरूको कार्िर्वस्ििृीकरर् सम्बन्त्धी 
मस्र्ौदा प्रतिवेदन उपर छलफल गरी स्वीकृि गनने  तनर्िर् ईएको । उि प्रतिवेदन सिंघीर्िा 
कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचना तनदने शक सतमतिमा पेस गनने  तनर्िर् गररएको । 

 तमति २०७३।९।१३ गिे उच्चस्िरीर् सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुसंरचना 
तनदने शक सतमतिको बैठक सम्पन्न ईइ देहार् बमोन्त्जमका तनर्िर् गररएको ।  
 सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचना समन्त्वर् सतमतिबाट पेस ईएको नेपालको 

सिंर्वधानबमोन्त्जम सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको एकल िथा साझा अतधकार सूचीको 
कार्िर्वस्ििृीकरर्सम्बन्त्धी प्रतिवेदन स्वीकृि गरी मन्त्न्त्रपररषद् मा पेस गनने  । 

 उि प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालर्को सिंख्र्ा, िहगि सिंगठन सिंरचना, कार्ििेर, 
कार्िर्ववरर् र जनशन्त्िको खाका िजुिमासम्बन्त्धी कार्ि अन्त्घ बढाउन समन्त्वर् 
सतमतिला  तनदने शन र्दने ।  

 नेपालको सिंर्वधानको धारा ३०२ बमोन्त्जम कमिचारीहरूको समार्ोजन गनि सामान्त्र् 
प्रशासन मन्त्रालर्ले कानून तनमािर् प्रर्क्रर्ा अन्त्घ बढाउने साथै कमिचारी समार्ोजनको 
प्रारूप िर्ार गनने  ।  
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 कमिचारी समार्ोजनको प्रर्क्रर्ा सहजीकरर् गनि २०७४ साल माघ ७ गिेसम्म नेपाल 
सरकारला  दार्र्त्व पनने  गरी नर्ााँ दरबन्त्दी तसजिना नगनने  । िर र्वशेष प्रकृतिको सेवा 
िथा जराधार िहमा सेवाप्रवाह गनुिपनने  ईएमा सम्बन्त्न्त्धि िह र िेरातधकारमा तमलान 
हनुे गरी नर्ााँ सिंगठन िथा दरबन्त्दी सजृना गनि िथा र्वद्यमान सिंगठन सिंरचना समार्ोजन 
गनि बाधा नपनने  साथै र्वद्यमान दरबन्त्दीमा पद ररि ईएमा बढुवाबाट मार पदपूतिि गनने  
। 

 प्रस्ििु प्रतिवेदन िर्ार गनने  कार्िमा सिंलग्न सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुसंरचना 
समन्त्वर् सतमति, समूहगि कार्िदललगार्िका सबै रािसेवकहरूला  धन्त्र्वाद र्दने । 

 सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको अतधकार सूचीको कार्िर्वस्ििृीकरर्सम्बन्त्धी प्रतिवेदन 
स्वीकृि गनने  िथा नर्ााँ दरबन्त्दी तसजिना िथा पदपूतििसम्बन्त्धी प्रस्िाव मन्त्न्त्रपररषद् मा पेस 
गररएको । 

 तमति २०७३ साल माघ ३ गिे झापा न्त्जल्लामा सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन 
पनुःसिंरचना सम्बन्त्धमा अन्त्िरर्क्रर्ा सम्पन्न । 

 तमति २०७३ साल माघ २३ गिे अघािखााँची न्त्जल्ला र ऐ २४ गिे गलु्मी न्त्जल्लामा 
सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्त्धमा सरोकारवालाहरूसाँग 
अतईमखुीकरर् एवम ्अन्त्िरर्क्रर्ा सम्पन्न । 

 तमति २०७३ साल माघ २८ देन्त्ख फागनु १ गिेसम्म सिंखवुासईा न्त्जल्लामा सिंघीर्िा 
कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्त्धमा अन्त्िरर्क्रर्ा सम्पन्न । 

 तमति २०७३।११।९ गिे रामेछाप न्त्जल्लाको मन्त्थलीमा सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा 
प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्त्धमा सरोकारवालहरूसाँग अन्त्िरर्क्रर्ा सम्पन्न । 

 नेपालको सिंर्वधान बमोन्त्जम प्रशासन पनुःसिंरचनासम्बन्त्धी कार्ि सम्पन्न गनि नेपालको सिंर्वधान 
िथा नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट स्वीकृि सिंर्वधानको अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ 
मा उन्त्ल्लन्त्खि सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको एकल िथा साझा अतधकार सूचीको 
कार्िर्वस्ििृीकरर्सम्बन्त्धी प्रतिवेदन समेिको आधारमा सिंघमा आवश्र्क पनने  मन्त्रालर्, 
र्वईाग िथा सिंघ मािहिमा प्रदेश र स्थानीर् िहमा रहने तनकार्हरू, प्रदेशमा रहने 
मन्त्रालर्सर्हिका आवश्र्क तनकार्हरू िथा स्थानीर् िह समेिको सिंगठन सिंरचना, 
सिंस्थागि व्र्वस्था र दरबन्त्दी खाकाको प्रारन्त्म्ईक मस्र्ौदा िर्ार गरी एक मर्हनातईर पेस 
गनि सिंघको हकमा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्का सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा र प्रदेश र स्थानीर् 
िहको हकमा सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा द ु वटा 
कार्िदल र अन्त्िरसरकारी समन्त्वर्को प्दतति तनधािरर् गनि प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्का सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा एक सतमति गठन ई  काम ईइरहेको छ । 

 तमति २०७४ साल वैशाख ९ र १० गिे नेपाल सरकारबाट स्वीकृि नेपालको सिंर्वधानको 
अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उन्त्ल्लन्त्खि सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको एकल िथा साझा 
अतधकारसूचीको कार्िर्वस्ििृीकरर् प्रतिवेदन िथा उच्चस्िरीर् सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा 
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प्रशासन पनुःसिंरचना उच्चस्िरीर् सतमति िथा समन्त्वर् सतमतिको र्वतईन्न तमतिको 
तनर्िर्समेिको आधारमा सिंघमा आवश्र्क पनने  मन्त्रालर् र्वईाग िथा सिंघ मािहि प्रदेश र 
स्थानीर् िहमा रहने तनकार्हरूको सिंगठन सिंरचना, सिंस्थागि व्र्वस्था र दरबन्त्दीको खाका 
िजुिमासम्बन्त्धी द ु र्दवशीर् कार्ािशाला सम्पन्न । 

 नेपालको सिंर्वधानबमोन्त्जम सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचनासम्बन्त्धी कार्ि 
सम्पन्न गनि नेपालको सिंर्वधान िथा नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट तमति 
२०७३।१०।१८ मा स्वीकृि सिंर्वधानको अनसूुची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उन्त्ल्लन्त्खि 
सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहको एकल िथा साझा अतधकार सूचीको कार्िर्वस्ििृीकरर् 
समेर्टएको पनु्त्स्िका प्रशासन गररएको ।  

 तमति २०७४ साल आषाढ २० गिे देन्त्ख ऐ २६ गिे सम्म म्र्ाग्दी न्त्जल्लामा सिंघीर्िा 
कार्ािन्त्वर्न िथा प्रशासन पनुःसिंरचना सम्बन्त्धमा सरोकारवालाहरूसाँग अन्त्िरर्क्रर्ा सम्पन्न 
। 

 कार्िर्वस्ििृीकरर्बमोन्त्जम स्थानीर् िहमा र्वतईन्न मन्त्रालर्बाट कमिचारी व्र्वस्थापन गनने  
सम्बन्त्धमा र्वतईन्न तमतिमा तनर्िर् ई  तनदने शन र्दइएको । 

३.७ जनगनुासो व्र्वस्थापन िथा हेलो सरकार कि 

 हेलो सरकारला  पााँचवटै र्वकास िेरमा तबस्िार गरी स्थानीर्करर् गररएको । 

 गनुासो व्र्वस्थापन शाखाबाट सम्पार्दि कार्िहरूको मातसक प्रगति प्रतिवेदनहरू िर्ार गरी 
मातसक रूपमा साविजातनक गनने  गररएको । 

 गनुासो सनेु्न नोडल अतधकारीहरूसाँग गनुासो व्र्वस्थापनका सम्बन्त्धमा समर्–समर्मा 
अन्त्िरर्क्रर्ा िथा छलफल आर्ोजना गररएको । र्सै क्रममा तमति २०७३ फागनुमा 
िेरीर् प्रशासन कार्ािलर् डोटीमा िेरीर् गनुासो सनेु्न अतधकारीहरूसाँग अन्त्िरर्क्रर्ा गररएको 
। 

 शाखाको मातसक प्रगति प्रतिवेदन मातसकरूपमा िर्ार गरी सोबारेमा प्रसे र्वज्ञति गरी 
साविजातनक गनने  गररएको । 

 हेलो सरकारला  िेरीर्स्िरमा तबस्िार गनने  कार्िक्रमअनसुार पााँचै र्वकास िेरमा सिंचालनमा 
आइसकेको । धनकुटा, पोखरा, हेटौंडा र सखुने िमा सिंचालन, र्दपार्लमा उदघाटन हनु 
बााँकी । 

 गनुासो व्र्वस्थापन शाखाको पोटिल अद्यावतधक गनने  कार्ि ईइरहेको । 

 हेलो सरकारको बजारीकरर् कार्िक्रमअन्त्िगिि वतृ्तन्त्चर तनमािर् गररएको । 

 हेलो सरकारला  र्वद्यिुीर्मैरी बनाउन मोबाइल एप िर्ार गरी सिंचालनमा ल्र्ाउने  गहृकार्ि 
ईइरहेको । 
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 हेलो सरकार किमा आ.व. ०७३।०७४ मा १६,८९१ वटा गनुासा प्राि ईएकोमा  
१२,३१५ अथािि ्७४% गनुासाहरू फछ्यौट गररएको ।  

 हेलो सरकार किमा सबैईन्त्दा बढी गनुासा आउने तनकार्हरूमा क्रमशः गहृ मन्त्रालर्, 
न्त्शिा मन्त्रालर्, सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्, ईौतिक पूवािधार िथा 
र्ािार्ाि व्र्वस्था मन्त्रालर्, नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर् रहेका |  

 हेलो सरकार किमा पतछल्लो समर्मा औसि मातसक गनुासो प्रातिदर १,००० रहेको । 

 हेलो सरकार फेसबकु पेजमा आ.व ०७३।०७४ मा ८५७ वटा गनुासा प्राि ईएकोमा 
४९९ वटा गनुासाहरू फछ्योट, ३५८ गनुासाहरू फछ्योट हनु बााँकी । गनुासो फछ्योट 
दरः ५८ प्रतिशि ।  

 हेलो सरकार टवीटर पेजमा आ.व ०७३।०७४ मा ५४०५ वटा गनुासा प्राि, ३५५३ 
वटा गनुासाहरू फछ्योट, १८५२ फछ्योट हनु बााँकी, गनुासो फछर्ौट दरः ६६% ।  

 आ.व ०७३।०७४ मा हेलो सरकार कि आफैं ले २५४ वटा गनुासा फछ्योट गरेको । 

 कार्िकारी तनर्िर्बाट सम्बोधन हनुेईन्त्दा नीतिगि एवम ्कानूनमा व्र्वस्था गनुिपनने  र लामो 
प्रर्क्रर्ा लाग्ने र्वषर्साँग सम्बन्त्न्त्धि गनुासाहरू सम्बोधन गनि केही समर् लाग्ने हनुाले सबै 
गनुासाहरू न्त्शघ्र सम्बोधन हनु नसके पतन सम्बन्त्न्त्धि तनकार्ला  गनुासो व्र्वस्थापनको 
कार्ि उच्च प्राथतमकिामा राखी फछ्यौट गनि तनदने शन र्दने गररएको | 

३.८ सदाचार प्रवद्धन िथा ईष्टाचार तनगरानी 

र्स शाखाबाट आ.व. ०७३।७४ मा सम्पार्दि मखु्र् मखु्र् र्क्रर्ाकलापहरू र्सप्रकार छन:् 

 उजरुी व्र्वस्थापनको सन्त्दईिमा शाखाले मखु्र् रूपमा अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगको 
सम्पकि र्वन्त्दकुो रूपमा कार्ि गरररहेको । आर्ोगबाट प्राि तनर्िर्, तनदने शन, सझुावहरू 
कार्ािन्त्वर्न गररएको । आर्ोगबाट प्राि उजरुीउपर छानतबन र समन्त्वर् गरी प्राि र्ववरर् 
आर्ोगमा पठाइएको । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री एवम ् नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवलाइि सम्बोधन गरी प्राि हनुे 
भ्रष्टाचार एवम ्अतनर्तमििासम्बन्त्धी उजरुीहरूको सम्बन्त्धमा आवश्र्क तनदने शन, छानतबन र 
कारबाहीका लातग सम्वद्ध तनकार्लाइि तनदने श िथा अनगुमन गनने  गररएको ।  

 आतथिक वषि २०७३।७४ मा र्स शाखाको िदारूकिामा र्वज्ञहरूसमेिको सहकार्िमा रार्िर् 
सदाचार नीति मस्र्ौदा िर्ार पाररएको । 

 रार्िर् सदाचार नीति िर्ार गनि नेपाल सरकारको तमति २०७३।११।१२ को तनर्िर्ानसुार 
नेपाल सरकारका मखु्र्सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, रार्िर् 
सिकि िा केन्त्र, साविजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर्, अथि मन्त्रालर्, महालेखा तनर्न्त्रकको 
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कार्ािलर्का सन्त्चव सदस्र् िथा र्स कार्ािलर्का शासकीर् सधुार हेनने  सन्त्चव सदस्र्−सन्त्चव 
हनुे गरी ७ सदस्र्ीर् रार्िर् सदाचार नीति िजुिमा सतमति गठन ईएको । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री शेरबहादरु देउवाको पद बहाली ईएकै र्दन २०७४।२।२४ मा 
रार्िर् सदाचार नीति मस्र्ौदा प्रतिवेदनलाइि थप छलफल, अन्त्िरर्क्रर्ा गरी अन्त्न्त्िम रूप र्दन े
गरी तनर्िर् ईएको । र्स कार्िलाइि उच्च प्राथतमकिा र्दाँदै तमति २०७४।३।२१ गिे 
साविजतनक िेरका प्रतितनतधमूलक पदातधकारीहरूको सहईातगिामा रार्िर् सदाचार नीतिको 
मस्र्ौदाउपर छलफल गनि अन्त्िरर्क्रर्ा आर्ोजना गररएको ।  

 र्स कार्ािलर्का शासकीर् सधुार हेनने  सन्त्चवको नेितृ्वमा अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान 
आर्ोग ,रार्िर् सिकि िा केन्त्र र सम्बन्त्न्त्धि िेरका पदातधकारीसमेिको सहईातगिामा कार्िदल 
गठन ईइि उि कार्िदलले बुाँदागिरूपमा छलफल गरी नीति मस्र्ौदालाइि पररमाजिन गरेको । 

 कार्ािलर्को लगिमा फछ्यौट हनु बााँकी ईनी जतनएका अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान 
आर्ोगका तनर्िर् िथा सझुावहरू कार्ािन्त्वर्नको लातग सम्बद्ध तनकार्साँग समन्त्वर् र 
सहजीकरर् बैठकहरू सम्पन्न ईइि र्स आ.व. तईर ३ वटा तनर्िर्हरू कार्ािन्त्वर्न ईएको ।  

 अन्त्ख्िर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोगको तनर्िर् कार्ािन्त्वर्नका न्त्शलन्त्शलामा तनमािर् कार्िमा प्रर्ोग 
हनुे फलामे डण्डीको मापदण्डमा एकरूपिा कार्म गराउन र एकीकृि मापदण्डसम्बन्त्धी व्र्वस्थाका 
लातग ईौतिक पूवािधार िथा र्ािार्ाि मन्त्रालर्ला  तनदने श गररएको । 

 तसिंहदरबारतईरका र्वतईन्न केन्त्रीर् तनकार् पररसर एवम ् आसपासमा सञ्चातलि चमेनागहृहरू 
अव्र्वन्त्स्थि रूपमा सञ्चातलि ईएका, मापदण्डको पालना नईएको, खाद्यवस्िहुरूको गरु्स्िर 
िथा सरसफा  नईएको िथा चमेनागहृतईरै खलुमखलु्ला सूतििजन्त्र् पदाथिको र्वक्री ईइरहेको 
ईन्ने स्थलगि तनरीिर् िथा छानतबनबाट देन्त्खएन आएकोले सम्बद्ध तनकार्हरूला  आवश्र्क 
मापदण्ड िर्ार गरी चमेनागहृ सिंचालन व्र्वस्थापन गनि तनदने श गरी सधुार गररएको ।  

 मीनराज उपाध्र्ार्समेिले सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीला  सम्बोधन गरी तर.र्व. सेवा आर्ोगद्वारा 
सञ्चातलि परीिाको परीिाफल प्रकान्त्शि गदाि व्र्ापक अतनर्तमििा गरेको गनुासो सम्बन्त्न्त्धि 
पदातधकारीहरूसमि उजरुी गदाि सनुवुा  नईएकोले आवश्र्क छानतबनका लातग प्राि हनु 
आएको तनवेदन कारवाहीका लातग न्त्शिा मन्त्रालर् र रार्िर् सिकि िा केन्त्रमा पठाइएकोमा 
छानतबनपश्चाि ् केन्त्रबाट प्राि हनु आएको छानतबन प्रतिवेदनमा औ िंल्र्ाइएका िथ्र्हरू 
सम्बन्त्धमा आर्ोगबाट थप अनसुन्त्धान हनुपुनने  देन्त्ख  तमति २०७३/१०/७ को तनर्िर्ानसुार 
थप कारवाहीका लातग आर्ोग पठाइएको । 

 नेपाल आर्ल तनगमको अमलेखगिंज तडपोबाट पेट्रोतलर्म पदाथिको क्र्ातलवे्रशनमा ई  रहेको 
अतनर्तमििा तनर्न्त्रर्का लातग रार्िर् सिकि िा केन्त्रको छानतबन टोलीको प्रतिवेदन,२०७१ 
मा उल्लेन्त्खि पेट्रोतलर्म पदाथि नापिौलसम्बन्त्धी उपकरर् (Flow Meter, Weighting Bridge, 

Dip Rod Scale, Calibration Tower) हालसम्म पतन तबनाचेकजााँच प्रर्ोग ईइरहेको सन्त्दईिमा 
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नापिौलसाँग सम्बन्त्न्त्धि र्न्त्र उपकरर्हरूको तनर्तमि तनर्मानसुार चेकजााँच िथा क्र्ातलवे्रशन 
गरेरमार इन्त्धन ल्र्ाउन र आर्ातिि इन्त्धन बोक्ने टैंक ट्रकहरूला  डाइईटि नगरी क्र्ातलवे्रशन 
ईएको टैंक ट्रकमाफि ि ्मार र्वक्री र्विरर्का लातग इन्त्धन ओसारप्रसार गनने  गराउने व्र्वस्था 
कडा का साथ लागू गराउने व्र्वस्थाका लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्लाइि तनदने श गररएको ।  

 दगु्ध र्वकास सिंस्थानले तमति २०७०।०८।१५ गिेको र्वज्ञापनअनसुार दशौं िहमा २ जना 
उम्मेदवारला  तमति २०७१।११।२६ देन्त्ख जेष्ठिा कार्म हनुे गरी तसफाररश गरेको र पनु: 
१ पदको लातग तमति २०७१।०२।२५ मा छुटै्ट र्वज्ञापन गरी तनर्नु्त्ि र्दने र्वषर् नेपाल 
कानून र बढुवाको सामान्त्र् तसद्धान्त्िर्वपरीि हनुे गरी गरे, गराएको सम्बन्त्धमा ररु्ट साँच्र्ाइि 
आर्ोगको तनर्िर् कार्ािन्त्वर्न गररएको ।  

३.९ सामान्त्र् प्रशासन शाखा 

 तसिंहदरबार पररसरतईरको तनर्तमि सरसफाइि एवम ्हररर्ाली व्र्वस्थापनलाइि तनरन्त्िरिा र्दन 
कार्ािलर् पररशरको सरसफाइि िथा बगैंचा व्र्वस्थापन कार्िक्रमअन्त्िगिि बगैंचा थप 
व्र्वन्त्स्थि पाररएको ।   

 सिंघीर् शासन प्रर्ालीलाइि अथिपूर्ि र फलदार्ी बनाउने अतईप्रार्ले देशको सािवटै प्रदेशहरूमा 
ईएको तईन्नातईन्नै िमिा, स्रोि साधनहरूको उपलधधिा, सामान्त्जक सािंस्कृतिक र पौरान्त्र्क 
र्वर्वधिा, जनसािंन्त्ख्र्क र्वर्वधिा र सघनिा, सामदुार्र्क र्वर्वधिा र एकिालगार्िका 
र्वषर्हरूको अध्र्र्न गरी वतृ्तन्त्चर तनमािर् गररएको ।  

 कार्ािलर्मा कार्िरि कमिचारीहरूको तनजामिी सेवा ऐन िथा तनर्मावलीमा गररएको व्र्वस्था 
अनसुार आ.व. ०७२।७३ को कार्ि सम्पादन मूल्र्ािंकन गररएको ।  

 कार्ािलर्मा कार्िरि साविजतनक पद धारर् गरेका पदातधकारी िथा कमिचारीहरूको सम्पन्त्त्त 
र्ववरर् सिंकलन गरी सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाइएको िथा सेवा करारमा कार्िरि 
कमिचारीहरूको सम्पन्त्त्त र्ववरर् सिंकलन गरी अतईलेख रान्त्खएको ।  

 देशको सामान्त्जक, आतथिक,सािंस्कृतिक, ईौगोतलक िथा स्थानीर् प्रार्वतधक र्क्रर्ाकलापहरूको 
जानकारीका साथै आन्त्िररक पर्िटनको समेि प्रवद्धिन हनुे ढिंगले मलुकुमा र्वतईन्त् न धातमिक 
िथा ऐतिहातसक महत्त्वका िेरहरूको अवलोकन भ्रमर्मा पठाउन चाल ुआ.व.को स्वीकृि 
कार्िक्रमअन्त्िगिि र्वतईन्त् न ५ समूह बना  तनम्न स्थानहरूमा आन्त्िररक अवलोकन भ्रमर् 
कार्िक्रम गराइएकोः 
क) इलाम-िाटलेजङु-पातथईरासम्म  

ख) टरू्ठानको स्वगिद्वारी – रोल्पा तलवाङ- थवाङ  

ग) सखुने ि–जमु्ला मगु-ुरारा  

घ) डोटी हुाँदै खिडसम्म  
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ङ) नवलपरासी (थारू तईलेज) – लनु्त्म्बनी – िानसेन – गलु्मी – रेसङु्गा  
 स्टेसनरी, खाद्यान्त् न, पेर् पदाथिको लातग आ.ब. २०७४।७५ को बोलपर स्वीकृि गररएको 

।  

 कमिचारीहरूको दििा अतईवरृ्द्ध र उत्प्ररेरि गराउन िमिा र्वकास कार्िक्रमअन्त्िगिि २० 
जना कमिचारीहरूला  हलकुा सवारी चालक िातलम,  ८ जनालाइि मोटरसाइकल ड्राइतईङ 
िातलम, १३ जनालाइि Advance Computer िातलम र १८ जनालाइि Professional Report 

Writing and Communication Training प्रदान गररएको ।  

 राजनीतिक रूपान्त्िरर्पश्चाि ्प्रशासतनक रूपान्त्िरर्को सिंक्रमर्मा रहेको अवस्थामा र्वतईन्त् न 
देशहरूको सिंघीर् प्रर्ालीहरूको कार्ािन्त्वर्नको अवस्था, र्वद्यिुीर् सशुासनको प्रर्ोग, 

सिंघीर्िामा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को ईतूमका, सेवा प्रवाहमा गनुिपनने  
सधुारलगार्िका र्वषर्मा कमिचारीहरूलाइि वैदेन्त्शक अवलोकन भ्रमर्अन्त्िगिि जमिनी, रूस, 

क्र्ानडा, म्र्ानमार, अिेतलर्ा, ब्रान्त्जललगार्िका मूलकुहरूले अभ्र्ासमा ल्र्ाएका Best 

Practices हरूको अध्र्र्न, अवलोकन गराइि भ्रमर् प्रतिवेदन प्राि गररएको ।  

 कार्ािलर्का लातग ५ वटा I-10 (आइ टेन), एउटा स्करर्पर्ो गाडी िथा ६ वटा स्कुटर 
खररद गररएको ।  

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री पषु्पकमल दाहालको नेितृ्वको सरकारका १०० र्दनका 
उपलन्त्धधहरू समेटेर एक पनु्त्स्िका प्रकाशन गररएको । 

 कमिचारीहरूको स्थार्ी दरबन्त्दीबमोन्त्जम तनजामिी र्किाबखानाबाट आ.व. ०७३।७४ को 
िलवी प्रतिवेदन पास गराइएको ।  

 आ.व. ०७३।७४ मा कार्ािलर् प्रर्ोजनका लातग खररद गररने वस्ि ुिथा सेवाहरू खररद 
गनने  प्रर्ोजनाथि व्र्न्त्ि िथा फमिहरूको नाम दिाि गरी मौजदुा सूची िर्ार गररएको ।  

 कमिचारीहरूको तबदा, अतईलेख अद्यावतधक, वैदेन्त्शक मनोनर्न, रमाना, अवकाशलगार्ि 
कमिचारी प्रशासनसम्बन्त्धी कार्ि, सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा पराचार, सवारी साधन र इन्त्धनको 
व्र्वस्थापन, कार्ािलर् िथा पररसरको तनर्तमि सरसफाइिलगार्िका तनर्तमि कार्िहरू 
सम्पादन गररएको ।  

 कार्ािलर् िथा सम्बद्ध तनकार्हरूबाट प्राि नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) मा पेस गनुिपनने  
प्रस्िावहरू िर्ार गरी पेस गररएको साथै स्वीकृि तनर्िर् कार्ािन्त्वर्नका लातग प्रस्िावहरू 
सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूमा प्ररे्षि गररएको ।  

 र्स कार्ािलर्का र्वतईन्त् न महाशाखा/शाखा/सन्त्चवालर्हरूमा रहेको न्त्जन्त्सी मालसामानहरूको 
मौजदुा अवन्त्स्थतिको तनरीिर् गरी सोको अतईलेख अद्यावतधक गदै प्रर्ोगमा नरहेका िथा 
ममििसिंईार गनि उपर्िु नहनुे न्त्जन्त्सी सामानको तललामी प्रर्क्रर्ा अगातड बढाउन िथा 
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ममििसिंईार गरी सिंचालन गनि सर्कने न्त्जन्त्सी सामानहरूको न्त्शघ्र ममििसिंईार गरी प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउने व्र्वस्था तमलाइएको ।  

३.१० आतथिक प्रशासन शाखा 

 आतथिक व्र्वस्थापनको लातग द ु र्कतसमका खािा सिंचालन हुाँदै आएको । एक र्कतसमको 
खािा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को लातग र्वतनर्ोन्त्जि बजेटसाँग सम्बन्त्न्त्धि 
छ ईने अको र्कतसमको खािा र्स कार्ािलर्मा रहेका कोषहरूको सिंचालनसाँग सम्बन्त्न्त्धि 
रहेको । पर्हलोमा ५ वटा शीषिक र दोस्रोमा ३ वटा कोषहरू रहेका । साथै राजश्व र 
धरौटीिफि  पतन कारोबार हनुे गरेको ।  

 आ.व. ०७३/७४ मा र्स कार्ािलर्ला  मार प्राि बजेट अन्त्ख्िर्ारी रु. 
47,11,23,०००।- र बजेट तनकासा/ ईिुानी आदेश रु. 4२,८2,९८,०००।- 
(अनसुनु्त्च ३ अनसुार) खचि गररएको । 

 राजश्विफि  प्रशासतनक शलु्क, ठेक्कापट्टा र बेरूज ुदान्त्खला गरी रु. 6,15,50०।- आम्दानी 
ईएको  ।  

 धरौटीिफि  आ.व. ०७२/७३ को रकम रु. 32,19,647।५६ न्त्जम्मेवारी सरेको र चाल ु
आ.व.073/74 को आम्दानी रु. 39,78,648।– गरी जम्मा रु 71,98,295.56।- 
ईएकोमा सोमध्रे्  रु. 8,62,292।- र्फिाि ई  वााँकी रु 63¸36¸003.56।– मौज्दाि 
देन्त्खन्त्छ ।  

 सबै बजेट उपशीषिकहरूको खचिको र्हसाब ररिपूविक राखी र्वत्तीर् प्रतिवेदनहरू िर्ार गरी 
सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूमा पठाइएको । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री, माननीर् मन्त्रीहरू िथा राज्र्मन्त्रीहरूलगार्ि सन्त्चवालर्का 
कमिचारीहरूको िलव/ईत्ता/दैतनक भ्रमर् ईत्तालगार्िका सतुबधाहरू ईिुानी गररएको ।  

 आतथिक प्रशासनसाँग सम्बन्त्न्त्धि माग गररएको रार् समर्मै उपलधध गराइएको र महाशाखा 
प्रमखु, सन्त्चव र मखु्र् सन्त्चवबाट प्राि तनदने शनहरू कार्ािन्त्वर्न गररएको । 

 आतथिक अनशुासन कार्म गनि/गराउन सहर्ोगी ईतूमका तनवािह गनुिका साथै शाखाअन्त्िगििको 
कामहरूमा सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर् एविं अन्त्र् कार्ािलर्हरूमा पराचार/िाकेिा गररएको ।  

 TDS ला  आन्त्िररक राजश्व र्वईागले िर्ार पारेको सफ्टटवेर्रमाफि ि ्प्रर्वर्ष्ट गररएको ।  

३.११ कानून िथा फैसला कार्ािन्त्वर्न 
 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् एवम ्र्स कार्ािलर्ला समेि र्वपिी 

बना  सवोच्च अदालि, उच्च िथा न्त्जल्ला अदालिहरूबाट म्र्ाद िामेल ई  दिाि हनु 
आएका ५१६ थान म्ुदताहरूको तलन्त्खि जवाफ िथा ३६ थान प्रतिउत्तर पर िर्ार गरी 
सम्बन्त्न्त्धि अदालिमा लेखी पठाइएको । 
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 नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् समि दिाि हनु आएका पनुरावेदनको तनवेदनहरू मध्रे् २ थान 
तनवेदन (प्रहरीको र्वईातगर् कारवाहीका पनुरावेदन पर) उपर अध्र्र्न गरी रार् सर्हिको 
प्रतिवेदन मन्त्न्त्रपररषद् समि पेस गररएको ।  

 नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्समि दिाि हनु आएका दोहोर् र्ा  पाउाँ तनवेदनहरूमध्रे् १ थान 
तनवेदनउपर अध्र्र्न गरी रार् सर्हिको प्रतिवेदन मन्त्न्त्रपररषद् समि पेस गररएको ।  

 रार्िर् सिकि िा प्रहरी (दोस्रो सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३ ला  स्वीकृि गनने सम्बन्त्धी 
प्रस्िाव नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषदबाट स्वीकृि ईएको । 

 तनवािचन िेर तनधािरर्का सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनने सम्बन्त्धी र्वधेर्क व्र्वस्थार्पका-सिंसद 
समि पेस गररएको । 

 ईकूम्पबाट प्रईार्वि सिंरचनाको पनुतनिमािर्को लातग वािावरर्ीर् प्रईाव मूल्र्ािंकनसम्बन्त्धी 
कार्िर्वतध, २०७३ मन्त्न्त्रपररषद् समि पेस ई  स्वीकृि ईएको । 

 साविजतनक खररद (चौथो सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट 
स्वीकृि ई  राजपरमा प्रकाशन गररएको । 

 साविजतनक खररद (पााँचौ सिंशोधन) तनर्मावली, २०७३ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट 
स्वीकृि ई  राजपरमा प्रकाशन गररएको । 

 अतधविा कर्पलेदव ढकाल र्वपिी नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् समेि ईएको ररट तनवेदनमा 
जारी ईएको अन्त्िररम आदेश खारेजीका लातग मन्त्न्त्रपररषद् समि प्रस्िाव पेस गरी स्वीकृि 
ईएको  । 

 अतधविा माधव बस्नेि र्वपिी र्स कार्ािलर् समेि ईएको ररट तनवेदनमा सवोच्च 
अदालिबाट जारी ईएको आदेशबमोन्त्जम ईकूम्पसम्बन्त्धी प्रगति र्ववरर् िर्ार गरी सवोच्च 
अदालि पठाएको । 

 अतधविा वासदेुव ररजाल र्वपिी र्स कार्ािलर्समेि ईएको ररट तनवेदनमा सवोच्च 
अदालिबाट जारी ईएको आदेशबमोन्त्जमको आवतधक प्रतिवेदन िर्ार गरी पठाएको । 

 कानूनको शासन एवम ्सवोच्च अदालिको आदेश कार्ािन्त्वर्नसम्बन्त्धी न्त्जल्लास्िरीर् एक 
र्दवशीर् अननु्त्शिर् कार्िक्रम तमति २०७३।०५।२७, र २८ गिे गोरखा र िनहुाँ 
न्त्जल्लामा र तमति २०७४।०३।५, ६ र ७ गिे पविि, म्र्ाग्दी र बाग्लङु न्त्जल्लामा 
सम्पन्न गररएको । 

 फैसला कार्ािन्त्वर्न अनगुमन सतमतिको बैठक बसी ७७ वटा म्ुदता सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्मा 
कार्ािन्त्वर्नका लातग पठाउने तनर्िर् ई  पराचार गररएको । 

 कानूनी जर्टलिा देन्त्खएका र्वषर्मा कानूनी रार् माग हुाँदा र्वतईन्न १३ वटा र्वषर्मा रार् 
प्रदान गररएको । 
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 र्स कार्ािलर्को ४४ थान सूचनाहरू नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनिको लातग मरुर् र्वईागमा 
पठाएको । 

 र्वतईन्न र्वषर्मा ३७२ वटा परहरू सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाएको । 

 

 

३.१२ प्रसे िथा वैदेन्त्शक सम्बन्त्ध 
 आतथिक बषि २०७३/२०७४ मा नेपालका लातग जनवादी गर्िन्त्र चीन, अिेतलर्ा, 

थाइल्र्ाण्ड, नवने , गर्िन्त्र दन्त्िर् कोररर्ा, गर्िन्त्र ईारि, सिंघीर् गर्िन्त्र जमिनी, रू्रोर्पर्न 
र्तुनर्न र स्टेट अफ इजरार्लका प्रस्िार्वि आवासीर् राजदूि पदमा तनर्नु्त्िका लातग 
सम्माननीर् रािपतिसमि सहमति िथा तसफाररश गररएको साथै टकी, लक्जेम्बगि, दन्त्िर् 
अर्िका, र्फजी, होली सी, पेरू, गर्िन्त्र जान्त्म्वर्ा, गर्िन्त्र सडुान, न्त्रू्जील्र्ाण्ड, गर्िन्त्र 
इराक, टू्यतनन्त्शर्ा, ग्वाटेमाला, स्पेन, इण्डोनतसर्ा र पोल्र्ाण्डको नेपालका लातग प्रस्िार्वि 
गैरआवासीर् राजदूिहरूको तनर्नु्त्िका लातग सम्माननीर् रािपतिसमि सहमति िथा 
तसफाररश गररएको । 

 कार्ािलर्बाट जारी ईएका सबै प्रसे र्वज्ञतिहरू िर्ार गरी कार्ािलर्को वेबसाइट 
(www.opmcm.gov.np) मा रान्त्खएको साथै प्रचारप्रसारका लातग तमतडर्ाहरूमा समेि 
पठाइएको । 

 कार्ािलर्का महत्त्वपूर्ि सूचना प्रवाहका लातग १६१८०७०७०११११ को अतडर्ो नोर्टस 
वोडिको सिंचालन गररएको  । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री समि र्वतईन्न सिंघ सिंस्थाहरूबाट माग ई  आएका शईुकामना 
सन्त्देशको ड्राफ्टट िर्ार गररएको । 

 सूचना उपलधध गरा  पाउाँ ईनी प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रर्पषद्को कार्ािलर्का सूचना 
अतधकारीला  सम्बोधन गरी प्राट ि ईएका तनवेदनमा आवश्र्क कारवाही गरी माग 
बमोन्त्जमको सूचना उपलधध गराइएको र प्राट ि हनु आएका अन्त्र् तनकार्साँग सम्बन्त्न्त्धि 
तनवेदनहरू आवश्र्क कारवाहीका लातग िि ्िि ्तनकार्मा लेखी पठाइएको ।  

 सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र तनर्मावली, २०६५ को तनर्म 
३ बमोन्त्जम प्रत्रे्क ३-३ मर्हनामा साविजतनक गनुि पनने  प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्साँग सम्बन्त्न्त्धि र्ववरर् साविजतनक गरर सो र्ववरर् कार्ािलर्को वेवसाइटमा समेि 
रान्त्खएको। साथै सो र्ववरर् रार्िर् सूचना आर्ोगमा समेि पठाइएको ।  

http://www.opmcm.gov.np/
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 २०७३ सालको शईु र्वजर्ा दशमी, दीपावली, छठ पवि २०७३ र नेपाल सम्बि ् ११३७ 
सालको शईु अवसरमा सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीले र्दनईुएको शईुकामना काडि र्विरर् 
गररएको । 

 कार्ािलर्बाट र्वतईन्न र्वषर्मा जारी ईएका प्रसे र्वज्ञतिहरू िर्ार गरी कार्ािलर्को वेवसाइट 
(www.opmcm.gov.np) मा रान्त्खएको साथै प्रचार प्रसारका लातग तमतडर्ाहरूमा समेि 
पठाइएको । 

 प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को २०७३ साल साउनदेन्त्ख पौष मर्हनासम्म 
ईएका  गतिर्वतधहरूला  समावेश गरी बलेुर्टन प्रकाशन गररएको ।  

 प्रत्रे्क र्दन र्वतईन्न दैतनक िथा सािार्हक पतरकाहरूमा प्रकान्त्शि हनुे समाचारहरू मध्रे् 
जनिाका दैतनक सरोकारसाँग सम्बन्त्न्त्धि समाचारहरू सिंकलन गरी मखु्र् सन्त्चवको 
सन्त्चवालर्मा उपलधध गराइएको । 

३.१३ आतथिक िथा पूवािधार र्वकास  

 नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा तमति २०७३।०४।१८ गिे बसेको 
बैठकबाट रार्िर् उजाि सिंकट तनवारर् िथा र्वद्यिु र्वकास दशक सम्बन्त्धी कार्िर्ोजना, 
२०७२ मा हाल सम्म ईएका कार्ि प्रगति सम्बन्त्धी सतमिा गरी उजाि मन्त्रालर्ले र्वद्यिु 
आर्ाि गनिको लातग र्वतईन्न वैकन्त्ल्पक उपार्हरू समेि अवलम्बन गरी आवश्र्क 
सिंरचनाहरूको तनमािर् कार्ि 16 December तईर सम्पन्न गरी र्वद्यिु आर्ािको कररडोर 
र्वकास गनने  व्र्वस्था तमलाउन तनदने शन ईएको । 

 तमति २०७३।०५।०५ गिे सन्त्चव केदारबहादरु अतधकारीको अध्र्ििामा रार्िर् 
गौरवका आर्ोजनाको प्रगति, सतमिा एवम ्आर्ोजना सहजीकरर् सम्बन्त्धमा बैठक बसी 
आर्ोजनाहरूको ईौतिक िथा र्वत्तीर् कार्ि प्रगति र समस्र्ा सम्बन्त्धमा छलफल गरी 
सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर् िथा आर्ोजना प्रमखुहरूला  तनदने शन र्दइएको । (रार्िर् गौरवका 
आर्ोजनाको हालसम्मको प्रगति र्ववरर् अनसूुची २ मा समावेश छ) 

 तमति २०७३।०५।०५ गिे सन्त्चव केदारबहादरु अतधकारीको अध्र्ििामा बसेको 
बैठकमा ”खाडो नदीमा आएको वाढीबाट सिरीको तिलाठी िथा नेपाल ईारि सीमा िेरमा 
ईएको तबबादबारे” स्थलगि अध्र्र्न प्रतिवेदन सम्बन्त्धमा छलफल गरी तसिंचा  मन्त्रालर्ले 
खााँडो खोलामा हालै आएको बार्ढबाट सिरी न्त्जल्लाको तिलाठी (नेपाल ईारि तसमािेर) 
मा ईएको र्ववाद सम्बन्त्धमा नेपाली िेरमा परेका नकारात्मक असरला  न्त्रू्नीकरर् गनि 
प्राथतमकिाकासाथ सिंचालन गनुिपनने  अल्पकालीन िथा दीघिकालीर् प्रस्िावला  ईारि 
सरकारको सम्बन्त्न्त्धि पिसाँग समन्त्वर् गरी बााँध तनर्न्त्रर् कार्िक्रम अन्त्घ बढाउने कार्ि 
गनि तनदने शन र्दइएको िथा र्ववाद समाधान गनि परराि मन्त्रालर्ले कुटनैतिक पहल 
अगातड बढाउन तनदने शन र्दइएको । 
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 एकीकृि व्र्न्त्िगि पररचर् िथा अतईलेखीकरर् प्रर्ालीको र्वकासका सम्बन्त्धमा तमति 
२०७३।०५।२९ गिेका र्दन सन्त्चव टिंकमन्त्र् शमािको अध्र्ििामा बैठक बसी सूचना 
प्रर्वतध र्वईाग र रार्िर् सूचना प्रर्वतध केन्त्रले आपसमा समन्त्वर् गरी व्रै्न्त्िक र्ववरर्को 
र्वद्यिुीर् अतईलेख गनने  प्रमखु सरकारी तनकार्हरूको प्रर्ालीमा प्रर्ोग ईएको प्रर्वतध¸ 
र्ववरर् सिंकलनका प्रर्वष्टहरू¸प्रर्ालीको उ्ेदतश्र् र िेरका सम्बन्त्धमा अध्र्र्न गरी 
System Integration को सझुाव सर्हिको प्रतिवेदन िर्ार गरी पेस गनने  तनर्िर् तनदने शन 
ईएको ।  

 ईकुम्पबाट प्रईार्वि सिंरचनाको पनुतनिमािर् सम्बन्त्धी ऐन¸ २०७२ को दफा ६ (२) (ग) 
मा प्रधानमन्त्रीले िोकेको २ जना मन्त्रीहरू रार्िर् पनुतनिमािर् प्रातधकरर्को तनदने शक 
सतमतिमा सदस्र् रहने व्र्वस्था ईए अनसुार सो तनदने शक सतमति सदस्र्मा सम्माननीर् 
प्रधानमन्त्रीबाट तमति २०७३।०६।०७ मा माननीर् उपप्रधानमन्त्री िथा गहृमन्त्री 
र्वमलेन्त्र तनधी र माननीर् उपप्रधानमन्त्री िथा अथिमन्त्री कृष्र् बहादरु महरालाइि िोक्ने 
तनर्िर् ईएको ।  

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीबाट तमति २०७३।०६।१३ गिे ईरिपरु अस्पिालको ईौतिक 
पूवािधारको अवस्था, प्रदान गररएका र्वईन्न सेवाहरू¸ अस्पिालमा उपचाररि र्वरामीहरूको 
स्वास्थ्र् अवस्थालगार्िका र्वषर्मा तनरीिर्ाको क्रममा अस्पिालबाट प्रदान गररएका 
र्वशेषज्ञ सेवा असहार्, गररब, र्वपन्न नागररकहरूलाइि प्राथतमकिा र्दइि प्रदान गनने ¸ तबरामीसाँग 
नसिहरूले गनने  व्र्वहार तबरामीको ईावना बझुी सोहीअनरुूप गनि, अस्पिालको ईौतिक 
पूवािधार िथा समग्र अस्पिाल व्र्वस्थापनलाइि चसु्िदरुूस्ि र प्रईावकारी बनाउन तनदने शन 
ईएको र मातसक प्रगति पठाउन स्वास्थ्र् मन्त्रालर्ला  लेखी पठाइएको । 

 ईकुम्प पीतडि आवास तनमािर् अनदुान कार्िर्वतध सम्बन्त्धमा तमति २०७३।०८।०१ गिेका 
र्दन र्स कार्ािलर्का सन्त्चव टिंकमन्त्र् शमािको अध्र्ििामा बैठक बसी कार्िर्वतधको 
सिंशोतधि मस्र्ौदामा गूठी जग्गा, मोही लागेको जग्गा, बस्िी स्थानान्त्िरर् गनुिपनने  र 
साविजतनक जग्गामा बसोबास गरेका व्र्न्त्िहरूला  व्र्वस्थापन गनने  र्वषर् समावेश गरी 
सहजीकरर् गररएको । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्री पषु्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को समपुन्त्स्थतिमा तमति २०७३/८/२७ 
गिे काठमाडौं उपत्र्का र देशका अन्त्र् ईागहरूला  पूर्िरूपमा लोडसेतडङ्ग मिु राख् ने, 
र्वद्यिु चहुावट तनर्न्त्रर् गनने  िथा दीघिकालीन रूपमा र्वद्यिु उत्पादन, प्रसारर् र र्विरर्को 
कामला  रर्नीतिक रूपमा प्रईावकारी बनाउने सन्त्दईिमा  माननीर् उजाि मन्त्री, नेपाल 
सरकारका मखु्र् सन्त्चव लगार्ि र्वतईन्न मन्त्रालर्का सन्त्चवहरू, नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरर् र 
सरुिा तनकार्का उच्च पदस्थ पदातधकारीहरू समेिको बैठकमा सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीले 
र्दनईुएको तनदने शन कार्ािन्त्वर्नका गनि समन्त्वर् र सहजीकरर् गररएको ।िदअनरुूप जनिाले 
उजाि व्र्वस्थापनमा  सहजिा अनईुतूि गरेको नतिजा प्राि ईएको । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीको समपुन्त्स्थतिमा तमति २०७३/९/२१गिे बसेको बैठकमट 
प्रधानमन्त्रीले र्दनईुएको तनदने शनला  कार्ािन्त्वर्न गनि के.र्.ुके.एल. द्वारा “खानेपानी चहुावट 
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तनर्न्त्रर् अतईर्ान, २०७३” कार्िर्ोजना िर्ार ई  र्स कार्ािलर्मा पेस ईएको छ । सो 
कार्िर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्नमा समन्त्वर् गनि लातग खानेपानी िथा सरसफा  मन्त्रालर्ला  
तनदने शन र्दइएको । 

 नेपाल उद्योग पररसिंघले आर्ोजना गनि लागेको पूवािधार सम्मेलनला  सम्बद्ध मन्त्रालर्ले 
आ-आफ्टनो िहबाट सहर्ोग गनने  र आवश्र्क सहईातगिा जनाउन सम्बन्त्न्त्धि तनकार्साँग 
समन्त्वर् बैठक सम्पन्न ईएको । 

 रार्िर् गौरव िथा रार्िर् महत्त्वका प्राथतमकिा प्राि र्वतईन्न आर्ोजनाहरूको सन्त्चवस्िरबाट 
समेि स्थलगि तनरीिर् िथा अनगुमन गरी कार्ििेरमा देन्त्खएका समस्र्ा िथा उि 
आर्ोजनाला  गरु्स्िरीर् ढिंगले समर्मै सम्पन्न गनि अवलम्बन गनुिपनने  उपार्हरूका र्वषर्मा 
सम्बद्ध पदातधकारी िथा तनकार्हरूसाँग छलफल गरी तनदने शन र्दइएको ।       

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीबाट र्वतईन्न ठाउाँको स्थलगि भ्रमर्का तसलतसलामा सम्माननीर् 
प्रधानमन्त्रीला  सम्बोधन गरी आएका व्र्न्त्ि िथा तनकार्का मागपर, तनवेदन, ज्ञापनपरहरू 
उपर आवश्र्क कारबाहीका लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा लेखी पठाइएको ।  

 मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा पुाँजीगि खचि अतईवरृ्द्ध र पूवािधार र्वकासमा समन्त्वर् सम्बन्त्धमा 
बैठक बसी पूवािधारसाँग सम्बद्ध आर्ोजनाहरूको सम्ईाव्र्िा अध्र्र्न, प्रार्वतधक िर्ारी, 
छनौट, कार्ािन्त्वर्न र अनगुमन एवम ्मूल्र्ािंकनला  प्रईावकारी बनाउन पुाँजीगि खचिको 
अतईवरृ्द्ध गनि आर्ोजनाहरूमा गरु्नस्िरीर्िा हातसल गनि र आर्ोजनाहरूमा गररने बजेट 
तबतनर्ोजनला  र्थाथि परक बनाउन र्स आतथिक वषिको बााँकी अवतधमा गनुिपनने  सधुार र 
आगामी  आतििक वषिमा गनुिपनने  नीतिगि एवम ्कार्िर्वतधगि सधुारका िेरहरूको प्रार्वतधक 
दृर्ष्टकोर्बाट पर्हचान गनि सडक र्वईागका महातनदने शकको सिंर्ोजकत्वमा १५ र्दनतईर 
एकीकृि प्रतिवेदन पेस गनिका लातग अध्र्र्न िथा सझुाव सतमति गठन गररएको । 

 सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीको समपुन्त्स्थतिमा तमति २०७३।१०।११ गिे मिंगलबार  
अत्र्ावश्र्क वस्ि ुिथा सेवाको आपूतिि व्र्वस्थापन िथा पेट्रोतलर्म पदाथिको बफर स्टक 
(मध्र्विी मौज्दाि) सम्बन्त्धमा बैठक बसी सम्बद्ध पदातधकारी िथा तनकार्हरूसाँग छलफल 
गरी तनदने शन र्दइएको । 

 नेपाल सरकार (सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीस्िर) को तमति २०७३।१०।२५ को 
तनर्िर्अनसुार र्वकास तनमािर्, राजश्व पररचालन र साविजतनक सेवा प्रवाहको तनरीिर् गनने  
गरी सन्त्चव टिंकमन्त्र् शमािको सिंर्ोजकत्वमा उच्चस्िरीर् अनगुमन सतमति गठन गररएको छ 
। उि सतमतिमा अथि मन्त्रालर्, रार्िर् र्ोजना आर्ोग, साविजतनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्, महालेखा तनर्न्त्रक कार्ािलर् र रार्िर् सिकि िा केन्त्रका सह-सन्त्चव सदस्र् िथा 
आतथिक िथा पूवािधार महाशाखा हेनने  सह-सन्त्चव सदस्र् सन्त्चव रहने गरी  उि सतमतिला  
आवश्र्किा अनसुार न्त्जल्ला, िेर, प्रदेश िथा केन्त्रमा सञ्चालन ईएका र्वकास तनमािर्का 
कार्िहरू, राजश्व पररचालनको अवस्था, साविजतनक सेवा प्रवाहको अवस्था र समस्र्ाबारेमा 
स्थलगि अवलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गनने  न्त्जम्मेवारी र्द एको छ ।सतमतिले पर्हलो 
चरर्मा काठमाण्डौं उपत्र्का,ईरपरु, तबराटनगर, तबरगञ्ज, ईैरहवा,नेपालगञ्ज,धनगढी र 
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पोखरामा टोली खट  मकुाम कार्म गरी आसपासका न्त्जल्लाहरूमा सन्त्चवसर्हिको टोलीबाट 
तनरीिर् र अनगुमन गनने  कार्ि सम्पन्न ईएको । 

 नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा रारामा मन्त्न्त्रपररषद्को बैठक 
सञ्चालनलगार्िको र्वषर्मा तमति २०७३।११।१५ गिे बैठक बसी  २०७३।१२।३ 
वा ४ गिे मगु ु न्त्जल्लाको रारामा मन्त्न्त्रपररषद् बैठक आर्ोजना गनने  र र्वकासका समग्र 
पिहरूका बारेमा छलफल गनने  तनर्िर् ईएको िर बैठक ईने सिंचालन ईएन ।  

 र्ािार्ाि व्र्वस्था र्वईाग र अन्त्िगििका तनकार्हरूको सेवा प्रवाहका र्वर्वध पिहरूको 
सम्बन्त्धमा तमति २०७३।१२।०२ गिे बधुवार र्स कार्ािलर्का सन्त्चव टिंकमन्त्र् शमािको 
अध्र्ििामा बैठक बसी र्ािार्ाि िेरका समस्र्ाहरूको समाधान गनिर्ािार्ाि व्र्वस्था 
र्वईागले र्ािार्ाि व्र्वस्थापन िथा सवारी चालक अनमुतिपर साँग सम्बन्त्न्त्धि 
र्वद्यमानऐन,तनर्म कार्िर्वतध,सिंरचना र प्रर्वतधमा सदुारका र्वषर्हरूमा समेटेर 
कार्ािन्त्वर्नर्ोग्र् सधुारको कार्िर्ोजना एक हपिा तईर पेस गनि लगाइएको िथा र्ािार्ाि 
व्र्वस्था र्वईाग र अन्त्िगििका तनकार्हरूमा दरबन्त्दी ईन्त्दा बढी रहेका कमिचारी र काजमा 
रहेका कमिचारीहरूको र्ािार्ाि व्र्वस्था र्वईाग र सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले आपसी 
समन्त्वर् गरी व्र्वस्थापन गनि तनदने शन र्दइएको । 

 वैदेन्त्शक रोजगारीको तसलतसलामा र्वदेश ग  अलपर परेका नेपालीहरूको समस्र्ा समाधान 
गनने  िथा वैदेन्त्शक रोजगारीको समग्र व्र्वस्थापनको सम्बन्त्धमा तमति २०७३।१२।०६ 
गिे आ िवार र्स कार्ािलर्का सन्त्चव टिंकमन्त्र् शमािको अध्र्ििामा बैठक बसी सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्ले आफ्टनो तनकार्को उ्ेदतश्र्,कार्ि न्त्जम्मेवारीर समस्र्ा सर्हिको प्रतिवेदन िर्ार गरी 
र्स कार्ािलर्मा पेस गनि तनदने शन र्द एको र समस्र्ा समाधानका लातग व्र्ापक छलफल  
गररएको । 

 तमति २०७४ बैशाख ५ गिे  मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा काठमाडौं उपत्र्का सडक 
तबस्िारसम्बन्त्धी मेलम्चीका पाइप तबछ्याउने सम्बन्त्धमा बैठक बसी सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्हरूला  कार्ि र्वईाजन गररएको, काठमाण्डौं उपत्र्कामा ईैरहेको साविजतनक तनमािर् 
र र्ािार्ाि व्र्वस्थाको प्रईावकारी कार्ािन्त्वर्न  िथा अन्त्ितनिकार् समन्त्वर् गनि तनदने शन 
र्दइएको र साविजतनक तनमािर् र्ािार्ाि सेवा व्र्वस्थापन िथा कार्ािन्त्वर्न सतमति गठन 
गररएको ।  

  तमति २०७४ जेठ १८ गिे मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा रार्िर् गौरवका आर्ोजनाको 
प्रगति,सतमिा एवम ्आर्ोजना सहजीकरर् समन्त्बन्त्धमा बैठक बसी आर्ोजनाहरूको ईौतिक 
िथा तबत्तीर् कार्ि प्रगति र समस्र्ा सम्बन्त्धमा छलफल गरी सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर् िथा 
आर्ोजना प्रमखुहरूला  तनदने शन र्दइएको । 

  तमति २०७४।०३।०२ गिे सन्त्चव चन्त्रकुमार न्त्घतमरेको अध्र्ििामा पूवािधार तनमािर् 
सम्बन्त्धी रार्िर् मापदण्ड िर्ार गनने  सम्बन्त्धमा सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहमा आम नागररकले 
उपईोग गनने  सडक, पलु, झोलङु्गे पलु, शहरी पूवािधार िफि  अस्पिाल, बस, टतमिनल, शहरी 
सनु्त्दरिा, ढल व्र्वस्थापन र सरसफा  िथा तबजलुी र सञ्चार सम्बन्त्धी पूवािधारको न्त्रू्निम ्
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मापदण्ड तनधािरर् गरी पूवािधार तनमािर् एकरूपिा कार्म गनि शहरी र्वकास, सडक र्वईाग, 
स्थानीर् पूवािधार र्वकास िथा कृर्ष सडक र्वईागका महातनदने शक, नेपाल टेतलकमका 
महातनदने शक र नेपाल तबद्यिु प्रातधकरर्का कार्िकारी तनदने शकको सिंर्ोजकत्वमा आफू सम्बद्ध 
र्वषर् िेरको मापदण्ड िजुिमा गनि प्रार्वतधक सतमति गठन गनने  िथा सतमतिले प्रार्वतधक 
तबज्ञहरूला  समेि सिंलग्न गरा  २१ र्दन तईर मापदण्डको मस्र्ौदा िर्ार गरी सतमति 
समि पेस गनि तनदने शन र्दइएको । 

 तमति २०७४ असार १४ गिे  मखु्र् सन्त्चवको अध्र्ििामा जलवार् ुपररवििनसम्बन्त्धी सईा 
सम्मेलनमा सहईातगिा सम्बन्त्धी र्वषर्मा बैठक बसी नेपाल सरकारले अन्त्िरािर्िर् स्िरमा 
व्र्ि गरेका र्वतईन्न प्रतिबद्धिा िथा अन्त्िरािर्िर् प्रर्क्रर्ामाफि ि ्सनृ्त्जि दार्र्त्व पूरा गनि 
वािावरर्, वान्त्र्ज्र् र वैदेन्त्शक सहर्ोग पररचालनमा नेपाल सरकारले बहपुिीर् िथा 
द्वीपिीर् सईा सम्मेलनमा ससुाँगर्ठि र नतिजामूलक प्रतितनतधत्व गनने  सम्बन्त्धमा अपनाउन ु
पनने  Modality िर् गनि ५ सदस्र्ीर् सतमति गठन  गरी कार्ििेर समेि िोर्कएको । 

३.१४ आतथिक नीति र्वश्लषेर् शाखा 
 मन्त्रालर्हरूबाट रार्िर् नीतिसम्बन्त्धी अद्यावतधक र्ववरर् सिंकलन गरी वेबसाइटमा राख्न े

व्र्वस्था तमलाइएको ।  
 रार्िर् नीति र आवतधक र्ोजनाको िादाम्र्िासम्बन्त्धी अवस्था र्वश्लषेर् गररएको । 

 रार्िर् नीतिहरूमध्रे् पर्िटन नीति, २०६५ को प्रईाव परीिर् िथा र्वश्लषेर् गररएको । 

 गि आ.व. को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रममा उल्लेखीि कार्िक्रम/र्क्रर्ाकलापको 
मन्त्रालर्गि रूपमा प्रगति र्ववरर् माग गरी सतमिात्क प्रतिवेदन िर्ार पाररएको । 

 चार नीति (रार्िर् औषतध नीति, रार्िर् कृषी नीति, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध नीति, ग्रातमर् 
खानेपानी िथा सरसफा  नीति) परीिर्का लातग र्वज्ञ समहु गठन गरी परीिर् गररएको 
। 

 आ.व. ०७२/७३ को वार्षिक नीति िथा कार्िक्रम र बजेटमा तनमािर् गनुिपनने  ईनी उल्लेख 
ईएका कानून तनमािर्को अवस्था अद्यावतधक गररएको । 

 केन्त्रीर् अनगुमनअन्त्िगिि टोलीमा रही गोखाि, लमजङु, कास्की, खोटाङ र ओखलढुङ्गा 
न्त्जल्लाको पुाँजीगि खचिको प्रगति सम्बन्त्धमा स्थलगि अनगुमन गररएको । 

 नीति व्र्वस्थापन साँग सम्वन्त्न्त्धि पदातधकारीहरूको िमिा र्वकास गनिका लातग र्वज्ञहरूको 
उपन्त्स्थतिसर्हिको द ु र्दन ेगोष्ठी सम्पन्न गररएको । 

३.१५ सामान्त्जक र्वकास शाखा 
 तमति २०७३।४।३ मा सहसन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा सूचना िथा सिंचार मन्त्रालर् ,सिंस्कृति 

पर्िटन िथा नागररक उड्डर्न मन्त्रालर् र सङगीि रोर्ल्टी सङकलन समाजका प्रतितनतधहरू 
समेि सहईागी ईएको बैठकबाट रोर्ल्टी र्विरर्सम्बन्त्धी मापदण्ड ,२०७२ का आधारमा 
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सङगीि रोर्ल्टी र्विरर् सम्बन्त्धी कार्िर्ोजना िर्ार गनि तनदने शन र्दएअनसुार तमति 
२०७३।०४।०६ मा कार्िर्ोजना सर्हिको प्रतिवेदन पेस ईएको ।  

 तमति २०७३।४।२५ मा मखु्र्सन्त्चव डा.सोमलाल सवेुदीको सिंर्ोजकत्वमा ‘गररबका लातग 
सरकार’ र्वशेष अतईर्ान सम्बन्त्धमा सरोकारवाला मन्त्रालर्का सन्त्चवहरूको उपन्त्स्थतिमा 
बसेको बैठकले ‘गररबका लातग सरकार’ अतईर्ान कार्ािन्त्वर्न गनि एकीकृि कार्िक्रमको 
ढााँचा िर्ार गनने  ,आ–आफ्टनो िेरगि अवधारर्ा १५ र्दन तईर र्स कार्ािलर्मा उपलधध 
गराउने र २५ न्त्जल्लामा ईइरहेको गररव घरपररवार पर्हचान कार्ि 2073 असोज 
मसान्त्िसम्म सम्पन्न गनि सहकारी िथा गररबी तनवारर् मन्त्रालर्ला  तनदने शन र्दइएको ।  
र्वतईन्न मन्त्रालर् िथा तनकार्हरूबाट प्राि अवधारर्ापर एकीकृि गरी कार्िक्रम िजुिमा 
गरी उपलधध गराउन रार्िर् र्ोजना आर्ोगका उपाध्र्िला  लेखी पठाइएको । 

  तमति २०७३।५।१५ मा नेपाल औषतध तलतमटेड पनुःसिंचालन गनने  र्वषर्मा र्स 
कार्ािलर्मा सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा बसेको बैठकले ४ सदस्र्ीर् एक कार्िटोली गठन गरी 
२१ र्दनतईर सधुार सम्बन्त्धमा र्वस्ििृ कार्िर्ोजना िर्ार गनि तनदने शन र्दइएको ।  

 तमति २०७३।५।१९ मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा तनजामिी 
र्किाबखाना, र्वद्यालर् न्त्शिक र्किाबखाना, प्रहरी र्किावखाना, तनवतृ्तईरर् व्र्वस्थापन 
कार्ािलर्, सैतनक अतईलेखालर् समेिका प्रतितनतधहरूको उपन्त्स्ितथमा तनवतृ्तईरर्मा देन्त्खएका 
र्वद्यमान समस्र्ा समाधान गनने  सम्बन्त्धमा बसेको बैठकले र्स र्वषर्मा साझा धारर्ा तनमािर् 
गनि ७ सदस्र्ीर् एक कार्िटोली गठन गरी ३ मर्हनातईर र्स कार्ािलर्मा प्रतिवेदन पेस 
गनि तनदने शन र्दएको । 

 ‘तमति २०७३।६।१४ मा मखु्र्सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा नेपाली मर्हला कामदारहरूला  
खाडी मलुकुहरूमा गैरकाननुी ढिंगले पठाउाँदा उत्पन्न समस्र्ा समाधान गनने  र्वषर्मा 
सरोकारवाला मन्त्रालर्का सन्त्चवहरूको उपन्त्स्थतिमा बसेको बैठकले र्स्िा गतिर्वतधहरूला  
तनरूत्सार्हि गनि  र र्वदेशमा समस्र्ामा परेकोलाइि उद्धार गनि सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्का 
प्रतितनतधहरू रहेको रिु प्रतिकार्ि समूह (Rapid Response Team) गठन गनने  लगार्िका 
तनर्िर्हरू गरेको  ।  

 जािीर् ईेदईाव र छुवाछुि अन्त्त्र् िथा दतलि अतधकार प्रवद्धिनसम्बन्त्धी कार्िर्वतध, 2073 
मन्त्न्त्रपररषद् ︠बाट स्वीकृि ईइि कार्ािन्त्वर्नमा आएको ।  

 तमति २०७३।०७।३० मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा परराि र 
वान्त्र्ज्र् मन्त्रालर्का सन्त्चवहरू सहईागी ईएको बैठकबाट र्वशाखापट्टनम पोटि सिंचालन 
सम्बन्त्धमा प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्, अथि मन्त्रालर्, परराि मन्त्रालर् र 
वान्त्र्ज्र् मन्त्रालर् समेिको प्रतितनतध रहन ेगरी एक अध्र्र्न कार्िटोली पठाउने तनर्िर् 
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ईएको । तनजी िेरको िफि बाट सो पोटिको अतधकिम उपर्ोग गनि पहल गनने  र उि 
पोटि सिंचालनमा नआएसम्म हाल ईइरहेको व्र्वस्थाला  उपर्ोग गनने  तनर्िर् ईएको । 

 तमति २०७३।०८।०३ मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा ‘र्वतईन्न 
न्त्जल्लामा व्र्ाि कुपोषर्को र्वषर्मा अथि मन्त्रालर्, न्त्शिा मन्त्रालर्, स्वास्थ्र् मन्त्रालर् र 
सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्का सन्त्चवहरूको उपन्त्स्थतिमा बसेको बैठकले 
स्वास्थ्र् मन्त्रालर्लगार्ि र्वतईन्न मन्त्रालर्हरूबाट सञ्चातलि पोषर् सहर्ोग कार्िक्रम, 
सनुौला हजार र्दन कार्िक्रम, बालबातलका अनदुान कार्िक्रम र र्दवा खाजाजस्िा 
कार्िक्रमहरूला  समन्त्वर् गरी प्रईावकारी रूपमा सञ्चालन गनने  र्वषर्मा स्वास्थ्र् मन्त्रालर्को 
सिंर्ोजकत्वमा अथि मन्त्रालर्; सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर् र न्त्शिा 
मन्त्रालर्का प्रतितनतधसर्हिको एक कार्िदलले १५ र्दन तईर प्रतिवेदन पेस गनने  िथा 
आगामी वषिको बजेट कार्िक्रममा पोषर् सम्बन्त्धी कार्िक्रमहरू एकीकृि रूपमा सञ्चालन 
गनि मानव र्वकास सचुाङ्काकमा पतछ परेका न्त्जल्लाका बालबातलकाहरूला  कुपोषर्मिु 
गराउन उपर्िु कार्िक्रम िजुिमा गनने  गहृकार्ि स्वास्थ्र् मन्त्रालर्ले अन्त्र् 
मन्त्रालर्/तनकार्साँग समन्त्वर् गरी सम्पन्न गनने  तनर्िर् ईएको । 

 तमति २०७३।०८।०५ मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा अथि मन्त्रालर् 
र सिंघीर् मातमला िथा स्थानीर् र्वकास मन्त्रालर्का प्रतितनतधहरूको उपन्त्स्थतिमा बसेको 
बैठकले गररव घरपररवार पर्हचानको कार्ि सहकारी िथा गररबी तनवारर् मन्त्रालर्ले १५ 
र्दनतईर सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्, अथि मन्त्रालर् र रार्िर् 
र्ोजना आर्ोगको सन्त्चवालर्मा उपलधध गराउने । गररव लन्त्िि कार्िक्रमहरू लन्त्िि 
समदुार्साँग पगेु नपगेुको एवम ्लाईान्त्न्त्वि ईए नईएको सम्बन्त्धमा अथि मन्त्रालर्ले सम्बद्ध 
मन्त्रालर्साँग न्त्जल्लागि र कार्िक्रमगि न्त्स्थति र्ववरर् िोर्कएको ढााँचामा माग गनने , 
गररबसाँग लन्त्िि कार्िक्रमहरूको कमीकमजोरी, सो को पररर्ाम र गरु्स्िर अतईवरृ्द्ध 
सम्बन्त्धमा रार्िर् र्ोजना आर्ोगले समीिा गनने  िथा अथि मन्त्रालर् र रािीर् र्ोजना 
आर्ोगले आगातम आ.व.का लातग गररबका लातग सरकार र्वशेष अतईर्ानसाँगै सम्बद्ध गरेर 
गररव लन्त्िि कार्िक्रमहरू िजुिमा गनने  िथा सो कार्िका बजेट िजुिमाका लातग तसतलङ िथा 
तनदने शन उपलधध गराउाँदा नै आवश्र्क पहल गनने  । 

 तमति २०७३।०८।२० मा नेपाल सरकारका मखु्र् सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा र्वतईन्न 
सरोकारवाला मन्त्रालर्हरूका सन्त्चवहरूको उपन्त्स्थतिमा बसेको बैठकले र्वकास 
आर्ोजनाहरूला  हदबन्त्दीईन्त्दा बढी जग्गा उपलधध गराउाँदा शिि िथा सूचक सम्बन्त्धमा 
सरोकारवाला मन्त्रालर्हरूले ३ र्दन तईर ईतूमसधुार िथा व्र्वस्था मन्त्रालर्मा पेस गनने  
र्सका आधारमा सो मन्त्रालर्ले पररमान्त्जिि कार्िर्वतध िर्ार गनने  तनर्िर् ईएको । 
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 प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्का कार्ािलर्का सन्त्चव रामकुमार आचार्िको सिंर्ोजकत्वमा 
कृर्ष र्वकास मन्त्रालर्, बार्हरीचक्रपथ आर्ोजना प्रमखु लगार्िको उपन्त्स्थतिमा बसेको 
बैठकले कीतििपरु नगरपातलका वडा निं.१४ चोईारमा तनमािर् गररने फलफूल िथा फूलको 
थोक बजार तनमािर् र सोही स्थानबाट बन्न ेबार्हरी चक्रपथको स्थलगि अध्र्र्न गनने  तनर्िर् 
ईएको । 

 तमति २०७३।०९।१८ मा सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीको सिंर्ोजकत्वमा बसेको जािीर् 
ईेदईाव र छुवाछुि अन्त्त्र् िथा दतलि अतधकार प्रवद्धिनसम्बन्त्धी उच्चस्िरीर् सतमतिको 
बैठकले दतलि अतधकारका सम्बन्त्धमा नेपालको सिंतबधान, ऐन, तनर्म र अन्त्र् कानूनमा 
ईएका व्र्वस्थाला  सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्/तनकार्ले सचेिना अतईवरृ्द्ध कार्िक्रम सञ्चालन 
गनने  । जािीर् ईेदईाव िथा छुवाछुिको अन्त्त्र् सम्बन्त्धी न्त्जल्ला समन्त्वर् सतमतिला  पूर्ििा 
र्द  सर्क्रर् बनाउने र प्रतिवेदन प्रर्ालीला  राज्र्को िल्लो तनकार् सम्म चसु्िदरुूस्ि 
बनाउन गहृ मन्त्रालर्ला  तनदने शन र्दने िथा दतलि हकर्हिमा र्वतईन्न र्वषर्गि 
मन्त्रालर्माफि ि ्सञ्चातलि कार्िक्रमला  प्रईावकारी बनाउन िि ्िि ्मन्त्रालर्ले अनगुमन 
र तनगरानी बढाउन तनदने शन र्दएको । 

 तमति २०७३/१०/११ मा मखु्र्सन्त्चवको सिंर्ोजकत्वमा बसेको अपािंगिा ईएका 
व्र्न्त्िहरूर्वरूद्ध हनुे ईेदईाव अन्त्त्र् र तनजहरूको उत्थान, र्वकास र अतधकारको 
प्रविद्धनसम्बन्त्धी सिंर्न्त्रको सल्लाहकार सतमतिको बैठकले अपागिंिा ईएका व्र्न्त्िहरूलाइि 
र्दइने सामान्त्जक सरुिा ईत्ता समर्सापेि बनाउन,े सवै प्रदेशमा एक एक वटा सामदुार्र्क 
अपाङगिा पनुस्थापना केन्त्र बनाउने र साविजतनक प्रकृतिका सबै सिंरचना अपाङमैरी 
बनाउनेलगार्िका तनर्िर्हरू गरेको । 

 तमति २०७३।११।०८ मा नेपाल सरकारका मखु्र्सन्त्चव डा.सोमलाल सवेुदीको 
सिंर्ोजकत्वमा न्त्शिा मन्त्रालर्का सन्त्चव  र सो मन्त्रालर् मािहिका तनकार्हरूको 
उपन्त्स्थतिमा चाल ु शैन्त्िक सरका लातग समर्मै र्वद्यालर्स्िरको पाठ्यपसु्िक छपा  र 
र्विरर् गनने  र सो को तनर्तमि अनगुमन गनि न्त्शिा मन्त्रालर्ला  तनदने शन र्दने तनर्िर् 
ईएको । 

 र्स अवतधमा ५ वटा न्त्जल्लाका र्वतईन्न कार्ािलर्हरूको सेवाप्रवाहको अनगुमन िथा 
सेवाग्राही सईने िर् गरी प्रतिवेदन पेस गररएको । 

३.१६ सूचना प्रर्वतध शाखा 
 हेलो सरकार किमा सञ्चालनमा रहेको गनुासो पोटिलला  थप प्रईावकारी एवम ्आम 

जनिाको पहुाँचमा परु् र्ाउने उ्ेदतश्र्ले पररमाजिन िथा पनुतनिमार् गररएको । आ.व. 
२०७४।७५ साउन मर्हनातईर सञ्चालनमा ल्र्ाउने िर्ारी गररएको । 
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 हेलो सरकारमा र्वतईन्न स्रोि (टेतलफोन, सटि म्र्ासेज सतईिस –एस.एम.एस., इमेल, फेसबकु, 

्वीटरलगार्ि) हरूबाट आउने गनुासाहरूला  एकीकृि गरी एउटै प्रर्ालीअन्त्िगिि राख्न े
प्रर्ोजनाका लातग Call Center Solution खररदको लातग सम्झौिा गनने  कार्ि सम्पन्न ई  
सकेको र सोको परीिर् गनने  कार्ि ईइरहेको । आ.व. २०७४।७५ ईदौ मर्हनासम्म 
प्राि Hardware िथा Application Software हरूला  र्स कार्ािलर् र िेतरर् कार्ािलर्हरूमा 
समेि र्वस्िार गनि र नर्ााँ तनतमिि गनुासो पोटिलमा समेि Integration गनने  लक्ष्र् रहेको । 

 सवै साविजतनक तनकार्हरूबाट मौजदुा सूचीका लातग आवानान हनुे सूचना; सोका लातग 
तनधािरर् हनुे र्ोग्र्िाको र्ववरर्; सो सम्बन्त्धमा इच्छुक व्र्न्त्ि, फमि, सिंस्था वा कम्पनीबाट 
सिंकलन गररने तनवेदन; र उि तनवेदन उपर जााँचबझु गरी मौजदुा सूची प्रकाशन गनने  
सम्मको प्रर्क्रर्ाला  स्वचातलि प्रर्ालीमाफि ि ्गनि सर्कने गरी सबै साविजतनक तनकार्हरूले 
प्रर्ोग गनने  गरी e-Shuchi Web Portal को तनमािर् कार्ि सम्पन्न ईएको र आ.व. 
२०७४।७५ मा सञ्चालनमा ल्र्ाउने लक्ष्र् रहेको । 

 कार्ािलर्का सबै साविजतनक तनकार्को वेबसा टमा एकरूपिा ल्र्ाउन प्रर्ोजनाका लातग 
िर्ार गररएको केन्त्रीर् CMS प्रर्ालीको तनमािर् कार्ि सम्पन्न ईएको र आ.व. २०७४।७५ 
मा सञ्चालनमा ल्र्ाउने लक्ष्र् रहेको छ । 

 र्स कार्ािलर्को प्रर्ोजनका लातग आवश्र्क पनने  र्वतईन्न IT Equipment’s हरूको खररद 
प्रर्क्रर्ा सम्पन्न गरेको । 

 कार्ािलर्को आन्त्िररक नटेवकि ला  सधुार गनि आवश्र्क Hardware हरू खररद गनने  कार्ि 
सम्पन्न ई सकेको र सो को Installation र Configuration को काम ईइरहेको । 

 कार्ािलर्को पार्कि ङला  व्र्वन्त्स्थि गनने  प्रर्ोजनका लातग Vehicle Barrier, कार्ािलर्को ईवन 
प्रवेशला  व्र्वन्त्स्थि गनि Flap Gate िथा तमर्टङ हलहरूमा मोबा ल टेतलफोनबाट हनुे 
बाधाव्र्वधानहरूला  शून्त्र् गनि Signal Jammer हरू खररदका लातग सम्झौिा गनने  कार्ि 
सम्पन्न ई  जडानको प्रर्क्रर्ामा रहेका । 

३.१७ मानव अतधकार प्रवद्धिन शाखा 
 नागररक िथा राजनीतिक अतधकार सम्बन्त्धी अन्त्िरािर्िर् अनबुन्त्ध, १९६६ को ऐन्त्च्छक 

अतईलेख (Optional Protocol to International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) मा रहेको प्रावधान अन्त्िगिि नेपाल राज्र्का र्वरूद्ध र्वतईन्न व्र्न्त्िहरूका िफि बाट 
सिंर्िु रािसिंघीर् मानव अतधकार सतमतिमा दार्र गररएका उजरुीहरूको सम्बन्त्धमा 
सम्बन्त्न्त्धि सतमतिबाट नेपालको स्थार्ी तनर्ोग, जेनेईामाफि ि ् माग ईएको जवाफ 
(Response) िर्ार गरी परराि मन्त्रालर्माफि ि ्जेनेईामा पठाइएको । 

 मानव अतधकार पररषद्को र्वशेष प्रर्ाली अन्त्िगििका Secretariat of the Human Rights 

Council Advisory Committee ले  पठाएको Questionnaire of Secretariat of the Human 
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Rights Council Advisory Committee on Regional Arrangements for the Promotion and 

Protection of Human Rights को सम्बन्त्धमा जवाफ िर्ार गरी परराि मन्त्रालर्माफि ि ्
जेनेईा पठाइएको । 

 चौथो मानव अतधकार कार्िर्ोजना र लैंर्ङ्गक र्हिंसा अन्त्त्र् िथा लैंर्ङ्गक सशिीकरर् रार्िर् 
रर्नीति िथा कार्िर्ोजना कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्धमा सिंखवुासईा, सनुसरी र तसरहा न्त्जल्लामा 
अनगुमन गरी पषृ्ठपोषर् सिंकलन गररएको ।  

 र्वश्व मानवअतधकार र्दवशको उपलक्ष्र्मा जलपान समारोह सम्पन्न गररएको । 
 मानव अतधकार पररषद्को र्वशेष प्रर्ालीअन्त्िगििका र्वशेष समातधिकहरूले नेपाल मानव 

अतधकार सम्बन्त्धमा उठाएका र्वतईन्न र्वषर्हरूका सम्बन्त्धमा जवाफ पठाइएको । 
 रार्िर् मानव अतधकार आर्ोगबाट गररएका तसफाररशहरू कार्ािन्त्वर्नको लातग सम्बन्त्न्त्धि 

मन्त्रालर्मा लेखी पठाइएको । 
 मानव अतधकारको र्वश्वव्र्ापी आवतधक सतमिाको दोस्रो चक्रअन्त्िगिि सिंर्िु रािसिंघको 

मानव अतधकार पररषद्समि नेपालले पेस गरेको दोस्रो प्रतिवेदनउपर र्वतईन्न रािहरूबाट 
प्राि १५२ वटा तसफाररशहरूको कार्ािन्त्वर्नको लातग तसफाररश कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना 
िर्ार गरी नेपाल सरकार मन्त्रालर्/ केन्त्रीर्स्िरका तनकार्हरूको रार् /परामशि माग गरी 
एकीकृि गनने  क्रममा रहेको । 

 नेपाल सरकार (कार्िसम्पादन तनर्मावली) (चौथो सिंशोधन), २०७३ नेपाल सरकार, 
मन्त्न्त्रपररषद् बाट स्वीकृि ईइ लागू ईएको ।  

 रािपति िथा उपरािपतिको पाररश्रतमक, सेवाको शिि र सरु्वधासम्बन्त्धी र्वधेर्क नेपाल 
सरकार मन्त्न्त्रपररषद् बाट स्वीकृि ईइ सिंसदमा दिाि गररएको । 

 अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गनि बनेको र्वधेर्क सहमतिको लातग कानून, 

न्त्र्ार् िथा सिंसदीर् मातमला मन्त्रालर्मा पठाइएको । 
 र्वश्वव्र्ापी आवतधक सतमिामाफि ि ्प्राि तसफाररश कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना नपेाल सरकार, 

मन्त्न्त्रपररषद् बाट स्वीकृि ईएको । 
 मानव अतधकार सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शििहरू व्र्वस्था गनि बनेको र्वधेर्क, 

२०७३ परामशिका लातग लोक सेवा आर्ोगमा पठाइएको । 
 लैर्ङ्गक र्हिंसा अन्त्त्र् र्वरूद्धको १६ र्दने अतईर्ानका क्रममा २०७३/८/२२ गिे 

सरोकारवाला पिहरूसाँग कार्िक्रम सम्पन्न गरेको । 
 मानव अतधकार उल्लिंघन िथा लैर्ङ्गक र्हिंसार्वरूद्ध परेका उजरुीहरू आवश्र्क कारवाहीका 

लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा लेखी पठाइएको । 
 प्रधानमन्त्री, मखु्र् सन्त्चव एवम ् कार्ािलर्लाइि सम्बोधन गरी प्राि तनवेदन र ज्ञापनपर 

कार्ािन्त्वर्नको लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्मा पठाइएको ।  
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 लैंतगक र्हिंसा अन्त्त्र् िथा लैंतगक सशिीकरर्सम्बन्त्धी रार्िर् रर्नीति िथा कार्िर्ोजना 
(२०६९/०७०-२०७३/०७४) (आ.व.२०७२ /२०७३) कार्ािन्त्वर्न प्रगति र्ववरर्  
वेबसाइिटमा रान्त्खएको । 

 मानव अतधकारको रार्िर् कार्िर्ोजनासम्बन्त्धी कार्िशाला गोष्ठी झापा र मोरङ्ग न्त्जल्लामा 
आर्ोजना गररएको ।   

 लैर्ङ्गक र्वईेदमा आधाररि र्हिंसार्वरूद्धको कार्िसञ्चालन कार्िर्वतध, २०६८ को पनुः 
मरुर्सम्बन्त्धी कार्िक्रम तमति २०७३/४/१४ मा गररएको । 

 रार्िर् मानव अतधकार कार्ि र्ोजना िथा लैर्ङ्गक र्हिंसा अन्त्त्र् िथा लैर्ङ्गक 
सशन्त्िकरर्सम्बन्त्धी कार्िर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्नको अवस्थासम्बन्त्धी कार्िक्रम गोरखा र 
िनहुाँ न्त्जल्लामा तमति २०७३/५/२६ देन्त्ख २०७३/६/१ सम्म सम्पन्न गररएका । 

 लैर्ङ्गक र्हिंसासम्बन्त्धी कार्िर्ोजनाको कार्ािन्त्वर्नको प्रगति मन्त्रालर्गि रूपमा सिंकलन गरी 
प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को बेबसाइिटमा तमति २०७३/९/१५ मा र्ववरर् 
रान्त्खएको ।  

 लैर्ङ्गक र्हिंसासम्बन्त्धी अनगुमन झापा र इलाम न्त्जल्लामा तमति २०७४/२/१७ देन्त्ख 
२०७४/२/२३ सम्म सम्पन्न गररएको । 

 रार्िर् मानव अतधकार कार्िर्ोजना िथा लैर्ङ्गक र्हिंसा अन्त्त्र् िथा लैर्ङ्गक 
सशन्त्िकरर्सम्बन्त्धी कार्िर्ोजना कार्ािन्त्वर्न अवस्थाबारे छलफल अन्त्िरर्क्रर्ा कार्िक्रम 
मोरङ न्त्जल्लामा साथै र्वद्यालर्स्िरीर् प्रन्त्शिर् कार्िक्रम झापा न्त्जल्लाको वीरेन्त्र माध्र्ातमक 
र्वद्यालर्मा २०७३ फागनुमा सम्पन्न गररएको । 

३.१८ र्ोजना िथा अनगुमन शाखा 
 केन्त्रीर् अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन सतमतिको बैठकसम्बन्त्धी कार्िहरू िीन (३) पटक बैठक 

बसी ईएका ४० बटा तनर्िर् कार्ािन्त्वर्न गनि सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूमा पठाइएको । ४५औिं 
बैठक सिंर्िु बजार अनगुमनला  प्रईावकारी िलु्र्ाउने, ४६ औिं बैठक पुाँजीगि खचिला  
थप गतिशीलिा र्दने र ४७ औिं बैठक सशुासन (व्र्वस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 
बमोन्त्जमका अनगुमन सतमतिहरूला  थप गतिशीलिा र्दने एवम ् अन्त्र् जनचासोका 
समसामर्र्क र्वषर्हरू सम्बोधन गनने  सम्बन्त्धमा सम्पन्न ईएका । 

 'तसधा कुरा प्रधानमन्त्री साँग ' टेतलतईजन कार्िक्रमको अतईलेखीकरर् एवम ्गनुासो सम्बोधन 
सम्बन्त्धमा श्रव्र्दृष्र् सामाग्रीका आधारमा १६ ईाग (१३-२९) को तलन्त्खि अतईलेख िर्ार 
गररएको । प्राि गनुासाहरूको उत्तर सम्बन्त्न्त्धि मन्त्रालर्हरूबाट मागी सम्माननीर् 
प्रधानमन्त्रीला  तनर्तमि रूपमा अवगि गराइएको । 
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 अनला न पोटिल gunaso.opmcm.gov.np/monitoring मा प्रगति अद्यावतधकीकरर्: चाल ु
आतथिक वषिमा कार्ािन्त्वर्न गनने  प्राथतमकिाहरू र सो को कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना अनला न 
पोटिलमा प्रर्वर्ष्ट गरी मातसक रूपमा प्रगति अद्यावतधकीक गरी कागजर्वहीन/कम कागजर्िु 
अनगुमनला  प्रवद्धिन गररएको । 

 नेपाल सरकारका आवतधक प्रगति प्रतिवेदनहरू (१०० र्दन लगार्ि) को िर्ारी एवम ्
साविजतनकीकरर् । 

 आतथिक वषि २०७३/७४ का लातग सबै मन्त्रालर्हरूको नतिजामूलक कार्िसम्पादन 
सूचकको मस्र्ौदा िर्ार गरी पेस गररएको ।अनलाइन अनगुमनका साथै कार्िसम्पादन 
करारमा उि सूचकहरू उपर्ोग हनुे । 

 आतथिक वषि २०७४/७५ को नेपाल सरकारको नीति िथा कार्िक्रम िजुिमा गरी 
व्र्वस्थार्पका–सिंसद्समि पेस ईएको । 

 रार्िर् अनगुमन िथा मूल्र्ाङ कन र्दग्दशिनमा समेर्टएको रार्िर् र्ोजना आर्ोग 
अ.मू.फा.निं.(३) बमोन्त्जमको मर्वसस सतमतिको बैठकका लातग सिंकलन गनुिपनने  र्ववरर् 
कार्ािलर् र अन्त्िगििका तनकार्बाट सङ कलन गरी एकीकृि प्रतिवेदन चौमातसक रूपमा 
िर्ार गररएको । 

 कार्ािलर्को सिंन्त्िि पररचर्, दूरदृर्ष्ट, उ्ेदतश्र्, रर्नीतिलगार्ि कार्ािलर्का लातग तनर्दिष्ट 
कानूनहरू, कार्ािलर्को सिंगठन सिंरचना, गि आतथिक वषिको र्थाथि खचि िथा उपलन्त्धध र 
चाल ुआतथिक वषि (२०७३।७४) को ८ मर्हनाको खचि समेर्टएको कार्ािलर्को प्रगति 
र्ववरर् िर्ार गरी मन्त्रालर्गि प्रगति र्ववरर् नामक पसु्िकमा समावेश गररएको । 

 कार्ािलर्को मध्र्ावतध खचि सिंरचना (MTEF) िर्ार गरी र्ोजना आर्ोगमा पठाइएको । 
 सशुासन र मानव अतधकारसम्बन्त्धी र्ववरर् िर्ार गरी चौधौँ र्ोजनाको दस्िावेजमा समावेश 

गररएको । 
 आतथिक वषि २०७४/७५ को लातग कार्ािलर्को अनमुातनि बजेट िथा कार्िक्रम तनमािर् 

गररएको । 
 र्वतईन्न स्रोिबाट प्राि अनगुमन िथा मूल्र्ाङ कन प्रतिवेदनका सझुावहरू अध्र्र्न िथा 

र्वश्लशेर् गरी उपर्िु एवम ्कार्ािन्त्वर्नर्ोग्र् सझुावहरू कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्हरूमा पठाइएको । 

 सेवा प्रवाहको अनगुमन: केन्त्रस्िर ३, न्त्जल्लास्िर ३ पटक (इलाम, मोरङ्ग र कैलाली) । 
 र्वतईन्न माध्र्मबाट प्राि तनवेदन एवम ्ज्ञापनपरको कार्ािन्त्वर्न । चौमातसक अवतधको 

शाखागि प्रगति र्ववरर् िर्ार पाररएको । 

३.१९ र्वपि ्व्र्वस्थापन 
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 प्रधानसेनापतिको सैतनक सहार्क अड्डा, तबशेष कार्ािलर्बाट प्रधानमन्त्रीको कार्ािलर्ला  
सम्बोधन गरी तनर्तमिरूपमा प्राि हनु आएका र्वशेष जाहेरीमा उल्लेन्त्खि र्वषर्हरूको 
कार्ािन्त्वर्नका लातग सम्बन्त्न्त्धि तनकार्हरूमा पराचार गररएको । 

 रार्िर् पनुतनिमािर् प्रातधकरर्मा हनुे र सरकारी सिंस्था पररचालनसम्बन्त्धी तसफाररश सतमतिको 
बैठकमा सहईातगिा जनाइएको । 

 र्वपद्साँग सम्बन्त्न्त्धि मागपर/ज्ञापनपर/तनवेदनहरू आवश्र्क कारवाहीको लातग सम्बन्त्न्त्धि 
तनकार्मा पठाइएको । 

 रार्िर् र्वपद् जोन्त्खम न्त्रू्नीकरर् नीति िथा रर्नैतिक कार्िर्ोजना, २०१६२०३० को 
िजुिमाका लातग गर्ठि व्र्वस्थापन सतमतिको बैठकमा सहईातगिा जनाइएको ।  

 चाल ुआ.व.को स्वीकृि वार्षिक कार्िक्रममा उल्लेख ईएअनसुार ईकूम्प प्रईार्वि रामेछाप, 
ओखलढुिंगा, गोरखा र धार्दङ न्त्जल्लामा ईइरहेको पनुतनिमािर् कार्िको अनगुमन गरी प्रतिवदेन 
गररएको ।  
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पररच्छेद -४ 

ईावी कार्िर्दशा 
 

नेपालको सिंर्वधान, नेपाल सरकार कार्िर्वईाजन िथा कार्िसम्पादन तनर्मावली, सशुासन ऐन िथा 
तनर्मावली एवम ्अन्त्र् प्रचतलि ऐन, तनर्म र कानूनले िोकेबमोन्त्जम प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपरषद्को 
कार्ािलर्को ईावी कार्िर्दशा देहार्बमोन्त्जम रहेको छः 

१.  सशुासनको निेतृ्वदार्ी र उत्कृष्ट तनकार्को रूपमा र्वकास गनने   

नेपाल सरकारको मन्त्रालर्स्िरको तनकार्मध्रे् प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् 
सवोच्च तनकार् ईएकोले र्स कार्ािलर्ला  सशुासनको नेितृ्वदार्ी र उत्कृष्ट तनकार्को 
रूपमा र्वकास गररनेछ । र्सका लातग पूवािधार र्वकासमा सधुार, मानव सिंशाधन र्वकास, 
सूचना प्रर्वतधमा सधुार, अनगुमन िथा मूल्र्ािंकन प्रर्ालीमा सधुार, शासकीर् सधुार, नीति 
र्वश्लषेर् र डेस्क प्रर्ालीमा सधुार, अतईलेख व्र्वस्थापनमा सधुारलगार्िका सधुारहरू ठोस 
रूपमा कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।  

२.  सिंर्वधान कार्ािन्त्वर्न, ऐन, तनर्म तनमािर् र सिंशोधन 

नेपालको सिंर्वधानबमोन्त्जम तनमािर् गनुिपनने  नर्ााँ कानूनहरूको तनमािर्, र्वद्यमान कानूनहरूमा 
सिंशोधन र पररमाजिन गनने  कार्िला  उच्च प्राथतमकिा र्दइनेछ ।  

३.  सिंघीर् प्रर्ालीअनरुूप साविजतनक प्रशासनको पनुसंरचना 

नेपालको सिंर्वधानबमोन्त्जम सिंघीर् प्रर्ालीअनरुूप हनु ेगरी कार्िन्त्जम्मेवारी तनधािरर्, सिंगठन 
सिंरचना तनमािर्, अन्त्िर…सरकारी सम्बन्त्ध र समन्त्वर्, र्वत्तीर् सिंघीर्िा, प्रशासतनक 
पनुसंरचनाजस्िा र्वषर्हरूमा अध्र्र्न र र्वश्लषेर् गरी सिंघीर्िा कार्ािन्त्वर्नला  प्रईावकारी 
बनाइने छ । प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को ईतूमकाको पनुरावलोकन गरी 
पनुसंरचना गररनेछ । 

४.  भ्रष्टाचार तनर्न्त्रर् र सशुासन प्रवद्धिन 

भ्रष्टाचार तनर्न्त्रर् र सशुासन प्रवद्धिनको लातग अननु्त्चि कार्िसम्बन्त्धी ऐन, तनर्म िजुिमा 
गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । र्सका लातग प्रवद्धिनात्मक, तनरोधात्मक र दण्डात्मक रर्नीति 
अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारप्रति शून्त्र् सहनशीलिाको नीति कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । नागररकका 
गनुासाहरूको उन्त्चि सिंवोधनका लातग गनुासो फछ्यौटला  प्रईावकारी बनाइनेछ । साथै 
हेलो सरकारको िमिा र्वकास गररनेछ ।  
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५.  अनगुमन िथा मूल्र्ािंकन प्दततिमा सधुार 

रार्िर् गौरवका आर्ोजनालगार्ि अन्त्र् ठूला आर्ोजना/पररर्ोजनाहरूको तनमािर्ला  गति 
र्दन िी आर्ाजनाहरूको प्रईावकारी अनगुमन गररनेछ । साथै अनगुमन िथा मूल्र्ािंकनला  
प्रईावकारी बनाउन सहईातगिामा आधाररि अनगुमन प्रर्ालीको कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 
अनगुमन गदाि तनकार्गि समन्त्वर्का आधारमा गररनेछ । अनगुमन सूचकहरू िर्ार गरी 
अनगुमन प्रतिवेदनले औ िंल्र्ाएका सझुावहरूको कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।  

६.  साविजतनक प्रशासन िथा शासकीर् सधुार 

साविजतनक प्रशासनमा नतिजामूलक कार्िसम्पादन व्र्वस्थापन प्रर्ाली अवलम्बन गररनेछ 
। कार्िसम्पादन सम्झौिा र कार्िसम्पादन करारमा सधुार गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ । 
नतिजामूलक कार्िसम्पादन ढााँचा (Result Framework) िर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।   

७)  ईौतिक पूवािधार र्वकास सधुार 

कार्ािलर्को लेआउट तमलाउने, ईौतिक पूवािधार तनमािर्, सरसफा  व्र्वस्थापन, सरुिा 
व्र्वस्था, िातलम किको व्र्वस्था, पार्कि ङ व्र्वस्थापन, पसु्िकालर् व्र्वस्थापन, केन्त्रीर् 
अतईलेख ईण्डारर् केन्त्रलगार्िका ईौतिक पूवािधार र्वकास गररनेछ ।  

८)  मावन सिंशाधन र्वकास 

सूचना प्रर्वतध िातलम, व्र्वहारगि िातलम, व्र्वस्थापन िातलम, अन्त्िरािर्िर् अनईुवको 
आदानप्रदान िातलम, अध्र्र्न अवलोकन भ्रमर्, आचारसिंर्हिालगार्िका र्वषर्हरूमा थप 
सधुार गररनेछ ।  

९)  र्वद्यिुीर् सशुासन 

नेपाल सरकारको एकीकृि पोटिल सिंचालनमा ल्र्ाइनछे । हेलो सरकारको गनुासा फछ्यौट, 
कागजरर्हि (Paperless) कार्ि प्दततिको र्वकास, e-attendance, e-registration system 
लगार्िका र्वषर्हरूमा सधुार गररनेछ ।  

१०)  नीति र्वश्लषेर् र डेस्क प्रर्ालीमा सधुार 

नेपाल सरकारका नीतिहरूको पनुरावलोकन गरी नीति र्वश्लषेर्ला  िथ्र्मा आधाररि 
बनाइनेछ । साथै डेस्क प्रर्ालीमा थप सधुार ल्र्ाइि कार्ािन्त्वर्न गररनेछ ।  

११)  अतईलेख व्र्वस्थापनमा सधुार  

मन्त्न्त्रपररषद्का तनर्िर्हरूका साथै कार्ािलर्को अतईलेख व्र्वस्थापनमा थप सधुार गररनेछ 
। अतईलेखको र्वद्यिुीर् व्र्वस्थापनको लातग न्त्जतडटल रूप िर्ार गरी सिंरिर् गनने  व्र्वस्था 
तमला नेछ ।  
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१२)  आतथिक अनशुासन र आन्त्िररक तनर्न्त्रर् 

आन्त्िररक तनर्न्त्रर्ला  प्रईावकारी बनाइनेछ । साविजतनक खचिको प्रईावकारी व्र्वस्थापन 
गरी आतथिक अनशुासन र तमिव्र्र्र्िा कार्म गररनेछ । शून्त्र् बेरूजकुो अवधारर्ाला  
कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

१३)  नतिजामूलक व्र्वस्थापन प्रर्ाली लागू गनने  

प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्का कार्ि र र्क्रर्ाकलापहरूको सूची िर्ार गरी 
नतिजामूलक कार्िसम्पादन ढााँचा र कार्िर्ववरर् िर्ार गररनेछ ।  

१४)  उच्च व्र्वस्थापन समूह (Senior Management Team) को तनर्तमि बैठक बसी शासकीर् 
सधुारका लातग ठोस कार्िर्ोजना तनमािर् गरी कार्ािन्त्र्वन गररनेछ ।  
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पररच्छेद ५  

उपसिंहार 

 

नेपालको सिंर्वधानले साविजतनक प्रशासनलाइि स्वच्छ, सिम, तनष्पि, पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, 
जनउत्तरदार्ी र सहईातगिामूलक बनाउाँदै राज्र्बाट प्राि हनुे सेवा सतुबधामा जनिाको समान र सहज 
पहुाँच सतुनश्चि गरी सशुासनको प्रत्र्ाईतूि गनने  कुरा उल्लेख गरेको छ । सशुासन पाउन ुप्रत्रे्क 
नागररकको अतधकार ईएको हुाँदा साविजतनक प्रशासनलाइि पतन थप सबल, सिम र प्रईावकारी बनाउन 
आवश्र्क ईएको छ ।  

वििमान समर्मा सरकारको प्रमखु कार्िन्त्जम्मेवारी सिंर्वधानको प्रईावकारी कार्ािन्त्वर्न गदै 
सिंक्रमर्कालीन अवस्थाको उन्त्चि व्र्वस्थापन गनुि रहेको छ । सिंर्वधानले पररलन्त्िि गरेका आतथिक 
सामान्त्जक रूपान्त्िरर्का लक्ष्र्हरू प्रातिका लातग सिंवैधातनक व्र्वस्थाअनरुूप हनुे गरी सिंघीर् ढााँचाको 
प्रशासन तनमािर्, प्रत्रे्क िहको कार्िन्त्जम्मेवारी तनधािरर्, सिंगठन सिंरचना तनमािर् र र्वकास, मानव 
सिंशाधन व्र्वस्थापन र समार्ोजन, र्वत्तीर् सिंघीर्िालगार्िका र्वषर्हरूमा पर्ािि अध्र्र्न र र्वश्लषेर् 
गरी सिंक्रमर्कालको तछटो व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क रहेको र सरकारले सो अनईुव गनि र्वतईन्न 
प्रर्ासहरू गरररहेको अवस्था छ ।  

प्रस्ििु प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्बाट आतथिक वषि २०७३।७४ मा 
सम्पादन गरेका कार्ि र र्क्रर्ाकलापहरूलाइि नागररकसमि ल्र्ाउनकुा साथै कार्ािलर्को ईावी 
कार्िर्दशालाइि समेि र्दशातनदने श गरेको छ । र्स कार्ािलर्लाइि समग्र शासन व्र्वस्थाको सशुासनको 
नेितृ्वदार्ी ईतूमका तनवािह गनि सिम बनाउन कार्ािलर्को ईौतिक व्र्वस्थापन, मानव सिंशासन 
व्र्वस्थापन, र्वद्यिुीर् सशुासन, अनगुमन र मूल्र्ािंकन, डेस्क प्रर्ाली, अन्त्िररक तनर्न्त्रर् र आतथिक 
अनशुासनजस्िा पिहरूमा ठोस कार्िर्ोजना बनाइि कार्ािन्त्वर्न गनि कार्ािलर् प्रतिवद्ध रहेको छ ।  

सिंर्वधानले पररकल्पना गरेका आतथिक समरृ्द्ध र र्वकास, सामान्त्जक रूपान्त्िरर्, पूवािधार र्वकास, 
गररबी, बेरोजगारी र असमानिाको न्त्रू्नीकरर् एवम ्शासकीर् व्र्वस्थामा थप प्रईावकाररिा ल्र्ाइि 
सशुासन कार्म गनि एवम ्समग्र नेपाली जनिाको जीवनस्िरमा साथिक र गरु्ात्मक पररवििन ल्र्ाइि 
समदृ्ध, समनु्नि, गतिशील र न्त्र्ार्पूर्ि समाजको तनमािर्मा सहर्ोग परु् र्ाउन प्रधानमन्त्री िथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर् प्रतिवद्ध र कर्टवद्ध रहेको छ । सिंवैधातनक र कानूनी दार्र्त्वअनरुूप 
आगामी र्दनमा आफ्टना कार्ि र र्क्रर्ाकलापलाइि थप गतिशील र प्रईावकारी बनाउन कार्ािलर् साँधै 
लातगरहनेछ   ।
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अनसूुची १ 

प्रधानमन्त्री िथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ािलर्को सिंगठन सिंरचना 
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अनसूुची २ 

रार्िर् गौरवका आर्ोजनाहरूको आ.व. २०७३।७४ को वार्षिक प्रगति 

क्र.सिं. आर्ोजना ईौतिक प्रगति (%) र्वत्तीर् प्रगति(%) 
१. तसक्टा तसिंचाइ आर्ोजना ९१ ७७.९ 
२. बब  तसिंचाइ आर्ोजना १०० ९८.६ 
३. रानीजमरा कुलरीर्ा तसिंचाइ आर्ोजना ९५.७ ९३.६ 
४. ईेरी बब  डाइईसिन बहउु्दतेश्र्ीर् आर्ोजना ९६.१ ९३.९ 
५. मातथल्लो िामाकोशी जलर्वद्यिु आर्ोजना ७२ ६१.७ 
६. बरु्ढगण्डकी जलतबद्यिु आर्ोजना ९५ ९५ 
७. पन्त्श्चम सेिी जलतबद्यिु आर्ोजना अप्राि अप्राि 
८. गौिम बदु्ध अन्त्िरािर्िर् र्वमानस्थल, ईैरहवा ५८ २८.२ 
९. पोखरा अन्त्िरािर्िर् र्वमानस्थल  २५ ५.४ 
१०. दोस्रो अन्त्िरािर्िर् र्वमानस्थल, बारा ७३.५ ७.५ 
११. पशपुति िेर र्वकास कोष ६५ ६३ 
१२. लनु्त्म्बनी िेर र्वकास कोष ७८ ७७.९ 
१३. पषु्पलाल (मध्र् पहाडी) लोकमागि १०० ७२.१ 
१४. रेल्वे िथा मेट्रो र्वकास आर्ोजना) ९९.९ ९९.७ 
१५. हलुाकी लोकमागि ९१.३ ९३.३ 
१६. उत्तर दन्त्िर् (कोशी) लोकमागि १०० ९८.७ 
१७. उत्तर दन्त्िर् (कालीगण्डकी कोररडोर) लोकमागि  ९६ ९७.१ 
१८. उत्तर दन्त्िर् (कर्ािली) लोकमागि  ९५.५ ८२.९ 
१९. काठमाण्डौ िरा –मधेस रिुमागि ०.२ ६.१ 
२०. मेलम्ची खानेपानी आर्ोजना ८१.७ ९२.७ 
२१. रािपति चरेु सिंरिर् कार्िक्रम ९३.२ ९३.२ 

 


