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आ.ब. २०७३/०७४ साउन, भदौ र असोि मवहनामा सम्पादन गररएका 
कायाहरूको वववरण  

मखु्यसजचवको सजचवालयको गनतववनधहरू 

१. मजन्रपररषद्को वववरण  

नेपाल सरकारका मखु्य सजचव श्री रािेन्र वकशोर क्षेरीज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
अध्यक्षतामा २०७४ साल श्रावण मवहना देजि असोि मवहनासम्म बसेका 14 वटा 
मजन्रपररषद्को बैठकमा प्रस्ततु भएका ववनभन्न ननकायका प्रस्तावहरु मानथ छलफल गराइ 
नीनतगत, कायाक्रमगत लगायतका ननणायहरु प्रमाजणत भएका छन ्।  

२. ववववध बैठकहरु 

मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा देहायका नमनतमा ववनभन्न बैठक वसी देहायका ननणायहरु 
भएका नथए । 

- नमनत २०७४।०४।०२ मा मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सम्बजन्धत ननकायका 
सजचवज्यूहरु सवहतको बैठक बसी सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको भारत भ्रमणलाई 
मध्यनिर गरी नेपाल भारत बीचमा आपसी लगानी र लाभका क्षेरहरुलाई प्राथनमकता 
ददने ववषयका मस्यौदा सम्बजन्धत मन्रालयले परराष्ट्र मन्रालयका सजचव र प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषद् कायाालयको सजचवहरुसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र तयार गने। 

- नमनत २०७४।०४।०६ मा पररयोिना व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठक बसी स्वदेशी वा 
ववदेशी लगानीबाट पररयोिनाको ववकास तथा ननमााणका लानग आवश्यक पने वन 
क्षेरको िग्गाको हकमा यसयस्तो िग्गा प्रात ग गने वा वन बटुयान हटाउने प्रवक्रया 
सरलीकृत गना नपेाल लगानी बोडाले सम्बजन्धत सरोकारवाला ननकायहरुसँग समेत 
परमशा गरी १५ ददन नभर मस्यौदा तयार गने । 

- नमनत २०७४।०४।१० गते स्थानीय तहमा कमाचारी व्यवस्थापनको ववषयमा बैठक 
बसी स्थानीय तहमा अनबलम्ब कमाचारी व्यवस्थापन गना अनधकार सम्पन्न प्रशासननक 
पनुःसिंरचना कायाान्वयन सहजिकरण सनमनतका सिंयोिक काशीराि दाहालको 
सिंयोिकयसवमा समान्य प्रशासन मन्रालय,  सिंघीय मनमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालय 
र जशक्षा मन्रालयका सजचवहरु सजम्मनलत सनमनतले अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गने 
ननणाय भइा कायाान्वयनको प्रकृया अजघ बढाइाएको । 
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- नमनत २०७४।०४।१६ गते अस्पताल फामेसी ननदेजशका, २०७० पररमािान गने 
ववषयमा बैठक बसी अको व्यवस्था नहुँदा  सम्म सम्बजन्धत अस्पताल र साझा स्वास््य 
सेवा बीच भएको सम्झौताको आधारमा औषनध पसलहरु सिंचालन गना ददन स्वास््य 
मन्रालयलाइा ननदेश गरेको । 

- नमनत २०७४।०४।२५ मा केन्रीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको ४८ औिं बैठक 
बसी चाडपवालाई मध्यनिर गरी मास,ु फलफूल, तरकारी, िाद्यान्न, दूध, जचनी, पेट्रोनलयम 
पदाथा, यातायतको वटकट बवुकङ तथा भाडादर िस्ता अयसयावश्यक वस्त ु तथा सेवा  
आपूनता तथा ववतरण सहि एविं सूलभ बनाउन सम्बजन्धत ननकायले आ-आफ्नो 
कायाक्षेरको कायायोिना बनाई कायाान्वयन गने र सो को िानकारी ननयनमनत रुपमा 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयलाई गराउने तथा अनगुमन कायाको नेतयृसव 
आपूनता मन्रालयले सिंयोिन गने ननणाय भइा कायाान्वयनमा आएको ।  

- नमनत २०७४।०५।०२ मा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठक बसी बाढी पवहरोबाट 
वपनडतहरूको उद्धारका लानग वैदेजशक सहयोग स्वीकार गने, नगद सहयोग तोवकएको 
बैंक िाता माफा त प्रात ग गने र यस्तो सहयोग गहृ मन्रालयले तोकेको स्थानमा 
हस्तान्तरण गने । वस्तगुत सहयोग ददन चाहने व्यजि वा सिंस्थाले सम्बजन्धत जिल्ला 
दैवव प्रकोप उद्धार सनमनतसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउन सक्ने । ववषयगत 
मन्रालयहरुबाट िोिी, उद्धार सम्बन्धी कायाको प्रगनत वववरण दैननक रुपमा केन्रीय 
दैवी प्रकोप उद्धार सनमनतलाई उपलब्ध गराउने ननणाय भइा वक्रयाजशल भएको । 

- नमनत २०७४।०५।०४ गते मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा मजन्रपररषद्को नमनत 
२०७४।०४।३१ गतेको ननणायानसुार गदठत सनमनतको बैठक वसी सञ्चालनको 
प्रवक्रयामा रहेका मेनडकल कलेि वा यस्तै प्रकृनतका अन्य भौनतक सिंरचना लगायतका 
सम्पजि िरीद गने सम्बन्धमा प्रचनलत अभ्यास बारे अध्ययन सावािननक िरीद अनगुमन 
कायाालयले गरी प्रस्ततु गने तथा स्वास्थय मन्रालयबाट सो ववषयमा भएको अध्ययन 
प्रनतवेदन बारे स्वास््य मन्रालयले िानकारी गराउने ननणाय भएको ।साथै नमनत 
२०७४।०५।२५ मा बसेको उि सनमतको बैठकले प्रस्ततु भएका प्रनतवेदनहरु 
अध्ययन गरेको नथयो । 

३. मखु्य सजचवज्यूबाट भएका भेटघाट 

- मखु्य सजचवज्यूबाट २०७४।०४।२५ मा नेपालका लानग अमेररकाका कायावाहक 
रािदतु Mr. MIchael C Gonzales सँग भेटघाट भई दईु पक्षीय वहतका ववषयमा 
छलफल भएको । 
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- नमनत २०७४।०४।२५ मा प्रदेश तथा स्थानीय ननकायहरुमा स्वास््य सम्बन्धी सामाग्री 
िररद प्रकृया तथा पद्दनतका ववषयमा British Embassy, German Embassy, 
Korean Embassy, Resident Coordinator Of UN, US Embassy, World 
Bank का प्रनतननधहरुसँग सिंयिु भेटघाट तथा छलफल गनुा भएको ।  

- सिंघीयता, वैदेजशक सहयोग तथा ववववध दईु पक्षीय वहतका ववषयहरुमा नमनत 
२०७४।०४।३२ मा Ms. Valerie Julliand, UN Resident Coordinator सँग 
तथा नमनत २०७४।०५।०७ मा Dr. Rurik Marsden - Head of office for 
DFID Nepal सँग भेटघाट तथा छलफल भएको । 

- Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industry तथा 
Nepal Chamber of Commerce का पदानधकारीहरु सँग भेट गरी सावािननक तथा 
ननिी साझेदारी प्रवद्धान ववषयमा छलफल भएको । 

- आनधकारीक टे्रड यनुनयन लगायताका अन्य टे्रड यनुनयनका पदानधकारीहरुसँग कमाचारी 
समायोिन तथा ननिामती सेवाको समय सापेक्ष सधुारका ववषयमा छलफल गरी ननदेशन 
ददन ुभएको । 

 ४. मखु्यसजचवको सजचवालयबाट सम्पाददत प्रमिु कायाहरुको वववरण 

- यस अवनधमा भएका ववववध बैठकको व्यवस्थापनका लानग नेपाल सरकारका 
सजचवज्यूहरु तथा अन्य पदानधकारीहरु सँग समन्वय तथा सञ्चार गने लगायत बैठकको 
समग्र व्यवस्थापन गने काया गरेको । 

- रािपरावङ्कत ववजशष्ट शे्रणीका तथा रािपरावङ्कत प्रथम शे्रणीका कमाचारीहरुको मखु्य 
सजचवज्यूबाट हनुे 2073/074 को कायासम्पादन तथा मूल्याङ्कन कायामा सहयोग तथा 
समन्वय गने काया भएको । 

- यस अवनधमा कररब १५० गनुासो उपर सम्बजन्धत ननकायमा टेनलफोन गरी 
व्यवस्थापनमा समन्वय र सहयोग गररएको । 

- मखु्य सजचवज्यूबाट भएका भ्रमण/अवलोकनका क्रममा सम्पका  अनधकारीका रुपमा 
आवश्यक सहजिकरण र सहयोग गररएको । 

- मखु्य सजचवज्यूको आदेश/ननदेशानसुार सेवाप्रवाह एविं नागररकका गनुासो उपर 
आवश्यक काया गररएको। 
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- ववनभन्न व्यजि/सिंस्थाहरुबाट मखु्यसजचवज्य ुसमक्ष अनरुोध भइा यस अवनधमा प्रात ग कररब 
१५ शभुकामना/मन्तव्य/नसफाररस आददको ड्राफ्ट तयार गने र मखु्यसजचवज्यूबाट 
अजन्तनमकरण भएपनछ सम्वजन्धत ननकाय/व्यजि समक्ष प-ुयाउने काया भएको । 

- यो अवनधमा कररब १३ वटा ववदेशी प्रनतनननध मण्डलहरुलाइा भेटघाट व्यवस्थापन 
(सिंचार, समन्वय, बैठक, सयसकार) गराइएको। 

- आन्तररक र ववषयगत ननकायहरूसँगको समन्वयमा आदेशानसुार सहजिकरण गररएको। 

- यस अवनधमा केजन्रय अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतबाट भएको ननणाय कायाान्वयनको 
अवस्थाको सिेुत र धनकुटा जिल्लामा अनगुमन गरी सो बाट प्रात ग प्रनतवेदन श्रीमान ्
मखु्य सजचवज्यू तथा सजचवज्यू समक्ष पेश गररएको । 

- सजचवालय प्रशासन सञ्चालनका आवश्यक कामहरु सम्पादन गररएको । 

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

- सजचवालयको ननयनमत सरसफाइा एविं हररयाली व्यवस्थापन गररएको साथै logistic 
सम्बन्धी व्यवस्थापन गररएको। 

- प्रधानमन्री कायाालयबाट भएका ननदेशन एविं आदेश र अन्य समसामवयक ववषयमा 
ननदेशन भएपनछ सञ्चार साधनबाट नै कायाान्वयनको अवस्थाको अनगुमन गने र समस्या 
भएमा समाधानका लानग समन्वय र सहजिकरणको काम ननरन्तर भइरहेको । 

- मजन्रपररषद् बैठक र सिंवैधाननक ननकाय तथा मजन्रपररषद् सनमनतको बैठक 
व्यवस्थापनका लानग ननदेशन भएअनसुार समन्वय र सहिीकरण ननरन्तर भइरहेको । 

- कायाालयनभर ववनभन्न महाशािा/शािाले आयोिना गरेको बैठक, छलफलमा 
प्रनतनननधयसव गरेको।  

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

सामान्य प्रशासन शािाको गनतववनधहरू 

- नसिंहदरवार सरसफाइा अनभयान एविं हररयाली व्यवस्थापनलाइा ननरन्तरता ददन कायाालय 
पररसरको सरसफाइ तथा बगैंचा व्यवस्थापन कायाक्रम अन्तगात गाडेननङ सम्बन्धी काया 
गररएको।  
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- यस कायाालयमा कायारत कमाचारीहरुको ननिामती सेवा ऐन तथा ननयमावलीमा गररएको 
व्यवस्था अनसुार आ.ब. ०७३।७४ को काया सम्पादन मूल्याङकन सम्बन्धी काया 
सम्पन् न गररएको ।  

- यस कायाालयमा कायारत सावािननक पद धारण गरेका पदानधकारी तथा कमाचारीहरुको 
कानून बमोजिम सम्पजि वववरण सिंकलन गरी सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको  तथा 
सेवा करारमा कायारत कमाचारीहरुको सम्पजि वववरण सिंकलन गरी अनभलेि राजिएको।  

- यस कायाालयको सामान्य प्रशासन शािाबाट सम्पादन हनुे कमाचारी प्रशासनसम्बन्धी 
ववदा अनभलेि अद्यावनधक, रमाना, अवकास आददको सम्बजन्धत ननकायमा पराचार र 
दैननक कायाहरु सम्पादन गररएको ।  

- सम्माननीय प्रधानमन्री शेरबहादरु देउवाज्यूको नेतयृसवको सरकारका १०० ददनका 
उपलब्धीहरुको पजुस्तका प्रकाशन गररएको । 

- यस कायाालयको लानग आ.ब. ०७४।७५ मा आवश्यक पने वस्त ुतथा सेवाको िररद 
प्रयोिनाथा िररद प्रवक्रयालाई व्यवजस्थत गना वावषाक िररद योिना बनाइ काया प्रारम्भ 
गररएको ।  

- यस कायाालयको सामान्य प्रशासन शािाबाट सम्पादन हनुे कमाचारी प्रशासन सम्बन्धी 
ववदा अनभलेि अद्यावनधक, वैदेजशक मनोनयन,  रमाना, अवकास आददको सम्बजन्धत 
ननकायमा पराचार, कायाालयमा तथा पदानधकारीहरुका लानग सवारी साधन र इन्धनको 
व्यवस्थापन, कायाालय तथा पररसरको ननयनमत सरसफाइ लगायत दैननक कायाहरु 
सम्पादन गररएको ।  

- यस कायाालय तथा सम्बद्ध ननकायहरुको नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) मा पेश गनुापने 
प्रस्तावहरु तयार गरी पेश गररएको साथै स्वीकृत प्रस्तावहरु सम्बजन्धत ननकायहरुमा 
प्रवेषत गररएको ।  

आनथाक प्रशासन शािाको गनतववनधहरू 

आनथाक व्यवस्थापन 

सरकारी कोषहरुको सिंचालन¸ बिेट तिुामा¸ ननकाशा तथा िचाको लेिा राख् ने¸ रािश्व¸ 
धरौटीको वहसाव राख्ने̧  वविीय वववरणहरु तयार गने¸ आन्तररक ननयन्रणको व्यवस्था 
नमलाउने¸ लेिा परीक्षण गराउने¸ बेरुिकुो लगत राख् ने¸ बेरुि ुफर्छ्यौट गने/गराउने आदी 
कायाहरु आनथाक शािाबाट सम्पादन हनुे गदाछन ्। कुशल वविीय व्यवस्थापन¸ वविीय 
अनशुासन र वविीय प्रनतवेदनमा शदु्धता¸ पारदजशाता एविं ववनधको पालनाको माध्यमबाट 
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प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयलाई सशुासनको नेतयृसवदायी तथा उयसकृष्ट ननकाय 
बनाउने प्रयास यस शािाबाट भईरहेको छ । यस क्रममा ननयनमत कामहरुका अनतररि 
ववनभन्न सधुारका कायाहरु समेत गररिं दै आएको छ । आनथाक प्रशासन तफा  आ.व. 
०७४/७५ को आजश्वन मसान्त सम्ममा गररएका प्रमिु कायाहरु देहाय अनसुार रहेका 
छन।् 

प्रमिु कामहरुः 

- यस कायाालय र मातहतका गरी १2 ब.उ.शी.न. को आनथाक बषा ०७४/७५ को 
बिेट तथा कायाक्रम LMBIS माफा त बिेट तयार गरी अथा मन्रालयबाट जस्वकृत 
भइसकेको छ । 

- चाल ुआ.व. 2074/75 को लागी यस कायाालय र मातहतको कायाालयको लागी 
स्वीकृत भएको विेट तथा कायाक्रमको सम्वद्ध ननकायहरुलाई िचा गने अजख्तयारी र 
कायाक्रम पठाउने काम सम्पन्न भएको छ ।  

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

- यस कायाालयलाई प्रात ग विेट िचा गने अजख्तयारी अनसुार ववनभन्न बिेट उप-
जशषाकहरुको प्रचनलत कानून अनसुार िचा गरी सो को वहसाव राख्न ेकाम भएको छ । 

- यस शािाबाट तयार गनुा पने वविीय वववरणहरु तयार गरी यथा समयमा सम्वद्ध 
ननकायहरुमा पठाईएको छ ।  

- यस अवनधमा कोष तथा लेिा ननयन्रक कायाालय नसिंहदरवार भिुानी केन्र ४ वाट 
आनथाक वववरणहरु प्रमाजणत भएका छन ्।  

- सूचना प्रववनध आयोिना तफा को आयोिनागत लेिा तयार गनाको लागी आवश्यक पने 
त्याँङ्क तथा वववरणहरु प्रात ग गने काया भएको छ । 

- यस कायाालय र मातहत ननकायहरुको आ.व. 2073/74 को रािश्व धरौटी ववननयोिन 
िचाको आनथाक वववरणहरु सकलन गरी एकीकृत केजन्रय आनथाक वववरण तयार गने 
काम भईरहेको छ ।  
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- आफ्नो र मातहत ननकायहरुको आ.व. ०७४/७५ को लानग जिम्मेवारी सरेको कुल 
बेरुि ुरु. १७ करोड ४६ लाि ५५ हिार मध्ये प्रथम रैमानसक अवनधसम्ममा 49 
लाि 85 हिार फर्छ्यौट भई 2.८५ प्रनतशत प्रगनत हानसल भएको छ । 

- आनथाक प्रशासन शािाबाट भिुानी भएको रु 25000।– भन्दा वढी रकमको 
भिुानी वेव साईट माफा त सावािननक गररएको छ । 

- २०७२ बैशाि १२ को प्रलयकारी भकूम्प र 2074 को बावढ प्रभाववत क्षेरमा 
सहयोगको लागी प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा देश ववदेशवाट रकम िम्मा 
हनुे क्रम िारी नै भएकोले यस अवनधमा पनन उठेको रकमको अध्यावनधक वववरण 
वेवसाईटमा राख्न ेगररएको छ । यस अवनधमा यस कोषमा रु 30 करोड आम्दानी र 
रु 50 करोड गहृ मन्रालयलाई ननकासा भएको छ । 

आनथाक प्रशासन शािाको आ.व. ०७४/७५ को प्रथम चैमानसक अवनधका ननयनमत 
कायाहरुः  

- यस कायाालयबाट आनथाक व्यवस्थापनको लानग प्रमिु दईु वकनसमका बिेट उप-
जशषाकको व्यवस्था भई सोबाट िचा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । एक ब.जश.निं. 
3010133 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको लानग ववननयोजित भएको 
छ भने अको ब.जश.निं. 3010113 मजन्रपररषद्को िचा व्यवस्थापन सँग सम्वजन्धत 
रहेको छ ।  

- यस कायाालयबाट ववननयोजित बिेटको साथै ववनभन्न कोषहरु पनन सिंचालनमा रहेका 
छन ्। साथै रािश्व र धरौटी सम्वन्धी कारोबार पनन हनुे गरेको छ ।  

- आ.व. ०७४/७५ मा यस कायाालयलाई बिेट अजख्तयारी रु. 484079 हिार प्रात ग 
भएकोमा ननकासा/ भिुानी रु 105414 हिार (तानलका २ अनसुार) िचा भएको 
छ। 

- यस आ.व. को असोि मसान्त सम्ममा रािश्व तफा  प्रशासननक शलु्क¸ ठेक्का पट्टा र 
बेरुि ुदाजिला गरी रु. 23¸774।- आम्दानी भएको छ ।  

- धरौटी तफा  आ.व. ०७३/७४ को रकम रु. 63¸36¸003.56 जिम्मेवारी सरेको र 
चाल ुआ.व. 07४/7५ असोि सम्मको आम्दानी रु. 1¸90¸429।– गरी िम्मा रु 
65¸26¸432.56।- भएकोमा सो मध्ये  रु.28¸24¸574।- वफताा भई वाँकी रु 
37¸01¸858.56।– मौज्दात रहेको छ ।  
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- सबै बिेट उपशीषाकहरुको िचाको वहसाब ररतपूवाक रािी वविीय प्रनतवेदनहरु तयार 
गरी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको छ । 

- यस अवनधमा प्रथम रैमानसकका अवनधका िचाहरु सावािननक गररएको छ । 

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

- आनथाक प्रशासनसँग सम्बजन्धत ववषयमा माग गररएको राय समयमै उपलब्ध गराइएको 
र महाशािा प्रमिु¸ सजचवज्यूहरु र मखु्य सजचवज्यूबाट प्रात ग ननदेशनहरु कायाान्वयन 
गररएको छ । 

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

- TDS लाई आन्तररक रािश्व ववभागले तयार पारेको Software माफा त इन्ट्री « गने काया 
गरेको।  

तानलका १: यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई ददएको बिेट अजख्तयारी 
रु. हिारमा 

नस.निं. ब.उ.जश.निं. कायाक्रम/आयोिना 
आ.व. २०७४/७५ को ववननयोजित बिेट 

चाल ु पूिँीगत िम्मा 

१ ३०१०११ मजन्रपररषद्  १९४३४२ ० १९४३४२ 

२ ३०१०१३ 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालय 

२४६०८० ३४९७० २८१०५० 

३ ३०१०१५ गररबी ननवारण कोष १६८७६६५ ० १६८७६६५ 

४ ३०१०२० सावािननक िररद अनगुमन कायाालय ९४४५३ ८९४०० १८३८५३ 

५ ३०१०२२ नेपाल ट्रष्टको कायाालय ४९३३३ १३६२० ६२९५३ 

६ ३०१०२५ रावष्ट्रय सतका ता केन्र ११५७३६ १९५०० १३५२३६ 

७ ३०१०३० के्षरीय प्रशासन कायाालय १२७२९२ ८६०० १३५८९२ 

८ ३०१०३१ लगानी बोडाको कायाालय ९०५०८ १०७१० १०१२१८ 

९ ३०१०३२ रावष्ट्रय पनुननामााण प्रानधकरण २३२०५६ १४४७० २४६५२६ 

१० ३०११०१ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना ३१६०२ ५७००४८ ६०१६५० 

११ ३०११०२ कणााली ववकास आयोग २८०९७ ७२८ २८८२५ 

१२ ३०११०३ सदूुरपजिम ववकास आयोग २७९२३ ० २७९२३ 

१३ ३०१८०१ रावष्ट्रय पनुननामााण प्रानधकरण कोष ७४३५४२३२ ७१५८०७०८ १४५९३४९४० 

    िम्मा ७७२७९३१९ ७२३४२७५४ १४९६२२०७३ 
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   चाल ु पूिँीगत  

   ७७२७९३१९ ७२३४२७५४  

   

तानलका २: यस कायाालयलाई प्रात ग बिेट अजख्तयारी र िचा वववरण 

रु. हिारमा 

नस.निं. ब.उ.जश.निं. आयोिना/कायाक्रममको नाम वावषाक बिेट 

आ.ब. 
०७४/७५ 
असोि मसान्त 
सम्मको िचा 

कैवफयत 

१ ३०१०११३ मजन्रपररषद् १९४३४२ ५०२१२   

२ ३०१०१३३ 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालय 

२४६०८० ५०६५७ 
  

३ ३०१०१३४ 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालय 

३४९७० २६११ 
  

४ ३०११०१३ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना ४५८५ ३३२   

५ ३०११०१४ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना २५०० ०   

 ६ ६०१०१४३ अथा बिेट सिंजचत ववदा ९७२ ९७२   

७ ३०१०१८३ अथा विेट औषधी उपचार ६३० ६३०   

    कुल िम्मा ४८४०७९ १०५४१४   

तानलका #: कायाालयमा सिंचानलत कोषहरुको अवस्था (आ.व. ०७४/७५)                   
रु. हिारमा 

नस.निं वववरण अ.ल्या यस वषाको 
आम्दानी िम्मा आम्दानी यस वषाको 

िचा 
बाकँी 
मौज्दात 

१ प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उद्धार 
कोष 

2173320 300000 
 

2473320 500000 
 

1973320 

२ प्रधानमन्री राहत कोष 
108562 

 

0 108562 
 

0 108562 
 

३ प्रधानमन्री सहायता कोष 
2068 

 

0 2068 
 

0 2068 
 

िम्मा 2283950 300000 2583950 500000 2083950 

तानलका ४: बेरुि ुफर्छ्यौटको वववरण 

केजन्रय बिेट तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार 

रु. हिारमा 

वववरण 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 

गनुापने शरुु बरेुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट        

(रु. हिारमा) 

आ.व.०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 
गनुापने बाकँी 
बरेुि ु    (रु. 

हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतशत 

कैवफयत 

आ.व. ०५९/६० सम्मको 379 00 379 00  

आ.व. ६०/६१ - आ.व. 
०7१/7२ 

103 ०० 103 ००  

आ.व. ०७२/७३ 8440 00 8440 00  

िम्मा 8922 00 8922 00  
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सनमनत तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार 

        रु. हिारमा 

वववरण 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 

गनुापने शरुु बरेुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट        

(रु. हिारमा) 

आ.व.०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 
गनुापने बाकँी 
बरेुि ु(रु. 
हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतशत 

कैवफयत 

आ.व. ०६२/६३- आ.व. 
०7१/७२ सम्मको १८० ०० १८० ०० 

 

आ.व. ०७२/७३      

िम्मा १८० ०० १८० ००  

केन्र तथा सनमनत दबैुको 
िम्मा ० ०० ० ००  

केजन्रय बिेट तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र मातहत ननकायहरु समेतको 
रु. हिारमा 

वववरण 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 

गनुापने शरुु बरेुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट        

(रु. हिारमा) 

आ.व.०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 
गनुापने बाकँी 
बरेुि ु    (रु. 

हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फर्छ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतशत 

कैवफयत 

आ.व. ०५९/६० सम्मको 408 00 408 00  

आ.व. ६०/६१ - आ.व. 
०7१/7२ 

106380 00 106380 00  

आ.व. ०७२/७३ 67867 4989 62882 00  

िम्मा 174655 4989 169670 2.85  

 

सूचना प्रववनध शािाको गनतववनधहरू 

- हेलो सरकार कक्षमा सञ्चालनमा रहेको Gunaso Portal लाई थप प्रभावकारी एविं आम 
िनताको पहुँचमा परु् याउने उदे्दश्यले यस कायाालयबाट ननमााण भएको Gunaso Portal 

को Acceptance Testing तथा प्रयोगकताा माझ Live Demo समेतको काया सम्पन्न 
भएको र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको । 

- सवै सावािननक ननकायहरुबाट मौिदुा सूचीका लानग आव्हान हनु ेसूचना; सोका लानग 
ननधाारण हनुे योग्यताको वववरण; सो सम्वन्धमा इच्छुक व्यजि, फमा, सिंस्था वा 
कम्पनीबाट सिंकलन गररन ेननवेदन; र उि ननवेदन उपर िाँचबझु गरी मौिदुा सूची 
प्रकाशन गने सम्मको प्रकृयालाई स्वचानलत प्रणाली माफा त गना सवकने गरी सवै 
सावािननक ननकायहरुले प्रयोग गने गरी e-Shuchi Web Portal को Acceptance 

Testing को काया सम्पन्न भएको र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको । 
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- यस कायाालयको आ.व ०७४।७५ को बावषाक कायाक्रममा परेको Windows Server, 

SQL Server को License, SSL Certificate तथा Inventory Management 

System िररदका लानग Terms of Reference तयार गने काम सम्पन्न भएको 

प्रसे तथा बैदजशक सम्बन्ध शािाको गनतववनधहरू 

- आनथाक बषा २०७४/२०७५ को साउन, भदौ र असोि मवहनामा नेपालका लानग 

म्यानमार र इजिप्टको प्रस्ताववत आवासीय रािदूत पदमा ननयजुिका लानग नमरराष्ट्रबाट 
प्रस्ताववत रािदूतहरूलाई प्रस्ताव बमोजिम ननयजुि गना नेपालको तफा बाट सहमनत प्रदान 
गररएको साथै अवष्ट्रया र डेनमाका को नेपालका लानग प्रस्ताववत गैरआवासीय रािदूतको 
ननयजुिको लानग समेत सहमनत प्रदान गररएको छ। 

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

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

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष ववनभन्न व्यजि तथा सिंघ/सिंस्थाहरूबाट माग भई 
आएका शभुकामना सन्देशको ड्राफ्ट तयार गरी उपलब्ध गराइएको छ।  

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

- सूचना मागकतााहरूलाई सूचना प्रानत गका लानग ननयनमत रूपमा सहिीकरण गररएको छ।  

- सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम 
३ बमोजिम प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयसँग सम्बजन्धत २०७४ सालको 
बैसाि, िेठ, असार मवहनाको वववरण सावािननक गरर सो वववरण कायाालयको 
वेबसाइटमा राजिएको छ । साथै सो वववरण रावष्ट्रय सूचना आयोगमा समेत पठाइएको 
छ।  

- प्रयसयेक ददन ववनभन्न दैननक तथा सात गावहक पनरकाकाहरूमा प्रकाजशत हनुे समाचारहरू 
मध्ये िनताका दैननक सरोकारसँग सम्बजन्धत समाचारहरू सिंकलन गरी मखु्यसजचवको 
सजचवालयमा उपलब्ध गराइएको छ। 

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

- नमनत २०७४।०४।०१ गते आईतवार सम्माननीय प्रधानमन्री शेरबहादरु देउवाज्यूको 
समपुजस्थनतमा काठमाडौं उपयसयकाको पूवााधार ववकास काठमाडौं उपयसयका सडक 
ववस्तार सम्बन्धमा बैठक बसी काठमाडौं उपयसयका नभर दरुावस्थामा रहेका सडकको 
यथाजशघ्र ममात सम्भार िाल्टािलु्टी पनेु तथा काठमाडौं उपयसयका नभर हाल सिंचालनमा 
रहेका आयोिनाको कायाान्वयनबाट आम नागररकलाई धलुो वहलो र असरुक्षा भएकोले 
सरुक्षा प्रदान गना समय तानलका बनाई कायाान्वयन गना ननदेशन भएको र उि ननदेशन 
कायाान्वयन भएको छ । 

- नमनत २०७४।०४।०५ गते नबहीबार सम्माननीय प्रधानमन्री शेरबहादरु देउवाज्यूको 
समपुजस्थनतमा लगानीमा वन क्षेर सम्बन्धमा बैठक बसी स्वदेशी वा ववदेशी लगानीबाट 
पररयोिनाको  ववकास तथा ननमााणका लानग आवश्यक पने  वन क्षेरको िग्गाको 
हकमा यसयस्तो िग्गा प्रात ग गने वा वन बटु्यान हटाउने (Forest clearance) प्रवक्रयालाई 
सरलीकृत गना तयसकाल  प्रचनलत कायाववनधमा के कस्तो पररमािान गनुा उपयिु हनु्छ 
सम्बजन्धत सरोकारवाला ननकायहरुसिंग समेत परामशा गरी मस्यौदा तयार गरी  १५ 
ददननभर पेश गने  ननदेशन ददइएको । 

- नमनत २०७४।०४।२७ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालयका  
सजचव चन्र कुमार जघनमरेज्यूको अध्यक्षतामा मेलम्ची िानेपानी आयोिना सम्बन्धमा 
बैठक बसी सम्माननीय प्रधानमन्री श्री शेरबहादरु देउबाज्यूले नमनत २०७४ श्रावण 
२६ गते मेलम्ची िानपेानी आयोिना ननमााणस्थलको स्थलगत भ्रमण गनुा भए पिात ्
आयोिनालाई ननधााररत समयमा सम्पन्न गने सम्बन्धमा आयोिनास्थलमा रहेका भवनहरु 
तथा क्याम्प क्षेरको सरुक्षा र ववदेशी ठेकेदारको सरुक्षाका लानग गहृ मन्रालयसिंग 
समन्वय गरी नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको उपजस्थनतलाई प्रभावकारी बनाउने, 
आयोिनाको सरुुिंग िने्न काया दैननक न्यूनतम २० नमटर गने ववषयमा १० ददननभर 
एक Expedition Plan तयार गने,  रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाले पाउनपुने सवुवधा 
(Privileges) का बारेमा तयसकाल कुनै व्यवस्था गना रावष्ट्रय योिना आयोगसिंग समन्वय 

गनुा पने कायाका लानग २ मेलम्ची फेि, मेलम्ची पलुबिारदेजि धापसम्म Approach 

Road ननमााण गना भौनतक पूवााधार तथा यातायात र अथा मन्रालयमा समन्वय गने 
तथा सनु्दरीिलको Treatment Plant मा आवश्यक ववद्यतु आपूनता गराउन ऊिाा 
मन्रालय र ववद्यतु प्रानधकरणसिंग सहिीकरण गने ननदेशन ददइएको। 

- नमनत २०७४।०५।२९ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालयका  
सजचव शिंकरप्रससाद अनधकारीज्यूको अध्यक्षतामा रावष्ट्रय गौरवका आयोिना मध्यपहाडी 
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लोकमागा, उिर दजक्षण लोकमागा, हलुाकी रािमागा र मेलम्ची िानेपानी आयोिनाको 
कायाप्रगनत सम्बन्धमा बैठक बसी समयमै सम्पन्न गना ननदेशन भएको छ । 

- नमनत २०७४।०६।०४ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालयका  
सजचव शिंकरप्रससाद अनधकारीज्यूको अध्यक्षतामा परुातयसव ववभागको लानग िग्गा 
व्यवस्थापन सम्बन्धमा बैठक बसी परुातयसव ववभाग र रावष्ट्रय अनभलेिालयको लानग 
आवश्यक पने िग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा काठमाण्डौ उपयसयकाको ररङ्गरोड नभर 
र बावहर रहेका उपयिु हनुे सिंभाव्य सावािननक िग्गाहरुको वववरण तयार गरी 
ववकल्पहरु सवहत आगामी बैठकमा पेश गना परुातयसव ववभाग भनूमसधुार तथा व्यवस्था 
ववभाग र नापी ववभागका महाननदेशकहरूलाई जिम्मेवार ददने भनी ननदेशन भएको छ।  

- नमनत २०७४।०६।२४ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायाालयका  
सजचव शिंकरप्रससाद अनधकारीज्यूको अध्यक्षतामा काठमाण्डौ उपयसयकाको सडक 
ववस्तारको कायाप्रगनत सम्बन्धमा बैठक बसी काठमाण्डौ उपयसयका नभर सडकको 
दरुावस्था हटाउन ननदेशन भएको छ। 

आनथाक नीनत ववश्लषेण शािाको गनतववनधहरू  

नेपाल सरकारवाट िारी गररएका रावष्ट्रय  नीनतहरुमा सरोकारवालाको सहि पहुँच परु् याउन 
सवै नीनतहरुलाई प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको website मा अद्यावनधक 
गरी एवककृत रुपमा राजिएको छ । साथै गत वषामा परीक्षण गररएका ४ वटा रावष्ट्रय 
नीनतहरु (रावष्ट्रय औषधी नीनत, २०५१; ग्रामीण िानेपानी आपनुता तथा सरसफाई नीनत, 

२०६०; रावष्ट्रय कृवष नीनत, २०६१ र ववज्ञान तथा प्रववनध नीनत, २०६१) परीक्षण प्रनतवेदन 
समेत सवासाधारणको िानकारीको लानग कायाालयको website राजिएको छ। 

सामाजिक ववकास शािाको गनतववनधहरू 

नेपाल सरकारका मखु्यसजचव रािेन्र वकशोर क्षेरीको सिंयोिकयसवमा नमनत २०७४ साउन 
१६ गते जशक्षा मन्रालय र स्वास््य मन्रालय सम्बद्ध पदानधकारीहरुको उपजस्थनतमा बसेको 
बैठकबाट भएका ननणायहरु ।  

- जचवकयससा शास्त्रतफा  चाल ुशैजक्षक सरमा नबद्याथी भनााका सम्बन्धमा हाल सम्मको 
प्रगनत वारेमा छलफल भयो । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७२ 
असोि १ गतेको ननणाय र सम्माननत सबोच्च अदालतको २०७२ मिंनसर १५ एविं 
०७३ िेष्ठ २१ गतेको आदेश बमोजिम योग्यताक्रम अनसुार ७ ददन नभर नबद्याथी 
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भनाा गराउने सम्बन्धमा ब्यवस्था गरी सोको सो को िानकारी यस कायाालयलाई 
गराउने । 

- सो बमोजिम नगरेमा प्रचनलत कानून बमोजिम सम्बन्धन िारेि तफा  सम्बजन्धत 
ननकायले आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने । 

- परीक्षा ननयन्रण कायाालयमा गैर मेररट (MERIT) बाट भनाा भएका नबद्याथीहरुको 
रजिषे्टशन नगना नर.वव.वव. नडन कायाालयबाट लेजिएको नबषयमा यसको अद्यावनधक 
जस्थनतका बारेमा ३ ददन नभर िानकारी गराउने । 

नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को २०७४।४।३१ को ननणायानसुार मखु्यसजचवको 
अध्यक्षतामा गदठत सनमनतको बैठक वसी मनसाय पर ददइ सिंचालनको प्रवक्रयामा रहेका 
मेनडकल कलेिको िरीद प्रवक्रया सम्बन्धमा छलफल भै देहाय बमोजिमको ननणाय भयोः  

- सञ्चालनको प्रवक्रयामा रहेका मेनडकल कलेि वा यस्तै प्रकृनतका अन्य भौनतक 
सिंरचना लगायतका सम्पजि िरीद गने सम्बन्धमा प्रचनलत अभ्यास बारे अध्ययन 
गरी आगामी बैठकमा सावािननक िरीद अनगुमन कायाालयले प्रस्ततु गने । 

- स्वास््य मन्रालयबाट यस अजघ उपयुाि नबषयमा भएको अध्ययन प्रनतवेदन वारे 
स्वास््य मन्रालयले आगामी बैठकमा िानकारी गराउने ।आवश्यक सन्दभाका 
लानग प्रनतवेदनको प्रनतनलवप समेत उपलव्ध गराउने । 

- आगामी बैठकहरूमा काननु न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयको सजचव 
तथा सहसजचव नडल्लीराि जघनमरेलाई आमन्रण गने ।  

- प्रनतवेदनको लेिन कायाको सिंयोिन सावािननक िरीद अनगुमन कायाालयले 
गने। 

  नमनत २०७४/०५/१६मा मखु्यसजचवज्यकुो सिंयोिकयसवमा बसेको बैठकका ननणायहरु  

- अस्पताल फामेसी ननदेजशका २०७०, पररमािानका लानग मजन्रपररषद् मा पेश भएको 
ननदेजशका ननणाय नभै स्वास््य मन्रालयमा वफताा भएको र सम्बजन्धत अस्पताल र 
साझा स्वास््य सेवा बीच भएको सम्झौताको आधारमा औषनध पसलहरु सिंचालन 
भइ आएकोले तयसकाल अको व्यवस्था नहुँदासम्म सिंचालन गना ददने ।  

- अस्पताल फामेसी ननदेजशका २०७० पनुः पररमािान हनुे हुँदा औषनध आपनुताको 
क्षेरमा लामो समय देजि काम गदै आएको साझा स्वास््य सेवालाई अस्पताल 
क्षेरबाट औषनध ववतरण र व्यवस्थापनमा आबद्ध गने सम्बन्धमा स्वास््य मन्रालयले 
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सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालय, रावष्ट्रय सहकारी नबकास बोडा र साझा 
स्वास््य सेवाका प्रनतनननधहरुलाई समेत सहभागी गराई १५ ददन नभर औजचयसयपूणा 
अवधारणा पर प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् को कायाालयमा पेश गने ।   

नमनत 2074।6।25 बधुबार मखु्यसजचवको सिंयोिकयसवमा बसेको बैठकको ननणायः 

यस ववषयमा जचवकयससा जशक्षा ववधेयक व्यवस्थावपका सिंसद्मा ववचाराधीन रहेको; डा. गोववन्द 
के. सी. को अनशन पनुः प्रारम्भ भएको र सनमनतका केही सदस्यहरू डा. के. सी. का 
प्रनतनननधहरूसँग आि यही समयमा वाताामा समेत बस्नपुने अवस्था रहेकाले मस्यौदा 
प्रनतवेदनमा सामान्य छलफल भयो । प्रस्ततु मस्यौदामा िग्गा प्रानत ग ऐन, 2034 लाई 
मूलतः आधार बनाई आशयपर (LOI) पाएका सिंस्थाहरू सरकारले आफ्नो स्वानमयसवमा नलन 
सक्ने उल्लेि भएको र यसअजघ गदठत सनमनतले पनन प्रस्ततु ववषयमा पेश गरेको प्रनतवेदन 
प्रात ग हनु आएकाले सोसमेत अध्ययन गरी अको बैठकमा ववस्ततृ छलफल गने ।  

योिना तथा अनगुमन शािाको गनतववनधहरू 

- सम्माननीय प्रधानमन्री शेर बहादरु देउवाज्यूको नेतयृसवमा नमनत २०७४/०२/२४ गते 
गठन भएको सरकारले नमनत २०७४/०५/३० गते १०० (सय) ददन परुा गरेको 
अवसरमा उजल्लजित अवनधमा नेपाल सरकारबाट भएका उपलजव्धहरु/गनतववनधहरुको 
प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी सावािननक गररएको छ । 

- सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम नेपाल 
सरकारका मखु्यसजचवको अध्यक्षतामा गदठत केन्रीय अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतको 
एक(१) वटा वैठक सम्पन्न गररएको। आसन्न चाडपवामा वस्त ुतथा सेवाको प्रभावकारी 
रुपमा आपूनता एविं ववतरण गने सनुनजितताका लानग  नमनत २०७४।०४।२५ गते 
४८औिं बैठक सम्पन्न भई ३ वटा ननणायहरु कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
पठाइएको र ननणायहरुको कायाान्वयन अवस्थाबारे ननरन्तर अनगुमन गररएको छ । 

- धाददङ् र सनुसरी जिल्लाका ववनभन्न कायाालयहरुको सेवा प्रवाह सम्वजन्ध अनगुमन 
सम्पन्न गरी सझुावहरु कायाान्वयनका लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठाइएको छ । 

मजन्रपररषद, बैठक तथा अनभलेि शािाको गनतववनधहरू 

मजन्रपररषद् वैठक  १४ 

मजन्रपररषद् ननणाय  ४११ 

मजन्रपररषद्को सबै ननणायहरूको मखु्य व्यहोरा वेवसाईटमा राजिएको ।         
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मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शािाको गनतववनधहरू 

२०७४ साउन १ गते देजि २०७४ असोि मसान्तसम्म मजन्रपररषद्का सनमनतहरूबाट 
यस अवनधमा मजन्रपररषद्का ५ सनमनतहरूको ६ पटक बैठक बसी ११ बटा ननणायहरू 
भएको छ। ननणाय वववरण देहायको तानलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

क्र.स. 
मजन्रपररषद् 
सनमनत 

बैठक 
सङ् ख्या 

ननणाय 
सङ् ख्या 

ननणायहरू 

१.  मिं. प. आनथाक 
तथा पूवााधार 
सनमनत  

१ १ 

 
िनसहभानगतामा आधाररत सौया सडक बजि 
कायाक्रम सिंचालन कायाववनध स्वीकृत । 

२.  मिं. प. ववधेयक 
सनमनत  

२ ७ - सावािननक सिंस्थान र सरकारी स्वानमयसवमा 
भएका सनमनत, बोडा, कम्पनी तथा 
सिंस्थानहरुको नाममा रहेको घर/िग्गा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2074" 
स्वीकृत । 

-  िोप ननयमावली, २०७४ "स्वीकृत । 
- जशक्षा ननयमावली, 2074 सम्बन्धमा । 
- स्थानीय तहमा जशक्षा सिंचालन तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका, 2074 
सम्बन्धमा । 

- "ननवााचन क्षेर ववकास कायाक्रम (सञ्चालन 
कायाववनध)(सातौ सिंशोधन) ननयमावली, 
२०७४"स्वीकृत । 

- ननवााचन क्षेर पूवााधार ववशेष कायाक्रम 
(सञ्चालन कायाववनध)(दोस्रो सिंशोधन) 
ननयमावली, २०७४"स्वीकृत। 

- रावष्ट्रय सभा सदस्यको ननवााचन सम्बन्धमा 
व्यवस्था गना बनेको नबधेयकलाई 
व्यवस्थावपका सिंसद्समक्ष पेश गना स्वीकृत। 

३.  मिं. प. प्रशासन 
सनमनत  

१ १ - "व्यवस्थापन परीक्षणको वावषाक प्रनतवेदन 
आ.व. २०७२/०७३" पेश भइ छलफल 
हुँदा उि प्रनतवेदन सम्बन्धमा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयलाई देहायबमोजिम 
ननदेशन ददने : 
व्यवस्थापन परीक्षण प्रनतवेदनमा नसफाररस 
गररएका सझुावहरू सम्बन्धमा सम्बजन्धत 
मन्रालय र सरोकारवालहरूसँग छलफल 
गरी कायायोिनासवहत कायाान्वयन गने । 
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आगामी प्रनतवेदनमा अजघल्लो वषा नसफाररस 
गररएका सझुावहरूको कायाान्वयनको प्रगनत 
समावेश गने ।  

४.  मिं. प. सामाजिक 
सनमनत  

२ २ - "ववदेशी जशक्षण सिंस्थाको सम्बन्धनमा 
उच्च जशक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धी 
(दोश्रो सिंशोधन) ननदेजशका, २०७४" 
स्वीकृत गने । 

- ववदेशी जशक्षण सिंस्थाको सम्बन्धनमा 
उच्च जशक्षा सञ्चालन गने सम्बन्धी 
ववषयमा ववधेयक तिुामा गरी एक 
वषानभर पेश गना जशक्षा मन्रालयलाई 
ननदेशन ददने ।" 

 िम्मा  ६ ११  
 

क) सिंबैधाननक पररषद्को रोष्टर अद्यावनधक गररएको । 

ि) मजन्रपररषद् सनमनतका ननणायहरू पजिका बनाइ अनभलेि व्यवजस्थत गररएको । 

ग) ववनभन्न ननकायबाट प्रात ग सिंपजि वववरण अद्यावनधक गररएको । 

घ) पर व्यवस्थापन सम्बजन्ध काया गररएको । 

शाजन्त समन्वय तथा शासकीय सधुार शािाका गनतववनधहरू 

- मौिदुा सशुासन (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ तथा सशुासन (सञ् चालन 
तथा व्यवस्थापन ) ननयमावली, २०६५ का प्रावधानहरु सिंघीय व्यवस्था अनकूुल बनाउन 
सम्पणुा मन्रालय/ननकायबाट राय सझुाव माग गरी प्रात ग राय/सझुावहरु समेत समेटी 
कायाालयको तफा बाट पवहलो ड्राफ्ट तयार गररएको छ। 

- नेपालको सिंववधानको धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारको तफा बाट सम्मानननय 
राष्ट्रपनतज्यू समक्ष पेश हनु ेआ.व. ०७२/७३ को वावषाक प्रनतवेदन तयार गरर प्रकाशन 
गररएको छ। साथै आ.व. ०७३/७४ को प्रनतवेदन तयारीका लानग नेपाल सरकारका 
सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायबाट प्रात ग वववरण एवककृत गरर प्रनतवेदनको पवहलो मस्यौदा 
तयारी सम्बन्धी काया भईरहेको छ। 

- सशुासन (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ को प्रावधान अनसुार 
आ.व. ०७२/७३ को शासकीय सधुार तथा सशुासन सम्बन्धी प्रनतवेदन तयार गरर 
प्रकाशन गररएको छ। साथै  आ.व. ०७३/७४ को प्रनतवेदन तयारीका लानग नेपाल 
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सरकारका सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायबाट प्रात ग वववरण सिंकलनको काया भईरहेको 
छ।  

- महालेिा पररक्षकको कायाालयको ५४ औिं बावषाक प्रनतवेदनबाट बेरुि ुअिंक ववृद्ध भएको 
देजिएको साथै प्रनतबषा बेरुि ुरकम ववृद्ध हदैु गएको र पूँिीगत िचाको अवस्था समेत 
सन्तोषिनक नभएको  सन्दभामा  आ.व.२०७४/७५मा बेरुि ुफछयौटलाई प्रभावकारी 
बनाउन तथा पूिँीगत िचाको प्रभावकारी कायाान्वयनको व्यवस्था नमलाउन नेपाल 
सरकार (मखु्य सजचवस्तर) को नमनत २०७४/4/२२ को ननम्न बमोजिमको  ननणाय 
कायाान्वयनका लानग नेपाल सरकारका सबै मन्रालय/ननकायहरुलाई पराचार गररएकोः 

 बेरुि ुफछयौट कायालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयसयेक मन्रालय तथा केजन्रय 
ननकायहरुले ठोस कायायोिना तयार गरर कायाान्वयन गने। ननयनमत प्रनतवेदन 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा पेश गने। 

 ववकास ननमाणाका कायालाई बढी प्रभावकारी बनाई पूिँीगत िचाको मारा तथा 
प्रभावकाररता बढाउन एविं गणुस्तरीय रुपमा समयमै काया सम्पन्न गना ठोस 
कायायोिना तयार गने र सोको ननयनमत प्रगती प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालयमा पेश गने। 

- स्थानीय ननकायको ननवााचन सम्पन्न भए पिात ननवााजचत िनप्रनतननधीहरु माफा त स्थानीय 
ननकायहरुबाट भईरहेका सावािननक सेवा प्रवाह एविं सशुासन प्रबद्धानसिंग सम्बजन्धत 
गनतववधीहरुको सम्बन्धमा िानकारी नलने उदे्दश्यले नसिंधलुी र काभ्र ेजिल्लाजस्थत स्थानीय 
ननकायहरुको ननररक्षण/अनगुमन गरर प्रनतवेदन गररएको छ। 

प्रशासन पनुासिंरचना शािाको गनतववनधहरू 

 

क्र .सिं.  मवहना सम्पाददत काया 
१ श्रावण प्रदेशको सिंस्थागत व्यवस्था¸ सिंगठन सिंरचना र दरबन्दीको 

िाकाको मस्यौदा तिुामा गररएको छ । 
 

२ 
 

भार 
नेपालको सिंववधानको भाग २० बमोजिम सिंघ¸ प्रदेश र स्थानीय 
तहबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको लानग कानूनको मस्यौदा तयार 
भएको छ । 

३ आजश्वन - प्रदेशको कायाववभािन ननयमावलीको मस्यौदा तयार गररएको 
छ । 

- अन्तरप्रदेश पररषद् सम्बन्धमा आवश्यक कानून को मस्यौदा 
तयार गररएको छ । 
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- लम्िङु्ग जिल्लामा सिंघीयतामा कायाान्वयन तथा प्रशासन 
पनःुसिंरचना/सेवा प्रवाह सम्बन्धी स्थानीय तहको 
अनगुमन/ननरीक्षण काया सम्पन्न गररएको छ । 

 

िनगनुासो व्यवस्थापन शािाको गनतववनधहरू 

साउन  

- हेलो सरकार कक्षमा पनछल्लो समयमा साउन मवहनामा मानसक गनुासो िम्मा १००४ 
रहेको त्याङ्कले देिाउँछ ।  

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म 
अनत िरुरी तयसकालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ । 
२०७४ साउन मवहनामा  हेलो सरकार कक्षबाट ३१ वटा गनुासा सोझै सम्बोधन 
भएका छन ्। 

- हेलो सरकार फेसबकु पेिमा यस साउन मवहनामा १२१ वटा गनुासा आए ।तीमध्ये 
अनधकािंश सम्बोधन भएका छन ्। 

- हेलो सरकार टवीटरपेिमा यस मवहनामा िम्मा ४५७ वटा गनुासाहरु आएकोमा 
अनधकािंश गनुासाहरु सम्बोधन भएका छन।्यसयस्तै इमेलबाट प्रात ग गनुासोसिंख्या िम्मा 
२४३वटा रहेकोमा अनधकािंश सम्वोधन भएका छन । अन्यवाट ३ र ननवेदनबाट प्रात ग 
गनुासो सिंख्या ७ वटा रहेका छन।  

- यस मवहनामा उच्च प्राथनमकता प्रात ग गनुासोहरुको सिंख्या १३४ वटा , प्राथनमकता प्रात ग 
गनुासो सिंख्या८१४ वटा र साधारण गनुासो सिंख्या िम्मा ५६रहेका छन ्। 

- Tracking पद्धनतलाई अरु मवहनामा िस्तै यो मवहनामा पनन सो कामलाई ननरन्तरता 
ददइएको । 

- क्षेरीय प्रशासन कायाालयहरुमा स्थावपत हेलो सरकार कक्षबाट प्रात ग िवटल िालका  
गनुासोहरु सम्बोधन गने र सो कायाालयहरुका सो कक्षहरुमा आएका प्रशासननक एविं 
प्राववनधक िालका गनुासोहरुका सम्बन्धमा राय परामशा सल्लाह एविं सझुावहरु ददन े
गररएको । 

- हेलो सरकारको गनुासो सम्बन्धी अनलाइन पोटाल सफ्टवेयरको पररमािानको काम 
अजन्तम चरणमा सम्पन्न हनु गइरहेको । 
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भदौ 

- २०७४ भदौं मवहनामा िम्मा ८७५ गनुासाहरु आएका र तीमध्ये ६३५ वटा फर्छ्यौट 
भै २४० वटा फर्छ्यौट हनु बाँवक छ । 

- हेलो सरकार कक्षमा पनछल्लो समयमा िस्तै यस मवहनामा पनन औसत मानसक गनुासो 
प्रानत ग दर ८००/९०० रहेको त्याङ्कले देिाउँछ ।  

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म अनत 
िरुरी तयसकालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ ।२०७४ 
भदौं मवहनामा हेलो सरकार  कक्षबाट ३९वटा गनुासा सोझै सम्बोधन भएका छन ्।  

- हेलो सरकार फेसबकु पेिमा यस मवहनामा ८८ वटा गनुासा आए | तीमध्ये अनधकािंश 
सम्बोधन भएका छन ्।यसयस्तै जववटरबाट ३४८वटा गनुासाहरु प्रात ग हनु आएकामा 
अनधकािंश गनुासोहरु सम्बोधन भएका छन।्यसयस्तै ईमेलबाट िम्मा १६३वटा गनुासाहरु 
र अन्यवाट १२ र ननवेदनबाट ११वटा गनुासाहरु प्रात ग हनु आएका छन ्। 

- Trackingपद्धनतको कामलाई ननरन्तरता ददइएको । यसले गनुासोकतााले गनुासो कुन 
अवस्थामा छ सोको िानकारी नलन सक्ने । 

असोि  

- हेलो सरकारमा असोि मवहनामा िम्मा गनुासोहरुको सिंख्या ६८० वटा गनुासोहरु प्रात ग 
हनु आएका छन ्।         

- हेलो सरकार फेसबकु पेिमा असोि मवहनासम्ममा ८३ वटा गनुासाहरु आए । तीमध्ये 
अनधकािंश सम्बोधन भएका छन ्।ववीटरबाट २६२, इमेलबाट १७६, अन्यबाट १ र 
सोझै ननवेदनबाट ९बटा गनुासोहरु प्रात ग हनु आएका छन । 

- हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म अनत िरुरी एविं तयसकालै सम्बोधन गनुापने 
गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ । २०७४ असोि मवहनामा यस कक्षबाट 
३४ वटा गनुासा सोझै सम्बोधन गरी फर्छ्यौट भएका छन ्। 

- यस मवहनामा परेका गनुासोहरु मध्ये उच्च प्राथनमकता प्रात ग गनुासो सिंख्या १२८बटा 
रहेका, प्राथनमकता प्रात ग गनुासो सिंख्या- ४९४ र साधारण गनुासो सिंख्या ५८ वटा 
रहेका छन । 
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सदाचार प्रवद्धान तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शािाको गनतववनधहरू 

- अ.द.ुअ.आ.वाट नेपाल सरकारलाई आवश्यक कायाान्वयनका लानग ददईएको ४८ वदेु 
सझुाव कायाान्वयनको लानग कायायोिनाको मस्यौदा तयार गरेको । 

-  अ.द.ुअ.आ.वाट प्रात ग उिरुी तथा नसधै यस कायाालयमा प्रात ग उिरुी उपर कारवाही 
गना सम्वजन्धत ननकायमा पराचार गररएको । 

- यस प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको आ.व.०७३/७४ को वावषाक प्रगनत 
प्रनतवेदन तयार गररएको । 

- अ.द.ुअ.आ.वाट यस कायाालयको नाममा लगत कनसएका ननणाय कायाान्वयन सम्वन्धी 
परका सन्दभामा सम्वजन्धत मन्रालयहरुसिंग समन्वय र सहजिकरण गरी यस 
कायाालयको नाममा फस्योट हनु बाकी िननएका ववषयहरुका सम्वन्धमा हालसम्म भए 
गरेका कायाको नबवरण िलुाई पठाएको र बाकी रहेका लगतहरु नबषयगत मन्रालयबाट 
नै फरफारक हनु ु पने ब्यहोरा उल्लेि गरी लगत कट्टाकोलानग आयोगमा लेजि 
पठाएको। 

- नेपाल सरकार माताहतका सवै ननकायहरुवाट भै रहेको टेनलफोन सिंचालन र 
व्यवस्थापनमा केही कनम कमिोरी भएको देजिएकोले यसयसलाई सधुार गना केवह वदुा 
उल्लेि गरी सवै मन्रालय आयोग सजचवालय सरुक्षा ननकाय ववध्यालय ववश्व ववध्यालय 
सावािननक सिंस्थानहरुमा पररपर गरी ननदेशन ददईएको ।  

- नसिंहदरवार पररशर नभर रहेका प्रशासननक भवनहरुको रेिदेि र सरुक्षाथा िवटन े
कमाचारी एविं सरुक्षाकनमाले पालोपहरा गदाा कायालयको कोठामा पररवार तथा अन्य 
आफन्त समेतलाई बसोबास गना ददई गैह्र कमाचारीलाई बसोवास गराईएकोले सरुक्षा 
व्यवस्थामा समस्या पना गएको भन्ने बजुझन आएकोले यसयस्ता गैह्र कमाचारीहरुलाई 
पररशर नभर बसोबास नगराउने ननणाय भएकोमा सो ननणाय कायाान्वयन गना सम्वजन्धत 
सबै ननकायहरुलाई लेजि पठाएको । 

- सरकारी कायाालयहरुमा कायारत कमाचारीहरुले कायाालयको समयमा सेवाग्रावहको 
काममा ध्यान नददई सामाजिक सिाल फेसबकु ववीटर चलाएर वस्ने गरेको भने्न 
अ.द.ुअ.आ. मा परेको उिरुी कारवावहका लानग यस कायाालयमा आएकोमा यसयस्तो 
वक्रयाकलापलाई व्यवजस्थत गना सबै मन्रालय/आयोग/सजचवालय/कायाालयहरु 
समेतका ननकायहरुमा लेजि पठाएको । 
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- नेपाल आयल ननगमले सिंकलन गरेको वातावरण प्रदषुण ननयन्रण शलु्क सदपुयोग नभई 
यसयजयसयकै रवह रहेकोले आवश्यक व्यवस्था गनुा भनी अ.द.ुअ.आ.वाट लेजि आएकोमा 
सो सम्वन्धी छलफल गना सजचवज्यूको काया कक्षमा नमनत ०७४/६/४ गतेका ददन 
बैठक बसी थप छलफलकालानग पनु बैठक बस्ने ननणाय भएको । 

- ननवााचन क्षेर ववकास र ननवााचन क्षेर पूवााधार ववशेष कायाक्रमका नाममा ववननयोिन 
भएको रकम सम्वन्धमा अ.द.ुअ.आ.वाट ध्यानाकषाणको लानग सिंघीय मानमला 
मन्रालयलाई लेजि यस कायाालयलाई वोधाथा ददएकोमा उजचत व्यवस्था गना उि 
मन्रालयलाई ननदेशन ददइएको । 

मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सशिीकरण समन्वय शािाको गनतववनधहरू 

- चौथो मानव अनधकार कायायोिना को आ.ब. २०७३/७४ प्रगती (कायाान्वयन जस्थनत) 
२५ वटा मन्रालयबाट प्रनतवेदन प्रात ग भई उि प्रनतवेदन website मा राख्न ेतयारी 
भएको। 

- भ्रष्टाचारववरुद्धको सिंयिु राष्ट्रसिंघीय महासन्धीको कायाान्वयनसम्बन्धी रावष्ट्रय रणनीनत 
तथा कायायोिना - २०६९ को आ. ब. २०७३/७४ प्रगती वववरण सबै मन्रालयबाट 
माग गररएकोमा १८ १९ वटा मन्रालयबाट प्रात ग भई प्रकाशनको चरणमा रहेको छ।  

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

- नेपाल राज्यका ववरुद्ध ववनभन्न व्यजिहरुका तफा बाट सिंयिु राष्ट्रसिंघीय मानव अनधकार 
सनमनतमा दायर गररएका मदु्दाहरुको सम्बन्धमा प्रनतरक्षाका लानग ४ वटा िवाफ तयार 
गरी पठाइएको। 

- New York Pledging Event for Human Rights Council Candidates कायाक्रमको लानग 
नेपालको तफा बाट प्रस्ततु गररने धारणा तयार गरी नेपाल सरकार सिंयिु राष्ट्रसिंघको 
स्थायी ननयोग पठाइएको। 

- प्रदेशका मखु्यमन्री र मन्रीको पाररश्रनमक तथा सवुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको 
ववधेयकको मस्यौदा तयार भई अथा र कानूनको सहमनत प्रात ग भएको। 

- प्रदेश प्रमिुको पाररश्रनमक तथा सवुवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक, 
२०७४ व्यवस्थावपका सिंसद सजचवालयमा दताा भई पाररत भईसकेको। 
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- रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट आएका ३९ वटा नसफाररस कायाान्वयन गनाको 
लानग गहृ मन्रालय र २ वटा शाजन्त तथा पनुननामााण मन्रालय लेजि पठाएको । 

- चौथो मानव अनधकार कायायोिनालाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गना र प्रयसयक्ष 
सम्पका मा रही काया गनाको लानग प्रयसयेक मन्रालयमा मानव अनधकार सम्पका  व्यजिको 
सूची तयार गररएको। 

- भ्रष्टाचार ववरुद्धको सिंयिु राष्ट्रसिंघीय महासन्धीको कायाान्वयनसम्बन्धी रावष्ट्रय रणनीनत 
तथा कायायोिना-२०६९ लाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गना र प्रयसयक्ष सम्पका मा 
रही काया गनाको लानग प्रयसयेक मन्रालयमा १ िना सम्पका  व्यजि तोक्ने गरी पराचार 
गररएकोमा हालसम्म १६ वटा मन्रालयबाट सम्पका  व्यजि नाम आए अनसुार सूजच 
तयार गररएको। 

- सिंयिु राष्ट्रसिंघीय मानव अनधकार सनमनत वा अन्य कुनै सजन्धिननत ननकायबाट आएका 
ननणायका सम्बन्धमा सयसय ननरुपण तथा मेलनललाप आयोग वा वेपिा पाररएका व्यजिको 
छानववन आयोग मध्ये उपयिु आयोगमा लेजि पठाउने गरी ननणाय भएको यसयस बमोजिम 
१ वटा ननवेदन वेपिा पाररएका व्यजिको छानववन आयोगमा पठाइएको। सबै 
मन्रालयबाट प्रगनत प्रात ग भएपनछ प्रकाशन/सावािननक गररने। 

- अगष्ट २० देजि २३ गतेसम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न 7th South Asian Conference on 

International Humanitarian Law (IHL) मा यस महाशािाबाट सहभानगता िनाई 
Protection of Cultural Property and Armed Conflict का सम्बन्धमा अनभुवहरु 
साटासाट गररएको। 

- लैवङ्गक वहिंसा अन्यसय तथा लैवङ्गक सशिीकरणसम्बन्धी रावष्ट्रय रणनीनत तथा कायायोिना 
(आ.व. २०६९/०७०–२०७३/०७४) को आ.व. २०७३/७४ प्रगती (कायान्वयन 
जस्थती) जिम्मेवार १२ वटा मन्रालयहरूसिंग माग गररएकोमा केही मन्रालयबाट आएको 
र ८ मन्रालयहरूबाट आउने क्रममा रहेको । प्रगनत वववरण  प्रात ग भएपनछ यस 
कायाालयको website मा राख्न ेतयारी भएको । 

- लैवङ्गक वहिंसा अन्यसय तथा लैवङ्गक सशजिकरण सम्बन्धी दोस्रो रावष्ट्रय रणनीनत तथा 
कायायोिना ननमााणका सम्वन्धमा सवै मन्रालयका प्रनतनननधहरूसँग नमनत 
२०७४/४/३२ गते  यस कायाालयका (कानून) सजचवज्यूको अध्यक्षतामा अन्तरक्रीया 
कायाक्रम सम्पन्न भएको । 

- सो अन्तक्रीया कायाक्रमको ननष्कषा अनरुूप यस कायाालयका कानून तथा फैसला 
कायाान्वयन माहशािा प्रमूिको सिंयोिकयसवमा गहृ मन्रालय, मवहला, वालवानलका तथा 
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समिकल्याण मन्रालय, जशक्षा मन्रालय, स्वास््य मन्रालय र श्रम तथा रोिार 
मन्रालयका उप-सजचव स्तरीय प्रनतनननध रहने गरी नमनत २०७४/५/७ गतेको नेपाल 
सरकार(सजचव) स्तरको ननणायबाट ७ सदस्यीय कायायोिना लेिन तथा सहिीकरण 
सनमनत गठन भएको । 

- हेलो सरकारमा टेनलफोन माफा त प्रात ग उिरुीहरूको कायाान्वयनका लानग सम्वजन्धत 
मन्रालयमा पराचार गररएको ।   

- सो सनमनतको पवहलो बैठक यही नमनत २०७४/६/१ गते बसी सम्पूणा मन्रालयका 
लैवङ्गक सम्पका  व्यिीसिंग आ-आफ्नो मन्रालयको रणनीनत तथा कायायोिना सम्वन्धी 
िाका माग गररएको। 

कानून तथा फैसला कायाान्वयन शािा 

- यस आ.व. को असोि मसान्त सम्ममा यस कायाालयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, 
उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुबाट म्याद तामेल भई दताा हनु आएका ८२ 
थान मदु्दाहरुको नलजित िवाफ तथा प्रनतउिर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा 
पठाइएको । 

- मदु्दाको रोहमा अदालतबाट माग गररएको प्रनतवेदनको ववषयमा ववनभन्न सम्बजन्धत 
मन्रालयबाट प्रनतवेदन माग गरी एवककृत प्रनतवेदन तयार गरी सवोच्च अदालतमा पेश 
गररएको । 

- कानूनी िवटलता देजिएका ववषयमा कानूनी राय माग हुँदा ववनभन्न ७ वटा ववषयमा राय 
प्रदान गररएको । 

- यस कायाालयको रािपरमा प्रकाजशत गररने ११ थान सूचनाहरु प्रकाशनको लानग मरुण 
ववभागमा पठाइएको । 

- कानूनको शासन एविं सवोच्च अदालतको आदेश कायाान्वयन, सम्बन्धी जिल्लास्तरीय 
एक ददवजशय अनजुशक्षण कायाक्रम नमनत २०७४।०६।२९, र ३० गते रोल्पा र 
प्यूठान जिल्लामा सम्पन्न गररएको । 

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

- ववनभन्न ववषयमा ८८ थान परहरु चलानी गररएको । 
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ववपद् व्यवस्थापन शािाको गनतववनधहरू 

श्रावण मवहना 

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

- माननीय गहृमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको केन्रीय दैवी प्रकोप उध्दार सनमनतको 
बैठकमा सहभानगता । 

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

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

भदौ मवहना 

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

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

- माननीय गहृमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको केन्रीय दैवी प्रकोप उध्दार सनमनतको 
बैठकमा सहभानगता । 

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

असोि मवहना 

- प्रधान सेनापनतको सैननक सहायक अड्डा, नबशेष कायाालयबाट प्रधानमन्रीको 
कायाालयलाई सम्बोधन गरी प्रात ग हनु आएका नबशेष िाहेरीमा उल्लेजित नबषयहरुको 
कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पराचार गररएको । 
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- ववपदसिंग सम्बजन्धत मागपर / ज्ञापनपर / ननवेदनहरू आवश्यक कारवावहका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाईएको । 

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


