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आ.ब. २०७४/०७५ काजिक, मिंसीर र पौष मवहनामा सम्पादन गररएका 
कायाहरूको वववरण  

मखु्यसजचवको सजचवालयको गनतववनधहरू 

१. मजन्रपररषद् बैठक 

नेपाल सरकारका मखु्य सजचव श्री लोकदर्ान रेग्मीज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
अध्यक्षतामा २०७४ साल कानताक मवहना देजि पौष मवहनासम्म बसेका १० वटा 
मजन्रपररषद्को बैठकमा प्रस्ततु भएका ववनभन्न ननकायका प्रस्तावहरुमानथ छलफल गराइ 
नीनतगत, कायाक्रमगत लगायतका ननणायहरु प्रमाजणत भएका छन ्।  

२. सजचव बैठक 

मखु्य सजचव श्री लोकदर्ान रेग्मीज्यूको अध्यक्षतामा यस अवनधमा २ वटा बैठक बसी 
देहायका ननणायहरु भएका नथए । 

नमनत  २०७४।०७।२२ को सजचव बैठकका ननणायहरुुः 

- आर्न्न प्रनतनननधसभा र प्रदेर् सभा ननवााचनलाई उच्च प्राथनमकतामा रािी आवश्यक 
सहयोग/समन्वय गने । साथै ननवााचन आचारसिंवहता सम्बन्धी नीनतगत ननणायलाई 
कायाान्वयन गने व्यवस्था नमलाउने । 

- सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सो को अनगुमन सम्बजन्धत 
मन्रालय/ननकायका सजचव स्वयिंले ननरन्तर गने । 

- कमाचारी समायोिन ननयमावली अववलम्ब तिुामा गरी मजन्रपररष्दद् मा पेर् गने । 

- स्थानीय तहमा कमाचारी अभाव हनु नददन आवश्यक व्यवस्था नमलाउने । 

- सम्बजन्धत सबै मन्रालय/ननकायहरुले स्थानीय तहमा स्रोत/साधन र सम्पजि 
हस्तान्तरण गने साथैं स्थानीय तहमा कायावववरण (ToR) सवहत कमाचारी िटाउने 
व्यवस्था नमलाउने । 

- राविय गौरवका आयोिनालाई उच्च प्राथनमकतामा रािी कायाान्वयलाई नतव्रता ददने। 
साथै पूिँीगत िचा ववृिको लानग सम्बजन्धत ननकायहरुसँग समन्वय गरी कायाान्वयन 
गने । 



3 

 

- ववदेर्ी दाताहरुसँगको छलफल, सम्मेलन र सेनमनारको आयोिना गदाा अथा मन्रालयसँग 
समन्वय गरेर गने। 

नमनत २०७४।०८।१२ को सजचव बैठकका ननणायहरुुः 

- राविय महत्वका ववषय/सवालमा आवश्यकतानसुार सजचवज्यूहरुले आगामी बैठममा 
प्रस्ततुी गने । 

- व्यापार घाटा, भ्रष्टाचार ननयन्रणका सम्बन्धमा वाजणज्य मन्रालय र अजख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगका सजचवज्यूहरुले समन्वयमा गहन छलफल र ववश्लषेण गरी सधुारको 
कायायोिना पेर् गने । 

- भ्रष्टाचार ननयन्रणका लानग प्रवािनात्मक तथा ननरोधात्मक काया सम्बन्धी अवधारणापर, 

२०७४ मा उजललजित कायाक्रम कायायोिना बनाई कायाान्वयन गने । 

 

मखु्य सजचवज्यू सजचव बैठकको अध्यक्षता गनुा हुदैँ 

३. ववववध बैठकहरु 

- मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सिंघीयता कायाान्वयन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत 
बैठकहरु ववनभन्न नमनतहरुमा बसी गरेका मखु्य मखु्य ननणायहरु देहाय बमोजिम 
रहेका छन।् 

- प्रदेर्को अन्तररम व्यवस्थापन गनाको लानग मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सजचव- 
अथा मन्रालय, सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालय, गहृ मन्रालय, कानून 
न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालय, सामान्य प्रर्ासन मन्रालय, प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद् कायाालय सदस्य रहने गरी एक सनमनत गठन गने । 
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- सामान्य प्रर्ासन मान्रालयले कमाचारी समायोिन ननयमावली अववलम्ब तयार गने। 

- स्थानीय तहमा कमाचारी अभाव हनु नददन सम्बजन्धत मन्रालयहरुको समन्वयमा 
सामान्य प्रर्ासन मन्रालयले तत्काल आवश्यक िनर्जि व्यवस्थापन गने । 

- सिंघीयता कायाान्वयन तथा प्रर्ासन पनुुःसिंरचनाका लानग अन्तररम व्यवस्थापन 
सम्बन्धी काया योिना, २०७४ स्वीकृत गरी सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायका 
सजचवज्यूहरुले तोवकएको जिम्मेवारी र समयनसमा नभर काया सम्पन्न गरी दैननक 
कायाप्रगनत वववरण यस कायाालयलाई उपलब्ध गराउने । 

- सिंघ र प्रदेर्मा रहन ेमन्रालयहरुको नाम, सिंख्या र कायाक्षेर सम्बन्धमा प्राप्त सझुाव 
समेत समावेर् गरी सामान्य प्रर्ासन मन्रालयले पररमाजिात िाका तयार गरी पेर् 
गने । 

- स्थानीय तहका लानग सामान्य प्रर्ासन मन्रालयबाट तयार भएको अस्थायी सिंगठन 
सिंरचना र कमाचारी दरबन्दीको िाका सिंघीय मानमला तथा स्थानीय ववकास 
मन्रालयसँग समन्वय गरी पररमािान सवहत पेर् गने । 

 

मखु्य सजचवज्यू बैठकको अध्यक्षता गनुा हुदैँ । 

ि) मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा नमनत २०७४।०७।२१ गते बेरुि ुफछ्यौट मूलयाङ्कन 
र अनगुमन सनमनतको बैठक बसी देहायका ननणायहरु भएको । 

- बेरुि ु फछ्यौटमा तोवकएको लक्ष्य प्रानप्त गना सफल प्रर्ासकीय प्रमिु र सिंलग्न 
कमाचारीहरुलाई धन्यवाद सवहत नगद परुस्कार प्रदान गने । साथै लक्ष्य प्राप्त हनु 
नसकेका मन्रालयल र ननयकाका प्रर्ासकीय प्रमिुलाई ध्यानाकषाण गराई पर लेख्न।े 
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- सबै कोष तथा लेिा ननयन्रक कायाालयका प्रमिुहरुलाई बेरुि ुफछ्यौट कायामा सवक्रय 
भनूमका ननवााह गने व्यवस्था नमलाउन महालेिा ननयन्रक कायाालयलाई ननदेर्न ददन।े 

- सबै जिलला प्रर्ासन कायाालहरुलाई जिललाजस्थत कायाालय प्रमिुहरुको बैठकमा बेरुि ु
फछ्यौट कायालाई अजघ बढाउन प्रमिु जिलला अनधकारीहरुलाई ननदेर्न ददन।े 

- बेरुिकुो वगीकरण गरी फछ्यौट गने उपाय नसफाररस गनाका लानग एक सनमनत गठन 
गने र उि सनमनतले आवश्यक अध्ययन गरी बैठकमा नसफाररस गने । 

ग) मखु्य सजचवज्यूको अध्यक्षतामा नमनत २०७४।०८।२६ गते उच्च व्यवस्थापन समूह 
(Senior Managemnt Team) को बैठक बसी ननम्न ननणायहरु भएको । 

- नमनत २०७३।०३।२६ मा भएको बैठकको हाल सम्मको प्रगनत अवस्थाको 
वववरण सम्बजन्धत महार्ािाहरुले तयार गरी आगामी बैठकमा पेर् गने । 

- व्यवस्थावपका सिंसदका ववनभन्न सनमनतहरुबाट प्राप्त ननदेर्न एविं ननणायहरु सम्बजन्धत 
महार्ािाहरुबाट कायाान्वयन गने/गराउने गरी जिम्मेवारी तोक्ने । 

- यस कायाालयको भौनतक प्रर्ासननक लगायत समग्र सधुारका लानग अध्ययन गरी 
प्रनतवेदन पेर् गना व्यवस्थापन तथा िनर्जि महार्ािा प्रमिुको सिंयोिकत्वमा 
एक कायादल गठन गने । 

- यस कायाालयबाट हनुे आन्तररक तथा वैदेजर्क अध्ययन, अनगुमन भ्रमणलाई 
व्यवजस्थत गना सबै महार्ािा प्रमिुहरु भएको छनौट सनमनतलाई वक्रयाजर्ल बनाई 
सोही बमोजिम मार गने/गराउने व्यवस्था नमलाउने । 

- हेलो सरकार कक्षलाई प्रादेजर्क रुपमा सञ्चालन गना तथा स्वचालीत कायाालय 
प्रणालीलाई व्यवजस्थत गने सम्बन्धमा अध्ययन गना र्ासवकय सधुार महार्ािा 
प्रमिुको सिंयोिकत्वमा एक कायादल गठन गने । 

घ) नमनत २०७४।०८।१९ मा मखु्यसजचवज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायाालयको ढाँचा एविं कायाक्षेरको सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गना कायादल 
गठन भई काया अगाडी बढेको । 

४. मखु्य सजचवज्यूसिंग रािदूतहरूको भेटघाट  

मखु्य सजचवज्यूसिंग २०७४।०७।२१ मा नेपालका लानग अिेनलयाका रािदतु H.E. 
Peer Budd ले जर्ष्टाचार भेट गनुाभएको छ।सो अवसरमा दईु पक्षीय वहतका ववषयमा 
छलफल भएको । 
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- नेपालका लानग चीनका रािदतु H.E. Yu Hong ले मखु्यसजचवज्यूसिंग नमनत 
२०७४।०७।३० मा जर्ष्टाचार भेट गनुा भएको । 

 

मखु्य सजचवज्यू नपेालका लानग चीनका रािदतु सँग जर्ष्टाचार भेट गनुा हुदैँ । 

५. मखु्यसजचवको सजचवालयबाट सम्पाददत प्रमिु कायाहरुको वववरण 

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

- औषतमा दैननक २५ व्यजि/सिंस्थाहरुसिंगको भेटघाट व्यवस्थापन (Appointment 
Management) का दरले यस अवनधमा कररब १७०० भेटघाट व्यवस्थापनका 
कायाहरु भएको। 

- यस अवनधमा कररब २०० गनुासो उपर सम्बजन्धत ननकायमा टेनलफोन गरी 
व्यवस्थापनमा समन्वय र सहयोग गररएको । 

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

- मखु्य सजचवज्यूको आदेर्/ननदेर्ानसुार सेवाप्रवाह एविं नागररकका गनुासो उपर 
आवश्यक काया गररएको। 

- ववनभन्न व्यजि/सिंस्थाहरुबाट मखु्य सजचवज्यू समक्ष अनरुोध भइा यस अवनधमा प्राप्त 
कररब ७ र्भुकामना/मन्तव्य/नसफाररस आददको ड्राफ्ट तयार गने र मखु्य 
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सजचवज्यूबाट अजन्तनमकरण भएपनछ सम्वजन्धत ननकाय/व्यजि समक्ष परु् याउने काया 
भएको । 

- यस अवनधमा कररब २ वटा ववदेर्ी प्रनतनननध मण्डलहरुलाइा भेटघाट व्यवस्थापन  
(सिंचार, समन्वय, बैठक, सत्कार) गराइएको। 

- आन्तररक र ववषयगत ननकायहरूसँगको समन्वयमा आदेर्ानसुार सहजिकरण 
गररएको। 

- सजचवालय प्रर्ासन सञ्चालनका आवश्यक कामहरु सम्पादन गररएको । 

- ववववध बैठकबाट भएका ननणायहरुको जिललास्तरमा कायाान्वयनको अवस्थाको 
अनगुमन गरी प्रनतवेदन पेर् गररएको । 

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

- फ्याक्स माफा त प्राप्त परहरु व्यवस्थापन गररएको । 

- मखु्य सजचवज्यू, सजचवज्यू र महार्ािा प्रमिुज्यूबाट प्राप्त ननदेर्ानसुारको कायाहरू 
यथार्ीघ्र कायाान्वयन गररएको । 

- यस कायाालयबाट भएका ननदेर्न एविं आदेर् र अन्य समसामवयक ववषयमा ननदेर्न 
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 ननदेर्न भएअनसुार समन्वय र सहिीकरण ननरन्तर भइरहेको। 

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

सामान्य प्रर्ासन र्ािाको गनतववनधहरू 

- यस कायाालय र अन्तगातका कमाचारीहरुको आ.व. 207४/7५ को तलबी 
प्रनतवेदन तयार गरी ननिामती वकताबिानामा पाररतको लानग पठाइएको ।  

- जिन्सी ननरीक्षण सम्बन्धी काया सम्पन्न गररएको ।  
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- यस कायाालयको सामान्य प्रर्ासन र्ािाबाट सम्पादन हनुे कमाचारी प्रर्ासनसम्बन्धी 
नबदा अनभलेि अद्यावनधक, 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 कायालयमाफा त नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) मा पेर् गनुापने प्रस्तावहरु तयार 
गरी पेर् गररएको साथै स्वीकृत प्रस्तावहरु सम्बजन्धत ननकायहरुमा प्रवेषत गररएको। 

- आ.व.२०७४/०७५ का लानग आवश्यक पने वस्त ुतथा सेवा िररदका लानग सूची 
दताा, छानववन र मौिदुा सूची प्रकार्न गने काया गररएको ।  

आनथाक प्रर्ासन र्ािाको गनतववनधहरू 

आनथाक व्यवस्थापन 

सरकारी कोषहरुको सिंचालन¸ बिेट तिुामा¸ ननकार्ा 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 ुफछ्यौट गने/गराउने आदी 
कायाहरु यस र्ािाबाट सम्पादन हनुे गदाछन ् । कुर्ल वविीय व्यवस्थापन  ̧ वविीय 
अनरु्ासन र वविीय प्रनतवेदनमा र्िुता¸ पारदजर्ाता एविं ववनधको पालनाको माध्यमबाट 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयलाई सरु्ासनको नेततृ्वदायी तथा उत्कृष्ट ननकाय 
बनाउने प्रयास यस र्ािाबाट भईरहेको छ । यस क्रममा ननयनमत कामहरुका अनतररि 
ववनभन्न सधुारका कायाहरु समेत गररिं दै आएको छ । आनथाक प्रर्ासन तफा  आ.व. 
०७४/७५ को पौष मसान्त सम्ममा गररएका प्रमिु कायाहरु देहाय अनसुार रहेका छन।् 

प्रमिु कामहरुुः 

- यस कायाालय र मातहतका गरी १2 ब.उ.र्ी.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 सम्वि ननकायहरुलाई िचा गने अजख्तयारी र 
कायाक्रम पठाउने काम सम्पन्न भएको छ ।  
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- यस अवनधमा मातहत ननकायवाट अथा मन्रालयमा थप बिेट¸ रकमान्तर¸ श्रोतान्तर¸ 
कायाक्रम सिंर्ोधन आदद ववषयमा नसफाररसका लानग माग भएका ववषयहरुमा 
आवश्यकता अनसुार नसफाररस गरी पठाइएको छ । 

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

- यस र्ािाबाट तयार गनुा पने वविीय वववरणहरु तयार गरी यथा समयमा सम्वि 
ननकायहरुमा पठाईएको छ ।  

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

- सूचना प्रववनध आयोिना तफा को आयोिनागत लेिा तयार गनाको लागी आवश्यक पने 
तथयाँङ्क तथा वववरणहरु प्राप्त 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 ।  

- 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 50 
लाि 38 हिार फछ्यौट भई 2.८8 प्रनतर्त प्रगनत हानसल भएको छ । 

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

- २०७२ बैर्ाि १२ को प्रलयकारी भकूम्प र 2074 को बावढ प्रभाववत क्षेरमा 
सहयोगको लागी प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उिार कोषमा देर् ववदेर्वाट रकम िम्मा 
हनुे क्रम िारी नै भएकोले यस अवनधमा पनन उठेको रकमको अध्यावनधक वववरण 
वेवसाईटमा राख्न ेगररएको छ । यस अवनधमा यस कोषमा कररव रु 40 करोड 
आम्दानी र रु 50 करोड गहृ मन्रालयलाई ननकासा भएको छ । 

आनथाक प्रर्ासन र्ािाको आ.व. ०७४/७५ को प्रथम चैमानसक अवनधका ननयनमत कायाहरुुः  

- यस कायाालयबाट आनथाक व्यवस्थापनको लानग प्रमिु दईु वकनसमका बिेट उप-
जर्षाकको व्यवस्था भई सोबाट िचा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । एक ब.जर्.निं. 
3010133 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको लानग ववननयोजित भएको 
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छ भने अको ब.जर्.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. 494266 हिार प्राप्त 
भएकोमा ननकासा/ भिुानी रु 213741 हिार (तानलका २ अनसुार) िचा भएको 
छ। 

- यस आ.व. को पौष मसान्त सम्ममा रािश्व तफा  प्रर्ासननक र्लुक¸ ठेक्का पट्टा र बेरुि ु
दाजिला गरी रु. 84532.81।- आम्दानी भएको छ ।  

- धरौटी तफा  आ.व. ०७३/७४ को रकम रु. 63¸36¸003.56 जिम्मेवारी सरेको र 
चाल ुआ.व. 07४/7५ पौष सम्मको आम्दानी रु. 4¸44¸452।– गरी िम्मा रु 
67¸80¸455.56।- भएकोमा सो मध्ये  रु.28¸24¸574।- वफताा भई वाँकी रु 
39¸55¸881.56। ।– मौज्दात रहेको छ ।  

- सबै बिेट उपर्ीषाकहरुको िचाको वहसाब ररतपूवाक रािी वविीय प्रनतवेदनहरु तयार 
गरी सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको छ । 

- यस अवनधमा दोश्रो 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 प्रर्ासनसँग सम्बजन्धत ववषयमा माग गररएको राय समयमै उपलब्ध गराइएको 
र महार्ािा प्रमिु¸ सजचवज्यूहरु र मखु्य सजचवज्यूबाट प्राप्त ननदेर्नहरु कायाान्वयन 
गररएको छ । 

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

- TDS लाई आन्तररक रािश्व ववभागले तयार पारेको Software माफा त OG6L« गने काया 
गरेको। 
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तानलका १: यस कायाालय र मातहत ननकायहरुलाई ददएको बिेट अजख्तयारी                                                                                               रु. हिारमा 

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

चाल ु पूिँीगत िम्मा 

१ ३०१०११ मजन्रपररषद्  १९९३४२ ० १९९३४२ 

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 राविय सतका ता केन्र ११५७३६ १९५०० १३५२३६ 

७ ३०१०३० के्षरीय प्रर्ासन कायाालय १२७२९२ ८६०० १३५८९२ 

८ ३०१०३१ लगानी बोडाको कायाालय ९०५०८ १०७१० १०१२१८ 

९ ३०१०३२ राविय 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 राविय पनुननामााण प्रानधकरण कोष ७४३५४२३२ ७१५८०७०८ १४५९३४९४० 

    िम्मा ७७२८४३१९ ७२३४२७५४ १४९६२७०७३ 

 

चाल ु पूिँीगत 

७७२८४३१९ ७२३४२७५४ 

 

तानलका २: यस कायाालयलाई प्राप्त बिेट अजख्तयारी र िचा वववरण                                  रु. हिारमा 

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

आ.ब. 
०७४/७५ 
पौष मसान्त 
सम्मको िचा 

कैवफयत 

१ ३०१०११३ मजन्रपररषद् १९९३४२ १०४७८५   

२ ३०१०१३३ प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय २४६०८० ९७९१८   

३ ३०१०१३४ प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय ३४९७० ३५१७   

४ ३०११०१३ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना ४५८५ ८४२   

५ ३०११०१४ सूचना प्रववनध ववकास आयोिना २५०० ०   

 ६ ६०१०१४३ अथा बिेट सिंजचत ववदा २९८३ २९८३   

७ ३०१०१८३ अथा विेट औषधी उपचार २०७३ २०७३   

८ ६०२०१२३ अथा विेट भ्रमण िचा १७३३ १६२३   

९ १३५००१ धरौटी ० ०   

    कुल िम्मा ४९४२६६ २१३७४१   

 

वावषाक बिेट िचा 
४९४२६६ २१३७४१ 
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तानलका ३: कायाालयमा सिंचानलत कोषहरुको अवस्था (आ.व. ०७४/७५)                     रु. हिारमा 

नस.निं वववरण अ.लया यस वषाको 
आम्दानी िम्मा आम्दानी यस वषाको िचा बाकँी मौज्दात 

१ प्रधानमन्री दैवी प्रकोप 
उिार कोष 

2173320 400000 2५73320 500000 
 

२०73320 

२ प्रधानमन्री राहत कोष 108562 0 108562 0 108562 

३ प्रधानमन्री सहायता कोष 2068 0 2068 0 2068 

िम्मा 2283950 400000 2६83950 500000 2१83950 

 

तानलका ४: बरेुि ुफछ्यौटको वववरण  

 

केजन्रय बिेट तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार                                       रु. हिारमा                             

वववरण 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फछ्यौट 

गनुापने र्रुु बरेुि ु     
(रु. हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फछ्यौट        

(रु. हिारमा) 

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

हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फछ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतर्त 

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  

 
 सनमनत तफा  - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको मार                                                   

रु. हिारमा 

वववरण 

आ.व. 
०७४/७५ मा 
फछ्यौट गनुापने 
र्रुु बरेुि ु     

(रु. हिारमा) 

आ.व. 
०७४/७५ मा 

फछ्यौट        
(रु. हिारमा) 

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

हिारमा) 

आ.व. ०७४/७५ 
मा फछ्यौट 
भएको प्रगनत 

प्रनतर्त 

कैवफयत 

आ.व. ०६२/६३- आ.व. 
०7१/७२ सम्मको 

१८० ०० १८० ००  

आ.व. ०७२/७३ ० ०० ० ००  

िम्मा १८० ०० १८० ००  

केन्र तथा सनमनत दबैुको िम्मा 9102 00 9102 00  
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केजन्रय बिेट तफा - प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र मातहत ननकायहरु समेतको   रु. हिारमा  

वववरण 

आ.व. ०७४/७५ मा 
फछ्यौट गनुापने र्रुु 
बरेुि ु     (रु. हिारमा) 

आ.व. 
०७४/७५ मा 
फछ्यौट    (रु. 

हिारमा) 

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

आ.व. 
०७४/७५ मा 
फछ्यौट भएको 
प्रगनत प्रनतर्त 

कैवफयत 

आ.व. ०५९/६० 
सम्मको 408 29 379 7.10784314   

आ.व. ६०/६१ - 
आ.व. ०7१/7२ 

106380 24 106356 0.02256063   

आ.व. ०७२/७३ 67867 4985 62882 7.3452488   

िम्मा 174655 5038 169617 2.88   

           

सूचना प्रववनध र्ािाको गनतववनधहरू 

- आ.व. २०७३।०७४ को बावषाक कायाक्रममा परेका देहायका Software हरुको 
िररदको लानग लागत अनमुान तथा ToR तयार गने काया भएको ।  

o Design and Development of Document Archival System 

o Redesign and Development of Centralized Email System 

o Redesign and Development of Workflow Management / Office 
Automation System 

o Design and Development of Single Sign-On System 

- Inventory Management System ननमााणका लानग प्रस्ताव माग भई हाल ननमााणको 
चरणमा रहेको ।  

- Windows Server License, SQL Server License र SSL Certificate को िररद 
काया सम्मपन्न भई System Implementation को काया सवकसकेको ।  

- सूचना प्रववनध ववभागबाट ननमााण भएको Centralized E-Attendance System को यस 
कायाालयमा Implementation गना पररमािान गनुा पने Component हरुको पवहचान 
गने काया भई रहेको । 

प्रसे तथा बैदजर्क सम्बन्ध र्ािाको गनतववनधहरू 

- आनथाक बषा २०७४/२०७५ को काजिक, मिंसीर र पौष मवहनामा नेपालका लानग 

जस्वट्िरलयाण्डको प्रस्ताववत आवासीय रािदूत पदमा ननयजुिका लानग तहाँबाट प्रस्ताववत 
रािदूतलाई प्रस्ताव बमोजिम ननयजुि गना नेपालको तफा बाट सहमनत प्रदान गररएको 



14 

 

साथै नाइिेररया र तान्िाननयाको नपेालका लानग प्रस्ताववत गैरआवासीय रािदूतको 
ननयजुिको लानग समेत सहमनत प्रदान गररएको छ। 

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

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

- सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू समक्ष ववनभन्न व्यजि तथा सिंघ/सिंस्थाहरूबाट माग भई 
आएका र्भुकामना सन्देर्को 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 प्रानप्तका लानग ननयनमत रूपमा सहिीकरण गररएको छ।  

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

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

आनथाक तथा पूवााधार ववकास र्ािाको गनतववनधहरू 

- नमनत २०७४।०७।२३ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका  
सजचव महेन्रमान गरुुङ्गज्यूको अध्यक्षतामा काठमाण्डौ उपत्यकाको पूवााधार ववकास 
तथा सडकको अवस्था सम्बन्धमा बैठक बसी काठमाण्डौ उपत्यकाका प्रमिु 
सडकहरुमा दरुावस्थामा रहेका Traffic Light हरुको ममात सधुार तथा नयाँ स्थापना 
गने कामको जिम्मेवारी सडक ववभागलाई ददने, आयोिना कायाान्वयन ननदेर्नालयले 
िानेपानी पाईप नबछ्याउने कायाको लानग ववनभन्न स्थानहरुमा िननएका सडकको प्रगनत 

http://www.opmcm.gov.np/
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दददा प्रष्ट कायातानलका सवहत ददने, सडक ववभाग र महानगरपानलका सँग रहेका ब्रमुरहरु 
तत्काल सञ्चालनमा लयाउन सम्बि ननकायलाई ननदेर्न भएको छ । 

- नमनत २०७४।०७।२३ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका  
सजचव महेन्रमान गरुुङ्गज्यूको अध्यक्षतामा राविय गौरवका आयोिना (नसक्टा नसिंचाई 
आयोिना, रानी िमरा कुलररया नसिंचाई आयोिना, बबई नसिंचाई आयोिना र भेरीबबई 
डाईभसान बहउुदे्दश्यीय आयोिना) हरूको प्रगनत सम्बन्धमा बैठक बसी आयोिना 
कायाान्वयनमा आईपरेका समस्या समाधानका उपायहरूबारे छलफल भई समयमा 
ननमााण काया सम्पन्न गना आयोिनाहरूलाई ननदेर्न भएको छ । 

- नमनत २०७४।०७।२४ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका 
सह- सजचव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा ICT Project को वावषाक कायाक्रमको 
तयारी तथा सञ्चालन सम्बन्धमा बैठक बसी आवश्यक छलफल भएको छ । 

- नमनत २०७४ कानताक मवहनामा ववनभन्न अनगुमन टोलीद्वारा ववनभन्न राविय गौरवका 
आयोिनाहरूको स्थलगत अनगुमन भई आयोिनाको  वतामान अवस्था, कायाान्वयनमा 
परेका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे प्रनतवेदन पेर् गररएको छ । 

- नमनत २०७४।०७।२६ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका  
सजचव महेन्रमान गरुुङ्गज्यूको अध्यक्षतामा तरकारीमा भएको मूलय ववृि सम्बन्धमा 
बैठक बसी कृवष ववकास मन्रालयले तरकारीको मूलयको ननयनमत अनगुमनगना, तरकारी 
बिारलाई ववर्ेष फोकस गरेर कडा अनगुमन गना, अस्वाभाववक मूलय ववृिमा 
नबचौनलयाहरूको भनूमका हनु सक्ने भएकोले तरकारीको कारोवारमा सिंलग्न रहेका ठूला 
व्यापारीहरू उपर रािश्व अनसुन्धान ववभाग र आन्तररक रािश्व ववभागलाई पररचालन 
गना ननदेर्न भएको छ । 

- नमनत २०७४।०७।२९गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सह- 
सजचव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा ICT Project को  भावी कायाददर्ाबारे ADB 
का Mission सँग बैठक बसी आवश्यक छलफल भएको छ । 

- नमनत २०७४।०८।०१ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका  
सजचव महेन्रमान गरुुङ्गज्यूको अध्यक्षतामा काठमाण्डौ उपत्यका वाय ुप्रदूषणको अवस्था 
सम्बन्धमा बैठक बसी राविय योिना आयोगमा पेर् भएको उपत्यकाको प्रदूषण ननयन्रण 
कायायोिना र वातावरण ववभागले तयार गरेको कायायोिना दोहोरो नपने गरी तत्काल 
कायाान्वयनमा लैिाने, वाय ुप्रदूषण अनगुमन उपकरणले  देिाएको तथयाङ्क उपत्यकाका 
ठाउँ ठाउँमा नडस्प्ले  वोडा माफा त देिाउने व्यवस्था नमलाउने र ननजित सीमा भन्दा 
बढी प्रदूषण भएमा गररने कारवाही बारेमा योिना बनाउने, प्रदूषण गने होटेल ¸ 
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उद्योग¸कलकारिाना ननयनमत अनगुमन गरी  प्रदूषण गरेको भेवटएमा वा िथाभावी 
फहोर फालेको भेवटएमा  वातावर सिंरक्षण ऐन  ,२०५३ अनसुार कारवाही गने, प्रदूषण 
कोषमा िम्मा भएको रकम उपयोगका लानग यातायात व्यवस्था ववभाग¸ प्रदूषण ननयन्रण 
कायायोिना लगायतका कायाहरुको कायाान्वयन नछटो छररतो गराउन तथा अनगुमन 
गना प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका आनथाक तथा पूवााधार ववकास 
महार्ािा हेने सह-सजचवको नेततृ्वमा ननम्न प्रनतनननध रहने  “ रतु कायाान्वयन टोली”  
गठन गने, वातावरण ववभाग र ट्रावफक प्रहरीका लानग प्रदूषण ननयन्रण आवश्यक पने 
उपकरणहरु िररद गना बिेट प्रस्ताव गरी वातावरण मन्रालयमा पठाउने र वातावरण 
मन्रालयले अथा मन्रालयसँग समन्वय गरी बिेट उपलब्ध गराउने वा आगामी वषाको 
बिेटमा समावेर् गने व्यवस्था नमलाउन सम्बि ननकायहरूलाई ननदेर्न भएको छ। 

- नमनत २०७४।०८।०१ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका  
सजचव महेन्रमान गरुुङ्गज्यूको अध्यक्षतामा काठमाण्डौ उपत्यका तथा देर्भरको ढल 
व्यवस्थापन सम्बन्धमा बैठक बसी देर् भरीका िानेपानीका पाइप तथा ढलहरूको 
ममात सम्भारलाई सहि बनाउन GIS Mapping गने, काठमाण्डौं उपत्यका िानेपानी 
नलनमटेडले गनुासो सनुवुाईको लानग Hotline फोनको अननवाया व्यवस्था गरी गनुासो 
सनेु्न र ग्राहकको समस्या समादान गने,  ममात तथा नयाँ पाइप रािेको स्थानमा 
अस्थायी वपच गने तथा पैदल यारलुाई कुनै असवुवधा  नहनुे गरी ननमााण /ममात काया 
गना सम्बि ननकायलाई ननदेर्न भएको छ । 

- नमनत २०७४।०८।०६ गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव श्री 
महेन्रमान गरुुङ्गको अध्यक्षतामा काठमाण्डौं उपत्यका तथा देर्भरका ढल व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा बैठक बसी देर् भरीका िानेपानीका पाइप तथा ढलहरूको ममात सम्भारलाई 
सहि बनाउन GIS Mapping गने, काठमाण्डौं उपत्यका िानेपानी नलनमटेडले गनुासो 
सनुवुाईको लानग Hotline फोनको अननवाया व्यवस्था गरी गनुासो सनेु्न र ग्राहकको 
समस्या समाधान गने, ममात तथा नयाँ पाइप रािेको स्थानमा अस्थायी वपच गने तथा 
पैदल यारलुाई कुनै असवुवधा  नहनुे गरी ननमााण /ममात काया गने भनी सम्बजन्धत 
ननकायहरूलाई ननदेर्न भएको छ । 

- नमनत २०७४।०८।१० गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव श्री 
महेन्रमान गरुुङ्गको अध्यक्षतामा काठमाण्डौं उपत्यका वाय ुप्रदषुण ननयन्रणका लानग 
गदठत रतू कायाटोलीसँग वायकुो अवस्था सधुार गने सम्बन्धमा बैठक बसी िलुला 
रूपमा वाय ुप्रदूवषत हनुेगरी फोहोर बालने र प्लावष्टकिन्य पदाथा पोलने काया ननयन्रण 
गना र बलेको पाईएमा उजचत दण्ड ददने ववषयको आवश्यक सूचना सावािननक गने, 
ट्रावफक प्रहरीलाई काठमाण्डौ उपत्यकामा गडु्न ेसवारी साधनहरूको प्रदूषण पररक्षण 
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(Vehicle Emission Test) ववषयक तानलम ददने, ग्रीन स्टीकर(Green Sticker) को 
प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन तरुुन्त ननरीक्षण थालने र प्रदूषण मापदण्ड पूरा नगने 
सवारी साधनलाई प्रचनलत काननु अनसुार कारवाही गने भनी सम्बजन्धत ननकायहरूलाई 
ननदेर्न भएको छ । 

- नमनत २०७४।०८।१२ गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव श्री 
महेन्रमान गरुुङ्गको अध्यक्षतामा काठमाण्डौं उपत्यका वाय ुप्रदषुण ननयन्रणका काया 
प्रभावकारी बनाउने  सम्बन्धमा बैठक बसी तोवकएको मापदण्ड पूरा नगरेका सवारी 
साधन चलाउन ननषनेधत क्षेरको दायरा बढाउन र ग्रीन स्टीकर)Green Sticker) को 
प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र्ीघ्र सावािननक सूचना प्रकाजर्त गना भौनतक पूवााधार 
तथा यातायात मन्रालय र ४० वटा Vehicle Emission Test गने मेनसन िररद गरी 
प्रयोगमा लयाउन यातायात व्यवस्था ववभागलाई ननदेर्न भएको छ  

- नमनत २०७४।०८।२० गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव श्री 
महेन्रमान गरुुङ्गको अध्यक्षतामा कुवेतको एक कम्पनीमा नेपाली नागररकहरू अलपर 
परेको सम्बन्धमा उिारको पहल सम्बन्धमा बैठक बसी अलपर परेका नागररकहरूको 
तत्काल  तथयाङ्क सिंकलन गने, पासपोटा वववरण, नाम, के कनत सिंख्या,Visa अवस्था, 
िररवाना लाग्ने भए के कनत लाग्ने, आफै नतना सक्ने हनु वक होईनन ्िस्ता ववववध 
िानकारी सिंकलन गने, प्राप्त तथयाङ्कका आधारमा नोवटसमा आएका अलपर 
नागररकहरूको ननयमानसुार सम्बजन्धत म्यानपावर कम्पनीसँग समन्वय गरी उिार गने, 
कुवेत जस्थत दतुावासलाई नागररकहरूको उजचत िानेबस्ने, स्वास्थय उपचार तथा अन्य 
आवश्यक व्यवस्था पयााप्त रुपमा उपलब्ध हनुे वातावरण नमलाउने कायाका लानग परराि 
मन्रालय, श्रम तथा रोिगार मन्रालय र वैदेजर्क रोिगार ववभागलाई ननदेर्न भएको 
छ । 

- नमनत २०७४।०९।१२ गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव 
महेन्रमान गरुुङ्गज्यूको अध्यक्षतामा नसिंचाई प्रणालीको क्षनत हटाई पनुननामााण काया गना 
आवश्यक समन्वय गने सम्बन्धमा बैठक बसी रोलपा र प्यठुान जिललामा ववगत २९ 
वषादेजि ननमााण भैरहेको १२ वकलोनमटर लामो लुिंगीमाडी नसिंचाई आयोिनाको ९० 
प्रनतर्त काम सवकएकोमा हाल रोलपा जिललामा ववस्तार भैरहेको सडकले नहरका अनेक 
स्थानमा क्षनत परु् याएकोले सम्बजन्धत ननकायहरूबीच समन्वय गना र आगामी ददनहरूमा 
पूवााधार ननमााण र सम्भारको काया गदाा कुनै अको पूवााधारलाई नोक्सान नहनुेगरी 
समन्वयात्मक रूपमा ववकास ननमााणका काया गना पूवााधार ननमााणमा सिंलग्न सबै 
ननकायहरूमा र स्थानीय तहहरूमा पररपर गना सम्बजन्धत ननकायलाई ननदेर्न भएको 
छ । 



18 

 

- नमनत २०७४।०९।२६ गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयका सजचव 
महेन्रमान गरुुङ्गज्यूको अध्यक्षतामा काठमाण्डौं उपत्यका वाय ु प्रदषुण ननयन्रण 
सम्बन्धमा बैठक बसी यातायात व्यवस्था ववभागले िरीद गना लागेका ४० वटा प्रदूषण 
िाँच्ने मेजर्न नछटो िररद गने र िररद गरेर आएपनछ नतनको प्रभावकारी प्रयोगका 
लानग आवश्यक िनर्जि, प्रयोग हनुे स्थान र प्रयोग गना आवश्यक पने तानलम, बिेट 
लगायतको उजचत व्यवस्थापन सवहतको कायायोिना तयार गने, उपत्यका र  
बावहर सिंचालनमा रहेका इट्टा भट्टाहरुको नयाँ मापदण्ड यथार्ीघ्र नेपाल रािपरमा प्रकार्न ग
ने र सोको अनगुमन गने कायालाई प्रभावकारी बनाउन,े ननमााण कायामा ठोस इट्टा (Solid 

brick)) को सट्टामा िोक्रो इट्टा (Hollow brick) को प्रयोग गना उपयिु हनुे-नहनुेबारेमा अध्ययन 
गने र उपयिु भएमा भवन ननमााण सिंग सम्बजन्धत मापदण्डमा सिंर्ोधन गरी प्रयोग गना 
गराउन प्रोत्साहन कायाक्रम लयाउने, िलुला रूपमा आगो बालने (Open burning) कायालाई 
कडा प्रनतबन्ध लगाउनका लानग फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले ददएको अनधकार प्रयोग 
गदै सबैनतर आवश्यक सूचना तत्काल पररपर गने र अन्य स्थानीय तहले पनन यसको 
कायाान्वयन गनाका लानग सबैनतर आवश्यक ननदेर्न ददने, वातावरण प्रदूषणको दैननक 
तथयािंक साधारण नागररकले पनन बझु्ने गरी आवश्यक तथयािंकीय/ग्रावफकल 
प्रस्तनुतसवहत सबैनतर सावािननक गने, ननयनमत रूपमा परपनरका, वट.भी., रेनडयो, र 
अनलाइन नमनडयामा उपलब्ध गराउने, मेलम्ची िानेपानीको लानग सडक ववस्तारको काया 
िाडोयाममा गना प्राववनधक रूपमा समस्या आएको भनी व्यि भएको ववषयमा वैकजलपक 
उपाय अवलम्बन गरेर नछटोभन्दा नछटो सडक वपच गरी धलुो ननयन्रणको काया गना 
पहल गने, वातावरण सिंरक्षण कोषको उपयोगबारे र्ीघ्र काया गने, वातावरण सिंरक्षणका 
काया गना आवश्यक पने बिेट माग गना सबै सम्बजन्धत ननकायले कायाक्रम तयार गरेर 
वातावरण मन्रालयमा पठाउने र वातावरण मन्रालयले ती कायाक्रमहरु एकीकृत गरी 
अथा मन्रालयमा पेर् गने, ववद्यतुीय सवारी साधन, स्कुटरलगायतको प्रयोगलाई प्रोत्सावहत 
गना स्पष्ट नीनत हालसम्म बनेको नदेजिएकोले यथार्ीघ्र लयाउने तथा  वातावरण प्रदूषणको 
स्तर मानव स्वास्थयलाई हाननकारक हनुेगरी बढेको वतामान सन्दभामा र्ीघ्र आपतकालीन 
कायायोिना तयार गने भनी सम्बजन्धत ननकायहरूलाई ननदेर्न भएको छ । 
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आनथाक नीनत ववश्लषेण र्ािाको गनतववनधहरू  

- नेपाल सरकारबाट िारी भइा हाल कायाान्वयनमा रहेका र िारी भएको अवनध १० वषा 
भन्दा बढी भएका नीनतहरुमध्ये छनौट गररएका ४ वटा नीनतहरु (ग्रामीण िानेपानी 
आपूती तथा सरसफाइा सम्वन्धी राविय नीनत,२०६०,  ववज्ञान तथा प्रववनध नीनत,२०६१, 
राविय औषनध नीनत,२०५१ र राविय कृवष नीनत,२०६१) नीनतपरीक्षण प्रनतवेदन 
सावािननक गरी कायाालयको website (www.opmcm.gov.np) मा राजिएको छ। 
उि नीनत परीक्षण प्रनतवेदनमा औलयाइाएका सझुावहरु कायाान्वयनको लानग सम्वजन्धत 
मन्रालयहरुमा लेजि पठाइाएको छ । 

- नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइा कायाान्वयन भइारहेका राविय नीनतहरूलाइा नेपालको 
सिंववधान(२०७२) वमोजिम तादाम्यता नमलाउन तथा सिंववधानको नीनतगत मागादर्नाका 
आधारमा वनगाकरण गरी नीनत अभाव रहेका क्षेरमा नीनत तिुामा गने उिेश्यले राविय 
नीनतहरुको वनगाकरण, ववश्लके्षण तथा भावव कायाददर्ा सम्वन्धी काया भैरहेको छ । यस 
कायाको सिंयोिन पूवााधार ववकास महार्ािाका सह-सजचवबाट भइारहेको छ भने 
अध्ययनको नसलनसलामा आवश्यकता अनसुार ववज्ञको सहयोग समेत नलइाराजिएको छ। 

योिना तथा अनगुमन र्ािाको गनतववनधहरू 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र अन्तगातका ननकायहरूको मध्यकालीन 
िचा सिंरचना तयार गरी राविय योिना आयोगमा पठाइएको । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालय र अन्तगातका ननकायहरूको आनथाक वषा 
२०७३/७४ को वावषाक विेटमा उजललजित बुदँाहरूको प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी 
अथा मन्रालयमा पठाइएको। 

- मकवानपरु र नसन्धलुी जिललाका ववनभन्न कायाालयहरूको सेवा प्रवाह सम्बन्धी अनगुमन 
सम्पन्न गरी सझुावहरू कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको । 

  

http://www.opmcm.gov.np/
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मजन्रपररषद, बैठक तथा अनभलेि र्ािाको गनतववनधहरू 

नस.निं. मवहना ववषय 
सम्पाददत कामको वववरण 

(सिंख्यामा) 
१. काजिक मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 3 

मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 121 
२. मिंसीर मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 4 

मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 78 
३. पौष मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 3 

मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 158 

िम्मा 
मजन्रपररषद्  बैठक सिंख्या 10 
मजन्रपररषद् ननणाय सिंख्या 3५7 

 

मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय र्ािाको गनतववनधहरू 

२०७४ कानताक देजि पौष मवहनासम्मको प्रगनत वववरण  

क्र.स. उपलजब्ध 

१.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत बैठक सिंख्या - 2 
२.  मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनत ननणाय सिंख्या - 9 

३.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत बैठक सिंख्या – 1 
४.  मजन्रपररषद् सामाजिक सनमनत ननणाय सिंख्या – 1 

५.  मजन्रपररषद् प्रर्ासन सनमनत बैठक सिंख्या – 1 
६.  मजन्रपररषद् प्रर्ासन सनमनत ननणाय सिंख्या – २ 

 

- २०७४ कानताक देजि पौष मसान्तसम्म मजन्रपररषद्का ३ सनमनतहरूको ४ पटक 
बैठक बसी 12 बटा ननणायहरू भएको छ ।  

- प्रधानमन्री र मजन्रपररषद् बाट ननयिु हनु े ववनभन्न ननकायका पदहरूको वववरणको 
रोष्टर अद्यावनधक गररएको । 

- ववनभन्न ननकायबाट प्राप्त सिंपजि वववरणको अनभलेि व्यवस्थापन गररएको । 
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र्ाजन्त समन्वय तथा र्ासकीय सधुार र्ािाका गनतववनधहरू 

- प्रनतनननध सभा र प्रदेर् सभा सदस्यको ननवााचनको सन्दभामा  ननवााचनलाई स्वच्छ, 
प्रभावकारी एविं भयरवहत वातावरणमा सम्पन्न गने सम्बन्धमा ननवााचन आयोगले 
नेपाल सरकारलाई िारी गरेको २७ बुदँें ननदेर्नको नेपाल सरकारका सबै केजन्रय 
मन्रालय/ननकायलाई िानकारी एविं प्राप्त ननदेर्नको प्रभावकारी कायाान्वयनका 
लानग आवश्यक व्यवस्थापन तथा सिंयोिकका लानग पराचार गरर कायाान्वयन 
प्रगतीको अनगुमन गररएको। 

- म्यानमारबाट भागेर नेपाल प्रवेर् गरेका रोवहिंग्या आप्रवासी समस्याबाट नेपालमा 
उत्पन्न हनु सक्ने चनुौती र समाधानका उपायहरुका सम्बन्धमा राविय सरुक्षा 
पररषद्को सजचवालयबाट तयार गररएको प्रनतवेदन यस कायाालयमा प्राप्त भएकोमा 
प्रनतवेदनमा उललेि गररएका कायाान्वयन योग्य सझुावहरुको कायाान्वयनका लानग 
गहृ मन्रालय र परराि मन्रालयमा पराचार गररएको।  

- सर्स्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूवाक व्यजि बेपिा पाने घटनाको छानववन गरर  पीनडत  
वा ननिको पररवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ु पने पररपूरणको सम्बन्धमा  
नसफाररस गने  तथा  व्यजि बेपिा पाने कायामा यवकन भएका पीडक उपर  
अनभयोिन गना महान्यायानधविा समक्ष नसफाररस गने लगायतका कामको लानग 
गठन गररएको बेपिा पाररएका व्यजिको छानववन आयोगमा प्राप्त हनु आएका 
उिरुीहरु उपर छानववनको जर्लजर्लामा ववगत २०६३ साल मिंनसर ५ गते भएको  
ववस्ततृ र्ाजन्त सम्झौता पिात नपेाल सरकारबाट घोषणा गररएका र्वहदहरुको 
वववरण माग भई आएकोमा उि वववरण उपलब्ध गराउन सम्बजन्धत गहृ 
मन्रालयमा पराचार गररएको। 

- सरु्ासन ऐनको दफा ४१(३) अनसुार प्रधानमन्रीले व्यवस्थावपका सिंसदमा प्रस्ततु 
गनुापने र्ासकीय सधुार तथा सरु्ासन सम्बजन्ध आ.व. २०७३/७४ को प्रनतवेदनको 
मस्यौदा तयारीको काया भइरहेको। 

- सिंववधानको धारा ५३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आ.व. ०७३/०७४ को नेपाल 
सरकारको बावषाक प्रनतवेदनको महत्व र गजम्भयातालाई मनन ् गरी पररमाजिात 
मस्यौदामा रहेका अस्पष्टताहरुमा थप स्पष्ट हनुका लानग प्रनतवेदनका लानग वववरण 
पठाउने नेपाल सरकारका मन्रालय/ननकायका जिम्मेवार पदानधकारीहरु समेतसँग 
थप छलफल गरी पररमािान सवहतको मस्यौदा प्रनतवेदन तयारीको काया अजन्तम 
चरणमा रहेको छ। 
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- नेपाल सरकारका मखु्यसजचव लोकदर्ान रेग्मीज्यूको अध्यक्षतामा नबनभन्न नमनतमा 
बसेको नेपाल सरकारका सजचव तथा ववजर्ष्ट शे्रणीका पदानधकारीहरुको बैठक 
आयोिना गरी भएका ननणाय कायाान्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पराचार 
गररएको एविं ननणाय कायाान्वयको प्रगनत अनगुमन गररएको। 

प्रर्ासन पनुासिंरचना र्ािाको गनतववनधहरू 

- ववकास सनमनत ऐन तथा नेपाल सरकारको ववनभन्न सनमनतमा भएको ननणाय 
वमोजिम गदठत सिंस्था/सनमनत/प्रनतष्ठान/पररषद आदद िस्ता ननकायको 
पनुरावलोकन िारेिी वा नमलान/समायोिन सम्बन्धमा अध्ययन सरुु भएको 
छ ।  

- नेपालको सिंववधानको भाग २० बमोजिम सिंघ¸ प्रदेर् र स्थानीय तहबीच 
अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको लानग कानूनको मस्यौदा तयार गरी रायको 
लानग कानून¸ न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा पठाइएको छ । 

- प्रदेर्को अन्तररम व्यवस्थापनको लानग प्रमिु तोक्ने सम्वन्धमा सो को 
ववस्ततृ प्रश्ताव तयार गरी नेपाल सरकारसिंग स्वीकृत भइ सम्वजन्धत प्रदेर्मा 
िटाइएको ।  

- प्रदेर् प्रमिु सम्बजन्ध प्रवक्रया/कायाववनध तयार गररएको । 

- प्रदेर् रािधानी सम्बन्धमा प्रदेर्सभाबाट ननणाय नभएसम्म प्रदेर्को 
कायासञ्चालन गना स्थान तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन/ववश्लषेण गरी 
तोवकएको स्थानमा आवश्यक व्यवस्थापन भएको । 

- नेपाल सरकार र प्रदेर् सरकारको कायाववभािन ननयमावली र कायासम्पादन 
ननयमावली मस्यौदा तयार गररएको छ। 

- स्थानीय तहका लानग अस्थायी सिंगठन सिंरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी 
कायावववरण सवहत कमाचारीहरु कामकाि गना िटाउने सम्बन्धमा वववरण 
तयार भएको । 

- प्रदेर्सभासिंग सम्बजन्धत पद तथा गोपनीयताको र्पथ ग्रहण¸ प्रमाणीकरण 
लगायत आवश्यक कानून/ननयम/ननदेजर्का/ कायाववनध को नमूना मस्यौदा 
तयार गरी पठाइएको ।  
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- स्थानीय तहको कायाक्षेरनभर परेका स्थानीयस्तरका कायाालय¸ जिम्मेवारी¸ 
सम्पजि¸ बिेट¸ कायाक्रम आदद स्थानीय तहमा हस्तान्तरण/समायोिन गने 
सम्बन्धमा सवै मन्रालयलाई ननदेर्न ददइ सो को अनगुमन¸ समन्वय र 
सहिीकरण भइरहेको। 

- नेपालको सिंववधानको अनसूुची ५,६,७,८ र ९ मा उजललजित सिंघ,प्रदेर् र 
स्थानीय तहको एकल तथा साझा अनधकारको सूचीको कायाववस्ततृीकरण 
पजुस्तका एक हिार प्रनत छपाइ गररएको छ ।  

िनगनुासो व्यवस्थापन र्ािाको गनतववनधहरू 

काजिक मवहना 

- हेलो सरकार कक्षमा पनछललो समयमा काजिक मवहनामा मानसक गनुासो िम्मा ६२६ 
रहेको तथयाङ्कले देिाउँछ ।  

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म 
अनत िरुरी तत्कालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ | 
२०७४  काजिक मवहनामा  हेलो सरकार कक्षबाट २४ वटा गनुासा सोझै सम्बोधन 
भएका छन ्। 

- हेलो सरकार फेसबकु पेिमा यस साउन मवहनामा १०० वटा गनुासा आए | तीमध्ये 
अनधकािंर् सम्बोधन भएका छन ्।िसमध्ये ५८वटा सम्वोधन भइ फछायौंट भएका छन 
भने ४२वटा गनुासोहरु फछायौंट हनु बाँकी रहेका छन । 

- हेलो सरकार टवीटरपेिमा यस मवहनामा िम्मा २३५ वटा गनुासाहरु आएका 
छन।्२३५वटा गनुासोहरु  मध्ये १४४वटा गनुासोहरु फछायौंट भएका र ९१वटा 
गनुासाहरु फछायौंट हनु बाँकी रहेका छन ।त्यस्तै इमेलबाट प्राप्त गनुासोसिंख्या िम्मा 
१६१वटा रहेकोमा ११३वटा गनुासो फछायौंट भएका छन भने ४८वटा गनुासोहरु 
सम्बोधन हनु बाँकी रहेका छन ।अन्यवाट ननवेदनबाट प्राप्त गनुासो सिंख्या १वटा रहेका 
छन।  

- यस मवहनामा उच्च प्राथनमकता प्राप्त गनुासोहरुको सिंख्या ८९वटा , प्राथनमकता प्राप्त 
गनुासो सिंख्या४८४वटा र साधारण गनुासो सिंख्या िम्मा ५३रहेका छन ्। 

- Trackingपिनतलाई अरु मवहनामा िस्तै यो मवहनामा पनन सो कामलाई ननरन्तरता 
ददइएको । 
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- क्षेरीय प्रर्ासन कायाालयहरुमा स्थावपत हेलो सरकार कक्षबाट प्राप्त िवटल िालका  
गनुासोहरु सम्बोधन गने र सो कायाालयहरुका सो कक्षहरुमा आएका प्रर्ासननक एविं 
प्राववनधक िालका गनुासोहरुका सम्बन्धमा राय परामर्ा सललाह एविं सझुावहरु ददन े
गररएको । 

- हेलो सरकारको गनुासो सम्बजन्ध अनलाइन पोटाल सफ्टवेयरको पररमािान भइ 
ओररयन्टेसन गने काम बाँकी रहेको । 

मिंनसर मवहना 

- २०७४ मिंनसर मवहनामा िम्मा २३४ गनुासाहरु आएका र तीमध्ये १०१वटा फछ्यौट 
भै १३३वटा गनुासाहरु फछ्यौट हनु बाँवक रहेका छन । 

- हेलो सरकार कक्षमा पनछललो समयमा िस्तै यस मवहनामा पनन औसत मानसक गनुासो 
प्रानप्त दर ३००/४०० रहेको तथयाङ्कले देिाउँछ ।  

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायाालयको हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म अनत 
िरुरी तत्कालै सम्बोधन गनुापने गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ | २०७४ 
मिंनसर मवहनामा हेलो सरकार  कक्षबाट १४वटा गनुासा सोझै सम्बोधन भएका छन ्।  

- हेलो सरकार फेसबकु पेिमा यस मवहनामा ११ वटा गनुासा आए | तीमध्ये ५वटा 
गनुासो सम्बोधन भएका छन ्भने ३वटा गनुासो सम्बोधन हनु बाँकी रहेका छन ।त्यस्तै 
जट्वटरबाट १४६वटा गनुासाहरु प्राप्त हनु आएकामा ५९वटा गनुासोहरु सम्बोधन 
भएका छन भने ८७वटा गनुासोहरु सम्बोधन हनु बाँकी रहेका छन । ईमेलबाट िम्मा 
३२वटा गनुासाहरु प्राप्त भएकोमा अनधकािंर् सम्बोधन भएका छन । ननवेदनबाट ३वटा 
गनुासाहरु प्राप्त हनु आएका छन ्। 

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

पौष मवहना 

- हेलो सरकारमा पसु मवहनामा िम्मा गनुासोहरुको सिंख्या ११७१वटा गनुासोहरु प्राप्त 
हनुआएका छन। 

- हेलो सरकार फेसबकु पेिमा पसु मवहनामा ५३ वटा गनुासाहरु आए | तीमध्ये 
अनधकािंर् सम्बोधन भएका छन ् ।ट्वीटरबाट ६१३,इमेलबाट१७२,फ्याक्स र 
एसएमएसबाट गनुासो नआएको, गनुासो पेवटकाबाट १वटा ,मोवाइल एप्सबाट िम्मा 
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६९वटा गनुासो परेका छन भने जचरिपरहरुबाट ७वटा गनुासो परेका वेवपेिबाट प्राप्त 
गनुासो सिंख्या -९०वटा रहेका छन । 

- हेलो सरकार कक्षबाट सम्भव भएसम्म अनत िरुरी एविं तत्कालै सम्बोधन गनुापने 
गनुासाहरु सम्बोधन हनुे क्रम ननरन्तर छ | २०७४ असोि मवहनामा यस कक्षबाट 
१४ वटा गनुासा सोझै सम्बोधन गरी फछ्यौट भएका छन ्। 

- यस मवहनामा परेका गनुासोहरु मध्ये उच्च प्राथनमकता प्राप्त गनुासो सिंख्या १८बटा 
रहेका ,प्राथनमकता प्राप्त गनुासो सिंख्या-१२७वटा र साधारण गनुासो सिंख्या३५१वटा 
रहेका छन । 

सदाचार प्रविान तथा भ्रष्टाचार ननगरानी र्ािाको गनतववनधहरू 

- भष्टाचार र अननयनमततासम्बन्धी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयमा दताा 
हनु आएका एविं र्ािामा प्राप्त नसकायतहरुको सम्बोधन तथा व्यवस्थापन भएको। 

- अदअुआवाट प्राप्त ननणाय,ननदेर्न र सझुावहरुको कायाान्वयनमा समन्वय,सहिीकरण 
एिंव ननदेर्न ।आयोगले माग गरेका िवाफ,ताकेता माफा त आवश्यक वववरण 
पठाइएको । 

- सदाचार प्रबधान तथा भ्रष्टाचार ननयन्रणसम्बन्धी विृजचर तथा जिङ्गल ननमााणका 
लानग प्रारजम्भक चरणको काम सम्पन्न गरी ननमााण तथा प्रर्ारणको काया अगाडी 
बढाइएको । 

- नसिंहदरवार पररसरनभरको सरुक्षा व्यवस्था चसु्त बनाउन पररसरनभरका 
ननकायहरुलाई पररपर गरी ननदेर्न गररएको । 

- कायाालयको नाममा फछ्यौट हनु बाँकी भनन िननएका आयोगका ११ वटा 
ननणाय/ननदेर्नहरु सम्बि कागिातहरु सम्बजन्धत ननकायवाट सिंकलन गरी लगत 
कट्टाका लानग ननणायानसुार आयोगमा पठाइएको । 

मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सर्िीकरण समन्वय र्ािाको गनतववनधहरू 

- राविय मानव अनधकार सेवा ववधेयकमा लोक सेवा आयोग र अथा मन्रालयबाट आएका 
बुिंदाहरुसमेत सिंलग्न गरी तिुामा सहमनतका लानग कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला 
मन्रालयमा पठाइएको।  
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- नेपाल राज्यका ववरुि ववनभन्न व्यजिहरुका तफा बाट सिंयिु रािसिंघीय मानव अनधकार 
सनमनतमा दायर गररएका मदु्दाहरुको सम्बन्धमा प्रनतरक्षाका लानग ३ वटा िवाफ तयार 
गरी परराि मन्रालय माफा त पठाइएको। 

- Convention on Rights of Disabled Person (CRPD) वक प्रनतवेदन सम्बन्धी List of Issues 

सम्बन्धी िवाफ परराि मन्रालय माफा त सम्बजन्धत सनमनतमा पठाइएको। 

- भ्रष्टाचार ननवारण सम्बन्धी सिंयिु सिंयिु रािसिंघीय महासन्धी अन्तगातका पक्ष 
रािहरुको State Party Conference मा सहभानगता िनाइएको।  

- गणतन्र नाउरुको भ्रष्टाचार ननवारण सम्बन्धी सिंयिु रािसिंघीय महासन्धी कायाान्वयन 
सम्बन्धी प्रारजम्भक प्रनतवेदन मानथ नेपालको तफा बाट वटप्पणी गरी UNODC माफा त 
पठाइएको।    

- राविय मानव अनधकार आयोगबाट आएका नसफाररस कायाान्वयन गनाको लानग गहृ 
मन्रालय, रक्षा मन्रालय, र्ाजन्त तथा पनुननामााण मन्रालय, जर्क्षा मन्रालय र श्रम 
तथा रोिगार मन्रालयमा  लेजि पठाएको । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायाालयले नमनत २०७४/८/१८ गते श्रीमान ्मखु्य 
सजचव श्री लोकदर्ान रेग्मीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायाालयका सजचवज्यूहरू श्री रािीव गौतम, श्री प्रमेकुमार राई, श्री महेन्रमान गरुूङ, 
श्री  िगराि बरालको सहभानगताका साथै मवहला बालबानलका तथा समाि कलयाण 
मन्रालयका सजचब श्री ङइन्र प्रसाद उपाध्याय, मवहला आयोगका सजचव श्री तलुसीराम 
सेढाइ, गहृ मन्रालयका सहसजचव श्री केदार न्यौपाने, सम्पूणा मन्रालयका लैवङ्गक 
सम्पका  व्यजिहरू तथा गैर सरकारी सिंस्थाका प्रमिु एविं प्रनतनननधहरु साथै यस 
कायाालयका सम्पूणा कमाचारीहरू उपजस्थनत भई “लैवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैवङ्गक 
सर्िीकरण सम्वन्धी दोस्रो राविय रणनीनत तथा कायायोिना” तिुामा सम्वन्धी छलफल 
तथा अन्तरवक्रया कायाक्रम सिंचालन गरर सम्पन्न भएको । 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायाालयको आ.व. २०७४/०७५ को स्वीकृत वावषाक 
कायाक्रम अनसुार  यस कायाालयका कानून तथा मानव अनधकार महार्ािाका सह 
सजचव फणीन्र गौतमज्यूको सहभानगतामा नमनत २०७४।९।१९ र २० गतेका ददन 
उदयपरु र ओिलढुङ्गा जिललामा चौथो मानव अनधकार राविय कायायोिना सम्वन्धी 
अनजुर्क्षण र दोस्रो लैवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैवङ्गक सर्जिकरणसम्वन्धी राविय रणनीनत 
तथा कायायोिना तिुामा सम्वन्धी राय/सझुाव सिंकलन कायाक्रम सम्पन्न गररयो । 



27 

 

- प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायाालयको आ.व. २०७४/०७५ को स्वीकृत वावषाक 
कायाक्रम अनसुार  यस कायाालयका मानव अनधकार तथा लैवङ्गक सर्जिकरण र्ािा 
प्रमूि उप सजचव लक्ष्मीप्रसाद गौतमज्यूको सहभानगतामा नमनत २०७४।९।२५ र २६ 
गतेका ददन नसन्धलुी  र रामेछाप जिललामा चौथो मानव अनधकार राविय कायायोिना 
सम्वन्धी अनजुर्क्षण र दोस्रो लैवङ्गक वहिंसा अन्त्य तथा लैवङ्गक सर्जिकरणसम्वन्धी 
राविय रणनीनत तथा कायायोिना तिुामा सम्वन्धी राय/सझुाव सिंकलन कायाक्रम सम्पन्न 
गररयो । 

कानून तथा फैसला कायाान्वयन र्ािा 

- यस आ.व. को काजिक देजि पौष मसान्त सम्ममा यस कायाालयलाई ववपक्षी बनाई 
सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिलला अदालतहरुबाट म्याद तामेल भई दताा 
हनु आएका १२२ थान मदु्दाहरुको नलजित िवाफ तथा प्रनतउिर पर तयार गरी 
सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

- कानूनी िवटलता देजिएका ववषयमा कानूनी राय माग हुँदा ववनभन्न ४ वटा ववषयमा राय 
प्रदान गररएको । 

- यस कायाालयको रािपरमा प्रकाजर्त गररने २० थान सूचनाहरु प्रकार्नको लानग मरुण 
ववभागमा पठाइएको । 

- कानूनको र्ासन एविं सवोच्च अदालतको आदेर् कायाान्वयन, सम्बन्धी ३ वटा बैठक 
बसी, आदेर्/फैसला कायाान्वयनको लानग लेजि पठाइएको । 

- सवोच्च अदालतबाट भएका आदेर्/फैसला कायाान्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा 
३५ थान परहरु पठाइएको । 

- ववनभन्न ववषयमा १०५ थान परहरु चलानी गररएको । 

ववपद् व्यवस्थापन र्ािाको गनतववनधहरू 

नस.न. गनतववनध उपलजब्ध 
१ प्रधान सेनापनतको सैननक सहायक 

अड्डा, नबर्ेष कायाालयबाट 
प्रधानमन्रीको कायाालयलाई सम्बोधन 
गरी प्राप्त हनु आएका नबर्ेष िाहेरीमा 
उललेजित नबषयहरु लगायत अन्य 

प्राप्त ५१ वटा परहरुको अध्ययन 
ववश्लषेण गरी फर् छ्यौट गरीएको । 
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परहरुको कायाान्वयन र अनभलेि 
व्यवस्थापन । 

२ भकूम्प प्रभाववत जिललाहरूको 
पनुननामााण कायाको अनगुमन एवम ्
ननरीक्षण । 

लमिङु र स्याङ्िा गरी दईु जिललामा 
पनुननामााण सम्बन्धमा सूचकका 
आधारमा अनगुमन गरी प्रनतवेदन पेर् 
गररएको । 

३ दूगाम जिललाहरूमा िाद्य सिंकट 
ननवारणको पूवा तयारी सम्बन्धमा 
अनगुमन /सवेक्षण ।  

दूगाम जिललाहरूमा िाद्य सिंकट 
ननवारण सम्बन्धमा सूचक तयार गरी 
िोटाङ जिललामा अनगुमन सभेक्षण 
गरी प्रनतवेदन पेर् गररएको । 

४ राविय पनुननामााण प्रानधकरणसिंग 
समन्वय । 

प्रानधकरण अन्तगातका इकाइहरु एवम ्
अन्य ननकायसिंग समन्वय गने  
प्रानधकरणको प्रवक्रयालाई व्यवजस्थत 
तलुयाउन गदठत उपसनमनतको बैठकमा 
सहभानगता ।  

५ अन्य र्ािाको वावषाक कायाक्रम कायायोिना 
स्वीकृत गरी कायाान्वयन गरीएको । 

 


