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१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय मलुकुको शासकीय प्रबन्धमा प्रधानमन्रीको सहयोगी 
ननकायको भनूमका ननवावह गदै समग्र राष्ट्रको नीनत ननमावण एविं व्यवस्थापनको समन्वय गने 
सवोच्च ननकाय हो । शासकीय प्रबन्धलाई िनमखुी, िवाफदेही र िन उत्तरदायी बनाउन सो 
अनकूुलको ननणवय नलन,े ननदेशन ददने र समन्वय एवम ् ननयन्रण गने ननकायको रूपमा यसले 
कायव गदै आएको छ । यसै कारण सबै मन्रालयहरूबाट सम्पादन हनुे कायवको रेखदेख, 
ननयन्रण, ननरीक्षण, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायवहरू यस कायावलयको कायव 
क्षेरनभर पछवन ् । साथै, सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वयको नेततृ्वसमेत यो 
कायावलयको जिम्मेवारीमा रहेको छ । नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ 

अनसुार यस कायावलयलाई ४८ वटा कायव जिम्मेवारी तोवकएका छन ्। यसका साथै सशुासन 
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) 
ननयमावली, २०६५ ले प्रदान गरेका जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयले 
सम्पादन गदै आएको छ । 

नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) का कामकारबाहीलाई सवु्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाउन 
देहायअनसुारका ५ वटा मजन्रपररषद् सनमनतहरूको व्यवस्था समेत भएको छ । 

१)  रािनीनतक सनमनत 
२)  प्रशासन सनमनत 
३)  सामाजिक सनमनत 
४)  आनथवक तथा पूवावधार सनमनत 
५)  ववधेयक सनमनत 

यी सनमनतहरूको अध्यक्षता मन्रीबाट हनुे र प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायावलयका सजचव 
सनमनतको सजचव रहने व्यवस्था छ । 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ का अनसुार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलयको कायववववरण यसप्रकार रहेको छः 

१. मजन्रपररषद्सम्बन्धी; 
२. नेपाल सरकारको कायव ववभािन र कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा तथा कायावन्वयन; 
३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन; 
४. नेपाल सरकार मजन्रपररषद्का ननणवयको कायावन्वयन र अनगुमन; 
५. नेपाल सरकार मन्रालयको कायवको रेखदेख, ननरीक्षण, ननयन्रण र समन्वय; 
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६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघवकालीन नीनत, आवनधक योिना र रणनीनतको तिुवमा; 
स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 

७. प्रचनलत कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गनुवपने नलखत; 
८. सिंघीय ववधेयक, अध्यादेश, ननयम, आदेश, ननदेजशका र कायवववनधसम्बन्धी; 
९. मलुकुको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक अवस्था, पूवावधार, रावष्ट्रय सरुक्षा, शाजन्त 

सवु्यवस्था, कुटनीनतक गनतववनध, प्रशासननक गनतववनधहरूको अद्यावनधक िानकारी प्रानि, 
ननदेशन र समन्वय; 

१०. शासकीय प्रबन्ध, सशुासन प्रवर्द्वन र प्रशासननक सधुार; 
११. दिपक्षीय तथा बहपुक्षीय सजन्ध, सम्झौता, समझदारी र सहमनत कायावन्वयनको अनगुमन; 
१२. सिंघीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कायव; 
१३. प्रधानमन्रीको सम्पकव  र सञ्चार; 
१४. प्रधानमन्रीको ननदेशन कायावन्वयन; 
१५. मानव अनधकारको सिंरक्षण, प्रवर्द्वन, समन्वय र प्रनतवेदन; 
१६. भ्रष्टाचारववरूर्द्को नीनत, योिना तथा कायावन्वयन; 
१७. राष्ट्रपनत र उपराष्ट्रपनतको कायावलयसम्बन्धी; 
१८. सिंवैधाननक पररषद्; 
१९. सिंघीय सिंसद्को अनधवेशन आह्वान र अन्त्य; 
२०. प्रदेश प्रमखुसम्बन्धी; 
२१. परराष्ट्र तथा सरुक्षा मानमला; 
२२. अजततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, 
२३. लोक सेवा आयोग; 
२४. रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोग; 
२५. महान्यायनधवक्ताको कायावलय र सरकारी ववकलको सम्पकव  ननकाय; 
२६. रावष्ट्रय योिना आयोग; 
२७. रावष्ट्रय पनुननवमावण प्रानधकरण; 
२८. लगानी बोडव; 
२९. रावष्ट्रय सतकव ता केन्र; 
३०. सावविननक खररद अनगुमन कायावलय; 
३१. नेपाल ट्रष्टको कायावलय; 
३२. गररबी ननवारण कोष; 
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३३. रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभाग; 
३४. सम्पजत्त शरु्द्ीकरण अनसुन्धान ववभाग; 
३५. रािश्व अनसुन्धान ववभाग; 
३६. ववषय ववज्ञ समूह; 
३७. रावष्ट्रय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय ववकास आयोिनाहरूको ननतिा व्यवस्थापन; 
३८. प्रदेशका पदानधकारी तथा कमवचारीको वैदेजशक भ्रमणसम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड; 
३९. गैरसरकारी सिंस्थाको ननयमनसम्बन्धी मापदण्ड; 
४०. भ्रष्टाचार ननगरानी, नेपाल ट्रष्ट, रािश्व अनसुन्धान, सम्पजत्त शरु्द्ीकरण, लगानी बोडव, गररबी 

ननवारण कोष, सावविननक खररद र रावष्ट्रय पनुननवमावणसम्बन्धी ननकायहरू र सोसम्बन्धी 
नीनत, कानून र मापदण्ड; 

४१. ववपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय; 
४२. प्रधानमन्री केन्रीय ववपद् सहायता कोष सिंचालन; 
४३. अदालतको फैसला कायावन्वयन तथा अनगुमन; 
४४. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग सम्बजन्धत रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रय सिंस्थासमग 

सजन्ध, सम्झौता, सम्पकव  र समन्वय; 
४५. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग सम्बजन्धत सावविननक सिंस्थान, प्रानधकरण, 

सनमनत, प्रनतष्ठान आददको सिंचालन र ननयमन; 
४६. नेपाल न्याय सेवाको सरकारी ववकल समूहको सञ्चालन; 
४७. प्रधानमन्री र मजन्रपररषद्सम्बन्धी अन्य कायवहरू; 
४८. अवजशष्ट अनधकार प्रयोग ।  
 

३. कायावलयमा रहन ेकमवचारी वववरण  

सिंगठन सिंरचना 

कायावलयको वतवमान सािंगठननक सिंरचना अनसुार ११ वटा महाशाखा र २७ वटा शाखाहरू 
रहेका छन ्। यस कायावलयमा २३३ िनाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी र ४५ करार दरबन्दी 
रहेको छ । यस कायावलयका प्रमखु पदानधकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मतुय सजचव 
(रा.प.ववजशष्ट शे्रणी) रहने व्यवस्था छ । मतुयसजचव मातहतमा पामच िना सजचव (रा.प.ववजशष्ट 
शे्रणी) र उहामहरू अन्तगवत ववनभन्न ११ वटा महाशाखा हेने गरी ११ िना सहसजचव (रा.प.प्रथम 
शे्रणी) को दरवन्दी रहेको छ । प्रत्येक शाखाको कायव सम्पादनका लानग उपसजचवको मातहतमा 
शाखाको कायव बोझअनसुार शाखा अनधकृतदेजख कायावलय सहयोगीसम्मका कमवचारीको दरबन्दी 
रहेको छ । यस कायावलयमा रहेका महाशाखा र शाखाको कायव वववरण यस प्रकार रहेको छ । 
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दरबन्दी तेररि 

सि.न. पदको नाम श्रेणी/तह िेवा िमहू उपिमहू पद िंख्या 

१ मखु्य िसिव रा.प. सवसिष्ट – – – १ 

२ िसिव रा.प. सवसिष्ट प्रिािन – – ४ 

३ िसिव रा.प. सवसिष्ट न्याय – – १ 

४ िह-िसिव रा.प. प्रथम प्रिािन – – ९ 

५ िह-िसिव रा.प. प्रथम न्याय काननू – २ 

६ उप-िसिव रा.प. सितीय प्रिािन िा.प्र. – २३ 

७ उप-िसिव रा.प. सितीय न्याय काननू – ४ 

८ उप-िसिव रा.प. सितीय प्रिािन लेखा – १ 

९ उप-िसिव रा.प. सितीय तथ्याङ्क तथ्याङ्क   १ 

१० उप-िसिव (ििूना प्रसवसि) रा.प. सितीय सवसवि – – १ 

११ िाखा असिकृत रा.प. ततृीय प्रिािन िा.प्र. – ४२ 

१२ िाखा असिकृत रा.प. ततृीय परराष्ट्र परराष्ट्र   १ 

१३ िाखा असिकृत रा.प. ततृीय न्याय काननू – ४ 

१४ लेखा असिकृत रा.प. ततृीय प्रिािन लेखा – २ 

१५ कम्प्यटुर असिकृत रा.प. ततृीय सवसवि – – ३ 

१६ कम्प्यटुर इसन्िसनयर रा.प. ततृीय सवसवि – – १ 

१७ तथ्याङ्क असिकृत  रा.प. ततृीय तथ्याङ्क तथ्याङ्क – १ 

१८ पसु्तकालय असिकृत रा.प. ततृीय सिक्षा लाइब्ररेी िाइन्ि – १ 

१९ छसवकला असिकृत रा.प. ततृीय सिक्षा     १ 

२० नायव िबु्बा रा.प.अन.ंप्रथम प्रिािन िा.प्र. – २० 

२१ लेखापाल रा.प.अन.ंप्रथम प्रिािन लेखा – १ 

२२ कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) सवसवि – – ३४ 

२३ पसु्तकालय िहायक रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) सिक्षा लाइब्ररेी िाइन्ि – १ 

२४ मेकासनकल िपुरभाइिर रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) ई. मे.ई – १ 

२५ खररदार  रा.प.अन.ंसितीय प्रिािन िा.प्र.   ५ 

२६ सिसनयर समस्त्री रा.प.अन.ं सितीय ई. मे.ई – १ 

२७ इलेसररसियन  रा.प.अन.ं सितीय ई.     १ 



5 
 

२८ ह.ेटे.ब्वाई रा.प.अन.ं सितीय सवसवि – – ३ 

२९ ्लम्पबर रा.प.अन.ं सितीय ई.     १ 

३० हभेी िवारी िालक श्रेणी सवहीन ई. – – १ 

३१ ह.ि.िा. श्रेणी सवहीन ई. – – १८ 

३२ का.ि. श्रेणी सवहीन प्रिािन िा.प्र. – ३३ 

३३ का.ि.(बगैिा) श्रेणी सवहीन प्रिािन िा.प्र. – १ 

३४ का.ि.(िरिफाई) श्रेणी सवहीन प्रिािन िा.प्र. – ७ 

३५ का.ि.(मेिेन्िर) श्रेणी सवहीन प्रिािन िा.प्र. – २ 

 जम्मा     २३३ 

सेवा करारबाट पूनतव गररन ेथप पद 

सि.न. पदको नाम शे्रणी/तह िेवा िमूह उपिमूह 

१. प्रेि िल्लाहकार - - - - 

२. 
भाषण, मन्तव्य तथा वक्तव्य  

मस्यौदा सवज्ञ 
- - - - 

३. ििूना प्रसवसि तथा िञ्िार सवज्ञ - - - - 

४. 
काययक्रम उत्पादन तथा 

 प्रिारण सवज्ञ 
- - - - 

५. कम्प्यटुर टेसरनसियन रा.प.अन.ंप्रथम सवसवि     

६. टेसलफोन अपरेटर रा.प.अन.ंप्रथम ई. ई. एण्ड क.   

७. सलफ्ट अपरेटर रा.प.अन.ंसितीय ई. ड्लेसररकल   

८. ह.ि.िा. श्रेणी सवहीन ई. – – 

९. का.ि. श्रेणी सवहीन प्रिािन िा.प्र. – 

  िम्पमा         
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िामासजक सवकाि तथा  

रूपान्तरण महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.ि.िा.-* 

योजना, अनुगमन 

तथा सवपद् िमन्वय 

शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

सशक्षा, स्वास््य, युवा 

तथा खेलकुद शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

मसहला, बालबासलका, 

ज्येष्ठ नागररक,श्रम 

तथा िामासजक िुरक्षा 

शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

कानुन शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.का.–१) 

काननु असिकृत -१ 

शािकीय िुधार महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.ि.िा.-* 

 

 

नसतजा व्यवस्थापन 

महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.ि.िा.-* 

 

प्रादेसशक िमन्वय 

शाखा  

उपिसिव 

(रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

िुशािन प्रवर्द्धन तथा 

भ्रष्टाचार सनगरानी शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

हेलो िरकार शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-४ 

 

त्याङ्क शाखा 

उपिसिव (तथ्याङ्क)-१ 

तथ्याङ्क असिकृत-१ 

 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

 

मतुय सजचव  
रा.प. ववजशष्ट  

नसतजा व्यवस्थापन तथा 

सवशे्लषण शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

तत्काल िमस्या िमाधान 

केन्र (Immediate 

Problem Resolve 

Center)  

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

लगानी, उत्पादन तथा 

रोजगार प्रवर्द्धन 

महाशाखा  

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.ि.िा.-* 

 

 

पूवाधधार सवकाि  

महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.ि.िा.-* 

 

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

मसन्िपररषद्, िंवैधासनक सनकाय तथा प्रशािन 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.ि.िा.-१, का.ि.-१ 

 

अथध, उद्योग, वासणज्य 

तथा पयधटन शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

कृसष, वन तथा वातावरण 

शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

भौसतक पूवाधधार, जलस्रोत 

तथा ऊजाध शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

खानेपानी,  िहरी सवकाि 

तथा िञ्चार शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

प्रधानमन्री 

मतुय सजचवको सजचवालय 

उपसजचव (रा.प.दि.प्र.)-१,  शा.अ.-१, 
ना.स.ु-१, क.अ.- २, ह.स.चा.-२, 

का.स.-२ 

प्रधानमन्रीको 
सल्लाहकारको सजचवालय 

मुख्य िल्लाहकार  

परराष्ट्र तथा िुरक्षा िल्लाहकार 

जनिम्पकध  िल्लाहकार 

आसथधक िल्लाहकार 

उ.ि.-१, िा.अ.-४, क.अ.-४, ह.ि.िा.-*  का.ि.-४  

िसचव (रा.प.सवसशष्ट काननू)  

कानुन तथा मानव असधकार 

िा.अ. -१, ह.ि.िा.-१, का.ि.-१ 

िम्पसि शुर्द्ीकरण तथा 

राजस्व अनुिन्धान शाखा  

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

रासष्ट्रय िुरक्षा, िुशािन तथा नसतजा व्यवस्थापन   

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.ि.िा.-१, का.ि.-१ 

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)   

िामासजक सवकाि तथा प्रादेसशक िमन्वय 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.ि.िा.-१, का.ि.-१ 

िूचना प्रसवसध शाखा 

ि.ुप्र.सन.(रा.प.सि.) १ 

क. इसन्िसनयर. १,  

क.असिकृत १ 

रासष्ट्रय िुरक्षा तथा 

कुटनीसत िमन्वय 

महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.ि.िा.-* 

 

 

िूचना िमन्वय शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

 

 िूचना िञ्चार तथा 

वैदेसशक िमन्वय  

शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१  

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

आसथधक तथा पूवाधधार सवकाि  

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१, ह.ि.िा.-१, का.ि.-१ 

सेवा करार प्रयोजनको लागि मात्र 

ह.स.चा.-११, का.स.-२० 

प्रादेसशक िमन्वय तथा 

योजना महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.ि.िा.-* 

मानवअसधकार तथा 

अन्तराधसष्ट्रय िसन्ध 

िम्झौता महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.ि.िा.-* 

फैिला कायाधन्वयन 

शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.का.–१) 

काननु असिकृत -१ 

अन्तरासष्ट्रय कानून र 

िसन्ध िम्झौता शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.का.–१) 

काननु असिकृत -१ 

प्रशािन  

महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.ि.िा.-* 

प्रशािन शाखा  

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-१ 

िाखा असिकृत.-४, 

कम्प्युटर असिकृत-१ , 

प.ुअ.-१,  छ.अ.-१ ना.ि.ु-

१२, क.अ. @४,   

ईलेसररसियन-१,      मे.  

ि=ु-१, ्ल्मबर-१,         

खररदार-३, पु.ि. - १ 

ह.ेि.िा.-१, ह.ि.िा.-१४, का.ि.-

१३ 

  

प्रधानमन्िी िसचवालय 

व्यवस्थापन शाखा 

(प्र.म.सनवाि) 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.-१,  ना.ि.ु-५, क.अ.-२, 

खररदार.-२,  सि.समस्त्री-१,            

ह.ेटे. ब्वाइ-३,  

का.ि.-१७ 

आसथधक प्रशािन शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.ले.)-१ 

लेखा असिकृत (रा.प.त.ृले.)-

२ 

ले.पा- १ 

 

सवज्ञ िमहू 

 

मसन्िपररषद् बैठक तथा 

िंवैधासनक सनकाय 

महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.ि.िा.-* 

 

 

मसन्िपररषद् बैठक शाखा 

(केन्रीय) 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

कम्प्युटर असिकृत-१  

 

मसन्िपररषद् िसमसत तथा 

िंवैधासनक सनकाय शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)- १ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

मसन्िपररषद् सनणधय 

कायाधन्वयन अनुगमन शाखा 

उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

पे्रि िल्लाहकार- १* , भाषण, मन्तव्य तथा वक्तव्य मस्यौदा सवज्ञ -

६*, ििूना प्रसवसि तथा िञ्िार सवज्ञ-६*,   काययक्रम उत्पादन तथा 

प्रिारण सवज्ञ -१* 
 

िहिसिव (रा.प.प्र.प्र)-  उपिसिव (रा.प.सि.प्र.)-१, िा.अ. 

(रा.प.त.ृप्र.)-३, िा.अ. (रा.प.त.ृपरराष्ट्र)-१, ना.ि.ु-२, क.अ.-२, 

ह.ि.िा.-२, का.ि.-२  

 

 

कानुन तथा फैिला 

कायाधन्वयन 

महाशाखा 

िहिसिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.ि.िा.-* 

मानवअसधकार शाखा 

उपिसिव 

(रा.प.सि.का.–१) 

काननु असिकृत -१ 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको सिंगठन सिंरचना 
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४. कायावलयअन्तगवतका महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार पदानधकारी  

महाशाखा/शाखाको नाम जिम्मेवार पदानधकारी 
सजचव, मजन्रपररषद्, सिंवैधाननक ननकाय तथा ननतिा व्यवस्थापन सजचव डा. तीथवराि ढकाल 
१. प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय उपसजचव श्री समन्तमजण आचायव 
२. मतुयसजचवको सजचवालय उपसजचव श्री गोकुल बस्नते 
३. मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा सहसजचव श्री ददनशे कुमार जघनमरे  

(क)  मजन्रपररषद् बैठक शाखा (केन्रीय) उपसजचव श्री वहरामजण शमाव 

(ख)  मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखा उपसजचव श्री प्रददप शे्रष्ठ 

(ग)  मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा उपसजचव श्री गोमा देवी ढकाल पौडेल 

४.  प्रशासन महाशाखा सहसजचव श्री ददनशे कुमार जघनमरे 

(क)  प्रशासन शाखा उपसजचव श्री ववष्णपु्रसाद जघनमरे 

(ख)  आनथवक प्रशासन शाखा उपसजचव श्री कृष्णप्रसाद देवकोटा 

(ग)  प्रधानमन्री सजचवालय व्यवस्थापन शाखा (बालवुाटार) उपसजचव 
सामाजिक ववकास  सजचव श्री अननल कुमार ठाकुर 

१. सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण महाशाखा  सहसजचव श्री छववलाल ररिाल 

(क) मवहला, बालबानलका, िेष्ठ नागररक, श्रम तथा सामाजिक 
सरुक्षा शाखा 

उपसजचव श्री बरीप्रसाद नतवारी 

(ख) जशक्षा, स्वास््य, यवुा तथा खेलकुद शाखा उपसजचव सीता ननरौला फुम याल 

२. प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा सहसजचव श्री केशवराि आचायव 
(क) प्रादेजशक समन्वय शाखा  उपसजचव श्री अञ्जनकुमार नमश्र 

(ख) योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा उपसजचव श्री बदु्घ बहादरु गरुूङ 

प्रादेजशक समन्वय, रावष्ट्रय सरुक्षा तथा सशुासन सजचव डा. हरर पौडेल/श्री महेन्रप्रसाद 
गरुागाइव 

१. रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा  सहसजचव श्री यमलाल भसूाल 

(क) सूचना समन्वय शाखा उपसजचव  

(ख) सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा उपसजचव श्री गोकुल खड्का 

२. ञशासकीय सधुार महाशाखा  सहसजचव श्री यमलाल भसूाल 
(क) सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा उपसजचव श्री कववता फुम याल 

(ख) सम्पजत्त शवुर्द्करण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा उपसजचव 

(ग) हेलो सरकार शाखा उपसजचव शेखर पौड्याल 

३. ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा सहसजचव श्री यमलाल भसूाल 
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(क) तत्काल समस्या समाधान केन्र  उपसजचव श्री आनन्द काफ्ले 

(ख) ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा उपसजचव श्री माधवप्रसाद ढकाल 

(ग) त्याङ्क शाखा उपसजचव श्री कवपल प्रसाद नतमल्सेना 

(घ) सूचना प्रववनध शाखा सूचना प्रववनध ननदेशक श्री मननष भट्टराइव 

आनथवक तथा पूवावधार ववकास तथा प्रशासन सजचव श्री जशजशर कुमार ढुङ्गाना 
१. लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा सहसजचव  
(क) कृवष, वन तथा वातावरण शाखा उपसजचव श्री छववलाल पाण्डे 

(ख) अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शाखा उपसजचव श्री महेश भट्टराइव 

२. पूवावधार ववकास महाशाखा सहसजचव  

(क) भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शाखा उपसजचव श्री अजिता शमाव 

(ख) खानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा उपसजचव श्री प्रनमला आचायव 

कानून तथा मानवअनधकार सजचव श्री नडल्लीराि जघनमरे 
१. कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा सहसजचव श्री पाराश्वर ढुङ्गाना 
(क) कानून शाखा उपसजचव श्री वपताम्बर भण्डारी 
(ख) फैसला कायावन्वयन शाखा उपसजचव श्री वपताम्बर भण्डारी 
२. मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा सहसजचव श्री कोशलचन्र सवेुदी 
(क) मानव अनधकार शाखा उपसजचव श्री रामिी दनाई 
(ख) अन्तराववष्ट्रय कानून र सजन्ध सम्झौता शाखा उपसजचव श्री सम्झना खनाल 
 

५. सम्पादन गरेका कामको वववरण 

यस कायावलयका महाशाखा तथा शाखाहरूबाट आनथवक वषव २०७६/७७ को पवहलो रैमानसक 
अवनधमा सम्पादन गररएका मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण ननम्नानसुार रहेको छः 

यस रैमानसक अवनधमा नेपाल सरकार मजन्रपररषद्का १२, मजन्रपररषद् सनमनतका १६ र ३ सजचव 
बैठकहरूको आयोिना भएको छ । मजन्रपररषद् बैठकबाट भएको ननणवय कायावन्वयनको अनलाइवन 
अनगुमन गने, Cabinet Decision Implementation Monitoring System सञ्चालन गनव ववनभन्न ननकायका 
सूचना प्रववनध अनधकृतहरूलाइव अनभमखुीकरण तथा सबै मन्रालयका सम्पकव  अनधकृतहरूको वववरण 
सिंकलन गररएको । त्यस्तै रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको Action Room बाट अनलाइवन मननटररङ सरुू 
भएको छ । नेपाल सरकारको नीनत कायवक्रमम तथा बिेट कायवक्रममको अनलाइवन मननटररङ गनव 
बनाइएको Integrated Online Monitoring System को ववकास गरी प्रगनत प्रानिको सरुूवात ्गररएको छ । 
रािश्व चहुावट ननयन्रण गने उद्देश्यले तयार गररएको Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS) 
लागू गनव समन्वय गररएको छ । प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार २०७५/७६ प्रदान गररएको, 
नेपाल-भारत क्रमसबोडवर पेट्रोनलयम ट्रान्सनमसन लाइनको भारतका सम्माननीय प्रधानमन्रीले हैदरावाद 
हाउसबाट र सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव ओलीज्यूले नसिंहदरबारजस्थत प्रधानमन्री तथा 
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मजन्रपररषद्को कायावलयको Action Room बाट ववद्यतुीय स्वीच नथचेर सिंयकु्त रूपमा उदघाटन भएको छ 
। सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू र मन्रीज्यूहरू तथा मन्री तथा सजचवज्यूहरूबीच कायवसम्पादन सम्झौता 
भएको, मन्रालयहरूको Key Performance Indicator तयार गरी कायावन्वयनमा ल्याइएको छ । ववनभन्न ६ 
वटा मलुकु तथा राष्ट्रसिंघीय ववकास प्रणालीको आवासीय सिंयोिकसवहत ७ िनालाइव आवासीय तथा 
गैरआवासीय रािदूत ननयजुक्तमा सहमनत प्रदान गररएको छ । प्रादेजशक समन्वयतफव  प्रदेश प्रमखु, 
मतुयमन्रीलगायत मन्रीज्यूहरूसमग ववनभन्न ननकायका प्रमखुहरूको भेटघाट व्यवस्थापन गररएको छ । 
त्यस्तै प्रदेश पदानधकारी तथा कमवचारीहरूलाइव ववदेश भ्रमणको सहिीकरण, प्रदेशअन्तगवतका ववनभन्न 
ननकायमा कायवरत २५ कमवचारीहरूलाइव ववशेष राहदानीको लानग नसफाररस गररएको छ । नेपालको 
सिंववधानको धारा ५३ मा व्यवस्था भएबमोजिम राज्यका ननदेशक नसर्द्ान्त नीनत तथा दावयत्व 
कायावन्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र प्राि उपलजधधसवहतको वावषवक प्रनतवेदन तयार गने क्रमममा 
सबै मन्रालय/ननकायबाट त्य सिंकलन गरी प्रनतवेदन तयारी गररएको छ । सम्पत्ती शरु्द्ीकरण तथा 
आतिंकवादी वक्रमयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रावष्ट्रय रणानीनत तथा कायवयोिना, २०७६-
२०८१ कायावन्वयनमा आएको छ । हेलो सरकारअन्तगवत यस अवनधमा १०२९ गनुासो प्राि भएकोमध्ये 
१८३ फर्छ्योट गररएको छ । धरहरा पनुननवमावण, चक्रमपथ पनुननवमावणको लानग आवश्यक पवूावधार तयार 
गनव सहिीकरण गररएको छ । ६ वटा ववधेयक सिंघीय सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग 
मजन्रपररषद्को बैठकमा पेश भएका छन ्।  

शाखागत कायवहरूको वववरण यसप्रकार रहेको छः 

५.१ प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननिी सजचवालयमा नमनत २०७६ साउनदेजख असोिसम्म प्राि भइव 
सम्बोधन हनु पठाइएका परहरूको वववरणः 

नस.न. पर प्राि ननकाय/सिंस्था/व्यजक्त सिंतया कैवफयत 

१. मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका पर (बाह्य) 188   

२. महाशाखा/शाखामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू 210   

३. वटप्पणी सदर 54   

६. सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको भ्रमण सिंतया 1  

७. माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यूहरूको भ्रमण स्वीकृनत  112  

५.२ मतुयसजचवको सजचवालय 

 १2 वटा मजन्रपररषद्को बैठकको व्यवस्थापनका लानग सम्बजन्धत ननकायसमग सञ्चार, 

समन्वय, सहिीकरण गररएको । 

 मजन्रपररषद् सनमनतका १6 वटा बैठकको आवश्यक समन्वय/सहिीकरण र बैठक 
सिंचालनका लानग अन्य कायव गररएको । 
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 3 वटा सजचव बैठक सम्पन्न भइव 12 वटा ननणवयहरू भएकोमा र उक्त ननणवय कायावन्वयनका 
लानग सम्बजन्धत ननकायहरूमा समन्वय र सहिीकरण गररएको । सजचव बैठकका ननणवय 
कायावन्वयनको अवस्था र प्रगनतबारे प्रनतवेदन गररएको ।  

 कमवचारी समायोिनका सम्बन्धमा ननदेशनबमोजिम आवश्यक समन्वय, सहिीकरण कायव 
व्यवस्थापन गररएको ।  

 कायवसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू तय गरी सम्बजन्धत ननकायहरूमा कायावन्वयनको लानग 
पठाइएको । 

 बेरूि ुफछयौटसम्बन्धी काममा समन्वय तथा सहिीकरण गररएको । 

 नसिंहदरबार पररसरमा सरसफाई एवम ् हररयाली प्रवर्द्वन गनव सहयोगी तथा समन्वयकारी 
भनूमका ननवावह गररएको ।  

 मतुय सजचवज्यूसमग ववनभन्न १५ वटा प्रनतनननधमण्डलले भेटघाट गरेको र सो क्रमममा उठेका 
समस्या समाधानको पहल गररएको ।  

 बढुवा सनमनतको बैठकमा मतुय सजचवज्यूको सहभानगताको सनुनजितता एवम ्सनमनतको कायव 
फछयौटमा सघाउ पयुावइएको ।  

 नेपाल सरकारको नाममा प्राि अध्ययन, तानलम वा भ्रमणसम्बन्धी अवशरको समानपुानतक 
बामडफामडको लानग छारवजृत्त सनमनतको बैठक व्यवस्थापन गरेको र बैठकका ननणवय 
कायावन्वयनका लानग समन्वय गरेको । 

 मजन्रपररषद्को बैठकको लानग प्राि प्रस्तावहरूको सन्दभव नेपाल सरकारका सजचवहरू र अन्य 
पदानधकारीसवहतको सहभानगतामा भएका 40 वटा क्षेरगत बैठकको व्यवस्थापन गररएको ।  

 मतुयसजचवज्यूको सजचवालयमा आवश्यक पने भौनतक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, िनसम्पकव  
एवम ् सूचना तथा सञ्चार सम्पकव , कमवचारी व्यवस्थापन लगायत सजचवालय व्यवस्थापनको 
सबै काम गररएको । यस क्रमममा 900 व्यजक्तको भेटघाट व्यवस्थापन भएको ।  

 नेपाल सरकारका सजचवज्यूहरू तथा अन्य पदानधकारी सजम्मनलत 15 वटा ववववध 
बैठकहरूको व्यवस्थापन गररएको ।  

 मतुयसजचवज्यूको सहभानगता रहने दैननक कायवक्रममहरूको समन्वय गरी आदेशबमोजिम 
आवश्यक सञ्चार, समन्वय, सहिीकरण र अन्य व्यवस्थापकीय कायव गररएको । 

 140 वटा परहरू E-Registration तथा निवफङ गरी आदेशानसुार सजचवज्यूहरूसमक्ष पेश 
गररएको । 

 सजचवालयबाट हनुे ननणवय, ननदेशन, अन्तर र बाह्य ननकायबाट प्राि हनुे ननणवय, ननदेशन र 
परहरूको अद्यावनधक अनभलेख राजखएको । 

 आन्तररक र बाह्य ववषयगत ननकायहरूसमग समन्वय तथा सहिीकरण गररएको ।  

 100 वटा गनुासोहरूको सनुवुाई गरी कायवप्रगनत सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुार 
पदानधकारीहरूसमक्षा प्रस्ततु गररएको । 
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 प्रदेश र स्थानीय ननकायको समस्या समाधानको लानग केन्रीय ननकायहरूसमग समन्वय, 

सहिीकरण गररएको ।  

 मतुय सजचवज्यू, सजचवज्यूहरू र महाशाखा प्रमखुहरूबाट प्राि ननदेशन अनसुारका अन्य काम 
सम्पन्न गररएको ।  

 नेपाल सरकारका सजचवज्यूहरूको 65 वटा स्वदेशी भ्रमण र 16 वटा ववदाको नडजिटलाइवि 
अनभलेख राख्नकुा साथै सजचवज्यूहरूबाट प्राि भ्रमण प्रनतवेदन प्रस्ततु गररएको । 
सजचवज्यूहरूको दैननक हाजिरी र पररचय-पर व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गररएको । 

 नेपाल सरकारका सजचवज्यूहरू एवम ् अन्य ववभागीय प्रमखुहरूको सम्पकव  नम्बर, इमेल र 
वररयताक्रमम अद्यावनधक गररएको ।  

 कायावलयनभर ववनभन्न महाशाखा/शाखाले आयोिना गने बैठक तथा छलफलमा प्रनतनननधत्व 
भएको ।  

 मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा हनुे बैठकमा सबै प्रकारको समन्वय र सहिीकरण गररएको।  

 आन्तररक र बाह्य परव्यवहार, सजचवालयको प्रगनत वववरण र अन्य सूचनाहरू सम्बजन्धत 
शाखा/महाशाखालाई उपलधध गराइएको । 

सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जललक गनुवहोस ्। 
 

मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा 
 

५.३ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखा 

क्रम.स. सनमनतको नाम बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
१.  ववधेयक सनमनत  ६ २२ 
२.  सामाजिक सनमनत  ४ ७ 
३.  प्रशासन सनमनत  १ १ 
४.  आनथवक पूवावधार सनमनत  ५ १४ 

 िम्मा १६ ४४ 
 

क) सिंवैधाननक पररषद् बाट नसफाररस हनुे ववनभन्न सिंवैधाननक आयोगका पदहरूको वववरणको 
रोष्टर अद्यावनधक गररएको । 

मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जललक गनुवहोस ्। 

५.४ मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा 

 मजन्रपररषद्का ननणवयहरूको  अनलाइन अनगुमन गनव software (Cabinet Decision 

Implementation Monitoring System) ननमावण  भइव कायावन्वयनको चरणमा रहेको । 

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/samiti-decision/
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 मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणाली (Cabinet Decision Implementation 

Monitoring System) सिंचालन सम्वन्धमा ववनभन्न ननकायका सूचना प्रववनध अनधकृतहरूलाई  
पवहलो चरणको १ ददने अनभमखुीकरण कायवक्रमम सम्पन्न गररएको। 

 मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणाली सिंचालन गनवका लानग सवै मन्रालयका सम्पकव  
अनधकृत (Focal person) हरूको वववरण सिंकलन कायव अजन्तम चरणमा पगेुको ।  

  मजन्रपररषद्का २५०  भन्दा बढी ननणवयहरूको कायावन्वयन अवस्थाको अद्यावनधक प्रगनत 
वववरण प्रनतवेदन  तयार गररएको  । 

प्रशासन महाशाखा 

५.५ प्रशासन शाखा 

 नसिंहदरबार पररसरको सरसफाइ, परुाना ननमावण सामग्रीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवमा 
सहिीकरण, परुाना सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनमा सहिीकरण, हररयाली प्रवर्द्वनका लानग 
ननयनमत अनमुगन तथा समन्वयको कायवलाई ननरन्तरता ददई सौन्दयीकरणका ववनभन्न कायवहरू 
भइरहेका । 

 कायावलयको िनशजक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव अन्तगवत कमवचारीको ननयजुक्त, सरूवा, काि, 
कायवसम्पादन तथा मूल्याङ्कन, हाजिरी, नबदा, बढुवा, परुस्कार, दण्ड, तानलम, छारवनृत, 
मनोनयन, ननवतृ्तभरण, अवकाश र उपदानसमग सम्बजन्धत कायवहरू गररएको । 

 ४ वटा ववद्यतुीय सवारी साधनको खररद प्रवक्रमया अजन्तम चरणमा रहेको साथै स्टेसनरी 
सामानहरूको खररद कायव सम्पन्न गररएको । 

 जिन्सी ननरीक्षण प्रनतवेदन पेस गररएको, जिन्सी नललामीका लानग सनमनत गठन भई सो सनमनतले 
कायव गरररहेको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्री र ववनभन्न मन्रालयका मन्रीहरूबीच तथा मन्रीहरू र सजचवहरूबीच 
कायवसम्पादन सम्झौता गने कायवमा सहिीकरण गररएको । 

 Surveillance Vehicle तथा Drone  खररदका लानग लागत अनमुान तयार पारी खररद प्रवक्रमया 
अजघ बढाइएको । 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा Action Room को ननमावण गने, प्रदेश 
सदरमकुामहरूमा नभनडयो कन्फरेजन्सङ िडान गने तथा रावष्ट्रय गौरवका नबकास आयोिनाहरूको 
आवश्यकता अनसुार Real Time अनलाइन अनगुमन प्रणाली िडान गरी सोमाफव त ्
पाइपलाइनको उद् घाटन लगायतका अन्य अनगुमनका कायवहरू गररएको । 

 कायावलयको दैननक कायव सञ्चालन तथा बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय कायव 
गररएको । 

 प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कारको ववतरण कायवक्रममको व्यवस्थापनमा सहिीकरण 
गररएको।  
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५.६ आनथवक प्रशासन शाखा 

५.७.१ आनथवक व्यवस्थापन 

सरकारी कोषहरूको सिंचालन, बिेट तिुवमा, ननकाशा तथा खचवको लेखा रात ने, रािश्व, धरौटीको 
वहसाव राख्न,े ववत्तीय वववरणहरू तयार गने, आन्तररक ननयन्रणको व्यवस्था नमलाउने¸ लेखा 
परीक्षण गराउन,े बेरूिकुो लगत रात ने, बेरूि ुफर्छ्यौट गने/गराउने लगायतका कायवहरू आनथवक 
शाखाबाट सम्पादन हनुे गदवछन ् । कुशल ववत्तीय व्यवस्थापन¸ ववत्तीय अनशुासन र ववत्तीय 
प्रनतवेदनमा शरु्द्ता¸ पारदजशवता एविं ववनधको पालनाको माध्यमबाट प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयलाई सशुासनको नेततृ्वदायी तथा उत्कृष्ट ननकाय बनाउने प्रयास यस 
शाखाबाट भइरहेको छ । यस क्रमममा ननयनमत कामहरूका अनतररक्त ववनभन्न सधुारका कायवहरू 
समेत गररिं दै आएको छ ।  

(बिेट अिंकसम्बन्धी थप वववरण यसै प्रनतवेदनको खण्ड ८ मा समावेश गररएको छ) 

५.७ सूचना प्रववनध शाखा 

 १० वटा रावष्ट्रय गौरवका आयोिनामा Surveillance System को िडान गरी यस कायावलयको 
Action Room बाट प्रत्यक्ष  अनगुमन गनव नमल्ने व्यवस्था गररएको ।  

 Integrated Online Monitoring System को ववकास गरी सवै मन्रालयका प्रनतनननधहरूलाई 
तानलम प्रदान गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको । 

 Centralized Office Automation System को नयाम Version सञ्चालनमा ल्याइएको । 

 मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन प्रणाली र सनमनतको प्रणालीलाई मजन्रपररषद् बैठक स्वचानलत 
प्रणालीसमग अन्तरआवर्द् गने कायव सम्पन्न भएको ।  

 हेलो सरकारको नयाम पोटवल सञ्चालनमा ल्याईएको ।  

 नागररक मोबाइल एपको ननमावणका लानग आवश्यक सभवर, नेटवकव को पूवावधार व्यवस्थापन 
गरी प्रणाली ववकासमा समन्वय गनव परामशवदाता ननयकु्त गने कायव सम्पन्न भएको ।  

 नागररक मोबाइल एपबाट नागररकको वववरण प्रमाणीकरण गनवका लानग गहृमन्रालयको 
नागररकताको वववरण रहेको प्रणाली र ननवावचन आयोगको मतदताको नामावली रहेको 
प्रणालीबीच Secured Connectivity र Data Exchange को प्रवन्ध गररएको ।  

 दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रणालीमा रहेको ग्राहकको वववरण नागररक मोबाइल 
एप्सको प्रणालीलाई उपलधध हनुे गरी Secured Connectivity र Data Exchange को प्रवन्ध 
गररएको । 

 आन्तररक रािस्व ववभागबाट PAN Verification का लानग उपलव्ध भएको API को सफल 
परीक्षण भएको ।  



14 
 

 आ.व. ०७६/७७ को बावषवक कायवक्रमममा रहेको Surveillance Vehicle र Drone खररद गने 
प्रयोिनका लानग आवश्यक Technical Specification र लागत अनमुान तयार गने कायव नेपाल 
प्रहरी, सूचना प्रववनध तथा सञ्चार मन्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्रानधकरण, नेपाल टेनलकम 
सवहतको सिंयकु्त प्राववनधक टोलीबाट सम्पन्न भएको ।  

 Telepresence System (Action Room) मा माननीय मन्रीज्यूहरू, सजचवज्यूहरू र आयोिना 
प्रमखुको Teleconference मा सहभागी हनुे गरी Soft Client Tool िडान गरी सफल परीक्षण 
गररएको ।  

सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण  महाशाखा 
 

५.८ मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक र श्रम रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा शाखा 

 मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठनागररक मन्रालय र रावष्ट्रय मवहला आयोगको आ.व. 
२०७६/७७ स्वीकृत वावषवक कायवक्रममको कायावन्वयनको अवस्था, कायावन्वयनको समयमा 
आईपरेका समस्या तथा चनुौतीहरूको ववषयमा छलफल गररएको। 

 शाखासमग सम्बजन्धत मन्रालयहरूको नीनत तथा कायवक्रमम, बिेट वक्तव्य र कायवसम्पादन 
सम्झौता बमोजिम स्वीकृत कायवक्रमम/ आयोिनाहरूको प्रगनत वववरण तोवकएको समय नभरै 
सजचवज्यूबाट प्रमाजणत गराई ननयनमत रूपमा अनलाईन माफव त Summit गने काममा 
सहिीकरण गररएको। 

 राष्ट्रपनत मवहला उत्थान कायवक्रममलाई प्रभावकारी रूपमा अजघ बढाउनका लानग 
सरोकारवालासमग छलफल गरी कायवक्रममको मोडानलटी र कायवववनध तयार गरी उपलजधधमूलक 
ढिंगले अजघ बढाउन मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठनागररक मन्रालयलाई ननदेशन ददइएको। 

 CEDAW को  Concluding Report  लाई Monitoring Framework राखेर अनगुमन गने 
सम्बन्धमा छलफल गररएको। 

 सम्मानीय प्रधानमन्रीज्यू, मतुयसजचवज्यू र यस कायावलयलाई सम्बोधन गरी आएका ववनभन्न 
ववषयका मागपर/ज्ञापनपर/सझुावहरूको सम्बन्धमा सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूमा 
आवश्यक कारवाहीको लानग पठाइएको 

 लैवङ्गक सम्पकव  ववन्दकुो बैठकमा सहभानगता भएको ।  

 गैर सरकारी सहिीकरण सनमनतको बैठकमा सहभानगता भएको ।  

 सामाजिक ववकाससमग सम्बजन्धत परपनरकामा आएका ववषयहरूलाई राखेर सम्बजन्धत 
सरोकारवाला मन्रालयलाई ध्यानाकषवण गराइएको । 
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५.९ जशक्षा, स्वास््य, यवुा तथा खेलकुद शाखा 

 ववश्वववद्यालयहरूका ववनभन्न सिंकायमा सवोकृष्ट ननतिा प्राि गरेका व्यजक्तहरूसिंग साक्षात्कार 
गरी छलफल र अन्तरवक्रमयाको माध्यमबाट अनभुव, अपेक्षा, समस्या र मलुकुको चौतफी 
ववकासमा िनशजक्तको भनूमका र दावयत्व बारे धारणा बझु्न तयार गररएको अवधारणा-परको 
मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला ननकायहरूसमग छलफल गररएको।   

 नेपाल सरकारको चाल ुआनथवक वषव २०७६/०७७ को नीनत तथा कायवक्रममको बुमदा निं. 
१७१ र बिेट वक्तव्यको बुमदा निं. ३८ को व्यवस्था अनसुार "देशभरका सबै सामदुावयक 
ववद्यालयहरूमा अध्ययनरत छाराहरूलाई सेनेटरी प्याड नन:शलु्क उपलधध गराउने सम्बन्धी 
कायावन्वयन कायवयोिनाको समीक्षा गरी उक्त नीनतको कायावन्वयन गने सम्बन्धमा समन्वय 
गने कायव भईरहेको। 

  प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार २०७५/७६ प्रदान गने कायव सम्पन्न  गररएको । 

 अन्तरावष्ट्रय यवुा वैज्ञाननक सम्मेलनको तयारीको लानग आवश्यक समन्वय गररएको । 

 सामाजिक ववकासको क्षेरसमग सम्बजन्धत ववषयमा परपनरकामा आएका ववषयहरूलाई राखेर 
सम्बजन्धत सरोकारवाला मन्रालयलाई ध्यानकषवण गराईएको । 

 शाखासमग सम्बजन्धत मन्रालयहरूको नीनत तथा कायवक्रमम, बिेट वक्तव्य र कायवसम्पादन 
सम्झौता बमोजिम स्वीकृत कायवक्रमम/ आयोिनाहरूको प्रगनत वववरण तोवकएको समय नभरै 
सजचवज्यूबाट प्रमाजणत गराई ननयनमत रूपमा अनलाईनमाफव त ् पेश गने कामको सहिीकरण 
गररएको । 

 जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय, यवुा मन्रालय र स्वास््य तथा िनसिंतया मन्रालयको 
वावषवक कायवयोिना ननमावणमा सहिीकरण गररएको । 

प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा 

५.१० प्रादेजशक समन्वय शाखा 

 अन्तर प्रदेश पररषद्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव ओलीज्यूको अध्यक्षतामा 
नमनत २०७५।०९।३ गते बसेको अन्तर प्रदेश पररषद्को दोश्रो बैठकले स्वीकृत गरेको 
सिंघीयता कायावन्वयन सहिीकरण कायवयोिनालाई नेपाल सरकार (म.प.) बाट नमनत 
२०७५।९।0६ मा कायावन्वयन गने ननणवय भएअनसुार सम्बजन्धत मन्रालय/आयोगसमग 
सम्बजन्धत वक्रमयाकलापहरूको प्रगनत सम्बन्धमा मन्रालय/आयोगका प्रनतनननधहरूको 
उपजस्थनतमा कायावलयका प्रादेजशक समन्वय क्षरे हेने सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा नमनत 
२०७६।०५।२० गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा बैठक बसी सम्पादन 
भएका वक्रमयाकलापबारे समीक्षा गररएको ।  
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 सिंघीयता कायावन्वयन सहिीकरण कायवयोिना सम्बन्धमा सम्बजन्धत मन्रालय तथा आयोगबाट 
प्रगनत वववरण माग गरी वववरण अद्यावनधक गररएको।  

 ववनभन्न सिंघीय मन्रालयहरूको प्रदेशमा सिंचालन गररने कायवक्रममहरू मतुयमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयमाफव त समन्वय तथा सहिीकरण गररएको साथै मतुयमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलय माफव त प्रदेशका मन्रालय/कायावलयहरूबाट प्राि परका सम्बन्धमा  
सम्बजन्धत सिंघीय मन्रालयहरूमा आवश्यक कारवाहीको लानग पठाइएको ।  

 यस कायावलय, ववनभन्न मन्रालय/प्रदेशहरूबाट प्राि ३२० थान परहरूको आवश्यक 
कारवाही/पराचार गररएको ।  

५.११ योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा 

 नेपाल सरकारको आ.व. २०७६/७७ को नीनत तथा कायवक्रमम र बिेट वक्तव्यमा उल्लेजखत 
यस कायावलयसमग सम्बजन्धत नीनत तथा कायवक्रमम र बिेट कायावन्वयन सम्बन्धी बावषवक 
कायवयोिना तयार गरी अनलाइन अनगुमन प्रणालीमा समेत प्रवववष्ट गररएको । 

 वावषवक कायवयोिनामा उल्लेजखत वक्रमयाकलाप/माइलस्टोनका सम्बन्धमा महाशाखा/ 
शाखाहरूबाट सम्पाददत कायव प्रगनत नबवरण अद्यावनधक गररएको । 

 यस कायावलय मातहतका ननकायहरूलाई आ.व. २०७६/७७ को बावषवक कायवयोिना तयार 
र अनलाइन अनगुमन प्रणालीमा प्रवववष्ट गनव समन्वय गररएको । 

 यस कायावलय र अन्तगवतको ननकायहरूको आ.व. २०७५/७६ को बावषवक प्रगनत समीक्षा 
बैठक नमनत २०७६/०४/२९ गते सम्पन्न गररएको ।साथै, उक्त बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन 
अथव मन्रालयमा समेत पठाइएको । 

 रावष्ट्रय योिना आयोगबाट प्रकाजशत पन्ोौं योिनाको आधार परको ववस्ततृ प्रनतवेदन तयारी 
सम्बन्धी कायव गनव यस कायावलयका सबै महाशाखा र अन्तगवतका ननकायहरूमा पठाइएको । 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा 

५.१२ सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा 

५.१२.१ सूचनाको हक कायावन्वयन  

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पकव  ववन्दकुो रूपमा कायव गने, सूचना वगीकरण 
सनमनतसम्बन्धी कायव गरी समयवर्द् प्रकाशन तथा प्रसारण गने गराउने, सूचनामा नागररकको पहुमच 
सरल र सहि बनाउन कायवक्रमम तिुवमा गरी कायावन्वयन गने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ 
को दफा ५ को (३) अनसुारका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गने, सरोकारवाला व्यजक्त र 
सिंस्थाबाट माग भएका सूचना उपलधध गराउने र यस कायावलयबाट प्रकाजशत हनुे मानसक, 

आवनधक र वावषवक प्रनतवेदन प्रकाशन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने लगायतका सूचनाको 
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हकसम्बन्धी कायावन्वयनको सन्दभवमा आनथवक वषव २०७६/७७ को पवहलो तीन मवहनामा यस 
शाखामा सूचना उपलधध गराई पाउम भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रवपषद्को कायावलयका सूचना 
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्राप् त भएका ननवेदनमा आवश्यक कारवाही गरी माग बमोजिमको 
सूचना उपलधध गराइएको र प्राप् त हनु आएका अन्य ननकायसमग सम्बजन्धत ननवेदनहरू आवश्यक 

कारवाहीका लानग तत ्तत ् ननकायमा लेजख पठाइएको । (थप वववरण प्रनतवेदनको खण्ड १० मा 
समावेश गररएको छ)  

५.१२.२ रािदूत ननयजुक्तका लानग सहमनत  

नेपालसमग दौत्यसम्बन्ध कायम भएका मलुकुहरूको रािदूतले पेस गने ओहदाको प्रमाण-पर 
(Credential) सम्बन्धी कायवहरूको सहिीकरण गनव यस शाखालाई तोवकएको जिम्मेवारीअन्तगवत 
यस शाखाबाट ववनभन्न नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको ननयजुक्त सहमनतको 
कायवमा समन्वय र सहिीकरण गररएको । आनथवक वषव २०७६/७७ को पवहलो रैमानसक 
अवनधमा ननम्नानसुारका नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको सहमनत प्रदान 
भएकोः 

क्रम.सिं रािदूतको नाम नमर राष्ट्रको नाम ननयजुक्त नमनत आवासीय/ गैरआवासीय 

१. H.E. Mrs. Himalee 

Subhashini De Silva 

Arunatilaka 

श्रीलङ्का २०७६/०४/१२ आवासीय 

२. H.E. Mr. Juan Rolando 

Angulo Monsalve  
जचली २०७६/०४/१२ गैरआवासीय 

३. H.E. Mrs. Eleonora 

Dimitrova Dimitrova  
बलु्गेररया २०७६/०५/०१ गैरआवासीय 

४. H.E. Ms. Katrin Kivi  इस्टोननया २०७६/०५/०४ गैरआवासीय 

५. Ms. Valerie Julliand  २०७६/०५/०४ नेपालका लानग सिंयकु्त 

राष्ट्रसिंघ ववकास प्रणालीको 
आवासीय सिंयोिक 

६. H.E. Mr. Gudmundur 

Arni Stefansson 
आइसल्याण्ड २०७६/०५/०४ गैरआवासीय 

६. H.E. Mr. Brendan Ward आयरल्याण्ड २०७६/०५/२० आवासीय 
 

५.१२.३ भेटघाट समन्वय गने कायव  

प्रदेश तहका माननीय मतुयमन्री र माननीय मन्रीज्यूहरूसमग ववदेशी कूटनीनतक ननयोग तथा  
अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थाका प्रनतनननधहरूले गने भेटघाटको सहिीकरणको कायव समेत यो शाखाबाट 
हुमदै आएकोमा आ.व. २०७६/७७ को पवहलो रैमानसक अवनधमा ववनभन्न ववदेशी कूटनीनतक 
ननयोग तथा अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थाका प्रनतनननधहरूका ननम्न भेटघाट कायवक्रममको सहिीकरण 
गररएकोः 
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 सिंयकु्त राष्ट्रसिंघीय ववकास कायवक्रममको प्राववनधक सहयोगमा तयार गररएको ददगो ववकास 
लक्ष्यहरूको आधार प्रनतवेदन ववमोचन कायवक्रमम (बटुबलमा भएको) मा उक्त सिंस्थाका 
नेपालजस्थत आवासीय प्रनतनननध लगायतको सहभानगताको लानग समन्वय गररएको ।  

 United Nations Children's Fund UNICEF Country Office Nepal का प्रनतनननध Ms. Elke 

Wisch र सदूुरपजिम प्रदेशका माननीय मतुयमन्री नरलोचन भट्ट तथा माननीय सामाजिक 
ववकास मन्रीबीचको भेटघाट ।  

 धाददङ्गको धनुीबेसीमा भएको German Technical School-GTS को उद् घाटन कायवक्रमममा 
नेपालका लानग िमवन रािदूत महामवहम Ronald Schafer र  प्रदेश निं. ३ का माननीय 
मतुयमन्री डोरमजण पौडेलबीचको भेटघाट ।  

 िापानको Counter Terrorism Unit का Director General Mr. Hideaki Mizukoshi तथा 
Assistant Director General Ms. Akiko Fujisawa र रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभागका 
प्रमखुबीचको भेटघाट । 

 िमवनीको आनथवक सहायता मन्रालयको प्रनतनननधमण्डल र सदुरुपजिम प्रदेशका माननीय 
मतुयमन्रीबीचको भेटघाट ।  

 The United Nations Children's Fund (UNICEF) Country Office का नेपाल प्रनतनननध Ms.  
Elke Wisch र प्रदेश  निं. २ का माननीय मतुयमन्री लगायत अन्य पदानधकारीहरूबीचको 
भेटघाट ।  

 िापानका रािदूत H.E. Mr. Masamichi Saigo र सूदरुपजिम प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु 
मोहनराि मल्ल तथा माननीय मतुयमन्री नरलोचन भट्टबीचको भेटघाट ।  

 सदूुरपजिम प्रदेशमा GIZ कायावलय स्थापना सम्बन्धमा अथव मन्रालयबाट प्राि "दात ृ
ननकायको कायावलय खोल्ने ववषय उक्त ननकाय नेपालमा पररचानलत हनुपूुवव गररन े
समझदारीमा उल्लेख भएको हनुपुने र GIZ को हकमा त्यस्तो समझदारी नभएको एवम ्
ववकास सहायताको रकम, आयोिनाको सिंतयाको आधारमा समेत हेदाव दात ृननकायकै शाखा 
कायावलय खोल्न आवश्यक नदेजखएको" भने्न राय सम्बजन्धत प्रदेशमा उपलधध गराइएको । 

 USAID नेपालका कायवकारी ननदेशक Ms. Adriana Hayes र कणावली प्रदेशका माननीय प्रदेश 
प्रमखुज्यू तथा सामाजिक ववकासमन्री एवम ्सामाजिक ववकास मन्रालयका सजचवज्यूसमगको 
भेटघाट । 

५.१२.४ प्रदेशका पदानधकारी तथा कमवचारीको ववदेश भ्रमण नसफाररस 

प्रदेशका पदानधकारी तथा कमवचारीहरूको ववदेश भ्रमणका लानग नेपाल सरकारबाट भ्रमण स्वीकृत 
हनुपुनेमा सो अनरुूप र प्रदेश सरकारबाट भ्रमण स्वीकृत भएकाको हकमा समेत देहायका 
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पदानधकारीहरूको राहदानी र नभसा सहिीकरण गररएको छ । सो को यस अवनधको वववरण 
ननम्नानसुार रहेको छः 

प्रदेश पदानधकारी पद 
भ्रमण 

गने देश  

भ्रमण अवनध कायवक्रमम 

प्रदेश निं. 
१ 

श्री टिंक आङबहुाङ नलम्ब ु  

 

प्रदेस सभा सदस्य 

 

 

 

स्पेन 

 

 

२७ सेप्टेम्बर, 
२०१९ 

 

Expotural 

2019 
श्री वहमाल काकी 
श्री ननरन राइव 

प्रदेश निं. 
२ 

श्री ववियकुमार यादव आ.मा. तथा 
योिना मन्री  

भारत २७-२९ 
सेप्टेम्बर २०१९ 

World Hindu 

Economic 

Forum 

Conference श्री रािकुमार नसिंह सल्लाहकार 
गण्डकी 
प्रदेश 

श्री पृ् वीसधुबा गरुूङ मतुयमन्री सिंयकु्त 
अनधराज्य 

२४-२५ अगष्ट 
२०१९ 

नेपाली मेला 

श्री पृ् वीसधुबा गरुूङ मतुयमन्री अमेररका २-९ नोभेम्बर, 
२०१९ 

International 

Criminal 

Investigative 

Training 

Assistance 

Programme 

प्रदेश निं. 
५ 

श्री शिंकर पोखरेल मतुयमन्री  

चीन 
१५-१९, 

अलटोबर,२०१९ 
Belt and Road 

Initiatives 

तोय नारायण ज्ञवाली सजचव 
श्री नलला नगरी उद्योग, पयवटन 

वन तथा 
वातावरण मन्री 

 

 

 

 

 

 

 

चीन 

 

 

 

 

 

 

२६ अगष्ट-२ 
सेप्टेम्बर,२०१९ 

4th Silk Road 

International 

Cultural Expo 

and 9th 

Dhunhuang 

Tour Silk-

Road 

International 

Tourism 

Festival 

श्री दनधराम न्यौपान े प्रदेश सभा सदस्य 
 श्री सरस्वती गौतम 

श्री ननमवला क्षरेी 
श्री बाबरुाम गौतम 
श्री बसन्त अनधकारी सजचव  

श्री धनन्िय पौडेल सजचव   

श्री कृष्ण के.सी. ननिी सजचव 

डा. सागर न्यौपान े लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पताल 

श्री नलला नगरी उद्योग, पयवटन 
वन तथा 
वातावरण मन्री 

कोलजम्ब
या 

२१-२३ 

अलटोबर, 
२०१९ 

Tennure 

Facility 

Learning 

Exchange 

सदूुरपजिम प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखु मोहनराि शमाव तथा ननिको श्रीमती सररता मल्लको कुटनीनतक 
राहदानी नसफाररस 
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५.१२.५ अन्य ननयनमत कायवहरू  

 प्रदेशअन्तगवतका ववनभन्न ननकायहरूमा कायवरत २५ िना कमवचारीहरूको ववशेष राहदानी 
नसफाररस गररएको ।  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूसमक्ष ववनभन्न व्यजक्त तथा सिंघ/सिंस्थाहरूबाट माग भई आएका 
ववनभन्न कायवक्रमम, प्रकाशन, सिंघसिंस्था तथा सम्मेलनहरूको शभुकामना सन्देशसम्बन्धी आवश्यक 
व्यवस्था गररएको ।   

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ 
बमोजिम प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग सम्बजन्धत आनथवक वषव २०७६/७७ 
को पवहलो रैमानसक वववरण तयार गरी सो वववरण कायावलयको वेबसाइटमाफव त ्सावविननक 
गनुवका साथै रावष्ट्रय सूचना आयोगमा समेत पठाउने व्यवस्था नमलाइएको ।  

 जचठीपरलगायत शाखाका अन्य ननयनमत कायवहरू गररएको । 

शासकीय सधुार महाशाखा 

५.१३ सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा 

 नेपालको सिंववधानको धारा 53 मा व्यवस्था भए वमोजिम राज्यका ननदेशक नसर्द्ान्त, नीनत 
तथा दावयत्व कायावन्वयनका सम्वन्धमा भए गरेका काम र प्राि उपलजधध सवहतको वावषवक 
प्रनतवेदन तयार गने प्रयोिनका लानग सबै मन्रालय/ननकायबाट बावषवक प्रगनत वववरण 
सिंकलन गरी वावषवक प्रनतवेदन तयारीको कायव सम्पादन गररएको ।  

 सिंवैधाननक ननकायका पदानधकारीहरू, राष्ट्रपनतबाट ननयकु्त तथा मनोननत ववनभन्न 
पदानधकारीहरूको सम्पजत्त वववरणको अनभलेख राखी सो को िानकारी रावष्ट्रय सतकव ता 
केन्रमा उपलधध गराइएको । 

 नमनत २०७६/०४/२१ र २०७६/०५/०८ मा सजचव बैठक सम्पन्न गरी सो को ननणवय 
सबै मन्रालय/ननकायहरूमा कायावन्वयन तथा िानकारीको लानग पठाइएको ।  

 अजततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगको वावषवक प्रनतवेदनमा औ िंल्याइएका सझुावहरूको 
कायावन्वयन अवस्थाको वववरण सबै मन्रालय/ननकायबाट सिंकलन गरी अजततयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा िानकारी पठाइएको । 

 ववनभन्न ननकाय तथा व्यजक्तबाट प्राि उिरुीहरू सम्बोधनका लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा 
पठाइएको । 
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 सिंघीय सिंसद रावष्ट्रय सभाका अध्यक्षको सिंयोिकत्वमा बाढी तथा डुबानबाट प्रभाववत 
जिल्लाहरूको ननरीक्षण गरी तयार गररएको प्रनतवेदन कायावन्वयन लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा 
पठाइएको ।  

 मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा अजततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगबाट यस कायावलयमा 
लगत िननएका ववषयको सम्बन्धमा सम्बजन्धत मन्रालयका सजचवहरूको उपजस्थनतमा बैठक 
बसी तत्काल कायावन्वयन गनव पहल गररएको ।  

 अिैत सिंस्थानभर भएको आनथवक अननयनमतताको उिरुी सम्बन्धमा गहृ मन्रालयमा 
पदानधकारीहरूसमग बैठक गरी समस्या समाधान गनव पहल गररएको ।  

५.१४ सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रमयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण सम्बन्धी रावष्ट्रय 
रणनीनत तथा कायवयोिना (२०७६-२०८१) नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) बाट स्वीकृत भइव 
कायावन्वयनमा आएको । 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सजचवज्यूको अध्यक्षतामा रहेको रावष्ट्रय समन्वय 
सनमनतको ३ वटा बैठक सम्पन्न भएको । 

 नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नडपटुी गभनवरज्यूको अध्यक्षतामा रहेको कायावन्वयन सनमनतको एउटा 
बैठक सम्पन्न भएको । 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रमयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणको क्षेरमा सिंशोधन 
गनुवपने कानूनहरूको मस्यौदा तयार गनव कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयका 
सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा सनमनत गठन भएको । 

 AML/CFT क्षेरमा िोजखम मूल्याङ्कन गनव कायावन्वयन सनमनतलाइव जिम्मा ददइएको । 

५.१५ हेलो सरकार कक्ष 

हेलो सरकार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र ववनभन्न मन्रालय तथा ननकायहरूसमग 
सम्बजन्धत रहेर प्राि हनुे ववनभन्न वकनसमका िनगनुासो र सझुावहरूको उजचत सनुवुाई गनव, 
मन्रालयबाट हनुे नीनतगत ननणवय, कायवसिंचालन र शाजन्त सरुक्षाको जस्थनतको सम्बन्धमा िानकारी 
नलई शासकीय व्यवस्थामा सधुार गरी िनमखुी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवर्द्वन गनवका लानग शरुू 
भएको हो । प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा २४ सै घण्टा सिंचालनमा रहने गरी 
हेलो सरकार शाखाको स्थापना भएको हो ।  

यस शाखामा घटना, दघुवटनाको बारेमा िानकारी ददन वा घटना, दघुवटनाको बारेमा उद्दारको लानग 
सहायता माग गनव, मवहला वहिंसाको घटनाको बारेमा सूचना ददन, सावविननक सेवाको ववषयमा 
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गनुासो वा सझुाव ददन वा सरकारी सेवा प्रवाहमा देजखएका ववकृनत, ववसङ्गनत वा अननयनमतताका 
बारेमा उिरुी ददन सवकने व्यवस्था छ । यस प्रयोिनको लानग िानकारी ददन चाहने वा मद्दत 
माग गने वा गनुासो गनव चाहने िो कोहीले देहायबमोजिमको माध्यमबाट शाखामा सूचना ददन 
सवकनेछ ।  

 टोल वि टेनलफोन नम्बर ११११ मा टेनलफोन गरी शाखाका कमवचारीलाई वटपाएर । 

 शाखाको फ्यालस नम्बर ११०० मा फ्यालस गरेर । 

 शाखाको 1111@nepal.gov.np मा ईमेल गरेर । 

 कायावलयको Website www.gunaso.opmcm.gov.np को Complaints and Suggestion 

बाट पठाएर । 

 Twitter तथा Facebook पेिको गनुासो गेट । 

 मेाबाइल Apps मा गनुासो पठाएर। 

 हेलो सरकार शाखामा पर पठाएर । 

 गनुासोकताव स्वयिं उपजस्थत भई वववरण वटपाएर । 

 SMS मा गनुासो पठाएर । 

 Viber माफव त ्गनुासो पठाएर । 

 अन्य 

यस शाखाबाट सबै मन्रालय तथा केन्रीय ननकायहरूलाइव ववद्यतुीय सञ्जालमाफव त िनगनुासो 
प्रवेषत गने, कायावन्वयनको अवस्थाको िानकारी नलने/ददने र प्रनतवेदन प्राि गने व्यवस्था छ । 
ववनभन्न सरोकारवाला ननकाय तथा व्यजक्तहरूबाट प्राि भएको गनुासो सनुवुाईको लानग सम्बजन्धत 
सबै मन्रालय तथा केन्रीय ननकायहरूमा जिम्मेवार अनधकृत, गनुासो व्यवस्थापन अनधकारी 
(नोडल अनधकृत) तोवकएको छ ।  

शाखाबाट सम्पादन भएका कायव वववरणहरू  

 हेलो सरकारको गनुासो व्यवस्थापन प्रणालीलाइव प्रभावकारी बनाउन नयाम पोटवल ननमावण गरी 
सञ्चालनमा ल्याइएको ।  

 हेलो सरकार सिंचालन ननदेजशका, २०७६ को पररमाजिवत मसौदा तिुवमा भएको । 

 २०७६ साउनदेजख २०७६ असोिसम्मको गनुासोहरूको अवस्था ननम्नानसुार रहेकोः 
गनुासोको अवस्था गनुासोको सङ्खतया 

कूल प्राि गनुासो/Total complain 102९ 
फर्छ्यौट भएको/Closed 183 
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प्रवक्रमयामा रहेको/Processing 311 

सम्बजन्धत कायावलयले नहेरेको/Not Seen            १51 
सम्बजन्धत कायावलयले हेरेको तर काम नभएको /Seen/pending १41 

Reassign/Unseen  पनुः पठाइएको तर सम्बजन्धत कायावलयले नहेरेको 60 
 समाधान भएको तर फर्छ्यौट नभएको /Solved 18३ 

 

ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा 

५.१६ तत्काल समस्या समाधान केन्र  

 नेपाल र भारतको सिंयकु्त लगानीमा ननमावण सम्पन्न भएको मोनतहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोनलयम 
पाइपलाइनको नमनत 2076/05/24 मा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूले प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयको Action Room बाट तथा भारतीय प्रधानमन्रीज्यूले 
नयामददल्लीजस्थत प्रधानमन्री कायावलयबाट एकैसाथ बटन नथचेर उदघाटन गनुवभएको । 

 २०७६ असोि, कानतवकमा मनाइने चाडपववहरूलाई लजक्षत गरी िनतालाई महससु हनुे गरी 
सवुवधा र सरुक्षाको प्रत्याभतू गराउन मन्रालयहरूबाट भएका तयारी तथा आगामी रणनीनतका 
सम्बन्धमा नमनत 2076/05/२४ गते र 5/३१ मा सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) 
ऐन, 2064 को दफा ३८ बमोजिम गदठत केन्रीय अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतको 
बैठक सनमनतका सिंयोिक नेपाल सरकारका मतुयसजचव श्री लोकदशवन रेग्मीज्यूको 
अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको । 

५.१७ ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा 

 नेपाल सरकारको बावषवक नीनत तथा कायवक्रमम एवम ् बावषवक बिेट कायावन्वयन गनव सबै 
मन्रालयहरूले तयार गरेको कायावन्वयन कायवयोिनालाई एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्रववष्ट 
गने व्यवस्था नमलाइएको । 

 मन्रालयहरूले बावषवक कायवयोिनाअनरुूप हानसल गरेको प्रगनतलाई नयाम मवहनाको 7 गते 
नभर प्रववष्टको व्यवस्था नमलाइव प्राि प्रगनतको मानसक रूपमा समीक्षाको गने गररएको । 

 ननतिा व्यवस्थापन प्रणालीलाई वैज्ञाननक र वस्तनुनष्ठ बनाउन तयार गररएको अनगुमन सूचक 
सवहतको अवधारणापरको मसौदा तयार पाररएको । 

 प्रमखु कायवसम्पादन सूचक (Key Performance Indicators-KPIs) को प्रस्ताववत मस्यौदालाई 
अजन्तम रूप ददने प्रयोिनाथव 2076 भार २6 र 29 गते रावष्ट्रय योिना आयोग समेतको 
उपजस्थनतमा सबै मन्रालयहरूसिंग पवहलो चरणमा छलफल सम्पन्न गरी सम्बजन्धत 
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मन्रालयहरूलाई सूचक एविं भारको सिंशोधन तथा हेरफेर गरी अजन्तम रूप ददइव पठाउन 
अनरुोध गररएको । सो अनसुार मन्रालयहरूबाट प्राि भइसकेको ।  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको समपुजस्थनतमा 2076 असोि ०९ गते पवहलो दइुव मवहना 
(श्रावण र भार) को प्रगनत समीक्षा सम्पन्न गररएको । 

 नागररक अनधकार मोबाइल एप्स सञ्चालनसम्बन्धी ननदेजशका स्वीकृत भएको तथा नागररक 
एप्सको प्रणाली र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रणालीबीच Connectivity स्थापना गररएको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू र माननीय मन्रीहरूबीच कायवसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको । 

५.१८ त्याङ्क  शाखा 

 ननतिा व्यवस्थापन शाखाले तयार गरेको मन्रालयगत सूचकहरूको प्रगनत मापन, अनगुमन, 
मूल्यािंकन गनव, ददगो ववकासका लक्ष्य, पररमाणात्मक लक्ष्यहरू र सूचकसमग आवर्द्ता 
गररएको ।  

 ववनभन्न सरकारी ननकायबाट गणना सवेक्षणमाफव त ् सिंकलन गररएका मूलतः िनसािंजतयक, 
सामाजिक र आनथवक त्याङ्कहरूको सिंकलन र भण्डारण गने कायवको शरुूवात गररएको ।  

लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा 

५.१९ कृवष, वन तथा वातावरण शाखा 

 भारतबाट आयात हनुे ववनभन्न २१ वटा वस्तहुरूलाइव नेपालको National Food and Feed 

Laboratory,Kathmandu िारी गरेको परीक्षण प्रमाणपरलाइव मान्यता ददनेका लानग 
प्रयोगशालाले National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories 

(NABL), India बाट Food Safety and Standard Regulations, 2011 बमोजिमका सबै 
Parameters पूरा गने गरी कायवयोिना तयार गरी कायावन्वयन गने सम्बन्धमा खाद्य तथा गणु 
ननयन्रण ववभागलगायतका सम्बजन्धत सरोकारवाला ननकायहरूबीच २०७६/०५/०५ र 
२०७६/05/09 मा बैठक बसी ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा समन्वय 
गररएको । 

 व्यावसावयक कृवष तथा पशपुालनमा आधाररत सहकारी सिंस्था तथा ननिी क्षेरको सहकायवमा 
मझौला तथा ठूला क्षमताका बायोग्यास पररयोिना कायावन्वयनसम्बन्धी ववशेष कायवववनध तयार 
गनव गदठत सनमनतले पेश गरेको कायवववनधको मसौदा उिाव, िलस्रोत तथा नसिंचाइव मन्रालयमा 
आवश्यक कारबाहीका लानग पठाइएको ।  
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५.२० खानपेानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा 

 इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रवाहको क्रमममा सावविननक पूवावधारहरूको सहप्रयोग र 
तार व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरोकारवाला ननकायहरूबीच २०७६/०४/०३ मा बैठक बसी 
ननणवय कायावन्वयनका लानग प्रवेषत गरेको । 

 चक्रमपथ ववस्तारको दोश्रो चरणअन्तगवत काठमाडौको कलिंकी गोपीकृष्ण हल खण्डमा रूख 
कटानको अनगुमन गररएको । 

 बञ्चरे डामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइट व्यवजस्थत गने क्रमममा फोहोरबाट प्रभाववत स्थानीय 
बानसन्दाहरूको स्वास््य बीमा कृवष तथा पशधुनको बीमा गराउने ननणवय भएअनसुार ननणवय 
कायावन्वयनमा समन्वय गररएको ।  

 खानेपानी, शहरी ववकास तथा सञ्चार शाखासमग सम्बजन्धत मन्रालय र अन्तगवतका 
ननकायहरूसमग आवश्यकता अनसुार बैठक र सहिीकरण गररएको । 

 मेलम्ची खानेपानी आयोिना समयमै ननमावण सम्पन्न गनव सरोकारवाला ननकायहरूबीच 
आवश्यकता अनसुार समन्वय बैठक र आयोिना कायावन्वयनमा सहिीकरण गररएको ।  

५.२१ अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शाखा  

 सनु तथा चामदीका बहमूुल्य गरगहनाहरूको उत्पादन कारोवार तथा ननयमन र अनगुमनको 
ववषयमा नमनत २०७६/०४/०५ मा बैठक बसी सनुचामदी व्यवसायीको समस्याको सम्बन्धमा 
राय/सझुाव नलन उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनतव मन्रालयको सजचवको सिंयोिकत्वमा सनमनत 
गठन भएको। 

 गौतम बरु्द् अन्तरावष्ट्रय ववमानस्थलमा ववद्यतुको तार र आयल ननगमको ट्याङ्की राख्न ेववषयमा 
नमनत २०७६/०६/०६ मा बैठक बसी ननणवय कायावन्वयनको लानग प्रवेषत। 

 यस कायावलयका सजचव श्री जशजशर कुमार ढुङ्गानाबाट नमनत २०७६ भार मवहनामा पोखरा 
क्षेरीय अन्तरावष्ट्रय ववमानस्थलको अनगुमन गरी कमीकमिोरी हटाउन ननदेशन ददइएको। 

 पयवटन तथा नागररक उड्डयन मन्रालयका सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा यस कायावलयका 
उपसजचव, सरोकारवाला सवहतको टोलीले नमनत २०७६ असोिमा गौतम बरु्द् अन्तरावष्ट्रय 
ववमानस्थल भैरहवाको अनगुमन र अवस्थाबारे िानकारी प्राि गररएको ।  

पूवावधार ववकास महाशाखा 

५.२२ भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शाखा 

 नमनत 2076/04/04 मा ढुवानीका सवारी साधनको ननवावध सिंचालनमा देजखएका समस्या 
समाधानाथव सरोकारवालाहरू वीच समन्वयात्मक बैठक राखी यातायात व्यवस्था ववभागले 
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नेपाल राज्यभर ढुवानी गने सवारी साधनको रूट इिाितपर प्रदान गने व्यवस्था गरी समस्या 
समाधान गररएको। 

 नमनत 2076/04/13 मा आयोिना सहिीकरण सनमनतको पामचौ बैठक बसी यस 
अगानडका वैठकका ननणवय कायावन्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गनुवका साथै सिंचानलत 
आयोिनाका कायावन्वयनका नसलनसलामा देजखएका समस्या तथा देखा पनव सलने समस्या मानथ 
छलफल गरी आयोिना समयमै सम्पन्न गनव सरोकारवालालाइव ननदेशन ददइएको। 

 धरहरा पनुःननमावण कायव तोवकएको समयमा सम्पन्न गने पनुःननमावण पररसरमा रहेका गोश्वरा 
हलुाक र अन्तगवतका वफलाटेनलक तथा केजन्रय वटकट भण्डार साथै राष्ट्र वैकको टलसार 
महाशाखा सो स्थानबाट स्थानान्तरण गनव 2076/04/20 मा सरोकारवालाबीच 
समन्वयात्मक बैठक बसी टलसार महाशाखा 2076/05/20 सम्म सम्पूणव रूपमा 
साररसलनपुने गरी ननदेशन ददइएको । 

 टलसार महाशाखालाई नेपाल औषनध नलनमटेडको पररसरमा बनेको प्रीफेवमा साने क्रमममा 
देजखएका भाडा भकु्तानी दररेट तथा महाशाखाले ओगट्ने क्षेरफल ननधावरण लगायतका 
समस्या समाधान गनव 2076/05/12 मा सरोकारवालाबीच बैठक बसी समस्या समाधान 
गररएको । 

 चक्रमपथ ववस्तार दोस्रो चरणको कायव तीव्र रूपमा अगानड बढाउन सडक छेउछाउमा रहेका 
वविलुीका पोल, टेनलफोनका तार, रूख र अन्य सरकारी गैरसरकारी सिंरचना हरू हटाउने 
ववषयमा ववनभन्न समयमा सरोकारवालाबीच बैठक राखी यथाशीघ्र रूख कटान कायव अगानड 
बढाउन तथा नबिलुीका पोल र अन्य सिंरचना हटाउन सरोकारवालालाई ननदेशन ददइएको । 

 काठमाडौं उपत्यकाको सौन्दयीकरण बढाउन नतनकुने जस्थत खलुा िग्गामा हररयाली पाकव  
ननमावण गने ववषयमा नमनत 2076/06/27 गते सरोकारवाला वीच बैठक राखी पाकव  
ननमावण गनव ननदेशन ददइएको। 

 काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई व्यवजस्थत बनाउन सडकका ढल व्यवस्थापन गने तथा 
खाल्डाखलु्डी पनेु कायवका लानग सरोकारवालालाई ननदेशन ददइएको । 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा 

५.२३ कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 

 ६ वटा ववधेयक सिंघीय सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव 
पेश गररएको ।  

 १४ वटा ननयमावली स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।  
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 नेपाल रािपरमा प्रकाजशत गररने सूचनाहरू (थान १४) प्रकाशनको लानग मरुण ववभागमा 
पठाइएको ।  

 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, सम्माननीय प्रधानमन्री, श्रीमान ् मतुयसजचव, प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषदको कायावलयलाइव ववपक्षी बनाइव सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला 
अदालतहरूबाट म्याद प्राि हनु आएका १५६ थान मदु्दाहरूको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन 
पर तथा प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको ।  

 फेवाताल सिंरक्षण सम्बन्धमा सम्माननत सवोच्च अदालतबाट भएको आदेश कायावन्वयनका 
लानग भएका प्रगनतहरूको वववरण सम्बजन्धत मन्रालयहरूबाट माग गररएको र फैसला 
कायावन्वयन सम्बन्धमा छलफल अन्तरवक्रमया गररएको ।  

 यस कायावलय समेत ववपक्षी भएको पामच वटा मदु्दाहरूमा सम्माननत अदालतबाट भएको 
आदेशको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी त्यसको िानकारी यस कायावलयमा पठाउन 
पराचार गररएको।  

मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा 

५.२४ मानव अनधकार शाखा 

क्रम. 
सिं. 

वक्रमयाकलाप 
कायावन्वयन/प्रगनत 

श्रावण भदौ असोि 

१ 

रावष्ट्रय मानव अनधकार 
आयोगबाट प्राि 
नसफाररस सम्बजन्धत 
मन्रालय/ननकायमा 
पठाइएको सिंतया 

३७ वटा नसफाररस 

सम्बजन्धत मन्रालय तथा 
ननकायहरूमा पठाइएको 
छ। 

११ वटा नसफाररस 
सम्बजन्धत मन्रालय 
तथा ननकायहरूमा 
पठाइएको छ । 

९ वटा नसफाररस सम्बजन्धत 
मन्रालय तथा ननकायहरूमा 
पठाइएको छ। 

२ 

सिंयकु्त राष्ट्र सिंघका 
ववशेष समानधक्षकलाई 
पठाइएको िवाफको 
सिंतया 

Survey on capital 
punishment and on 
the implementation 
of the safegaurds 
guaranteeing 
protection of the 
rights of those facing 
the death penalty 

सम्बन्धी िवाफ परराष्ट्र 
मन्रालय माफव त सम्बजन्धत 
ननकायमा पठाइएको। 

    

३ 
पामचौ मानव अनधकार 
रावष्ट्रय कायवयोिना 

पामचौ मानव अनधकार रावष्ट्रय 
कायवयोिना यस 
कायावलयको ड्यासबोडवमा 
राखी राय/सझुाव उपलधध 
गराउन अनरुोध गररएको 
छ। 

  

प्रनतनननध सभाको मानव 
अनधकार सनमनत, रावष्ट्रय 
मानव अनधकार आयोग र 
रावष्ट्रय योिना आयोगसमग 

पामचौ रावष्ट्रय कायवयोिनाको 
मस्यौदालाई अजन्तम रूप 
ददन राय/सझुाव माग 
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गररएको । 

४ 

आनथवक, सामाजिक तथा 
सामस्कृनतक अनधकार 
सम्बन्धी प्रनतज्ञापर 
अन्तगवतको चौथो 
आवनधक प्रनतवेदन 

  

सूचना तथा त्याङ्क 
माग गरी सम्बजन्धत 
मन्रालय, ननकायमा 
पराचार गररएको  

पराचार गररएको । 

५ 
ववश्वव्यापी आवनधक 
पनुरावलोकन प्रनतवेदन 

  

ववश्वव्यापी आवनधक 
समीक्षा माफव त प्राि 
नसफाररस 
कायावन्वयन 
कायवयोिना 
कायावन्वयनको 
सम्बन्धमा सम्बजन्धत 
मन्रालय तथा 
ननकायहरूबाट 
िानकारी माग 
गररएको  

ववश्वव्यापी आवनधक 

पनुरावलोकन प्रनतवेदन (UPR) 

सम्बन्धी नेपालको तेस्रो 
चरणको आवनधक 

पनुरावलोकन प्रनतवेदनको 
मस्यौदा तयार गने कायावदेश 
बमोजिम ववनभन्न मन्रालय तथा 
कायावलयहरूबाट सम्बर्द् 
पदानधकारीहरूको मनोनयन 
माग गररएको ।  

६ 

सिंयकु्त राष्ट्र सिंघमा पेश 
गने Common Core 

Document तयार  

      

७ 
UN Self Assesment 
Checklist 

   
प्रारजम्भक मस्यौंदा तयार 
भएको । 
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६. प्रवक्ता र सूचना अनधकारीको वववरण 

यस कायावलयमा ननणवयहरूको प्रभावकारी रूपमा सूचना व्यवस्थापन गनवका लानग प्रवक्ताको 
व्यवस्था गररएको छ । कायावलयले रािपरािंवकत प्रथम शे्रणीका अनधकृतलाइव कायावलयको 
प्रवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी ददने व्यवस्था गरेको छ भने अन्य सूचना समन्वय एवम ्
व्यवस्थापनको लानग सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा रहेको छ । यस शाखाका 
प्रमखु रािपरािंवकत दितीय शे्रणीका अनधकृतलाइव कायावलयको सूचना अनधकारीको रूपमा 
जिम्मेवारी ददने व्यवस्था गररएको छ । तोवकएको ढामचामा ननवेदन ददइव यस शाखामाफव त ्
आफूलाइव आवश्यक परेको सूचना कानूनबमोजिम प्राि गनव सवकने व्यवस्था रहेको छ ।  

प्रवक्ताको वववरण 

नाम : यमलाल भसूाल  

पद : सहसजचव 

महाशाखा : रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनतक समन्वय 
महाशाखा 

फोन निं. : ९७७-१-४२११११५ 

ईमेलः  : ylbhusal@gmail.com 
 

सूचना अनधकारीको वववरण 

नाम : गोकुल खड्का   

पद : उपसजचव 

शाखा : सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा 
फोन निं. : ९७७-१-४२००२७० 

इमेल : gokul.khadka@nepal.gov.np 

७. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

ऐनहरू 
 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 लगानी बोडव ऐन, २०६८ 

ननयमावली तथा कायवयोिनाहरू 

 प्रधानमन्री सहायता कोष ननयमावली, २०५९ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली २०६५  

 नेपाल सरकार सशुासन कायवयोिना, २०६८ 
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 नयाम नेपाल ननमावण कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६८ 

 नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ 

ननदेजशकाहरू 

 “हेलो सरकार” कक्ष सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 सरकारी ननकायको वेबसाईट ननमावण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका , २०६८ 

 सावविननक ननकायको बैठक तथा कायवक्रमम सञ्चालन ननदेजशका, २०६९ 

 नेपाल सरकारका अनत ववजशष्ट तथा ववजशष्ट शे्रणीका पदानधकारीले गने ववदेश भ्रमण, ददवा 
तथा रारीभोि एवम ्उपहारसम्बन्धी ननदेजशका, २०७२ 

 सवारी साधन (सञ्चालन तथा ममवत) सम्बन्धी ननदेजशका, २०७२ 

 िातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दनलत अनधकार प्रवर्द्वनसम्बन्धी कायवववनध, २०७३ 

 वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ 

 सरकारी ननकायिारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गने कायवववनध, २०७५ 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहले ववदेशी सरकार, ननयोग, प्रनतनननध र अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थासमग 
सम्पकव  गदाव अवलम्बन गनुवपने कायवववनधसम्बन्धी ननदेजशका, २०७६ 
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८. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

तानलका १ 
नेपाल िरकार 

प्रधानमन्िी तथा मसन्िपररषद्को कायाधलय, सिहंदरबार 

आसथधक वषध २०७६/७७ िाल अिोज मसहनाको खचधको फााँटवारी 

खचध/सविीय 

िङ्केत नं 
खचध/सविीय िङ्केतको नाम असन्तम बजेट 

आसिन मसहना 

िम्मको सनकािा 

गत मसहना 

िम्मको खचध 

आसिन मसहनाको 

खचध 

आसिन मसहना 

िम्मको खचध 
पेश्की 

पेश्की बाहेक 

खचध रकम 
बााँकी बजेट 

२११११ पाररश्रसमक कमयिारी ११५,३००,०००.००     १५,५०७,५८९.०० ३१,८७७,३७८.००     ८३,४२२,६२२.०० 

२११२१ पोिाक २,३००,०००.००             २,३००,०००.०० 

२११३२ महगंी भत्ता ५,६००,०००.००     ३८९,०००.०० १,१७३,३१३.००     ४,४२६,६८७.०० 

२११३४ कमयिारीको बैठक भत्ता २,४००,०००.००             २,४००,०००.०० 

२११३५ कमयिारी प्रोत्िाहन तथा परुस्कार १३,५००,०००.००             १३,५००,०००.०० 

२११३९ अन्य भत्ता ६००,०००.००       २२,३२५.००     ५७७,६७५.०० 

२१२१२ 

योगदानमा आिाररत सनवतृ्तभरण 

तथा उपदान कोष खिय ४००,०००.००             ४००,०००.०० 

२१२१३ 

योगदानमा आिाररत बीमा कोष 

खिय ५००,०००.००             ५००,०००.०० 

२२१११ पानी तथा सबिलुी ५,५००,०००.००     ६३८,०१७.०० १,४८८,०१७.००     ४,०११,९८३.०० 

२२११२ िंिार महिलु ४,०००,०००.००     १०९,०६५.०० ६२४,५७५.००     ३,३७५,४२५.०० 

२२२१२ इन्िन (कायायलय प्रयोिन) ८,२००,०००.००     ९६०,०२१.०० २,७९५,८०५.००     ५,४०४,१९५.०० 

२२२१३ िवारी िािन ममयत खिय ६,१००,०००.००     २२५,८५०.०० ८१९,२३८.००     ५,२८०,७६२.०० 

२२२१४ सबमा तथा नवीकरण खिय २,१००,०००.००       ८,३०६.००     २,०९१,६९४.०० 

२२२२१ 

मेसिनरी तथा औिार ममयत िम्पभार 

तथा िञ्िालन खिय १,३००,०००.००             १,३००,०००.०० 

२२२३१ 

सनसमयत िावयिसनक िम्पपसत्तको ममयत 

िम्पभार खिय ५००,०००.००             ५००,०००.०० 

२२३११ मिलन्द तथा कायायलय िामग्री १६,५००,०००.००     ८५१,८५७.०० २,३१७,२५३.००     १४,१८२,७४७.०० 

२२३१३ पसु्तक तथा िामग्री खिय ५००,०००.००       १३४,०१७.००     ३६५,९८३.०० 



32 
 

२२३१५ 

पत्रपसत्रका, छपाई तथा ििूना 

प्रकािन खिय ५००,०००.००     ९३,३३९.०० १४६,७०४.००     ३५३,२९६.०० 

२२३१९ अन्य कायायलय िंिालन खिय १,०००,०००.००       २६,८५४.००     ९७३,१४६.०० 

२२४११ िेवा र परामिय खिय ११,२००,०००.००     १,००५,६६५.०० १,८३१,५४२.००     ९,३६८,४५८.०० 

२२४१२ 

ििूना प्रणाली तथा िफ्टवेयर 

िंिालन खिय २,०००,०००.००       २९८,२०७.००     १,७०१,७९३.०० 

२२४१३ करार िेवा िलु्क १०,८००,०००.००     २,१९०,३८०.०० ३,२८६,३४०.००     ७,५१३,६६०.०० 

२२५११ कमयिारी तासलम खिय ३,०००,०००.००             ३,०००,०००.०० 

२२५२२ काययक्रम खिय १३,७००,०००.००       ५१९,७३१.००     १३,१८०,२६९.०० 

२२६११ अनगुमन, मलू्यांकन खिय ९,८००,०००.००     १३५,१९२.०० ३५८,६७७.००     ९,४४१,३२३.०० 

२२६१२ भ्रमण खिय २,०००,०००.००     ७०,८००.०० ७५,२००.००     १,९२४,८००.०० 

२२७११ सवसवि खिय ७,२००,०००.००     १,६९४,३८९.०० २,१९२,९६५.००     ५,००७,०३५.०० 

२६४११ 

िरकारी सनकाय, िसमसत एवं 

बोडयहरूलाई सनिःितय िालु अनदुान ५०,०००,०००.००       ५०,०००,०००.००     ० 

२८९११ भैपरी आउने िालु खिय ४९०,०००,०००.००             ४९०,०००,०००.०० 

कुल िम्पमा ७८६,५००,०००.००     २३,८७१,१६४.०० ९९,९९६,४४७.००     ६८६,५०३,५५३.०० 
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९. कायावलयको वेबसाइट 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको वेबसाइट ठेगाना ननम्नानसुार 
रहेको छः  https://www.opmcm.gov.np  । बेवसाइवटमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, 
मजन्रपररषद्, नेपाल सरकारका मतुयसजचवज्यू लगायत यस कायावलयसमग सम्बजन्धत सम्पूणव 
सूचना तथा िानकारी एवम ्नीनत, ननयम र ऐन, कानूनहरू उपलधध रहेका छन ्।  

१०. कायावलयमा परेको सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववषय 

नस.निं माग गरेको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा प्रदान गररएको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा 

१. नारायण अयावलले यस कायावलयका 
सवारी साधन, ममवत, इन्धन, ववदेश 
भ्रमण, खररद लगायतका सम्बन्धमा 
ववनभन्न सूचनाहरू माग गदै कायावलय 
प्रमखुलाई सम्बोधन गरी नमनत 

2076/04/13 मा ननवेदन दताव 
गनुवभएको  

चाल ु आनथवक वषवमा यस कायावलयमा रहेका सवारी 
साधनहरूको ममवतसम्बन्धी वववरण पाना-२ उपलधध 
गराइएको, कायावलयका पदानधकारी र कमवचारीलाई 
चारपाङ्खग्र ेतथा दईुपाङ्खग्र ेसवारी साधन र नतनमा प्रयोग 
हनुे इन्धनको सवुवधा उपलधध गराउमदा सवारी साधन 
(सञ्चालन तथा ममवत) सम्बन्धी ननदेजशका,2072, 

कायवसञ्चालन ननदेजशका,2075 र प्रचनलत कानूनबमोजिम 
गररएको छ तथा पनछल्लो वषव नेपाल सरकार 
(मजन्रपररषद्) को नमनत 2076/01/17 को 
ननणवयानसुार श्रीमान ् मतुयसजचवज्यूसवहत तीन 
िनाको टोली यस कायावलयका तफव बाट इजिप्ट तथा 
इिरायल भ्रमणमा गएको  र आनथवक प्रशासन 
शाखाको अनभलेख अनसुार उक्त टोलीबाट प्रचनलत 
भ्रमण खचव ननयमावली बमोजिम  हवाई भाडा र दैननक 
भ्रमण खचव वापत रू. 12,31,027/- (अक्षरेपी बाह्र 
लाख एकतीस हिार  सत्ताइस मार) खचव भएको 
सूचना उपलधध गराइएको ।  

२. बालकृष्ण अनधकारीले यस कायावलयको 
साधारण खचवको सम्बन्धमा सूचना माग 
गदै कायावलय प्रमखुलाई सम्बोधन गरी 
नमनत 2076/04/10 मा ननवेदन 
दताव गनुवभएको । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ५ को 
उपदफा ३ बमोजिम यस कायावलयबाट सम्पादन भएका 
सम्पूणव वक्रमयाकलापहरू र भएका सम्पूणव खचवको वववरण 
प्रत्येक तीन मवहनामा वेवसाइमाफव त ् सावविननक गने 
गररएकोले माग गररएको वववरण यस कायावलयको 
वेवसाइट www.opmcm.gov.np बाट प्राि गनुवहनु भनी 
सूचना उपलधध गराइएको ।  

३. श्री बालकृष्ण अनधकारीले सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूको उपत्यका बावहरका 
भ्रमणको सम्बन्धमा सूचना माग गदै 
कायावलय प्रमखुलाई सम्बोधन गरी नमनत 

2076/04/10 मा ननवेदन दताव 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालयको अनभलेख बमोजिम 
सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव ओली दोश्रो पटक 
प्रधानमन्रीमा ननवावजचत हनुभुएपनछ सहभागी हनुभुएको 
उपत्यका बावहरका कायवक्रममहरूको वववरण पाना-६ 
उपलधध गराइएको । सो कायवक्रममहरूमा सम्माननीय 

https://www.opmcm.gov.np/
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गनुवभएको  
 

प्रधानमन्रीज्यूको खचव रकम यस कायावलयबाट भकु्तानी 
नभएको र भ्रमण खचव ननयमावली, 2064 बमोजिम 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको भ्रमण टोलीका 
सदस्यहरूको भ्रमणवापत ् रू. 33,83,523/- भकु्तानी 
भएको सूचना उपलधध गराइएको ।     

४. पवन नतमजल्सनाले यस कायावलय 
मातहतका सरकारी कोषहरूको अवस्था 
सम्बन्धमा सूचना माग गदै कायावलय 
प्रमखुलाई सम्बोधन गरी नमनत 

2076/04/२७ मा ननवेदन दताव 
गनुवभएको । 

 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ५ को 
उपदफा ३ बमोजिम यस कायावलयबाट सम्पादन भएका 
सम्पूणव वक्रमयाकलापहरू र भएका सम्पूणव खचवको वववरण 
प्रत्येक तीन मवहनामा वेवसाइटमाफव त ् सावविननक गने 
गररएकोले तपाईले ननवेदकले माग गनुवभएको 
कोषहरूको नगद मौज्दात, खचव र िम्मा रकमको 
वववरण यस कायावलयको वेवसाइट 
www.opmcm.gov.np बाट प्राि गनुवहनु भनी सूचना 
उपलधध गराइएको ।  

५. श्री नबमला आचायवले करारमा रहेका 
कमवचारीहरूको सम्बन्धमा नमनत 
२०७४/०१/२१ गतेको मजन्रपररषद् 
बैठकको ननणवयसम्बन्धी सूचना माग गदै 
यस कायावलयका सूचना अनधकारीलाई 
सम्बोधन गरी नमनत 2076/0५/१८ 
मा दताव गनुवभएको  

ननवेदकले माग गरेको सूचना तथा ननणवयको ववषय 
सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयसमग 
सम्बजन्धत भएको सोही मन्रालयमा माग गनुवहनु भनी 
सूचना उपलबध  गराइएको ।  

 

 

६. श्री बालकृष्ण अनधकारीले सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूको स्वास््य अवस्था र 
उपचार प्रवक्रमया र आवश्यक खचव 
लगायतका सम्बन्धमा ववनभन्न सूचनाहरू 
माग गदै कायावलय प्रमखुलाई सम्बोधन 
गरी नमनत 2076/0५/२४ मा ननवेदन 
दताव गनुवभएको  

ननवेदनको सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
साउन १८ गतेदेजख २७ गतेसम्म र भदौ ५ देजख २० 
गतेसम्म भएको स्वास््य परीक्षण र उपचार सम्बन्धमा 
उहामका ननिी जचवकत्सकिारा ववज्ञनिमाफव त ् सावविननक 
भइसकेको िानकारी गराउमदै सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूको उपचारका लानग तथा उपचारका 
क्रमममा सिंलग्न रहेका उहामका अन्य सहयोगी र 
पररवारका सदस्यहरूलाइव समेत यस कायावलयबाट कुनै 
पनन खचव भकु्तानी नभएको सूचना उपलधध गराइएको ।  

७. श्री ववन ु सवेुदीले मजन्रपररषद् गठन 
भएदेजख अवहलेसम्म माननीय 
मन्रीज्यूहरूको ववदेश भ्रमणका 
सम्बन्धमा सूचनाको माग गदै यस 
कायावलयका सूचना अनधकारीलाई 
सम्बोधन गरी नमनत २०७6/०६/१० 
मा ननवेदन गराउनभुएको ।    

यस ववषयमा पराचार गदाव मजन्रपररषद् बैठक शाखाको 
नमनत 2076/06/12, च.निं. म.वै/321/1945 को 
परबाट "माननीय मन्रीज्यूहरूको ववदेश भ्रमणलगायतका 
मजन्रपररषद्को ननणवयहरू यस कायावलयको वेबसाइटमा 
राजखएको हुमदा वेबसाइटबाट सूचना नलन िानकारी 
गराइएको ।  

 


