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१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय मलुकुको शासकीय प्रबन्धमा महत्वपूणव भनूमका ननवावह 
गदै समग्र राष्ट्रको नीनत ननमावण एविं व्यवस्थापनको समन्वय गने 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 । 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 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; 
६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघवकालीन नीनत, आवनधक योिना र रणनीनतको तिुवमा; 

स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 
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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; 
३३. रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभाग; 
३४. सम्पजत्त शरु्द्ीकरण अनसुन्धान ववभाग; 
३५. रािश्व अनसुन्धान ववभाग; 
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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 कायावलयको दरवन्दी वववरण र सिंगठन सिंरचना यस प्रकार रहेको छ । 
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दरबन्दी तेररि 

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

१ मखु्य सचिव रा.प. चवचिष्ट – – – १ 

२ सचिव रा.प. चवचिष्ट प्रिासन – – ४ 

३ सचिव रा.प. चवचिष्ट न्याय – – १ 

४ सह-सचिव रा.प. प्रथम प्रिासन – – ९ 

५ सह-सचिव रा.प. प्रथम न्याय काननू – २ 

६ उप-सचिव रा.प. चितीय प्रिासन सा.प्र. – २३ 

७ उप-सचिव रा.प. चितीय न्याय काननू – ४ 

८ उप-सचिव रा.प. चितीय प्रिासन लेखा – १ 

९ उप-सचिव रा.प. चितीय तथ्याङ्क तथ्याङ्क   १ 

१० उप-सचिव (सिूना प्रचवचि) रा.प. चितीय चवचवि – – १ 

११ िाखा अचिकृत रा.प. ततृीय प्रिासन सा.प्र. – ४२ 

१२ िाखा अचिकृत रा.प. ततृीय परराष्ट्र परराष्ट्र   १ 

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

१४ लेखा अचिकृत रा.प. ततृीय प्रिासन लेखा – २ 

१५ कम्प्यटुर अचिकृत रा.प. ततृीय चवचवि – – ३ 

१६ कम्प्यटुर इचन्िचनयर रा.प. ततृीय चवचवि – – १ 

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

१८ पसु्तकालय अचिकृत रा.प. ततृीय चिक्षा लाइब्ररेी साइन्स – १ 

१९ छचवकला अचिकृत रा.प. ततृीय चिक्षा     १ 

२० नायव सबु्बा रा.प.अन.ंप्रथम प्रिासन सा.प्र. – २० 

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

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

२३ पसु्तकालय सहायक रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) चिक्षा लाइब्ररेी साइन्स – १ 

२४ मेकाचनकल सपुरभाइिर रा.प.अन.ंप्रथम(प्रा.) ई. मे.ई – १ 

२५ खररदार  रा.प.अन.ंचितीय प्रिासन सा.प्र.   ५ 

२६ चसचनयर चमस्त्री रा.प.अन.ं चितीय ई. मे.ई – १ 

२७ इलेचररचसयन  रा.प.अन.ं चितीय ई.     १ 
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२८ ह.ेटे.ब्वाई रा.प.अन.ं चितीय चवचवि – – ३ 

२९ ्लम्पबर रा.प.अन.ं चितीय ई.     १ 

३० हभेी सवारी िालक श्रेणी चवहीन ई. – – १ 

३१ ह.स.िा. श्रेणी चवहीन ई. – – १८ 

३२ का.स. श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – ३३ 

३३ का.स.(बगैिा) श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – १ 

३४ का.स.(सरसफाई) श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – ७ 

३५ का.स.(मेसेन्िर) श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – २ 

 जम्मा     २३३ 

सेवा करारबाट पूनतव गररन ेथप पद 

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

१. प्रेस सल्लाहकार - - - - 

२. 
भाषण, मन्तव्य तथा वक्तव्य  

मस्यौदा चवज्ञ 
- - - - 

३. सिूना प्रचवचि तथा सञ्िार चवज्ञ - - - - 

४. 
काययक्रम उत्पादन तथा 

 प्रसारण चवज्ञ 
- - - - 

५. कम्प्यटुर टेचरनचसयन रा.प.अन.ंप्रथम चवचवि     

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

७. चलफ्ट अपरेटर रा.प.अन.ंचितीय ई. ड्लेचररकल   

८. ह.स.िा. श्रेणी चवहीन ई. – – 

९. का.स. श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – 

  िम्पमा         
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िामासजक सवकाि तथा  

रूपान्तरणण महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

योजना, अनुगमन 

तथा सवपद् िमन्वय 

ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

साक्षा, स्वास््य, युवा 

तथा ाेलकुद ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

मसहला, बालबासलका, 

ज्येष्ठ नागररणक,श्रम 

तथा िामासजक िुरणक्षा 

ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

कानुन ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

ाािकीय िुधारण महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

नसतजा व्यवस्थापन 

महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

प्रादेसाक िमन्वय 

ाााा  

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

िुाािन प्रवर्द्धन तथा 

भ्रष्टाचारण सनगरणानी ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

हेलो िरणकारण ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-४ 

 

त्याङ्क ाााा 

उपसचिव (तथ्याङ्क)-१ 

तथ्याङ्क अचिकृत-१ 

 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

 

मतुय सजचव  
रा.प. ववजशष्ट  

नसतजा व्यवस्थापन तथा 

सवशे्लषण ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

तत्काल िमस्या िमाधान 

केन्र (Immediate 

Problem Resolve 

Center)  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

लगानी, उत्पादन तथा 

रणोजगारण प्रवर्द्धन 

महााााा  

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

पूवाधधारण सवकाि  

महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

िसचव (रणा.प.सवसाष्ट प्राािन)  

मसन्िपररणषद्, िंवैधासनक सनकाय तथा प्राािन 

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

 

अथध, उद्योग, वासणज्य 

तथा पयधटन ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

कृसष, वन तथा वातावरणण 

ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

भौसतक पूवाधधारण, जलस्रोत 

तथा ऊजाध ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

ाानेपानी,  िहरणी सवकाि 

तथा िञ्चारण ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.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 िल्लाहकारण  

परणरणाष्ट्र तथा िुरणक्षा िल्लाहकारण 

जनिम्पकध  िल्लाहकारण 

आसथधक िल्लाहकारण 

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

िसचव (रणा.प.सवसाष्ट काननू)  

कानुन तथा मानव असधकारण 

िा.अ. -१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

िम्पसि ाुर्द्ीकरणण तथा 

रणाजस्व अनुिन्धान ाााा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

िसचव (रणा.प.सवसाष्ट प्राािन)  

रणासष्ट्रय िुरणक्षा, िुाािन तथा नसतजा व्यवस्थापन   

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

िसचव (रणा.प.सवसाष्ट प्राािन)   

िामासजक सवकाि तथा प्रादेसाक िमन्वय 

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

िूचना प्रसवसध ाााा 

स.ुप्र.चन.(रा.प.चि.) १ 

क. इचन्िचनयर. १,  

क.अचिकृत १ 

रणासष्ट्रय िुरणक्षा तथा 

कुटनीसत िमन्वय 

महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

िूचना िमन्वय ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

 

 िूचना िञ्चारण तथा 

वैदेसाक िमन्वय  

ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१  

िसचव (रणा.प.सवसाष्ट प्राािन)  

आसथधक तथा पूवाधधारण सवकाि  

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

सेवा करार प्रयोजनको लागि मात्र 

ह.स.चा.-११, का.स.-२० 

प्रादेसाक िमन्वय तथा 

योजना महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

मानवअसधकारण तथा 

अन्तरणाधसष्ट्रय िसन्ध 

िम्झौता महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

फैिला कायाधन्वयन 

ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

अन्तरणासष्ट्रय कानून रण 

िसन्ध िम्झौता ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

प्राािन  

महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

प्राािन ाााा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िाखा अचिकृत.-४, 

कम्प्युटर अचिकृत-१ , 

प.ुअ.-१,  छ.अ.-१ ना.स.ु-

१२, क.अ. @४,   

ईलेचररचसयन-१,      मे.  

स=ु-१, ्ल्मबर-१,         

खररदार-३, पु.स. - १ 

ह.ेस.िा.-१, ह.स.िा.-१४, का.स.-

१३ 

  

प्रधानमन्िी िसचवालय 

व्यवस्थापन ाााा 

(प्र.म.सनवाि) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.-१,  ना.स.ु-५, क.अ.-२, 

खररदार.-२,  चस.चमस्त्री-१,            

ह.ेटे. ब्वाइ-३,  

का.स.-१७ 

आसथधक प्राािन ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.ले.)-१ 

लेखा अचिकृत (रा.प.त.ृले.)-

२ 

ले.पा- १ 

 

चवज्ञ समहू 

 

मसन्िपररणषद् बैठक तथा 

िंवैधासनक सनकाय 

महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

मसन्िपररणषद् बैठक ाााा 

(केन्रीय) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

कम्प्युटर अचिकृत-१  

 

मसन्िपररणषद् िसमसत तथा 

िंवैधासनक सनकाय ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)- १ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

मसन्िपररणषद् सनणधय 

कायाधन्वयन अनुगमन ाााा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

पे्रस सल्लाहकार- १* , भाषण, मन्तव्य तथा वक्तव्य मस्यौदा चवज्ञ -

६*, सिूना प्रचवचि तथा सञ्िार चवज्ञ-६*,   काययक्रम उत्पादन तथा 

प्रसारण चवज्ञ -१* 
 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र)-  उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१, िा.अ. 

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

ह.स.िा.-२, का.स.-२  

 

 

कानुन तथा फैिला 

कायाधन्वयन 

महााााा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

मानवअसधकारण ाााा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -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/श्री 

नारायणप्रसाद नबडारी  

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

(क) सूचना समन्वय शाखा उपसजचव श्री गोकुल खड्का 

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

२. शासकीय 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 श्री आनन्द काफ्ले 

(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/श्री महेन्र 
प्रसाद गरुागाइव  

१. लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा सहसजचव श्री छववलाल ररिाल 
(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 
 

२०७६ कानतवकदेजख पसु मवहनासम्मको अवनधमा अवकाश भएका कमवचारीहरूको वववरण 

नस.निं. नाम, थर पद अवकाश / राजिनामा नमनत कैवफयत 

१. अननल कुमार ठाकुर सजचव 2076/09/21 अननवायव अवकाश 
२. ननरन्िन नबि ु शाखा अनधकृत 2076/09/21 राजिनामा 
३. शिंकर प्रसाद खनाल शाखा अनधकृत 2076/09/21 राजिनामा 
४. बालकृष्ण पोडे कायावलय सहयोगी 2076/09/01 राजिनामा 
५. इच्छाराम भट्टराई कायावलय सहयोगी 2076/07/01 राजिनामा 

 

२०७६ कानतवकदेजख पसु मवहनासम्ममा सरूवा तथा पदस्थापन भएका कमवचारीहरूको वववरण  

नस.निं. नाम, थर पद सरुवा/पदस्थापन  नमनत कैवफयत 
१. श्री नारायण प्रसाद 

ववडारी 
सजचव सरुवा भई 

आएको 
2076/09/09 मतुयमन्री तथा 

मजन्रपररषद्को कायावलय, 

सदुरुपजिम प्रदेश । 
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२. श्री रामकृष्ण 
सवेुदी 

सजचव सरुवा भई गएको 2076/08/02 मतुयमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलय, 

प्रदेश निं. २ । 
३. श्री जशजशर कुमार 

ढुङ्गाना 
सजचव सरूवा भई 

गएको 
2076/07/14 अथव मन्रालय । 

४. श्री कृष्ण प्रसाद 
सापकोटा 

उपसजचव सरुवा भई 
आएको 

2076/09/24  

5. वकसन नसिंह 
बस्नेत 

उपसजचव सरुवा गररएको 2076/08/09 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण 
अनसुन्धान ववभाग 

६. श्री भववश्वर पाण्डे उपसजचव पदस्थापन 2076/09/18 रािश्व अनसुन्धान ववभाग 
७. श्री प्रमे प्रसाद 

जघनमरे 
उपसजचव पदस्थापन 2076/09/18 रािश्व अनसुन्धान ववभाग 

५. सम्पादन गरेका कामको वववरण 

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

 मजन्रपररषद्का १३ वटा बैठक बसी ववनभन्न ३६० वटा ननणवय भएका, ववनभन्न मजन्रपररषद् 
सनमनतका 15 वटा बैठक बसी ४४ वटा ननणवय गररएका । 2 वटा सजचव बैठकले 10 
वटा ननणवय गरी कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेखी पठाइएको ।  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूिारा Teleconference का माध्यमबाट नरशलुी िलववद्यतु 
आयोिनाको समरु्द्ाटन ।  

 उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनतव मन्रालय, सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय, यवुा 
तथा खेलकुद मन्रालय, कृवष तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालय, जशक्षा ववज्ञान तथा प्रववनध 
मन्रालय, परराष्ट्र मन्रालय र गणुस्तर तथा नापतौल ववभागमा कायावलय स्वचानलत प्रणाली 
सञ्चालनमा ल्याइएको ।  

 नेपाल सरकारले मिंनसर ९ गतेलाई लैवङ्गक वहिंसानबरूर्द् अनभयान ददवसको रूपमा मनाउने 
ननणवय गरेबमोजिम सात वटै प्रदेशमा कायवक्रम सञ्चालन र समन्वय गररएको ।  

 सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन कायवववनध, २०७६ कायावन्वयनमा आएको, पसु १४ गतेबाट 
नन:शलु्क सेनेटरी प्याड ववतरणको कायवक्रम शरुूवात गररएको ।  

 नेर जचवकत्साको क्षेरमा रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रयस्तरमा अनतववजशष्ट योगदान परु् याउन ुभएका 
डा. सन्दकु रूइतलाई प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार तथा कृवष क्षेरमा सहयोगी 
अत्याधनुनक प्रववनध तथा उपकरणहरूको आववष्कार गरेका लमिङुका रदी नमयाम र सोलार 
स्कुटर, ट्रावफक मास्क, मादक पदाथव सेवन गरी मोटरसाईकल चलाएमा स्टाटव बन्द हनेु 
प्रववनधलगायतका उपकरणहरूको आववष्कार गरेका तनहुमका ववकल्प ढुङ्गानालाई 
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प्रोत्साहनस्वरूप सिंयकु्त रूपमा प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा अनदुान सहयोग तथा परुस्कार 
ववतरण गररएको ।  

 सातै प्रदेशका प्रमखु सजचवहरूको सहभानगतामा सिंघीयता कायावन्वयन सहिीकरणसम्बन्धी 
प्रगनत समीक्षा गररएको ।  

 नेपालका लानग इटाली, नग्रस, नससेल्स, दजक्षण अविका, पेरू, स्लोभेननया, इनथयोवपया र 
ताजिवकस्तानका गैरआवासीय र नेपालका लानग थाइल्याण्डका आवासीय रािदूत ननयजुक्तको 
लानग सहमनत प्रदान गररएको ।  

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणको सम्बन्धमा 
नेपालले गरेका व्यवस्थाहरू तथा नतनीहरूको कायावन्वयनको प्रभावकाररता सम्बन्धमा APG 
बाट सन ् २०२०/२१ मा पारस्पररक मूल्याङ्कन हनु गईरहेको सन्दभवमा पारस्पररक 
मूल्याङ्कनको तयारीका कायवहरूलाई अगानड बढाउन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलयमा पारस्पररक मूल्याङ्कन सहिीकरण सजचवालयको स्थापना भई सो सजचवालयबाट 
ववनभन्न कायव भैरहेको । रावष्ट्रय समन्वय सनमनतको नमनत 2076/06/14 को ननणवयबाट 
स्वीकृत सम्पजत्त शरु्द्ीकरण ननवारणसम्बन्धी तानलम पाठ्यक्रम "AML/CFT 

Training/Workshop/Seminar Course of Study and Contents" लाई ववनभन्न ननकायबाट 
सञ्चालन हनेु तानलम कायवक्रममा समावेश हनेु व्यवस्था नमलाइएको ।  

 हेलो सरकारमा ५७९ गनुासो प्राि भएकोमा १०७ फर्छ्योट भएको ।  

 ८ वटा रावष्ट्रय गौरवका आयोिना प्रमखुहरूसमग Action Room माफव त ् प्रत्यक्ष सिंवाद र 
आयोिनाहरूको अवलोकन गनुवका साथै आयोिनाहरूको प्रभावकाररता अध्ययनका लानग TOR 
ननमावण गररएको । ननतिा व्यवस्थापन प्रणालीलाई वैज्ञाननक, वस्तनुनष्ठ र मापनयोग्य बनाउन 
तयार गररएको अनगुमन सूचकसवहतको अवधारणा-पर नेपाल सरकार सजचव बैठकबाट नमनत 
2076/07/21 मा स्वीकृत भई कायावन्वयनमा ल्याइएको ।  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको समपुजस्थनतमा 2076 मिंनसर 09 गते पवहलो चौमानसक 
अवनधको ववनभन्न ननकायहरूको उपलजधधको समीक्षा कायवक्रम सम्पन्न गररएको ।  

 “रावष्ट्रय िनगणना २०७८” र “नेपाल िीवनस्तर सवेक्षण, चौथो २०७६/७७” को  
प्रश्नावलीमानथ  प्रस्तनुत तथा छलफल कायवक्रम सम्पन्न ।  

 बञ्चरेडामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइटमा देजखएको समस्या समाधान गनव नमनत 
२०७६/८/२४ मा बैठक बसी ववनभन्न ननणवयहरू भएका ।  

 नेपालमा लगानी तथा व्यवसायको वातावरण सधुारका लानग Doing Business Report  मा 
समावेश हनेु Indicators का ववषयमा सवोच्च अदालत, अथव मन्रालय, उद्योग, वाजणज्य तथा 
आपूनतव मन्रालय, भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्रालयलगायतका 
ननकायहरूसमग चरणबर्द् रूपमा छलफल/अन्तरवक्रया कायवक्रम सम्पन्न गररएको ।  
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 लगानी तथा व्यवसायको वातावरण सधुारका ददशामा  ववश्व बैंकबाट नेपाललाई प्राि हनेु 
सहायताका ववषयहरूमा ववश्व बैंकका पदानधकारीहरूसमग छलफल कायवक्रम सम्पन्न भएको ।  

 नमनत 2076/08/30 मा ववनभन्न सरोकारवाला ननकायको उपजस्थनतमा बैठक बसी 
काठमाडौं उपत्यकाका सडक ममवत गनव सम्बजन्धत ननकायसमग समन्वय एवम ् ननदेशन 
ददइएको । काठमाडौं उपत्यकाको ट्रावफक िामलाई कम गनव पटक-पटक सरोकारवालाबीच 
बैठक बसी सो सम्बन्धी कायवयोिना तयार गरी कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
पठाइएको ।  

 ७१ औिं ववश्व मावन अनधकार ददवस २०७६ मिंनसर २४ गते मिंगलवार भव्यताका साथ 
मनाइएको । रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि ३६ वटा नसफाररस कायावन्वयनको लानग 
सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूमा पठाइएको ।  

 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, सम्माननीय प्रधानमन्री, मतुय सजचव, प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला 
अदालतहरूबाट म्याद प्राि हनु आएका ६९ थान मदु्दाहरूको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन पर 
तथा प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

 ववनभन्न चार वटा ववधेयक सिंघीय सिंसदमा दताव गररएको, ९ वटा ववधेयक, ७ वटा ननयमावली 
र एउटा कायवववनध मजन्रपररषदमा पेश गररएको, एउटा ववधेयक सैर्द्ाजन्तक सहमनतको लानग 
कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा पठाइएको । नेपाल सरकार, मजन्रपररषदबाट 
२ वटा ननयमावली स्वीकृत भएको । 

यस अवनधमा ववनभन्न शाखाहरूबाट सम्पादन भएका मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण यसप्रकार 
रहेको छः 

५.१ प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननिी सजचवालयबाट भएको पराचार वववरणः 

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

१. मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका पर (बाह्य) ७४   

२. महाशाखा/शाखामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू २७६   

३. वटप्पणी सदर ३६   

४. सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको जिल्ला भ्रमण व्यवस्थापन २  

५. माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यूहरूको भ्रमण स्वीकृनत  १६८  

६. ववश्वववद्यालयसम्बन्धी परहरू २९  

७. धन्यवाद ज्ञापन परहरू २२  
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५.२ मतुय सजचवको सजचवालय 

 दोस्रो रैमानसक अवनधमा १३ वटा मजन्रपररषद्को बैठक र ववनभन्न 4 वटा मजन्रपररषद् 
सनमनतको 15 वटा बैठकको व्यवस्थापनका लानग सम्बजन्धत ननकायसमग सञ्चार, समन्वय, 
सहिीकरण गररएको ।  

 2 वटा सजचव बैठकले गरेका 10 वटा ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
पठाइएको तथा सजचव बैठकले गरेका ननणवयहरू कायावन्वयनका सम्बन्धमा प्रगनत समीक्षा 
गररएको ।   

 बेरूि ुफछयौट कायवका लानग आवश्यक समन्वय, सहिीकरण गररएको । 

 ववनभन्न 10 ओटा प्रनतनननध मण्डलबाट मतुय सजचवज्यूसमग भएको भेटघाट व्यवस्थापन गरी 
समस्या समाधान गनव पहल गररएको । 

 बढुवा सनमनत, छारावजृत्त सनमनतलगायत मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा हनुे सबै बैठकहरूको 
समन्वय, सहिीकरण एवम ्व्यवस्थापन गररएको । 

 मजन्रपररषदमा प्राि प्रस्तावहरूको सन्दभवमा सम्बजन्धत ननकायका सजचवज्यूहरू र अन्य 
पदानधकारीहरूसमग 45 वटा क्षेरगत बैठकको आयोिना एवम ्व्यवस्थापन गररएको । 

 मतुय सजचवज्यूसमग भएका 8 सय 50 व्यजक्तगत भेटघाटको व्यवस्थापन, ववनभन्न बैठक तथा 
अन्य सूचनाको लानग ववनभन्न ननकायका पदानधकारीहरूलाई 60 पटक Group SMS र Group 

Mail, 183 वटा परहरू E-Registration गरी कारबाहीका लानग पराचार तथा 8 हिार 
टेनलफोन कलमाफव त ्िनसम्पकव  गररएको ।    

 ववनभन्न बैठकहरूको व्यवस्थापनका लानग नेपाल सरकारका सजचवज्यूहरू तथा अन्य 
पदानधकारीहरूसमग समन्वय तथा सञ्चार गने, हल व्यवस्थापन गने, आवश्यक सामाग्री 
व्यवस्थापन, जचयापान व्यवस्थापन लगायत बैठकको समग्र व्यवस्थापन गररएको । 

 मतुय सजचवज्यूलाई दैननक कायव सम्पादनका लानग आवश्यक भौनतक सामग्रीको व्यवस्थापन 
गररएको । 

 सजचवालय तथा अन्तर र बाह्य ननकायबाट प्राि हनुे ननणवय, ननदेशन र परहरूको Digital र 
Manual अनभलेख राजखएको । 

 आन्तररक र बाह्य ववषयगत ननकायहरूसमग समन्वय र सहिीकरण गररएको ।  

 सजचवालयको कमवचारी प्रशासनसम्बन्धी सम्पूणव कायव गरेको । 

 सजचवालयमा प्राि 85 ओटा गनुासो सनुवुाई गरी समाधानका लानग आवश्यकताअनसुार मतुय 
सजचवज्यू एवम ्सजचवज्यूहरूसमक्ष प्रस्ततु गररएको । 



13 
 

 प्रदेश र स्थानीय ननकायको समस्या समाधानाथव केन्रीय ननकायहरूसमग समन्वय एवम ्
सहिीकरण गररएको ।  

 नेपाल सरकारका सजचवहरूको 89 वटा स्वदेश भ्रमण तथा 19 वटा ववदाको अनभलेखीकरण 
गनुवका साथै सजचवहरूबाट भएको ववदेश भ्रमणको प्रनतवेदन तयार गरी प्रस्ततु गररएको । 
सजचवहरूको हाजिरी र पररचयपर व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवहरू गररएको । 

 नेपाल सरकारका सजचवहरू र अन्य ववभागीय प्रमखुहरूको सम्पकव  नम्बर, E-mail Address र 
वररयताक्रम अध्यावनधक गररएको । 

 सजचवालयको प्रगनत वववरण र अन्य सूचना सम्बजन्धत शाखा/महाशाखाहरूलाई उपलधध 
गराइएको । 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका मतुय सजचव, सजचव, सहसजचवहरू र अन्य 
पदानधकारीहरूको आदेश बमोजिम र अन्य ववषयगत ननकायका सजचवहरूबाट र अन्य 
पदानधकारीबाट भएका आदेश र अनरुोध बमोजिम सबै काममा सञ्चार, सहिीकरण र समन्वय 
गररएको । 

 स्वास््य सेवा तफव का 11 तह वा सो सरहका पदानधकारीहरूको वावषवक कायव सम्पादन 
मूल्याङ्कन सनमनतको बैठक बसी कायव सम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको । 

सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जललक गनुवहोस ्। 
 

मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा 

५.३ मजन्रपररषद् बैठक शाखा 

क) २०७६ कानतवकदेजख पसु मसान्तसम्मको प्रगनत वववरण 

मवहना बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
कानतवक ५ १३८ 
मिंनसर ४ १०५ 
पसु ४ ११७ 
िम्मा १३ ३६० 

 

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
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५.४ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखा 

ख) २०७६ कानतवक देजख पसु मसान्तसम्मको प्रगनत वववरण  

क्र.स. सनमनतको नाम बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
१.  ववधेयक सनमनत  ९ ३३ 
२.  सामाजिक सनमनत  २ ३ 
३.  प्रशासन सनमनत  १ १ 
४.  आनथवक पूवावधार सनमनत  ३ ७ 

 िम्मा १५ ४४ 
 

 सिंवैधाननक पररषद् बाट नसफाररस हनुे ववनभन्न सिंवैधाननक आयोगका पदहरूको वववरण 
अद्यावनधक गररएको ।   

मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जललक गनुवहोस ्। 

५.५ मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा 

 http://cdims.opmcm.gov.np/ सिंचालनमा ल्याउन आवश्यक वववरणहरू प्रववष्ट गनवसलन े गरी 
सूचना प्रववनध शाखाको सहयोगमा सो सफ्टवेयरमा आवश्यकता बमोजिम पररमािवन गररएको । 

 मजन्रपररषद ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणाली http://cdims.opmcm.gov.np/ लाइव सिंचालनमा 
लैिाने ननणवयानसुार सरोकारवाला सबै ननकायहरूसमग समन्वय र िानकारी गराइएको । 

प्रशासन महाशाखा 

५.६ प्रशासन शाखा 

 नसिंहदरबार पररसरको सरसफाइव, परुाना सवारी साधन तथा ननमावण सामग्रीहरूको 
व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवमा सहिीकरण, हररयाली प्रविवनका लानग ननयनमत अनमुगन तथा 
समन्वयलाई ननरन्तरता ददमदै सौन्दयीकरणका ववनभन्न कायवहरू गररएको । 

 कायावलयको िनशजक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवअन्तगवत कमवचारीको ननयजुक्त, सरूवा, काि, 
हाजिरी, नबदा, बढुवा, परुस्कार, दण्ड, तानलम, छारवनृत, मनोनयन, ननवजृत्तभरण, अवकाश र 
उपदानसमग सम्बजन्धत कायवहरू गररएको । 

 ४ वटा ववद्यतुीय सवारी साधनको खररद प्रवक्रया सम्पन्न गररएको । 20 वटा मोटरसाइकल 
तथा स्कुटर, लयामेरा, लेन्स र सहायक सामग्रीहरूको खररद प्रवक्रया अजन्तम चरणमा रहेको । 

 हेलो सरकार Call Center को लानग आवश्यक िनशजक्त outsourcing को खररद प्रवक्रया 
अगानड बढाइएको । 

https://www.opmcm.gov.np/samiti-decision/
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 जिन्सी ननरीक्षण प्रनतवेदनबाट नललामीका लानग औ िंल्याइएका जिन्सी सामानहरूको नललाम कायव 
सम्पन्न गररएको । 

 Surveillance Vehicle तथा Drone  खररदका लानग लागत अनमुान तयार गरी खररदको 
लानग प्रहरी प्रधान कायावलयलाई जिम्मा लगाइएको । 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा Action Room बाट रावष्ट्रय गौरवका ववकास 
आयोिनाहरूको आवश्यकताअनसुार Real Time अनलाइन अनगुमन प्रणालीबाट मानथल्लो 
नरशलुी िलववद्यतु आयोिना प्रशारण लाइनको उद् घाटन कायवक्रममा सहिीकरणलगायतका 
अन्य अनगुमनका कायव गररएको । 

 कायावलयको दैननक कायव सञ्चालन तथा ववनभन्न बैठकहरू व्यवस्थापन गररएको । 

५.७ आनथवक प्रशासन शाखा 

सरकारी कोषहरूको सिंचालन, ननकासा तथा खचवको लेखाङ्कन ववत्तीय वववरणहरूको तयारी, 
आन्तररक ननयन्रण व्यवस्थामा सहयोग पयुावउने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरूिहुरूको लगत राखी 
बेरूि ुफर्छ्यौट गने/गराउने आदद कायवहरू आनथवक प्रशासन शाखाबाट ननयनमत रूपले सम्पादन 
हुमदै आएका छन ्। प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायवलाई सशुासनको नेततृ्वदायी र उत्कृष्ट 
ननकाय बनाउने प्रयासमा सघाउ पयुावउने कायव यस शाखाबाट हुमदै आएको छ । आनथवक वषव 
2076/77 को दोस्रो रैमानसक अवनधसम्ममा यस शाखाबाट सम्पादन भएका मतुय कायवहरू 
देहाय बमोजिम रहेका छन ।  
 मातहत ननकायबाट अथव मन्रालयमा थप बिेट, रकमान्तर, श्रोतान्तर, कायवक्रम सिंशोधन 

आदद ववषयमा नसफाररसका लानग माग भै आएका ववषयहरूमा आवश्यकता अनसुार नसफाररस 
गरी पठाइएको । 

 चौमानसक र रैमानसक रूपमा तयार गनुव पने ववत्तीय वववरणहरू तयार गरी यथा समयमा 
सम्बर्द् ननकायहरूमा ननयनमत रूपमा पठाइएको ।  

 आनथवक वषव 2075/76 को खचव र आम्दानीका स्रोतहरू महालेखा परीक्षकको 
कायावलयबाट खवटई आएका टोलीबाट लेखापरीक्षण कायव सम्पन्न गररएको । 

 यस कायावलय र मातहतका ननकायहरूको आनथवक वषव 2075/76 को ववननयोिन, रािस्व 
र धरौटी तफव को आनथवक वववरण सिंकलन गरी केन्रीय आनथवक वववरण तयार गररएको ।  

 बेरूि ुफर्छ्यौट कायवलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तगवत ननकायका प्रशासन महाशाखा प्रमखु र 
लेखा प्रमखुहरूको बीचमा अन्तवक्रव या गररएको । 

 TDS लाई आन्तररक रािस्व ववभागको Software माफव त प्रवववष्ट गररएको । 

 आनथवक प्रशासनसमग सम्बजन्धत ववनभन्न तहबाट माग गररएको राय समयमा नै उपलधध 
गराइएको । सरकारी खचवमा नमतव्यवयता अपनाउने नीनतलाई अवलम्वन गररएको । 
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 सूचना प्रववनध ववकास आयोिनातफव को Audited Project Report तयार गरी प्रमाजणतका 
लानग महालेखा ननयन्रक कायावलयमा पेश गररएको । 

 यस कायावलयको नाउममा कायम रहेको आ.व. 2059 साल अगानडको बेरूि ुरकम रू. 5 
लाखमध्ये 3,64,400.00 ननयनमत गरी सम्परीक्षणका लानग केन्रीय तहशील कायावलयमा 
पेश गररएको । 

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

५.८ सूचना प्रववनध शाखा 

 देहायका ननकायहरूमा कायावलय स्वाचानलत प्रणालीको ववस्तारका लानग आधारभतू तानलम 
प्रदान गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको 
क) उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनतव मन्रालय 

ख) सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

ग) यवुा तथा खेलकुद मन्रालय 

घ) कृवष तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालय 

ङ) जशक्षा ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय 

च) परराष्ट्र मन्रालय 

छ) गणुस्तर तथा नापतौल ववभाग 

 महालेखा ननयन्रकको कायावलयबाट जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी यसै आनथवक वषवदेजख लागू 
भएको नयाम व्यवस्थाअनरुूप Inventory Management System लाई आवश्यक पररमािवन 
गररएको । 

 नागररक एप Hosting तथा deployment गने प्रयोिनका लानग लानग आवश्यक पने हाडववेयर 
पूवावधारको Technical Specification तयार गरी रावष्ट्रय सूचना प्रववनध केन्रमा पठाइएको । 

 ननमावणको क्रममा रहेको नागररक एपमा देहायका ननकायका सेवाहरूलाई समावेश गनव 
प्रणालीहरूबीच सञ्चारको स्थापान तथा API Integration को कायव सम्पन्न भएको । 

क) कमवचारी सञ्चयकोष – Personal Deposit and Loan Statement 

ख) नागररक लगानीकोष – Personal Deposit and Loan Statement 

ग) सामाजिक सरुक्षाकोष - Personal Deposit Statement 

 कम्प्यटुर प्रववनधमा नेपाली लोलयालका लानग मानक वकबोडव लेआउटसम्बन्धी अध्ययन गनव 
प्रा. डा. हेमनाथ पौडेलको सिंयोिकत्वमा गदठत सनमनतबाट प्रनतवेदन पेश भएको । उपयुवक्त 
वकबोडव लेआउटसम्बन्धी अवधारणा-पर समेत तयार भएको । 



17 
 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट Teleconference का माध्यमबाट नरशलुी िलववद्यतु 
आयोिनाको समदु्घाटन प्रयोिनका लानग यस कायावलयको Action Room र आयोिना 
स्थलसम्म Connectivity को स्थापना गररएको ।  

सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण  महाशाखा 
 

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

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

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

 राष्ट्रपनत मवहला उत्थान कायवक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अजघ बढाउन सरोकारवालासमग 
छलफल गरी कायवक्रमको ढामचा र कायवववनध तयार गरी उपलजधधमूलक ढङ्गले अजघ बढाउन 
मवहला, बालबानलका तथा ज्येष्ठनागररक मन्रालयलाई ननदेशन ददइएको । 

 मोरङ्ग, सनुसरी र झापा जिल्लामा प्रधानमन्री रोिगार कायवक्रमको प्रभावकाररताको अनगुमन 
गररएको । 

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

 गैरसरकारी सहिीकरण सनमनतको बैठकमा सहभानगता िनाइएको ।  

 परपनरकामा आएका सामाजिक ववकासको क्षेरसमग सरोकार भएका ववषयहरूका सम्बन्धमा 
सरोकारवाला मन्रालयको ध्यानकषवण गराइएको ।   

 मन्रालयहरूको नीनत तथा कायवक्रम, बिेट वक्तव्य र कायवसम्पादन सम्झौताबमोजिम स्वीकृत 
कायवक्रम/आयोिनाहरूको प्रगनत वववरण अनलाईन माफव त पेश गनव सहिीकरण गररएको। 

 नेपाल सरकारले मिंनसर ९ गतेलाई लैवङ्गक वहिंसानबरूर्द् अनभयान ददवसको रूपमा मनाउन े
ननणवय गरेबमोजिम सात वटै प्रदेशमा कायवक्रम सञ्चालन गनव समन्वय गररएको ।  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, मतुयसजचवज्यू र यस कायावलयलाई सम्बोधन गरी आएका 
मागपर/ज्ञापनपर/सझुावहरूको सम्बन्धमा सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूमा आवश्यक 
कारवाहीको लानग पठाइएको । 
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 मवहला बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक र श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा, जशक्षा, 
ववज्ञान तथा प्रववनध, स्वास््य तथा िनसिंतया र यवुा तथा खेलकुद मन्रालयका मन्रालय 
स्तरीय समस्या समाधान सनमनतको बैठकमा सहभानगता िनाएको । 

 काभ्र,े भक्तपरु, लनलतपरु जिल्लाका अस्पताल र नगरपानलकाबाट सामाजिक सेवा प्रवाहसमग 
सम्बजन्धत ववषयमा सहभागी भई अनगुमन गररएको । 

 शाखासमग सम्बजन्धत मन्रालयहरूको नीनत तथा कायवक्रम, बिेट वक्तव्य र कायवसम्पादन 
सम्झौताबमोजिम स्वीकृत कायवक्रम/ आयोिनाहरूको प्रगनत वववरण ननयनमत रूपमा 
अनलाईनमाफव त ्Summit गने काममा सहिीकरण गररएको । 

 ववनभन्न सञ्चार माध्यमलगायत परपनरकामा लैवङ्गक वहिंसा सम्बन्धमा आएका समाचारहरूका 
सम्बन्धमा मवहला, बालबानलका तथा िेष्ठ नागररक मन्रालयसमग समन्वय गरी आवश्यक 
कारबाहीको व्यवस्था नमलाइएको ।  

५.१० जशक्षा, स्वास््य, यवुा तथा खेलकुद शाखा 

 सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन कायवववनध, २०७६ तयार गरी सामदुावयक ववद्यालयहरूमा 
अध्ययनरत छाराहरूलाई पसु १४ गतेबाट ननःशलु्क सेनेटरी प्याड ववतरण कायवक्रम 
शरुूवात गररएको । 

 नेपाल ट्रष्ट (पवहलो सिंशोधन) ननयमावली, २०७६ तयार गररएको । 

 बनेपा र भक्तपरु जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालन भएको स्वास््य बीमा र ननःशलु्क औषनध 
कायवक्रम र लनलतपरु जिल्लाअन्तगवतका सैब ु स्वास््य चौकी  र बज्रबाराही चापागामउ नगर 
अस्पतालमा नन:शलु्क औषनध ववतरण कायवक्रमको अनगुमन गररएको । 

 ववश्वववद्यालयहरूका ववनभन्न सिंकायमा सवोत्कृष्ट ननतिा प्राि गरेका व्यजक्तहरूसमग साक्षात्कार 
गरी छलफल र अन्तवक्रव याको माध्यमबाट अनभुव, अपेक्षा, समस्या र मलुकुको चौतफी 
ववकासमा िनशजक्तको भनूमका र दावयत्वबारे धारणा बझु्न तयार गररएको अवधारण-परको 
मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला ननकायहरूसमग छलफल गररएको ।  

 प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार कोष पररचालन, अनदुान सहयोग नसफाररस सनमनतको 
ननणवयानसुार प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार नेर जचवकत्साको क्षरेमा रावष्ट्रय तथा 
अन्तराववष्ट्रयस्तरमा अनतववजशष्ट योगदान परु् याउन ुभएका डा. सन्दकु रूइतलाई प्रदान गनव र 
कृवष क्षेरमा योगदान पगु्ने गरी अत्याधनुनक प्रववनध तथा उपकरणहरूको आववष्कार गरेका 
मध्य नेपाल नगरपानलका वडा निं. ८ लक्ष्मीबिार लमिङु ननवासी श्री रदी नमयाम र सोलार 
स्कुटर, ट्रावफक मास्क, मादक पदाथव सेवन गरी मोटरसाईकल चलाएमा स्टाटव बन्द हनुे 
प्रववनधलगायतका उपकरणहरूको आववष्कार गरेका म्याग्दे गाउमपानलका-७ पगेर, तनहुम ननवासी 
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श्री ववकल्प ढुङ्गानालाई प्रोत्साहनस्वरूप सिंयकु्त रूपमा प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा अनदुान 
सहयोग उपलधध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष नसफाररस भएको र सो बमोजिम परुस्कार 
ववरतरण समारोह सम्पन्न गररएको । 

 नेपाल ववज्ञान तथा प्रववनध प्रज्ञा प्रनतष्ठानले अन्तराववष्ट्रय यवुा वैज्ञाननक सम्मेलनको आयोिना 
गरेकोमा सोको लानग जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय,  यवुा तथा खेलकुद मन्रालय र 
रावष्ट्रय यवुा पररषदबीच समन्वय र सहिीकरण गररएको । 

  सम्मानीय प्रधानमन्रीज्यू, मतुयसजचवज्यू र यस कायावलयलाई सम्बोधन गरी प्राि भएका 
मागपर/ज्ञापनपर/सझुावहरू सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूमा आवश्यक कारवाहीको 
लानग पठाइएको । 

 सामाजिक ववकासको क्षेरसमग सम्बजन्धत ववषयमा परपनरकामा आएका ववषयहरूलाई राखेर 
सम्बजन्धत सरोकारवाला मन्रालयलाई ध्यानाकषवण गराइएको । 

 मोरङ्ग,सनुसरी र झापा जिल्लामा ननःशलु्क औषनध नबतरण र स्वास््य बीमा कायवक्रमको 
प्रभावकाररताको अनगुमन गररएको । 

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

प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा 

५.११ प्रादेजशक समन्वय शाखा 

 सिंघीयता कायावन्वयन सहिीकरणसम्बन्धी कायवयोिनाको मिंनसर मवहनासम्मको प्रगनत वववरण 
अद्यावनधक गरी नमनत २०७६/९/६ गते सजचव बैठकमा सातै प्रदेशका प्रमखु सजचवहरूको 
सहभानगतामा बैठक बसी कायावन्वयन सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगनत समीक्षासवहत 
प्रस्ततुीकरण समेत गररएको । 

 नमनत २०७६ पौष १ गते नेपाल सरकारका मतुयसजचव श्री लोकदशवन रेग्मीज्यूको 
सिंयोिकत्वमा प्रदेश सरकारबाट माग भई आएका िग्गा तथा भवन सम्बन्धमा सरोकारवाला 
मन्रालयका सजचवज्यू तथा मतुयमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका प्रमखु सजचवसमेतको 
उपजस्थनतमा समन्वय बैठक बसेको । 

 यस कायावलय, ववनभन्न मन्रालय/प्रदेशहरूबाट प्राि कररब ३०५ थान परहरूको आवश्यक 
कारवाही/पराचार गरी प्रदेश सरकारका ववनभन्न काम कारवाहीमा समन्वय र सहिीकरण 
गररएको । 
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५.१२ योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा 

 यस कायावलयको आ.व. २०७६/७७ को नीनत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्वयन गने 
सन्दभवमा महाशाखा/शाखाहरूबाट सम्बजन्धत वक्रयाकलाप/माइल्स्टोन्स कायावन्वयन गने 
मोडानलवट र LMBIS मा बिेट ववननयोिन नभएको अवस्थामा बिेट आवश्यक पने वा नपने 
वववरण माग गरी वावषवक कायावन्वयन कायवयोिनाको माइल्स्टोन्स र बिेट समायोिन 
गररएको । 

 नेपाल सरकारको आ.व. २०७६/७७ को नीनत तथा कायवक्रम र बिेट वक्तव्यमा उल्लेजखत 
यस कायावलयसमग सम्बजन्धत नीनत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्वयन सम्बन्धी बावषवक 
कायवयोिनामा उल्लेजखत वक्रयाकलाप/माइलस्टोनका सम्बन्धमा महाशाखा/शाखाहरूबाट 
सम्पाददत कायव प्रगनत वववरण मानसक रूपमा अद्यावनधक गररएको । 

 यस कायावलय मातहतका ननकायहरूलाई आ.व. २०७६/७७ को वावषवक कायवयोिनामा 
उल्लेजखत वक्रयाकलाप/माइलस्टोनका सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननकायहरूबाट सम्पाददत कायव 
प्रगनत वववरण अद्यावनधक गरी अनलाइन अनगुमन प्रणालीमा प्रवववष्ट गनव समन्वय गररएको । 

 यस कायावलय अन्तगवतका महाशाखा/शाखाहरू तथा मातहतका ननकायहरूलाइव चाल ुआनथवक 
वषवको बिेट कायावन्वयनको अधववावषवक समीक्षाको लानग प्रगनत सिंकलन गररएको । 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा 

५.१३ सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा 

५.१३.१ 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 कायवक्रम 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 
हकसम्बन्धी कायावन्वयनको सन्दभवमा आनथवक वषव २०७६/७७ को दोस्रो रैमानसक अवनधमा 
यस शाखामा सूचना उपलधध गराई पाउम भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका 
सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्राप् त भएका ४ वटा ननवेदनमा आवश्यक कारवाही गरी माग 
बमोजिमको सूचना उपलधध गराइएको । अन्य ननकायसमग सम्बजन्धत ननवेदनहरू आवश्यक 

कारवाहीका लानग तत ्तत ् ननकायमा लेखी पठाइएको । (थप वववरण प्रनतवेदनको खण्ड १० मा 
समावेश गररएको छ)  
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५.१३.२ 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 
सहमनतसम्बन्धी कायव सम्पादन गररएको । आनथवक वषव २०७६/७७ को दोस्रो रैमानसक अवनधमा 
ननम्नानसुारका नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको सहमनत प्रदान भएकोः 

क्र.सिं रािदूतको नाम 
नमर राष्ट्रको 

नाम 
ननयजुक्त नमनत 

आवासीय/ 
गैरआवासीय 

१. H.E. Mr. Vincendo De Luca इटाली २०७६/०८/२६  

 

 

 

 

गैरआवासीय 
 

२. H.E. Mr. Dionyssios Kyvetos नग्रस २०७६/०८/२६ 
३. H.E. Mr. Thomas Selby Pillay नससेल्स २०७६/०८/२६ 
४. H.E. Mr. Joel Sibusiso Ndebele दजक्षण अविका २०७६/०८/२६ 
५. H.E. Mr. Carlos Rafael Polo Castaneda पेरू २०७६/०८/३० 
६. H.E. Dr. Marjan Cencen स्लोभेननया २०७६/०९/२३ 
६. H.E. Mrs. Tizita Mulugeta Yiman इनथयोवपया २०७६/०९/२३ 
७. H.E. Mr. Rahimzoda Sulton 

Nurmuhammadpur 
ताजिवकस्तान २०७६/०९/२३ 

८. H.E. Vosita Vorasaph थाइल्याण्ड २०७६/०९/२३ आवासीय 
 

५.१३.३ 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 दोस्रो रैमानसक अवनधमा ववनभन्न ववदेशी कूटनीनतक 
ननयोग तथा अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थाका प्रनतनननधहरूका ननम्न भेटघाट कायवक्रमको समन्वय एवम ्
सहिीकरण गररएकोः 

 प्रदेश निं. १ मा भएको नडजिटल साक्षरताका लानग खवटने स्वयिंसेवकहरूको लानग सञ्चानलत 
अनभमूखीकरण कायवक्रममा ववशेष अनतनथको रूपमा सिंयकु्त राज्य अमेररकाका महामवहम 
रािदूतको सहभानगता । 

 भारतको नसदिम राज्यका गभनवर Hon. Shri Ganga Prasad को प्रदेश निं. २ का माननीय 
भौनतक पूवावधार ववकास मन्री जितेन्र सोनल र माननीय भनूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी 
राज्यमन्री योगेन्र राय यादवबीचको भेटघाट । 
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 झापाको दमकमा आयोिना भएको Global Migration Film Festival (GMFF), 2019 

कायवक्रममा अन्तराववष्ट्रय आप्रवासन सिंगठन (IMO) को काठमाडौंजस्थत प्रमखु Lorena Lando 

र प्रदेश निं. १ का माननीय मतुयमन्री शेरधन राइवबीचको भेटघाट । 

 िमवन राििूतावासका Deputy Head of Mission and Head of Department Dr. Claudia 

Hiepe, German Development Cooperation र प्रदेश निं. ५ का माननीय उद्योग, पयवटन वन 
तथा वातावरण मन्री नलला नगरी र माननीय भमूी व्यवस्था कृवष तथा सहकारी मन्री आरनत 
पौडेलबीचको भेटघाट ।  

 चीनका महामवहम रािदूत Ms. Hou Yanqi को नेततृ्वको प्रनतनननधमण्डल र गण्डकी प्रदेशका 
माननीय प्रदेश प्रमखु अनमक शेरचन र माननीय मतुयमन्री पृ् वी सधुबा गरुूङसमग भएको 
भेटघाट । 

 अन्तराववष्ट्रय आप्रवासन सिंगठन (IMO) को काठमाडौंजस्थत कायावलय प्रमखु Lorena Lando र 
सदूुरपजिम प्रदेशका माननीय मतुयमन्री नरलोचन भट्टबीचको भेटघाट । 

 चीनको यनुान प्रान्तका गभनवर H.E. Mr. Ruan Chengfa नेततृ्वको प्रनतनननधमण्डल र प्रदेश 
निं. ३ मतुयमन्री एवम ्गण्डकी प्रदेशका माननीय मतुयमन्रीबीचको भेटघाट । 

 तीधबतका िनसरकार अध्यक्ष H.E. Mr. Qizhala नतेतृ्वको प्रनतनननधमण्डल र गण्डकी प्रदेश 
माननीय प्रदेश प्रमखु तथा माननीय मतुयमन्री र र प्रदेश निं. ३ का माननीय मतुयमन्रीसमग 
भएको भेटघाट ।  

 स्पेनजस्थत Caceres शहरका मेयर र प्रदेश निं. ५ का माननीय मतुयमन्रीबीचको भेटघाट ।  

 सिंयकु्त अरव इनमरेट्सका महामवहम रािदूत Mr. Saeed Hamdan Al-Naqbi र प्रदेश निं. २ 
का माननीय मतुयमन्रीसमग गरेको भेटघाट ।  

 गणतन्र कोररयाको व्यापाररक र सामाजिक व्यजक्तहरूको समूह र प्रदेश निं. ३ का 
मतुयमन्रीलगायतसमगको भेटघाट ।  

५.१३.४ 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 
पदानधकारीहरूको राहदानी र नभसा सहिीकरण गररएको छः 

प्रदेश पदानधकारी पद 
भ्रमण गने 

देश  

भ्रमण अवनध कायवक्रम 

प्रदेश निं. ५ १८ िनाको भ्रमण 
दल 

 भारत २२-२७ मिंनसर, 
२०७६  

प्रदेश निं. ५ को नामाकरण 
तथा स्थायी रािधानीसम्बन्धी 
गदठत सनमनतको अवलोकन 
भ्रमण 
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कणावली श्री योगेन्र बहादरु 
शाही 

प्रदेश योिना 
आयोगका सदस्य 

चीन २१-२२ नोभेम्बर, 
२०१९ 

बहरुावष्ट्रय कम्पनीका 
नेताहरूको अन्तराववष्ट्रय गोलमेच 

सदूुरपजिम श्री कृष्णराि 
सवेुदी 

सामाजिक ववकास 
मन्री 

थाइल्याण्ड २५-२९ नोभेम्बर, 
२०१९ 

Strengthen Emergency Care 

in Primary Heal Care Setting 

in South East Asia Region 

(SEAR) 

 श्री ददघव बहादरु 
सोडारी 

प्रदेश सभा सदस्य िापान २३-२९ िेब्रअुरी, 
२०२० 

Ninth Workshop on 

Confiring Biomass with Coal 

५.१३.५ अन्य ननयनमत कायवहरू  

 सम्बजन्धत प्रदेशबाट नसफाररस भइव आएका प्रदेशअन्तगवतका ववनभन्न ननकायहरूमा कायवरत 

कमवचारीहरूको ववशेष राहदानी नसफाररस 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 दोस्रो 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 

५.१४ सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा 

 नमनत २०७६/०७/०३ गते श्रीमान मतुय सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा अजततयार दरुूपयोग 
अनसुन्धान आयोगको ननणवय बमोजिम यस कायावलयमा लगत कनसएका उिरुीहरू सम्बन्धमा 
सरोकारवाला मन्रालयहरूका सजचवज्यूहरूको उपजस्थनतमा बैठक सम्पन्न गरी समस्या 
समाधान गनव पहल गररएको । 

 नमनत २०७६/०८/२७ गते यस कायावलयका सजचव श्री महेन्रप्रसाद गरुागाईज्यूको 
अध्यक्षतामा यस शाखामा प्राि भएका ववववध उिरुी सम्बन्धमा देजखएका समस्या समाधान 
गनव रावष्ट्रय सतकव ता केन्रका सजचवज्यूको उपजस्थनतमा बैठक बसी एउटै ववषयका 
उिरुीहरूको छानववन कायव दोहोरो नपनेगरी समन्वयमा गने, आवश्यक कारवाहीका लानग 
पठाइएका उिरुी सम्बन्धमा समय-समयमा Follow up गने लगायतका व्यवस्था गररएको । 

 आ.व. ०७५/०७६ को सिंववधानको धारा ५३ बमोजिमको वावषवक प्रनतवेदनको  तयारीका 
लानग सम्पूणव ननकायबाट प्रगनत वववरण सङ्कलन गनुवका साथै ववनभन्न नमनतमा सरोकारवाला 
ननकायहरूसमग बैठक तथा छलफल गरी प्रनतवेदन तयार गररएको । 

 नमनत २०७६/०९/१४ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सजचव श्री 
महेन्रप्रसाद गरुागाईज्यूको अध्यक्षतामा महालेखा परीक्षकको ५६ औिं बावषवक प्रनतवेदनमा 
उजल्लजखत सझुावहरूको कायावन्वयन सम्बन्धमा छलफल गनव सम्पूणव मन्रालयहरूका प्रशासन 
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महाशाखा प्रमखुज्यूहरूको उपजस्थनतमा बैठक गरी बेरूि ुफर्छ्योटमा समन्वय  र सहिीकरण 
गररएको । 

 नमनत २०७६/०९/२२ गते श्रीमान मतुय सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा काठमाडौं उपत्यकाका 
महत्वपूणव सरकारी भवन तथा प्रनतष्ठानका आसपास अवजस्थत ववनभन्न 
व्यजक्त/ननकाय/समस्था/फमवका भवनबाट पनव सलने सरुक्षा चनुौनत, समस्या र समाधानका 
उपाय सम्बन्धी अध्ययन प्रनतवेदनमानथ छलफललगायत ववववध ववषयमा छलफल गनव 
सरोकारवाला मन्रालयहरूका सजचवज्यूहरूको उपजस्थनतमा बैठक सम्पन्न गररएको । 

 नमनत २०७६/०९/२५ गतेका ददन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सहसजचव 
श्री यमलाल भसुालज्यूको सिंयोिकत्वमा सहरी ववकास मन्रालय, खानेपानी मन्रालय, उद्योग 
वाजणज्य तथा आपूनतव मन्रालयमा गई योिना महाशाखा प्रमखुज्यूहरूसमग घमु्ती अन्तरवक्रया 
सम्पन्न गररएको । 

 नमनत २०७६/०९/२८ गते यस कायावलयका सजचव श्री महेन्रप्रसाद गरुागाईज्यूको 
अध्यक्षतामा यस शाखामा प्राि भएका ववनभन्न उिरुी सम्बन्धमा रावष्ट्रय सतकव ता केन्रका 
सजचवज्यूको उपजस्थनतमा बैठक बसी छलफल गरी समस्या समाधानमा प्रवक्रया तय 
गररएको। 

 २०७६/०७/२१ गते र २०७६/०९/०६ गते बसेको सजचव बैठक सम्पन्न भई बैठकका 
ननणवयहरू सम्पूणव सजचवज्यूहरूलाई कायावन्वयनका लानग पराचार गररएको । 

 २०७६/०९/२८ गते कोशीटप्प ु वन्यिन्त ु आरक्षको िग्गा वववाद/अनतक्रमण सम्बन्धी 
ववषयमा गहृ मन्रालयलगायत सम्बजन्धत सरोरकावाला मन्रालयहरूको उपजस्थनतमा बैठक 
सम्पन्न गररएको । 

५.१५ सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणको सम्बन्धमा 
नेपालले गरेका व्यवस्थाहरू तथा नतनीहरूको कायावन्वयनको प्रभावकाररता सम्बन्धमा एजशया 
प्रशान्त क्षेर (APG) बाट सन ्२०२०/२१ मा पारस्पररक मूल्याङ्कन हनु गईरहेको सन्दभवमा 
नमनत 2076/07/03 को सजचवस्तरीय ननणवयबाट पारस्पररक मूल्याङ्कनको तयारीका 
कायवहरूलाई अगानड बढाउन प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा पारस्पररक 
मूल्याङ्कन सहिीकरण सजचवालयको स्थापना भई ववनभन्न कायव भैरहेको ।  

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण सम्बन्धी रावष्ट्रय 
रणनीनत तथा कायवयोिना (2076-2081) को बुमदा निं. 3.1.1 बमोजिम गदठत रावष्ट्रय 
पनुरावलोकन पररषदका सिंयोिक माननीय अथवमन्रीको अध्यक्षतामा नमनत 2076/08/01 
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मा पवहलो पटकको बैठकबाट हालसम्म यस सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीको समीक्षा 
तथा आगामी ददनमा गनुवपने कायवक्रमको कायवयोिना सम्बन्धमा छलफल गरी ववनभन्न ननणवय 
नलइएको ।  

 रावष्ट्रय पनुरावलोकन पररषद्को बैठकको ननणवय बमोजिम कसरुिन्य सम्पजत्त तथा साधन 
(रोल का, ननयन्रण तथा िफत) ऐन, २०७० को दफा 13(4) बमोजिम कसूरिन्य सम्पजत्त 
व्यवस्थापन ववभागको स्थापना नभए सम्मको लानग सो ववभागको काम, कतवव्य र अनधकार 
प्रयोग गने जिम्मेवारी गहृ मन्रालयको आन्तररक व्यवस्थापन महाशाखालाई तोलने ववषयमा 
नेपाल सरकार (मजन्रपररषद् ) मा प्रस्ताव पेश गने प्रवक्रया अगानड बढेको।     

 रावष्ट्रय समन्वय सनमनतको नमनत 2076/06/14 को ननणवयबाट स्वीकृत सम्पजत्त शरु्द्ीकरण 
ननवारणसम्बन्धी तानलम पाठ्यक्रम "AML/CFT Training/Workshop/Seminar Course of 

Study and Contents" लाई ववनभन्न ननकायबाट सञ्चालन हनुे तानलम कायवक्रममा समावेश हनुे 
व्यवस्था नमलाइएको ।  

 सन ् 2020 देजख सन ् 2028 सम्मको लानग APG को Mandate थप गनव सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूको नमनत 2076/09/11 को ननणवय बमोजिम नेपालको तफव बाट पराचार  
गने व्यवस्था नमलाइएको ।   

 पारजस्परक मूल्याङ्कनको तयारीका लानग 94 वटा ऐन, केही ननयमावली र अन्य ववनभन्न 
कागिात गरी कररब 200 वटा कानूनी कागिातहरूको अङ्ग्ग्रिेी भाषामा आनधकाररक 
अनवुाद गनुवपने भएकोले कानून वकताब व्यवस्था सनमनतसमग समन्वय गरी अनवुादको कायव 
प्रवक्रया अगानड बढाइएको ।  

 पारस्पररक मूल्यािंकनको क्रममा आवश्यक पने त्याङ्कलाई व्यवजस्थत रूपमा अनभलेखाङ्कन 
गनव 2076/09/16 मा श्रीमान ् सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सबै ननयमनकारी ननकाय, 
अनसुन्धानकारी ननकाय तथा अन्य सम्बर्द् ननकायका Focal Person हरूलाई अनभमखुीकरण 
कायव सम्पन्न गरी सो अनरुूप त्याङ्क सङ्कलन कायव िारी रहेको । 

५.१६ 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 गनुासो 
गनव चाहने िो कोहीले देहायबमोजिमको माध्यमबाट शाखामा सूचना ददन सवकनेछ । 
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 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 

शाखाबाट सम्पादन भएका कायव वववरणहरू  

 नयाम ननदेजशकाको मस्यौदा तयार गरी सो मानथ राय प्रनतकृयाको लानग सिंजघय मन्रालयहरू र 
सात वटै प्रदेश मतुयमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा पठाइएको। 

 गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा सिंघीय मन्रालयका गनुासो सनेु्न अनधकारी (Nodal Officer) 

हरूसमग छलफल भएको। 

 २०७६कानतवकदेजख २०७६ पसुसम्मको गनुासोहरूको अवस्था ननम्नानसुार रहेकोः 
गनुासोको अवस्था गनुासोको सङ्ग्तया 

कूल प्राि गनुासो (Total complain) ५७९ 
फर्छ्यौट भएको (Closed) १०७ 
प्रवक्रयामा रहेको (Processing) ३७८ 

समाधान भएको तर फर्छ्यौट गनव बामकी/Solved ९४ 
 

ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा 

५.१७ तत्काल समस्या समाधान केन्र  

 Action Room माफव त ्ववनभन्न ८ वटा रावष्ट्रय गौरवका प्रमखुहरूसमग नमनत २०७६/०८/०७ 
मा प्रत्यक्ष सिंवाद साथै आयोिनाहरूको अनगुमन गररएको । 

 रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको प्रभावकाररता अध्ययनका लानग TOR ननमावण गररएको। 
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 ननयनमत रूपमा अनगुमन प्रनतवेदनहरूको सिंकलन गररएको एवम ् सो को प्रनतवेदन तयार 
गररएको । 

 रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको मानसक रूपमा प्रगनत वववरण सिंकलन गरी सो को प्रनतवेदन 
तयार गने गररएको । 

५.१८ ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा 

 गहृ मन्रालयको नागररकताको डाटावेस र ननवावचन आयोगबाट प्राि मतदाता नामावलीको 
डाटा तलुना गरी Data Refinement को कायव सम्पन्न भएको,  

 ननतिा व्यवस्थापन प्रणालीलाई वैज्ञाननक, वस्तनुनष्ठ र मापनयोग्य बनाउन तयार गररएको 
अनगुमन सूचकसवहतको अवधारणापर नेपाल सरकार सजचव बैठकबाट नमनत 
2076।07।21 मा स्वीकृत भई कायावन्वयनमा ल्याइएको, 

 अनलाइन अनगुमन प्रणालीमा सूचक सवहतको कायवप्रगनत प्रववष्ट गने कायवलाई सहि र सरल 
बनाउन मन्रालयहरूको सम्बजन्धत शाखा हेने शाखा प्रमखु लगायतका कमवचारीको 
उपजस्थनतमा अनभमखुीकरण तथा सहिीकरण कायवक्रम सम्पन्न गररएको, 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको समपुजस्थनतमा 2076 मिंनसर 09 गते पवहलो चौमानसक 
सम्मको ववनभन्न ननकायहरूको उपलजधधको समीक्षा कायवक्रम सम्पन्न गररएको, 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननदेशन बमोजिम मन्रालय र अन्तगवतका ननकायबाट सम्झौता 
भई सम्पन्न हनु बामकी ठेिाहरूको पूणव वववरण माग गरी ववश्लषेण गने कायव भइरहेको, 

 नेपाल सरकारका ववनभन्न मन्रालयहरूले प्रदान गने अनदुानको वववरण मन्रालयहरूबाट माग 
गरी अध्ययन तथा ववश्लषेणको काम भइरहेको, 

 उपत्यका वररपररका ननमावणाधीन सडकहरू (लनलतपरु-गोदावरी खण्ड, िोरपाटी-साखुम खण्ड, 
बालाि-ुवाइपास-ककनी खण्ड, भक्तपरु-नगरकोट-नसपाघाट खण्ड, तथा चक्रपथ समेत)  को 
अनगुमन गरी सझुावसवहतको प्रनतवेदनहरू पेश गररएको, 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट समदु्घाटन भएका पररयोिनाहरुः नसिंहदरवारको पतुली  
बगैचाजस्थत ननमावणाधीन सिंघीय सिंसद, लनलतपरु गोदावरीको 3000 क्षमताको सभाहल 
ननमावण पररयोिना, भैसेपाटीजस्थत मन्री ननवास तथा प्रदेश प्रमखु ननवास एवम ् पनुननवमावण 
कायव भइरहेका नसिंहदरबार भवन, धरहरा तथा रानीपोखरीको समेत श्रीमान ् सजचवज्यूको 
नेततृ्वमा अनगुमन गरी सझुावसवहतको प्रनतवेदन कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
लेखी पठाइएको,  
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 सावविननक सेवालाई सरल, सहि र सेवाग्राहीमैरी बनाइव एकीकृत एप्सको रूपमा सञ्चालनमा 
ल्याउन लानगएको नागररक एप्सको परीक्षण भइरहेको । 

५.१९ त्याङ्क  शाखा 

 सबै मन्रालयअन्तगवत सावविननक ननमावण तथा खररदसम्बन्धी भएका ठेिा सम्झौताहरू 
सम्बन्धी वववरणहरू माग गरी ववश्लषेण गने कायव भइरहेको ।  

 Raw Data/प्रनतवेदन उपलधध गराउने सम्बन्धमा ववनभन्न ननकायसमग सम्पन्न भएका र 
प्रकाशन गररएका वववरणहरू सङ्कलन गररएको । 

 ववनभन्न मन्रालयहरूबाट केही महत्वपूणव सूचकहरूको Series of Data  माग गररएको।  
 “रावष्ट्रय िनगणना २०७८” र “नेपाल िीवनस्तर सवेक्षण, चौथो २०७६/७७” को  

प्रश्नावलीमानथ छलफल गररएको । 

लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा 

५.२० कृवष, वन तथा वातावरण शाखा 

 दोश्रो चरणको चक्रपथ ववस्तार (कलिंकीदेजख धोबी खोलासम्म) को नसलनसलामा नेपाल वन 
ननगमिारा रूख काट्ने कायवमा आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा सहिीकरण र कोटेश्वर-
कलिंकी खण्डमा गररएको वकृ्षारोपणको ननयनमत अनगुमन गरी आवश्यक ननदेशन ददइएको ।  

 २१ वटा वस्तहुरू भारतबाट आयात गदाव नेपालको 'National Food & Feed Laboratory, 

Kathmandu' ले िारी गरेको परीक्षण प्रमाण-परलाई मान्यता ददनका लानग प्रयोगशालाले 
National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories  (NABL), India बाट Food 

Safety and Standard Regulations, 2011 बमोजिमका सवै Parameters पूरा गने गरी 
कायवयोिना तयार गरी कायावन्वयन गने सम्बन्धमा खाद्य तथा गणु ननयन्रण ववभागसमग 
समन्वय तथा सहिीकरण गररएको।  

 शाखामा प्राि जचठीपरहरू फर्छ्योट गररएको ।  

५.२१ खानपेानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा 

 सिंघीय सिंसद् भवन ननमावण स्थलको र गोदावरीमा ननमावणाधीन ३००० नसट क्षमताको 
सम्मेलन केन्र ननमावणस्थलको Site Clarence गने सम्बन्धमा नमनत २०७६/०८/२३ मा 
सरोकारवाला ननकायहरूबीच बैठक बसी साइट जललयरेन्स गने ननणवय गररएको । 

 बञ्चरेडामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइटमा देजखएको समस्या समाधान गनव नमनत 
२०७६/८/२४ मा बैठक बसी ननम्नानसुार ननणवय भएकोः 
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क. बञ्चरेडामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साईटको ननमावण ननधावररत समयमा सम्पन्न गरी प्रयोगमा 
ल्याउने । 

ख. नससडोल ल्याण्डवफल साईटमा पने २०० नमटर सडकको ननमावण कायव समयमै सम्पन्न 
गने । 

ग. काठमाडौं महानगरपानलकाले फोहोर बगीकरण योिना तयार गरी कायावन्यन गने ।  

घ. ल्याण्डवफल साईट ननमावण सम्बन्धमा सिंयकु्त अनगुमन गने । 

 पूवावधारसम्बन्धी ववनभन्न ववषयमा समन्वय बैठक गररएको । 

५.२२ अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शाखा  

 नेपालमा लगानी तथा व्यवसायको वातावरण सधुारका लानग Doing Business Report  मा 
सिंलग्न हनुे Indicators का ववषयमा सवोच्च अदालत, अथव मन्रालय, उद्योग, वाजणज्य तथा 
आपूनतव मन्रालय, भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्रालय  लगायतका 
ननकायहरूसमग चरणबर्द् रूपमा छलफल/अन्तरवक्रया कायवक्रम सम्पन्न भएको । 

 उद्योग-वाजणज्य प्रवर्द्वन सम्बाद् पररषदको गठन पिात हालसम्म भएका उपलजधधहरू र 
आगामी कायवददशा एविं उद्योग-वाजणज्य प्रवर्द्वन सम्बाद् पररषद्को आगामी बैठकको तयारीका 
ववषयमा पररषद्का सदस्य-सजचवको सिंयोिकत्वमा सरोकारवाला ननकाय र पदानधकारी बीचमा 
२०७६/९/२७ मा बैठक सम्पन्न भएको । 

 लगानी तथा व्यवसायको वातावरण सधुारका ददशामा  ववश्व बैंकबाट नेपाललाई प्राि हनु े
सहायताका ववषयहरू सम्बन्धमा ववश्व बैंकका पदानधकारीहरूसमग छलफल कायवक्रम सम्पन्न 
भएको ।  

पूवावधार ववकास महाशाखा 

५.२३ भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शाखा 

 रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरू रानीिमरा कुलररया नसिंचाई आयोिना तथा भेरी बबई डाइभसवन 
बहउुदे्दश्यीय आयोिनाको नमनत 2076/07/3 देजख 2076/07/5 गतेसम्म स्थलगत 
अनगुमन गरी देजखएका समस्याहरू समाधानको लानग नसफाररस गररएको । 

 नमनत 2076/08/02 गते काठमाडौं उपत्यकाका सडक ममवत सम्बन्धमा सरोकारवाला 
ननकायको उपजस्थनतमा समन्वय बैठक सम्पन्न गरी सो कायव सम्पादन गनव पहल गररएको । 

 नमनत 2076/08/03, 4 र 5 गते काठमाडौंका समस्याग्रस्त ववनभन्न सडक-खण्डहरू 
(सातदोबाटो-गोदावरी, भक्तपरु–नगरकोट, ग्राण्डी-टोखा, बालाि-ुककनी) को स्थलगत 
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अनगुमन गरी देजखएका समस्याहरूको सामाधान गनव सरोकारवाला ननकायहरूसमग समन्वय 
बैठक गररएको । 

 नमनत 2076/08/12 मा सरोकारवाला ननकायबीच बैठक बसी काठमाडौं उपत्यकामा 
खानेपानी तथा ढलका पाइपहरू फुट्न,े सडक ननमावण तथा नबस्तारका क्रममा खननएका 
खाल्डाहरू लामो समयसम्म नपरुी त्यसै रातदा दघुवटनाको िोजखम बढ्ने, नबिलुी टेनलफोन 
तथा केवलका तारहरू लथानलङ्ग अवस्थामा राख्न,े सडकमा बने्न खाल्डाखलु्डीका कारण 
ट्रावफक व्यवस्थापनमा समस्या र दघुवटनाको िोजखम बढ्नसलने अवस्थालाई यथाजशघ्र 
सम्बोधन गरी उपत्यकाको ट्रावफक िाम लगायत सवारी दघुवटना न्यूनीकरण गनवका लानग 
QRT (Quick Response Team) गठन गरी सो टोलीले स्थलगत अनगुमन गरी पवहचान गरेका 
खाल्डाखलु्डी समयमै पनुव सरोकारवाला ननकायलाई लेखी पठाइएको । 

 नमनत 2076/08/30 मा ववनभन्न सरोकारवाला ननकायको उपजस्थनतमा बैठक बसी 
काठमाडौं उपत्यकका सडक ममवत तथा सडकमा रहेका खाल्डाखलु्डी पनुव सम्बजन्धत 
ननकायलाई ननदेशन ददइएको । 

 काठमाडौं उपत्यकाको ट्रावफक िामलाई कम गनव पटक-पटक सरोकारवालाबीच बैठक बसी 
सो सम्बन्धी कायवयोिना तयार गरी कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको । 

 काठमाडौं चक्रपथ सधुार योिना (दोस्रो चरण) को लानग site clearance का ववषयमा ववनभन्न 
नमनतमा समन्वय बैठक राजखएको । नमनत 2076/09/17 गतेको बैठकमाफव त ् चैत 
मवहनानभर रूख काट्ने, नबिलुीका खम्बा साने र भौनतक सिंरचना हटाउनेलगायतका सम्पूणव 
कायव सम्पन्न गनव कायवयोिना तयार गरी कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेखी  
पठाइएको । 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा 

५.२४ कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 

(क) ववधेयकतफव :- 
 नेपाल ववशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाइव सिंशोधन र एकीकरण गनव बनेको 

ववधेयक सिंघीय सिंसदमा दताव गररएको ।  

 नीनत अनसुन्धान प्रनतष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक सिंघीय सिंसदमा दताव 
गररएको ।   

 त्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाइव सिंशोधन र एकीकरण गनव बनेको ववधेयक स्वीकृनतको लानग 
मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 बालबानलका सम्बन्धी ऐन¸ २०७५ लाइव सिंशोधन गनव बनेको ववधेयकको मस्यौदा सिंघीय 
सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 
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 पश ुस्वास््य तथा पश ुसेवा पररषद ववधेयक सिंघीय सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको 
लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 प्रनतनलवप अनधकार ऐन, २०५९ लाई सिंशोधन गनव बनेको ववधेयक (पवहलो सिंशोधन) सिंघीय 
सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 नेपाल पयवटन तथा पववतारोहण अध्ययन प्रनतष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक  
सिंघीय सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ठान ऐन लाई सिंशोधन गनव बनेको ववधेयक (पवहलो सिंशोधन)   
सिंघीय सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।  

 अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई सिंशोधन र एकीकरण गनव बनेको ववधेयक सिंघीय सिंसदमा 
पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 नेपाल हवाई सेवा प्रानधकरणको स्थापना र व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक सिंघीय सिंसदमा पेश 
गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 नेपाल नागररक उड डयन प्रानधकरणको स्थापना र व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक सिंघीय 
सिंसदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 अजततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ (तेस्रो सिंशोधन) ववधेयक, २०७६ सिंघीय 
सिंसदमा दताव गररएको ।  

 भ्रष्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ (पवहलो सिंशोधन) ववधेयक, २०७६ सिंघीय सिंसदमा दताव 
गररएको । 

 सरकारी वकील तथा महान्यायानधवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कमवचारीहरूको पाररश्रनमक, 

सवुवधा तथा सेवाका शतव सम्वन्धी ववधेयक सैर्द्ाजन्तक सहनमतका लानग कानून¸ न्याय तथा 
सिंसदीय मानमला मन्रालयमा पठाइएको ।  

 

(ख) ननयमावलीतफव :- 
 नेपाल ववशेष सेवा (उन्नाइसौ सिंशोधन) ननयमावली¸ २०७६ नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट 

स्वीकृत भएको ।  

 सावविननक खररद (नवौं सिंशोधन) ननयमावली¸ २०७६ नेपाल सरकार मजन्रपररषदबाट 
स्वीकृत भएको ।  

 एकल मवहला सरुक्षा कोष (पवहलो सिंशोधन) ननयमावली¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग 
मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 उपभोक्ता सिंरक्षण ननयमावली स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 केन्रीय अनसुन्धान धयूरो स्थापना र कायव सञ्चालन ननयमावली स्वीकृनतको लानग 
मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 ननवजृत्तभरण कोष ननयमावली स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 सामाजिक सरुक्षा ननयमावली स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 
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 अध्यागम ननयमावली स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

 नीनत अनसुन्धान प्रनतष्ठान ववकास सनमनत (गठन) आदेश कमवचारीको सेवा शतव र सवुवधा 
सम्बन्धी ननयमावली¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको । 

(ग) कायवववनध/आदेशतफव :- 
 सूचनाको हक कायावन्वयन ननदेजशका स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको। 

(घ) नलजखत िवाफ/पनुरावेदन/प्रनतउत्तर-पर:- 
 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, सम्माननीय प्रधानमन्री, मतुय सजचव, प्रधानमन्री तथा 

मजन्रपररषद्को कायावलयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला 
अदालतहरूबाट म्याद प्राि हनु आएका ६९ थान मदु्दाहरूको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन-पर 
तथा प्रनतउत्तर-पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

(ङ) रािपरतफव :-  

 यस कायावलयको तफव बाट नेपाल रािपरमा प्रकाजशत गररने  सूचनाहरू (थान १४) 
प्रकाशनको लानग मरुण ववभागमा पठाइएको । यस कायावलयको तफव बाट नेपाल रािपरमा 
प्रकाजशत गररने सूचनाहरू (थान १८) सिंपादनको लानग कानून¸ न्याय तथा सिंसदीय मानमला 
मन्रालयमा पठाइएको । 

(च) फैसला कायावन्वयनतफव :- 
 ररट ननवेदक अनधवक्ता प्रकाशमजण शमाव ववपक्षी यस कायावलय समेत भएको २०६७ सालको 

ररट निं १००२ को परमादेशको मदु्दामा सम्माननत सवोच्च अदालतको सिंयकु्त इिलासबाट 
नमनत २०७6/04/20 मा बागमती लगायत सबै सहायक नदीहरूको हकमा बषावतमा हनुे 
बाढी समेतलाई मध्यनिर गदै नदीको दवैु वकनारामा कम्तीमा अको २० नमटरको दरले 
तटीय क्षेर कायम गरी सीमाङ्कन गने,  भ-ूउपयोगलाई पररवतवन गने गरी अरू स्थायी सिंरचना 
ननमावण नगने,  बागमती सभ्यताको सम्बन्धमा ऐन तिुवमा गरी सिंघीय सिंसदमा पेस गने र 
उच्च प्राथनमकता ददन,े नदी वकनारामा ननमावण हनु लागेका, सडक ओगटी बसेका तथा सडक 
र नदी बीचमा बनेका घर टहराहरू हटाई उनीहरूको सरोकारको समेत सम्बोधन गदै 
स्थानान्तरण गने कायव गने गराउनेसवहतका कायवहरूका सम्बन्धमा काठमाडौं¸ लनलतपरु र 
भक्तपरु जिल्लानभरका सबै स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमखु र सरोकारवालाको उपजस्थनतमा  
नमनत 2076/07/20 मा महान्यायानधवक्ताको कायावलयमा छलफल कायवक्रम आयोिना 
गररएको र सम्वजन्धत सरोकारवालाहरूबाट पेस हनु आएको कायव प्रगनतसवहतको एकीकृत 
प्रनतवेदन सम्माननत सवोच्च अदालतमा नमनत २०७६/८/१३ मा पेस गररएको ।  

 सम्माननत सवोच्च अदालत¸ उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतबाट भएका आदेश/फैसला 
कायावन्वयन सम्बन्धमा नमनत २०७६/०८/०२ मा जचतवन जिल्लामा फैसला कायावन्वयन 
सम्बन्धी अन्तवक्रव या कायवक्रम सम्पन्न गररएको ।  

 यस कायावलय समेत ववरूर्द् अिुवन कुमार अयावल 2071 सालको ररट निं. 071-WO-  

0371¸ ननवेदक मनोि गौतम समेत 2071 सालको ररट निं. 071-WO-037२¸ ननवेदक 
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नगता प्रसाद दाहाल समेत 2071 सालको ररट निं. 071-WO-037३ भएको मदु्दामा 
सम्माननत सवोच्च अदालतबाट नमनत 207३।0४।२० मा भएको आदेशबमोजिम पशबुली 
ददने ददलाउने कायवमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रोत्साहन वा सहयोग पगु्ने गरी सरकारको 
तफव बाट कुनै कायव नगरी त्यस्तो कायवलाइव ननरूत्सावहत गनव̧  बली ददने क्रममा पशपुन्छीउपर 
कु्रर¸ बबवर¸ ननदवयी व्यवहार हनु नददन प्रभावकारी व्यवस्था नमलाउन ु र गढीमाइव मेलाका 
क्रममा हनुे गरेको वातावरणीय प्रदषुण ननयन्रण गरी स्वस्थ वातावरण कायम राख्न बली 
ददएका पशपुन्छीको मासलुगायतका पदाथवको उजचत व्यवस्थापन गनुव तथा गवढमाई मजन्दर 
आसपासका क्षेरमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गनव तथा बली ददएका पशकुो रगत, 

मास,ु छालालगायत अन्य कारणबाट स्थानीय िनस्वास््यमा प्रनतकूल असर पनव नददन 
आवश्यक प्रबन्ध नमलाउन जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय, स्वास््य तथा िनसिंतया 
मन्रालय, केन्रीय पश ुलवारेन्टाइन कायावलय, जिल्ला प्रशासन कायावलय, बारा र जिल्ला प्रहरी 
कायावलय, बारालाइव पराचार गररएको ।  

 यस कायावलयसमेत ववपक्षी भएको मदु्दामा सम्माननत अदालतबाट भएको आदेशको सम्बन्धमा 
आवश्यक कारवाही गरी त्यसको िानकारी यस कायावलयमा पठाउन पराचार गररएको ।  

(छ) नपेाल सरकारमा पनव आएका पनुरावेदनतफव :- 
 ददल्लीराि ववष्ट- नेपाल प्रहरी:- ववभागीय कारवाही सम्बन्धी- मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेस 

भइसकेको । 

 िगददश प्रसाद भट्ट- ववभागीय कारवाही सम्बन्धी- नेपाल प्रहरी- मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेस 
भइसकेको । 

 राम प्रसाद भण्डारी- ववभागीय कारवाही सम्बन्धी- सशस्त्र प्रहरी - मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेस 
भइसकेको । 

 वपताम्वर भसूाल- नागररकता सम्बन्धी- जि. प्र.का. कवपलवस्तबुाट कागिात माग गररएको ।  

 अहमद नमया-नागररकता सम्बन्धी- अदालतको आदेश/फैसलाको प्रमाजणत प्रनत माग गनुवपने।  

 ईन्दल अवहर- नागररकता सम्बन्धी- थप वववरण जि.प्र.का. बाकेबाट माग भइ रहेको । 

 बरु्द्ेश्वर चौधरी-ववभागीय कारवाही सम्बन्धी - प्रहरी प्रधान कायावलयमा कागिात माग 
गररएको । 

 रामबहादरु लामा - नागररकता तथा िग्गासम्बन्धी - जि.प्र.का.काठमाडौंबाट कागिात माग 
गररएको ।  

 नेपाल स्याटलाइवट टेनलकम प्रा.नल.- बलयौता रकम बझुाउने सम्बन्धमा - सिल फाइल प्राि 
भइसकेको । 

 स्माटव टेनलकम प्रा.नल.- बलयौता रकम बझुाउने सम्बन्धमा- सिल फाइल प्राि भइसकेको  

 वेभ सफव र नेपाल कम्यनुनकेशन नसस्टम प्रा.नल.- बलयौता रकम बझुाउने सम्बन्धमा- सिल 
फाइल प्राि भइसकेको । 
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मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा 

५.२५ मानव अनधकार शाखा 

कानतवक मवहनामा ववनभन्न कायावलयहरूमा गररएका पराचारको वववरणः 
क्र.सिं. वक्रयाकलाप कायावन्वयन/प्रगनत कैवफयत 

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

६ वटा नसफाररस कायावन्वयनको लानग 
सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूमा 
पठाइएको। 

  

    

मिंनसर मवहनामा ववनभन्न कायावलयहरूमा गररएका पराचारको वववरणः 
क्र.सिं. वक्रयाकलाप कायावन्वयन/प्रगनत कैवफयत 

१. अपराध पीनडतलाई क्षनतपूनतव उपलधध 
गराउने सम्बन्धमा 

३ वटा मजन्रपररषद्का ननणवयहरू सम्बजन्धत 
मन्रालय तथा ननकायहरूमा पठाइएको 
एक िना पीनडतलाई क्षनतपूनतव उपलधध 
गराउन मजन्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश भएको  

  

२. पामचौ मानव अनधकार रावष्ट्रय 
कायवयोिना 

प्रनतनननध सभाको न्याय, कानून तथा मानव 
अनधकार सनमनतमा राय/परामशवको लानग 
पठाइएको, मिंनसर २५ गते पसु दोस्रो साता 
छलफल भएको । 

  

३. ७१ औिं ववश्व मावन अनधकार ददवस मिंनसर २४ गते मिंगलवार सो ददवस 
भव्यताका साथ सम्पन्न भएको । 

  

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

मिंनसर १४ गते ववनभन्न मन्रालयहरूसमग 
छलफल गररएको । 

  

पसु मवहनामा ववनभन्न कायावलयहरूमा गररएका पराचारको वववरणः 
क्र.सिं. वक्रयाकलाप कायावन्वयन/प्रगनत कैवफयत 

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

३० वटा नसफाररस कायावन्वयनको लानग 
सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूमा 
पठाइएको । 

  

२. पामचौ मानव अनधकार रावष्ट्रय 
कायवयोिना 

प्रनतननधी सभाको न्याय, कानून तथा मानव 
अनधकार सनमनतमा मिंनसर २५ गते 
छलफल भएकोमा पनुः पसुको दोस्रो साता 
छलफल गने कायवक्रम रहेको। 
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३. सिंयकु्त राष्ट्र सिंघका ववशषे 
समानधक्षकलाई पठाइएको िवाफको 
सिंतया 

(१) Working Group on Enforced or 

involuntary Disappearances; Special 

Rapporteur on extrajudicial, summary or  

arbitrary executions; Special Rapporteur 

on the rights to freedom of peaceful 

assembly and of association; Special 

Rapporteur on the situation of human 

rights defenders; Special Rapporteur on 

the independence of judges and lawyers 

तथा Special Rapporteur on torture and 

other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment  बाट प्रवेषत 

"Joint Communication from Special 

Procedures" का सम्बन्धमा माग भई 
आएको िवाफ र  
(२) Special Rapporteur on extrajudicial, 

summary or arbitrary execution; Special 

Rapporteur on the rights to freedom of 

peaceful assembly and of association र 

Special Rapporteur on minority issues 

का तफव बाट प्राि प्रश्नावलीको सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारको तफव बाट तयार भएको 
िवाफ परराष्ट्र मन्रालय माफव त सम्बजन्धत 
ननकायमा पठाएको । 

  

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 
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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 

 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 कायवक्रम 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 
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तानलका निं २ 
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तानलका निं. ३ 
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तानलका निं. ४ 
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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. रामबहादरु परािलुीले श्री ५ को सरकारले 

मन्रपररषदबाट २०५२/०२/२४ गते गरेको 
रािनीनतक मदु्दा वफताव गनेसम्बन्धी ननणवयको 
प्रनतनलवप माग गदै यस कायावलयका सूचना 
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी नमनत 2076/०७/०५ 
मा ननवेदन दताव गनुवभएको । 

सम्बजन्धन कागिातहरू सिंलग्न गरी 
आवश्यक सूचनाको उपलधध गराउन े
प्रयोिनाथव गहृ मन्रालयमा लेखी पठाइएको 
।  

२. श्री नारायणप्रसाद अयावल, स्याङिाले २०४६ 
सालदेजख हालसम्म नेपाल सरकारको प्रधानमन्री र 
मन्री पदमा बहाल रहमदाकको अवस्थामा सबै 
प्रधानमन्री तथा मन्रीहरूले बझुाएको सम्पजत्त 
वववरणको प्रमाजणत प्रनतनलवपका सम्बन्धमा सूचना 
माग गदै कायावलयका सूचना अनधकारीज्यूलाई 
सम्बोधन गरी नमनत 2076/0७/१९ मा ननवेदन 
गनुवभएको । 

अजततयार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा 
(३) बमोजिम सावविननक पद धारण गरेको 
व्यजक्तले पेश गरेको सम्पजत्त वववरण गोप्य 
रहने व्यहोरा रहेको सूचना उपलधध 
गराइएको । 

३. श्री बालकृष्ण अनधकारी, धाददङले साधारण खचवको 
वववरण सम्बन्धी सूचना माग गदै यस कायावलयका 
सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी नमनत 
2076/०३/१६ मा ननवेदन दताव गनुवभएको ।   

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को 
उपदफा ३ बमोजिम यस कायावलयबाट 
सम्पादन भएका सम्पूणव वक्रयाकलापहरू र 
भएका सम्पूणव खचवको वववरण प्रत्येक तीन 
मवहनामा वेबसाइवटमाफव त ् सावविननक गने 
गररएकोले तपाइमले माग गनुवभएको साधारण 
खचवको वववरण यस कायावलयको वेवसाइट 
www.opmcm.gov.np बाट प्राि गनुवहनु 
भनी सूचना उपलधध गराइएको ।  

४. बररष्ठ अनधवक्ता श्री सरेुन्र भण्डारीले   सेलयरुरवट 
प्रसे खररद तथा नेपाल ट्रष्टको िग्गा भाडा 
सम्बन्धमा सूचना माग गदै यस कायावलयका सूचना 
अनधकारीज्यूलाइव सम्बोधन गरी नमनत 
२०७6/०९/२९ मा ननवेदन दताव गराउनभुएको ।    

सो ननवेदनमा माग भएका सूचनाहरूको 
स्रोत यस कायावलय रहेको नदेजखएकोले 
सम्बजन्धत ननकायमाफव त ् नै ननयमानसुार 
उपलधध हनुे भनी सूचना प्रदान गररएको ।  

 

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

