सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको
हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम
सावविननक गररएको वववरण

(२०७६ माघदे जि २०७७ असार)

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय
नसिं हदरबार, काठमाडौं
२०७७ साउन

ववषय सूची
नस.निं

वववरण

पेि निं.

१.

कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत........................................................................................ 1

२.

कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार .......................................................................... 1

३.

कायावलयमा रहने कमवचारी वववरण ............................................................................... 3

४.

कायावलय अन्तगवतका महाशािा, शािा र जिम्मेवार पदानधकारी ..................................... 7

५.

सम्पादन गरे का कामको वववरण ............................................................................... 10

६.

प्रवक्ता र सूचना अनधकारीको वववरण ........................................................................ 28

७.

ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जशकाको सूची .................................................................. 31

८.

आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण ............................. 33

९.

कायावलयको वेबसाइट................................................................................................ 34

१०.

कायावलयमा परे को सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सू चना ददइएको ववषय................... 36

१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत
ु को शासकीय प्रबन्धमा महत्वपूण व भूनमका ननवावह
प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय मुलक
गदै समग्र राष्ट्रको नीनत ननमावण एविं व्यवस्थापनको समन्वय गने ननकाय हो । शासकीय

प्रबन्धलाई िनमुिी, िवाफदे ही र िन उत्तरदायी बनाउन सो अनुकूलको ननणवय नलने, ननदे शन
ददने र समन्वय एवम् ननयन्रण गने ननकायको रूपमा यसले कायव गदै आएको छ । सबै
मन्रालयहरूबाट सम्पादन हुने कायवको रे िदे ि, ननयन्रण, ननरीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा
मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायवहरू यस कायावलयको कायव क्षेरनभर पछवन ् । साथै, सिं घ, प्रदे श र स्थानीय
तहहरूबीचको समन्वयको नेतत्ृ वसमेत यो कायावलयको जिम्मेवारीमा रहे को छ । नेपाल सरकार

(कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ अनुसार यस कायावलयलाई ४८ वटा कायव जिम्मेवारी
तोवकएका छन् । यसका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सुशासन
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०६५ ले प्रदान गरे का जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्री
तथा मजन्रपररषद्को कायावलयले सम्पादन गदै आएको छ ।
नेपाल

सरकार

(मजन्रपररषद्)

का

कामकारबाहीलाई

सुव्यवजस्थत

र

प्रभावकारी

बनाउन

दे हायअनुसारका 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 हुने र प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद् कायावलयका सजचव
सनमनतको सजचव रहने व्यवस्था छ ।
२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार
नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ का अनुसार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को
कायावलयको कायववववरण यसप्रकार रहे को छ
१.

मजन्रपररषद्सम्बन्धी;

२.

नेपाल सरकारको कायव ववभािन र कायवसम्पादन ननयमावली तिुम
व ा तथा कायावन्वयन;

३.

नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदे शन, ननयन्रण र सञ्चालन;

४.

नेपाल सरकार मजन्रपररषद्का ननणवयको कायावन्वयन र अनुगमन;

५.

नेपाल सरकार मन्रालयको कायवको रे िदे ि, ननरीक्षण, ननयन्रण र समन्वय;

६.

नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघवकालीन नीनत, आवनधक योिना र रणनीनतको तिुम
व ा;
स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
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७.

प्रचनलत कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गनुप
व ने नलित;

८.

सिं घीय ववधेयक, अध्यादे श, ननयम, आदे श, ननदे जशका र कायवववनधसम्बन्धी;

९.

ु को रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक अवस्था, पूवावधार, रावष्ट्रय सुरक्षा, शाजन्त
मुलक

सुव्यवस्था, कुटनीनतक गनतववनध, प्रशासननक गनतववनधहरूको अद्यावनधक िानकारी प्रानि,
ननदे शन र समन्वय;

१०. शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्वन र प्रशासननक सुधार;
११. दिपक्षीय तथा बहुपक्षीय सजन्ध, सम्झौता, समझदारी र सहमनत कायावन्वयनको अनुगमन;
१२. सिं घीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदे शसम्बन्धी कायव;
१३. प्रधानमन्रीको सम्पकव र सञ्चार;
१४. प्रधानमन्रीको ननदे शन कायावन्वयन;
१५. मानव अनधकारको सिं रक्षण, प्रवर्द्वन, समन्वय र प्रनतवेदन;
१६. भ्रष्टाचारववरूर्द्को नीनत, योिना तथा कायावन्वयन;
१७. राष्ट्रपनत र उपराष्ट्रपनतको कायावलयसम्बन्धी;
१८. सिं वैधाननक पररषद्;
१९. सिं घीय सिं सद्को अनधवेशन आह्वान र अन्त्य;
२०. प्रदे श प्रमुिसम्बन्धी;
२१. परराष्ट्र तथा सुरक्षा मानमला;
२२. अजततयार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग,
२३. लोक सेवा आयोग;
२४. रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोग;
२५. महान्यायनधवक्ताको कायावलय र सरकारी ववकलको सम्पकव ननकाय;
२६. रावष्ट्रय योिना आयोग;
२७. रावष्ट्रय पुनननवमावण प्रानधकरण;
२८. लगानी बोडव;
२९. रावष्ट्रय सतकवता केन्र;
३०. सावविननक िररद अनुगमन कायावलय;
३१. नेपाल ट्रष्टको कायावलय;
३२. गररबी ननवारण कोष;
३३. रावष्ट्रय अनुसन्धान ववभाग;
३४. सम्पजत्त शुर्द्ीकरण अनुसन्धान ववभाग;
३५. रािश्व अनुसन्धान ववभाग;
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३६. ववषय ववज्ञ समूह;
३७. रावष्ट्रय तथा अन्तर प्रदे शस्तरीय ववकास आयोिनाहरूको ननतिा व्यवस्थापन;
३८. प्रदे शका पदानधकारी तथा कमवचारीको वैदेजशक भ्रमणसम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड;
३९. गैरसरकारी सिं स्थाको ननयमनसम्बन्धी मापदण्ड;
४०. भ्रष्टाचार ननगरानी, नेपाल ट्रष्ट, रािश्व अनुसन्धान, सम्पजत्त शुर्द्ीकरण, लगानी बोडव, गररबी
ननवारण कोष, सावविननक िररद र रावष्ट्रय पुनननवमावणसम्बन्धी ननकायहरू र सोसम्बन्धी
नीनत, कानून र मापदण्ड;
४१. ववपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय;
४२. प्रधानमन्री केन्रीय ववपद् सहायता कोष सिं चालन;
४३. अदालतको फैसला कायावन्वयन तथा अनुगमन;
४४. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग सम्बजन्धत रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रय सिं स्थासमग
सजन्ध, सम्झौता, सम्पकव र समन्वय;
४५. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग सम्बजन्धत सावविननक सिं स्थान, प्रानधकरण,
सनमनत, प्रनतष्ठान आददको सिं चालन र ननयमन;
४६. नेपाल न्याय सेवाको सरकारी ववकल समूहको सञ्चालन;
४७. प्रधानमन्री र मजन्रपररषद्सम्बन्धी अन्य कायवहरू;
४८. अवजशष्ट अनधकार प्रयोग ।
३. कायावलयमा रहने कमवचारी वववरण
सिंगठन सिंरचना
कायावलयको वतवमान सािंगठननक सिं रचना अनुसार ११ वटा महाशािा र २७ वटा शािाहरू
रहेका छन् । यस कायावलयमा २३३ िनाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी र ४५ करार दरबन्दी
रहेको छ । यस कायावलयका प्रमुि पदानधकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मुतय सजचव
(रा.प.ववजशष्ट श्रे णी) रहने व्यवस्था छ । मुतयसजचव मातहतमा पामच िना सजचव (रा.प.ववजशष्ट
श्रे णी) र उहामहरू अन्तगवत ववनभन्न ११ वटा महाशािा हेने गरी ११ िना सहसजचव (रा.प.प्रथम
श्रे णी) को दरवन्दी रहेको छ । प्रत्येक शािाको कायव सम्पादनका लानग उपसजचवको मातहतमा
शािाको कायव बोझअनुसार शािा अनधकृतदे जि कायावलय सहयोगीसम्मका कमवचारीको दरबन्दी
रहेको छ । यस कायावलयको दरवन्दी वववरण र सिं गठन सिं रचना यस प्रकार रहेको छ ।
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दरबन्दी तेररि

सि.न.

पदको नाम

श्रेणी/तह

िेवा

िमूह

उपिमूह पद िख्ं या

१

मख्ु य 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

१०

उप-सचिव (सिू ना प्रचवचि)

रा.प. चितीय

चवचवि

–

–

१

११

िाखा अचिकृ त

रा.प. तृतीय

प्रिासन

सा.प्र.

–

४२

१२

िाखा अचिकृ त

रा.प. तृतीय

परराष्ट्र

परराष्ट्र

१३

िाखा अचिकृ त

रा.प. तृतीय

न्याय

काननू

–

४

१४

लेखा अचिकृ त

रा.प. तृतीय

प्रिासन

लेखा

–

२

१५

कम्प्यटु र अचिकृ त

रा.प. तृतीय

चवचवि

–

–

३

१६

कम्प्यटु र इचन्िचनयर

रा.प. तृतीय

चवचवि

–

–

१

१७

तथ्याङ्क अचिकृ त

रा.प. तृतीय

तथ्याङ्क

तथ्याङ्क

–

१

१८

पस्ु तकालय अचिकृ त

रा.प. तृतीय

चिक्षा

लाइब्रेरी साइन्स

–

१

१९

छचवकला अचिकृ त

रा.प. तृतीय

चिक्षा

२०

नायव सब्ु बा

रा.प.अन.ं प्रथम

प्रिासन

सा.प्र.

–

२०

२१

लेखापाल

रा.प.अन.ं प्रथम

प्रिासन

लेखा

–

१

२२

कम्प्यटु र अपरे टर

रा.प.अन.ं प्रथम(प्रा.)

चवचवि

–

–

३४

२३

पस्ु तकालय सहायक

रा.प.अन.ं प्रथम(प्रा.)

चिक्षा

लाइब्रेरी साइन्स

–

१

२४

मेकाचनकल सपु रभाइिर

रा.प.अन.ं प्रथम(प्रा.)

ई.

मे.ई

–

१

२५

खररदार

रा.प.अन.ं चितीय

प्रिासन

सा.प्र.

२६

चसचनयर चमस्त्री

रा.प.अन.ं चितीय

ई.

मे.ई

२७

इलेचररचसयन

रा.प.अन.ं चितीय

ई.
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१

१

१

५
–

१
१

२८

हे.टे.ब्वाई

रा.प.अन.ं चितीय

चवचवि

–

–

३

२९

्लम्पबर

रा.प.अन.ं चितीय

ई.

३०

हेभी 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

१

जम्मा

२३३
सेवा करारबाट पूनतव गररने थप पद

सि.न. पदको नाम

श्रेणी/तह

िेवा

िमूह

उपिमूह

१.

कम्प्यटु र टेचरनचसयन

रा.प.अन.ं प्रथम

चवचवि

२.

टेचलफोन अपरे टर

रा.प.अन.ं प्रथम

ई.

ई. एण्ड क.

३.

चलफ्ट अपरे टर

रा.प.अन.ं चितीय

ई.

ड्लेचररकल

४.

ह.स.िा.

श्रेणी चवहीन

ई.

–

–

५.

का.स.

श्रेणी चवहीन

प्रिासन

सा.प्र.

–
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प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको सिं गठन सिं रचना

मुख्य िल्लाहकार
परराष्ट्र तथा िुरक्षा िल्लाहकार
जनिम्पकध िल्लाहकार
आसथधक िल्लाहकार
उ.स.-१, िा.अ.-४, क.अ.-४, ह.स.िा.-* का.स.-४

प्रधानमन्री

प्रधानमन्रीको
सल्लाहकारको सजचवालय

प्रेस स्लाहकार- १* , भाषण, मन्तव्य तथा वक्तव्य मस्यौदा चवज्ञ ६*, सूिना प्रचवचि तथा सञ्िार चवज्ञ-६*, काययक्रम उत्पादन तथा
प्रसारण चवज्ञ -१*

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र)- उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१, िा.अ.
(रा.प.तृ.प्र.)-३, िा.अ. (रा.प.तृ.परराष्ट्र)-१, ना.सु.-२, क.अ.-२,
ह.स.िा.-२, का.स.-२

मुतय सजचव
रा.प. ववजशष्ट

मुतय सजचवको सजचवालय

उपसजचव (रा.प.दि.प्र.)-१, शा.अ.-१,
िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)
मसन्िपररषद्, िंवैधासनक सनकाय तथा प्रशािन
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१

मसन्िपररषद् बैठक तथा
िंवैधासनक सनकाय
महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१)
ह.स.िा.-*

मसन्िपररषद् बैठक शाखा
(के न्रीय)
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-२
कम्प्युटर अचिकृ त-१

मसन्िपररषद् िसमसत तथा
िंवैधासनक सनकाय शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)- १
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

मसन्िपररषद् सनणधय
कायाधन्वयन अनुगमन शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

प्रशािन
महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१)
ह.स.िा.-*

प्रशािन शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१
िाखा अचिकृ त.-४,
कम्प्युटर अचिकृ त-१ ,
पु.अ.-१, छ.अ.-१ ना.सु.१२, क.अ. @४,
ईलेचररचसयन-१, मे.
सु=-१, ््मबर-१,
खररदार-३, पु.स. - १
आसथधकह.स.िा.-१४,
प्रशािन शाखा
हे.स.िा.-१,
का.स.उपसचिव (रा.प.चि.ले
.)-१
१३
लेखा अचिकृ त (रा.प.तृ.ले.)२
ले.पा- १
प्रधानमन्िी िसचवालय
व्यवस्थापन शाखा
(प्र.म.सनवाि)
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.-१, ना.सु.-५, क.अ.-२,
खररदार.-२, चस.चमस्त्री-१,
हे.टे. ब्वाइ-३,
का.स.-१७

चवज्ञ समूह

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)
िामासजक सवकाि तथा प्रादेसशक िमन्वय
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१

िामासजक सवकाि तथा
रूपान्तरण महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१)
ह.स.िा.-*

मसहला, बालबासलका,
ज्येष्ठ नागररक,श्रम
तथा िामासजक िुरक्षा
शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)१
सशक्षा, स्वास््य, युवा
तथा खेलकु द शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)१

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)
रासष्ट्रय िुरक्षा, िुशािन तथा नसतजा व्यवस्थापन
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१

प्रादेसशक िमन्वय तथा
योजना महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१)
ह.स.िा.-*

रासष्ट्रय िुरक्षा तथा
कु टनीसत िमन्वय
महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१)
ह.स.िा.-*

शािकीय िुधार महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१)
ह.स.िा.-*

प्रादेसशक िमन्वय
शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

िूचना िमन्वय शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)१

िुशािन प्रवर्द्धन तथा
भ्रष्टाचार सनगरानी शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

योजना, अनुगमन
तथा सवपद् िमन्वय
शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

िूचना िञ्चार तथा
वैदेसशक िमन्वय
शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.प्र.)-१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)१

िम्पसि शुर्द्ीकरण तथा
राजस्व अनुिन्धान शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-२

हेलो िरकार शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-४

ह.स.चा.-११, का.स.-२०

नसतजा व्यवस्थापन
महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१)
ह.स.िा.-*

तत्काल िमस्या िमाधान
के न्र (Immediate
Problem Resolve
Center)
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-२
नसतजा व्यवस्थापन तथा
सवश्ले षण शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१
त्याङ् क शाखा
उपसचिव (तथ्याङ् क)-१
तथ्याङ् क अचिकृ त-१

िूचना प्रसवसध शाखा
सु.प्र.चन.(रा.प.चि.) १
क. इचन्िचनयर. १,
क.अचिकृ त १

सेवा करार प्रयोजनको लागि मात्र
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िसचव२,
(रा.प.सवसशष्ट
प्रशािन)
ना.सु.-१, क.अ.ह.स.चा.-२,

िसचव (रा.प.सवसशष्ट काननू )
कानुन तथा मानव असधकार
िा.अ. -१, ह.स.िा.-१, का.स.-१

आसथधक तथा पूवाधधार सवकाि
का.स.-२
िा.अ.(रा.प.तृ
.प्र.)-१, ह.स.िा.-१, का.स.-१

लगानी, उत्पादन तथा
रोजगार प्रवर्द्धन
महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१)
ह.स.िा.-*

पूवाधधार सवकाि
महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१)
ह.स.िा.-*

कृ सष, वन तथा वातावरण
शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

अथध, उद्योग, वासणज्य
तथा पयधटन शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

कानुन तथा फैिला
कायाधन्वयन
महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१)
ह.स.िा.-*

भौसतक पूवाधधार, जलस्रोत
तथा ऊजाध शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

खानेपानी, िहरी सवकाि
तथा िञ्चार शाखा
उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)१
िा.अ.(रा.प.तृ.प्र.)-१

मानवअसधकार तथा
अन्तराधसष्ट्रय िसन्ध
िम्झौता महाशाखा
सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१)
ह.स.िा.-*

कानुन शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.का.–१)
कानुन अचिकृ त -१
फैिला कायाधन्वयन
शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.का.–१)
कानुन अचिकृ त -१
मानवअसधकार शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.का.–१)
कानुन अचिकृ त -१
अन्तरासष्ट्रय कानून र
िसन्ध िम्झौता शाखा
उपसचिव
(रा.प.चि.का.–१)
कानुन अचिकृ त -१

४. कायावलयअन्तगवतका महाशािा, शािा र हाल कायवरत पदानधकारीहरू
महाशािा/शािाको नाम

जिम्मेवार पदानधकारी

सजचव, मजन्रपररषद्, सिं वैधाननक ननकाय तथा ननतिा व्यवस्थापन

सजचव डा. तीथवराि ढकाल

१. प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय

उपसजचव श्री समन्तमजण आचायव

२. मुतयसजचवको सजचवालय

उपसजचव श्री गोकुल बस्नेत

३. मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशािा

सहसजचव श्री ददनेश कुमार जघनमरे

(क) मजन्रपररषद् बैठक शािा (केन्रीय)

उपसजचव श्री वहरामजण शमाव

(ि) मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिं वैधाननक ननकाय शािा

उपसजचव श्री प्रददप श्रे ष्ठ

(ग) मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनुगमन शािा

उपसजचव श्री प्रददप श्रे ष्ठ

४.

सहसजचव श्री रािेन्र कुमार पौडेल

प्रशासन महाशािा

(क) प्रशासन शािा

उपसजचव श्री ववष्णुप्रसाद जघनमरे

(ि) आनथवक प्रशासन शािा

उपसजचव श्री ववश्व प्रसाद अयावल

(ग) प्रधानमन्री सजचवालय व्यवस्थापन शािा (बालुवाटार)

उपसजचव

सामाजिक ववकास

सजचव श्री यादव प्रसाद कोइराला

१. सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण महाशािा

सहसजचव श्री नारायण अनधकारी

(क) मवहला, बालबानलका, िेष्ठ नागररक, श्रम तथा सामाजिक उपसजचव श्री बरीप्रसाद नतवारी
सुरक्षा शािा

(ि) जशक्षा, स्वास््य, युवा तथा िेलकुद शािा

उपसजचव ववनोद कुमार दाहाल

२. प्रादे जशक समन्वय तथा योिना महाशािा

सहसजचव श्री आनन्द काफ्ले

(क)

प्रादे जशक समन्वय शािा

उपसजचव श्री अन्िन कुमार नमश्र

(ि)

योिना, अनुगमन तथा ववपद् समन्वय शािा

उपसजचव श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा

प्रादे जशक समन्वय, रावष्ट्रय सुरक्षा तथा सुशासन
१. रावष्ट्रय सुरक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशािा

सजचव श्री महेन्रप्रसाद गुरागाइव
सहसजचव श्री ध्रवु जघनमरे

(क)

सूचना समन्वय शािा

उपसजचव श्री कववता फम ु याल

(ि)

सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा

उपसजचव श्री कववता फम ु याल

२. शासकीय सुधार महाशािा

सहसजचव श्री शिंकर नेपाल

(क)

सुशासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शािा

उपसजचव श्री कववता फम ु याल

(ि)

सम्पजत्त शुवर्द्करण तथा रािस्व अनुसन्धान शािा

उपसजचव श्री कुल बहादुर जिसी

(ग)

हेलो सरकार शािा

उपसजचव श्री छववलाल पाण्डे

३. ननतिा व्यवस्थापन महाशािा
(क)

सहसजचव श्री सुरेश प्रसाद नेपाल
उपसजचव श्री गोकुल िड्का

तत्काल समस्या समाधान केन्र
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(ि)

ननतिा ववश्ले षण तथा व्यवस्थापन शािा

उपसजचव श्री ज्ञानहरर जघनमरे

(ग)

त्याङ्क शािा

उपसजचव श्री कवपल प्रसाद नतमल्सेना

(घ)

सूचना प्रववनध शािा

सूचना प्रववनध ननदे शक श्री मननष भट्टराइव

आनथवक तथा पूवावधार ववकास तथा प्रशासन

सजचव श्री यादव प्रसाद कोइराला

१. लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशािा

सहसजचव श्री कैलाश राि पोिरे ल

(क) कृवष, वन तथा वातावरण शािा

उपसजचव

(ि) अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शािा

उपसजचव श्री ववष्णु प्रसाद जघनमरे

२. पूवावधार ववकास महाशािा

सहसजचव श्री छववलाल ररिाल

(क) भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शािा

उपसजचव श्री अजिता शमाव

(ि) िानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ्चार शािा

उपसजचव श्री प्रनमला आचायव

कानून तथा मानवअनधकार

सजचव श्री धनराि ज्ञवाली

१. कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशािा

सहसजचव श्री इजन्दरा दाहाल भट्टराइव

(क) कानून शािा

उपसजचव श्री वपताम्बर भण्डारी

(ि) फैसला कायावन्वयन शािा

उपसजचव श्री सम्झना िनाल

२. मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशािा

सहसजचव श्री कोशलचन्र सुवेदी

(क) मानव अनधकार शािा

उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल

(ि) अन्तराववष्ट्रय कानून र सजन्ध सम्झौता शािा

उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल

२०७६ माघदे जि २०७७ असारसम्म अवकाश, सरूवा तथा पदस्थापन भएका कमवचारीहरूको
वववरण
अवकाश प्राि कमवचारीहरूको वववरण
क्र.सिं .

कमवचारीको नाम थर

पद

1.

श्री नडल्लीराि जघनमरे

सजचव

2077/02/15

2.

श्री नारायण प्रसाद नबडारी

सजचव

2077/03/14

3.

श्री केवश राि आचायव

सहसजचव

2076/10/12

4.

श्री श्याम महिवन

कायावलय सहयोगी

2076/10/05
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अवकाश नमनत

यस कायावलयमा सरुवा तथा पदस्थापन भइव आएका कमवचारीहरूको वववरण
क्र.सिं .

कमवचारीको नाम थर

पद

सरुवा/पदस्थापन नमनत

1.

श्री यादव प्रसाद कोईराला

सजचव

2077/02/12

2.

श्री धनराि ज्ञवाली

सजचव

2077/02/28

3.

श्री इजन्दरा दाहाल (भट्टराई)

सहसजचव

2077/03/05

4.

श्री कृष्ण प्रसाद परािुली

सहसजचव

2076/11/13

5.

श्री शिंकर नेपाल

सहसजचव

2076/11/13

6.

श्री सुरेश प्रसाद नेपाल

सहसजचव

2076/11/13

7.

श्री श्रर्द्ा ररिाल

उपसजचव

2077/03/07

8.

श्री ववश्व प्रसाद अयावल

उपसजचव

2076/12/05

9.

श्री ववनोदकुमार दाहाल

उपसजचव

2076/12/07

10.

श्री ज्ञानहरी जघनमरे

उपसजचव

2076/10/19

11.

श्री सृिना नसहिं

कानून अनधकृत

2077/03/07

१२.

श्री प्रदीप पररयार

शािा अनधकृत

2077/03/02

यस कायावलयबाट सरुवा तथा पदस्थापन भइव गएका कमवचारीहरूको वववरण
क्र.सिं .

कमवचारीको नाम थर

पद

सरुवा/पदस्थापन नमनत

1.

श्री लक्ष्मण अयावल

सजचव

2077/02/12

2.

श्री सेवन्त राि दाहाल

सहसजचव

2077/02/19

3.

श्री पाराश्वर ढु ङ्गाना

सहसजचव

2077/03/08

4.

श्री महेश भट्टराई

सहसजचव

2077/03/19

5.

श्री बुर्द् बहादुर गुरुङ

सहसजचव

2077/03/19

6.

श्री कृष्णप्रसाद दे वकोटा

उपसजचव

2076/12/05

7.

श्री अिुन
व प्रसाद रे ग्मी

उपसजचव

2077/01/24

8.

श्री रामिी दनाई

उपसजचव

2077/03/07

9.

श्री इजन्दरा आचावय

शािा अनधकृत

2077/02/11

10.

श्री रमेश लानमछाने

शािा अनधकृत

2077/03/19

11.

श्री राम प्रसाद भुसाल

नायब सुब्बा

2077/02/22

12.

श्री कवपल मान नसिं ह बस्नेत

हलुका सवारी चालक

2077/01/14
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५. सम्पादन गरे का मुतय-मुतय कामको वववरण
यस कायावलयका ववनभन्न महाशािा तथा शािाहरूबाट आनथवक वषव २०७६/७७ को ते स्रो1 र
चौथो रैमानसक अवनधमा सम्पाददत मुतय-मुतय कायवहरूको वववरण ननम्नानुसार रहे को छ


ु बैठकलाइव गनुभ
सम्माननीय राष्ट्रपनत ववद्यादे वी भण्डारीले सिं घीय सिं सद्को सिं यक्त
व एको सम्बोधन
(नेपाल सरकारको नीनत तथा कायवक्रम, २०७७) तयार गररएको ।



सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव ओलीज्यूले Action Room माफवत् तथा भारतीय समकक्षी
नरे न्र मोदीज्यूले नयामददल्लीजस्थत है दरावाद हाउसबाट एकै साथ बटन नथजच ववराटनगरजस्थत
Integrated Check Post को समुद्घाटन ।



म सम्बजन्धत
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूिारा Teleconference का माध्यमबाट अध्यागमनसग
बायोमेवट्रक प्रणालीमा आधाररत नेपाली पोटवल, ते ह्रथुमजस्थत िोरूङ्गा िोला साना िलववद्युत
आयोिना र नेपाल टे नलनभिन इटहरी च्यानलको समुद्घाटन ।



सम्माननीय

प्रधानमन्रीज्यूिारा

म छलफल ।
मुतयमन्रीज्यूहरूसग


कोनभड-१९

म
सग

सम्बजन्धत

ववषयमा

सातै

प्रदे शका

सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट Action Room माफवत् Non Aligned Movement (NAM) Summit
मा सहभानगता ।



मजन्रपररषद्का ३३ वटा बैठक बसी ववनभन्न ७२६ वटा ननणवय भएका, मजन्रपररषद्
सनमनतहरूका २३ वटा बैठक बसी ३९ वटा ननणवय गररएका । ४ वटा सजचव बैठकले २६
वटा ननणवय गरी कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा ले िी पठाइएको ।



नोबल कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय सनमनतको २९ वटा र कोनभड-१९ सिं कट
व्यवस्थापन केन्रका ६ वटा बैठक सम्पन्न गरी ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय
गररएको।



नेपालको सिं ववधानको धारा ५३ एवम् सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को
दफा ४१ बमोजिमको नेपाल सकारको आ.व. २०७५/७६ को वावषवक प्रनतवेदन तयारी र
प्रकाशन गररएको ।



रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको Action Room माफवत् अनुगमन तथा अवलोकन ।



Doing Business 2021 Report ले समेट्ने ११ वटा ववषयहरुका सम्बन्धमा नेपालको पनछल्लो

अवस्थाको ववस्तृत सनमक्षा सवहतको प्रनतवेदन तयार गरी उक्त प्रनतवेदनलाई नेपालको
तफवबाट World Bank मा पठाइएको ।

1

कोनभड १९ का कारण दे शभर भएको बन्दाबन्दीले गदाव तेस्रो रैमानसक अवनध (२०७६ माघदे जि चैत) को प्रगनत अलग्गै

प्रकाजशत नगरी यसै प्रनतवेदनमा समेवटएको छ ।
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प्रधानमन्री

तथा

मजन्रपररषद्को

कायावलय

र

अन्तगवतका

ननकायबाट

आनथवक

वषव

२०७७/७८ मा सञ्चालन गररने वावषवक कायवक्रम तथा बिेट तिुम
व ा गररएको ।


हे लो सरकारमा कूल १०५४ वटा गुनासो प्राि भएकोमा ४२८ वटा फर्छ्योट भएको ।



वावषवक कायवयोिना अनुरुप मन्रालयहरूबाट प्राि प्रगनत वववरणका आधारमा आवनधक
प्रनतवेदन तयार गररएको ।



म आनथवक वषव २०७७/७८ को वावषवक कायवयोिनाको अनुगमन प्रणालीमा
मन्रालयहरूसग
प्रवववष्ट गररएको ।



सावविननक िररद ऐन, २०६३ लाइव सिं शोधन गनव बनेको ववधेयक प्रनतनननधसभामा पेश
गररएको, ववनभन्न १३ वटा ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतका लानग
नेपाल सरकार मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



ववनभन्न १२ वटा ननयमावली, ६ वटा कायवववनध/गठन आदे श र एक ववधान स्वीकृनतका
लानग नेपाल सरकार मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



नेपाल

सरकार, मजन्रपररषद्, सम्माननीय

प्रधानमन्री, मुतय

सजचव, प्रधानमन्री

तथा

मजन्रपररषद्को कायावलयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला
अदालतहरुबाट म्याद प्राि हुन आएका १३५ थान मुद्दाहरूको नलजित िवाफ, पुनरावेदन
तथा प्रनतउत्तर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको ।


मानव अनधकार सम्बन्धी पामचौ रावष्ट्रय कायवयोिनाको मस्यौदालाई अजन्तम रुप प्रदान गरी
नेपाल सरकार, मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



ु राष्ट्रसिं घीय महासजन्धअन्तगवत UNCAC Check-List सम्बन्धी प्रनतवेदन
भ्रष्टाचारववरुर्द्को सिं यक्त
तयार गरी UNODC मा पठाइएको ।



अन्तराववष्ट्रय मानव अनधकार ददवस, २०७६ सम्बन्धी कायवक्रम आयोिना गररएको ।



कसूरिन्य सम्पजत्त तथा साधन (रोक्का, ननयन्रण तथा िफत) ननयमावलीको प्रारजम्भक
मस्यौदा तयार भई स्वीकृनत प्रवक्रयाको लानग गृह मन्रालयमा पठाइएको ।



"सम्पजत्त शुर्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण सम्बन्धी रावष्ट्रय
रणनीनत तथा कायवयोिना (2076-81) मा थप गने पूरक कायवयोिना" पाररत भएको ।



नेपालको सम्पजत्त शुर्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण क्षेरको
िोजिम मूल्याङ्कनको प्रनतवेदन तयार पाररएको ।



नेपालका लानग भारत, विंगलादे श, दजक्षण कोररयाका आवासीय तथा नेपालका लानग ओमान,
कािािस्तान र सोमानलका गैरआवासीय रािदूत ननयुजक्तको लानग सहमनत प्रदान गररएको ।
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यस अवनधमा ववनभन्न शािाहरूबाट सम्पादन भएका मुतय-मुतय कायवहरूको वववरण यसप्रकार
रहेको छ
५.१ प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननिी सजचवालयबाट भएको पराचार वववरण
नस.न.

पर प्राि ननकाय/सिं स्था/व्यजक्त

१.

मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका पर (बाह्य)

२.

महाशािा/शािामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू

३.

वटप्पणी सदर

४.

माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यू हरूको भ्रमण स्वीकृनत

५.

ववश्वववद्यालयसम्बन्धी परहरू

सिं तया
८५
२८७
२५
१२९
१५

५.२ मुतय सजचवको सजचवालय


यस अवनधमा मजन्रपररषद्को 3३ वटा बैठक, मिं .प. सनमनतहरूको 23 वटा बैठक र चार
वटा सजचव बैठकको सञ्चार समन्वय एवम् सहिीकरण गररएको ।



बेरुिु फछयौट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको 3 वटा बैठक बसी बेरुिु फछयौट
कायवमा समन्वय तथा सहिीकरण गररएको ।



मजन्रपररषदमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव सम्बन्धमा ववनभन्न ववषयगत मन्रालयका पदानधकारीहरूको
200 वटा बैठक (ववषयगत) आयोिना गररएको ।



सङघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको 20 वटा र स्वास््य तथा िनसिं तया
मन्रालयको ३१ वटा बढु वा सनमनतको बैठकको समन्वय एवम् सहिीकरण गररएको ।



छारवृजत्त सनमनतको ३ वटा बैठक व्यवस्थापन एवम् ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय र
सहिीकरण गररएको ।



यस अवनधमा ७५० व्यजक्तसमग प्रत्यक्ष भेटघाट, ९000 टे नलफोन कल, ५० पटक Group
SMS र Group mail माफवत् िनसम्पकवको व्यवस्था नमलाइएको ।



167 वटा परहरु E-Registration गरी मुतयसजचवज्यू को तोकादे शअनुसार यस कायावलयका
सम्बजन्धत सजचवज्यू हरूसमक्ष कायावन्वयका लानग पठाइएको ।



सजचवालयबाट हुने ननणवय, ननदे शन एवम् अन्तर र बाह्य ननकायबाट प्राि हुने ननणवय, ननदे शन
र परहरुको Digital र Manual अनभलेि राजिएको ।



सजचवालयको कमवचारी प्रशासन तथा स्रोत साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूण व कायव गरे को।



ु ाई गररएको । प्रदे श र स्थानीय ननकायको समस्या समाधानाथव
60 ओटा गुनासोहरुको सुनव
केन्रीय ननकायहरुसमग समन्वय, सहिीकरण गने काम गरे को ।
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नेपाल सरकारका सजचवहरूको स्वदे श तथा ववदे श भ्रमण एवम् ववदाको अनभले ि व्यवस्थापन
साथै सजचवहरूको हाजिरी र पररचय पर व्यवस्थापन गररएको ।



सिं वैधाननक अङ्गका पदानधकारी, प्रदे श प्रमुि, नेपाल सरकारका सजचवहरु र अन्य ववभागीय
प्रमुिहरुको सम्पकव नम्बर, E-mail Address र वररयताक्रम अध्यावनधक गने गररएको ।



श्रीमान् मुतय सजचवको अध्यक्षतामा हुने बैठकको लानग सबै प्रकारको समन्वय र सहिीकरण
गररएको ।



स्वास््य सेवा तफवका 11 तह वा सो सरहका पदानधकारीहरु तथा ननिामती कमवचारीतफवका
सह-सजचव वा सो सरहका पदानधकाररहरुको आ.व. 207६/७7 को कायवसम्पादन मूल्याङ्कन
गराइएको ।



ननिामती सेवा ददवस, २०७७ को मूल समारोह सनमनतको बैठक आयोिना गररएको ।



नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा ननयन्रण उच्चस्तरीय समन्वय सनमनतको 29 वटा,
COVID-19 सिं कट व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन ननदे शक सनमनतको 6 वटा र श्रीमान् मुतयसजचवको अध्यक्षतामा रहे को COVID-19 सम्बन्धी ननदे शक सनमनतको 10 वटा बैठकको
समन्वय एवम् व्यवस्था गररएको ।
सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हे न व यहाम जक्लक गनुह
व ोस् ।
मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशािा

५.३ मजन्रपररषद् बैठक शािा
मवहना

बैठक सिंतया

ननणवय सिं तया

माघ

5

206

फागुन

3

117

चैत

4

54

वैशाि

7

85

िेठ

9

119

असार

5

145

िम्मा

३३

७२६

नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बैठकका ननणवयहरू हेन व यहाम जक्लक गनुह
व ोस् ।
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५.४ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शािा
२०७६ माघदे जि २०७७ असारसम्मको प्रगनत वववरण
क्र.स.

सनमनतको नाम

बैठक सिंतया

ननणवय सिं तया

१.

ववधेयक सनमनत

12

23

२.

सामाजिक सनमनत

3

5

३.

प्रशासन सनमनत

3

5

४.

आनथवक पूवावधार सनमनत

5

6

23

39

िम्मा


सिं वैधाननक पररषद्बाट नसफाररस हुने ववनभन्न सिं वैधाननक आयोगका पदहरूको वववरण
अद्यावनधक गररएको ।
मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हे न व यहाम जक्लक गनुह
व ोस् ।
प्रशासन महाशािा

५.५ प्रशासन शािा


नसिं हदरबार पररसरको सररसफाइ, पुराना ननमावण सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा
सहिीकरण, पुराना सवारी साधनहरुको व्यवस्थापनमा सहिीकरण, हररयाली प्रविव नका लानग
ननयनमत अनुमगन तथा समन्वयको कायवलाई ननरन्तरता ददई सौन्दयीकरणका ववनभन्न कायवहरु
गररएको ।



कायावलयको िनशजक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव अन्तगवत कमवचारीको ननयुजक्त, सरुवा, काि,
हाजिरी, नबदा, बढु वा, पुरस्कार, दण्ड, तानलम, छारवृनत, मनोनयन, ननवृजत्तभरण, अवकाश र
उपदानसमग सम्बजन्धत कायवहरू गररएको ।



प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको पुरानो भवनको Retrofitting गदाव ननजस्कएका
प्रयोगवववहन सामाग्रीहरुको नललाम प्रवक्रया सम्पन्न गररएको ।



आ.व. २०७७/७८ को बावषवक िररद योिना स्वीकृत गररएको, आ.व.२०७७/७८ मा
कायावलयका लानग आवश्यक पने स्टे शनरी तथा मसलन्द सामाग्री िररदका लानग बोलपर
आह्वान गररएको ।



कोरोना भाईरस (कोनभड-१९) को रोकथाम तथा ननयन्रणका लानग गदठत CCMC ननदे शक
सनमनतको बैठकको सहिीकरण तथा व्यवस्थापन र ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय
गररएको ।



कायावलयको दै ननक प्रशासन सञ्चालन तथा आन्तररक व्यवस्थापनको कायव गररएको ।
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सजचव बैठक लगायतका अन्य बैठकको व्यवस्थापन तथा ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय
गररएको ।



यस कायावलयको कायावदेश बमोजिम नसिं हदरबार पररसरनभर रहे का पुराना सवारी साधनहरुको
अवस्था ननररक्षण गनव गदठत सनमनतले पेश गरे को प्रनतवेदन उपर सबै ननकायहरुसमग छलफल
गरी उक्त प्रनतवेदन कायावन्वयनमा लनगएको ।



नसिं हदरबार पररसरका मन्रालयहरूको सवारी साधनको प्रयोग, ममवत र इन्धन सम्बन्धीको
चौमानसक वववरण सिं कलन गरी तुलनात्मक अध्ययन प्रनतवेदन तयार गररएको ।

५.६ आनथवक प्रशासन शािा
सरकारी कोषहरूको सिं चालन, ननकासा तथा िचवको लेिाङ्कन ववत्तीय वववरणहरूको तयारी,
आन्तररक ननयन्रण व्यवस्थामा सहयोग पुयावउने, ले िापरीक्षण गराउने, बेरूिुहरूको लगत रािी
बेरूिु फर्छ्यौट गने/गराउने आदद कायवहरू आनथवक प्रशासन शािाबाट ननयनमत रूपले सम्पादन
हुमदै आएका छन् । प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायवलाई सुशासनको नेतत्ृ वदायी र उत्कृष्ट
ननकाय बनाउने प्रयासमा सघाउ पुयावउने कायव यस शािाबाट हुमदै आएको छ । आनथवक वषव
2076/77 को तेस्रो र चौथो रैमानसक अवनधसम्ममा यस शािाबाट सम्पादन भएका मुतय
कायवहरू दे हाय बमोजिम रहेका छन ।


मातहत ननकायबाट अथव मन्रालयमा थप बिेट, रकमान्तर, श्रोतान्तर, कायवक्रम सिं शोधन
आदद ववषयमा नसफाररसका लानग माग भै आएका ववषयहरूमा आवश्यकता अनुसार नसफाररस
गरी पठाइएको ।



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



TDS लाई आन्तररक रािस्व ववभागको Software माफवत प्रवववष्ट गररएको ।



आनथवक प्रशासनसमग सम्बजन्धत ववनभन्न तहबाट माग गररएको राय समयमा नै उपलब्ध
गराइएको । सरकारी िचवमा नमतव्यवयता अपनाउने नीनतलाई अवलम्वन गररएको ।



यस वषव यस कायावलयको ७८ प्रनतशत बेरूिु फर्छ्योट गररएको ।
(बिेट अिंकसम्बन्धी थप वववरण यसै प्रनतवेदनको िण्ड ८ मा समावेश गररएको छ)

५.७ सूचना प्रववनध शािा


यस कायावलयको नयाम नयाम बेवसाइट तथा नयाम एसएमएस पोटवल ननमावण गररएको ।
मजन्रपररषद् सनमनत प्रणाली, मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनुगमन प्रणाली र गुनासो
व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार र थप पररमािवन गररएको ।
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कायावलयको कम्प्युटर नेटवकव तथा सूचना प्रववनधसमग सम्बजन्धत समस्याहरू समाधान
गररएको।



यस कायावलको पुरानो भवनमा प्रयोग हुने IT उपकरणहरुको पवहचान तथा सुरक्षा उपकरण
सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीसमग समन्वय र सहकायव गररएको ।



सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूबाट Action Room बाट भएको ICP नबराटनगर, ते ह्रथुमजस्थत िोरूङ्गा
िोला साना िलववद्युत आयोिना, नेपाल टे नलनभिन इटहरी र अध्यागमन ववभागको नयाम
प्रणालीको समुदघाटनमा समन्वय एवम् सहिीकरण गररएको ।



Action Room बाट रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरुका आयोिना प्रमुिसमग गररएका बैठकहरूको

समन्वय एवम् सहिीकरण गररएको ।


Action room बाट प्रदे शका मुतयमन्रीहरुसमगको बैटक र Non-align movement summit को

आवश्यक समन्वय एवम् सहिीकरण गररएको ।
सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण महाशािा
५.८ मवहला, बालबानलका िेष्ठ नागररक श्रम तथा रोिगार शािा र जशक्षा, स्वास््य, युवा तथा
िेलकुद शािा


नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को ननणवयबाट माननीय उपप्रधानमन्री तथा रक्षामन्री श्री ईश्वर
पोिरे लज्यू को सिं योिकत्वमा गदठत "नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा ननयन्रण उच्चस्तरीय
समन्वय सनमनत" को बैठकको तयारी, ननणवयको मस्यौदा, ननणवयको कायावन्वयनको लानग
ववनभन्न मन्रालयमा लेिी पठाइएको ।



कोरोना रोग रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोषको व्यवस्थापन, अनभलेि र कोषको बैठक
तयारी, ननणवयको मस्यौदा ननणवय कायावन्वयनको लानग ववनभन्न ननकायमा पठाइएको।



CCMC बैठकको

व्यवस्थापन, ननणवयको मस्यौदा र ननणवय

कायावन्वयनको लानग ले िी

पठाइएको।


प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा पुरस्कारको तयारी सम्बन्धी सूचना प्रकाशन र ननवेदन सिं कलन (
हाल COVID-19 को कारण पनछल्लो समयमा स्थनगत भएको)।



कोरोना रोग रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोषको सञ्चालक सनमनतको ननणवयानुसार
स्वास््य मन्रालय, ववनभन्न स्थानीय तह तथा स्वास््य सिं स्थाहरूलाई रकम ननकासाको लानग
महाले िा ननयन्रक कायावलयलाई पराचार भएको।



नोभल कोरोना रोकथाम तथा ननयन्रण उच्चस्तरीय समन्वय सनमनतको २९ वटा र कोनभड१९ सिं कट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) को ६ वटा बैठक सम्पन्न भएको ।
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प्रादे जशक समन्वय तथा योिना महाशािा
५.९ प्रादे जशक समन्वय शािा


गण्डकी प्राववनधक जशक्षा तथा व्यवसावयक तानलम प्रनतष्ठान, अन्तराववष्ट्रय िेलकुद मैदान,
आयुव
व ेददक जचवकत्सालय र गण्डकी ववश्वववद्यालयका लानग िग्गा उपयोग/प्रयोगका लानग
गण्डकी प्रदे श सरकारलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायव गररएको ।



लुजम्बनी प्रादे जशक अस्पतालको लानग प्रयोग गनव प्रदे श सरकार, प्रदे श निं. ५, बुटवललाई
िग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायव गरे को ।



सातै वटा मुतयमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग ववनभन्न ववषयमा नभनडयो कन्रेन्सका
लानग समन्वय गररएको ।



प्रदे श सरकारका पदानधकारीहरुसमग ववदे शी कुटनैनतक ननयोगका प्रनतनननधहरुबाट भेटघाट
कायवक्रमका लानग अनुरोध भइ आएकोमा सहिीकरण गररएको ।



प्रदे श सरकारबाट वैदेजशक सहायतासम्बन्धी ववषयमा अनुरोध भई आएकोमा नेपाल सरकारका
ननकायहरुसमग समन्वय तथा सहिीकरणका गररएको ।



सिं घीयता कायावन्वयन सहिीकरण कायवयोिना फाल्गुनसम्मको प्रगनत अद्यावनधक गररएको ।



कोनभड -१९ समग सम्वजन्धत ववषयमा प्रदे श सरकारसमग समन्वय र सहिीकरणसम्वन्धी कायव
गररएको ।



यस कायावलय, ववनभन्न मन्रालय/प्रदे शहरुबाट प्राि कररब २६० थान परहरुको आवश्यक
कारवाही/पराचार गररएको ।

५.१० योिना, अनुगमन तथा ववपद् समन्वय शािा


नेपाल सरकारको आ.व. २०७६/७७ को नीनत तथा कायवक्रम र बिेट वक्तव्यमा उल्ले जित
यस कायावलयसमग सम्बजन्धत नीनत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्वयन सम्बन्धी बावषवक
कायवयोिनामा

उल्लेजित

वक्रयाकलाप/माइलस्टोनका

सम्बन्धमा

महाशािा/शािाहरुबाट

सम्पाददत कायव प्रगनत नबवरण मानसक रुपमा अद्यावनधक गररएको ।


यस कायावलय मातहतका ननकायहरुलाई आ.व. २०७६/७७ को बावषवक कायवयोिनामा
उल्लेजित वक्रयाकलाप/माइलस्टोनका सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननकायहरुबाट सम्पाददत कायव
प्रगनत नबवरण अद्यावनधक गरर अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रवववष्ट गनव समन्वय गररएको ।



आनथवक सवेक्षण, मध्यमकानलन िचव सिं रचना, अथव मन्रालयबाट प्रकाजशत हुने मन्रालयगत
वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन लगायतका यस कायावलयसमग सम्बजन्धत वववरणहरु तयार गरी
सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको ।
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ु बैठकलाई गनुभ
सम्माननीय राष्ट्रपनत ववद्यादे वी भण्डारीले सिं घीय सिं सदको सिं यक्त
व एको सम्बोधन
(नेपाल सरकारको वावषवक नीनत तथा कायवक्रम, २०७७) को मस्यौदा तयारीमा सहिीकरण
गररएको ।



प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायावलय र अन्तगवत ननकायको लानग आनथवक वषव
२०७७/७८ को वावषवक कायवक्रम तथा बिेट तिुम
व ा गरी अथव मन्रालयमा पेश गररएको ।



प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषदको कायावलय र अन्तगवत ननकायको आनथवक वषव २०७७/७८
को वावषवक कायवयोिना तयार गरी वक्रयाकलाप र माइलस्टोनहरु अनलाइन मननटररङ्ग
प्रणालीमा प्रववष्ट गररएको ।
रावष्ट्रय सुरक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशािा

५.११ सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा
५.११.१ सूचनाको हक कायावन्वयन
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पकव ववन्दुको रूपमा कायव गने, सूचना वगीकरण
सनमनतसम्बन्धी कायव गरी समयवर्द् प्रकाशन तथा प्रसारण गने गराउने, सूचनामा नागररकको पहुमच
सरल र सहि बनाउन कायवक्रम तिुम
व ा गरी कायावन्वयन गने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
को दफा ५ को (३) अनुसारका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गने, सरोकारवाला व्यजक्त र
सिं स्थाबाट माग भएका सूचना उपलब्ध गराउने र यस कायावलयबाट प्रकाजशत हुने मानसक,
आवनधक र वावषवक प्रनतवेदन प्रकाशन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने लगायतका सूचनाको
हकसम्बन्धी कायावन्वयनको सन्दभवमा आनथवक वषव २०७६/७७ को ते स्रो र चौथो रैमानसक
अवनधमा यस शािामा सूचना उपलब्ध गराई पाउम भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को
कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्राप्त भएका

४ वटा ननवेदनमा आवश्यक

कारवाही गरी माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराइएको । अन्य ननकायसमग सम्बजन्धत
ननवेदनहरू आवश्यक कारवाहीका लानग तत् तत् ननकायमा ले िी पठाइएको । (थप वववरण
प्रनतवेदनको नस.निं १० मा समावेश गररएको छ)
५.११.२ रािदूत ननयुजक्तका लानग सहमनत
ु हरूको रािदू तले पेस गने ओहदाको प्रमाण-पर
नेपालसमग दौत्यसम्बन्ध कायम भएका मुलक
(Credential) सम्बन्धी कायवहरूको सहिीकरण गनव यस शािालाई तोवकएको जिम्मेवारीअन्तगवत
यस

शािाबाट

ववनभन्न

नमरराष्ट्रका

आवासीय

र

गैर-आवासीय

रािदू तहरूको

ननयुजक्त

सहमनतसम्बन्धी कायव सम्पादन गररएको । आनथवक वषव २०७६/७७ को ते स्रो र चौथो रैमानसक
अवनधमा ननम्नानुसारका नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदू तहरूको सहमनत प्रदान
भएको
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क्र.सिं

H.E. Mr. Vinay Mohan Kwatra

२.

H.E. Mr. Salahuddin Noman
Chowdhury
H.E. Mr. Chong-Suk Park

४.
५.
६.

सहमनत प्रदान गररएको

भारत

२०७६/१०/१३

विं गलादे श

२०७७/०१/०४

दजक्षण कोररया

२०७७/०१/२२

ओमान

२०७६/१०/१७

कािािस्तान

२०७७/०२/१८

सोमानलया

२०७७/०३/२८

नाम

१.

३.

नमर राष्ट्रको

रािदूतको नाम

H.E. Mr. Hamed Saif Abdul Aziz Al
Rawahi
H.E. Mr. Yerlan Alimbayev
H.E. Ms. Faduma Abdullahi
Mohamud

नमनत

आवासीय/

गैरआवासीय

आवासीय

गैरआवासीय

५.११.३ भेटघाट समन्वय गने कायव
प्रदे श तहका माननीय मुतयमन्री र माननीय मन्रीज्यू हरूसमग ववदे शी कूटनीनतक ननयोग तथा
अन्तराववष्ट्रय सिं घसिं स्थाका प्रनतनननधहरूले गने भेटघाटको सहिीकरणको कायव समेत यो शािाबाट
हुमदै आएकोमा आ.व. २०७६/७७ को ते स्रो र चौथो रैमानसक अवनधमा ववनभन्न ववदे शी
कूटनीनतक ननयोग तथा अन्तराववष्ट्रय सिं घसिं स्थाका प्रनतनननधहरूका ननम्न भेटघाट कायवक्रमको
समन्वय एवम् सहिीकरण गररएको


प्रथम प्राङ्गाररक कृवष सम्मेलनमा सहभागी हुनको लानग भारतको नसदकिमम प्रान्तका कृवष
मन्रीको सहभानगताका लानग कणावली प्रदे शसमग आवश्यक समन्वय ।



International Finance Corporation (IFC) का क्षेरीय ननदे शक को प्रदे श निं. १ का
मुतयमन्री र प्रदे श मन्रीहरूसमगको भेटघाट ।



िमवनीकी प्रथम मवहला Ms. Elke Budenbender नेतत्ृ वको प्रनतनननधमण्डलबाट भएको
युननसेफर्द्ारा

सञ्चानलत

पररयोिनाहरूको

अवलोकन

तथा

प्रदे श

निं.

२

का

पदानधकारीहरूसमगको भेटघाट ।


अमेररकाको International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) का नेपालका
लानग कायवक्रम अनधकृत Mr. Scott Sanford नेतत्ृ वको टोलीको गण्डकी प्रदे शका माननीय
मुतयमन्री, माननीय आन्तररक मानमला तथा कानून मन्री, मुतय न्यायानधवक्ता तथा प्रदे श
प्रहरी प्रमुिलगायतसमगको भेटघाट ।



अन्तरावष्ट्रय आप्रवासी सिं गठन (IOM) नेपालका प्रमुिको प्रदे श निं. १ का मुतयमन्रीसमग
कोनभड १९ को response operation का बारे मा छलफल गनव गरे को भेटघाट ।
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५.११.४ प्रदे शका पदानधकारी तथा कमवचारीको ववदे श भ्रमण नसफाररस
प्रदे शका पदानधकारी तथा कमवचारीहरूको ववदे श भ्रमणका लानग नेपाल सरकारबाट भ्रमण स्वीकृत

हुनपु नेमा सो अनुरूप र प्रदे श सरकारबाट भ्रमण स्वीकृत भएकाको हकमा समेत दे हायका
पदानधकारीहरूको राहदानी र नभसा सहिीकरण गररएको छ
प्रदेश

पदासधकारी

प्रदेि न.ं २ श्री चविय कुमार यादव

पद
आचथयक माचमला तथा योिना
मन्री

श्री कृ ष्ट्णहरर पस्ु कर

सचिव, आन्तररक माचमला
तथा काननू मन्रालय
श्री िगतारे न देवी सचु डन प्रदेि सभा सदस्य
श्री चितेन्र प्रसाद यादव लेखा अचिकृ त, मख्ु यमन्री
तथा म.प.को कायायलय
बागमती श्री चविय श्रेष्ठ
प्रदेि सभा सदस्य
प्रदेि श्री सरस्वती बस्नेत
श्री मिसु दु न बुलायकोटी सचिव, मख्ु यमन्री तथा
मचन्रपररषदक
् ो कायायलय
प्रदेि न.ं १ श्री चवद्यानन्द िौिरी
प्रदेि सभा सदस्य
श्री यज्ञ प्रसाद राइय
गण्डकी श्री यम प्रसाद पोखरे ल
प्रदेि

लेखा अचिकृ त, मख्ु यमन्री
तथा म.प.को कायायलय
सचिव, पययटन, वन तथा
वातावरण मन्रालय

श्री दल बहादरु अचिकारी सचिव, मख्ु यमन्री तथा
मचन्रपररषदक
् ो कायायलय
कणायली श्री चमना चसहं राखल
प्रदेि सभा सदस्य
श्री रािु नेपाली
श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेत सचिव, मख्ु यमन्री तथा
म.प.को कायायलय
सदु रू पचिम श्री महेि दत्त िोिी
प्रदेि सभा सदस्य
श्री चदर्य बहादरु सोडारी

भ्रमण गने
देश
रयानडा

भ्रमण अवसध
२८-२९ मािय,
२०२०

फ्रान्स

२८-२७ मािय,
२०२०
अमेररका २३-२४,
फे ब्रअ
ु री, २०२०
स्वीट्िर्याण्ड २२ फे ब्रअ
ु री देचख
१ मािय, २०२०
अमेररका ९-२० मािय,
२०२०
स्वीटिर्याण्ड २२ फे ब्रअ
ु री -१
मािय, २०२०
स्वीडेन ९-११ िनु ,
२०२०
स्वीट्िर्याण्ड २२ फे ब्रअ
ु री -१
मािय, २०२०
इरवेडर २३-२५ मािय,
२०२०
स्वीट्िर्याण्ड २२ फे ब्रअ
ु री देचख
१ मािय, २०२०
अमेररका ११-१२ फे ब्रअ
ु री,
२०२०
स्वीट्िर्यान्ड २२ फे ब्रअ
ु री देचख
१ मािय, २०२०
िापान
२५-२७ फे ब्रअ
ु री,
२०२०

कायधक्रम
GTA Lions Club of Canada,
Hilsa Entertainment (NEpal) र
Cane Multivision Canada बाट
संयक्त
ु आयोिना हुने Cine Star
Award , 2020 काययक्रम
2020 OECD Integrity Week
America- Nepal Press Club को
General Convention
Switzerland Study Tour on Fiscal
Federalism
64th Session of the Commission
on the Status of the Women
Switzerland Study Tour on Fiscal
Federalism
Beyond 2020 World Sustainable
Built Environment Conference
Switzerland Study Tour on Fiscal
Federalism
International Bamboo Policy
workship for Green Development
and Climate Change
Switzerland Study Tour on Fiscal
Federalism
First International Assembly of
Women and Girls in Science
Switzerland Study Tour on Fiscal
Federalism
9th Workship on Confiring
Biomass with Coal

५.११.५ अन्य ननयनमत कायवहरू


सम्बजन्धत प्रदे शबाट नसफाररस भइव आएका प्रदे शअन्तगवतका ववनभन्न ननकायहरूमा कायवरत
६ िना 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
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को तेस्रो र चौथो रैमानसक वववरण तयार गरी सो वववरण कायावलयको वेबसाइटमाफवत्
सावविननक गनुक
व ा साथै रावष्ट्रय सूचना आयोगमा समेत पठाउने व्यवस्था नमलाइएको ।


जचठीपरलगायत शािाका अन्य ननयनमत कायवहरू गररएको ।
शासकीय सुधार महाशािा

५.१२ सुशासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शािा


नेपालको सिं ववधानको धारा ५३ एविं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को
दफा ४१ वमोजिमको नेपाल सकारको आ.व. २०७५/७६ को वावषवक प्रनतवेदन तयार गरी
सबै मन्रालयहरुमा पठाइएको ।



सजचव वैठक सिं चालन र ननणवय कायावन्वयनमा सहिीकरण गररएको ।



शािामा प्राि भएका पदानधकारीहरुको सम्पजत्त वववरणको लगत रािी सो को िानकारी
रावष्ट्रय सतकवता केन्रमा पठाइएको ।



शािामा प्राि भएका उिुरी, गुनासाहरु सम्बजन्धत ननकायमा आवश्यक कारवाहीको लानग
पराचार एवम् आवश्यकता अनुसार Follow up गररएको ।



यस शािाको आ.व. २०७७/७८ को

वावषवक नीनत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्वयन

कायवयोिना तथा आवनधक प्रगनत वववरणहरू तयार गरी योिना शािामा पठाइएको ।
५.१३ सम्पजत्त शुर्द्ीकरण तथा रािस्व अनुसन्धान शािा


कसूरिन्य सम्पजत्त तथा साधन (रोक्का, 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 गृह मन्रालयको आन्तररक
व्यवस्थापन

महाशािालाई

तोक्ने

ववषयमा

नेपाल

सरकार

(मजन्रपररषद्)

बाट

नमनत

2076/10/20 मा ननणवय भई कायावन्वयनको लानग पराचार गररएको।


कसूरिन्य सम्पजत्त व्यवस्थापन ववभागको काम, कतवव्य र अनधकार प्रयोग गने जिम्मेवारी गृह
मन्रालयको आन्तररक व्यवस्थापन महाशािालाई तोवकए पश्चात् यस सम्बन्धी कायव गनव
कसूरिन्य सम्पजत्त तथा साधन (रोक्का, ननयन्रण तथा िफत) ननयमावलीको आवश्यकता
दे जिएकोले यस कायावलयका सहसजचवको सिं योिकत्वमा गठन भएको ननयमावली मस्यौदा
सनमनतबाट ननयमावलीको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार भई स्वीकृनत प्रवक्रयाको लानग गृह
मन्रालयमा पठाइएको ।



"सम्पजत्त शुर्द्ीकरण तथा आतिं कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रावष्ट्रय
रणनीनत तथा कायवयोिना (२०७६-२०८१) " स्वीकृत भई कायावन्वयनको चरणमा रहे कै
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अवस्थामा कोभीड-१९ को कारण ववकनसत नयाम पररजस्थनतलाई मध्यनिर गदै उपयुक्त
व
रणनीनत तथा कायवयोिनालाई पररमाजिवत गनुप
व ने आवश्यकता परे कोले सम्पजत्त शुर्द्ीकरण
(मनन लाउण्डररङ) ननवारण ऐन, 2064 को दफा 8 बमोजिम गदठत रावष्ट्रय समन्वय
सनमनतको 103 औ िं बैठकको ननणवयबाट "सम्पजत्त शुर्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा
ववत्तीय लगानी ननवारण सम्बन्धी रावष्ट्रय रणनीनत तथा कायवयोिना (2076-81) मा थप गने
पूरक कायवयोिना" पाररत भएको ।


नेपालको सम्पजत्त शुर्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारण क्षेरको
िोजिम मूल्याङ्कन सम्पन्न भएकोले रावष्ट्रय समन्वय सनमनतको 103 औ िं बैठकको ननणवयबाट
रावष्ट्रय िोजिम मूल्याङ्कनको प्रनतवेदनलाई यस कायावलयमाफवत् नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्)
मा स्वीकृताथव पेश गने प्रवक्रया अगानड बढाइएको ।



"सम्पजत्त शुर्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी

रणनीनत

तथा कायवयोिना (2076-2081)" कायावन्वयनको सन्दभवमा आ.व. 2076/77 मा
सम्पन्न

भएको

प्रगनत

प्रनतवेदन

प्राि

गनवको

लानग

आवश्यक

ढामचाको

ववकास

गररएको।सम्बजन्धत सबै मन्रालयहरुमाफवत् प्रगनत वववरण प्राि गने कायवको लानग आवश्यक
समन्वय हुमदै गरे को ।
५.१४ हेलो सरकार कक्ष
हेलो सरकार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र ववनभन्न मन्रालय तथा ननकायहरूसमग
ु ाई गनव,
सम्बजन्धत रहे र प्राि हुने ववनभन्न वकनसमका िनगुनासो र सुझावहरूको उजचत सुनव
मन्रालयबाट हुने नीनतगत ननणवय, कायवसिंचालन र शाजन्त सुरक्षाको जस्थनतको सम्बन्धमा िानकारी
नलई शासकीय व्यवस्थामा सुधार गरी िनमुिी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवर्द्वन गनवका लानग गुनासो
गनव चाहने िो कोहीले दे हायबमोजिमको माध्यमबाट शािामा सूचना ददन सवकनेछ ।


टोल वर टे नलफोन नम्बर ११११ मा टे नलफोन गरी शािाका कमवचारीलाई वटपाएर ।



शािाको फ्याक्स नम्बर ११०० मा फ्याक्स गरे र ।



शािाको 1111@nepal.gov.np मा ईमेल गरे र ।



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



Twitter तथा Facebook पेिको गुनासो गेट ।



मेाबाइल Apps मा गुनासो पठाएर।



हेलो सरकार शािामा पर पठाएर ।
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गुनासोकताव स्वयिं उपजस्थत भई वववरण वटपाएर ।



SMS मा गुनासो पठाएर ।



Viber माफवत् गुनासो पठाएर ।



अन्य

शािाबाट सम्पादन भएका कायव वववरणहरू


हेलो सरकार को गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाम पोटवल ननमावण गरी
सिं चालनमा ल्याइएको ।



यस अवनधको गुनासोहरूको अवस्था ननम्नानुसार रहे को
गुनासोको अवस्था

गुनासोको सङ्खतया

कूल प्राि गुनासो (Total complain)

1054

फर्छ्यौट भएको (Closed)

428

प्रवक्रयामा रहे को (Processing)

६१३

समाधान भएको तर फर्छ्यौट गनव बामकी/Solved

१३

ननतिा व्यवस्थापन महाशािा
५.१५ तत्काल समस्या समाधान केन्र


२०७७ माघ ७ गते सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव ओलीज्यू ले Action Room माफवत्
तथा भारतीय समकक्षी नरे न्र मोदीले नयामददल्लीजस्थत है दरावाद हाउसबाट एकै साथ बटन
नथजच ववराटनगरजस्थत Integrated Check Post को उद्घाटन कायवमा सहिीकरण।



Action Room माफवत् २०७६ माघ ११ गते सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव ओलीज्यू बाट
अध्यागमनसमग सम्बजन्धत बायोमेवट्रक प्रणालीमा आधाररत नेपाली पोटवलको उद्घाटन तथा
माघ १७ गते NTV Itahari Channel उद्घाटन कायवमा शािाले सहिीकरण।



Action Room माफवत नै २०७७ फागुन ८ गते प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका
सजचव डा. तीथवराि ढकाल सवहतको टोलीबाट तीनवटा रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरु
(मेलम्ची िानेपानी, पुष्पलाल लोकमागव तथा पोिरा अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थल)को प्रत्यक्ष
अवलोकन।



Action Room माफवत् २०७६ फागुन १० गते सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव
ओलीज्यू बाट भएको तेह्रथुम मानथल्लो िोरुङ्गा साना िलववद्युत आयोिना उद्घाटन, चै र २
गते सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू र साकव राष्ट्रका सरकार प्रमुिहरुबीच भएको कोरोनासम्बन्धी
छलफल, चैर १४ गते माननीय उपप्रधानमन्री र सातै प्रदे शका मुतयमन्री बीच भएको
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कोनभड-१९ सम्बन्धी छलफल, चै र १९ गते सम्माननीय प्रधानमन्री र सातै प्रदे शका
मुतयमन्रीबीच भएको कोनभड-१९ सम्बन्धी छलफल को समन्वय तथा सहिीकरण
गररएको।


२०७७ वैशाि २२ गते सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू बाट भएको Non Aligned Movement
(NAM) Summit को समन्वय तथा सहिीकरण गररएको ।



रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरुको मानसक रुपमा प्रगनत वववरण सिं कलन गरी सो को प्रनतवेदन
तयार गररएको ।



प्रधानमन्री तथा सबै मन्रालयका मन्रीहरुबीच हुने कायवसम्पादन करारमा समावेश गररने
सूचकहरू तयार गररएको ।

५.१६ ननतिा ववश्लेषण तथा व्यवस्थापन शािा


वावषवक कायवयोिना अनुरुप मन्रालयहरूबाट प्राि प्रगनत वववरणका आधारमा आवनधक रुपमा
प्रनतवेदन तयार पाररएको ।



म आनथवक वषव २०७७/७८ को वावषवक कायवयोिनाका सम्बन्धमा छलफल
मन्रालयहरूसग
सम्पन्न भई मन्रालयहरूबाट स्वीकृत कायवयोिना अनुगमन प्रणालीमा प्रववष्ट गररएको ।

५.१७ त्याङ्क शािा


आनथवक वषव २०७७/७८ को नीनत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्वयको कायवयोिना तयार
गने कायवमा सबै मन्रालयबाट सिं कनलत माइलस्टोन वववरणहरूमानथ छलफल गररएको ।



सम्मानीय प्रधानमन्री तथा माननीय मन्रीहरूबीच हुने कायवसम्पादन करारमा समावेश गररने
सूचकहरू तयार गररएको ।



रावष्ट्रय त्यगत वववरण (NDP) प्रणालीमा त्याङ्क प्रवववष्टका लानग केन्रीय त्याङ्क ववभागसमग
समन्वय र सहकायव गररएको ।
लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशािा

५.१८ कृवष, वन तथा वातावरण शािा र अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शािा


Doing Business 2021 Report ले समेट्ने ११ वटा ववषयहरुका सम्बन्धमा नेपालको पनछल्लो

अवस्थाको ववस्तृत समीक्षासवहतको प्रनतवेदन तयार गरी World Bank मा पठाइएको ।


ु न अन्तराववष्ट्रय ववमानस्थललाई बुवटक ववमानस्थलको रुपमा ववकास एवम् ववस्तार गने
नरभव
सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गररएको ।



कोनभड-१९ पनछको पररजस्थनतमा रोिगारी नसिवना गने सम्बन्धमा ववनभन्न मन्रालयसमग
सहिीकरण बैठक बसी रावष्ट्रय योिना आयोगमाफवत् वववरण तयार गररएको ।
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लगानी बोडवको प्रमुि कायवकारी अनधकृत ननयुजक्त प्रकृया अगानड बढाइएको ।



रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरुको कायव प्रगनत अद्यावनधक गररएको ।



लगानी उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशािाअन्तगवत आ.व.2077/78 मा सञ्चालन हुने
वावषवक कायवक्रम र कायावन्वयन कायव योिना तयार गररएको ।



सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू ले जशलन्यास/शुभारम्भ गनुभ
व एका कायवक्रम/आयोिनाहरुको वववरण
अद्यावनधक गरी प्रगनत अनुगमन गररएको ।
पूवावधार ववकास महाशािा

५.१९ भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शािा


2076/10/09 गते काठमाडौं उपत्यकाको ववद्युतीय तार भूनमगत गने सम्बन्धमा
आयोिना सहिीकरण सनमनतको बैठक गररएको ।



नमनत 2076/11/05 र २०७६/०२/२६ मा काठमाडौं चक्रपथ सुधार योिना- दोस्रो
चरणको ननमावण कायवका लानग साइट जक्लयरे न्स गने ववषयमा सरोकारवालासमग समन्वयात्मक
बैठक गरी साइट जक्लयरे न्स गनव ननदे शन ददइएको ।



वतवमान सरकार गठन भएपश्चात हालसम्म सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू ले जशलन्यास गरे का
कायवक्रम तथा आयोिनाहरुको वववरण तयार पाररएको ।



नमनत 2076/12/2 मा सवारी चालक अनुमनत परको शीघ्र छपाइको व्यवस्था नमलाउन
सहिीकरण बैठक गररएको ।



नमनत 2076/12/3 मा ट्रावफक व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन कायवयोिनासम्बन्धी
समीक्षा बैठक सम्पन्न गररएको ।



नमनत 2076/1/31 मा रावष्ट्रय पुनननवमावण प्रानधकरणअन्तगवत सिं चानलत आयोिनाको प्रगनत
समीक्षा गररएको ।



नमनत 2077/2/28 मा नागढु ङ्गा सुरुङमागव ननमावण आयोिनाको ननमावण कायव अगानड
बढाउन िग्गा मुआब्िाको ववषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको ।



नमनत 2077/03/11 मा काठमाडौं–तराइ/मधेश रतमागव
आयोिना तथा नेपाली सेना
ु
अन्तगवत सिं चानलत आयोिनाहरुको प्रगनत सनमक्षा बैठक मा सिं चालन गररएको ।



ु न अन्तरावष्ट्रय ववमानस्थललाई बुवटक एयरपोटवको रुपमा
नमनत 2077/03/25 मा नरभव
ववकास एविं ववस्तार गने सम्बन्धमा भएको कामको स्थलगत अनुगमन गररएको ।



पूवावधार ववकास महाशािा अन्तगवत आ.व.2077/78 मा सिं चालन हुने वावषवक कायवक्रम र
कायावन्वयन कायवयोिना तयार गररएको ।
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कोनभड-१९ का कारण बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा पनन ननमावण कायव सुचारू राख्न रावष्ट्रय
गौरवका आयोिनासमग समन्वय र सहिीकरण एवम् कायव प्रगनतको अनुगमन गररएको ।

५.२० िानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ्चार शािा


बञ्चरे डामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साईट, काठमाडौं उपत्यकाको ववद्युतीय तार भूनमगत,
बागमती नदीको सौन्दयीकरण, िानेपानी नलकेि तथा पटहोल बन्द गने र ग्यालरी
बैठकसम्बन्धी

ववनभन्न

बैठकका

ननणवयहरू

कायावन्वयनको

लानग

सम्वजन्धत

ननकायमा

पठाइएको ।


रावष्ट्रय गौरवको आयोिना पशुपनत क्षेर ववकास कोष र मेलम्ची िानेपानी उपआयोिना १
को सुन्दरीिलजस्थत पानी प्रशोधन केन्र ननमावणस्थलको अनुगमन गरी प्रनतवेदन गररएको ।
कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशािा

५.२१ कानून तथा फैसला कायावन्वयन शािा
(क) ववधेयकतफव


:-

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश गने
प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक सिं घीय सिं सदमा
पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



स्टाण्डडव नाप तौल ऐन¸ २०२५ लाई सिं शोधन गनव बनेको ववधेयक (पवहलो सिं शोधन) सिं घीय
सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



नेपाल प्रत्यायन (एवक्रनडटे शन) सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको बनेको ववधेयक सिं घीय सिं सदमा
पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



नेपाल हवाइव सेवा प्रानद्यकरणको स्थापना र व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश
गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



सावविननक िररद ऐन¸ २०६३ लाइव सिं शोधन गनव बनेको ववधेयक प्रनतनननधसभामा पेश
गररएको ।



ववद्युतसम्बन्धी कानूनलाइव सिं शोधन गनव बनेको ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव
स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



भन्सार ववधेयक¸ २०७६ सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा
पेश गररएको ।
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अनभले ि सिं रक्षण (पवहलो सिं शोधन) ऐन¸ २०७६ सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव
स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



सामाजिक सुरक्षा (पवहलो सिं शोधन) ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको
लानग मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



किाव सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव
स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



सुरक्षण मुरणसम्बन्धी ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको लानग
मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



सावविननक सेवा प्रसारणसम्बन्धी ववधेयक सिं घीय सिं सदमा पेश गने प्रयोिनाथव स्वीकृनतको
लानग मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।

(ि) ननयमावलीतफव :

बालबानलकासम्बन्धी (दोश्रो सिं शोधन) ननयमावली¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा
प्रस्ताव पेश गररएको ।



सडक वोडवको कायवकारी ननदे शकको ननयुजक्त¸ पाररश्रनमक¸ सुववधा तथा सेवाका अन्य
शतवसम्बन्धी (पवहलो सिं शोधन) ननयमावली¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव
पेश गररएको ।



"सरकारी वकीलसम्बन्धी ननयमावली, २०७६" स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश
गररएको ।



"सावविननक-ननिी

साझेदारी

तथा

लगानी

ननयमावली, २०७६"

स्वीकृनतको

लानग

मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।


फौिदारी कसूर पीनडत राहत कोष ननयमावली¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा
प्रस्ताव पेश गररएको ।



मानव वेचवविन तथा ओसारपसार (पवहलो सिं शोधन) ननयमावली¸ २०७७ स्वीकृनतको लानग
मजन्रपररषदमा पेश गररएको



युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष सञ्चालन ननयमावली¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग
मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



वातावरण सिं रक्षण ननयमावली¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश
गररएको।



ववदे शी लगानी तथा प्रववनध हस्तान्तरण ननयमावली¸ २०७७ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा
पेश गररएको।
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राहदानी ननयमावली¸ २०७७ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



रोिगारीको हकसम्बन्धी (दोस्रो सिं शोधन) ननयमावली स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव
पेश गररएको ।



रावष्ट्रय जचवकत्सा जशक्षा ननयमावली स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।

(ग) कायवववनध/ गठन आदे श :

नेपाल रािश्व वोडव ववकास सनमनत (गठन) आदे श¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा
प्रस्ताव पेश गररएको ।



नसिं हदरवार

वैद्यिाना

ववकास

सनमनत

(गठन)

आदे श¸

२०७६

स्वीकृनतको

लानग

मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।


रावष्ट्रय आयू वेद अनुसन्धान तथा तानलम केन्र ववकास सनमनत (गठन) आदे श स्वीकृनतको
लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



वकटिन्य रोग अनुसन्धान तथा तानलम केन्र ववकास सनमनत (गठन) आदे श स्वीकृनतको
लानग मजन्रपररषदमा प्रस्ताव पेश गररएको ।



रावष्ट्रय प्रनतरक्षा ववश्वववद्यालय पूवावधार ननमावण ववकास सनमनत (गठन) आदे श¸ २०७६
स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा पेश गररएको ।



सजन्ध सम्पन्न गने सम्बन्धी ननदे जशका¸ २०७६ स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा पेश
गररएको।

(ग) ववधानतफव


:-

नेपाल नगरपानलका सिं घ (पवहलो सिं शोधन) ववधान स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषदमा पेश
गररएको

(घ) नलजित िवाफ/पुनरावेदन/प्रनतउत्तर पर :

नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, सम्माननीय प्रधानमन्री, मुतय सजचव, प्रधानमन्री तथा
मजन्रपररषद्को कायावलयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला
अदालतहरुबाट म्याद प्राि हुन आएका १३५ थान मुद्दाहरुको नलजित िवाफ, पुनरावेदन
तथा प्रनतउत्तर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको।
मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशािा

५.२२ मानव अनधकार शािा


मानव अनधकार सम्बन्धी पामचौ रावष्ट्रय कायवयोिनाको मस्यौदालाई अजन्तम रुप प्रदान गरी
नेपाल सरकार, म.प.मा २०७६।११।१६ गते पेश गररएको।
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ु
भ्रष्टाचार ववरुर्द्को सिं यक्त
राष्ट्रसिं घीय महासजन्ध अन्तगवत UNCAC Check-List सम्बन्धी
प्रनतवेदन तयार गरी UNODC मा २३ िनवरी २०२० मा पठाइएको।



अन्तराववष्ट्रय मानव अनधकार ददवस, २०७६(२०१९) सम्बन्धी कायवक्रम आयोिना गररएको।



ववश्वव्यापी आवनधक समीक्षा (Universal Periodic Report) सम्बन्धी प्रनतवेदनको प्रारजम्भक
मस्यौदा तयार गररएको।



दे हायका

मानव

अनधकारसम्बन्धी

ु
सिं यक्त

राष्ट्रसिं घीय

ववशेष

समानधक्षकहरु

(Special

ु
Rapporteurs -Mandate holders) बाट िारी गररएका सिं यक्त
ववज्ञनि (Joint Communique) को
िवाफ, प्रनतवेदनमा प्रनतवक्रया र प्रश्नावलीको िवाफ/िानकारी माग गररएको िानकारीको ८
वटा िवाफ तयार गरी पठाइएको ।
-

१२ िना Mandate Holders/Special Rapporteur/Independent Expert (extreme poverty
and human rights, the right to food, adequate housing as a component of the right to
an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context,
the field of cultural rights, the enjoyment of all human rights by older persons, People
of African Descent, the rights of indigenous peoples, contemporary forms of slavery,
including its causes and consequences, the sale and sexual exploitation of children,
including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material,
protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender
identity, the implications for human rights of the environmentally sound management
and disposal of hazardous substances and wastes, the effects of foreign debt and other
related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human
ु
rights, particularly economic, social and cultural rights) ले सिं यक्त
रुपमा पठाउनु
भएको प्रश्नावलीहरुको िवाफ तयार गरी परराष्ट्र मन्रालय माफवत पठाइएको।

-

Mr. Jose Antonio Guevara Bermudez, Chair-Rapporteur, Working Group on Arbitrary
Detention ले तयार गनुव भएको Arbitrary Detention Relating to Drug Policies सम्बन्धी
प्रश्नावलीको िवाफ तयार गरर पठाइएको।

-

Special Rapporteur on the Human Rights of Internal Displaced Persons, Cecilia
Jimenez-Damary को Internal Displacement and the slow onset adverse effects of
Climate Change सम्बन्धी प्रश्नावलीको िवाफ तयार गरी परराष्ट्र मनरालय माफवत
सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको।

-

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) ले २९ मे
२०२० मा आफ्नो वेवपेिमा Nepal: Bachelet Condemns Dalit Killings, Calls for
independent investigation शीषवकमा प्रकाजशत समाचारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको
तफवबाट United Nations High Commissioner for Human Rights मा पठाउने िवाफ
तयार गरी परराष्ट्र मन्रालय माफवत पठाइएको।

-

Joint Communication from Special Procedures (Special Rapporteur on the Promotion
of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of non-recurrence, the working group on
Enforced or Involuntary Disappearance, the Special Rapporteur on extrajudicial,
summary or arbitrary execution; the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, and the Special Rapporteur on
Violence against women, its causes and consequences) का तफवबाट १६ माचव २०२०
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मा

सत्य ननरुपण तथा मेलनमलाप आयोग तथा वेपत्ता पाररएका व्यजक्तको छानववन

आयोगका सम्बन्धमा सोनधएको जिज्ञासाको िवाफ तयार गरी परराष्ट्र मन्रालय माफवत
पठाइएको।
-

ु
सिं यक्त
राष्ट्र सिं घीय मानव अनधकार पररषद् अन्तगवतका Minorities Issues समग सम्बजन्धत
ववशेष समानधक्षकले Categories of Minorities का सम्बन्धमा पठाएको प्रश्नावलीहरुको
िवाफ तयार गरी परराष्ट्र मन्रालय माफवत पठाइएको।

-

Special Rapporteur on extra-judicial, summary or arbitrary execution, Special
Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association र
Special Rapporteur on minority issues का तफवबाट कुमार पौडे ल, सरोि नारायण नसिं ह
तथा ददपेन्र चौधरीको सम्बन्धमा प्राि प्रश्नावलीहरुको िवाफ तयार गरी परराष्ट्र मन्रालय
माफवत सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको।

-

Report of the Secretary-General on Conflict Related Sexual Violence, 2019 को
First Draft Text मा नेपाल सरकारको धारणा तयार गरी पठाइएको।



Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, Mr. Olivier De Schutter ले
८-२० फेब्रअ
ु री २०२१, ६-१७ सेप्टे म्बर २०२१ अथवा ६-१७ नडसेम्बर २०२१ मध्ये

कुनै एक नमनतको लानग भ्रमण गने इच्छा राख्नु भएको भनी परराष्ट्र मन्रालयबाट प्राि भएको
परका सम्बन्धमा ननिलाई ६-१७ सेप्टे म्बर २०२१ मा भ्रमण गनव उपयुक्त हुने भनी परराष्ट्र
मन्रालय माफवत सम्बजन्धत ननकायमा िानकारी पठाइएको।


Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) सम्बन्धी आगामी आवनधक

प्रनतवेदन कुन Model मा पठाउने भनी नेपाल सरकारलाई सोधी पठाएकोमा Simplified
Reporting Procedure मा पठाउने भनी सम्बजन्धत ननकायलाई परराष्ट्र मन्रालय माफवत
िानकारी गराउने भनी ननणवय गरर पठाइएको।


रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि नसफाररसहरु कायावन्वयन गनव ६४ वटा पर
सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायमा पठाइएको।
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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 श्रे णीका अनधकृतलाइव कायावलयको
प्रवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी ददने व्यवस्था गरे को छ भने अन्य सूचना समन्वय एवम्
व्यवस्थापनको लानग सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा रहे को छ । यस शािाका
प्रमुि रािपरािंवकत दितीय श्रे णीका अनधकृतलाइव कायावलयको सूचना अनधकारीको रूपमा

जिम्मेवारी ददने व्यवस्था गररएको छ । तोवकएको ढामचामा ननवेदन ददइव यस शािामाफवत्
आफूलाइव आवश्यक परे को सूचना कानूनबमोजिम प्राि गनव सवकने व्यवस्था रहे को छ ।
प्रवक्ताको वववरण
नाम

: रािेन्र पौडे ल

पद

: सहसजचव

महाशािा

: प्रशासन महाशािा

फोन निं.

: ९७७-१-४२११०८०

ईमेल

: rajendra.paudel@nepal.gov.np

सूचना अनधकारीको वववरण
नाम

: गोकुल िड्का

पद

: उपसजचव

शािा

: सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा

फोन निं.

: ९७७-१-४२००२७०

इमेल

: gokul.khadka@nepal.gov.np

७. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जशकाको सूची
ऐनहरू


सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४



लगानी बोडव ऐन, २०६८

ननयमावली तथा कायवयोिनाहरू


प्रधानमन्री सहायता कोष ननयमावली, २०५९



सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली २०६५



नेपाल सरकार सुशासन कायवयोिना, २०६८



नयाम नेपाल ननमावण कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६८



नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४
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ननदे जशकाहरू


“हेलो सरकार” कक्ष सञ्चालन ननदे जशका, २०६८



सरकारी ननकायको वेबसाईट ननमावण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदे जशका , २०६८



सावविननक ननकायको बैठक तथा कायवक्रम सञ्चालन ननदे जशका, २०६९



नेपाल सरकारका अनत ववजशष्ट तथा ववजशष्ट श्रे णीका पदानधकारीले गने ववदे श भ्रमण, ददवा
तथा रारीभोि एवम् उपहारसम्बन्धी ननदे जशका, २०७२



सवारी साधन (सञ्चालन तथा ममवत) सम्बन्धी ननदे जशका, २०७२



िातीय भेदभाव र छु वाछु त अन्त्य तथा दनलत अनधकार प्रवर्द्वनसम्बन्धी कायवववनध, २०७३



वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदे जशका, २०७५



सरकारी ननकायिारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गने कायवववनध, २०७५



प्रदे श तथा स्थानीय तहले ववदे शी सरकार, ननयोग, प्रनतनननध र अन्तराववष्ट्रय सिं घसिं स्थासमग
सम्पकव गदाव अवलम्बन गनुप
व ने कायवववनधसम्बन्धी ननदे जशका, २०७६



कोरोना सिं क्रमण रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन ननदे जशका, २०७६



नागररक मोबाईल एप्स सञ्चालन ननदे जशका, २०७६

32

८. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण
तानलका १

33

तानलका निं २

34

तानलका निं. ३
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९. कायावलयको वेबसाइट
नेपाल सरकार, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको वेबसाइट ठे गाना ननम्नानुसार रहे को
छ

https://www.opmcm.gov.np । बेवसाइवटमा सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू , मजन्रपररषद्,

नेपाल सरकारका मुतयसजचवज्यू लगायत यस कायावलयसमग सम्बजन्धत सम्पूण व सूचना तथा
िानकारी एवम् नीनत, ननयम र ऐन, कानूनहरू उपलब्ध रहे का छन् ।
१०. कायावलयमा परे को सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववषय (नस.निं ५.११.१
म सम्बजन्धत)
सग
नस.निं
१.

माग गरे को सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा

प्रदान गररएको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा

नमनत २०६३/०२/०४ गतेको मजन्रपररषद्को माग गरे को सूचनाको ववषय निुलेको
ननणवयसम्बन्धी सूचना माग गदै श्री च ुडामजण तथा
भण्डारीले

यस

कायावलयमा

मजन्रपररषद्का

नमनत सम्बजन्धत

२०७६/१२/०७ मा दताव गनुभ
व एको ।

ननणवयहरू

मन्रालयमा

नै

अनभले िीकरणको लानग वफताव पठाइने
हुमदा सम्बजन्धत मन्रालयमा नै माग
गनुह
व न
ु भनी सूचना प्रदान गररएको ।

२.

श्री रुक्शना कपाली (क्वयेर युथ ग्रप)
ु ले नमनत नेपालको
२०७७/०१/२७ मा कुनैपनन ब्यजक्तले आफ्नो कानून,

नागररकता

सम्बन्धी

कायवन्वयन

र

नागररकतामा नलङ्ग र नाम पररवतवन गनुव परे को ववषयमा
िण्डमा मजन्रपररषद्को ननणवय गरे र गने मन्रालय
गररएको र त्यस्ता ननणवय भए नभएको तथा
उक्त ननणवयका ननजम्त अनुसरण गनुप
व ने आधार र

जिम्मेवार

ननयमनका

मन्रालय

भएकोले

नीनत,
गृह

सम्बजन्धत

मन्रालबाटै सूचना नलनुहन
ु अनुरोध गरी
सूचना प्रदान गररएको ।

प्रकृयाका सम्बन्धमा सूचना माग गनुभ
व एको ।
३.

२०७७/०३/०१

मा

श्री

अब्दुस

नमया, कोरोना रोकथाम ननयन्रण तथा उपचार
काठमाडौंले कोरोना रोकथाम ननयन्रणमा भएको कोषको िचव वववरणसवहतको सूचना
िचवलगायतका सम्बन्धमा सूचना माग गनुभ
व एको प्रदान गररएको ।
।

४.

नमनत

२०७७/०३/१६

मा

श्री

रुक्शना माग गनुभ
व एको सूचना सिं स्कृनत, पयवटन
कपाली, क्वयेर युथ ग्रपले
नेवारी भाषाको सट्टा तथा नागररक उड्डयन मन्रालयसमग
ु
नेपालभाषा भन्नुपने ननणवयका सम्बन्धमा सूचना सम्बजन्धत
दे जिएकोले
सम्बजन्धत
माग गनुभ
व एको ।

मन्रालयबाटै नलनुहन
ु भनी सूचना प्रदान
गररएको ।
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