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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 
िनमिुी, ि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 रेिदेि, 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 सरकारका मन्रालयको कायवको रेिदेि, ननरीक्षण, ननयन्रण र समन्वय; 
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६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघवकालीन नीनत, आवनधक योिना र रणनीनतको तिुवमा; 
स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 

७. प्रचनलत कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गनुवपने नलित; 
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 प्रमिुसम्बन्धी; 

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 िररद अनगुमन कायावलय; 
३१. नेपाल ट्रष्टको कायावलय; 
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३२. गररबी ननवारण कोष; 

३३. रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभाग; 

३४. सम्पजत्त शरु्द्ीकरण अनसुन्धान ववभाग; 
३५. रािश्व अनसुन्धान ववभाग; 

३६. ववषय ववज्ञ समूह; 

३७. रावष्ट्रय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय ववकास आयोिनाहरूको ननतिा व्यवस्थापन; 

३८. प्रदेशका पदानधकारी तथा कमवचारीको वैदेजशक भ्रमणसम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड; 
३९. गैरसरकारी सिंस्थाको ननयमनसम्बन्धी मापदण्ड; 

४०. भ्रष्टाचार ननगरानी, नेपाल ट्रष्ट, रािश्व अनसुन्धान, सम्पजत्त शरु्द्ीकरण, लगानी बोडव, गररबी 
ननवारण कोष, सावविननक िररद 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 महाशािा र २७ वटा शािाहरू रहेका 
छन।् यस कायावलयमा २३३ िनाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी र ४५ करार दरबन्दी रहेको छ। 
यस कायावलयका प्रमिु 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 महाशािा हेने गरी ११ िना सहसजचव (रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरवन्दी रहेको 
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छ। प्रत्येक शािाको कायव सम्पादनका लानग उपसजचवको मातहतमा शािाको कायव बोझअनसुार 
शािा अनधकृतदेजि कायावलय सहयोगीसम्मका कमवचारीको दरबन्दी रहेको छ। यस कायावलयको 
दरवन्दी वववरण र सिंगठन सिंरचना यस प्रकार रहेको छ। 

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 



5 
 

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

िखं्या 

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 

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. कम्प्यटुर टेचरनचसयन रा.प.अन.ंप्रथम चवचवि     

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

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

४. ह.स.िा. श्रेणी चवहीन ई. – – 

५. का.स. श्रेणी चवहीन प्रिासन सा.प्र. – 
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िामासजक सवकाि तथा  

रूपान्तरण महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

योजना, अनुगमन 

तथा सवपद् िमन्वय 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

सशक्षा, स्वास््य, युवा 

तथा खेलकुद शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

मसहला, बालबासलका, 

ज्येष्ठ नागररक,श्रम 

तथा िामासजक िुरक्षा 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

कानुन शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

शािकीय िुधार महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

नसतजा व्यवस्थापन 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

प्रादेसशक िमन्वय 

शाखा  

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

िुशािन प्रवर्द्धन तथा 

भ्रष्टाचार सनगरानी शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

हेलो िरकार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-४ 

त्याङ्क शाखा 

उपसचिव (तथ्याङ्क)-१ 

तथ्याङ्क अचिकृत-१ 

 

प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

 

रा.प. ववजशष्ट 

नसतजा व्यवस्थापन तथा 

सवशे्लषण शाखा 

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 

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.िा.-* 

 

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

मसन्िपररषद्, िंवैधासनक सनकाय तथा प्रशािन 

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

 

अथध, उद्योग, वासणज्य 

तथा पयधटन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

कृसष, वन तथा वातावरण 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

भौसतक पूवाधधार, जलस्रोत 

तथा ऊजाध शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

खानेपानी,  िहरी सवकाि 

तथा िञ्चार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

मतुय सजचवको सजचवालय 

उपसजचव रा.प.दि.प्र. -१  शा.अ.-१  

प्रधानमन्रीको 
सल्लाहकारको सजचवालय 

मुख्य िल्लाहकार  

परराष्ट्र तथा िुरक्षा िल्लाहकार 

जनिम्पकध  िल्लाहकार 

आसथधक िल्लाहकार 

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

िसचव (रा.प.सवसशष्ट काननू)  

कानुन तथा मानव असधकार 

िा.अ. -१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

िम्पसि शुर्द्ीकरण तथा 

राजस्व अनुिन्धान शाखा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

रासष्ट्रय िुरक्षा, िुशािन तथा नसतजा व्यवस्थापन   

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

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)   

िामासजक सवकाि तथा प्रादेसशक िमन्वय 

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

िूचना प्रसवसध शाखा 

स.ुप्र.चन.(रा.प.चि.) १ 

क. इचन्िचनयर. १,  

क.अचिकृत १ 

रासष्ट्रय िुरक्षा तथा 

कुटनीसत िमन्वय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

िूचना िमन्वय शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

िूचना िञ्चार तथा 

वैदेसशक िमन्वय  

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१  

िसचव (रा.प.सवसशष्ट प्रशािन)  

आसथधक तथा पूवाधधार 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 

प्रादेसशक िमन्वय तथा 

योजना महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

मानवअसधकार तथा 

अन्तराधसष्ट्रय िसन्ध 

िम्झौता महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

फैिला कायाधन्वयन 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

अन्तरासष्ट्रय कानून र 

िसन्ध िम्झौता शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

प्रशािन  

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

प्रशािन शाखा  

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, ््मबर-१,         

प्रधानमन्िी िसचवालय 

व्यवस्थापन शाखा 

(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 प्रशािन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.ले.)-१ 

लेखा अचिकृत (रा.प.त.ृले.)-

२ 

ले.पा- १ 

चवज्ञ समहू 

 

मसन्िपररषद् बैठक तथा 

िंवैधासनक सनकाय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

मसन्िपररषद् बैठक शाखा 

(केन्रीय) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

कम्प्युटर अचिकृत-१  

 

मसन्िपररषद् िसमसत तथा 

िंवैधासनक सनकाय शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)- १ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

मसन्िपररषद् सनणधय 

कायाधन्वयन अनुगमन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

पे्रस स्लाहकार- 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 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

मानवअसधकार शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

काननु अचिकृत -१ 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको सिंगठन सिंरचना 
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४. कायावलयअन्तगवतका महाशािा, शािा र हाल कायवरत पदानधकारीहरू  

महाशािा/शािाको 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 महाशािा सहसजचव श्री ददनशेकुमार जघनमरे  

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

(ि)  मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शािा उपसजचव श्री प्रददप शे्रष्ठ 

(ग)  मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शािा उपसजचव श्री प्रददप शे्रष्ठ 

४.  प्रशासन महाशािा सहसजचव श्री शिंकर नपेाल 

(क) प्रशासन शािा उपसजचव श्री ववनोदप्रसाद दाहाल 

(ि) आनथवक प्रशासन शािा उपसजचव श्री ववश्वप्रसाद अयावल 

(ग)  प्रधानमन्री सजचवालय व्यवस्थापन शािा (बालवुाटार) उपसजचव 
सामाजिक ववकास तथा प्रादेजशक समन्वय सजचव श्री केदारप्रसाद न्यौपान े

१. सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण महाशािा  सहसजचव श्री छवव ररिाल 

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

उपसजचव श्री प्रनमला आचायव 

(ि) जशक्षा, स्वास््य, यवुा तथा िेलकुद शािा उपसजचव श्री ववष्णपु्रसाद जघनमरे 

२. प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशािा सहसजचव श्री सरेुश नपेाल 
(क) प्रादेजशक समन्वय शािा  उपसजचव श्री अन्िनकुमार नमश्र 

(ि) योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शािा उपसजचव श्री इन्रप्रसाद बस्याल 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा सशुासन सजचव श्री महेन्रप्रसाद गरुागाइव 
१. रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशािा  सहसजचव श्री नारायण अनधकारी 
(क) सूचना समन्वय शािा उपसजचव श्री कववता फुम याल 

(ि) सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा उपसजचव श्री कववता फुम याल 

२. शासकीय सधुार महाशािा  सहसजचव श्री नारायण अनधकारी 
(क) सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शािा उपसजचव श्री मोहनकुमार जि.सी. 

(ि) सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शािा उपसजचव श्री कुलबहादरु जि.सी. 

(ग) हेलो सरकार शािा उपसजचव श्री छववलाल पाण्डे 

३. ननतिा व्यवस्थापन महाशािा सहसजचव श्री आनन्द काफ्ले 
(क) तत्काल समस्या समाधान केन्र  उपसजचव श्री गोकुल िड्का 
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(ि) ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शािा उपसजचव श्री ज्ञानहरर जघनमरे 

(ग) त्याङ्क शािा उपसजचव  

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

आनथवक तथा पूवावधार ववकास तथा प्रशासन सजचव श्री यादवप्रसाद कोइराला  
१. लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशािा सहसजचव श्री ध्रवु जघनमरे 
(क) कृवष, वन तथा वातावरण शािा उपसजचव श्री ववष्णपु्रसाद जघनमरे 

(ि) अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शािा उपसजचव श्री ववष्णपु्रसाद जघनमरे 

२. पूवावधार ववकास महाशािा सहसजचव श्री कृष्णबहादरु राउत 

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

(ि) िानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शािा उपसजचव श्री प्रनमला आचायव 

कानून तथा मानव अनधकार 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 सवेुदी 
(क) मानव अनधकार शािा उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल 
(ि) अन्तराववष्ट्रय कानून र सजन्ध सम्झौता शािा उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल 

 

२०७7 श्रावणदेजि २०७७ असोिसम्म अवकाश/रािीनामा, सरूवा तथा पदस्थापन भएका 
कमवचारीहरूको वववरण 

यस कायावलयबाट अवकाश प्राि कमवचारीहरूको वववरण 

क्र.सिं. कमवचारीको नाम थर पद अवकाश/रािीनामा नमनत  कैवफयत 
1. श्री लोकदशवन रेग्मी मतुयसजचव 2077/06/1४ रािीनामा 
२. श्री वीरबहादरु राई सजचव 2077/05/15  
३. श्री कैलाशराि पोिरेल सहसजचव 2077/06/11  
४. श्री चक्रपाणी भट्टराई नायब सबु्बा 2077/04/04  

यस कायावलय वा अन्तगवत सरुवा तथा पदस्थापन भएका कमवचारीहरूको वववरण 

क्र.सिं. कमवचारीको नाम थर पद सरुवा/पदस्थापन नमनत  कैवफयत 
1. श्री शिंकरदास बैरागी मतुयसजचव 2077/06/15  
2. श्री कृष्णबहादरु राउत सहसजचव 2077/05/17  
3. श्री मोहनबहादरु जि.सी. उपसजचव 2077/05/02  
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क्र.सिं. कमवचारीको नाम थर पद सरुवा/पदस्थापन नमनत  कैवफयत 
4. श्री इन्रप्रसाद बस्याल उपसजचव 2077/04/28  
5. श्री कुलप्रसाद भट्टराई शािा अनधकृत 2077/04/27  
6. श्री तेिकुमार ओली शािा अनधकृत 2077/05/01  
7. श्री गीता जघनमरे शािा अनधकत 2077/05/01  
8. श्री मधसुदुन भट्टराई शािा अनधकृत 2077/05/22  
9. श्री प्रसन्नददप राई शािा अनधकृत 2077/05/28  
10. श्री कृष्णप्रसाद नतनमजल्सना शािा अनधकृत 2077/05/31  
11. श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी शािा अनधकृत 2077/06/01  
12. श्री उनमवला जघनमरे िररदार 2077/04/26  

यस कायावलयबाट अन्यर सरुवा तथा पदस्थापन भई गएका कमवचारीहरूको वववरण: 

क्र.सिं. कमवचारीको नाम थर पद सरुवा/पदस्थापन नमनत  कैवफयत 
1. श्री ववष्णपु्रसाद नेपाल सजचव 2077/04/09  
2. श्री केदार न्यौपाने सजचव 2077/04/09  
3. श्री मधकुुमार मरानसनी सजचव 2077/06/04  
4. श्री रािेन्रकुमार पौडेल सहसजचव 2077/06/05  
5. श्री शेिर पौड्याल उपसजचव 2077/04/13  
6. श्री कवपलप्रसाद नतमल्सेना उपसजचव 2077/05/28  
7. श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा उपसजचव 2077/04/30  
8. श्री हररकला आचायव शािा अनधकृत 2077/04/18  
9. श्री ददपेन्र राि अनधकारी शािा अनधकृत 2077/05/14  
10. श्री तारावकरण के.सी. शािा अनधकृत 2077/05/18  
11. श्री कैलाश न्यौपान े शािा अनधकृत 2077/04/11  
12. श्री वववेक जघनमरे शािा अनधकृत 2077/05/25  
13. श्री बेनकुराि काकी शािा अनधकृत 2077/05/25  
14. श्री शनुनल शमाव पौडेल शािा अनधकृत 2077/05/25  
15. श्री राि ुभट्टराई नायब सबु्बा 2077/05/01  
16. श्री ननजशन्रराि नेपाली नायब सबु्बा 2077/05/11  
17. श्री तेिनारायण ओली कम््यटुर अपरेटर 2077/05/26  
18. श्री नववन जघनमरे कम््यटुर अपरेटर 2077/06/25  
19. श्री ददनलप नब.सी कम््यटुर अपरेटर 2077/06/27  
२०. श्री सनबता भण्डारी किं डेल िररदार 2077/06/16  
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५. सम्पादन गरेका मतुय-मतुय कामको वववरण 

यस कायावलयका ववनभन्न महाशािा तथा शािाहरूबाट आनथवक वषव २०७7/७8 को पवहलो रैमानसक 
अवनधमा सम्पाददत मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण ननम्नानसुार रहेको छः 

 मजन्रपररषद्का 20 वटा बैठक बसी ववनभन्न 406 वटा ननणवय भएका, मजन्रपररषद् 
सनमनतहरूका 17 वटा बैठक बसी 41 वटा ननणवय गररएका। एकवटा सजचव बैठक 
बसी ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेिी पठाइएको।  

 नोबल कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय सनमनत र कोनभड-१९ सिंकट 
व्यवस्थापन केन्रका ववनभन्न बैठक सम्पन्न गरी ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय 
गररएको।  

 रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको प्रगनत वववरणसमग सम्बजन्धत चार ददने भच ुवअल बैठक 
गरी आयोिनाहरूको जस्थनत अद्यावनधक गररएको।  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलय समेत उपर प्रत्यथी कायम गरी अदालतमा दायर भई म्याद प्राि भएका ११२ 
वटा मदु्दाको नलजित िवाफ सम्बजन्धत अदालतमा पेश गररएको।  

 मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनतमा प्राि भएका २३ वटा ववधेयक/ननयमावली/कायवववनध/ 
गठन आदेशको ववधेयक सनमनतमा छलफल भई अजन्तम मस्यौदा तयार भई मजन्रपररषद् 
समक्ष पेश भएको। 

 सम्माननत अदालतबाट िारी भएका आदेश/फैसला कायावन्वयनको लानग ८१ वटा मदु्दाको 
आदेश कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ववभाग/ननकायमा पराचार गररएको। 

 मानव अनधकार सम्बन्धी पामचौ रावष्ट्रय कायवयोिना तिुवमा भई नेपाल सरकार, म.प.बाट 
२०७७।०६।२६ गते स्वीकृत भएको। 

 मानव अनधकार सम्बन्धी ववश्वव्यापी आवनधक पनुरावलोकनको लानग तेस्रो चक्रको 
प्रनतवेदन तयार गरी सिंयकु्त राष्ट्रसिंघको मानव अनधकार पररषद् पठाउने गरी नेपाल सरकार 
म.प.बाट नमनत २०७७।०६।२६ मा स्वीकृत भई सिंयकु्त राष्ट्रसिंघीय मानव अनधकार 
पररषद् मा पठाइएको। 

 रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि १६ वटा नसफाररस सम्बजन्धत मन्रालयमा 
पराचार गररएको। 

 आ.व. 2076/77 को जिन्सी ननरीक्षण कायव सम्पन्न गररएको। 
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 मजन्रपररषद् बैठक स्वचानलत प्रणाली तथा एकीकृत अनगुमन प्रणालीहरूको स्तरोन्ननत 
गररएको।  

 मजन्रपररषद् सनमनत स्वचानलत प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको।  

 सातैवटा प्रदेश सरकारबाट आ.व. 2075/076 देजि सम्पादन भएका आनथवक तथा 
सामाजिक सूचकहरूको तलुनात्मक तानलकासवहतको सिंजक्षि प्रनतवेदन तयार गररएको। 

 यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको आ.व. 2076/077 को बावषवक प्रगनत 
प्रनतवेदन अथव मन्रालयमा पठाइएको।  

 नेपालका लानग ववनभन्न नमर राष्ट्रहरूका ४ िना आवासीय तथा २ िना गैर आवासीय 
रािदूतहरूको ननयजुक्तका लानग सहमनत प्रदान गररएको।  

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 बमोजिम यस कायावलयमा सूचना माग भई आएका 
ववनभन्न 16 वटा ननवेदनउपर कारवाही गरी सूचना प्रदान गररएको।  

 ICT Project को बेरूि ुसम्बन्धमा यातायात व्यवस्था ववभाग, रावष्ट्रय पररचयपर तथा 
पञ्जीकरण ववभागको बेरूि ुसम्परीक्षण सम्पन्न प्रनतवेदन ADB मा पठाइएको।  

 आ.व. 2076/077 को मन्रालयगत बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गररएको। 

 २०७७/०६/२७ गते केन्रीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको बैठक आयोिना 
गररएको। 

 रावष्ट्रय िोजिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी िानकारी सवहतको प्रनतवेदन तयार पारी सूचक सिंस्था 
र ननयमनकारी ननकायहरूलाई पठाइएको।  

 हेलो सरकारमा प्राि 688 गनुासाहरूमध्ये 313 गनुासाहरू समाधान भई 289 गनुासा 
फर्छ्यौट भएका तथा 300 गनुासाहरू प्रवक्रयामा रहेका। 55 गनुासाहरू समाधानको 
लानग सम्बजन्धत ननकायमा पनु:प्रषेण गररएको।  
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यस अवनधमा ववनभन्न शािाहरूबाट 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 
१. मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका पर (बाह्य) 28 
२. महाशािा/शािामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू 203 
३. वट्पणी सदर 7 

४. माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यूहरूको भ्रमण स्वीकृनत  26 
५. ववश्वववद्यालयसम्बन्धी परहरू 44 

 

५.२ मतुय सजचवको सजचवालय 

 यस अवनधमा मजन्रपररषद्को 20 वटा बैठक, मिं.प. सनमनतहरूको चार वटा बैठक र एक वटा 
सजचव बैठकको सञ्चार, समन्वय एवम ्सहिीकरण गररएको।  

 बेरुि ुफछयौट अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको एक वटा बैठक बसी बेरुि ुफछयौट कायवमा 
समन्वय तथा सहिीकरण गररएको। 

 मजन्रपररषदमा प्रस्ततु हनु ेप्रस्ताव सम्बन्धमा ववनभन्न ववषयगत मन्रालयका पदानधकारीहरूको 
160 वटा ववषयगत बैठक आयोिना गररएको।  

 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको र स्वास््य तथा िनसिंतया मन्रालयको 
बढुवा सनमनतको बैठकको समन्वय एवम ्सहिीकरण गररएको। 

 छारवजृत्त सनमनतको बैठक व्यवस्थापन एवम ्ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय र सहिीकरण 
गररएको।  

 यस अवनधमा 650 व्यजक्तसमग प्रत्यक्ष भेटघाट, 8500 टेनलफोन कल, 3० पटक Group 

SMS र Group mail माफव त ्िनसम्पकव को व्यवस्था नमलाइएको।  

 126 वटा परहरू E-Registration गरी मतुयसजचवज्यूको तोकादेशअनसुार यस कायावलयका 
सम्बजन्धत सजचवज्यूहरूसमक्ष कायावन्वयका लानग पठाइएको।  

 सजचवालयबाट हनुे ननणवय, ननदेशन एवम ्अन्तर र बाह्य ननकायबाट प्राि हनुे ननणवय, ननदेशन र 
परहरूको Digital र Manual अनभलेि राजिएको। 

 70 ओटा गनुासोहरूको सनुवुाई गररएको। प्रदेश र स्थानीय ननकायको समस्या समाधानाथव 
केन्रीय ननकायहरूसमग समन्वय, सहिीकरण गने काम गरेको। 
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 नेपाल सरकारका सजचवहरूको भ्रमण एवम ् ववदाको अनभलेि व्यवस्थापन साथै सजचवहरूको 
हाजिरी र पररचय पर व्यवस्थापन गररएको।  

 सिंवैधाननक अङ्गका पदानधकारी, प्रदेश प्रमिु, नेपाल सरकारका सजचवहरू र अन्य ववभागीय 
प्रमिुहरूको सम्पकव  नम्बर, E-mail Address र वररयताक्रम अध्यावनधक गररएको। 

 स्वास््य सेवा तफव का 11 तह वा सो सरहका पदानधकारीहरू तथा ननिामती कमवचारीतफव का 
सह-सजचव वा सो सरहका पदानधकारीहरू र सरुक्षा ननकायका प्रमिुहरूको आ.व. 207६/७7 
को कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरूको मूल्याङ्कन सम्पन्न गराइएको।  

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

 COVID-19 सिंकट व्यवस्थापन केन्र सञ्चालन ननदेशक सनमनतको 7 वटा र श्रीमान ्मतुय-
सजचवको अध्यक्षतामा रहेको COVID-19 सम्बन्धी ननदेशक सनमनतको ववनभन्न बैठकको 
समन्वय एवम ्व्यवस्थापन गररएको।  

सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जललक गनुवहोस।् 
 

 

मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशािा 

५.३ मजन्रपररषद् बैठक शािा 

मवहना बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
साउन 4 131 
भदौ 7 139 
असोि 9 136 
िम्मा 20 406 

 

नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बैठकका ननणवयहरू हेनव यहाम जललक गनुवहोस।् 

५.४ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शािा 

मजन्रपररषद् सनमनत बैठक र ननणवय सिंतया  

क्र.सिं. मजन्रपररषद् सनमनत बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
१. प्रशासन सनमनत ३ ५ 
२. सामाजिक सनमनत 1 3 
३. आनथवक तथा पूवावधार सनमनत ३ 10 
४. ववधेयक सनमनत 10 2३ 

िम्मा 17 ४१ 

 

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/cabinet-decision/
https://www.opmcm.gov.np/cabinet-decision/
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 मजन्रपररषद् सनमनतको बैठक व्यवस्थापन कायवलाई सहि बनाउन तयार पाररएको 
मजन्रपररषद् सनमनत स्वचानलत प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको। 

 यस शािामा प्राि हनु आएका सिंवैधाननक ननकायका पदानधकारीहरूको आ.व. २०७६/७७ 
को सम्पजत्त नबवरणको अनभलेि ब्यवस्थापन गररएको। 

मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जललक गनुवहोस।् 

 

५.५ मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शािा 

 नेपाल सरकार अन्तगवतका ववषयगत मन्रालयहरूको सम्पकव  व्यजक्तहरू (सहसजचवस्तरीय) को 
वववरण अद्यावनधक गररएको।  

 नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बाट आ.व. 2076/77 मा भएका ननणवयहरूको अनगुमनका लानग 
Cabinet Decisions Implementation and Monitoring System (CDIMS) सञ्चालनमा ल्याइएको।  

 

प्रशासन महाशािा 

५.६ प्रशासन शािा 

 नसिंहदरबार पररसरको सररसफाइ, परुाना ननमावण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवमा 
सहिीकरण, परुाना सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनमा सहिीकरण, हररयाली प्रविवनका लानग 
ननयनमत अनमुगन तथा समन्वयको कायवलाई ननरन्तरता ददइएको । 

 कायावलयको िनशजक्त व्यवस्थापन अन्तगवत कमवचारीको ननयजुक्त, सरुवा, काि, हाजिरी, नबदा, 
बढुवा, परुस्कार, दण्ड, तानलम, छारवजृत्त, मनोनयन, ननवजृत्तभरण, अवकाश र उपदानसमग 
सम्बजन्धत कायवहरू सम्पादन गररएको।  

 प्रयोगमा आउन नसलने अवस्थामा रहेका मोटरसाइकल तथा ववद्यतुीय उपकरणहरू CTEVT 
लाई हस्तान्तरण गररएको।  

 यस कायावलयमा पेश हनु आएका आ.व. 2076/077 को कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरूको 
मूल्याङ्कन सम्पन्न गररएको।  

 यस कायावलयमा पेश हनु आएका पदानधकारी तथा कमवचारीहरूको आ.व. 2076/077 को 
सम्पजत्त वववरणहरू सम्बजन्धत ननकायमा दताव गराइएको।  

 आ.व. 2076/77 को जिन्सी ननरीक्षण कायव सम्पन्न गरी जिन्सी ननरीक्षण प्रनतवेदन ब्यवस्थापन 
समक्ष प्रस्ततु गररएको।  

 यस कायावलयमा कायवरत कमवचारीहरूको आ.व. 2077/078 को तलबी प्रनतवेदन तयार गरी 
स्वीकृनतका लानग रावष्ट्रय वकताबिानामा पठाइएको।  

https://www.opmcm.gov.np/samiti-decision/
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 चालू आ.व.का लानग वस्त ुतथा सेवाको आपूनतवकतावहरूबाट सूचीकरणका लानग पेश हनु आएका 
हालसम्म प्राि ननवेदनउपर छानववन गरी सूचीकरण गररएको।  

 आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत वावषवक िररद योिनाअनरुूप कायावलयका लानग आवश्यक पने 
स्टेशनरी तथा मसलन्द सामग्री िररद कायव सम्पन्न गररएको। 

 कोरोना भाईरस (कोनभड-१९) को रोकथाम तथा ननयन्रणका लानग गदठत CCMC ननदेशक 
सनमनतको बैठकको व्यवस्थापन गरी सोको ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय गररएको। 

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

गररएको। 

५.7 आनथवक प्रशासन शािा 

 गत आ.व. २076/77 को वावषवक आनथवक वववरण तथा अन्य ववत्तीय वववरणहरू तयार 
गरी यथासमयमा सम्बर्द् ननकायहरूमा पठाइएको। 

 आनथवक वषव 2076/77 को आन्तररक लेिापरीक्षण कायव सम्पन्न गररएको । 

 यस कायावलय र मातहतका ननकायहरूको आनथवक वषव 2076/77 को ववननयोिन, रािस्व 
र धरौटी तफव को आनथवक वववरण सिंकलन गररएको।  

 Tax Deducted at Source (TDS) लाई आन्तररक रािस्व ववभागले तयार पारेको Software 

माफव त प्रवववष्ट गने कायव गररएको। 

 आनथवक प्रशासन शािासमग सम्बजन्धत ववनभन्न तहबाट माग गररएको राय समयमा नै उपलब्ध 
गराइएको।  

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

५.8 सूचना प्रववनध शािा 

 मजन्रपररषद् बैठक स्वचानलत प्रणाली र एकीकृत अनगुमन प्रणालीको स्तरोन्ननत गररएको। 

 मजन्रपररषद् सनमनत स्वचानलत प्रणाली प्रयोगमा ल्याईएको। 

 नागररक मोबाईल एपलाई ववनभन्न ननकायसमग आबर्द् गनवलाई सहिीकरण गररएको। 

 Action Room को प्रयोग गरी ववनभन्न ननकायसमग ववनभन्न बैठकहरू सम्पन्न गनव प्राववनधक सहयोग 
गररएको। 

 कायावलयमा आएका सूचना प्रववनधसमग सम्बजन्धत समस्या समाधान गररएको।  
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सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण  महाशािा 
 

५.9 मवहला, बालबानलका िेष्ठ नागररक श्रम तथा रोिगार शािा र जशक्षा, स्वास््य, यवुा तथा 
िेलकुद शािा 

 कोरोना रोग रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोषको व्यवस्थापन र अनभलेि राख्नकुा साथै 
कोषको बैठक सञ्चालन,  ननणवयको मस्यौदा तयार गरी ननणवय कायावन्वयनको लानग ववनभन्न 
ननकायमा पराचार गररएको। 

 CCMC बैठकको व्यवस्थापन, ननणवयको मस्यौदा र ननणवय कायावन्वयनमा सहिीकरण गररएको।  

 कोरोना रोग रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोषको सञ्चालक सनमनतको ननणवयानसुार स्वास््य 
मन्रालय, ववनभन्न स्थानीय तह तथा स्वास््य सिंस्थाहरूलाई रकम ननकासाको लानग महालेिा 
ननयन्रक कायावलयलाई पराचार गररएको।  

 बिेट बक्तव्यको बुमदा निं. २९० मा कोरोना रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचारको काममा सबै 
तहबाट भएका िचव लगायत अन्य सिंघ सिंस्थाले गरेको िचवको वववरण पारदशी बनाइने व्यवस्था 
बमोजिम आ. व. २०७६/०७७ असार मसान्तसम्म भएको िचव सिंघीय मानमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालय माफव त सबै स्थानीय तहलाई र सबै प्रदेशहरूलाई वववरण माग गररएको। 

 जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रववनध मन्रालय, स्वास््य तथा िनसिंतया मन्रालय, मवहला, बालबानलका तथा 
ज्येष्ठ नागररक मन्रालय, श्रम, रोिगार तथा सामाजिक सरुक्षा मन्रालय  र यवुा तथा िेलकुद 
मन्रालयको आ. व. २०७७/०७८ को बावषवक आयोिना तथा कायवक्रमहरूको प्रगनत वववरण 
तोवकएको समयनभरै यस कायावलयको अनलाइन मननटरीङ्ग प्रणालीमा मानसकरुपमा प्रवववष्ट गने 
र रेवटङ्ग गरी पठाउन ननयनमत रूपमा शािाबाट सम्पकव  र समन्वय गररएको।  

 सिंघीय सिंसद, प्रनतनननध सभा र रावष्ट्रय सभा अन्तगवतका ववनभन्न सनमनतहरूबाट भएका ननणवय तथा 
ननदेशनहरूको कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूमा लेिी पठाइएको। 
सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायहरूबाट वववरण प्राि भएपनछ सनमनतहरूमा पठाउने गररएको।  

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू तथा यस कायावलयलाई सम्बोधन गरी आएका ववनभन्न उिरुीहरू तथा 
गनुासोहरू प्रचनलत कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लानग सम्बजन्धत ननकायहरूमा 
पराचार गररएको।  

प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशािा 

५.10 प्रादेजशक समन्वय शािा 

 गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माग भएको हलुाक ननदेशनालय, पोिराको िग्गा तथा भवन माग 
सम्वन्धमा  पोिरा महानगरपानलका वडा निं. ९, पादेमा रहेको हलुाक ननदेशनालयको भवन 
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उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार मजन्रपररषद् मा पेश गरी नेपाल सरकारबाट 
भएको ननणवय कायावन्वयनको लानग सम्वजन्धत ननकायमा पठाइएको।  

 सातैवटा प्रदेश सरकारबाट आनथवक वषव २०७६।०७७ मा सम्पादन भएका कायवहरूका 
सम्वन्धमा (ऐन कानून, दरवन्दी सिंरचना, ववकास आयोिना व्यवस्थापन र कोनभड-१९को 
रोकथाम लगायतका ववषय) सम्वन्धमा  प्रधानमन्री तथा मजन्रषररषद्का कायावलयका सजचव र 
प्रदेशका प्रमिु सजचवहरू तथा  प्रदेश सजचवहरू बीच ववद्यतुीय माध्यमबाट नभनडयो कन्रेन्स 
माफव त अन्तरवक्रया तथा समीक्षा कायवक्रम  २०७७।५।१५ मा सम्पन्न गररएको।  

 सातैवटा प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०७५।७६ देजि सम्पादन भएका आनथवक तथा सामाजिक  
प्रदेश सूचकहरूको तलुनात्मक तानलका सवहतको सिंजक्षि प्रनतवेदन तयार गररएको।  

 प्रदेश सरकारबाट माग भई आएका िग्गा, भवन, दरवन्दी सिंरचना, बिेट लगायतका ववषयमा 
एकीकृत वववरण तयार गरी सिंघीय मन्रालयहरूमा कारवाहीका लानग पठाइएको। 

 सिंघीयता कायावन्वयन सहिीकरण कायवयोिनाको अषाढसम्मको प्रगनत अद्यावनधक गररएको र 
थप प्रगनतको लानग ननरन्तर समन्वय भइरहेको।  

 कोनभड-१९ समग सम्वजन्धत ववषयमा प्रदेश सरकारबाट माग भएका ववषय एविं प्रगनतहरूका 
सम्वन्धमा समन्वय र सहिीकरणसम्वन्धी कायव गररएको। 

 यस कायावलय, ववनभन्न मन्रालय/प्रदेशहरूमा ३६० वटा परहरूको आवश्यक कारवाही/पराचार 
गररएको।    

५.१1 योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शािा 

 चाल ुआ.व. २०७७/७८ को लानग महाशािागत वावषवक कायवयोिना तयार गरी प्रत्येक 
महाशािामा पठाइएको। वावषवक कायवयोिनामा मतुय-मतुय वावषवक वक्रयाकलापहरू पवहचान 
गरी सो को माइल्स्टोन समेत तयार गरी अनलाइन मननटररङ्ग प्रणालीमा प्रववष्ट गररएको।  

 यस कायावलय अन्तगवतका ननकायहरूको चाल ु आ.व. २०७७/०७८ का मतुय-मतुय 
वक्रयाकलाप र माइल्स्टोनहरू तयार गरी अनलाइन मननटररङ प्रणालीमा प्रववष्ट गररएको।  

 यस कायावलय र अन्तगवत ननकायहरूको आनथवक वषव २०७६/०७७ को तेश्रो चौमानसक तथा 
वावषवक प्रगनत समीक्षा बैठक सम्पन्न गररएको। 

 यस कायावलय र अन्तगवत ननकायहरूको साउन र भदौ मवहनाको वक्रयाकलाप/माइलस्टोनहरूको 
प्रगनत अनलाइन मननटररङ्ग प्रणालीमा प्रववष्ट गरी रेवटङ्ग समेत गररएको। असोि मवहनाको प्रगनत 
प्रववष्ट गरी रेवटङ्ग हनुे क्रममा रहेको। 

 अन्तगवतका ननकायहरूको मतुय-मतुय वक्रयाकलाप र माइल्स्टोनहरू अनलाइन मननटररङ्ग प्रणाली 
माफव त ्अनगुमन गररएको। 
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 सिंववधानको धारा ५३ बमोजिमको नेपाल सरकारको वावषवक प्रनतवेदन तयारीका लानग यस 
कायावलय र अन्तगवतको ननकायहरूको मतुय-मतुय वववरण तयार गररएको।   

 यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको आनथवक वषव २०७६/०७७ को वावषवक प्रगनत 
प्रनतवेदन अथव मन्रालयमा पठाइएको।  

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशािा 

५.१2 सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शािा 

क) सूचनाको हक कायावन्वयन  

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सम्पकव  ववन्दकुो रूपमा कायव गने, सूचना वगीकरण 
सनमनत सम्बन्धी 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 उपलब्ध गराउने र यस कायावलयबाट प्रकाजशत हनुे मानसक, आवनधक 
र वावषवक प्रनतवेदन प्रकाशन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने लगायतका सूचनाको हकसम्बन्धी 
कायावन्वयनको सन्दभवमा आनथवक वषव २०७7/०७8 को प्रथम रैमानसक अवनधमा यस शािामा 
सूचना उपलब्ध गराई पाउम भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सूचना अनधकारीलाई 
सम्बोधन गरी प्रा् त भएका 16 वटा ननवेदनमा आवश्यक कारवाही गरी सूचना उपलब्ध गराइएको। 
अन्य ननकायसमग सम्बजन्धत सूचनाका सम्बन्धमा  तत ् तत ् ननकायमा सूचना माग गनव अनरुोध 
गररएको। (थप वववरण प्रनतवेदनको िण्ड १० मा समावेश गररएको छ)  

ि) रािदूत ननयजुक्तका लानग सहमनत  

नेपालसमग दौत्यसम्बन्ध कायम भएका मलुकुहरूको रािदूतले पेस गने ओहदाको प्रमाण-पर 
(Credential) सम्बन्धी कायवहरूको सहिीकरण गनव यस शािालाई तोवकएको जिम्मेवारीअन्तगवत 
यस शािाबाट नेपालका लानग ववनभन्न नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको ननयजुक्त 
सहमनतसम्बन्धी कायव सम्पादन गररएको। आनथवक वषव २०७७/७८ को  पवहलो रैमानसक अवनधमा 
ननम्नानसुारका नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको सहमनत प्रदान भएकोः 

क्र.सिं रािदूतको नाम नमर राष्ट्रको नाम 
सहमनत ददएको 

नमनत 

आवासीय/ 
गैरआवासीय 

१. H.E. MR. SIMON WONG WIE KUEN नसिंगापरु २०७७/०४/०५  

गैरआवासीय २. H.E. DR. HUSSAIN NIYAAZ  माजल्दभ्स २०७७/०५/१६ 
३. H.E. MS NOHA HAMDY AHMED इजि्ट २०७७/०५/१६  

 

आवासीय ४. H.E. Mr. SYED HAIDER SHAH पावकस्तान २०७७/०४/०५ 
५. H.E. MS. NONA DEPREZ यूरोवपयन यूननयन २०७७/०४/०५ 
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६. H.E. Mr. HANAN GODER-
GOLDBERGER 

इिरायल २०७७/०४/२८ 
 

ग) अन्य कायवहरू  

 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।  

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानहरूको प्रभावकारी कायावन्वयनको लानग केन्रीय 
ननकायहरूमा पररपर एविं पराचार गररएको।  

 

५.१३ सूचना समन्वय शािा 

 रावष्ट्रय सरुक्षा पररषद् तथा रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभागको प्रशासननक कायवमा समन्वय एविं 
सहिीकरण गररएको।  

 रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभाग अन्तगवतका रसवुा, म्याग्दी र मकवानपरु जिल्लाजस्थत कायावलयहरूका 
लानग िग्गा प्रानिमा गहृमन्रालयको सहमनत प्राि गरी आवश्यक कायावथव भनूम ब्यवस्था, 
सहकारी तथा गररवी ननवारण मन्रालयमा पठाइएको। 

 ववनभन्न सरुक्षा ननकायहरूबाट प्राि सरुक्षासमग सम्बजन्धत सूचनाहरू अनभलेिीकरण गररएको। 

 

शासकीय सधुार महाशािा 

५.१४ सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शािा 

(१) नपेाल सरकारको वावषवक प्रनतवेदनको मस्यौदा तयारीः नेपालको सिंववधानको धारा ५३ एवम ्
सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम राज्यका ननदेशक 
नसर्द्ान्त, नीनत तथा दावयत्व कायावन्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका कायव र हानसल गररएका 
उपलजब्धहरू सवहतको वावषवक प्रनतवेदन तयारीका लानग सबै मन्रालय/ननकायहरूमा पराचार, 
अन्तरवक्रया कायवक्रम माफव त वववरण सिंकलन गरी प्रनतवेदनको प्रारजम् भक मस्यौदा तयार 
गररएको। 

(२) सम्पजत्त वववरण सिंकलन एवम ्त्यसको अनभलेि व्यवस्थापनः प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलयमा सम्पजत्त वववरण बझुाउने दावयत्व भएका सावविननक पदानधकारीहरूको आनथवक 
वषव २०७६/७७ को सम्पजत्त वववरण प्रा् त गरी सोको अनभलेि रात ने कायव गररएको। 
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(३) उिरुी/गनुासोहरूको सिंवोधनः ववनभन् न व्यजक्त/सिंस्थाहरूबाट प्रा् त ६३ वटा 
उिरुी/गनुासोहरूको सिंवोधनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायमा लेिी पठाइएको। 

५.१५ सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शािा 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी APG (Asia 

 Pacific Group) ले गने पारस्पररक मूल्याङ्कनको िवाफ लेिन तररका बारे सम्बजन्धत सबै 
ननकायलाई Technical Compliance तफव को अनभमिुीकरण गने कायव सवकएको र 
Effectiveness तफव को अनभमिुीकरण ददने कायव भइरहेको। 

 पारस्पररक मूल्याङ्कनको लानग कजम्तमा 5 वषवको कायवसम्पादनको त्याङ्क सिंकलन गनवको लानग 
ढामचा तयार गरी सम्बजन्धत सबै ननकायमा पठाइएको। 

 रावष्ट्रय िोजिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी िानकारी सवहतको प्रनतवेदन सूचक सिंस्थाहरूलाई र 
ननयमनकारी ननकायहरूलाई पठाइएको।साथै सो को सारसिंक्षेप प्रधानमन्री तथा माजन्रपररषद्को 
कायावलयको वेवसाइटमा अपलोड गररएको। 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी APG ले 
गने पारस्पररक मूल्याङ्कनको िवाफ तयारी सम्बन्धी प्रारजम्भक छलफल भइरहेको। 

५.१६ हेलो सरकार  

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 िनमिुी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवर्द्वन गनवका लानग गनुासो 
गनव चाहने िो कोहीले देहायबमोजिमको माध्यमबाट शािामा सूचना ददन सवकनेछ। 
  

 टोल वर टेनलफोन नम्बर ११११ मा 
टेनलफोन गरी शािाका कमवचारीलाई 
वटपाएर। 

 शािाको फ्यालस नम्बर ११०० मा 
फ्यालस गरेर। 

 शािाको 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 शािामा पर पठाएर। 

 गनुासोकताव स्वयिं उपजस्थत भई वववरण 
वटपाएर। 

 SMS मा गनुासो पठाएर। 

 Viber माफव त ्गनुासो पठाएर। 

 अन्य 
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शािाबाट सम्पादन भएका मतुय कायवहरू  

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

 हेलो सरकार सिंचालन ननदेजशका, २०७६ स्वीकृनतको प्रवक्रयामा रहेको। 

 यस अवनधको गनुासोहरूको अवस्था ननम्नानसुार रहेकोः 
 

गनुासोको अवस्था गनुासोको सङ्खतया 

समाधान भई फछयौट भएको २८९ 

समाधान भएको २४ 

प्रशोधन/अनसुन्धान गररिं दै 300 

पनुःप्रवेषत गनुासो ५५ 

िम्मा 688 
 
 

ननतिा व्यवस्थापन महाशािा 

५.१७ तत्काल समस्या समाधान केन्र  

 रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको मानसकरूपमा प्रगनत वववरण सिंकलन गरी प्रनतबेदन तयार 
गररएको, 

 २०७७/०७/२७ गते केन्रीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको बैठक आयोिना गररएको। 

 

५.१८ ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शािा 

 आनथवक वषव 2076/०77 को मन्रालयगत वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गररएको। 

 आनथवक वषव 2077/०78 को श्रावण र भार मवहनाको मानसक प्रनतवेदनको मस्यौदा तयार 
गररएको। 
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लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशािा 

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

 ICT Project को वेरुि ुसम्बन्धमा सरोकारवाला ननकायसमग समन्वय गरी यातायात ब्यवस्था 
ववभाग र रावष्ट्रय पररचयपर तथा पञ्जीकरण ववभागको वेरुि ुसम्परीक्षण सम्पन्न प्रनतवेदन ADB 

मा पठाइएको।  

 कोनभडपनछको पररजस्थनतमा रोिगारी नसिवना गने सम्बन्धमा ववनभन्न मन्रालयसमग सहिीकरण 
गररएको। 

 रावष्ट्रय गौरवका आयोिनाहरूको कायव प्रगनत बारे नमनत २०७७/०६/१३ देजि 
२०७७/०६/१६ सम्म प्रस्ततुीकरण माफव त िानकारी नलई अवस्था अद्यावनधक गररएको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूले जशलन्यास/शभुारम्भ गनुव भएका कायवक्रम/आयोिनाहरूको वववरण 
अद्यावनधक गरी प्रगनत अनगुमनको कायव गररएको।  

 

पूवावधार ववकास महाशािा 

५.20 भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव  र िानपेानी सहरी ववकास तथा सञ् चार शािा 

 नमनत २०७७/०४/०६ गते िाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्रण ववभागको प्रयोगशाला एवक्रनडटेसन 
अवस्था तथा आगामी सोच ववषयमा छलफल कायवक्रम गररएको। 

 नमनत २०७७/०६/१३ देजि २०७७/०६/१६ गतेसम्म १७ वटा रावष्ट्रय गौरवका 
आयोिनाहरूको हालसम्मको प्रगनत, समस्या र समाधानको उपायको ववषयमा छलफल भएको। 

 ववनभन्न मन्रालय अन्तगवत सञ्चानलत आयोिनको रुग्ण ठेक्काको वववरण सिंकलन गररएको। 

 रावष्ट्रय गौरवको आयोिनाहरूको  Updated Profile तयार गररएको।  

 अनधकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत ववकास सनमनतसमग बैठक बसी ववववध समस्याको 
बारेमा िानकारी प्राि भएको। 

 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशािा 

५.२१ कानून शािा र फैसला कायावन्वयन शािा 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलय समेत उपर प्रत्यथी कायम गरी अदालतमा दायर भई म्याद प्राि भएका ११२ वटा 
मदु्दाको नलजित िवाफ सम्बजन्धत अदालतमा पेश गररएको।  
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 मजन्रपररषद् ववधेयक सनमनतमा प्राि भएका २३ वटा ववधेयक/ननयमावली/कायवववनध/ गठन 
आदेशको ववधेयक सनमनतमा छलफल भई अजन्तम मस्यौदा तयार भई मजन्रपररषद् समक्ष पेश 
भएको। 

 सम्माननत अदालतबाट िारी भएका आदेश/फैसला कायावन्वयनको लानग ८१ वटा मदु्दाको 
आदेश कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ववभाग/ननकायमा पराचार गररएको। 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय तथा मातहतका कायावलयबाट माग भए बमोजिम 
िम्मा ५ वटा नबषयमा कानूनी राय/परामशव प्रवेषत गररएको।   

मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशािा 

५.२२ मानव अनधकार शािा र अन्तराववष्ट्रय कानून तथा सजन्धसम्झौता शािा 

 मानव अनधकार सम्बन्धी पामचौ रावष्ट्रय कायवयोिना तिुवमा भई नेपाल सरकार, म.प.बाट 
२०७७।०६।२६ गते स्वीकृत भएको। 

 मानव अनधकार सम्बन्धी ववश्वव्यापी आवनधक पनुरावलोकनको लानग तेस्रो चक्रको प्रनतवेदनको 
प्रारजम्भक मस्यौदामा सात वटै प्रदेश र रावष्ट्रय स्तरमा गरी Virtual माध्यमबाट ८ वटा 
अन्तवक्रव या कायवक्रम सम्पन्न गररएको। 

 मानव अनधकार सम्बन्धी ववश्वव्यापी आवनधक पनुरावलोकनको लानग तेस्रो चक्रको प्रनतवेदन 
तयार गरी सिंयकु्त राष्ट्रसिंघको मानव अनधकार पररषद् पठाउने गरी नेपाल सरकार म.प.बाट 
नमनत २०७७।०६।२६ मा स्वीकृत भई सिंयकु्त राष्ट्रसिंघीय मानव अनधकार पररषद् मा 
पठाइएको। 

 Common Core Document को प्रारजम्भक मस्यौदा तयार गरी राय/प्रनतवक्रयाका लानग सम्बजन्धत 
मन्रालय र रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगमा पठाइएको। 

 रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि १६ नसफाररस सम्बजन्धत मन्रालयमा पराचार 
गररएको। 

 सिंयकु्त राष्ट्रसिंघबाट माग भई आएको वववरण परराष्ट्र मन्रालय माफव त सम्बजन्धत ननकायमा 
पठाइएको सिंतया - १ 
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६. प्रवक्ता र सूचना अनधकारीको वववरण 

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

नाम : शिंकर नेपाल  

पद : सहसजचव 

महाशािा : प्रशासन महाशािा 
फोन निं. : ९७७-१-४२११०८० 

ईमेलः  : shankar.nepal@nepal.gov.np 

सूचना अनधकारीको वववरण 

नाम : कववता फुयाल   

पद : उपसजचव 

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

इमेल : kabita.phuyal@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 



25 
 

 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 

 कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, ननयन्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 

 नागररक मोबाईल ए्स सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 
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८. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

तानलका  १ 
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तानलका निं २ 
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तानलका निं. ३ 

 
 

   



33 
 

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 उपलब्ध रहेका छन।्  

 

१०. कायावलयमा परेको सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववषय (नस.निं ५.१2 (क) 
समग सम्बजन्धत) 

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

१. रामहरी सबेुदी, धनकुटा-6, कजचडेले यस 
कायावलयका  सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी 
यस कायावलय अन्तगवत मतुयसजचवको 
सजचवालयमा 2076/11/1 मा द.निं. 7167 
र 7168 को ननवेदनको कारवाही प्रवक्रयाका 
सम्बन्धमा सूचना माग गदै लेख्नभुएको ननवेदन 
नमनत 2076/3/31 मा प्राि भई दताव भएको। 

यस कायावलयको कानून तथा फैसला कायावन्वयन 
महाशािाको च.निं. 118 नमनत 2077/4/5 
गतेको परबाट श्री जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रनबनध 
मन्रालय र श्री अथव मन्रालयमा पराचार गरी श्री 
सबोच्च अदालत कायावन्वयन ननदेशनालयलाई बोधाथव 
ददइएको ब्यहोराको सूचना प्रदान गररएको।  

२. रूलशना कपाली, लनलतपरुले यस कायावलयका  
सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी नेपाल 
सम्बत्लाई रावष्ट्रय सम्बतको रूपमा घोषणा 
भएको ननणवयका सम्बन्धमा सूचना माग गदै नमनत 

2076/04/२७ मा ननवेदन दताव गनुवभएको। 

माग भएको सूचना यस कायावलयसमग सम्बजन्धत 
नभएकोले सम्बजन्धत ननकायबाटै सूचना नलनहुनु 
िानकारी गराइएको।  

३. शशी ववक्रम काकीले सम्माननीय प्रधानमन्री 
केपी शमाव ओली 2074 फागनु 3 मा ननयजुक्त 
भएदेजि हालसम्म प्रधानमन्री ननवास 
बालवुाटारमा भएका कायवक्रम र िचव लगायतका 
सम्बन्धमा ववनभन्न सूचनाहरू माग गदै सूचना 
अनधकारी तथा कायावलय प्रमिुलाई सम्बोधन 
गरी नमनत 2077/3/23 र 2077/4/6 मा 
ननवेदन दताव गनुवभएको। 

सम्माननीय प्रधानमन्री केपी शमाव ओली नमनत 
2074 फागनु ३ मा ननयकु्त भएदेजि नै प्रधानमन्री 
ननवास बालवुाटारमा आवश्यकता अनसुार ववनभन्न 
कायवक्रमहरू आयोिना हनु े गरेको तथा आयोजित 
कायवक्रमहरू लगायत यस कायावलयको अन्य 
िचवसम्बन्धी वववरण ननयनमत रूपमा 
www.opmcm.gov.np माफव त साबविननक गने गरेको 
ब्यहोराको सूचना उपलब्ध गराइएको।  

४. श्री नारायणप्रसाद अयावल, स्याङ्खिाले नमनत 
2077/03/30 मा स्याननटाइिर र मास्क 
िररदको वववरण माग गरी पेश गनुवभएको 
ननवेदन यस कायावलयमा नमनत 2077/4/2 
गते प्राि भई दताव भएको।  

फेस मास्क साझा स्वास््य सेवाबाट प्रनत मास्क रू. 
4.43 का दरले १००० थान र कृष्ण 
इन्टरनेशनलबाट प्रनत मास्क रू. 5.90 का दरले 
2200 थान  मास्क र केही स्याननटाइिर 
प्रनतस्पधावको आधारमा बिारबाट िररद गररए तापनन 
नेपाल औषधी नलनमटेडबाट उत्पादन भएपश्चात 
कम्पनीकै दररेटमा 100 नम.नल., 500 नम.नल. र 

https://www.opmcm.gov.np/
http://www.opmcm.gov.np/
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नस.निं माग गरेको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा प्रदान गररएको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा 
5 नलटर पररमाणका क्रमश: 75 वटा, 100 वटा 
र ८ वटा स्याननटाइिर िररद गररएको वववरण 
उपलब्ध गराइएको।   

५. िेमचन्र सवेुदी, धरानले कजचडेले यस कायावलय 
अन्तगवत मतुयसजचवको सजचवालयमा 
2076/11/1 मा द.निं. 7167 र 7168 
को ननवेदनको कारवाही प्रवक्रयाका सम्बन्धमा 
सूचना माग गदै नमनत 2077/3/5 मा 
लेत नभुएको ननवेदन यस कायावलयमा नमनत 
2077/4/16 गते प्राि भएको। 

यस कायावलयको कानून तथा फैसला कायावन्वयन 
महाशािाको च.निं. 118 नमनत 2077/4/5 
गतेको परबाट श्री जशक्षा, ववज्ञान तथा प्रनबनध 
मन्रालय र श्री अथव मन्रालयमा पराचार गरी श्री 
सबोच्च अदालत कायावन्वयन ननदेशनालयलाई बोधाथव 
ददइएको ब्यहोराको सूचना प्रदान गररएको।  

६. श्री बसन्तकुमार शे्रष्ठ, ववजशष्ठ सदस्य, नेपाल 
रेडक्रस सोसाइटीले यस कायावलयका सूचना 
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी नमनत 
2077/4/13 मा लेत नभुएको ननवेदन यस 
कायावलयमा नमनत 2077/4/16 गते प्राि 
भएको। 

नेपाल सरकार मजन्रपररषद्का ननणवयहरू यस 
कायावलयको वेबसाइट www.opmcm.gov.np तथा 
सूचना तथा सञ्चार प्रववनध मन्रालयको वेबसाइट 
www.mocit.gov.np मा राजिने भएकोले तहामबाटै 
ननणवयको बारेमा िानकारी नलन तथा सम्बजन्धत 
मन्रालयबाट सोसम्बन्धी सूचना प्राि गनव सवकन े
ब्यहोराको सूचना प्रदान गररएको।  

७. श्री शारदा नतमजल्सनाले सूचना अनधकारीलाई 
सम्बोधन गरी पोच ुवगलजस्थत अवैतननक 
महावाजणज्यदूत सम्बन्धी ववषयको सूचना नमनत 
2077/4/26 मा माग गनुवभएको।  

उक्त सूचना यस कायावलयसमग सम्बजन्धत 
नदेजिएकोले सम्बजन्धत ननकायबाटै सूचना प्राि गनव 
अनरुोध गररएको।  

८. श्री दीपक आचायव, पोिरा म.न.पा. 17, 
महतगौडा, कास्कीले यस कायावलयका सूचना 
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी 2076 माघ 5 
गतेदेजि हालसम्म भएका मजन्रपररषद्का सम्पूणव 
ननणवयहरू तथा िचव लगायतका ववषयसमग 
सम्बजन्धत सूचना माग गरी नमनत 
2077/4/2३ मा लेत नभुएको ननवेदन यस 
कायावलयमा नमनत 2077/4/29 मा दताव 
भएको। 

नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, 2074 
को अनसूुची २ ले मन्रालयहरूको कायवववभािन 
गरेको छ र मन्रालयहरूले सोही अनसुार 
कायवसम्पादन गदवछन।् ननवेदनमा उल्लेजित बुमदा निं. 
१ देजि ९ सम्मका ववषयहरू सम्बजन्धत 
मन्रालयसमग नलनहुनु तथा बुमदा निं. १० का 
सम्बन्धमा यस कायावलयबाट ननयनमत रूपमा िचवको 
वववरण कायावलयको website www.opmcm.gov.np 

मा प्रकाशन गने गररएकोले तहामबाटै िानकारी प्राि 
गनव सलनहुनुे ब्यहोराको सूचना उपलब्ध गराइएको।  

९. श्री रूलशना कपाली, लनलतपरुले यस 
कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी 
नमनत 2069/5/18 गतेको नेपाल सरकार 
मजन्रपररषद्को नलङ्ग पररवतवन सम्बन्धी 
ननणवयसम्बन्धी सूचना माग गरी नमनत 
2077/5/11 मा ननवेनदन पेश गनुवभएको।   

माग गनुवभएको सूचना सम्बन्धी ववषयको प्रस्ताव गहृ 
मन्रालयबाट पेश भई मजन्रपररषद् बाट ननणवय भएको 
हुमदा सोही मन्रालयबाट कानूनबमोजिम प्राि गनव 
सवकने ब्यहोराको सूचना प्रदान गररएको।  

http://www.opmcm.gov.np/
http://www.mocit.gov.np/
http://www.opmcm.gov.np/
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नस.निं माग गरेको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा प्रदान गररएको सूचनाको सिंजक्षि व्यहोरा 
10. श्री सववन पोख्रले, मारेककटहरे-9, धनकुटाले 

यस कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन 
गरी यस कायावलयमा िररद गररएका सवारी 
साधनहरूको मूल्य िररद प्रवक्रया लगायतको 
सूचना माग गरी नमनत 2077/5/2 मा 
लेत नभुएको ननवेदन यस कायावलयमा नमनत 
2077/5/15 मा दताव भएको। 

यस कायावलयको प्रशासन शािाबाट सवारी साधनको 
प्रकार/मोडल, िररद नमनत, मूल्य, िररदका लानग 
छनौट भएको कम्पनी लगायतको वववरण पाना १ 
उपलब्ध गराइएको।     

11. श्री ज्योत्स्ना मास्के, थापाथली, काठमाडौंले यस 
कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी 
केटनलन पन्तको नलङ्ग पररवतवन सम्बन्धी 
ननणवयसम्बन्धी सूचना माग गरी नमनत 
2077/05/29 मा लेत नभुएको ननवेदन यस 
कायावलयमा नमनत 2077/6/4 गते दताव 
भएको। 

 

माग गनुवभएको सूचना सम्बन्धी ववषयको प्रस्ताव गहृ 
मन्रालयबाट पेश भई मजन्रपररषद् बाट ननणवय भएको 
हुमदा सोही मन्रालयबाट कानूनबमोजिम प्राि गनव 
सवकने ब्यहोराको सूचना प्रदान गररएको।  

१2. श्री उत्तमबहादरु शे्रष्ठ, श्री पणु्यप्रसाद िनतवडा, 
श्री ददपक ववक्रम नमश्र र श्री नवराि पाण्डेले 
यस कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन 
गरी पदक तथा ववभषुण सम्बन्धी ववषयको सूचना 
माग गरी नमनत 2077/6/5 मा लेत नभुएको 
ननवेदन यस कायावलयमा नमनत 2077/6/8 
मा दताव भएको।  

माग गनुवभएको सूचना यस कायावलयसमग सम्बजन्धत 
नदेजिएकोले सम्बजन्धत ननकायबाट नै ननयमानसुार 
सूचना नलन सवकने ब्यहोराको सूचना प्रदान 
गररएको।  

13. श्री अनपुकुमार चौधरी, जशवराि-7, 
कवपलवस्तलेु यस कायावलयको च.निं. 3338 
नमनत 2075/8/22 को परका सम्बन्धमा 
सूचना माग गरी नमनत 2076/6/4 मा ननवेदन 
ददनभुएको। 

यस कायावलयको च.निं. 3338 नमनत 2075/8/7 
को पर श्री स्वास््य तथा िनसिंतया मन्रालयलाई 
सम्बोधन गरी तत्कालीन माननीय स्वास््य 
राज्यमन्रीको जिल्ला भ्रमणको स्वीकृनत सम्बन्धी 
ववषय रहेको ब्यहोराको सूचना उपलब्ध गराइएको। 

14. श्री हररप्रसाद पोिरेल, जशवराि न.पा., 
कवपलवस्तलेु यस कायावलयको च.निं. 3338 
नमनत 2075/8/22 को परका सम्बन्धमा 
सूचना माग गरी नमनत 2076/6/26 मा 
ननवेदन ददनभुएको। 

 

यस कायावलयको च.निं. 3338 नमनत 
2075/8/22 को परका सम्बन्धमा यस 
कायावलयको Automation System मा नमनत 
2075/8/9 गते चलानी भएको देजिएको उक्त 
च.निं. 3338 को पर तत्कालीन माननीय स्वास््य 
राज्यमन्रीको जिल्ला भ्रमणको स्वीकृनत सम्बन्धी 
रहेको साथै नमनत 2075/8/22 गते Automation 

System मा कुनै पनन परको चलानी भएको 
नदेजिएको ब्यहोराको सूचना प्रदान गररएको।  
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15. श्री शारदा भषुाल झा, श्री नगता देवी ढकाल 

काठमाडौंले उहामहरूले नमनत 2077/5/3 मा 
दताव गराउनभुएको भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पजत्त 
आिवन गरेको ववषयको ननवेदनको कारवाही 
सम्बन्धी सूचना माग गरी नमनत 2077/6/25 
मा यस कायावलयमा ननवेदन दताव गराउनभुएको। 

यस कायावलयमा पेश गरेको उक्त उिरुी ननवेदन 
च.निं. भ्र.नन.521/1201 नमनत 2077/6/5 
गतेको परबाट आवश्यक छानववनको लानग रावष्ट्रय 
सतकव ता केन्रमा पठाइएको ब्यहोराको सूचना प्रदान 
गररएको।  

16. श्री शारदा भषुाल झा काठमाडौंले यस 
कायावलयका सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी 
सिंवैधाननक ननकायका पदानधकारीहरूको 
सेवासवुवधा लगायत आ.व. 2076/077 को 
बावषवक बिेट एविं िचवसम्बन्धी सूचना माग गरी 
नमनत 2077/6/25 मा यस कायावलयमा दताव 
गराउनभुएको। 

सिंवैधाननक ननकायका पदानधकारीहरूको सेवासवुवधा 
लगायत आ.व. 2076/077 को वावषवक बिेट 
एविं िचवसम्बन्धी सूचना माग गररएकोमा उक्त 
सूचनाहरू यस कायावलयसमग सम्बजन्धत नदेजिएकोले 
सम्बजन्धत ननकायबाटै प्राि गनव िानकारी 
गराइएको। 

 


