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१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय मलुकुको शासकीय प्रबन्धमा महत्वपूणव भनूमका ननवावह 
गदै समग्र राष्ट्रको नीनत ननमावण एविं व्यवस्थापनको समन्वय गने ननकाय हो । शासकीय 
प्रबन्धलाई िनमखुी, िवाफदेही र िन उत्तरदायी बनाउन सो अनकूुलको ननणवय नलन,े ननदेशन 
ददने र समन्वय एवम ् ननयन्रण गने ननकायको रूपमा यसले कायव गदै आएको छ । सबै 
मन्रालयहरूबाट सम्पादन हनुे कायवको रेखदेख, ननयन्रण, ननरीक्षण, समन्वय, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायवहरू यस कायावलयको कायव क्षेरनभर पछवन ्। साथै, सिंघ, प्रदेश र स्थानीय 
तहहरूबीचको समन्वयको नेततृ्वसमेत यो कायावलयको जिम्मेवारीमा रहेको छ । नेपाल सरकार 
(कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ अनसुार यस कायावलयलाई ४८ वटा कायव जिम्मेवारी 
तोवकएका छन ्। यसका साथै सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सशुासन 
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०६५ ले प्रदान गरेका जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायावलयले सम्पादन गदै आएको छ । 

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

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

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

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

नेपाल सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ का अनसुार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलयको कायववववरण यसप्रकार रहेको छः 
१. मजन्रपररषद्सम्बन्धी; 
२. नेपाल सरकारको कायव ववभािन र कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा तथा कायावन्वयन; 
३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन; 
४. नेपाल सरकार मजन्रपररषद्का ननणवयको कायावन्वयन र अनगुमन; 
५. नेपाल सरकार मन्रालयको कायवको रेखदेख, ननरीक्षण, ननयन्रण र समन्वय; 
६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघवकालीन नीनत, आवनधक योिना र रणनीनतको तिुवमा; 

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

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

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

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

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

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

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

३. कायावलयमा रहन ेकमवचारी वववरण  

सिंगठन सिंरचना 

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

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

१ मखु्य सचिव रा.प. चवचिष्ट – – – १ 

२ सचिव रा.प. चवचिष्ट प्रिासन – – ४ 

३ सचिव रा.प. चवचिष्ट न्याय – – १ 

४ सह-सचिव रा.प. प्रथम प्रिासन – – ९ 

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

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

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

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

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

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

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

१२ िाखा अचिकृत रा.प. ततृीय परराष्ट्र परराष्ट्र   १ 

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

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

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

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

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

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

१९ छचवकला अचिकृत रा.प. ततृीय चिक्षा     १ 

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

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

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

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

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

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

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

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

२९ ्लम्पबर रा.प.अन.ं चितीय ई.     १ 

३० हभेी सवारी िालक श्रेणी चवहीन ई. – – १ 

३१ ह.स.िा. श्रेणी चवहीन ई. – – १८ 

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

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

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

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

 जम्मा     २३३ 

सेवा करारबाट पूनतव गररन ेथप पद 

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

१. 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. इलेचररकल   

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.)-

१ 

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 

 

मतुय सजचव  
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 

िा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

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  

प्रधानमन्री 

मतुय सजचवको सजचवालय 

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

का.स.-२ 

प्रधानमन्रीको 
सल्लाहकारको सजचवालय 

मुख्य िल्लाहकार  

परराष्ट्र तथा िुरक्षा िल्लाहकार 

जनिम्पकध  िल्लाहकार 

आसथधक िल्लाहकार 

उ.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,         

खररदार-३, पु.स. - १ 

ह.ेस.िा.-१, ह.स.िा.-१४, का.स.-

१३ 

  

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 महाशाखा, शाखा र हाल कायवरत पदानधकारीहरू  

महाशाखा/शाखाको नाम जिम्मेवार पदानधकारी 
सजचव, मजन्रपररषद्, सिंवैधाननक ननकाय तथा आनथवक पूवावधार सजचव श्री बैकुण्ठ अयावल 

१. प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय उपसजचव श्री बरीप्रसाद नतवारी 
२. मतुयसजचवको सजचवालय उपसजचव श्री गोकुल बस्नते 
३. मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा सहसजचव श्री बदु्घ बहादरु गरुूङ  

(क)  मजन्रपररषद् बैठक शाखा (केन्रीय) उपसजचव श्री ववष्णपु्रसाद जघनमरे 

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

(ग)  मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा उपसजचव श्री मञु्ज शमाव सवेुदी 

४.  प्रशासन महाशाखा सहसजचव श्री मदन दहाल 

(क)  प्रशासन शाखा उपसजचव श्री सन्तोष पौडेल 

(ख)  आनथवक प्रशासन शाखा उपसजचव श्री सूयव भण्डारी 

(ग)  प्रधानमन्री सजचवालय व्यवस्थापन शाखा (बालवुाटार) उपसजचव 
सामाजिक ववकास तथा प्रादेजशक समन्वय सजचव  

१. सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण महाशाखा  सहसजचव श्री शिंकर नपेाल 

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

उपसजचव श्री नसिवना शमाव 

(ख) जशक्षा, स्वास््य, यवुा तथा खेलकुद शाखा उपसजचव श्री भवनाथ खनतवडा 

२. प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा सहसजचव श्री गोववन्द सवेुदी 
(क) प्रादेजशक समन्वय शाखा  उपसजचव श्री चक्रपाजण शमाव 

(ख) योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा उपसजचव श्री उनमवला काफ्ले 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा सशुासन तथा प्रशासन सजचव 
१. रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा  सहसजचव श्री रािेन्र परािलुी 
(क) सूचना समन्वय शाखा उपसजचव श्री सदुशवन शे्रष्ठ 

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

२. शासकीय सधुार महाशाखा  सहसजचव श्री मदन दहाल 
(क) सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा उपसजचव श्री इन्र बस्याल 

(ख) सम्पजत्त शवुर्द्करण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा उपसजचव श्री कुल बहादरु जि.सी. 

(ग) हेलो सरकार शाखा उपसजचव श्री छववलाल पाण्डे 

३. ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा सहसजचव श्री जशवादेवी दाहाल 
(क) तत्काल समस्या समाधान केन्र  उपसजचव श्री गोकुल खड्का 
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(ख) ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा उपसजचव श्री ज्ञानहरर जघनमरे 

(ग) त्याङ्क शाखा उपसजचव श्री शरदकुमार शमाव 

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

आनथवक तथा पूवावधार ववकास सजचव 
१. लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा सहसजचव श्री ध्रवु जघनमरे 
(क) कृवष, वन तथा वातावरण शाखा उपसजचव श्री शारदा भण्डारी 

(ख) अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शाखा उपसजचव श्री यज्ञ परुी 

२. पूवावधार ववकास महाशाखा सहसजचव श्री कृष्णबहादरु राउत 

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

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

कानून तथा मानवअनधकार सजचव श्री धनराि ज्ञवाली 
१. कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा सहसजचव 
(क) कानून शाखा उपसजचव श्री वपताम्बर भण्डारी 
(ख) फैसला कायावन्वयन शाखा उपसजचव श्री सम्झना खनाल 
२. मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा सहसजचव श्री कोशलचन्र सवेुदी 
(क) मानव अनधकार शाखा उपसजचव श्री रािेन्र न्यौपान े
(ख) अन्तराववष्ट्रय कानून र सजन्ध सम्झौता शाखा उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल 
 

२०७८ वैशाखदेजख २०७८ असारसम्म अवकाश, सरूवा तथा पदस्थापन भएका कमवचारीहरूको 
वववरण 

अवकाश तथा रािीनामाबाट ननवतृ्त कमवचारीहरूको वववरण 

नस.निं कमवचारीको नाम पद 

१. खगराि बराल सजचव 

२. नारायण अनधकारी सह-सजचव 

३. मधसुदुन कोइराला कायावलय सहयोगी 

४. रामदेवी पोडे कायावलय सहयोगी 

कोनभड-१९ का कारण ननधन हनु ेकमवचारीको वववरण 

नस.निं कमवचारीको नाम पद 

१. कृष्ण बहादरु भिेुल कायावलय सहयोगी 
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यस कायावलयमा सरुवा तथा पदस्थापन भइव आएका कमवचारीहरूको वववरण 

नस. निं कमवचारीको नाम पद 

१. श्री सयुव बहादरु भण्डारी उ.स. 

२. श्री यज्ञ परुी उ.स. 

३. श्री चक्रपाजण शमाव उ.स. 

४. श्री नसता पौडेल सवेुदी ना.स.ु 

५. श्री खडक बहादरु घनतव ना.स. 

६. श्री नतुन गौतम क.अ. 

७. श्री रन्िीत कुमार यादव क.अ. 

८. श्री पारश भण्डारी ना.स.ु 

यस कायावलयबाट सरुवा तथा पदस्थापन भइव गएका कमवचारीहरूको वववरण 

नसनिं कमवचारीको नाम पद 

१. तोयनारायण ज्ञवाली सजचव 

२. समन्तमजण आचायव उ.स. 

३. ववनोद कुमार दहाल उ.स. 

४. ववश्व प्रसाद अयावल उ.स. 

५. समुन नधताल शा.अ. 

६. तेि कुमार वली शा.अ. 

७. नारायण प्रसाद लानमछान े ना.स.ु 

८. वविय कुमार रम्तेल क.अ. 

9. लाल बहादरु थापा के्षरी क.अ. 

10. डम्वर बहादरु पनु क.अ. 

11. राम कुमार बढुामगर क.अ. 
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५. सम्पादन गरेका मतुय-मतुय कामको वववरण 

यस कायावलयका ववनभन्न महाशाखा तथा शाखाहरूबाट आनथवक वषव २०७७/७८ को चौथो 
रैमानसक अवनधमा सम्पाददत मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण ननम्नानसुार रहेको छः 

 मजन्रपररषद्का २८ वटा बैठक बसी ववनभन्न ३३० वटा ननणवय भएका, मजन्रपररषद् 
सनमनतहरूका १२ वटा बैठक बसी २० वटा ननणवय गररएका । अनगुमन तथा मूल्यािंकन 
सनमनतको २ वटा र सजचव बैठकले गरेका ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा 
लेखी पठाइएको ।  

 COVID-19 सिंकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) ननदेशक सनमनतको 3 वटा बैठक, मतुय 
सजचवज्यूको अध्यक्षतामा रहेको COVID-19 सम्बन्धी सहिीकरण सनमनतको 2 वटा बैठक र 
एउटा भच ुवअल बैठक आयोिना गरी बैठकबाट भएका ननणवयहरू कायावन्वयनको लानग 
पठाइएको । 

 कायावलयमा Studio ननमावणको लानग टेन्डर आह्वान गरर खररद गररएको । 

 कायावलयका ववजशष्ट पदानधकारी तथा कमवचारीको लानग Appointment System ननमावण गरी 
प्रयोगमा ल्याइएको । 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रावष्ट्रय 
रणनीनत तथा कायवयोिना 2076-081 मा रहेका वक्रयाकलापहरुलाई ननकायगत रुपमा 
छुट्याइ हालसम्म भएका कायावन्वयनको अवस्था अद्यावनधक गररएको ।  

 रावष्ट्रय गौरव, रूपान्तरणकारी तथा अन्य गरी कूल ६७ रावष्ट्रय महत्वका आयोिनाहरुको यस 
कायावलयको अनगुमन प्रणालीमाफव त ्प्रगनत प्राि गरी ननयनमत मानसक प्रनतवेदन तयार पाररएको 
। 

 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा आनथवक वषव २०७७/७८ को  प्रमखु 
नीनत तथा कायवक्रम एवम ्बिेट कायावन्वयनको मन्रालय/ननकायगत मानसक प्रनतवेदन तयार 
गररएको । 

 आनथवक वषव २०७८/७९ को एकीकृत प्रणालीमाफव त मन्रालय/ननकायहरूको अनगुमनका 
लानग कायवसम्पादन सूचकहरूको पवहलो मस्यौदा तयार गररएको ।  

 ववदेशी लगानी नीनत, २०७१ को अध्ययन प्रनतवेदन तयार गररएको। 

 Doing Business Report, 2022 का लानग नेपाल सरकारको तफव बाट प्रनतवेदन तयारी, पेश र 
ववश्व बैंकसमग परामशव तथा गोष्ठी (भच ुवअल) सम्पन्न गररएको । 

 बन्चरे डामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइट सम्बन्धमा स्थानीयका माग सम्बन्धमा स्थलगत 
अनगुमन, छलफल गरी प्राववनधक सनमनत गठन गनुवका साथै आयोिनाको प्रगनत र 
वस्तजुस्थनतबारे प्रनतवेदन पेश गररएको । 



11 
 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र अन्तगवतका ननकायबाट आनथवक वषव २०७८/७९ 
मा सञ्चालन गररने वावषवक कायवक्रम तथा बिेट तिुवमा गररएको ।  

 हेलो सरकारमा कूल २५७७ वटा गनुासो प्राि भएकोमा ११८८ वटा फर्छ्योट भएको ।   

 आनथवक वषव २०७८/७९ को ववनभन्न मन्रालयहरूको वावषवक कायवयोिना अनगुमन प्रणालीमा 
प्रवववष्ट गररएको । 

 ववनभन्न २ वटा ननयमावली, ३ वटा ननदेजशका, १ वटा कायवववनध/गठन आदेश र एक आदेश  
र एउटा अध्यादेश स्वीकृनतका लानग नेपाल सरकार मजन्रपररषदमा पेश गनुवका साथै २ वटा 
अध्यादेश सिंघीय सिंसदमा पेश गररएको ।  

 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, सम्माननीय प्रधानमन्री, मतुय सजचव, प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला 
अदालतहरुबाट म्याद प्राि हनु आएका १७१ थान मदु्दाहरूको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन तथा 
प्रनतउत्तर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

 मानव अनधकार सम्बन्धी सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय ववशेष समानधकक्षहरुले माग गरेको िानकारी तथा 
प्रश्नावली एविं सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय मानव अनधकार सनमनतमा परेका उिरुी तथा सो को 
ताकेताको १२ वटा िवाफ पठाइएको ।  

 मानव अनधकार सम्बन्धी पामचौ रावष्ट्रय कायवयोिना तिुवमा भइव नेपाल सरकार¸ मजन्रपररषदबाट 
२६ असोि¸ २०७७ मा स्वीकृत भएको । 

 रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि २२ वटा नसफाररसमा सम्बजन्धत मन्रालय तथा 
ननकायमा कायावन्वयनको लानग पठाइएको । 

 नेपालका लानग िमवनी र नवेका आवासीय तथा लक्िेम्बगव, अफगाननस्तान, रोमाननया, रूवाण्डा, 
अिेजन्टना र अवष्ट्रयाका गैरआवासीय रािदूत ननयजुक्तको लानग सहमनत प्रदान गररएको । 
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यस अवनधमा ववनभन्न शाखाहरूबाट सम्पादन भएका मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण यसप्रकार 
रहेको छः 

५.१ प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननिी सजचवालयबाट भएको पराचार वववरणः 

नस.न. पर प्राि ननकाय/सिंस्था/व्यजक्त सिंतया 
१. मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका पर (बाह्य) ३२ 
२. महाशाखा/शाखामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू १०० 
३. वटप्पणी सदर १० 

४. माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यूहरूको भ्रमण स्वीकृनत  ३३ 
५. ववश्वववद्यालयसम्बन्धी परहरू ३० 

५.२ मतुय सजचवको सजचवालय 

 २०७८ साल बैशाख मवहनादेजख असार मवहनासम्म २8 वटा मजन्रपररषद्को र 4 वटा मिं.प. 
सनमनतको 12 वटा बैठकमा सञ्चार, समन्वय तथा सहिीकरण गररएको । 

 यस अवनधमा मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा १ वटा सजचव बैठक (Virtual) को व्यवस्थापन 
गरी सोको ननणवय कायावन्वयनमा सहिीकरण गररएको । 

 श्रीमान ्मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका प्रमखु सजचवहरुको अनलाइवन बैठकमा 
उठेका महत्वपूणव ववषयहरुको वटपोट गरी अनभलेख राजखएको । 

 मजन्रपररषदमा प्रस्ततु हनु ेप्रस्ताव सम्बन्धमा ववनभन्न ववषयगत मन्रालयका सजचव, सह-सजचव 
र अन्य तहका पदानधकारीहरुको सहभानगता रहेको 45 वटा ववषयगत बैठक व्यवस्थापन 
गररएको ।  

 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयिारा आयोजित वढुवा सनमनतको 50 वटा 
बैठक सहिीकरण गररएको । 

 नेपाल सरकारको नाममा प्राि अध्ययन, तानलम वा भ्रमण सम्बन्धी अवसरको समानपुानतक 
बाडफामडको लानग छारवजृत्त सनमनतको 1 वटा बैठकको व्यवस्थापन गरी ननणवय 
कायावन्वयनका लानग समन्वय गररएको । 

 बेरुि ुफछयौट अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको १ वटा तथा ननिामती अस्पताल वोडवको 
३ वटा बैठकको आयोिना तथा व्यवस्थापन गरी ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत 
ननकायमा पठाइएको । 
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 यस अवनधमा कररब 4500 पटक टेनलफोनबाट िनसम्पकव , 325 व्यजक्तलाई प्रत्यक्ष  
भेटघाटको व्यवस्था, नेपाल सरकारका ववजशष्ट शे्रणीका पदानधकारीहरुलाई Group SMS र 
Group Mail माफव त ्सञ्चार सम्पकव  तथा सहिीकरण गररएको ।  

 ९3 वटा दैननक कायवक्रम मतुय सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गरी कायवक्रमका सम्बन्धमा आदेश 
भए बमोजिम सिंचार, समन्वय, सहिीकरण र अन्य व्यवस्थापकीय कायव गररएको । 
कायवक्रमले ननददवष्ट गरे बमोजिम Documents तयारी, बैठक आयोिना, अनतनथ सत्कार लगायत 
काम गररएको ।  

 1६१ वटा परहरु E-Registration गरी मतुय सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गरी आदेशानसुार 
Online बाट नै कायावन्वयनको लानग प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका 
सजचवज्यूहरु समक्ष पठाइएको ।  

 नलजखत तथा टेनलफोनबाट प्राि 35 वटा गनुासोहरु सनुवुाई गररएको ।  

 नेपाल सरकारका सजचवहरुको स्वदेश भ्रमण तथा ववदाको Digital अनभलेख राख्नकुा साथै 
सजचवहरूबाट प्रस्ततु भ्रमण प्रनतवेदन कायावन्वयनको लानग प्र.म. कायावलयका सम्बजन्धत 
सजचव समक्ष प्रस्ततु गररएको । सजचवहरुको हाजिरी र पररचयपर व्यवस्थापन गररएको ।  

 सिंवैधाननक अङ्गका पदानधकारी, प्रदेश प्रमखु, नेपाल सरकारका सजचवहरु र अन्य ववभागीय 
प्रमखुहरुको सम्पकव  नम्बर, E-mail Address र वररयताक्रम अध्यावनधक गररएको । 

 COVID-19 सिंकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) ननदेशक सनमनतको 3 पटक बसेको 
बैठकमा सञ्चार समन्वय एवम ्सहिीकरण गररएको ।  

 मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा रहेको COVID-19 सम्बन्धी सहिीकरण सनमनतको 2 वटा 
बैठक आयोिन गररएको ।  

 ववस्ताररत उच्च व्यवस्थापन समूह (E-SMT) को २ वटा वैठकको सञ्चार/समन्वय/सहिीकरण 
गरी ननणवय कायावन्वयका लानग पठाइएको ।  

 15 वटा ववनभन्न प्रनतनननध मण्डलले मतुयसजचवज्यूसमग गने भेटघाट व्यवस्थापन गररएको ।  

 िमवन, बेलायत, भारतका महामवहम रािदूत तथा सिंयकु्त राष्ट्रसिंघीय प्रनतनननधसमग भेटघाटको 
व्यवस्थापन र Talking Point बनाई अनभलेख राजखएको । 

 एक पटक बसेको केन्रीय अनगुमन सनमनतको बैठकको आयोिना गरी ननणवयहरू 
कायावन्वयनको व्यवस्था नमलाइएको ।  

 ननिामती अस्पताल, खाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्रण ववभाग, रािश्व अनसुन्धान ववभाग 
लगायतको प्रनतवेदन प्रस्ततु गने कायवमा सहिीकरण गररएको ।   

 कोनभड-१९ प्रभाववत जिल्लाहरुको वस्तजुस्थनत अवगत गरी यस सम्वन्धमा थप ननणवय गनवको 
लानग सम्वजन्धत जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अनधकारीहरूसमग Virtual Meeting आयोिना गने 
कायवमा सहिीकरण गररएको । 
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 रावष्ट्रय पनुवननमावण प्रानधकरण तथा रावष्ट्रय ववपत िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
प्रानधकरणका पदानधकारीहरुको सिंलग्नतामा ववपत ् व्यवस्थापन ऐन सम्बन्धी छलफल 
कायवक्रमको सहिीकरण गररएको ।  

 श्रीमान ् मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा केन्रीय सजचवालय व्यवस्थापन ननदेशक सनमनतको 
बैठक आयोिना गररएको ।  

 मलुकुभर सञ्चानलत महत्वपूणव आयोिनाहरुलाइव िग्गा उपलव्ध गराउने, सावविननक सम्पजत्त 
व्यवस्थापनको सिंरचना तयार गने तथा भ-ूउपयोग ननयमावलीलाइव समसामवयक बनाउन े
सम्बन्धी बैठक आयोिना गररएको ।  

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सजचवहरूसमग प्रत्येक आइतबार ननयनमत रूपमा 
आयोिना हनुे बैठकको सहिीकरण गररएको । 

सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जक्लक गनुवहोस ्। 
 

मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा 

५.३ मजन्रपररषद् बैठक शाखा 

मवहना बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
वैशाख ९ १०९ 
िेठ १० १०७ 
असार ९ ११४ 
िम्मा 28 330 

 

नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बैठकका ननणवयहरू हेनव यहाम जक्लक गनुवहोस ्। 

५.४ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखा 

२०७८ वैशाखदेजख २०७८ असारसम्मको प्रगनत वववरण  

सनमनतको नाम बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
प्रशासन सनमनत 2 5 
सामाजिक सनमनत 3 4 
आनथवक तथा पूवावधार सनमनत 2 4 
ववधेयक सनमनत 5 7 

िम्मा १२ २० 
 

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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 सिंवैधाननक ननकायका ररक्त प्रमखु र पदानधकारी पदहरूमा नसफाररसका लानग रा.प. ववजशष्ट 
शे्रणीको पदबाट सेवाननवतृ व्यजक्तहरूको वववरण (रोष्टर) अद्यावनधक गररएको । 

 आ.व. २०७७/०७८ को नेपाल सरकार मजन्रपररषद् सनमनतका ननणवयहरू र ननणवय फर्छ्यौट 
अवस्था सम्बन्धी वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गररएको । 

 मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हेनव यहाम जक्लक गनुवहोस ्। 

५.५ मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा 

 मजन्रपररषद् बैठक शाखासमग समन्वय गरी प्राि भएका मजन्रपररषद्का ५४ औिं बैठक देजख  
७४ औिं बैठकसम्मका िम्मा ६६ ननणवयहरु सम्बजन्धत मन्रालयहरूका ववद्यतुीय प्रणाली 
CDIMS मा चरणवर्द् रूपमा पठाइएको । 

 रािनीनतक ननयजुक्त सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तगवत ३७३ रािनीनतक ननयजुक्तसम्बन्धी वववरण 
अद्यावनधक गररएको । 

प्रशासन महाशाखा 

५.६ प्रशासन शाखा 

 कायावलय र मातहतका ननकायको िनशजक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कायवअन्तगवत कमवचारीको 
ननयजुक्त, सरुवा, काि, हाजिरी, नबदा, बढुवा, परुस्कार, दण्ड, तानलम, छारवजृत्त मनोनयन, 
ननवजृत्तभरण, अवकाश र उपदानसमग सम्बजन्धत कायवहरू गररएको । 

 कायावलयको दैननक प्रशासन सञ्चालन तथा आन्तररक व्यवस्थापनको कायव गररएको । 
 आगामी आनथवक वषवका लानग खररद योिना तयार गररएको, खररद इकाइको गठन साथै जिन्सी 

ननरीक्षणका लानग सनमनत गठन भई कायव प्रारम्भ भएको । 
 कायावलय सरसफाई र स्टेशनरी तथा मसलन्द सामग्रीको बोलपर आह्वान माफव त खररद प्रवक्रया 

अजन्तम चरणमा रहेको । 
 सजचव बैठक लगायतका अन्य बैठकको व्यवस्थापन तथा ननणवय कायावन्वयनका लानग समन्वय 

गररएको । 
 प्रधानमन्री कायावलयमा स्टुनडयो ननमावण/इन्स्टलेशन कायव सम्पन्न भएको ।  

५.७ आनथवक प्रशासन शाखा 

सरकारी कोषहरुको सिंचालन, ननकासा तथा खचवको लेखाङ्कन ववत्तीय वववरणहरुको तयारी, 
आन्तररक ननयन्रण व्यवस्थामा सहयोग परु् याउने, लेखापरीक्षण गराउन,े बेरुिहुरुको लगत राखी 
बेरुि ुफर्छ्यौट गने/गराउने आदद कायवहरु आनथवक प्रशासन शाखाबाट ननयनमत रुपले सम्पादन 
हुमदै आएका छन ्। आनथवक वषव 2077/78 को चौथो रैमानसक अवनधमा सम्पाददत कायवहरु 
देहाय बमोजिम छनः 

https://www.opmcm.gov.np/samiti-decision/
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 आ.व.076/77 को मानसक ववत्तीय वववरणहरु तयार गरी यथासमयमा सम्बर्द् ननकायहरुमा 
ननयनमत रुपमा पठाइएको ।  

 आनथवक वषव 2076/77 को खचव र आम्दानीका शे्रस्ताहरुको अजन्तम लेखापरीक्षण गराउने 
कायव सम्पन्न गरी प्रारजम्भक प्रनतवेदनको प्रनतवक्रया समेत पठाइएको ।  

 आ.व.077/78 को बेरुिकुो लगत तथा प्रगनतको वववरण अद्यावनधक गररएको । 
 स्रोतमा कर कट्टी (TDS) लाई आन्तररक रािस्व ववभागले तयार पारेको Software माफव त ्

प्रवववष्ट गररएको । 

 आनथवक प्रशासनसमग सम्बजन्धत महाशाखा/शाखाबाट माग गररएको राय समयमा नै उपलब्ध 
गराइएको ।  

 आ.व.077/78 को नेपाल सावविननक क्षेर लेखामान (NPSAS Report) प्रनतवेदन तयार 
गररएको । 

 यस कायावलय तथा अन्तगवतका ननकायहरुको समेत भौनतक तथा ववत्तीय प्रगनत वववरण 
अद्यावनधक गररएको । 

 आ.व. २०७७/७८ सम्म यस कायावलय र अन्तगतवका ननकायहरूको फर्छ्योट गनव बामकी 
रहेको बेरूिमुध्ये यस आ.व. मा ५२.२ प्रनतशत फर्छ्योट भएको ।  

(बिेट अिंकसम्बन्धी थप वववरण यसै प्रनतवेदनको नस.निं ८ मा समावेश गररएको छ) 

५.८ सूचना प्रववनध शाखा 

 कायावलयमा Studio ननमावणको लानग टेन्डर आह्वान गरी खररद गररएको । 

 मजन्रपररषद् बैठक स्वचालन प्रणाली, मजन्रपररषद् सनमनत स्वचालन प्रणाली र एकीकृत 
अनगुमन प्रणालीको स्तरोन्ननत गररएको । 

 कायावलय स्वचानलत प्रणालीको प्रयोगको ननजम्त यस कायावलय अन्तगवतका ननकायलाई Virtual 
प्रववनधमाफव त ्तानलम ददइएको । 

 नागररक मोबाईल एपलाई ववनभन्न ननकायसमग आबर्द् गनवलाई सहिीकरण गरी प्रयोगमा 
ल्याइएको ।  

 Firewall System Upgrade गररएको ।  

 कररब २०० ओटा RFid तथा PVC ID Card ननमावण तथा ववतरण गररएको ।  

 Website , Dashboard लगायत ववनभन्न प्रणाली अद्यावनधक गररएको । 

 कायावलयमा आएका network तथा अन्य सूचना प्रववनधसमग सम्बजन्धत समस्या समाधान 
गररएको । 
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 कायावलयका ववजशष्ट पदानधकारी तथा कमवचारीको लानग Appointment System ननमावण गरी 
प्रयोगमा ल्याइएको । 

 कायावलयमा Digital Display System िडान गरी प्रयोगमा ल्याइएको । 

सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण  महाशाखा 
 

५.९ मवहला, बालबानलका िेष्ठ नागररक श्रम तथा रोिगार शाखा  

 १०९ औिं अन्तराववष्ट्रय श्रम सम्मेलनमा नेपालको प्रनतनननध मण्डलको तफव बाट रेकडव गररन े
वक्तव्यको मस्यौदा उपर पषृ्ठपोषण प्रदान गररएको । 

 यस शाखासमग सम्बजन्धत ववनभन्न व्यजक्त, ननकायहरूले पेश गनुवभएको ननवेदन तथा उिरुी उपर 
तत ्तत ्ननकायहरूमा आवश्यक कारवाहीको लानग पराचार गररएको । 

५.१० जशक्षा, स्वास््य, यवुा तथा खेलकुद शाखा 

 नेपाल ट्रष्ट (दोश्रो सिंशोधन) ननयमावली¸ २०७८ स्वीकृनतका लानग नेपाल सरकार 
मजन्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश गरी मजन्रपररषद् बाट स्वीकृत भएको ।  

 प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार सम्बन्धी कायवववधी¸२०७५ लाई समसामवयक बनाउन 
प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कार सम्बन्धी कायवववधी¸२०७८ को मस्यौदा तयार गरी नेपाल 
सरकार मजन्रपररषद् बाट स्वीकृत भएको । नयाम कायवववनध अनरुुप प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा 
परुस्कार  ववतरण मापदण्ड, २०७८ समेत स्वीकृत भएको। 

 प्रधानमन्री रावष्ट्रय प्रनतभा परुस्कारका लानग अनलाइन आवेदनका लानग १५ ददनको समय 
ददई गोरखापर दैननकमा सूचना प्रकाजशत गररएकोमा ददइएको समय नभर २५ वटा 
आवेदनहरु प्राि भएको।   

 कोनभड-१९ सिंकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) ननदेशक सनमनतको २२ देजख २४ औिं बैठकको 
सहिीकरण गररएको। 

 कोनभड-१९ सिंकट व्यवस्थापन अध्यादेश¸ २०७८ लागू भएपनछ नयाम बनेको कोनभड-१९ 
सिंकट व्यवस्थापन केन्र (CCMC) लाई शाखामा रहेका ववनभन्न बैठक पजुस्तकाहरु तथा 
आवश्यक कागिातहरु हस्तान्तरण गररएको । 

 बीपी कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ठान¸ धरानमा देजखएका समस्याहरु पवहचान गरी समस्या 
समाधानका सझुावहरु पेश गनव अध्ययन तथा छानववन टोली गठन गररएको । 
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प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा 

५.११ प्रादेजशक समन्वय शाखा 

 प्रदेश सरकारबाट माग भई आएका िग्गा, भवन, दरवन्दी सिंरचना, बिेट लगायतका 
ववषयहरू कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत सिंघीय मन्रालयहरूमा पठाइएको । 

 कोनभड -१९ समग सम्बजन्धत ववषयमा प्रदेश सरकारबाट माग भएका ववषय एिंव प्रदेश 
सरकारबाट प्राि प्रगनतहरूका सम्वन्धमा समन्वय र सहिीकरण सम्बन्धी कायव गररएको । 

 नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कायवववस्ततृीकरणमा पररमािवन गनव आवश्यक भएमा सझुाव ददन 
सबै स्थानीय तहका सिंघ, महासिंघ, सात वटै प्रदेश सरकार तथा सिंघीय मन्रालयहरूमा एक 
मवहना समय ददई अनरुोध गररएको । 

 सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १२ को 
उपदफा (८) तथा दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम ननकाय तोक्ने सम्वन्धमा नेपाल 
सरकार मजन्रपररषद् बाट नमनत २०७७।१०।१५ मा भएको ननणवय कायावन्वयनका लानग 
सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको। 

 सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२, 
ववषययगत सनमनत गठन सम्बन्धमा ववनभन्न १२ वटा मन्रालयहरूबाट प्राि वववरण 
अध्यावनधक गररएको । ।  

५.१२ योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरुको समेत अनलाइन 
मननटररङ प्रणालीमा रहेका वक्रयाकलाप तथा माइलस्टोनहरू प्रववष्ट गररएको । अन्तगवतका 
ननकायहरूको मतुय मतुय वक्रयाकलाप र माइल्स्टोनहरु अनलाइन मननटररङ्ग प्रणाली माफव त ्
अनगुमन गररएको ।  

 आगामी आनथवक वषव २०७८/७९ को लानग नेपाल सरकारको नीनत तथा कायवक्रम तयारीका 
लानग सबै मन्रालय, सिंवैधाननक ननकाय तथा अन्य ननकायहरूबाट सम्बजन्धत क्षेरगत नीनत 
तथा कायवक्रमको वववरण सिंकलन गरी नीनत तथा कायवक्रमको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार 
गररएको । 

 यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको आनथवक वषव २०७८/७९ को लानग वावषवक बिेट 
तथा कायवक्रम र मध्यमकानलन खचव सिंरचना तिुवमा गररएको । यस कायावलय र अन्तगवतका 
ननकायहरूको वावषवक ववकास कायवक्रम प्रकाशन गररएको ।  
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 यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको आ.व. २०७८/७९ को वावषवक बिेट तथा 
कायवक्रम बमोजिमका वक्रयाकलाप तथा माइलस्टोनहरू तयार गरी अनगुमन गने प्रयिोिनाथव 
अनलाइन मननटररङ्ग प्रणालीमा प्रववष्ट गररएको ।  

 यस कायावलयको आन्तररक वावषवक कायवक्रम कायावन्वयन कायवयोिना तयार गररएको तथा 
अन्तगवतका ननकायहरूको कायवयोिना तयारीमा सहिीकरण गररएको । 

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा 

५.१३ सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा 

५.१३.१ सूचनाको हक कायावन्वयन  

आनथवक वषव २०७७/७८ चौथो रैमानसक अवनधमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम 
सूचना उपलब्ध गराई पाउम भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सूचना 
अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्राप् त भएका १० वटा ननवेदनमा आवश्यक कारवाही गरी सूचना 
उपलब्ध गराइएको । अन्य ननकायसमग सम्बजन्धत ननवेदनहरू आवश्यक कारवाहीका लानग तत ्तत ्
ननकायमा लेखी पठाइएको । (थप वववरण प्रनतवेदनको नस.निं १० मा समावेश गररएको छ)  

५.१३.२ रािदूत ननयजुक्तका लानग सहमनत  

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

क्र.सिं रािदूतको नाम 
नमर राष्ट्रको 

नाम 

सहमनत प्रदान गररएको 
नमनत 

आवासीय/ 
गैरआवासीय 

१. H.E. Dr. Thomas Heinrich Prinz िमवनी  २०७८/०१/०३  

आवासीय २. H.E. Ms. TORUN DRAMDAL नवे  २०७८/०१/१२ 
३. H.E. Peggy Frantzen लक्िेम्बगव  २०७८/०१/२१ 

गैह्रआवासीय 

४. H.E. Mr. Farid Mamumdzay अफगाननस्तान  २०७८/०१/२१ 
५. H.E. MS. Daniela Mariana Sezonov-

Tane 
रोमाननया  २०७८/०१/०७ 

६. H.E. MS. Katharina WIESER अवष्ट्रया २०७८/०१/०७ 
७. H.E. MS. MUKANGIRA Jacqueline रूवाण्डा  २०७८/०१/१२ 
८. H.E. Hugo Javier GOBBI अिेजन्टना २०७८/०१/१२ 
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५.१३.३ भेटघाट समन्वय  

प्रदेश तहका माननीय मतुयमन्री र माननीय मन्रीज्यूहरूसमग ववदेशी कूटनीनतक ननयोग तथा  
अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थाका प्रनतनननधहरूले गने भेटघाटको सहिीकरणको कायव समेत यो शाखाबाट 
हुमदै आएकोमा आ.व. २०७७/७८ को चौथो रैमानसक अवनधमा ववनभन्न ववदेशी कूटनीनतक 
ननयोग तथा अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थाका प्रनतनननधहरूका ननम्न भेटघाट कायवक्रमको समन्वय एवम ्
सहिीकरण गररएकोः 

 २६ अवप्रल देजख १ मे २०२१ सम्म ववनभन्न स्थानमा सञ्चानलत आयोिनाहरूको स्थलगत 
भ्रमण गने उदे्दश्यले नेपालमा रहेको यूरोवपयन यनुनयनको प्रनतनननधमण्डलका (रािदूत Mr. 

Pertti Anttinen सजम्मनलत) र कणावली तथा सदूुरपजिम प्रदेशका पदानधकारीहरूबीचको 
भेटघाट ।  

५.१३.४ अन्य ननयनमत कायवहरू  

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ 
बमोजिम प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसमग सम्बजन्धत आनथवक वषव २०७७/७८ 
को तेस्रो रैमानसक वववरण तयार गरी सो वववरण कायावलयको वेबसाइटमाफव त ्सावविननक 
गनुवका साथै रावष्ट्रय सूचना आयोगमा समेत पठाउने व्यवस्था नमलाइएको ।  

 जचठीपरलगायत शाखाका अन्य ननयनमत कायवहरू गररएको । 

शासकीय सधुार महाशाखा 

५.१४ सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा 

 सजचव बैठक: नेपाल सरकारका मतुय सजचव शिंकरदास बैरागीको अध्यक्षतमा नमनत 
२०७8/03/09 गते िमु माध्यमबाट आयोिना भएको सजचव बैठकका ननणवय 
कायावन्वयनको लानग सबै मन्रालय तथा ननकायमा पठाइएको । मन्रालयबाट ववनभन्न 
नमनतमा भएका सजचव बैठकका ननणवयहरूको प्राि प्रगनत प्रनतवेदन सिंकलन गररएको । 

 उच्च व्यवस्थापन समूहको (E-SMT) बैठक: नमनत २०७8/01/०८ गते र 
२०७८/०३/०६ गते नेपाल सरकारका मतुय सजचव शिंकरदास बैरागीको अध्यक्षतमा 
बसेको ववस्ताररत उच्च व्यवस्थापन समूह बैठकका ननणवयहरू कायावन्वयनका लानग सबै 
सजचवालय, महाशाखा तथा ननकायमा पराचार गररएको। 

 उिरुी/गनुासोहरुको सम्बोधनः ववनभन् न व्यजक्त/सिंस्थाहरूबाट प्राप् त ज्ञापनपर/ उिरुी/ 
गनुासोहरू सम्बोधनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायमा आवश्यक कारवाहीको लानग 
लेखी पठाइएको।  
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 सम्पजत्त वववरण सिंकलन एवम ्त्यसको अनभलेख व्यवस्थापन: यस शाखामा प्राि भएको सम्पजत्त 
वववरण रेकडव गरी राजखएको। 

 स्थलगत अनगुमन: शासकीय सधुार महाशाखा प्रमखुको ननदेशन अनसुार नमनत २०७८ असार 
२१ गतेका ददन कम्पनी रजिष्ट्रारको कायावलय, असार २४ गते यातायात व्यवस्था ववभाग र 
असार २५/२६ गते मालपोत कायावलय, नडल्लीबिार, कलिंकी र चाबवहलको स्थलगत 
अनगुमन गरी श्रीमान ्मतुयसजचवज्यू समक्ष प्रनतवदेन पेस गररएको। 

५.१५ सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी APG ले 
गने पारस्पररक मूल्याङ्कनको लानग प्राववनधक पररपालनातफव को प्रारजम्भक िवाफ लेखन कायव 
सम्पन्न भएको।  

 यस शाखाको आ.व. 2078/79 को वावषवक कायवक्रमको माइल्स्टोन तयार गरी योिना 
शाखामा पेश गररएको।  

 सम्बजन्धत ३३ वटा ननकायहरुको सम्पजत्त शरु्द्ीकरण ननवारण सम्बन्धी सम्पकव  व्यजक्तका 
साथै कायावलय प्रमखुको सम्पकव  वववरण अद्यावनधक गररएको । 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्कवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रावष्ट्रय 
रणनीनत तथा कायवयोिना (२०७६-८१) को अनसूुची-१ को १०.२.६ मा भएको व्यवस्था 
एविं रावष्ट्रय समन्वय सनमनतको बैठक निं १०४ बमोजिमको प्राववनधक सहयोग समूहको 3 
पटक बैठक बसी रणनीनत तथा कायवयोिना र पारस्पररक मूल्याङ्कनको लानग प्रभावकाररता 
ल्याउने ववषयमा सहिीकरण गररएको । 

 सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा आतिंकवादी वक्रयाकलापमा ववत्तीय लगानी ननवारणसम्बन्धी रावष्ट्रय 
रणनीनत तथा कायवयोिना 2076-081 मा रहेका वक्रयाकलापहरुलाई ननकायगत रुपमा 
छुट्याइव हालसम्म भएका कायावन्वयनको अवस्था अद्यावनधक गररएको। साथै चाल ुआ.व. 
2078/79 मा सरोकारवाला ननकायहरुले गनुवपने वक्रयाकलापहरुको कायवयोिना तयार गनव 
लगाइएको ।  

 सरकारीकरण गने ननणवय भएका 4 वटा दईुपाङ्ग्ग्र ेसवारीसाधन हस्तान्तरणसम्बन्धी ननणवयहरु 
गराई रािस्व अनसुन्धान ववभागमा पराचार गररएको । 

 रावष्ट्रय समन्वय सनमनतको 105औिं र 106औिं बैठकको सहिीकरण गररएको । 
 मालपोत कायावलय कलिंकीको स्थलगत अनगुमन गरी प्रनतवेदन पेश गररएको।  
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५.१६ हेलो सरकार कक्ष 

हेलो सरकार प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र ववनभन्न मन्रालय तथा ननकायहरूसमग 
सम्बजन्धत रहेर प्राि हनुे ववनभन्न वकनसमका िनगनुासो र सझुावहरूको उजचत सनुवुाई गनव, 
मन्रालयबाट हनुे नीनतगत ननणवय, कायवसिंचालन र शाजन्त सरुक्षाको जस्थनतको सम्बन्धमा िानकारी 
नलई शासकीय व्यवस्थामा सधुार गरी िनमखुी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवर्द्वन गनवका लानग गनुासो 
गनव चाहने िो कोहीले देहायबमोजिमको माध्यमबाट शाखामा सूचना ददन सवकनेछ । 

  

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

 शाखाको फ्याक्स नम्बर ११०० मा फ्याक्स गरेर । 

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

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

बाट पठाएर । 

 Twitter तथा Facebook पेिको गनुासो गेट । 

 मेाबाइल Apps मा गनुासो पठाएर। 

 हेलो सरकार शाखामा पर पठाएर । 

 गनुासोकताव स्वयिं उपजस्थत भई वववरण वटपाएर । 

 SMS मा गनुासो पठाएर । 

 Viber माफव त ्गनुासो पठाएर । 

 अन्य 

शाखामा प्राि गनुासो तथा फर्छ्यौट वववरण  

प्राि गनुासो सिंतया फर्छ्यौट भएका गनुासो सिंतया 
२५७७ ११८८ 
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ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा 

५.१७ तत्काल समस्या समाधान केन्र  

 रावष्ट्रय गौरव, रूपान्तरणकारी तथा अन्य गरी कूल ६७ रावष्ट्रय महत्वका आयोिनाहरुको यस 
कायावलयको अनगुमन प्रणाली माफव त प्रगनत प्राि गरी ननयनमत मानसक प्रनतवेदन तयार 
गररएको। 

 आ.व. २०७८/७९ का लानग ६४ रावष्ट्रय महत्वका आयोिनाहरु छनौट गरी उक्त 
आयोिनाहरुको वावषवक कायावन्वयन कायवयोिनामानथ छलफल गररएको । 

 यस रैमानसकमा केन्रीय अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतको २ वटा बैठक आयोिना 
गररएको। 

५.१८ ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा 

 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा आनथवक वषव २०७७।७८ को  प्रमखु 
नीनत तथा कायवक्रम एवम ्बिेट कायावन्वयनको मन्रालय/ननकायगत तीन (३) वटा मानसक 
प्रनतवेदन तयार गररएको । 

 ननिामती कमवचारी रावष्ट्रय तानलम नीनत, २०७१ को नीनत परीक्षण (Policy Audit) को 
प्रस्ततुीकरण कायव सम्पन्न भएको । 

 मन्रालय/ननकायहरूसमग आनथवक वषव २०७८।७९ को सावविननक िानकारी वक्तव्य (बिेट) 
को कायावन्वयनका लानग वावषवक कायावन्वयन कायवयोिना माग गरी श्रीमान ् सजचवज्यूको 
समपुजस्थनतमा नमनत २०७८।०३।१० देजख २०७८।०३।२१ सम्म छलफल गरी उक्त 
कायवयोिनालाई अजन्तम रूप प्रदान गररएको । 

 आनथवक वषव २०७८।७९ को मन्रालय/ननकायगत वावषवक कायावन्वयन कायवयोिना यस 
कायावलयको एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्रववष्ट गने कायवमा सहिीकरण गररएको । 

 आनथवक वषव २०७८।७९ को एकीकृत प्रणालीमाफव त मन्रालय/ननकायहरूको अनगुमनका 
लानग कायवसम्पादन सूचकहरूको पवहलो मस्यौदा तयार गररएको ।  
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५.१९ त्याङ्क  शाखा 

 रावष्ट्रय क्षयरोग कायवक्रमको त्यािंक ववश्लषेण गरी Determinants of Tuberculosis 
Treatment Success and Death in Nepal सम्बन्धी कायवपर तथा नीनतगत सारािंश 
तयार गररएको ।  

 Trend and Determinants of Knowledge and Practice of Birth Registration 
in Nepal सम्बन्धी कायवपर तथा नीनतगत सारािंश तयारीका लागी रावष्ट्रय बहसूुचक क्लस्टर 
सभेक्षण २०१४ तथा २०१९ को पनुवववष्लेषण गररएको । 

लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा 

५.२० कृवष, वन तथा वातावरण शाखा र अथव, उद्योग, वाजणज्य तथा पयवटन शाखा  

 ववदेशी लगानी नीनत, २०७१ को अध्ययन प्रनतवेदन तयार गररएको। 

 रावष्ट्रय योिना आयोग तथा अन्य ननकायबाट नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् समक्ष स्वीकृनतको 
लानग प्राि भएका प्रस्तावहरू पेश गररएको। 

 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् मा स्वीकृनतको लानग पेश भएको प्रस्ताववत दगु्ध ववकास नीनत तथा 
हवाई नीनतमा राय सझुाव उपलब्ध गराइएको। 

 प्राङ्गाररक तथा िीवाण ुमल ननदेजशका, गररवी ननवारण कोषबाट प्रववर्द्वत सामदुावयक सिंस्थालाई 
सहिीकरण गने सम्बन्धी कायवववनध, स्टाटवअप व्यवसायलाई किाव प्रवाह गने कायवववनध, 

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) मा राय सझुाव उपलब्ध 
गराइएको । 

 Doing Business Report, 2022 का लानग नेपाल सरकारको तफव बाट प्रनतवेदन तयारी, पेश र 
ववश्व बैंकसमग परामशव तथा गोष्ठी (भच ुवअल) सम्पन्न गररएको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यू, श्रीमान ्मतुयसजचवज्यू तथा कायावलयलाई सम्बोधन गरी प्राि हनु 
आएका यस महाशाखासमग सम्बजन्धत ननवेदन, उिरुी गनुासोहरुलाई सम्बजन्धत ननकायमा 
पठाएको । 

 समसामवयक समस्या तथा ववषयहरुमा सम्बजन्धत ननकायहरुसमग छलफल गरी आवश्यक 
ननणवय गररएको । 
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पूवावधार ववकास महाशाखा 

५.२१ भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव र खानपेानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा 

 पूवावधार ववकास महाशाखाको आ.व. 2078/79 को वावषवक कायवक्रम तथा कायवयोिना 
तयार गरेको। 

 भकूम्पबाट प्रभाववत सिंरचनाको पनुननवमावण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ (२) बमोजिम 
गदठत पनुरावेदन सनमनतलाइव सिंगठन सिंरचना र दरवन्दी सवहत प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलय अन्तगवत राखी कायव सञ्चालन गने प्रयोिनको लानग नेपाल सरकार 
मजन्रपररषद् मा पेश गने प्रस्ताव तयार गरेको र ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत 
ननकायमा पराचार गररएको ।  

 ववकास कायव र वातावरणीय पक्षको सिंरक्षणबीच समन्वयात्मक रुपमा अजघ बढ्न के कस्तो 
नीनतगत व्यवस्था गनव उपयकु्त हनु्छ भने्न ववषयमा नमनत 2078/01/02 मा 
सरोकारवालाबीच अन्तरवक्रया गरी सझुाव सिंकलन गररएको। 

 बन्चरे डामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइटमा स्थानीयका माग सम्बन्धमा नमनत 
2078/01/06 गते तथा पहुमच मागव/सडक ननमावण िस्ता ववषयमा नमनत 
2078/03/28  गते सरोकारवालाबीच छलफल बैठक गररएको।  

 बन्चरे डामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइटको समग्र पक्षको व्यवस्थापन सम्वन्धमा प्राववनधक 
सनमनत गठन गररएको। 

 बन्चरे डामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइटबाट उत्पन्न हनुे नलचेट व्यवस्थापन सम्वन्धमा 
अध्ययन गरी सझुाव पेश गनव खानेपानी मन्रालयलाइव पराचार गररएको।   

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सजचवको सिंयोिकत्वमा शहरी ववकास तथा 
भवन ननमावण ववभाग, बन्चरेडामडा स्याननटरी ल्याण्डफील साइट आयोिना प्रमखु लगायतबाट 
बन्चरे डामडा स्याननटरी ल्याण्डवफल साइट आयोिनाको प्रगनत र वस्तजुस्थनत बारे नमनत 
2078/1/9 मा सिंयकु्त रुपमा स्थलगत अनगुमन र प्रनतवेदन पेश गररएको। 

 अरुण तेस्रो िलववद्यतु आयोिनाको समस्या समाधान सम्वन्धमा नमनत 2078/0२/०९ मा 
सरोकारवाला ननकायबीच छलफल गररएको।  

 नमनत 2078/03/02 मा आयोजित सम्पजत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकबाट गदठत 
सनमनतमा पूवावधार ववकास महाशाखा प्रमखु सनमनतको सदस्य भई प्रनतवेदन पेश गरेको। 

 मेलम्ची खानेपानी आयोिनामा बाढी पवहरोबाट भएको क्षनतको पनुननवमावणका ववषयमा 
सरोकारवालासमग नमनत 2078/03/10 मा छलफल गररएको ।  
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 नमनत 2078/03/12 मा नसिंहदरबार पररसर व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक 
आयोिना गरी छलफल गररएको। 

  नमनत 2078/03/13 गते पूवावधार ववकास महाशाखा प्रमखुबाट आयोिना बैंक 
कायवसञ्चालन ननदेजशका तिुवमा उपसनमनतको सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभागी र ननदेजशका 
तयारीका लानग सझुाव उपलब्ध गराइएको। 

 पूवावधार ववकास महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा िल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीनत, 

२०७२ को अध्ययन कायवलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी बनाउन कायवदल गठन भइव 
नीनतको सनमक्षा, तिुवमा प्रवक्रया र कायावन्वयन अवस्थाको ववश्लषेण, नीनत तिुवमा तथा 
कायावन्वयनमा देजखएका समस्या, ननष्कषव तथा नसफाररस सवहत नमनत 2078/3/31 मा यस 
कायावलयमा अध्ययन प्रनतवेदन पेश गररएको। 
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कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा 

५.२२ कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 

क्र.सिं. वक्रयाकलाप प्रगनतको व्यहोरा 
१. प्रधानमन्री तथा 

मजन्रपररषद्को कायावलय र 
अन्तगवतका ननकायसमग 
सम्बजन्धत कानूनमा 
आवश्यक सिंशोधन गने 

(क) सिंघीय सािंसदमा पेश गरेको:- 
 १. सिंवैधाननक पररषद् (काम, कतवव्य, अनधकार र कायवववनध) सम्बन्धी ऐन,  

      २०६६ लाई सिंशोधन गनव बनेको अध्यादेश, २०७८ 

 २. सावविननक पद धारण गने व्यजक्तको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गनव 
बनेको  अध्यादेश,२०७८ 

(ख) ववधेयक सनमनतमा छलफल भएबमोजिम देहायका मस्यौदा पररमािवन गरी 
मजन्रपररषद् बैठक शाखामा पेश गरेको:- 

१. "िग्गाको हदबन्दी छुट ददने सम्बन्धी आदेश, २०७८"  

२. "इपीसी माध्यमबाट खरीद गने सम्बन्धी ननदेजशका, २०७७"  

३. "रावष्ट्रय सूचना प्रववनध (ववकास सनमनत) गठन (तेस्रो सिंशोधन) आदेश, 
२०२८" 

४. "कोनभड-१९ को ववश्वव्यापी  सिंक्रमणको कारण वैदेजशक रोिगारीका 
क्रममा अलपर परेका नेपाली कामदारको उद्दार गरी स्वदेश वफताव गने 
सम्बन्धी (पवहलो सिंशोधन) ननदेजशका, २०७८" 

५. "स्वास््यकमी तथा स्वास््य सिंस्थाको सरुक्षा सम्बन्धी (पवहलो सिंशोधन) 
अध्यादेश, २०७८"  

६. "सरकारी ननकायको वेवसाइट ननमावण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
ननदेजशका, २०७८"  

७. "सडकबोडवको कायवकारी ननदेशकको ननयजुक्त, पाररश्रनमक सवुवधा तथा 
सेवाका अन्य शतव सम्बन्धी (दोस्रो सिंशोधन) ननयमावली, २०७८"  

८. ववश्वववद्यालय अनदुान आयोग कमवचारी ननयमावली, २०७८ 

२. फैसला कायावन्वयनतफव  १. यस कायावलयको नाममा लगत रहेका फैसला/आदेशका फाइलहरु तयार 
गरी ववद्यतुीय अनभलेख राख्न ेकाम सम्पन्न भएको । 

२. यस कायावलयमा प्राि हनु आएका फैसला/आदेश कायावन्वयनको ववद्यतुीय 
माध्यममा अनभलेजखकरण गने कायव भइरहेको। 

३. यस कायावलय समेत ववपक्षी भएको मदु्दामा सम्माननत अदालतबाट भएको 
आदेशको सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननकायलाइव आवश्यक कारवाही गरी 
त्यसको िानकारी यस कायावलयमा पठाउन पराचार गररएको । 

४. आदेश कायावन्वयनको प्रगनत प्रनतवेदन तयारी गने कायव भइरहेको। 

३. नेपाल सरकारमा पनव 
आएका पनुरावेदन सम्बन्धी 
कायव 

नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १८ बमोजिम जिल्ला प्रशासन 
कायावलय, कवपलवस्तकुो ननणवय उपर नेपाल सरकार, मजन्रपररषदमा पनव 
आएको ननवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मजन्रपररषदबाट नमनत 
२०७८।०३।२८ मा ननणवय भएको । 

४. नलजखत 
िवाफ/पनुरावेदन/प्रनतउत्तर 

सम्माननीय प्रधानमन्री, नेपाल सरकार,मजन्रपररषद्, मतुय सजचव, प्रधानमन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायावलयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च 
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परतफव  अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुबाट म्याद प्राि हनु आएका १७१ थान 
मदु्दाहरुको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन पर तथा प्रनतउत्तर पर तयार गरी 
सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

५. रािपरतफव  यस कायावलयको तफव बाट नेपाल रािपरमा प्रकाजशत गररने  सूचनाहरु (थान 
४) सम्पादनको लानग कानून¸ न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा 
पठाइवएको । कानून¸ न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयबाट सम्पादन भइव 
आए पिात (४ थान) प्रकाशनको लानग मरुण ववभागमा पठाईएको ।  

६. कानूनी रायतफव  यस कायावलयका ववनभन्न सजचवालय तथा महाशाखाहरुबाट ४ वटा ववषयमा 
कानूनी राय माग भएकामा सजचवालय तथा महाशाखाबाट कानूनी राय 
पठाइएको । 

 

मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा 

५.२३ मानव अनधकार शाखा 

क्र.सिं. वक्रयाकलाप प्रगनतको व्यहोरा 
१. मानव अनधकार सम्बन्धी 

सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय ववशेष 
समानधकक्षहरुले माग गरेको 
िानकारी तथा प्रश्नावली एविं 
सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय मानव 
अनधकार सनमनतमा परेका 
उिरुी तथा सो को ताकेताको 
िवाफका साथै अन्य माग 
भएको िानकारी उपर नेपाल 
सरकारले पेश गनुवपने 
िवाफको तयारी (१२ वटा) 

२८ वटा िवाफ तयार गरी पठाई सवकएको। 

 Protecting Human Rights During and After COVID-19;  

 Human Rights of Internally Displace Persons due to Climate 
Change;  

 Bachelet condemns Dalit Killings, Calls for independent 
Investigation;  

 UN Entity for Gender Equality and the empowerment of women 
(Communication of Mrs Srijana Raj Bhandari); 

 Khokana Incident; Khokana Incident; Special Rapporteur on 
contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance;  

 Response of the Government of Nepal to Special Rapporteur on the 
Right to Adequate Housing; Response on the Joint  

 Communication on the destruction of homes, forced eviction and 
alleged torture and ill-treat of Chepang indigenous peoples in the 
Chitwan National Park in July 2020;  

 Independent Expert on  protection against violence and 
discrimination based on sexual orientation and gender identity; 

  Working group on the issue of human rights and transitional 
corporation and other business enterprises (Human Rights 
compatible international Investment Agreement) 

 Report on promoting and protecting the human right of women 
and girls in conflict and post-conflict situations,  

 NHRC appointment and NHRC bill,   

 Human Rights to safe drinking water and sanitation,   

 Appointment of Chairperson and Members in the NHRC,   

 Thematic Report Focusing on Reducing the environmental impacts 
of the global food system on human rights,   

 Appointment of Chairperson and Members in the NHRC,   

 Accountability for Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment,  

 Gender Equality in the Judiciary,  

 Questionnaire asked by United Nations Office on Drugs and Crime,   
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 Rights to freedom of peaceful assembly and of association to 
advance climate Justice,  

 Violation of the rights of indigenous Newar peoples over their 
lands, resources and over the loass of religious sites due to the 
Terai/Madesh Fast Track (Expressway) Project and The Chhaya 
Complex,    

 The International Debt Architecture Reform and Human Right,   

 Minorities, Equal Participation, Social and Economic Development 
and the 2030  

 Right of everyone to sexual and reproductive health- challenges 
and opportunities during Covid-19,  

 Human Right and Cultural Diversity,   

 Promoting, Protecting and fulfilling women’s and girl’s full 
enjoyment of human rights in humanitarian situations,   

 Children’s right and Alternative Care,   

 Gender Justice and the right to freedom of opinion and expression,   

 Food System and Human Rights 

रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको ननयजुक्तको 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारको धारणा नमनत २०७७।१२।२६ को पर 
माफव त रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगमा पठाइएको । 

२. अन्तराववष्ट्रय मानव अनधकार 
ददवस सम्बन्धी कायवक्रम 
सिंचालन 

अन्तराववष्ट्रय मानव अनधकार ददवस (१० नडसेम्बर)मा सम्माननीय 
प्रधानमन्रीज्यूको मन्तव्य गोरखापरमा प्रकाशन गररएको। 

३. UPR सम्बन्धी प्रनतवेदन 
तयारी(७ प्रदेश र काठमाण्डौ 
गरी ८ वटा अन्तरवक्रया 
समेत) 

 UPR को मस्यौदा तयार पारी सो मस्यौदामा कोनभड-१९ का कारण ७ 
प्रदेश र काठमाण्डौ गरी ८ वटा virtual अन्तवक्रव या सम्पन्न गरी राय 
परामशव प्राि गरेको। 

 प्रनतनननधसभाको कानून, न्याय तथा मानव अनधकार सनमनतमा virtual र 
प्रत्यक्ष्य प्रस्ततुी तथा छलफल भएको। 

 October 12, 2020 मा सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय मानव अनधकार पररषद्मा 
UPR 3rd cycle को report बझुाइएको।  

 २१ िनवरी २०२१ मा UPR को पनुरावलोकन सम्पन्न भएको। 

 UPR को क्रममा प्राि नसफाररशहरुमा नेपाल सरकारको धारणका 
सम्बन्धमा नमनत २०७७।१२।२७ गते रावष्ट्रय मानव अनधकार 
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुसमग छलफल गररएको र नपेाल जस्थत 
NHRIS  का प्रनतनननधहरुसमग समेत Virtual माध्यमबाट नमनत 
२०७७।१२।३० मा छलफल गररएको ।   

  UPR पनुरावलोकनका क्रममा प्राि भएका नसफाररशहरुका सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारको धारणा १२ अवप्रल¸ २०२१ मा पठाइएको ।  

 ८ िलुाइव¸ २०२१ मा UPR Outcome Adaptation भएको ।  
४. मानव अनधकार सम्बन्धी 

रावष्ट्रय कायवयोिना 
कायावन्वयन (प्रचार प्रसार 
प्रकाशन र सिंचार) 

मानव अनधकार सम्बन्धी पामचौ रावष्ट्रय कायवयोिना तिुवमा भइव म नेपाल 
सरकार¸ मजन्रपररषदबाट २६ असोि¸ २०७७ मा स्वीकृत भएको । उक्त 
कायवयोिनाको ५००० प्रनत छपाई भएको र सबै प्रदेशमा e-copy 
पठाइएको ।  

५. रावष्ट्रय मानव अनधकार २२ वटा नसफाररसमा सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायमा कायावन्वयनको 
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आयोगबाट आएका 
नसफाररसहरुको कायावन्वयन। 

लानग पठाइएको। 

६. Common Core Document  Common Core Document को मस्यौदा तयार गरी पेश गररएको ।  

७. नेपालले सन ्२०२० मा पेश गरेको UNCA (2nd cycle) को Self-Assessment Report  मा प्राि प्रश्न 
तथा जिज्ञासाहरु सम्वोधन गनव मस्यौदा तयार गररएको।   
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६. प्रवक्ता र सूचना अनधकारीको वववरण 

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

नाम : कृष्ण बहादरु राउत 

 

पद : सहसजचव 

महाशाखा : पूवावधार ववकास महाशाखा 
फोन निं. : ९७७-१-५९७१०७५ 

ईमेलः  : spokesperson@opmcm.gov.np 

सह-प्रवक्ताको वववरण 

नाम : गोकुल खड्का 

 

पद : उपसजचव 

महाशाखा : तत्काल समस्या समाधान केन्र 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०२३ 

ईमेलः  : gokul.khadka@nepal.gov.np 

 

सूचना अनधकारीको वववरण 

नाम : कववता फुयाल 

 

पद : उपसजचव 

शाखा : सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०१४ 

इमेल : kabita.phuyal@nepal.gov.np 
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७. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

ऐनहरू 
 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 लगानी बोडव ऐन, २०६८ 

ननयमावली तथा कायवयोिनाहरू 

 प्रधानमन्री सहायता कोष ननयमावली, २०५९ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली २०६५  

 नेपाल सरकार सशुासन कायवयोिना, २०६८ 

 नयाम नेपाल ननमावण कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६८ 

 नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ 

ननदेजशकाहरू 

 “हेलो सरकार” कक्ष सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 सरकारी ननकायको वेबसाईट ननमावण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका , २०६८ 

 सावविननक ननकायको बैठक तथा कायवक्रम सञ्चालन ननदेजशका, २०६९ 

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

 सवारी साधन (सञ्चालन तथा ममवत) सम्बन्धी ननदेजशका, २०७२ 

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

 वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ 

 सरकारी ननकायिारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गने कायवववनध, २०७५ 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहले ववदेशी सरकार, ननयोग, प्रनतनननध र अन्तराववष्ट्रय सिंघसिंस्थासमग 
सम्पकव  गदाव अवलम्बन गनुवपने कायवववनधसम्बन्धी ननदेजशका, २०७६ 

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

 नागररक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ननदेजशका, २०७८  

 ई.पी.सी. माध्यमबाट खररद गने सम्बन्धी ननदेजशका, २०७८
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८. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

तानलका  १ 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय 

कायावलय कोड निं.: ३०१००३५०१ 

असार मवहनाको खचवको फाटवारी 
आनथवक बषव:-    २०७७/७८ 

      बिेट उपशीषवक :   मजन्रपररषद् [३०१०००११३] 

    

म. ले. प. फा. न. २१० 

 

खर्च/गवत्तीय 

सङ्केत न ं

खचध/सविीय 

िङ्केतको नाम 

असन्तम बजेट यि मसहना िम्मको 

सनकािा 

गत मसहना िम्मको खचध यि मसहनाको खचध यि मसहना िम्मको खचध पेश्की पेश्की बाहेक खचध रकम बााँकी बजेट 

२१११२ पाररश्रचमक पदाचिकारी ४४,४००,०००.०० -१९,२६५.०० १७,०६६,५०४.०० १,६०१,८४४.०० १८,६६८,३४८.०० ० १८,६६८,३४८.०० २५,७३१,६५२.०० 

२११२१ पोिाक १,५००,०००.०० -१२३,९७७.०० ६४४,४६८.०० -११५,४६३.०० ५२९,००५.०० ० ५२९,००५.०० ९७०,९९५.०० 

२११३२ महगंी भत्ता १,८००,०००.०० -२,०००.०० ६७५,६३०.०० ५४,८३९.०० ७३०,४६९.०० ० ७३०,४६९.०० १,०६९,५३१.०० 

२२११२ संिार महसुल ५००,०००.०० ० २४२,९३५.०० २४,२५८.०० २६७,१९३.०० ० २६७,१९३.०० २३२,८०७.०० 

२२२११ इन्िन (पदाचिकारी) ४,६००,०००.०० ० १,८३४,७६५.०० ५७४,३४५.०० २,४०९,११०.०० ० २,४०९,११०.०० २,१९०,८९०.०० 

२२२१३ सवारी सािन ममयत खिय ३,०००,०००.०० ० २,७९०,२४६.०० २०९,७५४.०० ३,०००,०००.०० ० ३,०००,०००.०० ० 

२२३११ मसलन्द तथा कायायलय 

सामाग्री 

३,०००,०००.०० -९८,४८१.०० २८५,७४५.०० २,५८७,२६५.०० २,८७३,०१०.०० ० २,८७३,०१०.०० १२६,९९०.०० 

२२६११ अनगुमन, मू् यांकन खिय ३,५००,०००.०० -९,९००.०० १,१५४,२००.०० -१,६५०.०० १,१५२,५५०.०० ० १,१५२,५५०.०० २,३४७,४५०.०० 

२२७११ चवचवि खिय १७,५००,०००.०० ० ११,१७२,०४५.०० ३,८३३,२७७.०० १५,००५,३२२.०० ० १५,००५,३२२.०० २,४९४,६७८.०० 

कुल जम्मा ७९,८००,०००.०० -२५३,६२३.०० ३५,८६६,५३८.०० ८,७६८,४६९.०० ४४,६३५,००७.०० ० ४४,६३५,००७.०० ३५,१६४,९९३.०० 
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तानलका निं २ 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय 

 कायावलय कोड निं.: ३०१००३५०१ 

असार मवहनाको  खचवको फाटवारी 
   आनथवक बषव:-    २०७७/७८ 

      बिेट उपशीषवक :   प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलय[३०१०००१२३] 
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तानलका निं. ३ 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय 

कायावलय कोड निं.: ३०१००३५०१ 

असार मवहनाको खचवको फाटवारी 
आनथवक बषव:-    २०७७/७८ 

      बिेट उपशीषवक :   प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय[३०१०००१२४] म. ले. प. फा. न. २१० 
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९. कायावलयको वेबसाइट 

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

१०. कायावलयमा परेको सूचना मागसम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववषय (नस.निं ५.११.१ 
समग सम्बजन्धत) 

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

१. श्री रूक्साना कपाली, लनलतपरुले नागररकतामा 
आफ्नो नाम तथा लैवङ्गक वववरण सच्याउने प्रवक्रया 
तथा प्रावधानहरूसम्बन्धी सूचना माग गरी नमनत 
२०७८/०१/०२ र २०७८/०१/०८ गते 
ननवेदन दताव गनुवभएको।  

ननवेदकले माग गरेको सूचना गहृ 
मन्रालयसमग सम्बजन्धत देजखएकोले सो 
ननकायलाइव पराचार गरी सोही सूचना 
प्रदान गररएको । 

२. प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रतेी, बढुाननलकण्ठ, काठमाडौंले 
कणावली स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ठानको उपकुलपनतको 
ननयजुक्तसमग सम्बजन्धत सूचना माग गदै नमनत 
२०७८/०१/०६ मा ननवेदन दताव गनुवभएको ।  

यस कायावलयको अनभलेखमा भएको 
कणावली स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ठानको 
उपकुलपनत ननयजुक्तको ननणवय एवम ्
ननयजुक्तपरको प्रनतनलवपसवहत ननवेदकको 
मागबमोजिमको सूचना प्रदान गररएको। 

३. श्री ददनेश लोहनी, उदीपरु-१, लमिङुले ‶हरेक वषव 
मन्रीहरूको सम्पजत्त वववरण सावविननक हनुपुनेमा 
कुन कानून, ननदेजशका वा व्यवस्थाअनसुार पनछल्ला 
वषवहरूमा वववरण सावविननक नगररएको हो?″ भने्न 
ववषयको सूचना माग गदै नमनत २०७८/०१/२ 
गते ननवेदन दताव गनुवभएको ।  

नेपालको प्रचनलत कानूनहरूमा कुनै पनन 
व्यजक्तको िीउ, आवास, सम्पजत्त, नलखत, 
त्यािंक, पराचार र चरररसम्बन्धी ववषय 
गोप्य रहेनछ भने्न व्यवस्था रहेको र 
ववगतमा स्वेच्छाले सम्पजत्त वववरण 
सावविननक गने गररएको व्यहोराको सूचना 
प्रदान गररएको ।  

४. २०७८ िेठ १३ गतेको मजन्रपररषद् बैठकको 
ननणवयसम्बन्धी सूचना माग गदै श्री बसन्त िोशी, 
बदवगोररया, कैलाली र श्री ववज्ञान नसिंह नबष्ट, 

सूयवववनायक, भक्तपरुले नमनत 207७/०२/१८ गते 
ननवेदन दताव गनुवभएको ।  

 

माग गरेको सूचनाको ववषय नखलेुको तथा 
मजन्रपररषद्का ननणवयहरू सम्बजन्धत 
मन्रालयमा नै अनभलेखीकरणको लानग 
वफताव पठाइने हुमदा सम्बजन्धत मन्रालयमा 
नै सूचना माग गने भनी सूचना प्रदान 
गररएको ।  

 

५. श्री अनरुाग सवेुदी, का.म.न.पा.-२९, काठमाडौंले 
रािदूत ननयजुक्तसम्बन्धी ननदेजशका, २०७५ मा 
भएको सिंशोधनसम्बन्धी ननणवयको सूचना माग गदै 
नमनत २०७८/०२/२६ गते ननवेदन दताव गनुवभएको 

ननवेदकले माग गरेको सूचना परराष्ट्र 
मन्रालयसमग सम्बजन्धत देजखएकोले सो 
ननकायलाइव आवश्यक कायावथव पराचार गरी 
सोही सूचना प्रदान गररएको ।  
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।  
६. श्री नडल्ली प्रसाद न्यौपान,े अनकोट-३, काभ्रलेे श्री 

सूयव प्रसाद नसलवालको बीमा सनमनतको अध्यक्षमा 
ननयजुक्तसम्बन्धी ननणवयको प्रनतनलवप माग गदै नमनत 
२०७८/०२/२३ गते ननवेदन दताव गनुवभएको । 

ननवेदकले माग गरेको सूचना अथव 
मन्रालयसमग सम्बजन्धत देजखएकोले सो 
ननकायलाइव आवश्यक कायावथव पराचार 
गररएको । सूचना मागकतावलाइव सम्बजन्धत 
मन्रालयबाट सूचना प्रदान गररएको 
व्यहोराको पर समेत प्राि भएको । 

७. श्री सन्तोष भण्डारी र श्री ववक्रम नगरकोटी, 
बढुाननलकण्ठ ११, काठमाडौंले माननीय 
उपप्रधानमन्री रािेन्र महतोको नागररकताको 
प्रनतनलवपसम्बन्धी सूचना माग गदै यस कायावलयमा 
नमनत २०७७/०२/३१ मा ननवेदन दताव गनुवभएको 
। 

उक्त ववषयको सूचना यस कायावलयमा रहने 
सूचना नभएकोले प्रवाह गनव नसवकएको 
व्यहोराको सूचना प्रदान गररएको ।  

८. श्री अनरुाग सवेुदी, का.म.न.पा.-२९, काठमाडौंले श्री 
यवुराि काकीज्यूको रािदूत पदका लानग भएको 
नसफाररसम्बन्धी ननणवयलगायतको सूचना माग गदै 
नमनत २०७८/०३/०७ गते ननवेदन दताव गनुवभएको 
।  

ननवेदकले माग गरेको सूचना परराष्ट्र 
मन्रालयसमग सम्बजन्धत देजखएकोले सो 
ननकायलाइव आवश्यक कायावथव पराचार गरी 
सोही सूचना प्रदान गररएको । 

९. श्री आनतस काकी, काठमाडौंले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी 
अनतररक्त महाननरीक्षक पदका लानग दरबन्दी 
थपसम्बन्धी ननणवयलगायतको सूचना माग गदै नमनत 
२०७८/०३/१६ गते ननवेदन दताव गनुवभएको ।  

यस ववषयको सूचना गहृ मन्रालयसमग 
सम्बजन्धत देजखएकोले सो ननकायलाइव 
आवश्यक कायावथव पराचार गरी सोही 
सूचना प्रदान गररएको । 

१०. श्री नडल्ली प्रसाद न्यौपान,े अनकोट-३, 
काभ्रलेे श्री सूयवप्रसाद नसलवालको बीमा 
सनमनतको अध्यक्षमा ननयजुक्तसम्बन्धी 
ननणवयको सूचना माग गदै कायावलय 
प्रमखुलाइव सम्बोधन गरी नमनत 
२०७७/०३/१६ मा ननवेदन दताव 
गनुवभएको ।  

यसअजघ नमनत २०७८/०२/२३ मा दताव 
गनुवभएको ननवेदन तथा माग गनुवभएको 
सूचना यस कायावलयसमग नभएकोले सूचना 
उपलब्ध गराउन च.निं ५७५५ नमनत 
२०७८/०३/०३ को परबाट 
अथवमन्रालयमा पराचार गररएकोमा उक्त 
मन्रालयबाट ननवेदकलाइव सूचना प्रदान 
गररसवकएको िानकारी प्राि भएकोले सोही 
व्यहोराको सूचना प्रदान गररएको ।  

 


