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१. कायावलयको स्वरूप र प्रकृनत 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय मलुकुको शासकीय प्रबन्धमा महत्त्वपूणव 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 
एविं 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 नेपाल सरकार (मजन्रपररषद्) बाट ननणवय भए अनसुारका 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, 

कूटनीनतक 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. भ्रष्टाचारववरुर्द्को 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 दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग, 
२३. लोक सेवा आयोग; 
२४. रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोग; 
२५. महान्यायानधवक्ताको 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. रािस्व 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, रािस्व 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 सञ्चालन; 
४३. अदालतको फैसला कायावन्वयन तथा अनगुमन; 
४४. प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसँग सम्बजन्धत रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रय सिंस्थासँग 

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

सनमनत, प्रनतष्ठान आददको सञ्चालन 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 पाँच िना सजचव (रा.प.ववजशष्ट शे्रणी) र उहाँहरू अन्तगवत 
ववनभन्न ११ वटा महाशाखा हेने गरी ११ िना सहसजचव (रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरबन्दी रहेको छ 
। प्रत्येक शाखाको कायव सम्पादनका लानग उपसजचवको मातहतमा शाखाको कायव बोझअनसुार 
शाखा अनधकृतदेजख कायावलय सहयोगीसम्मका कमवचारीको दरबन्दी रहेको छ । यस कायावलयको 
दरबन्दी 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 

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

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

३४ का.स.(सरसफाइ) 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.)-

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. कायावलय अन्तगवतका महाशाखा, शाखा र हाल कायवरत पदानधकारीहरू  

महाशाखा/शाखाको नाम जिम्मेवार पदानधकारी 

१. प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय उपसजचव श्री िनकराि भट्ट 

२. मतुयसजचवको सजचवालय उपसजचव श्री गोकुल बस्नते 

३. मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा सहसजचव श्री हीरामजण शमाव  

(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 

आनथवक तथा पूवावधार ववकास सजचव श्री यामकुमारी खनतवडा 

१. लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा सहसजचव श्री खोमराि कोइराला 

(क) कृवष, वन तथा वातावरण शाखा उपसजचव श्री मनोि रेग्मी 

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

२. पूवावधार ववकास महाशाखा सहसजचव श्री बरु्द् बहादरु गरुुङ्ग 

(क) भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव शाखा उपसजचव श्री रमेश शे्रष्ठ 

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

प्रशासन तथा ननतिा व्यवस्थापन क्षरे सजचव श्री लक्ष्मण अयावल 

१.  प्रशासन महाशाखा सहसजचव श्री मदन दहाल 

(क)  प्रशासन शाखा उपसजचव श्री सन्तोष पौडेल 

(ख)  आनथवक प्रशासन शाखा उपसजचव श्री सूयव बहादरु भण्डारी 

(ग)  प्रधानमन्री सजचवालय व्यवस्थापन शाखा (बालवुाटार) उपसजचव 

२.  ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा सहसजचव श्री जशवादेवी दाहाल 

(क) तत्काल समस्या समाधान केन्र  उपसजचव श्री सन्तोष प्रसाद दाहाल 

(ख) ननतिा व्यवस्थापन तथा ववश्लषेण शाखा उपसजचव श्री ज्ञानहरर जघनमरे 

(ग) तथ्याङ्क शाखा उपसजचव श्री शरदकुमार शमाव 

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

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा सशुासन के्षर सजचव श्री सूयवप्रसाद गौतम 

१.  रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा  सहसजचव श्री मनोि कुमार आचायव 

(क) सूचना समन्वय शाखा उपसजचव श्री भववश्वर पाण्डे 

(ख) सूचना सञ् चार तथा ववकास सहायता समन्वय शाखा उपसजचव श्री कववता फुयाल 

२.  शासकीय सधुार महाशाखा  सहसजचव श्री नारायण प्रसाद भट्ट 
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महाशाखा/शाखाको नाम जिम्मेवार पदानधकारी 

(क) सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा उपसजचव श्री ववष्ण ुप्रसाद सवेुदी 

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

(ग) हेलो सरकार शाखा उपसजचव श्री छववलाल पाण्डे 

सामाजिक ववकास तथा प्रादेजशक समन्वय सजचव श्री ददनशे भट्टराई 

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, स्वास्थ्य, यवुा तथा खेलकुद शाखा उपसजचव श्री रािमजण दाहाल 

२. प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा सहसजचव श्री माहादेव पन्थ 

(क) प्रादेजशक समन्वय शाखा  उपसजचव श्री चक्रपाजण शमाव 

(ख) योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा उपसजचव श्री कववराि उप्रतेी 

कानून तथा मानव अनधकार  सजचव श्री धनराि ज्ञवाली 

१. कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा सहसजचव श्री वटकाराम पाण्डे 

(क) कानून शाखा उपसजचव श्री परुुषोत्तम नेपाल 

(ख) फैसला कायावन्वयन शाखा उपसजचव श्री मननराम ज्ञवाली 

२. मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा सहसजचव श्री अरुणा िोशी 

(क) मानव अनधकार शाखा उपसजचव श्री रािेन्र न्यौपान े

(ख) अन्तराववष्ट्रय कानून र सजन्ध सम्झौता शाखा उपसजचव श्री श्रर्द्ा ररिाल 

इजन्िननयररङ्ग क्लष्टर 

सजचव श्री मजणराम गेलाल 

सहसजचव श्री ध्रवु जघनमरे 

उपसजचव श्री कलाकुमारी गैहे्र 

ववशषे दरबन्दी  सजचव श्री खगेन्र प्रसाद नपेाल 

 

२०७८ माघदेजख २०७८ चैत मसान्तसम्म सरूवा तथा पदस्थापन भएका कमवचारीहरूको वववरण 

यस कायावलय वा अन्तगवत सरुवा तथा पदस्थापन भइव आएका कमवचारीहरूको वववरण 

नसनिं कमवचारीको नाम पद 

1=  श्री मजणराम गेलाल सजचव 
2=  श्री ददनेश भट्टराई सजचव 
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नसनिं कमवचारीको नाम पद 

3=  श्री हीरामजण शमाव  सहसजचव 
4=  श्री खोमराि कोइराला सहसजचव 
5=  श्री अरुणा िोशी  सहसजचव (कानून) 
6=  श्री कलाकुमारी गैहे्र उपसजचव 
7=  श्री श्रीधर के.सी. उपसजचव 
8=  श्री शानलक राम दाहाल उपसजचव 
9=  श्री ददपेश लेखक उपसजचव 
10=  श्री कववराि उप्रतेी उपसजचव 
11=  श्री मोतीराम सापकोटा उपसजचव 
12=  श्री खडानन्द गौतम उपसजचव 
13=  श्री ववमल पौडेल शाखा अनधकृत 
14=  श्री लेख बहादरु बस्नेत शाखा अनधकृत 
15=  श्री दल बहादरु बस्नते शाखा अनधकृत 

16=  श्री बाबरुाम अनधकारी शाखा अनधकृत 
17=  श्री ज्योती पौडेल शाखा अनधकृत 
18=  श्री सरोि नसग्देल शाखा अनधकृत 

19=  श्री ववष्ण ुकुमारी भसुाल शाखा अनधकृत 

20=  श्री कवपलवकशोर डायण्ड के.सी. शाखा अनधकृत 

21=  श्री रािेन्र अयावल शाखा अनधकृत 

22=  श्री रुपक काफ्ले शाखा अनधकृत 

23=  श्री पदम बहादरु खरी शाखा अनधकृत 

24=  श्री लक्ष्मी प्रसाई शाखा अनधकृत 

25=  श्री ज्ञानेन्र शमाव  शाखा अनधकृत 

26=  श्री माधवी पौडेल लेखा अनधकृत 

27=  श्री अरुण महत कम््यटुर अनधकृत 

28=  श्री सनमर थापा कम््यटुर इजन्िननयर 

29=  श्री वैियन्ती देवी न्यौपान े ना.स.ु 

30=  श्री सववता भण्डारी ना.स.ु 

31=  श्री सरला शमाव परािलुी ना.स.ु 
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नसनिं कमवचारीको नाम पद 

32=  श्री श्रीराि गौतम ना.स.ु 

33=  श्री सनबन प्रिापनत कम््यटुर अपरेटर 

34=  श्री फूलथुगँा रेग्मी कम््यटुर अपरेटर 

35=  श्री मध ुअयावल जघनमरे कम््यटुर अपरेटर 

36=  श्री मञु्ज शमाव सवेुदी खररदार 

37=  श्री दगुावदेवी भण्डारी खररदार 
 

यस कायावलयबाट सरुवा तथा पदस्थापन भइव गएका कमवचारीहरूको वववरण 

नसनिं कमवचारीको नाम पद 

1=  श्री रमेश प्रसाद नसिंह सजचव 
2=  श्री राम प्रसाद थपनलया सजचव 
3=  श्री कोशलचन्र सवेुदी सहसजचव 
4=  श्री तीथवराि जचलवुाल सहसजचव 
5=  श्री रािेन्र परािलुी सहसजचव 
6=  श्री अजिता शमाव उपसजचव 
7=  श्री ददपक खड्का उपसजचव 
8=  श्री प्रमे प्रसाद आचायव सहसजचव 
9=  श्री कुल प्रसाद भट्टराई शाखा अनधकृत 
10=  श्री सरेुश बाब ुरावल शाखा अनधकृत 
11=  श्री लेख बहादरु बस्नेत शाखा अनधकृत 
12=  श्री आनन्द राम शे्रष्ठ शाखा अनधकृत 
13=  श्री सरुथ पोख्रले शाखा अनधकृत 
14=  श्री सरेुश जघनमरे शाखा अनधकृत 
15=  श्री सूयव बहादरु बस्नते शाखा अनधकृत 
16=  श्री माननसिं धामी शाखा अनधकृत 
17=  श्री प्रमे राि गौतम शाखा अनधकृत 
18=  श्री हररश्चन्र नधताल शाखा अनधकृत 
19=  श्री प्रववन राई शाखा अनधकृत 
20=  श्री केदारप्रसाद खनतवडा शाखा अनधकृत 
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नसनिं कमवचारीको नाम पद 

21=  श्री नववन लानमछान े शाखा अनधकृत 
22=  श्री रववन कुमार राई लेखा अनधकृत 
23=  श्री प्रददपराि भण्डारी ना.स.ु 
24=  श्री सीता पौडेल सवेुदी ना.स.ु 
25=  श्री नवराि वली ना.स.ु 
26=  श्री समुन ढकाल ना.स.ु 
27=  श्री सररता काकी कम््यटुर अपरेटर 
28=  श्री रुपक राि अयावल कम््यटुर अपरेटर 
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५. सम्पादन गरेका मतुय-मतुय कामको वववरण 

यस कायावलयका ववनभन्न महाशाखा तथा शाखाहरूबाट आनथवक वषव २०७८/७९ को तेस्रो रैमानसक 
अवनधमा सम्पाददत मतुय-मतुय कायवहरूको वववरण ननम्नानसुार रहेको छः 

 रावष्ट्रय ववकास समस्या समाधान सनमनत तथा मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान 
सनमनतका बैठकहरू बसी आवश्यक ननदेशन एविं ननणवयहरू भएको ।  

 Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 

(BIMSTEC) को पाँचौँ जशखर सम्मेलनमा नेपालका तफव बाट सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
नेततृ्वमा सहभानगत सम्बन्धमा भच ुवअल माध्यमबाट आयोजित बैठकको तयारी, समन्वय एविं 
सहिीकरण गररएको ।  

 मजन्रपररषद्का 13 वटा बैठक बसी ववनभन्न 426 वटा ननणवय भएका, मजन्रपररषद् 
सनमनतहरूका 13 वटा बैठक बसी 3० वटा ननणवय गररएका । केन्रीय अनगुमन सनमनतको 
२ वटा, बेरुि ुफर्छ्यौट अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको २ वटा, ननिामती अस्पताल 
बोडवको ३ वटा  र छारवजृत्त सनमनतको २ वटा बैठक सम्पन्न भई उक्त बैठकहरूको ननणवय 
कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेखी पठाइएको । 

 अरुण तेस्रो िलववद्यतु पररयोिनाको प्रसारण लाइन ननमावण सम्बन्धमा, मेलम्ची खानेपानी 
आयोिना सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा तथा बञ्चरेडाँडा ल्याण्डवफल साइटको व्यवस्थापन 
र प्रभाववत क्षेरका वानसन्दाहरूको गनुासो सम्बोधन लगायतका ववषयमा बैठक बसी 
आवश्यक ननदेशन एविं ननणवयहरू गररएको ।  

 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् को ववनभन्न बैठकबाट भएका िम्मा ९२ वटा ननणवयहरूको 
कायावन्वयन प्रगनत वववरण प्राि गरी मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणालीमा 
अद्यावनधक गररएको। 

 यस कायावलयको डा. हकव  गरुुङ हलमा ध्वनन प्रणाली तथा अन्य मेजशनरी िडान र पूिँीगत 
सधुार तथा फननवनसङका लानग ववद्यतुीय बोलपर आह्वान गरी खररद प्रवक्रया अजघ बढाइएको। 

 AML/CFT National Reporting System Software ननमावण प्रयोिनाथव प्रस्तावदाताहरूबाट 
प्राि प्रस्तावहरूको मलु्याङ्कन गरी परामशव खररद कायव सम्पन गररएको र सो प्रणालीको 
ननमावण कायवको थालनी गराइएको ।  

 नेपाल सरकारले २०७८ पौष मसान्त सम्म दईु नतहाई र २०७८ चैर मसान्तसम्म 
शत ्प्रनतशत िनतालाई कोनभड ववरुर्द्को खोप लगाउने लक्ष्य हानसल गने सन्दभवमा खोप 
अनभयानलाई प्रभावकारी तवरमा सञ्चालन गनव स्वास्थ्य तथा िनसिंतया मन्रालय¸ स्वास्थ्य 
सेवा ववभागका सम्बजन्धत पदानधकारीहरूसँग बैठक गरी ननरन्तर ननदेशन¸ समन्वय र 
सहकायव गररएको। 
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 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा ववषयगत मन्रालयहरूको आ.व. 
२०७८/७९ को प्रमखु नीनत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्वयनको अधववावषवक प्रगनत 
प्रनतवेदन तयार गरी सावविननक गररएको।  

 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा ववषयगत मन्रालयहरूको चाल ु
आ.व.2०७८/७९ को माघ र फागनु मवहनाको मानसक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गरी फागनु 
मवहनाको प्रगनत सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायहरूमा आवश्यक कायावन्वयनको लानग 
पठाइएको।  

 िमु्ला र मगु ु जिल्लामा अवजस्थत नाग्मा-गमगढी सडक खण्ड, कणावली स्वास्थ्य ववज्ञान 
प्रनतष्ठानको भौनतक पूवावधार ननमावण, सघन सहरी कायवक्रम अन्तगवत सञ्चानलत भवन ननमावण 
आयोिना, िमु्ला जिल्लामा अवजस्थत िलववद्यतु (२४० वकलो वाट) आयोिनाको स्थलगत 
अनगुमन गररएको। 

 “Determinants and Impact of Hinsurance on Utilization of Maternal Health 
Care in Nepal: Evidence from Multiple Indicator Cluster Survey Data” 
कायवपर तथा सारािंश तयार गररएको ।  

 व्यापार घाटा न्यूनीकरण रावष्ट्रय कायवयोिना, २०७५ कायावन्वयनको समीक्षा गररएको । 

 हेलो सरकारमा कुल 2693 वटा गनुासो प्राि भएकोमा 1007 वटा फर्छ्यौट भएको ।   

 यस कायावलयको एकीकृत अनगुमन प्रणाली monitoring.opmcm.gov.np अद्यावनधक गररएको। 

 नेपाल सरकार, मजन्रपररषद्, सम्माननीय प्रधानमन्री, मतुय सजचव, प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला 
अदालतहरूबाट म्याद प्राि हनु आएका 102 थान मदु्दाहरूको नलजखत िवाफ, पनुरावेदन 
तथा प्रनतउत्तर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको । 

 यस कायावलयसमेत ववपक्षी भएको मदु्दामा सम्माननत अदालतबाट भएका आदेश (थान ११) 
कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा पठाइएको। 

 ७ वटा ननयमावली, २ वटा ननदेजशका र १ वटा मापदण्ड नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट 
स्वीकृत भएको। 

 मानव अनधकार सम्बन्धी सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय ववशेष समानधक्षकहरूले माग गरेको िानकारी 
तथा प्रश्नावली एविं सिंयकु्त राष्ट्र सिंघीय मानव अनधकार सनमनतमा परेका उिरुी तथा सो को 
ताकेताको १५ वटा िवाफ तयार गररएको ।  

 रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि 15 वटा नसफाररस सम्बजन्धत मन्रालय तथा 
ननकायमा कायावन्वयनको लानग पठाइएको । 
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 AML/CFT र आपरानधक आिवनको आकलन गनव आधार सवेक्षणका लानग TOR र Survey 

Design सम्बन्धी अन्तवक्रव या गोष्ठी प्रदेश निं. 1 को ववराटनगर र मधेश प्रदेशको िनकपरुमा 
सम्पन् न भएको। 

 नेपालका लानग नमरराष्ट्रहरू वफनल्याण्ड, सिंयकु्त राज्य अमेररका र साउदी अरेनबयाका 
आवासीय तथा गणतन्र चाड, आइसल्याण्ड, स्लोभाक ररपजललक, एल ्साल्भाडोर, गणतन्र 
इक्वेडर र गणतन्र केन्याका गैरआवासीय रािदूत ननयजुक्तको लानग सहमनत प्रदान 
गररएको। 

 

यस अवनधमा सम्पादन भएका मतुय-मतुय कायवहरूको महशाखा/ शाखागत वववरण ननम्न बमोजिम 
रहेको छः 

५.१ प्रधानमन्रीको ननिी सजचवालय 

सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको ननिी सजचवालयबाट भएको पराचार वववरणः 

नस.न. पर प्राि ननकाय/सिंस्था/व्यजक्त सिंतया 
१. सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूका सम्बोधनहरू 24 
२. सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूले ववनभन्न सिंघ सिंस्था तथा ननकायहरूलाई 

ददनभुएको शभुकामना सन्देशहरू 
72 

३. दताव भएका परहरू 627 

४. मन्रालय/ननकायमा कायावथव पठाइएका पर  492 
५. महाशाखा/शाखामा कायावथव पठाइएका ननवेदनहरू 54 
६. वट्पणी दताव 117 
7. वट्पणी सदर 114 
8. माननीय उपप्रधानमन्री/मन्री/राज्यमन्रीज्यूहरूको भ्रमण स्वीकृनत  123 
9. ववश्वववद्यालयसम्बन्धी परहरू 35 

५.२ राज्यमन्रीको सजचवालय 

 ववनभन्न 3 राष्ट्रका आवासीय तथा ६ राष्ट्रका गैर आवासीय रािदूत ननयजुक्तको सन्दभाव 
सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको सहमनतका लानग पेश गररएको ।  

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय अन्तगवतका ननकायहरूका ववभागीय प्रमखुहरूसँग 
छलफल गरी माननीय राज्यमन्रीज्यूबाट ववनभन्न ननदेशन ददइएको। 

 ववनभन्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गररएको । 
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 माननीय राज्यमन्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी आएका वट्पणीहरू सदर गरी सम्बजन्धत ननकायमा 
पठाइएको । 

 माननीय राज्यमन्रीज्यू नसनसएमसीको नमनत २०७८/१०/१४, २०७८/१०/२३ तथा 
२०७८/१२/१० गते बसेका बैठकहरूमा सहभागी हनुभुई ववनभन्न ववषयमा छलफल तथा 
ननणवय भई आवश्यक कारवाहीका लानग नसफाररस गररएको । 

 माननीय राज्यमन्रीज्यूबाट जचतवन, भोिपरु, इलाम लगायतका जिल्लाहरू भ्रमण गरी 
िनप्रनतनननधहरूसँग भेटघाट तथा जिल्लाका सरकारी कायावलय तथा पदानधकारीसँग जिल्ला 
सरुक्षा अवस्थाको बारेमा िानकारी ग्रहण तथा ननदेशन ददनभुएको। 

 माननीय राज्यमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको 
मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको बैठक सम्पन्न भई ववनभन्न ववषयमा 
ननणवय भई कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत ननकायमा लेखी पठाइएको।  

५.3 मतुय सजचवको सजचवालय 

 २०७८ साल माघ देजख चैर मवहनासम्म मजन्रपररषद्को १३ वटा बैठक बसी ववनभन्न 
४२६ वटा ननणवयहरू भएकोमा सजचवालय तथा मजन्रपररषद् बैठक शाखाले मजन्रपररषद्को 
बैठक तयदेजख बैठक सञ्चालनका लानग व्यवस्थापनका कायवमा सञ्चार, समन्वय तथा 
आवश्यक सहिीकरण गरेको। 

 मजन्रपररषद् सनमनतको ४ वटा बैठकका लानग आवश्यक समन्वय/सहिीकरण र  ननदेशन 
भए बमोजिम कायव गरेको। 

 सङ घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको ९७ वटा तथा स्वास्थ्य तथा िनसिंतया 
मन्रालयको १२ वटा बढुवा सनमनतको बैठकमा श्रीमान ्मतुय सजचवज्यू सहभागी हनुभुई 
वढुवा सम्बन्धी काममा सहिीकरण गरेको। साथै ननणवयहरू प्रमाजणत गने कायवमा समेत 
सहयोग परु् याएको। 

 नेपाल सरकारको नाममा प्राि अध्ययन, तानलम वा भ्रमणको बाँडफाँडको लानग छारवजृत्त 
सनमनतको २ वटा बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गरेको र सो अवनधमा वसेको बैठकका 
ननणवयहरू प्रमाजणत गराउने, सोको कायावन्वयनका लानग समन्वय र सहिीकरण समेत 
गरेको। 

 बेरुि ुफछयौट अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सनमनतको २ वटा तथा ननिामती अस्पताल वोडवको 
३ वटा बैठकको आयोिना गरी बैठकको ननणवय प्रमाजणत गरी कायावन्वयनको लानग 
सम्वजन्धत ननकायमा पठाउने कायवमा सहिीकरण गरेको। 
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 यस अवनधमा िम्मा कररब 5000 पटक टेनलफोनबाट िनसम्पकव   गरी सेवा प्रवाहमा 
सहिीकरण/समन्वय गरेको। 

 ववनभन्न महत्त्वपूणव पदानधकारीहरूलाई भेटघाटको व्यवस्था नमलाईएको। 

 मतुय सजचवज्यू समक्ष सहभागी हनुहुनुे ववनभन्न कायवक्रमका सम्बन्धमा आदेश भए बमोजिम 
सिंचार, समन्वय, सहिीकरण र अन्य व्यवस्थापकीय कायव गरेको। कायवक्रमको सन्दभवमा 
Documents तयारी, बैठक कक्ष व्यवस्था एविं सञ्चालन र अनतनथ सत्कार लगायत काम 
समेत गरेको। 

 137 वटा परहरू E-Registrationगरी मतुय सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गरी आदेशानसुार 
Onlineबाट नै कायावन्वयनको लानग प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका 
सजचवज्यूहरू समक्ष पठाउने काम भएको। 

 नेपाल सरकारका सजचवहरूको स्वदेश भ्रमण तथा ववदाको Digital अनभलेख रात नकुा साथै 
सजचवहरूबाट स्वदेश भ्रमणको प्रनतवेदन कायावन्वयनको लानग प्र.म.कायावलयका सम्बजन्धत 
सजचव समक्ष पठाउन ्गने कायव गरेको र एकप्रनत सजचवालयमा समेत अनभलेख रात ने कायव 
गरेको। सजचवहरूको हाजिरी र पररचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरूलाइव ननरन्तरता 
ददएको। 

 सिंवैधाननक अङ्गका पदानधकारी, प्रदेश प्रमखु,नेपाल सरकारका सजचवहरू र अन्य ववभागीय 
प्रमखुहरूको सम्पकव  नम्बर, E-mail Address र वररयताक्रम अद्यावनधक गने कायवलाई 
ननरन्तरता ददएको। 

 IFRC Nepal का प्रनतनननध, EU Ambassador and UN Resident Coordinator, 
Ambassador of India, Ambassador of Federal Republic of Germany को 
भेटघाट सम्बन्धी कायवमा आवश्यक समन्वय र सहिीकरण गरेको। 

 COVID-19 सम्बन्धी बैठक आयोिना कायवमा समन्वय गरेको। 

 35 वटा ववनभन्न स्वदेशी प्रनतनननध मण्डलको भेटघाट कायवमा समन्वय गरेको। 

 केन्रीय अनगुमन सनमनतको दईुवटा बैठक  आयोिना गरी ननणवय तयार गने र त्यससँग 
सम्बजन्धत अन्य व्यवस्थापकीय कायव गरेको। 

 चीनमा अध्ययनरत जचवकत्साशास्त्रका ववद्याथीहरूको समस्या समाधानाथव ववनभन्न मन्रालयका 
सजचवहरू समेतको सहभानगतामा बैठक आयोिना गनव र बैठकका ननष्कषवहरू कायावन्वयनका 
लानग सहिीकरण गरेको ।  

 ननिामती अस्पतालको ३ वटा बोडव बैठकको व्यवस्थापन र सञ्चालन कायवमा समन्वय र 
सहयोग गरेको। 
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 गेटा अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा बसेको ३ वटा बैठकहरूको व्यवस्थापन तथा समन्वय 
गरेको। 

 नेपाल सरकारका सह-सजचव वा सो सरहका पदानधकारीहरूको Leadership 
Development तानलमको समापन समारोहमा श्रीमान ् मतुय सजचवज्यूको सहभानगताको 
लानग सहिीकरण गरेको। 

 सावविननक खररद सम्बन्धी ननयम ननमावण/सिंशोधन सम्बन्धी छलफल कायवक्रम आयोिना  
गनव समन्वय गरेको। 

 अरुण तेस्रो िलववद्यतु पररयोिनाको प्रसारण लाइन ननमावणको लानग िग्गा अनधग्रहणका 
क्रममा रहेका समस्याहरूको सहिीकरणका लानग आयोिना गररएको ३ वटा बैठकको 
व्यवस्थापन गने कायव गरेको। 

 मेलम्ची खानेपानी आयोिना तोवकएको समयमै सम्पन्न गनवका लानग आयोिना गररएको ३ 
वटा बैठकहरूको व्यवस्थापन गने कायव गरेको। 

 बञ्चरेडाँडा ल्याण्डवफल साइटको व्यवस्थापन र प्रभाववत क्षेरका बानसन्दाहरूको गनुासो 
सम्बोधन सम्बन्धमा बसेको ३ वटा बैठकहरूको व्यवस्थापन गने कायव गरेको। 

 पेट्रोनलयम पदाथवको आयात र खपतलाई व्यवजस्थत गनवका लानग आयोिना गररएको ३ 
वटा बैठकहरूको व्यवस्थापन गने कायव गरेको। 

 कारागार सधुार तथा कारागारनभरको स्वास्थ्य व्यवस्था सधुार सम्बन्धी २ वटा बैठकहरूको 
व्यवस्थापन गने कायव गरेको। 

 रावष्ट्रय ववकास समस्या समाधान सनमनतको 49 औिं बैठक आयोिनाका लानग आवश्यक 
समन्वय गने कायव गरेको। 

सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू हेनव यहाँ जक्लक गनुवहोस ्। 
 

मजन्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधाननक ननकाय महाशाखा 

५.४ मजन्रपररषद् बैठक शाखा 

मवहना बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
माघ ३ १२२ 

फागनु ४ ११८ 

चैत ६ १८६ 

िम्मा 13 426 
 

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
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नेपाल सरकार मजन्रपररषद् बैठकका ननणवयहरू हेनव यहाँ जक्लक गनुवहोस ्। 

५.५ मजन्रपररषद् सनमनत तथा सिंवैधाननक ननकाय शाखा 

(क) मजन्रपररषद् सनमनत बैठक र ननणवय सिंतया (२०७८ माघ देजख ऐ. चैर मसान्तसम्म) 

क्र.सिं. मजन्रपररषद् सनमनत बैठक सिंतया ननणवय सिंतया 
१. प्रशासन सनमनत  1 2 
२. सामाजिक सनमनत    1 3 
३. आनथवक तथा पूवावधार सनमनत 4 10 
४. ववधेयक सनमनत 7 15 

िम्मा 13 30 

(ख)  मजन्रपररषद् सनमनत बैठक तथा ननणवय सिंतया (मानसक) 

क्र. 
सिं. 

मवहना प्रशासन सनमनत सामाजिक सनमनत आनथवक तथा 
पूवावधार सनमनत 

ववधेयक सनमनत 

बैठक 
सिंतया 

ननणवय 
सिंतया 

बैठक 
सिंतया 

ननणवय 
सिंतया 

बैठक 

सिंतया 
ननणवय 

सिंतया 
बैठक 
सिंतया 

ननणवय 
सिंतया 

१. २०७८ माघ  - - 1 3 2 5 3 6 
२. २०७८ फागनु 1 2 - - 1 3 2 4 
३. २०७८ चैर - - - - 1 2 2 5 
         िम्मा 1 2 1 3 4 10 7 15 

 

 मजन्रपररषद् सनमनतका सबै ननणवयहरू हेनव यहाँ जक्लक गनुवहोस ्। 

५.६ मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन शाखा 

 नेपाल सरकार मजन्रपररषद् को ववनभन्न बैठकबाट भएका िम्मा ९२ ननणवयहरूको कायावन्वयन 
प्रगनत वववरण प्राि गरी मजन्रपररषद् ननणवय कायावन्वयन अनगुमन प्रणालीमा अद्यावनधक 
गररएको। 

 नेपाल सरकारका सबै केन्रीय ननकायहरूसँग आयोग, प्रनतष्ठान, बोडव, सनमनत वा यस्तै 
प्रकृनतका सिंस्थाहरूको सम्बन्धमा नमनत २०७५/३/२० को नपेाल सरकार मजन्रपररषद् 
ननणवय कायवन्वयन सम्बन्धी वववरण माग भई सोको प्रगनत वववरण प्राि भइरहेको। 

  

https://www.opmcm.gov.np/cabinet-decision/
https://www.opmcm.gov.np/cabinet-decision/
https://www.opmcm.gov.np/samiti-decision/
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प्रशासन महाशाखा 

५.७ प्रशासन शाखा 

 कायावलय र मातहतका ननकायको िनशजक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव अन्तगवत कमवचारीको 
ननयजुक्त, सरुवा, काि, हाजिरी, नबदा, बढुवा, परुस्कार, तानलम, छारवजृत्त मनोनयन, 
ननवजृत्तभरण र अवकाश सम्बन्धी कायवहरू गररएको, 

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

समन्वय गररएको, 
 कायावलय पररसरनभर सरसफाइ एविं हररयाली प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायव गररएको, 
 यस कायावलयको डा. हकव  गरुुङ हलमा ध्वनन प्रणाली तथा अन्य मेजशनरी िडान र पूिँीगत 

सधुार तथा फननवनसङका लानग ववद्यतुीय बोलपर आह्वान गरी खररद प्रवक्रया अजघ बढाइएको। 

५.८ आनथवक प्रशासन शाखा 

सरकारी कोषहरूको सञ्चालन, ननकासा तथा खचवको लेखाङ्कन ववत्तीय वववरणहरूको तयारी, 
आन्तररक ननयन्रण व्यवस्थामा सहयोग परु् याउने, लेखापरीक्षण गराउन,े बेरुिहुरूको लगत राखी 
बेरुि ुफर्छ्यौट गने/गराउने आदद कायवहरू आनथवक प्रशासन शाखाबाट ननयनमत रुपले सम्पादन 
हुँदै आएका छन ्। आनथवक वषव 2078/79 को तेस्रो रैमानसक अवनधमा सम्पाददत मतुय कायवहरू 
देहाय बमोजिम छ्न:् 

 चाल ुआ.व. 2078/079 को मानसक ववत्तीय वववरणहरू तयार गरी यथासमयमा सम्बर्द् 
ननकायहरूमा ननयनमत रुपमा पठाइएको ।  

 चाल ुआ.व. 2078/79 को खचव र आम्दानीका से्रस्ताहरूको अजन्तम लेखापरीक्षण गराउने 
कायव भइरहेको ।  

 बेरुिकुो लगत तथा प्रगनतको वववरण अद्यावनधक गररएको । 
 स्रोतमा कर कट्टी (TDS) लाई आन्तररक रािस्व ववभागले तयार पारेको Software माफव त ्

प्रवववष्ट गररएको । 
 आनथवक प्रशासनसँग सम्बजन्धत महाशाखा/शाखाबाट माग गररएको राय समयमा नै उपललध 

गराइएको ।  
 चाल ुआ.व. 2078/79 को चैर मसान्तसम्म कुल ववननयोजित बिेटको चाल ुखचवतफव  

68% र पुिँीगततफव  31% ववत्तीय प्रगनत हानसल भएको ।  

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

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको वेवसाइट, क्यानबनेट स्वचालन प्रणाली, 
स्वचानलत कायावलय प्रणाली, ई-हाजिरी प्रणाली, एकीकृत अनगुमन प्रणाली, SMS Portal, 

हेलो सरकार लगायतका सम्पूणव Portal हरूको ननयनमत सञ्चालन र अद्यावनधक गररएको । 
 परुानो कायावलयको भवनबाट नयाँ Retrofitted भवनमा Action  Room स्थानान्तरण कायव 

सम्पन्न गरी सञ्चालन प्रयोिनाथव CISCO Jabber एकाउन्टको License नवीकरण गररएको र 
समय समयमा Action Room प्रयोग गरी भच ुवअल बैठक सञ्चालन गररएको ।  

 ननतिा व्यवस्थापन महाशाखाको बैठक हलमा िडान गररएको Video Conferencing 

System लाई ववनभन्न शाखाहरूको आवश्यकता अनसुार सञ्चालन गररएको । 

 AML/CFT National Repoting System Software ननमावण प्रयोिनाथव प्रस्तावदाताहरूबाट 
प्राि प्रस्तावहरूको मलु्याङ्कन गरी परामशव खररद कायव सम्पन्न गररएको र सो प्रणालीको 
ननमावण कायवको थालनी गराइएको ।  

 National Data Bank पोटवलको ननमावण कायव अजन्तम चरणमा परु् याइएको।  
 भेरी बबई डाइभसवन बहउुदे्दश्यीय आयोिना र नसक्टा नसिंचाइ आयोिनामा िनडत 

Surveillance System का उपकरणहरूको ननरीक्षण तथा चेकिाँच गररएको । 

 कायावलयका लानग आवश्यक सूचना प्रववनध सम्बन्धी उपकरणहरूको आवश्यकता पवहचान, 

प्राववनधक स्फेजशवफकेसन तयारी तथा गणुस्तरको मूल्याङ्कन गररएको । 
 Server Virtualization Software खररद कायव सम्न्न गरी प्रयोगमा ल्याइएको। 
 कायावलयमा प्रयोगमा रहेका ववनभन्न प्रणालीमा बेला बखत आइरहने समस्या पवहचान गरी 

समाधान गररएको । 
 कायवलयका अन्य शाखामा आएका सूचना प्रववनध सम्बन्धीका सम्पूणव समस्याहरू समाधान 

गररएको । 

सामाजिक ववकास तथा रूपान्तरण  महाशाखा 
 

५.१० मवहला, बालबानलका, िेष्ठ नागररक, श्रम तथा रोिगार शाखा  

 श्रीमान ् मतुयसजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा लजुम्बनी गाडेन फाउण्डेशन स्पेनबाट नेपाल 
सरकारलाई सेतो िेड (White Zade) बरु्द्को मतुी ददने प्रस्ताव सम्बन्धमा, काठमाडौं 
उपत्यकामा मूनतव राख्न ेउपयकु्त स्थानको पवहचान र प्रवक्रया समेतको ववषयमा लजुम्बनी 
गाडेन फाउण्डेसनसँग Technical detail समेत नलई प्रनतवेदन पेश गनव सँस्कृनत, पयवटन तथा 
नागररक उड्डयन मन्रालयका सहसजचवको सिंयोिकत्वमा प्राववनधक कायवदल गठन भएको।  
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 सामाजिक सरुक्षा कोषसँग सम्बजन्धत मदु्दाहरूको ववषयमा सरोकारवाला ननकायहरूसँग 
ववनभन्न चरणमा बैठक बसी आवश्यक समन्वय¸ सहिीकरण र ननदेशन गररएको। सामाजिक 
सरुक्षा कायवक्रमको कायवक्षेर, सिंरचना तथा समस्याको ववषयमा प्रनतवेदन ददन कायवदल 
गठन गररएको र सो कायवदलले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी प्रनतवेदन तयारीको 
चरणमा रहेको । 

 रोिगार सेवाकेन्रहरूको सेवा प्रवाहको अनगुमन तथा सवेक्षण गने क्रममा लमिङुको 
क्व्होलासोथार गाउँपानलका र तनहुँको बन्दीपरु गाउँपानलकामा रहेको रोिगार 
सेवाकेन्रहरूको सेवा प्रवाहको अनगुमन तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी 
प्रनतवेदन तयारीको चरणमा रहेको । 

५.११ जशक्षा, स्वास्थ्य, यवुा तथा खेलकुद शाखा 

 नेपाल सरकारले २०७८ पौष मसान्त सम्म दईु नतहाई र २०७८ चैर मसान्तसम्म 
शत ्प्रनतशत िनतालाई कोनभड ववरुर्द्को खोप लगाउने लक्ष्य हानसल गने सन्दभवमा खोप 
अनभयानलाई प्रभावकारी तवरमा सञ्चालन गनव स्वास्थ्य तथा िनसिंतया मन्रालय¸ स्वास्थ्य 
सेवा ववभागका सम्बजन्धत पदानधकारीहरूसँग बैठक गरी ननरन्तर ननदेशन¸ समन्वय र 
सहकायव गररएको। 

 िीवनउपयोगी औषधीहरूको आपूनतव प्रणालीमा देजखएका समस्याहरूका बारेमा मा. 
राज्यमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय¸ स्वास्थ्य तथा 
िनसिंतया मन्रालय¸ औषधी व्यवस्था ववभाग¸ औषधी उत्पादक¸ औषधी आयातकताव तथा 
औषधी व्यवसायीहरूका प्रनतनननध समेतको सहभानगतामा नमनत 2078 माघ २४ गतेका 
ददन बैठक आयोिना गरी िीवनउपयोगी औषधीहरूको सहि आपूनतवका ववषयमा छलफल 
गररएको। 

 नेपाल सरकार¸ स्वास्थ्य तथा िनसिंतया मन्रालयबाट सञ्चानलत ववपन्न नागररक औषधी 
उपचार कायवक्रम अन्तगवत ८ वटा िवटल रोगहरूको उपचारमा ववपन्न नागररकहरूलाई 
सरकारको तफव बाट उपललध हनुे सहनुलयतका सम्बन्धमा जचतवन¸ रूपन्देही¸ कास्की¸ 
काठमाडौं¸ काभ्र ेतथा मोरङ जिल्लाका प्रमखु अस्पतालहरूमा स्थलगत रूपमा अनगुमन 
गरी एकीकृत प्रनतवेदन तयार गने कायव अजन्तम चरणमा रहेको।  

 नेपाल सरकार¸ स्वास्थ्य बीमा बोडवबाट सञ्चानलत स्वास्थ्य बीमा कायवक्रमको अनगुमन गने 
सम्बन्धमा झापा जिल्लाबाट अनगुमन कायव शरुुवात गररएको। 

 कोरोना सिंक्रमण रोकथाम ननयन्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन ननदेजशका २०७८ को 
दफा ५ बमोजिम गदठत कोष सञ्चालक सनमनतका अध्यक्ष एविं रावष्ट्रय योिना आयोगका 
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उपाध्यक्ष माननीय डा.ववश्वनाथ पौडेलज्यूको अध्यक्षतामा सो सनमनतको बैठक बसी ववनभन्न 
ननणवयहरू गररएको । 

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको तफव बाट कोनभड-१९ सिंकट व्यवस्थापन 
समन्वय केन्रका लानग प्रनतनननधत्व गनुवका साथै बैठकका ननणवयहरूको मस्यौदा तयार गनव 
सहयोग गररएको। 

प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा 

५.१२ प्रादेजशक समन्वय शाखा 

 किवन्हा नगरपानलका नसरहा जिल्लाको केन्र र नाम पररवतवन गरी ियगोववन्द किवन्हा 
नगरपानलका, किवन्हा राख्न ेपर, अछाम जिल्लाजस्थत रामरोशन गाउँपानलकाको वडा ववभािन 
गने सम्बन्धी पर, ढोरपाटन नगरपानलका बाग्लङुको वडा सिंतया र सीमाना हेरफेर सम्बन्धी 
पर, नासों गाउँपानलका, मनाङको वडा नसमाना छुवटने नक्सा सिंशोधन सम्बन्धी पर र 
जझमरूक गाउँपानलकाको केन्रको नाम पररवतवन सम्बन्धी पर सम्बजन्धत प्रदेश सरकारबाट 
नसफाररस भई आएबमोजिम आवश्यक कायावथव सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालयमा पराचार गररएको । 

 सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी सदुरुपजश् चम प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमखुिारा 
ववनभन्न मागहरू राखी ध्यानाकषवणका लानग प्रवेषत पर अथव मन्रालय, सिंघीय मानमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालय, गहृ मन्रालय र  स्वास्थ्य तथा िनसङ्खतया मन्रालयमा 
आवश् यक कायावथव पठाइएको । 

 चीनको ववनभन्न ववश् वववद्यालयहरूमा MBBS अध्ययनका लानग भनाव भई आफ्नो सैर्द्ाजन्तक 
अध्ययन पूरा गररसकेका तर इन्टनवशीप गनव नपाएका ववद्याथीहरूले श्रीमान ् मतुय 
सजचवज्यूलाई सम्बोधन गरर ददन ुभएको ननवेदन आवश्यक कारवाहीको लानग जशक्षा ववज्ञान 
तथा प्रववनध मन्रालयमा पठाइएको ।  

 भेरीगिंगा नगरपानलका नछन्चमुा सरुवा रोग अस्पताल ननमावण गनव आवश् यक 5.40 हेक्टर 
िग्गा प्रािीका लानग कणावली प्रदेश सरकारबाट प्राि हनु आएको पर स्वास्थ्य तथा 
िनसिंतया मन्रालय पठाइएको  । 

 भरतपरु महानगरपानलका आपँटारीजस्थत वन क्षेरको 1.27 हेक्टर िग्गा यातायात व्यवस्था 
सेवाकायावलय, भरतपरुलाई उपललध गराउने सम्बन्धी पर भौनतक पूवावधार तथा यातायात 
मन्रालयलाई आवश्यक सहिीकरणको लानग पठाइएको । 
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 नतलोत्तमा नगरपानलका वटुवल र कोररया जस्थत Chungju City Korea बीच भनगनी सम्बन्ध 
कायम गने सम्बन्धमा लजुम्वनी प्रदेश सरकारको नसफाररस बमोजिम सिंघीय मानमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालयमा पराचार गररएको ।  

 सम्माननीय राष् ट्रपनतज्यूको ववनभन्न स्थानहरूको भ्रमण सम्बन्धमा सम्बजन्धत प्रदेशको 
मतुयमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयमा समन्वय गररएको । 

 यवुा तथा खेलकुद मन्रालयले तयार पारेको रावष्ट्रय स्वयिंसेवा नीनत ,२०७८ को मस्यौदा 
उपर सझुाव माग गररएको पर सातवटै प्रदेश सरकारमा पराचार गररएको ।  

५.१३ योिना, अनगुमन तथा ववपद् समन्वय शाखा 

क) बैठक तथा समन्वय सम्बजन्ध 

 यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको आनथवक वषव 2078/79 को दोस्रो रैमानसक 
प्रगनत समीक्षा तथा मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनत (MDAC) को बैठक 
सम्पन्न गरी सोको ननणवयहरू अन्तगवतका ननकाय र महाशाखाहरूमा कायावन्वयनका लानग 
पठाइएको ।  

 आगामी आनथवक वषव 2079/80 का लानग वावषवक बिेट सम्बन्धमा प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्का कायावलय अन्तगवतका ननकायहरूसँग छलफल सम्पन्न गररएको ।  

 आगामी आनथवक वषव 2079/80 को लानग प्रस्ताववत कायवक्रममानथ महाशाखाहरूसँग 
बैठक सम्पन्न गररएको । 

 नेपाल सरकारको आनथवक वषव 2079/80 को वावषवक नीनत तथा कायवक्रमको मस्यौदा 
तिुवमा गने प्रयोिनका लानग ववनभन्न मन्रालय, सिंवैधाननक ननकाय र अन्य कायावलयका 
सम्पकव  व्यजक्तसँग छलफल तथा बैठक भइरहेको ।  

ख) पराचार  

 नेपाल सरकारको आनथवक वषव 2079/80 को वावषवक नीनत तथा कायवक्रमको मस्यौदा 
तिुवमा गने प्रयोिनका लानग ववनभन्न मन्रालय, सिंवैधाननक ननकाय र अन्य कायावलयसँग 
नीनत तथा कायवक्रमको बुदँा माग गरी पराचार गररएकोमा प्राि बुदँाहरूलाई आवश्यक 
छाँटाकाँट र पररमािवन गरी एकीकृत मस्यौदा तयार गने कायव भइरहेको ।  

 आगामी आनथवक वषव 2079/80 का लानग वावषवक बिेट तथा कायवक्रम तिुवमा सम्बन्धमा 
कायावलय अन्तगवतका ववनभन्न कायावलय र महाशाखाहरूसँग कायवक्रम माग गरी प्राि वववरण 
आवश्यक पररमािवनसवहत अथव मन्रालयमा पठाइएको ।  
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 अथव मन्रालयबाट वावषवक रुपमा तयार हनुे मन्रालयगत प्रगनतमा समावेश गनव यस कायावलय 
र अन्तगवतका ननकायहरूको आ.व. 2078/79 को नननमत्त ववननयोिन रकम र सोको 
यथाथव प्रगनत वववरण तयार गनव पराचार गररएको । 

 आनथवक सवेक्षण 2078/79 का लानग यस कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको वववरण 
तयार गनव महाशाखा र अन्तगवतका ननकायहरूलाई पराचार गररएको । 

ग) अन्य कायव 
 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र अन्तगवतका ननकायहरूको समेत अनलाइन 

मननटररङ प्रणालीमा रहेका वक्रयाकलाप तथा माइलस्टोनहरूको मानसक प्रगनत प्रवववष्ट 
गररएको ।  

 आगामी आनथवक वषव 2079/80 का लानग वावषवक बिेट तथा कायवक्रम तथा 
मध्यमकानलन खचव सिंरचना सम्बन्धी वववरण LMBIS मा प्रवववष्ट गरी अजन्तम रुप ददन े
कायव भइरहेको ।  

 यस आनथवक वषव 2078/79 का लानग यस कायावलय तथा अन्तगवतका कायावलयको 
मध्यमकानलन खचव सिंरचना तयारी सम्बन्धी कायव गररएको।  

 प्रधानमन्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट ववपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम हस्तान्तरण गनव 
नेपाल सरकार (मन्रीपररषद् ) बाट ननणवय भएको ।    

रावष्ट्रय सरुक्षा तथा कूटनीनत समन्वय महाशाखा 

५.१४ सूचना सञ् चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा  

क) सूचनाको हक कायावन्वयन  

 आनथवक वषव २०७8/७9 तेस्रो रैमानसक अवनधमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ 
बमोजिम सूचना उपललध गराई पाऊँ भनी प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका 
सूचना अनधकारीलाई सम्बोधन गरी प्रा् त भएका 4 वटा ननवेदनमा आवश्यक कारवाही 
गरी सूचना उपललध गराइएको । अन्य ननकायसँग सम्बजन्धत ननवेदनहरू आवश्यक 

कारवाहीका लानग तत ्तत ्ननकायमा लेखी पठाइएको । (थप वववरण प्रनतवेदनको नस.निं १० 

मा समावेश गररएको छ)  

 प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको कायवववभािननभर रहेका केन्रीय ननकाय तथा 
मातहतका ववकाग/कायावलयका सूचना अनधकारीहरूको एक ददवसीय अनभमखुीकरण 
कायवक्रम सम्पन्न गररएको ।  

 सूचनाको हक कायावन्वयन सम्बन्धी अनगुमन ननददवजशका, 2076 को दफा ३ बमोजिम 
गदठत केन्रीय समन्वय एकाइको बैठक सम्पन्न भई ववनभन्न ननणवयहरू भएको ।  
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ख) रािदूत ननयजुक्तका लानग सहमनत  

नेपालसँग दौत्यसम्बन्ध कायम भएका मलुकुहरूको रािदूतले पेस गने ओहदाको प्रमाण-पर 
(Credential) सम्बन्धी कायवहरूको सहिीकरण गनव यस शाखालाई तोवकएको जिम्मेवारी अन्तगवत 
नेपालका लानग ववनभन्न नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको ननयजुक्तको 
सहमनतसम्बन्धी कायव यस शाखाबाट सम्पादन गररएको । यस रैमानसक अवनधमा ननम्नानसुारका 
नमरराष्ट्रका आवासीय र गैर-आवासीय रािदूतहरूको ननयजुक्तका लानग सहमनत प्रदान भएकोः 

क्र.सिं रािदूतको नाम नमर राष्ट्रको नाम 
सहमनत प्रदान 
गररएको नमनत 

आवासीय/ 
गैरआवासीय 

१. H.E. Ms. Riina-Rikka Heikka वफनल्याण्ड 2078/11/04 

आवासीय २. H.E. Mr. Dean  Richard Thompson सिंयकु्त राज्य अमेररका 2078/11/08 
३. H.E. Mr. Saad Nasser Abdullah Abu 

Haimed 
साउदी अरेनबया 2079/01/04 

४. Mr. Soungui Ahmed गणतन्र चाड 2078/11/11 

गैह्र- 
आवासीय 

५. Mr. Gudni Bragason आइसल्याण्ड 2078/11/11 
६. Mr. Robert Maxian स्लोभाक ररपजललक 2078/11/11 
७. Mr. Guillermo Rubio Funes एल ्साल्भाडोर 2078/11/18 
८. Mr. Francisco Teodoro Maldonado 

Guevara 
गणतन्र इक्वेडर 2078/11/18 

9. Mr. Willy Kipkorir Bett गणतन्र केन्या 2078/11/18 

ग) प्रदेशका पदानधकारी तथा कमवचारीको वैदेजशक भ्रमण सहिीकरण 

 ववनभन्न प्रदेशबाट प्रदेशका माननीय मन्री तथा माननीय प्रदेश सािंसद लगायत 
पदानधकारीहरूको ववदेश भ्रमणको लानग सम्बजन्धत प्रदेशबाट नसफाररस भई आए बमोजिम 
“प्रदेश तथा स्थानीय तहले ववदेशी सरकार, ननयोग, प्रनतनननध र अन्तराववष्ट्रय सिंघ सिंस्थासँग 
सम्पकव  गदाव अवलम्बन गनुवपने कायवववनध सम्बन्धी ननदेजशका, 2076” को दफा ५ 
बमोजिमको सहमनतको लानग परराष्ट्र मन्रालयमा लेखी पठाइएको । 

क्र.सिं. प्रदेशको नाम सहमनतको लानग लेखी पठाइएको सिंतया कैवफयत 

1 प्रदेश निं. १ १ 
 

२ बाग्मती प्रदेश १ 
 

3 गण्डकी प्रदेश १ 
 

4 लजुम्बनी प्रदेश 1 सहमनत प्राि 

घ) अन्य कायवहरू  

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ 
बमोजिम प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसँग सम्बजन्धत आनथवक वषव २०७8/७9 
को दोस्रो रैमानसक वववरण तयार गरी सो वववरण कायावलयको वेबसाइटमाफव त ्सावविननक 



26 
 

गनुवका साथै रावष्ट्रय सूचना आयोगमा समेत पठाइएको । 

 Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation 

(BIMSTEC) को पाँचौँ जशखर सम्मेलनमा नेपालका तफव बाट सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको 
नेततृ्वमा हनुे भच ुवअल बैठकको तयारी सम्बन्धमा समन्वय एविं सहिीकरण गररएको ।  

५.१५ सूचना समन्वय शाखा 

 नेपाली सेना र रावष्ट्रय अनसुन्धान ववभागबाट प्राि सूचनाहरू अध्ययन गरी आवश्यकतानसुार 
अनभलेखीकरण गररएको ।  

 रावष्ट्रय सरुक्षा नीनत 2075 कायावन्वयन कायवयोिनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायावलयका सम्बजन्धत महाशाखा र अन्तगवतका ननकायहरूबाट भएको प्रगनत 
वववरण माग गरी एकीकृत गररएको ।  

शासकीय सधुार महाशाखा 

५.१६ सशुासन प्रवर्द्वन तथा भ्रष्टाचार ननगरानी शाखा 

 उिरुी/गनुासोहरूको सम्वोधनः ववनभन् न व्यजक्त/सिंस्थाहरूबाट प्रा् त ज्ञापनपर/ उिरुी/ 
गनुासोहरू सम्बोधनको लानग सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायमा आवश्यक कारवाहीको लानग 
लेखी पठाइएको।  

 सेवा प्रवाह सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था ववभाग, राहदानी ववभाग र रावष्ट्रय पररचयपर तथा 
पञ् िीकरण ववभागका ननदेशकहरूसँग प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयका सशुासन 
क्षेर हेनुवहनुे सजचवको सिंयोिकत्वमा  नमनत 2078/12/07 बैठक बसी आम िनताको 
गनुासो र समस्या समाधानका ववषयमा  छलफल गरी श्रीमान ्सजचवज्यूबाट आवश्यक 
ननदेशन भएको ।  

 सङ्ख घीयता मैरी सशुासन (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, 2064 लाई सिंशोधन गनव 
कायवदल गठन भई काम भइरहेको। 

 सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रवाह अनगुमन ननदेजशका बनाउनका लानग ववनभन्न 
मन्रालयका प्रनतनननधहरूको उपजस्थनतमा बैठक आयोिना गररएको।  

५.१७ सम्पजत्त शरु्द्ीकरण तथा रािस्व अनसुन्धान शाखा 

 रािस्व अनसुन्धान ववभागको सिंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O &M) स्वीकृत गररएको। 

 पारस्पररक मूल्याङ्कनको प्रभावकाररता (Effectiveness) तफव को िवाफ लेखन कायव ननयनमत 
रूपमा भइरहेको। 
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 रािस्व चहुावट (अनसुन्धान तथा ननयन्रण) ननयमावली, 2070 को सिंशोधन मस्यौदा 
स्वीकृनतको क्रममा रहेको। 

 आ.व. 2079/80 को लानग यस शाखा सम्बजन्धत वावषवक नीनत तथा कायवक्रम, बिेट 
वक्तव्यमा समावेश गनुवपने प्रस्ताववत वववरण तथा प्रस्ताववत वावषवक कायवक्रम तयार 
गररएको। 

 AML/CFT र आपरानधक आिवनको आकलन गनव आधार सवेक्षणका लानग TOR र Survey 

Design सम्बन्धी अन्तवक्रव या गोष्ठी 2078 चैर 23 गते प्रदेश निं. 1 को ववराटनगर र 
2078 चैर 25 गते मधेश प्रदेशको िनकपरुमा सम्पन् न भएको। 

 AML/CFT सम्बर्द् ववनभन् न Virtual Meeting हरूमा सहभागी भएको। 

 AML/CFT National Reporting System Software ननमावणका ववववध पक्षका सम्बन्धमा 
Software Developer सँग प्रारजम्भक छलफल गररएको। 

५.१८ हेलो सरकार कक्ष 

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

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

 शाखाको फ्याक्स नम्बर ११०० मा फ्याक्स गरेर । 

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

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

बाट पठाएर । 

 Twitter तथा Facebook पेिको गनुासो गेटबाट गनुासो पठाएर । 

 मोबाइल Apps मा गनुासो पठाएर। 

 हेलो सरकार शाखामा पर पठाएर । 

 गनुासोकताव स्वयिं उपजस्थत भई वववरण वटपाएर । 

 SMS मा गनुासो पठाएर । 

 Viber माफव त ्गनुासो पठाएर । 
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हेलो सरकार शाखाबाट सम्पादन भएका मतुय-मतुय कामहरू 

 आ.व. 2078/79 को तेस्रो रैमानसक माघ मवहनादेजख चैर मसान्तसम्म हेलो सरकार 
कक्षमा ववनभन् न माध्यम (हेलो सरकार पोटवल, फेसबकु, भाइबर, ्वीटर, इमेल, फोन 
सम्पकव  तथा प्रत्यक्षरूपमा कक्षमा नै उपजस्थत भई) बाट प्राि 2693 गनुासोहरूलाई 
अध्ययन गरी सम्बजन्धत ननकायमा पठाउन उपयकु्त देजखएको गनुासो आवश्यक कारवाहीको 
लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको। 

 आ.व. 2078/79 को तेस्रो रैमानसक अवनधमा सम्बजन्धत ननकायबाट समाधान भई 
आएका ववषयमध्ये फर्छ्यौट गनव उपयकु्त देजखएको िम्मा 1007 गनुासो फर्छ्यौट 
गररएको। 

 हेलो सरकारको आ.व. 2077/78 को वावषवक प्रनतवेदन प्रकाशनका लानग स्वीकृत 
भएको। 

 हेलो सरकार नयाँ ववद्यतुीय पोटवल सञ् चालनका लानग प्रदेश तथा स्थानीय तहका गनुासो 
सनु् ने अनधकारीलाई तानलम तथा अनभमखुीकरण कायवक्रम अन्तगवत एक कायवददन े
अनभमखुीकरण तानलम सखेुत र दैलेख जिल्लामा सम्पन् न भएको। 

ननतिा व्यवस्थापन महाशाखा 

५.१९ तत्काल समस्या समाधान केन्र  

 केन्रीय अनगुमन तथा मूल्यािंकन सनमनतको बैठक आयोिना गररएको (१ पटक)। बैठकबाट 

ववनभन्न ववषयमा भएका ८ वटा ननणवयहरू कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको। 

 यस कायावलयको एकीकृत अनगुमन प्रणाली monitoring.opmcm.gov.np अद्यावनधक गररएको। 

 यस आ.व.मा अनगुमनका लानग छनौट भएका रावष्ट्रय गौरव, रूपान्तरणकारी तथा अन्य महत्त्वपूणव 
६३ आयोिनाहरूको प्रगनत सम्बन्धमा सम्बजन्धत पदानधकारीहरूसँग नमनत 2078/11/30 
र नमनत 2078/१२/2१ देजख 2078/१२/२९ सम्म गरी दईु पटक छलफल कायवक्रम 
आयोिना गररएको। 

५.20 ननतिा ववश् लेषण तथा व्यवस्थापन शाखा 

 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा ववषयगत मन्रालयहरूको आ.व. 
२०७८/७९ को प्रमखु नीनत तथा कायवक्रम र बिेट कायावन्वयनको अधववावषवक प्रगनत 
प्रनतवेदन तयार गरी सावविनीक गररएको।  
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 एकीकृत अनगुमन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा ववषयगत मन्रालयहरूको चाल ु
आ.व.2०७८/७९ को माघ र फागनु मवहनाको मानसक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गररएको। 
फागनु मवहनाको प्रगनत सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायहरूमा आवश्यक कायावन्वयनको लानग 
पठाइएको।  

५.21 तथ्याङ्क  शाखा 

 “Determinants and Impact of Health Insurance on Utilization of Maternal 
Health Care in Nepal: Evidence from Multiple Indicator Cluster Survey 
Data” कायवपर तथा सारािंश तयार गररएको ।  

लगानी, उत्पादन तथा रोिगार प्रवर्द्वन महाशाखा 

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

 नमनत २०७८/११/१९ मा व्यावसावयक वातावरण प्रवर्द्वन समन्वय सनमनतको बैठक 
श्रीमान मतुय सजचवज्यूको समपुजस्थनतमा सम्पन्न भई ववनभन्न ववषयमा छलफल तथा ननणवय 
भएको ।  

 काठमाडौंको चोभार सतुखा बन्दरगाह स्थापना तथा उद्घघाटन कायवक्रममा सहिीकरण 
गररएको ।  

 लगानी, उत्पादन तथा रोिगारी प्रवर्द्वनको लानग वाजणज्य नीनत, २०७२ को अध्ययन र 
ववश्लषेणको तयारी कायव भइरहेको । 

 व्यापार घाटा न्यूनीकरण रावष्टय कायवयोिना, २०७५ कायावन्वयनको समीक्षा नमनत  
२०७८ /१२/ २९ मा श्रीमान मतुय सजचवज्यकुो अध्यक्षतामा सरोकारवाला ननकायको 
सहभानगतामा सम्पन्न भएको । 

 Doing Business Index  व्यावसावयक वातावरण सहिीकरण सम्बन्धी चेकनलष्ट सूचकहरू 
तयार गनव ववश्व बैंक लगायतका दात ृननकायका प्रनतनननधहरूसँग छलफल/परामशव सम्पन्न 
भएको । 

  Ease of Doing Business सनमनतको बैठक सञ्चालन र प्रनतवेदन तयारी कायवक्रमको लानग 
नमनत २०७८ /१२/ २५ मा श्रीमान ुमतुय सजचवज्यूको अध्यक्षतामा सरकारी र ननिी 
क्षेरका सरोकारवाला ननकायको सहभानगतामा अन्तवकव या कायवक्रम सम्पन्न  भएको। 

 दिपक्षीय लगानी सम्झौता ( Bilateral Investment Agreement) को मस्यौदालाई अजन्तम रुप 
ददन गठन भएको कायवदलको बैठक २०७८/१२/१७ मा सम्पन्न भएको । 
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 ननिामती सेवामा रहेको ज्ञान व्यवस्थापन र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने उदे्दश्यले 
ननिामती सेवामा ज्ञान सञ्जाल ननमावण सम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार भएको । 

 यस महाशाखासँग सम्बजन्धत ववनभन्न ववषयमा सम्बजन्धत मन्रालयहरू सँग ववनभन्न समयमा 
समन्वय तथा सहिीकरण बैठकहरू सम्पन्न । 

 

पूवावधार ववकास महाशाखा 
 नमनत २०७८/१२/०४ देजख २०७८/१२/०८ सम्म िमु्ला र मगु ुजिल्लामा अवजस्थत 

नाग्मा-गमगढी सडक खण्ड, कणावली स्वास्थ्य ववज्ञान प्रनतष्ठानको भौनतक पूवावधार ननमावण, 
सघन सहरी कायवक्रम अन्तगवत सञ्चानलत भवन ननमावण आयोिना, िमु्ला जिल्लामा अवजस्थत 
िलववद्यतु ्(२४० वकलोवाट) आयोिनाको स्थलगत अनगुमन गररएको। 

५.२3 भौनतक पूवावधार, िलस्रोत तथा ऊिाव  

 नमनत २०७८/१०/१६ गते नागढुङ्गा सरुुङ्ग मागव ननमावण सम्बन्धमा छलफल भएको। 
भौनतक पूवावधार मन्रालय, गहृ मन्रालय, अथव मन्रालय, भनूम व्यवस्था, सहकारी तथा 
गररबी ननवारण मन्रालय लगायतको सहभानगतामा भएको बैठकले नागढुङ्गाको Right of 

way खाली गनव सरुक्षा व्यवस्था गने, पूवव ननधावररत मआुलिा रकम प्रदान गनव रकमान्तर 
गने लगायतका ननणवय भएको। 

 नमनत २०७८/११/१५ गते मानथल्लो तामाकोशी िलववद्यतु आयोिना सम्बन्धमा छलफल 
भएको। 

 नमनत २०७८/११/०५ गते काठमाडौं चक्रपथ ववस्तार योिनाको (दोस्रो चरण) साइट 
जक्लयरेन्स सम्बन्धमा छलफल भएको। 

 नमनत २०७८/१२/०१ गते नेपाल टेनलकम 4G LT ननमावण सम्बन्धमा आवश्यक 
सहिीकरण गररएको। 

 नमनत २०७८/१२/०१ गते तनहुँ हाइड्रोपावर आयोिनाको ननमावणमा रहेका समस्या 
सम्बन्धमा छलफल भएको। 

५.२4 खानपेानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा 

 नमनत २०७८/१०/१४ गते  बन्चरेडाँडा ल्याण्डवफल साइट आयोिनामा स्थानीयबासीहरूले 
राखेका मागहरूको ववषयमा छलफल भएको। सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालय, शहरी ववकास तथा भवन ननमावण ववभाग, काठमाडौं महानगरपानलका, लनलतपरु 
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महानगरपानलका लगायतको सहभानगता रहेको बैठकले जिम्मेवार ननकाय तोकेर 
स्थानीयबासीहरूको उजचत माग सम्बोधन गनव ववनभन्न ननणवयहरू गरेको। 

 नमनत २०७८/११/०१ गते सरकारी भवन ननमावणको मापदण्ड र गणुस्तर तथा खानेपानी 
आयोिनाका ववववध समस्या सम्बन्धमा छलफल भएको।  

 नमनत २०७८/१०/२३ गते अनधकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत ववकास सम्बन्धी 
कायवक्षेरका ववषयमा छलफल भएको।  

 नमनत २०७८/११/१५ गते मेलम्ची खानेपानी सम्बन्धमा सम्बर्द् ननकायका 
पदानधकारीहरूको उपजस्थनतमा बैठक बसी मेलम्ची खानेपानी आयोिनाको पनुननवमावण 
कायवयोिनाको ववषयमा छलफल गरीएको। 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन महाशाखा 

५.२5 कानून शाखा र फैसला कायावन्वयन शाखा 

 कानून तथा फैसला कायावन्वयन अध्ययन अनगुमन ववश् लेषण र प्रनतवेदन प्रकाशन: 
 यस कायावलयसमेत ववपक्षी भएको मदु्दामा सम्माननत अदालतबाट भएका आदेश (थान ११) 

कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा पठाइएको। 

 आदेश कायावन्वयनसम्बन्धी प्रनतवेदनको अजन्तम मस्यौदा तयार भई प्रकाशनको क्रममा रहेको। 

 आ. व. २०७८/७९ को माघदेजख चैर मसान्तसम्म िारी गररएका/स्वीकृत 
भएका/सिंशोधन भएका ऐन, ननयमावली, कायवववनध, मापदण्ड तथा ननदेजशकाहरूको वववरण: 
 ७ वटा ननयमावली, २ वटा ननदेजशका र १ वटा मापदण्ड नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट 

स्वीकृत भएको। 

 ४ वटा ननयमावली र १ वटा कायवनीनत छलफलको क्रममा रहेको। 

क्र. 
सिं. 

वववरण नया/ँसिंशोधन 

1.  रावष्ट्रय प्रसारण (एघारौँ सिंशोधन) ननयमावली, 
२०७८  

स्वीकृत भई नेपाल रािपरमा नमनत 
२०७८।११।१९ मा प्रकाजशत। 

2.  नेपाल मेनडकल काउजन्सल (पाँचौँ सिंशोधन) 
ननयमावली, २०७८ 

स्वीकृत भई नेपाल रािपरमा नमनत 
२०७८।११।२६ मा प्रकाजशत। 

3.  सावविननक खररद (एघारौं सिंशोधन) ननयमावली, 
२०७८ 

स्वीकृत भई नेपाल रािपरमा नमनत 
२०७८।१२।०३ मा प्रकाजशत। 

4.  रेनडयोधमी पदाथव (उपयोग तथा ननयमन) 
ननयमावली, २०७८ 

स्वीकृत भई नेपाल रािपरमा नमनत 
२०७८।१२।१० मा प्रकाजशत। 

5.  नडजिटल प्रणाली माफव त िग्गाको नापनक्सा तथा 
िग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह ननदेजशका, 
२०७८ 

स्वीकृत भई नेपाल रािपरमा नमनत 
२०७८।१२।०३ मा प्रकाजशत। 
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क्र. 
सिं. 

वववरण नया/ँसिंशोधन 

6.  औद्योनगक व्यवसाय ननयमावली, २०७८ स्वीकृत भई नेपाल रािपरमा नमनत 
२०७८।१२।२१ मा प्रकाजशत। 

7.  बालबानलका सम्बन्धी ननयमावली, २०७८ नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट स्वीकृत भई 
नेपाल रािपरमा प्रकाशनको क्रममा रहेको। 

8.  नेपाल नागररक उड्डयन प्रानधकरण ववमानस्थल सेवा 
शलु्क ननयमावली, २०७८ 

नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट स्वीकृत भई 
नेपाल रािपरमा प्रकाशनको क्रममा रहेको। 

9.  ववद्यतुीय माध्यमबाट एकीकृत सरकारी कायावलय 
सञ् चालन तथा व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७८ 

नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट स्वीकृत 
भएको। 

10.  खानेपानी मन्रालय सम्बर्द् सावविननक ननकायका 
पदानधकारीहरूको ननयजुक्त वा मनोनयन सम्बन्धी 
मापदण्ड, २०७८ 

नेपाल सरकार, मजन्रपररषद् बाट स्वीकृत 
भएको। 

11.  अनमुनतपरको अवनध बहाल नरहेका दूरसञ् चार सेवा 
प्रदायकको सम्पजत्त व्यवस्थापन ननयमावली, २०७८ 

छलफलको क्रममा रहेको। 

12.  हेजिङ्ग ननयमावली, २०७८ छलफलको क्रममा रहेको। 
13.  नेपाल राष्ट्र बैङ्क नोट धलु्याउने ननयमावली, २०७८ छलफलको क्रममा रहेको। 
14.  सरकारी िग्गा दताव तथा नलिमा उपललध गराउने 

सम्बन्धी कायवनीनत, २०७८ 
छलफलको क्रममा रहेको। 

15.  कमवचारी सञ् चय कोष, कमवचारी सेवा शतव 
ननयमावली, २०७८ 

छलफलको क्रममा रहेको। 

 सम्माननीय प्रधानमन्री, नपेाल सरकार, मजन्रपररषद्, सिंवैधाननक पररषद्, नेपाल सरकार, 

प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय समेतलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च 
अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूबाट म्याद प्राि हनु आएका १०२ थान मदु्दाहरूको नलजखत 
िवाफ, पनुरावेदन पर तथा प्रनतउत्तर पर तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा पठाइएको। 

मानवअनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा 

५.२6 मानव अनधकार शाखा र अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता शाखा 

 नेपालको UNCAC Second Self Assessment Report को समकक्षी पनुरावलोकन (Peer 

Review) को नसलनसलामा प्रत्यक्ष सिंवाद सम्बन्धी कायव 25-28 िनवरी 2022 (तदनसुार 
माघ 11-13) मा सम्पन्न गनव ननम्न बमोजिमका कायवहरू गररएको:- 
1.  Second Self Assessment Checklist प्रनतवेदन उपर हनेु पनुरावलोकनको तयारी सम्बन्धमा नमनत 

२०७८।०८।१२ गते सरकारी ववज्ञहरू र अन्य सम्बजन्धत मन्रालय/ननकायका 
सजचवज्यूहरू/प्रमखुको उपजस्थनतमा यस कायावलयमा छलफल कायवक्रम आयोिना भएको। 

2.  समकक्षी पनुरावलोकनको तयारीका लानग सम्बजन्धत मन्रालय ननकायको  lead agency र supporting 

agency हरू तोक्ने सम्बन्धी ननणवय भएको। 
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3.  ववनभन्न नमनतमा यस कायावलयमा Second Self -Assessment Checklist प्रनतवेदन उपर हनेु समकक्षी 
पनुरावलोकनको तयारी सम्बन्धमा lead agency र supporting agency हरूसँग बैठक बसी छलफल 
तथा समकक्षी पनुरावलोकनका लानग आवश्यक तयारी गररएको। 

4.  25-28 िनवरी 2022 मा Peer Review सम्पन्न भएको। 

 आनथवक, सामाजिक तथा साँस्कृनतक अनधकार (Economic, Social and Cultrual Rights 

(IESCR) सम्बन्धी रावष्ट्रय प्रनतवेदनको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार भएको। 

 मानव अनधकार सम्बन्धी पाँचौ रावष्ट्रय कायवयोिना कायावन्वयनको प्रगनत वववरण प्रादेजशक 
समन्वय शाखा प्रधानमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय माफव त सातै प्रदेशका मतुय मन्री 
तथा मजन्रपररषद्को कायावलय ( प्रदेश समन्वय सनमनत) र सिंघीय मानमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालय माफव त ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय सनमनत समक्ष माग गररएको । 

 UPR प्रनतवेदनबाट प्राि नसफाररस कायावन्वयन सम्बन्धी कायवयोिना बनाउने र कायावन्वयन 
गनेसम्बन्धमा देहाय बमोजिम गररएको 
1.   ववश्वव्यापी आवनधक पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि नसफाररस कायावन्वयन कायवयोिना तयारीका 

सम्बन्धमा नमनत 2078/8/18 र 19 गते श्रीमान ् मतुय सजचवज्यूको अध्यक्षता दईु ददवसीय 
परामशव छलफल कायवक्रमको आयोिना गररएको । 

2.   UPR पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि नसफाररस कायावन्वयन सम्बन्धी कायवयोिना (2078-82) 
तयार गनव यस मानव अनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय सजन्ध सम्झौता महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा 
ववनभन्न मन्रालयका पदानधकारीहरू सदस्य रहने गरी नमनत 2078/8/23 मा सजचवस्तरीय ननणवय 
भई सनमनत गठन भएको।   

3.   ववश्वव्यापी आवनधक पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि नसफाररस कायावन्वयन कायवयोिनाको मस्यौदा 
तयार भएको। 

4.  कायवयोिनाको मस्यौदामा सम्बजन्धत मन्रालय, ननकाय, सिंवैधाननक आयोगको पषृ्ठपोषण (राय/परामशव) 
का लानग नमनत 2078/11/26 को सजचवस्तरीय ननणावयानसुार पठाइएको। 

5.  प्राि राय/सझुाव अनसुार मस्यौदा पररमािवन गने कायव भइरहेको। 

 मानव अनधकार सम्बन्धी सिंयकु्त राष्ट्रसिंघीय ववशेष समानधक्षकहरूले 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 देहाय 
बमोजिमका 15 वटा िवाफको तयारी गररएको । 

अ.  परराष्ट्र मन्रालयको ववनभन्न नमनतको परसाथ सिंयकु्त राष्ट्र सिंघका लानग नेपालको स्थायी ननयोगहरूबाट 
प्राि परको िवाफ तयारीका लानग आवश्यक पने िानकारीका लानग ववनभन्न ननकायमा ननम्न ववषयको 
सम्बन्धमा पराचार गररएको।  

1.  ‘Civil society space: COVID-19: the road to recovery and the essential role of civil 

society’ 
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2.  Special Rapporteur on the promotion of truth, Justice, reparation and gurantees of non-

recurrence,  

3.  “COVID recovery plans and policies from the right to development perspective 

4. स्वेता मानन्धर (Sw.M), श्रीिन मानन्धर(Sh.M), तेि बहादरु शाही (T.B) र दल बहादरु शाही 
(D.B) ले optional protocol to the international covenant on civil and political rights 

अन्तगवत Human rights committee मा पेश गरेको ननवेदन सम्बन्धमा। 

5.  Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children,  

6.  Human Rights Committe ले Optional Protocal to the International Covenent on Civil and 

Political Rights अन्तगवत देववमाया नेपाल (नाम पररवतवन गररएको) CCPR Case 

No.2615/2015 को सम्बन्धमा, 
7.  Special Rapporteur on violence against women, its cause and consequences,  

8.  Special Rapporteur on the elimination of discrimination against persons affected by 

leprosy and their Family members,  

9.  Special Rapporteur on minorities issuses, Fernand de Varennes 

10. Social development challenges faced by persons with albinism 

11. Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation 

12. नेपालमा मवहलाहरूको मानव अनधकार हननसँग सम्बजन्धत मतुयत: definition of rape, marital 

rape, short limitation period for filling complaints तथा  no prohibition on evidence relating 

to past sexual history of the victims  सम्बन्धमा। 

आ) िवाफ पठाइएको: 
1.   Social development challenges faced by persons with albinism 

2.  नेपालमा मवहलाहरूको मानव अनधकार हननसँग सम्बजन्धत मतुयत: definition of rape, marital 

rape, short limitation period for filling complaints तथा  no prohibition on evidence relating 

to past sexual history of the victims   

3.  Special Rapporteur on violence against women, its cause and consequences 
 रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगको नसफाररस कायावन्वयनको प्रनतवेदन सम्बन्धमा  

1.  रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट हालसम्म नेपाल सरकारको नाममा प्राि नसफाररस 
कायावन्वयनको अध्ययन, ववश्लषेण र सोको प्रनतवेदन तयार गनव यस मानव अनधकार तथा अन्तराववष्ट्रय 
सजन्ध सम्झौता महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा ववनभन्न मन्रालय/ननकायका पदानधकारीहरू 
सदस्य रहने गरी नमनत 2078/9/11 मा सजचवस्तरीय ननणवय भई सनमनत गठन भएको।   

2.  रावष्ट्रय मानव अनधकार आयोगबाट प्राि हनु आएका 15 वटा  नसफाररसहरू कायावन्वयनको लानग 
सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननकायमा पठाइएको । 
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६. प्रवक्ता र सूचना अनधकारीको वववरण 

यस कायावलयबाट भएका ननणवयहरू तथा सम्पाददत कायवहरू सम्बन्धमा प्रभावकारी रूपमा सूचना 
व्यवस्थापन गनवका लानग प्रवक्ताको व्यवस्था गररएको छ । कायावलयले रािपरािंवकत प्रथम शे्रणीका 
अनधकृतलाइव कायावलयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी ददएको छ भने अन्य सूचना समन्वय एविं 
व्यवस्थापनको लानग सूचना सञ्चार तथा वैदेजशक समन्वय शाखा रहेको छ । यस शाखाका प्रमखु 
रािपरािंवकत दितीय शे्रणीका अनधकृतलाइव कायावलयको सूचना अनधकारीको जिम्मेवारी ददइएको छ 
। तोवकएको ढाँचामा ननवेदन ददइव यस शाखामाफव त ् आफूलाइव आवश्यक परेको सूचना 
कानूनबमोजिम प्राि गनव सवकने व्यवस्था रहेको छ ।  
प्रवक्ताको वववरण 

नाम : महादेव पन्थ 

 

पद : सहसजचव 

महाशाखा : प्रादेजशक समन्वय तथा योिना महाशाखा 

फोन निं. : ९७७-१-५९७१०७५ 

इमेल : spokesperson@opmcm.gov.np 

 

 

सहायक प्रवक्ताको वववरण 

नाम : सन्तोष प्रसाद दाहाल 

 

पद : उपसजचव 

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

इमेल : vice.spokesperson@opmcm.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 
 सिंवैधाननक पररषद् (काम, कतवव्य, अनधकार र कायवववनध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ 

 रािस्व चहुावट (अनसुन्धान तथा ननयन्रण) ऐन, २०५२ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 लगानी बोडव ऐन, २०६८ 

ननयमावली तथा कायवयोिनाहरू 

 प्रधानमन्री सहायता कोष ननयमावली, २०५९ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली २०६५  

 सिंवैधाननक पररषद् ( कायवववनध ) ननयमावली , २०६८ 

 नेपाल सरकार सशुासन कायवयोिना, २०६८ 

 नयाँ नेपाल ननमावण कोष (सञ्चालन) ननयमावली, २०६८ 

 नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ 

ननदेजशकाहरू 

 “हेलो सरकार” कक्ष सञ्चालन ननदेजशका, २०६८ 

 सरकारी ननकायको वेबसाइट 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 एविं 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 सिंघसिंस्थासँग 
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 

 नागररक मोबाइल ए्स सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 

https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6%e0%a5%8d-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%9f-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%b8%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%a8-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%aa%e0%a4%a8-%e0%a4%a4%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%9e-2/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b2%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%90%e0%a4%a8-%e0%a5%a8%e0%a5%a6%e0%a5%ac%e0%a5%ae/
https://www.opmcm.gov.np/download/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a4%a6%e0%a5%8d-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%b5/
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८. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरणहरू 
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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 कायावलयसँग सम्बजन्धत सम्पूणव सूचना तथा िानकारी 
एविं नीनत, ननयम र ऐन, कानूनहरू उपललध रहेका छन ्।  

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

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

१. अनधवक्ता रािपु्रसाद चापागाई र अनधवक्ता सन्तोष 
नसग्देलले अन्तराववष्ट्रय सजन्धिननत दावयत्वको 
प्रभावकारी पररपालनाका ववषयमा रावष्ट्रय सिंयन्र, 
ररपोवटवङ्ग, फलोअप तथा सोको मागवदशवनका लानग 
नीनतगत तथा कानूनी दस्तावेि लगायतको ववषयमा 
सूचना माग गनुवभएको ।  

ननवेदकको माग बमोजिम यस कायावलयको 
च.निं. 4365 नमनत 2078/10/27 को 
परबाट सूचना प्रदान गररएको ।  

२. श्री तारा चापागाई दबेु, स्याङ्खिाले नेपाल सरकार, 
म.प.को ननणवयबाट ववगत ३ वषवदेजख उपललध 
गराइएको औषधीउपचार सवुवधा सम्बन्धी सूचना 
माग गनुवभएको ।  

यस कायावलयको च.निं. 5832 नमनत 
2078/12/29 को परबाट माग भएको 
सूचना गहृ मन्रालय र स्वास्थ्य तथा 
िनसिंतया मन्रालयसँग सम्बजन्धत 
देजखएकोले सम्बजन्धत मन्रालयबाटै सूचना 
माग गनुवहनु भनी लेखी पठाइएको । 

३. श्री पदमबहादरु गरुूङ, फेदीखोला, स्याङ्खिाले नेपाली 
नागररकहरूलाई ववनभन्न देशको सैननक सेवामा 
पठाउने कायवको कानूनी आधार तथा नेपालमा 
बेलायती सैननक क्याम्प राख्न ददइएको नमनत 
लगायतका ववषयमा सूचना माग गनुवभएको ।  

सोही व्यहोराको सूचना परराष्ट्र 
मन्रालयबाट नमनत 2078/11/18 मा 
उपललध गराइसवकएको भनी पर प्राि 
भएकोले यस कायावलयको च.निं. 5044 
नमनत 2078/12/01 को परबाट सोही 
व्यहोरा लेखी पठाइएको ।   

४. श्री सरेुन्र पौडेल, फरकधार डट कम ले प्रधानमन्री 
दैवीप्रकोप उर्द्ार कोषको वववरण वववरण सम्बन्धी 
सूचना माग गनुवभएको ।  

यस कायावलयको च.निं. 4392 नमनत 
2078/10/28 को परसाथ सिंलग्न 
राखी प्रधानमन्री दैवी प्रकोप उर्द्ार कोषमा 
रकम िम्मा गररएका बैंक खाताहरू र 
सजञ्चत रकमसम्बन्धी वववरण पाना १ 
उपललध गराइएको । 

 

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

