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१. कार्ाालर्को स्वरूप र प्रकृसत 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् मलुकुको शासकीर् प्रबन्त्धमा महत्त्वपूणा भसूमका सनवााह 
र्दै समग्र राष्ट्रको नीसत सनमााण एवम ्व्र्वस्थापनको समन्त्वर् र्ने सनकार् हो । शासकीर् प्रबन्त्धलाई 
जनमखुी, जवाफदेही र जनउत्तरदार्ी बनाउन सो अनकूुलको सनणार् सलने, सनदेशन ददने र समन्त्वर् 
एवम ्सनर्न्त्रण र्ने सनकार्को रूपमा र्सले कार्ा र्दै आएको छ । सबै मन्त्रालर्हरूबाट सम्पादन 
हनुे कार्ाको रेखदेख, सनर्न्त्रण, सनरीक्षण, समन्त्वर्, अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कनसम्बन्त्धी कार्ाहरू र्स 
कार्ाालर्को कार्ा क्षेरसभर पछान ् । साथै, सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् तहहरूबीचको समन्त्वर्को 
नेततृ्वसमेत र्ो कार्ाालर्को न्त्जम्मेवारीमा रहेको छ । नेपाल सरकार (कार्ा ववभाजन) 
सनर्मावली, २०७४ अनसुार र्स कार्ाालर्लाई ४८ वटा कार्ा न्त्जम्मेवारी तोवकएका छन ्। र्सका 
साथै सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) 
सनर्मावली, २०६५ ले प्रदान र्रेका न्त्जम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले 
पूरा र्दै आएको छ । 

नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) का कामकारबाहीलाई सवु्र्वन्त्स्थत र प्रभावकारी बनाउन 
देहार्अनसुारका ५ वटा मन्त्न्त्रपररषद् ससमसतहरूको व्र्वस्था छः- 

१)  राजनीसतक ससमसत 
२)  प्रशासन ससमसत 
३)  सामान्त्जक ससमसत 
४)  आसथाक तथा पूवााधार ससमसत 
५)  ववधेर्क ससमसत 

र्ी ससमसतहरूको अध्र्क्षता सम्बन्त्न्त्धत ववभार्ीर् मन्त्रीबाट हनुे र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् 
कार्ाालर्का सन्त्चव ससमसतको सन्त्चव रहने व्र्वस्था छ । 

२. कार्ाालर्को काम, कताव्र् र असधकार 

नेपाल सरकार (कार्ाववभाजन) सनर्मावली, २०७४ का अनसुार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्को कार्ावववरण र्सप्रकार रहेको छः 
१. मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्धी; 
२. नेपाल सरकारको कार्ा ववभाजन र कार्ासम्पादन सनर्मावली तजुामा तथा कार्ाान्त्वर्न; 
३. नेपालको शासन व्र्वस्थाको सामान्त्र् सनदेशन, सनर्न्त्रण र सञ्चालन; 
४. नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद्का सनणार्को कार्ाान्त्वर्न र अनरु्मन; 
५. नेपाल सरकार मन्त्रालर्को कार्ाको रेखदेख, सनरीक्षण, सनर्न्त्रण र समन्त्वर्; 
६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघाकालीन नीसत, आवसधक र्ोजना र रणनीसतको तजुामा; 

स्वीकृसत, कार्ाान्त्वर्न, अनरु्मन र मूल्र्ाङ्कन; 
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७. प्रचसलत कानूनबमोन्त्जम प्रमाणीकरण र्नुापने सलखत; 
८. सिंघीर् ववधेर्क, अध्र्ादेश, सनर्म, आदेश, सनदेन्त्शका र कार्ाववसधसम्बन्त्धी; 
९. मलुकुको राजनीसतक, आसथाक, सामान्त्जक अवस्था, पूवााधार, रावष्ट्रर् सरुक्षा, शान्त्न्त्त सवु्र्वस्था, 

कूटनीसतक र्सतववसध, प्रशाससनक र्सतववसधहरूको अद्यावसधक जानकारी प्रासि, सनदेशन र 
समन्त्वर्; 

१०. शासकीर् प्रबन्त्ध, सशुासन प्रवर्द्ान र प्रशाससनक सधुार; 
११. दिपक्षीर् तथा बहपुक्षीर् सन्त्न्त्ध, सम्झौता, समझदारी र सहमसत कार्ाान्त्वर्नको अनरु्मन; 
१२. सिंघीर् शासन प्रणाली र अन्त्तरप्रदेशसम्बन्त्धी कार्ा; 
१३. प्रधानमन्त्रीको सम्पका  र सञ्चार; 
१४. प्रधानमन्त्रीको सनदेशन कार्ाान्त्वर्न; 
१५. मानव असधकारको सिंरक्षण, प्रवर्द्ान, समन्त्वर् र प्रसतवेदन; 
१६. भ्रष्टाचारववरुर्द्को नीसत, र्ोजना तथा कार्ाान्त्वर्न; 
१७. राष्ट्रपसत र उपराष्ट्रपसतको कार्ाालर्सम्बन्त्धी; 
१८. सिंवैधासनक पररषद्; 
१९. सिंघीर् सिंसद्को असधवेशन आह्वान र अन्त्त्र्; 
२०. प्रदेश प्रमखुसम्बन्त्धी; 
२१. परराष्ट्र तथा सरुक्षा मासमला; 
२२. अन्त्ततर्ार दरुुपर्ोर् अनसुन्त्धान आर्ोर्, 
२३. लोक सेवा आर्ोर्; 
२४. रावष्ट्रर् मानव असधकार आर्ोर्; 
२५. महान्त्र्ार्सधवक्ताको कार्ाालर् र सरकारी ववकलको सम्पका  सनकार्; 
२६. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्; 
२७. रावष्ट्रर् पनुसनामााण प्रासधकरण; 
२८. लर्ानी बोडा; 
२९. रावष्ट्रर् सतका ता केन्त्र; 
३०. सावाजसनक खररद अनरु्मन कार्ाालर्; 
३१. नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर्; 
३२. र्ररबी सनवारण कोष; 
३३. रावष्ट्रर् अनसुन्त्धान ववभार्; 
३४. सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण अनसुन्त्धान ववभार्; 
३५. राजस्व अनसुन्त्धान ववभार्; 
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३६. ववषर् ववज्ञ समूह; 
३७. रावष्ट्रर् तथा अन्त्तर प्रदेशस्तरीर् ववकास आर्ोजनाहरूको नसतजा व्र्वस्थापन; 
३८. प्रदेशका पदासधकारी तथा कमाचारीको वैदेन्त्शक भ्रमणसम्बन्त्धी नीसत, कानून र मापदण्ड; 
३९. रै्रसरकारी सिंस्थाको सनर्मनसम्बन्त्धी मापदण्ड; 
४०. भ्रष्टाचार सनर्रानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्व अनसुन्त्धान, सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण, लर्ानी बोडा, र्ररबी 

सनवारण कोष, सावाजसनक खररद र रावष्ट्रर् पनुसनामााणसम्बन्त्धी सनकार्हरू र सोसम्बन्त्धी नीसत, 
कानून र मापदण्ड; 

४१. ववपद् व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी समन्त्वर्; 
४२. प्रधानमन्त्री केन्त्रीर् ववपद् सहार्ता कोष सञ्चालन; 
४३. अदालतको फैसला कार्ाान्त्वर्न तथा अनरु्मन; 
४४. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत रावष्ट्रर् तथा अन्त्तराावष्ट्रर् सिंस्थासँर् 

सन्त्न्त्ध, सम्झौता, सम्पका  र समन्त्वर्; 
४५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत सावाजसनक सिंस्थान, प्रासधकरण, 

ससमसत, प्रसतष्ठान आददको सञ्चालन र सनर्मन; 
४६. नेपाल न्त्र्ार् सेवाको सरकारी ववकल समूहको सञ्चालन; 
४७. प्रधानमन्त्री र मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्धी अन्त्र् कार्ाहरू; 
४८. अवन्त्शष्ट असधकार प्रर्ोर् ।  

३. कार्ाालर्मा रहने कमाचारी वववरण  

सिंर्ठन सिंरचना 

कार्ाालर्को वतामान सािंर्ठसनक सिंरचना अनसुार ११ वटा महाशाखा र २७ वटा शाखाहरू रहेका 
छन ्। र्स कार्ाालर्मा २३३ जनाको स्वीकृत स्थार्ी दरबन्त्दी र ४५ करार दरबन्त्दी रहेको छ 
। र्स कार्ाालर्का प्रमखु पदासधकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मतुर् सन्त्चव (रा.प.ववन्त्शष्ट शे्रणी) 
रहने व्र्वस्था छ । मतुर्सन्त्चव मातहतमा पाँच जना सन्त्चव (रा.प.ववन्त्शष्ट शे्रणी) र उहाँहरू अन्त्तर्ात 
ववसभन्न ११ वटा महाशाखा हेने र्री ११ जना सहसन्त्चव (रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरबन्त्दी रहेको छ 
। प्रत्रे्क शाखाको कार्ा सम्पादनका लासर् उपसन्त्चवको मातहतमा शाखाको कार्ा बोझअनसुार 
शाखा असधकृतदेन्त्ख कार्ाालर् सहर्ोर्ीसम्मका कमाचारीको दरबन्त्दी रहेको छ । र्स कार्ाालर्को 
दरबन्त्दी वववरण र सिंर्ठन सिंरचना र्स प्रकार रहेको छ । 
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दरबन्त्दी तेररज 

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

िंख्या 

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 कानून – २ 

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

७ उप-सचिव रा.प. चितीय न्याय कानून – 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 कानून – 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 
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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.(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 पूसता र्ररने 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) 

कानुन 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 

 

प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्चवालर् 

 

रा.प. ववन्त्शष्ट 

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  

मतुर् सन्त्चवको सन्त्चवालर् 

उपसन्त्चव रा.प.दि.प्र. -१  शा.अ.-१  

प्रधानमन्त्रीको 
सल्लाहकारको सन्त्चवालर् 

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, िशुािन 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 

सु.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) 

कानुन अचिकृत -१ 

अन्तरासष्ट्रय कानून र 

िसन्ध िम्झौता शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

कानुन 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 , 

पु.अ.-१,  छ.अ.-१ ना.सु.-

१२, क.अ. @४,   

ईलेचररचसयन-१,      मे.  

सु=-१, ््मबर-१,         

प्रधानमन्िी िसचवालय 

व्यवस्थापन शाखा 

(प्र.म.सनवाि) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

िा.अ.-१,  ना.सु.-५, क.अ.-२, 

खररदार.-२,  चस.चमस्त्री-१,            

हे.टे. ब्वाइ-३,  

का.स.-१७ 

आसथधक प्रशािन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.ले.)-१ 

लेखा अचिकृत (रा.प.त.ृले.)-

२ 

ले.पा- १ 

चवज्ञ समूह 

 

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*, सूिना 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.सु.-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) 

कानुन अचिकृत -१ 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को सिंर्ठन सिंरचना 
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४. कार्ाालर्अन्त्तर्ातका महाशाखा, शाखा र हाल कार्ारत पदासधकारीहरू  

महाशाखा/शाखाको नाम न्त्जम्मेवार पदासधकारी 

१. प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्चवालर् उपसन्त्चव श्री जनकराज भट्ट 

२. मतुर्सन्त्चवको सन्त्चवालर् उपसन्त्चव श्री र्ोकुल बस्नते 

३. मन्त्न्त्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधासनक सनकार् महाशाखा सहसन्त्चव श्री हीरामन्त्ण शमाा  

(क)  मन्त्न्त्रपररषद् बैठक शाखा (केन्त्रीर्) उपसन्त्चव श्री ववष्णपु्रसाद न्त्घसमरे 

(ख)  मन्त्न्त्रपररषद् ससमसत तथा सिंवैधासनक सनकार् शाखा उपसन्त्चव श्री प्रददप शे्रष्ठ 

(र्)  मन्त्न्त्रपररषद् सनणार् कार्ाान्त्वर्न अनरु्मन शाखा उपसन्त्चव श्री मञु्ज शमाा सवुदेी 

आसथाक तथा पूवााधार ववकास सन्त्चव श्री ददनेश भट्टराई 

१. लर्ानी, उत्पादन तथा रोजर्ार प्रवर्द्ान महाशाखा सहसन्त्चव श्री खोमराज कोइराला 

(क) कृवष, वन तथा वातावरण शाखा उपसन्त्चव श्री मनोज रेग्मी 

(ख) अथा, उद्योर्, वान्त्णज्र् तथा पर्ाटन शाखा उपसन्त्चव श्री र्ज्ञ परुी 

२. पूवााधार ववकास महाशाखा सहसन्त्चव श्री बरु्द् बहादरु र्रुूङ्ग 

(क) भौसतक पूवााधार, जलस्रोत तथा ऊजाा शाखा उपसन्त्चव श्री रमशे शे्रष्ठ 

(ख) खानेपानी, सहरी ववकास तथा सञ् चार- शाखा उपसन्त्चव श्री प्रसमला आचार्ा 

प्रशासन तथा नसतजा व्र्वस्थापन क्षेर सन्त्चव श्री लक्ष्मण अर्ााल 

१.  प्रशासन महाशाखा सहसन्त्चव श्री मदन दहाल 

(क)  प्रशासन शाखा उपसन्त्चव श्री सन्त्तोष पौडेल 

(ख)  आसथाक प्रशासन शाखा उपसन्त्चव श्री सूर्ा बहादरु भण्डारी 

(र्)  प्रधानमन्त्री सन्त्चवालर् व्र्वस्थापन शाखा (बालवुाटार) उपसन्त्चव 

२.  नसतजा व्र्वस्थापन महाशाखा सहसन्त्चव श्री न्त्शवादेवी दाहाल 

(क) तत्काल समस्र्ा समाधान केन्त्र  उपसन्त्चव श्री सन्त्तोष प्रसाद दाहाल 

(ख) नसतजा व्र्वस्थापन तथा ववश्लषेण शाखा उपसन्त्चव श्री ज्ञानहरर न्त्घसमरे 

(र्) तथ्र्ाङ्क शाखा उपसन्त्चव श्री शरदकुमार शमाा 

(घ) सूचना प्रववसध शाखा सूचना प्रववसध सनदेशक श्री मसनष भट्टराइा 

रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा सशुासन के्षर सन्त्चव श्री सूर्ाप्रसाद र्ौतम 

१.  रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा कूटनीसत समन्त्वर् महाशाखा  सहसन्त्चव श्री मनोज कुमार आचार्ा 
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(क) सूचना समन्त्वर् शाखा उपसन्त्चव श्री भववश्वर पाण्डे 

(ख) सूचना सञ् चार तथा वैदेन्त्शक समन्त्वर् शाखा उपसन्त्चव श्री कववता फँुर्ाल 

२.  शासकीर् सधुार महाशाखा  सहसन्त्चव श्री नारार्ण प्रसाद भट्ट 

(क) सशुासन प्रवर्द्ान तथा भ्रष्टाचार सनर्रानी शाखा उपसन्त्चव श्री ववष्ण ुप्रसाद सवुेदी 

(ख) सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा राजस्व अनसुन्त्धान शाखा उपसन्त्चव श्री कुल बहादरु न्त्ज.सी. 

(र्) हेलो सरकार शाखा उपसन्त्चव श्री छववलाल पाण्डे 

सामान्त्जक ववकास तथा प्रादेन्त्शक समन्त्वर् सन्त्चव डा. रामप्रसाद न्त्घसमरे 

१. सामान्त्जक ववकास तथा रूपान्त्तरण महाशाखा  सहसन्त्चव श्री शिंकर नेपाल 

(क) मवहला, बालबासलका, जेष्ठ नार्ररक, श्रम तथा सामान्त्जक 
सरुक्षा शाखा 

उपसन्त्चव श्री शासलकराम दाहाल 

(ख) न्त्शक्षा, स्वास्थ्र्, र्वुा तथा खेलकुद शाखा उपसन्त्चव श्री राजमन्त्ण दाहाल 

२. प्रादेन्त्शक समन्त्वर् तथा र्ोजना महाशाखा सहसन्त्चव श्री महादेव पन्त्थ 

(क) प्रादेन्त्शक समन्त्वर् शाखा  उपसन्त्चव श्री चक्रपान्त्ण शमाा 

(ख) र्ोजना, अनरु्मन तथा ववपद् समन्त्वर् शाखा उपसन्त्चव श्री  ससजाना शमाा 

कानून तथा मानव असधकार  सन्त्चव श्री धनराज ज्ञवाली 

१. कानून तथा फैसला कार्ाान्त्वर्न महाशाखा सहसन्त्चव श्री वटकाराम पाण्डे 

(क) कानून शाखा उपसन्त्चव श्री परुुषोत्तम नेपाल 

(ख) फैसला कार्ाान्त्वर्न शाखा उपसन्त्चव श्री मसनराम ज्ञवाली 

२. मानवअसधकार तथा अन्त्तराावष्ट्रर् सन्त्न्त्ध सम्झौता महाशाखा सहसन्त्चव श्री अरुणा जोशी 

(क) मानव असधकार शाखा उपसन्त्चव श्री राजने्त्र न्त्र्ौपान े

(ख) अन्त्तराावष्ट्रर् कानून र सन्त्न्त्ध सम्झौता शाखा उपसन्त्चव श्री श्रर्द्ा ररजाल 

इन्त्न्त्जसनर्ररङ्ग क्लष्टर सन्त्चव श्री  सरेुश आचार्ा 
 

सहसन्त्चव श्री ध्रवु न्त्घसमरे 
 

उपसन्त्चव श्री कला कुमारी रै्हे्र 

ववशेष पद  सन्त्चव श्री खरे्न्त्र प्रसाद नेपाल 
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२०७९ वैशाखदेन्त्ख असारसम्म अवकाश, सरुवा तथा पदस्थापन भएका कमाचारीहरूको वववरण 

अवकाश तथा राजीनामाबाट सनवतृ्त कमाचारीहरूको वववरण 

सस.निं. कमाचारीको नाम पद 

१. श्री र्ाम कुमारी खसतवडा सन्त्चव 
 

र्स कार्ाालर् वा अन्त्तर्ात सरुवा तथा पदस्थापन भइा आएका कमाचारीहरूको वववरण 

सस.निं कमाचारीको नाम पद 

1=  डा रामप्रसाद न्त्घसमरे सन्त्चव 

2=  श्री कुशला पौडेल उपसन्त्चव 

3=  श्री शासलक राम दाहाल उपसन्त्चव 

4=  श्री उमशे राज ररमाल उपसन्त्चव 

5=  श्री भीम प्रसाद काफ्ले उपसन्त्चव 

6=  श्री सनशा थापा राउत शाखा असधकृत 
7=  श्री कवपल वकशोर डार्मण्ड के.सी. शाखा असधकृत 
8=  श्री मकेुश कुमार चौरससर्ा शाखा असधकृत 

9=  श्री शशुीला पौडेल शाखा असधकृत 

10=  श्री श्रीप्रसाद पौडेल नार्ब सबु्बा 

11=  श्री रसबना ढकाल कम््र्टुर अपरेटर 
 

र्स कार्ाालर्बाट सरुवा तथा पदस्थापन भइा र्एका कमाचारीहरूको वववरण 

सस.निं कमाचारीको नाम पद 

1=  श्री मन्त्णराम रे्लाल सन्त्चव 

2=  श्री कववराज उप्रतेी उपसन्त्चव 

3=  श्री अमतृ बहादरु राई शाखा असधकृत (हाल उपसन्त्चव) 
4=  श्री रोशन राई   शाखा असधकृत 

5=  श्री र्शोदा अर्ााल शाखा असधकृत 

6=  श्री अन्त्म्बका राई शाखा असधकृत 

7=  श्री समुन ढकाल खररदार (हाल ना.स)ु 
8=  श्री र्णेश कुमार राई कम््र्टुर अपरेटर 
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५. सम्पादन र्रेका मतुर्-मतुर् कामको वववरण 

र्स कार्ाालर्का ववसभन्न महाशाखा तथा शाखाहरूबाट आसथाक वषा २०७८/७९ को चौथो रैमाससक 
(२०६९ वैशाख-असार मसान्त्त) अवसधमा सम्पाददत मतुर्-मतुर् कार्ाहरूः 

 

 मन्त्न्त्रपररषद्का १४ वटा बैठक बसी ववसभन्न ३40 वटा सनणार् भएका, मन्त्न्त्रपररषद् 
ससमसतहरूका 8 वटा बैठक बसी 17 वटा सनणार् र्ररएका । मन्त्न्त्रपररषद् बैठकका 
१२५ वटा सनणार्हरूको कार्ाान्त्वर्न प्रर्सत वववरण मन्त्न्त्रपररषद् सनणार् कार्ाान्त्वर्न 
अनरु्मन प्रणालीमा अद्यावसधक र्ररएको ।  

 आ.व. 2078/79 मा पूजँीर्ततफा   52.41 प्रसतशत र चालतुफा  77.29 प्रसतशत 
ववत्तीर् प्रर्सत भएको । र्स कार्ाालर्को असलु र्नेतफा को बेरूज ुरकम रू. १,२०,००० 
तथा सनर्समततफा को रू.३,३०,४०९ सम्परीक्षण र्री बेरूज ुशून्त्र् पाररएको। 

 र्स कार्ाालर्समेत ववपक्षी भएका मदु्दाहरूमा सम्मासनत अदालतबाट भएका आदेश (थान 
२१) कार्ाान्त्वर्नका लासर् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्मा पठाइएको । साथै १४७ थान 
मदु्दाहरूको सलन्त्खत जवाफ, पनुरावेदन पर तथा प्रसतउत्तर पर सम्बन्त्न्त्धत अदालतमा 
पठाइएको । 

 नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को सनणार् बमोन्त्जम ववसभन्न १५ वटा र्ठन आदेश, सनर्मावली, 
सनदेन्त्शका, कार्ाववसध, कार्ानीसत र मापदण्ड पररमाजान र्ररएको । 

 ववश्वव्र्ापी आवसधक पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि ससफाररस कार्ाान्त्वर्न 
कार्ार्ोजनाको मस्र्ौदाउपर सम्बन्त्न्त्धत सनकार्हरूबाट पषृ्ठपोषण (रार्/परामशा) प्राि र्री 
मस्र्ौदा पररमाजान र्ररएको । 

 रावष्ट्रर् मानव असधकार आर्ोर्बाट प्राि २० वटा ससफाररसहरू कार्ाान्त्वर्नको लासर् 
सम्बन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाइएको  । 

 सवोच्च अदालतको समसत २०७८/११/१५ को आदेशबमोन्त्जम र्ठन भएको ढुङ् र्ा, 
सर्ट्टी, बालवुाको असनर्न्त्न्त्रत उत्खनन सम्बन्त्धी उच्चस्तरीर् ससमसतको बैठक बसी 
आवश्र्क अध्र्र्न तथा प्रसतवेदनका लासर् कार्ादल बनाइएको । 

 नेपालका लासर् साउदी अरेसबर्ा, भारत र सिंर्कु्त अरब इसमरेट्सका आवासीर् तथा 
जमैका, अल्जेररर्ा, तान्त्जासनर्ा, मिंर्ोसलर्ा, र्णतन्त्र सडुान, ससबार्ा र चेक र्णतन्त्रका 
रै्रआवासीर् राजदूत सनर्नु्त्क्तको लासर् सहमसत प्रदान र्ररएको । 
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 र्स कार्ाालर्को एकीकृत अनरु्मन प्रणाली monitoring.opmcm.gov.np अद्यावसधक 
र्ररएको। 

 र्स आसथाक वषामा अनरु्मनका छासनएका रावष्ट्रर् र्ौरव, रूपान्त्तरणकारी तथा अन्त्र् 
महत्त्वपूणा ३0 आर्ोजनाहरूको कार्ार्ोजनाका सम्बन्त्धमा समसत 2079 असार १५ 
देन्त्ख 30 र्तेसम्म सरोकारवालाहरूसँर् छलफल र्ररएको । भेरी बबई डाइभसान 
आर्ोजना, काली र्ण्डकी कोररडोरलर्ार्तका रावष्ट्रर् र्ौरवका आर्ोजनाहरूको स्थलर्त 
अनरु्मन र्री आवश्र्क सनदेशन तथा प्रसतवेदन र्ररएको । 

 सावाजसनक पदासधकारीको कार्ासम्पादन करार सनदेन्त्शका, २०७९ लारू् भएको ।  

 Doing Business Index व्र्ावसावर्क वातावरण सहजीकरण सम्बन्त्धमा Reform agenda 

पवहचान र्ना र आवश्र्क रणनीसत तर्ार र्ना सरकारी, सनजी क्षेर तथा दातसृनकार्का 
प्रसतसनसधहरूसँर् दईु ददवसीर् अन्त्तरवक्रर्ा र्ररएको । 

 सामान्त्जक सरुक्षा कोषसँर् सम्बन्त्न्त्धत मदु्दाहरू र सामान्त्जक सरुक्षा कार्ाक्रमको कार्ाक्षेर, 

सिंरचना तथा समस्र्ाको ववषर्मा अध्र्र्न र्ना कार्ादल र्ठन भइा प्रसतवेदन तर्ार 
र्ररएको। 

 स्वास्थ्र् बीमा कार्ाक्रमसँर् सम्बन्त्न्त्धत समस्र्ाहरू समाधान र्ना र्स कार्ाालर् तथा 
सरोकारवाला सनकार्हरूको सहभासर्तामा समस्र्ा समाधानका लासर् छलफल तथा 
आवश्र्क सनदेशन र्ररएको । 

 र्स कार्ाालर्को आ.व. २०७8/79 को वावषाक कार्ार्ोजना बमोन्त्जम सम्पाददत 
कार्ाको प्रर्सत वववरण माससक रूपमा अद्यावसधक र्ररएको । 

 सशुासन (सञ् चालन तथा व्र्वस्थापन) ऐन, 2064 को सिंघीर् स्वरूपअनरुूपको सिंशोधन 
र्ना कार्ादल र्ठन भई प्रारन्त्म्भक मस्र्ौदा तर्ार र्ररएको । 

 नेपालको सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण सनवारण सम्बन्त्धी Mutual Evaluation को जवाफ लेखनतफा  
Technical Compliance Response Report लाई अन्त्न्त्तम रूप ददई Asia/Pacific Group 

on Money Laundering (APG) मा पठाइको ।  

 हेलो सरकारमा प्राि २६१४ र्नुासोहरूमध्रे् फछर्ौट र्ना उपर्कु्त देन्त्खएका ७६८ 
र्नुासो फछर्ौट र्ररएको । 

 National Data Bank पोटालको सनमााण र्री सञ्चालनमा ल्र्ाइएको । 

 र्स कार्ाालर्को डा. हका  र्रुूङ हलमा ध्वसन प्रणाली तथा अन्त्र् मेससनरी जडान र 
पुजँीर्त सधुार तथा फसनाससङका लासर् बोलपर स्वीकृत भई कार्ाान्त्वर्नमा र्एको । 
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र्स अवसधमा ववसभन्न सन्त्चवालर्/शाखाहरूबाट सम्पादन भएका मतुर्-मतुर् कार्ाहरूको वववरण 
र्सप्रकार रहेको छः 

५.१ प्रधानमन्त्रीको सनजी सन्त्चवालर् 

सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को सनजी सन्त्चवालर्बाट भएको पराचार वववरणः 

सस.न. पर प्राि सनकार्/सिंस्था/व्र्न्त्क्त सिंतर्ा 
१. सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्को सम्बोधनहरू 32 
२. सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्ले ववसभन्न सिंघसिंस्था तथा सनकार्हरूलाइा 

ददनभुएको शभुकामना सन्त्देशहरू 
58 

३. दताा भएका परहरू 341 
४. मन्त्रालर्/सनकार्मा कार्ााथा पठाइएका पर (बाह्य) 329 
५. महाशाखा/शाखामा कार्ााथा पठाइएका सनवेदनहरू 55 
६. वट्पणी दताा 123 

7. वट्पणी सदर 119 
8. माननीर् उपप्रधानमन्त्री/मन्त्री/राज्र्मन्त्रीज्रू्हरूको भ्रमण स्वीकृसत  72 
9. ववश्वववद्यालर्सम्बन्त्धी परहरू 55 

५.२ राज्र्मन्त्री सन्त्चवालर् 

▪ ववसभन्न राष्ट्रका आवासीर् तथा रै्रआवासीर् राजदूत सनर्नु्त्क्तको लासर् सम्माननीर् 
प्रधानमन्त्रीज्रू्लाइा स्वीकृताथा सनणार्का लासर् पेश भएको । 

▪ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्अन्त्तर्ातका सनकार्हरूमा छलफल र्री माननीर् 
राज्र्मन्त्रीज्रू्बाट आवश्र्क सनदेशन ददइएको ।  

▪ ववसभन्न उद्योर्ी व्र्वसार्ीहरूसँर् समसामवर्क ववषर्मा छलफल र्ररएको ।  

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू्लाइा सम्बोधन र्री प्राि वट्पणीहरू सदर र्री सम्बन्त्न्त्धत सनकार्मा 
पठाइएको ।  

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू् समसत २०७९/०३/०७ र्ते प्रशासन ससमसत र समसत २०७९/०३/०८ 
र्ते ववधेर्क ससमसतको बैठकमा सहभार्ी भइा आवश्र्क छलफल तथा सझुाव ददइएको ।  

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू्बाट न्त्चतवन न्त्जल्ला भ्रमण र्री जनप्रसतसनसधहरूसँर् भेटघाट तथा 
न्त्जल्लामा सरकारी कार्ाालर् तथा पदासधकारीसँर् न्त्जल्ला सरुक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी 
सलइा आवश्र्क सनदेशन ददनभुएको ।  

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू् समसत २०७९/०३/१७ र २०७९/०३/१८ र्ते आसथाक तथा पूवााधार 
महाशाखाबाट सञ्चासलत भएको Doing Business सम्बन्त्धी र्ोष्ठीमा सररक हनुभुएको।   
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५.३ मतुर् सन्त्चवको सन्त्चवालर् 

▪ १४ वटा मन्त्न्त्रपररषद् बैठक, ८ वटा मन्त्न्त्रपररषद् ससमसत र २ वटा केन्त्रीर् अनरु्मन ससमसतको 
बैठकको समन्त्वर् तथा सहजीकरण र्ररएको । 

▪ मतुर्सन्त्चवज्रू्को उपन्त्स्थसतमा भएका सनम्न ववषर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत बैठकहरूको आवश्र्क समन्त्वर् 
तथा सहजीकरण र्ररएकोः 

✓ राजस्व चहुावट, हणु्डीलर्ार्त अवैध कारोवार सनर्न्त्रण 

✓ ्लावष्टक झोला प्रसतबन्त्ध सम्बन्त्धी कार्ार्ोजनाको कार्ाान्त्वर्न 

✓ नानीर्ञ्ज भवन सनमााण 

✓ तीनकुने जग्र्ा वववाद सनरूपण  

✓ रावष्ट्रर् पनुरावलोकन पररषद् 

✓ सिंघीर् न्त्शक्षा ऐन, उच्च न्त्शक्षा ऐन, प्राववसधक न्त्शक्षा ऐन 

✓ सेक्र्रुरटी वप्रन्त्न्त्टङ्ग प्रसे 

✓ तरल ग्र्ास 

✓ GMR UPPER कणााली 

✓ तलव भत्ता पनुरावलोकन 

✓ सावाजसनक सबदा समलान 

✓ Global Green Growth 

✓ स्पेनबाट बरु्द्मूसता ल्र्ाउने 
✓ SEZ for Economic Development 

✓ High Level Dialogue on Green Resilient and Inclusive Development in Action 

✓ शहरी नीसत, २०७९ को मस्र्ौदा मासथको छलफल 

✓ व्र्वसार् सञ्चालनको लासर् सहज वातावरण सनमााण (Ease of Doing Business) 

✓ ववद्यतुीर् सशुासन आर्ोर् आदेश, २०७९ सम्बन्त्धी बैठक  

✓ रावष्ट्रर् सरोकार समन्त्वर् ससमसतको बैठक 

✓ सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न अध्र्र्न तथा अनरु्मन ससमसतको सिंसदीर् ससमसत (रावष्ट्रर् सभा) को 
बैठक 

✓ आर्ात सनर्न्त्रण/व्र्वस्थापन 
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✓ सङ घीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्को 11 वटा तथा स्वास्थ्र् तथा जनसिंतर्ा 
मन्त्रालर्को 6 वटा बढुवा ससमसतको बैठक 

✓ नेपाल सरकारको नाममा प्राि अध्र्र्न, तासलम वा भ्रमणको बाँडफाँडको लासर् छारवनृ्त्त्त 
ससमसतको ४ वटा बैठक  

✓ बेरुज ुफछर्ौट अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन ससमसतको २ वटा तथा सनजामती अस्पताल बोडाको 
१ वटा बैठक 

✓ रे्टा मेसडकल अस्पताल सम्बन्त्धी बैठक 

▪ माननीर् श्रममन्त्री ज्रू्, पवूा वान्त्णज्र् तथा आपूसता मन्त्री ससुनल थापा, राजस्व सन्त्चव माननीर् 
महालेखापरीक्षक, सनवााचन आर्ोर्का पदासधकारीहरुसँर् बैठक आर्ोजना र्रेको। 

▪ र्स अवसधमा कररब ६ हजार टेसलफोन, ८0० व्र्न्त्क्तको भेटघाट व्र्वस्थापन, 2० पटक 
Group SMS र Group Mail माफा त ्सम्पका  र्ररएको ।  

▪ २१० वटा परहरु E-Registration र्री मतुर् सन्त्चवज्रू् समक्ष प्रस्ततु र्री आदेशानसुार Online 

बाट नै कार्ाान्त्वर्नको लासर् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सन्त्चवज्रू्हरु समक्ष 
पठाउने काम भएको। 

▪ नेपाल सरकारका सन्त्चवहरूका ६२ वटा स्वदेश भ्रमण तथा 6 वटा ववदाको Digital असभलेख 
रात नकुा साथै सन्त्चवहरूबाट प्रस्ततु भ्रमणको प्रसतवेदन कार्ाान्त्वर्नको लासर् प्र.म.कार्ाालर्का 
सम्बन्त्न्त्धत सन्त्चवसमक्ष प्रस्ततु र्ररएको । 

▪ सन्त्चवहरुको हान्त्जरी र पररचर्पर व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी कार्ा र्ररएको । 

▪ सिंवैधासनक अङ्गका पदासधकारी, प्रदेश प्रमखु,नेपाल सरकारका सन्त्चवहरु र अन्त्र् ववभार्ीर् 
प्रमखुहरुको सम्पका  नम्बर, इमेल र वररर्ताक्रम अद्यावसधक र्ररएको । 

▪ सावाजसनक खररद सम्बन्त्धी सनर्म सनमााणका सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत सन्त्चवहरु समेतलाई सहभार्ी 
र्राई २ पटक कार्ाक्रममा समन्त्वर् र्ररएको ।  

▪ र्ौतम बरु्द् अन्त्तराावष्ट्रर् ववमानस्थल भैरहवाको उद् घाटन, र्णतन्त्र ददवस मूल समारोह ससमसतको 
बैठकमा मतुर्सन्त्चवज्रू्को सहभासर्ताका लासर् समन्त्वर् र्ररएको ।  

▪ सम्माननीर् राष्ट्रपसतज्रू्बाट सिंघीर् सिंसद्को दवैु सदनको सिंर्कु्त बैठकलाई सम्बोधन र्ने 
कार्ाक्रममा आवश्र्क समन्त्वर् र्ररएको । नेपाल सरकारको वावषाक नीसत तथा कार्ाक्रम मासथ 
सिंसद् मा भएको छलफलमा सबै सनकार्का प्रसतसनसधहरूको उपन्त्स्थसतको लासर् सञ्चार समन्त्वर् 
तथा उठेका ववषर्वस्त ुउपर जवाफ तर्ार र्री सिंसद् मा सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रीबाट जवाफ ददन े
कार्ामा सहजीकरण र्ररएको ।  
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▪ नेपाल सरकारका सबै सन्त्चवहरु सहभासर्ता भएको बाह्य लेखापरीक्षण ववषर्क सन्त्चवस्तरीर् १ 
ददवसीर् छलफल कार्ाक्रमको व्र्वस्थापन र्ररएको ।  

▪ सम्माननीर् राष्ट्रपसतज्रू्को सनवासमा आर्ोन्त्जत ददर्ो ववकासको लासर् जीवन ववकास परुस्कार 
सम्बन्त्धी समारोहको सहजीकरण र्ररएको ।  

▪ AIT Role in Developing Country High Skilled Professionalism of Nation Building ववषर्क 
अन्त्तरवक्रर्ा कार्ाक्रमको लासर् सम्बन्त्न्त्धत सनकार्हरुसँर्को समन्त्वर्मा आवश्र्क Key Notes 

तर्ारी र्री मतुर्सन्त्चव समक्ष प्रस्ततु र्ररएको । 

▪ नेपाल सरकारिारा ववसभन्न मलुकुका लासर् सनर्कु्त राजदूतहरुसँर् भएको अन्त्तरवक्रर्ा कार्ाक्रमको 
व्र्वस्थापन र्ररएको ।  

▪ रै्र-आवासीर् नेपाली लर्ानी सम्बन्त्धी बैठकको समन्त्वर् र्ररएको । 

▪ ववकास आर्ोजना सहजीकरण सम्बन्त्धी बैठक, नीसत तथा कार्ाक्रम र बजेटको प्रभावकारी 
रुपमा कार्ाान्त्वर्नको लासर् एकीकृत अनरु्मन प्रणालीमाफा त ्मन्त्रालर्हरुको कार्ार्ोजना र 
प्रर्सत प्रवववष्ट र्ने सम्बन्त्धी एक ददने असभमखुीकरण कार्ाक्रमको व्र्वस्थापकीर् कार्ामा 
सहजीकरण र्ररएको ।  

▪ नेपाल पक्ष भई र्ररएका सन्त्न्त्ध सम्झौताहरुको असभलेखीकरण सम्बन्त्धी २ ददने कार्ाशाला 
र्ोष्ठीको समन्त्वर्, सहजीकरण र व्र्वस्थापकीर् कार्ा र्ररएको ।  

▪ राजनैसतक प्रशाससनक ववत्तीर् सिंरचना लर्ार्त सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्नको अवस्था चनुौती र समस्र्ा 
समाधान सम्बन्त्धी छलफलको व्र्वस्थापकीर् कार्ा र्ररएको ।  

▪ मन्त्न्त्रपररषद् मा पेश र्ररने प्रस्ताव तथा अनलाइन प्रणाली, मन्त्न्त्रपररषद् सञ्चालन प्रणाली, 
मन्त्न्त्रपररषद् सनणार् कार्ाान्त्वर्न अनरु्मन प्रणाली सम्बन्त्धी १ ददने कार्ाक्रमको आवश्र्क 
समन्त्वर् र्ररएको ।  

▪ ववभषूण तथा सशुोभन समारोह, मन्त्री र अन्त्र् पदासधकारीहरूको शपथ ग्रहण समारोहको लासर् 
सहजीकरण र्ररएको । 

▪ स्वदेशी तथा ववदेशी सिंस्था र व्र्न्त्क्तहरूिारा ववसभन्न अवसरमा आर्ोजना र्ररएको न्त्चर्ापान, 

रारीभोज, ददवाभोज लर्ार्तका कार्ाक्रममा मतुर् सन्त्चवज्रू्को सहभासर्ता । 

सन्त्चव बैठकका सबै सनणार्हरू हेना र्हाँ न्त्क्लक र्नुाहोस ्। 
 

 

 

 

 

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
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मन्त्न्त्रपररषद् बैठक तथा सिंवैधासनक सनकार् महाशाखा 

५.४ मन्त्न्त्रपररषद् बैठक शाखा 

▪ चौथो रैमाससक अवसधमा मन्त्न्त्रपररषद्का १४ वटा बैठक बसी ३४० वटा सनणार् भएका ।  

 

नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् बैठकका सनणार्हरू हेना र्हाँ न्त्क्लक र्नुाहोस ्। 

५.५ मन्त्न्त्रपररषद् ससमसत तथा सिंवैधासनक सनकार् शाखा 

ससमसतको नाम बैठक सिंतर्ा सनणार् सिंतर्ा 

प्रशासन ससमसत 2 4 

सामान्त्जक ससमसत 1 0 

आसथाक तथा पूवााधार ससमसत 1 3 

ववधेर्क ससमसत 4 10 

जम्मा 8 17 
 

• मन्त्न्त्रपररषद् ससमसतका सबै सनणार्हरू हेना र्हाँ न्त्क्लक र्नुाहोस ्। 

५.६ मन्त्न्त्रपररषद् सनणार् कार्ाान्त्वर्न अनरु्मन शाखा 

▪ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को ववसभन्न बैठकबाट भएका जम्मा १२५ सनणार्हरूको कार्ाान्त्वर्न 
प्रर्सत वववरण प्राि र्री मन्त्न्त्रपररषद् सनणार् कार्ाान्त्वर्न अनरु्मन प्रणालीमा अद्यावसधक 
र्ररएको। 

▪ राजनीसतक प्रकृसतका सनर्नु्त्क्त/मनोनर्नको पदपूसता सम्बन्त्धी वववरण मन्त्न्त्रपररषद् सनणार् 
कार्ाान्त्वर्न अनरु्मन प्रणालीमा अद्यावसधक भइरहेको। 

▪ आर्ोर्, प्रसतष्ठान, बोडा, ससमसत वा र्स्तै प्रकृसतका सिंस्थाहरूका सम्बन्त्धमा मन्त्न्त्रपररषद् बाट 
समसत २०७५/०३/२० भएको सनणार् कार्ाान्त्वर्नबारे नेपाल सरकारका सबै केन्त्रीर् 
सनकार्हरूसँर् वववरण मार् र्री असभलेखीकरण र्ररएको ।  

▪ नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् को ववसभन्न बैठकबाट भएका सनणार्हरूको कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी 
आ.व. २०७८/७९ को वावषाक प्रर्सत प्रसतवेदन तर्ार 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 

▪ कार्ाालर् र मातहतका सनकार्को जनशन्त्क्त व्र्वस्थापनसम्बन्त्धी कार्ा अन्त्तर्ात कमाचारीको 
सनर्नु्त्क्त, सरुवा, काज, हान्त्जरी, सबदा, बढुवा, परुस्कार, तासलम, छारवनृ्त्त्त मनोनर्न, सनवनृ्त्त्तभरण 
र अवकाश सम्बन्त्धी कार्ाहरू र्ररएको । 

▪ कार्ाालर्को दैसनक प्रशासन सञ्चालन तथा आन्त्तररक व्र्वस्थापनको कार्ा र्ररएको । 
▪ सन्त्चव बैठक लर्ार्तका अन्त्र् बैठकको व्र्वस्थापन तथा सनणार् कार्ाान्त्वर्नका लासर् समन्त्वर् 

र्ररएको । 
▪ कार्ाालर् पररसरसभर सरसफाइ एवम ्हररर्ाली प्रवर्द्ान सम्बन्त्धी कार्ा र्ररएको । 
▪ र्स कार्ाालर्को डा. हका  र्रुूङ हलमा ध्वसन प्रणाली तथा अन्त्र् मेन्त्शनरी जडान र पूजँीर्त सधुार 

तथा फसनाससङका लासर् ववद्यतुीर् बोलपर आह्वान र्री बोलपर स्वीकृत भई कार्ाादेश ददइएको 
। 

▪ वावषाक खररद र्ोजना अनरुूपका ववसभन्न खररद कार्ाहरू सम्पन्न र्ररएको । 

५.८ आसथाक प्रशासन शाखा 

▪ आ.व. २07७/7८ को ववसनर्ोजन, राजस्व, धरौटी, तथा अन्त्र् कार्ा सञ्चालन कोषको, कोष 
तथा लेखा सनर्न्त्रक कार्ाालर्बाट आन्त्तररक लेखापरीक्षण तथा महालेखा परीक्षकबाट अन्त्न्त्तम 
लेखापरीक्षण र्राइएको । 

▪ TDS लाई आन्त्तररक राजस्व ववभार्ले तर्ार पारेको Software माफा त प्रवववष्ट र्ररएको । 

▪ आसथाक प्रशासनसँर् सम्बन्त्न्त्धत महाशाखा/शाखाबाट मार् र्ररएको रार् प्रदान र्ररएको । 

▪ मातहतका ववसभन्न सनकार्बाट मार् भई आएका थप बजेट, रकमान्त्तर आदद ववषर्का कार्ाहरू 
सम्पन्न र्ररएको । 

▪ र्स वषा कुल ववत्तीर् प्रर्सत पूजँीर्ततफा   52.41 प्रसतशत र चालतुफा  77.29 प्रसतशत भएको 
। 

▪ र्स कार्ाालर् तथा अन्त्तर्ातका सनकार्हरूको वेरुजकुो लर्त अद्यावसधक र्ररएको छ ।र्स 
कार्ाालर्को असलु र्ने तफा को बेरूज ु रकम रू.१,२०,०००।०० तथा सनर्समततफा को 
रू.३,३०,४०९।०० सम्परीक्षण र्री बेरूज ुशून्त्र् पाररएको । 

(बजेट अङ्कसम्बन्त्धी थप वववरण र्सै प्रसतवेदनको क्र.सिं ८ मा समावेश र्ररएको छ) 
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५.९ सूचना प्रववसध शाखा 

▪ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को वेवसाइट, क्र्ासबनेट स्वचालन प्रणाली, स्वचासलत 
कार्ाालर् प्रणाली, ई-हान्त्जरी प्रणाली, एकीकृत अनरु्मन प्रणाली, SMS Portal, हेलो सरकार 
लर्ार्तका सम्पूणा Portal हरूको सनर्समत सञ्चालन र अद्यावसधक र्ररएको । 

▪ एकीकृत अनरु्मन प्रणालीको स्तरोन्नसतका लासर् आवश्र्क Terms of Reference (TOR) 
तथा लार्त अनमुान तर्ार र्री खररद कार्ामा सहजीकरण र्ररएको ।  

▪ नसतजा व्र्वस्थापन महाशाखाको बैठक हलमा जडान र्ररएको Video Conferencing 
System लाई ववसभन्न शाखाहरूको आवश्र्कता अनसुार सञ्चालन र्ररएको । 

▪ AML/CFT National Reporting System Software सनमााण कार्ामा सहजीकरण 
र्ररएको। 

▪ National Data Bank पोटालको सनमााण र्री सञ्चालनमा ल्र्ाइएको ।   
▪ र्ण्डकी प्रदेशको मतुर्मन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्मा जडान भएको एक्सन रूमको 

अवस्था सनरीक्षण र्री एक्सन रूम प्रर्ोजनाथा जसडत L2 Network को सनरीक्षण तथा चेकजाँच 
र्रेको । 

▪ कार्ाालर्का लासर् आवश्र्क सूचना प्रववसध सम्बन्त्धी उपकरणहरूको आवश्र्कता पवहचान, 
प्राववसधक स्फेन्त्शवफकेसन तर्ारी तथा र्णुस्तरको मूल्र्ाङ्कन र्ररएको । 

▪ र्स कार्ाालर्मा सरुवा भई आएका र र्स कार्ालर्मा कार्ारत कमाचारीहरूको समेत र्री 
कररव ३५ वटा RFID (पररचर्-पर) छपाई र्ररएको । 

▪ कार्ाालर्मा प्रर्ोर्मा रहेका ववसभन्न प्रणालीमा बेला बखत आइरहन े समस्र्ा पवहचान र्री 
समाधान र्ररएको । 

▪ कार्ाालर्का अन्त्र् शाखामा आएका सूचना प्रववसध सम्बन्त्धी समस्र्ाहरू समाधान र्ररएको । 

सामान्त्जक ववकास तथा रूपान्त्तरण  महाशाखा 
 

५.१० मवहला, बालबासलका, जेष्ठ नार्ररक, श्रम तथा रोजर्ार शाखा  

▪ सामान्त्जक सरुक्षा कोषसँर् सम्बन्त्न्त्धत मदु्दाहरूको ववषर्मा सरोकारवाला सनकार्हरू सँर् ववसभन्न 
चरणमा बैठक बसी आवश्र्क समन्त्वर्, सहजीकरण र सनदेशन र्ररएको । सामान्त्जक सरुक्षा 
कार्ाक्रमको कार्ाक्षेर, सिंरचना तथा समस्र्ाको ववषर्मा प्रसतवेदन ददन कार्ादल र्ठन र सो 
कार्ादलले सरोकारवाला पक्षहरूसँर् छलफल र्री प्रसतवेदन तर्ार र्ररएको । 

▪ रोजर्ार सेवा केन्त्रहरूको सेवा प्रवाहको अनरु्मन तथा सवेक्षण र्ने क्रममा लमजङुको 
क्व्होलासोथार र्ाउँपासलका र तनहुँको बन्त्दीपरु र्ाउँपासलकामा रहेको रोजर्ार सेवा केन्त्रहरूको 
सेवा प्रवाहको अनरु्मन तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँर् छलफल र्री प्रसतवेदन र्ररएको । 
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५.११ न्त्शक्षा, स्वास्थ्र्, र्वुा तथा खेलकुद शाखा 

▪ नेपाल सरकारले सबै नार्ररकलाई कोसभड ववरुर्द्को खोप लर्ाउने लक्ष्र् कार्ाान्त्वर्नका लासर् 
खोप ववद्यालर्स्तरसम्म तथा सवासाधारणका लासर् असभर्ानका रूपमा सञ्चालन र्ना स्वास्थ्र् 
तथा जनसिंतर्ा मन्त्रालर्¸ स्वास्थ्र् सेवा ववभार्का सम्बन्त्न्त्धत पदासधकारीहरूसँर् बैठक र्री 
सनरन्त्तर सनदेशन¸ समन्त्वर् र सहकार्ा र्ररएको। 

▪ नेपाल सरकार¸ स्वास्थ्र् तथा जनसिंतर्ा मन्त्रालर्बाट सञ्चासलत ववपन्न नार्ररक औषधी उपचार 
कार्ाक्रम अन्त्तर्ात ८ वटा जवटल रोर्हरूको उपचारमा ववपन्न नार्ररकहरूलाई सरकारको 
तफा बाट उपलब्ध हनुे सहसुलर्तका सम्बन्त्धमा न्त्चतवन¸ रूपन्त्देही¸ कास्की¸ काठमाडौं¸ भक्तपरु¸ 

काभ्र ेतथा मोरङ न्त्जल्लाहरूका 19 वटा प्रमखु अस्पतालहरूमा स्थलर्त रूपमा अनरु्मन र्री 
प्रसतवेदन पेश र्ररएको।  

▪ नेपाल सरकार¸ स्वास्थ्र् बीमा बोडाबाट सञ्चासलत स्वास्थ्र् बीमा कार्ाक्रमको अनरु्मन र्ने 
सम्बन्त्धमा मेची अस्पताल, झापा; भेरी अस्पताल, नेपालर्ञ्ज; नेपालर्ञ्ज मेसडकल कलेज, 
नेपालर्ञ्ज; कणााली प्रदेश अस्पताल, सखेुत; कोशी अस्पताल, ववराटनर्र र बीपी कोइराला 
स्वास्थ्र् ववज्ञान प्रसतष्ठान, धरानमा अनरु्मन र्री प्रसतवेदन पेश र्ररएको ।  

▪ स्वास्थ्र् बीमा सम्बन्त्धमा आफ्ना दाबीहरू समर्मा सोधभनाा नभएकोले बीमा कार्ाक्रमबाट 
अलर् हनुे भनी केही मेसडकल कलेज तथा अस्पतालहरूले र्स कार्ाालर्मा पराचार र्रेको र 
कार्ाालर्बाट र्ररएको  स्थलर्त अनरु्मनबाट पसन स्वास्थ्र् बीमा कार्ाक्रममा समस्र्ाहरू 
देन्त्खएकाले समसत 2079/03/05 र्तेका ददन सन्त्चव श्री ददनेश भट्टराईज्रू्को अध्र्क्षतामा 
स्वास्थ्र् बीमा बोडाका कार्ाकारी सनदेशक, स्वास्थ्र् तथा जनसिंतर्ा मन्त्रालर्का सम्बन्त्न्त्धत 
ववषर् हेने महाशाखा प्रमखु समेतको उपन्त्स्थसतमा बैठक बसी देन्त्खएका समस्र्ाहरू समाधान 
र्ने ववषर्मा छलफल र्ररएको।  

▪ काठमाडौं उपत्र्कामा हैजाको सिंक्रमण फैसलँदै र्एको सन्त्दभामा समसत 2079/03/16 र्तेका 
ददन सन्त्चव श्री ददनेश भट्टराईज्रू्को अध्र्क्षतामा स्वास्थ्र् तथा जनसिंतर्ा मन्त्रालर्, र्हृ 
मन्त्रालर्, खानेपानी मन्त्रालर्, खानेपानी तथा ढल व्र्वस्थापन ववभार्, काठमाडौं उपत्र्का 
खानेपानी सलसमटेड, स्वास्थ्र् सेवा ववभार्, वान्त्णज्र् ववभार्, खाद्य सरुक्षा तथा र्णु सनर्न्त्रण 
ववभार् (DFTQC) का प्रमखु एवम ्उच्च प्रसतसनसध समेतको उपन्त्स्थसतमा समन्त्वर्ात्मक बैठक 
सम्पन्न र्री प्रत्रे्क सनकार्ले हैजाको सिंक्रमण सनर्न्त्रणका लासर् र्नुापने कार्ाका सम्बन्त्धमा 
छलफल र्ररएको । 

▪ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को तफा बाट कोसभड-१९ सिंकट व्र्वस्थापन समन्त्वर् 
केन्त्रका लासर् प्रसतसनसधत्व र्ररएको। सो केन्त्रका बैठकका सनणार्हरूको मस्र्ौदा तर्ार र्री 
पेश र्ने र्ररएको । 
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प्रादेन्त्शक समन्त्वर् तथा र्ोजना महाशाखा 

५.१२ प्रादेन्त्शक समन्त्वर् शाखा 

▪ सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्नको हालसम्मको अभ्र्ास, अनभुव र पषृ्ठपोषणको आधारमा 
कार्ाववस्ततृीकरण प्रसतवेदनको पनुरावलोकन र्ना सातवटै प्रदेशका मतुर्मन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्बाट वववरण मार् र्ररएको  । 

▪ सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् तह (समन्त्वर् तथा अन्त्तरसम्बन्त्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोन्त्जम 
सिंघ र प्रदेशका सम्बन्त्न्त्धत ववषर्को कार्ाक्षेर रहेको मन्त्रालर् तथा स्थानीर् तहबीचमा समन्त्वर् 
कार्म र्री नीसत तथा र्ोजना कार्ाान्त्वर्न र ववकास सनमााण लर्ार्तका काममा प्रभावकाररता 
ल्र्ाउन सम्बन्त्न्त्धत ववषर्को कार्ाक्षेर रहेको मन्त्रीको अध्र्क्षतामा ववषर्र्त ससमसत रहन ेर 
उक्त ससमसतले सम्पादन र्रेका काम कारबाहीहरूका सम्बन्त्धमा सङ्घीर् सिंसदमा वावषाक प्रसतवेदन 
पेश र्नुापने व्र्वस्था भएकाले ववषर्र्त ससमसतको हालसम्मको प्रर्सत सिंघीर् र प्रदेश सरकारबाट 
मार् र्ररएको । 

▪ प्रदेश प्रमखु अनपुन्त्स्थत हुँदा प्रदेश प्रमखुले र्नुापने काम सम्बन्त्धी उपर्कु्त व्र्वस्था र्ने ववषर्को 
प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्न्त्रपररषद् मा पेश हुँदा समसत २०७९।०३।०६ को बैठकबाट प्रदेश 
प्रमखुको अनपुन्त्स्थसतमा प्रदेश प्रमखुले र्नुापने कामको उपर्कु्त व्र्वस्था र्ने ववषर्मा कानूनको 
मस्र्ौदा तर्ार र्ना सैर्द्ान्त्न्त्तक सहमसत प्राि भएकोले उक्त कानूनको मस्र्ौदा तर्ारीको लासर् 
अवधारणापर सनमााण र्री कानून सनमााणको प्रवक्रर्ा सरुु र्ररएको । 

▪ रावष्ट्रर् सभाको सिंघीर्ता कार्ाान्त्वर्न अध्र्र्न तथा अनरु्मन सिंसदीर् ववशेष ससमसतले सिंघीर्ता 
कार्ाान्त्वर्नको सम्बन्त्धमा हालसम्म भएका कामकारबाही, उपलन्त्ब्ध, समस्र्ा र भावी 
कार्ार्ोजनाको  मन्त्रालर्र्त/ सनकार्र्त वववरण मार् र्रेको सम्बन्त्धमा सबै सिंघीर् तथा प्रदेश 
मन्त्रालर्हरूबाट प्रर्सत वववरण मार् र्ररएको । 

▪ सम्माननीर् राष् ट्रपसतज्रू्को ववसभन्न स्थानहरूको भ्रमण सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत प्रदेशको मतुर्मन्त्री 
तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्हरूमा समन्त्वर् र्ररएको । 

▪ मवहला बालबासलका तथा ज्रे्ष्ठ नार्ररक मन्त्रालर्ले तर्ार पारेको रावष्ट्रर् लैंसर्क समानता 
नीसतको कार्ाान्त्वर्न कार्ार्ोजना, २०७८ को मस्र्ौदालाई अन्त्न्त्तम रूप ददनको सनन्त्म्त रार् 
सझुाबका लासर् सातवटै प्रदेश सरकारहरूमा पराचार र्ररएको ।  

▪ ववसभन्न ववषर्मा सिंघीर् तथा प्रादेन्त्शक सनकार्हरूमा पराचार तथा  समन्त्वर् र्ररएको । 
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५.१३ र्ोजना, अनरु्मन तथा ववपद् समन्त्वर् शाखा 

▪ नेपाल सरकारको आ.व. २०७8/79 को नीसत तथा कार्ाक्रम र बजेट वक्तव्र्मा उल्लेन्त्खत 
र्स कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत नीसत तथा कार्ाक्रम र बजेट कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी वावषाक 
कार्ार्ोजनामा उल्लेन्त्खत वक्रर्ाकलाप/माइलस्टोनका सम्बन्त्धमा महाशाखा/शाखाहरू तथा 
अन्त्तर्ातका कार्ाालर्हरूबाट सम्पाददत कार्ा प्रर्सत वववरण माससक रूपमा अद्यावसधक र्ररएको। 

▪ र्स कार्ाालर् तथा मातहतका कार्ाालर्हरूको आ.व. २०७9/80 को वावषाक ववकास 
कार्ाक्रमको तजुामा  तथा माइलस्टोनहरू तर्ार र्ना सहजीकरण र्ररएको । 

▪ नेपाल सरकारको वावषाक नीसत तथा कार्ाक्रम, २079 को मस्र्ौदाउपर प्रसतसनसधसभा र रावष्ट्रर् 
सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ तर्ार र्ररएको ।  

▪ नेपाल सरकारका ववसभन्न सनकार्हरूबाट सम्पादन हनुे ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी कार्ाहरूमा 
समन्त्वर् र्ररएको ।  

▪ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर् र अन्त्तर्ातका सनकार्हरूको आसथाक वषा 
2079/80 का लासर् प्रस्ताववत कार्ाक्रमहरूबारे सिंसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ तर्ारी 
र्ररएको ।  

▪ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र अन्त्तर्ात सनकार्को आसथाक वषा २०७9/80 को 
वावषाक कार्ार्ोजना तर्ार र्री वक्रर्ाकलाप र माइलस्टोनहरू अनलाइन मसनटररङ्ग प्रणालीमा 
प्रवववष्ट र्ना शरुूवात र्ररएको । 

 

रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा कूटनीसत समन्त्वर् महाशाखा 

५.१४ सूचना सञ् चार तथा वैदेन्त्शक समन्त्वर् शाखा 

▪ सूचनाको हक कार्ाान्त्वर्न  

आसथाक वषा २०७८/७९ चौथो रैमाससक अवसधमा सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोन्त्जम 
सूचना उपलब्ध र्राई पाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सूचना असधकारीलाई 
सम्बोधन र्री प्रा् त भएका १३ वटा सनवेदनमा आवश्र्क कारवाही र्री सूचना उपलब्ध र्राइएको 
। अन्त्र् सनकार्सँर् सम्बन्त्न्त्धत सनवेदनहरू आवश्र्क कारवाहीका लासर् तत ् तत ् सनकार्मा  लेखी  

पठाइएको । (थप वववरण प्रसतवेदनको क्र.सिं १० मा समावेश र्ररएको छ)  

▪ राजदूत सनर्नु्त्क्तका लासर् सहमसत  

नेपालसँर् दौत्र्सम्बन्त्ध कार्म भएका सनम्न समरराष्ट्रहरूका आवासीर् र रै्र-आवासीर् राजदूतहरूको 
सनर्नु्त्क्तको लासर् सहमसत प्रदान र्ररएकोः 
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क. आवासीर्  

क्र.सिं राजदूतको नाम समर राष्ट्रको नाम सहमसत प्रदान 
र्ररएको समसत 

१. H.E. Mr. Saad Nasser Abdullah Abu Haimed साउदी अरेसबर्ा 2079/01/04 
२. H.E. Mr. Naveen Srivastava भारत २०७९/01/29 
३. H.E. Mr. Abdulla Saeed Mubarak Jarwan 

AlShamsi 
सिंर्कु्त अरब इसमरेट्स 207९/०३/१५ 

ख. रै्र-आवासीर्  

क्र.सिं राजदूतको नाम समर राष्ट्रको नाम सहमसत प्रदान 
र्ररएको समसत 

१. H.E. Mr. Jason Keats Matthew Hall जमैका २०७९/01/२३ 
२. H.E. Mr. Abderrahmane BENGUERRAH अल्जेररर्ा २०७९/01/२३ 
३. H.E. Ms. Anisa Kapufi Tanzanian तान्त्जासनर्ा २०७९/01/२३ 
४. H.E. Mr. Ganbold Dambajav मिंर्ोसलर्ा २०७९/0२/२३ 
५. H.E. Mr. Abdalla Omer Bashir Elhusain र्णतन्त्र सडुान २०७९/0२/२३ 
६. H.E. Mr. Sinisa Pavic ससबार्ा २०७९/0३/०६ 
7. H.E. Dr. Eliška Žigová चेक र्णतन्त्र 207९/०३/१५ 

 

▪ वैदेन्त्शक भ्रमण तथा सभसा सहजीकरण  

र्स अवसधमा देहार्बमोन्त्जम वैदेन्त्शक भ्रमणको सहमसत र राहदानी तथा सभसा सहजीकरण र्ररएकोः 
प्रदेश पदासधकारी पद भ्रमण गने  

देश  

कायधक्रम िहमसतका 

लासग 

लेसखएको  

िहमसत प्राप्त 

भए/नभएको 

प्रदेश १ श्री चवद्यानन्द िौिरी प्रदेिसभा सदस्य अष्ट्रेचलया ALTA 2022 २०७८/१२/२३ सहमचत प्राप्त नभएको 

िुदूरपसिम श्री दीर्यबहादुर सोडारी भौचतक पूवायिार 

चवकास मन्री 

रयानडा Global Energy Show 

Exhibition & Conference 

२०७९/२/१६ सहमचत प्राप्त नभएको 

प्रदेश १ श्री मेर्नाथ चतचम्पसनासमेत सचिव, कृचष मन्रालय बंगलादेि Nepal Agricultural Market 

Development Programme 

२०७९/०२/२३ २०७९/०२/२४ गते 

सहमचत प्राप्त भइय चभसा 

सहिीकरण गररएको 

मधेि श्री चवियकुमार यादव भूचम व्यवस्था, कृचष 

तथा सहकारी मन्री 

भारत अवलोकन भ्रमण २०७९/०२/२३ सहमचत प्राप्त भइय 

कुटनीचतक राहिानी 

सहिरीकरण । 

गण्डकी श्री कृष्ट्णिन्र नेपाली 

लगायत 

मुख्यमन्री अमेररका स्वतन्र चदवस सप्ताह काययक्रम २०७९/०३/०५ सहमचत प्राप्त नभएको  

प्रदेश १ श्री चवद्यानन्द िौिरी प्रदेिसभा सदस्य अष्ट्रेचलया National Homelessness 

Conference, 2022 

२०७९/०३/१९ सहमचत प्राप्त नभएको 

प्रदेश नं. १ श्री सरोि कोइराला प्रमुख काययकारी 

चनदेिक, प्रदेि लगानी 

प्राचिकरण 

अमेररका Nepali National 

Convention, 2022, Dallas, 

TX, America 

२०७९/०३/०७ सहमचत प्राप्त नभएको 

कणाधली श्री कौचिलावती खरी र श्री 

बदमी रवारी बोहोरा 

प्रदेिसभा सदस्य अमेररका America Forum on Asia 

Cultural Right 

२०७९/०३/२२ सहमचत प्राप्त नभएको 

कणाधली श्री मीनाचसंह रखाल र श्री 

रािु नेपाली 

प्रदेिसभा सदस्य अचष्ट्रया International Congress on 

Health for Peace 

२०७९/०३/२२ हालसम्पम सहमचत प्राप्त 

नभएको 

बागमती डा. रािाराम काकी प्रदेिसभा सदस्य अमेररका कूटनीचतक राहदानीको लाचग चसफाररस गररएको  
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▪ अन्त्र् कार्ाहरू  

▪ सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सनर्मावली, २०६५ को सनर्म ३ 
बमोन्त्जम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत आसथाक वषा २०७८/७९ 
को तेस्रो रैमाससक वववरण तर्ार र्री सो वववरण कार्ाालर्को वेबसाइटमाफा त ्सावाजसनक 
र्ररएको ।  

▪ मधेश प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालर् एवम ्प्रदेशस्तरीर् सनकार्हरू तथा न्त्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्, 
धनषुा र न्त्जल्ला हलुाक कार्ाालर्, धनषुाका सूचना असधकारीहरूको असभमखुीकरण/छलफल 
कार्ाक्रम समसत 2079/03/07 मा (१ पटक) सम्पन्न र्ररएको । 

▪ र्स कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत र्ो्र् राख्नपुने सूचनाहरूको वववरण तर्ार र्री सूचना वर्ीकरण 
ससमसतमा पेश र्ररएको ।  

▪ रावष्ट्रर् सूचना आर्ोर् लर्ार्त सरोकारवाला सनकार्बाट मार् भै आएका वववरण र्था समर्मा 
उपलब्ध र्राइएको । 

५.१५ सूचना समन्त्वर् शाखा 

▪ नेपाली सेना र रावष्ट्रर् अनसुन्त्धान ववभार्बाट प्राि रावष्ट्रर् सरुक्षा सम्बन्त्धी सूचनाहरू अध्र्र्न 
र्री आवश्र्कतानसुार प्रसतवेदन तथा असभलेखीकरण र्ररएको ।  

▪ रावष्ट्रर् सरुक्षा नीसत 2075 को एकीकृत कार्ार्ोजना, 2077 को कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धमा 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र अन्त्तर्ातका सनकार्हरूबाट भएको प्रर्सत वववरण 
सिंकलन र्री एकीकृत र्ररएको ।  

▪ सो प्रर्सत वववरणका आधारमा रावष्ट्रर् सरुक्षा नीसत 2075 को एकीकृत कार्ार्ोजनाको प्रर्सत 
समीक्षा बैठक समसत 2079/03/03 र्ते सम्पन्न र्री उक्त बैठकका सनणार् कार्ाान्त्वर्नका 
लासर् सम्बन्त्न्त्धत सनकार्/महाशाखाहरूमा पठाइएको ।  

▪ रावष्ट्रर् सरुक्षा पररषद्को सन्त्चवालर्ले मार् र्रे बमोन्त्जम रावष्ट्रर् सरुक्षा नीसत 2075 को 
एकीकृत कार्ार्ोजना, 2077 कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी मार्ासनदेशन, 2078 बमोन्त्जम सोको 
कार्ाान्त्वर्न एवम ्समन्त्वर्का लासर् र्स कार्ाालर्को तफा बाट रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा कूटनीसत 
समन्त्वर् महाशाखा प्रमखुलाई फोकल पसान तोवकएको ।  
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शासकीर् सधुार महाशाखा 

५.१६ सशुासन प्रवर्द्ान तथा भ्रष्टाचार सनर्रानी शाखा 

▪ उजरुी/र्नुासोहरूको सम्बोधनः ववसभन्त् न व्र्न्त्क्त/सिंस्थाहरूबाट प्रा् त ज्ञापनपर/उजरुी/र्नुासोहरू 
सम्बोधनको लासर् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्/सनकार्मा आवश्र्क कारवाहीको लासर् लेखी 
पठाइएको। 

▪ सन्त्चव बैठक: नेपाल सरकारका मतुर् सन्त्चव श्रीमान ्शिंकरदास बैरार्ीज्रू्को अध्र्क्षतामा समसत 
२०७9/03/05 र्ते सन्त्चव बैठक सम्पन्न भई बैठकको सनणार् कार्ाान्त्वर्नको लासर् सबै 
मन्त्रालर् तथा सनकार्मा पठाइएको ।  

▪ सशुासन (सञ् चालन तथा व्र्वस्थापन) ऐन, 2064 को सिंघीर् स्वरूप अनरुूपको सिंशोधन र्ना 
कार्ादल र्ठन भई प्रारन्त्म्भक मस्र्ौदा तर्ार र्ररएको । 

▪ शाखाका वावषाक कार्ाक्रम सम्पन्न र्ररएको ।  

५.१७ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा राजस्व अनसुन्त्धान शाखा 

▪ AML/CFT र आपरासधक आजानको आकलन र्ना आधार सवेक्षणका लासर् TOR र Survey 
Design सम्बन्त्धी प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा सञ्चालन र्ररएको अन्त्तरवक्रर्ात्मक र्ोष्ठीको 
प्रसतवेदन तर्ार र्ररएको ।  

▪ नेपालको सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण सनवारण सम्बन्त्धी Mutual Evaluation को जवाफ लेखन तफा  
Technical Compliance Response Report लाई अन्त्न्त्तम रूप ददई APG मा पठाइएको साथै, 
Effectiveness Response Report लाई अन्त्न्त्तम रूप ददने र्री कार्ाक्रमलाई सनरन्त्तरता 
ददइएको। 

▪ AML/CFT सम्बन्त्धी रावष्ट्रर् प्रसतवेदन प्रणाली (AML/CFT National Reporting System 
Software) मा रहनपुने ववषर्का सम्बन्त्धमा Software Developer सँर् बसी छलफल र्ररएको। 

▪ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण सनवारण तथा आतिंककारी वक्रर्ाकलापमा ववत्तीर् लर्ानी सनर्न्त्रण 
(AML/CFT) सम्बन्त्धमा कानून कार्ाान्त्वर्न र्ने सनकार् (LEAs) हरूको सहभासर्तामा ववत्तीर् 
जानकारी एकाइिारा आर्ोन्त्जत Virtual अन्त्तरवक्रर्ा कार्ाक्रममा सहभार्ी भएको। 

▪ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा राजस्व अनसुन्त्धान शाखाको आ.व २०७9/80 को वावषाक कार्ाक्रम 
एवम ्कार्ार्ोजना तर्ार र्री र्ोजना, अनरु्मन तथा ववपद् समन्त्वर् शाखामा पठाइएको। 
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५.१८ हेलो सरकार कक्ष 

हेलो सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र ववसभन्न मन्त्रालर् तथा सनकार्हरूसँर् 
सम्बन्त्न्त्धत रहेर प्राि हनुे ववसभन्न वकससमका जनर्नुासो र सझुावहरूको उन्त्चत सनुवुाई र्ना, 
मन्त्रालर्बाट हनुे नीसतर्त सनणार्, कार्ा सञ्चालन र शान्त्न्त्त सरुक्षाको न्त्स्थसतको सम्बन्त्धमा जानकारी 
सलई शासकीर् व्र्वस्थामा सधुार र्री जनमखुी प्रशासन व्र्वस्थाको प्रवर्द्ान र्नाका लासर् र्नुासो 
र्ना चाहने जो कोहीले देहार्बमोन्त्जमको माध्र्मबाट शाखामा सूचना ददन सवकनेछ । 
  

▪ टोल वि टेसलफोन नम्बर ११११ मा टेसलफोन र्री शाखाका कमाचारीलाई वटपाएर । 

▪ शाखाको फ्र्ाक्स नम्बर ११०० मा फ्र्ाक्स र्रेर । 

▪ शाखाको 1111@nepal.gov.np मा ईमेल र्रेर । 

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

▪ Twitter तथा Facebook पजेको र्नुासो रे्ट । 

▪ मोबाइल Apps मा र्नुासो पठाएर। 

▪ हेलो सरकार शाखामा पर पठाएर । 

▪ र्नुासोकताा स्वर्िं उपन्त्स्थत भई वववरण वटपाएर । 

▪ SMS मा र्नुासो पठाएर । 

▪ Viber माफा त ्र्नुासो पठाएर । 

▪ अन्त्र् 
 

हेलो सरकार शाखाबाट सम्पादन भएका मतुर्-मतुर् कामहरू 

▪ आ. व. २०७८/७९ चौथो रैमाससक अवसधमा हेलो सरकार कक्षमा ववसभन्न माध्र्मबाट प्राि 
२६१४ र्नुासोहरूलाई अध्र्र्न र्री सम्बन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाउन उपर्कु्त देन्त्खएको र्नुासो 
आवश्र्क कारबाहीका लासर् सम्बन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाइएको । 

▪ आ. व. २०७८/७९ चौथो रैमाससक अवसधमा सम्बन्त्न्त्धत सनकार्बाट समाधान भई आएका 
मध्रे् फछ्र्र्ौट र्ना उपर्कु्त देन्त्खएका ७६८ र्नुासो फछर्ौट र्ररएको । 

▪ हेलो सरकार शाखाको आ. व. २०७७/७८ को वावषाक प्रसतवेदन कार्ाालर्को वेबसाइटमा 
रान्त्खएको। 

▪ हेलो सरकार र्नुासो व्र्वस्थापन सनदेन्त्शका, २०७८ लाई कार्ाालर्को बेवसाईटमा रान्त्खएको। 

▪ हेलो सरकार नर्ाँ ववद्यतुीर् पोटाल सञ्चालनका लासर् प्रदेश र स्थानीर् तहका र्नुासो सनेु्न 
असधकारीहरूलाई तासलम तथा असभमखुीकरण कार्ाक्रम अन्त्तर्ात एक कार्ाददने असभमखुीकरण 
तासलम रूपन्त्देही, अघााखाँची,  पवात र कास्की न्त्जल्लाहरूमा सम्पन्न भएको । 
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नसतजा व्र्वस्थापन महाशाखा 

५.१९ तत्काल समस्र्ा समाधान केन्त्र  

▪ केन्त्रीर् अनरु्मन तथा मूल्र्ािंकन ससमसतको ६१ औ बैठक आर्ोजना र्ररएको। बैठकबाट 
ववपद्  व्र्वस्थापन तथा पूवातर्ारी, बजार अनरु्मन र अत्र्ावश्र्क वस्तकुो भण्डारण, पानीजन्त्र् 
रोर्हरूको रोकथाम तथा उपचार लर्ार्त ववसभन्न ववषर्मा भएका सनणार्हरू कार्ाान्त्वर्नको 
लासर् सम्बन्त्न्त्धत सनकार्मा पठाइएको । 

▪ र्स कार्ाालर्को एकीकृत अनरु्मन प्रणाली monitoring.opmcm.gov.np अद्यावसधक 
र्ररएको। 

▪ र्स आसथाक वषामा अनरु्मनका लासर् छनौट भएका रावष्ट्रर् र्ौरव, रूपान्त्तरणकारी तथा अन्त्र् 
महत्त्वपूणा ३0 आर्ोजनाहरूको कार्ार्ोजनाबारे समसत 2079/03/15 र्तेदेन्त्ख समसत 
2079/03/30 सम्म छलफल आर्ोजना र्ररएको । 

५.२० नसतजा ववश् लेषण तथा व्र्वस्थापन शाखा 

▪ एकीकृत अनरु्मन प्रणालीमा प्राि वववरणका आधारमा ववषर्र्त मन्त्रालर्हरूको 
आ.व.2०७८/७९ को वैशाख र जेष्ठको माससक प्रर्सत प्रसतवेदन तर्ार र्ररएको।  

▪ सावाजसनक पदासधकारीको कार्ासम्पादन करार सनदेन्त्शका, २०७९ को प्रस्ताव मन्त्न्त्रपररषद् मा 
पेश र्री स्वीकृत भएको ।   

▪ एकीकृत (अनलाईन) अनरु्मन प्रणाली अद्यावसधक र्ररएको । 
▪ आ.व. २०७9/80 को लासर् ववषर्र्त मन्त्रालर् र सनकार्हरूका साथै ३० वटा छासनएका 

आर्ोजनाहरूको वावषाक कार्ार्ोजना तजुामा सहजीकरण बैठक सम्पन्न र्ररएको । 

५.२१ तथ्र्ाङ्क  शाखा 
▪ Level and Trend of Children’s Health and Nutrition Status in Nepal: Evidence from 

Demographic and Health Survey (NDHS) सम्बन्त्धी कार्ापर तथा नीसतर्त सारािंश तर्ार 
र्रेको। 

▪ Trend and Correlates of Maternal Education in Nepal: Evidence from Demographic and 

Health Survey सम्बन्त्धी कार्ापर तर्ार र्रेको ।  

लर्ानी, उत्पादन तथा रोजर्ार प्रवर्द्ान महाशाखा 

५.२२ अथा, उद्योर्, वान्त्णज्र् तथा पर्ाटन शाखा 

▪ श्रीमान ्मतुर्सन्त्चवज्रू्को उपन्त्स्थसतमा व्र्ावसावर्क वातावरण प्रवर्द्ान समन्त्वर् ससमसतको बैठक 
सम्पन्न र्ररएको । 



27 
 

▪ श्रीमान ्मतुर् सन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षता तथा सरोकारवाला सनकार्को सहभासर्तामा व्र्ापार घाटा 
न्त्रू्नीकरण रावष्ट्रर् कार्ार्ोजना, २०७५ कार्ाान्त्वर्नको समीक्षा र्ररएको । 

▪ Doing Business Index व्र्ावसावर्क वातावरण सहजीकरण सावाजसनक सनजी सिंवादको रूपमा 
ववश्व बैंक लर्ार्तका दात ृ सनकार्का प्रसतसनसधहरूको सहकार्ामा ववसभन्न चरणमा 
छलफल/परामशा सम्पन्न र्ररएको । 

▪ Doing Business Index व्र्ावसावर्क वातावरण सहजीकरण सम्बन्त्धमा Reform Agenda पवहचान 
र्ना र आवश्र्क रणनीसत तर्ार र्नाको लासर् नेपाल सरकारका उच्चस्तरका प्रसतसनसध, नेपाल 
सरकारका सरोकारवाला सनकार्, सनजी क्षेर, ववश्व बैंकलर्ार्तका दात ृ सनकार्हरूका 
प्रसतसनसधसँर् समसत २०७९ असार १७ र १८ र्ते दईु ददवसीर् अन्त्तरवक्रर्ा र्ोष्ठी सम्पन्न 
र्ररएको । 

▪ र्स महाशाखासँर् सम्बन्त्न्त्धत ववसभन्न ववषर्मा सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्हरूसँर् ववसभन्न समर्मा 
समन्त्वर् तथा सहजीकरण बैठकहरू सम्पन्न 

५.२३ कृवष, वन तथा वातावरण शाखा  

▪ वन तथा वातावरण मन्त्रालर्मा ववसभन्न मन्त्रालर् तथा सनकार्हरूबाट प्राि वातावरणीर् मूल्र्ाङ्कन 
लर्ार्तका रोवकएका प्रस्तावहरूको वववरण मार् र्री आवश्र्क सहजीकरण र्ररएको ।  

▪ रासार्सनक मलको सहज आपूसताका लासर् मन्त्रालर्सँर् समन्त्वर् र्री आवश्र्क सहजीकरण 
र्ररएको ।  

▪ सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्लाई सम्बोधन र्री प्राि भएको ववसभन्न ववषर्मा क्षेरर्त मन्त्रालर्सँर् 
समन्त्वर् र्री सनणार् कार्ाान्त्वर्न तथा आवश्र्क सहजीकरण र्ररएको।  

पूवााधार ववकास महाशाखा 

५.२४ भौसतक पूवााधार, जलस्रोत तथा ऊजाा शाखा 

▪ भेरी बबई डाइभसान बहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजना, काली र्ण्डकी कोररडोरलर्ार्त ववसभन्न रावष्ट्रर् 
र्ौरवका आर्ोजनाहरूको स्थलर्त अनरु्मन र्री आवश्र्क सनदेशन तथा प्रसतवेदन र्ररएको। 

▪ पूवााधार ववकास महाशाखाको आ.व. २०७९/८० को कार्ाक्रमहरूको कार्ाान्त्वर्नका लासर् 
कार्ार्ोजना तर्ार र्रेको । 

▪ सम्मासनत सवोच्च अदालतबाट समसत २०७८/११/१५ मा भएको आदेश बमोन्त्जम ढुङ् र्ा, 
सर्ट्टी, बालवुाको असनर्न्त्न्त्रत उत्खनन सम्बन्त्धी ववषर्मा र्दठत उच्चस्तरीर् ससमसतको बैठक 
समसत २०७८/०१/१२ मा बसी सवोच्च अदालतको आदेश बमोन्त्जम अध्र्र्न र्री प्रसतवेदन 
पेश र्ना कार्ादल र्ठन र्ररएको। 
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५.२५ खानेपानी, शहरी ववकास तथा सञ् चार शाखा  

▪ समसत २०७९/०१/१४ र्ते  मतुर् सन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षतामा सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर् र 
सरोकारवाला सनकार्हरूको उपन्त्स्थसतमा सरुक्षण मरुण (Security Printing) को सम्बन्त्धमा 
छलफल भएको। 

▪ समसत २०७९/०२/२५ र्ते सञ् चार तथा सूचना प्रववसध मन्त्रालर् अन्त्तर्ातका आर्ोजनाहरूमा 
सहजीकरण र्नुापने ववसभन्न ववषर्मा छलफल भएको। सो बैठकले कोहलपरुको Data Center, 

लसलतपरुको Data and Internet Exchange Center र हेटौंडाको Disaster Recovery Center को 
क्षमता ववस्तार र्ने, खानेपानी, सडक, ढल ववस्तार र्दाा Utility Corridor को समेत व्र्वस्था र्ने, 

सम्बन्त्न्त्धत सनकार्ले पूवााधार सनमााण, ववस्तार वा ममात सम्भार सम्बन्त्धी कार्ा र्दाा Utility 

Corridor को सनमााण आवश्र्क भए/नभएको जानकारी सलने, सहरी ववकास मन्त्रालर्ले र्वुटसलटी 
कोररडोर ऐनको मस्र्ौदा मन्त्न्त्रपररषद् समक्ष स्वीकृसतको लासर् पेश र्ने, Mobile Device 

Management System र्थाशीघ्र लारू् र्ने, Digital Nepal Framework को कार्ाान्त्वर्न प्रर्सत 
अनरु्मन र्ना नसतजा सूचकमा (KPI) मा समावेश र्ने व्र्वस्था समलाउने लर्ार्तका सनणार् 
भएको। 

 

कानून तथा फैसला कार्ाान्त्वर्न महाशाखा 

५.२६ कानून तथा फैसला कार्ाान्त्वर्न शाखा 

१. चाल ुआसथाक वषा (२०७८/७९) को बजेट वक्तव्र्मा उन्त्ल्लन्त्खत नीसत तथा कार्ाक्रमहरूका 
बुदँाहरूको २०७९ वैशाखदेन्त्ख असार मसान्त्तसम्मको प्रर्सत वववरण: 
▪ र्स कार्ाालर्समेत ववपक्षी भएको मदु्दामा सम्मासनत अदालतबाट भएका आदेश (थान २१) 

कार्ाान्त्वर्नका लासर् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्मा पठाइएको। 

▪ सम्मासनत सवोच्च अदालतको आदेश बमोन्त्जम २ वटा एकीकृत प्रर्सत प्रसतवेदन 
पठाइएको। 

▪ आदेश कार्ाान्त्वर्नसम्बन्त्धी प्रसतवेदन (११०० प्रसत) प्रकाशन भएको। 

२. आ. व. २०७८/७९ को वैशाखदेन्त्ख असार मसान्त्तसम्म जारी र्ररएका/स्वीकृत 
भएका/सिंशोधन भएका ऐन, र्ठन आदेश, सनर्मावली, सनदेन्त्शका, कार्ाववसध, कार्ानीसत तथा 
मापदण्डहरूको वववरण: 
▪ र्स महाशाखाबाट "सिंवैधासनक पररषद् (काम, कताव्र्, असधकार र कार्ाववसध) सम्बन्त्धी 

ऐन, २०६६ लाई सिंशोधन र्ना बनेको ववधेर्क" तर्ार र्री सिंङ्घीर् सिंसद, रावष्ट्रर् सभामा 
समसत २०७९।०३।२२ मा दताा र्ररएको । 
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▪ देहार्का र्ठन आदेश, सनर्मावली, सनदेन्त्शका, कार्ाववसध, कार्ानीसत र मापदण्ड नेपाल 
सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को सनणार् बमोन्त्जम ववधेर्क ससमसतमा छलफल भई र्स महाशाखाबाट 
ससमसतमा भएको छलफल अनसुार पररमाजान र्ररएको:- 

क्र. सिं. वववरण नर्ा/ँसिंशोधन 

1. कमाचारी सञ् चर् कोष, कमाचारी सेवा शता 
सनर्मावली, २०७८ 

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट स्वीकृत 
भएको। 

2. अन्त्ततर्ार दरुुपर्ोर् अनसुन्त्धान आर्ोर् (पवहलो 
सिंशोधन) सनर्मावली, २०७८  

स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०१।०५ मा प्रकान्त्शत। 

3. सरकारी सनकार् सञ् चालन सम्बन्त्धी एकीकृत 
ववद्यतुीर् प्रणाली सनदेन्त्शका, २०७८ 

स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०१।०५ मा प्रकान्त्शत। 

4. फा्ला अन्त्तराावष्ट्रर् वक्रकेट मैदान तथा खेलग्राम 
सनमााण ववकास ससमसत र्ठन आदेश, २०७९ 

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट 
२०७९।०१।१३ मा स्वीकृत भएको। 

5. बालबासलका सम्बन्त्धी सनर्मावली, २०७८ स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०२।०५ मा प्रकान्त्शत। 

6. नेपाल राष्ट्र बैङ्क नोट धलु्र्ाउने सनर्मावली, 
२०७८ 

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट 
२०७९।०२।०६ मा स्वीकृत भएको। 

7. वैदेन्त्शक रोजर्ारीबाट फकेका व्र्न्त्क्तको लासर् 
पनु: एकीकरण कार्ाक्रम (सञ् चालन तथा 
व्र्वस्थापन) सनदेन्त्शका, २०७९ 

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट 
२०७९।०२।०६ मा स्वीकृत भएको। 

8. भउूपर्ोर् सनर्मावली, २०७९ स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०२।२३ मा प्रकान्त्शत। 

9. कञ् चनपरु न्त्जल्ला वेदकोट नर्रपासलका 
अन्त्तर्ातको जग्र्ा नाप जाँच सम्बन्त्धी र्ठन 
आदेश, २०७९ 

स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०२।२६ मा प्रकान्त्शत। 

10. उपचार खचा, राहत तथा आसथाक सहार्ता 
सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७९ 

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट समसत 
२०७९।०२।३१ मा स्वीकृत भएको। 

11. सरकारी सम्पन्त्त्त तथा न्त्जन्त्सी मालसामान सललाम 
सबक्री तथा समनाहा सम्बन्त्धी कार्ाववसध, २०७९ 

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट समसत 
२०७९।०२।३१ मा स्वीकृत भएको। 

12. वन सनर्मावली, २०७९ स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०३।१६ मा प्रकान्त्शत। 
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13. सावाजसनक खररद (बाह्रौँ सिंशोधन) सनर्मावली, 
२०७९ 

स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०३।२० मा प्रकान्त्शत। 

14. हेन्त्जङ्ग सनर्मावली, २०७९ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट समसत 
२०७९।०३।२१ मा स्वीकृत भएको। 

15. सरकारी जग्र्ा दताा, उपर्ोर् तथा सलजमा 
उपलब्ध र्राउने सम्बन्त्धी कार्ानीसत, २०७९ 

स्वीकृत भई नेपाल राजपरमा समसत 
२०७९।०३।२३ मा प्रकान्त्शत। 

 

४. अन्त्र् कार्ाहरू 

▪ सम्माननीर् प्रधानमन्त्री, नपेाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्, सिंवैधासनक पररषद्, नेपाल सरकार, 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समेतलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत, उच्च 
अदालत तथा न्त्जल्ला अदालतहरूबाट म्र्ाद प्राि हनु आएका १४७ थान मदु्दाहरूको सलन्त्खत 
जवाफ, पनुरावेदन पर तथा प्रसतउत्तर पर तर्ार र्री सम्बन्त्न्त्धत अदालतमा पठाइएको। 

▪ फैसला कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी ववसभन्त् न मन्त्रालर्हरूसँर् समन्त्वर् र्री कार्ाान्त्वर्नको प्रर्सत 
मार् र्ने र्ररएको र सोउपर छलफल र्री प्रसतवेदन तर्ार र्ना समन्त्वर् र्ने र्ररएको। 

 

मानवअसधकार तथा अन्त्तराावष्ट्रर् सन्त्न्त्ध सम्झौता महाशाखा 

५.२७ मानव असधकार शाखा 

क. भ्रष्टाचार ववरुर्द्को सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् महासन्त्न्त्ध (UNCAC) अन्त्तर्ात दोस्रो चक्रको स्वमूल्र्ािंकन 
प्रसतवेदन (Self Assessment Report) उपर समकक्षी पनुरावलोकन (Peer Review) 

▪ नेपालको UNCAC Second Self Assessment Report को समकक्षी पनुरावलोकन (Peer Review) 

को ससलससलामा प्रत्र्क्ष सिंवाद सम्बन्त्धी कार्ा 25-2७ जनवरी 2022 (तदनसुार माघ 11-
13) मा सम्पन्न र्ना सनम्न बमोन्त्जमका कार्ाहरू र्ररएको:- 

1.  Second Self Assessment Checklist प्रसतवेदन उपर हनुे पनुरावलोकनको तर्ारी सम्बन्त्धमा 
समसत २०७८।०८।१२ र्ते सरकारी ववज्ञहरू र अन्त्र् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्/सनकार्का 
सन्त्चवज्रू्हरू/प्रमखुको उपन्त्स्थसतमा र्स कार्ाालर्मा छलफल कार्ाक्रम आर्ोजना भएको। 

2.  समकक्षी पनुरावलोकनको तर्ारीका लासर् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर् सनकार्को  lead agency र 
supporting agency हरू तोक्ने सम्बन्त्धी सनणार् भएको। 

3.  ववसभन्न समसतमा र्स कार्ाालर्मा Second Self -Assessment Checklist प्रसतवेदन उपर हनु े
समकक्षी पनुरावलोकनको तर्ारी सम्बन्त्धमा lead agency र supporting agency हरूसँर् 
बैठक बसी छलफल तथा समकक्षी पनुरावलोकनका लासर् आवश्र्क तर्ारी र्ररएको। 

4.  25-2७ जनवरी 2022 मा Peer Review सम्पन्न भएको। 
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५.  १५ जनु २०२२ मा Final  Report प्राि भएको।उक्त Report को executive summary 

UNODC को website मा समेत प्रकाशन र्ररएको छ। 

६.  प्रसतवेदन उपर सम्बन्त्न्त्धत सरकारी ववज्ञहरूससत छलफल र्ररएको।  

ख. आसथाक, सामान्त्जक तथा साँस्कृसतक असधकार ICESCR सम्बन्त्धी रावष्ट्रर् प्रसतवेदन पठाउने र 
प्रकाशन र्ने 

▪ आसथाक, सामान्त्जक तथा साँस्कृसतक असधकार (Economic, Social and Cultural Rights (IESCR) 

सम्बन्त्धी रावष्ट्रर् प्रसतवेदनको  मस्र्ौदा तर्ार भएको। 

▪ मस्र्ौदालाई अन्त्न्त्तम रूप ददन सदूुरपन्त्िम प्रदेशको कैलाली,  कणााली प्रदेशको सखेुत, मधेश 
प्रदेशको धनषुा र प्रदेश निं.1 को मोरङ्गमा  छलफल तथा अन्त्तरवक्रर्ा कार्ाक्रम आर्ोजना 
र्ररएको। 

र्. मानव असधकार सम्बन्त्धी पाँचौं रावष्ट्रर् कार्ार्ोजनाको प्रचार प्रसार, कार्ाान्त्वर्नको अनरु्मन र 
प्रसतवेदन (७ प्रदेश र न्त्जल्लाहरू समेत) 

▪ मानव असधकार सम्बन्त्धी पाँचौ रावष्ट्रर् कार्ार्ोजनाको प्रचार-प्रसारअन्त्तर्ात सदूुरपन्त्िम प्रदेशको 
कैलाली,  कणााली प्रदेशको सखेुत, मधेश प्रदेशको धनषुा र प्रदेश निं.1 को मोरङ्गमा र केन्त्रीर् 
तहमा काभ्रमेा  छलफल तथा अन्त्तरवक्रर्ा कार्ाक्रम आर्ोजना र्ररएको । 

घ. UPR प्रसतवेदनबाट प्राि ससफाररस कार्ाान्त्वर्न सम्बन्त्धी कार्ार्ोजना बनाउने र कार्ाान्त्वर्न र्ने। 

▪ ववश्वव्र्ापी आवसधक पनुरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राि ससफाररस कार्ाान्त्वर्न कार्ार्ोजनाको 
मस्र्ौदा सम्बन्त्न्त्धत सनकार्को पषृ्ठपोषण (रार्/परामशा) बमोन्त्जम पररमाजान र्ररएको। 

▪ सदूुरपन्त्िम प्रदेशको कैलाली,  कणााली प्रदेशको सखेुत, मधेश प्रदेशको धनषुा र प्रदेश निं.1 को, 
मोरङ्गमा र केन्त्रीर् तहमा काभ्रमेा छलफल तथा अन्त्तरवक्रर्ा कार्ाक्रम आर्ोजना र्ररएको। 

ङ. मानव असधकारसम्बन्त्धी सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् ववशेष समाधीक्षकहरूले मार् र्रेको जानकारी तथा 
प्रश्नावली एवम ्सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् मानव असधकार ससमसतमा परेका उजरुी तथा सोको ताकेताको 
जवाफका साथै मार् भएको अन्त्र् जानकारीउपर नेपाल सरकारले पेश र्नुापने जवाफ तर्ार 
र्ररएको। 

▪ Communication concerning the status of Women 

▪ Child, early and forced marriage 

▪ The elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their Family 

Members 

▪ Impact of the COVID-19 on the right to food 

▪ Role of culture in sustainable development, including the cultures of development 

▪ The impact of people and victim centered transitional justice measures on progress 

made towards the SDGs in post authoritarian and post conflict settings 
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▪ Comments on 2021 Human Rights Report (Nepal) issued by the Government of the 

United States 

▪ Conflict Related Sexual Violence 

▪ Comments and textual suggestions on Special Rapporteur on extreme poverty and 

human rights 

▪ Comments and textual suggestions on Convention on the Right to Development 

च. रावष्ट्रर् मानव असधकार आर्ोर्को ससफाररस कार्ाान्त्वर्नको अवस्था 
▪ नेपाल सरकारका नाममा रावष्ट्रर् मानव असधकार आर्ोर्बाट प्राि कार्ाान्त्वर्न हनु बाँकी 

आ.व.२०७०/७१ असारदेन्त्ख हालसम्मका ससफाररसहरूमा उपलब्ध र्राउन बाँकी रकमको 
वववरण तर्ार भएको । 

▪ तर्ार र्ररएको वववरणहरूको Verification को लासर् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्/सनकार्मा पठाइएको। 

▪  रावष्ट्रर् मानव असधकार आर्ोर्बाट प्राि हनु आएका २० वटा  ससफाररसहरू कार्ाान्त्वर्नको 
लासर् सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर् तथा सनकार्मा पठाइएको  । 

 

इन्त्न्त्जसनर्ररङ क्लस्टर 

▪ ५.२८ इन्त्न्त्जसनर्ररङ क्लस्टर 

▪ काठमाडौं उपत्र्काका दशवटा स्थानीर् तहको फोहोरमैलाको एकीकृत व्र्वस्थापन र्ने 
सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर् र सनकार्हरूले र्नुापने कार्ा तथा न्त्जम्मेवारीहरू स्पष्ट हनुे र्री 
ववस्ततृ कार्ाान्त्वर्न ढाँचा (Implementation Matrix) तर्ार र्ने कार्ामा समन्त्वर् र सहजीकरण 
र्ररएको । 

▪ काठमाडौंको फोहोरमैला व्र्वस्थापनमा हाल भैरहेको स्थान सससडोल र सनमााणाधीन बञ्चरेडाँडा 
स्र्ासनटरी ल्र्ाण्डवफल साईटको सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत सनकार् तथा प्रभाववत स्थानीर्हरू समेतको 
सहभासर्तामा पटक-पटक छलफल तथा समन्त्वर् र्री आवश्र्क सनदेशन र्ररएको । 

▪ सनमााणाधीन सिंसद् भवन, मन्त्री सनवास, प्रदेश प्रमखु तथा मतुर्मन्त्री सनवास एवम ् सम्पका  
कार्ाालर्हरूको सनमााण र व्र्वस्थापन सम्बन्त्धमा सम्बन्त्न्त्धत सनकार्हरूसँर् ववसभन्न समसतमा 
छलफल तथा स्थलर्त अनरु्मन र्री आवश्र्क सनदेशन र्ररएको । 

▪ ससिंहदरबार पररसरको र्रुूर्ोजना, सिंवैधासनक सनकार्का भवन, श्री महल पलु्चोक, हररहरभवन 
पररसर, बबरमहल ्लाजा र चारखाललर्ार्तका स्थानहरूमा रहेका सरकारी भवनहरू 
व्र्वस्थापनका लासर् छलफल, समन्त्वर् र सहजीकरण र्ररएको । 

▪ रावष्ट्रर् र्ौरवका आर्ोजनाहरूमध्रे् मकवानपरु, बारा, ससन्त्धलुी तथा महोत्तरीन्त्स्थत सनुकोशी मररन 
डाईभसान बहउुदे्दश्र्ीर् आर्ोजना, मदन भण्डारी लोकमार्ा तथा काठमाडौं-तराई मधेस रतुमार्ाको 
स्थलर्त अनरु्मन र्री आवश्र्क सनदेशन ददइएको । 
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६. प्रवक्ता र सूचना असधकारीको वववरण 

र्स कार्ाालर्का सनणार्हरूको प्रभावकारी रूपमा सूचना व्र्वस्थापन र्नाका लासर् प्रवक्ता र सहार्क 
प्रवक्ताको व्र्वस्था र्ररएको छ । कार्ाालर्ले राजपरािंवकत प्रथम शे्रणीका असधकृतलाइा कार्ाालर्को 
प्रवक्ता र राजपरािंवकत दितीर् शे्रणीका असधकृतलाइा कार्ाालर्को सहार्क प्रवक्ताको रूपमा 
न्त्जम्मेवारी ददएको छ । अन्त्र् सूचना समन्त्वर् एवम ् व्र्वस्थापनको काम सूचना सञ्चार तथा 
वैदेन्त्शक समन्त्वर् शाखाले र्दै आएको छ । र्स शाखाको प्रमखुको रूपमा रहने राजपरािंवकत 
दितीर् शे्रणीका असधकृतलाइा कार्ाालर्को सूचना असधकारीको न्त्जम्मेवारी ददने व्र्वस्था र्ररएको छ 
। सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०६४ ले सनददाष्ट र्रेको ढाँचामा सनवेदन ददइा र्स शाखामाफा त ्
आफूलाइा आवश्र्क परेको सूचना कानूनबमोन्त्जम प्राि र्ना सवकने व्र्वस्था रहेको छ ।  
प्रवक्ताको वववरण 

नाम : महादेव पन्त्थ 

 

पद : सहसन्त्चव 

महाशाखा : प्रादेन्त्शक समन्त्वर् तथा र्ोजना महाशाखा 

फोन निं. : ९७७-१-५९७१०७५ 

ईमेलः  : spokesperson@opmcm.gov.np 

सहार्क प्रवक्ताको वववरण 

नाम : सन्त्तोष प्रसाद दाहाल 

 

पद : उपसन्त्चव 

महाशाखा : तत्काल समस्र्ा समाधान केन्त्र 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०२३ 

ईमेलः  : vice-spokesperson@opmcm.gov.np 

 

सूचना असधकारीको वववरण 

नाम : कववता फुर्ाल 

 

पद : उपसन्त्चव 

शाखा : सूचना सञ् चार तथा वैदेन्त्शक समन्त्वर् शाखा 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०१४ 

इमेल : kabita.phuyal@nepal.gov.np 
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७. ऐन, सनर्म, ववसनर्म वा सनदेन्त्शकाको सूची 

ऐनहरू 
• राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा सनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ 

• सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

• सिंवैधासनक पररषद् (काम, कताव्र्, असधकार र कार्ाववसध) सम्बन्त्धी ऐन, २०६६ 

• लर्ानी बोडा ऐन, २०६८ 

सनर्मावली तथा कार्ार्ोजनाहरू 

• प्रधानमन्त्री सहार्ता कोष सनर्मावली, २०५९ 

• सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) सनर्मावली, २०६५  

• नेपाल सरकार सशुासन कार्ार्ोजना, २०६८ 

• नर्ाँ नेपाल सनमााण कोष (सञ्चालन) सनर्मावली, २०६८ 

• नेपाल सरकार (कार्ा ववभाजन) सनर्मावली, २०७४ 

सनदेन्त्शकाहरू 

• “हेलो सरकार” कक्ष सञ्चालन सनदेन्त्शका, २०६८ 

• सरकारी सनकार्को वेबसाइट सनमााण तथा व्र्वस्थापन सम्बन्त्धी सनदेन्त्शका , २०६८ 

• सावाजसनक सनकार्को बैठक तथा कार्ाक्रम सञ्चालन सनदेन्त्शका, २०६९ 

• नेपाल सरकारका असत ववन्त्शष्ट तथा ववन्त्शष्ट शे्रणीका पदासधकारीले र्ने ववदेश भ्रमण, ददवा 
तथा रारीभोज एवम ्उपहारसम्बन्त्धी सनदेन्त्शका, २०७२ 

• सवारी साधन (सञ्चालन तथा ममात) सम्बन्त्धी सनदेन्त्शका, २०७२ 

• जातीर् भेदभाव र छुवाछुत अन्त्त्र् तथा दसलत असधकार प्रवर्द्ानसम्बन्त्धी कार्ाववसध, २०७३ 

• वैदेन्त्शक भ्रमण व्र्वस्थापन सनदेन्त्शका, २०७५ 

• सरकारी सनकार्िारा सामान्त्जक सञ्जाल प्रर्ोर् र्ने कार्ाववसध, २०७५ 

• प्रदेश तथा स्थानीर् तहले ववदेशी सरकार, सनर्ोर्, प्रसतसनसध र अन्त्तराावष्ट्रर् सिंघसिंस्थासँर् 
सम्पका  र्दाा अवलम्बन र्नुापने कार्ाववसधसम्बन्त्धी सनदेन्त्शका, २०७६ 

• कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, सनर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन सनदेन्त्शका, २०७६ 

• नार्ररक एप (सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन) सनदेन्त्शका, २०७८  

• ई.पी.सी. माध्र्मबाट खररद र्ने सम्बन्त्धी सनदेन्त्शका, २०७८ 

• सावाजसनक पदासधकारीको कार्ासम्पादन करार सनदेन्त्शका, २०७९ 
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८. आम्दानी, खचा तथा आसथाक कारोबारसम्बन्त्धी अद्यावसधक वववरण 

तासलका  १  

आ.व. 2078/79 को चौथो रैमाससक तथा वावषाक ववत्तीर् प्रर्सत वववरण 

सस.निं. व.उ.सस.निं. वावषाक वजेट चौथौ रैमाससक खचा  वावषाक खचा कैवफर्त 

खचा ववत्तीर् प्रर्सत खचा ववत्तीर् प्रर्सत 

चाल ु ३०१०००१२३ ३९७,५५९,०००.०० २२०,००१,३७३.५० ५५.३४ ३०६,३२८,९१७.३० ७७.०५   

३०१०००११३ ८६,०००,०००.०० ४१,३११,७७३.८० ४८.०४ ६७,४१९,४०७.१० ७८.३९   

जम्मा ४८३,५५९,०००.०० २६१,३१३,१४७.३० ५४.०४ ३७३,७४८,३२४.४० ७७.२९   

पूजँीर्त ३०१०००१२४ ३३,४१३,०००.०० ५,४१८,३८७.०० १६.२२ १७,५१३,२४४.०० ५२.४१   

जम्मा ३३,४१३,०००.०० ५,४१८,३८७.०० १६.२२ १७,५१३,२४४.०० ५२.४१   
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९. कार्ाालर्को वेबसाइट 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को वेबसाइट ठेर्ाना सनम्नानसुार रहेको 
छः https://www.opmcm.gov.np । बेवसाइटमा सम्माननीर् प्रधानमन्त्रीज्रू्, मन्त्न्त्रपररषद्, नेपाल 
सरकारका मतुर्सन्त्चवज्रू् लर्ार्त र्स कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत सम्पूणा सूचना तथा जानकारी एवम ्
नीसत, सनर्म र ऐन, कानूनहरू उपलब्ध रहेका छन ्।  

१०. कार्ाालर्मा परेको सूचना मार्सम्बन्त्धी सनवेदन र सूचना ददइएको ववषर्  

सस.निं मार् र्रेको सूचनाको सिंन्त्क्षि व्र्होरा प्रदान र्ररएको सूचनाको सिंन्त्क्षि व्र्होरा 

१. समसत २०७९/01/21 मा असधवक्ता डा. पणु्र्प्रसाद 
खसतवडा र दीपक ववक्रम समश्रले शसनवार र आइतबार 
लर्ातार दइुा ददन सावाजसनक ववदा ददने 
सनणार्लर्ार्तको ववषर्मा सूचना मार् र्नुाभएको ।  

उक्त सूचना र्हृ मन्त्रालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत 
देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्बाटै सूचना सलन 
सवकने व्र्होराको सूचना र्स कार्ाालर्को च.निं. 
6259 समसत 2079/01/2३ को परबाट 
प्रदान र्ररएको ।  

२. श्री इन्त्न्त्दरा काकीको वारेस श्री न्त्चरेन्त्र बहादरु काकी, 
सनुसरीले समसत २०७९/01/25 मा वन तथा 
वातावरण मन्त्रालर्ले पेश र्री समसत 
२०७०/04/03, 073/10/06 र 
078/12/24 भएका मन्त्न्त्रपररषद्का सनणार्हरूको 
प्रसतसलवपसम्बन्त्धी सूचना मार् र्नुाभएको । 

उक्त सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालर्सँर् 
सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्बाटै 
सूचना सलन सवकने व्र्होराको सूचना र्स 
कार्ाालर्को च.निं. 6४८३ समसत 
2079/०२/१० को परबाट प्रदान र्ररएको । 

३. श्री महेश्वर र्जरेुल, काठमाडौंले आ.व. 77/78 र 
78/79 को चैर मसान्त्तसम्मको सवारी साधन ममात, 
इन्त्धन तथा तासलम, र्ोष्ठी, सेसमनार आददको खचा र 
सवारी साधनको वववरणसम्बन्त्धी सूचना मार् र्नुाभएको 
।  

र्स कार्ाालर्को च.निं ६४८६ समसत 
२०७९/02/10 को परमाफा त ्मार् बमोन्त्जमको 
सूचना प्रदान र्ररएको ।  

४. समसत २०७९/०१/१३ (र्स कार्ाालर्मा 
२०७९/०२/१० मा सनवेदन प्राि) मा असधवक्ता श्री 
केशव ररजालले सवोच्च अदालतको फैसलाको सनणार् 
नम्बर ८५५४ मा भएको सनणार् कार्ाान्त्वर्नसम्बन्त्धी 
सूचना मार् र्नुाभएको । 

उक्त सूचना सिंघीर् मासमला तथा सामान्त्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत 
मन्त्रालर्बाटै सूचना सलन सवकने व्र्होराको सूचना 
र्स कार्ाालर्को च.निं. 6634 समसत 
2079/०२/19 को परबाट प्रदान र्ररएको । 

5. समसत २०७९/०२/२५ मा श्री सार्र जोशी, 
काठमाडौंले पूवाप्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको 
उपचार खचा ददने सनणार्सम्बन्त्धी सूचना मार् र्नुाभएको 
। 

सनवेदकले मार् र्रेबमोन्त्जमको सूचना र्स 
कार्ाालर्को च.निं ६८६७ समसत २०७९/02/31 
को परबाट प्रदान र्ररएको । 

6. समसत २०७९/०३/१३ मा असधवक्ता डा. पणु्र्प्रसाद 
खसतवडा र दीपक ववक्रम समश्रले तत्कालीन श्री 

उक्त सूचना र्हृ मन्त्रालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत 
देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्बाटै सूचना सलन 

https://www.opmcm.gov.np/
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तत्कालीन श्री ५ महाराजासधराज लर्ार्तको हैससर्त 
तथा मर्ाादालर्ार्तका ववषर्मा सूचना मार् 
र्नुाभएको। 

सवकने व्र्होराको सूचना र्स कार्ाालर्को च.निं. 
7282 समसत 2079/0३/१५ को परबाट 
प्रदान र्ररएको । 

7. समसत २०७९/03/1५ मा द.निं 8112, 8113 र 
8120 का सनवेदनमाफा त ्ववववध ववषर्मा श्री दीपक 
ववक्रम समश्रले सूचना मार् र्नुाभएको ।  

द.निं 8112 मा मार् र्ररएको ववदेशी 
नार्ररकहरूसँर् सम्बन्त्न्त्धत सूचना र्हृमन्त्रालर्; 
द.निं ८११३ मा मार् र्ररएको पूवाववन्त्शष्ट 
पदासधकारीको सेवासवुवधा र स्वास्थ्र् 
उपचारलर्ार्तको सूचना र्हृ मन्त्रालर् र स्वास्थ्र् 
तथा जनसिंतर्ा मन्त्रालर्; र द.निं ८१२० मा मार् 
र्ररएको एकीकृत ववकास कानून, सनुकोशी मररन 
डाइभसान लर्ार्तका सूचना रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर् 
र ऊजाा जलश्रोत तथा ससँचाइा मन्त्रालर्सँर् 
सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत सनकार्हरूबाट नै 
उक्त सूचना प्राि र्ना सवकन ेव्र्होराको सूचना र्स 
कार्ाालर्को च.निं ७२८१ समसत २०७९/03/16 
को परमाफा त ्प्रदान र्ररएको ।  

8. समसत २०७९/०३/१५ र्ते नदी क्षेरमा जथाभावी 
उत्खनन,् चरेु क्षेरको ववनास लर्ार्तका ववषर्मा 
सूचना मार् र्दै श्री दीपक ववक्रम समश्रले र्स 
कार्ाालर्मा सनवेदन दताा र्नुा भएको ।  

उक्त ववषर्का सूचनाहरू वन तथा वातावरण 
मन्त्रालर्सँर् सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत 
मन्त्रालर्बाट उक्त सूचना प्राि र्ना सवकने 
व्र्होराको सूचना च.निं 7371 समसत 
२०७९/03/20 को परमाफा त ्प्रदान र्ररएको। 

9. समसत २०७९/03/2२ र्ते श्री श्रीराम पौडेल, 
उपप्राध्र्ापक सर.वव.वव.ले २०६५ र २०६८ को 
सूचना वर्ीकरणको असभलेख उपलब्ध र्राउन सनवेदन 
दताा र्नुाभएको ।  

२०७९/03/2३ र्ते सनवेदनकले मार् 
र्रेबमोन्त्जमको सूचना प्रदान र्ररएको ।  

10. समसत २०७९/०३/१० मा श्री पणु्र्प्रसाद खसतवडा 
र दीपक ववक्रम समश्रले सरकारी कामकाजको लासर् 
नेपाली भाषा उल्लेख नर्री अन्त्र् भाषा प्रर्ोर् र्ररएको 
लर्ार्तका ववषर्मा सूचना मार् र्नुाभएको । 

२०७९/03/2१ र्ते च.निं ७४२५ को 
परमाफा त ् सनवेदकले मार् र्रेको ववषर्मा सूचना 
प्रदान र्ररएको । 

11. समसत २०७९/०३/१९ मा श्री शोभराज बराल, 
कासलकोटले २०४६ सालदेन्त्ख आजसम्म र्दठत 
मन्त्न्त्रपररषद्को वववरण मार् र्नुाभएको । 

नेपाल सरकारका प्रमखु र मन्त्रीहरू सम्मानीर् 
राष्ट्रपसतले सनर्नु्त्क्त र्ने र सोको सूचना नेपाल 
राजपरमा प्रकाशन हनुे हुँदा नेपाल राजपरमा 
प्रकान्त्शत असभलेखबाटै सूचना प्राि र्ना सवकने 
व्र्होराको सूचना समसत २०७९/03/21 को च.निं 
७४२६ को परमाफा त ्प्रदान र्ररएको ।  
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12. समसत २०७९/०३/१५ मा श्री पदमबहादरु शे्रष्ठले 
समसत २०७७/04/26 र्ते सवोच्च अदालतको 
आदेशबाट कार्ाववसध, सनदेन्त्शका, आसथाक कार्ाववसध 
तथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन, २०७६ को सिंशोधन, 
PAMS तथ्र्ाङ्क प्रववसध, Bye Back method को 
सनदेन्त्शका, ममात सिंभार र्ने सरकारी सवारी 
साधनहरूको नवीकरण र बीमासमेत र्ने र्री 
सरकारले लारू् र्ने भनी तर्ार र्ररएको प्रसतवेदन 
बमोन्त्जम के कसत तर्ार भएको छ सो सम्बन्त्धी सूचना 
मार् र्री सनवेदन दताा र्नुाभएको । 

२०७९/03/२७ र्ते च.निं ७५४२ को 
परमाफा त ्र्स कार्ाालर्को प्रशासन शाखाबाट च.निं 
७५३९ को परमाफा त ्प्राि वववरण (पाना सिंतर्ा 
९) सिंलग्न र्री आवश्र्क सूचना प्रदान र्ररएको 
। 

13. समसत २०७९/०३/२७ मा श्री सनु्त्दर बहादरु सेनी, 
बझाङले आप्रवासनका लासर् अन्त्तरावष्ट्रर् सिंर्ठन 
(IOM) सँर् सबन्त्न्त्धत ववषर्मा सूचना मार् र्दै 
सनवेदन दताा र्नुाभएको । 

उक्त ववषर्का सूचनाहरू र्हृ मन्त्रालर्सँर् 
सम्बन्त्न्त्धत देन्त्खएकोले सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रालर्बाट 
उक्त सूचना प्राि र्ना सवकने व्र्होराको सूचना च.निं 
7544 समसत २०७९/03/27 को परमाफा त ्
प्रदान र्ररएको । 

 


