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१. कार्ाालर्को स्िरूप र प्रकृधत 

प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् मलुकुको शासकीर् प्रबन्त्िमा महत्त्िपूणा भधूमका धनिााह 
र्ने तथा समग्र राष्ट्रको नीधत धनमााण एििं व्र्िस्थापनको समन्त्िर् र्ने धनकार् हो । शासकीर् 
प्रबन्त्िलाई जनमखुी, जिाफदेही र जनउत्तरदार्ी बनाउन सो अनकूुलको धनणार् धलन,े धनदेशन ददन े
र समन्त्िर् एििं धनर्न्त्रण र्ने धनकार्को रूपमा र्सले कार्ा र्दै आएको छ । सबै मन्त्रालर्हरूबाट 
सम्पादन हनुे कार्ाको रेखदेख, धनर्न्त्रण, धनरीक्षण, समन्त्िर्, अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कनसम्बन्त्िी 
कार्ाहरू र्स कार्ाालर्को कार्ाक्षेरधभर पदाछन।् साथै, सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् तहहरूबीचको समन्त्िर् 
र सहजीकरणको कार्ा पधन र्स कार्ाालर्को न्त्जम्मेिारी अन्त्तर्ात रहेको छ । नेपाल सरकार (कार्ा 
विभाजन) धनर्मािली, २०७४ अनसुार र्स कार्ाालर्लाई ४८ िटा विधभन्न कार्ा न्त्जम्मेिारी तोवकएका 
छन ्। र्सका साथै सशुासन (व्र्िस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र सशुासन (व्र्िस्थापन 
तथा सञ्चालन) धनर्मािली, २०६५ ले प्रदान र्रेका न्त्जम्मेिारी समेत प्रिानमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले धनिााह र्दै आएको छ । 

नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) का कामकारबाहीलाई सवु्र्िन्त्स्थत र प्रभािकारी बनाउन 
देहार्अनसुारका ५ िटा मन्त्न्त्रपररषद् सधमधतहरूको व्र्िस्था छः- 

१)  राजनीधतक सधमधत 
२)  प्रशासन सधमधत 
३)  सामान्त्जक सधमधत 
४)  आधथाक तथा पूिाािार सधमधत 
५)  वििेर्क सधमधत 

र्ी सधमधतहरूको अध्र्क्षता सम्बन्त्न्त्ित विभार्ीर् मन्त्रीबाट हनुे र प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद् 
कार्ाालर्का सम्बन्त्न्त्ित क्षरे हेने सन्त्चिले सधमधतको सन्त्चिका रूपमा कार्ा र्ने व्र्िस्था छ । 

२. कार्ाालर्को काम, कताव्र् र अधिकार 

नेपाल सरकार (कार्ाविभाजन) धनर्मािली, २०७४ का अनसुार प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्को कार्ावििरण र्सप्रकार रहेको छः 
१. मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्िी; 
२. नेपाल सरकारको कार्ा विभाजन र कार्ासम्पादन धनर्मािली तजुामा तथा कार्ाान्त्िर्न; 
३. नेपालको शासन व्र्िस्थाको सामान्त्र् धनदेशन, धनर्न्त्रण र सञ्चालन; 
४. नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्का धनणार्को कार्ाान्त्िर्न र अनरु्मन; 
५. नेपाल सरकार, मन्त्रालर्को कार्ाको रेखदेख, धनरीक्षण, धनर्न्त्रण र समन्त्िर्; 
६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीघाकालीन नीधत, आिधिक र्ोजना र रणनीधतको तजुामा; 

स्िीकृधत, कार्ाान्त्िर्न, अनरु्मन र मूल्र्ाङ्कन; 
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७. प्रचधलत कानूनबमोन्त्जम प्रमाणीकरण र्नुापने धलखत; 
८. सिंघीर् वििेर्क, अध्र्ादेश, धनर्म, आदेश, धनदेन्त्शका र कार्ाविधिसम्बन्त्िी; 
९. मलुकुको राजनीधतक, आधथाक, सामान्त्जक अिस्था, पूिाािार, रावष्ट्रर् सरुक्षा, शान्त्न्त्त सवु्र्िस्था, 

कूटनीधतक र्धतविधि, प्रशासधनक र्धतविधिहरूको अद्यािधिक जानकारी प्राधि, धनदेशन र 
समन्त्िर्; 

१०. शासकीर् प्रबन्त्ि, सशुासन प्रिर्द्ान र प्रशासधनक सिुार; 
११. दिपक्षीर् तथा बहपुक्षीर् सन्त्न्त्ि, सम्झौता, समझदारी र सहमधत कार्ाान्त्िर्नको अनरु्मन; 
१२. सिंघीर् शासन प्रणाली र अन्त्तरप्रदेशसम्बन्त्िी कार्ा; 
१३. प्रिानमन्त्रीको सम्पका  र सञ्चार; 
१४. प्रिानमन्त्रीको धनदेशन कार्ाान्त्िर्न; 
१५. मानि अधिकारको सिंरक्षण, प्रिर्द्ान, समन्त्िर् र प्रधतिेदन; 
१६. भ्रष्टाचारविरुर्द्को नीधत, र्ोजना तथा कार्ाान्त्िर्न; 
१७. राष्ट्रपधत र उपराष्ट्रपधतको कार्ाालर्सम्बन्त्िी; 
१८. सिंिैिाधनक पररषद्; 
१९. सिंघीर् सिंसद्को अधििेशन आह्वान र अन्त््र्; 
२०. प्रदेश प्रमखुसम्बन्त्िी; 
२१. परराष्ट्र तथा सरुक्षा माधमला; 
२२. अन्त्ततर्ार दरुुपर्ोर् अनसुन्त्िान आर्ोर्, 
२३. लोक सेिा आर्ोर्; 
२४. रावष्ट्रर् मानि अधिकार आर्ोर्; 
२५. महान्त्र्ार्ाधििक्ताको कार्ाालर् र सरकारी िवकलको सम्पका  धनकार्; 
२६. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्; 
२७. रावष्ट्रर् पनुधनामााण प्राधिकरण; 
२८. लर्ानी बोडा; 
२९. रावष्ट्रर् सतका ता केन्त्र; 
३०. सािाजधनक खररद अनरु्मन कार्ाालर्; 
३१. नेपाल ट्रष्टको कार्ाालर्; 
३२. र्ररबी धनिारण कोष; 
३३. रावष्ट्रर् अनसुन्त्िान विभार्; 
३४. सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण अनसुन्त्िान विभार्; 
३५. राजस्ि अनसुन्त्िान विभार्; 
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३६. विषर् विज्ञ समूह; 
३७. रावष्ट्रर् तथा अन्त्तर प्रदेशस्तरीर् विकास आर्ोजनाहरूको नधतजा व्र्िस्थापन; 
३८. प्रदेशका पदाधिकारी तथा कमाचारीको िैदेन्त्शक भ्रमणसम्बन्त्िी नीधत, कानून र मापदण्ड; 
३९. रै्रसरकारी सिंस्थाको धनर्मनसम्बन्त्िी मापदण्ड; 
४०. भ्रष्टाचार धनर्रानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्ि अनसुन्त्िान, सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण, लर्ानी बोडा, र्ररबी 

धनिारण कोष, सािाजधनक खररद र रावष्ट्रर् पनुधनामााणसम्बन्त्िी धनकार्हरू र सोसम्बन्त्िी नीधत, 
कानून र मापदण्ड; 

४१. विपद् व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी समन्त्िर्; 
४२. प्रिानमन्त्री केन्त्रीर् विपद् सहार्ता कोष सञ्चालन; 
४३. अदालतको फैसला कार्ाान्त्िर्न तथा अनरु्मन; 
४४. प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित रावष्ट्रर् तथा अन्त्तराावष्ट्रर् सिंस्थासँर् 

सन्त्न्त्ि, सम्झौता, सम्पका  र समन्त्िर्; 
४५. प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित सािाजधनक सिंस्थान, प्राधिकरण, 

सधमधत, प्रधतष्ठान आददको सञ्चालन र धनर्मन; 
४६. नेपाल न्त्र्ार् सेिाको सरकारी िवकल समूहको सञ्चालन; 
४७. प्रिानमन्त्री र मन्त्न्त्रपररषद्सम्बन्त्िी अन्त्र् कार्ाहरू; 
४८. अिन्त्शष्ट अधिकार प्रर्ोर् ।  

३. कार्ाालर्मा रहने कमाचारी वििरण  

सिंर्ठन सिंरचना 

कार्ाालर्को ितामान सािंर्ठधनक सिंरचना अनसुार ११ िटा महाशाखा र २७ िटा शाखाहरू रहेका 
छन ्। र्स कार्ाालर्मा २३५ जनाको स्िीकृत स्थार्ी दरबन्त्दी र ४५ करार दरबन्त्दी रहेको छ। 
र्स कार्ाालर्का प्रमखु पदाधिकारीको रूपमा नेपाल सरकारका मतुर्सन्त्चि (रा.प.विन्त्शष्ट शे्रणी) 
रहने व्र्िस्था छ । मतुर्सन्त्चि मातहतमा सात जना सन्त्चि (रा.प.विन्त्शष्ट शे्रणी) र उहाँहरू अन्त्तर्ात 
विधभन्न ११ िटा महाशाखा हेने र्री सहसन्त्चिहरू (रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरबन्त्दी रहेको छ। 
प्र्रे्क शाखाको कार्ा सम्पादनका लाधर् उपसन्त्चिको मातहतमा शाखाको कार्ा बोझअनसुार शाखा 
अधिकृतदेन्त्ख कार्ाालर् सहर्ोर्ीसम्मका कमाचारीको दरबन्त्दी रहेको छ । र्स कार्ाालर्को दरबन्त्दी 
वििरण र सिंर्ठन सिंरचना र्स प्रकार रहेको छ । 
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स्थार्ी कमाचारीहरूको दरबन्त्दी तेररज 

धस.न. पद शे्रणी/तह सेिा/क्लस्टर समूह उपसमूह पद सिंतर्ा 

१ मतुर्सन्त्चि रा.प. विन्त्शष्ट – – – १ 

२ सन्त्चि रा.प. विन्त्शष्ट प्रशासन 
– – ४ 

३ सन्त्चि रा.प. विन्त्शष्ट न्त्र्ार् 
– – १ 

४ सन्त्चि रा.प. विन्त्शष्ट इन्त्न्त्जधनर्ररङ्ग 
- - १ 

५ सन्त्चि  रा.प. विन्त्शष्ट विशेष दरबन्त्दी - - १ 

६ सह-सन्त्चि रा.प. प्रथम प्रशासन 
– – ९ 

७ सह-सन्त्चि रा.प. प्रथम न्त्र्ार् कानून 
– २ 

८ उप-सन्त्चि रा.प. दितीर् प्रशासन सा.प्र. – २३ 

९ उप-सन्त्चि रा.प. दितीर् न्त्र्ार् कानून 
– ४ 

१० उप-सन्त्चि रा.प. दितीर् प्रशासन लेखा – १ 

११ उप-सन्त्चि रा.प. दितीर् आधथाक र्ोजना तथा 
तथ्र्ाङ्क  

तथ्र्ाङ्क 
  १ 

१२ उप-सन्त्चि (सूचना 
प्रविधि) 

रा.प. दितीर् विविि 
– – १ 

१३ शाखा अधिकृत रा.प. ततृीर् प्रशासन सा.प्र. – ४२ 

१४ शाखा अधिकृत रा.प. ततृीर् परराष्ट्र परराष्ट्र 
  १ 

१५ शाखा अधिकृत रा.प. ततृीर् न्त्र्ार् कानून 
– ४ 

१६ लेखा अधिकृत रा.प. ततृीर् प्रशासन लेखा – २ 

१७ कम््र्टुर अधिकृत रा.प. ततृीर् विविि 
– – ३ 

१८ कम््र्टुर इन्त्न्त्जधनर्र रा.प. ततृीर् विविि 
– – १ 

१९ तथ्र्ाङ्क अधिकृत  रा.प. ततृीर् आधथाक र्ोजना तथा 
तथ्र्ाङ्क  

तथ्र्ाङ्क 
– १ 

२० पसु्तकालर् अधिकृत रा.प. ततृीर् न्त्शक्षा लाइबे्ररी 
साइन्त्स 

– १ 

२१ छविकला अधिकृत रा.प. ततृीर् न्त्शक्षा     १ 

२२ नार्ि सबु्बा रा.प.अनिं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. – २० 

२३ लेखापाल रा.प.अनिं.प्रथम प्रशासन लेखा – १ 
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२४ कम््र्टुर अपरेटर रा.प.अनिं.प्रथम (प्रा.) विविि 
– – ३४ 

२५ पसु्तकालर् सहार्क रा.प.अनिं.प्रथम (प्रा.) न्त्शक्षा लाइबे्ररी 
साइन्त्स 

– १ 

२६ मेकाधनकल सपुरभाइजर रा.प.अनिं.प्रथम (प्रा.) ई. मे.ई 
– १ 

२७ खररदार  रा.प.अनिं.दितीर् प्रशासन सा.प्र.   ५ 

२८ धसधनर्र धमस्त्री रा.प.अनिं. दितीर् ई. मे.ई 
– १ 

२९ इलेन्त्क्ट्रधसर्न  रा.प.अनिं. दितीर् ई.     १ 

३० हे.टे.ब्िाई रा.प.अनिं. दितीर् विविि 
– – ३ 

३१ ्लम्बर रा.प.अनिं. दितीर् ई.     १ 

३२ हेभी सिारी चालक शे्रणी विहीन ई. – – १ 

३३ ह.स.चा. शे्रणी विहीन ई. – – १८ 

३४ का.स. शे्रणी विहीन प्रशासन सा.प्र. – ३३ 

३५ का.स.(बर्ैँचा) शे्रणी विहीन प्रशासन सा.प्र. – १ 

३६ का.स.(सरसफाइ) शे्रणी विहीन प्रशासन सा.प्र. – ७ 

३७ का.स.(मेसेन्त्जर) शे्रणी विहीन प्रशासन सा.प्र. – २ 

  जम्मा         २३५ 

 

सेिा करारबाट पूधता भएका पद सिंतर्ा 

धस. न. पदको नाम शे्रणी/तह सेिा समूह पदपूधताको अिस्था  
१ कम््र्टुर अपरेटर रा.प.अनिं.प्रथम विविि 

  ८ 

२ हे.टे. ब्िाई रा.प.अनिं.दितीर् विविि 
  ३ 

३ हेभी सिारी चालक शे्रणी विहीन 
    १ 

४ ह.स.चा. शे्रणी विहीन ई. – १८ 

५ का.स. शे्रणी विहीन प्रशासन सा.प्र. ४१ 

  जम्मा       ७१ 
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सामाजिक जिकास तथा  

रूपान्तरण महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

योिना, अनुगमन 

तथा जिपद् समन्िय 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

जशक्षा, स्िास््य, युिा 

तथा खेलकुद शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

मजहला, बालबाजलका, 

ज्येष्ठ नागररक,श्रम 

तथा सामाजिक सुरक्षा 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

कानुन शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

कानुन अचिकृत -१ 

शासकीय सुधार महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

नजतिा व्यिस्थापन 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

प्रादेजशक समन्िय 

शाखा  

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

सुशासन प्रिर्द्धन तथा 

भ्रष्टाचार जनगरानी शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

हेलो सरकार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-४ 

त्याङ्क शाखा 

उपसचिव (तथ्याङ्क)-१ 

तथ्याङ्क अचिकृत-१ 

 

प्रिानमन्त्रीको धनजी सन्त्चिालर् 

 

रा.प. विन्त्शष्ट 

नजतिा व्यिस्थापन तथा 

जिशे्लषण शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

तत्काल समस्या समाधान 

केन्र (Immediate 

Problem Resolve 

Center)  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

लगानी, उत्पादन तथा 

रोिगार प्रिर्द्धन 

महाशाखा  

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

पूिाधधार जिकास  

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.–१) 

ह.स.िा.-* 

 

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)  

मजन्िपररषद्, संिैधाजनक जनकाय तथा प्रशासन 

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

 

अथध, उद्योग, िाजणज्य 

तथा पयधटन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

कृजष, िन तथा िातािरण 

शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

भौजतक पूिाधधार, िलस्रोत 

तथा ऊिाध शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

खानेपानी,  सहरी जिकास 

तथा सञ्चार शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१  

मतुर्सन्त्चिको सन्त्चिालर् 

उपसन्त्चि रा.प.दि.प्र. -१  शा.अ.-१  

प्रिानमन्त्रीको 
सल्लाहकारको सन्त्चिालर् 

मुख्य सल्लाहकार  

परराष्ट्र तथा सुरक्षा सल्लाहकार 

िनसम्पकध  सल्लाहकार 

आजथधक सल्लाहकार 

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

सजचि (रा.प.जिजशष्ट काननू)  

कानुन तथा मानि अजधकार 

शा.अ. -१, ह.स.िा.-१, का.स.-१ 

सम्पजि शुर्द्ीकरण तथा 

रािस्ि अनुसन्धान शाखा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-

१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

 

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)  

राजष्ट्रय सुरक्षा, सशुासन तथा नजतिा व्यिस्थापन   

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

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)   

सामाजिक जिकास तथा प्रादेजशक समन्िय 

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

सूचना प्रजिजध शाखा 

सु.प्र.चन.(रा.प.चि.) १ 

क. इचजिचनयर. १,  

क.अचिकृत १ 

राजष्ट्रय सुरक्षा तथा 

कुटनीजत समन्िय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

सूचना समन्िय शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१ 

सूचना सञ्चार तथा 

िैदेजशक समन्िय  

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-

१  

सजचि (रा.प.जिजशष्ट प्रशासन)  

आजथधक तथा पूिाधधार जिकास  

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

सेवा करार प्रयोजनको लागि मात्र 

ह.स.चा.-११, का.स.-२० 

प्रादेजशक समन्िय तथा 

योिना महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

मानिअजधकार तथा 

अन्तराधजष्ट्रय सजन्ध 

सम्झौता महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

फैसला कायाधन्ियन 

शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

कानुन अचिकृत -१ 

अन्तराजष्ट्रय कानून र 

सजन्ध सम्झौता शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

कानुन अचिकृत -१ 

प्रशासन  

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

प्रशासन शाखा  

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शाखा अचिकृत.-४, 

कम्प्युटर अचिकृत-१ , 

पु.अ.-१,  छ.अ.-१ ना.सु.-

१२, क.अ. @४,   

ईलेचरिचसयन-१,      मे.  

सु=-१, ््मबर-१,         

प्रधानमन्िी सजचिालय 

व्यिस्थापन शाखा 

(प्र.म.जनिास) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.-१,  ना.सु.-५, क.अ.-२, 

खररदार.-२,  चस.चमस्त्री-१,            

हे.टे. ब्वाइ-३,  

का.स.-१७ 

आजथधक प्रशासन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.ले.)-१ 

लेखा अचिकृत (रा.प.त.ृले.)-

२ 

ले.पा- १ 

चवज्ञ समूह 

 

मजन्िपररषद् बैठक तथा 

संिैधाजनक जनकाय 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.प्र.-१) 

ह.स.िा.-* 

 

 

मजन्िपररषद् बैठक शाखा 

(केन्रीय) 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-२ 

कम्प्युटर अचिकृत-१  

 

मजन्िपररषद् सजमजत तथा 

संिैधाजनक जनकाय शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)- १ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

मजन्िपररषद् जनणधय 

कायाधन्ियन अनुगमन शाखा 

उपसचिव (रा.प.चि.प्र.)-१ 

शा.अ.(रा.प.त.ृप्र.)-१ 

 

पे्रस स्लाहकार- १* , भाषण, मजतव्य 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, शा.अ. 

(रा.प.त.ृप्र.)-३, शा.अ. (रा.प.त.ृपरराष्ट्ि)-१, ना.सु.-२, क.अ.-२, 

ह.स.िा.-२, का.स.-२  

 

कानुन तथा फैसला 

कायाधन्ियन 

महाशाखा 

सहसचिव (रा.प.प्र.का. –१) 

ह.स.िा.-* 

मानिअजधकार शाखा 

उपसचिव 

(रा.प.चि.का.–१) 

कानुन अचिकृत -१ 

प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को सिंर्ठन सिंरचना 
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४. कार्ाालर्अन्त्तर्ातका महाशाखा, शाखा र हाल कार्ारत पदाधिकारीहरू  

महाशाखा/शाखाको नाम न्त्जम्मेिार पदाधिकारी 

१. प्रिानमन्त्रीको धनजी सन्त्चिालर् उपसन्त्चि  

२. मतुर्सन्त्चिको सन्त्चिालर् उपसन्त्चि श्री र्ोकुल बस्नते 

३. मन्त्न्त्रपररषद् बैठक तथा सिंिैिाधनक धनकार् महाशाखा सहसन्त्चि श्री हीरामन्त्ण शमाा  

(क)  मन्त्न्त्रपररषद् बैठक शाखा  उपसन्त्चि श्री विष्णपु्रसाद न्त्घधमरे 

(ख)  मन्त्न्त्रपररषद् सधमधत तथा सिंिैिाधनक धनकार् शाखा उपसन्त्चि श्री प्रदीप शे्रष्ठ 

(र्)  मन्त्न्त्रपररषद् धनणार् कार्ाान्त्िर्न अनरु्मन शाखा उपसन्त्चि श्री मञु्ज शमाा सिुदेी 

आधथाक तथा पूिाािार विकास सन्त्चि श्री ददनशे भट्टराई 

१. लर्ानी, उ्पादन तथा रोजर्ार प्रिर्द्ान महाशाखा सहसन्त्चि श्री खोमराज कोइराला 

(क) कृवष, िन तथा िातािरण शाखा उपसन्त्चि श्री मनोज रेग्मी 

(ख) अथा, उद्योर्, िान्त्णज्र् तथा पर्ाटन शाखा उपसन्त्चि श्री र्ज्ञ परुी 

२. पूिाािार विकास महाशाखा सहसन्त्चि श्री बरु्द्बहादरु र्रुुङ्ग 

(क) भौधतक पूिाािार, जलस्रोत तथा ऊजाा शाखा उपसन्त्चि श्री प्रमेप्रसाद देिकोटा 

(ख) खानेपानी, शहरी विकास तथा सञ् चार शाखा उपसन्त्चि श्री प्रधमला आचार्ा 

कानून तथा मानि अधिकार  सन्त्चि श्री िनराज ज्ञिाली 

१. कानून तथा फैसला कार्ाान्त्िर्न महाशाखा सहसन्त्चि श्री टीकाराम पाण्डे 

(क) कानून शाखा उपसन्त्चि  

(ख) फैसला कार्ाान्त्िर्न शाखा उपसन्त्चि श्री मधनराम ज्ञिाली 

२. मानिअधिकार तथा अन्त्तराावष्ट्रर् सन्त्न्त्ि सम्झौता महाशाखा सहसन्त्चि श्री अरुणा जोशी 

(क) मानि अधिकार शाखा उपसन्त्चि श्री राजने्त्र न्त्र्ौपान े

(ख) अन्त्तराावष्ट्रर् कानून र सन्त्न्त्ि सम्झौता शाखा उपसन्त्चि श्री श्रर्द्ा ररजाल 

प्रशासन तथा नधतजा व्र्िस्थापन क्षरे सन्त्चि श्री मिकुुमार मराधसनी 

१.  प्रशासन महाशाखा सहसन्त्चि श्री मदन दहाल 

(क)  प्रशासन शाखा उपसन्त्चि श्री सन्त्तोष पौडेल 

(ख)  आधथाक प्रशासन शाखा उपसन्त्चि श्री सूर्ाबहादरु भण्डारी 

(र्)  प्रिानमन्त्री सन्त्चिालर् व्र्िस्थापन शाखा (बालिुाटार) उपसन्त्चि  

२.  नधतजा व्र्िस्थापन महाशाखा सहसन्त्चि श्री न्त्शिादेिी दाहाल 

(क) त्काल समस्र्ा समािान केन्त्र  उपसन्त्चि श्री सन्त्तोषप्रसाद दाहाल 
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(ख) नधतजा व्र्िस्थापन तथा विश्लषेण शाखा उपसन्त्चि श्री ज्ञानहरर न्त्घधमरे 

(र्) तथ्र्ाङ्क शाखा उपसन्त्चि श्री.......   

(घ) सूचना प्रविधि शाखा सूचना प्रविधि धनदेशक श्री मनीष भट्टराइा 

इन्त्न्त्जधनर्ररङ्ग क्लष्टर सन्त्चि श्री  सरेुश आचार्ा 

 सहसन्त्चि श्री लोकनाथ पौड्याल 

 उपसन्त्चि श्री कला कुमारी रै्हे्र 

रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा सशुासन क्षरे सन्त्चि श्री समुनराज अर्ााल 

१.  रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा कूटनीधत समन्त्िर् महाशाखा  सहसन्त्चि श्री मनोजकुमार आचार्ा 

(क) सूचना समन्त्िर् शाखा उपसन्त्चि श्री भविश्वर पाण्डे 

(ख) सूचना, सञ् चार तथा िैदेन्त्शक समन्त्िर् शाखा उपसन्त्चि श्री कविता फुर्ाल 

२.  शासकीर् सिुार महाशाखा  सहसन्त्चि श्री नारार्णप्रसाद भट्ट 

(क) सशुासन प्रिर्द्ान तथा भ्रष्टाचार धनर्रानी शाखा उपसन्त्चि श्री विष्णपु्रसाद सिुेदी 

(ख) सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा राजस्ि अनसुन्त्िान शाखा उपसन्त्चि श्री कुलबहादरु न्त्ज.सी. 

(र्) हेलो सरकार शाखा उपसन्त्चि श्री छविलाल पाण्डे 

सामान्त्जक विकास तथा प्रादेन्त्शक समन्त्िर् सन्त्चि श्री र्णेशप्रसाद पाण्डेर् 

१. सामान्त्जक विकास तथा रूपान्त्तरण महाशाखा  सहसन्त्चि श्री श्रीकृष्ण नेपाल 

(क) मवहला, बालबाधलका, जषे्ठ नार्ररक, श्रम तथा सामान्त्जक 
सरुक्षा शाखा 

उपसन्त्चि श्री शाधलकराम दाहाल 

(ख) न्त्शक्षा, स्िास्थ्र्, र्िुा तथा खेलकुद शाखा उपसन्त्चि श्री राजमन्त्ण दाहाल 

२. प्रादेन्त्शक समन्त्िर् तथा र्ोजना महाशाखा सहसन्त्चि श्री महादेि पन्त्थ 

(क) प्रादेन्त्शक समन्त्िर् शाखा  उपसन्त्चि श्री चक्रपान्त्ण शमाा 

(ख) र्ोजना, अनरु्मन तथा विपद् समन्त्िर् शाखा उपसन्त्चि श्री  धसजाना शमाा 

अधतररक्त सन्त्चि श्री दामोदर रेग्मी 

विशेष पद*  सन्त्चि श्री खरे्न्त्र प्रसाद नेपाल 
*नोटः  धमधत २०७8/०९/१४ र्तेको मन्त्न्त्रपररषद्को धनणार्ानसुार नेपाल प्रशासन सेिा, समूहीकरणतफा को 

रा.प. विन्त्शष्ट शे्रणीको सन्त्चि –१ विशेष पदको दरबन्त्दी धसजाना भएको ।    
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अिकास हनुभुएका कमाचारीहरूको वििरण 
धस.निं कमाचारीको नाम पद 

1=  श्री लक्ष्मण अर्ााल सन्त्चि 
2=  श्री र्िुराज सिुदेी सहसन्त्चि 

 

र्स कार्ाालर् िा अन्त्तर्ात सरुिा तथा पदस्थापन हनुभुएका कमाचारीहरूको वििरण 
 

धस.निं कमाचारीको नाम पद 

1=  श्री मिकुुमार मराधसनी सन्त्चि 
2=  श्री समुनराज अर्ााल सन्त्चि 
3=  श्री र्णेश प्रसाद पाण्डेर् सन्त्चि 
4=  डा. दामोदर रेग्मी सन्त्चि (अधतररक्त) 
5=  श्री श्रीकृष्ण नेपाल सहसन्त्चि 
6=  श्री राजेश धर्री उपसन्त्चि 
7=  श्री खेमराज ओझा उपसन्त्चि 
8=  श्री रामप्रसाद सापकोटा उपसन्त्चि 
9=  श्री िमाराज न्त्र्ौपान े शाखा अधिकृत 
10=  श्री शाधलकराम फँुर्ाल शाखा अधिकृत 
11=  श्री सिुन लाधमछान े शाखा अधिकृत 
12=  श्री सधुनता भण्डारी शाखा अधिकृत 
13=  श्री सशुीला लेखक शाखा अधिकृत 
14=  श्री रक्ष्मी पौडेल शाखा अधिकृत 
15=  श्री देिेन्त्र के सी  शाखा अधिकृत 
16=  श्री कल्पना भट्ट शाखा अधिकृत 
17=  श्री जर्राम पिंन्त्जर्ार शाखा अधिकृत 
18=  श्री सधबना खधतिडा  शाखा अधिकृत 
19=  श्री बलीराम प्रसाद िामी शाखा अधिकृत  
20=  श्री प्रिीणकुमार कणा कम््र्टुर इन्त्न्त्जधनर्र 
21=  श्री श्रीराम रौधनर्ार कम््र्टुर इन्त्न्त्जधनर्र 
22=  श्री हररकृष्ण चौलार्ाई ना.स.ु 
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23=  श्री देिीमार्ा खधतिडा कम््र्टुर अपरेटर 
24=  श्री धसजाना लाधमछान े कम््र्टुर अपरेटर 
25=  श्री राजेन्त्र सापकोटा खररदार 

 

र्स कार्ाालर्बाट सरुिा तथा पदस्थापन भइा अरू धनकार्मा र्एका कमाचारीहरूको वििरण 

धस.निं कमाचारीको नाम पद 

1=  श्री र्ादिप्रसाद कोइराला सन्त्चि 
2=  श्री सूर्ाप्रसाद र्ौतम सन्त्चि 

3=  डा रामप्रसाद न्त्घधमरे सन्त्चि 
4=  श्री शिंकर नेपाल सहसन्त्चि 
5=  श्री ध्रिु न्त्घधमरे सहसन्त्चि 
6=  श्री प्रमेप्रसाद भट्टराई सहसन्त्चि 
7=  श्री जनकराज भट्ट उपसन्त्चि 
8=  श्री भीमप्रसाद काफ्ले उपसन्त्चि 

9=  श्री श्रीिर के.सी. उपसन्त्चि 
10=  श्री धनराज शमाा शाखा अधिकृत 
11=  श्री दल बहादरु बस्नते शाखा अधिकृत 
12=  श्री विजर् कुमार धबडारी शाखा अधिकृत 
13=  श्री अच्र्तु अर्ााल शाखा अधिकृत 
14=  श्री र्िंर्ा काफ्ले शाखा अधिकृत 
15=  श्री कल्पना खरी पसु्तकालर् अधिकृत 
16=  श्री केदारमन्त्ण भण्डारी कम््र्टुर इन्त्न्त्जधनर्र 
17=  श्री दरु्ाादेिी दाहाल खररदार  
18=  श्री शैलेन्त्र तण्डुकार कम््र्टुर अपरेटर 
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५. सम्पादन र्रेका मतुर्-मतुर् कामको वििरण (सारािंश) 

र्स कार्ाालर्का विधभन्न महाशाखा तथा शाखाहरूबाट आधथाक िषा २०७८/७९ को पवहलो 
रैमाधसक (२०७९ साउन-असोज मसान्त्त) अिधिमा सम्पाददत मतुर्-मतुर् कार्ाहरूः 

▪ सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्ले प्रमखु अधतधथको हैधसर्तमा विधभन्न सािाजधनक कार्ाक्रमहरूमा 
सहभार्ी भई मन्त्तव्र्/सम्बोिन राख्न ुभएको । साथै, विधभन्न स्माररका तथा प्रकाशनको 
लाधर् शभुकामना मन्त्तव्र् प्रदान र्नुाभएको । 

▪ आ.ि. २०७९/८० को पवहलो रैमाधसक अिधिमा मन्त्न्त्रपररषद्को १३ िटा बैठक बसी 
३८२ िटा धनणार्हरू भएकोमा उक्त बैठकहरूको धनणार् लेखन, धनकासा, अधभलेख तथा 
सञ्चारसम्बन्त्िी कार्ा र्ररएको ।  

▪ आ.ि. २०७८/७९ मा मन्त्न्त्रपररषद् बाट भएका धनणार्हरूको अधभलेख व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी 
कार्ा सम्पन्त् न भएको । 

▪ मन्त्न्त्रपररषद्का विधभन्त् न सधमधतहरूको ११ िटा बैठक बसी २२ िटा धनणार्हरू भएकोमा 
उक्त बैठकहरूको धनणार् लेखन, धनकासा, अधभलेख तथा सञ्चारसम्बन्त्िी कार्ा र्ररएको । 

▪ आ.ि. २07८/79 को विधनर्ोजन, राजस्ि, िरौटी, कार्ा सञ्चालनको िावषाक लेखापरीक्षण 
सम्पन्न र्राइनकुा साथै आ.ि. २07९/८० को विधनर्ोजन, राजस्ि, िरौटी, कार्ा 
सञ्चालनको प्रथम रैमाधसकको आन्त्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न र्राइएको । 

▪ र्स कार्ाालर् तथा अन्त्तर्ातका धनकार्हरूको बेरुजकुो लर्त अद्यािधिक र्री र्स 
कार्ाालर्को बेरुज ुशून्त्र् कार्म र्ररएको । 

▪ र्स कार्ाालर् र अन्त्तर्ातका धनकार्को िावषाक समीक्षा कार्ाक्रम/मन्त्रालर्स्तरीर् विकास 
समस्र्ा समािान सधमधतको बैठक (Ministerial Development Action Committee - 

MDAC) सम्पन्न र्ररएको। 

▪ सूचनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४ बमोन्त्जम र्स कार्ाालर्का सूचना अधिकारीलाई सम्बोिन 
र्री प्रा् त भएका ११ िटा धनिेदनमा आिश्र्क कारिाही र्री सूचना उपलब्ि र्राइएको। 

▪ सूचनाको हक कार्ाान्त्िर्नसम्बन्त्िी अनरु्मन धनदेन्त्शका, २०७६ को दफा ३ बमोन्त्जम र्स 
कार्ाालर्का सन्त्चिज्रू्को सिंर्ोजक्िमा र्दठत केन्त्रीर् समन्त्िर् एकाइको बैठक धमधत 
२०७९।०५।२८ र्ते बसी सूचनाको हकलाई प्रभािकारी तिरमा कार्ाान्त्िर्नमा ल्र्ाउन 
सहर्ोर् परु् र्ाउने विधभन्न ८ िटा धनणार्हरू भई कार्ाान्त्िर्नका लाधर् सबै मन्त्रालर् तथा 
धनकार्हरूमा पठाइएको । 
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▪ विधभन्न प्रदेशका पदाधिकारी तथा कमाचारीहरूलाई िैदेन्त्शक भ्रमणको सहमधत उपलब्ि 
र्राउने तथा राहदानी एििं धभसा धसफाररश सम्बन्त्िी कार्ा र्रेको । 

▪ रावष्ट्रर् तथा आन्त्तररक सरुक्षा र रावष्ट्रर् वहतसम्बन्त्िी सूचना सङ्कलन तथा विश्लषेण र धनर्न्त्रण 
एििं प्रधतिेदनसम्बन्त्िी मौजदुा व्र्िस्थाको समीक्षा र्री थप प्रभािकारी बनाउन तथा अन्त्तर 
धनकार् समन्त्िर् सदुृढ तलु्र्ाउन रावष्ट्रर् सरुक्षा पररषद्को सन्त्चिालर्, रक्षा मन्त्रालर्, नेपाली 
सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, रावष्ट्रर् अनसुन्त्िान विभार्का उच्च तहका 
पदाधिकारीहरूको उपन्त्स्थधतमा धमधत २०७९/५/३० र्ते बैठक/अन्त्तरवक्रर्ा सम्पन्न र्री 
छलफलमा उठेका विषर्िस्तहुरू र प्राि रार्सझुाि समेतलाइा समेटी प्रधतिेदन तर्ार 
र्ररएको । 

▪ सिंिैिाधनक धनकार्का पदाधिकारी, महान्त्र्ार्ाधििक्ता, राष्ट्रपधत तथा उपराष्ट्रपधतबाट मनोनीत 
तथा धनर्कु्त अन्त्र् पदाधिकारी, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्का उपाध्र्क्ष तथा सदस्र्हरू र प्रदेश 
प्रमखुहरूको सम्पन्त्त्त वििरण रेकडा र्री रावष्ट्रर् सतका ता केन्त्रको िेबसाइटमा अनलाइन 
प्रविवष्ट र्ररएको। 

▪ श्रीमान ् मतुर्सन्त्चिज्रू् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका र्भनारज्रू्को उपन्त्स्थधतमा उच्चस्तरीर्    
बैठकबाट AML/CFT Effectiveness Response Report लाई अन्त्न्त्तम रूप ददइएको ।  

▪ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्किादी वक्रर्ाकलापमा वित्तीर् लर्ानी धनिारणसम्बन्त्िी विधभन्न 
कार्ाक्रममा सहभार्ी भएको। 

▪ हेलो सरकार कक्षमा विधभन्न माध्र्मबाट प्राि २,८६४ र्नुासोहरूलाई अध्र्र्न र्री 
आिश्र्क कारबाहीका लाधर् सम्बन्त्न्त्ित धनकार्मा पठाइएको । 

▪ नेपाल सरकारका मतुर्सन्त्चिको सिंर्ोजक्िमा र्दठत केन्त्रीर् अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन 
सधमधतको ६२ औ ँ बैठक आर्ोजना भएको र विधभन्न विषर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित धनणार् 
कार्ाान्त्िर्नका लाधर् सम्बन्त्न्त्ित धनकार्हरूमा पठाइएको । 

▪ र्स कार्ाालर्बाट छाधनएका आर्ोजनाहरूको कार्ाान्त्िर्न अिस्थाको िावषाक प्रधतिेदन तर्ार 
र्ररएको । 

▪ त्काल समस्र्ा समािान धनदेन्त्शका,२०७९  मन्त्न्त्रपररषद् बाट स्िीकृत भई कार्ाान्त्िर्नका 
लाधर् सम्बन्त्न्त्ित धनकार्हरूमा पठाइएको । 

▪ व्र्ािसावर्क िातािरण प्रिर्द्ान समन्त्िर् सधमधतको बैठक सम्पन्न भएको । 

▪ नेपालमा व्र्ािसावर्क िातािरण सदुृढ र्ने सम्बन्त्िमा विश्व बैंकको क्षेरीर् धनदेशकको 
टोलीसँर् छलफल र्री सहर्ोर्का क्षेर पवहचान र्ररएको । 
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▪ रावष्ट्रर् र्ौरिका आर्ोजनाको पररर्ोजना प्रोफाइल बनाउन विधभन्न मन्त्रालर् तथा 
आर्ोजनासँर् वििरण मार् र्री प्रोफाइल तर्ार र्ने कार्ा भइरहेको। 

▪ रावष्ट्रर् र्ौरिका तथा अन्त्र् महत्त्िपूणा आर्ोजनाहरूको स्थलर्त अनरु्मन र्री प्रधतिेदन 
तर्ार र्ररएको । 

▪ विधभन्न र्ठन आदेश, धनर्मािली, धनदेन्त्शका र कार्ाविधिमा आिश्र्क सिंशोिन तथा 
पररमाजान र्ने कार्ा र्ररएको । 

▪ र्स कार्ाालर्समेत विपक्षी भएको मदु्दामा सम्माधनत अदालतबाट भएका आदेश (थान 
३६) कार्ाान्त्िर्नका लाधर् सम्बन्त्न्त्ित मन्त्रालर्मा पठाइएको। 

▪ विधभन्न तहका अदालतबाट आएका ७४ थान मदु्दाहरूको धलन्त्खत जिाफ, पनुरािेदन पर 
तथा प्रधतउत्तर पर तर्ार र्री सम्बन्त्न्त्ित अदालतमा पठाइएको। 

▪ मानि अधिकारसम्बन्त्िी सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् विशेष समािीक्षकहरूले मार् र्रेको जानकारी 
तथा सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् मानि अधिकार सधमधतमा परेका उजरुीको सम्बन्त्िमा नेपाल 
सरकारको तफा बाट पेस र्नुापने जिाफहरू तर्ार र्री पठाइएको । 
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र्स अिधिमा विधभन्न महाशाखा/शाखाहरूबाट सम्पादन भएका मतुर्-मतुर् कार्ाहरूको वििरण 
र्सप्रकार रहेको छः 

५.१ प्रिानमन्त्रीको धनजी सन्त्चिालर् 

सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्को धनजी सन्त्चिालर्बाट भएको पराचार, मन्त्तव्र् तथा शभुकामना 
सन्त्देशसम्बन्त्िी वििरणः 

धस.न. वििरण सिंतर्ा 
१. सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्को सम्बोिनहरू 48 
२. सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्ले विधभन्न सिंघसिंस्था तथा धनकार्हरूलाइा 

ददनभुएको शभुकामना सन्त्देशहरू 
61 

३. दताा भएका परहरू 475 
४. विधभन्न मन्त्रालर्/धनकार्मा कार्ााथा पठाइएका पर (बाह्य) 423 
५. प्र.म.तथा मिं.प.का.धभरका महाशाखा/शाखामा कार्ााथा पठाइएका 

धनिेदनहरू 
52 

६. वट्पणी दताा 120 

7. वट्पणी सदर 116 
8. माननीर् उपप्रिानमन्त्री/मन्त्री/राज्र्मन्त्रीज्रू्हरूको भ्रमण स्िीकृधत  97 
9. विश्वविद्यालर्सम्बन्त्िी परहरू 51 

५.२ राज्र्मन्त्रीको सन्त्चिालर् 

▪ सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्को कार्ासम्पादन प्रवक्रर्ामा आिश्र्क समन्त्िर् र सहजीकरण 
र्ररएको । 

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू्ले विकास र सशुासनसँर् सम्बन्त्न्त्ित विधभन्न विषर्हरूमा अन्त्तरधनकार् 
समन्त्िर्को काम र्नुाभएको ।  

▪ विधभन्न मन्त्रालर्मा आिश्र्क कार्ााथा पर तथा धनिेदनहरू पठाइएको। 

▪ प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् अन्त्तर्ातका विधभन्न धनकार्हरूमा विधभन्न 
समसामवर्क विषर्मा छलफल र्री माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू्बाट आिश्र्क धनदेशन 
ददइएको। 

▪ विधभन्न उद्योर्ी व्र्िसार्ीहरूसँर् अथातन्त्रको समसामवर्क विषर्मा छलफल र्ररएको। 

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू्लाई सम्बोिन र्री प्राि वट्पणीहरू सदर र्री सम्बन्त्न्त्ित धनकार्मा 
पठाइएको। 
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▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू् मन्त्न्त्रपररषद्को प्रशासन सधमधत र वििेर्क सधमधतको विधभन्न 
बैठक/छलफलमा सहभार्ी भई विधभन्न सझुाि ददनभुएको ।  

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू्ले न्त्चतिन न्त्जल्लाको भ्रमण र्री जनप्रधतधिहरूसँर् भेटघाट, न्त्जल्लाका 
सरकारी कार्ाालर् तथा पदाधिकारीसँर् न्त्जल्ला सरुक्षा अिस्थाको बारेमा जानकारी धलई 
आिश्र्क धनदेशन ददनभुएको। 

▪ प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् मातहत रहेको विधभन्न क्षेर/महाशाखाहरूको 
बैठकमा माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू् सहभार्ी भई आिश्र्क धनदेशन र सझुाि ददने कार्ा 
भएको। 

▪ माननीर् राज्र्मन्त्रीज्रू् प्रदेश सरकारको समग्र ५ िषे कार्ाकालको समीक्षा कार्ाक्रममा 
सहभार्ी भई प्रदेश सरकारले भोधर्रहेको समस्र्ा, चनुौती, अिसर र सिंघीर् सरकारसँर्को 
अपेक्षाबारे आिश्र्क धनदेशन र सझुाि ददनभुएको । 

५.३ मतुर्सन्त्चिको सन्त्चिालर् 

▪ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बैठकमा पेस भएका प्रस्तािहरूको विषर्र्त विषर्मा भएका 
सन्त्चि बैठकहरूको व्र्िस्थापन एििं सञ्चार समन्त्िर् तथा सहजीकरण र्ररएको । 

▪ मन्त्न्त्रपररषद् सधमधतको ११ िटा बैठकका लाधर् आिश्र्क समन्त्िर्/सहजीकरण र  
धनदेशनबमोन्त्जम कार्ा र्ररएको ।  

▪ श्रीमान ् मतुर्सन्त्चिज्रू्को उपन्त्स्थधत रहेका देहार्का बैठक, कार्ाक्रम एिम ् समारोहको 
व्र्िस्थापन एििं समन्त्िर् तथा सहजीकरण र्ररएकोः  

– कञ्चनपरु विमानस्थल धबस्तारसम्बन्त्िी बैठक, 

– Regional Urban Development Project को बैठक 

– अन्नपूणा सिंरक्षण क्षेर आर्ोजना र मनास्ल ुसिंरक्षण क्षरे व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी छलफल 

– लनु्त्म्बनी सािंस्कृधतक नर्रपाधलकामा प्रस्तावित अस्पतालको जग्र्ासम्बन्त्िी बैठक 

– ्लान्त्स्टक झोला प्रधतबन्त्ि अनरु्मन सधमधतको बैठक 

– धनजामती सेिा ददिस मूल समारोह सधमधतका ५ िटा बैठकहरू 

– माननीर् मन्त्रीज्रू्हरू, राज्र्मन्त्रीज्रू्हरू र सन्त्चिज्रू्हरूको सिंर्कु्त बैठक 

– लर्ानी प्रिर्द्ानसम्बन्त्िी बैठक 

– हलुाक वटकट धमनाहा सधमधतको बैठक 

– व्र्ापार घाटा न्त्रू्नीकरण सम्बन्त्िी बैठक 

– अरुण तेस्रो जलविद्यतु पररर्ोजनाको विविि समस्र्ा समािानसम्बन्त्िी बैठक 
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– विद्यतुीर् माध्र्मबाट सािाजधनक सेिा प्रिाह र्नेसम्बन्त्िी बैठक 

– धनजामती परुस्कार धसफाररस सधमधतको बैठक 

– धनजामती सेिा ददिस मूल समारोहिारा र्दठत उपसधमधतको बैठक 

– डेङ्गी रोर्को प्रकोपसम्बन्त्िी बैठक 

– प्रदेश प्रमखु सन्त्चिज्रू्हरूसँर् बैठक 

– उच्च न्त्शक्षासम्बन्त्िी बैठक 

– सङ घीर् माधमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्को ६ िटा बढुिा सधमधतको बैठक 

– छारिनृ्त्त्त सधमधतको ४ िटा बैठक  

– बेरुज ुफछर्ौट अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन सधमधतको बैठक 

– केन्त्रीर् अनरु्मन सधमधतको बैठक  

– लर्ानी बोडाको ३ िटा बैठक 

– नेतृ् ि मूल्र्ाङ्कनसम्बन्त्िी ४ िटा बैठक 

– धनजामती कमाचारी अस्पताल बोडाको ४ िटा बैठक 

– सूचना िर्ीकरणसम्बन्त्िी ५१ िटा बैठक 

– मन्त्रालर्स्तरीर् विकास समस्र्ा समािान सधमधतको बैठक 

– सन्त्चि बैठक १ 

– प्रदेश प्रमखु सन्त्चिहरुको बैठक १ 

– नेपाल प्रशासधनक प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठानको प्रन्त्शक्षण पररषद्को बैठक 

– अन्त्ततर्ार दरुुपर्ोर् अनसुन्त्िान आर्ोर्को बैठक 

– रावष्ट्रर् बाघ सिंरक्षण सधमधतको ८ औिं बैठक 

– आ.ि. २०७८/७९ को चौथो एििं िावषाक प्रर्धत समीक्षा तथा मन्त्रालर्स्तरीर् विकास 
समस्र्ा समािान सधमधतको बैठक 

– रावष्ट्रर् आधथाक रुपान्त्तरणका लाधर् सहकार्ा नामक समझदारी परमा हस्ताक्षर कार्ाक्रम 

– खाद्य व्र्िस्था तथा व्र्ापार कम्पनी धलधमटेडको तेस्रो िावषाको्सि समारोह 

– नेपालमा खाद्य सरुक्षा विषर्क दईु ददिसीर् सेमीनार 

– विपद् जोन्त्खम न्त्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन कार्ाकारी सधमधतको १५ औ ँबैठक 

– रावष्ट्रर् सरुक्षा पररषद्को २८ औिं बैठक 
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– धनजामती सेिा ददिस २०७९ को उपलक्ष्र्मा िन मन्त्रालर्बाट आर्ोन्त्जत िकृ्षारोपण 
कार्ाक्रम 

– धनजामती सेिा ददिस २०७९ को उपलक्ष्र्मा रक्तदान कार्ाक्रम 

– सम्माननीर् राष्ट्रपधत श्रीमती विद्यादेिी भण्डारीज्रू्बाट भारतीर् सेनाका स्थल सेनाध्र्क्ष 
जनरल श्री मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानाथा महारथी पद प्रदान र्ने कार्ाक्रम 

– सिंवििान ददिस, २०७९ र्ठन तथा कार्ाक्रम सिंचालन सम्बन्त्िी बैठक 

– धनजामती सेिा ददिसको अिसरमा मतुर्सन्त्चि-11 र टे्रड र्धुनर्न-11 बीचको मेरीपूणा 
फुटबल खेल  

– मानि अधिकार रावष्ट्रर् कार्ार्ोजना सिंघीर् समन्त्िर् सधमधतको बैठक 

– इन्त्रजारा महो्सि 

– नेपाल तर्ारी पोशाक उद्योर्  पररषद्को २९ औ ँसािारण सभा 

– कमाचारी सञ्चर्कोषको ६१औ ँिावषाको्सि  

– १० औिं विज्ञान ददिस कार्ाक्रम  

– सिंवििान ददिस, २०७९ को उपलक्ष्र्मा आर्ोज्ना र्ररएको सिंवििान ददिस मूल समारोह 

– नेपाल प्रशासधनक प्रन्त्शक्षण प्रधतष्ठानको ४०औिं िावषाको्सि 

– नेपाली सेनािारा आर्ोजना र्ररएको फूलपाती बढाइ समारोह 

– Nepal Green Hydrogen Summit  कार्ाक्रम 

– रावष्ट्रर् प्राकृधतक स्रोत तथा वित्त आर्ोर्को िावषाक उ्सि 

– महालेखापरीक्षकको कार्ाालर्बाट आर्ोजना भएको लेखाउत्तरदार्ी अधिकृतसँर्को 
छलफल 

– ६७ औ ँप्रहरी ददिस, २०७९ को अिसरमा आर्ोन्त्जत कार्ाक्रम 

– लर्ानी बोडा नेपाल र NHPC Limited, India सँर् जलविद्यतु पररर्ोजना विकासको लाधर् 
विस्ततृ पररर्ोजना अध्र्र्न प्रर्ोजनाथा सिेक्षण अनमुधत-पर जारी र्ना समझदारी-परमा 
हस्ताक्षर र्ने कार्ाक्रम 

▪ ५000 पटक टेधलफोनमाफा त ्जनसम्पका , ६0० व्र्न्त्क्तलाई भेटघाटको व्र्िस्था, नेपाल 
सरकारका विन्त्शष्ट शे्रणीका पदाधिकारीहरूलाई बैठक र छलफलका लाधर् १५ पटक 
Group SMS र Group Mail, 170 िटा परहरू E-Registration र्री मतुर्सन्त्चिज्रू् समक्ष 
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प्रस्ततु र्री आदेशानसुार कार्ाान्त्िर्नको लाधर् प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का 
सन्त्चिज्रू्हरू समक्ष पठाउने काम भएको । 

▪ नेपाल सरकारका सन्त्चिहरूको ६1 िटा स्िदेश भ्रमण तथा 11 िटा विदाको Digital 

अधभलेख रात नकुा साथै सन्त्चिहरूको हान्त्जरी र पररचर्-पर व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी कार्ा 
र्ररएको ।  

▪ सन्त्चिहरूबाट प्रस्ततु भएको स्िदेश तथा विदेश भ्रमणको प्रधतिेदन अधभलेखीकरण र्नुाका 
साथै कार्ाान्त्िर्नको लाधर् र्स कार्ाालर्का सम्बन्त्न्त्ित धनकार् हेने सन्त्चिज्रू् समक्ष प्रस्ततु 
र्ररएको ।  

▪ सिंिैिाधनक अङ्गका पदाधिकारीहरू,  प्रदेश प्रमखुहरू, नेपाल सरकारका सन्त्चिहरू र अन्त्र् 
विभार्ीर् प्रमखुहरूको सम्पका  नम्बर, इमेल ठेर्ाना र िररर्ताक्रम अध्र्ािधिक र्ररएको ।  

▪ Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) Effectiveness 

Response Report लाई अन्त्न्त्तम रुप ददन आर्ोजना र्ररएका बैठकहरूको व्र्िस्थापकीर् 
कार्ा र्ररएको ।  

▪ Global Alliance of National Human Rights Institutions of Sub Committee on 

Accreditation बाट हनुे मूल्र्ाङ्कन कार्ाक्रमका लाधर् सञ्चार समन्त्िर् एिम ् श्रीमान ्
मतुर्सन्त्चिज्रू्को सहभाधर्ताका लाधर् आिश्र्क सहजीकरण र समन्त्िर् र्ररएको । 

▪ स्िदेशी तथा विदेशी सिंस्था र व्र्न्त्क्तहरूद्बारा विधभन्न अिसरमा आर्ोजना र्ररएको न्त्चर्ापान, 

रारीभोज, ददिाभोजलर्ार्तका कार्ाक्रममा मतुर्सन्त्चिज्रू्को सहभाधर्ताको लाधर् सञ्चार तथा  
समन्त्िर् र्ररएको ।  

 

सन्त्चि बैठकका सबै धनणार्हरू हेना र्हाँ न्त्क्लक र्नुाहोस ्। 
 

 

मन्त्न्त्रपररषद् बैठक तथा सिंिैिाधनक धनकार् महाशाखा 

५.४ मन्त्न्त्रपररषद् बैठक शाखा र मन्त्न्त्रपररषद् धनणार् कार्ाान्त्िर्न अनरु्मन शाखा 

▪ मन्त्न्त्रपररषद्का १३ िटा बैठक बसी ३८२ िटा धनणार्हरू भएकोमा उक्त बैठकहरूको 
धनणार् लेखन, धनकासा, अधभलेख तथा सञ्चारसम्बन्त्िी कार्ा र्ररएको ।  

▪ आ.ि. २०७८/७९ मा मन्त्न्त्रपररषद् बाट भएका धनणार्हरूको अधभलेख व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी 
कार्ा सम्पन्त् न भएको । 

▪ मन्त्न्त्रपररषद्का विधभन्त् न सधमधतहरूको ११ िटा बैठक बसी २२ िटा धनणार्हरू भएकोमा 
उक्त बैठकहरूको धनणार् लेखन, धनकासा, अधभलेख तथा सञ्चारसम्बन्त्िी कार्ा र्ररएको ।  

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
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▪ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को विधभन्त् न बैठकबाट भएका जम्मा १८० िटा धनणार्हरूको 
कार्ाान्त्िर्न अिस्थाबारे अनलाइन प्रणालीमाफा त अनरु्मन र्री आ.ि. २०७९/८० को 
प्रथम रैमाधसक प्रर्धत प्रधतिेदन तर्ार भइरहेको । 

▪ राजनीधतक प्रकृधतका धनर्नु्त्क्त/मनोनर्नको पदपूधता सम्बन्त्िी वििरण मन्त्न्त्रपररषद् धनणार् 
कार्ाान्त्िर्न अनरु्मन प्रणालीमा अद्यािधिक भइरहेको ।  

 

नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद् बैठक) का धनणार्हरू हेना र्हाँ न्त्क्लक र्नुाहोस ्

५.५ मन्त्न्त्रपररषद् सधमधत तथा सिंिैिाधनक धनकार् शाखा 

सधमधतको नाम बैठक सिंतर्ा धनणार् सिंतर्ा 

प्रशासन सधमधत १ ३ 

सामान्त्जक सधमधत 1 २ 

आधथाक तथा पूिाािार सधमधत २ ४ 

वििेर्क सधमधत ७ १३ 

जम्मा ११ २२ 
 

महत्त्िपूणा धनणार्हरू 

▪ वििेर्क सधमधतमा छलफल भइा "केही नपेाल ऐनलाई सिंशोिन र्ना बनेको वििेर्क", "नेपाल 
विश्वविद्यालर्का सम्बन्त्िमा व्र्िस्था र्ना बनेको वििेर्क,207९" स्िीकृधतको लाधर् 
मन्त्न्त्रपररषद् समक्ष पेस भएको । 

▪ आधथाक तथा पूिाािार सधमधतमा छलफल भइा "रावष्ट्रर् म्स्र् विकास नीधत, २०७९", "व्र्ापार 
लन्त्जवष्टक्स नीधत, २०७९", "रावष्ट्रर् बीमा नीधत, २०७९" स्िीकृधतको लाधर् मन्त्न्त्रपररषद् समक्ष 
पेस भएको। 

 

• मन्त्न्त्रपररषद् सधमधतका सबै धनणार्हरू हेना र्हाँ न्त्क्लक र्नुाहोस ्। 

 

प्रशासन महाशाखा 

५.६ प्रशासन शाखा 

▪ कार्ाालर् र मातहतका धनकार्को जनशन्त्क्त व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी कार्ा अन्त्तर्ात कमाचारीको 
धनर्नु्त्क्त, सरुिा, काज, हान्त्जरी, धबदा, बढुिा, परुस्कार, ताधलम, छारिनृ्त्त्त मनोनर्न, धनिनृ्त्त्तभरण 
र अिकाश सम्बन्त्िी कार्ाहरू र्ररएको । 

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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▪ कार्ाालर्को दैधनक प्रशासन सञ्चालन तथा आन्त्तररक व्र्िस्थापनको कार्ा र्ररएको । 
▪ कार्ाालर् बैठक लर्ार्तका अन्त्र् बैठकको व्र्िस्थापन तथा धनणार् कार्ाान्त्िर्नका लाधर् 

समन्त्िर् र्ररएको । 
▪ कार्ाालर् पररसरधभर सरसफाइ एििं हररर्ाली प्रिर्द्ानसम्बन्त्िी कार्ा र्ररएको । 
▪ कार्ाालर्को डा. हका  र्रुुङ हलमा ध्िधन प्रणाली तथा अन्त्र् मेन्त्शनरी जडान र पूजँीर्त सिुार 

तथा फधनाधसङका लाधर् विद्यतुीर् बोलपर आह्वान र्री बोलपर स्िीकृत भई कार्ाादेश 
ददइएकोमा सो कार्ा अर्ाधड बवढरहेको ।  

▪ िावषाक खररद र्ोजनाअनरुूपका विधभन्न खररद कार्ाहरू सम्पन्न र्ररएको: 
– कार्ाालर्का लाधर् आिश्र्क स्टेशनरी तथा मसलन्त्द सामग्री खररदसम्बन्त्िी प्रवक्रर्ा सम्पन्न 

र्री सम्झौता र्ररएको । 
– कार्ाालर् र पररसरको सरसफाइका लाधर् आिश्र्क सामग्री खररदसम्बन्त्िी बोलपरको 

मूल्र्ाङ्कन र्री सूचना जारी र्ररएको । 
– कार्ाालर्का लाधर् आिश्र्क खाद्य सामग्रीसम्बन्त्िी बोलपर आह्वान र्ररएको।  
– सोझै खररद र्नुापने प्रकृधतका िस्त ुतथा परामशा सेिाको धनर्धमत रूपमा खररद कार्ा र्ररएको। 

५.७ आधथाक प्रशासन शाखा 

▪ आ.ि. २07८/79 को विधनर्ोजन, राजस्ि, िरौटी, कार्ा सञ्चालनको िावषाक लेखापरीक्षण 
सम्पन्न र्राइएको छ भने आ.ि. २07९/८० को विधनर्ोजन, राजस्ि, िरौटी, कार्ा 
सञ्चालनको प्रथम रैमाधसकको आन्त्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न र्राइएको छ। 

▪ आधथाक प्रशासनसँर् सम्बन्त्न्त्ित विषर्मा विधभन्न महाशाखा/शाखाबाट मार् र्ररएको विषर्मा 
समर्मा नै रार् उपलब्ि र्ररएको । 

▪ र्स कार्ाालर् तथा अन्त्तर्ातका धनकार्हरूको बेरुजकुो लर्त अद्यािधिक र्ररएको । र्स 
कार्ाालर्को बेरुज ुशून्त्र् र्ररएको । 

▪ चाल ुआ.ि.को पवहलो रैमाधसक अिधिमा पूजँीर्ततफा  ५.३१ प्रधतशत र चालतुफा  २७.९8 
प्रधतशत प्रर्धत भएको । 

सामान्त्जक विकास तथा रूपान्त्तरण  महाशाखा 
 

५.८ मवहला, बालबाधलका, जेष्ठ नार्ररक, श्रम तथा रोजर्ार शाखा 

▪ धमधत 2079/04/20 र्ते शकु्रिारका ददन नेपाल सरकारका मतुर्सन्त्चि श्रीमान ्शिंकरदास 
बैरार्ीज्रू्को सिंर्ोजक्िमा लनु्त्म्बनी र्ाडेन फाउण्डेसन, स्पनेबाट नेपाल सरकारलाई प्राि हनुे 
सेतो जेडको बरु्द् मूधता स्थापना सम्बन्त्िमा विधभन्न मन्त्रालर्का सन्त्चिज्रू्हरूको उपन्त्स्थधतमा 
बैठक बसी विधभन्न धनणार् भएको र उक्त धनणार् कार्ाान्त्िर्नका लाधर् शहरी विकास मन्त्रालर्, 
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अथा मन्त्रालर्, सिंस्कृधत, पर्ाटन तथा नार्ररक उड्डर्न मन्त्रालर्, र्हृ मन्त्रालर् र काठमाण्डौं 
महानर्रपाधलकाको कार्ाालर्लाई पराचार र्ररएको। 

▪ रावष्ट्रर् मवहला आर्ोर्, मवहला, बालबाधलका तथा ज्रे्ष्ठ नार्ररक मन्त्रालर्, स्िास्थ्र् सेिा 
विभार्िारा आर्ोन्त्जत विधभन्न अन्त्तरवक्रर्ा तथा बैठकहरूमा सहभाधर्ता जनाइएको ।  

५.९ न्त्शक्षा, स्िास्थ्र्, र्िुा तथा खेलकुद शाखा 

▪ प्रा. डा. र्ोविन्त्द के.सी.ले सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू् समक्ष विधभन्न मार्हरू पेस र्री अनशन 
बस्न ु भएकोमा नेपाल सरकारिारा प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सन्त्चि डा. 
र्णेशप्रसाद पाण्डेर्ज्रू्को सिंर्ोजक्िमा र्दठत सरकारी िाताा टोली र डा.र्ोविन्त्द के.सी.िारा 
र्दठत िाताा टोलीबीच पटक पटक िाताा र्री धमधत २०७९/06/08 का ददन सरकारी िाताा 
टोलीका सिंर्ोजक र डा. र्ोधबन्त्द के.सी.बीच सहमधत परमा हस्ताक्षर भई सोही धमधतबाट डा. 
के.सी.ले अनशन अन्त््र् र्नुा भएको ।उक्त सहमधत-पर अनमुोदन तथा कार्ाान्त्िर्नसम्बन्त्िी 
प्रस्ताि नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट धमधत २०७९/06/28 मा अनमुोदन भएकाले 
सम्बन्त्न्त्ित सरोकारिाला धनकार्हरूमा कार्ाान्त्िर्नका लाधर् पठाइएको । 

▪ धमधत २०७९/05/22 मा नेपाल सरकारका मतुर्सन्त्चि श्री शिंकरदास बैरार्ीज्रू्को 
अध्र्क्षतामा प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्¸ स्िास्थ्र् तथा जनसिंतर्ा मन्त्रालर्¸ सिंघीर् 
माधमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर् र खानेपानी मन्त्रालर्हरूका सन्त्चि तथा अन्त्र् विधभन्न 
विभार्/धनकार्का प्रमखु/प्रधतधनधिहरूको उपन्त्स्थधतमा डेङ्गी रोर् धनर्न्त्रणका लाधर् समन्त्िर्ा्मक 
बैठक बसी सो रोर् धनर्न्त्रणका लाधर् सरोकारिाला मन्त्रालर्/विभार्/धनकार्हरूको न्त्जम्मेिारी 
र भधूमकाका सम्बन्त्िमा छलफल र्री मतुर्सन्त्चिज्रू्बाट धनदेशन भएको । 

▪ स्िास्थ्र् तथा जनसिंतर्ा मन्त्रालर्बाट नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद्को अनमुोदनका लाधर् पेस 
भएको रावष्ट्रर् स्िास्थ्र् वित्त रणनीधतको मस्र्ौदामा प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का 
सन्त्चि डा. रामप्रसाद न्त्घधमरेज्रू्को सिंर्ोजक्िमा छलफल र्री आिश्र्क रार् सल्लाह 
ददइएको। 

▪ शाखाका न्त्जम्मेिारीधभरका कार्ाहरू धनर्धमत रूपमा सम्पादन र्ररएको। 

▪ कोधभड-१९ सङ्कट व्र्िस्थापन समन्त्िर् केन्त्रको सम्पका  शाखाको रूपमा विधभन्न कार्ाहरू 
र्ररएको। 
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प्रादेन्त्शक समन्त्िर् तथा र्ोजना महाशाखा 

५.१० प्रादेन्त्शक समन्त्िर् शाखा 

▪ प्रदेशका प्रमखु सन्त्चिहरूको बैठक सञ्चालन र्री प्राि वििरणका आिारमा प्रदेशको विस्ततृ 
वििरण तर्ार र्ने कार्ा भैरहेको । 

▪ िैदेन्त्शक सहार्ता तथा कूटनीधतक भेटघाट सम्बन्त्िमा सबै प्रदेशका मतुर्मन्त्री कार्ाालर्हरूलाई 
जानकारीसम्बन्त्िी पराचार र्ररएको ।  

▪ विधभन्न धनकार्बाट प्राि विविि विषर्का परहरू आिश्र्कता अनसुार सम्बन्त्न्त्ित प्रदेशमा 
पठाइएको र प्रदेशका परहरू सम्बन्त्न्त्ित मन्त्रालर् तथा  धनकार्मा पठाइएको । 

५.११ र्ोजना, अनरु्मन तथा विपद् समन्त्िर् शाखा 

▪ कार्ाालर् र अन्त्तर्ातका धनकार्को िावषाक समीक्षा कार्ाक्रम (Ministerial Development Action 

Committee - MDAC) सम्पन्न र्ररएको । 

▪ प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र अन्त्तर्ातका धनकार्हरूको समेत अनलाइन 
मधनटररङ प्रणालीमा रहेका वक्रर्ाकलाप तथा माइलस्टोनहरूको माधसक प्रर्धत प्रविवष्ट र्ररएको। 
अन्त्तर्ातका धनकार्हरूको मतुर्-मतुर् वक्रर्ाकलाप र माइल्स्टोनहरू अनलाइन मधनटररङ्ग 
प्रणालीमाफा त ्अनरु्मन र्ररएको ।  

▪ र्स कार्ाालर् र अन्त्तर्ातका धनकार्हरूको अनलाइन मधनटररङ्ग प्रणालीमा प्रविवष्ट र्री अनरु्मन 
र्ने प्रर्ोजनाथा आधथाक िषा २०७९/८० को िावषाक बजेट तथा कार्ाक्रमबमोन्त्जमको िावषाक 
कार्ाान्त्िर्न कार्ार्ोजना तर्ार र्री वक्रर्ाकलाप तथा माइलस्टोनहरू अनलाइन अनरु्मन 
प्रणालीमा प्रविवष्ट र्ररएको । 

▪ शाखाको िावषाक कार्ाक्रमअन्त्तर्ात नेपाल सरकारको समपूरक अनदुानबाट स्थानीर् तहमा 
सञ्चाधलत र्लु्मी, बार्लङु तथा कवपलिस्त ु न्त्जल्लान्त्स्थत तीनिटा आर्ोजनाको अनरु्मन 
र्ररएको। 

 

रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा कूटनीधत समन्त्िर् महाशाखा 

५.१२ सूचना, सञ् चार तथा िैदेन्त्शक समन्त्िर् शाखा 

▪ सूचनाको हक कार्ाान्त्िर्न  

• आधथाक िषा २०७९/८० को पवहलो रैमाधसक अिधिमा सूचनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४ 
बमोन्त्जम सूचना उपलब्ि र्राई पाऊँ भनी प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सूचना 
अधिकारीलाई सम्बोिन र्री प्रा् त भएका ११ िटा धनिेदनमा आिश्र्क कारिाही र्री सूचना 
उपलब्ि र्राइएको । 
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• अन्त्र् धनकार्सँर् सम्बन्त्न्त्ित धनिेदनहरू आिश्र्क कारिाहीका लाधर् तत ् तत ् धनकार्मा  लेखी  

पठाइएको । (थप वििरण प्रधतिेदनको क्र.सिं १० मा समािेश र्ररएको छ) । 

• सूचनाको हक कार्ाान्त्िर्नसम्बन्त्िी अनरु्मन धनदेन्त्शका, २०७६ को दफा ३ बमोन्त्जम र्स 
कार्ाालर्का सन्त्चिज्रू्को सिंर्ोजक्िमा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालर्का सन्त्चि र रावष्ट्रर् 
सूचना आर्ोर्का सन्त्चि सदस्र् तथा र्स कार्ाालर्का सहसन्त्चि (रावष्ट्रर् सरुक्षा तथा कूटनीधत 
समन्त्िर् महाशाखा हेने) सदस्र्-सन्त्चि रहेको केन्त्रीर् समन्त्िर् एकाइको बैठक धमधत 
२०७९।०५।२८ र्ते बसी सूचनाको हकलाई प्रभािकारी तिरमा कार्ाान्त्िर्नमा ल्र्ाउन 
सहर्ोर् परु् र्ाउने विधभन्न ७ िटा धनणार्हरू भई कार्ाान्त्िर्नका लाधर् सबै मन्त्रालर् तथा 
धनकार्हरूमा पठाइएको । 

▪ राजदूत धनर्नु्त्क्त सहमधत  

नेपालसँर् दौ्र्सम्बन्त्ि कार्म भएका धनम्न धमरराष्ट्रका रै्र-आिासीर् राजदूतको धनर्नु्त्क्तका लाधर् 
सहमधत प्रदान र्ररएकोः 

क्र.सिं राजदूतको नाम धमर राष्ट्रको नाम सहमधत प्रदान 
र्ररएको धमधत 

१. H.E. Mr. Dimitrios Ioannou धग्रस २०७९/0६/२६ 

▪ िैदेन्त्शक भ्रमण तथा धभसा सहजीकरण  

र्स अिधिमा देहार्बमोन्त्जम प्रदेशका पदाधिकारी तथा कमाचारीहरूलाई िैदेन्त्शक भ्रमणको सहमधत 
उपलब्ि र्राउने तथा राहदानी र धभसाका लाधर् धसफाररश सम्बन्त्िी कार्ा र्ररएकोः 

प्रदेश पदाजधकारी पद भ्रमण गने  

देश  

कायधक्रम सहमजतका 

लाजग पिाचार 

गररएको जमजत   

सहमजत प्राप्त 

भए/नभएको 

बागमती श्री क्पना नेपाली मा. स्वास्थ्य 

राज्यमजरी 

रयानडा DOHaD 2022 

Congress 

२०७९/०४/१८ सहमचत प्राप्त 

नभएको 

श्री महशे आिायय सचिव, आचथयक 

माचमला तथा 

योिना मजरालय 

चसङ्गापुर Macro-economics 

of Climate Change 

२०७९/०४/२६ २०७९/०५/०६ 

गते सहमचत प्राप्त 

भइय चभसा 

सहिीकरण 

गररएको 

श्री रामकृष्ट्ण 

अचिकारी 

सचिव, प्रदेश 

लोकसेवा आयोग 

स्वीट्िर्याण्ड 26th Investment 

Conference 

२०७९/०४/२६ 

गण्डकी श्री हररशरण 

आिायय 

ऊिाय, िलस्रोत तथा 

खानेपानी मजरी 

रयानडा वातावरण तथा िलवायु 

पररवतयनसम्पबजिी 

काययक्रम 

२०७९/०५/०६ सहमचत प्राप्त 

नभएको 

अन्त्र् कार्ाहरू  

▪ सूचनाको हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र धनर्मािली, २०६५ को धनर्म ३ 
बमोन्त्जम प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित आधथाक िषा २०७८/७९ 
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को चौथो रैमाधसक वििरण (२०७९ िैशाख-असार) तर्ार र्री सो वििरण कार्ाालर्को 
िेबसाइटमाफा त ्सािाजधनक र्ररएको।  

▪ रावष्ट्रर् सूचना आर्ोर् लर्ार्त सरोकारिाला धनकार्बाट मार् भै आएका वििरण उपलब्ि 
र्राइएको । 

▪ प्रदेशमा कार्ारत तीनजना कमाचारीहरूलाइा िैदेन्त्शक अध्र्र्न/ताधलमका सन्त्दभामा विधभन्न 
देशको भ्रमणका लाधर् राहदानी धसफाररस र्ररएको ।  

५.१३ सूचना समन्त्िर् शाखा 

▪ रावष्ट्रर् तथा आन्त्तररक सरुक्षा र रावष्ट्रर् वहतसम्बन्त्िी सूचना सङ्कलन तथा विश्लषेण र धनर्न्त्रण 
एििं प्रधतिेदनसम्बन्त्िी मौजदुा व्र्िस्थाको समीक्षा र्री थप प्रभािकारी बनाउन तथा अन्त्तर 
धनकार् समन्त्िर् सदुृढ तलु्र्ाउन रावष्ट्रर् सरुक्षा पररषद्को सन्त्चिालर्, रक्षा मन्त्रालर्, नेपाली 
सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, रावष्ट्रर् अनसुन्त्िान विभार्का उच्च तहका 
पदाधिकारीहरूको उपन्त्स्थधतमा धमधत २०७९/५/३० र्ते बैठक/अन्त्तरवक्रर्ा सम्पन्न र्री 
छलफलमा उठेका विषर्िस्तहुरू र प्राि रार्सझुाि समेतलाइा समेटी प्रधतिेदन तर्ार 
र्ररएको।र् सिुार महाशाखा 

५.१४ सशुासन प्रिर्द्ान तथा भ्रष्टाचार धनर्रानी शाखा 

▪ अन्त्ततर्ार दरुुपर्ोर् अनसुन्त्िान आर्ोर्: आर्ोर्को एकतीसौँ िावषाक प्रधतिेदन आ.ि. 
२०७8/७9 मा ददइएको सझुाि कार्ाान्त्िर्न सम्बन्त्िमा विधभन्त् न मन्त्रालर्/धनकार्/आर्ोर्बाट 
भएको प्रर्धत प्रधतिेदन सङ्कलन र्री आर्ोर्मा पठाइएको। 

▪ उजरुी/र्नुासोहरूको सम्बोिनः विधभन्त् न व्र्न्त्क्त/सिंस्थाहरूबाट प्रा् त ज्ञापनपर/उजरुी/र्नुासोहरू 
सम्बोिनको लाधर् सम्बन्त्न्त्ित मन्त्रालर्/धनकार्मा आिश्र्क कारिाहीको लाधर् लेखी 
पठाइएको।  

▪ सम्पन्त्त्त वििरण सिंकलन एििं अधभलेख व्र्िस्थापन: र्स शाखामा प्राि भएको सिंिैिाधनक 
धनकार्का पदाधिकारी, महान्त्र्ार्ाधििक्ता, राष्ट्रपधत तथा उपराष्ट्रपधतबाट मनोनीत तथा धनर्कु्त 
अन्त्र् पदाधिकारी, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्का उपाध्र्क्ष तथा सदस्र्हरू र प्रदेश प्रमखुहरूको 
सम्पन्त्त्त वििरण रेकडा र्री रावष्ट्रर् सतका ता केन्त्रको िेबसाइटमा अनलाइन प्रविवष्ट र्ररएको। 

▪ रा.प. विन्त्शष्ट शे्रणी तथा रा.प. प्रथम शे्रणीका कमाचारीहरूको नेतृ् ि मूल्र्ाङ्कन सधमधतको 
सन्त्चिालर्को रूपमा रही मूल्र्ाङ्कन सधमधतको बैठक आर्ोजना र्ररएको।  
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५.१५ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा राजस्ि अनसुन्त्िान शाखा  

▪ श्रीमान ् मतुर्सन्त्चिज्रू् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका र्भनारज्रू्को उपन्त्स्थधतमा उच्चस्तरीर्    
बैठकबाट Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) 

Effectiveness Response Report लाई अन्त्न्त्तम रूप ददइएको ।  
▪ रावष्ट्रर् समन्त्िर् सधमधतको धमधत २०७९-०४-०२ को धनणार्ानसुार सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण 

धनिारणसम्बन्त्िी नेपालको तेस्रो पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनको सन्त्दभामा विधभन्न ५७ िटा सम्बर्द् 
सरकारी धनकार् लर्ार्त सूचक सिंस्थाका प्रमखु एििं प्रधतधनधिको समन्त्िर् र सहकार्ामा तर्ार 
पाररएको Effectiveness Response सम्बन्त्िी प्रधतिेदन Asia Pacific Group on Money 

Laundering (APG) को सन्त्चिालर्ले पाउने र्री online portal मा प्रविवष्ट र्ररएको। 
▪ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्किादी वक्रर्ाकलापमा वित्तीर् लर्ानी धनिारणसम्बन्त्िी रावष्ट्रर् 

रणनीधत तथा कार्ार्ोजना २०७६-20८१ र पूरक कार्ार्ोजना २०७७ को आ.ि. 
2०७८/०७९ को प्रधतिेदनको प्रारन्त्म्भक खाका तर्ार र्ररएको । 

▪ APG बाट प्राि पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनको Technical Compliance Report अन्त्तर्ातका 
प्रश् नािलीहरूको जिाफ लेन्त्खएको ।  

▪ AML/CFT Mutual Evaluation को Pre-onsite तर्ारीका साथै सो सम्बन्त्िमा त्काल शरुु 
र्नुापने कार्ाहरूका विषर्मा सम्बन्त्न्त्ित धनकार्सँर् छलफल तथा अन्त्तरवक्रर्ा र्ररएको । 

▪ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्किादी वक्रर्ाकलापमा वित्तीर् लर्ानी धनिारणसम्बन्त्िी विधभन्न 
कार्ाक्रममा सहभार्ी भएको।  

▪ AML/CFT Mutual Evaluation को pre-onsite कार्ाक्रम सम्बन्त्न्त्ित धनकार्हरूको सहभाधर्तामा 
सम्पन्न भएको। 

▪ सम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण तथा आतङ्किादी वक्रर्ाकलापमा वित्तीर् लर्ानी धनिारणसम्बन्त्िी रावष्ट्रर् 
रणनीधत तथा कार्ार्ोजना 2076-81 अनसुार कार्ासम्पादन सम्झौता र्दाा AML/CFT 
सम्बन्त्िी विषर्लाई समेत मूल्र्ाङ्कनको आिार बनाए, नबनाएको सम्बन्त्िमा सम्बन्त्न्त्ित 
धनकार्हरूलाई पराचार र्री प्राि वििरणको अधभलेख रान्त्खएको। 

५.१६ हेलो सरकार कक्ष  

प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् र विधभन्न मन्त्रालर् तथा धनकार्हरूसँर् सम्बन्त्न्त्ित रहेर 
प्राि हनुे विधभन्न वकधसमका जनर्नुासो र सझुािहरूको उन्त्चत सनुिुाइ र्ना, मन्त्रालर्बाट हनुे 
नीधतर्त धनणार्, कार्ा सञ्चालन र शान्त्न्त्त सरुक्षाको न्त्स्थधतको सम्बन्त्िमा जानकारी धलई शासकीर् 
व्र्िस्थामा सिुार र्री जनमखुी प्रशासन व्र्िस्थाको प्रिर्द्ान र्नाका लाधर् र्नुासो र्ना चाहने जो 
कोहीले देहार्बमोन्त्जमको माध्र्मबाट हेलो सरकार कक्षको शाखामा सूचना ददन सक्छन ्। 
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▪ टोल वि टेधलफोन नम्बर ११११ मा टेधलफोन र्री शाखाका कमाचारीलाई वटपाएर । 

▪ शाखाको फ्र्ाक्स नम्बर ११०० मा फ्र्ाक्स र्रेर । 

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

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

▪ Twitter तथा Facebook पजेको र्नुासो रे्टमा Message पठाएर । 

▪ मोबाइल Apps मा र्नुासो पठाएर। 

▪ हेलो सरकार शाखामा पर पठाएर । 

▪ र्नुासोकताा स्िर्िं उपन्त्स्थत भई वििरण वटपाएर । 

▪ SMS मा र्नुासो पठाएर । 

▪ Viber माफा त ्र्नुासो पठाएर । 

▪ अन्त्र् 
 

हेलो सरकार शाखाबाट सम्पादन भएका मतुर्-मतुर् कामहरू 

▪ हेलो सरकार कक्षमा विधभन्न माध्र्मबाट प्राि २,८६४ र्नुासोहरूलाई अध्र्र्न र्री आिश्र्क 
कारबाहीका लाधर् सम्बन्त्न्त्ित धनकार्मा पठाइएको । 

▪ उक्त अिधिमा सम्बन्त्न्त्ित धनकार्बाट समािान भई आएकामध्रे् फर्छ्यौट र्ना उपर्कु्त देन्त्खएका 
८१५ र्नुासो फर्छ्यौट र्ररएको । 

▪ हेलो सरकार शाखाको आ. ि. २०७८/७९ को िावषाक प्रधतिेदन तर्ारीको लाधर् सधमधत र्ठन 
भई सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन भइरहेको ।  

▪ हेलो सरकारको नर्ाँ विद्यतुीर् पोटाल सञ्चालनका लाधर् प्रदेश र स्थानीर् तहका र्नुासो सनेु्न 
अधिकारीहरूको लाधर् सञ्चालन र्ररने एक कार्ाददने अधभमखुीकरणको प्रस्ताि तथा म्र्ानअुल 
बनाउने कार्ा भइरहेको । 

 

नधतजा व्र्िस्थापन महाशाखा 

५.१७  त्काल समस्र्ा समािान केन्त्र, नधतजा विश् लेषण तथा व्र्िस्थापन शाखा, तथ्र्ाङ्क  शाखा, सूचना 
प्रविधि शाखा 

▪ नेपाल सरकारका मतुर्सन्त्चिज्रू्को सिंर्ोजक्िमा केन्त्रीर् अनरु्मन तथा मूल्र्ाङ्कन सधमधतको ६२ औ ँ
बैठक आर्ोजना भएको र सो बैठकका धनणार् कार्ाान्त्िर्नका लाधर् सम्बन्त्न्त्ित धनकार्मा पठाइएको । 

▪ आ.ि. 2078/79 मा मन्त्रालर् एििं विधभन्न धनकार्हरूले सम्पादन र्रेका नीधत कार्ाक्रम एििं  िावषाक 
बजेटसँर् सम्बन्त्न्त्ित वक्रर्ाकलापहरूको िावषाक प्रधतिेदन तर्ार र्ररएको । 

▪ र्स कार्ाालर्बाट छाधनएका आर्ोजनाहरूको कार्ाान्त्िर्न अिस्थाको िावषाक प्रधतिदेन तर्ार र्ररएको। 
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▪ आ.ि. 2079/80 को नीधत तथा कार्ाक्रम र बजेटमा आिाररत भई तर्ार र्ररएको मन्त्रालर् एििं 
धनकार्हरूको िावषाक कार्ार्ोजनाको कार्ाान्त्िर्नको न्त्स्थधत सम्बन्त्िमा 2079 भारसम्मको प्रर्धत 
प्रधतिदेन तर्ार र्ररएको । 

▪ विधभन्न मन्त्रालर्का ३० िटा आर्ोजनाहरूको भार मवहनासम्मको कार्ाान्त्िर्न न्त्स्थधतसम्बन्त्िी प्रधतिेदन 
तर्ार र्ररएको । 

▪ त्काल समस्र्ा समािान धनदेन्त्शका,२०७९  मन्त्न्त्रपररषद् बाट स्िीकृत भई कार्ाान्त्िर्नका लाधर् 
पठाइएको । 

▪ प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को िेबसाइट, क्र्ाधबनेट स्िचालन प्रणाली, स्िचाधलत कार्ाालर् 
प्रणाली, ई-हान्त्जरी प्रणाली, एकीकृत अनरु्मन प्रणाली, SMS Portal, हेलो सरकार लर्ार्तका सम्पूणा Portal 

हरूको धनर्धमत सञ्चालन र अद्यािधिक र्ररएको । 

▪ कार्ाालर्मा प्रर्ोर्मा रहेका मन्त्न्त्रपररषद् स्िचाधलत प्रणाली, मन्त्न्त्रपररषद् सधमधत स्िचाधलत प्रणाली र 
मन्त्न्त्रपररषद् धनणार् अनरु्मन प्रणालीहरूको स्तरोन्नधत तथा सपोटा प्रर्ोजनाथा कार्ाक्षरेर्त शताहरू स्िीकृत 
र्री प्रणालीहरू स्तरोन्नधत प्रवक्रर्ामा रहेको । 

▪ AML/CFT National Reporting System Software को धनमााणपधछको आिश्र्क चेकजाँच (Post Delivery 

Inspection) र्ररएको । 
▪ Trend and Correlates of Maternal Education in Nepal: Evidence from Demographic and Health 

Survey 2006-2016 सम्बन्त्िी कार्ापर तर्ार  । 
  

लर्ानी, उ्पादन तथा रोजर्ार प्रिर्द्ान महाशाखा 

५.१८ अथा, उद्योर्, िान्त्णज्र्  तथा पर्ाटन शाखा र कृवष, िन तथा िातािरण शाखा 

▪ व्र्ापार घाटा न्त्रू्नीकरण कार्ार्ोजना कार्ाान्त्िर्नको समीक्षासम्बन्त्िी तर्ारी बैठक र्ररएको। 

▪ व्र्ापार घाटा न्त्रू्नीकरण कार्ार्ोजना पनुरािलोकन र्री नर्ाँ कार्ार्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ार 
पाररएको । 

▪ व्र्ािसावर्क िातािरण प्रिर्द्ान समन्त्िर् सधमधतको बैठक सम्पन्न भएको । 

▪ व्र्ािसावर्क िातािरण सहजीकरण सम्बन्त्िमा अनलाइन प्रणालीहरूको अनरु्मनसम्बन्त्िी 
अििारणा-पर स्िीकृत र्ररएको । 

▪ व्र्ािसावर्क िातािरण सहजीकरण अनलाइन प्रणालीहरूको अनरु्मनसम्बन्त्िी बैठक सम्पन्न 
र्ररएको । 

▪ व्र्ािसावर्क िातािरण सहजीकरणका लाधर् विश्व बैङ्कको सहर्ोर् पररचालन सम्बन्त्िमा अथा 
मन्त्रालर्बाट मार् भए बमोन्त्जम रार्/सहमधत प्रदान र्ररएको । 

▪ नेपालमा व्र्ािसावर्क िातािरण सदुृढ र्ने सम्बन्त्िमा विश्व बैंकको क्षेरीर् धनदेशकको टोलीसँर् 
छलफल र्री सहर्ोर्का क्षेर पवहचान र्ररएको । 
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पूिाािार विकास महाशाखा 

५.१९ भौधतक पूिाािार, जलस्रोत तथा ऊजाा शाखा र खानेपानी, शहरी विकास तथा सञ् चार शाखा 

१. िावषाक कार्ाक्रमसँर् सम्बन्त्न्त्ित कार्ाहरू 

अनरु्मनः 

▪ धमधत २०७९/०५/३० र्ते लधलतपरु न्त्जल्ला र्ोदािरी नर्रपाधलकान्त्स्थत सनराइज सम्मेलन 
केन्त्रको स्थलर्त अनरु्मन र्री प्रधतिेदन पेस र्ररएको। 

▪ धमधत २०७९ भदौ मवहनामा रावष्ट्रर् र्ौरिको रानीजमरा कुलररर्ा धसिंचाई आर्ोजनाको स्थलर्त 
अनरु्मन र्ररएको। 

▪ धमधत २०७९/०६/०८ र्तेदेन्त्ख २०७९/०६/१४ सम्म जमु्ला (िौलीघाट खानेपानी 
आर्ोजना, नाग्मा र्मर्डी सडक) स्थलर्त अनरु्मन र्री प्रधतिेदन पेस र्ररएको। 

▪ धमधत २०७९/०६/२३ देन्त्ख २०७९/०६/२९ सम्म कोशी राजमार्ान्त्स्थत िरान-िनकुटा 
राजमार्ाको स्थलर्त अनरु्मन र्री प्रधतिेदन तर्ार पाररएको। 

▪ हलुाकी राजमार्ा आर्ोजनाको विविि पक्षमा धमधत २०७९/०५/२६ र्ते आर्ोजना प्रमखु 
सवहत छलफल तथा अन्त्तवक्रा र्ा र्री पवहचान भएका समस्र्ा समािानका लाधर् विधभन्न 
धनकार्सँर् समन्त्िर् र्ने कार्ा भइरहेको। 

▪ पषु्पलाल (मध्र्पहाडी) राजमार्ाको विविि पक्षमा धमधत २०७९/०६/०५ र्ते आर्ोजना प्रमखु 
सवहत छलफल तथा अन्त्तवक्रा र्ा र्री पवहचान भएका समस्र्ा समािानका लाधर् विधभन्न 
धनकार्सँर् समन्त्िर् र्ने कार्ा भइरहेको। 

२. िावषाक कार्ाक्रम बाहेक सम्पाददत अन्त्र् मतुर्-मतुर् कार्ाहरू 

▪ रावष्ट्रर् र्ौरिका आर्ोजनाको आर्ोजना प्रोफाइल बनाउन विधभन्न मन्त्रालर् तथा आर्ोजनासँर् 
वििरण मार् र्री Profile तर्ार र्ने कार्ा भइरहेको। 

▪ आ.ि. २०७८/०७९ मा भएका विधभन्न बैठकका धनणार्हरूको कार्ाान्त्िर्नको न्त्स्थधतसवहतको 
प्रधतिेदन तर्ार र्ना  सम्बर्द् मन्त्रालर्सँर् वििरण मार् र्ररएकोमा वििरण प्राि भई प्रधतिेदनको 
तर्ारी भइरहेको। 

▪ सम्माधनत सिोच्च अदालतबाट धमधत 2079/05/13 मा म.ुनिं. ०७७-WO-१०९९ मा 
भएको आदेशबमोन्त्जम र्ठन भएको ढुङ्गा, धर्ट्टी, बालिुाको अधनर्न्त्न्त्रत उ्खननसम्बन्त्िी 
उच्चस्तरीर् अध्र्र्न सधमधतको धमधत २०७९/०५/१३ र्ते बसेको बैठकले र्रेको 
धनणार्बमोन्त्जम सम्माधनत सिोच्च अदालतमा प्रारन्त्म्भक प्रधतिेदन (उच्चस्तरीर् अध्र्र्न 
सधमधतको धमधत २०७९/०१/१२ मा बसेको बैठकले र्ठन र्रेको कार्ादलले पेस र्रेको) 
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पेस र्ने र  अन्त्न्त्तम प्रधतिेदन पेस र्ने म्र्ाद ६ (छ) मवहना (वि.सिं. २०७९/११/१५) सम्म 
थप र्नेसम्बन्त्िी आिश्र्क कारबाहीका लाधर् र्स कार्ाालर्को कानून तथा फैसला कार्ाान्त्िर्न 
महाशाखामाफा त ्अनरुोि र्ररएको। 

 

कानून तथा फैसला कार्ाान्त्िर्न महाशाखा 

५.२० कानून तथा फैसला कार्ाान्त्िर्न शाखा 

▪ र्स कार्ाालर्समेत विपक्षी भएको मदु्दामा सम्माधनत अदालतबाट भएका आदेश (थान ३६) कार्ाान्त्िर्नका 
लाधर् सम्बन्त्न्त्ित मन्त्रालर्मा पठाइएको। 

▪ देहार्का र्ठन आदेश, धनर्मािली, धनदेन्त्शका र कार्ाविधि नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् को धनणार् बमोन्त्जम 
वििेर्क सधमधतमा छलफल भई र्स महाशाखाबाट सधमधतमा भएको छलफल अनसुार पररमाजान र्ररएको:- 

क्र. सिं. वििरण नर्ा/ँसिंशोिन 

1. त्काल समस्र्ा समािान धनदेन्त्शका, २०७९ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट धमधत 
२०७९।०५।०६ मा स्िीकृत भएको । 

2. विदेशन्त्स्थत नेपाली धनर्ोर्को आधथाक कार्ाविधि, 

२०७9 
नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट धमधत 
२०७९।०५।०६ मा स्िीकृत भएको। 

3. विद्यतुीर् सशुासन आर्ोर् (र्ठन तथा सञ्चालन) 
आदेश, २०७९ 

स्िीकृत भई नेपाल राजपरमा धमधत 
२०७९।०५।१६ मा प्रकान्त्शत। 

4. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो सिंशोिन) 
धनर्मािली, २०७९ 

स्िीकृत भई नेपाल राजपरमा धमधत 
२०७९।०५।२० मा प्रकान्त्शत। 

5. रावष्ट्रर् न्त्चवक्सा न्त्शक्षा (दोस्रो सिंशोिन) 
धनर्मािली, २०७9 

स्िीकृत भई नेपाल राजपरमा धमधत 
२०७९।०५।२० मा प्रकान्त्शत। 

6. रावष्ट्रर् खेलकुद विकास धनर्मािली, २०७९ नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट धमधत 
२०७९।५।२१ मा स्िीकृत भएको। 

7. धितोपर दताा तथा धनष्कासन (छैटौँ सिंशोिन) 
धनर्मािली, २०७९  

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट धमधत 
२०७९।५।२१ मा स्िीकृत भएको। 

8. धितोपर व्र्िसार्ी (धितोपर दलाल तथा 
धितोपर व्र्ापारी) (चौथो सिंशोिन) धनर्मािली, 
२०७९ 

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट धमधत 
२०७९।५।२१ मा स्िीकृत भएको। 

9. हेन्त्जङ्ग धनर्मािली, २०७९ स्िीकृत भई नेपाल राजपरमा धमधत 
२०७९।०५।२३ मा प्रकान्त्शत। 

10. रावष्ट्रर् सतका ता प्रहरी (तेस्रो सिंशोिन) 
धनर्मािली, २०७९  

नेपाल सरकार, मन्त्न्त्रपररषद् बाट 
२०७९।०६।०७ मा स्िीकृत भएको। 

11. सैधनक सेिा (पाँचौ सिंशोिन) धनर्मािली, 
२०७९ 

स्िीकृत भई नेपाल राजपरमा धमधत 
२०७९।०६।२४ मा प्रकान्त्शत। 
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र्स महाशाखाबाट सम्पाददत अन्त्र् कार्ाहरू: 

कामको वििरण प्रर्धतको अिस्था 

धलन्त्खत 
जिाफ/पनुरािेदन/प्रधतउत्तर 
परसम्बन्त्िी 

सम्माननीर् प्रिानमन्त्री, नपेाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्), सिंिैिाधनक 
पररषद्, प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समेतलाई विपक्षी 
बनाई सिोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा न्त्जल्ला अदालतहरूबाट म्र्ाद 
प्राि हनु आएका ७४ थान मदु्दाहरूको धलन्त्खत जिाफ, पनुरािेदन पर 
तथा प्रधतउत्तर पर तर्ार र्री सम्बन्त्न्त्ित अदालतमा पठाइएको। 

फैसला कार्ाान्त्िर्नसम्बन्त्िी 
समन्त्िर्ा्मक काम 

फैसला कार्ाान्त्िर्नसम्बन्त्िी विधभन्त् न मन्त्रालर्हरूसँर् समन्त्िर् र्री 
कार्ाान्त्िर्नको प्रर्धत मार् र्ने र्ररएको।साथै, फैसला कार्ाान्त्िर्नको 
प्रर्धतको प्रधतिदेन सम्माधनत अदालतले मार् र्रेकोमा अन्त्र् मन्त्रालर्सरँ् 
सम्बन्त्न्त्ित थप २ िटा प्रधतिदेन तर्ार र्ना समन्त्िर् र्नुाका साथै धनर्धमत 
रूपमा छलफल र्री प्रधतिदेन तर्ार र्ना समन्त्िर् र्ररएको। 

 

मानिअधिकार तथा अन्त्तराावष्ट्रर् सन्त्न्त्ि सम्झौता महाशाखा 

५.२१ मानि अधिकार शाखा 

क्र.सिं. वक्रर्ाकलाप प्रर्धत वििरण 

१. अन्त्तराावष्ट्रर् मानि अधिकार 
ददिससम्बन्त्िी कार्ाक्रम सञ्चालन । 

दोस्रो रैमाधसक अिधिमा कार्ाक्रम आर्ोजना र्ना 
पूिातर्ारी कार्ाहरू  र्ररएको ।   

२. मानि अधिकार सम्बन्त्िी पाचँौँ रावष्ट्रर् 
कार्ार्ोजनाको अनरु्मन (७ िटा 
प्रदेश र न्त्जल्लाहरू समेत) 

मानि अधिकारसम्बन्त्िी पाँचौ रावष्ट्रर् कार्ार्ोजना 
कार्ाान्त्िर्नको प्रर्धत वििरण प्रादेन्त्शक समन्त्िर् शाखा 
प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् माफा त सातै 
प्रदेशका मतुर्मन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 
(प्रदेश समन्त्िर् सधमधत) र सिंघीर् माधमला तथा सामान्त्र् 
प्रशासन मन्त्रालर्माफा त ७७ िटै न्त्जल्लाका न्त्जल्ला 
समन्त्िर् सधमधतसँर् मार् र्ररएको। 

३. भ्रष्टाचार विरुर्द्को सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् 
महासन्त्न्त्िको कार्ाान्त्िर्नसम्बन्त्िी 
रावष्ट्रर् रणनीधत तथा कार्ार्ोजनाको 
कार्ाान्त्िर्न, मूल्र्ाङ्कन र पनुरािलोकन 

र्ने। 

भ्रष्टाचार विरुर्द्को सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् महासन्त्न्त्िको 
कार्ाान्त्िर्नसम्बन्त्िी रावष्ट्रर् रणनीधत तथा कार्ार्ोजना 
मस्र्ौदा र्ना सधमधत र्ठन भई काम भइरहेको । 
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४. मानि अधिकार सम्बन्त्िी सिंर्कु्त 
राष्ट्रसिंघीर् विशषे समािीक्षकहरूले मार् 
र्रेको जानकारी तथा प्रश् नािली एििं 
सिंर्कु्त राष्ट्रसिंघीर् मानि अधिकार 

सधमधतमा परेका उजरुीको जिाफका 
साथै अन्त्र् मार् भएको जानकारी उपर 
नेपाल सरकारले पेस र्नुापने जिाफको 
तर्ारी (2५ िटा) 

नेपाल सरकारबाट देहार्का तीन विषर्मा जिाफ तर्ार 
र्री पठाइएको: 
▪ Communication No.4016/2021 Submitted by 

TRIAL on Behalf of Chandan Patel (deceased). 
▪ The Special Rapporteur on the Situation of 

Human Rights Defenders: the Working Group 
on the Issue of Human Rights and Transnational 
Corporations and other Business Enterprises: 
The Special Rapporteur on the Right to 
Development and the Special Rapporteur on 
the Rights of Indigenous Peoples. 

▪ The Right to Adequate Housing and Climate 
Change. 

५. विश् िव्र्ापी आिधिक पनुरािलोकन 
धसफाररस कार्ाान्त्िर्न कार्ार्ोजना 
कार्ाान्त्िर्नको अनरु्मन (७ िटा प्रदेश 
र न्त्जल्लाहरूसमते) 

विश् िव्र्ापी आिधिक पनुरािलोकन (UPR) को धसफाररस 
कार्ाान्त्िर्न कार्ार्ोजना मन्त्न्त्रपररषद् मा स्िीकृधतको 
लाधर् पेस र्ररएको। 

6. विश् िव्र्ापी आिधिक पनुरािलोकन 

(Universal Perodic Review - UPR) को 
प्रर्धतसम्बन्त्िी मध्र्ािधि प्रधतिदेन 

(Mid-Term Report) पठाउने । 

विश् िव्र्ापी आिधिक पनुरािलोकन (UPR) को 
प्रर्धतसम्बन्त्िी मध्र्ािधि प्रधतिदेन (Mid-Term Report) 

तर्ारी र्ने सम्बन्त्िमा आिारभतू कार्ा भइरहेको। 

7. रावष्ट्रर् मानि अधिकार आर्ोर्को 
धसफाररस कार्ाान्त्िर्न र्ने। 

रावष्ट्रर् मानि अधिकार आर्ोर्बाट प्राि हनु आएका 
६0 िटा  धसफाररसहरू कार्ाान्त्िर्नको लाधर् सम्बन्त्न्त्ित 
मन्त्रालर् तथा धनकार्मा पठाइएको । 

8. 'कमन कोर डकुमने्त्ट' (Common Core 

Document) लाई रावष्ट्रर् जनर्णना र 
स्थानीर् धनिााचन तथा आधथाक 
सामान्त्जक विषर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित 
तथ्र्ाङ्कअनरुुप अद्यािधिक र्री 
सम्बन्त्न्त्ित धनकार्मा पठाउन े। 

' कमन कोर डकुमेन्त्ट' मा रावष्ट्रर् जनर्णना र स्थानीर् 

धनिााचन तथा आधथाक सामान्त्जक विषर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित 
तथ्र्ाङ्क समािशे र्री अद्यािधिक र्ने कार्ा भैरहेको । 

9. मानि अधिकार सूचना व्र्िस्थापन 
प्रणालीसम्बन्त्िी सफ्टिेर्र तर्ार र्ने। 

सफ्टिरे्र तर्ार र्ना सरोकारिाला र सम्बर्द् धनकार्सँर् 
छलफल परामशा भइरहेको। 

10. 
 

Treaty Monitoring indicator  तर्ार 
र्ने। 

सन्त्न्त्ि अनरु्मनका लाधर् आिश्र्क सूचकहरूको 
पवहचान र्ने सम्बन्त्िमा प्रारन्त्म्भक काम सरुू भएको ।  
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इन्त्न्त्जधनर्ररङ क्लस्टर 

५.२२ इन्त्न्त्जधनर्ररङ क्लस्टर 

क्र.सिं. वक्रर्ाकलाप प्रर्धत वििरण 

1.  रावष्ट्रर् र्ौरि र विशेष विकास 
आर्ोजनाहरूको पूिाािार धनमााण 
सम्बन्त्िी अनरु्मन तथा 
सहजीकरण 

• २०७९/०४/२२ मा पूिाािार विकास आर्ोजनाहरूको 
अनरु्मनको लाधर् सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीस्तरबाट ToR 

स्िीकृत र्राई Oversight Agency हरू समते रहने र्री 
विकास आर्ोजना अनरु्मन सधमधत र्ठन र्ररएको । 

• २०७९/०६/३१ र्ते अनरु्मन सधमधतको  बैठक बसी 
विकास आर्ोजनाहरूको अनरु्मन सूचक तर्ार र्ररएको । 
साथै, प्रारन्त्म्भक चरणमा र्ौतम बरु्द् अन्त्तराावष्ट्रर् विमानस्थल 
आर्ोजना र लनु्त्म्बनी विकास कोषको २०७९/०७/३ 
देन्त्ख ६ सम्म स्थलर्त अनरु्मन र्ने धनणार् भएको। 

२०७९/५/१०-१४ मा देहार्बमोन्त्जमको आर्ोजनाको धनमााण 
कार्ाको अनरु्मन र्ररएको- 

क) बाग्मती धसचँाइ आर्ोजनाः  ब्र्ारेज धनमााण, ४५,६०० 
हेक्टर कमाण्ड क्षरेको सिंरक्षण कार्ा, जग्र्ा अधिग्रहण, 
मूल तथा शाखा नहर लम्ब्र्ाउने कार्ा । 

ख) कान्त्न्त्त राजमार्ाः १० वक.धम. कालोपरे सडक बनाउने 
कार्ाः, २ िटा पलु बनाउने कार्ा ।  

2.  नेपाल सरकारको सम्पन्त्त्तको 
सिंरक्षण, अधभलेखाङ्कन तथा 
व्र्िस्थापन उपर्ोर् सम्बन्त्िी 
समन्त्िर्, अनरु्मन 

नेपाल सरकारको सम्पन्त्त्तको सिंरक्षण, अधभलेखाङ्कन, व्र्िस्थापन 
तथा उपर्ोर् सम्बन्त्िमा र्हृ मन्त्रालर् (आन्त्तररक व्र्िस्थापन 
महाशाखा), म.ले.धन.का र नपेाल ट्रष्टको कार्ाालर्सँर् छलफल 
तथा समन्त्िर् भइरहेको । 

3.  काठमाण्डौं उप्र्का र देशका 
अन्त्र् क्षेरको फोहोरमैला 
व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी नीधतर्त 
व्र्िस्थाको कार्ाान्त्िर्नको 
समन्त्िर् र अनरु्मन 

२०७९/०५/२६ मा सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीको िातािरण 
सल्लाहकारज्रू्को सिंर्ोजक्िमा विधभन्न सरोकारिाला 
धनकार्हरू समतेको सहभाधर्तामा िञ्चरेडाँडा तथा धससडोल 
ल्र्ाण्डवफल साइटको व्र्िस्थापनसम्बन्त्िमा बैठक बसी विधभन्न 
धनणार्हरू र्री कार्ाान्त्िर्नका लाधर् सम्बन्त्न्त्ित धनकार्मा 
पठाइएको । 
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६. प्रिक्ता र सूचना अधिकारीको वििरण 

र्स कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित सूचना तथा धनणार्हरूको प्रभािकारी रूपमा सञ्चार तथा व्र्िस्थापन 
र्नाका लाधर् प्रिक्ता, सहार्क प्रिक्ता र सूचना अधिकारीको व्र्िस्था र्ररएको छ । राजपरािंवकत 
प्रथम शे्रणीका अधिकृतलाइा कार्ाालर्को प्रिक्ता र राजपरािंवकत दितीर् शे्रणीका अधिकृतलाइा 
कार्ाालर्को सहार्क प्रिक्ताको रूपमा न्त्जम्मेिारी तोवकएको छ । कार्ाालर्सम्बर्द् सूचना मार् 
र्ने धनिेदकहरूलाई सूचना, सञ्चार तथा िैदेन्त्शक समन्त्िर् शाखाबाट सहज रूपमा सूचना हनुे 
व्र्िस्था धमलाइएको छ । सो शाखाको प्रमखुको रूपमा रहने राजपरािंवकत दितीर् शे्रणीका 
अधिकृतलाइा कार्ाालर्को सूचना अधिकारीको न्त्जम्मेिारी ददने व्र्िस्था र्ररएको छ । सूचनाको 
हकसम्बन्त्िी ऐन, २०६४ ले धनददाष्ट र्रेको ढाँचामा कुनै पधन नेपाली नार्ररकले धनिेदन ददइा र्स 
शाखामाफा त ्आफूलाइा आिश्र्क परेको सूचना कानूनबमोन्त्जम प्राि र्ना सवकन ेव्र्िस्था धमलाइएको 
छ ।  
प्रिक्ताको वििरण 

नाम : महादेि पन्त्थ 

 

पद : सहसन्त्चि 

महाशाखा : प्रादेन्त्शक समन्त्िर् तथा र्ोजना महाशाखा 

फोन निं. : ९७७-१-५९७१०७५ 

इमेलः  : spokesperson@opmcm.gov.np 

सहार्क प्रिक्ताको वििरण 

नाम : सन्त्तोष प्रसाद दाहाल 

 

पद : उपसन्त्चि 

शाखा : त्काल समस्र्ा समािान केन्त्र 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०२३ 

इमेलः  : vice-spokesperson@opmcm.gov.np 

 

सूचना अधिकारीको वििरण 

नाम : कविता फुर्ाल 

 

पद : उपसन्त्चि 

शाखा : सूचना, सञ् चार तथा िैदेन्त्शक समन्त्िर् 
शाखा 

फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०१४ 

इमेल : kabita.phuyal@nepal.gov.np 
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७. ऐन, धनर्म, विधनर्म िा धनदेन्त्शकाको सूची 

र्स कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित ऐन, धनर्मािली तथा धनदेन्त्शकाहरूको वििरण धनम्न रहेको छः 
ऐनहरू 

• राजस्ि चहुािट (अनसुन्त्िान तथा धनर्न्त्रण) ऐन, २०५२ 

• सशुासन (व्र्िस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

• सिंिैिाधनक पररषद् (काम, कताव्र्, अधिकार र कार्ाविधि) सम्बन्त्िी ऐन, २०६६ 

• लर्ानी बोडा ऐन, २०६८ 

• तथ्र्ाङ्क ऐन, २०७९ 

धनर्मािली तथा कार्ार्ोजनाहरू 

• प्रिानमन्त्री सहार्ता कोष धनर्मािली, २०५९ 

• नेपाल सरकार (कार्ासम्पादन) धनर्मािली), २०६४ 

• सशुासन (व्र्िस्थापन तथा सञ्चालन) धनर्मािली, २०६५  

• नेपाल सरकार सशुासन कार्ार्ोजना, २०६८ 

• नर्ाँ नेपाल धनमााण कोष (सञ्चालन) धनर्मािली, २०६८ 

• सिंिैिाधनक पररषद् (कार्ाविधि) धनर्मािली, २०६८ 

• नेपाल सरकार (कार्ा विभाजन) धनर्मािली, २०७४ 

धनदेन्त्शकाहरू 

• “हेलो सरकार” कक्ष सञ्चालन धनदेन्त्शका, २०६८ 

• सरकारी धनकार्को िेबसाइट धनमााण तथा व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी धनदेन्त्शका , २०६८ 

• सािाजधनक धनकार्को बैठक तथा कार्ाक्रम सञ्चालन धनदेन्त्शका, २०६९ 

• नेपाल सरकारका अधत विन्त्शष्ट तथा विन्त्शष्ट शे्रणीका पदाधिकारीले र्ने विदेश भ्रमण, ददिा 
तथा राधरभोज एििं उपहारसम्बन्त्िी धनदेन्त्शका, २०७२ 

• सिारी सािन (सञ्चालन तथा ममात) सम्बन्त्िी धनदेन्त्शका, २०७२ 

• जातीर् भेदभाि र छुिाछुत अन्त््र् तथा दधलत अधिकार प्रिर्द्ानसम्बन्त्िी कार्ाविधि, २०७३ 

• िैदेन्त्शक भ्रमण व्र्िस्थापन धनदेन्त्शका, २०७५ 
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• सरकारी धनकार्िारा सामान्त्जक सञ्जाल प्रर्ोर् र्ने कार्ाविधि, २०७५ 

• प्रदेश तथा स्थानीर् तहले विदेशी सरकार, धनर्ोर्, प्रधतधनधि र अन्त्तराावष्ट्रर् सिंघसिंस्थासँर् 
सम्पका  र्दाा अिलम्बन र्नुापने कार्ाविधिसम्बन्त्िी धनदेन्त्शका, २०७६ 

• कोरोना सिंक्रमण रोकथाम, धनर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन धनदेन्त्शका, २०७६ 

• नार्ररक एप (सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन) धनदेन्त्शका, २०७८  

• ई.पी.सी. माध्र्मबाट खररद र्ने सम्बन्त्िी धनदेन्त्शका, २०७८ 

• हेलो सरकार र्नुासो व्र्िस्थापन धनदेन्त्शका, २०७८ 

• सािाजधनक पदाधिकारीको कार्ासम्पादन करार धनदेन्त्शका, २०७९ 

• त्काल समस्र्ा समािान धनदेन्त्शका, २०७९ 
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८. आम्दानी, खचा तथा आधथाक कारोबारसम्बन्त्िी अद्यािधिक वििरण 

ताधलका  १  

 

आ.ि. २०७९/८० को पवहलो रैमाधसक  वित्तीर् प्रर्धत वििरण 

धस.निं. ब.उ.शी.निं. िावषाक िजेट पवहलो रैमाधसक खचा  
खचा वित्तीर् प्रर्धत (%) 

चाल ु ३०१०००१२३ ३३६,३०६,०००.०० १००,१६५,९५९.४० २९.७८ 
  

३०१०००११३ ७४,०००,०००.०० १४,६३२,१९०.०० १९.७७ 
  

जम्मा ४१०,३०६,०००.०० ११४,७९८,१४९.४० २७.९८ 

  

पूजँीर्त ३०१०००१२४ ८६,५२०,०००.०० ४,५९७,३०७.०० ५.३१ 
  

जम्मा रू. ८६,५२०,०००.०० रू. ४,५९७,३०७.०० ५.३१ 
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९. कार्ाालर्को िेबसाइट 

नेपाल सरकार, प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को िेबसाइटको ठेर्ाना धनम्नानसुार रहेको 
छः  

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

 बेिसाइटमा सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्, मन्त्न्त्रपररषद्, नेपाल सरकारका मतुर्सन्त्चिज्रू् लर्ार्त र्स 
कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित सम्पूणा सूचना तथा जानकारी एििं नीधत, धनर्म र ऐन, कानूनहरू उपलब्ि 
रहेका छन ्।  

 

१०. कार्ाालर्मा परेको सूचना मार्सम्बन्त्िी धनिेदन र सूचना ददइएको विषर्  

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

१.  श्री प्रशान्त्त विक्रम शाह र श्री धनदेश 
अधिकारीले विकास लकाई खड्कासमते 
विरुर्द् सम्माननीर् अध्र्क्ष, प्रिानमन्त्री 
तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समते 
(ने.का.प. २०७० धन निं ९०६९) को 
मतदानको अधिकारमा कसैप्रधत पधन 
समथान छैन (None of the Above ) 
विषर् समािशे र्नेसम्बन्त्िी विषर्को 
मदु्दामा सम्माधनत सिोच्च अदालतको 
फैसला कार्ाान्त्िर्नमा भएको प्रर्धत मार् 
र्नुाभएको। 

धमधत २०७९/०४/०४ को परबाट र्स कार्ाालर्ले 
फैसला कार्ाान्त्िर्नको लाधर् र्रेका पहलहरू समािेश 
र्री मार्बमोन्त्जमको सूचना प्रदान र्ररएको । 

२. धमधत २०७९/०३/२० र्ते अधििक्ता 
श्री दीपक विक्रम धमश्रले  भौधतक 
पूिाािार र आर्ोजना व्र्िस्थापनसरँ् 
सम्बन्त्न्त्ित विविि सूचना मार् 
र्नुाभएको। 

धमधत २०७९/०४/०५ को परबाट  सम्बन्त्न्त्ित 
सूचनाहरू भौधतक पूिाािार तथा र्ातार्ात व्र्िस्था 
मन्त्रालर् र रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्बाट प्राि र्ना सवकन े
व्र्होराको पर सूचना मार्कताालाई पठाइएको ।   

३. धमधत २०७९/०३/२७ र्ते 
अधिित्ताहरू श्री दीपक विक्रम धमश्र र 
डा. पणु्र्प्रसाद खधतिडाले तइुन तथा 
जोन्त्खमपूणा पलुहरूको व्र्िस्थापनमा 
भइरहेको प्रर्धत सम्बन्त्िमा सूचनाहरू 
मार् र्नुाभएको। 

धमधत २०७९/०४/०२ को परबाट  सम्िन्त्न्त्ित 
सूचनाहरू भौधतक पूिाािार तथा र्तार्त व्र्िस्था 
मन्त्रालर्बाट प्राि र्ना सवकने व्र्होराको पर सूचना 
मार्कताालाई पठाइएको।   

https://www.opmcm.gov.np/
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४. धमधत २०७९/०३/२० र्ते अधििक्ता 
श्री दीपक विक्रम धमश्रले प्राकृधतक 
सम्पदा सिंरक्षण सम्बन्त्िमा भइरहेका 
कार्ाक्रमसम्बन्त्िी सूचना मार् 
र्नुाभएको। 

धमधत २०७९/०४/०२ को परबाट  सम्िन्त्न्त्ित 
सूचनाहरू  िन तथा िातािरण मन्त्रालर्बाट प्राि र्ना 
सवकने व्र्होराको पर सूचना मार्कताालाई 
पठाइएको।   

५. धमधत २०७९।०४।१३ र्ते 
अधििक्ताहरू श्री दीपक विक्रम धमश्र, 
डा. पणु्र्प्रसाद खधतिडा र छोनम 
मोक्तानले  सरकारी भाषाको रुपमा 
नेपाली भाषाको प्रर्ोर् सम्बन्त्िमा  सूचना 
मार् र्नुाभएको । 

सरकारी भाषाको रूपमा प्रचधलत नेपाली भाषाको 
प्रर्ोर्, सिंरक्षण र सिंिर्द्ान सम्बन्त्िमा नेपाल 
सरकारबाट भइरहेका कार्ाहरूबारे २०७९/०३/२१ 
मा न ैसूचना उपलब्ि र्राइसवकएकोले धनिदेकहरूको 
मार् बमोन्त्जम २०७९/०४/२५ मा उक्त सूचना पनुः 
उपलब्ि र्राइ सोही व्र्होरा जानकारी र्राइएको ।  

६. धमधत २०७९/०३/२७ र्ते 
अधिित्ताहरू श्री दीपक विक्रम धमश्र, 
डा. पणु्र्प्रसाद खधतिडाले  
न्त्र्ार्पाधलकासँर् सम्बन्त्न्त्ित विषर्हरूमा 
सिंिैिाधनक पररषद्को सन्त्चिको समते 
हैधसर्तमा रहेका नेपाल सरकारका 
श्रीमान ् मतुर्सन्त्चिलाई सम्बोिन र्री 
सूचना मार् र्नुाभएको  । 

धमधत २०७९/०४/०९ को प्ररबाट सम्बन्त्न्त्ित 
सूचनाहरू सिंवििान र सम्बन्त्न्त्ित ऐन कानूनहरूको 
अध्र्र्नबाट प्राि र्ना सवकने व्र्होराको पर सूचना 
मार्कताालाई पठाइएको। 

७. धमधत २०७९/०४/३० र्ते डा. 
हषामान महजानले रावष्ट्रर् पररचर्-पर 
धनमााण तथा वितरणका सन्त्दभामा 
प्रिानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्का त्कालीन सन्त्चि श्री 
लीलामन्त्ण पौड्यालको अध्र्क्षतामा 
र्दठत सधमधतको प्रधतिदेन मार् 
र्नुाभएको ।   

धमधत २०७९/०५/०६ को प्ररबाट सम्िन्त्न्त्ित सूचना 
र्हृमन्त्रालर्सँर् सम्िन्त्न्त्ित भएकोले र्हृमन्त्रालर्बाटै 
सूचना प्राि र्ना सवकन े व्र्होराको पर सूचना 
मार्कताालाई पठाइएको। 

८. धमधत २०७९/०५/०१ र्ते श्री 
नैनबहादरु शाही ठकुरीले खधनज 
प्रशोिन तथा प्रिर्द्ानसँर् सम्बन्त्न्त्ित 
सूचना मार् र्नुाभएको। 

धमधत २०७९/०५/१२ र्तेको परबाट सम्बन्त्न्त्ित 
विषर्हरू र्स कार्ाालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित नरहेको साथै 
र्स कार्ाालर्बाट खधनज प्रशोिन तथा प्रिर्द्ानसँर् 
सम्बन्त्न्त्ित कुनै प्र्र्क्ष वक्रर्कलाप हनुे र्रेको 
नदेन्त्खएको व्र्होराको पर सूचना मार्कताालाई 
पठाइएको।  
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९. धमधत २०७९/०५/०८ र्ते माननीर् 
झपटबहादरु रािलले अमेररकी राज्र् 
साझेदारी कार्ाक्रम (State Partnership 

Program-SPP) र धमलेधनर्म च्र्ालेन्त्ज 
कपोशनसँर् सम्बन्त्न्त्ित सूचना मार् 
र्नुाभएको । 

धमधत २०७९/०५/१२ को प्ररबाट अमेररकी राज्र् 
साझेदारी कार्ाक्रमको विषर् परराष्ट्र मन्त्रालर् र 
धमलेधनर्म च्र्ालेन्त्ज कपोरेशनसँर् सम्बन्त्न्त्ित विषर् 
अथा मन्त्रालर्सँर् सम्बन्त्न्त्ित विषर् भएकोले तहाँबाटै 
सूचना उपलब्ि र्ना सूचना मार्कताालाई पर 
पठाइएको । 

१०. सन ्२०२२ जलुाइ २७ र्ते श्री जीतेन्त्र 
कुमार झाले facebook.com/opmcmnp 

फेसबकु पेज सम्बन्त्िमा सूचना मार् 
र्नुाभएको ।  

धमधत २०७९।०५।२० को परबाट उन्त्ल्लन्त्खत 
फेसबकु एकाउन्त्ट र्स कार्ाालर्को आधिकाररक 
फेसबकु एकाउन्त्ट नभएको व्र्होराको पर सूचना 
मार्कताालाई प्रदान र्ररएको।  

११. धमधत २०७९/०४/२६ र्ते अधििक्ता 
सञ्जर् अधिकारीले धमधत 
२०७९/०४/२० र्तेको मन्त्न्त्रपररषद् 
बैठकको माइन्त्र्टुको प्रधतधलवप मार् 
र्नुाभएको ।  

धमधत २०७९/०५/२६ को प्ररबाट सम्बन्त्न्त्ित 
धनणार्को धनकासा सिंस्कृधत, पर्ाटन तथा नार्ररक 
उड्डर्न मन्त्रालर्मा पठाइसवकएकोले उक्त 
मन्त्रालर्िाटै सूचना प्राि र्ना सवकने व्र्होराको पर 
सूचना मार्कताालाई पठाइएको । 

१२. धमधत २०७९/०५/१९ र्ते श्री विष्ण ु
कुमार धर्री, र्लु्मीले धरभिुन 
विश्वविद्यालर् सेिा आर्ोर्ले र्न्त्णत 
विषर्को उपप्राध्र्ापक पदको विज्ञापनमा 
अधनर्धमत काम र्रेको भने्नलर्ार्तको 
विषर्मा धमधत २०७९/०१/१२ र्ते 
ददएको धनिदेनउपर भएको कारबाहीको 
अिस्थासम्बन्त्िी सूचना मार् र्नुाभएको।  

धमधत २०७९/०५/२३ र्तेको परमाफा त ् उक्त 
विषर्मा आिश्र्क छानविन र्री कारिाहीको लाधर् 
श्री रावष्ट्रर् सतका ता केन्त्रमा लेखी पठाएको व्र्होराको 
सूचना मार्कताालाई प्रदान र्ररएको ।  

१३. धमधत २०७९/०५/१० र्ते रावष्ट्रर् 
सूचना आर्ोर्को परबाट पूिाप्रिानमन्त्री 
झलनाथ खनाललाई उपचार खचा ददन े
धनणार्सँर् सम्बन्त्न्त्ित कार्जातको 
प्रधतधलवप मार् भएको। 

धमधत २०७९/०६/०४ र्तेको परबाट रावष्ट्रर् सूचना 
आर्ोर्लाई जिाफ लेखी पठाइएको ।  

 


