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१. कार्ािलर्को स्वरूप र प्रकृसि 

प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर् मलुकुको शािन व्र्वस्था िञ्चालन र शािकीर् प्रबन्त्िमा 
महत्त्वपूणि भसूमका सनवािह र्ने िथा राष्ट्रको िमग्र नीसि सनमािण एविं व्र्वस्थापनको िमन्त्वर् र्ने 
सनकार् हो । शािकीर् प्रबन्त्िलाई जनमखुी, जवाफदेही, जनउत्तरदार्ी र नसिजामखुी बनाउन िो 
अनकूुलको सनणिर् सलने, सनदेशन ददने र िमन्त्वर् एविं सनर्न्त्त्रण र्ने सनकार्को रूपमा र्िले कार्ि 
र्दै आएको छ । मलुकुको िाविजसनक प्रशािनमा नेितृ्वदार्ी भसूमका सनवािह र्दै आइरहेको र्ि 
कार्ािलर् िशुािन र नार्ररक-मैत्री प्रशािनलाई ििुिंस्थार्ि र्नि सनरन्त्िर विर्ाशील रहँदै आएको 
छ। 

नेपाल िरकार (मन्त्न्त्त्रपररषद्) लाई राज्र् व्र्वस्था िञ्चालनका िममा ववसभन्न नीसिर्ि िथा 
प्रशािसनक ववषर्मा सनणिर् र्नि िहर्ोर् परु् र्ाउनदेेन्त्ख नेपाल िरकारबाट भएका सनणिर्हरूको 
असभलेख राख्ने̧  मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट भएका सनणिर्हरूलाई कार्ािन्त्वर्नमा उिानि िम्बन्त्न्त्िि 
मन्त्त्रालर्हरूमा लेखी पठाउने िथा सनणिर् कार्ािन्त्वर्नको अनरु्मन र्नेिम्मका महत्त्वपूणि न्त्जम्मेवारी 
र्ि कार्ािलर्ले सनवािह र्दै आएको छ। र्िैर्री नेपाल िरकार (मन्त्न्त्त्रपररषद्) लाई दैसनक 
प्रशािसनक कार्ि िम्पादनमा आवश्र्क िहर्ोर् उपलब्ि र्राउने कार्ि पसन र्ि कार्ािलर्बाट हुँदै 
आएको छ। नेपाल िरकारका िबै मन्त्त्रालर्हरूबाट िम्पादन हनुे कार्िको रेखदेख, सनर्न्त्त्रण, 

सनरीक्षण, िमन्त्वर्, अनरु्मन िथा मूल्र्ाङ्कनिम्बन्त्िी कार्िहरू पसन र्ि कार्ािलर्को कार्िक्षेत्रसभत्र 
पदिछन।् िाथै¸ ििंघ, प्रदेश र स्थानीर् िहहरूबीचको िमन्त्वर् र िहजीकरणको कार्ि पसन र्ि 
कार्ािलर्को न्त्जम्मेवारी अन्त्िर्िि रहेको छ। नेपाल िरकार (कार्ि ववभाजन) सनर्मावली, २०७४ 
अनिुार र्ि कार्ािलर्लाई ४८ वटा ववसभन्न कार्ि न्त्जम्मेवारी िोवकएका छन ्। र्िका िाथै िशुािन 
(व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन) ऐन, २०६४ र िशुािन (व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन) 
सनर्मावली, २०६५ ले प्रदान र्रेका न्त्जम्मेवारी िमेि प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्ले 
सनवािह र्दै आएको छ । 

नेपाल िरकार (मन्त्न्त्त्रपररषद्) का कामकारबाहीलाई िवु्र्वन्त्स्थि र प्रभावकारी बनाउन 
देहार्अनिुारका ५ वटा मन्त्न्त्त्रपररषद् िसमसिहरूको व्र्वस्था छः- 

१)  राजनीसिक िसमसि 
२)  प्रशािन िसमसि 
३)  िामान्त्जक िसमसि 
४)  आसथिक िथा पूवाििार िसमसि 
५)  वविेर्क िसमसि 

र्ी िसमसिहरूको अध्र्क्षिा िम्बन्त्न्त्िि ववभार्ीर् मन्त्त्रीबाट हनुे र प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद् 
कार्ािलर्का िम्बन्त्न्त्िि क्षते्र हेने िन्त्चवले िसमसिको िन्त्चवका रूपमा कार्ि र्ने व्र्वस्था छ । 
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२. कार्ािलर्को काम, कििव्र् र असिकार 

नेपाल िरकार (कार्िववभाजन) सनर्मावली, २०७४ का अनिुार प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्को कार्िवववरण र्िप्रकार रहेको छः 
१. मन्त्न्त्त्रपररषद्िम्बन्त्िी; 
२. नेपाल िरकारको कार्ि ववभाजन र कार्ििम्पादन सनर्मावली िजुिमा िथा कार्ािन्त्वर्न; 

३. नेपालको शािन व्र्वस्थाको िामान्त्र् सनदेशन, सनर्न्त्त्रण र िञ्चालन; 

४. नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद्का सनणिर्को कार्ािन्त्वर्न र अनरु्मन; 

५. नेपाल िरकार, मन्त्त्रालर्को कार्िको रेखदेख, सनरीक्षण, सनर्न्त्त्रण र िमन्त्वर्; 

६. नेपाल िरकारको अल्पकालीन र दीघिकालीन नीसि, आवसिक र्ोजना र रणनीसिको िजुिमा; 
स्वीकृसि, कार्ािन्त्वर्न, अनरु्मन र मूल्र्ाङ्कन; 

७. प्रचसलि कानूनबमोन्त्जम प्रमाणीकरण र्नुिपने सलखि; 

८. ििंघीर् वविेर्क, अध्र्ादेश, सनर्म, आदेश, सनदेन्त्शका र कार्िववसििम्बन्त्िी; 
९. मलुकुको राजनीसिक, आसथिक, िामान्त्जक अवस्था, पूवाििार, रावष्ट्रर् िरुक्षा, शान्त्न्त्ि िवु्र्वस्था, 

कूटनीसिक र्सिववसि, प्रशािसनक र्सिववसिहरूको अद्यावसिक जानकारी प्रासि, सनदेशन र 
िमन्त्वर्; 

१०. शािकीर् प्रबन्त्ि, िशुािन प्रवर्द्िन र प्रशािसनक ििुार; 

११. दिपक्षीर् िथा बहपुक्षीर् िन्त्न्त्ि, िम्झौिा, िमझदारी र िहमसि कार्ािन्त्वर्नको अनरु्मन; 

१२. ििंघीर् शािन प्रणाली र अन्त्िरप्रदेशिम्बन्त्िी कार्ि; 
१३. प्रिानमन्त्त्रीको िम्पकि  र िञ्चार; 

१४. प्रिानमन्त्त्रीको सनदेशन कार्ािन्त्वर्न; 

१५. मानव असिकारको ििंरक्षण, प्रवर्द्िन, िमन्त्वर् र प्रसिवेदन; 

१६. भ्रष्टाचारववरुर्द्को नीसि, र्ोजना िथा कार्ािन्त्वर्न; 

१७. राष्ट्रपसि र उपराष्ट्रपसिको कार्ािलर्िम्बन्त्िी; 
१८. ििंवैिासनक पररषद्; 

१९. ििंघीर् ििंिद्को असिवेशन आह्वान र अन्त्त्र्; 

२०. प्रदेश प्रमखुिम्बन्त्िी; 
२१. परराष्ट्र िथा िरुक्षा मासमला; 
२२. अन्त्तिर्ार दरुूपर्ोर् अनिुन्त्िान आर्ोर्, 

२३. लोक िेवा आर्ोर्; 

२४. रावष्ट्रर् मानव असिकार आर्ोर्; 
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२५. महान्त्र्ार्ासिवक्ताको कार्ािलर् र िरकारी ववकलको िम्पकि  सनकार्; 

२६. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्; 

२७. रावष्ट्रर् पनुसनिमािण प्रासिकरण; 

२८. लर्ानी बोडि; 
२९. रावष्ट्रर् ििकि िा केन्त्र; 

३०. िाविजसनक खररद अनरु्मन कार्ािलर्; 

३१. नेपाल ट्रष्टको कार्ािलर्; 

३२. र्ररबी सनवारण कोष; 

३३. रावष्ट्रर् अनिुन्त्िान ववभार्; 

३४. िम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण अनिुन्त्िान ववभार्; 

३५. राजस्व अनिुन्त्िान ववभार्; 

३६. ववषर् ववज्ञ िमूह; 

३७. रावष्ट्रर् िथा अन्त्िर प्रदेशस्िरीर् ववकाि आर्ोजनाहरूको नसिजा व्र्वस्थापन; 

३८. प्रदेशका पदासिकारी िथा कमिचारीको वैदेन्त्शक भ्रमणिम्बन्त्िी नीसि, कानून र मापदण्ड; 

३९. रै्रिरकारी ििंस्थाको सनर्मनिम्बन्त्िी मापदण्ड; 

४०. भ्रष्टाचार सनर्रानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्व अनिुन्त्िान, िम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण, लर्ानी बोडि, र्ररबी 
सनवारण कोष, िाविजसनक खररद र रावष्ट्रर् पनुसनिमािणिम्बन्त्िी सनकार्हरू र िोिम्बन्त्िी नीसि, 

कानून र मापदण्ड; 

४१. ववपद् व्र्वस्थापनिम्बन्त्िी िमन्त्वर्; 

४२. प्रिानमन्त्त्री केन्त्रीर् ववपद् िहार्िा कोष िञ्चालन; 

४३. अदालिको फैिला कार्ािन्त्वर्न िथा अनरु्मन; 

४४. प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि रावष्ट्रर् िथा अन्त्िरािवष्ट्रर् ििंस्थािँर् 
िन्त्न्त्ि, िम्झौिा, िम्पकि  र िमन्त्वर्; 

४५. प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि िाविजसनक ििंस्थान, प्रासिकरण, 

िसमसि, प्रसिष्ठान आददको िञ्चालन र सनर्मन; 

४६. नेपाल न्त्र्ार् िेवाको िरकारी ववकल िमूहको िञ्चालन; 

४७. प्रिानमन्त्त्री र मन्त्न्त्त्रपररषद्िम्बन्त्िी अन्त्र् कार्िहरू; 

४८. अवन्त्शष्ट असिकार प्रर्ोर् ।  
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३. कार्ािलर्मा रहने कमिचारी वववरण  

ििंर्ठन ििंरचना 

कार्ािलर्को वििमान िािंर्ठसनक ििंरचना अनिुार र्ि कार्ािलर्मा हाल ११ वटा महाशाखा र २७ 
वटा शाखाहरू रहेका छन ्। र्ि कार्ािलर्मा २३५ जनाको स्वीकृि स्थार्ी दरबन्त्दी र ४५ 
करार दरबन्त्दी रहेको छ। र्ि कार्ािलर्का प्रमखु पदासिकारीको रूपमा नेपाल िरकारका 
मतुर्िन्त्चव (रा.प.ववन्त्शष्ट शे्रणी) रहने व्र्वस्था छ । मतुर्िन्त्चव मािहिमा िाि जना िन्त्चव 
(रा.प.ववन्त्शष्ट शे्रणी) र उहाँहरू अन्त्िर्िि ववसभन्न ११ वटा महाशाखा हेने र्री िहिन्त्चवहरू 
(रा.प.प्रथम शे्रणी) को दरबन्त्दी रहेको छ। प्रत्रे्क शाखाको कार्ि िम्पादनका लासर् उपिन्त्चवको 
मािहिमा शाखाको कार्ि बोझअनिुार शाखा असिकृिदेन्त्ख कार्ािलर् िहर्ोर्ीिम्मका कमिचारीको 
दरबन्त्दी रहेको छ । र्ि कार्ािलर्को दरबन्त्दी वववरण र ििंर्ठन ििंरचना र्ि प्रकार रहेको छ। 

स्थार्ी कमिचारीहरूको दरबन्त्दी िेररज 

सि.न. पद शे्रणी/िह िेवा/क्लस्टर िमूह उपिमूह पद ििंतर्ा 

१ मतुर्िन्त्चव रा.प. ववन्त्शष्ट – – – १ 
२ िन्त्चव रा.प. ववन्त्शष्ट प्रशािन 

– – ४ 

३ िन्त्चव रा.प. ववन्त्शष्ट न्त्र्ार् 
– – १ 

४ िन्त्चव रा.प. ववन्त्शष्ट इन्त्न्त्जसनर्ररङ्ग 
- - १ 

५ िन्त्चव  रा.प. ववन्त्शष्ट ववशेष दरबन्त्दी - - १ 

६ िह-िन्त्चव रा.प. प्रथम प्रशािन 
– – ९ 

७ िह-िन्त्चव रा.प. प्रथम न्त्र्ार् कानून 
– २ 

८ उप-िन्त्चव रा.प. दििीर् प्रशािन िा.प्र. – २३ 

९ उप-िन्त्चव रा.प. दििीर् न्त्र्ार् कानून 
– ४ 

१० उप-िन्त्चव रा.प. दििीर् प्रशािन लेखा – १ 

११ उप-िन्त्चव रा.प. दििीर् आसथिक र्ोजना िथा 
िथ्र्ाङ्क  

िथ्र्ाङ्क 
  १ 

१२ उप-िन्त्चव (िूचना 
प्रववसि) 

रा.प. दििीर् ववववि 
– – १ 

१३ शाखा असिकृि रा.प. ििृीर् प्रशािन िा.प्र. – ४२ 

१४ शाखा असिकृि रा.प. ििृीर् परराष्ट्र परराष्ट्र 
  १ 

१५ शाखा असिकृि रा.प. ििृीर् न्त्र्ार् कानून 
– ४ 

१६ लेखा असिकृि रा.प. ििृीर् प्रशािन लेखा – २ 
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१७ कम््र्टुर असिकृि रा.प. ििृीर् ववववि 
– – ३ 

१८ कम््र्टुर इन्त्न्त्जसनर्र रा.प. ििृीर् ववववि 
– – १ 

१९ िथ्र्ाङ्क असिकृि  रा.प. ििृीर् आसथिक र्ोजना िथा 
िथ्र्ाङ्क  

िथ्र्ाङ्क 
– १ 

२० पसु्िकालर् असिकृि रा.प. ििृीर् न्त्शक्षा लाइबे्ररी िाइन्त्ि १ 

२१ छववकला असिकृि रा.प. ििृीर् न्त्शक्षा     १ 

२२ नार्व िबु्बा रा.प.अनिं.प्रथम प्रशािन िा.प्र. – २० 

२३ लेखापाल रा.प.अनिं.प्रथम प्रशािन लेखा – १ 

२४ कम््र्टुर अपरेटर रा.प.अनिं.प्रथम (प्रा.) ववववि 
– – ३४ 

२५ पसु्िकालर् िहार्क रा.प.अनिं.प्रथम (प्रा.) न्त्शक्षा लाइबे्ररी िाइन्त्ि १ 

२६ मेकासनकल िपुरभाइजर रा.प.अनिं.प्रथम (प्रा.) ई. मे.ई 
– १ 

२७ खररदार  रा.प.अनिं.दििीर् प्रशािन िा.प्र.   ५ 

२८ सिसनर्र समस्त्री रा.प.अनिं. दििीर् ई. मे.ई 
– १ 

२९ इलेन्त्क्ट्रसिर्न  रा.प.अनिं. दििीर् ई.     १ 

३० हे.टे.ब्वाई रा.प.अनिं. दििीर् ववववि 
– – ३ 

३१ ्लम्बर रा.प.अनिं. दििीर् ई.     १ 

३२ हेभी िवारी चालक शे्रणी ववहीन ई. – – १ 

३३ ह.ि.चा. शे्रणी ववहीन ई. – – १८ 

३४ का.ि. शे्रणी ववहीन प्रशािन िा.प्र. – ३३ 

३५ का.ि.(बर्ैँचा) शे्रणी ववहीन प्रशािन िा.प्र. – १ 

३६ का.ि.(िरिफाइ) शे्रणी ववहीन प्रशािन िा.प्र. – ७ 

३७ का.ि.(मेिेन्त्जर) शे्रणी ववहीन प्रशािन िा.प्र. – २ 

  जम्मा         २३५ 

िेवा करारबाट पूसिि भएका पद ििंतर्ा 

सि. न. पदको नाम शे्रणी/िह िेवा िमूह पदपूसििको अवस्था  
१ कम््र्टुर अपरेटर रा.प.अनिं.प्रथम ववववि 

  ८ 

२ हे.टे. ब्वाई रा.प.अनिं.दििीर् ववववि 
  ३ 

३ हेभी िवारी चालक शे्रणी ववहीन 
    १ 

४ ह.ि.चा. शे्रणी ववहीन ई. – १८ 

५ का.ि. शे्रणी ववहीन प्रशािन िा.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 

 

प्रिानमन्त्त्रीको सनजी िन्त्चवालर् 

 

रा.प. ववन्त्शष्ट 

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  

मतुर्िन्त्चवको िन्त्चवालर् 

उपिन्त्चव रा.प.दि.प्र. -१  शा.अ.-१  

प्रिानमन्त्त्रीको 
िल्लाहकारको िन्त्चवालर् 

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 

प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्को ििंर्ठन ििंरचना 
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४. कार्ािलर्अन्त्िर्ििका महाशाखा, शाखा र हाल कार्िरि पदासिकारीहरू  

महाशाखा/शाखाको नाम न्त्जम्मेवार पदासिकारी 

१. प्रिानमन्त्त्रीको सनजी िन्त्चवालर् िहिन्त्चव श्री नवराज ढुङ्गाना  

२. मतुर्िन्त्चवको िन्त्चवालर् उपिन्त्चव श्री र्ोकुल बस्निे 

३. मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठक िथा ििंवैिासनक सनकार् महाशाखा िहिन्त्चव श्री हीरामन्त्ण शमाि  

(क)  मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठक शाखा  उपिन्त्चव श्री ववष्णपु्रिाद न्त्घसमरे 

(ख)  मन्त्न्त्त्रपररषद् िसमसि िथा ििंवैिासनक सनकार् शाखा उपिन्त्चव श्री प्रदीप शे्रष्ठ 

(र्)  मन्त्न्त्त्रपररषद् सनणिर् कार्ािन्त्वर्न अनरु्मन शाखा उपिन्त्चव श्री मञु्ज शमाि िवुदेी 

आसथिक िथा पूवाििार ववकाि िन्त्चव श्री ददनशे भट्टराई 

१. लर्ानी, उत्पादन िथा रोजर्ार प्रवर्द्िन महाशाखा िहिन्त्चव श्री खोमराज कोइराला 

(क) कृवष, वन िथा वािावरण शाखा उपिन्त्चव श्री उमेश राज ररमाल 

(ख) अथि, उद्योर्, वान्त्णज्र् िथा पर्िटन शाखा उपिन्त्चव श्री र्ज्ञ परुी 

२. पूवाििार ववकाि महाशाखा िहिन्त्चव श्री बरु्द्बहादरु र्रुुङ्ग 

(क) भौसिक पूवाििार, जलस्रोि िथा ऊजाि शाखा उपिन्त्चव श्री  

(ख) खानेपानी, शहरी ववकाि िथा िञ् चार शाखा उपिन्त्चव श्री प्रसमला आचार्ि 

कानून िथा मानव असिकार  िन्त्चव श्री उदर्राज िापकोटा 

१. कानून िथा फैिला कार्ािन्त्वर्न महाशाखा िहिन्त्चव श्री टीकाराम पाण्डे 

(क) कानून शाखा उपिन्त्चव  

(ख) फैिला कार्ािन्त्वर्न शाखा उपिन्त्चव श्री मसनराम ज्ञवाली 

२. मानवअसिकार िथा अन्त्िरािवष्ट्रर् िन्त्न्त्ि िम्झौिा महाशाखा िहिन्त्चव श्री अरुणा जोशी 

(क) मानव असिकार शाखा उपिन्त्चव श्री राजने्त्र न्त्र्ौपान े

(ख) अन्त्िरािवष्ट्रर् कानून र िन्त्न्त्ि िम्झौिा शाखा उपिन्त्चव श्री श्रर्द्ा ररजाल 

रावष्ट्रर् िरुक्षा िथा िशुािन क्षते्र िन्त्चव श्री िमुनराज अर्ािल 

१.  रावष्ट्रर् िरुक्षा िथा कूटनीसि िमन्त्वर् महाशाखा  िहिन्त्चव श्री मनोजकुमार आचार्ि 

(क) िूचना िमन्त्वर् शाखा उपिन्त्चव श्री भववश्वर पाण्डे 

(ख) िूचना, िञ् चार िथा वैदेन्त्शक िमन्त्वर् शाखा उपिन्त्चव श्री कवविा फुर्ाल 

२.  शािकीर् ििुार महाशाखा  िहिन्त्चव श्री लोकनाथ पौड्याल 

(क) िशुािन प्रवर्द्िन िथा भ्रष्टाचार सनर्रानी शाखा उपिन्त्चव श्री ववष्णपु्रिाद िवुेदी 

(ख) िम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण िथा राजस्व अनिुन्त्िान शाखा उपिन्त्चव श्री कुलबहादरु जी.िी. 
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(र्) हेलो िरकार शाखा उपिन्त्चव श्री छववलाल पाण्डे 

प्रशािन िथा नसिजा व्र्वस्थापन क्षते्र िन्त्चव र्णेश प्रिाद पाण्डेर् 

१.  प्रशािन महाशाखा िहिन्त्चव श्री नारार्ण प्रिाद भट्ट 

(क)  प्रशािन शाखा उपिन्त्चव श्री िन्त्िोष पौडेल 

(ख)  आसथिक प्रशािन शाखा उपिन्त्चव श्री िूर्िबहादरु भण्डारी 

(र्)  प्रिानमन्त्त्री िन्त्चवालर् व्र्वस्थापन शाखा (बालवुाटार) उपिन्त्चव  

२.  नसिजा व्र्वस्थापन महाशाखा िहिन्त्चव श्री न्त्शवादेवी दाहाल 

(क) ित्काल िमस्र्ा िमािान केन्त्र  उपिन्त्चव श्री िन्त्िोषप्रिाद दाहाल 

(ख) नसिजा व्र्वस्थापन िथा ववश्लषेण शाखा उपिन्त्चव श्री ज्ञानहरर न्त्घसमरे 

(र्) िथ्र्ाङ्क शाखा उपिन्त्चव  

(घ) िूचना प्रववसि शाखा िूचना प्रववसि सनदेशक श्री मनीष भट्टराइि 

िामान्त्जक ववकाि िथा प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् िन्त्चव श्री कृष्णहरर पषु्कर 

१. िामान्त्जक ववकाि िथा रूपान्त्िरण महाशाखा  िहिन्त्चव श्री श्रीकृष्ण नेपाल 

(क) मवहला, बालबासलका, जषे्ठ नार्ररक, श्रम िथा िामान्त्जक 
िरुक्षा शाखा 

उपिन्त्चव श्री शासलकराम दाहाल 

(ख) न्त्शक्षा, स्वास्थ्र्, र्वुा िथा खेलकुद शाखा उपिन्त्चव श्री राजमन्त्ण दाहाल 

२. प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् िथा र्ोजना महाशाखा िहिन्त्चव श्री महादेव पन्त्थ 

(क) प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् शाखा  उपिन्त्चव श्री चिपान्त्ण शमाि 

(ख) र्ोजना, अनरु्मन िथा ववपद् िमन्त्वर् शाखा उपिन्त्चव श्री  सिजिना शमाि 

इन्त्न्त्जसनर्ररङ्ग क्लष्टर िन्त्चव श्री  रामआिार िाह 

 िहिन्त्चव श्री झलकराम असिकारी 

 उपिन्त्चव श्री कला कुमारी रै्हे्र 

ववशेष पद*  िन्त्चव श्री खरे्न्त्र प्रिाद नेपाल 
*नोटः समसि २०७8/०९/१४ र्िेको मन्त्न्त्त्रपररषद्को सनणिर्ानिुार नेपाल प्रशािन िेवा, िमूहीकरणिफि को 

रा.प. ववन्त्शष्ट शे्रणीको िन्त्चव -१ ववशेष पदको दरबन्त्दी सिजिना भएको ।    



9 
 

र्ि अवसिमा असनवार्ि अवकाि िथा राजीनामाबाट िेवा सनवतृ्त कमिचारीहरूको वववरण 
सि.निं. कमिचारीको नाम पद 

१. श्री ध्रवु पोखरेल शाखा असिकृि  

२. श्री ज्ञानेन्त्र बहादरु थापा ह.ि.चा. 
 

र्ि अवसिमा र्ि कार्ािलर् वा अन्त्िर्िि िरुवा िथा पदस्थापन हनुभुएका कमिचारीहरूको वववरण 
 

सि.निं कमिचारीको नाम पद 

1=  श्री कृष्ण हरर पषु्कर िन्त्चव 
2=  श्री उदर्राज िापकोटा िन्त्चव 
3=  श्री रामआिार िाह िन्त्चव 
4=  श्री नवराज ढुङ्गाना िहिन्त्चव 
5=  श्री झलकराम असिकारी िहिन्त्चव 
6=  श्री नारार्ण प्रिाद िापकोटा िहिन्त्चव 
7=  श्री िीथिराज खनाल उपिन्त्चव 
8=  श्री न्त्शवहरर पोखरेल उपिन्त्चव 
9=  श्री राजेश सर्री उपिन्त्चव 
10=  श्री उमाकान्त्ि असिकारी उपिन्त्चव 
11=  श्री महेन्त्र सििंह रावल शाखा असिकृि 
12=  श्री राजेश महजिन शाखा असिकृि 
13=  श्री मोहदत्त असिकारी शाखा असिकृि 
14=  श्री छत्र बहादरु असिकारी शाखा असिकृि 
15=  श्री कमल राज उपाध्र्ार् शाखा असिकृि 
16=  श्री कौशल दहाल शाखा असिकृि 
17=  श्री ज्ञानेन्त्र शमाि शाखा असिकृि 
18=  श्री चरुामन्त्ण बस्र्ाल शाखा असिकृि 
19=  श्री प्रकाश दवाडी कम््र्टुर असिकृि 
20=  श्री श्रीराम रौसनर्ार कम््र्टुर इन्त्न्त्जसनर्र 
21=  श्री प्रदीपराज वन्त्ि छववकार  
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र्ि कार्ािलर्बाट िरुवा िथा पदस्थापन भइि अरू सनकार्मा जानभुएका कमिचारीहरूको वववरण 
 

सि.निं कमिचारीको नाम पद 

1=  श्री मिकुुमार मरासिनी िन्त्चव 

2=  श्री िनराज ज्ञवाली िन्त्चव 

3=  डा. दामोदर रेग्मी िन्त्चव 

4=  श्री िरेुश आचार्ि िन्त्चव 

5=  श्री ध्रवु न्त्घसमरे िहिन्त्चव 

6=  श्री मदन दहाल िहिन्त्चव 

7=  श्री प्रमे प्रिाद देवकोटा उपिन्त्चव 

8=  श्री मनोज रेग्मी उपिन्त्चव 

9=  श्री िन्त्िोष पौडेल उपिन्त्चव 

10=  श्री प्रज्वल न्त्घसमरे शाखा असिकृि 

11=  श्री िमुन ओली कम््र्टुर अपरेटर 
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५. िम्पादन र्रेका मतुर्-मतुर् कामको वववरण (िारािंश) 

र्ि कार्ािलर्का ववसभन्न महाशाखा िथा शाखाहरूबाट आसथिक वषि २०७९/८० को दोस्रो तै्रमासिक 
(२०७९ कासििक-पिुमिान्त्ि) अवसिमा िम्पाददि मतुर्-मतुर् कार्िहरूः 

▪ िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्ले प्रमखु असिसथको हैसिर्िमा ववसभन्न िाविजसनक कार्ििमहरूमा 
िहभार्ी भई मन्त्िव्र्/िम्बोिन राख्न ुभएको । िाथै, ववसभन्न स्माररका िथा प्रकाशनको लासर् 
शभुकामना मन्त्िव्र् प्रदान र्नुिभएको । 

▪ आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तै्रमासिक अवसिमा नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद्का ८ वटा 
बैठक बिी १२९ वटा सनणिर्हरू भएकोमा उक्त बैठकहरूको सनणिर् लेखन, सनकािा, असभलेख 
िथा िञ्चारिम्बन्त्िी कार्ि र्ररएको । मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट भएका १३४ वटा ववसभन्न सनणिर्हरूको 
कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको अनरु्मन र्ने प्रर्ोजनका लासर् ववसभन्त् न सनकार्हरूमा पत्राचार र्ररएको। 
उक्त सनणिर्हरू अनलाइन प्रणालीमाफि ि अनरु्मन र्री आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तै्रमासिक 
प्रर्सि प्रसिवेदन िर्ार र्ने कार्ि भइरहेको । मन्त्न्त्त्रपररषद्का ववसभन्त् न िसमसिहरूको २ वटा 
बैठक बिी ७ वटा सनणिर्हरू भएकोमा उक्त बैठकहरूको सनणिर् लेखन, सनकािा, असभलेख िथा 
िञ्चारिम्बन्त्िी कार्ि र्ररएको । 

▪ आ.व. ०७९/८० को ववसनर्ोजना, राजस्व, िरौटी, कार्ि ििंचालनको प्रथम तै्रमासिकको 
आन्त्िररक लेखापरीक्षण िम्पन्न र्ररएको । र्ि वषिको दोस्रो तै्रमासिक अवसिमा पूजँीर्ििफि  
२८.४७ प्रसिशि र चालिुफि  २५.२२ प्रसिशि कूल ववत्तीर् प्रर्सि भएको ।  

▪ ववद्यालर् िहमा पाठ् र्पसु्िकहरूको अभाव रहदैँ आएको िम्बन्त्िमा समसि २०७९/09/26 र 
29 र्िे िामान्त्जक ववकाि िथा प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् के्षत्र हेने िन्त्चवको अध्र्क्षिामा ववसभन्न 
िरोकारवाला सनकार्का प्रमखुहरूको िहभासर्िामा िमन्त्वर्ात्मक बैठक र्री आर्ामी शैन्त्क्षक 
ित्र २०८० का लासर् ववद्यालर् िहमा पाठ् र्पसु्िकहरूको अभाव हनु नददन िथा शैन्त्क्षक ित्र 
शरुु हनु ुअर्ावै ववद्याथीले पाठ् र्पसु्िक पाउने िसुनन्त्िििाको लासर् वस्िसुनष्ठ कार्िर्ोजना सनमािण 
र्री कार्ािन्त्वर्नका लासर् जनक न्त्शक्षा िामाग्री केन्त्र सलसमटेडलाई सनदेशन ददएको। 

▪ िूचनाको हकिम्बन्त्िी ऐन, २०६४ बमोन्त्जम र्ि कार्ािलर्का िूचना असिकारीलाई िम्बोिन 
र्री प्रा् ि भएका ववसभन्न १६ वटा सनवेदनमा आवश्र्क कारवाही र्री िूचना उपलब्ि 
र्राइएको। 

▪ ववसभन्न प्रदेशका पदासिकारी िथा कमिचारीहरूलाई वैदेन्त्शक भ्रमणको िहमसि उपलब्ि र्राउने 
िथा राहदानी एविं सभिा सिफाररि िम्बन्त्िी कार्ि र्रेको । 

▪ AML/CFT Mutual Evaluation को Onsite कार्ििम (5 Dec.- 16 Dec., 2022) िम्बर्द् 
सनकार्हरूको िहभासर्िामा िम्पन्न भएको । 
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▪ AML/CFT Mutual Evaluation को िममा Asia Pacific Group (APG) बाट प्राि Immediate 

Outcome िम्बन्त्िी प्रश्नावलीको जवाफिवहिको Immediate Outcome Response  Report  िर्ार 
र्री िम्बन्त्न्त्िि सनकार्मा पठाइएको। 

▪ ििंवैिासनक सनकार्का पदासिकारी, महान्त्र्ार्ासिवक्ता, राष्ट्रपसि िथा उपराष्ट्रपसिबाट मनोनीि िथा 
सनर्कु्त अन्त्र् पदासिकारी, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्का उपाध्र्क्ष िथा िदस्र्हरू र प्रदेश 
प्रमखुहरूको िम्पन्त्त्त वववरणको असभलेख राखी रावष्ट्रर् ििकि िा केन्त्रको वेबिाइटमा अनलाइन 
प्रवववष्ट र्ररएको। 

▪ हेलो िरकार कक्षमा ववसभन्न माध्र्मबाट प्राि १९२८ र्नुािोहरूलाई अध्र्र्न ववश् लेषण र्री 
आवश्र्क कारबाहीका लासर् िम्बन्त्न्त्िि सनकार्मा पठाइएको। िाथै¸ समसि २०७६/०४/०१ 
देन्त्ख िञ् चालनमा ल्र्ाइएको नर्ाँ ववद्यिुीर् पोटिलमा २०७६/०४/०१ देन्त्ख हालिम्म प्राि 
र्नुािोहरूमध्रे् ५८.१८% र्नुािो फर्छ्यौट भएको । 

▪ नेपाल िरकारका मतुर्िन्त्चवको ििंर्ोजकत्वमा र्दठि केन्त्रीर् अनरु्मन िथा मूल्र्ाङ्कन िसमसिको 
६३ औ ँबैठक आर्ोजना भएको र ववसभन्न ववषर्मा सनणिर् भई सनणिर् कार्ािन्त्वर्नका लासर् 
िम्बन्त्न्त्िि सनकार्हरूमा पठाइएको । 

▪ िम्बर्द् सनकार्हरूिमेिको ििंलग्निामा लर्ानी, व्र्ाविावर्क वािावरण सनमािण िथा ऊजाि 
खपिका के्षत्रमा ित्काल र दीघिकालीन रूपमा र्नुिपने ििुारका कार्िर्ोजना िर्ार र्ररएको।  

▪ पुजँीर्ि खचि कम हनुकुा कारणहरू¸ र्ििम्बर्द् िमस्र्ाहरू र पुजँीर्ि खचि ववृर्द् र्ने उपार्हरू 
पवहचान र्ने िम्बन्त्िमा िरोकारवाला मन्त्त्रालर्का प्रसिसनसिको ििंलग्निामा समसि 
२०७९/०८/१९ र्िे बिेको बैठकमा छलफल भई स्वीकृि भएको कार्िर्ोजना (Action 

Plan) अनिुारको प्रर्सि वववरण िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर्हरूिरँ् मार् र्ररएको। 

▪ ववसभन्न र्ठन आदेश, सनर्मावली, सनदेन्त्शका र कार्िववसिमा आवश्र्क ििंशोिन िथा पररमाजिन 
र्ने कार्ि र्ररएको । 

▪ र्ि कार्ािलर्िमेि ववपक्षी भएको मदु्दामा िम्मासनि अदालिबाट भएका आदेश (थान २२) 
कार्ािन्त्वर्नका लासर् िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर्मा पठाइएको। 

▪ ववसभन्न िहका अदालिबाट आएका ८९ थान मदु्दाहरूको सलन्त्खि जवाफ, पनुरावेदन पत्र िथा 
प्रसिउत्तर पत्र िर्ार र्री िम्बन्त्न्त्िि अदालिमा पठाइएको। 

▪ मानव असिकारिम्बन्त्िी ििंर्कु्त राष्ट्रििंघीर् ववशेष िमािीक्षकहरूले मार् र्रेको जानकारी िथा 
ििंर्कु्त राष्ट्रििंघीर् मानव असिकार िसमसिमा परेका उजरुीको िम्बन्त्िमा नेपाल िरकारको िफि बाट 
पेि र्नुिपने जवाफहरू िर्ार र्री पठाइएको । 
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र्ि अवसिमा र्ि कार्ािलर्ाका ववसभन्न महाशाखा/शाखाहरूबाट िम्पादन भएका मतुर्-मतुर् 
कार्िहरूको वववरण र्िप्रकार रहेको छः 

५.१ प्रिानमन्त्त्रीको सनजी िन्त्चवालर् 

िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्को सनजी िन्त्चवालर्बाट भएको पत्राचार, मन्त्िव्र् िथा शभुकामना 
िन्त्देशिम्बन्त्िी वववरणः 

सि.न. वववरण ििंतर्ा 
१. िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्को िम्बोिनहरू 36 
२. िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्ले ववसभन्न ििंघििंस्था िथा सनकार्हरूलाइि 

ददनभुएको शभुकामना िन्त्देशहरू 
139 

३. दिाि भएका पत्रहरू १११ 
४. मन्त्त्रालर्/सनकार्मा कार्ािथि पठाइएका पत्र (बाह्य) 95 
५. प्र.म.िथा मिं.प.का.सभत्रका महाशाखा/शाखामा कार्ािथि पठाइएका 

सनवेदनहरू 
17 

६. वट्पणी दिाि 201 

7. वट्पणी िदर 194 
8. माननीर् उपप्रिानमन्त्त्री/मन्त्त्री/राज्र्मन्त्त्रीज्रू्हरूको भ्रमण स्वीकृसि  32 
9. ववश् वववद्यालर्िम्बन्त्िी पत्रहरू 10 

५.२ मतुर्िन्त्चवको िन्त्चवालर् 

▪ मन्त्न्त्त्रपररषद्का ८ वटा बैठकमा पेि भएका प्रस्िावको ववषर्र्ि ववषर्मा िन्त्चवहरूको बैठक 
आर्ोजनाका लासर् व्र्वस्थापनका कार्िहरूमा िञ्चार, िमन्त्वर् िथा िहजीकरण र्ररएको ।  

▪ मन्त्न्त्त्रपररषद् िसमसिको २ वटा बैठकका लासर् आवश्र्क िमन्त्वर्/िहजीकरण र सनदेशन 
भएबमोन्त्जम कार्ि र्रेको । 

▪ देहार्बमोन्त्जम बैठकको िञ्चार, िमन्त्वर्, छलफलको बुदँा िर्ार र्ने, माइन्त्रू्ट िर्ारीमा िमन्त्वर् 
र्ने, माइन्त्रू्ट प्रमान्त्णि र्री िम्बन्त्न्त्िि ठाउँमा पठाउने िथा बैठक व्र्वस्थापनमा िहर्ोर्, 

िमन्त्वर् र िहजीकरण र्ररएकोः 
– अरुण-३ जलववद्यिु पररर्ोजनाको ववववि िमस्र्ा िमािानिम्बन्त्िी २ वटा बैठक 

– कोप-२७ िम्बन्त्िी पूवििर्ारी बैठक 

– कार्ािलर्को SMT बैठक 

– ववदेशी ववश् वववद्यालर्का प्रसिसनसिहरूिँर् िमन्त्वर् बैठक 

– िथ्र्ाङ्क ववभार्को औद्योसर्क र्णनािम्बन्त्िी बैठक 
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– सिनकुनकेो जग्र्ा िम्बन्त्िी बैठक 

– राजस्विम्बन्त्िी बैठक 

– न्त्चवकत्िा न्त्शक्षािम्बन्त्िी बैठक 

– आर्ाि व्र्वस्थापन/सनर्न्त्त्रणिम्बन्त्िी बैठक 

– व्र्ापार घाटा न्त्रू्नीकरणिम्बन्त्िी बैठक 

– िम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरणिम्बन्त्िी ३ वटा बैठक 

– ििर उद्योर्िम्बन्त्िी बैठक 

– बेरुज ुसमन्त्हािम्बन्त्िी बैठक 

– पािाङल्हाम ुराजमार्ि, बालाजबुाइपाि र ककनी वपपलटार िडकिम्बन्त्िी बैठक 

– आिारभिू िेवा प्रवाहिम्बन्त्िी बैठक 

– कार्ािलर्को तै्रमासिक प्रर्सि िमीक्षा बैठक 

– लनु्त्म्बनी र्ाडेन फाउण्डेिन र एन्त्फाबाट िञ् चासलि फुटबल कार्ििमिम्बन्त्िी िमन्त्वर् 
बैठक 

– काठमाण्डौ उपत्र्काको िकुुम्बािी िमस्र्ा िमािानिम्बन्त्िी २ वटा बैठक 

– रणनीसिक कार्िर्ोजना सनमािणिम्बन्त्िी बैठक 

– ववकाििम्बन्त्िी ऐन िजुिमा बैठक 

– राहदानी ववभार्बाट प्रवाह हनुे िेवा िम्बन्त्िी बैठक 

– िङ घीर् मासमला िथा िामान्त्र् प्रशािन मन्त्त्रालर्बाट भएका ८ वटा िन्त्चवको बढुवा, ४२ 
िहिन्त्चवको बढुवा र ५ वटा उपिन्त्चव बढुवा िसमसिको बैठक 

– छात्रवनृ्त्त्त िसमसिको ३ वटा बैठक  

– केन्त्रीर् अनरु्मन िसमसिको एउटा बैठक 

– नेितृ्व मूल्र्ाङ्कनिम्बन्त्िी एउटा बैठक  

– सनजामिी कमिचारी अस्पिाल बोडिको एउटा बैठक 

– िूचना वर्ीकरणिम्बन्त्िी ३ वटा बैठक 

▪ २ वटा िन्त्चव बैठक आर्ोजना र्री बैठकको सनणिर् प्रमान्त्णि र्री कार्ािन्त्वर्नको लासर् 
िम्बन्त्न्त्िि सनकार्मा पठाउने कार्िमा िहजीकरण र्रेको । 

▪ अनलाइन दिाि र्ररएका 1४७ वटा पत्रहरू मतुर् िन्त्चवज्रू्िमक्ष प्रस्ििु र्री आदेशानिुार 
कार्ािन्त्वर्नको लासर् प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्का िन्त्चवज्रू्हरू िमक्ष 
पठाइएको । 

▪ नेपाल िरकारका िन्त्चवहरूको 72 वटा स्वदेश भ्रमण िथा 15 वटा सबदाको ववद्यिुीर् 
असभलेख रात नकुा िाथै िन्त्चवहरूबाट प्रस्ििु स्वदेश भ्रमणको प्रसिवेदन कार्ािन्त्वर्नको लासर् 
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िम्बन्त्न्त्िि िन्त्चव िमक्ष प्रस्ििु र्ररएको । िन्त्चवहरूको हान्त्जरी र पररचर्-पत्र 
व्र्वस्थापनिम्बन्त्िी कार्िहरूलाइि सनरन्त्िरिा ददएको । 

▪ ििंवैिासनक अङ्गका पदासिकारी, प्रदेश प्रमखु, नेपाल िरकारका िन्त्चवहरू र अन्त्र् ववभार्ीर् 
प्रमखुहरूको िम्पकि  नम्बर, इमेल ठेर्ाना र वररर्िािम अद्यावसिक र्ररएको । 

▪ रावष्ट्रर् प्रकृसि ििंरक्षण कोषको ४० औ वावषिकोत्िवमा श्रीमान ्मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी 
र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ जीवन ववज्ञानिारा िञ् चासलि राष्ट्रिेवक जीवन र्ोर् कार्ििममा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी 
र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ प्रज्ञा सिस्नपुानी देउिी कार्ििममा श्रीमान ्मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् 
आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ ििंघीर्िा कार्ािन्त्वर्न िथा अनरु्मन ििंिदीर् ववशेष िसमसिको प्रसिवेदन प्रस्ििु र्ने 
कार्ििममा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् 
र्ररएको ।  

▪ दोस्रो अन्त्िरािवष्ट्रर् मरृ्ौला प्रत्र्ारोपण िम्मेलनमा प्रमखु असिसथको रूपमा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई 
िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ िथ्र्ाङ्क ववभार्को औद्योसर्क र्णनाको प्रस्िसुि र्ने कार्ििममा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी 
र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ ८ औ ँउद्योर् ददविको अविरमा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क 
िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ कारार्ार व्र्वस्थापन ििुार िथा िमस्र्ाहरूको पवहचान र िमािानका उपार्हरू ववषर्क 
एक ददविीर् कार्िशाला र्ोष्ठीमा महान्त्र्ार्ासिवक्ताको कार्ािलर्मा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई 
िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ िामान्त्जक िरुक्षा ददविको अविरमा ववन्त्शष्ट असिसथको रूपमा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी 
र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ रावष्ट्रर् िरुक्षा नीसि-२०७५ कार्ािन्त्वर्नको एकीकृि कार्िर्ोजना, २०७७ को िहज 
कार्ािन्त्वर्न म्बन्त्िी असभमखुीकरण िासलममा प्रमखु असिसथको रूपमा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई 
िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ भ्रष्टाचारववरुर्द्को अन्त्िरािवष्ट्रर् ददविको अविरमा आर्ोर्को िभाकक्ष टङ्गालमा श्रीमान ्
मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउने कार्िको िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ १९ औ ँ हस्िकला व्र्ापार मेला िथा १७औ ँ हस्िकला प्रसिर्ोसर्िामा श्रीमान ्
मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 
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▪ ७४ औ ँ अन्त्िरािवष्ट्रर् मानव असिकार ददविको अविरमा आर्ोर्को प्राङ्गण हररहरभवन 
लसलिपरुमा श्रीमान ्मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र 
िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ नीसि अनिुन्त्िान प्रसिष्ठानको अवलोकन भ्रमण िथा अन्त्िरविर्ामा श्रीमान ्मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई 
िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको।  

▪ िम्माननीर् राष्ट्रपसिज्रू्को प्रमखु आसिथ्र्मा सनवािचन आर्ोर्मा भएको जलपान कार्ििममा 
श्रीमान ् मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् 
र्रेको । 

▪ ििंघीर् ििंिद, प्रसिसनसििभाका िदस्र्ज्रू्हरूको शपथग्रहण कार्ििममा श्रीमान ्
मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ ‘Info Developers ICT Award 2022 in Association with Nepal Telecom and Genese’ 

कार्ििममा श्रीमान ्मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र 
िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ महान्त्र्ार्ासिवक्ताको कार्ािलर्को ७२ औ ँ स्थापना ददविको कार्ििममा श्रीमान ्
मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ नवसनर्कु्त महान्त्र्ार्ासिवक्ताज्रू्को शपथग्रहण कार्िकममा श्रीमान ् मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई 
िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ पोखरा अन्त्िरावष्ट्रिर् ववमानस्थलको िमदु् घाटन कार्ििममा श्रीमान ् मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई 
िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्बाट नेपाल िरकारका िबै िन्त्चवज्रू्हरूलाई सनदेशन ददन े
कार्ििमको लासर् आवश्र्क िञ् चार िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ ३०१ औ ँ पथृ्वी जर्न्त्िी िथा रावष्ट्रर् एकिा ददविको उपलक्ष्र्मा आर्ोन्त्जि जलपान 
कार्ििममा श्रीमान ्मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभार्ी र्राउनका लासर् आवश्र्क िहजीकरण र 
िमन्त्वर् र्रेको । 

▪ स्वदेशी िथा ववदेशी ििंस्था र व्र्न्त्क्तहरूर्द्ारा ववसभन्न अविरमा आर्ोजना र्ररएको न्त्चर्ापान, 

रासत्रभोज, ददवाभोजलर्ार्िका कार्ििममा मतुर्िन्त्चवज्रू्लाई िहभासर्िाको लासर् िूचना 
प्रस्ििु र्ने, कार्ििममा िहभासर्िाको िसुनन्त्श् चििा सलने र िम्बन्त्न्त्िि पक्षलाई जानकारी 
ददने लर्ार्िका कार्िहरू र्रेको।  

िन्त्चव बैठकका िबै सनणिर्हरू हेनि र्हाँ न्त्क्लक र्नुिहोि ्। 
 

  

https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
https://www.opmcm.gov.np/secretary-decisions/
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मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठक िथा ििंवैिासनक सनकार् महाशाखा 

५.३ मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठक शाखा र मन्त्न्त्त्रपररषद् सनणिर् कार्ािन्त्वर्न अनरु्मन शाखा 

▪ र्ि अवसिमा मन्त्न्त्त्रपररषद्का ८ वटा बैठक बिी १२९ वटा सनणिर्हरू भएकोमा उक्त 
बैठकहरूको सनणिर् लेखन, सनकािा, असभलेख िथा िञ्चार िम्बन्त्िी कार्ि र्ररएको । 

▪ मन्त्न्त्त्रपररषद्का ववसभन्त् न िसमसिहरूका २ वटा बैठक बिी ७ वटा सनणिर्हरू भएकोमा उक्त 
बैठकहरूको सनणिर् लेखन, सनकािा, असभलेख िथा िञ् चारिम्बन्त्िी कार्ि र्ररएको । 

▪ नेपाल िरकार¸ मन्त्न्त्त्रपररषद् को ववसभन्त् न बैठकबाट भएका १३४ वटा ववसभन्न सनणिर्हरूको 
कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको अनरु्मन र्ने प्रर्ोजनका लासर् ववसभन्त् न सनकार्हरूमा पत्राचार 
र्ररएको एवम ्उक्त सनणिर्हरू अनलाइन प्रणालीमाफि ि अनरु्मन र्री आ.व. २०७९/८० 
को दोस्रो तै्रमासिक प्रर्सि प्रसिवेदन िर्ार र्ने कार्ि भइरहेको । 

▪ राजनीसिक प्रकृसिका सनर्नु्त्क्त/मनोनर्नको पदपूसिििम्बन्त्िी वववरण मन्त्न्त्त्रपररषद् सनणिर् 
कार्ािन्त्वर्न अनरु्मन प्रणालीमा अद्यावसिक भइरहेको । 

▪ नेपाल िरकार (मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठक) का सनणिर्हरू हेनि र्हाँ न्त्क्लक र्नुिहोि ्
 

५.४ मन्त्न्त्त्रपररषद् िसमसि िथा ििंवैिासनक सनकार् शाखा 

िसमसिको नाम बैठक ििंतर्ा सनणिर् ििंतर्ा 

प्रशािन िसमसि - - 

िामान्त्जक िसमसि 1 4 

आसथिक िथा पूवाििार िसमसि - - 

वविेर्क िसमसि 1 3 

जम्मा 2 7 
 

▪   

मन्त्न्त्त्रपररषद् िसमसिका िबै सनणिर्हरू हेनि र्हाँ न्त्क्लक र्नुिहोि ्। 

 

प्रशािन महाशाखा 

५.५ प्रशािन शाखा 

▪ कार्ािलर् र मािहिका सनकार्को जनशन्त्क्त व्र्वस्थापनिम्बन्त्िी कार्िअन्त्िर्िि कमिचारीको सनर्नु्त्क्त, 
िरुवा, काज, हान्त्जरी, सबदा, बढुवा, परुस्कार, िासलम, छात्रवनृ्त्त्त मनोनर्न, सनवनृ्त्त्तभरण र 
अवकाशिम्बन्त्िी कार्िहरू 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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▪ कार्ािलर्को दैसनक प्रशािन िञ्चालन िथा आन्त्िररक व्र्वस्थापनको कार्ि र्ररएको ।  
▪ कार्ािलर् बैठकलर्ार्िका अन्त्र् बैठकको व्र्वस्थापन िथा सनणिर् कार्ािन्त्वर्नका लासर् िमन्त्वर् 

र्ररएको । 
▪ कार्ािलर् पररिरसभत्र िरिफाइ एविं हररर्ाली प्रवर्द्िनिम्बन्त्िी कार्ि र्ररएको । 
▪ र्ि कार्ािलर्को डा. हकि  र्रुुङ हलमा ध्वसन प्रणाली िथा अन्त्र् मेन्त्शनरी जडान र पुजँीर्ि ििुार 

िथा फसनिसिङ्गका लासर् ववद्यिुीर् बोलपत्र आह्वान र्री बोलपत्र स्वीकृि भई कार्ािदेश ददइएकोमा 
िो कार्ि िम्पन्न हनुे चरणमा रहेको ।  

▪ वावषिक खररद र्ोजनाअनरुूपका ववसभन्न खररद कार्िहरू िम्पन्न र्ररएको: 
– र्ि कार्ािलर्का लासर् आवश्र्क स्टेशनरी िथा मिलन्त्द िामाग्री खररदिम्बन्त्िी प्रविर्ा 

िम्पन्न र्री िम्झौिा िमेि भइिकेको ।  
– कार्ािलर् र पररिर िरिफाइ िथा िोका लासर् आवश्र्क िामग्री खररदिम्बन्त्िी प्रविर्ा 

िम्पन्न र्री िम्झौिा िमेि भइिकेको । 
– र्ि कार्ािलर्का लासर् आवश्र्क खाद्य िामग्रीिम्बन्त्िी बोलपत्र आह्वान भएकोमा प्राि 

बोलपत्रदािाहरूको प्राववसिक प्रस्िावको मूल्र्ाङ्कन िम्पन्न र्री आसथिक प्रस्िाव खोल्ने चरणमा 
रहेको । 

– िोझै खररद र्नुिपने प्रकृसिका वस्ि ुिथा परामशि िेवा सनर्समि रूपमा खररद कार्ि र्ररएको। 

५.६ आसथिक प्रशािन शाखा 

▪ आ.व. ०७९/८० को ववसनर्ोजना, राजस्व, िरौटी, कार्ि ििंचालनको प्रथम तै्रमासिकको 
आन्त्िररक लेखापरीक्षण िम्पन्न र्ररएको ।  

▪ TDS लाइि आन्त्िररक राजस्व ववभार्ले िर्ार पारेको िफ्टवेर्रमाफि ि ्प्रवववष्ट र्ने कार्ि सनर्समि 
रूपमा र्ररएको ।  

▪ आसथिक प्रशािनिँर् िम्बन्त्न्त्िि महाशाखा/शाखाबाट मार् र्ररएको रार् उपलब्ि र्राइिएको।  

▪ र्ि वषिको दोस्रो तै्रमासिक अवसिमा पूजँीर्ििफि  २८.४७ प्रसिशि र चालिुफि  २५.२२ प्रसिशि 
कूल ववत्तीर् प्रर्सि भएको ।  

▪ र्ि कार्ािलर् िथा अन्त्िर्ििका सनकार्हरूको बेरूजकुो लर्ि अद्यावसिक र्ररएको ।  

िामान्त्जक ववकाि िथा रूपान्त्िरण  महाशाखा 
 

५.७ मवहला, बालबासलका, ज्रे्ष्ठ नार्ररक, श्रम िथा रोजर्ार शाखा 

▪ समसि 2079/04/20 र्िे शिुवारका ददन नेपाल िरकारका मतुर्िन्त्चव श्रीमान ्शिंकरदाि 
बैरार्ीज्रू्को ििंर्ोजकत्वमा लनु्त्म्बनी र्ाडेन फाउण्डेिन, स्पनेबाट नेपाल िरकारलाई प्राि हनु े
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िेिो जेडको बरु्द् मूसिि स्थापनािम्बन्त्िमा ववसभन्न मन्त्त्रालर्का िन्त्चवज्रू्हरूको उपन्त्स्थसिमा बैठक 
बिी ववसभन्न सनणिर् भएको र उक्त सनणिर् कार्ािन्त्वर्नका लासर् शहरी ववकाि मन्त्त्रालर्, अथि 
मन्त्त्रालर्, ििंस्कृसि, पर्िटन िथा नार्ररक उड्डर्न मन्त्त्रालर्, र्हृ मन्त्त्रालर् र काठमाण्डौं 
महानर्रपासलकाको कार्ािलर्लाई पत्राचार र्ररएको। 

▪ रावष्ट्रर् मवहला आर्ोर्, मवहला, बालबासलका िथा ज्रे्ष्ठ नार्ररक मन्त्त्रालर्, स्वास्थ्र् िेवा 
ववभार्िारा आर्ोन्त्जि ववसभन्न अन्त्िरविर्ा िथा बैठकहरूमा िहभासर्िा जनाइएको ।  

५.८ न्त्शक्षा, स्वास्थ्र्, र्वुा िथा खेलकुद शाखा 

▪ श्रीमान ्मतुर् िन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षिामा समसि 2079/07/15 र्िे बिेको उच्च व्र्वस्थापन 
िमूहको बैठकको सनणिर् िथा कार्िववभाजन अनिुार वान्त्णज्र् िथा व्र्ापार िहजीकरण र सनर्ािि 
प्रवर्द्िनिम्बन्त्िी ित्काल ििुार कार्िर्ोजनाको मस्र्ौदा िर्ार र्ररएको। 

▪ िाववकको कोसभड-१९ ििंकट व्र्वस्थापन िमन्त्वर् केन्त्रको िट्टामा िबै रोर्हरूको रोकथाम, 

सनर्न्त्त्रण, सनदान र उपचारिम्बन्त्िी कार्िलाई एकीकृि र व्र्वन्त्स्थि रूपमा कार्ि र्नि रावष्ट्रर् 
स्वास्थ्र् िङ्कट व्र्वस्थापन िमन्त्वर् केन्त्रको स्थापना र्नि िोिम्बन्त्िी सनदेन्त्शकाको मस्र्ौदा 
िर्ार र्री छलफलको िममा रहेको। 

▪ स्वास्थ्र् क्षेत्र ििुार िथा िेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा ववृर्द् र्ने ववषर्मा ववसभन्न िरोकारवाला 
सनकार्का प्रमखु िथा प्रसिसनसिहरूको िहभासर्िामा िामान्त्जक ववकाि िथा प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् 
क्षेत्र हेने िन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षिामा समसि २०७९/08/18 मा िमन्त्वर्ात्मक बैठक बिेको। 

▪ ववद्यालर् िहमा पाठ् र्पसु्िकहरूको अभाव रहँदै आएको िम्बन्त्िमा समसि २०७९/09/26 र 
29 र्िे िामान्त्जक ववकाि िथा प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् क्षेत्र हेने िन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षिामा ववसभन्न 
िरोकारवाला सनकार्का प्रमखुहरूको िहभासर्िामा िमन्त्वर्ात्मक बैठक र्री आर्ामी शैन्त्क्षक 
ित्र २०८० का लासर् ववद्यालर् िहमा पाठ् र्पसु्िकहरूको अभाव हनु नददन िथा शैन्त्क्षक ित्र 
शरुु हनु ुअर्ावै ववद्याथीले पाठ् र्पसु्िक पाउने िसुनन्त्िििाको लासर् वस्िसुनष्ठ कार्िर्ोजना सनमािण 
र्री कार्ािन्त्वर्नका लासर् जनक न्त्शक्षा िामाग्री केन्त्र सलसमटेडलाई सनदेशन ददएको। 

▪ काठमाण्डौं उपत्र्कामा रहेका नेपाल िरकारका केन्त्रीर् अस्पिालहरूमध्रे् ५ वटा अस्पिालहरू 
र पाटन स्वास्थ्र् ववज्ञान प्रसिष्ठानको िेवा प्रवाहिम्बन्त्िमा स्वास्थ्र् िथा जनििंतर्ा मन्त्त्रालर्का 
प्रसिसनसि िवहिको र्ि कार्ािलर्को अनरु्मन टोलीले अनरु्मन र्री प्रसिवेदन िर्ार भइरहेको। 

▪ शाखाका न्त्जम्मेवारीसभत्रका कार्िहरू सनर्समि रूपमा िम्पादन र्ररएको। 

▪ कोसभड-१९ िङ्कट व्र्वस्थापन िमन्त्वर् केन्त्रको िम्पकि  शाखाको रूपमा कार्िहरू र्ररएको। 
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प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् िथा र्ोजना महाशाखा 

५.९ प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् शाखा िथा र्ोजना, अनरु्मन िथा ववपद् िमन्त्वर् शाखा 

▪ प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर् र अन्त्िर्ििका सनकार्हरूको िमेि अनलाइन 
मसनटररङ प्रणालीमा रहेका विर्ाकलाप िथा माइलस्टोनहरूको मासिक प्रर्सि प्रववष्ट र्ररएको।  

▪ प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्को रणनीसिक र्ोजना िजुिमा र्ने िम्बन्त्िमा 
िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्बाट २०७९/०९/११ मा सनणिर् भई कार्ि अर्ासड बढाइएको।  

▪ प्रथम तै्रमासिक िमीक्षा िथा मन्त्त्रालर्र्ि ववकाि िमस्र्ा िमािान िसमसिको बैठक बिी 
आवश्र्क सनणिर्हरू र्री कार्ािन्त्वर्नका लासर् िम्बन्त्न्त्िि सनकार्मा पठाइएको। 

▪ िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्बाट भएको ३० बुदेँ सनदेशनमा न्त्चिो मौिमका कारण िराईमा 
शीिलहर र वहमाली क्षेत्रमा वहमपािले जनजीवनमा पने अिरलाई ध्र्ानमा राखी आवश्र्क 
प्रबन्त्ि समलाउन सनदेशन भएबमोन्त्जम समसि २०७९/०९/२६ र्िे िन्त्चव श्री कृष्णहरर पषु्करको 
ििंर्ोजकत्वमा ववपद् व्र्वस्थापनिँर् िम्बन्त्न्त्िि िरोकारवाला सनकार्हरूका पदासिकारीहरूको 
उपन्त्स्थसिमा बैठक बिी भएका सनणिर्हरू कार्ािन्त्वर्नका लासर् पठाइएको।  

▪ ििंवविानमा उन्त्ल्लन्त्खि स्थानीर् िहको एकल िथा िाझा असिकारको कार्ािन्त्वर्न िम्बन्त्िमा 
िलािही न्त्जल्लाको हररवन नर्रपासलका र चन्त्रनर्र र्ाउँपासलकामा स्थलर्ि अध्र्र्न िथा 
अन्त्िरविर्ात्मक र्ोष्ठी कार्ििम िम्पन्न र्ररएको ।  

▪ प्रदेश प्रमखुको अनपुन्त्स्थसिमा प्रदेश प्रमखुले र्नुिपने काम िम्बन्त्िमा कानून सनमािणका लासर् 
प्रारन्त्म्भक मस्र्ौदा िर्ारी िसमसि र्ठन भई कार्ि शरुु भएको।  

 

रावष्ट्रर् िरुक्षा िथा कूटनीसि िमन्त्वर् महाशाखा 

५.१० िूचना, िञ् चार िथा वैदेन्त्शक िमन्त्वर् शाखा 

िूचनाको हक कार्ािन्त्वर्निम्बन्त्िमा  

▪ आसथिक वषि २०७९/८० को दोस्रो तै्रमासिक अवसिमा िूचनाको हकिम्बन्त्िी ऐन, २०६४ 
बमोन्त्जम िूचना उपलब्ि र्राई पाऊँ भनी प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्का िूचना 
असिकारीलाई िम्बोिन र्री प्रा् ि भएका १६ वटा सनवेदनमा आवश्र्क कारवाही र्री िूचना 
उपलब्ि र्राइएको । 

▪ श्री िार्र जोशी, काठमाडौंले प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्लाइि ववपक्षी बनाइि 
अमेररकाको State Partnership Programme (SSP) का ववषर्मा श्री रावष्ट्रर् िूचना आर्ोर्मा 
दार्र र्रेको ररट सनवेदनको सलन्त्खि जवाफ िर्ार र्री आर्ोर्मा पठाइएको ।  
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▪ श्री भीमप्रिाद पनु, म्र्ाग्दीले प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्लाइि ववपक्षी बनाइि    
श्री रावष्ट्रर् िूचना आर्ोर्मा दार्र र्रेको ववसभन्न ववषर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि ररट सनवेदनको सलन्त्खि 
जवाफ िर्ार र्री आर्ोर्मा पठाइएको ।  

▪ अन्त्र् सनकार्िँर् िम्बन्त्न्त्िि सनवेदनहरू आवश्र्क कारवाहीका लासर् िि ् िि ् सनकार्मा  लेखी  

पठाइएको । (थप वववरण प्रसिवेदनको ि.ििं १० मा िमावेश र्ररएको छ) । 

राजदूि सनर्नु्त्क्त िहमसि  

▪ नेपालिँर् दौत्र्िम्बन्त्ि कार्म भएका सनम्न समत्रराष्ट्रका आवािीर् राजदूिको सनर्नु्त्क्तका लासर् 
िहमसि प्रदान र्ररएकोः 

ि.ििं राजदूिको नाम समत्र राष्ट्रको नाम िहमसि प्रदान र्ररएको समसि 

१. H.E. Mr. Abrar Hussain Hashmi पावकस्िान  २०७९/08/20 

२. H.E. Mr. Chen Song चीन  २०७९/08/20 

▪ नेपालिँर् दौत्र्िम्बन्त्ि कार्म भएका सनम्न समत्रराष्ट्रका रै्रआवािीर् राजदूिको सनर्नु्त्क्तका लासर् 
िहमसि प्रदान र्ररएकोः 

ि.ििं राजदूिको नाम समत्र राष्ट्रको नाम िहमसि प्रदान र्ररएको समसि 

१. H.E. Mr. Youri Babakhanian अरमेसनर्ा  २०७९/08/2१ 

२. H.E. Mr. Godfrey Majoni Chipare न्त्जम्बाब्वे २०७९/08/2९ 

३. H.E. Mrs. Yasiel Alines Burillo 

Rivera 
पानामा  २०७९/08/2९ 

 

वैदेन्त्शक भ्रमण िथा सभिा िहजीकरण  

▪ िम्माननीर् राष्ट्रपसि श्रीमिी ववद्यादेवी भण्डारीज्रू् िथा उहाँको प्रसिसनसिमण्डलको आइिल्र्ाण्ड 
भ्रमणको िमन्त्वर् िथा िहजीकरण र्ररएको ।  

अन्त्र् कार्िहरू  

▪ िूचनाको हकिम्बन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सनर्मावली, २०६५ को सनर्म ३ 
बमोन्त्जम प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि आसथिक वषि २०७८/७९ 
को पवहलो तै्रमासिक वववरण (२०७९ िाउन-अिोज) िर्ार र्री िो वववरण कार्ािलर्को 
वेबिाइटमाफि ि ्िाविजसनक र्ररएको।  
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▪ िूचनाको हकिम्बन्त्िी रावष्ट्रर् रणनीसिक कार्िर्ोजना (२०२३-२०२७) को मस्र्ौदालाइि 
अन्त्न्त्िम रूप ददने िन्त्दभिमा र्ि कार्ािलर्को िफि बाट समसि २०७९/०७/०३ र्िे रावष्ट्रर् 
िूचना आर्ोर्लाइि आवश्र्क िझुाव पठाइएको ।   

▪ रावष्ट्रर् िूचना आर्ोर् लर्ार्ि िरोकारवाला सनकार्बाट मार् भै आएका वववरण उपलब्ि 
र्राइएको । 

▪ प्रदेशमा कार्िरि िीनजना कमिचारीहरूलाइि वैदेन्त्शक भ्रमण/िासलमका िन्त्दभिमा ववसभन्न देशको 
भ्रमणका लासर् ववशेष राहदानी उपलब्ि र्राउन सिफाररि र्ररएको ।  

५.११ िूचना िमन्त्वर् शाखा 

▪ रावष्ट्रर् िरुक्षा नीसि, २०७५ को एकीकृि कार्िर्ोजना, २०७७ मा र्ि कार्ािलर्लाइि न्त्जम्मेवारी 
िोवकएका विर्ाकलापहरूको कार्ािन्त्वर्नको आ.व. २०७८/७९ को वावषिक प्रर्सि वववरण 
िर्ार र्री रावष्ट्रर् िरुक्षा पररषद्को िन्त्चवालर्मा पठाइएको। ििुार महाशाखा 

५.१२ िशुािन प्रवर्द्िन िथा भ्रष्टाचार सनर्रानी शाखा 

▪ िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्बाट भएको सनदेशनहरूको कार्ािन्त्वर्नको कार्िर्ोजनाः  िम्माननीर् 
प्रिानमन्त्त्री श्री पषु्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्रू्ले कार्िभार िम्हाल्नभुएपसछ नेपाल िरकारका 
िन्त्चवज्रू्हरूलाई प्रथम पटक समसि २०७९ पिु १९ र्िे ददनभुएको सनदेशनहरूको प्रभावकारी 
कार्ािन्त्वर्नका लासर् कार्िर्ोजना बनाई समसि २०७९ पिु २० र्िे िम्बन्त्न्त्िि िबै 
मन्त्त्रालर्/सनकार्हरूमा कार्ािन्त्वर्नाथि पठाइएको । 

▪ िन्त्चव एविं उच्च व्र्वस्थापन िमूहको बैठक: समसि 2079/07/25 र्िे र 
2079/08/29 र्िे नपेाल िरकारका मतुर् िन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षिामा िन्त्चव बैठक बिी 
ववसभन्त् न सनणिर्हरू भई उक्त सनणिर्हरू कार्ािन्त्वर्नको लासर् िबै सनकार्मा पठाइएको। त्र्िै 
र्री समसि 2079/07/15 र्िे नेपाल िरकारका मतुर् िन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षिामा प्रिानमन्त्त्री 
िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्का िन्त्चवहरू िन्त्म्मसलि उच्च व्र्वस्थापन िमूहको बैठक िम्पन्त् न 
भएको। 

▪ उजरुी/र्नुािोहरूको िम्बोिनः ववसभन्त् न व्र्न्त्क्त/ििंस्थाहरूबाट प्रा् ि ज्ञापनपत्र/उजरुी/ 
र्नुािोहरू िम्बोिनको लासर् िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर्/सनकार्मा आवश्र्क कारवाहीको लासर् लेखी 
पठाइएको।  

▪ नेपालको ििंवविानको िारा 53 र िशुािन (व्र्वस्थापन िथा िञ् चालन) ऐन, 2064 को 
दफा ४१ बमोन्त्जमको वावषिक प्रसिवेदनको प्रारन्त्म्भक मस्र्ौदा िर्ार र्ररएको । 

▪ िम्पन्त्त्त वववरण ििंकलन एविं त्र्िको असभलेख व्र्वस्थापन: र्ि शाखामा प्राि भएको ििंवैिासनक 
सनकार्का पदासिकारी, महान्त्र्ार्ासिवक्ता, राष्ट्रपसि िथा उपराष्ट्रपसिबाट मनोनीि िथा सनर्कु्त 
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अन्त्र् पदासिकारी, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्का उपाध्र्क्ष िथा िदस्र्हरू र प्रदेश प्रमखुहरूको 
िम्पन्त्त्त वववरणको असभलेख राखी रावष्ट्रर् ििकि िा केन्त्रको वेभिाइटमा अनलाइन प्रववष्ट र्नि 
िो वववरण रावष्ट्रर् ििकि िा केन्त्रमा पठाइएको। 

▪ ववन्त्शष्ट शे्रणी एविं राजपत्रावङ्कि प्रथम शे्रणीका सनजामिी कमिचारीहरूको नेितृ्व मूल्र्ाङ्कन 
िम्बन्त्िमा कार्िववसिको िजुिमा िथा नेितृ्व मूल्र्ाङ्कन िसमसिको बैठक आर्ोजना र्ररएको।  

▪ ववसभन्त् न मन्त्त्रालर्िँर्को िहकार्िमा िेवा प्रवाहिम्बन्त्िमा ििुारका कार्िर्ोजना सनमािण 
र्ररएको।  

५.१३ िम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण िथा राजस्व अनिुन्त्िान शाखा  

▪ िम्पत्ती शरु्द्ीकरण िथा आिङ्कवादी विर्ाकलापमा ववत्तीर् लर्ानी सनवारण (Anti-Money 

Laundering/Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) िम्बन्त्िी िेस्रो चरणको 
पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनको िर्ारीको िममा ववत्तीर् जानकारी एकाइ नेपालिँर्को िहकार्िमा HM 

Treasury, बेलार्िका ववज्ञहरूिारा २०७९ अिोज ३१ देन्त्ख कासििक ३ र्िेिम्म ववसभन्न 
सनकार्को िहभासर्िामा अननु्त्शक्षण/अन्त्िरविर्ा कार्ििम िम्पन्न भएको । 

▪ AML/CFT  Mutual Evaluation Onsite िर्ारीको िममा प्राववसिक पररपालना िफि को TC 

Annex Second Draft  िम्बन्त्िमा  िम्बन्त्न्त्िि सनकार्हरूिँर् छलफल िथा अन्त्िरविर्ा 
र्ररएको । 

▪ AML/CFT Mutual Evaluation को  Onsite कार्ििम (5 Dec.-16 Dec., 2022) िम्बर्द् 
सनकार्हरूको िहभासर्िामा िम्पन्न भएको । 

▪ AML/CFT िम्बन्त्िी रावष्ट्रर् िमन्त्वर् िसमसिका ११७, ११८ र ११९ औ ँबैठकहरू िम्पन्न 
र्ररएको। 

▪ AML/CFT Mutual Evaluation को िममा Asia Pacific Group (APG) बाट प्राि Immediate 

Outcome िम्बन्त्िी प्रश् नावलीको जवाफिवहिको Immediate Outcome Response Report  िर्ार 
र्री APG िन्त्चवालर्मा पठाइएको। 

▪ िम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण सनवारणिम्बन्त्िी पारस्पररक मूल्र्ाङ्कनको प्रारन्त्म्भक प्रसिवेदनबमोन्त्जम आर्ामी 
कार्िददशा सनमािण र्ने कार्ि भइरहेको । 

▪ िम्पन्त्त्त शरु्द्ीकरण िथा आिङ्कवादी विर्ाकलापिम्बन्त्िी रावष्ट्रर् रणनीसि िथा कार्िर्ोजना 
(२०७६-२०८१) को प्रर्सि उपर छलफल र्री मस्र्ौदा प्रसिवेदन िर्ार र्नि िम्बन्त्न्त्िि 
सनकार्हरूिँर् प्रर्सि वववरण िवहि बैठक बिी छलफल/अन्त्िरविर्ा भइरहेको । 
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५.१४ हेलो िरकार कक्ष  

प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर् र ववसभन्न मन्त्त्रालर् िथा सनकार्हरूिँर् िम्बन्त्न्त्िि 
ववषर्मा प्राि हनुे ववसभन्न वकसिमका जनर्नुािो र िझुावहरूको उन्त्चि िनुवुाइ र्नि, मन्त्त्रालर्बाट 
हनुे नीसिर्ि सनणिर्, कार्ि िञ्चालन र शान्त्न्त्ि िरुक्षाको न्त्स्थसिको िम्बन्त्िमा जानकारी सलई शािकीर् 
व्र्वस्थामा ििुार र्री जनमखुी प्रशािन व्र्वस्थाको प्रवर्द्िन र्निका लासर् र्नुािो र्नि चाहने जो 
कोहीलाई देहार्बमोन्त्जमको माध्र्मबाट हेलो िरकार कक्षको शाखामा िूचना ददने व्र्वस्था 
समलाइएको। 
  

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

▪ शाखाको फ्र्ाक्ि नम्बर ११०० मा फ्र्ाक्ि र्रेर । 

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

▪ कार्ािलर्को बेविाइट www.gunaso.opmcm.gov.np को Complaints and Suggestion बाट 
पठाएर । 

▪ ट्वीटर िथा फेिबकु पेजको र्नुािो रे्टमा िन्त्देश पठाएर । 

▪ मोबाइल एपमा र्नुािो पठाएर । 

▪ हेलो िरकार शाखामा पत्र पठाएर । 

▪ र्नुािोकिाि स्वर्िं उपन्त्स्थि भई वववरण वटपाएर । 

▪ एि.एम.एिमाफि ि ्र्नुािो पठाएर । 

▪ Viber माफि ि ्र्नुािो पठाएर । 

▪ अन्त्र् 
 

हेलो िरकार शाखाबाट िम्पादन भएका मतुर्-मतुर् कामहरू 

▪ हेलो िरकार कक्षमा ववसभन्न माध्र्म (हेलो िरकार वेब पोटिल, फेिबकु, भाइबर, ट्वीटर, इमेल, 

फोन िम्पकि  िथा प्रत्र्क्षरूपमा कक्षमा नै उपन्त्स्थि भई) बाट प्राि कूल १९२८ (प्राि भएका 
र्नुािा र फर्छ्यौटका लासर् पनु: प्राि भएका िमेि) र्नुािोहरूलाई अध्र्र्न ववश् लेषण र्री 
िम्बन्त्न्त्िि सनकार्मा पठाउन उपर्कु्त देन्त्खएका र्नुािो आवश्र्क कारवाहीका लासर् िम्बन्त्न्त्िि 
सनकार्मा पठाइएको । 

▪ र्ि अवसिमा (२०७९ कासििक १ र्िे देन्त्ख पिु मिान्त्ििम्म) िम्बन्त्न्त्िि सनकार्बाट िमािान 
भई आएकामध्रे् फर्छ्यौट र्नि उपर्कु्त देन्त्खएका जम्मा ४०२ (र्ो अवसिभन्त्दा अर्ासड िम्बन्त्न्त्िि 
सनकार्मा पठाइएका, िम्बन्त्न्त्िि सनकार्मा नपठाई कक्षबाट नै फर्छ्यौट र्ररएका िमेि) र्नुािो 
फर्छ्यौट र्ररएको ।  
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▪ समसि २०७६/०४/०१ देन्त्ख िञ् चालनमा ल्र्ाइएको नर्ाँ ववद्यिुीर् पोटिलमा २०७६/०४/०१ 
देन्त्ख हालिम्म प्राि र्नुािोहरूमध्रे् ५८.१८% र्नुािो फर्छ्यौट भएको । 

▪ र्नुािो व्र्वस्थापनिँर् िम्बन्त्न्त्िि अन्त्र् सनर्समि िथा आकन्त्स्मक कार्िहरूका िाथै शाखाका 
प्रशािसनक कार्िहरू सनरन्त्िर रूपमा िम्पादन र्ने र्ररएको । 

 

नसिजा व्र्वस्थापन महाशाखा 

५.१५  ित्काल िमस्र्ा िमािान केन्त्र, नसिजा ववश् लेषण िथा व्र्वस्थापन शाखा, िथ्र्ाङ्क  

शाखा, िूचना प्रववसि शाखा 

▪ ६२ औ ँकेन्त्रीर् अनरु्मन िथा मूल्र्ाङ्कन िसमसिको बैठकले र्रेका सनणिर्हरूको कार्ािन्त्वर्न 
अवस्था र प्रर्सिको वववरण असभलेखीकरण र्ररएको । 

▪ २०७९/०८/१३ र्िे केन्त्रीर् अनरु्मन िथा मूल्र्ाङ्कन िसमसिको ६३औ ँबैठक आर्ोजना 
र्री िो बैठकबाट भएका सनणिर्हरू कार्ािन्त्वर्नका लासर् िम्बन्त्न्त्िि सनकार्हरूमा पठाइएको। 

▪ मन्त्त्रालर् एविं ववसभन्न सनकार्हरूको कार्ििम्पादन िम्बन्त्िी २०७९ मिंसिर मवहनािम्मको प्रर्सि 
प्रसिवेदन िर्ार र्ररएको ।  

▪ मेलम्ची खानेपानी आर्ोजनाको िञ् चालन िम्बन्त्िमा रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोर्को िमन्त्वर्मा ििंर्कु्त 
अनरु्मन र्ररएको । 

▪ मनु्त्ग्लन/पोखरा िडकखण्ड, पोखरा क्षेत्रीर् अन्त्िरािवष्ट्रर् ववमानस्थलको कार्िप्रर्सिको अनरु्मन 
र्ररएको । 

▪ िाविजसनक िेवा प्रवाह, ववकाि सनमािण एविं र्णुस्िर लर्ार्िका ववषर्हरूमा र्ण्डकी प्रदेशमा 
अन्त्िरविर्ा िम्पन्न र्ररएको । 

▪ ववद्यमान आसथिक चनुौिीको िामना, र्णुस्िरीर् पूवाििार सनमािण एविं िेवा प्रवाहमा ििुारका लासर् 
िझुाव प्रस्ििु र्नि र्दठि ५ वटा कार्िदलरूमध्रे् वैदेन्त्शक मरुा िन्त्ञ् चसि, रेसमटेन्त्ि र 
पर्िटनिम्बन्त्िी क्षेत्रको प्रसिवेदन िर्ार र्ररएको एविं पाँचवटै कार्िदलहरूको एकीकृि प्रसिवेदन 
िमेि िर्ार र्ररएको । 

▪ समसि २०७९ पिु २५ र्िे िाविजसनक र्ररएको नेपाल िरकारको नीसिर्ि प्राथसमकिा एविं 
न्त्रू्निम कार्ििम िथा िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्ले प्रसिसनसि िभामा समसि २०७९ पिु २६ 
र्िे र्नुिभएको िम्बोिनमा उल्लेख भएका ववषर्हरू एविं िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्ले समसि 
२०७९ पिु १९ मा नेपाल िरकारका िन्त्चवज्रू्हरूलाई ददनभुएको सनदेशनहरूको 
कार्ािन्त्वर्नका लासर् एकीकृि कार्िर्ोजना िर्ार र्री िम्बन्त्न्त्िि सनकार्हरूमा कार्ािन्त्वर्नका 
लासर् पठाइएको । 
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लर्ानी, उत्पादन िथा रोजर्ार प्रवर्द्िन महाशाखा 

५.१६ अथि, उद्योर्, वान्त्णज्र्  िथा पर्िटन शाखा र कृवष, वन िथा वािावरण शाखा 
 

▪ समसि २०७९/०७/०३ मा व्र्विावर्क वािावरण प्रवर्द्िन िमन्त्वर् िसमसिको बैठक िम्पन्न 
र्री र्ि आसथिक वषिको नीसि िथा कार्ििम र बजेटले िमेटेका र रावष्ट्रर् िथा क्षेत्रर्ि 
आवसिक र्ोजनाले सनददिष्ट र्रेका कार्िहरूमध्रे् ित्काल र्नि िवकने विर्ाकलाप अववलम्ब िरुू 
र्ने र कार्िर्ोजनामा िमेि िमावेश र्नेलर्ार्िका सनणिर् भएको । िोहीअनिुार कार्ािन्त्वर्न 
भैरहेको ।  

▪ समसि २०७९/०८/१८ मा व्र्विावर्क वािावरण प्रवर्द्िन िमन्त्वर् िसमसिको बैठक िम्पन्न 
र्री िम्बर्द् सनकार्हरूिमेिको ििंलग्निामा लर्ानी, व्र्विावर्क वािावरण िथा उजाि खपिका 
क्षेत्रमा ित्काल र दीघिकालीन रूपमा र्नुिपने ििुारका कार्िर्ोजना िर्ार र्नेलर्ार्िका सनणिर् 
भएको । िोहीबमोन्त्जम कार्िर्ोजना िर्ार भइ पेि भएको ।  

▪ वन िथा वािावरण मन्त्त्रालर्अन्त्िर्िि वािावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन िथा जग्र्ा प्रासिलर्ार्ि 
आर्ोजना िथा कार्ििमको ववषर्मा लर्ानी, उत्पादन िथा रोजर्ारी प्रवर्द्िन महाशाखा प्रमखुको 
नेितृ्वमा समसि २०७९/०८/२७ मा वन िथा वािावरण मन्त्त्रालर्को अनरु्मन भर्ो । िो 
कको प्रसिवेदन श्रीमान ्मतुर्िन्त्चवज्रू् िमक्ष पेि र्री कार्ािन्त्वर्नमा लसर्एको ।  

▪ व्र्विावर्क वािावरण िहजीकरणका क्षेत्रिँर् िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर् िथा अन्त्िर्ििका 
सनकार्हरूबाट िेवा प्रवाहका लासर् पर्ोर्मा ल्र्ाइएका अनलाइन प्रणालीहरूको अन्त्िरआबर्द्िा 
र अन्त्िरििंवालनशीलिा कार्म र्राइि िेवा प्रवाहलाइि िरलीकृि र प्रभावकारी बनाउने िम्बर्द् 
सनकार्हरूिँर् छलफल र अध्र्र्न/अनरु्मन टोली र्ठन र्री कार्ि भैरहेको ।  

▪ महाशाखाअन्त्िर्ििका मन्त्त्रालर्/सनकार्मा हनुे मन्त्त्रालर्स्िरीर् िमस्र्ा िमािान िसमसि 
(MDAC) लर्ार्िका बैठक/कार्ििमहरू िहभार्ी प्रभावकारी रूपमा कार्ि िम्पादन र्नि 
िहजीकरण र्ररएको । िाथै बाँकी सनर्समि कामहरू िम्पादन भैरहेका । 
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पूवाििार ववकाि महाशाखा 

५.१७ भौसिक पूवाििार, जलस्रोि िथा ऊजाि र खानेपानी, शहरी ववकाि िथा िञ् चार शाखा 

▪ समसि २०७९/०७/०६ र्िे पूवि-पन्त्श् चम राजमार्िको िडक ववस्िार र ववववि ववषर्मा आर्ोजना 
िहजीकरण िसमसिको बैठकले लार्िप्रभावी िवरले पूवि-पन्त्श् चम राजमार्िको पथलैर्ा-हेटौँडा-
नारार्णघाट िडक स्िरोन्नसि कार्िमा िहजीकरण र्नि वन िथा वािावरण मन्त्त्रालर् र अथि 
मन्त्त्रालर्लाई सनदेशन ददन ेलर्ार्िका सनणिर् र्रेको । 

▪ समसि २०७९/०७/१५ र्िे ल्िीफेदी काठमाण्डौंमा िबस्टेशन र प्रिारण लाइन सनमािणको 
लासर् िहजीकरण र्नि बिेको बैठकमा र्हृ मन्त्त्रालर्ले आवश्र्क िरुक्षा प्रबन्त्ि र्राउने 
लर्ार्िका ववषर्मा सनणिर् भएको। 

▪ समसि २०७९/०८/०९ मा ववद्यिुीर् बिहरूको चान्त्जिङ् र् स्टेशनको लासर् जग्र्ा प्रासि ववषर्क 
बैठक बिी अध्र्र्न िसमसिले प्रस्िाव र्रेका जग्र्ाहरूमध्रे् भौसिक पूवाििार िथा र्ािार्ाि 
मन्त्त्रालर्, भसूम व्र्वस्था, िहकारी िथा र्ररबी सनवारण मन्त्त्रालर्, ऊजाि, जलस्रोि िथा सिँचाइ 
मन्त्त्रालर् र शहरी ववकाि मन्त्त्रालर्बीचको िमन्त्वर्मा उपर्कु्त जग्र्ा छनौट र्नि सनदेशन ददने 
लर्ार्िका सनणिर्हरू भएको। 

▪ समसि २०७९/०८/१४ र्िे अरुण िेस्रो जलववद्यिु आर्ोजनाको िमस्र्ािँर् िम्बन्त्न्त्िि ववषर्मा 
नेपाल िरकारका मतुर्िन्त्चवज्रू्को अध्र्क्षिामा बिेको बैठकले अरुण-३ जलववद्यिु 
पररर्ोजनाको पहुँच मार्ि अन्त्िर्िि र्छ्याङ् कुटी-ददददङ खण्डको छुट मआुब्जा उपलब्ि र्राउने 
िम्बन्त्िमा र्हृ मन्त्त्रालर् माफि ि न्त्जल्ला प्रशािन कार्ािलर् ििंखवुािभालाई पनुःसनदेशन ददन े
लर्ार्िको सनणिर् र्रेको। 

▪ पुजँीर्ि खचि कम हनुकुा कारणहरू, िमस्र्ाहरू र पुजँीर्ि खचि ववृर्द् र्ने उपार्हरू पवहचान 
र्ने िम्बन्त्िमा समसि २०७९/०८/१९ र्िे िरोकारवाला मन्त्त्रालर्का प्रसिसनसिहरूको 
ििंलग्निामा बिेको बैठकबाट स्वीकृि भएको कार्िर्ोजना (Action Plan) अनिुारको प्रर्सि 
वववरण िम्बन्त्न्त्िि िरोकारवाला मन्त्त्रालर्हरूिँर् मार् र्ररएको। 

▪ समसि २०७९/०९/०४ र्िे जापानी िहर्ोर् सनर्ोर् (JICA) को िहर्ोर्मा िीनकुने, कोटेश् वर 
र जसडबटुीमा intersection ििुार र्ने प्रर्ोजनाथि प्राि र्नुिपने जग्र्ाको ववषर्मा छलफल भै 
उक्त खण्डको िवारी जामलाई न्त्रू्नीकरण र्नि आवश्र्क न्त्रू्निम पूवाििार सनमािण, हवाई 
िरुक्षाका मापदण्ड एविं जग्र्ा प्रासिका ववषर्हरूमा आपिी छलफल र्री िाि ददनसभत्र िमस्र्ा 
िमािानका उपार्हरू पवहचान र्ने लर्ार्िको सनणिर् भएको। 

▪ जलववद्यिु ववकाि नीसि, २०५८ को अध्र्र्न ववश् लेषण र्ने कार्िका लासर् नीसि अनिुन्त्िान 
प्रसिष्ठानिँर् समसि २०७९/०९/२० र्िे िम्झौिा भएको। 
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कानून िथा फैिला कार्ािन्त्वर्न महाशाखा 

५.१८ कानून िथा फैिला कार्ािन्त्वर्न शाखा 

▪ र्ि कार्ािलर्िमेि ववपक्षी भएको मदु्दामा िम्मासनि अदालिबाट भएका आदेश (थान २२) 
कार्ािन्त्वर्नका लासर् िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर्मा पठाइएको। 

▪ आ. व. २०७९/८० को कासििकदेन्त्ख पौष मिान्त्ििम्म स्वीकृि भएका वविेर्क, सनर्मावली 
िथा ववसनर्मावलीहरूको वववरण: 
– देहार्का र्ठन आदेश, सनर्मावली, सनदेन्त्शका र कार्िववसि नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् को 

सनणिर् बमोन्त्जम वविेर्क िसमसिमा छलफल भई र्ि महाशाखाबाट िसमसिमा भएको 
छलफल अनिुार पररमाजिन र्ररएको: 

ि. ििं. वववरण नर्ा/ँििंशोिन स्वीकृि समसि 

1. िारार्ाउँ ववकाि िसमसि (कमिचारी िेवा, 
शिि र िवुविा) सनर्मावली, २०७९ 

नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट समसि 
२०७९।०८।२० र्िे स्वीकृि भएको। 

2. लनु्त्म्बनी ववकाि कोष (कमिचारी िेवा, शिि 
िथा िवुविा) ववसनर्मावली, २०७९ 

नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट समसि 
२०७९।०८।२० र्िे स्वीकृि भएको। 

3. नेपाल ववश् वववद्यालर्का िम्बन्त्िमा व्र्वस्था 
र्नि बनेको वविेर्क 

नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट स्वीकृि 
भएको  

4. पारस्पररक कानूनी िहार्िा सनर्मावली, 
२०७९ 

नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट समसि 
२०७९।०९।०३ र्िे स्वीकृि भएको। 

5. प्रिे काउन्त्न्त्िल कमिचारी ववसनर्मावली, 
२०७९ 

नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट समसि 
२०७९।०९।०३ र्िे स्वीकृि भएको। 

6. नेपाल स्वास्थ्र् अनिुन्त्िान पररषद् (कमिचारी 
प्रशािन) ववसनर्मावली, २०७९ 

नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट समसि 
२०७९।०९।०३ र्िे स्वीकृि भएको। 

 

अन्त्र् कार्िहरू: 

ि.ििं. वववरण प्रर्सिको अवस्था 

1. सलन्त्खि 
जवाफ/पनुरावेदन/ 
प्रसिउत्तर पत्रिम्बन्त्िी 

िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्री, नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद्, ििंवैिासनक 
पररषद्, नेपाल िरकार, प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को 
कार्ािलर्िमेिलाई ववपक्षी बनाई िवोच्च अदालि, उच्च अदालि 
िथा न्त्जल्ला अदालिहरूबाट म्र्ाद प्राि हनु आएका ८९ थान 
मदु्दाहरूको सलन्त्खि जवाफ, पनुरावेदन पत्र िथा प्रसिउत्तर पत्र िर्ार 
र्री िम्बन्त्न्त्िि अदालिमा पठाइएको । 
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2. फैिला 
कार्ािन्त्वर्निम्बन्त्िी 
िमन्त्वर्ात्मक काम 

फैिला कार्ािन्त्वर्निम्बन्त्िमा ववसभन्त् न मन्त्त्रालर्हरूिँर् िम्बन्त्न्त्िि 
ववषर्मा िि ्िि ्मन्त्त्रालर्िरँ् िमन्त्वर् र्री कार्ािन्त्वर्नको प्रर्सि 
मार् र्ने र्ररएको। िाथै, फैिला कार्ािन्त्वर्नको प्रर्सिको प्रसिवेदन 
िम्मासनि अदालिले मार् र्रेकोमा अन्त्र् मन्त्त्रालर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि 
थप २ वटा प्रसिवदेन िर्ार र्नि िमन्त्वर् र्नुिका िाथै सनर्समि 
रूपमा छलफल र्री प्रसिवदेन िर्ार र्नि िमन्त्वर् र्ररएको।  

 

मानवअसिकार िथा अन्त्िरािवष्ट्रर् िन्त्न्त्ि िम्झौिा महाशाखा 

५.१९ मानव असिकार शाखा 

▪ मानव असिकार रावष्ट्रर् कार्िर्ोजना िङ्घीर् िमन्त्वर् िसमसिको समसि 2079/5/23 को सनणिर् 
बमोन्त्जम मानव असिकार िम्बन्त्िी पाँचौँ रावष्ट्रर् कार्िर्ोजना (आ.व 2077/78-2081/82) 
को कार्ािन्त्वर्नको प्रर्सि वववरण िािै प्रदेशका मतुर्मन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्        
(प्रदेश िमन्त्वर् िसमसि) र ७७ वटै न्त्जल्लाका न्त्जल्ला िमन्त्वर् िसमसि िमक्ष मार् र्ररएको । 
िाथै, कार्िर्ोजना कार्ािन्त्वर्नको िम्बन्त्िमा स्र्ाङ्जा र रूपन्त्देही न्त्जल्लामा अनरु्मन र्ररएको। 

▪ मानव असिकारिम्बन्त्िी ििंर्कु्त राष्ट्रिङ्घीर् ववशेष िमािीक्षकहरूले मार् र्रेको जानकारी िथा 
प्रश्नावली एविं ििंर्कु्त राष्ट्रििंघीर् मानव असिकार िसमसिमा परेका उजरुीको जवाफ (7 वटा) 
िर्ार र्री परराष्ट्र मन्त्त्रालर्माफि ि ्िम्बन्त्न्त्िि सनकार्मा पठाइएको । 

▪ नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् को समसि 2079/7/16 को सनणिर्बाट “मानव असिकारिम्बन्त्िी 
पाँचौ रावष्ट्रर् कार्िर्ोजना (आ.व.2077/78-2081/82) िथा ववश् वव्र्ापी आवसिक 
पनुरावलोकन (िेस्रो चि) बाट प्राि सिफाररि कार्ािन्त्वर्न कार्िर्ोजना (2078-2082)” 
स्वीकृि भै प्रकाशनको अन्त्न्त्िम चरणमा रहेको। 

▪ ववश् वव्र्ापी आवसिक पनुरावलोकनबाट प्राि सिफाररिहरूको कार्ािन्त्वर्नको िम्बन्त्िमा 
मध्र्ावसि प्रसिवेदन िर्ार र्नि िथा अन्त्िरािवष्ट्रर् िन्त्न्त्ि िम्झौिा महाशाखा प्रमखुको ििंर्ोजकत्वमा 
ववसभन्न मन्त्त्रालर्/सनकार्का पदासिकारीहरू िदस्र् रहने र्री समसि 2079/9/14 मा 
िन्त्चवस्िरीर् सनणिर् भई िसमसि र्ठन भएको।   

▪ Common Core Document लाई रावष्ट्रर् जनर्णना र स्थानीर् सनवािचन िथा आसथिक िामान्त्जक 
ववषर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि िथ्र्ाङ्क अनरुूप अद्यावसिक र्नि समसि 2079/07/20 को िन्त्चवस्िरीर् 
सनणिर्ानिुार मानव असिकार िथा अन्त्िरािवष्ट्रर् िन्त्न्त्ि िम्झौिा महाशाखा प्रमखुको ििंर्ोजकत्वमा 
ववसभन्न मन्त्त्रालर्/सनकार्का पदासिकारीहरू िदस्र् रहने र्री िसमसि र्ठन भई उक्त िसमसिले 
Common Core Document को मस्र्ौदालाई पररमाजिन र्ने कार्ि र्रररहेको। 
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▪ भ्रष्टाचारववरुर्द्को ििंर्कु्त राष्ट्रिङ्घीर् महािन्त्न्त्िको कार्ािन्त्वर्निम्बन्त्िी रावष्ट्रर् रणनीसि िथा 
कार्िर्ोजना, 2079 िर्ार र्नि समसि २०७9।०8।१8 को िन्त्चवस्िरीर् सनणिर्ानिुार मानव 
असिकार िथा अन्त्िरािवष्ट्रर् िन्त्न्त्ि िम्झौिा महाशाखा प्रमखुको ििंर्ोजकत्वमा ववसभन्न 
मन्त्त्रालर्/सनकार्का पदासिकारीहरू िदस्र् रहने र्री एक िसमसि र्ठन भएकोमा िो िसमसिले 
“भ्रष्टाचार ववरुर्द्को ििंर्कु्त राष्ट्रिङ्घीर् महािन्त्न्त्िको कार्ािन्त्वर्न िम्बन्त्िी रावष्ट्रर् रणनीसि िथा 
कार्िर्ोजना, 2079” को मस्र्ौदा िर्ार र्री िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर्, सनकार्, ििंवैिासनक आर्ोर्मा 
पषृ्ठपोषणका लासर् पठाई प्राि रार्/िझुाव अनिुार हाल मस्र्ौदा पररमाजिन र्ने कार्ि भैरहेको। 

▪ रावष्ट्रर् मानव असिकार आर्ोर्बाट हालिम्म नेपाल िरकारको नाममा प्राि  सिफाररि 
कार्ािन्त्वर्नको अध्र्र्न, ववश् लेषण र िोको प्रसिवेदन िर्ार र्नि समसि 2079/4/4 को 
िन्त्चवस्िरीर् सनणिर्ानिुार मानव असिकार िथा अन्त्िरािवष्ट्रर् िन्त्न्त्ि िम्झौिा महाशाखा प्रमखुको 
ििंर्ोजकत्वमा ववसभन्न मन्त्त्रालर्/सनकार्का पदासिकारीहरू िदस्र् रहने र्री िसमसि र्ठन 
भएकोमा िसमसिले प्रसिवेदनको मस्र्ौदा िर्ार र्ने कार्ि भइरहेको। 

▪ िूचनाको हकिम्बन्त्िी ऐन, 2064 को दफा 27 बमोन्त्जम नेपाल िरकारका मतुर्िन्त्चवज्रू्को 
ििंर्ोजकत्वमा र्दठि िसमसिबाट िाविजसनक सनकार्हरूमा रहेका िूचनाहरूको वर्ीकरण र्ने 
कार्ि िम्पन्न भएको । 

इन्त्न्त्जसनर्ररङ क्लस्टर 

५.२० इन्त्न्त्जसनर्ररङ क्लस्टर 

ि.ििं. विर्ाकलाप प्रर्सि 

१. रावष्ट्रर् र्ौरव र ववशषे ववकाि 
आर्ोजनाहरूको पूवाििार 
सनमािणिम्बन्त्िी अनरु्मन िथा 
िहजीकरण 

समसि २०७९/०७/०४ मा र्ौिमबरु्द् अन्त्िरािवष्ट्रर् 
ववमानस्थलको अनरु्मन र्ररएको। 

समसि २०७९/०७/०५ मा लनु्त्म्बनी ववकाि कोषको 
अनरु्मन र्ररएको। 

समसि २०७९/०७/२६-२८ मा मदन भण्डारी 
लोकमार्ि (सिन्त्िलुी-उदर्परु खण्ड) को अनरु्मन 
र्ररएको। 

समसि २०७९/०७/२७ मा बहृत्तर जनकपरु के्षत्र 
ववकाि पररषद्को अनरु्मन र्ररएको। 

२. र्णुस्िरीर् भौसिक पूवाििार 
सनमािणिम्बन्त्िी रणनीसिक 
कार्िर्ोजनाको िर्ारी 

समसि २०७९/०९/०८ मा र्णुस्िरीर् भौसिक पूवाििार 
सनमािणिम्बन्त्िी रणनीसिक कार्िर्ोजनाको प्रसिवदेन िर्ार 
पाररएको । 
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६. प्रवक्ता र िूचना असिकारीको वववरण 

र्ि कार्ािलर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि िूचना िथा सनणिर्हरूको प्रभावकारी रूपमा िञ्चार िथा व्र्वस्थापन 
र्निका लासर् प्रवक्ता, िहार्क प्रवक्ता र िूचना असिकारीको व्र्वस्था र्ररएको छ । राजपत्रावङ्कि 
प्रथम शे्रणीका असिकृिलाइि कार्ािलर्को प्रवक्ता र राजपत्रावङ्कि दििीर् शे्रणीका असिकृिलाइि 
कार्ािलर्को िहार्क प्रवक्ताको रूपमा न्त्जम्मेवारी िोवकएको छ । कार्ािलर्िम्बर्द् िूचना मार् 
र्ने सनवेदकहरूलाई िूचना, िञ्चार िथा वैदेन्त्शक िमन्त्वर् शाखाबाट िहज रूपमा िूचना हनु े
व्र्वस्था समलाइएको छ। िो शाखाको प्रमखुको रूपमा रहने राजपत्रावङ्कि दििीर् शे्रणीका 
असिकृिलाइि कार्ािलर्को िूचना असिकारीको न्त्जम्मेवारी ददने व्र्वस्था र्ररएको छ । िूचनाको 
हकिम्बन्त्िी ऐन, २०६४ ले सनददिष्ट र्रेको ढाँचामा कुनै पसन नपेाली नार्ररकले र्ि कार्ािलर्मा 
ववसिवि ् सनवेदन ददइि र्ि शाखामाफि ि ्आफूलाइि आवश्र्क परेको िूचना कानूनबमोन्त्जम िहज 
रूपमा प्राि र्नि िक्ने व्र्वस्था समलाइएको छ ।  
प्रवक्ताको वववरण 

नाम : महादेव पन्त्थ 

 

पद : िहिन्त्चव 

महाशाखा : प्रादेन्त्शक िमन्त्वर् िथा र्ोजना महाशाखा 

फोन निं. : ९७७-१-५९७१०७५ 

इमेलः  : spokesperson@opmcm.gov.np 

िहार्क प्रवक्ताको वववरण 

नाम : िन्त्िोष प्रिाद दाहाल 

 

पद : उपिन्त्चव 

शाखा : ित्काल िमस्र्ा िमािान केन्त्र 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०२३ 

इमेलः  : vice-spokesperson@opmcm.gov.np 

 

िूचना असिकारीको वववरण 

नाम : कवविा फुर्ाल 

 

पद : उपिन्त्चव 

शाखा : िूचना, िञ् चार िथा वैदेन्त्शक िमन्त्वर् शाखा 
फोन निं. : ९७७-१- ५९७१०१४ 

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

र्ि कार्ािलर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि ऐन, सनर्मावली िथा सनदेन्त्शकाहरूको वववरण सनम्नानिुार रहेको छः 
ऐनहरू 

• राजस्व चहुावट (अनिुन्त्िान िथा सनर्न्त्त्रण) ऐन, २०५२ 

• िशुािन (व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन) ऐन, २०६४ 

• ििंवैिासनक पररषद् (काम, कििव्र्, असिकार र कार्िववसि) िम्बन्त्िी ऐन, २०६६ 

• लर्ानी बोडि ऐन, २०६८ 

• िथ्र्ाङ्क ऐन, २०७९ 

सनर्मावली िथा कार्िर्ोजनाहरू 

• प्रिानमन्त्त्री िहार्िा कोष सनर्मावली, २०५९ 

• नेपाल िरकार (कार्ििम्पादन) सनर्मावली), २०६४ 

• िशुािन (व्र्वस्थापन िथा िञ्चालन) सनर्मावली, २०६५  

• नेपाल िरकार िशुािन कार्िर्ोजना, २०६८ 

• नर्ाँ नेपाल सनमािण कोष (िञ्चालन) सनर्मावली, २०६८ 

• ििंवैिासनक पररषद् (कार्िववसि) सनर्मावली, २०६८ 

• नेपाल िरकार (कार्ि ववभाजन) सनर्मावली, २०७४ 

सनदेन्त्शकाहरू 

• “हेलो िरकार” कक्ष िञ्चालन सनदेन्त्शका, २०६८ 

• िरकारी सनकार्को वेबिाइट सनमािण िथा व्र्वस्थापनिम्बन्त्िी सनदेन्त्शका , २०६८ 

• िाविजसनक सनकार्को बैठक िथा कार्ििम िञ्चालन सनदेन्त्शका, २०६९ 

• नेपाल िरकारका असि ववन्त्शष्ट िथा ववन्त्शष्ट शे्रणीका पदासिकारीले र्ने ववदेश भ्रमण, ददवा 
िथा रासत्रभोज एविं उपहारिम्बन्त्िी सनदेन्त्शका, २०७२ 

• िवारी िािन (िञ्चालन िथा ममिि) िम्बन्त्िी सनदेन्त्शका, २०७२ 

• जािीर् भेदभाव र छुवाछुि अन्त्त्र् िथा दसलि असिकार प्रवर्द्िनिम्बन्त्िी कार्िववसि, २०७३ 

• वैदेन्त्शक भ्रमण व्र्वस्थापन सनदेन्त्शका, २०७५ 

• िरकारी सनकार्िारा िामान्त्जक िञ्जाल प्रर्ोर् र्ने कार्िववसि, २०७५ 
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• प्रदेश िथा स्थानीर् िहले ववदेशी िरकार, सनर्ोर्, प्रसिसनसि र अन्त्िरािवष्ट्रर् ििंघििंस्थािँर् िम्पकि  
र्दाि अवलम्बन र्नुिपने कार्िववसििम्बन्त्िी सनदेन्त्शका, २०७६ 

• कोरोना ििंिमण रोकथाम, सनर्न्त्त्रण िथा उपचार कोष िञ्चालन सनदेन्त्शका, २०७६ 

• नार्ररक एप (िञ्चालन िथा व्र्वस्थापन) सनदेन्त्शका, २०७८  

• इ.पी.िी. माध्र्मबाट खररद र्ने िम्बन्त्िी सनदेन्त्शका, २०७८ 

• हेलो िरकार र्नुािो व्र्वस्थापन सनदेन्त्शका, २०७८ 

• िाविजसनक पदासिकारीको कार्ििम्पादन करार सनदेन्त्शका, २०७९ 

• ित्काल िमस्र्ा िमािान सनदेन्त्शका, २०७९ 
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८. आम्दानी, खचि िथा आसथिक कारोबारिम्बन्त्िी अद्यावसिक वववरण 

िासलका  १  

 

आ.व. २०७९/८० को दोस्रो तै्रमासिक  ववत्तीर् प्रर्सि वववरण 

सि.निं. ब.उ.शी.निं. वावषिक वजेट पवहलो तै्रमासिक खचि  

खचि ववत्तीर् प्रर्सि (%) 

चाल ु ३०१०००१२३ ३३६,३०६,०००.०० 82338256.60 24.48  

३०१०००११३ ७४,०००,०००.०० 21132435.15 28.56  

जम्मा ४१०,३०६,०००.०० 103470691.75 २5.22  

पूजँीर्ि ३०१०००१२४ ८६,५२०,०००.०० 24630943.00 28.47  

जम्मा रू. ८६,५२०,०००.०० रू. 24630943.00 28.47 
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९. कार्ािलर्को वेबिाइट 

नेपाल िरकार, प्रिानमन्त्त्री िथा मन्त्न्त्त्रपररषद्को कार्ािलर्को वेबिाइट सनम्नानिुार रहेको छः  

https://www.opmcm.gov.np   

 वेबिाइटमा िम्माननीर् प्रिानमन्त्त्रीज्रू्, मन्त्न्त्त्रपररषद्, नेपाल िरकारका मतुर्िन्त्चवज्रू् लर्ार्ि र्ि 
कार्ािलर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि िम्पूणि िूचना िथा जानकारी एविं नीसि, सनर्म र ऐन, कानूनहरू उपलब्ि 
रहेका छन ्।  

१०. कार्ािलर्मा परेको िूचना मार्िम्बन्त्िी सनवेदन र िूचना ददइएको ववषर्  

सि. निं. मार् र्रेको िूचनाको ििंन्त्क्षि व्र्होरा प्रदान र्ररएको िूचनाको ििंन्त्क्षि व्र्होरा 

१.  श्री मािवकुमार बस्नेि, भक्तपरुले 
२०७९/०६/२७ मा कार्ममकुार्म 
प्रिानन्त्र्ार्ािीश भै काम र्रेको 
न्त्र्ार्ािीशलाइि पसन अवकािपसछ 
प्रिानन्त्र्ार्ािीशिरह िवुविा ददन ेसनणिर् 
भएको हो होइन भने्न ववषर्मा िूचना 
मार् र्नुिभएको ।   

र्ि कार्ािलर्को मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठक शाखाबाट प्राि 
सनवदेनमा िूचना मार् र्ररएको ववषर्मा आवश्र्क 
कार्ािथि कानून, न्त्र्ार् िथा ििंिदीर् मासमला 
मन्त्त्रालर्मा पठाइिवकएको हुँदा िम्म्बन्त्न्त्िि 
मन्त्त्रालर्बाटै िूचना प्राि र्नि िवकने भनी लेखी 
आएको हुँदा समसि २०७९/०६/३१ को पत्रबाट  
िोही िूचना प्रदान र्ररएको । िम्बन्त्न्त्िि 
मन्त्त्रालर्बाट सनवदेकलाई मार् र्रेको ववषर्मा िूचना 
प्रदान र्ररएको व्र्होरा उन्त्ल्लन्त्खि च.निं. ४१५ समसि 
२०७९/०७/२९ बोिाथि पत्र र्ि कार्ािलर्लाइि प्राि 
भएको ।  

२. समसि २०७९/०७/१८ मा श्री प्रमोद 
चासलिे, ििरीले र्ररबी सनवारण कोषको 
ववषर्मा ववववि िूचना मार् र्री सनवेदन 
दिाि र्नुिभएको ।  

िम्बन्त्न्त्िि शाखाहरूबाट आवश्र्क िूचना प्राि र्री 
च.निं. २४२७ समसि २०७९/७/२६ र्िे सनवेदकले 
मार् र्रेबमोन्त्जमको िूचना उपलब्ि र्राइएको ।  

३. समसि २०७९/०७/१४ र्िे श्री िार्र 
जोशी, काठमाडौंले State Partnership 

Program (SPP) िम्बन्त्िी सनणिर्का 
कार्जािहरूलर्ार्िका िूचना मार् 
र्नुिभएको ।   

सनवदेकले मार् र्रेको ववषर्को िूचना परराष्ट्र 
मन्त्त्रालर्बाट प्राि र्नि िवकने व्र्होरा िम्बन्त्न्त्िि 
पक्षलाई जानकारी र्राइएको ।   

https://www.opmcm.gov.np/
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४. समसि २०७९/०७/२४ र्िे श्री 
भेषराज लइँुटेल, काठमाण्डौंले 
िाविजसनक कोषबाट वविरण र्ररने 
आसथिक िहार्िािम्बन्त्िी कार्िववसि िथा 
मापदण्डिम्बन्त्िी िूचना मार् 
र्नुिभएको। 

र्ि कार्ािलर्को समसि २०७९/०७/२४ को पत्रबाट 
उक्त िूचना र्हृ मन्त्त्रालर्र्बाट प्राि र्नि िवकन े
व्र्होरा िूचना मार्किािलाई जानकारी र्राइएको । 

५. समसि २०७९/०७/२२ र्िे श्री 
भेषराज लइँुटेल, काठमाडौंले प्रसिसनसि 
िभा िथा प्रदेशिभाको सनवािचन 
आचारििंवहिा लारू् भएको िमर्मा 
कमिचारीको िरुवा/बढुवा र्ररएको 
ववषर्मा िूचना मार् र्नुिभएको। 

िूचना मार्किािलाई समसि २०७९/०७/२७ को 
पत्रबाट नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बाट भएका 
िरुवािम्बन्त्िी सनणिर् सनवािचन आर्ोर्को प.ििं २२५ 
समसि २०७९/०७/१६ को पत्रानिुार आर्ोर्को 
िहमसि सलएर र्ररएको जानकारी र्राइएको ।  

६. समसि २०७९/०७/२५ र्िे श्री 
भेषराज लइँुटेल, काठमाण्डौंले 
कलकत्तान्त्स्थि नेपाली 
महावान्त्णज्र्दूिावािको नार्ब 
महावान्त्णज्र्दूि पदमा श्री जनकराज भट्ट 
र स्वीट्जरल्र्ाण्डको जेनेभान्त्स्थि ििंर्कु्त 
राष्ट्रििंघको लासर् नेपालको स्थार्ी 
सनर्ोर्को वान्त्णज्र् िहचारी 
(Commerce) पदको लासर् श्री दरु्ािप्रिाद 
भिुालको सनर्नु्त्क्त िम्बन्त्िमा ववषर् 
उठान िथा िूचना मार् र्नुिभएको। 

समसि २०७९/०७/२७ को पत्रबाट उक्त पदहरूमा 
नेपाल िरकारले आफ्नो आवश्र्किा र प्रचसलि 
कानूनको अिीनमा रही िरुवा र पदस्थापन र्नििक्न े
व्र्वस्था भएकोले िोही बमोन्त्जम भएको व्र्होरा 
जानकारी र्राइएको। 

७. समसि २०७९/०७/२५ र्िे श्री 
भेषराज लइँुटेल, काठमाण्डौंले नेपाल 
एर्रलाइन्त्िका कार्िकारी अध्र्क्ष 
र्वुराज असिकारीको सनर्नु्त्क्तलर्ार्िका 
ववषर्मा िूचना मार् र्नुिभएको। 

सनवदेकलाई उक्त ववषर् िूचना ििंस्कृसि, पर्िटन िथा 
नार्ररक उड्डर्न मन्त्त्रालर्िरँ् िम्बन्त्न्त्िि रहेकोले िो 
मन्त्त्रालर्बाटै आवश्र्क िूचना प्राि र्नि िवकन े
व्र्होराको िूचना प्रदान र्ररएको ।  

८. समसि २०७९/०७/२२ र्िे श्री 
अववनेश असिकारी, काठमाण्डौंले 
‘जनप्रसिसनसिलाइि वफिाि बोलाउन े
प्रत्र्ाह्वानको असिकार (Right to 

Recall)’  लाइि अपनाउन े िरकारको 

समसि २०७९/०७/२९ को पत्रबाट र्ि ववषर्मा 
नेपाल िरकारले कुनै औपचाररक िारणा बनाई 
निकेको व्र्होराको िूचना प्रदान र्ररएको ।  
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नीसि छ वा छैन’ भने्न ववषर्मा िूचना 
मार् र्नुिभएको। 

९. समसि २०७९/०८/१२ र्िे श्री श्रीना 
नेपाल, इलामले िेजाब, पेट्रोल, 
मवट्टिेललर्ार्िका पदाथि छवकि एर 
मासनिको शरीर कुरूप बनाइि र्ररन े
अपराि सनर्न्त्त्रण एविं पीसडिहरूको 
िम्मानपूविक बाँच्न पाउन े हक र 
िामान्त्जक िरुक्षा व्र्वस्थािम्बन्त्िी 
कार्िर्ोजना िथा त्र्िको कार्ािन्त्वर्नको 
ववषर्मा िूचना मार् र्नुिभएको। 

सनवदेकले मार् र्रेको िूचना र्हृ मन्त्त्रालर्िँर् 
िम्बन्त्न्त्िि देन्त्खएकोले समसि २०७९/०८/१४ र्िे  
र्हृ मन्त्त्रालर्लाइि पत्र लेखी आवश्र्क िूचना प्रदान 
र्नि सनदेश र्ररएको ।  

 

१०. समसि २०७९/०८/१५ र्िे श्री श्रीना 
नेपाल, इलामले र्भिपिन िेवािँर् 
िम्बन्त्न्त्िि भै िूचना असिकारीको 
इमलेमाफि ि ् ववववि िूचना मार् 
र्नुिभएको । 

समसि २०७९/०८/२० को प्रत्रमाफि ि नेपाल िरकार 
(कार्ि ववभाजन) सनर्मावली, २०७४ ले मन्त्त्रालर्बाट 
िम्पादन हनुे कार्िको स्पष्ट ववभाजन र्रेको िन्त्दभिमा 
उक्त सनर्मावलीको अनिूुची २ को २१ नम्बरमा 
भएको व्र्वस्थाबमोन्त्जम स्वास्थ्र् िेवाको िञ्चालन एविं 
स्वास्थ्र् िूचना प्रणाली व्र्वस्थापनको कार्िके्षत्र 
स्वास्थ्र् िथा जनिङ्तर्ा मन्त्त्रालर्को रहेको हुँदा िो 
मन्त्त्रालर्बाटै आवश्र्क िूचना प्राि र्नि िवकन े
व्र्होरा अनरुोि र्ररएको । 

११. समसि २०८९/०८/२३ र्िे डा. 
पणु्र्प्रिाद खसिवडा, श्री दीपक वविम 
समश्र, श्री खङ्गबहादरु राइिलर्ार्िले 
स्वच्छ वािावरणको हक कार्ािन्त्वर्न 
िम्बन्त्िमा ववववि ववषर्हरू उल्लेख र्री 
िूचना मार् र्नुिभएको । 

सनवदेकले मार् र्रेको िूचना वन िथा वािावरण 
मन्त्त्रालर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि देन्त्खएकोले र्ि कार्ािलर्को 
च.निं २८३५ समसि २०७९/०८/२५ को पत्रबाट 
िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर्बाटै िूचना प्राि र्नि िवकन े
व्र्होरा अनरुोि र्ररएको ।  

१२. श्री दीपक खनाल, दाङले लनु्त्म्बनी बौद्घ 
ववश् वववद्यालर्का रन्त्जष्ट्रारको सनर्नु्त्क्तको 
कानूनी आिार एविं सनर्नु्त्क्तिम्बन्त्िी 
कार्जािलर्ार्िका वववरण मार् र्दै 
समसि २०७९/०८/१८ र्िे िूचना 
मार् र्नुिभएको ।  

सनवदेकले मार् र्रेको िूचना न्त्शक्षा, ववज्ञान िथा 
प्रववसि मन्त्त्रालर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि देन्त्खएकोले च.निं 
२८२१ समसि २०७९/०८/२३ र्िेको पत्रमाफि ि 
िम्बन्त्न्त्िि मन्त्त्रालर्लाइि िूचना प्रदान र्नि सनदेश 
र्ररएको ।  
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१३. श्री िम्पूणि बस्नेि, काठमाण्डौंले समसि 
२०७९/०९/०५ र्िे िम्पन्त्त्त 
शदु्घीकरणिँर् िम्बन्त्न्त्िि केही नेपाल 
ऐन ििंशोिनिम्बन्त्िी अध्र्ादेशको 
प्रसिसलवपिम्बन्त्िी िूचना मार् र्दै 
सनवदेन दिाि र्राउनभुएको ।  

सनवदेकले मार् र्रेको िूचना कानून, न्त्र्ार् िथा 
ििंिदीर् मासमला मन्त्त्रालर्िरँ् िम्बन्त्न्त्िि देन्त्खएकोले 
िो मन्त्त्रालर्बाटै आवश्र्क िूचना प्राि र्नि िवकन े
व्र्होरा र्ि कार्ािलर्को समसि २०७९/०९/०५ 
र्िेको पत्रबाट अनरुोि र्ररएको ।  

१४. श्री अववनेश असिकारी, काठमाण्डौंले 
समसि २०७९/०९/०८ र्िे िम्पन्त्त्त 
शदु्घीकरणिँर् िम्बन्त्न्त्िि केही नेपाल 
ऐन ििंशोिनिम्बन्त्िी अध्र्ादेश, २०७९ 
नेपाल िरकार, मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठकबाट 
कवहले स्वीकृि भइि राष्ट्रपसिको 
कार्ािलर्मा पठाइएको हो भने्न 
व्र्होराको िूचना मार् र्नुिभएको । 

र्ि कार्ािलर्को मन्त्न्त्त्रपररषद् बैठक शाखाबाट प्राि 
जानकारीअनिुार र्ि कार्ािलर्को च.निं ३१७९ समसि 
२०७९/०८/१२ को पत्रबाट उक्त अध्र्ादेश          
समसि २०७९/०७/०३ र्िेको मन्त्न्त्त्रपररषद्को 
बैठकबाट स्वीकृि भएको व्र्होराको िूचना उपलब्ि 
र्राइएको ।   

१५. श्री िददन काकी, काठमाण्डौंले नर्ाँ 
स्टक एक्स्चेञ् ज प्रवेश र्राउने ववषर्िरँ् 
िम्बन्त्न्त्िि कार्जािहरूको प्रसिसलवप 
मार् र्दै समसि २०७९/०९/१४ र्िे 
सनवदेन दिाि र्नुिभएको ।  

सनवदेकले मार् र्रेको िूचना अथि मन्त्त्रालर् र 
त्र्िअन्त्िर्ििका सनकार्हरूिरँ् िम्बन्त्न्त्िि देन्त्खएकोले 
सनवदेकलाइि र्ि कार्ािलर्को च.निं ३२२५ समसि 
२०७९/०९/१७ को पत्रमाफि ि ् िोही व्र्होराको 
िूचना प्रदान र्ररएको।  

१६. श्री दीपक खनाल, दाङले समसि 
२०७९/०९/१९ र्िे पनुः श्री 
लनु्त्म्बनी बौद्घ ववश्वववद्यालर्का 
रन्त्जष्ट्रारको सनर्नु्त्क्तको कानूनी आिार 
एविं सनर्नु्त्क्तिम्बन्त्िी अन्त्र् वववरण मार् 
र्दै सनवदेन दिाि र्नुिभएको ।  

उक्त सनवदेन श्री लनु्त्म्बनी बौर्द् ववश् वववद्यालर्, केन्त्रीर् 
कार्ािलर्िँर् िम्बन्त्न्त्िि देन्त्खएकोले ववश् वववद्यालर्लाइि 
िम्बन्त्न्त्िि िूचना उपलब्ि र्राउन आवश्र्क कार्ािथि 
समसि २०७९/०९/२१ मा पत्र पठाइएको । 
  

 

 


