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नेपालको सं�वधानको धारा २७ मा रहेको नाग�रकको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था कायार्न्वयनका ला�ग 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 र सूचनाको हक सम्बन्धी �नयमावल�, 2064 को �नयम 

३ मा सबै सावर्ज�नक �नकायले आ-आफ्नो कृयाकलाप तथा ग�तव�ध सम्बन्धी हरुको �ववरण �नय�मत 
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मखु्य कायर्हरु आम नाग�रकको जानकार�का ला�ग �कािशत ग�रएको छ।  
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मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लय 
�देश नं. 1, �वराटनगर 

 
आ.व. 207८/7९ (207९ �ावण देिख 207९ असोज मसान्तसम्म) 

 
१ मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयको प�रचय 

नेपालको सं�वधान बमोिजम राज्यको स�ीय संरचना �नधार्रण भएसँगै �देश नं. १ को शासक�य 
�बन्धमा महत्वपूणर् भ�ूमका �नवार्ह गनर् एवम ्सम� �देशको नी�त �नमार्ण एवम ् व्यवस्थापनको 
समन्वय गन� �नकायको रूपमा मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयको स्थापना �म�त 2074 
माघ 21 गते भएको हो। �देशको शासक�य �बन्धलाई जनमखुी, जवाफदेह� र जन उ�रदायी 
बनाउन सो अनकूुलको �नणर्य �लने, �नद�शन �दने र समन्वय एवम ्�नयन्�ण गन� �नकायको रूपमा 
कायर् गद� आएको यस कायार्लयको कायर्क्षे��भ� सबै �देश मन्�ालयहरू तथा �देश कायार्लयहरुबाट 
सम्पादन हनुे कायर्को रेखदेख, �नयन्�ण, �नर�क्षण, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्या�न सम्बन्धी कायर् 
पदर्छन।् साथै �देश सरकारको कायर् सम्पादनका सन्दभर्मा स� तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वयको 
भ�ूमका �नवार्हसमेत यो कायार्लयको िजम्मेवार�मा रहेको छ। �देश सरकार (कायर्�वभाजन) 
�नयमावल�, २०७८ अनसुार यस कायार्लयलाई २९ वटा कायर् िजम्मेवार� तो�कएका छन।् यसका 
साथै �देश सशुासन (व्यवस्थापन तथा स�ालन) ऐन, २०७६ र ऐ. �नयमावल�, २०७७ ले �दान 
गरेका िजम्मेवार� अन्तगर्तका कायर् समेत मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयले सम्पादन गद� 
आएको छ। 
 
क. कायार्लयको दरुदृ�ीः  

स्वच्छ, सखुी र समनु् नत �देश 
ख. ल�यः  

सामािजक न्याय स�हतको सम�ृ �देश 
ग. उ�शे्यः 

• सशुासन अ�भव�ृ� गन�, 
• �देशमा कायर्रत कमर्चार�हरुको व्यवस्थापन एवम ्स�ालन गनुर् र 
• �देशिस्थत मन्�ालय तथा कायार्लयहरुको सेवा �वाहलाई �भावकार� एवम ्नाग�रक मै�ी 

बनाउन।ु 
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२ कायार्लयको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
�देश सरकार (कायर्�वभाजन) �नयमावल�, २०७८ अनसुार मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को 
कायार्लयको कायर्�ववरण यस �कार रहेको छः- 
१. �देश मिन्�प�रषद् सम्बन्धी कायर्, 
२.  �देशको शासन व्यवस्थाको सामान्य �नद�शन, �नयन्�ण र स�ालन,  
३.  �देशको  अ�धकार अन्तगर्त �वषयगत नी�त तजुर्माका ला�ग मन्�ालयलाई �नद�शन, स्वीकृ�त, 

कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्या�न,  
४.  �देश सरकारको कायर्�वभाजन �नयमावल� तजुर्मा, कायार्न्वयन  र अनगुमन 
५.  �देश सरकारको कायर्सम्पादन �नयमावल� तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन, 
६.  मन्�ालयहरुको कायर्को समन्वय, सपु�रवेक्षण, �नयन्�ण, अनगुमन र मलु्या�न,  
७.  �देश मिन्�प�रषद्का �नणर्यको कायार्न्वयन र अनगुमन,   
८.  �वधेयक तजुर्माका ला�ग सै�ािन्तक सहम�त र तजुर्मा भएको �वधेयक मस्यौदाको  स्वीकृ�त, 

अध्यादेश जार�का ला�ग �सफा�रस र �त्यायोिजत �वधायन मिन्�प�रषद् बाट जार� गन�,  

९.  �देशको राजनी�तक, आ�थर्क, सामािजक, शािन्त सवु्यवस्था एवम ्�शास�नक ग�त�व�धहरुको 
अ�ाव�धक जानकार� �लन ेर सो को सम्बोधन,  

१०. सशुासन, ��ाचार �नयन्�ण र �देश �नजामती सेवाको सधुार, 
११.  संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोकसेवा आयोग र अन्य स�ीय तथा �ादेिशक 

आयोग, �देश कानून बमोिजम ग�ठत �ा�धकरण लगायत अन्य �नकायसँगको सम्पकर्  र 
समन्वय,  

१२.  �देश �मखुको �नद�शन कायार्न्वयन र ��तवेदन,  
१३. उपा�ध, सम्मान, �वभषूणको �सफा�रस तथा  �देश �नजामती सेवा परुस्कार, 
१४.  �देशस्तरका आयोग तथा �नकायहरुको गठन एवम ्स�ालन र पदा�धकार�हरुको �नयिु� 

एवम ्सेवा, स�ुवधा सम्बन्धी कानूनको तजुर्मा र कायार्न्वयन,  
१५.  �देशस्तर�य मानव संशाधन �वकास योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन,  
१६.  �देश �नजामती सेवा र अन्य �देश सरकार� सेवा स�ालन सम्बन्धी नी�त तथा कानून तजुर्मा 

एवम ्कायार्न्वयन,  

१७.  कमर्चार�हरुको अ�भलेख व्यवस्थापन, 
१८.  �देशस्तरका सरकार� �नकायको स�ठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण र व्यवस्थापन पर�क्षण, 
१९.  �देशस्तर�य ताल�म नी�त तथा मापदण्ड �नधार्रण, स्तर�करण तथा रा��य र �देशस्तरका 

ताल�म केन्�सँगको सम्पकर्  एवम ्समन्वय, 
२०.  �देशस्तरमा सावर्ज�नक सेवा �वतरणको न्यूनतम मापदण्ड �नधार्रण र सेवा�ाह� सन्त�ु� 

सभ�क्षण तथा सेवा �वाहको अनगुमन, 
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२१.  अन्तर �देश प�रषद् र स� तथा अन्य �देश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,  
२२.  स� र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कानूनी अनसुन्धान, कानूनी साक्षरता, �नःशलु्क कानूनी 

सहायता र न्यायमा पहुँच अ�भब�ृ�, 
२३.  स्थानीय तहका न्या�यक स�म�तहरुको क्षमता �वकास, सम्बन्ध, सहयोग र सहकायर्, 
२४. स्थानीय तहहरुको कानून �नमार्णमा क्षमता �वकास, सहयोग र सहकायर्, 
२५. �देश कानून तजुर्मा तथा सझुाव स�म�तको गठन र सो सम्बिन्ध �व�ध �नमार्ण र कायार्न्वयन, 
२६. सूचनाको हकसम्बन्धी  कानूनको कायार्न्वयनमा समन्वय तथा अनगुमन, 
२७.  रा��य मानव अ�धकार आयोग र मानव अ�धकारसँग सम्ब� अन्य �नकायहरुसँगको समन्वय, 

सम्बन्ध र सहकायर्, 
२८. मानव अ�धकारको सम्मान, संरक्षण तथा �ब�र्नका सम्बन्धमा  अनगुमन र ��तवेदन,  

२९.  �नवार्चन कायर्मा सहयोग र समन्वय। 
 

३ जनशि� �ववरण  
नेपालको सं�वधान बमोिजम स�ीय इकाईको रूपमा �देश तहको व्यवस्था भए प�ात �देश 
सरकारको �शास�नक कायर् सम्पादनका ला�ग छु�ै कानूनी व्यवस्था नभएसम्म �नजामती सेवा ऐन, 
2049 तथा कमर्चार� समायोजन ऐन, 2075 बमोिजम स�ीय मा�मला तथा सामान्य �शासन 
मन्�ालयले स्वीकृत गरेको �देश तहको दरबन्द� संरचना अनरुूप यस कायार्लयको कायर् सम्पादन 
भइरहेको छ। कायार्लयको सा�ठ�नक संरचना अनसुार ३ वटा महाशाखा र ७ वटा शाखाहरू 
रहेका छन।् यस कायार्लयमा ५२ जनाको स्वीकृत दरबन्द� रहेको छ। यस कायार्लयको �मखु 
पदा�धकार�को रूपमा �देश सरकारका �मखु सिचव (रा.प. �विश� �ेणी) रहने व्यवस्था छ। �मखु 
सिचव मातहतमा तीन वटा महाशाखा हेन� गर� ३ जना �देश सिचव (रा.प. �थम �ेणी) रहने 
व्यवस्था छ। महाशाखाहरु अन्तगर्तका �त्येक शाखाको कायर् सम्पादनका ला�ग दश�/नव� तहका 
एकजना अ�धकृतको साथै कायर्बोझ अनसुार चौथो तह देिख आठ� तहसम्मका कमर्चार�हरु तथा 
सवार� चालक र कायार्लय सहयोगीसम्मका कमर्चार�को दरबन्द� रहेको छ। यस कायार्लयको 
दरबन्द� �ववरण र स�ठन संरचना यस �कार हरेको छ। 
• स्वीकृत दरवन्द� सङ्ख्या-52 
• कायर्रत कमर्चार� सङ्ख्या-३८ 
• स�मा दरवन्द� भइ हाल यस कायार्लयमा कायर्रत रहेका-१५ 
• यस �देशमा समायोजन भइ कायर्रत रहेका-१३ 
• करार सेवा अन्तगर्तका कमर्चार�-1० 

 



4 
 

(क) कायार्लयको दरबन्द� ते�रज 

पद सेवा /समूह �ेणी वा तह 
कूल स्वीकृत 
दरबन्द� 

पदपूत� भएको 
स्थायी दरबन्द� 

कूल �र� 
स्थायी दरबन्द� 

कै�फयत 

�मखु सिचव   �.  �विश�   १ 0 १  
�देश सिचव   �/सा.�.  रा.प.�थम   २ २ ०  
�देश सिचव   न्या/कानून  रा.प.�थम   १ १ ०  
उपसिचव   �/सा.�.  रा.प.��तीय   ७ १ ६  
उपसिचव न्या/कानून रा.प.��तीय   १ १ ०  
शाखा अ�धकृत   �/सा.�.  रा.प.ततृीय ८ ६ २  
लेखा अ�धकृत   �/लेखा  रा.प.ततृीय   १ १ ०  
कम्प्यटुर अ�धकृत   �व�वध   रा.प.ततृीय   १ 1 0  
ना.स.ु  �/सा.� रा.प.अनं.�थम   10 ४ ६  
कम्प्यटुर अपरेटर �व�वध   रा.प.अनं.�थम   ४ 4 0  
ख�रदार �/सा.� रा.प.अनं.��.   २ २ 0  
स.ले.पा.   �/लेखा  रा.प.अनं.��.   १ १ ०  
हलकुा सवार� 
चालक 
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कायार्लय सहयोगी      �ेणी�वह�न ७ ७ ० 
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५२ ३८ १४ 
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(ख) स�ठन संरचना अनसुारको कायर् �वभाजन 
 

१. बैठक तथा �शासन महाशाखा 
 मिन्�प�रषद् सम्बन्धी कायर्,  
 �देश सरकारको कायर्�वभाजन तथा कायर्स�ालन,  

 �देशको कायर्सम्पादन �नयमावल� तजुर्मा र कायार्न्वयन,  

 मिन्�प�रषद्का �नणर्यको कायार्न्वयन र अनगुमन,  

 �देश�भ�को शासन व्यवस्थाको सामान्य �नद�शन, �नयन्�ण र स�ालन,  

 �देशको राजनी�तक, आ�थर्क, सामािजक, शािन्त सवु्यवस्था एवम ्�शास�नक ग�त�व�धहरुको 
अ�ाव�धक जानकार� र सम्बोधन,  

 संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोक सेवा आयोग र अन्य स�ीय तथा �ादेिशक 
आयोगसँगको सम्पकर्  र समन्वय,  

 �देश �मखुको �नद�शन कायार्न्वयन र ��तवेदन, 
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क) �शासन तथा बैठक शाखा 
१. मिन्�प�रषद्को कायर्  , 

१.१ �देश मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् कायार्लयको व्यवस्थापन 

 कमर्चार� �शासन  

 आ�थर्क �शासन 

 कायार्लय तथा सवार� साधन व्यवस्थापन 

 िजन्सी व्यवस्थापन  

१.२. बैठक समारोह व्यवस्थापन 

 कमर्चार� बैठक  

 सिचव बैठक  

 सभा समारोह व्यवस्थापन  

 बैठकको �नणर्यको कायार्न्वयन, अ�भलेिखकरण र अनगुमन 

१.३. �देश मिन्�प�रषद् बैठक व्यवस्थापन तथा अ�भलेखीकरण 

 बैठकको व्यवस्थापन  

 �व�भ� �देश मन्�ालयहरुबाट �ा� �स्ताव र सो साथ पठाइएका कागजातहरु 
जाँच गर� कानून सम्मत भए �स्ताव दतार् गन�। 

 
२. �देश सरकारको कायर्�वभाजन तथा कायर्स�ालन,  

2.1 कायर् �वभाजन अनसुार मन्�ालयहरुबाट सम्पादन हनुे कायर्को अनगुमन तथा �नद�शन 
गन�। 

2.2 �देश �भ�का �व�भ� मन्�ालयहरुको काम, कारवाह�को �नय�मत अनगुमन, �नर�क्षण 
गन�। 

2.3 �देश �भ� �नयम, कानून, �व�ध, कायर् �वभाजन र ���या अनसुार शासन व्यवस्था 
स�ालन गन� गराउने। 

३. �देशको कायर्सम्पादन �नयमावल� तजुर्मा र कायार्न्वयन,  

3.1 �देश सरकारको कायर् सम्पादन �नयमावल� तजुर्मा गर� स्वीकृ�तका ला�ग मिन्�प�रषद् मा 
पेश गन�।  

3.2 स्वीकृत कायर् सम्पादन �नयमावल� बमोिजम कायार्न्वयनका ला�ग �देश मन्�ालयहरुमा 
लेखी पठाउने। 

४. मिन्�प�रषद्का �नणर्यको कायार्न्वयन र अनगुमन,  

५. तो�कएका अन्य �वषयहरु 
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ख) सूचना तथा समन्वय शाखा  

१. �देश�भ�को शासन व्यवस्थाको सामान्य �नद�शन, �नयन्�ण र स�ालन: 
1.1 सेवा�ाह� मै�ी शासन व्यवस्था स�ालनका ला�ग आवश्यक अनगुमन गन�।  

1.2 �देश सरकारका �व�भ� मन्�ालयहरुको कायर् �वभाजन तथा सोको कायार्न्वयन गन�  
गराउने। 

1.3 �देशको वेव साइट �नमार्ण, �वकास, �नय�मत अपडेटको काम गन�।  

1.4 सशुासन तथा सूचनाको हक सम्बन्धी बमोिजम �नय�मत �काशन गनुर् पन�, �ववरणहरु 
�कािशत गरे नगरेको �नय�मत अनगुमन गन�। 

२. �देशको राजनी�तक, आ�थर्क, सामािजक, शािन्त सवु्यवस्था एवम ्�शास�नक ग�त�व�धहरुको 
अ�ाव�धक जानकार� र सम्बोधन: 

2.1 �देश�भ�को राजनी�तक, आ�थर्क, सामािजक, शािन्तसवु्यवस्था एवम ्�शास�नक 
ग�त�व�धको सूचक र सो को �गती मापनका आधारहरु तयार गन�। 

2.2 सूचकहरुको मा�सक रुपमा आकँडा �ववरण तथ्या� स�लन गर� सोमा सधुार, प�रवतर्न 
वा अन्य कुनै थप व्यवस्था गनुर् पन� भएमा सम्बिन्धत मन्�ालयलाई �नद�शन गन� 
गराउने र ए�ककृत �देशको अवस्थाको ��तवेदन तयार गन�। 

३. संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोक सेवा आयोग र अन्य स�ीय तथा �ादेिशक 
आयोगसँगको सम्पकर्  र समन्वय,  

3.1 संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोकसेवा आयोग र अन्य स�ीय तथा �ादेिशक 
आयोगको सम्बन्धमा नी�त कानून �नद� िशका/कायर्�वधी तयार गन�। 

3.2 कानून, नी�तगत �नणर्यहरु कायार्न्वयन तथा �ग�त िस्थती �ववरण आव�धक रुपमा माग 
गन� र सो �नकायहरुको �स्तावहरु मिन्�प�रषद् मा पेश गन� व्यवस्था �मलाउने। 

3.3 संवैधा�नक �नकायहरुसँग स�ार रणनी�त तयार गर� लाग ुगन�।   

3.4 आवश्यक पन� कमर्चार� तथा सेवा स�ुवधाको व्यवस्था गन� गराउने। 

४. �देश �मखुको �नद�शन कायार्न्वयन र ��तवेदन, 

४.१ �देश �मखुज्यूबाट �व�भ� सावर्ज�नक समारोह, �दवस, जस्ता कायर्�महरुमा �दइएको 
सन्देश, �शे �वज्ञ�ी व�व्यहरु आवश्यकता अनसुार स�लन तथा अध्ययन गर� 
अ�भलेख बनाई मखु्य मखु्य �वषयहरु �मखु सिचवज्यू समक्ष पेश गन�। 

५. अन्य तो�कएको कायर्हरु। 
 
२. शासक�य सधुार तथा समन्वय महाशाखा 
1 �देशको नी�त तजुर्मा, स्वीकृ�त, कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्या�न,  

2 मन्�ालयहरुको कायर्को समन्वय, सपु�रवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्या�न र �नयन्�ण,  
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3 �देशस्तर�य मानव संशाधन �वकास योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन,  

4 सशुासन, ��ाचार �नयन्�ण र �शासन सधुार,  

5 अन्तर�देश प�रषद् र स� तथा अन्य �देश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,  

6 �नवार्चन कायर्मा सहयोग र समन्वय,  

7 �देश �नजामती सेवा र अन्य �देश सरकार� सेवा स�ालन सम्बन्धी नी�त, कानून तथा 
मापदण्ड तजुर्मा एवम ्कायार्न्वयन र अ�भलेख व्यवस्थापन,  

8 �देशस्तरका सरकार� �नकायको स�ठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण र व्यवस्थापन पर�क्षण,  

9 �देशस्तर�य ता�लम, नी�त तथा मापदण्ड �नधार्रण र स्तर�करण तथा रा��य र �देशस्तरका 
ता�लम केन्�सँगको सम्पकर्  एवम ्समन्वय,  

10 �देशस्तरमा सावर्ज�नक सेवा �वतरणको न्यूनतम मापदण्ड �नधार्रणन र सेवा�ाह� सन्त�ु� 
सभ�क्षण तथा सेवा �वाहको अनगुमन, 

क) योजना अनगुमन तथा न�तजा व्यवस्थापन शाखा 
१. �देशको नी�त तजुर्मा, स्वीकृ�त, कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्या�न,  

१.१ �देश सरकारको नी�त तजुर्मा तथा आव�धक योजना, गरुु योजना तयार गर� 
स्वीकृ�तको ला�ग मिन्�प�रषद् मा पेश गन� व्यवस्था गन�। 

1.2 स्वीकृत नी�त अनसुार योजना कायर्�म आयोजना तयार गर� कायार्न्वयनका ला�ग 
मन्�ालयहरुमा लेखी पठाउने।  

1.3 आयोजना, �स्ताव ढाँचा/पर�क्षण चरण आ�द मन्�ालयहरुसँग छलफल गर� अिन्तम 
स्वरुप बनाई स्वीकृतीका ला�ग पेश गन�।  

1.4 �देश सरकारको �वषयगत नी�त �व�षेण र कायार्न्वयनको काममा सहयोग परु् याउने।  

1.5 समय सापेक्ष रुपमा नी�त �व�षेण गर� प�रवतर्न गनर् सझुाव पेश गन�।  

1.6 नी�त कायार्न्वयन भए नभएको आव�धक रुपमा अनगुमन गन�।  

२. मन्�ालयहरुको कायर्को समन्वय, सपु�रवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्या�न र �नयन्�ण,  

2.1 अन्तर मन्�ालयबीच कायर् �वभाजन/कायर् �वस्ततृीकरणको आधारमा समन्वय गन�। 

2.2 मन्�ालयहरुबाट सम्पा�दत कामहरुको मा�सक, चौमा�सक, वा�षर्क �ग�त माग गन�।  

2.3 मन्�ालयबाट सम्पादन हनुे कायर्�म/आयोजनाका कामहरुको वा�षर्क कायर्योजना 
तयार पानर् लगाई पेशगनर् लगाउने।   

2.4 मन्�ालयबाट सम्पा�दत कामहरुको सपुर�वेक्षणको ला�ग उपलब्धीको सूचा�हरु तयार 
गनर् लगाई अनगुमन गन�।  

2.5 मन्�ालयबाट सम्पा�दत कामहरुको मा�सक, चौमा�सक तथा वा�षर्क स�मक्षा गन�। 
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२.६ मन्�ालयबाट सम्पा�दत कामहरुको कागजात मागेर वा आवश्यकता अनसुार स्थलगत 
अनगुमन गर� कायार्न्वयन िस्थती ��तवेदन तयार गर� सधुारको ला�ग सम्बिन्धत 
मन्�ालयहरुमा पठाउने। 

२.७ मन्�ालयबाट सम्पा�दत कामहरुको आव�धक मूल्या�न गन�।  

2.८ �मखु सिचवस्तरको �नणर्यहरुको कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन�।  

2.९ तो�कएका �विश� कायर्योजना अनगुमन तथा उपलब्धीको िस्थती ��तवेदन र 
अ�भलेिखकरण गन�। 

2.१० मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद् कायार्लयबाट आयोजना ग�रने गो�ी, से�मनार, अन्तर��या 
लगायतका कायर्�म व्यवस्थापन गन� गराउने। 

३. अन्य तो�कएको कायर्हरु। 

ख) आ�थर्क तथा पूवार्धार शाखा 
१. �देशस्तर�य मानव संशाधन �वकास योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन,  

1.1 �देश स्तरका सबै सरकार� �नकायहरुको स�ठन ढाँचा तो�कएको कायर् �वाह अनसुार 
ए�कन तयार गन�। 

1.2 स�ठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण गन� गराउने।  

1.3 �देश स्तरका सबै सरकार� �नकायहरुको व्यवस्थापन पर�क्षण गन�।  

1.4 स�ठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण र व्यवस्थापन पर�क्षण सम्बन्धी कायर्�व�ध  
बनाउने।  

1.5 दरवन्द� स्वीकृ�त गन� गराउने।  

1.6 कमर्चार� �नयिु�, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा सम्बन्धी कायर् गन�।  

1.7 �ोत्साहन, परुस्कार, दण्ड, मनोनयन जस्ता कायर् गन� गराउने। 

1.8 �देशका सबै �नकायहरुको भौ�तक संरचनाको अ�भलेख तयार गन�। 

1.9 �देशका सबै �नकायहरुको बजेट खचर् मापदण्ड तयार गन�। 

1.10 भौ�तक संरचनाको उत्पादन/उत्पादकत्व अ�भव�ृ�मा जोड �दने। 

२. अन्य तो�कएको कायर्हरु। 

ग) शासक�य सधुार तथा स�ार शाखा  
१. सशुासन, ��ाचार �नयन्�ण र �शासन सधुार,  

1.1 �देश सरकारका �त्येक �नकायको आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� तयार गर� लाग ुगन�। 

1.2 �देशमा सशुासन कायम गन� र ��चार �नयन्�ण गन� सम्बन्धमा आवश्यक नी�त तथा 
कायर्�व�ध बनाई लाग ुगन� गराउने।  

1.3 सशुासन कायम गनर् स�ीय सरकार तथा �देशको कायर् �कृती अनसुारको सशुासन 
कायर्योजना तयार गनर् �व�भ� सूचकहरु �नधार्रण गन�।  
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1.4 कायर्योजना अनसुार �व�भ� मन्�ालय तथा मातहत �नकायको कामको अनगुमन 
सपुर�वेक्षण गर� आवश्यक �नद�शन �दने।  

1.5 �छटो छ�रतो ��चार र�हत सशुाशनय�ु र जनमखुी शासन स�ालनका ला�ग �शासन 
सधुारका कदम चाल्ने।  

1.6 �शासन सधुार सझुाव स�म�त गठन गर� �ा� सझुावका आधारमा आवश्यक सधुारका 
कायर् गन�। 

1.7 �व�ा, सचुना अ�धकार� तथा अन्य सम्पकर्  अ�धकार� तोक्ने व्यवस्था गन�।  

1.8 हेलो सरकारको व्यवस्थापन गन� गराउने।  

1.9 जनगनुासोको सनुवुाई कायर् �ग�त र अ�भलेख व्यवस्थापन गन� गराउने।  

1.10 �से भेटघाट कायर्�मको व्यवस्था �मलाउने।  

1.11 जनतासँग मखु्यमन्�ीको कायर्�मको व्यवस्था �मलाउने।  

1.12 छापा तथा �व�तुीय स�ार माध्यमहरको लगत स�लन, स�ारकम�हरुसँग समन्वय र 
प�कार भेटघाटको व्यवस्था �मलाउने।  

२. अन्तर�देश प�रषद् र स� तथा अन्य �देश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,  

2.1 अन्तर �देश प�रषद् र स� तथा अन्य �देश र स्थानीय तहसँग समन्वय र 
अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी नी�त तथा योजना तजुर्मा गन�।  

2.2 एक �देशको बीचमा भए गरेका कामहरुको एकआपसको अनभुव र सहयोग आदान 
�दान गन�। 

2.3 स्थानीय तह र स�को बीचमा पलुको काम गन�।  

2.4 स्थानीय तहसँग स्थानीय तह र �देशबीचको नी�त तथा कायर्�मको समन्वय, तजुर्मा 
कायर्न्वयन गन� गराउने। 

३. �नवार्चन कायर्मा सहयोग र समन्वय,  

3.1 �नवार्चन कायर्मा समन्वय गन� गराउने।  

3.2 �नवार्चनलाई कमर्चार� व्यवस्थापन गन�। 

3.3 �नवार्चनलाई चा�हने नी�त, �नद� िशका स्वीकृत गन� गराउने।  

3.4 �नवार्चनलाई आवश्यक पन� सहयोग उपलब्ध गराउने। 

४. �देश �नजामती सेवा र अन्य �देश सरकार� सेवा स�ालन सम्बन्धी नी�त, कानून तथा 
मापदण्ड तजुर्मा एवम ्कायार्न्वयन र अ�भलेख व्यवस्थापन,  

4.1 �देश �नजामती सेवाको गठन, अन्य �देश सरकार� सेवा स�ालन सम्बन्धी नी�त, काननु 
तथा मापदण्डको तजुर्मा गर� �देश सभामा पेश गन�।  

4.2 �देश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गर� लोक सेवाको परामशर्मा ऐन, �नयम तथा 
नी�त तजुर्मा गर� �देश सभामा पेश गन�। 
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५. �देशस्तरका सरकार� �नकायको स�ठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण र व्यवस्थापन पर�क्षण 

5.1 �देश मातहतका �नकायहरुको स�ठन संरचना तयार गन�, पद दतार् गन� लगायत �देश 
�नजामती �कताबखानाले सम्पादन गन� कायर्हरु गन�। 

६. �देशस्तर�य ता�लम, नी�त तथा मापदण्ड �नधार्रण र स्तर�करण तथा रा��य र �देशस्तरका 
ता�लम केन्�सँगको सम्पकर्  एवम ्समन्वय,  

७. �देशस्तरमा सावर्ज�नक सेवा �वतरणको न्यूनतम मापदण्ड �नधार्रण र सेवा�ाह� सन्त�ु� 
सभ�क्षण तथा सेवा �वाहको अनगुमन, 

7.1 �देश स्तरमा सावर्ज�नक सेवा �वतरणको न्यूनमत मापदण्ड �नधार्रण गन�।  

7.2 सेवा�ाह� सन्त�ु� मापनको सभ�क्षण गन�।  

7.3 सेवा �वाहको अनगुमन गन�।  

7.4 सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउन आवश्यक पहल गन�। 

८. अन्य तो�कएको कायर्हरु। 

३. कानून तथा संवैधा�नक मा�मला महाशाखा 
1 �वधेयक, अध्यादेश, �नयम तथा आदेशको तजुर्मा, स्वीकृ�त वा जार�, 
2 गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कमर्चार� र कायार्लयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तजुर्मा। 

3 मानवअ�धकारको संरक्षण र �व�र्न।  

4 �देशस्तरका आयोग तथा �नकायहरुको गठन एवम ्स�ालन र पदा�धकार�हरुको �नयिु� 
एवम ्सेवा, स�ुवधा सम्बन्धी नी�त तथा कानूनको तजुर्मा र कायार्न्वयन। 

क) कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा 
१. �वधेयक, अध्यादेश, �नयम तथा आदेशको तजुर्मा, स्वीकृ�त वा जार�, 

1.1 मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयबाट �देश मिन्�प�रषद् मा पेश हनुे �स्ताव, 

आदेश, �नयमावल�हरुको मस्यौदा तयार गर� पेश गन�।  

1.2 �देशका मन्�ालयहरुबाट �ा� �स्ताव र �स्तावसाथ संलग्न कागजातहरुमध्ये कानूनी 
ज�टलता भएका कागजातहरु �भडान,पर�क्षण तथा चेक जाँच गर� कानून सम्मत 
देिखएमा �स्ताव दतार्को ला�ग मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयको बैठक 
शाखामा पठाउने।  

1.3 स्वीकृत आदेश �नयमावल� कायर्न्वयन गनर् लेखी पठाउने। 
 
२. स�ीय सरकारको स्वीकृ�त बमोिजम ��पक्षीय वा बहपुक्षीयस्तरमा भएका सिन्ध, सम्झौता वा 

सहम�त कायार्न्वयन,  
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2.1 सन्धी, सम्झौता, सहम�त गन� अवस्थामा कागजातको कानूनी िस्थती तथा कानून सम्मत 
भए नभएको ए�कन गन� र सो सम्बन्धमा मिन्�प�रषद् मा राय सझुाव �दने। 

2.2 यस्तो सन्धी, सम्झौता कायर्न्वयन अनगुमन गन� गराउने र सो को आव�धक �ग�त 
स�मक्षा गन� गराउने। 

३. गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कमर्चार� र कायार्लयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तजुर्मा। 

४. अन्य तो�कएको कायर्हरु। 

ख) मानव अ�धकार तथा संवैधा�नक मा�मला शाखा 
१. मानव अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न,  

1.1 मानव अ�धकारको संरक्षण र �व�र्न सम्बन्धी मापदण्ड/स�ीय सरकार समेतको 
अवस्था सम्बन्धी नी�त तयार गर� स्वीकृ�तको ला�ग मिन्�प�रषद् मा पेश गन� र 
स्वीकृत भए अनसुार पालना गन� गराउने।  

1.2 मानव अ�धकार सम्बन्धी गो�ी, से�मनार, �चार �सार सम्बन्धी कायर् गन�।  

1.3 कारागार सधुार सम्बन्धी नी�त तजुर्मा गर� स्वीकृ�तको ला�ग पेश गन�। 

1.4 मानव अ�धकार नी�त अनसुार काम भए नभएको कायर्मा सव�क्षण ग�र गराई िस्थती 
��तवेदन तयार गन�। 

२. �देशस्तरका आयोग तथा �नकायहरुको गठन एवम ्स�ालन र पदा�धकार�हरुको �नयिु� 
एवम ्सेवा, स�ुवधा सम्बन्धी नी�त तथा कानूनको तजुर्मा र कायार्न्वयन,  

2.1 �देश स्तरका आयोग तथा �नकायहरुको गठन सम्बन्धी ऐन कानूनको तजुर्मा गर� 
�देश सभामा पेश गन�।  

2.2 �देश स्तरका आयोग �नकायहरुको पदा�धकार�हरुको �नय�ुी एवम ्सेवा स�ुवधा 
सम्बन्धी कानून तथा नी�त तजुर्मा गर� �देश सभामा पेश गन�। 

३. अन्य तो�कएको कायर्हरु। 

4. सिचवालय सम्बन्धी 
 

क) मखु्यमन्�ीको सिचवालय 

१. मखु्यमन्�ीको �नजी सिचवालयको व्यवस्थान तथा स�ालन 

1.1 भेटघाट तथा कायर्�म ता�लका तयार गन�।  

1.2 स�ार व्यवस्थापन गन�।  

1.3 फायल नोट तयार गन� तथा �ा� प�हरुको अ�भलेख रा�।े  

1.4 मखु्यमन्�ीज्यूको सिचवालयको है�सयतले प�ाचार सम्बन्धी कायर् गन� गराउने।  

1.5 �देश सरकारको कायर्हरुको नोट तयार गर� जानकार� गराउने।  

1.6 �देश मन्�ीहरुको �मण स्वीकृ�तको व्यवस्थापन गन�। 
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२. तो�कएका अन्य �वषयहरु।  

ख) �मखु सिचवको सिचवालय 

१. �मखु सिचवज्यूको �नजी सिचवालयको व्यवस्थान तथा स�ालन 

1.1 भेटघाट तथा कायर्�म ता�लका तयार गन�।  

1.2 स�ार व्यवस्थापन गन�।  

1.3 फायल नोट तयार गन� तथा �ा� प�हरुको अ�भलेख रा�।े  

1.4 �मखु सिचवज्यूको सिचवालयको है�सयतले प�ाचार सम्बन्धी कायर् गन� गराउने।  

1.5 �देश सरकारको सिचव बैठकको नोट तयार गर� जानकार� गराउने।  

1.6 �मखु सिचवज्यूको �मण स्वीकृ�तको व्यवस्थापन गन�। 

२. तो�कएका अन्य �वषयहरु।  
 
४ कायार्लय अन्तगर्तका महाशाखा, शाखा र िजम्मेवार पदा�धकार� 
 

महाशाखा �देश सिचव शाखा पद कमर्चार�को नाम ठेगाना 

बैठक 
तथा 

�शासन 
महाशाखा 

�ी 
इ�र  

 

�शासन तथा बैठक 
शाखा 

उपसिचव �ी परुुषो�म ढकाल सनुसर� 
अ�धकृतस्तर आठँ� �ी  हर� �साद ला�मछान े  
शाखा अ�धकृत �ी बाब ुनन्दन मेहता सनुसर� 
लेखा अ�धकृत �ी पषु्पा दाहाल मोर� 

कम्प्यटुर अ�धकृत(छैठ�) �ी �वशो राजवंशी �वराटनगर 

कम्प्यटुर अपरेटर �ी �करण ढकाल �वराटनगर 

लेखापाल �ी िजवन सवेुद� भोजपरु 
सहायक पाँचौ �ी तलुसी �साद दाहाल �वराटनगर 

सहायक चौथो �पताम्बर नेपाल झापा 
ख�रदार �ी सपना सवेुद� दंगाल �वराटनगर 
स.क.अ. �ी सिचन राजवंशी झापा 
ह.स.चा. �ी भीम बहादरु �े� इनरूवा 
ह.स.चा. �ी पूणर् बहादरु बस्नेत �वराटनगर 

ह.स.चा. �ी �दपक राई रामधनुी 
ह.स.चा. �ी सिुशल गरुूङ सनुसर� 
ह.स.चा. �ी �मनराज राई भोजपरु 
ह.स.चा. �ी �मन बहादरु तामाङ भोजपरु 

का.स. पाच� �ी  नन्दराज पोखरेल �वराटनगर 
का.स. �ी गंगा �े� इनरुवा 
का.स. �ी राजन �साद भ�राई �वराटनगर 
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का.स. �ी अनजु मेहतर �वराटनगर 
का.स. �ी �नर कुमार� राई  
का.स. �ी शिुशला ख�तवडा �वराटनगर 

   
सूचना तथा स�ार 
समन्वय शाखा 

 कम्प्यूटर अ�धकृत(आठ�) �ी िक्ष�तश भ�राई �वराटनगर 

शासक�य 
सधुार 
तथा 

समन्वय 
महाशाखा 

�ी 
कृष्ण  

 

योजना अनगुमन 
तथा न�तजा 

व्यवस्थापन शाखा 

उपसिचव �ी परुुषो�म ढकाल सनुसर� 
शाखा अ�धकृत �ी को�वद ढकाल �वराटनगर 
शाखा अ�धकृत �ी न�वन काक� मोरङ 

आ�थर्क तथा 
पूवार्धार शाखा 

अ�धकृतस्तर सात� �ी �दनेश ढु�ाना मोर� 

शासक�य सधुार 
तथा स�ार शाखा 

शाखा अ�धकृत �ी �डकेन्� �साद सवेुद� ते�थमु 

अ�धकृत छैठ� इन्�मणी पराजलु� मोरङ 

कानून 
तथा 

संवैधा�नक 
मा�मला 
महाशाखा 
  

�ी
 �कशोर कु  

चौध

 

कानून तथा फैसला 
कायार्न्वयन शाखा 

उपसिचव (कानून) �ी सिुशला पौडेल भ�राई काठमाड� 
ना.स.ु �ी �वटु काक� र�ेल� 

मानव अ�धकार 
तथा संवैधानी 
मा�मला शाखा 

अ�धकृतस्तर सात� �ी राजेन्� पराजलु� �वराटनगर 

ख�रदार �ी िचरि�वी दाहाल संखवुासभा 

सिचवालय 

 
मखु्यमन्�ीज्यूको 

सिचवालय 
कम्प्यूटर अपरेटर �ी स�य काक� मोरङ 

  �मखु सिचवज्यूको 
सिचवालय 

अ�धकृतस्तर छ�ठौ �ी राजन कुमार कोइराला सनुसर� 

का.स. �ी �वना मैनाल� �वराटनगर 

का.स. �ी र�वन लामा �वराटनगर 

 
५ कायार्लयबाट सम्पादन भएका कामको �ववरण  

५.१. बैठक तथा �शासन महाशाखा 
�देश मिन्�प�रषद्को बैठक 

म�हना बैठक सङ्ख्या �नणर्य सङ्ख्या 
�ावण 2 15 
भा� 2 20 
असोज 2 12 
जम्मा 8 47 
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 यस अव�धमा सम्प� �देश मिन्�प�रषद्को ८ (आठ) वटा बैठकको व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायर् सम्पादन भएको। 

 कमर्चार� �शासन सम्बिन्ध कायर्हरु 

 कमर्चार�को क्षमता अ�भव�ृ� गनर् हरेक मन्�ालयबाट २/२ जना सहभागी रहने गर� 
मिन्�प�रषद् �स्ताव लेखन सम्बन्धी ता�लम सम्प�  

 �व�भ� �म�तमा भएका सिचव वैठकको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् भएको।   

५.२. शासक�य सधुार तथा समन्वय महाशाखा 
 �देश सरकार अन्तरगतका मन्�ालय/आयोग/कायार्लयको अस्थायी स�ठन तथा 

व्यवस्थापन सव�क्षण (O&M) ��तवेदन तयार गर� �देश सरकार (मिन्�प�रषद्) बाट 
स्वीकृत भएको।  

 मखु्यमन्�ी �ासवोडर् सम्बन्धी कायर्�व�ध तयार गर� �देश सरकार (मिन्�प�रषद्) बाट 
स्वीकृत भई लागू भएको ।  

 �व�भ� �देश मन्�ालय र अन्तगर्तका �नकायहरुको �वस्ततृ स�ठन तथा व्यवस्थापन 
सव�क्षण (O&M) को कायर् अिघ बढाइएको। 

 जनतासँग मखु्यमन्�ी कायर्�म स�ालनका ला�ग कायर्�व�ध �नमार्ण तथा कायार्न्वयनको 
�कृया अगाडी बढाइएको ।  

 �देश सरकारको नी�त तथा कायर्�म कायार्न्वयन कायर्योजना तयार गर� लागू ग�रएको 
।   

 स�ीय सरकार एवम ्स्थानीय तहहरूसँगको सम्बिन्धत �व�भ� कायर्हरू सम्पादन गनर् 
आवश्यक समन्वय, प�ाचार ग�रएको। 

 कायार्लयमा पनर् आएका माग, �नवेदन, ज्ञापन प� लगायतका �वषय सम्बोधनका ला�ग 
सम्बिन्धत �नकायहरूमा प�ाचार भएको। 

 �देश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायर्�म अन्तगर्तका �व�भ� कृयाकलापहरूको 
कायार्न्वयन �कृया अगा�ड बढाइएको।  

५.३. कानून तथा संवैधा�नक मा�मला महाशाखा 
 यस अव�धमा देहायका �नयमावल� र कायर्�व�धहरु �देश सरकार (मिन्�प�रषद्) बाट 

स्वीकृत भइर् लागू भएकोः 
१. �देश अनसुन्धान तथा �िशक्षण ��त�ान �वधेयक, २०७८ 

२. �देश �नजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ 

३. केह� �देश ऐनलाइर् संशोधन गनर् बनेको अध्यादेश, २०७९ 

४. सावर्ज�नक खचर्को मापदण्ड र �मतव्य�यता सम्बन्धी �नद� िशका, २०७९ 
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५. जनतासँग मखु्यमन्�ी कायर्�म सञ् चालन कायर्�व�ध, २०७९ 

६. हामी स्वयमसेवी अ�भयान (स�ालन तथा व्यवस्थापन) कायर्�व�ध, २०७९ 

७. संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

८. �नवार्चन क्षे� पूवार्धार �वशेष कायर्�म (स�ालन) कायर्�व�ध, २०७९ 

९. कमर्चार� �ोत्साहन कायर्�व�ध, २०७९ 

१०. �वशेषज्ञ िच�कत्सक �ोत्साहन सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

११. रा��य खेलकुद ��तयो�गताको ला�ग �देशस्तर�य तयार� सम्बन्धी कायर्�व�ध, 

२०७९ 

१२. जनय�ु, दो�ो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आ�दवासी जनजाती आन्दोलनका 

�ममा सहादत �ा� गन� प�रवालाइर् रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कायर्�व�ध, 

२०७९ 

१३. अनदुान तथा सहायता सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

१४. ��ा सम्मान सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

१५. भ�ूम�हन, ग�रब र सकुुम्बासी वगर् उत्थान सहयोग तथा ता�लम स�ालन गन� 

कायर्�व�ध, २०७९ 

१६. सहकार� क्षे�मा कायर्�म स�ालन गन� कायर्�व�ध, २०७९ 

१७. �देश प�का�रता परुस्कार तथा सम्मान कायर्�व�ध, २०७९ 

१८. प�का�रता छा�विृ� सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

१९. �नजामती आवासीय �व�ालय (व्यवस्थापन तथा स�ालन) कायर्�व�ध, २०७९ 

२०. स्वास्थ्यकम� करार सेवा सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

 
५.4. सिचवालय सम्बन्धी 

 

५.4.१ मखु्यमन्�ीको सिचवालय 

 �देश मिन्�प�रषदको बैठकको सन्दभर्मा माननीय मखु्यमन्�ी एवं मन्�ीज्यूहरूको समय 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् ग�रएको । 

 माननीय मखु्यमन्�ीसमक्ष पेश हनु आएका �टप्पणी आदेश, �नवेदन, मागप�, ज्ञापनप� 
लगायतमा माननीय मखु्यमन्�ीबाट भएको तोक, आदेश, �नद�शन स�हतका �वषयमा 
आवश्यक सम्बोधनका ला�ग �मखु सिचव समक्ष पठाइएको। 
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 माननीय मखु्यमन्�ीज्यूसँगको बैठक, छलफल, भेटघाट कायर्�मको व्यवस्थापन 
ग�रएको । 

 माननीय मखु्यमन्�ीज्यूको �नद�शानसुार �व�भ� मन्�ालय तथा कायार्लयहरुमा आवश्यक 
समन्वय ग�रएको। 

 
५.4.२ �मखु सिचवको सिचवालय 

 �मखु सिचव समक्ष पेश हनुे �देश मिन्�प�रषद्को बैठकसँग सम्बिन्धत फाइल, �टप्पणी-
आदेश, �नवेदन लगायतका कागजातहरूको दतार् एवम ् चलानी र सम्बिन्धत 
महाशाखा/शाखा तथा �नकायहरूमा पठाउने कायर् ग�रएको । 

 �मखु सिचव माफर् त माननीय मखु्यमन्�ीसमक्ष पेश हनु ेतथा मातहतका महाशाखा/शाखा 
एवम ्अन्य �नकायहरूमा सम्�षेण हनुे �टप्पणी आदेश, �नवेदन, मागप�, ज्ञापनप� 
लगायतका कागजातहरू �नद�शानसुार सम्बिन्धत ठाउँमा परु् याइएको। 

 �मखु सिचवसँगको बैठक, छलफल तथा भेटघाट कायर्�मको व्यवस्थापन ग�रएको। 

 �मखु सिचवको �नद�शानसुार �व�भ� �नकाय तथा पदा�धकार�हरुसँग आवश्यक समन्वय 
ग�रएको। 

६ �व�ा, सूचना अ�धकार� र गनुासो स�ु ेअ�धकार�को �ववरण 

यस कायार्लयको काम कारवाह� सम्बन्धी महत्वपूणर् सूचनाहरूको �भावकार� व्यवस्थापनका 
ला�ग एक जना �व�ाको व्यवस्था ग�रएको छ। �देश सिचव (राजप�ा��त �थम �ेणी) लाई 
कायार्लयको �व�ाको रूपमा िजम्मेवार� तो�कएको छ भने अन्य सूचना समन्वय एवम ्

व्यवस्थापनको ला�ग सूचना अ�धकार�को व्यवस्था ग�रएको छ। राजप�ा��त ��तीय �ेणीका 
दइुर् जना अ�धकृतलाई कायार्लयको सूचना अ�धकार� र गनुासो स�ेु अ�धकार�को िजम्मेवार� 
तो�कएको छ। तो�कएको ढाँचामा �नवेदन �दई यस कायार्लयसँग सम्बिन्धत सूचना कानून 
बमोिजम �ा� गनर् स�कने व्यवस्था रहेको छ। 

�व�ाको �ववरण 
नाम  :  इ�र कुमार �गर� 
पद  :  �देश सिचव 

महाशाखा  :  बैठक तथा �शासन महाशाखा 
सम्पकर्  नं.  :  ९८५२०६८००७ 

इमेल :  info.ocmcm@p1.gov.np 
 
सूचना अ�धकार�को �ववरण 

नाम  :  सिुशला पौडेल भ�राई 
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पद  :  उपसिचव 

शाखा  :  कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा 
सम्पकर्  नं.  :  ०२१-४७०१६६ 

इमेल :  info.ocmcm@p1.gov.np 
 
गनुासो स�ु ेअ�धकार�को �ववरण 

नाम  :  परुुषो�म ढकाल 

पद  :  उपसिचव 

शाखा  :  �शासन तथा बैठक शाखा 
सम्पकर्  नं.  :  ९८४९८०६४६९ 

इमेल :  purudkal@yahoo.com 
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७ मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयसँग सम्बिन्धत ऐन, �नयम, गठन आदेश र 

कायर्�व�धको सूची 

ऐनः 

१. मखु्यमन्�ी र मन्�ीको पा�र��मक तथा स�ुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

२. �देश सशुासन (व्यवस्थापन तथा स�ालन) ऐन, २०७५ 

३. वहृत �वराट �वकास क्षे� सम्बन्धी ऐन, २०७६ 

४. सावर्ज�नक �नजी सहकार� साझेदार� तथा लगानी �ा�धकरण ऐन, 2076 

५. �देश अनसुन्धान तथा �िशक्षण ��त�ान �वधेयक, २०७८ 

६. �देश �नजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ 

�नयमावल�ः 

१. सावर्ज�नक �नजी सहकार� साझेदार� तथा लगानी �ा�धकरण �नयमावल�, २०७७ 

२. �देश सशुासन (व्यवस्थापन तथा स�ालन) �नयमावल�, २०७७ 

३. �देश �िशक्षण केन्� (स�ालन तथा व्यवस्थापन) �नयमावल�, 2076 

गठन आदेशः 

१. �देश योजना आयोग (गठन तथा कायर् स�ालन) आदेश, २०७५ 

कायर्�व�धः 

१. �देश सेवाका कमर्चार� पदस्थापना तथा सरुवा सम्वन्धी कायर्�व�ध, 2076 

२. �देश नं. १ कोरोना जनसरुक्षा कोष (स�ालन तथा व्यवस्थापन) कायर्�व�ध, २०७६ 

३. स्वचा�लत �व�तुीय कायार्लय �णाल� (स�ालन तथा व्यवस्थापन) कायर्�व�ध, २०७८ 

४. कानून तजुर्मा तथा सझुाव स�म�त (गठन तथा स�ालन) कायर्�व�ध, २०७८ 

५.संगठन तथा व्यवस्थापन सव�क्षण सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७९ 

६.कमर्चार� �ोत्साहन कायर्�व�ध,२०७९ 

७. जनतासँग मखु्यमन्�ी कायर्�म सञ् चालन कायर्�व�ध, २०७९ 
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८ आम्दानी, खचर् तथा आ�थर्क कारोबार सम्बन्धी �ववरण 
आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चािलत कायर्क्रमह�को यस अविध (श्रावन-असोज) को िव�ीय प्रगित िस्थितः 

क्र.स. बजेट उप-िशषर्क 
िविनयोिजत िवि�य प्रगित 

% 
कैिफयत 

बजेट खचर् 

१ 
प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग 
कायर्क्रम(सङ्घ शसतर् 
अनुदान)[३०१९११२०३] 

137250000 2644611.90 1.93 

 

२ 
प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग 
कायर्क्रम(सङ्घ शसतर् 
अनुदान)[३०१९११२०४] 

1500000 63999 4.27 

 

३  मखु्यमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषदक्ो 
कायार्लय[३०१०००११३] 164321000 38060775.81 23.16 

 

४ 
मखु्यमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषदक्ो 
कायार्लय[३०१०००११४] 13092000 1844365 14.08 

 

यस अविध (श्रावन-असोज) को अन्य आम्दानी तथा खचर्को िववरणः 

िस.नं. िववरण आम्दानी खचर् बाँक�  कैिफयत 
१ धरौटी  1144954  
२ राजस्व 65382  65382  
३ कोरोना जनसरु�ा कोष 218552705।14  218552705.14  

 

९ कायार्लयको वेवसाइट 

�देश सरकार, मखु्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायार्लयको वेवसाइट ठेगाना 

www.ocmcm.p1.gov.np रहेको छ। यस वेवसाइटमा माननीय मखु्यमन्�ी, �देश मिन्�प�रषद्, 

�देश सरकारका �मखु सिचव लगायत यस कायार्लयसँग सम्बिन्धत सूचना, जानकार�, नी�त, 

�नयम, ऐन, कानूनहरू उपलब्ध रहेका छन।् 

 

१० गनुासो व्यवस्थापन 

नाग�रक वा अन्य कायार्लयबाट �ा� �नवेदन तथा उजरु� मखु्यमन्�ी वा �मखु सिचव समक्ष 

पेश हनुे। मखु्यमन्�ी वा �मखु सिचवबाट सम्बिन्धत महाशाखामा कायर् सम्पादन गनर् तोक 

आदेश भए प�ात सम्बिन्धत महाशाखा आफ� ले सम्बोधन गनुर् पन� �वषय भए सोह� बमोिजम 

�नयमानसुार फ��ट गन� र �वषयगत मन्�ालय वा कायार्लय माफर् त ् गराउन ु पन� भएमा 

http://www.ocmcm.p1.gov.np/
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सम्बिन्धत मन्�ालय वा कायार्लयमा कायर्सम्पादन गनर् प�ाचार ग�रने व्यहोरा जानकार�का 

ला�ग �कािशत ग�रएको छ। 

 

११ यस कायार्लयमा परेका सूचना माग सम्बन्धी �नवेदन र सो उपर सूचना �दएको �ववरणः 
 

यस कायार्लयको आ.व. २०७९।8० को प�हलो �ैमासको सूचना माग सम्बन्धी �ववरण 

�.सं. सूचना 
माग कतार् 

सचुना माग 
भएको 
�ववरण 

सचुना माग 
भएको �म�त 

दतार् नं. कायार्न्वयनको अवस्था कै�फयत 

१ �वकास 
पराजलु�, 
लिुम्व�न 
�ट भी 
बटुवल 

मखु्यमन्�ी  र 
�नजको 
सिचवालमा 
कायर्रत 
पदा�धकार�को 
सेवा स�ुवधा 
माग 
सम्बन्धमा  

२०७९।४।
२६ 

३३१ माग भए बमोिजमको 
सूचना यस कायार्लयको 
च.नं. ४२७ �म�त 
२०७९।५।२६ 
ग�ेको प�बाट 
उपलब्ध गराईएको ।  

 

२ गणेश 
लम्साल, 
नयाँ 
प��का 
दै�नक 
मनुालपथ 
�वराटनग
र । 

मिन्�प�रषद् 
को गठन र 
पनुर्गठन तथा 
मखु्यमन्�ी, 
मन्�ी र  
राज्यमन्�ीको 
नाम र 
पा�टर्को 
�ववरण । 

२०७९।५।
१६ 

 माग भए बमोिजमको 
सूचना यस कायार्लयको 
च.नं. २१२ �म�त 
२०७९।४।३० 
ग�ेको प�बाट 
उपलब्ध गराईएको ।  

 

 


