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नेपालको सं�वधानको धारा २७ मा रहेको नाग�रकको सूचनाको हकको �यव�था बमोिजम सूचनाको हक 

स�ब�धी ऐन, 2064 को दफा 5 र सूचनाको हक स�ब�धी �नयमावल�, 2064 मा ��येक साव�ज�नक 

�नकायले आ-आ�ना कृयाकलाप तथा ग�तव�धह�को �ववरण �नय�मत �पमा �कािशत गनु�पन� कानूनी 

�यव�था छ ।यसका ला�ग ऐन र �नयमावल�मा गर� 20 वटा िशष�कह� उ�लेख ग�रएका छन ्।सो 

बमोिजम यस काया�लयको 207८ �ावण १ देिख २०७८ आि�न मसा�तस�मको अव�धमा स�पा�दत 

म�ुय म�ुय काय�ह� आम नाग�रकको जानकार�को ला�ग �कािशत ग�रएको छ ।  

आ�थ�क वष� 207८/7९ को �थम �ैमा�सक अव�धमा भए गरेका काय� र �ग�त स�ब�धी �ववरण समेतका 

�वषयह� यसमा उ�लेख ग�रएको छ । 
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म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय 
�देश नं. 1, �वराटनगर 

आ.व. 207८/7९ (207८ �ावण देिख 207८ आि�न मसा�तस�म) 
 

१ काया�लयको �व�प र �कृ�त 

नेपालको सं�वधान बमोिजम रा�यको संघीय संरचना �नधा�रण भएसँगै १ नं. �देशको शासक�य 

�ब�धमा मह�वपूण� भ�ूमका �नवा�ह गन� एवं सम� �देशको नी�त �नमा�ण एवं �यव�थापनको सम�वय 

गन� �नकायको �पमा म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको �थापना �म�त 2074 माघ 21 

गते भएको हो । �देशको शासक�य �ब�धलाई जनमखुी, जवाफदेह� र जन उ�रदायी बनाउन सो 

अनकूुलको �नण�य �लने, �नद�शन �दने र सम�वय एवं �नय��ण गन� �नकायको �पमा काय� गद� 

आएको यस काया�लयको काय��े��भ� सबै �देश म��ालयह�बाट स�पादन हनुे काय�को रेखदेख, 

�नय��ण, �नर��ण, सम�वय, अनगुमन तथा मू�या�न स�ब�धी काय�ह� पद�छन ्। साथै �देश 

सरकारको काय� स�पादनका स�दभ�मा संघ तथा �थानीय तहह�सँग सम�वयको भ�ूमका �नवा�हसमेत 

यो काया�लयको िज�मेवार�मा रहेको छ । �देश सरकार (काय��वभाजन) �नयमावल�, २०७४ 

अनसुार यस काया�लयलाई २३ वटा काय� िज�मेवार� तो�कएका छन ्। यसका साथै �देश सशुासन 

(�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन, २०७६ र ऐ. �नयमावल�, २०७७ ले �दान गरेका िज�मेवार� 

समेत म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयले स�पादन गद� आएको छ । 

 

क. काया�लयको दरु��ीः 

�व�छ, सखुी र सम�ु नत �देश 

ख. ल�यः 

सामािजक �याय स�हतको सम�ृ �देश 

ग. उ�े�यः 

 सशुासन अ�भव�ृ� गन�, 

 �देशमा काय�रत कम�चा�रह�को बै�ा�नक �यव�थापन र स�ालन गनु�, 

 �देशि�थत म��ालय तथा काया�लयह�को सेवा �वाहलाई थप �भावकार� र नाग�रक 

मै�ी बनाउन ु। 
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२ काया�लयको काम, कत��य र अ�धकार 

�देश सरकार (काय��वभाजन) �नयमावल�, २०७४ अनसुार म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को 

काया�लयको काय��ववरण यस �कार रहेको छ । 

 मि��प�रष�को काय�,  

 �देश�भ�को शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन, �नय��ण र स�ालन, 

 �देश सरकारको काय��वभाजन तथा काय�स�ालन,  

 �देशको नी�त तजु�मा, �वीकृ�त, काया��वयन, अनगुमन र मू�या�न,  

 �देशको काय�स�पादन �नयमावल� तजु�मा र काया��वयन,  

 म��ालयह�को काय�को सम�वय, सपु�रवे�ण, अनगुमन तथा म�ुया�न र �नय��ण,  

 मि��प�रष�का �नण�यको काया��वयन र अनगुमन, 

 �वधेयक, अ�यादेश, �नयम तथा आदेशको तजु�मा, �वीकृ�त वा जार�,  

 �देशको राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक, शाि�त स�ुयव�था एवं �शास�नक 

ग�त�व�धह�को अ�ाव�धक जानकार� र स�बोधन,  

 मानवअ�धकारको संर�ण र �व��न,  

 सशुासन, ��ाचार �नय��ण र �शासन सधुार,  

 संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोकसेवा आयोग र अ�य संघीय तथा  

�ादेिशक आयोगसँगको स�पक�  र सम�वय,  

 संघीय सरकारको �वीकृ�त बमोिजम ��प�ीय वा बहपु�ीय�तरमा भएका सि�ध,  

स�झौता वा सहम�त काया��वयन,  

 �देश �मखुको �नद�शन काया��वयन र ��तवेदन, 

 अ�तर�देश प�रषद र संघ तथा अ�य �देश र �थानीय तहसंगको सम�वय र  

अ�तरस�व�ध,  

 �देश�तरका आयोग तथा �नकायह�को गठन एवम ् स�ालन र पदा�धकार�ह�को  

�नयिु� एवम ्सेवा, स�ुवधा स�ब�धी नी�त तथा कानूनको तजु�मा र काया��वयन,  

 �नवा�चन काय�मा सहयोग र सम�वय,  

 �देश�तर�य मानव संशाधन �वकास योजना तजु�मा र काया��वयन,  

 �देश �नजामती सेवा र अ�य �देश सरकार� सेवा स�ालन स�ब�धी नी�त, कानून  

तथा मापद�ड तजु�मा एवम ्काया��वयन र अ�भलेख �यव�थापन,  
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 �देश�तरका सरकार� �नकायको संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण र �यव�थापन  

पर��ण,  

 �देश�तर�य ताल�म, नी�त तथा मापद�ड �नधा�रण र �तर�करण तथा रा��य र  

�देश�तरका ताल�म के��सँगको स�पक�  एवं सम�वय,  

 �देश�तरमा साव�ज�नक सेवा �वतरणको �यूनतम मापद�ड �नधा�रणन र सेवा�ाह�  

स�त�ु� सभ��ण तथा सेवा �वाहको अनगुमन,  

 गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चार� र काया�लयको �यव�था स�ब�धी कानून  

तजु�मा . 

३ काया�लयमा रहने कम�चार� �ववरण  

नेपालको सं�वधान बमोिजम संघीय इकाईको �पमा �देश तहको �यव�था भए प�ात �देश 

सरकारको �शास�नक काय� स�पादनका ला�ग छु�ै कानूनी �यव�था नभएस�म �नजामती सेवा ऐन, 

2049 तथा कम�चार� समायोजन ऐन, 2075 बमोिजम संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन 

म��ालयले �वीकृत गरेको �देश तहको दरब�द� संरचना अन�ुप यस काया�लयको काय� स�पादन 

भइरहेको छ । काया�लयको सांगठ�नक संरचना अनसुार ३ वटा महाशाखा र ७ वटा शाखाह� 

रहेका छन ्। यस काया�लयमा ५२ जनाको �वीकृत दरब�द� रहेको छ । यस काया�लयको �मखु 

पदा�धकार�को �पमा �देश सरकारका �मखु सिचव (रा.व.�विश� �ेणी) रहने �यव�था छ । �मखु 

सिचव मातहतमा तीन वटा महाशाखा हेन� गर� ३ जना �देश सिचव (रा.प.�थम �ेणी) र उहाँह� 

अ�तग�त ��येक शाखाको काय� स�पादनका ला�ग १०/९औ ंतहका अ�धकृतको मातहतमा काय�बोझ 

अनसुार ८/७औ,ं ६औ,ं ५/४थो तथा सवार� चालक र काया�लय सहयोगीस�मका कम�चार�को 

दरब�द� रहेको छ । यस काया�लयको दरब�द� �ववरण र संगठन संरचना यस �कार हरेको छ । 

 �वीकृत कम�चार� दरव�द� सं�या-52 

 �थायी कम�चार� सं�या-३९ 

 संघमा दरव�द� भइ हाल यस काया�लयमा काजमा रहेका-८ 

 यस �देशमा समायोजन भइ काय�रत रहेका-21 

 करार सेवा कम�चार�-10 
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काया�लयको दरब�द� ते�रज 

पद सेवा /समूह �ेणी वा तह 
कूल �वीकृत 

दरब�द� 

पदपूत� भएको 

�थायी दरब�द� 

कूल �र� 

�थायी दरब�द� 
कै�फयत 

�मखु सिचव   �.  �विश�   १ १ ०  
�देश सिचव   �/सा.�.  रा.प.�थम   २ २ ०  
�देश सिचव   �या/कानून  रा.प.�थम   १ १ ०  
उपसिचव   �/सा.�.  रा.प.��तीय   ७ ० ७  
उपसिचव �या/कानून रा.प.��तीय   १ १ ० 

 
शाखा अ�धकृत   �/सा.�.  रा.प.ततृीय ८ ५ ३ 

 
लेखा अ�धकृत   �/लेखा  रा.प.ततृीय   १ १ ० 

 
क��यटुर अ�धकृत  �व�वध   रा.प.ततृीय   १ 1 0 

 
ना.स.ु  �/सा.� रा.प.अनं.�थम  १० ७ ३ 

 
क��यटुर अपरेटर �व�वध   रा.प.अनं.�थम  ४ ४ 0 

 
ख�रदार �/सा.� रा.प.अनं.��.   २ २ ० 

 
स.ले.पा.   �/लेखा  रा.प.अनं.��.   १ १ ० 

 
हलकुा सवार� 

चालक 

 
�ेणी�वह�न ६ ६ 

 

 
काया�लय सहयोगी     �ेणी�वह�न ७ ७ 

  

ज�मा 
  

५२ ३९ १३ 
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संगठन संरचना अनसुारको काय� �वभाजन/काय� �व�ततृीकरण 
 

१. बैठक तथा �शासन महाशाखा 

 मि��प�रष�को काय� , 

 �देश सरकारको काय��वभाजन तथा काय�स�ालन,  

 �देशको काय�स�पादन �नयमावल� तजु�मा र काया��वयन,  

 मि��प�रष�का �नण�यको काया��वयन र अनगुमन,  

 �देश�भ�को शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन, �नय��ण र स�ालन , 

 �देशको राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक, शाि�त स�ुयव�था एवं �शास�नक ग�त�व�धह�को 

अ�ाव�धक जानकार� र स�बोधन,  

 संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोकसेवा आयोग र अ�य संघीय तथा �ादेिशक 

आयोगसँगको स�पक�  र सम�वय,  

 �देश �मखुको �नद�शन काया��वयन र ��तवेदन,  
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क) �शासन तथा बैठक शाखा 

१. मि��प�रष�को काय�  , 

१.१ �देश म�ुयम��ी तथा मि��प�रष� काया�लयको �यव�थापन 

 कम�चार� �शासन  

 आ�थ�क �शासन 

 काया�लय तथा सवार� साधन �यव�थापन 

 िज�सी �यव�थापन  

१.२. बैठक समारोह �यव�थापन 

 कम�चार� बैठक  

 सिचव बैठक  

 सभा समारोह �यव�थापन  

 बैठकको �नण�यको काया��वयन, अ�भलेिखकरण र अनगुमन 

१.३. �देश मि��प�रष� बैठक �यव�थापन तथा अ�भलेिखकरण 

 बैठकको �यव�थापन  

 �व�भ� �देश म��ालयह�बाट �ा� ��ताव र सो साथ पठाइएका कागजातह� 

जाँच गर� कानून स�मत भए ��ताव दता� गन� । 

 

२. �देश सरकारको काय��वभाजन तथा काय�स�ालन,  

2.1 काय� �वभाजन अनसुार म��ालयह�बाट स�पादन हनुे काय�को अनगुमन तथा �नद�शन 

गन� । 

2.2 �देश �भ�का �व�भ� म��ालयह�को काम, कारवाह�को �नय�मत अनगुमन, �नर��ण 

गन� । 

2.3 �देश �भ� �नयम, कानून, �व�ध, काय� �वभाजन र ���या अनसुार शासन �यव�था 

स�ालन गन� गराउने । 

३. �देशको काय�स�पादन �नयमावल� तजु�मा र काया��वयन,  

3.1 �देश सरकारको काय� स�पादन �नयमावल� तजु�मा गर� �वीकृ�तका ला�ग मि��प�रषदमा 

पेश गन� ।  

3.2 �वीकृत काय� स�पादन �नयमावल� बमोिजम काया��वयनका ला�ग �देश म��ालयह�मा 

लेखी पठाउने । 

४. मि��प�रष�का �नण�यको काया��वयन र अनगुमन,  
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५. तो�कएका अ�य �वषयह� 

 

ख) सूचना तथा सम�वय शाखा  

१. �देश�भ�को शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन, �नय��ण र स�ालन: 

1.1 सेवा�ाह� मै�ी शासन �यव�था स�ालनका ला�ग आव�यक अनगुमन गन� ।  

1.2 �देश सरकारका �व�भ� म��ालयह�को काय� �वभाजन तथा सोको काया��वयन गन�  

गराउने । 

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

1.4 सशुासन तथा सूचनाको हक स�ब�धी बमोिजम �नय�मत �काशन गनु� पन�, �ववरणह� 

�कािशत गरे नगरेको �नय�मत अनगुमन गन� । 

२. �देशको राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक, शाि�त स�ुयव�था एवं �शास�नक ग�त�व�धह�को 

अ�ाव�धक जानकार� र स�बोधन: 

 

2.1 �देश�भ�को राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक, शाि�तस�ुयव�था एवं� शास�नक ग�त�व�धको 

सूचक र सो को �गती मापनका आधारह� तयार गन� । 

2.2 सूचकह�को मा�सक �पमा आकँडा �ववरण त�यांक संकलन गर� सोमा सधुार, प�रवत�न 

वा अ�य कुनै थप �यव�था गनु� पन� भएमा स�बि�धत म��ालयलाई �नद�शन गन� 

गराउने र एक�कृत �देशको अव�थाको ��तवेदन तयार गन�  । 

३. संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोकसेवा आयोग र अ�य संघीय तथा �ादेिशक 

आयोगसँगको स�पक�  र सम�वय,  

3.1 संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोकसेवा आयोग र अ�य संघीय तथा �ादेिशक 

आयोगको स�ब�धमा नी�त कानून �नद� िशका/काय��वधी तयार गन� । 

3.2 कानून, नी�तगत �नण�यह� काया��वयन तथा �ग�त ि�थती �ववरण आव�धक �पमा माग 

गन� र सो �नकायह�को ��तावह� मि��प�रषदमा पेश गन� �यव�था �मलाउने । 

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

3.4 आव�यक पन� कम�चार� तथा सेवा स�ुवधाको �यव�था गन� गराउने । 

 

४. �देश �मखुको �नद�शन काया��वयन र ��तवेदन, 

४.१ �देश �मखु�यूबाट �व�भ� साव�ज�नक समारोह, �दवस, ज�ता काय��मह�मा �दइएको 

स�देश, �शे �व��ी व��यह� आव�यकता अनसुार संकलन तथा अ�ययन गर� 

अ�भलेख बनाई म�ुय म�ुय �वषयह� �मखु सिचव�यू सम� पेश गन� । 

५. अ�य तो�कएको काय�ह� 
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२. शासक�य सधुार तथा सम�वय महाशाखा 

 

1 �देशको नी�त तजु�मा, �वीकृ�त, काया��वयन, अनगुमन र मू�या�न,  

2 म��ालयह�को काय�को सम�वय, सपु�रवे�ण, अनगुमन तथा म�ुया�न र �नय��ण,  

3 �देश�तर�य मानव संशाधन �वकास योजना तजु�मा र काया��वयन,  

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

5 अ�तर�देश प�रषद र संघ तथा अ�य �देश र �थानीय तहसंगको सम�वय र अ�तरस�व�ध,  

6 �नवा�चन काय�मा सहयोग र सम�वय,  

7 �देश �नजामती सेवा र अ�य �देश सरकार� सेवा स�ालन स�ब�धी नी�त, कानून तथा 

मापद�ड तजु�मा एवम ्काया��वयन र अ�भलेख �यव�थापन,  

8 �देश�तरका सरकार� �नकायको संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण र �यव�थापन पर��ण,  

9 �देश�तर�य ता�लम, नी�त तथा मापद�ड �नधा�रण र �तर�करण तथा रा��य र �देश�तरका 

ता�लम के��सँगको स�पक�  एवं सम�वय,  

10 �देश�तरमा साव�ज�नक सेवा �वतरणको �यूनतम मापद�ड �नधा�रणन र सेवा�ाह� स�त�ु� 

सभ��ण तथा सेवा �वाहको अनगुमन, 

 

क) योजना अनगुमन तथा न�तजा �यव�थापन शाखा 

 

१. �देशको नी�त तजु�मा, �वीकृ�त, काया��वयन, अनगुमन र मू�या�न,  

१.१ �देश सरकारको नी�त तजु�मा तथा आव�धक योजना, ग�ु योजना तयार गर� 

�वीकृ�तको ला�ग मि��प�रषदमा पेश गन� �यव�था गन� । 

1.2 �वीकृत नी�त अनसुार योजना काय��म आयोजना तयार गर� काया��वयनका ला�ग 

म��ालयह�मा लेखी पठाउने ।  

1.3 आयोजना, ��ताव ढाँचा/पर��ण चरण आ�द म��ालयह�सँग छलफल गर� अि�तम 

�व�प बनाई �वीकृतीका ला�ग पेश गन� ।  

1.4 �देश सरकारको �वषयगत नी�त �व�षेण र काया��वयनको काममा सहयोग पयुा�उने ।  

1.5 समय सापे� �पमा नी�त �व�षेण गर� प�रवत�न गन� सझुाव पेश गन� ।  

1.6 नी�त काया��वयन भए नभएको आव�धक �पमा अनगुमन गन� ।  

 

२. म��ालयह�को काय�को सम�वय, सपु�रवे�ण, अनगुमन तथा म�ुया�न र �नय��ण,  

2.1 अ�तर म��ालयबीच काय� �वभाजन/काय� �व�ततृीकरणको आधारमा सम�वय गन� । 

2.2 म��ालयह�बाट स�पा�दत कामह�को मा�सक, चौमा�सक, वा�ष�क �ग�त माग गन� ।  
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2.3 म��ालयबाट स�पादन हनुे काय��म/आयोजनाका कामह�को वा�ष�क काय�योजना 

तयार पान� लगाई पेशगन� लगाउने ।   

2.4 म��ालयबाट स�पा�दत कामह�को सपुर�वे�णको ला�ग उपल�धीको सूचांकह� तयार 

गन� लगाई अनगुमन गन� ।  

2.5 म��ालयबाट स�पा�दत कामह�को मा�सक, चौमा�सक तथा वा�ष�क स�म�ा गन� । 

२.६ म��ालयबाट स�पा�दत कामह�को कागजात मागेर वा आव�यकता अनसुार �थलगत 

अनगुमन गर� काया��वयन ि�थती ��तवेदन तयार गर� सधुारको ला�ग स�बि�धत 

म��ालयह�मा पठाउने । 

२.७ म��ालयबाट स�पा�दत कामह�को आव�धक मू�याकंन गन� ।  

2.८ �मखु सिचव�तरको �नण�यह�को काया��वयन भए नभएको अनगुमन गन� ।  

2.९ तो�कएका �विश� काय�योजना अनगुमन तथा उपल�धीको ि�थती ��तवेदन र 

अ�भलेिखकरण गन� । 

2.१० म�ुयम��ी तथा मि��प�रष� काया�लयबाट आयोजना ग�रने गो�ी, से�मनार, अ�तर��या 

लगायतका काय��म �यव�थापन गन� गराउने । 

३. अ�य तो�कएको काय�ह� 

 

ख) आ�थ�क तथा पूवा�धार शाखा 

१. �देश�तर�य मानव संशाधन �वकास योजना तजु�मा र काया��वयन,  

1.1 �देश �तरका सबै सरकार� �नकायह�को संगठन ढाँचा तो�कएको काय� �वाह अनसुार 

एक�न तयार गन� । 

1.2 संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण गन� गराउने ।  

1.3 �देश �तरका सबै सरकार� �नकायह�को �यव�थापन पर��ण गन� ।  

1.4 संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण र �यव�थापन पर��ण स�ब�धी काय��व�ध  

बनाउने ।  

1.5 दरव�द� �वीकृ�त गन� गराउने ।  

1.6 कम�चार� �नयिु�, पद�थापना, स�वा, बढुवा स�ब�धी काय� गन� ।  

1.7 �ो�साहन, परु�कार, द�ड, मनोनयन ज�ता काय� गन� गराउने । 

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

1.9 �देशका सबै �नकायह�को बजेट खच� मापद�ड तयार गन� । 

1.10 भौ�तक संरचनाको उ�पादन/उ�पादक�व अ�भव�ृ�मा जोड �दने । 

२. अ�य तो�कएको काय�ह� 

 



10 

 

ग) शासक�य सधुार तथा स�ार शाखा  

१. सशुासन, ��ाचार �नय��ण र �शासन सधुार,  

1.1 �देश सरकारका ��येक �नकायको आ�त�रक �नय��ण �णाल� तयार गर� लाग ुगन�। 

1.2 �देशमा सशुासन कायम गन� र ��चार �नय��ण गन� स�ब�धमा आव�यक नी�त तथा 

काय��व�ध बनाई लाग ुगन� गराउने ।  

1.3 सशुासन कायम गन� संघीय सरकार तथा �देशको काय� �कृती अनसुारको सशुासन 

काय�योजना तयार गन� �व�भ� सूचकह� �नधा�रण गन� ।  

1.4 काय�योजना अनसुार �व�भ� म��ालय तथा मातहत �नकायको कामको अनगुमन 

सपुर�वे�ण गर� आव�यक �नद�शन �दने ।  

1.5 �छटो छ�रतो ��चार र�हत सशुाशनय�ु र जनमखुी शासन स�ालनका ला�ग �शासन 

सधुारका कदम चा�ने ।  

1.6 �शासन सधुार सझुाव स�म�त गठन गर� �ा� सझुावका आधारमा आव�यक सधुारका 

काय� गन�। 

1.7 �व�ा, सचुना अ�धकार� तथा अ�य स�पक�  अ�धकार� तो�ने �यव�था गन� ।  

1.8 हेलो सरकारको �यव�थापन गन� गराउने ।  

1.9 जनगनुासोको सनुवुाई काय� �ग�त र अ�भलेख �यव�थापन गन� गराउने ।  

1.10 �से भेटघाट काय��मको �यव�था �मलाउने ।  

1.11 जनतासँग म�ुयम��ीको काय��मको �यव�था �मलाउने ।  

1.12 छापा तथा �व�तुीय स�ार मा�यमहरको लगत संकलन, स�ारकम�ह�सँग सम�वय र 

प�कार भेटघाटको �यव�था �मलाउने ।  

 

२. अ�तर�देश प�रषद र संघ तथा अ�य �देश र �थानीय तहसँगको सम�वय र अ�तरस�व�ध,  

2.1 अ�तर �देश प�रषद र संघ तथा अ�य �देश र �थानीय तहसँग सम�वय र 

अ�तरस�ब�ध स�ब�धी नी�त तथा योजना तजु�मा गन� ।  

2.2 एक �देशको बीचमा भए गरेका कामह�को एकआपसको अनभुव र सहयोग आदान 

�दान गन� । 

2.3 �थानीय तह र संघको बीचमा पलुको काम गन� ।  

2.4 �थानीय तहसँग �थानीय तह र �देशबीचको नी�त तथा काय��मको सम�वय, तजु�मा 

काय��वयन गन� गराउने । 

 

३. �नवा�चन काय�मा सहयोग र सम�वय,  

3.1 �नवा�चन काय�मा सम�वय गन� गराउने ।  
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3.2 �नवा�चनलाई कम�चार� �यव�थापन गन� । 

3.3 �नवा�चनलाई चा�हने नी�त, �नद� िशका �वीकृत गन� गराउने ।  

3.4 �नवा�चनलाई आव�यक पन� सहयोग उपल�ध गराउने । 

 

४. �देश �नजामती सेवा र अ�य �देश सरकार� सेवा स�ालन स�ब�धी नी�त, कानून तथा 

मापद�ड तजु�मा एवम ्काया��वयन र अ�भलेख �यव�थापन,  

4.1 �देश �नजामती सेवाको गठन, अ�य �देश सरकार� सेवा स�ालन स�ब�धी नी�त, काननु 

तथा मापद�डको तजु�मा गर� �देश सभामा पेश गन� ।  

4.2 �देश लोक सेवा आयोगसँग सम�वय गर� लोक सेवाको परामश�मा ऐन, �नयम तथा 

नी�त तजु�मा गर� �देश सभामा पेश गन� । 

 

५. �देश�तरका सरकार� �नकायको संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण र �यव�थापन पर��ण 

5.1 �देश मातहतका �नकायह�को संगठन संरचना तयार गन�, पद दता� गन� लगायत �देश 

�नजामती �कताबखानाले स�पादन गन� काय�ह� गन� । 

 

६. �देश�तर�य ता�लम, नी�त तथा मापद�ड �नधा�रण र �तर�करण तथा रा��य र �देश�तरका 

ता�लम के��सँगको स�पक�  एवं सम�वय,  

७. �देश�तरमा साव�ज�नक सेवा �वतरणको �यूनतम मापद�ड �नधा�रण र सेवा�ाह� स�त�ु� 

सभ��ण तथा सेवा �वाहको अनगुमन, 

7.1 �देश �तरमा साव�ज�नक सेवा �वतरणको �यूनमत मापद�ड �नधा�रण गन� ।  

7.2 सेवा�ाह� स�त�ु� मापनको सभ��ण गन� ।  

7.3 सेवा �वाहको अनगुमन गन� ।  

7.4 सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउन आव�यक पहल गन� । 

८. अ�य तो�कएको काय�ह� 

 

३. कानून तथा संवैधा�नक मा�मला महाशाखा 

 

1 �वधेयक, अ�यादेश, �नयम तथा आदेशको तजु�मा, �वीकृ�त वा जार�, 

2 संघीय सरकारको �वीकृ�त बमोिजम ��प�ीय वा बहपु�ीय�तरमा भएका सि�ध, स�झौता वा 

सहम�त काया��वयन,  

3 गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चार� र काया�लयको �यव�था स�ब�धी कानून तजु�मा । 

4 मानवअ�धकारको संर�ण र �व��न,  
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5 �देश�तरका आयोग तथा �नकायह�को गठन एवम ्स�ालन र पदा�धकार�ह�को �नयिु� 

एवम ्सेवा, स�ुवधा स�ब�धी नी�त तथा कानूनको तजु�मा र काया��वयन,  

 

क) कानून तथा फैसला काया��वयन शाखा 

१. �वधेयक, अ�यादेश, �नयम तथा आदेशको तजु�मा, �वीकृ�त वा जार�, 

1.1 म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयबाट �देश मि��प�रषदमा पेश हनुे ��ताव, 

आदेश, �नयमावल�ह�को म�यौदा तयार गर� पेश गन� ।  

1.2 �देशका म��ालयह�बाट �ा� ��ताव र ��तावसाथ संल�न कागजातह�म�ये कानूनी 

ज�टलता भएका कागजातह� �भडान,पर��ण तथा चेक जाँच गर� कानून स�मत 

देिखएमा ��ताव दता�को ला�ग म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको बैठक 

शाखामा पठाउने ।  

1.3 �वीकृत आदेश �नयमावल� काय��वयन गन� लेखी पठाउने । 

 

२. संघीय सरकारको �वीकृ�त बमोिजम ��प�ीय वा बहपु�ीय�तरमा भएका सि�ध, स�झौता वा 

सहम�त काया��वयन,  

2.1 स�धी, स�झौता, सहम�त गन� अव�थामा कागजातको कानूनी ि�थती तथा कानून स�मत 

भए नभएको एक�न गन� र सो स�ब�धमा मि��प�रषदमा राय सझुाव �दने । 

2.2 य�तो स�धी, स�झौता काय��वयन अनगुमन गन� गराउने र सो को आव�धक �ग�त 

स�म�ा गन� गराउने। 

३. गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चार� र काया�लयको �यव�था स�ब�धी कानून तजु�मा. 

४. अ�य तो�कएको काय�ह� 

 

ख) मानव अ�धकार तथा संवैधा�नक मा�मला शाखा 

१. मानव अ�धकारको संर�ण र �व��न,  

1.1 मानव अ�धकारको संर�ण र �व��न स�ब�धी मापद�ड/संघीय सरकार समेतको 

अव�था स�ब�धी नी�त तयार गर� �वीकृ�तको ला�ग मि��प�रषदमा पेश गन� र 

�वीकृत भए अनसुार पालना गन� गराउने।  

1.2 मानव अ�धकार स�ब�धी गो�ी, से�मनार, �चार �सार स�ब�धी काय� गन� ।  

1.3 कारागार सधुार स�ब�धी नी�त तजु�मा गर� �वीकृ�तको ला�ग पेश गन� । 

1.4 मानव अ�धकार नी�त अनसुार काम भए नभएको काय�मा सव��ण ग�र गराई ि�थती 

��तवेदन तयार गन� । 
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२. �देश�तरका आयोग तथा �नकायह�को गठन एवम ्स�ालन र पदा�धकार�ह�को �नयिु� 

एवम ्सेवा, स�ुवधा स�ब�धी नी�त तथा कानूनको तजु�मा र काया��वयन,  

2.1 �देश �तरका आयोग तथा �नकायह�को गठन स�ब�धी ऐन कानूनको तजु�मा गर� 

�देश सभामा पेश गन� ।  

2.2 �देश �तरका आयोग �नकायह�को पदा�धकार�ह�को �नय�ुी एवं सेवा स�ुवधा 

स�ब�धी कानून तथा नी�त तजु�मा गर� �देश सभामा पेश गन� । 

३. अ�य तो�कएको काय�ह� 

 

4. सिचवालय स�ब�धी 
 

क) म�ुयम��ी�यूको सिचवालय 

१. म�ुयम��ीको �नजी सिचवालयको �यव�थान तथा स�ालन 

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

1.2 स�ार �यव�थापन गन� ।  

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

1.4 म�ुयम��ी�यूको सिचवालयको है�सयतले प�ाचार स�ब�धी काय� गन� गराउने ।  

1.5 �देश सरकारको काय�ह�को नोट तयार गर� जानकार� गराउने ।  

1.6 �देश म��ीह�को �मण �वीकृ�तको �यव�थापन गन� । 

२. तो�कएका अ�य �वषयह� ।  

ख) �मखु सिचव�यूको सिचवालय 

१. �मखु सिचव�यूको �नजी सिचवालयको �यव�थान तथा स�ालन 

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

1.2 स�ार �यव�थापन गन� ।  

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

1.4 �मखु सिचव�यूको सिचवालयको है�सयतले प�ाचार स�ब�धी काय� गन� गराउने ।  

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

1.6 �मखु सिचव�यूको �मण �वीकृ�तको �यव�थापन गन� । 

२. तो�कएका अ�य �वषयह� ।  
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४ काया�लय अ�तग�तका महाशाखा, शाखा र िज�मेवार पदा�धकार� 

महाशाखा �देश सिचव शाखा पद कम�चार�को नाम ठेगाना 

बैठक 

तथा 

�शासन 

महाशाखा 

�
ी 
त
लु
स
ीर
ाम
 से

ढ
ा�

 
 

�शासन तथा बैठक 

शाखा 

उपसिचव   

लेखा अ�धकृत �ी यो�य�साद राई सोलखु�ुबू 

अ�धकृत�तर सात� �ी �भात िघ�मरे इटहर� 

अ�धकृत�तर सात� �ी श�भकुुमार साह दहुबी 

अ�धकृत�तर छैठ� �ी ��दप िघ�मरे �वराटनगर 

अ�धकृत�तर छैठ� �ी केदारनाथ ढकाल झापा 

क��यटुर अ�धकृत(छैठ�) �ी �वशो राजवंशी �वराटनगर 

सहायक पाँचौ �ी खगे�� पोखरेल �वराटनगर 

ना.स.ु �ी केदार िघ�मरे �वराटनगर 

क��यटुर अपरेटर �ी �करण ढकाल �वराटनगर 

सहायक पाँच� �ी केशवलाल आचाय� �वराटनगर 

सहायक पाँच� �ी �मे�साद आचाय� �वराटनगर 

स.ले.पा. �ी �करण �रजाल हर�चा 

ख�रदार �ी सपना सवेुद� दंगाल �वराटनगर 

ह.स.चा. �ी भीम बहादरु �े� इन�वा 

ह.स.चा. �ी पूण� बहादरु ब�नेत �वराटनगर 

ह.स.चा. �ी �दपक राई रामधनुी 

ह.स.चा. �ी उ�तव चौधर� झापा 

ह.स.चा. �ी सिुशल ग�ुङ सनुसर� 

ह.स.चा. �ी �मन बहादरु तामाङ  

का.स. पाच� �ी  न�दराज पोखरेल �वराटनगर 

का.स. �ी गंगा �े� इन�वा 

का.स. �ी राजन �साद भ�राई �वराटनगर 

का.स. �ी न�टलाल माझी दहुवी 

का.स. �ी अनजु मेहतर �वराटनगर 

सूचना तथा संचार 

सम�वय शाखा  क��यूटर अ�धकृत(आठ�) �ी ि��तश भ�राई �वराटनगर 

शासक�य 

सधुार 

तथा 

सम�वय 

महाशाखा 

�
ी 
स
रो
ज
 �

स
ाद
 

ग
रुा
ग
ा�

 

योजना अनगुमन 

तथा न�तजा 

�यव�थापन शाखा 

शाखा अ�धकृत �ी �दपक दाहाल �वराटनगर 

अ�धकृत�तर छैठौ �ी काशीराज पराजलु� मोरंग 

आ�थ�क तथा 

पूवा�धार शाखा       

शाखा अ�धकृत �ी दगुा� �साद �यौपाने झापा  
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शासक�य सधुार 

तथा संचार शाखा सहायक चौथो �ी सि�दप �यौपाने हर�चा 

कानून 

तथा 

संवैधा�नक 

मा�मला 

महाशाखा 

  �
ी 
�क

श
ोर
 कु

म
ार
 च

ौध
र�

 

कानून तथा फैसला 

काया��वयन शाखा 

उपसिचव (कानून) �ी सिुशला पौडेल भ�राई काठमाड� 

ना.स.ु �ी �वटु काक� रंगेल� 

मानवअ�धकार तथा 

संवैधा�नक मा�मला 

शाखा अ�धकृत�तर सात� �ी राजे�� पराजलु� �वराटनगर 

सिचवालय 

  

�मखु सिचव�यूको 

सिचवालय 

अ�धकृत�तर छ�ठौ �ी भवुन का�ले �वराटनगर 

का.स. �ी �वना मैनाल� �वराटनगर 

का.स. �ी र�वन लामा �वराटनगर 

 

५ काया�लयबाट स�पादन भएका कामको �ववरण  

५.१. बैठक तथा �शासन महाशाखा 

�देश मि��प�रष�को बैठक 

म�हना बैठक सं�या �नण�य सं�या 

�ावण १ २ 

भा� ६ १५ 

आि�न ४ २४ 

ज�मा ११ ४१ 

 यस अव�धमा स�प� �देश मि��प�रष�को ११ वटा बैठकको �यव�थापन स�ब�धी 

काय� स�पादन भएको । 

 �देशमा काय�रत कम�चार�ह�बाट पन� आएका �नवेदनको आधारमा �व�भ� १६ जना 

कम�चार�ह�को स�वा, ११ जना कम�चार�ह�लाई कामकाजमा खटाउने, १ जनाको 

समायोजन पद�थापना, २ जनाको काज�फता�, २ जनाको स�वा संशोधन, २ जनालाई 

थप िज�मेवार� �दान स�ब�धी काय� स�पादन भएको । 

 �व�भ� �म�तमा स�प� भएको ६ वटा सिचव वैठकको �यव�थापन स�ब�धी काय� 

भएको । 

 �व�भ� �म�तमा ३ वटा कम�चार� वैठक स�ब�धी काय� स�पादन भएको ।   
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५.२. शासक�य सधुार तथा सम�वय महाशाखा 

 

 बजेट काया��वयन काय�योजना २०७८/७९ तयार गर� �वीकृत ग�रएको । 

 जनतासँग म�ुयम��ी काय��म काया��वयनका ला�ग साव�ज�नक सूचना �काशन गर� 

आवेदनह� संकलन तथा काय��मको अनगुमनकता�सँग स�झौता ग�रएको ।   

 सबै म��ालयह�को आ.व. २०७७/७८ को �ग�त स�म�ा बैठक स�प� ग�रएको ।  

 �देश लगानी �ा�धकरणको माग बमोिजम �देशमा �समे�टज�य उ�पादन उ�ोगको 

स�भा�यता अ�ययन स�म�त गठन ग�रएको ।  

 �देश लगानी �ा�धकरणबाट उठान भएको �वषयः बकुु खोला जल�व�तु आयोजनामा 

�देश सरकारबाट शेयर लगानी गन� स�ब�धमा �देश सरकार (म.प.) सम� ��ताव 

पेश ग�रएको र मि��प�रषदबाट सो स�ब�धमा भएको �नण�य काया��वयनका ला�ग 

स�बि�धत म��ालय पठाइएको । 

 (१) धम�देवी नगरपा�लका, संखवुासभा, (२) इलाम नगरपा�लका, इलाम, (३) बेलका 

नगरपा�लका, उदयपरु, (४) महाल�मी नगरपा�लका, धनकुटा र (५) ज�तेढु�ा 

गाँउपा�लका, खोटा� गर� ज�मा पाँच वटा �थानीय तहह�को वडाको सं�या र सीमाना 

हेरफेर स�ब�धी ��तावह�लाई �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६ 

को उपदफा (३) बमोिजम नेपाल सरकारमा पठाउने स�ब�धी ��ताव �देश सरकार 

(मि��प�रष�) मा पेश गनु�का साथ म.प.को �नण�यानसुार आव�यक कारवाह�का ला�ग 

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय पठाइएको । 

 संघीय एवं �थानीय सरकारह�सँगको सम�वयसँग स�बि�धत �व�भ� काय�ह� स�पादन 

भएको । 

 काया�लयमा पन� आएका माग �नवेदन, �ापन प� लगायतमा आव�यक �नद�शन स�हत 

स�बोधनका ला�ग स�बि�धत �नकायह�मा ��ेषत भएको । 

 �देश तथा �थानीय शासन सहयोग काय��म अ�तग�तका �व�भ� कृयाकलापह�को 

काया��वयन �कृया अगा�ड बढाइएको ।  
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५.३. कानून तथा संवैधा�नक मा�मला महाशाखा 

 

 �देश �नवा�चन �े� �वशेष काय��म (संचालन) �नयमावल�, २०७८, �देश �नवा�चन 

�े� पूवा�धार �वकास काय��म (संचालन) �नयमावल�, २०७८ र �देश पय�टन बोड� 

�नयमावल�, २०७८ �देश सरकार (मि��प�रष�) बाट �वीकृत भइ� लागू भएको। 

 जनतासँग म�ुयम��ी काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७८, सामािजक �वकास 

म��ालय योजना तथा काय��म स�ालन काय��व�ध, २०७८, खाजा खच� स�बि�ध 

काय��व�ध, २०७८, �वचा�लत �व�तुीय काया�लय �णाल� (स�ालन तथा �यव�थापन) 

काय��व�ध, २०७८ र कानून तजु�मा तथा सझुाव स�म�त (गठन तथा स�ालन) काय��व�ध, 

२०७८ �देश सरकार (मि��प�रष�) बाट �वीकृत भइ� लागू भएको। 

 म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, �देश नं. १ �व�� सव��च अदालतमा परेका 

�व�भ� �वषयका चौध वटा र उ�च अदालत �वराटनगरमा परेका �व�भ� �वषयका २ 

वटा �रट उजरु�को �लिखत जवाफ लेिख पठाइ�एको। 

 नेपाल सरकार (मि��प�रष� ) को �म�त २०७७।०६।२६ गतेको �नण�यानसुार �वीकृत 

मानव अ�धकार स�ब�धी पाँचौ रा��य काय�योजना, (२०७७/७८-२०८१/८२) 

बमोिजम ग�ठत �देश�तर�य सम�वय स�म�तको �थम बैठक ब�स �व�भ� �नण�य गरेको। 

 

५.4. सिचवालय स�ब�धी 
 

५.4.१ म�ुयम��ी�यूको सिचवालय 

 �देश मि��प�रषदको बैठकको स�दभ�मा माननीय म�ुयम��ी एवं म��ी�यूह�को समय 

�यव�थापन स�ब�धी काय� ग�रएको । 

 माननीय म�ुयम��ी�यूसम� पेश हनु आएका �ट�पणी आदेश, �नवेदन, मागप�, 

�ापनप� लगायतमा माननीय म�ुयम��ी�यूबाट भएको तोक, आदेश, �नद�श स�हत 

आव�यक स�बोधनका ला�ग �मखु सिचव सम� पठाउने स�ब�धी काय� स�पादन 

भएको । 

 माननीय म�ुयम��ी�यूको �नद�शानसुार आव�यक सम�वय स�ब�धी काय� स�पादन 

भएको । 
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 माननीय म�ुयम��ी�यूसँगको बैठक, छलफल, भेटघाट काय��मको �यव�थापन 

ग�रएको । 

 

५.4.२ �मखु सिचव�यूको सिचवालय 

 �मखु सिचव�यू सम� पशे हनुे �देश मि��प�रषदको बैठकसँग स�बि�धत फाइल, 

�ट�पणी-आदेश, �नवेदन लगायतका कागजातह�को दता� एवं चलानी र स�बि�धत 

महाशाखा/शाखा तथा �नकायह�मा पठाउने काय� ग�रएको । 

 �मखु सिचव माफ� त माननीय म�ुयम��ी�यूसम� पेश हनुे तथा मातहत महाशाशा/शाखा 

एवं अ�य �नकायह�मा स��षेण हनुे �ट�पणी आदेश, �नवेदन, मागप�, �ापनप� 

लगायतका कागजातह� �मखु सिचव�यूको �ट�पणी एवं �नद�शानसुार स�बि�धत ठाउँमा 

पठाउने काय� स�पादन भएको । 

 �मखु सिचव�यूको �नद�शानसुार आव�यक सम�वय स�ब�धी काय� स�पादन भएको । 

 �मखु सिचव�यूसँगको बैठक, छलफल, भेटघाट काय��मको �यव�थापन ग�रएको । 

 

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

यस काया�लयको काम कारवाह� स�ब�धी मह�वपूण� सूचनाह�को �भावकार� �पमा �यव�थापन 

गन�का ला�ग �व�ाको �यव�था ग�रएको छ । काया�लयले �देश सिचव (राजप�ां�कत �थम 

�ेणी) लाई काया�लयको �व�ाको �पमा िज�मेवार� तोकेको छ भने अ�य सूचना सम�वय 

एवम ्�यव�थापनको ला�ग सूचना तथा सम�वय शाखा रहेको छ । साथै राजप�ां�कत ��तीय 

�ेणीका अ�धकृतलाई काया�लयको सूचना अनधकार�को �पमा िज�मेवार� �दईएको छ भने सात� 

तहको अ�धकृतलाई गनुासो स�ुे अ�धकार�को िज�मेवार� तो�कएको छ । तो�कएको ढाँचामा 

�नवेदन �दई यस शाखामाफ� त आफूलाई आव�यक परेको यस काया�लयको काय�सँग स�बि�धत 

सूचना कानून बमोिजम �ा� गन� स�कने �यव�था रहेको छ । 

�व�ाको �ववरण 

नाम  :  तलुसीराम सेढा� 

पद  :  �देश सिचव 

महाशाखा  :  बैठक तथा �शासन महाशाखा 

स�पक�  नं.  :  ९८५२०६८००७ 

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

नाम  :  सिुशला पौडेल भ�राई 

पद  :  उपसिचव 

शाखा  :  कानून तथा फैसला काया��वयन शाखा 

स�पक�  नं.  :  ०२१-४७०१६६ 

इमेल :  info.ocmcm@p1.gov.np 

गनुासो स�ु ेअ�धकार�को �ववरण 

नाम  :  श�भकुुमार साह 

पद  :  अ�धकृत (सात�) 

शाखा  :  �शासन तथा बैठक शाखा 

स�पक�  नं.  :  ९८०४३३२१६७ 

इमेल :  admin.ocmcm@p1.gov.np 

 

७ यस काया�लयसँग ��य� �पमा स�बि�धत ऐन, �नयम, �व�नयम वा �नद� िशकाह�को सूची 

ऐनः 

१. म�ुयम��ी र म��ीको पा�र��मक तथा स�ुवधा स�ब�धी ऐन, २०७५ 

२. �देश सशुासन (�यव�थापन तथा संचालन) ऐन, २०७५ 

३. वहृत �वराट �वकास �े� स�ब�धी ऐन, २०७६ 

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

 

�नयमावल�ः 

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

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

३. �देश �िश�ण के�� (स�ालन तथा �यव�थापन) �नयमावल�, 207७ 

४. �देश �नवा�चन �े� �वशेष काय��म (संचालन) �नयमावल�, २०७८ 

५. �देश �नवा�चन �े� पवूा�धार �वकास काय��म (संचालन) �नयमावल�, २०७८ 

 

गठन आदेशः 

१. �देश योजना आयोग (गठन तथा काय� संचालन) आदेश, २०७५ 
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काय��व�धः 

१. �देश सेवाका कम�चार� पद�थापना तथा स�वा स�व�धी काय��व�ध, 207६ 

२. �देश नं. १ कोरोना जनसरु�ा कोष (स�ालन तथा �यव�थापन) काय��व�ध, २०७६ 

३. जनतासँग म�ुयम��ी काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७८ 

४. �वचा�लत �व�तुीय काया�लय �णाल� (स�ालन तथा �यव�थापन) काय��व�ध, २०७८ 

५. कानून तजु�मा तथा सझुाव स�म�त (गठन तथा स�ालन) काय��व�ध, २०७८ 

 

८ आ�दानी, खच� तथा आ�थ�क कारोबार स�ब�धी �ववरण 

आ.व. २०७८/७९ मा स�चािलत काय��मह�को यस अविध (�ावण-आि�न)को िव�ीय �गित ि�थितः 

�.स. बजेट उप-िशष�क 
िविनयोिजत 

िवि�य �गित % कैिफयत 
बजेट खच� 

१ 
�दशे तथा �थानीय शासन सहयोग 
काय��म(संघ शसत� 
अनुदान)[३०१९११२०३] 

१०१,५५०,०००.०० ४२०,७०६.०० ०.४१% 
 

२ 
�दशे तथा �थानीय शासन सहयोग 
काय��म(संघ शसत� 
अनुदान)[३०१९११२०४] 

१,५००,०००.०० ०.०० ० % 
 

३  म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय[३०१०००११३] 

५९४,४५५,०००.०० १३२,६२७,६९२.५२ २२.३१% 
 

४ 
म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय[३०१०००११४] २७,०००,०००.०० ०.०० ०%  

यस अविध (�ावण-आि�न)को अ�य आ�दानी तथा खच�को िववरणः 

िस.नं. िववरण आ�दानी खच� बाँक�  क� . 
१ धरौटी ३१६६७९६.०० १४१४७३५.०० १७५२०६१.००  
२ राज�व १०५००.०० ०.०० १०५००.००  
३ कोरोना जनसरु�ा कोष २४०८५१५०६.१४ ०.०० २४०८५१५०६.१४  

 

९ काया�लयको वेवसाइट 

�देश सरकार, म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयको वेवसाइट ठेगाना 

www.ocmcm.p1.gov.np रहेको छ । यस वेवसाइटमा माननीय म�ुयम��ी, �देश मि��प�रष�, 

�देश सरकारका �मखु सिचव लगायत यस काया�लयसँग स�बि�धत सूचना, जानकार�, नी�त, 

�नयम, ऐन, कानूनह� उपल�ध रहेका छन ्। 
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१० काया�लयमा परेको �नवेदन, उजरु� स�ब�धी �कृया 

 

नाग�रक वा अ�य काया�लयबाट �ा� �नवेदन/उजरु� माननीय म�ुयम��ी वा काया�लय �मखु 

सम� पेश हनुे । माननीय म�ुयम��ी वा काया�लय �मखुबाट स�बि�धत महाशाखा/शाखामा 

काय� स�पादन गन� तोक आदेश �ा� भए प�ात स�बि�धत महाशाखा/शाखाले आफ� ले स�बोधन 

गन� स�ने भए सोह� यसै काया�लयबाट �नयमानसुारको समयमा फ��ट ग�रने र �वषयगत 

म��ालय वा काया�लय माफ� त गराउन ुपन� भएमा स�बि�धत म��ालय/काया�लयमा काय�स�पादन 

गन� प�ाचार ग�रने �यहोरा जानकार�का ला�ग �कािशत ग�रएको छ । 

 

 


