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गहृ भन्रारमको प्रथभ रैभानसक प्रगनत वववयण 

(PROACTIVE DISCLOSURE) 

१. गहृ भन्रारमको स्वरुऩ य प्रकृनत   

नेऩारभा २००७ सारको याजनीनतक ऩरयवतवन ऩश् चात देशको आन्तरयक कामवको व्मवस्थाऩन हेने गयी वव.सॊ. २००८ 

सारभा गहृ भन्रारमको स्थाऩना बमो । वव.सॊ. २०१७ सारको शासकीम व्मवस्था ऩरयवतवन ऩनछ गहृ भन्रारमको 
नाभ ऩरयवतवन गयी गहृ ऩञ् चामत भन्रारम फनाइमो य नेऩारराई १४ अञ् चर, ७५ जजल्राभा ववबाजन गयी अञ् चराधीश 

य प्रभरख जजल्रा अनधकायीको व्मवस्था बमो । स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ प्रायम्ब बएऩनछ अञ् चराधीश य प्रभरख 

जजल्रा अनधकायीको काभ कतवव्म य अनधकाय कानूनी रुऩभा व्मवजस्थत गरयमो । वव.सॊ. २०३७ सारभा गहृ 

भन्रारमफाट ऩञ् चामत सम्फन्धी काभ छरट्याई सो  सम्फन्धी काभ हेने छर टै्ट स्थानीम ववकास भन्रारमको गठन बएऩनछ 

गहृ भन्रारमको भरख्म कामवबाय शाजन्त, सरव्मवस्था य स्थानीम प्रशासन बमो। 

“भरररकभा शाजन्त, सरव्मवस्था य सरयऺा कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्रताको सॊयऺण गनरव” गहृ प्रशासनको 
भरख्म उद्देश्म हो । गहृ प्रशासनराई सफर य सऺभ फनाई जनताभा सरयऺाको अनरबनूत ददराउन य सेवा प्रवाहराई 

प्रबावकायी फनाई सरशासन कामभ गनव गहृ भन्रारम भातहत कायागाय व्मवस्थाऩन ववबाग, अध्मागभन ववबाग, याज् िम 

ऩरयचम–ऩर तथा ऩञ् जीकयण ववबाग, जजल्रा प्रशासन कामावरम, इराका प्रशासन कामावरम, सीभा प्रशासन कामावरम 

तथा सरयऺा ननकामका रुऩभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर रगामतका ननकामहरु केन्रदेजख स्थानीम स्तयसम्भ 

विमाशीर यहेका छन।् 

नेऩारको प्रचनरत सॊववधान तथा कानूनद्वाया प्रत्माबतू नागरयक स्वतन्रता, ववनधको शासन, भानव अनधकाय रगामत 

रोकताजन्रक भूल्म य भान्मताराई सम्भान गने गयी कामव गनरव गहृ प्रशासनको दृविकोण हो । जनताको भाग य आधायबतू 

आवश्मकता अनररूऩ गहृ प्रशासनराई सञ् चारन गयी देशभा बयऩदो शाजन्त सरयऺा प्रदान गनरव गहृ प्रशासनको रक्ष्म 

यहेको छ । शाजन्त सरव्मवस्था य सरयऺा कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्रताको सॊयऺण गनरव गहृ भन्रारमको 
भूरबतू उद्देश्म हो । 

२. गहृ भन्रारमको  काभ, कतवव्म य अनधकाय 
नेऩार सयकाय (कामवववबाजन) ननमभावरी, २०७४ अनरसाय गहृ भन्रारमफाट देहाम फभोजजभका कामवहरु सम्ऩादन 

गरयदैं  आएको छ,- 

 आन्तरयक सरयऺा तथा शाजन्त सरव्मवस्था सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना कामावन्वमन य ननमभन, 

 ववजश् ट व्मजि, भहत्वऩूणव स्थर, बवन, सॊयचना, कूटनीनतक ननमोग य रोकभागवको सरयऺा सम्फन्धी सूचना 
सॊकरन, ववश् रेषण, उऩमोग, सभन्वम य सरयऺा प्रफन्ध, 

 सॊघ य प्रदेश सम्फन्धी कानून, सरऩयीवेऺण य सभन्वम, 

 अऩयाध योकथाभ तथा ननमन्रण सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड य ननमभन, 

 अऩयाध अनरसन्धान य अऩयाध अनरसन्धानको अनबरेख, 

 अऩयाध ननमन्रण सम्फन्धी अन्तयावज् िम ऺेरीम सभन्वम तथा सहमोग, 
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 सरऩ रदवगी सम्फन्धी कानून, सजन्ध, सम्झौता य कामावन्वमन, 

 नागरयकता सम्फन्धी नीनत, कानून, कामावन्वमन य ननमभन, 

 ऩारयवारयक भानभरा (वववाह, सम्ऩजि हस्तान्तयण, सम्फन्ध–ववच्छेद, रोऩोन्भरख, टरहरया, धभवऩ रर, धभवऩ ररी 
उियानधकाय य सॊमरि ऩरयवाय) सम्फन्धी कानून, 

 उभेय, नाभ य जात सच्माउन ेसम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, कामावन्वम य ननमभन, 

 हातहनतमाय, खयखजाना तथा नफस्पोटक ऩदाथवको प्रमोग सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, कामावन्वमन, ननमन्रण 

ननमभन, 

 मातना ऩीनडत सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, सभन्वम य ननमभन, 

 ननवायक नजयफन्द, कायागाय तथा वहयासत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीनत, कानून य भाऩदण्ड, 

 अनबमरि, थरनरवा य कैदी अन्तयप्रदेश स्थानान्तयण सम्फन्धी, 
 शयणाथॉ भानभरा सम्फन्धी नीनत, कानून य व्मवस्थाऩन, 

 सम्ऩजि प्राजप् त, ज्गा प्राजप् त, अनधग्रहण य भरआधजा सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड य ननमभन, 

 जचठ्ठा तथा जरवा ननमन्रण सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड य ननमभन, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी याज् िम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, कामावन्वमन य ननमभन, 

 याज् िम ववऩद् कोष स्थाऩना सञ् चारन तथा प्रादेजशक ववऩद् कोषभा सहमोग य सभन्वम, 

 सजाम, भापी, भरल्तवी य ऩरयवतवन, 

 ननवावचन तथा जनभतसॊग्रह, 

 साववजननक नफदा, उत्सव, उदॊ आददको व्मवस्थाऩन, 

 इन्टयऩोर तथा अन्तयावज् िम प्रहयी सॊगठनहरुसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम, 

 भानव अनधकाय य नागरयक स्वतन्रताको सॊयऺण तथा प्रवर्द्वन, 

 अन्तयावज् िम शाजन्त स्थाऩना कामवभा सहमोग य सभन्वम, 

 अन्तयावज् िम सीभा, सीभास्तम्बको सरयऺा, सीभा प्रशासन तथा अन्तयावज् िम नसभानाको सरयऺा, 
 सशस्त्र ववरोह, आनथवक तथा सॊगदठत अऩयाध, आतॊककायी विमाकराऩ एवॊ अवैध सॊघ सॊस्थाहरुको गनतववनध 

ननमन्रण य फारुदी सररुङको ननवायण, 

 साववजननक चासो य भहत्वका सूचना सॊकरन, आदानप्रदान, ववश् रेषण, उऩमोग य  सॊयऺण, 

 याज् िम ऩरयचमऩर व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, कामावन्वमन य ननमभन 

 ववदेशी नागरयकको प्रवेश, उऩजस्थनत, गनतववनध तथा प्रस्थानको व्मवस्थाऩन, ननमभन, ननमन्रण य अनबरेखीकयण, 

 अध्मागभन, अत्मावश्मक वस्तर वा सेवाको आऩूनतव सभन्वम, 

 उऩानध, सम्भान तथा ववबषूण य सरशोबन, 

 द्वन्द्व ऩीनडत तथा ववस्थावऩत व्मजिहरुको याहत तथा ऩरन्स्थाऩना, 
 आनथवक सहामता य रागर औषध ननमन्रण, 

 धानभवक ववषम, तीथवस्थान य तीथवमारी, 
 कल्माण धन य फेवारयसी धन, 

 साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथव, साववजननक अऩयाधको ननमन्रण, 
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 साववजननक चन्दा सॊकरन ननमभन य ननमन्रण, 

 गहृ प्रशासन (कायागाय, शाजन्त सरव्मवस्था, रागू औषध, प्रकोऩ व्मवस्थाऩन, सऩरदवगी रगामत) ववषमक याज् िम 

अन्तयावज् िम सभन्वम य सम्ऩकव , 
 ननवावचन आमोग, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, प्रहयी कल्माण य प्रहयी वकताफखाना सम्फन्धी, 
 साववजननक ववषमसॉग सम्फजन्धत वववाद, घटनाको जाॉचफरझ य अनरसन्धान, 

 सवायी ननमन्रण तथा सयकायी सवायी साधनको व्मवस्थाऩन य सभन्वम, 

 भन्रारम सम्फन्धी याज् िम अन्तयावज् िम सॊघ सॊस्थासॉग सन्धी, सम्झौता, सम्ऩकव  य सभन्वम, 

 भन्रारम सम्फन्धी साववजननक सॊस्थान, प्रानधकयण, सनभनत, प्रनत् ठान आददको सञ् चारन य ननमभन, य 

 अन्म भन्रारमको कामव ववबाजनभा नऩयेका ववषम । 

३. गहृ भन्रारमभा यहन ेकभवचायी सॊख्मा य कामव वववयण 

भहाशाखा/शाखाहरुको स्वीकृत कामव वववयण तथा कामव प्रविमा नेऩार सयकाय (कामवसम्ऩादन) ननमभावरी, २०६४ 

अनरसाय भाननीम गहृभन्रीज्मूफाट सजचवज्मूराई प्राप् त अनधकाय प्रत्मामोजन फभोजजभ सजचवज्मूफाट आपर राई प्राप् त 

अनधकायहरु भहाशाखा प्रभरख तथा शाखा प्रभरखराई प्रत्मामोजन हरनेछ । भहाशाखा तथा शाखाको कामव जजम्भेवायी 
अनधकाय प्रत्मामोजनभा आधारयत हरनेछ । 

३.१ कभवचायी सॊख्मा 
नेऩार सयकायको नभनत २०७५/०२/०६ को ननणवमानरसाय स्वीकृत बई हार कामभ यहेको गहृ भन्रारमको 
सॊगठन सॊयचना फभोजजभको सॊगठन सॊयचना देहाम फभोजजभ यहेको छ,- 
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३.२ कामववववयण 
प्रशासन भहाशाखा (Administration Division) 

ननजाभती प्रशासन तथा प्रहयी सेवाको रानग आवश्मक ऩने जनशजिको प्रऺेऩण, बनाव, छनौट तथा सो जनशजिको 
ननमरजि, सरुवा, तानरभ, फढरवा अवकाश रगामत कभवचायी व्मवस्थाऩनसॉग सम्फजन्धत सम्ऩूणव कामवहरु, गहृ प्रशासन 

सम्फन्धी गरनासो व्मवस्थाऩन गने कामवहरु तथा सूचना तथा सञ् चाय प्रववनधको ववकास तथा प्रमोग सम्फन्धी कामवहरु 

प्रशासन भहाशाखाको भहत्वऩूणव जजम्भेवायी अन्तगवत ऩदवछन ् । मस भहाशाखाफाट देहामका कामवहरू सम्ऩादन 

गरयन्छ,- 
 भन्रारम य भातहत ननकामहरूभा ननजाभती कभवचायीहरुको ननमरजि, सरुवा, ऩदस्थाऩना, ऩरयस्काय ववबागीम 

सजाम, अवकाश सम्फन्धी,  
 भन्रारम य भातहत ननकामहरूभा ननजाभती कभवचायीहरुको स्वदेशी तथा ववदेशी तानरभ, अध्ममन, भ्रभण, 

गो् ठी, सेनभनायभा सहबानगताका रानग भनोनमन सम्फन्धी,  
 भन्रारम तथा भातहतका कामावरमहरूको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण सम्फन्धी,  
 कभवचायीहरुको कामव सम्ऩादन भूल्माङ् कन य व्मजिगत अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी, 
 कभवचायीराई उजचत ऩरयस्काय य दण्डका रानग भूल्माङ् कनका स्ऩ् ट आधाय तमाय गने गयाउने सम्फन्धी,  
 सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयता ल्माउन े सम्फन्धी नफषम तथा नागरयक फडाऩर सम्फन्धी,  
 स्वदेशी तथा ववदेशी तानरभ, अध्ममन, भ्रभण, गो् ठी, सेनभनायभा सहबानगताका रानग भनोनमन  सम्फन्धी,  
 ननजाभती तथा प्रहयी कभवचायीहरूको सम्फन्धभा ऩयेका उजरयीहरूको छाननफन गयी कायफाही गने  सम्फन्धी, 
 भातहत कामावरमहरूको सरऩयीवेऺण तथा ननयीऺण सम्फन्धी,  
 कभवचायीको भनोफर उच्च याख् न कभवचायी वहत सम्फन्धी अध्ममन अनरसन्धान गने, कभवचायीको सभस्मा 

सभाधान गनव सकायात्भक सरझावहरूराई कामावन्वमन गने सम्फन्धी, 
 जनशजि ववकास, श्रोत ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन य ऺभता अनबवृवर्द्  

 नेऩार प्रहयी सम्फन्धी,  
 सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार सम्फन्धी, 
 इन्टयऩोर तथा अन्तयावज् िम प्रहयी सॊगठनहरुसॉगको सम्ऩकव , सभन्वम, सूचना आदान प्रदान य कामावन्वमन  

 अन्तयावज् िम शाजन्त स्थाऩना कामवभा सहमोग  

 अन्तयावज् िम प्रहयी सॊगठनहरुसॉगको सम्ऩकव , सभन्वम, सूचना आदान प्रदान य कामावन्वमन 

 नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयीको ऺभता अनबवृवर्द् 

 सवायी साधन, सञ् चाय उऩकयण, हातहनतमाय, असवाव य धमायेक तथा कामावरम सवहतको बौनतक सॊयचनाको 
व्मवस्थाऩन 

 प्रादेजशक आन्तरयक तथा कानून भन्रारमफाट कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी नफषमभा कर नै सहमोग सरझाव तथा 
सभन्वमका रानग भाग बई आएभा उि सम्फन्धभा आवश्मक सहमोग तथा सरझाव ददने, 

 अजख्तमाय दररूऩमोग अनरसन्धान आमोगफाट प्राप् त ननदेशन य उजरयीहरूको पर्छ्यौट  सम्फन्धी, य 

 प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को कामावरम, याज् िम सतकव ता केन्र रगामतका ननकामफाट प्राप् त गरनासो तथा 
उजरयी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी । 
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सरयऺा तथा सभन्वम भहाशाखा (Security Coordination Division)  

देशको सभग्र शाजन्त सरयऺा य अभनचमन कामभ गदै जनताको जीउ धन य स्वतन्रताको यऺा गनव सरयऺा ननकाम तथा 
स्थानीम प्रशासनका जजम्भेवाय अनधकायीहरूसॉग सभन्वम, सहमोग तथा ननदेशन गने मस भहाशाखाको भरख्म 

जजम्भेवायी यहेको छ । मस भहाशाखाको कामव वववयण देहाम फभोजजभ यहेको छ,-  
 शाजन्त सरयऺा जस्थनतको रेखाजोखा य सनभऺा, शाजन्त सरयऺाभा आइऩयेका तथा सम्बाववत खतया, च रनौती य 

जोजखभ सम्फन्धी सूचनाको प्रदेशसॉग आदानप्रदान, प्रदेशराई सल्राह सरझाव एवॊ थऩ सरयऺा फर सहमोग 

याजनीनतक, साभाजजक, आनथवक, वैदेजशक साववजननक चासो य भहत्वका ववषमको सभसाभवमक वस्तरजस्थनत 

ववश् रेषण,  

 अऩयाध तथा गैयकानूनी गनतववनधको सूचना सॊकरन, ववश् रेषण, आदानप्रदान य ननमन्रण,  

 देश नबरको शाजन्त सरयऺाको सभग्र जस्थनतको रेखाजोखा य प्रनतवेदन,  

 सॊगदठत अऩयाध, याज्म ववरूर्द्को अऩयाध, रागू औषध, जासरसी, आतॊकवाद, भानव फेचववखन तथा 
ओसायऩसाय, फहरयाज् िम प्रकृनत वा भानव अनधकायको गम्बीय उल्रॊघन, याज् िम वहत वा सयोकायको दृज् टरे 

सॊवेदनशीर एवॊ गम्बीय प्रकृनतका अऩयाध, दरई वा दरईबन्दा फढी प्रदेशको ऺेरानधकाय जोनडएको वा कर नै ऩनन 

प्रदेशको ऺेरानधकाय नबर नऩने य प्रदेश प्रहयीरे अनरयोध गयेका ववशषे तथा गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधको 
अनरसन्धान तथा कायफाही,  

 देशको कर नै बागभा बएको वा हरन सक्ने सशस्त्र सॊघषव, सशस्त्र ववरोह वा ऩथृकतावादी गनतववनध, आतॊककायी 
गनतववनध तथा जघन्म अऩयाध ननमन्रणभा सहमोग,  

 अन्तयावज् िम सीभाको नक्साॊकन, अनबरेख य ननधावयण, 
 सॊववधान, याज् िम सरयऺा य वहत ववरुर्द्का एवॊ बनूभगत तथा अधवबनूभगत सॊगठन, जातीम, धानभवक, 

साम्प्रदावमक, सशस्त्र ववरोह, आनथवक तथा सॊगदठत अऩयाध, अवैध सॊघ-सॊस्थाहरुको गनतववनध, साववजननक 

चासो य भहत्वका सूचना सॊकरन, आदानप्रदान, ववश् रेषण, उऩमोग य सॊयऺण,  
 अन्तयसीभा अऩयाध, सीभा अनतिभण, सीभावतॉ ऺेरको बौनतक साभरयक जस्थनत  सम्फन्धी सूचना सॊकरन, 

ववश् रेषण य उऩमोग,  
 भहत्वऩूणव व्मजि, स्थर, बवन, सॊयचना, कूटनीनतक ननमोग य रोकभागवको सरयऺा सम्फन्धी सूचना सॊकरन, 

ववश् रेषण, उऩमोग, सभन्वम य सरयऺा, 
 सॊघ य अन्तयप्रदेश सरयऺा ननकामफीच सभन्वम,  
 अऩयाध सम्फन्धी ननगयानी,  
 गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधको अनरसन्धान तथा कायफाही,  
 अऩयाध अनरसन्धानभा प्रदेशराई दऺ जनशजि, उऩकयण, प्रववनध, ववनधववऻान रगामतभा सहमोग,  
 अऩयाध सम्फन्धी याज् िम अनबरेख व्मवस्थाऩन,  
 सवायी साधन, सञ् चाय उऩकयण, हातहनतमाय, असवाव य धमायेक तथा कामावरम सवहतको बौनतक सॊयचनाको 

व्मवस्थाऩन,  
 कानून कामावन्वमनभा सहमोग,  
 कायागाय सरयऺा य वहयासत व्मवस्थाऩन, 
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 सरयऺा सूचना सभन्वम य सञ् जारको व्मवस्थाऩन  

 आतॊकवाद तथा गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधभा विमाशीर याज् िम, ऺेरीम एवॊ अन्तयावज् िम सञ् जारहरुको 
ऩवहचान य ननगयानी,  

 अन्तयावज् िम सीभाको सरयऺा तथा वववाद सभाधान सम्फन्धी,  
 याहदानी सम्फन्धी एकीकृत अनबरेख व्मवस्थाऩन,  
 स्थानीम प्रशासन सम्फन्धी,  
 साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम  व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथव, साववजननक अऩयाध आददको ननमन्रण 

सम्फन्धी,  
 अध्मागभन सम्फन्धी,  
 शयणाथॉ भानभरा सम्फन्धी, 
 ननवावचन आमोग सम्फन्धी,  
 जजउ भास्न ेफेच्ने य तस्कयी ननमन्रण सम्फन्धी, 
 वामयरेस, ड्रोन य येनडमो विक्वेन्सीहरु सम्फन्धी,  
 मातामात दरघवटना सम्फन्धी,  
 ननषेनधत ऺेरको नीनत तजरवभा सम्फन्धी, 
 भतदाता ऩरयचमऩरको नीनत, व्मवस्थाऩन, ववतयण सम्फन्धी कामवका साथै जजल्रा ऩरयचम–ऩर व्मवस्थाऩन 

अनधकायी य अन्म कभवचायीहरुरे गनरव ऩने कामवको प्रजशऺण, ननयीऺण, ननमन्रण य अनरगभन सम्फन्धी,  
 नेऩार सयकाय य ववनबन् न गैयसयकायी सॊस्था तथा सभाज कल्माण ऩरयषद् य ववनबन् न गैय सयकायी सॊस्थासॉग हरने 

सम्झौता सम्फन्धी,  
 सूचना सॊकरन गने, शाजन्त सरयऺा सम्फन्धी ननदेशन जायी गने, शाजन्त सरयऺा  सम्फन्धी कामवमोजना तमाय गने 

सम्फन्धी, 
 गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत याज् िम तथा अन्तयावज् िम सबा सम्भेरन सम्फन्धी,  
 याहदानी सम्फन्धी,  
 हातहनतमाय य खयखजानाको इजाजत सम्फन्धी, य 

 साइफय अऩयाध सम्फन्धी अनरसन्धान, ववश् रेषण य कायफाही सम्फन्धी कामवहरु गने। 

आन्तरयक व्मवस्थाऩन भहाशाखा (Internal Management Division)  

भन्रारमको कामावरम तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन, आनथवक प्रशासन, ववब रषण, सवायी तथा सबा सभायोह व्मवस्थाऩन 

तथा अन्म भहाशाखाराई नतोवकएका सम्ऩरणव कामवहरु व्मवस्थाऩन भहाशाखा प्रभरखको जजम्भेवायी यहेको छ। मस 

भहाशाखाको कामववववयण देहाम अनरसाय उल्रेख गरयएको छ,-  

 भन्रारमको आन्तरयक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  

 फैठक सभायोह तथा प्रफन्ध सम्फन्धी कामव गने, 

 भन्रारम तथा अन्तगवत ननकामहरुको फेरुजर पछ्र्मौट सम्फन्धी कामव गने,  

 आनथवक प्रशासन सम्फन्धी कामव गने,  

 साववजननक नफदाको घोषणा, उदॊ य साववजननक उत्सव आदद सम्फन्धी कामव गने, 
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 ववबषूण सम्फन्धी कामव गने, 

 कल्माण धन य वेवारयसे धन सम्फन्धी कामव गने, 

 तीथवस्थान य तीथवमारीहरु सम्फन्धी कामव गने, 

 सवायी ननमन्रण सम्फन्धी कामव गने,  

 उऩत्मकाभा यहेका सयकायी सवायी साधनको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, य 

 गहृ भन्रारमरे गनरव ऩने तय अन्म कर नै भहाशाखाराई नतोवकएको कामव गने। 

नीनत, मोजना, अनरगभन तथा भूल्माङ् कन भहाशाखा (Policy, Planning, Monitoring and Evaluation Division) 

आवनधक तथा फावषवक नीनत मोजना तजरवभा, कामविभ कामावन्वमन, नागरयकता तथा याज् िम ऩरयचमऩर य रागर औषध 

ननमन्रणसॉग सम्फन्धी कामवहरु सम्ऩादन गने कामव मस भहाशाखाको जजम्भेवायी नबर यहेको छ। मस भहाशाखाको 
कामव वववयण देहाम फभोजजभ यहेको छ,-  

 भन्रारम य अन्तगवतको फावषवक नीनत, मोजना, कामविभ तजरवभा, अनरगभन तथा भूल्माङ् कन  सम्फन्धी,  
 भन्रारम अन्तगवत सञ् चानरत फावषवक तथा आवनधक मोजनाहरूको कामावन्वमन, अनरगभन तथा प्रगनत वववयण 

सॊकरन गयी प्रगनत सनभऺा गने गयाउन,े  

 सॊसदभा भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ववषमभा उठेका प्रश् नहरुको जवाप, ध्मानाकषवण, साववजननक भहत्वको 
फिव्म सम्फन्धी,  

 सरशासन तथा आनथवक सम्फवृर्द्को कामवमोजना सम्फन्धी, 
 भन्रारम य भातहतका ननकामहरुफाट प्रदान गरयने सेवाराई सूचना प्रववनधको प्रमोग गयी  प्रवाह गने सम्फन्धी 

मोजना, कामव मोजना यणनीनत रगामतका आवश्मक कामवहरू गने गयाउन,े  

 अॊगीकृत य सम्भानाथव नागरयकता ववतयण,  
 सॊघीम कानून फभोजजभ नागरयकताको प्राजप् त, ऩरनवप्राजप् त य सभाजप् त  

 याज् िम ऩरयचमऩर व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  

 रागर औषध ननमन्रण तथा एच.आई.बी. एड्स ननमन्रण सम्फन्धी,  
 रागर औषध  सम्फन्धी नीनत तजरवभा, कामावन्वमन अनरगभन तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी, 
 रागू औषध ननमन्रण सम्फन्धभा भन्रारम अन्तयगत वा सम्फर्द् ननकामद्वाया सञ् चारन बएका 

कामविभहरुको फयोफय अनरगभन गने, प्रगनत प्रनतवेदन नरन ेय ननदेशन ददन,े य 

 औषधी उयावोगराई आवश्मक सहामक यसामन तथा अन्म आवश्मक हरने यसामननक ऩदाथवको अनरभनत ददन े

सम्फन्धी। 

ववऩद् तथा द्वन्द्व व्मवस्थाऩन भहाशाखा (Disaster and Conflict Management Division) 

ववऩद् अध्ममन, जोजखभ न्मूनीकयण तथा ऩरनरावब, ववऩद् ऩरववतमायी तथा प्रनतकामव, शाजन्त प्रवर्द्वन य याहत तथा 
तथ्माङ् क व्मवस्थाऩनसॉग सम्फजन्धत कामवहरु सम्ऩादन गने कामव मस भहाशाखाको जजम्भेवायी नबर यहेको छ। मस 

भहाशाखाको कामव वववयण देहाम फभोजजभ यहेको छ,-  
 ववऩद् ऩरववतमायी तथा प्रनतकामवको कामव, 
 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा ऩरनरावब सम्फन्धी कामव,  
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 ववऩद् अध्ममन अनरसन्धान सम्फन्धी कामव,  
 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण, ववऩद् प्रनतकामव य ऩरन्स्थाऩना तथा ऩरनननवभाण य अनरसन्धान सम्फन्धी सभन्वम य 

व्मवस्थाऩनको कामव, 
 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा गदठत याज् िम ऩरयषद तथा कामवकायी सनभनत सम्फन्धी कामव,  
 नेऩार जोजखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी कामवको सभन्वम, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन ऐन य ववऩद् व्मवस्थाऩन यणनीनतको कामावन्वमन सम्फन्धी कामव  
 आऩतकारीन केन्रहरु सम्फन्धी कामव,  
 प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी,  
 दैवी प्रकोऩ केन्रीम उर्द्ाय सनभनतको सजचवारम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी,  
 वारुणमन्र सम्फन्धी कामव,  
 द्वन्द्व ऩीनडत ऺेरको साभाजजक तथा आनथवक ववकासको नीनत, यणनीनत सम्फन्धी कामविभ  

 नफस्ततृ शाजन्त सम्झौता रगामतका अन्म सम्झौता, सहभनत य ननणवम कामावन्वमन अनरगभन तथा भूल्माङ् कन, 
य  

 द्वन्द्वफाट ऩीनडत तथा नफस्थावऩत व्मजिको याहत, आनथवक सहामता तथा ऩरन्स्थाऩना । 

कानून भहाशाखा (Law Division) 

सॊमरि या् िसॊघ, साकव  तथा अन्म अन्तयावज् िम ननकामसॉग बएका सजन्ध, सम्झौता, भहासजन्ध, प्रोटोकरहरु भध्मे गहृ 

भन्रारमफाट सम्ऩादन हरन रऩने कामवहरुको अयावावनधक अनबरेख याख् ने एवॊ अनरगभन गने साथै ऩऺ या् िको 
हैनसमतरे नेऩाररे सॊमरि या् िसॊघभा फरझाउनर ऩने ICCPR/CAT को आवनधक प्रनतवेदन सम्फजन्धत ननकामको 
सहमोग य सभन्वमभा तमाय गने कामव मस भहाशाखाको जजम्भेवायी नबर यहेको छ। मस भहाशाखाको कामव वववयण 

देहाम फभोजजभ यहेको छ,- 
 भानव अनधकाय, भवहरा, दनरत, भरजस्रभ आदद भानव अनधकाय आमोगसॉग सम्फजन्धत कामव गने, 

 गहृ भन्रारम, भानव अनधकाय इकाईको रुऩभा कामव गने,  

 भानव अनधकायको सॊयऺण तथा प्रवर्द्वन सम्फन्धी कामव, 
 आधायबतू भानव अनधकाय य नागरयक स्वतन्रताको सॊयऺण तथा प्रवर्द्वन, 
 UNHCR १३२५ य १८२० को याज् िम कामवमोजना कामावन्वमन  सम्फन्धी कामव, 
 भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, ननदेजशका तथा कामवववनधहरूको भस्मौदा तमाय गने सम्फन्धी कामव गने, 

 भन्रारम य अन्तगवतका ववबाग, शाखा य कामावरमहरूराई कानूनी याम सल्राह ददन,े 

 प्रकाजशत गनरवऩने ऐन, ननमभ सूचनाहरूको भस्मौदा तजरवभा गने तथा याजऩरभा प्रकाजशत गने गयाउने, 
 भन्रारम य भातहतका कभवचायीहरूको कानूनी प्रनतयऺा सम्फन्धी कामव, 
 भन्रारम उऩय ऩयेका रयट ननवेदनहरूको जवाप तमाय गने सम्फन्धी कामव, 
 भन्रारम तथा भातहतका ननकामहरूफाट प्रमोग हरने ऐन ननमभराई सभम सभमभा ऩरनयावरोकन गने 

सम्फन्धी कामव गने, 
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 आन्तरयक भानभरा भन्रारम एवॊ प्रदेश प्रहयी भरख्मारमफाट गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत ऐन ननमभ रगामतका 
कानूनी ववषमभा कर नै सहमोग सरझाव तथा सभन्वमका रानग भाग बई आएभा उि सम्फन्धभा आवश्मक 

सहमोग तथा सरझाव ददन,े 
 पैसरा कामावन्वमन सम्फन्धी कामव, 
 जाॉचफरझ आमोग सम्फन्धी काभ गने, 
 सयकायवादी भरद्दा सम्फन्धी कामव गने, 
 भन्रारम हेने ऩरनयावेदन सम्फन्धी काभ कायफाही गयी ननणवम तमाय गयी ननणवम ऩचाव गने गयाउने, 
 ववशेष अदारत सम्फन्धी कामव गने, 
 गहृ भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ववधमेक तजरवभा गने ऐन ननमभ सॊशोधन सम्फन्धी भस्मौदा तमाय ऩने य सो 

सम्फन्धी अन्म काभ कायफाही गने, 
 गहृ भन्रारम वा अन्तगवतका ननकामहरुको काभसॉग सम्फजन्धत ऐन, य 

 ननमभ ऩरयऩरहरू अयावावनधक ऩायी भातहतका कामावरम य ववबागहरुभा उऩरधध गयाउने । 

४. गहृ भन्रारमफाट प्रदान गरयन ेसेवा 
भहाशाखा तथा शाखाहरुको स्वीकृत कामव वववयण फभोजजभ गहृ भन्रारमको ववनबन् न शाखाहरुफाट प्रदान गरयन े
सेवा देहाम फभोजजभ यहेका छन,्- 
भहाशाखा भातहतका 
शाखाहरु 

प्रदान गरयन ेसेवा 

प्रशासन भहाशाखा 
१. ननजाभती कभवचायी 
प्रशासन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. प्रहयी कभवचायी प्रशासन 
शाखा 

 

 भन्रारम य भातहत ननकामहरूभा ननजाभती कभवचायीहरुको ननमरजि, सरुवा, ऩदस्थाऩना, 
ऩरयस्काय ववबागीम सजाम, अवकाश सम्फन्धी, 

 भन्रारम य भातहत ननकामहरूभा ननजाभती कभवचायीहरुको स्वदेशी तथा ववदेशी तानरभ, 

अध्ममन, भ्रभण, गो् ठी, सेनभनायभा सहबानगताका रानग भनोनमन सम्फन्धी, 
 भन्रारम तथा भातहतका कामावरमहरूको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण  सम्फन्धी,  
 ननजाभती कभवचायीहरूको कामव सम्ऩादन भूल्माङ् कन सम्फन्धी,  
 सेवा प्रवाह प्रबावकायीता सम्फन्धी य नागरयक फडाऩरको कामावन्वमन  सम्फन्धी,  
 जजल्रा, इराका य सीभा प्रशासन कामावरमहरूको जनशजिको काभकायफाहीको 

सरऩयीवेऺण तथा ननयीऺण सम्फन्धी, 
 शाखा सम्फन्धी अनत गोप्म भहत्वऩरणव कागजातहरुको जजम्भा नरई याख् ने, 
 गहृ भन्रारम भातहतका सम्ऩूणव ननजाभती कभवचायीहरुको अनबरेख व्मवस्थाऩन तथा 

अयावावनधक गने सम्फन्धी,  
 ननजाभती कभवचायीहरूको ऺभता अनबववृर्द् सम्फन्धी तानरभ, गो् ठी, सम्भेरन, 

कामवशाराको आमोजनाको प्रफन्ध नभराउने य तत ्सम्फन्धी प्रनतवेदन तमाय गने गयाउन,े य 

 प्रादेजशक आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारमफाट कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी 
नफषमभा कर नै सहमोग सरझाव तथा सभन्वमका रानग भाग बई आएभा उि सम्फन्धभा 
आवश्मक सहमोग तथा सरझाव ददने । 

 

 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका अनधकृतहरुको ननमरजि, ऩदस्थाऩना, सरुवा, 
फढरवा, ऩरयस्काय, ववबागीम कायफाही तथा अवकाश सम्फन्धी कामव, 
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३. गरनासो व्मवस्थाऩन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. सूचना प्रववनध शाखा 

 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका अनधकृतहरुको स्वदेशी तथा ववदेशी तानरभ, 

अध्ममन, भ्रभण, गो् ठी, सेनभनायभा सहबानगताका रानग भनोनमन सम्फन्धी,  
 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका कभवचायीहरूको अनबरेख अयावावनधक याख् ने 

सम्फन्धी,  
 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका कभवचायीहरुको सेवाको शतव तथा सरववधा 

सम्फन्धी,  
 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका कामावरमहरुको स्थाऩना, दयफन्दी व्मवस्था 

सम्फन्धी कामव,  
 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका ववनबन् न तहका ईकाइहरूको स्थाऩनाका रानग 

सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण सम्फन्धी,  
 नेऩार प्रहयीका अनधकृत प्रहयी कभवचायीहरूको कामव सम्ऩादन भूल्माङ् कन सम्फन्धी, 
 प्रदेश प्रहयीको ऺभता अनबववृर्द्भा सहमोग,  

 कानून कामावन्वमनभा सहमोग,  

 इन्टयऩोर तथा अन्तयावज् िम प्रहयी सॊगठनहरुसॉगको सम्ऩकव , सभन्वम, सूचना आदान 

प्रदान य कामावन्वमन,  

 अन्तयावज् िम शाजन्त स्थाऩना कामवभा सहमोग,  

 केन्रीम प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार, श्रोत ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन य ऺभता 
अनबववृर्द्, 

 नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयीको ऺभता अनबववृर्द्,  

 जनशजि ववकास, श्रोत ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन य ऺभता अनबववृर्द्,  

 सवायी साधन, सञ् चाय उऩकयण, हातहनतमाय, असवाव य धमायेक तथा कामावरम सवहतको 
बौनतक सॊयचनाको व्मवस्थाऩन, य 

 या् ि सॊघको आह्वानभा शाजन्त स्थाऩनाको रानग जाने प्रहयी कभवचायीहरुको भनोनमन  
सम्फन्धी कामव । 

 

 कभवचायीको गरनासो सरनरवाई य सकायात्भक सरझावहरुराई कामावन्वमन गने सम्फन्धी,  
 स्थानीम प्रशासन सम्फन्धी गरनासो सरन् ने य व्मवस्थाऩन गने, जनशजि फाये ननयीऺण य 

अनरगभन गने गयाउने  सम्फन्धी, 
 अजख्तमाय दररूऩमोग अनरसन्धान आमोगफाट प्राप् त ननदेशन य उजरयीहरूको पर्छ्यौट 

सम्फन्धी,  
 प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, याज् िम सतकव ता केन्र रगामतका ननकामफाट 

प्राप् त गरनासो तथा उजरयी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी, 
 हेरो सयकायफाट प्राप् त बै आएका गरनासोहरुको पर्छ्यौट तथा व्मवस्थाऩन,  

 गहृ भन्रारम तथा भाननीम गहृभन्रीको सजचवारमभा प्राप् त उजरयी तथा गरनासाहरुको 
मथोजचत पर्छ्यौट तथा सम्फजन्धत ननकामहरुभा कामावन्वमनका रानग ऩठाउन,े  

 गहृ भन्रारमभा यहेको Toll Free Telephone भापव त प्राप् त गरनासाहरुको तत्कार 

पर्छ्यौट गने तथा कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउने, य  

 शाखा सम्फन्धी अनत गोप्म भहत्वऩूणव कागजातहरुको जजम्भा नरई याख् ने ।  

 

 ववयावरतीम सरशासन (E-Governance) सम्फन्धी, 
 गहृ भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमहरूफाट प्रदान गरयने सेवाहरूराई ववयावरतीम 

भाध्मभको प्रमोग गयी प्रवाह गने सम्फन्धी मोजना, कामवमोजना, यणनीनत, फजेट रगामतका 
आवश्मक कामवहरू,  
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 ववयावरतीम सरशासनका रानग गहृ भन्रारम य अन्तगवतका ननकामफीच सूचना सञ् चाय प्रववनध 

सञ् जार (ICT Network) सञ् चारन एवॊ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी, 
 गहृ भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमभा प्रमोग हरने ववयावरतीम उऩकयण, सफ्टवेमय, 

वेफसाइट आदद प्रमोग, उत्ऩादन, सञ् चारनको रानग आवश्मक नीनत एवॊ कामवववनध तमाय 

गने सम्फन्धी 
 व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (MIS) को ववकास गयी प्रमोगभा ल्माउने, 
 ववयावरतीम सरशासनका रानग आवश्मक ववयावरतीम उऩकयणहरूको प्रफन्ध गनव स्ऩेजशवपकेशन 

रगामतका आवश्मक कामव सम्फन्धी,  
 वेफसाइट सञ् चारनभा ल्माउने य आवश्मक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी,  
 ववयावरतीम सरशासनका रानग आवश्मक तानरभ एवॊ अनरजशऺण कामवको व्मवस्थाऩन 

सम्फन्धी,  
 कम्प्मरटय प्रणारीफाट नागरयकताको प्रभाणऩर ववतयण गने सम्फन्धभा प्रववनध सॊमोजनको 

प्रफन्ध नभराउन,े 

 गहृ भन्रारम य अन्तगवतका ननकामफाट भाग बए अनरसाय प्रववनध प्रमोग य सञ् चारनको 
व्मवस्थाका रानग प्राववनधक सहमोग एवॊ ऩयाभशव उऩरधध गयाउन,े य 

 प्रदेश आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारमराई आवश्मक प्राववनधक सहमोग एवॊ 
ऩयाभशव उऩरधध गयाउने। 

सरयऺा तथा सभन्वम 
भहाशाखा 
१.शाजन्त सरयऺा तथा अऩयाध 
ननमन्रण शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 याजनीनतक, साभाजजक, आनथवक, वैदेजशक साववजननक चासो य भहत्वका ववषमको 
सभसाभवमक वस्तरजस्थनत ववश् रेषण गने,  

 भहत्वऩूणव व्मजि, स्थर, बवन, सॊयचना, कूटनीनतक ननमोग य रोकभागवको सरयऺा 
सम्फन्धी सूचना सॊकरन, ववश् रेषण, उऩमोग, सभन्वम य सरयऺा सम्फन्धी कामव गने,  

 शाजन्त सरयऺा जस्थनतको रेखाजोखा य सनभऺा, शाजन्त सरयऺाभा आइऩयेका तथा सम्बाववत 

खतया, च रनौती य जोजखभ सम्फन्धी सूचनाको प्रदेशसॉग आदान–प्रदान, प्रदेशराई सल्राह 

सरझाव एवॊ थऩ सरयऺा सहमोग सरयऺा सम्फन्धी कामव गने,  
 सॊघ य अन्तयप्रदेश सरयऺा ननकामफीच सभन्वम सरयऺा सम्फन्धी कामव गने,  
 अऩयाध तथा गैयकानूनी गनतववनधको सूचना सॊकरन, ववश् रेषण, आदानप्रदान य ननमन्रण,  
 अऩयाध सम्फन्धी ननगयानी  सम्फन्धी कामव गने,  
 गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधको अनरसन्धान तथा कायफाही सम्फन्धी कामव गने, 
 अऩयाध अनरसन्धानभा प्रदेशराई दऺ जनशजि, उऩकयण, प्रववनध, ववनधववऻान रगामतभा 

सहमोग,  
 अऩयाध  सम्फन्धी याज् िम अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  
 देशनबरको शाजन्त सरयऺाको सभग्र जस्थनतको रेखाजोखा य प्रनतवेदन सम्फन्धी कामव गने,  
 सवायी साधन, सञ् चाय उऩकयण, हातहनतमाय, असवाव य धमायेक तथा कामावरम सवहतको 

बौनतक सॊयचनाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  
 सॊगदठत अऩयाध, याज्म ववरूर्द्को अऩयाध, रागू औषध, जासरसी, आतॊकवाद, भानव 

फेचववखन तथा ओसायऩसाय, फहरयाज् िम प्रकृनत वा भानव अनधकायको गम्बीय उल्रॊघन, 

याज् िम वहत वा सयोकायको दृविरे सॊवेदनशीर एवॊ गम्बीय प्रकृनतका अऩयाध, दरई वा दरई 

बन्दा फढी प्रदेशको ऺेरानधकाय जोनडएको वा कर नै ऩनन प्रदेशको ऺेरानधकाय नबर नऩने य 

प्रदेश प्रहयीरे अनरयोध गयेका ववशेष तथा गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधको अनरसन्धान तथा 
कायफाही सम्फन्धी कामव गने,  

 देशको कर नै बागभा बएको वा हरन सक्न ेसशस्त्र सॊघषव, सशस्त्र ववरोह वा ऩथृकतावादी 
गनतववनध, आतॊककायी गनतववनध तथा जघन्म अऩयाध ननमन्रणभा सहमोग सम्फन्धी कामव,  
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 सॊववधान, याज् िम सरयऺा य वहत ववरुर्द्का एवॊ बनूभगत तथा अधवबनूभगत सॊगठन, जातीम, 

धानभवक, साम्प्रदावमक, सशस्त्र ववरोह, आनथवक तथा सॊगदठत अऩयाध, अवैध 

सॊघसॊस्थाहरुको गनतववनध, साववजननक चासो य भहत्वका सूचना सॊकरन, आदानप्रदान, 

ववश् रेषण, उऩमोग य सॊयऺण सम्फन्धी कामव,  
 सरयऺा सूचना सभन्वम य सञ् जारको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव,  
 आतॊकवाद तथा गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधभा विमाशीर याज् िम, ऺेरीम एवॊ अन्तयावज् िम 

सञ् जारहरुको ऩवहचान य ननगयानी सम्फन्धी कामव,  
 शाजन्त सरयऺा सम्फन्धी नीनत, मोजना तजरवभा एवॊ कामावन्वमन, प्रदेश स्तयीम सरयऺा गो् ठी 

सञ् चारन गने,  
 नसॊहदयफाय सरयऺा सम्फन्धी कामव,  
 सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको कामावरम स्थाऩना सम्फन्धी कामव,  
 प्रहयी चौकी स्थाऩना सम्फन्धी कामव गने, 
 ननवावचन सरयऺा सम्फन्धी कामव गने,  
 सरयऺासॉग सम्फर्द् ननकामहरु फीच सभन्वम सम्फन्धी कामव गने,  
 सीभा ऺेरभा हरन ेआवागभन व्मवस्थाऩनसॉग सम्फजन्धत कामव गने,  
 ववनबन् न ननकामफाट प्राप् त अध्ममन ववश् रेषण य सम्प्रषेण सम्फन्धी कामव गने,  
 आकजस्भक रुऩभा घटेका घटनाभा ऩयी घाईते बएका व्मजिहरुको उर्द्ाय गयी उऩचायको 

व्मवस्था गने कामवभा सभन्वम गने,   

 अनत ववजश् ट य ववजश् ट व्मजिहरुको सरयऺा सम्फन्धी आवश्मक व्मवस्था नभराउन,े  
 तस्कयी तथा सफै प्रकायका अऩयाध ननमन्रण कामव मोजना तजरवभा य कामावन्वन गने,  
 साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथव, साववजननक अऩयाध 

आददको ननमन्रण सम्फन्धी कामव गने,  

 सञ् चाय भाध्मभ य उऩकयण  सम्फन्धी कामव गने,  

 शाजन्त सरयऺा सम्फन्धी जरुयी गोप्म खफयहरु सम्फजन्धत भहाशाखाभा उऩरधध गयाउन,े  

 गहृ भन्रारम सम्फर्द् भजन्रऩरयषद्का ननणवमहरु, भहत्वऩूणव गोप्म प्रनतवेदनहरुको 
अनबरेख याख् ने,  

 शाजन्त सरयऺा कामभ गने सम्फन्धभा अन्म ननकामहरुसॉग सभन्वम गनरव ऩयेभा भानथल्रो 
अनधकायीराई जानकायी गयाउन,े  

 ववजश् ट एवॊ कूटनैनतक ननमोगका ऩदानधकायीहरुको भ्रभणको सरयऺा सम्फन्धी कामव गने,  

 केन्रीम सरयऺा सनभनतका ननणवमहरु कामावन्वमन गने,  

 आतॊककायीहरुको गनतववनध ननमन्रण सम्फन्धी काभ गने, 

 भरररकबयको शाजन्त सरयऺा य व्मवस्था कामभ याख् ने तथा शाजन्त सरयऺा सम्फन्धी कामवभा 
सॊर्न ननकामहरूको अनरगभन तथा भूल्माङ् कन गने,  

 शाजन्त सरयऺा सम्फन्धभा स्थानीम प्रशासन, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको काभ 

कायफाही सम्फन्धभा सभम सभमभा भूल्माङ् कन गयी प्रनतवेदन तमाय गने,  

 भन्रारमभा ननमन्रण कऺ सञ् चारन गने,  

 सरयऺा तथा आकजस्भक काभका रानग हेनरकप्टय उडान अनरभनत सम्फन्धी कामव गने,  

 हातहनतमाय य खयखजानाको इजाजत सम्फन्धी कामव गने,  

 साइफय अऩयाध सम्फन्धी अनरसन्धान, ववश् रेषण य कायफाही सम्फन्धी कामव गने,  
 सरयऺा सम्फन्धी सॊवेदनशीर अनबरेखहरू, नीनतहरु य सरधायका अनबरेखहरूको 

व्मवस्थाऩन गने,  

 सभम–सभमभा गठन हरन ेभन्रारम सम्फर्द् आमोग/कामवदर/सनभनतसॉग सम्फजन्धत कामव 
गने, य 
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२.अध्मागभन तथा सीभा 
प्रशासन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.स्थानीम प्रशासन तथा 
प्रदेश सभन्वम शाखा 

 शाखा सम्फन्धी अनत गोप्म भहत्वऩूणव कागजातहरुको व्मवस्थाऩन गने गयाउने ।  

 अन्तयावज् िम सीभानाको सरयऺा सम्फन्धी कामव,  
 अन्तय सीभा अऩयाध, सीभा अनतिभण, सीभावतॉ ऺेरको बौनतक साभरयक जस्थनत  

सम्फन्धी सूचना सॊकरन, ववश् रेषण य उऩमोग सम्फन्धी कामव,  
 अन्तयावज् िम सीभाको सरयऺा तथा वववाद सभाधान सम्फन्धी,  
 अन्तयावज् िम सीभाको नक्साॊकन, अनबरेख य ननधावयण , 
 अन्तयावज् िम सीभा/दशगजा य सीभा स्तम्बहरुको येखदेख, हेयचाह, सम्बाय य सीभा 

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव, 
 सीभा नदी सम्फन्धी कामव,  
 आप्रवासन तथा प्रवासन सम्फन्धी कामव,  
 धानभवक तथा साॊस्कृनतक गनतववनध सम्फन्धी कामव,  
 ववदेशी नागरयकहरुराई कामव सहभनत उऩरधध गयाउन ेसम्फन्धी कामव,  
 याहदानी  सम्फन्धी कामव गने,  

 ऩमवटन ववकासभा सहमोग ऩरर् माउने सम्फन्धी कामव, 
 ननषनेधत ऺेरभा जाने ववदेशीहरुराई ऩदमारा अनरभनत सम्फन्धी कामव, 
 चयन ववकास सम्फन्धी कामव,  
 सीभावतॉ धानभवक एवॊ साॊस्कृनतक स्भायकहरुको सॊयऺण गनव सहमोग ऩरर् माउने सम्फन्धी 

कामव,  
 अध्मागभन सम्फन्धी कामव,  
 हज सनभनत गठन तथा हज मारीहरु सम्फन्धी कामव, टण्  

 बायतीम ऩेन्सन ववतयण टोरी, भेनडकर टोरी य रयकर वटङ वटभ सम्फन्धभा सम्फजन्धत 

जजल्राहरुभा कामव सञ् चारन गनव सहभनत ददन ेसम्फन्धी कामव, य 

 नेऩार सयकाय तथा सभाज कल्माण ऩरयषदसॉग बएको सम्झौता अनररुऩ ववनबन् न मोजनाभा 
काभ गनव आउने ववदेशी नागरयकहरुराई काभभा रगाउन सहभनत प्रदान गने सम्फन्धी 
कामव । 

 स्थानीम प्रशासन सम्फन्धभा जजल्राहरुफीच आवश्मकता अनरसाय सभन्वम कामभ गने  
सम्फन्धी कामव ,  

 जजल्राको वस्तर जस्थनतको अनबरेख याख् ने सम्फन्धी कामव,  
 आऩूनतव जस्थनतको अनरगभन गने सो सम्फन्धभा सहमोग ऩरर् माउने,  
 दरगवभ ऺेर य राभा गरम्फा व्मवस्था सनभनतसॉग सभन्वम याखी बए गयेका काभको अनबरेख 

याख् ने, 
 फजाय ननमन्रण सम्फन्धी कामव,  
 मातामात य सञ् चाय व्मवस्था सम्फन्धी कामव, 
 जचठ्ठा जरवा इत्माददको ननमन्रण सम्फन्धी कामव, 
 साववजननक चन्दा सॊकरन ननमन्रण सम्फन्धी कामव,  
 हाटफजाय भेरा सम्फन्धी कामव, 
 भतदाता ऩरयचमऩर सम्फन्धी कामव,  
 वववाह दताव सम्फन्धी कामव गने,  

 ननवावचन आमोग सम्फन्धी कामव गने,  

 ऐनतहानसक स्थरहरुको सॊयऺण सम्फन्धी कामव,  
 शयणाथॉ सम्फन्धी कामव गने, 

 शयणाथॉको रगत याख् ने तथा मारा अनरभनत ऩर सम्फन्धी कामव गने, 

 कायागाय व्मवस्था सम्फन्धी कामव,  
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 अवैध धभव प्रचाय य धभव ऩरयवतवन सम्फन्धी कामवको ननमन्रण, 

 अन्म भन्रारमसॉग सम्फजन्धत प्राप् त सूचानाहरु तत ्तत ् ननकामहरुभा कायफाहीको रानग 

ऩठाउन,े 

 नभरया् िहरु सॉग हरने सीभा फैठक सम्फन्धी, 
 BIMSTEC सम्फन्धी,  
 सरऩ रदवगी सम्फन्धी,  
 भररा ननभवरीकयण सम्फन्धी, 
 अन्तय प्रदेश सहमोग सभन्वम य सहजीकयण सम्फन्धी,  
 अन्तय प्रदेश वववाद ननरुऩण सम्फन्धी,  
 अन्तय प्रदेश सहमोग, सभन्वम तथा सहजीकयण सम्फन्धी, य 

 अन्तय प्रदेशको ऺेरानधकाय, स्रोत साधनको फाॉडपाॉड य उऩमोग सम्फन्धी । 
व्मवस्थाऩन भहाशाखा 
१.कामावरम व्मवस्थाऩन तथा 
जजन्सी शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.आन्तरयक प्रशासन, सवायी 
तथा सबा सभायोह 
व्मवस्थाऩन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 भन्रारमभा काजभा यहेका तथा ऩदस्थाऩन हरने कभवचायीहरु रगामत भन्रारमका सम्ऩूणव 
कभवचायीहरुको हाजजयी व्मवस्था नभराउने,  

 स्टोय सञ् चारन गयाउने य जजन्सी भारसाभानको आऩूनतव व्मवस्था नभराउने, से्रस्ता याख् ने, 
बौनतक ऩयीऺण गयाउने य कामावरमको आन्तरयक व्मवस्था नभराउने, कम्ऩाउण्ड एरयमा य 

कामावरम सयसपाई, भभवत सम्बाय गने गयाउने, छऩाइ सम्फन्धी कामव गने गयाउने,  
 खरयद इकाई सम्फन्धी सम्ऩूणव कामवहरु गने,  

 नरराभी सम्फन्धी कामव गने, 

 दताव तथा चरानी ननमन्रण गयी तदारुकताका साथ कामव सञ् चारन हरने व्मवस्था 
नभराउने, 

 ज्गाको भरआधजा सम्फन्धी कामव गने, 

 कल्माण धन य फेवारयसे धन सम्फन्धी नीनत तमाय गने,  

 भन्रारमरे गनरव ऩने तय अन्म शाखाहरुराई नतोवकएका काभहरु गने, य 

 भमावदािभ सम्फन्धी ।  

 या् िऩनत, उऩया् िऩनत य प्रधानभन्री तथा सम्भाननीमज्मूहरूको वैदेजशक भ्रभणभा सहमोग  
सम्फन्धी कामव गने,  

 भन्रारमभा प्रमोगभा यहेका य भौज्दातभा यहेका सवायी साधनहरुको येखदेख गने य भभवत 

सम्बाय सम्फन्धी कामव गने,  

 चाडऩवव, उत्सव तथा सवायीको रानग उदॊको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  

 सयकायी सवायी साधनहरुको व्मवस्थाऩन एवॊ साववजननक नफदाको ददन चराउन अनरभनत 

ददने सम्फन्धी कामव,  
 फषवबरयको चाडऩवव सम्फन्धी ननणवम गयाउन,े साववजननक नफदा मवकन गयाई याजऩरभा 

सूचना प्रकाजशत गयाउन,े  

 तीथवस्थान य तीथवमारीहरु सम्फन्धी कामव गने,  

 उच्च ऩदस्थहरूको अजन्तभ सॊस्काय सम्फन्धी कामव गने,  

 गहृ भन्रारमरे सवायी साधन उऩरधध गयाउन वकटान गयेका ऩदानधकायीहरुराई सवायी 
साधन उऩरव्ध गयाउन आवश्मक व्मवस्था गने,  

 सभायोह प्रफन्ध पाॉट वसन्तऩरय य फैठक पाॉटफाट गरयने कामवको येखदेख, ननमन्रण य 

सरऩयीवेऺण गने गयाउन,े  

 या् िऩनतको कामावरमसॉग सभन्वम गयी ववब रषण सरशोबन सभायोह आमोजना गने, य 

 सम्फजन्धत ननकामसॉग सभन्वम गयी ववब रषण, ऩवट्टका ननभावण गने, नसराई गने तथा सो को 
बण्डायणको व्मवस्था गने । 
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३.आनथवक प्रशासन शाखा  साधायण फजेट तजरवभा गने य ववकास फजेटको हकभा मोजना य कामविभ हेने सम्फजन्धत 

शाखा वा भहाशाखासॉग सभन्वम गयी तजरवभा गने,  

 आनथवक कायोफायसॉग सम्फजन्धत काभ य जजम्भेवायी फहन गयी मस ननमभावरी फभोजजभ 

ननकासा भाग गने व्मवस्था नभराउने,  
 ननकासा बएको यकभको खचवको वहसाफ वकताफ यीतऩूववक याख् ने, खचवका पाॉटवायी तथा 

आनथवक वववयण तमाय गने,  
 त्मस्ता पाॉटवायी एवॊ आनथवक वववयण कामावरम प्रभरखफाट स्वीकृत गयाई सभमभै 

सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउने य रेखाऩयीऺण गयाउने,  
 रेखाऩयीऺणफाट कामभ हरन आएको फेरुजरको रगत याख् ने य फेरुजर पछ्र्मौट गने प्रभाण 

जरटाई ऩेश गने गयाउने, 
 ननमनभत गनरव ऩने ववषमहरू ननमनभत गनव गयाउन ऩेश गने,  

 आपू सरुवा वा फढरवा बई जाॉदा आफ्नो जजम्भाको सम्ऩूणव से्रस्ता, नगद य फैङ्क भौज्दात, 

फेरुजर रगत य अनबरेखहरू वहारवारा वा ननजराई फरझाउने गयी भातहत कभवचायीराई 

फयफरझायथ गने,  

 आफ्नो याम अनरसाय ननणवम बएको यकभ करभको हकभा जजम्भेवायी फहन गने,  
 कामावरम प्रभरखरे सरम्ऩेको आनथवक कायोफाय सम्फन्धी काभ गने य आनथवक कायोफायभा 

कामावरम प्रभरखराई याम ददने, य 
 आनथवक प्रशासन भहाशाखा वा शाखा प्रभरखरे आफ्नो भातहतका अनधकृत वा अन्म 

सहामक कभवचायीराई काभको फाॉडपाॉड गयी जजम्भेवायी सरम्ऩन सक्ने। 
नीनत, मोजना, अनरगभन तथा 
भूल्माङ् कन भहाशाखा 
१.मोजना, अनरगभन तथा 
भूल्माङ् कन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.नागरयकता तथा याविम 
ऩरयचमऩर व्मवस्थाऩन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.रागर औषध ननमन्रण 
शाखा 

 

 

 

 अल्ऩकारीन य दीघवकारीन नीनत तथा मोजना तजरवभा गने, 

 ननमनभत रुऩभा वावषवक तथा आवनधक मोजना तजरवभा गने,  

 नेऩार सयकायफाट प्राप् त ववशेष ननदेशनहरु कामावन्वमन गनव मोजना तजरवभा गने,  

 भन्रारम अन्तगवत सञ् चानरत वावषवक तथा आवनधक मोजनाहरुको कामावन्वमन, अनरगभन 

य प्रगनत वववयण सॊकरन गयी प्रगनत सनभऺा गने,  

 मोजना य प्रगनतका सम्फन्धभा याज् िम मोजना आमोगसॉग सम्ऩकव  इकाईको रुऩभा काभ 

गने,  

 सॊसद सम्फन्धी काभ गने, य 

 भन्रारमका भरख्म भरख्म काभहरुको प्रगनत वववयण प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को 
कामावरमभा ऩठाउने । 

 नागरयकता ववतयण प्रविमाको रगाताय अनरगभन गने, प्रगनत तथ्माङ् क नरन े तथा 
नागरयकता ऩाएका य ऩाउन फाॉकीको अनबरेख अयावावनधक ऩायी याख् ने तथा याख् न 

रगामतका नागरयकता सम्फन्धी कामवहरु गने,  

 सॊघीम कानून फभोजजभ नागरयकताको प्राजप् त, ऩरन्प्राजप् त य सभाजप् त,  
 नेऩार सयकायको ननणवमरे फदय बएका नेऩारी नागरयकता सम्फन्धी कामवको अनबरेख 

याख् ने य याख् न रगाउने,  
 नेऩार सयकायको ननणवम फभोजजभ प्रदान गरयन े अॊनगकृत तथा सम्भानाथव नेऩारी 

नागरयकताको प्रभाण-ऩर ववतयण गने, य  

 याज् िम ऩरयचमऩर व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव । 

 रागर औषध  सम्फन्धी नीनत तजरवभा, कामावन्वमन, अनरगभन तथा भूल्माङ् कन, 

 रागर ऩदाथव दरव्मवसनीहरूको उऩचाय एवॊ ऩरन्स्थाऩना सम्फन्धी नीनत ननधावयण,  

 रागर औषध नफिी ववतयण, ओसायऩसाय य दररुऩमोग ननमन्रण,  
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 रागर ऩदाथव सम्फन्धी कामवहरूको अनबरेख याख् ने,  
 औषधी तमाय गनव चावहने रागर ऩदाथव जझकाउन य प्रमोग गनव अनरभनत ददन,े  

 फयाभद बएको रागर औषध न् ट गने गयाउन,े 

 रागर ऩदाथव सम्फन्धी तानरभ, गो् ठी, सेनभनाय आमोजना गने,  

 रागर ऩदाथव ननमन्रण सम्फन्धी उच्चस्तयीम सनभनतरे तम गयेका कामवहरू गने गयाउन,े 

 रागर ऩदाथव दरव्मवसनीहरूको उऩचाय एवॊ ऩरन्स्थाऩना सम्फन्धी नीनत तथा कामविभ 

कामावन्वमनको रानग साभाजजक सॊघ, सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम याख् ने,  
 रागर ऩदाथवको दर् ऩरयणाभ सम्फन्धी जनचेतना अनबववृर्द् गने कामवहरूको तजरवभा गने य 

प्रचाय प्रसाय गने,  

 रागर औषध ननमन्रण सम्फन्धी गनतववनध झल्कने प्रकाशनहरू प्रकाजशत गने,  

 यासामननक ऩदाथवहरूको ननमन्रण सम्फन्धी कामव गने,  

 वव्पोटक ऩदाथव सम्फन्धी नीनत ननधावयण, सोको ननकासा य ननमन्रण  सम्फन्धी कामव,  
 रागर औषध ननमन्रण सम्फन्धी नीनत, मोजना कामवहरुको तजरवभा गयी ऩेश गने,  
 रागर ऩदाथव ननमन्रण सम्फन्धी उद्देश्म नरई स्थावऩत स्वदेशी गैय सयकायी सॊस्थाहरुरे 

भन्रारमसॉग आवर्द्ता,  
 रागर औषध ननमन्रण सम्वन्धभा भन्रारम अन्तगवत वा सम्वर्द् ननकामद्वाया सञ् चारन 

बएका कामविभहरुको फयोफय अनरगभन प्रगनत प्रनतवेदन य ननदेशन उऩरधध गयाउन,े  
 रागर औषध ननमन्रण सम्वन्धभा अवश्मक सूचना, तथ्माङ् क तथा जानकायीहरु उऩरधध 

गने गयाउने,  
 स्वीकृत बएका ववषमहरुभा याज् िम य अन्तयावज् िम सॊघ सॊस्थाहरुसॉग आवश्मक ऩराचाय 

गने,  
 रागर औषधसॉग सम्फजन्धत ववषमभा कर नै ननकाम वा सॊस्थारे फोराउने सेनभनाय फैठक वा 

गो् ठीभा आदेश अनरसाय प्रनतनननधत्व गने वा गयाउन,े  

 रागर औषध ननमन्रण सम्फन्धी मोजनाऩर, प्रस्ताव रेखन, कामविभ ढाॉचा आदद कामवहरु 

गयाउन,े य  

 ५,००,००० (ऩाॉचराख) के.जी. वा नरटय सम्भ वव्पोटक ऩदाथव य केनभकरहरुको 
आमात वा नेऩार याज्म नबर ओसाय ऩसाय गनव स्वीकृनत ददने।  

ववऩद् तथा द्वन्द्व व्मवस्थाऩन 
भहाशाखा 
१.शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 द्वन्द्व ऩीनडत ऺेरको साभाजजक तथा आनथवक ववकासको नीनत, यणनीनत य कामविभ  
सम्फन्धी कामव,  

 ववस्ततृ शाजन्त सम्झौता रगामतका अन्म सम्झौता, सहभनत य ननणवम कामावन्वमन, 

अनरगभन तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी कामव, 
 द्वन्ब सॊवेदनशीर प्रणारीफाये अध्ममन तथा अनरसन्धान सम्फन्धी कामव,  
 शाजन्त कोषफाट सञ् चानरत मोजना तथा कामविभ सञ् चारन य अनरगभन सम्फन्धी कामव, 
 द्वन्द ऩीनडत व्मजि, ऩरयवाय, सभरदाम य ऺेरको ववकासको रानग आमश्मक नीनत, यणनीनत 

य कामविभ तजरवभा सम्फन्धी कामव,  
 ववस्ततृ शाजन्त सम्झौता, शाजन्त कोषफाट सञ् चानरत मोजना तथा कामविभ रगामतका 

अन्म सम्झौता, सहभनत य ननणवमको कामावन्वमन, अनरगभन तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी 
कामव, 

 द्वन्द्वयत ऩऺसॉग वाताव गने वातावयण नभराउन सहमोग गने सम्फन्धी कामव,  
 शाजन्त स्थाऩना य द्वन्ब व्मवस्थाऩनसॉग सम्फजन्धत सयकायी, गैय सयकायी तथा अन्तयावज् िम 

सॊघ-सॊस्थाहरुसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम सम्फन्धी कामव।  
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२.याहत तथा तथ्माङ् क 
व्मवस्थाऩन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.ववऩद् अध्ममन जोजखभ 
न्मूनीकयण तथा प्रवर्द्वन 
शाखा  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 शाजन्त स्थाऩना तथा द्वन्द्वको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सयकायी, गैय सयकायी सॊस्था तथा 
अन्तयावज् िम सॊघ सॊस्थाहरु फीचको सभन्वम सम्फन्धी कामव, 

 ददगो शाजन्त कामभ गनव आवश्मक नीनतगत, सॊस्थागत, प्रविमागत तथा मससॉग 

सम्फजन्धत ववषम सम्फन्धी कामव, 
 सशस्त्र द्वन्द्व ऩीनडतहरुको भनोसाभाजजक ऩयाभशव य उऩचाय सम्फन्धी कामव गने,  

 सूचनाको हक प्रवर्द्वन गने, य 

 ददगो शाजन्त प्रवर्द्वन सम्फन्धी कामवहरु गने।  

 याजनीनतक ऩीनडत व्मजिहरुको जपत बएको सम्ऩजिको भरआधजा ददने सम्फन्धी कामव, 
 ऐनतहानसक जनआन्दोरनका घाइतेहरूराई ऩरयचमऩर उऩरधध गयाउने सम्फन्धी कामव,  
 शहीद ऩरयवायराई ऩरयचमऩर उऩरधध गयाउने सम्फन्धी कामव,  
 शाजन्त स्थाऩना तथा द्वन्द्वको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक सूचना, अध्ममन साभग्री य 

प्रनतवेदनको अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव, 
 द्वन्द्वयत ऩऺसॉग बएका सम्झौताको अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव,  
 द्वन्द्वफाट ऩीनडत तथा ववस्थावऩत व्मजि, ऩरयवाय, सभरदाम य ऺेरको याहत, आनथवक 

सहामता तथा ऩरन्स्थाऩना सम्फन्धी कामव,  
 द्वन्द्वका िभभा भतृ्मरवयण गयेका, फेऩिा ऩारयएका, अऩाङ् गता बएका व्मजि य नतनका 

ऩरयवायको ऩवहचान गने य अनबरेख व्मवस्थाऩन गने य ननधावरयत कानून फभोजजभ याहत 

तथा आनथवक सहामता उऩरधध गयाउने सम्फन्धी कामव,  
 द्वन्द्वका िभभा बएको साववजननक तथा ननजी सम्ऩजिको ऺनतको वववयण तमाय गने, 

अनबरेख याख् ने य मस सम्फन्धी अन्म कामवहरु सम्ऩादन गने,  

 द्वन्द्वका िभभा बएका भानव अनधकाय उल्रघॊनका घटना सम्फन्धभा याज् िम भानव 

अनधकाय आमोगफाट नसपारयस बएका उजरयीको कामावन्वमन गने सम्फन्धी कामव, 
 द्वन्द्वका िभभा बएका घाइतेहरुको ननधावरयत कामवववनध अनरसाय अऩाङ् गताको प्रनतशत 

ननधावयण गने, ऩरनयावरोकन गने तथा आनथवक सहामता तथा याहत उऩरधध गयाउने  
सम्फन्धी कामव,  

 कर नै घटनाभा हत्मा वा भतृ्मर बएका या् िसेवक तथा सववसाधायणका ऩीनडत ऩरयवायराई 

भाऩदण्ड फभोजजभ आनथवक सहामता उऩरधध गयाउन ेसम्फन्धी कामव,  
 सशस्त्र सभूहको आिभण, नागरयक ववयोध प्रदशवन तथा ववशेष ऩरयजस्थनतको िभभा घाइते 

बएकाराई औषधी उऩचाय गयाउॉदा रागेको उऩचाय खचव उऩरधध गयाउन ेसम्फन्धी कामव, 
 सशस्त्र द्वन्द्वका भतृक एवॊ घाइते य आजश्रत ऩरयवायजनराई भानसक वजृि, आनथवक सहामता 

य फारफानरकाराई छारवजृि एवॊ अऩहयणभा ऩयेका व्मजिराई आनथवक सहामता सम्फन्धी 
कामवहरु गने,  

 Web-based Software राई ननयन्तय अयावावनधक गयी द्वन्द्व ऩीनडत ऩरयवायको वहतभा 
उऩमोग गने प्रफन्ध नभराउने, य  

 सशस्त्र द्वन्द्व य त्मसका ऩीनडतहरुको वववयण सम्फन्धी अनबरेख तमाय गने य त्मसको 
फहरआमानभक उऩमोग सम्फन्धी कामव । 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ववषमहरुको अध्ममन, खोज तथा ववश् रेषण गने, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी चेतना अनबववृर्द् गनव तानरभ तथा प्रजशऺणका रानग याज् िम 

कामविभहरु सञ् चारन गने य ववयावारम तथा ववश् वववयावारम जशऺाभा ववऩद् सम्फन्धी 
ऩाठ्यिभ सभावेश गने कामवभा सहमोग एवॊ सभन्वम गने, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ऐन, ननमभावरी, नीनत तजरवभा य ऩरयभाजवन गने, 

 Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) को सजचवारमसॉगको सभन्वम तथा 
सहजकतावको रुऩभा कामव गने, 
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४. ववऩद् ऩूवव तमायी तथा 
प्रनतकामव शाखा 

 वहृिय ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩन कामविभ Comprehensive Disaster Risk 

Management Programme (CDRMP) को सभन्वम गने, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩनका रानग सॊस्थागत सॊयचना य प्रणारीको अध्ममन, अनरसन्धान तथा 
नसपारयस गने, ववऩद् व्मस्थाऩनसॉग सम्फजन्धत ववनबन् न तहभा तानरभ, प्रजशऺण, गो् ठी 
कामविभको सञ् चारन गने गयाउने तथा अध्ममन य ववश् रेषण गयी प्रनतवेदन गने, 

 नेऩारको बौगोनरक, प्राकृनतक, सडक सॊयचना, खोरा, नारा, वन जङ्गर आदद स्ऩ् ट 

देजखने गयी ववऩद् जोजखभको रेखाङ्कन तथा नक्साङ्कन तमाय गने, 

 ववऩद् सम्फन्धी यणनीनत, कामवढाॉचा तथा भाऩदण्डहरुको ननभावण य ऩरयभाजवन गने, 
 ववऩद् व्मवस्थाऩन तथा जोजखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी बएका कामविभहरुको सभन्वम, 

अनरगभन भूल्माङ् कन य प्रनतवेदन गने, य 

 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण य व्मस्थाऩन सम्फन्धी केन्रीम य स्थानीम तहभा प्रचरनभा 
यहेका भाऩदण्ड, ननदेजशका य कामवमोजनाहरुको अध्ममन, ववश् रेषण गयी उऩमरि 

एकीकृत व्मवस्थाका रानग नसपारयस गने, ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩन याज् िम यणनीनत, 

२०६६ को कामावन्वमन जस्थनतको अध्ममन तथा एवॊ ववश् रेषण गयी थऩ कामविभहरु 

कामावन्वमनका रानग नसपारयस गने, ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ऺेरीम तथा अन्तयावज् िम 

स्तयभा व्मि गरयएका प्रनतवर्द्ताहरुको कामावन्वमन जस्थनतको सनभऺा एवॊ ननमनभत 

प्रनतवेदन गने । 

 ववऩद् प्रनतकामवका रानग ऩूववतमायी अवस्थाभा यहने, 
 ववऩद् सम्फन्धी घटनाहरुको सूचनाको सॊकरन, अयावावनधक, ववश् रेषण एवॊ प्रवाह गने, 

 प्रनतकामवका रानग खोज तथा उर्द्ाय टोरी य सरयऺा ननकामको ऩरयचारन गने, ववऩद् 

प्रनतकामवका रानग अन्तयावज् िम सहामता ऩरयचारनको सभन्वम एवॊ सॊमोजन गने, 

 खोज तथा उर्द्ायभा सॊर्न ननकामहरुका ववयावभान जनशजि, औजाय,उऩकयण य अन्म 

स्रोत साधनहरुको अनबरेखीकयण एवॊ ववश् रेषण गने य प्रनतकामवका रानग गनरवऩने थऩ 

कामवहरुको ववषमभा नसपारयस गने, 

 याज् िम आऩत ्कारीन कामवसञ् चारन केन्र, ऺेर य जजल्रा आऩत ्कारीन कामवसञ् चारन 

केन्रहरुको सञ् चारन य सभन्वम गने, 

 प्रनतकामवका रानग खोज तथा उर्द्ाय ऺभताको ववकास सम्फन्धी कामव गने, 

 ववऩद् प्रबाववत ऩरयवायहरुराई सभमभै उजचत याहत तथा उर्द्ाय व्मवस्थाको रानग केन्र, 

ऺेर य जजल्राहरु नफचको कामवभा सभन्वम गने, 

 ववऩद् प्रनतकामवको ऩूववतमायीका रानग बावी प्रनतकामव मोजना तजरवभा गने, 

 ववऩद् सम्फन्धी सम्ऩूणव सूचनाहरु एउटै केन्रीम Web Base फाट उऩरधध गयाउन 

Disaster Portal को सञ् चारन गने, 

 ववऩद् प्रनतकामवको सभमभा ववषमगत ऺेरराई ऩरयचारन गयाउने, सभम य भौसभ अनरसाय 

आउने तथा आउन सक्न ेप्रकोऩ य ववऩद्का घटनाका सम्वन्धभा आऩतकारीन अवस्थाभा 
गनरवऩने तमायी य प्रनतकामवका ववषमभा सयोकायवाराहरुसॉग छरपर य अन्तयविमा 
सञ् चारन गयी तमायी अवस्थाभा याख् ने, य 

 SAHANA Software को सञ् चारन गने तथा DesInventor Data सॉगको स्थामी सॊमन्र 

स्थाऩना गने। 
कानून भहाशाखा 
१.कानून तथा पैसरा 
कामावन्वमन शाखा 
 

 

 

 

 भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ऐन ननमभ, ननदेजशका तथा कामवववनधहरूको भस्मौदा तमाय गने  
सम्फन्धी कामव गने, 

 भन्रारम य अन्तगवतका ववबाग, शाखा य कामावरमहरूराई कानरनी याम सल्राह ददन,े 

 प्रकाजशत गनरवऩने ऐन, ननमभ सूचनाहरूको भस्मौदा तजरवभा गने तथा याजऩरभा प्रकाजशत 
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२.भानव अनधकाय प्रवर्द्वन 
तथा रैवङ्गक न्माम शाखा 

गने गयाउने, 
 भन्रारम य भातहतका कभवचायीहरूको कानूनी प्रनतयऺा सम्फन्धी कामव, 
 भन्रारम उऩय ऩयेका रयट ननवेदनहरूको जवाप तमाय गने सम्फन्धी कामव, 
 सॊघीम नेऩार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार अन्तगवतका प्रहयी कभवचायीहरूको 

ववबागीम सजाम उऩय ऩरनयावरोकन सरन् ने, 
 भन्रारम तथा भातहतका ननकामहरूफाट प्रमोग हरने ऐन ननमभराई सभम सभमभा 

ऩरनयावरोकन गने, 

 प्रादेजशक गहृ भन्रारमएवॊ प्रदेश प्रहयी भरख्मारमफाट गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत ऐन, 
ननमभ रगामतका कानूनी नफषमभा कर नै सहमोग सरझाव तथा सभन्वमका रानग भाग बई 

आएभा उि सम्फन्धभा आवश्मक सहमोग तथा सरझाव ददने। 

 सॊमरि या् ि सॊघ, साकव  तथा अन्म अन्तयावज् िम ननकामसॉग बएका सजन्ध, सम्झौता, 
भहासजन्ध, प्रोटोकरहरु भध्मे गहृ भन्रारमफाट सम्ऩादन हरनरऩने कामवहरुको अयावावनधक 

अनबरेख याख् ने साथै ऩऺ या् िको हैनसमतरे नेऩाररे सॊमरि या् िसॊघभा फरझाउनर ऩने 

ICCPR/CAT को आवनधक प्रनतवेदन सम्फजन्धत ननकामको सहमोग य भहाशाखा 
प्रभरखसॉगको सभन्वमभा तमाय गने, 

 भानव अनधकाय, भवहरा, दनरत, भरजस्रभ आदद भानव अनधकाय आमोगसॉग सम्फजन्धत 

कामव, 
 गहृ भन्रारम, भानव अनधकाय इकाईको रुऩभा कामव गने, 

 भानव अनधकाय उल्रॊघनका उजरयी छाननफन य आवश्मक कायफाही गने, 

 भानव अनधकाय सम्फन्धी घटनाभा बएका मातनाभा ऺनतऩूनतव सम्फन्धी कामव गने, 

 भन्रारमको रैवङ्गक सम्ऩकव  ववन्दर को रुऩभा कामव गने, 

 UNHCR १३२५ य १८२० को याज् िम कामवमोजना कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने, 

 फारफानरका य घयेरर वहॊसा सम्फन्धी कामव गने, 

 भानव फेचनफखन ननमन्रण तथा रैवङ्गक सवार सम्फन्धी कामव गने, 

 अऩाङ् ग, ज्मेष्ठ नागरयक, अनाथ फारफानरकाको सॊयऺण य भूल्माङ् कन सम्फन्धी कामव, य 

 फादी सभरदाम, भरि श्रनभक, कभैमा, हनरमा सम्फन्धी कामव । 

५. गहृ भन्रारमका भहाशाखा/शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी 
ि.स. भन्रारमको भहाशाखा/शाखा जजम्भेवाय अनधकायी कैवपमत 

१ सरयऺा तथा सभन्वम भहाशाखा जनकयाज दाहार भहाशाखा प्रभरख/सहसजचव 
२ प्रशासन भहाशाखा घनश्माभ उऩाध्माम भहाशाखा प्रभरख/सहसजचव 
३ ववऩद तथा द्वन्द्व व्मवस्थाऩन भशाशाखा गोववन्द रयजार/हरभकारा ऩाण्डे भहाशाखा प्रभरख/सहसजचव 
४ आन्तरयक व्मवस्थाऩन भहाशाखा हरभकरा ऩाण्डे/गोववन्द रयजार भहाशाखा प्रभरख/सहसजचव 
५ नीनत, मोजना, अनरगभन तथा भरल्माॊङ्कन 

भहाशाखा 
जम नायामण आचामव भहाशाखा प्रभरख/सहसजचव 

६ कानून भहाशाखा धभवयाज कर इकेर भहाशाखा प्रभरख/सहसजचव 
७ ननजाभती कभवचायी प्रशासन शाखा जनककयाज ऩन्त शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
८ प्रहयी कभवचायी प्रशासन शाखा रुर प्रसाद ऩजण्डत शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
९ गरनासो व्मवस्थाऩन शाखा ऩयभानन्द जघनभये शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
१० सूचना प्रववनध शाखा सर् भा शे्रष्ठ शाखा प्रभरख/वरयष्ठ 

कम्प्मरटय ईजन्जननमय 
११ शाजन्त सरयऺा तथा अऩयाध ननमन्रण शाखा खरभकान्त आचामव शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
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१२ अध्मागभन तथा सीभा प्रशासन शाखा गोभादेवी चेम्जोङ शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
१३ स्थानीम प्रशासन तथा प्रदेश सभन्वम शाखा सागयभाजण ऩाठक शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
१४ कामावरम व्मवस्थाऩन तथा जजन्सी शाखा नबभकान्त शभाव शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
१५ आन्तरयक प्रशासन, सवायी तथा सबा 

सभायोह व्मवस्थाऩन शाखा 
ववश्वयाज न्मौऩाने शाखा प्रभरख/उऩसजचव 

१६ आनथवक प्रशासन शाखा ननभवर न्मौऩाने शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
१७ मोजना, अनरगभन तथा भूल्माङ् कन शाखा ववजमा कर भायी प्रसाई/ भाधव 

प्रसाद ऩोखयेर 
शाखा प्रभरख/उऩसजचव 

१८ नागरयकता तथा याविम ऩरयचमऩर 
व्मवस्थाऩन शाखा 

नररा कर भायी के.सी. शाखा प्रभरख/उऩसजचव 

१९ रागर औषध ननमन्रण शाखा अजरवन बण्डायी शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
20 शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा सरयेश सरनाय शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
२१ याहत तथा तथ्माङ् क व्मवस्थाऩन शाखा शम्ब र प्रसाद ये्भी शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
२२ ववऩद् अध्ममन जोजखभ न्मूनीकयण तथा 

प्रवर्द्वन शाखा 
गणेश गैये शाखा प्रभरख/उऩसजचव 

२३ ववऩद् ऩूवव तमायी तथा प्रनतकामव शाखा ददर कर भाय ताभाङ शाखा प्रभरख/उऩसजचव 
२४ कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा कृ्ण कर भाय काकी/याभ प्रसाद 

रम्सार 
शाखा प्रभरख/उऩसजचव 

२५ भानव अनधकाय प्रवर्द्वन तथा रैंनगक न्माम 
शाखा 

याभहयी शभाव शाखा प्रभरख/उऩसजचव 

२६ कसरयजन्म सम्ऩजि व्मवस्थाऩन इकाई नयेन्र कर भाय याना प्रभरख/उऩसजचव 

६. सेवा प्राप् त गनव रा्न ेदस्तरय य अवनध 

भन्रारमफाट प्रवाह गरयने सेवाहरु प्राप् त गदाव रा्ने दस्तरय य अवनध गहृ भन्रारमको कामव सञ् चारन 
कामवववनध, २०७६ फभोजजभ हरनेछ । 

७. ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी 
भन्रारमका ववनबन् न भहाशाखा तथा शाखाहरुफाट सम्ऩादन गरयने कामवहरुको ननणवम प्रविमा गहृ 
भन्रारमको कामव सञ् चारन कामवववनध, २०७६ फभोजजभ हरनेछ । शाखाफाट सम्ऩादन गरयने कामव य सो 
को कामव प्रविमा एवॊ आवश्मक कागजात देहाम फभोजजभ यहेका छन,्- 

ननजाभती कभवचायी प्रशासन शाखा 
ननमरजि 

 रोकसेवा आमोगफाट प्राप् त नसपारयस भरताववक भन्रारम य अन्तगवतका रयि ऩदभा ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा 
९ फभोजजभ नसपारयस,  

 ननयोनगताको प्रभाणऩर, 

 सऩथ ग्रहण ऩर, य  

 कयाय सेवाभा ननमरि हरने कभवचायीको हकभा साववजननक खरयद ऐन, २०६४ फभोजजभ हरन े। 

सरुवा/काज 
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 कभवचायी सॊकेत नम्फय खररेको सम्फजन्धत व्मजिको ननवेदन,  

 ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा १८ को व्मवस्था भरताववक सरुवा गरयने,  
 ननमभानरसाय ननशज्चत अवनधभा/आवनधक य आवश्मकता अनरसाय,  

 याजऩराॊवकत दद्वतीम शे्रणी सम्भका कभवचायीको हकभा सजचवज्मूफाट य याजऩराॊवकत प्रथभ शे्रणीका कभवचायीको हकभा 
भाननीम भन्रीज्मूफाट सरुवा सदय गयाई सम्फजन्धत ननकामहरुभा ऩराचाय गने,  

 याजऩराॊवकत ततृीम तथा याजऩर अनॊवकत कभवचायीहरुको सरुवाको ननणवम भहाशाखा प्रभरखफाट (अनधकाय प्रत्मामोजन 

अनरसाय) सदय गयाई सम्फजन्धत व्मजि तथा जजम्भेवाय ननकामहरुराई ऩराचाय गनव, 
 याजऩराॊवकत ततृीम शे्रणी सम्भका कभवचायीको हकभा शाखा अनधकृतरे, याजऩराॊवकत दद्वतीम शे्रणीका कभवचायीको हकभा 

शाखा प्रभरखरे य याजऩराॊवकत प्रथभ शे्रणीका कभवचायीको भहाशाखा प्रभरखरे सरुवा ऩरभा हस्ताऺय गयी जायी गने । 

ऩदस्थाऩन 

 ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ दपा १५ को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩदस्थाऩन गरयन ेय ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा 
१५ को उऩदपा (५) फभोजजभ कामावरमका प्रभरख वा अन्म ऩदभा ऩदस्थाऩन गदाव कामवसम्ऩादन सम्झौता गयी ऩदस्थाऩन 

गनव सवकनेछ । 

 सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम वा रोकसेवा आमोगको ऩदस्थाऩन/नसपारयस ऩर/ननमरजि ऩर आवश्मक 
हरने। 

ववदा स्वीकृनत 

 घय नफदा/नफयाभी नफदा/अन्म नफदाको रानग  नफदा नरनरऩने स्ऩ् ट कायण सवहतको ननवेदन/नफदा भाग पायभ  

 सम्फजन्धत कभवचायीको सजित नफदाको अनबरेख,  

 ७ ददन सम्भको नफदा शाखा प्रभरखरे य सो बन्दा फढी भहाशाखा प्रभरखफाट स्वीकृत गयाउने,  
 प्रभरख जजल्रा अनधकायीको हकभा ७ ददन सम्भको नफदा प्रशासन भहाशाखा प्रभरखरे य सो बन्दा फढी अवनध बएभा 

सजचवज्मूफाट स्वीकृत गयाई ऩर भापव त नफदा स्वीकृनतको जानकायी गयाउन े। 

ऩरयस्काय नसपारयस 

 ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को ननमभ ११६ य ११६(क) को व्मवस्था फभोजजभका ऩरयस्काय प्रदान गनव नसपारयस 

गने, 
 ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को ननमभ ११६ (क) अनरसाय ऩरयस्काय छनौटका आधायहरु उजल्रजखत पायभ सवहत 

सम्फजन्धत कामावरम/ववबागको नसपारयस ऩर 

 भन्रारम/आमोग/सजचवारमरे ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को ननमभ ११६(क) अनरसाय ऩरयस्कायको रानग 

कभवचायीको नाभावरी नसपारयस गदाव कामावरमरे बयेय ऩठाउनरऩने  

 ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को दपा ११६(क) अनरसाय छनौट गयी सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन 

भन्रारमभा ऩठाउन े। 

सजाम 

 अजख्तमाय दररुऩमोग अनरसन्धान आमोगको ऐन, २०४८ फभोजजभ उि आमोगफाट प्रचनरत कानून फभोजजभ ववबागीम 

कायफाही गनव रेखी आएभा, सम्फजन्धत कामावरम/भहाशाखाफाट कानून फभोजजभ कायफाही गनरवऩने स्ऩ् ट कायण सवहतको 
नसपारयस बइ आएभा, उजल्रजखत फाहेक ववबागीम प्रभरखराई आपू भातहतका कर नै कभवचायीरे कानून ववऩयीत गम्बीय कामव 
गयेको स्ऩ् ट बएभा य सपाइ ऩेश गने भौकाभा ऩेश बएको सपाइ/स्ऩिीकयण सन्तोषजनक नबएभा सजाम प्रस्ताव सवहत 

रोकसेवा आमोगको ऩयाभशव नरने गरयनछ् । ननज कभवचायीराई ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ५९, ६०, ६१ य 

६२ फभोजजभ सजाम हरने गदवछ । 
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अवकाश 

 ननजाभती वकताफखानाफाट प्राप् त अननवामव अवकास सम्फन्धी सूचना 
 PIS प्रनतनरऩी 
स्वेजच्छक अवकाश/याजजनाभा 
 यीतऩरववकको ननवेदन प्रनत,  

 ऩरयचमऩरको प्रनतनरऩी,  
 ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को ननमभ १२८ अनरसायका कागजातहरु,  

 याजऩर अनॊवकत कभवचायीको हकभा भहाशाखा प्रभरखरे, उऩसजचव य शाखा अनधकृतको हकभा सजचवस्तयफाट तथा 
सहसजचव य सजचवको याजजनाभा भजन्रऩरयषद् फाट स्वीकृत गयाई ऩर भापव त जानकायी गयाउन,े  

 ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को अनरसरची १७ क अनरसायको ननविृबयण भाग पायभ (प्रशासन भहाशाखा प्रभरखफाट 

पायभभा उजल्रजखत व्महोया प्रभाजणत हरनऩने), य 

 याज् िम वकताफखाना (ननजाभती) राई ननविृबयण नसपारयस सम्फन्धी अनरयोध ऩर । 

तानरभ 

 नेऩार प्रशासननक प्रजशऺण प्रनत् ठानफाट सॊचानरत सेवाकानरन तानरभ 

१. तानरभको सूचना ऩर सॊर् न बएको यीतऩरववकको ननवेदन, 

२. PIS प्रनतनरऩी, य 

३. भहाशाखा प्रभरखफाट स्वीकृत गयाइ नसपारयस गने ।  

 स्वदेश तानरभ/भ्रभण/गो् ठी/सेनभनाय  

१. सम्फजन्धत ननकामफाट भाग बई आएको हरनरऩने, 

२. सम्फजन्धत ववषम हेने कभवचायी एवॊ ववऻराई प्राथनभकता ददइने,  
३. मस ऩूवव तानरभ ननरएकाराई तानरभभा प्राथनभकता ददइने, 
४. ऩरन्ताजगी प्रकृनतका तानरभको सम्फन्धभा आधायबतू तानरभ नरएकाराई प्राथनभकता ददइने, 
५. जान् न, नसक्न य नसकाउन अनबराषा बएको हरनरऩने, 

६. भहाशाखा प्रभरखफाट सहबानगता भनोनमन स्वीकृत गयाई अनरयोध गने ननकाम य सम्फजन्धत कभवचायीराई ऩर भापव त 

जानकायी गयाउन े।  

७. अनरयोध गने ननकामराई ऩराचाय गदाव भनोनमन बएको कभवचायीको सम्ऩकव  नम्फय तथा इभेर ठेगाना सभेत उल्रेख 

गरयददने ।  

 वैदेजशक तानरभ/भ्रभण/गो् ठी/सेनभनायका रानग भनोनमन  

१. सम्फजन्धत ननकामको अनरयोध ऩर  

(अनरयोध ऩर अनरसाय कामविभ सञ् चारन हरन ेस्थान, नभनत, सहबागी सॊख्मा, सहबानगताका आधाय तथा भनोनमन गयी 
ऩठाउनरऩने अजन्तभ नभनतराई ववशेष ध्मान ददई भनोनमन प्रविमा अगाडी फढाउन)े  

२. ऩयया् ि भन्रारम वा अथव भन्रारमको अनरयोध ऩर, 

३. भनोनमन नसपारयस गदाव ववषमको सान्दनबवकता, ववषमको ववऻता य उऩमरिता, कामवसम्ऩादन स्तय, ज्मे् ठता, कामवऺ ेर 

तथा ववगतभा वैदेजशक भ्रभणको अवसय ऩाए नऩाएको य सभावेजशता बए नबएको जस्ता ऩऺहरु सवहत ननजाभती सेवा 
ननमभावरी, २०५० रे ननददव् ट गयेको तोकेका शतवहरु ऩरया हरने गयी गने, 

४. कभवचायीको ननजी प्रमासभा स्वदेश वा ववदेशभा अध्ममन, तानरभभा सहबागी हरन चाहेभा भन्रारमको ऩूवव स्वीकृनत 

आवश्मक ऩने,  
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५. छनौट बएभा ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को अनरसूची १२ (ख) अनरसायको कफरनरमतनाभा गयाउनर ऩने,  

६. भनोनमन स्वीकृत बए ऩश् चात सो को जानकायी अनरयोध गने ननकाम तथा सम्फजन्धत कभवचायीराई गयाउने,   
७. भनोनमनको ननणवम प्रनतनरऩी सवहत ऩयया् ि भन्रारमभा ऩराचाय गने, य  

८. अन्म कर या फैदेजशक भ्रभण व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७५ रे तोके फभोजजभ हरनेछ । 

सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण 

 सम्फजन्धत सॊगठनको कामव ऺेरभा आएको बनूभकाभा ऩरयवतवन/पेयफदर बइ O&M Survey गनव आवश्मक ऩनरवको 
औजचत्म ऩरषट््याइ सवहतको सम्फजन्धत कामावरमको नसपारयस ऩर, 

 भन्रारमका प्रशासन भहाशाखा प्रभरखको सॊमोजकत्वभा सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम य अथव 
भन्रारमका प्रनतनननध सजम्भनरत कामवदर गठन हरने, 

 उि कामवदरभा थऩघट गनरवऩने औजचत्म य आवश्मकता सवहतको वववयण सम्फजन्धत सॊस्थारे उऩरधध गयाउनर ऩने, 

 उि सनभनतको नसपारयस भरताववक दयफन्दी सॊयचना पेयफदर गनव पेयफदर बएको सॊगठन सॊयचना तथा दयफन्दी तेरयज 

सवहत सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभा नसपारयस गने, य 

 दयफन्दी थऩघट गनव गयाउन भजन्रऩरयषद् भा प्रस्ताव गयी भजन्रऩरयषद्को ननणवम भरताववक दयफन्दी पेयफदर सम्फन्धी 
कामवसम्ऩादन हरने । 

कामवसम्ऩादन भूल्माङ् कन 

 सम्फजन्धत कभवचायीरे प्रत्मेक वषव श्रावण ७ गते नबर वावषवक कामवसम्ऩादन भूल्माङ् कन पायभ बयी बयाइ दताव गयी 
सरऩयीवेऺक सभऺ ऩेश गने,  

 दताव बएको बयऩाइ सम्फजन्धत कभवचायीराई ददनरऩने, 

 सरऩयीवेऺकरे श्रावण भसान्त सम्भभा भूल्माङ् कन गयी ऩरनयावरोकन सनभनत सभऺ ऩेश गनरवऩने, 

 ननजाभती कभवचायी प्रशासन शाखारे ऩरनयावरोकन सनभनतको सजचवारमका रुऩभा काभकाज गनरवऩने, 

 कामव सम्ऩादन भूल्माङ् कन कामव सम्ऩन् न बई सकेऩनछ उि ३ प्रनत कामव सम्ऩादन भूल्माङ् कन पायाभराई अरग–अरग 

गयी एक प्रनत सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमको फढरवा सनभनतको सजचवारमभा एक प्रनत रोकसेवा 
आमोगभा राहा छाऩ रगाई गोप्म जशरफन्दी गयी ऩठाउने य एक प्रनत गहृ भन्रारमभा सरयजऺत तवयरे याख् ने व्मवस्था 
नभराउन,े य  

 सहसजचवको हकभा कामव सम्ऩादन भूल्माङ् कन पायाभ प्राप् त बएऩनछ श्रावण भसान्त नबर सरऩरयवेऺकको तपव फाट गहृ 

सजचवरे भूल्माङ् कन गयेऩनछ ऩरनयावरोकनकताव य ऩरनयावरोकन सनभनतको भूल्माङ् कनका रानग प्रधानभन्री तथा 
भजन्रऩरयषद्को कामावरमभा गोप्म रुऩभा जशरफन्दी गयी ऩठाउने। 

सम्ऩजि वववयण 

 ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को ननमभ ११८ को व्मवस्था फभोजजभ अनरसूची –१८ भा बएको ढाॉचाभा सम्फजन्धत 

कभवचायीरे आनथवक वषव सभाप् त बएको ६० (साठी) ददन नबर सम्फजन्धत कामावरमभा फरझाउनर ऩने,  

 साथै नमाॉ ननमरजि हरने बएको कभवचायीरे ननमरजि बएको नभनतरे ६० (साठी) ददन नबर सम्ऩजि वववयण फरझाउनरऩने व्मवस्था 
यहेको,  

 भन्रारम वा भातहतका जजल्रास्तयीम ननकामहरुफाट प्राप् त सम्ऩनत वववयण उि अवनध नबरै ननजाभती वकताफखानाभा दताव 
गने/गयाउन ेव्मवस्था नभराउन,े य 

 तोवकएको सभम नबर सम्ऩनत नफवयण नफरझाउने कभवचायीहरुको वववयण याज् िम सतकव ता केन्रभा सभमभै उऩरधध 
गयाउन े। 

कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौता 
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 जजल्राभा कामवयत प्रभरख जजल्रा अनधकायीहरुराई प्रत्मेक वषवको श्रावण भवहनाभा तथा सरुवा बइ जाने प्रभरख जजल्रा 
अनधकायीहरुराई सोही सभमभा कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौताभा हस्ताऺय गयाउन,े 

 प्रभरख जजल्रा अनधकायीहरुफाट प्राप् त ऩषृ्ठऩोषणका आधायभा कामवसम्ऩादन सम्झौताराई आवश्मकता अनरसाय प्रत्मेक 

वषवको असाय भसान्त सम्भभा ऩरयभाजवन गने, 

 कामावन्वमनको अवस्था ऩवहचानका रानग नीनत मोजना तथा अनरगभन भूल्माङ् कन भहाशाखा प्रभरखसॉग सभन्वम गने, 

 प्रशासन भहाशाखा अन्तगवत प्राप् त बएका प्रगनत वववयणहरु मोजना तथा अनरगभन भूल्माङ् कन भहाशाखाभा ऩठाउन,े य 

 नीनत मोजना तथा अनरगभन भूल्माङ् कन भहाशाखाफाट असाय भसान्त नबरभा सफै प्रभरख जजल्रा अनधकायीहरुको 
कामवसम्ऩादनको सभविगत अवस्था सवहतको वववयण प्राप् त गने य उि वववयण कामवसम्ऩादन भूल्माङ् कनसॉग आवद्व 

गयाउने। 

कामववववयण तथा अनधकाय प्रत्मामोजन 

 भन्रारमभा सरुवा बइ आउने भहाशाखा प्रभरख/शाखा प्रभरखहरुका रानग नेऩार सयकाय (कामवसम्ऩादन) ननमभावरी, 
२०६४ अनरसाय भाननीम भन्रीज्मूफाट सजचवज्मूराई प्राप् त अनधकायहरु भध्मे भहाशाखा तथा शाखाहरुसॉग सम्फजन्धत 

कामवसम्ऩादनका रानग सजचवज्मूफाट हस्ताऺय गयाई कामववववयण तथा अनधकाय प्रत्मामोजन ऩर भहाशाखा तथा शाखा 
तोवकएको ऩर साथै उऩरधध गयाउने। 

शाखाका भहत्वऩूणव कागजातहरुको अनबरेख तथा PIS अयावावनधक  

 शाखाभा प्राप् त बएका तथा शाखाफाट उत्ऩादन बएका कागजातहरुको वगॉकयण, व्मवस्थाऩन एवॊ अयावावनधक गने साथै 

सरुवा फढरवा रगामत कभवचायीको वैमजिक वववयणहरु तत्कार अयावावनधक गने । 

प्रहयी कभवचायी प्रशासन शाखा 
नमाॉ ननमरजि/फढरवा 
 नेऩार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारका प्रहयी ननयीऺक/सशस्त्र प्रहयी ननयीऺक देजख भानथका अनधकृतहरुको ननमरजि 

गहृ भन्रारमफाट हरने, य 

 रोक सेवा आमोग तथा फढरवा सनभनतको नसपारयस सवहत प्रहयी प्रधान कामावरमरे प्रस्ताव गयी ऩठाए फभोजजभ ननणवम गयाई 
देहाम फभोजजभ ननमरजि ददने । 

ि.स. ऩद/तह फढरवाको ननणवम ददन े
अनधकायी 

फढरवा ऩरभा हस्ताऺय 
गने अनधकायी 

१ प्रहयी ननयीऺक सजचव शाखा अनधकृत 

२ प्रहयी/सशस्त्र प्रहयी नामफ उऩयीऺख य प्रहयी उऩयीऺक सम्भ सजचव उऩसजचव 

३ प्रहयी/शसस्र प्रहयी फरय् ठ उऩयीऺक देजख प्रहयी नामफ 
भहाननयीऺकसम्भ 

भन्री सहसजचव 

४ प्रहयी/शसस्त्र प्रहयी अनतरयि भहाननयीऺक य भहाननयीऺक नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद् सजचव 
 

वैदेजशक भ्रभण, तानरभ य सेनभनाय 
 नेऩार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका प्रहयी कभवचायीहरुको सहबानगताको रानग कर नै ननकामफाट अनरयोध बइ 

आएभा वैदेजशक भ्रभण कामवववनध, २०७५ अनरसाय हरने गयी सहबानगता भनोनमनका रानग सम्फजन्धत प्रहयी प्रधान 

कामावरमराई ऩराचाय गने, य 

 प्रहयी प्रधान कामावरमफाट भनोनमन बइ आए अनरसाय प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी वरय् ठ उऩयीऺक सम्भको सजचवस्तयफाट, 

प्रहयी/सशस्त्र प्रहयी नामव भहाननयीऺकको भजन्रस्तयफाट य प्रहयी/सशस्त्र प्रहयी अनतरयि भहाननयीऺक/भहाननयीऺकको 
भजन्रऩरयषद्फाट स्वीकृत बए अनरसाय सम्फजन्धत अनरयोध गने ननकाम तथा ऩयया् ि भन्रारमभा ननणवमको प्रनतनरऩी सवहत य 

सम्फजन्धत प्रहयी कभवचायीराई नरजखत रुऩभा जानकायी गयाउने। 
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ववबागीम कायफाही 
 प्रहयी ऐन, २०१२, प्रहयी ननमभावरी, २०७१ तथा सशस्त्र प्रहयी ऐन, २०५८, य सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी, २०७२ भा 

धमवस्था बए फभोजजभ सम्फजन्धत प्रहयी प्रधान कामावरमको नसपारयसभा आवश्मक कायफाही गने । 

अध्ममन नफदा स्वीकृत 

 प्रहयी ऐन, २०१२, प्रहयी ननमभावरी, २०७१ तथा सशस्त्र प्रहयी ऐन, २०५८, य सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी, २०७२ भा 
धमवस्था बए फभोजजभ सम्फजन्धत प्रहयी प्रधान कामावरमको नसपारयसभा अध्ममन नफदा स्वीकृत गने । 

सूचना प्रववनध शाखा 
ववयावरतीम भाध्मभफाट सूचना प्रवाह 

 भहाशाखा प्रभरखसॉगको सभन्वमभा भन्रारमको वेफसाइटभा सूचना तथा सभाचाय ननमनभत रुऩभा Update गने, दैननक 

रुऩभा अयावावनधक गने,   

 भन्रारम भातहतका ववबागीम ननकाम तथा जजल्रा प्रशासन कामावरम, इराका प्रशासन कामावरम, सीभा प्रशासन 

कामावरमहरुको Website ननमनभत रुऩभा अयावावनधक बए नबएको अनरगभन य आवश्मकतानरसाय Backstopping साथै 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन अनरसाय साववजाननक गनव नभल्ने सफै सूचनाहरु Website भापव त साववजाननक गनव सम्फजन्धत 

ननकामसॉग सभन्वम गने, 

 भहाशाखा/शाखाहरुफाटनरजखत रुऩभा अनरयोध बइ आए अनरसाय ऩरयऩर प्रणारी, इभेर, एसएभएस भापव त भन्रारम 

भातहतका ननकामहरुभा सूचना प्रवाह गने, 

 MoHA Domain फाट प्रत्मेक शाखा य व्मजिको Email Create गयी प्रदान गने, 

 ऩरयऩर System को Memory Management को काभ गने, 

 नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्मद्भा ऩेश गनरवऩने प्रस्तावहरु स्वचानरत नसस्टभभा Upload गने य त्मसको Monitoring गने, य 

 CIMS भा प्रवव् टी गरयएका ऩरयाना नागरयकताका प्रभाणऩरका सॊख्मा रुजर एॊव प्रभाजणत गयी जजल्रा तथा ईराका प्रशासन 

कामावरम ऩठाउन ेय सो को येकडव याख् न,े 

 दैननक रुऩभा भन्रारम, जजल्रा प्रशासन कामावरम, ईराका प्रशासन कामावरम य एकीकृत सेवा केन्रहरुभा वेफसाइट, E-
Attendence, CIMS, ऩरयऩर प्रणारी य इन्टयनेट तथा इन्िानेटभा आएका सभस्माहरुको सभाधानको ऩहर गने, य  

 Read Only Access को सरनफधाको रानग अनरयोध बै आएभा कामवववनधरे तोके फभोजजभको यीत ऩरर् माई वटप्ऩणी ऩेश गने। 

कम्प्मरटय प्रणारीफाट नागरयकताको प्रभाणऩर ववतयण 

 प्रववनध सॊमोजनको प्रफन्ध नभराउन,े DBA सम्फन्धी कामव गने, 

 नफनबन् न जजल्रा प्रशासन कामावरम य ईराका प्रशासन कामावरमभा नागरयकताको सफ्टवेमय Oracle Database 

Installation य सञ् चारनभा सहमोग गने, 

 नागरयकता सफ्टवेमयको Database भा फेरा-फेराभा आइऩने सभस्माहरुको Troubleshooting गने, 

 CIMS Software राई सहज फनाउन प्रमोगकतावहरुफाट सरझाव सॊकरन गने, 

 Read Only Access को रानग Username/Password प्रदान गने य त्मसको व्मवस्थाऩन गने,   

 CIMS (Citizenship Information and Management System) फाट ववतयण कामवको सॊमोजन गने, य  

 आवश्मकताको ऩवहचान गयी केन्रीम सबवयको बण्डायण ऺभता फढाउने । 

सफ्टवेमयभा इन्िी बएका डाटाभा सॊशोधन 

 नागरयकताको सफ्टवेमयभा इन्िी बएका डाटा सॊशोधन गनव सम्फजन्धत प्रभरख जजल्रा अनधकायी वा सम्फजन्धत कामावरमको 
प्रभरखको ऩर, 
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 अरु सफ्टवेमयभा इन्िी बएका डाटाभा सॊशोधन गनव सम्फजन्धत कामावरम प्रभरख/भहाशाखा प्रभरखको ऩर, य 

 भहाशाखा प्रभरखफाट ननणवम हरने । 

इन्टयनटे सरनफधाको धमवस्था 
 भन्रारमको रानग आवश्मक ऩने VPN, इन्टयनेट/इन्िानेट, अजप् टकर पाइफय, नरज राईन जडान गने, 

 इन्टयनेट य इन्िानेटको धमवस्था गने, 

 जजल्रा प्रशासन कामावरम य अन्म कामावरमहरुको रानग अजप् टकर पाइफय, नरज राईन इन्टयनेट य इन्िानेटको धमवस्था 
गने, य 

 भन्रारम य भातहतका ननकामहरु फीच नेटववकव ङको धमवस्था गने । 

साइफय सरयऺाको प्रफन्ध 

 Username Access Manual फनाउन,े  

 Firewall Monitoring गने, 

 आवनधक रुऩभा Cyber Security Audit गने, 

 System Architect नभराउन,े  

 केन्रीम सबवयको सरयऺा प्रफन्ध नभराउने,  
 Operating system ननमनभत रुऩभा अयावावनधक गने, 

 डाटाको धमाकअऩ दैननक रुऩभा नरने धमवस्था गने,  

 Hardware Replacement Plan फनाउन,े   

 Virtual Private Network को धमवस्था गने,  

 सूचना प्रववनध ववबाग य याज् िम सूचना प्रववनध केन्रसॉग आवश्मक सभन्वम गने, य 

 Cyber Security सम्फन्धी Password, Code रगामतका सरयऺा प्रफन्धका सम्फन्धभा शाखा प्रभरख य भहाशाखा प्रभरख 

स्तयभा अनबरेख याख् ने प्रफन्ध नभराउन े। 

स्ऩेनसवपकेशन एवॊ रागत अनरभान तमायी 
 फावषवक रुऩभा आवश्मकताको ऩवहचान गयी कामविभ स्वीकृत गयाउने एवॊ फजेटको धमवस्था नभराउने, 
 हाडववेमय य सफ्टवेमय खरयदको रानग स्ऩेजशवपकेशन एवॊ रागत अनरभान य ToR, RFP, Evaluation Criteria फनाउन,े 

य 

 कोटेशन एवॊ फोरऩरको भूल्माङ् कन गनव सहमोग गने । 

नागरयकताको डाटा इन्िीको प्रभाणीकयण 

 सम्फजन्धत कामावरमको ऩर,  

 अनधकृत कभवचायीफाट रुजर, य  

 शाखा प्रभरखफाट प्रभाजणत गने । 

केन्रीम सबवय एवॊ डाटावेसभा ऩहरॉच  

 सजचवस्तयफाट ननणवम गयाई Read Only Access को सरववधाको रानग अनरयोध बै आएभा कामवववनधरे तोके फभोजजभको 
प्रविमा ऩरया गयी ऩहरॉच ददने, य 

 अन्म ऩहरॉचको हकभा सरयऺाको प्रफन्ध नभराई आवश्मकताको आधायभा ऩहरॉच ददने । 

भभवत सम्बाय सम्फन्धी कामव 
 केन्रीम सबवय एवॊ डाटाफेसको भभवत सम्बाय गने,  

 Hardware भभवत सम्बाय गने,  
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 सफ्टवेमयहरुभा आउने सभस्माहरुको Online सभाधान गने, य  

 प्राववनधक कभवचायीरे आवश्मक प्रफन्ध नभराउने । 

भजन्रऩरयषद्भा अनराईन प्रस्ताव ऩठाउन े

 सम्फजन्धत भहाशाखा/शाखाफाट प्रस्ताव तमाय बै आउनरऩने,  

 कम्प्मरटय ईजन्जननमय, कम्प्मरटय अनधकृत, कम्प्मरटय अऩयेटय तथा अन्म कभवचायीरे अटोभेशन प्रणारीफाट ऩठाउने, य  

 अनबरेख याख् न ेप्रफन्ध नभराउन े। 

भन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमफाट प्राप् त नरजखत उजरयी पछमौट 

 प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमफाटआएको नरजखत ऩर प्राप् त गने,  

 ऩरको व्महोया हेयी कायफाही, याम य ननणवम कामावन्वमन के.हो ? ऩरको वगॉकयण गने, 

 आवश्मक कायफाहीका रानग रेखी आएभा ववषमफस्तरको प्रकृनत अनरसाय जरन ननकामसॉग सम्फजन्धत हो सोही ननकामभा रेखी 
ऩठाउने,  

 आवश्मक कायफाहीका रानग गम्बीय ववषमवस्तर उठान बई आएभा १५ ददनको अवनध तोकी नरजखत प्रनतवेदन भाग गने,  

 याम प्रनतविमाका रानग रेखी आएभा सम्फजन्धत ननकामभा १५ ददनको अवनध तोकी याम प्रनतवेदन भाग गने,  

 याम प्रनतवेदन प्राप् त बएऩनछ उि प्रनतवेदन सॊर् न गयी सम्फजन्धत ननकामभा पछमौटका रानग रेखी ऩठाउने तथा थऩ 

फरझन् रऩने बएभा छाननफन टोरी गठन गयी छाननफन प्रनतवेदन नरने, य  

 ननणवम कामावन्वमनका रानग रेखी आएका ऩरहरु प्राप् त बएऩनछ ऩरको प्रकृनत अनरसाय ननणवम गयी अगानड फढ्ने । 

गरनासो व्मवस्थाऩन शाखा 
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, हेरो सयकायफाट प्राप् त अनराईन गरनासो य उजरयी पर्छ्यौट 

 प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमको हेरो सयकाय सफ्टवेमय प्रणारीभा मस भन्रारमका रानग प्राप् त गरनासोहरुको 
वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  

 गरनासोहरुको प्रकृनत हेयी आवश्मक कायफाही, याम, ननणवम कामावन्वमन के.हो ? ऩरको वगॉकयण गने, 

 आवश्मक कायफाहीका रानग रेखी आएभा ववषमफस्तरको प्रकृनत अनरसाय जरन ननकामसॉग सम्फजन्धत हो ? सोही ननकामभा 
हेरो सयकाय अनराईन सफ्टवेमय प्रणारी भापव त ननकामहरुराई प्रदान गरयएको अनराईन ऩहरॉच प्रणारीभा ऩठाउने, य  

 उि ववषमको कायफाही बएऩनछ भातहतका ननकाम एवॊ कामावरमहरुराई सो ववषमको फायेभा बएको कायफाहीको वववयण 

प्रवव् ट गनव रगाई गरनासो पर्छ्यौट गने । 

भाननीम गहृभन्रीज्मूको सजचवारमफाट प्राप् त गरनासो य उजरयी पर्छ्यौट 

 भाननीम गहृभन्रीज्मूको सजचवारमफाट प्राप् त गरनासोहरुको वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने, 

 गरनासोहरुको प्रकृनत हेयी आवश्मक कायफाही, याम य ननणवम कामावन्वमन के.हो ? ऩरको वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  

 आवश्मक कायफाहीका रानग रेखी आएभा ववषमफस्तरको प्रकृनत अनरसाय जरन ननकामसॉग सम्फजन्धत हो ? सोही ननकामभा 
रेखी ऩठाउन,े  

 आवश्मक कायफाहीका रानग गम्बीय ववषमवस्तर उठान बई आएभा १५ ददनको अवनध तोकी नरजखत प्रनतवेदन भाग गने,  

 याम प्रनतविमा भाग गनरवऩने उजरयी वा गरनासो बएभा सम्फजन्धत ननकामभा १५ ददनको अवनध तोकी याम भाग गने,  

 याम प्रनतवेदन प्राप् त बएऩनछ अध्ममन गयी सो सम्फन्धभा के गनरवऩने हो ? याम सवहत ऩेश गने, य 

 ननणवम कामावन्वमनका रानग रेखी आएका ऩरहरु प्राप् त बएऩनछ ऩरको प्रकृनत अनरसाय आवश्मक ननणवम बए फभोजजभ गने 

। 

अजख्तमाय दररुऩमोग अनरसन्धान आमोगफाट प्राप् त ऩरहरुको पर्छ्यौट  
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 ननणवम कामावन्वमनका सम्फन्धभा्  
(अ) ऩरसाथ प्राप् त आमोगको ननणवमराई उच्च प्राथनभकता ददई कामावन्वमन प्रविमा अगानड फढाउन,े  

(आ) ऩरको प्रकृनत अनरसाय अवनध तोकी सम्फजन्धत ननकाम वा ऩदानधकायीराई ननणवम कामावन्वमन गनव रेखी ऩठाउने य सो 
को प्रनतवेदन भाग गने,  

(इ) ननणवम कामावन्वमन बएको जानकायी अजख्तमाय दररुऩमोग अनरसन्धान आमोगभा रेखी ऩठाउने, य 

(ई) ननणवम कामावन्वमन बएको जानकायी प्राप् त नबएसम्भ ननमनभत रुऩभा ताकेता गरययहने ।  

 याम प्रनतविमाका सम्फन्धभा्  
(अ) प्राप् त ऩर साभान्म, जरुयी, अत्मन्त जरुयी, गोप्म आदद कर न प्रकृनतको हो ? वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  

(आ) ऩरको प्रकृनत अनरसाय ७ (सात) ददनको अवनध तोकी सम्फजन्धत ननकामको ऩदानधकायीफाट याम प्रनतवेदन नरने,  
(इ) सम्फजन्धत ननकाम वा ऩदानधकायीफाट याम सवहतको प्रनतवेदन भाग गने, 

(ई) याम प्रनतवेदन प्राप् त बएऩनछ उि प्रनतवेदन, भन्रारमफाट ननणवम गयाई याम सवहतको प्रनतवेदन सभावेश गयी रेखी 
ऩठाउन ेवा छाननफन टोरी गठन गनरवऩने देजखएभा टोरी गठन गयी छाननफन प्रनतवेदन नरने,  

(उ) थऩ छाननफन आवश्मक बए अजख्तमाय दररुऩमोग अनरसन्धान आमोगभा ऩठाउने  
 आवश्मक कायफाही सम्फन्धभा् 

(अ) प्राप् त ऩर साभान्म, जरुयी, अत्मन्त जरुयी, गोप्म आदद कर न प्रकृनतको हो? वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  

(आ) ऩरको प्रकृनत अनरसाय ७ (सात) ददनको अवनध तोकी सम्फजन्धत ननकामको ऩदानधकायीराई आवश्मक कायफाहीका 
रानग रेखी ऩठाउने, 

(इ) प्राप् त प्रनतवेदन/जवापराई अध्ममन गयी ननणवम गने अनधकायीराई जानकायी गयाउन,े 

(ई) प्रनतवेदन प्राप् त बएऩनछ भन्रारमको याम सवहत ननणवम गने अनधकायीफाट ननणवम गयाई कायफाही टरॉ्माउने, य 

(उ) थऩ छाननफन गनरवऩने देजखएभा छाननफन टोरी गठन गयी छाननफन प्रनतवेदन नरन ेय ननणवम गने अनधकायीफाट ननणवम 

गयाई कायफाही य अजख्तमाय दररुऩमोग अनरसन्धान आमोगभा जानकायी ऩठाउनरऩने बनी रेखी आएकोभा जानकायी 
ऩठाउन ेवा अनबरेखभा याख् ने । 

याज् िम सतवकता केन्रफाट प्राप् त ऩरहरुहरुको पछमौट 

 प्राप् त ऩर साभान्म, जरुयी, अत्मन्त जरुयी, गोप्म आदद कर न प्रकृनतको हो ? वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने, 

 ऩरको प्रकृनत अनरसाय ७ (सात) ददनको अवनध तोकी सम्फजन्धत ननकामको ऩदानधकायीराई आवश्मक कायफाहीका रानग 

रेखी ऩठाउन,े  

 प्राप् त प्रनतवेदन/जवापराई अध्ममन गयी के गनव उऩमरि हरन्छ ननणवम गने अनधकायीराई जानकायी गयाउने, 
 प्राप् त प्रनतवेदन अध्ममन गयी भन्रारमको ननणवम साथ प्रनतवेदन सॊर् न याखी रेखी ऩठाउने य थऩ छाननफन गनरवऩने देजखएभा 

छाननफन टोरी गठन गयी छाननफन प्रनतवेदन नरने, 
 प्रनतवेदन प्राप् त बएऩनछ ननणवम गने अनधकायीफाट ननणवम वा आदेश नरई साभान्म प्रकृनतको बएभा अनबरेखीकयण गयी 

बण्डायण गने, य 

 याम वा जानकायी भाग बई आएका ऩरहरुको हकभा जवाप/याम/प्रनतवेदन सभावेश गयी अनबरेख याखी याज् िम सतवकता 
केन्रभा ऩठाउन े। 

नागरयकफाट टेनरपोन/नरजखत/भौजखक गरनासो एवॊ उजरयी सम्फोधन  

 प्राप् त गरनासो उजरयी साभान्म, जरुयी, अत्मन्त जरुयी, गोप्म आदद कर न प्रकृनतको हो ? वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  

 गरनासोको प्रकृनत हेयी कायफाही अगानड फढाउनर ऩने हो वा होईन ? मवकन गने,  

 गम्बीय प्रकृनतको गरनासो बएभा ननणवम गने अनधकायीराई जानकायी गयाउन,े  
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 ननणवम गने अनधकायीको ननणवम, ननदेशन तथा आदेश फभोजजभ गने,  

 साभान्म प्रकृनतको गरनासोको हकभा पछमौट्को व्मवस्था गने, य  

 गरनासो कामावन्वमनको अवस्था फायेभा टेनरपोन, पेसफरक, ट्ववटय, ईभेर, ऩर वा अन्म कर नै उऩमरि भाध्मभफाट 

गरनासोकतावराई जानकायी गयाउने । 

छाननफनका रानग टोरी खटाउन े

 भन्रारमभा प्राप् त गरनासो एवॊ उजरयीका रानग छाननफन गनव आवश्मक छ बनन् े सजचवस्तयफाट आवश्मक ठाननएभा 
सम्फजन्धत जजम्भेवाय ऩदानधकायी सजम्भनरत छाननफन टोरी गठन गनरवऩनेछ । उि टोरीराई कामववववयण य अवनध तोकी 
काभभा रगाउनर ऩनेछ ।  

 भन्रारमफाट टोरी खटाउन नसवकने बएभा सम्फजन्धत जजल्रा वा नछभेकी जजल्राको कभवचायीराई खटाइने छ। 

गरनासो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामविभ्  
 सेवाग्राही तथा भातहतका ननकामको गरनासो सम्फोधन गनवका रानग ७ वटै प्रदेशभा भन्रारमफाट आमोजना गरयन ेप्रादेजशक 

सरयऺा गो् ठीभा गरनासो सम्फोधन  सम्फन्धी कामविभ सभेतराई सभावेश गयी सूचना प्रवाह गरयनेछ । प्राप् त ऩषृठ्ऩोषणराई 

प्राथनभकताभा याखी सभस्मा सभाधान गरयनेछ । 

गरनासो व्मवस्थाऩनका रानग प्रमोगभा ल्माइएका सम्ऩकव  भाध्मभ 

Toll Free Number: 1112, 

Phone Number: 01-4211261, 01-4211214 

Email: gunaso@moha.gov.np 

Twitter: @mohagunaso (gunaso@moha.gov.np) 

Facebook Page: hellomoha (mohaplanning@gmail.com) 

शाजन्त सरयऺा तथा अऩयाध ननमन्रण शाखा 
ऺरेीम तथा प्रादेजशक सरयऺा गो् ठी य अन्तयकृमात्भक कामविभहरु सञ् चारन 

 प्रदेश स्तयीम सरयऺा गो् ठी वावषवक रुऩभा एक ऩटक तथा आवश्मकता अनरसाय गो् ठी आमोजना हरन ेस्थान य नभनत सवहत 

वटप्ऩणी उठान  गयी भाननीम भजन्रस्तयको ननणवमफाट नभनत य स्थान तम बए ऩश् चात सरयऺा गो् ठीको तमायी गने।  

 भाननीम भन्रीज्मूफाट सदय बईसकेऩनछ सम्फजन्धत ननकामहरुराई ऩराचाय गने।  

 प्रदेश स्तयीम सरयऺा गो् ठीको रानग आवश्मक व्मवस्था नभराउने सम्फन्धभा आमोजक जजल्राका प्रभरख जजल्रा 
अनधकायीराई सरयऺा गो् ठी सम्ऩन् न गनव आवश्मक ऩने सम्ऩूणव व्मवस्था नभराउन व्मानयको नभूना सवहत ऩराचाय गने।  

 आनतथ्मता ग्रहणका रानग भाननीम गहृभन्री, भाननीम आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्री, प्रदेश प्रभरख सजचव, भरख्म 

भन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, श्रीभान ्सजचव ज्मू, आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम, राई गो् ठीको नभनत, 

स्थान य सभम सवहत ऩराचाय गने।  

 प्रदेश सरयऺा गो् ठीभा सहबानगता जनाउने सम्ऩूणव प्रभरख जजल्रा अनधकायीहरुराई गो् ठीभा प्रस्तरत गरयने प्रनतवेदन सवहत 

जजल्राभा यहेका सफै सरयऺा प्रभरखहरु सवहत गो् ठी हरने नभनत बन्दा अजघल्रो फेररकासम्भ कामविभ स्थरभा आईऩर् न 

ऩराचाय गने।  

 प्रहयी प्रधान कामावरम, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार प्रधान कामावरम, य याज् िम अनरसन्धान ववबागराई गो् ठीभा कामावरमका 
प्रभरखज्मूको सहबानगता हरनका साथै सम्फजन्धत प्रदेश/फावहनी/सॊघीम प्रहयी इकाई/ गण/गरल्भ/जजल्राका प्रभरखहरुराई सभेत 

ननदेशन ददन ऩराचाय गने 

 यऺा भन्रारमराई गो् ठीभा नऩेारी सेनाको केन्रफाट उच्चस्तयीम अनधकायी सवहत सम्फजन्धत प्रदेश अन्तगवत ऩने 

जजल्राका ऩतृनाऩनत, फावहनीऩनत, गण तथा गरल्भ प्रभरखहरुको, सहबानगताको धमवस्थाका रानग ऩराचाय गने य सो को 
फोधाथव सैननक भरख्मारम, बरकारी, काठभाडौंराई सभेत ददने। 

mailto:gunaso@moha.gov.np
mailto:gunaso@moha.gov.np
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सरयऺा तथा अन्म फैठकहरु सञ् चारन 

 केन्रीम सरयऺा सनभनतको फैठक 

 कामव सञ् चारन तहका ऩदानधकायीहरुको साप् तावहक सरयऺा फैठक (Operation)  

 नसॊहदयवाय सरयऺा सम्फन्धी फैठक   

 खतया ववश् रेषण तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी फैठक   

 व्मजिगत सरयऺा उऩरव्ध गयाउने केन्रीम ननदेशन सनभनतको फैठक   

 अन्म आकजस्भक सरयऺाका फैठकहरु   

 मातामात तथा िावपक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी फैठकहरु   

 ननवावचन सरयऺा सेर   

 मस प्रकायका ननमनभत फैठकहरु सरयऺा सभन्वम भहाशाखा प्रभरखको सभन्वमभा सरयऺा ननकामका प्रनतनननधहरुको 
उऩजस्थनतभा हरने। 

देशबय दैननक घट्न ेघटनाको दैननक तथा साप् तावहक वववयण सॊकरन य प्रनतवेदन गने 

 देशबय दैननक रुऩभा घटेका घटनाहरुको नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर य जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुफाट दैननक 

प्रनतवेदन प्रणारी (DRS) तथा अन्म भाध्मभ भापव त प्राप् त प्रनतवेदनराई अध्ममन य ववश् रेषण गयी सॊजऺप् त रुऩभा प्रत्मेक 

ववहान १०:०० फजे (आवश्मकतानरसाय सभम हेयपेय हरनसक्ने) भाननीम गहृभन्री, श्रीभान ्सजचव तथा सरयऺा सभन्वम 

भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने।  

 साप् तावहक रुऩभा भानथ उजल्रजखत सरयऺा ननकामहरुफाट प्राप् त आन्तरयक सरयऺा ववश् रेषण प्रनतवेदन सॊकरन, अध्ममन, 

ववश् रेषण य प्रनतवेदन गने। 

अनत ववजश् ट तथा ववजश् ट व्मजिहरुको भ्रभणभा सरयऺा व्मवस्था नभराउन े

 अनत ववजश् ट व्मजिहरुको भ्रभणका सभमभा सरयऺा व्मवस्थाका रानग सम्फजन्धत ननकामफाट नरजखत रुऩभा भ्रभण 

कामविभ प्राप् त बएऩश् चात सरयऺा व्मवस्थाका रानग भ्रभण कामविभ सवहत सम्फजन्धत प्रदेशको आन्तरयक भानभरा तथा 
कानून भन्रारमसॉग सभन्वम गने साथै नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फरय सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुराई सरयऺा 
व्मवस्थाका रानग ननदेशन गने।  

 ववजश् ट व्मजिहरुको हकभा बने नेऩार प्रहयी य सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुभा ऩराचाय गने । 

आऩत्कारीन ऩरयजस्थनत, ववऩद् वा ववयाभी घाईतेहरुको हवाई उर्द्ाय गनव हेनरकप्टय उडान अनरभनत ददन े

 घाईतेहरुको जस्थनत गम्बीय बई घटनास्थर नजजकै यहेका स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा उऩचाय सम्बव नदेजखएभा सम्फजन्धत जजल्रा 
प्रशासन कामावरमफाट घाईते वा उद्वाय गनरव ऩने व्मजिको वववयण सवहत अनरयोध बई आएभा घाईतेको खचवभा वा गहृ 

भन्रारमरे नै उडान वाऩतको फीर ब रिानी गने गयी भा. गहृभन्रीस्तयको ननणवमफाट यऺा भन्रारम भापव त नेऩारी सेनाको 
हेनरकप्टय भापव त उद्वायको व्मवस्था नभराउने। उि उडान फाऩतको फीर प्राप् त बए ऩश् चात ब रिानीका रानग आनथवक 

प्रशासन शाखाराई सक् करै फीर सॊर्न याखी ऩराचाय गने। 

व्मजिगत सरयऺा उऩरव्ध गयाउन े

 व्मजिगत सरयऺा भाग गयी भन्रारमभा प्राप् त ननवेदनहरु सॊकरन गयी ववजश् ट व्मजिहरुको सरयऺा व्मवस्थाऩन 

कामवववनधभा व्मवस्था बए अनरसाय खतया भूल्माङ् कन तथा ववश् रेषण सनभनतभा ननणवमाथव ऩेश छद्द गने, सनभनतरे जजल्रा 
सरयऺा सनभनत रगामत अन्म सरयऺा ननकाम वा भाध्मभफाट सरयऺा खतया यहे नयहेको के कस्तो अवस्था छ बन्न े ववषमभा 
जानकायी सॊकरन ववश् रेषण तथा भूल्माङ् कन गयी सनभनतको याम सवहत केन्रीम ननदेशन सनभनतभा नसपारयश गदवछ। 

आन्दोरन वा अन्म घटनाहरुभा ऩयी भतृ्मर बएका व्मजिराई शवहद घोषणा गने घाईतेहरुको उबाय तथा उऩचाय य 

ऩरयवायहरुराई ऺनतऩूनतव तथा आनथवक सहामता उऩरव्ध गयाउन े
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 ववनबन् न आन्दोरन तथा ववयोध प्रदशवनका नसरनसराभा भतृ्मर बएका व्मजिहरुराई सम्फजन्धत जजल्रा सरयऺा सनभनतफाट 

बएको नसपारयशका आधायभा भा. भन्रीस्तयको ननणवमफाट शहीद घोषणा गने, घाईतेहरुको उद्वाय तथा उऩचाय य 
ऩरयवायराई याहत उऩरधध गयाउने ववषमभा नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्  भा प्रस्ताव ऩेश गने, य  

 भजन्रऩरयषद्  फाट ननणवम बए ऩश् चात कामावन्वमनका रानग आनथवक प्रशासन शाखा य सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमभा 
ऩठाउने । 

शवहद घोषणा गने सम्फन्धी कामव 
 ववनबन् न कारखण्डभा या् िको रानग उल्रेखनीम मोगदान ददनरका साथै नेऩार य नेऩारीको सवोऩयी वहतका रानग आफ्नो 

जीउज्मानको फनरदान गने भहान सऩूतहरुराई उहाॉहरुको मोगदानको कदयस्वरुऩ भाननीम गहृन्रीस्तयफाट ननणवम गयी 
नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्  भा शहीद घोषणाका प्रस्ताव ऩेश गने। 

हातहनतमाय खरयद अनरभनत सम्फन्धी कामव 
 व्मजिगत सरयऺाको रानग हातहनतमायको खरयद अनरभनत (ऩचेजचङ राईसेन्स) सम्फजन्धत जजल्रा सरयऺा सनभनतको 

अनरयोधभा सजचव स्तयीम ननणवम बएऩश् चात फाजणज्म तथा उऩबोिा सॊयऺण ववबागभा ऩराचाय गने 

ननषेनधत ऺेरभा ननजी हेनरकप्टय उडान अनरभनत 

 ननषनेधत ऺेरभा ननजी हेनरकप्टय उडान कामवप्रविमा, २०७५ भा बएको व्मवस्था फभोजजभ अध्मागभन तथा सीभा प्रशासन 

शाखाफाट अवरम्फन हरने कामवप्रविमा अनरसाय कामावरम सभम फाहेकको सभम य साववजननक ववदाको ददनभा उडान अनरभनत 

ददने। 

दद्वऩऺीम तथा अन्तयावज् िम सबा, सम्भेरन, फैठकको प्रबावकायी सरयऺा व्मवस्थाऩनका रानग सरयऺा मोजना ननभावण य 

कामावन्वमन गने 

 या् ि प्रभरख, सयकाय प्रभरख, भन्रीस्तय वा सजचव य ववबागीम प्रभरख ववजश् ट स्तयभा सहबानगता हरने नेऩार आमोजक बएका 
दद्वऩऺीम वा फहरऩऺीम सहबानगताभा हरने कामविभहरुको सन्दबवभा गहृ भन्रारमको कामवऺ ेर सरयऺा तथा ऩरयवहन 

व्मवस्थाऩन यहने गयेको छ। गहृ भन्रारम नै आमोजक यहने अवस्थाभा सभग्र व्मवस्थाऩनको जजम्भेवायी गहृ भन्रारमको 
यहन्छ । नेऩार सयकाय आमोजक हरने ऺेरीम तथा अन्तयावज् िम प्रकृनतका कामविभहरुको सरयऺा तथा ऩरयवहन 

व्मवस्थाऩन तमायी गदाव कामविभ हरने नभनत, स्थान य सहबागी या् िहरु ननजित बएऩनछ देहाम फभोजजभ तमायी गने गरयएको 
छ। 

९. कामविभ ववशेष केन्रीत गयी सरयऺा मोजना ननभावण गने् 
 नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयीका कामवसञ् चारन तहका (Operational Departments) प्रभरखहरुको 

सहबानगताभा सरयऺा सभन्वम भहाशाखा प्रभरखरे फैठकको आमोजना गने,  
 कामविभको प्रकृनत अनरसाय ऩयया् ि भन्रारम, यऺा भन्रारम य अथव भन्रारमका ऩदानधकायीहरुराई आभन्रण 

गने,   
 सरयऺा च रनौतीहरुको भूल्माङ् कन तथा ववश् रेषण गने,   
 कामविभ अवनधबय ऩरयचारन गने सरयऺाकभॉ, ऩरयवहन, सवायी साधन तथा अन्म फन्दोवस्तीको आॉकरन,   
 सूचना सॊकरन य ववश् रेषण प्रणारी ननधावयण सहबागीहरुको आवागभन, आवास सरयऺा, कामविभस्थर सरयऺा 

रगामत सभग्र ऩऺको सरयऺा मोजना ननभावण गने,  
 ववजश् ट व्मजिको सरयऺा व्मवस्थाऩन कामवववनध अनरसाय सरयऺा प्रफन्धको ढाॉचा हरन ेप्रायजम्बक भस्मौदा तमाय गयी 

श्रीभान ्गहृ सजचवज्मू सभऺ प्रस्तरत गने, य  

 सरयऺा मोजना कामावन्वमनभा रैजानर अजघ भा. गहृभन्री सभऺ प्रस्तरत गने य प्राप् त सरझावहरु तथा ननदेशन सवहत 

कामावन्वमन गने गयाउने। 
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१०. ऩरयवहन व्मवस्थाऩनको रानग व्मवस्थाऩन भहाशाखासॉग सभन्वम गने। 

११. सफै सरयऺा ननकामको प्रनतनननधत्व यहने गयी Joint Office Monitoring Centre (JOC) खडा गयी मोजना 
कामावन्वमनको अनरगभन गने। 

१२. सरयऺा कामव सभूहहरुको ननभावण देहाम अनरसाय हरने्  
 सरयऺा ऩरयवहन तथा मातामात धमवस्था अनरगभन तथा सभन्वम कामव टोरी – टोरी प्रभरख नेऩारी सेनाफाट 

सहामक यथी दजावका सरयऺा अनधकायी य अन्म सरयऺा ननकामहरुफाट प्रनतनननधत्व हरने,  
 आवासस्थर सरयऺा कामवटोरी – नेऩारी सेनाका भहासेनानी दजावका सरयऺा अनधकायी टोरी प्रभरख यहने,  
 सम्भेरन स्थर सरयऺा कामवटोरी – नेऩारी सेनाका भहासेनानी दजावका सरयऺा अनधकायी टोरी प्रभरख यहन,े  
 सवायीभागव सरयऺा कामव टोरी – टोरी प्रभरख नेऩार प्रहयीफाट प्रहयी वरय् ठ उऩरयऺक दजावका सरयऺा अनधकायी 

सवहत अन्म सरयऺा ननकामफाट प्रनतनननधत्व हरने,  
 खायाव तथा ऩेम ऩदाथव सरयऺा कामव टोरी – टोरी प्रभरख खायाव प्रववनध तथा गरण ननमन्रण ववबागफाट फरयष्ठ खायाव 

अनरसन्धान अनधकृत य अन्म सरयऺा ननकामहरुफाट सदस्म यहने,  
 Rescue and Evacuation Team – नेऩारी सेना फाट प्रभरख सेनानी दजावका सरयऺा अनधकायीको सॊमोजकत्वभा 

सफै सरयऺा ननकामफाट सॊर्नता यहने,  
 Side Events आमोजक कामव टोरी – Bilateral Visits को हकभा ऩयया् ि भन्रारमफाट सभन्वम हरने,  
 कायकेड सरयऺा कामव टोरी – भहासेनानी नेऩारी सेनाको सॊमोजकत्वभा अन्म सरयऺा ननकाम, स्वास्थ्म भन्रारमको 

जचवकत्सकको टोरी सभेत यहने, 
 फभ Threat Incident Management कामव टोरी – नेऩारी सेनाफाट प्रभरख सेनानीको सॊमोजकत्वभा अन्म 

सरयऺा ननकामफाट प्रनतनननधत्व हरने,  
 ववभानस्थर, फामरमान, VVIP Lounge, आगभन तथा प्रस्थान कामविभ तथा धमागेज सरयऺा कामव टोरी – 

सहामक यथी वा सो सयह का सरयऺा अनधकायीको सॊमोजकत्वभा टोरी यहने,  
 िावपक व्मवस्था कामव टोरी – प्रहयी फरयष्ठ उऩरयऺक टोरी प्रभरख सवहतनेऩारी सेना, सशस्त्र प्रहयी फर य याज् िम 

अनरसन्धान ववबागफाट अनधकृत कभवचायीहरु, 
 खतया भूल्माङ् कन कामव टोरी – प्रहयी नामव भहाननयीऺकको सॊमोजकत्वभा सफै सरयऺा ननकामफाट प्रनतनननधत्व 

यहने,  
 सम्ऩकव  तथा फन्दोफस्ती कामव टोरी – आमोजक ननकाम वा नेऩार प्रहयीको सॊमोजकत्वभा कामवटोरी यहने, 
 सरयऺा ऩास तथा नभनडमा व्मवस्था कामव टोरी – सूचना तथा प्रशायण ववबागका भहाननदेशकको सॊमोजकत्वभा 

सरयऺा ननकामका अनधकृत प्रनतनननध सदस्म यहने,  
 भेनडकर कबय सभन्वम तथा सरयऺा कामव टोरी – भेनडकर ननदेशक स्वास्थ्म भन्रारम य सरयऺा ननकामका 

जचवकत्सकहरुको टोरी,  
 सम्भेरन वा कामविभभा सवायी साधन व्मवस्थाऩन कामव टोरी – धमवस्थाऩन भहाशाखा गहृ भन्रारमका 

भहाशाखा प्रभरखको सॊमोजकत्वभा आन्तरयक व्मवस्थाऩन “ख” शाखा प्रभरख गहृ भन्रारम, ववजश् ट व्मजि सरयऺा 
सेवा ननदेशनारम नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी तथा शसश्र प्रहयी फर नेऩारका अनधकृत कभवचायीहरुको कामव टोरी 
यहने य 

 मसका अनतरयि आवश्मकता अनरसाय अरु कामव सभूहहरु गठन गनव सवकन्छ । 

सीभा तथा अध्मागभन शाखा 
ववदेशीहरुराई कामव सहभनत उऩरधध गयाउने 
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 सम्फजन्धत भन्रारमको ननणवम सवहतको नसपारयस, नेऩार सयकायय सभाज कल्माण ऩरयषद य सम्फजन्धत ऩऺसॉग बएका 
साधायण सॊझौता, कामविभ सझौता, MOU ववदेशीहरुको सक् करै याहदानी, नबसा, Bio Data एवॊ ननमरजि 

ऩर/Agreenment 

  ववऻाऩनफाट काभ रगाउनर ऩनेभा प्रकाजशत ववऻाऩन, ववशेषऻता सम्फजन्ध प्रभाणऩर, कम्ऩनी फोडवको ननणवम, य 

 सजचवज्मूफाट स्वीकृत गयाउन े।  

On Arrival Visa उऩरधध नहरन ेया् ि1का ववदेशीहरुराई On Arrival Visa जायी गनव नसपारयस गने   

 सम्फजन्धत भन्रारमको नसपारयस,  
 कामविभ सूची, ववदेशीको आगभन,  

 फसाई तथा प्रस्थान सम्फजन्ध आमोजकको प्रनतवर्द्ता ऩर,  

 ववदेशीको याहदानी, फामोडाटा य मारा वववयण (आगभन, वसाई य प्रश्थानको) खतया ववश् रेषण तथा भूल्माङ् कन  सम्फन्धी 
फैठक, 

 सजचवज्मूफाट स्वीकृत गयाउने।  

Diplomatic Passport वाहक ववदेशी ननषेनधत ऺेरभा नन्शरल्क ऩदमारा अनरभनत ऩर जायी गनव नसपारयस गने।  

 ऩयया् ि भन्रारमको नसपारयस, ववदेशीको याहदानी, नबषा य ऩरयचमऩरको छामाॉकवऩ, भ्रभण स्थानको वववयण (नभनत य 

स्थान खररेको)   
 अनरभनत जायी गनव सजचवज्मर फाट स्वीकृत गयाइ जायी गनवका रानग अध्मागभन ववबाग रेखी ऩठाउने। 

 

फाफर ववदेशी नागरयक य नेऩारी आभाफाट नेऩारभा जन्भेका फच्चाहरुराई ववदेशमाराका रानग मारा अनरभनत ऩर 

(Travel Document) जायी गनव नसपारयस गने।  

 सम्फजन्धत जजल्राको प्र.जज.अ.को पोटो प्रभाजणत सवहतको नसपारयस ऩर, आभाको ना.प्र. ऩर, वववाह दताव, फच्चाको जन्भ 

दताव,नाता प्रभाजणत, ववदेशी फाफरको याहदानी, स्थामी फसोफासको (वऩ.आय.),का साथै ऩरयवायराई Sponser Letter 

भहाशाखा प्रभरखफाट स्वीकृत गयाइ नसपारयस गने।  

ननषेनधत ऺेरभा हेनरकप्टय उडान गनव अनरभनत ददन े 

 सम्फजन्धत ऩऺको ननवेदन/हेनरकप्टय कम्ऩनीको अनरयोध ऩर,  

  ववयाभी/मार रहरुको ऩरयचम खरल्ने कागज (ववदेशीको हकभा याहदानी, नबषा, ऩदमारा अनरभनत ऩर), ढरवानी गरयन ेफस्तरको 
नाभ य ऩरयभाण,  

 सॊ.ऩ.तथा ना.उ. भन्रारम,  

 सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस   

 उऩयोिानरसायका कागजातहरु ऩूणव बएऩश् चात भहाशाखा प्रभरखफाट स्वीकृत गयाइ उडान अनरभनत उऩरधध गयाउने। 

 कामावरम सभम फाहेक उडान अनरभनत उऩरधध गयाउनरऩने बएभा शाजन्त सरयऺा तथा अऩयाध ननमन्रण शाखाफाट गयाइने 
गैह्रकानूनी रुऩभा नेऩारभा फसेका ववदेशीहरुराई नन्काशन  सम्फन्धी कामव  
 अध्मागभन कामवववनध, २०६५ को दपा ६.३ अनरसाय कावावही तथा नन्काशन गने।  

स्थानीम प्रशासन तथा प्रदेश सभन्वम शाखा 

                                                
1 On Arrival Visa नऩाउन ेभरररक्  

ईयाक, प्मारेिाईन, अपगाननस्तान, ईनथमोवऩमा, राईफेरयमा, सोभानरमा, नाईजेरयमा, घाना, जजम्फाधवे, स्वाजजल्माण्ड, क्माभरुन य य नसरयमा 
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स्थानीम प्रशासन सम्फन्धी कामव  
 जजल्रा प्रशासन, इराका प्रशासन, सीभा प्रशासन य एकीकृत सेवा केन्र सभेतको काभ, कतवव्म, अनधकाय, जजम्भेवायी तथा 

कामवसम्ऩादन प्रविमाभा आवश्मकता अनरसाय सभन्वम गने,  

 जजल्राको वस्तर जस्थनतको अनबरेख याख् ने य सभम सभमभा अयावावनधक गने,  

 आऩूनतव जस्थनतको अनरगभनभा सहमोग गनेय गयाउन,े  

 स्थानीम प्रशासन सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा जजल्राहरुफीच आवश्मकता अनरसाय सभन्वम  सम्फन्धी कामव गने,  

 प्रदेश य जजल्रा सदयभरकाभ एवॊ स्थानीम तहहरुको सीभाना हेयपेय बएभा सो को अनबरेख व्मवजस्थत गनेय गयाउने। 

 

 शयणाथॉ  सम्फन्धी कामव  
मस शाखारे शयणाथॉ  सम्फन्धी भानभराको अध्ममन एवॊ व्मवस्थाऩनका रानग शयणाथॉ भानभरा सभन्वम  सम्फन्धी याज् िम 

इकाई (National Unit for the Coordination of Refugee Affairs-NUCRA) को रुऩभा कामव गदवछ। त्मस अन्तगवत 

सम्ऩादन हरने भरख्म भरख्म कामवहरु देहाम फभोजजभ छन।्   

 शयणाथॉ भानभरा य शयणाथॉ जशववयको आवश्मकता अनरसाय अनरगभन गने,  

 नेऩार जस्थत ववनबन् न जजल्राहरुभा यहेका नतव्वती शयणाथॉहरुको सॊख्मा य अवस्थाराई अयावावनधक गने,  

 ऩूवॉ नेऩारको झाऩा य भोयङभा यहेको बटूानी शयणाथॉ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  

 नेऩारभा यहेका ब रटानी शयणाथॉहरुको ऩरनवावस (Group Resettlement) को रानग इच्छा गनेहरु (Interest 

Excercise)को रानग आवश्मक सहजीकयण य सभन्वम गने,  

 सोह्र वषव उभेय ऩरगेका य मस अजघ शयणाथॉ ऩरयचमऩर नरन छरट बएका दताववार बटूानी शयणाथॉहरुराई शयणाथॉ 
ऩरयचमऩर ववतयण  सम्फन्धी कामव गने,   

 बेटघाट, अध्ममन य अन्म प्रमोजनका रानग ववदेश जान चाहन ेब रटानी/नतधफती शयणाथॉहरुराई मारा अनरभनतऩर (Travel 

Document) जायी गनव ऩयया् ि भन्रारमभा नसपारयश गने,  

 ऩारयवारयक ऩरननभवरन (Family Reunion) को रानग ववदेश जान चाहने शयणाथॉहरुराई मारा अनरभनतऩर (Travel 

Document) को रानग ऩयया् ि भन्रारमभा नसपारयश गने,   

 नेऩारभा यहेका शयणाथॉहरु य शहयी शयणाथॉ  सम्फन्धी कामव गने,  

 शयणाथॉ व्मवस्थाऩनका रानग Third Country Re-settlement को कामव गने,  

 नेऩारभा यहेका शयणाथॉहरुको व्मवस्थाऩन य येखदेखको रानग सॊमरि या् िसॊघीम उच्चामरिको कामावरम (UNHCR), 

IOM, WFP रगामत सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गने,  

 नेऩारभा यहेका ब रटानी य नतधफती शयणाथॉहरुको वववयण सभम सभमभा अयावावनधक गने तथा उि वववयणराई Digitize 

गने,   

 शयणाथॉ  सम्फन्धी ववषमभा अध्ममन अनरसन्धान गने/ गयाउने।  

१. ब रटानी शयणाथॉका रानग िाबर डकर भेण्ट फनाउन आवश्मक कागजातहरु  

 शयणाथॉ सभन्वम इकाईभा ऩेश गयेको ननवेदनको प्रनत   

 शयणाथॉ सभन्वम इकाई, झाऩाफाट ननवेदकको पोटो प्रभाजणत गरयएको नसपारयश,  

 ब रटानी शयणाथॉ ऩरयचमऩरको सक् करै प्रनत   

 आभन्रणकतावफाट प्राप् त आभन्रणऩर, फैंक व्मारेन्स, ऩासऩोटव/नग्रनकाडव/नागरयकता सभेतका कागजातहरु 

(सम्फजन्धत देशको Notary Public फाट वा सम्फजन्धत देशको याजदूतावासफाट प्रभाजणत),  



 

35 
 

 आभन्रणऩरभा ननवेदकको भ्रभण  सम्फन्धी सम्ऩूणव खचव आभन्रणकतावरे व्महोने व्महोया उल्रेख बएको 
कागजात,  

 Refugee Coordination Unit (RCU) झाऩाभा दताव बएको यनसद,  

 भवहरा तथा नावारकहरुको हकभा अनबबावकको प्रभाजणत भञ्जरयीनाभा,  
 सम्फजन्धत देशको सयकाय वा याजदूतावासको ऩर, फा्भफख्त मा क्गउउमचत  सम्फन्धी कागजात (एक तपी 

मारा अनरभनतऩरका रानग थऩ आवश्मक ऩने)  ऩासऩोटव साइजको ५(ऩाॉच) प्रनत पोटो। 

२. नतधफती शयणाथॉका रानग िाबर डकर भेण्ट फनाउन आवश्मक कागजातहरु  

 सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमभा ऩेश गयेको ननवेदन  

 सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट आवश्मक कागजात सवहत ननवेदकको पोटो प्रभाजणत सवहतको 
नसपारयश,  

 आभन्रणकतावफाट प्राप् त आभन्रणऩर, फैंक व्मारेन्स, ऩासऩोटव, नग्रनकाडव, नागरयकता सभेतका कागजातहरु 

(सम्फजन्धत देशको Notary Public फाट वा सम्फजन्धत देशको याजदूतावासफाट प्रभाजणत),  

 आभन्रणऩरभा ननवेदकको भ्रभण  सम्फन्धी सम्ऩूणव खचव आभन्रणकतावरे व्महोने व्महोया उल्रेख बएको 
कागजात,  

 शयणाथॉ ऩरयचमऩरको सक् करै प्रनत,  

 क्माम्ऩभा वसोवासको नसपारयश,  

 भवहरा तथा नाफारकहरुको हकभा अनबबावकको प्रभाजणत भञ्जरयीनाभा,  
 सम्फजन्धत देशको सयकाय वा याजदूतावासको ऩर, Affidavit of Support सम्फन्धी कागजात (एक–तपी मारा 

अनरभनतऩरका रानग थऩ आवश्मक ऩने)  ५ (ऩाॉच) प्रनत ऩासऩोटव साइज पोटो  
३. मारा अनरभनतऩर (Travel Document) प्रदान गने प्रविमा्  

 मारा अनरभनतऩर (Travel Document) को रानग प्राप् त ननवेदन साथ उजल्रजखत कागजातहरु साथ याखी ऩेश 

बएको/नबएको मवकन गने,  

 मस भन्रारमभा यहेको अनबरेखभा नाभ दताव तथा ऩरयचमऩर अनरसायको वववयण नबडाउने,  
 ननणवमका रानग वटप्ऩणी उठाई ऩेश गने,  

 ननणवम बै आएऩनछ मारा अनरभनतऩर (Travel Document) को रानग ऩयया् ि भन्रारमभा नसपारयश गयी 
ऩठाउने।  

 Travel Document जायी बए ऩश ् चात ऩयया् ि भन्रारमरे मस शाखाभा ऩठाउने शयणाथॉको शयणाथॉ 
ऩरयचमऩर (Refugee Card) सम्फजन्धत शयणाथॉको पाइरभा सरयजऺत याख् ने  

 Two Way Travel Document जायी बएका शयणाथॉको हकभा जखजचएको शयणाथॉ ऩरयचमऩर शाखाभै याख् न े 

य One Way Travel Document जायी बएका शयणाथॉको हकभा बने उनीहरु ववदेश माराफाट पवकव एऩछी 
मारा अनरभनतऩर जखची शयणाथॉ ऩरयचमऩर वपताव गने  

जशिाचाय बेटघाट तथा दद्वऩऺीम/फहरऩऺीम फैठक सञ् चारन  

 फैठक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव   
१. कर टनीनतक ननमोग तथा अन्तयावज् िम सॊघसॊस्थाका ऩदानधकायीहरु ऩयया् ि भन्रारम भापव त भाननीम भन्रीज्मू एवॊ 

सजचवज्मूसॉग जशिाचाय बेटघाटका रानग अनरयोध बई आएभा सम्फजन्धत सजचवारमभा सभन्वम गने,  
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२. बायत सयकाय य नेऩार सयकायको गहृ भन्रारम फीच गहृभन्री, सजचव, सहसजच वस्तयीम फैठक, बेटघाट य वातावको 
तमायी गने। (साभान्मत् गहृ सजचवस्तयीम फैठक प्रत्मेक वषव नेऩार य बायतरे आरोऩारो गयी गने व्मवस्था यहेको छ 

बन ेअन्म फैठक आवश्मकता अनररुऩ गने व्मवस्था यहेको छ),  

३. चीन सयकाय य नेऩार सयकायको गहृ भन्रारमफीचगहृभन्री, सजचव, सहसजचवस्तयीम फैठक, बेटघाट य वातावको 
तमायी गने। (साभान्मत् गहृ सजचवस्तयीम फैठक प्रत्मेक वषव नेऩार य चीनरे आरोऩारो गयी गने व्मवस्था यहेको छ 

बन ेअन्म फैठक आवश्मकता अनररुऩ गने व्मवस्था यहेको छ)  

४. दजऺण एजशमारी ऺेरीम सहमोग सॊगठन (SAARC) वा सदस्म या् िका सम्फर्द्भन्री, सजचव, सहसजचवस्तयीम फैठक, 

बेटघाट य वातावको तमायी गने,  

५. सीभावतॉ ऺेरभा हरने तस्कयी रगामत अन्म आऩयानधक कामवराई ननमन्रण गने उद्देश्मरे नेऩार–बायत य नेऩार–

चीनका सीभावतॉ जजल्राभा सरयऺा सॉग सम्फजन्धत ऩदानधकायीहरुको फैठकको सभन्वम गने,  

६. BIMSTEC अन्तगवतका ववनबन् न Thematic Group, Sub-Group Meeting को तमायी गने तथा BIMSTEC को 
Focal Point को रुऩभा कामव गने 

७. SAARC अन्तगवतका ववनबन् न Sub-Group Meeting को तमायी गने तथा SAARC को Focal Point को रुऩभा 
कामव गने। 

 दद्वऩऺीम/फहरऩऺीम फैठकहरुको तमायी्   
१. नेऩारभा आमोजना हरने फैठकको सॊख्मा य प्रत्मेक फैठकको अनरभाननत खचवको आधायभा भन्रारमको वावषवक फजेट 

तथा कामविभभा सभावेश गनव सभमभा नै मोजना भहाशाखाराई रेखी ऩठाउने,  
२. नेऩाररे आमोजना गने फैठकको नभनत प्रस्ताव गयी वटप्ऩणी उठाई ननणवम गयाउने,  
३. नेऩाररे आमोजना गदाव फैठकको नभनत तम गयी उि नभनत ऩयया् ि भन्रारमभापव त अको ऩऺराई प्रस्ताव गने,  

४. अको ऩऺरे उि प्रस्ताववत नभनतभा सहभनत जनाएभा फैठकको एजेण्डा तम गयी ऩयया् ि भन्रारम भापव त अको 
ऩऺराई ननभन्रणा ऩठाउने। सहभनत नजनाएको खण्डभा ऩरन् अको नभनत प्रस्ताव गने,  

५. नेऩारको तपव फाट बाग नरने प्रनतनननधभण्डरको नाभावरी तमाय ठण् गयी अको ऩऺराई ऩयया् ि भन्रारम भापव त 

जानकायी गयाउन,े  

६. फैठकको तमायीको रानग Agenda तम गयी सो सम्फन्धभा छरपर गनव सनभनत गठन गने,  

७. आमोजक या् िको तपव फाट फैठकभा याजखने Welcome Address, Keynote Address अथवा Remarks तमाय 

गने,  

८. फैठकभा कर नै प्रस्तरतीकयण गनरवऩने बए सोको तमायीको रानग आवश्मकता अनरसाय सम्फजन्धत ननकाम, ऩदानधकायी वा 
ववऻफाट तमायी गयाउन,े  

९. फैठकको रानग भन्रारमको वावषवक कामविभभा फजेट छरट्याईएको खण्डभा भन्रारमको आनथवक प्रशासन शाखाराई 

फैठकको फायेभा जानकायी ददई फजेट ननकाशाको रानग अनरयोध गने। वावषवक फजेट अन्तगवत फजेट ववननमोजन 

नबएको खण्डभा आनथवक प्रशासन शाखाभापव त अथव भन्रारमराई आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩनको रानग अनरयोध गने,  

१०. फैठक तमायीको रानग आवश्मक सम्ऩूणव खचवको Cost Break Down गयी आनथवक प्रशासन शाखाभा ऩठाउन,े  

११. फैठकको प्रकृनत अनरसाय आवश्मक ऩने नेऩार रगामत अन्म देशको झण्डाको रानग ऩयया् ि भन्रारमराई ऩराचाय 

गने,  

१२. कामविभ स्थरभा सरयऺा प्रवन्ध गनव आवश्मकता अनरसाय एक्इ सभेत आवश्मक ऩने बए सो को व्मवस्थाका रानग 

प्रहयी प्रधान कामावरमभा ऩराचाय गने,  
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१३. प्रनतनननधभण्डरराई Local Transportation, Airport Pick-up/Drop को रानग गाडी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननणवम 

गयी सबासभायोह तथा सवायी व्मवस्थाऩन शाखाराई ऩराचाय गने,  

१४.  प्रनतनननधभण्डरको रानग Protocol अनरसाय अन्म शाखाहरुसॉग सभेत सभन्वम गयी Liaison Officer खटाउन,े  

१५. प्रनतनननधभण्डरको आगभन य प्रस्थानको रानग Protocol अनरसाय VIP Lounge व्मवस्था गनरवऩने बएभा ऩयया् ि 

भन्रारम प्रोटोकर भहाशाखाभापव त नर.अ.वव.राई ऩराचाय गने,  

१६.  प्रनतनननधभण्डरको स्वागत तथा नफदाई (ववभानस्थरभा) Protocol अनरसाय भन्रारमको कभवचायीरे गने,  

१७.  आवश्मकता अनरसाय फैठकको ददन साॉझ प्रनतनननधभण्डरराई ददने स्वागत यारीबोजको तमायी गने,  

१८.  यारी बोजभा सहबानगताका रानग ननभन्रणा–ऩर तमाय गयी प्रनतनननधभण्डरराई ननभन्रणा गने,  

१९. यारी बोजभा साॉस्कृनतक कामविभ आमोजना गनरवऩने ननणवम बएको खण्डभा सो को तमायी तथा प्रस्तरतीको रानग नेऩार 

प्रहयी वा सशस्त्र प्रहयी फरराई ऩराचाय गने  

कायागाय प्रशासन सम्फन्धी कामव  
 कैद भापी नभनाहा  

१. गणतन्र ददवस, सॊववधान ददवस रगामत ववशेष अवसयभा ज्मेष्ठ नागरयक  सम्फन्धी ऐन, २०६३ को दपा १२, 

कायागाय ननमभावरी, २०२० (सॊशोधन सभेत) को ननमभ २९ को उऩननमभ (१) य (२क), कायागाय व्मवस्थाऩन 

कामवववनध, २०७३ एॊव सजाम भापी, भरल्तवी, ऩरयवतवन वा कभ गने  सम्फन्धी कामवववनध, २०७१ फभोजजभ असर 

चारचरन बई कैद सजाम छरट ददन मो्म देजखएका कैदीफन्दीको कायागाय व्मवस्थाऩन ववबागफाट नसपारयश बई 

आएको नाभावरी रुजर गने,   

२. उि रुजर नाभावरी भानथ उजल्रजखत ऐन, ननमभ, कामवववनध अनरसाय बए नबएको मवकन गयी भजन्रऩरयषद्मा ननणवमको 
रानग प्रस्ताव ऩेश गने,  

३. ननणवम ऩिात ्सो नाभावरी या् िऩनतको कामावरमभा ऩठाउने,  
 कायागाय प्रशासन य सरधाय  सम्फन्धी कामवहरुको रानग सभन्वम गने, 

 नेऩारको कायागायभा यहेका ववदेशी कैदीफन्दीहरुसॉग बेटघाटका रानग सम्फजन्धत देशको कर टनीनतक ननमोगहरुफाट 

अनरयोध बई आएभा कायागाय व्मवस्थाऩन ववबागसॉग आवश्मक सभन्वम गने। 

 गहृ प्रशासन सरधाय भागवजचर, २०७४ को फरॉदा नॊ. ७० भा उल्रेख बए अनरसाय कायागाय ननमभावरीभा सॊशोधन गयी कैदी 
वन्दीको यासन नसदा, नावारक नसदा, सरत्केयी खचव, दाहसॊस्काय खचव आदद सरववधा सभमानरकूर फढाउन े सम्फन्धी कामव 
गने। 

 गहृ प्रशासन सरधाय भाज्चवर, २०७४ को फरॉदा नॊ.७२ भा उल्रेख बए अनरसाय कैदी फन्दीराई स्वास्थ्म चौकी सयह औषधी 
उऩरधध गयाउन े सम्फन्धी कामव गने।  

 कायागाय सम्फन्धी अन्म कामवहरु (ऩराचाय, यामभाग, वटप्ऩणी रगामत) गने, 

 

 सॊघ सॊस्था सम्फन्धी कामव : 
 सॊस्था दताव ऐन, २०३४ अन्तगवत दताव बएका सॊघ सॊस्थाहरुको वववयण अयावावनधक गने/गयाउन,े  

 याज् िम ननदेशन ऐन, २०१८ अन्तगवत दताव बएका सॊघ सॊस्थाहरुको वववयण अयावावनधक गने/गयाउन े 

 याज् िम ननदेशन ऐन, २०१८ अन्तयगत दताव बएका सॊघ सॊस्थाहरुको ववधान सॊशोधन गनरव ऩयेभा सोही ऐनको दपा ४ 

फभोजजभ सॊशोधनको स्वीकृनतका रानग वटप्ऩणी उठाई भजन्रऩरयषद्मा प्रस्ताव ऩेश गने,  

 जजल्राहरुफाट सॊघसॊस्था दताव, नवीकयण, खायेजी रगामतका ववषमभा याम ऩयाभशवका रानग रेखी आएभा याम ऩयाभशव ददने 
 सॊघसॊस्था  सम्फन्धी नीनतगत ववषमभा याम ददने ठघ 
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 भातहत कामावरमहरुफाट सॊघ सॊस्था  सम्फन्धी ववषमभा कर नै याम, ननदेशनका रानग रेखी आएकभा ताररक ऩदानधकायी 
सभऺ ऩेश गयी ननणवम बए फभोजजभ ननकासा ददने।  

आनधकारयकता सम्फन्धी कामव 
 ववदेशभा यहेका नेऩारीहरुको कागजातहरु जस्तै– याहदानी, नागरयकता, ID Card आददको आनधकारयकता सम्फन्धभा 

ऩयया् ि भन्रारमफाट फरझ्न आएभा सो सम्फन्धभा सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाई तदनररुऩ ऩयया् ि भन्रारमभा रेखी 
ऩठाउने। 

ननवावचन आमोग य ननवावचन  सम्फन्धी कामव  
 नेऩार सयकायको स्वीकृनत आवश्मक ऩने ननवावचन आमोगका ऩदानधकायीहरुको ववदेश भ्रभण स्वीकृनतका रानग 

भजन्रऩरयषद्मा प्रस्ताव ऩेश गने,  

 ननवावचनका सभमभा प्रफन्ध गनरवऩने सरयऺा व्मवस्थाका रानग केन्रीम ननवावचन सेर गठन गयी जजल्रा जस्थत जजल्रा ननवावचन 

सेरहरुसॉग सभन्वम य सहजीकयण गने, 

 भतदाता ऩरयचमऩर सम्फन्धी कामवभा ननवावचन आमोगराई सहमोग गने।  

आवासीम तथा गैय आवासीम याजदूत ननमरजि स्वीकृनत सम्फन्धी कामव  
 नेऩारसॉग कर टनीनतक सम्फन्ध बएका या् िहरुरे नेऩारका रानग आवासीम तथा गैय–आवासीम याजदूत ऩदभा ननमरजि गनव 

प्रस्ताव बएका व्मजिहरुको Security Clearance को रानग ऩयया् ि भन्रारमभा भापव त अनरयोध बइ आएभा सोको रानग 

प्रहयी प्रधान कामावरमराई ऩराचाय गने,  

 उजल्रजखत Security Clearance प्राप् त बए ऩिात ्प्रस्ताववत याजदूतको ननमरजिको रानग गहृ भन्रारमको स्वीकृनतको 
रानग सजचवस्तयीम ननणवम गयी ऩयया् ि भन्रारमभा ऩराचाय गने।  

अवैतननक वाजणज्मदूत ननमरजि  सम्फन्धी कामव  
 नेऩारसॉग कर टनीनतक सम्फन्ध बएका या् िहरुरे कर नै स्वेदशी वा ववदेशी नागरयकराई नेऩारको कर नै ऺेरानधकाय तोकी 

अवैतननक वाजणज्मदूत ऩदभा ननमरजि गनव प्रस्ताव गयेभा उि व्मजिको Security Clearance को रानग प्रहयी प्रधान 

कामावरमराई ऩराचाय गने,  

 उजल्रजखत Security Clearance प्राप् त बए ऩिात ् प्रस्ताववत अवैतननक वाजणज्मदूतको ननमरजिको रानग सजचवस्तयीम 

ननणवम गयी ऩयया् ि भन्रारमभा ऩराचाय गने। 

भानव यवहत हवाइ उऩकयण (ड्रोन) उडान अनरभनत/नवीकयण 

 भानव यवहत हवाइ उऩकयण (Remotely Piloted Aircraft-RPA) Popularly Known as Drone उडान अनरभनत 

इजाजत प्राजप् तका रानग सम्फजन्धत व्मजि/सॊस्थाको ननवेदन (भानव यवहत हवाइ उऩकयण (Remotely Piloted Aircraft-

RPA) Popularly Known as Drone उडान  सम्फन्धी कामवववनध, २०७५ भा बएको व्मवस्था अनररुऩ Category A य 
Category B अन्तगवत ऩने RPA-Drone को उडान अनरभनत सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट य Category C य 
Category D अन्तगवत ऩने RPA-Drone को उडान अनरभनत मस भन्रारमफाट हरने।)   

 ननवेदनका साथभा ननम्नानरसायका कागजातहरु अननवामव सभावेश बए नबएको मवकन गने;  

१. नागरयक उड्यान प्रानधकयणभा उऩकयण दताव गयेको प्रभाणऩर य प्रानधकयणको उडान सहभनत ऩर। 

२. उडानको स्ऩ् ट उदे्वश्म य उडान गनव चाहेको ऺेर तथा स्थान सम्फजन्ध वववयण (Flight Details, Google/Flight 

Location Map), उडान शररु गने य सम्ऩन् न गने अवनध खररेको वववयण।  

३. ववदेशी व्मजि वा सॊस्थाको हकभा स्थानीम व्मजि वा एजेन्सीराई ददइएको अनधकाय ऩर (Authorization Letter)  

४. RPA उडान गने व्मजिको वामोडाटा, नागरयकता वा याहदानी य ववदेशी व्मजिको हकभा Valid Visa  

५. शतव ऩारना  सम्फन्धी उडानकतावको प्रनतवद्वता ।  
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 उऩयोिानरसायका कागजात सवहतको ननवेदन प्राप् त बए ऩश् चात भहाशाखा प्रभरखफाट तोक आदेश बएऩनछ शाखा अनधकृतरे 

सो सम्फन्धभा नेऩार प्रहयीको यामका रानग प्रहयी प्रधान कामावरमराई ऩराचाय गने। 

 नेऩार प्रहयीफाट प्राप् त यामका आधायभा उडान अनरभनत ददन उऩमरि देजखएभा भहाशाखा प्रभरखको याम सवहत सजचवफाट 

स्वीकृत गयाइ  कामवववनधको फरॉदा नॊ. १२ च) अनरसायका ववषमहरु मवकन गयी अनरसरची २ फभोजजभको RPA/Drone 

उडान अनरभनत ऩर उऩरधध गयाउने। य सोको फोधाथव सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरम तथा सयोकायवारा 
ननकामहरुराई सभेत ददने। 

 उडान अनरभनत उडान इजाजत ऩाएको नभनतरे ३ भवहनाको हरनेछ। 

स्थानीम प्रशासन सम्फन्धी अन्म कामवहरु (ववववध)  

 अन्तय प्रदेश सहमोग सभन्वम य सहजीकयण सम्फन्धी कामव गने,  

 नेऩार प्रहयीफाट प्राप् त ववदेशी नागरयकहरुको भतृ्मर, वेऩिा, घाइते रगामतका ववषमहरुको जानकायी सम्फजन्धत 

याजदूताफासराई गयाउन ऩयया् ि भन्रारमराई ऩराचाय गने, 

 अन्म भन्रारमसॉग सम्फजन्धत प्राप् त सूचनाहरु तत ्तत ्ननकामहरुभा सभन्वम गयी कामव गने, 

 सरऩ रदवगी एवॊ ऩायस्ऩरयक कानूनी सहामता सम्फन्धी कामव गने।आऩयानधक विमाकराऩभा सॊर्न व्मजिको आदान प्रदान य 

हस्तान्तयणका रानग कानूनको ऩरयनध नबर यही सम्फर्द् ननकामसॉग सभन्वम गने, 

 प्राचीन स्भायकको सॊयऺण तथा सयकायी सम्ऩजिको सॊयऺण, सम्बाय तथा भभवत सम्फन्धी कामवहरुको रानग आवश्मक 

सभन्वम गने, 

 ननभावण साभग्री, ज्मारा दययेट, घयबाडा, ढरवानी, यासन ठेक्का सम्फन्धी कामवभा कर नै कदठनाई आइऩयेको व्महोया रेखी 
आएभा सो को सहजीकयण गने, 

 फजाय अनरगभन तथा ननमन्रण, उऩबोिा वहत, कारोफजायी ननमन्रण, ठछ खायाव तथा गरण ननमन्रण य आऩूनतव जस्थनत जस्ता 
ववषमसॉग सम्फजन्धत कामवहरुको सभन्वम गने, 

 साववजननक मातामात, सञ् चाय सम्फन्धी कामवहरु गने, 

 होटर, रज, येिर येण्ट ननमभन, हाटफजाय, भेरा, छारावास ननमभन सम्फन्धी व्मवस्था तथा प्रविमागत कामवहरु गने, 

 जचठ्ठा सञ् चारन  सम्फन्धी कामव तथा जरवा, चन्दा सॊकरन ननमन्रण सम्फन्धी कामव गने, 

 अवैध धभव प्रचाय य धभव ऩरयवतवन  सम्फन्धी कामवको ननमन्रणको रानग सभन्वम गने, 

 दरगवभ ऺेर य राभा गरम्वा व्मवस्था सनभनतसॉग सभन्वम याखी बए गयेका काभको अनबरेख याख् ने कामव गने, 

 हाट फजाय भेरा सम्फन्धी कामव गने। 

कामावरम व्मवस्थाऩन तथा जजन्सी शाखा  
इ–हाजजयी सम्फन्धी 
 नमाॉ ननमरजि बई वा सरुवा बई आएका कभवचायीहरुराई इ हाजजयीभा हाजजय गनरव अगानड सो कभवचायीको फायेभा ननजाभती 

कभवचायी प्रशासन शाखाफाट Verify गयाउने।  

 भानसकरुऩभा इ हाजजयीको अनबरेख ननजाभती कभवचायी प्रशासन शाखा य आनथवक प्रशासन शाखाभा ऩठाउने।  

 सरुवा यभाना नरएको वा अवकाश बएको कभवचायीको अनबरेख तररुन्त इ हाजजयी फाट हटाउने। 

दताव चरानी व्मवस्थाऩन 

 कामावरमको दताव चरानी कामवराई ववयावरतीम प्रणारीभा आवद्व गनव सूचना प्रववनध शाखासॉग सभन्वम गने।  

 दताव चरानी शाखाभा कामवयत कभवचायीहरुराई सूचना प्रववनध सम्वन्धभा ऺभता ववकासकारानग सभन्वम गने।  

कामावरम साभग्री व्मवस्थाऩन  
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 भहाशाखा तथा शाखाहरुकारानग आवश्मक ऩने कामावरम साभग्रीहरुको ऩवहचान गयी ववननमोजजत वजेटको ऩरयनधनबर एवॊ 
साववजननक खरयद ऐन ननमभावरीको अधीनभा यही एकभर्  ट खरयद गयी बण्डायण गने। 

 भहाशाखा प्रभरखफाट स्वीकृत भाग पायभ अनरसायको साभग्री उऩरधध गयाउने।  

भरआव्जाको अनबरेख व्मवस्थाऩन 

 ज्गा प्राजप् त ऐन, २०३४ अनरसाय जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट भरआव्जा ददई अनधग्रहण गरयएका ज्गाहरुको ऺेरपर, 

प्रकृनत, प्रमोजन साथै रागत व्महोने ननकाम य आमोजना सवहतको वववयण अयावावनधक गयी वावषवक रुऩभा एकभर्  ट वववयण 

तमाय गने। 

 कामावरम तथा ऩरयसय सयसपाइ सम्फन्धभा   
 सयसपाइका रानग खवटएका कभवचायीहरुको ऩरयचारन गयी भन्रारम तथा ऩरयसय सयसपाइ बए नबएको अनरगभन गने। 

आन्तरयक प्रशासन, सवायी तथा सबा सभायोह व्मवस्थाऩन शाखा 
 ववब रषण सम्फन्धी कामव  
 ववब रषण प्राजप् तका रानग प्राप् त ननवेदनहरुभा ननम्नानरसाय बए नबएको एकीन गने;  

१. उऩया् िऩनत, प्रधानभन्री, प्रदेश प्रभरखको हकभा या् िऩनतरे नसपारयस गयी नेऩार सयकाय प्रधानभन्री तथा 
भजन्रऩरयषद्  को कामावरमभा ऩठाएको। 

२. व्मवस्थावऩका सॊसदका सबाभरख, याज् िम सबाका अध्मऺ, नेऩार सयकायका भन्री, याज्मभन्री तथा प्रदेश सयकायका 
भरख्म भन्री,  याज्मभन्री हरुको हकभा प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्  को कामावरमभा ऩठाएको।  

३. ववदेशी या् िका या् ि प्रभरख, सयकाय प्रभरख, भन्री वा सो सयह वा सो बन्दा भानथका ऩदानधकायी य अन्म 

नागरयकहरुको हकभा ऩयया् िभन्रीरे गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको। 

४. व्मवस्थावऩका–सॊसद्का सदस्महरुको हकभा व्मवस्थावऩका–सॊसद्को सबाभरखरे गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको 
सजचवारमभा प्राप् त बएको।  

५. याज् िम सबाका सदस्महरुको हकभा याज् िम सबाका अध्मऺरे गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त 

बएको।  

६. सॊवैधाननक ननकामका ऩदानधकायीका हकभा सनभनतरे य कभवचायीका हकभा सम्फजन्धत सॊवैधाननक ननकामका प्रभरखरे 

गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको प्रदेश सयकायका भन्री, याज्मभन्रीहरु तथा स्थानीम 

तहका ऩदानधकायीहरुको हकभा प्रदेश भरख्म भन्रीरे गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको।  

७. प्रदेश सबाका सदस्महरुको हकभा प्रदेश सबा सभाब रखरे गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, 
८. सॊघीम व्मवस्थावऩका–सॊसद् सजचवारमका कभवचायीहरुको हकभा सॊघीम व्मवस्थावऩका–सॊसद्को भहासजचवरे गहृ 

भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, 
९. प्रदेश व्मवस्थावऩका–सॊसद् सजचवारमका कभवचायीहरुको हकभा प्रदेश व्मवस्थावऩका–सॊसद्कोभहासजचवरे गहृ 

भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, 
१०. कर नै भन्रारमसॉग सम्फजन्धत कभवचायी वा सो भन्रारमसॉग सम्फजन्धत तय सयकायी सेवाभा नयहेका कर नै व्मजिका 

हकभा सम्फजन्धत भन्रीरे गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, 
११. नेऩारी सेना तथा अन्म सरयऺा ननकामका प्रभरखहरुको हकभा सम्फजन्धत भन्रीरे तथा कभवचायीहरुको हकभा 

सम्फजन्धत सरयऺा ननकाम प्रभरखरे गहृ भन्रारम ववब रषण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, य 

१२. उजल्रजखत व्मजि फाहेक अन्म व्मजिका हकभा गहृभन्रीरे ववब रषण सनभनतभा ऩेश गयेको। 
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 ववबषूण नसपारयस गदाव देहाम फभोजजभको मोगदान तथा भानक सभेतका आधायभा नसपारयस गरयनेछ, सम्फजन्धत व्मजिरे 

गयेको उल्रेखनीम कामव एवॊ मोगदान स्ऩ् ट रुऩभा खरराईएको,  
१. सम्फजन्धत व्मजिरे गयेको कामव एवॊ मोगदानफाट साववजननक रुऩभा प्रबाव स्थावऩत बएको,  
२. एउटै भमावदािभभा यहॉदा जनसेवा श्री भानऩदवी प्राप् त गरयसकेको व्मजिराई अको ऩटक नसपारयस गदाव सोही 

शे्रणीको या् िदीऩ भानऩदवीका रानग नसपारयस गने,  

३. या् िसेवकको हकभा स्थामी ननमरजि बएको नभनतरे ५ (ऩाॉच) वषव सेवा अवनध ऩूया बएको,  
४. सरयऺा ननकामतपव  फढरवा बएको नभनतरे १ (एक) वषव अवनध ऩरया बएको,  
५. मस ऩूवव ववब रषण ऩाएको बए सो नभनतरे ३ (तीन) वषव व्मनतत बएऩनछ भार अको ववबषूणकारानग नसपारयस गने,  तय 

साववजननक वहत, रोककल्माण, या् िको गौयव फढाउन ेगयी उल्रेखनीम कामव गनेको हकभा मो अवनध रागू हरने छैन।  

६. ववब रषण नसपारयस गदाव उच्च कामवदऺता तथा जेष्ठताराई प्रभरख आधाय भानननेछ,  

७. नेऩार सयकायफाट ननजाभती सेवा ऩरयस्काय ऩाईसकेको या् िसेवकराई सो ऩरयस्काय ऩाएको ३ वषव व्मनतत बएऩनछ 

भार अको ववबषूणका रानग नसपारयस गनव सवकनेछ,  

८. दरगवभ ऺेर य कदठन ऩरयजस्थनतभा यही कामव गयेका या् िसेवक कभवचायीहरुराई ववबषूण नसपारयस गदाव ववशेष 

प्राथनभकता ददई नसपारयस गनव सवकनेछ,  

९. नेऩार सयकाको भनोनमनद्वाया १ वषव बन्दा फढी असाधायण नफदा, अध्ममन ववदा नरई वैदेजशक अध्ममनभा गएको 
या् िसेवक कभवचायीराई वैदेजशक अध्ममनफाट वपताव ई हाजजय बई काभ गयेको १ वषवऩनछ भार ववबषूणको रानग 

नसपारयस गनव सवकनेछ,  

१०. या् िसेवक कभवचायीहरुराई नसपारयस गदाव सम्फजन्धत ननकामको प्रभरखफाट प्राप् त बएको नसपारय एवॊ याम सभेतराई 

आधाय भानननेछ,  

११. सववसाधायण तथा सभाजसेवीहरुको हकभा प्रहयीफाट ननजहरुको चारचरन सभेत फरझ्न सवकनेछ,  

१२. ववबषूण सनभनतरे याज् िम वहत, रोक कल्माण, श्रीवरृ्द्ी, या् िको गरयभा य गौयव फढाउन ेगयी उल्रेखनीम कामव गने 

व्मजिहरुराई ववबषूण नसपारयस गनव सक्नेछ।  

 ववब रषण नसपारयससाथ ननम्नानरसाय मोगदान तथा भानक एकीन गने  

१. सम्फजन्धत व्मजिरे गयेको कामवफाट साववजाननक रुऩभा प्रबाव स्थावऩत बएको,  
२. सम्फजन्धत व्मजिरे गयेको उल्रेखनीम कामव एवभ ्मोगदान स्ऩ् ट खरराईएको,  
३. एउटै भमावदािभभा यहॉदा जनसेवाश्री भानऩदवी प्राप् त गरयसकेको व्मजिराई अको ऩटक नसपारयस गदाव सोही शे्रणीको 

या् िदीऩ भानऩदवीकारानग नसपारयस बएको,  
४. या् िसेवकको हकभा स्थामी ननमरजि बएको नभनतरे ५ वषव सेवा अवनध ऩूया बएऩनछभार ववब रषण नसपारयस गरयएको,  
५. सरयऺा ननकामतपव  फढरवा बएको नभनतरे १ वषव अवनध ऩरया बएऩनछ भार ववब रषण नसपारयस गरयएको,  
६. एक ऩटक ववब रषण ऩाएको ३ वषव व्मनतत बएऩनछ भार अको ववब रषणकारानग नसपारयस गरयएको। तय साववजाननक 

वहत, रोककल्माण, यािको गरयभा एवभ ्गौयव फढाउन ेगयी उल्रेखनीम कामव गनेको हकभा मो अवनध रागू नहरने,  
७. ववब रषण नसपारयस गदाव उच्च कामवदऺता तथा जेष्ठताराई प्रभरख आधाय फनाइएको,  
८. नेऩार सयकायफाट ननजाभती सेवा ऩरयस्काय ऩाइसकेको या् िसेवकराई सो ऩरयस्काय ऩाएको ३ वषव व्मनतत बएऩनछ 

भार अको ववब रषणकारानग नसपारयस गरयएको,  
९. दरगवभ ऺेर य कदठन ऩरयस्थीनतभा यही कामव गयेका या् िसेवक कभवचायीहरुराई ववब रषण नसपारयस गदाव ववशेष 

प्राथनभकता ददई नसपारयस गरयएको,  
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१०. नेऩार सयकायको भनोनमनभा १ वषव बन्दा वढी असाधायण ववदा, अध्ममन ववदा नरई वैदेजशक अध्ममनभा गएको 
या् िसेवक कभवचायीराई वैदेजशक अध्ममनफाट वपताव बई हाजजय बई काभकाज गयेको १ वषव ऩनछ भार ववब रषण 

नसपारयस गरयएको,  
११. या् िसेवक कभवचायीराई नसपारयस गदाव सम्फजन्धत ननकामको प्रभरखफाट प्राप् त बएको नसपारयस एवॊ याम 

सभेतराई आधाय भाननएको, 
१२. सववसाधायण तथा सभाजसेवीहरुको हकभा प्रहयीफाट ननजहरुको चारचरन सभेत फरझ्न सवकनछे । 

आनथवक प्रशासन शाखा  
 आनथवक कामवववनध ननमभावरी, २०६४ को ननमभ ११० को उऩननमभ २ भा उल्रेख बए अनरसायका कामवहरु तथा 

भन्रारमको ननणवमानरसाय गनेऩने कामवहरु सम्ऩादन गने।  

मोजना, अनरगभन तथा भूल्माङ् कन शाखा  
भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरूफाट सम्ऩाददत कामवको आवनधक प्रगनत वववयण तमाय गने।  

 भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरुभा प्रगनत वववयण ऩठाउन ऩराचाय गने। 

 सम्फजन्धत शाखा अनधकृतरे प्राप् त प्रगनत वववयणहरुराई एकीकृत गने  

 तोवकएको ढाॉचाभा सभविगत प्रगनत तमाय गयी शाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने। 

 शाखा प्रभरखरे प्रगनत रुजर गयी आवश्मक सॊशोधन सवहत भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने।  

 भहाशाखा प्रभरखफाट सजचवज्मू सभऺ ननणावमाथव ऩेश बएको प्रगनत वववयण स्वीकृत बए ऩश् चात मोजना शाखारे सम्फजन्धत 

ननकामभा ऩठाउने।  

भन्रारम य अन्तगवतको चौभानसक तथा वावषवक प्रगनत सभीऺा कामविभको तमायी गने। 

 भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरुभा प्रगनत सनभऺाको नभनत सवहत तोवकएको ढाॉचाभा प्रगनत वववयण ऩठाउन ऩराचाय 

गने।  

 आ–आफ्नो ननकामको प्रगनत य प्रस्तरनतकयण सवहत सनभऺा फैठकभा सहबानगता जनाउनको रानग भन्रारम य अन्तगवतका 
सफै ननकामहरुराई आभन्रण गने।  

 सम्फजन्धत शाखा अनधकृतरे भन्रारमको प्रगनत वववयणहरुराई एकीकृत गने।  

 सनभऺा फैठकका रानग भन्रारमको प्रगनतको प्रस्तरनतकयण तमाय गयी शाखा प्रभरख भापव त भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश 

गने।भन्रारमको सभग्र प्रस्तरती भहाशाखा प्रभरखरे गने। ववबागीम प्रभरखरे आआफ्नो ववबागको प्रस्तरती गने 

 फैठकका रानग आवश्मक ऩने स्टेशनयी, सबाकऺ, जचमा नास्ता तथा आवश्मक ऩने अन्म व्मवस्थाऩकीम कामवहरु गने। 

 तोवकएको सभम य स्थान भा. भन्रीज्मूको अध्मऺताभा सभीऺा फैठक सञ् चारन गने। 

 फैठकको भाईन्मरट तमाय गने।  

 फैठकका ननणवमहरु सम्फजन्धत ननकामहरुभा कामावन्वमनका रानग ऩराचाय गने।  

 सजचव य भहाशाखा प्रभरखरे Pre NDAC भा प्रस्तरती गने  

भन्रारमको वावषवक कामविभ तमाय गयी अन्तगवतका ननकामहरूराई कामविभ तथा अजख्तमायी ऩठाउन े 

 आगाभी आ.व.का रानग वावषवक कामविभ तथा फजेट प्रस्ताव गयी भन्रारमभा ऩठाउन भातहतका ननकामहरुराई ऩराचाय 

गने।  

 वावषवक कामविभ तथा फजेट तजरवभा गने।  

 आनथवक प्रशासन शाखाको सहमोगभा LMBIS भापव त ्भन्रारमको फजेट प्रस्ताव प्रवववि गने। 

 स्वीकृत वावषवक कामविभ तथा फजेटको अजख्तमायी भातहतका ननकामभा सभमभै ऩठाउने। 



 

43 
 

नीनत, कामविभ तथा फजेट कामावन्वमन कामवमोजना कामावन्वमनको प्रगनत वववयण तमाय गयी अनराईर ऩोटवरभा 
अऩडेट गने  

 भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरुफाट नीनत, कामविभ तथा फजेट कामावन्वमन कामवमोजना कामावन्वमनको प्रगनत वववयण 

भानसक रुऩभा तमाय प्रत्मेक भवहनाको अजन्तभ ददन मोजना शाखाभा ऩठाउन ऩराचाय गने।  

 प्राप् त प्रगनतराई भाइरस्टोन अनरसाय प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद् कामावरमको नीनत तथा कामविभ य फजेट अनरगभन 

प्रणारी (http://103.69.125.56:8080/) भा प्रवववि गने।  

 प्रत्मेक भाईरस्टोनको प्रगनतराई येवटङ गनव सजचवज्मू सभऺ ऩेश गने। 

 गहृ प्रशासन सरधाय कामवमोजना, २०७४ (८२ फरॉदे) कामावन्वमनको प्रगनत वववयण तमाय गने तथा सभीऺा गने। 

 भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरुभा गहृ प्रशासन सरधाय कामवमोजनाको प्रगनत सनभऺाको नभनत सवहत तोवकएको ढाॉचाभा 
प्रगनत वववयण ऩठाउन ऩराचाय गने।  

 आ-आफ्नो ननकामको प्रगनत य प्रस्तरनतकयण सवहत सभीऺा फैठकभा सहबानगता जनाउनको रानग भन्रारम य अन्तगवतका 
सफै ननकामहरुराई आभन्रण गने।   सम्फजन्धत शाखा अनधकृतरे भन्रारमको प्रगनत वववयणहरुराई एकीकृत गने।  

 सनभऺा फैठकका रानग भन्रारमको प्रगनतको प्रस्तरनतकयण तमाय गयी शाखा प्रभरख भापव त भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश 

गने।  

 फैठकका रानग आवश्मक ऩने स्टेशनयी, सबाकऺ, जचमानास्ता तथा आवश्मक ऩने अन्म व्मवस्थाऩकीम कामवहरु गने।  

 तोवकएको सभम य स्थान भा. भन्रीज्मूको अध्मऺताभा सभीऺा फैठक सञ् चारन गने। 

 फैठकको भाईन्मरट तमाय गने। 

 फैठकका ननणवमहरु सम्फजन्धत ननकामहरुभा कामावन्वमनका रानग ऩराचाय गने।  

प्रभरख जजल्रा अनधकायीसॉग बएको कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौताको भूल्माङ् कन गने  

 कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौता अनरसाय सम्ऩाददत कामवहरुको सम्फन्धभा जजल्राफाट प्राप् त प्रनतवेदनराई रैभानसक तथा 
वावषवक रुऩभा (श्रावण १५ गते नबर) भूल्माङ् कन गने।  

 रैभानसक तथा वावषवक भूल्माङ् कन जस्थनतराई सजचवज्मू सभऺ ऩेश गने।  

 उत्कृ् ट कामवसम्ऩादन गने अनधकायीराई प्रोत्साहन तथा न्मून कामवसम्ऩादन स्तय बएको अनधकायीराई ननदेशन तथा 
ऩषृ्ठऩोषण ददने।  

 कर नै जजल्राभा बएका नवप्रवतवनीम कामवहरु (Innovation) राई अन्म जजल्रारे सभेत कामावन्वमन गनव ननदेशन तथा 
सभन्वम गने।  

 जजल्राफाट प्राप् त ऩषृ्ठऩोषणका आधायभा कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौताभा ऩरयभाजवन गनरव ऩने बएभा ऩरयभाजवन गनरव ऩने 

व्महोया सवहत प्रशासन भहाशाखाराई अनरयोध गने।  

 कामवसम्ऩादनको फावषवक भूल्माङ् कन प्रनतवेदन प्रशासन भहाशाखाराई उऩरव्ध गयाउने। 

अन्म भन्रारम/ननकामहरूफाट याम भाग गरयएका ववषमभा भन्रारमको याम ऩठाउन े 

 याम भाग गरयएको दस्तावेज ववस्ततृ रुऩभा अध्ममन गने।  

 उि दस्तावेज उऩय भन्रारमको याम सवहत वटप्ऩणी उठान गयी शाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने।  

 शाखा तथा भहाशाखा प्रभरखरे सो उऩय आफ्नो याम सभेत याखी ननणवमाथव सजचवज्मू सभऺ ऩेश गने।  

 स्वीकृत बएको भन्रारमको धायणा याम भाग गने ननकामभा ऩराचाय गने।  

आनथवक सवेऺणको रानग भन्रारमगत वववयण तमाय गयी अथव भन्रारमभा ऩठाउन े 

 भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरुभा अथव भन्रारमफाट तोवकएको ढाॉचाभा वववयण ऩठाउन ऩराचाय गने। 

 सम्फजन्धत शाखा अनधकृतरे भन्रारम य अन्तगवतको प्राप् त वववयणहरुराई एकीकृत गने।  
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 एकीकृत वववयणराई शाखा प्रभरख भापव त भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने।  

 स्वीकृत बएको वववयणराई तोवकएको सभमनबरै अथव भन्रारमभा ऩठाउने। 

वावषवक ववकास कामविभको प्रनतवेदन तथा MTEF प्रनतवेदन तमाय गयी याज् िम मोजना आमोगभा ऩठाउन।े  

 याज् िम मोजना आमोगफाट तोवकएको ढाॉचाभा वववयण ऩठाउन भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरूभा ऩराचाय गने।  

 सम्फजन्धत शाखा अनधकृतरे भन्रारम य अन्तगवतको प्राप् त वववयणहरुराई एकीकृत गने। ऻण्द्द 

 एकीकृत वववयणराई शाखा प्रभरखभापव त ्भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने। 

 स्वीकृत बएको वववयणराई तोवकएको सभमनबरै याज् िम मोजना आमोगभा ऩठाउने।  

सॊववधानको धाया ५३ फभोजजभको वावषवक प्रनतवेदन तथा सरशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ् चारन) ऐन, २०६४ को 
दपा ४१(३) फभोजजभको वावषवक प्रनतवेदन तमाय गयी प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को कामावरमभा ऩठाउने। 

 प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषदको कामावरमफाट तोवकएको ढाॉचाभा वववयण ऩठाउन भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरूभा 
ऩराचाय गने। 

 सम्फजन्धत शाखा अनधकृतरे भन्रारम य अन्तगवतको प्राप् त वववयणहरुराई एकीकृत गने।  

 एकीकृत वववयणराई शाखा प्रभरख भापव त ्भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने।  

 स्वीकृत बएको प्रगनत प्रनतवेदनराई तोवकएको सभमनबरै प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को कामावरमभा ऩठाउने।  

भन्रीऩरयषद् फैठकका ननणवमहरूको कामावन्वमन प्रगनत प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को कामावरमभा ऩठाउन े 

 प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को कामावरमफाट प्राप् त ननणवमहरू कामावन्वमनका रानग भन्रारम तथा अन्तगवतका सम्फजन्धत 

ननकामहरूभा ऩराचाय गने, 

 भन्रारम य अन्तगवतफाट ननणवम कामावन्वमनको प्रगनत वववयण भाग गने,  

 शाखा अनधकृतरे भन्रारम य अन्तगवतफाट प्राप् त बएको वववयणहरुराई एकीकृत गने।  

 ननणवम कामावन्वमनको अवस्था  सम्फन्धी एकीकृत वववयणराई शाखा प्रभरखभापव त ्भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने।  

 स्वीकृत बएको वववयणराई तोवकएको सभमनबरै प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को कामावरमभा ऩठाउने।  

गहृ भन्रारम अन्तगवतका ननकामहरुको अनरगभन ननयीऺण गने तथा प्रनतवेदन तमाय गने।  

 भन्रारम अन्तगवतका ननकामहरुभा अनरगभन ननयीऺणका गनव अनरगभन टोरीहरू गठन गने।  

 अनरगभन टोरीको ऩरयचारनको रानग अनरगभन सभमतानरका ननभावण गने।  

 अनरगभन टोरी भापव त ्अन्तगवतका ननकामहरूभा अनरगभन ननयीऺण गने। 

 अनरगभन टोरीफाट अनरगभन प्रनतवेदन प्राप् त गने।  

 अनरगभन गरयएको नभनत तथा स्थान सवहतको अनबरेख तमाय गयी अयावावनधक गने  

 अनरगभनका िभभा देजखएका सभस्माहरुको साथै प्राप् त सरझाव, नन्कषव, ऩषृ्ठऩोषणहरुको वववयण तमाय गने। 

 मसयी तमाय गरयएको वववयण अनरगभन सभवऩवत सभूह राई उऩरधध गयाउने। 

याज् िम सबा तथा प्रनतनननध सबाभा उठेका गहृ भन्रारम  सम्फन्धी प्रश् नहरूको वटऩोट गने तथा जवाप तमाय गने।  

 सॊसद अनधवेशनभा तोवकए फभोजजभ याज् िम सबा/प्रनतनननध सबाभा उऩजस्थत बई गहृ भन्रारम  सम्फन्धी उठेका प्रश् नहरू 

वटऩोट गने।  

 सम्फजन्धत शाखा/ ननकामफाट प्रश् न सम्फन्धी वववयण भाग गने।  

 प्रश् न य प्राप् त उियको वववयण अनबरेखीकयण गने  

 प्राप् त वववयणका आधायभा भाननीम भन्रीज्मूको सम्फोधनको ढाॉचाभा जवाप तमाय गने।  

 प्रनतनननध सबा, प्रश् न व्मवस्थाऩन शाखाफाट प्राप् त हरने नरजखत प्रश् नको जवाप तोवकएको ढाॉचाभा तमाय गयी भाननीम 

भन्रीज्मूको स्वीकृनतभा सजचवज्मूफाट प्रभाजणत गयी तोवकएको सभमभा नै सॊघीम सॊसद सजचवारमभा ऩठाउने।  
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सॊघीम सॊसदका ववनबन् न सनभनतका सरझावहरु/ननदेशनहरू कामावन्वमन गने गयाउने य सो को प्रनतवेदन गने।  

 सॊघीम सॊसदका ववनबन् न सनभनतका सरझावहरु प्राप् त ननदेशनहरू कामावन्वमनका रानग भन्रारम तथा अन्तगवतका सम्फजन्धत 

ननकामहरूभा ऩराचाय गने।  

 ननदेशन/ननणवम कामावन्वमनको प्रगनत वववयण भाग गने। 

 भन्रारम य अन्तगवतफाट प्राप् त बएको वववयणहरुराई एकीकृत गने।  

 ननणवम कामावन्वमनको अवस्था  सम्फन्धी एकीकृत वववयणराई शाखा प्रभरखभापव त ्भहाशाखा प्रभरख सभऺ ऩेश गने।  

 स्वीकृत बएको वववयणराई तोवकएको सभमनबरै सॊघीम सॊसद सजचवारमभा ऩठाउने।  

नागरयकता तथा याज् िम ऩरयचमऩर  व्मवस्थाऩन  शाखा 
अवङ्गकृत नागरयकता  सम्फन्धी  
 ववदेशी नागरयकसॉग वववाह गयेकी नेऩारी भवहराफाट जजन्भएका सन्तानरे नागरयकता प्रदान गनवका रानग आवश्मक 

कागजात तथा प्रविमा;  
१. नागरयकता ननमभावरी २०६३ को अनरसरची ७ फभोजजभको ढाॉचाभा स्थानीम तहको नसपारयस साथ प्रभरख जजल्रा 

अनधकायीको याम सवहतको नसपारय; 

२. आभाको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी  
३. नेऩारभा जन्भ बइ स्थामी वसोवास गयेको व्महोया खरल्ने सम्फजन्धत स्थानीम तहको नसपरयस ऩर  

४. फाफरको नागरयकताको आधायभा ननजरे ववदेशी भरररकको नागरयकता ननरएको ननस्सा ऻण्ट  

५. प्रभरख जजल्रा अनधकायीरे आवश्मक देखेभा सम्फजन्धत स्थानीम तहको प्रभरखसॉग आवश्मक कर याहरु वरजझ आफ्नो याम 

सवहतको ननवेदन भन्रारम सभऺ ऩठाउनर ऩने।  

६. प्रभरख जजल्रा अनधकायीको याम सवहतको ननवेदन उऩय अध्ममन गयी भन्रीस्तयीम ननणवमफाट नागरयकता ददन ेवा नददन े

ननणवम हरनेछ।  

७. नागरयकता ददने गयी ननणवम बएभा आवश्मक कावावहीको रानग सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमभा ऩठाउनर ऩनेछ।  

 अवङ्गकृत नागरयकतानरनर अजघ जजन्भएका सन्तानको अवङ्गकृत नागरयकता प्रभाणऩर प्रदान गनवका रानग आवश्मक कागजात 

तथा प्रविमा; 
१. अनरसरची ७ फभोजजभको ढाॉचाभा स्थानीम तहको नसपारयस साथ प्रभरख जजल्रा अनधकायीको याम सवहतको नसपारयस।  

२. फाफर वा आभाको नागरयकताको प्रभाणऩर ऩेश गयी सनाखत गयाएको ऩर।  

३. फाफर वा आभासॉग नाता खरल्ने प्रभाण ऩर।  

४. नेऩारभा वसोवास गरययहेको व्महोया खरल्ने स्थानीम तहरे गरयददएको वकटानी नसपारयस ऩर। 

५. ननवेदकको जन्भ नभनत य जन्भ स्थान खरल्ने गयी स्थानीम तहरे गरयददएको नसपारयस वा जन्भ दताव प्रभाण ऩर।  

६. नेऩारभा अध्ममन गयेको बए शैजऺक मो्मताको प्रभाणऩर  

७. नेऩारभा स्थामी वसोवास गयी काभ गयेको बए सो को प्रभाण।  

८. भतदाता नाभावरीभा नाभ सभावेश बएको बए वा भतदाता ऩरयचमऩर प्राप् त गयेको बए सोको प्रभाण।  

९. नेऩार नागरयकता ननमभावरी २०६३ को ननमभ ७ को उऩननमभ ऻण्ठ ५ फभोजजभ ननवदेन प्राप् त बएऩनछ सोही ददन 

ननवेदकको तीनऩरस्ते खरराई जायी सावजाननक गरयएको सूचनाको प्रनतनरऩी। 

१०. ननवेदक अवङ्गकृत नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर प्राप् त गयेको व्मजिकै सन्तान हो बन्ने कर याको मवकन गयी प्रभरख 

जजल्रा अनधकायीरे ऩठाएको ऩर  

११. उल्रेजखत कागजातहरुका आधायभा भन्रीस्तयीम ननणवम गयाइ नागरयकता जायी गनवका रानग सम्फजन्धत जजल्रा 
प्रशासन कामावरमभा ऩठाउने।  
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 फाफर य आभा दरवै ववदेशी बएको हकभा अवङ्गकृत नागरयकता प्रदान गने कागजात य प्रविमा  
१. नेऩारी वा नेऩारभा प्रचनरत अन्म कर नै बाषा वोल्न वा रेख्न जानेको य नेऩारभा कर नै व्मावसाम गयी वसेको तथा 

कजम्तभा १५ वषवसम्भ नेऩारभा वसोवास गयेको बन्न ेस्ऩ् ट व्महोया खररेको स्थानीम तहको नसपारयस ऩर  

२. नेऩार नागरयकता ऐन २०६३ तथा नेऩार नागरयकता ननमभावरी २०६३ भा व्मवस्था बए अनरसाय अॊनगकृत 

नागरयकता नरनका रानग ऩेश गनरवऩने अनरसरची फभोजजभ स्थानीम तहफाट बएको नसपारयस  

३. असर चारचारन बएको बन्न ेव्महोया खररेको प्रहयी प्रनतवेदन 

४. भाननसक रुऩरे स्वस्थ्म बएको बन्न ेव्महोया खररेको यजज् टडव जचवकत्सकफाट बएको प्रभाजणत नसपारयस ऩर 

५. ननजरे नेऩारको औयावोनगक आनथवक वा साभाजजक उन् नतीभा ववशेष मोगदान ऩरमावएको वा ऩर¥माउन सक्ने बन्ने व्महोया 
खररेको प्रभाण सवहतको जजल्रा प्रशासन कामावरमको याम प्रनतवेदन  

६. भा.भन्रीस्तयफाट स्तयफाट स्वीकृत गयाइनागरयकता जायी गनवका रानग सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमभा 
ऩठाउने।  

 ववदेशी नागरयकता प्राप् त गनवका रानग नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩर ऩरयत्मागको रानग कागजात तथा प्रविमा  
१. कन्सररय सेवा ववबागको ऩर  

२. नागरयकता ऩरयत्माग गयी सूचना प्रकाशन गनव सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमराई ऩराचाय गने 

३. सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमरे नागरयकता ऩरयत्माग गयी प्रकाशन गयेको सूचना  
४. जजल्रा प्रशासन कामावरमको ऩरयत्माग सम्फजन्ध सूचना सवहत कन्सररय सेवा ववबागभा रेजख ऩठाउने।  

५. कन्सररय सेवा ववबागरे सम्फजन्धत देशको ननमोग भापव त सम्फजन्धत व्मजिराई जानकायी गयाउछ। 

६. ऩरयत्माग सम्फजन्ध जानकायी ऩरयऩर प्रणारी भापव त सफै जजल्रा प्रशासन कामावरमराई जानकायी गयाउने। 

 याज् िम ऩरयचम ऩर व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध कामव  
१. याज् िम ऩरयचम ऩर तथा ऩञ् जीकयण ववबागफाट प्राऩ ् त याज् िम ऩरयचम ऩर सम्फन्धी नीनतगत तथा अन्म कामवहरु 

प्रायम्ब गने। 

२. याज् िम ऩरयचम ऩर सम्फन्धी सफ्टवेमयका सम्फन्धभा सरझाव ददने।  

रागर औषध ननमन्रण शाखा 
रागू तथा भनोदद्वऩक औषधीहरुको आमात अनरभनत  

 औषधी व्मवस्था ववबागको नसपारयस ऩर 

 उयावोग दताव प्रभाणऩर 

 अजघल्रो आमातको खऩत तथा स्टक वववयण ऻऻऻ 

 International Narcotics Control Board (INC) को list 

 कम्ऩनीको ननवदेन 

रागू तथा भनोदद्वऩक औषधीहरुको आमात अनरभनत म्माद थऩ  

 बन्साय कामावरमको नसपारयस ऩर  

 कम्ऩनीको ननवेदन 

रागू तथा भनोदद्वऩक औषधीहरुको आमात अनरभनतऩर सॊशोधन 

 कम्ऩनीको ननवेदन 

 औषधी व्मवस्था ववबागको नसपारयस ऩर  

ननमजन्रत औषधी न् ट गने  
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 नभूना याखी फाॉकी रागू औषध सम्फजन्धत जजल्रा अदारतको प्रनतननध स्थानीम जजल्रा प्रशासन कामावरमको प्रनतनननध य 
स्थानीम नगयऩानरका वा गाउॉऩानरकाको योहवयभा भरद्दा म्माद थऩका रानग अदारतभा ऩेश बएको १५ ददन नबर न् ट 

औषध ननमन्रण अनधकायीरे आदेश ददने 
यासामननक ऩदाथवहरुको आमात अनरभनत  

 जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस सवहत सॊमरि ननयीऺण प्रनतवेदन 

 सम्फजन्धत भन्रारम तथा ननमभन गने ननकामको नसपारयस 

 उयावोग दताव प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ  

 अजघल्रो आमातको खऩत वववयण  

 कम्ऩनीको ननवेदन  

 सल्पयको हकभा् यऺा भन्रारमको याम प्रनतविमा  
यासामननक ऩदाथवहरुको आमात अनरभनत म्माद थऩ   

 बन्साय कामावरमको नसपारयस ऩर  

 कम्ऩनीको ननवेदन  

यासामननक ऩदाथवहरुको आमात अनरभनत ऩरको सॊशोधन  

 सम्फजन्धत जजल्राको जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस  

 कम्ऩनीको ननवेदन  

वव्पोटक ऩदाथव य यासामननक ऩदाथवको आमात तथा ओसायऩसाय स्वीकृनत 

 जजल्रा सरयऺा सनभनतको ननणवम (ननणवमभा कर न प्रमोजनका रानग के कनत ऩरयभाणभा य कहाफाट प्राप् त गने हो सो सभेत स्ऩ् ट 

खरल्नर ऩने)  

 जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस ऩर। 

 कर न प्रमोजनका रानग प्रमोग हरने हो सो सम्फजन्ध भन्रारमको याम। 

 (हाइड्रो ऩावय कम्ऩननको हकभा उजाव तथा जरस्रोत भन्रारम, सडक ननभावणको हकभा बौनतक मोजना तथा मातामात 

व्मवस्था भन्रारम य यऺा भन्रारमको याम)  

 व्मजिगत/सॊघसॊस्था/कम्ऩनन भापव त आमात तथा प्रमोग हरने अवस्थाभा जजम्भेफाय सम्फजन्धत व्मजिको नागरयकताको 
प्रनतनरऩी  

 कम्ऩनन/पभव दताव तथा नवीकयण प्रभाणऩर  

 PAN/VAT सम्फन्धी कागजात  

 उल्रेजखत कागजात तथा प्रविमा ऩूया बएऩश् चात ५ राख के जी सम्भको वव्पोटक ऩदाथव शाखा प्रभरखफाट य सो बन्दा वढी 
ऩरयभाणको वव्पोटक ऩदाथवको हकभा भहाशाखा प्रभरखफाट स्वीकृत गयाइ आमात तथा प्रमोग अनरभनत ददने। 

उऩचाय तथा ऩरनवस्थाऩना केन्र आवर्द्ता  
 सॊस्थाको रेटयप्माडभा आवर्द्ता  सम्फन्धी ननवेदन ऩर  

 सिारक सनभनतको वववयण  

 काउजन्सरयहरुको वववयण  

 केन्र यहेको स्थानको ऩूणव वववयण (ठेगाना घय नॊ सम्ऩकव  व्मजिको पोन नॊ)  
 बौनतक ऩूवावधायहरु (ज्गा, ऺेरपर, बवन ननजी वा बाडा) 
 अवजस्थनत नक्सा, ऺभता (नसट सॊख्मा)  
 सेवा शरल्कको वववयण 
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 सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस  

गैयसयकायी सॊस्थाको सूजचकृत  

 सॊस्थाको रेटयप्माडभा आवर्द्ता सम्फन्धी ननवेदन ऩर  

 सॊस्थाको ववधान य सॊस्था दतावको प्रभाणऩर नवीकयण सवहतको पोटोकऩी 
 सभाज कल्माण ऩरयषद्को आवर्द्ताको प्रभाणऩरको पोटोकऩी 
 PAN दताव प्रभाणऩरको पोटोकऩी  
 सॊस्थाफाट सूजचकृतका रानग अनधकाय ददई ऩठाइएको ननणवमको प्रनतनरवऩ  

 सॊस्थाको स्वीकृत ववधानको उदेश्म भहरभा रागू औषध ननमन्रण सम्फन्धी विमाकराऩहरु गने बनी स्ऩ् ट रुऩभा उल्रेख 

बएको हरनरऩने  

उऩचाय तथा ऩरनस्थाऩना केन्रको अनरगभन  

 अनरगभन पायभ (चेक नर् ट) तमाय गने  

 जजल्रा जस्थत अनरगभन सनभनतसॉग सभन्वम गने 

 अनरगभन बएको ७ ददन नबर भहाशाखा प्रभरख सभऺ प्रनतवेदन ऩेश गने 

 सरझाव कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामराई अनरयोध गने।  

शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा  
शाजन्त व्मवस्था सम्फन्धी कामव  
 भानव अनधकाय आमोगफाट प्राप् त हरने ननदेशनहरुको पर्छ्यौट  

भानव अनधकाय उल्रॊघन सम्फन्धी प्राप् त ऩरको ननदेशन सम्फन्धभा याहत तथा तथ्माङ् क शाखा/जजल्रा प्रशासन 

कामावरम/सम्फजन्धत ननकामराई पर्छ्यौट गनव सहजीकयण गने य कर नै वववयण भाग बै आएभा सोको वववयण ऩठाउने।  

 सत्म ननरुऩण आमोगफाट प्राप् त हरने ननदेशनहरुको पर्छ्यौट 

सत्म ननरुऩण आमोगफाट प्राप् त ननदेशनहरुराई पर्छ्यौटका रानग सम्फजन्धत ननकाम/जजल्रा प्रशासन कामावरम/स्थानीम 

तहभा ऩठाउने।  

 गरनासो भापव त प्राप् त हरने ननवेदन उऩय कायफाही 
ददगो शाजन्तसॉग सम्फजन्धत गरनासोहरुको तत्कार सभाधानको रानग आवश्मक कामव गने।  

 शाजन्त वातावको सजचवारम सम्फन्धी कामव 
द्वन्द्वयत सभरहहरुसॉग वाताव एवॊ सहभनत कामभ गयी त्मस्ता सभरहहरुराई शाजन्तको भूरधायभा ल्माउन वाताव गने, सहभनतभा 
ल्माउने य सहभनत बएका कर याहरुराई कामावन्वमन गनव सयोकाय ऩऺराई नसपारयस गनव गदठत याजनैनतक वाताव टोरीको 
सजचवारमसॉग  सम्फन्धी कामव गने।  

 शाजन्त प्रवर्द्वन सम्फन्धी सयकायी गैय–सयकायी सॊघ–सॊस्थाहरु सभन्वम 

शाजन्त प्रवर्द्वन सम्फन्धभा भानव अनधकाय आमोग, सत्म ननरुऩण आमोग, जजल्रा प्रशासन कामावरम, स्थानीम तह रगामत 

ववनबन् न सयकायी गैय–सयकायी सॊघ–सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गने  

 शाजन्त प्रवर्द्वन सम्फन्धी अनरगभन तथा भूल्माङ् कन 

ववगतभा शाजन्त तथा ऩरनननवभावण भन्रारमफाट सॊचानरत मोजना ऩरयमोजनाहरु य आगाभी शाजन्त प्रवर्द्वन  सम्फन्धी मोजना 
ऩरयमोजनाहरुको अनरगभन तथा भूल्माङ् कन गने। 

ददगो शाजन्त व्मवस्थाको रानग अन्तय ननकाम सभन्वम तथा सहजीकयण  
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 प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, भानव अनधकाय आमोग, सत्म ननरुऩण आमोग ववषमगत भन्रारम/ववबागहरु, 

प्रादेजशक सयकाय, स्थानीम सयकाय य शाजन्त प्रवर्द्वन सम्फन्धी सॊघ–सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम, सहकामव य सहजीकयण गने। 

शाजन्त सम्फन्धी सूचना व्मवस्थाऩन  

 साववजननक सूचना सॊकरन 

१. ददगो शाजन्तसॉग सम्फजन्धत सूचनाहरुको सॊकरन य अनबरेजखकयण गने,  

२. कानून फभोजजभ गदठत याजनैनतक वाताव टोरीभा द्वन्द्वयत ऩऺसॉग वाताव आव्हान भापव त प्राप् त द्वन्द्वयत ऩऺको ननवेदन 

सॊकरन गने। द्वन्द्वग्रस्त ऺेरको अवस्था ववश् रेषण गने,  

३. ववगतका सहभनत, सम्झौता सॊकरन गयी वाताव, सहभनतको प्रकृमा भापव त बएको सहभनतको कामावन्वमन एवॊ सूचनाको 
एकीकयण गने।  

 प्रकाशन 

१. द्वन्द्वयत ऩऺसॉग ववगतभा सयकायसॉग बएका सम्झौता य सहभनतको प्रकाशन  

२. ददगो शाजन्त सम्फन्धी नीनत, यणनीनत य कामविभहरुको प्रकाशन  

३. ददगो शाजन्त सम्फन्धी वररेवटन प्रकाशन  

 अनबरेख व्मवस्थाऩन  

१. ददगो शाजन्त सम्फन्धी बए गयेका अनबरेखको व्मवस्थाऩन शाजन्त ऩोटवर भापव त एकीकृत गने  

याहत तथा तथ्माङ् क व्मवस्थाऩन शाखा  
सशस्त्र द्वन्द्वका ऩीनडतहरुराई याहत ववतयण सम्फन्धी काभ् 
 भतृक/वेऩिाका नजजकका हकदायराई 

१. रगत सॊकरन कामवदरको प्रनतवेदनभा नाभ सभावेश बएका याहत प्राप् त गनव वाकी भतृक/वेऩिाका नजजकका 
हकदायको वववयण जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुफाट प्राप् त वववयण अनरसाय अयावावनधक गने अयावावनधक वववयणका 
आधायभा जजल्राहरुराई ऩठाउन े आवश्मक यकभ मवकन गने मवकन बएको यकभ सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन 

कामावरमभा ननकासा गने  

२. घाइते अऩाङ् ग बएका य अऩहयणभा ऩयेकाराई रगत सॊकरन कामवदरको प्रनतवेदनभा नाभ सभावेश बएका याहत 

प्राप् त गनव वाकी घाइते अऩाङ् ग बएका य अऩहयणभा ऩयेकाहरुराई याहत प्राप् त गनव वाकीको वववयण जजल्रा प्रशासन 

कामावरमहरुफाट प्राप् त वववयण अनरसाय अयावावनधक गने 

३. अयावावनधक वववयणका आधायभा जजल्राहरुराई ऩठाउने आवश्मक यकभ मवकन गने मवकन बएको यकभ सम्फजन्धत 

जजल्रा प्रशासन कामावरमभा ननकासा गने  

 टरहरया फारफानरकाहरुराई सहामता व्मवस्थाऩन  

१. कामवववनध अनरसाय यकभ प्राप् त गने टरहरया फारफानरकाहरुको जजल्रागत वववयण अयावावनधक गने  

२. अयावावनधक वववयणका आधायभा जजल्राहरुराई ऩठाउने आवश्मक यकभ मवकन गने,   

३. मवकन बएको यकभ सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमभा ननकासा गने । 

 घाइते/अऩाङ् ग बएका व्मजिहरुराई जीवन ननवावह बिा  
१. कामवववनध अनरसाय जीवन ननवावह बिा प्राप् त गने घाइते अऩाङ् गहरुको जजल्रागत वववयण अयावावनधक गने,  
२. अयावावनधक वववयणका आधायभा जजल्राहरुराई ऩठाउने आवश्मक यकभ मवकन गने, य 

३. प्रववनधक सनभनतफाट ऩेश बएको घाइते य अऩाङ् ग प्रनतशत तथा शे्रणी अनरभोदन हरने बएका व्मजिहरुराई जजल्रा 
प्रशासन कामावरमभा ननकाशा गने । 

 घाइते/अऩाङ् ग बएका व्मजिहरुको प्रनतशत ऩरनयावरोकन सम्फन्धी काभ  



 

50 
 

१. प्रनतशत ननधावयण तथा ऩरनयावरोकन नसपारयस सनभनतको ननणवम,  
२. प्राववनधक सनभनतफाट घाइते/अऩाङ् गता बएका व्मजिको शे्रणी ननधावयण हरने, य  

३. प्राववनधक सनभनतफाट नसपारयस बएका घाइते/अऩाङ् गता प्रनतशत तथा शे्रणी ववबाजनराई घाइते/अऩाङ् गता प्रनतशत 

अनरभोदन केन्रीम सनभनतरे अनरभोदन गने । 

ऐनतहानसक जनआन्दोरनका शहीद तथा घाइतेहरुसॉग सम्फन्धी काभ् 
 ऐनतहानसक जनआन्दोरनका शहीदका ऩरयवायराई जीवन ननवावह बिा   

१. ऐनतहानसक जनआन्दोरनका तोवकएका शहीदका ऩरयवायराई तोवकए फभोजजभ जीवन ननवावह बिा प्रदान गने । 

 ऐनतहानसक जनआन्दोरनका घाइतेहरुराई जीवन ननवावह बिा  
१. ऐनतहानसक जनआन्दोरनका तोवकएका घाइतेराई जीवन ननवावह बिा प्रदान गने । 

 सन्ततीराई छारवजृि  

१. ऐनतहानसक जनआन्दोरनका तोवकएका शहीद तथा घाइतेका सन्तनतराई छारवजृि प्रदान गने । 

आनथवक सहामता ववतयण सम्फन्धी काभ्  
 ववऩन् न नागरयकहरुराई आनथवक सहामता  

१. ववनबन् न जजल्राफाट काठभाण्डौं आई वेखचॉ बई घय पवकव न सभस्मा ऩयेका, आकजस्भक सानो नतनो उऩचाय गयाउन 

नसक्न ेबई सभस्माभा ऩयेका व्मजिहरुको ननवेदन,  
२. सम्भाननीम प्रधानभन्रीरे तोकेको ऩदानधकायीरे गयेको नसपारयस हरनरऩने, य  

३. सहसजचव गहृ भन्रारम सॊमोजक यहेको छानववन सनभनतको ननणवमानरसाय आनथवक सहमता उऩरधध गयाइने । 

 कर नै घटनाभा हत्मा वा भतृ्मर बएका या् िसेवक तथा ऩीनडत ऩरयवाय आनथवक सहामता   
१. जजल्रा सरयऺा सनभनत/जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस सवहतको हकदायको ननवेदन,  
२. गहृ सजचवज्मूको सॊमोजकत्वभा यहेको वववयण मवकन सनभनतको ननणवम,  
३. अथव भन्रारमको सहभनत भाग गने, य  

४. भजन्रऩरयषद्को ननणवम । 

ववस्ततृ शाजन्त सम्झौताऩनछका घटनाकासॉग सम्फन्धी काभ्  
 ननजी वा साववजननक सम्ऩजिको हानी नोक्सानी  

१. नागरयक आन्दोरनका िभभा बएका फन्द हड्तार नागरयक उऩरव सशस्त्र द्वन्द्व वा सोसॉग सम्फजन्धत हरनरऩने,  
२. स्थानीम भरच रल्का सवहत जजल्रा सरयऺा सनभनतको वकटानी नसपारयस हरनरऩने,  
३. अथव भन्रारमको सहभनत भाग गने, य 

४. अथव भन्रारमको सहभनतको आधायभा भजन्रऩरयषद्को ननणवम । 

 भतृकका हकदायराई याहत  

१. नागरयक आन्दोरनका िभभा बएका फन्द हड्तार नागरयक उऩरव सशस्त्र द्वन्द्व वा सोसॉग सम्फजन्धत हरनरऩने,  
२. स्थानीम भरच रल्का सवहत जजल्रा सरयऺा सनभनतको वकटानी नसपारयस हरनरऩने,  
३. अथव भन्रारमको सहभनत भाग गने, य  

४. अथव भन्रारमको सहभनतको आधायभा भजन्रऩरयषद्को ननणवम । 

फैठक व्मवस्थाऩन्  
 घाइते / अऩाङ् गता प्रनतशत अनरभोदन केन्रीम सनभनत  

१. श्रीभान ्सजचवज्मूको सॊमोजकत्वभा आवश्मकतानरसाय फैठक सञ् चारन गने,  
२. प्राववनधक सनभनतको नसपारयसराई अनरभोदन गयाउने,  
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३. प्राववनधक सनभनत तथा प्रनतशत ऩरनयावरोकन नसपारयस सनभनतराई आवश्मक ननदेशन ददने,  
४. घाइते य अऩाङ् गताको सम्फन्धभा अन्म नीनतगत ननणवम गयी नेऩार सयकाय सभऺ नसपारयस गने, य  

५. फैठकको ननणवम कामावन्वमका रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩराचाय सम्फन्धी कामव । 

 प्राववनधक सनभनत  

१. प्रभरख, गरणस्तय भाऩन तथा ननमभन भहाशाखा स्वास्थ्म, तथा जनसॊख्मा भन्रारमको सॊमोजकत्वभा फैठक फस्ने,  
२. फैठक आवश्मकता अनरसाय फस्ने, 
३. सनभनतरे जजल्रा स्तयको ऩरनयावरोकन नसपारयस सनभनतफाट प्राप् त नसपारयस ऩयीऺण गने,  
४. भाऩदण्डका आधायभा घाइते/अऩाङ् गको प्रनतशत तथा शे्रणी ननधावयण गयी नसपारयस गने, य 

५. ऩरनयावरोकन भाऩदण्डराई आवश्कता सॊशोधन गनरव ऩने देजखएभा आफ्नो याम सवहत केन्रीम सनभनतभा नसपारयस गने 
। 

याज् िम भानव अनधकाय आमोगसॉग सम्फजन्धत काभ् 
 द्वन्द्वका सभमभा भानव अनधकाय उल्रॊघनका घटना सम्फन्धी  

१. द्वन्द्वका िभभा बएका भानव अनधकाय उल्रघॊनका घटनासॉग सम्फजन्धत आमोगको ननणवम कामावन्वमन गने,  
२. आमोगको ननणवमानरसाय याहत तथा ऺनतऩूनतव उऩरधध गयाउन प्रविमा अगानड फढाउने,  
३. अथव भन्रारमको सहभनत नरने,  
४. दोहोयो नऩने गयी ऩीनडतराई याहत उऩरधध गयाउन भजन्रऩरयषद्  भा प्रस्ताव रैजाने,  
५. भजन्रऩरयषद्को ननणवमको अधायभा ऺनतऩूनतव सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरम भापव त उऩरधध गयाउने । 

 अन्म भानव अनधकाय उल्रॊघनका घटना सम्फन्धी  
१. भानव अनधकाय उल्रघॊनका घटनासॉग सम्फजन्धत आमोगको ननणवम कामावन्वमन गने,  
२. आमोगको ननणवमानरसाय याहत तथा ऺनतऩूनतव उऩरधध गयाउन प्रविमा अगानड फढाउने, 
३. अथव भन्रारमको सहभनत नरने,  
४. ऩीनडतराई याहत उऩरधध गयाउन भजन्रऩरयषद्  भा प्रस्ताव रैजाने,  
५. भजन्रऩरयषद्को ननणवमको अधायभा ऺनतऩूनतव सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरम भापव त उऩरधध गयाउने, य  

६. आमोगका याहत/ऺनतऩूनतव फाहेकका ननणवम कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउने ।  

ववऩद् अध्ममन, जोजखभ न्मूनीकयण तथा ऩरनरावब शाखा 
फैठक सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन याज् िम ऩरयषद्को फैठक 

१. सम्भाननीम प्रधानभन्रीज्मूको अध्मऺताभा फैठक फस्न,े फैठक कजम्तभा वषवको दरई ऩटक य आवश्मकता अनरसाय 

फस्न,े य  
२. फैठकरे ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी याज् िम नीनत तथा मोजना स्वीकृत गने, य फैठकरे ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 

आवश्मक ननमन्रण य ननदेशन ददनेछ । 

 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन कामवकायी सनभनतको फैठक 

१. भाननीम गहृ भन्रीज्मूको अध्मऺताभा फैठक फस्ने,  
२. फैठक आवश्मकतानरसाय फस्न,े  

३. सनभनत सदस्महरुराई फैठकको ऩराचाय सम्फन्धी कामव भहाशाखाफाट गरयन,े 

४. फैठकको कामवसूची तथा फन्दोफस्तीको तमायी कामव गरयन,े य 



 

52 
 

५. फैठकको ननणवम कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩराचाय सम्फन्धी कामव गरयन,े य ववऩद् तथा द्वन्द्व 

व्मवस्थाऩन भहाशाखारे ऩरयषद् य कामवकायी सनभनतको सजचवारमको कामव गनेछ। 

 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण याज् िम कामवभञ् च (DRR National Platform) को फैठक् 
१. गहृसजचवज्मरको अध्मऺताभा वषवको दरई ऩटक फैठक फस्ने, य 

२. ववऩद् व्मवस्थाऩनको ऺेरभा विमाशीर सयकायी, गैयसयकायी, ननजी एवभ ्सयोकायवाराहरुको सॊर्नता यहने, य 
ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयणराई भूरप्रवाहीकयण गने भानभराभा आवश्मक ननणवम नरईने। 

 ववऩद् सम्ऩकव  व्मजिको फैठक व्मवस्थाऩन (Disaster Focal Persons Meetings) 

१. ववऩद् व्मवस्थाऩन भहाशाखा प्रभरखको सॊमोजकत्वभा आवश्मकतानरसाय फैठक फस्ने, सयोकायवारा ननकामफाट ववऩद् 

सम्ऩकव  व्माजिहरुको सहबानगता हरन,े 

२. ववऩद् व्मवस्थाऩन याज् िम ऩरयषद् य कामवकायी सनभनतको ननणवम कामावन्वमन सम्फन्धी सहजीकयण गरयने, ववऩद् 

जोजखभ न्मूनीकयण सम्फन्धी अन्तयावज् िम दावमत्व तथा बनूभका ननवावह गनव आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गरयन,े 

३. सयोकायवारा ननकामरे सम्ऩादन गयेका ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फजन्धत कामव, बैयहेका कामव य हरन रागेका कामवहरु 
फायेभा सूचना आदानप्रदान य सभन्वम गरयने, य अन्म ववववध ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ववषमको सभन्वम य 
सहजीकयण गरयने छ । 

जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष अयावावनधक 

 केन्रीम ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषफाट जजल्रा ववऩद् व्मस्थाऩन कोषभा यकभ ननकासा 
१. सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट याहत ववतयणका रानग भाग बएको यकभ औजचत्मताका आधायभा तत्कार 

ननकाशा गने, य 

२. भन्रारमको आन्तरयक प्रशासन शाखारे प्राथनभकताका साथ याहत यकभ ननकासाका रानग आवश्मक कायफाही गने, य 

जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट बएको याहत ववतयणको प्रनतवेदन नरने कामव गरयने छ । 

 ववऩद् प्रनतकामवका रानग खचव ब रिानी 
१. ववऩद्को सभमभा खोज उर्द्ाय य याहतका रानग ऩरयचारन बएका हेनरकप्टयको बाडा वाऩतको यकभ ब रिानी सम्फन्धी 

कामव, य 

२. खोज तथा उर्द्ाय टोरी ऩरयचारन हरॉदा रागेको यकभ ब रिानी सम्फन्धी कामव, य ववऩद्को सभमभा उऩरधध गयाइन े

औषधौऩचाय, आश्रमस्थर, रिाकऩडा, आददको यकभ ब रिानी सम्फन्धी । 

  याज् िम ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्रानधकयण सम्फन्धी कामव 
१. याज् िम ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्रानधकयण स्थाऩनाका रानग आवश्मक नीनतगत तथा कामवगत 

तमायी गने, 

२. प्रनधकयणको सॊगठन य व्मवस्थाऩन सबे तथा ननणवम ननभावण सम्फन्धी कामव गने, 

३. प्रानधकयणको स्थाऩना य काभ कायफाहीको भररप्रवाहीकयणको रानग सॊगठन सॊयचना य कामव प्रविमाको सफरीकयण 

गदै याज् िम ऩरयषद् य कामवकायी सनभनतको सजचवारम सञ् चारनको जजम्भेवायी प्रानधकयणराई हस्तान्तयण गरयने छ। 

ववऩद् व्मवस्थाऩन सन्दबवभा अन्तय ननकाम सभन्वम तथा सहजीकयण 

 सॊवैधाननक ननकाम, भन्रारम तथा ववबाग 

१. सम्भाननीम या् िऩनत, उऩया् िऩनत, प्रधानभन्री, प्रधानन्मामाधीश, सबाभरख, याज् िम सबा अध्मऺको कामावरमभा 
ववऩद्को सभमभा उर्द्ाय य याहत कामवको तत्कार सभन्वम गने, 

२. सॊवैधाननक ननकामहरुभा ववऩद्को सभमभा उर्द्ाय य याहत कामवको तत्कार सभन्वम गने, य 

३. ववषमगत भन्रारम/ववबागहरुसॉग ववऩद् व्मवस्थाऩनका ववषमभा आवश्मक सभन्वम, सहकामव य सहजीकयण गने। 
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 सरयऺा ननकाम 

१. ववऩद्को सभमभा तत्कार सरयऺाकभॉ ऩरयचारनका रानग आवश्मक ऩूववतमायी य फन्दोफस्तीको कामव गने, य 

प्रबावकायी प्रनतकामवका रानग ऩूवव तमायी गने, गयाउने । 

 प्रादेजशक सयकाय 

१. ववऩद् व्मवस्थाऩनका रानग आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गनव भागवदशवन गने, प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतरे 

NDRRMA भा प्रनतवेदन गने व्मवस्था नभराउन े

 स्थानीम सयकाय 

१. ववऩद् व्मवस्थाऩनको कर शर य प्रबावकायी सञ् चारनका रानग आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गनव भागवदशवन गने, 

२. स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतराई सम्फजन्धत जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतसॉग सभन्वम गनव रगाउन,े य 

३. जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनत य स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतरे प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनत य 
NDRRMA भा प्रनतवेदन गने व्मवस्था नभराउने। 

 ववषमगत सॊघ–सॊस्था 
१. ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩनका ऺेरभा रानग कामव गने सॊघ सॊस्थाहरु विमजशर यहेको ऺेरभा सम्फजन्धत जजल्रा ववऩद् 

व्मवस्थाऩन सनभनतसॉग सभन्वम गयी ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने वातावयण ननभावण गने, 

२. स्थानीम स्तयभा ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयणका रानग कामव गने 

३. सॊघ–सॊस्थाहरु विमजशर यहेको ऺेरभा सम्फजन्धत स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतसॉग सभन्वमन गने वातावयण 

ननभावण गने, य सॊघ–सॊस्थाको ऩायदजशवता य च रश्तता कामभ याख्न आवश्मक भाऩदण्ड फनाउन े

ववऩद् व्मवस्थाऩनका ऺेरभा विमाशीर देहाम फभोजजभका ननकाम तथा सॊघ-सॊस्थासॉग सभन्वम् 
 सॊमरि या् ि सॊघीम आवानसम कामावरम  

 सॊमरि या् ि सॊघीम प्रणारीका ववषमगत ननकाम  

 दात ृननकाम 

 ववकास साझेदाय  

 अन्तयावज् िम गैय–सयकायी सॊस्था  
 गैय–सयकायी सॊस्था  
 येडिस अनबमान 

नेऩार येडिस सोसाइटीको हयेक तहका च्माप्टय वा सनभनतरे सम्फजन्धत तहकै ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतसॉगको 
सभन्वमनभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काभ गने वातावयण ननभावण गने। 

 ननजीऺेर 

ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयणका रानग औयावोनगक प्रनत् ठानरे जोजखभ न्मूनीकयण मोजना तजरवभा गयी कामावन्वमन गनव उत्प्ररेयत 

गने, य जोजखभ हस्तान्तयणका रानग ववभा गने, गयाउन ेव्मवस्था नभराउने। 

 प्राजऻक ऺेर 

१. ववऩद् जोजखभ नक्शाङ्कन कामवभा प्राजऻक ऺेरको मोगदानको कदय गने, 

२. ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सभसाभमीक Situation Tracking and Analysis गयी आवश्मक Feedback नरन े

व्मवस्था नभराउने। 

 सञ् चाय ऺेर 

ववऩद्को ऩूववसूचना सम् प्रषेण कामवभा सञ् चाय ऺेरको सहबानगता फढाउन,े य ववऩद्को सभमभा Lifeline Communication 

गनव प्ररेयत गने। 
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 नागरयक सभाज 

सभरदाम रजऺत ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका काभकाज गने/गयाउन ेवातावयण ननभावण गने । 

ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी आवनधक प्रनतवेदन तमायी तथा सम्प्रषेण 

 Global Disaster Platform of UNISDR 

 International Search and Rescue Advisory Group (INSRAG) 

 Asian Ministerial Conference for DRR (AMCDRR) 

 Asian Disaster Reduction Center (ADRC) 

 Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

 SAARC Disaster Management Center (SDMC) 

 National Disaster Report 

ववऩद् ऩरवव तमायी तथा प्रनतकामव शाखा  
साभान्म अवस्थाको कामव सञ् चारन 

 ववऩद् सम्फन्धी सूचना प्राप् त गने, 
 सूचनाको श्रोतहरु् ऩरवावन रभानभा काभ गने ननकामहरु, आऩत्कारीन कामव सञ् चारन केन्रहरु, प्रभरख जजल्रा अनधकायीहरु, 

प्रहयी तथा सयोकायवाराहरुफाट सूचना मवकन गयी ववश् रेषण गने, 
 ववश् रेषण गदाव सावधानी अऩनाउनर ऩने देजखएभा प्रभरख जजल्रा अनधकायी वा सम्फजन्धत अनधकायीराई खफय गयी सावधान 

यहन अनरयोध गने। छोटकयी सन्देश सेवा भापव त जानकायी प्रवाह गने साभाजजक सञ् जार प्रमोग गने आवश्मकता अनरसाय 

नभनडमाद्वाया प्रचाय प्रसाय गने। गोदाभघयहरु वा अन्मरफाट साभग्री ऩरनतव गनरवऩने अवस्था बए गने गयाउने, 
 सम्बाववत ववऩद्को स्तय आॉकरन गने य सोही अनरसाय प्रनतकामवको रानग तमायी गने गयाउन ेय गनव ननदेजशत गने, 
 कर नै घटना बएभासो घटना ववऩद्को घटना हो होइन मवकन गयी ववऩद् सूचना प्रणारीभा प्रवव् ट गनव रगाउने, 
 मसयी सूचनाको वववयण याख्दा ऺनत यकभ, प्रबाववत ऩरयवाय सॊख्मा, उऩरधध याहतको प्रकाय य भारा आदद सभेत खरराउने, 
 जजल्रा स्तयका आऩत्कारीन कामवसञ् चारन केन्रहरुराई २४ सै घण्टा य सातै ददन चरामभान गयाउन सहमोग गने, 

स्वास्थ्म सॊस्थाहरु, येडिस य प्रदेश स्तयका आऩत्कारीन केन्रहरुसॉग ऩनन ननयन्तय सभन्वम य सम्ऩकव भा यही कामव गने 

साथै स्थानीम आऩत्कारीन केन्रहरुसॉग बने आवश्मकतानरसाय सभन्वम, सहकामव य सहमोग गने, 
 आऩतक्ारीन सञ् चाय प्रणारी ननभावण य स्थाऩनाको रानग नसपारयस गने।स्थाऩना बएकाहरुराई सभन्वम य सहमोग गने, 
 भानवीम सहामता स्थरसॉग नजजक यहेय कामव गने य धमवस्थाऩनभा सहमोग गने तथा आवश्मकताका आधायभा साभग्री 

ऩरयचारन गने, 
 ववऩद् ऩरववतमायी एवभ ्प्रनतकामव  सम्फन्धी नीनत तथा मोजना तमाय गयी स्वीकृत गयाइ रागर गयाउने, 
 ववऩद्का घटनाहरुको दैननक ववश्लषेणात्भक वववयण तमाय गयी भहाशाखा प्रभरख, प्रविा य सजचवराई उऩरधध गयाउने, 
 ववशेष घटनाको ववस्ततृ जानकायी ऩनन गयाउने, 
 अन्म ननकामहरुका ववऩद्धमवस्थाऩन सम्वर्द् सम्ऩकव  धमजिहरुसॉग ननयन्तय सभन्वम य सम्ऩकव भा यहने साथै रैवङ्गक भरर 

प्रवाहीकयण, सेण्डाइभोननटरयङ रगामतका अन्म प्रनतवदेनहरुको कामवभा सहमोग नरने, सहकामव गने/गयाउने,  

 ववऩद् ऩयी घाइते बएकाहरुको उऩचाय स्थानीम स्तयभा हरन नसवक याजधानी जस्थत सयकायी अस्ऩतारभा उऩचाय गयाउन 

आएभा प्रभरख जजल्रा अनधकायीको सभन्वमभा सहमोग गने, य 

 उऩचाय खचवको हकभा स्वीकृत भाऩदण्ड अनरसाय हरने गयी ऩराचाय गरयददने। 

ववऩद्को अवस्थाको कामवसञ् चारन 

 सूचनाको प्राजप् त ववश् रेषण य प्रवाह भानथ प्रकयण „क‟ अनरसाय नै गने। 
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 ववऩद्को स्तय १ यहेछ बने आऩत्कारीन केन्र प्रभरखरे नै आवश्मक ननदेशन य सभन्वमभा ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रक बइ 

कामव गनेछ। ववऩद्को स्तय २ यहेछ बने भहाशाखा प्रभरख सहसजचवरे केन्रको प्रभरख वा ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रक बइ 

कामव गनेछ। ववऩद्को स्तय ३ यहेछ बने गहृ भन्रारमको सजचवरे ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रकको रुऩभा कामव गनरव ऩने 

हरन्छ। ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनप्रानधकयणको स्थाऩना बई सके ऩछी ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रकको हकभा 
ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोजजभ हरनेछ। 

 ववनबन् न स्तयभा आवश्मकतानरसाय फैठक फस्ने। वस्तरजस्थनत ववश् रेषण गयी बएका ननणवमानरसाय कामावन्वमन गने गयाउने। 

 आवश्मकतानरसाय प्रसे ववऻजप् त तमाय गयी ननकाल्ने। 

 हेरीकप्टय भाग बएभा वा आवश्मक बएभा शाजन्त सरयऺा भहाशाखासॉग सभन्वम गयी ऩरयचारन गने। सरयऺा ननकामहरु 

ऩरयचारन गने, 
 भानवीम सहामता स्थर, सफै ११ वटै ववषमगत ऺेरहरुराई ऩरयचारन गने, 
 याज् िम तथा अन्तयावज् िम सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गयी कामव ऺेर सभेत तोवक ददने, 
 गोदाभघयहरु ऩरयचानरत गने, 
 अन्म फन्दोफस्तीको तमायी कामव गने, 
 सभग्र कामवहरुको नजजकफाट सभन्वम तथा अनरगभन गयी आवश्मक ननमन्रण गने। 

ठूरो ववऩद्को अवस्थाभा हरन ेआऩत्कारीन कामवको सञ् चारन 

 याज् िम ऺभताफाट धमवस्थाऩन हरन नसक्ने वकनसभको ववऩद् ठूरो ववऩद् हो। मो स्तय ४ हरनेछ। स्तय ४ को ववऩद्को 
अवस्थाभा नेऩार सयकायको भरख्म सजचवरे याज् िम प्रनतकामव ननमन्रक बइ कामव गनरव ऩने हरन्छ। ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण 

तथा व्मवस्थाऩन प्रानधकयणको स्थाऩना बई सके ऩछी ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रकको हकभा ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ फभोजजभ हरनेछ। ठररो ववऩद्को अवस्थाभा ऩनन आऩत्कारीन कामव सञ् चारन केन्ररे भानथ 

प्रकयण क य ख भा उल्रेख बए अनरसायकै कामवहरु अझ प्रबावकायी य र रत रुऩभा गनरवऩछव। 

 ठूरो ववऩद्को अवस्थाभा अन्तयावज् िम सहमोगको रानग आवह्वान गनरवऩने हरन्छ। जसको रानग नेऩार सयकायरे ननणवम गये 

ऩनछ सो ननणवम नेऩार जस्थत सॊमरि याज् िम सॊघ आवसीम सॊमोजकको कामावरमराई UN Humanitarian Coordinator 

रे औऩचारयक जानकायी गयाउनर ऩने हरन्छ। जानकायी गयाउॉदा के कर न वकनसभको सहामता के के साभग्री कवहरे सम्भ 

चावहने होसो सभेत खरराउनर ऩछव। 

 मस ऩनछ आउने सफै वकनसभका सहामताको ऩरयचारनको सभन्वम य ननमन्रण गने, 
 ववऩद् व्मवस्थाऩनको ऺेरभा विमाशीर सयकायी, गैयसयकायी, ननजी एवभ ्सयोकायवाराहरु नफचको उजचत सभन्वम य 

ऩरयचारन गने, 
 ननयन्तय सूचना प्राजप् त ववश् रेषण य प्रवाह गने य आवश्मकता अनरसाय नभनडमा अऩडेट ददने, 
 सफै ववषमगत ऺेरहरुराई ननयन्तय य ठीक ददशाभा ऩरयचारन गरययहने, य 

 आवश्मकता य आऩरनतव नफचको तारभेर नभराउने। 

ववऩद् व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी सूचना तथा सभन्वम 

 सूचना सङ्करन ववश् रेषण प्रवाह 

१. सम्फजन्धत आऩत्कारीन कामव सञ् चारन केन्र य जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट सूचना प्राप् त गने, 
२. प्राप् त सूचनाहरु ववऩद्को कर न वकनसभभा ऩछव वा ऩदैन सो सभेत छरट्याई ववश् रेषण गने, 
३. जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट प्रनतवेदन सभेत नरने, 
४. सूचनाराई सयोकायवाराहरुसॉग प्रवाह गने य सूचना प्रणारीभा याख् ने, 
५. ववऩद् सूचना धमवस्थाऩन प्रणारीको ननयन्तय सरदृढीकयण, प्रमोग य ऩरयचारन गने, य  
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६. मसराई सम्फजन्धत अन्म ननकामहरुसॉग ऩनन जोड्ने। 

 ववऩद् ऩरववतमायी य प्रनतकामवका अयावावनधक यहने 
१. ववऩद्को सभमभा खोज उर्द्ाय य याहतका रानग साभग्री य जनशजिको वववयण सवहतको तमायी य ऩरयचारन, 
२. खोज उर्द्ाय टोरी ऩरयचारन, 
३. ववऩद्को सभमभा उऩरधध गयाइने औषधी उऩचाय, आश्रम स्थर, रिाकऩडा, आददको जोहो, 
४. ववऩद् ऩूववतमायी तथा प्रनतकामव मोजनाको ननभावण य कामावन्वमन, य  

५. भनसरन, जशतरहय आददभा छर टै्ट कामवमोजना ननभावण य कामावन्वमन। 

 याज् िम ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्रानधकयण, गोदाभघयहरु, आऩत ् कारीन कामव सञ् चारन केन्रहरु  
सम्फन्धी कामव 
१. याज् िम ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन प्रानधकयण स्थाऩनाका रानग आवश्मक नीनतगत तथा कामवगत 

तमायी गने, 
२. प्रानधकयणको सॊगठन य व्मवस्थाऩन सबे तथा ननणवम ननभावण  सम्फन्धी कामव गने, 
३. प्रानधकयणको स्थाऩना, सॊगठन सॊयचना य कामव प्रविमाको सवरीकयण गदै प्रानधकयणराई सजचवारम सञ् चारनको 

जजम्भेवायी हस्तान्तयण गने, 
४. नरब रवन अन्तयावज् िम ववभानस्थर  भा यहेको भानवीम सहामता स्थर य सभन्वम सञ् चारन सहजीकयण य सहकामव गने, 
५. सात वटै प्रदेशका गोदाभघयहरु (सञ् चानरत, ननभावणानधन य ननभावण हरने  सम्फन्धी कामव।अन्तय प्रदेश य अन्तय 

जजल्राभा साभग्री ऩरयचारन। ऺेरीम गोदाभघयहरुको रुऩान्तयण, 
६. ऺेरीम आऩत्कारीन कामव सञ् चारन केन्रहरुको रुऩान्तयण य सञ् चारन, प्रादेजशक आऩत्कारीन केन्रहरुको ननभावण, 

य 

७. थऩ जजल्राहरुभा आऩत्कारीन कामवसञ् चारन केन्रहरुको स्थाऩना।सफै केन्रहरुको ऺभता अनबवदृद्दभा सहजीकयण 

गने। 

भानव अनधकाय प्रवर्द्वन शाखा  
भानव अनधकाय उरॊघनका उजरयी छाननफन य आवश्मक कायवाही् 
 भानव अनधकाय उरॊघन एवॊ हनन  सम्फन्धी प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, याज् िम भानव अनधकाय आमोग, 

याज् िम भवहरा आमोग, याज् िम दनरत आमोग, आददवासी जनजानत आमोग, भधेशी आमोग, थारु आमोग, भरजस्रभ 

आमोगका ऩर तथा साभाजजक सञ् जार, टेनरपोन, हरराक, सञ् चायका अन्म साधनभा प्रकाजशत सभाचाय य व्मजिगत 

ननवेदन/उजरयी प्राप् त गने, 
 प्राप् त ऩर, प्रकाजशत एवॊ प्रसारयत सभाचाय य ननवेदन/उजरयीको अनबरेखीकयण, वगॉकयण एवॊ प्राथनभकीकयण गने, 
 जरन ननकाम वा ऩदानधकायीफाट भानव अनधकायको उल्रॊघन बएको बननएको छ सो ननकाम वा ऩदानधकायीको याम 

प्रनतविमा भाग गने, 
 प्राप् त याम प्रनतविमाको ववश् रेषण गदाव कर नै ननकाम वा ऩदानधकायीफाट थऩ जानकायी प्राप् त गनव आवश्मक देजखएभा सो भाग 

गने, 
 आवश्मकता अनरसाय कर नै ऩदानधकायी वा व्मजिसॉग सोधऩरछ गने, य 

 छाननफनफाट कर नै ननकाम वा ऩदानधकायी दोषी देजखएभा ननणवम गनव अनधकायप्राप् त अनधकायीफाट ननणवम गयाई कानून 

फभोजजभको कायफाही गनवका रानग सम्फजन्धत भहाशाखा वा शाखा वा भातहत ननकामभा रेखी ऩठाउने। 

याज् िम भानव अनधकाय आमोगको ननणवमको कामावन्वमन 
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 गहृ भन्रारम य अन्तगवतका कर नै ऩदानधकायीहरुफाट भानव अनधकायको उरॊघन वा हनन बएकोरे सो गने ऩदानधकायीराई 

कायफाही गने बनी याज् िम भानव अनधकायफाट बएको ननणवम प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम भापव त वा नसधै 

आमोगफाट प्राप् त गने। 

 कामावन्वमनका रानग प्राप् तत्मस्ता ननणवमहरुको अनबरेखीकयण, वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने। 

 प्राप् त ननणवम फभोजजभ दोषी ऩदानधकायीराई कानून फभोजजभको कायफाही गनवको रानग ननणवम गने अनधकाय प्राप् त 

अनधकायीफाट ननणवम गयाई सम्फजन्धत भहाशाखा वा शाखा वा भातहत ननकामराई रेखी ऩठाउने। 

भानव अनधकाय प्रवर्द्वन सम्फन्धी गो् ठीको आमोजना 
 भानव अनधकाय प्रवर्द्वन  सम्फन्धी ववनबन् न जजल्राभा गो् ठीहरु सञ् चारनगनवको रानग वावषवक कामविभ फनाई सम्फजन्धत 

भहाशाखाभा ऩेश गने। 

 वावषवक स्वीकृत कामविभ य फजेट अनरसाय ननणवम गने अनधकाय प्राप् त अनधकायीफाट ननणवम बए फभोजजभका जजल्रा य 

नभनतभा भानव अनधकाय प्रवर्द्वन गो् ठीहरु सञ् चारन गने। 

 त्मस्ता गो् ठीहरु सञ् चारन गनवको रानग आवश्मक सभन्वम य सहजीकयणका रानग सम्फजन्धत जजल्राका प्रभरख जजल्रा 
अनधकायीराई अनरयोध गने। 

 जजल्रा जस्थत स्थानीह तहका प्रभरख वा अध्मऺहरु, जजल्राका सम्ऩूणव सयकायी कामावरमका कामावरम प्रभरखहरु, जजल्राभा 
विमाशीर सम्ऩूणव याजनीनतक दरका प्रभरख वा प्रनतनननधहरु, भानव अनधकाय सॊयऺण एवॊ प्रवर्द्वनको ऺेरभा विमाशीर 

गैय–सयकायी सॊघ सॊस्थाका प्रनतनननधहरु, नागरयक सभाजका अगरवाहरु, भानव अनधकायकभॉहरु, सञ् चायकभॉहरु 

रगामतको उऩजस्थनतभा गो् ठी सञ् चारन गने। 

 सम्फजन्धत जजल्राको भानव अनधकायको जस्थनत झजल्कने गयी सयकायी ननकामहरुको तपव फाट कजम्तभा एउटा य गैय 
सयकायी ऺेरफाट कजम्तभा एउटा कामवऩर प्रस्तरत हरने व्मवस्था नभराउने। 

 गो् ठीका सहबागीहरुको तपव फाट सरझाव, वटप्ऩणी, प्रश् नहरु प्राप् त गने। 

 गो् ठीभा उठ्न ेभानव अनधकाय  सम्फन्धी जजल्रा स्तयका ववषमहरुको सॊवोधन प्रभरख जजल्रा अनधकायीरे गने य याज् िम 

स्तयका एवॊ भन्रारमरे सॊवोधन गने ववषमहरुको सॊवोधन गो् ठी सञ् चारन गनव जाने भन्रारमका ऩदानधकायीहरुरे गने। 

 गो् ठी सञ् चारन गयी आएऩनछ सो  सम्फन्धी ववस्ततृ प्रनतवेदन तमाय गयी भन्रारमभा ऩेश गने। 

भानव अनधकाय सम्फन्धी घटनाभा बएका मातनाभा ऺनतऩूनतव सम्फन्धी कामव 
भानव अनधकाय  सम्फन्धी घटनाभा बएका मातनाभा ऺनतऩूनतव ददने बनी याज् िम भानव अनधकाय आमोगफाट बएका ननणवमहरु 

प्राप् त हरन आएभा त्मस्ता ननणवमहरुको अनबरेख याखी आवश्मक कामावथव भन्रारमको याहत तथा तथ्माॊक व्मवस्थाऩन शाखाभा 
प्रवेषत गने। 

United Nations Agencies सम्फन्धी कामव 
 नेऩारभा बएका भानव अनधकाय उरॊघन एव हनन  सम्फन्धी घटनाहरुको सम्फन्धभा प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को 

कामावरम भापव त प्राप् त हरने सॊमरि या् ि सॊघीम ननकामहरुका ऩरहरुको अनबरेखीकयण, वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने। 

 भानव अनधकायको उरॊघन एवॊ हननको घटना सम्फन्धभा आवश्मकता अनरसाय प्रहयी प्रधान कामावरम तथा सम्फजन्धत 

जजल्रा प्रशासन कामावरम रगामतका ननकामहरुफाट सूचना एवॊ तथ्माॊक प्राप् त गने। 

 प्राप् त सूचना एवॊ तथ्माॊकहरुको ववश् रेषण ऩश् चात तोवकएको अवनध नबर त्मस्ता ऩरहरुको जवाप तमाय गयी ननणवम गने 

अनधकायप्राप् त अनधकायीफाट ननणवम गयाई प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमभा ऩठाउने। 

ICCPR य CAT को आवनधक प्रनतवेदन तमायी 
 International Convention on Civil and Political Rights य Convention Against Torture भा यहेका 

प्रावधानहरुको ववस्ततृ अध्ममन गने। 
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 उि दस्तावेजहरुभा यहेका प्रावधानहरुको कामावन्वमन अवस्थाका सम्फन्धभा सम्फर्द् ननकामहरुफाट आवश्मक तथ्माॊक 

तथा सूचनाहरु सॊकरन गने। 

 आवनधक प्रनतवेदन तमायीको रानग सम्फर्द् ननकामहरुसॉग आवश्मक सभन्वम एवॊ सहकामव गने। 

 प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमरे तोकी ऩठाएको अवनध नबर आवनधक प्रनतवेदन तमाय गने। 

 ननणवम गने अनधकाय प्राप् त अनधकायीफाट ननणवम गयाई सो प्रनतवेदन प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमभा ऩठाउने। 

भन्रारमको रैंनगक सम्ऩकव  ववन्दरको रुऩभा गने कामव्  
 रैंनगक वहॊसा, घयेरर वहॊसा, भानव वेचववखन, जवयजस्ती कयणी जस्ता घटनाहरुको सम्फन्धभा प्रहयी प्रधान कामावरम तथा 

जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुफाट तथ्माॊकहरु सॊकरन गने। 

 ननणवम गने अनधकायप्राप् त अनधकायीफाट तोक आदेश बए फभोजजभ भवहराको सॊयऺण, ववकास य सशिीकयण सम्फन्धी 
ववनबन् न सयकायी तथा गैयसयकायी ननकामफाट आमोजना गरयन ेकामविभहरुभा भन्रारमको प्रनतनननधत्व गने। 

ववववध कामव 
 भानव अनधकायको प्रवर्द्वन, रैंनगक एवॊ घयेरर वहॊसाको ननमन्रण, भानव वेचववखन ननमन्रण जस्ता ववषमहरुभा ववनबन् न 

ननकामहरुफाट रेखी आएको अवस्थाभा ननणवम गने अनधकायप्राप् त अनधकायीफाट तोवकए फभोजजभका कामवहरु तोवकएको 
सभमावनध य तोवकएको प्रविमा ऩूया गयी सम्ऩादन गने। 

कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा  
भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, ननदेजशका तथा कामवववनधहरुको भस्मौदा तमाय गने  सम्फन्धी कामव गने, गयाउने 
 कानूनको आवश्मकता ऩवहचान गने, 

 कानून, न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा १२ फरॉदे अवधायणाऩर उऩय सैर्द्ाजन्तक सहभनत प्राप् त गने, 

 नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्  फाट कानून तजरवभाको रानग सैर्द्ाजन्तक स्वीकृनत प्राप् त गने, 

 नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्  फाट कानून तजरवभाको रानग सैर्द्ाजन्तक स्वीकृनत प्राप् त बए ऩश् चात ववधेमकको भस्मौदा गने, 

 भन्रारमभा भस्मौदा तमाय बएऩनछ थऩ आनथवक दावमत्व ऩने ववऩमभा अथव भन्रारम य तजरवभा सहभनतको रानग कानून, 

न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारम ऩठाउने, 
 अथव भन्रारम य कानून न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमफाट सहभनत प्राप् त बए ऩश् चात सॊधीम सॊसदभा ववधेमक ऩेश 

गने स्वीकृतीको रानग ववधेमक नेऩार सयकाय सभऺ प्रस्ताव ऩेश गने, 

 नेऩार सयकायफाट सॊघीम सॊसदभा ववधेमक ऩेश गने स्वीकृती प्राप् त बए ऩश् चात सॊघीम सॊसदभा आवश्मक ५५० प्रनत सवहत 

ववधेमक दताव गने। 

 ननमभावरीको य ननदेजशकाको हकभा बने भन्रारमभा ववषम ववऻसवहतको टोरीरे भस्मौदा तमाय बए ऩनछ कानून न्माम 

तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमफाट तजरवभा सहभनत प्राप् त गयी नेऩार सयकाय सभऺ प्रस्ताव ऩेश गने। स्वीकृत बए ऩश् चात 

रागू हरने। 

 भन्रारमफाट नै स्वीकृत बई रागू हरने कामवववनध य ननदेजशकाहरु बने अन्म सफै प्रकृमाहरु ऩूया बएका छन ् छैनन ् हेयी 
भन्रीज्मूफाट स्वीकृत गयाउने। 

भन्रारम य अन्तगवतका ववबागहरूराई कानूनी याम सल्राह ददन,े 

 कानूनी याम भाग गदाव जरन ववषमभा याम भाग गरयएको हो सो ववषमभा ननणवम गने अनधकाय त्मस्तो याम भा्ने कामावरम वा 
अनधकायीराई बएको हरनरऩछव। 

 जरन ववषमभा याम भानगएको होसो ववषमसॉग सम्फजन्धत सम्ऩूणव वववयण सॊऺेऩभा खरराई सम्फजन्धत कागजात सॊर्न गरयएको 
हरनर ऩछव। 
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 याम भाग गरयएको ववषमभा स्ऩ् ट कानूनी प्रश् न उल्रेख बएको हरनरऩछव। 

 जरन ववषमभा याम भाग गरयएको हो सो ववषमभा अन्म कर नै कामावरम वा अनधकायीको सभेत याम नरनरऩने वा अन्म कर नै 

प्रविमा ऩूया गनरवऩने बएभा सो याम भानगसकेऩनछ तथा त्मस्तो प्रविमा ऩूया गरयसकेऩनछ भार याम भानगएको हरनरऩछव। 

 जरन ववषमभा याम भाग गरयएको हो सो सम्फन्धभा ववबागीम याम वा सम्फजन्धत कामावरमको दृविकोण उल्रेख बएको 
हरनरऩछव। 

कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखारे कानूनी याम ददॉदा देहामका ववषमहरुराई सभेत ध्मान ददई कानूनी याम प्रदान 

गने 

 कानूनी याम भाग गने ननकामरे तोकेको रयत ऩूया गयेय याम भाग गयेको छ, छैन, 

 तथ्म स्ऩ् ट छ, छैन अध्ममन एवॊ भूल्माङ् कन गयेय भारै कानूनी याम ददनरऩछव, 
 कानूनी याम प्रदान गनव आफ्नो अनधकाय बए, नबएको ननक्मौर गयेय कानून फभोजजभ कानूनी याम ददनरऩने आफ्नो कतवव्म 

बएको अवस्थाभा भारै कानूनी याम ददनरऩछव, 
 कानूनी यामको फाये एकीकृत ढाॉचा नबए ऩनन याम ददॉदा सोनधएको ववषमभा स्ऩ् ट जवाप ऩाउने गयी ददनरऩछव, 
 एकै वकनसभको ववषमभा सकेसम्भ एकरुऩता कामभ हरने गयी याम प्रदान गने, 

 याम ददने ववषमभा स्ऩ् ट नबएभा भानथल्रो ननकामफाट स्ऩ् ट बई याम ददनरऩछव। 

याजऩरभा प्रकाजशत गनरवऩने ऐन, ननमभ सम्फन्धी सूचनाहरूको भस्मौदा तजरवभा गयी प्रकाजशत गने, गयाउन,े 

 नेऩार याजऩरभा प्रकाजशत गनरव ऩनव सूचनाहरुको सववसाधायणका रानग प्रकाशन गरयनरऩूवव शरर्द्ाशरवर्द् रगामत ववववध 

कर याहरुका सम्फन्धभा जाॉच गरय तथा भस्मौदा तमाय गयी भन्रारमको ननणवम सवहत सूचना सम्ऩादन गनव तथा याजऩरभा 
सूचना प्रकाशनको रानग कानून न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा रेखी ऩठाउने 

 सूचना प्रकाशन नगये ऩनन हरने हो वक ? कर नै कानूनी हक य दावमत्व नसजवना गने प्रकृनतको छ वक ? 

 ऩरयानो सूचना अनरसाय ढाॉचा नभरेको छ, छैन 

 कर न ननकामको नाभफाट ननकाल्ने हो 
 कर नै आमोग सनभनतको सदस्मको ठेगाना प्रस्ट रुऩभा रेजखएको छ, छैन 

 बाषागत रुऩभा सूचना उऩमरि छ, छैन आदद। 

भन्रारम य भातहतका ववबागहरुभा कामवयत कभवचायीहरूको कानूनी प्रनतयऺा सम्फन्धी कामव गने, 

 सयकायी काभको नसरनसराभा भन्रारम ववबाग तथा कामावरमहरुभा कामवयत कभवचायीहरुको ववरुर्द्भा कर नै उजूयी ऩयेभा वा 
भरद्दा भानभराका सम्फन्धभा आवश्मकता अनरसाय कानूनी प्रनतयऺा गने। जसको रानग ववषमवस्तरको अध्ममन थऩ कामव 
गने। 

भन्रारम उऩय ऩयेका रयट ननवेदनहरू य भरद्दाहरुको नरजखत जवाप य प्रनतउिय तमाय गने  सम्फन्धी कामव गने,  

 भन्रारम उऩय ऩयेका रयट ननवेदनका सम्फन्धभा देहामका ववषमहरु हेयी नरजखत जवाप तमाय गनरव ऩदवछ सोको रानग 

देहामका ववषमहरुको अध्ममन गयी नरजखत जवाप तमाय गनरव ऩदवछ। 

 नरजखत जवाप रेख्दा ननम्न ववषमहरुराई भरख्म रुऩभा हेनरवऩने हरन्छ : 

१. रयट ननवेदनको भागको ववषम अनररुऩ सम्फजन्धत अदारतभा ननवेदन दामय गरयएको छय छैन अथावत सम्फजन्धत 

अदारतको ऺेरानधकाय अन्तगवत ऩयेको छ/छैन ? 

२. वैकजल्ऩक उऩचायको फाटो छ/छैन ? 

३. कतवव्म बएको ननकामराई ववऩऺ फनाइएको छ/छैन ? 

४. सपा य स्वच्छ हातसवहत प्रवेश गयेको छ/छैन ? 

५. ननवेदकको हनन बएको बननएको हक अनधकाय प्रदान गने सॊववधान वा कानून ननरजम्फत अवस्थाभा छ/छैन ? 
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 कानून तथा पैसरा कामावन्मन शाखारे नरजखत जवाप तमाय गदाव ख्मार गनरवऩने कर याहरु 

१. ढाॉचा 
२. म्माद 

३. बाषा 
४. कागज जाॉच कामवववनधको ऩारना 
५. कागज् नेऩारी कागजभा य सोभा ऩनन सरल्टोतपव  रेजखनरऩछव। 

६. छाऩ् प्रत्मेक ऩषृ्ठभा कामावरमको छाऩ य अन्त्मभा ऩदानधकायीको दस्तखत बएको ठाउॉभा ऩदको छऩ सभेत 

रगाउनरऩछव 
७. दस्तरय 

८. प्रनतऩाददत कानूनी नसर्द्ान्त 

९. तीन ऩेज बन्दा फढी नरजखत जवाप बएभा सोको साय सॊऺेऩ 

१०. सीडी ऩेस गने। 

नऩेार  प्रहयी  तथा  सशस्त्र  प्रहयी फर, नऩेार  अन्तगवतका  प्रहयी कभवचायीहरूको ववबागीम  सजाम उऩय 

ऩरनयावरोकन सरन् न ेसम्फन्धी कामव गने, 

 ववबागीम सजामको आदेश प्राप् त गने प्रहयी कभवचायीरे भन्रारम सभऺ ऩरनयावेदन गदाव ऩरनयावेदन गने म्माद नबर 

ऩरनयावेदन ऩये नऩयेको हेने य दताव गने। 

 प्रहयी कभवचायीहरुको ववबागीम कायफाहीसॉग सम्फजन्धत सररु सक् कर पाइर सॊर्न छ छैन हेने य सररु सक् कर नभनसर 

सॊर्न नबएको बए सम्फजन्धत ननकामभा रेखी ऩठाउने 
 प्रचनरत कानूनभा बएको सभमावनध नबर ऩरनयावेदनऩर उऩय ननणवमको रानग ऩेश गने 

 ननणवम बएको व्महोया सम्फजन्धत ननकाम तथा व्मजिराई ददने। 

भन्रारम तथा भातहतका ननकामहरूफाट प्रमोग हरन ेऐन ननमभराई सभम सभमभा ऩरनयावरोकन गने सम्फन्धी कामव 
गने, 

 गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, कामवववनध तथा ननदेजशकाहरुको सभसाभवमक रुऩभा सॊशोधन गनव आवश्मक बएभा 
नीनतगत ववषमहरुको टरङ्गो रानग सके ऩश् चात सोको सॊशोधनको ढाॉचाभा याखी कानून न्माम तथा सॊसदीम भानभरा 
भन्रारमभा तजरवभाको रानग रेजख ऩठाउने। 

 तजरवभा सहभनत प्राप् त बएऩश् चात सॊशोधनको ढाॉचा सवहत नेऩार सयकायको स्वीकृनतको रानग प्रस्ताव तमाय गयी प्रस्ताव ऩेश 

गने। 

पैसरा कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने, गयाउन,े 

 अदारतफाट बएको पैसरा कामावन्वमन बए ऩश् चात साथवक रुऩभा न्मामको अनरबनूत प्राप् त हरन्छ। कामावन्वमन ववनाको 
पैसरा केवर अदारती घोषणाभा भार नसनभत यहने हरनारे वास्तववक अथवभा न्माम प्राप् त गयेको आबाष हरनको रानग पैसरा 
कामावन्वमन गरयनर आवश्मक यहन्छ। पैसरारे न्मामको घोषणा गदवछ बने मसको कामावन्वमनरे भार ऩरणवता प्राप् त गदवछ य 
जनतारे न्माम प्राप् त गयेको आबास हरन जाने हरनारे अदारत सभऺ भन्रारमराई ववऩऺी फनाई दामय बएका रयट ननवेदनका 
सम्फन्धभा अदारतफाट बएको आदेश कामावन्वमन गनवको रानगदेहामभा उल्रेजखत ववषमहरु आवश्मक यहन्छ। 

 अदारतफाट बएको पैसरा प्राप् त गने, 

 अदारतफाट बएको पैसराको अध्ममन गने, 

 भन्रारमरे कामावन्वमन गनरव ऩने बएभा सो को कामावन्वमन गने तथा भन्रारम अन्तगवतका ववबाग वा कामावरमरे 

कामावन्वमन गनरव ऩने बएभा सम्फजन्धत ननकामभा कामावन्वमनको रानग रेखी ऩठाउने, 
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 कामावन्वमन बैसकेका पैसराहरुको रगत कट्टाको रानग पैसरा कामावन्वमन ननदेशनारमभा रेखी ऩठाउने, 
 पैसरा कामावन्वमन बए नबएको सम्फन्धभा  सम्फजन्धत ननकामभा ऩराचाय गने तथा ननयन्तय अनरगभन गने, य 

कामावन्वमनको रानग सहजीकयण गने, 

 प्रदेश आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम एवॊ प्रदेश प्रहयी भरख्मारमफाट गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ 

रगामतका कानूनी ववषमभा कर नै सहमोग सरझाव तथा सभन्वमका रानग भाग बई आएभा आवश्मक सहमोग तथा सरझाव 

ददने, 

८. ननणवम उऩय उजरयी सरन् न ेअनधकायी   

भन्रारमका ववनबन् न भहाशाखा तथा शाखाहरुफाट सम्ऩादन गरयन े कामवहरुको ननणवम उऩय उजरयी सरन् ने 
अनधकायी गहृ भन्रारमको कामव सञ् चारन कामवववनध, २०७६ फभोजजभ हरनेछ । 

९. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 

 आ.व. २०७८/७९ को रानग मस भन्रारम य अन्तयगतका ववबाग, ननकाम तथा कामावरमहरुको रानग वजेट 
नसनरङ्ग ननधावयण गरय  LMBIS  भा प्रवववि गरयएको ।  

 आ.व. २०७८/०७९ को रानग गहृ सजचव य ववबानगम प्रभरख, भहाशाखा प्रभरख, प्रभरख जजल्रा अनधकायीहरुवीच 
हरने  कामवसम्ऩादन सम्झौता तमाय गयीएको ।    

 आ.व. २०७८/०७९ को मस भन्रारम य भातहतका ववबाग/ननकामहरुको भाईरस्टोन तमाय गयी प्रधानभन्री 
तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम ऩठाईएको । 

 मस भन्रारम य भातहतका ववबाग/ननकामहरुभा आ.व.२०७७/०७८ भा खचव हरन नसकेका यकभको वववयण 
सॊकरन गयी फजेट सभऩवणको रानग अथव भन्रारमभा ऩठाईएको ।  

 आ.व. २०७८/७९ भा अनरगभनको रानग छनौट बएका आमोजनाहरुको कामविभ कामावन्वमन कामवमोजना तमाय 
गयी प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामावरम ऩठाईएको । 

 आ.व.२०७८/०७९ को वावषवक ववकास कामविभ तमाय गयी सॊघीम सॊसद सजचवारमभा ऩठाईएको।  

 गहृ भन्रारमको १०० ददने कामवमोजनाको प्रायजम्बक भस्मौदा तमाय बएको। 

 नागरयकता सम्फन्धी 43 वटा उजरयी ननवेदन उऩय कायवाही गरयएको । 

 नागरयकता ऩरयत्माग सम्फन्धी जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुराई 12 ऩटक य कन्सररय सेवा ववबागराई 3 ऩटक 
ऩराचाय गरयएको । 

 फॊशज, वैवावहक अॊनगकृत गयी 51248 नागरयकता ववतयण गरयएको साथै प्र.जज.अ.फाट २ वटा नागरयकता यद्द 
गरयएको । 

 ऩरयानो अॊनगकृत तथा वैवावहक अॊगीकृत  गयी जम्भा 6077 वटा ना.प्र. CIMS भा प्रवववि गरयएको । 
 वाॉके जजल्रा जजल्रा प्रशासन कामावरमको नाभभा यहेको वक. नॊ.120,125  ऺे. 0-14-13 ववगाहा ज्गा 

वाजणज्म आऩूनतव तथा उऩबोिा सॊयऺण कामावरम नेऩारगॊज राई नभनत २०७८।०१।०३ को ननणवमरे दाजखरा 
खायेज सहभनत ददइएको । 

 वाजरया जजल्रा जजल्रा प्रशासन कामावरमको नाभभा यहेको वक. नॊ.563,572  ऺे. िभश 4500, 15870 
व.नभ. ज्गा जगन्नाथ गाऩाराई नभनत २०७८।०१।०6 को ननणवमरे दाजखरा खायेज सहभनत ददइएको । 

 सशस्त्र प्रहयी वर, कैरारी, वाजरया, डोटीको IEE प्रनतवेदन स्वीकृत सम्वन्धभा नभनत २०७8।01।17 को 
ननणवमानरसाय ज्गाको प्रायजम्बक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) प्रनतवेदन स्वीकृत गरयएको । 
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 हरम्रा जजल्रा, जजल्रा प्रशासन कामावरमको नाभभा यहेको वक. नॊ.6 ऺे. 158.98 वगवनभटय ज्गा याविम 
अनरसन्धान जजल्रा कामावरम, हरम्राराई नभनत २०७8।03।22 को ननणवमरे दाजखरा खायेज सहभनत ददइएको 
। 

 वाया जजल्रा, भहागढीभाई नऩा-10 वक. नॊ. 164 ज.वव. 1-15-0 भध्मे 0-8-0 ववगाह ज्गा प्राथनभक 
स्वास्थ्म केन्र गॊजबवानीऩरयराई नभनत २०७8।01।03 भा प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रानग आवश्मक नऩने ननणवम 
गरयएको । 

 चायऩाङ्ग्र ेसवायी साधनहरुको भभवत खचव रु. 31,33,139।-, भभवत बएको दरईऩाङ्ग्र ेसवायी साधनहरुको भभवत 
खचव रु. 1,51,510।- य वैशाख, जेष्ठ, असाय भवहनाको इन्धन खचव रु. 24,55,408।- । 

 मस भन्रारम भापव त ननभावण बएको Citizenship Information Management System (CIMS), District 
Administration Automation System (DAAS), e-Attendance System, जजल्रा/इराका प्रशासन 
कामावरमहरुको Website, ऩरयऩर रगामतका प्रणारीहरुको प्राववनधक सरऩेयीवेऺण गरयएको । 

 ७७ जजल्रा प्रशासन कामावरम ४७ इराका प्रशासन कामावरम य १ सीभा प्रशासन कामावरमको 
Internet/Intranet राई व्मवजस्थत सिारनका रानग आवश्मक Support गरयएको । 

 CIMS Support को रानग DBA Hire गरयएको तथा नागरयकताको अनबरेजखकयणको िभभा अनरसूची 
रगामतका भहत्वऩूणव कागजातहरु Upload गनव नभल्ने गयी System राई Upgrade गरयएको । 

 MOHA High End Firewall खरयद Specification फभोजजभ बए नबएको जाॉच गयी प्रनतवेदन ऩेश गरयएको। 
 नागरयकताको वववयणभा बएको र रटी सॊशोधनका रानग Citizenship Complaint Registration System 

(CCRS) को ननभावण/ऩयीऺण गयी सिारनभा ल्माइएको । 
 भन्रारमको रानग आवश्मक Security System (FlapBarirer, Access Control Device) खरयद गयी 

जडान एवभ ्सिारन गरयएको । 
 भन्रारमको रानग आवश्मक Storage Management  को रानग SAN Switch खरयद गरयएको । 
 नमाॉ बवनभा स्थानान्तयण बएका शाखाहरुभा Internet रगामत आवश्मक ऩूवावधायहरु ननभावण गयी सिारनभा 

ल्माइएको । 
 तत्कारीन शाजन्त तथा ऩरनननभावण भन्रारम (हार जजम्भेवायी सयी गहृ भन्रारमभा आएको) य सेवा प्रदामक सॊस्था 

श्री KRA/CMC/SMART/JV वीचको ब रिानी वववाद ननरुऩणका सन्दबवभा भध्मस्थ विफरनरको नभनत 
2077/12/30 को अजन्तभ सरनरवाई फैठकफाट सेवा प्रादामकफाट अजन्तभ ब रिानी रु १ कयोड ३६ राख ७८ 
हजाय ४१३।२३ ऩैसा भागदावी बएकोभा उि दावी कानून फभोजजभ नयहेको ठहय गदै रु १ राख ५९ हजाय 
३०० रुऩैमा २३ ऩैसा भार ब रिानी ददने य धयौटी वपताव ददने ननणवम फभोजजभ उि ब रिानी य धयौटी फाऩतको 
यकभ सेवा प्रदामक सॊस्था श्री  KFA/CMC/SMART/JV राई ब रिानी ददइएको । 

 भनसरनजन्म ववऩद् फाट प्रबाववत नसन्धरऩाल्चोक, भनाङ, गोयखा, फाजरया, गरल्भी, अघावखाॉची, धाददङ, ताप्रेजरङ, 
ऩाॉचथय, रभजरङ रगामतका जजल्राहरुभा खायाव य गैय खायाव साभाग्री (चाभर, कम्फर, जस्रवऩङ धमाग, जेनेयेटय, 
टेन्ट, ऩार, नरऩार रगामत) हरु ढरवानीको व्मवस्था सवहत उऩरधध गयाइएको । 

 प्रादेजशक ववऩद् गोदाभ घय तथा ववनबन्न जजल्राजस्थत यहेका गोदाभ घय तथा भानवीम सहामता स्थरहरुभा ववऩद् 
ऩूववतमायीका रानग खोज, उद्दाय तथा याहत साभाग्रीको  Prepositioning गरयएको । 

 ववनबन्न जजल्राहरुको जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा २ कयोड ४२ राख यकभ ननकासा गरयएको य सम्फजन्धत 
जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट ववऩद् प्रबाववतहरुराई याहत उऩरधध बैयहेको । 

 सवै जजल्राहरुको दैननक रुऩभा COVID-19 सग सम्फजन्धत वववयणहरु सॊकरन गयी सोको एकीकृत वववयण 
तमायी, प्रनतवेदन य प्रकाशन । 

 24 सै घण्टा देशका ववनबन्न स्थानभा बएको ववऩद् सम्फन्धी घटनाहरुको दैननक जाहेयी सॊकरन, अध्मावनधक य 
प्रनतकामवको सभन्वम गरयएको साथै उि वववयणहरु गहृ भन्रारमको ववऩद् व्मवस्थाऩन ऩोटवर (DRR Portal) 
भा अध्मावनधक गरयएको । 



 

63 
 

 Covid-19 Response को रानग Logistic Support, भनसरनजन्म ववऩद् फाट हरने जोजखभ न्मूनीकयण तथा 
प्रबाववतको उद्दाय तथा याहतभा सम्ऩूणव सदस्महरुराई ऩूववतमायी गनव अनरयोध गनवका रानग याविम फन्दोवस्ती 
ववषमगत ऺेर (National Logistic Cluster) को नेततृ्व गने ननकामको हैनसमतरे ननमनभत रुऩभा फैठक 
सिारन गरयएको । 

 सेण्डाई कामावढाॉचा अन्तगवतको प्रस्ताववत कामवमोजनाको सम्फन्धभा नेऩार सयकायको तऩवफाट सरझाव तथा 
ऩषृ्ठऩोषण तमाय गयी United Nations for Disaster Risk Reduction (UNDRR) भा ऩठाइएको । साथै 
उि प्रस्ताववत कामवमोजनाभा सरझाव य ऩषृ्ठऩोषणका रानग UNDRR रे आमोजना गयको फैठकभा सहबानग बै 
ऩषृ्ठऩोषण तथा सरझाव ददइएको । 

 भानवीम सहामता स्थर सिारन कामवववनध, 2077 को भस्मौदा तमाय गयी प्रदेश आन्तरयक भानभरा भन्रारमका 
प्रनतनननधहरुसॉग छरपर तथा ऩषृ्ठऩोषण भाग गरयएको । 

 नभनत 2078/01/01 भा 383 जना रोकतन्रका मोर्द्ाराई सम्भान कामविभ गरयएको । 
 ववनबन्न ननकाम तथा व्मजिफाट भाग बएफभोजजभ १२४ जना व्मजिराई आनथवक सहामता/ऺनतऩूनतव उऩरधध 

गयाउन अथव भन्रारमभा सहभनत भाग गयी ऩठाइएको । 
 नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद् फाट ववनबन्न १२ जना व्मजि तथा ऩरयवायराई आनथवक सहामता उऩरधध गयाउने 

ननणवम बएको । 
 नभनत 2078/03/22 भा 193 जना घाइते/अऩाङ्गताको अऩाङ्गता प्रनतशत केन्रीम अनरभोदन सनभनतफाट 

अनरभोदन बई जजल्रा जजल्राभा नाभावरी ऩठाइएको । 
 नभनत 2078/02/18 भा जीवन ननवावह बिा नऩरग बएको २८ वटा जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुभा रु. 

97,12,800/- थऩ यकभ ननकासा ऩठाइएको । 
 इराका प्रहयी कामावरम ऩकरीराई सनरसयी भोयङ नसॊचाई आमोजनको कामवरमभा स्थानान्तयण गयी सो कामवरम 

यहेको स्थानभा अस्थाई प्रहयी ऩोि स्थाऩन गनवका रानग गहृ भन्रारम (सजचवस्तय) नभनत 2078/03/14 को 
ननणवमानरसाय स्वीकृनत प्रदान बएको । 

 प्रहयी ननमभावरी, 2071 भा बएको ववयावभान व्मवस्थाहरुभा सभम साऩेऺ सॊशोधन, हेयपेय एवॊ ऩरयभाजवन गयी 
व्मवहारयक तथा प्रबावकायी फनाउने प्रमोजनाथव प्राप्त औजचत्म सवहतको तीन भहरे प्रस्तावभा अथव भन्रारमको 
सहभनत नरई कानून न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा ऩठाउन गहृ भन्रारम (भा. उऩप्रधान एवॊ 
गहृभन्रीस्तय) नभनत 2078/03/27 को ननणवमानरसाय अथव भन्रारमको सहभनतका रानग अथव भन्रारमभा 
ऩराचाय  गरयएको । 

 दरई जना स.प्र.अ.भ.नन. हरुको १ वषव म्माद थऩ गरयएको, नमाॉ १८३३ जना स.प्र.ज.हरुराई ननमरजि ददन 
स्वीकृनत प्रदान गरयएको । 

 सशस्त्र प्रहयीरे ववनबन्न कायवाहीभा ननमन्रण गरयएका रु. 12,56,543/58 भूल्म फयाफयको साभानहरु काभ 
नरा्ने सभानहरु नरराभ वविी गनव स्वीकृनत ददएको । 

 उत्कृि कामवसम्ऩादन गने रागू औषध उऩचाय तथा ऩरनस्थावऩना केन्रहरुराई ऩरयस्काय ववतयणका रानग उऩचाय 
तथा ऩरनस्थावऩना केन्र ऩरयस्कृत गनव छनौट गने सम्फन्धी भाऩदण्ड, 2078 स्वीकृत बएको । 

 देशबयका ३ वटा रागू औषध उऩचाय केन्रहरुका रानग अनरदान ववतयण गरयएको । 
 प्रदेशस्तयगत रुऩभा ४ वटा प्रदेशका उत्कृि कामवसम्ऩादन गयेका ४ वटा उऩचाय केन्रराई जनही रु. 

14285/- य प्रभाणऩर ववतयण गरयएको । 
 रागू औषध प्रमोगकतावहरुको रानग उऩचाय तथा ऩरनस्थावऩना केन्र सॊचारन ननदेजशका, 2075 अनरसायको केन्रीम 

अनरगभन तथा सभन्वम सनभनतको फैठक १ ऩटक सम्ऩन्न बएको । 
 रागू औषध ननषधे तथा भददया ननमन्रण य अऩयाध न्मूनीकयण सम्फन्धभा फाके, किनऩरय य नवरऩयासी ऩजिभभा 

अन्तयविमा कामविभ सम्ऩन्न बएको । 
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 रागू औषध ननमन्रण कामवमोजनाको कामावन्वमनको अवस्थाका सम्फन्धभा सयोकायवारा ननकामहरुसॉग सभन्वम 
बइयहेको ननमनभत रुऩभा प्रगनत वववयण नरइएको । 

 रागर औषध प्रमोगकतावहरुका रानग उऩचाय सेवाका रानग उऩचाय तथा ऩरनस्थावऩना केन्रहरुको ननमनभत अनरगभन 
गरयएको । 

 ४ वटा रागू औषध उऩचाय तथा ऩरनस्थावऩना केन्रराई भन्रारमभा आवर्द् गरयएको, रागर तथा भनोदद्वऩक 
औषधीको रानग ९ वटा आमात इजाजतऩर प्रदान गरयएको । 

 यासामननक ऩदाथव आमातको रानग 20 वटा उयावोग तथा सप्रासव कम्ऩनीहरुराई इजाजतऩर य 15 वटा उयावोग 
तथा सप्रामसव कम्ऩनीहरुराई यासामननक ऩदाथवको ऩैठायी स्वीकृनत प्रदान गरयएको त्मस्तै वव्पोटक ऩदाथव 
आमातको रानग २३ वटा आमात इजाजत ऩर ऩदान गरयएको । 

 नेऩार सयकायसॉग सम्फजन्धत रागू औषधको ववषमभा  UNODC सॉग य यसामन तथा औषधीको सम्फन्धभा 
INCB सॉग ऩराचाय बएको । नेऩार सयकायको तपव फाट ववनबन्न प्रनतवेदनहरु ऩेश गरयएको । 

 गहृ प्रशासन सरधान कामवमोजना 2074 को फरॉदा नॊ. 76 रागू औषध दरव्मवसन योक्न सीभा ऺेर य स्थान  ववशेष 
अनधमान सिारन अन्तगवत नेऩार प्रहयीको सभरदाम-प्रहयी साझेदायी कामविभ भापव त मस अवनधभा देशबयका 
ववनबन्न ४२२ स्थान/ववयावारमहरुभा रागर औषध सम्फन्धी सचेतना कामविभ सिारन बएको । 

 सीभा नाकाहयभा रागू औषध ओसाय ऩसाय गनव सक्ने शॊकास्ऩद व्मजि य सवायी साधनहरुराई सशस्त्र प्रहयी 
फरको स्थानीम इकाईहरुफाट प्रबावकायी रुऩभा ननगयानी य चेकजाॉच बइयहेको । 

 स्थानीम प्रशासन, सरयऺा ननकामहरु, NGO/INGOs, क्रफ तथा ववनबन्न सयोकायवाराहरुसॉग आवश्मक सभन्वम 
गयी रागर औषध दररुऩमोग एवॊ ओसायऩसाय ववरुर्द् सरयऺात्भक कायवाही सिारन बइयहेको । 

 रागर  औषधको प्रमोग, दरव्मवसनी, कायोफाय तथा गाॉजा खेतीफाये स्थानीम सरयऺा ईकाईफाट सूचना सॊकरन गयी 
स्थानीम सरयऺा इकाईफाट सूचना सॊकरन गयी स्थानीम प्रशासन तथा सरयऺा ननकामहरुसॉग सूचना आदानप्रदान 
गयी सभन्वमात्भक रुऩभा कायवाही सिारन बइहयहेको । 

 देशका ववनबन्न बागभा रगाइएका गाॉजा तथा अवपभ खेती नि गने कामव स्थानीम प्रशासन तथा प्रहयीफाट 
बइयहेको । 

 नगयऩानरका (२ वटा) य ननजी कम्ऩनी (२ वटा) गयी जम्भा (४ वटा) राइव वाकीटकी सञ् चारन अनरभनतका 
रानग नसपारयश साथ सञ् चाय तथा सूचना प्रववनध भन्रारमभा ऩठाइएको। 

 ववनबन्न नभरयािहरुफाट आवासीम/गैय आवासीम याजदूत, सैननक सहचायी रगामत  कर टनीनतक ऩदका रानग 
प्रस्ताववत (७ जनाको) ननमरजि उऩय भन्रारमको सहभनत प्रदान गयी ऩययाि भन्रारम ऩराचाय गरयएको । 

 गणतन्र ददवस, 2078 को अवसयभा जम्भा 430 (चाय सम तीस) जना कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टा गयी 
कैदभरि गनव भन्री ऩरयषद् भा प्रस्ताव ऩठाइएको । 

 सम्ऩजि शरर्द्ीकयण तथा आतङ्कवादी विमाकराऩभा वविीम रगानी ननवायण सम्फन्धी याविम यणनीनत तथा 
कामवमोजना (२०७६-२०८१) फभोजजभ गठन बएको आतङ्कवाद प्रनतयोध फैठकको ननणवमानरसाय आतङ्कवादी 
विमाकराऩभा वविीम रगानी हरन सक्ने सम्बावनाराई भध्मनजय गयी गैय नापाभूरक सॊस्थाहरु (Non Profit 
Organizations) को दताव तथा नवीकयण गदाव वविीम श्रोत, उद्देश्म य विमाकराऩहरुका सम्फन्धभा जानकायी 
याखी आवश्मकता अनरसाय अनरगभन गनव सफै जजल्रा प्रशासन कामावरमराई ननदेशन प्रदान गरयएको।   

 सन ्2021 जून 3 भा सरयऺा सभन्वम भहाशाखा प्रभरखज्मू, नेऩार प्रहयी भहाननयीऺकज्मू सभेतको उऩजस्थनतभा 
मस भन्रारम य सॊमरि अयफ इनभयेट्सको Ministry of Interior फीच सम्ऩन्न फैठकभा छरपर गरयएका 
ववषमहरु सभावेश गयी Meeting Notes ऩययाि भन्रारम भापव त ्Ministry of Interior, UAE ऩठाइएको तथा 
उि फैठकभा दद्वऩऺीम साझेदायीका ववनबन्न आमाभहरुफाये छरपर सभेत गरयएको । 

 खस आमव सभरहभा ऩने नसपारयस सन्दबवभा स्थानीम तहफाट वकटानी नसपारयस बई आएभा जजल्रा प्रशासन 
कामावरमहरुफाट प्रभाजणत गनव जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुराई ननदेशन ददइएको । 
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 तेजाव तथा अन्म घातक यासामननक ऩदाथव (ननमभन) अध्मादेश, 2078, साभाजजक सरयऺा (ऩवहरो सॊशोधन) 
अध्मादेश, 2078, नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी (कामव सिारन, सरऩरयवेऺण य सभन्वम) (ऩवहरो सॊशोधन) 
अध्मादेश, २०७८ तमाय गयी भजन्रऩरयषद् फाट स्वीकृत बएको । 

 भन्रारम उऩय ऩयेका रयट ननवेदनहरुको नरखत जवाप तमाय गने य सम्भाननत अदारतवाट प्राप्त पैसरा 
कामावन्वमन गनव तोवकएको म्माद नबरै नरजखत जवाप ऩठाइएको (39 वटा)  य पैसरा कामावन्वमन सभेत 
बईयहेको । 

 ववनबन्न ऩदका 151 जना कभवचायीहरुको ऩदस्थाऩन/सरुवा गरयएको । 

 ननषनेधत ऺेरभा हेनरकप्टय उडानको रानग 71 ऩटक उडान अनरभनत प्रदान गरयको । 

 755 जना ववदेशी नागरयकहराई कामव सहभनत प्रदान गरयएको । 

 नेऩारभा गैयकानूनी रुऩभा फसोवास गयेका 14 जना ववदेशी नागरयकहरुराई नन्कासन गरयएको, 
 ववदेशी नागरयकहरुको चारचरन सम्फन्धी 158 ऩटक सभन्वम गरयएको । 

 नेऩारी सेनाको हेनरकप्टय प्रमोग गयी 40 ऩटक खोज, उद्दाय, उऩचाय तथा याहत ववतयण कामवभा सभन्वम 
गरयएको । 

 ववनबन्न घटना, दरघवटनाका सम्फन्धभा छनववन सनभनत गठन गयी प्रनतवेदन प्राप्त गरयएको । 

 "वेवारयसे शव व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७8"  तथा "ननजी ऺेरफाट सॊचानरत आमोजनाको सरयऺा व्मफस्थाऩन 
सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७8" को भस्मौदा तमाय गरयएको । 

 भाननीम गहृभन्री य प्रदेश आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रीहरुसॉग सभन्वम फैठक नभनत 2०७८/०३/०६ 
गते सम्ऩन्न बएको । 

 कोनबड-19 योकथभ, ननमन्रण तथा उऩचाय सम्फन्धी नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) तथा कोनबड-19 सॊकट 
व्मवस्थाऩन केन्र फाट जायी बएका आदेश तथा ननणवमहरु कामावन्वमन गरयएको । 

 अजक्सजन आऩूनतवभा सहजीकयणका रानग अजक्सजन प्रान्ट तथा उयावोगहरुभा सरयऺाकभॉको व्मवस्था गयी 
अस्ऩतार प्रमोजन फाहेक अन्म ऺेरभा प्रमोग बइयहेका अजक्सजन नसनरण्डय सॊकरन, जपत गयी अस्ऩतारहरुभा 
फरझाउने व्मवस्थाको रानग ननदेशन ददइएको । 

 कोनबड-19 प्रनतकामव कामवमोजना अनरसाय प्रगनत प्रनतवेदन दैननक रुऩभा प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को 
कामावरमभा ऩठाउने गरयएको (स्वास्थ्म ऩूवावधायको अयावावनधक वववयण, अस्ऩतार शैय्मा, आइ.नस.मर., बेजन्टरेटय, 

एच.नड.मर. को उऩरधधता य प्रमोग, अजक्सजन उत्ऩादन ववतयणको अवस्था, अजक्सजन नसनरण्डयहरु) ।  

 स्वास्थ्म सॊस्थाहरुको बौनतक सॊयचना तथा स्वास्थ्मकभॉहरुको बयऩदो सरयऺा व्मवस्था नभराउन जजल्रा प्रशासन 
कामावरमहरुराई ननदेशन ददइएको । 

१०. सूचना अनधकायी य प्रभरखको नाभ य ऩद 

कामावरम प्रभरखको नाभ् भहेश् वय न्मौऩान े

ऩद् सजचव 
 

प्रविाको नाभ् जनकयाज दाहार 

ऩद् सहसजचव 
 

सूचना अनधकायीको नाभ् खरभकान्त आचामव 
ऩद् उऩसजचव 

सम्ऩकव  नॊ.: ९८५१२७७०१२ 
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११. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
गहृ भन्रारमरे ववनबन् न भहाशाखा तथा शाखाहरुफाट तोवकए फभोजजभको कामवसम्ऩादन गदाव देहामभा 
उजल्रजखत ऐन, ननमभ, ववननमभ तथा ननदेजशकाहरुराई प्रमोग गने गरयएको छ,- 
 ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ 

 ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० 

 नेऩार सयकाय (कामवववबाजन) ननमभावरी, २०७४  

 नेऩार सयकाय (कामवसम्ऩादन) ननमभावरी, २०६४ 

 ननजाभती कभवचायी याज् िम तानरभ नीनत, २०७१  

 वैदेजशक भ्रभण व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७५  

 गहृ भन्रारम य अन्तगवत कामवयत कभवचायीहरुको सदाचाय सॊवहता, २०७५  

 गहृ प्रशासन सरधाय कामवमोजना, २०७४  

 रोक सेवा आमोग ऐन, २०६६  

 प्रहयी ऐन, २०१२,  

 प्रहयी ननमभावरी, २०७१,  

 सशस्त्र प्रहयी ऐन, २०५८,   

 सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी, २०७२    

 सयकायी ननकामभा ववयावरतीम ऩराचाय (ईभेर) व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननदेजशका, २०७५ 

 सयकायी ननकामको वेफसाइट ननभावण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननदेजशका, २०६८  

 सरशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ् चारन) ऐन, २०६४  

 सरशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ् चारन) ननमभावरी, २०६५  

 ननणवम प्रविमा सयरीकयण ननदेजशका, २०६५  

 हेरो सयकाय कऺ सञ् चारन ननदेजशका, २०६८  

 गहृ प्रशासन सरधाय कामवमोजना, २०७४  

 हातहनतमाय तथा खयखजना ऐन २०१९  

 ववस्पोटक ऩदाथव ऐन, २०१८  

 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८  

 ववजश् ट व्मजि सरयऺा व्मवस्थाऩन कामवववनध, 2077 

 याजभागवभा अवयोध हटाउने सम्फन्धी कामवववनध,२०७५  

 भानव यवहत हवाइ उऩकयण (Remotely Piloted Aircraft-RPA) Popularly Known as Drone उडान 
सम्फन्धी कामवववनध, २०७५ 

 नसनसवटबी जडान तथा सञ् चारन सम्फन्धी कामवववनध, २०७२  

 आनथवक सहामता तथा याहत ववतयण सम्फन्धी कामवववनध, २०७४ 

 अध्मागभन ऐन २०४९ 

 अध्मागभन ननमभावरी, २०५१  

 अध्मागभन नीनत, २०७४  

 ववदेशी नागरयक अनरगभन ननदेजशका, २०७४ 

 नेऩार तथा सॊमरि याज्म अभेरयका फीच नबसा ऩायस्ऩरयकता कामवववनध,२०७५ 

 ननषेनधत ऺेरभा हेनरकप्टय उडान सम्फजन्ध कामवववनध, २०७५  

 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८  
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 ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन, २०६३  

 कायागाय  सम्फन्धी ऐन,२०१९  

 कायागाय ननमभावरी, २०२०  

 कायागाय व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७३  

 सजाम भापी, भरल्तवी, ऩरयवतवन वा कभ गने सम्फन्धी कामवववनध, २०७१  

 सॊस्था दताव ऐन, २०३४  

 याज् िम ननदेशन ऐन, २०१८   

 नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३  

 नेऩार नागरयकता ननमभावरी, २०६३  

 याज् िम ऩरयचम ऩर व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवववनध, २०७५  

 रागू औषध (ननमन्रण) ऐन, २०३३  

 रागर औषध ननमन्रण कामवमोजना, २०७५  

 आवनधक मोजना  
 नेऩार सयकायको वावषवक नीनत तथा कामविभ, फजेट विव्म 

 फजेट कामावन्वमन सम्फन्धी भागवदशवन  

 गहृ प्रशासन सरधाय कामवमोजना, २०७४ 

 गहृ भन्रारम य अन्तगवत कामवयत कभवचायीहरुको सदाचाय सॊवहता, २०७५  

 अत्मावश्मक सेवा सॊचारनभा प्रमोग हरने सवायी साधनका रानग जायी हरने सवायी साधन अनरभनतऩर 
सम्फन्धी कामवववनध, २०७६ 

 फन्दाफन्दीराई व्मवजस्थत गने सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७ 

 

१२. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अयावावनधक वववयण 

मस भन्रारमको आनथवक वषव २०७७/०७८को चौथो रैभानसकभा चारर तपव  रु.11,70,68,512।19 
(अऺयेऩी एघाय कयोड सियी राख अढसठ्ठी हजाय ऩाॉच सम फाह्र रुऩैमा ऩैसा उन्नाइस भार) खचव बएको य ऩरॉजीगत 
तपव  3,96,83,731।68 (अऺयेऩी तीन कयोड र्छ्यानधफे राख नरमासी हजाय सात सम एकतीस रुऩैमा ऩैसा 
अढसठ्ठी भार) खचव बएको । 

 

१३. अन्म वववयण 

-  

१४. आ.व. ०७६/0७७ भा सञ् चानरत भरख्म कामविभ, आमोजना य उऩरजधधको वववयण 

मस भन्रारमफाट गत आनथवक वषवभा सञ् चारन गरयएका भरख्म कामविभ, आमोजना तथा उऩरजधधहरुको 
वववयण देहाम फभोजजभ यहेका छन,्- 
 ड्रग रयऩोटव, सरयजऺत जीवन, उयावभशीरता, योजगायीभररक, सशिीकयण य सीऩ ववकास सम्वन्धी तानरभ 

कामविभ सम्ऩन्न बएको ।  

 रागू औषध ननमन्रण सम्वन्धी श्रव्मदृश्म साभाग्री ननभावण य प्रचाय प्रसाय छऩाईको काभ सम्ऩन्न बएको। 
 रागू औषध ननमन्रण, भवहरा वहॊसा न्मरनीकयण सम्फन्धी अन्तयविमा कामविभ ३ ऩटक सम्ऩन्न बएको। 
 रागू औषध सम्वर्द् ऐन ननमभहरुराई सभमानरकर र ऩरयभाजवन गने सम्वन्धी कामवशारा १ ऩटक सम्ऩन्न 

बएको ।  
 रागू औषध सवेऺण २०७६  सम्ऩन्न बएको छ । 
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 कायागाय सम्फन्धी प्रचनरत कानूनराई सॊशोधन य एकीकयण गनव फनेको ववधेमक सॊघीम सॊसदभा ऩेश 
गरयएको । 

 अध्मागभन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ववधेमक सॊघीम सॊसद सभऺ ऩेश बएको । 
 सॊघ सॊस्था दताव सम्फन्धी ववधेमक सॊघीम सॊसद सभऺ ऩेश गने प्रमोजनको रानग  स्वीकृनतको रानग 

भजन्रऩरयषदभा ऩेश बएको । 
 ज्गा प्रानप्त सम्फन्धी ववधेमक कानून न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा तजरवभा सहभनतको रानग 

रेजख ऩठाईएको। 
 सशस्त्र प्रहयीको गठन तथा सेवाका शतव सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ववधेमक तजरवभाको अजन्तभ 

चयणभा यहेको। 
 हातहनतमाय खयखजाना सम्फन्धी ववधेमक सैर्द्ाजन्तक स्वीकृनतको रानग भजन्रऩरयषदभा ऩेश बएको । 
 ववऩद ऩूवव तमायी तथा प्रनतकामव मोजना तजरवभा ननदेजशका, २०६७ सॊशोधन गयी रागू गरयएको । सवै 

जजल्रा प्रशासन कामावरमवाट जजल्रा ववऩद प्रनतकामव कामवमोजना तमाय गरयएको य जजल्रा आऩतकारीन 
कामव सिारन केन्र सिारनभा यहेको । 

 ववऩद जोजखभ वीिीम रगानी यणनीतीको अजन्तभ भस्मौदा अथव भन्रारमभा ऩठाईएको । प्रानधकयणका 
कामवकायी प्रभरखको ननमूजि गरयएको ।  

 ववऩद ऩूवव सूचना प्रणारी सम्वन्धी कामवववनधको भस्मौदा तमाय गयी आवश्मक सरझावका रानग सम्वजन्धत 
ननकामभा ऩठाईएको । 

 कारोफजाय ननमन्रण सम्फन्धी ऐनराई सभसाभवमक गयी नमाॊ ववधेमक तजरवभा गनव नेऩार कानून 
आमोगभा अनरयोध गयी ऩठाइएको । 

 ज्गा अनधग्रहण तथा भरआव्जा ननधावयण सम्वन्धी एवककृत याविम नीनतभा सभावेश गनरवऩने वरॉदाहरु तमाय 
गरय नीनतगत सभन्वमको रानग याविम मोजना आमोगभा ऩेश गरयएको । 

 गहृ भन्रारम य अन्तगवत ननकामहरुको कामविभ, कामवप्रकृनत, कामववोझ तथा कामवववश्लषेणका आधायभा 
नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्को नभनत २०७६।०८।०३ को ननणवमानरसाय सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन 
सवेऺण कामव स्वीकृत बई ऩाॉचथय, ओखरढरॊगा रगामत ववनबन्न १९ जजल्राहरुभा सहसजचवस्तयको प्रभरख 
जजल्रा अनधकायी ऩद नसजवना गरयएको । 

 भन्रारमवाट प्रदान गरयन ेसेवाराई प्रववधीभैरी वनाई प्रबावकायी रुऩभा सेवा उऩरव्ध गयाउन Citizen 
Information Management System,  Daily Incidence Reporting System, Disaster 
Information Management  System, Mobile App सिारन गयी सूचना प्रववनधभा आधारयत 
प्रणारी सरदृढीकयण गरयएको । 

 सवै जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुभा Digital Citizen Charter को  व्मवस्था गयी सेवाग्राही भैरी सेवा 
प्रवाह गने व्मवस्था नभराईएको । 

 भन्रारम य भातहतका ननकामहरुसॉग सम्फजन्धत शाजन्त सरयऺा, सेवा प्रवाह रगामतका ववषमभा प्राप्त 
गरनासोको ७०.९१ प्रनतशत पर्छ्यौट बएको । 

  गहृ भन्रारमका सजचवसॉग सफै ववबागीम प्रभरख, भहाशाखा प्रभरख, शाखा प्रभरख, य प्रभरख जजल्रा 
अनधकायीसॉग कामवसम्ऩादन सम्झौता तथा भरल्माङ्कनको काभ सभेत सम्ऩन्न बएको । 

 सॊघीम इकाइवीच सम्फन्धको ववकास य ववस्ताय गने नीनत अनररुऩ गहृ भन्रारम अन्तगतव सिानरत ५ 
वटा ऺेरीम आऩतकारीन कामवसचारन केन्र प्रदेश सयकायराई हस्तान्तयण गरयएको । 

 वविीम अनरशासन कामभ गनवका रानग Computerized Governance Accounting System (C-
GAS) रागू गरयएको । 
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  मस आ.व.भा गहृ भन्रारम य अन्तगवतका ननकामको वेरुजर पछौट ७६.८७ प्रनतशत बएको । 
 ववनबन्न ८२२ जना कैदीवन्दीको सजाम छरट तथा ८ जनाको कैद भापी नभनाहाको ननणवम कामावन्वमन 

गरयएको। 
 ववनबन्न ९ वटा सेक्मररयटी कम्ऩनी सचारन अनरभती, ववनबन्न १० वटा कम्ऩनीहरुराई वाकीटकी सचारन 

गनव नसपारयस, ववनबन्न ९ वटा कम्ऩनीहरुराई ड्रोन उडानको स्वीकृती प्रदान गरयएको ।  
 १५ जना ब रटानी शयणाथॉहरु, ३७ जना नतव्वती शयणाथॉको Travel Document नसपारयस गरयएको य 

ब रटानी शयणाथॉ २ जनाको Travel Document म्माद ६ भवहना थप्न नसपारयस गरयएको । 
 सम्ऩनत शरर्द्ीकयण सम्वन्धभा याविम जोजखभ भरल्माकन २०२० को प्रनतवेदन तमाय गरय सनभतीभा ऩेश 

गरयएको।  
 BIMSTEC य SAARC को पोकर प्वाईन्टको रुऩभा यही आवश्मक Document,  Concept 

Paper Preparation, Expert Group Meeting याम ऩयाभशव रगामतका कामवहरु सम्ऩन्न बएको। 
 नेऩार य बायतवीच सन २००५ भा हस्ताऺय बएको सरऩ रदवगी सजन्धको भस्मौदा उऩय नेऩारको प्रचनरत 

सरऩ रदवगी ऐेन २०७० वभोजजभ Review गयी Comparative Chart तमाय गयेको । 
 नेऩार य चीन वीच प्रस्ताववत Extradition Treaty सम्वन्धभा दरवै ऩऺवीच छरपर बई letter of 

Discussion भा हस्ताऺय  बएको ।  
 मूएइ सयकायको सरऩ रदवगी भस्मौदा प्रस्तावराई नेऩारको प्रचनरत ऐन सॊग नबडाएय ववश्लषेण गयी  

Comparative Chart तमाय गयेको ।  
 ऩययाि भन्रारमवाट प्राप्त UN Security Council, Resolution (1540) सम्वन्धभा प्रनतवेदन तमाय 

गयी ऩठाईएको  
 भन्रारम तथा भातहत ववबाग/ कामावरमहरुको स्वानभत्वभा यहेको ज्गा तथा बवनहरुको एवककृत 

वववयण तमाय गयेको ।  
 ज्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दपा २५, ७ वभोजजभ गहृ भन्रारमभा भरआव्जा ऩरनयावरोकन तथा 

प्रानप्तको रानग ऩेश बएका २४ वटा पाईरहरुको कामावन्वमन प्रविमा अगाडी वढाईएको ।  
 सयकायी ज्गा दताव तथा नरजभा उऩरव्ध गयाउन ेकामवनीती २०७१ वभोजजभ ज्गा नसपारयश भाग 

बई आएका  ववनबन्न ४४ वटा पाईरहरुको आवश्मक कायवाही गरयएको ।  
 सयकायी ज्गा तथा नरजभा उऩरव्ध गयाउने कामवनीनत, २०७१ को दपा ७ २ क वभोजजभ ज्गा 

नसपारयस भाग बई आएका १२ वटा पाईरहरुभा कामावन्वमन प्रविमा अगाडी वढाईएको । 
 मस आवभा करयव १५० वटा सवायी साधनराई ननजी सवायी साधन नम्वय कामभ गनव नसपारयस 

गरयएको । 
 ववब रषण घोषणा, नसपारयस पायाभहरु व्मवस्थाऩन, ववब रषण ननभावण कामव तथा अनधकायऩर छऩाई 
 सम्भाननीम यािऩनतफाट नभनत २०७६ सारको सववधान ददवसको अवसयभा ववनबन्न ऺेरभा उल्रेखनीम 

मोगदान ऩरर् माउनर हरन े६३३ जना भहानरबावहरुको नाभावरी घोषणा गयेको  
 आ.व. २०७६/०७७ भा भन्रारमवाट कूर गरनासो/उजरयी भध्मे ७०.९१ प्रनतशत गरनासो व्मवस्थाऩन 

बएको छ। 
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 टोर वि फाट प्राप्त गरनासो पछौट १०० प्रनतशत यहेको छ ।४१ जना ववदेशी नागरयकहरुराई 
नन्काशनको गने ननणवम कामावन्वमन गरयएको । 

 ३०२५ जना ववदेशी नागरयकराई कामवसहभनत प्रदान गरयएको । 
 ननषेनधत ऺेरभा दरईऩटक हवाई तथा ड्रोनफाट चरजचर तथा डकर भेन्िी छामाॊकन गनव अनरभनत ददइएको 

। 
 ऩययाि भन्रारमको नसपारयसभा २५ जना ववदेशी नागरयकहरुराई नन्शरल्क ऩदमारा अनरभनत प्रदान गनव 

नसपारयस गरयएको । 
 ववनबन्न सीभावतॉ जजल्राका प्रभरख जजल्रा अनधकायी य सीभा ऺेरका सभकऺी अनधकायीसॊग वैठक वस्न 

१४ ऩटक अनरभनत प्रदान गरयएको । 
 २०७५/७६ भा जजल्रा प्रशासन कामावरमवाट ववतरयत याहदानी वववयण तमाय गयी एवककृत अनबरेख 

तमाय बएको । 
 अध्मागभन ननमभावरी ववऩरयत कामव गयेका १३६ जना ववदेशी नागरयकहरुराई कायवाही गनव नसपारयस 

गरयएको। 
 प्रदेश १, २, ३, सरदरय ऩजिभ य कणावरी प्रदेश जजल्रा प्रशासन, सीभा प्रशासन कामावरमका गयी कर र 

१०१ जना कभवचायीराई सूचना प्रववधी सम्फन्धी अनबभरजखकयण तानरभ प्रदान गरयएको,  
 सूचना प्रववधीसग सम्फजन्धत KVM Switch, Equipment and Devices, High End server 

रगामतका साभाग्रीहरु खरयद तथा आवश्मकता अनरसाय जडान गरयएको, 
 MOHA Email राई Centralised mail system भा Upgrade गरयएको, 
 Citizenship Information Management System CIMS Reengineering तथा District 

Administration Automation Software Upgradation सम्वन्धी खयीद कामव सम्ऩन्न बएको, 
 PIS Software अयावावनधक गरयएको । 
 सशस्त्र प्रहयी फर,नेऩारको सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण २०७७ स्वीकृनत,  
 ए.वऩ.एप. कभान्ड  तथा स्टाप तानरभको प्रवेश ऩयीऺा सम्वन्धी कामवववधी २०७६ स्वीकृनत गरयएको, 
 सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारको रानग नेऩारी सेना, फाट ६०० थान हनतमाय उऩरव्ध गयाउनको रानग ३० 

जना सशस्त्र प्रहयी कभवचायीराई तानरभको व्मवस्था गरयएको। 
 प्रहयी सभामोजन ऐन, २०७६ फभोजजभ गदठत सगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण सनभतीफाट नेऩार 

प्रहयीराई प्रदेश प्रहयीभा सभामोजन प्रविमाका कामवहरु बैयहेको । 
 भन्रारमको भाइरस्टोनको विमाकराऩहरु भध्मे ८७.९ प्रनतशत विमाकराऩहरु सम्ऩन्न बएको, ११.७ 

प्रनतशत विमाकराऩहरु काभ सररु बै प्रकृमाभा यहेको य ०.४ प्रनतशत विमाकराऩहरु सररु नै नबएको। 
१५. गहृ भन्रारमको वेफसाइट 

गहृ भन्रामरको आनधकारयक वेफसाइट www.moha.gov.np यहेको छ । 

१६. वैदेजशक सहामता, ऋण, अनरदान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी वववयण 

१७. सञ् चारन गयेको कामविभ य सो को प्रगनत प्रनतवेदन 

  फरॉदा नॊ. ९ भा उल्रेख गरयएको । 

http://www.moha.gov.np/
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१८. वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनव तोवकएको सभमावनध 

- 
 

१९. सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददइएको ववषम 

ि.स. सूचना भाग नभनत ननवेदक ववषम कायफाही नभनत कैवपमत 

१ 2077/12/17 रुक्सना कऩारी 
ऩायारैवङ्गक सम्फन्धी ववववध 
ववषम 

२०७8/01/02  

२ 2077/12/26 याविम सूचना आमोग 
शजशधय ऩाण्डे ननवेदन 
सम्फन्धी 

2078/01/02  

३ 2078/01/03 रुक्सना कऩारी नागरयकता सम्फन्धी 2078/01/14  

४ 2078/01/20 रुक्सना कऩारी नागरयकता सम्फन्धी 2078/01/28 
 

५ 2078/02/21 
शाजन्त कर भाय 
नतनभल्सेना 

नागरयकता सम्फन्धी 
2078/02/24  

6 2078/03/10 
नफ.ऩी. ऩौडेर, 
(फरयाभ) 

ननवेदन दताव सम्फन्धी 
2078/03/21 

 

7 2078/03/16 आनतस काकी 
नेऩार प्रहयीको दयफन्दी 
सम्फन्धी 

2078/03/27 
 

 

२०. सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन बएका वा हरन ेबएको बए सो को वववयण 

 


