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

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

भन्रारमफाट ऩञ् चामत सम्फन्धी काभ छुट्याई सो  सम्फन्धी काभ हेने छुटै्ट स्थानीम ववकास भन्रारमको गठन बएऩनछ 

गहृ भन्रारमको भखु्म कामवबाय शाजन्त, सवु्मवस्था य स्थानीम प्रशासन बमो। 

“भरुकुभा शाजन्त, सवु्मवस्था य सयुऺा कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्रताको सॊयऺण गनुव” गहृ प्रशासनको 
भखु्म उद्देश्म हो । गहृ प्रशासनराई सफर य सऺभ फनाई जनताभा सयुऺाको अनबुनूत ददराउन य सेवा प्रवाहराई 

प्रबावकायी फनाई सशुासन 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 सयुऺा ननकामका रुऩभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर रगामतका ननकामहरु केन्रदेजख स्थानीम स्तयसम्भ 

विमाशीर यहेका छन।् 

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

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

आवश्मकता अनरुूऩ गहृ प्रशासनराई सञ् चारन गयी देशभा बयऩदो शाजन्त सयुऺा प्रदान गनुव गहृ प्रशासनको रक्ष्म 

यहेको छ । शाजन्त सवु्मवस्था य सयुऺा कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्रताको सॊयऺण गनुव गहृ भन्रारमको 
भूरबतू उद्देश्म हो । 

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

गरयदैं  आएको छ,- 

 आन्तरयक सयुऺा तथा शाजन्त सवु्मवस्था सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना कामावन्वमन य ननमभन, 

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

 सॊघ य प्रदेश सम्फन्धी कानून, सऩुयीवेऺण य सभन्वम, 

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

 अऩयाध अनसुन्धान य अऩयाध अनसुन्धानको अनबरेख, 

 अऩयाध ननमन्रण सम्फन्धी अन्तयावज् िम ऺेरीम सभन्वम तथा सहमोग, 



 

2 
 

 सऩुदुवगी सम्फन्धी कानून, सजन्ध, सम्झौता य कामावन्वमन, 

 नागरयकता सम्फन्धी नीनत, कानून, कामावन्वमन य ननमभन, 

 ऩारयवारयक भानभरा (वववाह, सम्ऩजि हस्तान्तयण, सम्फन्ध–ववच्छेद, रोऩोन्भखु, टुहयुा, धभवऩरु, धभवऩरुी 
उियानधकाय य सॊमिु 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, 

 अनबमिु, थनुवुा य कैदी अन्तयप्रदेश स्थानान्तयण सम्फन्धी, 
 शयणाथॉ भानभरा सम्फन्धी नीनत, कानून य व्मवस्थाऩन, 

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

 जचठ्ठा तथा जवुा 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, भलु्तवी 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 सयुऺा, सीभा प्रशासन तथा अन्तयावज् िम नसभानाको सयुऺा, 
 सशस्त्र ववरोह, आनथवक तथा सॊगदठत अऩयाध, आतॊककायी विमाकराऩ एवॊ अवैध सॊघ सॊस्थाहरुको गनतववनध 

ननमन्रण य फारुदी सरुुङको 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 वस्त ुवा सेवाको आऩूनतव सभन्वम, 

 उऩानध, सम्भान तथा ववबषूण य सशुोबन, 

 द्रन्द्र ऩीनडत तथा ववस्थावऩत व्मजिहरुको याहत तथा ऩनु्स्थाऩना, 
 आनथवक सहामता य राग ुऔषध ननमन्रण, 

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

 साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथव, साववजननक अऩयाधको ननमन्रण, 



 

3 
 

 साववजननक चन्दा सॊकरन ननमभन य ननमन्रण, 

 गहृ प्रशासन (कायागाय, शाजन्त सवु्मवस्था, रागू औषध, प्रकोऩ व्मवस्थाऩन, सऩदुवगी 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 जाॉचफझु य अनसुन्धान, 

 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 

अनसुाय भाननीम गहृभन्रीज्मूफाट सजचवज्मूराई प्राप् त अनधकाय प्रत्मामोजन फभोजजभ सजचवज्मूफाट आपुराई प्राप् त 

अनधकायहरु भहाशाखा प्रभखु तथा शाखा प्रभखुराई प्रत्मामोजन हनुेछ । भहाशाखा तथा शाखाको कामव जजम्भेवायी 
अनधकाय प्रत्मामोजनभा आधारयत हनुेछ । 

३.१ कभवचायी सॊख्मा 
नेऩार सयकायको नभनत २०७५/०२/०६ को ननणवमानसुाय 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 
ननमजुि, सरुवा, तानरभ, फढुवा अवकाश रगामत कभवचायी व्मवस्थाऩनसॉग सम्फजन्धत सम्ऩूणव कामवहरु, गहृ प्रशासन 

सम्फन्धी गनुासो 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 ननमजुि, सरुवा, ऩदस्थाऩना, ऩयुस्काय 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 ऩयुस्काय 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 उजयुीहरूको छाननफन गयी कायफाही गने  सम्फन्धी, 
 भातहत कामावरमहरूको सऩुयीवेऺण तथा ननयीऺण सम्फन्धी,  
 कभवचायीको भनोफर उच्च याख् न कभवचायी वहत सम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान गने, कभवचायीको सभस्मा 

सभाधान गनव सकायात्भक सझुावहरूराई 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 कुनै सहमोग सझुाव तथा 
सभन्वमका रानग भाग बई आएभा उि सम्फन्धभा आवश्मक सहमोग तथा सझुाव ददने, 

 अजख्तमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट प्राप् त ननदेशन य उजयुीहरूको पर्छ्यौट  सम्फन्धी, य 

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

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

जजम्भेवायी यहेको छ । मस भहाशाखाको कामव वववयण देहाम फभोजजभ यहेको छ,-  
 शाजन्त सयुऺा जस्थनतको रेखाजोखा य सनभऺा, शाजन्त सयुऺाभा आइऩयेका तथा सम्बाववत खतया, चनुौती य 

जोजखभ सम्फन्धी सूचनाको प्रदेशसॉग आदानप्रदान, प्रदेशराई सल्राह सझुाव एवॊ थऩ सयुऺा फर सहमोग 

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

ववश् रेषण,  

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

 देश नबरको शाजन्त सयुऺाको सभग्र जस्थनतको रेखाजोखा य प्रनतवेदन,  

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

सॊवेदनशीर एवॊ गम्बीय प्रकृनतका अऩयाध, दईु वा दईुबन्दा फढी प्रदेशको ऺेरानधकाय जोनडएको वा कुनै ऩनन 

प्रदेशको ऺेरानधकाय नबर नऩने य प्रदेश प्रहयीरे अनयुोध गयेका ववशषे तथा गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधको 
अनसुन्धान तथा कायफाही,  

 देशको कुनै बागभा बएको वा हनु 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 सयुऺा 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 सयुऺा सम्फन्धी सूचना सॊकरन, 

ववश् रेषण, उऩमोग, सभन्वम य सयुऺा, 
 सॊघ य अन्तयप्रदेश सयुऺा ननकामफीच सभन्वम,  
 अऩयाध सम्फन्धी ननगयानी,  
 गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधको अनसुन्धान तथा कायफाही,  
 अऩयाध अनसुन्धानभा 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 सयुऺा य वहयासत व्मवस्थाऩन, 
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 सयुऺा 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 सयुऺा 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 दघुवटना सम्फन्धी,  
 ननषेनधत ऺेरको नीनत तजुवभा सम्फन्धी, 
 भतदाता ऩरयचमऩरको नीनत, व्मवस्थाऩन, ववतयण सम्फन्धी कामवका साथै जजल्रा ऩरयचम–ऩर व्मवस्थाऩन 

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

सम्झौता सम्फन्धी,  
 सूचना सॊकरन गने, शाजन्त सयुऺा सम्फन्धी ननदेशन जायी गने, शाजन्त सयुऺा  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 अनसुन्धान, ववश् रेषण य कायफाही सम्फन्धी कामवहरु गने। 

आन्तरयक व्मवस्थाऩन भहाशाखा (Internal Management Division)  

भन्रारमको कामावरम तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन, आनथवक प्रशासन, ववबषुण, सवायी तथा सबा सभायोह व्मवस्थाऩन 

तथा अन्म भहाशाखाराई नतोवकएका सम्ऩणुव कामवहरु व्मवस्थाऩन भहाशाखा प्रभखुको जजम्भेवायी यहेको छ। मस 

भहाशाखाको कामववववयण देहाम अनसुाय उल्रेख गरयएको छ,-  

 भन्रारमको आन्तरयक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  

 फैठक सभायोह तथा प्रफन्ध सम्फन्धी कामव गने, 

 भन्रारम तथा अन्तगवत ननकामहरुको फेरुज ु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 गनुव ऩने तय अन्म कुनै भहाशाखाराई नतोवकएको कामव गने। 

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

आवनधक तथा फावषवक नीनत मोजना तजुवभा, कामविभ कामावन्वमन, नागरयकता तथा याज् िम ऩरयचमऩर य राग ु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 तजुवभा, अनगुभन तथा भूल्माङ् कन  सम्फन्धी,  
 भन्रारम अन्तगवत सञ् चानरत फावषवक तथा आवनधक मोजनाहरूको कामावन्वमन, अनगुभन तथा प्रगनत वववयण 

सॊकरन गयी प्रगनत सनभऺा गने गयाउने,  
 सॊसदभा भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ववषमभा उठेका प्रश् नहरुको जवाप, ध्मानाकषवण, साववजननक भहत्वको 

फिव्म सम्फन्धी,  
 सशुासन 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, ऩनुवप्राजप् त य सभाजप् त  

 याज् िम ऩरयचमऩर व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  

 राग ुऔषध ननमन्रण तथा एच.आई.बी. एड्स ननमन्रण सम्फन्धी,  
 राग ुऔषध  सम्फन्धी नीनत तजुवभा, कामावन्वमन अनगुभन तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी, 
 रागू औषध ननमन्रण सम्फन्धभा भन्रारम अन्तयगत वा सम्फर्द् ननकामद्राया सञ् चारन बएका 

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

 औषधी उद्योगराई आवश्मक सहामक यसामन तथा अन्म आवश्मक हनुे यसामननक ऩदाथवको अनभुनत ददन े

सम्फन्धी। 

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

ववऩद् अध्ममन, जोजखभ न्मूनीकयण तथा ऩनुरावब, ववऩद् ऩवुवतमायी 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 ऩवुवतमायी तथा प्रनतकामवको कामव, 
 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा ऩनुरावब सम्फन्धी कामव,  
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 ववऩद् अध्ममन अनसुन्धान सम्फन्धी कामव,  
 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण, ववऩद् प्रनतकामव य ऩनु्स्थाऩना तथा ऩनुननवभाण य अनसुन्धान 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,  
 द्रन्द्र ऩीनडत ऺेरको साभाजजक तथा आनथवक ववकासको नीनत, यणनीनत सम्फन्धी कामविभ  

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

 द्रन्द्रफाट ऩीनडत तथा नफस्थावऩत व्मजिको याहत, आनथवक सहामता तथा ऩनु्स्थाऩना । 

कानून भहाशाखा (Law Division) 

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

भन्रारमफाट सम्ऩादन हनुऩुने कामवहरुको अद्यावनधक अनबरेख याख् ने एवॊ अनगुभन गने साथै ऩऺ या् िको 
हैनसमतरे नेऩाररे सॊमिु या् िसॊघभा फझुाउन ु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, भजुस्रभ 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 गनुवऩने ऐन, ननमभ सूचनाहरूको भस्मौदा तजुवभा 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 हनुे ऐन ननमभराई सभम सभमभा ऩनुयावरोकन गने 

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

सहमोग तथा सझुाव ददन,े 
 पैसरा कामावन्वमन सम्फन्धी कामव, 
 जाॉचफझु आमोग सम्फन्धी काभ गने, 
 सयकायवादी भदु्दा सम्फन्धी कामव गने, 
 भन्रारम हेने ऩनुयावेदन सम्फन्धी काभ कायफाही गयी ननणवम तमाय गयी ननणवम ऩचाव गने गयाउने, 
 ववशेष अदारत सम्फन्धी कामव गने, 
 गहृ भन्रारमसॉग सम्फजन्धत ववधमेक तजुवभा 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 अद्यावनधक 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 ननमजुि, सरुवा, ऩदस्थाऩना, 
ऩयुस्काय 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 

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

अद्यावनधक 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 कुनै सहमोग सझुाव तथा सभन्वमका रानग भाग बई आएभा उि सम्फन्धभा 
आवश्मक सहमोग तथा सझुाव ददने । 

 

 नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका अनधकृतहरुको ननमजुि, ऩदस्थाऩना, सरुवा, 
फढुवा, ऩयुस्काय, ववबागीम कायफाही तथा अवकाश सम्फन्धी कामव, 
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३. गनुासो 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 अद्यावनधक याख् न े

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

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 गनुासो सनुवुाई य सकायात्भक सझुावहरुराई कामावन्वमन गने सम्फन्धी,  
 स्थानीम प्रशासन सम्फन्धी गनुासो सनु् ने य व्मवस्थाऩन गने, जनशजि फाये ननयीऺण य 

अनगुभन गने गयाउने  सम्फन्धी, 
 अजख्तमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट प्राप् त ननदेशन य उजयुीहरूको पर्छ्यौट 

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

प्राप् त गनुासो तथा उजयुी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी, 
 हेरो सयकायफाट प्राप् त बै आएका गनुासोहरुको पर्छ्यौट तथा व्मवस्थाऩन,  

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

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

पर्छ्यौट गने तथा कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउने, य  

 शाखा सम्फन्धी अनत गोप्म भहत्वऩूणव कागजातहरुको जजम्भा नरई याख् ने ।  

 

 ववद्यतुीम सशुासन (E-Governance) सम्फन्धी, 
 गहृ भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमहरूफाट प्रदान गरयने सेवाहरूराई ववद्यतुीम 

भाध्मभको प्रमोग गयी प्रवाह गने सम्फन्धी मोजना, कामवमोजना, यणनीनत, फजेट रगामतका 
आवश्मक कामवहरू,  
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 ववद्यतुीम सशुासनका 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 हनुे ववद्यतुीम 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, 
 ववद्यतुीम सशुासनका रानग आवश्मक ववद्यतुीम उऩकयणहरूको प्रफन्ध गनव स्ऩेजशवपकेशन 

रगामतका आवश्मक कामव सम्फन्धी,  
 वेफसाइट सञ् चारनभा ल्माउने य आवश्मक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी,  
 ववद्यतुीम सशुासनका रानग आवश्मक तानरभ एवॊ अनजुशऺण कामवको व्मवस्थाऩन 

सम्फन्धी,  
 कम्प्मटुय प्रणारीफाट नागरयकताको प्रभाणऩर ववतयण गने सम्फन्धभा प्रववनध सॊमोजनको 

प्रफन्ध नभराउन,े 

 गहृ भन्रारम य अन्तगवतका ननकामफाट भाग बए अनसुाय 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। 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 शाजन्त सयुऺा जस्थनतको रेखाजोखा य सनभऺा, शाजन्त सयुऺाभा आइऩयेका तथा सम्बाववत 

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

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

सहमोग,  
 अऩयाध  सम्फन्धी याज् िम अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  
 देशनबरको शाजन्त सयुऺाको 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, जाससुी, आतॊकवाद, भानव 

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

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

बन्दा फढी प्रदेशको ऺेरानधकाय जोनडएको वा कुनै ऩनन प्रदेशको ऺेरानधकाय नबर नऩने य 

प्रदेश प्रहयीरे अनयुोध गयेका ववशेष तथा गम्बीय प्रकृनतका अऩयाधको अनसुन्धान तथा 
कायफाही सम्फन्धी कामव गने,  

 देशको कुनै बागभा बएको वा हनु सक्न ेसशस्त्र सॊघषव, सशस्त्र ववरोह वा ऩथृकतावादी 
गनतववनध, आतॊककायी गनतववनध तथा जघन्म अऩयाध ननमन्रणभा सहमोग सम्फन्धी कामव,  
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 सॊववधान, याज् िम सयुऺा 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,  
 सयुऺा 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 सयुऺा सम्फन्धी नीनत, मोजना तजुवभा एवॊ कामावन्वमन, प्रदेश स्तयीम सयुऺा गो् ठी 

सञ् चारन गने,  
 नसॊहदयफाय सयुऺा सम्फन्धी कामव,  
 सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारको कामावरम स्थाऩना सम्फन्धी कामव,  
 प्रहयी चौकी स्थाऩना सम्फन्धी कामव गने, 
 ननवावचन सयुऺा सम्फन्धी कामव गने,  
 सयुऺासॉग सम्फर्द् ननकामहरु फीच सभन्वम सम्फन्धी कामव गने,  
 सीभा ऺेरभा हनुे 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 सयुऺा सम्फन्धी आवश्मक व्मवस्था नभराउने,  
 तस्कयी तथा सफै प्रकायका अऩयाध ननमन्रण कामव मोजना तजुवभा 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 सयुऺा सम्फन्धी जरुयी गोप्म खफयहरु सम्फजन्धत भहाशाखाभा उऩरधध गयाउन,े  

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

 शाजन्त सयुऺा कामभ गने सम्फन्धभा अन्म ननकामहरुसॉग सभन्वम गनुव ऩयेभा भानथल्रो 
अनधकायीराई जानकायी गयाउन,े  

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

 केन्रीम सयुऺा सनभनतका ननणवमहरु कामावन्वमन गने,  

 आतॊककायीहरुको गनतववनध ननमन्रण सम्फन्धी काभ गने, 

 भरुकुबयको शाजन्त सयुऺा य व्मवस्था कामभ याख् ने तथा शाजन्त सयुऺा सम्फन्धी कामवभा 
सॊर्न ननकामहरूको अनगुभन तथा भूल्माङ् कन गने,  

 शाजन्त सयुऺा 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,  

 सयुऺा तथा आकजस्भक काभका रानग हेनरकप्टय उडान अनभुनत सम्फन्धी कामव गने,  

 हातहनतमाय य खयखजानाको इजाजत सम्फन्धी कामव गने,  

 साइफय अऩयाध सम्फन्धी अनसुन्धान, ववश् रेषण य कायफाही सम्फन्धी कामव गने,  
 सयुऺा सम्फन्धी सॊवेदनशीर अनबरेखहरू, नीनतहरु य सधुायका अनबरेखहरूको 

व्मवस्थाऩन गने,  

 सभम–सभमभा गठन हनु े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 सयुऺा सम्फन्धी कामव,  
 अन्तय सीभा अऩयाध, सीभा अनतिभण, सीभावतॉ ऺेरको बौनतक साभरयक जस्थनत  

सम्फन्धी सूचना सॊकरन, ववश् रेषण य उऩमोग सम्फन्धी कामव,  
 अन्तयावज् िम सीभाको सयुऺा 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 ऩरु् माउने सम्फन्धी कामव, 
 ननषनेधत ऺेरभा जाने ववदेशीहरुराई ऩदमारा अनभुनत सम्फन्धी कामव, 
 चयन ववकास सम्फन्धी कामव,  
 सीभावतॉ धानभवक एवॊ साॊस्कृनतक स्भायकहरुको सॊयऺण गनव सहमोग ऩरु् माउन ेसम्फन्धी 

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

 बायतीम ऩेन्सन ववतयण टोरी, भेनडकर टोरी य रयकुवटङ वटभ सम्फन्धभा सम्फजन्धत 

जजल्राहरुभा कामव सञ् चारन गनव सहभनत ददन ेसम्फन्धी कामव, य 

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

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

 जजल्राको वस्त ुजस्थनतको अनबरेख याख् ने सम्फन्धी कामव,  
 आऩूनतव जस्थनतको अनगुभन गने सो सम्फन्धभा सहमोग ऩरु् माउने,  
 दगुवभ ऺेर य राभा गमु्फा व्मवस्था सनभनतसॉग सभन्वम याखी बए गयेका काभको अनबरेख 

याख् ने, 
 फजाय ननमन्रण सम्फन्धी कामव,  
 मातामात य सञ् चाय व्मवस्था सम्फन्धी कामव, 
 जचठ्ठा जवुा 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 अनभुनत 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 हनुे सीभा फैठक सम्फन्धी, 
 BIMSTEC सम्फन्धी,  
 सऩुदुवगी सम्फन्धी,  
 भरुा 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 हनुे 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 हनुे व्मवस्था 
नभराउने, 

 ज्गाको भआुधजा सम्फन्धी कामव गने, 

 कल्माण धन य फेवारयसे धन सम्फन्धी नीनत तमाय गने,  

 भन्रारमरे गनुव 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 अनभुनत 

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 वसन्तऩयु य फैठक पाॉटफाट गरयने कामवको येखदेख, ननमन्रण य 

सऩुयीवेऺण गने गयाउन,े  

 या् िऩनतको कामावरमसॉग सभन्वम गयी ववबषुण सशुोबन सभायोह आमोजना गने, य 

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

शाखा वा भहाशाखासॉग सभन्वम गयी तजुवभा 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 प्रभखुफाट स्वीकृत गयाई सभमभै 

सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउने य रेखाऩयीऺण गयाउने,  
 रेखाऩयीऺणफाट कामभ हनु आएको फेरुजकुो रगत याख् ने य फेरुज ुपछ्र्मौट गने प्रभाण 

जटुाई ऩेश गने गयाउने, 
 ननमनभत गनुव ऩने ववषमहरू ननमनभत गनव गयाउन ऩेश गने,  

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

फेरुज ुरगत य अनबरेखहरू वहारवारा वा ननजराई फझुाउने गयी भातहत कभवचायीराई 

फयफझुायथ गने,  

 आफ्नो याम अनसुाय ननणवम बएको यकभ करभको हकभा जजम्भेवायी फहन गने,  
 कामावरम प्रभखुरे समु्ऩेको आनथवक कायोफाय सम्फन्धी काभ गने य आनथवक कायोफायभा 

कामावरम प्रभखुराई याम ददने, य 
 आनथवक प्रशासन भहाशाखा वा शाखा प्रभखुरे आफ्नो भातहतका अनधकृत वा अन्म 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.नागरयकता तथा याविम 
ऩरयचमऩर व्मवस्थाऩन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.राग ु औषध ननमन्रण 
शाखा 

 

 

 

 अल्ऩकारीन य दीघवकारीन नीनत तथा मोजना तजुवभा गने, 

 ननमनभत रुऩभा वावषवक तथा आवनधक मोजना तजुवभा गने,  

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

 भन्रारम अन्तगवत सञ् चानरत वावषवक तथा आवनधक मोजनाहरुको कामावन्वमन, अनगुभन 

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 भखु्म भखु्म काभहरुको प्रगनत वववयण प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को 
कामावरमभा ऩठाउने । 

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

रगामतका नागरयकता सम्फन्धी कामवहरु गने,  

 सॊघीम कानून फभोजजभ नागरयकताको प्राजप् त, ऩनु्प्राजप् 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 । 

 राग ुऔषध  सम्फन्धी नीनत तजुवभा, कामावन्वमन, अनगुभन तथा भूल्माङ् कन, 

 राग ुऩदाथव दवु्मवसनीहरूको उऩचाय एवॊ ऩनु्स्थाऩना सम्फन्धी नीनत ननधावयण,  

 राग ुऔषध नफिी ववतयण, ओसायऩसाय य दरुुऩमोग ननमन्रण,  
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 राग ुऩदाथव सम्फन्धी कामवहरूको अनबरेख याख् ने,  
 औषधी तमाय गनव चावहन ेराग ुऩदाथव जझकाउन य प्रमोग गनव अनभुनत ददने,  
 फयाभद बएको राग ुऔषध न् ट गने गयाउन,े 

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

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

 राग ु ऩदाथव दवु्मवसनीहरूको उऩचाय एवॊ ऩनु्स्थाऩना सम्फन्धी नीनत तथा कामविभ 

कामावन्वमनको रानग साभाजजक सॊघ, सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम याख् ने,  
 राग ु ऩदाथवको दु् ऩरयणाभ सम्फन्धी जनचेतना अनबववृर्द् गने कामवहरूको तजुवभा गने य 

प्रचाय प्रसाय गने,  

 राग ु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,  
 राग ुऔषध ननमन्रण सम्फन्धी नीनत, मोजना कामवहरुको तजुवभा गयी ऩेश गने,  
 राग ु ऩदाथव ननमन्रण सम्फन्धी उद्देश्म नरई स्थावऩत स्वदेशी गैय सयकायी सॊस्थाहरुरे 

भन्रारमसॉग आवर्द्ता,  
 राग ु औषध ननमन्रण सम्वन्धभा भन्रारम अन्तगवत वा सम्वर्द् ननकामद्राया सञ् चारन 

बएका कामविभहरुको फयोफय अनगुभन प्रगनत प्रनतवेदन य ननदेशन उऩरधध गयाउने,  
 राग ु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,  
 राग ुऔषधसॉग सम्फजन्धत ववषमभा कुनै ननकाम वा सॊस्थारे फोराउने सेनभनाय फैठक वा 

गो् ठीभा आदेश अनसुाय प्रनतनननधत्व गने वा गयाउन,े  

 राग ु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 द्रन्द्र व्मवस्थाऩन 
भहाशाखा 
१.शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

अनगुभन तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी कामव, 
 द्रन्ब सॊवेदनशीर प्रणारीफाये अध्ममन तथा अनसुन्धान सम्फन्धी कामव,  
 शाजन्त कोषफाट सञ् चानरत मोजना तथा कामविभ सञ् चारन य अनगुभन सम्फन्धी कामव, 
 द्रन्द ऩीनडत व्मजि, ऩरयवाय, सभदुाम य ऺेरको ववकासको रानग आमश्मक नीनत, यणनीनत 

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

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

 द्रन्द्रयत ऩऺसॉग वाताव गने वातावयण नभराउन सहमोग गने सम्फन्धी कामव,  
 शाजन्त स्थाऩना य द्रन्ब 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 द्रन्द्रको 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 द्रन्द्र 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 भआुधजा ददने सम्फन्धी कामव, 
 ऐनतहानसक जनआन्दोरनका घाइतेहरूराई ऩरयचमऩर उऩरधध गयाउने सम्फन्धी कामव,  
 शहीद ऩरयवायराई ऩरयचमऩर उऩरधध गयाउने सम्फन्धी कामव,  
 शाजन्त स्थाऩना तथा द्रन्द्रको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक सूचना, अध्ममन साभग्री य 

प्रनतवेदनको अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव, 
 द्रन्द्रयत ऩऺसॉग बएका सम्झौताको अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव,  
 द्रन्द्रफाट ऩीनडत तथा ववस्थावऩत व्मजि, ऩरयवाय, सभदुाम य ऺेरको याहत, आनथवक 

सहामता तथा ऩनु्स्थाऩना सम्फन्धी कामव,  
 द्रन्द्रका िभभा भतृ्मवुयण 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,  
 द्रन्द्रका िभभा बएको साववजननक तथा ननजी सम्ऩजिको ऺनतको वववयण तमाय गने, 

अनबरेख याख् ने य मस सम्फन्धी अन्म कामवहरु सम्ऩादन गने,  

 द्रन्द्रका िभभा बएका भानव अनधकाय उल्रघॊनका घटना सम्फन्धभा याज् िम भानव 

अनधकाय आमोगफाट नसपारयस बएका उजयुीको कामावन्वमन गने सम्फन्धी कामव, 
 द्रन्द्रका िभभा बएका घाइतेहरुको ननधावरयत कामवववनध अनसुाय अऩाङ् गताको प्रनतशत 

ननधावयण गने, ऩनुयावरोकन गने तथा आनथवक सहामता तथा याहत उऩरधध गयाउन े 
सम्फन्धी कामव,  

 कुनै घटनाभा हत्मा वा भतृ्म ु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 द्रन्द्रका 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 अद्यावनधक गयी द्रन्द्र ऩीनडत ऩरयवायको वहतभा 
उऩमोग गने प्रफन्ध नभराउने, य  

 सशस्त्र द्रन्द्र य त्मसका ऩीनडतहरुको वववयण सम्फन्धी अनबरेख तमाय गने य त्मसको 
फहआुमानभक 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 ववद्यारम तथा ववश् वववद्यारम जशऺाभा ववऩद् सम्फन्धी 
ऩाठ्यिभ सभावेश गने कामवभा सहमोग एवॊ सभन्वम गने, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ऐन, ननमभावरी, नीनत तजुवभा 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, अनसुन्धान 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, 

अनगुभन 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 उऩमिु 

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, अद्यावनधक, ववश् रेषण एवॊ प्रवाह गने, 

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

प्रनतकामवका रानग अन्तयावज् िम सहामता ऩरयचारनको सभन्वम एवॊ सॊमोजन गने, 

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

स्रोत साधनहरुको अनबरेखीकयण एवॊ ववश् रेषण गने य प्रनतकामवका रानग गनुवऩने 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 तजुवभा 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 अनसुाय 

आउने तथा आउन सक्न ेप्रकोऩ य ववऩद्का घटनाका सम्वन्धभा आऩतकारीन अवस्थाभा 
गनुवऩने 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 काननुी याम सल्राह ददन,े 

 प्रकाजशत गनुवऩने ऐन, ननमभ सूचनाहरूको भस्मौदा तजुवभा 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 ऩनुयावरोकन सनु् ने, 
 भन्रारम तथा भातहतका ननकामहरूफाट प्रमोग हनुे ऐन ननमभराई सभम सभमभा 

ऩनुयावरोकन गने, 

 प्रादेजशक गहृ भन्रारमएवॊ प्रदेश प्रहयी भखु्मारमफाट गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत ऐन, 
ननमभ रगामतका कानूनी नफषमभा कुनै सहमोग सझुाव तथा सभन्वमका रानग भाग बई 

आएभा उि सम्फन्धभा आवश्मक सहमोग तथा सझुाव ददने। 

 सॊमिु या् ि सॊघ, साकव  तथा अन्म अन्तयावज् िम ननकामसॉग बएका सजन्ध, सम्झौता, 
भहासजन्ध, प्रोटोकरहरु भध्मे गहृ भन्रारमफाट सम्ऩादन हनुऩुने कामवहरुको अद्यावनधक 

अनबरेख याख् ने साथै ऩऺ या् िको हैनसमतरे नेऩाररे सॊमिु या् िसॊघभा फझुाउन ु ऩने 

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

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

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

 भानव अनधकाय उल्रॊघनका उजयुी छाननफन य आवश्मक कायफाही गने, 

 भानव अनधकाय सम्फन्धी घटनाभा बएका मातनाभा ऺनतऩूनतव सम्फन्धी कामव गने, 

 भन्रारमको रैवङ्गक सम्ऩकव  ववन्द ुको रुऩभा कामव गने, 

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

 फारफानरका य घयेर ु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 सभदुाम, भिु श्रनभक, कभैमा, हनरमा सम्फन्धी कामव । 

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

१ सयुऺा तथा सभन्वम भहाशाखा 
पजणन्रभजण ऩोखयेर/भकुुन्द प्रसाद 

ननयौरा 
भहाशाखा प्रभखु/सहसजचव 

२ प्रशासन भहाशाखा 
प्रदीऩ कुभाय कोइयारा/पजणन्रभजण 

ऩोखयेर 
भहाशाखा प्रभखु/सहसजचव 

३ ववऩद तथा द्रन्द्र व्मवस्थाऩन भशाशाखा 
हभुकरा ऩाण्डे/प्रदीऩ कुभाय 

कोइयारा 
भहाशाखा प्रभखु/सहसजचव 

४ आन्तरयक व्मवस्थाऩन भहाशाखा 
प्रदीऩ कुभाय कोइयारा/जशवयाभ 

ऩोखयेर 
भहाशाखा प्रभखु/सहसजचव 

५ 
नीनत, मोजना, अनगुभन तथा भलु्माॊङ्कन 

भहाशाखा 
डा. बी्भकुभाय बसुार भहाशाखा प्रभखु/सहसजचव 

६ कानून भहाशाखा 
धभवयाज कुइकेर/कोभर फहादयु 

खरी 
भहाशाखा प्रभखु/सहसजचव 

७ ननजाभती कभवचायी प्रशासन शाखा नवयाज जैसी/शोबाकय ये्भी शाखा प्रभखु/उऩसजचव 
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८ प्रहयी कभवचायी प्रशासन शाखा गणेश गैये शाखा प्रभखु/उऩसजचव 
९ गनुासो व्मवस्थाऩन शाखा ऩयभानन्द जघनभये/ववश्वानभर कुइकेर शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१० सूचना प्रववनध शाखा सु् भा शे्रष्ठ 
शाखा प्रभखु/वरयष्ठ 
कम्प्मटुय ईजन्जननमय 

११ 
शाजन्त सयुऺा तथा अऩयाध ननमन्रण 

शाखा 
ददर कुभाय ताभाङ/फसन्त बट्टयाई शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१२ अध्मागभन तथा सीभा प्रशासन शाखा गोभादेवी चेम्जोङ शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१३ 
स्थानीम प्रशासन तथा प्रदेश सभन्वम 

शाखा 
सागयभजण ऩाठक शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१४ कामावरम व्मवस्थाऩन तथा जजन्सी शाखा नबभकान्त शभाव शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१५ 
आन्तरयक प्रशासन, सवायी तथा सबा 

सभायोह व्मवस्थाऩन शाखा 
ववश्वयाज न्मौऩाने शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१६ आनथवक प्रशासन शाखा ननभवर न्मौऩाने/भोहन शयण बण्डायी शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१७ 
मोजना, अनगुभन तथा भूल्माङ् कन 

शाखा 
भाधव प्रसाद ऩोखयेर/भातकृा 

आचामव 
शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१८ 
नागरयकता तथा याविम ऩरयचमऩर 

व्मवस्थाऩन शाखा 
नररा कुभायी के.सी. शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

१९ राग ुऔषध ननमन्रण शाखा गोकणव प्रसाद उऩाध्माम शाखा प्रभखु/उऩसजचव 
20 शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा सयेुश सनुाय शाखा प्रभखु/उऩसजचव 
२१ याहत तथा तथ्माङ् क व्मवस्थाऩन शाखा शम्ब ुप्रसाद ये्भी शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

२२ 
ववऩद् अध्ममन जोजखभ न्मूनीकयण तथा 

प्रवर्द्वन शाखा 
रुर प्रसाद ऩजण्डत शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

२३ ववऩद् ऩूवव तमायी तथा प्रनतकामव शाखा खभुकान्त आचामव शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

२४ कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 
याभ प्रसाद रम्सार/ओभ फहादयु 

सोडायी 
शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

२५ 
भानव अनधकाय प्रवर्द्वन तथा रैंनगक 

न्माम शाखा 
याभहयी शभाव शाखा प्रभखु/उऩसजचव 

६. सेवा प्राप् त गनव रा्न ेदस्तयु य अवनध 

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

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 हनुेछ । शाखाफाट सम्ऩादन गरयने कामव य सो 
को कामव प्रविमा एवॊ आवश्मक कागजात देहाम फभोजजभ यहेका छन,्- 

ननजाभती कभवचायी प्रशासन शाखा 
ननमजुि 
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 रोकसेवा आमोगफाट प्राप् त नसपारयस भतुाववक भन्रारम य अन्तगवतका रयि ऩदभा ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा 
९ फभोजजभ नसपारयस,  

 ननयोनगताको प्रभाणऩर, 

 सऩथ ग्रहण ऩर, य  

 कयाय सेवाभा ननमिु हनुे कभवचायीको हकभा साववजननक खरयद ऐन, २०६४ फभोजजभ हनु े। 

सरुवा/काज 

 कभवचायी सॊकेत नम्फय खरेुको सम्फजन्धत व्मजिको ननवेदन,  

 ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा १८ को व्मवस्था भतुाववक सरुवा गरयने,  
 ननमभानसुाय ननशज्चत अवनधभा/आवनधक य आवश्मकता अनसुाय,  

 याजऩराॊवकत दद्रतीम 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 प्रभखुफाट (अनधकाय प्रत्मामोजन 

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

शाखा प्रभखुरे य याजऩराॊवकत प्रथभ शे्रणीका कभवचायीको भहाशाखा प्रभखुरे 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 प्रभखु वा अन्म ऩदभा ऩदस्थाऩन गदाव कामवसम्ऩादन सम्झौता गयी ऩदस्थाऩन 

गनव सवकनेछ । 

 सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारम वा रोकसेवा आमोगको ऩदस्थाऩन/नसपारयस ऩर/ननमजुि ऩर आवश्मक 
हनुे। 

ववदा स्वीकृनत 

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

 सम्फजन्धत कभवचायीको सजित नफदाको अनबरेख,  

 ७ ददन सम्भको नफदा शाखा प्रभखुरे य सो बन्दा फढी भहाशाखा प्रभखुफाट स्वीकृत गयाउने,  
 प्रभखु जजल्रा अनधकायीको हकभा ७ ददन सम्भको नफदा प्रशासन भहाशाखा प्रभखुरे य सो बन्दा फढी अवनध बएभा 

सजचवज्मूफाट स्वीकृत गयाई ऩर भापव त नफदा स्वीकृनतको जानकायी गयाउन े। 

ऩयुस्काय नसपारयस 

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

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

सम्फजन्धत कामावरम/ववबागको नसपारयस ऩर 

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

कभवचायीको नाभावरी नसपारयस गदाव कामावरमरे बयेय ऩठाउनऩुने  

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

भन्रारमभा ऩठाउन े। 

सजाम 
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 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऐन, २०४८ फभोजजभ उि आमोगफाट प्रचनरत कानून फभोजजभ ववबागीम 

कायफाही गनव रेखी आएभा, सम्फजन्धत कामावरम/भहाशाखाफाट कानून फभोजजभ कायफाही गनुवऩने स्ऩ् ट कायण सवहतको 
नसपारयस बइ आएभा, उजल्रजखत फाहेक ववबागीम प्रभखुराई आपू भातहतका कुनै 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 हनुे गदवछ । 

अवकाश 

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

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

 याजऩर अनॊवकत कभवचायीको हकभा भहाशाखा प्रभखुरे, 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 अनसुचुी १७ क अनसुायको ननविृबयण भाग पायभ (प्रशासन भहाशाखा प्रभखुफाट 

पायभभा उजल्रजखत व्महोया प्रभाजणत हनुऩने), य 

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

तानरभ 

 नेऩार प्रशासननक प्रजशऺण प्रनत् ठानफाट सॊचानरत सेवाकानरन तानरभ 

१. तानरभको सूचना ऩर सॊर् न बएको यीतऩवुवकको ननवेदन, 

२. PIS प्रनतनरऩी, य 

३. भहाशाखा प्रभखुफाट स्वीकृत गयाइ नसपारयस गने ।  

 स्वदेश तानरभ/भ्रभण/गो् ठी/सेनभनाय  

१. सम्फजन्धत ननकामफाट भाग बई आएको हनुऩुने, 

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

६. भहाशाखा प्रभखुफाट सहबानगता भनोनमन स्वीकृत गयाई अनयुोध गने ननकाम य सम्फजन्धत कभवचायीराई ऩर भापव त 

जानकायी गयाउन े।  

७. अनयुोध 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 अनयुोध ऩर  

(अनयुोध ऩर अनसुाय कामविभ सञ् चारन हनुे स्थान, नभनत, सहबागी सॊख्मा, सहबानगताका आधाय तथा भनोनमन गयी 
ऩठाउनऩुने अजन्तभ नभनतराई ववशेष ध्मान ददई भनोनमन प्रविमा अगाडी फढाउन)े  
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२. ऩयया् ि भन्रारम वा अथव भन्रारमको अनयुोध ऩर, 

३. भनोनमन नसपारयस गदाव ववषमको सान्दनबवकता, ववषमको ववऻता य उऩमिुता, 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 ऩयुा हनुे गयी गने, 

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

आवश्मक ऩने,  

५. छनौट बएभा ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० को अनसूुची १२ (ख) अनसुायको कफनुरमतनाभा गयाउन ुऩने,  

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

८. अन्म कुया फैदेजशक भ्रभण व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७५ रे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण 

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

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

 उि कामवदरभा थऩघट गनुवऩने औजचत्म य आवश्मकता सवहतको वववयण सम्फजन्धत सॊस्थारे उऩरधध गयाउन ुऩने, 

 उि सनभनतको नसपारयस भतुाववक 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 भतुाववक दयफन्दी पेयफदर सम्फन्धी 
कामवसम्ऩादन हनुे । 

कामवसम्ऩादन भूल्माङ् कन 

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

 दताव बएको बयऩाइ सम्फजन्धत कभवचायीराई ददनऩुने, 

 सऩुयीवेऺकरे श्रावण भसान्त सम्भभा भूल्माङ् कन गयी ऩनुयावरोकन सनभनत सभऺ ऩेश गनुवऩने, 

 ननजाभती कभवचायी प्रशासन शाखारे ऩनुयावरोकन सनभनतको सजचवारमका रुऩभा काभकाज गनुवऩने, 

 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 फढुवा सनभनतको सजचवारमभा एक प्रनत रोकसेवा 
आमोगभा राहा छाऩ रगाई गोप्म जशरफन्दी गयी ऩठाउने य एक प्रनत गहृ भन्रारमभा सयुजऺत तवयरे याख् ने व्मवस्था 
नभराउन,े य  

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

सजचवरे भूल्माङ् कन गयेऩनछ ऩनुयावरोकनकताव य ऩनुयावरोकन 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 अनसूुची –१८ भा बएको ढाॉचाभा सम्फजन्धत 

कभवचायीरे आनथवक वषव सभाप् त बएको ६० (साठी) ददन नबर सम्फजन्धत कामावरमभा फझुाउन ुऩने,  
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 साथै नमाॉ ननमजुि हनुे बएको कभवचायीरे ननमजुि बएको नभनतरे ६० (साठी) ददन नबर सम्ऩजि वववयण फझुाउनऩुने 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 नफझुाउने कभवचायीहरुको वववयण याज् िम सतकव ता केन्रभा सभमभै उऩरधध 
गयाउन े। 

कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौता 
 जजल्राभा कामवयत प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरुराई प्रत्मेक वषवको श्रावण भवहनाभा तथा सरुवा बइ जाने प्रभखु जजल्रा 

अनधकायीहरुराई सोही सभमभा कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौताभा हस्ताऺय गयाउन,े 

 प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरुफाट प्राप् त ऩषृ्ठऩोषणका आधायभा कामवसम्ऩादन सम्झौताराई आवश्मकता अनसुाय प्रत्मेक 

वषवको असाय भसान्त सम्भभा ऩरयभाजवन गने, 

 कामावन्वमनको अवस्था ऩवहचानका रानग नीनत मोजना तथा अनगुभन भूल्माङ् कन भहाशाखा प्रभखुसॉग सभन्वम गने, 

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

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

गयाउने। 

कामववववयण तथा अनधकाय प्रत्मामोजन 

 भन्रारमभा सरुवा बइ आउने भहाशाखा प्रभखु/शाखा प्रभखुहरुका रानग नेऩार सयकाय (कामवसम्ऩादन) ननमभावरी, 
२०६४ अनसुाय 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 अद्यावनधक  

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

सरुवा फढुवा रगामत कभवचायीको वैमजिक वववयणहरु तत्कार अद्यावनधक गने । 

प्रहयी कभवचायी प्रशासन शाखा 
नमाॉ ननमजुि/फढुवा 
 नेऩार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारका प्रहयी ननयीऺक/सशस्त्र प्रहयी ननयीऺक देजख भानथका अनधकृतहरुको ननमजुि 

गहृ भन्रारमफाट हनुे, य 

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

ि.स. ऩद/तह फढुवाको ननणवम ददन े
अनधकायी 

फढुवा 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 
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 नेऩार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩारका प्रहयी कभवचायीहरुको सहबानगताको रानग कुनै ननकामफाट अनयुोध बइ 

आएभा वैदेजशक भ्रभण कामवववनध, २०७५ अनसुाय हनुे गयी सहबानगता भनोनमनका रानग सम्फजन्धत प्रहयी प्रधान 

कामावरमराई ऩराचाय गने, य 

 प्रहयी प्रधान कामावरमफाट भनोनमन बइ आए अनसुाय 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 अनसुाय सम्फजन्धत अनयुोध गने ननकाम तथा ऩयया् ि भन्रारमभा ननणवमको प्रनतनरऩी सवहत य 

सम्फजन्धत प्रहयी कभवचायीराई नरजखत रुऩभा जानकायी गयाउने। 

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 
ववद्यतुीम भाध्मभफाट सूचना प्रवाह 

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

रुऩभा अद्यावनधक गने,   

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

कामावरमहरुको Website ननमनभत रुऩभा अद्यावनधक बए नबएको अनगुभन य आवश्मकतानसुाय Backstopping साथै 

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

ननकामसॉग सभन्वम गने, 

 भहाशाखा/शाखाहरुफाटनरजखत रुऩभा अनयुोध बइ आए अनसुाय 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 गनुवऩने प्रस्तावहरु स्वचानरत नसस्टभभा Upload गने य त्मसको Monitoring गने, य 

 CIMS भा प्रवव् टी गरयएका ऩयुाना नागरयकताका प्रभाणऩरका सॊख्मा रुज ुएॊव प्रभाजणत गयी जजल्रा तथा ईराका प्रशासन 

कामावरम ऩठाउने 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 सनुफधाको रानग अनयुोध बै आएभा कामवववनधरे तोके फभोजजभको यीत ऩरु् माई वटप्ऩणी ऩेश गने। 

कम्प्मटुय 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, 
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 CIMS Software राई सहज फनाउन प्रमोगकतावहरुफाट सझुाव 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 प्रभखु जजल्रा अनधकायी वा सम्फजन्धत कामावरमको 
प्रभखुको ऩर, 

 अरु सफ्टवेमयभा इन्िी बएका डाटाभा सॊशोधन गनव सम्फजन्धत कामावरम प्रभखु/भहाशाखा प्रभखुको ऩर, य 

 भहाशाखा प्रभखुफाट ननणवम हनुे । 

इन्टयनटे सनुफधाको 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 सयुऺाको प्रफन्ध 

 Username Access Manual फनाउन,े  

 Firewall Monitoring गने, 

 आवनधक रुऩभा Cyber Security Audit गने, 

 System Architect नभराउन,े  

 केन्रीम सबवयको सयुऺा प्रफन्ध नभराउने,  
 Operating system ननमनभत रुऩभा अद्यावनधक 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 सयुऺा प्रफन्धका सम्फन्धभा शाखा प्रभखु य भहाशाखा प्रभखु 

स्तयभा अनबरेख याख् ने प्रफन्ध नभराउन े। 

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

य 

 कोटेशन एवॊ फोरऩरको भूल्माङ् कन गनव सहमोग गने । 

नागरयकताको डाटा इन्िीको प्रभाणीकयण 

 सम्फजन्धत कामावरमको ऩर,  

 अनधकृत कभवचायीफाट रुज,ु य  

 शाखा प्रभखुफाट प्रभाजणत गने । 
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केन्रीम सबवय एवॊ डाटावेसभा ऩहुॉच  

 सजचवस्तयफाट ननणवम गयाई Read Only Access को सवुवधाको रानग अनयुोध बै आएभा कामवववनधरे तोके फभोजजभको 
प्रविमा ऩयुा गयी ऩहुॉच ददने, य 

 अन्म ऩहुॉचको हकभा सयुऺाको प्रफन्ध नभराई आवश्मकताको आधायभा ऩहुॉच ददने । 

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

 Hardware भभवत सम्बाय गने,  

 सफ्टवेमयहरुभा आउने सभस्माहरुको Online सभाधान गने, य  

 प्राववनधक कभवचायीरे आवश्मक प्रफन्ध नभराउने । 

भजन्रऩरयषद्भा अनराईन प्रस्ताव ऩठाउन े

 सम्फजन्धत भहाशाखा/शाखाफाट प्रस्ताव तमाय बै आउनऩुने,  

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

 अनबरेख याख् ने प्रफन्ध नभराउन े। 

भन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमफाट प्राप् त नरजखत उजयुी 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 ववषमफस्तकुो प्रकृनत अनसुाय जनु ननकामसॉग सम्फजन्धत हो सोही ननकामभा रेखी 
ऩठाउने,  

 आवश्मक कायफाहीका रानग गम्बीय ववषमवस्त ु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 

फझुन्ऩुने बएभा छाननफन टोरी गठन गयी छाननफन प्रनतवेदन नरने, य  

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

गनुासो व्मवस्थाऩन शाखा 
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, हेरो सयकायफाट प्राप् त अनराईन गनुासो य उजयुी पर्छ्यौट 

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

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

 आवश्मक कायफाहीका रानग रेखी आएभा ववषमफस्तकुो प्रकृनत अनसुाय जनु ननकामसॉग सम्फजन्धत हो ? सोही ननकामभा 
हेरो सयकाय अनराईन सफ्टवेमय प्रणारी भापव त ननकामहरुराई प्रदान गरयएको अनराईन ऩहुॉच प्रणारीभा ऩठाउने, य  

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

प्रवव् ट गनव रगाई गनुासो पर्छ्यौट गने । 

भाननीम गहृभन्रीज्मूको सजचवारमफाट प्राप् त गनुासो य उजयुी पर्छ्यौट 

 भाननीम गहृभन्रीज्मूको सजचवारमफाट प्राप् त गनुासोहरुको वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने, 

 गनुासोहरुको प्रकृनत हेयी आवश्मक कायफाही, याम य ननणवम कामावन्वमन के.हो ? ऩरको वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  
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 आवश्मक कायफाहीका रानग रेखी आएभा ववषमफस्तकुो प्रकृनत अनसुाय जनु ननकामसॉग सम्फजन्धत हो ? सोही ननकामभा 
रेखी ऩठाउने,  

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

 याम प्रनतविमा भाग गनुवऩने उजयुी वा गनुासो बएभा सम्फजन्धत ननकामभा १५ ददनको अवनध तोकी याम भाग गने,  

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

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

। 

अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट प्राप् त ऩरहरुको पर्छ्यौट  

 ननणवम कामावन्वमनका सम्फन्धभा्  
(अ) ऩरसाथ प्राप् त आमोगको ननणवमराई उच्च प्राथनभकता ददई कामावन्वमन प्रविमा अगानड फढाउन,े  

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

(इ) ननणवम कामावन्वमन बएको जानकायी अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान 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 कुन प्रकृनतको हो ? वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  

(आ) ऩरको प्रकृनत अनसुाय 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 
ऩठाउने वा छाननफन टोरी गठन गनुवऩने देजखएभा टोरी गठन गयी छाननफन प्रनतवेदन नरने,  

(उ) थऩ छाननफन आवश्मक बए अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा ऩठाउने  
 आवश्मक कायफाही सम्फन्धभा् 

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

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

(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 टुॉ्माउने, य 

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

गयाई कायफाही य अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगभा जानकायी ऩठाउनऩुने बनी रेखी आएकोभा जानकायी 
ऩठाउने वा अनबरेखभा याख् ने । 

याज् िम सतवकता केन्रफाट प्राप् त ऩरहरुहरुको पछमौट 

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

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

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

छाननफन टोरी गठन गयी छाननफन प्रनतवेदन नरने, 
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 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 ऩठाउने । 

नागरयकफाट टेनरपोन/नरजखत/भौजखक गनुासो एवॊ उजयुी सम्फोधन  

 प्राप् त गनुासो उजयुी साभान्म, जरुयी, अत्मन्त जरुयी, गोप्म आदद कुन प्रकृनतको हो ? वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने,  

 गनुासोको प्रकृनत हेयी कायफाही अगानड फढाउन ुऩने हो वा होईन ? मवकन गने,  

 गम्बीय प्रकृनतको गनुासो बएभा ननणवम गने अनधकायीराई जानकायी गयाउन,े  

 ननणवम गने अनधकायीको ननणवम, ननदेशन तथा आदेश फभोजजभ गने,  

 साभान्म प्रकृनतको गनुासोको हकभा पछमौट्को व्मवस्था गने, य  

 गनुासो कामावन्वमनको अवस्था फायेभा टेनरपोन, पेसफकु, ट्ववटय, ईभेर, ऩर वा अन्म कुनै उऩमिु भाध्मभफाट 

गनुासोकतावराई जानकायी गयाउने । 

छाननफनका रानग टोरी खटाउन े

 भन्रारमभा प्राप् त गनुासो एवॊ उजयुीका रानग छाननफन गनव आवश्मक छ बनन् े सजचवस्तयफाट आवश्मक ठाननएभा 
सम्फजन्धत जजम्भेवाय ऩदानधकायी सजम्भनरत छाननफन टोरी गठन गनुवऩनेछ । उि टोरीराई कामववववयण य अवनध तोकी 
काभभा रगाउन ुऩनेछ ।  

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

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

सयुऺा गो् ठीभा गनुासो सम्फोधन  सम्फन्धी कामविभ सभेतराई सभावेश गयी सूचना प्रवाह गरयनेछ । प्राप् त ऩषृठ्ऩोषणराई 

प्राथनभकताभा याखी सभस्मा सभाधान गरयनेछ । 

गनुासो 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 सयुऺा तथा अऩयाध ननमन्रण शाखा 
ऺरेीम तथा प्रादेजशक सयुऺा गो् ठी य अन्तयकृमात्भक कामविभहरु सञ् चारन 

 प्रदेश स्तयीम सयुऺा गो् ठी वावषवक रुऩभा एक ऩटक तथा आवश्मकता अनसुाय गो् ठी आमोजना हनुे स्थान य नभनत सवहत 

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

 भाननीम भन्रीज्मूफाट सदय बईसकेऩनछ सम्फजन्धत ननकामहरुराई ऩराचाय गने।  

 प्रदेश स्तयीम सयुऺा गो् ठीको रानग आवश्मक व्मवस्था नभराउने सम्फन्धभा आमोजक जजल्राका प्रभखु जजल्रा 
अनधकायीराई सयुऺा 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 प्रभखु सजचव, भखु्म 

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

स्थान य सभम सवहत ऩराचाय गने।  

mailto:gunaso@moha.gov.np
mailto:gunaso@moha.gov.np
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 प्रदेश सयुऺा गो् ठीभा सहबानगता जनाउने सम्ऩूणव प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरुराई गो् ठीभा प्रस्ततु गरयने प्रनतवेदन सवहत 

जजल्राभा यहेका सफै सयुऺा प्रभखुहरु सवहत गो् ठी हनुे नभनत बन्दा अजघल्रो फेरकुासम्भ कामविभ स्थरभा आईऩु् न 

ऩराचाय गने।  

 प्रहयी प्रधान कामावरम, सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार प्रधान कामावरम, य याज् िम अनसुन्धान ववबागराई गो् ठीभा कामावरमका 
प्रभखुज्मूको सहबानगता हनुका साथै सम्फजन्धत प्रदेश/फावहनी/सॊघीम प्रहयी इकाई/ गण/गलु्भ/जजल्राका प्रभखुहरुराई सभेत 

ननदेशन ददन ऩराचाय गने 

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

जजल्राका ऩतृनाऩनत, फावहनीऩनत, गण तथा गलु्भ प्रभखुहरुको, सहबानगताको धमवस्थाका रानग ऩराचाय गने य सो को 
फोधाथव सैननक भखु्मारम, बरकारी, काठभाडौंराई सभेत ददने। 

सयुऺा तथा अन्म फैठकहरु सञ् चारन 

 केन्रीम सयुऺा सनभनतको फैठक 

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

 नसॊहदयवाय सयुऺा सम्फन्धी फैठक   

 खतया ववश् रेषण तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी फैठक   

 व्मजिगत सयुऺा उऩरव्ध गयाउने केन्रीम ननदेशन सनभनतको फैठक   

 अन्म आकजस्भक सयुऺाका फैठकहरु   

 मातामात तथा िावपक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी फैठकहरु   

 ननवावचन सयुऺा सेर   

 मस प्रकायका ननमनभत फैठकहरु सयुऺा सभन्वम भहाशाखा प्रभखुको सभन्वमभा सयुऺा ननकामका प्रनतनननधहरुको 
उऩजस्थनतभा हनुे। 

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 (आवश्मकतानसुाय सभम हेयपेय हनुसक्ने) भाननीम गहृभन्री, श्रीभान ्सजचव तथा सयुऺा सभन्वम 

भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश गने।  

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

ववश् रेषण य प्रनतवेदन गने। 

अनत ववजश् ट तथा ववजश् ट व्मजिहरुको भ्रभणभा सयुऺा व्मवस्था नभराउन े

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

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

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

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

प्रशासन शाखाराई सक् करै फीर सॊर्न याखी ऩराचाय गने। 

व्मजिगत सयुऺा उऩरव्ध गयाउन े

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

कामवववनधभा व्मवस्था बए अनसुाय खतया भूल्माङ् कन तथा ववश् रेषण सनभनतभा ननणवमाथव ऩेश छद्द गने, सनभनतरे जजल्रा 
सयुऺा सनभनत रगामत अन्म सयुऺा ननकाम वा भाध्मभफाट सयुऺा 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 भतृ्म ु बएका व्मजिराई शवहद घोषणा गने घाईतेहरुको उबाय तथा उऩचाय य 

ऩरयवायहरुराई ऺनतऩूनतव तथा आनथवक सहामता उऩरव्ध गयाउन े

 ववनबन् न आन्दोरन तथा ववयोध प्रदशवनका नसरनसराभा भतृ्म ुबएका व्मजिहरुराई सम्फजन्धत जजल्रा सयुऺा सनभनतफाट 

बएको नसपारयशका आधायभा भा. भन्रीस्तयको ननणवमफाट शहीद घोषणा गने, घाईतेहरुको उद्राय 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 ददनकुा 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 अनभुनत सम्फन्धी कामव 
 व्मजिगत सयुऺाको रानग हातहनतमायको खरयद अनभुनत (ऩचेजचङ राईसेन्स) सम्फजन्धत जजल्रा सयुऺा सनभनतको 

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

ननषनेधत ऺरेभा ननजी हेनरकप्टय उडान अनभुनत 

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

शाखाफाट अवरम्फन हनुे कामवप्रविमा अनसुाय कामावरम सभम फाहेकको सभम य साववजननक ववदाको ददनभा उडान अनभुनत 

ददने। 

दद्रऩऺीम तथा अन्तयावज् िम सबा, सम्भेरन, फैठकको प्रबावकायी सयुऺा व्मवस्थाऩनका रानग सयुऺा मोजना ननभावण य 

कामावन्वमन गने 

 या् ि प्रभखु, सयकाय प्रभखु, भन्रीस्तय वा सजचव य ववबागीम प्रभखु ववजश् ट स्तयभा सहबानगता हनुे नेऩार आमोजक बएका 
दद्रऩऺीम वा फहऩुऺीम सहबानगताभा हनुे कामविभहरुको सन्दबवभा गहृ भन्रारमको कामवऺ ेर सयुऺा तथा ऩरयवहन 

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

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

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

सहबानगताभा सयुऺा सभन्वम भहाशाखा प्रभखुरे फैठकको आमोजना गने,  
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 कामविभको प्रकृनत अनसुाय ऩयया् ि भन्रारम, यऺा भन्रारम य अथव भन्रारमका ऩदानधकायीहरुराई आभन्रण 

गने,   
 सयुऺा चनुौतीहरुको भूल्माङ् कन तथा ववश् रेषण गने,   
 कामविभ अवनधबय ऩरयचारन गने सयुऺाकभॉ, ऩरयवहन, सवायी साधन तथा अन्म फन्दोवस्तीको आॉकरन,   
 सूचना सॊकरन य ववश् रेषण प्रणारी ननधावयण सहबागीहरुको आवागभन, आवास सयुऺा, कामविभस्थर सयुऺा 

रगामत सभग्र ऩऺको सयुऺा मोजना ननभावण गने,  
 ववजश् ट व्मजिको सयुऺा व्मवस्थाऩन कामवववनध अनसुाय सयुऺा प्रफन्धको ढाॉचा हनु ेप्रायजम्बक भस्मौदा तमाय गयी 

श्रीभान ्गहृ सजचवज्मू सभऺ प्रस्ततु गने, य  

 सयुऺा मोजना कामावन्वमनभा रैजान ुअजघ भा. गहृभन्री सभऺ प्रस्ततु गने य प्राप् त सझुावहरु तथा ननदेशन सवहत 

कामावन्वमन गने गयाउने। 

१०. ऩरयवहन व्मवस्थाऩनको रानग व्मवस्थाऩन भहाशाखासॉग सभन्वम गने। 

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

१२. सयुऺा कामव सभूहहरुको ननभावण देहाम अनसुाय हनुे्  
 सयुऺा ऩरयवहन तथा मातामात धमवस्था अनगुभन तथा सभन्वम कामव टोरी – टोरी प्रभखु नेऩारी सेनाफाट 

सहामक यथी दजावका सयुऺा अनधकायी य अन्म सयुऺा ननकामहरुफाट प्रनतनननधत्व हनुे,  
 आवासस्थर सयुऺा कामवटोरी – नेऩारी सेनाका भहासेनानी दजावका सयुऺा अनधकायी टोरी प्रभखु यहने,  
 सम्भेरन स्थर सयुऺा कामवटोरी – नेऩारी सेनाका भहासेनानी दजावका सयुऺा अनधकायी टोरी प्रभखु यहने,  
 सवायीभागव सयुऺा कामव टोरी – टोरी प्रभखु नेऩार प्रहयीफाट प्रहयी वरय् ठ उऩरयऺक दजावका सयुऺा अनधकायी 

सवहत अन्म सयुऺा ननकामफाट प्रनतनननधत्व हनुे,  
 खाद्य तथा ऩेम ऩदाथव सयुऺा कामव टोरी – टोरी प्रभखु खाद्य प्रववनध तथा गणु ननमन्रण ववबागफाट फरयष्ठ खाद्य 

अनसुन्धान अनधकृत य अन्म सयुऺा ननकामहरुफाट सदस्म यहने,  
 Rescue and Evacuation Team – नेऩारी सेना फाट प्रभखु सेनानी दजावका सयुऺा अनधकायीको सॊमोजकत्वभा 

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

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

सयुऺा ननकामफाट प्रनतनननधत्व हनुे,  
 ववभानस्थर, फाममुान, VVIP Lounge, आगभन तथा प्रस्थान कामविभ तथा धमागेज सयुऺा कामव टोरी – 

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

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

यहने,  
 सम्ऩकव  तथा फन्दोफस्ती कामव टोरी – आमोजक ननकाम वा नेऩार प्रहयीको सॊमोजकत्वभा कामवटोरी यहने, 
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 सयुऺा ऩास तथा नभनडमा व्मवस्था कामव टोरी – सूचना तथा प्रशायण ववबागका भहाननदेशकको सॊमोजकत्वभा 
सयुऺा ननकामका अनधकृत प्रनतनननध सदस्म यहने,  

 भेनडकर कबय सभन्वम तथा सयुऺा कामव टोरी – भेनडकर ननदेशक स्वास्थ्म भन्रारम य सयुऺा ननकामका 
जचवकत्सकहरुको टोरी,  

 सम्भेरन वा कामविभभा सवायी साधन व्मवस्थाऩन कामव टोरी – धमवस्थाऩन भहाशाखा गहृ भन्रारमका 
भहाशाखा प्रभखुको सॊमोजकत्वभा आन्तरयक व्मवस्थाऩन “ख” शाखा प्रभखु गहृ भन्रारम, ववजश् ट व्मजि सयुऺा 
सेवा ननदेशनारम नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी तथा शसश्र प्रहयी फर नेऩारका अनधकृत कभवचायीहरुको कामव टोरी 
यहने य 

 मसका अनतरयि आवश्मकता अनसुाय अरु कामव सभूहहरु गठन गनव सवकन्छ । 

सीभा तथा अध्मागभन शाखा 
ववदेशीहरुराई कामव सहभनत उऩरधध गयाउने 
 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 ननमजुि 

ऩर/Agreenment 

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

 सजचवज्मूफाट स्वीकृत गयाउन े।  

On Arrival Visa उऩरधध नहनु े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 नन्शलु्क ऩदमारा अनभुनत ऩर जायी गनव नसपारयस गने।  

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

स्थान खरेुको)   
 अनभुनत जायी गनव सजचवज्म ुफाट स्वीकृत गयाइ जायी गनवका रानग अध्मागभन ववबाग रेखी ऩठाउने। 

 

फाफ ु ववदेशी नागरयक य नेऩारी आभाफाट नेऩारभा जन्भेका फच्चाहरुराई ववदेशमाराका रानग मारा अनभुनत 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 फाफकुो याहदानी, स्थामी फसोफासको (वऩ.आय.),का साथै ऩरयवायराई Sponser Letter 

भहाशाखा प्रभखुफाट स्वीकृत गयाइ नसपारयस गने।  

                                                
1 On Arrival Visa नऩाउन ेभरुकु्  

ईयाक, प्मारेिाईन, अपगाननस्तान, ईनथमोवऩमा, राईफेरयमा, सोभानरमा, नाईजेरयमा, घाना, जजम्फाधवे, स्वाजजल्माण्ड, क्माभरुन  य नसरयमा 
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ननषेनधत ऺेरभा हेनरकप्टय उडान गनव अनभुनत ददन े 

 सम्फजन्धत ऩऺको ननवेदन/हेनरकप्टय कम्ऩनीको अनयुोध ऩर,  

  ववयाभी/मारहुरुको ऩरयचम खलु्ने कागज (ववदेशीको हकभा याहदानी, नबषा, ऩदमारा अनभुनत ऩर), ढुवानी गरयने फस्तकुो 
नाभ य ऩरयभाण,  

 सॊ.ऩ.तथा ना.उ. भन्रारम,  

 सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस   

 उऩयोिानसुायका कागजातहरु ऩूणव बएऩश् चात भहाशाखा प्रभखुफाट स्वीकृत गयाइ उडान अनभुनत उऩरधध गयाउने। 

 कामावरम सभम फाहेक उडान अनभुनत उऩरधध गयाउनऩुने बएभा शाजन्त सयुऺा तथा अऩयाध ननमन्रण शाखाफाट गयाइने 
गैह्रकानूनी रुऩभा नेऩारभा फसेका ववदेशीहरुराई नन्काशन  सम्फन्धी कामव  
 अध्मागभन कामवववनध, २०६५ को दपा ६.३ अनसुाय कावावही तथा नन्काशन गने।  

स्थानीम प्रशासन तथा प्रदेश सभन्वम शाखा 
स्थानीम प्रशासन सम्फन्धी कामव  
 जजल्रा प्रशासन, इराका प्रशासन, सीभा प्रशासन य एकीकृत सेवा केन्र सभेतको काभ, कतवव्म, अनधकाय, जजम्भेवायी तथा 

कामवसम्ऩादन प्रविमाभा आवश्मकता अनसुाय सभन्वम गने,  

 जजल्राको वस्त ुजस्थनतको अनबरेख याख् ने य सभम सभमभा अद्यावनधक गने,  

 आऩूनतव जस्थनतको अनगुभनभा सहमोग गनेय गयाउन,े  

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

 प्रदेश य जजल्रा सदयभकुाभ 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 हनुे भखु्म भखु्म कामवहरु देहाम फभोजजभ छन।्   

 शयणाथॉ भानभरा य शयणाथॉ जशववयको आवश्मकता अनसुाय अनगुभन गने,  

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

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

 नेऩारभा यहेका बटुानी शयणाथॉहरुको ऩनुवावस (Group Resettlement) को रानग इच्छा गनेहरु (Interest 

Excercise)को रानग आवश्मक सहजीकयण य सभन्वम गने,  

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

 बेटघाट, अध्ममन य अन्म प्रमोजनका रानग ववदेश जान चाहन ेबटुानी/नतधफती शयणाथॉहरुराई मारा अनभुनतऩर (Travel 

Document) जायी गनव ऩयया् ि भन्रारमभा नसपारयश गने,  

 ऩारयवारयक ऩनुनभवरन (Family Reunion) को रानग ववदेश जान चाहने शयणाथॉहरुराई मारा अनभुनतऩर (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,  
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 नेऩारभा यहेका शयणाथॉहरुको व्मवस्थाऩन य येखदेखको रानग सॊमिु या् िसॊघीम उच्चामिुको कामावरम (UNHCR), 

IOM, WFP रगामत सॊस्थाहरुसॉग सभन्वम गने,  

 नेऩारभा यहेका बटुानी य नतधफती शयणाथॉहरुको वववयण सभम सभमभा अद्यावनधक गने तथा उि वववयणराई Digitize 

गने,   

 शयणाथॉ  सम्फन्धी ववषमभा अध्ममन अनसुन्धान गने/ गयाउने।  

१. बटुानी शयणाथॉका रानग िाबर डकुभेण्ट फनाउन आवश्मक कागजातहरु  

 शयणाथॉ सभन्वम इकाईभा ऩेश गयेको ननवेदनको प्रनत   

 शयणाथॉ सभन्वम इकाई, झाऩाफाट ननवेदकको पोटो प्रभाजणत गरयएको नसपारयश,  

 बटुानी 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),  

 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 भञ्जुयीनाभा,  
 सम्फजन्धत देशको सयकाय वा याजदूतावासको ऩर, फा्भफख्त मा क्गउउमचत  सम्फन्धी कागजात (एक तपी 

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

२. नतधफती शयणाथॉका रानग िाबर डकुभेण्ट 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 भञ्जुयीनाभा,  
 सम्फजन्धत देशको सयकाय वा याजदूतावासको ऩर, Affidavit of Support सम्फन्धी कागजात (एक–तपी मारा 

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

 मारा अनभुनतऩर (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 अनसुायको वववयण नबडाउने,  
 ननणवमका रानग वटप्ऩणी उठाई ऩेश गने,  

 ननणवम बै आएऩनछ मारा अनभुनतऩर (Travel Document) को रानग ऩयया् ि भन्रारमभा नसपारयश गयी 
ऩठाउने।  
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 Travel Document जायी बए ऩश् चात ऩयया् ि भन्रारमरे मस शाखाभा ऩठाउन े शयणाथॉको शयणाथॉ 
ऩरयचमऩर (Refugee Card) सम्फजन्धत शयणाथॉको पाइरभा सयुजऺत 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 अनभुनतऩर जखची शयणाथॉ ऩरयचमऩर वपताव गने  

जशिाचाय बेटघाट तथा दद्रऩऺीम/फहऩुऺीम फैठक सञ् चारन  

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

सजचवज्मूसॉग जशिाचाय बेटघाटका रानग अनयुोध बई आएभा सम्फजन्धत सजचवारमभा सभन्वम गने,  

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 अनरुुऩ 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 अनरुुऩ 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 हनुे तस्कयी रगामत अन्म आऩयानधक कामवराई ननमन्रण गने उद्देश्मरे नेऩार–बायत य नेऩार–

चीनका सीभावतॉ जजल्राभा सयुऺा 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। 

 दद्रऩऺीम/फहऩुऺीम फैठकहरुको तमायी्   
१. नेऩारभा आमोजना हनुे फैठकको सॊख्मा य प्रत्मेक फैठकको अनभुाननत 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 ऩनु् 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 कुनै प्रस्ततुीकयण गनुवऩने बए सोको तमायीको रानग आवश्मकता अनसुाय सम्फजन्धत ननकाम, ऩदानधकायी वा 
ववऻफाट तमायी गयाउन,े  
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९. फैठकको रानग भन्रारमको वावषवक कामविभभा फजेट छुट्याईएको खण्डभा भन्रारमको आनथवक प्रशासन शाखाराई 

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

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

१०. फैठक तमायीको रानग आवश्मक सम्ऩूणव खचवको Cost Break Down गयी आनथवक प्रशासन शाखाभा ऩठाउने,  
११. फैठकको प्रकृनत अनसुाय आवश्मक ऩने नेऩार रगामत अन्म देशको झण्डाको रानग ऩयया् ि भन्रारमराई ऩराचाय 

गने,  

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

प्रहयी प्रधान कामावरमभा ऩराचाय गने,  

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 अनसुाय अन्म शाखाहरुसॉग सभेत सभन्वम गयी Liaison Officer खटाउने,  
१५. प्रनतनननधभण्डरको आगभन य प्रस्थानको रानग Protocol अनसुाय VIP Lounge व्मवस्था गनुवऩने बएभा ऩयया् ि 

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

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

१७.  आवश्मकता अनसुाय 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 गनुवऩने ननणवम बएको खण्डभा सो को तमायी तथा प्रस्ततुीको 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, भलु्तवी, ऩरयवतवन वा कभ गने  सम्फन्धी कामवववनध, २०७१ फभोजजभ असर 

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

आएको नाभावरी रुज ुगने,   

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

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

 नेऩारको कायागायभा यहेका ववदेशी कैदीफन्दीहरुसॉग बेटघाटका रानग सम्फजन्धत देशको कुटनीनतक ननमोगहरुफाट 

अनयुोध बई आएभा कायागाय व्मवस्थाऩन ववबागसॉग आवश्मक सभन्वम गने। 

 गहृ प्रशासन सधुाय भागवजचर, २०७४ को फुॉदा नॊ. ७० भा उल्रेख बए अनसुाय कायागाय ननमभावरीभा सॊशोधन गयी कैदी 
वन्दीको यासन नसदा, नावारक नसदा, सतु्केयी खचव, दाहसॊस्काय खचव आदद सवुवधा सभमानकूुर फढाउन े सम्फन्धी कामव 
गने। 

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

 कायागाय सम्फन्धी अन्म कामवहरु (ऩराचाय, यामभाग, वटप्ऩणी रगामत) गने, 
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 सॊघ सॊस्था सम्फन्धी कामव : 
 सॊस्था दताव ऐन, २०३४ अन्तगवत दताव बएका सॊघ सॊस्थाहरुको वववयण अद्यावनधक गने/गयाउन,े  

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

 याज् िम ननदेशन ऐन, २०१८ अन्तयगत दताव बएका सॊघ सॊस्थाहरुको ववधान सॊशोधन गनुव 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 ददन ेठघ 

 भातहत कामावरमहरुफाट सॊघ सॊस्था  सम्फन्धी ववषमभा कुनै याम, ननदेशनका रानग रेखी आएकभा तारकु 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 फझु्न आएभा सो सम्फन्धभा सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाई तदनरुुऩ 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 गनुवऩने सयुऺा 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 ननमजुि स्वीकृनत सम्फन्धी कामव  
 नेऩारसॉग कुटनीनतक सम्फन्ध बएका या् िहरुरे नेऩारका रानग आवासीम तथा गैय–आवासीम याजदूत ऩदभा ननमजुि गनव 

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

प्रहयी प्रधान कामावरमराई ऩराचाय गने,  

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

अवैतननक वाजणज्मदूत ननमजुि  सम्फन्धी कामव  
 नेऩारसॉग कुटनीनतक सम्फन्ध बएका या् िहरुरे कुनै स्वेदशी वा ववदेशी नागरयकराई नेऩारको कुनै ऺेरानधकाय तोकी 

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

कामावरमराई ऩराचाय गने,  

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

ननणवम गयी ऩयया् ि भन्रारमभा ऩराचाय गने। 

भानव यवहत हवाइ उऩकयण (ड्रोन) उडान अनभुनत/नवीकयण 

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

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 अनरुुऩ Category A य 
Category B अन्तगवत ऩने RPA-Drone को उडान अनभुनत सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट य Category C य 
Category D अन्तगवत ऩने RPA-Drone को उडान अनभुनत मस भन्रारमफाट हनुे।)   
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 ननवेदनका साथभा ननम्नानसुायका कागजातहरु अननवामव सभावेश बए नबएको मवकन गने;  

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

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

Location Map), उडान शरुु गने य सम्ऩन् न गने अवनध खरेुको 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 प्रनतवद्रता ।  

 उऩयोिानसुायका कागजात सवहतको ननवेदन प्राप् त बए ऩश् चात भहाशाखा प्रभखुफाट तोक आदेश बएऩनछ शाखा अनधकृतरे 

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

 नेऩार प्रहयीफाट प्राप् त यामका आधायभा उडान अनभुनत ददन उऩमिु देजखएभा भहाशाखा प्रभखुको याम सवहत सजचवफाट 

स्वीकृत गयाइ  कामवववनधको फुॉदा नॊ. १२ च) अनसुायका ववषमहरु मवकन गयी अनसुचुी २ फभोजजभको RPA/Drone 

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

 उडान अनभुनत उडान इजाजत ऩाएको नभनतरे ३ भवहनाको हनुेछ। 

स्थानीम प्रशासन सम्फन्धी अन्म कामवहरु (ववववध)  

 अन्तय प्रदेश सहमोग सभन्वम य सहजीकयण सम्फन्धी कामव गने,  

 नेऩार प्रहयीफाट प्राप् त ववदेशी नागरयकहरुको भतृ्म,ु 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, 

 सऩुदुवगी 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, ढुवानी, यासन ठेक्का सम्फन्धी कामवभा कुनै कदठनाई आइऩयेको व्महोया रेखी 
आएभा सो को सहजीकयण गने, 

 फजाय अनगुभन तथा ननमन्रण, उऩबोिा वहत, कारोफजायी ननमन्रण, ठछ खाद्य तथा गणु ननमन्रण य आऩूनतव जस्थनत जस्ता 
ववषमसॉग सम्फजन्धत कामवहरुको सभन्वम गने, 

 साववजननक मातामात, सञ् चाय सम्फन्धी कामवहरु गने, 

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

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

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

 दगुवभ ऺेर य राभा गमु्वा 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 ननमजुि बई वा सरुवा बई आएका कभवचायीहरुराई इ हाजजयीभा हाजजय गनुव अगानड सो कभवचायीको फायेभा ननजाभती 

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

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

दताव चरानी व्मवस्थाऩन 

 कामावरमको दताव चरानी कामवराई ववद्यतुीम प्रणारीभा आवद्र गनव सूचना प्रववनध शाखासॉग सभन्वम गने।  

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

कामावरम साभग्री व्मवस्थाऩन  

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

 भहाशाखा प्रभखुफाट स्वीकृत भाग पायभ अनसुायको साभग्री उऩरधध गयाउने।  

भआुव्जाको अनबरेख व्मवस्थाऩन 

 ज्गा प्राजप् त ऐन, २०३४ अनसुाय जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट भआुव्जा ददई अनधग्रहण गरयएका ज्गाहरुको ऺेरपर, 

प्रकृनत, प्रमोजन साथै रागत व्महोने ननकाम य आमोजना सवहतको वववयण अद्यावनधक गयी वावषवक रुऩभा एकभु्  ट वववयण 

तमाय गने। 

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

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

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

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

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

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

४. व्मवस्थावऩका–सॊसद्का सदस्महरुको हकभा व्मवस्थावऩका–सॊसद्को सबाभखुरे गहृ भन्रारम ववबषुण सनभनतको 
सजचवारमभा प्राप् त बएको।  

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

बएको।  

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

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

तहका ऩदानधकायीहरुको हकभा प्रदेश भखु्म भन्रीरे गहृ भन्रारम ववबषुण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको।  

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

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

भन्रारम ववबषुण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, 
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१०. कुनै भन्रारमसॉग सम्फजन्धत कभवचायी वा सो भन्रारमसॉग सम्फजन्धत तय सयकायी सेवाभा नयहेका कुनै व्मजिका 
हकभा सम्फजन्धत भन्रीरे गहृ भन्रारम ववबषुण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, 

११. नेऩारी सेना तथा अन्म सयुऺा ननकामका प्रभखुहरुको हकभा सम्फजन्धत भन्रीरे तथा कभवचायीहरुको हकभा 
सम्फजन्धत सयुऺा ननकाम प्रभखुरे गहृ भन्रारम ववबषुण सनभनतको सजचवारमभा प्राप् त बएको, य 

१२. उजल्रजखत व्मजि फाहेक अन्म व्मजिका हकभा गहृभन्रीरे ववबषुण सनभनतभा ऩेश गयेको। 

 ववबषूण नसपारयस गदाव देहाम फभोजजभको मोगदान तथा भानक सभेतका आधायभा नसपारयस गरयनेछ, सम्फजन्धत व्मजिरे 

गयेको उल्रेखनीम कामव एवॊ मोगदान स्ऩ् ट रुऩभा खरुाईएको,  
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 ननमजुि बएको नभनतरे ५ (ऩाॉच) वषव सेवा अवनध ऩूया बएको,  
४. सयुऺा ननकामतपव  फढुवा बएको नभनतरे १ (एक) वषव अवनध ऩयुा बएको,  
५. मस ऩूवव ववबषुण 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 हनुे छैन।  

६. ववबषुण नसपारयस गदाव उच्च कामवदऺता तथा जेष्ठताराई प्रभखु आधाय भानननेछ,  

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

भार अको ववबषूणका रानग नसपारयस गनव सवकनेछ,  

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

प्राथनभकता ददई नसपारयस गनव सवकनेछ,  

९. नेऩार सयकाको भनोनमनद्राया 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 प्रभखुफाट प्राप् त बएको नसपारय एवॊ याम सभेतराई 

आधाय भानननेछ,  

११. सववसाधायण तथा सभाजसेवीहरुको हकभा प्रहयीफाट ननजहरुको चारचरन सभेत फझु्न 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।  

 ववबषुण नसपारयससाथ ननम्नानसुाय 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 खरुाईएको,  
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 ननमजुि बएको नभनतरे ५ वषव सेवा अवनध ऩूया बएऩनछभार ववबषुण नसपारयस गरयएको,  
५. सयुऺा ननकामतपव  फढुवा बएको नभनतरे १ वषव अवनध ऩयुा बएऩनछ भार ववबषुण नसपारयस गरयएको,  
६. एक ऩटक ववबषुण ऩाएको ३ वषव व्मनतत बएऩनछ भार अको ववबषुणकारानग नसपारयस गरयएको। तय साववजाननक 

वहत, रोककल्माण, यािको गरयभा एवभ ्गौयव फढाउन ेगयी उल्रेखनीम कामव गनेको हकभा मो अवनध रागू नहनु,े  

७. ववबषुण नसपारयस गदाव उच्च कामवदऺता तथा जेष्ठताराई प्रभखु आधाय फनाइएको,  
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८. नेऩार सयकायफाट ननजाभती सेवा ऩयुस्काय ऩाइसकेको या् िसेवकराई सो ऩयुस्काय ऩाएको ३ वषव व्मनतत बएऩनछ 

भार अको ववबषुणकारानग नसपारयस गरयएको,  
९. दगुवभ ऺेर य कदठन ऩरयस्थीनतभा यही कामव गयेका या् िसेवक कभवचायीहरुराई ववबषुण नसपारयस गदाव ववशेष 

प्राथनभकता ददई नसपारयस गरयएको,  
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 ववबषुण 

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

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

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

भन्रारमको ननणवमानसुाय गनेऩने कामवहरु सम्ऩादन गने।  

मोजना, अनगुभन 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 प्रभखु सभऺ ऩेश गने। 

 शाखा प्रभखुरे प्रगनत रुज ुगयी आवश्मक सॊशोधन सवहत भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश गने।  

 भहाशाखा प्रभखुफाट 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 प्रस्तनुतकयण 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 प्रस्तनुतकयण तमाय गयी शाखा प्रभखु भापव त भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश 

गने।भन्रारमको सभग्र प्रस्ततुी भहाशाखा प्रभखुरे गने। ववबागीम प्रभखुरे आआफ्नो ववबागको प्रस्ततुी 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 भाईन्मटु तमाय गने।  

 फैठकका ननणवमहरु सम्फजन्धत ननकामहरुभा कामावन्वमनका रानग ऩराचाय गने।  

 सजचव य भहाशाखा प्रभखुरे Pre NDAC भा प्रस्ततुी गने  

भन्रारमको वावषवक कामविभ तमाय गयी अन्तगवतका ननकामहरूराई कामविभ तथा अजख्तमायी ऩठाउन े 
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 आगाभी आ.व.का रानग वावषवक कामविभ तथा फजेट प्रस्ताव गयी भन्रारमभा ऩठाउन भातहतका ननकामहरुराई ऩराचाय 

गने।  

 वावषवक कामविभ तथा फजेट तजुवभा गने।  

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

 स्वीकृत वावषवक कामविभ तथा फजेटको अजख्तमायी भातहतका ननकामभा सभमभै ऩठाउने। 

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 अनसुाय प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद् कामावरमको नीनत तथा कामविभ य फजेट अनगुभन 

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

 प्रत्मेक भाईरस्टोनको प्रगनतराई येवटङ गनव सजचवज्मू सभऺ ऩेश गने। 

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

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

 आ-आफ्नो ननकामको प्रगनत य प्रस्तनुतकयण 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 प्रस्तनुतकयण तमाय गयी शाखा प्रभखु भापव त भहाशाखा प्रभखु 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 भाईन्मटु तमाय गने। 

 फैठकका ननणवमहरु सम्फजन्धत ननकामहरुभा कामावन्वमनका रानग ऩराचाय गने।  

प्रभखु जजल्रा अनधकायीसॉग बएको कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौताको भूल्माङ् कन गने  

 कामवसम्ऩादन कयाय सम्झौता अनसुाय 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।  

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

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

व्महोया सवहत प्रशासन भहाशाखाराई अनयुोध 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 प्रभखु सभऺ ऩेश गने।  
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 शाखा तथा भहाशाखा प्रभखुरे 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।  

 एकीकृत वववयणराई शाखा प्रभखु भापव त भहाशाखा प्रभखु 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 प्रभखुभापव त ्भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश गने। 

 स्वीकृत बएको वववयणराई तोवकएको सभमनबरै याज् िम मोजना आमोगभा ऩठाउने।  

सॊववधानको धाया ५३ फभोजजभको वावषवक प्रनतवेदन तथा सशुासन (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 प्रभखु भापव त ्भहाशाखा प्रभखु 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 प्रभखुभापव त ्भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश गने।  

 स्वीकृत बएको वववयणराई तोवकएको सभमनबरै प्रधानभन्री तथा भन्रीऩरयषद्को कामावरमभा ऩठाउने।  

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

 भन्रारम अन्तगवतका ननकामहरुभा अनगुभन ननयीऺणका गनव अनगुभन टोरीहरू गठन गने।  

 अनगुभन टोरीको ऩरयचारनको रानग अनगुभन सभमतानरका ननभावण गने।  

 अनगुभन टोरी भापव त ्अन्तगवतका ननकामहरूभा अनगुभन ननयीऺण गने। 

 अनगुभन टोरीफाट अनगुभन प्रनतवेदन प्राप् त गने।  

 अनगुभन गरयएको नभनत तथा स्थान सवहतको अनबरेख तमाय गयी अद्यावनधक गने  

 अनगुभनका िभभा देजखएका सभस्माहरुको साथै प्राप् त सझुाव, नन्कषव, ऩषृ्ठऩोषणहरुको वववयण तमाय गने। 

 मसयी तमाय गरयएको वववयण अनगुभन 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।  
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 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 हनुे नरजखत प्रश् नको जवाप तोवकएको ढाॉचाभा तमाय गयी भाननीम 

भन्रीज्मूको स्वीकृनतभा सजचवज्मूफाट प्रभाजणत गयी तोवकएको सभमभा नै सॊघीम सॊसद सजचवारमभा ऩठाउने।  

सॊघीम सॊसदका ववनबन् न सनभनतका सझुावहरु/ननदेशनहरू कामावन्वमन गने गयाउने य सो को प्रनतवेदन गने।  

 सॊघीम सॊसदका ववनबन् न सनभनतका सझुावहरु 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 प्रभखुभापव त ्भहाशाखा प्रभखु 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 अनसुचुी ७ फभोजजभको ढाॉचाभा स्थानीम तहको नसपारयस साथ प्रभखु जजल्रा 

अनधकायीको याम सवहतको नसपारय; 

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

४. फाफकुो नागरयकताको आधायभा ननजरे ववदेशी भरुकुको नागरयकता ननरएको ननस्सा ऻण्ट  

५. प्रभखु जजल्रा अनधकायीरे आवश्मक देखेभा सम्फजन्धत स्थानीम तहको प्रभखुसॉग आवश्मक कुयाहरु वजुझ आफ्नो याम 

सवहतको ननवेदन भन्रारम सभऺ ऩठाउन ुऩने।  

६. प्रभखु जजल्रा अनधकायीको याम सवहतको ननवेदन उऩय अध्ममन गयी भन्रीस्तयीम ननणवमफाट नागरयकता ददने वा नददन े

ननणवम हनुेछ।  

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

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

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

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

३. फाफ ुवा आभासॉग नाता खलु्ने प्रभाण ऩर।  

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

५. ननवेदकको जन्भ नभनत य जन्भ स्थान खलु्ने 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।  
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९. नेऩार नागरयकता ननमभावरी २०६३ को ननमभ ७ को उऩननमभ ऻण्ठ ५ फभोजजभ ननवदेन प्राप् त बएऩनछ सोही ददन 

ननवेदकको तीनऩसु्ते खरुाई जायी सावजाननक गरयएको सूचनाको प्रनतनरऩी। 

१०. ननवेदक अवङ्गकृत नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर प्राप् त गयेको व्मजिकै सन्तान हो बन्ने कुयाको मवकन गयी प्रभखु 

जजल्रा अनधकायीरे ऩठाएको ऩर  

११. उल्रेजखत कागजातहरुका आधायभा भन्रीस्तयीम ननणवम गयाइ नागरयकता जायी गनवका रानग सम्फजन्धत जजल्रा 
प्रशासन कामावरमभा ऩठाउने।  

 फाफ ुय आभा दवैु ववदेशी बएको हकभा अवङ्गकृत नागरयकता प्रदान गने कागजात य प्रविमा  
१. नेऩारी वा नेऩारभा प्रचनरत अन्म कुनै बाषा वोल्न वा रेख्न जानेको य नेऩारभा कुनै व्मावसाम गयी वसेको तथा 

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

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

नागरयकता नरनका रानग ऩेश गनुवऩने अनसुचुी फभोजजभ स्थानीम तहफाट बएको नसपारयस  

३. असर चारचारन बएको बन्न ेव्महोया खरेुको प्रहयी प्रनतवेदन 

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

५. ननजरे नेऩारको औद्योनगक आनथवक वा साभाजजक उन् नतीभा ववशेष मोगदान ऩमुावएको वा ऩ¥ुमाउन सक्ने बन्ने व्महोया 
खरेुको 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. कन्सरुय 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 कन्सरुय सेवा ववबागभा रेजख ऩठाउने।  

५. कन्सरुय 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 प्राप् त याज् िम ऩरयचम ऩर सम्फन्धी नीनतगत तथा अन्म कामवहरु 

प्रायम्ब गने। 

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

राग ुऔषध ननमन्रण शाखा 
रागू तथा भनोदद्रऩक औषधीहरुको आमात अनभुनत  

 औषधी व्मवस्था ववबागको नसपारयस ऩर 

 उद्योग दताव प्रभाणऩर 

 अजघल्रो आमातको खऩत तथा स्टक वववयण ऻऻऻ 

 International Narcotics Control Board (INC) को list 

 कम्ऩनीको ननवदेन 

रागू तथा भनोदद्रऩक औषधीहरुको आमात अनभुनत म्माद थऩ  

 बन्साय कामावरमको नसपारयस ऩर  
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 कम्ऩनीको ननवेदन 

रागू तथा भनोदद्रऩक औषधीहरुको आमात अनभुनतऩर सॊशोधन 

 कम्ऩनीको ननवेदन 

 औषधी व्मवस्था ववबागको नसपारयस ऩर  

ननमजन्रत औषधी न् ट गने  

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

औषध ननमन्रण अनधकायीरे आदेश ददने 
यासामननक ऩदाथवहरुको आमात अनभुनत  

 जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस सवहत सॊमिु ननयीऺण प्रनतवेदन 

 सम्फजन्धत भन्रारम तथा ननमभन गने ननकामको नसपारयस 

 उद्योग दताव प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ  

 अजघल्रो आमातको खऩत वववयण  

 कम्ऩनीको ननवेदन  

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

 बन्साय कामावरमको नसपारयस ऩर  

 कम्ऩनीको ननवेदन  

यासामननक ऩदाथवहरुको आमात अनभुनत ऩरको सॊशोधन  

 सम्फजन्धत जजल्राको जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस  

 कम्ऩनीको ननवेदन  

वव्पोटक ऩदाथव य यासामननक ऩदाथवको आमात तथा ओसायऩसाय स्वीकृनत 

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

खलु्न ुऩने)  

 जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस ऩर। 

 कुन प्रमोजनका रानग प्रमोग हनुे 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 हनुे 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 प्रभखुफाट य सो बन्दा वढी 
ऩरयभाणको वव्पोटक ऩदाथवको हकभा भहाशाखा प्रभखुफाट स्वीकृत गयाइ आमात तथा प्रमोग अनभुनत ददने। 

उऩचाय तथा ऩनुवस्थाऩना केन्र आवर्द्ता  
 सॊस्थाको रेटयप्माडभा आवर्द्ता  सम्फन्धी ननवेदन ऩर  

 सिारक सनभनतको वववयण  



 

48 
 

 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 शलु्कको वववयण 

 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 हनुऩुने  

उऩचाय तथा ऩनुस्थाऩना केन्रको अनगुभन  

 अनगुभन पायभ (चेक नर् ट) तमाय गने  

 जजल्रा जस्थत अनगुभन सनभनतसॉग सभन्वम गने 

 अनगुभन बएको ७ ददन नबर भहाशाखा प्रभखु सभऺ प्रनतवेदन ऩेश गने 

 सझुाव कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामराई अनयुोध गने।  

शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा  
शाजन्त व्मवस्था सम्फन्धी कामव  
 भानव अनधकाय आमोगफाट प्राप् त हनुे 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 कुनै वववयण भाग बै आएभा सोको वववयण ऩठाउने।  

 सत्म ननरुऩण आमोगफाट प्राप् त हनुे ननदेशनहरुको पर्छ्यौट 

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

तहभा ऩठाउने।  

 गनुासो भापव त प्राप् त हनुे ननवेदन उऩय कायफाही 
ददगो शाजन्तसॉग सम्फजन्धत गनुासोहरुको तत्कार सभाधानको रानग आवश्मक कामव गने।  

 शाजन्त वातावको सजचवारम सम्फन्धी कामव 
द्रन्द्रयत सभहुहरुसॉग वाताव एवॊ सहभनत कामभ गयी त्मस्ता सभहुहरुराई शाजन्तको भूरधायभा ल्माउन वाताव गने, सहभनतभा 
ल्माउने य सहभनत बएका कुयाहरुराई 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  
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 शाजन्त प्रवर्द्वन सम्फन्धी अनगुभन तथा भूल्माङ् कन 

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

ददगो शाजन्त व्मवस्थाको रानग अन्तय ननकाम सभन्वम तथा सहजीकयण  

 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 द्रन्द्रयत ऩऺसॉग वाताव आव्हान भापव त प्राप् त द्रन्द्रयत ऩऺको ननवेदन 

सॊकरन गने। द्रन्द्रग्रस्त ऺे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. द्रन्द्रयत ऩऺसॉग ववगतभा सयकायसॉग बएका सम्झौता य सहभनतको प्रकाशन  

२. ददगो शाजन्त सम्फन्धी नीनत, यणनीनत य कामविभहरुको प्रकाशन  

३. ददगो शाजन्त सम्फन्धी वरेुवटन प्रकाशन  

 अनबरेख व्मवस्थाऩन  

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

याहत तथा तथ्माङ् क व्मवस्थाऩन शाखा  
सशस्त्र द्रन्द्रका 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 अनसुाय अद्यावनधक गने अद्यावनधक 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 अनसुाय अद्यावनधक गने 

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

जजल्रा प्रशासन कामावरमभा ननकासा गने  

 टुहयुा फारफानरकाहरुराई सहामता व्मवस्थाऩन  

१. कामवववनध अनसुाय यकभ प्राप् त गने टुहयुा फारफानरकाहरुको जजल्रागत वववयण अद्यावनधक गने  

२. अद्यावनधक 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  
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१. कामवववनध अनसुाय जीवन ननवावह बिा प्राप् त गने घाइते अऩाङ् गहरुको जजल्रागत वववयण अद्यावनधक गने,  
२. अद्यावनधक वववयणका आधायभा जजल्राहरुराई ऩठाउने आवश्मक यकभ मवकन गने, य 

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

 घाइते/अऩाङ् ग बएका व्मजिहरुको प्रनतशत ऩनुयावरोकन सम्फन्धी काभ  

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

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

अनभुोदन केन्रीम सनभनतरे अनभुोदन 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 हनुऩुने, य  

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

 कुनै घटनाभा हत्मा वा भतृ्म ुबएका या् िसेवक तथा ऩीनडत ऩरयवाय आनथवक सहामता   
१. जजल्रा सयुऺा 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 द्रन्द्र वा सोसॉग सम्फजन्धत हनुऩुने,  
२. स्थानीम भचुलु्का सवहत जजल्रा सयुऺा सनभनतको वकटानी नसपारयस हनुऩुने,  
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 द्रन्द्र वा सोसॉग सम्फजन्धत हनुऩुने,  
२. स्थानीम भचुलु्का सवहत जजल्रा सयुऺा सनभनतको वकटानी नसपारयस हनुऩुने,  
३. अथव भन्रारमको सहभनत भाग गने, य  
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४. अथव भन्रारमको सहभनतको आधायभा भजन्रऩरयषद्को ननणवम । 

फैठक व्मवस्थाऩन्  
 घाइते / अऩाङ् गता प्रनतशत अनभुोदन केन्रीम सनभनत  

१. श्रीभान ्सजचवज्मूको सॊमोजकत्वभा आवश्मकतानसुाय फैठक सञ् चारन गने,  
२. प्राववनधक सनभनतको नसपारयसराई अनभुोदन गयाउने,  
३. प्राववनधक सनभनत तथा प्रनतशत ऩनुयावरोकन 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. प्रभखु, गणुस्तय भाऩन तथा ननमभन भहाशाखा स्वास्थ्म, तथा जनसॊख्मा भन्रारमको सॊमोजकत्वभा फैठक फस्ने,  
२. फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्ने, 
३. सनभनतरे जजल्रा स्तयको ऩनुयावरोकन नसपारयस सनभनतफाट प्राप् त नसपारयस ऩयीऺण गने,  
४. भाऩदण्डका आधायभा घाइते/अऩाङ् गको प्रनतशत तथा शे्रणी ननधावयण गयी नसपारयस गने, य 

५. ऩनुयावरोकन भाऩदण्डराई आवश्कता सॊशोधन गनुव ऩने देजखएभा आफ्नो याम सवहत केन्रीम सनभनतभा नसपारयस गने 
। 

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

१. द्रन्द्रका िभभा बएका भानव अनधकाय उल्रघॊनका घटनासॉग सम्फजन्धत आमोगको ननणवम कामावन्वमन गने,  
२. आमोगको ननणवमानसुाय 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 ननणवमानसुाय 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 ऩनुरावब शाखा 
फैठक सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन याज् िम ऩरयषद्को फैठक 

१. सम्भाननीम प्रधानभन्रीज्मूको अध्मऺताभा फैठक फस्न,े फैठक कजम्तभा वषवको दईु ऩटक य आवश्मकता अनसुाय 
फस्न,े य  

२. फैठकरे ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी याज् िम नीनत तथा मोजना स्वीकृत गने, य फैठकरे ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
आवश्मक ननमन्रण य ननदेशन ददनेछ । 
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 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन कामवकायी सनभनतको फैठक 

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

३. सनभनत सदस्महरुराई फैठकको ऩराचाय सम्फन्धी कामव भहाशाखाफाट गरयन,े 

४. फैठकको कामवसूची तथा फन्दोफस्तीको तमायी कामव गरयन,े य 

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

व्मवस्थाऩन भहाशाखारे ऩरयषद् य कामवकायी सनभनतको सजचवारमको कामव गनेछ। 

 ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण याज् िम कामवभञ् च (DRR National Platform) को फैठक् 
१. गहृसजचवज्मकुो अध्मऺताभा वषवको दईु 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 प्रभखुको सॊमोजकत्वभा आवश्मकतानसुाय फैठक फस्ने, सयोकायवारा ननकामफाट ववऩद् 

सम्ऩकव  व्माजिहरुको सहबानगता हनु,े 

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 हनु रागेका कामवहरु 
फायेभा सूचना आदानप्रदान य सभन्वम गरयने, य अन्म ववववध ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ववषमको सभन्वम य 
सहजीकयण गरयने छ । 

जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष अद्यावनधक 

 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 बिुानी 
१. ववऩद्को सभमभा खोज उर्द्ाय य याहतका रानग ऩरयचारन बएका हेनरकप्टयको बाडा वाऩतको यकभ बिुानी सम्फन्धी 

कामव, य 

२. खोज तथा उर्द्ाय टोरी ऩरयचारन हुॉदा रागेको यकभ बिुानी सम्फन्धी कामव, य ववऩद्को सभमभा उऩरधध गयाइन े

औषधौऩचाय, आश्रमस्थर, रिाकऩडा, आददको यकभ बिुानी 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 भरुप्रवाहीकयणको 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 
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 सॊवैधाननक ननकाम, भन्रारम तथा ववबाग 

१. सम्भाननीम या् िऩनत, उऩया् िऩनत, प्रधानभन्री, प्रधानन्मामाधीश, सबाभखु, 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। 

 सयुऺा ननकाम 

१. ववऩद्को सभमभा तत्कार सयुऺाकभॉ 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 कुशर 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 चशु्तता कामभ याख्न आवश्मक भाऩदण्ड फनाउन े

ववऩद् व्मवस्थाऩनका ऺेरभा विमाशीर देहाम फभोजजभका ननकाम तथा सॊघ-सॊस्थासॉग सभन्वम् 
 सॊमिु या् ि सॊघीम आवानसम कामावरम  

 सॊमिु 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 औद्योनगक प्रनत् ठानरे जोजखभ न्मूनीकयण मोजना तजुवभा 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, 
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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। 

 नागरयक सभाज 

सभदुाम 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 ऩवुव तमायी तथा प्रनतकामव शाखा  
साभान्म अवस्थाको कामव सञ् चारन 

 ववऩद् सम्फन्धी सूचना प्राप् त गने, 
 सूचनाको श्रोतहरु् ऩवुावनभुानभा काभ गने ननकामहरु, आऩत्कारीन कामव सञ् चारन केन्रहरु, प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरु, 

प्रहयी तथा सयोकायवाराहरुफाट सूचना मवकन गयी ववश् रेषण गने, 
 ववश् रेषण गदाव सावधानी अऩनाउन ुऩने देजखएभा प्रभखु जजल्रा अनधकायी वा सम्फजन्धत अनधकायीराई खफय गयी सावधान 

यहन अनयुोध गने। छोटकयी सन्देश सेवा भापव त जानकायी प्रवाह गने साभाजजक सञ् जार प्रमोग गने आवश्मकता अनसुाय 
नभनडमाद्राया प्रचाय प्रसाय गने। गोदाभघयहरु वा अन्मरफाट साभग्री ऩनुतव गनुवऩने अवस्था बए गने गयाउने, 

 सम्बाववत ववऩद्को स्तय आॉकरन गने य सोही अनसुाय प्रनतकामवको रानग तमायी गने गयाउन ेय गनव ननदेजशत गने, 
 कुनै 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 खरुाउन,े 
 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 आवश्मकतानसुाय 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 ऩवुवतमायी एवभ ्प्रनतकामव  सम्फन्धी नीनत तथा मोजना तमाय गयी स्वीकृत गयाइ राग ुगयाउने, 
 ववऩद्का घटनाहरुको दैननक ववश्लषेणात्भक वववयण तमाय गयी भहाशाखा प्रभखु, 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 भरु 

प्रवाहीकयण, सेण्डाइभोननटरयङ रगामतका अन्म प्रनतवदेनहरुको कामवभा सहमोग नरने, सहकामव गने/गयाउने,  
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 ववऩद् ऩयी घाइते बएकाहरुको उऩचाय स्थानीम स्तयभा हनु नसवक याजधानी जस्थत सयकायी अस्ऩतारभा उऩचाय गयाउन 

आएभा प्रभखु जजल्रा अनधकायीको सभन्वमभा सहमोग गने, य 

 उऩचाय खचवको हकभा स्वीकृत भाऩदण्ड अनसुाय हनुे गयी ऩराचाय गरयददने। 

ववऩद्को अवस्थाको कामवसञ् चारन 

 सूचनाको प्राजप् त ववश् रेषण य प्रवाह भानथ प्रकयण „क‟ अनसुाय नै गने। 

 ववऩद्को स्तय १ यहेछ बने आऩत्कारीन केन्र प्रभखुरे नै आवश्मक ननदेशन य सभन्वमभा ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रक बइ 

कामव गनेछ। ववऩद्को स्तय २ यहेछ बने भहाशाखा प्रभखु सहसजचवरे केन्रको प्रभखु वा ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रक बइ 

कामव गनेछ। ववऩद्को स्तय ३ यहेछ बने गहृ भन्रारमको सजचवरे ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रकको रुऩभा कामव गनुव ऩने 

हनु्छ। ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनप्रानधकयणको स्थाऩना बई सके ऩछी ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रकको हकभा 
ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोजजभ हनुेछ। 

 ववनबन् न स्तयभा आवश्मकतानसुाय फैठक फस्ने। वस्तजुस्थनत ववश् रेषण गयी बएका ननणवमानसुाय कामावन्वमन गने गयाउने। 

 आवश्मकतानसुाय प्रसे ववऻजप् त तमाय गयी ननकाल्ने। 

 हेरीकप्टय भाग बएभा वा आवश्मक बएभा शाजन्त सयुऺा भहाशाखासॉग सभन्वम गयी ऩरयचारन गने। सयुऺा 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 अनगुभन गयी आवश्मक ननमन्रण गने। 

ठूरो ववऩद्को अवस्थाभा हनु ेआऩत्कारीन कामवको सञ् चारन 

 याज् िम ऺभताफाट धमवस्थाऩन हनु नसक्ने वकनसभको ववऩद् ठूरो ववऩद् हो। मो स्तय ४ हनुेछ। स्तय ४ को ववऩद्को 
अवस्थाभा नेऩार सयकायको भखु्म सजचवरे याज् िम प्रनतकामव ननमन्रक बइ कामव गनुव ऩने हनु्छ। ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण 

तथा व्मवस्थाऩन प्रानधकयणको स्थाऩना बई सके ऩछी ववऩद् प्रनतकामव ननमन्रकको हकभा ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा 
व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ फभोजजभ हनुेछ। ठुरो ववऩद्को अवस्थाभा ऩनन आऩत्कारीन कामव सञ् चारन केन्ररे भानथ 

प्रकयण क य ख भा उल्रेख बए अनसुायकै कामवहरु अझ प्रबावकायी य रतु रुऩभा गनुवऩछव। 

 ठूरो ववऩद्को अवस्थाभा अन्तयावज् िम सहमोगको रानग आवह्वान गनुवऩने हनु्छ। जसको रानग नेऩार सयकायरे ननणवम गये 

ऩनछ सो ननणवम नेऩार जस्थत सॊमिु याज् िम सॊघ आवसीम सॊमोजकको कामावरमराई UN Humanitarian Coordinator 

रे औऩचारयक जानकायी गयाउन ुऩने हनु्छ। जानकायी गयाउॉदा के कुन वकनसभको सहामता के के साभग्री कवहरे सम्भ 

चावहने होसो सभेत खरुाउन ु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 अनसुाय नभनडमा अऩडेट ददन,े 
 सफै ववषमगत ऺेरहरुराई ननयन्तय य ठीक ददशाभा ऩरयचारन गरययहने, य 

 आवश्मकता य आऩनुतव नफचको तारभेर नभराउने। 

ववऩद् व्मवस्थाऩन  सम्फन्धी सूचना तथा सभन्वम 

 सूचना सङ्करन ववश् रेषण प्रवाह 
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१. सम्फजन्धत आऩत्कारीन कामव सञ् चारन केन्र य जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट सूचना प्राप् त गने, 
२. प्राप् त सूचनाहरु ववऩद्को कुन वकनसभभा ऩछव वा ऩदैन सो सभेत छुट्याई 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 सदुृढीकयण, प्रमोग य ऩरयचारन गने, य  

६. मसराई सम्फजन्धत अन्म ननकामहरुसॉग ऩनन जोड्ने। 

 ववऩद् ऩवुवतमायी य प्रनतकामवका अद्यावनधक 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. भनसनु, जशतरहय आददभा छुटै्ट 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. नरबवुन 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 हनुे  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 उजयुी 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, भजुस्रभ 

आमोगका ऩर तथा साभाजजक सञ् जार, टेनरपोन, हरुाक, सञ् चायका अन्म साधनभा प्रकाजशत सभाचाय य व्मजिगत 

ननवेदन/उजयुी प्राप् त गने, 
 प्राप् त ऩर, प्रकाजशत एवॊ प्रसारयत सभाचाय य ननवेदन/उजयुीको अनबरेखीकयण, वगॉकयण एवॊ प्राथनभकीकयण गने, 
 जनु ननकाम वा ऩदानधकायीफाट भानव अनधकायको उल्रॊघन बएको बननएको छ सो ननकाम वा ऩदानधकायीको याम 

प्रनतविमा भाग गने, 
 प्राप् त याम प्रनतविमाको ववश् रेषण गदाव कुनै ननकाम वा ऩदानधकायीफाट थऩ जानकायी प्राप् त गनव आवश्मक देजखएभा सो भाग 

गने, 
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 आवश्मकता अनसुाय कुनै ऩदानधकायी वा व्मजिसॉग सोधऩछु गने, य 

 छाननफनफाट कुनै 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 

 गहृ भन्रारम य अन्तगवतका कुनै 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 अनसुाय 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 प्रभखु जजल्रा 
अनधकायीराई अनयुोध गने। 

 जजल्रा जस्थत स्थानीह तहका प्रभखु वा अध्मऺहरु, जजल्राका सम्ऩूणव सयकायी कामावरमका कामावरम प्रभखुहरु, जजल्राभा 
विमाशीर सम्ऩूणव याजनीनतक दरका प्रभखु वा प्रनतनननधहरु, भानव अनधकाय सॊयऺण एवॊ प्रवर्द्वनको ऺेरभा विमाशीर 

गैय–सयकायी सॊघ सॊस्थाका प्रनतनननधहरु, नागरयक सभाजका अगवुाहरु, 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 प्रस्ततु हनुे व्मवस्था नभराउने। 

 गो् ठीका सहबागीहरुको तपव फाट सझुाव, वटप्ऩणी, प्रश् नहरु प्राप् त गने। 

 गो् ठीभा उठ्न ेभानव अनधकाय  सम्फन्धी जजल्रा स्तयका ववषमहरुको सॊवोधन प्रभखु 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 हनु 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 हनुे सॊमिु या् ि सॊघीम ननकामहरुका ऩरहरुको अनबरेखीकयण, वगॉकयण य प्राथनभकीकयण गने। 

 भानव अनधकायको उरॊघन एवॊ हननको घटना सम्फन्धभा आवश्मकता अनसुाय प्रहयी प्रधान कामावरम तथा सम्फजन्धत 

जजल्रा प्रशासन कामावरम रगामतका ननकामहरुफाट सूचना एवॊ तथ्माॊक प्राप् त गने। 
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 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। 

 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  ववन्दकुो रुऩभा गने कामव्  
 रैंनगक वहॊसा, घयेर ु 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 घयेर ु 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, गयाउन े

 कानूनको आवश्मकता ऩवहचान गने, 

 कानून, न्माम तथा सॊसदीम भानभरा भन्रारमभा १२ फुॉदे अवधायणाऩर उऩय सैर्द्ाजन्तक सहभनत प्राप् त गने, 

 नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्  फाट कानून तजुवभाको रानग सैर्द्ाजन्तक स्वीकृनत प्राप् त गने, 

 नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्  फाट कानून तजुवभाको रानग सैर्द्ाजन्तक स्वीकृनत प्राप् त बए ऩश् चात ववधेमकको भस्मौदा गने, 

 भन्रारमभा भस्मौदा तमाय बएऩनछ थऩ आनथवक दावमत्व ऩने ववऩमभा अथव भन्रारम य तजुवभा 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 तजुवभा सहभनत प्राप् त गयी नेऩार सयकाय सभऺ प्रस्ताव ऩेश गने। स्वीकृत बए ऩश् चात 

रागू हनुे। 

 भन्रारमफाट नै स्वीकृत बई रागू हनुे कामवववनध य ननदेजशकाहरु बने अन्म सफै प्रकृमाहरु ऩूया बएका छन ् छैनन ् हेयी 
भन्रीज्मूफाट स्वीकृत गयाउने। 
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भन्रारम य अन्तगवतका ववबागहरूराई कानूनी याम सल्राह ददन,े 

 कानूनी याम भाग गदाव जनु ववषमभा याम भाग गरयएको हो सो ववषमभा ननणवम गने अनधकाय त्मस्तो याम भा्ने कामावरम वा 
अनधकायीराई बएको हनुऩुछव। 

 जनु ववषमभा याम भानगएको होसो ववषमसॉग सम्फजन्धत सम्ऩूणव वववयण सॊऺेऩभा खरुाई सम्फजन्धत कागजात सॊर्न गरयएको 
हनु ुऩछव। 

 याम भाग गरयएको ववषमभा स्ऩ् ट कानूनी प्रश् न उल्रेख बएको हनुऩुछव। 

 जनु ववषमभा याम भाग गरयएको हो सो ववषमभा अन्म कुनै कामावरम वा अनधकायीको सभेत याम नरनऩुने वा अन्म कुनै 

प्रविमा ऩूया गनुवऩने बएभा सो याम भानगसकेऩनछ तथा त्मस्तो प्रविमा ऩूया गरयसकेऩनछ भार याम भानगएको हनुऩुछव। 

 जनु ववषमभा याम भाग गरयएको हो सो सम्फन्धभा ववबागीम याम वा सम्फजन्धत कामावरमको दृविकोण उल्रेख बएको 
हनुऩुछव। 

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 ददनऩुछव, 
 कानूनी याम प्रदान गनव आफ्नो अनधकाय बए, नबएको ननक्मौर गयेय कानून फभोजजभ कानूनी याम ददनऩुने आफ्नो कतवव्म 

बएको अवस्थाभा भारै कानूनी याम ददनऩुछव, 
 कानूनी यामको फाये एकीकृत ढाॉचा नबए ऩनन याम ददॉदा सोनधएको ववषमभा स्ऩ् ट जवाप ऩाउने गयी ददनऩुछव, 
 एकै वकनसभको ववषमभा सकेसम्भ एकरुऩता कामभ हनुे गयी याम प्रदान गने, 

 याम ददने ववषमभा स्ऩ् ट नबएभा भानथल्रो ननकामफाट स्ऩ् ट बई याम ददनऩुछव। 

याजऩरभा प्रकाजशत गनुवऩने ऐन, ननमभ सम्फन्धी सूचनाहरूको भस्मौदा तजुवभा गयी प्रकाजशत गने, गयाउन,े 

 नेऩार याजऩरभा प्रकाजशत गनुव ऩनव सूचनाहरुको सववसाधायणका रानग प्रकाशन गरयनऩूुवव शरु्द्ाशवुर्द् रगामत ववववध 

कुयाहरुका 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 हनुे हो वक ? कुनै कानूनी हक य दावमत्व नसजवना गने प्रकृनतको छ वक ? 

 ऩयुानो सूचना अनसुाय ढाॉचा नभरेको छ, छैन 

 कुन ननकामको नाभफाट ननकाल्ने हो 
 कुनै आमोग सनभनतको सदस्मको ठेगाना प्रस्ट रुऩभा रेजखएको छ, छैन 

 बाषागत रुऩभा सूचना उऩमिु छ, छैन आदद। 

भन्रारम य भातहतका ववबागहरुभा कामवयत कभवचायीहरूको कानूनी प्रनतयऺा सम्फन्धी कामव गने, 

 सयकायी काभको नसरनसराभा भन्रारम ववबाग तथा कामावरमहरुभा कामवयत कभवचायीहरुको ववरुर्द्भा कुनै उजूयी ऩयेभा वा 
भदु्दा भानभराका सम्फन्धभा आवश्मकता अनसुाय कानूनी प्रनतयऺा गने। जसको रानग ववषमवस्तकुो अध्ममन थऩ कामव 
गने। 

भन्रारम उऩय ऩयेका रयट ननवेदनहरू य भदु्दाहरुको नरजखत जवाप य प्रनतउिय तमाय गने  सम्फन्धी कामव गने,  

 भन्रारम उऩय ऩयेका रयट ननवेदनका सम्फन्धभा देहामका ववषमहरु हेयी नरजखत जवाप तमाय गनुव ऩदवछ सोको रानग 

देहामका ववषमहरुको अध्ममन गयी नरजखत जवाप तमाय गनुव ऩदवछ। 

 नरजखत जवाप रेख्दा ननम्न ववषमहरुराई भखु्म रुऩभा हेनुवऩने हनु्छ : 



 

60 
 

१. रयट ननवेदनको भागको ववषम अनरुुऩ 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 ? 

 कानून तथा पैसरा कामावन्मन शाखारे नरजखत जवाप तमाय गदाव ख्मार गनुवऩने कुयाहरु 

१. ढाॉचा 
२. म्माद 

३. बाषा 
४. कागज जाॉच कामवववनधको ऩारना 
५. कागज् नेऩारी कागजभा य सोभा ऩनन सलु्टोतपव  रेजखनऩुछव। 

६. छाऩ् प्रत्मेक ऩषृ्ठभा कामावरमको छाऩ य अन्त्मभा ऩदानधकायीको दस्तखत बएको ठाउॉभा ऩदको छऩ सभेत 

रगाउनऩुछव 
७. दस्तयु 

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 

ऩनुयावरोकन सनु् न ेसम्फन्धी कामव गने, 

 ववबागीम सजामको आदेश प्राप् त गने प्रहयी कभवचायीरे भन्रारम सभऺ ऩनुयावेदन गदाव ऩनुयावेदन गने म्माद नबर 

ऩनुयावेदन ऩये नऩयेको हेने य दताव गने। 

 प्रहयी कभवचायीहरुको ववबागीम कायफाहीसॉग सम्फजन्धत सरुु सक् कर पाइर सॊर्न छ छैन हेने य सरुु सक् कर नभनसर 

सॊर्न नबएको बए सम्फजन्धत ननकामभा रेखी ऩठाउने 
 प्रचनरत कानूनभा बएको सभमावनध नबर ऩनुयावेदनऩर उऩय ननणवमको रानग ऩेश गने 

 ननणवम बएको व्महोया सम्फजन्धत ननकाम तथा व्मजिराई ददने। 

भन्रारम तथा भातहतका ननकामहरूफाट प्रमोग हनु ेऐन ननमभराई सभम सभमभा ऩनुयावरोकन गने सम्फन्धी कामव 
गने, 

 गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, कामवववनध तथा ननदेजशकाहरुको सभसाभवमक रुऩभा सॊशोधन गनव आवश्मक बएभा 
नीनतगत ववषमहरुको टुङ्गो रानग सके ऩश् चात सोको सॊशोधनको ढाॉचाभा याखी कानून न्माम तथा सॊसदीम भानभरा 
भन्रारमभा तजुवभाको रानग रेजख ऩठाउने। 

 तजुवभा 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 अनबुनूत प्राप् त हनु्छ। कामावन्वमन ववनाको 
पैसरा केवर अदारती घोषणाभा भार नसनभत यहने हनुारे वास्तववक अथवभा न्माम प्राप् त गयेको आबाष हनुको रानग पैसरा 
कामावन्वमन गरयन ुआवश्मक यहन्छ। पैसरारे न्मामको घोषणा गदवछ बने मसको कामावन्वमनरे भार ऩणुवता प्राप् त गदवछ य 
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जनतारे न्माम प्राप् त गयेको आबास हनु जाने हनुारे 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 गनुव ऩने बएभा सो को कामावन्वमन गने तथा भन्रारम अन्तगवतका ववबाग वा कामावरमरे 

कामावन्वमन गनुव ऩने बएभा सम्फजन्धत ननकामभा कामावन्वमनको रानग रेखी ऩठाउने, 
 कामावन्वमन बैसकेका पैसराहरुको रगत कट्टाको रानग पैसरा कामावन्वमन ननदेशनारमभा रेखी ऩठाउने, 
 पैसरा कामावन्वमन बए नबएको सम्फन्धभा  सम्फजन्धत ननकामभा ऩराचाय गने तथा ननयन्तय अनगुभन गने, य 

कामावन्वमनको रानग सहजीकयण गने, 

 प्रदेश आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम एवॊ प्रदेश प्रहयी भखु्मारमफाट गहृ प्रशासनसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ 

रगामतका कानूनी ववषमभा कुनै सहमोग सझुाव तथा सभन्वमका रानग भाग बई आएभा आवश्मक सहमोग तथा सझुाव 

ददने, 

८. ननणवम उऩय उजयुी सनु् न ेअनधकायी   

भन्रारमका ववनबन् न भहाशाखा तथा शाखाहरुफाट सम्ऩादन गरयन े कामवहरुको ननणवम उऩय उजयुी सनु् ने 
अनधकायी गहृ भन्रारमको कामव सञ् चारन कामवववनध, २०७६ फभोजजभ हनुेछ । 

९. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 

 3 वटा सेक्मूरयटी कम्ऩनीहरुराई कामव सिारन अनभुनत प्रदान गरयएको, ८ वटा कम्ऩनीराइव वाकीटकी 
सञ् चारन गनव अनभुनत ददन सञ् चाय तथा सूचना प्रववनध भन्रारमभा नसपारयश गरयएको । 

 ववनबन्न नभरयािहरुफाट आवासीम/गैय आवासीम याजदतु, सैननक सहचायी तथा प्रनतनननध ऩदभा २ 
जनाराई सहभनत प्रदान गरयएको । 

 18 जना नतधफती शयणाथॉहरु य 8 जना बटुानी शयणाथॉको िाबल्स डकुभेन्ट (TD) जायी गनव 
नसपारयश गरयएको । 

 2 वटा सस्था/व्मजिराई ड्रोन उडानका रानग सहभनत प्रदान गरयएको । 

 कसूयजन्म सम्ऩजि व्मवस्थाऩन ववबाग स्थाऩना बई कामव सिारनभा यहेको । 

 नेऩार सयकाय (भा.भन्रीस्तय) को नभनत 2078/09/20 गतेको ननणवमरे मस भन्रारम वा 
अन्तगवतका ननकामहरुभा कामवऺ ेर,  कामविभ, कामवफोझ, कामवप्रकृनत य कामवस्तयका आधायभा ववद्यभान 
सॊगठन सॊयचनाराई प्रबावकायी य सयर वनाई अझ कामवभूरक य ऩरयणाभभूखी वनाउन भन्रारमको 
ववद्यभान सॊगठन स्वरुऩ, सॊयचनाभा हेयपेय, कामवफोझका आधायभा ववनबन्न कामावरमहरु स्थाऩना तथा 
दयफन्दी थऩघट गयी सेवा प्रवाहको स्तयराई थऩ स्तयीम य फढी सयर फनाउन सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩन सवेऺण गने कामव गरयएको । 

 देशबय वॊशज 3,10,162, वैवावहक अॊनगकृत 7,566 अॊनगकृत 48 गयी जम्भा 3,17,776 वटा 
नागरयकता जायी गरयएको । 

 नागरयकता सम्फन्धी 67 वटा उजयुी ऩयेकोभा 2 वटाको पर्छ्यौट गरयएको । 

 नागरयकता फदय/यद्द/ऩरयत्माग सम्फन्धभा 5 जनाको नेऩारी नागरयकता यद्द गरयएको, 3 जनाराई 
नेऩारी नागरयकफाट हटाईएको, 79 जानको नागरयकता ऩरयत्माग गरयएको । 
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 प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमभा चार ु आनथवक आ.फ. २०७८/७९ को कामविभ/ 
आमोजना कामावन्वमनको अवस्था सम्फन्धभा भन्रारमगत छरपरका रानग नफवयण तमाय गयी 
प्रस्ततुीकयण गरयएको | 

 बायतीम अनदुान सहमोगभा काभ्रऩेरािोक जजल्राको ऩनौतीभा याविम प्रहयी प्रजशऺण प्रनतष्ठानको बवन 
रगामतका ऩूववधाय ननभावण गने सम्फन्धभा फोरऩर आह्वान गने नफषमभा क्मानफनेट प्रस्ताव तमाय गयी 
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमभा ऩेश गरयएको य ननणवम सभेत बई आएको | 

 व्माऩाय घाटा न्मनुीकयण सम्वन्धी याविम कामवमोजना 2075 को प्रगनत सम्वन्धभा श्री प्रहयी प्रधान 
कामावरम, शसस्त्र प्रहयी फर नेऩार य कायागाय व्मवस्थाऩन ववबागभा ऩराचाय गरयएकोभा नफवयण प्राद्ऱ 
बई भस्मौदा तमाय गरयएको।  

 आगाभी स्थानीम तहको ननवावचनभा आवश्मक ऩने प्रस्ताववत फजेट रू. १८,३२,६३,७१,८३६/- 
(अऺयेवऩ अठाय अफव फिीस कयोड नरसठ्ठी राख एकहिय हजाय आठ सम छजिस भार) आवश्मक ऩने 
देजखएकोरे सोको ऩु् ट्याई सवहत उल्रेजखत यकभ ननकासा हनु नभनत २०७८/०९/१६ को भा. 
भजन्रस्तयको ननणवम अनसुाय अथव भन्रारमभा ऩराचाय गरयएको | 

 याविम ऩरयचमऩर तथा ऩजञ्जकयण ववबागको याविम ऩरयचमऩर (NID Smart Card) आऩूनतव गनव प्रनततऩर 
खोल्ने सम्फन्धी प्रस्ताव श्री प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम ऩठाइवएको तय नीनतगत य कानूनी 
आधाय नबएको बनी पाइर वपताव बएकोभा ऩनु् सजचवस्तयीम ननणवमानसुाय आवश्मक कायवाहीको रानग 
अथव भन्रारमभा ऩठाइएको | 

 Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, 
Clement Nyaletsossi Voule बाया resolution 44/20 भा यहेको धमवस्था अनसुाय "promotion of 

human rights in the context of peaceful protect during crisis situations" ववषमभा प्रनतवेदन तमाय 
गयी भानव अनधकाय ऩरयषदको 50 औ सरभा ऩेश गने प्रमोजनका रानग ऩरभा उल्रेजखत फदुाॉहरुभा 
केजन्रत बई Inputs उऩरधध गयाउन रेखी आएकोभा सो सम्फन्धभा मस भन्रारमफाट भाग बई प्रहयी 
प्रधान कामावरमफाट उल्रेजखत फुॉदाभा केन्रीत बई प्राद्ऱ वववयण भजन्रऩरयषद् तथा प्रधानभन्रीको 
कामावरमभा ऩठाइएको । 

 चार ु आ. व. 2078/079 को स्वीकृत फावषवक कामविभ अनसुाय नागरययक तथा याजनीनतक 
अनधकाय सम्फन्धी सॊमिु यािसॊघीम प्रनतऻाऩर-ICCPR  को आवनधक प्रनतवेदन अजन्तभ भस्मौदा तमायी 
सम्फन्धभा नभनत 2078/07/28 भा कैरारी जजल्राको धनगढीभा याम सझुाव सॊकरन सम्फन्धी 
प्रदेश स्तयीम अन्तयविमा/छरपर कामविभ गरयएको। 

 चार ुआ.व.2078/079 को स्वीकृत फावषवक कामविभ अनसुाय नागरयक तथा याजनीनतक अनधकाय 
सम्फन्धी सॊमिु यािसॊघीम प्रनतऻाऩर-ICCPR को आवनधक प्रनतवेदन अजन्तभ भस्मौदा तमायी सम्फन्धभा 
नभनत 2078/08/02 भा सखेुत जजल्राको फीयेन्रनगयभा याम सझुाव सॊकरन सम्फन्धी प्रदेश स्तयीम 
अन्तयविमा/छरपर कामविभ गरयएको । 

 मातना तथा अन्म िुय, अभानवीम वा अऩभानजनक व्मवहाय वा सजाम ववरुर्द्को सॊमिु याि सॊघीम 
भहासजन्ध-CAT नेऩाररे फझाउन तमाय ऩायेको तेस्रो देजख सातौं सॊमिु आवनधक प्रनतवेदन सभसाभवमक 
ववषमहरु सभेटी अद्यावनधक गनवका रानग  नभनत 2078/09/14 गतेको सजचवस्तयीम ननणवमानसुाय 
सनभनत गठन बएको ।                       
 

 घाइते तथा अऩाङ्गता बएका व्मजिहरुको "घाइते अऩाङ्गता प्रनतशत ननधावयण केजन्रम सनभनत" को नभनत 
२०७८/०८/२२ भा फसेको फैठकफाट ६८ जनाको अऩाङ्गता प्रनतशत अनभुोदन बएको । 
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 सशस्त्र द्रन्द्र, ऐनतहानसक जनआन्दोरन य भधेश आन्दोरनका घाइते अऩाङ्गता बएका व्मजिको रानग 
जजवन ननवावह वाऩतको यकभ रु १०,८२,१६,०००।– (अऺयेऩी दश कयोड फमासी राख सोह्र हजाय) 
ववतयणका रानग जजल्राहरुभा ननकासा गरयएको। 

 सशस्त्र द्रन्द्र, ऐनतहानसक जनआन्दोरनको िभभा घाइते तथा अऩाङ्गता बएका य कामवदरको प्रनतवेदनभा 
नाभ सभावेश बएका व्मजिरे जजवन ननवावह वाऩतको यकभ नऩाएका बए अऩाङ्गता प्रनतशत ननधावयण 
तथा ऩनुयावरोकनका रानग ३ (तीन) भवहना नबर ननवेदन ददन भा. भन्रीस्तयीम ननणवमानसुाय 
२०७८/०९/२१ गते गोयखाऩर दैननक ऩनरकाभा अजन्तभ ऩटकका रानग सूचना प्रकाशन बएको । 

 अनगुभन तथा कामविभ अन्तगवत ववनबन्न ७ वटा जजल्राभा अनगुभन गयी याहत सम्फन्धी वस्तजुस्थनत 
फझु्ने कामव गरयएको । 

 नभनत २०७८ काजिवक ७ गते मस भन्रारमको रागऔुषध शाखासॉग आवर्द् नबएका राग ु औषध 
प्रमोगकतावहरूको रानग सञ् चानरत उऩचाय तथा ऩनुस्थावऩना केन्रहरूराई आवर्द् हनु आह्वान गरयएको । 

 नभनत २०७८/०८/०२ गते राग ुऔषध ननमन्रण याविम नीनत, २०६३ फभोजजभ गदठत कामवकायी 
सनभनतको फैठक फसी राग ुऔषधको सनभऺा बई सजचवज्मूफाट ननदेशन प्राद्ऱ बएको । 

 नभनत २०७८ काजिवक २९ गते भखु्म औषध ननमन्रण अनधकायी (नीनत, मोजना, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखा प्रभखु) य राग ु औषध ननमन्रण शाखा प्रभखुफाट राग ु औषध ननमन्रण धमयुो, 
कोटेश्वय, काठभाडौंको ननयीऺण  गरयएको । 

 नभनत २०७८ ऩसु २१ गतेको नेऩार सयकाय, भजन्रऩरयषद्को ननणवमानसुाय राग ु औषध ननमन्रण 
शाखाका शाखा प्रभखु य ७७ ओटै जजल्राका १-१ जना सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरूराई 
औषध ननमन्रण अनधकायी तोवकएको । 

 राग ु औषधफाये सचेतनाका रानग २०२२ जनवयी १ शननफायदेजख हयेक हद्ऱाको शननफाय पेसफकु 
राईब कामविभ आमोजना शरुुवात गरयएको, 

 राग ु औषध योकथाभ तथा ननमन्रण सम्फन्धी याविम गरुूमोजनाको प्रायजम्बक भस्मौदा तमाय गयी 
सयोकायवाराहरूको यामको रानग ऩठाइएको, 

 सातै प्रदेशभा गैय सयकायी सॊस्थाफाट सिानरत उऩचाय तथा ऩनुस्थावऩना केन्रहरूभध्मे उत्कृि छनौट 
बएको केन्रराइव ऩयुस्काय प्रदान गनव प्रकाजशत सूचना अनसुाय ६ ओटा सॊस्थारे ननवेदन ददएकोभा २ 
वटाराई अजन्तभ चयणको रानग छनोट गरयएको, 

 २५ ओटा आमोजनाराई ववनबन्न नफस्पोटक ऩदाथव आमात अनभुनत प्रदान तथा ३५ ओटा आमोजनाराई 
नफस्पोटक ऩदाथव आमातको म्माद थऩ गरयएको । 

 १४ वटा पभवहरूराई ववनबन्न यासामननक ऩदाथवको अनभुनतऩर प्रदान, १८ वटा पभवराई ववनबन्न 
यासामननक ऩदाथव ऩैठायी स्वीकृनत य ३ वटा पभवको म्माद थऩ गरयएको । 

 २४ ओटा औषनध उत्ऩादक कम्ऩनीराई ववनबन्न औषधीहरू आमात अनभुनत प्रदान गरयएको । 

 राग ुऔषध प्रमोगकतावहरूको रानग सिानरत ६ ओटा ऩनुस्थाऩना केन्रराई आवर्द्ता गरयएको । 

 रभजङु जजल्रा वेंनसशहय नगयऩानरका वडा नॊ. 3 जस्थत बसूॊयऺण कामावरमको वक.नॊ. 1918 ऺे 1-
8-0-0 ज्गा सीभा आजश्रत गलु्भ रभजङुको प्रमोजनका रानग नभनत २०७8।०८।22 को 
ननणवमानसुाय वन तथा वातावायण भन्रारमभा नसपारयस ऩठाइएको । 

 काठभाण्डौ जजल्रा वढुाननरकण्ठ नगयऩानरका वडा नॊ. 10 जस्थत नेऩार सयकायको वक.नॊ. 166 ऺे 
823.50 वगवनभटय ज्गा भहानगयीम प्रहयी प्रबाग कऩनको प्रमोजनको रानग नभनत २०७8।०८।22 
को ननणवमानसुाय बनूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयवी ननवायण भन्रारमभा नसपारयस ऩठाइएको । 
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 कास्की जजल्रा ऩोखया भनऩा-10 जस्थत नेऩार सयकायको वक नॊ.1 ऺे 5088 वगवनभटय, ज्गा वडा  
प्रहयी कामावरम याभवजाय कास्कीका रानग नभनत 2078/9/08 को ननणावमरे बनूभ व्मवस्था, सहकायी 
तथा गरयवी ननवायण भन्रारमभा  नसपारयस ऩठाईएको । 

 भनाङ जजल्रा नाऩावबनूभ गाउॉऩानरका वडा नॊ. 3 जस्थत नाऩावबनूभ गाऩाको नाभभा यहेको वक नॊ.381 ऺे 
10 योऩनी ज्गा प्रहयी चौकी च्माख ुभनाङ य 15 योऩनी  ज्गा BOP च्माख ुभनाङको प्रमोजनका 
रानग नभनत 2078/9/21 को ननणवमरे सॊघीम भानभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्रारमभा नसपारयस 
ऩठाईएको । 

 नसयहा जजल्रा राहान नगयऩानरका वडा नॊ. 7 जस्थत सडक कामावरमको नाभभा यहेको वक नॊ. 424 
ऺे. 1-5-6 ववगाहा ज्गा ईराका प्रहयी कामावरम, राहानको रानग नभनत 2078/09/21 को 
ननणावमरे बौनतक ऩूवावधाय तथा मातामात व्मवस्था भन्रारमभा  नसपारयस ऩठाईएको । 

 गोयखा जजल्रा गण्डकी गाउॉऩानरका वडा नॊ. 6 को वक.नॊ. 439, 706, 683, 365 गयी जम्भा ३ 
योऩनी ज्गा ननशलु्क दानऩर गयी प्रहयी चौकी बमु्रीचोक राई नरन सहभनत भाग बइ आएकोभा नभनत 
२०७8।०७।25 को ननणवमानसुाय सहभनत प्रदान गरयएको । 

 रभजङु जजल्रा सनु्दयवजाय नगयऩानरका वडा नॊ. 3 फस्ने जशवयाभ अनधकायीको नाभभा यहेको वक.न. 
360,337 का 0-10-3-1 य 0-6-0-0 ज्गाहरु प्रहयी चौकी, दयुाडाॉडाको नाभभा भाग बई 
आएकोभा नभनत २०७8।०९।25 को ननणवमानसुाय सहभनत प्रदान गरयएको । 

 भन्रारमभा यहेका चायऩाङ्ग्र े सवायी साधनहरुको भभवत खचव रु. 5,61,501।-, दईुऩाङ्ग्र े सवायी 
साधनहरुको भभवत खचव रु. 53,670।- य कानतवक, भॊनसय, ऩौष भवहनाको इन्धन खचव रु. 
29,21,989।- यहेको । 

 सवोच्च अदारतको आदेश कामावन्वमन सम्वन्धभा आफ्नो जजल्रा नबर यहेका सयकायी तथा साववजननक 
ज्गाहरुको सॊयऺण गने य अनतिभण बएका ज्गाहरुको ववषमभा बएको छानववन एवॊ कानूनी 
कायवाहीको अनबरेख तमाय ऩानव सवै जजल्रा प्रशासन कामवरमराई ननदेशन गरयएको । 

 रनरतऩयु भहानगयऩानरकाको वक. नॊ. 1 ऺेरपर 35 योऩनी ज्गा सशस्त्र प्रहयी वर, नेऩार १९ नॊ. 
गण हे.क्वा. दजऺणकारीको रानग दा.खा. सम्वन्धभा सॊचाय तथा सूचना प्रववनध भन्रारमसॉग सभन्वम 
गरयएको । 

 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगको ऩरवभोजजभ काठभाडौं उऩत्मका नबरको सयकायी, 
साववजननक, ऩनतव ज्गाको सॊयऺण गने सम्वन्धभा बनूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयवी ननवायण 
भन्रारम, सॊघीम भानभरा भन्रारम य तीन वटै जजल्रा प्रशासन कामावरमसॉग सभन्वम गरयएको । 

 कोनबड-१९ योकथाभ, ननमन्रण य उऩचायको रानग केन्रीम कोनबड सॊकट व्मवस्थाऩन केन्रसॉग 
सभन्वम गयी खोऩको व्मवस्थाऩन गनव तथा कामावरमहरुफाट जायी गरयएको ननषधेाऻाको कामावन्वमन, 
स्वास्थ्म भाऩदण्डको ऩूणव रुऩभा ऩारना गने/गयाउन े सम्फन्धभा सवै जजल्रा प्रशासन कामावरमराई 
ननदेशन ददइएको । 

 ऩनछल्रा ददनहरुभा प्रहयी वहयासत तथा कायागायभा झजुण्डएय आत्भहत्मा गनेहरुको सॊख्मा य प्रवृजि 
फवढयहेको देजखएकोरे स्थरगत रुऩभा छानववन तथा अध्ममन गयी प्रनतवेदन ऩेश गनव भन्रारमका 
सहसजचव थानेश् वय गौतभको सॊमोजकत्वभा छानववन सनभनत गठन गरयएको । 

 फाॉके जजल्रा नेऩारगञ् ज उऩभहानगयऩानरका वडा नॊ. 17 फस्ने एकर भवहरा ननभवरा कुभॉको अऩहयण 
तथा शयीय फन्धक य कतवव्म ज्मान सम्फन्धी जाहेयी य सोही जजल्रा जानकी गाउॉऩानरका वडा नॊ. 2 
नेवाजी गाउॉ फस्ने नकुरी धोवीको हत्मा सम्फन्धभा भवहरा अनधकाय भञ् च, फाॉकेरे आन्दोरन य 
ववयोधका कामविभहरु गरययहेको सम्फन्धभा फाॉके जजल्राफाट काठभाडौंसम्भ आई भाइनतघय भाण्डराभा 
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ववनबन्न भाग सवहत धनावभा फसेका धनावकायीहरुरे उठाएका ववषमहरुभा स्थरगत रुऩभा सभेत अध्ममन, 
छरपर य ववश्लषेण तथा धनावकायी य सम्फजन्धत सयोकायवारा ऩऺसॉग सम्वाद गयी प्रनतवेदन ऩेश गनव 
गहृ भन्रारमका सहसजचव वहयारार ये्भीको सॊमोजकत्वभा छानववन सनभनत गठन गरयएको । 

 ववनबन्न दघुवटनाभा ऩयी बएका घाइते, फाढी तथा ऩवहयोफाट प्रबाववतहरुराई उर्द्ाय तथा याहत साभाग्री 
ढुवानी गने प्रमोजनाथव नेऩारी सेनाको हेनरकप्टयको रानग 36 ऩटकका रानग अनभुनत ददई आवश्मक 
सहजीकयण गरयएको । 

 भोनतऩयु औद्योनगक करयडोय ऺेरभा बएको घटनाभा ऩयी भतृ्म ुबएका ववयेन्र प्रसाद कुभॉ, यभेश ऩरयमाय, 
मजुर कुभार य केश नायामण केवटको ऩरयवायराई वकरयमा खचव वाऩत प्रनत ऩरयवाय रु. ५०,०००।–
(अऺयेऩी ऩचास हजाय) य याहत वाऩत रु. ५,००,०००।- (अऺयेऩी ऩाॉच राख) उऩरधध गयाउन  य 
घाइतेहरुको उऩचाय गने सम्फन्धभा नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्  फाट ननणवम बई यकभ बिुानीको रानग 
सम्फजन्धत जजल्राभा ऩराचाय गरयएको ।  

 छुवाछुतजन्म घटनाभा भतृ्म ु बएका नबभ फहादयु वव.क.को ऩरयवायराई ऺनतऩूनतव स्वरुऩ रु. 
10,00,000।- (अऺयेवऩ दश राख भार) याहत उऩरधध गयाउन नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद् फाट 
ननणवम बई सम्फजन्धतराई बिुानी ददइएको ।  

 एनसड आिभणभा ऩयी ऩीनडत भसु्कान खातनुराई आनथवक सहामता वाऩत रु. 3,00,000।- (अऺयेवऩ 
तीन राख भार) याहत उऩरधध गयाउन नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद् फाट ननणवम बई सम्फजन्धतराई 
बिुानी ददइएको । 

 

१०. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद 

कामावरम प्रभखुको नाभ् टेक नायामण ऩाण्डे 
ऩद्       सजचव 

 

प्रविाको नाभ्    पजणन्रभजण ऩोखयेर 

ऩद्        सहसजचव 
 

सूचना अनधकायीको नाभ् फसन्त बट्टयाई 
ऩद:        उऩसजचव 

सम्ऩकव  नॊ.:      ९८५१२७७०१२ 

११. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
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  
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 गहृ प्रशासन सधुाय कामवमोजना, २०७४  

 रोक सेवा आमोग ऐन, २०६६  

 प्रहयी ऐन, २०१२,  

 प्रहयी ननमभावरी, २०७१,  

 सशस्त्र प्रहयी ऐन, २०५८,   

 सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी, २०७२    

 सयकायी ननकामभा ववद्यतुीम ऩराचाय (ईभेर) व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननदेजशका, २०७५ 

 सयकायी ननकामको वेफसाइट ननभावण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननदेजशका, २०६८  

 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ् चारन) ऐन, २०६४  

 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ् चारन) ननमभावरी, २०६५  

 ननणवम प्रविमा सयरीकयण ननदेजशका, २०६५  

 हेरो सयकाय कऺ सञ् चारन ननदेजशका, २०६८  

 गहृ प्रशासन सधुाय कामवमोजना, २०७४  

 हातहनतमाय तथा खयखजना ऐन २०१९  

 ववस्पोटक ऩदाथव ऐन, २०१८  

 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८  

 ववजश् ट व्मजि सयुऺा व्मवस्थाऩन कामवववनध, 2077 

 याजभागवभा अवयोध हटाउन े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 अनगुभन ननदेजशका, २०७४ 

 नेऩार तथा सॊमिु याज्म अभेरयका फीच नबसा ऩायस्ऩरयकता कामवववनध,२०७५ 

 ननषेनधत ऺेरभा हेनरकप्टय उडान सम्फजन्ध कामवववनध, २०७५  

 ज्मेष्ठ नागरयक सम्फन्धी ऐन, २०६३  

 कायागाय  सम्फन्धी ऐन,२०१९  

 कायागाय ननमभावरी, २०२०  

 कायागाय व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७३  

 सजाम भापी, भलु्तवी, 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  
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 राग ुऔषध ननमन्रण कामवमोजना, २०७५  

 रागऔुषध उऩचाय तथा ऩनसुवथाऩना केन्रराई प्रदान गनव अनदुान नफतयण कामवववनध, २०७७ 

 आवनधक मोजना  
 नेऩार सयकायको वावषवक नीनत तथा कामविभ, फजेट विव्म 

 फजेट कामावन्वमन सम्फन्धी भागवदशवन  

 गहृ प्रशासन सधुाय कामवमोजना, २०७४ 

 गहृ भन्रारम य अन्तगवत कामवयत कभवचायीहरुको सदाचाय सॊवहता, २०७५  

 अत्मावश्मक सेवा सॊचारनभा प्रमोग हनुे सवायी साधनका रानग जायी हनुे सवायी साधन अनभुनतऩर 
सम्फन्धी कामवववनध, २०७६ 

 फन्दाफन्दीराई व्मवजस्थत गने सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७७ 

 ऩवहचान नबएका तथा फेवारयसे शव व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७८ 

 

१२. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण 

भन्रारमको आनथवक वषव २०७8/०७9 को दोस्रो रैभानसकभा चारतुपव  रु. 25,22,85,665।- 
(अऺयेवऩ ऩच्चीस कयोड फाइस राख ऩचासी हजाय छ सम ऩैसठ्ठी) खचव बएको य ऩुॉजीगततपव  
26,27,199।- (अऺयेवऩ छधफीस राख सिाइस हजाय एक सम उनानसम) खचव बएको । 

 

१३. अन्म वववयण  

-  

१४. आ.व. ०७7/0७8 भा सञ् चानरत भखु्म कामविभ, आमोजना तथा उऩरजधधको वववयण 

भन्रारमफाट गत आनथवक वषव 2077/078 भा सञ् चारन गरयएका भखु्म कामविभ, आमोजना तथा 
उऩरजधधहरुको वववयण देहाम फभोजजभ यहेका छन,्- 
1. कसूयजन्म सम्ऩजि तथा साधन (योक्का ननमन्रण य जपत) ननमभावरी, २०७७, तेजाव तथा अन्म 

घातक यासामननक ऩदाथव (ननमभन) ननमभावरी, २०७७, वैमजिक गोऩनीमता सम्फन्धी ननमभावरी, 
२०७७, प्रहयी (आठौ सॊशोधन) ननमभावरी, २०७७, पौजदायी कसूय (कैद कट्टा) (ऩवहरो सॊशोधन) 
ननमभावरी, २०७७, ववबषूण (दोस्रो सॊशोधन) ननमभावरी, २०७७ भा सभमानकुुर सॊशोधन गयी नेऩार 
याजऩरभा प्रकाशन गरयएको । 

2. नेऩार प्रहयी य प्रदेश प्रहयी (कामव सिारन, सऩुरयवेऺण य सभन्वम) ऐन, २०७६" राई सॊशोधन गनव 
फनेको अध्मादेश, साभाजजक सयुऺा (ऩवहरो सॊशोधन) अध्मादेश, 2078, तेजाव तथा अन्म घातक 
यासामननक ऩदाथव (ननमभन) अध्मादेश, २०७८, याविम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण ननमभावरी, २०७७ 
जायी बई कामावन्वमनभा रनगएको । 

3. भनोसाभाजजक अऩाङ्ग फन्दी अस्ऩतार सॊचारन कामवववनध, २०७७, याविम ऩरयचमऩर कामविभ सिारन 
कामवववनध,2077, अध्मागभन ववबाग तथा अन्तगवतका कामावरमहरुभा कामवयत कभवचायीहरुको 
आचायसॊवहता, 2078 भन्रारमफाट स्वीकृत बई कामावन्वमनभा ल्माइएको । 

4. नागरयक तथा याजनीनतक अनधकाय सम्फन्धी सॊमिु यािसॊघीम प्रनतऻाऩर (ICCPR) को नेऩारको 
तपव फाट सॊमिु यािसॊघभा ऩेश गरयने प्रनतवेदनको अजन्तभ भस्मौदा तमायी सम्फन्धभा गण्डकी प्रदेश य 
रमु्फीनी प्रदेशभा प्रदेशस्तयीम छरपर/अन्तयविमा कामविभ सम्ऩन्न गरयएको । 

https://moha.gov.np/post/paha-ca-na-nabhaeka-tatha-b-va-ra-sa-shava-va-yavasa-tha-pana-na-ra-tha-sha-ka
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5. प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमफाट Report on Human Right Humanitarian Law and 

Counter Terrorism को Annex भा उल्रेजखत जवाप ऩठाउन रेजख आए वभोजजभ जवाप तमाय गयी 
ऩठाइएको । 

6. भवहरा फारफानरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारमको ऩरफाट रेजख आए अनसुाय भानव वेचववखन तथा 
ओसाय ऩसाय (ननमन्रण) (ऩवहरो सॊसोधन) ननमभावरी,२०७७ को जानकायी तथा आवश्मक 
कायवाहीका रानग ७७ वटै जजल्रा प्रशासन कामावरमभा ऩरयऩर गरयएको  । 

7. प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमफाट सॊिाभक योग ऐन, २०२० य ववऩद जोजखभ न्मूनीकयण 
तथा व्मवस्थाऩन ऐन,२०७४ कामावन्वमनको सन्दबवभा देजखएका कदठनाई य त्मसभा गनुवऩने सधुायका 
सझुाव याविम भानव अनधकाय आमोगभा उऩरधध गयाई ददन रेजख आए वभोजजभ तमाय गयी 
ऩठाइएको। 

8. प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामावरमको ऩरासाथ प्राद्ऱ Common Core Document of Nepal to 

the United Nation Treaty Bodies को प्रायजम्बक भस्मौदाभा अध्मावनधक सूचना तथ्माङ्क सॊकरन गयी 
ऩठाइएको । 

9. नभनत २०७७/१०/०६ गते "भानव अनधकायकभॉहरुको सयुऺा य सॊयऺण गने सम्फन्धी आदेश 
२०७७" को एक प्रनत याविम भानव अनधकाय आमोग, गहृ भन्रारम अन्तयगतका सफै शाखा/ववबाग, 
७७ जजल्रा प्रशासन कामावरमहरु य सयुऺा ननकामहरुभा ऩठाइएको । 

10. द्रन्द्र तथा द्रन्द्र ऩिातको अवस्थाभा भवहरा तथा फानरकाहरुको भानव अनधकाय प्रवर्द्वन य सॊयऺणसॉग 
सम्फजन्धत ववषमभा भानव अनधकाय उच्चामिुरे प्रनतवेदन तमाय गयी भानव अनधकाय ऩरयषदको ४८ 
औॊ सरभा ऩेश गने प्रमोजनाथव सो सम्फन्धभा भन्रारमफाट बए गयेका काभहरुको वववयण नभनत 
2077/12/17 भा प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्  को कामावरमभा ऩठाइएको । 

11. नभनत २०७८/०२/१७ भा The safety of journalists and the issue of impunity for crimes 

committed against them ववषमसॊग सम्फजन्धत वववयण मनुेस्कोका नननभि नेऩार याविम आमोगको 
सजचवारमराई ऩठाइएको । 

12. नभनत २०७८/०२/२४ भा Special Rapporteur on freedom or belief Mr. Ahmed Shaheed रे 
सॊमिु यािसॊघको भहासबाभा ऩेश गने प्रमोजनाथव "Respecting, Protecting and Fulfilling the 

Right to Freedom of Thought"  ववषमभा आधारयत बई जवापको वववयण तमाय गयी ऩठाइएको । 
13. भानव अनधकाय ऩरयषद्को ४९ औॊ सरभा OHCHR रे "A Comprehensive Approach to 

Promoting  Protecting and Fulfilling Women's and Firls Full Enjoyment of Human Rights 
in Humanitarian Situation at the National, Regional and International Levels, Including 

Good Practices, Challenges and Lesson Learned on Accountability" नफषमक प्रनतवेदन ऩेश 
गने प्रामोजनाथव प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमराई ऩर ऩठाइएको । 

14. कास्की, कैरारी, योल्ऩा, कञ् चनऩयु, सनुसयी, उदमऩयु, रुकुभ (ऩूवव), काठभाडौं, रुऩन्देही, रभजङु, 
स्माङ्जा, नसयहा, तेह्रथभु, दाङ, धनकुटा, फददवमाका ववनबन् न ऺरेहरु प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रानग 
आवश्मक नऩने बनी नसपारयस गरयएको । 

15. भनाङ् जजल्रा वङस्माङ गाउॉऩानरका वडा नॊ. ४ को ज्गा ससस्त्र प्रहयी वर, ऩववतीम उर्द्ाय तारीभ 
जशऺारम, भनाङको प्रमोजनको रानग य भनाङ जजल्रा नडस्माङ गाउॉऩानरका वडा नॊ. 4 जस्थत करयव 
११५ योऩनी ज्गा प्रानद्ऱ गरयसकेको । 

16. योल्ऩा जजल्रा सनुनरस्भनृत गाउॉऩानरकारे भआुव्जा रगामतका सम्ऩूणव खचव व्महोने गयी ई.प्र.का. 
खङु्ग्रीराई गाऩारे उऩरव्ध गयाउने यकभको सीभानबर यही ज्गा प्रानद्ऱ सम्फन्धी प्रविमा अजघ 
फढाउन सहभनत प्रदान गरयएको । 
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17. प्रहयी प्रधान कामावरमको ३ (तीन) वटा सवायी साधनराई एम्वरेुन्स य स्वाव सॊकरन वथु फनाउन 
मातामात व्मवस्था कामावरम भापव त सहजीकयण गरयएको । 

18. सशस्त्र प्रहयी वरका ४ (चाय) वटा सवायी साधनराई एम्वरेुन्स, स्वाव सॊकरन वथु य Patient 

Transport Vehicle फनाउन मातामात व्मवस्था कामावरम भापव त सहजीकयण गरयएको । 

19. ववगतभा हस्तान्तयणको ननणवम बएका तय राभो अवनधसम्भ सो सवायी साधन वझुी नरगेका 
ननकामहरुराई तत-्तत ्सवायी साधनहरु वजुझनरन सभन्वम तथा सहजीकयण गयी ऩठाईएको । 

20. गहृ भन्रारमभा यहेका सवायी साधनहरुको High Security Embossed Number सम्वन्धी कामवको 
प्रविमा अजघ फढाइएको । 

21. साववक प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम यहेको बवनभा गहृ भन्रारम स्थानान्तयण 
गरयएको। 

22. सॊववधान ददवस, 2078, प्रजातन्र ददवस, 2078, गणतन्र ददवस, २०७८, इन्र जारा भहोत्सव, 
फसन्त श्रवण रगामतका याविम स्तयका कामविभहरु व्मवस्थाऩन गरयएको । 

23. भन्रारमको बवन, सबाहर एवॊ शौचारमहरुको भभवत सधुाय, भन्रारमम ऩरयसयभा यहेको फगैचाहरुको 
सयसपाई तथा सौन्दमॉकयण गरयएको । 

24. भन्रारमको भूर प्रवेशद्रायभा Security/Walk Through Gate खरयद, जडान तथा सिारन गरयएको। 
25. ववऩद् ऩीनडत उर्द्ाय य याहत सम्फन्धी (सातौं सॊसोधन), भाऩदण्ड, २०७७, ववऩद् खोज तथा उर्द्ाय 

आधायबतू तानरभ ऩाठ्यिभ, २०७७, ववऩद्का सभमभा खोज तथा उर्द्ाय, प्राथनभक उऩचाय शव 
व्मवस्थाऩनका रानग आवश्मक साभग्री व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भाऩदण्ड,२०७७ तजुवभा गरयएको । 

26. ववऩद् जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ (प्रथभ सॊसोधन २०७६) सॊसोधनका रानग 
भस्मौदा ऩेश गरयएको । 

27. ववषेशऻ सनभनत गठन सम्फन्धी कामवववनध (ववऩद् नीनत, मोजना, कामविभ तजुवभा गनव सल्राह ददने) 
प्रायजम्बक भस्मौदा तमाय गरयएको । 

28. ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ऺेरीम तथा अन्तयावविम स्तयभा व्मि गरयएका प्रनतवर्द्ताहरुको 
कामावन्वमन जस्थनतको सनभऺा य प्रनतवेदन गरयएको । 

29. ववऩद्   जोजखभ व्मवस्थाऩनसॉग सम्फन्धी साझेदाय ननकामसॉगको सहकामवभा सॊचानरत कामविभ 
आमोजनाहरू (UNDRR, UNDP/CDRMP, DFID/PIF, ADPC/BDRF, APP, DRF, CARE 
रगामत) कामावन्वमनभा सभन्वम य सहजजकयण गरयएको। 

30. कोनबड-19 योकथाभ, ननमन्रण, ननदान य उऩचायसम्फन्धी  तत्कारको एकीकृत कामवमोजना, 2078 
तमाय गरयएको । 

31. भनसनुजन्म ववऩद् को घटनाभा खोज, उर्द्ाय, याहत साथै ऺनत बएका बौनतक सॊयचना य ववकास 
ऩूवावधायहरूको ऩनु:ननभावण तथा ऩनुस्थावऩना सम्फन्धी अल्ऩकारीन एकीकृत कामवमोजना, २०७८ जायी 
गरयएको । 

32. देशका ववनबन्न स्थानभा बएको ववऩद् सम्फन्धी घटनाहरुको 24 सै घण्टा जाहेयी सॊकरन, अद्यावनधक 
य प्रनतकामवभा सभन्वम, वववयणहरुको दैननक Situation तमाय, प्रनतवेदन साथै भन्रारमको ववऩद् 
व्मवस्थाऩन ऩोटवर (DRR Portal) भा दैननक रुऩभा अद्यावनधक गरयएको । 

33. जर तथा भौषभ ववऻान ववबागसॉगको सभन्वमभा भौषभ ऩूवावनभुान, फाढी य ऩवहयोको ऩूवावनभुान 
रगामतका ऩूववसूचना NEOC, PEOC, DEOC य LEOC हुॉदै सभदुामस्तय सम्भ ऩरु् माई जोजखभ 
न्मूनीकयणको कामव गरयएको । 
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34. ववऩद् ऩूववतमायी तथा प्रनतकामवको सदुृवढकयणका रानग आ.व.०७७/७८ भा थऩ १७ वटा जजल्रा 
आऩतकानरन कामव सॊचारन केन्र (DEOC) स्थाऩना गयी ७१ वटा DEOC  सॊचारनभा ल्माईएको।  

35. भानवीम सहामता स्थर सिारन कामवववनध, 2077 को प्रायजम्बक भस्मौदा तमाय बएको । 

36. याविम फन्दोवस्ती ववषमगत ऺेर (National Logistic Cluster) को नेततृ्व गने ननकामको हैनसमतरे 

सयोकायवारा ननकामहरुसॉग सभन्वम गयी फन्दोफस्तीको व्मवस्थाऩन गरयएको । 

37. ववनबन्न जजल्राहरुको जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा आवश्मकतानसुाय याहत ववतयणका रानग 
केन्रीम ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष भापव त यकभ ननकासा गरयएको य सम्फजन्धत जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन 
कोषफाट ववऩद् प्रबाववतहरुराई याहत ववतयण गरयएको । 

38. नभनत 2078/01/01 भा सवहद ऩरयवाय, जनआन्दोरन/सशस्त्र सॊघषव/भधेश आन्दोरन तथा 
फवहगवनभत रडाकुहरु गयी ३८३ जना रोकतन्रका मोर्द्ाराई सम्भान गरयएको। 

39. सशस्त्र द्रन्द्रभा घाइते बई अऩाङ्गता बएका करयव 500 जनाको प्रनतशत ननधावयण तथा ऩनुयावरोकन 
गरयएको । 

40. 2077 चैर 29 य 30 गते गण्डकी प्रदेशको प्रदेशस्तयीम सयुऺा गोष्ठी सपरताऩूववक सम्ऩन् न 
गरयएको । 

41. दशैं, नतहाय रगामतका चाडऩववको सभमभा हनु सक्न ेचोयी डकैती, रटुऩाट रगामत आऩयानधक घटना 
न्मूनीकयण गयी शाजन्त सयुऺा सवु्मवस्था कामभ गनव ववशेष सयुऺा कामवमोजना तमाय गयी कामावन्वमन 
गरयएको । 

42. नसॊहदयफाय सयुऺा व्मवस्थाऩनको रानग नसॊहदयफाय सयुऺा व्मवस्थाऩन कामवमोजना, २०७८ तमाय गयी 
कामावन्वमनभा ल्माइएको । 

43. सडक दघुवटना, ववनबन् न दघुवटना, ववऩद् भा ऩयी घाइते तथा अरऩर ऩयेका 600 जना बन्दा फढी 
व्मजिहरुको नेऩारी सेनाको हेनरकप्टयफाट उर्द्ाय गरयएको । त्मस्तै देशका ववनबन्न जजल्राहरुभा 
गएको फाढी ऩवहयोफाट प्रबाववतहरुराई करयव 1300 क्वीन्टर बन्दा फढी याहत साभाग्री नेऩारी 
सेनाको हेनरकप्टय भापव त ढुवानी गयी उऩरधध गयाउन आवश्मक सहजीकयण गरयएको । 

44. फरत्काय ऩनछ हत्मा गरयएकी सम्झना काभीको ऩरयवायराई आनथवक सहामता स्वरुऩ रु. 
५,००,०००।- (अऺयेऩी ऩाॉच राख) उऩरधध गयाइएको । 

45. कतवव्म ऩारनाको नसरनसराभा तस्कयहरुको आिभणभा ऩयी भतृ्म ु बएका प्र.स.नन. स्व. गोववन्द 
वव.क. य स्व. याभ फहादयु साउदको आजश्रत ऩरयवायराई याहत स्वरुऩ प्रनत ऩरयवाय 
रु. १०,००,०००।- (अऺयेऩी दश राख भार) उऩरधध गयाइएको । 

46. हत्मा गरयएकी फैतडी जजल्रा, दोगडाकेदाय गा.ऩा.-७ चडेऩानीकी बागयथी बट्टको हकवारा ऩरयवायराई 
आनथवक सहामता स्वरुऩ रु. ५,००,०००।– (अऺयेऩी ऩाॉच राख) उऩरधध गयाइएको। 

47. शाजन्त सयुऺा तथा सवु्मवस्था कामभ गने, सवै प्रकायका अऩयाध ननमन्रण गने, जजल्रा जस्थत सयकायी 
ननकामफाट हनुे सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन े तथा जजल्राभा सशुासन कामभ गने, ववऩद् 
व्मवस्थाऩन, प्रदेश य स्थानीम तहवीच सभन्वम, ववकास ननभावण रगामतका जनसयोकायका जनुसकैु 
ववषमभा सहमोग, सभन्वम, सहजीकयण तथा कोनबड-19 को फढ्दो सॊिभण योकथाभ, ननमन्रण तथा 
उऩचाय य ववनबन्न  नभनतभा भन्रारमफाट बएका ननणवम, ननदेशन, ऩरयऩरहरुको कामावन्वन तथा प्रगनत 
वववयण भन्रारमभा ऩठाउन च.नॊ. 922 नभनत 2078/06/13 गतेको ऩरयऩरफाट ववनबन्न १६ 
जशषवकभा 1 18 फुॉदे ववशषे ननदेशन सवै जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुभा ऩठाइएको । 

48. नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) को ननणवम, प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, सॊवैधाननक 
आमोगफाट प्राद्ऱ ननदेशन तत्कार कामावन्वमन गरयएको । 
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49. भाननीम गहृभन्रीज्मू, श्रीभान गहृ सजचवज्मूराई सम्फोधन गयी प्राद्ऱ बएका 49 गनुासो, 
उजयुी/ननवेदन कायवाहीका रानग भातहत सम्फजन्धत ननकामराई ननदेशन गरयएको । 

50. यौतहट जजल्राको गरुडा न.ऩा. वडा नॊ. 8 फसनफटी जजॊगनडमा फस्ने नन्दरार याभको छोया वषव २० 
को ननयन्जन याभराई धारयरो हनतमायरे घाॉटीभा प्रहाय गयी कतवव्म गयी यतन साहको खेतभा पारेको 
साथै उि घटनाका प्रनतवादी यहेका नफजम भहयाराई प्रहयी वहयासतभा याखी अनसुन्धान बई यहेको 
अवस्थाभा नभनत 2077/05/03 गते एक्कासी ऩखारा य फान्ता रानग नफयाभी बई उऩचायको िभभा 
अस्ऩतारभा भतृ्म ु बएको ववषमका सम्फन्धभा घटनाको सत्मतथ्म फझुी छानववन प्रनतवेदन ऩेश गनव 
ईराका प्रशासन कामावरम, चन्रननगाहऩयु, यौतहटका प्रभखुको सॊमोजकत्वभा छानववन सनभनत गठन 
बएको । 

51. नभनत २०७७/०६/२१ गतेका ददन जाजयकोट जजल्रा सदयभकुाभ खरॊगा फजाय देजख जनुीचाॉदे 
गाउॉऩानरका तपव  मार ु नरई गएको बे १ ज ९३५ नम्फयको फरेयो जीऩ सोही गा.ऩा. को वडा नॊ. 
०१ जस्थत औरखोराभा सडक देजख ५००-७०० नभटय तर खसी बएको दघुवटनाभा ७ (सात) 
जनाको भतृ्म ु बएको य १ (एक) जना गम्बीय घाइते बएको सम्फन्धभा स्ऩि छानववन गनव मस 
भन्रारमका उऩसजचव श्री बीभकान्त शभावको सॊमोजकत्वभा ३ सदस्मीम छानववन सनभनत गठन 
बएको। 

52. भहोियी जजल्राको फददववास नगयऩानरका वडा नॊ. 14 ननवासी सवहद अन्सायीको छोयी अन्दाजी वषव ६ 
की गरुाफसा खातनुको हत्मा बएको ववषमराई नरएय प्रदवशनको िभभा सॊजम बने्न फवुर्द्याज 
न्मौऩानरेाई गोरी रा्न गई घाइते बई उऩचायको िभभा भतृ्म ु बएको घटनाका सम्फन्धभा 
सत्मतथ्म, नन्ऩऺ छानववन गनव मस भन्रारमका उऩसजचव रुर प्रसाद ऩजण्डतको सॊमोजकत्वभा ३ 
सदस्मीम छानववन सनभनत गठन बएको । 

53. सातै वटा प्रदेश तथा प्रदेश भातहत कामावरमहरुभा आम्दानीभा फाॉनधएका य फेवारयसे अवस्थाभा पेरा 
ऩयेका वा फयाभद गरयएका, म्माद सभाद्ऱ बै जीणव अवस्थाभा यहेका नफ्पोटक ऩदाथवहरु नफनबन्न प्रहयी 
कामावरमहरुभा बण्डायण गयी याजखएका य मस्ता जीणव अवस्थाभा यहेका नफ्पोटक ऩदाथवहरु कुनै ऩनन 
सभमभा नफ्पोटन हनु गई बौनतक तथा भानवीम ऺनत हनुसक्ने बएकोरे त्मस्ता वव्पोटक ऩदाथवहरु 
व्मवस्थाऩन गनव ‘हातहनतमाय खयखजाना एवॊ नफ्पोटक ऩदाथव व्मफस्थाऩन ननदेजशका, २०६९ को 
दपा  5 (1) फभोजजभ नऩेार प्रहयीका प्रहयी अनतरयि भहाननयीऺकको अध्मऺताभा 6 सदस्मीम 
प्राववनधक टोरी गठन गरयएको । 

54. कोनबड-19 को दोस्रो रहयको सॊिभण ददनानदुदन फवढयहेको य मसको उजचत व्मवस्थाऩनभा सभन्वम, 
सहजीकयण तथा अनगुभन गने प्रमोजनाथव गहृ भन्रारम, सयुऺा तथा सभन्वम भहाशाखा प्रभखुको 
सॊमोजकत्वभा 11 सदस्मीम सनभनत गठन गरयएको । 

55. नभनत २०७८/०२/०५ गते फधुफाय नफहान नवरऩयासी (ऩजश् चभ) को ससु्ता गाउॉऩानरका-५ जस्थत 
नथईु नाका (वनकट्टी) फाट बायततपव  जान रागेका स्थानीम ३/४ जना मवुाहरुराई सशस्त्र प्रहयीरे 
योक्ने िभभा वादवववाद हदुा सशस्त्र प्रहयी फर उऩय ढुॊगाभढुा गयेऩनछ नबड अझै उिेजजत बई 
प्रहयीभनथ ढुॊगाभढुा गयेकोरे आत्भयऺा रानग सशस्त्र प्रहयीरे चराएको गोरी रानग अववनाश याजबयको 
भतृ्म ु बएको घटनाका सम्फन्धभा छानववन गनव गहृभन्रारमका सहसजचवको नतेतृ्वभा ५ सदस्मीम 
सनभनत गठन गरयएको । 

56. ववजशि व्मजिहरुको सयुऺा व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७०(सॊशोधन) राई ऩरयवनतवत सॊयचना अनकुुर 
य सभमसाऩेऺ फनाउन तमाय गरयएको ववजशि व्मजिको सयुऺा व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७७ नेऩार 
सयकाय (भजन्रऩरयषद्) फाट स्वीकृत  बई कामावन्वमनभा यहेको । 
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57. दाच ुवरा जजल्रा व्मास गाउॉऩानरकाको सभग्र ववकासको रानग "दाच ुवरा जजल्रा व्मास गाउॉऩानरकाको 
सभग्र ववकास तथा सेवाप्रवाहभा सधुाय सम्फन्धी एकीकृत कामवमोजना, 2077" तमाय गयी 
कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत भन्रारम तथा ननकामहरुभा ऩराचाय गरयएको । 

58. आनथवक सहामता उऩरधध गयाउने प्रविमाराई सयर, स्ऩि य ऩायदशॉ फनाई उऩचाय खचव, याहत वा 
आनथवक सहामताभा एकरूऩता कामभ गनव "उऩचाय खचव, याहत तथा आनथवक सहामता सम्फन्धी 
भाऩदण्ड, 2077 फनाई स्वीकृत बई कामावन्वमनभा यहेको ।  

59. दघुवटना, प्राकृनतक ववऩद् वा अन्म कुनै कायणफाट भतृ्म ुबई ऩवहचान हनु नसकेको वा हकवारा वा 
आपन्त पेरा ऩानव नसकी वेवारयसे बएको शवको उजचत रुऩभा व्मवस्थाऩन गने सम्फन्धभा ऩवहचान 
नबएका तथा वेवारयसे शव व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७८ स्वीकृत बई कामावन्वमनको िभभा यहेको। 

60. कोनबड-19 ननमन्रण तथा योकथाभ सम्फन्धभा भजन्रऩरयऩषद्का ननणवमहरु सभन्वम सहजीकयण य 
काठभाण्डौ उऩत्मका एकीकृत क्वारयजन्टन व्मवस्थाऩन सनभनतको फैठक व्मवस्थाऩन, क्वारयजन्टन 
ननभावण सम्फन्धभा जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुसॉग सभन्वम गयी 5587 फेडको रानग स्थान ऩवहचान 
गयी 1904 फेड सॊख्मा तमाय ऩारयएको । 

61. कोनबड-१९ योकथाभ, ननन्रणका रानग नेऩार सयकायफाट गरयएका ननणवमहरुभध्मे गहृ प्रशासनसॉग 
सम्फजन्धत ननणवमहरु अऺयश् ऩारना गनव सभन्वम गरयएको । 

62. जजल्रा सयुऺा सनभनतका सम्ऩूणव सदस्म सवहत आवश्मकतानसुाय ववऻ सजम्भनरत कभाण्ड ऩोि स्थाऩना 
गनव य औजचत्मका आधायभा ऩास जायी गनव य सो को अनबरेख याख् न सफै जजल्रा प्रशासन 
कामावरमहरुभा ऩराचाय गरयएको । 

63. कोनबड-१९ फाट ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मजिहरु, फारफानरका एवॊ  भवहरा (गबववती तथा 
सतु्केयी) फढी प्रबाववत हनु े बएकोरे बाइयस सॊिभणको जोजखभ ववरुर्द् ऩूवव सावधानी अऩनाउन य 
योकथाभको रानग जनचेतनाभरुक सन्देश तथा सूचना प्रवाह गनव प्रहयी प्रधान कामावरमभा ऩराचाय 
गरयएको । 

64. कोनबड-19 को दोस्रो रहयको सॊिभण ददनानदुदन फवढयहेको य मसको उजचत व्मवस्थाऩनभा सभन्वम, 
सहजीकयण तथा अनगुभन गने प्रमोजनाथव गहृ भन्रारम, सयुऺा तथा सभन्वम भहाशाखा प्रभखुको 
सॊमोजकत्वभा उऩत्मका सयुऺा, अत्मावश्मक सेवा सञ् चारन, सभन्वम एवॊ अनगुभन सनभनत गठन 
गरयएको । 

65. कोनबड-19 को दोस्रो रहयको फढ्दो सॊिभण योकथाभ, उऩचाय तथा ननमन्रणका सन्दबवभा नेऩार 
सयकायफाट जायी आदेशको कामावन्वमन अवस्था, उऩरधध स्वास्थ्म ऩूवावधायको वववयण दैननक रुऩभा 
अद्यावनधक गयी प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमभा प्रनतवेदन  गरयएको। 

66. अस्ऩतार प्रमोजन फाहेकका ऺेरभा प्रमोग गरयएका अजक्सजन नसनरण्डयहरु सॊकरन गयी अजक्सजन 
आऩूनतवभा सहजीकयण गरयएको । 

67. १५ वटा कम्ऩनीराई वाकीटकी सञ् चारन, ५ वटा सेक्मरुयटी कम्ऩनीराई सञ् चारन अनभुनत 
ददइएको। 

68. ववनबन्न नभरयािहरुफाट आवासीम/गैय आवासीम  याजदतु/Deputy Defense Attache ऩदभा प्रस्ताववत 
व्मजिहरु २४ जना को नाभभा मस भन्रारमको सहभनत प्रदान गरयएको । 

69. नेऩारका रानग अवैताननक वाजणज्मदूत/भहावाजणज्मदूत ननमिु गनव ववनबन्न भूरकुहरुफाट प्रस्ताव बएका 
२५जना व्मजिहरुको  सम्फन्धभा Security Clearance गयी सहभती प्रदान गरयएको । 

70. अभेरयकी सयकायर्द्ाया प्रकाजशत ववनबन्न 4 वटा प्रनतवेदनहरुभा उल्रेख  बएका गहृ सम्वन्धी ववषमहरुभा 
भन्रारमको प्रनतविमा तमाय गयी ऩययाि भन्रारमभा ऩठाइवएको । 
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71. नेऩार य बायतफीच Fake Currency सम्फन्धभा प्रस्ताववत MOU भा आवश्मक ऩरयभाजवन गयी ऩययाि 
भन्रारमभा ऩठाइवएको । 

72. गहृ भन्रारम य जनवादी गणतन्र चीन सयकायको Ministry of Public Security  फीच प्रस्ताववत 
Agreement on Cooperation को ऩरयभाजजवत भस्मौदा उऩय कानून, न्माम तथा सॊसदीम भानभरा 
भन्रारमफाट प्राद्ऱ याम ऩययाि भन्रारमभा ऩठाईएको । 

73. सॊववधान ददवसको अवसयभा २८९ साभान्म कैदी य ८ जना ज्मेष्ठ नागरयक कैदी गयी २९७ जना 
कैदी फन्दीहरुको वाॉकी कैद सजाम भापी नभनाहाका रानग य भहोियीका याभ दमार भण्डर 
खत्वेउऩयको ऩूयै सजाम भापी नभनाहाका रानग भजन्रऩरयषद् भा प्रस्ताव ऩेश गरयएको । 

74. नेऩार येडिस सोसाइटीको वहसाव जाॉच गनव जजल्रा प्रशासन कामावरम, काठभाडौंरे गठन गयेको 
वहसाव जाॉच (ववऻ सभूह) सनभनतरे वझुाएको प्रनतवेदन थऩ छाननफन य कायवाहीको रानग प्रहयी प्रधान 
कामावरमराई ननणवम ऩिात ऩराचाय गरयएको । 

75. नेऩार य चीनफीचको सहसजचवस्तयीम फैठकका रानग Joint Prevention and Control Mechanism 

को ऩवहरो फैठकभा सीभा सम्फन्धभा उठान गनुवऩने ववषमहरु तमाय गयी ऩययाि भन्रारमभा 
ऩठाइवएको। 

76. UNHCR य NUCRA फीच बटुानी शयणाथॉहरुको DATA NUCRA राइव हस्तान्तयण गने सम्फन्धभा 
Agreement सम्ऩन्न बएको । 

77. Extradition य Mutual Legal Assistance फाये गहृ भन्रारमका सम्फर्द् कभवचायीहरुको उऩजस्थतभा 
नेऩार कानून आमोगका अध्मऺ य उऩाध्मऺसॉग अन्तयविमा सम्ऩन्न गरयएको । 

78. नेऩार बायत ऩाॉचौँ ऩययाि भन्रीस्तयीम वैठकका ननणवमहरु भध्मे मस भन्रारमसॉग सम्फजन्धत 
ववषमहरुभा प्रगनत वववयण तथा आगाभी फैठकका रानग सझुावहरु तमाय गयी ऩययाि भन्रारमभा 
ऩठाइएको । 

79. नेऩार बायतफीचको प्रस्ताववत सऩुदुवगी सन्धीको भस्मौदा उऩय श्रीभान ् सजचवज्मू य सफै भहाशाखा 
प्रभखुज्मूहरुको उऩजस्थनतभा छरपर तथा अन्तयविमा कामविभ (नभनत 2077/09/20) सम्ऩन्न 
गरयएको । 

80. प्रजातन्र ददवस,२०७७ को अवसयभा १५ जनाको सजाम भापी तथा ५७९ जनाको फाॉकी कैद कट्टा 
बएकोभा ननजहरुको रगत कट्टा तथा कायागाय भिु गने सम्फन्धी कामव गरयएको । 

81. सन ्२००५ भा नेऩार बायत गहृ सजचवस्तयभा हस्ताऺरयत सऩदुवगी सन्धीको भस्मौदा उऩय नेऩारभा 
सऩदुवगी ऐन, २०७० कामावन्वमनभा आएको प्रसॊगभा नेऩारको Views/Comments को रानग रेखी 
आएको। भन्रारमभा ववऻ तथा सम्फजन्धत ननकामका प्रनतनननधसॉग छरपर बएको। मसै ववषमभा 
भाननीम गहृ भन्रीज्मूको उऩजस्थनतभा सभेत छरपर बएको । छरपर ऩिात ् नेऩारको 
याम/प्रनतकृमाराई अजन्तभ रुऩ प्रदान गरयएको। 

82. नेऩारभा फयाभद बएको नक्करी बायतीम नोट Forensic Analysis को रानग हारराई बायत ऩठाउन ु
नऩने व्महोयाको (प्रहयी प्रधान कामावरमफाट रेखी आए फभोजजभ) जानकायी ऩययाि भन्रारम भापव त ्
काठभाडौँजस्थत बायतीम दूतावासराई ऩठाइएको। 

83. गणतन्र ददवस, २०७८ को अवसयभा जम्भा ४३० (चाय सम तीस) जना कैदीहरुको फाॉकी कैद कट्टा 
गयी कैदभिु गने भजन्रऩरयषद्को ननणवम कामावन्वमन गरयएको । 

84. सम्ऩजि शरु्द्ीकयण तथा आतङ्कवादी विमाकराऩभा वविीम रगानी ननवायण सम्फन्धी याविम यणनीनत 
तथा कामवमोजना (२०७६-२०८१) फभोजजभ गठन बएको आतङ्कवाद प्रनतयोध फैठकको ननणवमानसुाय 
आतङ्कवादी विमाकराऩभा वविीम रगानी हनु सक्ने सम्बावनाराई भध्मनजय गयी गैय नापाभूरक 
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सॊस्थाहरु (Non Profit Organizations) को दताव तथा नवीकयण गदाव वविीम श्रोत, उद्देश्म य 
विमाकराऩहरुका सम्फन्धभा जानकायी याखी आवश्मकता अनसुाय अनगुभन गनव सफै जजल्रा प्रशासन 
कामावरमराई ननदेशन प्रदान गरयएको । 

85. खस आमव सभहुभा ऩने नसपारयस सन्दबवभा स्थानीम तहफाट वकटानी नसपारयस बई आएभा जजल्रा 
प्रशासन कामावरमहरुफाट प्रभाजणत गनव जजल्रा प्रशासन कामावरमहरुराई ननदेशन ददइएको । 

86. ननषेनधत ऺेरभा हेनरकप्टय उडान अनभुनत २१६ ऩटक,  ऩदमारा अनभुनत ८ वटा जायी बएको । 

87. कोनबड-१९ को सभमभा १२०२ ऩटक आवागभनभा सहजीकयण गरयएको । 

88. ७७ वटै जजल्राका प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरुसॉग कामवसम्ऩादन सम्झौता गरयएको । 

89. नेऩार सयकाय य बायत सयकाय फच बएको साझदायीऩर (MOU) फभोजजभ याविम प्रहयी प्रजशऺण 
प्रनतष्ठान बायत सयकायको अनदुानभा ननभावण कामव बईयहेको । 

90. मस भन्रारम भापव त ननभावण बएका Citizenship Information Management System (CIMS), 

District Administration Automation System (DAAS), E-Attendance System, जजल्रा/इराका 
प्रशासन कामावरमहरुको Website, ऩरयऩर रगामतका प्रणारीहरुको प्राववनधक सऩुरयवेऺण, Remote 

Support गरयएको । 
91. 77 जजल्रा प्रशासन कामावरम, 47 इराका प्रशासन कामावरम य 1 सीभा प्रशासन कामावरमको 

Internet/Intranet राई व्मवजस्थत सॊचारनका रानग आवश्मक Support गरयएको ।  

92. Oracle Database (DBA) Support for CIMS सम्फन्धी ऩयाभशव सेवा खरयदका रानग आवश्मक 
कागजात (TOR, Estimate, Document) तमाय तथा खरयद सम्फन्धी कामव गयीएको । 

93. MOHA High End Server खरयद गयी सॊचारनभा ल्माइएको । 
94. भन्रारमको रानग आवश्मक NITC भापव त प्राद्ऱ 200 TB Storage तथा मस भन्रारमको रानग 

खरयद गरयएको २ वटा सबवयराई सभेत Installation गरयएको । 

95. Firewall License खरयद सम्फन्धभा आवश्मक कागजात तमाय (Specification, estimate) गरयएको, 
खरयद ऩिात आवश्मक चेकजाॉच तथा जडान गयी सॊचारनभा ल्माइएको । 

96. Video Conferencing का रानग PTZ Camera खरयद सम्फन्धभा आवश्मक कागजात तमाय 
(Specification, estimate) गरयएको, खरयद ऩिात आवश्मक चेकजाॉच गयी सॊचारनभा ल्माइएको। 

97. Oracle Database तथा PHP Programming Training सम्ऩन्न गरयएको । 

98. Antivirus खरयद सम्फन्धभा आवश्मक कागजात तमाय (Specification, estimate) गरयएको तथा 
खरयद ऩिात आवश्मक चेकजाॉच तथा जडान गयी सॊचारनभा ल्माइएको । 

99. प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमरे नफकास गयेको नागरयक भोफाइर एऩको रानग CIMS 

भा बएका नागरयकता सम्फन्धी वववयणहरु उऩरधध गयाउन छुटै्ट सबवयको व्मवस्था गयी Read Only 

Access प्रदान गरयएको। 

100. नागरयकताको वववयणभा बएको रटुी सॊशोधनका रानग Citizenship Complaint Registration 

System (CCRS) को ननभावण तथा ऩरयऺण गयी सॊचारनभा ल्माइएको। 
101. जजल्रा/इराका प्रशासन कामावरमहरुभा नागरयकता रगामतका तथ्माङ्कहरुको सयुऺाको रानग नेऩार 

टेनरकभफाट प्रदान गरयदै आएको Internet तथा Intranet (VPN) सेवा भध्मे Internet सेवाराई 
हटाइएको । 

102. भन्रारमको रानग आवश्मक Storage Management को रानग SAN Switch खरयद गरयएको। 

103. भन्रारमको बवन स्थानान्तयण ऩिात भन्ररमको सबाहर व्मवस्थाऩनका रानग Sound System य 
Display Screen खरयद सम्फन्धी कामव, आवश्मक चेकजाॉच तथा जडान गयी सॊचारनभा ल्माइएको। 
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104. भन्रारमको रानग आवश्मक Security System (Flap Barrier, Metal Detector Door, Access 

Control Device) खरयद गयी जडान एवभ ्सॊचारन गरयएको । 

105. नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी, ननजाभती कभवचायी रगामत अन्म ववषमहरुभा प्राद्ऱ ९०% 
गनुासो/उजयुीहरु पर्छ्यौट गरयएको । 

106. हेरो सयकाय अनराइन ऩोटवरभा प्राद्ऱ गनुासो/उजयुीहरु शतप्रनतशत पछवमौट गरयएको । 
107. रागू औषध ननमन्रण कामविभराइव प्रदेश सयकायको नीनत तथा कामविभभा भूर प्रवावहकयण गने 

सम्फन्धभा प्रदेश सयकायका आन्तरयक भानभरा तथा कानून भन्रारम य साभाजजक ववकास 
भन्रारमका सम्फजन्धत भहाशाखा प्रभखु तथा शाखा प्रभखुसॉग सभन्वमात्भक वैठक जचतवनभा 
सिारन गरयएको । 

108. रागू औषध ननषेध तथा भददया ननमन्रण एवॊ फारफानरका भानथ हनुे वहॊसा न्मूनीकयण सम्फन्धी 
अन्तयविमा कामविभ धनकुटा, ऩाल्ऩा, नवरऩयासी (ऩजिभ) य कॊ चनऩयुभा सिारन गरयएको । 

109. रागू औषध ननषेध तथा भददया ननमन्रण य अऩयाध न्मूनीकयण सम्फन्धी अन्तयविमा कामविभ ऩववत, 
फाॉके य सरावही जजल्राभा सम्ऩन्न गरयएको । 

110. यासामननक ऩदाथव आमातका रानग 69 वटा आमात इजाजत ऩर जायी गरयएको। 

111. रागू औषध उऩचाय तथा ऩनुस्थावऩना केन्रहरुराइव अनदुान ववतयणका रानग कामवववनध तजुवभा गयी 3 
वटा उऩचाय केन्रराइव अनदुान ववतयण गरयएको । 

112. देशबय सॊचारनभा यहेका रागू औषध उऩचाय तथा ऩनुस्थावऩना केन्रहरुराइव ऩयुस्कृत गनव भाऩदण्ड 
तजुवभा गयी प्रदेशस्तयफाट उत्कृि कामवसम्ऩादन गयेका 4 वटा केन्रहरुराइव नगद य प्रभाणऩरफाट 
ऩयुस्कृत गरयएको। 

113. 5 वटा बाषाभा रागू औषध ननमन्रण सम्फन्धी सचेतनाभूरक श्रव्म दृश्म साभग्री ननभावण य 
प्रचायप्रसाय गरयएको। 

114. 68 वटा औषधी उद्योगराइव ववनबन्न औषनध उत्ऩादनभा आवश्मक ऩने ननमजन्रत रागू औषध तथा 
सहामक यसामनको आमात अनभुनत प्रदान गरयएको । 

115. ववनबन्न आमोजनाहरुराइव 108 वटा आमात इजाजत ऩर प्रदान गरयएको । 

116. देशबय यहेका भौजखक प्रनतस्थाऩन उऩचाय केन्रहरुको  सहबानगतात्भक अनगुभन ऩिात भौजखक 
उऩचाय ऩर्द्नत सधुाय कामवमोजना-2077/78 तजुवभा गयी कामावन्वमन गरयएको । 

117. रागू औषध प्रमोगकतावहरुको रानग सॊचानरत उऩचाय तथा ऩनुस्थावऩना केन्रहरुको ननमनभत अनगुभन 
गरयएको ।  

118. जजल्रा प्रशासन कामावरमको नसपारयस अनसुाय नमाॉ स्थाऩना बएका 8 वटा उऩचाय तथा ऩनुस्थावऩना 
केन्रहरुराइव भन्रारमभा आवर्द्ता गरयएको। 

119. गाॉजा तथा गाॉजाजन्म ऩदाथवको वैऻाननक प्रमोग य औषनध उऩमोगका सम्फन्धभा अध्ममन 
अनसुन्धानका रानग सम्फर्द् ननकामहरुसॉग सभन्वम गरयएको। 

120. रागू औषध ननमन्रण सम्फन्धी वावषवक कामविभको कामावन्वमन कामोजना (भाइरस्टोन) तमाय य 
सोही फभोजजभ कामावन्वमन गरयएको। 

121. २७ वटा नेऩारी नागरयकता यद्द गरयएको । 

122. भन्रारमभा यहेका ववगतभा ववतयण बएका सफै अॊनगकृत नेऩारी नागरयकता सम्फन्धी अनबरेखहरूराई 

CIMS भा प्रवविी गरयएको । 

123. नागरयकता सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी (CIMS) भा यहेका रटुीऩूणव Data को Purification 
गरयएको । 
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124. शाखाफाट नागरयकता ववतयणसम्फन्धी हारसम्भ बएका ननदेशन/ऩरयऩरहरूको सॊगारोको भस्मौदा तमाय 
गरयएको । 

125. जजल्रा प्रशासन कामावरमहरूफाट छानवीन तथा अनसुन्धान हनुे नागरयकता सम्फन्धी उजयुीहरूको 
Tracking गनव Citizenship Complaints Management System (CCMS) को Prototype तमायी 
गरयएको । 

१५. गहृ भन्रारमको वेफसाइट 

गहृ भन्रामरको आनधकारयक वेफसाइट www.moha.gov.np यहेको छ । 

१६. वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी वववयण 

१७. सञ् चारन गयेको कामविभ य सो को प्रगनत प्रनतवेदन 

  फुॉदा नॊ. ९ भा उल्रेख गरयएको । 

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 २०७८/०७/१४ रुक्शना कऩारी 
सूचना तथा वववयणको 

प्रनतनरवऩ भाग 
२०७८/०७/१५ 

 

२ २०७८/०७/२८ ऩणु्मप्रसाद खनतवडा 
सूचना तथा जानकायी 
उऩरधध गयाइददने 

२०७८/०७/२९ 
 

 

२०. सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन बएका वा हनु ेबएको बए सो को वववयण 

 

http://www.moha.gov.np/

