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गृह मन्रालयको आ.ब. २०७६/0७७ तेस्रो रैमानसक (माघ-चैर) प्रगनत नवविण
(PROACTIVE DISCLOSURE)
१. गृह मन्रालयको स्वरुप ि प्रकृ नत
नेपालमा २००७ सालको िािनीनतक परिवतवन पश्चात देशको आन्तरिक कायवको व्यवस्थापन हेने गिी नव.सिं. २००८
सालमा गृह मन्रालयको स्थापना भयो । नव.सिं. २०१७ सालको शासकीय व्यवस्था परिवतवन पनि गृह मन्रालयको नाम
परिवतवन गिी गृह पञ्चायत मन्रालय बनाइयो ि नेपाललाई १४ अञ्चल, ७५ निल्लामा नवभािन गिी अञ्चलाधीश ि
प्रमरख निल्ला अनधकािीको व्यवस्था भयो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रािम्भ भएपनि अञ्चलाधीश ि प्रमरख निल्ला
अनधकािीको काम कतवव्य ि अनधकाि कानूनी रुपमा व्यवनस्थत गरियो । नव.सिं. २०३७ सालमा गृह मन्रालयबाट पञ्चायत
सम्बन्धी काम िर ट्याई सो सम्बन्धी काम हेने िर ट्टै स्थानीय नवकास मन्रालयको गठन भएपनि गृह मन्रालयको मरख्य
कायवभाि शानन्त, सरव्यवस्था ि स्थानीय प्रशासन भयो।
“मरलरकमा शानन्त, सरव्यवस्था ि सरिक्षा कायम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्रताको सिंिक्षण गनर”व गृह प्रशासनको मरख्य
उद्देश्य हो । गृह प्रशासनलाई सबल ि सक्षम बनाई िनतामा सरिक्षाको अनरभूनत क्रदलाउन ि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी
बनाई सरशासन कायम गनव गृह मन्रालय मातहत कािागाि व्यवस्थापन नवभाग, अध्यागमन नवभाग, िान्िय परिचय–पर
तथा पञ्िीकिण नवभाग, निल्ला प्रशासन कायावलय, इलाका प्रशासन कायावलय, सीमा प्रशासन कायावलय तथा सरिक्षा
ननकायका रुपमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल लगायतका ननकायहरु के न्रदेनख स्थानीय स्तिसम्म क्रियाशील िहेका िन्।
नेपालको प्रचनलत सिंनवधान तथा कानूनद्वािा प्रत्याभूत नागरिक स्वतन्रता, नवनधको शासन, मानव अनधकाि लगायत
लोकतानन्रक मूल्य ि मान्यतालाई सम्मान गने गिी कायव गनरव गृह प्रशासनको दृनिकोण हो । िनताको माग ि आधािभूत
आवश्यकता अनररूप गृह प्रशासनलाई सञ्चालन गिी देशमा भिपदो शानन्त सरिक्षा प्रदान गनरव गृह प्रशासनको लक्ष्य िहेको ि
। शानन्त सरव्यवस्था ि सरिक्षा कायम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्रताको सिंिक्षण गनरव गृह मन्रालयको मूलभूत उद्देश्य हो
।
२. गृह मन्रालयको काम, कतवव्य ि अनधकाि
नेपाल सिकाि (कायवनवभािन) ननयमावली, २०७४ अनरसाि गृह मन्रालयबाट देहाय बमोनिमका कायवहरु सम्पादन गरिदैं
आएको ि,●

आन्तरिक सरिक्षा तथा शानन्त सरव्यवस्था सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन ि ननयमन,

●

नवनश्ट व्यनि, महत्वपूणव स्थल, भवन, सिंिचना, कू टनीनतक ननयोग ि लोकमागवको सरिक्षा सम्बन्धी सूचना सिंकलन,
नवश्लेषण, उपयोग, समन्वय ि सरिक्षा प्रबन्ध,

●

सिंघ ि प्रदेश सम्बन्धी कानून, सरपिीवेक्षण ि समन्वय,

●

अपिाध िोकथाम तथा ननयन्रण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन,

●

अपिाध अनरसन्धान ि अपिाध अनरसन्धानको अनभलेख,

●

अपिाध ननयन्रण सम्बन्धी अन्तिावन्िय क्षेरीय समन्वय तथा सहयोग,

●

सरपरदग
व ी सम्बन्धी कानून, सनन्ध, सम्झौता ि कायावन्वयन,

●

नागरिकता सम्बन्धी नीनत, कानून, कायावन्वयन ि ननयमन,

●

पारिवारिक मानमला (नववाह, सम्पनि हस्तान्तिण, सम्बन्ध–नवच्िे द, लोपोन्मरख, टर हुिा, धमवपर
र , धमवपररी उििानधकाि
ि सिंयरि परिवाि) सम्बन्धी कानून,

●

उमेि, नाम ि िात सच्याउने सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वय ि ननयमन,

●

हातहनतयाि, खिखिाना तथा नबस्फोटक पदाथवको प्रयोग सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन, ननयन्रण
ननयमन,

●

यातना पीनडत सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, समन्वय ि ननयमन,

●

ननवािक नििबन्द, कािागाि तथा नहिासत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून ि मापदण्ड,
1

●

अनभयरि, थरनरवा ि कै दी अन्तिप्रदेश स्थानान्तिण सम्बन्धी,

●

शिणाथी मानमला सम्बन्धी नीनत, कानून ि व्यवस्थापन,

●

सम्पनि प्रानप्त, िग्गा प्रानप्त, अनधग्रहण ि मरआधिा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन,

●

नचठ्ठा तथा िरवा ननयन्रण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन,

●

नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िान्िय नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन,

●

िान्िय नवपद् कोष स्थापना सञ्चालन तथा प्रादेनशक नवपद् कोषमा सहयोग ि समन्वय,

●

सिाय, माफी, मरल्तवी ि परिवतवन,

●

ननवावचन तथा िनमतसिंग्रह,

●

सावविननक नबदा, उत्सव, उदी आक्रदको व्यवस्थापन,

●

इन्टिपोल तथा अन्तिावन्िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव ि समन्वय,

●

मानव अनधकाि ि नागरिक स्वतन्रताको सिंिक्षण तथा प्रवर्द्वन,

●

अन्तिावन्िय शानन्त स्थापना कायवमा सहयोग ि समन्वय,

●

अन्तिावन्िय सीमा, सीमास्तम्भको सरिक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तिावन्िय नसमानाको सरिक्षा,

●

सशस्त्र नवरोह, आर्थवक तथा सिंगरठत अपिाध, आतिंककािी क्रियाकलाप एविं अवैध सिंघ सिंस्थाहरुको गनतनवनध ननयन्रण
ि बारुदी सररुङको ननवािण,

●

सावविननक चासो ि महत्वका सूचना सिंकलन, आदानप्रदान, नवश्लेषण, उपयोग ि सिंिक्षण,

●

िान्िय परिचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन

●

नवदेशी नागरिकको प्रवेश, उपनस्थनत, गनतनवनध तथा प्रस्थानको व्यवस्थापन, ननयमन, ननयन्रण ि अनभलेखीकिण,

●

अध्यागमन, अत्यावश्यक वस्तर वा सेवाको आपूर्तव समन्वय,

●

उपानध, सम्मान तथा नवभूषण ि सरशोभन,

●

द्वन्द्व पीनडत तथा नवस्थानपत व्यनिहरुको िाहत तथा परनःस्थापना,

●

आर्थवक सहायता ि लागर औषध ननयन्रण,

●

धार्मवक नवषय, तीथवस्थान ि तीथवयारी,

●

कल्याण धन ि बेवारिसी धन,

●

सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपिाधको ननयन्रण,

●

सावविननक चन्दा सिंकलन ननयमन ि ननयन्रण,

●

गृह प्रशासन (कािागाि, शानन्त सरव्यवस्था, लागू औषध, प्रकोप व्यवस्थापन, सपरदग
व ी लगायत) नवषयक िान्िय
अन्तिावन्िय समन्वय ि सम्पकव ,

●

ननवावचन आयोग, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल, प्रहिी कल्याण ि प्रहिी क्रकताबखाना सम्बन्धी,

●

सावविननक नवषयसँग सम्बनन्धत नववाद, घटनाको िाँचबरझ ि अनरसन्धान,

●

सवािी ननयन्रण तथा सिकािी सवािी साधनको व्यवस्थापन ि समन्वय,

●

मन्रालय सम्बन्धी िान्िय अन्तिावन्िय सिंघ सिंस्थासँग सन्धी, सम्झौता, सम्पकव ि समन्वय,

●

मन्रालय सम्बन्धी सावविननक सिंस्थान, प्रानधकिण, सनमनत, प्रनत्ठान आक्रदको सञ्चालन ि ननयमन, ि

●

अन्य मन्रालयको कायव नवभािनमा नपिे का नवषय ।

३. गृह मन्रालयमा िहने कमवचािी सिंख्या ि कायव नवविण
महाशाखा/शाखाहरुको स्वीकृ त कायव नवविण तथा कायव प्रक्रिया नेपाल सिकाि (कायवसम्पादन) ननयमावली, २०६४
अनरसाि माननीय गृहमन्रीज्यूबाट सनचवज्यूलाई प्राप्त अनधकाि प्रत्यायोिन बमोनिम सनचवज्यूबाट आफर लाई प्राप्त
अनधकािहरु महाशाखा प्रमरख तथा शाखा प्रमरखलाई प्रत्यायोिन हुनेि । महाशाखा तथा शाखाको कायव निम्मेवािी
अनधकाि प्रत्यायोिनमा आधारित हुनेि ।
३.१

कमवचािी सङ्खख्या

नेपाल सिकािको नमनत २०७५/०२/०६ को ननणवयानरसाि स्वीकृ त भई हाल कायम िहेको गृह मन्रालयको सिंगठन सिंिचना
बमोनिमको सिंगठन सिंिचना देहाय बमोनिम िहेको ि,2

३.२

कायवनवविण
प्रशासन महाशाखा (Administration Division)
ननिामती प्रशासन तथा प्रहिी सेवाको लानग आवश्यक पने िनशनिको प्रक्षेपण, भनाव, िनौट तथा सो िनशनिको
ननयरनि, सरुवा, तानलम, बढर वा अवकाश लगायत कमवचािी व्यवस्थापनसँग सम्बनन्धत सम्पूणव कायवहरु, गृह प्रशासन
सम्बन्धी गरनासो व्यवस्थापन गने कायवहरु तथा सूचना तथा सञ्चाि प्रनवनधको नवकास तथा प्रयोग सम्बन्धी कायवहरु
प्रशासन महाशाखाको महत्वपूणव निम्मेवािी अन्तगवत पदविन् । यस महाशाखाबाट देहायका कायवहरू सम्पादन गरिन्ि,●

मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको ननयरनि, सरुवा, पदस्थापना, परिस्काि नवभागीय
सिाय, अवकाश सम्बन्धी,

●

मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको स्वदेशी तथा नवदेशी तानलम, अध्ययन, भ्रमण,
गो्ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन सम्बन्धी,

●

मन्रालय तथा मातहतका कायावलयहरूको सिंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्बन्धी,

●

कमवचािीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ्खकन ि व्यनिगत अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी,

●

कमवचािीलाई उनचत परिस्काि ि दण्डका लानग मूल्याङ्खकनका स्प्ट आधाि तयाि गने गिाउने सम्बन्धी,

●

सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने सम्बन्धी नबषय तथा नागरिक बडापर सम्बन्धी,

●

स्वदेशी तथा नवदेशी तानलम, अध्ययन, भ्रमण, गो्ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन सम्बन्धी,

●

ननिामती तथा प्रहिी कमवचािीहरूको सम्बन्धमा पिे का उिरिीहरूको िाननबन गिी कािबाही गने सम्बन्धी,

●

मातहत कायावलयहरूको सरपिीवेक्षण तथा ननिीक्षण सम्बन्धी,

●

कमवचािीको मनोबल उच्च िाख्न कमवचािी नहत सम्बन्धी अध्ययन अनरसन्धान गने, कमवचािीको समस्या समाधान
गनव सकािात्मक सरझावहरूलाई कायावन्वयन गने सम्बन्धी,

●

िनशनि नवकास, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ि क्षमता अनभवृनर्द्

●

नेपाल प्रहिी सम्बन्धी,

●

सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल सम्बन्धी,

●

इन्टिपोल तथा अन्तिावन्िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव , समन्वय, सूचना आदान प्रदान ि कायावन्वयन
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●

अन्तिावन्िय शानन्त स्थापना कायवमा सहयोग

●

अन्तिावन्िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव , समन्वय, सूचना आदान प्रदान ि कायावन्वयन

●

नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको क्षमता अनभवृनर्द्

●

सवािी साधन, सञ्चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािे क तथा कायावलय सनहतको भौनतक सिंिचनाको
व्यवस्थापन

●

प्रादेनशक आन्तरिक तथा कानून मन्रालयबाट कमवचािी प्रशासन सम्बन्धी नबषयमा कर नै सहयोग सरझाव तथा
समन्वयका लानग माग भई आएमा उि सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग तथा सरझाव क्रदने,

●

अनख्तयाि दररूपयोग अनरसन्धान आयोगबाट प्राप्त ननदेशन ि उिरिीहरूको फर्छ्यौट सम्बन्धी, ि

●

प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलय, िान्िय सतकव ता के न्र लगायतका ननकायबाट प्राप्त गरनासो तथा
उिरिी व्यवस्थापन सम्बन्धी ।

सरिक्षा तथा समन्वय महाशाखा (Security Coordination Division)
देशको समग्र शानन्त सरिक्षा ि अमनचयन कायम गदै िनताको िीउ धन ि स्वतन्रताको िक्षा गनव सरिक्षा ननकाय तथा
स्थानीय प्रशासनका निम्मेवाि अनधकािीहरूसँग समन्वय, सहयोग तथा ननदेशन गने यस महाशाखाको मरख्य निम्मेवािी
िहेको ि । यस महाशाखाको कायव नवविण देहाय बमोनिम िहेको ि,

शानन्त सरिक्षा नस्थनतको लेखािोखा ि सनमक्षा, शानन्त सरिक्षामा आइपिे का तथा सम्भानवत खतिा, चरनौती ि
िोनखम सम्बन्धी सूचनाको प्रदेशसँग आदानप्रदान, प्रदेशलाई सल्लाह सरझाव एविं थप सरिक्षा बल सहयोग
िािनीनतक, सामानिक, आर्थवक, वैदेनशक सावविननक चासो ि महत्वका नवषयको समसामनयक वस्तरनस्थनत
नवश्लेषण,



अपिाध तथा गैिकानूनी गनतनवनधको सूचना सिंकलन, नवश्लेषण, आदानप्रदान ि ननयन्रण,



देश नभरको शानन्त सरिक्षाको समग्र नस्थनतको लेखािोखा ि प्रनतवेदन,



सिंगरठत अपिाध, िाज्य नवरूर्द्को अपिाध, लागू औषध, िासरसी, आतिंकवाद, मानव बेचनवखन तथा ओसािपसाि,
बहुिान्िय प्रकृ नत वा मानव अनधकािको गम्भीि उल्लिंघन, िान्िय नहत वा सिोकािको दृन्टले सिंवेदनशील एविं
गम्भीि प्रकृ नतका अपिाध, दरई वा दरईभन्दा बढी प्रदेशको क्षेरानधकाि िोनडएको वा कर नै पनन प्रदेशको क्षेरानधकाि
नभर नपने ि प्रदेश प्रहिीले अनरिोध गिे का नवशेष तथा गम्भीि प्रकृ नतका अपिाधको अनरसन्धान तथा कािबाही,



देशको कर नै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र सिंघषव, सशस्त्र नवरोह वा पृथकतावादी गनतनवनध, आतिंककािी
गनतनवनध तथा िघन्य अपिाध ननयन्रणमा सहयोग,



अन्तिावन्िय सीमाको नकसािंकन, अनभलेख ि ननधाविण,



सिंनवधान, िान्िय सरिक्षा ि नहत नवरुर्द्का एविं भूनमगत तथा अधवभूनमगत सिंगठन, िातीय, धार्मवक, साम्प्रदानयक,
सशस्त्र नवरोह, आर्थवक तथा सिंगरठत अपिाध, अवैध सिंघ-सिंस्थाहरुको गनतनवनध, सावविननक चासो ि महत्वका
सूचना सिंकलन, आदानप्रदान, नवश्लेषण, उपयोग ि सिंिक्षण,



अन्तिसीमा अपिाध, सीमा अनतिमण, सीमावती क्षेरको भौनतक सामरिक नस्थनत सम्बन्धी सूचना सिंकलन,
नवश्लेषण ि उपयोग,



महत्वपूणव व्यनि, स्थल, भवन, सिंिचना, कू टनीनतक ननयोग ि लोकमागवको सरिक्षा सम्बन्धी सूचना सिंकलन,
नवश्लेषण, उपयोग, समन्वय ि सरिक्षा,



सिंघ ि अन्तिप्रदेश सरिक्षा ननकायबीच समन्वय,



अपिाध सम्बन्धी ननगिानी,



गम्भीि प्रकृ नतका अपिाधको अनरसन्धान तथा कािबाही,



अपिाध अनरसन्धानमा प्रदेशलाई दक्ष िनशनि, उपकिण, प्रनवनध, नवनधनवज्ञान लगायतमा सहयोग,



अपिाध सम्बन्धी िान्िय अनभलेख व्यवस्थापन,



सवािी साधन, सञ्चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािे क तथा कायावलय सनहतको भौनतक सिंिचनाको
व्यवस्थापन,



कानून कायावन्वयनमा सहयोग,
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कािागाि सरिक्षा ि नहिासत व्यवस्थापन,



सरिक्षा सूचना समन्वय ि सञ्िालको व्यवस्थापन



आतिंकवाद तथा गम्भीि प्रकृ नतका अपिाधमा क्रियाशील िान्िय, क्षेरीय एविं अन्तिावन्िय सञ्िालहरुको पनहचान
ि ननगिानी,



अन्तिावन्िय सीमाको सरिक्षा तथा नववाद समाधान सम्बन्धी,



िाहदानी सम्बन्धी एकीकृ त अनभलेख व्यवस्थापन,



स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी,



सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपिाध आक्रदको ननयन्रण
सम्बन्धी,



अध्यागमन सम्बन्धी,



शिणाथी मानमला सम्बन्धी,



ननवावचन आयोग सम्बन्धी,



निउ मास्ने बेच्ने ि तस्किी ननयन्रण सम्बन्धी,



वायिलेस, ड्रोन ि िे नडयो क्रिक्वेन्सीहरु सम्बन्धी,



यातायात दरघवटना सम्बन्धी,



ननषेनधत क्षेरको नीनत तिरवमा सम्बन्धी,



मतदाता परिचयपरको नीनत, व्यवस्थापन, नवतिण सम्बन्धी कायवका साथै निल्ला परिचय–पर व्यवस्थापन
अनधकािी ि अन्य कमवचािीहरुले गनरव पने कायवको प्रनशक्षण, ननिीक्षण, ननयन्रण ि अनरगमन सम्बन्धी,



नेपाल सिकाि ि नवनभन्न गैिसिकािी सिंस्था तथा समाि कल्याण परिषद् ि नवनभन्न गैि सिकािी सिंस्थासँग हुने
सम्झौता सम्बन्धी,



सूचना सिंकलन गने, शानन्त सरिक्षा सम्बन्धी ननदेशन िािी गने, शानन्त सरिक्षा सम्बन्धी कायवयोिना तयाि गने
सम्बन्धी,



गृह प्रशासनसँग सम्बनन्धत िान्िय तथा अन्तिावन्िय सभा सम्मेलन सम्बन्धी,



िाहदानी सम्बन्धी,



हातहनतयाि ि खिखिानाको इिाित सम्बन्धी, ि



साइबि अपिाध सम्बन्धी अनरसन्धान, नवश्लेषण ि कािबाही सम्बन्धी कायवहरु गने।

आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा (Internal Management Division)
मन्रालयको कायावलय तथा निन्सी व्यवस्थापन, आर्थवक प्रशासन, नवभरषण, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन तथा
अन्य महाशाखालाई नतोक्रकएका सम्परणव कायवहरु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमरखको निम्मेवािी िहेको ि। यस
महाशाखाको कायवनवविण देहाय अनरसाि उल्लेख गरिएको ि,

मन्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,



बैठक समािोह तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कायव गने,



मन्रालय तथा अन्तगवत ननकायहरुको बेरुिर फछ्र्यौट सम्बन्धी कायव गने,



आर्थवक प्रशासन सम्बन्धी कायव गने,



सावविननक नबदाको घोषणा, उदी ि सावविननक उत्सव आक्रद सम्बन्धी कायव गने,



नवभूषण सम्बन्धी कायव गने,



कल्याण धन ि वेवारिसे धन सम्बन्धी कायव गने,



तीथवस्थान ि तीथवयारीहरु सम्बन्धी कायव गने,



सवािी ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने,



उपत्यकामा िहेका सिकािी सवािी साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, ि



गृह मन्रालयले गनरव पने ति अन्य कर नै महाशाखालाई नतोक्रकएको कायव गने।

नीनत, योिना, अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन महाशाखा (Policy, Planning, Monitoring and Evaluation Division)
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आवनधक तथा बार्षवक नीनत योिना तिरवमा, कायविम कायावन्वयन, नागरिकता तथा िान्िय परिचयपर ि लागर औषध
ननयन्रणसँग सम्बन्धी कायवहरु सम्पादन गने कायव यस महाशाखाको निम्मेवािी नभर िहेको ि। यस महाशाखाको कायव
नवविण देहाय बमोनिम िहेको ि,

मन्रालय ि अन्तगवतको बार्षवक नीनत, योिना, कायविम तिरवमा, अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन सम्बन्धी,



मन्रालय अन्तगवत सञ्चानलत बार्षवक तथा आवनधक योिनाहरूको कायावन्वयन, अनरगमन तथा प्रगनत नवविण
सिंकलन गिी प्रगनत सनमक्षा गने गिाउने,



सिंसदमा मन्रालयसँग सम्बनन्धत नवषयमा उठे का प्रश्नहरुको िवाफ, ध्यानाकषवण, सावविननक महत्वको बिव्य
सम्बन्धी,



सरशासन तथा आर्थवक सम्बृनर्द्को कायवयोिना सम्बन्धी,



मन्रालय ि मातहतका ननकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई सूचना प्रनवनधको प्रयोग गिी प्रवाह गने सम्बन्धी
योिना, कायव योिना िणनीनत लगायतका आवश्यक कायवहरू गने गिाउने,



अिंगीकृ त ि सम्मानाथव नागरिकता नवतिण,



सिंघीय कानून बमोनिम नागरिकताको प्रानप्त, परनवप्रानप्त ि समानप्त



िान्िय परिचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,



लागर औषध ननयन्रण तथा एच.आई.भी. एड्स ननयन्रण सम्बन्धी,



लागर औषध सम्बन्धी नीनत तिरवमा, कायावन्वयन अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन सम्बन्धी,



लागू औषध ननयन्रण सम्बन्धमा मन्रालय अन्तिगत वा सम्बर्द् ननकायद्वािा सञ्चालन भएका कायविमहरुको
बिोबि अनरगमन गने, प्रगनत प्रनतवेदन नलने ि ननदेशन क्रदने, ि



औषधी उद्योगलाई आवश्यक सहायक िसायन तथा अन्य आवश्यक हुने िसायननक पदाथवको अनरमनत क्रदने
सम्बन्धी।

नवपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा (Disaster and Conflict Management Division)
नवपद् अध्ययन, िोनखम न्यूनीकिण तथा परनलावभ, नवपद् परववतयािी तथा प्रनतकायव, शानन्त प्रवर्द्वन ि िाहत तथा
तथ्याङ्खक व्यवस्थापनसँग सम्बनन्धत कायवहरु सम्पादन गने कायव यस महाशाखाको निम्मेवािी नभर िहेको ि। यस
महाशाखाको कायव नवविण देहाय बमोनिम िहेको ि,

नवपद् परववतयािी तथा प्रनतकायवको कायव,



नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा परनलावभ सम्बन्धी कायव,



नवपद् अध्ययन अनरसन्धान सम्बन्धी कायव,



नवपद् िोनखम न्यूनीकिण, नवपद् प्रनतकायव ि परनःस्थापना तथा परनर्नवमाण ि अनरसन्धान सम्बन्धी समन्वय ि
व्यवस्थापनको कायव,



नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरठत िान्िय परिषद तथा कायवकािी सनमनत सम्बन्धी कायव,



नेपाल िोनखम न्यूनीकिण सम्बन्धी कायवको समन्वय,



नवपद् व्यवस्थापन ऐन ि नवपद् व्यवस्थापन िणनीनतको कायावन्वयन सम्बन्धी कायव



आपतकालीन के न्रहरु सम्बन्धी कायव,



प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी,



दैवी प्रकोप के न्रीय उर्द्ाि सनमनतको सनचवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी,



वारुणयन्र सम्बन्धी कायव,



द्वन्द्व पीनडत क्षेरको सामानिक तथा आर्थवक नवकासको नीनत, िणनीनत सम्बन्धी कायविम



नबस्तृत शानन्त सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौता, सहमनत ि ननणवय कायावन्वयन अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन, ि



द्वन्द्वबाट पीनडत तथा नबस्थानपत व्यनिको िाहत, आर्थवक सहायता तथा परनःस्थापना ।

कानून महाशाखा (Law Division)
सिंयरि िा्िसिंघ, साकव तथा अन्य अन्तिावन्िय ननकायसँग भएका सनन्ध, सम्झौता, महासनन्ध, प्रोटोकलहरु मध्ये गृह
मन्रालयबाट सम्पादन हुनरपने कायवहरुको अद्यावनधक अनभलेख िाख्ने एविं अनरगमन गने साथै पक्ष िा्िको हैनसयतले
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नेपालले सिंयरि िा्िसिंघमा बरझाउनर पने ICCPR/CAT को आवनधक प्रनतवेदन सम्बनन्धत ननकायको सहयोग ि
समन्वयमा तयाि गने कायव यस महाशाखाको निम्मेवािी नभर िहेको ि। यस महाशाखाको कायव नवविण देहाय
बमोनिम िहेको ि,

मानव अनधकाि, मनहला, दनलत, मरनस्लम आक्रद मानव अनधकाि आयोगसँग सम्बनन्धत कायव गने,



गृह मन्रालय, मानव अनधकाि इकाईको रुपमा कायव गने,



मानव अनधकािको सिंिक्षण तथा प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायव,



आधािभूत मानव अनधकाि ि नागरिक स्वतन्रताको सिंिक्षण तथा प्रवर्द्वन,



UNHCR १३२५ ि १८२० को िान्िय कायवयोिना कायावन्वयन सम्बन्धी कायव,



मन्रालयसँग सम्बनन्धत ऐन, ननयम, ननदेनशका तथा कायवनवनधहरूको मस्यौदा तयाि गने सम्बन्धी कायव गने,



मन्रालय ि अन्तगवतका नवभाग, शाखा ि कायावलयहरूलाई कानूनी िाय सल्लाह क्रदने,



प्रकानशत गनरवपने ऐन, ननयम सूचनाहरूको मस्यौदा तिरवमा गने तथा िािपरमा प्रकानशत गने गिाउने,



मन्रालय ि मातहतका कमवचािीहरूको कानूनी प्रनतिक्षा सम्बन्धी कायव,



मन्रालय उपि पिे का रिट ननवेदनहरूको िवाफ तयाि गने सम्बन्धी कायव,



मन्रालय तथा मातहतका ननकायहरूबाट प्रयोग हुने ऐन ननयमलाई समय समयमा परनिावलोकन गने सम्बन्धी
कायव गने,



आन्तरिक मानमला मन्रालय एविं प्रदेश प्रहिी मरख्यालयबाट गृह प्रशासनसँग सम्बनन्धत ऐन ननयम लगायतका
कानूनी नवषयमा कर नै सहयोग सरझाव तथा समन्वयका लानग माग भई आएमा उि सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग
तथा सरझाव क्रदने,



फै सला कायावन्वयन सम्बन्धी कायव,



िाँचबरझ आयोग सम्बन्धी काम गने,



सिकािवादी मरद्दा सम्बन्धी कायव गने,



मन्रालय हेने परनिावेदन सम्बन्धी काम कािबाही गिी ननणवय तयाि गिी ननणवय पचाव गने गिाउने,



नवशेष अदालत सम्बन्धी कायव गने,



गृह मन्रालयसँग सम्बनन्धत नवधयेक तिरवमा गने ऐन ननयम सिंशोधन सम्बन्धी मस्यौदा तयाि पने ि सो सम्बन्धी
अन्य काम कािबाही गने,



गृह मन्रालय वा अन्तगवतका ननकायहरुको कामसँग सम्बनन्धत ऐन, ि



ननयम परिपरहरू अद्यावनधक पािी मातहतका कायावलय ि नवभागहरुमा उपलधध गिाउने ।

४. गृह मन्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा
महाशाखा तथा शाखाहरुको स्वीकृ त कायव नवविण बमोनिम गृह मन्रालयको नवनभन्न शाखाहरुबाट प्रदान गरिने सेवा
देहाय बमोनिम िहेका िन्,महाशाखा मातहतका शाखाहरु
प्रशासन महाशाखा
१. ननिामती कमवचािी प्रशासन
शाखा

प्रदान गरिने सेवा
 मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको ननयरनि, सरुवा, पदस्थापना,
परिस्काि नवभागीय सिाय, अवकाश सम्बन्धी,
 मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको स्वदेशी तथा नवदेशी तानलम,
अध्ययन, भ्रमण, गो्ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन सम्बन्धी,
 मन्रालय तथा मातहतका कायावलयहरूको सिंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्बन्धी,
 ननिामती कमवचािीहरूको कायव सम्पादन मूल्याङ्खकन सम्बन्धी,
 सेवा प्रवाह प्रभावकािीता सम्बन्धी ि नागरिक बडापरको कायावन्वयन सम्बन्धी,
 निल्ला, इलाका ि सीमा प्रशासन कायावलयहरूको िनशनिको कामकािबाहीको सरपिीवेक्षण
तथा ननिीक्षण सम्बन्धी,
 शाखा सम्बन्धी अनत गोप्य महत्वपरणव कागिातहरुको निम्मा नलई िाख्ने,
 गृह मन्रालय मातहतका सम्पूणव ननिामती कमवचािीहरुको अनभलेख व्यवस्थापन तथा
अद्यावनधक गने सम्बन्धी,
 ननिामती कमवचािीहरूको क्षमता अनभवृनर्द् सम्बन्धी तानलम, गो्ठी, सम्मेलन, कायवशालाको
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आयोिनाको प्रबन्ध नमलाउने ि तत्सम्बन्धी प्रनतवेदन तयाि गने गिाउने, ि
 प्रादेनशक आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालयबाट कमवचािी प्रशासन सम्बन्धी नबषयमा
कर नै सहयोग सरझाव तथा समन्वयका लानग माग भई आएमा उि सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग
तथा सरझाव क्रदने ।

२. प्रहिी कमवचािी प्रशासन शाखा

 नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका अनधकृ तहरुको ननयरनि, पदस्थापना, सरुवा,
बढर वा, परिस्काि, नवभागीय कािबाही तथा अवकाश सम्बन्धी कायव,
 नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका अनधकृ तहरुको स्वदेशी तथा नवदेशी तानलम,
अध्ययन, भ्रमण, गो्ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन सम्बन्धी,
 नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका कमवचािीहरूको अनभलेख अद्यावनधक िाख्ने
सम्बन्धी,
 नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका कमवचािीहरुको सेवाको शतव तथा सरनवधा सम्बन्धी,
 नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका कायावलयहरुको स्थापना, दिबन्दी व्यवस्था
सम्बन्धी कायव,
 नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका नवनभन्न तहका ईकाइहरूको स्थापनाका लानग
सिंगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण सम्बन्धी,
 नेपाल प्रहिीका अनधकृ त प्रहिी कमवचािीहरूको कायव सम्पादन मूल्याङ्खकन सम्बन्धी,
 प्रदेश प्रहिीको क्षमता अनभवृनर्द्मा सहयोग,
 कानून कायावन्वयनमा सहयोग,
 इन्टिपोल तथा अन्तिावन्िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव , समन्वय, सूचना आदान प्रदान ि
कायावन्वयन,
 अन्तिावन्िय शानन्त स्थापना कायवमा सहयोग,
 के न्रीय प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ि क्षमता
अनभवृनर्द्,
 नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको क्षमता अनभवृनर्द्,
 िनशनि नवकास, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ि क्षमता अनभवृनर्द्,
 सवािी साधन, सञ्चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािे क तथा कायावलय सनहतको
भौनतक सिंिचनाको व्यवस्थापन, ि
 िा्ि सिंघको आह्वानमा शानन्त स्थापनाको लानग िाने प्रहिी कमवचािीहरुको मनोनयन
सम्बन्धी कायव ।
 कमवचािीको गरनासो सरनरवाई ि सकािात्मक सरझावहरुलाई कायावन्वयन गने सम्बन्धी,
 स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी गरनासो सरन्ने ि व्यवस्थापन गने, िनशनि बािे ननिीक्षण ि
अनरगमन गने गिाउने सम्बन्धी,
 अनख्तयाि दररूपयोग अनरसन्धान आयोगबाट प्राप्त ननदेशन ि उिरिीहरूको फर्छ्यौट सम्बन्धी,
 प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलय, िान्िय सतकव ता के न्र लगायतका ननकायबाट
प्राप्त गरनासो तथा उिरिी व्यवस्थापन सम्बन्धी,
 हेलो सिकािबाट प्राप्त भै आएका गरनासोहरुको फर्छ्यौट तथा व्यवस्थापन,
 गृह मन्रालय तथा माननीय गृहमन्रीको सनचवालयमा प्राप्त उिरिी तथा गरनासाहरुको
यथोनचत फर्छ्यौट तथा सम्बनन्धत ननकायहरुमा कायावन्वयनका लानग पठाउने,
 गृह मन्रालयमा िहेको Toll Free Telephone माफव त प्राप्त गरनासाहरुको तत्काल फर्छ्यौट
गने तथा कायावन्वयनका लानग सम्बनन्धत ननकायमा पठाउने, ि
 शाखा सम्बन्धी अनत गोप्य महत्वपूणव कागिातहरुको निम्मा नलई िाख्ने ।

३. गरनासो व्यवस्थापन शाखा

 नवद्यरतीय सरशासन (E-Governance) सम्बन्धी,
 गृह मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई नवद्यरतीय माध्यमको
प्रयोग गिी प्रवाह गने सम्बन्धी योिना, कायवयोिना, िणनीनत, बिेट लगायतका आवश्यक
कायवहरू,
 नवद्यरतीय सरशासनका लानग गृह मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायबीच सूचना सञ्चाि प्रनवनध
सञ्िाल (ICT Network) सञ्चालन एविं व्यवस्थापन सम्बन्धी,
 गृह मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयमा प्रयोग हुने नवद्यरतीय उपकिण, सफ्टवेयि, वेबसाइट
आक्रद प्रयोग, उत्पादन, सञ्चालनको लानग आवश्यक नीनत एविं कायवनवनध तयाि गने सम्बन्धी
 व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को नवकास गिी प्रयोगमा ल्याउने,
 नवद्यरतीय सरशासनका लानग आवश्यक नवद्यरतीय उपकिणहरूको प्रबन्ध गनव स्पेनशक्रफके शन
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४. सूचना प्रनवनध शाखा
सरिक्षा तथा समन्वय महाशाखा
१.शानन्त सरिक्षा तथा अपिाध
ननयन्रण शाखा

लगायतका आवश्यक कायव सम्बन्धी,
वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउने ि आवश्यक व्यवस्थापन सम्बन्धी,
नवद्यरतीय सरशासनका लानग आवश्यक तानलम एविं अनरनशक्षण कायवको व्यवस्थापन सम्बन्धी,
कम्प्यरटि प्रणालीबाट नागरिकताको प्रमाणपर नवतिण गने सम्बन्धमा प्रनवनध सिंयोिनको
प्रबन्ध नमलाउने,
गृह मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायबाट माग भए अनरसाि प्रनवनध प्रयोग ि सञ्चालनको
व्यवस्थाका लानग प्रानवनधक सहयोग एविं पिामशव उपलधध गिाउने, ि
प्रदेश आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालयलाई आवश्यक प्रानवनधक सहयोग एविं पिामशव
उपलधध गिाउने।

 िािनीनतक, सामानिक, आर्थवक, वैदने शक सावविननक चासो ि महत्वका नवषयको
समसामनयक वस्तरनस्थनत नवश्लेषण गने,
 महत्वपूणव व्यनि, स्थल, भवन, सिंिचना, कू टनीनतक ननयोग ि लोकमागवको सरिक्षा सम्बन्धी
सूचना सिंकलन, नवश्लेषण, उपयोग, समन्वय ि सरिक्षा सम्बन्धी कायव गने,
 शानन्त सरिक्षा नस्थनतको लेखािोखा ि सनमक्षा, शानन्त सरिक्षामा आइपिे का तथा सम्भानवत
खतिा, चरनौती ि िोनखम सम्बन्धी सूचनाको प्रदेशसँग आदान–प्रदान, प्रदेशलाई सल्लाह
सरझाव एविं थप सरिक्षा सहयोग सरिक्षा सम्बन्धी कायव गने,
 सिंघ ि अन्तिप्रदेश सरिक्षा ननकायबीच समन्वय सरिक्षा सम्बन्धी कायव गने,
 अपिाध तथा गैिकानूनी गनतनवनधको सूचना सिंकलन, नवश्लेषण, आदानप्रदान ि ननयन्रण,
 अपिाध सम्बन्धी ननगिानी सम्बन्धी कायव गने,
 गम्भीि प्रकृ नतका अपिाधको अनरसन्धान तथा कािबाही सम्बन्धी कायव गने,
 अपिाध अनरसन्धानमा प्रदेशलाई दक्ष िनशनि, उपकिण, प्रनवनध, नवनधनवज्ञान लगायतमा
सहयोग,
 अपिाध सम्बन्धी िान्िय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,
 देशनभरको शानन्त सरिक्षाको समग्र नस्थनतको लेखािोखा ि प्रनतवेदन सम्बन्धी कायव गने,
 सवािी साधन, सञ्चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािे क तथा कायावलय सनहतको
भौनतक सिंिचनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,
 सिंगरठत अपिाध, िाज्य नवरूर्द्को अपिाध, लागू औषध, िासरसी, आतिंकवाद, मानव बेचनवखन
तथा ओसािपसाि, बहुिान्िय प्रकृ नत वा मानव अनधकािको गम्भीि उल्लिंघन, िान्िय नहत वा
सिोकािको दृनिले सिंवेदनशील एविं गम्भीि प्रकृ नतका अपिाध, दरई वा दरई भन्दा बढी प्रदेशको
क्षेरानधकाि िोनडएको वा कर नै पनन प्रदेशको क्षेरानधकाि नभर नपने ि प्रदेश प्रहिीले अनरिोध
गिे का नवशेष तथा गम्भीि प्रकृ नतका अपिाधको अनरसन्धान तथा कािबाही सम्बन्धी कायव गने,
 देशको कर नै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र सिंघषव, सशस्त्र नवरोह वा पृथकतावादी
गनतनवनध, आतिंककािी गनतनवनध तथा िघन्य अपिाध ननयन्रणमा सहयोग सम्बन्धी कायव,
 सिंनवधान, िान्िय सरिक्षा ि नहत नवरुर्द्का एविं भूनमगत तथा अधवभूनमगत सिंगठन, िातीय,
धार्मवक, साम्प्रदानयक, सशस्त्र नवरोह, आर्थवक तथा सिंगरठत अपिाध, अवैध सिंघसिंस्थाहरुको
गनतनवनध, सावविननक चासो ि महत्वका सूचना सिंकलन, आदानप्रदान, नवश्लेषण, उपयोग ि
सिंिक्षण सम्बन्धी कायव,
 सरिक्षा सूचना समन्वय ि सञ्िालको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,
 आतिंकवाद तथा गम्भीि प्रकृ नतका अपिाधमा क्रियाशील िान्िय, क्षेरीय एविं अन्तिावन्िय
सञ्िालहरुको पनहचान ि ननगिानी सम्बन्धी कायव,
 शानन्त सरिक्षा सम्बन्धी नीनत, योिना तिरवमा एविं कायावन्वयन, प्रदेश स्तिीय सरिक्षा गो्ठी
सञ्चालन गने,
 ससिंहदिबाि सरिक्षा सम्बन्धी कायव,
 सशस्त्र प्रहिी बल नेपालको कायावलय स्थापना सम्बन्धी कायव,
 प्रहिी चौकी स्थापना सम्बन्धी कायव गने,
 ननवावचन सरिक्षा सम्बन्धी कायव गने,
 सरिक्षासँग सम्बर्द् ननकायहरु बीच समन्वय सम्बन्धी कायव गने,
 सीमा क्षेरमा हुने आवागमन व्यवस्थापनसँग सम्बनन्धत कायव गने,
 नवनभन्न ननकायबाट प्राप्त अध्ययन नवश्लेषण ि सम्प्रेषण सम्बन्धी कायव गने,
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 आकनस्मक रुपमा घटेका घटनामा पिी घाईते भएका व्यनिहरुको उर्द्ाि गिी उपचािको
व्यवस्था गने कायवमा समन्वय गने,
 अनत नवनश्ट ि नवनश्ट व्यनिहरुको सरिक्षा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नमलाउने,
 तस्किी तथा सबै प्रकािका अपिाध ननयन्रण कायव योिना तिरवमा ि कायावन्वन गने,
 सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपिाध
आक्रदको ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने,
 सञ्चाि माध्यम ि उपकिण सम्बन्धी कायव गने,
 शानन्त सरिक्षा सम्बन्धी िरुिी गोप्य खबिहरु सम्बनन्धत महाशाखामा उपलधध गिाउने,
 गृह मन्रालय सम्बर्द् मनन्रपरिषद्का ननणवयहरु, महत्वपूणव गोप्य प्रनतवेदनहरुको अनभलेख
िाख्ने,
 शानन्त सरिक्षा कायम गने सम्बन्धमा अन्य ननकायहरुसँग समन्वय गनरव पिे मा मानथल्लो
अनधकािीलाई िानकािी गिाउने,
 नवनश्ट एविं कू टनैनतक ननयोगका पदानधकािीहरुको भ्रमणको सरिक्षा सम्बन्धी कायव गने,
 के न्रीय सरिक्षा सनमनतका ननणवयहरु कायावन्वयन गने,
 आतिंककािीहरुको गनतनवनध ननयन्रण सम्बन्धी काम गने,
 मरलरकभिको शानन्त सरिक्षा ि व्यवस्था कायम िाख्ने तथा शानन्त सरिक्षा सम्बन्धी कायवमा सिंल्
ननकायहरूको अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन गने,
 शानन्त सरिक्षा सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल नेपालको काम
कािबाही सम्बन्धमा समय समयमा मूल्याङ्खकन गिी प्रनतवेदन तयाि गने,
 मन्रालयमा ननयन्रण कक्ष सञ्चालन गने,
 सरिक्षा तथा आकनस्मक कामका लानग हेनलकप्टि उडान अनरमनत सम्बन्धी कायव गने,
 हातहनतयाि ि खिखिानाको इिाित सम्बन्धी कायव गने,
 साइबि अपिाध सम्बन्धी अनरसन्धान, नवश्लेषण ि कािबाही सम्बन्धी कायव गने,
 सरिक्षा सम्बन्धी सिंवेदनशील अनभलेखहरू, नीनतहरु ि सरधािका अनभलेखहरूको व्यवस्थापन
गने,
 समय–समयमा गठन हुने मन्रालय सम्बर्द् आयोग/कायवदल/सनमनतसँग सम्बनन्धत कायव गने, ि
 शाखा सम्बन्धी अनत गोप्य महत्वपूणव कागिातहरुको व्यवस्थापन गने गिाउने ।
 अन्तिावन्िय सीमानाको सरिक्षा सम्बन्धी कायव,
 अन्ति सीमा अपिाध, सीमा अनतिमण, सीमावती क्षेरको भौनतक सामरिक नस्थनत सम्बन्धी
सूचना सिंकलन, नवश्लेषण ि उपयोग सम्बन्धी कायव,
 अन्तिावन्िय सीमाको सरिक्षा तथा नववाद समाधान सम्बन्धी,
 अन्तिावन्िय सीमाको नकसािंकन, अनभलेख ि ननधाविण ,
 अन्तिावन्िय सीमा/दशगिा ि सीमा स्तम्भहरुको िे खदेख, हेिचाह, सम्भाि ि सीमा
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,
 सीमा नदी सम्बन्धी कायव,
 आप्रवासन तथा प्रवासन सम्बन्धी कायव,
 धार्मवक तथा सािंस्कृ नतक गनतनवनध सम्बन्धी कायव,
 नवदेशी नागरिकहरुलाई कायव सहमनत उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,
 िाहदानी सम्बन्धी कायव गने,
 पयवटन नवकासमा सहयोग परर्याउने सम्बन्धी कायव,
 ननषेनधत क्षेरमा िाने नवदेशीहरुलाई पदयारा अनरमनत सम्बन्धी कायव,
 चिन नवकास सम्बन्धी कायव,
 सीमावती धार्मवक एविं सािंस्कृ नतक स्मािकहरुको सिंिक्षण गनव सहयोग परर्याउने सम्बन्धी कायव,
 अध्यागमन सम्बन्धी कायव,
 हि सनमनत गठन तथा हि यारीहरु सम्बन्धी कायव, टण्
 भाितीय पेन्सन नवतिण टोली, मेनडकल टोली ि रिकर रटङ रटम सम्बन्धमा सम्बनन्धत
निल्लाहरुमा कायव सञ्चालन गनव सहमनत क्रदने सम्बन्धी कायव, ि
 नेपाल सिकाि तथा समाि कल्याण परिषदसँग भएको सम्झौता अनररुप नवनभन्न योिनामा
काम गनव आउने नवदेशी नागरिकहरुलाई काममा लगाउन सहमनत प्रदान गने सम्बन्धी कायव ।
 स्थानीय प्रशासन सम्बन्धमा निल्लाहरुबीच आवश्यकता अनरसाि समन्वय कायम गने
सम्बन्धी कायव ,
 निल्लाको वस्तर नस्थनतको अनभलेख िाख्ने सम्बन्धी कायव,
 आपूर्तव नस्थनतको अनरगमन गने सो सम्बन्धमा सहयोग परर्याउने,
 दरगवम क्षेर ि लामा गरम्बा व्यवस्था सनमनतसँग समन्वय िाखी भए गिे का कामको अनभलेख
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२.अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन
शाखा
























३.स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश
समन्वय शाखा
व्यवस्थापन महाशाखा
१.कायावलय व्यवस्थापन तथा
निन्सी शाखा

िाख्ने,
बिाि ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
यातायात ि सञ्चाि व्यवस्था सम्बन्धी कायव,
नचठ्ठा िरवा इत्याक्रदको ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
सावविननक चन्दा सिंकलन ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
हाटबिाि मेला सम्बन्धी कायव,
मतदाता परिचयपर सम्बन्धी कायव,
नववाह दताव सम्बन्धी कायव गने,
ननवावचन आयोग सम्बन्धी कायव गने,
ऐनतहानसक स्थलहरुको सिंिक्षण सम्बन्धी कायव,
शिणाथी सम्बन्धी कायव गने,
शिणाथीको लगत िाख्ने तथा यारा अनरमनत पर सम्बन्धी कायव गने,
कािागाि व्यवस्था सम्बन्धी कायव,
अवैध धमव प्रचाि ि धमव परिवतवन सम्बन्धी कायवको ननयन्रण,
अन्य मन्रालयसँग सम्बनन्धत प्राप्त सूचानाहरु तत् तत् ननकायहरुमा कािबाहीको लानग
पठाउने,
नमरिा्िहरु सँग हुने सीमा बैठक सम्बन्धी,
BIMSTEC सम्बन्धी,
सरपरदग
व ी सम्बन्धी,
मररा ननमवलीकिण सम्बन्धी,
अन्ति प्रदेश सहयोग समन्वय ि सहिीकिण सम्बन्धी,
अन्ति प्रदेश नववाद ननरुपण सम्बन्धी,
अन्ति प्रदेश सहयोग, समन्वय तथा सहिीकिण सम्बन्धी, ि
अन्ति प्रदेशको क्षेरानधकाि, स्रोत साधनको बाँडफाँड ि उपयोग सम्बन्धी ।

 मन्रालयमा कािमा िहेका तथा पदस्थापन हुने कमवचािीहरु लगायत मन्रालयका सम्पूणव
कमवचािीहरुको हानििी व्यवस्था नमलाउने,
 स्टोि सञ्चालन गिाउने ि निन्सी मालसामानको आपूर्तव व्यवस्था नमलाउने, स्रेस्ता िाख्ने,
भौनतक पिीक्षण गिाउने ि कायावलयको आन्तरिक व्यवस्था नमलाउने, कम्पाउण्ड एरिया ि
कायावलय सिसफाई, ममवत सम्भाि गने गिाउने, िपाइ सम्बन्धी कायव गने गिाउने,
 खरिद इकाई सम्बन्धी सम्पूणव कायवहरु गने,
 नललामी सम्बन्धी कायव गने,
 दताव तथा चलानी ननयन्रण गिी तदारुकताका साथ कायव सञ्चालन हुने व्यवस्था नमलाउने,
 िग्गाको मरआधिा सम्बन्धी कायव गने,
 कल्याण धन ि बेवारिसे धन सम्बन्धी नीनत तयाि गने,
 मन्रालयले गनरव पने ति अन्य शाखाहरुलाई नतोक्रकएका कामहरु गने, ि
 मयावदािम सम्बन्धी ।
 िा्िपनत, उपिा्िपनत ि प्रधानमन्री तथा सम्माननीयज्यूहरूको वैदने शक भ्रमणमा सहयोग
सम्बन्धी कायव गने,
 मन्रालयमा प्रयोगमा िहेका ि मौज्दातमा िहेका सवािी साधनहरुको िे खदेख गने ि ममवत
सम्भाि सम्बन्धी कायव गने,
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२.आन्तरिक प्रशासन, सवािी तथा
सभा समािोह व्यवस्थापन शाखा

३.आर्थवक प्रशासन शाखा

नीनत, योिना, अनरगमन तथा
मूल्याङ्खकन महाशाखा
१.योिना, अनरगमन तथा
मूल्याङ्खकन

२.नागरिकता तथा िानिय
परिचयपर व्यवस्थापन शाखा

 चाडपवव, उत्सव तथा सवािीको लानग उदीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,
 सिकािी सवािी साधनहरुको व्यवस्थापन एविं सावविननक नबदाको क्रदन चलाउन अनरमनत क्रदने
सम्बन्धी कायव,
 बषवभरिको चाडपवव सम्बन्धी ननणवय गिाउने, सावविननक नबदा यक्रकन गिाई िािपरमा सूचना
प्रकानशत गिाउने,
 तीथवस्थान ि तीथवयारीहरु सम्बन्धी कायव गने,
 उच्च पदस्थहरूको अनन्तम सिंस्काि सम्बन्धी कायव गने,
 गृह मन्रालयले सवािी साधन उपलधध गिाउन क्रकटान गिे का पदानधकािीहरुलाई सवािी
साधन उपलव्ध गिाउन आवश्यक व्यवस्था गने,
 समािोह प्रबन्ध फाँट वसन्तपरि ि बैठक फाँटबाट गरिने कायवको िे खदेख, ननयन्रण ि
सरपिीवेक्षण गने गिाउने,
 िा्िपनतको कायावलयसँग समन्वय गिी नवभरषण सरशोभन समािोह आयोिना गने, ि
 सम्बनन्धत ननकायसँग समन्वय गिी नवभरषण, परट्टका ननमावण गने, नसलाई गने तथा सो को
भण्डािणको व्यवस्था गने ।
 साधािण बिेट तिरवमा गने ि नवकास बिेटको हकमा योिना ि कायविम हेने सम्बनन्धत शाखा
वा महाशाखासँग समन्वय गिी तिरवमा गने,
 आर्थवक कािोबािसँग सम्बनन्धत काम ि निम्मेवािी बहन गिी यस ननयमावली बमोनिम
ननकासा माग गने व्यवस्था नमलाउने,
 ननकासा भएको िकमको खचवको नहसाब क्रकताब िीतपूववक िाख्ने, खचवका फाँटवािी तथा
आर्थवक नवविण तयाि गने,
 त्यस्ता फाँटवािी एविं आर्थवक नवविण कायावलय प्रमरखबाट स्वीकृ त गिाई समयमै सम्बनन्धत
ननकायमा पठाउने ि लेखापिीक्षण गिाउने,
 लेखापिीक्षणबाट कायम हुन आएको बेरुिरको लगत िाख्ने ि बेरुिर फछ्र्यौट गने प्रमाण िरटाई
पेश गने गिाउने,
 ननयनमत गनरव पने नवषयहरू ननयनमत गनव गिाउन पेश गने,
 आफू सरुवा वा बढर वा भई िाँदा आफ्नो निम्माको सम्पूणव स्रेस्ता, नगद ि बैङ्खक मौज्दात, बेरुिर
लगत ि अनभलेखहरू वहालवाला वा ननिलाई बरझाउने गिी मातहत कमवचािीलाई बिबरझािथ
गने,
 आफ्नो िाय अनरसाि ननणवय भएको िकम कलमको हकमा निम्मेवािी बहन गने,
 कायावलय प्रमरखले सरम्पेको आर्थवक कािोबाि सम्बन्धी काम गने ि आर्थवक कािोबािमा
कायावलय प्रमरखलाई िाय क्रदने, ि
 आर्थवक प्रशासन महाशाखा वा शाखा प्रमरखले आफ्नो मातहतका अनधकृ त वा अन्य सहायक
कमवचािीलाई कामको बाँडफाँड गिी निम्मेवािी सरम्पन सक्ने।

अल्पकालीन ि दीघवकालीन नीनत तथा योिना तिरवमा गने,
ननयनमत रुपमा वार्षवक तथा आवनधक योिना तिरवमा गने,
नेपाल सिकािबाट प्राप्त नवशेष ननदेशनहरु कायावन्वयन गनव योिना तिरवमा गने,
मन्रालय अन्तगवत सञ्चानलत वार्षवक तथा आवनधक योिनाहरुको कायावन्वयन, अनरगमन ि
प्रगनत नवविण सिंकलन गिी प्रगनत सनमक्षा गने,
 योिना ि प्रगनतका सम्बन्धमा िान्िय योिना आयोगसँग सम्पकव इकाईको रुपमा काम गने,
 सिंसद सम्बन्धी काम गने, ि
 मन्रालयका मरख्य मरख्य कामहरुको प्रगनत नवविण प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को
कायावलयमा पठाउने ।






 नागरिकता नवतिण प्रक्रियाको लगाताि अनरगमन गने, प्रगनत तथ्याङ्खक नलने तथा नागरिकता
पाएका ि पाउन बाँकीको अनभलेख अद्यावनधक पािी िाख्ने तथा िाख्न लगायतका नागरिकता
सम्बन्धी कायवहरु गने,
 सिंघीय कानून बमोनिम नागरिकताको प्रानप्त, परनःप्रानप्त ि समानप्त,
 नेपाल सिकािको ननणवयले बदि भएका नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कायवको अनभलेख िाख्ने ि
िाख्न लगाउने,
 नेपाल सिकािको ननणवय बमोनिम प्रदान गरिने अिंनगकृ त तथा सम्मानाथव नेपाली
नागरिकताको प्रमाण-पर नवतिण गने, ि
 िान्िय परिचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव ।
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३.लागर औषध ननयन्रण शाखा























नवपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन
महाशाखा
१.शानन्त प्रवर्द्वन शाखा

लागर औषध सम्बन्धी नीनत तिरवमा, कायावन्वयन, अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन,
लागर पदाथव दरव्यवसनीहरूको उपचाि एविं परनःस्थापना सम्बन्धी नीनत ननधाविण,
लागर औषध नबिी नवतिण, ओसािपसाि ि दररुपयोग ननयन्रण,
लागर पदाथव सम्बन्धी कायवहरूको अनभलेख िाख्ने,
औषधी तयाि गनव चानहने लागर पदाथव नझकाउन ि प्रयोग गनव अनरमनत क्रदने,
बिामद भएको लागर औषध न्ट गने गिाउने,
लागर पदाथव सम्बन्धी तानलम, गो्ठी, सेनमनाि आयोिना गने,
लागर पदाथव ननयन्रण सम्बन्धी उच्चस्तिीय सनमनतले तय गिे का कायवहरू गने गिाउने,
लागर पदाथव दरव्यवसनीहरूको उपचाि एविं परनःस्थापना सम्बन्धी नीनत तथा कायविम
कायावन्वयनको लानग सामानिक सिंघ, सिंस्थाहरूसँग समन्वय िाख्ने,
लागर पदाथवको दर्परिणाम सम्बन्धी िनचेतना अनभवृनर्द् गने कायवहरूको तिरवमा गने ि प्रचाि
प्रसाि गने,
लागर औषध ननयन्रण सम्बन्धी गनतनवनध झल्कने प्रकाशनहरू प्रकानशत गने,
िासायननक पदाथवहरूको ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने,
नव्फोटक पदाथव सम्बन्धी नीनत ननधाविण, सोको ननकासा ि ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
लागर औषध ननयन्रण सम्बन्धी नीनत, योिना कायवहरुको तिरवमा गिी पेश गने,
लागर पदाथव ननयन्रण सम्बन्धी उद्देश्य नलई स्थानपत स्वदेशी गैि सिकािी सिंस्थाहरुले
मन्रालयसँग आवर्द्ता,
लागर औषध ननयन्रण सम्वन्धमा मन्रालय अन्तगवत वा सम्वर्द् ननकायद्वािा सञ्चालन भएका
कायविमहरुको बिोबि अनरगमन प्रगनत प्रनतवेदन ि ननदेशन उपलधध गिाउने,
लागर औषध ननयन्रण सम्वन्धमा अवश्यक सूचना, तथ्याङ्खक तथा िानकािीहरु उपलधध गने
गिाउने,
स्वीकृ त भएका नवषयहरुमा िान्िय ि अन्तिावन्िय सिंघ सिंस्थाहरुसँग आवश्यक पराचाि गने,
लागर औषधसँग सम्बनन्धत नवषयमा कर नै ननकाय वा सिंस्थाले बोलाउने सेनमनाि बैठक वा
गो्ठीमा आदेश अनरसाि प्रनतनननधत्व गने वा गिाउने,
लागर औषध ननयन्रण सम्बन्धी योिनापर, प्रस्ताव लेखन, कायविम ढाँचा आक्रद कायवहरु
गिाउने, ि
५,००,००० (पाँचलाख) के .िी. वा नलटि सम्म नव्फोटक पदाथव ि के नमकलहरुको आयात वा
नेपाल िाज्य नभर ओसाि पसाि गनव स्वीकृ नत क्रदने।

 द्वन्द्व पीनडत क्षेरको सामानिक तथा आर्थवक नवकासको नीनत, िणनीनत ि कायविम सम्बन्धी
कायव,
 नवस्तृत शानन्त सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौता, सहमनत ि ननणवय कायावन्वयन, अनरगमन
तथा मूल्याङ्खकन सम्बन्धी कायव,
 द्वन्ब सिंवेदनशील प्रणालीबािे अध्ययन तथा अनरसन्धान सम्बन्धी कायव,
 शानन्त कोषबाट सञ्चानलत योिना तथा कायविम सञ्चालन ि अनरगमन सम्बन्धी कायव,
 द्वन्द पीनडत व्यनि, परिवाि, समरदाय ि क्षेरको नवकासको लानग आयश्यक नीनत, िणनीनत ि
कायविम तिरवमा सम्बन्धी कायव,
 नवस्तृत शानन्त सम्झौता, शानन्त कोषबाट सञ्चानलत योिना तथा कायविम लगायतका अन्य
सम्झौता, सहमनत ि ननणवयको कायावन्वयन, अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन सम्बन्धी कायव,
 द्वन्द्वित पक्षसँग वाताव गने वाताविण नमलाउन सहयोग गने सम्बन्धी कायव,
 शानन्त स्थापना ि द्वन्ब व्यवस्थापनसँग सम्बनन्धत सिकािी, गैि सिकािी तथा अन्तिावन्िय
सिंघ-सिंस्थाहरुसँगको सम्पकव ि समन्वय सम्बन्धी कायव।
 शानन्त स्थापना तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी सिकािी, गैि सिकािी सिंस्था तथा
अन्तिावन्िय सिंघ सिंस्थाहरु बीचको समन्वय सम्बन्धी कायव,
 क्रदगो शानन्त कायम गनव आवश्यक नीनतगत, सिंस्थागत, प्रक्रियागत तथा यससँग सम्बनन्धत
नवषय सम्बन्धी कायव,
 सशस्त्र द्वन्द्व पीनडतहरुको मनोसामानिक पिामशव ि उपचाि सम्बन्धी कायव गने,
 सूचनाको हक प्रवर्द्वन गने, ि
 क्रदगो शानन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायवहरु गने।
 िािनीनतक पीनडत व्यनिहरुको िफत भएको सम्पनिको मरआधिा क्रदने सम्बन्धी कायव,
 ऐनतहानसक िनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई परिचयपर उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,
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२.िाहत तथा तथ्याङ्खक
व्यवस्थापन शाखा

३.नवपद् अध्ययन िोनखम
न्यूनीकिण तथा प्रवर्द्वन शाखा

 शहीद परिवािलाई परिचयपर उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,
 शानन्त स्थापना तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक सूचना, अध्ययन सामग्री ि
प्रनतवेदनको अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,
 द्वन्द्वित पक्षसँग भएका सम्झौताको अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,
 द्वन्द्वबाट पीनडत तथा नवस्थानपत व्यनि, परिवाि, समरदाय ि क्षेरको िाहत, आर्थवक सहायता
तथा परनःस्थापना सम्बन्धी कायव,
 द्वन्द्वका िममा मृत्यरविण गिे का, बेपिा पारिएका, अपाङ्खगता भएका व्यनि ि नतनका
परिवािको पनहचान गने ि अनभलेख व्यवस्थापन गने ि ननधावरित कानून बमोनिम िाहत तथा
आर्थवक सहायता उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,
 द्वन्द्वका िममा भएको सावविननक तथा ननिी सम्पनिको क्षनतको नवविण तयाि गने, अनभलेख
िाख्ने ि यस सम्बन्धी अन्य कायवहरु सम्पादन गने,
 द्वन्द्वका िममा भएका मानव अनधकाि उल्लघिंनका घटना सम्बन्धमा िान्िय मानव अनधकाि
आयोगबाट नसफारिस भएका उिरिीको कायावन्वयन गने सम्बन्धी कायव,
 द्वन्द्वका िममा भएका घाइतेहरुको ननधावरित कायवनवनध अनरसाि अपाङ्खगताको प्रनतशत
ननधाविण गने, परनिावलोकन गने तथा आर्थवक सहायता तथा िाहत उपलधध गिाउने सम्बन्धी
कायव,
 कर नै घटनामा हत्या वा मृत्यर भएका िा्िसेवक तथा सववसाधािणका पीनडत परिवािलाई
मापदण्ड बमोनिम आर्थवक सहायता उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,
 सशस्त्र समूहको आिमण, नागरिक नविोध प्रदशवन तथा नवशेष परिनस्थनतको िममा घाइते
भएकालाई औषधी उपचाि गिाउँ दा लागेको उपचाि खचव उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,
 सशस्त्र द्वन्द्वका मृतक एविं घाइते ि आनश्रत परिवाििनलाई मानसक वृनि, आर्थवक सहायता ि
बालबानलकालाई िारवृनि एविं अपहिणमा पिे का व्यनिलाई आर्थवक सहायता सम्बन्धी
कायवहरु गने,
 Web-based Software लाई ननिन्ति अद्यावनधक गिी द्वन्द्व पीनडत परिवािको नहतमा
उपयोग गने प्रबन्ध नमलाउने, ि
 सशस्त्र द्वन्द्व ि त्यसका पीनडतहरुको नवविण सम्बन्धी अनभलेख तयाि गने ि त्यसको
बहुआयानमक उपयोग सम्बन्धी कायव ।
 नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नवषयहरुको अध्ययन, खोि तथा नवश्लेषण गने,
 नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी चेतना अनभवृनर्द् गनव तानलम तथा प्रनशक्षणका लानग िान्िय
कायविमहरु सञ्चालन गने ि नवद्यालय तथा नवश्वनवद्यालय नशक्षामा नवपद् सम्बन्धी
पाठ्यिम समावेश गने कायवमा सहयोग एविं समन्वय गने,
 नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, ननयमावली, नीनत तिरवमा ि परिमािवन गने,
 Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) को सनचवालयसँगको समन्वय तथा
सहिकतावको रुपमा कायव गने,
 वृहिि नवपद् िोनखम व्यवस्थापन कायविम Comprehensive Disaster Risk Management
Programme (CDRMP) को समन्वय गने,
 नवपद् व्यवस्थापनका लानग सिंस्थागत सिंिचना ि प्रणालीको अध्ययन, अनरसन्धान तथा
नसफारिस गने, नवपद् व्यस्थापनसँग सम्बनन्धत नवनभन्न तहमा तानलम, प्रनशक्षण, गो्ठी
कायविमको सञ्चालन गने गिाउने तथा अध्ययन ि नवश्लेषण गिी प्रनतवेदन गने,
 नेपालको भौगोनलक, प्राकृ नतक, सडक सिंिचना, खोला, नाला, वन िङ्खगल आक्रद स्प्ट देनखने
गिी नवपद् िोनखमको लेखाङ्खकन तथा नकसाङ्खकन तयाि गने,
 नवपद् सम्बन्धी िणनीनत, कायवढाँचा तथा मापदण्डहरुको ननमावण ि परिमािवन गने,
 नवपद् व्यवस्थापन तथा िोनखम न्यूनीकिण सम्बन्धी भएका कायविमहरुको समन्वय, अनरगमन
मूल्याङ्खकन ि प्रनतवेदन गने, ि
 नवपद् िोनखम न्यूनीकिण ि व्यस्थापन सम्बन्धी के न्रीय ि स्थानीय तहमा प्रचलनमा िहेका
मापदण्ड, ननदेनशका ि कायवयोिनाहरुको अध्ययन, नवश्लेषण गिी उपयरि एकीकृ त
व्यवस्थाका लानग नसफारिस गने, नवपद् िोनखम व्यवस्थापन िान्िय िणनीनत, २०६६ को
कायावन्वयन नस्थनतको अध्ययन तथा एविं नवश्लेषण गिी थप कायविमहरु कायावन्वयनका लानग
नसफारिस गने, नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षेरीय तथा अन्तिावन्िय स्तिमा व्यि गरिएका
प्रनतवर्द्ताहरुको कायावन्वयन नस्थनतको सनमक्षा एविं ननयनमत प्रनतवेदन गने ।
 नवपद् प्रनतकायवका लानग पूववतयािी अवस्थामा िहने,
 नवपद् सम्बन्धी घटनाहरुको सूचनाको सिंकलन, अद्यावनधक, नवश्लेषण एविं प्रवाह गने,
 प्रनतकायवका लानग खोि तथा उर्द्ाि टोली ि सरिक्षा ननकायको परिचालन गने, नवपद्
प्रनतकायवका लानग अन्तिावन्िय सहायता परिचालनको समन्वय एविं सिंयोिन गने,
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 खोि तथा उर्द्ािमा सिंल् ननकायहरुका नवद्यमान िनशनि, औिाि,उपकिण ि अन्य स्रोत
साधनहरुको अनभलेखीकिण एविं नवश्लेषण गने ि प्रनतकायवका लानग गनरवपने थप कायवहरुको
नवषयमा नसफारिस गने,
 िान्िय आपत्कालीन कायवसञ्चालन के न्र, क्षेर ि निल्ला आपत्कालीन कायवसञ्चालन
के न्रहरुको सञ्चालन ि समन्वय गने,
 प्रनतकायवका लानग खोि तथा उर्द्ाि क्षमताको नवकास सम्बन्धी कायव गने,
 नवपद् प्रभानवत परिवािहरुलाई समयमै उनचत िाहत तथा उर्द्ाि व्यवस्थाको लानग के न्र, क्षेर
ि निल्लाहरु नबचको कायवमा समन्वय गने,
 नवपद् प्रनतकायवको पूववतयािीका लानग भावी प्रनतकायव योिना तिरवमा गने,
 नवपद् सम्बन्धी सम्पूणव सूचनाहरु एउटै के न्रीय Web Base बाट उपलधध गिाउन Disaster
Portal को सञ्चालन गने,
 नवपद् प्रनतकायवको समयमा नवषयगत क्षेरलाई परिचालन गिाउने, समय ि मौसम अनरसाि
आउने तथा आउन सक्ने प्रकोप ि नवपद्का घटनाका सम्वन्धमा आपतकालीन अवस्थामा गनरवपने
तयािी ि प्रनतकायवका नवषयमा सिोकािवालाहरुसँग िलफल ि अन्तिक्रिया सञ्चालन गिी
तयािी अवस्थामा िाख्ने, ि
 SAHANA Software को सञ्चालन गने तथा DesInventor Data सँगको स्थायी सिंयन्र
स्थापना गने।

४. नवपद् पूवव तयािी तथा प्रनतकायव
शाखा
कानून महाशाखा
१.कानून तथा फै सला कायावन्वयन
शाखा

२.मानव अनधकाि प्रवर्द्वन तथा
लैनङ्खगक न्याय शाखा

 मन्रालयसँग सम्बनन्धत ऐन ननयम, ननदेनशका तथा कायवनवनधहरूको मस्यौदा तयाि गने
सम्बन्धी कायव गने,
 मन्रालय ि अन्तगवतका नवभाग, शाखा ि कायावलयहरूलाई कानरनी िाय सल्लाह क्रदने,
 प्रकानशत गनरवपने ऐन, ननयम सूचनाहरूको मस्यौदा तिरवमा गने तथा िािपरमा प्रकानशत गने
गिाउने,
 मन्रालय ि मातहतका कमवचािीहरूको कानूनी प्रनतिक्षा सम्बन्धी कायव,
 मन्रालय उपि पिे का रिट ननवेदनहरूको िवाफ तयाि गने सम्बन्धी कायव,
 सिंघीय नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल अन्तगवतका प्रहिी कमवचािीहरूको
नवभागीय सिाय उपि परनिावलोकन सरन्ने,
 मन्रालय तथा मातहतका ननकायहरूबाट प्रयोग हुने ऐन ननयमलाई समय समयमा
परनिावलोकन गने,
 प्रादेनशक गृह मन्रालयएविं प्रदेश प्रहिी मरख्यालयबाट गृह प्रशासनसँग सम्बनन्धत ऐन, ननयम
लगायतका कानूनी नबषयमा कर नै सहयोग सरझाव तथा समन्वयका लानग माग भई आएमा उि
सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग तथा सरझाव क्रदने।
 सिंयरि िा्ि सिंघ, साकव तथा अन्य अन्तिावन्िय ननकायसँग भएका सनन्ध, सम्झौता, महासनन्ध,
प्रोटोकलहरु मध्ये गृह मन्रालयबाट सम्पादन हुनरपने कायवहरुको अद्यावनधक अनभलेख िाख्ने
साथै पक्ष िा्िको हैनसयतले नेपालले सिंयरि िा्िसिंघमा बरझाउनर पने ICCPR/CAT को
आवनधक प्रनतवेदन सम्बनन्धत ननकायको सहयोग ि महाशाखा प्रमरखसँगको समन्वयमा तयाि
गने,
 मानव अनधकाि, मनहला, दनलत, मरनस्लम आक्रद मानव अनधकाि आयोगसँग सम्बनन्धत कायव,
 गृह मन्रालय, मानव अनधकाि इकाईको रुपमा कायव गने,
 मानव अनधकाि उल्लिंघनका उिरिी िाननबन ि आवश्यक कािबाही गने,
 मानव अनधकाि सम्बन्धी घटनामा भएका यातनामा क्षनतपूर्तव सम्बन्धी कायव गने,
 मन्रालयको लैनङ्खगक सम्पकव नवन्दर को रुपमा कायव गने,
 UNHCR १३२५ ि १८२० को िान्िय कायवयोिना कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने,
 बालबानलका ि घिे लर सहिंसा सम्बन्धी कायव गने,
 मानव बेचनबखन ननयन्रण तथा लैनङ्खगक सवाल सम्बन्धी कायव गने,
 अपाङ्खग, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथ बालबानलकाको सिंिक्षण ि मूल्याङ्खकन सम्बन्धी कायव, ि
 बादी समरदाय, मरि श्रनमक, कमैया, हनलया सम्बन्धी कायव ।
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५. गृह मन्रालयका शाखा ि निम्मेवाि अनधकािी
ि.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

मन्रालयको शाखा
ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखा
प्रहिी कमवचािी प्रशासन शाखा
गरनासो व्यवस्थापन शाखा
सूचना प्रनवनध शाखा

१०
११
१२
१३
१४
१५

शानन्त सरिक्षा तथा अपिाध ननयन्रण शाखा
अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखा
स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
कायावलय व्यवस्थापन तथा निन्सी शाखा
आन्तरिक प्रशासन, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन
शाखा
आर्थवक प्रशासन शाखा
योिना, अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन शाखा
नागरिकता तथा िानिय परिचयपर व्यवस्थापन शाखा
लागर औषध ननयन्रण शाखा
शानन्त प्रवर्द्वन शाखा
िाहत तथा तथ्याङ्खक व्यवस्थापन शाखा

१६

नवपद् अध्ययन िोनखम न्यूनीकिण तथा प्रवर्द्वन शाखा

१७
१८
१९

नवपद् पूवव तयािी तथा प्रनतकायव शाखा
कानून तथा फै सला कायावन्वयन शाखा
मानव अनधकाि प्रवर्द्वन तथा लैंनगक न्याय शाखा

निम्मेवाि अनधकािी
कृ ्ण पौडेल
भरपेन्र सापकोटा
गोमादेवी चेम्िोङ
क्रदपक िाि नेपाल/क्रदल कर माि
तामाङ
उमाकान्त अनधकािी
पिमानन्द नघनमिे
कृ ्ण प्रसाद शमाव
नब्णर पौडेल
हरि पन्त

कै क्रफयत
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव

ननमवल न्यौपाने
सागिमनण पाठक
नमरलाल शमाव
झिंकनाथ ढकाल
कमलिाि ढकाल
नवश्विाि न्यौपाने/कमलिाि
ढकाल
बिंशी कर माि आचायव/गणेश
नविम शाही
शम्भर प्रसाद िे ग्मी
वनश्ट कर माि नघनमिे
नलला के .सी.

शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव

शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव

शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव
शाखा प्रमरख/उपसनचव

६. सेवा प्राप्त गनव ला्े दस्तरि ि अवनध
मन्रालयबाट प्रवाह गरिने सेवाहरु प्राप्त गदाव ला्े दस्तरि ि अवनध गृह मन्रालयको कायव सञ्चालन कायवनवनध, २०७६
बमोनिम हुनेि ।
७. ननणवय गने प्रक्रिया ि अनधकािी
मन्रालयका नवनभन्न महाशाखा तथा शाखाहरुबाट सम्पादन गरिने कायवहरुको ननणवय प्रक्रिया गृह मन्रालयको कायव
सञ्चालन कायवनवनध, २०७६ बमोनिम हुनेि । शाखाबाट सम्पादन गरिने कायव ि सो को कायव प्रक्रिया एविं आवश्यक
कागिात देहाय बमोनिम िहेका िन्,ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखा
ननयरनि
 लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त नसफारिस मरतानवक मन्रालय ि अन्तगवतका रिि पदमा ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९
बमोनिम नसफारिस,
 ननिोनगताको प्रमाणपर,
 सपथ ग्रहण पर, ि
 किाि सेवामा ननयरि हुने कमवचािीको हकमा सावविननक खरिद ऐन, २०६४ बमोनिम हुने ।
सरुवा/काि
 कमवचािी सिंकेत नम्बि खरलेको सम्बनन्धत व्यनिको ननवेदन,
 ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को व्यवस्था मरतानवक सरुवा गरिने,
 ननयमानरसाि ननश्नचत अवनधमा/आवनधक ि आवश्यकता अनरसाि,
 िािपरािंक्रकत नद्वतीय श्रेणी सम्मका कमवचािीको हकमा सनचवज्यूबाट ि िािपरािंक्रकत प्रथम श्रेणीका कमवचािीको हकमा माननीय
मन्रीज्यूबाट सरुवा सदि गिाई सम्बनन्धत ननकायहरुमा पराचाि गने,
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 िािपरािंक्रकत तृतीय तथा िािपर अनिंक्रकत कमवचािीहरुको सरुवाको ननणवय महाशाखा प्रमरखबाट (अनधकाि प्रत्यायोिन अनरसाि)
सदि गिाई सम्बनन्धत व्यनि तथा निम्मेवाि ननकायहरुलाई पराचाि गनव,
 िािपरािंक्रकत तृतीय श्रेणी सम्मका कमवचािीको हकमा शाखा अनधकृ तले, िािपरािंक्रकत नद्वतीय श्रेणीका कमवचािीको हकमा शाखा
प्रमरखले ि िािपरािंक्रकत प्रथम श्रेणीका कमवचािीको महाशाखा प्रमरखले सरुवा परमा हस्ताक्षि गिी िािी गने ।

पदस्थापन
 ननिामती सेवा ऐन, २०४९ दफा १५ को उपदफा (२) बमोनिम पदस्थापन गरिने ि ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ को
उपदफा (५) बमोनिम कायावलयका प्रमरख वा अन्य पदमा पदस्थापन गदाव कायवसम्पादन सम्झौता गिी पदस्थापन गनव सक्रकनेि ।
 सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय वा लोकसेवा आयोगको पदस्थापन/नसफारिस पर/ननयरनि पर आवश्यक हुने।
नवदा स्वीकृ नत
 घि नबदा/नबिामी नबदा/अन्य नबदाको लानग नबदा नलनरपने स्प्ट कािण सनहतको ननवेदन/नबदा माग फािम
 सम्बनन्धत कमवचािीको सनित नबदाको अनभलेख,
 ७ क्रदन सम्मको नबदा शाखा प्रमरखले ि सो भन्दा बढी महाशाखा प्रमरखबाट स्वीकृ त गिाउने,
 प्रमरख निल्ला अनधकािीको हकमा ७ क्रदन सम्मको नबदा प्रशासन महाशाखा प्रमरखले ि सो भन्दा बढी अवनध भएमा सनचवज्यूबाट
स्वीकृ त गिाई पर माफव त नबदा स्वीकृ नतको िानकािी गिाउने ।

परिस्काि नसफारिस
 ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११६ ि ११६(क) को व्यवस्था बमोनिमका परिस्काि प्रदान गनव नसफारिस गने,
 ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११६ (क) अनरसाि परिस्काि िनौटका आधािहरु उनल्लनखत फािम सनहत
सम्बनन्धत कायावलय/नवभागको नसफारिस पर
 मन्रालय/आयोग/सनचवालयले ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११६(क) अनरसाि परिस्कािको लानग कमवचािीको
नामावली नसफारिस गदाव कायावलयले भिे ि पठाउनरपने

 ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को दफा ११६(क) अनरसाि िनौट गिी सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा
पठाउने ।

सिाय
 अनख्तयाि दररुपयोग अनरसन्धान आयोगको ऐन, २०४८ बमोनिम उि आयोगबाट प्रचनलत कानून बमोनिम नवभागीय कािबाही
गनव लेखी आएमा, सम्बनन्धत कायावलय/महाशाखाबाट कानून बमोनिम कािबाही गनरवपने स्प्ट कािण सनहतको नसफारिस भइ
आएमा, उनल्लनखत बाहेक नवभागीय प्रमरखलाई आफू मातहतका कर नै कमवचािीले कानून नवपिीत गम्भीि कायव गिे को स्प्ट भएमा
ि सफाइ पेश गने मौकामा पेश भएको सफाइ/स्पिीकिण सन्तोषिनक नभएमा सिाय प्रस्ताव सनहत लोकसेवा आयोगको पिामशव
नलने गरिन्ि । ननि कमवचािीलाई ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६०, ६१ ि ६२ बमोनिम सिाय हुने गदवि ।
अवकाश
 ननिामती क्रकताबखानाबाट प्राप्त अननवायव अवकास सम्बन्धी सूचना
 PIS प्रनतनलपी
स्वेनच्िक अवकाश/िानिनामा
 िीतपरववकको ननवेदन प्रनत,
 परिचयपरको प्रनतनलपी,
 ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम १२८ अनरसािका कागिातहरु,
 िािपर अनिंक्रकत कमवचािीको हकमा महाशाखा प्रमरखले, उपसनचव ि शाखा अनधकृ तको हकमा सनचवस्तिबाट तथा सहसनचव ि
सनचवको िानिनामा मनन्रपरिषद्बाट स्वीकृ त गिाई पर माफव त िानकािी गिाउने,
 ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को अनरसरची १७ क अनरसािको ननवृिभिण माग फािम (प्रशासन महाशाखा प्रमरखबाट
फािममा उनल्लनखत व्यहोिा प्रमानणत हुनपने), ि
 िान्िय क्रकताबखाना (ननिामती) लाई ननवृिभिण नसफारिस सम्बन्धी अनरिोध पर ।
तानलम
 नेपाल प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनत्ठानबाट सिंचानलत सेवाकानलन तानलम
१ . तानलमको सूचना पर सिंलग्न भएको िीतपरववकको ननवेदन,
२. PIS प्रनतनलपी, ि
३. महाशाखा प्रमरखबाट स्वीकृ त गिाइ नसफारिस गने ।
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 स्वदेश तानलम/भ्रमण/गो्ठी/सेनमनाि
१ . सम्बनन्धत ननकायबाट माग भई आएको हुनरपने,
२. सम्बनन्धत नवषय हेने कमवचािी एविं नवज्ञलाई प्राथनमकता क्रदइने,
३. यस पूवव तानलम ननलएकालाई तानलममा प्राथनमकता क्रदइने,
४. परनःतािगी प्रकृ नतका तानलमको सम्बन्धमा आधािभूत तानलम नलएकालाई प्राथनमकता क्रदइने,
५. िान्न, नसक् न ि नसकाउन अनभलाषा भएको हुनरपने,
६. महाशाखा प्रमरखबाट सहभानगता मनोनयन स्वीकृ त गिाई अनरिोध गने ननकाय ि सम्बनन्धत कमवचािीलाई पर माफव त
िानकािी गिाउने ।
७. अनरिोध गने ननकायलाई पराचाि गदाव मनोनयन भएको कमवचािीको सम्पकव नम्बि तथा इमेल ठे गाना समेत उल्लेख गरिक्रदने ।

 वैदने शक तानलम/भ्रमण/गो्ठी/सेनमनािका लानग मनोनयन
१ . सम्बनन्धत ननकायको अनरिोध पर

(अनरिोध पर अनरसाि कायविम सञ्चालन हुने स्थान, नमनत, सहभागी सिंख्या, सहभानगताका आधाि तथा मनोनयन गिी
पठाउनरपने अनन्तम नमनतलाई नवशेष ध्यान क्रदई मनोनयन प्रक्रिया अगाडी बढाउने)
२. पििा्ि मन्रालय वा अथव मन्रालयको अनरिोध पर,
३. मनोनयन नसफारिस गदाव नवषयको सान्दर्भवकता, नवषयको नवज्ञता ि उपयरिता, कायवसम्पादन स्ति, ज्ये्ठता, कायवक्षेर तथा
नवगतमा वैदने शक भ्रमणको अवसि पाए नपाएको ि समावेनशता भए नभएको िस्ता पक्षहरु सनहत ननिामती सेवा
ननयमावली, २०५० ले ननर्दव्ट गिे को तोके का शतवहरु परिा हुने गिी गने,
४. कमवचािीको ननिी प्रयासमा स्वदेश वा नवदेशमा अध्ययन, तानलममा सहभागी हुन चाहेमा मन्रालयको पूवव स्वीकृ नत आवश्यक
पने,
५. िनौट भएमा ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को अनरसूची १२ (ख) अनरसािको कबरनलयतनामा गिाउनर पने,
६. मनोनयन स्वीकृ त भए पश्चात सो को िानकािी अनरिोध गने ननकाय तथा सम्बनन्धत कमवचािीलाई गिाउने,
७. मनोनयनको ननणवय प्रनतनलपी सनहत पििा्ि मन्रालयमा पराचाि गने, ि
८. अन्य कर िा बैदने शक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेनशका, २०७५ ले तोके बमोनिम हुनेि ।

सिंगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण
 सम्बनन्धत सिंगठनको कायव क्षेरमा आएको भूनमकामा परिवतवन/फे िबदल भइ O&M Survey गनव आवश्यक पनरवको औनचत्य
परष्ट्याइ सनहतको सम्बनन्धत कायावलयको नसफारिस पर,
 मन्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमरखको सिंयोिकत्वमा सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय ि अथव मन्रालयका
प्रनतनननध सनम्मनलत कायवदल गठन हुने,
 उि कायवदलमा थपघट गनरवपने औनचत्य ि आवश्यकता सनहतको नवविण सम्बनन्धत सिंस्थाले उपलधध गिाउनर पने,
 उि सनमनतको नसफारिस मरतानवक दिबन्दी सिंिचना फे िबदल गनव फे िबदल भएको सिंगठन सिंिचना तथा दिबन्दी तेरिि सनहत
सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा नसफारिस गने, ि
 दिबन्दी थपघट गनव गिाउन मनन्रपरिषद्मा प्रस्ताव गिी मनन्रपरिषद्को ननणवय मरतानवक दिबन्दी फे िबदल सम्बन्धी कायवसम्पादन
हुने ।

कायवसम्पादन मूल्याङ्खकन
 सम्बनन्धत कमवचािीले प्रत्येक वषव श्रावण ७ गते नभर वार्षवक कायवसम्पादन मूल्याङ्खकन फािम भिी भिाइ दताव गिी सरपिीवेक्षक
समक्ष पेश गने,
 दताव भएको भिपाइ सम्बनन्धत कमवचािीलाई क्रदनरपने,
 सरपिीवेक्षकले श्रावण मसान्त सम्ममा मूल्याङ्खकन गिी परनिावलोकन सनमनत समक्ष पेश गनरवपने,
 ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखाले परनिावलोकन सनमनतको सनचवालयका रुपमा कामकाि गनरवपने,
 कायव सम्पादन मूल्याङ्खकन कायव सम्पन्न भई सके पनि उि ३ प्रनत कायव सम्पादन मूल्याङ्खकन फािामलाई अलग–अलग गिी एक
प्रनत सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको बढर वा सनमनतको सनचवालयमा एक प्रनत लोकसेवा आयोगमा लाहा िाप
लगाई गोप्य नशलबन्दी गिी पठाउने ि एक प्रनत गृह मन्रालयमा सरिनक्षत तविले िाख्ने व्यवस्था नमलाउने, ि

 सहसनचवको हकमा कायव सम्पादन मूल्याङ्खकन फािाम प्राप्त भएपनि श्रावण मसान्त नभर सरपरिवेक्षकको तफव बाट गृह सनचवले
मूल्याङ्खकन गिे पनि परनिावलोकनकताव ि परनिावलोकन सनमनतको मूल्याङ्खकनका लानग प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को
कायावलयमा गोप्य रुपमा नशलबन्दी गिी पठाउने।

सम्पनि नवविण
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 ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११८ को व्यवस्था बमोनिम अनरसूची –१८ मा भएको ढाँचामा सम्बनन्धत
कमवचािीले आर्थवक वषव समाप्त भएको ६० (साठी) क्रदन नभर सम्बनन्धत कायावलयमा बरझाउनर पने,
 साथै नयाँ ननयरनि हुने भएको कमवचािीले ननयरनि भएको नमनतले ६० (साठी) क्रदन नभर सम्पनि नवविण बरझाउनरपने व्यवस्था
िहेको,
 मन्रालय वा मातहतका निल्लास्तिीय ननकायहरुबाट प्राप्त सम्पनत नवविण उि अवनध नभरै ननिामती क्रकताबखानामा दताव
गने/गिाउने व्यवस्था नमलाउने, ि
 तोक्रकएको समय नभर सम्पनत नबविण नबरझाउने कमवचािीहरुको नवविण िान्िय सतकव ता के न्रमा समयमै उपलधध गिाउने ।
कायवसम्पादन किाि सम्झौता
 निल्लामा कायवित प्रमरख निल्ला अनधकािीहरुलाई प्रत्येक वषवको श्रावण मनहनामा तथा सरुवा भइ िाने प्रमरख निल्ला
अनधकािीहरुलाई सोही समयमा कायवसम्पादन किाि सम्झौतामा हस्ताक्षि गिाउने,
 प्रमरख निल्ला अनधकािीहरुबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधािमा कायवसम्पादन सम्झौतालाई आवश्यकता अनरसाि प्रत्येक वषवको
असाि मसान्त सम्ममा परिमािवन गने,
 कायावन्वयनको अवस्था पनहचानका लानग नीनत योिना तथा अनरगमन मूल्याङ्खकन महाशाखा प्रमरखसँग समन्वय गने,
 प्रशासन महाशाखा अन्तगवत प्राप्त भएका प्रगनत नवविणहरु योिना तथा अनरगमन मूल्याङ्खकन महाशाखामा पठाउने, ि
 नीनत योिना तथा अनरगमन मूल्याङ्खकन महाशाखाबाट असाि मसान्त नभरमा सबै प्रमरख निल्ला अनधकािीहरुको कायवसम्पादनको
समष्रटगत अवस्था सनहतको नवविण प्राप्त गने ि उि नवविण कायवसम्पादन मूल्याङ्खकनसँग आवद्व गिाउने।

कायवनवविण तथा अनधकाि प्रत्यायोिन
 मन्रालयमा सरुवा भइ आउने महाशाखा प्रमरख/शाखा प्रमरखहरुका लानग नेपाल सिकाि (कायवसम्पादन) ननयमावली, २०६४
अनरसाि माननीय मन्रीज्यूबाट सनचवज्यूलाई प्राप्त अनधकािहरु मध्ये महाशाखा तथा शाखाहरुसँग सम्बनन्धत कायवसम्पादनका
लानग सनचवज्यूबाट हस्ताक्षि गिाई कायवनवविण तथा अनधकाि प्रत्यायोिन पर महाशाखा तथा शाखा तोक्रकएको पर साथै
उपलधध गिाउने।

शाखाका महत्वपूणव कागिातहरुको अनभलेख तथा PIS अद्यावनधक
 शाखामा प्राप्त भएका तथा शाखाबाट उत्पादन भएका कागिातहरुको वगीकिण, व्यवस्थापन एविं अद्यावनधक गने साथै सरुवा
बढर वा लगायत कमवचािीको वैयनिक नवविणहरु तत्काल अद्यावनधक गने ।

प्रहिी कमवचािी प्रशासन शाखा
नयाँ ननयरनि/बढर वा
 नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी बल नेपालका प्रहिी ननिीक्षक/सशस्त्र प्रहिी ननिीक्षक देनख मानथका अनधकृ तहरुको ननयरनि गृह
मन्रालयबाट हुने, ि

 लोक सेवा आयोग तथा बढर वा सनमनतको नसफारिस सनहत प्रहिी प्रधान कायावलयले प्रस्ताव गिी पठाए बमोनिम ननणवय गिाई
देहाय बमोनिम ननयरनि क्रदने ।
ि.स.
१
२
३
४

पद/तह
प्रहिी ननिीक्षक
प्रहिी/शसस्त्र प्रहिी नायब उपिीक्षख ि प्रहिी उपिीक्षक सम्म
प्रहिी/शसस्र प्रहिी बरि्ठ उपिीक्षक देनख प्रहिी नायब महाननिीक्षकसम्म
प्रहिी/शसस्त्र प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षक ि महाननिीक्षक

बढर वाको ननणवय क्रदने अनधकािी
सनचव
सनचव
मन्री
नेपाल सिकाि मनन्रपरिषद्

बढर वा परमा हस्ताक्षि गने अनधकािी
शाखा अनधकृ त
उपसनचव
सहसनचव
सनचव

वैदेनशक भ्रमण, तानलम ि सेनमनाि
 नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका प्रहिी कमवचािीहरुको सहभानगताको लानग कर नै ननकायबाट अनरिोध भइ आएमा
वैदने शक भ्रमण कायवनवनध, २०७५ अनरसाि हुने गिी सहभानगता मनोनयनका लानग सम्बनन्धत प्रहिी प्रधान कायावलयलाई पराचाि
गने, ि
 प्रहिी प्रधान कायावलयबाट मनोनयन भइ आए अनरसाि प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी वरि्ठ उपिीक्षक सम्मको सनचवस्तिबाट,
प्रहिी/सशस्त्र प्रहिी नायव महाननिीक्षकको मनन्रस्तिबाट ि प्रहिी/सशस्त्र प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षक/महाननिीक्षकको
मनन्रपरिषद्बाट स्वीकृ त भए अनरसाि सम्बनन्धत अनरिोध गने ननकाय तथा पििा्ि मन्रालयमा ननणवयको प्रनतनलपी सनहत ि
सम्बनन्धत प्रहिी कमवचािीलाई नलनखत रुपमा िानकािी गिाउने।

नवभागीय कािबाही
 प्रहिी ऐन, २०१२, प्रहिी ननयमावली, २०७१ तथा सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८, ि सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, २०७२ मा धयवस्था
भए बमोनिम सम्बनन्धत प्रहिी प्रधान कायावलयको नसफारिसमा आवश्यक कािबाही गने ।
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अध्ययन नबदा स्वीकृ त
 प्रहिी ऐन, २०१२, प्रहिी ननयमावली, २०७१ तथा सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८, ि सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, २०७२ मा धयवस्था
भए बमोनिम सम्बनन्धत प्रहिी प्रधान कायावलयको नसफारिसमा अध्ययन नबदा स्वीकृ त गने ।

सूचना प्रनवनध शाखा
नवद्यरतीय माध्यमबाट सूचना प्रवाह
 महाशाखा प्रमरखसँगको समन्वयमा मन्रालयको वेबसाइटमा सूचना तथा समाचाि ननयनमत रुपमा Update गने, दैननक रुपमा
अद्यावनधक गने,
 मन्रालय मातहतका नवभागीय ननकाय तथा निल्ला प्रशासन कायावलय, इलाका प्रशासन कायावलय, सीमा प्रशासन कायावलयहरुको
Website ननयनमत रुपमा अद्यावनधक भए नभएको अनरगमन ि आवश्यकतानरसाि Backstopping साथै सूचनाको हक सम्बन्धी
ऐन अनरसाि सावविाननक गनव नमल्ने सबै सूचनाहरु Website माफव त सावविाननक गनव सम्बनन्धत ननकायसँग समन्वय गने,
 महाशाखा/शाखाहरुबाटनलनखत रुपमा अनरिोध भइ आए अनरसाि परिपर प्रणाली, इमेल, एसएमएस माफव त मन्रालय मातहतका
ननकायहरुमा सूचना प्रवाह गने,
 MoHA Domain बाट प्रत्येक शाखा ि व्यनिको Email Create गिी प्रदान गने,
 परिपर System को Memory Management को काम गने,
 नेपाल सिकाि मनन्रपरिषद्मद्मा पेश गनरवपने प्रस्तावहरु स्वचानलत नसस्टममा Upload गने ि त्यसको Monitoring गने, ि
 CIMS मा प्रनव्टी गरिएका परिाना नागरिकताका प्रमाणपरका सिंख्या रुिर एिंव प्रमानणत गिी निल्ला तथा ईलाका प्रशासन
कायावलय पठाउने ि सो को िे कडव िाख्ने,
 दैननक रुपमा मन्रालय, निल्ला प्रशासन कायावलय, ईलाका प्रशासन कायावलय ि एकीकृ त सेवा के न्रहरुमा वेबसाइट, EAttendence, CIMS, परिपर प्रणाली ि इन्टिनेट तथा इन्िानेटमा आएका समस्याहरुको समाधानको पहल गने, ि
 Read Only Access को सरनबधाको लानग अनरिोध भै आएमा कायवनवनधले तोके बमोनिमको िीत परर्याई रटप्पणी पेश गने।
कम्प्यरटि प्रणालीबाट नागरिकताको प्रमाणपर नवतिण
 प्रनवनध सिंयोिनको प्रबन्ध नमलाउने, DBA सम्बन्धी कायव गने,
 नबनभन्न निल्ला प्रशासन कायावलय ि ईलाका प्रशासन कायावलयमा नागरिकताको सफ्टवेयि Oracle Database Installation ि
सञ्चालनमा सहयोग गने,
 नागरिकता सफ्टवेयिको Database मा बेला-बेलामा आइपने समस्याहरुको Troubleshooting गने,
 CIMS Software लाई सहि बनाउन प्रयोगकतावहरुबाट सरझाव सिंकलन गने,
 Read Only Access को लानग Username/Password प्रदान गने ि त्यसको व्यवस्थापन गने,
 CIMS (Citizenship Information and Management System) बाट नवतिण कायवको सिंयोिन गने, ि
 आवश्यकताको पनहचान गिी के न्रीय सभविको भण्डािण क्षमता बढाउने ।
सफ्टवेयिमा इन्िी भएका डाटामा सिंशोधन
 नागरिकताको सफ्टवेयिमा इन्िी भएका डाटा सिंशोधन गनव सम्बनन्धत प्रमरख निल्ला अनधकािी वा सम्बनन्धत कायावलयको प्रमरखको
पर,
 अरु सफ्टवेयिमा इन्िी भएका डाटामा सिंशोधन गनव सम्बनन्धत कायावलय प्रमरख/महाशाखा प्रमरखको पर, ि
 महाशाखा प्रमरखबाट ननणवय हुने ।
इन्टिनेट सरनबधाको धयवस्था
 मन्रालयको लानग आवश्यक पने VPN, इन्टिनेट/इन्िानेट, अनप्टकल फाइबि, नलि लाईन िडान गने,
 इन्टिनेट ि इन्िानेटको धयवस्था गने,
 निल्ला प्रशासन कायावलय ि अन्य कायावलयहरुको लानग अनप्टकल फाइबि, नलि लाईन इन्टिनेट ि इन्िानेटको धयवस्था गने, ि
 मन्रालय ि मातहतका ननकायहरु बीच नेटवर्कव ङको धयवस्था गने ।
साइबि सरिक्षाको प्रबन्ध
 Username Access Manual बनाउने,
 Firewall Monitoring गने,
 आवनधक रुपमा Cyber Security Audit गने,
 System Architect नमलाउने,
 के न्रीय सभविको सरिक्षा प्रबन्ध नमलाउने,
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Operating system ननयनमत रुपमा अद्यावनधक गने,
डाटाको धयाकअप दैननक रुपमा नलने धयवस्था गने,
Hardware Replacement Plan बनाउने,
Virtual Private Network को धयवस्था गने,
सूचना प्रनवनध नवभाग ि िान्िय सूचना प्रनवनध के न्रसँग आवश्यक समन्वय गने, ि

Cyber Security सम्बन्धी Password, Code लगायतका सरिक्षा प्रबन्धका सम्बन्धमा शाखा प्रमरख ि महाशाखा प्रमरख स्तिमा
अनभलेख िाख्ने प्रबन्ध नमलाउने ।

स्पेनसक्रफके शन एविं लागत अनरमान तयािी
 बार्षवक रुपमा आवश्यकताको पनहचान गिी कायविम स्वीकृ त गिाउने एविं बिेटको धयवस्था नमलाउने,
 हाडववेयि ि सफ्टवेयि खरिदको लानग स्पेनशक्रफके शन एविं लागत अनरमान ि ToR, RFP, Evaluation Criteria बनाउने, ि
 कोटेशन एविं बोलपरको मूल्याङ्खकन गनव सहयोग गने ।
नागरिकताको डाटा इन्िीको प्रमाणीकिण
 सम्बनन्धत कायावलयको पर,
 अनधकृ त कमवचािीबाट रुिर, ि
 शाखा प्रमरखबाट प्रमानणत गने ।
के न्रीय सभवि एविं डाटावेसमा पहुँच
 सनचवस्तिबाट ननणवय गिाई Read Only Access को सरनवधाको लानग अनरिोध भै आएमा कायवनवनधले तोके बमोनिमको प्रक्रिया
परिा गिी पहुँच क्रदने, ि
 अन्य पहुँचको हकमा सरिक्षाको प्रबन्ध नमलाई आवश्यकताको आधािमा पहुँच क्रदने ।
ममवत सम्भाि सम्बन्धी कायव
 के न्रीय सभवि एविं डाटाबेसको ममवत सम्भाि गने,
 Hardware ममवत सम्भाि गने,
 सफ्टवेयिहरुमा आउने समस्याहरुको Online समाधान गने, ि
 प्रानवनधक कमवचािीले आवश्यक प्रबन्ध नमलाउने ।
मनन्रपरिषद्मा अनलाईन प्रस्ताव पठाउने
 सम्बनन्धत महाशाखा/शाखाबाट प्रस्ताव तयाि भै आउनरपने,
 कम्प्यरटि ईनन्िननयि, कम्प्यरटि अनधकृ त, कम्प्यरटि अपिे टि तथा अन्य कमवचािीले अटोमेशन प्रणालीबाट पठाउने, ि
 अनभलेख िाख्ने प्रबन्ध नमलाउने ।
मन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलयबाट प्राप्त नलनखत उिरिी फियौट
 प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलयबाटआएको नलनखत पर प्राप्त गने,
 परको व्यहोिा हेिी कािबाही, िाय ि ननणवय कायावन्वयन के .हो ? परको वगीकिण गने,
 आवश्यक कािबाहीका लानग लेखी आएमा नवषयबस्तरको प्रकृ नत अनरसाि िरन ननकायसँग सम्बनन्धत हो सोही ननकायमा लेखी
पठाउने,
 आवश्यक कािबाहीका लानग गम्भीि नवषयवस्तर उठान भई आएमा १५ क्रदनको अवनध तोकी नलनखत प्रनतवेदन माग गने,
 िाय प्रनतक्रियाका लानग लेखी आएमा सम्बनन्धत ननकायमा १५ क्रदनको अवनध तोकी िाय प्रनतवेदन माग गने,
 िाय प्रनतवेदन प्राप्त भएपनि उि प्रनतवेदन सिंलग्न गिी सम्बनन्धत ननकायमा फियौटका लानग लेखी पठाउने तथा थप बरझन
् रपने
भएमा िाननबन टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने, ि
 ननणवय कायावन्वयनका लानग लेखी आएका परहरु प्राप्त भएपनि परको प्रकृ नत अनरसाि ननणवय गिी अगानड बढ्ने ।
गरनासो व्यवस्थापन शाखा
प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलय, हेलो सिकािबाट प्राप्त अनलाईन गरनासो ि उिरिी फर्छ्यौट
 प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलयको हेलो सिकाि सफ्टवेयि प्रणालीमा यस मन्रालयका लानग प्राप्त गरनासोहरुको
वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,
 गरनासोहरुको प्रकृ नत हेिी आवश्यक कािबाही, िाय, ननणवय कायावन्वयन के .हो ? परको वगीकिण गने,
 आवश्यक कािबाहीका लानग लेखी आएमा नवषयबस्तरको प्रकृ नत अनरसाि िरन ननकायसँग सम्बनन्धत हो ? सोही ननकायमा हेलो
सिकाि अनलाईन सफ्टवेयि प्रणाली माफव त ननकायहरुलाई प्रदान गरिएको अनलाईन पहुँच प्रणालीमा पठाउने, ि
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 उि नवषयको कािबाही भएपनि मातहतका ननकाय एविं कायावलयहरुलाई सो नवषयको बािे मा भएको कािबाहीको नवविण प्रनव्ट
गनव लगाई गरनासो फर्छ्यौट गने ।

माननीय गृहमन्रीज्यूको सनचवालयबाट प्राप्त गरनासो ि उिरिी फर्छ्यौट
 माननीय गृहमन्रीज्यूको सनचवालयबाट प्राप्त गरनासोहरुको वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,
 गरनासोहरुको प्रकृ नत हेिी आवश्यक कािबाही, िाय ि ननणवय कायावन्वयन के .हो ? परको वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,
 आवश्यक कािबाहीका लानग लेखी आएमा नवषयबस्तरको प्रकृ नत अनरसाि िरन ननकायसँग सम्बनन्धत हो ? सोही ननकायमा लेखी
पठाउने,
 आवश्यक कािबाहीका लानग गम्भीि नवषयवस्तर उठान भई आएमा १५ क्रदनको अवनध तोकी नलनखत प्रनतवेदन माग गने,
 िाय प्रनतक्रिया माग गनरवपने उिरिी वा गरनासो भएमा सम्बनन्धत ननकायमा १५ क्रदनको अवनध तोकी िाय माग गने,
 िाय प्रनतवेदन प्राप्त भएपनि अध्ययन गिी सो सम्बन्धमा के गनरवपने हो ? िाय सनहत पेश गने, ि
 ननणवय कायावन्वयनका लानग लेखी आएका परहरु प्राप्त भएपनि परको प्रकृ नत अनरसाि आवश्यक ननणवय भए बमोनिम गने ।
अनख्तयाि दररुपयोग अनरसन्धान आयोगबाट प्राप्त परहरुको फर्छ्यौट
 ननणवय कायावन्वयनका सम्बन्धमाः
(अ) परसाथ प्राप्त आयोगको ननणवयलाई उच्च प्राथनमकता क्रदई कायावन्वयन प्रक्रिया अगानड बढाउने,
(आ) परको प्रकृ नत अनरसाि अवनध तोकी सम्बनन्धत ननकाय वा पदानधकािीलाई ननणवय कायावन्वयन गनव लेखी पठाउने ि सो को
प्रनतवेदन माग गने,
(इ) ननणवय कायावन्वयन भएको िानकािी अनख्तयाि दररुपयोग अनरसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने, ि
(ई) ननणवय कायावन्वयन भएको िानकािी प्राप्त नभएसम्म ननयनमत रुपमा ताके ता गरििहने ।

 िाय प्रनतक्रियाका सम्बन्धमाः
(अ) प्राप्त पर सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आक्रद कर न प्रकृ नतको हो ? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,
(आ) परको प्रकृ नत अनरसाि ७ (सात) क्रदनको अवनध तोकी सम्बनन्धत ननकायको पदानधकािीबाट िाय प्रनतवेदन नलने,
(इ) सम्बनन्धत ननकाय वा पदानधकािीबाट िाय सनहतको प्रनतवेदन माग गने,
(ई) िाय प्रनतवेदन प्राप्त भएपनि उि प्रनतवेदन, मन्रालयबाट ननणवय गिाई िाय सनहतको प्रनतवेदन समावेश गिी लेखी पठाउने
वा िाननबन टोली गठन गनरवपने देनखएमा टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने,
(उ) थप िाननबन आवश्यक भए अनख्तयाि दररुपयोग अनरसन्धान आयोगमा पठाउने

 आवश्यक कािबाही सम्बन्धमाः
(अ) प्राप्त पर सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आक्रद कर न प्रकृ नतको हो? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,
(आ) परको प्रकृ नत अनरसाि ७ (सात) क्रदनको अवनध तोकी सम्बनन्धत ननकायको पदानधकािीलाई आवश्यक कािबाहीका लानग
लेखी पठाउने,
(इ) प्राप्त प्रनतवेदन/िवाफलाई अध्ययन गिी ननणवय गने अनधकािीलाई िानकािी गिाउने,
(ई) प्रनतवेदन प्राप्त भएपनि मन्रालयको िाय सनहत ननणवय गने अनधकािीबाट ननणवय गिाई कािबाही टरँग्याउने, ि
(उ) थप िाननबन गनरवपने देनखएमा िाननबन टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने ि ननणवय गने अनधकािीबाट ननणवय गिाई
कािबाही ि अनख्तयाि दररुपयोग अनरसन्धान आयोगमा िानकािी पठाउनरपने भनी लेखी आएकोमा िानकािी पठाउने वा
अनभलेखमा िाख्ने ।

िान्िय सतवकता के न्रबाट प्राप्त परहरुहरुको फियौट
 प्राप्त पर सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आक्रद कर न प्रकृ नतको हो ? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,
 परको प्रकृ नत अनरसाि ७ (सात) क्रदनको अवनध तोकी सम्बनन्धत ननकायको पदानधकािीलाई आवश्यक कािबाहीका लानग लेखी
पठाउने,
 प्राप्त प्रनतवेदन/िवाफलाई अध्ययन गिी के गनव उपयरि हुन्ि ननणवय गने अनधकािीलाई िानकािी गिाउने,
 प्राप्त प्रनतवेदन अध्ययन गिी मन्रालयको ननणवय साथ प्रनतवेदन सिंलग्न िाखी लेखी पठाउने ि थप िाननबन गनरवपने देनखएमा
िाननबन टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने,
 प्रनतवेदन प्राप्त भएपनि ननणवय गने अनधकािीबाट ननणवय वा आदेश नलई सामान्य प्रकृ नतको भएमा अनभलेखीकिण गिी भण्डािण
गने, ि
 िाय वा िानकािी माग भई आएका परहरुको हकमा िवाफ/िाय/प्रनतवेदन समावेश गिी अनभलेख िाखी िान्िय सतवकता के न्रमा
पठाउने ।

नागरिकबाट टेनलफोन/नलनखत/मौनखक गरनासो एविं उिरिी सम्बोधन
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प्राप्त गरनासो उिरिी सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आक्रद कर न प्रकृ नतको हो ? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,
गरनासोको प्रकृ नत हेिी कािबाही अगानड बढाउनर पने हो वा होईन ? यक्रकन गने,
गम्भीि प्रकृ नतको गरनासो भएमा ननणवय गने अनधकािीलाई िानकािी गिाउने,
ननणवय गने अनधकािीको ननणवय, ननदेशन तथा आदेश बमोनिम गने,
सामान्य प्रकृ नतको गरनासोको हकमा फियौट्को व्यवस्था गने, ि
गरनासो कायावन्वयनको अवस्था बािे मा टेनलफोन, फे सबरक, ट् नवटि, ईमेल, पर वा अन्य कर नै उपयरि माध्यमबाट गरनासोकतावलाई
िानकािी गिाउने ।

िाननबनका लानग टोली खटाउने
 मन्रालयमा प्राप्त गरनासो एविं उिरिीका लानग िाननबन गनव आवश्यक ि भन्ने सनचवस्तिबाट आवश्यक ठाननएमा सम्बनन्धत
निम्मेवाि पदानधकािी सनम्मनलत िाननबन टोली गठन गनरवपनेि । उि टोलीलाई कायवनवविण ि अवनध तोकी काममा लगाउनर
पनेि ।

 मन्रालयबाट टोली खटाउन नसक्रकने भएमा सम्बनन्धत निल्ला वा निमेकी निल्लाको कमवचािीलाई खटाइने ि।
गरनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविमः
 सेवाग्राही तथा मातहतका ननकायको गरनासो सम्बोधन गनवका लानग ७ वटै प्रदेशमा मन्रालयबाट आयोिना गरिने प्रादेनशक सरिक्षा
गो्ठीमा गरनासो सम्बोधन

सम्बन्धी कायविम समेतलाई समावेश गिी सूचना प्रवाह गरिनेि । प्राप्त पृषठ
् पोषणलाई

प्राथनमकतामा िाखी समस्या समाधान गरिनेि ।

गरनासो व्यवस्थापनका लानग प्रयोगमा ल्याइएका सम्पकव माध्यम
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)
शानन्त सरिक्षा तथा अपिाध ननयन्रण शाखा
क्षेरीय तथा प्रादेनशक सरिक्षा गो्ठी ि अन्तिकृ यात्मक कायविमहरु सञ्चालन
 प्रदेश स्तिीय सरिक्षा गो्ठी वार्षवक रुपमा एक पटक तथा आवश्यकता अनरसाि गो्ठी आयोिना हुने स्थान ि नमनत सनहत रटप्पणी
उठान गिी माननीय मनन्रस्तिको ननणवयबाट नमनत ि स्थान तय भए पश्चात सरिक्षा गो्ठीको तयािी गने।

 माननीय मन्रीज्यूबाट सदि भईसके पनि सम्बनन्धत ननकायहरुलाई पराचाि गने।
 प्रदेश स्तिीय सरिक्षा गो्ठीको लानग आवश्यक व्यवस्था नमलाउने सम्बन्धमा आयोिक निल्लाका प्रमरख निल्ला अनधकािीलाई
सरिक्षा गो्ठी सम्पन्न गनव आवश्यक पने सम्पूणव व्यवस्था नमलाउन व्यानिको नमूना सनहत पराचाि गने।

 आनतथ्यता ग्रहणका लानग माननीय गृहमन्री, माननीय आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्री, प्रदेश प्रमरख सनचव, मरख्य मन्री तथा
मनन्रपरिषद्को कायावलय, श्रीमान् सनचव ज्यू, आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालय, लाई गो्ठीको नमनत, स्थान ि समय
सनहत पराचाि गने।

 प्रदेश सरिक्षा गो्ठीमा सहभानगता िनाउने सम्पूणव प्रमरख निल्ला अनधकािीहरुलाई गो्ठीमा प्रस्तरत गरिने प्रनतवेदन सनहत
निल्लामा िहेका सबै सरिक्षा प्रमरखहरु सनहत गो्ठी हुने नमनत भन्दा अनघल्लो बेलरकासम्म कायविम स्थलमा आईपर् पराचाि गने।

 प्रहिी प्रधान कायावलय, सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल प्रधान कायावलय, ि िान्िय अनरसन्धान नवभागलाई गो्ठीमा कायावलयका
प्रमरखज्यूको सहभानगता हुनका साथै सम्बनन्धत प्रदेश/बानहनी/सिंघीय प्रहिी इकाई/ गण/गरल्म/निल्लाका प्रमरखहरुलाई समेत
ननदेशन क्रदन पराचाि गने

 िक्षा मन्रालयलाई गो्ठीमा नेपाली सेनाको के न्रबाट उच्चस्तिीय अनधकािी सनहत सम्बनन्धत प्रदेश अन्तगवत पने निल्लाका
पृतनापनत, बानहनीपनत, गण तथा गरल्म प्रमरखहरुको, सहभानगताको धयवस्थाका लानग पराचाि गने ि सो को बोधाथव सैननक
मरख्यालय, भरकाली, काठमाडौंलाई समेत क्रदने।
सरिक्षा तथा अन्य बैठकहरु सञ्चालन
 के न्रीय सरिक्षा सनमनतको बैठक
 कायव सञ्चालन तहका पदानधकािीहरुको साप्तानहक सरिक्षा बैठक (Operation)
 ससिंहदिवाि सरिक्षा सम्बन्धी बैठक
 खतिा नवश्लेषण तथा मूल्याङ्खकन सम्बन्धी बैठक
 व्यनिगत सरिक्षा उपलव्ध गिाउने के न्रीय ननदेशन सनमनतको बैठक
23






अन्य आकनस्मक सरिक्षाका बैठकहरु
यातायात तथा िाक्रफक व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकहरु
ननवावचन सरिक्षा सेल
यस प्रकािका ननयनमत बैठकहरु सरिक्षा समन्वय महाशाखा प्रमरखको समन्वयमा सरिक्षा ननकायका प्रनतनननधहरुको उपनस्थनतमा
हुने।

देशभि दैननक घट्ने घटनाको दैननक तथा साप्तानहक नवविण सिंकलन ि प्रनतवेदन गने
 देशभि दैननक रुपमा घटेका घटनाहरुको नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल ि निल्ला प्रशासन कायावलयहरुबाट दैननक प्रनतवेदन
प्रणाली (DRS) तथा अन्य माध्यम माफव त प्राप्त प्रनतवेदनलाई अध्ययन ि नवश्लेषण गिी सिंनक्षप्त रुपमा प्रत्येक नवहान १०:००
बिे (आवश्यकतानरसाि समय हेिफे ि हुनसक्ने) माननीय गृहमन्री, श्रीमान् सनचव तथा सरिक्षा समन्वय महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश
गने।

 साप्तानहक रुपमा मानथ उनल्लनखत सरिक्षा ननकायहरुबाट प्राप्त आन्तरिक सरिक्षा नवश्लेषण प्रनतवेदन सिंकलन, अध्ययन, नवश्लेषण
ि प्रनतवेदन गने।

अनत नवनश्ट तथा नवनश्ट व्यनिहरुको भ्रमणमा सरिक्षा व्यवस्था नमलाउने
 अनत नवनश्ट व्यनिहरुको भ्रमणका समयमा सरिक्षा व्यवस्थाका लानग सम्बनन्धत ननकायबाट नलनखत रुपमा भ्रमण कायविम प्राप्त
भएपश्चात सरिक्षा व्यवस्थाका लानग भ्रमण कायविम सनहत सम्बनन्धत प्रदेशको आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालयसँग
समन्वय गने साथै नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बलि सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयहरुलाई सरिक्षा व्यवस्थाका लानग ननदेशन
गने।

 नवनश्ट व्यनिहरुको हकमा भने नेपाल प्रहिी ि सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयहरुमा पराचाि गने ।
आपत्कालीन परिनस्थनत, नवपद् वा नविामी घाईतेहरुको हवाई उर्द्ाि गनव हेनलकप्टि उडान अनरमनत क्रदने
 घाईतेहरुको नस्थनत गम्भीि भई घटनास्थल ननिकै िहेका स्वास्थ्य सिंस्थाहरुमा उपचाि सम्भव नदेनखएमा सम्बनन्धत निल्ला
प्रशासन कायावलयबाट घाईते वा उद्वाि गनरव पने व्यनिको नवविण सनहत अनरिोध भई आएमा घाईतेको खचवमा वा गृह मन्रालयले नै
उडान वापतको बील भरिानी गने गिी मा. गृहमन्रीस्तिको ननणवयबाट िक्षा मन्रालय माफव त नेपाली सेनाको हेनलकप्टि माफव त
उद्वािको व्यवस्था नमलाउने। उि उडान बापतको बील प्राप्त भए पश्चात भरिानीका लानग आर्थवक प्रशासन शाखालाई सककलै
बील सिंल् िाखी पराचाि गने।

व्यनिगत सरिक्षा उपलव्ध गिाउने
 व्यनिगत सरिक्षा माग गिी मन्रालयमा प्राप्त ननवेदनहरु सिंकलन गिी नवनश्ट व्यनिहरुको सरिक्षा व्यवस्थापन कायवनवनधमा
व्यवस्था भए अनरसाि खतिा मूल्याङ्खकन तथा नवश्लेषण सनमनतमा ननणवयाथव पेश िद्द गने, सनमनतले निल्ला सरिक्षा सनमनत लगायत
अन्य सरिक्षा ननकाय वा माध्यमबाट सरिक्षा खतिा िहे निहेको के कस्तो अवस्था ि भन्ने नवषयमा िानकािी सिंकलन नवश्लेषण तथा
मूल्याङ्खकन गिी सनमनतको िाय सनहत के न्रीय ननदेशन सनमनतमा नसफारिश गदवि।

आन्दोलन वा अन्य घटनाहरुमा पिी मृत्यर भएका व्यनिलाई शनहद घोषणा गने घाईतेहरुको उबाि तथा उपचाि ि
परिवािहरुलाई क्षनतपूर्तव तथा आर्थवक सहायता उपलव्ध गिाउने
 नवनभन्न आन्दोलन तथा नविोध प्रदशवनका नसलनसलामा मृत्यर भएका व्यनिहरुलाई सम्बनन्धत निल्ला सरिक्षा सनमनतबाट भएको
नसफारिशका आधािमा मा. मन्रीस्तिको ननणवयबाट शहीद घोषणा गने, घाईतेहरुको उद्वाि तथा उपचाि ि परिवािलाई िाहत
उपलधध गिाउने नवषयमा नेपाल सिकाि मनन्रपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गने, ि

 मनन्रपरिषद्बाट ननणवय भए पश्चात कायावन्वयनका लानग आर्थवक प्रशासन शाखा ि सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयमा
पठाउने ।

शनहद घोषणा गने सम्बन्धी कायव
 नवनभन्न कालखण्डमा िा्िको लानग उल्लेखनीय योगदान क्रदनरका साथै नेपाल ि नेपालीको सवोपिी नहतका लानग आफ्नो
िीउज्यानको बनलदान गने महान सपूतहरुलाई उहाँहरुको योगदानको कदिस्वरुप माननीय गृहन्रीस्तिबाट ननणवय गिी नेपाल
सिकाि मनन्रपरिषद्मा शहीद घोषणाका प्रस्ताव पेश गने।

हातहनतयाि खरिद अनरमनत सम्बन्धी कायव
 व्यनिगत सरिक्षाको लानग हातहनतयािको खरिद अनरमनत (पचेनचङ लाईसेन्स) सम्बनन्धत निल्ला सरिक्षा सनमनतको अनरिोधमा
सनचव स्तिीय ननणवय भएपश्चात बानणज्य तथा उपभोिा सिंिक्षण नवभागमा पराचाि गने

ननषेनधत क्षेरमा ननिी हेनलकप्टि उडान अनरमनत
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 ननषेनधत क्षेरमा ननिी हेनलकप्टि उडान कायवप्रक्रिया, २०७५ मा भएको व्यवस्था बमोनिम अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन
शाखाबाट अवलम्बन हुने कायवप्रक्रिया अनरसाि कायावलय समय बाहेकको समय ि सावविननक नवदाको क्रदनमा उडान अनरमनत क्रदने।

नद्वपक्षीय तथा अन्तिावन्िय सभा, सम्मेलन, बैठकको प्रभावकािी सरिक्षा व्यवस्थापनका लानग सरिक्षा योिना ननमावण ि
कायावन्वयन गने
 िा्ि प्रमरख, सिकाि प्रमरख, मन्रीस्ति वा सनचव ि नवभागीय प्रमरख नवनश्ट स्तिमा सहभानगता हुने नेपाल आयोिक भएका
नद्वपक्षीय वा बहुपक्षीय सहभानगतामा हुने कायविमहरुको सन्दभवमा गृह मन्रालयको कायवक्षेर सरिक्षा तथा परिवहन व्यवस्थापन
िहने गिे को ि। गृह मन्रालय नै आयोिक िहने अवस्थामा समग्र व्यवस्थापनको निम्मेवािी गृह मन्रालयको िहन्ि । नेपाल
सिकाि आयोिक हुने क्षेरीय तथा अन्तिावन्िय प्रकृ नतका कायविमहरुको सरिक्षा तथा परिवहन व्यवस्थापन तयािी गदाव कायविम हुने
नमनत, स्थान ि सहभागी िा्िहरु नननित भएपनि देहाय बमोनिम तयािी गने गरिएको ि।
९. कायविम नवशेष के न्रीत गिी सरिक्षा योिना ननमावण गनेः

 नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिीका कायवसञ्चालन तहका (Operational Departments) प्रमरखहरुको
सहभानगतामा सरिक्षा समन्वय महाशाखा प्रमरखले बैठकको आयोिना गने,






कायविमको प्रकृ नत अनरसाि पििा्ि मन्रालय, िक्षा मन्रालय ि अथव मन्रालयका पदानधकािीहरुलाई आमन्रण गने,
सरिक्षा चरनौतीहरुको मूल्याङ्खकन तथा नवश्लेषण गने,
कायविम अवनधभि परिचालन गने सरिक्षाकमी, परिवहन, सवािी साधन तथा अन्य बन्दोवस्तीको आँकलन,
सूचना सिंकलन ि नवश्लेषण प्रणाली ननधाविण सहभागीहरुको आवागमन, आवास सरिक्षा, कायविमस्थल सरिक्षा लगायत
समग्र पक्षको सरिक्षा योिना ननमावण गने,

 नवनश्ट व्यनिको सरिक्षा व्यवस्थापन कायवनवनध अनरसाि सरिक्षा प्रबन्धको ढाँचा हुने प्रािनम्भक मस्यौदा तयाि गिी
श्रीमान् गृह सनचवज्यू समक्ष प्रस्तरत गने, ि

 सरिक्षा योिना कायावन्वयनमा लैिानर अनघ मा. गृहमन्री समक्ष प्रस्तरत गने ि प्राप्त सरझावहरु तथा ननदेशन सनहत
कायावन्वयन गने गिाउने।
१ ०. परिवहन व्यवस्थापनको लानग व्यवस्थापन महाशाखासँग समन्वय गने।
१ १ . सबै सरिक्षा ननकायको प्रनतनननधत्व िहने गिी Joint Office Monitoring Centre (JOC) खडा गिी योिना
कायावन्वयनको अनरगमन गने।
१ २. सरिक्षा कायव समूहहरुको ननमावण देहाय अनरसाि हुनेः

 सरिक्षा परिवहन तथा यातायात धयवस्था अनरगमन तथा समन्वय कायव टोली – टोली प्रमरख नेपाली सेनाबाट सहायक िथी
दिावका सरिक्षा अनधकािी ि अन्य सरिक्षा ननकायहरुबाट प्रनतनननधत्व हुने,

 आवासस्थल सरिक्षा कायवटोली – नेपाली सेनाका महासेनानी दिावका सरिक्षा अनधकािी टोली प्रमरख िहने,
 सम्मेलन स्थल सरिक्षा कायवटोली – नेपाली सेनाका महासेनानी दिावका सरिक्षा अनधकािी टोली प्रमरख िहने,
 सवािीमागव सरिक्षा कायव टोली – टोली प्रमरख नेपाल प्रहिीबाट प्रहिी वरि्ठ उपरिक्षक दिावका सरिक्षा अनधकािी सनहत
अन्य सरिक्षा ननकायबाट प्रनतनननधत्व हुने,

 खाद्य तथा पेय पदाथव सरिक्षा कायव टोली – टोली प्रमरख खाद्य प्रनवनध तथा गरण ननयन्रण नवभागबाट बरिष्ठ खाद्य
अनरसन्धान अनधकृ त ि अन्य सरिक्षा ननकायहरुबाट सदस्य िहने,

 Rescue and Evacuation Team – नेपाली सेना बाट प्रमरख सेनानी दिावका सरिक्षा अनधकािीको सिंयोिकत्वमा सबै
सरिक्षा ननकायबाट सिंल्ता िहने,

 Side Events आयोिक कायव टोली – Bilateral Visits को हकमा पििा्ि मन्रालयबाट समन्वय हुने,
 कािके ड सरिक्षा कायव टोली – महासेनानी नेपाली सेनाको सिंयोिकत्वमा अन्य सरिक्षा ननकाय, स्वास्थ्य मन्रालयको
नचक्रकत्सकको टोली समेत िहने,

 बम Threat Incident Management कायव टोली – नेपाली सेनाबाट प्रमरख सेनानीको सिंयोिकत्वमा अन्य सरिक्षा
ननकायबाट प्रनतनननधत्व हुने,

 नवमानस्थल, बायरयान, VVIP Lounge, आगमन तथा प्रस्थान कायविम तथा धयागेि सरिक्षा कायव टोली – सहायक िथी
वा सो सिह का सरिक्षा अनधकािीको सिंयोिकत्वमा टोली िहने,

 िाक्रफक व्यवस्था कायव टोली – प्रहिी बरिष्ठ उपरिक्षक टोली प्रमरख सनहतनेपाली सेना, सशस्त्र प्रहिी बल ि िान्िय
अनरसन्धान नवभागबाट अनधकृ त कमवचािीहरु,

 खतिा मूल्याङ्खकन कायव टोली – प्रहिी नायव महाननिीक्षकको सिंयोिकत्वमा सबै सरिक्षा ननकायबाट प्रनतनननधत्व िहने,
 सम्पकव तथा बन्दोबस्ती कायव टोली – आयोिक ननकाय वा नेपाल प्रहिीको सिंयोिकत्वमा कायवटोली िहने,
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 सरिक्षा पास तथा नमनडया व्यवस्था कायव टोली – सूचना तथा प्रशािण नवभागका महाननदेशकको सिंयोिकत्वमा सरिक्षा
ननकायका अनधकृ त प्रनतनननध सदस्य िहने,

 मेनडकल कभि समन्वय तथा सरिक्षा कायव टोली – मेनडकल ननदेशक स्वास्थ्य मन्रालय ि सरिक्षा ननकायका
नचक्रकत्सकहरुको टोली,

 सम्मेलन वा कायविममा सवािी साधन व्यवस्थापन कायव टोली – धयवस्थापन महाशाखा गृह मन्रालयका महाशाखा
प्रमरखको सिंयोिकत्वमा आन्तरिक व्यवस्थापन “ख” शाखा प्रमरख गृह मन्रालय, नवनश्ट व्यनि सरिक्षा सेवा ननदेशनालय
नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी तथा शसश्र प्रहिी बल नेपालका अनधकृ त कमवचािीहरुको कायव टोली िहने ि
 यसका अनतरिि आवश्यकता अनरसाि अरु कायव समूहहरु गठन गनव सक्रकन्ि ।
सीमा तथा अध्यागमन शाखा
नवदेशीहरुलाई कायव सहमनत उपलधध गिाउने
 सम्बनन्धत मन्रालयको ननणवय सनहतको नसफारिस, नेपाल सिकािि समाि कल्याण परिषद ि सम्बनन्धत पक्षसँग भएका साधािण
सिंझौता, कायविम सझौता, MOU नवदेशीहरुको सककलै िाहदानी, नभसा, Bio Data एविं ननयरनि पर/Agreenment
 नवज्ञापनबाट काम लगाउनर पनेमा प्रकानशत नवज्ञापन, नवशेषज्ञता सम्बनन्ध प्रमाणपर, कम्पनी बोडवको ननणवय, ि
 सनचवज्यूबाट स्वीकृ त गिाउने ।
On Arrival Visa उपलधध नहुने िा्ि1का नवदेशीहरुलाई On Arrival Visa िािी गनव नसफारिस गने
 सम्बनन्धत मन्रालयको नसफारिस,
 कायविम सूची, नवदेशीको आगमन,
 बसाई तथा प्रस्थान सम्बनन्ध आयोिकको प्रनतवर्द्ता पर,
 नवदेशीको िाहदानी, बायोडाटा ि यारा नवविण (आगमन, वसाई ि प्रश्थानको) खतिा नवश्लेषण तथा मूल्याङ्खकन सम्बन्धी बैठक,
 सनचवज्यूबाट स्वीकृ त गिाउने।
Diplomatic Passport वाहक नवदेशी ननषेनधत क्षेरमा ननःशरल्क पदयारा अनरमनत पर िािी गनव नसफारिस गने।
 पििा्ि मन्रालयको नसफारिस, नवदेशीको िाहदानी, नभषा ि परिचयपरको िायाँकनप, भ्रमण स्थानको नवविण (नमनत ि स्थान
खरलेको)
 अनरमनत िािी गनव सनचवज्यर बाट स्वीकृ त गिाइ िािी गनवका लानग अध्यागमन नवभाग लेखी पठाउने।
बाबर नवदेशी नागरिक ि नेपाली आमाबाट नेपालमा िन्मेका बच्चाहरुलाई नवदेशयाराका लानग यारा अनरमनत पर (Travel
Document) िािी गनव नसफारिस गने।
 सम्बनन्धत निल्लाको प्र.नि.अ.को फोटो प्रमानणत सनहतको नसफारिस पर, आमाको ना.प्र. पर, नववाह दताव, बच्चाको िन्म
दताव,नाता प्रमानणत, नवदेशी बाबरको िाहदानी, स्थायी बसोबासको (नप.आि.),का साथै परिवािलाई Sponser Letter महाशाखा
प्रमरखबाट स्वीकृ त गिाइ नसफारिस गने।

ननषेनधत क्षेरमा हेनलकप्टि उडान गनव अनरमनत क्रदने
 सम्बनन्धत पक्षको ननवेदन/हेनलकप्टि कम्पनीको अनरिोध पर,
 नविामी/याररहरुको परिचय खरल्ने कागि (नवदेशीको हकमा िाहदानी, नभषा, पदयारा अनरमनत पर), ढर वानी गरिने बस्तरको नाम ि
परिमाण,
 सिं.प.तथा ना.उ. मन्रालय,
 सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस
 उपिोिानरसािका कागिातहरु पूणव भएपश्चात महाशाखा प्रमरखबाट स्वीकृ त गिाइ उडान अनरमनत उपलधध गिाउने।
 कायावलय समय बाहेक उडान अनरमनत उपलधध गिाउनरपने भएमा शानन्त सरिक्षा तथा अपिाध ननयन्रण शाखाबाट गिाइने
गैह्रकानूनी रुपमा नेपालमा बसेका नवदेशीहरुलाई नन्काशन सम्बन्धी कायव
 अध्यागमन कायवनवनध, २०६५ को दफा ६.३ अनरसाि कावावही तथा नन्काशन गने।
स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
1

On Arrival Visa नपाउने मरलक
र ः

ईिाक, प्यालेिाईन, अफगाननस्तान, ईनथयोनपया, लाईबेरिया, सोमानलया, नाईिेरिया, घाना, निम्बाधवे, स्वानिल्याण्ड, कयामरुन ि ि नसरिया
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स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायव
 निल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन ि एकीकृ त सेवा के न्र समेतको काम, कतवव्य, अनधकाि, निम्मेवािी तथा
कायवसम्पादन प्रक्रियामा आवश्यकता अनरसाि समन्वय गने,
 निल्लाको वस्तर नस्थनतको अनभलेख िाख्ने ि समय समयमा अद्यावनधक गने,
 आपूर्तव नस्थनतको अनरगमनमा सहयोग गनेि गिाउने,
 स्थानीय प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निल्लाहरुबीच आवश्यकता अनरसाि समन्वय सम्बन्धी कायव गने,
 प्रदेश ि निल्ला सदिमरकाम एविं स्थानीय तहहरुको सीमाना हेिफे ि भएमा सो को अनभलेख व्यवनस्थत गनेि गिाउने।
शिणाथी सम्बन्धी कायव
यस शाखाले शिणाथी सम्बन्धी मानमलाको अध्ययन एविं व्यवस्थापनका लानग शिणाथी मानमला समन्वय सम्बन्धी िान्िय इकाई
(National Unit for the Coordination of Refugee Affairs-NUCRA) को रुपमा कायव गदवि। त्यस अन्तगवत सम्पादन हुने मरख्य
मरख्य कायवहरु देहाय बमोनिम िन्।






शिणाथी मानमला ि शिणाथी नशनविको आवश्यकता अनरसाि अनरगमन गने,
नेपाल नस्थत नवनभन्न निल्लाहरुमा िहेका नतव्वती शिणाथीहरुको सिंख्या ि अवस्थालाई अद्यावनधक गने,
पूवी नेपालको झापा ि मोिङमा िहेको भूटानी शिणाथी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,
नेपालमा िहेका भरटानी शिणाथीहरुको परनवावस (Group Resettlement) को लानग इच्िा गनेहरु (Interest Excercise)को
लानग आवश्यक सहिीकिण ि समन्वय गने,

 सोह्र वषव उमेि परगेका ि यस अनघ शिणाथी परिचयपर नलन िर ट भएका दताववाल भूटानी शिणाथीहरुलाई शिणाथी परिचयपर
नवतिण सम्बन्धी कायव गने,
 भेटघाट, अध्ययन ि अन्य प्रयोिनका लानग नवदेश िान चाहने भरटानी/नतधबती शिणाथीहरुलाई यारा अनरमनतपर (Travel
Document) िािी गनव पििा्ि मन्रालयमा नसफारिश गने,
 पारिवारिक परनर्मवलन (Family Reunion) को लानग नवदेश िान चाहने शिणाथीहरुलाई यारा अनरमनतपर (Travel
Document) को लानग पििा्ि मन्रालयमा नसफारिश गने,
 नेपालमा िहेका शिणाथीहरु ि शहिी शिणाथी सम्बन्धी कायव गने,
 शिणाथी व्यवस्थापनका लानग Third Country Re-settlement को कायव गने,
 नेपालमा िहेका शिणाथीहरुको व्यवस्थापन ि िे खदेखको लानग सिंयरि िा्िसिंघीय उच्चायरिको कायावलय (UNHCR), IOM,
WFP लगायत सिंस्थाहरुसँग समन्वय गने,
 नेपालमा िहेका भरटानी ि नतधबती शिणाथीहरुको नवविण समय समयमा अद्यावनधक गने तथा उि नवविणलाई Digitize गने,
 शिणाथी सम्बन्धी नवषयमा अध्ययन अनरसन्धान गने/ गिाउने।
१ . भरटानी शिणाथीका लानग िाभल डकर मेण्ट बनाउन आवश्यक कागिातहरु






शिणाथी समन्वय इकाईमा पेश गिे को ननवेदनको प्रनत
शिणाथी समन्वय इकाई, झापाबाट ननवेदकको फोटो प्रमानणत गरिएको नसफारिश,
भरटानी शिणाथी परिचयपरको सककलै प्रनत
आमन्रणकतावबाट प्राप्त आमन्रणपर, बैंक व्यालेन्स, पासपोटव/नग्रनकाडव/नागरिकता समेतका कागिातहरु (सम्बनन्धत
देशको Notary Public बाट वा सम्बनन्धत देशको िािदूतावासबाट प्रमानणत),






आमन्रणपरमा ननवेदकको भ्रमण सम्बन्धी सम्पूणव खचव आमन्रणकतावले व्यहोने व्यहोिा उल्लेख भएको कागिात,

Refugee Coordination Unit (RCU) झापामा दताव भएको िनसद,
मनहला तथा नावालकहरुको हकमा अनभभावकको प्रमानणत मञ्िरिीनामा,
सम्बनन्धत देशको सिकाि वा िािदूतावासको पर, बा्मबख्त या कगउउयचत सम्बन्धी कागिात (एक तफी यारा
अनरमनतपरका लानग थप आवश्यक पने) पासपोटव साइिको ५(पाँच) प्रनत फोटो।

२. नतधबती शिणाथीका लानग िाभल डकर मेण्ट बनाउन आवश्यक कागिातहरु

 सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयमा पेश गिे को ननवेदन
 सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयबाट आवश्यक कागिात सनहत ननवेदकको फोटो प्रमानणत सनहतको नसफारिश,
 आमन्रणकतावबाट प्राप्त आमन्रणपर, बैंक व्यालेन्स, पासपोटव, नग्रनकाडव, नागरिकता समेतका कागिातहरु (सम्बनन्धत
देशको Notary Public बाट वा सम्बनन्धत देशको िािदूतावासबाट प्रमानणत),
 आमन्रणपरमा ननवेदकको भ्रमण सम्बन्धी सम्पूणव खचव आमन्रणकतावले व्यहोने व्यहोिा उल्लेख भएको कागिात,
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शिणाथी परिचयपरको सककलै प्रनत,
कयाम्पमा वसोवासको नसफारिश,
मनहला तथा नाबालकहरुको हकमा अनभभावकको प्रमानणत मञ्िरिीनामा,
सम्बनन्धत देशको सिकाि वा िािदूतावासको पर, Affidavit of Support सम्बन्धी कागिात (एक–तफी यारा
अनरमनतपरका लानग थप आवश्यक पने) ५ (पाँच) प्रनत पासपोटव साइि फोटो

३. यारा अनरमनतपर (Travel Document) प्रदान गने प्रक्रियाः

 यारा अनरमनतपर (Travel Document) को लानग प्राप्त ननवेदन साथ उनल्लनखत कागिातहरु साथ िाखी पेश
भएको/नभएको यक्रकन गने,
 यस मन्रालयमा िहेको अनभलेखमा नाम दताव तथा परिचयपर अनरसािको नवविण नभडाउने,
 ननणवयका लानग रटप्पणी उठाई पेश गने,
 ननणवय भै आएपनि यारा अनरमनतपर (Travel Document) को लानग पििा्ि मन्रालयमा नसफारिश गिी पठाउने।
 Travel Document िािी भए पश्चात पििा्ि मन्रालयले यस शाखामा पठाउने शिणाथीको शिणाथी परिचयपर
(Refugee Card) सम्बनन्धत शिणाथीको फाइलमा सरिनक्षत िाख्ने
 Two Way Travel Document िािी भएका शिणाथीको हकमा नखनचएको शिणाथी परिचयपर शाखामै िाख्ने ि
One Way Travel Document िािी भएका शिणाथीको हकमा भने उनीहरु नवदेश याराबाट फर्कव एपिी यारा
अनरमनतपर नखची शिणाथी परिचयपर क्रफताव गने

नशिाचाि भेटघाट तथा नद्वपक्षीय/बहुपक्षीय बैठक सञ्चालन
 बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव
१ . कर टनीनतक ननयोग तथा अन्तिावन्िय सिंघसिंस्थाका पदानधकािीहरु पििा्ि मन्रालय माफव त माननीय मन्रीज्यू एविं
सनचवज्यूसँग नशिाचाि भेटघाटका लानग अनरिोध भई आएमा सम्बनन्धत सनचवालयमा समन्वय गने,
२. भाित सिकाि ि नेपाल सिकािको गृह मन्रालय बीच गृहमन्री, सनचव, सहसनच वस्तिीय बैठक, भेटघाट ि वातावको तयािी
गने। (सामान्यतः गृह सनचवस्तिीय बैठक प्रत्येक वषव नेपाल ि भाितले आलोपालो गिी गने व्यवस्था िहेको ि भने अन्य बैठक
आवश्यकता अनररुप गने व्यवस्था िहेको ि),
३. चीन सिकाि ि नेपाल सिकािको गृह मन्रालयबीचगृहमन्री, सनचव, सहसनचवस्तिीय बैठक, भेटघाट ि वातावको तयािी गने।

(सामान्यतः गृह सनचवस्तिीय बैठक प्रत्येक वषव नेपाल ि चीनले आलोपालो गिी गने व्यवस्था िहेको ि भने अन्य बैठक
आवश्यकता अनररुप गने व्यवस्था िहेको ि)
४. दनक्षण एनशयाली क्षेरीय सहयोग सिंगठन (SAARC) वा सदस्य िा्िका सम्बर्द्मन्री, सनचव, सहसनचवस्तिीय बैठक,
भेटघाट ि वातावको तयािी गने,
५. सीमावती क्षेरमा हुने तस्किी लगायत अन्य आपिानधक कायवलाई ननयन्रण गने उद्देश्यले नेपाल–भाित ि नेपाल–चीनका
सीमावती निल्लामा सरिक्षा सँग सम्बनन्धत पदानधकािीहरुको बैठकको समन्वय गने,
६. BIMSTEC अन्तगवतका नवनभन्न Thematic Group, Sub-Group Meeting को तयािी गने तथा BIMSTEC को
Focal Point को रुपमा कायव गने
७. SAARC अन्तगवतका नवनभन्न Sub-Group Meeting को तयािी गने तथा SAARC को Focal Point को रुपमा कायव
गने।

 नद्वपक्षीय/बहुपक्षीय बैठकहरुको तयािीः
१ . नेपालमा आयोिना हुने बैठकको सिंख्या ि प्रत्येक बैठकको अनरमाननत खचवको आधािमा मन्रालयको वार्षवक बिेट तथा
कायविममा समावेश गनव समयमा नै योिना महाशाखालाई लेखी पठाउने,
२. नेपालले आयोिना गने बैठकको नमनत प्रस्ताव गिी रटप्पणी उठाई ननणवय गिाउने,
३. नेपालले आयोिना गदाव बैठकको नमनत तय गिी उि नमनत पििा्ि मन्रालयमाफव त अको पक्षलाई प्रस्ताव गने,
४. अको पक्षले उि प्रस्तानवत नमनतमा सहमनत िनाएमा बैठकको एिेण्डा तय गिी पििा्ि मन्रालय माफव त अको पक्षलाई
ननमन्रणा पठाउने। सहमनत निनाएको खण्डमा परनः अको नमनत प्रस्ताव गने,
५. नेपालको तफव बाट भाग नलने प्रनतनननधमण्डलको नामावली तयाि ठण् गिी अको पक्षलाई पििा्ि मन्रालय माफव त िानकािी
गिाउने,
६. बैठकको तयािीको लानग Agenda तय गिी सो सम्बन्धमा िलफल गनव सनमनत गठन गने,
७. आयोिक िा्िको तफव बाट बैठकमा िानखने Welcome Address, Keynote Address अथवा Remarks तयाि गने,
८. बैठकमा कर नै प्रस्तरतीकिण गनरवपने भए सोको तयािीको लानग आवश्यकता अनरसाि सम्बनन्धत ननकाय, पदानधकािी वा
नवज्ञबाट तयािी गिाउने,
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९. बैठकको लानग मन्रालयको वार्षवक कायविममा बिेट िर ट्याईएको खण्डमा मन्रालयको आर्थवक प्रशासन शाखालाई बैठकको
बािे मा िानकािी क्रदई बिेट ननकाशाको लानग अनरिोध गने। वार्षवक बिेट अन्तगवत बिेट नवननयोिन नभएको खण्डमा आर्थवक
प्रशासन शाखामाफव त अथव मन्रालयलाई आवश्यक बिेट व्यवस्थापनको लानग अनरिोध गने,
१ ०. बैठक तयािीको लानग आवश्यक सम्पूणव खचवको Cost Break Down गिी आर्थवक प्रशासन शाखामा पठाउने,
१ १ . बैठकको प्रकृ नत अनरसाि आवश्यक पने नेपाल लगायत अन्य देशको झण्डाको लानग पििा्ि मन्रालयलाई पराचाि गने,
१ २. कायविम स्थलमा सरिक्षा प्रवन्ध गनव आवश्यकता अनरसाि एक् इ समेत आवश्यक पने भए सो को व्यवस्थाका लानग प्रहिी प्रधान
कायावलयमा पराचाि गने,
१ ३. प्रनतनननधमण्डललाई Local Transportation, Airport Pick-up/Drop को लानग गाडी व्यवस्थापन सम्बन्धी ननणवय गिी
सभासमािोह तथा सवािी व्यवस्थापन शाखालाई पराचाि गने,
१ ४. प्रनतनननधमण्डलको लानग Protocol अनरसाि अन्य शाखाहरुसँग समेत समन्वय गिी Liaison Officer खटाउने,
१ ५. प्रनतनननधमण्डलको आगमन ि प्रस्थानको लानग Protocol अनरसाि VIP Lounge व्यवस्था गनरवपने भएमा पििा्ि मन्रालय
प्रोटोकल महाशाखामाफव त नर.अ.नव.लाई पराचाि गने,
१ ६. प्रनतनननधमण्डलको स्वागत तथा नबदाई (नवमानस्थलमा) Protocol अनरसाि मन्रालयको कमवचािीले गने,
१ ७. आवश्यकता अनरसाि बैठकको क्रदन साँझ प्रनतनननधमण्डललाई क्रदने स्वागत िारीभोिको तयािी गने,
१ ८. िारी भोिमा सहभानगताका लानग ननमन्रणा–पर तयाि गिी प्रनतनननधमण्डललाई ननमन्रणा गने,

१ ९. िारी भोिमा साँस्कृ नतक कायविम आयोिना गनरवपने ननणवय भएको खण्डमा सो को तयािी तथा प्रस्तरतीको लानग नेपाल प्रहिी
वा सशस्त्र प्रहिी बललाई पराचाि गने

कािागाि प्रशासन सम्बन्धी कायव
 कै द माफी नमनाहा
१ . गणतन्र क्रदवस, सिंनवधान क्रदवस लगायत नवशेष अवसिमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२, कािागाि
ननयमावली, २०२० (सिंशोधन समेत) को ननयम २९ को उपननयम (१) ि (२क), कािागाि व्यवस्थापन कायवनवनध, २०७३
एिंव सिाय माफी, मरल्तवी, परिवतवन वा कम गने सम्बन्धी कायवनवनध, २०७१ बमोनिम असल चालचलन भई कै द सिाय िर ट
क्रदन योग्य देनखएका कै दीबन्दीको कािागाि व्यवस्थापन नवभागबाट नसफारिश भई आएको नामावली रुिर गने,
२. उि रुिर नामावली मानथ उनल्लनखत ऐन, ननयम, कायवनवनध अनरसाि भए नभएको यक्रकन गिी मनन्रपरिषद्मा ननणवयको लानग
प्रस्ताव पेश गने,
३. ननणवय पिात् सो नामावली िा्िपनतको कायावलयमा पठाउने,
 कािागाि प्रशासन ि सरधाि सम्बन्धी कायवहरुको लानग समन्वय गने,
 नेपालको कािागािमा िहेका नवदेशी कै दीबन्दीहरुसँग भेटघाटका लानग सम्बनन्धत देशको कर टनीनतक ननयोगहरुबाट अनरिोध भई
आएमा कािागाि व्यवस्थापन नवभागसँग आवश्यक समन्वय गने।

 गृह प्रशासन सरधाि मागवनचर, २०७४ को बरँदा निं. ७० मा उल्लेख भए अनरसाि कािागाि ननयमावलीमा सिंशोधन गिी कै दी वन्दीको
िासन नसदा, नावालक नसदा, सरत्के िी खचव, दाहसिंस्काि खचव आक्रद सरनवधा समयानरकूल बढाउने सम्बन्धी कायव गने।
 गृह प्रशासन सरधाि मार्ग्चवर, २०७४ को बरँदा निं.७२ मा उल्लेख भए अनरसाि कै दी बन्दीलाई स्वास्थ्य चौकी सिह औषधी उपलधध
गिाउने सम्बन्धी कायव गने।

 कािागाि सम्बन्धी अन्य कायवहरु (पराचाि, िायमाग, रटप्पणी लगायत) गने,

सिंघ सिंस्था सम्बन्धी कायव :
 सिंस्था दताव ऐन, २०३४ अन्तगवत दताव भएका सिंघ सिंस्थाहरुको नवविण अद्यावनधक गने/गिाउने,
 िान्िय ननदेशन ऐन, २०१८ अन्तगवत दताव भएका सिंघ सिंस्थाहरुको नवविण अद्यावनधक गने/गिाउने
 िान्िय ननदेशन ऐन, २०१८ अन्तिगत दताव भएका सिंघ सिंस्थाहरुको नवधान सिंशोधन गनरव पिे मा सोही ऐनको दफा ४ बमोनिम
सिंशोधनको स्वीकृ नतका लानग रटप्पणी उठाई मनन्रपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गने,
 निल्लाहरुबाट सिंघसिंस्था दताव, नवीकिण, खािे िी लगायतका नवषयमा िाय पिामशवका लानग लेखी आएमा िाय पिामशव क्रदने
 सिंघसिंस्था सम्बन्धी नीनतगत नवषयमा िाय क्रदने ठघ
 मातहत कायावलयहरुबाट सिंघ सिंस्था सम्बन्धी नवषयमा कर नै िाय, ननदेशनका लानग लेखी आएकमा तालरक पदानधकािी समक्ष पेश
गिी ननणवय भए बमोनिम ननकासा क्रदने।

आनधकारिकता सम्बन्धी कायव
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 नवदेशमा िहेका नेपालीहरुको कागिातहरु िस्तै– िाहदानी, नागरिकता, ID Card आक्रदको आनधकारिकता सम्बन्धमा पििा्ि
मन्रालयबाट बरझ्न आएमा सो सम्बन्धमा सम्बनन्धत ननकायमा पठाई तदनररुप पििा्ि मन्रालयमा लेखी पठाउने।

ननवावचन आयोग ि ननवावचन सम्बन्धी कायव
 नेपाल सिकािको स्वीकृ नत आवश्यक पने ननवावचन आयोगका पदानधकािीहरुको नवदेश भ्रमण स्वीकृ नतका लानग मनन्रपरिषद्मा
प्रस्ताव पेश गने,
 ननवावचनका समयमा प्रबन्ध गनरवपने सरिक्षा व्यवस्थाका लानग के न्रीय ननवावचन सेल गठन गिी निल्ला नस्थत निल्ला ननवावचन
सेलहरुसँग समन्वय ि सहिीकिण गने,
 मतदाता परिचयपर सम्बन्धी कायवमा ननवावचन आयोगलाई सहयोग गने।
आवासीय तथा गैि आवासीय िािदूत ननयरनि स्वीकृ नत सम्बन्धी कायव
 नेपालसँग कर टनीनतक सम्बन्ध भएका िा्िहरुले नेपालका लानग आवासीय तथा गैि–आवासीय िािदूत पदमा ननयरनि गनव प्रस्ताव
भएका व्यनिहरुको Security Clearance को लानग पििा्ि मन्रालयमा माफव त अनरिोध भइ आएमा सोको लानग प्रहिी प्रधान
कायावलयलाई पराचाि गने,
 उनल्लनखत Security Clearance प्राप्त भए पिात् प्रस्तानवत िािदूतको ननयरनिको लानग गृह मन्रालयको स्वीकृ नतको लानग
सनचवस्तिीय ननणवय गिी पििा्ि मन्रालयमा पराचाि गने।

अवैतननक वानणज्यदूत ननयरनि सम्बन्धी कायव
 नेपालसँग कर टनीनतक सम्बन्ध भएका िा्िहरुले कर नै स्वेदशी वा नवदेशी नागरिकलाई नेपालको कर नै क्षेरानधकाि तोकी अवैतननक
वानणज्यदूत पदमा ननयरनि गनव प्रस्ताव गिे मा उि व्यनिको Security Clearance को लानग प्रहिी प्रधान कायावलयलाई पराचाि
गने,
 उनल्लनखत Security Clearance प्राप्त भए पिात् प्रस्तानवत अवैतननक वानणज्यदूतको ननयरनिको लानग सनचवस्तिीय ननणवय
गिी पििा्ि मन्रालयमा पराचाि गने।

मानव िनहत हवाइ उपकिण (ड्रोन) उडान अनरमनत/नवीकिण
 मानव िनहत हवाइ उपकिण (Remotely Piloted Aircraft-RPA) Popularly Known as Drone उडान अनरमनत इिाित
प्रानप्तका लानग सम्बनन्धत व्यनि/सिंस्थाको ननवेदन (मानव िनहत हवाइ उपकिण (Remotely Piloted Aircraft-RPA)
Popularly Known as Drone उडान सम्बन्धी कायवनवनध, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनररुप Category A ि Category B
अन्तगवत पने RPA-Drone को उडान अनरमनत सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयबाट ि Category C ि Category D
अन्तगवत पने RPA-Drone को उडान अनरमनत यस मन्रालयबाट हुने।)
 ननवेदनका साथमा ननम्नानरसािका कागिातहरु अननवायव समावेश भए नभएको यक्रकन गने;
१ . नागरिक उड्यान प्रानधकिणमा उपकिण दताव गिे को प्रमाणपर ि प्रानधकिणको उडान सहमनत पर।
२. उडानको स्प्ट उद्वेश्य ि उडान गनव चाहेको क्षेर तथा स्थान सम्बनन्ध नवविण (Flight Details, Google/Flight

Location Map), उडान शररु गने ि सम्पन्न गने अवनध खरलेको नवविण।
३. नवदेशी व्यनि वा सिंस्थाको हकमा स्थानीय व्यनि वा एिेन्सीलाई क्रदइएको अनधकाि पर (Authorization Letter)
४. RPA उडान गने व्यनिको वायोडाटा, नागरिकता वा िाहदानी ि नवदेशी व्यनिको हकमा Valid Visa
५. शतव पालना सम्बन्धी उडानकतावको प्रनतवद्वता ।

 उपिोिानरसािका कागिात सनहतको ननवेदन प्राप्त भए पश्चात महाशाखा प्रमरखबाट तोक आदेश भएपनि शाखा अनधकृ तले सो
सम्बन्धमा नेपाल प्रहिीको िायका लानग प्रहिी प्रधान कायावलयलाई पराचाि गने।

 नेपाल प्रहिीबाट प्राप्त िायका आधािमा उडान अनरमनत क्रदन उपयरि देनखएमा महाशाखा प्रमरखको िाय सनहत सनचवबाट स्वीकृ त
गिाइ कायवनवनधको बरँदा निं. १२ च) अनरसािका नवषयहरु यक्रकन गिी अनरसरची २ बमोनिमको RPA/Drone उडान अनरमनत पर
उपलधध गिाउने। ि सोको बोधाथव सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलय तथा सिोकािवाला ननकायहरुलाई समेत क्रदने।

 उडान अनरमनत उडान इिाित पाएको नमनतले ३ मनहनाको हुनेि।
स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कायवहरु (नवनवध)
 अन्ति प्रदेश सहयोग समन्वय ि सहिीकिण सम्बन्धी कायव गने,
 नेपाल प्रहिीबाट प्राप्त नवदेशी नागरिकहरुको मृत्यर, वेपिा, घाइते लगायतका नवषयहरुको िानकािी सम्बनन्धत िािदूताबासलाई
गिाउन पििा्ि मन्रालयलाई पराचाि गने,
 अन्य मन्रालयसँग सम्बनन्धत प्राप्त सूचनाहरु तत् तत् ननकायहरुमा समन्वय गिी कायव गने,
 सरपरदग
व ी एविं पािस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कायव गने।आपिानधक क्रियाकलापमा सिंल् व्यनिको आदान प्रदान ि
हस्तान्तिणका लानग कानूनको परिनध नभर िही सम्बर्द् ननकायसँग समन्वय गने,
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 प्राचीन स्मािकको सिंिक्षण तथा सिकािी सम्पनिको सिंिक्षण, सम्भाि तथा ममवत सम्बन्धी कायवहरुको लानग आवश्यक समन्वय गने,
 ननमावण सामग्री, ज्याला दििे ट, घिभाडा, ढर वानी, िासन ठे क्का सम्बन्धी कायवमा कर नै करठनाई आइपिे को व्यहोिा लेखी आएमा सो
को सहिीकिण गने,
 बिाि अनरगमन तथा ननयन्रण, उपभोिा नहत, कालोबिािी ननयन्रण, ठि खाद्य तथा गरण ननयन्रण ि आपूर्तव नस्थनत िस्ता
नवषयसँग सम्बनन्धत कायवहरुको समन्वय गने,
 सावविननक यातायात, सञ्चाि सम्बन्धी कायवहरु गने,
 होटल, लि, िे िरिेण्ट ननयमन, हाटबिाि, मेला, िारावास ननयमन सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रक्रियागत कायवहरु गने,
 नचठ्ठा सञ्चालन सम्बन्धी कायव तथा िरवा, चन्दा सिंकलन ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने,
 अवैध धमव प्रचाि ि धमव परिवतवन सम्बन्धी कायवको ननयन्रणको लानग समन्वय गने,
 दरगवम क्षेर ि लामा गरम्वा व्यवस्था सनमनतसँग समन्वय िाखी भए गिे का कामको अनभलेख िाख्ने कायव गने,
 हाट बिाि मेला सम्बन्धी कायव गने।
कायावलय व्यवस्थापन तथा निन्सी शाखा
इ–हानििी सम्बन्धी
 नयाँ ननयरनि भई वा सरुवा भई आएका कमवचािीहरुलाई इ हानििीमा हानिि गनरव अगानड सो कमवचािीको बािे मा ननिामती
कमवचािी प्रशासन शाखाबाट ख्भचषथ गिाउने।

 मानसकरुपमा इ हानििीको अनभलेख ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखा ि आर्थवक प्रशासन शाखामा पठाउने।
 सरुवा िमाना नलएको वा अवकाश भएको कमवचािीको अनभलेख तररुन्त इ हानििी बाट हटाउने।
दताव चलानी व्यवस्थापन
 कायावलयको दताव चलानी कायवलाई नवद्यरतीय प्रणालीमा आवद्व गनव सूचना प्रनवनध शाखासँग समन्वय गने।
 दताव चलानी शाखामा कायवित कमवचािीहरुलाई सूचना प्रनवनध सम्वन्धमा क्षमता नवकासकालानग समन्वय गने।
कायावलय सामग्री व्यवस्थापन
 महाशाखा तथा शाखाहरुकालानग आवश्यक पने कायावलय सामग्रीहरुको पनहचान गिी नवननयोनित विेटको परिनधनभर एविं
सावविननक खरिद ऐन ननयमावलीको अधीनमा िही एकमर्ट खरिद गिी भण्डािण गने।

 महाशाखा प्रमरखबाट स्वीकृ त माग फािम अनरसािको सामग्री उपलधध गिाउने।
मरआव्िाको अनभलेख व्यवस्थापन
 िग्गा प्रानप्त ऐन, २०३४ अनरसाि निल्ला प्रशासन कायावलयबाट मरआव्िा क्रदई अनधग्रहण गरिएका िग्गाहरुको क्षेरफल, प्रकृ नत,
प्रयोिन साथै लागत व्यहोने ननकाय ि आयोिना सनहतको नवविण अद्यावनधक गिी वार्षवक रुपमा एकमर्ट नवविण तयाि गने।

कायावलय तथा परिसि सिसफाइ सम्बन्धमा
 सिसफाइका लानग खरटएका कमवचािीहरुको परिचालन गिी मन्रालय तथा परिसि सिसफाइ भए नभएको अनरगमन गने।
आन्तरिक प्रशासन, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन शाखा
नवभरषण सम्बन्धी कायव
 नवभरषण प्रानप्तका लानग प्राप्त ननवेदनहरुमा ननम्नानरसाि भए नभएको एकीन गने;
१ . उपिा्िपनत, प्रधानमन्री, प्रदेश प्रमरखको हकमा िा्िपनतले नसफारिस गिी नेपाल सिकाि प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को
कायावलयमा पठाएको।
२. व्यवस्थानपका सिंसदका सभामरख, िान्िय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सिकािका मन्री, िाज्यमन्री तथा प्रदेश सिकािका मरख्य
मन्री, डण् िाज्यमन्री हरुको हकमा प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलयमा पठाएको।
३. नवदेशी िा्िका िा्ि प्रमरख, सिकाि प्रमरख, मन्री वा सो सिह वा सो भन्दा मानथका पदानधकािी ि अन्य नागरिकहरुको
हकमा पििा्िमन्रीले गृह मन्रालय नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको।
४. व्यवस्थानपका–सिंसद्का सदस्यहरुको हकमा व्यवस्थानपका–सिंसद्को सभामरखले गृह मन्रालय नवभरषण सनमनतको
सनचवालयमा प्राप्त भएको।
५. िान्िय सभाका सदस्यहरुको हकमा िान्िय सभाका अध्यक्षले गृह मन्रालय नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको।
६. सिंवैधाननक ननकायका पदानधकािीका हकमा सनमनतले ि कमवचािीका हकमा सम्बनन्धत सिंवैधाननक ननकायका प्रमरखले गृह
मन्रालय नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको प्रदेश सिकािका मन्री, िाज्यमन्रीहरु तथा स्थानीय तहका
पदानधकािीहरुको हकमा प्रदेश मरख्य मन्रीले गृह मन्रालय नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको।
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७. प्रदेश सभाका सदस्यहरुको हकमा प्रदेश सभा समाभरखले गृह मन्रालय नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको,
८. सिंघीय व्यवस्थानपका–सिंसद् सनचवालयका कमवचािीहरुको हकमा सिंघीय व्यवस्थानपका–सिंसद्को महासनचवले गृह मन्रालय
नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको,
९. प्रदेश व्यवस्थानपका–सिंसद् सनचवालयका कमवचािीहरुको हकमा प्रदेश व्यवस्थानपका–सिंसद्कोमहासनचवले गृह मन्रालय
नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको,
१ ०. कर नै मन्रालयसँग सम्बनन्धत कमवचािी वा सो मन्रालयसँग सम्बनन्धत ति सिकािी सेवामा निहेका कर नै व्यनिका हकमा
सम्बनन्धत मन्रीले गृह मन्रालय नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको,
१ १ . नेपाली सेना तथा अन्य सरिक्षा ननकायका प्रमरखहरुको हकमा सम्बनन्धत मन्रीले तथा कमवचािीहरुको हकमा सम्बनन्धत सरिक्षा
ननकाय प्रमरखले गृह मन्रालय नवभरषण सनमनतको सनचवालयमा प्राप्त भएको, ि
१ २. उनल्लनखत व्यनि बाहेक अन्य व्यनिका हकमा गृहमन्रीले नवभरषण सनमनतमा पेश गिे को।

 नवभूषण नसफारिस गदाव देहाय बमोनिमको योगदान तथा मानक समेतका आधािमा नसफारिस गरिनेि, सम्बनन्धत व्यनिले गिे को
उल्लेखनीय कायव एविं योगदान स्प्ट रुपमा खरलाईएको,
१ . सम्बनन्धत व्यनिले गिे को कायव एविं योगदानबाट सावविननक रुपमा प्रभाव स्थानपत भएको,
२. एउटै मयावदािममा िहँदा िनसेवा श्री मानपदवी प्राप्त गरिसके को व्यनिलाई अको पटक नसफारिस गदाव सोही श्रेणीको
िा्िदीप मानपदवीका लानग नसफारिस गने,
३. िा्िसेवकको हकमा स्थायी ननयरनि भएको नमनतले ५ (पाँच) वषव सेवा अवनध पूिा भएको,
४. सरिक्षा ननकायतफव बढर वा भएको नमनतले १ (एक) वषव अवनध परिा भएको,
५. यस पूवव नवभरषण पाएको भए सो नमनतले ३ (तीन) वषव व्यनतत भएपनि मार अको नवभूषणकालानग नसफारिस गने, डद्द ति
सावविननक नहत, लोककल्याण, िा्िको गौिव बढाउने गिी उल्लेखनीय कायव गनेको हकमा यो अवनध लागू हुने िैन।
६. नवभरषण नसफारिस गदाव उच्च कायवदक्षता तथा िेष्ठतालाई प्रमरख आधाि मानननेि,
७. नेपाल सिकािबाट ननिामती सेवा परिस्काि पाईसके को िा्िसेवकलाई सो परिस्काि पाएको ३ वषव व्यनतत भएपनि मार अको
नवभूषणका लानग नसफारिस गनव सक्रकनेि,
८. दरगवम क्षेर ि करठन परिनस्थनतमा िही कायव गिे का िा्िसेवक कमवचािीहरुलाई नवभूषण नसफारिस गदाव नवशेष प्राथनमकता
क्रदई नसफारिस गनव सक्रकनेि,
९. नेपाल सिकाको मनोनयनद्वािा १ वषव भन्दा बढी असाधािण नबदा, अध्ययन नवदा नलई वैदने शक अध्ययनमा गएको िा्िसेवक
कमवचािीलाई वैदने शक अध्ययनबाट क्रफताव ई हानिि भई काम गिे को १ वषवपनि मार नवभूषणको लानग नसफारिस गनव
सक्रकनेि,
१ ०. िा्िसेवक कमवचािीहरुलाई नसफारिस गदाव सम्बनन्धत ननकायको प्रमरखबाट प्राप्त भएको नसफारि एविं िाय समेतलाई आधाि
मानननेि,
१ १ . सववसाधािण तथा समािसेवीहरुको हकमा प्रहिीबाट ननिहरुको चालचलन समेत बरझ्न सक्रकनेि,
१ २. नवभूषण सनमनतले िान्िय नहत, लोक कल्याण, श्रीवृर्द्ी, िा्िको गरिमा ि गौिव बढाउने गिी उल्लेखनीय कायव गने
व्यनिहरुलाई नवभूषण नसफारिस गनव सक्नेि।

 नवभरषण नसफारिससाथ ननम्नानरसाि योगदान तथा मानक एकीन गने
१ . सम्बनन्धत व्यनिले गिे को कायवबाट सावविाननक रुपमा प्रभाव स्थानपत भएको,
२. सम्बनन्धत व्यनिले गिे को उल्लेखनीय कायव एवम् योगदान स्प्ट खरलाईएको,
३. एउटै मयावदािममा िहँदा िनसेवाश्री मानपदवी प्राप्त गरिसके को व्यनिलाई अको पटक नसफारिस गदाव सोही श्रेणीको
िा्िदीप मानपदवीकालानग नसफारिस भएको,
४. िा्िसेवकको हकमा स्थायी ननयरनि भएको नमनतले ५ वषव सेवा अवनध पूिा भएपनिमार नवभरषण नसफारिस गरिएको,
५. सरिक्षा ननकायतफव बढर वा भएको नमनतले १ वषव अवनध परिा भएपनि मार नवभरषण नसफारिस गरिएको,
६. एक पटक नवभरषण पाएको ३ वषव व्यनतत भएपनि मार अको नवभरषणकालानग नसफारिस गरिएको। ति सावविाननक नहत,
लोककल्याण, िािको गरिमा एवम् गौिव बढाउने गिी उल्लेखनीय कायव गनेको हकमा यो अवनध लागू नहुने,
७. नवभरषण नसफारिस गदाव उच्च कायवदक्षता तथा िेष्ठतालाई प्रमरख आधाि बनाइएको,
८. नेपाल सिकािबाट ननिामती सेवा परिस्काि पाइसके को िा्िसेवकलाई सो परिस्काि पाएको ३ वषव व्यनतत भएपनि मार अको
नवभरषणकालानग नसफारिस गरिएको,
९. दरगवम क्षेर ि करठन परिस्थीनतमा िही कायव गिे का िा्िसेवक कमवचािीहरुलाई नवभरषण नसफारिस गदाव नवशेष प्राथनमकता
क्रदई नसफारिस गरिएको,
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१ ०. नेपाल सिकािको मनोनयनमा १ वषव भन्दा वढी असाधािण नवदा, अध्ययन नवदा नलई वैदने शक अध्ययनमा गएको िा्िसेवक
कमवचािीलाई वैदने शक अध्ययनबाट क्रफताव भई हानिि भई कामकाि गिे को १ वषव पनि मार नवभरषण नसफारिस गरिएको,
१ १ . िा्िसेवक कमवचािीलाई नसफारिस गदाव सम्बनन्धत ननकायको प्रमरखबाट प्राप्त भएको नसफारिस एविं िाय समेतलाई आधाि
माननएको,
१ २. सववसाधािण तथा समािसेवीहरुको हकमा प्रहिीबाट ननिहरुको चालचलन समेत बरझ्न सक्रकनेि ।

आर्थवक प्रशासन शाखा
 आर्थवक कायवनवनध ननयमावली, २०६४ को ननयम ११० को उपननयम २ मा उल्लेख भए अनरसािका कायवहरु तथा मन्रालयको
ननणवयानरसाि गनेपने कायवहरु सम्पादन गने।

योिना, अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन शाखा
मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरूबाट सम्पाक्रदत कायवको आवनधक प्रगनत नवविण तयाि गने।
 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा प्रगनत नवविण पठाउन पराचाि गने।
 सम्बनन्धत शाखा अनधकृ तले प्राप्त प्रगनत नवविणहरुलाई एकीकृ त गने
 तोक्रकएको ढाँचामा समनिगत प्रगनत तयाि गिी शाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
 शाखा प्रमरखले प्रगनत रुिर गिी आवश्यक सिंशोधन सनहत महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
 महाशाखा प्रमरखबाट सनचवज्यू समक्ष ननणावयाथव पेश भएको प्रगनत नवविण स्वीकृ त भए पश्चात योिना शाखाले सम्बनन्धत
ननकायमा पठाउने।

मन्रालय ि अन्तगवतको चौमानसक तथा वार्षवक प्रगनत समीक्षा कायविमको तयािी गने।
 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा प्रगनत सनमक्षाको नमनत सनहत तोक्रकएको ढाँचामा प्रगनत नवविण पठाउन पराचाि गने।
 आ–आफ्नो ननकायको प्रगनत ि प्रस्तरनतकिण सनहत सनमक्षा बैठकमा सहभानगता िनाउनको लानग मन्रालय ि अन्तगवतका सबै
ननकायहरुलाई आमन्रण गने।

 सम्बनन्धत शाखा अनधकृ तले मन्रालयको प्रगनत नवविणहरुलाई एकीकृ त गने।
 सनमक्षा बैठकका लानग मन्रालयको प्रगनतको प्रस्तरनतकिण तयाि गिी शाखा प्रमरख माफव त महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश
गने।मन्रालयको समग्र प्रस्तरती महाशाखा प्रमरखले गने। नवभागीय प्रमरखले आआफ्नो नवभागको प्रस्तरती गने

 बैठकका लानग आवश्यक पने स्टेशनिी, सभाकक्ष, नचया नास्ता तथा आवश्यक पने अन्य व्यवस्थापकीय कायवहरु गने।
 तोक्रकएको समय ि स्थान मा. मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक सञ्चालन गने।
 बैठकको माईन्यरट तयाि गने।
 बैठकका ननणवयहरु सम्बनन्धत ननकायहरुमा कायावन्वयनका लानग पराचाि गने।
 सनचव ि महाशाखा प्रमरखले Pre NDAC मा प्रस्तरती गने
मन्रालयको वार्षवक कायविम तयाि गिी अन्तगवतका ननकायहरूलाई कायविम तथा अनख्तयािी पठाउने
 आगामी आ.व.का लानग वार्षवक कायविम तथा बिेट प्रस्ताव गिी मन्रालयमा पठाउन मातहतका ननकायहरुलाई पराचाि गने।
 वार्षवक कायविम तथा बिेट तिरवमा गने।
 आर्थवक प्रशासन शाखाको सहयोगमा LMBIS माफव त् मन्रालयको बिेट प्रस्ताव प्रनवनि गने।
 स्वीकृ त वार्षवक कायविम तथा बिेटको अनख्तयािी मातहतका ननकायमा समयमै पठाउने।
नीनत, कायविम तथा बिेट कायावन्वयन कायवयोिना कायावन्वयनको प्रगनत नवविण तयाि गिी अनलाईल पोटवलमा अपडेट
गने
 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुबाट नीनत, कायविम तथा बिेट कायावन्वयन कायवयोिना कायावन्वयनको प्रगनत नवविण मानसक
रुपमा तयाि प्रत्येक मनहनाको अनन्तम क्रदन योिना शाखामा पठाउन पराचाि गने।

 प्राप्त प्रगनतलाई माइलस्टोन अनरसाि प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद् कायावलयको नीनत तथा कायविम ि बिेट अनरगमन प्रणाली
(http://103.69.125.56:8080/) मा प्रनवनि गने।
 प्रत्येक माईलस्टोनको प्रगनतलाई िे रटङ गनव सनचवज्यू समक्ष पेश गने।
गृह प्रशासन सरधाि कायवयोिना, २०७४ (८२ बरँदे) कायावन्वयनको प्रगनत नवविण तयाि गने तथा समीक्षा गने।
 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा गृह प्रशासन सरधाि कायवयोिनाको प्रगनत सनमक्षाको नमनत सनहत तोक्रकएको ढाँचामा प्रगनत
नवविण पठाउन पराचाि गने।
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 आ–आफ्नो ननकायको प्रगनत ि प्रस्तरनतकिण सनहत समीक्षा बैठकमा सहभानगता िनाउनको लानग मन्रालय ि अन्तगवतका सबै
ननकायहरुलाई आमन्रण गने। ज्ञण्ण् सम्बनन्धत शाखा अनधकृ तले मन्रालयको प्रगनत नवविणहरुलाई एकीकृ त







गने।

सनमक्षा बैठकका लानग मन्रालयको प्रगनतको प्रस्तरनतकिण तयाि गिी शाखा प्रमरख माफव त महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
बैठकका लानग आवश्यक पने स्टेशनिी, सभाकक्ष, नचयानास्ता तथा आवश्यक पने अन्य व्यवस्थापकीय कायवहरु गने।
तोक्रकएको समय ि स्थान मा. मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक सञ्चालन गने।
बैठकको माईन्यरट तयाि गने।
बैठकका ननणवयहरु सम्बनन्धत ननकायहरुमा कायावन्वयनका लानग पराचाि गने।

प्रमरख निल्ला अनधकािीसँग भएको कायवसम्पादन किाि सम्झौताको मूल्याङ्खकन गने
 कायवसम्पादन किाि सम्झौता अनरसाि सम्पाक्रदत कायवहरुको सम्बन्धमा निल्लाबाट प्राप्त प्रनतवेदनलाई रैमानसक तथा वार्षवक
रुपमा (श्रावण १५ गते नभर) मूल्याङ्खकन गने।
 रैमानसक तथा वार्षवक मूल्याङ्खकन नस्थनतलाई सनचवज्यू समक्ष पेश गने।
 उत्कृ ्ट कायवसम्पादन गने अनधकािीलाई प्रोत्साहन तथा न्यून कायवसम्पादन स्ति भएको अनधकािीलाई ननदेशन तथा पृष्ठपोषण
क्रदने।

 कर नै निल्लामा भएका नवप्रवतवनीय कायवहरु (Innovation) लाई अन्य निल्लाले समेत कायावन्वयन गनव ननदेशन तथा समन्वय गने।
 निल्लाबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधािमा कायवसम्पादन किाि सम्झौतामा परिमािवन गनरव पने भएमा परिमािवन गनरव पने व्यहोिा
सनहत प्रशासन महाशाखालाई अनरिोध गने।

 कायवसम्पादनको बार्षवक मूल्याङ्खकन प्रनतवेदन प्रशासन महाशाखालाई उपलव्ध गिाउने।
अन्य मन्रालय/ननकायहरूबाट िाय माग गरिएका नवषयमा मन्रालयको िाय पठाउने
 िाय माग गरिएको दस्तावेि नवस्तृत रुपमा अध्ययन गने।
 उि दस्तावेि उपि मन्रालयको िाय सनहत रटप्पणी उठान गिी शाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
 शाखा तथा महाशाखा प्रमरखले सो उपि आफ्नो िाय समेत िाखी ननणवयाथव सनचवज्यू समक्ष पेश गने।
 स्वीकृ त भएको मन्रालयको धािणा िाय माग गने ननकायमा पराचाि गने।
आर्थवक सवेक्षणको लानग मन्रालयगत नवविण तयाि गिी अथव मन्रालयमा पठाउने
 मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा अथव मन्रालयबाट तोक्रकएको ढाँचामा नवविण पठाउन पराचाि गने।
 सम्बनन्धत शाखा अनधकृ तले मन्रालय ि अन्तगवतको प्राप्त नवविणहरुलाई एकीकृ त गने।
 एकीकृ त नवविणलाई शाखा प्रमरख माफव त महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
 स्वीकृ त भएको नवविणलाई तोक्रकएको समयनभरै अथव मन्रालयमा पठाउने।
वार्षवक नवकास कायविमको प्रनतवेदन तथा MTEF प्रनतवेदन तयाि गिी िान्िय योिना आयोगमा पठाउने।
 िान्िय योिना आयोगबाट तोक्रकएको ढाँचामा नवविण पठाउन मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरूमा पराचाि गने।
 सम्बनन्धत शाखा अनधकृ तले मन्रालय ि अन्तगवतको प्राप्त नवविणहरुलाई एकीकृ त गने। ज्ञण्द्द
 एकीकृ त नवविणलाई शाखा प्रमरखमाफव त् महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
 स्वीकृ त भएको नवविणलाई तोक्रकएको समयनभरै िान्िय योिना आयोगमा पठाउने।
सिंनवधानको धािा ५३ बमोनिमको वार्षवक प्रनतवेदन तथा सरशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा
४१(३) बमोनिमको वार्षवक प्रनतवेदन तयाि गिी प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउने।
 प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषदको कायावलयबाट तोक्रकएको ढाँचामा नवविण पठाउन मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरूमा पराचाि
गने।

 सम्बनन्धत शाखा अनधकृ तले मन्रालय ि अन्तगवतको प्राप्त नवविणहरुलाई एकीकृ त गने।
 एकीकृ त नवविणलाई शाखा प्रमरख माफव त् महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
 स्वीकृ त भएको प्रगनत प्रनतवेदनलाई तोक्रकएको समयनभरै प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउने।
मन्रीपरिषद् बैठकका ननणवयहरूको कायावन्वयन प्रगनत प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउने
 प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयबाट प्राप्त ननणवयहरू कायावन्वयनका लानग मन्रालय तथा अन्तगवतका सम्बनन्धत
ननकायहरूमा पराचाि गने,
 मन्रालय ि अन्तगवतबाट ननणवय कायावन्वयनको प्रगनत नवविण माग गने,
 शाखा अनधकृ तले मन्रालय ि अन्तगवतबाट प्राप्त भएको नवविणहरुलाई एकीकृ त गने।
 ननणवय कायावन्वयनको अवस्था सम्बन्धी एकीकृ त नवविणलाई शाखा प्रमरखमाफव त् महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
 स्वीकृ त भएको नवविणलाई तोक्रकएको समयनभरै प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउने।
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गृह मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुको अनरगमन ननिीक्षण गने तथा प्रनतवेदन तयाि गने।
 मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुमा अनरगमन ननिीक्षणका गनव अनरगमन टोलीहरू गठन गने।
 अनरगमन टोलीको परिचालनको लानग अनरगमन समयतानलका ननमावण गने।
 अनरगमन टोली माफव त् अन्तगवतका ननकायहरूमा अनरगमन ननिीक्षण गने।
 अनरगमन टोलीबाट अनरगमन प्रनतवेदन प्राप्त गने।
 अनरगमन गरिएको नमनत तथा स्थान सनहतको अनभलेख तयाि गिी अद्यावनधक गने
 अनरगमनका िममा देनखएका समस्याहरुको साथै प्राप्त सरझाव, नन्कषव, पृष्ठपोषणहरुको नवविण तयाि गने।
 यसिी तयाि गरिएको नवविण अनरगमन समर्पवत समूह (मभमष्अबतभम तभबm) लाई उपलधध गिाउने।
िान्िय सभा तथा प्रनतनननध सभामा उठे का गृह मन्रालय सम्बन्धी प्रश्नहरूको रटपोट गने तथा िवाफ तयाि गने।
 सिंसद अनधवेशनमा तोक्रकए बमोनिम िान्िय सभा/प्रनतनननध सभामा उपनस्थत भई गृह मन्रालय सम्बन्धी उठे का प्रश्नहरू रटपोट
गने।






सम्बनन्धत शाखा/ ननकायबाट प्रश्न सम्बन्धी नवविण माग गने।
प्रश्न ि प्राप्त उििको नवविण अनभलेखीकिण गने ज्ञण्र्द्
प्राप्त नवविणका आधािमा माननीय मन्रीज्यूको सम्बोधनको ढाँचामा िवाफ तयाि गने।
प्रनतनननध सभा, प्रश्न व्यवस्थापन शाखाबाट प्राप्त हुने नलनखत प्रश्नको िवाफ तोक्रकएको ढाँचामा तयाि गिी माननीय मन्रीज्यूको
स्वीकृ नतमा सनचवज्यूबाट प्रमानणत गिी तोक्रकएको समयमा नै सिंघीय सिंसद सनचवालयमा पठाउने।

सिंघीय सिंसदका नवनभन्न सनमनतका सरझावहरु/ननदेशनहरू कायावन्वयन गने गिाउने ि सो को प्रनतवेदन गने।
 सिंघीय सिंसदका नवनभन्न सनमनतका सरझावहरु प्राप्त ननदेशनहरू कायावन्वयनका लानग मन्रालय तथा अन्तगवतका सम्बनन्धत
ननकायहरूमा पराचाि गने।






ननदेशन/ननणवय कायावन्वयनको प्रगनत नवविण माग गने।
मन्रालय ि अन्तगवतबाट प्राप्त भएको नवविणहरुलाई एकीकृ त गने।
ननणवय कायावन्वयनको अवस्था सम्बन्धी एकीकृ त नवविणलाई शाखा प्रमरखमाफव त् महाशाखा प्रमरख समक्ष पेश गने।
स्वीकृ त भएको नवविणलाई तोक्रकएको समयनभरै सिंघीय सिंसद सनचवालयमा पठाउने।

नागरिकता तथा िान्िय परिचयपर व्यवस्थापन शाखा
अनङ्खगकृ त नागरिकता सम्बन्धी
 नवदेशी नागरिकसँग नववाह गिे की नेपाली मनहलाबाट िनन्मएका सन्तानले नागरिकता प्रदान गनवका लानग आवश्यक कागिात
तथा प्रक्रिया;
१ . नागरिकता ननयमावली २०६३ को अनरसरची ७ बमोनिमको ढाँचामा स्थानीय तहको नसफारिस साथ प्रमरख निल्ला
अनधकािीको िाय सनहतको नसफारि;
२. आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपरको प्रनतनलपी
३. नेपालमा िन्म भइ स्थायी वसोवास गिे को व्यहोिा खरल्ने सम्बनन्धत स्थानीय तहको नसफरिस पर
४. बाबरको नागरिकताको आधािमा ननिले नवदेशी मरलरकको नागरिकता ननलएको ननस्सा ज्ञण्ट
५. प्रमरख निल्ला अनधकािीले आवश्यक देखेमा सम्बनन्धत स्थानीय तहको प्रमरखसँग आवश्यक कर िाहरु वरनझ आफ्नो िाय सनहतको
ननवेदन मन्रालय समक्ष पठाउनर पने।
६. प्रमरख निल्ला अनधकािीको िाय सनहतको ननवेदन उपि अध्ययन गिी मन्रीस्तिीय ननणवयबाट नागरिकता क्रदने वा नक्रदने
ननणवय हुनेि।
७. नागरिकता क्रदने गिी ननणवय भएमा आवश्यक कावावहीको लानग सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयमा पठाउनर पनेि।

 अनङ्खगकृ त नागरिकतानलनर अनघ िनन्मएका सन्तानको अनङ्खगकृ त नागरिकता प्रमाणपर प्रदान गनवका लानग आवश्यक कागिात
तथा प्रक्रिया;
१ . अनरसरची ७ बमोनिमको ढाँचामा स्थानीय तहको नसफारिस साथ प्रमरख निल्ला अनधकािीको िाय सनहतको नसफारिस।
२. बाबर वा आमाको नागरिकताको प्रमाणपर पेश गिी सनाखत गिाएको पर।
३. बाबर वा आमासँग नाता खरल्ने प्रमाण पर।
४. नेपालमा वसोवास गरििहेको व्यहोिा खरल्ने स्थानीय तहले गरिक्रदएको क्रकटानी नसफारिस पर।
५. ननवेदकको िन्म नमनत ि िन्म स्थान खरल्ने गिी स्थानीय तहले गरिक्रदएको नसफारिस वा िन्म दताव प्रमाण पर।
६. नेपालमा अध्ययन गिे को भए शैनक्षक योग्यताको प्रमाणपर
७. नेपालमा स्थायी वसोवास गिी काम गिे को भए सो को प्रमाण।
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८. मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको भए वा मतदाता परिचयपर प्राप्त गिे को भए सोको प्रमाण।
९. नेपाल नागरिकता ननयमावली २०६३ को ननयम ७ को उपननयम ज्ञण्ठ ५ बमोनिम ननवदेन प्राप्त भएपनि सोही क्रदन
ननवेदकको तीनपरस्ते खरलाई िािी साविाननक गरिएको सूचनाको प्रनतनलपी।
१ ०. ननवेदक अनङ्खगकृ त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपर प्राप्त गिे को व्यनिकै सन्तान हो भन्ने कर िाको यक्रकन गिी प्रमरख निल्ला
अनधकािीले पठाएको पर
१ १ . उल्लेनखत कागिातहरुका आधािमा मन्रीस्तिीय ननणवय गिाइ नागरिकता िािी गनवका लानग सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन
कायावलयमा पठाउने।

 बाबर ि आमा दरवै नवदेशी भएको हकमा अनङ्खगकृ त नागरिकता प्रदान गने कागिात ि प्रक्रिया
१ . नेपाली वा नेपालमा प्रचनलत अन्य कर नै भाषा वोल्न वा लेख्न िानेको ि नेपालमा कर नै व्यावसाय गिी वसेको तथा कनम्तमा १५
वषवसम्म नेपालमा वसोवास गिे को भन्ने स्प्ट व्यहोिा खरलेको स्थानीय तहको नसफारिस पर
२. नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ तथा नेपाल नागरिकता ननयमावली २०६३ मा व्यवस्था भए अनरसाि अिंनगकृ त नागरिकता
नलनका लानग पेश गनरवपने अनरसरची बमोनिम स्थानीय तहबाट भएको नसफारिस
३. असल चालचालन भएको भन्ने व्यहोिा खरलेको प्रहिी प्रनतवेदन
४. माननसक रुपले स्वस्थ्य भएको भन्ने व्यहोिा खरलेको िनि्टडव नचक्रकत्सकबाट भएको प्रमानणत नसफारिस पर
५. ननिले नेपालको औद्योनगक आर्थवक वा सामानिक उन्नतीमा नवशेष योगदान परयावएको वा पर¥याउन सक्ने भन्ने व्यहोिा खरलेको
प्रमाण सनहतको निल्ला प्रशासन कायावलयको िाय प्रनतवेदन
६. मा.मन्रीस्तिबाट स्तिबाट स्वीकृ त गिाइनागरिकता िािी गनवका लानग सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयमा पठाउने।

 नवदेशी नागरिकता प्राप्त गनवका लानग नेपाली नागरिकता प्रमाणपर परित्यागको लानग कागिात तथा प्रक्रिया
१ . कन्सरलि सेवा नवभागको पर
२. नागरिकता परित्याग गिी सूचना प्रकाशन गनव सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयलाई पराचाि गने
३. सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयले नागरिकता परित्याग गिी प्रकाशन गिे को सूचना
४. निल्ला प्रशासन कायावलयको परित्याग सम्बनन्ध सूचना सनहत कन्सरलि सेवा नवभागमा लेनख पठाउने।
५. कन्सरलि सेवा नवभागले सम्बनन्धत देशको ननयोग माफव त सम्बनन्धत व्यनिलाई िानकािी गिाउि।
६. परित्याग सम्बनन्ध िानकािी परिपर प्रणाली माफव त सबै निल्ला प्रशासन कायावलयलाई िानकािी गिाउने।

 िान्िय परिचय पर व्यवस्थापन सम्बनन्ध कायव
१ . िान्िय परिचय पर तथा पञ्िीकिण नवभागबाट प्राप्त िान्िय परिचय पर सम्बन्धी नीनतगत तथा अन्य कायवहरु प्रािम्भ
गने।
२. िान्िय परिचय पर सम्बन्धी सफ्टवेयिका सम्बन्धमा सरझाव क्रदने।

लागर औषध ननयन्रण शाखा
लागू तथा मनोनद्वपक औषधीहरुको आयात अनरमनत
 औषधी व्यवस्था नवभागको नसफारिस पर
 उद्योग दताव प्रमाणपर
 अनघल्लो आयातको खपत तथा स्टक नवविण ज्ञज्ञज्ञ
 International Narcotics Control Board (INC) को list
 कम्पनीको ननवदेन
लागू तथा मनोनद्वपक औषधीहरुको आयात अनरमनत म्याद थप
 भन्साि कायावलयको नसफारिस पर
 कम्पनीको ननवेदन
लागू तथा मनोनद्वपक औषधीहरुको आयात अनरमनतपर सिंशोधन
 कम्पनीको ननवेदन
 औषधी व्यवस्था नवभागको नसफारिस पर
ननयनन्रत औषधी न्ट गने
 नमूना िाखी बाँकी लागू औषध सम्बनन्धत निल्ला अदालतको प्रनतननध स्थानीय निल्ला प्रशासन कायावलयको प्रनतनननध ि स्थानीय
नगिपानलका वा गाउँ पानलकाको िोहविमा मरद्दा म्याद थपका लानग अदालतमा पेश भएको १५ क्रदन नभर न्ट औषध ननयन्रण
अनधकािीले आदेश क्रदने

िासायननक पदाथवहरुको आयात अनरमनत
36

 निल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस सनहत सिंयरि ननिीक्षण प्रनतवेदन
 सम्बनन्धत मन्रालय तथा ननयमन गने ननकायको नसफारिस
 उद्योग दताव प्रमाणपरको प्रनतनलनप
 अनघल्लो आयातको खपत नवविण
 कम्पनीको ननवेदन
 सल्फिको हकमाः िक्षा मन्रालयको िाय प्रनतक्रिया
िासायननक पदाथवहरुको आयात अनरमनत म्याद थप
 भन्साि कायावलयको नसफारिस पर
 कम्पनीको ननवेदन
िासायननक पदाथवहरुको आयात अनरमनत परको सिंशोधन
 सम्बनन्धत निल्लाको निल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस
 कम्पनीको ननवेदन
नव्फोटक पदाथव ि िासयाननक पदाथवको आयात तथा ओसािपसाि स्वीकृ नत
 निल्ला सरिक्षा सनमनतको ननणवय (ननणवयमा कर न प्रयोिनका लानग के कनत परिमाणमा ि कहाबाट प्राप्त गने हो सो समेत स्प्ट
खरल्नर पने)
 निल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस पर।
 कर न प्रयोिनका लानग प्रयोग हुने हो सो सम्बनन्ध मन्रालयको िाय।
 (हाइड्रो पावि कम्पननको हकमा उिाव तथा िलस्रोत मन्रालय, सडक ननमावणको हकमा भौनतक योिना तथा यातायात व्यवस्था
मन्रालय ि िक्षा मन्रालयको िाय)
 व्यनिगत/सिंघसिंस्था/कम्पनन माफव त आयात तथा प्रयोग हुने अवस्थामा निम्मेबाि सम्बनन्धत व्यनिको नागरिकताको प्रनतनलपी
 कम्पनन/फमव दताव तथा नवीकिण प्रमाणपर
 PAN/VAT सम्बन्धी कागिात
 उल्लेनखत कागिात तथा प्रक्रिया पूिा भएपश्चात ५ लाख के िी सम्मको नव्फोटक पदाथव शाखा प्रमरखबाट ि सो भन्दा वढी
परिमाणको नव्फोटक पदाथवको हकमा महाशाखा प्रमरखबाट स्वीकृ त गिाइ आयात तथा प्रयोग अनरमनत क्रदने।

उपचाि तथा परनवस्थापना के न्र आवर्द्ता
 सिंस्थाको लेटिप्याडमा आवर्द्ता सम्बन्धी ननवेदन पर
 सिालक सनमनतको नवविण
 काउनन्सलिहरुको नवविण
 के न्र िहेको स्थानको पूणव नवविण (ठे गाना घि निं सम्पकव व्यनिको फोन निं)
 भौनतक पूवावधािहरु (िग्गा, क्षेरफल, भवन ननिी वा भाडा)
 अवनस्थनत नकसा, क्षमता (नसट सिंख्या)
 सेवा शरल्कको नवविण
 सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस
गैिसिकािी सिंस्थाको सूनचकृ त
 सिंस्थाको लेटिप्याडमा आवर्द्ता सम्बन्धी ननवेदन पर
 सिंस्थाको नवधान ि सिंस्था दतावको प्रमाणपर नवीकिण सनहतको फोटोकपी
 समाि कल्याण परिषद्को आवर्द्ताको प्रमाणपरको फोटोकपी
 PAN दताव प्रमाणपरको फोटोकपी
 सिंस्थाबाट सूनचकृ तका लानग अनधकाि क्रदई पठाइएको ननणवयको प्रनतनलनप
 सिंस्थाको स्वीकृ त नवधानको उदेश्य महलमा लागू औषध ननयन्रण सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गने भनी स्प्ट रुपमा उल्लेख भएको
हुनरपने

उपचाि तथा परनस्थापना के न्रको अनरगमन
 अनरगमन फािम (चेक नल्ट) तयाि गने
 निल्ला नस्थत अनरगमन सनमनतसँग समन्वय गने
 अनरगमन भएको ७ क्रदन नभर महाशाखा प्रमरख समक्ष प्रनतवेदन पेश गने
 सरझाव कायावन्वयनका लानग सम्बनन्धत ननकायलाई अनरिोध गने।
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शानन्त प्रवर्द्वन शाखा
शानन्त व्यवस्था सम्बन्धी कायव
 मानव अनधकाि आयोगबाट प्राप्त हुने ननदेशनहरुको फर्छ्यौट
मानव अनधकाि उल्लिंघन सम्बन्धी प्राप्त परको ननदेशन सम्बन्धमा िाहत तथा तथ्याङ्खक शाखा/निल्ला प्रशासन
कायावलय/सम्बनन्धत ननकायलाई फर्छ्यौट गनव सहिीकिण गने ि कर नै नवविण माग भै आएमा सोको नवविण पठाउने।

 सत्य ननरुपण आयोगबाट प्राप्त हुने ननदेशनहरुको फर्छ्यौट
सत्य ननरुपण आयोगबाट प्राप्त ननदेशनहरुलाई फर्छ्यौटका लानग सम्बनन्धत ननकाय/निल्ला प्रशासन कायावलय/स्थानीय तहमा
पठाउने।

 गरनासो माफव त प्राप्त हुने ननवेदन उपि कािबाही
क्रदगो शानन्तसँग सम्बनन्धत गरनासोहरुको तत्काल समाधानको लानग आवश्यक कायव गने।

 शानन्त वातावको सनचवालय सम्बन्धी कायव
द्वन्द्वित समरहहरुसँग वाताव एविं सहमनत कायम गिी त्यस्ता समरहहरुलाई शानन्तको मूलधािमा ल्याउन वाताव गने, सहमनतमा
ल्याउने ि सहमनत भएका कर िाहरुलाई कायावन्वयन गनव सिोकाि पक्षलाई नसफारिस गनव गरठत िािनैनतक वाताव टोलीको
सनचवालयसँग सम्बन्धी कायव गने।

 शानन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी सिकािी गैि–सिकािी सिंघ–सिंस्थाहरु समन्वय
शानन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धमा मानव अनधकाि आयोग, सत्य ननरुपण आयोग, निल्ला प्रशासन कायावलय, स्थानीय तह लगायत नवनभन्न
सिकािी गैि–सिकािी सिंघ–सिंस्थाहरुसँग समन्वय गने
 शानन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन
नवगतमा शानन्त तथा परनर्नवमावण मन्रालयबाट सिंचानलत योिना परियोिनाहरु ि आगामी शानन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी योिना
परियोिनाहरुको अनरगमन तथा मूल्याङ्खकन गने।

क्रदगो शानन्त व्यवस्थाको लानग अन्ति ननकाय समन्वय तथा सहिीकिण
 प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलय, मानव अनधकाि आयोग, सत्य ननरुपण आयोग नवषयगत मन्रालय/नवभागहरु,
प्रादेनशक सिकाि, स्थानीय सिकाि ि शानन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी सिंघ–सिंस्थाहरुसँग समन्वय, सहकायव ि सहिीकिण गने।
शानन्त सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन
 सावविननक सूचना सिंकलन
१ . क्रदगो शानन्तसँग सम्बनन्धत सूचनाहरुको सिंकलन ि अनभलेनखकिण गने,
२. कानून बमोनिम गरठत िािनैनतक वाताव टोलीमा द्वन्द्वित पक्षसँग वाताव आव्हान माफव त प्राप्त द्वन्द्वित पक्षको ननवेदन सिंकलन
गने। द्वन्द्वग्रस्त क्षेरको अवस्था नवश्लेषण गने,
३. नवगतका सहमनत, सम्झौता सिंकलन गिी वाताव, सहमनतको प्रकृ या माफव त भएको सहमनतको कायावन्वयन एविं सूचनाको
एकीकिण गने।
 प्रकाशन
१ . द्वन्द्वित पक्षसँग नवगतमा सिकािसँग भएका सम्झौता ि सहमनतको प्रकाशन
२. क्रदगो शानन्त सम्बन्धी नीनत, िणनीनत ि कायविमहरुको प्रकाशन
३. क्रदगो शानन्त सम्बन्धी वरलेरटन प्रकाशन
 अनभलेख व्यवस्थापन
१ . क्रदगो शानन्त सम्बन्धी भए गिे का अनभलेखको व्यवस्थापन शानन्त पोटवल माफव त एकीकृ त गने

िाहत तथा तथ्याङ्खक व्यवस्थापन शाखा
सशस्त्र द्वन्द्वका पीनडतहरुलाई िाहत नवतिण सम्बन्धी कामः
 मृतक/वेपिाका ननिकका हकदािलाई
१ . लगत सिंकलन कायवदलको प्रनतवेदनमा नाम समावेश भएका िाहत प्राप्त गनव वाकी मृतक/वेपिाका ननिकका हकदािको
नवविण निल्ला प्रशासन कायावलयहरुबाट प्राप्त नवविण अनरसाि अद्यावनधक गने अद्यावनधक नवविणका आधािमा
निल्लाहरुलाई पठाउने आवश्यक िकम यक्रकन गने यक्रकन भएको िकम सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयमा ननकासा गने
२. घाइते अपाङ्खग भएका ि अपहिणमा पिे कालाई लगत सिंकलन कायवदलको प्रनतवेदनमा नाम समावेश भएका िाहत प्राप्त गनव
वाकी घाइते अपाङ्खग भएका ि अपहिणमा पिे काहरुलाई िाहत प्राप्त गनव वाकीको नवविण निल्ला प्रशासन कायावलयहरुबाट
प्राप्त नवविण अनरसाि अद्यावनधक गने
38

३. अद्यावनधक नवविणका आधािमा निल्लाहरुलाई पठाउने आवश्यक िकम यक्रकन गने यक्रकन भएको िकम सम्बनन्धत निल्ला
प्रशासन कायावलयमा ननकासा गने
 टर हुिा बालबानलकाहरुलाई सहायता व्यवस्थापन
१ . कायवनवनध अनरसाि िकम प्राप्त गने टर हुिा बालबानलकाहरुको निल्लागत नवविण अद्यावनधक गने
२. अद्यावनधक नवविणका आधािमा निल्लाहरुलाई पठाउने आवश्यक िकम यक्रकन गने,
३. यक्रकन भएको िकम सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयमा ननकासा गने ।
 घाइते/अपाङ्खग भएका व्यनिहरुलाई िीवन ननवावह भिा
१ . कायवनवनध अनरसाि िीवन ननवावह भिा प्राप्त गने घाइते अपाङ्खगहरुको निल्लागत नवविण अद्यावनधक गने,
२. अद्यावनधक नवविणका आधािमा निल्लाहरुलाई पठाउने आवश्यक िकम यक्रकन गने, ि
३. प्रनवनधक सनमनतबाट पेश भएको घाइते ि अपाङ्खग प्रनतशत तथा श्रेणी अनरमोदन हुने भएका व्यनिहरुलाई निल्ला प्रशासन
कायावलयमा ननकाशा गने ।
 घाइते/अपाङ्खग भएका व्यनिहरुको प्रनतशत परनिावलोकन सम्बन्धी काम
१ . प्रनतशत ननधाविण तथा परनिावलोकन नसफारिस सनमनतको ननणवय,
२. प्रानवनधक सनमनतबाट घाइते/अपाङ्खगता भएका व्यनिको श्रेणी ननधाविण हुने, ि
३. प्रानवनधक सनमनतबाट नसफारिस भएका घाइते/अपाङ्खगता प्रनतशत तथा श्रेणी नवभािनलाई घाइते/अपाङ्खगता प्रनतशत
अनरमोदन के न्रीय सनमनतले अनरमोदन गने ।

ऐनतहानसक िनआन्दोलनका शहीद तथा घाइतेहरुसँग सम्बन्धी कामः
 ऐनतहानसक िनआन्दोलनका शहीदका परिवािलाई िीवन ननवावह भिा
१ . ऐनतहानसक िनआन्दोलनका तोक्रकएका शहीदका परिवािलाई तोक्रकए बमोनिम िीवन ननवावह भिा प्रदान गने ।

 ऐनतहानसक िनआन्दोलनका घाइतेहरुलाई िीवन ननवावह भिा
१ . ऐनतहानसक िनआन्दोलनका तोक्रकएका घाइतेलाई िीवन ननवावह भिा प्रदान गने ।

 सन्ततीलाई िारवृनि
१ . ऐनतहानसक िनआन्दोलनका तोक्रकएका शहीद तथा घाइतेका सन्तनतलाई िारवृनि प्रदान गने ।

आर्थवक सहायता नवतिण सम्बन्धी कामः
 नवपन्न नागरिकहरुलाई आर्थवक सहायता
१ . नवनभन्न निल्लाबाट काठमाण्डौं आई वेखची भई घि फर्कव न समस्या पिे का, आकनस्मक सानो नतनो उपचाि गिाउन नसक्ने भई
समस्यामा पिे का व्यनिहरुको ननवेदन,
२. सम्माननीय प्रधानमन्रीले तोके को पदानधकािीले गिे को नसफारिस हुनरपने, ि
३. सहसनचव गृह मन्रालय सिंयोिक िहेको िाननवन सनमनतको ननणवयानरसाि आर्थवक सहयता उपलधध गिाइने ।

 कर नै घटनामा हत्या वा मृत्यर भएका िा्िसेवक तथा पीनडत परिवाि आर्थवक सहायता
१ . निल्ला सरिक्षा सनमनत/निल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस सनहतको हकदािको ननवेदन,
२. गृह सनचवज्यूको सिंयोिकत्वमा िहेको नवविण यक्रकन सनमनतको ननणवय,
३. अथव मन्रालयको सहमनत माग गने, ि
४. मनन्रपरिषद्को ननणवय ।

नवस्तृत शानन्त सम्झौतापनिका घटनाकासँग सम्बन्धी कामः
 ननिी वा सावविननक सम्पनिको हानी नोकसानी
१ . नागरिक आन्दोलनका िममा भएका बन्द हड्ताल नागरिक उपरव सशस्त्र द्वन्द्व वा सोसँग सम्बनन्धत हुनरपने,
२. स्थानीय मरचरल्का सनहत निल्ला सरिक्षा सनमनतको क्रकटानी नसफारिस हुनरपने,
३. अथव मन्रालयको सहमनत माग गने, ि
४. अथव मन्रालयको सहमनतको आधािमा मनन्रपरिषद्को ननणवय ।

 मृतकका हकदािलाई िाहत
१ . नागरिक आन्दोलनका िममा भएका बन्द हड्ताल नागरिक उपरव सशस्त्र द्वन्द्व वा सोसँग सम्बनन्धत हुनरपने,
२. स्थानीय मरचरल्का सनहत निल्ला सरिक्षा सनमनतको क्रकटानी नसफारिस हुनरपने,
३. अथव मन्रालयको सहमनत माग गने, ि
४. अथव मन्रालयको सहमनतको आधािमा मनन्रपरिषद्को ननणवय ।

बैठक व्यवस्थापनः
 घाइते / अपाङ्खगता प्रनतशत अनरमोदन के न्रीय सनमनत
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१ . श्रीमान् सनचवज्यूको सिंयोिकत्वमा आवश्यकतानरसाि बैठक सञ्चालन गने,
२. प्रानवनधक सनमनतको नसफारिसलाई अनरमोदन गिाउने,
३. प्रानवनधक सनमनत तथा प्रनतशत परनिावलोकन नसफारिस सनमनतलाई आवश्यक ननदेशन क्रदने,
४. घाइते ि अपाङ्खगताको सम्बन्धमा अन्य नीनतगत ननणवय गिी नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गने, ि
५. बैठकको ननणवय कायावन्वयका लानग सम्बनन्धत ननकायमा पराचाि सम्बन्धी कायव ।

 प्रानवनधक सनमनत
१ . प्रमरख, गरणस्ति मापन तथा ननयमन महाशाखा स्वास्थ्य, तथा िनसिंख्या मन्रालयको सिंयोिकत्वमा बैठक बस्ने,
२. बैठक आवश्यकता अनरसाि बस्ने,
३. सनमनतले निल्ला स्तिको परनिावलोकन नसफारिस सनमनतबाट प्राप्त नसफारिस पिीक्षण गने,
४. मापदण्डका आधािमा घाइते/अपाङ्खगको प्रनतशत तथा श्रेणी ननधाविण गिी नसफारिस गने, ि
५. परनिावलोकन मापदण्डलाई आवश्कता सिंशोधन गनरव पने देनखएमा आफ्नो िाय सनहत के न्रीय सनमनतमा नसफारिस गने ।

िान्िय मानव अनधकाि आयोगसँग सम्बनन्धत कामः
 द्वन्द्वका समयमा मानव अनधकाि उल्लिंघनका घटना सम्बन्धी
१ . द्वन्द्वका िममा भएका मानव अनधकाि उल्लघिंनका घटनासँग सम्बनन्धत आयोगको ननणवय कायावन्वयन गने,
२. आयोगको ननणवयानरसाि िाहत तथा क्षनतपूर्तव उपलधध गिाउन प्रक्रिया अगानड बढाउने,
३. अथव मन्रालयको सहमनत नलने,
४. दोहोिो नपने गिी पीनडतलाई िाहत उपलधध गिाउन मनन्रपरिषद्मा प्रस्ताव लैिाने,
५. मनन्रपरिषद्को ननणवयको अधािमा क्षनतपूर्तव सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलय माफव त उपलधध गिाउने ।

 अन्य मानव अनधकाि उल्लिंघनका घटना सम्बन्धी
१ . मानव अनधकाि उल्लघिंनका घटनासँग सम्बनन्धत आयोगको ननणवय कायावन्वयन गने,
२. आयोगको ननणवयानरसाि िाहत तथा क्षनतपूर्तव उपलधध गिाउन प्रक्रिया अगानड बढाउने,
३. अथव मन्रालयको सहमनत नलने,
४. पीनडतलाई िाहत उपलधध गिाउन मनन्रपरिषद्मा प्रस्ताव लैिाने,
५. मनन्रपरिषद्को ननणवयको अधािमा क्षनतपूर्तव सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलय माफव त उपलधध गिाउने, ि
६. आयोगका िाहत/क्षनतपूर्तव बाहेकका ननणवय कायावन्वयनको लानग सम्बनन्धत ननकायमा पठाउने ।

नवपद् अध्ययन, िोनखम न्यूनीकिण तथा परनलावभ शाखा
बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
 नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन िान्िय परिषद्को बैठक
१ . सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने, बैठक कनम्तमा वषवको दरई पटक ि आवश्यकता अनरसाि बस्ने, ि
२. बैठकले नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िान्िय नीनत तथा योिना स्वीकृ त गने, ि बैठकले नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक
ननयन्रण ि ननदेशन क्रदनेि ।
 नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन कायवकािी सनमनतको बैठक
१ . माननीय गृह मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने,
२. बैठक आवश्यकतानरसाि बस्ने,
३. सनमनत सदस्यहरुलाई बैठकको पराचाि सम्बन्धी कायव महाशाखाबाट गरिने,
४. बैठकको कायवसूची तथा बन्दोबस्तीको तयािी कायव गरिने, ि
५. बैठकको ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बनन्धत ननकायमा पराचाि सम्बन्धी कायव गरिने, ि नवपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन
महाशाखाले परिषद् ि कायवकािी सनमनतको सनचवालयको कायव गनेि।
 नवपद् िोनखम न्यूनीकिण िान्िय कायवमञ्च (DRR National Platform) को बैठकः
१ . गृहसनचवज्यरको अध्यक्षतामा वषवको दरई पटक बैठक बस्ने, ि
२. नवपद् व्यवस्थापनको क्षेरमा क्रियाशील सिकािी, गैिसिकािी, ननिी एवम् सिोकािवालाहरुको सिंल्ता िहने, ि नवपद्
िोनखम न्यूनीकिणलाई मूलप्रवाहीकिण गने मानमलामा आवश्यक ननणवय नलईने।
 नवपद् सम्पकव व्यनिको बैठक व्यवस्थापन (Disaster Focal Persons Meetings)
१ . नवपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमरखको सिंयोिकत्वमा आवश्यकतानरसाि बैठक बस्ने, सिोकािवाला ननकायबाट नवपद् सम्पकव
व्यानिहरुको सहभानगता हुने,
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२. नवपद् व्यवस्थापन िान्िय परिषद् ि कायवकािी सनमनतको ननणवय कायावन्वयन सम्बन्धी सहिीकिण गरिने, नवपद् िोनखम
न्यूनीकिण सम्बन्धी अन्तिावन्िय दानयत्व तथा भूनमका ननवावह गनव आवश्यक समन्वय ि सहिीकिण गरिने,
३. सिोकािवाला ननकायले सम्पादन गिे का नवपद् व्यवस्थापन सम्बनन्धत कायव, भैिहेका कायव ि हुन लागेका कायवहरु बािे मा
सूचना आदानप्रदान ि समन्वय गरिने, ि अन्य नवनवध नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नवषयको समन्वय ि सहिीकिण गरिने ि ।

निल्ला नवपद् व्यवस्थापन कोष अद्यावनधक
 के न्रीय नवपद् व्यवस्थापन कोषबाट निल्ला नवपद् व्यस्थापन कोषमा िकम ननकासा
१ . सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयबाट िाहत नवतिणका लानग माग भएको िकम औनचत्यताका आधािमा तत्काल ननकाशा
गने, ि
२. मन्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले प्राथनमकताका साथ िाहत िकम ननकासाका लानग आवश्यक कािबाही गने, ि निल्ला
प्रशासन कायावलयबाट भएको िाहत नवतिणको प्रनतवेदन नलने कायव गरिने ि ।
 नवपद् प्रनतकायवका लानग खचव भरिानी
१ . नवपद्को समयमा खोि उर्द्ाि ि िाहतका लानग परिचालन भएका हेनलकप्टिको भाडा वापतको िकम भरिानी सम्बन्धी कायव,
ि
२. खोि तथा उर्द्ाि टोली परिचालन हुँदा लागेको िकम भरिानी सम्बन्धी कायव, ि नवपद्को समयमा उपलधध गिाइने
औषधौपचाि, आश्रयस्थल, लिाकपडा, आक्रदको िकम भरिानी सम्बन्धी ।


िान्िय नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण सम्बन्धी कायव
१ . िान्िय नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण स्थापनाका लानग आवश्यक नीनतगत तथा कायवगत तयािी
गने,
२. प्रनधकिणको सिंगठन ि व्यवस्थापन सभे तथा ननणवय ननमावण सम्बन्धी कायव गने,
३. प्रानधकिणको स्थापना ि काम कािबाहीको मरलप्रवाहीकिणको लानग सिंगठन सिंिचना ि कायव प्रक्रियाको सबलीकिण गदै
िान्िय परिषद् ि कायवकािी सनमनतको सनचवालय सञ्चालनको निम्मेवािी प्रानधकिणलाई हस्तान्तिण गरिने ि।

नवपद् व्यवस्थापन सन्दभवमा अन्ति ननकाय समन्वय तथा सहिीकिण
 सिंवैधाननक ननकाय, मन्रालय तथा नवभाग
१ . सम्माननीय िा्िपनत, उपिा्िपनत, प्रधानमन्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामरख, िान्िय सभा अध्यक्षको कायावलयमा नवपद्को
समयमा उर्द्ाि ि िाहत कायवको तत्काल समन्वय गने,
२. सिंवैधाननक ननकायहरुमा नवपद्को समयमा उर्द्ाि ि िाहत कायवको तत्काल समन्वय गने, ि
३. नवषयगत मन्रालय/नवभागहरुसँग नवपद् व्यवस्थापनका नवषयमा आवश्यक समन्वय, सहकायव ि सहिीकिण गने।
 सरिक्षा ननकाय
१ . नवपद्को समयमा तत्काल सरिक्षाकमी परिचालनका लानग आवश्यक पूवत
व यािी ि बन्दोबस्तीको कायव गने, ि प्रभावकािी
प्रनतकायवका लानग पूवव तयािी गने, गिाउने ।
 प्रादेनशक सिकाि
१ . नवपद् व्यवस्थापनका लानग आवश्यक समन्वय ि सहिीकिण गनव मागवदशवन गने, प्रदेश नवपद् व्यवस्थापन सनमनतले
NDRRMA मा प्रनतवेदन गने व्यवस्था नमलाउने
 स्थानीय सिकाि
१ . नवपद् व्यवस्थापनको कर शल ि प्रभावकािी सञ्चालनका लानग आवश्यक समन्वय ि सहिीकिण गनव मागवदशवन गने,
२. स्थानीय नवपद् व्यवस्थापन सनमनतलाई सम्बनन्धत निल्ला नवपद् व्यवस्थापन सनमनतसँग समन्वय गनव लगाउने, ि
३. निल्ला नवपद् व्यवस्थापन सनमनत ि स्थानीय नवपद् व्यवस्थापन सनमनतले प्रदेश नवपद् व्यवस्थापन सनमनत ि NDRRMA
मा प्रनतवेदन गने व्यवस्था नमलाउने।

 नवषयगत सिंघ–सिंस्था

१ . नवपद् िोनखम व्यवस्थापनका क्षेरमा लानग कायव गने सिंघ सिंस्थाहरु क्रियनशल िहेको क्षेरमा सम्बनन्धत निल्ला नवपद्
व्यवस्थापन सनमनतसँग समन्वय गिी नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने वाताविण ननमावण गने,

२. स्थानीय स्तिमा नवपद् िोनखम न्यूनीकिणका लानग कायव गने
३. सिंघ–सिंस्थाहरु क्रियनशल िहेको क्षेरमा सम्बनन्धत स्थानीय नवपद् व्यवस्थापन सनमनतसँग समन्वयन गने वाताविण ननमावण
गने, ि सिंघ–सिंस्थाको पािदर्शवता ि चरश्तता कायम िाख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने

नवपद् व्यवस्थापनका क्षेरमा क्रियाशील देहाय बमोनिमका ननकाय तथा सिंघ-सिंस्थासँग समन्वयः
 सिंयरि िा्ि सिंघीय आवानसय कायावलय
 सिंयरि िा्ि सिंघीय प्रणालीका नवषयगत ननकाय
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दातृ ननकाय
नवकास साझेदाि
अन्तिावन्िय गैि–सिकािी सिंस्था
गैि–सिकािी सिंस्था
िे डिस अनभयान
नेपाल िे डिस सोसाइटीको हिे क तहका च्याप्टि वा सनमनतले सम्बनन्धत तहकै नवपद् व्यवस्थापन सनमनतसँगको समन्वयनमा नवपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने वाताविण ननमावण गने।

 ननिीक्षेर
नवपद् िोनखम न्यूनीकिणका लानग औद्योनगक प्रनत्ठानले िोनखम न्यूनीकिण योिना तिरवमा गिी कायावन्वयन गनव उत्प्रेरित गने, ि
िोनखम हस्तान्तिणका लानग नवमा गने, गिाउने व्यवस्था नमलाउने।

 प्रानज्ञक क्षेर
१ . नवपद् िोनखम नकशाङ्खकन कायवमा प्रानज्ञक क्षेरको योगदानको कदि गने,
२. नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी समसामयीक Situation Tracking and Analysis गिी आवश्यक Feedback नलने व्यवस्था
नमलाउने।

 सञ्चाि क्षेर
नवपद्को पूववसूचना सम्प्रेषण कायवमा सञ्चाि क्षेरको सहभानगता बढाउने, ि नवपद्को समयमा Lifeline Communication गनव
प्रेरित गने।

 नागरिक समाि
समरदाय लनक्षत नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनका कामकाि गने/गिाउने वाताविण ननमावण गने ।

नवपद् िोनखम न्यूनीकिण व्यवस्थापन सम्बन्धी आवनधक प्रनतवेदन तयािी तथा सम्प्रेषण
 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
नवपद् परवव तयािी तथा प्रनतकायव शाखा
सामान्य अवस्थाको कायव सञ्चालन
 नवपद् सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने,
 सूचनाको श्रोतहरुः परवावनरमानमा काम गने ननकायहरु, आपत्कालीन कायव सञ्चालन के न्रहरु, प्रमरख निल्ला अनधकािीहरु, प्रहिी
तथा सिोकािवालाहरुबाट सूचना यक्रकन गिी नवश्लेषण गने,

 नवश्लेषण गदाव सावधानी अपनाउनर पने देनखएमा प्रमरख निल्ला अनधकािी वा सम्बनन्धत अनधकािीलाई खबि गिी सावधान िहन
अनरिोध गने। िोटकिी सन्देश सेवा माफव त िानकािी प्रवाह गने सामानिक सञ्िाल प्रयोग गने आवश्यकता अनरसाि नमनडयाद्वािा
प्रचाि प्रसाि गने। गोदामघिहरु वा अन्यरबाट सामग्री परर्तव गनरवपने अवस्था भए गने गिाउने,






सम्भानवत नवपद्को स्ति आँकलन गने ि सोही अनरसाि प्रनतकायवको लानग तयािी गने गिाउने ि गनव ननदेनशत गने,
कर नै घटना भएमासो घटना नवपद्को घटना हो होइन यक्रकन गिी नवपद् सूचना प्रणालीमा प्रनव्ट गनव लगाउने,
यसिी सूचनाको नवविण िाख्दा क्षनत िकम, प्रभानवत परिवाि सिंख्या, उपलधध िाहतको प्रकाि ि मारा आक्रद समेत खरलाउने,
निल्ला स्तिका आपत्कालीन कायवसञ्चालन के न्रहरुलाई २४ सै घण्टा ि सातै क्रदन चलायमान गिाउन सहयोग गने, स्वास्थ्य
सिंस्थाहरु, िे डिस ि प्रदेश स्तिका आपत्कालीन के न्रहरुसँग पनन ननिन्ति समन्वय ि सम्पकव मा िही कायव गने साथै स्थानीय
आपत्कालीन के न्रहरुसँग भने आवश्यकतानरसाि समन्वय, सहकायव ि सहयोग गने,

 आपत्कालीन सञ्चाि प्रणाली ननमावण ि स्थापनाको लानग नसफारिस गने।स्थापना भएकाहरुलाई समन्वय ि सहयोग गने,
 मानवीय सहायता स्थलसँग ननिक िहेि कायव गने ि धयवस्थापनमा सहयोग गने तथा आवश्यकताका आधािमा सामग्री परिचालन
गने,

 नवपद् परववतयािी एवम् प्रनतकायव सम्बन्धी नीनत तथा योिना तयाि गिी स्वीकृ त गिाइ लागर गिाउने,
 नवपद्का घटनाहरुको दैननक नवश्लेषणात्मक नवविण तयाि गिी महाशाखा प्रमरख, प्रविा ि सनचवलाई उपलधध गिाउने,
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 नवशेष घटनाको नवस्तृत िानकािी पनन गिाउने,
 अन्य ननकायहरुका नवपद्धयवस्थापन सम्वर्द् सम्पकव धयनिहरुसँग ननिन्ति समन्वय ि सम्पकव मा िहने साथै लैनङ्खगक मरल
प्रवाहीकिण, सेण्डाइमोननटरिङ लगायतका अन्य प्रनतवदेनहरुको कायवमा सहयोग नलने, सहकायव गने/गिाउने,
 नवपद् पिी घाइते भएकाहरुको उपचाि स्थानीय स्तिमा हुन नसक्रक िािधानी नस्थत सिकािी अस्पतालमा उपचाि गिाउन आएमा
प्रमरख निल्ला अनधकािीको समन्वयमा सहयोग गने, ि

 उपचाि खचवको हकमा स्वीकृ त मापदण्ड अनरसाि हुने गिी पराचाि गरिक्रदने।
नवपद्को अवस्थाको कायवसञ्चालन
 सूचनाको प्रानप्त नवश्लेषण ि प्रवाह मानथ प्रकिण ‘क’ अनरसाि नै गने।
 नवपद्को स्ति १ िहेि भने आपत्कालीन के न्र प्रमरखले नै आवश्यक ननदेशन ि समन्वयमा नवपद् प्रनतकायव ननयन्रक भइ कायव गनेि।
नवपद्को स्ति २ िहेि भने महाशाखा प्रमरख सहसनचवले के न्रको प्रमरख वा नवपद् प्रनतकायव ननयन्रक भइ कायव गनेि। नवपद्को स्ति
३ िहेि भने गृह मन्रालयको सनचवले नवपद् प्रनतकायव ननयन्रकको रुपमा कायव गनरव पने हुन्ि। नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा
व्यवस्थापनप्रानधकिणको स्थापना भई सके पिी नवपद् प्रनतकायव ननयन्रकको हकमा नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन
ऐन, २०७४ बमोनिम हुनेि।

 नवनभन्न स्तिमा आवश्यकतानरसाि बैठक बस्ने। वस्तरनस्थनत नवश्लेषण गिी भएका ननणवयानरसाि कायावन्वयन गने गिाउने।
 आवश्यकतानरसाि प्रेस नवज्ञनप्त तयाि गिी ननकाल्ने।
 हेलीकप्टि माग भएमा वा आवश्यक भएमा शानन्त सरिक्षा महाशाखासँग समन्वय गिी परिचालन गने। सरिक्षा ननकायहरु परिचालन
गने,

 मानवीय सहायता स्थल, सबै ११ वटै नवषयगत क्षेरहरुलाई परिचालन गने,
 िान्िय तथा अन्तिावन्िय सिंस्थाहरुसँग समन्वय गिी कायव क्षेर समेत तोक्रक क्रदने,
 गोदामघिहरु परिचानलत गने,
 अन्य बन्दोबस्तीको तयािी कायव गने,
 समग्र कायवहरुको ननिकबाट समन्वय तथा अनरगमन गिी आवश्यक ननयन्रण गने।
ठू लो नवपद्को अवस्थामा हुने आपत्कालीन कायवको सञ्चालन
 िान्िय क्षमताबाट धयवस्थापन हुन नसक्ने क्रकनसमको नवपद् ठू लो नवपद् हो। यो स्ति ४ हुनेि। स्ति ४ को नवपद्को अवस्थामा
नेपाल सिकािको मरख्य सनचवले िान्िय प्रनतकायव ननयन्रक भइ कायव गनरव पने हुन्ि। नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन
प्रानधकिणको स्थापना भई सके पिी नवपद् प्रनतकायव ननयन्रकको हकमा नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४
बमोनिम हुनेि। ठर लो नवपद्को अवस्थामा पनन आपत्कालीन कायव सञ्चालन के न्रले मानथ प्रकिण क ि ख मा उल्लेख भए अनरसािकै
कायवहरु अझ प्रभावकािी ि ररत रुपमा गनरवपिव ।

 ठू लो नवपद्को अवस्थामा अन्तिावन्िय सहयोगको लानग आवह्वान गनरवपने हुन्ि। िसको लानग नेपाल सिकािले ननणवय गिे पनि सो
ननणवय नेपाल नस्थत सिंयरि िान्िय सिंघ आवसीय सिंयोिकको कायावलयलाई UN Humanitarian Coordinator ले औपचारिक
िानकािी गिाउनर पने हुन्ि। िानकािी गिाउँ दा के कर न क्रकनसमको सहायता के के सामग्री कनहले सम्म चानहने होसो समेत खरलाउनर
पिव।

 यस पनि आउने सबै क्रकनसमका सहायताको परिचालनको समन्वय ि ननयन्रण गने,
 नवपद् व्यवस्थापनको क्षेरमा क्रियाशील सिकािी, गैिसिकािी, ननिी एवम् सिोकािवालाहरु नबचको उनचत समन्वय ि परिचालन
गने,

 ननिन्ति सूचना प्रानप्त नवश्लेषण ि प्रवाह गने ि आवश्यकता अनरसाि नमनडया अपडेट क्रदने,
 सबै नवषयगत क्षेरहरुलाई ननिन्ति ि ठीक क्रदशामा परिचालन गरििहने, ि
 आवश्यकता ि आपरर्तव नबचको तालमेल नमलाउने।
नवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा समन्वय
 सूचना सङ्खकलन नवश्लेषण प्रवाह
१ . सम्बनन्धत आपत्कालीन कायव सञ्चालन के न्र ि निल्ला प्रशासन कायावलयबाट सूचना प्राप्त गने,
२. प्राप्त सूचनाहरु नवपद्को कर न क्रकनसममा पिव वा पदैन सो समेत िर ट्याई नवश्लेषण गने,
३. निल्ला प्रशासन कायावलयबाट प्रनतवेदन समेत नलने,
४. सूचनालाई सिोकािवालाहरुसँग प्रवाह गने ि सूचना प्रणालीमा िाख्ने,
५. नवपद् सूचना धयवस्थापन प्रणालीको ननिन्ति सरदढृ ीकिण, प्रयोग ि परिचालन गने, ि
६. यसलाई सम्बनन्धत अन्य ननकायहरुसँग पनन िोड्ने।
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 नवपद् परववतयािी ि प्रनतकायवका अद्यावनधक िहने
१ . नवपद्को समयमा खोि उर्द्ाि ि िाहतका लानग सामग्री ि िनशनिको नवविण सनहतको तयािी ि परिचालन,
२. खोि उर्द्ाि टोली परिचालन,
३. नवपद्को समयमा उपलधध गिाइने औषधी उपचाि, आश्रय स्थल, लिाकपडा, आक्रदको िोहो,
४. नवपद् पूववतयािी तथा प्रनतकायव योिनाको ननमावण ि कायावन्वयन, ि
५. मनसरन, नशतलहि आक्रदमा िर ट्टै कायवयोिना ननमावण ि कायावन्वयन।

 िान्िय नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण, गोदामघिहरु, आपत्कालीन कायव सञ्चालन के न्रहरु सम्बन्धी
कायव
१ . िान्िय नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण स्थापनाका लानग आवश्यक नीनतगत तथा कायवगत तयािी
गने,
२. प्रानधकिणको सिंगठन ि व्यवस्थापन सभे तथा ननणवय ननमावण सम्बन्धी कायव गने,
३. प्रानधकिणको स्थापना, सिंगठन सिंिचना ि कायव प्रक्रियाको सवलीकिण गदै प्रानधकिणलाई सनचवालय सञ्चालनको
निम्मेवािी हस्तान्तिण गने,
४. नरभरवन अन्तिावन्िय नवमानस्थल मा िहेको मानवीय सहायता स्थल ि समन्वय सञ्चालन सहिीकिण ि सहकायव गने,
५. सात वटै प्रदेशका गोदामघिहरु (सञ्चानलत, ननमावणानधन ि ननमावण हुने सम्बन्धी कायव।अन्ति प्रदेश ि अन्ति निल्लामा
सामग्री परिचालन। क्षेरीय गोदामघिहरुको रुपान्तिण,
६. क्षेरीय आपत्कालीन कायव सञ्चालन के न्रहरुको रुपान्तिण ि सञ्चालन, प्रादेनशक आपत्कालीन के न्रहरुको ननमावण, ि
७. थप निल्लाहरुमा आपत्कालीन कायवसञ्चालन के न्रहरुको स्थापना।सबै के न्रहरुको क्षमता अनभवृक्रद्दमा सहिीकिण गने।

मानव अनधकाि प्रवर्द्वन शाखा
मानव अनधकाि उलिंघनका उिरिी िाननबन ि आवश्यक कािवाहीः
 मानव अनधकाि उलिंघन एविं हनन सम्बन्धी प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलय, िान्िय मानव अनधकाि आयोग, िान्िय
मनहला आयोग, िान्िय दनलत आयोग, आक्रदवासी िनिानत आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मरनस्लम आयोगका पर तथा
सामानिक सञ्िाल, टेनलफोन, हुलाक, सञ्चािका अन्य साधनमा प्रकानशत समाचाि ि व्यनिगत ननवेदन/उिरिी प्राप्त गने,
 प्राप्त पर, प्रकानशत एविं प्रसारित समाचाि ि ननवेदन/उिरिीको अनभलेखीकिण, वगीकिण एविं प्राथनमकीकिण गने,
 िरन ननकाय वा पदानधकािीबाट मानव अनधकािको उल्लिंघन भएको भननएको ि सो ननकाय वा पदानधकािीको िाय प्रनतक्रिया
माग गने,

 प्राप्त िाय प्रनतक्रियाको नवश्लेषण गदाव कर नै ननकाय वा पदानधकािीबाट थप िानकािी प्राप्त गनव आवश्यक देनखएमा सो माग गने,
 आवश्यकता अनरसाि कर नै पदानधकािी वा व्यनिसँग सोधपरि गने, ि
 िाननबनबाट कर नै ननकाय वा पदानधकािी दोषी देनखएमा ननणवय गनव अनधकािप्राप्त अनधकािीबाट ननणवय गिाई कानून बमोनिमको
कािबाही गनवका लानग सम्बनन्धत महाशाखा वा शाखा वा मातहत ननकायमा लेखी पठाउने।

िान्िय मानव अनधकाि आयोगको ननणवयको कायावन्वयन
 गृह मन्रालय ि अन्तगवतका कर नै पदानधकािीहरुबाट मानव अनधकािको उलिंघन वा हनन भएकोले सो गने पदानधकािीलाई
कािबाही गने भनी िान्िय मानव अनधकािबाट भएको ननणवय प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलय माफव त वा नसधै
आयोगबाट प्राप्त गने।

 कायावन्वयनका लानग प्राप्तत्यस्ता ननणवयहरुको अनभलेखीकिण, वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने।
 प्राप्त ननणवय बमोनिम दोषी पदानधकािीलाई कानून बमोनिमको कािबाही गनवको लानग ननणवय गने अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट
ननणवय गिाई सम्बनन्धत महाशाखा वा शाखा वा मातहत ननकायलाई लेखी पठाउने।

मानव अनधकाि प्रवर्द्वन सम्बन्धी गो्ठीको आयोिना
 मानव अनधकाि प्रवर्द्वन सम्बन्धी नवनभन्न निल्लामा गो्ठीहरु सञ्चालनगनवको लानग वार्षवक कायविम बनाई सम्बनन्धत
महाशाखामा पेश गने।

 वार्षवक स्वीकृ त कायविम ि बिेट अनरसाि ननणवय गने अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट ननणवय भए बमोनिमका निल्ला ि नमनतमा
मानव अनधकाि प्रवर्द्वन गो्ठीहरु सञ्चालन गने।

 त्यस्ता गो्ठीहरु सञ्चालन गनवको लानग आवश्यक समन्वय ि सहिीकिणका लानग सम्बनन्धत निल्लाका प्रमरख निल्ला
अनधकािीलाई अनरिोध गने।

 निल्ला नस्थत स्थानीह तहका प्रमरख वा अध्यक्षहरु, निल्लाका सम्पूणव सिकािी कायावलयका कायावलय प्रमरखहरु, निल्लामा
क्रियाशील सम्पूणव िािनीनतक दलका प्रमरख वा प्रनतनननधहरु, मानव अनधकाि सिंिक्षण एविं प्रवर्द्वनको क्षेरमा क्रियाशील गैि–
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सिकािी सिंघ सिंस्थाका प्रनतनननधहरु, नागरिक समािका अगरवाहरु, मानव अनधकािकमीहरु, सञ्चािकमीहरु लगायतको
उपनस्थनतमा गो्ठी सञ्चालन गने।

 सम्बनन्धत निल्लाको मानव अनधकािको नस्थनत झनल्कने गिी सिकािी ननकायहरुको तफव बाट कनम्तमा एउटा ि गैि सिकािी
क्षेरबाट कनम्तमा एउटा कायवपर प्रस्तरत हुने व्यवस्था नमलाउने।

 गो्ठीका सहभागीहरुको तफव बाट सरझाव, रटप्पणी, प्रश्नहरु प्राप्त गने।
 गो्ठीमा उठ्ने मानव अनधकाि सम्बन्धी निल्ला स्तिका नवषयहरुको सिंवोधन प्रमरख निल्ला अनधकािीले गने ि िान्िय स्तिका
एविं मन्रालयले सिंवोधन गने नवषयहरुको सिंवोधन गो्ठी सञ्चालन गनव िाने मन्रालयका पदानधकािीहरुले गने।

 गो्ठी सञ्चालन गिी आएपनि सो सम्बन्धी नवस्तृत प्रनतवेदन तयाि गिी मन्रालयमा पेश गने।
मानव अनधकाि सम्बन्धी घटनामा भएका यातनामा क्षनतपूर्तव सम्बन्धी कायव
मानव अनधकाि सम्बन्धी घटनामा भएका यातनामा क्षनतपूर्तव क्रदने भनी िान्िय मानव अनधकाि आयोगबाट भएका ननणवयहरु प्राप्त
हुन आएमा त्यस्ता ननणवयहरुको अनभलेख िाखी आवश्यक कायावथव मन्रालयको िाहत तथा तथ्यािंक व्यवस्थापन शाखामा प्रेनषत गने।

United Nations Agencies सम्बन्धी कायव
 नेपालमा भएका मानव अनधकाि उलिंघन एव हनन सम्बन्धी घटनाहरुको सम्बन्धमा प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलय
माफव त प्राप्त हुने सिंयरि िा्ि सिंघीय ननकायहरुका परहरुको अनभलेखीकिण, वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने।
 मानव अनधकािको उलिंघन एविं हननको घटना सम्बन्धमा आवश्यकता अनरसाि प्रहिी प्रधान कायावलय तथा सम्बनन्धत निल्ला
प्रशासन कायावलय लगायतका ननकायहरुबाट सूचना एविं तथ्यािंक प्राप्त गने।

 प्राप्त सूचना एविं तथ्यािंकहरुको नवश्लेषण पश्चात तोक्रकएको अवनध नभर त्यस्ता परहरुको िवाफ तयाि गिी ननणवय गने
अनधकािप्राप्त अनधकािीबाट ननणवय गिाई प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलयमा पठाउने।

ICCPR ि CAT को आवनधक प्रनतवेदन तयािी
 International Convention on Civil and Political Rights ि Convention Against Torture मा िहेका
प्रावधानहरुको नवस्तृत अध्ययन गने।

 उि दस्तावेिहरुमा िहेका प्रावधानहरुको कायावन्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा सम्बर्द् ननकायहरुबाट आवश्यक तथ्यािंक तथा
सूचनाहरु सिंकलन गने।

 आवनधक प्रनतवेदन तयािीको लानग सम्बर्द् ननकायहरुसँग आवश्यक समन्वय एविं सहकायव गने।
 प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलयले तोकी पठाएको अवनध नभर आवनधक प्रनतवेदन तयाि गने।
 ननणवय गने अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट ननणवय गिाई सो प्रनतवेदन प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषद्को कायावलयमा पठाउने।
मन्रालयको लैंनगक सम्पकव नवन्दरको रुपमा गने कायवः
 लैंनगक सहिंसा, घिे लर सहिंसा, मानव वेचनवखन, िवििस्ती किणी िस्ता घटनाहरुको सम्बन्धमा प्रहिी प्रधान कायावलय तथा निल्ला
प्रशासन कायावलयहरुबाट तथ्यािंकहरु सिंकलन गने।

 ननणवय गने अनधकािप्राप्त अनधकािीबाट तोक आदेश भए बमोनिम मनहलाको सिंिक्षण, नवकास ि सशिीकिण सम्बन्धी नवनभन्न
सिकािी तथा गैिसिकािी ननकायबाट आयोिना गरिने कायविमहरुमा मन्रालयको प्रनतनननधत्व गने।

नवनवध कायव
 मानव अनधकािको प्रवर्द्वन, लैंनगक एविं घिे लर सहिंसाको ननयन्रण, मानव वेचनवखन ननयन्रण िस्ता नवषयहरुमा नवनभन्न
ननकायहरुबाट लेखी आएको अवस्थामा ननणवय गने अनधकािप्राप्त अनधकािीबाट तोक्रकए बमोनिमका कायवहरु तोक्रकएको
समयावनध ि तोक्रकएको प्रक्रिया पूिा गिी सम्पादन गने।

कानून तथा फै सला कायावन्वयन शाखा
मन्रालयसँग सम्बनन्धत ऐन, ननयम, ननदेनशका तथा कायवनवनधहरुको मस्यौदा तयाि गने सम्बन्धी कायव गने, गिाउने
 कानूनको आवश्यकता पनहचान गने,
 कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा १२ बरँदे अवधािणापर उपि सैर्द्ानन्तक सहमनत प्राप्त गने,
 नेपाल सिकाि मनन्रपरिषद्बाट कानून तिरवमाको लानग सैर्द्ानन्तक स्वीकृ नत प्राप्त गने,
 नेपाल सिकाि मनन्रपरिषद्बाट कानून तिरवमाको लानग सैर्द्ानन्तक स्वीकृ नत प्राप्त भए पश्चात नवधेयकको मस्यौदा गने,
 मन्रालयमा मस्यौदा तयाि भएपनि थप आर्थवक दानयत्व पने नवपयमा अथव मन्रालय ि तिरवमा सहमनतको लानग कानून, न्याय तथा
सिंसदीय मानमला मन्रालय पठाउने,
 अथव मन्रालय ि कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयबाट सहमनत प्राप्त भए पश्चात सिंधीय सिंसदमा नवधेयक पेश गने
स्वीकृ तीको लानग नवधेयक नेपाल सिकाि समक्ष प्रस्ताव पेश गने,
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 नेपाल सिकािबाट सिंघीय सिंसदमा नवधेयक पेश गने स्वीकृ ती प्राप्त भए पश्चात सिंघीय सिंसदमा आवश्यक ५५० प्रनत सनहत
नवधेयक दताव गने।

 ननयमावलीको ि ननदेनशकाको हकमा भने मन्रालयमा नवषय नवज्ञसनहतको टोलीले मस्यौदा तयाि भए पनि कानून न्याय तथा
सिंसदीय मानमला मन्रालयबाट तिरवमा सहमनत प्राप्त गिी नेपाल सिकाि समक्ष प्रस्ताव पेश गने। स्वीकृ त भए पश्चात लागू हुने।

 मन्रालयबाट नै स्वीकृ त भई लागू हुने कायवनवनध ि ननदेनशकाहरु भने अन्य सबै प्रकृ याहरु पूिा भएका िन् िैनन् हेिी मन्रीज्यूबाट
स्वीकृ त गिाउने।

मन्रालय ि अन्तगवतका नवभागहरूलाई कानूनी िाय सल्लाह क्रदने,
 कानूनी िाय माग गदाव िरन नवषयमा िाय माग गरिएको हो सो नवषयमा ननणवय गने अनधकाि त्यस्तो िाय मा्े कायावलय वा
अनधकािीलाई भएको हुनरपिव।

 िरन नवषयमा िाय मानगएको होसो नवषयसँग सम्बनन्धत सम्पूणव नवविण सिंक्षेपमा खरलाई सम्बनन्धत कागिात सिंल् गरिएको हुनर
पिव।

 िाय माग गरिएको नवषयमा स्प्ट कानूनी प्रश्न उल्लेख भएको हुनरपिव।
 िरन नवषयमा िाय माग गरिएको हो सो नवषयमा अन्य कर नै कायावलय वा अनधकािीको समेत िाय नलनरपने वा अन्य कर नै प्रक्रिया पूिा
गनरवपने भएमा सो िाय मानगसके पनि तथा त्यस्तो प्रक्रिया पूिा गरिसके पनि मार िाय मानगएको हुनरपिव ।

 िरन नवषयमा िाय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा नवभागीय िाय वा सम्बनन्धत कायावलयको दृनिकोण उल्लेख भएको हुनरपिव।
कानून तथा फै सला कायावन्वयन शाखाले कानूनी िाय ददँदा देहायका नवषयहरुलाई समेत ध्यान क्रदई कानूनी िाय प्रदान गने
 कानूनी िाय माग गने ननकायले तोके को रित पूिा गिे ि िाय माग गिे को ि, िैन,
 तथ्य स्प्ट ि, िैन अध्ययन एविं मूल्याङ्खकन गिे ि मारै कानूनी िाय क्रदनरपिव ,
 कानूनी िाय प्रदान गनव आफ्नो अनधकाि भए, नभएको ननकयौल गिे ि कानून बमोनिम कानूनी िाय क्रदनरपने आफ्नो कतवव्य भएको
अवस्थामा मारै कानूनी िाय क्रदनरपिव,
 कानूनी िायको बािे एकीकृ त ढाँचा नभए पनन िाय ददँदा सोनधएको नवषयमा स्प्ट िवाफ पाउने गिी क्रदनरपिव ,
 एकै क्रकनसमको नवषयमा सके सम्म एकरुपता कायम हुने गिी िाय प्रदान गने,
 िाय क्रदने नवषयमा स्प्ट नभएमा मानथल्लो ननकायबाट स्प्ट भई िाय क्रदनरपिव।
िािपरमा प्रकानशत गनरवपने ऐन, ननयम सम्बन्धी सूचनाहरूको मस्यौदा तिरवमा गिी प्रकानशत गने, गिाउने,
 नेपाल िािपरमा प्रकानशत गनरव पनव सूचनाहरुको सववसाधािणका लानग प्रकाशन गरिनरपूवव शरर्द्ाशरनर्द् लगायत नवनवध कर िाहरुका
सम्बन्धमा िाँच गरि तथा मस्यौदा तयाि गिी मन्रालयको ननणवय सनहत सूचना सम्पादन गनव तथा िािपरमा सूचना प्रकाशनको
लानग कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा लेखी पठाउने

 सूचना प्रकाशन नगिे पनन हुने हो क्रक ? कर नै कानूनी हक ि दानयत्व नसिवना गने प्रकृ नतको ि क्रक ?
 परिानो सूचना अनरसाि ढाँचा नमलेको ि, िैन
 कर न ननकायको नामबाट ननकाल्ने हो
 कर नै आयोग सनमनतको सदस्यको ठे गाना प्रस्ट रुपमा लेनखएको ि, िै न
 भाषागत रुपमा सूचना उपयरि ि, िैन आक्रद।
मन्रालय ि मातहतका नवभागहरुमा कायवित कमवचािीहरूको कानूनी प्रनतिक्षा सम्बन्धी कायव गने,
 सिकािी कामको नसलनसलामा मन्रालय नवभाग तथा कायावलयहरुमा कायवित कमवचािीहरुको नवरुर्द्मा कर नै उिूिी पिे मा वा मरद्दा
मानमलाका सम्बन्धमा आवश्यकता अनरसाि कानूनी प्रनतिक्षा गने। िसको लानग नवषयवस्तरको अध्ययन थप कायव गने।

मन्रालय उपि पिे का रिट ननवेदनहरू ि मरद्दाहरुको नलनखत िवाफ ि प्रनतउिि तयाि गने सम्बन्धी कायव गने,
 मन्रालय उपि पिे का रिट ननवेदनका सम्बन्धमा देहायका नवषयहरु हेिी नलनखत िवाफ तयाि गनरव पदवि सोको लानग देहायका
नवषयहरुको अध्ययन गिी नलनखत िवाफ तयाि गनरव पदवि।

 नलनखत िवाफ लेख्दा ननम्न नवषयहरुलाई मरख्य रुपमा हेनरवपने हुन्ि :
१ . रिट ननवेदनको मागको नवषय अनररुप सम्बनन्धत अदालतमा ननवेदन दायि गरिएको िि िैन अथावत सम्बनन्धत अदालतको
क्षेरानधकाि अन्तगवत पिे को ि/िैन ?
२. वैकनल्पक उपचािको बाटो ि/िैन ?
३. कतवव्य भएको ननकायलाई नवपक्ष बनाइएको ि/िैन ?
४. सफा ि स्वच्ि हातसनहत प्रवेश गिे को ि/िैन ?
५. ननवेदकको हनन भएको भननएको हक अनधकाि प्रदान गने सिंनवधान वा कानून ननलनम्बत अवस्थामा ि/िैन ?

 कानून तथा फै सला कायावन्यन शाखाले नलनखत िवाफ तयाि गदाव ख्याल गनरवपने कर िाहरु
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१ . ढाँचा
२. म्याद
३. भाषा
४. कागि िाँच कायवनवनधको पालना
५. कागिः नेपाली कागिमा ि सोमा पनन सरल्टोतफव लेनखनरपिव ।
६. िापः प्रत्येक पृष्ठमा कायावलयको िाप ि अन्त्यमा पदानधकािीको दस्तखत भएको ठाउँ मा पदको िप समेत लगाउनरपिव
७. दस्तरि
८. प्रनतपाक्रदत कानूनी नसर्द्ान्त
९. तीन पेि भन्दा बढी नलनखत िवाफ भएमा सोको साि सिंक्षेप
१ ०. सीडी पेस गने।

नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी बल,नेपाल अन्तगवतका प्रहिी कमवचािीहरूको नवभागीय सिाय उपि परनिावलोकन सरन्ने
सम्बन्धी कायव गने,
 नवभागीय सिायको आदेश प्राप्त गने प्रहिी कमवचािीले मन्रालय समक्ष परनिावेदन गदाव परनिावेदन गने म्याद नभर परनिावेदन पिे
नपिे को हेने ि दताव गने।

 प्रहिी कमवचािीहरुको नवभागीय कािबाहीसँग सम्बनन्धत सररु सककल फाइल सिंल् ि िैन हेने ि सररु सककल नमनसल सिंल् नभएको
भए सम्बनन्धत ननकायमा लेखी पठाउने

 प्रचनलत कानूनमा भएको समयावनध नभर परनिावेदनपर उपि ननणवयको लानग पेश गने
 ननणवय भएको व्यहोिा सम्बनन्धत ननकाय तथा व्यनिलाई क्रदने।
मन्रालय तथा मातहतका ननकायहरूबाट प्रयोग हुने ऐन ननयमलाई समय समयमा परनिावलोकन गने सम्बन्धी कायव गने,
 गृह प्रशासनसँग सम्बनन्धत ऐन, ननयम, कायवनवनध तथा ननदेनशकाहरुको समसामनयक रुपमा सिंशोधन गनव आवश्यक भएमा
नीनतगत नवषयहरुको टर ङ्खगो लानग सके पश्चात सोको सिंशोधनको ढाँचामा िाखी कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा
तिरवमाको लानग लेनख पठाउने।

 तिरवमा सहमनत प्राप्त भएपश्चात सिंशोधनको ढाँचा सनहत नेपाल सिकािको स्वीकृ नतको लानग प्रस्ताव तयाि गिी प्रस्ताव पेश गने।
फै सला कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, गिाउने,
 अदालतबाट भएको फै सला कायावन्वयन भए पश्चात साथवक रुपमा न्यायको अनरभूनत प्राप्त हुन्ि। कायावन्वयन नवनाको फै सला के वल
अदालती घोषणामा मार नसनमत िहने हुनाले वास्तनवक अथवमा न्याय प्राप्त गिे को आभाष हुनको लानग फै सला कायावन्वयन गरिनर
आवश्यक िहन्ि। फै सलाले न्यायको घोषणा गदवि भने यसको कायावन्वयनले मार परणवता प्राप्त गदवि ि िनताले न्याय प्राप्त गिे को
आभास हुन िाने हुनाले अदालत समक्ष मन्रालयलाई नवपक्षी बनाई दायि भएका रिट ननवेदनका सम्बन्धमा अदालतबाट भएको
आदेश कायावन्वयन गनवको लानगदेहायमा उल्लेनखत नवषयहरु आवश्यक िहन्ि।

 अदालतबाट भएको फै सला प्राप्त गने,
 अदालतबाट भएको फै सलाको अध्ययन गने,
 मन्रालयले कायावन्वयन गनरव पने भएमा सो को कायावन्वयन गने तथा मन्रालय अन्तगवतका नवभाग वा कायावलयले कायावन्वयन गनरव
पने भएमा सम्बनन्धत ननकायमा कायावन्वयनको लानग लेखी पठाउने,
 कायावन्वयन भैसके का फै सलाहरुको लगत कट्टाको लानग फै सला कायावन्वयन ननदेशनालयमा लेखी पठाउने,
 फै सला कायावन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सम्बनन्धत ननकायमा पराचाि गने तथा ननिन्ति अनरगमन गने, ि कायावन्वयनको
लानग सहिीकिण गने,
 प्रदेश आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालय एविं प्रदेश प्रहिी मरख्यालयबाट गृह प्रशासनसँग सम्बनन्धत ऐन, ननयम लगायतका
कानूनी नवषयमा कर नै सहयोग सरझाव तथा समन्वयका लानग माग भई आएमा आवश्यक सहयोग तथा सरझाव क्रदने,
८. ननणवय उपि उिरिी सरन्ने अनधकािी
मन्रालयका नवनभन्न महाशाखा तथा शाखाहरुबाट सम्पादन गरिने कायवहरुको ननणवय उपि उिरिी सरन्ने अनधकािी गृह
मन्रालयको कायव सञ्चालन कायवनवनध, २०७६ बमोनिम हुनेि ।
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९. सम्पादन गिे को कामको नवविण


नवपद् पूवव सूचना प्रणाली सम्बन्धी कायवनवनधको मस्यौदा तयाि गिी आवश्यक सरझावका लानग िान्िय नवपद्
िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणमा पठाइएको ।



नवपद् िोनखम व्यवस्थापनका लानग अन्ति तह तथा ननकायको समन्वय सम्बन्धी कानूनको प्रािनम्भक मस्यौदा तयाि
भईिहेको ।



िानिष नवपद् िोनखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको O&M ि SoP तयािी भईिहेको ।



Moha High End Server खरिद तथा िडानका लानग Idreams Technologies Pvt. Ltd. ले पेश गिे को
बोलपर स्वीकृ त गिी २०७६-११-०७ मा सेवा आपूर्तव/खरिद सम्झौता गरिएको ।



स्वीकृ त वार्षवक कायविम अनरसािको Serevr Hard Disk आपूर्तव/खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया परिा गिी २०७६/१०/१६
मा IDreams Technologies Pvt. Ltd. सँग खरिद सम्झौता गरिएको ।



कोनभड-१९ को कािण लकडाउन भएकोले नमनत २०७७/०१/०१ गतेको लानग तोक्रकएको नवभूषण सरशोभन कायविम
स्थगन गिी सो को सूचना मन्रालयको वेबसाइटमा िानखएको ।



लागूऔषध प्रयोगकतावहरुका लानग उपचाि सेवाका लानग उपचाि तथा परनस्थावपना के न्रहिको ननयनमत अनरगमन
गरिएको । ६ वटा परनस्थावपना के न्रहरुलाई गृह मन्रालयमा आबर्द्ता प्रदान गरिएको ।



लागूऔषध दरव्यवसन िोकन सीमा क्षेर ि स्थान नवशेष अनभयान सिंचालन अन्तगवत नेपाल प्रहिीको समरदाय-प्रहिी
साझेदािी कायविम माफव त देशभि ४५३ स्थान/नवद्यालयहरुमा लागू औषध सम्बन्धी सचेतना कायविम सिालन
भएको ।



लागू तथा मोनद्वपक औषधीको लानग २८ वटा, िासायननक पदाथव आयातको लानग २० वटा ि नवस्फोटक पदाथव
आयातको लानग ३० वटा आयात इिाितपर प्रदान गरिएको ।



स्थानीय प्रशासन, सरिक्षा ननकायहरु, NGO/INGOs, कलब तथा नवनभन्न सिोकािवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय
गिी लागू औषध दररुपयोग एविं ओसािपसाि नवरुर्द् सरिक्षात्मक कािबाही सिंचालन भईिहेको ।



नवनभन्न परिमाणका लागू औषध सनहत ३२ िनालाई पिाउ गरिएको । २३ िना नवरुर्द् मरद्दा दताव गिी कािबाही
प्रक्रिया अगाडी बढाइएको ।



िाहत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अपडेट तथा मेनन्टनेन्स गरिएको ।



निल्ला प्रशासन कायावलयहरुबाट कायवनवनधको प्रावधान अनरसाि निल्लास्तिीय घाइते अपाङ्खगता प्रनतशत ननधाविण
एविं नसफारिस सनमनतको ननणवय प्राप्त भए अनरसाि प्रानवनधक सनमनतको बैठकबाट ११८४ िना घाइते तथा
अपाङ्खगको प्रनतशत ननधाविण गरिएको ।



िाहत तथा आर्थवक सहायता क्रदन बाँकी िहेका द्वन्द्वपीनडतहरुलाई िाहत तथा आर्थवक सहायता उपलधध गिाउन बिेट
माग गरिएको ।



आर्थवक कायवनवनध तथा नविीय उििदानयत्व ऐन बमोनिम गरठत बिेट सनमनतको सनचवालयका रुपमा कायव गिी
आ.व. २०७७/७८ को प्रस्तानवत बिेट तयािी गिे को । परँिीगत तफव का मन्रालयका कायविमहरुको Line Ministry
Budget Information System (LMBIS) मा प्रनविी कायव गरिएको ।



चालर आ.व.को आर्थवक सवेक्षण तयाि गिी अथव मन्रालय पठाइएको ।



सिंघीय सिंसदमा माननीय सदस्यहरुबाट सोनधएका नलनखत तथा मौनखक प्रश्नहरुको शतप्रनतशत िवाफ पठाइएको ।
िाज्य व्यवस्था तथा सरशासन सनमनत एविं अन्तिावनिय सम्बन्ध सनमनतका चालर आ.व. मा भएका गृह मन्रालयसँग
सम्बनन्धत ननणवयहरुको प्रगनत पठाइएको ।



नेपाल प्रशासननक प्रनशक्षण प्रनतष्ठानको सेवा कानलन तानलमका लानग उप सनचव १ िना, शाखा अनधकृ त २५
िनालाई मनोनयन गरिएको ।



सिंगठन तथा सवेक्षण प्रनतवेदन २०७६ तयाि गिी अथव मन्रालयमा िाय माग गिे को ।



चािपाङग्रे सवािी साधन ५५ वटा, दरई पाङग्रे सवािी साधन १८ वटा ममवत गरिएको, ८ वटा सवािी साधन
हस्तान्तिण गरिएको ।
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सिकािी िग्गा दताव तथा नलिमा उपलधध गिाउने कायवनीनत,2071 को दफा ७ (2) (क) बमोनिम िानिय सूचना
प्रनवनध के न्र, ससिंहदिवाि (डाटा सेन्टि भवन वाँके) ि वेलकोटगढी नगिपानलका, नरवाकोटलाई आवश्यक िग्गा
नसफारिश गिे को ।



2076/77 मा माइलस्टोनमा पिे को मन्रालय तथा मातहात नवभाग/कायावलयहरुको (निल्ला प्रशासन कायावलय,
ईलाका प्रशासन कायावलय, सीमा प्रशासन कायावलय, कािागाि कायावलय, अध्यागमन कायावलय, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र
प्रहिी)स्वानमत्वमा िहेको िग्गा तथा भवनहरुको नवविण माग गिी प्रनतवेदन तयािी गने कायव भएको,



सिकािी िग्गा दताव तथा नलिमा उपलधध गिाउने कायवनीनत,2071 को दफा 3 बमोनिम िग्गा नसफारिस माग भइ
आएका सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल निं.29 गण हे.क्वा ज्वालामाई दाङ्खग मातहत BOP सरनपथिी, इलाका प्रहिी
कायावलय, सरन्दिपरि उदयपरि लगायतका १२ वटा कायावलयहरुका लानग िग्गा प्रानप्तको आवश्यक प्रक्रिया अगाडी
बढाइएको ।



नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल लगायतका नवषयमा प्राप्त १०८ उिरिी मध्ये ६५ फर्छ्यौट गरिएको ।



हेलो सिकािको अनलाइन पोटवलमा प्राप्त गरनासो ८ वटा मध्ये ७ वटा सम्बोधन भएको ।



नागरिकतामा नलङ्खग परिवतवनका लानग नेपाल सिकाि समक्ष प्रस्ताव पठाइएको ।



नागरिकता सम्बन्धी ५१ वटा उिरिी ननवेदनमानथ कािबाही गरिएको ।



१० वटा नागरिकता परित्याग सम्बन्धी सम्बनन्धत निल्ला प्रशासन कायावलयहरुलाई पराचाि गरिएको ।



ननयनमत प्रक्रिया अनरसाि नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको नवभागीग सिंिचना अनरसाि सरुवा, बढर वा,
पदस्थापन गरिएको ।



नमनत २०७६/१०/२९ गतेदेनख लागू हुने गिी प्रहिी नायब महाननिीक्षक ठाकर ि प्रसाद ज्ञवालीलाई प्रहिी
महाननिीक्षक पदमा नेपाल सिकाि (मनन्रपरिषद्) को नमनत २०७६/१०/२८ गतेको ननणवयले बढर वा ननयरनि
गरिएको ।



नेपाल प्रहिीका प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षकहरु ३ (तीन) िनालाई नेपाल सिकाि (मनन्रपरिषद्) को नमनत
२०७६/१२/०९ को ननणवयले बढर वा ननयरनि गरिएको ।



सशस्त्र प्रहिी सेवा, प्रानवनधक समूह, स्वास्थ्य तफव का प्रानवनधक सशस्त्र प्रहिी नायब उपिीक्षक (नबशेषज्ञ नचक्रकत्सक)
पदमा सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, २०७२ को ननयम २४ को उपननयम (१) को खण्ड (ग) बमोनिम डा. नवनय कर माि
अनधकािी समेत ५ (ि) िनालाई गृह मन्रालय (सनचवस्ति) को नमनत २०७६/१०/१२ गते ि नमनत २०७६/११/१५
गतेको ननणवयले ननयरनि गरिएको ।



सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालको साधािण समूह तफव को रिि ६ (ि) सशस्त्र प्रहिी नायब महाननिीक्षक पदमा
स.प्र.ना.म.नन. कृ ्ण भि ब्रह्मचायव समेत ६ (ि) िनालाई गृह मन्रालय, माननीय (मन्रीस्ति) को नमनत
२०७६/१०/२२ ि नमनत २०७६/१२/१४ को ननणवयानरसाि सशस्त्र प्रहिी नायब महाननिीक्षक पदमा बढर वा ननयरनि
गरिएको ।



अध्यागमन कानून उल्लिंघन गिे का ६ िना नवदेशी नागरिकलाई नेपालबाट नन्काशन गनव अध्यागमन नवभागलाई
स्वीकृ त क्रदइएको ।



नवनभन्न कम्पनी/हाइड्रो/गैि सिकािी सिंस्थामा आवर्द् िही पयवटक नभसामा काम गिे को पाइएका ४६ िना नवदेशी
नागरिकहरुलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १० (४) बमोनिम िरिवाना बरझाउन अध्यागमन नवभाग
पठाइएको ।



मानव अनधकाि प्रवर्द्वन सम्बन्धी गोष्ठी तथा अन्तिक्रिया कायविम नमनत २०७६/१०/२७ मा प्रदेश निं. २ को पसाव
निल्लामा ि नमनत २०७६/११/२२ मा कणावली प्रदेशको दैलेखमा सिंचालन गरिएको ।



सिंयरि िािसिंघीय मानव अनधकाि परिषदको नवश्वव्यापी मानव अनधकाि सनमक्षा Uniiversal Periodic
Review-UPR को दोस्रो सनमक्षा (२०१५) को प्राप्त नसफारिसहरुमध्ये यस मन्रालय ि अन्तगवत ननकायहरुसँग
सम्बनन्धत नवषयहरुको हाल सम्मको कायावन्वयनको प्रगनत नवविण तयाि गिी प्रधानमन्री तथा मनन्रपरिषदको
कायावलय ि िानिय मानव अनधकाि आयोगमा पठाइएको ।



मनहला नवरुर्द् हुने सबै प्रकािका भेदभाव उन्मूलन गने महासन्धी १९७९ (CEDAW) को िै टौं प्रनतवेदनमा प्राप्त
भएको नसफारिस सनहतको प्रनतवेदन (Concluding Observations) मा उल्लेनखत यस मन्रालय ि अन्तगवत
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ननकायसँग सम्बनन्धत नवषयहरुको कायावन्वयन अवस्था ि सरझाव सनहतको प्रनतवेदन मनहला बालबानलका तथा िेष्ठ
नागरिक मन्रालयमा पठाइएको ।
१०. सूचना अनधकािी ि प्रमरखको नाम ि पद
कायावलय प्रमरखको नामः महेश्वि न्यौपाने
पदः सनचव
प्रविाको नामः के दािनाथ शमाव
पदः सहसनचव
सूचना अनधकािीको नामः उमाकान्त अनधकािी
पदः उपसनचव
सम्पकव निं.: ९८५१२७७०१२
११. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सूची
गृह मन्रालयले नवनभन्न महाशाखा तथा शाखाहरुबाट तोक्रकए बमोनिमको कायवसम्पादन गदाव देहायमा उनल्लनखत ऐन,
ननयम, नवननयम तथा ननदेनशकाहरुलाई प्रयोग गने गरिएको ि,-



























ननिामती सेवा ऐन, २०४९
ननिामती सेवा ननयमावली, २०५०
नेपाल सिकाि (कायवनवभािन) ननयमावली, २०७४
नेपाल सिकाि (कायवसम्पादन) ननयमावली, २०६४
ननिामती कमवचािी िान्िय तानलम नीनत, २०७१
वैदेनशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेनशका, २०७५
गृह मन्रालय ि अन्तगवत कायवित कमवचािीहरुको सदाचाि सिंनहता, २०७५
गृह प्रशासन सरधाि कायवयोिना, २०७४
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६
प्रहिी ऐन, २०१२,
प्रहिी ननयमावली, २०७१,
सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८,
सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, २०७२
सिकािी ननकायमा नवद्यरतीय पराचाि (ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेनशका, २०७५
सिकािी ननकायको वेबसाइट ननमावण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेनशका, २०६८
सरशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
सरशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०६५
ननणवय प्रक्रिया सिलीकिण ननदेनशका, २०६५
हेलो सिकाि कक्ष सञ्चालन ननदेनशका, २०६८
गृह प्रशासन सरधाि कायवयोिना, २०७४
हातहनतयाि तथा खिखिना ऐन २०१९
नवस्फोटक पदाथव ऐन, २०१८
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
नवनश्ट व्यनि सरिक्षा व्यवस्थापन कायवनवनध,
िािमागवमा अविोध हटाउने सम्बन्धी कायवनवनध,२०७५
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मानव िनहत हवाइ उपकिण (Remotely Piloted Aircraft-RPA) Popularly Known as Drone उडान
सम्बन्धी कायवनवनध, २०७५




























नसनसरटभी िडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कायवनवनध, २०७२
आर्थवक सहायता तथा िाहत नवतिण सम्बन्धी कायवनवनध, २०७४
अध्यागमन ऐन २०४९
अध्यागमन ननयमावली, २०५१
अध्यागमन नीनत, २०७४
नवदेशी नागरिक अनरगमन ननदेनशका, २०७४
नेपाल तथा सिंयरि िाज्य अमेरिका बीच नभसा पािस्परिकता कायवनवनध,२०७५
ननषेनधत क्षेरमा हेनलकप्टि उडान सम्बनन्ध कायवनवनध, २०७५
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३
कािागाि सम्बन्धी ऐन,२०१९
कािागाि ननयमावली, २०२०
कािागाि व्यवस्थापन कायवनवनध, २०७३
सिाय माफी, मरल्तवी, परिवतवन वा कम गने सम्बन्धी कायवनवनध, २०७१
सिंस्था दताव ऐन, २०३४
िान्िय ननदेशन ऐन, २०१८
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
नेपाल नागरिकता ननयमावली, २०६३
िान्िय परिचय पर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवनवनध, २०७५
लागू औषध (ननयन्रण) ऐन, २०३३
लागर औषध ननयन्रण कायवयोिना, २०७५
आवनधक योिना
नेपाल सिकािको वार्षवक नीनत तथा कायविम, बिेट विव्य
बिेट कायावन्वयन सम्बन्धी मागवदशवन
गृह प्रशासन सरधाि कायवयोिना, २०७४
गृह मन्रालय ि अन्तगवत कायवित कमवचािीहरुको सदाचाि सिंनहता, २०७५

१२. आम्दानी, खचव तथा आर्थवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक नवविण
यस मन्रालयको चालर आर्थवक वषव २०७६/०७७ को तेस्रो रैमानसक सम्मको खचव चालर तफव रु. ९,३९,१३,२७९.६९
(अक्षिे पी नौं किोड उनान्चालीस लाख तेह्र हिाि दरई सय उनासी रुपैयाँ उनान्सििी पैसा मार) ि पूँिीगत तफव रु.
१५६५९८९७.०० (अक्षिे पी एक किोड ५ िपन्न लाख उनान्साठी हिाि आठ सय सन्तानधबे मार) गिी कर ल
रु.१०९५७३१७६.६९ (अक्षिे पी दश किोड पन्चानधबे लाख नरहिि हिाि एक सय ियहिि रुपैयाँ उनान्सििी पैसा
मार) खचव भएको ि ।
१३. अन्य नवविण
१४. आ.व. ०७५/७६ मा सञ्चानलत मरख्य कायविम, आयोिना ि उपलनधधको नवविण
यस मन्रालयबाट गत आर्थवक वषवमा सञ्चालन गरिएका मरख्य कायविम, आयोिना तथा उपलनधधहरुको नवविण देहाय
बमोनिम िहेका िन्,51

 नवध्विंसात्मक गनतनवनध न्यूनीकिण गरिएको,
 नवखण्डनकािी क्रियाकलाप गने कनथत स्वतन्र मधेश गठबन्धनलाई िािनीनतक मूलधािमा ल्याउन सहयोगी भूनमका
ननवावह गिे को,

 आन्तरिक सरिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कायवकािी आदेश िािी गिी के न्र ि प्रदेश नबच सरिक्षा समन्वयको व्यवस्था
नमलाइएको,

 लामो समयदेनख िोक्रकएका नवकास आयोिनाहरु सम्पन्न गनव सहिीकिण गरिएको
 सरन तस्किीको आपिानधक सञ्िाल तोनडएको,
 समरदाय प्रहिी साझेदािी अवधािणा कायावन्वयनमा ल्याई शानन्त सरिक्षा ि अपिाध ननयन्रण कायवमा समरदायको
सहभानगता सरनननश्चत गरिएको,

 सरिक्षा प्रयोिन बाहेकका मापदण्ड नवपिीत खटीएका सरिक्षाकमी क्रफताव गिाई शानन्त सरिक्षाको Core कायवमा
परिचानलत गरिएको,

 िािमागव (सडक) मा हुने अविोध तत्काल हटाई सरचारु गने व्यवस्था नमलाइएको,
 सावविननक यातायात क्षेरमा िहेको नसनण्डके टको अन्त्य गरिएको,
 कािागाि नभरैबाट समािमा आपिानधक गनतनवनधहरु सञ्चालन गने कै दी उपि प्रभावकािी ननयन्रण कायम
गरिएको ।

 कािागाि नभरै बाट समािमा आपिानधक गनतनवनधहरु सञ्चालन गने कै दी उपि प्रभावकािी ननयन्रण कायम
गरिएको,

 कािागािको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अझ चरस्त ि प्रभावकािी बनाउन एक/एक वषवमा चौकीदाि, नाइके ,
सहनाइके मा काम गिीसके कोहरुलाई उनीहरुको कामको मूल्याङ्खकन गिी परिवतवन गने नीनत नलइएको,

 नवपद् पनिको खोि तथा उर्द्ािका लानग हिे क निल्लामा नशघ्र परिचालन टोली अद्यावनधक िाखी २४ घण्टा नभर
खोि तथा उर्द्ाि कायव सम्पन्न गरिएको,

 नवपद्को घटना घटेको ७२ घण्टानभर िाहत उपलधध गिाइएको,
 प्रहिी तथा ननिामती कमवचािी प्रशासनलाई व्यवसानयक कायव वाताविण प्रदान गरिएको,
 नवनभन्न 27 वटा कानून तिरम
व ा गरिएको साथै नवपद् िोनखम न्यूनीकिण िानिय नीनत , िणनीनतक कायवयोिना
लगायतका नवनभन्न कायवनवनध ि मापदण्डहरु ननमावण गरिएको,

 िानिय परिचय पर व्यवस्थापन सम्बन्धी िणनीनतक योिना तिरवमा गिी लागू गरिएको,
 नेपाल प्रहिीका ३० एकाईहरु थप गिी ७५३ वटै स्थानीय तहमा नवस्ताि गिी शानन्त सरिक्षाको व्यवस्था
नमलाइएको,

 सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका १६ वटा इकाईहरु थप गिी हाल ७७ वटै निल्लामा परर्याई मरलरकको शानन्त
सरव्यवस्थालाई थप सरदढृ ि प्रभावकािी तरल्याइएको,

 सीमा क्षेरको सरिक्षा व्यवस्था थप प्रभावकािी तरल्याउन गत वषव ८७ स्थानमा बोडवि आउट पो्ट स्थापना भएकोमा
थप 20 स्थानमा वृनर्द् गिी १०७ स्थानमा बोडवि आउट पो्ट स्थापना गिी सञ्चालनमा ल्याइएको,

 ससिंहदिबाि सरिक्षाको गररुयोिना तयाि गिी लागू भएको,
 हाम्रो एक क्रदन कायविम अन्तगवत प्रहिीको भौनतक उपनस्थनतको दि 13.25 प्रनतशतले वृनर्द् गरिएको,
 नवनभन्न अपिाधमा अदालतले सिाय फै सला गिी लामो समयदेनख फिाि 1104 िना पिाउ गिी फै सला कायावन्वयन
गरिएको,

 अपिाध अनरसन्धानको लानग दरई वटा प्रदेशमा नडनिटल फोिे नन्सक ल्याब स्थापना भएको,
 सरिक्षा प्रयोिन बाहेकका मापदण्ड नवपिीत खरटएका सरिक्षाकमी क्रफताव गिाई शानन्त सरिक्षाको कायवमा परिचानलत
गरिएको,

 दताव तथा नवीकिण नभएका अवैध हातहनतयािहरुलाई सावविननक सूचना िािी गिी ननिकको स्थानीय प्रहिी
इकाइहरुमा बरझाउन लगाइएकोमा नवनभन्न निल्लाहरुबाट 678 थान अवैध हातहनतयाि सिंकलन गरिएको,
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 लागर औषधको अवैध ओसाि पसाि ननयन्रणको िममा 3012 िना व्यनिहरुलाई पिाउ ि १८२६ वटा मरद्दा दताव
गिी आवश्यक कानूनी कािबाहीको प्रक्रिया अनघ बढाइएको । करिब 6853.2४ के .िी. नवनभन्न क्रकनसमका
लागरऔषधहरु बिामद गरिएको,

 साइवि अपिाध तथा मानव वेचनवखन सम्बनन्ध अनरसन्धान गने िर ट्टै धयूिो स्थापना गिी सञ्चालनमा ल्याइएको,
 नवनभन्न ८ वटा निल्ला प्रशासन कायावलयहरुलाई नमरना सेवा प्रदायक कायावलयको रुपमा नवकास गरिएको,
 सबै प्रमरख निल्ला अनधकािीसँग कायवसम्पादन किाि सम्झौता गरिएको,
 सबै निल्ला प्रशासन कायावलयमा नडनिटल नागरिक वडापर ि १० वटा निल्लामा मोबाइल एप्स माफव त सेवा प्रदान
गरिएको,

 नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी वल नेपाल ि िानिय अनरसन्धान नवभाग अन्तगवतका सरिक्षाकमीहरुको अवरुर्द् बढर वा ि
सरुवा ननयनमत गरिएको । नेपाल प्रहिीतफव 2074।1।1 देनख 2074/12/30 सम्म 2544 िनाको बढर वा तथा
पदस्थापन गरिएकोमा 2075।1।1 देनख 207६।३।३१ सम्म ९६११ िनाको बढर वा तथा पदस्थापन गरिएको,

 सशस्त्र प्रहिी सबै नेपाल तफव गत आ.व.2074/75 मा 409 िनाको बढर वा गरिएकोमा यस आ.व.मा 7860 िना
सशस्त्र प्रहिी कमवचािीको बढर वा गरिएको,

 िानिय अनरसन्धान नवभागका 377 िना कमवचािीको बढर वा गरिएको,
 प्रहिी आचिण ि व्यवहािका सम्बन्धमा २३९२ पटक अनरगमन गरिएको, ९७८६ िना प्रहिी कमवचािीलाई नवभागीय
कािबाही ि १९६५३ िनालाई परिस्कृ त गरिएको,

 सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल तफव आचिण नवपिीत कायव गने नवनभन्न दिावका ३२३ िनालाई कािबाही गरिएको,
 हेनलकप्टिबाट ६४ वटा आपत्कालीन उर्द्ाि उडान व्यवस्था गिी १८ िना सरत्के िी ि गभववती सनहत १२७ िनाको
उर्द्ाि गरिएको,

 अनख्तयाि दररुपयोग अनरसन्धान आयोगबाट प्राप्त ९३ वटा उिरिी मध्ये ५४ वटा लगत कट्टाका लानग लेखी पठाइएको
29 वटा लगत कट्टा भई फर्छ्यौट भएको अन्य 25 वटा कट्टाको प्रक्रियामा िहेको ि 27 वटा स्थानीय तहसँग सम्बनन्धत
भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गिी फर्छ्यौट गनव लेखी पठाएको । बाँकी 12 वटाको बरझ्ने कायव भैिहेको,

 मन्रालय ि मातहत ननकायमा िहेको कर ल बेरुिरको ७३ प्रनतशत यस वषव फर्छ्यौट गरिएको,
 सावविननक एविं सिकािी िनमनको अनतिमण उपि िाननवन गिाई कानूनी कािबाहीको दायिामा ल्याइएको,
 नेपाल आयल ननगमको स्वानमत्वमा िहेको टेकर नस्थत ९ िोपनी िग्गा नेपाल प्रहिी, महानगिीय अपिाध
महाशाखाको नाममा िनि्िेशन पास भएको ।

 लामो समयदेनख थाती िहेको नेपाल खाद्य सिंस्थानको स्वानमत्वमा िहेको १५ िोपनी िग्गा महानगिीय प्रहिी
परिसिको नाममा िनि्िेशन पास गरिएको,

 समिििंग कम्पनीको नयाँ भवन नेपाल प्रहिीको साइवि ि मनहला वालवानलका सेललाई उपयोग गनव प्रदान गरिएको,
 अध्यागमन कायावलय बेलनहया रुपन्देहीलाई प्लान्ट क्वािे न्टाइनको िग्गामा भौनतक पूवावधाि ननमावण गने स्वीकृ नत
नलइएको,

 महानगिीय प्रहिी प्रभाग कमलपोखिीलाई नशक्षाको लानग खाद्य कायविम परियोिनाको भवन ि परिसि उपलधध
गिाइएको,

 ८२ थान चािपाङ्खग्रे ि ४ थान दरई पाङ्खग्रे सवािी साधनहरु स्थानीय तह ि नवनभन्न मन्रालय ननकायहरुलाई
हस्तान्तिण गरिएको सबै परिाना सवािी साधनहरु नललामी गनरवपने अवस्था िहेको,

 गृह मन्रालय ि मातहतका ननकायहरुमा दरई पाङ्खग्रे 50२ थान, चािपाङ्खग्रे 225 थान खरिद गरिएको,
 सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाल प्रचलनमा िहेको आईएमएमआई (IMMI) सफ्टवेिको नवकल्पमा अन्तिावनिय
मापदण्ड अनरकूल हुने गिी नेपाली पोटव नामको सफ्टवेयि ननमावणको कायव अनन्तम चिणमा िहेको,

 अध्यागमन नवभागबाट प्रदान गरिने पयवटक ि गैि पयवटक नभसा नवतिण सेवालाई नवद्यरतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान
गनव थानलएको। िमशः ई-भीसा प्रणाली लागू गने सम्बन्धमा गृह कायव भैिहेको,

 ई.सिं. २०१९ िनविी १ वाट लागू हुने गिी नेपाल ि सिंयरि िाज्य अमेिीकानबच नभसा पािस्पारिकता कायम भएको,
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 यस वषव थप तीन स्थान हुम्लाको नहल्सा, इलामको पशरपनतनगि ि मोिङको नविाटनगिमा अध्यागमन कायावलय
स्थापना गरिएको,

 नरवाकोट निल्लाको नरशरलीमा करिब ५३९ िोपनी क्षेरफलमा ७००० कै दी बन्दी क्षमता भएको के न्रीय कािागाि
बनाउने लक्ष्य अनरसाि १५०० क्षमताका ४ वटा पररुष धलक ि १००० क्षमताको १ वटा मनहला धलक बनाउने गिी
गररुयोिना तयाि भएकोमा हाल १५०० क्षमताको १ वटा पररुष धलक आगामी २०७६ असाि मसान्तसम्म सम्पन्न
गने गिी ननमावण कायव भैिहेको,

 के न्दीय कािागाि अस्पताल १५ शैयाबाट ३० शैयामा स्तिोन्ननत गरिएको । नख्खरमा १५ शैयाको माननसक अस्पताल
ननमावण कायव अनन्तम चिणमा िहेको,

 कै दी बन्दीहरुको नसदा रु.45 बाट वृनर्द् गिी रु.6० ि नावालकलाई रु. 10 बाट रु. 35 परर्याइएको,
 सबै कािागािमा नस.नस.रट.भी. िडान कायव सम्पन्न भएको, ९ वटा कािागािमा सम्बनन्धत कािागाि ि अदालतबीच
नभनडयो कन्िे नन्सङ प्रणाली स्थापना भई सञ्चालनको िममा िहेको,

 मन्रालयमा नवनभन्न माध्यमबाट गरनासो वा समस्या नलई आउने 5097 िना व्यनिहरुको प्राप्त गरनासो मध्ये 2864
िनाको गरनासो सरनरवाई गिी समस्या समाधानको पहल गरिएको साथै 2233 गरनासाहरु समस्या सामाधानको
प्रक्रियामा िहेको,

 नेपाल नवपद् प्रनतवेदन, २०१९ प्रकाशन गरिएको,
 नवपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (DIMS) को नवकास गिी नवपद् सम्बन्धी नवस्तृत तथा एकीकृ त सूचना
व्यवस्थापन कायवको थालनी भएको । यसका लानग काठमाण्डौ उपत्यकाका स्थानीय तहहरुसँग अनभमूखीकिण तथा
पिामशव कायविम गरिएको,

 म्याग्दी, भोिपरि ि तेह्रथरम निल्लामा निल्ला आपत्कालीन कायवसञ्चालन के न्र स्थापना गरिएको ।
 अन्तिदेशीय सिंगरठत अपिाध नवरुर्द्को सिंयरि िा्िसिंघीय महासनन्धको मानव नवशेष गिी मनहला तथा
बालबानलकाहरुको बेचनबखनलाई िोक्ने, दबाउने ि सिाय गने परिपूिक उपलेख २००० (Palermo Protocol) मा
नेपालले सनम्मलन गने ि सनम्मलन पश्चात नेपाललाई सृिना हुने थप दानयत्वहरुको कायावन्वयन गदै िाने प्रयोिनको
लानग कायावन्वयन कायवयोिना तयाि गिी सिंघीय सिंसदमा पेश गरिएको।

 Convention Against Torture (CAT) सम्बन्धी तेस्रो, चौथो, पाँचौ, िैठौं ि सातौ आवनधक प्रनतवेदन तयाि
गिी सिंयि
र िा्िसिंघमा पठाउने प्रयोिनको लानग नेपाल सिकाि मनन्रपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको

 नवगत देनख तय भई थानत िहेका शानन्त सरिक्षा अपिाध ननयन्रण ि नवपद् व्यवस्थापन एविं नद्वपक्षीय सरिक्षा सम्बन्ध
७ वटा अन्तिावनिय बैठक ि सम्मेलन आयोिना गरिएको,

 Asian Disaster Preparedness Center Regional Consultative Committee को बैठक १८ देशका
उच्चस्तिीय प्रनतनननध मण्डलको सहभानगता िहेको

कायविम काठमाडौंमा आयोिना गिी सफलतापूववक सम्पन्न

गरिएको,

 सिंयरि िा्ि सिंघको लागर औषध कनमशनमा नेपाल सदस्यको रुपमा ननवावनचत भएको,
 नवनभन्न ८ वटा निल्ला प्रशासन कायावलयहरुलाई नमरना सेवा प्रदायक कायावलयको रुपमा नवकास गरिएको,
१५. गृह मन्रालयको वेबसाइट
गृह मन्रायलको आनधकारिक वेबसाइट www.moha.gov.np िहेको ि ।
१६. वैदेनशक सहायता, ऋण, अनरदान एविं प्रानवनधक सहयोग ि सम्झौता सम्बन्धी नवविण
१७. सञ्चालन गिे को कायविम ि सो को प्रगनत प्रनतवेदन
आ.ब.२०७६/०७७ को तेस्रो रैमानसक अवनधमा सिालन गरिएका मूख्य मूख्य कायविमहरु मानथ बरँदा निं. ९ मा उल्लेख
गरिएको ।

54

१८. वगीकिण तथा सिंिक्षण गिे को सूचनाको नामावली ि त्यस्तो सूचना सिंिक्षण गनव तोक्रकएको समयावनध
१९. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन ि सो उपि सूचना क्रदइएको नवषय
यस मन्रालयमा आ.व. ०७६/०७७ को तेस्रो रैमानसक अवनधमा माग भएको सूचना तथा सो उपि भएको कािबाहीको
नवविण देहाय बमोनिम िहेको ि,ि.स.
१

सूचना माग नमनत
२०७६/११/०८

ननवेदक
गोमा पिािरली

नवषय
- आर्थवक अननयनमतताको
िाननवन,
- मन्रालयका सूचना
अनधकािीको नवविण,
- रैमानसक रुपमा स्वतः प्रकाशन
गनरवपने सूचना

२०. सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को नवविण
-
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कािबाही नमनत
२०७६/११/१९

कै क्रफयत

