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गहृ मन्रालयको प्रथम रैमानसक प्रगनत ववविण 

(PROACTIVE DISCLOSURE) 
 

१. गहृ मन्रालयको स्वरुप ि प्रकृनत   

नेपालमा २००७ सालको िािनीनतक परिवतवन पश् चात देशको आन्तरिक कायवको व्यवस्थापन हेने गिी वव.सिं. 
२००८ सालमा गहृ मन्रालयको स्थापना भयो । वव.सिं. २०१७ सालको शासकीय व्यवस्था परिवतवन पनि 
गहृ मन्रालयको नाम परिवतवन गिी गहृ पञ् चायत मन्रालय बनाइयो ि नेपाललाई १४ अञ् चल, ७५ जिल्लामा 
ववभािन गिी अञ् चलाधीश ि प्रमखु जिल्ला अनधकािीको व्यवस्था भयो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रािम्भ 
भएपनि अञ् चलाधीश ि प्रमखु जिल्ला अनधकािीको काम कतवव्य ि अनधकाि कानूनी रुपमा व्यवजस्थत गरियो 
। वव.सिं. २०३७ सालमा गहृ मन्रालयबाट पञ्चयात सम्बन्धी काम िुट्याई सो  सम्बन्धी काम हेने िुटै्ट 
स्थानीय ववकास मन्रालयको गठन भएपनि गहृ मन्रालयको मखु्य कायवभाि शाजन्त, सवु्यवस्था ि स्थानीय 
प्रशासन भयो। 

“मलुकुमा शाजन्त, सवु्यवस्था ि सिुक्षा कायम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्रताको सिंिक्षण गनुव” गहृ प्रशासनको 
मखु्य उद्देश्य हो । गहृ प्रशासनलाई सबल ि सक्षम बनाई िनतामा सिुक्षाको अनभुनूत ददलाउन ि सेवा प्रवाहलाई 

प्रभावकािी बनाई सशुासन कायम गनव गहृ मन्रालय मातहत कािागाि व्यवस्थापन ववभाग, अध्यागमन ववभाग, िाज् िय 

परिचय–पर तथा पञ् िीकिण ववभाग, जिल्ला प्रशासन कायावलय, इलाका प्रशासन कायावलय, सीमा प्रशासन कायावलय 

तथा सिुक्षा ननकायका रुपमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल लगायतका ननकायहरु केन्रदेजख स्थानीय स्तिसम्म 

वियाशील िहेका िन।् 

नेपालको प्रचनलत सिंववधान तथा कानूनद्वािा प्रत्याभतू नागरिक स्वतन्रता, ववनधको शासन, मानव अनधकाि लगायत 

लोकताजन्रक मूल्य ि मान्यतालाई सम्मान गने गिी कायव गनुव गहृ प्रशासनको दृविकोण हो । िनताको माग ि आधािभतू 

आवश्यकता अनरुूप गहृ प्रशासनलाई सञ् चालन गिी देशमा भिपदो शाजन्त सिुक्षा प्रदान गनुव गहृ प्रशासनको लक्ष्य 

िहेको ि । शाजन्त सवु्यवस्था ि सिुक्षा कायम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्रताको सिंिक्षण गनुव गहृ मन्रालयको 
मूलभतू उद्देश्य हो । 

२. गहृ मन्रालयको  काम, कतवव्य ि अनधकाि 

नेपाल सिकाि (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४ अनसुाि गहृ मन्रालयबाट देहाय बमोजिमका कायवहरु सम्पादन 

गरिदैं  आएको ि,- 

• आन्तरिक सिुक्षा तथा शाजन्त सवु्यवस्था सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन ि ननयमन, 

• ववजश् ट व्यजि, महत्वपूणव स्थल, भवन, सिंिचना, कूटनीनतक ननयोग ि लोकमागवको सिुक्षा सम्बन्धी सूचना 
सिंकलन, ववश् लेषण, उपयोग, समन्वय ि सिुक्षा प्रबन्ध, 

• सिंघ ि प्रदेश सम्बन्धी कानून, सपुिीवेक्षण ि समन्वय, 

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

• अपिाध अनसुन्धान ि अपिाध अनसुन्धानको अनभलेख, 

• अपिाध ननयन्रण सम्बन्धी अन्तिावज् िय क्षेरीय समन्वय तथा सहयोग, 
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• सपुदुवगी सम्बन्धी कानून, सजन्ध, सम्झौता ि कायावन्वयन, 

• नागरिकता सम्बन्धी नीनत, कानून, कायावन्वयन ि ननयमन, 

• पारिवारिक मानमला  (वववाह, सम्पजि हस्तान्तिण, सम्बन्ध–ववच्िेद, लोपोन्मखु, टुहिुा, धमवपरु, धमवपरुी 
उििानधकाि ि सिंयिु 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 वहिासत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून ि मापदण्ड, 

• अनभयिु, थनुवुा ि कैदी अन्तिप्रदेश स्थानान्तिण सम्बन्धी, 
• शिणाथी मानमला सम्बन्धी नीनत, कानून ि व्यवस्थापन, 

• सम्पजि प्राजप् त, िग्गा प्राजप् त, अनधग्रहण ि मआुधिा सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन, 

• जचठ्ठा तथा िवुा ननयन्रण सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड ि ननयमन, 

• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िाज् िय नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन, 

• िाज् िय ववपद् कोष स्थापना सञ् चालन तथा प्रादेजशक ववपद् कोषमा सहयोग ि समन्वय, 

• सिाय, माफी, मलु्तवी ि परिवतवन, 

• ननवावचन तथा िनमतसिंग्रह, 

• सावविननक नबदा, उत्सव, उदी आददको व्यवस्थापन, 

• इन्टिपोल तथा अन्तिावज् िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव  ि समन्वय, 

• मानव अनधकाि ि नागरिक स्वतन्रताको सिंिक्षण तथा प्रवर्द्वन, 

• अन्तिावज् िय शाजन्त स्थापना कायवमा सहयोग ि समन्वय, 

• अन्तिावज् िय सीमा, सीमास्तम्भको सिुक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तिावज् िय नसमानाको सिुक्षा, 
• सशस्त्र ववरोह, आनथवक तथा सिंगदठत अपिाध, आतिंककािी वियाकलाप एविं अवैध सिंघ सिंस्थाहरुको गनतववनध 

ननयन्रण ि बारुदी सरुुङको ननवािण, 

• सावविननक चासो ि महत्वका सूचना सिंकलन, आदानप्रदान, ववश् लेषण, उपयोग ि  सिंिक्षण, 

• िाज् िय परिचयपर व्यवस्थापन  सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, कायावन्वयन ि ननयमन 

• ववदेशी नागरिकको प्रवेश, उपजस्थनत, गनतववनध तथा प्रस्थानको व्यवस्थापन, ननयमन, ननयन्रण ि अनभलेखीकिण, 

• अध्यागमन, अत्यावश्यक वस्त ुवा सेवाको आपूनतव समन्वय, 

• उपानध, सम्मान तथा ववभषूण ि सशुोभन, 

• द्वन्द्व पीनडत तथा ववस्थावपत व्यजिहरुको िाहत तथा पनुःस्थापना, 
• आनथवक सहायता ि लाग ुऔषध ननयन्रण, 

• धानमवक ववषय, तीथवस्थान ि तीथवयारी, 
• कल्याण धन ि बेवारिसी धन, 

• सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपिाधको ननयन्रण, 
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• सावविननक चन्दा सिंकलन ननयमन ि ननयन्रण, 

• गहृ प्रशासन (कािागाि, शाजन्त सवु्यवस्था, लागू औषध, प्रकोप व्यवस्थापन, सपदुवगी लगायत) ववषयक िाज् िय 

अन्तिावज् िय समन्वय ि सम्पकव , 
• ननवावचन आयोग, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल, प्रहिी कल्याण ि प्रहिी वकताबखाना सम्बन्धी, 
• सावविननक ववषयसँग सम्बजन्धत वववाद, घटनाको िाँचबझु ि अनसुन्धान, 

• सवािी ननयन्रण तथा सिकािी सवािी साधनको व्यवस्थापन ि समन्वय, 

• मन्रालय सम्बन्धी िाज् िय अन्तिावज् िय सिंघ सिंस्थासँग सन्धी, सम्झौता, सम्पकव  ि समन्वय, 

• मन्रालय सम्बन्धी सावविननक सिंस्थान, प्रानधकिण, सनमनत, प्रनत् ठान आददको सञ् चालन ि ननयमन, ि 

• अन्य मन्रालयको कायव ववभािनमा नपिेका ववषय । 

३. गहृ मन्रालयमा िहन ेकमवचािी सिंख्या ि कायव ववविण 

महाशाखा/शाखाहरुको स्वीकृत कायव ववविण तथा कायव प्रविया नेपाल सिकाि (कायवसम्पादन) ननयमावली, २०६४ 

अनसुाि माननीय गहृमन्रीज्यूबाट सजचवज्यूलाई प्राप् त अनधकाि प्रत्यायोिन बमोजिम सजचवज्यूबाट आफुलाई प्राप् त 

अनधकािहरु महाशाखा प्रमखु तथा शाखा प्रमखुलाई प्रत्यायोिन हनुेि । महाशाखा तथा शाखाको कायव जिम्मवेािी 
अनधकाि प्रत्यायोिनमा आधारित हनुेि । 

 ३.१ कमवचािी सिंख्या 
नेपाल सिकािको नमनत २०७५/०२/०६ को ननणवयानसुाि स्वीकृत भई हाल कायम िहेको गहृ 
मन्रालयको सिंगठन सिंिचना बमोजिमको सिंगठन सिंिचना देहाय बमोजिम िहेको ि,- 
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३.२ कायवववविण 
प्रशासन महाशाखा (Administration Division) 

ननिामती प्रशासन तथा प्रहिी सेवाको लानग आवश्यक पने िनशजिको प्रके्षपण, भनाव, िनौट तथा सो िनशजिको 
ननयजुि, सरुवा, तानलम, बढुवा अवकाश लगायत कमवचािी व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत सम्पूणव कायवहरु, गहृ प्रशासन 

सम्बन्धी गनुासो व्यवस्थापन गने कायवहरु तथा सूचना तथा सञ् चाि प्रववनधको ववकास तथा प्रयोग सम्बन्धी कायवहरु 

प्रशासन महाशाखाको महत्वपूणव जिम्मवेािी अन्तगवत पदविन ् । यस महाशाखाबाट देहायका कायवहरू सम्पादन 

गरिन्ि,- 
• मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको ननयजुि, सरुवा, पदस्थापना, पिुस्काि ववभागीय 

सिाय, अवकाश सम्बन्धी,  
• मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको स्वदेशी तथा ववदेशी तानलम, अध्ययन, भ्रमण, 

गो् ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन सम्बन्धी,  
• मन्रालय तथा मातहतका कायावलयहरूको सिंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण सम्बन्धी,  
• कमवचािीहरुको कायव सम्पादन मूल्याङ् कन ि व्यजिगत अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
• कमवचािीलाई उजचत पिुस्काि ि दण्डका लानग मूल्याङ् कनका स्प् ट आधाि तयाि गने गिाउने सम्बन्धी,  
• सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने  सम्बन्धी नबषय तथा नागरिक बडापर सम्बन्धी,  
• स्वदेशी तथा ववदेशी तानलम, अध्ययन, भ्रमण, गो् ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन  सम्बन्धी,  
• ननिामती तथा प्रहिी कमवचािीहरूको सम्बन्धमा पिेका उििुीहरूको िाननबन गिी कािबाही गने  सम्बन्धी, 
• मातहत कायावलयहरूको सपुिीवेक्षण तथा ननिीक्षण सम्बन्धी,  
• कमवचािीको मनोबल उच्च िाख् न कमवचािी वहत सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान गने, कमवचािीको समस्या 

समाधान गनव सकािात्मक सझुावहरूलाई कायावन्वयन गने सम्बन्धी, 
• िनशजि ववकास, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ि क्षमता अनभवृवर्द्  

• नेपाल प्रहिी सम्बन्धी,  
• सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल सम्बन्धी, 
• इन्टिपोल तथा अन्तिावज् िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव , समन्वय, सूचना आदान प्रदान ि कायावन्वयन  

• अन्तिावज् िय शाजन्त स्थापना कायवमा सहयोग  

• अन्तिावज् िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव , समन्वय, सूचना आदान प्रदान ि कायावन्वयन 

• नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको क्षमता अनभवृवर्द् 

• सवािी साधन, सञ् चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािेक तथा कायावलय सवहतको भौनतक सिंिचनाको 
व्यवस्थापन 

• प्रादेजशक आन्तरिक तथा कानून मन्रालयबाट कमवचािी प्रशासन सम्बन्धी नबषयमा कुनै सहयोग सझुाव तथा 
समन्वयका लानग माग भई आएमा उि सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग तथा सझुाव ददने, 

• अजख्तयाि दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्राप् त ननदेशन ि उििुीहरूको फर्छ्यौट  सम्बन्धी, ि 
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• प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलय, िाज् िय सतकव ता केन्र लगायतका ननकायबाट प्राप् त गनुासो तथा 
उििुी व्यवस्थापन सम्बन्धी । 

सिुक्षा तथा समन्वय महाशाखा (Security Coordination Division)  

देशको समग्र शाजन्त सिुक्षा ि अमनचयन कायम गदै िनताको िीउ धन ि स्वतन्रताको िक्षा गनव सिुक्षा ननकाय तथा 
स्थानीय प्रशासनका जिम्मवेाि अनधकािीहरूसँग समन्वय, सहयोग तथा ननदेशन गने यस महाशाखाको मखु्य 

जिम्मेवािी िहेको ि । यस महाशाखाको कायव ववविण देहाय बमोजिम िहेको ि,-  
• शाजन्त सिुक्षा जस्थनतको लेखािोखा ि सनमक्षा, शाजन्त सिुक्षामा आइपिेका तथा सम्भाववत खतिा, चनुौती ि 

िोजखम सम्बन्धी सूचनाको प्रदेशसँग आदानप्रदान, प्रदेशलाई सल्लाह सझुाव एविं थप सिुक्षा बल सहयोग 

िािनीनतक, सामाजिक, आनथवक, वैदेजशक सावविननक चासो ि महत्वका ववषयको समसामवयक वस्तजुस्थनत 

ववश् लेषण,  

• अपिाध तथा गैिकानूनी गनतववनधको सूचना सिंकलन, ववश् लेषण, आदानप्रदान ि ननयन्रण,  

• देश नभरको शाजन्त सिुक्षाको समग्र जस्थनतको लेखािोखा ि प्रनतवदेन,  

• सिंगदठत अपिाध, िाज्य ववरूर्द्को अपिाध, लागू औषध, िाससुी, आतिंकवाद, मानव बेचववखन तथा 
ओसािपसाि, बहिुाज् िय प्रकृनत वा मानव अनधकािको गम्भीि उल्लिंघन, िाज् िय वहत वा सिोकािको दृज् टले 

सिंवदेनशील एविं गम्भीि प्रकृनतका अपिाध, दईु वा दईुभन्दा बढी प्रदेशको क्षेरानधकाि िोनडएको वा कुनै पनन 

प्रदेशको क्षरेानधकाि नभर नपने ि प्रदेश प्रहिीले अनिुोध गिेका ववशषे तथा गम्भीि प्रकृनतका अपिाधको 
अनसुन्धान तथा कािबाही,  

• देशको कुन ैभागमा भएको वा हनु सक्ने सशस्त्र सिंघषव, सशस्त्र ववरोह वा पथृकतावादी गनतववनध, आतिंककािी 
गनतववनध तथा िघन्य अपिाध ननयन्रणमा सहयोग,  

• अन्तिावज् िय सीमाको नक्सािंकन, अनभलेख ि ननधाविण, 
• सिंववधान, िाज् िय सिुक्षा ि वहत ववरुर्द्का एविं भनूमगत तथा अधवभनूमगत सिंगठन, िातीय, धानमवक, 

साम्प्रदावयक, सशस्त्र ववरोह, आनथवक तथा सिंगदठत अपिाध, अवैध सिंघ-सिंस्थाहरुको गनतववनध, सावविननक 

चासो ि महत्वका सूचना सिंकलन, आदानप्रदान, ववश् लेषण, उपयोग ि सिंिक्षण,  
• अन्तिसीमा अपिाध, सीमा अनतिमण, सीमावती क्षरेको भौनतक सामरिक जस्थनत  सम्बन्धी सूचना सिंकलन, 

ववश् लेषण ि उपयोग,  
• महत्वपूणव व्यजि, स्थल, भवन, सिंिचना, कूटनीनतक ननयोग ि लोकमागवको सिुक्षा सम्बन्धी सूचना सिंकलन, 

ववश् लेषण, उपयोग, समन्वय ि सिुक्षा, 
• सिंघ ि अन्तिप्रदेश सिुक्षा ननकायबीच समन्वय,  
• अपिाध सम्बन्धी ननगिानी,  
• गम्भीि प्रकृनतका अपिाधको अनसुन्धान तथा कािबाही,  
• अपिाध अनसुन्धानमा प्रदेशलाई दक्ष िनशजि, उपकिण, प्रववनध, ववनधववज्ञान लगायतमा सहयोग,  
• अपिाध सम्बन्धी िाज् िय अनभलेख व्यवस्थापन,  
• सवािी साधन, सञ् चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािेक तथा कायावलय सवहतको भौनतक सिंिचनाको 

व्यवस्थापन,  
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• कानून कायावन्वयनमा सहयोग,  
• कािागाि सिुक्षा ि वहिासत व्यवस्थापन, 
• सिुक्षा सूचना समन्वय ि सञ् िालको व्यवस्थापन  

• आतिंकवाद तथा गम्भीि प्रकृनतका अपिाधमा वियाशील िाज् िय, क्षेरीय एविं अन्तिावज् िय सञ् िालहरुको 
पवहचान ि ननगिानी,  

• अन्तिावज् िय सीमाको सिुक्षा तथा वववाद समाधान सम्बन्धी,  
• िाहदानी सम्बन्धी एकीकृत अनभलेख व्यवस्थापन,  
• स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी,  
• सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय  व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपिाध आददको ननयन्रण 

सम्बन्धी,  
• अध्यागमन सम्बन्धी,  
• शिणाथी मानमला सम्बन्धी, 
• ननवावचन आयोग सम्बन्धी,  
• जिउ मास्न ेबेच्ने ि तस्किी ननयन्रण सम्बन्धी, 
• वायिलेस, ड्रोन ि िेनडयो विक्वने्सीहरु सम्बन्धी,  
• यातायात दघुवटना सम्बन्धी,  
• ननषेनधत क्षेरको नीनत तिुवमा सम्बन्धी, 
• मतदाता परिचयपरको नीनत, व्यवस्थापन, ववतिण सम्बन्धी कायवका साथै जिल्ला परिचय–पर व्यवस्थापन 

अनधकािी ि अन्य कमवचािीहरुले गनुव पने कायवको प्रजशक्षण, ननिीक्षण, ननयन्रण ि अनगुमन सम्बन्धी,  
• नेपाल सिकाि ि ववनभन् न गैिसिकािी सिंस्था तथा समाि कल्याण परिषद् ि ववनभन् न गैि सिकािी सिंस्थासँग हनु े

सम्झौता सम्बन्धी,  
• सूचना सिंकलन गने, शाजन्त सिुक्षा सम्बन्धी ननदेशन िािी गने, शाजन्त सिुक्षा  सम्बन्धी कायवयोिना तयाि गने 

सम्बन्धी, 
• गहृ प्रशासनसँग सम्बजन्धत िाज् िय तथा अन्तिावज् िय सभा सम्मेलन सम्बन्धी,  
• िाहदानी सम्बन्धी,  
• हातहनतयाि ि खिखिानाको इिाित सम्बन्धी, ि 

• साइबि अपिाध सम्बन्धी अनसुन्धान, ववश् लेषण ि कािबाही सम्बन्धी कायवहरु गने। 

आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा (Internal Management Division)  

मन्रालयको कायावलय तथा जिन्सी व्यवस्थापन, आनथवक प्रशासन, ववभषुण, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन 

तथा अन्य महाशाखालाई नतोवकएका सम्पणुव कायवहरु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमखुको जिम्मेवािी िहेको ि। यस 

महाशाखाको कायवववविण देहाय अनसुाि उल्लेख गरिएको ि,-  

• मन्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,  

• बैठक समािोह तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कायव गने, 

• मन्रालय तथा अन्तगवत ननकायहरुको बेरुि ुफछ्र्यौट सम्बन्धी कायव गने,  



 

7 
 

• आनथवक प्रशासन सम्बन्धी कायव गने,  

• सावविननक नबदाको घोषणा, उदी ि सावविननक उत्सव आदद सम्बन्धी कायव गने, 

• ववभषूण सम्बन्धी कायव गने, 

• कल्याण धन ि ववेारिसे धन सम्बन्धी कायव गने, 

• तीथवस्थान ि तीथवयारीहरु सम्बन्धी कायव गने, 

• सवािी ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने,  

• उपत्यकामा िहेका सिकािी सवािी साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, ि 

• गहृ मन्रालयले गनुव पने ति अन्य कुनै महाशाखालाई नतोवकएको कायव गने। 

नीनत, योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ् कन महाशाखा (Policy, Planning, Monitoring and Evaluation 

Division) 

आवनधक तथा बावषवक नीनत योिना तिुवमा, कायविम कायावन्वयन, नागरिकता तथा िाज् िय परिचयपर ि लाग ुऔषध 

ननयन्रणसँग सम्बन्धी कायवहरु सम्पादन गने कायव यस महाशाखाको जिम्मवेािी नभर िहेको ि। यस महाशाखाको 
कायव ववविण देहाय बमोजिम िहेको ि,-  

• मन्रालय ि अन्तगवतको बावषवक नीनत, योिना, कायविम तिुवमा, अनगुमन तथा मूल्याङ् कन  सम्बन्धी,  
• मन्रालय अन्तगवत सञ् चानलत बावषवक तथा आवनधक योिनाहरूको कायावन्वयन, अनगुमन तथा प्रगनत ववविण 

सिंकलन गिी प्रगनत सनमक्षा गने गिाउन,े  

• सिंसदमा मन्रालयसँग सम्बजन्धत ववषयमा उठेका प्रश् नहरुको िवाफ, ध्यानाकषवण, सावविननक महत्वको 
बिव्य सम्बन्धी,  

• सशुासन तथा आनथवक सम्बवृर्द्को कायवयोिना सम्बन्धी, 
• मन्रालय ि मातहतका ननकायहरुबाट प्रदान गरिन ेसेवालाई सूचना प्रववनधको प्रयोग गिी  प्रवाह गने सम्बन्धी 

योिना, कायव योिना िणनीनत लगायतका आवश्यक कायवहरू गने गिाउने,  
• अिंगीकृत ि सम्मानाथव नागरिकता ववतिण,  
• सिंघीय कानून बमोजिम नागरिकताको प्राजप् त, पनुवप्राजप् त ि समाजप् त  

• िाज् िय परिचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,  

• लाग ुऔषध ननयन्रण तथा एच.आई.भी. एड्स ननयन्रण सम्बन्धी,  
• लाग ुऔषध  सम्बन्धी नीनत तिुवमा, कायावन्वयन अनगुमन तथा मूल्याङ् कन सम्बन्धी, 
• लागू औषध ननयन्रण सम्बन्धमा मन्रालय अन्तिगत वा सम्बर्द् ननकायद्वािा सञ् चालन भएका 

कायविमहरुको बिोबि अनगुमन गने, प्रगनत प्रनतवदेन नलने ि ननदेशन ददने, ि 

• औषधी उद्योगलाई आवश्यक सहायक िसायन तथा अन्य आवश्यक हनु ेिसायननक पदाथवको अनमुनत ददन े

सम्बन्धी। 

ववपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा (Disaster and Conflict Management Division) 

ववपद् अध्ययन, िोजखम न्यूनीकिण तथा पनुलावभ, ववपद् पवुवतयािी तथा प्रनतकायव, शाजन्त प्रवर्द्वन ि िाहत तथा 
तथ्याङ् क व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत कायवहरु सम्पादन गने कायव यस महाशाखाको जिम्मवेािी नभर िहेको ि। यस 

महाशाखाको कायव ववविण देहाय बमोजिम िहेको ि,-  
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• ववपद् पवुवतयािी तथा प्रनतकायवको कायव, 
• ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा पनुलावभ सम्बन्धी कायव,  
• ववपद् अध्ययन अनसुन्धान सम्बन्धी कायव,  
• ववपद् िोजखम न्यूनीकिण, ववपद् प्रनतकायव ि पनुःस्थापना तथा पनुननवमाण ि अनसुन्धान सम्बन्धी समन्वय ि 

व्यवस्थापनको कायव, 
• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गदठत िाज् िय परिषद तथा कायवकािी सनमनत सम्बन्धी कायव,  
• नेपाल िोजखम न्यूनीकिण सम्बन्धी कायवको समन्वय, 

• ववपद् व्यवस्थापन ऐन ि ववपद् व्यवस्थापन िणनीनतको कायावन्वयन सम्बन्धी कायव  
• आपतकालीन केन्रहरु सम्बन्धी कायव,  
• प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी,  
• दैवी प्रकोप केन्रीय उर्द्ाि सनमनतको सजचवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी,  
• वारुणयन्र सम्बन्धी कायव,  
• द्वन्द्व पीनडत क्षरेको सामाजिक तथा आनथवक ववकासको नीनत, िणनीनत सम्बन्धी कायविम  

• नबस्ततृ शाजन्त सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौता, सहमनत ि ननणवय कायावन्वयन अनगुमन तथा मूल्याङ् कन, 
ि  

• द्वन्द्वबाट पीनडत तथा नबस्थावपत व्यजिको िाहत, आनथवक सहायता तथा पनुःस्थापना । 

कानून महाशाखा (Law Division) 

सिंयिु िा् िसिंघ, साकव  तथा अन्य अन्तिावज् िय ननकायसँग भएका सजन्ध, सम्झौता, महासजन्ध, प्रोटोकलहरु मध्य ेगहृ 

मन्रालयबाट सम्पादन हनुपुने कायवहरुको अद्यावनधक अनभलेख िाख् न े एविं अनगुमन गने साथै पक्ष िा् िको 
हैनसयतले नेपालले सिंयिु िा् िसिंघमा बझुाउन ु पने ICCPR/CAT को आवनधक प्रनतवदेन सम्बजन्धत ननकायको 
सहयोग ि समन्वयमा तयाि गने कायव यस महाशाखाको जिम्मेवािी नभर िहेको ि। यस महाशाखाको कायव ववविण 

देहाय बमोजिम िहेको ि,- 
• मानव अनधकाि, मवहला, दनलत, मजुस्लम आदद मानव अनधकाि आयोगसँग सम्बजन्धत कायव गने, 

• गहृ मन्रालय, मानव अनधकाि इकाईको रुपमा कायव गने,  

• मानव अनधकािको सिंिक्षण तथा प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायव, 
• आधािभतू मानव अनधकाि ि नागरिक स्वतन्रताको सिंिक्षण तथा प्रवर्द्वन, 
• UNHCR १३२५ ि १८२० को िाज् िय कायवयोिना कायावन्वयन  सम्बन्धी कायव, 
• मन्रालयसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, ननदेजशका तथा कायवववनधहरूको मस्यौदा तयाि गने सम्बन्धी कायव गने, 

• मन्रालय ि अन्तगवतका ववभाग, शाखा ि कायावलयहरूलाई कानूनी िाय सल्लाह ददने, 
• प्रकाजशत गनुवपने ऐन, ननयम सूचनाहरूको मस्यौदा तिुवमा गने तथा िािपरमा प्रकाजशत गने गिाउने, 
• मन्रालय ि मातहतका कमवचािीहरूको कानूनी प्रनतिक्षा सम्बन्धी कायव, 
• मन्रालय उपि पिेका रिट ननवदेनहरूको िवाफ तयाि गने सम्बन्धी कायव, 
• मन्रालय तथा मातहतका ननकायहरूबाट प्रयोग हनु े ऐन ननयमलाई समय समयमा पनुिावलोकन गने 

सम्बन्धी कायव गने, 
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• आन्तरिक मानमला मन्रालय एविं प्रदेश प्रहिी मखु्यालयबाट गहृ प्रशासनसँग सम्बजन्धत ऐन ननयम लगायतका 
कानूनी ववषयमा कुनै सहयोग सझुाव तथा समन्वयका लानग माग भई आएमा उि सम्बन्धमा आवश्यक 

सहयोग तथा सझुाव ददन,े 
• फैसला कायावन्वयन सम्बन्धी कायव, 
• िाँचबझु आयोग सम्बन्धी काम गने, 
• सिकािवादी मदु्दा सम्बन्धी कायव गने, 
• मन्रालय हेने पनुिावदेन सम्बन्धी काम कािबाही गिी ननणवय तयाि गिी ननणवय पचाव गने गिाउने, 
• ववशेष अदालत सम्बन्धी कायव गने, 
• गहृ मन्रालयसँग सम्बजन्धत ववधयेक तिुवमा गने ऐन ननयम सिंशोधन सम्बन्धी मस्यौदा तयाि पने ि सो 

सम्बन्धी अन्य काम कािबाही गने, 
• गहृ मन्रालय वा अन्तगवतका ननकायहरुको कामसँग सम्बजन्धत ऐन, ि 

• ननयम परिपरहरू अद्यावनधक पािी मातहतका कायावलय ि ववभागहरुमा उपलधध गिाउने । 

४.  गहृ मन्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा 
महाशाखा तथा शाखाहरुको स्वीकृत कायव ववविण बमोजिम गहृ मन्रालयको ववनभन् न शाखाहरुबाट प्रदान 
गरिने सेवा देहाय बमोजिम िहेका िन,्- 
महाशाखा मातहतका 

शाखाहरु 
प्रदान गरिने सेवा 

प्रशासन महाशाखा 
१. ननिामती कमवचािी 
प्रशासन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. प्रहिी कमवचािी प्रशासन 
शाखा 

 

• मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको ननयजुि, सरुवा, पदस्थापना, 
पिुस्काि ववभागीय सिाय, अवकाश सम्बन्धी, 

• मन्रालय ि मातहत ननकायहरूमा ननिामती कमवचािीहरुको स्वदेशी तथा ववदेशी तानलम, 

अध्ययन, भ्रमण, गो् ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन सम्बन्धी, 
• मन्रालय तथा मातहतका कायावलयहरूको सिंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण  सम्बन्धी,  
• ननिामती कमवचािीहरूको कायव सम्पादन मूल्याङ् कन सम्बन्धी,  
• सेवा प्रवाह प्रभावकािीता सम्बन्धी ि नागरिक बडापरको कायावन्वयन  सम्बन्धी,  
• जिल्ला, इलाका ि सीमा प्रशासन कायावलयहरूको िनशजिको कामकािबाहीको 

सपुिीवेक्षण तथा ननिीक्षण सम्बन्धी, 
• शाखा सम्बन्धी अनत गोप्य महत्वपणुव कागिातहरुको जिम्मा नलई िाख् न,े 

• गहृ मन्रालय मातहतका सम्पूणव ननिामती कमवचािीहरुको अनभलेख व्यवस्थापन तथा 
अद्यावनधक गने सम्बन्धी,  

• ननिामती कमवचािीहरूको क्षमता अनभवृवर्द् सम्बन्धी तानलम, गो् ठी, सम्मेलन, 

कायवशालाको आयोिनाको प्रबन्ध नमलाउने ि तत ्सम्बन्धी प्रनतवेदन तयाि गने गिाउने, ि 

• प्रादेजशक आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालयबाट कमवचािी प्रशासन सम्बन्धी 
नबषयमा कुनै सहयोग सझुाव तथा समन्वयका लानग माग भई आएमा उि सम्बन्धमा 
आवश्यक सहयोग तथा सझुाव ददने । 

 

• नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका अनधकृतहरुको ननयजुि, पदस्थापना, सरुवा, 
बढुवा, पिुस्काि, ववभागीय कािबाही तथा अवकाश सम्बन्धी कायव, 
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३. गनुासो व्यवस्थापन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. सूचना प्रववनध शाखा 

• नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका अनधकृतहरुको स्वदेशी तथा ववदेशी तानलम, 

अध्ययन, भ्रमण, गो् ठी, सेनमनािमा सहभानगताका लानग मनोनयन सम्बन्धी,  
• नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका कमवचािीहरूको अनभलेख अद्यावनधक िाख् ने 

सम्बन्धी,  
• नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका कमवचािीहरुको सेवाको शतव तथा सवुवधा 

सम्बन्धी,  
• नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका कायावलयहरुको स्थापना, दिबन्दी व्यवस्था 

सम्बन्धी कायव,  
• नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका ववनभन् न तहका ईकाइहरूको स्थापनाका लानग 

सिंगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण सम्बन्धी,  
• नेपाल प्रहिीका अनधकृत प्रहिी कमवचािीहरूको कायव सम्पादन मूल्याङ् कन सम्बन्धी, 
• प्रदेश प्रहिीको क्षमता अनभवृवर्द्मा सहयोग,  

• कानून कायावन्वयनमा सहयोग,  

• इन्टिपोल तथा अन्तिावज् िय प्रहिी सिंगठनहरुसँगको सम्पकव , समन्वय, सूचना आदान 

प्रदान ि कायावन्वयन,  

• अन्तिावज् िय शाजन्त स्थापना कायवमा सहयोग,  

• केन्रीय प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ि क्षमता 
अनभवृवर्द्, 

• नेपाल प्रहिी ि प्रदेश प्रहिीको क्षमता अनभवृवर्द्,  

• िनशजि ववकास, श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ि क्षमता अनभवृवर्द्,  

• सवािी साधन, सञ् चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािेक तथा कायावलय सवहतको 
भौनतक सिंिचनाको व्यवस्थापन, ि 

• िा् ि सिंघको आह् वानमा शाजन्त स्थापनाको लानग िाने प्रहिी कमवचािीहरुको मनोनयन  
सम्बन्धी कायव । 

 

• कमवचािीको गनुासो सनुवुाई ि सकािात्मक सझुावहरुलाई कायावन्वयन गने सम्बन्धी,  
• स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी गनुासो सनु् ने ि व्यवस्थापन गने, िनशजि बािे ननिीक्षण ि 

अनगुमन गने गिाउने  सम्बन्धी, 
• अजख्तयाि दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्राप् त ननदेशन ि उििुीहरूको फर्छ्यौट 

सम्बन्धी,  
• प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलय, िाज् िय सतकव ता केन्र लगायतका ननकायबाट 

प्राप् त गनुासो तथा उििुी व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
• हेलो सिकािबाट प्राप् त भै आएका गनुासोहरुको फर्छ्यौट तथा व्यवस्थापन,  

• गहृ मन्रालय तथा माननीय गृहमन्रीको सजचवालयमा प्राप् त उििुी तथा गनुासाहरुको 
यथोजचत फर्छ्यौट तथा सम्बजन्धत ननकायहरुमा कायावन्वयनका लानग पठाउने,  

• गहृ मन्रालयमा िहेको Toll Free Telephone माफव त प्राप् त गनुासाहरुको तत्काल 

फर्छ्यौट गने तथा कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने, ि  

• शाखा सम्बन्धी अनत गोप्य महत्वपूणव कागिातहरुको जिम्मा नलई िाख् न े।  

 

• ववद्यतुीय सशुासन (E-Governance) सम्बन्धी, 
• गहृ मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई ववद्यतुीय 

माध्यमको प्रयोग गिी प्रवाह गने सम्बन्धी योिना, कायवयोिना, िणनीनत, बिेट लगायतका 
आवश्यक कायवहरू,  
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• ववद्यतुीय सशुासनका लानग गृह मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायबीच सूचना सञ् चाि प्रववनध 

सञ् िाल (ICT Network) सञ् चालन एविं व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
• गहृ मन्रालय ि अन्तगवतका कायावलयमा प्रयोग हनुे ववद्यतुीय उपकिण, सफ्टवेयि, 

वेबसाइट आदद प्रयोग, उत्पादन, सञ् चालनको लानग आवश्यक नीनत एविं कायवववनध तयाि 

गने सम्बन्धी 
• व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को ववकास गिी प्रयोगमा ल्याउने, 
• ववद्यतुीय सशुासनका लानग आवश्यक ववद्यतुीय उपकिणहरूको प्रबन्ध गनव स्पेजशवफकेशन 

लगायतका आवश्यक कायव सम्बन्धी,  
• वेबसाइट सञ् चालनमा ल्याउने ि आवश्यक व्यवस्थापन सम्बन्धी,  
• ववद्यतुीय सशुासनका लानग आवश्यक तानलम एविं अनजुशक्षण कायवको व्यवस्थापन 

सम्बन्धी,  
• कम्प्यटुि प्रणालीबाट नागरिकताको प्रमाणपर ववतिण गने सम्बन्धमा प्रववनध सिंयोिनको 

प्रबन्ध नमलाउने, 
• गहृ मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायबाट माग भए अनसुाि प्रववनध प्रयोग ि सञ् चालनको 

व्यवस्थाका लानग प्राववनधक सहयोग एविं पिामशव उपलधध गिाउने, ि 

• प्रदेश आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालयलाई आवश्यक प्राववनधक सहयोग एविं 
पिामशव उपलधध गिाउने। 

सिुक्षा तथा समन्वय 
महाशाखा 
१.शाजन्त सिुक्षा तथा अपिाध 
ननयन्रण शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• िािनीनतक, सामाजिक, आनथवक, वैदेजशक सावविननक चासो ि महत्वका ववषयको 
समसामवयक वस्तजुस्थनत ववश् लेषण गने,  

• महत्वपूणव व्यजि, स्थल, भवन, सिंिचना, कूटनीनतक ननयोग ि लोकमागवको सिुक्षा 
सम्बन्धी सूचना सिंकलन, ववश् लेषण, उपयोग, समन्वय ि सिुक्षा सम्बन्धी कायव गने,  

• शाजन्त सिुक्षा जस्थनतको लेखािोखा ि सनमक्षा, शाजन्त सिुक्षामा आइपिेका तथा सम्भाववत 

खतिा, चनुौती ि िोजखम सम्बन्धी सूचनाको प्रदेशसँग आदान–प्रदान, प्रदेशलाई सल्लाह 

सझुाव एविं थप सिुक्षा सहयोग सिुक्षा सम्बन्धी कायव गने,  
• सिंघ ि अन्तिप्रदेश सिुक्षा ननकायबीच समन्वय सिुक्षा सम्बन्धी कायव गने,  
• अपिाध तथा गैिकानूनी गनतववनधको सूचना सिंकलन, ववश् लेषण, आदानप्रदान ि ननयन्रण,  
• अपिाध सम्बन्धी ननगिानी  सम्बन्धी कायव गने,  
• गम्भीि प्रकृनतका अपिाधको अनसुन्धान तथा कािबाही सम्बन्धी कायव गने, 
• अपिाध अनसुन्धानमा प्रदेशलाई दक्ष िनशजि, उपकिण, प्रववनध, ववनधववज्ञान लगायतमा 

सहयोग,  
• अपिाध  सम्बन्धी िाज् िय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,  
• देशनभरको शाजन्त सिुक्षाको समग्र जस्थनतको लेखािोखा ि प्रनतवेदन सम्बन्धी कायव गने,  
• सवािी साधन, सञ् चाि उपकिण, हातहनतयाि, असवाव ि धयािेक तथा कायावलय सवहतको 

भौनतक सिंिचनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,  
• सिंगदठत अपिाध, िाज्य ववरूर्द्को अपिाध, लागू औषध, िाससुी, आतिंकवाद, मानव 

बेचववखन तथा ओसािपसाि, बहिुाज् िय प्रकृनत वा मानव अनधकािको गम्भीि उल्लिंघन, 

िाज् िय वहत वा सिोकािको दृविले सिंवेदनशील एविं गम्भीि प्रकृनतका अपिाध, दईु वा दईु 

भन्दा बढी प्रदेशको क्षेरानधकाि िोनडएको वा कुनै पनन प्रदेशको क्षेरानधकाि नभर नपने ि 

प्रदेश प्रहिीले अनिुोध गिेका ववशेष तथा गम्भीि प्रकृनतका अपिाधको अनसुन्धान तथा 
कािबाही सम्बन्धी कायव गने,  

• देशको कुनै भागमा भएको वा हनु सक्ने सशस्त्र सिंघषव, सशस्त्र ववरोह वा पथृकतावादी 
गनतववनध, आतिंककािी गनतववनध तथा िघन्य अपिाध ननयन्रणमा सहयोग सम्बन्धी कायव,  
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• सिंववधान, िाज् िय सिुक्षा ि वहत ववरुर्द्का एविं भनूमगत तथा अधवभनूमगत सिंगठन, िातीय, 

धानमवक, साम्प्रदावयक, सशस्त्र ववरोह, आनथवक तथा सिंगदठत अपिाध, अवैध 

सिंघसिंस्थाहरुको गनतववनध, सावविननक चासो ि महत्वका सूचना सिंकलन, आदानप्रदान, 

ववश् लेषण, उपयोग ि सिंिक्षण सम्बन्धी कायव,  
• सिुक्षा सूचना समन्वय ि सञ् िालको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,  
• आतिंकवाद तथा गम्भीि प्रकृनतका अपिाधमा वियाशील िाज् िय, क्षेरीय एविं अन्तिावज् िय 

सञ् िालहरुको पवहचान ि ननगिानी सम्बन्धी कायव,  
• शाजन्त सिुक्षा सम्बन्धी नीनत, योिना तिुवमा एविं कायावन्वयन, प्रदेश स्तिीय सिुक्षा गो् ठी 

सञ् चालन गने,  
• नसिंहदिबाि सिुक्षा सम्बन्धी कायव,  
• सशस्त्र प्रहिी बल नेपालको कायावलय स्थापना सम्बन्धी कायव,  
• ननवावचन सिुक्षा सम्बन्धी कायव गने,  
• सिुक्षासँग सम्बर्द् ननकायहरु बीच समन्वय सम्बन्धी कायव गने,  
• सीमा क्षेरमा हनु ेआवागमन व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत कायव गने,  
• ववनभन् न ननकायबाट प्राप् त अध्ययन ववश् लेषण ि सम्प्रषेण सम्बन्धी कायव गने,  
• आकजस्मक रुपमा घटेका घटनामा पिी घाईते भएका व्यजिहरुको उर्द्ाि गिी उपचािको 

व्यवस्था गने कायवमा समन्वय गने,   

• अनत ववजश् ट ि ववजश् ट व्यजिहरुको सिुक्षा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नमलाउन,े  
• तस्किी तथा सबै प्रकािका अपिाध ननयन्रण कायव योिना तिुवमा ि कायावन्वन गने,  
• सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपिाध 

आददको ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने,  

• शाजन्त सिुक्षा सम्बन्धी िरुिी गोप्य खबिहरु सम्बजन्धत महाशाखामा उपलधध गिाउन,े  

• गहृ मन्रालय सम्बर्द् मजन्रपरिषद्का ननणवयहरु, महत्वपूणव गोप्य प्रनतवेदनहरुको 
अनभलेख िाख् ने,  

• शाजन्त सिुक्षा कायम गने सम्बन्धमा अन्य ननकायहरुसँग समन्वय गनुव पिेमा मानथल्लो 
अनधकािीलाई िानकािी गिाउने,  

• ववजश् ट एविं कूटनैनतक ननयोगका पदानधकािीहरुको भ्रमणको सिुक्षा सम्बन्धी कायव गने,  

• केन्रीय सिुक्षा सनमनतका ननणवयहरु कायावन्वयन गने,  

• आतिंककािीहरुको गनतववनध ननयन्रण सम्बन्धी काम गने, 

• मलुकुभिको शाजन्त सिुक्षा ि व्यवस्था कायम िाख् ने तथा शाजन्त सिुक्षा सम्बन्धी कायवमा 
सिंलग्न ननकायहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ् कन गने,  

• शाजन्त सिुक्षा सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल नेपालको काम 

कािबाही सम्बन्धमा समय समयमा मूल्याङ् कन गिी प्रनतवेदन तयाि गने,  

• मन्रालयमा ननयन्रण कक्ष सञ् चालन गने,  

• सिुक्षा तथा आकजस्मक कामका लानग हेनलकप्टि उडान अनमुनत सम्बन्धी कायव गने,  

• हातहनतयाि ि खिखिानाको इिाित सम्बन्धी कायव गने,  

• साइबि अपिाध सम्बन्धी अनसुन्धान, ववश् लेषण ि कािबाही सम्बन्धी कायव गने,  
• सिुक्षा सम्बन्धी सिंवेदनशील अनभलेखहरू, नीनतहरु ि सधुािका अनभलेखहरूको 

व्यवस्थापन गने,  

• समय-समयमा गठन हनुे मन्रालय सम्बर्द् आयोग/कायवदल/सनमनतसँग सम्बजन्धत कायव 
गने, ि 

• शाखा सम्बन्धी अनत गोप्य महत्वपूणव कागिातहरुको व्यवस्थापन गने गिाउने ।  

• अन्तिावज् िय सीमानाको सिुक्षा सम्बन्धी कायव,  
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२.अध्यागमन तथा सीमा 
प्रशासन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.स्थानीय प्रशासन तथा 
प्रदेश समन्वय शाखा 

• अन्ति सीमा अपिाध, सीमा अनतिमण, सीमावती क्षेरको भौनतक सामरिक जस्थनत  
सम्बन्धी सूचना सिंकलन, ववश् लेषण ि उपयोग सम्बन्धी कायव,  

• अन्तिावज् िय सीमाको सिुक्षा तथा वववाद समाधान सम्बन्धी,  
• अन्तिावज् िय सीमाको नक्सािंकन, अनभलेख ि ननधाविण , 
• अन्तिावज् िय सीमा/दशगिा ि सीमा स्तम्भहरुको िेखदेख, हेिचाह, सम्भाि ि सीमा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव, 
• सीमा नदी सम्बन्धी कायव,  
• आप्रवासन तथा प्रवासन सम्बन्धी कायव,  
• धानमवक तथा सािंस्कृनतक गनतववनध सम्बन्धी कायव,  
• ववदेशी नागरिकहरुलाई कायव सहमनत उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,  
• िाहदानी  सम्बन्धी कायव गने,  

• पयवटन ववकासमा सहयोग परु् याउने सम्बन्धी कायव, 
• ननषेनधत क्षेरमा िाने ववदेशीहरुलाई पदयारा अनमुनत सम्बन्धी कायव, 
• चिन ववकास सम्बन्धी कायव,  
• सीमावती धानमवक एविं सािंस्कृनतक स्मािकहरुको सिंिक्षण गनव सहयोग परु् याउने सम्बन्धी 

कायव,  
• अध्यागमन सम्बन्धी कायव,  
• हि सनमनत गठन तथा हि यारीहरु सम्बन्धी कायव, टण्  

• भाितीय पेन्सन ववतिण टोली, मेनडकल टोली ि रिकुवटङ वटम सम्बन्धमा सम्बजन्धत 

जिल्लाहरुमा कायव सञ् चालन गनव सहमनत ददने सम्बन्धी कायव, ि 

• नेपाल सिकाि तथा समाि कल्याण परिषदसँग भएको सम्झौता अनरुुप ववनभन् न योिनामा 
काम गनव आउने ववदेशी नागरिकहरुलाई काममा लगाउन सहमनत प्रदान गने सम्बन्धी 
कायव । 

• स्थानीय प्रशासन सम्बन्धमा जिल्लाहरुबीच आवश्यकता अनसुाि समन्वय कायम गने  
सम्बन्धी कायव ,  

• जिल्लाको वस्त ुजस्थनतको अनभलेख िाख् ने सम्बन्धी कायव,  
• आपूनतव जस्थनतको अनगुमन गने सो सम्बन्धमा सहयोग परु् याउने,  
• दगुवम क्षेर ि लामा गमु्बा व्यवस्था सनमनतसँग समन्वय िाखी भए गिेका कामको अनभलेख 

िाख् ने, 
• बिाि ननयन्रण सम्बन्धी कायव,  
• यातायात ि सञ् चाि व्यवस्था सम्बन्धी कायव, 
• जचठ्ठा िवुा इत्याददको ननयन्रण सम्बन्धी कायव, 
• सावविननक चन्दा सिंकलन ननयन्रण सम्बन्धी कायव,  
• हाटबिाि मेला सम्बन्धी कायव, 
• मतदाता परिचयपर सम्बन्धी कायव,  
• वववाह दताव सम्बन्धी कायव गने,  

• ननवावचन आयोग सम्बन्धी कायव गने,  

• ऐनतहानसक स्थलहरुको सिंिक्षण सम्बन्धी कायव,  
• शिणाथी सम्बन्धी कायव गने, 

• शिणाथीको लगत िाख् ने तथा यारा अनमुनत पर सम्बन्धी कायव गने, 

• कािागाि व्यवस्था सम्बन्धी कायव,  
• अवैध धमव प्रचाि ि धमव परिवतवन सम्बन्धी कायवको ननयन्रण, 

• अन्य मन्रालयसँग सम्बजन्धत प्राप् त सूचानाहरु तत ्तत ् ननकायहरुमा कािबाहीको लानग 
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पठाउन,े 

• नमरिा् िहरु सँग हनुे सीमा बैठक सम्बन्धी, 
• BIMSTEC सम्बन्धी,  
• सपुदुवगी सम्बन्धी,  
• मरुा ननमवलीकिण सम्बन्धी, 
• अन्ति प्रदेश सहयोग समन्वय ि सहिीकिण सम्बन्धी,  
• अन्ति प्रदेश वववाद ननरुपण सम्बन्धी,  
• अन्ति प्रदेश सहयोग, समन्वय तथा सहिीकिण सम्बन्धी, ि 

• अन्ति प्रदेशको क्षेरानधकाि, स्रोत साधनको बाँडफाँड ि उपयोग सम्बन्धी । 
व्यवस्थापन महाशाखा 
१.कायावलय व्यवस्थापन तथा 
जिन्सी शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.आन्तरिक प्रशासन, सवािी 
तथा सभा समािोह 
व्यवस्थापन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.आनथवक प्रशासन शाखा 

 

• मन्रालयमा कािमा िहेका तथा पदस्थापन हनुे कमवचािीहरु लगायत मन्रालयका सम्पूणव 
कमवचािीहरुको हाजििी व्यवस्था नमलाउने,  

• स्टोि सञ् चालन गिाउने ि जिन्सी मालसामानको आपूनतव व्यवस्था नमलाउने, से्रस्ता िाख् ने, 
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 सञ् चालन हनुे व्यवस्था 
नमलाउने, 

• िग्गाको मआुधिा सम्बन्धी कायव गने, 

• कल्याण धन ि बेवारिसे धन सम्बन्धी नीनत तयाि गने,  

• मन्रालयले गनुव पने ति अन्य शाखाहरुलाई नतोवकएका कामहरु गने, ि 

• मयावदािम सम्बन्धी ।  

• िा् िपनत, उपिा् िपनत ि प्रधानमन्री तथा सम्माननीयज्यूहरूको वैदेजशक भ्रमणमा सहयोग  
सम्बन्धी कायव गने,  

• मन्रालयमा प्रयोगमा िहेका ि मौज्दातमा िहेका सवािी साधनहरुको िेखदेख गने ि ममवत 

सम्भाि सम्बन्धी कायव गने,  

• चाडपवव, उत्सव तथा सवािीको लानग उदीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,  

• सिकािी सवािी साधनहरुको व्यवस्थापन एविं सावविननक नबदाको ददन चलाउन अनमुनत 

ददने सम्बन्धी कायव,  
• बषवभरिको चाडपवव सम्बन्धी ननणवय गिाउने, सावविननक नबदा यवकन गिाई िािपरमा 

सूचना प्रकाजशत गिाउने,  
• तीथवस्थान ि तीथवयारीहरु सम्बन्धी कायव गने,  

• उच्च पदस्थहरूको अजन्तम सिंस्काि सम्बन्धी कायव गने,  

• गहृ मन्रालयले सवािी साधन उपलधध गिाउन वकटान गिेका पदानधकािीहरुलाई सवािी 
साधन उपलव्ध गिाउन आवश्यक व्यवस्था गने,  

• समािोह प्रबन्ध फाँट वसन्तपिु ि बैठक फाँटबाट गरिने कायवको िेखदेख, ननयन्रण ि 

सपुिीवेक्षण गने गिाउने,  
• िा् िपनतको कायावलयसँग समन्वय गिी ववभषुण सशुोभन समािोह आयोिना गने, ि 

• सम्बजन्धत ननकायसँग समन्वय गिी ववभषुण, पवट्टका ननमावण गने, नसलाई गने तथा सो को 
भण्डािणको व्यवस्था गने । 

• साधािण बिेट तिुवमा गने ि ववकास बिेटको हकमा योिना ि कायविम हेने सम्बजन्धत 

शाखा वा महाशाखासँग समन्वय गिी तिुवमा गने,  
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• आनथवक कािोबािसँग सम्बजन्धत काम ि जिम्मेवािी बहन गिी यस ननयमावली बमोजिम 

ननकासा माग गने व्यवस्था नमलाउने,  
• ननकासा भएको िकमको खचवको वहसाब वकताब िीतपूववक िाख् ने, खचवका फाँटवािी तथा 

आनथवक ववविण तयाि गने,  
• त्यस्ता फाँटवािी एविं आनथवक ववविण कायावलय प्रमखुबाट स्वीकृत गिाई समयमै 

सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने ि लेखापिीक्षण गिाउने,  
• लेखापिीक्षणबाट कायम हनु आएको बेरुिकुो लगत िाख् ने ि बेरुि ुफछ्र्यौट गने प्रमाण 

िटुाई पेश गने गिाउने, 
• ननयनमत गनुव पने ववषयहरू ननयनमत गनव गिाउन पेश गने,  

• आफू सरुवा वा बढुवा भई िाँदा आफ्नो जिम्माको सम्पूणव से्रस्ता, नगद ि बैङ्क मौज्दात, 

बेरुि ुलगत ि अनभलेखहरू वहालवाला वा ननिलाई बझुाउने गिी मातहत कमवचािीलाई 

बिबझुािथ गने,  

• आफ्नो िाय अनसुाि ननणवय भएको िकम कलमको हकमा जिम्मेवािी बहन गने,  
• कायावलय प्रमखुले समु्पेको आनथवक कािोबाि सम्बन्धी काम गने ि आनथवक कािोबािमा 

कायावलय प्रमखुलाई िाय ददने, ि 
• आनथवक प्रशासन महाशाखा वा शाखा प्रमखुले आफ्नो मातहतका अनधकृत वा अन्य 

सहायक कमवचािीलाई कामको बाँडफाँड गिी जिम्मेवािी समु्पन सक्ने। 
नीनत, योिना, अनगुमन तथा 
मूल्याङ् कन महाशाखा 
१.योिना, अनगुमन तथा 
मूल्याङ् कन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२.नागरिकता तथा िाविय 
परिचयपर व्यवस्थापन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.लाग ु औषध ननयन्रण 
शाखा 

 

 

 

• अल्पकालीन ि दीघवकालीन नीनत तथा योिना तिुवमा गने, 

• ननयनमत रुपमा वावषवक तथा आवनधक योिना तिुवमा गने,  

• नेपाल सिकािबाट प्राप् त ववशेष ननदेशनहरु कायावन्वयन गनव योिना तिुवमा गने,  

• मन्रालय अन्तगवत सञ् चानलत वावषवक तथा आवनधक योिनाहरुको कायावन्वयन, अनगुमन 

ि प्रगनत ववविण सिंकलन गिी प्रगनत सनमक्षा गने,  

• योिना ि प्रगनतका सम्बन्धमा िाज् िय योिना आयोगसँग सम्पकव  इकाईको रुपमा काम 

गने,  

• सिंसद सम्बन्धी काम गने, ि 

• मन्रालयका मखु्य मखु्य कामहरुको प्रगनत ववविण प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को 
कायावलयमा पठाउने । 

• नागरिकता ववतिण प्रवियाको लगाताि अनगुमन गने, प्रगनत तथ्याङ् क नलन े तथा 
नागरिकता पाएका ि पाउन बाँकीको अनभलेख अद्यावनधक पािी िाख् ने तथा िाख् न 

लगायतका नागरिकता सम्बन्धी कायवहरु गने,  

• सिंघीय कानून बमोजिम नागरिकताको प्राजप् त, पनुःप्राजप् त ि समाजप् त,  
• नेपाल सिकािको ननणवयले बदि भएका नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कायवको अनभलेख 

िाख् ने ि िाख् न लगाउने,  
• नेपाल सिकािको ननणवय बमोजिम प्रदान गरिने अिंनगकृत तथा सम्मानाथव नेपाली 

नागरिकताको प्रमाण-पर ववतिण गने, ि  

• िाज् िय परिचयपर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव । 

• लाग ुऔषध  सम्बन्धी नीनत तिुवमा, कायावन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ् कन, 

• लाग ुपदाथव दवु्यवसनीहरूको उपचाि एविं पनुःस्थापना सम्बन्धी नीनत ननधाविण,  

• लाग ुऔषध नबिी ववतिण, ओसािपसाि ि दरुुपयोग ननयन्रण,  

• लाग ुपदाथव सम्बन्धी कायवहरूको अनभलेख िाख् ने,  
• औषधी तयाि गनव चावहने लाग ुपदाथव जझकाउन ि प्रयोग गनव अनमुनत ददन,े  
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• बिामद भएको लाग ुऔषध न् ट गने गिाउने, 
• लाग ुपदाथव सम्बन्धी तानलम, गो् ठी, सेनमनाि आयोिना गने,  

• लाग ुपदाथव ननयन्रण सम्बन्धी उच्चस्तिीय सनमनतले तय गिेका कायवहरू गने गिाउन,े 

• लाग ु पदाथव दवु्यवसनीहरूको उपचाि एविं पनुःस्थापना सम्बन्धी नीनत तथा कायविम 

कायावन्वयनको लानग सामाजिक सिंघ, सिंस्थाहरूसँग समन्वय िाख् ने,  
• लाग ु पदाथवको दु् परिणाम सम्बन्धी िनचेतना अनभवृवर्द् गने कायवहरूको तिुवमा गने ि 

प्रचाि प्रसाि गने,  

• लाग ुऔषध ननयन्रण सम्बन्धी गनतववनध झल्कने प्रकाशनहरू प्रकाजशत गने,  

• िासायननक पदाथवहरूको ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने,  

• वव्फोटक पदाथव सम्बन्धी नीनत ननधाविण, सोको ननकासा ि ननयन्रण  सम्बन्धी कायव,  
• लाग ुऔषध ननयन्रण सम्बन्धी नीनत, योिना कायवहरुको तिुवमा गिी पेश गने,  
• लाग ु पदाथव ननयन्रण सम्बन्धी उद्देश्य नलई स्थावपत स्वदेशी गैि सिकािी सिंस्थाहरुले 

मन्रालयसँग आवर्द्ता,  
• लाग ु औषध ननयन्रण सम्वन्धमा मन्रालय अन्तगवत वा सम्वर्द् ननकायद्वािा सञ् चालन 

भएका कायविमहरुको बिोबि अनगुमन प्रगनत प्रनतवेदन ि ननदेशन उपलधध गिाउने,  
• लाग ुऔषध ननयन्रण सम्वन्धमा अवश्यक सूचना, तथ्याङ् क तथा िानकािीहरु उपलधध 

गने गिाउने,  
• स्वीकृत भएका ववषयहरुमा िाज् िय ि अन्तिावज् िय सिंघ सिंस्थाहरुसँग आवश्यक पराचाि 

गने,  
• लाग ुऔषधसँग सम्बजन्धत ववषयमा कुनै ननकाय वा सिंस्थाले बोलाउने सेनमनाि बैठक वा 

गो् ठीमा आदेश अनसुाि प्रनतनननधत्व गने वा गिाउने,  
• लाग ुऔषध ननयन्रण सम्बन्धी योिनापर, प्रस्ताव लेखन, कायविम ढाँचा आदद कायवहरु 

गिाउन,े ि  

• ५,००,००० (पाँचलाख) के.िी. वा नलटि सम्म वव्फोटक पदाथव ि केनमकलहरुको 
आयात वा नेपाल िाज्य नभर ओसाि पसाि गनव स्वीकृनत ददने।  

ववपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन 
महाशाखा 
१.शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• द्वन्द्व पीनडत क्षेरको सामाजिक तथा आनथवक ववकासको नीनत, िणनीनत ि कायविम  
सम्बन्धी कायव,  

• ववस्ततृ शाजन्त सम्झौता लगायतका अन्य सम्झौता, सहमनत ि ननणवय कायावन्वयन, 

अनगुमन तथा मूल्याङ् कन सम्बन्धी कायव, 
• द्वन्ब सिंवेदनशील प्रणालीबािे अध्ययन तथा अनसुन्धान सम्बन्धी कायव,  
• शाजन्त कोषबाट सञ् चानलत योिना तथा कायविम सञ् चालन ि अनगुमन सम्बन्धी कायव, 
• द्वन्द पीनडत व्यजि, परिवाि, समदुाय ि क्षेरको ववकासको लानग आयश्यक नीनत, िणनीनत 

ि कायविम तिुवमा सम्बन्धी कायव,  
• ववस्ततृ शाजन्त सम्झौता, शाजन्त कोषबाट सञ् चानलत योिना तथा कायविम लगायतका 

अन्य सम्झौता, सहमनत ि ननणवयको कायावन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ् कन सम्बन्धी 
कायव, 

• द्वन्द्वित पक्षसँग वाताव गने वाताविण नमलाउन सहयोग गने सम्बन्धी कायव,  
• शाजन्त स्थापना ि द्वन्ब व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धत सिकािी, गैि सिकािी तथा अन्तिावज् िय 

सिंघ-सिंस्थाहरुसँगको सम्पकव  ि समन्वय सम्बन्धी कायव।  

• शाजन्त स्थापना तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी सिकािी, गैि सिकािी सिंस्था तथा 
अन्तिावज् िय सिंघ सिंस्थाहरु बीचको समन्वय सम्बन्धी कायव, 
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२.िाहत तथा तथ्याङ् क 
व्यवस्थापन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.ववपद् अध्ययन िोजखम 
न्यूनीकिण तथा प्रवर्द्वन 
शाखा  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ददगो शाजन्त कायम गनव आवश्यक नीनतगत, सिंस्थागत, प्रवियागत तथा यससँग 

सम्बजन्धत ववषय सम्बन्धी कायव, 
• सशस्त्र द्वन्द्व पीनडतहरुको मनोसामाजिक पिामशव ि उपचाि सम्बन्धी कायव गने,  

• सूचनाको हक प्रवर्द्वन गने, ि 

• ददगो शाजन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी कायवहरु गने।  

• िािनीनतक पीनडत व्यजिहरुको िफत भएको सम्पजिको मआुधिा ददने सम्बन्धी कायव, 
• ऐनतहानसक िनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई परिचयपर उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,  
• शहीद परिवािलाई परिचयपर उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,  
• शाजन्त 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 ववस्थावपत व्यजि, परिवाि, समदुाय ि क्षेरको िाहत, आनथवक 

सहायता तथा पनुःस्थापना सम्बन्धी कायव,  
• द्वन्द्वका िममा मतृ्यवुिण गिेका, बेपिा पारिएका, अपाङ् गता भएका व्यजि ि नतनका 

परिवािको पवहचान गने ि अनभलेख व्यवस्थापन गने ि ननधावरित कानून बमोजिम िाहत 

तथा आनथवक सहायता उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,  
• द्वन्द्वका िममा भएको सावविननक तथा ननिी सम्पजिको क्षनतको ववविण तयाि गने, 

अनभलेख िाख् ने ि यस सम्बन्धी अन्य कायवहरु सम्पादन गने,  

• द्वन्द्वका िममा भएका मानव अनधकाि उल्लघिंनका घटना सम्बन्धमा िाज् िय मानव 

अनधकाि आयोगबाट नसफारिस भएका उििुीको कायावन्वयन गने सम्बन्धी कायव, 
• द्वन्द्वका िममा भएका घाइतेहरुको ननधावरित कायवववनध अनसुाि अपाङ् गताको प्रनतशत 

ननधाविण गने, पनुिावलोकन गने तथा आनथवक सहायता तथा िाहत उपलधध गिाउने  
सम्बन्धी कायव,  

• कुनै घटनामा हत्या वा मतृ्य ुभएका िा् िसेवक तथा सववसाधािणका पीनडत परिवािलाई 

मापदण्ड बमोजिम आनथवक सहायता उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव,  
• सशस्त्र समूहको आिमण, नागरिक वविोध प्रदशवन तथा ववशेष परिजस्थनतको िममा घाइते 

भएकालाई औषधी उपचाि गिाउँदा लागेको उपचाि खचव उपलधध गिाउने सम्बन्धी कायव, 
• सशस्त्र द्वन्द्वका मतृक एविं घाइते ि आजश्रत परिवाििनलाई मानसक वृजि, आनथवक सहायता 

ि बालबानलकालाई िारवृजि एविं अपहिणमा पिेका व्यजिलाई आनथवक सहायता सम्बन्धी 
कायवहरु गने,  

• Web-based Software लाई ननिन्ति अद्यावनधक गिी द्वन्द्व पीनडत परिवािको वहतमा 
उपयोग गने प्रबन्ध नमलाउने, ि  

• सशस्त्र द्वन्द्व ि त्यसका पीनडतहरुको ववविण सम्बन्धी अनभलेख तयाि गने ि त्यसको 
बहआुयानमक उपयोग सम्बन्धी कायव । 

• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषयहरुको अध्ययन, खोि तथा ववश् लेषण गने, 

• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी चेतना अनभवृवर्द् गनव तानलम तथा प्रजशक्षणका लानग िाज् िय 

कायविमहरु सञ् चालन गने ि ववद्यालय तथा ववश् वववद्यालय जशक्षामा ववपद् सम्बन्धी 
पाठ्यिम समावेश गने कायवमा सहयोग एविं समन्वय गने, 

• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, ननयमावली, नीनत तिुवमा ि परिमािवन गने, 

• Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) को सजचवालयसँगको समन्वय तथा 
सहिकतावको रुपमा कायव गने, 

• वृहिि ववपद् िोजखम व्यवस्थापन कायविम Comprehensive Disaster Risk 

Management Programme (CDRMP) को समन्वय गने, 
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४. ववपद् पूवव तयािी तथा 
प्रनतकायव शाखा 

• ववपद् व्यवस्थापनका लानग सिंस्थागत सिंिचना ि प्रणालीको अध्ययन, अनसुन्धान तथा 
नसफारिस गने, ववपद् व्यस्थापनसँग सम्बजन्धत ववनभन् न तहमा तानलम, प्रजशक्षण, गो् ठी 
कायविमको सञ् चालन गने गिाउने तथा अध्ययन ि ववश् लेषण गिी प्रनतवेदन गने, 

• नेपालको भौगोनलक, प्राकृनतक, सडक सिंिचना, खोला, नाला, वन िङ्गल आदद स्प् ट 

देजखने गिी ववपद् िोजखमको लेखाङ्कन तथा नक्साङ्कन तयाि गने, 

• ववपद् सम्बन्धी िणनीनत, कायवढाँचा तथा मापदण्डहरुको ननमावण ि परिमािवन गने, 
• ववपद् व्यवस्थापन तथा िोजखम न्यूनीकिण सम्बन्धी भएका कायविमहरुको समन्वय, 

अनगुमन मूल्याङ् कन ि प्रनतवेदन गने, ि 

• ववपद् िोजखम न्यूनीकिण ि व्यस्थापन सम्बन्धी केन्रीय ि स्थानीय तहमा प्रचलनमा 
िहेका मापदण्ड, ननदेजशका ि कायवयोिनाहरुको अध्ययन, ववश् लेषण गिी उपयिु 

एकीकृत व्यवस्थाका लानग नसफारिस गने, ववपद् िोजखम व्यवस्थापन िाज् िय िणनीनत, 

२०६६ को कायावन्वयन जस्थनतको अध्ययन तथा एविं ववश् लेषण गिी थप कायविमहरु 

कायावन्वयनका लानग नसफारिस गने, ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षेरीय तथा अन्तिावज् िय 

स्तिमा व्यि गरिएका प्रनतवर्द्ताहरुको कायावन्वयन जस्थनतको सनमक्षा एविं ननयनमत 

प्रनतवेदन गने । 

• ववपद् प्रनतकायवका लानग पूववतयािी अवस्थामा िहने, 
• ववपद् सम्बन्धी घटनाहरुको सूचनाको सिंकलन, अद्यावनधक, ववश् लेषण एविं प्रवाह गने, 

• प्रनतकायवका लानग खोि तथा उर्द्ाि टोली ि सिुक्षा ननकायको परिचालन गने, ववपद् 

प्रनतकायवका लानग अन्तिावज् िय सहायता परिचालनको समन्वय एविं सिंयोिन गने, 

• खोि तथा उर्द्ािमा सिंलग्न ननकायहरुका ववद्यमान िनशजि, औिाि,उपकिण ि अन्य 

स्रोत साधनहरुको अनभलेखीकिण एविं ववश् लेषण गने ि प्रनतकायवका लानग गनुवपने थप 

कायवहरुको ववषयमा नसफारिस गने, 

• िाज् िय आपत ्कालीन कायवसञ् चालन केन्र, क्षेर ि जिल्ला आपत ्कालीन कायवसञ् चालन 

केन्रहरुको सञ् चालन ि समन्वय गने, 

• प्रनतकायवका लानग खोि तथा उर्द्ाि क्षमताको ववकास सम्बन्धी कायव गने, 

• ववपद् प्रभाववत परिवािहरुलाई समयमै उजचत िाहत तथा उर्द्ाि व्यवस्थाको लानग केन्र, 

क्षेर ि जिल्लाहरु नबचको कायवमा समन्वय गने, 

• ववपद् प्रनतकायवको पूववतयािीका लानग भावी प्रनतकायव योिना तिुवमा गने, 

• ववपद् सम्बन्धी सम्पूणव सूचनाहरु एउटै केन्रीय Web Base बाट उपलधध गिाउन 

Disaster Portal को सञ् चालन गने, 

• ववपद् प्रनतकायवको समयमा ववषयगत क्षेरलाई परिचालन गिाउने, समय ि मौसम अनसुाि 

आउने तथा आउन सक्ने प्रकोप ि ववपद्का घटनाका सम्वन्धमा आपतकालीन अवस्थामा 
गनुवपने तयािी ि प्रनतकायवका ववषयमा सिोकािवालाहरुसँग िलफल ि अन्तिविया 
सञ् चालन गिी तयािी अवस्थामा िाख् ने, ि 

• SAHANA Software को सञ् चालन गने तथा DesInventor Data सँगको स्थायी सिंयन्र 

स्थापना गने। 
कानून महाशाखा 
१.कानून तथा फैसला 
कायावन्वयन शाखा 
 

 

 

 

 

 

 

 

• मन्रालयसँग सम्बजन्धत ऐन ननयम, ननदेजशका तथा कायवववनधहरूको मस्यौदा तयाि गने  
सम्बन्धी कायव गने, 

• मन्रालय ि अन्तगवतका ववभाग, शाखा ि कायावलयहरूलाई काननुी िाय सल्लाह ददन,े 

• प्रकाजशत गनुवपने ऐन, ननयम सूचनाहरूको मस्यौदा तिुवमा गने तथा िािपरमा प्रकाजशत 

गने गिाउने, 
• मन्रालय ि मातहतका कमवचािीहरूको कानूनी प्रनतिक्षा सम्बन्धी कायव, 
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२.मानव अनधकाि प्रवर्द्वन 
तथा लैवङ्गक न्याय शाखा 

• मन्रालय उपि पिेका रिट ननवेदनहरूको िवाफ तयाि गने सम्बन्धी कायव, 
• सिंघीय नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल अन्तगवतका प्रहिी कमवचािीहरूको 

ववभागीय सिाय उपि पनुिावलोकन सनु् ने, 
• मन्रालय तथा मातहतका ननकायहरूबाट प्रयोग हनुे ऐन ननयमलाई समय समयमा 

पनुिावलोकन गने, 

• प्रादेजशक गृह मन्रालयएविं प्रदेश प्रहिी मखु्यालयबाट गृह प्रशासनसँग सम्बजन्धत ऐन, 
ननयम लगायतका कानूनी नबषयमा कुनै सहयोग सझुाव तथा समन्वयका लानग माग भई 

आएमा उि सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग तथा सझुाव ददने। 

• सिंयिु िा् ि सिंघ, साकव  तथा अन्य अन्तिावज् िय ननकायसँग भएका सजन्ध, सम्झौता, 
महासजन्ध, प्रोटोकलहरु मध्ये गृह मन्रालयबाट सम्पादन हनुपुने कायवहरुको अद्यावनधक 

अनभलेख िाख् ने साथै पक्ष िा् िको हैनसयतले नेपालले सिंयिु िा् िसिंघमा बझुाउन ु पने 

ICCPR/CAT को आवनधक प्रनतवेदन सम्बजन्धत ननकायको सहयोग ि महाशाखा 
प्रमखुसँगको समन्वयमा तयाि गने, 

• मानव अनधकाि, मवहला, दनलत, मजुस्लम आदद मानव अनधकाि आयोगसँग सम्बजन्धत 

कायव, 
• गहृ मन्रालय, मानव अनधकाि इकाईको रुपमा कायव गने, 

• मानव अनधकाि उल्लिंघनका उििुी िाननबन ि आवश्यक कािबाही गने, 

• मानव अनधकाि सम्बन्धी घटनामा भएका यातनामा क्षनतपूनतव सम्बन्धी कायव गने, 

• मन्रालयको लैवङ्गक सम्पकव  ववन्द ुको रुपमा कायव गने, 

• UNHCR १३२५ ि १८२० को िाज् िय कायवयोिना कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, 

• बालबानलका ि घिेल ुवहिंसा सम्बन्धी कायव गने, 

• मानव बेचनबखन ननयन्रण तथा लैवङ्गक सवाल सम्बन्धी कायव गने, 

• अपाङ् ग, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथ बालबानलकाको सिंिक्षण ि मूल्याङ् कन सम्बन्धी कायव, ि 

• बादी समदुाय, मिु श्रनमक, कमैया, हनलया सम्बन्धी कायव । 

५. गहृ मन्रालयका महाशाखा/शाखा ि जिम्मेवाि अनधकािी 
ि.स. मन्रालयको महाशाखा/शाखा जिम्मेवाि अनधकािी कैवफयत 

१ सिुक्षा तथा समन्वय महाशाखा फजणन्रमजण पोखिेल महाशाखा प्रमखु/सहसजचव 
२ प्रशासन महाशाखा गोववन्द प्रसाद रििाल महाशाखा प्रमखु/सहसजचव 
३ ववपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन मशाशाखा प्रदीपकुमाि कोइिाला महाशाखा प्रमखु/सहसजचव 
४ आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा जशविाम पोखिेल महाशाखा प्रमखु/सहसजचव 

५ 
नीनत, योिना, अनगुमन तथा मलु्यािंङ्कन 

महाशाखा 
डा. भी्मकुमाि भसुाल महाशाखा प्रमखु/सहसजचव 

६ कानून महाशाखा कोमल बहादिु खरी महाशाखा प्रमखु/सहसजचव 
७ ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखा गोकणव प्रसाद उपाध्याय शाखा प्रमखु/उपसजचव 
८ प्रहिी कमवचािी प्रशासन शाखा ववश् विाि मिानसनी शाखा प्रमखु/उपसजचव 
९ गनुासो व्यवस्थापन शाखा वविया कुमािी प्रसाई शाखा प्रमखु/उपसजचव 

१० सूचना प्रववनध शाखा सु् मा शे्रष्ठ 
शाखा प्रमखु/वरिष्ठ 
कम्प्यटुि ईजन्िननयि 

११ 
शाजन्त सिुक्षा तथा अपिाध ननयन्रण 

शाखा 
बसन्त भट्टिाई शाखा प्रमखु/उपसजचव 

१२ अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखा फजणन्र दाहाल शाखा प्रमखु/उपसजचव 
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१३ 
स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय 

शाखा 
शेखि पौडेल शाखा प्रमखु/उपसजचव 

१४ कायावलय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा नभमकान्त शमाव शाखा प्रमखु/उपसजचव 

१५ 
आन्तरिक प्रशासन, सवािी तथा सभा 

समािोह व्यवस्थापन शाखा 
ववश्विाि न्यौपाने शाखा प्रमखु/उपसजचव 

१६ आनथवक प्रशासन शाखा मोहन शिण भण्डािी शाखा प्रमखु/उपसजचव 
१७ योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ् कन शाखा अिुवन पौडेल शाखा प्रमखु/उपसजचव 

१८ 
नागरिकता तथा िाविय परिचयपर 

व्यवस्थापन शाखा 
नलला कुमािी के.सी. शाखा प्रमखु/उपसजचव 

१९ लाग ुऔषध ननयन्रण शाखा ववश् वानमर कुइकेल शाखा प्रमखु/उपसजचव 
20 शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा वन्दना िाई शाखा प्रमखु/उपसजचव 
२१ िाहत तथा तथ्याङ् क व्यवस्थापन शाखा शम्भ ुप्रसाद िेग्मी शाखा प्रमखु/उपसजचव 

२२ 
ववपद् अध्ययन िोजखम न्यूनीकिण तथा 

प्रवर्द्वन शाखा 
तलुसी प्रसाद दाहाल शाखा प्रमखु/उपसजचव 

२३ ववपद् पूवव तयािी तथा प्रनतकायव शाखा मातकृा आचायव शाखा प्रमखु/उपसजचव 
२४ कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा श्रीकृ्ण पौडेल शाखा प्रमखु/उपसजचव 

२५ 
मानव अनधकाि प्रवर्द्वन तथा लैंनगक 

न्याय शाखा 
गोमादेवी चेम्िोङ शाखा प्रमखु/उपसजचव 

६. सेवा प्राप् त गनव लाग्न ेदस्तिु ि अवनध 

मन्रालयबाट प्रवाह गरिने सेवाहरु प्राप् त गदाव लाग्ने दस्तिु ि अवनध गहृ मन्रालयको कायव सञ् चालन 
कायवववनध, २०७६ बमोजिम हनुेि । 

७. ननणवय गने प्रविया ि अनधकािी 
मन्रालयका ववनभन् न महाशाखा तथा शाखाहरुबाट सम्पादन गरिने कायवहरुको ननणवय प्रविया गहृ 
मन्रालयको कायव सञ् चालन कायवववनध, २०७६ बमोजिम हनुेि । शाखाबाट सम्पादन गरिने कायव ि सो 
को कायव प्रविया एविं आवश्यक कागिात देहाय बमोजिम िहेका िन,्- 

ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखा 
ननयजुि 

• लोकसेवा आयोगबाट प्राप् त नसफारिस मतुाववक मन्रालय ि अन्तगवतका रिि पदमा ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
९ बमोजिम नसफारिस,  

• ननिोनगताको प्रमाणपर, 

• सपथ ग्रहण पर, ि  

• किाि सेवामा ननयिु हनुे कमवचािीको हकमा सावविननक खरिद ऐन, २०६४ बमोजिम हनुे । 

सरुवा/काि 

• कमवचािी सिंकेत नम्बि खलेुको सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन,  

• ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को व्यवस्था मतुाववक सरुवा गरिने,  
• ननयमानसुाि ननजश् चत अवनधमा/आवनधक ि आवश्यकता अनसुाि,  
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• िािपरािंवकत दद्वतीय शे्रणी सम्मका कमवचािीको हकमा सजचवज्यूबाट ि िािपरािंवकत प्रथम शे्रणीका कमवचािीको हकमा 
माननीय मन्रीज्यूबाट सरुवा सदि गिाई सम्बजन्धत ननकायहरुमा पराचाि गने,  

• िािपरािंवकत ततृीय तथा िािपर अनिंवकत कमवचािीहरुको सरुवाको ननणवय महाशाखा प्रमखुबाट (अनधकाि प्रत्यायोिन 

अनसुाि) सदि गिाई सम्बजन्धत व्यजि तथा जिम्मेवाि ननकायहरुलाई पराचाि गनव, 
• िािपरािंवकत ततृीय शे्रणी सम्मका कमवचािीको हकमा शाखा अनधकृतले, िािपरािंवकत दद्वतीय शे्रणीका कमवचािीको हकमा 

शाखा प्रमखुले ि िािपरािंवकत प्रथम शे्रणीका कमवचािीको महाशाखा प्रमखुले सरुवा परमा हस्ताक्षि गिी िािी गने । 

पदस्थापन 

• ननिामती सेवा ऐन, २०४९ दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम पदस्थापन गरिने ि ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१५ को उपदफा (५) बमोजिम कायावलयका प्रमखु वा अन्य पदमा पदस्थापन गदाव कायवसम्पादन सम्झौता गिी पदस्थापन 

गनव सवकनेि । 

• सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय वा लोकसेवा आयोगको पदस्थापन/नसफारिस पर/ननयजुि पर आवश्यक 
हनुे। 

ववदा स्वीकृनत 

• घि नबदा/नबिामी नबदा/अन्य नबदाको लानग  नबदा नलनपुने स्प् ट कािण सवहतको ननवेदन/नबदा माग फािम  

• सम्बजन्धत कमवचािीको सजञ्चत नबदाको अनभलेख,  

• ७ ददन सम्मको नबदा शाखा प्रमखुले ि सो भन्दा बढी महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृत गिाउने,  
• प्रमखु जिल्ला अनधकािीको हकमा ७ ददन सम्मको नबदा प्रशासन महाशाखा प्रमखुले ि सो भन्दा बढी अवनध भएमा 

सजचवज्यूबाट स्वीकृत गिाई पर माफव त नबदा स्वीकृनतको िानकािी गिाउने । 

पिुस्काि नसफारिस 

• ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११६ ि ११६(क) को व्यवस्था बमोजिमका पिुस्काि प्रदान गनव नसफारिस 

गने, 
• ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११६ (क) अनसुाि पिुस्काि िनौटका आधािहरु उजल्लजखत फािम सवहत 

सम्बजन्धत कायावलय/ववभागको नसफारिस पर 

• मन्रालय/आयोग/सजचवालयले ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११६(क) अनसुाि पिुस्कािको लानग 

कमवचािीको नामावली नसफारिस गदाव कायावलयले भिेि पठाउनपुने  

• ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को दफा ११६(क) अनसुाि िनौट गिी सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्रालयमा पठाउने । 

सिाय 

• अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको ऐन, २०४८ बमोजिम उि आयोगबाट प्रचनलत कानून बमोजिम ववभागीय 

कािबाही गनव लेखी आएमा, सम्बजन्धत कायावलय/महाशाखाबाट कानून बमोजिम कािबाही गनुवपने स्प् ट कािण सवहतको 
नसफारिस भइ आएमा, उजल्लजखत बाहेक ववभागीय प्रमखुलाई आफू मातहतका कुनै कमवचािीले कानून ववपिीत गम्भीि कायव 
गिेको स्प् ट भएमा ि सफाइ पेश गने मौकामा पेश भएको सफाइ/स्पिीकिण सन्तोषिनक नभएमा सिाय प्रस्ताव सवहत 

लोकसेवा आयोगको पिामशव नलने गरिन् ि । ननि कमवचािीलाई ननिामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६०, ६१ ि 

६२ बमोजिम सिाय हनुे गदवि । 

अवकाश 

• ननिामती वकताबखानाबाट प्राप् त अननवायव अवकास सम्बन्धी सूचना 
• PIS प्रनतनलपी 
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स्वेजच्िक अवकाश/िाजिनामा 
• िीतपवुवकको ननवेदन प्रनत,  

• परिचयपरको प्रनतनलपी,  
• ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम १२८ अनसुािका कागिातहरु,  

• िािपर अनिंवकत कमवचािीको हकमा महाशाखा प्रमखुले, उपसजचव ि शाखा अनधकृतको हकमा सजचवस्तिबाट तथा 
सहसजचव ि सजचवको िाजिनामा मजन्रपरिषद् बाट स्वीकृत गिाई पर माफव त िानकािी गिाउने,  

• ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को अनसुचुी १७ क अनसुािको ननवृिभिण माग फािम (प्रशासन महाशाखा प्रमखुबाट 

फािममा उजल्लजखत व्यहोिा प्रमाजणत हनुपने), ि 

• िाज् िय वकताबखाना (ननिामती) लाई ननवृिभिण नसफारिस सम्बन्धी अनिुोध पर । 

तानलम 

• नेपाल प्रशासननक प्रजशक्षण प्रनत् ठानबाट सिंचानलत सेवाकानलन तानलम 

१. तानलमको सूचना पर सिंलग् न भएको िीतपवुवकको ननवेदन, 

२. PIS प्रनतनलपी, ि 

३. महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृत गिाइ नसफारिस गने ।  

• स्वदेश तानलम/भ्रमण/गो् ठी/सेनमनाि  

१. सम्बजन्धत ननकायबाट माग भई आएको हनुपुने, 

२. सम्बजन्धत ववषय हेने कमवचािी एविं ववज्ञलाई प्राथनमकता ददइन,े  

३. यस पूवव तानलम ननलएकालाई तानलममा प्राथनमकता ददइन,े 

४. पनुःतािगी प्रकृनतका तानलमको सम्बन्धमा आधािभूत तानलम नलएकालाई प्राथनमकता ददइन,े 

५. िान् न, नसक् न ि नसकाउन अनभलाषा भएको हनुपुने, 

६. महाशाखा प्रमखुबाट सहभानगता मनोनयन स्वीकृत गिाई अनिुोध गने ननकाय ि सम्बजन्धत कमवचािीलाई पर माफव त 

िानकािी गिाउने ।  

७. अनिुोध गने ननकायलाई पराचाि गदाव मनोनयन भएको कमवचािीको सम्पकव  नम्बि तथा इमेल ठेगाना समेत उल्लेख 

गरिददने ।  

• वैदेजशक तानलम/भ्रमण/गो् ठी/सेनमनािका लानग मनोनयन  

१. सम्बजन्धत ननकायको अनिुोध पर  

(अनिुोध पर अनसुाि कायविम सञ् चालन हनु ेस्थान, नमनत, सहभागी सिंख्या, सहभानगताका आधाि तथा मनोनयन गिी 
पठाउनपुने अजन्तम नमनतलाई ववशेष ध्यान ददई मनोनयन प्रविया अगाडी बढाउने)  

२. पििा् ि मन्रालय वा अथव मन्रालयको अनिुोध पर, 

३. मनोनयन नसफारिस गदाव ववषयको सान्दनभवकता, ववषयको ववज्ञता ि उपयिुता, कायवसम्पादन स्ति, ज्ये् ठता, कायवक्षेर 

तथा ववगतमा वैदेजशक भ्रमणको अवसि पाए नपाएको ि समावेजशता भए नभएको िस्ता पक्षहरु सवहत ननिामती सेवा 
ननयमावली, २०५० ले ननददव् ट गिेको तोकेका शतवहरु पिुा हनु ेगिी गने, 

४. कमवचािीको ननिी प्रयासमा स्वदेश वा ववदेशमा अध्ययन, तानलममा सहभागी हनु चाहेमा मन्रालयको पूवव स्वीकृनत 

आवश्यक पने,  

५. िनौट भएमा ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को अनसूुची १२ (ख) अनसुािको कबनुलयतनामा गिाउन ुपने,  

६. मनोनयन स्वीकृत भए पश् चात सो को िानकािी अनिुोध गने ननकाय तथा सम्बजन्धत कमवचािीलाई गिाउने,   
७. मनोनयनको ननणवय प्रनतनलपी सवहत पििा् ि मन्रालयमा पराचाि गने, ि  
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८. अन्य कुिा बैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ ले तोके बमोजिम हनुेि । 

 

सिंगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण 

• सम्बजन्धत सिंगठनको कायव क्षेरमा आएको भनूमकामा परिवतवन/फेिबदल भइ O&M Survey गनव आवश्यक पनुवको 
औजचत्य पु्  ट्याइ सवहतको सम्बजन्धत कायावलयको नसफारिस पर, 

• मन्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय ि अथव 
मन्रालयका प्रनतनननध सजम्मनलत कायवदल गठन हनुे, 

• उि कायवदलमा थपघट गनुवपने औजचत्य ि आवश्यकता सवहतको ववविण सम्बजन्धत सिंस्थाले उपलधध गिाउन ुपने, 

• उि सनमनतको नसफारिस मतुाववक दिबन्दी सिंिचना फेिबदल गनव फेिबदल भएको सिंगठन सिंिचना तथा दिबन्दी तेरिि 

सवहत सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा नसफारिस गने, ि 

• दिबन्दी थपघट गनव गिाउन मजन्रपरिषद् मा प्रस्ताव गिी मजन्रपरिषद्को ननणवय मतुाववक दिबन्दी फेिबदल सम्बन्धी 
कायवसम्पादन हनुे । 

 

कायवसम्पादन मूल्याङ् कन 

• सम्बजन्धत कमवचािीले प्रत्येक वषव श्रावण ७ गते नभर वावषवक कायवसम्पादन मूल्याङ् कन फािम भिी भिाइ दताव गिी 
सपुिीवेक्षक समक्ष पेश गने,  

• दताव भएको भिपाइ सम्बजन्धत कमवचािीलाई ददनपुने, 

• सपुिीवेक्षकले श्रावण मसान्त सम्ममा मूल्याङ् कन गिी पनुिावलोकन सनमनत समक्ष पेश गनुवपने, 

• ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखाले पनुिावलोकन सनमनतको सजचवालयका रुपमा कामकाि गनुवपने, 

• कायव सम्पादन मूल्याङ् कन कायव सम्पन् न भई सकेपनि उि ३ प्रनत कायव सम्पादन मूल्याङ् कन फािामलाई अलग–अलग 

गिी एक प्रनत सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयको बढुवा सनमनतको सजचवालयमा एक प्रनत लोकसेवा 
आयोगमा लाहा िाप लगाई गोप्य जशलबन्दी गिी पठाउने ि एक प्रनत गृह मन्रालयमा सिुजक्षत तविले िाख् ने व्यवस्था 
नमलाउन,े ि  

• सहसजचवको हकमा कायव सम्पादन मूल्याङ् कन फािाम प्राप् त भएपनि श्रावण मसान्त नभर सपुरिवेक्षकको तफव बाट गहृ 

सजचवले मूल्याङ् कन गिेपनि पनुिावलोकनकताव ि पनुिावलोकन सनमनतको मूल्याङ् कनका लानग प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपरिषद्को कायावलयमा गोप्य रुपमा जशलबन्दी गिी पठाउने। 

 

सम्पजि ववविण 

• ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० को ननयम ११८ को व्यवस्था बमोजिम अनसूुची –१८ मा भएको ढाँचामा सम्बजन्धत 

कमवचािीले आनथवक वषव समाप् त भएको ६० (साठी) ददन नभर सम्बजन्धत कायावलयमा बझुाउन ुपने,  

• साथै नयाँ ननयजुि हनुे भएको कमवचािीले ननयजुि भएको नमनतले ६० (साठी) ददन नभर सम्पजि ववविण बझुाउनपुने व्यवस्था 
िहेको,  

• मन्रालय वा मातहतका जिल्लास्तिीय ननकायहरुबाट प्राप् त सम्पनत ववविण उि अवनध नभरै ननिामती वकताबखानामा दताव 
गने/गिाउन ेव्यवस्था नमलाउन,े ि 

• तोवकएको समय नभर सम्पनत नबविण नबझुाउने कमवचािीहरुको ववविण िाज् िय सतकव ता केन्रमा समयमै उपलधध 
गिाउने । 

 

कायवसम्पादन किाि सम्झौता 
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• जिल्लामा कायवित प्रमखु जिल्ला अनधकािीहरुलाई प्रत्येक वषवको श्रावण मवहनामा तथा सरुवा भइ िाने प्रमखु जिल्ला 
अनधकािीहरुलाई सोही समयमा कायवसम्पादन किाि सम्झौतामा हस्ताक्षि गिाउने, 

• प्रमखु जिल्ला अनधकािीहरुबाट प्राप् त पषृ्ठपोषणका आधािमा कायवसम्पादन सम्झौतालाई आवश्यकता अनसुाि प्रत्येक 

वषवको असाि मसान्त सम्ममा परिमािवन गने, 

• कायावन्वयनको अवस्था पवहचानका लानग नीनत योिना तथा अनगुमन मूल्याङ् कन महाशाखा प्रमखुसँग समन्वय गने, 

• प्रशासन महाशाखा अन्तगवत प्राप् त भएका प्रगनत ववविणहरु योिना तथा अनगुमन मूल्याङ् कन महाशाखामा पठाउन,े ि 

• नीनत योिना तथा अनगुमन मूल्याङ् कन महाशाखाबाट असाि मसान्त नभरमा सबै प्रमखु जिल्ला अनधकािीहरुको 
कायवसम्पादनको समविगत अवस्था सवहतको ववविण प्राप् त गने ि उि ववविण कायवसम्पादन मूल्याङ् कनसँग आवद्व 

गिाउने। 

 

कायवववविण तथा अनधकाि प्रत्यायोिन 

• मन्रालयमा सरुवा भइ आउने महाशाखा प्रमखु/शाखा प्रमखुहरुका लानग नेपाल सिकाि (कायवसम्पादन) ननयमावली, 
२०६४ अनसुाि माननीय मन्रीज्यूबाट सजचवज्यूलाई प्राप् त अनधकािहरु मध्ये महाशाखा तथा शाखाहरुसँग सम्बजन्धत 

कायवसम्पादनका लानग सजचवज्यूबाट हस्ताक्षि गिाई कायवववविण तथा अनधकाि प्रत्यायोिन पर महाशाखा तथा शाखा 
तोवकएको पर साथै उपलधध गिाउने। 

 

शाखाका महत्वपूणव कागिातहरुको अनभलेख तथा PIS अद्यावनधक  

• शाखामा प्राप् त भएका तथा शाखाबाट उत्पादन भएका कागिातहरुको वगीकिण, व्यवस्थापन एविं अद्यावनधक गने साथै 

सरुवा बढुवा लगायत कमवचािीको वैयजिक ववविणहरु तत्काल अद्यावनधक गने । 

प्रहिी कमवचािी प्रशासन शाखा 
नया ँननयजुि/बढुवा 
• नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी बल नेपालका प्रहिी ननिीक्षक/सशस्त्र प्रहिी ननिीक्षक देजख मानथका अनधकृतहरुको ननयजुि 

गहृ मन्रालयबाट हनुे, ि 

• लोक सेवा आयोग तथा बढुवा सनमनतको नसफारिस सवहत प्रहिी प्रधान कायावलयले प्रस्ताव गिी पठाए बमोजिम ननणवय गिाई 
देहाय बमोजिम ननयजुि ददने । 

ि.स. पद/तह बढुवाको ननणवय ददन े
अनधकािी 

बढुवा परमा हस्ताक्षि 
गने अनधकािी 

१ प्रहिी ननिीक्षक सजचव शाखा अनधकृत 

२ प्रहिी/सशस्त्र प्रहिी नायब उपिीक्षख ि प्रहिी उपिीक्षक सम्म सजचव उपसजचव 

३ प्रहिी/शसस्र प्रहिी बरि् ठ उपिीक्षक देजख प्रहिी नायब 
महाननिीक्षकसम्म 

मन्री सहसजचव 

४ प्रहिी/शसस्त्र प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षक ि महाननिीक्षक नेपाल सिकाि मजन्रपरिषद् सजचव 
 

वैदेजशक भ्रमण, तानलम ि सेनमनाि 

• नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिी बल, नेपालका प्रहिी कमवचािीहरुको सहभानगताको लानग कुनै ननकायबाट अनिुोध भइ 

आएमा वैदेजशक भ्रमण कायवववनध, २०७५ अनसुाि हनुे गिी सहभानगता मनोनयनका लानग सम्बजन्धत प्रहिी प्रधान 

कायावलयलाई पराचाि गने, ि 

• प्रहिी प्रधान कायावलयबाट मनोनयन भइ आए अनसुाि प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी वरि् ठ उपिीक्षक सम्मको सजचवस्तिबाट, 

प्रहिी/सशस्त्र प्रहिी नायव महाननिीक्षकको मजन्रस्तिबाट ि प्रहिी/सशस्त्र प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षक/महाननिीक्षकको 
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मजन्रपरिषद् बाट स्वीकृत भए अनसुाि सम्बजन्धत अनिुोध गने ननकाय तथा पििा् ि मन्रालयमा ननणवयको प्रनतनलपी सवहत ि 

सम्बजन्धत प्रहिी कमवचािीलाई नलजखत रुपमा िानकािी गिाउने। 

 

ववभागीय कािबाही 
• प्रहिी ऐन, २०१२, प्रहिी ननयमावली, २०७१ तथा सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८, ि सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, २०७२ मा 

धयवस्था भए बमोजिम सम्बजन्धत प्रहिी प्रधान कायावलयको नसफारिसमा आवश्यक कािबाही गने । 

 

अध्ययन नबदा स्वीकृत 

• प्रहिी ऐन, २०१२, प्रहिी ननयमावली, २०७१ तथा सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८, ि सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, २०७२ मा 
धयवस्था भए बमोजिम सम्बजन्धत प्रहिी प्रधान कायावलयको नसफारिसमा अध्ययन नबदा स्वीकृत गने । 

सूचना प्रववनध शाखा 
ववद्यतुीय माध्यमबाट सूचना प्रवाह 

• महाशाखा प्रमखुसँगको समन्वयमा मन्रालयको वेबसाइटमा सूचना तथा समाचाि ननयनमत रुपमा Update गने, दैननक 

रुपमा अद्यावनधक गने,   

• मन्रालय मातहतका ववभागीय ननकाय तथा जिल्ला प्रशासन कायावलय, इलाका प्रशासन कायावलय, सीमा प्रशासन 

कायावलयहरुको Website ननयनमत रुपमा अद्यावनधक भए नभएको अनगुमन ि आवश्यकतानसुाि Backstopping साथै 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनसुाि सावविाननक गनव नमल्न ेसबै सूचनाहरु Website माफव त सावविाननक गनव सम्बजन्धत 

ननकायसँग समन्वय गने, 

• महाशाखा/शाखाहरुबाटनलजखत रुपमा अनिुोध भइ आए अनसुाि परिपर प्रणाली, इमेल, एसएमएस माफव त मन्रालय 

मातहतका ननकायहरुमा सूचना प्रवाह गने, 

• MoHA Domain बाट प्रत्येक शाखा ि व्यजिको Email Create गिी प्रदान गने, 

• परिपर System को Memory Management को काम गने, 

• नेपाल सिकाि मजन्रपरिषद्मद् मा पेश गनुवपने प्रस्तावहरु स्वचानलत नसस्टममा Upload गने ि त्यसको Monitoring गने, ि 
• CIMS मा प्रवव् टी गरिएका पिुाना नागरिकताका प्रमाणपरका सिंख्या रुि ुएिंव प्रमाजणत गिी जिल्ला तथा ईलाका प्रशासन 

कायावलय पठाउन ेि सो को िेकडव िाख् न,े 

• दैननक रुपमा मन्रालय, जिल्ला प्रशासन कायावलय, ईलाका प्रशासन कायावलय ि एकीकृत सेवा केन्रहरुमा वेबसाइट, E-
Attendence, CIMS, परिपर प्रणाली ि इन्टिनेट तथा इन्िानेटमा आएका समस्याहरुको समाधानको पहल गने, ि  

• Read Only Access को सनुबधाको लानग अनिुोध भै आएमा कायवववनधले तोके बमोजिमको िीत परु् याई वटप्पणी पेश गने। 

 

कम्प्यटुि प्रणालीबाट नागरिकताको प्रमाणपर ववतिण 

• प्रववनध सिंयोिनको प्रबन्ध नमलाउन,े DBA सम्बन्धी कायव गने, 

• नबनभन् न जिल्ला प्रशासन कायावलय ि ईलाका प्रशासन कायावलयमा नागरिकताको सफ्टवेयि Oracle Database 

Installation ि सञ् चालनमा सहयोग गने, 

• नागरिकता सफ्टवेयिको Database मा बेला-बेलामा आइपने समस्याहरुको Troubleshooting गने, 

• CIMS Software लाई सहि बनाउन प्रयोगकतावहरुबाट सझुाव सिंकलन गने, 

• Read Only Access को लानग Username/Password प्रदान गने ि त्यसको व्यवस्थापन गने,   

• CIMS (Citizenship Information and Management System) बाट ववतिण कायवको सिंयोिन गने, ि  
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• आवश्यकताको पवहचान गिी केन्रीय सभविको भण्डािण क्षमता बढाउने । 

 

सफ्टवेयिमा इन्िी भएका डाटामा सिंशोधन 

• नागरिकताको सफ्टवेयिमा इन्िी भएका डाटा सिंशोधन गनव सम्बजन्धत प्रमखु जिल्ला अनधकािी वा सम्बजन्धत कायावलयको 
प्रमखुको पर, 

• अरु सफ्टवेयिमा इन्िी भएका डाटामा सिंशोधन गनव सम्बजन्धत कायावलय प्रमखु/महाशाखा प्रमखुको पर, ि 

• महाशाखा प्रमखुबाट ननणवय हनुे । 

 

इन्टिनेट सनुबधाको धयवस्था 
• मन्रालयको लानग आवश्यक पने VPN, इन्टिनेट/इन्िानेट, अजप् टकल फाइबि, नलि लाईन िडान गने, 

• इन्टिनेट ि इन्िानेटको धयवस्था गने, 

• जिल्ला प्रशासन कायावलय ि अन्य कायावलयहरुको लानग अजप् टकल फाइबि, नलि लाईन इन्टिनेट ि इन्िानेटको धयवस्था 
गने, ि 

• मन्रालय ि मातहतका ननकायहरु बीच नेटववकव ङको धयवस्था गने । 

 

साइबि सिुक्षाको प्रबन्ध 

• Username Access Manual बनाउने,  
• Firewall Monitoring गने, 

• आवनधक रुपमा Cyber Security Audit गने, 

• System Architect नमलाउन,े  

• केन्रीय सभविको सिुक्षा प्रबन्ध नमलाउने,  
• Operating system ननयनमत रुपमा अद्यावनधक गने, 

• डाटाको धयाकअप दैननक रुपमा नलने धयवस्था गने,  

• Hardware Replacement Plan बनाउने,   
• Virtual Private Network को धयवस्था गने,  

• सूचना प्रववनध ववभाग ि िाज् िय सूचना प्रववनध केन्रसँग आवश्यक समन्वय गने, ि 

• Cyber Security सम्बन्धी Password, Code लगायतका सिुक्षा प्रबन्धका सम्बन्धमा शाखा प्रमखु ि महाशाखा प्रमखु 

स्तिमा अनभलेख िाख् ने प्रबन्ध नमलाउन े। 

 

स्पेनसवफकेशन एविं लागत अनमुान तयािी 
• बावषवक रुपमा आवश्यकताको पवहचान गिी कायविम स्वीकृत गिाउने एविं बिेटको धयवस्था नमलाउने, 
• हाडववेयि ि सफ्टवेयि खरिदको लानग स्पेजशवफकेशन एविं लागत अनमुान ि ToR, RFP, Evaluation Criteria बनाउने, 

ि 

• कोटेशन एविं बोलपरको मूल्याङ् कन गनव सहयोग गने । 

 

नागरिकताको डाटा इन्िीको प्रमाणीकिण 

• सम्बजन्धत कायावलयको पर,  

• अनधकृत कमवचािीबाट रुि,ु ि  
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• शाखा प्रमखुबाट प्रमाजणत गने । 

 

केन्रीय सभवि एविं डाटावेसमा पहुँच  

• सजचवस्तिबाट ननणवय गिाई Read Only Access को सवुवधाको लानग अनिुोध भै आएमा कायवववनधले तोके बमोजिमको 
प्रविया पिुा गिी पहुँच ददने, ि 

• अन्य पहुँचको हकमा सिुक्षाको प्रबन्ध नमलाई आवश्यकताको आधािमा पहुँच ददने । 

 

ममवत सम्भाि सम्बन्धी कायव 
• केन्रीय सभवि एविं डाटाबेसको ममवत सम्भाि गने,  

• Hardware ममवत सम्भाि गने,  

• सफ्टवेयिहरुमा आउने समस्याहरुको Online समाधान गने, ि  

• प्राववनधक कमवचािीले आवश्यक प्रबन्ध नमलाउने । 

 

मजन्रपरिषद् मा अनलाईन प्रस्ताव पठाउन े

• सम्बजन्धत महाशाखा/शाखाबाट प्रस्ताव तयाि भै आउनपुने,  

• कम्प्यटुि ईजन्िननयि, कम्प्यटुि अनधकृत, कम्प्यटुि अपिेटि तथा अन्य कमवचािीले अटोमेशन प्रणालीबाट पठाउने, ि  

• अनभलेख िाख् न ेप्रबन्ध नमलाउन े। 

मन्री तथा मजन्रपरिषद् को कायावलयबाट प्राप् त नलजखत उििुी फियौट 

• प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलयबाटआएको नलजखत पर प्राप् त गने,  

• परको व्यहोिा हेिी कािबाही, िाय ि ननणवय कायावन्वयन के.हो ? परको वगीकिण गने, 

• आवश्यक कािबाहीका लानग लेखी आएमा ववषयबस्तकुो प्रकृनत अनसुाि िनु ननकायसँग सम्बजन्धत हो सोही ननकायमा लेखी 
पठाउने,  

• आवश्यक कािबाहीका लानग गम्भीि ववषयवस्त ुउठान भई आएमा १५ ददनको अवनध तोकी नलजखत प्रनतवेदन माग गने,  

• िाय प्रनतवियाका लानग लेखी आएमा सम्बजन्धत ननकायमा १५ ददनको अवनध तोकी िाय प्रनतवेदन माग गने,  

• िाय प्रनतवेदन प्राप् त भएपनि उि प्रनतवेदन सिंलग् न गिी सम्बजन्धत ननकायमा फियौटका लानग लेखी पठाउने तथा थप 

बझु् नपुने भएमा िाननबन टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने, ि  

• ननणवय कायावन्वयनका लानग लेखी आएका परहरु प्राप् त भएपनि परको प्रकृनत अनसुाि ननणवय गिी अगानड बढ्ने । 

गनुासो व्यवस्थापन शाखा 
प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलय, हेलो सिकािबाट प्राप् त अनलाईन गनुासो ि उििुी फर्छ्यौट 

• प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद् को कायावलयको हेलो सिकाि सफ्टवेयि प्रणालीमा यस मन्रालयका लानग प्राप् त गनुासोहरुको 
वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,  

• गनुासोहरुको प्रकृनत हेिी आवश्यक कािबाही, िाय, ननणवय कायावन्वयन के.हो ? परको वगीकिण गने, 

• आवश्यक कािबाहीका लानग लेखी आएमा ववषयबस्तकुो प्रकृनत अनसुाि िनु ननकायसँग सम्बजन्धत हो ? सोही ननकायमा 
हेलो सिकाि अनलाईन सफ्टवेयि प्रणाली माफव त ननकायहरुलाई प्रदान गरिएको अनलाईन पहुँच प्रणालीमा पठाउने, ि  

• उि ववषयको कािबाही भएपनि मातहतका ननकाय एविं कायावलयहरुलाई सो ववषयको बािेमा भएको कािबाहीको ववविण 

प्रवव् ट गनव लगाई गनुासो फर्छ्यौट गने । 
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माननीय गहृमन्रीज्यूको सजचवालयबाट प्राप् त गनुासो ि उििुी फर्छ्यौट 

• माननीय गहृमन्रीज्यूको सजचवालयबाट प्राप् त गनुासोहरुको वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने, 

• गनुासोहरुको प्रकृनत हेिी आवश्यक कािबाही, िाय ि ननणवय कायावन्वयन के.हो ? परको वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,  

• आवश्यक कािबाहीका लानग लेखी आएमा ववषयबस्तकुो प्रकृनत अनसुाि िनु ननकायसँग सम्बजन्धत हो ? सोही ननकायमा 
लेखी पठाउन,े  

• आवश्यक कािबाहीका लानग गम्भीि ववषयवस्त ुउठान भई आएमा १५ ददनको अवनध तोकी नलजखत प्रनतवेदन माग गने,  

• िाय प्रनतविया माग गनुवपने उििुी वा गनुासो भएमा सम्बजन्धत ननकायमा १५ ददनको अवनध तोकी िाय माग गने,  

• िाय प्रनतवेदन प्राप् त भएपनि अध्ययन गिी सो सम्बन्धमा के गनुवपने हो ? िाय सवहत पेश गने, ि 

• ननणवय कायावन्वयनका लानग लेखी आएका परहरु प्राप् त भएपनि परको प्रकृनत अनसुाि आवश्यक ननणवय भए बमोजिम गने 

। 

 

अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्राप् त परहरुको फर्छ्यौट  

• ननणवय कायावन्वयनका सम्बन्धमाः  
(अ) परसाथ प्राप् त आयोगको ननणवयलाई उच्च प्राथनमकता ददई कायावन्वयन प्रविया अगानड बढाउने,  
(आ) परको प्रकृनत अनसुाि अवनध तोकी सम्बजन्धत ननकाय वा पदानधकािीलाई ननणवय कायावन्वयन गनव लेखी पठाउने ि सो 

को प्रनतवेदन माग गने,  

(इ) ननणवय कायावन्वयन भएको िानकािी अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा लेखी पठाउने, ि 

(ई) ननणवय कायावन्वयन भएको िानकािी प्राप् त नभएसम्म ननयनमत रुपमा ताकेता गरििहने ।  

• िाय प्रनतवियाका सम्बन्धमाः  
(अ) प्राप् त पर सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आदद कुन प्रकृनतको हो ? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,  

(आ) परको प्रकृनत अनसुाि ७ (सात) ददनको अवनध तोकी सम्बजन्धत ननकायको पदानधकािीबाट िाय प्रनतवेदन नलने,  
(इ) सम्बजन्धत ननकाय वा पदानधकािीबाट िाय सवहतको प्रनतवेदन माग गने, 

(ई) िाय प्रनतवेदन प्राप् त भएपनि उि प्रनतवेदन, मन्रालयबाट ननणवय गिाई िाय सवहतको प्रनतवेदन समावेश गिी लेखी 
पठाउन ेवा िाननबन टोली गठन गनुवपने देजखएमा टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने,  

(उ) थप िाननबन आवश्यक भए अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा पठाउने  
• आवश्यक कािबाही सम्बन्धमाः 

(अ) प्राप् त पर सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आदद कुन प्रकृनतको हो? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,  

(आ) परको प्रकृनत अनसुाि ७ (सात) ददनको अवनध तोकी सम्बजन्धत ननकायको पदानधकािीलाई आवश्यक कािबाहीका 
लानग लेखी पठाउने, 

(इ) प्राप् त प्रनतवेदन/िवाफलाई अध्ययन गिी ननणवय गने अनधकािीलाई िानकािी गिाउने, 
(ई) प्रनतवेदन प्राप् त भएपनि मन्रालयको िाय सवहत ननणवय गने अनधकािीबाट ननणवय गिाई कािबाही टँुग्याउने, ि 

(उ) थप िाननबन गनुवपने देजखएमा िाननबन टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने ि ननणवय गने अनधकािीबाट ननणवय 

गिाई कािबाही ि अजख्तयाि दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा िानकािी पठाउनपुने भनी लेखी आएकोमा िानकािी 
पठाउन ेवा अनभलेखमा िाख् ने । 

 

िाज् िय सतवकता केन्रबाट प्राप् त परहरुहरुको फियौट 

• प्राप् त पर सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आदद कुन प्रकृनतको हो ? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने, 
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• परको प्रकृनत अनसुाि ७ (सात) ददनको अवनध तोकी सम्बजन्धत ननकायको पदानधकािीलाई आवश्यक कािबाहीका लानग 

लेखी पठाउन,े  

• प्राप् त प्रनतवेदन/िवाफलाई अध्ययन गिी के गनव उपयिु हनु्ि ननणवय गने अनधकािीलाई िानकािी गिाउने, 
• प्राप् त प्रनतवेदन अध्ययन गिी मन्रालयको ननणवय साथ प्रनतवेदन सिंलग् न िाखी लेखी पठाउने ि थप िाननबन गनुवपने देजखएमा 

िाननबन टोली गठन गिी िाननबन प्रनतवेदन नलने, 
• प्रनतवेदन प्राप् त भएपनि ननणवय गने अनधकािीबाट ननणवय वा आदेश नलई सामान्य प्रकृनतको भएमा अनभलेखीकिण गिी 

भण्डािण गने, ि 

• िाय वा िानकािी माग भई आएका परहरुको हकमा िवाफ/िाय/प्रनतवेदन समावेश गिी अनभलेख िाखी िाज् िय सतवकता 
केन्रमा पठाउन े। 

 

नागरिकबाट टेनलफोन/नलजखत/मौजखक गनुासो एविं उििुी सम्बोधन  

• प्राप् त गनुासो उििुी सामान्य, िरुिी, अत्यन्त िरुिी, गोप्य आदद कुन प्रकृनतको हो ? वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने,  

• गनुासोको प्रकृनत हेिी कािबाही अगानड बढाउन ुपने हो वा होईन ? यवकन गने,  

• गम्भीि प्रकृनतको गनुासो भएमा ननणवय गने अनधकािीलाई िानकािी गिाउने,  
• ननणवय गने अनधकािीको ननणवय, ननदेशन तथा आदेश बमोजिम गने,  

• सामान्य प्रकृनतको गनुासोको हकमा फियौट्को व्यवस्था गने, ि  

• गनुासो कायावन्वयनको अवस्था बािेमा टेनलफोन, फेसबकु, जट् वटि, ईमेल, पर वा अन्य कुनै उपयिु माध्यमबाट 

गनुासोकतावलाई िानकािी गिाउन े। 

िाननबनका लानग टोली खटाउने 
• मन्रालयमा प्राप् त गनुासो एविं उििुीका लानग िाननबन गनव आवश्यक ि भन् ने सजचवस्तिबाट आवश्यक ठाननएमा 

सम्बजन्धत जिम्मेवाि पदानधकािी सजम्मनलत िाननबन टोली गठन गनुवपनेि । उि टोलीलाई कायवववविण ि अवनध तोकी 
काममा लगाउन ुपनेि ।  

• मन्रालयबाट टोली खटाउन नसवकने भएमा सम्बजन्धत जिल्ला वा निमेकी जिल्लाको कमवचािीलाई खटाइने ि। 

 

गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायविमः  
• सेवाग्राही तथा मातहतका ननकायको गनुासो सम्बोधन गनवका लानग ७ वटै प्रदेशमा मन्रालयबाट आयोिना गरिने प्रादेजशक 

सिुक्षा गो् ठीमा गनुासो सम्बोधन  सम्बन्धी कायविम समेतलाई समावेश गिी सूचना प्रवाह गरिनेि । प्राप् त पृ्  ठपोषणलाई 

प्राथनमकतामा िाखी समस्या समाधान गरिनेि । 

 

गनुासो 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) 

शाजन्त सिुक्षा तथा अपिाध ननयन्रण शाखा 
क्षरेीय तथा प्रादेजशक सिुक्षा गो् ठी ि अन्तिकृयात्मक कायविमहरु सञ् चालन 

mailto:gunaso@moha.gov.np
mailto:gunaso@moha.gov.np
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• प्रदेश स्तिीय सिुक्षा गो् ठी वावषवक रुपमा एक पटक तथा आवश्यकता अनसुाि गो् ठी आयोिना हनु ेस्थान ि नमनत सवहत 

वटप्पणी उठान  गिी माननीय मजन्रस्तिको ननणवयबाट नमनत ि स्थान तय भए पश् चात सिुक्षा गो् ठीको तयािी गने।  

• माननीय मन्रीज्यूबाट सदि भईसकेपनि सम्बजन्धत ननकायहरुलाई पराचाि गने।  

• प्रदेश स्तिीय सिुक्षा गो् ठीको लानग आवश्यक व्यवस्था नमलाउने सम्बन्धमा आयोिक जिल्लाका प्रमखु जिल्ला 
अनधकािीलाई सिुक्षा गो् ठी सम्पन् न गनव आवश्यक पने सम्पूणव व्यवस्था नमलाउन व्यानिको नमूना सवहत पराचाि गने।  

• आनतथ्यता ग्रहणका लानग माननीय गहृमन्री, माननीय आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्री, प्रदेश प्रमखु सजचव, मखु्य 

मन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलय, श्रीमान ्सजचव ज्यू, आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालय, लाई गो् ठीको नमनत, 

स्थान ि समय सवहत पराचाि गने।  

• प्रदेश सिुक्षा गो् ठीमा सहभानगता िनाउने सम्पूणव प्रमखु जिल्ला अनधकािीहरुलाई गो् ठीमा प्रस्ततु गरिने प्रनतवेदन सवहत 

जिल्लामा िहेका सबै सिुक्षा प्रमखुहरु सवहत गो् ठी हनुे नमनत भन्दा अजघल्लो बेलकुासम्म कायविम स्थलमा आईपगु्न 

पराचाि गने।  

• प्रहिी प्रधान कायावलय, सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल प्रधान कायावलय, ि िाज् िय अनसुन्धान ववभागलाई गो् ठीमा कायावलयका 
प्रमखुज्यूको सहभानगता हनुका साथै सम्बजन्धत प्रदेश/बावहनी/सिंघीय प्रहिी इकाई/ गण/गलु्म/जिल्लाका प्रमखुहरुलाई समेत 

ननदेशन ददन पराचाि गने 

• िक्षा मन्रालयलाई गो् ठीमा नेपाली सेनाको केन्रबाट उच्चस्तिीय अनधकािी सवहत सम्बजन्धत प्रदेश अन्तगवत पने 

जिल्लाका पतृनापनत, बावहनीपनत, गण तथा गलु्म प्रमखुहरुको, सहभानगताको धयवस्थाका लानग पराचाि गने ि सो को 
बोधाथव सैननक मखु्यालय, भरकाली, काठमाडौंलाई समेत ददने। 

 

सिुक्षा तथा अन्य बैठकहरु सञ् चालन 

• केन्रीय सिुक्षा सनमनतको बैठक 

• कायव सञ् चालन तहका पदानधकािीहरुको साप् तावहक सिुक्षा बैठक (Operation)  

• नसिंहदिवाि सिुक्षा सम्बन्धी बैठक   

• खतिा ववश् लेषण तथा मूल्याङ् कन सम्बन्धी बैठक   

• व्यजिगत सिुक्षा उपलव्ध गिाउन ेकेन्रीय ननदेशन सनमनतको बैठक   

• अन्य आकजस्मक सिुक्षाका बैठकहरु   

• यातायात तथा िावफक व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकहरु   

• ननवावचन सिुक्षा सेल   

• यस प्रकािका ननयनमत बैठकहरु सिुक्षा समन्वय महाशाखा प्रमखुको समन्वयमा सिुक्षा ननकायका प्रनतनननधहरुको 
उपजस्थनतमा हनुे। 

 

देशभि दैननक घट्न ेघटनाको दैननक तथा साप् तावहक ववविण सिंकलन ि प्रनतवेदन गने 

• देशभि दैननक रुपमा घटेका घटनाहरुको नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल ि जिल्ला प्रशासन कायावलयहरुबाट दैननक 

प्रनतवेदन प्रणाली (DRS) तथा अन्य माध्यम माफव त प्राप् त प्रनतवेदनलाई अध्ययन ि ववश् लेषण गिी सिंजक्षप् त रुपमा प्रत्येक 

ववहान १०:०० बिे (आवश्यकतानसुाि समय हेिफेि हनुसक्ने) माननीय गहृमन्री, श्रीमान ्सजचव तथा सिुक्षा समन्वय 

महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने।  

• साप् तावहक रुपमा मानथ उजल्लजखत सिुक्षा ननकायहरुबाट प्राप् त आन्तरिक सिुक्षा ववश् लेषण प्रनतवेदन सिंकलन, अध्ययन, 

ववश् लेषण ि प्रनतवेदन गने। 
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अनत ववजश् ट तथा ववजश् ट व्यजिहरुको भ्रमणमा सिुक्षा व्यवस्था नमलाउन े

• अनत ववजश् ट व्यजिहरुको भ्रमणका समयमा सिुक्षा व्यवस्थाका लानग सम्बजन्धत ननकायबाट नलजखत रुपमा भ्रमण 

कायविम प्राप् त भएपश् चात सिुक्षा व्यवस्थाका लानग भ्रमण कायविम सवहत सम्बजन्धत प्रदेशको आन्तरिक मानमला तथा 
कानून मन्रालयसँग समन्वय गने साथै नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बलि सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयहरुलाई सिुक्षा 
व्यवस्थाका लानग ननदेशन गने।  

• ववजश् ट व्यजिहरुको हकमा भने नेपाल प्रहिी ि सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयहरुमा पराचाि गने । 

 

आपत्कालीन परिजस्थनत, ववपद् वा वविामी घाईतेहरुको हवाई उर्द्ाि गनव हेनलकप्टि उडान अनमुनत ददन े

• घाईतेहरुको जस्थनत गम्भीि भई घटनास्थल नजिकै िहेका स्वास्थ्य सिंस्थाहरुमा उपचाि सम्भव नदेजखएमा सम्बजन्धत जिल्ला 
प्रशासन कायावलयबाट घाईते वा उद्वाि गनुव पने व्यजिको ववविण सवहत अनिुोध भई आएमा घाईतेको खचवमा वा गृह 

मन्रालयले न ैउडान वापतको बील भिुानी गने गिी मा. गृहमन्रीस्तिको ननणवयबाट िक्षा मन्रालय माफव त नेपाली सेनाको 
हेनलकप्टि माफव त उद्वािको व्यवस्था नमलाउने। उि उडान बापतको बील प्राप् त भए पश् चात भिुानीका लानग आनथवक 

प्रशासन शाखालाई सक् कलै बील सिंलग्न िाखी पराचाि गने। 

 

व्यजिगत सिुक्षा उपलव्ध गिाउन े

• व्यजिगत सिुक्षा माग गिी मन्रालयमा प्राप् त ननवेदनहरु सिंकलन गिी ववजश् ट व्यजिहरुको सिुक्षा व्यवस्थापन 

कायवववनधमा व्यवस्था भए अनसुाि खतिा मूल्याङ् कन तथा ववश् लेषण सनमनतमा ननणवयाथव पेश िद्द गने, सनमनतले जिल्ला 
सिुक्षा सनमनत लगायत अन्य सिुक्षा ननकाय वा माध्यमबाट सिुक्षा खतिा िहे निहेको के कस्तो अवस्था ि भन्न े ववषयमा 
िानकािी सिंकलन ववश् लेषण तथा मूल्याङ् कन गिी सनमनतको िाय सवहत केन्रीय ननदेशन सनमनतमा नसफारिश गदवि। 

आन्दोलन वा अन्य घटनाहरुमा पिी मतृ्य ुभएका व्यजिलाई शवहद घोषणा गने घाईतेहरुको उबाि तथा उपचाि ि 

परिवािहरुलाई क्षनतपूनतव तथा आनथवक सहायता उपलव्ध गिाउन े

• ववनभन् न आन्दोलन तथा वविोध प्रदशवनका नसलनसलामा मतृ्य ुभएका व्यजिहरुलाई सम्बजन्धत जिल्ला सिुक्षा सनमनतबाट 

भएको नसफारिशका आधािमा मा. मन्रीस्तिको ननणवयबाट शहीद घोषणा गने, घाईतेहरुको उद्वाि तथा उपचाि ि 
परिवािलाई िाहत उपलधध गिाउन ेववषयमा नेपाल सिकाि मजन्रपरिषद् मा प्रस्ताव पेश गने, ि  

• मजन्रपरिषद् बाट ननणवय भए पश् चात कायावन्वयनका लानग आनथवक प्रशासन शाखा ि सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयमा 
पठाउने । 

 

शवहद घोषणा गने सम्बन्धी कायव 
• ववनभन् न कालखण्डमा िा् िको लानग उल्लेखनीय योगदान ददनकुा साथै नेपाल ि नेपालीको सवोपिी वहतका लानग आफ्नो 

िीउज्यानको बनलदान गने महान सपूतहरुलाई उहाँहरुको योगदानको कदिस्वरुप माननीय गहृन्रीस्तिबाट ननणवय गिी 
नेपाल सिकाि मजन्रपरिषद् मा शहीद घोषणाका प्रस्ताव पेश गने। 

 

हातहनतयाि खरिद अनमुनत सम्बन्धी कायव 
• व्यजिगत सिुक्षाको लानग हातहनतयािको खरिद अनमुनत (पचेजचङ लाईसेन्स) सम्बजन्धत जिल्ला सिुक्षा सनमनतको 

अनिुोधमा सजचव स्तिीय ननणवय भएपश् चात बाजणज्य तथा उपभोिा सिंिक्षण ववभागमा पराचाि गने 

 

ननषेनधत क्षरेमा ननिी हेनलकप्टि उडान अनमुनत 
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• ननषेनधत क्षेरमा ननिी हेनलकप्टि उडान कायवप्रविया, २०७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन 

शाखाबाट अवलम्बन हनुे कायवप्रविया अनसुाि कायावलय समय बाहेकको समय ि सावविननक ववदाको ददनमा उडान अनमुनत 

ददने। 

 

दद्वपक्षीय तथा अन्तिावज् िय सभा, सम्मेलन, बैठकको प्रभावकािी सिुक्षा व्यवस्थापनका लानग सिुक्षा योिना ननमावण ि 

कायावन्वयन गने 

• िा् ि प्रमखु, सिकाि प्रमखु, मन्रीस्ति वा सजचव ि ववभागीय प्रमखु ववजश् ट स्तिमा सहभानगता हनु ेनेपाल आयोिक भएका 
दद्वपक्षीय वा बहपुक्षीय सहभानगतामा हनु े कायविमहरुको सन्दभवमा गृह मन्रालयको कायवक्षेर सिुक्षा तथा परिवहन 

व्यवस्थापन िहने गिेको ि। गृह मन्रालय न ैआयोिक िहने अवस्थामा समग्र व्यवस्थापनको जिम्मेवािी गहृ मन्रालयको 
िहन्ि । नेपाल सिकाि आयोिक हनुे क्षेरीय तथा अन्तिावज् िय प्रकृनतका कायविमहरुको सिुक्षा तथा परिवहन 

व्यवस्थापन तयािी गदाव कायविम हनुे नमनत, स्थान ि सहभागी िा् िहरु ननजित भएपनि देहाय बमोजिम तयािी गने गरिएको 
ि। 

९. कायविम ववशेष केन्रीत गिी सिुक्षा योिना ननमावण गनेः 
• नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिीका कायवसञ् चालन तहका (Operational Departments) प्रमखुहरुको 

सहभानगतामा सिुक्षा समन्वय महाशाखा प्रमखुले बैठकको आयोिना गने,  
• कायविमको प्रकृनत अनसुाि पििा् ि मन्रालय, िक्षा मन्रालय ि अथव मन्रालयका पदानधकािीहरुलाई आमन्रण 

गने,   
• सिुक्षा चनुौतीहरुको मूल्याङ् कन तथा ववश् लेषण गने,   
• कायविम अवनधभि परिचालन गने सिुक्षाकमी, परिवहन, सवािी साधन तथा अन्य बन्दोवस्तीको आकँलन,   
• सूचना सिंकलन ि ववश् लेषण प्रणाली ननधाविण सहभागीहरुको आवागमन, आवास सिुक्षा, कायविमस्थल सिुक्षा 

लगायत समग्र पक्षको सिुक्षा योिना ननमावण गने,  
• ववजश् ट व्यजिको सिुक्षा व्यवस्थापन कायवववनध अनसुाि सिुक्षा प्रबन्धको ढाँचा हनुे प्रािजम्भक मस्यौदा तयाि गिी 

श्रीमान ्गहृ सजचवज्यू समक्ष प्रस्ततु गने, ि  

• सिुक्षा योिना कायावन्वयनमा लैिान ुअजघ मा. गहृमन्री समक्ष प्रस्ततु गने ि प्राप् त सझुावहरु तथा ननदेशन सवहत 

कायावन्वयन गने गिाउने। 

१०. परिवहन व्यवस्थापनको लानग व्यवस्थापन महाशाखासँग समन्वय गने। 

११. सबै सिुक्षा ननकायको प्रनतनननधत्व िहन े गिी Joint Office Monitoring Centre (JOC) खडा गिी योिना 
कायावन्वयनको अनगुमन गने। 

१२. सिुक्षा कायव समूहहरुको ननमावण देहाय अनसुाि हनुेः  
• सिुक्षा परिवहन तथा यातायात धयवस्था अनगुमन तथा समन्वय कायव टोली – टोली प्रमखु नेपाली सेनाबाट 

सहायक िथी दिावका सिुक्षा अनधकािी ि अन्य सिुक्षा ननकायहरुबाट प्रनतनननधत्व हनुे,  
• आवासस्थल सिुक्षा कायवटोली – नेपाली सेनाका महासेनानी दिावका सिुक्षा अनधकािी टोली प्रमखु िहने,  
• सम्मेलन स्थल सिुक्षा कायवटोली – नेपाली सेनाका महासेनानी दिावका सिुक्षा अनधकािी टोली प्रमखु िहन,े  
• सवािीमागव सिुक्षा कायव टोली – टोली प्रमखु नेपाल प्रहिीबाट प्रहिी वरि् ठ उपरिक्षक दिावका सिुक्षा अनधकािी 

सवहत अन्य सिुक्षा ननकायबाट प्रनतनननधत्व हनुे,  
• खाद्य तथा पेय पदाथव सिुक्षा कायव टोली – टोली प्रमखु खाद्य प्रववनध तथा गणु ननयन्रण ववभागबाट बरिष्ठ खाद्य 

अनसुन्धान अनधकृत ि अन्य सिुक्षा ननकायहरुबाट सदस्य िहन,े  
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• Rescue and Evacuation Team – नेपाली सेना बाट प्रमखु सेनानी दिावका सिुक्षा अनधकािीको सिंयोिकत्वमा 
सबै सिुक्षा ननकायबाट सिंलग्नता िहने,  

• Side Events आयोिक कायव टोली – Bilateral Visits को हकमा पििा् ि मन्रालयबाट समन्वय हनुे,  
• कािकेड सिुक्षा कायव टोली – महासेनानी नेपाली सेनाको सिंयोिकत्वमा अन्य सिुक्षा ननकाय, स्वास्थ्य मन्रालयको 

जचवकत्सकको टोली समेत िहने, 
• बम Threat Incident Management कायव टोली – नेपाली सेनाबाट प्रमखु सेनानीको सिंयोिकत्वमा अन्य 

सिुक्षा ननकायबाट प्रनतनननधत्व हनुे,  
• ववमानस्थल, बाययुान, VVIP Lounge, आगमन तथा प्रस्थान कायविम तथा धयागेि सिुक्षा कायव टोली – 

सहायक िथी वा सो सिह का सिुक्षा अनधकािीको सिंयोिकत्वमा टोली िहने,  
• िावफक व्यवस्था कायव टोली – प्रहिी बरिष्ठ उपरिक्षक टोली प्रमखु सवहतनेपाली सेना, सशस्त्र प्रहिी बल ि िाज् िय 

अनसुन्धान ववभागबाट अनधकृत कमवचािीहरु, 
• खतिा मूल्याङ् कन कायव टोली – प्रहिी नायव महाननिीक्षकको सिंयोिकत्वमा सबै सिुक्षा ननकायबाट प्रनतनननधत्व 

िहने,  
• सम्पकव  तथा बन्दोबस्ती कायव टोली – आयोिक ननकाय वा नेपाल प्रहिीको सिंयोिकत्वमा कायवटोली िहने, 
• सिुक्षा पास तथा नमनडया व्यवस्था कायव टोली – सूचना तथा प्रशािण ववभागका महाननदेशकको सिंयोिकत्वमा 

सिुक्षा ननकायका अनधकृत प्रनतनननध सदस्य िहने,  
• मेनडकल कभि समन्वय तथा सिुक्षा कायव टोली – मेनडकल ननदेशक स्वास्थ्य मन्रालय ि सिुक्षा ननकायका 

जचवकत्सकहरुको टोली,  
• सम्मेलन वा कायविममा सवािी साधन व्यवस्थापन कायव टोली – धयवस्थापन महाशाखा गृह मन्रालयका 

महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा आन्तरिक व्यवस्थापन “ख” शाखा प्रमखु गहृ मन्रालय, ववजश् ट व्यजि सिुक्षा 
सेवा ननदेशनालय नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी तथा शसश्र प्रहिी बल नेपालका अनधकृत कमवचािीहरुको कायव टोली 
िहने ि 

• यसका अनतरिि आवश्यकता अनसुाि अरु कायव समूहहरु गठन गनव सवकन्ि । 

सीमा तथा अध्यागमन शाखा 
ववदेशीहरुलाई कायव सहमनत उपलधध गिाउन े

• सम्बजन्धत मन्रालयको ननणवय सवहतको नसफारिस, नेपाल सिकािि समाि कल्याण परिषद ि सम्बजन्धत पक्षसँग भएका 
साधािण सिंझौता, कायविम सझौता, MOU ववदेशीहरुको सक् कलै िाहदानी, नभसा, Bio Data एविं ननयजुि 

पर/Agreenment 

•  ववज्ञापनबाट काम लगाउन ुपनेमा प्रकाजशत ववज्ञापन, ववशेषज्ञता सम्बजन्ध प्रमाणपर, कम्पनी बोडवको ननणवय, ि 

• सजचवज्यूबाट स्वीकृत गिाउन े।  

On Arrival Visa उपलधध नहनुे िा् ि1का ववदेशीहरुलाई On Arrival Visa िािी गनव नसफारिस गने   

• सम्बजन्धत मन्रालयको नसफारिस,  
• कायविम सूची, ववदेशीको आगमन,  

 
1 On Arrival Visa नपाउने मलुकुः  

ईिाक, प्यालेिाईन, अफगाननस्तान, ईनथयोवपया, लाईबेरिया, सोमानलया, नाईिेरिया, घाना, जिम्बाधवे, स्वाजिल्याण्ड, क्यामरुन  ि नसरिया 
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• बसाई तथा प्रस्थान सम्बजन्ध आयोिकको प्रनतवर्द्ता पर,  

• ववदेशीको िाहदानी, बायोडाटा ि यारा ववविण (आगमन, वसाई ि प्रश्थानको) खतिा ववश् लेषण तथा मूल्याङ् कन  सम्बन्धी 
बैठक, 

• सजचवज्यूबाट स्वीकृत गिाउने।  

Diplomatic Passport वाहक ववदेशी ननषनेधत क्षरेमा ननःशलु्क पदयारा अनमुनत पर िािी गनव नसफारिस गने।  

• पििा् ि मन्रालयको नसफारिस, ववदेशीको िाहदानी, नभषा ि परिचयपरको िायाँकवप, भ्रमण स्थानको ववविण (नमनत ि 

स्थान खलेुको)   
• अनमुनत िािी गनव सजचवज्य ुबाट स्वीकृत गिाइ िािी गनवका लानग अध्यागमन ववभाग लेखी पठाउने। 

 

बाब ु ववदेशी नागरिक ि नेपाली आमाबाट नेपालमा िन्मकेा बच्चाहरुलाई ववदेशयाराका लानग यारा अनमुनत पर 

(Travel Document) िािी गनव नसफारिस गने।  

• सम्बजन्धत जिल्लाको प्र.जि.अ.को फोटो प्रमाजणत सवहतको नसफारिस पर, आमाको ना.प्र. पर, वववाह दताव, बच्चाको िन्म 

दताव,नाता प्रमाजणत, ववदेशी बाबकुो िाहदानी, स्थायी बसोबासको (वप.आि.),का साथै परिवािलाई Sponser Letter 

महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृत गिाइ नसफारिस गने।  

ननषेनधत क्षेरमा हेनलकप्टि उडान गनव अनमुनत ददने  
• सम्बजन्धत पक्षको ननवेदन/हेनलकप्टि कम्पनीको अनिुोध पर,  

•  वविामी/यारहुरुको परिचय खुल्ने कागि (ववदेशीको हकमा िाहदानी, नभषा, पदयारा अनमुनत पर), ढुवानी गरिन ेबस्तकुो 
नाम ि परिमाण,  

• सिं.प.तथा ना.उ. मन्रालय,  

• सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस   

• उपिोिानसुािका कागिातहरु पूणव भएपश् चात महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृत गिाइ उडान अनमुनत उपलधध गिाउने। 

• कायावलय समय बाहेक उडान अनमुनत उपलधध गिाउनपुने भएमा शाजन्त सिुक्षा तथा अपिाध ननयन्रण शाखाबाट गिाइने 
गैह्रकानूनी रुपमा नेपालमा बसेका ववदेशीहरुलाई नन्काशन  सम्बन्धी कायव  
• अध्यागमन कायवववनध, २०६५ को दफा ६.३ अनसुाि कावावही तथा नन्काशन गने।  

स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा 
स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायव  
• जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन ि एकीकृत सेवा केन्र समेतको काम, कतवव्य, अनधकाि, जिम्मेवािी तथा 

कायवसम्पादन प्रवियामा आवश्यकता अनसुाि समन्वय गने,  

• जिल्लाको वस्त ुजस्थनतको अनभलेख िाख् ने ि समय समयमा अद्यावनधक गने,  

• आपूनतव जस्थनतको अनगुमनमा सहयोग गनेि गिाउने,  
• स्थानीय प्रशासन सञ् चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिल्लाहरुबीच आवश्यकता अनसुाि समन्वय  सम्बन्धी कायव गने,  

• प्रदेश ि जिल्ला सदिमकुाम एविं स्थानीय तहहरुको सीमाना हेिफेि भएमा सो को अनभलेख व्यवजस्थत गनेि गिाउने। 

 

 शिणाथी  सम्बन्धी कायव  
यस शाखाले शिणाथी  सम्बन्धी मानमलाको अध्ययन एविं व्यवस्थापनका लानग शिणाथी मानमला समन्वय  सम्बन्धी िाज् िय 

इकाई (National Unit for the Coordination of Refugee Affairs-NUCRA) को रुपमा कायव गदवि। त्यस अन्तगवत 

सम्पादन हनुे मखु्य मखु्य कायवहरु देहाय बमोजिम िन।्   
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• शिणाथी मानमला ि शिणाथी जशवविको आवश्यकता अनसुाि अनगुमन गने,  

• नेपाल जस्थत ववनभन् न जिल्लाहरुमा िहेका नतव्वती शिणाथीहरुको सिंख्या ि अवस्थालाई अद्यावनधक गने,  

• पूवी नेपालको झापा ि मोिङमा िहेको भटूानी शिणाथी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने,  

• नेपालमा िहेका भटुानी शिणाथीहरुको पनुवावस (Group Resettlement) को लानग इच्िा गनेहरु (Interest 

Excercise)को लानग आवश्यक सहिीकिण ि समन्वय गने,  

• सोह्र वषव उमेि पगेुका ि यस अजघ शिणाथी परिचयपर नलन िुट भएका दताववाल भटूानी शिणाथीहरुलाई शिणाथी 
परिचयपर ववतिण  सम्बन्धी कायव गने,   

• भेटघाट, अध्ययन ि अन्य प्रयोिनका लानग ववदेश िान चाहने भटुानी/नतधबती शिणाथीहरुलाई यारा अनमुनतपर (Travel 

Document) िािी गनव पििा् ि मन्रालयमा नसफारिश गने,  

• पारिवारिक पनुनमवलन (Family Reunion) को लानग ववदेश िान चाहने शिणाथीहरुलाई यारा अनमुनतपर (Travel 

Document) को लानग पििा् ि 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 सिंयिु िा् िसिंघीय उच्चायिुको कायावलय (UNHCR), 

IOM, WFP लगायत सिंस्थाहरुसँग समन्वय गने,  

• नेपालमा िहेका भटुानी ि नतधबती शिणाथीहरुको ववविण समय समयमा अद्यावनधक गने तथा उि ववविणलाई Digitize 

गने,   

• शिणाथी  सम्बन्धी ववषयमा अध्ययन अनसुन्धान गने/ गिाउने।  

१. भटुानी शिणाथीका लानग िाभल डकुमेण्ट बनाउन आवश्यक कागिातहरु  

• शिणाथी समन्वय इकाईमा पेश गिेको ननवेदनको प्रनत   

• शिणाथी समन्वय इकाई, झापाबाट ननवेदकको फोटो प्रमाजणत गरिएको नसफारिश,  

• भटुानी शिणाथी परिचयपरको सक् कलै प्रनत   

• आमन्रणकतावबाट प्राप् त आमन्रणपर, बैंक व्यालेन्स, पासपोटव/नग्रनकाडव/नागरिकता समेतका कागिातहरु 

(सम्बजन्धत देशको Notary Public बाट वा सम्बजन्धत देशको िािदूतावासबाट प्रमाजणत),  

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

• Refugee Coordination Unit (RCU) झापामा दताव भएको िनसद,  

• मवहला तथा नावालकहरुको हकमा अनभभावकको प्रमाजणत मञ्जुिीनामा,  
• सम्बजन्धत देशको सिकाि वा िािदूतावासको पर, बा्मबख्त या क्गउउयचत  सम्बन्धी कागिात (एक तफी 

यारा अनमुनतपरका लानग थप आवश्यक पने)  पासपोटव साइिको ५(पाँच) प्रनत फोटो। 

 

२. नतधबती शिणाथीका लानग िाभल डकुमेण्ट बनाउन आवश्यक कागिातहरु  

• सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयमा पेश गिेको ननवेदन  

• सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट आवश्यक कागिात सवहत ननवेदकको फोटो प्रमाजणत सवहतको 
नसफारिश,  

• आमन्रणकतावबाट प्राप् त आमन्रणपर, बैंक व्यालेन्स, पासपोटव, नग्रनकाडव, नागरिकता समेतका कागिातहरु 

(सम्बजन्धत देशको Notary Public बाट वा सम्बजन्धत देशको िािदूतावासबाट प्रमाजणत),  
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• आमन्रणपरमा ननवेदकको भ्रमण  सम्बन्धी सम्पूणव खचव आमन्रणकतावले व्यहोने व्यहोिा उल्लेख भएको 
कागिात,  

• शिणाथी परिचयपरको सक् कलै प्रनत,  

• क्याम्पमा वसोवासको नसफारिश,  

• मवहला तथा नाबालकहरुको हकमा अनभभावकको प्रमाजणत मञ्जुिीनामा,  
• सम्बजन्धत देशको सिकाि वा िािदूतावासको पर, Affidavit of Support सम्बन्धी कागिात (एक–तफी यारा 

अनमुनतपरका लानग थप आवश्यक पने)  ५ (पाँच) प्रनत पासपोटव साइि फोटो  
 

३. यारा अनमुनतपर (Travel Document) प्रदान गने प्रवियाः  
• यारा अनमुनतपर (Travel Document) को लानग प्राप् त ननवेदन साथ उजल्लजखत कागिातहरु साथ िाखी पेश 

भएको/नभएको यवकन गने,  

• यस मन्रालयमा िहेको अनभलेखमा नाम दताव तथा परिचयपर अनसुािको ववविण नभडाउने,  
• ननणवयका लानग वटप्पणी उठाई पेश गने,  

• ननणवय भै आएपनि यारा अनमुनतपर (Travel Document) को लानग पििा् ि मन्रालयमा नसफारिश गिी 
पठाउने।  

• Travel Document िािी भए पश् चात पििा् ि मन्रालयले यस शाखामा पठाउने शिणाथीको शिणाथी 
परिचयपर (Refugee Card) सम्बजन्धत शिणाथीको फाइलमा सिुजक्षत िाख् ने  

• Two Way Travel Document िािी भएका शिणाथीको हकमा जखजचएको शिणाथी परिचयपर शाखामै िाख् न े 

ि One Way Travel Document िािी भएका शिणाथीको हकमा भने उनीहरु ववदेश याराबाट फवकव एपिी 
यारा अनमुनतपर जखची शिणाथी परिचयपर वफताव गने  

 

जशिाचाि भेटघाट तथा दद्वपक्षीय/बहपुक्षीय बैठक सञ् चालन  

• बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव   
१. कुटनीनतक ननयोग तथा अन्तिावज् िय सिंघसिंस्थाका पदानधकािीहरु पििा् ि मन्रालय माफव त माननीय मन्रीज्यू एविं 

सजचवज्यूसँग जशिाचाि भेटघाटका लानग अनिुोध भई आएमा सम्बजन्धत सजचवालयमा समन्वय गने,  

२. भाित सिकाि ि नेपाल सिकािको गृह मन्रालय बीच गहृमन्री, सजचव, सहसजच वस्तिीय बैठक, भेटघाट ि वातावको 
तयािी गने। (सामान्यतः गृह सजचवस्तिीय बैठक प्रत्येक वषव नेपाल ि भाितले आलोपालो गिी गने व्यवस्था िहेको ि 

भन ेअन्य बैठक आवश्यकता अनरुुप गने व्यवस्था िहेको ि),  

३. चीन सिकाि ि नेपाल सिकािको गहृ मन्रालयबीचगहृमन्री, सजचव, सहसजचवस्तिीय बैठक, भेटघाट ि वातावको 
तयािी गने। (सामान्यतः गृह सजचवस्तिीय बैठक प्रत्येक वषव नेपाल ि चीनले आलोपालो गिी गने व्यवस्था िहेको ि 

भन ेअन्य बैठक आवश्यकता अनरुुप गने व्यवस्था िहेको ि)  

४. दजक्षण एजशयाली क्षेरीय सहयोग सिंगठन (SAARC) वा सदस्य िा् िका सम्बर्द्मन्री, सजचव, सहसजचवस्तिीय बैठक, 

भेटघाट ि वातावको तयािी गने,  

५. सीमावती क्षेरमा हनुे तस्किी लगायत अन्य आपिानधक कायवलाई ननयन्रण गने उद्देश्यले नेपाल–भाित ि नेपाल–

चीनका सीमावती जिल्लामा सिुक्षा सँग सम्बजन्धत पदानधकािीहरुको बैठकको समन्वय गने,  

६. BIMSTEC अन्तगवतका ववनभन् न Thematic Group, Sub-Group Meeting को तयािी गने तथा BIMSTEC को 
Focal Point को रुपमा कायव गने 
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७. SAARC अन्तगवतका ववनभन् न Sub-Group Meeting को तयािी गने तथा SAARC को Focal Point को रुपमा 
कायव गने। 

 

• दद्वपक्षीय/बहपुक्षीय बैठकहरुको तयािीः   
१. नेपालमा आयोिना हनुे बैठकको सिंख्या ि प्रत्येक बैठकको अनमुाननत खचवको आधािमा मन्रालयको वावषवक बिेट 

तथा कायविममा समावेश गनव समयमा न ैयोिना महाशाखालाई लेखी पठाउने,  
२. नेपालले आयोिना गने बैठकको नमनत प्रस्ताव गिी वटप्पणी उठाई ननणवय गिाउने,  
३. नेपालले आयोिना गदाव बैठकको नमनत तय गिी उि नमनत पििा् ि मन्रालयमाफव त अको पक्षलाई प्रस्ताव गने,  

४. अको पक्षले उि प्रस्ताववत नमनतमा सहमनत िनाएमा बैठकको एिेण्डा तय गिी पििा् ि मन्रालय माफव त अको 
पक्षलाई ननमन्रणा पठाउने। सहमनत निनाएको खण्डमा पनुः अको नमनत प्रस्ताव गने,  

५. नेपालको तफव बाट भाग नलने प्रनतनननधमण्डलको नामावली तयाि ठण् गिी अको पक्षलाई पििा् ि 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 िाजखने Welcome Address, Keynote Address अथवा Remarks तयाि 

गने,  

८. बैठकमा कुनै प्रस्ततुीकिण गनुवपने भए सोको तयािीको लानग आवश्यकता अनसुाि सम्बजन्धत ननकाय, पदानधकािी वा 
ववज्ञबाट तयािी गिाउन,े  

९. बैठकको लानग मन्रालयको वावषवक कायविममा बिेट िुट्याईएको खण्डमा मन्रालयको आनथवक प्रशासन शाखालाई 

बैठकको बािेमा िानकािी ददई बिेट ननकाशाको लानग अनिुोध गने। वावषवक बिेट अन्तगवत बिेट ववननयोिन 

नभएको खण्डमा आनथवक प्रशासन शाखामाफव त अथव मन्रालयलाई आवश्यक बिेट व्यवस्थापनको लानग अनिुोध गने,  

१०. बैठक तयािीको लानग आवश्यक सम्पूणव खचवको Cost Break Down गिी आनथवक प्रशासन शाखामा पठाउन,े  

११. बैठकको प्रकृनत अनसुाि आवश्यक पने नेपाल लगायत अन्य देशको झण्डाको लानग पििा् ि मन्रालयलाई पराचाि 

गने,  

१२. कायविम स्थलमा सिुक्षा प्रवन्ध गनव आवश्यकता अनसुाि एक्इ समेत आवश्यक पने भए सो को व्यवस्थाका लानग 

प्रहिी प्रधान कायावलयमा पराचाि गने,  

१३. प्रनतनननधमण्डललाई Local Transportation, Airport Pick-up/Drop को लानग गाडी व्यवस्थापन सम्बन्धी ननणवय 

गिी सभासमािोह तथा सवािी व्यवस्थापन शाखालाई पराचाि गने,  

१४.  प्रनतनननधमण्डलको लानग Protocol अनसुाि अन्य शाखाहरुसँग समेत समन्वय गिी Liaison Officer खटाउन,े  

१५. प्रनतनननधमण्डलको आगमन ि प्रस्थानको लानग Protocol अनसुाि VIP Lounge व्यवस्था गनुवपने भएमा पििा् ि 

मन्रालय प्रोटोकल महाशाखामाफव त नर.अ.वव.लाई पराचाि गने,  

१६.  प्रनतनननधमण्डलको स्वागत तथा नबदाई (ववमानस्थलमा) Protocol अनसुाि मन्रालयको कमवचािीले गने,  

१७.  आवश्यकता अनसुाि बैठकको ददन साँझ प्रनतनननधमण्डललाई ददने स्वागत िारीभोिको तयािी गने,  

१८.  िारी भोिमा सहभानगताका लानग ननमन्रणा–पर तयाि गिी प्रनतनननधमण्डललाई ननमन्रणा गने,  

१९. िारी भोिमा साँस्कृनतक कायविम आयोिना गनुवपने ननणवय भएको खण्डमा सो को तयािी तथा प्रस्ततुीको लानग नेपाल 

प्रहिी वा सशस्त्र प्रहिी बललाई पराचाि गने  

 

कािागाि प्रशासन सम्बन्धी कायव  
• कैद माफी नमनाहा  
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१. गणतन्र ददवस, सिंववधान ददवस लगायत ववशेष अवसिमा ज्येष्ठ नागरिक  सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२, 

कािागाि ननयमावली, २०२० (सिंशोधन समेत) को ननयम २९ को उपननयम (१) ि (२क), कािागाि व्यवस्थापन 

कायवववनध, २०७३ एिंव सिाय माफी, मलु्तवी, परिवतवन वा कम गने  सम्बन्धी कायवववनध, २०७१ बमोजिम असल 

चालचलन भई कैद सिाय िुट ददन योग्य देजखएका कैदीबन्दीको कािागाि व्यवस्थापन ववभागबाट नसफारिश भई 

आएको नामावली रुि ुगने,   

२. उि रुि ुनामावली मानथ उजल्लजखत ऐन, ननयम, कायवववनध अनसुाि भए नभएको यवकन गिी मजन्रपरिषद्मा ननणवयको 
लानग प्रस्ताव पेश गने,  

३. ननणवय पिात ्सो नामावली िा् िपनतको कायावलयमा पठाउने,  
• कािागाि प्रशासन ि सधुाि  सम्बन्धी कायवहरुको लानग समन्वय गने, 

• नेपालको कािागािमा िहेका ववदेशी कैदीबन्दीहरुसँग भेटघाटका लानग सम्बजन्धत देशको कुटनीनतक ननयोगहरुबाट 

अनिुोध भई आएमा कािागाि व्यवस्थापन ववभागसँग आवश्यक समन्वय गने। 

• गहृ प्रशासन सधुाि मागवजचर, २०७४ को बुँदा निं. ७० मा उल्लेख भए अनसुाि कािागाि ननयमावलीमा सिंशोधन गिी कैदी 
वन्दीको िासन नसदा, नावालक नसदा, सतु्केिी खचव, दाहसिंस्काि खचव आदद सवुवधा समयानकूुल बढाउने  सम्बन्धी कायव 
गने। 

• गहृ प्रशासन सधुाि माजग्चवर, २०७४ को बुँदा निं.७२ मा उल्लेख भए अनसुाि कैदी बन्दीलाई स्वास्थ्य चौकी सिह औषधी 
उपलधध गिाउन े सम्बन्धी कायव गने।  

• कािागाि सम्बन्धी अन्य कायवहरु (पराचाि, िायमाग, वटप्पणी लगायत) गने, 

 

 सिंघ सिंस्था सम्बन्धी कायव : 
• सिंस्था दताव ऐन, २०३४ अन्तगवत दताव भएका सिंघ सिंस्थाहरुको ववविण अद्यावनधक गने/गिाउने,  
• िाज् िय ननदेशन ऐन, २०१८ अन्तगवत दताव भएका सिंघ सिंस्थाहरुको ववविण अद्यावनधक गने/गिाउने  
• िाज् िय ननदेशन ऐन, २०१८ अन्तिगत दताव भएका सिंघ सिंस्थाहरुको ववधान सिंशोधन गनुव पिेमा सोही ऐनको दफा ४ 

बमोजिम सिंशोधनको स्वीकृनतका लानग वटप्पणी उठाई मजन्रपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गने,  

• जिल्लाहरुबाट सिंघसिंस्था दताव, नवीकिण, खािेिी लगायतका ववषयमा िाय पिामशवका लानग लेखी आएमा िाय पिामशव ददने 
• सिंघसिंस्था  सम्बन्धी नीनतगत ववषयमा िाय ददने ठघ 

• मातहत कायावलयहरुबाट सिंघ सिंस्था  सम्बन्धी ववषयमा कुनै िाय, ननदेशनका लानग लेखी आएकमा तालकु पदानधकािी 
समक्ष पेश गिी ननणवय भए बमोजिम ननकासा ददने।  

 

आनधकारिकता सम्बन्धी कायव 
• ववदेशमा िहेका नेपालीहरुको कागिातहरु िस्तै– िाहदानी, नागरिकता, ID Card आददको आनधकारिकता सम्बन्धमा 

पििा् ि मन्रालयबाट बझु्न आएमा सो सम्बन्धमा सम्बजन्धत ननकायमा पठाई तदनरुुप पििा् ि मन्रालयमा लेखी 
पठाउने। 

 

ननवावचन आयोग ि ननवावचन  सम्बन्धी कायव  
• नेपाल सिकािको स्वीकृनत आवश्यक पने ननवावचन आयोगका पदानधकािीहरुको ववदेश भ्रमण स्वीकृनतका लानग 

मजन्रपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गने,  

• ननवावचनका समयमा प्रबन्ध गनुवपने सिुक्षा व्यवस्थाका लानग केन्रीय ननवावचन सेल गठन गिी जिल्ला जस्थत जिल्ला ननवावचन 

सेलहरुसँग समन्वय ि सहिीकिण गने, 
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• मतदाता परिचयपर सम्बन्धी कायवमा ननवावचन आयोगलाई सहयोग गने।  

 

आवासीय तथा गैि आवासीय िािदूत ननयजुि स्वीकृनत सम्बन्धी कायव  
• नेपालसँग कुटनीनतक सम्बन्ध भएका िा् िहरुले नेपालका लानग आवासीय तथा गैि–आवासीय िािदूत पदमा ननयजुि गनव 

प्रस्ताव भएका व्यजिहरुको Security Clearance को लानग पििा् ि मन्रालयमा माफव त अनिुोध भइ आएमा सोको लानग 

प्रहिी प्रधान कायावलयलाई पराचाि गने,  

• उजल्लजखत Security Clearance प्राप् त भए पिात ्प्रस्ताववत िािदूतको ननयजुिको लानग गहृ मन्रालयको स्वीकृनतको 
लानग सजचवस्तिीय ननणवय गिी पििा् ि मन्रालयमा पराचाि गने।  

 

अवैतननक वाजणज्यदूत ननयजुि  सम्बन्धी कायव  
• नेपालसँग कुटनीनतक सम्बन्ध भएका िा् िहरुले कुनै स्वेदशी वा ववदेशी नागरिकलाई नेपालको कुनै क्षेरानधकाि तोकी 

अवैतननक वाजणज्यदूत पदमा ननयजुि गनव प्रस्ताव गिेमा उि व्यजिको Security Clearance को लानग प्रहिी प्रधान 

कायावलयलाई पराचाि गने,  

• उजल्लजखत Security Clearance प्राप् त भए पिात ् प्रस्ताववत अवैतननक वाजणज्यदूतको ननयजुिको लानग सजचवस्तिीय 

ननणवय गिी पििा् ि मन्रालयमा पराचाि गने। 

 

मानव िवहत हवाइ उपकिण (ड्रोन) उडान अनमुनत/नवीकिण 

• मानव िवहत हवाइ उपकिण (Remotely Piloted Aircraft-RPA) Popularly Known as Drone उडान अनमुनत 

इिाित प्राजप् तका लानग सम्बजन्धत व्यजि/सिंस्थाको ननवेदन (मानव िवहत हवाइ उपकिण (Remotely Piloted Aircraft-

RPA) Popularly Known as Drone उडान  सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनरुुप Category A ि 
Category B अन्तगवत पने RPA-Drone को उडान अनमुनत सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट ि Category C ि 
Category D अन्तगवत पने RPA-Drone को उडान अनमुनत यस मन्रालयबाट हनुे।)   

• ननवेदनका साथमा ननम्नानसुािका कागिातहरु अननवायव समावेश भए नभएको यवकन गने;  

१. नागरिक उड्यान प्रानधकिणमा उपकिण दताव गिेको प्रमाणपर ि प्रानधकिणको उडान सहमनत पर। 

२. उडानको स्प् ट उदे्वश्य ि उडान गनव चाहेको क्षेर तथा स्थान सम्बजन्ध ववविण (Flight Details, Google/Flight 

Location Map), उडान शरुु गने ि सम्पन् न गने अवनध खलेुको ववविण।  

३. ववदेशी व्यजि वा सिंस्थाको हकमा स्थानीय व्यजि वा एिेन्सीलाई ददइएको अनधकाि पर (Authorization Letter)  

४. RPA उडान गने व्यजिको वायोडाटा, नागरिकता वा िाहदानी ि ववदेशी व्यजिको हकमा Valid Visa  

५. शतव पालना  सम्बन्धी उडानकतावको प्रनतवद्वता ।  

• उपिोिानसुािका कागिात सवहतको ननवेदन प्राप् त भए पश् चात महाशाखा प्रमखुबाट तोक आदेश भएपनि शाखा अनधकृतले 

सो सम्बन्धमा नेपाल प्रहिीको िायका लानग प्रहिी प्रधान कायावलयलाई पराचाि गने। 

• नेपाल प्रहिीबाट प्राप् त िायका आधािमा उडान अनमुनत ददन उपयिु देजखएमा महाशाखा प्रमखुको िाय सवहत सजचवबाट 

स्वीकृत गिाइ  कायवववनधको बुँदा निं. १२ च) अनसुािका ववषयहरु यवकन गिी अनसुचुी २ बमोजिमको RPA/Drone 

उडान अनमुनत पर उपलधध गिाउने। ि सोको बोधाथव सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलय तथा सिोकािवाला 
ननकायहरुलाई समेत ददने। 

• उडान अनमुनत उडान इिाित पाएको नमनतले ३ मवहनाको हनुेि। 

 

स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कायवहरु (ववववध)  
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• अन्ति प्रदेश सहयोग समन्वय ि सहिीकिण सम्बन्धी कायव गने,  

• नेपाल प्रहिीबाट प्राप् त ववदेशी नागरिकहरुको मतृ्य,ु वेपिा, घाइते लगायतका ववषयहरुको िानकािी सम्बजन्धत 

िािदूताबासलाई गिाउन पििा् ि मन्रालयलाई पराचाि गने, 

• अन्य मन्रालयसँग सम्बजन्धत प्राप् त सूचनाहरु तत ्तत ्ननकायहरुमा समन्वय गिी कायव गने, 

• सपुदुवगी एविं पािस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कायव गने।आपिानधक वियाकलापमा सिंलग्न व्यजिको आदान प्रदान ि 

हस्तान्तिणका लानग कानूनको परिनध नभर िही सम्बर्द् ननकायसँग समन्वय गने, 

• प्राचीन स्मािकको सिंिक्षण तथा सिकािी सम्पजिको सिंिक्षण, सम्भाि तथा ममवत सम्बन्धी कायवहरुको लानग आवश्यक 

समन्वय गने, 

• ननमावण सामग्री, ज्याला दििेट, घिभाडा, ढुवानी, िासन ठेक्का सम्बन्धी कायवमा कुनै कदठनाई आइपिेको व्यहोिा लेखी 
आएमा सो को सहिीकिण गने, 

• बिाि अनगुमन तथा ननयन्रण, उपभोिा वहत, कालोबिािी ननयन्रण, ठि खाद्य तथा गणु ननयन्रण ि आपूनतव जस्थनत िस्ता 
ववषयसँग सम्बजन्धत कायवहरुको समन्वय गने, 

• सावविननक यातायात, सञ् चाि सम्बन्धी कायवहरु गने, 

• होटल, लि, िेिुिेण्ट ननयमन, हाटबिाि, मेला, िारावास ननयमन सम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रवियागत कायवहरु गने, 

• जचठ्ठा सञ् चालन  सम्बन्धी कायव तथा िवुा, चन्दा सिंकलन ननयन्रण सम्बन्धी कायव गने, 

• अवैध धमव प्रचाि ि धमव परिवतवन  सम्बन्धी कायवको ननयन्रणको लानग समन्वय गने, 

• दगुवम क्षेर ि लामा गमु्वा व्यवस्था सनमनतसँग समन्वय िाखी भए गिेका कामको अनभलेख िाख् ने कायव गने, 

• हाट बिाि मेला सम्बन्धी कायव गने। 

कायावलय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा  
इ–हाजििी सम्बन्धी 
• नयाँ ननयजुि भई वा सरुवा भई आएका कमवचािीहरुलाई इ हाजििीमा हाजिि गनुव अगानड सो कमवचािीको बािेमा ननिामती 

कमवचािी प्रशासन शाखाबाट Verify गिाउने।  

• मानसकरुपमा इ हाजििीको अनभलेख ननिामती कमवचािी प्रशासन शाखा ि आनथवक प्रशासन शाखामा पठाउने।  

• सरुवा िमाना नलएको वा अवकाश भएको कमवचािीको अनभलेख तरुुन्त इ हाजििी बाट हटाउने। 

 

दताव चलानी व्यवस्थापन 

• कायावलयको दताव चलानी कायवलाई ववद्यतुीय प्रणालीमा आवद्व गनव सूचना प्रववनध शाखासँग समन्वय गने।  

• दताव चलानी शाखामा कायवित कमवचािीहरुलाई सूचना प्रववनध सम्वन्धमा क्षमता ववकासकालानग समन्वय गने।  

 

कायावलय सामग्री व्यवस्थापन  

• महाशाखा तथा शाखाहरुकालानग आवश्यक पने कायावलय सामग्रीहरुको पवहचान गिी ववननयोजित विेटको परिनधनभर एविं 
सावविननक खरिद ऐन ननयमावलीको अधीनमा िही एकमु्  ट खरिद गिी भण्डािण गने। 

• महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृत माग फािम अनसुािको सामग्री उपलधध गिाउने।  

 

मआुव्िाको अनभलेख व्यवस्थापन 
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• िग्गा प्राजप् त ऐन, २०३४ अनसुाि जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट मआुव्िा ददई अनधग्रहण गरिएका िग्गाहरुको क्षेरफल, 

प्रकृनत, प्रयोिन साथै लागत व्यहोने ननकाय ि आयोिना सवहतको ववविण अद्यावनधक गिी वावषवक रुपमा एकमु्  ट ववविण 

तयाि गने। 

 

 कायावलय तथा परिसि सिसफाइ सम्बन्धमा   
• सिसफाइका लानग खवटएका कमवचािीहरुको परिचालन गिी मन्रालय तथा परिसि सिसफाइ भए नभएको अनगुमन गने। 

आन्तरिक प्रशासन, सवािी तथा सभा समािोह व्यवस्थापन शाखा 
 ववभषुण सम्बन्धी कायव  
• ववभषुण प्राजप् तका लानग प्राप् त ननवेदनहरुमा ननम्नानसुाि भए नभएको एकीन गने;  

१. उपिा् िपनत, प्रधानमन्री, प्रदेश प्रमखुको हकमा िा् िपनतले नसफारिस गिी नेपाल सिकाि प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपरिषद् को कायावलयमा पठाएको। 

२. व्यवस्थावपका सिंसदका सभामखु, िाज् िय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सिकािका मन्री, िाज्यमन्री तथा प्रदेश सिकािका 
मखु्य मन्री,  िाज्यमन्री हरुको हकमा प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद् को कायावलयमा पठाएको।  

३. ववदेशी िा् िका िा् ि प्रमखु, सिकाि प्रमखु, मन्री वा सो सिह वा सो भन्दा मानथका पदानधकािी ि अन्य 

नागरिकहरुको हकमा पििा् िमन्रीले गहृ मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको। 

४. व्यवस्थावपका–सिंसद्का सदस्यहरुको हकमा व्यवस्थावपका–सिंसद्को सभामखुले गृह मन्रालय ववभषुण सनमनतको 
सजचवालयमा प्राप् त भएको।  

५. िाज् िय सभाका सदस्यहरुको हकमा िाज् िय सभाका अध्यक्षले गहृ मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त 

भएको।  

६. सिंवैधाननक ननकायका पदानधकािीका हकमा सनमनतले ि कमवचािीका हकमा सम्बजन्धत सिंवैधाननक ननकायका प्रमखुले 

गहृ मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको प्रदेश सिकािका मन्री, िाज्यमन्रीहरु तथा स्थानीय 

तहका पदानधकािीहरुको हकमा प्रदेश मखु्य मन्रीले गहृ मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको।  

७. प्रदेश सभाका सदस्यहरुको हकमा प्रदेश सभा समाभखुले गृह मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको, 
८. सिंघीय व्यवस्थावपका–सिंसद् सजचवालयका कमवचािीहरुको हकमा सिंघीय व्यवस्थावपका–सिंसद्को महासजचवले गृह 

मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको, 
९. प्रदेश व्यवस्थावपका–सिंसद् सजचवालयका कमवचािीहरुको हकमा प्रदेश व्यवस्थावपका–सिंसद्कोमहासजचवले गहृ 

मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको, 
१०. कुन ैमन्रालयसँग सम्बजन्धत कमवचािी वा सो मन्रालयसँग सम्बजन्धत ति सिकािी सेवामा निहेका कुनै व्यजिका 

हकमा सम्बजन्धत मन्रीले गृह मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको, 
११. नेपाली सेना तथा अन्य सिुक्षा ननकायका प्रमखुहरुको हकमा सम्बजन्धत मन्रीले तथा कमवचािीहरुको हकमा 

सम्बजन्धत सिुक्षा ननकाय प्रमखुले गहृ मन्रालय ववभषुण सनमनतको सजचवालयमा प्राप् त भएको, ि 

१२. उजल्लजखत व्यजि बाहेक अन्य व्यजिका हकमा गहृमन्रीले ववभषुण सनमनतमा पेश गिेको। 

 

• ववभषूण नसफारिस गदाव देहाय बमोजिमको योगदान तथा मानक समेतका आधािमा नसफारिस गरिनेि, सम्बजन्धत व्यजिले 

गिेको उल्लेखनीय कायव एविं योगदान स्प् ट रुपमा खलुाईएको,  
१. सम्बजन्धत व्यजिले गिेको कायव एविं योगदानबाट सावविननक रुपमा प्रभाव स्थावपत भएको,  
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२. एउटै मयावदािममा िहँदा िनसेवा श्री मानपदवी प्राप् त गरिसकेको व्यजिलाई अको पटक नसफारिस गदाव सोही 
शे्रणीको िा् िदीप मानपदवीका लानग नसफारिस गने,  

३. िा् िसेवकको हकमा स्थायी ननयजुि भएको नमनतले ५ (पाँच) वषव सेवा अवनध पूिा भएको,  
४. सिुक्षा ननकायतफव  बढुवा भएको नमनतले १ (एक) वषव अवनध पिुा भएको,  
५. यस पूवव ववभषुण पाएको भए सो नमनतले ३ (तीन) वषव व्यनतत भएपनि मार अको ववभूषणकालानग नसफारिस गने,  ति 

सावविननक वहत, लोककल्याण, िा् िको गौिव बढाउने गिी उल्लेखनीय कायव गनेको हकमा यो अवनध लागू हनुे िैन।  

६. ववभषुण नसफारिस गदाव उच्च कायवदक्षता तथा िेष्ठतालाई प्रमखु आधाि मानननेि,  

७. नेपाल सिकािबाट ननिामती सेवा पिुस्काि पाईसकेको िा् िसेवकलाई सो पिुस्काि पाएको ३ वषव व्यनतत भएपनि 

मार अको ववभषूणका लानग नसफारिस गनव सवकनेि,  

८. दगुवम क्षेर ि कदठन परिजस्थनतमा िही कायव गिेका िा् िसेवक कमवचािीहरुलाई ववभूषण नसफारिस गदाव ववशेष 

प्राथनमकता ददई नसफारिस गनव सवकनेि,  

९. नेपाल सिकाको मनोनयनद्वािा १ वषव भन्दा बढी असाधािण नबदा, अध्ययन ववदा नलई वैदेजशक अध्ययनमा गएको 
िा् िसेवक कमवचािीलाई वैदेजशक अध्ययनबाट वफताव ई हाजिि भई काम गिेको १ वषवपनि मार ववभषूणको लानग 

नसफारिस गनव सवकनेि,  

१०. िा् िसेवक कमवचािीहरुलाई नसफारिस गदाव सम्बजन्धत ननकायको प्रमखुबाट प्राप् त भएको नसफारि एविं िाय समेतलाई 

आधाि मानननेि,  

११. सववसाधािण तथा समािसेवीहरुको हकमा प्रहिीबाट ननिहरुको चालचलन समेत बझु्न सवकनेि,  

१२. ववभषूण सनमनतले िाज् िय वहत, लोक कल्याण, श्रीवृर्द्ी, िा् िको गरिमा ि गौिव बढाउने गिी उल्लेखनीय कायव गने 

व्यजिहरुलाई ववभषूण नसफारिस गनव सक्नेि।  

• ववभषुण नसफारिससाथ ननम्नानसुाि योगदान तथा मानक एकीन गने  

१. सम्बजन्धत व्यजिले गिेको कायवबाट सावविाननक रुपमा प्रभाव स्थावपत भएको,  
२. सम्बजन्धत व्यजिले गिेको उल्लेखनीय कायव एवम ्योगदान स्प् ट खलुाईएको,  
३. एउटै मयावदािममा िहँदा िनसेवाश्री मानपदवी प्राप् त गरिसकेको व्यजिलाई अको पटक नसफारिस गदाव सोही शे्रणीको 

िा् िदीप मानपदवीकालानग नसफारिस भएको,  
४. िा् िसेवकको हकमा स्थायी ननयजुि भएको नमनतले ५ वषव सेवा अवनध पूिा भएपनिमार ववभषुण नसफारिस गरिएको,  
५. सिुक्षा ननकायतफव  बढुवा भएको नमनतले १ वषव अवनध पिुा भएपनि मार ववभषुण नसफारिस गरिएको,  
६. एक पटक ववभषुण पाएको ३ वषव व्यनतत भएपनि मार अको ववभषुणकालानग नसफारिस गरिएको। ति सावविाननक 

वहत, लोककल्याण, िािको गरिमा एवम ्गौिव बढाउने गिी उल्लेखनीय कायव गनेको हकमा यो अवनध लागू नहनुे,  
७. ववभषुण नसफारिस गदाव उच्च कायवदक्षता तथा िेष्ठतालाई प्रमखु आधाि बनाइएको,  
८. नेपाल सिकािबाट ननिामती सेवा पिुस्काि पाइसकेको िा् िसेवकलाई सो पिुस्काि पाएको ३ वषव व्यनतत भएपनि 

मार अको ववभषुणकालानग नसफारिस गरिएको,  
९. दगुवम क्षेर ि कदठन परिस्थीनतमा िही कायव गिेका िा् िसेवक कमवचािीहरुलाई ववभषुण नसफारिस गदाव ववशेष 

प्राथनमकता ददई नसफारिस गरिएको,  
१०. नेपाल सिकािको मनोनयनमा १ वषव भन्दा वढी असाधािण ववदा, अध्ययन ववदा नलई वैदेजशक अध्ययनमा गएको 

िा् िसेवक कमवचािीलाई वैदेजशक अध्ययनबाट वफताव भई हाजिि भई कामकाि गिेको १ वषव पनि मार ववभषुण 

नसफारिस गरिएको,  
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११. िा् िसेवक कमवचािीलाई नसफारिस गदाव सम्बजन्धत ननकायको प्रमखुबाट प्राप् त भएको नसफारिस एविं िाय 
समेतलाई आधाि माननएको, 

१२. सववसाधािण तथा समािसेवीहरुको हकमा प्रहिीबाट ननिहरुको चालचलन समेत बझु्न सवकनिे । 

आनथवक प्रशासन शाखा  
• आनथवक कायवववनध ननयमावली, २०६४ को ननयम ११० को उपननयम २ मा उल्लेख भए अनसुािका कायवहरु तथा 

मन्रालयको ननणवयानसुाि गनेपने कायवहरु सम्पादन गने।  

योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ् कन शाखा  
मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरूबाट सम्पाददत कायवको आवनधक प्रगनत ववविण तयाि गने।  

• मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा प्रगनत ववविण पठाउन पराचाि गने। 

• सम्बजन्धत शाखा अनधकृतले प्राप् त प्रगनत ववविणहरुलाई एकीकृत गने  

• तोवकएको ढाँचामा समविगत प्रगनत तयाि गिी शाखा प्रमखु समक्ष पेश गने। 

• शाखा प्रमखुले प्रगनत रुि ुगिी आवश्यक सिंशोधन सवहत महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने।  

• महाशाखा प्रमखुबाट सजचवज्यू समक्ष ननणावयाथव पेश भएको प्रगनत ववविण स्वीकृत भए पश् चात योिना शाखाले सम्बजन्धत 

ननकायमा पठाउने।  

मन्रालय ि अन्तगवतको चौमानसक तथा वावषवक प्रगनत समीक्षा कायविमको तयािी गने। 

• मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा प्रगनत सनमक्षाको नमनत सवहत तोवकएको ढाँचामा प्रगनत ववविण पठाउन पराचाि 

गने।  

• आ–आफ्नो ननकायको प्रगनत ि प्रस्तनुतकिण सवहत सनमक्षा बैठकमा सहभानगता िनाउनको लानग मन्रालय ि अन्तगवतका 
सबै ननकायहरुलाई आमन्रण गने।  

• सम्बजन्धत शाखा अनधकृतले मन्रालयको प्रगनत ववविणहरुलाई एकीकृत गने।  

• सनमक्षा बैठकका लानग मन्रालयको प्रगनतको प्रस्तनुतकिण तयाि गिी शाखा प्रमखु माफव त महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश 

गने।मन्रालयको समग्र प्रस्ततुी महाशाखा प्रमखुले गने। ववभागीय प्रमखुले आआफ्नो ववभागको प्रस्ततुी गने 

• बैठकका लानग आवश्यक पने स्टेशनिी, सभाकक्ष, जचया नास्ता तथा आवश्यक पने अन्य व्यवस्थापकीय कायवहरु गने। 

• तोवकएको समय ि स्थान मा. मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक सञ् चालन गने। 

• बैठकको माईन्यटु तयाि गने।  

• बैठकका ननणवयहरु सम्बजन्धत ननकायहरुमा कायावन्वयनका लानग पराचाि गने।  

• सजचव ि महाशाखा प्रमखुले Pre NDAC मा प्रस्ततुी गने  

 

मन्रालयको वावषवक कायविम तयाि गिी अन्तगवतका ननकायहरूलाई कायविम तथा अजख्तयािी पठाउन े 

• आगामी आ.व.का लानग वावषवक कायविम तथा बिेट प्रस्ताव गिी मन्रालयमा पठाउन मातहतका ननकायहरुलाई पराचाि 

गने।  

• वावषवक कायविम तथा बिेट तिुवमा गने।  

• आनथवक प्रशासन शाखाको सहयोगमा LMBIS माफव त ्मन्रालयको बिेट प्रस्ताव प्रवववि गने। 

• स्वीकृत वावषवक कायविम तथा बिेटको अजख्तयािी मातहतका ननकायमा समयमै पठाउने। 
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नीनत, कायविम तथा बिेट कायावन्वयन कायवयोिना कायावन्वयनको प्रगनत ववविण तयाि गिी अनलाईल पोटवलमा 
अपडेट गने  

• मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुबाट नीनत, कायविम तथा बिेट कायावन्वयन कायवयोिना कायावन्वयनको प्रगनत ववविण 

मानसक रुपमा तयाि प्रत्येक मवहनाको अजन्तम ददन योिना शाखामा पठाउन पराचाि गने।  

• प्राप् त प्रगनतलाई माइलस्टोन अनसुाि प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद् कायावलयको नीनत तथा कायविम ि बिेट अनगुमन 

प्रणाली (http://103.69.125.56:8080/) मा प्रवववि गने।  

• प्रत्येक माईलस्टोनको प्रगनतलाई िेवटङ गनव सजचवज्यू समक्ष पेश गने। 

 

 गहृ प्रशासन सधुाि कायवयोिना, २०७४ (८२ बुदेँ) कायावन्वयनको प्रगनत ववविण तयाि गने तथा समीक्षा गने। 

• मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा गहृ प्रशासन सधुाि कायवयोिनाको प्रगनत सनमक्षाको नमनत सवहत तोवकएको ढाँचामा 
प्रगनत ववविण पठाउन पराचाि गने।  

• आ-आफ्नो ननकायको प्रगनत ि प्रस्तनुतकिण सवहत समीक्षा बैठकमा सहभानगता िनाउनको लानग मन्रालय ि अन्तगवतका 
सबै ननकायहरुलाई आमन्रण गने।   सम्बजन्धत शाखा अनधकृतले मन्रालयको प्रगनत ववविणहरुलाई एकीकृत गने।  

• सनमक्षा बैठकका लानग मन्रालयको प्रगनतको प्रस्तनुतकिण तयाि गिी शाखा प्रमखु माफव त महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश 

गने।  

• बैठकका लानग आवश्यक पने स्टेशनिी, सभाकक्ष, जचयानास्ता तथा आवश्यक पने अन्य व्यवस्थापकीय कायवहरु गने।  

• तोवकएको समय ि स्थान मा. मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा समीक्षा बैठक सञ् चालन गने। 

• बैठकको माईन्यटु तयाि गने। 

• बैठकका ननणवयहरु सम्बजन्धत ननकायहरुमा कायावन्वयनका लानग पराचाि गने।  

 

प्रमखु जिल्ला अनधकािीसँग भएको कायवसम्पादन किाि सम्झौताको मूल्याङ् कन गने  

• कायवसम्पादन किाि सम्झौता अनसुाि सम्पाददत कायवहरुको सम्बन्धमा जिल्लाबाट प्राप् त प्रनतवेदनलाई रैमानसक तथा 
वावषवक रुपमा (श्रावण १५ गते नभर) मूल्याङ् कन गने।  

• रैमानसक तथा वावषवक मूल्याङ् कन जस्थनतलाई सजचवज्यू समक्ष पेश गने।  

• उत्कृ् ट कायवसम्पादन गने अनधकािीलाई प्रोत्साहन तथा न्यून कायवसम्पादन स्ति भएको अनधकािीलाई ननदेशन तथा 
पषृ्ठपोषण ददने।  

• कुनै जिल्लामा भएका नवप्रवतवनीय कायवहरु (Innovation) लाई अन्य जिल्लाले समेत कायावन्वयन गनव ननदेशन तथा 
समन्वय गने।  

• जिल्लाबाट प्राप् त पषृ्ठपोषणका आधािमा कायवसम्पादन किाि सम्झौतामा परिमािवन गनुव पने भएमा परिमािवन गनुव पने 

व्यहोिा सवहत प्रशासन महाशाखालाई अनिुोध गने।  

• कायवसम्पादनको बावषवक मूल्याङ् कन प्रनतवेदन प्रशासन महाशाखालाई उपलव्ध गिाउने। 

 

अन्य मन्रालय/ननकायहरूबाट िाय माग गरिएका ववषयमा मन्रालयको िाय पठाउन े 

• िाय माग गरिएको दस्तावेि ववस्ततृ रुपमा अध्ययन गने।  

• उि दस्तावेि उपि मन्रालयको िाय सवहत वटप्पणी उठान गिी शाखा प्रमखु समक्ष पेश गने।  

• शाखा तथा महाशाखा प्रमखुले सो उपि आफ्नो िाय समेत िाखी ननणवयाथव सजचवज्यू समक्ष पेश गने।  

• स्वीकृत भएको मन्रालयको धािणा िाय माग गने ननकायमा पराचाि गने।  
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आनथवक सवेक्षणको लानग मन्रालयगत ववविण तयाि गिी अथव मन्रालयमा पठाउन े 

• मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुमा अथव मन्रालयबाट तोवकएको ढाँचामा ववविण पठाउन पराचाि गने। 

• सम्बजन्धत शाखा अनधकृतले मन्रालय ि अन्तगवतको प्राप् त ववविणहरुलाई एकीकृत गने।  

• एकीकृत ववविणलाई शाखा प्रमखु माफव त महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने।  

• स्वीकृत भएको ववविणलाई तोवकएको समयनभरै अथव मन्रालयमा पठाउने। 

 

वावषवक ववकास कायविमको प्रनतवेदन तथा MTEF प्रनतवेदन तयाि गिी िाज् िय योिना आयोगमा पठाउने।  

• िाज् िय योिना आयोगबाट तोवकएको ढाँचामा ववविण पठाउन मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरूमा पराचाि गने।  

• सम्बजन्धत शाखा अनधकृतले मन्रालय ि अन्तगवतको प्राप् त ववविणहरुलाई एकीकृत गने। ज्ञण्द्द 

• एकीकृत ववविणलाई शाखा प्रमखुमाफव त ्महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने। 

• स्वीकृत भएको ववविणलाई तोवकएको समयनभरै िाज् िय योिना आयोगमा पठाउने।  

 

सिंववधानको धािा ५३ बमोजिमको वावषवक प्रनतवेदन तथा सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४ को 
दफा ४१(३) बमोजिमको वावषवक प्रनतवेदन तयाि गिी प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउन।े 

• प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषदको कायावलयबाट तोवकएको ढाँचामा ववविण पठाउन मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरूमा 
पराचाि गने। 

• सम्बजन्धत शाखा अनधकृतले मन्रालय ि अन्तगवतको प्राप् त ववविणहरुलाई एकीकृत गने।  

• एकीकृत ववविणलाई शाखा प्रमखु माफव त ्महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने।  

• स्वीकृत भएको प्रगनत प्रनतवेदनलाई तोवकएको समयनभरै प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउने।  

मन्रीपरिषद् बैठकका ननणवयहरूको कायावन्वयन प्रगनत प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउन े 

• प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयबाट प्राप् त ननणवयहरू कायावन्वयनका लानग मन्रालय तथा अन्तगवतका सम्बजन्धत 

ननकायहरूमा पराचाि गने, 

• मन्रालय ि अन्तगवतबाट ननणवय कायावन्वयनको प्रगनत ववविण माग गने,  

• शाखा अनधकृतले मन्रालय ि अन्तगवतबाट प्राप् त भएको ववविणहरुलाई एकीकृत गने।  

• ननणवय कायावन्वयनको अवस्था  सम्बन्धी एकीकृत ववविणलाई शाखा प्रमखुमाफव त ्महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने।  

• स्वीकृत भएको ववविणलाई तोवकएको समयनभरै प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कायावलयमा पठाउने।  

 

गहृ मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुको अनगुमन ननिीक्षण गने तथा प्रनतवेदन तयाि गने।  

• मन्रालय अन्तगवतका ननकायहरुमा अनगुमन ननिीक्षणका गनव अनगुमन टोलीहरू गठन गने।  

• अनगुमन टोलीको परिचालनको लानग अनगुमन समयतानलका ननमावण गने।  

• अनगुमन टोली माफव त ्अन्तगवतका ननकायहरूमा अनगुमन ननिीक्षण गने। 

• अनगुमन टोलीबाट अनगुमन प्रनतवेदन प्राप् त गने।  

• अनगुमन गरिएको नमनत तथा स्थान सवहतको अनभलेख तयाि गिी अद्यावनधक गने  

• अनगुमनका िममा देजखएका समस्याहरुको साथै प्राप् त सझुाव, नन्कषव, पषृ्ठपोषणहरुको ववविण तयाि गने। 

• यसिी तयाि गरिएको ववविण अनगुमन समवपवत समूह लाई उपलधध गिाउने। 
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िाज् िय सभा तथा प्रनतनननध सभामा उठेका गहृ मन्रालय  सम्बन्धी प्रश् नहरूको वटपोट गने तथा िवाफ तयाि गने।  

• सिंसद अनधवेशनमा तोवकए बमोजिम िाज् िय सभा/प्रनतनननध सभामा उपजस्थत भई गहृ मन्रालय  सम्बन्धी उठेका प्रश् नहरू 

वटपोट गने।  

• सम्बजन्धत शाखा/ ननकायबाट प्रश् न सम्बन्धी ववविण माग गने।  

• प्रश् न ि प्राप् त उििको ववविण अनभलेखीकिण गने  

• प्राप् त ववविणका आधािमा माननीय मन्रीज्यूको सम्बोधनको ढाँचामा िवाफ तयाि गने।  

• प्रनतनननध सभा, प्रश् न व्यवस्थापन शाखाबाट प्राप् त हनुे नलजखत प्रश् नको िवाफ तोवकएको ढाँचामा तयाि गिी माननीय 

मन्रीज्यूको स्वीकृनतमा सजचवज्यूबाट प्रमाजणत गिी तोवकएको समयमा न ैसिंघीय सिंसद सजचवालयमा पठाउने।  

 

सिंघीय सिंसदका ववनभन् न सनमनतका सझुावहरु/ननदेशनहरू कायावन्वयन गने गिाउने ि सो को प्रनतवेदन गने।  

• सिंघीय सिंसदका ववनभन् न सनमनतका सझुावहरु प्राप् त ननदेशनहरू कायावन्वयनका लानग मन्रालय तथा अन्तगवतका सम्बजन्धत 

ननकायहरूमा पराचाि गने।  

• ननदेशन/ननणवय कायावन्वयनको प्रगनत ववविण माग गने। 

• मन्रालय ि अन्तगवतबाट प्राप् त भएको ववविणहरुलाई एकीकृत गने।  

• ननणवय कायावन्वयनको अवस्था  सम्बन्धी एकीकृत ववविणलाई शाखा प्रमखुमाफव त ्महाशाखा प्रमखु समक्ष पेश गने।  

• स्वीकृत भएको ववविणलाई तोवकएको समयनभरै सिंघीय सिंसद सजचवालयमा पठाउने।  

नागरिकता तथा िाज् िय परिचयपर  व्यवस्थापन  शाखा 
अवङ्गकृत नागरिकता  सम्बन्धी  
• ववदेशी नागरिकसँग वववाह गिेकी नेपाली मवहलाबाट िजन्मएका सन्तानले नागरिकता प्रदान गनवका लानग आवश्यक 

कागिात तथा प्रविया;  
१. नागरिकता ननयमावली २०६३ को अनसुचुी ७ बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय तहको नसफारिस साथ प्रमखु जिल्ला 

अनधकािीको िाय सवहतको नसफारि; 

२. आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपरको प्रनतनलपी  
३. नेपालमा िन्म भइ स्थायी वसोवास गिेको व्यहोिा खुल्ने सम्बजन्धत स्थानीय तहको नसफरिस पर  

४. बाबकुो नागरिकताको आधािमा ननिले ववदेशी मलुकुको नागरिकता ननलएको ननस्सा ज्ञण्ट  

५. प्रमखु जिल्ला अनधकािीले आवश्यक देखेमा सम्बजन्धत स्थानीय तहको प्रमखुसँग आवश्यक कुिाहरु वजुझ आफ्नो िाय 

सवहतको ननवेदन मन्रालय समक्ष पठाउन ुपने।  

६. प्रमखु जिल्ला अनधकािीको िाय सवहतको ननवेदन उपि अध्ययन गिी मन्रीस्तिीय ननणवयबाट नागरिकता ददन ेवा नददन े

ननणवय हनुेि।  

७. नागरिकता ददने गिी ननणवय भएमा आवश्यक कावावहीको लानग सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयमा पठाउन ुपनेि।  

• अवङ्गकृत नागरिकतानलन ुअजघ िजन्मएका सन्तानको अवङ्गकृत नागरिकता प्रमाणपर प्रदान गनवका लानग आवश्यक कागिात 

तथा प्रविया; 
१. अनसुचुी ७ बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय तहको नसफारिस साथ प्रमखु जिल्ला अनधकािीको िाय सवहतको नसफारिस।  

२. बाब ुवा आमाको नागरिकताको प्रमाणपर पेश गिी सनाखत गिाएको पर।  

३. बाब ुवा आमासँग नाता खुल्ने प्रमाण पर।  

४. नेपालमा वसोवास गरििहेको व्यहोिा खलु्न ेस्थानीय तहले गरिददएको वकटानी नसफारिस पर। 
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५. ननवेदकको िन्म नमनत ि िन्म स्थान खलु्ने गिी स्थानीय तहले गरिददएको नसफारिस वा िन्म दताव प्रमाण पर।  

६. नेपालमा अध्ययन गिेको भए शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपर  

७. नेपालमा स्थायी वसोवास गिी काम गिेको भए सो को प्रमाण।  

८. मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको भए वा मतदाता परिचयपर प्राप् त गिेको भए सोको प्रमाण।  

९. नेपाल नागरिकता ननयमावली २०६३ को ननयम ७ को उपननयम ज्ञण्ठ ५ बमोजिम ननवदेन प्राप् त भएपनि सोही ददन 

ननवेदकको तीनपसु्ते खलुाई िािी साविाननक गरिएको सूचनाको प्रनतनलपी। 

१०. ननवेदक अवङ्गकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपर प्राप् त गिेको व्यजिकै सन्तान हो भन्न े कुिाको यवकन गिी प्रमखु 

जिल्ला अनधकािीले पठाएको पर  

११. उल्लेजखत कागिातहरुका आधािमा मन्रीस्तिीय ननणवय गिाइ नागरिकता िािी गनवका लानग सम्बजन्धत जिल्ला 
प्रशासन कायावलयमा पठाउने।  

• बाब ुि आमा दवैु ववदेशी भएको हकमा अवङ्गकृत नागरिकता प्रदान गने कागिात ि प्रविया  
१. नेपाली वा नेपालमा प्रचनलत अन्य कुनै भाषा वोल्न वा लेख्न िानेको ि नेपालमा कुनै व्यावसाय गिी वसेको तथा 

कजम्तमा १५ वषवसम्म नेपालमा वसोवास गिेको भन्ने स्प् ट व्यहोिा खलेुको स्थानीय तहको नसफारिस पर  

२. नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ तथा नेपाल नागरिकता ननयमावली २०६३ मा व्यवस्था भए अनसुाि अिंनगकृत 

नागरिकता नलनका लानग पेश गनुवपने अनसुचुी बमोजिम स्थानीय तहबाट भएको नसफारिस  

३. असल चालचालन भएको भन्न ेव्यहोिा खलेुको प्रहिी प्रनतवेदन 

४. माननसक रुपले स्वस्थ्य भएको भन्ने व्यहोिा खलेुको िजि् टडव जचवकत्सकबाट भएको प्रमाजणत नसफारिस पर 

५. ननिले नेपालको औद्योनगक आनथवक वा सामाजिक उन् नतीमा ववशेष योगदान पयुावएको वा प¥ुयाउन सक्ने भन्न ेव्यहोिा 
खलेुको प्रमाण सवहतको जिल्ला प्रशासन कायावलयको िाय प्रनतवेदन  

६. मा.मन्रीस्तिबाट स्तिबाट स्वीकृत गिाइनागरिकता िािी गनवका लानग सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयमा 
पठाउने।  

• ववदेशी नागरिकता प्राप् त गनवका लानग नेपाली नागरिकता प्रमाणपर परित्यागको लानग कागिात तथा प्रविया  
१. कन्सलुि सेवा ववभागको पर  

२. नागरिकता परित्याग गिी सूचना प्रकाशन गनव सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयलाई पराचाि गने 

३. सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयले नागरिकता परित्याग गिी प्रकाशन गिेको सूचना  
४. जिल्ला प्रशासन कायावलयको परित्याग सम्बजन्ध सूचना सवहत कन्सलुि सेवा ववभागमा लेजख पठाउने।  

५. कन्सलुि सेवा ववभागले सम्बजन्धत देशको ननयोग माफव त सम्बजन्धत व्यजिलाई िानकािी गिाउि। 

६. परित्याग सम्बजन्ध िानकािी परिपर प्रणाली माफव त सबै जिल्ला प्रशासन कायावलयलाई िानकािी गिाउने। 

• िाज् िय परिचय पर व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायव  
१. िाज् िय परिचय पर तथा पञ् िीकिण ववभागबाट प्राप् त िाज् िय परिचय पर सम्बन्धी नीनतगत तथा अन्य कायवहरु 

प्रािम्भ गने। 

२. िाज् िय परिचय पर सम्बन्धी सफ्टवेयिका सम्बन्धमा सझुाव ददने।  

लाग ुऔषध ननयन्रण शाखा 
लागू तथा मनोदद्वपक औषधीहरुको आयात अनमुनत  

• औषधी व्यवस्था ववभागको नसफारिस पर 

• उद्योग दताव प्रमाणपर 

• अजघल्लो आयातको खपत तथा स्टक ववविण ज्ञज्ञज्ञ 
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• International Narcotics Control Board (INC) को list 

• कम्पनीको ननवदेन 

 

लागू तथा मनोदद्वपक औषधीहरुको आयात अनमुनत म्याद थप  

• भन्साि कायावलयको नसफारिस पर  

• कम्पनीको ननवेदन 

 

लागू तथा मनोदद्वपक औषधीहरुको आयात अनमुनतपर सिंशोधन 

• कम्पनीको ननवेदन 

• औषधी व्यवस्था ववभागको नसफारिस पर  

 

ननयजन्रत औषधी न् ट गने  

• नमूना िाखी बाँकी लागू औषध सम्बजन्धत जिल्ला अदालतको प्रनतननध स्थानीय जिल्ला प्रशासन कायावलयको प्रनतनननध ि 

स्थानीय नगिपानलका वा गाउँपानलकाको िोहविमा मदु्दा म्याद थपका लानग अदालतमा पेश भएको १५ ददन नभर न् ट 

औषध ननयन्रण अनधकािीले आदेश ददने 
 

िासायननक पदाथवहरुको आयात अनमुनत  

• जिल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस सवहत सिंयिु ननिीक्षण प्रनतवेदन 

• सम्बजन्धत मन्रालय तथा ननयमन गने ननकायको नसफारिस 

• उद्योग दताव प्रमाणपरको प्रनतनलवप  

• अजघल्लो आयातको खपत ववविण  

• कम्पनीको ननवेदन  

• सल्फिको हकमाः िक्षा मन्रालयको िाय प्रनतविया  
 

िासायननक पदाथवहरुको आयात अनमुनत म्याद थप   

• भन्साि कायावलयको नसफारिस पर  

• कम्पनीको ननवेदन  

 

िासायननक पदाथवहरुको आयात अनमुनत परको सिंशोधन  

• सम्बजन्धत जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस  

• कम्पनीको ननवेदन  

 

वव्फोटक पदाथव ि िासायननक पदाथवको आयात तथा ओसािपसाि स्वीकृनत 

• जिल्ला सिुक्षा सनमनतको ननणवय (ननणवयमा कुन प्रयोिनका लानग के कनत परिमाणमा ि कहाबाट प्राप् त गने हो सो समेत स्प् ट 

खलु्न ुपने)  

• जिल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस पर। 

• कुन प्रयोिनका लानग प्रयोग हनुे हो सो सम्बजन्ध मन्रालयको िाय। 
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• (हाइड्रो पावि कम्पननको हकमा उिाव तथा िलस्रोत मन्रालय, सडक ननमावणको हकमा भौनतक योिना तथा यातायात 

व्यवस्था मन्रालय ि िक्षा मन्रालयको िाय)  

• व्यजिगत/सिंघसिंस्था/कम्पनन माफव त आयात तथा प्रयोग हनुे अवस्थामा जिम्मेबाि सम्बजन्धत व्यजिको नागरिकताको 
प्रनतनलपी  

• कम्पनन/फमव दताव तथा नवीकिण प्रमाणपर  

• PAN/VAT सम्बन्धी कागिात  

• उल्लेजखत कागिात तथा प्रविया पूिा भएपश् चात ५ लाख के िी सम्मको वव्फोटक पदाथव शाखा प्रमखुबाट ि सो भन्दा वढी 
परिमाणको वव्फोटक पदाथवको हकमा महाशाखा प्रमखुबाट स्वीकृत गिाइ आयात तथा प्रयोग अनमुनत ददने। 

 

उपचाि तथा पनुवस्थापना केन्र आवर्द्ता  
• सिंस्थाको लेटिप्याडमा आवर्द्ता  सम्बन्धी ननवेदन पर  

• सञ्चालक सनमनतको ववविण  

• काउजन्सलिहरुको ववविण  

• केन्र िहेको स्थानको पूणव ववविण (ठेगाना घि निं सम्पकव  व्यजिको फोन निं)  
• भौनतक पूवावधािहरु (िग्गा, क्षेरफल, भवन ननिी वा भाडा) 
• अवजस्थनत नक्सा, क्षमता (नसट सिंख्या)  
• सेवा शलु्कको ववविण 

• सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस  

 

गैिसिकािी सिंस्थाको सूजचकृत  

• सिंस्थाको लेटिप्याडमा आवर्द्ता सम्बन्धी ननवेदन पर  

• सिंस्थाको ववधान ि सिंस्था दतावको प्रमाणपर नवीकिण सवहतको फोटोकपी 
• समाि कल्याण परिषद्को आवर्द्ताको प्रमाणपरको फोटोकपी 
• PAN दताव प्रमाणपरको फोटोकपी  
• सिंस्थाबाट सूजचकृतका लानग अनधकाि ददई पठाइएको ननणवयको प्रनतनलवप  

• सिंस्थाको स्वीकृत ववधानको उदेश्य महलमा लागू औषध ननयन्रण सम्बन्धी वियाकलापहरु गने भनी स्प् ट रुपमा उल्लेख 

भएको हनुपुने  

उपचाि तथा पनुस्थापना केन्रको अनगुमन  

• अनगुमन फािम (चेक नल् ट) तयाि गने  

• जिल्ला जस्थत अनगुमन सनमनतसँग समन्वय गने 

• अनगुमन भएको ७ ददन नभर महाशाखा प्रमखु समक्ष प्रनतवेदन पेश गने 

• सझुाव कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायलाई अनिुोध गने।  

शाजन्त प्रवर्द्वन शाखा  
शाजन्त व्यवस्था सम्बन्धी कायव  
• मानव अनधकाि आयोगबाट प्राप् त हनुे ननदेशनहरुको फर्छ्यौट  

मानव अनधकाि उल्लिंघन सम्बन्धी प्राप् त परको ननदेशन सम्बन्धमा िाहत तथा तथ्याङ् क शाखा/जिल्ला प्रशासन 

कायावलय/सम्बजन्धत ननकायलाई फर्छ्यौट गनव सहिीकिण गने ि कुनै ववविण माग भै आएमा सोको ववविण पठाउने।  
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• सत्य ननरुपण आयोगबाट प्राप् त हनुे ननदेशनहरुको फर्छ्यौट 

सत्य ननरुपण आयोगबाट प्राप् त ननदेशनहरुलाई फर्छ्यौटका लानग सम्बजन्धत ननकाय/जिल्ला प्रशासन कायावलय/स्थानीय 

तहमा पठाउने।  

• गनुासो माफव त प्राप् त हनुे ननवेदन उपि कािबाही 
ददगो शाजन्तसँग सम्बजन्धत गनुासोहरुको तत्काल समाधानको लानग आवश्यक कायव गने।  

• शाजन्त वातावको सजचवालय सम्बन्धी कायव 
द्वन्द्वित समहुहरुसँग वाताव एविं सहमनत कायम गिी त्यस्ता समहुहरुलाई शाजन्तको मूलधािमा ल्याउन वाताव गने, सहमनतमा 
ल्याउने ि सहमनत भएका कुिाहरुलाई कायावन्वयन गनव सिोकाि पक्षलाई नसफारिस गनव गदठत िािनैनतक वाताव टोलीको 
सजचवालयसँग  सम्बन्धी कायव गने।  

• शाजन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी सिकािी गैि–सिकािी सिंघ–सिंस्थाहरु समन्वय 

शाजन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धमा मानव अनधकाि आयोग, सत्य ननरुपण आयोग, जिल्ला प्रशासन कायावलय, स्थानीय तह लगायत 

ववनभन् न सिकािी गैि–सिकािी सिंघ–सिंस्थाहरुसँग समन्वय गने  

• शाजन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी अनगुमन तथा मूल्याङ् कन 

ववगतमा शाजन्त तथा पनुननवमावण मन्रालयबाट सिंचानलत योिना परियोिनाहरु ि आगामी शाजन्त प्रवर्द्वन  सम्बन्धी योिना 
परियोिनाहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ् कन गने। 

 

ददगो शाजन्त व्यवस्थाको लानग अन्ति ननकाय समन्वय तथा सहिीकिण  

• प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलय, मानव अनधकाि आयोग, सत्य ननरुपण आयोग ववषयगत मन्रालय/ववभागहरु, 

प्रादेजशक सिकाि, स्थानीय सिकाि ि शाजन्त प्रवर्द्वन सम्बन्धी सिंघ–सिंस्थाहरुसँग समन्वय, सहकायव ि सहिीकिण गने। 

 

शाजन्त सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन  

• सावविननक सूचना सिंकलन 

१. ददगो शाजन्तसँग सम्बजन्धत सूचनाहरुको सिंकलन ि अनभलेजखकिण गने,  

२. कानून बमोजिम गदठत िािनैनतक वाताव टोलीमा द्वन्द्वित पक्षसँग वाताव आव्हान माफव त प्राप् त द्वन्द्वित पक्षको ननवेदन 

सिंकलन गने। द्वन्द्वग्रस्त क्षेरको अवस्था ववश् लेषण गने,  

३. ववगतका सहमनत, सम्झौता सिंकलन गिी वाताव, सहमनतको प्रकृया माफव त भएको सहमनतको कायावन्वयन एविं सूचनाको 
एकीकिण गने।  

• प्रकाशन 

१. द्वन्द्वित पक्षसँग ववगतमा सिकािसँग भएका सम्झौता ि सहमनतको प्रकाशन  

२. ददगो शाजन्त सम्बन्धी नीनत, िणनीनत ि कायविमहरुको प्रकाशन  

३. ददगो शाजन्त सम्बन्धी वलेुवटन प्रकाशन  

• अनभलेख व्यवस्थापन  

१. ददगो शाजन्त सम्बन्धी भए गिेका अनभलेखको व्यवस्थापन शाजन्त पोटवल माफव त एकीकृत गने  

िाहत तथा तथ्याङ् क व्यवस्थापन शाखा  
सशस्त्र द्वन्द्वका पीनडतहरुलाई िाहत ववतिण सम्बन्धी कामः 
• मतृक/वेपिाका नजिकका हकदािलाई 
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१. लगत सिंकलन कायवदलको प्रनतवेदनमा नाम समावेश भएका िाहत प्राप् त गनव वाकी मतृक/वेपिाका नजिकका 
हकदािको ववविण जिल्ला प्रशासन कायावलयहरुबाट प्राप् त ववविण अनसुाि अद्यावनधक गने अद्यावनधक ववविणका 
आधािमा जिल्लाहरुलाई पठाउन े आवश्यक िकम यवकन गने यवकन भएको िकम सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन 

कायावलयमा ननकासा गने  

२. घाइते अपाङ् ग भएका ि अपहिणमा पिेकालाई लगत सिंकलन कायवदलको प्रनतवेदनमा नाम समावेश भएका िाहत 

प्राप् त गनव वाकी घाइते अपाङ् ग भएका ि अपहिणमा पिेकाहरुलाई िाहत प्राप् त गनव वाकीको ववविण जिल्ला प्रशासन 

कायावलयहरुबाट प्राप् त ववविण अनसुाि अद्यावनधक गने 

३. अद्यावनधक ववविणका आधािमा जिल्लाहरुलाई पठाउने आवश्यक िकम यवकन गने यवकन भएको िकम सम्बजन्धत 

जिल्ला प्रशासन कायावलयमा ननकासा गने  

 

• टुहिुा बालबानलकाहरुलाई सहायता व्यवस्थापन  

१. कायवववनध अनसुाि िकम प्राप् त गने टुहिुा बालबानलकाहरुको जिल्लागत ववविण अद्यावनधक गने  

२. अद्यावनधक ववविणका आधािमा जिल्लाहरुलाई पठाउने आवश्यक िकम यवकन गने,   

३. यवकन भएको िकम सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयमा ननकासा गने । 

• घाइते/अपाङ् ग भएका व्यजिहरुलाई िीवन ननवावह भिा  
१. कायवववनध अनसुाि िीवन ननवावह भिा प्राप् त गने घाइते अपाङ् गहरुको जिल्लागत ववविण अद्यावनधक गने,  
२. अद्यावनधक ववविणका आधािमा जिल्लाहरुलाई पठाउने आवश्यक िकम यवकन गने, ि 

३. प्रववनधक सनमनतबाट पेश भएको घाइते ि अपाङ् ग प्रनतशत तथा शे्रणी अनमुोदन हनुे भएका व्यजिहरुलाई जिल्ला 
प्रशासन कायावलयमा ननकाशा गने । 

• घाइते/अपाङ् ग भएका व्यजिहरुको प्रनतशत पनुिावलोकन सम्बन्धी काम  

१. प्रनतशत ननधाविण तथा पनुिावलोकन नसफारिस सनमनतको ननणवय,  
२. प्राववनधक सनमनतबाट घाइते/अपाङ् गता भएका व्यजिको शे्रणी ननधाविण हनुे, ि  

३. प्राववनधक सनमनतबाट नसफारिस भएका घाइते/अपाङ् गता प्रनतशत तथा शे्रणी ववभािनलाई घाइते/अपाङ् गता प्रनतशत 

अनमुोदन केन्रीय सनमनतले अनमुोदन गने । 

 

ऐनतहानसक िनआन्दोलनका शहीद तथा घाइतेहरुसँग सम्बन्धी कामः 
• ऐनतहानसक िनआन्दोलनका शहीदका परिवािलाई िीवन ननवावह भिा   

१. ऐनतहानसक िनआन्दोलनका तोवकएका शहीदका परिवािलाई तोवकए बमोजिम िीवन ननवावह भिा प्रदान गने । 

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

• सन्ततीलाई िारवृजि  

१. ऐनतहानसक िनआन्दोलनका तोवकएका शहीद तथा घाइतेका सन्तनतलाई िारवृजि प्रदान गने । 

 

आनथवक सहायता ववतिण सम्बन्धी कामः  
• ववपन् न नागरिकहरुलाई आनथवक सहायता  

१. ववनभन् न जिल्लाबाट काठमाण्डौं आई वेखची भई घि फवकव न समस्या पिेका, आकजस्मक सानो नतनो उपचाि गिाउन 

नसक्न ेभई समस्यामा पिेका व्यजिहरुको ननवेदन,  
२. सम्माननीय प्रधानमन्रीले तोकेको पदानधकािीले गिेको नसफारिस हनुपुने, ि  
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३. सहसजचव गृह मन्रालय सिंयोिक िहेको िानववन सनमनतको ननणवयानसुाि आनथवक सहयता उपलधध गिाइने । 

• कुनै घटनामा हत्या वा मतृ्य ुभएका िा् िसेवक तथा पीनडत परिवाि आनथवक सहायता   
१. जिल्ला सिुक्षा सनमनत/जिल्ला प्रशासन कायावलयको नसफारिस सवहतको हकदािको ननवेदन,  
२. गहृ सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा िहेको ववविण यवकन सनमनतको ननणवय,  
३. अथव मन्रालयको सहमनत माग गने, ि  

४. मजन्रपरिषद्को ननणवय । 

 

ववस्ततृ शाजन्त सम्झौतापनिका घटनाकासँग सम्बन्धी कामः  
• ननिी वा सावविननक सम्पजिको हानी नोक्सानी  

१. नागरिक आन्दोलनका िममा भएका बन्द हड्ताल नागरिक उपरव सशस्त्र द्वन्द्व वा सोसँग सम्बजन्धत हनुपुने,  
२. स्थानीय मचुलु्का सवहत जिल्ला सिुक्षा सनमनतको वकटानी नसफारिस हनुपुने,  
३. अथव मन्रालयको सहमनत माग गने, ि 

४. अथव मन्रालयको सहमनतको आधािमा मजन्रपरिषद्को ननणवय । 

• मतृकका हकदािलाई िाहत  

१. नागरिक आन्दोलनका िममा भएका बन्द हड्ताल नागरिक उपरव सशस्त्र द्वन्द्व वा सोसँग सम्बजन्धत हनुपुने,  
२. स्थानीय मचुलु्का सवहत जिल्ला सिुक्षा सनमनतको वकटानी नसफारिस हनुपुने,  
३. अथव मन्रालयको सहमनत माग गने, ि  

४. अथव मन्रालयको सहमनतको आधािमा मजन्रपरिषद्को ननणवय । 

 

बैठक व्यवस्थापनः  
• घाइते / अपाङ् गता प्रनतशत अनमुोदन केन्रीय सनमनत  

१. श्रीमान ्सजचवज्यूको सिंयोिकत्वमा आवश्यकतानसुाि बैठक सञ् चालन गने,  
२. प्राववनधक सनमनतको नसफारिसलाई अनमुोदन गिाउने,  
३. प्राववनधक सनमनत तथा प्रनतशत पनुिावलोकन नसफारिस सनमनतलाई आवश्यक ननदेशन ददने,  
४. घाइते ि अपाङ् गताको सम्बन्धमा अन्य नीनतगत ननणवय गिी नेपाल सिकाि समक्ष नसफारिस गने, ि  

५. बैठकको ननणवय कायावन्वयका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पराचाि सम्बन्धी कायव । 

• प्राववनधक सनमनत  

१. प्रमखु, गणुस्ति मापन तथा ननयमन महाशाखा स्वास्थ्य, तथा िनसिंख्या मन्रालयको सिंयोिकत्वमा बैठक बस्ने,  
२. बैठक आवश्यकता अनसुाि बस्ने, 
३. सनमनतले जिल्ला स्तिको पनुिावलोकन नसफारिस सनमनतबाट प्राप् त नसफारिस पिीक्षण गने,  
४. मापदण्डका आधािमा घाइते/अपाङ् गको प्रनतशत तथा शे्रणी ननधाविण गिी नसफारिस गने, ि 

५. पनुिावलोकन मापदण्डलाई आवश्कता सिंशोधन गनुव पने देजखएमा आफ्नो िाय सवहत केन्रीय सनमनतमा नसफारिस गने 
। 

िाज् िय मानव अनधकाि आयोगसँग सम्बजन्धत कामः 
• द्वन्द्वका समयमा मानव अनधकाि उल्लिंघनका घटना सम्बन्धी  

१. द्वन्द्वका िममा भएका मानव अनधकाि उल्लघिंनका घटनासँग सम्बजन्धत आयोगको ननणवय कायावन्वयन गने,  
२. आयोगको ननणवयानसुाि िाहत तथा क्षनतपूनतव उपलधध गिाउन प्रविया अगानड बढाउने,  
३. अथव मन्रालयको सहमनत नलने,  
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४. दोहोिो नपने गिी पीनडतलाई िाहत उपलधध गिाउन मजन्रपरिषद् मा प्रस्ताव लैिाने,  
५. मजन्रपरिषद्को ननणवयको अधािमा क्षनतपूनतव सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलय माफव त उपलधध गिाउने । 

• अन्य मानव अनधकाि उल्लिंघनका घटना सम्बन्धी  
१. मानव अनधकाि उल्लघिंनका घटनासँग सम्बजन्धत आयोगको ननणवय कायावन्वयन गने,  
२. आयोगको ननणवयानसुाि िाहत तथा क्षनतपूनतव उपलधध गिाउन प्रविया अगानड बढाउने, 
३. अथव मन्रालयको सहमनत नलने,  
४. पीनडतलाई िाहत उपलधध गिाउन मजन्रपरिषद् मा प्रस्ताव लैिाने,  
५. मजन्रपरिषद्को ननणवयको अधािमा क्षनतपूनतव सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलय माफव त उपलधध गिाउने, ि  

६. आयोगका िाहत/क्षनतपूनतव बाहेकका ननणवय कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने ।  

ववपद् अध्ययन, िोजखम न्यूनीकिण तथा पनुलावभ शाखा 
बैठक सञ् चालन तथा व्यवस्थापन 

• ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन िाज् िय परिषद्को बैठक 

१. सम्माननीय प्रधानमन्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने, बैठक कजम्तमा वषवको दईु पटक ि आवश्यकता अनसुाि 

बस्न,े ि  

२. बैठकले ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी िाज् िय नीनत तथा योिना स्वीकृत गने, ि बैठकले ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी 
आवश्यक ननयन्रण ि ननदेशन ददनेि । 

• ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन कायवकािी सनमनतको बैठक 

१. माननीय गहृ मन्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने,  
२. बैठक आवश्यकतानसुाि बस्न,े  

३. सनमनत सदस्यहरुलाई बैठकको पराचाि सम्बन्धी कायव महाशाखाबाट गरिने, 
४. बैठकको कायवसूची तथा बन्दोबस्तीको तयािी कायव गरिने, ि 

५. बैठकको ननणवय कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायमा पराचाि सम्बन्धी कायव गरिने, ि ववपद् तथा द्वन्द्व 

व्यवस्थापन महाशाखाले परिषद् ि कायवकािी सनमनतको सजचवालयको कायव गनेि। 

• ववपद् िोजखम न्यूनीकिण िाज् िय कायवमञ् च (DRR National Platform) को बैठकः 
१. गहृसजचवज्यकुो अध्यक्षतामा वषवको दईु पटक बैठक बस्ने, ि 

२. ववपद् व्यवस्थापनको क्षेरमा वियाशील सिकािी, गैिसिकािी, ननिी एवम ्सिोकािवालाहरुको सिंलग्नता िहने, ि 

ववपद् िोजखम न्यूनीकिणलाई मूलप्रवाहीकिण गने मानमलामा आवश्यक ननणवय नलईने। 

• ववपद् सम्पकव  व्यजिको बैठक व्यवस्थापन (Disaster Focal Persons Meetings) 

१. ववपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमखुको सिंयोिकत्वमा आवश्यकतानसुाि बैठक बस्ने, सिोकािवाला ननकायबाट ववपद् 

सम्पकव  व्याजिहरुको सहभानगता हनु,े 

२. ववपद् व्यवस्थापन िाज् िय परिषद् ि कायवकािी सनमनतको ननणवय कायावन्वयन सम्बन्धी सहिीकिण गरिने, ववपद् 

िोजखम न्यूनीकिण सम्बन्धी अन्तिावज् िय दावयत्व तथा भनूमका ननवावह गनव आवश्यक समन्वय ि सहिीकिण गरिने, 
३. सिोकािवाला ननकायले सम्पादन गिेका ववपद् व्यवस्थापन सम्बजन्धत कायव, भैिहेका कायव ि हनु लागेका कायवहरु 

बािेमा सूचना आदानप्रदान ि समन्वय गरिने, ि अन्य ववववध ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ववषयको समन्वय ि 

सहिीकिण गरिने ि । 

जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन कोष अद्यावनधक 

• केन्रीय ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला ववपद् व्यस्थापन कोषमा िकम ननकासा 
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१. सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट िाहत ववतिणका लानग माग भएको िकम औजचत्यताका आधािमा तत्काल 

ननकाशा गने, ि 

२. मन्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले प्राथनमकताका साथ िाहत िकम ननकासाका लानग आवश्यक कािबाही गने, ि 

जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट भएको िाहत ववतिणको प्रनतवेदन नलने कायव गरिने ि । 

• ववपद् प्रनतकायवका लानग खचव भिुानी 
१. ववपद्को समयमा खोि उर्द्ाि ि िाहतका लानग परिचालन भएका हेनलकप्टिको भाडा वापतको िकम भिुानी सम्बन्धी 

कायव, ि 

२. खोि तथा उर्द्ाि टोली परिचालन हुँदा लागेको िकम भिुानी सम्बन्धी कायव, ि ववपद्को समयमा उपलधध गिाइने 
औषधौपचाि, आश्रयस्थल, लिाकपडा, आददको िकम भिुानी सम्बन्धी । 

•  िाज् िय ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण सम्बन्धी कायव 
१. िाज् िय ववपद् िोजखम 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 मलुप्रवाहीकिणको लानग सिंगठन सिंिचना ि कायव प्रवियाको सबलीकिण 

गदै िाज् िय परिषद् ि कायवकािी सनमनतको सजचवालय सञ् चालनको जिम्मेवािी प्रानधकिणलाई हस्तान्तिण गरिने ि। 

 

ववपद् व्यवस्थापन सन्दभवमा अन्ति ननकाय समन्वय तथा सहिीकिण 

• सिंवैधाननक ननकाय, मन्रालय तथा ववभाग 

१. सम्माननीय िा् िपनत, उपिा् िपनत, प्रधानमन्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामखु, िाज् िय सभा अध्यक्षको कायावलयमा 
ववपद्को समयमा उर्द्ाि ि िाहत कायवको तत्काल समन्वय गने, 

२. सिंवैधाननक ननकायहरुमा ववपद्को समयमा उर्द्ाि ि िाहत कायवको तत्काल समन्वय गने, ि 

३. ववषयगत मन्रालय/ववभागहरुसँग ववपद् व्यवस्थापनका ववषयमा आवश्यक समन्वय, सहकायव ि सहिीकिण गने। 

• सिुक्षा ननकाय 

१. ववपद्को समयमा तत्काल सिुक्षाकमी परिचालनका लानग आवश्यक पूववतयािी ि बन्दोबस्तीको कायव गने, ि 

प्रभावकािी प्रनतकायवका लानग पूवव तयािी गने, गिाउने । 

• प्रादेजशक सिकाि 

१. ववपद् व्यवस्थापनका लानग आवश्यक समन्वय ि सहिीकिण गनव मागवदशवन गने, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सनमनतले 

NDRRMA मा प्रनतवेदन गने व्यवस्था नमलाउने 
• स्थानीय सिकाि 

१. ववपद् व्यवस्थापनको कुशल ि प्रभावकािी सञ् चालनका लानग आवश्यक समन्वय ि सहिीकिण गनव मागवदशवन गने, 

२. स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सनमनतलाई सम्बजन्धत जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन सनमनतसँग समन्वय गनव लगाउने, ि 

३. जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन सनमनत ि स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सनमनतले प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन सनमनत ि 
NDRRMA मा प्रनतवेदन गने व्यवस्था नमलाउने। 

• ववषयगत सिंघ–सिंस्था 
१. ववपद् िोजखम व्यवस्थापनका क्षेरमा लानग कायव गने सिंघ सिंस्थाहरु वियजशल िहेको क्षेरमा सम्बजन्धत जिल्ला ववपद् 

व्यवस्थापन सनमनतसँग समन्वय गिी ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने वाताविण ननमावण गने, 

२. स्थानीय स्तिमा ववपद् िोजखम न्यूनीकिणका लानग कायव गने 
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३. सिंघ–सिंस्थाहरु वियजशल िहेको क्षेरमा सम्बजन्धत स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सनमनतसँग समन्वयन गने वाताविण 

ननमावण गने, ि सिंघ–सिंस्थाको पािदजशवता ि चशु्तता कायम िाख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने 
 

ववपद् व्यवस्थापनका क्षरेमा वियाशील देहाय बमोजिमका ननकाय तथा सिंघ-सिंस्थासँग समन्वयः 
• सिंयिु िा् ि सिंघीय आवानसय कायावलय  

• सिंयिु िा् ि सिंघीय प्रणालीका ववषयगत ननकाय  

• दात ृननकाय 

• ववकास साझेदाि  

• अन्तिावज् िय गैि–सिकािी सिंस्था  
• गैि–सिकािी सिंस्था  
• िेडिस अनभयान 

नेपाल िेडिस सोसाइटीको हिेक तहका च्याप्टि वा सनमनतले सम्बजन्धत तहकै ववपद् व्यवस्थापन सनमनतसँगको 
समन्वयनमा ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने वाताविण ननमावण गने। 

• ननिीक्षेर 

ववपद् िोजखम न्यूनीकिणका लानग औद्योनगक प्रनत् ठानले िोजखम न्यूनीकिण योिना तिुवमा गिी कायावन्वयन गनव उत्प्ररेित 

गने, ि िोजखम हस्तान्तिणका लानग ववमा गने, गिाउने व्यवस्था नमलाउने। 

• प्राजज्ञक क्षेर 

१. ववपद् िोजखम नक्शाङ्कन कायवमा प्राजज्ञक क्षेरको योगदानको कदि गने, 

२. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी समसामयीक Situation Tracking and Analysis गिी आवश्यक Feedback नलन े

व्यवस्था नमलाउने। 

• सञ् चाि क्षेर 

ववपद्को पूववसूचना सम् प्रषेण कायवमा सञ् चाि क्षेरको सहभानगता बढाउने, ि ववपद्को समयमा Lifeline Communication 

गनव प्ररेित गने। 

• नागरिक समाि 

समदुाय लजक्षत ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनका कामकाि गने/गिाउने वाताविण ननमावण गने । 

ववपद् िोजखम न्यूनीकिण व्यवस्थापन  सम्बन्धी आवनधक प्रनतवदेन तयािी तथा सम्प्रषेण 

• Global Disaster Platform of UNISDR 

• International Search and Rescue Advisory Group (INSRAG) 

• Asian Ministerial Conference for DRR (AMCDRR) 

• Asian Disaster Reduction Center (ADRC) 

• Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 

• SAARC Disaster Management Center (SDMC) 

• National Disaster Report 

ववपद् पवुव तयािी तथा प्रनतकायव शाखा  
सामान्य अवस्थाको कायव सञ् चालन 

• ववपद् सम्बन्धी सूचना प्राप् त गने, 
• सूचनाको श्रोतहरुः पवुावनमुानमा काम गने ननकायहरु, आपत्कालीन कायव सञ् चालन केन्रहरु, प्रमखु जिल्ला अनधकािीहरु, 

प्रहिी तथा सिोकािवालाहरुबाट सूचना यवकन गिी ववश् लेषण गने, 
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• ववश् लेषण गदाव सावधानी अपनाउन ुपने देजखएमा प्रमखु जिल्ला अनधकािी वा सम्बजन्धत अनधकािीलाई खबि गिी सावधान 

िहन अनिुोध गने। िोटकिी सन्देश सेवा माफव त िानकािी प्रवाह गने सामाजिक सञ् िाल प्रयोग गने आवश्यकता अनसुाि 

नमनडयाद्वािा प्रचाि प्रसाि गने। गोदामघिहरु वा अन्यरबाट सामग्री पनुतव गनुवपने अवस्था भए गने गिाउने, 
• सम्भाववत ववपद्को स्ति आकँलन गने ि सोही अनसुाि प्रनतकायवको लानग तयािी गने गिाउने ि गनव ननदेजशत गने, 
• कुनै घटना भएमासो घटना ववपद्को घटना हो होइन यवकन गिी ववपद् सूचना प्रणालीमा प्रवव् ट गनव लगाउने, 
• यसिी सूचनाको ववविण िाख्दा क्षनत िकम, प्रभाववत परिवाि सिंख्या, उपलधध िाहतको प्रकाि ि मारा आदद समेत खलुाउने, 
• जिल्ला स्तिका आपत्कालीन कायवसञ् चालन केन्रहरुलाई २४ सै घण्टा ि सातै ददन चलायमान गिाउन सहयोग गने, 

स्वास्थ्य सिंस्थाहरु, िेडिस ि प्रदेश स्तिका आपत्कालीन केन्रहरुसँग पनन ननिन्ति समन्वय ि सम्पकव मा िही कायव गने 

साथै स्थानीय आपत्कालीन केन्रहरुसँग भने आवश्यकतानसुाि समन्वय, सहकायव ि सहयोग गने, 
• आपत् कालीन सञ् चाि प्रणाली ननमावण ि स्थापनाको लानग नसफारिस गने।स्थापना भएकाहरुलाई समन्वय ि सहयोग गने, 
• मानवीय सहायता स्थलसँग नजिक िहेि कायव गने ि धयवस्थापनमा सहयोग गने तथा आवश्यकताका आधािमा सामग्री 

परिचालन गने, 
• ववपद् पवुवतयािी एवम ्प्रनतकायव  सम्बन्धी नीनत तथा योिना तयाि गिी स्वीकृत गिाइ लाग ुगिाउने, 
• ववपद्का घटनाहरुको दैननक ववश्लेषणात्मक ववविण तयाि गिी महाशाखा प्रमखु, प्रविा ि सजचवलाई उपलधध गिाउने, 
• ववशेष घटनाको ववस्ततृ िानकािी पनन गिाउने, 
• अन्य ननकायहरुका ववपद्धयवस्थापन सम्वर्द् सम्पकव  धयजिहरुसँग ननिन्ति समन्वय ि सम्पकव मा िहने साथै लैवङ्गक मलु 

प्रवाहीकिण, सेण्डाइमोननटरिङ लगायतका अन्य प्रनतवदेनहरुको कायवमा सहयोग नलने, सहकायव गने/गिाउने,  

• ववपद् पिी घाइते भएकाहरुको उपचाि स्थानीय स्तिमा हनु नसवक िािधानी जस्थत सिकािी अस्पतालमा उपचाि गिाउन 

आएमा प्रमखु जिल्ला अनधकािीको समन्वयमा सहयोग गने, ि 

• उपचाि खचवको हकमा स्वीकृत मापदण्ड अनसुाि हनु ेगिी पराचाि गरिददने। 

 

 

ववपद्को अवस्थाको कायवसञ् चालन 

• सूचनाको प्राजप् त ववश् लेषण ि प्रवाह मानथ प्रकिण ‘क’ अनसुाि न ैगने। 

• ववपद्को स्ति १ िहेि भने आपत्कालीन केन्र प्रमखुले न ैआवश्यक ननदेशन ि समन्वयमा ववपद् प्रनतकायव ननयन्रक भइ 

कायव गनेि। ववपद्को स्ति २ िहेि भने महाशाखा प्रमखु सहसजचवले केन्रको प्रमखु वा ववपद् प्रनतकायव ननयन्रक भइ 

कायव गनेि। ववपद्को स्ति ३ िहेि भने गृह मन्रालयको सजचवले ववपद् प्रनतकायव ननयन्रकको रुपमा कायव गनुव पने 

हनु्ि। ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापनप्रानधकिणको स्थापना भई सके पिी ववपद् प्रनतकायव ननयन्रकको हकमा 
ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम हनुेि। 

• ववनभन् न स्तिमा आवश्यकतानसुाि बैठक बस्ने। वस्तजुस्थनत ववश् लेषण गिी भएका ननणवयानसुाि कायावन्वयन गने गिाउने। 

• आवश्यकतानसुाि प्रसे ववज्ञजप् त तयाि गिी ननकाल्ने। 

• हेलीकप्टि माग भएमा वा आवश्यक भएमा शाजन्त सिुक्षा महाशाखासँग समन्वय गिी परिचालन गने। सिुक्षा ननकायहरु 

परिचालन गने, 
• मानवीय सहायता स्थल, सबै ११ वटै ववषयगत क्षेरहरुलाई परिचालन गने, 
• िाज् िय तथा अन्तिावज् िय सिंस्थाहरुसँग समन्वय गिी कायव क्षेर समेत तोवक ददने, 
• गोदामघिहरु परिचानलत गने, 
• अन्य बन्दोबस्तीको तयािी कायव गने, 
• समग्र कायवहरुको नजिकबाट समन्वय तथा अनगुमन गिी आवश्यक ननयन्रण गने। 
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ठूलो ववपद्को अवस्थामा हनु ेआपत्कालीन कायवको सञ् चालन 

• िाज् िय क्षमताबाट धयवस्थापन हनु नसक्ने वकनसमको ववपद् ठूलो ववपद् हो। यो स्ति ४ हनुेि। स्ति ४ को ववपद्को 
अवस्थामा नेपाल सिकािको मखु्य सजचवले िाज् िय प्रनतकायव ननयन्रक भइ कायव गनुव पने हनु्ि। ववपद् िोजखम न्यूनीकिण 

तथा व्यवस्थापन प्रानधकिणको स्थापना भई सके पिी ववपद् प्रनतकायव ननयन्रकको हकमा ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम हनुेि। ठुलो ववपद्को अवस्थामा पनन आपत्कालीन कायव सञ् चालन केन्रले मानथ 

प्रकिण क ि ख मा उल्लेख भए अनसुािकै कायवहरु अझ प्रभावकािी ि रतु रुपमा गनुवपिव। 

• ठूलो ववपद्को अवस्थामा अन्तिावज् िय सहयोगको लानग आवह्वान गनुवपने हनु्ि। िसको लानग नेपाल सिकािले ननणवय गिे 

पनि सो ननणवय नेपाल जस्थत सिंयिु िाज् िय सिंघ आवसीय सिंयोिकको कायावलयलाई UN Humanitarian Coordinator 

ले औपचारिक िानकािी गिाउन ुपने हनु्ि। िानकािी गिाउँदा के कुन वकनसमको सहायता के के सामग्री कवहले सम्म 

चावहने होसो समेत खलुाउन ुपिव। 

• यस पनि आउने सबै वकनसमका सहायताको परिचालनको समन्वय ि ननयन्रण गने, 
• ववपद् व्यवस्थापनको क्षेरमा वियाशील सिकािी, गैिसिकािी, ननिी एवम ्सिोकािवालाहरु नबचको उजचत समन्वय ि 

परिचालन गने, 
• ननिन्ति सूचना प्राजप् त ववश् लेषण ि प्रवाह गने ि आवश्यकता अनसुाि नमनडया अपडेट ददन,े 
• सबै ववषयगत क्षेरहरुलाई ननिन्ति ि ठीक ददशामा परिचालन गरििहने, ि 

• आवश्यकता ि आपनुतव नबचको तालमेल नमलाउने। 

 

ववपद् व्यवस्थापन  सम्बन्धी सूचना तथा समन्वय 

• सूचना सङ्कलन ववश् लेषण प्रवाह 

१. सम्बजन्धत आपत्कालीन कायव सञ् चालन केन्र ि जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट सूचना प्राप् त गने, 
२. प्राप् त सूचनाहरु ववपद्को कुन वकनसममा पिव वा पदैन सो समेत िुट्याई ववश् लेषण गने, 
३. जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट प्रनतवेदन समेत नलने, 
४. सूचनालाई सिोकािवालाहरुसँग प्रवाह गने ि सूचना प्रणालीमा िाख् ने, 
५. ववपद् सूचना धयवस्थापन प्रणालीको ननिन्ति सदुृढीकिण, प्रयोग ि परिचालन गने, ि  

६. यसलाई सम्बजन्धत अन्य ननकायहरुसँग पनन िोड्ने। 

• ववपद् पवुवतयािी ि प्रनतकायवका अद्यावनधक िहन े

१. ववपद्को समयमा खोि उर्द्ाि ि िाहतका लानग सामग्री ि िनशजिको ववविण सवहतको तयािी ि परिचालन, 
२. खोि उर्द्ाि टोली परिचालन, 
३. ववपद्को समयमा उपलधध गिाइने औषधी उपचाि, आश्रय स्थल, लिाकपडा, आददको िोहो, 
४. ववपद् पूववतयािी तथा प्रनतकायव योिनाको ननमावण ि कायावन्वयन, ि  

५. मनसनु, जशतलहि आददमा िुटै्ट कायवयोिना ननमावण ि कायावन्वयन। 

• िाज् िय ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण, गोदामघिहरु, आपत् कालीन कायव सञ् चालन केन्रहरु  
सम्बन्धी कायव 
१. िाज् िय ववपद् िोजखम न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन प्रानधकिण स्थापनाका लानग आवश्यक नीनतगत तथा कायवगत 

तयािी गने, 
२. प्रानधकिणको सिंगठन ि व्यवस्थापन सभे तथा ननणवय ननमावण  सम्बन्धी कायव गने, 
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३. प्रानधकिणको स्थापना, सिंगठन सिंिचना ि कायव प्रवियाको सवलीकिण गदै प्रानधकिणलाई सजचवालय सञ् चालनको 
जिम्मेवािी हस्तान्तिण गने, 

४. नरभवुन अन्तिावज् िय ववमानस्थल  मा िहेको मानवीय सहायता स्थल ि समन्वय सञ् चालन सहिीकिण ि सहकायव गने, 
५. सात वटै प्रदेशका गोदामघिहरु (सञ् चानलत, ननमावणानधन ि ननमावण हनुे  सम्बन्धी कायव।अन्ति प्रदेश ि अन्ति 

जिल्लामा सामग्री परिचालन। क्षेरीय गोदामघिहरुको रुपान्तिण, 
६. क्षेरीय आपत्कालीन कायव सञ् चालन केन्रहरुको रुपान्तिण ि सञ् चालन, प्रादेजशक आपत्कालीन केन्रहरुको ननमावण, 

ि 

७. थप जिल्लाहरुमा आपत्कालीन कायवसञ् चालन केन्रहरुको स्थापना।सबै केन्रहरुको क्षमता अनभवृदद्दमा सहिीकिण 

गने। 

मानव अनधकाि प्रवर्द्वन शाखा  
मानव अनधकाि उलिंघनका उििुी िाननबन ि आवश्यक कािवाहीः 
• मानव अनधकाि उलिंघन एविं हनन  सम्बन्धी प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलय, िाज् िय मानव अनधकाि आयोग, 

िाज् िय मवहला आयोग, िाज् िय दनलत आयोग, आददवासी िनिानत आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मजुस्लम 

आयोगका पर तथा सामाजिक सञ् िाल, टेनलफोन, हलुाक, सञ् चािका अन्य साधनमा प्रकाजशत समाचाि ि व्यजिगत 

ननवेदन/उििुी प्राप् त गने, 
• प्राप् त पर, प्रकाजशत एविं प्रसारित समाचाि ि ननवेदन/उििुीको अनभलेखीकिण, वगीकिण एविं प्राथनमकीकिण गने, 
• िनु ननकाय वा पदानधकािीबाट मानव अनधकािको उल्लिंघन भएको भननएको ि सो ननकाय वा पदानधकािीको िाय 

प्रनतविया माग गने, 
• प्राप् त िाय प्रनतवियाको ववश् लेषण गदाव कुनै ननकाय वा पदानधकािीबाट थप िानकािी प्राप् त गनव आवश्यक देजखएमा सो माग 

गने, 
• आवश्यकता अनसुाि कुनै पदानधकािी वा व्यजिसँग सोधपिु गने, ि 

• िाननबनबाट कुन ै ननकाय वा पदानधकािी दोषी देजखएमा ननणवय गनव अनधकािप्राप् त अनधकािीबाट ननणवय गिाई कानून 

बमोजिमको कािबाही गनवका लानग सम्बजन्धत महाशाखा वा शाखा वा मातहत ननकायमा लेखी पठाउने। 

 

िाज् िय मानव अनधकाि आयोगको ननणवयको कायावन्वयन 

• गहृ मन्रालय ि अन्तगवतका कुन ैपदानधकािीहरुबाट मानव अनधकािको उलिंघन वा हनन भएकोले सो गने पदानधकािीलाई 

कािबाही गने भनी िाज् िय मानव अनधकािबाट भएको ननणवय प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलय माफव त वा नसधै 

आयोगबाट प्राप् त गने। 

• कायावन्वयनका लानग प्राप् तत्यस्ता ननणवयहरुको अनभलेखीकिण, वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने। 

• प्राप् त ननणवय बमोजिम दोषी पदानधकािीलाई कानून बमोजिमको कािबाही गनवको लानग ननणवय गने अनधकाि प्राप् त 

अनधकािीबाट ननणवय गिाई सम्बजन्धत महाशाखा वा शाखा वा मातहत ननकायलाई लेखी पठाउने। 

 

मानव अनधकाि प्रवर्द्वन सम्बन्धी गो् ठीको आयोिना 
• मानव अनधकाि प्रवर्द्वन  सम्बन्धी ववनभन् न जिल्लामा गो् ठीहरु सञ् चालनगनवको लानग वावषवक कायविम बनाई सम्बजन्धत 

महाशाखामा पेश गने। 

• वावषवक स्वीकृत कायविम ि बिेट अनसुाि ननणवय गने अनधकाि प्राप् त अनधकािीबाट ननणवय भए बमोजिमका जिल्ला ि 

नमनतमा मानव अनधकाि प्रवर्द्वन गो् ठीहरु सञ् चालन गने। 



 

59 
 

• त्यस्ता गो् ठीहरु सञ् चालन गनवको लानग आवश्यक समन्वय ि सहिीकिणका लानग सम्बजन्धत जिल्लाका प्रमखु जिल्ला 
अनधकािीलाई अनिुोध गने। 

• जिल्ला जस्थत स्थानीह तहका प्रमखु वा अध्यक्षहरु, जिल्लाका सम्पूणव सिकािी कायावलयका कायावलय प्रमखुहरु, जिल्लामा 
वियाशील सम्पूणव िािनीनतक दलका प्रमखु वा प्रनतनननधहरु, मानव अनधकाि सिंिक्षण एविं प्रवर्द्वनको क्षेरमा वियाशील 

गैि–सिकािी सिंघ सिंस्थाका प्रनतनननधहरु, नागरिक समािका अगवुाहरु, मानव अनधकािकमीहरु, सञ् चािकमीहरु 

लगायतको उपजस्थनतमा गो् ठी सञ् चालन गने। 

• सम्बजन्धत जिल्लाको मानव अनधकािको जस्थनत झजल्कने गिी सिकािी ननकायहरुको तफव बाट कजम्तमा एउटा ि गैि 

सिकािी क्षेरबाट कजम्तमा एउटा कायवपर प्रस्ततु हनु ेव्यवस्था नमलाउने। 

• गो् ठीका सहभागीहरुको तफव बाट सझुाव, वटप्पणी, प्रश् नहरु प्राप् त गने। 

• गो् ठीमा उठ्न ेमानव अनधकाि  सम्बन्धी जिल्ला स्तिका ववषयहरुको सिंवोधन प्रमखु जिल्ला अनधकािीले गने ि िाज् िय 

स्तिका एविं मन्रालयले सिंवोधन गने ववषयहरुको सिंवोधन गो् ठी सञ् चालन गनव िाने मन्रालयका पदानधकािीहरुले गने। 

• गो् ठी सञ् चालन गिी आएपनि सो  सम्बन्धी ववस्ततृ प्रनतवेदन तयाि गिी मन्रालयमा पेश गने। 

 

मानव अनधकाि सम्बन्धी घटनामा भएका यातनामा क्षनतपूनतव सम्बन्धी कायव 
मानव अनधकाि  सम्बन्धी घटनामा भएका यातनामा क्षनतपूनतव ददने भनी िाज् िय मानव अनधकाि आयोगबाट भएका ननणवयहरु 

प्राप् त हनु आएमा त्यस्ता ननणवयहरुको अनभलेख िाखी आवश्यक कायावथव मन्रालयको िाहत तथा तथ्यािंक व्यवस्थापन शाखामा 
प्रवेषत गने। 

United Nations Agencies सम्बन्धी कायव 
• नेपालमा भएका मानव अनधकाि उलिंघन एव हनन  सम्बन्धी घटनाहरुको सम्बन्धमा प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को 

कायावलय माफव त प्राप् त हनुे सिंयिु िा् ि सिंघीय ननकायहरुका परहरुको अनभलेखीकिण, वगीकिण ि प्राथनमकीकिण गने। 

• मानव अनधकािको उलिंघन एविं हननको घटना सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुाि प्रहिी प्रधान कायावलय तथा सम्बजन्धत 

जिल्ला प्रशासन कायावलय लगायतका ननकायहरुबाट सूचना एविं तथ्यािंक प्राप् त गने। 

• प्राप् त सूचना एविं तथ्यािंकहरुको ववश् लेषण पश् चात तोवकएको अवनध नभर त्यस्ता परहरुको िवाफ तयाि गिी ननणवय गने 

अनधकािप्राप् त अनधकािीबाट ननणवय गिाई प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलयमा पठाउने। 

 

ICCPR ि CAT को आवनधक प्रनतवेदन तयािी 
• International Convention on Civil and Political Rights ि Convention Against Torture मा िहेका 

प्रावधानहरुको ववस्ततृ 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 मजन्रपरिषद्को कायावलयले तोकी पठाएको अवनध नभर आवनधक प्रनतवेदन तयाि गने। 

• ननणवय गने अनधकाि प्राप् त अनधकािीबाट ननणवय गिाई सो प्रनतवेदन प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलयमा पठाउने। 

 

मन्रालयको लैंनगक सम्पकव  ववन्दकुो रुपमा गने कायवः 
• लैंनगक वहिंसा, घिेल ु वहिंसा, मानव वेचववखन, िवििस्ती किणी िस्ता घटनाहरुको सम्बन्धमा प्रहिी प्रधान कायावलय तथा 

जिल्ला प्रशासन कायावलयहरुबाट तथ्यािंकहरु सिंकलन गने। 
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• ननणवय गने अनधकािप्राप् त अनधकािीबाट तोक आदेश भए बमोजिम मवहलाको सिंिक्षण, ववकास ि सशिीकिण सम्बन्धी 
ववनभन् न सिकािी तथा गैिसिकािी ननकायबाट आयोिना गरिने कायविमहरुमा मन्रालयको प्रनतनननधत्व गने। 

 

ववववध कायव 
• मानव अनधकािको प्रवर्द्वन, लैंनगक एविं घिेल ु वहिंसाको ननयन्रण, मानव वेचववखन ननयन्रण िस्ता ववषयहरुमा ववनभन् न 

ननकायहरुबाट लेखी आएको अवस्थामा ननणवय गने अनधकािप्राप् त अनधकािीबाट तोवकए बमोजिमका कायवहरु तोवकएको 
समयावनध ि तोवकएको प्रविया पूिा गिी सम्पादन गने। 

कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा  
मन्रालयसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, ननदेजशका तथा कायवववनधहरुको मस्यौदा तयाि गने  सम्बन्धी कायव गने, गिाउन े

• कानूनको आवश्यकता पवहचान गने, 

• कानून, न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा १२ बुँदे अवधािणापर उपि सैर्द्ाजन्तक सहमनत प्राप् त गने, 

• नेपाल सिकाि मजन्रपरिषद् बाट कानून तिुवमाको लानग सैर्द्ाजन्तक स्वीकृनत प्राप् त गने, 

• नेपाल सिकाि मजन्रपरिषद् बाट कानून तिुवमाको लानग सैर्द्ाजन्तक स्वीकृनत प्राप् त भए पश् चात ववधेयकको मस्यौदा गने, 

• मन्रालयमा मस्यौदा तयाि भएपनि थप आनथवक दावयत्व पने ववपयमा अथव मन्रालय ि तिुवमा सहमनतको लानग कानून, 

न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालय पठाउने, 
• अथव मन्रालय ि कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयबाट सहमनत प्राप् त भए पश् चात सिंधीय सिंसदमा ववधेयक पेश 

गने स्वीकृतीको लानग ववधेयक नेपाल सिकाि समक्ष प्रस्ताव पेश गने, 

• नेपाल सिकािबाट सिंघीय सिंसदमा ववधेयक पेश गने स्वीकृती प्राप् त भए पश् चात सिंघीय सिंसदमा आवश्यक ५५० प्रनत सवहत 

ववधेयक दताव गने। 

• ननयमावलीको ि ननदेजशकाको हकमा भने मन्रालयमा ववषय ववज्ञसवहतको टोलीले मस्यौदा तयाि भए पनि कानून न्याय 

तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयबाट तिुवमा सहमनत प्राप् त गिी नेपाल सिकाि समक्ष प्रस्ताव पेश गने। स्वीकृत भए पश् चात 

लागू हनुे। 

• मन्रालयबाट न ै स्वीकृत भई लागू हनुे कायवववनध ि ननदेजशकाहरु भने अन्य सबै प्रकृयाहरु पूिा भएका िन ् िैनन ् हेिी 
मन्रीज्यूबाट स्वीकृत गिाउने। 

 

मन्रालय ि अन्तगवतका ववभागहरूलाई कानूनी िाय सल्लाह ददन,े 

• कानूनी िाय माग गदाव िनु ववषयमा िाय माग गरिएको हो सो ववषयमा ननणवय गने अनधकाि त्यस्तो िाय माग्ने कायावलय वा 
अनधकािीलाई भएको हनुपुिव। 

• िनु ववषयमा िाय मानगएको होसो ववषयसँग सम्बजन्धत सम्पूणव ववविण सिंक्षेपमा खलुाई सम्बजन्धत कागिात सिंलग्न गरिएको 
हनु ुपिव। 

• िाय माग गरिएको ववषयमा स्प् ट कानूनी प्रश् न उल्लेख भएको हनुपुिव। 

• िनु ववषयमा िाय माग गरिएको हो सो ववषयमा अन्य कुनै कायावलय वा अनधकािीको समेत िाय नलनपुने वा अन्य कुनै 
प्रविया पूिा गनुवपने भएमा सो िाय मानगसकेपनि तथा त्यस्तो प्रविया पूिा गरिसकेपनि मार िाय मानगएको हनुपुिव। 

• िनु ववषयमा िाय माग गरिएको हो सो सम्बन्धमा ववभागीय िाय वा सम्बजन्धत कायावलयको दृविकोण उल्लेख भएको 
हनुपुिव। 
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कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखाले कानूनी िाय ददँदा देहायका ववषयहरुलाई समेत ध्यान ददई कानूनी िाय 

प्रदान गने 

• कानूनी िाय माग गने ननकायले तोकेको रित पूिा गिेि िाय माग गिेको ि, िैन, 

• तथ्य स्प् ट ि, िैन अध्ययन एविं मूल्याङ् कन गिेि मारै कानूनी िाय ददनपुिव, 
• कानूनी िाय प्रदान गनव आफ्नो अनधकाि भए, नभएको ननक्यौल गिेि कानून बमोजिम कानूनी िाय ददनपुने आफ्नो कतवव्य 

भएको अवस्थामा मारै कानूनी िाय ददनपुिव, 
• कानूनी िायको बािे एकीकृत ढाँचा नभए पनन िाय ददँदा सोनधएको ववषयमा स्प् ट िवाफ पाउने गिी ददनपुिव, 
• एकै वकनसमको ववषयमा सकेसम्म एकरुपता कायम हनुे गिी िाय प्रदान गने, 

• िाय ददने ववषयमा स्प् ट नभएमा मानथल्लो ननकायबाट स्प् ट भई िाय ददनपुिव। 

 

िािपरमा प्रकाजशत गनुवपने ऐन, ननयम सम्बन्धी सूचनाहरूको मस्यौदा तिुवमा गिी प्रकाजशत गने, गिाउने, 
• नेपाल िािपरमा प्रकाजशत गनुव पनव सूचनाहरुको सववसाधािणका लानग प्रकाशन गरिनपूुवव शरु्द्ाशवुर्द् लगायत ववववध 

कुिाहरुका सम्बन्धमा िाँच गरि तथा मस्यौदा तयाि गिी मन्रालयको ननणवय सवहत सूचना सम्पादन गनव तथा िािपरमा 
सूचना प्रकाशनको लानग कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला मन्रालयमा लेखी पठाउने 

• सूचना प्रकाशन नगिे पनन हनुे हो वक ? कुनै कानूनी हक ि दावयत्व नसिवना गने प्रकृनतको ि वक ? 

• पिुानो सूचना अनसुाि ढाँचा नमलेको ि, िैन 

• कुन ननकायको नामबाट ननकाल्ने हो 
• कुनै आयोग सनमनतको सदस्यको ठेगाना प्रस्ट रुपमा लेजखएको ि, िैन 

• भाषागत रुपमा सूचना उपयिु ि, िैन आदद। 

 

मन्रालय ि मातहतका ववभागहरुमा कायवित कमवचािीहरूको कानूनी प्रनतिक्षा सम्बन्धी कायव गने, 

• सिकािी कामको नसलनसलामा मन्रालय ववभाग तथा कायावलयहरुमा कायवित कमवचािीहरुको ववरुर्द्मा कुनै उिूिी पिेमा वा 
मदु्दा मानमलाका सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुाि कानूनी प्रनतिक्षा गने। िसको लानग ववषयवस्तकुो अध्ययन थप कायव 
गने। 

मन्रालय उपि पिेका रिट ननवेदनहरू ि मदु्दाहरुको नलजखत िवाफ ि प्रनतउिि तयाि गने  सम्बन्धी कायव गने,  

• मन्रालय उपि पिेका रिट ननवेदनका सम्बन्धमा देहायका ववषयहरु हेिी नलजखत िवाफ तयाि गनुव पदवि सोको लानग 

देहायका ववषयहरुको अध्ययन गिी नलजखत िवाफ तयाि गनुव पदवि। 

• नलजखत िवाफ लेख्दा ननम्न ववषयहरुलाई मखु्य रुपमा हेनुवपने हनु्ि : 

१. रिट ननवेदनको मागको ववषय अनरुुप सम्बजन्धत अदालतमा ननवेदन दायि गरिएको िि िैन अथावत सम्बजन्धत 

अदालतको क्षेरानधकाि अन्तगवत पिेको ि/िैन ? 

२. वैकजल्पक उपचािको बाटो ि/िैन ? 

३. कतवव्य भएको ननकायलाई ववपक्ष बनाइएको ि/िैन ? 

४. सफा ि स्वच्ि हातसवहत प्रवेश गिेको ि/िैन ? 

५. ननवेदकको हनन भएको भननएको हक अनधकाि प्रदान गने सिंववधान वा कानून ननलजम्बत अवस्थामा ि/िैन ? 

• कानून तथा फैसला कायावन्यन शाखाले नलजखत िवाफ तयाि गदाव ख्याल गनुवपने कुिाहरु 

१. ढाँचा 
२. म्याद 
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३. भाषा 
४. कागि िाँच कायवववनधको पालना 
५. कागिः नेपाली कागिमा ि सोमा पनन सलु्टोतफव  लेजखनपुिव। 

६. िापः प्रत्येक पषृ्ठमा कायावलयको िाप ि अन्त्यमा पदानधकािीको दस्तखत भएको ठाउँमा पदको िप समेत 

लगाउनपुिव 
७. दस्तिु 

८. प्रनतपाददत कानूनी नसर्द्ान्त 

९. तीन पेि भन्दा बढी नलजखत िवाफ भएमा सोको साि सिंक्षेप 

१०. सीडी पेस गने। 

 

नेपाल  प्रहिी  तथा  सशस्त्र  प्रहिी बल, नेपाल  अन्तगवतका  प्रहिी कमवचािीहरूको ववभागीय  सिाय उपि 

पनुिावलोकन सनु् ने सम्बन्धी कायव गने, 

• ववभागीय सिायको आदेश प्राप् त गने प्रहिी कमवचािीले मन्रालय समक्ष पनुिावेदन गदाव पनुिावेदन गने म्याद नभर 

पनुिावेदन पिे नपिेको हेने ि दताव गने। 

• प्रहिी कमवचािीहरुको ववभागीय कािबाहीसँग सम्बजन्धत सरुु सक् कल फाइल सिंलग्न ि िैन हेने ि सरुु सक् कल नमनसल 

सिंलग्न नभएको भए सम्बजन्धत ननकायमा लेखी पठाउने 
• प्रचनलत कानूनमा भएको समयावनध नभर पनुिावेदनपर उपि ननणवयको लानग पेश गने 

• ननणवय भएको व्यहोिा सम्बजन्धत ननकाय तथा व्यजिलाई ददने। 

 

मन्रालय तथा मातहतका ननकायहरूबाट प्रयोग हनु ेऐन ननयमलाई समय समयमा पनुिावलोकन गने सम्बन्धी कायव 
गने, 

• गहृ प्रशासनसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, कायवववनध तथा ननदेजशकाहरुको समसामवयक रुपमा सिंशोधन गनव आवश्यक भएमा 
नीनतगत ववषयहरुको टुङ्गो लानग सके पश् चात सोको सिंशोधनको ढाँचामा िाखी कानून न्याय तथा सिंसदीय मानमला 
मन्रालयमा तिुवमाको लानग लेजख पठाउने। 

• तिुवमा सहमनत प्राप् त भएपश् चात सिंशोधनको ढाँचा सवहत नेपाल सिकािको स्वीकृनतको लानग प्रस्ताव तयाि गिी प्रस्ताव पेश 

गने। 

 

फैसला कायावन्वयन सम्बन्धी कायव गने, गिाउने, 
• अदालतबाट भएको फैसला कायावन्वयन भए पश् चात साथवक रुपमा न्यायको अनभुनूत प्राप् त हनु्ि। कायावन्वयन ववनाको 

फैसला केवल अदालती घोषणामा मार नसनमत िहने हनुाले वास्तववक अथवमा न्याय प्राप् त गिेको आभाष हनुको लानग फैसला 
कायावन्वयन गरिन ुआवश्यक िहन्ि। फैसलाले न्यायको घोषणा गदवि भने यसको कायावन्वयनले मार पणुवता प्राप् त गदवि ि 

िनताले न्याय प्राप् त गिेको आभास हनु िाने हनुाले अदालत समक्ष मन्रालयलाई ववपक्षी बनाई दायि भएका रिट ननवेदनका 
सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कायावन्वयन गनवको लानगदेहायमा उल्लेजखत ववषयहरु आवश्यक िहन्ि। 

• अदालतबाट भएको फैसला प्राप् त गने, 

• अदालतबाट भएको फैसलाको अध्ययन गने, 

• मन्रालयले कायावन्वयन गनुव पने भएमा सो को कायावन्वयन गने तथा मन्रालय अन्तगवतका ववभाग वा कायावलयले 

कायावन्वयन गनुव पने भएमा सम्बजन्धत ननकायमा कायावन्वयनको लानग लेखी पठाउने, 
• कायावन्वयन भैसकेका फैसलाहरुको लगत कट्टाको लानग फैसला कायावन्वयन ननदेशनालयमा लेखी पठाउने, 
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• फैसला कायावन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा  सम्बजन्धत ननकायमा पराचाि गने तथा ननिन्ति अनगुमन गने, ि 

कायावन्वयनको लानग सहिीकिण गने, 

• प्रदेश आन्तरिक मानमला तथा कानून मन्रालय एविं प्रदेश प्रहिी मखु्यालयबाट गृह प्रशासनसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम 

लगायतका कानूनी ववषयमा कुनै सहयोग सझुाव तथा समन्वयका लानग माग भई आएमा आवश्यक सहयोग तथा सझुाव 

ददने, 

८. ननणवय उपि उििुी सनु् न ेअनधकािी   

मन्रालयका ववनभन् न महाशाखा तथा शाखाहरुबाट सम्पादन गरिन े कायवहरुको ननणवय उपि उििुी सनु् ने 
अनधकािी गहृ मन्रालयको कायव सञ् चालन कायवववनध, २०७६ बमोजिम हनुेि । 

९. सम्पादन गिेको कामको ववविण 

• ८ वटा कम्पनीलाइव वाकीटकी सञ् चालन गनव अनमुनत ददन सञ् चाि तथा सूचना प्रववनध मन्रालयमा 
नसफारिश गरिएको । 

• १६ िनालाई ववनभन्न नमरिािहरुबाट आवासीय/गैि आवासीय  िािदतु, सैननक सहचािी तथा प्रनतनननध 
पदमा यस मन्रालयको सहमनत प्रदान गरिएको । 

• २० िना नतधबती शिणाथीहरुको िाभल्स डकुमेन्ट (TD) िािी गनव नसफारिश गरिएको । 

• ४ िना भटुानी शिणाथीको िाभल्स डकुमने्ट (TD) िािी गनव गनव नसफारिश गरिएको । 

• २ वटा सेक्यूरिटी कम्पनीहरुलाई कायव सञ्चालन अनमुनत प्रदान गरिएको । 

• ३ वटा सिंस्था/व्यजिलाई ड्रोन उडानका लानग सहमनत प्रदान गरिएको । 

• Briefing Sessions to the Security Officials on refugees Issues को National Unit For 

Coordination of Refugee Affairs (NUCRA) सिंगको समन्वयमा एकददने कायविम सिंचालन गरिएको । 

• नेपाल-भाित ि बिंगलादेश बीचको सह-सजचवस्तिीय MOU सम्बन्धीको माचव ७-८, २०२२ मा सम्पन्न 
भएको बैठकबाट भएका ननणवय कायावन्वयनका सम्बन्धमा िाय/ प्रनतविया ददइएको । 

• नेपाल ि भाितीय सशस्त्र सीमा प्रहिी वल ववच DIG Level को Co-ordination meeting  नडसेम्वि १४-
१५, २०२२ मा सम्पन्न भएको । 

• नागरिकता सम्बन्धी 40 वटा उििुी पिेको । 

• 41 िना नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता परित्याग गिेको ि 56 िनाको नेपाली नागरिकता िद्द 
गरिएको। 

• नवुाकोट जिल्ला, ववदिु नगिपानलका साववक वडा निं १ हाल वडा निं.4 जस्थत भ ू तथा िल सिंिक्षण 
कायावलय, नवुाकोटको नाममा िहेको वक.निं. 576 के्षरफल ११-२-२-0 िोपनी िग्गा सशस्त्र प्रहिी बल, 
नेपाल निं. 19 गलु्म हे.क्वा. नवुाकोटलाई माग भएकोमा नमनत 20/09/14 को ननणवयले उपयोग 
जस्वकृनतका लानग वन तथा वाताविण मन्रालयमा पठाइएको ।  

• स्याङ्िा जिल्ला, पतलीबिाि न.पा.-3 जस्थत गौचि िननएको वक.निं. 870 क्षे 46-1-3-1 िोपनी िग्गा 
CTEVT अन्तगवत बह-प्राववनधक जशक्षालयको प्रशासकीय भवन ननमावण प्रयोिनाथव माग भएकोमा नमनत 
2079/08/16 मा प्रकोप व्यवस्थापनको लानग आवश्यक नपने ननणवय गरिएको ।  
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• बािा जिल्ला, देवताल गा.पा. वडा निं 2 (साववक दजक्षण जझट कैया गा.वव.स. वडा निं.4) जस्थत सडक 
िननएको वक.निं. 452 क्षे. 2-8-0 ववगाहा िग्गा मध्ये दजक्षण-पजिम कुनाबाट १९२ वफट िोडी सो 
देजख पूवव तफव बाट के्ष. 0-5-0 ववगाहा िग्गा वव.औ.वप. दजक्षण जझट कैया, बािाको भवन ननमावण 
प्रयोिनाथव माग भएकोमा नमनत 2079/09/12 मा प्रकोप व्यवस्थापनको लानग आवश्यक नपने ननणवय 
गरिएको ।  

• कञ् चनपिु जिल्ला, पनुवावस न.पा. 11 (साववक बाईसी नबचवा गा.वव.स. वडा निं ९) जस्थत िाविय आवास 
कम्पनीको नाममा िहेको वक.निं. 839 के्ष. 3005 वगव नमटि िग्गा सशस्त्र प्रहिी बल नेपाल नब..वप. 
डोकेबिाि कञ् चनपिुलाई माग भएकोमा नमनत 2079/07/03 को ननणवयले उपयोग स्वीकृनतका लानग 
शहिी ववकास मन्रालयमा पठाइएको ।  

• काभ्रपेलाञ् चोक जिल्ला, धनुलखेल न.पा.-4 जस्थत जिल्ला समन्वय सनमनतको नाममा िहेको वक.निं. 158 
क्षे. 13-6-1-1 िोपनी मध्ये पूववतफव बाट के्ष.4-5-3-0 िोपनी ि पजिम तफव बाट क्षे. 1-3-1-1 िोपनी 
गिी िम्मा क्षे 5-9-0-1 िोपनी िग्गा जिल्ला प्रशासन कायावलय, काभ्रपेलाञ्चोकलाई माग भएकोमा नमनत 
2079/07/20 को ननणवयले उपयोग स्वीकृनतका लानग सिंघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालयमा पठाइएको ।  

• नमरिाि भाित सिकािबाट प्रनतनननध सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य ननवावचनको लानग सहयोग स्वरुप 
प्राप् त भएको सवािी साधन थान-120 ववनभन् न ननकाय तथा गहृ मन्रालय मातहतका कायावलयहरुमा 
आवश्यक समन्वय एविं सहिीकिण गिी पठाइएको ।  

• ११४ वटा िातो नम्बि प्लेट भएका सवािी साधनहरु नसफारिस गरिएको ।  

• चािपाङ्ग्र ेसवािी साधनहरुको ममवतमा रु. 15,96,143।– ि दइुपाङ्ग्र ेसवािी साधनहरुको ममवतमा 
रु. 1,92,845।– खचव भएको । 

• काजिवक, मिंनसि ि पषु मवहनाको इन्धन स्वरुप रु. 32,63,632।98 खचव भएको ।   

• कमवचािी सिंचयकोषको सिंचालक सनमनतमा नेपाल प्रहिीको प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षक पूिा नसिंहको गहृ 
मन्रालय (मा. मन्रीस्ति) नमनत २०७९।०८।१६ को ननणवयले मनोनयन स्वीकृत भएको । 

• ईन्टिपोल महासजचवालयको आयोिनामा िान्सको नलयोनमा आयोिना भएको "Annual Heads of NCB 

Conference" सम्बन्धी कायविममा प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षक उिमिाि सवुदेीलाई भाग नलन पठाउने 
गिी नेपाल सिकाि (मजन्रपरिषद्) बाट नमनत २०७९/०८/२० गते भएको । 

• प्रहिी ननयमावली, २०७१ को ननयम ४८ को (क) बमोजिम नेपाल प्रहिी प्रधान कायावलय, अपिाध 
अनसुन्धान ववभाग नक्सालमा कायवित प्रहिी अनतरिि महाननिीक्षक श्री ददवेश लोहनीलाई काठमाडौ 
उपत्यका प्रहिी कायावलय िानीपोखिीमा सरूवा गने गिी नेपाल सिकाि (मजन्रपरिषद्) बाट नमनत 
२०७९/०८/२० गते भएको । 

• Border and Disaster Management ववषयमा PGD कायविम सिंचालन गनव नरभवुन ववश्वववद्यालयबाट 
सम्बन्धन प्रानिको लानग स्वीकृत गरिएको । 

• सिुक्षा साम्रग्री खरिदको लानग नमनत 2079/07/16  भएको मजन्रपरिषद्को ननणवय कायावन्वयनको लानग 
सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल प्रधान कायावलय पठाईएको। 

• ए.वप.एफ. कमाण्ड तथा स्टाफ तानलमको प्रवशे पिीक्षा सम्बन्धी कायावववनध, 2079 स्वीकृत गिी 
कायावन्वयनको लानग पराचाि गरिएको । 
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• नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाललाई एम्यनुेशन उपलधध गिाउन नेपाल सिकाि म.प. को 
2079/08/20  मा ननणवय भई कायावन्वयनको लानग सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल प्रधान कायावलय 
पठाईएको। 

• APF UN FPU ननदेजशका, (दोश्रो सिंशोधन) 2079 स्वीकृनत भई कायावन्वयनको लानग पठाईएको । 

• जिल्ला नसन्धपुाल्चोकमा िहेको सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल वव.ओ.वप. गमु्बालाई िगुल गा.पा. वडा.निं. ४ को 
मान्िेमा स्थानान्तिण गनव स्वीकृनत ददएको । 

• पिुस्काि तथा सम्मान कायावववनध, 2079  स्वीकृनत भई कायावन्वयनको लानग सशस्त्र प्रहिी बल, नेपाल 
प्रधान कायावलय पराचाि गरिएको । 

• सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, 2072 को अनसूुची 2 ि 3 हेिफेि तथा अनूसचुी 15 सिंशोधन गरि नेपाल 
सिकाि िािपरमा प्रकाशन गरिएको । 

• गहृ मन्रालय ि अन्तगवतका ननकायहरुको प्रगनत समेवटएको वावषवक प्रगनत प्रनतवदेन-2078/079 
प्रकाजशत गरिएको ।  

• प्रवववि, बिेट ननमावण प्रविया ि CPAS सम्बन्धी अनभमखुीकिण कायविम ७ वटै प्रदेशमा सम्पन् न गरिएको  

• घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यजिहरुको “घाइते अपाङ्गता प्रनतशत ननधावण प्राववनधक सनमनत” बाट १२७ 
िनाको पिीक्षण/पनु: पिीक्षण गिी अपाङ्गता प्रनतशत ननधाविण भएको ।   

• िाविय मानव अनधकािण आयोगबाट ववनभन् न नमनतमा ननणवय कायावन्वयनको लानग नसफारिस भई आएका 
२१ िना ि यस मन्रालयमा ननवदेन ददएका ९ िनालाई ननयमानसुाि आनथवक सहायता/िाहत/क्षनतपूनतव 
िकम उपलधध गिाउने सहमनतको लानग अथव मन्रालयमा पठाईएको ।  

• बाििुा बनडमानलका  न.पा. 7 का दयािाम पजण्डतलाई िम्मा रु 1,72,524।– आनथवक 
सहायता/िाहत बापत उपलधध गिाईएको ।  

• अनगुमन तथा मलु्यािंकन कायविम अन्तगवत ववनभन् न ४ वटा जिल्लामा अनगुमन गिी िाहत सम्बन्धी 
वस्तजुस्थनत बझु्न ेकायव भएको ।  

• िाविय मानव अनधकाि आयोगबाट प्राप् त नसफारिस कायावन्वयन अवस्थाको प्रगनत ववविण पठाइएको सम्बन्धमा 
ताकेता गरिएको। 134 वटा प्राि नसफारिसहरु मध्ये 13 वटा नसफारिस कायावन्वयन भइव प्रधानमन्री तथा 
मजन्रपरिषद्को कायावलयमा पठाइवएको । 

• प्रधानमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायावलय च.निं. म.अ/721/3257 नमनत 2079/09/20 को पर माफव त 
पििाि मन्रालयको प.सिं. 079/80, च.निं. UN/66G/3900, नमनत 2079/09/11 को परसाथ Special 

Rapporteur on the human rights of migrants, Felipe Gonzalez Morales ले मानव अनधकाि 
परिषद्को 53औ सरमा पेश गने " How to expand and diversify regularization mechanisms and 

programs to enhance the protection of the human rights of migrants" सम्बन्धी प्रनतवेदन तयािीका 
लागी ववविण पठाइएको ।सोही कायावलयको च.निं. म.अ/721/2785 नमनत 2079/08/21 को परमाफव त 
पििाि मन्रालयको प.सिं. 079/80, च.निं. UN/66G/3504, नमनत 2079/08/19 को परसाथ Special 

Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, 

Fabian Salvioli ले मानव अनधकाि परिषद्को 54औ सरमा पेश गने प्रयोिनाथव Minimum International 

legal standards underpinning the duties of States and the rights of victims in the fields of 

truth, justice, reparation, memorialization and guarantees of non-recurrence सम्बन्धी प्रनतवेदन 
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तयािीका लागी ववविण पठाइएको ।सोही कायावलयको च .निं. म.अ/721/3303, नमनत 2079/09/20 को 
पर माफव त पििाि मन्रालयको प.सिं. 079/80, च.निं. UN/66A/4198, नमनत 2079/09/20 को परसाथ 
Special Rapporteur on the rights of freedom of peaceful assembly and of association, 

Clement Nyaletsossi Voule ले मानव अनधकाि परिषद्को 53औ सरमा पेश गने " Persistant Impunity 

for attacks and serious human rights violation in the context of the exercise of the rights to 

freedom of peaceful assembly and of association" सम्बन्धी प्रनतवेदन तयारिका लागी ववविण 
पठाइएको । 

• CAT अन्तगवत नेपालले बझुाउन तयाि पािेको तेस्रो-आठौं सिंयिु प्रनतवदेन अद्यावनधक गनवका लानग 
सम्बजन्धत मन्रालयमा नमनत 2079/09/13 गते पराचाि गरिएको । 

• लैंनगक वहिंसा तथा  लैंनगक ववभेद लगायतका ववषयमा सम्बजन्धत ननकायबाट ववविण सिंकलन गने 
गरिएको, 

• लैंनगक वहिंसा तथा लैंनगक ववभेद लगायतका अपिाधलाई न्यूनीकिण गने   ववषयसँग सम्बजन्धत ववनभन्न 
ननकायबाट आयोिना गरिएका कायविमहरुमा सहभागीता तथा प्रनतनननधत्व िनाउन ेगिेको । 

• नयाँ भवन ननमावणको कायव शरुु भएकोले ननयमानसुाि 2nd Installment of mobilization advance िकम 
भिुानी भएको । 

• दोस्रो रैमानसकको अवनधमा गहृ मन्रालयमा प्राि गनुासो मध्य े८१.२% गनुासो फर्छ्यौट गरिएको । 

• मवहला, शाजन्त ि सिुक्षा सम्बन्धी सिंयिु िाि सिंघ, सिुक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बि १३२५ ि १८२० को 
कायावन्वयन सम्बन्धी दोस्रो िाविय कायवयोिना (आ.ब. २०८९/८०-२०८१/८२) नेपाल सिकाि 
(मजन्रपरिषद) को नमनत २०७९/०६/०७ को ननणवयबाट स्वीकृत भई कायावन्वयनको प्रवियामा िहेको 
(कायवयोिनालाई गहृ मन्रालयको ववेसाईटमा िाजखएको ि) । 

• इलाका प्रशासन कायावलय,  नरभवुनबस्ती, कन्चनपिु लगायत ५ वटा इलाका प्रशासन कायावलयहरुमा VPN 

िडान गरिएको । 

• CCTV को धयाकअप क्षमता अनभवृवर्द्,  NVR Device ि सोको लानग HDD  िडान । 

• मन्रालयमा महाशाखा/शाखाहरुमा िहेका कम्प्यटुिहरुको सिंख्या, अवस्थाहरुको अनगुमन/अध्ययन गिी 
प्रनतवदेन तयाि।  

• Laptop तथा Desktop खरिदका लानग आवश्यक ववविणहरु (specification, लागत अनमुान, बोलपर 
कागिात) तयाि तथा स्वीकृत; बोलपर प्रकाशन तथा मूल्याङ्कन; खरिद सम्झौता भई प्राि भएको । 

• अन्तगवतका  ५३ कायावलयमा VPN Router Replace तथा िडान । 

• नागरिकता ववविण व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधनुनक प्रववनधमा आधारित भई केजन्रकृत नागरिकता सूचना 
व्यवस्थापन प्रणाली ववकास गिी एवककृत डाटावेश तयाि कायवको सरुुवात गरिएको- Software ववकास 
सम्पन्न, modification, changes तथा डाटा माइग्रसेन तथा Testing कायव भइिहेको । 

• अस्वभाववक प्रकृनतका ववविण सम्बन्धमा कायावलयहरुमा समयसमयमा पराचाि/ िानकािी गिाई यथाथव 
ववविण माग गिी ववविण शवुर्द्किण गने गरिएको। 

• ICT Network को प्रभावकािी सञ्चालनका लानग पिुाना समस्या देजखएका िाउटि प्रनतस्थापन तथा थप 
कायावलयहरुलाई िोड्न नया ँिडान गिी ५३ कायावलयहरुमा िडान सम्पन्न। 
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• Network Connectivity को पहुँच नभएको कायावलयहरुमा नेटवकव  स्थापना गनव नेपालटेनलकमसँग 
िलफल,पराचाि समन्वय। 

• तथ्याङ्क शवुर्द्किण तथा सम्बजन्धत कायावलयहरुबाट सहि तथा निटो िरितो सेवा प्रवाहका लागी 
सम्बजन्धत कायावलयहरुबाट नै CIMS प्रणालीमा िहेका रवुटपूणव डाटाहरुको सिंशोधन गनव सवकने गिी 
मोड्युल ननमावण गिी रुपमा थप गरिएको। 

• नागरिकता ववविणमा देखा पिेका रटुी सम्बन्धी गनुासो सम्बजन्धत कायावलयमा पयुावउन CCRS तयाि गिी 
सबै कायावलयहरुमा तानलम तथा Access प्रदान गरिएको, नागरिक एपमा Integrate गरिएको। 

• सिकािी सेवाहरुको अन्ति आवर्द्ताको ि अन्य ननकायहरुले प्रवाह गने सेवाको प्रभावकािीता अनभवृवर्द् 
गिाउन ववनभन्न ननकायहरुको प्रणालीसँग API माफव त CIMS लाई Integrate गरिएको। 

• कायवसम्पादन मूल्याकिं न प्रणालीलाई वेब बेस्ड प्रणालीका रुपमा इन्िानेटबाट सञ्चालन हनुे गिी ववकास 
प्रकृया बढाएको। 

• अध्यागमन प्रणालीको सदुृवढकिण एविं कायव प्रकृया चसु्त बनाउन स्वचानलत अनलाइन प्रणाली ववकास 
प्रकृया बढाएको। 

• मन्रालय लगायत मातहत कायावलयहरुका Web site हरु आवश्यकतानसुाि ननयनमत अद्यावनधक गरिएको। 

१०. सूचना अनधकािी ि प्रमखुको नाम ि पद 

कायावलय प्रमखुको नामः ववनोद प्रकाश नसिंह 
पदः सजचव 

 

प्रविाको नामः फजणन्रमजण पोखिेल 

पदः सहसजचव 
 

सूचना अनधकािीको नामः ददल कुमाि तामाङ 
पदः उपसजचव 

सम्पकव  निं.: ९८५१२७७०१२ 

११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 
गहृ मन्रालयले ववनभन् न महाशाखा तथा शाखाहरुबाट तोवकए बमोजिमको कायवसम्पादन गदाव देहायमा 
उजल्लजखत ऐन, ननयम, ववननयम तथा ननदेजशकाहरुलाई प्रयोग गने गरिएको ि,- 
• ननिामती सेवा ऐन, २०४९ 

• ननिामती सेवा ननयमावली, २०५० 

• नेपाल सिकाि (कायवववभािन) ननयमावली, २०७४  

• नेपाल सिकाि (कायवसम्पादन) ननयमावली, २०६४ 

• ननिामती कमवचािी िाज् िय तानलम नीनत, २०७१  

• वैदेजशक भ्रमण व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५  

• गहृ मन्रालय ि अन्तगवत कायवित कमवचािीहरुको सदाचाि सिंवहता, २०७५  

• गहृ प्रशासन सधुाि कायवयोिना, २०७४  

• लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६  



 

68 
 

• प्रहिी ऐन, २०१२,  

• प्रहिी ननयमावली, २०७१,  

• सशस्त्र प्रहिी ऐन, २०५८,   

• सशस्त्र प्रहिी ननयमावली, २०७२    

• सिकािी ननकायमा ववद्यतुीय पराचाि (ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका, २०७५ 

• सिकािी ननकायको वेबसाइट ननमावण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ननदेजशका, २०६८  

• सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ् चालन) ऐन, २०६४  

• सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ् चालन) ननयमावली, २०६५  

• ननणवय प्रविया सिलीकिण ननदेजशका, २०६५  

• हेलो सिकाि कक्ष सञ् चालन ननदेजशका, २०६८  

• गहृ प्रशासन सधुाि कायवयोिना, २०७४  

• हातहनतयाि तथा खिखिना ऐन २०१९  

• ववस्फोटक पदाथव ऐन, २०१८  

• स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८  

• ववजश् ट व्यजि सिुक्षा व्यवस्थापन कायवववनध, 2077 

• िािमागवमा अविोध हटाउने सम्बन्धी कायवववनध,२०७५  

• मानव िवहत हवाइ उपकिण (Remotely Piloted Aircraft-RPA) Popularly Known as Drone उडान 
सम्बन्धी कायवववनध, २०७५ 

• नसनसवटभी िडान तथा सञ् चालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७२  

• आनथवक सहायता तथा िाहत ववतिण सम्बन्धी कायवववनध, २०७४ 

• अध्यागमन ऐन २०४९ 

• अध्यागमन ननयमावली, २०५१  

• अध्यागमन नीनत, २०७४  

• ववदेशी नागरिक अनगुमन ननदेजशका, २०७४ 

• नेपाल तथा सिंयिु िाज्य अमेरिका बीच नभसा पािस्परिकता कायवववनध,२०७५ 

• ननषेनधत क्षेरमा हेनलकप्टि उडान सम्बजन्ध कायवववनध, २०७५  

• स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८  

• ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३  

• कािागाि  सम्बन्धी ऐन,२०१९  

• कािागाि ननयमावली, २०२०  

• कािागाि व्यवस्थापन कायवववनध, २०७३  

• सिाय माफी, मलु्तवी, परिवतवन वा कम गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७१  

• सिंस्था दताव ऐन, २०३४  

• िाज् िय ननदेशन ऐन, २०१८   

• नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३  

• नेपाल नागरिकता ननयमावली, २०६३  

• िाज् िय परिचय पर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवववनध, २०७५  

• लागू औषध (ननयन्रण) ऐन, २०३३  

• लाग ुऔषध ननयन्रण कायवयोिना, २०७५  
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• आवनधक योिना  
• नेपाल सिकािको वावषवक नीनत तथा कायविम, बिेट विव्य 

• बिेट कायावन्वयन सम्बन्धी मागवदशवन  

• गहृ प्रशासन सधुाि कायवयोिना, २०७४ 

• गहृ मन्रालय ि अन्तगवत कायवित कमवचािीहरुको सदाचाि सिंवहता, २०७५  

• अत्यावश्यक सेवा सिंचालनमा प्रयोग हनुे सवािी साधनका लानग िािी हनुे सवािी साधन अनमुनतपर 
सम्बन्धी कायवववनध, २०७६ 

• बन्दाबन्दीलाई व्यवजस्थत गने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

• उपचाि खचव, िाहत तथा आनथवक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड, 2079 

१२. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावनधक ववविण 

यस मन्रालयको आनथवक वषव २०७९/०८० को दोस्रो रैमानसकमा चाल ु तफव  रु. 
3,93,95,356.55 । (तीन किोड नरयानधबे लाख पचानधबे हिाि तीन सय िपन्न रुपैया पचपन्न 
पैसा मार) खचव भएको ि पुिँीगत तफव  3,44,99,882।70 (अक्षिेवप तीन किोड चवानलस लाख 
उनान्सय हिाि आठ सय बयासी रुपैया ँमार) खचव भएको । 

 

१३. अन्य ववविण 

-  

१४. आ.व. ०७८/०७९ मा सञ् चानलत मखु्य कायविम, आयोिना ि उपलजधधको ववविण 

यस मन्रालयबाट गत आनथवक वषवमा सञ् चालन गरिएका मखु्य कायविम, आयोिना तथा उपलजधधहरुको 
ववविण देहाय बमोजिम िहेका िन,्- 

१५. गहृ मन्रालयको वेबसाइट 

गहृ मन्रायलको आनधकारिक वेबसाइट www.moha.gov.np िहेको ि । 

१६. वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एविं प्राववनधक सहयोग ि सम्झौता सम्बन्धी ववविण 

१७. सञ् चालन गिेको कायविम ि सो को प्रगनत प्रनतवेदन 

  बुदँा निं. ९ मा उल्लेख गरिएको । 

१८. वगीकिण तथा सिंिक्षण गिेको सूचनाको नामावली ि त्यस्तो सूचना सिंिक्षण गनव तोवकएको समयावनध 

- 
१९. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन ि सो उपि सूचना ददइएको ववषय 

ि.स. सूचना माग नमनत ननवेदक ववषय कािबाही नमनत कैवफयत 

१ 2079/08/19 श्रीना नेपाल वादी समदुायको नागरिकता 2079/08/28 
 

२ 2079/08/18 सशुान्त शे्रष्ठ 
पूवव पदानधकािीहरुको सेवा 
सवुवधा 

2079/08/25 
 

३ 2079/09/08 सिोि अनधकािी गािाँको अध्ययन 2079/09/17 
 

२०. सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका वा हनुे भएको भए सो को ववविण 

 

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

