आपू र्ति मन्त्रालयको गर्तविर्ि
2074/08/03-2074/09/13 सम्म
१.

2074/09/04 गते आपूर्ति नीर्तको पुनरािलोकन गरी पररिर्तित -सं िैिार्नक तथा सं रचनागत
सन्त्दर्िमा प्रदे श तथा केन्त्रको र्र्ु मकासँगै हालको नीर्तको सर्मक्षा गने उद्देश्यको साथ
मा.मन्त्रीज्यूक ो अध्यक्षतामा सरोकारिालासँगको सहर्ार्गतामा बैठक बस्यो । आपूर्ति सचचिको
अध्यक्षतामा गठन र्एको Drafting Committee ले सो को मस्यौदा तयार गरी र्नजी क्षेर तथा
सम्बचन्त्ित र्नकायको सहयोग र्लई नयाँ आपूर्ति नीर्तको र्नमािण गने छ ।

२.

2074/08/19 उपर्ोक्ता पररषद्को बैठक मा.मन्त्रीज्यूक ो अध्यक्षतामा बजार अनुगमन
सम्बन्त्िी कायिको सर्मक्षा र्यो । आगामी ददनको योजना तयार गरी स्थानीय तहको बजार
अनुगमन गनि स्थानीय तहलाई प्रचशचक्षत गने कायि आपूर्ति मन्त्रालय तथा आपूर्ति व्यिस्थापन
तथा उपर्ोक्ता वहत सं रक्षण विर्ागबाट आिश्यक तयारी गरी प्रारम्र्ीक चरणमा उपत्यका र
क्रर्मक रुपमा अन्त्य क्षेरमा उक्त कायिको सम्पादन गने । उक्त बैठकमा उपर्ोक्ता जागरण
सम्बन्त्िी र्नदे चशकाको मस्यौदाबारे छलफल र्ई त्यसमा थप सुझाि र्लई पाररत गररने छ ।

३.

Team Building, Stress Management लगायत

व्यचक्तगत

तथा

से िा सम्बन्त्िी

कायिमा

कमिचारीहरुको शारीरीक मानर्सक क्षमता अर्र्िृवि गने पर्थक फाउन्त्डेशनको आयोजनामा
मन्त्रालयका कमिचारीहरुको लार्ग दुई चरणमा प्रचशक्षण कायिक्रमको आयोजना गररयो ।
2074/08/26 दे चि 28 गते प्रथम चरण तथा 2074/09/09 दे चि 11 गते सम्म
दुई चरणको उक्त योगा, ध्यान तथा जीिन उपयोगी तार्लममा िाद्य सं स्थानका प्रर्तर्नर्िलाई
सहर्ागी गराइएको र्थयो ।
४.

आपूर्ति मन्त्रालय अन्त्तगितका सं स्थानहरुका महाप्रिन्त्िक, कायिकारी र्नदे शकसँग कायि सम्पादन
सम्झौता गरी कायि व्यिस्थापन गने थालनी र्एको हो । सोही अनुसार National Trading का
महाप्रिन्त्िक पदमा कायि गने सँग सम्झौताको मस्यौदा तयार र्ई कायािन्त्ियनको क्रममा छ ।
क्रर्मक रुपमा िाद्य सं स्थान तथा ने पाल आयल र्नगमसँग सोही अनुसार सम्झौता गररने छ ।
सम्बचन्त्ित सं स्थान प्रमुिले आफ्नो विर्ार्गय प्रमुि तथा र्डपो प्रमुिसँग त्यस्तै सम्झौता गरी
उत्तरदावयत्ि

तथा

कायि सम्पादनलाई प्रर्ािकारी बनाउँदै

सं स्थानलाई व्यिचस्थत गदै

लर्गने छ ।
५.

आपूर्ति मन्त्रालयको गर्तविर्ि र सूचना सम्प्रेषणको लार्ग प्रिक्ता तथा सूचना अर्िकारीको
व्यिस्था र्एकोछ । सूचना बारे मन्त्रालयको website:- www.mos.gov.np बाट प्रेस विज्ञचत

६.

तथा अन्त्य वििरण सं प्रेषण गने व्यिस्था अिलम्बन गररएको व्यहोरा सबैमा अिगत गराउने ।
यस मन्त्रालयका सं स्थानहरुको व्यिस्थापन सुिारको लार्ग सुझाि सवहत वििरण पेश गने
सहसचचि श्री मुकुन्त्द प्रसाद पौड्यालको सं योजकत्िमा कायिदल गठन गररयो । सो को
प्रर्तिेदनको आिारमा आगामी सुिार सम्बन्त्िी कायि गररने छ ।

