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१. कामावरमको स्वरुऩ य प्रकृनत 

मस कामावरमरे सदुयुऩजिभ प्रदेशको शासकीम प्रवन्धभा अनबबावकको बनूभका ननवावह गदै आएको छ । 
भखु्मभन्री स्वमॊ नै प्रदेश भजन्रऩरयषद्को प्रभखु हनुे य प्रदेश भजन्रऩरयषद्राई नतेतृ्व प्रदान गने व्मवस्था 
यहेको छ । नेऩारको सॊववधानको बाग १३ धाया 162 (१) भा “प्रदेशको कामवकारयणी अनधकाय मो 
सॊववधान य प्रदेश कानूनफभोजजभ प्रदेश भजन्रऩरयषद भा ननवहत हनुेछ” बने्न उल्रेख छ । मसैगयी सोही धायाको 
उऩधाया (२) भा “मो सॊववधान य अन्म कानूनको अधीनभा यही नेऩारको प्रदेश शासन व्मवस्थाको साभान्म 
ननदेशन, ननमन्रण य साारन गने अनबबाया प्रदेश भजन्रऩरयषद उऩय हनुेछ” बने्न उल्रेख छ । सॊववधानको  

भभव अनसुाय सॊघीम कानून तथा प्रदेश कानून भातहत यही प्रदेश भजन्रऩरयषद्रे उजल्रजखत कामवहरू गदै 
आएको छ । प्रदेश सयकायका नाभभा हनुे सफै भहत्वऩूणव ननणवमहरू प्रदेश भजन्रऩरयषद फाटै हनुे गदवछन ्। 

भजन्रऩरयषद भा ऩेश बएका भखु्मतमा नीनतगत प्रस्तावहरूको आनथवक, साभाजजक य प्रशासननक 
दृविकोणरे ववस्तृत रुऩभा छरपर एवभ् ववश्लेषण गयी आवश्मकताअनसुाय ऩरयभाजवन सभेत गनुवऩने 
हनु्छ।मस्ता भजन्रऩरयषदका ववनबन्न कामवहरु मसै कामावरमको सऩुरयवेऺण तथा नेत्ततृ्व भा सम्ऩादन 
गनवका रानग भजन्रऩरयषद का 3 वटा ववषमगत सनभनतहरू भजन्रऩरयषद याजनीनतक सनभनत, भजन्रऩरयषद 
प्रशासन तथा ववधेमक सनभनत य भजन्रऩरयषद आनथवक, साभाजजक तथा ऩूवावधाय सनभनत गठन गरयएका 
छन् । मी सनभनतहरूको अध्मऺता भन्रीफाट हनुे य भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद कामावरमका सजचव 
सनभनतको सजचव यहने व्मवस्था छ । 

मस भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, धनगढी, कैरारीरे सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश 
भजन्रऩरयषद्को ननणवमहरु कामावन्वमन गनुवका साथै मस प्रदेशको प्रशासननक व्मवस्थाराई सवु्मवजस्थत 
य प्रबावकायी फनाउॉदै प्रदेश भातहतका ननकामहरुको साभान्म ननदेशन, ननमन्रण, ननमभन य 
सऩुरयवेऺण कामवभा भखु्म बनूभका खेल्दै आएको छ । 

 

२. कामावरमको काभ, कतवव्म य अनधकाय 

सदूुयऩजिभ प्रदेश सयकायको कामवववबाजन ननमभावरी, २०७४ फभोजजभ मस कामावरमको काभ, कतवव्म य 
अनधकाय मस प्रकाय छ्- 
१) प्रदेश भजन्रऩरयषद तथा भखु्मभन्रीको कामावरम सम्फन्धी; 
२) प्रदेश नबरको शासन व्मवस्थाको साभान्म ननदेशन, ननमन्रण य साारन; 
३) प्रदेश सयकायको कामवववबाजन तथा कामवसाारन; 
४) प्रदेश सयकायको नीनत तजुवभा,स्वीकृनत, कामावन्वमन, अनगुभन य भूल्माङ्कन; 
५) प्रदेश सयकायको कामवसम्ऩादन ननमभावरी तजुवभा य कामावन्वमन; 
६) प्रदेश भन्रारमहरुको कामवको सभन्वम, सऩुरयवेऺण, अनगुभन तथा भलु्माङ्कन य ननमन्रण; 
७) प्रदेश भजन्रऩरयषद्को ननणवमको कामावन्वमन य अनगुभन; 
८) प्रदेश भजन्रऩरयषदभा ऩेश हनु ेननमभ य आदेशकव तजुवभा, स्वीकृनत तथा प्रभाणीकयण; 
९) प्रदेशनबरको याजनननतक, आनथवक, साभाजजक, शाजन्त सवु्मवस्था एवॊ प्रशासननक गनतववनधहरूको 

अद्यावनधक जानकायी य सम्फोधन; 
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१०) भानअनधकायको सॊयऺण य प्रवर्द्वन; 
११) सशुासन, भ्रिाचाय ननमन्रण य प्रशासन सधुाय; 
१२)  सॊवैधाननक ननकाम तथा आमोग, प्रदेश रोक सेवा आमोग य अन्म सॊघीम तथा प्रादेजशक    

आमोगसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम; 
१३) सॊघीम सयकायको स्वीकृनत फभोजजभ द्विऩऺीम वा फहऩुऺीम स्तयभा बएका सजन्ध, सम्झौता वा 

सहभनत कामावन्वमन; 
१४) प्रदेश प्रभखुको ननदेशन कामावन्वमन य प्रनतवेदन; 
१५) अन्तयप्रदेश ऩरयषद य सॊघ तथा अन्म प्रदेश य स्थानीम तहसॉगको सभन्वम य अन्तयसम्फन्ध; 
१६) प्रदेशस्तयका आमोग तथा ननकामहरुको गठन एवभ ्साारन य ऩदानधकायीहरुको ननमजुि एवभ ्सेवा, 

सनुफधा सम्फजन्ध नीनत तथा कानूनको तजुवभा य कामावन्वमन; 
१७) ननवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम; 
१८) प्रदेशस्तयीम भानव सॊशाधन ववकास मोजना तजुवभा य कामावन्वमन; 
१९) प्रदेश ननजाभती सेवा य अन्म प्रदेश सयकायी सेवा साारन सम्फन्धी नीनत, कानून तथा भाऩदण्ड 

तजुवभा एवभ ्कामावन्वमन य अनबरेख व्मवस्थाऩन; 
२०) प्रदेशस्तयका सयकायी ननकामको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण य व्मवस्थाऩन ऩयीऺण; 
२१) प्रदेशस्तयीम तारीभ नीनत तथा भाऩदण्ड ननधावयण य स्तयीकयण तथा याविम य प्रदेशस्तयका तानरभ 

केन्रसॉगको सम्ऩकव  एवॊ सभन्वम; 
२२) प्रदेशस्तयभा साववजननक सेवा ववतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ननधावयण य सेवाग्राही सन्तवुि सबेऺण तथा 

सेवा प्रवाहको अनगुभन; 
२३) गाउॉऩानरका य नगयऩानरकाको कभवचायी य कामावरमको व्मवस्था सम्फन्धी कानून तजुवभा; 
२४) भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद सम्फन्धी अन्म कामवहरू । 

 

३. कामावरमभा यहन ेकभवचायी वववयण य कामव वववयण 

क) सॊगठन सॊयचना 
कामावरमको वतवभान साॊगठननक सॊयचना अनसुाय ३ वटा भहाशाखा य ७ वटा शाखाहरू यहेका 
छन ्। मस कामावरमभा ५२ जनाको स्वीकृत स्थामी दयफन्दी य १० कयाय दयफन्दी यहेको   
छ । मस कामावरमका प्रभखु ऩदानधकायीको रूऩभा प्रदेश सयकायका प्रभखु सजचव (या.ऩ. ववजशि 
शे्रणी) यहने व्मवस्था छ । प्रभखु सजचव भातहतभा तीन वटा भहाशाखा हेने गयी तीन जना 
सजचव (या.ऩ. प्रथभ शे्रणी) को दयफन्दी यहेको छ । प्रत्मेक शाखाको कामव सम्ऩादनका रानग 
उऩसजचवको भातहतभा शाखाको कामव फोझानसुाय शाखा अनधकृतदेजख कामावरम सहमोगीसम्भका 
कभवचायीको दयफन्दी यहेको छ । मस कामावरमभा यहेका भहाशाखा य शाखाको कामव वववयण 
मस प्रकाय यहेको छ । 
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कामावरमको सॊगठन तानरका 
 

 
ख) कामव वववयण 

१.१ भखु्मभन्रीको सजचवारम 

1= भखु्मभन्रीको सजचवारमभा प्राप्त ऩर तथा ऩठाउने ऩरराई पाईनरगॊ गने, 

2= भखु्मभन्रीसॉग बेटघाट गने व्मजिका रानग सभम व्मवस्थाऩन गने, 

3= सजचवारमको व्मवस्थाऩन सॉग सम्फजन्धत अन्म कामव गने, 

4= भखु्मभन्रीका आदेश फभोजजभको अन्म कामव गने, 

१.२ प्रभखु सजचवको सजचवारम 

1= प्रभखु सजचवको सजचवारम य ववनबन्न शाखाहरूको कामवभा सभन्वम कामभ गने ।     

2= प्रभखु सजचवको कामव सम्ऩादनको नसरनसराभा आवश्मक ऩने ववनबन्न प्रकायका सूचना तथा 
अनबरेख उऩरव्ध गयाउने । 

3= प्रभखु सजचवको सजचवारमभा आवश्मक कम््मूटय, ववद्यतु, टेनरपोन, पननवचय रगामतका बौनतक 
सवुवधाहरुको सम्वजन्धत शाखासॊग सभन्वम कामभ गयी व्मवस्थाऩन गने ।  
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4= प्रभखु सजचवको ववनबन्न व्मजि, ऩदानधकायी, प्रनतनननधहरुसॊगको सम्ऩकव  तथा बेटघाटराई व्मवजस्थत 
वनाउने । 

5= ववदेशी व्मजि वा ननमोगका प्रनतनीनधहरुको प्रभखुसजचव सॊगको बेटघाटको व्मवस्थाऩन गने । 

6= प्रभखु सजचवका कामवकऺभा हनुे वैठक, बेटघाटको आवश्मकता अनसुाय वटऩोट, भाईन्मूट तमाय  
गने । 

7= प्रभखु सजचवफाट बएको ननणवमको सॊचाय तथा कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत शाखा य 
भहाशाखाभा ऩठाउने । 

8= सजचवारमको ऩराचाय तथा सॊचायको दताव, चरानी य अनबरेख ब्मवजस्थत गने गयाउने । 

9= प्रभखु सजचववाट सम्ऩादन हनुे काभभा आवश्मक सहमोग गने । 

10= प्रभखु सजचवको भ्रभण कामवक्रभभा सयुऺा रगामत अन्म व्मवस्थाको रानग सम्वजन्धत ननकामसॊग 
सभन्वम गयी आवश्मक व्मवस्था नभराउने । 

11= आवश्मकता अनसुाय प्रभखुसजचवको जनसम्ऩकव  सम्वन्धी अन्म कामवहरु गने । 

१.३ वैठक तथा प्रशासन भहाशाखा 
फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा अन्तगवत ऩने प्रशासन तथा वैठक शाखा य सूचना तथा सााय सभन्वम 
शाखाराई व्मवजस्थत गने । 

 (क) प्रशासन तथा वैठक शाखा 
1= कभवचायीको ननमजुि, सरुवा, काज, कामव सम्ऩादन भूल्माॊकन, हाजजयी, ववदा, फढुवा, ऩयुस्काय, दण्ड, 

ननवनृतबयण, अवकाश, उऩदान आद्वद कभवचायी प्रशासनसॊग सम्वजन्धत कामवहरु गने, 

2= कामावरमभा आमोजना हनुे भजन्रऩरयषद फैठक, सजचव फैठक य अन्म वैठक व्मवस्थाऩन गने । 

3= तानरभ, छारवनृत, अध्ममन आद्वदभा भनोनमन य सो सॊग सम्वजन्धत अन्म कामवहरु गने । 

4= कभवचायीको अनबरेख सम्वन्धी कामवहरु गने । 

5= सॊगठन सॊयचना, दयवन्दी हेयपेय य कभवचायी प्रशासन सम्वन्धी अन्म कामवहरु गने । 

6= कामावरमका ववनबन्न ऩदानधकायी एवॊ कभवचायीहरूको जजम्भेवायी तोक्ने, हेयपेय गने । 

7= मोजना, अनगुभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन शाखासॊग सभन्वम गयी कामावरमको रानग फावषवक 
फजेट अनभुान तमाय गयी ऩेश गने । 

8= कामावरमका कभवचायीहरुको तरव बत्ता, सॊचमकोष, नागरयक रगानी कोष, वीभाकोष आद्वदको 
व्मवस्थाऩन गने गयाउने । 

9= कामावरमको आम्दानी खचवको से्रस्ता प्रचनरत कानून वभोजजभ व्मवजस्थत रुऩभा याख्न े। 

10= खचवको पाॉटवायी, आनथवक वववयण रगामत प्रचनरत कानून वभोजजभ तमाय गनुव ऩने वववयण तमाय 
गने । 

11= कामावरमको आम्दानी खचवको रेखाऩयीऺण गयाउने तथा मसको ननमनभतता सम्वन्धी कामव गने । 

12= कामावरमको नाभभा यहेको वेरुज ुपर्छ्यौट गने य गयाउने । 

13= आनथवक ववषमभा उऩमिु याम ऩयाभशव उऩरव्ध गयाउने । 

14= भाननीम भन्रीज्मूहरुको ननमभानसुायको ऩारयश्रनभक तथा अन्म आनथवक सवुवधाहरु उऩरव्ध 
गयाउने सम्वन्धी कामवहरु गने। 

15= प्रचनरत ऐन, ननमभरे तोकेको आनथवक प्रशासन सम्वन्धी अन्म कामवहरु । 
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16= प्रदेश सयकायको कामव ववबाजन य भन्रारमहरूको गठन ववघटन तथा सॊगठन सॊयचना हेयपेय 
सम्फन्धी कामव गने । 

17= भजन्रऩरयषदभा ऩेश हनु आउने प्रस्तावहरु सङ्करन गने, सॊकनरत प्रस्तावहरु यीतऩूववक बए नबएको 
अध्ममन गने, यीत नऩगेुका प्रस्तावहरुको यीत ऩमुावउने। 

18= भजन्रऩरयषद्को फैठकभा ऩेश गरयने कामवसूची तमाय गने य सो स्वीकृत बएऩनछ कामवक्रभको 
वववयणसवहत सफै भन्रीहरुराई ऩठाउने । 

19= भजन्रऩरयषद्को फैठकका रानग फैठक कऺ रगामत आवश्मक कभवचायी तथा बौनतक 
सवुवधाहरुको प्रफन्ध गने । 

20= भजन्रऩरयषद्को फैठकको ननणवमको तमायीभा सहमोग ऩ-ुमाउन,े बएका ननणवमको अनबरेख याख्न,े 

ननणवमहरु सम्फजन्धत भहाशाखाभा सााय गने । 

21= भजन्रऩरयषद्रे गयेका याजनैनतक ननमजुिको अनबरेख याख्न े य ननमिु बएका त्मस्ता 
ऩदानधकायीहरुको वववयण अद्यावनधक गने । 

22= भन्रीहरुको शऩथ ग्रहणसम्फन्धी कामवभा सहमोग ऩ-ुमाउने । 

23= भजन्रऩरयषद्को तपव वाट जायी गनुवऩने प्रसे सूचना, ववऻनप्त, सभाचाय आद्वद प्रकाशन गने । 

24= प्रदेश सॊसद सजचवारम तथा सॊसदका ववनबन्न सनभनतफाट भाग बई आएका भजन्रऩरयषद्का ननणवम, 

भजन्रऩरयषद सदस्म सम्फन्धी वववयण तथा अन्म सम्फर्द् कागजात उऩरब्ध गयाउने । 

25= प्रदेश सयकायको सजचव फैठक सॊचारन सम्फन्धी काभ गने । 

26= फैठकको भाइन्मटु तमाय गने, जानकायी तथा कामावन्वमनको रानग सम्फन्धी ननकामभा ऩठाउने य 
अनबरेख ब्मवजस्थत रूऩभा याख्न े । 

27= भजन्रऩरयषद सम्फन्धी अन्म आवश्मक कामवहरु गने । 

(ख) सूचना तथा सॊचाय शाखा 
1= प्रदेश सूचना तथ्माङ्क केन्र (Province Information Data Centre) स्थाऩना गयी कामव सरुु    

गने । 

2= प्रदेश अन्तयगतका ननकामहरुराई आफ्नो सॊजार Intranet भापव त जोड्ने । 

3= स्थानीम तह य प्रदेशभा ऩूणव ऩेऩयरेस ऩराचायको व्मवस्थाकोरानग ववद्यनुतम सॊजार ननभावण   
गने । 

4= सयकायी कामावरमहरुफीच ताययवहत (Wireless Connectivity) स्थाऩना गयी स्थानीम तह, जजल्रा 
य केन्रीम तहसम्भ ववद्यतुीम सञ्जार ननभावण गने । 

5= प्रदेशजस्थत सवै भन्रारम य  ननकाम, कामावरमराई सभेवटने गयी कम््मूटयाइज्ड सूचना प्रणारी 
स्थाऩना गयी सॊचारन  गने । 

6= भहत्वऩूणव आनथवक एवॊ साभाजजक गनतववनधहरुको तथ्माकॊ  सॊकरन गयी तथ्माङ्क फैंक (Data 

Bank) अद्यावनधक गयी याख्न े। 

7= कामावरमको भहत्वऩूवण सूचनाहरुको प्रवाह गनव कामावरमको Website अध्मावनधक याख्न े य 
कामावरमको Intranet सॊचारन गने । 

8= कामावरमको सवै भहाशाखा य शाखाहरुभा इन्टयनेट सेवा उऩरव्ध गयाउने । 

9= कामावरमको ववनबन्न शाखा य भहाशाखाहरुराई आवश्मक ऩने कम््मूटय Software को 
व्मवस्थाऩन गनव सहमोग ऩमुावउने । 
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10= कामावरमका तपव वाट साववजननक जानकायीभा ल्माउन ुऩने सूचना तथा जानकायीहरु प्रवाह गनव 
सहमोग गने । 

11= ववऻान तथा प्रववनध सम्वजन्ध नीनत, कामवक्रभको अध्ममन, नफश्लषेण गने । 

12= प्रदेशस्तयभा E-governance राई प्रबावकायी वनाउन अन्म ननकामहरुसॊग सभन्वम गने । 

13= कामावरमभा सूचना प्रववनध (Information Technology) सम्फन्धी उऩकयणहरूको सॊचारन तथा 
भभवतसॊबाय गने । 

14= कामावरमभा प्रमोग बएका Hardware य Software को सयुऺा य गणुस्तय कामभ याख्न े। 

15= केजन्रमस्तयभा ब्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (MIS) को ववकास सम्फन्धी कामव गने । 

16= सूचना प्रववनध सम्वन्धी अन्म आवश्मक कामवहरु गने । 

१.४ शासकीम सधुाय तथा सभन्वम भहाशाखा 
शासवकम सधुाय भहाशाखा अन्तगवतका शाखाहरुववचभा सभन्वम तथा सो शाखाहरु अन्तगवतका 
कामवराई व्मवस्थाऩन गने । 

(क) मोजना अनगुभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन शाखा 
1= प्रदेश सयकायका वावषवक, भध्मकारीन य दीघवकारीन रगामत अन्म ववनबन्न नीनतहरुको 

कामावन्वमनको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने । 

2= प्रदेश सयकायको वावषवक नीनत तथा कामवक्रभ तमाय गने कामवको सॊमोजन गने । 

3= प्रदेश सयकायका नीनत तथा कामवक्रभहरुको सूचकाॊक य Standard Operating Procedure 

(SOP) तमाय गयी कामावन्वमन गने । 

4= आमोग य सम्वजन्धत भन्रारमसॊग सभन्वम गयी नीनत कामावन्वमन ऩऺको नीनत ऩरयऺण (Pol-

icy Auditing) नीनत कामावन्वमनको प्रबावकारयता अध्ममन (Impact Study) गने । 

5= प्रदेश सयकायको आवनधक तथा फावषवक मोजना, कामवक्रभ, ऩरयमोजनाहरुको अनगुभन तथा 
भलु्माकॊ न गयी प्रनतवेदन ऩेश गने । 

6= भजन्रऩरयषदिाया स्वीकृत नीनत तथा कामवक्रभहरुको कामावन्वमन अवस्थाको अनगुभन गने । 

7= प्रदेश सयकायको ववशेष प्राथनभकता प्राप्त मोजना तथा कामवक्रभहरुको अनगुभन तथा 
भलु्माकॊ नभा ऩवहरो प्राथनभकता द्वदने । 

8= ववनबन्न ववषमगत भहाशाखा य शाखाहरुसॊग सभन्वम गयी कामावरमको फावषवक तथा आवनधक 
मोजना तजुवभा गने । 

9= अनगुभन भलु्माकॊ न सम्वन्धी अन्म कामवहरु गने । 

(ख) आनथवक तथा ऩूवावधाय शाखा 
1= प्रदेशको आनथवक गनतववनधहरुको अद्यावनधक जानकायी नरई प्रनतवेदन गने । 

2= ववषम सम्फर्द् प्रदेश सयकायको फावषवक, भध्मकारीन य दीघवकारीन रगामत अन्म ववनबन्न 
नीनतहरुको ववश्लषेण गने । 

3= प्रदेश सयकायरे प्रदेशको आनथवक ववकाससॉग सम्फजन्धत नफषमभा प्रकाजशत गयेका तथ्माङ्क एवॊ 
सूचकहरु सॊकरन गने साथै नतनको ववश्लषेण गने । 

4= आनथवक ववकाससॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुफाट भजन्रऩरयषद्को स्वीकृनतको रानग ऩेश 
गरयएका नीनतहरु अध्ममन ववश्लषेण गयी याम सवहत ऩेश गने । 
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5= ऩवुावधाय ववकाससॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुको नीनत, फावषवक कामवक्रभ एवॊ अन्म 
वववयणहरु सङ्करन तथा ववश्लषेण गने । 

6= शाखासॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुफाट भजन्रऩरयषद्को स्वीकृनतको रानग ऩेश गरयएका 
नीनतहरु अध्ममन ववश्लषेण गयी यामसवहत ऩेश गने । 

7= शाखासॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुर्द्ाया साानरत भहत्वऩणुव ववकास आमोजना य 
कामवक्रभहरुको आवनधक प्रगनत वववयण सङ्करनका साथै ववश्लषेण गयी एकीकृत प्रगनत वववयण 
तमाय गयी मोजना शाखाभा ऩठाउने । 

8= शाखा सम्फर्द् भन्रारम अन्तगवतका भखु्मभन्रीरे अध्मऺता गने ववनबन्न आमोग, सनभनत, 

ऩरयषद आद्वदफाट बएका भहत्वऩूणव कामवहरुको प्रगनत सङ्करन गयी ऩेश गने। 

9= शाखासॉग सम्वर्द् भन्रारम य ननकामहरुको कामव सम्ऩादनभा देजखएका सभस्माहरुको 
सभाधानका रानग आवश्मक सभन्वम गने । 

10= शाखासॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुको नीनत, फावषवक कामवक्रभ एवॊ अन्म वववयणहरु 
सङ्करन गयी ववश्लषेण य प्रगनत सभीऺा रगामतका कामव गने । 

11= शाखासॉग सम्फजन्धत अन्म कामवहरु गने । 

(ग) शासकीम सधुाय तथा सभन्वम शाखा 
1= प्रदेशको शाजन्त, सबु्मवस्था य प्रशासननक गनतववनधहरूको अध्मावनधक जानकायी नरई प्रनतवेदन 

गने । 

2= शासकीम सधुाय तथा शाजन्त सयुऺा सम्वन्धी नीनत तथा कामवक्रभको ववश्लषेण, सभीऺा गयी 
ऩरयभाजवन तथा सधुायको रानग सझुाव ऩेश गने । 

3= प्रदेश सयकायको शासकीम सधुाय तथा शाजन्त, सयुऺासॊग सम्वर्द् भन्रारम तथा 
ननकामहरुवाट सम्ऩाद्वदत कामवको सऩुयीवेऺण तथा सभन्वम गने । 

4= सभम सभमभा प्रदेशको प्रशासननक, आनथवक, फैदेजशक सम्फन्धरगामतका ऺेरका नीनत य 
यणनीनत सम्वन्धभा सम्फजन्धत ववशेषऻ तथा सल्राहकायहरू सजम्भनरत फैठक आमोजना गयी 
उऩमिु ननष्कषव ननकाल्ने । 

5= प्रदेशको शाजन्त सवु्मवस्थाका सम्वन्धभा मस कामावरमको Focal Point को रुऩभा कामव     

गने । 

6= भ्रिाचाय ननमन्रण सम्वन्धभा मस कामावरमको Focal Point को रुऩभा कामव गने । 

7= शासकीम सधुाय सम्वन्धी मस कामावरमवाट सम्ऩादन हनुऩुने अन्म कामवहरु । 

8= टेनरपोन,ऩर, फ्माक्स य ईभेर रगामत ववद्यतुीम वा अन्म भाध्मभवाट प्राप्त व्मजि तथा 
सॊस्थाहरुका गनुासा एवॊ उजयुीहरु सॊकरन गने । 

9= हेरो भखु्मभन्री कामवक्रभसॊग सम्फजन्धत अन्म कामव गने । 

10= सॊकनरत गनुासाहरू अध्ममन गयी प्राथनभकताको वगॉकयण गने य आवश्मक कामावथव 
सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउने । 

11= भानननम भखु्मभन्री एवॊ प्रभखुसजचवराई सम्वोधन गयी प्रवेषत गरयएका गनुासो एवॊ उजयुीहरु 
ऩेश गने य आवश्मक कामावथव सम्वजन्धत ननकामभा ऩठाउने । 

12= सम्वजन्धत ननकामभा आवश्मक कायवाहीका रानग ऩठाइएको गनुासा एवॊ उजूयी उऩय बएको 
प्रगनतको अनगुभन गने य भानथल्रो तहभा प्रगनत जस्थनत ऩेश गने । 
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 स्थानीम तहसॊग सभन्वम कामभ गने गयाउने । 

 गनुासो व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म कामवहरु । 

!=% कानून तथा सॊवैधाननक भानभरा भहाशाखा 
(क) कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 
1= प्रदेश सयकाय (भजन्रऩरयषद) को स्वीकृनतका रानग प्राप्त हनु आएको ववधेमक, ननमभ य गठन आदेशको 

भस्मौदा उऩय याम ऩयाभशव द्वदन,े 

2= प्रदेश सयकायको स्वीकृनतका रानग ऩेश बएका प्रस्तावहरुभा नीवहत कानूनी प्रश्न सभावेश बएका 
ववषमहरुभा याम ऩयाभशव द्वदन,े 

3= भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम ववरुर्द् ऩयेका रयटहरुभा नरजखत जवाप तमाय गयी सम्फजन्धत 
अदारतभा भखु्मन्मामानधविाको कामावरमभापव त ऩेश गने य भदु्दाको ऩैयवी गनव सघाउ ऩ-ुमाउन,े 

4= भखु्मभन्री वा भजन्रऩरयषद वा मस कामावरमराई कानूनी ववषमभा आवश्मक याम उऩरब्ध  गयाउन,े 
5= भखु्मभन्री वा भजन्रऩरयषद वा मस कामावरमको तपव फाट कुनै अदारतभा फहस ऩैयवी एवॊ प्रनतयऺा 

गनवका रानग कानून व्मवसामीको सेवा नरने कामवभा याम ऩयाभशव द्वदन,े 
6= अदारतफाट बएका पैसरा वा आदेशको कामावन्वमन गनवभा सघाउ ऩ-ुमाउन,े 
7= प्रदेश सबाभा ऩेश हनुे ववधेमक वा प्रदेश सयकायफाट जायी बएका अध्मादेशको अनबरेख याख्न,े 
8= न्मावमक ननकामसॉग सम्ऩकव  याखी कामव गने, 
9= प्रदेश ऩऺ बएको अन्तयाविम सम्झौताको कामावन्वमन गनवभा सयकायी ननकामफीच सभन्वम य 

सहजकतावको बनूभका ननबाउने, 
10= ऐन तथा ननमभहरुको व्माख्मा गने य देजखन आएका कानूनी सभस्माहरुको सभाधानतपव  आवश्मक याम 

सझुाव य ननदेशन द्वदन,े 
11= भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, गठन आदेशको भस्मौदा तमाय 

गने, 
12= भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, गठन आदेश आद्वदको सभमानकूुर 

ऩनुयावरोकन तथा सधुाय सम्फन्धी कामव गने । 
(ख)  भानव अनधकाय तथा सॊवैधाननक भानभरा शाखा 

1= भानव अनधकायको सॊयऺण य प्रवर्द्वनका ववषमभा प्रदेश सयकायको सम्ऩकव  तथा सभन्वम ववन्दकुो 
रुऩभा कामव गने, 

2= ववनबन्न सयकायी ननकामहरुभा यहेका भानव अनधकाय इकाईहरुफीच सभन्वम गने,  
3= भानव अनधकाय प्रवधवनका रानग ववनबन्न वक्रमाकराऩहरु साारन गनव ववनबन्न ननकामहरुफीच आवश्मक 

सभन्वम गने, 
4= भानव अनधकायसम्फन्धी ववद्यभान सयकायी नीनत तथा मोजनाहरुको सभीऺा गयी सझुाव ऩेश गने, 
5= भानव अनधकाय सम्फन्धी प्रदेशस्तयीम नीनत, मोजना तजुवभा गने य भानव अनधकाय आमोगको 

प्रनतवेदनभा उल्रेजखत सझुाव कामावन्वमनभा सहमोग  ऩ-ुमाउन,े 

6= भानव अनधकाय सम्फन्धी प्रदेशस्तयीम नीनत तथा कामवमोजनाको कामावन्वमन गने य सो को अनगुभन य 
ऩषृ्ठऩोषण गने, 

7= भानव अनधकायको सॊयऺण य प्रवर्द्वन गनवभा आवश्मक नीनत, कामवक्रभ ननभावण गने य कामावन्वमन गने, 

8= रैविक वहॊसा तथा भवहरा वहॊसा ववरुर्द्का कुरयती, कुप्रथा उन्भरुन सम्फन्धभा प्रदेशस्तयीम नीनत मोजना 
फनाउन,े 

9= प्रदेश प्रभखुको कामावरम सम्फर्द् कामवहरु गने, 

10= सॊवैधाननक ननकामसॉग सभन्वम गने,  
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11= प्रदेश सॊवैधाननक आमोग सम्फन्धी कामव गने 

12= भानव अनधकाय सम्फन्धी अन्म कामव गने । 

  

 

४. मस कामावरमफाट प्रदान गरयन ेसेवा 
प्रदेश सयकायको तपव फाट सयकाय सॊचारनभा प्रदेश सयकायराई सहमोग गने य ववनबन्न ननकामहरुसॉग 
सभन्वम य सहजीकयण गने, तथा सदूुयऩजिभ प्रदेश, सयकाय कामवववबाजन ननमभावरी, २०७४ रे तोके 
फभोजजभका कामवहरु गने । 
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मस कामावरमका सेवा प्रदान गने शाखा तथा जजम्भेवाय व्मजिहरु 

l;

g+ 

kb gfd, y/  

zfvf÷kmfF6 

6]lnkmf]g g+=÷ 

OG6/sd g+= 

;Dks{ g+= 

1 d'VodGqL df=lqnf]rg e§   091-523685 9848526241 

2 k|d'v ;lrj >L gf/fo0f k|;fb lj8f/L   091-525961 9858404444 

3 ;lrj >L ch'{g k|;fb kf]v/]n k|zf;g tyf a}7s 

dxfzfvf 

091-522598 9858477071 

4 ;lrj >L lszf]/ s'df/ rf}w/L 
sfg"g tyf ;+j}wflgs 

dfldnf dxfzfvf 

091-523957 

/108 

9841312026 

5 n]vf clws[t  >L anb]j skf8L cfly{s k|zf;g 106 9858750617 

6 zfvf clws[t >L hubLz hf]zL k|zf;g tyf a}7s 112 9848236384 

7 zfvf clws[t >L tLy{/fh cf]emf dfgjclwsf/ tyf 

;+j}wflgs dfldnf 

113 9865682287 

8 zfvf clws[t >L g/]Gb| zfx of]]hgf cg'udg tyf 

glthf Joj:yfkg 

129 9841033146 

9 clws[t:t/ 

5}7f}}F 

>L rGb|sfGt kf08]]o zf;sLo ;'wf/ tyf 

;dGjo 

  9843240302 

10 clws[t:t/ 

5}7f}F- k|f=;=_ 

>L s[i0f/fh hf]zL ;lrjfno  

-d'VodGqL_ 

120 9848479263 

11 sDKo'6/ 

clws[t -5}}7}f}F]_ 

>L dGh' v8sf k|d'v ;lrjHo"sf] 

;lrjfno 

111 9848772985 

12 sDKo'6/ 

clws[t   

-5}}7}f}F]_ 

>L ;Gtf]ifsdf/L hf]zL 

sfg"g tyf km};nf 

sfof{Gjog  

091-523957 

/127 

9848406015 

13 ;xfos :t/ 

kfFrf} 

>L s[i0fbQ e§ 
:6f]]/ 

114 9848540701 

14 ;xfos :t/ 

kfFrf} 

>L a;GtL P]/ k|zf;g tyf a}7s 

dxfzfvf 

124 9848420823 

15 ;xfos :t/ 

kfFrf} 

>L ;To s'df/L hf]zL 
k|zf;g tyf a}7s 

  9841829473 

16 ;xfos :t/ 

kfFrf} 

>L b]jk|;fb pkfWofo 
k|zf;g tyf a}7s 

  9865813976 
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५. सेवा प्रदान गनव राग्न ेदस्तयु य अवनध 

17 ;xfos :t/ 

kfFrf} 

>L zDe' k|;fb l3ld/] 
x]nf] l;=Pd 

  9848630562 

18 ;xfos :t/ 

kfFrf} 

>L ;Gtf]if 9'+ufgf dfgjclwsf/ tyf 

;+j}wflgs dfldnf  

  9860625411 

19 sDK\o'6/ 

ck/]6/ 

;xfos kfFrf} 

>L hgs/fh wfdL 

k|zf;g zfvf 

  9869332950 

20 ;xfos 

sDKo'6/ 

ck/]6/ 

;xfos rf}yf] 

>L ;To/fh hf]zL 

a}7s zfvf 

  9861669262 

21 ;xfos :t/ 

kfFrf} -;=n]=kf_ 

>L x]d/fh e§ 
cfly{s k|zf;g 

  9863445588 

22 x=;=rf >L axfb'/ l;+x ef6     9848769697 

23 x=;=rf >L /tg a= s7fot     9848431028 

2

4 

x=;=rf >L Pjg If]qL 

  
  9868782222 

25 x=;=rf >L lgj]z cfrfo{     9810611880 

26 x=;=rf >L lszg s'df/ j8     9848409786 

27 x=;=rf >L cd/ /fgf     9800612537 

28 sf=;= >L of]u]Gb| axfb'/ P]/     9848886051 

29 sf=;= >L cDd/fh pkfWofo     9848476074 

30 sf=;= >L g/]Gb| wfdL     9843541557 

31 sf=;= >L gj/fh af]x/f     9848719153 

32 sf=;= >L km+sf e§     9867589242 

33 sf=;= >L k|bLk af]x/f     9806410777 

34 sf=;= >L nId0f cj:yL     9848831933 

35 ;'Ok/ >L clgtf b]jL rf}w/L     9848429398 
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मस कामावरमफाट प्रदान गरयने सम्ऩूणव सेवाहरु ननशलु्क यहने य सेवाको प्रकृनत अनसुायको अवधी राग्ने । 

 

६. ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकाय 

कुनैऩनन ननणवम ववनबन्न भहाशाखा य शाखाहरुफाट शाखा अनधकृतफाट वट्ऩणी उठाई, सो वट्ऩणी 
सजचवफाट स्वीकृत गरयने वा ननणवमको प्रकृनत य गजम्बयताका आधायभा प्रभखु सजचव य भाननीम 
भखु्मभन्रीज्मूफाट ऩनन स्वीकृत गरयने । 

 

७. ननणवमउऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी 
कानून सजचव श्री वकशोय कुभाय चौधयी 
 

८. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण (२०७4 भाघ देजख २०७6 कानतवक सम्भ) 
मस कामावरमको २०७4 भाघ देजख २०७6 कानतवकसम्भको कामवसम्ऩादन वववयण ननम्नानसुाय छ् 
 

१. भखु्मभन्रीको ननजी सजचवारम 

भाननीम भखु्मभन्रीज्मूको ननजी सजचवारमभा स्थाऩनाकार नभनत 2074/10/03 गतेदेजख 2076 
सार कानतवक भवहनासम्भ जम्भा 1445 वटा ऩरहरु भखु्मभन्रीज्मूराई सम्फोधन गयी ऩेश बएका 
छन ्। 
 

२. प्रभखु सजचवको सजचवारम 

१. भजन्रऩरयषद फैठक 

प्रदेश सयकाय, भजन्रऩरयषद्को गठन बएऩिात नभनत 2074/10/03 गते देजख २०७6 
कानतवकसम्भ जम्भा 60 वटा भजन्रऩरयषदको फैठकभा ववनबन्न ननकामफाट प्रस्ततु प्रस्तावहरू भानथ 
छरपर बई ननणवमहरू बएको य ननणवम कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाइएको । 
प्रदेश भजन्रऩरयषद्का सफै ननणवमहरू मस कामवरमको वेवसाईटभा प्रकाशन गरयएको छ । 

 
२. सजचव फैठक 

मस अफनधभा 7 वटा सजचव फैठक फस्मो ।उि फैठकरे प्रादेजशक भहत्वका ववनबन्न ननणवमहरू 
गयेको य उि ननणवमहरू कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामहरूभा ऩठाइएको साथै 
कामावन्वमनको रानग सभन्वम, सहजीकयणरगामत काभ गयेको ।सजचव फैठकका सफै ननणवमहरू 
मस कामावरमको वेवसाईभा प्रकाशन गरयएको छ । 

 

फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा                                                              

 

१. प्रशासन तथा फैठक शाखा 
 sd{rf/Lsf] lgo'lQm, ;?jf, sfh, sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg, xflh/L, ljbf, a9'jf, 

k'/:sf/, b08, lgj[lte/0f, cjsfz, pkbfg cflb sd{rf/L k|zf;g;+u ;DjlGwt 

sfo{x? ul/Psf] . 

 sfof{nodf cfof]hgf x'g] dlGqkl/ifb\ a}7s, ;lrj a}7s / cGo j}7s Joj:yfkg 

ul/Psf] . 

 tflnd, 5fqj[lt, cWoog cflbdf dgf]gog / ;f] ;+u ;DjlGwt cGo sfo{x? ul/Psf] .  

 sd{rf/Lsf] clen]v ;DjGwL sfo{x? ul/Psf] . 

 ;+u7g ;+/rgf, b/jGbL x]/km]/ / sd{rf/L k|zf;g ;DjGwL cGo sfo{x? ul/Psf] . 
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 sfof{nosf ljleGg kbflwsf/L Pj+ sd{rf/Lx¿sf] lhDd]jf/L tf]Sg], x]/km]/ ug]{ sfo{ 

ul/Psf] . 

 of]hgf, cg'udg tyf glthf Joj:yfkg zfvf;+u ;dGjo u/L sfof{nosf] nflu 

alif{s ah]6 cg'dfg tof/ u/L k]z ul/Psf] . 

 sfof{nosf sd{rf/Lx?sf] tnj eQf, ;+rosf]if, gful/s nufgL sf]if, jLdfsf]if 

cflbsf] Joj:yfkg ug]{ u/fpg] . 

 k|b]z ;/sf/sf] sfo{ ljefhg / dGqfnox¿sf] u7g lj36g tyf ;+u7g ;+/rgf 

x]/km]/ ;DaGwL sfo{ ul/Psf] . 

 dlGqkl/ifbdf k]z x'g cfpg] k|:tfjx? ;Íng ug]{, ;+slnt k|:tfjx? /Ltk"j{s eP 

gePsf] cWoog ug]{, /Lt gk'u]sf k|:tfjx?sf] /Lt k'of{pg] ul/Psf] . 

 dlGqkl/ifb\sf] a}7sdf k]z ul/g] sfo{;"rL tof/ ug]{ / ;f] :jLs[t ePkl5 sfo{qmdsf] 

ljj/0f;lxt ;a} dGqLx?nfO{ k7fpg] ul/Psf] . 

 dlGqkl/ifb\sf] a}7ssf nflu a}7ssIf nufot cfjZos sd{rf/L tyf ef}lts 

;'ljwfx?sf] k|aGw ug]{ ul/of] . 

 dlGqkl/ifb\sf] a}7ssf] lg0f{osf] tof/Ldf ;xof]u k'of{pg], ePsf lg0f{osf] clen]v 

/fVg], lg0f{ox? ;DalGwt dxfzfvfdf ;~rf/ ug]{ ul/Psf] . 

 dlGqkl/ifb\n] u/]sf /fhg}lts lgo'lQmsf] clen]v /fVg] / lgo'Qm ePsf To:tf 

kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f cBfjlws ug]{ ul/Psf] . 

 dGqLx?sf] zky u|x0f;DaGwL sfo{df ;xof]u k'¥ofO{Psf] . 

 dlGqkl/ifb\sf] tkm{jf6 hf/L ug{'kg]{ k|]; ;"rgf, lj1lKt, ;dfrf/ cflb k|sfzg ul/Psf]  

 k|b]z ;+;b ;lrjfno tyf ;+;bsf ljleGg ;ldltaf6 dfu eO{ cfPsf dlGqkl/ifb\sf 

lg0f{o, dlGqkl/ifb\ ;b:o ;DaGwL ljj/0f tyf cGo ;Da4 sfuhft pknAw u/fPsf] . 

 k|b]z ;/sf/sf] ;lrj a}7s ;+rfng ;DaGwL sfdx¿ ul/Psf] . 

 a}7ssf] dfOGo'6 tof/ ug]{, hfgsf/L tyf sfof{Gjogsf] nflu ;DaGwL lgsfodf 

k7fpg] / clen]v Aojl:yt ¿kdf /fVg] ul/Psf]  . 

 dlGqkl/ifb\ ;DaGwL cGo cfjZos sfo{x? ul/Psf] . 

  
 

२. सूचना तथा सााय सभन्वम शाखा 
 मस कामावरमको वेवसाईट ननभावण गरयएको । 

 sfof{nosf] dxTjk{"0f ;"rgfx?sf] k|jfx ug{ sfof{nosf] Website cWofjlws /fVg] 

ul/Psf] . 

 sfof{nosf] ;j} dxfzfvf / zfvfx?df OG6/g]6 ;]jf pknJw u/fO{Psf] . 

 sfof{nosf] ljleGg zfvf / dxfzfvfx?nfO{ cfjZos kg]{ sDKo"6/ Software sf] 

Joj:yfkg ug{ ;xof]u k'¥ofO{Psf] . 

 sfof{nosf tkm{jf6 ;fj{hlgs hfgsf/Ldf Nofpg' kg]{ ;"rgf tyf hfgsf/Lx? k|jfx 

u/L ;xof]u ul/Psf] . 

 k|b]z:t/df E-governance nfO{ k|efjsf/L jgfpg cGo lgsfox?;+u ;dGjo ul/Psf]  

 sfof{nodf ;"rgf k|ljlw -Information Technology_ ;DaGwL pks/0fx¿sf] ;+rfng 

tyf dd{t;+ef/ ul/Psf] . 

 sfof{nodf k|of]u ePsf Hardware / Software sf] ;'/Iff / u'0f:t/ sfod ul/Psf] . 

 s]lG›o:t/df Aoj:yfkg ;"rgf k|0ffnL -MIS_ sf] ljsf; ;DaGwL sfo{ ul/Psf] . 

 ;"rgf k|ljlw ;DjGwL cGo cfjZos sfo{x? ul/Psf] . 

 

 

शासकीम सधुाय तथा सभन्वम भहाशाखा 
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१. मोजना अनगुभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन शाखा 
 शाखागत कामववववयण य कामवप्रगनत तमाय ऩारयएको । 

 मस कामावरमको चौभानसक प्रगनत वववयण तमाय ऩारयएको । 

 मस कामावरमको चार ु आ.व. २०७6/७7 को प्रथभ चौभानसकका रानग स्वीकृत बएका 
कामवक्रभहरू सम्ऩन्न गरयएको । 

 प्रदेश सयकायका आमोजना तथा मोजनाहरूराई प्राथनभककयण गरयएको । 

 नीनत तथा फावषवक फजेट कामावन्वमन कामवमोजना सफ्टवमयभा याख्न ेकामव सम्ऩन्न बएको । 

 आ.व. २०७6/०७7 को फावषवक कामवक्रभको खचव सम्फन्धी प्रथभ चौभानसक सनभऺा फैठक 
सम्ऩन्न बएको । 

 

२. आनथवक तथा ऩूवावधाय शाखा 
सयकायी कोषहरूको साारन, फजेट तजुवभा, ननकासा तथा खचवको रेखा याख्न,े याजश्व धयौटीको वहसाफ 
याख्न,े ववजत्तम वववयणहरू तमाय गने, रेखा ऩरयऺण गयाई फेरुजकुो रगत याख्न,े फेरुज ु पर्छ्यौट गने 
गयाउने, कामवहरु मस शाखाफाट सम्ऩादन बएका छन ् ।मस वषव भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को 
कामावरमरे अनावश्मक खचवहरुभा कटौटी गयी नभतव्मवमताको नसर्द्ान्त अवरम्वन गयेको छ ।आगाभी 
द्वदनहरुभा नभतव्मवमता य ऩायदजशवताको नसर्द्ान्तराई ऩणुवरुऩभा ऩारन गयी आनथवक अनशुासन कामभ गने 
अठोट मस कामवरमरे नरएको छ ।आनथवक प्रशासन शाखा तपव  आ.व. २०७6/७7 को कानतवक 
भसान्तसम्भ बएका प्रभखु कामवहरू मस प्रकाय छन-् 
१. मस कामावयरमराई प्राप्त अजख्तमायी अनसुायको फजेट उऩजशषवकहरूको प्रचनरत कानून अनसुाय खचव 

गयी सोको वहसाफ वकताफ याख्न ेकाभ बमो । 

२. भानसक रुऩभा तमाय गने ऩने ववजत्तम वववयणहरू तमाय गयी सम्फन्धीत ननकामभा ऩठाउने य वेवसाईट 
भापव त खचवको पाॉटवायी साववजननक गने गरयएको । 

३. गत आ.व. २०७5/0७6 को आनथवक वववयणहरू तमाय गयी आन्तरयक रेखा ऩरयऺण तथा अजन्तभ 
रेखा ऩरयऺणको कामव सम्ऩन्न बएको । 

४. आनथवक प्रशासन शाखाफाट बिुानी बएको रु. ऩच्चीस हजायबन्दा फढीको नफरहरू वेवसाईट भापव त 
साववजननक गरयमो । 

५. मस आ.व. को ऩौष भसान्त सम्भ याजश्व तथा धयौटीभा कुनै कायोवाय नबएको । 

६. आनथवक प्रशासनसॉग सम्फजन्धत भाग गरयएका यामहरू उऩरब्ध गयाईएको, सजचवज्मूहरू य प्रभखु 
सजचवज्मूको ननदेशन कामावन्वमन गरयएको । 

७. भौजदुा सचुीको वववयण अद्यावनधक गरयएको । 

 

कानून तथा सॊवैधाननक भानभरा भहाशाखा 
 

१. कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 
 प्रदेश सयकाय, भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद् को कामावरमसभेतराई ववऩऺी फनाई सव्च्च अदारतफाट 

म्माद ताभेर बई दताव हनु आएको 8 थान भदु्दाभा नरजखत जवाप तमाय गयी सम्फजन्धत अदारतभा 
ऩठाइएको ।  

प्रदेश सयकायफाट हारसम्भ बएका कानून ननभावण सम्वन्धी प्रगनत वववयण 

प्रभाणीकयण बएका ऐनहरु 
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१. साववजननक नरखत प्रभाणीकयण (कामवववनध) ऐन, २०७५  

२. स्थानीम तहका कानून ननभावण ऩवक्रमाका सम्वन्धभा व्मवस्था गनव वनेको ऐन, २०७५ 

३. स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा सदस्मरे ऩाउने सवुवधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ 

४. गाउॉसबा य नगयसबाको कामव सॊचारन सम्वन्धभा व्मवस्था गनव वनको ऐन, २०७५ 

५. जजल्रा सबा तथा जजल्रा सभन्वम सनभनतको सम्वन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन, २०७५ 

६. भखु्मभन्री तथा भजन्रको ऩारयश्रनभक तथा सवुवधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ 

७. प्रशासकीम कामवववनध ननमनभत गने सम्वन्धभा व्मवस्था गनव वनेको ऐन, २०७५ 

८. भखु्म न्मामनधविाको काभ, कतवव्म य अनधकाय तथा सेवाका शतव सम्वन्धी ऐन, २०७५ 

९. प्रदेश आकजस्भक कोष ऐन, २०७५ 

१०. प्रदेश सबाका ऩदानधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रनभक य सवुवधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ 

११. स्थानीम तहराइ ववत्तीम हस्तान्तयण व्मवस्थाऩन गनव फनेको ऐन, २०७५ 

१२. प्रदेशको कय तथा गैयकय याजश्व रगाउने य उठाउने सम्वन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन, 

२०७५ 

१३. आनथवक ऐन २०७५ 

१४. प्रदेश सयकायको आनथवक वषव २०७५÷०७६ को सेवा य कामवहरुको रानग प्रदेश सजात 
कोषफाट केही यकभ खचव गने य ववननमोजन गने सम्वन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन, २०७५ 

१५. ववननमोजन ऐन, २०७५ 

१६. प्रदेश नॊ. ७ को आनथवक कामवववनध ऐन, २०७४ 

१७. आनथवक ऐन (ऩवहरो सॊशोधन), २०७५ 

१८. सदूुयऩजिभ प्रदेश सशुासन ऐन,, २०७५ 

१९. सदूुयऩजिभ प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन,,  २०७५ 

२०. सदूुयऩजिभ प्रदेशको सहकायी ऐन, २०७५ 

२१. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश सबाको सजचव य सजचवारम व्मवस्थाऩन सम्वन्धी ऐन, २०७५ 

२२. प्रदेश ववऩद जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

२३. प्रदेश रोकभागव ऐन, २०७५ 

२४. सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वयोजगाय ववकास कोष ऐन, २०७५ 

२५. ववननमोजन ऐन, २०७६ 

२६. आनथवक ऐन, २०७६ 

२७. सदूुयऩजिभ प्रादेजशक औद्योनगक व्मवसाम ऐन, २०७५ 

२८. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७६ 

२९. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ 

३०. सदूुयऩजिभ प्रदेशको कृवष तथा ऩशऩुन्छी व्मवसाम प्रवर्द्वन ऐन, २०७६ 

 
ननमभावरी 
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१. प्रदेश सयकाय -कामव सम्ऩादन_ ननमभावरी, २०७४  
२. प्रदेश सयकाय -कामवववबाजन_ ननमभावरी, २०७४  
३. प्रदेश नॊ. ७ को आनथवक कामवववनध ननमभावरी, २०७५  
४. केही साववजननक नरखत प्रभाणीकयण ननमभावरी, २०७५  
५. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश सबा (ऩवहरो सॊशोधन) ननमभावरी, २०७६ 

६. प्रदेश आनथवक कामवववनध ननमभावरी, २०७६ 

७. प्रदेश ऩूवावधाय ववकास कामवक्रभ (साारन कामवववनध) ननमभावरी, २०७६ 

आचायसॊवहता 
१. प्रदेश सयकाय भजन्रऩरयषद्का सदस्मको आचायसॊवहता, २०७४  
कामवववनध 

१. हेरो नसएभ कामवववनध, २०७५ 

२. प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय कामवववनध, २०७५  
३. कृवष औजाय मन्र उऩकयणका रानग अनदुान ववतयण कामवववनध, २०७५ 

४. स्वयोजगायभूरक तानरभ साारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७५ 

५. प्रदेश याजऩर सम्ऩादन तथा वेबसाईटभा प्रकाशन गने सम्वन्धी कामवववनध, २०७४  
६. प्रदेश सजात कोष साारन कामवववनध, २०७५(आनथवक भानभरा तथा मोजना भन्रारम) 
७. कृवष अनदुान कामवक्रभ साारन कामवववनध, २०७५  
८. अनदुान तथा सहामता यकभ ननकासा एवॊ कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५  
९. प्रदेश आकजस्भक कोष साारन सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

१०. डेयी तथा भास ुऩसर सधुाय कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

११. नसभान्तकृत वगव रजऺत ऩशऩुारन कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

१२. प्रदेश ऩूवावधाय ववकास कामवक्रभ (सॊचारन) कामवववनध, २०७५  
१३. आमआजवन तथा उत्ऩादनभूरक कामवभा सहकायी सॊस्थाराई अनदुान प्रदान गने कामवववनध, 

२०७५ 

१४. सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वमभ ्सेवक ऩरयचारन कामवववनध, २०७५ 

१५. सदूुयऩजिभ जनता आवास कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

१६. कानून तजुवभा सझुाव सनभनत सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

१७. ऩशऩुन्छी फजाय प्रवर्द्वन कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

१८. व्मवसावमक सीऩभूरक तानरभ कामवववनध, २०७५ 

१९. प्रदेश ऩमवटन ववकास कामवक्रभ कामावन्वमन इकाई साारन कामवववनध, २०७५ 

२०. प्रदेश सम्ऩूयक अनदुान सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

२१. प्रदेश ववषशे अनदुान सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

२२. नागरयक नसभा सहामता कऺ सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

२३. मवुा रजऺत ऩश ुववकास कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 
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२४. िारयकादेवी ठकुयानी भवहरा सशजिकयण कामवक्रभ साारन कामवववनध, २०७५ 

२५. कृवष माजन्रकयणका रानग साझेदायीभा कस्टभ हाइरयग सेन्टय स्थाऩना तथा साारन  
कामवववनध, २०७५ 

२६. सूदूयऩजिभ प्रदेशको ऩदाथव व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७५ 

२७. कोल्डस्टोय कोल्डरुभ य याइऩेननि च्माम्वय ननभावण कामवक्रभ साारन कामवववनध, २०७५ 

२८. गबववती य सतु्केयी अवस्थाभा ज्मान जोजखभभा ऩयेका भवहराराई हवाइ उर्द्ाय गने   
सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

२९. बनूभहीनका रानग सयुजऺत फसोफास कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

३०. ववऩद जोजखभ तथा अन्म दघुवटनाभा ऩयेका व्मजिहरूको हवाई उर्द्ाय गने सम्वन्धभा 
व्मवस्था गनव फनेको कामवववनध, २०७६ 

३१. प्रदेश उच्च जशऺा सम्वन्धी कामवदर गठन कामवववनध, २०७६ 

३२. सदूुयऩजिभ प्रदेशको कृवष ववकास कामवक्रभ कामवववनध, २०७६ 

३३. सदूुयऩजिभ प्रदेशको ऩशऩुन्छी ववकास कामवक्रभ कामवववनध, २०७६ 

३४. भखु्मभन्री एकीकृत कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास कामवक्रभ कामवववनध, २०७६ 

ननदेजशका 
१. साववजननक ननकामको फैठक तथा कामवक्रभ सॊचारन ननदेजशका, २०७५  
२. सदूुयऩजिभ प्रदेशको साववजननक ननकामको फैठक तथा कामवक्रभ साारन ननदेजशका, २०७५ 

३. भखु्मभन्री कऩ अन्तय प्रदेश खेरकुद प्रनतमोनगता व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७५ 

४. एकीकृत छारवजृत्त व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७५ 

५. ववऩन्न नागरयक औषनध उऩचाय आनथवक सहामता ननदेजशका, २०७५ 

६. फहवुवषवम ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी ननदेजशका, २०७५ 

७. उद्योग, वाजणज्म तथा आऩूनतव य ववऻान तथा वातावयण भन्रारम तपव को कामवक्रभ साारन 
ननदेजशका, २०७५ 

८. प्रदेश ववऩत ्व्मवस्थाऩन तथा याहत ववतयण ननदेजशका, २०७६ 

९. साभदुावमक ऩनुस्थावऩना केन्र साारन ननदेजशका, २०७६ 

१०. सदूुयऩजिभ प्रदेशस्तयीम सॊमिु वजाय अनगुभन ननदेजशका, २०७६ 

भागवदशवन 

१. वन तथा जराधाय व्मवस्थाऩन तपव को कामव साारन भागवदशवन, २०७५  
गठन आदेश 

१. सदूुयऩजिभ प्रदेशको अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सनभनत गठन आदेश, २०७५  
२. खप्तड ऺेर ऩमवटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन सनभनत गठन आदेश, २०७५ 

३. याभायोसन ऺेर ऩमवटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन सनभनत गठन आदेश, २०७६ 

 

 

भाऩदण्ड 
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१. सदूुयऩजिभ प्रदेश आमोजना छनौट सम्वन्धी भादण्ड, २०७६ 

 

२. भानवअनधकाय तथा सॊवैधाननक भानभरा शाखा 
 छाउऩडी प्रथा उन्भरुन सम्फन्धी नीनत तजुवभाका रागी याम सझुाव सॊकरन कामवक्रभ (फझाि, फाजयुा य  

दाजुवरा) गयी ३ जजल्राभा सम्ऩन्न बएको य छाउऩडी प्रथा उन्भरुन सम्फन्धी नीनतको भस्मौदाका रानग 
कामव बईयहेको । 

 न्मामीक सनभनतका ऩदानधकायीहरुको रानग एकद्वदने अनबभजुखकयण कामवक्रभ दाच ुवराभा सम्ऩन्न गरयएको ।  

हेरो नसएभ कऺ 

हेरो नसएभ भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम य प्रदेशभा यहेका ववनबन्न भन्रारम तथा ननकामहरूसॉग 
सम्फजन्धत यहेय प्राप्त हनुे ववनबन्न वकनसभका जनगनुासो य सझुावहरूको उजचत सनुवुाई गनव, प्रदेश भन्रारमफाट हनु े
नीनतगत ननणवम, कामवसॊचारन तथा प्रदेश सयकायको कामवऺ ेर नबरका वस्तजुस्थतीकव फायेभा जानकायी नरई 
प्रदेशको सभग्र शासकीम व्मवस्थाभा सधुाय गयी जनभखुी एवॊ जनत्तयदामी प्रशासननक व्मवस्थाको प्रवर्द्वन गयी 
शसुासनको प्रवर्द्वन गनवको रानग भाननीम भखु्मभन्री नररोचन बट्टज्मूफाट नभनत २०७५ जेठ ७ गते सोभफायका 
द्वदन ववनधवत प्रायम्ब बएको हो । 

१. जन-गनुासो तथा सझुाव द्वदन ेववषमहरू्- 
 दघुवटना, ववऩद, सम्फन्धी घटना य उर्द्ाय, 
 प्रदेशजस्थत साववजननक ननकामरे ववतयण गने सेवा सवुवधाभा बेदबाव गरयएको वा फजात गरयएको, 
 साववजननक ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा सवुवधा प्राप्त गनव अवयोध वा वाधा ऩगेुको, 
 साववजननक ननकामको गैय कानूनी वक्रमाकराऩ वा त्मस्तो कामववाट कुनै व्मजिराई हानी 

नोक्सानी बएको, 
 देशको सॊववधान य प्रचनरत कानूनप्रदत्त हक अनधकायको उऩमोगभा वाधा, अवयोध वा ववबेद 

गरयएभा य 

 भ्रिाचायजन्म तथा भवहरा वहॊसा वा अन्म रैविक वहॊसा सम्फन्धी वक्रमाकराऩ गयेको । 

२. मस प्रमोजनको रानग जानकायी द्वदन चाहन े वा भद्दत भाग गने वा गनुासो गनव चाहन े जो कोहीरे 
देहामफभोजजभको भाध्मभफाट शाखाभा सचुना द्वदन सवकनछे् 

 टोर वि टेनरपोन नम्फय्-१६६०९१५२७२३ भा टेनरपोन गयी कऺको कभवचायीराई वटऩाएय, 
 कऺको फ्माक्स नम्फय्- ०९१-५२५५७२ भा फ्माक्स गयेय, 
 कऺको ईभेर्-cabinetsecretariat7@gmail.com, admin.ocmcm@sudurpashchim.gov.np  

मा ईमेल गरेर, 

 कामावरमको वेवसाइटको गनुासो तथा सझुावफाट ऩठाएय, 
 कऺभा ऩर ऩठाएय 
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३. हेरो नसएभफाट सम्ऩादन बएका कामव वववयणहरू 

मस शाखाभा प्रदेश स्थाऩनाकारदेजख नभनत 2076 सार कानतवक भसान्तसम्भ सम्फजन्धत 
भन्रारम/ननकाम य ननजी ऺेरका काभ कायफाहीको फायेभा प्राप्त बएका कुर गनुासो जम्भा 186 
यहेकोभा सम्ऩूणव गनुासोहरु पर्छ्यौट बएको अवस्था छ । 

९. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद 

 

 

 

 

 

१०. मस कामावरमफाट जायी बएका ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
क) ऐनहरु 

 प्रदेश ऩूवावधाय ववकास कामवक्रभ (साारन कामवववनध) ननमभावरी, २०७६ 

 सदूुयऩजिभ प्रदेशभा सशुासन व्मवस्था गनव सम्फन्धी ववधेमक, २०७५ 

 भखु्मभन्री य भजन्रको ऩारयश्रनभक तथा सनुफधा सम्फजन्ध ववधेमक २०७५ 

 सदूुयऩजिभ प्रदेश रोक सेवा आमोगको सम्फजन्ध ववधेमक, २०७६ 

 सदूुयऩजिभ प्रदेशका साववजननक ननकामको फैठक तथा कामवक्रभ साारन ननदेजशका २०७५ 

 प्रशासकीम कामवववनध (ननमनभत गने) ऐन,२०७५ 

 ववननमोजन ऐन, २०७५ 

 गाउॉ सबा य नगय सबा (कामवसॊचारन) ऐन, २०७५ 

 स्थानीम तहराइ ववत्तीम हस्तान्तयण व्मवस्थाऩन गनव फनेको ऐन, २०७५ 

 जजल्रा सबा तथा जजल्रा सभन्वम सनभनत सम्वन्धी ऐन, २०७५ 

 प्रदेश कय तथा गैयकय याजस्व रगाउने य उठाउने सम्वन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन, २०७५ 

 स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्वनधी ऐन,२०७५ 

 स्थानीम तहको कानून ननभावण प्रवक्रमा ऐन, २०७५ 

 भखु्म न्मामानधविाको काभ,कतवव्म य अनधकाय तथा सेवाका शतव सम्वन्धी ऐन,2076 

 सदूुयऩजिभ प्रदेश आकजस्भक कोष ऐन, २०७५ 

 साववजननक नरखत प्रभाणीकयण (कामवववनध) ऐन, २०७५ 

 सदूुयऩजिभ प्रदेश, प्रदेश सयकाय, भजन्रऩरयषदका सदश्महरुको आचायसॊवहता, २०७४ 

 सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश सयकाय (कामवसम्ऩादन) ननमभावरी,२०७४ 

 सदूुयऩजिभ प्रदेश, प्रदेश सयकाय (कामव ववबाजन) ननमभावरी , २०७४ 

 सदूुयऩजिभ प्रदेशको “हेरो नसएभ” कऺ साारन कामवववनध, २०७५ 

 

११. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफायसम्फन्धी अद्यावनधक वववयण 

कुर ववननमोजजत फजेट    खचव बएको फजेट   ववजत्तम प्रगनत  

ऩूॉजजगत  3,12,21,000.00   2,39,899.00   0.80 प्रनतशत  

चार ु 12,35,82,000.00   1,30,78,385.50   10.58 प्रनतशत  

जम्भा  15,48,03,000.00   1,3318284.50   8.60 प्रनतशत 

 

प्रविा 
नाभ्- वकशोय कुभाय चौधयी 
ऩद्- सजचव 

सम्ऩकव  नॊ.- )(!–%@#(%& 

 

 

सूचना अनधकायी 
नाभ्- जगदीश जोशी 
ऩद्- शाखा अनधकृत 

सम्ऩकव  नॊ.- 9848236384 

 
 

प्रभखु सजचव 
नाभ्- नायामण प्रसाद ववडायी 
ऩद्- प्रभखु सजचव 

सम्ऩकव  नॊ.- 091-525961 
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१२. तोवकएफभोजजभका अन्म वववयण 

उल्रेख्म वववयण नयहेको 
 

१३. अजघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामवक्रभ वा आमोजना साारन गयेको बए सोको 
वववयण् 
मस भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमको स्थाऩना य सॊचारन बएको अवधी १ वषव ऩनन नऩगेुको य 
मस अवधीभा गयेका सफै काभहरुको वववयण मस अघीका प्रकयणहरुभा उल्रेख बईसकेको छ । 

 

१४. साववजजनक ननकामको वेवसाइट बए सोको वववयण 

मस भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमको वेवसाइट  www.p7ocmcm.gov.np य प्रदेश ऩोटवर 
www.p7.gov.np फाट ऩनन मस प्रदेशनबरका भन्रारम य ननकामरुको नरॊक खोल्न सवकन्छ । 

१५. साववजननक ननकामरे प्रप्त गयेको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग य 
सम्झौतासम्फन्धी वववयण 

मस कामावरमरे सोझै कुनै वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग प्राप्त गने गयी कुनै 
ऩनन सम्झौता नगयेको । 

धन्मफाद । 

http://www.p7ocmcm.gov.np/
http://www.p7.gov.np/

