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सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ को 
ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएको वववयण 
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१. कामावरमको स्वरुऩ य प्रकृनत 

मस भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, धनगढी, कैरारीरे सदूुयऩजिभ प्रदेशको शासकीम प्रवन्धभा अग्रणी बनूभका 
ननवावह गदै आएको छ । मस कामावरमरे 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 । 

    भखु्मभन्री स्वमॊ नै प्रदेश भजन्रऩरयषद्को प्रभखु हनु ेय प्रदेश भजन्रऩरयषद्राई नतेतृ्व प्रदान गने व्मवस्था यहेको छ । 
नेऩारको सॊववधानको बाग १३ भा भखु्भन्रीको अध्मऺताभा प्रदेश भजन्रऩरयषद्को गठन हनुे य प्रदेशको कामवकारयणी 
अनधकाय सॊववधान य प्रदेश कानून फभोजजभ प्रदेश भजन्रऩरयषद भा ननवहत हनु े य नेऩारको सॊववधान य अन्म कानूनको 
अधीनभा यही नेऩारको प्रदेश शासन व्मवस्थाको साभान्म ननदेशन, ननमन्रण य सञ्चारन गने अनबबाया प्रदेश भजन्रऩरयषद 
उऩय हनुे व्मवस्था यहेको छ। सॊववधानको भभव अनसुाय सॊघीम कानून तथा प्रदेश कानून फभोजजभ प्रदेशभजन्रऩरयषद्रे 
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 ववस्ततृ 
रुऩभा छरपर एवभ ्ववश्लषेण गयी आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजवन सभेत गनुवऩने हनु्छ । भजन्रऩरयषद सभऺ ऩेश बएका 
प्रस्तावहरु भध्मे भजन्रऩरयषद्रे ननदेशन गये फभोजजभका प्रस्तावहरु उऩय भजन्रऩरयषद्को तपव फाट ननणवम गने, 

भजन्रऩरयषद्राई याम सझुाव प्रदान गने प्रमोजनका रानग ३ ओटा ववषमगत सनभनतहरु (याजनीनतक सनभनत, प्रशासन तथा 
ववधेमक सनभनत य आनथवक, साभाजजक तथा ऩूवावधाय सनभनत) गठन गरयएका छन ्।  

२. कामावरमको काभ, कतवव्म य अनधकाय/ कामवववबाजन ननमभावरी, 2074 

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 सञ्चारन; 
३. प्रदेश सयकायको कामवववबाजन तथा कामवसञ्चारन; 
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 भजन्रऩरयषद  भा ऩेश हनुे ननमभ य आदेशको तजुवभा, स्वीकृनत तथा प्रभाणीकयण; 
९. प्रदेशनबरको याजनीनतक, आनथवक, साभाजजक, शाजन्त सवु्मवस्था एवॊ प्रशासननक गनतववनधहरूको अद्यावनधक 

जानकायी य सम्फोधन; 
१०. भानव अनधकायको 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; 
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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 ्सञ्चारन य ऩदानधकायीहरुको ननमजुि एवभ ् सेवा, सनुफधा 

सम्फजन्ध नीनत तथा कानूनको तजुवभा य कामावन्वमन; 
१७. ननवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम; 
१८. प्रदेश स्तयीम भानव सॊशाधन ववकास मोजना तजुवभा य कामावन्वमन; 
१९. प्रदेश ननजाभती सेवा य अन्म प्रदेश सयकायी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी नीनत, कानून तथा भाऩदण्ड तजुवभा एवभ ्

कामावन्वमन य अनबरेख व्मवस्थाऩन; 
२०. प्रदेशस्तयका सयकायी ननकामको सॉगठन 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 सवेऺण 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) सॉगठन 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 कामावरमको प्रशासननक नेततृ्व तपव  प्रभखु 
ऩदानधकायीको रूऩभा प्रदेश सयकायका प्रभखु सजचव (या.ऩ. ववजशि शे्रणी) यहन ेव्मवस्था छ । प्रभखु सजचव भातहतभा 
तीनवटा भहाशाखा हेने गयी तीन जना सजचव (या.ऩ. प्रथभ शे्रणी) को दयफन्दी यहेको छ । प्रत्मेक शाखाको कामव 
सम्ऩादनका रानग उऩसजचवको भातहतभा शाखाको कामवफोझ अनसुाय 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 सॉगठन तानरका 
 

 

 

 
 

    ख) कामव वववयण 

१.१. भखु्मभन्रीको सजचवारम  

1. भखु्मभन्रीराई आवश्मक ऩने ववनबन्न प्रकायका सूचना तथा अनबरेख उऩरब्ध गयाउने । 

2. भखु्मभन्रीको ववनबन्न व्मजि ऩदानधकायी प्रनतनननधहरुसॉगको सम्ऩकव  तथा बेटघाट व्मवस्थाऩन गने । 

3. भखु्मभन्रीको कामवकऺभा हनुे फैठक, बेटघाटको आवश्मकता अनसुाय वटऩोट, भाईन्मूट तमाय गने । 

4. भखु्मभन्रीफाट बएको ननणवमको सॊचाय तथा कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत शाखा/भहाशाखाभा ऩठाउने । 

5. सजचवारमको ऩराचाय तथा सॊचायको दताव चरानी य अनबरेख व्मवजस्थत गने । 

6. भखु्मभन्रीको भ्रभण कामवक्रभभा सयुऺा रगामतका अन्म व्मवस्थाको रानग सम्फजन्धत ननकामसॉग सभन्वम गयी 
आवश्मक व्मवस्था नभराउन े। 

7. आवश्मकता अनसुाय भखु्मभन्रीका फिव्म, सम्फोधन, शबुकाभना सन्देश आद्वदको भस्मौदा तमाय गने य सो 
कामवको सभन्वम गने । 
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8. भखु्मभन्रीको स्वकीम सजचवारमसॉग सभन्वम गयी दवैु सजचवारमको प्रशासननक व्मवस्थाऩनका कामवहरु गने/दवैु 
सजचवारमको अनबरेख व्मवस्थाऩन प्रबावकायी रुऩभा गयी, गयाई सॊस्थागत सम्झना यहने व्मवस्था नभराउने । 

9. आवश्मक अनसुाय भखु्मभन्रीको जनसम्ऩकव  सम्फन्धी अन्म कामवहरु गने । 

10. भखु्मभन्रीको ननजी सजचवारमसॊग सम्फजन्धत तोवकए फभोजजभ अन्म कामवहरु गने । 

 

१.२ प्रभखु सजचवको सजचवारम 

1. प्रभखु सजचवको सजचवारम य ववनबन्न शाखाहरुको कामवभा सभन्वम गने ।  
2. प्रभखु सजचवराई कामवसम्ऩादनको नसरनसराभा आवश्मक ऩने ववनबन्न सूचना तथा अनबरेख उऩरब्ध गयाउने । 

3. प्रभखु सजचवको ववनबन्न व्मजि, ऩदानधकायी, प्रनतनननधहरु, ववदेशी व्मजि वा ननमोगका प्रनतनननधसॊगको बेटघाट 
व्मवस्थाऩन गने।  

4. प्रभखु सजचवफाट बएको ननणवमको सॊचाय तथा कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत शाखा य भहाशाखाभा ऩठाउने । 

5. सजचवारमको ऩराचाय रगामत दताव चरानी य अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फजन्ध कामवहरु गने । 

6. प्रभखु सजचवको भ्रभण कामवक्रभभा सयुऺा रगामत अन्म व्मवस्थाको रानग सम्फजन्धत ननकामसॊग सभन्वम गयी 
आवश्मक व्मवस्था नभराउन े। 

7. प्रभखु सजचवफाट सम्ऩादन हनुे काभभा आवश्मक सहमोग गने । 

8. प्रभखु सजचवको सजचवारमसॉग सम्फजन्धत तोवकए फभोजजभ अन्म कामवहरु गने । 

 

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

 

(क) प्रशासन तथा वैठक शाखा  

1. कभवचायी ननमजुि, ऩदस्थाऩन, सरुवा, काज, कामवसम्ऩादन भूल्माॊकन, सम्ऩनत वववयण, हाजजयी, ववदा, ऩयुस्काय, दण्ड, 

ननवृनतबयण, अवकाश, उऩदान आद्वद कभवचायी प्रशासनसॉग सम्फजन्धत कामव य सोको अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
कामवहरु गने । 

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

3. याविम तथा अन्तयाविम तानरभ, छारवृजि, अध्ममन, अवरोकन भ्रभण आद्वदभा भनोनमन य सो सॉग सम्फजन्धत अन्म 
कामवहरु गने । 

4. प्रदेशजस्थत अन्म भन्रारम/ननकामका कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी उजयुी तथा गनुासा उऩय आवश्मक कायवाही/सभन्वम 
गने । 

5. नेऩार सयकाय, सॊवैधाननक ननकाम तथा आमोग, प्रदेश रोकसेवा आमोग य अन्म प्रादेजशक आमोग, ननकामहरुसॊग 
सभन्वम तथा सम्ऩकव  शाखाको रुऩभा कामवहरु गने । 

6. सॊगठन सॊयचना, दयवन्दी हेयपेय य कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी अन्म कामवहरु गने । 

7. कामावरमका ववनबन्न ऩदानधकायी एवॊ कभवचायीहरुको जजम्भेवायी तोक्न,े हेयपेय गने । 

8. कामवसम्ऩादन सम्झौता सम्फन्धी कामवहरु गने, गयाउने । 

9. कामावरमको ववद्यतुीम हाजजयी य सोको अनबरेख सम्फन्धी कामवहरु गने । 

10. कामावरमका कभवचायीहरुको तरफ बिा, सॊचमकोष, नागरयक रगानी कोष, वीभाकोष आद्वदको व्मवस्थाऩन गने गयाउन े
। 
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11. कामावरमको आम्दानी खचवको से्रस्ता प्रचनरत कानून फभोजजभ व्मवजस्थत रुऩभा याख्न े। 

12. खचवको पाॉटवायी, आनथवक वववयण रगामत प्रचनरत कानून फभोजजभ तमाय गनुव ऩने वववयण तमाय गने । 

13. कामावरमको आम्दानी खचवको रेखाऩयीऺण गयाउन ेतथा मसको ननमनभतता सम्फन्धी कामव गने । 

14. कामावरमको नाभभा यहेको वेरुज ुऩछवमौट गने, गयाउन े। 

15. आनथवक ववषमभा उऩमिु याम ऩयाभशव तथा नसपारयस उऩरब्ध गयाउन े। 

16. प्रचनरत ऐन, ननमभरे तोकेको आनथवक प्रशासन सम्फन्धी अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 

17. भजन्रऩरयषद् भा ऩेश हनु आउने प्रस्तावहरु सङ्करन गने, सॊकनरत प्रस्तावहरु यीतऩूववक बए नबएको अध्ममन गने, यीत 
नऩगेुका प्रस्तावहरुको यीत ऩरु् माउने । 

18. भजन्रऩरयषद फैठकको कामवसूची तमाय गने य सफै भन्रीहरुराई कामवसूची सवहत ऩराचाय गने ।  

19. भजन्रऩरयषद्को फैठकका रानग वैठक कऺ रगामत आवश्मक कभवचायी तथा बौनतक सवुवधाहरुको प्रफन्ध गने । 

20. भजन्रऩरयषद्को वैठकको ननणवमको तमायीभा सहमोग ऩरु् माउन,े बएका ननणवमको अनबरेख याख्न,े ननणवमहरु सम्फजन्धत 
भन्रारम, ननकाम, भहाशाखाभा सञ्चाय गने । 

21. सजचव वैठक रगामत अन्म ववनबन्न फैठकको भाइन्मटु तमाय गने, जानकायी तथा कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत 
ननकामभा ऩठाउने य अनबरेख याख्न े। 

22. जनशजि ऺभता ववकासको आवश्मकता ऩवहचान, तानरभ कामवक्रभहरु सॊचारन य ऺभता ववकासका अवसयहरुका रानग 
भनोनमन सम्फन्धी कामव गने । 

23. कामावरमको सफै सम्ऩनतको सॊयऺण, भभवतसॊबाय, सयसपाई तथा कामावरम सजावट सम्फन्धी कामव गने, गयाउने । 

24. कामावरमको रानग बौनतक ननभावण तथा अन्म साभग्रीको खरयद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवहरु गने । 

25. कामावरमका ववनबन्न ऩदानधकायीहरु एवॊ कभवचायीहरुका रानग ननमभानसुाय सवायी  साधन तथा ईन्धन व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामवहरुका साथै साववजननक ववदाभा सवायी साधन सॊचारनको स्वीकृनत य अनबरेख व्मवस्थाऩन कामव गने 
। 

26. कामावरमको टेनरपोन, इन्टयनेट, ऩानी, ववद्यतु आऩनुतव तथा सोसॉग सम्फजन्धत कामवहरु गने । 

27. आनथवक कामवववनध ऐन तथा ननमभावरी अनसुाय बौनतक तथा अन्म साभग्रीहरुको अनबरेख व्मवस्थाऩन, जजन्सी 
ननयीऺण तथा नरराभी सम्फन्धी कामवहरु गने । 

28. प्रदेश भन्रारमहरु य भातहतका ननकाम/कामावरमहरूको अनगुभन तथा ननयीऺण गयी देजखएका कनभ कभजोयी तथा 
सभस्माहरू य सभाधानका उऩामहरूसवहतको प्रनतवेदन ऩेश गने । 

29. कामावरमको दताव चरानी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवहरु गने ।  

30. कामावरमफाट आमोजना हनुे ववनबन्न सभायोह तथा कामवक्रभको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवहरु गने । 

31. अन्म शाखाको कामववववयणभा नऩयेका प्रशासननक रगामत तोवकएका अन्म सफै कामवहरु । 

 

 

 (ख) सूचना तथा सॊचाय शाखा 
 

1. प्रदेश सूचना तथ्माङ्क प्रणारी (Province Information Data System) को ववकास सम्फन्धी कामवहरु गने । 

2. कामावरमको वेवसाइट अध्मावनधक गनुवका साथै सूचना प्रववनध सम्फन्धी अन्म आवश्मक कामव गने । 

3. कामावरमको ववनबन्न शाखा य भहाशाखाहरुराई इन्टयनेट, सफ्टवेमय य एजन्टबाइयस आद्वदको व्मवस्थाऩन गने । 

4. कामावरमको तपव वाट जायी गनुवऩने प्रसे सूचना, ववऻनि, सभाचाय आद्वद प्रकाशन सम्फन्धी कामवहरु गने । 

5. सूचनाको हक सम्फन्धी ऐनिाया उल्रेख गरयएको सूचनाहरु ननमनभत प्रकाशनको व्मवस्था गने । 
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6. प्रदेशस्तयभा  ववद्यतुीम शासनराई प्रबावकायी वनाउन आवश्मक नीनत, कानून, मोजना, कामवक्रभ तथा प्रणारीको 
ववकास एवॊ सयोकायवारा ननकामहरुसॊग सभन्वम य सहकामव गने । 

7. कामावरमभा सूचना प्रववनध (Information Technology ) सम्फन्धी उऩकयणहरुको सॊचारन तथा भभवतसम्बाय, सयुऺा य 
गणुस्तय कामभ गने । 

8. याविम सूचना आमोगफाट औल्माईएका सूचना सम्फि ववषमहरु पछवमौटको व्मवस्था नभराउने । 

9. मस कामावरमको सूचना वगॉकयण य अद्यावनधक गयी सभम सभमभा प्रकाशन य प्रसायण गने । 

10. सूचनाको सहज ऩहुॉच गयाउन प्रदेश सयकायका ननकामहरुराई सभन्वम, सहजीकयण गने । 

11. सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, 2064 य सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी, 206५ को ऩारना गने गयाउन ेय 
सूचनासॉग सम्फजन्धत अन्म कामवहरु गने । 

12. शाखासॊग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 

 

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

 

(क) मोजना अनगुभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन शाखा 
२. वावषवक नीनत तथा कामवक्रभ तमाय गने कामवको सॊमोजन गने ।  
३. अन्म शाखाहरुसॊगको सभन्वमभा कामावरमको फावषवक फजेट तथा कामवक्रभ तमाय गने । 

४. फावषवक फजेट तथा कामवक्रभको प्रबावकायी कामावन्वमनका रानग फावषवक कामवमोजना तमाय गने । 

५. फावषवक नीनत तथा कामवक्रभ कामावन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण तथा अनगुभन य भूल्माॊकन सम्फन्धी कामव गने 
। 

६. नीनत, मोजना, आमोजना, ऩरयमोजना तथा कामवक्रभहरूको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्धी सूचक, पायाभ य 
भाऩदण्ड तमाय गयी कामावन्वमन गने, गयाउने । 

७. प्रदेश सयकायको ववशेष प्राथनभकता प्राि मोजना तथा कामवक्रभहरुको ननयन्तय अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने । 

८. कामवक्रभ कामावन्वमनको क्रभभा देजखएका कनभ कभजोयीहरू एवॊ सभस्माहरूको ऩवहचान गयी सभाधानका उऩाम 
नसपारयस गने । 

९. फजेट तथा कामवक्रभको आवनधक प्रगनत सभीऺाको रानग आवश्मक व्मवस्थाऩन गने । 

१०. दीगो ववकास रक्ष्म हानसर गने सम्फन्धभा नीनत, कामवक्रभ ननभावण गदाव स्थानीम तहसॉग सभन्वम य सहजीकयण 
गने। 

११. स्थानीम तहभा प्रदेश सयकायफाट प्रदान/सॊचारन हनुे आमोजना तथा कामवक्रभ सम्फन्धी कामव गने ।  
१२. अनगुभन भूल्माङ्कन सम्वन्धी अन्म कामवहरु गने । 

१३. शाखासॉग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 

 
(क) आनथवक तथा ऩूवावधाय शाखा  

1. आनथवक भानभरा तथा मोजना भन्रारम य प्रदेश रेखा ननमन्रक कामावरमसॉग आवश्मक सभन्वम गयी प्रदेशको 
सभग्र आनथवक गनतववनधहरुको अद्यावनधक जानकायी नरई प्रनतवेदन गने । 

2. प्रदेशको आनथवक ववकाससॉग सम्फजन्धत ववषमभा प्रकाजशत गयेका तथ्माङ्क एवॊ सूचकहरु सॊकरन गने साथै 
ववश्लषेण गने।  

3. ऩूवावधाय ववकाससॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुको नीनत, फावषवक कामवक्रभ एवॊ अन्म वववयणहरु सङ्करन तथा 
ववश्लषेण गने । 
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4. शाखासॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुर्द्ाया सञ्चानरत भहत्वऩूणव ववकास आमोजना य कामवक्रभहरुको आवनधक 
प्रगनत वववयण सङ्करनका साथै ववश्लषेण गयी एकीकृत प्रगनत वववयण, मोजना अनगुभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन 
शाखासॉग सभन्वम गयी तमाय ऩाने । 

5. ऩूवावधाय ववकास रगामत प्रदेशको सभग्र आनथवक ववकासका सन्दबवभा देजखएका सभस्माहरू ऩवहचान गयी 
सभाधानका रानग आवश्मक सभन्वम य सझुाव ऩेश गने । 

6. भखु्मभन्रीरे अध्मऺता गने ववनबन्न आमोग, सनभनत, ऩरयषद आद्वदफाट आनथवक य ऩूवावधाय ववकासका ऺेरभा 
बएका भहत्वऩूणव कामवहरुको प्रगनत सङ्करन सम्फन्धी कामव गने। 

7. प्रदेशस्तयीम ववकास सभस्मा सभाधान केन्रको रूऩभा कामव गने, आवनधक सभीऺा कामवक्रभ आमोजना गने य 
मस सम्फन्धी अन्म कामव गने । 

8. ऩूवावधाय ववकाससॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुको नीनत, फावषवक कामवक्रभ एवॊ अन्म वववयणहरु सङ्करन गयी 
ववश्लषेण य प्रगनत सभीऺा रगामतका कामव गने । 

9. शाखासॉग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 

 

(ख) शासकीम सधुाय तथा सॊचाय शाखा 
1. प्रदेशको शाजन्त सवु्मवस्था, शासकीम सधुाय, भ्रिाचाय ननमन्रण तथा सशुासन प्रफर्द्वनका सम्वन्धभा मस 

कामावरमको सम्ऩकव  शाखाको रुऩभा कामव गने । 

2. शासकीम सधुाय तथा शाजन्त सयुऺासॊग सम्वर्द् भन्रारम तथा ननकामहरुफाट सम्ऩाद्वदत कामवको सऩुयीवेऺण तथा 
सभन्वम गने । 

3. अननमनभतता, अजख्तमाय दरुूऩमोग, भ्रिाचायजन्म गनतववनधउऩय गरयने अध्ममन, अनसुन्धान सम्फन्धी कामवको रानग 
सम्ऩकव  ववन्दकुो रूऩभा काभ गने । 

4. प्रदेशको शासकीम सधुाय, अननमनभतता एवॊ भ्रिाचाय ननमन्रणको रानग आवश्मक नीनत तथा मोजना तजुवभा गने 
। 

5. शासकीम सधुाय सम्फन्धी ववद्यभान नीनत तथा कामवक्रभहरूको भलु्माङ्कन, प्रगनत सभीऺा सवहत गयी ऩरयभाजवन 
तथा सधुायको रानग नसपारयस गने । 

6. सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, 2064 तथा ननमभावरी, 2065 य सदूुयऩजिभ प्रदेश सशुासन ऐन, 
2075 फभोजजभका सशुासन प्रवर्द्वनात्भक कामवहरू गने । 

7. हेरो नस.एभ. (Hello CM) कामवक्रभसॊग सम्फजन्धत कामवहरु गने । 

8. कामावरमभा प्राि सशुासनसॉग सम्फजन्धत गनुासो एवॊ उजयुीहरु सॊकरन, गनुासाहरुको प्राथनभकता वगॉकयण गयी 
आवश्मक कामावथव सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाउने साथै गनुासो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामवहरु गने गयाउन े
। 

9.  सम्फजन्धत ननकामभा आवश्मक कायवाहीका रानग ऩठाइएका गनुासा एवॊ उजयुी उऩय बएको प्रगनतको अनगुभन 
गने य भानथल्रो तहभा प्रगनत ऩेश गने । 

10. शासकीम सधुाय एवॊ सशुासनसॉग सम्फजन्धत ववषमवस्तकुो सन्दबवभा सॊघ य स्थानीम तहसॉग सभन्वमकायी बनूभका 
ननफावह गने । 

11. शाखासॉग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 

 

 

1.5 कानून तथा सॊवैधाननक भानभरा भहाशाखा 
(क) कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 
1. कामावरमसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, गठन आदेशको भस्मौदा तमाय गने । 
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2. कामावरमसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ,गठन आदेश आद्वदको सभमानकूुर ऩनुयावरोकन तथा सधुाय सम्फन्धी कामव 
गने । 

3. प्रदेश सयकायको नीनत तथा कानून तजुवभा सम्फन्धी कामव गने । 

4. प्रदेश सयकायको नीनत तथा कानून कामावन्वमनका सन्दबवभा आवश्मक सभन्वम, सहजीकयण य अनगुभन गने । 

5. भजन्रऩरयषद्को स्वीकृनतका रानग प्राि हनु आएको ववधेमक, ननमभ य गठन आदेशको भस्मौदा उऩय याम 
ऩयाभशव द्वदन।े  

6. भजन्रऩरयषद्को स्वीकृनतका रानग ऩेश बएका प्रस्तावहरुभा नीवहत कानूनी प्रश्न सभावेश बएका ववषमहरुभा याम 
ऩयाभशव द्वदन े। 

7. कामावरम ववरुर्द् ऩयेका रयटहरुभा नरजखत जवाप तमाय गयी सम्फजन्धत अदारतभा भखु्म न्मामानधविाको 
कामावरमभापव त ऩेश गने य भदु्दाको ऩैयवी गनव सघाउ ऩमुावउने । 

8. कामावरमराई कानूनी ववषमभा आवश्मक याम उऩरब्ध  गयाउने । 

9. कामावरमको तपव फाट कुनै अदारतभा फहस ऩैयवी एवॊ प्रनतयऺा गनवका रानग कानून व्मवसामीको सेवा नरन े
कामवभा याम ऩयाभशव द्वदन े। 

10. अदारतफाट बएका पैसरा वा आदेशको कामावन्वमन गने, गयाउने । 

11. नेऩार ऩऺ बएका अन्तयाविम सन्धी कामावन्वमनका रानग सहजीकयण गने । 

12. प्रभाजणकयण बएका कानूनहरुको अनबरेख याख्न े। 

13. कानून तजुवभा सम्फन्धभा प्रदेश भन्रारमहरुसॉग सभन्वम य सहजीकयण गने । 

14. कानून तथा पैसरा कामावन्वमन सम्फन्धी अन्म कामवहरु गने । 

15. शाखासॉग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 

 

(ख)  भानव अनधकाय तथा सॊवैधाननक भानभरा शाखा 
1. भानव अनधकायको सॊयऺण य प्रविवन ववषमभा प्रदेश सयकायको सम्ऩकव  तथा सभन्वम ववन्दकुो रुऩभा कामव गने। 

2. ववनबन्न भन्रारम ननकामहरुभा यहेका भानव अनधकाय इकाईहरुफीच सभन्वम गने। 

3. भानव अनधकाय प्रविवनका रानग ववनबन्न वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गनव ववनबन्न ननकामहरुफीच सभन्वम गने । 

4. भानव अनधकाय सम्फन्धी प्रदेशस्तयीम नीनत, मोजना तजुवभा य भानव अनधकाय आमोगको प्रनतवेदनभा उल्रेजखत 
सझुाव कामावन्वमनभा सहमोग ऩमुावउने । 

5. भानव अनधकाय सम्फन्धी प्रदेशस्तयीम नीनत तथा कामवमोजनाको कामावन्वमन गने य सोको अनगुभन य ऩषृ्ठऩोषण गने 
। 

6. भानव अनधकायको सॊयऺण य प्रविवन गनवभा आवश्मक नीनत, कामवक्रभ ननभावण य कामावन्वमन गने । 

7. अऩाङ्गता, साभाजजक ववबेद, रैवङ्गक वहॊसा तथा भवहरा वहॊसा ववरुर्द्का कुरयती, कु-प्रथा उन्भरुन सम्फन्धभा भौजदुा 
कानूनको कामावन्वमनभा सहजीकयण गने य प्रदेशस्तयीम नीनत, मोजना फनाउने । 

8. भानव अनधकायको ऺरेभा कामव गने प्रदेशस्तयका ववनबन्न आमोग, कामावरम तथा अन्म सॊघसॊस्थाहरुसॉग सभन्वम 
तथा सहजीकयण गने । 

9. याविम भानव अनधकाय आमोगको प्रनतवेदनभा उजल्रजखत सझुाव कामावन्वमनभा सहमोग ऩरु् माउने । 

10. आफ्नो शाखासॉग सम्फजन्धत प्रदेश याजऩरभा प्रकाजशत गनुवऩने सूचनाहरु कानून तथा पैसरा कामावन्वमन 
शाखासॉग सभन्वम गयी प्रकाशन गने व्मवस्था नभराउने । 

11. भानव अनधकायसॉग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु  गने । 

12. शाखासॉग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 
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मस कामावरमका सेवा प्रदान गने शाखा तथा कामवयत कभवचायीहरु 

क्र.सॊ नाभ थय ऩद/तह भहाशाखा/शाखा 
पोन 

नॊ./एक्सटेन्सननॊ. 
भोफाइर नॊ. 

1=  श्री नायामण प्रसाद 
शभाव दवुाडी 

प्रभखु सजचव  091-
527232/103 

 

2=  श्री गॊगा फहादयु 
खयेर 

सजचव 
(कानून) 

कानून तथा 
सॊवैधाननक भानभरा 
भहाशाखा 

091-523957/127 9858477072 

3=  श्री टुवयाज ऩोख्ररे सजचव 
(प्रशासन) 

प्रशासन तथा वैठक 
भहाशाखा 

091-

522598/131 
9841534974 

4=  रयि सजचव 
(प्रशासन) 

शासकीम सधुाय तथा 
सभन्वम भहाशाखा 

091-

522598/131 
 

5=  श्री कृष्णप्रसाद नेऩार उऩसजचव(कानू
न) 

कानून तथा पैसरा 
कामावन्वमन शाखा 

 9849188944 

6=  श्री नवयाज ओझा उऩसजचव प्रशासन तथा वैठक 
शाखा 

 9848423554 

7=  श्री मऻयाज रेखक रे.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

आनथवक प्रशासनशाखा 106 9849652203 

8=  श्री जगदीश जोशी शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

प्रशासन तथा फैठक 
शाखा 

112 9848236384 

9=  श्री शखेय कुभाय 
योकामा 

शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

सूचना तथा सॊचाय 
सभन्वम शाखा 

115 9849107879 

10=  श्री रक्ष्भण शाह शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

मोजना अनगुभन तथा 
ननतजा व्मवस्थाऩन 
शाखा  

 9848991436 

11=  श्री तीथवयाज ओझा शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

भानवअनधकाय तथा 
सॊवैधाननक भानभरा 
शाखा 

113 9865682287 

12=  श्री दीऩेन्रनसॊह यावर बे.क.स.ुअ/ 
अनधकृत सातौ 
 

नीजज सजचवारम 
(भखु्मभन्री) 

140 9848720941 

13=  श्री बागीयाभ चौधयी क. अनधकृत 
(छैठौँ) 

सजचवारम (प्रभखु 
सजचव) 

 9868775180 

14=  श्री सन्तोषकुभायी क. अनधकृत कानून तथा पैसरा 091-523957/ 9848406015 
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जोशी (छैठौँ) कामावन्वमन शाखा 108 

15=  श्री नभन फहादयु 
ऩनाडी 

क. अनधकृत 
(छैठौँ) 

प्रशासन तथा फैठक 
शाखा+ जजन्सी शाखा 

 9851167605 

16=  श्री मऻ नायामण शे्रष्ठ अनधकृत छैठौ जजन्सी शाखा 114 9848488500 

17=  श्री चन्रकान्त ऩाण्डेम अनधकृत छैठौ कानून तथा पैसरा 
कामावन्वमन + फैठक 
शाखा 

 9769555628 

18=  श्री ठाकुयाभ चौधयी अनधकृत छैठौ मोजना अनगुभन तथा 
ननतजा व्मवस्थाऩन 
शाखा 

 9848548500 

19=  श्री गणेश प्रसाद बट्ट सहामक/सहा
मकस्तय ऩाॉचौ 

प्रशासन तथा फैठक 
शाखा 

 9865609090 

20=  श्री गोववन्दयाज जोशी सहामक/सहा
मकस्तय ऩाॉचौ 

प्रशासन तथा फैठक    9848898875 

21=  श्री ननभवरा खनार क.अ/सहामक
स्तय ऩाॉचौं 

प्रशासन तथा फैठक 
शाखा 

 9848451119 

22=  श्री टॊक फहादयु धाभी सहामक स्तय 
चौथो 
(स.रे.ऩा) 

आनथवक प्रशासन 
शाखा 

106 9843464177 

23=  श्री एवन ऺेरी ह.स.चा    9868782222 

24=  श्री ननवेश आचामव ह.स.चा    9810611880 

25=  श्री इन्र नसॊह धाभी ह.स.चा    9848969632 
26=  श्री याभऩार याना ह.स.चा.   9824668840 
27=  श्री नयेन्र नसॊह ह.स.चा.   9811667178 
28=  श्री अभय याना ह.स.चा    9800612537 

29=  श्री मोगेन्र फहादयु 
ऐय 

का.स.    9848886051 

30=  श्री अम्भयाज 
उऩाध्माम 

का.स.    9848476074 

31=  श्री नयेन्र धाभी का.स.    9843541557 

32=  श्री नवयाज फोहया का.स.    9848719153 

33=  श्री द्वदनेश चौधयी का.स.   
 

986935691 

34=  श्री प्रदीऩ फोहया का.स.    9806410777 

35=  श्री रक्ष्भण अवस्थी का.स.    9848831933 
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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, प्रदेश सयकाय (कामव ववबाजन) ननमभावरी, २०७४ रे तोके फभोजजभका 
कामवहरु गने । 

 

५. सेवा प्रदान गनव राग्न ेदस्तयु य अवनध 

मस कामावरमफाट प्रदान गरयने सम्ऩूणव सेवाहरु ननशलु्क यहने य सेवाको प्रकृनत अनसुायको अवनध राग्ने । 

 

६. ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकाय 

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

 

७. ननणवमउऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी 
प्रभखु सजचव श्री नायामण प्रसाद शभाव दवुाडी, सम्ऩकव  नम्वय:- ०९१-५२7232 

 

८. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण (२०७9 साउन देजख २०७9 ऩसुसम्भ) 
मस कामावरमको २०७९ साउनदेजख २०७९ ऩसुसम्भको कामवसम्ऩादन वववयण ननम्नानसुाय छ्                                                              

क) भखु्मभन्रीको ननजी सजचवारम 

भाननीम भखु्मभन्रीयूमरुाइ सम्फोधन गयी प्राि बएका ववनबन्न ववषमसॉग सम्फजन्धत ऩरहरु ननजी सजचवारमभा दताव 
तथा चरानी गयी काभको प्रकृनत अनसुाय आवश्मक कायवाहीको रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाइएको । 

ख) ववनबन्न वैठकहरु रगामत भहाशाखा/शाखागत कामवसम्ऩादन वववयण 

 भजन्रऩरयषद फैठक 

नभनत 2074/11/5 भा प्रदेश सयकाय, भजन्रऩरयषद्को गठन बएऩिात नभनत 2074/11/06 गते देजख २०७9 
ऩसु  भसान्तसम्भ जम्भा 148 वटा भजन्रऩरयषद्को फैठक फसेको । जसभध्मे 2079 श्रावण देजख 207९ ऩसु 
भसान्तसम्भ 12 वटा भ.ऩ. वैठक फनस ववनबन्न भन्रारमफाट प्रस्ततु प्रस्तावहरू भानथ छरपर बई ननणवमहरू बएको 
य ननणवम कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत ननकामभा ऩठाइएको । प्रदेश भजन्रऩरयषद्का सफै ननणवमहरू मस 
कामावरमको वेवसाईटभा प्रकाशन गरयएको छ ।  

 भजन्रऩरयषद अन्तगवतका सनभनतहरुको फैठक 

प्रदेश सयकाय, भजन्रऩरयषद्को गठन बएऩिात हारसम्भ भजन्रऩरयषद अन्तगवतका प्रशासन तथा ववधेमक सनभनतको 
जम्भा १9 वटा, याजनीनतक सनभनतको जम्भा 3 वटा य आनथवक साभाजजक तथा ऩूवावधाय सनभनतको जम्भा 7 वटा 
वैठक फनस ववनबन्न भन्रारमफाट प्रस्ततु प्रस्तावहरू भानथ छरपर बई ननणवमहरू बएको । 

 सजचव फैठक 

36=  श्री अननता देवी 
चौधयी 

भारी/स्वीऩय    9848429398 
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कामावरम स्थाऩना बए देजख देजख २०७9 ऩसु भसान्तसम्भ जम्भा 53 वटा सजचव वैठक फसी ववनबन्न ननणवमहरू 
गयेकोभा 2079 श्रावणदेजख ऐ ऩसु सम्भ जम्भा ६ वटा वैठक सम्ऩन्न बई य उि ननणवमहरू कामावन्वमनका रानग 
सम्फजन्धत ननकामहरूभा ऩठाइएको साथै कामावन्वमनको रानग सभन्वम, सहजीकयण रगामत काभ गयेको।सजचव 
फैठकका सफै ननणवमहरू मस कामावरमको वेवसाईटभा प्रकाशन गरयएको छ । 

  प्रदेश सङ्कट व्मवस्थाऩन केन्रको वैठक 

नभनत 2076/12/25 देजख हारसम्भ १5 वटा फैठक फसी कोनबड-19 सॊग सम्फजन्धत ववववध ववषमहरुभा ननणवम 
गनुवका साथै कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामहरुभा ऩठाइएको । 

 

 सदूुयऩजिभ प्रदेश ननदेशक सनभनत वैठक 

कोनबड-१९ सॊकट व्मवस्थाऩन अध्मादेश, २०७८ फभोजजभ गद्वठत सदूुयऩजिभ प्रदेश ननदेशक सनभनतको ऩवहरो 
वैठक 2078/3/3 भा फसी हारसम्भ जम्भा 5 वटा वैठक ववववध ववषमहरुभा छरपर तथा ननणवम बइ 
कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत ननकामहरुभा ऩठाईएको ।  

 कोनबड-१९ ननमन्रण तथा व्मवस्थाऩन सनभनत वैठक 

हारसम्भ कोनबड-१९ ननमन्रण तथा व्मवस्थाऩन सनभनत वैठक 3 ऩटक फसी कोनबड-१९ सम्फन्धी ववषमहरुभा 
ववनबन्न   ननणवम बई कामावन्वमनका रानग ऩठाईएको ।  

 आन्तरयक स्टाप तथा सशुासन इकाइ फैठक 

कामावरम स्थाऩना बएदेजख हारसम्भ २2 वटा फैठक फसी ववववध ववषमहरुभा छरपर तथा ननणवम गरयएको साथै 
उि ननणवमहरु कामावन्वमन सम्फन्धी कामव सभेत बएको।  

 प्रदेश सभन्वम ऩरयषद फैठक 

हारसम्भ प्रदेश सभन्वम ऩरयषद्को वैठक 3 ऩटक फसेको।अजन्तभ ऩटक नभनत 2077/9/28 गते प्रदेश 
सभन्वम ऩरयषद्को वैठक फसी ववववध ववषमहरुभा छरपर तथा ननणवम बई कामावन्वमनका रानग रेजख ऩठाईएको 
। 

 प्रदेश अनगुभन इकाई फैठक 

सूचनाको हक कामावन्वमन सम्फन्धी अनगुभन ननदेजशका, 2076 को दपा ५ फभोजजभ गद्वठत प्रदेश अनगुभन  
इकाईको वैठक १ ऩटक फसी ववववध ववषमभा छरपर तथा ननणवम बई कामावन्वमनका रानग सफै भन्रारमहरुभा 
ऩठाईएको । 

 अन्म ववववध फैठक 

 

     फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा                                                              

क)  प्रशासन तथा फैठक शाखा 
1. कभवचायीको ननमजुि, सरुवा, काज, कामव सम्ऩादन भूल्माॊकन, हाजजयी, ववदा, फढुवा, ऩयुस्काय, दण्ड, ननवृनतबयण, 

अवकाश, उऩदान आद्वद कभवचायी प्रशासनसॉग सम्वजन्धत कामवहरु गरयएको । 

2. कामावरमभा आमोजना हनुे भजन्रऩरयषद फैठक, सजचव फैठक य अन्म वैठक व्मवस्थाऩन गरयएको । 

3. तानरभ, छारवृनत, अध्ममन आद्वदभा भनोनमन य सो सॉग सम्वजन्धत अन्म कामवहरु गरयएको । 

4. कभवचायीको अनबरेख सम्वन्धी कामवहरु गरयएको । 

5. सॉगठन सॊयचना, दयवन्दी हेयपेय य कभवचायी प्रशासन सम्वन्धी अन्म कामवहरु गरयएको । 
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6. कामावरमका ववनबन्न ऩदानधकायी एवॊ कभवचायीहरूको जजम्भेवायी तोक्न,े हेयपेय गने कामव गरयएको । 

7. मोजना, अनगुभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन शाखासॉग सभन्वम गयी कामावरमको रानग वावषवक फजेट अनभुान 
तमाय गयी ऩेश गरयएको । 

8. कामावरमका कभवचायीहरुको तरव बिा, सॊचमकोष, नागरयक रगानी कोष, वीभाकोष आद्वदको व्मवस्थाऩन गरयएको  

9. भजन्रऩरयषदभा ऩेश हनु आउने प्रस्तावहरु सङ्करन गने, सॊकनरत प्रस्तावहरु यीतऩूववक बए-नबएको अध्ममन गने, 

यीत नऩगेुका प्रस्तावहरुको यीत ऩरु् माउने गरयएको । 

10. भजन्रऩरयषद्को फैठकभा ऩेश गरयने कामवसूची तमाय गने य सो स्वीकृत बएऩनछ कामवक्रभको वववयणसवहत सफै 
भन्रीहरुराई ऩठाउने गरयएको । 

11. भजन्रऩरयषद्को फैठककारानग फैठककऺ रगामत आवश्मक कभवचायी तथा बौनतक सवुवधाहरुको प्रफन्ध गरयएको  

12. भजन्रऩरयषद्को फैठकको ननणवमको तमायीभा सहमोग ऩरु् माउन,े बएका ननणवमको अनबरेख याख्न,े ननणवमहरु 
सम्फजन्धत भहाशाखाभा सञ्चाय गने गरयएको । 

13. प्रदेश सयकायको सजचव फैठक सॊचारन सम्फन्धी काभहरू गरयएको । 

14. फैठकको भाइन्मटु तमाय गने, जानकायी तथा कामावन्वमनको रानग सम्फन्धी ननकामभा ऩठाउन े य अनबरेख 
ब्मवजस्थत रूऩभा याख्न ेगरयएको  । 

15. भजन्रऩरयषद सम्फन्धी अन्म आवश्मक कामवहरु गरयएको । 

ख) सूचना तथा सञ्चाय सभन्वम शाखा 
1. मस कामावरमको वेवसाईट अऩडेट सम्फन्धी कामव गरयएको । 

2. कामावरमको भहत्वऩूवण सूचनाहरुको प्रवाह गनव कामावरमको Website अध्मावनधक याख्न ेगरयएको । 

3. कामावरमको सवै भहाशाखा य शाखाहरुभा इन्टयनेट सेवाको उऩरब्धता गयाईएको । 

4. कामावरमको ववनबन्न शाखा य भहाशाखाहरुराई आवश्मक ऩने कम्प्मूटय Software को व्मवस्थाऩन गनव 
सहमोग ऩरु् माइएको । 

5. कामावरमका तपव वाट साववजननक जानकायीभा ल्माउन ु ऩने सूचना तथा जानकायीहरु प्रवाह गयी सहमोग 
गरयएको । 

6. कामावरमभा सूचना प्रववनध -Information Technology_ सम्फन्धी उऩकयणहरूको सॊचारन तथा भभवत सॊबाय 
गरयएको।  

7. कामावरमभा प्रमोग बएका Hardware य Software को सयुऺा य भभवत सम्बाय गरयएको । 

8. सूचना प्रववनध सम्वन्धी अन्म आवश्मक कामवहरु गरयएको । 

 

    शासकीम सधुाय तथा सभन्वम भहाशाखा 
क) मोजना अनगुभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन शाखा 

१. ववनबन्न ववषमगत भहाशाखा य शाखाहरु सॉग सभन्वम गयी कामावरमको फावषवक कामवमोजना तथा खरयद मोजना 
तमाय गरयएको ।  

२. आ.व.079/080 को वावषवक नीनत तथा कामवक्रभ साथै फजेट कामावन्वमन सम्वन्धी कामव गयेको । 

३. प्रदेश सयकायका आमोजना तथा मोजनाहरुको कामावन्वमनभा सभन्वम य सहजीकयण गरयएको । 

४. प्रदेश सयकायको आवनधक तथा फावषवक मोजना, कामवक्रभ, ऩरयमोजनाहरुको अनगुभन गयेको । 

५. अनगुभन भूल्माकॊ न सम्वन्धी अन्म कामवहरु गयेको। 
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ख) शासकीम सधुाय तथा सॊचाय शाखा  

१. प्रदेश सयकायको शासकीम सधुाय तथा शाजन्त सयुऺा, सभन्वम ईत्माद्वद सम्फन्धभा ववनबन्न ननकामहरुफाट प्राि 
ऩरहरुको कायवाहीका सन्दबवभा सम्फजन्धत ननकामभा रेजख ऩठाएको। 

२. भ्रिाचाय ननमन्रण सम्फन्धभा मस कामावरमको Focal point को रुऩभा कामव गने गरयएको । 

३. शासकीम सधुाय एवॊ सशुासनसॉग सम्फजन्धत ववषमवस्तकुो सन्दबवभा सॊघ य स्थानीम तहसॉग सभन्वमकायी 
बनूभका ननफावह सम्फजन्ध कामव । 

४. हेरो भखु्मभन्री कामवक्रभसॉग सम्फजन्धत कामवहरु गरयएको । 

५. शासकीम सधुाय सम्फन्धी मस कामावरमफाट सम्ऩादन हनुऩुने अन्म कामवहरु । 
ग) आनथवक तथा ऩूवावधाय शाखा 

१. प्रदेश आनथवक गनतववनधहरुको अद्यावनधक जानकायी नरई प्रनतवेदन द्वदने कामव । 

२. प्रदेश सयकायको प्रदेशको आनथवक ववकाससॉग सम्फजन्धत ववषमभा प्रकाजशत गयेका तथ्माङ्क एवॊ सूचकहरु 
सॊकरन गने साथै नतनको ववश्लषेण सम्फन्धी कामव । 

३. ऩूवावधाय ववकाससॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुको नीनत, वावषवक कामवक्रभ एवॊ अन्म वववयणहरु सॊकरन 
तथा ववश्लषेण । 

४. शाखासॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुको कामव सम्ऩादनभा देजखएका सभस्माहरुको सभाधानका रानग 
आवश्मक सभन्वम । 

५. शाखासॉग सम्फर्द् भन्रारम य ननकामहरुको नीनत, वावषवक कामवक्रभ एवॊ अन्म वववयणहरु सङ्करन गयी ववश्लषेण 
य प्रगनत सभीऺा रगामतका कामव । 

 

   कानून तथा सॊवैधाननक भानभरा भहाशाखा 
क) कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 
 हारसम्भ प्रदेश सयकाय, भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद् को कामावरम सभेतराई ववऩऺी फनाई सवोच्च अदारत 

य उच्च अदारतभा दामय गरयएका 47 थान भदु्दाभा नरजखत जवाप तमाय गयी भखु्म न्मामानधविाको 
कामावरम भापव त सम्फजन्धत अदारतभा दताव गरयएको ।  

 

ख) भानव अनधकाय तथा सॊवैधाननक भानभरा शाखा 
 छाउऩडी प्रथाजन्म कुरयती उन्भूरन नीनत, 2076 स्वीकृत य प्रकाशन गरयएको । 

 भानव अनधकाय सम्फन्धी ऩाचौं याविम कामवमोजना (2077/078-2081/082) कामावन्वमन चयणभा 
यहेको। 

        

अनसूुची-१ 

प्रदेश स्थाऩनाऩिात हारसम्भ ननभावण बएका कानूनको वववयण 

नीनत 

1= छाउऩडी प्रथाजन्म कुयीनत उन्भरुन नीनत, २०७६ 

2= प्रदेश ननजाभती कभवचायी प्रजशऺण नीनत, 2077 

3= प्रदेश स्वास्थ्म नीनत,२०७८ 

प्रभाणीकयण बएका ऐनहरु 
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१. सदूुयऩजिभ प्रदेश आनथवक कामवववनध तथा वविीम उियदावमत्व ऐन, २०७४ 

२. स्थानीम तहका ऩदानधकायी तथा सदस्मको सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

३. साववजननक नरखत प्रभाणीकयण (कामवववनध) ऐन, २०७५ 

४. स्थानीम तहको काननु ननभावण प्रवक्रमा ऐन, २०७५ 

५. सदूुयऩजिभ प्रदेश आकजस्भक कोष ऐन,२०७५ 

६. गाउॉ सबा य नगयसबा (कामवसञ्चारन) ऐन, 2075 

७. जजल्रा सबा तथा जजल्रा सभन्वम सनभनत सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

८. भखु्मन्मामानधविाको काभ, कतवव्म य अनधकाय तथा सेवाका शतव सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

९. वविीम हस्तान्तयण व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

१०. सदूुयऩजिभ प्रदेश कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्धी ऐन,२०७५ 

११. भखु्मभन्री य भन्रीको ऩारयश्रनभक तथा सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

१२. प्रदेश सबाका ऩदानधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रनभक य सवुवधा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

१३. प्रशासकीम कामवववनध (ननमनभत गने) ऐन, 2075 

१४. सदूुयऩजिभ प्रदेशको सहकायी ऐन, २०७५ 

१५. सदूुयऩजिभ प्रदेश सशुासन ऐन, २०७५ 

१६. प्रदेश ववऩद जोजखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

१७. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश सबा सजचव य सजचवारम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

१८. प्रदेश रोकभागव ऐन, २०७५ 

१९. सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वयोजगाय ववकास कोष ऐन, २०७५ 

२०. सदूुयऩजिभ प्रादेजशक औद्योनगक व्मवसाम ऐन,२०७५ 

२१. सदूुयऩजिभ आमवेुद प्रनतष्ठान ऐन, २०७६ 

२२. सदूुयऩजिभ प्रदेश रोकसेवा आमोग ऐन, २०७६ 

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

२४. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७६ 

२५. ननजी व्मवसाम ऐन, २०७६ 

२६. साझेदायी व्मवसाम ऐन, २०७६ 

२७. सदूुयऩजिभ प्रऻा प्रनतष्ठान ऐन, २०७६ 

२८. सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकुद ऐन, २०७६ 

२९. प्रदेश येनडमो, एप.एभ. य टेनरनबजन प्रशायण सम्फन्धी ऐन, 207६ 

३०. सदूुयऩजिभ प्रदेश जनस्वास्थ्म सेवा ऐन, 2076 

३१. सदूुयऩजिभ प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रजशऺण प्रनतष्ठान ऐन, 2077 

३२. सदूुयऩजिभ प्रदेश दगु्ध ववकास वोडव ऐन,2077 

३३. प्रदेश फारवानरका सम्फन्धी ऐन, २०७७ 

३४. सदूुयऩजिभ प्रदेशको फीउ ववजन ऐन, 2077 

३५. सदूुयऩजिभ प्रदेश वन ऐन, 2077 

३६. सदूुयऩजिभ प्रदेश ऩमवटन ऐन, 2077 

३७. सदूुयऩजिभ प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७7 

३८. सदूुयऩजिभ प्रदेशको ऩश ुववकास तथा ऩश ुस्वास्थ्म सेवा ऐन,२०७८ 

३९. दनरत सशजिकयण ऐन, 2078 

४०. सदूुयऩजिभ प्रदेश आनथवक कामवववनध तथा ववजिम उियदावमत्व ऐन, 2079 

४१. सदूुयऩजिभ प्रदेश ननजाभती सेवा ऐन, 2079 
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४२. सदूुयऩजिभ प्रदेश प्रदेश प्रहयी ऐन, 2079 

४३. सदूुयऩजिभ प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 2079 

प्रदेश सयकाय (भजन्रऩरयषद)फाट स्वीकृत ननमभावरी 
१. प्रदेश सयकाय (कामव सम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४  

२. प्रदेश सयकाय (कामव ववबाजन)  ननमभावरी, २०७४  

३. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश सबा ननमभावरी, २०७४ 

४. केही साववजननक नरखत प्रभाणीकयण ननमभावरी, २०७4  

५. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रदेश आनथवक कामवववनध ननमभावरी, २०७६  

६. सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वयोजगाय नफकास कोष ननमभावरी, २०७६ 

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

८. सदूुयऩजिभ प्रदेशको सहकायी ननमभावरी, २०७६ 

९. सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकुद ननमभावरी, २०७७ 

१०. सदूुयऩजिभ प्रदेश साववजननक खरयद ननमभावरी, 2078 

११. प्रदेश याजऩर प्रकाशन सम्वन्धी ननमभावरी, २०७८ 

१२. सदूुयऩजिभ प्रदेश वन ननमभावरी, 2078 

१३. सदूुयऩजिभ प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रजशऺण प्रनतष्ठान ननमभावरी, 2079 

१४. सदूुयऩजिभ प्रदेश कृवष तथा ऩशऩुन्छी व्मवसाम प्रवर्द्वन ननमभावरी २०७९ 

गठन आदेश 

1= सदूुयऩजिभ प्रदेशको अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सनभनत गठन आदेश, २०७५  

2= खिड ऺेर ऩमवटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन सनभनत गठन आदेश, २०७५ 

3= याभायोशन ऺेर ऩमवटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन सनभनत गठन आदेश, २०७६ 

4= सदूुयऩजिभ प्रदेश याजधानी ऩूवावधाय ववकास सनभनत (गठन) आदेश, २०७६ 

5= प्रदेश नीनत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामवसञ्चारन) आदेश, २०७६ 

6= फैद्यनाथ धाभ ऩमवटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन सनभनत (गठन) आदेश, २०७७ 

7= सदूुयऩजिभ प्रदेश मवुा ऩरयषद (गठन) आदेश, 2077 

8= फडीकेदाय ऺेर ऩमवटन ववकास तथा व्मवस्थाऩन सनभनत (गठन) आदेश, 2077 

9= प्रादेजशक आमवेुद जचवकत्सारम व्मवस्थाऩन सनभनत (गठन) आदेश, २०७८ 

ननदेजशका 
1= सदूुयऩजिभ प्रदेशको साववजननक ननकामको फैठक तथा कामवक्रभ सञ्चारन ननदेजशका, २०७५ 

2= भखु्मभन्री कऩ अन्तय प्रदेश खेरकुद प्रनतमोनगता व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७५ 

3= फहवुवषवम ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी ननदेजशका, २०७५ 

4= प्रदेश ववऩत ्व्मवस्थाऩन तथा याहत ववतयण ननदेजशका, २०७६ 

5= साभदुावमक ऩनुस्थावऩना केन्र सञ्चारन ननदेजशका, २०७६ 

6= सदूुयऩजिभ प्रदेशस्तयीम सॊमिु वजाय अनगुभन ननदेजशका, २०७६ 

7= एकीकृत छारवजृि व्मवस्थाऩन ननदेजशका, २०७६ 

8=  सऩुथ भूल्म ऩसर एवॊ रघ ुतथा घयेर ुउद्योग सञ्चारन तथा प्रवर्द्वन कामवक्रभ कामावन्वमन ननदेजशका,2076 

9= आनथवक रुऩरे ववऩन्न नागरयक औषधी उऩचाय आनथवक सहामता ननदेजशका, 2076 

10= सदूुयऩजिभ प्रदेश कोयोना बाइयस (COVID-19) योगको जोजखभ ननमन्रण, उऩचाय तथा व्मवस्थाऩन कोष (स्थाऩना तथा 
सञ्चारन) ननदेजशका, २०७६ 

11= प्रदेश ननजाभती कभवचायीको आन्तरयक भ्रभण (कामवक्रभ सञ्चारन) ननदेजशका, २०७७ 

12= सदूुयऩजिभ प्रदेश अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ननदेजशका, २०७८ 
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13= सदूुयऩजिभ प्रदेश खेरकुद प्रनतमोनगता सञ्चारन ननदेजशका, 2079 

14= सदूुयऩजिभ प्रदेश हेरो नसएभ व्मवस्थाऩन ननदेजशका, 2079 

कामवववनध  

1= प्रदेश ननजाभती सेवा ऩयुस्काय कामवववनध, २०७५  

2= स्वयोजगायभूरक तानरभ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७५ 

3= प्रदेश सजञ्चत कोष सञ्चारन कामवववनध, २०७५  

4= कृवष अनदुान कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध, २०७५  

5= अनदुान तथा सहामता यकभ ननकासा एवॊ कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

6= प्रदेश आकजस्भक कोष सञ्चारन सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

7= डेयी तथा भास ुऩसर सधुाय कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

8=  नसभान्तकृत वगव रजऺत ऩशऩुारन कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

9= आमआजवन तथा उत्ऩादनभूरक कामवभा सहकायी सॊस्थाराई अनदुान प्रदान गने कामवववनध, २०७५ 

10=  सदूुयऩजिभ जनता आवास कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

11= ऩशऩुन्छी फजाय प्रवर्द्वन कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

12= व्मवसावमक सीऩभूरक तानरभ कामवववनध, २०७५ 

13= प्रदेश ऩमवटन ववकास कामवक्रभ कामावन्वमन इकाई सञ्चारन कामवववनध, २०७५ 

14= प्रदेश सभऩयुक अनदुान सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

15= प्रदेश ववशषे अनदुान सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

16= नागरयक नसभा सहामता कऺ सम्वन्धी कामवववनध, २०७५ 

17= मवुा रजऺत ऩश ुववकास कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७५ 

18= िारयकादेवी ठकुयानी भवहरा सशजिकयण कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध, २०७५ 

19= कृवष माजन्रकयणका रानग साझेदायीभा कस्टभ हाइरयग सेन्टय स्थाऩना तथा सञ्चारन कामवववनध, २०७५ 

20= सदूुयऩजिभ प्रदेशको नदीजन्म ऩदाथव व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७५ 

21= ववऩद जोजखभ तथा अन्म दघुवटनाभा ऩयेका व्मजिहरूको हवाई उर्द्ाय गने सम्वन्धभा व्मवस्था गनव फनकेो कामवववनध, 

२०७६ 

22= प्रदेश उच्च जशऺा सम्वन्धी कामवदर गठन कामवववनध, २०७६ 

23= सदूुयऩजिभ प्रदेशको कृवष ववकास कामवक्रभ कामवववनध, २०७६ 

24= सदूुयऩजिभ प्रदेशको ऩशऩुन्छी ववकास कामवक्रभ कामवववनध, २०७६ 

25= भखु्मभन्री एकीकृत कृवष तथा ऩशऩुन्छी ववकास कामवक्रभ कामवववनध, २०७६ 

26= अनदुान तथा सहामता यकभ ननकासा एवॊ कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७६ 

27= साववजननक तथा साभदुावमक ऩसु्तकारम अनदुान कामवववनध, २०७६ 

28= सदूुयऩजिभ प्रदेश उऩबोिा सनभनत गठन, ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामवववनध, २०७६ 

29= सदूुयऩजिभ प्रदेश स्वमॊसेवक ऩरयचारन कामवववनध, २०७६ 

30= कृवष माजन्रकयण अनदुान ऩरयचारन कामवववनध, २०७६ 

31= सहकायी सॊघ सॊस्थाराई अनदुान प्रदान गने कामवववनध, २०७६ 

32= कोल्डस्टोय, कोल्ड च्माम्वय य याइऩेननङ च्माम्वय स्थाऩना तथा सञ्चारन कामवववनध, २०७६ 

33= नभल्क एनाराइजय ववतयण कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध, २०७६ 

34= ऩशऩुॊछी भोडेर पाभव स्थाऩना कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध, २०७६ 

35= साभदुावमक छाडा ऩश ुकल्माण प्रवर्द्वन गनव गौशारा ननभावण तथा व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७६ 

36= दूध उत्ऩादन य फजायीकयणका आधायभा अनदुान ऩरयचारन कामवववनध, २०७६ 

37= कृवषजन्म उद्योग स्थाऩना कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७६ 
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38= व्मवसावमक केयाखेती कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध, २०७६ 

39= व्मवसावमक प्माज खेती कामवक्रभ सञ्चारन कामवववनध, २०७६ 

40= अऩाङ्गता प्रादेजशक ननदेशन सनभनत गठन कामवववनध, २०७६ 

41= प्रदेश ननजाभती कभवचायी सरुवा तथा काज सम्फन्धी कामवववनध, २०७७ 

42= नववन उद्यभ स्थाऩनाका रानग अनदुान ववतयण सम्वन्धी कामवववनध, २०७७ 

43= काननु सूधाय तथा सझुाव सनभनत सम्वन्धी कामवववनध, २०७७ 

44= कयाय सेवाभा कृवष प्राववनधक कभवचायी छनौट सम्फन्धी कामवववनध, २०७७ 

45= गबववती,सतु्केयी भवहरा य यूमान जोजखभभा ऩयेका नफयाभीराई हवाई उर्द्ाय गने सम्फन्धी कामवववनध, २०७७ 

46= ईजन्जननमरयङ सेवाका प्राववनधक कभवचायी कयायभा बनाव गने सम्फन्धी कामवववनध, २०७७ 

47= प्रदेश ऩदक प्रदान गने सम्फन्धी कामवववनध,  २०७७ 

48= सदूुयऩजिभ प्रदेश ऩनुकजाव सम्फन्धी कामवववनध, 2077 

49= जनआन्दोरन तथा सशस्त्र सॊघषवका घाईतेहरुको नन:शलु्क उऩचाय सम्फन्धी कामवववनध,2078 

50= सॊगठन सॊयचना य दयफन्दी व्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामवववनध, २०७८ 

51= सदूुयऩजिभ प्रदेश खाद्यऩरयषद (गठन तथा सञ्चारन) कामवववनध, २०७९ 

भाऩदण्ड 

1= सदूुयऩजिभ प्रदेश आमोजना छनौट सम्वन्धी भादण्ड, २०७६ 

2= सदूुयऩजिभ प्रदेश कोयोना बाइयस रकडाउन याहत भाऩदण्ड, २०७६ 

3= सदूुयऩजिभ प्रदेश सयकायको साववजननक खचवभा नभतव्मवमता कामभ गने सम्फन्धी भाऩदण्ड, 2079 

आचायसॊवहता 
१. प्रदेश सयकाय भजन्रऩरयषद्का सदस्मको आचायसॊवहता, २०७४ 

२. भखु्म न्मामानधविाको कामावरमको आचायसॊवहता, 2077 

भागवदशवन 

१. वन तथा जराधाय व्मवस्थाऩन तपव को कामव सञ्चारन भागवदशवन, २०७५  

कामवमोजना 
1.कोयोना बाइयस (कोनबड-19) योग ननमन्रण तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवमोजना, 2077 

यणनीनत 

1. सदूुयऩजिभ प्रदेशको कृवष ववकास यणनीनत (आ.व. 2079/80-2093/94) 

मोजना 
1. सदूुयऩजिभ प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना (आ.व. 2078/079-2082/083) 

 

  

प्रदेश सबाभा ऩेश गने स्वीकृनत प्राि ववधेमकहरु 

- 

9. हेरो नसएभ कऺ 

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

१. जन-गनुासो तथा सझुाव द्वदन ेववषमहरू्- 



20 

 दघुवटना, ववऩद सम्फन्धी घटना य उर्द्ाय, 
 प्रदेश अन्तगवतका साववजननक ननकामरे ववतयण गने सेवा सवुवधाभा बेदबाव गरयएको वा फजञ्चत गरयएको, 
 साववजननक ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा सवुवधा प्राि गनव अवयोध वा वाधा ऩगेुको, 
 साववजननक ननकामको गैय कानूनी वक्रमाकराऩ वा त्मस्तो कामववाट कुनै व्मजिराई हानी नोक्सानी बएको, 
 देशको सॊववधान य प्रचनरत कानून प्रदि हक अनधकायको उऩमोगभा वाधा, अवयोध वा ववबेद गरयएको, य 

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

२. मस प्रमोजनको रानग जानकायी द्वदन चाहन ेवा भद्दत भाग गने वा गनुासो गनव चाहन ेजो कोहीरे देहाम फभोजजभको 
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 भा ईभेर गयेय, 
 कामावरमको वेवसाइटको गनुासो तथा सझुावको प्रमोग गयी, 
 कामावरमभा ऩर ऩठाएय, 

३. हेरो नसएभ कामवक्रभफाट सम्ऩादन बएका कामव वववयणहरू 

मस शाखाभा प्रदेश स्थाऩनाकार देजख नभनत हारसम्भ ववनबन्न भन्रारम/ननकाम य ननजी ऺेरका काभ कायफाहीको 
फायेभा प्राि बएका कुर गनुासो जम्भा 196 यहेकोभा सम्ऩूणव गनुासोहरु पर्छ्यौट बएको अवस्था छ। 

10. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद 

 

 

 
 

 

 

 

11. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफायसम्फन्धी अद्यावनधक वववयण 

कुर ववननमोजजत फजेट    खचव बएको फजेट   ववजिम प्रगनत  

चार ु 132656000         29573827            22.294 प्रनतशत  

ऩजुीगत 22880000          5295205             23.143 प्रनतशत  

जम्भा 155536000     34869032      22.419 प्रनतशत 

PLGSP तपव  
कुर ववननमोजजत फजेट    खचव बएको फजेट   ववजिम प्रगनत  

चार ु 18049473             2681468            14.856 प्रनतशत  

ऩजुीगत  500000     0              0.00 प्रनतशत        

जम्भा 18549473    2681468          14.856 प्रनतशत  

 

12. अजघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गयेको बए सोको वववयण् 
मस अजघ बए गयेका सफै काभहरु ऩूवववत प्रकाजशत वववयणभा उल्रेख बईसकेको छ । 

13. साववजननक ननकामको वेवसाइट बए सोको वववयण 

सूचना अनधकायी/सहामक प्रविा 
नाभ्- जगदीश जोशी 
ऩद्- शाखा अनधकृत 

सम्ऩकव  नॊ.-9848236384 

 
 

प्रभखु सजचव 
नाभ्- नायामण प्रसाद शभाव 
दवुाडी 
ऩद्- प्रभखु सजचव 

सम्ऩकव  नॊ.- 091-527232 

 
 

प्रविा 
नाभ्- नवयाज ओझा 
ऩद्- उऩसजचव 

सम्ऩकव  नॊ. 9858477872 

mailto:ईमेलः-cabinetsecretariat7@gmail.com
mailto:admin.ocmcm@sudurpashchim.gov.np
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मस भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमको वेवसाइट www.ocmcm.sudurpashchim.gov.np य प्रदेश ऩोटवर 
www.p7.gov.np फाट ऩनन मस प्रदेश नबरका भन्रारम य ननकामहरुको नरॊक खोल्न सवकन्छ । 

14. साववजननक ननकामरे प्राि गयेको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता  
सम्फन्धी वववयण 

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

 

धन्मफाद । 

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

