सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हक सम्फन्धी
ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएको वववयण

२०७७ फैशाख-असाय
सम्ऩाददत प्रभुख विमाकराऩको वववयण

O

गण्डकी प्रदे श सयकाय

भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम
ऩोखया, नेऩार

गण्डकी प्रदे श सयकाय

भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम
ऩोखया, नेऩार
सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हकसम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ को ननमभ
३ फभोजजभ प्रकाजशत वववयण

आ.व.२०७६/०७७ (२०७७ फैशाखदे जख असायसम्भ)
१. कामावरमको स्वरुऩ य प्रकृनत
नेऩारको सॊ ववधानको भभवअनुरुऩ सॊ घीमताको अभ्मासराई भूतव फनाउन जनताको अऩेऺा फभोजजभ प्रदे श शासन सञ्चारन
गयी प्रदे शका नागरयकको जीवनस्तयभा सुधाय गनव तथा ववकास य सभृविको अऩेऺा ऩूया गनव गण्डकी प्रदे श सयकाय
दृढ सॊ कल्ऩका साथ अगानड फढी यहेको छ। प्रदे शको अनधकाय सूची अनुसायका जजम्भेवायी ऩूया गनव भुख्मभन्रीको
नेतत्ृ वभा २०७४/११/०४ गतेदेजख मस प्रदे शको भजन्रऩरयषद्को गठन बई सञ्चारनभा आएको छ। प्रदे श सयकाय,
भजन्रऩरयषद् फाट स्वीकृत कामव ववबाजन ननमभावरी, २०७४ अनुसाय भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरमरे
आफ्नो कामव सम्ऩादन गदै आएको छ।
क) दूयदृष्ी्
नेऩारको सॊ ववधान तथा कानूनद्वाया प्रत्माबूत अनधकाय य दावमत्व ऩारना गयी जवापदे ही, ऩायदशॉ, सहबानगताभूरक
एवॊ जनभुखी सेवा प्रवाह भापवत सुशासन कामभ गने।

ख) उद्देश्म्


प्रदे शको साववजननक सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, ऩरयणाभभुखी, जवापदे ही य जनउत्तयदामी फनाई प्रदे शको ववकास
य सभृवि हानसर गने।



प्रदे शभा बयऩदो, ववश्वसनीम, भजफुत सुयऺा प्रफन्ध नभराई शासकीम सफरीकयण गने।

ग) यणनीनत्


अन्तय तह, अन्तय ननकामको सहकामव य सभन्वमभा प्रदे श सुयऺा, ववकास तथा सुशासनको प्रत्माबूत गने।



प्रदे श भातहतका भन्रारम तथा कामावरमहरुको कामवको सभन्वम, सुऩयीवेऺण, अनुगभनतथा भूल्माङ्कन य
ननमन्रण गने।
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भानव अनधकायको सॊ यऺण य सम्विवन गने।



ननवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम गने।



प्रदे शस्तयीम भानव सॊ शाधन ववकास मोजना तजुभ
व ा य कामावन्वमन गने।



प्रदे शस्तयभा साववजननक सेवा ववतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ननधावयण य सेवाग्राही सन्तुष्ी सवे ऺण तथा सेवा
प्रवाहको अनुगभन गने।

२. कामवऺर
े ्
प्रदे श सयकाय कामवववबाजन ननमभावरी, २०७४ फभोजजभ मस कामावरमरे सम्ऩादन गनुऩ
व ने कामवहरू दे हामानुसाय
यहेका छन् :


प्रदे श भजन्रऩरयषद् तथा भुख्मभन्रीको कामावरम सम्फन्धी कामव गने।



प्रदे शनबरको शासन व्मवस्थाको साभान्म ननदे शन, ननमन्रण य सञ्चारन गने।



प्रदे शसयकायको कामवववबाजन तथा कामवसञ्चारन गने।



प्रदे श सयकायको नीनत तजुभ
व ा, स्वीकृनत, कामावन्वमन, अनुगभन य भूल्माङ्कन गने।



प्रदे श सयकायको कामवसम्ऩादन ननमभावरी तजुभ
व ा य कामावन्वमन गने।



प्रदे श भन्रारमहरूको कामवको सभन्वम, सुऩयीवेऺण, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन य ननमन्रण गने।



प्रदे श भजन्रऩरयषद्का ननणवमको कामावन्वमन य अनुगभन गने।



प्रदे श भजन्रऩरयषद्भा ऩेश हुने ननमभ य आदे शको तजुभ
व ा, स्वीकृनत तथा प्रभाणीकयण गने।



प्रदे शनबरको याजनीनतक, आनथवक, साभाजजक, शाजन्त सुव्मवस्था एवॊ प्रशासननक गनतववनधहरूको अद्यावनधक,
जानकायी य सम्फोधन गने।



भानव अनधकायको सॊ यऺण य प्रविवन गने।



सुशासन, भ्रष्ाचाय ननमन्रण य प्रशासन सुधाय गने।



सॊ वैधाननक ननकाम तथा आमोग, प्रदे श रोक सेवा आमोग य अन्म सॊ घीम तथा प्रादे जशक आमोगसॉगको सम्ऩकव
य सभन्वम गने।



सॊ घीम सयकायको स्वीकृनत फभोजजभ दद्वऩऺीम वा फहुऩऺीम स्तयभा बएका सजन्ध, सम्झौता वा सहभनत
कामावन्वमन गने।



प्रदे श प्रभुखको ननदे शन कामावन्वमन य प्रनतवेदन फनाउने।



अन्तय प्रदे श ऩरयषद् य सॊ घ तथा अन्म प्रदे श य स्थानीम तहसॉगको सभन्वम य अन्तयसम्फन्ध प्रदे शस्तयका
आमोग तथा ननकामहरूको गठन एवभ् सञ्चारन य ऩदानधकायीहरूको ननमुजि एवभ् सेवा, सुववधा सम्फन्धी नीनत
तथा कानूनको तजुभ
व ा य कामावन्वमन गने।



ननवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम गने।



प्रदे शस्तयीम भानव सॊ शाधन ववकास मोजना तजुभ
व ा य कामावन्वमन गने।



प्रदे श ननजाभती सेवा य अन्म प्रदे श सयकायी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी नीनत, कानून तथा भाऩदण्ड तजुभ
व ा एवभ्
कामावन्वमन य अनबरेख व्मवस्थाऩन गने।
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प्रदे शस्तयका सयकायी ननकामको सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सबे ऺण य व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने।



प्रदे शस्तयीम तानरभ नीनत तथा भाऩदण्ड ननधावयण य स्तयीकयण तथा याविम य प्रदे शस्तयका तानरभ केन्रसॉगको
सम्ऩकव एवॊ सभन्वम गने।



प्रदे शस्तयभा साववजननक सेवा ववतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ननधावयण य सेवाग्राही सन्तुवष् सवे ऺण तथा सेवा
प्रवाहको अनुगभन गने।



गाउॉऩानरका य नगयऩानरकाको कभवचायी य कामावरमको व्मवस्था सम्फन्धी कानून तजुभ
व ा गने।

३. ननकामभा यहने कभवचायी सङ्खख्मा य कामव वववयण्

भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, गण्डकी प्रदे शको सॊ गठन सॊ यचना
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भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, गण्डकी प्रदे शको दयफन्दी तेरयज
ि.सॊ .

ऩद

सेवा

सभूह

श्रे णी/तह

१.

प्रभुख सजचव

प्रशासन

या.ऩ.ववजशष्

१

२.

प्रदे श सजचव

प्रशासन

या.ऩ.प्रथभ

२

३.

प्रदे श सजचव

न्माम

कानून

या.ऩ.प्रथभ

१

४.

उऩसजचव

प्रशासन

साभान्म प्रशासन

या.ऩ.दद्वतीम

७

५.

उऩसजचव

न्माम

कानून

या.ऩ.दद्वतीम

१

६.

शाखा अनधकृत

प्रशासन

साभान्म प्रशासन

या.ऩ.तृतीम

८

७.

रे खा अनधकृत

प्रशासन

रे खा

या.ऩ.तृतीम

१

८.

कम््मुटय अनधकृत

ववववध

या.ऩ.तृतीम

१

९.

नामफ सुब्फा

प्रशासन

१०.

कम््मुटय अऩये टय

ववववध

११.

सह रेखाऩार

प्रशासन

१२.
१३.

साभान्म प्रशासन

दयफन्दी सॊख्मा

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

१२

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

४

या.ऩ.अनॊ.दद्वतीम

१

हरुका सवायी चारक

श्रे णीववहीन

६

कामावरम सहमोगी

श्रे णीववहीन

७

रे खा

जम्भा

कैवपमत

५२

४. ननकामफाट सम्ऩादन हुने कामवहरू्
 प्रदे श सयकाय सञ्चारनका रानग आवश्मक ऐन, ननमभ, कामवववनध, भाऩदण्ड आदद तजुभ
व ा गने
गयाउने।
 सॊ वैधाननक व्मवस्थाअनुसाय नेऩार सयकाय तथा स्थानीम तहसॉग सभन्वम गने।
 प्रदे श सयकाय य भातहत ननकामफाट कामवजजम्भेवायी अनुसायका नीनत, कामविभ तजुभ
व ा, फजेट
व्मवस्था तथा कामावन्वमनको व्मवस्था नभराउने।
 प्रदे श सयकाय य भातहत ननकामफाट सम्ऩाददत कामवहरूको अनुगभन, भुल्माङ्कन तथा ननदे शन गने।
 प्रदे श सयकायका सॊ गठन तथा जनशजि व्मवस्थाऩन गने।
 सॊ ववधान

तथा

प्रदे श

सयकाय

(कामवववबाजन)

ननमभावरी,

२०७४

अनुसाय

कामावरमको

कामवजजम्भेवायीका कामवहरू गने।
५. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी्
ि.सॊ. शाखा

कभवचायीको नाभ

ऩद

१

श्री नडल्रीयाभ नसग्दे र

उऩ-सजचव

श्री ववष्णुदेवी ऩोखये र

अनधकृत छै टौं

श्री रक्ष्भी प्रसाद ऩोख्रेर

अनधकृत छै टौं

भाननीम भुख्मभन्रीज्मू को सजचवारम

(कम््मुटय)
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कैवपमत

२
३
४

श्री अशोक गौतभ

शाखा अनधकृत

श्री तुरसीदे वी आचामव

सहामक ऩाॉचौ

श्री गणेश प्रसाद ऩाण्डेम

प्रदे श सजचव

श्री याजेश ऩौडे र

अनधकृत छै टौं

कानून तथा सॊ वैधाननक भानभरा

श्री दर फहादुय अनधकायी

प्रदे श सजचव(कानून)

प्रशासन तथा फैठक शाखा

श्री झरकयाभ सुवेदी

उऩ-सजचव

श्री ववष्णु प्रकाश आचामव

शाखा अनधकृत

श्री नन्दरार ऩौड्यार

शाखा अनधकृत

श्री याभ फहादुय भगयती

रे खा अनधकृत

श्री यभाकान्त ढकार

अनधकृत छै टौं

श्री भहे शयाज ऩौडे र

अनधकृत छै टौं

श्री याभभजण ढु ङ्गाना

अनधकृत छै टौं

श्री तोमनाथ आचामव

अनधकृत छै टौं

श्री सन्तोष दे वकोटा

अनधकृत

प्रभुख सजचवज्मूको सजचवारम
फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा

भहाशाखा
५

छै टौं(कम््मुटय)
श्री जनक याना

अनधकृत
छै टौं(कम््मुटय)

श्री गामरी अनधकायी

सहामक ऩाॉचौ

रानभछाने
ु ेर
श्री सज्जन बत

सहामक
ऩाॉचौ(कम््मुटय)

६

७

श्री ववद्याधय ऩौडे र

सहामक चौथो(रेखा)

श्री नभरन फहादुय के.सी.

कम््मुटय अनधकृत

श्री धभवयाज ऩजण्डत

अनधकृत छै टौं

श्री नबभप्रसाद ऩाध्माम

अनधकृत छै टौं

मोजना अनुगभन तथा ननतजा

श्री कृष्ण प्रसाद आचामव

अनधकृत नवौं

व्मवस्थाऩन शाखा

श्री याभप्रसाद ऩौडे र

शाखा अनधकृत

श्री प्रब ु नसग्दे र

शाखा अनधकृत

सूचना तथा सञ्चाय सभन्वम शाखा

आठौं

८

आनथवक तथा ऩूवावधाय शाखा

श्री नभता कुभायी थाऩा

शाखा अनधकृत

९

शासकीम सुधाय तथा सञ्चाय शाखा

श्री ऻानयाज ऩाण्डे

उऩसजचव
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१०

भानव अनधकाय तथा सॊ वैधाननक
भानभरा शाखा

श्री जशरा फयार साऩकोटा

शाखा अनधकृत

श्री गभ फहादुय के.सी.

अनधकृत छै टौं

श्री ववकाश थाऩा भगय

शाखा अनधकृत

श्री श्रीप्रकाश ये ग्भी

अनधकृत छै टौं

६. सेवा प्राप्त गदाव राग्ने दस्तुय य अवनध्
मस कामावरमफाट प्रवाह गरयने सफै सेवा नन्शुल्क रुऩभा प्रवाह गरयने।
७. ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी्
८. ननणवम उऩय उजूयी सुन्ने अनधकायी्
क) उजूयी सुन्ने अनधकायी - श्री हरयप्रसाद फस्मार, प्रभुख सजचव
ख) गुनासो सुन्ने अनधकायी - श्री झरकयाभ सुवेदी, उऩ-सजचव
९. सम्ऩादन गये को काभको वववयण (आनथवक वषव २०७६/७७ सम्भभा):
(क)

फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा



प्रदे श सयकाय भातहत कभवचायी दयफन्दी सॊ ख्मा-2812, ऩदऩूनतव-2034 य रयि-778
यहेको।



गण्डकी प्रदे श सयकाय भजन्रऩरयषद्को 38 वटा फैठक फसी ववनबन्न ववषमभा 245 वटा
ननणवम बएको।



गण्डकी प्रदे श सयकायफाट 80 वटा ननमभ, कामवववनध, ननदे जशका, भाऩदण्ड तथा सॊ शोधन
स्वीकृत बएको।



13 वटा ववधेमक प्रदे श सबाभा ऩेश गनव स्वीकृनत ददइएको।



27 वटा ववषमका सम्फन्धभा नेऩार सयकायभा अनुयोध गयी ऩठाइएको।

(ख)

शासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहाशाखा



सेवा प्रवाह तथा ववकास आमोजनाको प्रबावकारयता अनबवृवि गनव अनुगभन य भूल्माङ्कन गने
आधुननक प्रववनधमुि ववशेष कऺको (एक्सन रुभ) स्तयोन्ननत गरयएको।



प्रदे श सयकायका सफै भन्रारमको वावषवक कामविभ कामावन्वमन कामव मोजनाको प्रगनत
अनुगभन गनव ववद्युतीम अनुगभन प्रणारी सञ्चारनभा ल्माइएको।



प्रदे श सयकायफाट सञ्चानरत ववकास आमोजना तथा कामविभको नाभ, ठे गाना य यकभ
सवहतको वववयण प्रदे शजस्थत ववनबन्न 28 वटा एप. एभ ये नडमोफाट प्रसायण गरयएको ।
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प्रदे श सयकायको सोच, रक्ष्म, उद्देश्म, नीनत, कामविभ तथा उऩरजब्धका फाये भा जनताराई
प्रत्मऺ रुऩभा जानकायी गयाउने तथा जनताफाट ऩृष्ठऩोषण नरने उद्देश्मरे जनतासॉग
भुख्मभन्री कामविभ ऩाजऺक रुऩभा सञ्चारन गरयएको।



जनताका गुनासा तथा सुझाव प्रत्मऺ रुऩभा सुनी सम्फोधन गने उद्देश्मरे सञ्चानरत हे रो
भुख्मभन्री कऺभा प्राप्त 143 गुनासोहरु भध्मे 128 गुनासोहरु पर्छ्यौट बई 15
गुनासोहरु पर्छ्यौटको िभभा यहे का।



PLGSP कामविभ अन्तगवत्-



प्रदे श सयकायफाट प्रवाह हुने सफै सेवाहरुको एकीकृत जानकायी ऩुजस्तका प्रकाशन गरयएको।



प्रदे श सयकायका भुख्म उऩरजब्धहरुको वववयण प्रकाशन गरयएको।



प्रदे शस्तयीम तथ्माङ्क वेफ ऩोटवर ननभावण गरयएको।



रै वङ्गक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण सम्फन्धी ननदे जशका तजुभ
व ा गरयएको।



साभाजजक ववकास भन्रारम य आनथवक भानभरा तथा मोजना भन्रारमको रै वङ्गकभैरी फजेट
अनडट (GESI AUDIT) गरयएको।



ु ाई, साभाजजक ऩरयऺण तथा साववजननक ऩरयऺण सम्फन्धी कामवववनधको
साववजननक सुनव
भस्मौदा तमाय गरयएको।



प्रदे शका

८५

वटै

स्थानीम

तहराई

कोनबड

सॊ वेदनशीर

मोजना

तजुभ
व ा

सम्फन्धी

अनबभूखीकयण कामविभ सञ्चारन गरयएको।
(ग)

कानून तथा सॊ वैधाननक भानभरा भहाशाखा



प्रदे श सयकाय सञ्चारन गनव आवश्मक ऩने ववनबन्न ववधेमक, ननमभावरी, कामवववनध य
भाऩदण्ड भस्मौदा गरयएको ।



भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषदको कामावरमराई ववऩऺी फनाई सम्भाननत सवोच्च य उच्च
अदारतभा दामय बएका ववनबन्न ११ भुद्दाभा नरजखत जवाप ऩठाइएको य गण्डकी प्रदे श
सयकाय भातहतका अन्म सयकायी ननकामराई ववऩऺी फनाई दामय बएका भुद्दाको नरजखत
जवाप तमाय गनव सहजीकयण गरयएको ।



सयकायी

काभको

नसरनसराभा

आवश्मकता

अनुसाय

कानूनी

गयाइएको।


प्रदे श सबाभा ऩेश गनव भजन्रऩरयषदफाट स्वीकृत बएका ववधेमक्-



गण्डकी ववश्वववद्यारम सम्फन्धी ववधेमक



प्रदे श सुशासन ववधेमक



आनथवक ववधेमक
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याम

ऩयाभशव

उऩरब्ध



ववननमोजन ववधेमक



ऩारयश्रनभक य सुववधा सम्फन्धी केही प्रदे श कानूनराई सॊ शोधन गनव फनेको ववधेमक



प्रदे श वातावयण सॊ यऺण ववधेमक



प्रदे श ववऻान प्रववनध प्रनतष्ठान ववधेमक



प्रदे श प्रऻा प्रनतष्ठान ववधेमक



प्रदे श प्राववनधक जशऺा तथा व्मवसावमक तानरभ प्रनतष्ठान ववधेमक



गाउॉ सबा, नगयसबा तथा जजल्रा सभन्वम सनभनतका सदस्मको सुववधा सम्फन्धी ववधेमक



प्रदे श रोक सेवा आमोगका ऩदानधकायीको ऩारयश्रनभक तथा सुववधा सम्फन्धी ववधेमक



प्रदे श ववकास सनभनत सम्फन्धी ववधेमक



गण्डकी प्रदे श ववकास प्रानधकयण सम्फन्धी ववधेमक



दे हामका ननमभावरी/कामवववनध/ननदे जशका जायी गरयएको्-



ननवावचन ऺेर ऩूवावधाय ववकास कामविभ(सञ्चारन कामवववनध) ननमभावरी, २०७६



नभूना कामावरम भाऩदण्ड, 2076



अनुगभन तथा भूल्माङ्कन कामवववनध, 2076



साववजननक ननकामको औऩचारयक फैठक तथा सभायोह सञ्चारन ननदे जशका, 2076,



नफदा ऩमवटन कामवववनध, २०७६



कोयोना बाइयस योग (COVID–19) योकथाभ, ननमन्रण तथा उऩचाय कोष (स्थाऩना य
सञ्चारन) कामवववनध, २०७६



कोयोना बाइयस सॊ िभण (COVID -19) को योकथाभ, ननमन्रण तथा उऩचायभा सॊ रग्न
जनशजिका रानग जोजखभ बत्ता य नफभा व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७७ आदद।



भस्मौदा गरयएका ववधेमक तथा ननमभावरीहरु



प्रदे श प्रहयी सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ववधेमक



गण्डकी प्रदे श प्रजशऺण प्रनतष्ठान ननमभावरी



प्रदे श सुशासन ननमभावरी



प्रदे श रोक सेवा आमोग ननमभावरी

(घ)

अन्म कामविभहरु्



प्रदे श सबा सदस्मराई आफ्नो ननवावचन ऺेरका ऩूवावधाय ववकासका कामविभभा सहबागी
गयाउने उद्देश्मरे गत आनथवक वषवफाट प्रदे श सबाका सफै ननवावचन ऺेरभा ननवावचन ऺेर
ऩूवावधाय ववकास कामविभ सञ्चारन गनव बौनतक ऩूवावधाय ववकास भन्रारमराई एकभुष्ठ रु
7२ कयोड ननकासा गरयएको।
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आन्तरयक ऩमवटन प्रविवन गनव तथा कभवचायीराई प्रोत्साहन गनव 162 जना कभवचायीराई
ववदा ऩमवटनभा ऩठाइएको।



गण्डकी प्रदे श प्रजशऺण प्रनतष्ठानको कामवकायी ननदे शक ननमुि गयी सञ्चारनभा ल्माइएको।



प्रदे श सभन्वम ऩरयषद सहजीकयण सनभनतको फैठक य प्रदे श सभन्वम ऩरयषद फैठक सम्ऩन्न
गरयएको।



गण्डकी प्रदे श सयकायका भन्रारमद्वाया सञ्चानरत ववनबन्न आमोजना तथा कामविभहरुको
प्रगनत सभीऺा ननमनभत रुऩभा गयी सभस्मा सभाधान गनव आवश्मक सहजीकयण गरयएको ।



७२ वटा भुख्मभन्री जरवामुभैरी नभूना कृवष गाउॉ कामविभ तथा २७३ होभस्टे को मस
ु
कामावरमको प्रनतनननध य सम्फजन्धत भन्रारमको सॊ मि
टोरीफाट स्थरगत अनुगभन
गरयएको।



सो अनुगभन प्रनतवेदन भाननीम भुख्मभन्रीज्मू य सम्फजन्धत भजन्रज्मू को उऩजस्थनतभा प्रस्तुत
गयी सम्फजन्धत भन्रारमराई सुधायका रानग आवश्मक नरजखत ननदे शन ददइएको।



प्रदे श सयकाय गठन बएको दुई फषवभा श्रव्म दृश्म साभग्री य दुई वषव नाभक ऩुजस्तका
प्रकाशन गरयएको।

(ङ)

कोनबड-१९ को योकथाभ, ननमन्रण य उऩचाय सम्फन्धी कामव्



प्रदे श

सयकायका

भुख्मभन्रीको

अध्मऺताभा

गदठत

उच्चस्तयीम

ननदे शक

सनभनत

य

प्रदे शस्तयीम COVID-19 Crisis Management Center स्थाऩना गरयएको।


कोयोना बाइयस योकथाभ, ननमन्रण य उऩचाय कोष" खडा गयी प्रदे श सयकायको तपवफाट
३० कयोड रूऩैमाॉ जम्भा गरयएको।



स्थानीम तहराई ६ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाई याहत ववतयणको व्मवस्था
गरयएको।



प्रदे शनबरका सफै जजल्राका ११ सयकायी अस्ऩतारभा दुई दे जख ऩाॉच शय्मा ऺभताका
आइनसमु कऺ ननभावण कामव अगानड फढाइएको।



सफै स्वास्थ्म सॊ स्था य सुयऺा ननकामराई ननमनभत रुऩभा सभन्वम (स्थरगत ननयीऺण य
ववशेष कऺफाट) गयी ऩरयचारन गरयएको।



नेऩार सयकाय य स्थानीम तहका ववनबन्न ऩदानधकायीहरुसॉग ववशेष कऺफाट ननमनभत सम्वाद
य सभन्वम गरयएको, आदद।

१०.

सूचना अनधकायी य प्रभुखको नाभ य ऩद्

क) कामावरम प्रभुख - श्री हरयप्रसाद फस्मार, प्रभुख सजचव
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ख) सूचना अनधकायी - श्री ववकाश थाऩा भगय, शाखा अनधकृत
११.

ऐनहरूको सूची्


प्रदे शस्तयका केही साववजननक नरखत प्रभाणीकयण (कामवववनध) ऐन, २०७४



भन्रीहरूको ऩारयश्रनभक तथा सुववधा सम्फन्धी ऐन, २०७४



प्रदे श सबाका ऩदानधकायी तथा सदस्महरूको ऩारयश्रनभक य सुववधा सम्फन्धी ऐन, २०७४



स्थानीम तहको सबा सञ्चारन (कामवववनध) ऐन, २०७५



प्रदे श नॊ.४, प्रदे श आनथवक कामवववनध (ऩवहरो सॊ शोधन) ऐन, २०७५



कय तथा गैय-कय याजश्व ऐन, २०७५



आनथवक ऐन, २०७५



ववननमोजन ऐन, २०७५



प्रदे श आकजस्भक कोष ऐन, २०७५



स्थानीम तहको कानून ननभावण प्रविमा सम्फन्धी ऐन, २०७५



खोऩ सेवा (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन, २०७५



प्रशासकीम कामवववनध (ननमनभत गने) ऐन, २०७५



प्रदे श दुग्ध ववकास फोडव ऐन, २०७५



केही प्रदे श कानूनराई सॊ शोधन गनव फनेको ऐन, २०७५



सहकायी ऐन, २०७५



फय, वऩऩर, सनभ य चौतायी सॊ यऺण ऐन, २०७५



प्रदे श ववननमोजन ऐन, २०७५



प्रदे श ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५



तार सॊ यऺण तथा ववकास प्रानधकयण ऐन, २०७५



गण्डकी प्रदे श प्रजशऺण प्रनतष्ठान ऐन, २०७५



प्रदे श औद्योनगक व्मवसाम ऐन, २०७५



सूनतवजन्म ऩदाथव (ननमन्रण य ननमभन गने) ऐन, २०७६



आनथवक ऐन, २०७६



ववननमोजन ऐन, २०७६



प्रदे श रोकसेवा आमोग ऐन, २०७६



प्रदे श सुशासन ऐन, २०७६



गण्डकी ववश्वववद्यारम ऐन, २०७६



प्रदे श सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७६



गण्डकी प्राववनधक जशऺा तथा व्मावसावमक तानरभ प्रनतष्ठान ऐन, २०७६



प्रदे श वातावयण सॊ यऺण ऐन, २०७६



गण्डकी प्रदे श ववऻान तथा प्रववनध प्रनतष्ठान ऐन, २०७६
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गाउॉ सबा, नगय सबा य जजल्रा सभन्वम सनभनतका सदस्मरे ऩाउने सुववधा सम्फन्धी ऐन,
२०७६



प्रदे श रोक सेवा आमोगका ऩदानधकायीको ऩारयश्रनभक, सेवाको शतव य सुववधा सम्फन्धी ऐन,
२०७६

१२.



ववननमोजन ऐन, २०७७



आनथवक ऐन, २०७७

आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण्

आनथवक वषव २०७६/७७ को अजन्तभ रैभानसकसम्भको (२०७७ असायसम्भको) फजेट खचवको वववयण
शीषवक

फजेट रु.

चारुगत

4२,93,64,000

13,८५,९3,७७3.10

32.२८%

ॉ ीगत
ऩुज

8०,९6,50,000

७२,2५,१७,54७.00

८९.२४%

१,२३,९०,१४,000

८६,११,1१,३२०.10

६९.५०%

जम्भा
१३.


खचव रु.

तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण्
प्रदे शस्तयका कामविभ सञ्चारनका रानग आवश्मक कानून, ननमभ, नीनत, कामवववनध, भाऩदण्ड आदद
तजुभ
व ाराई प्राथनभकता ददइएको।



खचव प्रनतशत

प्रदे श सयकाय, भजन्रऩरयषद्का ननणवमहरू वेफसाइटभा ननमनभत प्रकाशन गरयएको।
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