
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, 
२०६५ को ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ साववजङ्झनक गङ्चयएको ङ्जववयण 

२०७७ भाघ-चैत्र   

सम्ऩाङ्छदत प्रभङ्टख ङ्जिमाकराऩको ङ्जववयण 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गण्डकी प्रदेश सयकाय 

भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम 

ऩोखया, नेऩार 
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गण्डकी प्रदेश सयकाय 

भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम 

ऩोखया, नेऩार 

 

सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हक सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, 
२०६५ को ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञशत ङ्जववयण 

आ.व.२०७७/०७८ (२०७७ भाघदेङ्ञख चैत्रसम्भ) 

१. कामावरमको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत 

नेऩारको सॊङ्जवधानको भभवअनङ्टरुऩ सॊघीमताको अभ्मासराई भूतव फनाउन जनताको अऩेऺा फभोङ्ञजभ 
प्रदेश शासन सञ्चारन गयी प्रदेशका नागङ्चयकको जीवनस्तयभा सङ्टधाय गनव तथा ङ्जवकास य सभङृ्जिको 
अऩेऺा ऩूया गनव गण्डकी प्रदेश सयकाय दृढ सॊकल्ऩका साथ अगाङ्झड फढी यहेको छ। प्रदेशको 
अङ्झधकाय सूची अनङ्टसायका ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनव भङ्टख्मभन्त्रीको नतेतृ्वभा २०७४/११/०४ गतेदेङ्ञख 
मस प्रदेशको भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को गठन बई सञ्चारनभा आएको छ। प्रदेश सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद  फाट 
स्वीकृत कामव ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी, २०७४ अनङ्टसाय भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरमरे 
आफ्नो कामव सम्ऩादन गदै आएको छ। 

क) दूयदृष्ी् 
नेऩारको सॊङ्जवधान तथा कानूनद्वाया प्रत्माबतू अङ्झधकाय य दाङ्जमत्व ऩारना गयी जवापदेही, ऩायदशॉ, 
सहबाङ्झगताभूरक एवॊ जनभङ्टखी सेवा प्रवाह भापव त सङ्टशासन कामभ गने। 

ख) उद्दशे्म् 
 प्रदेशको साववजङ्झनक सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, ऩङ्चयणाभभङ्टखी, जवापदेही य जनउत्तयदामी 

फनाई प्रदेशको ङ्जवकास य सभङृ्जि हाङ्झसर गने। 

 प्रदेशभा बयऩदो, ङ्जवश्वसनीम, भजफङ्टत सङ्टयऺा प्रफन्ध ङ्झभराई शासकीम सफरीकयण गने। 

ग) यणनीङ्झत् 
 अन्तय तह, अन्तय ङ्झनकामको सहकामव य सभन्वमभा प्रदेश सङ्टयऺा, ङ्जवकास तथा 

सङ्टशासनको प्रत्माबतू गने। 

 प्रदेश भातहतका भन्त्रारम तथा कामावरमहरुको कामवको सभन्वम,  सङ्टऩयीवेऺण, 
अनङ्टगभनतथा भूल्माङ्कन य ङ्झनमन्त्रण गने। 

 भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्विवन गने। 

 ङ्झनवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम गने। 

 प्रदेशस्तयीम भानव सॊशाधन ङ्जवकास मोजना तजङ्टवभा य कामावन्वमन  गने। 
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 प्रदेशस्तयभा साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य सेवाग्राही सन्तङ्टष्ी 
सवेऺण तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन गने। 

 

२. कामवऺ ते्र् 
प्रदेश सयकाय कामवङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी, २०७४ फभोङ्ञजभ मस कामावरमरे सम्ऩादन गनङ्टवऩने 
कामवहरू देहामानङ्टसाय यहेका छन:्- 

 प्रदेश भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद तथा भङ्टख्मभन्त्रीको कामावरम सम्फन्धी कामव गने। 

 प्रदेशङ्झबत्रको शासन व्मवस्थाको साभान्म ङ्झनदेशन, ङ्झनमन्त्रण य सञ्चारन गने। 

 प्रदेशसयकायको कामवङ्जवबाजन तथा कामवसञ्चारन गने। 

 प्रदेश सयकायको नीङ्झत तजङ्टवभा, स्वीकृङ्झत, कामावन्वमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गने। 

 प्रदेश सयकायको कामवसम्ऩादन ङ्झनमभावरी तजङ्टवभा य कामावन्वमन गने। 

 प्रदेश भन्त्रारमहरूको कामवको सभन्वम, सङ्टऩयीवेऺण, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन य ङ्झनमन्त्रण 
गने। 

 प्रदेश भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवमको कामावन्वमन य अनङ्टगभन गने। 

 प्रदेश भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद  भा ऩेश हङ्टने ङ्झनमभ य आदेशको तजङ्टवभा, स्वीकृङ्झत तथा प्रभाणीकयण गने। 

 प्रदेशङ्झबत्रको याजनीङ्झतक, आङ्झथवक, साभाङ्ञजक, शाङ्ञन्त सङ्टव्मवस्था एवॊ प्रशासङ्झनक 
गङ्झतङ्जवङ्झधहरूको अद्यावङ्झधक, जानकायी य सम्फोधन गने। 

 भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रविवन गने। 

 सङ्टशासन, भ्रष्ाचाय ङ्झनमन्त्रण य प्रशासन सङ्टधाय गने। 

 सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम तथा आमोग, प्रदेश रोक सेवा आमोग य अन्म सॊघीम तथा प्रादेङ्ञशक 
आमोगसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम गने। 

 सॊघीम सयकायको स्वीकृङ्झत फभोङ्ञजभ ङ्छद्वऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम स्तयभा बएका सङ्ञन्ध, सम्झौता 
वा सहभङ्झत कामावन्वमन गने। 

 प्रदेश प्रभङ्टखको ङ्झनदेशन कामावन्वमन य प्रङ्झतवेदन फनाउन।े 

 अन्तय प्रदेश ऩङ्चयषद य सॊघ तथा अन्म प्रदेश य स्थानीम तहसॉगको सभन्वम य 
अन्तयसम्फन्ध प्रदेशस्तयका आमोग तथा ङ्झनकामहरूको गठन एवभ ् सञ्चारन य 
ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि एवभ ् सेवा, सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी नीङ्झत तथा कानूनको तजङ्टवभा य 
कामावन्वमन गने। 

 ङ्झनवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम गने। 

 प्रदेशस्तयीम भानव सॊशाधन ङ्जवकास मोजना तजङ्टवभा य कामावन्वमन गने। 

 प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा य अन्म प्रदेश सयकायी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तथा 
भाऩदण्ड तजङ्टवभा एवभ ्कामावन्वमन य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन गने। 
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 प्रदेशस्तयका सयकायी ङ्झनकामको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण य व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
गने। 

 प्रदेशस्तयीम ताङ्झरभ नीङ्झत तथा भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य स्तयीकयण तथा याङ्जिम य प्रदेशस्तयका 
ताङ्झरभ केन्रसॉगको सम्ऩकव  एवॊ सभन्वम गने। 

 प्रदेशस्तयभा साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष् 
सवेऺण तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन गने। 

 गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाको कभवचायी य कामावरमको व्मवस्था सम्फन्धी कानून तजङ्टवभा 
गने। 

 

३. ङ्झनकामभा यहन ेकभवचायी सङ्खख्मा य कामव ङ्जववयण् 

भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम, गण्डकी प्रदेशको सॊगठन सॊयचना 
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भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम, गण्डकी प्रदेशको दयफन्दी तेङ्चयज  

ि.सॊ. ऩद सेवा सभूह शे्रणी/तह 
दयफन्दी 
सॊख्मा 

कैङ्जपमत 

१. प्रभङ्टख सङ्ञचव प्रशासन  या.ऩ.ङ्जवङ्ञशष् १  

२. प्रदेश सङ्ञचव प्रशासन  या.ऩ.प्रथभ २  

३. प्रदेश सङ्ञचव न्माम कानून या.ऩ.प्रथभ १  

४. 
उऩसङ्ञचव प्रशासन साभान्म 

प्रशासन 
या.ऩ.ङ्छद्वतीम 

७ 
 

५. उऩसङ्ञचव न्माम कानून या.ऩ.ङ्छद्वतीम १  

६. शाखा अङ्झधकृत प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

या.ऩ.ततृीम ८ 
 

७. रेखा अङ्झधकृत प्रशासन रेखा या.ऩ.ततृीम १  

८. कम््मङ्टटय 
अङ्झधकृत 

ङ्जवङ्जवध  या.ऩ.ततृीम १ 
 

९. नामफ सङ्टब्फा प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १२ 
 

१०. कम््मङ्टटय 
अऩयेटय 

ङ्जवङ्जवध  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ४ 
 

११. सह रेखाऩार प्रशासन रेखा या.ऩ.अनॊ.ङ्छद्वतीम १  

१२. हरङ्टका सवायी 
चारक 

  शे्रणीङ्जवहीन ६ 
 

१३. कामावरम 
सहमोगी 

  शे्रणीङ्जवहीन ७ 
 

 जम्भा    ५२  

 

कामव ङ्जववयण् 
१. फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा 

१. प्रदेशङ्झबत्रको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक, शाङ्ञन्त व्मवस्था य प्रशासङ्झनक गङ्झतङ्जवङ्झधको 
अद्यावङ्झधक जानकायी य सम्फोधन सम्फन्धी कामव गने, 

२. प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम सम्फन्धी कामव गने, 
३. प्रदेश सयकायको कामव ङ्जवबाजन य कामव सम्ऩादन सम्फन्धी कामव गने, 
४. प्रदेश सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को फैठक व्मवस्थाऩन, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवम 

प्रभाणीकयण, साववजङ्झनकीकयण, कामावन्वमन य अनङ्टगभन सम्फन्धी कामव गने, 
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५. प्रदेशङ्झबत्रको भानव सॊसाधन ङ्जवकास मोजना तजङ्टवभा तथा कामावन्वमन सम्फन्धी 
कामव गने, 

६. प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, अन्म प्रदेश सयकायी सेवा य स्थानीम सेवा सञ्चारन 
सम्फन्धी नीङ्झत तथा कानून सम्फन्धी कामव गने,  

७. प्रदेशस्तयका सयकायी ङ्झनकामको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण, स्वीकृङ्झत य 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी कामव गने, 

८. प्रदेश य स्थानीम तहको कभवचायी प्रशासन य कभवचायी अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामव गने, 

९. भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरमको कभवचायी प्रशासन य कामावरम 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

१०. प्रदेशस्तयीम ताङ्झरभ नीङ्झत य भाऩदण्डको तजङ्टवभा, कामावन्वमन, स्तयीकयण, याङ्जिम 
तथा प्रदेशस्तयीम प्रङ्ञशऺण केन्रहरूसॉग सम्फन्ध सम्ऩकव  सम्फन्धी कामव गने, 

११. प्रदेशस्तयका कभवचायीहरूको अध्ममन, ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, छात्रवृङ्ञत्तभा भनोनमन 
सम्फन्धी कामव गने, 

१२. प्रदेशस्तयका आमोग तथा ङ्झनकामहरूको गठन तथा ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि, 
सेवा, सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी नीङ्झत तथा कानूनको कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने, 

१३. सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम, प्रदेश रोक सेवा आमोग, गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम य अन्म 
सङ्घीम तथा प्रादेङ्ञशक आमोग, ङ्झनकामसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम सम्फन्धी कामव 
गने,  

१४. भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरमका गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराई सञ्चाय भाध्मभफाट 
सम्प्रषेण गने य कामावरमका गङ्झतङ्जवङ्झध तथा सूचनाहरू उऩरब्ध गयाउन ेव्मवस्था 
ङ्झभराउने, 

१५. सूचनाको हक सम्फन्धी कामव य प्रविाको व्मवस्था सम्फन्धी कामव गने, 
१६. प्रदेश भन्त्रारम य अन्तयगत ङ्झनकामहरूको काभ य गङ्झतङ्जवङ्झधको ङ्झनयीऺण, 

सङ्टऩङ्चयवेऺण, सभन्वम, सहजीकयण सम्फन्धी कामव गने, 
१७. भङ्टख्मभन्त्रीको  ङ्झनजी सङ्ञचवारम य स्वकीम सङ्ञचवारमको काभभा सहजीकयण य 

सभन्वम सम्फन्धी कामव गने, 
१८. कामावरमको दैङ्झनक आङ्झथवक प्रशासन सञ् चारन, साववजङ्झनक खङ्चयद, ङ्ञजन्सी 

व्मवस्थाऩन य ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन  सम्फन्धी कामव गने,  

१९. नभूना कामावरम छनौट गयी ऩङ्टयस्कृत य प्रोत्साहन सम्फन्धी कामव गने, 
२०. ङ्झनवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम सम्फन्धी कामव गने, 



6 
 

२१. प्रदेश सबाका सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतहरूफाट प्राप्त ङ्झनदेशनको कामावन्वमन सम्फन्धी 
कामव गने, य 

२२. अन्म भहाशाखाभा नऩयेका अन्म कामवहरू गने। 

१.१ प्रशासन तथा फैठक शाखा 

क. फैठक सम्फन्धी कामव्  
१. प्रदेश सयकायको कामव ङ्जवबाजन तथा कामव सम्ऩादन सम्फन्धी कामव गने, 
२. भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद् भा ऩेश हङ्टने प्रस्ताव सङ्करन, अध्ममन, कामवसूची तमायी य ङ्जवतयण 

सम्फन्धी कामव गने, 
३. भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को फैठक सञ् चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 
४. भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवमहरूको अङ्झबरेखीकयण गने, ङ्झनणवम कामावन्वमनका राङ्झग 

सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमभा ऩठाउने य ङ्झनणवम कामावन्वमनको अनङ्टगभन सम्फन्धी कामव 
गने,  

५. भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे गयेका याजनैङ्झतक ङ्झनमङ्टङ्ञिको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव 
गने,  

६. भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्का सङ्झभङ्झतको फैठक सञ् चारन, व्मवस्थाऩन, ङ्झनणवमको अङ्झबरेखीकयण 
सम्फन्धी कामव गने, 

७. भन्त्री य अन्म ऩदाङ्झधकायीको अङ्झबरेख तथा सऩथ ग्रहण सम्फन्धी कामव गने,  

८. भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को तपव फाट जायी गनङ्टव ऩने सूचना, ङ्जवऻङ्झप्त, सभाचाय आङ्छदको प्रकाशन 
सम्फन्धी कामव गने, 

९. प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमसॉग सम्ऩकव  सम्फन्धी कामव गने, य 

१०. सॊघ य प्रदेशस्तयका सॊवैधाङ्झनक अॊग तथा ङ्झनकामसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम 
सम्फन्धी कामव गने। 

ख. जनशङ्ञि ङ्जवकास य कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी कामव्  
१. प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा, अन्म प्रदेश सयकायी सेवा य स्थानीम सेवा सञ्चारन सम्फन्धी 

नीङ्झत तथा कानून सम्फन्धी कामव गने, 
  

२. प्रदेशस्तयका सयकायी ङ्झनकामको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण, स्वीकृङ्झत य 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी कामव गने,  

३. प्रदेशस्तयको जनशङ्ञि ङ्जवकास एवॊ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,  

४. भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरम य भातहतका कभवचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि, 
सरुवा, काज, कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन, हाङ्ञजयी, ङ्झफदा, फढङ्टवा, ऩ ङ्टयस्काय, ङ्जवबागीम 
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कायफाही, ङ्झनवृङ्ञत्तबयण, अवकाश य उऩदान रगामतका कभवचायी प्रशासन सञ् चारन 
सम्फन्धी कामव गने,    

५. ताङ्झरभ, छात्रवृङ्ञत्त य भ्रभणभा भनोनमन तथा सोको अङ्झबरेखीकयण सम्फन्धी कामव 
गने,  

६. ङ्जवबषूण य ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामव गने, 
७. कामावरम, सङ्गठन सॊयचना य दयफन्दी ङ्जववयणको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेखीकयण 

सम्फन्धी कामव गने, 
८. पाङ्ञजर तथा अङ्झतङ्चयि सभूहभा यहेका कभवचायीको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

९. प्रदेशभा कामवयत कभवचायी सम्फन्धी व्मङ्ञिगत ङ्जववयण प्रणारी (PIS) स्थाऩना य 
अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

१०. कामावरमका ङ्जवङ्झबन् न ऩदाङ्झधकायी य कभवचायीहरूको कामव ङ्जववयण य ङ्ञजम्भेवायी 
फाॉडपाॉट सम्फन्धी कामव गने,  

११. कभवचायीहरूको हाङ्ञजयी, ङ्झफदा य भ्रभण सम्फन्धी कामव य सोको अङ्झबरेखीकयण 
सम्फन्धी कामव गने, 

१२. उजूयी य गङ्टनासो सम्फोधन सम्फन्धी कामव गने,  

१३. ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन, अनङ्टसन्धान सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन तथा अन्म दस्तावेजको 
अङ्झबरेखीकयण, य 

१४. अन्म शाखाभा नऩयेका अन्म कामवहरू गने। 

ग. आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव्  
१. सङ्ञचव फैठक तथा कभवचायी फैठक सञ्चारन, ङ्झनणवमको कामावन्वमन य 

अङ्झबरेखीकयण सम्फन्धी कामव गने, 
२. आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन, दताव चरानी, सयसपाइ तथा सङ्टयऺा सम्फन्धी कामव गने, 
३. कामावरमका चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेखीकयण य सॊयऺण सम्फन्धी कामव गने,  

४. कामावरमका बौङ्झतक सॊयचनाहरूको सजावट, सॊयऺण, भभवत सम्बाय य व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामव गने,  

५. कामावरमको राङ्झग आवश्मक वस्तङ्ट तथा सेवाको खङ्चयद मोजना तमायी य साववजङ्झनक 
खङ्चयद सम्फन्धी कामव गने,   

६. ङ्ञजन्सी व्मवस्थाऩन, ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण य प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामव गने, 
७. ऩङ्टयाना साभग्रीहरूको भभवत सम्बाय तथा ङ्झरराभी, ङ्झभनाहा य ऩङ्टयाना सयकायी कागज 

धङ्टराउन ेसम्फन्धी कामव गने,  

८. कामावरमका सवायी साधन, भेङ्ञशनयी औजायको व्मवस्थाऩन, भभवत सम्बाय य 
अङ्झबरेखीकयण सम्फन्धी कामव गने, य 
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९. आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामवहरू गने। 

घ. आङ्झथवक प्रशासन सम्फन्धी कामव्    

१. भङ्टख्मभन्त्री, भन्त्री य स्वकीम सङ्ञचवारमका ऩदाङ्झधकायी तथा कभवचायीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
य सेवा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी कामव गने, 

२. कामावरमको फजेट तजङ्टवभा, सञ् चारन, खचव य रेखा याख् न ेसम्फन्धी कामव गने,  

३. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण, आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण य अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण सम्फन्धी 
कामव गने,  

४. याजश्व, धयौटी असङ्टरी, दाङ्ञखरा य अङ्झबरेखीकयण सम्फन्धी कामव गने, आङ्झथवक 
कायोफायको भाङ्झसक, चौभाङ्झसक, आवङ्झधक य वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामव गने, 

५. आङ्झथवक ङ्जवषमभा याम ऩयाभशव सम्फन्धी कामव गने, 
६. कामावरमको नाभभा यहेको फेरुजङ्ट पर्छ्यौट य सम्ऩयीऺण सम्फन्धी कामव गने, 
७. ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन, व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामव गने, य 

८. आङ्झथवक प्रशासन सम्फन्धी अन्म कामव गने। 

१.2 सूचना तथा सञ् चाय सभन्वम शाखा 

१. कामावरमको सूचना प्रङ्जवङ्झध प्रणारीको सञ् चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 
२. प्रदेश सयकायको सेवाभा ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीको ङ्जवकास, सञ् चारन य सो को 

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 
३. प्रदेश सयकायको केन्रीम ङ्जवद्यङ्टतीम डाटा सेन्टय, Data Disaster Recovery Center, 

Data Backup Center को व्मवस्थाऩनभा सहजीकयणको कामव गने, 
४. कामावरमको वेफसाइट अद्यावङ्झधक गने, वेफऩोटवर व्मवस्थाऩन य ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी 

कामव गने,  

५. प्रदेशस्तयका कामावरमहरूको Software को एकरुऩताका राङ्झग System Audit 
सम्फन्धी कामव गने, 

६. कामावरमको सूचना प्रङ्जवङ्झध सम्फन्धी उऩकयणहरुको सञ् चारन तथा भभवत सम्बाय 
सम्फन्धी कामव गने, य 

७. सूचनाको हक सम्फन्धी कामव गने। 

 

२. शासकीम सङ्टधाय तथा सभन्वम भहाशाखा  

१. शासकीम सङ्टधाय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तजङ्टवभा गनव सभन्वम तथा 
सहजीकयण गने, 
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२. साववजङ्झनक सेवाको सङ्टधाय, सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत, भ्रष्ाचाय ङ्झनवायण सम्फन्धी नीङ्झत 
तथा यणनीङ्झत तजङ्टवभा, कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने,  

३. साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष् सवेऺण 
तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन सम्फन्धी कामव गने, 

४. सदाचाय प्रविवन तथा भ्रष्ाचाय ङ्जवरुि ङ्झनगयानी गनव आवश्मक ऩङ्चयभाजवन य 
ङ्जवश् रेषण सम्फन्धी कामव गने, 

५. कामव सम्ऩादन कयाय य भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामव गने,  

६. प्रदेश सयकायको वाङ्जषवक नीङ्झत तथा कामविभको तजङ्टवभा, कामावन्वमन, चौभाङ्झसक 
सभीऺा, नङ्झतजा व्मवस्थाऩन य भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामव गने गयाउने,  

७. वाङ्जषवक, भध्मकारीन य दीघवकारीन नीङ्झत य मोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान, 
ङ्जवश्लषेण, कामावन्वमन तथा प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामव गने,  

८. वाङ्जषवक ङ्जवकास कामविभको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामव गने गयाउने,  

९. प्रदेश गौयव य प्राथङ्झभकता प्राप्त आमोजनाको स्वीकृङ्झत, अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य 
सभीऺा सम्फन्धी कामव गने, 

१०. प्रदेशस्तयका ऩूवावधाय ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत य सो सम्फन्धी वाङ्जषवक कामविभको 
अध्ममन य ङ्जवश् रेषण सम्फन्धी कामव गने, 

११. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका आमोजनाको सभन्वम य सहजीकयण सम्फन्धी कामव 
गने,  

१२. प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग य गण्डकी प्रदेश ङ्जवकास प्राङ्झधकयणसॉग सम्ऩकव  य 
सभन्वम सम्फन्धी कामव गने, 

१३. स्थानीम तहको मोजना तजङ्टवभा य कामावन्वमनभा सहजीकयण सम्फन्धी कामव गने, 
१४. हेरो भङ्टख्मभन्त्री कऺ य ङ्जवशेष कऺको सञ् चारन,  प्राप्त गङ्टनासोको छानङ्झफन, 

वगॉकयण य र ङ्टत व्मवस्थाऩन तथा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन सम्फन्धी कामव गने, 
१५. प्रदेश भन्त्रारमका ङ्जवकास सम्फन्धी कामवको अनङ्टगभन, सभन्वम य सङ्टऩङ्चयवेऺण 

सम्फन्धी कामव गने,   

१६. प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषद य सॊघ तथा अन्म प्रदेश य स्थानीम तहसॉगको सभन्वम 
सम्फन्धी कामव गने, य 

१७. शासकीम सङ्टधाय तथा सभन्वम सम्फन्धी अन्म कामवहरू गने। 

२.1 मोजना अनङ्टगभन तथा नङ्झतजा व्मवस्थाऩन शाखा 

१. वाङ्जषवक नीङ्झत तथा कामविभ तजङ्टवभा सम्फन्धी कामव गने, 
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२. वाङ्जषवक ङ्जवकास कामविभको कामावन्वमन कामव मोजना तजङ्टवभा, स्वीकृङ्झत, अनङ्टगभन 
तथा भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामव गने, 

३. वाङ्जषवक, भध्मकारीन य दीघवकारीन मोजना तजङ्टवभा, सभन्वम य सहजीकयण 
सम्फन्धी कामव गने, 

४. ङ्जवङ्झबन् न भन्त्रारम/ङ्झनकामहरूको नीङ्झत य वाङ्जषवक कामविभको अध्ममन, ङ्जवश्लषेण 
तथा प्रङ्झतवेदन य सभन्वम सम्फन्धी कामव गने,  

५. कामावरमको वाङ्जषवक कामविभ य फजेट तजङ्टवभा, कामावन्वमन, सभन्वम य सहजीकयण 
सम्फन्धी कामव गने, 

६. भन्त्रारम तथा ङ्झनकामहरुको आवङ्झधक प्रगङ्झत सभीऺा सम्फन्धी कामव गने, य 

७. मोजनाको नङ्झतजा तथा प्रबाव भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामव गने। 

२.2 आङ्झथवक तथा ऩूवावधाय शाखा 

१. बौङ्झतक ऩूवावधायको व्मवस्थाऩनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुसॉगको सभन्वम 
सम्फन्धी कामव गने,   

२. ऩूवावधाय ङ्जवकासका ऺेत्रभा बएको रगानीको ङ्जवश् रेषण सम्फन्धी कामव गने, 
३. रगानी, उत्ऩादन तथा योजगाय प्रविवनसॉग सम्फङ्ञन्धत नीङ्झतहरूको अन्तयसम्फन्ध 

अध्ममन, ङ्जवश् रेषण य सभग्र अथवतन्त्रभा ऩनव गएको प्रबावको रेखाजोखाको 
सम्फन्धी कामव गने, 

४. प्रदेशको सभङ्जष्गत आङ्झथवक ऺेत्रका सङ्कङ्झरत तथा प्रकाङ्ञशत सूचना, तथ्माङ्क तथा 
प्रभङ्टख सूचकहरूको अङ्झबरेखन तथा ङ्जवश् रेषण सम्फन्धी कामवको सहजीकयण गने,  

५. स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी रगानी, उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व तथा योजगायीको ङ्ञस्थङ्झत 
ङ्जवश् रेषण सम्फन्धी कामवको सहजीकयण गने, 

६. प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग य गण्डकी प्रदेश ङ्जवकास प्राङ्झधकयणसॉग सभन्वम 
सम्फन्धी कामव गने, य 

७. आङ्झथवक तथा ऩूवावधायसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म कामव गने। 

२.3 शासकीम सङ्टधाय तथा सञ्चाय शाखा 

१. शासकीम सङ्टधाय य सङ्टशासन सम्फन्धी वाङ्जषवक, भध्मकारीन य दीघवकारीन नीङ्झत 
तजङ्टवभा, ङ्जवश्लषेण, सभीऺा गने य सो सम्फन्धी कामविभ सञ्चारन गने, 

२. ङ्जवद्यङ्टतीम शासनको प्रविवन, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी कामव गने, 
३. ङ्झछटो, छङ्चयतो, च ङ्टस्त, दङ्टरूस्त य गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह सम्फन्धी कामव गने,   

४. कामव सम्ऩादन कयाय य भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामव गने,    
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५. अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग, भ्रष्ाचाय ङ्झनवायण, सङ्टशासन, गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाइ 
सम्फन्धी सम्ऩकव  ङ्झफन्दङ्टको रुऩभा काभ गने, 

६. शासकीम सङ्टधाय, भ्रष्ाचाय तथा अङ्झनमङ्झभत कामव ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी गोष्ठी, सेङ्झभनाय 
तथा अन्तङ्जिव मा सम्फन्धी कामव गने, 

७. गङ्टनासो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 
८. नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ५३ फभोङ्ञजभको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामव गने,  

९. प्रदेशका भन्त्रारम तथा अन्म ङ्झनकामहरूभा ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रविवन सम्फन्धी कामव 
गने, 

१०. हेरो भङ्टख्मभन्त्री कऺ य ङ्जवशेष कऺ सञ्चारन य सो सम्फन्धी टेङ्झरपोन, साभाङ्ञजक 
सञ् जार, ङ्झनवेदन, फ्माक्स य इभेर रगामत भाध्मभफाट प्राप्त सङ्टझाव, गङ्टनासा तथा 
उजूयी सङ्करन, सम्फोधन य अङ्झबरेखीकयण सम्फन्धी कामव गने,  

११. सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा कायफाहीका राङ्झग ऩठाइएका सङ्टझाव, गङ्टनासा तथा उजूयी 
कामावन्वमन य सम्फोधनको अनङ्टगभन य प्रङ्झतवेदन सम्फन्धी कामव गने,  

१२. साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण सम्फन्धी कामव गने, 

१३. सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष् सवेऺण तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन सम्फन्धी कामव गने, 

१४. प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषद य सॊघ तथा अन्म प्रदेश य स्थानीम तहसॉगको सभन्वम 
सम्फन्धी कामव गने, य 

१५. शासकीम सङ्टधाय सम्फन्धी अन्म कामव गने। 

३. कानून तथा सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा भहाशाखा 
१. भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवधेमक, अध्मादेश, 

ङ्झनमभावरी, आदेश, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध भाऩदण्ड सभेतको तजङ्टवभा सम्फन्धी कामव 
गने,  

२. प्रदेश सयकायका भन्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्धत कानून तजङ्टवभाभा सहजीकयण गने, 
३. प्रदेश सबाको अङ्झधवेशन आह् वान य अन्त्म सम्फन्धी कामव गने, 

४. गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाको कभवचायी य कामावरम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कानून 
तजङ्टवभा सम्फन्धी कामव गने, 

५. गाउॉसबा, नगयसबा सञ् चारन सम्फन्धी कानून तजङ्टवभा सम्फन्धी कामव गने, 
६. प्रदेश सयकायको तपव फाट तजङ्टवभा गनङ्टव ऩने स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म कानून 

तजङ्टवभा सम्फन्धी कामवभा सहजीकयण गने, 
७. भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रविवन सम्फन्धी कामव गने, 
८. ङ्झरङ्ञखत जवाप तथा कानूनी याम सम्फन्धी कामव गने, 
९. पैसरा कामावन्वमन य अनङ्टगभन सम्फन्धी कामव गने, 
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१०. सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा सम्फन्धी कामव गने, 
११. नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत फभोङ्ञजभका ङ्छद्वऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम सङ्ञन्ध, सम्झौता वा 

सहभङ्झत तजङ्टवभा य कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने,   

१२. प्रदेश य स्थानीम तहको कानूनी ऺभता अङ्झबवृङ्जि य अङ्झबभङ्टखीकयण सम्फन्धी कामव 
गने, 

१३. भङ्टख्म न्मामाङ्झधविाको कामावरमसॉग सभन्वम य सम्ऩकव  सम्फन्धी कामव गने, य 

१४. कानून तथा सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा सम्फन्धी अन्म कामवहरू गने।  

3.१ कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 

१. भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामावरमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवधेमक, अध्मादेश, 

ङ्झनमभावरी, आदेश, ङ्झनदेङ्ञशका, कामवङ्जवङ्झध भाऩदण्ड सभेतको तजङ्टवभा सम्फन्धी कामव 
गने,  

२. प्रदेश सयकायका भन्त्रारमसॉग सम्फङ्ञन्धत कानून तजङ्टवभाभा सहजीकयण गने  

३. गाउॉसबा, नगयसबा सञ् चारन सम्फन्धी कानून तजङ्टवभा सम्फन्धी कामव गने, 
४. गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाको कभवचायी य कामावरम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कानून 

तजङ्टवभा सम्फन्धी कामव गने, 

५. प्रदेश सयकायको तपव फाट तजङ्टवभा गनङ्टव ऩने स्थानीम तहसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म कानून 
तजङ्टवभा सम्फन्धी कामवभा सहजीकयण गने, 

६. ङ्झरङ्ञखत जवाप तथा कानूनी याम सम्फन्धी कामव गने, 
७. पैसरा कामावन्वमन य अनङ्टगभन सम्फन्धी कामव गने, 
८. नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत फभोङ्ञजभका ङ्छद्वऩऺीम वा फहङ्टऩऺीम सङ्ञन्ध, सम्झौता वा 

सहभङ्झत तजङ्टवभा य कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने,   

९. प्रदेश य स्थानीम तहको कानूनी ऺभता अङ्झबवृङ्जि य अङ्झबभङ्टखीकयण सम्फन्धी कामव 
गने, य 

१०. शाखासॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म कामव गने। 

3.2 भानव अङ्झधकाय तथा सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा शाखा 

१. भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्विवन गनवका राङ्झग आवश्मक नीङ्झत, मोजना तथा 
कामविभ तजङ्टवभा य कामावन्वमन सम्फन्धी कामव गने,  

२. भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रविवन गने ङ्जवषमभा प्रदेश सयकायको सम्ऩकव  ङ्झफन्दङ्ट 
सम्फन्धी कामव गने,  

३. रैंङ्झगक सम्ऩकव  ङ्झफन्दङ्ट सम्फन्धी कामव गने, 
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४. याङ्जिम भानव अङ्झधकाय आमोगसॉग सभन्वम सम्फन्धी कामव गने,  

५. भानव अङ्झधकायका ङ्जवषमभा अन्म सॊघीम आमोगसॉगको सभन्वम सम्फन्धी कामव 
गने,  

६. प्रदेशका भन्त्रारम/ङ्झनकामभा यहेका भानव अङ्झधकाय एकाइ वा सम्ऩकव  ङ्झफन्दङ्टहरू 
फीच सभन्वम य ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी कामव गने,  

७. भानव अङ्झधकाय तथा कानूनी सचेतना तथा अङ्झबभङ्टखीकयण सम्फन्धी कामव गने, 
८. याङ्जिम भानव अङ्झधकाय आमोगको प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्टझाव कामावन्वमनभा 

सहमोग सम्फन्धी कामव गने, य 

९. भानव अङ्झधकाय तथा सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा सम्फन्धी अन्म कामव गने। 

 

४. ङ्झनकामफाट सम्ऩादन हङ्टन ेकामवहरू् 
 प्रदेश सयकाय सञ् चारनका राङ्झग आवश्मक ऐन, ङ्झनमभ, कामवङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड आङ्छद तजङ्टवभा 

गने गयाउने। 

 सॊवैधाङ्झनक व्मवस्थाअनङ्टसाय नेऩार सयकाय तथा स्थानीम तहसॉग सभन्वम गने। 

 प्रदेश सयकाय य भातहत ङ्झनकामफाट कामवङ्ञजम्भेवायी अनङ्टसायका नीङ्झत, कामविभ तजङ्टवभा, 
फजेट व्मवस्था तथा कामावन्वमनको व्मवस्था ङ्झभराउन।े 

 प्रदेश सयकाय य भातहत ङ्झनकामफाट सम्ऩाङ्छदत कामवहरूको अनङ्टगभन, भङ्टल्माङ्कन तथा 
ङ्झनदेशन गने। 

 प्रदेश सयकायका सॊगठन तथा जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन गने। 

 सॊङ्जवधान तथा प्रदेश सयकाय (कामवङ्जवबाजन) ङ्झनमभावरी, २०७४ अनङ्टसाय कामावरमको 
कामवङ्ञजम्भेवायीका कामवहरू गने। 

५. सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी् 

ि.सॊ. शाखा कभवचायीको नाभ ऩद कैङ्जपमत 

१.  श्री  प्रभङ्टख सङ्ञचव  
१.१ प्रभङ्टख सङ्ञचवज्मूको सङ्ञचवारम श्री याभ प्रसाद ऩौडेर शाखा 

अङ्झधकृत/सातौं 
 

  श्री तङ्टरसीदेवी आचामव सहामक ऩाॉचौ  
२ भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मूको 

सङ्ञचवारम 
श्री  उऩसङ्ञचव  
श्री ङ्जवष्णङ्टदेवी ऩोखयेर अङ्झधकृत छैटौं  
श्री रक्ष्भी प्रसाद 
ऩोख्ररे 

अङ्झधकृत छैटौं 
(कम््मङ्टटय) 

 

३ फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा श्री याभचन्र ढकार प्रदेश सङ्ञचव  
श्री सङ्टङ्जप्रमा शभाव नामफ सङ्टब्फा  
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३.१ प्रशासन तथा फैठक शाखा श्री झरकयाभ सङ्टवेदी उऩसङ्ञचव  
श्री कभर ऩङ्टन शाखा अङ्झधकृत  
श्री याभ फहादङ्टय 
भगयती 

रेखा 
अङ्झधकृत/सातौं 

 

श्री यभाकान्त ढकार अङ्झधकृत छैटौं  
श्री याभभङ्ञण ढङ्टङ्गाना अङ्झधकृत छैटौं  
श्री जनक याना अङ्झधकृत 

छैटौं(कम््मङ्टटय) 
 

श्री गामत्री अङ्झधकायी 
राङ्झभछान े

सहामक ऩाॉचौ  

श्री सज्जन ब ङ्टतेर सहामक 
ऩाॉचौ(कम््मङ्टटय) 

 

श्री ङ्जवद्याधय ऩौडेर सहामक 
चौथो(रेखा) 

 

३.२ सूचना तथा सञ्चाय सभन्वम 
शाखा 

श्री सन्तोष देवकोटा अङ्झधकृत 
छैटौं(कम््मङ्टटय) 

 

श्री  अङ्झधकृत छैटौं  
४ शासकीम सङ्टधाय तथा सभन्वम 

भहाशाखा 
श्री इन्दङ्ट ङ्ञघङ्झभये प्रदेश सङ्ञचव  
श्री येखा ऩौडेर नामफ सङ्टब्फा  

४.१ मोजना अनङ्टगभन तथा नङ्झतजा 
व्मवस्थाऩन शाखा 

श्री याभेश्वय अमावर उऩसङ्ञचव  
श्री प्रब ङ्ट ङ्झसग्देर शाखा 

अङ्झधकृत/सातौं 
 

४.२ आङ्झथवक तथा ऩूवावधाय शाखा श्री ङ्झभता कङ्ट भायी थाऩा शाखा 
अङ्झधकृत/सातौं 

 

४.३ शासकीम सङ्टधाय तथा सञ्चाय 
शाखा 

श्री भङ्टङ्ञिनायामण 
बण्डायी 

उऩसङ्ञचव/नवौं  

श्री ङ्ञशरा फयार 
साऩकोटा 

शाखा 
अङ्झधकृत/सातौं 

 

श्री गभ फहादङ्टय के.सी. अङ्झधकृत छैटौं  
५ कानून तथा सॊवैधाङ्झनक 

भाङ्झभरा भहाशाखा 
श्री फरसागय ङ्झगयी प्रदेश 

सङ्ञचव(कानून) 
 

५.१ भानव अङ्झधकाय तथा 
सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा शाखा 

श्री ङ्जवकाश थाऩा भगय  शाखा 
अङ्झधकृत/सातौं 

 

श्री तोमनाथ आचामव अङ्झधकृत छैटौं  
६. सेवा प्राप्त गदाव राग्न ेदस्तङ्टय य अवङ्झध् 

मस कामावरमफाट प्रवाह गङ्चयने सफै सेवा ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा प्रवाह गङ्चयने। 
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७. ङ्झनणवम गने प्रङ्जिमा य अङ्झधकायी् 
८. ङ्झनणवम उऩय उजूयी सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी् 

क) उजूयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी - श्री याभचन्र ढकार, ङ्झनङ्झभत्त प्रभङ्टख सङ्ञचव 

ख) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी - श्री झरकयाभ सङ्टवेदी, उऩसङ्ञचव  

९. सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण् 
 प्रदेश सयकाय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्का ६ वटा फैठक फसी ङ्जवङ्झबङ्ङ ३३ वटा ङ्झनणवमहरू 

बएका य सोको ङ्जववयण कामावरमको वेफसाइटभा ङ्झनमङ्झभत प्रकाशन गङ्चयएको, 
 हेरो भङ्टख्मभन्त्री कऺ तथा एक्सन रुभको आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयन्तय रूऩभा 

स्तयोङ्ङङ्झत बई यहेको, 
 जनतासॉग भङ्टख्मभन्त्री कामविभको राङ्झग स्टङ्टङ्झडमो ङ्झनभावण कामव अङ्ञन्तभ चयणभा 

यहेको, 
 ङ्जवस्ततृ आमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गने सम्फन्धी भागवदशवन, २०७७ स्वीकृत गयी 

रागू गङ्चयएको, 
 रैङ्जङ्गक सभानता य साभाङ्ञजक सभावेशीकयण ङ्झनदेङ्ञशका, २०७७ स्वीकृत गयी 

रागू गङ्चयएको, 
 साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व प्रविवन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७७ स्वीकृत गयी रागू गङ्चयएको, 
 ङ्जवद्यङ्टतीम सङ्टशासन गङ्टरूमोजनाको प्रायङ्ञम्बक भस्मौदा तमाय गङ्चयएको, 
 मोजना अनङ्टगभन सम्फन्धी सफ्टवेमय (PPBMS) प्रणारी ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक 

गङ्चयएको तथा अनङ्टगभन प्रणारीराई ऩङ्चयभाजवन गङ्चयएको 
 प्रदेश ङ्जवकास प्राङ्झधकयणको कामवकायी ङ्झनदेशक छनौट गनवका राङ्झग साववजङ्झनक 

सूचना प्रकाशन गङ्चयएको, 
 व्मवसाम जीवन यऺा कोष (सञ् चारन) कामवङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ व्मवसाम जीवन यऺा 

कजावको राङ्झग सूचना आह्वान गयी ऩनव आएका आवेदनहरूको कामवङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ 
भूल्माङ्कन कामव बइयहेको, 

 ङ्झनवावचन ऺेत्र ऩूवावधाय ङ्जवकास कामविभ अन्तगवतका आमोजनाहरू कामावन्वमन बइ 
यहेका तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गयी ऩङ्चयचारन गङ्चयएको य अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ ब ङ्टिानी ङ्छदने गङ्चयएको, 

 प्रदेश सयकाय स्थाऩना बएको तीन वषव ऩूया बएको अवसयका “गण्डकी प्रदेश 
सयकायका तीन वषव” नाभक ऩङ्टङ्ञस्तका तथा डकङ्ट भेन्री प्रकाशन गङ्चयएको, 
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 प्रदेश सयकायको तेस्रो स्थाऩना ङ्छदवसको अवसयभा प्रदेश सयकाय भातहतका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामावरमभा कामवयत कभवचायीहरूभध्मे एक जनाराई ङ्जवङ्ञशष् प्रदेश 
ङ्झनजाभती सेवा ऩङ्टयस्काय, एक जनाराई सवोकृष् प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा ऩङ्टयस्काय, 
दङ्टई जनाराई उत्कृष् प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा ऩङ्टयस्काय, १७ जनाराई प्रदेश 
ङ्झनजाभती सेवा ऩङ्टयस्काय, ऩाॉच जनाराई ङ्जवशेष प्रोत्साहन ऩङ्टयस्काय य २० जनाराई 
प्रोत्साहन ऩङ्टयस्काय प्रदान गङ्चयएको, 

 नभूना कामावरम भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ भातहतका सफै सयकायी ङ्झनकाम तथा 
कामावरमहरूको स्थरगत ङ्झनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गयी प्रदेशस्तयको एक य प्रत्मेक 
ङ्ञजल्रास्तयभा एक/एक उत्कृष् कामावरमराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयएको, 

 ङ्झफदा ऩमवटन कामविभ अन्तगवत प्रदेश सयकाय अन्तगवतका भन्त्रारम, ङ्झनकाम, 
ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामावरमभा कामवयत ३५६ जना कभवचायीराई ङ्झफदा ऩमवटन भ्रभणभा 
ऩठाइएको, 

 सफै भन्त्रारमको आङ्झथवक वषव २०७७/७८ को स्वीकृत ङ्जवकास कामविभ 
कामावन्वमन कामवमोजनाको दोस्रो चौभाङ्झसक सभीऺा गङ्चयएको, 

 स्वॊमसेवक ऩङ्चयचारनको कामवङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक 
ताङ्झरभ ऩङ्चयषद्सॉग सम्झौता गयी ४२ स्थानीम तहभा 81 स्वॊमसेवक (कृङ्जष, ऩशङ्ट 
ङ्जवऻान, अङ्झभन, ङ्झसङ्झबर इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ऺेत्रका) ऩङ्चयचारन गङ्चयएको, 

 मस कामावरमराई सभेत ङ्जवऩऺी फनाई सवोच्च अदारतभा दामय बएका २ भङ्टद्दाभा 
ङ्झरङ्ञखत जवाप तमाय गयी ऩेश गङ्चयएको। 

१०. सूचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टखको नाभ य ऩद् 
(क) कामावरम प्रभङ्टख - श्री याभचन्र ढकार, ङ्झनङ्झभत्त प्रभङ्टख सङ्ञचव 

(ख) सूचना अङ्झधकायी - श्री ङ्जवकाश थाऩा भगय, शाखा अङ्झधकृत  

११. ऐनहरूको सूची् 
 प्रदेशस्तयका केही साववजङ्झनक ङ्झरखत प्रभाणीकयण (कामवङ्जवङ्झध) ऐन, २०७४ 

 प्रदेश नॊ.४, प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध ऐन, २०७४ 

 प्रदेश सबाका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरूको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी 
ऐन, २०७४ 

 भन्त्रीहरूको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ऐन, २०७४ 

 प्रदेश ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७५ 

 स्थानीम तहको सबा सञ्चारन (कामवङ्जवङ्झध) ऐन, २०७५ 
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 कय तथा गैय-कय याजश्व ऐन, २०७५ 

 प्रदेश ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५ 

 आङ्झथवक ऐन, २०७५ 

 ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७५ 

 प्रदेश आकङ्ञस्भक कोष ऐन, २०७५ 

 स्थानीम तहको कानून ङ्झनभावण प्रङ्जिमा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

 खोऩ सेवा (सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन, २०७५ 

 प्रदेश दङ्टग्ध ङ्जवकास फोडव ऐन, २०७५ 

 भङ्टख्म न्मामाङ्झधविाको काभ, कतवव्म, अङ्झधकाय तथा सेवाका शतव सम्फन्धी 
ऐन, २०७५ 

 केही प्रदेश कानूनराई सॊशोधन गनव फनेको ऐन, २०७५  

 प्रशासकीम कामवङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७५ 

 फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायी सॊयऺण ऐन, २०७५ 

 सहकायी ऐन, २०७५ 

 तार सॊयऺण तथा ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ऐन, २०७५ 

 प्रदेश औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७५ 

 गण्डकी प्रदेश प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७५ 

 सूङ्झतवजन्म ऩदाथव (ङ्झनमन्त्रण य ङ्झनमभन गने) ऐन, २०७६ 

 ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७६ 

 आङ्झथवक ऐन, २०७६ 

 प्रदेश रोकसेवा आमोग ऐन, २०७६ 

 ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी केही प्रदेश कानूनराई सॊशोधन गने ऐन, 
२०७६ 

 प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७६ 

 गण्डकी ङ्जवश् वङ्जवद्यारम ऐन, २०७६ 

 प्रदेश सङ्टशासन ऐन, २०७६ 

 गण्डकी प्रदेश ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७६ 

 प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

 गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७६ 

 गाउॉ सबा, नगय सबा य ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका सदस्मरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७६ 

 प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदाङ्झधकायीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सेवाको शतव य सङ्टङ्जवधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७६ 

 गण्डकी प्रऻा प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०७६ 
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 ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७७ 

 आङ्झथवक ऐन, २०७७ 

 प्रदेश ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ऐन, २०७७ 

 प्रदेश सबा सङ्ञचवारम सम्फन्धी ऐन, २०७७ 

 गण्डकी प्रदेश प्रहयी ऐन, २०७७ 

 प्रदेश कृङ्जष व्मवसाम प्रविवन ऐन, २०७७ 

 प्रदेश खेरकङ्ट द ङ्जवकास ऐन, २०७७ 

 गण्डकी प्रदेश ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ऐन, २०७७ 

 

१२. आम्दानी, खचव तथा आङ्झथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण् 

आङ्झथवक वषव २०७७/७८ को तेस्रो तै्रभाङ्झसकसम्भको फजेट खचवको ङ्जववयण 

चारङ्टगत  फजेट रु. खचव रु. खचव प्रङ्झतशत 

301000113 
प्रदेश 
सयकाय 1,25,11,01,000 9,12,52,018.46 7.29 

301001203 
सशतव 17,43,50,000 68,12,028 

3.91 

जम्भा  १,४२,५४,५१,००० 9,80,64,046.46 6.88 

ऩङ्टॉजीगत     

301000114 प्रदेश 
सयकाय 

84,15,00,000 72,18,95,790 85.79 

301001204 सशतव 12,00,000 5,90,422 49.22 

जम्भा  84,27,00,000 72,24,86,410 85.७3 

कङ्ट र जम्भा  2,26,81,51,000 82,05,50,456.46 36.18 

१३. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण् 
कामावरमफाट बए गयेका अन्म भहत्त्वऩूणव कामविभ तथा ङ्झनणवम सम्फन्धी ङ्जववयण 
कामावरमको वेफसाइट भापव त ्ङ्झनमङ्झभत साववजङ्झनक गङ्चयएको। 


