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

२०७९ फैशाख –असाय   

सम्ऩाङ्छदत प्रभङ्टख ङ्जिमाकराऩको ङ्जववयण 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गण्डकी प्रदेश सयकाय 

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम 

ऩोखया, नेऩार 

O 
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गण्डकी प्रदेश सयकाय 

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को 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.२०७८/०७९ चौथो रैभाङ्झसक (२०७९ फैशाखदेङ्ञख असायसम्भ) 

१. कामावरमको स्वरूऩ य प्रकृङ्झत 

नेऩारको सॊङ्जवधानको भभवअनङ्टरूऩ 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 फङ्जढयहेको छ। प्रदेशको अङ्झधकाय सूची अनङ्टसायका 
ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनव प्रदेश सयकाय, भङ्ञन्रऩङ्चयषद  फाट स्वीकृत कामव ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी, २०७४ अनङ्टसाय 
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरमरे आफ्नो कामवसम्ऩादन 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 भन्रारम तथा कामावरमहरुको कामवको सभन्वम,  सङ्टऩयीवेऺण, अनङ्टगभनतथा 
भूल्माङ्कन न य ङ्झनमन्रण गने। 

 भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्विवन गने। 

 ङ्झनवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम गने। 

 प्रदेशस्तयीम भानव सॊशाधन ङ्जवकास मोजना तजङ्टवभा य कामावन्वमन  गने। 

 प्रदेशस्तयभा साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य सेवाग्राही सन्तङ्टष्ी सवेऺण 
तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन गने। 
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२. कामवऺ रे् 
प्रदेश सयकाय कामवङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी, २०७४ फभोङ्ञजभ मस कामावरमरे सम्ऩादन गनङ्टवऩने कामवहरू 
देहामानङ्टसाय यहेका छन:्- 

 प्रदेश भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम सम्फन्धी। 

 प्रदेशङ्झबरको शासन व्मवस्थाको सभान्म ङ्झनदेशन, ङ्झनमन्रण य सञ्चारन। 

 प्रदेश सयकायको कामव ङ्जवबाजन तथा कामव सञ्चारन।  

 प्रदेश सयकायको नीङ्झत, मोजना तजङ्टवभा,स्वीकृङ्झत, कामावन्वमन अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन न। 

 प्रदेश सयकायको कामवसम्ऩादन ङ्झनमभावरी तजङ्टवभा य कामावन्वमन।  

 प्रदेश भन्रारमको कामवको सभन्वम, सङ्टऩङ्चयवेऺण, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन न। 

 प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवमको प्रभाणीकयण, कामावन्वमन य अनङ्टगभन। 

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

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

 भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवविन। 

 सङ्टशासन, भ्रष्ाचाय ङ्झनमन्रण य प्रशासन सङ्टधाय। 

 सङ्घीम  सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम तथा आमोग, प्रदेश रोक सेवा आमोग,  भङ्टख्म न्मामाङ्झधवक्ताको 
कामावरम, प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग,  गण्डकी प्रदेश प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ान य गण्डकी ङ्जवकास 
प्राङ्झधकयण य अन्म सॊघीम, प्रादेङ्ञशक आमोगसॉग सम्ऩकव  य सभन्वम। 

 सङ्घीम सयकायको स्वीकृङ्झत फभोङ्ञजभ ङ्छद्वऩऺीम वा फहङ्टऩऺीमस्तयभा बएका सङ्ञन्ध, सम्झौता वा 
सहभङ्झत कामावन्वमन। 

 प्रदेश प्रभङ्टखको ङ्झनदेशन कामावन्वमन य प्रङ्झतवेदन। 

 प्रदेश सॊसदको अङ्झधवेशन आह्वान य अन्त्म सम्फन्धी। 

 अन्तय प्रदेश ऩङ्चयषद, अन्तय प्रदेश सभन्वम,  प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषद य सङ्घ तथा स्थानीम 
तहसॉगको सभन्वम य अन्तसवम्फन्ध। 

 प्रदेशस्तयका आमोग तथा ङ्झनकामहरूको गठन एवभ सञ् चारन य ऩदाङ्झधकायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त एवॊ 
सेवा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी नीङ्झत तथा कानूनको तजङ्टवभा य कामावन्वमन। 

 स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीको सेवा, सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी, स्थानीम सेवा तथा कामावरम व्मवस्था 
सम्फन्धी कानून तजङ्टवभा। 

 ङ्झनवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम। 

 प्रदेशस्तयीम भानव सॊशाधन ङ्जवकास मोजना तजङ्टवभा य कामावन्वमन। 

 प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा य अन्म प्रदेश सयकायी सेवा सञ् चारन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड 
तजङ्टवभा एवॊ कामावन्वमन, कभवचायी प्रशासन य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन। 

 प्रदेशस्तयका सयकायी ङ्झनकामको सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण, स्वीकृङ्झत य व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण। 

 प्रदेशस्तयीम ताङ्झरभ सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड ङ्झनधावयण, स्तयीकयण, ताङ्झरभ सञ् चारन तथा याङ्जिम 
य प्रदेशस्तयीम ताङ्झरभ केन्रसॉग सम्ऩकव  एवॊ सभन्वम। 
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 प्रदेशस्तयभा साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष् सवेऺण 
तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन। 

 प्रदेशको आवङ्झधक मोजना तजङ्टवभा, कामावन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन न य प्रदेशको तथ्माङ्कन  
व्मवस्थाऩन। 

 याङ्जिम तथा अन्तयप्रदेश ङ्जवकास आमोजनाको सभन्वम य सशतव अनङ्टदानको सदङ्टऩमोग। 

 प्रदेशको भध्मकारीन खचव सॊयचना। 

 ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म कामावन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्गन, सभन्वम, सहजीकयण य स्रोत 
व्मवस्थाऩन। 

३. ङ्झनकामभा यहन ेकभवचायी सङ्खख्मा य कामव ङ्जववयण् 

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम, गण्डकी प्रदेशको सॊगठन सॊयचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भङ्टख्मभन्री सङ्ञचवारम 

अङ्झधकृत नवौं/दशौं (प्र.)-1 

अङ्झधकृत सातौं/आठौं (प्र.)-1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (कम््मङ्टटय)-1 
प्रभङ्टख सङ्ञचव 

 

या 

सङ्ञचवारम 

अङ्झधकृत सातौं/आठौं (प्र.)-1 

फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा 
सङ्ञचव (या.ऩ. प्रथभ)-1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (प्र.)-1 

शासकीम सङ्टधाय तथा सभन्वम भहाशाखा 
सङ्ञचव (या.ऩ. प्रथभ)-1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (प्र.) -1 

फैठक तथा प्रशासन शाखा 
अङ्झधकृत नवौं/दशौं (प्र.)-1 

अङ्झधकृत सातौं/आठौं (प्र.)-२ 

अङ्झधकृत सातौं/आठौं (रेखा)-1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (प्र.) -2 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (कम््मङ्टटय) -1 

सहामक चौथो/ऩाॉचौ (रेखा) -1 

सहामक चौथो/ऩाॉचौ (प्र.) -१ 

हरङ्टका सवायी चारक-10 

कामावरम सहमोगी -9 

 

 

जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन शाखा 
अङ्झधकृत नवौं/दशौं (प्र.)-1 

अङ्झधकृत सातौं/आठौं (प्र.)-१ 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (प्र.) -1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (कम््मङ्टटय) -1 

 

 

मोजना, अनङ्टगभन तथा नङ्झतजा व्मवस्थाऩन शाखा 
अङ्झधकृत नवौं/दशौं (प्र.)-1 

अङ्झधकृत सातौ/आठौं (प्र.)-१ 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (प्र.)-१ 

शासकीम सङ्टधाय तथा सञ् चाय सभन्वम शाखा 
अङ्झधकृत नवौं/दशौं (प्र.)-1 

अङ्झधकृत सातौं/आठौं (प्र.)-१ 

अङ्झधकृत सातौं/आठौं (कम््मङ्टटय) -1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (प्र.)-1 

 

कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 
उऩसङ्ञचव (कानून/या.ऩ.ङ्छद्वतीम)-1 

कानून अङ्झधकृत(या.ऩ.ततृीम)-1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (प्र.) -1 

सहामक/अङ्झधकृत ऩाॉचौ/छैटौं (कम््मङ्टटय) -1 
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भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम, गण्डकी प्रदेशको दयफन्दी तेङ्चयज य ऩदऩूङ्झतव ङ्जववयण 

ि.सॊ. ऩद सेवा सभूह शे्रणी/तह 
दयफन्दी 
सॊख्मा 

ऩदऩूङ्झतव ङ्चयक्त कैङ्जपमत 

१. प्रभङ्टख सङ्ञचव प्रशासन  या.ऩ.ङ्जवङ्ञशष् १ 1 -  

२. प्रदेश सङ्ञचव प्रशासन  या.ऩ.प्रथभ २ २ -  

३. उऩसङ्ञचव प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

नवौं/दशौं ५ 4 १ 
 

४. उऩसङ्ञचव न्माम कानून या.ऩ.ङ्छद्वतीम १ - १  

५. अङ्झधकृत (प्रशासन) प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

सातौं/आठौं ७ 4 ३ 
 

६. अङ्झधकृत (रेखा) प्रशासन रेखा सातौं/आठौं १ 1 -  

७. कानून अङ्झधकृत न्माम कानून या.ऩ.ततृीम १ - 1  

८. अङ्झधकृत (कम््मङ्टटय)  ङ्जवङ्जवध  या.ऩ.ततृीम १ 1 - 
 

९. 
सहामक/अङ्झधकृत प्रशासन साभान्म 

प्रशासन 
ऩाॉचौ/छैटौं 

८ ८ - 
 

१०. सहामक/अङ्झधकृत 
(कम््मङ्टटय) 

ङ्जवङ्जवध  ऩाॉचौ/छैटौं ४ ४ - 
१ जना 
कयाय 

११. 
सहामक (प्रशासन) प्रशासन साभान्म 

प्रशासन 
चौथो/ऩाॉचौ  

१ १ - 
 

१२. सहामक (रेखा) प्रशासन रेखा चौथो/ऩाॉचौ १ - १  

१३ हरङ्टका सवायी 
चारक 

प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

शे्रणीङ्जवङ्जहन १० 10 - 
९ जना 
कयाय 

१३. कामावरम सहमोगी प्रशासन साभान्म 
प्रशासन 

शे्रणीङ्जवहीन ९ 9 - 
९ जना 
कयाय 

 जम्भा    ५२ 4५ ७  

 

कामवङ्जववयण् 
(क) फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा 

1. शासन व्मवस्थाको साभान्म ङ्झनदेशन, ङ्झनमन्रण य सञ् चारन, 
2. प्रदेश सयकायको कामव ङ्जवबाजन य कामवसम्ऩादन, 
3. कामवसम्ऩादन कयाय, 
4. प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा य अन्म प्रदेश सयकायी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तथा 

भाऩदण्डको कामावन्वमन य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन,  

5. प्रदेशस्तयका सयकायी ङ्झनकामको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण, 
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6. कभवचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, ऩदस्थाऩन, सरुवा, फढङ्टवा, कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन न, हाङ्ञजयी, ङ्झफदा, 
ऩङ्टयस्काय, ङ्जवबागीम कायफाही, ङ्झनवृङ्ञत्तबयण, अवकाश, उऩदान आङ्छद,  

7. स्वदेशी तथा वैदेङ्ञशक अध्ममन, ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, छारवृङ्ञत्तभा भनोनमन, 

8. सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम, प्रदेश रोक सेवा आमोग य अन्म सङ्घीम तथा प्रादेङ्ञशक 
आमोग/कामावरमसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम,  

9. याङ्जिम तथा प्रदेशस्तयका ताङ्झरभ केन्रसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम, 

10. प्रदेश सयकायको नीङ्झत स्वीकृङ्झत य कामावन्वमन, 

11. प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवम प्रभाणीकयण, साववजङ्झनकीकयण, कामावन्वमन य अनङ्टगभन, 

12. प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमसॉग सम्ऩकव  य सभन्वम, 

13. ङ्झनवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम, 
14. प्रदेशस्तयका आमोग तथा ङ्झनकामहरूको गठन तथा सञ् चारन य ऩदाङ्झधकायीहरूको 

ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, सेवा, सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टवभा तथा कानूनको कामावन्वमन, 

15. प्रदेश सॊसदको अङ्झधवेशन आह्वान य अन्त्म, 

16. भङ्टख्मभन्रीको ङ्झनजी सङ्ञचवारम य भङ्टख्मभन्री ङ्झनवासभा यहेको सङ्ञचवारमको काभभा 
सहजीकयण य सभन्वम, 

17. कामावरमको ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन, दैङ्झनक आङ्झथवक प्रशासन सञ् चारन, साववजङ्झनक खङ्चयद य 
ङ्ञजन्सी व्मवस्थाऩन, 

18. कामावरमको कामवसञ्चारनको ङ्झसरङ्झसराभा आवश्मक ङ्जवङ्झबन् न ङ्जवऻ सेवाको आऩूङ्झतव 
व्मवस्थाऩन,  

19. प्रदेश सबाका सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतहरूफाट प्राप्त ङ्झनदेशनको कामावन्वमन,  

20. नभूना कामावरम छनौट, य 

21. कामावरम य कभवचायीसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म प्रशासङ्झनक कामव। 

1. फैठक तथा प्रशासन शाखा 
1. भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को फैठक सञ् चारन य व्मवस्थाऩन, 
2. भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवमहरूको अङ्झबरेखीकयण,  

3. भङ्ञन्रऩङ्चयषद् भा ऩेश हङ्टने प्रस्ताव सॊकरन, अध्ममन य व्मवस्थाऩन,  

4. भङ्ञन्रऩङ्चयषद  भा ऩेश हङ्टने कामव सूची तमायी य ङ्जवतयण, 
5. भङ्ञन्रऩङ्चयषद्रे गयेका याजनैङ्झतक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन,  

6. भन्रीको सऩथ ग्रहण,  

7. भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को तपव फाट जायी गनङ्टव ऩने सूचना, ङ्जवऻङ्झप्त, सभाचाय, आङ्छदको प्रकाशन, 
8. प्रभाणीकयण गङ्चयएका सयकायी कागजातको भूर प्रङ्झतको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन,  
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9. भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणवम कामावन्वमनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्रारमका सङ्ञचव तथा ङ्झनकामभा 
प्रषेण, 

10. प्रदेश सयकायको कामव ङ्जवबाजन तथा कामव सम्ऩादन,  

11. प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणवमहरूको कामावन्वमन य अनङ्टगभन, 
12. प्रदेश प्रभङ्टखको कामावरमसॉग सम्ऩकव  य सभन्वम, 
13. भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का सङ्झभङ्झतको फैठक सञ् चारन, व्मवस्थाऩन, ङ्झनणवमको अङ्झबरेखीकयण, 
14. सङ्ञचव फैठक सञ् चारन, ङ्झनणवम कामावन्वमन य अङ्झबरेखीकयण,  

15. प्रदेश सबा सङ्ञचवारम तथा प्रदेश सबाका सङ्झभङ्झतसॉग सम्ऩकव  य सभन्वम, 
16. प्रदेश सॊसदको अङ्झधवेशन आह् वान य अन्त्म,  

17. आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन, सयसपाइ तथा सङ्टयऺा, 
18. सॊघ य प्रदेशस्तयका सॊवैधाङ्झनक अॊग तथा ङ्झनकामसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम,   

19. ऩङ्टयस्काय ङ्झसपाङ्चयस,  

20. कामावरमका ङ्जवङ्झबन् न ऩदाङ्झधकायी य कभवचायीहरूको कामवङ्जववयण य ङ्ञजम्भेवायी फाॉडपाॉट,  

21. कभवचायीहरूको भ्रभण सम्फन्धी कामव य सोको अङ्झबरेखीकयण, 
22. कामावरमको ङ्जवद्यङ्टतीम हाङ्ञजयी तथा सोको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन, 
23. अन्म भन्रारम/ङ्झनकामका कभवचायी प्रशासन सम्फन्धभा ऩयेका उजूयी य गङ्टनासो सम्फोधन,  

24. दताव चरानी व्मवस्थाऩन, 
25. आवश्मक ङ्जवऻ सेवाको आऩूङ्झतव तथा व्मवस्थाऩन, 
26. ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन, अनङ्टसन्धानसम्फन्धी प्रङ्झतवेदन तथा अन्म दस्तावेजको अङ्झबरेखीकयण, 
27. कामावरमका चर, अचर सम्ऩङ्ञत्तको सङ्टयऺा य अङ्झबरेखीकयण,  

28. कामावरमका बौङ्झतक सॊयचनाहरूको सजावट, सॊयऺण, भभवतसम्बाय य व्मवस्थाऩन,  

29. कामावरमको राङ्झग आवश्मक वस्तङ्ट तथा सेवाको खङ्चयद मोजना, 
30. साववजङ्झनक खङ्चयद,   

31. ङ्ञजन्सी व्मवस्थाऩन, ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺण य प्रङ्झतवेदन, 
32. ऩङ्टयाना साभग्रीहरूको भभवत सम्बाय तथा ङ्झरराभी य ङ्झभनाहा,  

33. ऩङ्टयाना सयकायी कागज धङ्टराउने काभ, 
34. कामावरमका सवायी साधन, भेङ्ञशनयी औजाय आङ्छदको व्मवस्थाऩन, सम्बाय य 

अङ्झबरेखीकयण,  

35. भङ्ञन्रऩङ्चयषद य सङ्ञचवारमहरूको आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन, 
36. फजेट सञ् चारन तथा खचव व्मवस्थाऩन, 

37. भङ्टख्मभन्री, भन्री य स्वकीम सङ्ञचवारमका ऩदाङ्झधकायी तथा कभवचायीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य 
सेवा सङ्टङ्जवधा, 
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38. कामावरमका कभवचायीहरूको तरफ बत्ता, सञ् चम कोष, नागङ्चयक रगानी कोष,  ङ्झफभा 
रगामतका अन्म कोष सम्फन्धी कामव, 

39. ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन य प्रङ्झतवेदन,  

40. कामावरमको आम्दानी तथा खचवको रेखा,  

41. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण, आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण य अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण,  

42. याजश्व, धयौटी, असङ्टरी, दाङ्ञखरा य अङ्झबरेखीकयण, 
43. कामावरमको ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन य दैङ्झनक आङ्झथवक प्रशासन सञ् चारन, 
44. आङ्झथवक ङ्जवषमभा याम ऩयाभशव, 
45. कामावरमको नाभभा यहेको फेरुजङ्ट पर्छ्यौट य सम्ऩयीऺण, 
46. आङ्झथवक कायोफायको भाङ्झसक, रैभाङ्झसक य वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन। 

2. जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन शाखा 
1. प्रदेश ङ्झनजाभती कभवचायी प्रशासन सम्फन्धभा अऩनाउने नीङ्झत सम्फन्धी कामव, 
2. कभवचायी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, ऩदस्थाऩन, सरुवा, फढङ्टवा, कामव सम्ऩादन भूल्माङ्कन न, हाङ्ञजयी, ङ्झफदा, 

ऩङ्टयस्काय, ङ्जवबागीम कायफाही, ङ्झनवृङ्ञत्तबयण, अवकाश, उऩदान, 
3. प्रदेशस्तयको भानव सॊसाधन व्मवस्थाऩन मोजना,  

4. प्रदेशभा सभामोजन बएका तथा काभकाज गनव खङ्जटएका कभवचायीको ऩदस्थाऩना य 
व्मवस्थाऩन, 

5. स्वदेशी तथा वैदेङ्ञशक अध्ममन, ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, छारवृङ्ञत्तभा भनोनमन सम्फन्धी कामव,  

6. याङ्जिम तथा प्रदेशस्तयका ताङ्झरभ केन्रसॉगको सम्ऩकव  य सभन्वम, 
7. प्रदेश सयकायका भन्रारम, कामावरमको सॊगठन य व्मवस्थाऩन सवेऺण, सॊगठन सॊयचना 

य दयफन्दी स्वीकृङ्झत, ङ्जववयणको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेखीकयण, 
8. पाङ्ञजर तथा अङ्झतङ्चयक्त सभूहभा यहेका कभवचायीको व्मवस्थाऩन, 
9. प्रदेशभा कामवयत कभवचायीहरूको व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयण प्रणारी (PIS)  अद्यावङ्झधक य 

व्मवस्थाऩन,  

10. कभवचायी प्रशासन य जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म तोङ्जकएका कामव। 

 

(ख) शासकीम सङ्टधाय तथा सभन्वम भहाशाखा 
1. सङ्टशासन तथा भ्रष्ाचाय ङ्झनमन्रण, 
2. प्रदेशस्तयभा साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष् 

सवेऺण तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन,  

3. प्रदेश भातहत ङ्झनकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण, 
4. प्रदेशस्तयभा E-governance राई प्रबावकायी फनाउन अन्म ङ्झनकामसॉग सभन्वम, मोजना 

अनङ्टगभन तथा नङ्झतजा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवको सहजीकयण य व्मवस्थाऩन, 
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5. कामावरमभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको व्मवस्थाऩन तथा प्रदेशस्तयभा व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको 
ङ्जवकास,  

6. प्रदेश मोजना सम्फन्धी कामव, आवङ्झधक तथा वाङ्जषवक मोजना कामवको सभन्वम, सहजीकयण 
य व्मवस्थाऩकीम कामव,  

7. ऩूवावधाय ङ्जवकाससॉग सम्फि भन्रारम/ङ्झनकामको नीङ्झत य वाङ्जषवक कामविभसॉग सम्फङ्ञन्धत 
कामवहरूको अध्ममन, ङ्जवश्लषेण तथा प्रङ्झतवेदन य सभन्वम सम्फन्धी कामव, 

8. प्रदेशको आङ्झथवक नीङ्झत ङ्जवश्लषेण तथा ङ्जवषम सम्फि प्रदेश सयकायको वाङ्जषवक, भध्मकारीन 
य दीघवकारीन नीङ्झतहरूको अध्ममन, ङ्जवश्लषेण तथा प्रङ्झतवेदन, 

9. कानून तजङ्टवभा, पैसरा कामावन्वमन, सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा तथा भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी।  

 

1. मोजना अनङ्टगभन तथा नङ्झतजा व्मवस्थाऩन शाखा 
१. वाङ्जषवक, भध्मकारीन य दीघवकारीन मोजना तजङ्टवभा, कामावन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन न, 

सभन्वम य सहजीकयण, 

२. कामावरमको वाङ्जषवक कामविभ य फजेट तजङ्टवभाभा सभन्वम य सहजीकयण, 

३. वाङ्जषवक नीङ्झत तथा कामविभ तजङ्टवभा, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन न, 

४. ङ्जवङ्झबन् न भन्रारम/ङ्झनकामको नीङ्झत य वाङ्जषवक कामविभको अध्ममन, ङ्जवश्लषेण तथा 
प्रङ्झतवेदन य सभन्वम,  

५. भन्रारम तथा ङ्झनकामको आवङ्झधक प्रगङ्झत सभीऺा,  

६. ङ्जवऩद व्मवस्थाऩनको सम्ऩकव  ङ्जवन्दङ्ट, 
७. मोजनाको नङ्झतजा तथा प्रबाव भूल्माङ्कन न सम्फन्धी कामव। 

2. शासकीम सङ्टधाय तथा सञ् चाय सभन्वम शाखा 
१. ङ्जवद्यङ्टतीम शासनको प्रविवन, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन, 
२. सूचना प्रणारीको ङ्जवकास तथा गङ्टणस्तयीम सेवाप्रवाह, 
३. साववजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधावयण, 
४. कामवसम्ऩादन कयाय, 

५. शासकीम सङ्टधायसॉग सम्फङ्ञन्धत वाङ्जषवक, भध्मकारीन य दीघवकारीन नीङ्झत तजङ्टवभा, ङ्जवश्लषेण 
य सभीऺा, 

६. सेवाग्राही सन्तङ्टङ्जष् सबेऺण तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभन, 

७. प्रशासन सङ्टधाय, भ्रष्ाचाय ङ्झनवायण तथा सङ्टशासन प्रविवन, अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान 
आमोग, याङ्जिम सतकव ता केन्रको सम्ऩकव  ङ्जवन्दङ्ट,  

८. शासकीम सङ्टधाय, भ्रष्ाचाय ङ्झनमन्रण तथा सङ्टशासन प्रवधवनका राङ्झग गो्ी, सेङ्झभनाय तथा 
अन्तङ्जिव मा, 

९. गङ्टनासो व्मवस्थाऩन, 
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१०. नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया ५३ फभोङ्ञजभको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन,  

११. हेरो भङ्टख्मभन्री कऺ, एक्सन रुभ, स्टङ्टङ्झडमो सञ्चारन य व्मवस्थाऩन,  

१२. प्रदेश तथा स्थानीम तहको जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभवचायीको ऺभता अङ्झबवृङ्जि, 
१३. शासकीम सङ्टधाय सम्फन्धी अन्म कामव।  

3.  कानून तथा पैसरा कामावन्वमन शाखा 
१. प्रदेश सयकायको कामव ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी वभोङ्ञजभको कानून तजङ्टवभा, 
२. ङ्जवधेमक, अध्मादेश, ङ्झनमभ, आदेश, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड, कामवङ्जवङ्झध तजङ्टवभा,  

३. ङ्झरङ्ञखत जवाप य कानूनी याम,  

४. पैसरा कामावन्वमन,  

५. न्माङ्जमक ङ्झनकामहरूसॉग सम्ऩकव  य सभन्वम, 
६. रैंङ्झगक भूर प्रवाहीकयण तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण सम्ऩकव  ङ्जवन्दङ्ट, 
७. भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य सम्फिवन गनवका राङ्झग आवश्मक नीङ्झत, मोजना तथा 

कामविभ तजङ्टवभा य कामावन्वमन,  

८. भानव अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रविवन गने ङ्जवषमभा प्रदेश सयकायको सम्ऩकव  ङ्जवन्दङ्ट,  
९. याङ्जिम भानव अङ्झधकाय आमोग, भानव अङ्झधकायका ङ्जवषमभा अन्म सङ्घीम आमोगसॉग 

सम्ऩकव  य सभन्वम,  

१०. याङ्जिम भानव अङ्झधकाय आमोगको प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्टझाव कामावन्वमनभा सहमोग, 

११. कानूनी सचेतना तथा अङ्झबभङ्टखीकयण, 

१२. सॊवैधाङ्झनक भाङ्झभरा। 

 

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 न तथा ङ्झनदेशन 
गने। 

 प्रदेश सयकायका सॊगठन तथा जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन गने। 

 सॊङ्जवधान तथा प्रदेश सयकाय (कामवङ्जवबाजन) ङ्झनमभावरी, २०७४ अनङ्टसाय कामावरमको 
कामवङ्ञजम्भेवायीका कामवहरू गने। 
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५. सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी् 

ि.सॊ. शाखा कभवचायीको नाभ ऩद कैङ्जपमत 

१.  श्री यङ्जवरार ऩन्थ प्रभङ्टख सङ्ञचव  
१.१ प्रभङ्टख सङ्ञचवज्मूको सङ्ञचवारम श्री साङ्जवरा ऩौडेर नामफ सङ्टब्फा  
२ भाननीम भङ्टख्मभन्रीज्मूको 

सङ्ञचवारम 
श्री तेजयाज शभाव उऩसङ्ञचव  
श्री गोकङ्ट र ऩयाजङ्टरी अङ्झधकृत सातौं  
श्री ऩङ्जवरा शभाव कम््मङ्टटय अऩयेटय  

३ फैठक तथा प्रशासन भहाशाखा श्री याभ प्रसाद आचामव प्रदेश सङ्ञचव  
श्री सङ्टङ्जप्रमा शभाव नामफ सङ्टब्फा  

३.१ फैठक तथा प्रशासन शाखा श्री याभेश्वय अमावर उऩसङ्ञचव  
श्री याभप्रसाद ऩौडेर शाखा अङ्झधकृत/सातौं  
श्री याभ फहादङ्टय भगयती रेखा अङ्झधकृत/सातौं  
श्री तोमनाथ आचामव अङ्झधकृत छैटौं  
श्री जनक याना अङ्झधकृत 

छैटौं(कम््मङ्टटय) 
 

श्री टङ्टल्काकङ्ट भायी शभाव सहामक ऩाॉचौ  
३.२ जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन शाखा श्री याभचन्र ऩौडेर नामफ सङ्टब्फा  

श्री सज्जन ब ङ्टत्मावर सहामक ऩाॉचौ 
(कम््मङ्टटय) 

 

४ शासकीम सङ्टधाय तथा सभन्वम 
भहाशाखा 

श्री भनभामा बट्टयाई 
ऩॊगेनी 

प्रदेश सङ्ञचव  

श्री येखा ऩौडेर नामफ सङ्टब्फा  
४.१ मोजना, अनङ्टगभन तथा नङ्झतजा 

व्मवस्थाऩन शाखा 
श्री प्रवीण ढकार उऩसङ्ञचव  
श्री सङ्टफोध फाफङ्ट ऩौडेर शाखा अङ्झधकृत  
श्री ऻानेश्वय सङ्टवेदी अङ्झधकृत छैटौं  

४.२ शासकीम सङ्टधाय तथा सञ्चाय 
सभन्वम शाखा 

श्री भङ्टङ्ञक्तनायामण बण्डायी उऩसङ्ञचव/नवौं  
श्री ङ्झभरन फहादङ्टय के.सी. कम््मङ्टटय 

अङ्झधकृत/आठौं 
 

श्री जानकीदेवी शभाव शाखा अङ्झधकृत  
श्री ङ्झडर फहादङ्टय ब ङ्टजेर नामफ सङ्टब्फा  

४.३ कानून तथा पैसरा कामावन्वमन 
शाखा 

श्री ङ्जवकाश थाऩा भगय शाखा अङ्झधकृत/सातौं  
श्री ङ्झडङ्ञल्रयाभ फयार अङ्झधकृत छैटौं ङ्झनरम्फन 
श्री सन्तोष देवकोटा अङ्झधकृत छैटौं 

(कम््मङ्टटय) 
अध्ममन 
ङ्झफदाभा 
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६. सेवा प्राप्त गदाव राग्न ेदस्तङ्टय य अवङ्झध् 
सूचना ङ्छदॉदा सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन तथा ङ्झनमभअनङ्टसाय शङ्टल्क राग्ने। मस कामावरमफाट 
प्रवाह गङ्चयन ेअन्म सम्ऩूणव सेवा ङ्झन्शङ्टल्क रूऩभा प्रवाह गङ्चयने। 

७. ङ्झनणवम गने प्रङ्जिमा य अङ्झधकायी् 
८. ङ्झनणवम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी् 

क) उजङ्टयी सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी - श्री यङ्जवरार ऩन्थ, प्रभङ्टख सङ्ञचव 

ख) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी - श्री याभप्रसाद आचामव, प्रदेश सङ्ञचव  

९. सम्ऩादन गयेको काभको ङ्जववयण् 
 प्रदेश सयकाय, भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का ६ वटा फैठक फसी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका १८ वटा ङ्झनणवमहरू 

बएका य सोको ङ्जववयण कामावरमको वेफसाइटभा ङ्झनमङ्झभत प्रकाशन गङ्चयएको। 

 गण्डकी प्रदेश ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रङ्झत्ान ङ्झनमभावरी, २०७९ स्वीकृत गङ्चयएको। 

 गण्डकी प्रदेश सबा सङ्ञचवारमको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन (O&M) सवेऺण गयी सॊगठन 
सॊयचना तथा दयफन्दी स्वीकृत गङ्चयएको। 

 ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, २०७९ भा सभावेश हङ्टने फजेट तथा कामविभको ङ्झसिान्त य 
प्राथङ्झभकता प्रदेश सबाभा ऩेश गनव प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट स्वीकृङ्झत ङ्छदइएको। 

 आङ्झथवक वषव २०७९/८० को वाङ्जषवक नीङ्झत तथा कामविभ तमाय गङ्चयएको, प्रदेश 
भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट स्वीकृत बई प्रदेश सबाभा ऩेश गङ्चयएको। 

 प्रदेश भङ्ञन्रऩङ्चयषद् फाट कृणाणागण्डकी नदी ऺेर ङ्जवकासको ऩूवव सम्बाव्मता अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन, २०७८ स्वीकृत गयी कामावन्वमनभा रैजाने ङ्झनणवम गङ्चयएको। 

 गण्डकी प्रदेश प्राइबेट पभव दताव ङ्झनमभावरी, २०७९ स्वीकृत गङ्चयएको। 

 दङ्झरत सम्फन्धी ङ्जवधेमक तजङ्टवभाका राङ्झग ङ्ञशऺा, सॊस्कृङ्झत, ङ्जवऻान, प्रङ्जवङ्झध तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास भन्रारमराई सैिाङ्ञन्तक स्वीकृङ्झत ङ्छदइएको। 

 आङ्झथवक वषव २०७९/८० को याजस्व य व्ममको अनङ्टभान, ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, आङ्झथवक 
ङ्जवधेमक, भध्मभकारीन खचव सॊयचना य भन्रारमगत प्रगङ्झत ङ्जववयण तथा दस्तावेज प्रदेश 
सबाभा ऩेश गनव स्वीकृङ्झत ङ्छदइएको। 

 सघन अनङ्टगभन कामविभ अन्तगवत कास्की फाहेक प्रदेशका अन्म सफै ङ्ञजल्राभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजल्राको प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी, ङ्ञजल्रा सभन्वम अङ्झधकायी, प्रभङ्टख कोष ङ्झनमन्रक, 
प्रहयी प्रभङ्टख, स्थानीम तहका प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत (सदयभङ्टकाभ यहेको स्थानीम तह) 
य प्रदेश भातहतका सम्ऩूणव कामावरम प्रभङ्टखहरूको उऩङ्ञस्थङ्झतभा प्रदेश कामावरमहरूको 
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वाङ्जषवक कामविभको प्रगङ्झत, सभस्मा य च ङ्टनौती फाये सभीऺा य अन्तयङ्जिमा कामविभ 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको। 

 ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामावरमहरूको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गङ्चयएको। 

 ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामावरमफाट सञ्चाङ्झरत ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाहरूको स्थरगत अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण 
गङ्चयएको। 

 प्रदेश सयकायफाट अनङ्टदान प्राप्त गने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राङ्ञस्थत होभस्टेहरूको अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण 
गङ्चयएको। 

 हेरो भङ्टख्मभन्री कऺ तथा एक्सन रुभको आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयन्तय रूऩभा स्तयोङ्ङङ्झत  
य सञ्चारन बइयहेको, 

 मोजना अनङ्टगभन सम्फन्धी सफ्टवेमय (PPBMS) प्रणारी ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक गङ्चयएको, 
 प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको साझेदायीभा १० वटा स्थानीम तहहरूभा नवप्रवतवन 

साझेदायी कोष कामविभ कामावन्वमन गङ्चयएको, 
 ङ्झभङ्झत २०७९ फैशाख ६ गते प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषद्को फैठक सम्ऩङ्ङ बएको,  

 ङ्झभङ्झत २०७९ जेठ १९ गते प्रदेश कानून पैसरा कामावन्वमन सङ्झभङ्झतको फैठक सम्ऩङ्ङ 
बएको, 

 ङ्झभङ्झत २०७९ जेठ २५ गते ङ्जवकास साझेदायहरूको फैठक सम्ऩङ्ङ बएको, 
 ङ्झभङ्झत २०७९ जेठ २६ य २७ गते प्रदेशङ्झबरका ८५ स्थानीम तहभा नवङ्झनवावङ्ञचत 

प्रभङ्टख/अध्मऺ य उऩप्रभङ्टख/उऩाध्मऺहरूराई उनीहरूरे सम्ऩादन गनङ्टवऩने कामवको 
सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टखीकयण कामविभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको, 

 ङ्झभङ्झत २०७९ असाय २१ गते याङ्जिम भानव अङ्झधकाय ऩाॉचौ याङ्जिम कामवमोजना, प्रदेश 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक सम्ऩङ्ङ बएको, 

 मस कामावरमराई ङ्जवऩऺी फनाइ सवोच्च अदारतभा दामय बएका ३ वटा भङ्टद्दा, उच्च 
अदारतभा ऩोखयाभा दामय बएका ४ वटा भङ्टद्दा य उच्च अदारतभा ऩोखया, फागरङ्टङ 
इजरासभा दामय बएको एउटा भङ्टद्दाभा ङ्झरङ्ञखत जवाप ऩेश गङ्चयएको। 

१०. सूचना अङ्झधकायी , प्रवक्ता य प्रभङ्टखको नाभ य ऩद् 
(क) कामावरम प्रभङ्टख श्री यङ्जवरार ऩन्थ, प्रभङ्टख सङ्ञचव 9856004444 

(ख) प्रवक्ता श्री याभेश्वय अमावर, उऩसङ्ञचव 9845055495 

(ग) सूचना अङ्झधकायी श्री ङ्जवकाश थाऩा भगय, शाखा अङ्झधकृत 9856011847 
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११. कानूनहरूको सूची् 
(क) ऐनहरूको सूची्- 

1. प्रदेशस्तयका केही साववजङ्झनक ङ्झरखत प्रभाणीकयण (कामवङ्जवङ्झध) ऐन, २०७४ 

2. स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरूको सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ऐन, २०७४ 
(खायेज बएको) 

3. भन्रीहरूको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ऐन, २०७४ 

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

5. स्थानीम तहको सबा सञ्चारन (कामवङ्जवङ्झध) ऐन, २०७५ 

6. कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

7. प्रदेश ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५  

8. प्रदेश आकङ्ञस्भक कोष ऐन, २०७५ 

9. स्थानीम तहको कानून ङ्झनभावण प्रङ्जिमा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

10. खोऩ सेवा (सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन, २०७५ 

11. प्रदेश दङ्टग्ध ङ्जवकास फोडव ऐन, २०७५ 

12. भङ्टख्म न्मामाङ्झधवक्ताको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय तथा सेवाका शतव सम्फन्धी ऐन, 
२०७५ 

13. प्रशासकीम कामवङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७५ 

14. सहकायी ऐन, २०७५ 

15. वय, ऩीऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण ऐन, २०७५ 

16. तार सॊयऺण तथा ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ऐन, २०७५ 

17. प्रदेश औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७५ 

18. गण्डकी प्रदेश प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ान ऐन, २०७५ 

19. सूङ्झतवजन्म ऩदाथव (ङ्झनमन्रण य ङ्झनमभन गने) ऐन, २०७६ 

20. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ 

21. प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७६ 

22. गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ऐन, २०७६ 

23. प्रदेश सङ्टशासन ऐन, २०७६ 

24. गण्डकी प्रदेश ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रङ्झत्ान ऐन, २०७६ 

25. प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

26. गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झत्ान ऐन, २०७६ 

27. गाउॉ सबा, नगय सबा य ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका सदस्मरे ऩाउने सङ्टङ्जवधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७६ 
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28. प्रदेश रोक सेवा आमोगका ऩदाङ्झधकायीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक, सेवाको शतव य सङ्टङ्जवधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७६ 

29. गण्डकी प्रऻा प्रङ्झत्ान ऐन, २०७६ 
30. प्रदेश ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ऐन, २०७७ 

31. प्रदेश सबा सङ्ञचवारम सम्फन्धी ऐन, २०७७ 

32. गण्डकी प्रदेश प्रहयी ऐन, २०७७ 

33. प्रदेश कृङ्जष व्मवसाम प्रविवन ऐन, २०७७ 

34. प्रदेश खेरकङ्ट द ङ्जवकास ऐन, २०७७ 

35. गण्डकी प्रदेश ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ऐन, २०७७ 

36. गण्डकी प्रदेश प्राइबेट पभव दताव ऐन, २०७८ 

37. प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्त्व ऐन, २०७८ 

38. प्रदेश फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन, २०७८ 

39. गण्डकी प्रदेश ङ्झसॉचाइ ऐन, २०७८ 

40. गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीम तह (सभन्वम तथा ङ्जववाद सभाधान गने) ऐन, 
२०७८ 

(ख) सारफसारी ऐनहरूको सूची 

1. प्रदेश नॊ. ४, प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध ऐन, २०७४ 

2. प्रदेश ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७५ 

3. आङ्झथवक ऐन, २०७५ 

4. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७५ 

5. आङ्झथवक ऐन, २०७६ 

6. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७६ 

7. आङ्झथवक ऐन, २०७७ 

8. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७७ 

9. आङ्झथवक ऐन, २०७८ 

10. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७८  

11. आङ्झथवक ऐन, २०७९ 

12. ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७९ 

 

(ग) सॊशोधन गने ऐनहरूको सूची 

1. केही प्रदेश कानूनराई सॊशोधन गनव फनेको ऐन, २०७५ 
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2. प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध (ऩङ्जहरो सॊशोधन) ऐन, २०७५ 
3. ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी केही प्रदेश कानूनराई सॊशोधन गने ऐन, २०७६ 

4. प्रदेश सबाका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी 
(ऩङ्जहरो सॊशोधन) ऐन, २०७८ 

(घ) गठन आदेश सूची 

1. अस्ऩतार व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन आदेश, २०७५ 

2. सॊिाभक तथा सरुवा योग अस्ऩतार व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सङ्झभङ्झत (गठन) 
आदेश, २०७७ 

3. गण्डकी प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामव सञ्चारन) आदेश, 
२०७८ 

4. ङ्झरवेणी गजेन्रभोऺ ङ्छदव्मधाभ ऺेर ङ्जवकास सङ्झभङ्झत (गठन) आदेश, २०७८ 

5. गण्डकी प्रदेश खाद्य ऩङ्चयषद (गठन तथा सञ्चारन) आदेश, २०७८ 

 

(ङ) ङ्झनमभहरूको सूची 

1. प्रदेश सयकाय कामव सम्ऩादन ङ्झनमभावरी, २०७४ 

2. प्रदेश सयकायको कामव ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी, २०७४ 

3. सहकायी ङ्झनमभावरी, २०७६ 

4. साववजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी प्रदेश ङ्झनमभावरी, २०७६    

5. फजाय अनङ्टगभन ङ्झनमभावरी, २०७६ 

6. तार सॊयऺण तथा ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ङ्झनमभावरी, २०७६ 

7. गण्डकी प्रदेश प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ान ङ्झनमभावरी, २०७७ 

8. प्रदेश सङ्टशासन ङ्झनमभावरी, २०७७ 

9. प्रदेश ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन ङ्झनमभावरी, २०७७ 

10. गण्डकी प्रदेश खेरकङ्ट द ङ्जवकास ङ्झनमभावरी, 2०७८ 

11. गण्डकी प्रदेश रोक सेवा आमोग ङ्झनमभावरी, २०७८  

12. गण्डकी प्रदेश ङ्झनवावचन ऺेर ऩूवावधाय ङ्जवकास कामविभ (सञ्चारन कामवङ्जवङ्झध) 
ङ्झनमभावरी, २०७८  

13. गण्डकी प्रदेश ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रङ्झत्ान ङ्झनमभावरी, २०७९ 

14. गण्डकी प्रदेश प्राइबेट पभव दताव ङ्झनमभावरी, २०७९ 
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१२. आम्दानी, खचव तथा आङ्झथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण् 

आङ्झथवक वषव २०७८/७९ को चौथो रैभाससम्भको फजेट खचवको ङ्जववयण 

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम 

कामावरम कोड नॊ.: ३०१००३९०१४ 

२०७९ असाय भङ्जहनासम्भको खचवको पाॉटवायी 
भ. रे. ऩ. पा. न. २१० 

आङ्झथवक वषव:-    २०७८/७९ 

  फजेट उऩशीषवक :   भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम [३०१०००११३] 

खचव/ङ्जवत्तीम 

सङ्कन ते नॊ 
खचव/ङ्जवत्तीम सङ्कन तेको 

नाभ 
अङ्ञन्तभ फजेट 

मस भङ्जहनासम्भको 
ङ्झनकासा 

गत भङ्जहनासम्भको 
खचव 

मस भङ्जहनाको खचव 
मस भङ्जहनासम्भको 

खचव 
फाॉकी फजेट 

२११११ ह.स.चा. प्रथभ स्तय ५६६,००० ५६६,००० ५६६,००० ० ५६६,००० ० 

२११११ अङ्झधकृतस्तय दशौँ ५,८०८,००० ४,३५५,३६८ ४,१५७,८७४ १९७,४९४ ४,३५५,३६८ १,४५२,६३२ 

२११११ अङ्झधकृतस्तय नवौँ ७६३,००० ७६१,७७२ ७२४,९३० ३६,८४२ ७६१,७७२ १,२२८ 

२११११ अङ्झधकृतस्तय आठौँ ४,२४३,००० ३,८६६,०१५ ३,३७५,३३३ ४९०,६८३ ३,८६६,०१५ ३७६,९८५ 

२११११ अङ्झधकृतस्तय सातौँ १,९९०,००० १,९८९,९९९ १,९८९,९९९ ० १,९८९,९९९ १ 

२११११ ह.स.चा. ऩाॉचौं स्तय ५८७,००० ५८७,००० ५८७,००० ० ५८७,००० ० 

२११११ सहामकस्तय ऩाॉचौँ ९८८,००० ४५९,७७४ १७२,९५७ २८६,८१७ ४५९,७७४ ५२८,२२६ 

२११११ सहामकस्तय चौथो ४५४,००० ४३६,२२९ ४३६,२२९ ० ४३६,२२९ १७,७७१ 
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ऩोशाक खचव 

५६०,००० ४६०,००० ४६०,००० ० ४६०,००० १००,००० 

२११३२ 
स्थामी कभवचायीको 
भहङ्गीबत्ता 

१,३४४,००० ७१२,७५१ ६५४,७५१ ५८,००० ७१२,७५१ ६३१,२४९ 

२११३४ उऩसङ्झभङ्झतको फैठकबत्ता १००,००० ९७,५०० ६७,५०० ३०,००० ९७,५०० २,५०० 

२११३४ सङ्झभङ्झतको फैठकबत्ता ४००,००० ३३२,४०० २७९,९०० ५२,५०० ३३२,४०० ६७,६०० 

२११३४ 
भूल्माङ्कन न सङ्झभङ्झतको 
फैठकबत्ता 

२००,००० १२४,१०० १२४,१०० ० १२४,१०० ७५,९०० 

२११३४ कामवदरको फैठकबत्ता १००,००० ९२,००० ९२,००० ० ९२,००० ८,००० 

२११३५ 
कभवचायीराई प्रदान 
गङ्चयने ऩङ्टयस्काय 

३,०००,००० २,१९४,८८२ २,०८३,०१२ १११,८७० २,१९४,८८२ ८०५,११८ 

२११३९ 

कामावरम सभम फाहेक 
अङ्झतङ्चयक्त सभम काभ 
गयेवाऩतको खाना, खाजा 
खचव 

४,५००,००० ३,५६६,२५० ३,०५८,२५० ५०८,००० ३,५६६,२५० ९३३,७५० 

२११४१ ऩदाङ्झधकायी फैठकबत्ता १,०००,००० १३२,००० ४०,००० ९२,००० १३२,००० ८६८,००० 
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४८०,००० ४८०,००० ४४०,००० ४०,००० ४८०,००० ० 

२११४२ 
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३००,००० ३००,००० ३००,००० ० ३००,००० ० 

२११४२ 
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18 
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अङ्झतङ्झथ सत्काय खचव 

१,९८०,००० १,९१८,७०२ १,७५३,७०२ १६५,००० १,९१८,७०२ ६१,२९८ 

२११४२ 

ऩदाङ्झधकायी 
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६०,००० ६०,००० ५५,००० ५,००० ६०,००० ० 

२१२१३ 

कभवचायीको मोगदानभा 
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२६९,००० १५३,७५१ १४१,३५१ १२,४०० १५३,७५१ ११५,२४९ 

२२१११ धायाको भहसङ्टर ४००,००० ३९९,९७८ २१४,७५७ १८५,२२१ ३९९,९७८ २२ 

२२१११ ङ्झफद्यङ्टत भहसङ्टर ८००,००० ७९९,८५९ ३३७,४७५ ४६२,३८४ ७९९,८५९ १४१ 

२२१११ जायको ङ्जऩउने ऩानी ४००,००० ४००,००० ३३५,४९५ ६४,५०५ ४००,००० ० 

२२११२ 
कभवचायीको सङ्टङ्जवधाको 
सञ्चाय खचव 

१००,००० १००,००० ५१,००० ४९,००० १००,००० ० 

२२११२ टेङ्झरपोन भहसङ्टर ३००,००० २९९,८१९ ७४,८१९ २२५,००० २९९,८१९ १८१ 

२२११२ 

ईभेर/ 

इन्टयनेट/वेवसाइट 
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३००,००० ३००,००० ३००,००० ० ३००,००० ० 

२२११२ सॊचाय खचव ५०,००० ४८,२९७ ४७,२९७ १,००० ४८,२९७ १,७०३ 

२२२११ ङ्झडजेर ३,१८३,००० ३,१८२,१९९ २,६८२,०४४ ५००,१५५ ३,१८२,१९९ ८०१ 

२२२११ भोङ्झफर ३१५,००० ३१४,९०८ २१८,२३२ ९६,६७६ ३१४,९०८ ९२ 
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२२२१२ इन्धन २,४००,००० २,४००,००० २,२९१,६७९ १०८,३२१ २,४००,००० ० 

२२२१३ 
दङ्टई ऩाङ्खग्र ेसवायी साधन 
भभवत खचव 

२१५,००० २१४,९३९ १५६,५३५ ५८,४०४ २१४,९३९ ६१ 

२२२१३ सवायी साधन भभवत ५,९००,००० ५,८९९,९०८ २,४०५,२४६ ३,४९४,६६२ ५,८९९,९०८ ९२ 

२२२१४ वीभा तथा नफीकयण १,२००,००० १,१७८,९७७ १,०११,८४५ १६७,१३२ १,१७८,९७७ २१,०२३ 

२२२२१ 
भेङ्ञशनयी  औजाय भभवत 
सॊबाय 

१५०,००० १४७,२४६ १४७,२४६ ० १४७,२४६ २,७५४ 

२२२३१ 

बवनको यङयोगन, झ्मार, 

ढोका तथा पङ्झनवचय 
भभवत 

५००,००० ४९९,६०७ २२५,७७४ २७३,८३३ ४९९,६०७ ३९३ 

२२३११ 

कामावरम भसरन्द 
साभान खचव(कामावरम 
साभान तथा सेवा) 

१,२००,००० १,१९९,९९५ ९५१,५८२ २४८,४१३ १,१९९,९९५ ५ 

२२३१४ 
इन्धन- अन्म 
प्रमोजन(इन्धन) 

१५०,००० ९६,११० ४६,३३५ ४९,७७५ ९६,११० ५३,८९० 

२२३१५ ऩरऩङ्झरका तथा ऩङ्टङ्ञस्तका ५००,००० २७६,०३० १२०,६०० १५५,४३० २७६,०३० २२३,९७० 

२२३१५ 
ङ्जवऻाऩन तथा सूचना 
प्रकाशन 

५००,००० ४२०,०२२ ४१०,०२२ १०,००० ४२०,०२२ ७९,९७८ 

२२३१५ छऩाई खचव ५००,००० ४३९,६२७ २५६,५६७ १८३,०६० ४३९,६२७ ६०,३७३ 

२२३१९ 
अन्म कामावरम सञ्चारन 
खचव 

२००,००० १९९,२९० १९९,२९० ० १९९,२९० ७१० 

२२४११ अन्म सेवा तथा ऩयाभशव ३००,००० ० ० ० ० ३००,००० 

२२४१२ 
सफ्टवेमय नवीकयण 
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५००,००० ३०५,१०० ३०५,१०० ० ३०५,१०० १९४,९०० 

२२४१३ सवायी चारक २,८१०,००० २,६६०,९७१ २,४४४,८८१ २१६,०९० २,६६०,९७१ १४९,०२९ 

२२४१३ सङ्ञचवारम नामफ सङ्टब्फा ४,७१२,००० ४,६७१,७५१ ४,४६०,३५१ २११,४०० ४,६७१,७५१ ४०,२४९ 
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२२४१३ सङ्ञचवारम उऩसङ्ञचव ५५१,००० ५५०,९४० ५०८,५६० ४२,३८० ५५०,९४० ६० 
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२२४१३ 
सङ्ञचवारम शाखा 
अङ्झधकृत 

५,९२८,००० ५,८४९,८९९ ५,१३८,०६५ ७११,८३४ ५,८४९,८९९ ७८,१०१ 

२२४१३ प्रसे सॊमोजक ५२७,००० ५१०,००० ४६७,५०० ४२,५०० ५१०,००० १७,००० 

२२४१३ 
सङ्ञचवारम कामावरम 
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३,६३१,००० ३,२३७,२०८ २,९५७,९६८ २७९,२४० ३,२३७,२०८ ३९३,७९२ 

२२५११ सेवाकाङ्झरन ताङ्झरभ २००,००० ० ० ० ० २००,००० 

२२५२२ 
उद्यान व्मवस्थाऩन तथा 
भारीको ऩाङ्चयश्रङ्झभक 

२,०००,००० १,२४२,७२० ९०२,२४० ३४०,४८० १,२४२,७२० ७५७,२८० 

२२५२२ प्रगङ्झत सङ्झभऺा वैठक ८००,००० १३८,११९ १९०,००९ ३१,५०४ २२१,५१३ ५७८,४८७ 

२२५२२ 

नागङ्चयक सभाज य 
सञ्चायकभॉसॉगको 
ङ्झनमङ्झभत अन्तयङ्जिमा 
तथा प्रसेङ्झभट 

२,०००,००० ७२३,३६३ ४४१,७३० १९८,२३९ ६३९,९६९ १,३६०,०३१ 

२२५२२ 

आन्तङ्चयक ऩमवटन 
ऩवविन (कामवङ्जवङ्झधका 
आधायभा प्रदेश 
सयकायका ङ्झफङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामभा कामवयत 

कभवचायीहरुराई ङ्छदइने 
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२२५२२ 

नभङ्टना कामावरम 
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२२५२२ 
प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषद 
फैठक 
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फजेट उऩशीषवक :   प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग कामविभ(सॊघ शसतव अनङ्टदान)[३०१९११२०४] 
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सङ्कन ते नॊ 
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१३. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण् 
(क) कामावरमको वेफसाइट् ocmcm.gandaki.gov.np 

(ख) कामावरमको इभेर् ocmcm.gandaki@gmail.com, ocmcm@gandaki.gov.np 

(ग) कामावरमको पोन नॊ.: ०६१-४६७६४८, ४६७६६४, ४६७६८३ 

(घ) कामावरमको फ्माक्स नॊ.: ०६१-४६७६६५ 

(ङ) कामावरमफाट बए गयेका अन्म भहत्त्वऩूणव कामविभ तथा ङ्झनणवम सम्फन्धी ङ्जववयण 
कामावरमको वेफसाइट भापव त ्ङ्झनमङ्झभत साववजङ्झनक गङ्चयएको। 
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