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

२०७९ काङ्ञिक –ऩङ्टस   

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.२०७९/80 दोस्रो रैभाङ्झसक (२०७९ काङ्ञिकदेङ्ञख ऩङ्टससम्भ) 

१. कामावरमको स्वरूऩ य प्रकृङ्झत 

नेऩारको सॊङ्जवधानको भभवअनङ्टरूऩ सॊघीमताको अभ्मासराई भूतव फनाउन जनताको अऩेऺाफभोङ्ञजभ 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 सूचीअनङ्टसायका 
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 प्रवाहभापव त ्सङ्टशासन कामभ गने। 

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

प्रदेशको ङ्जवकास य सभङृ्जि हाङ्झसर गने। 

 प्रदेशभा बयऩदो, ङ्जवश्वसनीम, भजफङ्टत सङ्टयऺा प्रफन्ध ङ्झभराइ 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 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। 

 प्रदेश सयकायको कामवसम्ऩादन ङ्झनमभावरी तजङ्टवभा य कामावन्वमन।  

 प्रदेश भन्रारमको कामवको सभन्वम, सङ्टऩङ्चयवेऺण, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन। 

 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 य प्रदेशको तथ्माङ्क 
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 ३ २ 
 

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  सातौं/आठौं 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 4४ ८  

 

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, हाङ्ञजयी, ङ्झफदा, 
ऩङ्टयस्काय, ङ्जवबागीम कायफाही, ङ्झनवृङ्ञिबयण, अवकाश, उऩदान आङ्छद,  

7. स्वदेशी तथा वैदेङ्ञशक अध्ममन, ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय, छारवृङ्ञिभा 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 ङ्जविीम 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 सम्ऩङ्ञिको 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 बिा, सञ् चम कोष, नागङ्चयक रगानी कोष,  ङ्झफभा 
रगामतका अन्म कोष सम्फन्धी कामव, 

39. ङ्जविीम 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 ङ्जविीम 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, हाङ्ञजयी, ङ्झफदा, 

ऩङ्टयस्काय, ङ्जवबागीम कायफाही, ङ्झनवृङ्ञिबयण, 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, छारवृङ्ञिभा 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, 

सभन्वम य सहजीकयण, 

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

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

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 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 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 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 ङ्ञचयञ्जीवी फयार शाखा अङ्झधकृत  
श्री ऻानेश्वय सङ्टवेदी अङ्झधकृत छैटौं  

४.२ शासकीम सङ्टधाय तथा सञ्चाय 
सभन्वम शाखा 

श्री थम्भनङ्झसॊह गौतभ उऩसङ्ञचव  
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 २१ वटा ङ्झनणवमहरू 

बएका य सोको ङ्जववयण कामावरमको वेफसाइटभा ङ्झनमङ्झभत प्रकाशन गङ्चयएको। 

 भङ्टख्म न्मामाङ्झधवक्ताको कामावरमको आचायसॊङ्जहता, २०७९ स्वीकृत गङ्चयएको। 

 फहस ऩैयवी तथा प्रङ्झतयऺा ङ्झनदेङ्ञशका, २०७९ स्वीकृत गङ्चयएको, 
 कानूनी याम सम्फन्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७९ स्वीकृत गङ्चयएको, 
 गण्डकी प्रदेश ङ्झफदा ऩमवटन कामवङ्जवङ्झध, २०७९ प्रदेश सबाभा ऩेश गङ्चयएको, 
 गण्डकी प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा अध्मादेश, २०७९ प्रदेश सबाभा ऩेश गङ्चयएको, 
 नभूना कामावरम छनौट कामवङ्जवङ्झध, २०७८ फभोङ्ञजभ २०७९ सारको राङ्झग नभूना 

कामावरम छनौट भूल्माङ्कन कामव सङ्टरु गङ्चयएको, 
 हेरो भङ्टख्मभन्री कऺ तथा एक्सन रुभको आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनयन्तय रूऩभा स्तयोङ्ङङ्झत  

य सञ्चारन बइयहेको, 
 मोजना अनङ्टगभन सम्फन्धी सफ्टवेमय (PPBMS) प्रणारी ङ्झनमङ्झभत अद्यावङ्झधक गङ्चयएको, 
 भङ्टख्मभन्री नवप्रवतवन साझेदायी कामविभ अन्तगवत ऩाॉच वटा स्थानीम तहसॉग य नवप्रवतवन 

साझेदायी कोष अन्तगवत तीन वटा स्थानीम तहसॉग सम्झौता गङ्चयएको, 
 ङ्झभङ्झत २०७९।०९।११ गते PLGSP अन्तगवतको प्रदेश सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक सम्ऩङ्ङ 

बएको,  

 प्रदेश भन्रारमहरूको रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण (GESI) ऩयीऺण 
कामव प्रायम्ब बएको, 

 मस कामावरमराई सभेत ङ्जवऩऺी फनाइ सवोच्च अदारतभा दामय बएको एउटा य उच्च 
अदारत ऩोखयाभा दामय बएका तीन वटा भङ्टद्दाभा ङ्झरङ्ञखत जवाप तमाय गयी ऩेश 
गङ्चयएको। 
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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 

 

११. कानूनहरूको सूची् 
(क) अध्मादेशहरूको सूची्- 

1. गण्डकी प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा अध्मादेश, २०७९ 

2. स्थानीम सेवा (गठन तथा सञ्चारन) अध्मादेश, २०७९ 

(ख) ऐनहरूको सूची्- 
3. प्रदेशस्तयका केही साववजङ्झनक ङ्झरखत प्रभाणीकयण (कामवङ्जवङ्झध) ऐन, २०७४ 

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

5. भन्रीहरूको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी ऐन, २०७४ 

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

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

8. कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

9. प्रदेश ङ्जवि व्मवस्थाऩन ऐन, २०७५  

10. प्रदेश आकङ्ञस्भक कोष ऐन, २०७५ 

11. स्थानीम तहको कानून ङ्झनभावण प्रङ्जिमा सम्फन्धी ऐन, २०७५ 

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

13. प्रदेश दङ्टग्ध ङ्जवकास फोडव ऐन, २०७५ 

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

15. प्रशासकीम कामवङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७५ 

16. सहकायी ऐन, २०७५ 

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

18. तार सॊयऺण तथा ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ऐन, २०७५ 

19. प्रदेश औद्योङ्झगक व्मवसाम ऐन, २०७५ 

20. गण्डकी प्रदेश प्रङ्ञशऺण प्रङ्झत्ान ऐन, २०७५ 

21. सूङ्झतवजन्म ऩदाथव (ङ्झनमन्रण य ङ्झनमभन गने) ऐन, २०७६ 
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22. प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, २०७६ 

23. प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७६ 

24. गण्डकी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम ऐन, २०७६ 

25. प्रदेश सङ्टशासन ऐन, २०७६ 

26. गण्डकी प्रदेश ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध प्रङ्झत्ान ऐन, २०७६ 

27. प्रदेश वातावयण सॊयऺण ऐन, २०७६ 

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

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

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

31. गण्डकी प्रऻा प्रङ्झत्ान ऐन, २०७६ 
32. प्रदेश ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ऐन, २०७७ 

33. प्रदेश सबा सङ्ञचवारम सम्फन्धी ऐन, २०७७ 

34. गण्डकी प्रदेश प्रहयी ऐन, २०७७ 

35. प्रदेश कृङ्जष व्मवसाम प्रविवन ऐन, २०७७ 

36. प्रदेश खेरकङ्ट द ङ्जवकास ऐन, २०७७ 

37. गण्डकी प्रदेश ङ्जवकास प्राङ्झधकयण ऐन, २०७७ 

38. गण्डकी प्रदेश प्राइबेट पभव दताव ऐन, २०७८ 

39. प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध तथा ङ्जविीम उियदाङ्जमत्त्व ऐन, २०७८ 

40. प्रदेश फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन, २०७८ 

41. गण्डकी प्रदेश ङ्झसॉचाइ ऐन, २०७८ 

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

43. गण्डकी प्रदेश ऩमवटन ऐन, २०७९ 

44. गण्डकी प्रदेश खानेऩानी तथा सयसपाइ ऐन, २०७९ 

45. गण्डकी प्रदेश सूचनाको हक प्रचरन ऐन, २०७९ 

(ग) 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 
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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 

 

(घ) सॊशोधन गने ऐनहरूको सूची 

1. केही प्रदेश कानूनराई सॊशोधन गनव फनेको ऐन, २०७५ 
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 

(ङ) 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 

 

(च) 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 
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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 

15. गण्डकी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभ प्रङ्झत्ान आङ्झथवक प्रशासन 
ङ्झनमभावरी, २०७९ 
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१२. आम्दानी, खचव तथा आङ्झथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण् 

आङ्झथवक वषव २०७९/८० को दोस्रो रैभाससम्भको फजेट खचवको ङ्जववयण 

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम 

कामावरम कोड नॊ.: ३०१००३९०१४ 

ऩङ्टस भङ्जहनाको खचवको पाॉटवायी 

आङ्झथवक फषव:-    २०७९/८०  
 भ. रे. ऩ. पा. न. २१० 

  

फजेट उऩशीषवक :   भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम[३०१०००११३] 

खचव/ङ्जविीम 
सङ्कते नॊ खचव/ङ्जविीम सङ्कतेको नाभ अङ्ञन्तभ फजेट गत भङ्जहना सम्भको खचव मस भङ्जहनाको खचव मस भङ्जहना सम्भको खचव फाॉकी फजेट 

२११११ 1.1.1.25-ह.स.चा. ऩाॉचौं स्तय ५५८,०००.०० ३२७,७८८.५० ० ३२७,७८८.५० २३०,२११.५० 

२११११ 1.1.1.2-अङ्झधकृतस्तय एघायौँ २,३२३,०००.०० १,६९५,२०९.०० ५१,४१९.०० १,७४६,६२८.०० ५७६,३७२.०० 

२११११ 1.1.1.9-सहामकस्तय चौथो १,०३०,०००.०० १,०१०,०००.०० ० १,०१०,०००.०० २०,०००.०० 

२११११ 1.1.1.8-सहामकस्तय ऩाॉचौँ ६२५,०००.०० ६२५,०००.०० ० ६२५,०००.०० ० 

२११११ 1.1.1.7-अङ्झधकृतस्तय छैटौँ ६,८७२,०००.०० १,७३२,३०६.१० ४३७,९६७.३० २,१७०,२७३.४० ४,७०१,७२६.६० 

२११११ 1.1.1.6-अङ्झधकृतस्तय सातौँ ४,३०३,०००.०० १,७९०,८६६.४० २९८,८६४.७० २,०८९,७३१.१० २,२१३,२६८.९० 

२११११ 1.1.1.5-अङ्झधकृतस्तय आठौँ २,८०९,०००.०० ६३९,६३५.६० ११८,६१४.१० ७५८,२४९.७० २,०५०,७५०.३० 

२११११ 1.1.1.4-अङ्झधकृतस्तय नवौँ ८१९,०००.०० ८०९,०००.०० ० ८०९,०००.०० १०,०००.०० 

२११११ 1.1.1.3-अङ्झधकृतस्तय दशौँ ३,७१२,०००.०० ३०७,४२७.६० ४०२,७७८.०० ७१०,२०५.६० ३,००१,७९४.४० 

२११११ 1.1.1.29-ह.स.चा. प्रथभ स्तय ३,०६९,०००.०० ५२५,३८१.१० ३९४,१३५.५० ९१९,५१६.६० २,१४९,४८३.४० 

२११११ 1.1.1.1-प्रभङ्टख सङ्ञचव १,२९३,०००.०० ६३९,१०१.८० ११५,२२१.६० ७५४,३२३.४० ५३८,६७६.६० 
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२१११२ 1.1.7.1-भङ्टख्मभन्री ९४६,०००.०० ३६३,६५०.०० १३०,९१४.०० ४९४,५६४.०० ४५१,४३६.०० 

२१११२ 1.1.7.2-भन्री ९,७२२,०००.०० ३,४०४,७५०.०० १,००९,५८४.०० ४,४१४,३३४.०० ५,३०७,६६६.०० 

२१११२ 1.1.7.3-याजनीङ्झतक सल्राहकाय ७६५,०००.०० ५०६,७००.०० १८२,४१२.०० ६८९,११२.०० ७५,८८८.०० 

२११२१ 1.3.1.1-ङ्झनजाभती कभवचायीहरूको ऩोशाक खचव ५२०,०००.०० ० ० ० ५२०,०००.०० 

२११३२ 1.2.2.1-स्थामी कभवचायीको भहङ्गीबिा १,२४८,०००.०० २४४,५१६.०० ५२,०००.०० २९६,५१६.०० ९५१,४८४.०० 

२११३४ 1.2.4.1-सङ्झभङ्झतको फैठकबिा ५००,०००.०० ३३१,०००.०० -११,९००.०० ३१९,१००.०० १८०,९००.०० 

२११३४ 1.2.4.3-भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको फैठकबिा २००,०००.०० ६०,०००.०० ० ६०,०००.०० १४०,०००.०० 

२११३५ 1.2.6.1-कभवचायीराई प्रदान गङ्चयने ऩङ्टयस्काय ३,०००,०००.०० ० ० ० ३,०००,०००.०० 

२११३९ 1.2.9.1-कामावरम सभम फाहेक अङ्झतङ्चयक्त सभम 
काभ गयेवाऩतको खाना, खाजा खचव 

३,०००,०००.०० १९,६००.०० ० १९,६००.०० २,९८०,४००.०० 

२११४१ 1.2.11.1-ऩदाङ्झधकायी फैठकबिा ५००,०००.०० ३६५,०००.०० ० ३६५,०००.०० १३५,०००.०० 

२११४२ 1.3.2.5-ऩदाङ्झधकायी (भन्री)को अङ्झतङ्झथ सत्काय खचव १,९८०,०००.०० ६५४,५००.०० २४३,०००.०० ८९७,५००.०० १,०८२,५००.०० 

२११४२ 1.3.2.4-ऩदाङ्झधकायी (भङ्टख्मभन्री)को सॊचाय सङ्टङ्जवधा ६०,०००.०० २०,०००.०० ९,०००.०० २९,०००.०० ३१,०००.०० 

२११४२ 1.3.2.3-ऩदाङ्झधकायीको अङ्झतङ्झथ सत्काय खचव ४८०,०००.०० १६०,०००.०० ७२,०००.०० २३२,०००.०० २४८,०००.०० 

२११४२ 1.3.2.6-ऩदाङ्झधकायीको ऩायवाहन/सॊचाय सङ्टङ्जवधा ९६,०००.०० ३२,०००.०० १४,४००.०० ४६,४००.०० ४९,६००.०० 

२११४२ 2.1.11.1-ऩदाङ्झधकायीको सङ्टङ्जवधाको सञ्चाय खचव २८८,०००.०० ९५,२६७.०० ३६,०००.०० १३१,२६७.०० १५६,७३३.०० 

२१२१३ 1.6.4.1-कभवचायीको मोगदानभा आधाङ्चयत ङ्झफभा 
कोष खचव 

२५०,०००.०० ५६,९०५.०० १२,०००.०० ६८,९०५.०० १८१,०९५.०० 

२२१११ 2.1.1.1-धायाको भहसङ्टर ३००,०००.०० ५२,८००.०० २३,३५६.०० ७६,१५६.०० २२३,८४४.०० 

२२१११ 2.1.2.1-ङ्झफद्यङ्टत भहसङ्टर ३००,०००.०० ७,६६०.०० ० ७,६६०.०० २९२,३४०.०० 

२२१११ 2.1.3.1-जायको ङ्जऩउने ऩानी ३००,०००.०० १७०,३८६.०० ४८,२३५.०० २१८,६२१.०० ८१,३७९.०० 

२२११२ 2.1.10.4-सॊचाय खचव ५०,०००.०० ० ५००. ५००. ४९,५००.०० 

२२११२ 2.1.6.1-टेङ्झरपोन भहसङ्टर ३००,०००.०० ० ० ० ३००,०००.०० 

२२११२ 2.1.8.1-कभवचायीको सङ्टङ्जवधाको सञ्चाय खचव १५०,०००.०० ३१,०००.०० ० ३१,०००.०० ११९,०००.०० 

२२११२ 2.1.7.1-ईभेर/ इन्टयनेट/वेवसाइट भहसङ्टर ४००,०००.०० १५८,७१४.०० २२,६००.०० १८१,३१४.०० २१८,६८६.०० 
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२२२११ 2.2.1.4-भोङ्झफर ९६,०००.०० ११,८९१.०० ४०,०००.०० ५१,८९१.०० ४४,१०९.०० 

२२२११ 2.2.1.3-ङ्झडजेर ८१७,०००.०० ४१५,९१७.०० २००,०००.०० ६१५,९१७.०० २०१,०८३.०० 

२२२१२ 2.2.2.5-इन्धन १,४८५,०००.०० १,३२०,८५१.०० १०२,४७९.०० १,४२३,३३०.०० ६१,६७०.०० 

२२२१३ 2.3.1.3-दङ्टई ऩाङ्खग्र ेसवायी साधन भभवत खचव २७०,०००.०० ५३,५३५.०० १८,४३९.०० ७१,९७४.०० १९८,०२६.०० 

२२२१३ 2.3.1.4-सवायी साधन भभवत १,०००,०००.०० ५५१,६५७.०० ४३८,५४७.०० ९९०,२०४.०० ९,७९६.०० 

२२२१४ 2.9.2.3-वीभा तथा नफीकयण १,३२०,०००.०० ३९२,६६५.०० ० ३९२,६६५.०० ९२७,३३५.०० 

२२२२१ 2.3.2.4-भेङ्ञशनयी  औजाय भभवत सॊबाय २५०,०००.०० ५२,५००.०० ८६,१०४.०० १३८,६०४.०० १११,३९६.०० 

२२२३१ 2.3.9.2-बवनको यङयोगन, झ्मार, ढोका तथा 
पङ्झनवचय भभवत 

६००,०००.०० ९८,३१०.०० ६१,०२०.०० १५९,३३०.०० ४४०,६७०.०० 

२२३११ 2.4.1.3-कामावरम भसरन्द साभान खचव(कामावरम 
साभान तथा सेवा) 

९००,०००.०० ४०५,६६४.०० २८०,९५१.०० ६८६,६१५.०० २१३,३८५.०० 

२२३१४ 2.2.3.7-इन्धन- अन्म प्रमोजन(इन्धन) १५०,०००.०० ३९,६७५.०० १८,१५०.०० ५७,८२५.०० ९२,१७५.०० 

२२३१५ 2.4.12.1-छऩाई खचव १२०,०००.०० ० ४९,७२०.०० ४९,७२०.०० ७०,२८०.०० 

२२३१५ 2.4.12.3-ङ्जवऻाऩन तथा सूचना प्रकाशन १००,०००.०० ६१,४७२.०० ० ६१,४७२.०० ३८,५२८.०० 

२२३१५ 2.4.12.2-ऩरऩङ्झरका तथा ऩङ्टङ्ञस्तका ४५०,०००.०० २७,९९९.०० १६२,७२०.०० १९०,७१९.०० २५९,२८१.०० 

२२३१९ 2.4.15.1-अन्म कामावरम सञ्चारन खचव २५०,०००.०० २६,०२८.०० १७४,१५१.०० २००,१७९.०० ४९,८२१.०० 

२२४११ 2.5.1.2-अन्म सेवा तथा ऩयाभशव २००,०००.०० ० ० ० २००,०००.०० 

२२४१२ 2.5.4.2-सफ्टवेमय नवीकयण खचव ५००,०००.०० ० ० ० ५००,०००.०० 

२२४१३ 2.5.8.1-सवायी चारक ३,१२२,०००.०० १,४९१,०४८.०० २४८,५०८.०० १,७३९,५५६.०० १,३८२,४४४.०० 

२२४१३ 2.5.8.2-कामावरम सहमोगी २,५१४,०००.०० १,३८३,३१२.०० २२२,३१८.०० १,६०५,६३०.०० ९०८,३७०.०० 

२२४१३ 2.5.8.3-सङ्ञचवारम उऩसङ्ञचव ५५१,०००.०० २४३,६८५.०० ८७,७२७.०० ३३१,४१२.०० २१९,५८८.०० 

२२४१३ 2.5.8.4-सङ्ञचवारम शाखा अङ्झधकृत ५,४३३,०००.०० २,३४३,१८८.०० ७५१,४५८.०० ३,०९४,६४६.०० २,३३८,३५४.०० 

२२४१३ 2.5.8.5-सङ्ञचवारम नामफ सङ्टब्फा ४,७१२,०००.०० ३,१७३,४५४.०० १,१२९,२१२.०० ४,३०२,६६६.०० ४०९,३३४.०० 

२२४१३ 2.5.8.6-सङ्ञचवारम कामावरम सहमोगी ५५९,०००.०० ५५९,०००.०० ० ५५९,०००.०० ० 

२२४१३ 2.5.8.7-प्रसे सॊमोजक ५५३,०००.०० ० ० ० ५५३,०००.०० 
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२२५११ 2.6.1.7-सेवाकाङ्झरन ताङ्झरभ २००,०००.०० ० ० ० २००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.12.3-व्मवसाम जीवन यऺा कोष सोधबनाव 
खाताभा यकभ जम्भा 

४००,०००,०००.०० ० ० ० ४००,०००,०००.०
० 

२२५२२ 2.7.7.4-प्रदेश कानङ्टन पैसरा कामावन्वमन सङ्झभङ्झत 
गठन तथा सञ्चारन 

१००,०००.०० ० ० ० १००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.7.3-प्रदेश प्रशासन सङ्टधाय, सङ्गठन तथा 
ब्मवस्थाऩन सबेऺण 

१,०००,०००.०० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.7.2-कभवचायीहरुको अङ्झबरेख ब्मवस्थाऩन 
कामविभ 

२५०,०००.०० ० ० ० २५०,०००.०० 

२२५२२ 2.7.5.6-प्रदेश सभन्वम ऩङ्चयषद फैठक १,०००,०००.०० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.5.37-नागङ्चयक सभाज य सञ्चायकभॉसॉगको 
ङ्झनमङ्झभत अन्तयङ्जिमा तथा प्रसेङ्झभट 

५००,०००.०० १२३,५४०.०० ० १२३,५४०.०० ३७६,४६०.०० 

२२५२२ 2.7.5.27-स्वमॉसेवक ऩङ्चयचारन कामविभ ५,०००,०००.०० ० ० ० ५,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.5.26-प्रदेश सयकायका भहत्वऩूणव 
कामविभहरुको सघन अनङ्टगभन कामविभ 

८००,०००.०० ० ० ० ८००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.5.23-अनङ्टगभन प्रणारीको अनङ्टङ्ञशऺण कामविभ १००,०००.०० ० ० ० १००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.5.19-प्रदेश कानङ्टन तजङ्टवभा १,०००,०००.०० ७५६,४३१.०० ० ७५६,४३१.०० २४३,५६९.०० 

२२५२२ 2.7.5.15-प्रगङ्झत सङ्झभऺा वैठक २५०,०००.०० ४७,३९०.०० ० ४७,३९०.०० २०२,६१०.०० 

२२५२२ 2.7.5.13-उद्यान व्मवस्थाऩन तथा भारीको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक 

१,०००,०००.०० ५००,५७०.०० २२४,४८०.०० ७२५,०५०.०० २७४,९५०.०० 

२२५२२ 2.7.5.12-आन्तङ्चयक ऩमवटन ऩवविन (कामवङ्जवङ्झधका 
आधायभा प्रदेश सयकायका ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झनकामभा 
कामवयत कभवचायीहरुराई ङ्छदइन ेसङ्टङ्जवधा) 

५०,०००,०००.०० ० ० ० ५०,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.5.11-नभङ्टना कामावरम भाऩदण्ड ङ्झनभावण, 

कामावन्वमन तथा प्रोत्साहन 

३,०००,०००.०० ० ५९७,४३०.०० ५९७,४३०.०० २,४०२,५७०.०० 

२२५२२ 2.7.29.1-नीङ्झत तथा फजेट कामविभ तमायी खचव १,०००,०००.०० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.70-अन्तय प्रदेश भ्रभण कामविभ ९००,०००.०० ० ० ० ९००,०००.०० 
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२२५२२ 2.7.25.71-भङ्टख्मभन्री नवप्रवतवन साझेदायी कामविभ १,४७४,०००.०० २९१,७६५.०० ३७७,२१२.०० ६६८,९७७.०० ८०५,०२३.०० 

२२५२२ 2.7.25.72-भङ्टख्मभन्रीहरुको फैठक १,५००,०००.०० ० ० ० १,५००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.74-प्रभङ्टख सङ्ञचवहरुको सभन्वम फैठक १,०००,०००.०० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.77-प्रदेशको प्रगङ्झत सभेङ्जटएको विृङ्ञचर 
ङ्झनभावण 

४००,०००.०० ० ० ० ४००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.78-प्रदेश सयकायको ५ वषे ऩङ्टङ्ञस्तका 
प्रकाशन 

५००,०००.०० ० ० ० ५००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.79-Action Room सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन ५००,०००.०० ६५,२५०.०० ० ६५,२५०.०० ४३४,७५०.०० 

२२५२२ 2.7.25.80-जनतासॉग भङ्टख्मभन्री कामविभ उत्ऩादन ५००,०००.०० ० ० ० ५००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.81-हेरो भङ्टख्मभन्री कऺको स्तयोङ्ङती ३००,०००.०० ० ० ० ३००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.83-भन्रीऩङ्चयषद फैठक य ङ्झनणवमहरुराई 
ङ्झडङ्ञजटाइजेशन 

५००,०००.०० ० ० ० ५००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.84-भाग ङ्झनवेदन व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
ङ्झनभावण 

३००,०००.०० ० ० ० ३००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.85-जनतासॉ ॊंग भङ्टख्मभन्री कामविभ प्रसायण 
खचव 

१,०००,०००.०० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२२६११ 2.8.1.6-अनङ्टगभन, भङ्टल्माॊकन खचव (कभवचायी) ७५०,०००.०० ५७६,६२५.०० ९८,४५०.०० ६७५,०७५.०० ७४,९२५.०० 

२२६११ 2.8.1.5-अनङ्टगभन, भङ्टल्माॊकन खचव (ऩदाङ्झधकयी) १,०००,०००.०० १०१,२५०.०० २१६,७७५.०० ३१८,०२५.०० ६८१,९७५.०० 

२२६१२ 2.8.2.3-भ्रभण खचव (ऩदाङ्झधकायी) ८००,०००.०० ४७२,७००.०० १३१,१३०.०० ६०३,८३०.०० १९६,१७०.०० 

२२६१२ 2.8.2.4-भ्रभण खचव (कभवचायी) ७००,०००.०० २४७,८६०.०० १२१,६७०.०० ३६९,५३०.०० ३३०,४७०.०० 

२२६१३ 2.8.4.2-ङ्जवङ्ञशष् व्मङ्ञक्त तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झध भण्डरको 
भ्रभण खचव (स्वदेश) 

२,०००,०००.०० ० ० ० २,०००,०००.०० 

२२७११ 2.9.6.10-अङ्झतङ्झथ सत्काय खचव १,३००,०००.०० २३८,४४८.०० ३३३,१५३.०० ५७१,६०१.०० ७२८,३९९.०० 

२२७११ 2.9.6.1-ङ्ञचमाऩान खचव ७००,०००.०० १८९,०१६.०० ५१,६१३.०० २४०,६२९.०० ४५९,३७१.०० 

२२७११ 2.9.6.2-भङ्ञन्रऩङ्चयषद फैठक खचव १,५००,०००.०० ६५३,९६९.०० ५१,२७०.०० ७०५,२३९.०० ७९४,७६१.०० 

२२७११ 2.9.9.3-अन्म ङ्जवङ्जवध खचव(अन्म) १,८००,०००.०० १,०४८,९१०.०० २९६,०९२.०० १,३४५,००२.०० ४५४,९९८.०० 
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२६४१३ 5.1.11.2-अन्म सॊस्थाराई स्शतव चारङ्ट अनङ्टदान १०,०००,०००.०० २,११८,३६१.०० ६,९७१,९२८.०० ९,०९०,२८९.०० ९०९,७११.०० 

२७११२ 7.1.5.1-अन्म साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ५,०००,०००.०० ३,९७०,०००.०० १,००५,०००.०० ४,९७५,०००.०० २५,०००.०० 

२७२१२ 7.2.8.4-क्मान्सय, भङ्टटङ्ट, भगृौरा, हेड इन्जङ्टयी रगामत 
कडा योगफाट ऩीङ्झडतराई याहत 

१०,०००,०००.०० ५,८००,०००.०० ४,००५,०००.०० ९,८०५,०००.०० १९५,०००.०० 

२८१४२ 8.1.3.4-घयबाडा ९९६,०००.०० ४६२,०००.०० ३३६,०००.०० ७९८,०००.०० १९८,०००.०० 

कङ्ट र जम्भा ५८९,३४०,०००.०० ४७,१५२,१००.१० २२,५५१,८०८.२० ६९,७०३,९०८.३० ५१९,६३६,०९१.७० 

 

फजेट उऩशीषवक :   भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामावरम[३०१०००११४] 

खचव/ङ्जविीम 

सङे्कत नॊ खचव/ङ्जविीम सङे्कतको नाभ अङ्ञन्तभ फजेट गत भङ्जहना सम्भको खचव मस भङ्जहनाको खचव मस भङ्जहना सम्भको खचव फाॉकी फजेट 

३११२२ 11.3.10.1-ङ्जवङ्झबङ्ङ भेङ्ञशनयी औजाय खङ्चयद ५००,०००.०० १८७,९८७.०० ० १८७,९८७.०० ३१२,०१३.०० 

३११२३ 

11.6.13.1-कामावरमको राङ्झग पङ्झनवचय तथा 
ङ्जपक्चसव ५००,०००.०० ३२८,२०८.०० ० ३२८,२०८.०० १७१,७९२.०० 

कङ्ट र जम्भा   १,०००,०००.०० ५१६,१९५.०० ० ५१६,१९५.०० ४८३,८०५.०० 

 

फजेट उऩशीषवक :   प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग कामविभ(सॊघ शसतव अनङ्टदान)[३०१९११२०३] 

खचव/ङ्जविीम 

सङ्कते नॊ खचव/ङ्जविीम सङ्कतेको नाभ अङ्ञन्तभ फजेट गत भङ्जहनासम्भको खचव मस भङ्जहनाको खचव मस भङ्जहनासम्भको खचव फाॉकी फजेट 

२११२१ 1.3.1.5-ऩोशाक २०,०००.०० ० ० ० २०,०००.०० 

२११३४ 1.2.4.7-कभवचायी फैठक बिा २००,०००.०० ११४,०००.०० ० ११४,०००.०० ८६,०००.०० 

२२१११ 2.1.4.5-ऩानी तथा ङ्जवजङ्टरी भहसङ्टर ३००,०००.०० ४८,१९५.०० ९१,०८५.०० १३९,२८०.०० १६०,७२०.०० 

२२११२ 2.1.6.5-सॊचाय भहशङ्टर २२५,०००.०० ४०,५००.०० ८,५००.०० ४९,०००.०० १७६,०००.०० 

२२२१२ 2.2.2.9-इन्धन (कामावरम प्रमोजन) २००,०००.०० ७२४. ५,४००.०० ६,१२४.०० १९३,८७६.०० 

२२२१३ 2.3.1.5-सवायी साधन भभवत खचव २५०,०००.०० १०,२२०.०० ३८,६६५.०० ४८,८८५.०० २०१,११५.०० 

२२२२१ 2.3.2.7-भेङ्ञशनयी तथा औजाय भभवत सॊबाय तथा 
सञ्चारन खचव 

१५०,०००.०० ० ० ० १५०,०००.०० 
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२२३११ 2.4.1.4-भसरन्द तथा कामावरम साभग्री (काऩेट, 

ऩदाव, ङ्जपक्चसव सङ्जहत) 

५००,०००.०० १५२,४१४.०० ११९,९६७.०० २७२,३८१.०० २२७,६१९.०० 

२२३१४ 2.2.3.8-इन्धन (अन्म प्रमोजन) ३०,०००.०० १,८००.०० ० १,८००.०० २८,२००.०० 

२२३१५ 2.4.13.2-ऩरऩङ्झरका, छऩाइव तथा सूचना, प्रकाशन 
खचव 

२००,०००.०० १४२,३८०.०० ० १४२,३८०.०० ५७,६२०.०० 

२२३१९ 2.4.15.5-अन्म कामावरम सञ्चारन खचव ४५०,०००.०० ० १५४,९२६.०० १५४,९२६.०० २९५,०७४.०० 

२२४१३ 2.5.7.5-कयाय सेवा शङ्टल्क ५६०,०००.०० २९६,४२४.०० ४९,४०४.०० ३४५,८२८.०० २१४,१७२.०० 

२२५२२ 2.7.25.120-गण्डकी प्रदेशको सूचना प्रङ्जवधी 
प्रणारीराइ सङ्टदृढीकयण गनव ङ्जवध्मङ्टतीम शासन गङ्टरु 
मोजना अन्तगवतका ङ्जिमाकराऩहरुको कामावन्वमन 

२,०००,०००.०० ० २६८,८४२.०० २६८,८४२.०० १,७३१,१५८.०० 

२२५२२ 2.7.25.111-ङ्जविीम जोङ्ञखभ भूल्माॊकन प्रणारी 
सम्फन्धी अनङ्टङ्ञशऺण 

२००,०००.०० ० ० ० २००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.110-PLGSP/प्रदेश सयकायका सपर 
कामवहरुको प्रसाय गने 

५००,०००.०० ० ० ० ५००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.102-नवप्रवतवन साझेदायी कोष ङ्झसकाई 
आदान प्रदान तथा ऩङ्टनऩोषण कामवशारा 

४००,०००.०० ० ० ० ४००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.121-प्रदेश सयकायका अङ्झधकायीहरुको 
ङ्झसकाइ आदान प्रदान छरपर ( अन्तय प्रदेश 
भङ्टख्मभन्री फैठक प्रभङ्टख सङ्ञचव फैठक नीङ्झत 
मोजना आमोग फैठक) 

१,०००,०००.०० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.94-प्रदेश य स्थानीम तहको ऐन, ङ्झनमभ, 

कामवङ्जवधी तथा ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गने 

२,१००,०००.०० २७९,८०४.०० ४४९,७६०.०० ७२९,५६४.०० १,३७०,४३६.०० 

२२५२२ 2.7.25.122-प्रदेश सयकायको मोजना तजङ्टवभा तथा 
आवङ्झधक ( फाङ्जषवक रैभाङ्झसक) सभीऺा फैठक 

६००,०००.०० ११३,८४९.०० ० ११३,८४९.०० ४८६,१५१.०० 

२२५२२ 2.7.25.124-अन्तय प्रदेश ङ्झसकाई आदान-प्रदान 
तथा फेन्चभाङ्जकव ङ अभ्मास भ्रभण 

५००,०००.०० ० ० ० ५००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.125-नवप्रवतवन साझेदायी कोष अन्तगवत 
छनौट बएका ऩङ्चयमोजना कामावन्वमन गने 

४३,७९५,२८०.०० ० ० ० ४३,७९५,२८०.०० 
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२२५२२ 2.7.25.135-PLGSP को मोजना तथा कामावन्वमन 
सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत साझेंेदाय तथा 
सयोकायवाराहरुफीच आवश्मक सभन्वम सहकामव 
य सभऩङ्टयकता कामवभा सहजीकयण य प्रववदनका 
सम्फन्धभा छरपर अन्तयङ्जिमा 

२००,०००.०० ११४,२४०.०० ० ११४,२४०.०० ८५,७६०.०० 

२२५२२ 2.7.25.136-प्रदेश य स्थानीम तहको साझा 
अङ्झधकाय सम्फन्धी कानङ्टन भस्मौदा स्थानीम 
तहसॉगको ऩयाभशवभा तमाय गने 

१,०००,०००.०० ० ० ० १,०००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.137-प्रदेश सयकायका ङ्झनकामहरु य प्रदेश 
सबाका सङ्झभङ्झतहरु फीच सभन्वम कामवशारा 

६००,०००.०० ० ० ० ६००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.141-सॊघीमता कामावन्वमनका राङ्झग अन्तय 
सयकायी सभन्वम, सहकामव य सम्फन्ध सॊवाद 

८००,०००.०० ० ० ० ८००,०००.०० 

२२५२२ 2.7.25.35-PLGSP प्रदेश सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठक ६००,०००.०० ० २१९,२६२.०० २१९,२६२.०० ३८०,७३८.०० 

२२५२२ 2.7.25.52-स्थानीम तह प्रभङ्टख य उऩ-प्रभङ्टखहरुराई 
नवप्रवतवन साझेदायी कोष कामवङ्जवङ्झध फाये 
अङ्झबभङ्टखीकयण 

१,०००,०००.०० ५२०,३२६.०० ४५,२५४.०० ५६५,५८०.०० ४३४,४२०.०० 

२२५२२ 2.7.25.53-स्थानीम ङ्झफषमगत शासन सङ्टदृङ्ञद्ढकयण, 

सेवा प्रवाह तथा आङ्झथवक ङ्झफकासका राङ्झग 
स्वमॊसेवक ऩङ्चयचारन 

२,०००,०००.०० १५०,१४७.०० ० १५०,१४७.०० १,८४९,८५३.०० 

२२५२२ 2.7.25.86-प्रदेश भन्रारमहरूको रैससास ऩयीऺण ६००,०००.०० ० ४७,४६०.०० ४७,४६०.०० ५५२,५४०.०० 

२२५२२ 2.7.25.87-प्रदेशका ङ्ञजल्राङ्ञस्थत कामावरमहरुको 
सेवा प्रवाहको साववजङ्झनक सङ्टन ङ्टवाई 

१,२००,०००.०० ० ० ० १,२००,०००.०० 

२२६११ 2.8.1.8-अनङ्टगभन तथा भूल्माॉकन खचव १,०००,०००.०० १७८,१४०.०० २६१,२१८.०० ४३९,३५८.०० ५६०,६४२.०० 

२२६१९ 2.8.6.3-भ्रभण खचव ४१५,०००.०० २१०,६१८.०० -२१०,६१८.०० ० ४१५,०००.०० 

२२७११ 2.9.9.4-ङ्जवङ्जवध खचव ५४७,०००.०० १४४,३७०.०० ३२,२६४.०० १७६,६३४.०० ३७०,३६६.०० 

कङ्ट र जम्भा ६४,१४२,२८०.०० २,५१८,१५१.०० १,५८१,३८९.०० ४,०९९,५४०.०० ६०,०४२,७४०.०० 
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फजेट उऩशीषवक :   प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग कामविभ(सॊघ शसतव अनङ्टदान)[३०१९११२०४] 

खचव/ङ्जविीम 

सङ्कते नॊ खचव/ङ्जविीम सङ्कतेको नाभ अङ्ञन्तभ फजेट गत भङ्जहनासम्भको खचव मस भङ्जहनाको खचव मस भङ्जहनासम्भको खचव फाॉकी फजेट 

३११२२ 11.3.22.2-भेङ्झसनयी औजाय तथा उऩकयणहरू ९००,०००.०० २४१,७००.०० ३०२,७२७.०० ५४४,४२७.०० ३५५,५७३.०० 

३११२३ 11.6.13.7-पङ्झनवचय तथा ङ्जपक्चसव ३००,०००.०० ० ७२,९८७.०० ७२,९८७.०० २२७,०१३.०० 

३११४१ 11.6.9.1-स्कूटय ३००,०००.०० ० २८१,९००.०० २८१,९००.०० १८,१००.०० 

कङ्ट र जम्भा १,५००,०००.०० २४१,७००.०० ६५७,६१४.०० ८९९,३१४.०० ६००,६८६.०० 
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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) सूचना अङ्झधकायीको इभेर् info.ocmcm.gandaki@gmail.com 

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

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

mailto:ocmcm.gandaki@gmail.com
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