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नेपालको संवविानको िारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको व्यवस्था बमोन्िम सूचनाको 
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सावविननक ननकायले आफ्ना कृयाकलाप तथा गनतवनिहरुको वववरण प्रत्येक चौमानसकमा प्रकान्शत 
गनुवपने कानूनी व्यवस्था छ ।यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा गरी 20 वटा न्शषवकहरु उल्लेख 
गररएका छन ्।सो बमोन्िम यस कायावलयको 2076 श्रावण १ देन्ख कानतवक मसाधत सम्मको 
अवनिको सम्पाददत प्रमखु कायवहरु आम नागररकको िानकारीको लानग प्रकान्शत गररएको छ।  

 

गत आ.व. 2075/76 मा सम्पादन गररएका मखु्य कृयाकलापहरु, यस आ.व. 2076/77 मा 
हालसम्म भएको प्रगती, कानून ननमावणको अवस्था, मन्धरपररषद्को बैठक र ननणवयको अवस्था, प्रदेशमा 
कायवरत कमवचारीहरुको अवस्था आदद ववषयहरु उल्लेखननय छन । 
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मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद्को कायावलय 
प्रदेश नं. 1, ववराटनगर 

आ.व. 2076/77 (2076 श्रावण देन्ख कानतवक सम्म) 
 

1. कायावलयको स्वरुप र प्रकृनतः 
नेपालको संवविान बमोन्िम संन्िय संरचना अनसुार यस कायावलयको 2074 माि 21 गते 
औपचारीक रुपमा स्थापना भएको हो ।यस कायावलयमा माननीय मखु्यमधरी, प्रमखु सन्चव, ३ 
िना सन्चव लगायत अधय ४9 िना कमवचारीको व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारको ववन्शष्ट 
शे्रणीको अनिकृत प्रमखु सन्चव तथा रा.प. प्रथम शे्रणीको अनिकृत सन्चव रहने व्यवस्था रहेको 
छ ।यस कायावलयले मन्धरपररषद्को बैठकको व्यवस्थापन, कमवचारी सरुवा, बढुवा, सिाय तथा 
रेकर्व व्यवस्थापन, समय समयमा ववनभन्न ननदेशनात्मक कायव, प्रदेश न्स्थत ववनभन्न मधरालय तथा 
कायावलयको अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा सूझाव लगायतका कृयाकलापहरु सम्पादन गदवछ ।हाल 
यस कायावलय प्रदेश नं. 1, मोरङ न्िल्ला न्स्थत नबराटनगर-10 मा रहेको छ । 

क. कायावलयको दरुदृष्टीः 
स्वच्छ, सखुी र समधु नत प्रदेश 

ख. लक्ष्यः 
सामान्िक धयाय सवहतको समदृ्ध प्रदेश 

ग. उद्धेश्यः 
• सशुासन अनिववृद्ध गने, 
• प्रदेशमा कायवरत कमवचाररहरुको बैज्ञाननक व्यवस्थापन र सञ्चालन गनुव, 
• प्रदेशन्स्थत मधरालय तथा कायावलयहरुको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागररक 

मैनर बनाउन ु। 

 

2. काम कतवव्य तथा अनिकारः 
• मन्धरपररषद्को कायव,  

• प्रदेशनभरको शासन व्यवस्थाको सामाधय ननदेशन, ननयधरण र सञ्चालन, 
• प्रदेश सरकारको कायवववभािन तथा कायवसञ्चालन,  

• प्रदेशको नीनत तिुवमा, स्वीकृनत, कायावधवयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,  

• प्रदेशको कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा र कायावधवयन,  

• मधरालयहरुको कायवको समधवय, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र  
   ननयधरण,  
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• मन्धरपररषद्का ननणवयको कायावधवयन र अनगुमन,  

• ljw]os, cWofb]z, lgod tyf cfb]zsf] th'{df, :jLs[lt jf hf/L, 

• प्रदेशको रािनीनतक, आनथवक, सामान्िक, शान्धत सवु्यवस्था एवं प्रशासननक  
गनतववनिहरुको अद्यावनिक िानकारी र सम्बोिन,  

• मानवअनिकारको संरक्षण र प्रवद्धवन,  

• सशुासन, भ्रष्टाचार ननयधरण र प्रशासन सिुार,  

• संवैिाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अधय संिीय तथा  
प्रादेन्शक आयोगसंगको सम्पकव  र समधवय,  

• संिीय सरकारको स्वीकृनतबमोन्िम दिपक्षीय वा बहपुक्षीयस्तरमा भएका सन्धि,  
सम्झौता वा सहमनत कायावधवयन,  

• प्रदेश प्रमखुको ननदेशन कायावधवयन र प्रनतवेदन, 

• अधतरप्रदेश पररषद र संि तथा अधय प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समधवय र  
अधतरसम्वधि,  

• प्रदेशस्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन एवम ् सञ्चालन र पदानिकारीहरुको  
ननयनु्ि एवम ्सेवा, सवुविासम्बधिी नीनत तथा कानूनको तिुवमा र कायावधवयन,  

•  ननवावचन कायवमा सहयोग र समधवय,  

• प्रदेशस्तरीय मानव संशािन ववकास योिना तिुवमा र कायावधवयन,  

• प्रदेश ननिामती सेवा र अधय प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बधिी नीनत, कानून  
तथा मापदण्र् तिुवमा एवम ्कायावधवयन र अनभलेख व्यवस्थापन,  

• प्रदेशस्तरका सरकारी ननकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन  
परीक्षण,  

• प्रदेशस्तरीय तालीम, नीनत तथा मापदण्र् ननिावरण र स्तरीकरण तथा राविय र  
प्रदेशस्तरका तालीम केधरसँगको सम्पकव  एवं समधवय,  

• प्रदेशस्तरमा सावविननक सेवा ववतरणको धयूनतम मापदण्र् ननिावरणन र सेवाग्राही  
सधतवुष्ट सभेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन,  

• गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमवचारी र कायावलयको व्यवस्थासम्बधिी कानून  
तिुवमा . 

 

3. कायावलयमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरणः  

यस कायावलयलाई आवश्यक पने कमवचारी नेपालको संवविान बमोन्िम हाललाई संन्िय ननिामती 
सेवा ऐन, 2049 तथा कमवचारी समायोिन ऐन, 2075 बमोन्िम समायोिन भइ आएका 
कमवचारीहरु र प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन पश्चात प्रदेश लोक सेवा आयोगले नसफाररस गरे 
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अनसुारका कमवचारीहरु रहने छन ् ।यस मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद्को कायावलयमा देहाय 
बमोन्िमका 52 स्वीकृत दरबधदी अनसुारका कमवचारीहरु कायवरत छन । 

स्वीकृत कमवचारी दरवधदी संख्या-52 

स्थायी कमवचारी संख्या-41 

• संिमा दरवधदी भइ हाल यस कायावलयमा कािमा रहेका-6 

• यस प्रदेशमा समायोिन भइ कायवरत रहेका-21 

करार सेवा कमवचारी-10 
 

संगठन संरचना अनसुारको कायव ववभािन/कायव ववस्ततृीकरण/Work Flow 

3.1 बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 
▪ मन्धरपररषद्को कायव , 
▪ प्रदेश सरकारको कायवववभािन तथा कायवसञ्चालन,  

▪ प्रदेशको कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा र कायावधवयन,  

▪ मन्धरपररषद्का ननणवयको कायावधवयन र अनगुमन,  

▪ प्रदेशनभरको शासन व्यवस्थाको सामाधय ननदेशन, ननयधरण र सञ्चालन , 
▪ प्रदेशको रािनीनतक, आनथवक, सामान्िक, शान्धत सवु्यवस्था एवं प्रशासननक 

गनतववनिहरुकोअद्यावनिक िानकारी र सम्बोिन,  

▪ संवैिाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अधय संिीय तथा प्रादेन्शक 
आयोगसंगको सम्पकव  र समधवय,  

▪ प्रदेशप्रमखुको ननदेशन कायावधवयन र प्रनतवेदन,  

 

क) प्रशासन तथा बैठक शाखा 
१. मन्धरपररषद्को कायव , 

१.१ प्रदेश मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद् कायावलयको व्यवस्थापन 

▪ कमवचारी प्रशासन  

▪ आनथवक प्रशासन 

▪ कायावलय तथा सवारी सािन व्यवस्थापन 

▪ न्िधसी व्यवस्थापन  

१.२. बैठक समारोह व्यवस्थापन 

▪ कमवचारी बैठक  

▪ सन्चव बैठक  

▪ सभा समारोह व्यवस्थापन  
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▪ बैठकको ननणवयको कायावधवयन, अनभलेन्खकरण र अनगुमन 

१.३. प्रदेश मन्धरपररषद् बैठक व्यवस्थापन तथा अनभलेन्खकरण 

▪ बैठकको व्यवस्थापन  

▪ ववनभन्न प्रदेश मधरालयहरुबाट प्राप्त प्रस्ताव र सो साथ पठाइएका 
कागिातहरु िाँच गरी कानून सम्मत भए प्रस्ताव दताव गने । 

 
 

2. प्रदेश सरकारको कायवववभािन तथा कायवसञ्चालन,  

2.1 कायव ववभािन अनसुार मधरालयहरुबाट सम्पादन हनुे कायवको अनगुमन तथा 
ननदेशन गने । 

2.2 प्रदेश नभरका ववनभन्न मधरालयहरुको काम, कारवाहीको ननयनमत अनगुमन, 

ननरीक्षण गने । 

2.3 प्रदेश नभर ननयम, कानून, ववनि, कायव ववभािन र प्रवक्रया अनसुार शासन व्यवस्था 
सञ्चालन गने गराउने । 

 

3. प्रदेशको कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा र कायावधवयन,  

3.1 प्रदेश सरकारको कायव सम्पादन ननयमावली तिुवमा गरी स्वीकृनतकालानग 
मन्धरपररषदमा पेश गने ।  

3.2 स्वीकृत कायव सम्पादन ननयमावली बमोन्िम कायावधवयनका लानग प्रदेश 
मधरालयहरुमा लेखी पठाउने । 

 
4. मन्धरपररषद्का ननणवयको कायावधवयन र अनगुमन,  

 

5. तोवकएका अधय ववषयहरु 

 

ख) सूचना तथा समधवय शाखा 
१. प्रदेशनभरको शासन व्यवस्थाको सामाधय ननदेशन, ननयधरण र सञ्चालन: 

1.1 सेवाग्राही मैरी शासन व्यवस्था सञ्चालनका लानग आवश्यक अनगुमन गने ।  

1.2 प्रदेश सरकारका ववनभन्न मधरालयहरुको कायव ववभािन तथा सोको कायावधवयन 
गने गराउने । 

1.3 प्रदेशको वेव साइट ननमावण, ववकास, ननयनमत अपरे्टको काम गने ।  

1.4 सशुासन तथा सूचनाको हक सम्बधिी बमोन्िम ननयनमत प्रकाशन गनुव पने, 

वववरणहरु प्रकान्शत गरे नगरेको ननयनमत अनगुमन गने । 
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२. प्रदेशको रािनीनतक, आनथवक, सामान्िक, शान्धत सवु्यवस्था एवं प्रशासननक 
गनतववनिहरुकोअद्यावनिक िानकारी र सम्बोिन: 

 

2.1 प्रदेशनभरकोरािनीनतक, आनथवक, सामान्िक, 

शान्धतसवु्यवस्थाएवंप्रशासननकगनतववनिकोसूचक र सो को प्रगती मापन 
आिारहरु तयार गने । 

2.2 सूचकहरुको मानसक रुपमा आकँर्ा वववरण तथयांक संकलन गरी सोमा सिुार, 

पररवतवन वा अधय कुनै थप व्यवस्था गनुव पने भएमा सम्बन्धित मधरालयलाई 
ननदेशन गने गराउने र एकीकृत प्रदेशको अवस्थाको प्रनतवेदन तयार गने  । 

 

३. संवैिाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अधय संिीय तथा प्रादेन्शक 
आयोगसंगको सम्पकव  र समधवय,  

3.1 संवैिाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अधय संिीय तथा 
प्रादेन्शक आयोगको सम्बधिमा नीनत कानून ननदेन्शका/कायववविी तयार गने । 

3.2 कानून÷नीनतगत ननणवयहरु कायावधवयन तथा प्रगनत न्स्थती वववरण आवनिक 
रुपमा माग गने र सो ननकायहरुको प्रस्तावहरु मन्धरपररषद्मा पेश गने व्यवस्था 
नमलाउने । 

3.3 संवैिाननक ननकायहरुसँग सञ्चार रणनीनत तयार गरी लाग ुगने ।   

3.4 आवश्यक पने कमवचारी तथा सेवा सवुविाको व्यवस्था गने गराउने । 

 

४. प्रदेशप्रमखुको ननदेशन कायावधवयन र प्रनतवेदन, 

4.1 प्रदेश प्रमखुज्यूबाट ववनभन्न सावविननक समारोह, ददवस, िस्ता कायवक्रमहरुमा 
ददइएको सधदेश, प्रशे ववज्ञप्ती विव्यहरु आवश्यकता अनसुार संकलन तथा अध्ययन 
गरी अनभलेख बनाई मखु्य मखु्य ववषयहरु प्रमखु सन्चवज्यू समक्ष पेश गने । 

  

5. अधय तोवकएको कायवहरु 

 
 

3.२  शासकीय सिुार तथा समधवय महाशाखा 
▪ प्रदेशको नीनत तिुवमा, स्वीकृनत, कायावधवयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,  

▪ मधरालयहरुको कायवको समधवय, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र ननयधरण,  

▪ प्रदेशस्तरीय मानव संशािन ववकास योिना तिुवमा र कायावधवयन,  

▪ सशुासन, भ्रष्टाचार ननयधरण र प्रशासन सिुार,  
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▪ अधतरप्रदेश पररषद र संि तथा अधय प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समधवय र अधतरसम्वधि,  

▪ ननवावचन कायवमा सहयोग र समधवय,  

▪ प्रदेशननिामती सेवा र अधय प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बधिी नीनत, कानून तथामापदण्र् 
तिुवमा एवम ्कायावधवयन र अनभलेख व्यवस्थापन,  

▪ प्रदेशस्तरका सरकारी ननकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण,  

▪ प्रदेशस्तरीय तालीम, नीनत तथा मापदण्र् ननिावरण र स्तरीकरण तथा राविय र प्रदेशस्तरका 
तालीम केधरसँगको सम्पकव  एवं समधवय,  

▪ प्रदेशस्तरमासावविननक सेवा ववतरणको धयूनतम मापदण्र् ननिावरणन र 
सेवाग्राहीसधतवुष्टसभेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन, 

 

क) योिना अनगुमन तथा ननतिा व्यवस्थापन शाखा 
१. प्रदेशको नीनत तिुवमा, स्वीकृनत, कायावधवयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,  

१.१ प्रदेश सरकारको नीनत तिुवमा तथा आवनिक योिना÷ गरुु योिना तयारगरी 
स्वीकृनतको लानगमन्धरपररषद्मा पेश गने व्यवस्था गने । 

1.2 स्वीकृत नीनत अनसुार योिना कायवक्रम आयोिना तयार गरी कायावधवयनका लानग 
मधरालयहरुमा लेखी पठाउने ।  

1.3 आयोिना प्रस्ताव ढाँचा÷परीक्षण चरण आदद मधरालयहरुसँग छलफलगरी अन्धतम 
स्वरुप बनाई स्वीकृतीका लानग पेश गने ।  

1.4 प्रदेश सरकारको ववषयगत नीनत ववश्लषेण र कायावधवयनको काममा सहयोग 
पयुावउने।  

1.5 समय सापेक्ष रुपमा नीनत ववश्लषेणगरी पररवतवन गनव सझुाव पेश गने ।  

1.6 नीनत कायावधवयन भए नभएको आवनिक रुपमा अनगुमन गने ।  

 

२. मधरालयहरुको कायवको समधवय, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र ननयधरण,  

2.1 अधतर मधरालयबीच कायव ववभािन÷कायव ववस्ततृीकरणको आिारमा समधवय गने । 

2.2 मधरालयहरुबाट सम्पाददत कामहरुको मानसक, चौमानसक, वावषवक प्रगनत माग गने ।  

2.3 मधरालयबाट सम्पादन हनुे कायवक्रम÷आयोिना कामहरुको वावषवक कायवयोिना तयार पानव 
लगाई पेशगनव लगाउने ।   

2.4 मधरालयबाट सम्पाददत कामहरुको सपुरीवेक्षणको लानग उपलब्िीको सूचांकहरु तयार गनव 
लगाई अनगुमन गने ।  

2.5 मधरालयबाट सम्पाददत कामहरुको मानसक, चौमानसक तथा वावषवक सनमक्षा गने । 
मधरालयबाट सम्पाददत कामहरुको कागिात मागेर वा आवश्यकता अनसुार स्थलगत 
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अनगुमन गरी कायावधवयन न्स्थती प्रनतवेदन तयार गरी सिुारको लानग सम्बधिीत 
मधरालयहरुमा पठाउने । 

2.6 मधरालयबाट सम्पाददत कामहरुको आवनिक मूल्याकंन गने ।  

2.7 प्रमखु सन्चवस्तरको ननणवयहरुको कायावधवयन भए नभएको अनगुमन गने ।  

2.8 तोवकएका ववन्शष्ट कायवयोिना अनगुमन तथा उपलब्िीको न्स्थती प्रनतवेदन र अनभलेन्खकरण 
गने । 

2.9 मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद् कायावलयबाट आयोिना गररने गोष्ठी, सेनमनार, अधतरवक्रया 
लगायतका कायवक्रम व्यवस्थापन(Event Management) गने गराउने । 

 

3. अधय तोवकएको कायवहरु 

 

ख) आनथवक तथा पूवाविार शाखा 
१. प्रदेशस्तरीय मानव संशािन ववकास योिना तिुवमा र कायावधवयन,  

1.1 प्रदेश स्तरका सबै सरकारी ननकायहरुको संगठन ढाँचा तोवकएको कायव प्रवाह अनसुार 
एकीन तयार गने। 

1.2 संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गने गराउने ।  

1.3 प्रदेश स्तरका सबै सरकारी ननकायहरुको व्यवस्थापन परीक्षण गने ।  

1.4 संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण सम्बधिी कायवववनि बनाउने।  

1.5 दरवधदी स्वीकृनत गने गराउने ।  

1.6 कमवचारी ननयिुी, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा सम्बधिी कायव गने ।  

1.7 प्रोत्साहन, परुस्कार, दण्र्, मनोनयन िस्ता कायव गने गराउने । 

1.8 प्रदेशका सबै ननकायहरुको भौनतक संरचनाको अनभलेख तयार गने । 

1.9 प्रदेशका सबै ननकायहरुको बिेट खचव मापदण्र् तयार गने । 

1.10 भौनतक संरचनाको उत्पादन÷उत्पादकत्व अनभववृद्धमा िोर् ददने। 

 

अधय तोवकएको कायवहरु 

 

ग)  शासकीय सिुार तथा सञ्चार शाखा  

१. सशुासन, भ्रष्टाचार ननयधरण र प्रशासन सिुार,  

1.1 प्रदेश सरकारका प्रत्येक ननकायको आधतररक ननयधरण प्रणाली तयार गरी 
लाग ुगने। 

1.2 प्रदेशमा सशुासन कायम गने र भ्रष्टचार ननयधरण गने सम्बधिमा आवश्यक 
नीनत तथा कायवववनि बनाई लाग ुगने गराउने ।  
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1.3 सशुासन कायम गनव संिीय सरकार तथा प्रदेशको कायव प्रकृती अनसुारको 
सशुासन कायवयोिना तयार गनव ववनभन्न सूचकहरु ननिावरण गने ।  

1.4 कायवयोिना अनसुार ववनभन्न मधरालय तथा मातहत ननकायको कामको 
अनगुमन सपुरीवेक्षण गरी आवश्यक ननदेशन ददने ।  

1.5 नछटो छररतो भ्रष्टचार रवहत सशुाशनयिु र िनमखुी शासन सञ्चालनका लानग 
प्रशासन सिुारका कदम चाल्ने ।  

1.6 प्रशासन सिुारसझुावसनमनत गठन गरी प्राप्त सझुावका आिारमा आवश्यक 
सिुारका कायव गने। 

1.7 प्रविा, सचुना अनिकारी तथा अधय सम्पकव  अनिकारी तोक्ने व्यवस्था गने ।  

1.8 हेलो सरकारको व्यवस्थापन गने गराउने ।  

1.9 िनगनुासोको सनुवुाई कायव प्रगनत र अनभलेख व्यवस्थापन गने गराउने ।  

1.10 Meeting the Press कायवक्रमको व्यवस्था नमलाउने ।  

1.11 िनतासँग मखु्यमधरीको कायवक्रमको व्यवस्था नमलाउने ।  

1.12 छापा तथा ववद्यनुतय सञ्चार माध्यमहरको लगत संकलन, सञ्चारकमीहरुसँग 
समधवय र परकार भेटिाटको व्यवस्था नमलाउने ।  

 

२.  अधतरप्रदेश पररषद र संि तथा अधय प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समधवय र 
अधतरसम्वधि,  

2.1  अधतर प्रदेश पररषद र संि तथा अधय प्रदेश र स्थानीय तहसँग समधवय र 
अधतरसम्बधि सम्बधिी नीनत तथा योिना तिुवमा गने ।  

2.2 एक प्रदेशको बीचमा भए गरेका कामहरुको एकआपसको अनभुव र 
सहयोग आदान प्रदान गने । 

2.3 स्थानीय तह र संिको बीचमा पलुको काम गने ।  

2.4 स्थानीय तहसँग स्थानीय तह र प्रदेशबीचको नीनत तथा कायवक्रमको 
समधवय, तिुवमा कायवधवयन गने गराउने । 

 

३. ननवावचन कायवमा सहयोग र समधवय,  

3.1 ननवावचन कायवमा समधवय गने गराउने ।  

3.2 ननवावचनलाई कमवचारी व्यवस्थापन गने । 

3.3 ननवावचनलाई चावहने नीनत, ननदेन्शका स्वीकृत गने गराउने ।  

3.4 ननवावचनलाई आवश्यक पने सहयोग उपलब्ि गराउने । 
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४. प्रदेशननिामती सेवा र अधय प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बधिी नीनत, कानून 
तथामापदण्र् तिुवमा एवम ्कायावधवयन र अनभलेख व्यवस्थापन,  

4.1 प्रदेश ननिामती सेवाको गठन, अधय प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बधिी 
नीनत, काननु तथा मापदण्र्को तिुवमा गरी प्रदेश सभामा पेश गने ।  

4.2 प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समधवय गरी लोक सेवाको परामशवमा ऐन, 

ननयम तथा नीनत तिुवमा गरी प्रदेश सभामा पेश गने । 

 

५. प्रदेशस्तरका सरकारी ननकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन 
परीक्षण 

5.1 प्रदेश मातहतका ननकायहरुको संगठन संरचना तयार गने, पद दताव गने लगायत 
प्रदेश ननिामती वकताबखाना (PIS) ले सम्पादन गने कायवहरु गने । 

 

६. प्रदेशस्तरीय तालीम, नीनत तथा मापदण्र् ननिावरण र स्तरीकरण तथा राविय र 
प्रदेशस्तरका तालीम केधरसँगको सम्पकव  एवं समधवय,  

७. प्रदेशस्तरमासावविननक सेवा ववतरणको धयूनतम मापदण्र् ननिावरणन र 
सेवाग्राहीसधतवुष्टसभेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन, 

7.1 प्रदेश स्तरमा सावविननक सेवा ववतरणको धयूनमत मापदण्र् ननिावरण गने ।  

7.2 सेवाग्राही सधतवुष्ट मापनको सभेक्षण गने ।  

7.3 सेवाप्रवाहको अनगुमन गने ।  

7.4 सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गने । 

 

8. अधय तोवकएको कायवहरु 

 

३.3 कानून तथा संवैिाननक मानमला महाशाखा 
▪ वविेयक, अध्यादेश, ननयम तथा आदेशको तिुवमा, स्वीकृनत वा िारी, 
▪ संिीय सरकारको स्वीकृनतबमोन्िम दिपक्षीय वा बहपुक्षीयस्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता 

वासहमनत कायावधवयन,  

▪ गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमवचारी र कायावलयको व्यवस्थासम्बधिी कानून तिुवमा। 

▪ मानवअनिकारको संरक्षण र प्रवद्धवन,  

▪ प्रदेशस्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदानिकारीहरुको ननयनु्ि 
एवम ्सेवा, सवुविासम्बधिी नीनत तथा कानूनको तिुवमा र कायावधवयन,  
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क) कानून तथा फैसला कायावधवयन शाखा 
१. वविेयक, अध्यादेश, ननयम तथा आदेशको तिुवमा, स्वीकृनत वा िारी, 

1.1 मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद्को कायावलयबाट प्रदेश मन्धरपररषद्मा पेश हनुे 
प्रस्ताव, आदेश, ननयमावलीहरुको मस्यौदा तयार गरी पेश गने ।  

1.2 प्रदेशका मधरालयहरुबाट प्राप्त प्रस्ताव र प्रस्तावसाथ संलग्न कागिातहरुमध्ये 
कानून िवटलता भएका कागिातहरु नभर्ान,परीक्षणतथा चेक िाँच गरी कानून 
सम्मत देन्खएमा प्रस्ताव दतावको लानग मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद्को 
कायावलयको बैठक शाखामा पठाउने ।  

1.3 स्वीकृत आदेश ननयमावली कायवधवयन गनव लेखी पठाउने । 

 

२. संिीय सरकारको स्वीकृनतबमोन्िम दिपक्षीय वा बहपुक्षीयस्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता 
वासहमनत कायावधवयन,  

2.1 सधिी, सम्झौता, सहमनत गने अवस्थामा कागिातको कानूनी न्स्थती तथा कानून 
सम्मत भए नभएको एकीन गने र सो सम्बधिमा मन्धरपररषदमा राय सझुाव 
ददने । 

2.2 यस्तो सधिी, सम्झौता कायवधवयन अनगुमन गने गराउने र सो को आवनिक 
प्रगनत सनमक्षा गने गराउने। 

३. गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमवचारी र कायावलयको व्यवस्थासम्बधिी कानून तिुवमा  
४. अधय तोवकएको कायवहरु 

 

ख) मानव अनिकार तथा संवैिाननक मानमला शाखा 
१. मानवअनिकारको संरक्षण र प्रवद्धवन,  

1.1 मानव अनिकारको संरक्षण र प्रवद्धवन सम्बधिी मापदण्र्/संिीय सरकार 
समेतको अवस्था सम्बधिी नीनत तयार गरी स्वीकृनतको लानग मन्धरपररषदमा 
पेश गने र स्वीकृत भए अनसुार पालना गने गराउने।  

1.2 मानव अनिकार सम्बधिी गोष्ठी, सेनमनार, प्रचार प्रसार सम्बधिी कायव गने ।  

1.3 कारागार सिुार सम्बधिी नीनत तिुवमा गरी स्वीकृनतको लानग पेश गने । 

1.4 मानव अनिकार नीनत अनसुार काम भए नभएको कायवमा सवेक्षण गरर गराई 
न्स्थती प्रनतवेदन तयार गने । 

 

२. प्रदेशस्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदानिकारीहरुको 
ननयनु्ि एवम ्सेवा, सवुविासम्बधिी नीनत तथा कानूनको तिुवमा र कायावधवयन,  
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2.1 प्रदेश स्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन सम्बधिी ऐन कानूनको तिुवमा 
गरी प्रदेश सभामा पेश गने ।  

2.2 प्रदेश स्तरका आयोग ननकायहरुको पदानिकारीहरुको ननयिुी एवं सेवा सवुविा 
सम्बधिी कानून तथा नीनत तिुवमा गरी प्रदेश सभामा पेश गने । 

३. अधय तोवकएको कायवहरु 

 

3.4 सन्चवालय सम्बधिी 
 

क) मखु्यमधरीज्यूको सन्चवालय 

१.  मखु्यमधरीको ननिी सन्चवालयको व्यवस्थान तथा सञ्चालन 

1.1 भेटिाट तथा कायवक्रम तानलका तयार गने ।  

1.2 सञ्चार व्यवस्थापन गने ।  

1.3 फायल नोट तयार गने तथा प्राप्त परहरुको अनभलेख राख्न े।  

1.4 मखु्यमधरीज्यूको सन्चवालयको हैनसयतले पराचार सम्बधिी कायव गने 
गराउने ।  

1.5 प्रदेश सरकारको कायवहरुको नोट तयार गरी िानकारी गराउने ।  

1.6 प्रदेश मधरीहरुको भ्रमण स्वीकृनतको व्यवस्थापन गने । 

 

२. तोवकएका अधय ववषयहरु ।  

 

ख) प्रमखुसन्चवज्यूको सन्चवालय 

१. प्रमखुसन्चवज्यूको ननिी सन्चवालयको व्यवस्थान तथा सञ्चालन 

1.1 भेटिाट तथा कायवक्रम तानलका तयार गने ।  

1.2 सञ्चार व्यवस्थापन गने ।  

1.3 फायल नोट तयार गने तथा प्राप्त परहरुको अनभलेख राख्न े।  

1.4 प्रमखुसन्चवज्यूको सन्चवालयको हैनसयतले पराचार सम्बधिी कायव गने गराउने 
।  

1.5 प्रदेश सरकारको सन्चव बैठकको नोट तयार गरी िानकारी गराउने ।  

1.6 प्रमखुसन्चवज्यूको भ्रमण स्वीकृनतको व्यवस्थापन गने । 

 

२. तोवकएका अधय ववषयहरु ।  
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मखु्यमधरी तथा मन्धरपररषद्को कायावलयको संगठन संरचना 
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4. कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाः  

▪ मन्धरपररषद् बैठक व्यवस्थापन, 
▪ कमवचारी ननयून्ि, सरुवा, बढुवा, सिाय तथा व्यवस्थापन, 
▪ प्रदेश ननवावचन क्षेर पूवाविार ववकास कायवक्रम, प्रदेश ननवावचन क्षेर ववशेष कायवक्रम 

व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका सम्बधिमा, 
▪ अनगुमन मूल्याङ्कन तथा सझुाव, 
▪ राविय तथा अधतरावविय गैह्रसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा ननयमन, 
▪ अधतर तह तथा अधतर ननकाय पराचार, सहन्िकरण तथा समधवय । 
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5. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र न्िम्मेवार अनिकारी र शाखा प्रमखुः 
दरबधदी संरचना 

महाशाखा सन्चव शाखा पद कमवचारीको नाम ठेगाना सम्पकव  नं. 

बैठक तथा 
प्रशासन 
महाशाखा 

श्री
 म

कुुध
द 

प्रस
ाद 

ननर
ौल
ा 

९८
५१

०८
६८

११
 

प्रशासन तथा बैठक शाखा 

अनिकृतस्तर दशौं श्री टीकादत्त राई ववराटनगर ९८४२०२२१४५ 

लेखा अनिकृत श्री योग्यप्रसाद राई सोलखुमु्बू ९८५११६६२१९ 

अनिकृतस्तर सातौं श्री प्रभात न्िनमरे इटहरी ९८४२४१५७६४ 

अनिकृतस्तर सातौं श्री शम्भकुुमार साह दहुबी ९८४०९८२४९७ 

अनिकृतस्तर छैठौं श्री उत्तम कटवाल ववराटनगर ९८४२०६९५०२ 

कम््यटुर अनिकृत(छैठौं) श्री ववशो रािवंशी ववराटनगर ९८४२१३०३२४ 

कम््यटुर अपरेटर श्री वकरण ढकाल ववराटनगर ९८५२०५०१५० 

ना.स.ु श्री नबटु काकी रंगेली ९८४५३७३८८८ 

स.ले.पा. श्री नानीमैया खनतवर्ा ववराटनगर ९८६२८३४७७० 

सहायक पाचँौं श्री केशवलाल आचायव ववराटनगर ९८४२५३२२८६ 

खररदार श्री न्िबेश गौतम भरपरु, झापा ९८४४६०५३३९ 

सहायक पाचँौं श्री प्रमेलाल आचायव ववराटनगर ९८००९२०९२४ 

ह.स.चा. श्री पूणव बहादरु बस्नेत ववराटनगर ९८४२०२९४१९ 

का.स. श्री गंगा शे्रष्ठ इनरुवा ९८४२०८०३७१ 

का.स. पाचौं श्री नधदराि पोखरेल ववराटनगर ९८४२५३२९१२ 

का.स. श्री रािन प्रसाद भट्टराई खोटाङ ९८४१४५०४९१ 
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सूचना तथा संचार समधवय शाखा 
        

शासकीय 
सिुार तथा 
समधवय 
महाशाखा 

योिना अनगुमन तथा ननतिा 
व्यवस्थापन शाखा 

शाखा अनिकृत श्री ववनोद कुमार शे्रष्ठ िनकुटा ९८५११४६३८० 

अनिकृतस्तर सातौं श्री केदारनाथ ररिाल झापा ९८४३०६०७२० 

अनिकृतस्तर सातौं श्री ननरोि ढकाल इटहरी ९८४१२२५१४८ 

आनथवक तथा पूवाविार शाखा 
        

शासकीय सिुार तथा संचार शाखा अनिकृतस्तर छैठौं श्री गणेश पोखरेल     

अनिकृतस्तर छैंठौ नोमल प्रसाद नतन्म्सना सनुवषी न.पा. ९८४५६६६३६१ 

कानून तथा 
संवैिाननक 
मानमला 
महाशाखा 

श्री
 भर

तम
णी
 रर

िा
ल 

९८
४१

७१
५५

४७
 

कानून तथा फैसला कायावधवयन शाखा 

अनिकृतस्तर छैठौं श्री वासदेुव कँुवर   9842043150 

  
मानवअनिकार तथा संवैिाननक 
मानमला शाखा अनिकृतस्तर सातौं श्री रािेधर परािलुी ववराटनगर ९८४१०३७२३७ 

सन्चवालय   प्रमखु सन्चवज्यूको सन्चवालय 
अनिकृतस्तर छैंठौ श्री भवुन काफ्ले ववराटनगर ९८६२३९८६७० 

का.स. श्री ववना मैनाली   ९८१०४५२०५० 
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6. सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवनिः 
ननयमानसुार टीकट टाँस्ने बाहेक अधय शूल्क नलाग्न े। कायावलयमा परेको ननवेदन  पर अनसुार 
बढीमा 15 ददनसम्मको अवनि लाग्ने । 

7. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रकृया र अनिकारीः 
ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रकृयाः  

नागररक वा अधय कायावलयबाट प्राप्त ननवेदन/ उिरुी माननीय मखु्यमधरी वा कायावलय प्रमखु 
समक्ष पेश गररने । माननीय मखु्यमधरी वा कायावलय प्रमखुबाट सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा 
कायव सम्पादन गनव तोक आदेश प्राप्त भए पश्चात सम्बन्धित महाशाखा/ शाखाले आफैँ ले गने 
सक्ने भइ सोही समयमा र ववषयगत मधरालय वा कायावलय माफव त गराउन ुपने भएमा सम्बन्धित 
मधरालय/ कायावलयमा कायवसम्पादन गनव पराचार गररने । 

 

8. ननणवय गने अनिकारीः 
प्रमखु सन्चव श्री सरेुश अनिकारी  

 

9. ननणवय उपर उिरुी सधु ने अनिकारीः 
प्रमखु सन्चव श्री सरेुश अनिकारी  

 

10. सम्पादन गरेको कामको वववरणः 
आ.व. 2076/77 को श्रावण मवहना देन्ख कानतवक मवहना सम्म सम्पादन गरेको प्रमखु 
कायवहरुको वववरण तपन्शल बमोन्िम रहेको छ । 

▪ मखु्यमधरी िनता रेनर्यो कायवक्रम  

▪ मखु्यमधरी िनता टेनलनभिन कायवक्रम  

▪ नागररक सनुवुाई कायवक्रम  

▪ कमवचारी दक्षता ववृद्ध कायवक्रम  

▪ कायावलय सामग्रीको लानग नसलबधदी दरभाउपर गरर सम्झौता सम्पन्न गररएको 
▪ कायावलयको पखावल िानल ननमावण र शौचालय ननमावणको लानग बोलपर आव्हान गररएको 
▪ िेनेरेटर िर ननमावण कायव सम्पन्न गररएको  

▪ लेखा प्रणाली सफ्टवेयर खररद गररएको 
▪ कायावलयको सवारी सािन रे्कोरेशन कायव गररएको  

▪ प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा अनगुमन गनव मखु्यमधरी ड्यासबोर्व 
ननमावण गनव SRS ननमावण कायव अन्धतम चरणमा पगेुको 

▪ सेवा प्रवाह सम्बधिी ववनभन्न कायवववनि तिुवमा गनव सहिीकरण गररएको 
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▪ प्रदेश अधतरगतका ननकायबाट भएका कायवहरुको अनगुमन गने गररएको 
▪ अधतरावविय चलन्चर महोत्सव आयोिनाको कायव अन्ि बढाइएको 
▪ बैदेन्शक लगानी प्रवद्धवनका लानग संिीय सरकारसंग आवश्यक पहल गररएको तथा इच्छुक 

बैदेन्शक लगानीकतावहरुसंग छलफल तथा अध्ययन अन्ि बढाइएको 
▪ स्थानीय ववकास प्रन्शक्षण प्रनतष्ठानका लानग संिीय सरकारबाट सशतव अनदुान प्रदान गररएको 
▪ गनुासो सनुवुाइ तथा िनताको माग बमोन्िमको सचुना प्रदान गने गररएको 
▪ कायावलयमा प्राप्त उिरुी तथा गनुासो सम्बधिमा आवश्यक कायवहरु 

▪ संिीय मानमला तथा सामाधय प्रशासन मधरालयबाट कामकािका लानग खटाइएको कमवचारी 
आवश्यकतानसुार प्रदेश मधरालय तथा कायावलयमा खटाएको  

▪ प्रदेश सरकार ववरुद्धको ररट प्रनतरक्षाको लानग हालसम्म २१ वटाको नलन्खत िवाफ पेश 
गररएको 

▪ पररयोिना बैङ्क तयार गररएको 
▪ कायावलय भवनको पनुःसंरचना (Re-structuring) भएको 
▪ PLGSP को तयारी 
 

11. कायावलय प्रमखु  र सूचना अनिकारीको नाम र पदः 
➢ कायावलय प्रमखुः प्रमखु सन्चव श्री सरेुश अनिकारी 
➢ सूचना अनिकारीः शाखा अनिकृत श्री केदारनाथ ररिाल 
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12. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेन्शकाहरुको सचुीः 
 

प्रदशे सरकार 

 मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

प्रदशे न.ं १, न्त्िराटनगर 

      
प्रदशे सरकारबाट तर्ुामा भएका ऐन काननुहरुको न्त्ििरण 

      

क्र.सं. वववरण 

आ.ि. 

२०७४/०७५ 

को सखं्या 

आ.ि. 

२०७५/०७६ 

को सखं्या 

आ.ि. 

२०७६/०७७ 

को सखं्या 

हालसम्मको 

कुल र्म्मा 

1 
मन्धरपररषदबाट अविारणामा सैद्धान्धतक स्वीकृनत 
भई ननमावणािीन वविेयक 

३७ १८ २ ५७ 

2 प्रदेश सभामा दताव भएका वविेयक २० १७ २ ३९ 

3 
प्रदेश सभाबाट प्रमान्णत भई प्रदेश प्रमखुबाट 
प्रमाणीकरण भएका ऐन 

१३ १६ १० ३९ 

4 मन्धरपररषदबाट स्वीकृत भएका ननयमावली ४ ५ ४ १३ 

5 मन्धरपररषदबाट स्वीकृत भएका ननदेन्शका ३ ५ २ १० 

6 मन्धरपररषदबाट स्वीकृत भएका कायवववनि ४ ५७ ६ ६७ 

7 मन्धरपररषदबाट स्वीकृत भएका मापदण्र् ० १ ० १ 

8 मन्धरपररषदबाट गठन आदेश ० १ ० १ 
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ऐन/न्त्िधयेकको अद्यािन्त्धक न्त्ििरण 
     

qm=;+= ljw]os÷P]g 

k|b]z k|d'vaf6 k|df0fLs/0f ;DjlGwt 

dGqfno 

cf=j= ldlt 

1  प्रदेश आनथवक कायवववनि ऐन, 2074,  2074-75 2074/12/22 आ.मा.त.यो.म. 
प्रथम ससोिन ऐन,2076   2076/01/26 

2 प्रदेश ववननयोिन ऐन, 2074 2074-75 2075/01/10 आ.मा.त.यो.म. 

3 प्रदेश सभाको पदानिकारी तथा सदस्यको पाररश्रनमक र 
सवुविा सम्बधिी ऐन, 2075 2074-75 2075/02/13 

आ.मा.त.का.म. 

प्रथम ससोिन अनसूुचीमा   2076/04/28   

4 
गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कायवववनि) ऐन, 

2074 2074-75 2075/01/20 
म.ुम.त.म.प.का. 

5 सावविननक नलखत प्रमान्णकरण (कायवववनि) ऐन, 2074 2074-75 2075/01/20 आ.मा.त.का.म. 

6 प्रशासकीय कायवववनि (ननयनमत गने) ऐन, 2075 2075-76 2075/06/14 आ.मा.त.का.म. 

7 न्िल्ला सभा सञ्चालन (कायवववनि) ऐन¸ २०७५ 2074-75 2075/02/11 म.ुम.त.म.प.का. 

8 मखु्य धयायानिविाको काम, कतवव्य र अनिकार तथा 
सेवाका अधय शतव सम्बधिी ऐन, 2075 2074-75 2075/02/09 

म.ुम.त.म.प.का. 

9 प्रदेश नं. १ आकन्स्मक कोष संचालनऐन, २०७५ 2074-75 2075/02/11 आ.मा.त.यो.म. 

10 मखु्यमधरी र मधरीको पाररश्रनमक तथा सवुविा सम्बधिी 
ऐन, २०७५ 2074-75 2075/02/13 

म.ुम.त.म.प.का. 

प्रथम ससोिन अनसूुचीमा   2076/04/28   

11 न्िल्ला सभा र न्िल्ला समधवय सनमनतका सदस्यहरुको 
सवुविा सम्बधिी ऐन, 2075 2074-75 2075/02/13 म.ुम.त.म.प.का. 

प्रथम ससोिन ऐन, 2075   2076/03/05 

12 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सवुविा सम्बधिी 
ऐन, 2075 2074-75 2075/02/13 म.ुम.त.म.प.का. 

प्रथम ससोिन ऐन, 2075   2076/03/05 

13 प्रदेश सर्क ऐन, २०७५       

14 प्रदेश भवन ऐन, २०७५ 2076-77 2076/05/15 
  

15 प्रदेश खानेपानी ऐन, २०७५     
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16 प्रदेश पूवाविार ननमावण तथा संचालनमा ननिी क्षेरको 
लगानी सम्वधिी ऐन, २०७५     

  

17 प्रदेश ववद्यतु ऐन, २०७५ 2076-77 2076/05/26   

18 प्रदेश नसंचाई ऐन ,2075 2075-76 2075/07/28 भौ.पू.वव.म. 

19 प्रदेश न्शक्षा वविेयक, २०७५       

20 प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७५ 2075-76 2076/01/27 सा.वव.म. 

21 प्रदेश संि संस्था वविेयक, २०७५       

22 प्रदेश िरेल ुवहंसा सम्बधिी ऐन,2075 2075-76 2075/07/14 सा.वव.म. 

23 अधतर प्रदेश बानसधदाको समान सरुक्षा, व्यवहार र 
सवुविा सम्बधिी ऐन, 2075 2075-76 

2075/05/14 आ.मा.त.का.म. 

24 
प्रदेश रेनर्यो, एफ.एम. र टेनलनभिन प्रशारण सम्बधिी 
ऐन, 2075 2075-76 

2075/04/25 आ.मा.त.का.म. 

25 न्िल्ला सभा ऐन, 2075 2075-76 2075/05/14 म.ुम.त.म.प.का. 

26 आनथवक ऐन, 2075 2074-75 2075/03/21 आ.मा.त.यो.म. 

27 प्रदेश ववननयोिन ऐन, २०७५ 2074-75 2075/03/21 आ.मा.त.यो.म. 

28 
प्रदेश नं १ प्रदेश कर तथा गैरकर रािस्व सम्बधिी ऐन 
२०७५ 2075-76 

2075/07/30 आ.मा.त.यो.म. 

29 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ 2076-77 2076/05/30   

30 प्रदेश नं १ प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 2075-76 2075/06/19 आ.मा.त.यो.म. 

31 प्रदेश सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०७५ 2075-76 2076/01/26 म.ुम.त.म.प.का. 

32 ववपद् व्यवस्थापन ऐन, 2075,   2075-76 2075/06/14 
आ.मा.त.का.म. 

प्रथम ससोिन ऐन, 2075   2076/01/27 

33 प्रदेश सभा सन्चवालय ऐन, २०७६ 2075-76 2076/01/08 आ.मा.त.का.म. 

34 
वधयिधत ुउद्धार केधर सम्बधिी प्रादेन्शक व्यवस्था गने 

वविेयक   
    

35 
प्राणी उद्यान (न्चनर्याखाना) सम्बधिी प्रादेन्शक व्यवस्था 
गने वविेयक   

    

36 
वातावरण संरक्षण संबधिी प्रादेन्शक व्यवस्था गने 
वविेयक   

    

37 सामान्िक ववकास संस्था ऐन, 2075 2075-76 2075/06/14 सा.वव.म. 
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38 प्रदेश िनस्वास्थय वविेयक, 2075       

39 कोशी स्वास्थय ववज्ञान प्रनतष्ठान वविेयक, 2075       

40 
प्रदेश बालबानलका सम्बधिमा व्यवस्था गनव बनेको 
वविेयक, 2075   

    

41 प्रदेश सामान्िक सरुक्षा सम्बधिमा व्यवस्था गनव बनेको 
वविेयक, 2075   

    

42 मनमोहन प्राववनिक ववश्वववद्यालय ऐन ,2075 2076-77 2076/06/16   

43 कोशी न्चवकत्सा ववज्ञान प्रनतष्ठान वविेयक, 2075       

44 पयवटन ववकास ऐन, २०७६ 2076-77 2076/04/12 उ.प.व. तथा वा. म. 

45 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ 2076-77 2076/05/17   

46 वृहत ववराट ववकास क्षेर सम्बधिी ऐन, २०७६ 2075-76 2076/01/17 म.ुम.त.म.प.का. 

47 

सावविननक ननिी सहकारी साझेदारी तथा लगानी 
प्रानिकरण ऐन, 2076 2076-77 

2076/06/07 आ.मा.त.यो.म. 

48 प्रदेश प्रहरीको गठन, सेवा शतव र संचालन सम्वधिमा 
व्यवस्था गनव वनेको वविेयक, २०७५   

    

49 िाँचबझु तथा अनसुधिान आयोग ऐन, २०७६ 2076-77 2076/04/23   

50 प्रदेश स्वायत संस्था गठन ऐन, २०७६ 2076-77 2076/05/17   

51 प्रदेश नं. १ प्रदेश प्रन्शक्षण प्रनतष्ठान (संचालन तथा 
व्यवस्थापन) वविेयक, २०७६   

    

52 अनथवक ऐन, २०७६ 2075-76 2076/03/23 आ.मा.त.यो.म. 

53 प्रदेश ववननयोिन ऐन, २०७६ 2075-76 2076/03/23 आ.मा.त.यो.म. 

54 प्रदेश बहिुातीय साँस्कृनतक ग्राम वविेयक, २०७६     
  

55 प्रदेश प्रज्ञा प्रनतष्ठान सम्वधिी वविेयक, २०७६     
  

56 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ 2076-77 2076/06/05 भौ.पू.वव.म. 

57 
प्रदेश ननिी तथा साझेदारी फमव दताव र नवीकरण 
सम्बधिी वविेयक     उ.प.ि.तथा िा.म. 
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 हालसम्म न्त्विकृत भएका न्त्नयमािली 
    
qm=;+= lgodfjnL cf=j= dGqfno 

1 प्रदेश सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, 2074 2074-75 म.ुम.त.म.प.का. 

2 प्रदेश सरकार (कायवसम्पादन) ननयमावली, 2074 2074-75 म.ुम.त.म.प.का. 

3 केही सावविननक नलखत प्रमाणीकरण ननयमावली, 2074 2074-75 म.ुम.त.म.प.का. 
4 प्रदेश सभा ननयमावली, 2074 2074-75 प्रदेश सभा सन्चवालय 

प्रथम संशोिन   

5 प्रदेश आनथवक कायवववनि ननयमावली, 2075 2075-76 आ.म.त.यो.म. 
6 प्रदेश ननवावचन क्षेर पूवाविार ववकास कायवक्रम (संचालन) ननयमावली,2075 2075-76 

म.ुम.त.म.प.का.  प्रथम संशोिन   

दोस्रो संशोिन   
7 सामान्िक ववकास संस्था वयमावली, २०७५ 2075-76 सामान्िक वव.म. 

8 प्रदेश िरेल ुवहंसा सम्विी ननयामावली ,२०७६ 2075-76 सामान्िक वव.म. 

9 कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बिार संचालन ननयमावली, २०७६ 2075-76 भ.ूकृ.त.स.म. 

10 प्रदेश बिार अनगुमन ननयमावली, २०७६ 2076-77 उ.प.व.तथा वा.म. 

11 प्रदेश ननवावचन क्षेर ववशेष कायवक्रम (संचालन) ननयमावली, २०७६ 2076-77 म.ुम.त.म.प.का.  

12 मखु्यमधरी ग्रामीण सर्क सिुार आयोिना (संचालन) ननयमावली, २०७६ 2076-77 म.ुम.त.म.प.का.  

13 प्रदेश खेलकुद ननयमावली, २०७६ 2076-77 सामान्िक वव.म. 
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हालसम्म विीकृत भएका न्त्नदने्त्शका 

     

qm=;+= lgb]{lzsf cf=j= 
dlGqkl/ifb\af6 

:jLs[t ldlt 
dGqfno 

1 प्रदेश कायवक्रम तथा अनदुान कायावधवयन ननदेन्शका, 2075 2074-75 2075/01/20 आ.मा.त.यो.म. 

2 प्रदेश खचवको मापदण्र् तथा ननदेन्शका, 2075 2074-75 2075/01/20 आ.मा.त.यो.म. 

3 योिना छनौट तथा कायावधवयन प्रकृया ननदेन्शका, 2075 2074-75 2075/02/09 भौ.पू.वव.म. 

4 
सावविननक खचवको मापदण्र्, कायवववनि र नमतव्यवयता सम्बधिी 
ननदेन्शका, 2075 

2075-76 2075/07/14 आ.मा.त.यो.म. 

5 भेटेररनरी ननयम ननदेन्शका, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूव्य.कृ.त.स.म. 

6 श्रोत सनुनन्श्चतता र वहवुषीय आयोिना सम्विी ननदेन्शका, 2076 2075-76 2076/02/05 म.ुम.त.म.प.का. 

7 ववद्यालय न्शक्षाको शैन्क्षक गणुस्तर सिुार ननदेन्शका, २०७६ 2075-76 2076/02/16 सामान्िक वव.म. 

8 स्वस्थय न्िवन प्रवध्दवन कायवक्रम ननदेन्शका, २०७६ 2075-76 2076/03/01 सामान्िक वव.म. 

9 प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररषद् गठन सम्बधिी ननदेन्शका, २०७६ 2076-77 2076/04/15 सामान्िक वव.म. 

10 
अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुस्थावपना कायवक्रम(सञ्चालन) ननदेन्शका, 
२०७६ 

2076-77 2076/04/28 सामान्िक वव.म. 

 

हालसम्म विीकृत भएका गठन आदशे 

     

क्र.स.ं स्वीकृत भएका गठन आदेश आ.व. 
मधरपररषद्बबाट 

स्वीकृत नमनत 
मधरालय 

1 प्रदेश योिना आयोग (गठन तथा कायव संचालन) आदेश, २०७५ 2075-76 2075/07/14   

हालसम्म विीकृत भएका मापदण्ड 

     

क्र.स.ं स्वीकृत भएका मापदण्र् आ.व. मधरपररषद्बबाट  

स्वीकृत नमनत 
मधरालय 

1 ववपद् खोि उद्धार तथा राहत ववतरण मापदण्र्, २०७६ 2075-76 2076/02/21   
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हालसम्म विीकृत भएका कायान्त्िन्त्ध 

     

क्र.स.ं स्वीकृत भएका कायवववनि आ.व. 
मन्धरपररषद् 

बाट स्वीकृत नमनत 
मधरालय 

1 
कानून मस्यौदा सझुाव सनमनत (गठन र संचालन) कायवववनि, 

2074 2074-75 2074/12/23 
म.ुम.त.म.प.का. 

2 प्रदेश नं. १ संन्चत कोष संचालन कायवववनि, 2074 2074-75 2074/12/29 आ.मा.त.यो.म. 

3 प्रदेश मन्धरपररषद् कायवववनि, 2075 2074-75 2075/01/14 म.ुम.त.म.प.का. 

4 ववज्ञ समूह गठन एवं संचालन सम्बधिी कायवववनि, 2075 2074-75 2075/01/31 म.ुम.त.म.प.का. 

5 काननु मस्यौदा सनमनत (गठन र संचालन) कायवववनि, २०७५ 2075-76 2075/04/14 म.ुम.त.म.प.का. 
6 प्रदेश समपरुक अनदुान सम्बधिी कायवववनि, 2075 2075-76 2075/07/11 आ.मा.त.यो.म.. 

प्रथम संशोिन   2075/07/21   

7 प्रदेश सशतव अनदुान प्रदान गने सम्बधिी कायवववनि, 2075 2075-76 2075/07/11 आ.मा.त.यो.म. 
8 प्रदेश ववशेष अनदुान सम्बधिी कायवववनि, 2075 2075-76 2075/07/11 आ.मा.त.यो.म. 

प्रथम संशोिन   2076/04/28   

9 प्रदेश ववकास स्वयंसेवक पररचालन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/07/14 सा.वव.म. 

10 आयोिना कायावधवयन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/08/28 सा.वव.म. 

11 

सगरमाथा वटधस क्लब (एस.वट.सी) (संचालन तथा व्यवस्थापन) 
कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 

आ.मा.त.का.म. 

12 

अण्र्ामा आत्मननभवर तथा पाररवाररक स्तरमा पोषण सरुक्षाको 
लानग ग्रामीण कुखरुा प्रबद्धवन कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 

२०७५ 2075-76 2075/10/02 

भ.ूकृ.त.स.म. 

13 
पश ुहाटबिार ननमावण/सिुार कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 

2075 2075-76 2075/10/02 
भ.ूकृ.त.स.म. 

14 पशपंुक्षी व्यवसाय प्रवद्धवन कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

15 
नमल्क एनालाईिर ववतरण कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 
2075 2075-76 2075/10/02 

भ.ूकृ.त.स.म. 

16 नसवरी पोखरी ननमावण कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

17 मत्स्य उत्पादन कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

18 

मत्स्य ह्याचरी ननमावण एवं व्यवस्थापन कायवक्रम कायावधवयन 
कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 

भ.ूकृ.त.स.म. 

19 मत्स्य याधरीकरण कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

20 नमूना कृवष फामव स्थापना एवं संचालन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

21 कृवष यान्धरकरण अनदुान पररचालन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 
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22 

आल ुभण्र्ारणको लानग रवष्टक स्टोर ननमावण कायवक्रम संचालन 
कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 

भ.ूकृ.त.स.म. 

23 
िैववक तथा वनस्पनतक ववषादीको प्रयोग तथा ववस्तार कायवववनि, 

2075 2075-76 2075/10/02 
भ.ूकृ.त.स.म. 

24 

एक हेक्टर भधदा बढी क्षेरफलमा वकवी फल खेती ववस्तारका लानग 
प्रस्तावनामा आिाररत अनदुान कायवक्रम संचालन कायवववनि, 2075 2075-76 

2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

25 

खेर गएको सावविननक िग्गामा फलफूल खेती प्रबद्धवन कायवक्रम 
संचालन कायवववनि, 2075  2075-76 2075/10/02 

भ.ूकृ.त.स.म. 

26 माटो परीक्षण नमननल्याव स्थापना तथा सदुृढीकरण कायवववनि, 2075  2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

27 माटो परीक्षण न्शववर संचालन कायवववनि,2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

28 बाली उपचार न्शववर (Plant Clinic) संचालन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

29 कृषक पाठशाला संचालन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

30 सिन बाली ववकास कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 भ.ूकृ.त.स.म. 

31 

व्यवसावयक फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग कायवक्रम कायावधवयन 
कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 

भ.ूकृ.त.स.म. 

32 योिना तथा कायवक्रम संचालन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/02 सा.वव.म. 

33 योिना तथा कायवक्रम संचालन कायवववनि,2075 2075-76 2075/10/13 उ.प.व.त.वा.म. 
34 मखु्यमधरी ग्रामीण सर्क सिुार आयोिना (संचालन) कायवववनि, 

2075 2075-76 
2075/10/29 म.ुम.त.म.प.का. 

प्रथम संशोधन   2075/12/04   

35 िनता आवास कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, 2075 2075-76 2075/10/29 भौ.पू.वव.म. 

36 संि संस्थालाई प्रदान गररने अनदुान सम्वधिी कायवववनि, २०७५ 2075-76 2075/12/21 आ.मा.तथा यो.मं. 

37 प्रदेश रािपर प्रकाशन कायवववनि, २०७५ 2075-76 2075/12/27 आ.मा.त.का.म. 

38 ववपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन) कायवववनि, २०७५ 2075-76 2075/12/27 आ.मा.त.का.म. 
39 प्रदेश सेवाका कमवचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्वधिी कायवववनि, 

207६ 2075-76 2076/01/17 म.ुम.त.म.प.का. 
प्रथम संशोिन   2076/04/15   

40 

सेवा करारमा ईन्धिननयर तथा सव-ईन्धिननयर छनौट सम्वधिी 
कायवववनि कायवववनि, २०७६ 2075-76 

2076/01/17 भौ.पू.वव.म. 

41 

उद्योग पयवटन वन तथा वातावरण मधरालयबाट प्रदान गररने अनदुान 
सम्वधिी कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/01/17 

उ.प.व.त.वा.म. 

42 चैते िान ववशेष सहयोग कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/01/17 भ.ूकृ.त.स.म. 

43 मखु्यमधरी कप फुटवल प्रनतयोनगता संचालन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 म.ुम.त.म.प.का. 

44 चाक्लावधदी खेती कायवक्रम कायवधवयन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 
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45 

सामदुावयक कृवष यान्धरकरण सेवा केधर स्थापना तथा सधचालन 

कायवववनि, 2076 2075-76 
2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

46 अलैन्च खेनत कायवक्रम संचालन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

47 कृवष बिार तथा संकलन केधर ननमावण कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

48 

अनभयानमूखी अदवुा उत्पादन प्रवद्धवन कायवक्रम कायवधवयन कायवववनि, 

२०७६ 2075-76 
2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

49 कफी खेती ववस्तार कायवक्रम संचालन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

50 वकवव खेती प्रवध्दवन कायवक्रम कायावधवयन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

51 

श्रोतकेधर (च्याउ र मौरी ) ववकास कायवक्रम कायावधवयन 
कायवववनि, 2076 2075-76 

2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

52 न्स्क्रन हाउस ननमावण कायवक्रम कायवधवयन कायवववनि, 2076 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

53 कागती खेती प्रवद्धनव कायवक्रम कायवधवयन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

54 

सधुतलािात वगैचा व्यवस्थापन एवं सदुृवढकरण आयोिना 
सधचानल कायवववनि, 2076 2075-76 

2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

55 

व्यवसावयक बंगरु प्रवद्धवन प्रादेन्शक अनभयान कायवक्रम संचालन 
कायवववनि, २०७६ 2075-76 

2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

56 व्यवसायीक पशपुालन कायवक्रम संचालन कायवववनि, २०७६ 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

57 बाख्रा श्रोत केधद स्थfपना कायवक्रम कायवधवयन कायवववनि, 2076 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

58 

व्यवसायीक गाई/भैंसी श्रोत ववकास कायवक्रम संचालन 
कायवववनि, २०७६ 2075-76 

2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

59 उच्च पहार्ीक्षेर पश ुववकास कायवक्रम संचालन कायवववनि, 2076 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

60 बाखा बहृत्तर पकेट ववकस कायवक्रम सधचालन कायवववनि, 2076 2075-76 2076/02/21 भ.ूकृ.त.स.म. 

61 

सगरमाथा वटधस क्लब (एसटीसी) नबउ कोष स्थापना तथा 
संचालन कायवववनि, २०७६ 2075-76 

2076/03/13 आ.मा.त.का.म. 

62 

सेवा करारमा कृवष अनिकृत, प्राववनिक सहायक र नायव 
प्राववनिक छनौट सम्वधिी कायवववनि, २०७६ 2076-77 

2076/04/15 भ.ूकृ.त.स.म. 

63 

अपाङ्गता भएका व्यन्िहरुको प्रदेश स्तरीय सनमनत गठन 
सम्वधिी कायवववनि, २०७६ 

2076-77 2076/04/15 सा.वव.म. 

64 िनता सँग मखु्यमधरी कायवक्रम सञ् चालन कायवववनि २०७६ 
2076-77 2076/05/15 

म.ुतथा मं.प.को 
का. 

65 ववद्यालय ननसवङ्ग कायवक्रम सञ्चालन कायवववनि, २०७६ 2076-77 2076/06/15 सा.वव.म. 

66 प्रदेश स्वास्थय कमवचारी करार कायवववनि, २०७६ 2076-77 2076/06/15 सा.वव.म. 

67 

सामान्िक ववकास मधरालय योिना तथा कायवक्रम (सञ्चालन) 
कायवववनि, २०७६ 

2076-77 2076/07/21 सा.वव.म. 
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13. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धि अद्यावनिक वववरणः 
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14. आ.व. 2076/77 को कानतवक मसाधत सम्म प्रदेश सरकार मन्धरपररषद् मा भएका ननणवय 
संख्याः 140 

िम्मा बैठक संख्याः 19 

15. अन्िल्लो आ.व.मा सञ्चानलत कायवक्रमहरुः 
ववन्त्तय प्रगनत न्स्थनत 

क्र.स.  न्शषवक  ववननयोन्ित ववन्त्तय प्रगनत % कैवफयत  

बिेट खचव 

१  चालू  १०७३८७५३२  ६२५२६३५२  ५८.२२% 
 

२  पूिँीगत  १८२०८७५३२  १०८२५७८६१  ५९.४५% 
 

 
कूल िम्मा  २८९४७५०६४  १७०७८४२१३  ५८.९९% 
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कायवक्रमगत ववन्त्तय प्रगनतः 
क्र.स.  कायवक्रम  चाल ुआ.व. मा 

ववननयोन्ित बिेट 

खचव रकम ववन्त्तय प्रगनत %  कैवफयत  

१  नागररक सनुवुाई कायवक्रम  ३०००००  १८७१५६  ६२.३९% 
 

२  मखु्यमधरीसंग िनता 
कायवक्रम  

१२०००००  ९५१०००  ७९.२५% 
 

३  मानव अनिकार संरक्षण तथा 
संवद्धवन सम्बधिी गोष्ठी तानलम  

५०००००  ३१९२५०  २१.२८% 
 

४  मानव संशािन ववकास 
सम्बधिी तानलम  

१२०००००  ७९७०००  ६६.४२% 
 

५  स्थानीय ननकायका 
िनप्रनतननिीहरुसंग भेला तथा 
अधतरवक्रया कायवक्रम  

१५०००००  १४८८३३५  ९९.२२% 
 

आ.व. 2075/76 को कुल आम्दानीः- अधय प्रशासननक सेवा शलु्क(बोलपर नबक्री बाट)- 
27,000।– (अक्षरुपी रु. सत्ताइस हिार मार)  

16. सावविननक ननकायको वेव साईटः www.ocmcm.p1.gov.np 
17. कायावलयले प्राप्त गरेको बैदेन्शक सहायाता/ऋण तथा अनदुान सम्बधिी वववरणः 

➢ प्रदेश सहयोग कायवक्रम, 
➢ LGCDP कायवक्रमहरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

18. बिेट तथा कायवक्रमः 
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19. कायावलयले वनगवकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावलीः  

सबै सूचना खलु्ला रहेको । 

 

20. कायावलयमा परेको सूचना माग सम्बधिी ननवेदनहरुः 
विर्म फोरम, थापाथली 
कान्धतपरु दैननक  

 

21. यस कायावलयबाट प्रकासन गरी ववतरण गररएकोः 
➢ प्रदेश कानून संग्रह  


