सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन २०६४ को दपा ५ य सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरीको, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ
प्रकाजित वववयण
सूचना साववजननक गने ननकामको नाभ् भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, कणावरी प्रदे ि, वीये न्रनगय सुर्खेत
सूचना साववजननक गये को अवनध् २०७७।०४।०१ दे जर्ख २०७७।०८।३० सम्भ
१.

कामावरमको स्वरुऩ य प्रकृनत

भुख्मभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामावरम, प्रदे ि भजन्रऩरयषद, प्रदे ि नबरको िासन व्मवस्थाको साभान्म ननदे िन, ननमन्रण य सञ्चारन, सञ्चाय,
भ्रष्टाचाय ननमन्रण य सॊघ य स्थानीम तहसॊ गको सम्ऩकव य सभन्वम । कणाव री प्रदे ि, प्रदे ि सयकाय कामवववबाजन ननमभावरी,२०७४ भा
उल्रे र्ख बए फभोजजभ मस कामाव र मको कामव जजम्भे वायीहरू अन्तगवत ऩने कामवह रू सम्ऩादन गनव मस कामाव र मको रानग नेऩार सयकाय
(भजन्रऩरयषद्)फाट स्वीकृ त बई सॊ घीम भानभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्रारमको च.नॊ . २४ नभनत २०७५।०४।०९ को ऩरसाथ
प्राद्ऱ ऩनछल्रो सॊ ग ठन सॊ य चनारे दे हामको सङ्गठन सॊ य चनाको व्मवस्था गये को छ।
क) दुय दृष्टी
ने ऩ रको सॊ ववधान तथा कानू नद्धाया प्रत्माबूत अनधकाय य दावमत्व ऩारना गयी जवापदे ही, ऩायदिी, सहबानगताभू र क एवॊ
जनभुर्खी से वा प्रवाह भापव त सुिासन कामभ गने ।
र्ख) उद्देश्म
प्रदे ि को साववज ननक से वा प्रवाहराई ऩायदिी, ऩरयणाभभुर्खी, जवापदे ही य जनउत्तयदामी फनाइ प्रदे िको ववकास य सभृवद्ध
हानसर गने । प्रदे िभा बयऩदो, ववश्वासनीम, भनफुत सुय ऺा प्रफन्ध नभराइ िासकीम सफरीकयण गने ।
ग) यणनीनत्
अन्तय तह, अन्तय ननकामको सहकामव य सभन्वमभा प्रदे ि सुय ऺा, ववकास तथा सुिासनको प्रत्माबूत गने । प्रदे ि भातहतका
भन्रारम तथा कामाव र महरुको कामवको सभन्वम, सुऩ यीवे ऺ ण, अनुग भन तथा भुल्माङ्कन य ननमन्रण गने ।भानव अनधकायको
सॊ य ऺइण य सम्फद्धव न गने । ननवाव च न कामवभा सहमोग य सभन्वम गने । प्रदे ि स्तयीम भानव सॊ िाधन ववकास मोजना तजुवभा य
कामाव न्वम गने । प्रदे िस्तयभा साववज ननक से वा ववतयणको न्मू न तभ भाऩदण्ड ननधाव य ण य से वाग्राही सन्तुष्टी सवे ऺ ण तथा से वा
प्रवाहको अनुग भन गने ।
२ . कामवऺेर्
मस कामाव र मरे सम्ऩादन गने ऩ ने कामवह रु दे हामनुसाय यहे का छन्


प्रदे ि भजन्रऩरयषद् तथा भुख्मभन्रीको कामाव र म सम्फन्धी कामव गने ।



प्रदे ि नबरको िासन व्मवस्थाको साभान्म ननदे िन, ननमन्रण य सञ्चारन गने ।



प्रदे ि सयकायको कामवववबाजन तथा कामव सञ्चारन गने ।



प्रदे ि सयकयो नीनत तजुवभा, स्वीकृ नत, कामाव न्वमन, अनुगभन य भू ल्माङ्कन गने ।
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प्रदे ि सयकयाको कामवसम्ऩादन ननमभावरी तजुवभा य कामाव न्वमन गने ।



प्रदे ि भन्रारमहरुको कामवको सभन्वम, सुऩ यीवे ऺ ण, अनुग भन तथा भू ल्माङ्कन य ननमन्रण गने ।



प्रदे ि भजन्रऩरयषद्कव ननणवम को कामाव न्वमन य अनुगभन गने ।



प्रदे ि भजन्रऩरयषद्मा ऩे ि हुने ननमभ य आदे िक तजुवभा, स्वीकृ नत तथा प्रभाणीकयण गने ।



प्रदे ि नबरको याजनीनतक, आनथवक , साभाजजक, िाजन्त सुव्मवस्था एवॊ

प्रिासननक गनतववनधहरुको अद्यावनधक,

जनाकायी य सम्फोधन गने ।


भानव अनधकायको सॊ य ऺण य प्रवद्धव न गने ।



सुिासन, भ्रष्टाचाय ननमन्रण य प्रिासन सुधाय गने ।



सॊ वै धाननक ननकमा तथा आमोग, प्रदे ि रोक से वा आमोग य अन्म सॊ घीम तथा प्रादे जिक आमोगसॉ गको सम्ऩकव य
सभन्वम गने ।



सॊ घीम सयकायको स्वीकृ नत फभोजजभ वद्धऩऺीम वा फहुऩ ऺीम स्तयभा बएका सजन्ध, सम्झौता वा सहभनत कामाव न्वमन
गने ।



प्रदे ि प्रभुर्ख को ननदे िन कामाव न्वमन य प्रनतवे द न फनाउने ।



अन्तय प्रदे ि ऩरयषद् य सॊ घ तथा अन्म प्रदे ि य स्थानीम तहसॉ गको सभन्वम य अन्तसम्फन्ध प्रदे िस्तका आमोग तथा
ननकामहरुको गठन एवभ् सञ्चारन य ऩदानधकायीहरुको ननमुजि एवभ् से वा, सुववधा सम्फन्धी नीनत तथा कनू नको
तजुवभा य कामाव न्वमन गने ।



ननवाव च न कामवभा सहमोग य सभन्वम गनव।



प्रदे ि स्तयभा भानव सॊ िाधन ववकास मोजना तजुवभा य कामाव न्वमन गने ।



प्रदे ि ननजाभती से वा य अन्म प्रदे ि सयकायी से वा सञ्चारन सम्फन्धी नीनत, कानू न तथा भाऩदण्ड तजुवभा एवभ्
कामाव न्वमन य अनबरे र्ख व्मवस्थाऩन गने ।



प्रदे ि स्तयका सयकायी ननकामको सॊ ग ठन तथा व्मवस्थाऩन सबे ऺ ण य व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने ।



प्रदे ि स्तयीम तानरभ नीनत तथा भाऩदण्ड ननधाव य ण य स्तयीकयण तथा यावष्डम य प्रदे िस्तयको तानरभ के न्रसॉ गको
सम्ऩकव एवॊ सभन्वम गने ।



प्रदे ि स्तयभा साववज ननक से वा ववतयणको न्मू नतभ भाऩदण्ड ननधाव य ण य से वाग्रही सन्तुवष्ट सवे ऺ ण तथा से वा प्रवाहको
अनुग भन गने ।
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मख्
ु यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायााऱयको संगठनक संरचना
भुख्मभन्रीको ननजज सजचवारम

अनधकृत (प्र./सा.प्र/ ९/१० तह)

भुख्मभन्री

-१

कम््मुटय सहामक/अनधकृत ( ५/६ तह) - १

प्रभुर्ख सजचवको सजचवारम

अनधकृत/७/८ तह/प्र.सा. - १

प्रभुर्ख सजचव
या.ऩ ववजिष्ट श्रे णी - १

प्रिासन तथा फैठक व्मवस्थाऩन भहािार्खा

प्रदे ि सजचव/या.ऩ.प्रथभ/प्र/सा.प्र

सहामक/अनधकृत/५/६ तह./प्र./प्र.सा)

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

- १

- १

प्रिासन तथा भानव सॊसाधन ववकास िार्खा

अनधकृत/७/८ तह/प्र.सा.

- ३

सहामक/अनधकृत ५/६ तह)

कम््मुटय स/अनधकृत (५/६ तह) -१
सहामक (४/५ तह)

- १

का.स श्रे णी वववहन

- ९

ह.स.चा. श्रे णी वववहन

फैठक िार्खा

अनधकृत (प्र./सा.प्र ७/८ तह)

सहामक/अनधकृत ( ५/६ तह)

-१

- १
- १

कम््मुटय स/अनधकृत ( ५/६ तह) - १

िासकीम सुधाय िार्खा

- ७

अनधकृत (प्र./सा.प्र/ ९/१० तह)

१

सहामक/अनधकृत/५/६ तह./प्र./प्र.सा) - १

अनधकृत (प्र./सा.प्र/ ९/१० तह)

- २

सहामक/अनधकृत ( ५/६ तह)

-

कानून भहािार्खा

प्रदे ि सजचव /या.ऩ.प्रथभ/न्माम/कानुन

अनधकृत (प्र./सा.प्र/ ९/१० तह)
अनधकृत (प्रिासन ७/८ तह)
सहामक/अ (प्र. ५ / ६ तह)

-१

-१
- १
- १

सहामक/अनधकृत/५/६ तह./प्र./प्र.सा) - १

- १

अनधकृत/७/८ तह/प्र.सा.

- १

कम््मुटय ईजन्जननमय (प्रा./क.७/८ तह) - १
कम््मुटय स/अनधकृत (५/६ तह)

आनथवक प्रिासन िार्खा

सहामक/अनधकृत ( प्र. ५/६ तह)

रेर्खा अनधकृत (७/८ तह प्र/रेर्खा) - १

रेर्खा सहामक (प्रिासन ४/५ तह प्र/रेर्खा)- १

कानून तथा पैसरा कामावन्वमन िार्खा
उऩसजचव /या.ऩ.वद्धतीम/न्माम/ कानुन- १

भानव अनधकाय प्रवद्धवन िार्खा

अनधकृत/७/८ तह/प्र.सा. - १

सहामक/अ ( प्र. ५/६ तह) - १

कभवचायी अनबरेर्ख िार्खा

सूचना प्रववनध तथा सभन्वम िार्खा

- १

कम््मुटय स/अनधकृत( ५/६ तह) -१

- १

- १

अनधकृत (प्र./सा.प्र/ ९/१० तह)
अनधकृत/७/८ तह/प्र.सा.

कामव जजम्भेवायीहरू

- २
- २

सहामक (४/५ तह)

- १

ह.स.चा. (श्रे णी वववहन)

- १

का.स. (श्रे णी वववहन)

- १

कम््मुटय सहामक/अनधकृत /५/६ तह/ववववध- १

जजम्भेवाय भहािार्खा

१

प्रदे ि भजन्रऩरयषद् तथा भुख्मभन्रीको कामावरम सम्फन्धी

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

२

प्रदे ि नबरको िासन व्मवस्थाको साभान्म ननदे िन, ननमन्रण य सञ्चारन

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

३

प्रदे ि सयकायको कामवववबाजन तथा कामवसञ्चारन

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा
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-१

सहामक/अनधकृत /५/६ तह/प्र./सा.प्र.

४.ननकामभा यहने िार्खा य प्रदान गरयने से वा्
क्र स

- १

मोजना,अनुगभन तथा अनथवक ऩूवावधाय िार्खा

अनधकृत (प्र./सा.प्र/ ९/१० तह) - १

अनधकृत (प्र ७/८ तह/प्र.सा.

प्रदे ि सजचव /या.ऩ.प्रथभ/प्र/सा.प्र

४

प्रदे ि सयकायको नीनत तजुभ
व ा, स्वीकृनत, कामावन्वमन, अनुगभन य भूल्माङ्कन

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

५

प्रदे ि सयकायको कामवसम्ऩादन ननमभावरी तजुभ
व ा य कामावन्वमन

कानून तथा सॊ वैधाननक भानभरा भहािार्खा

६

प्रदे ि भन्रारमहरुको कामवको सभन्वम, सुऩरयवेऺण, अनुगभन तथा भुल्माङ्कन य

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

ननमन्रण
७

प्रदे ि भजन्रऩरयषद्का ननणवमको कामावन्वमन य अनुगभन

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

८

प्रदे ि भजन्रऩरयषदभा ऩेि हुने ननमभ य आदे िको तजुभ
व ा, स्वीकृनत तथा

कानून तथा सॊ वैधाननक भानभरा भहािार्खा

प्रभाणीकयण
९

प्रदे िनबरको याजनीनतक, आनथवक, साभाजजक, िाजन्त सुव्मवस्था एवॊ प्रिासननक

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

गनतववनधहरुको अद्यावनधक जानकायी य सम्फोधन
१०

भानवअनधकायको सॊ यऺण य प्रवद्धवन

कानून तथा सॊ वैधाननक भानभरा भहािार्खा

११

सुिासन, भ्रष्टाचाय ननमन्रण य प्रिासन सुधाय

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

१२

सॊ वैधाननक ननकाम तथा आमोग, प्रदे ि रोक सेवा आमोग य अन्म सॊ घीम तथा

कानून तथा सॊ वैधाननक भानभरा भहािार्खा

प्रादे जिक आमोगसॉगको सम्ऩकव य सभन्वम
१३

सॊ घीम सयकायको स्वीकृनत फभोजजभ द्वद्रऩऺीम वा फहुऩऺीम स्तयभा बएका सजन्ध,

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

सम्झौता वा सहभनत कामावन्वमन
१४

प्रदे ि प्रभुर्खको ननदे िन कामावन्वमन य प्रनतवेदन

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

१५

अन्तयप्रदे ि ऩरयषद य सॊ घ तथा अन्म प्रदे ि य स्थानीम तहसॉगको सभन्वम य

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

अन्तयसम्फन्ध
१६

प्रदे िस्तयका आमोग तथा ननकामहरुको गठन एवभ् सञ्चारन य ऩदानधकायीहरुको

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

ननमुजि एवभ् सेवा, सुववधा सम्फन्धी नीनत तथा कानुनको तजुभ
व ा य कामावन्वमन
१७

ननवावचन कामवभा सहमोग य सभन्वम

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

१८

प्रदे िस्तयीम भानव सॊ िाधन ववकास मोजना तजुभ
व ा य कामावन्वमन

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

१९

प्रदे ि ननजाभती सेवा य अन्म प्रदे ि सयकायी सेवा सञ्चारन सम्फन्धी नीनत, कानुन

िासवकम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

तथा भाऩदण्ड तजुभ
व ा एवभ् कामावन्वमन य अनबरेर्ख व्मवस्थाऩन

4

प्रदे िस्तयका सयकायी ननकामको सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण य व्मवस्थाऩन

२०

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

ऩयीऺण
प्रदे िस्तयीम तानरभ नीनत तथा भाऩदण्ड ननधावयण य स्तयीकयण तथा यावष्डम य

२१

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

प्रदे िस्तयका तानरभ केन्रसॉगको सम्ऩकव एवॊ सभन्वम
प्रदे िस्तयभा साववजननक सेवा ववतयणको न्मूनतभ भाऩदण्ड ननधावयण य सेवाग्राही

२२

िासकीम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

सन्तुवष्ट सवेऺण तथा सेवा प्रवाहको अनुगभन
गाउॉऩानरका य नगयऩानरकाको कभवचायी य कामावरमको व्मवस्था सम्फन्धी कानून

२३

कानून तथा सॊ वैधाननक भानभरा भहािार्खा

तजुभ
व ा

५. ननकामफाट सम्ऩादन हुने कामवह रु


प्रदे ि सयकाय सञ्चारनका रानग आवश्मक ऐन, ननमभ, कामवववनध, भाऩदण्ड आद्वद तजुवभा गने गयाउने ।



सॊ वै धाननक व्मवस्थाअनुसाय ने ऩार सयकाय तथा स्थानीम तहसॉ ग सभन्वम गने ।



प्रदे ि सयकाय य भातहत ननकामफाट कामवजजम्भे वायी अनुसायका नीनत, कामवक्र भ तजुवभा, फजे ट व्मवस्था तथा कामाव न्वमनको
व्मवस्था नभराउने ।



प्रदे ि सयकाय य भातहत ननकामफाट सम्ऩाद्वद त कामवह रुको अनुग भन, भुल्माङ्कन तथा ननदे िन गने ।



प्रदे ि सयकायका सॊ ग ठन तथा जनिजि व्मवस्थाऩन गने ।



सॊ ववधान तथा प्रदे ि सयकाय (कामवववबाजन) ननमभावरी, २०७४ अनुसाय कामाव र मको कामवजजम्भे वायीका कामवह रु गने ।

६. ननकामभा यहने कभवचायीहरुको सॊ ख्मा य कामव ववववयण
१

श्री चन्र भान श्रे ष्ठ

प्रभुर्ख सजचव

२

श्री आनन्द सारु

सजचव

िासवकम सुधाय तथा सभन्वम भहािार्खा

9851229301

३

श्री फरसागय नगयी

सजचव कानून

कानून तथा सॊफैधाननक भानभरा भहािार्खा

9851133677

४

श्री नेर फहादुय काकी

अनधकृत नवौं

भाननीम भुख्मभन्रीज्मूको सजचवारम

७

श्री हेभफहादुय याना

उऩ सजचव

प्रिासन िार्खा

८

श्री रक्ष्भी कुभाय वव.क.

िार्खा अनधकृत

फैठक िार्खा/िासकीम सुधाय िार्खा

९

श्री केिवप्रसाद उऩाध्माम

िार्खा अनधकृत

सूचना सॊ चाय तथा सभन्वम िार्खा

९८५८०८६४००

१०

श्री मुवयाज न्मौऩाने

िार्खा अनधकृत

मोजना अनुगभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन िार्खा

9847068913

११

श्री सववदर िाही

प्रिासन िार्खा

9848050340

१२

श्री प्रेम आचार्य

िार्खा अनधकृत

१३

श्री रार फहादुय र्खरी

अनधकृतस्तय छै टौं

प्रिासन िार्खा (बण्डायण िार्खा)

9858052005

१४

श्री ऩाववती वरी

अनधकृतस्तय छै टौं

िासकीम सुधाय िार्खा

9848003168

१६

श्री नवयाज िभाव

अनधकृतस्तय छै टौं

भाननीम भुख्मभन्रीज्मूको ननजी सजचवारम

9848061692

१८

श्री यभेि प्रसाद ऩाण्डे म

अनधकृतस्तय छै टौं

प्रभुर्ख सजचवज्मूको सजचवारम

9848051612

शाखा अधिकृत

शासकीर् सुिार शाखा
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9849255554

१९

श्री ज्मोती िाही

कम््मुटय अनधकृत छै टौं

सूचना सॊ चाय तथा सभन्वम िार्खा

9848179218

२०

श्री सुवण
व कुभाय िाही

कम््मुटय अनधकृत छै टौं

मोजना अनुगभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन िार्खा

9848038613

२१

श्री ब ुवन कॊडेर

कम््मुटय अनधकृत छै टौं

प्रिासन तथा फैठक भहािार्खा

9848075834

२२

श्री यत्ना ऩौडेर

अनधकृतस्तय

आनथवक ऩूवावधाय िार्खा

9868644601

२३

श्री सॊ द्वदऩ िभाव

कम््मूटय सहामक ऩाॉचौं

फैठक िार्खा

9848140675

२४

श्री चन्र फहादुय भजन्दय

कम््मूटय सहामक ऩाॉचौं

भाननीम भुख्मभन्रीज्मूको ननजी सजचवारम

9848230312

२५

श्री ववनोद ये ग्भी

सहामकस्तय ऩाॉचौं

कानून भहािार्खा

9866708708

२६

श्री दरफहादुय फुढा

सहामकस्तय ऩाॉचौ

प्रिासन िार्खा

9848068937

२७

श्री नववन ढकार

सहामकस्तय ऩाॉचौं

मोजना अनुगभन तथा ननतजा व्मवस्थाऩन िार्खा

9848088897

२८

श्री ननयञ्जना ये ग्भी

सहामकस्तय ऩाॉचौ

प्रिासन िार्खा

9848157195

२९

श्री कानरप्रसाद ऩौडेर

ना.सु.

भाननीम भुख्मभन्रीज्मूको ननजी सजचवारम

9848047544

३०

श्री दुगाव फयार भगय

कम््मुटय सहामक ऩाॉचौ

आनथवक ऩूवावधाय िार्खा

9844863173

३१

श्री िोबा वास्कोटा

सहामकस्तय ऩाॉचौं

प्रिासन िार्खा

9868109385

३२

श्री प्रद्वदऩ फस्नेत

सहामकस्तय ऩाॉचौ

प्रिासन िार्खा

9844805144

३३

श्री द्वदऩेन्र कुभाय नसॊ ह

रेर्खा सहामक

आनथवक प्रिासन िार्खा

9868031768

३५

श्री ढु ण्डीयाज र्खये र

हरुका सवायी चारक

ह.स.चा

9866538888

३६

श्री नतरक प्रसाद ऻवारी

हरुका सवायी चारक

ह.स.चा

9848156524

३७

श्री सागय बट्टयाई

हरुका सवायी चारक

ह.स.चा

9848281204

३८

श्री धभवयाज िाही

हलुका सवारी चालक

ह.स.चा.

9869709324

३९

श्री टे क वहादुय थाऩा

हरुका सवायी चारक

ह.स.चा

9868102450

४०

श्री र्खेभ फहादुय नसॊ ह ठकुयी

हरुका सवायी चारक

ह.स.चा.

९८४८१७४५८६

४१

श्री सोनभ चौधयी

कामावरम सहमोगी

का.स.

9848169966

४२

श्री भोहन नसॊ ह र्खड्का

कामावरम सहमोगी

का.स.

9848232119

४३

श्री दुगाव प्रसाद यतारा

कामावरम सहमोगी

का.स.

9844891636

४४

श्री कौजिरा थाऩा

कामावरम सहमोगी

का.स.

9848085557

४५

श्री सीता साकी

कामावरम सहमोगी

का.स.

9848079092

४६

श्री हरयरार गौतभ

कामावरम सहमोगी

का.स.

9848037594

४८

श्री गौयी यावत

कामावरम सहमोगी

का.स.

9822462110

४९

श्री ववरयन्दा धभरा

कामावरम सहमोगी

का.स.

9868768276

छै टौं

७. से वा प्राद्ऱ गदाव राग्ने दस्तुय य अवनध्
मस कामाव र मफाट प्रवाह गरयने सफै से वा नन्िुल्क रुऩभा प्रवाह गरयने ।
८. ननकाम प्रभुर्ख य सू चना अनधकायी नाभ य ऩद
प्रभुर्ख् प्रभुर्ख सजचव श्री चन्र भान श्रे ष्ठ
सू चना अनधकायी् िार्खा अनधकृ त श्री के िवप्रसाद उऩाध्माम
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९. सम्ऩादन गये को काभको वववयण
•

ने ऩार टे नरनबजन सॉ ग सम्झौता बइ हाम्भा कु डा हाम्भा भुख्मभन्री कामवक्र भ ननमनभत रुऩभा प्रसायण बइयहे को छ ।

•

नागरयकहरुको सुझाव तथा गुनासो हटराइन १०९६ भापव त सम्फोधन बइयहे को छ ।

•

हाम्भा कु डा हाम्भा भुख्मभन्री कामवक्र भ अन्तयगत भाननीम भुख्मभन्रीज्मू फाट कानरकोट, जुम्रा, हुम्रा य भुग ु
ु ाइ गयी सम्फोधन गरयएको छ ।
जजल्राका नागरयकहरुको स्थरगत रुऩभा गुनासो सुन व

•

भाननीम भुख्मभन्री ज्मू फाट प्रथभ चौभानसकभा अनुग भन बएको छ ।

•

प्रदे ि सभन्वम इकाई सञ्चारन कामवववनधको भस्मौदा तमाय बएको छ ।

•

प्रदे ि सयकायको सॊ ग ठन तथा व्मवस्थाऩन सवे ऺ ण उऩय सम्भाननत उच्च अदारत सुर्खे त भा बए रयट भानथ प्रदे ि
सयकायको तपव फाट कानू न भहािार्खाद्धाया आवश्मक प्रभाण सवहत प्रनतयऺा गरयएको छ ।

•

कणाव री प्रदे ि से वा ऩुय स्काय सम्फन्धी कामवववनधको भस्मौदा तमाय बएको छ ।

•

प्रदे ि स्तयभा साववजननक से वा ववतयणको भाऩदण्ड ननधाव य ण साववबौभ नागरयकहरुराई सयर सहज नछटो छरयतो से वा
प्रदान गनव नभू ना कामाव र म भाऩदण्डको भस्मौ तमाय बएको छ ।

•

कामवस म्ऩादन सभन्वम तथा ननदे िन सनभनतको ननमभ फै ठ क सम्ऩन्न बएको छ ।

•

ववद्युतीम सुिासन गुरु मोजना, कभवचायी अनबरे र्ख व्मवस्थाऩन तथा प्रदे ि वकतावर्खाना सञ्चारनको रानग ऩयाभिव
भापव त अनधकाॊ स कामवह रु सम्ऩन्न बएका छन् ।

•

ु ौतीको सनभऺा सम्न्न बएको छ ।
आनथवक वषव २०७६/०७७ भा प्रदे ि सयकायफाट बए गये का प्रगनत वहन य च न

•

स्थानीम तह तथा प्रदे िका ऩदानधकायी तथा स्थानीम तथा प्रदे ि से वाका कभवचायीको सम्ऩनत वववयणराई व्मवजस्थत
तुल्माइएको छ ।

•

प्रदे ि सयकायद्धाया सम्ऩादन गरयनुऩ ने ववकासात्भक, आकजस्भक कामवह रु Group SMS भापव त प्रबावकाय रुऩभा
सम्ऩादन हुॉदै आएको छ ।

•

ववद्युतीम कामाव र म सञ्चारन प्रणारी स्थाऩनाका आधायबूत कामवह रु सम्ऩन्न बएका छन् य ननकट बवव्म प्रणारी
सञ्चारन हुने छ ।

•

कोनबड-१९ सॊ क्र भणराई दृवष्टगत गयी प्रदे ि सभन्वम ऩरयषद तथा स्थानीम तहका प्रभुर्ख प्रिासकीम नधकृ तहरुसॉ ग को
वै ठ क सञ्चारन गनव आवश्मक तमायी ऩुया बएको छ ।

•

कभवचायी अध्ममन छारवृनत सम्फन्धी ननदे जिका ननभाव ण को चयणभा यहे को छ ।

•

प्रदे ि से वाका ननजाभती कभवचायी सरुवा तथा काज सम्फन्धी ननदे जिका, २०७७ भजन्रऩरयषद्भा ऩे ि बएको ।

•

भजन्रऩरयषद्को ६ वटा वै ठ कफाट ४८ वटा ननणवम बएको

•

भजन्रऩरयषद प्रिासन तथा ववद्ये म क सनभनतको एउटा फै ठ कफाट एउटा ननणवम बएको छ ।

•

एउटा कानू न ननभाव ण को रानग सै द्धाजन्तक सहभनत प्रदान गरयएको छ ।

•

चाय वटा ववद्ये म क प्रदे ि सबाभा ऩे ि गनव स्वीकृ नत प्रदान गरयएको छ ।

•

फाह्रवटा कानू न हरु भजन्रऩरयषद्फाट जायी गरयएको छ ।

•

दुई वटा स्थानीम तहको वडा सॊ ख्मा गनव नसपारयस गरयएको छ ।

•

प्रदे ि तथा स्थानीम िासन सहमोग कामवक्र भअन्तगवत प्रदे ि कामवक्र भ कामाव न्वमन इकाईफाट भन्रारम य भातहतका
कामाव र महरुभा कामवय त GESI focal कभवचायीहरुराई रै वङ्गक सभानता साभाजजक सभावे िीकयण तथा रै वङ्कक
उत्तयदामी फजे ट ऩरयऺण सम्फन्धी अनबभुजर्खकयण कामवक्र भ य प्रदे ि सुिासन के न्रफाट र्खरयद सॉ ग सम्फजन्धत
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कभवचायीहरुको रानग साववजजक र्खरयद प्रवक्रमा तथा र्खरयद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी तानरभ, भन्रारमको स्वकीम य नीजज
सजचवारमभा कामवय त कभवच यीहरुको रानग जिष्टाचाय तथा सजचवराम व्मवस्थाऩन तानरभ य कोनबड सॊ क टभा से वा
प्रवाह सम्फन्धी तानरभ सञ्चारन गरयएको छ।

ऐनहरुको सू ची्


एवककृ त वस्ती ववकास कामवक्र भ कामाव न्वमन कामवववनध



कणाव री प्रदे ि भजन्रऩरयषद्को सदस्मको आचाय सॊ वहता



कामव ववबाजन ननमभावरी



कामव सम्ऩादन ननमभावरी



प्रदे ि भजन्रऩरयषद्सम्फन्धी कामवववनध



सजञ्चतकोष ननमभावरी, २०७५



साववजननक नरर्खत प्रभाजणकयण ननमभावरी



अनुदान व्मवस्थाऩन कामवववनध ननमभ



कणाव री उज्मारो कामवक्र भ कामाव न्वमन कामवववनध



दनरत भवहरा आम आजवन कामवववनध, २०७७



प्रदे ि से वाका कभवचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवववनध, २०७५



प्राववनधक जनिजि से वा कयायभा छनौट गने सम्फन्धी कामवववनध



प्राववनधक जनिजि से वा कयायभा छनौट गने कामवववनध, २०७७ ऩवहरो सॊ िोधन



फैं क र्खाता छोयीको, सुय ऺा जीवन बयीको कामवक्र भ सॊ चारन कामवववनध



फै ङ क र्खाता छोयीको सुय ऺा जीवनबयीको कामवक्र भ सञ्चारन (ऩवहरो सॊ िोधन) कामवववनध, २०७७



फै ठ क तथा कामवक्र भ सञ्चारन कामवववनध, २०७७



कणाव री प्रदे ि वविे ष कामवक्र भ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववनध, २०७७



भुख्मभन्री योजगाय कामवक्र भ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामवववनध,२०७७ (ऩवहरो सॊ िोधन)



श्रभ द्वद न अनबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवववनध

कणावरी प्रदे ि वविे ष कामवक्रभ
क्र.सॊ .

कामवक्र भको नाभ

फजे ट रु हजायभा

१

भुख्मभन्री योजगाय कामवक्र भ

रु. १८०००००

२

भुख्मभन्री जीववकोऩाजवन कामवक्र भ(र्खाना नाना य छाना

रु. २०००००

कामवक्र भ) सम्फजन्धत ववषमगत भन्रारम भापव त कामाव न्वमन
गरयने छ
३

ऩू वाव धाय वविे ष कामवक्र भ बौनतक ऩू वाव धाय ववकास

रु. १२०००००

४

कणाव री उज्मारो कामवक्र भ

रु. २५००००

५

एकीकृ त फस्ती ववकास कामवक्र भ

रु. २५००००

भन्रारमफाट सॊ चारन गरयने छ
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नीनतगत तथा कानू न व्मवस्था सम्फन्धी कामवह रु
 कणाव री प्रदे ि वविे ष कामवक्र भ सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ननदे जिका, २०७७ स्वीकृ त बइ कामाव न्वमनभा यहे को।


भुख्मभन्री योजगाय कामवक्र भ सञ्चारन कामवववनध, २०७७(ऩवहरो सॊ िोधन) स्वीकृ त बइ कामाव न्वमनभा यहे को।



कणाव री उज्मारो कामवक्र भ कामाव न्वमन ननदे जिका, २०७७ स्वीकृ त बइ कामाव न्वमनभा यहे को।



एकीकृ त वस्ती ववकास कामवक्र भ कामाव न्वमन ननदे जिका, २०७७ स्वीकृ त बइ कामाव न्वमनभा यहे को।



भुख्मभन्री भवहरा, दनरत, मू वा उद्यभजिरता तथा आमआजवन कामवक्र भ सञ्चारन कामवववनध, २०७७ भजन्रऩरयषद्भा
ऩे ि बएको।

सॊ यचनागत तथा सॊ स्थागत व्मवस्था सम्फन्धी कामवह रु


नीनतगत ननणवम को रानग ननदे िक सनभनतको व्मवस्था बएको



अनुग भनका रानग उच्चस्तयीम अनुग भन सनभनत



सभन्वम तथा नसपारयस सनभनत



स्थानीम तहको कामवऩानरकाराई सहबागी गयाएइको

भुख्मभन्री योजगाय कामवक्र भ


कणाव री प्रदे ि अन्तयगतका १० जजल्रा ७९ स्थानीम तहका ७१८ वटा वडाहरुको रानग जनसॊ ख्मा, गरयवी, बारयत
रागत, उऩबोिा भू ल्म सू ची तथा ववकासको स्तय सभे त को आधायभा न्मुन तभ सीभा सवहत ३४ रार्ख दे जर्ख ६५ रार्ख
सम्भ फजे ट फाॉ ड पाॉ ट गयी २ अयव ९७ कयोड ७१ रार्ख ५१ साभाजजक ववकास कामाव र मभा ऩठाइएकोव छ
जसफाट ने ऩार सयकायरे तोके को न्मुन तभ दै ननक ज्मारा रु ५१७ का दयरे १४ रार्ख १३ हजाय २६१ योजगाय
द्वद नफाट फे योजगाय नागरयकहरु राबाजन्वत हुने तथा ववववध ऩू वाव धाय ननभाव ण तथा आमआजवन तथा उद्यभजिरता
ववकासका अनधकतभ ३ हजाय ५ सम ९० दे जर्ख न्मुन तभ २ हजाय १ सम ५४ मोजना सम्ऩन्न बई योजगायी ऺे र
ववजिष्टता कामभ हुने छ । साथै भौज्दात यहे को फजे ट कामवप्र गनतको आधायभा ऩुन फाॉ ड पाॉ ट गयी थऩ योजगायी नसजवना
गरयने छ ।

कणावरी उज्मारो कामवक्रभ


चारु आनथवक वषवभा २५ कयोड ववननमोजन बएकोभा आमोजनाहरु छनौट तथा फजे ट फाॉ ड पाॉ ट सम्ऩन्न गयी
कामाव न्वमनको रानग जजल्रा जस्थत ऩू वाव धाय ववकास कामाव र महरुभा यकभ हस्तान्तयण गरयएको छ ।

एकीकृ त वस्ती ववकास कामवक्रभ


मस कामवक्र भको रानग चारु आनथवक वषवभा २५ कयोड ववननमोजन बएकोभा गत आनथवक वषव २०७६/०७७ भा
सञ्चानरत मोजनाराई क्रभागत रुऩभा ननयन्तयता द्वद दै नमाॉ मोजनाहरु छनौटको चयणभा यहे का छन् ।
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उद्यभिीरता तथा आम आजवन कामवक्रभ, भुख्मभन्री भवहरा, दनरत, मू वा उद्यभजिरता तथा आमआजवन कामवक्र भ, भुख्मभन्री
जीववकोऩाजवन कामवक्रभ (र्खाना, नाना, छाना कामवक्र भ) य िेम य साझे दायी तथा सहुनरमत कजाव कामवक्रभ


उल्रे जर्खत कामवक्र भहरु कामाव न्वमनको रानग कामवववनध ननभाव ण को क्रभभा यहे को छ ।

योजगायभू रक ऩू वावधाय वविेष कामवक्रभ


चारु आनथवक वषवभा १ अवव २० कयोड फजे ट ववननमोजन सो फजे ट बौनतक ऩू वाव ध य ववकास भन्रारमभा हस्तान्तयण
बइ मोजनहरु कामाव न्वमनभा यहे का छन् ।

आम्दानी र्खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण
चारुत पवको जम्भा

फजे ट् १०६५१८०००।००

र्खचव २४४१००९३।९९

फाॉ की ८२१०७९०६।०१

ऩुॉजजगततपवको जम्भा

फजे ट् १३२५००००।००

र्खचव ३५३१२।००

फाॉ की १३२१४६८८।००

ननकामको फे ब साईट् फे ब साईट् ocmcm.karnali.gov.np

इभेर: ocmcmkarnali@gmail.com

सयकायी डोभेन इभेर: ocmcm@karnali.gov.np
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