
आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम, 
 गण्डकी प्रदेश, 
 ऩोखया, नऩेार 

२०७६/७७ सारको वार्षिक प्रगमत र्ववयण 

ऩरयचम 

१. ऩषृ्ठबमूभ् 
प्रदेश मबर शान्न्त सयुऺा, र्वऩद् व्मवस्थाऩन, कानून एवॊ न्माम, प्रदेश सबा भामभरा, सूचना तथा सञ्चाय जस्ता ऺेर 
आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारमको भूख्म कामि न्जम्भेवायी यहेको छ । प्रदेश सयकाय कामि र्वबाजन 
मनमभावरी, २०७४ रे तोकेका कामिऺ ेरका र्वषमभा नीमत, कानून तथा भाऩदण्ड फनाउने, कामािन्वमन गने य मनमभन 
गने कामि मस भन्रारमफाट सम्ऩादन हुॉदै आएको छ ।  

२. दूयदृर्ट् 
सयुन्ऺत प्रदेशको मनभािण ।  

३. रक्ष्म् 
प्रदेशभा शान्न्त सयुऺा, अभनचमन य सशुासनको व्मवस्था गने । 

४. उद्दशे्म् 
शान्न्त सयुऺा, र्वमधको शासन, भानव अमधकाय य सूचना सञ्चायको र्वकास गनुि ।  

५. कामि न्जम्भेवायी् 
गण्डकी प्रदेश सयकाय, कामिर्वबाजन मनमभावरी, २०७४ फभोन्जभ मस भन्रारमरे सम्ऩादन गनुिऩने कामि 
न्जम्भेवायीहरु देहामअनसुाय यहेका छन:् 

1. प्रदेश शान्न्त सयुऺा य सवु्मवस्था सम्फन्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना तजुिभा तथा कामािन्वमन, 
मनमभन, सूचना सङ्करन, भूल्माङ्कन य प्रमतवेदन तथा सॊघसॉगको सभन्वम य सहकामि । 

2. अमतर्वन्शट व्मन्ि, भहत्वऩूणि बौमतक सॊयचना, सॊवेदनशीर साविजमनक स्थर तथा सभायोहको सयुऺा । 

3. सॊघीम य प्रदेश सयुऺा मनकामसॉगको सम्ऩकि , सम्फन्ध, सूचना आदान प्रदान य सभन्वम । 

4. सॊघीम कानून फभोन्जभ प्रदेश प्रहयी सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य मनमभन । 

5. प्रदेशमबरको अऩयाध अनसुन्धान, सूचना सङ्करन, योकथाभ, मनमन्रण तथा सभन्वम । 

6. प्रदेश सबाभा ऩेश हनुे मफधेमक तजुिभा य प्रभाणीकयण सम्फन्धी । 

7. कानून, न्माम तथा प्रदेश सबा भामभरा सम्फन्धी । 

8. अन्तयार्िम सीभा ऺेरभा हनुे अऩयाध य गमतर्वमधको सूचना सङ्करन, र्वश्लषेण य उऩमोग तथा अन्तयािर्िम 
सीभा सयुऺाभा सहमोग । 

9. आधायबतू भानव अमधकायको सॊयऺण, नागरयक स्वतन्रताको यऺा तथा प्रफर्द्िनभा सहमोग । 

10. प्रादेन्शक कायागाय तथा र्हयासतको व्मवस्थाऩन य सयुऺा, थनुवुा तथा कैदीहरुको भानव अमधकायको सॊयऺण 
य एक प्रदेशफाट अको प्रदेशभा अमबमिु, थनुवुा वा कैदीको स्थानान्तयण सम्फन्धी । 

11. साभदुार्मक प्रहयी । 

12. प्रदेशमबरको सडक सयुऺा य ट्रार्पक व्मवस्थाऩन । 

13. प्रदेशमबर न्मार्मक य अधिन्मार्मक मनकामरे गयेका पैसरा कामािन्वमन ।  

14. प्रदेशमबरका गैयसयकायी सॊघ, सॊस्थाहरुको अमबरेख य सभन्वम । 

15. गनुासो य र्वऩद् व्मवस्थाऩन । 



16. सॊघीम भाऩदण्ड फभोन्जभ हातहमतमाय, खयखजाना तथा र्वष्पोटक ऩदाथिको मनमभन । 

17. पौजदायी कामिर्वधी कानूनको कामािन्वमन । 

18. अऩयाध तथा मातना ऩीमडतको ऩनुस्थािऩना य ऺमतऩूमति । 

19. मनवायक नजयफन्द य स्थानहद सम्फन्धी । 

20. अन्तयप्रदेश सम्फन्ध ।  

21. सयकायी प्रमोजनका रामग जग्गा अमधग्रहण तथा सम्ऩन्ि प्रामि सम्फन्धी प्रादेन्शक नीमत तथा कानून तजुिभा, 
कामािन्वमन य मनमभन तथा जग्गा र्ववाद सभाधान । 

22. स्थानीम प्रशासनको सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य सभन्वम । 

23. ऩारयवारयक भाभरा (र्ववाह, सम्ऩन्ि हस्तान्तयण, सम्फन्ध र्वच्छेद, टुहयुा, धभिऩरु, धभिऩरुी, उियामधकाय य 
सॊमिु ऩरयवाय) सम्फन्धी नीमत, कानून य भाऩदण्ड तजुिभा, कामािन्वमन य मनमभन । 

24. र्वऩद् व्मवस्थाऩन, जोन्खभ न्मूमनकयण य र्वऩद् प्रमतकामि, प्रादेन्शक र्वऩद् कोष स्थाऩना य सञ्चारन, स्थानीम 
र्वऩद् कोषभा सहमोग, तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन तथा अनसुन्धान, र्वऩद् जोन्खभ ऺेर नक्साङ्कन य 
फस्ती स्थानान्तयण सम्फन्धी प्रादेन्शक नीमत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना । 

25. उऩामध, सम्भान तथा र्वबषूणको मसपारयस । 

26. प्रदेशस्तयभा साविजमनक मफदा, उत्सव, उदॊ आददको व्मवस्थाऩन । 

27. प्रदेशस्तयभा ददगो शान्न्त व्मवस्थाऩन तथा द्वन्द्वफाट ऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत व्मन्िको ऩनुस्थािऩन सम्फन्धी । 

28. सत्ममनरुऩण तथा भेरमभराऩ य वेऩिा ऩारयएका व्मन्ि सम्फन्धी । 

29. प्रदेशस्तयको र्वद्यतुीम सञ्चाय भाध्मभ सञ्चारन सम्फन्धी नीमत, कानून य भाऩदण्ड तजुिभा, कामािन्वमन य 
मनमभन तथा अनभुमत, इजाजत य नवीकयण । 

30. प्रदेशस्तयभा तायमिु य ताययर्हत ब्रोडब्माण्ड ऩूवािधायको र्वकास, व्मवस्थाऩन य मनमभन । 

31. प्रदेशस्तयभा सूचना प्रर्वमधको प्रवधिन, सूचना प्रर्वमध ऩाकि को मनभािण, सञ्चारन य मनमभन । 

32. प्रदेशमबर टेमरसेन्टय सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य मनमभन । 

33. साइवय सयुऺा अनगुभन । 

34. छाऩा सञ्चाय भाध्मभको दताि, अनभुमत, आचाय सॊर्हता मनधाियण य अनगुभन, अमबरेखाङ्कन, फगॉकयण, सञ्चारन 
य मनमभन । 

35. प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना साभग्रीको उत्ऩादन, प्रकाशन य र्वतयण । 

36. श्रभजीवी सञ्चायकभॉहरुको न्मूनतभ ऩारयश्रमभक अनगुभन । 

37. प्रदेशस्तयीम प्रसे यन्जिाय सम्फन्धी । 

38. केफरु र्वतयणको इजाजत, नवीकयण य मनमभन । 

39. सूचनाको हक सम्फन्धी प्रादेन्शक नीमत, कानून तथा भाऩदण्ड तजुिभा य कामािन्वमन । 

40. चरन्चर मनभािण, हर सञ्चारन तथा प्रदशिन अनभुमत य मनमभन । 

 

  



 

६. स्वीकृत दयवन्दी य ऩदऩूमति  

 
क्र.सॊ ऩद सेवा सभूह शे्रणी/तह दयवन्दी ऩदऩूमति रयि 

१ सन्चव नेऩार प्रशासन  या.ऩ. प्रथभ १ १ - 
२ अमधकृत नेऩार प्रशासन साभान्म प्रशासन नवौँ/दशौँ २ १ १ 

३ उऩ-सन्चव नेऩार न्माम कानून या.ऩ दद्वतीम १ १ - 
४ अमधकृत नेऩार प्रशासन साभान्म प्रशासन सातौँ/आठौँ ६ ६ - 
५ रेखा अमधकृत नेऩार प्रशासन रेखा सातौँ/आठौँ १ १ - 
६ कानून अमधकृत नेऩार न्माम कानून या.ऩ ततृीम २ २ - 
७ सहामक/अमधकृत नेऩार प्रशासन साभान्म प्रशासन ऩाॉचौँ/छैटौँ ९ ९ १ 

८ कम््मूटय अऩयेटय 
/अमधकृत 

नेऩार र्वर्वध र्वर्वध ऩाॉचौँ/छैटौँ ४ १ ३ 

९ सहामक नेऩार प्रशासन साभान्म प्रशासन चौथो/ऩाॉचौँ १ १ - 
१० सहामक रेखाऩार नेऩार प्रशासन रेखा चौथो/ऩाॉचौँ १ १ - 
११ हसचा नेऩार 

इन्न्जमनमरयङ 

भेकामनकर तह र्वहीन ४ - - 

१२ कामािरम सहमोगी नेऩार प्रशासन साभान्म प्रशासन तह र्वहीन ६ १ - 
 जम्भा    ३८ ३३ ५ 

 

७. याजस्व सॊकरनको र्ववयण् 
याजस्व सॊकेत नॊ र्ववयण मस वषिको 

याजस्व आम्दानी 
सॊन्चत कोष 
दान्खरा यकभ 

कैर्पमत 

१४११३ अन्म र्वक्रीफाट 
प्राि 

1925 दान्खरा बएको  

14229 अन्म प्रशासमनक 
सेवा शलु्क 

41000 दान्खरा बएको  

15111 फेरुज ुदान्खरा 48830 दान्खरा बएको  

 

८. र्विीम सभानीकयण अनदुानको स्रोतफाट कामािन्वमन गरयएका कामिक्रभहरुको र्ववयण 

        (रु.हजायभा) 
कामिक्रभ खचि फजेट खचि 

प्रदेश सयकाय र्विीम सभानीकयण प्रदेश सयकाय र्विीम सभानीकयण 

22522 1980 31250 1966.592 4728.744 

 

  



९. आमथिक वषि २०७६/७७ को र्विीम र्ववयण 

                 (रु. हजायभा)  

क्र.सॊ शीषिक र्वमनमोजन  खचि  खचि प्रमतशत 

१ चार ु 126536 78960.6 62.4 

२ ऩूॉजीगत 331726 141991.4 42.8 

३ जम्भा 458262 220952.0 48.2 

 

१०. सम्ऩाददत भखु्म भखु्म कामिहरु 

क. र्वऩद् व्मवस्थाऩन:  
1. र्वऩद सिाह अमबमान अन्तगित देहाम फभोन्जभ चाय प्रकायका र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अभ्मास 

(मसभरेुशन) सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 क्र.सॊ  अभ्मास  सॊमोजन  स्थान/मभमत  र्क्रमाकराऩ
 १ Rescue Rope (खोचफाट 

उद्दाय  )

 नेऩार प्रहयी  ड्याभसाइड/०७६/०६/२९ खोचभा पसेको भान्छेको उद्दाय 
 गने

 २  Firefighting Exercise  नेऩारी सेना  ऩथृ्वीचोक /०७६/०६/२९  आगो मनबाउन मसकाउने
 ३  Deep Diving Exercise  सशस्त्र प्रहयी  पेवातार /०७६/०६/२९ ऩानीभा डवेुको व्मन्िको उद्दाय 

 गने

 ४  Road Accident  सफै सयुऺा मनकाम  ऩथृ्वीचोक /०७६/०७/०२  सडक दघुिटनाभा उद्दाय गने
 

2. र्वऩद व्मवस्थाऩन कोषभा रु. १ कयोड जम्भा गरयएको । सो कोषफाट ५२ राख ६२ हजाय १७ 
रुऩैमा र्वऩद् ऩीमडतराई याहत उऩरब्ध गयाईएको, 

3. खोज तथा उद्दायका रामग आवश्मक ऩने साभग्री खरयद गयी बण्डायण गरयएको,  

4. आमथिक वषि २०७५/७६ को र्वऩद्का घटना र्ववयणको वार्षिक प्रमतवेदन तमाय,  

5. शान्न्त सयुऺाको अवस्था, र्वऩद्का घटना य कोमबड-१९ को सभन्वम सम्फन्धी दैमनक प्रमतवेदन,  

6. प्रदेश गोदाभ घयभा यहेको भौज्दात फाट न्जल्रा र्वऩद् व्मवस्थाऩन केन्रराई य प्रदेश स्तयका 
भन्रारमराई जम्भा 577 थान ऩार/मरऩार उऩरब्ध गयाइएको, 

7. र्वऩद् जोन्खभ न्मूनीकयण यणनीमतक कामिमोजना-२०७७, प्रदेश आऩतकामरन कामि सॊचारन केन्र 
सॊचारन मनदेन्शका-2077, र्वऩद् जोन्खभ न्मूनीकयण नीमत-2077 य प्रदेश गोदाभघय सॊचारन 
कामिर्वमध-2077 को भस्मौदा तमाय 

8. कोमबड-१९ मनमन्रण य व्मवस्थाऩनका रामग प्रदेशका सयुऺा मनकामहरुराई स्वास्थ्मजन्म साभग्री 
खरयदका रामग अन्ख्तमायी प्रदान गयी खरयदकामि सम्ऩन्न ।   

ख. शान्न्त सयुऺा व्मवस्थाऩन्- 
१. गण्डकी प्रदेशको आन्तरयक सयुऺा यणनीमत् गण्डकी प्रदेशको आन्तरयक सयुऺा यणनीमत तमाय । 



२. प्रदेश सयुऺा गोष्ठी् गहृ भन्रारम य मस भन्रारमको सॊमिु आमोजनाभा भाननीम गहृभन्रीज्मू, भाननीम 
भखु्मभन्रीज्मू, भाननीम आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रीज्मू, प्रभखु सन्चवज्मू, सयुऺा मनकामका 
ऩदामधकायी य न्जल्रा सयुऺा समभमतका ऩदामधकायी सभेतको उऩन्स्थमतभा मभमत २०७६।११।१६ य १७ 
गते प्रदेशस्तयीम सयुऺा गोष्ठी सम्ऩन्न ।  

३. ट्रार्पक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामिहरु्  

१. भादक ऩदाथि सेवन गयेय हनुे सवायी दघुिटनाको न्मूनीकयण गनि प्रदेश न्स्थत सफै न्जल्राभा बे्रथराईजय 
उऩरब्ध गयाईएको (कास्की ४ थान, नवरऩयु २ थान य वाॉकी ९ न्जल्राभा १/१ थान गयी कूर १५ 
थान) । 

२. ट्रार्पक सचेतना अमबवृर्र्द् गनि साभदुार्मक र्वद्यारमका र्वद्याथॉहरु सभऺ सचेतना कामिक्रभ सॊचारन 
कामिराई मनयन्तयता ।  

४. मसमसर्टबी खरयद तथा जडान्  

सडक सयुऺा एवॊ ट्रार्पक व्मवस्थाऩन कामिक्रभको कामािन्वमन अवधायणा-ऩर तमाय ।  

५. शर्हद, अऩाङ्गता बएका तथा फेऩिा ऩारयएका व्मन्िका ऩरयवाय एवॊ द्वन्द्व र्ऩमडतको याहत तथा ऩनुस्थािऩना् 
शर्हद, अऩाङ्गता बएका तथा फेऩिा ऩारयएका व्मन्िका ऩरयवाय एवॊ द्वन्द्व र्ऩमडतका रामग कृर्ष ऺेरको 
भाध्मभफाट याहत उऩरब्ध गयाउन कामिक्रभ कामािन्वमन अवधायणाऩर तमाय ।  

६. प्रदेश सयुऺा सभन्वम समभमतको मनममभत वैठक् 
भा. आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रीज्मूको अध्मऺताभा आ.व.2076।077 भा 7 ऩटक प्रदेश 
सयुऺा सभन्वम समभमतको वैठक फसी सयुऺा अवस्थाको र्वष्रेषण एवॊ आवश्मक मनणिम गयी कामािन्वमनका 
रामग सम्फन्न्धत मनकामभा ऩठाईएको ।  

७. प्रदेश कभाण्ड ऩोट तथा प्रदेश मनवािचन सेरको वैठक् 
मभमत 2076।08।14 गते बएको उऩ-मनवािचनराई स्वच्छ, मनष्ऩऺ, बमयर्हत य भमािददत फनाउन े
सम्फन्धभा प्रदेश कभाण्ड ऩोट तथा प्रदेश मनवािचन सेरको सभन्वमतात्भक प्रमासभा शान्न्तऩूविक, बमयर्हत य 
र्वश्वसनीम वातावयणभा सम्ऩन्न ।  

८. कोमबड-19 को सॊक्रभण योकथाभ तथा न्मूनीकयण सम्फन्धभा् 
भन्न्रऩरयषदको मभमत 2076।12।24 य 2077।02।25 को मनणिम अनसुाय गण्डकी प्रदेशभा कोयोना 
बाईयसको सॊक्रभण व्मवस्थाऩन तथा जोन्खभ न्मूनीकयणका रामग न्जल्रा प्रशासन कामािरम एवॊ सम्ऩूणि 
सयुऺा सॊमन्रको ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩनको साभूर्हक प्रमासभा प्रशासमनक खचि गने गयी सम्फन्न्धत 
न्जल्रा प्रशासन कामािरमराई दईु चयणभा गयी कूर रु. 2 कयोड 25 राख अन्ख्तमायी प्रदान । 

९. सयुऺा मनकामहरुको बौमतक ऩूवािधाय मनभािण सम्फन्धभा् 
सयुऺा मनकामसॉगको सहकामि एवॊ सभन्वम अमबवृर्र्द् गदै जाने क्रभभा न्जल्रा प्रशासन कामािरम, ऩवित भा 
सयुऺागाडिहरुको आवास प्रमोजनको रामग कामािरम ऩरयसयमबर यहेको ग्मायेज बवनको छतभा ट्रस मनभािण 
य यार्िम अनसुन्धान गण्डकी प्रदेश कामािरम, ऩोखया को बवनको भामथल्रो तल्राभा यहेको ट्रस (छाना) य 
कामािरम ऩरयसयभा यहेको प्रमतऺारमको भभित सम्बाय । 



१०. Daily Reporting: गण्डकी प्रदेशभा शान्न्त सयुऺा एवॊ र्वऩद् सम्फन्धी घटनाहरुको दैमनक रुऩभा भा. 
भखु्मभन्रीज्मू, भा. आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रीज्मू, प्रभखु सन्चवज्मू सभऺ दैमनक रुऩभा 
रयऩोर्टिङ्ग। 

ग. प्रहयी प्रशासन तथा कायागाय व्मवस्थाऩन्-  

१. ईराका प्रहयी कामािरम/प्रहयी चौकी मनभािण् 
प्रहयी कामािरमको बौमतक ऩूवािधाय र्वकासका रामग मनम्नानसुायका ईराका प्रहयी कामािरम/प्रहयी चौकीको 
मनभािण कामि आयम्ब ।  

क्र .सॊ.  स्थानीम तहको नाभ प्रहयी ईकाई य मनभािण स्थान 

१. सनु्दयफजाय न .ऩा. , रभजङु्ग ईराका प्रहयी कामािरम, बोटेवडाय, सनु्दयफजाय-8 

२. फन्न्दऩयु गा .ऩा. , तनहुॉ ईराका प्रहयी कामािरम, फन्दीऩयु, चौकीटोर, फन्दीऩयु-4  

३. रोभन्थाङ्ग गा .ऩा. , भसु्ताङ्ग मसभा प्रहयी चौकी, रोभन्थाङ्ग 

४. र्वनमी मरवेणी गा .ऩा. , नवरऩयासी )फ.सु.ऩू(.  ईराका प्रहयी कामािरम, मरवेणी 
५. चभुनबु्री गा .ऩा. , गोयखा मसभा प्रहयी चौकी, राके 

६. न्घरयङ्ग गा .ऩा. , तनहुॉ प्रहयी चौकी, न्घरयङ्ग, ऩोखयीछाऩ-3 

७. काठेखोरा गा .ऩा. ,मफॉह,ु फाग्रङु्ग प्रहयी चौकी, धम्जा, मफहुॉ 
८. नासो गा .ऩा. , भनाङ्ग मसभा प्रहयी चौकी, धायाऩानी 
९. यघगुॊगा गा .ऩा. , म्माग्दी प्रहयी चौकी, भौवापाॉट 

10. र्वहादी गा .ऩा. , ऩवित प्रहयी चौकी, यानीऩानी 
11. र्वरुवा गा .ऩा. , स्माङ्गजा र्वरुवा प्रहयी चौकी, र्वरुवा फजाय-1 

12. कारीगण्डकी गा .ऩा. , स्माङ्गजा प्रहयी चौकी र्वघाि, स्माङ्गजा 
२. प्रदेश प्रहयी तामरभ केन्रको बवन मनभािण् 

प्रदेश प्रहयी तामरभ केन्रको बौमतक सॊयचना र्वस्तायका रामग आ.व.2076।077 भा कऺाकोठा, 
प्रन्शऺाथॉ ब्मायेक रगामत 10 वटा Prefab बवनको मनभािण कामिराई अगाडी फढाईएको । 

३. प्रहयी कामािरमहरुको बौमतक ऩूवािधाय मनभािण् 
प्रहयी कामािरमहरुको बौमतक ऩूवािधाय मनभािण तथा स्तयोन्नमतका रामग गण्डकी प्रदेश दॊगा मनमन्रण प्रहयी 
गण, तनहुॉको Puff Building मनभािण कामि आयम्ब बएको, गण्डकी प्रदेश ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, ऩोखयाको 
ट्रस मनभािण, ईराका प्रहयी कामािरम, आॉफखैुयेनीको थनुवुा कऺ मनभािण, न्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, 
कास्कीभा साविजमनक मनभािणको कामि बएको।  

४. प्रहयी कामािरमहरुराई सवायी साधन उऩरब्धता् 
प्रहयी प्रशासनराई श्रोतसाधनमिु फनाउन े उद्देश्मरे आवश्मकता अनसुाय एघाय वटै न्जल्राभा गयी कूर 
28 थान भोटयसाईकर उऩरब्ध गयाईएको य 4 थान गाडी खरयद बई हस्तान्तयण हनुे क्रभभा यहेको ।  

५. कोमबड-19 को सॊक्रभण व्मवस्थाऩन तथा जोन्खभ न्मूनीकयणको रामग भनु्ग्रनभा प्रहयी चेकऩोट मनभािण् 
कोमबड-19 सॊक्रभणको योकथाभ तथा मनमन्रणका रामग प्रदेश प्रवेश गने नाका तनहुॉ न्जल्रा न्स्थत 
भनु्ग्रनभा नमाॉ स्थाऩना हनुे प्रहयी चेकऩोटभा खर्टने प्रहयी कभिचायीहरुको रामग ब्मायेक, भेश, शौचारम तथा 
स्नानगहृ मनभािण । 



६. गण्डकी प्रदेश प्रहयी र्वधेमकको भस्मौदा् 
प्रदेशमबरका 11 वटै न्जल्राफाट प्रदेश प्रहयी ऐन तथा यणनीमत तजुिभा सम्फन्धभा सझुाव सॊकरन गने गयी 
प्रदेश प्रहयीको गठन सम्फन्धी अवधायणा-ऩर तमाय गरयएको छ। प्राि सझुाव सर्हतको प्रमतवेदन एवॊ 
गण्डकी प्रदेश प्रहयी र्वधेमकको भस्मौदा तमाय ऩारयएको ।  

७. कायागाय कामािरमको बौमतक ऩूवािधाय स्तयोन्नमत् 
कायागाय व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउनको रामग कास्की, ऩवित, रभजङु्ग, गोयखा य तनहुॉ न्जल्रा 
न्स्थत कायागाय कामािरमहरुभा फन्दीगहृ भभितसम्बाय, ऩखािर तथा छत भभित, ट्रस मनभािण आददको कामि 
गरयएको । 

घ.सूचना सभन्वम:  

1. नेऩार ऩरकाय भहासॊघ गण्डकी प्रदेशको सॊचाय गमतर्वमध सम्फन्धभा अन्तर्क्रि मा सम्ऩन्न, 
2. २०७६ साउन २८ सूचना तथा प्रर्वमध प्रवधिन गोष्ठी आमोजना,  

3. येडीमो नेऩारफाट हयेक शमनवाय साॉझ ५:२५ फजे "गण्डकी सयोकाय" नाभक कामिक्रभ सञ्चारन बईयहेको, 
4. र्वमबन्न सचेतनाभूरक सन्देशको न्जङ्गर मनभािण, 
5. आभसॊचाय र्वधेमकको भस्मौदा तमाय, 
6. नेऩार ऩरकाय भहासॊघ गण्डकी प्रदेश समभमत य फाग्रङु शाखाको बवन मनभािणका रामग १५ राखका दयरे 

अनदुान ददइएको ।  

ङ. कानून तजुिभा: 

1. र्वमबन्न १२ वटा ऐन तथा ४ वटा मनमभावरीराई भस्मौदा सहभमत प्रदान, 
2. र्वमबन्न १२ वटा ऐन तथा ४ वटा मनमभावरी याजऩरभा प्रकाशन, 
3. र्वमबन्न ३६ वटा कामिर्वमध/मनदेन्शका/गठन आदेशराई सहभमत प्रदान गरयएको, 
4. गण्डकी प्रदेश भखु्म न्मामधीविाको कामािरम भापि त सवोच्च अदारतभा मरन्खत जवाप ऩठाइएको, 
5. बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम तथा साभान्जक र्वकास भन्रारमराई कानूनी याम प्रदान, 
6. ऐन सॊग्रहको सम्ऩादन कामि सम्ऩन्न गयी प्रकाशनभा ऩठाइएको, 
7. न्जल्रा फाय एशोमसएसन कास्कीराई बवन मनभािणका रामग रु ३० राख अनदुान ददइएको ।  

च. र्वमबन्न सभायोह तथा सचेतना:  

1. यार्िम तथा प्रदेशस्तयीम ददवस तथा सभायोहको व्मवस्थाऩन य सञ्चारन, 
2. रागू औषध दूव्मिसनी न्मूनीकयणका रामग सचेतना कामिक्रभ सम्ऩन्न, 
3. सडक दघुिटना न्मूनीकयणका रामग ट्रार्पक व्मवस्थाऩन सचेतना कामिक्रभ सम्ऩन्न, 
4. स्थानीम र्वऩद् व्मवस्थाऩन समभमत य र्वऩद् उर्द्ायकभॉराई तामरभ प्रदान । 

  



११. अन्ख्तमायी प्रदान गरयएका कामिक्रभको र्ववयण 

क्र.
सॊ. 

 कामिक्रभको नाभ अन्ख्तमायीको 
यकभ (रु. 
हजायभा) 

अन्ख्तमायी प्रदान गरयएको मनकाम 

१ स्थानीम तहभा ईराका प्रहयी/प्रहयी चौकी मनभािण 63191 बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम 
२ ईराका प्रहयी कामािरमको बवन मनभािण 161809  

 
 
 
 
 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामािरम 

३ प्रदेश प्रहयी तामरभ केन्रको Prefab बवन मनभािण 30000 

४ गण्डकी प्रदेश दॊगा मनमन्रण प्रहयी गण, तनहुॉको Puff building 

मनभािण 
23700 

५ गण्डकी प्रदेश ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, गगनगौंडा, कास्कीको 
अस्थामी टहया(पराभे ट्रस मनभािण) 

700 

६ ईराका प्रहयी कामािरम, आॉफखैुयेनीको थनुवुा कऺ मनभािण 500 

७ न्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, कास्कीभा साविजमनक मनभािण 500 

८ सडक सयुऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩनका रामग मसमसर्टबी खरयद 
तथा जडान, गण्डकी प्रदेशभा मबमरने मसभा नाका (तनहुॉको भनु्ग्रन, 

स्माङ्गजाको याम्दी, नवरऩयासीको मरवेणी, फाग्रङु्गको ढोयऩाटन) 

5000 

९ सडक सयुऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩनका रामग मसमसर्टबी खरयद 
तथा जडान, तनहुॉ न्जल्रामबर 

2500 

१० कायागायको बौमतक सधुाय तथा स्तयोन्नमत(कायागाय कामािरम,कास्की) 1500 कायागाय कामािरम, कास्की 
११ कायागायको बौमतक सधुाय तथा स्तयोन्नमत(कायागाय कामािरम,तनहुॉ) 200 कायागाय कामािरम, तनहुॉ 
१२ कायागायको बौमतक सधुाय तथा स्तयोन्नमत(कायागाय कामािरम,रभजङु्ग) 500 कायागाय कामािरम, रभजङु्ग 

१३ कायागायको बौमतक सधुाय तथा स्तयोन्नमत(कायागाय कामािरम,गोयखा) 300 कायागाय कामािरम, गोयखा 
१४ कायागायको बौमतक सधुाय तथा स्तयोन्नमत(कायागाय कामािरम,ऩवित) 1000 कायागाय कामािरम, ऩवित 

१५ न्जल्रा प्रशासन कामािरम, ऩवित न्स्थत सयुऺागाडिहरुको आवास 
प्रमोजनको रामग कामािरम ऩरयसयमबर यहेको ग्मायेज बवनको छतभा 
ट्रस मनभािण 

1400 न्जल्रा प्रशासन कामािरम, ऩवित 

१६ यार्िम अनसुन्धान गण्डकी प्रदेश कामािरम, ऩोखयाको बवनको 
भामथल्रो तल्राभा यहेको ट्रस(छाना) य कामािरम ऩरयसयभा यहेको 
प्रमतऺारम भभितसम्बाय 

1500 बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्रारम 

१७ ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 440 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, कास्की 
१८ ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 110 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, तनहुॉ 
१९ ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 110 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, रभजङु्ग  

२० ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 220 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, नवरऩयु 

21 ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 125 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, गोयखा 
22 ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 125 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, स्माङ्जा 
23 ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 125 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, म्माग्दी 
24 ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 125 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, ऩवित 

25 ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 125 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, फाग्रङु 

26 ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 125 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, भनाङ 

27 ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद (बे्रथराईजय) 125 न्जल्रा प्रहयी कामािरम, भसु्ताङ 

28 सयुऺा मनकामराई र्वऩद् उद्दाय साभग्री खरयद १००० शसस्त्र प्रहयी फर ४ नॊ फार्हनी, 



ऩोखया 
29 सयुऺा मनकामराई र्वऩद उद्दाय साभग्री खरयद ५०० गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामािरम, ऩोखया 
30 र्वऩद् ऩूवि सूचना प्रणारी जडान १०००० जर तथा भौसभ र्वऻान कामािरम, 

ऩोखया 
31 सयुऺा मनकामराई स्वास्थ्म तथा औषधीजन्म साभग्री खरयद १५००  ऩन्िभ ऩतृना हेडक्वाटय, र्वजमऩयु, 

ऩोखया 
32 सयुऺा मनकामराई स्वास्थ्म तथा औषधीजन्म साभग्री खरयद १५००  सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार नॊ ४ 

भनु्िनाथ फार्हनी, ऩोखया 
33 सयुऺा मनकामराई स्वास्थ्म तथा औषधीजन्म साभग्री खरयद १५००  गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामािरम, ऩोखया 
34 फारसधुाय गहृ स्तयोन्नती कामिक्रभ, कास्की १००० बौमतक ऩूवािधाय तथा र्वकास 

भन्रारम, ऩोखया 
३५ तनहुॉ न्जल्रा न्स्थत भनु्ग्रनभा नमाॉ स्थाऩना हनुे प्रहयी चेकऩोटभा 

खर्टने प्रहयी कभिचायीहरुको रामग ब्मायेक, भेश, शौचारम तथा 
स्नानगहृ मनभािण 

 

1491.524 गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामािरम, ऩोखया 

तऩन्शर फभोन्जभका प्रहयी कामािरमराई भोटयसाईकर खरयदको रामग अन्ख्तमायी प्रदान गयी सम्फन्न्धत न्जल्रा प्रहयी 
कामािरमफाट य गण्डकी प्रदेश ट्रार्पक प्रहयी कामािरमफाट भोटयसाईकर खरयद बएको।(कूर 28 थान 
भोटयसाईकर खरयद बएको) 

१ प्रत्मेक न्जल्रा प्रहयी कामािरम (११ न्जल्रा) प्रमत न्जल्रा रु.३,००,०००।- 

२ व.प्र.का. फैदाभ, कास्की रु.३,००,०००।- 

३ व.प्र.का. फगय, कास्की रु.३,००,०००।- 

४ ई.प्र.का. हॊशऩयु भकुाभ न्शशवुा, कास्की रु.३,००,०००।- 

५ ई.प्र.का. बान ुभकुाभ डमु्र,े तनहुॉ रु.३,००,०००।- 

६ ई.प्र.का.सायाङघाट, तनहुॉ रु.३,००,०००।- 

७ ई.प्र.का. बोरेटाय, रभजङु्ग रु.३,००,०००।- 

८ ई.प्र.का.दमु्कीवास न.ऩ.(ऩूवि) रु.३,००,०००।- 

९ ई.प्र.का. हवुास, ऩवित रु.३,००,०००।- 

१० व.प्र.का. वामरङ्ग, स्माङ्गजा रु.३,००,०००।- 

११ ई.प्र.का. आरुघाट, गोयखा रु.३,००,०००।- 

१२ ई.प्र.का. फयेङडाडा, फाग्रङु्ग रु.३,००,०००।- 

१३ ई.प्र.का. दयवाङ, म्माग्दी रु.३,००,०००।- 



१४ गण्डकी प्रदेश ट्रार्पक प्रहयी कामािरम रु.५,००,०००।- 

१५ न्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, कास्की रु.५,००,०००।- 

१६ न्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, तनहुॉ रु.५,००,०००।- 

१७ न्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, स्माङ्गजा रु.५,००,०००।- 

१८ न्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, फाग्रङु्ग रु.५,००,०००।- 

 

12. कोमबड-१९ कोषभा दान्खरा बएको यकभको र्ववयण्-  जम्भा गरयएको कूर यकभ रु. १ राख ५ हजाय ६ 
सम फहिय भार ।  

कोमबड-१९ को योकथाभ, मनमन्रण य उऩचायका रामग प्रदेश सयकायफाट थऩ गरयएको कामिक्रभ य फजेटको र्ववयण् 

मतन वटै सयुऺा मनकामहरु नऩेारी सेना, नऩेार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयीराई स्वास्थ्म जन्म साभग्री तथा औषधी 
खरयद गयी कोमबड-१९ को सॊक्रभणफाट जोमगन रु १५/१५ राखका दयरे अन्ख्तमायी प्रदान गरयएको ।   

कामिक्रभ खचि न्शषिक अन्ख्तमायी प्रदान गरयएको मनकाम यकभ रु हजायभा 
 

२७२१३ 
ऩन्िभ ऩतृना हेडक्वाटिय, र्वजमऩयु, ऩोखया १५०० 

सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार नॊ ४ भनु्िनाथ फार्हनी, 
ऩोखया 

१५०० 

गण्डकी प्रदेश प्रहयी कामािरम, ऩोखया १५०० 



कोमबड-१९ को योकथाभ, मनमन्रण य उऩचायका रामग प्रदेश सयकायफाट थऩ गरयएको कामिक्रभ य फजेटको र्ववयण्

न्जल्रा प्रशासन कामािरम एवॊ सम्ऩूणि सयुऺा सॊमन्रको ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩनको साभूर्हक प्रमासभा कोयोना बाईयस सॊक्रभणको जोन्खभ न्मूनीकयण कामिभा प्रशासमनक खचिको रामग गण्डकी 
प्रदेश भन्न्रऩरयषद्को मभमत २०७६/१२/२४ य २०७७/०२/२५ को मनणिम अनसुाय ददईएको कुर अन्ख्तमायी यकभको प्रगमत र्ववयण्- 

क्र.
सॊ. 

खचि 
न्शषिक 
नम्फय 

खचि 
न्शषिकको 
नाभ 

अन्ख्तमायी 
य प्रगमत 

स्माङजा कास्की तनहुॉ फागरङु गोयखा नवरऩयु ऩवित म्माग्दी रभजङु भनाङ भसु्ताङ जम्भा (रु.) 

१ 22112 
सॊचाय 

भहशरु 

अन्ख्तमायी 
यकभ 

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० ५०००० ५०००० १०००००० 

प्रगमत १००००० १००००० १००००० ९९८०० १००००० ३९७०० १००००० ८६००० १००००० ५०००० 50000 925500 

२ 22212 
इन्धन 

(कामािरम 
प्रमोजन) 

अन्ख्तमायी 
यकभ 

९००००० ८००००० ९००००० ९००००० ९००००० ९००००० ७००००० ७००००० ७००००० १००००० 100000 7600000 

प्रगमत ९००००० ७९९८१७ ८९९८९७ ८१२७६१ ९००००० ५०८०२० ७००००० ६९१९२१ ७००००० ९९६५८ ९९९९९ 7112073 

३ 22213 

सवायी 
साधन 
भभित 
खचि  

अन्ख्तमायी 
यकभ 

६००००० ५००००० ५००००० ५००००० ५००००० ५००००० ३५०००० ३५०००० ३५०००० १००००० 100000 4350000 

प्रगमत ६००००० ५००००० ४९९४३१ ४१४८०४ ५००००० २९३०३७ ३५०००० ३४६२६८ ३५०००० १००००० ९९९९६ 4053536 

४ 22311 
कामािरम 

सञ्चारन 
खचि  

अन्ख्तमायी 
यकभ 

१००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० १००००० ५०००० 50000 1000000 

प्रगमत १००००० ९९०७७ १००००० ९९९०० १००००० ५५९७५ 100000 ९९४६२ १००००० ५०००० 49470 953884 

५ 22611 

अनगुभन 

तथा 
भलु्माङ्कन 
खचि  

अन्ख्तमायी 
यकभ 

1000000 ८००००० ७००००० ७००००० ७००००० ७००००० ६००००० ६००००० ६००००० १५०००० 150000 6700000 

प्रगमत 1000000 ७९९४३०.५ ६९९६५० ६५२४९९ ७००००० ६१८४०१ ६००००० ५७७१४० ५९९९०० १५०००० 150000 6547021 

६ 22711 
र्वर्वध 

खचि  

अन्ख्तमायी 
यकभ 

३००००० २००००० २००००० २००००० २००००० २००००० १५०००० १५०००० १५०००० ५०००० 50000 1850000 

प्रगमत ३००००० १९७१६५ २००००० २००००० २००००० १९९२८९ १५०००० १४६८१० १५०००० ५०००० 49960 1843224 

    
जम्भा 
(रु.) 

अन्ख्तमायी 
यकभ 

३०००००० २५००००० २५००००० २५००००० २५००००० २५००००० २०००००० २०००००० २०००००० ५००००० ५००००० 22500000 

प्रगमत ३०००००० २४९५४८९.५ २४९८९७८ २२७९७६४ २५००००० १७१४४२२ २०००००० १९४७६०१ १९९९९०० ४९९६५८ ४९९४२५ 21435237.5 

      प्रगमत % १००.०० ९९.८२ ९९.९६ ९१.१९ १००.०० ६८.५८ १००.०० ९७.३८ ९९.९९५ ९९.९३ ९९.८९ ९५.२७ 



        आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्रारम, गण्डकी प्रदेश, ऩोखया, नऩेार आ.व २०७६/०७७ को 
कामिक्रभहरुको सभर्टगत वार्षिक प्रगमत प्रमतवेदन  

क्र.सॊ 
फजेट 

उऩशीषिक 
नॊ 

आमोजना/ कामिक्रभको नाभ 

वार्षिक प्रगमत 
न्स्थमत (%) 

मस अवमधसम्भ हामसर 
बएको भखु्म भखु्म 

उऩरन्ब्धहरु 

बौमतक  र्विीम 

1 22522 प्रदेश सयुऺा गोष्ठी 100 96 
प्रदेश सयुऺा गोष्ठी सम्ऩन्न 
बएको  

2 31122 
ट्रार्पक प्रहयीका रामग उऩकयण खरयद तथा 
र्वतयण 

100 93 
१५ थान बे्रथराइजय खरयद 
गरयएको  

3 22522 ट्रार्पक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभ 100 17 
३३३ जना र्वद्यामथिराइ 
सचेतना गयाइएको  

4 31122 
सडक सयुऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाका रामग 
मसमसर्टबी खरयद तथा जडान, तनहुॉ न्जल्रा मबर 

0 0 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

5 31122 

सडक सयुऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩनका रामग 
मसमसर्टबी खरयद तथा जडान, गण्डकी प्रदेशभा 
मबमरने मसभा नाका(तनहुॉको भनु्ग्रन, स्माङ्गजाको 
याम्दी, नवरऩयासीको मरवेणी, फाग्रङु्गको ढोयऩाटन) 

0 0.6 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

6 22522 
शर्हद, अऩाङ्गता बएका य वेऩिा ऩारयएका व्मन्िका 
ऩरयवाय एवॊ द्वन्द्व र्ऩमडतका रामग सॊघ सॊस्थाहरुको 
सहकामिभा ऩनुस्थािऩना तथा याहत 

0 0 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

7 31161 

न्जल्रा प्रशासन कामािरम, ऩवित भा 
सयुऺागाडिहरुको आवास प्रमोजनको रामग कामािरम 
ऩरयसयमबर यहेको ग्मायेज बवनको छतभा ट्रस 
मनभािण 

100 100 ट्रस मनभािण सम्ऩन्न बएको  

8 31161 

यार्िम अनसुन्धान गण्डकी प्रदेश कामािरम, ऩोखया 
को बवनको भामथल्रो तल्राभा यहेको ट्रस(छाना) 
य कामािरम ऩरयसयभा यहेको प्रमतऺारम 

भभितसम्बाय 

100 63 
ट्रस य प्रमतऺारमको भभित 
बएको  

9 31112 स्थानीम तहभा ईराका प्रहयी/प्रहयी चौकी मनभािण 40 22 मनभािण कामि बईयहेको 

10 31112 ईराका प्रहयी कामािरमको बवन मनभािण 40 25 मनभािण कामि बईयहेको  



11 22522 
प्रदेश प्रहयीको बावी सॊयचना सम्फन्धभा 
अन्तयर्क्रमा/छरपर 

100 31 
११ वटै न्जल्राभा अन्तर्क्रि मा 
सम्ऩन्न बएको  

12 31112 
प्रदेश प्रहयी, प्रदेश अनसुन्धान ब्मूयो, प्रदेश ट्रार्पक 
कामािरम य प्रदेश प्रहयी तामरभ केन्र 

60 49 
५ वटा र्प्रपेव बवनको ट्रस 
य बईु ढरान बएको 

13 31121 
स्थानीम तहभा यहेका ई.प्र.का/प्र.चौ राई गाडी 
खरयद 

100 97 
४ थान र्ऩक अऩ खरयद 
गरयएको  

14 31121 
प्रदेशमबरका न्जल्रा प्रहयी, वडा प्रहयी, ईराका प्रहयी 
य ट्रार्पक प्रहयी कामािरमराई भोटयसाईकर खरयद 

100 89 
२८ थान भोटयसाइकर 
खरयद गरयएको 

15 31161 कायागायको बौमतक सधुाय तथा स्तयोन्नमत 100 100 
कायागाय कामािरम कास्की, 
तनहुॉ, ऩवित, रभजङु य गोयखा 
भभित सम्बाय कामि बएको  

16 31112 
गण्डकी प्रदेश दॊगा मनमन्रण प्रहयी गण, तनहुॉको 
PUFF BUILDING मनभािण 

30 27 
मनभािण कामि सञ्चारन 
बईयहेको 

17 31161 
गण्डकी प्रदेश ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, ऩोखयाभा 
अस्थामी टहया(पराभे ट्रस मनभािण) 

100 99 मनभािण कामि सम्ऩन्न 

18 31112 
ईराका प्रहयी कामािरम, आॉफखैुयेनीको थनुवुा कऺ 
मनभािण 

100 97 मनभािण कामि सम्ऩन्न 

19 31112 
न्जल्रा ट्रार्पक प्रहयी कामािरम, कास्कीभा 
साविजमनक मनभािण 

100 99 मनभािण कामि सम्ऩन्न 

20 31161 

कोमबड-19 सॊक्रभणको योकथाभ तथा मनमन्रणका 
रामग्तनहुॉ न्जल्रा न्स्थत भनु्ग्रनभा नमाॉ स्थाऩना 
हनुे प्रहयी चेकऩोटभा खर्टने प्रहयी कभिचायीहरुको 
रामग ब्मायेक, भेश, शौचारम तथा स्नानगहृ मनभािण 

100 96 मनभािण कामि सम्ऩन्न 

21 

22122, 
22212, 
22213, 
22611, 
22711 

न्जल्रा प्रशासन कामािरम एवॊ सम्ऩूणि सयुऺा 
सॊमन्रको ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩनको साभूर्हक 
प्रमासभा कोयोना बाईयस सॊक्रभणको जोन्खभ 
न्मूनीकयण कामि 

100 98 
कोमबड-१९ को योकथाभ य 
मनमन्रणभा सहमोग ऩगुेको  

22 22522 
रागू औषध दवु्मिसन न्मूनीकयण सम्फन्धी सचेतना 
कामिक्रभ 

100 23 
२७५ जना र्वद्यामथिराइ 
सचेतना गयाइएको 

23 22522 
सातै प्रदेशका भाननीम आन्तरयक भामभरा तथा 
कानून भन्रीहरुको सम्भेरन 

0 0   



24 22522 र्वमबन्न ददवसहरु भनाउने कामिक्रभ 100 47 

मनजाभमत सेवा ददवस, सॊर्वधान 
ददवस, प्रजातन्र ददवस 
रगामत र्वमबन्न ददवसहरु 
भनाइएको  

25 22522 ऩरकाय-प्रविा/सूचना अमधकायी बेटघाट कामिक्रभ 0 0   

26 31121 भन्रारम प्रमोजनका रामग गाडी खरयद 100 73 १ थान काय खरयद गरयएको  

27 26413 न्जल्रा फाय एशोमसएसन कास्कीको बवन मनभािण 100 100 अनदुान ददइएको 

28 22522 प्रदेश नीमत कानून कामिर्वमध तजुिभा 100 76 
र्वमबन्न कानून मनभािणभा याम 
प्रदान गरयएको  

29 22522 
भरुकुी देवानी/पौजदायी सॊर्हता य प्रदेश कानून 
फाये सचेतना कामिक्रभ 

0 0 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

30 22522 
प्रदेशभा कामियत कानून सभूहका कभिचायी तथा 
स्थानीम तहभा यहेका न्मामीक 
समभमत/सहजकतािराई तामरभ 

0 0 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

31 22522 
प्रदेश कानून कामािन्वमनको अवस्था सम्फन्धी 
छरपर/प्रदेश कानून फाये स्थानीम तहराई 
प्रन्शऺण 

0 0 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

32 26413 
प्रदेश ऩरकाय भहासॊघ कास्की फाग्रङु य तनहुॉको 
बवन मनभािण प्रमोजनका रामग अनदुान 

66 66 
कास्की य फाग्रङु राई 
अनदुान ददइएको 

33 22522 सॊसदीम ऩरकायहरुको ऺभता अमबफरृ्र्द् तामरभ 0 0   

34 22522 
नेऩार ऩरकाय भहासॊघ गण्डकी प्रदेशको सञ्चाय 
गमतर्वमध सम्फन्धभा अन्तर्क्रि मा 100 50 अन्तर्क्रि मा सम्ऩन्न 

35 22522 
नेऩार ऩरकाय भहासॊघ न्जल्रा शाखाहरुभा 
अन्तर्क्रि मा 

25 25   

36 22522 
सूचना तथा सॊचाय प्रर्वमध प्रवधिनका रामग 
गोष्ठी/सम्भेरन/प्रदशिनी आमोजना 

100 80 गोष्ठी सम्ऩन्न बएको  

37 22522 सूचना साभग्रीको उत्ऩादन तथा प्रशायण 50 10 
सूचना साभग्रीको उत्ऩादन 
बएको 

38 22522 

स्थानीम तहका प्रभखु प्रशासर्कम अमधकृत, सूचना 
प्रर्वमध अमधकृत य प्रदेश सयकायका सूचना प्रर्वमध 
सम्फन्धी कभिचायीको रामग मडन्जटर मसग्नेचय 
प्रर्वमध सम्फन्धी तामरभ 

0 0   

39 22522 
र्वद्यमुतम अऩयाध न्मूनीकयणका रामग 
तामरभ/अमबभखुीकयण 

20 17 
अमबभनु्खकयण कामिक्रभ 
सम्ऩन्न बएको  



40 31112 प्रदेश स्तयीम सॊचाय ग्राभ स्थाऩना  0 0   

41 31159 
सूचना प्रर्वमध ऩाकि का रामग आधायबतू ऩूवािधाय 
मनभािण 

0 0   

42 31172 सूचना प्रर्वमध ऩाकि  मनभािण गरुुमोजना/डी.ऩी.आय 20 12 ToR मनभािण बएको  

43 22522 
प्रदेश स्तयीम र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अभ्मास 
(मसभरेुसन) 

50 35 
कास्की न्जल्राभा मसभरेुशन 
सम्ऩन्न गरयएको  

44 22522 
स्थानीम र्वऩद व्मवस्थाऩन समभमत य र्वऩद उद्दाय 
कभॉहरुराई तामरभ 

30 10 
स्माङ्जा न्जल्राभा सम्ऩन्न 
गरयएको  

45 27212 
उद्दाय याहत तथा ऩनुस्थाऩना खचि (र्वऩद 
व्मवस्थाऩन कोष) 

100 100 
कोषभा यकभ जम्भा गरय 
आवश्मकता अनसुाय खचि 
गरयएको  

46 31122 
र्वऩद व्मवस्थाऩन साभग्री बण्डाय केन्रभा साभग्री 
खरयद 

100 90 
साभग्री खरयद गरय बण्डाय 
केन्रभा बण्डायण गरयएको  

47 31122 
प्रदेश मबरका सयुऺाकभॉहरुका रामग र्वऩद् उद्दाय 
साभग्री खरयद 

0 0   

48 31122 र्वऩद् ऩूवि सूचना प्रणारी स्थाऩना तथा व्मवस्थाऩन 20 1 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

49 28911 
र्वऩद उद्दाय केन्र स्थाऩना गोयखा, भनाङ य 
भसु्ताङ 

20 0 
अवधायणा ऩर स्वीकृत 
बएको  

50 27313 सयुऺाकभॉराई स्वास्थ्म उऩकयण खरयद 100 95 
स्वास्थ्मजन्म साभग्री खरयद 
बएको  

51 27112 आमथिक सहामता 0 0   

 


