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१. भन्रारमको स्वरुऩ य प्रकृनत 

मस बौनतक ऩूवावधाय ववकास भन्रारम, धनगढी, कैरारीरे सदूुयऩजिभ प्रदेशको ऩूवावधाय ववकास ननभावणभा 
अग्रणी बनूभका ननवावह गदै आएको छ । मस भन्रारमरे बौनतक ऩूवावधाय तथा मातामात, शहयी ववकास, नसॊचाइ, 

ऊजाव, खानेऩानी तथा सयसपाई भन्रारम, जर तथा भौसभ ववऻान ववबाग य सो अन्तगवतका सॊयचनाहरूफाट 
सम्ऩादन हनुे कामवक्रभहरू सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफाट सम्ऩादन हनुऩुने व्मवस्था छ । उक्त व्मवस्था अनसुाय 
प्रदेश स्तयका ववद्यतु, नसचाई य खानेऩानी सेवा, ऩरयवहन, रोकभागव, प्रदेश सयकायी कामावरमहरुको बौनतक 
व्मवस्थाऩन य प्रदेश नबरको जर उऩमोग व्मवस्थाऩन जस्ता ववषमहरुभा भहत्वऩूणव बनूभका खेल्दै आएको छ । 

२. भन्रारमको काभ, कतवव्म य अनधकाय/कामवववबाजन ननमभावरी, 2074 

सदूुयऩजिभ प्रदेश सयकायको कामवववबाजन ननमभावरी, २०७४ फभोजजभ मस कामावरमको काभ, कतवव्म य 
अनधकाय मस प्रकाय छ्- 
1. प्रदेशस्तयको उजाव, ववद्यतु, नसॊचाई, खानेऩानी, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ (नदी तथा ऩवहयो) व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 

अध्ममन अनसुन्धान, नीनत, कानून, भाऩदण्ड, गरूमोजना, मोजना तथा आमोजना ननभावण, कामावन्वमन, सञ्चारन, 

भभवत सॊबाय, सभन्वम य ननमभन । 

2. प्रदेशस्तयभा उजाव, ववद्यतु, नसॊचाई तथा खानेऩानी सम्फन्धी सेवाको गणुस्तय य सेवा शलु्कको आधाय 
ननधावयण य ननमभन 

3. उजाव, ववद्यतु, नसॊचाई सेवा नफस्तयभा ननजी ऺेरको सहबानगता य रगानी प्रवर्द्वन सम्फन्धी नीनत तथा 
भाऩदण्ड य ननमभन 

4. यावष्डम जरस्रोत नीनत य सॊघीम मोजना फभोजजभ प्रदेश सीभा नदीका जरउऩमोग सम्फन्धी आमोजनाको 
ऩवहचान, ननभावण, सञ्चारन, सॊबाय य व्मवस्थाऩन 

5. प्रदेशनबरको जरस्रोत उऩमोग तथा नदी सॊयऺण सम्फन्धी मोजना तथा गरुू मोजना तजुवभा, कामवन्वमन, 

अनगुभन य सञ्चारनभा सभन्वम  

6. प्रदेशस्तयभा जराधाय सॊयऺण तथा जरउऩमोग नीनतको तजुवभा तथा कामावन्वमन, प्रववनध ववकास य 
व्मवस्थाऩन  

7. भौसभ य जरभाऩन सञ्चाय सञ्जार व्मवस्थाऩन य जरगणु तथा वामू गणु सम्फन्धी प्रमोगशारा व्मवस्थाऩन 

8. प्रदेशस्तयको मातामात सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड य मोजनाको तजुवभा तथा कामावन्वमन, अध्ममन, 

अनसुन्धान य ननमभन 

9. प्रदेशनबरको सवायी दताव य नवीकयण, चारक अनभुनत य नवीकयण 

10. प्रदेशनबर साववजननक मातामातको रुट अनभुनत, भाऩदण्ड, गणुस्तय य बाडा दय ननधावयण य अनगुभन तथा 
ननमभन 

11. वातावयणभैरी, अऩाङ्गताभैरी य रैवङ्गकभैरी मातामात प्रणारीको प्रवर्द्वन 

12. प्रदेश तहभा मातामात सयुऺा य सवायी प्रदषुण ननमन्रण सम्फन्धी मोजना ननभावण य कामावन्वमन 

13. यज्जभुागव, जरभागव रगामतका वैकजल्ऩक मातामात प्रववनधको प्रवर्द्वन, सम्बाव्मता अध्ममन, आमोजना 
कामावन्वमन, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 



14. प्रदेश रोकभागव सम्फन्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना तजुवभा य ननभावण, स्तयोन्ननत, भभवत सम्बाय, 

तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन, सडक प्रववनध सम्फन्धी अध्ममन अनसुन्धान, मातामात सयुऺा, कामावन्वमन य ननमभन 

15. प्रदेशनबरको सहयी ववकास मोजना तजुवभा, सहयी ऩूवावधाय ननभावण, सञ्चारन, भभवत सॊबाय य आवास तथा 
बवन सम्फन्धी मोजनाहरुको कामावन्वमन य भागव ननदेशन 

16. प्रदेशनबर उऩमकु्त बवन ननभावण प्रववनधको प्रवर्द्वन 

17. प्रदेशस्तयभा यावष्डम बवन सॊवहताको कामावन्वमन य ननमभन 

18. प्रदेशको याजधानी य प्रादेजशक सहयको ववकास, मोजना तजुवभा, कामावन्वमन, सॊमोजना य ऩूवावधाय ननभावण 

19. सयुजऺत फसोफास य जग्गा एकीकयण सम्फन्धी नीनत तजुवभा य कामावन्वमन । 

३. भन्रारमभा यहन ेकभवचायी वववयण य कामव वववयण 

क) सॉगठन सॊयचना 
 भन्रारमको वतवभान साॊगठननक सॊयचना अनसुाय 6 वटा भहाशाखा य 16 वटा शाखाहरू यहेका छन ्। 

मस कामावरमभा ५5 जनाको स्वीकृत स्थामी दयफन्दी य १० कयाय दयफन्दी यहेको छ । मस 
कामावरमको प्रभखु ऩदानधकायीको रूऩभा प्रदेश सयकायका प्रदेश सजचव (या.ऩ. ववजशष्ट शे्रणी) यहन े
व्मवस्था छ । उऩसजचव (प्रशासन) भातहतभा १ वटा भहाशाखा य नसनडई (उऩसजचव-ईजञ्जननमरयङ्ग) 
भातहतभा 5 वटा भहाशाखा हेने गयी जम्भा 6 जना उऩसजचव  (या.ऩ. द्वितीम शे्रणी) को दयफन्दी यहेको 
छ । प्रत्मेक शाखाको कामव सम्ऩादनका रानग शाखा अनधकृत य ईजन्जननमय देजख कामावरम 
सहमोगीसम्भका कभवचायीको दयफन्दी यहेको छ । मस कामावरमभा यहेका भहाशाखा य शाखाको कामव 
वववयण मस प्रकाय यहेको छ । 

कामावरमको सॉगठन तानरका 

 



भन्रारम भातहतका कामावरमहरु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख) कामव वववयण 

१.१ भन्रीको सजचवारम  

1. भन्रीको ववनबन्न व्मजक्त ऩदानधकायी प्रनतनननधहरुसॉगको सम्ऩकव  तथा बेटघाटराई व्मवजस्थत गने । 

2. भन्रीको कामवकऺभा हनुे फैठक, बेटघाटको आवश्मकता अनसुाय वटऩोट, भाईन्मूट तमाय गने । 

3. भन्रीफाट बएको ननणवमको सॊचाय तथा कामावन्वमनका रानग सम्फजन्धत शाखा/भहाशाखाभा 
ऩठाउन े। 

4. सजचवारमको ऩराचाय तथा सॊचायको दताव चरानी य अनबरेख व्मवजस्थत गने । 

5. भन्रीको भ्रभण कामवक्रभभा सयुऺा रगामतका अन्म व्मवस्थाको रानग सम्फजन्धत ननकामसॉग 
सभन्वम गयी आवश्मक व्मवस्था नभराउने । 

6. आवश्मकता अनसुाय भन्रीका फक्तव्म, सम्फोधन आद्वदको भस्मौदा तमाय गने य सो कामवको 
सभन्वम गने । 

7. आवश्मक अनसुाय भन्रीको जनसम्ऩकव  सम्फन्धी अन्म कामवहरु गने । 

8. भन्रीको ननजी सजचवारमको तोवकए फभोजजभ अन्म प्रशासननक कामव गने । 

१.२ प्रदेश सजचवको सजचवारम 

1. प्रदेश सजचवको सजचवारम य ववनबन्न शाखाहरुको कामवभा सभन्वम गने ।  
2. प्रदेश सजचवको ववनबन्न व्मजक्त ऩदानधकायी प्रनतनननधहरुसॉगको बेटघाट व्मवस्थाऩन गने । 

3. ववदेशी व्मजक्त वा ननमोगका प्रनतनननधहरुको प्रदेश सजचवसॉगको बेटघाट व्मवस्थाऩन गने । 

4. प्रदेश सजचवफाट बएको ननणवमको सॊचाय तथा कामावन्वमनको रानग सम्फजन्धत शाखा य भहाशाखाभा 
ऩठाउन े। 

5. सजचवारमको ऩराचाय रगामत दताव चरानी य अनबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामवहरु गने । 



6. प्रदेश सजचवको भ्रभण कामवक्रभभा शयुऺा रगामत अन्म व्मवस्थाको रानग सम्फजन्धत ननकामसॉग सभन्वम 
गयी आवश्मक व्मवस्था नभराउने । 

7. प्रदेश सजचवफाट सम्ऩादन हनुे काभभा आवश्मक सहमोग गने । 

8. प्रदेश सजचवको सजचवारम सम्फन्धी तोवकए फभोजजभ अन्म कामवहरु गने । 

१.३ प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन भहाशाखा (आनथवक, कानून एवॊ जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा) 
1. भन्रारमफाट हनुे सम्ऩूणव प्रशासननक कामवहरु सम्ऩादन गने तथा भातहतका कामावरमहरुको 

प्रशासननक कामवहरुको सभन्वम गने, 

2. भन्रारम य अन्तगवतका कभवचायीहरुको ननमजुक्त, ववदा, काज, सरुवा, फढुवा, तानरभ, प्रोत्साहन,ऩयुस्काय, 

छारवृजि, ववबागीम कायवाही रगामतका प्रशासननक कामवहरु सम्ऩादन गने ननणवमका रानग याम साथ 
ऩेश गने, 

3. भन्रारम ननरयऺण, ऩारोऩहया, सयसपाई, सवायी साधनको व्मवस्था आद्वद कामवहरु गने गयाउने, 
4. भन्रारम य भातहतका सफै कामावरमका कभवचायीहरुको कामवसम्ऩादन भलु्माॊकन सम्फजन्ध सम्ऩूणव 

काभ गने, 

5. भन्रारमभा भाग बई आएका प्रशासननक याम, सल्राह, सझुाव तथा ननदेशनहरु सम्फजन्धत 

ननकामराई उऩरव्ध गयाउन,े 

6. आवश्मकता अनसुाय भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमहरुफाट सञ्चानरत कामवक्रभ य कभवचायीहरुको 
अनगुभन गयी भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश गने, 

7. भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमहरुको सम्ऩूणव प्रशासननक कामवहरुको अनगुभन, सभन्वम य ननदेशन 
गने, 

8. स्वीकृत वावषवक कामवक्रभ कामावन्वमन, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी आवश्मकता अनसुाय भहाशाखा 
प्रभखु सभऺ ऩेश गने । 

9. कभवचायी प्रशासनको ननणवमको क्रभभा भहाशाखा प्रभखुराई याम उऩरव्ध गयाउने । 

10. शाखाराई तोवकएका कामवहरुका अनतरयक्त कुनै ऩनन शाखारे सम्ऩादन गने बनी वकटानी गरयएका   
फाहेकका  कामव गने । 

11. भन्रारमको आनथवक-वविीम प्रशासन तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने, 

12. आमोजना य कामवक्रभहरुको आवनधक वववयण तथा पाॉटवायीहरु तमायी सम्फन्धी कामव गने, 

13. स्वीकृत वावषवक कामवक्रभ कामावन्वमन, अनगुभन तथा भूल्माॊकन सम्फन्धी कामव गने, 

14. भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमहरुका रानग आवश्मक साधायण फजेट तमायी सम्फन्धी कामव गने, 

15. भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमहरुका रानग कोष तथा रेखा ननमन्रक कामावरमफाट चार ु य 
ऩुॉजजगत फजेट ननकासा आनथवक कायोवाय गने, शे्रस्ता याख्न े य ननमनभत रुऩभा प्रनतवेदन तमायी 
सम्फन्धी कामव गने, 

16. फहवुवषवम खरयद गरुुमोजनाको खचव सम्फन्धी अनबरेख याख्न,े 

17. आन्तरयक तथा अजन्तभ रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामव गने, 

18. भहारेखाऩयीऺकको कामावरमफाट औ ॊल्माईएका वेरुज ुतथा ऩेश्की पछ्यौंट सम्फन्धी कामव गने, 

19. यकभान्तय सम्फन्धी कामव गने, 



20. श्रीभान ् सजचवज्मू य भहाशाखा प्रभखुराई आनथवक प्रशासनको ननणवमभा याम प्रनतकृमा द्वदने सम्फन्धी 
कामव गने, 

21. भहारेखा ननमन्रक कामावरमको ननदेशन कामावन्वन सभफन्धी कामव गने । 

22. भन्रारमका भहाशाखाहरु नफच फजेट तथा आनथवक कामवक्रभको सभन्वम गने । 

23. कामावरमसॉग सम्फजन्धत ऐन, ननमभ, गठन आदेशको भस्मौदा तमाय गने । 

24. अदारतफाट बएका पैसरा वा आदेशको कामावन्वमन गनवभा सघाउ ऩरु् माउन।े 

25. कानूनी याम ऩयाभशव, नरजखत जवाप तमायीसम्फन्धी कामव गने,  गयाउने । 

26. कानून तजुवभा सम्फन्धभा प्रदेश भन्रारमहरुसॉग सभन्वम य सहजीकयण गने । 

27. स्थानीम तहको नीनत तथा कानून तजुवभाको सम्फन्धभा आवश्मक सभन्वम, सहजीकयण य अनगुभन 
गने । 

28. कानून तजुवभा सम्फन्धभा कानून सधुाय तथा सझुाव सनभनतसॉग सभन्वम य सहजीकयण गने । 

29. प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग कामवक्रभ अन्तगवत कानून तजुवभा गने एवॊ स्थानीम तहका 
न्मावमक सनभनतको ऺभता ववकास गने कामवक्रभ कामावन्वमनभा सभन्वम य सहजीकयण गने । 

30. नेऩार ऩऺ बएका अन्तयावष्डम सन्धी कामावन्वमनका रानग सहजीकयण गने । 

31. प्रभाजणकयण बएका कानूनहरुको अनबरेख याख्न े। 

32. कानून तजुवभा सम्फन्धभा प्रदेश भन्रारमहरुसॉग सभन्वम य सहजीकयण गने । 

33. शाखासॉग सम्फजन्धत तोवकएका अन्म कामवहरु गने, गयाउने । 

34. श्रीभान ् सजचवज्मू, भहाशाखा प्रभखुहरु, ननदेशनारम वा आमोजनाहरुवाट काननुी याम भाग बएको 
ववषमभा काननुी याम ऩयाभशव उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामव गने, 

35. भन्रारम य अन्तगवतका कामावरमहरुभा ऩयेका वववाद ननरुऩण सम्वन्धी ववषमभा नरजखत जवाप 
तथा ऩनुयावेदन ऩर तमाय गयी सम्वजन्धत ननकामभा दताव गयाउने सम्फन्धी कामव गने, 

36. श्रीभान सजचवज्मू , भहाशाखा प्रभखुहरु वा ननदेशनारम वा आमोजनाहरुको काननु सम्वन्धी ववषमभा 
भन्रारम तपव फाट न्मावमक, अधव न्मावमक ववषमभा भन्रारमको तपव वाट प्रनतनननधत्व गने सम्फन्धी 
कामव गने,  

37. भन्रारमफाट सॊसद तथा भजन्रऩरयषदभा ऩेश गरयने ववधमेक तथा ननमभावरीहरुको सस्मौदा, 
ननदेजशका, कामवववनधहरु सम्फजन्धत भहाशाखाहरुको सभन्वमभा ड्राफ्ट गने । 

१.४ जरस्रोत तथा उजाव ववकास भहाशाखा 
1. जजल्राजस्थत जरस्रोत तथा नसॊचाई ववकास नडनबजन/सफ नडनबजन कामावरमको भानसक, चौभानसक, 

प्रगनत ननमनभत रुऩभा तमाय ऩारय भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश गने ।  

2. आफ्नो शाखा य जजल्रा जस्थत जरस्रोत तथा नसॊचाई ववकास नडनबजन/सफ नडनबजन कामावरमको 
कामवऺ ेर नबर ऩने मोजना/आमोजनाहरुको स्थरगत, अनगुभन, भूल्माङ्कन गरय गणुस्तय सनुनजितता 
य ऩायदजशवता कामभ हनुे व्मवस्था नभराउन भहाशाखा प्रभखुराई सघाउने ।  

3. भन्रारमरे आफ्नो शाखाको कामव ऺरे नबर ऩने वावषवक मोजना छनौट तथा वावषवक कामवक्रभ 
तमायी, वावषवक कामवक्रभ सॊशोधन, भध्मकारीन खचव सॊयचना ननभावण, मोजना अनगुभन कामवमोजना 
ननभावण, आवनधक मोजना/आधायऩर, फोरऩर सम्फन्धी कागजात आद्वद ननभावण गरय भहाशाखा 
प्रभखु सभऺ ऩेश गने ।  



4. आफ्नो शाखाको कामवऺ ेर नबर ऩने मोजना आमोजनाहरुको स्थरगत अध्ममन अनगुभन, भूल्माङ्कन 
गरय गणुस्तय सनुनजितता य ऩायदजशवता कामभ हनु े व्मवस्था नभराउन भहाशाखा प्रभखुराई 
सघाउन े।  

5. आफ्नो शाखा अन्तगवत ऩने काभको मोजनागत तथ्माङ्क, अनबरेख खडा गयी याख्न े।  

6. प्रचनरत साववजननक खरयद ऐन तथा ननमभावरी, अन्म प्रचनरत कानून अनसुाय साववजननक खरयद 
तथा मोजना अनगुभन, भूल्माङ्कन सम्फन्धी कागजात भन्रारमको सजचव सभऺ ऩेश गने ।  

7. तोवकए फभोजजभका अन्म कामवहरु गने ।  

1.5 आवास, बवन तथा शयी ववकास भहाशाखा 
1. सयकायी कामावरमहरुको बौनतक व्मवस्थाऩन सम्फन्धी प्रादेजशक नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 

कामावन्वमन य ननमभन 

2. प्रदेश  नबरको सहयी ववकास मोजना तजुवभा, सहयी ऩूवावधाय ननभावण, सञ्चारन, भभवतसॊबाय य आवास 
तथा बवन सम्फन्धी मोजनाहरुको कामावन्वमन य भागव ननदेशन 

3. प्रदेश सयकायी कामावरमहरुको ननभावण सॊमोजन य सभन्वम 

4. प्रदेश नबर उऩमकु्त बवन ननभावण प्रववनधको प्रवर्द्वन 

5. प्रादेजशक तहभा यावष्डम बवन सॊवहताको कामावन्वमन य ननमभन 

6. कभवचायी आवास, अस्ऩतार य ववद्यारम ननभावण 

7. रोऩन्भखु, सीभान्तकृत, गरयफ, जेष्ठ नागरयक रजऺत आवास सम्फन्धी नीनत, भाऩदण्ड, मोजना य 
कामावन्वमन 

8. प्रादेजशक याजधानी य अन्तय स्थानीम सहयको ववकास, मोजना तजुवभा, कामावन्वमन, सॊमोजन य ऩूवावधाय 
ननभावण 

1.6 ग्रानभण सडक भहाशाखा 
1.7 प्रादेजशक सडक तथा मातामात व्मवस्था भहाशाखा 
1. प्रदेशनबर साववजननक मातामातको सञ्चारन सम्फन्धी ननमभन 

2. वातावयणभैरी, जरवाम ुऩरयवतवन अनकूुरन, ववऩद जोजखभ सॊवेदी, अऩाङ्गता य रैवङ्गक भैरी मातामात 
प्रणारीको प्रवर्द्वन 

3. प्रदेश तहभा मातामात सयुऺा सम्फन्धी मोजना य कामावन्वमन 

4. यज्जभुागव, जरभागव रगामतका वैकजल्ऩक मातामात प्रववनधको प्रवर्द्वन, मोजना य आमोजना 
कामावन्वमन 

5. प्रादेजशक मातामात सेवाको व्मवस्थाऩन य ननमभन प्रदेश रोकभागव प्रणारी सम्फन्धी प्रादेजशक नीनत, 

कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्वमन य ननमभन प्रदेश रोकभागव प्रणारीका सडकको भाऩदण्ड तथा 
आधाय ननधावयण प्रदेश रोकभागवको गरुुमोजना, ननभावणय स्तयोन्ननत, कामावन्वमन य ननमभन 

6. प्रदेश रोकभागवको भभवत सम्बाय व्मवस्थाऩन 

7. प्रदेश रोकभागव सम्वन्धी तथ्माकॊ  व्मवस्थाऩन 

8. प्रदेश रोकभागवको मातामात सयुऺा व्मवस्था य ननमभन 

9. प्रदेश रोकभागव सॊबाय कोष ब्मवस्थाऩन 

10. सडक प्रववनध य सॊस्थागत ववकास सम्फन्धी प्रदेश स्तयीम अध्ममन य अनसुन्धान 



1.8 खानऩेानी तथा सयसपाई भहाशाखा 
1. जजल्रा जस्थत खानेऩानी तथा सयसपाई नडनबजन कामावरमको , भानसक, चौभानसक प्रगनत ननमनभत 

रुऩभा तमाय ऩारय भहाशाखा प्रभखु सभऺ ऩेश गने, 

2. आफ्नो शाखा य जजल्रा जस्थत खानेऩानी तथा सयसपाई नडनबजन कामावरमको कामवऺ ेर नबर ऩने 
मोजना/आमोजनाहरुको स्थरगत अनगुभन, भलु्माॊकन गरय गणुस्तय सनुनजस्चतता य ऩायदजशवता कामभ 
हनुे व्मवस्था नभराउन भहाशाखा प्रभखुराई सघाउन,े 

3. भन्रारमको आफ्नो शाखाको कामवऺ रे नबर ऩने फावषवक मोजना छनौट तथा फावषवक कामवक्रभ 
तमायी, 

4. फावषवक कामवक्रभ सॊशोधन, भध्मकारीन खचव सॊयचना ननभावण, मोजना अनगुभन कामवमोजना ननभावण, 
आवनधक मोजना/ आधायऩर, फोरऩर सम्फन्धी कागजात आद्वद ननभावण गरय भहाशाखा प्रभखु सभऺ 
ऩेश गने, 

5. आफ्नो शाखाको कामवऺ ेर नबर ऩने मोजना/ आमोजनाहरुको स्थरगत अनगुभन, भलु्माॊकन गरय 
गणुस्तय सनुनजस्चतता य ऩायदजशवता कामभ हनुे व्मवस्था नभराउन भहाशाखा प्रभखुराई सघाउन,े 

6. आफ्नो शाखा अन्तगवत ऩने काभको मोजनागत तथ्माॊक/अनबरेख खडा गरय याख्न,े कागजात/पाइर 
व्मवस्थाऩन गने, 

7. प्रचनरत साववजनीक खरयद ऐन तथा ननमभावरी, अन्म प्रचनरत काननु अनसुायसाववजनीक खरयद तथा 
मोजना अनगुभन, भलु्माकन सॊफन्धी कागजात भन्रारमको सजचफ सभऺ ऩेश गने, 

8. तोवकए फभोजजभका अन्म कामवहरु, 

 

मस भन्रारमका सेवा प्रदान गने शाखा तथा जजम्भेवाय व्मजक्तहरु 

क.सॊ. 
कभवचायीको नाभ,  

थय ऩद 

सेवा/सभूह/ 

उऩसूह शाखा भोफाइर नॊ. 

1 श्री इन्रदेव बट्ट प्रदेश सजचव 
  

  
9858477006 

2 
श्री प्रभे दि बट्ट नस.नड.इ.  इजञ्ज/नसनबर/जनयर 

प्रादेजशक सडक तथा मातामात 
भहाशाखा 

9858421085 

3 

श्री भोहन चन्र 
जोशी 

शाखा अनधकृत प्रशासन/साभान्म प्रशासन 
प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन 
भहाशाखा 

9849361120 

4 श्री देवयाज जैशी रेखा अनधकृत प्रशासन/रेखा आनथवक प्रशासन शाखा 9858477003 

5 
छनफ याज जैशी सूचना अनधकायी इजञ्ज/इरयगेशन 

जरश्रोत तथा उजाव ववकास 
भहाशाखा 

9858477020 

6 सनुफक शे्रष्ठ इजन्जननमय इजञ्ज/इरयगेशन मोजना तथा अनगुभन शाखा 9861158039 

7 

भवहभ फोहया इजन्जननमय इजञ्ज/नसनबर/स्मानेटयी 

खानेऩानी तथा सयसपाई 
भहाशाखा/ 

आवास, बवन तथा शहयी 
ववकास भहाशाखा 

9860033521 

8 यनफन भहजवन कानून अनधकृत न्माम/कानून कानून शाखा 
9849097877 

9 
जमयाज ओझा 

अनधकृतस्तय छैठौं 
तह 

प्रशासन/साभान्म प्रशासन जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9848641830 

http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/140
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/2
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/299
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/43
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/55
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/55
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/220
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/220
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/4
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/48
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/48
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/161
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/5
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/68
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/166
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/13
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/45
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/45
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/184
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/42
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/72
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/164
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/42
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/53
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/53
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/53
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/53
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/165
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/9
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/69
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/301
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/73
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/73
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57


10 
मऻयाज बट्ट 

सहामकस्तय ऩाॉचौं 
तह 

प्रशासन/साभान्म प्रशासन जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9868444141 

11 
ऩाववती उऩाध्माम 

सहामकस्तय ऩाॉचौं 
तह 

प्रशासन/साभान्म प्रशासन जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9865682580 

12 जनकयाज धाभी कम््मटुय अऩयेटय ववववध जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9869332950 

13 प्रबा जोशी सह-रेखाऩार प्रशासन/रेखा आनथवक प्रशासन शाखा 9860205108 

14 

जैबान नसॊह 
फोहया  

सवायी चारक  
  जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9848462021 

15 

सयेुन्र वहादयु 
चौधयी 

सवायी चारक  
  जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9806424670 

16 बवानी नसॊह धाभी सवायी चारक  
  जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9848575178 

17 ऩयुन चौधयी सवायी चारक  
  ननजी सजचवारम 9868844305 

18 भोहन काकी कामावरम सहमोगी 
  जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9868365006 

19 नसद्ब याज ऩनेरु कामावरम सहमोगी 
  जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 9862483842 

20 

खड्क वहादयु 
फोहया  

कामावरम सहमोगी 
  जनशजक्त व्मवस्थाऩन शाखा 

9869314926 

21 
हकव  घनतवभगय कामावरम सहमोगी 

  
प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन 
भहाशाखा 

9848421522 

22 
ससु्भा चौधयी कामावरम सहमोगी 

  
प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन 
भहाशाखा 

9812769170 

 

४. मस भन्रारमफाट प्रदान गरयन ेसेवा 
प्रदेश सयकायराई सहमोग गने य ववनबन्न ननकामहरुसॉग सभन्वम य सहजीकयण गने तथा सदूुयऩजिभ प्रदेश प्रदेश 
सयकाय (कामव ववबाजन) ननमभावरी, २०७४ रे तोके फभोजजभका कामवहरु गने । 

५. सेवा प्रदान गनव राग्न ेदस्तयु य अवनध 

मस भन्रारमफाट प्रदान गरयने सम्ऩूणव सेवाहरु ननशलु्क यहने य सेवाको प्रकृनत अनसुायको अवधी राग्ने । 

६. ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकाय 

कुनैऩनन ननणवम ववनबन्न भहाशाखा य शाखाहरुफाट शाखा अनधकृतफाट वट्ऩणी उठाई, सो वट्ऩणी सजचवफाट 
स्वीकृत गरयने वा ननणवमको प्रकृनत य गजम्बयताका आधायभा भाननीम भन्रीज्मूफाट ऩनन स्वीकृत गरयने । 

७. ननणवमउऩय उजयुी सनु्न ेअनधकायी 
प्रदेश सजचव श्री इन्र देव बट्ट, सम्ऩकव  नम्वय:- 9858477006 

८. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण  

प्रदेश गौयवका आमोजनाहरूको अद्यावनधक अवस्था 
नस.नॊ. जजल्रा मोजनाको नाभ ववद्यभान अवस्था 

१ फाजयुा खप्तड-भातवडी सडक (नसङ्गडा-काॉडा 
जम फागेश्वयी गैयीखाॊद डोगडी 
आटीचौय-भातवडी) 

२४ वक.नभ. अध्ममन बएको, १५ वक.नभ. (Upgrad-

ing) भा ठेक्काका रानग कामावन्वमनभा यहेको। 

२ फैतडी सदफाज-श्रीबावय-हाट-दाच ुवरा ७० वक.नभ. अध्ममन बएको, १५ वक.नभ. ठेक्का बई 

http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/266
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/74
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/74
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/158
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/74
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/74
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/170
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/10
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/225
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/75
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/68
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/189
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/189
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/11
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/173
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/173
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/11
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/157
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/11
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/229
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/11
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/46
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/163
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/12
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/175
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/12
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/176
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/176
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/12
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/57
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/174
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/12
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/48
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/48
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/node/227
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/12
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/48
http://mopid.sudurpashchim.gov.np/taxonomy/term/48


सडक कारोऩरे सडकको अजन्तभ चयणभा यहेको । 

३ अछाभ जचसाऩानी-ऋवषदह वनडभानरका 
सडक (जचसाऩानी-जॊगरघाट-
तभुावखाद-गैयीटाड-कारीगाउॉ दनाव 
भाझेठाना-जमगढ-नन्देगडा-
भेल्रेक-सोडसा-ऋवषदह-
फनडभानरका) 

४८  वक.नभ. अध्ममन बएको, २४  वक.नभ. 
ठेक्काका रानग कामावन्वमनभा यहेको। 

४ डडेल्धयुा दैजी-ऩोखया-ढुङ्गाड-फझाङ्ग सडक 
(दैजी-जोगफडुा-जचयवकटे्ट-घटार-
ऩोखया-फेराऩयु-ढुङ्गाड-फझाङ्ग) 

ऩोखया -फेराऩयु सडक खण्ड -१० वक.नभ.,गाईफादे 
नर्ना सडक खण्ड-१२ वक.नभ.,सरोन-जचवकव टे्ट 
सडकभ खण्ड-६ वक.नभ.,य जोगफढुा –नर्ना सडक 
खण्ड -५ वक.नभ. गरय जम्भा ३३ वक.नभ सडक 
ननभावण बैयहेको ।  

५ दाच ुवरा देउथा-खाय खरङ्गा-खण्डेश्वयी 
सडक (देथरा-खाय खरङ्गा 
फराच-नफटुरे-रवटनाथ-ऩारयफगय-
खन्टेश्वयी) 

ववस्ततृ इजन्जननमरयॊग अध्ममन बएको जम्भा ६० 
वक.नभ. सडक भध्मे ६ वक.नभ ऩद्वक्क सडक ननभावण 
बएको य १८ वक.नभ. सडकको ननभावण कामव 
बैयहेको । 

6 फझाङ्ग द्वदऩामर-साइऩार सडक 
(नसरगढी-ऩानतहाल्रे-सानखुोरा-
थरायाखोरी ववप्रा-कुचेखोरा-
जडाय-ऩानकोट-तऩोवन तल्कोट-
धरौनकाकयकोट-साइऩार वहभार 
फेसी साइढुङ्गा हुॉदै हमु्रा 
जजल्राको नसभाना यानी खकव  
नाम्मा गाउॉऩानरका) 

ववस्ततृ इजन्जननमरयॊग अध्ममन बएको 25 वक.नभ. 
अध्ममन बएको य १४  वक.नभ. सडकको ननभावण 
कामव चनरयहेको । 

7 डोटी सहजऩयु-फोक्टान-द्वदऩामर सडक नछनडखान –अकयकाडाॉ खण्डको १२ वक.नभ.य 
यानागाउॉ-वामर सडक खण्ड -१० वक.नभ. गरय 
जम्भा २२ वक.नभ. सडक ननभावण चारू 

8 कॊ चनऩयु फेरौयी-करवुाऩयु-नाइर-फडुय 
सडक 

४३ वक.नभ. भध्मे ३८ वक.नभ. DPR फनेको य 
९.१ वक.नभ. सडक ननभावण कामव चनरयहेको । 

9 कैरारी बजनी-छोटीबन्साय खेभडी 
ठुरीगाड सडक (बजनी-
छोटीबन्साय रारफोझी बजनी 
जोशीऩयु पल्रे-नफसौना सल्रेयी 
याक्सा कोल्तडी जखभडी ठुरीगाड) 

३८  वक.नभ. DPR बएको य ३  वक.नभ. सडक 
ननभावण कामव बैयहेको । 

अन्म उऩरब्धीहरु 



– कान्रा, फनाया नदीको गरुुमोजनाको तमायी 
– प्रदेश बनूभगत जरस्रोतको गरुुमोजनाको तमायी 
– नौगाड जरनफद्यतु आमोजना ,दाच ुवरा  (६.९७ भे.वा .) को प्रायजम्बक वातावयणीम प्रबाव अध्ममन (IEE ) 

– अऩय सनुवमागाड जरनफद्यतु आमोजना फैतडी ( ७.७१ भे.वा ) को नफस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन(IEE सवहत) 

को रानग फोरऩर आवहान गयी भलु्माॊकनको चयणभा यहेको , 

– कामवक्रभ सॊशोधन, रागत अनभुान स्वीकृती, APP स्वीकृनत तथा अन्म कामवहरु 

सम्ऩन्न बएका कामवहरू 

– प्रदेश याजधानी तोवकएको ऺेर (गादावयी ऩरु देजख ५ वक.नभ  तल्रो तटीम ऺेर ) भा नद्वद ननमन्रण कामव 
को रानग  नफस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन 

सॊचारनभा यहेका भहत्वऩूणव कामवहरु  

– नौगाड जरनफद्यतु आमोजना ,दाच ुवरा  (६.९७ भे.वा .) को DPR तमायी 
– सनुवमागाड जरनफद्यतु आमोजना फैतडी ( ७.६५ भे.वा ) को DPR तमायी  

– डोटीको गयाज ुय फैतडीको नफना फत्थी बने्न ठाउॉभा सौमव उजाव नभनन नग्रड जडान तथा ननभावण कामवको रानग 
सम्फजन्धत ननभावण व्मवसामीसॉग सम्झौता बइसकेको  

– यावष्डम प्रसायण एवॊ अन्म भाध्मभफाट ववद्यतुको ऩहुॉच बन्दा फावहय यहेका ऩहाडी तथा वहभारी जजल्राहरुका 
दगुवभऺेरका नागरयकहरुराई सौमव उजाव नभनन नग्रड भापव त ववद्यतु सेवा उऩरब्ध गयाउन े सम्फन्धी थऩ 
अध्ममनको कामव सम्ऩन्न ,अछाभ,फाजयुा ,फझाॊग,डोटी ,कैरारी कैरारी, डडेल्धयुा, फैतडी, दाच ुवरा , फझाॊगको 
एक एक वटा ठाउभा यावष्डम प्रसायण एवॊ अन्म भाध्मभफाट ववद्यतुको ऩहुॉच बन्दा फावहय यहेका ऩहाडी तथा 
वहभारी जजल्राहरुका दगुवभऺेरका नागरयकहरुराई सौमव उजाव नभनन नग्रड भापव त ववद्यतु सेवा उऩरब्ध 
गयाउने सम्फन्धी थऩ अध्ममनको कामव सम्ऩन्न   

क्र.सॊ.  मोजनाको नाभ जजल्रा नगय/गाॉउऩानरका वडा नॊ. 

१ धीभ गाॉउ सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन कामवक्रभ  फाजयुा  वहभारी गा ऩा  ६ 

२ कोट गाॉउ सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन कामवक्रभ  फाजयुा  वहभारी गा ऩा  २ 

३ 
बैयी वकम्तोरा सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन 
कामवक्रभ  

अछाभ याभायोशन गा ऩा  ६ य ७ 

४ कुसेनागाउॉ सौमव उजाव नभनननग्रड सम्बाव्मता अध्ममन डोटी  समर गा.ऩा. १ 

५ सगुयखार सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन कामवक्रभ  कैरारी  भोहन्मार गा ऩा  ३ य ६ 

६ ऩरगडी सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन कामवक्रभ  डडेल्धयुा  ऩयशयुाभ न ऩा  ११ 

७ खेती सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन कामवक्रभ  फैतडी  नसगास गा ऩा  ६ 

८ दजुम्रङ सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन कामवक्रभ  दाच ुवरा  व्मास गा ऩा  २ 

९ ढरौन सौमव उजाव सम्बाव्मता अध्ममन कामवक्रभ  फझाङ साइऩार गा ऩा  १ 

 
प्रदेश सयकाय भजन्रऩरयषदवाट स्वीकृत बएका ऐन तथा कामवववनधहरु 

कामवववनध 

1. जनता आवास कामवक्रभ कामावन्वमन कामवववनध, २०७४ 

2. ईजन्जननमरयङ सेवाका प्राववनधक कभवचायी कयायभा बनाव गने सम्फन्धी कामवववनध, २०७७ 

ऐन 

१. प्रदेश रोकभागव ऐन, २०७५ 



10. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद 

 

 

 
 

 

 

 

11. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफायसम्फन्धी अद्यावनधक वववयण 

 

नस.नॊ. 
वक्रमाकराऩ 

वावषवक फजेट रू. राखभा वावषवक खचव कैवपमत 

1. प्रदेश तपव  शसतव 
तपव  

जम्भा प्रदेश 
तपव  

शसतव 
तपव  

जम्भा  

2. चार ु 665.64 0 665.64 332.7 0 332.7  

3. ऩुॉजीगत 2035.49 127.42 2162.91 387.4 29.8 417.2  

 

12. अजघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गयेको बए सोको वववयण् 
मस अजघ बए गयेका सफै काभहरु ऩूवववत प्रकाजशत वववयणभा उल्रेख बईसकेको छ । 

13. साववजननक ननकामको वेवसाइट बए सोको वववयण 

मस बौनतक ऩूवावधाय ववकास भन्रारमको वेवसाइट www.mopid.sudurpashchim.gov.np य प्रदेश ऩोटवर 
www.p7.gov.np फाट ऩनन मस प्रदेश नबरका भन्रारम य ननकामहरुको नरॊक खोल्न सवकन्छ । 

14. साववजननक ननकामरे प्राप्त गयेको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता  

सम्फन्धी वववयण 

मस भन्रारमरे सोझै कुनै वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग प्राप्त गने गयी कुनै ऩनन 
सम्झौता नगयेको । 

 

 

धन्मफाद । 

सूचना अनधकायी 
नाभ्- छववयाज जैशी 
ऩद्- ईजन्जननमय (भहाशाखा प्रभखु) 
सम्ऩकव  नॊ.- 9858477020 

 
 

प्रदेश सजचव 
नाभ्- इन्र देव बट्ट 
ऩद्- प्रदेश सजचव 

सम्ऩकव  नॊ.- 9858477006 

 
 

प्रवक्ता 
नाभ्- प्रभे दि बट्ट 

ऩद्- भहाशाखा प्रभखु 

सम्ऩकव  नॊ.- 9858421085 

 

http://www.p7.gov.np/

