
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩङ्टय, असोज ५ गते, २०७७ सार (सङ् ्मा १२ 

बाग २ 

प्रदेश सयकाय 

भङ््ट मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेश सङ्टशासन  केन्त्र (स्थाऩना तथा कामा सञ्चारन)  आदेश, २०७७ 

प्रस्तावना: प्रदेश तथा स्थानीम तहका ङ्झनवााङ्ञचत, भनोनीत वा ङ्झनमङ्टक्त 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभाचायीको प्रशासङ्झनक एवॊ व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी दऺता 
अङ्झबवृङ्जि गना प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था गने उद्देश्मरे प्रदेश सङ्टशासन केन्त्रको 
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स्थाऩना गयी केन्त्रको कामाराई सङ्टव्मवङ्ञस्थत रूऩरे सञ्चारन गना आवश्मक 
बएकोरे, 

प्रदेश सङ्टशासन ऐन, २०७७ को दपा ५ रे ङ्छदएको अङ्झधकायको 
प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहाम फभोङ्ञजभको आदेश फनाएको छ।  

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मो आदेशको नाभ "प्रदेश सङ्टशासन 
 केन्त्र (स्थाऩना तथा कामा सञ्चारन) आदेश, २०७७" यहेको छ। 

(२) मो आदेश प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रायम्ब हङ्टनछे।  

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस आदेशभा,- 
(क) "ऐन" बङ्ङारे "प्रदेश सङ्टशासन ऐन, २०७७" सम्झनङ्ट 

ऩछा। 

(ख) "कामाकायी ङ्झनदेशक" बङ्ङारे दपा 1३ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनमङ्टक्त बएको प्रदेश सङ्टशासन केन्त्रको कामाकायी 
ङ्झनदेशक सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) "केन्त्र" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको 
"प्रदेश सङ्टशासन केन्त्र" सम्झनङ्ट ऩछा। 

(घ) "ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा ६ फभोङ्ञजभको प्रदेश 
सङ्टशासन केन्त्रको ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) "प्रदेश" बङ्ङारे फागभती प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछा। 

(च) "भन्त्त्रारम" बङ्ङारे भङ््ट मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को 
कामाारम सम्झनङ्ट ऩछा। 

(छ) "स्थानीम तह" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरका 
सम्झनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे उऩभहानगयऩाङ्झरका य 
भहानगयऩाङ्झरकाराई सभेत जनाउॉछ। 

3. प्रदेश सङ्टशासन केन्त्रको स्थाऩना: (१) प्रदेश तथा स्थानीम तहका 
 ङ्झनवााङ्ञचत, भनोनीत वा ङ्झनमङ्टक्त ऩदाङ्झधकायी तथा कभाचायीराई 
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 मोजनाफि तङ्चयकारे प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था गयी प्रशासङ्झनक एवॊ 
 व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी दऺता अङ्झबवृङ्जि गने उद्देश्मरे प्रदेश सङ्टशासन 
 केन्त्रको स्थाऩना गङ्चयएको छ। 

(२) केन्त्रको राङ्झग आवश्मक ऩने जग्गा, बवन य अन्त्म 
बौङ्झतक सॊयचनाको व्मवस्था प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

4. प्रदेश सङ्टशासन केन्त्रको भूल्म य भान्त्मता: प्रदेश सङ्टशासन केन्त्ररे 
 देहामको सॊस्थागत भूल्म य भान्त्मताको अधीनभा यही आफ्नो कामा 
 सम्ऩादन गनेछ्- 

(क) रैङ्जङ्गक साभाङ्ञजक सभावेशीता, 
(ख) सभता य सभङ्जवकास, 
(ग) ङ्छदगो ङ्जवकास य भौसभ ऩङ्चयवतानका असयहरूको 

व्मवस्थाऩन, 
(घ) सङ्घीम रोकताङ्ञन्त्त्रक व्मवस्थाका भूल्म य भान्त्मता। 

5. प्रदेश सङ्टशासन केन्त्रको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय: प्रदेश सङ्टशासन 
 केन्त्रको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 

(क) केन्त्रको वाङ्जषाक तथा आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गने, 
(ख) प्रदेश तथा स्थानीम तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा 

कभाचायीराई प्रदान गङ्चयने प्रङ्ञशऺणको आवश्मकताको 
आॉकरन गने, 

(ग) प्रङ्ञशऺणको ऩाठ्यक्रभ तथा प्रङ्ञशऺण साभग्री तमायी य 
कामाताङ्झरका ङ्झनधाायण गने, 

(घ) प्रदेश य स्थानीम तहका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभाचायीको 
कामाऺ भता य व्मवसाङ्जमक दऺता अङ्झबवङृ्जि गना 
आवश्मक ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण, कामाशारा, गोष्ठी, सेङ्झभनाय, 
अन्त्तयङ्जक्रमा, अनङ्टबव आदान-प्रदान तथा मस्तै ङ्जकङ्झसभका 
अन्त्म कामाक्रभ सञ्चारन गने,  
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(ङ) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा तथा स्थानीम सेवाका कभाचायीको 
राङ्झग सेवा प्रवेश तथा सेवाकारीन ताङ्झरभ सञ्चारन 
गने, 

(च) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा य स्थानीम सेवाफाट सेवा ङ्झनवृत्त 
हङ्टन रागेका कभाचायीको बावी मोजनाका सम्फन्त्धभा 
प्रङ्ञशऺण प्रदान गने, 

(छ) ऺभता ङ्जवकास सम्फन्त्धी कामाक्रभ सञ्चारनका राङ्झग 
प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान, ङ्झनजी 
ऺेत्र, गैयसयकायी सॊघ/सॊस्थासॉग सभन्त्वम य सहकामा 
गने, 

(ज) शासकीम प्रफन्त्ध, व्मवस्थाऩन य ङ्जवकास रगामतका 
ङ्जवषमभा अनङ्टसन्त्धानभूरक कामा गने, 

(झ) केन्त्रको कामाऺ ेत्रङ्झबत्र ऩने ङ्जवषमभा ऩयाभशा सेवा 
उऩरब्ध गयाउने, 

(ञ) ऺभता ङ्जवकास सम्फन्त्धी कामाक्रभको भूल्माङ्कन गने, 
(ट) साझेदायीभापा त सञ्चारन गना उऩमङ्टक्त हङ्टने प्रङ्ञशऺण 

कामाक्रभको सन्त्दबाभा सॊघ य स्थानीम तहसॉग साझेदायी 
गदै कामाक्रभ सञ्चारन गने, 

(ठ) प्रदेश सयकायरे सभम सभमभा तोङ्जक ङ्छदएको अन्त्म 
कामा गने।  

6. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत: (१) प्रदेश सङ्टशासन केन्त्र सञ्चारनको राङ्झग 
 आवश्मक भागादशान गना एक ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत यहनेछ। 

(२) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 
(क) भङ््ट मभन्त्त्री               -अध्मऺ 

(ख) भन्त्त्री, आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्त्रारम                -सदस्म 
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(ग) भन्त्त्री, आङ्झथाक भाङ्झभरा तथा  

मोजना भन्त्त्रारम        -सदस्म 

(घ) प्रभङ्टख सङ्ञचव         -सदस्म 

(ङ) अध्मऺ, प्रदेश रोक सेवा आमोग     -सदस्म 

(च) ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झत भहासॊघको 
प्रदेश सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टख        -सदस्म 

(छ) केन्त्र यहने स्थानीम तहको प्रभङ्टख     -सदस्म 

(ज) नेऩार नगयऩाङ्झरका सॊघको प्रदेश 

सङ्झभङ्झतको अध्मऺ        -सदस्म 

(झ) गाउॉऩाङ्झरका याङ्जष्डम भहासॊघको  

प्रदेश सङ्झभङ्झतको अध्मऺ       -सदस्म 

(ञ) भङ््ट मभन्त्त्रीरे भनोनीत गयेको  

प्रादेङ्ञशक ङ्जवश्वङ्जवद्यारमको एक जना 
भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झध          -सदस्म 

(ट) भन्त्त्रारमको शासकीम सङ्टधाय तथा 
सभन्त्वम भहाशाखा हेने सङ्ञचव    -सदस्म-सङ्ञचव 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ञ) फभोङ्ञजभ भनोनीत 
सदस्मको ऩदावङ्झध चाय वषाको हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
भनोनीत सदस्मरे आफ्नो कताव्म ऩारन गयेको छैन बङे्ङ रागेभा 
अध्मऺरे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै फखत हटाउन सक्नछे। 

तय त्मसयी हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई आफ्नो सपाइ ऩेश 
गने भौकाफाट वङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन। 

7. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय: ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको 
 काभ, कताव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 
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(क) केन्त्रको अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन नीङ्झत 
स्वीकृत गने, 

(ख) केन्त्र सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक भागादशान प्रदान गने, 
(ग) केन्त्रको कामाक्रभ सञ्चारनका राङ्झग कामाङ्जवङ्झध, 

ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड स्वीकृत गने, 
(घ) केन्त्र य ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम फीच सभन्त्वम य सहकामाका 

राङ्झग आवश्मक सहजीकयण गने, 
(ङ) केन्त्ररे सञ्चारन गयेका कामाक्रभको सभीऺा गयी 

सङ्टधायको राङ्झग आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने, 
(च) केन्त्र सञ्चारनका राङ्झग अन्त्म आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन।े 

8. ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणाम: (१) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको 
 फैठक कम्तीभा वषाको दङ्टई ऩटक फस्नेछ। 

(२) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, 
सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठक हङ्टनङ्टबन्त्दा कम्तीभा तीन 
ङ्छदन अगावै फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमको कामासूची सङ्जहतको 
सूचना सदस्म-सङ्ञचवरे ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतका सफै सदस्मराई ङ्छदनछे। 

(४) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ यहेका कङ्ट र 
सदस्म सङ््माको ऩचास प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी  सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बएभा ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ््मा ऩङ्टगेको 
भाङ्झननेछ। 

(५) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे य 
ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको  वङ्चयष्ठ सदस्मरे 
गनेछ। 
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(६) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्त्म 
हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तरे 
ङ्झनणाामक भत ङ्छदनछे। 

(७) सदस्म-सङ्ञचवरे ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणाम 
प्रभाङ्ञणत गनेछ। 

(८) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतरे आफ्नो फैठकभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय कङ्ट नै ङ्जवषम ङ्जवऻराई आभन्त्त्रण गना सक्नेछ। 

(९) दपा ६ को उऩदपा (२) को खण्ड (ञ) फभोङ्ञजभ 
भनोनीत सदस्मरे फैठकभा उऩङ्ञस्थत बए फाऩत फैठक बत्ता य 
फैठकभा उऩङ्ञस्थत बएको ङ्छदनको मातामात खचा ऩाउनेछ। 

(१०) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामाङ्जवङ्झध 
सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधाायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

9. सञ्चारक सङ्झभङ्झत: (१) केन्त्र सञ्चारनका राङ्झग एक सञ्चारक 
 सङ्झभङ्झत यहनेछ।  

(२) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 
(क) प्रभङ्टख सङ्ञचव               -अध्मऺ 

(ख) सङ्ञचव, आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा 
कानून भन्त्त्रारम                -सदस्म 

(ग) सङ्ञचव, आङ्झथाक भाङ्झभरा तथा  

मोजना भन्त्त्रारम                             -सदस्म 

(घ) सङ्ञचव, भन्त्त्रारमको शासकीम  

सङ्टधाय तथा सभन्त्वम भहाशाखा हेने    -सदस्म 

(ङ) प्रभङ्टख सङ्ञचवरे भनोनीत गयेको  

कम्तीभा एक जना भङ्जहरा सङ्जहत 

ङ्जवषम ङ्जवऻ दङ्टई जना              -सदस्म 

(च) कामाकायी ङ्झनदेशक, केन्त्र  -सदस्म-सङ्ञचव 
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(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ भनोनीत 
सदस्मको ऩदावङ्झध चाय वषाको हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
कङ्ट नै भनोनीत सदस्मरे आफ्नो कताव्म ऩारन गयेको छैन बङे्ङ 
रागेभा अध्मऺरे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै फखत हटाउन सक्नछे। 

तय त्मसयी हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई आफ्नो सपाइ ऩेश 
गने भौकाफाट वङ्ञञ्चत गङ्चयने छैन। 

(५) भनोनीत सदस्मरे फैठकभा उऩङ्ञस्थत बए फाऩत 
फैठक बत्ता य फैठकभा उऩङ्ञस्थत बएको ङ्छदनको मातामात खचा 
ऩाउनेछ। 

10. सञ्चारक सङ्झभङ्झतको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय: सञ्चारक सङ्झभङ्झतको 
 काभ, कताव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे्- 

(क) केन्त्रफाट सञ्चारन गङ्चयन े कामाक्रभ सम्फन्त्धी नीङ्झत 
ङ्झनधाायण गने, 

(ख) केन्त्रको मोजना, वाङ्जषाक फजेट तथा कामाक्रभ स्वीकृत 
गने, 

(ग) केन्त्रफाट सञ्चारन हङ्टने तारीभ य प्रङ्ञशऺणको ऩाठ्यक्रभ 
स्वीकृत गने, 

(घ) केन्त्रको तपा फाट गनङ्टाऩने कङ्ट नै कामा गना आवश्मकता 
अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत वा कामादर गठन गने, 

(ङ) केन्त्रफाट बए गयेका कामाहरूको अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य 
सभीऺा गने वा गयाउन,े 

(च) केन्त्रफाट सञ्चाङ्झरत तारीभ य प्रङ्ञशऺण ङ्झरने व्मङ्ञक्तको 
भूल्माङ्कन गने भाऩदण्ड ङ्झनधाायण गने, 

(छ) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको ङ्झनदेशन कामाान्त्वमन गने, गयाउन,े 

(ज) केन्त्र सञ्चारनको राङ्झग अन्त्म आवश्मक कामा गने। 
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11. सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणाम: (१) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको 
 फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछ। 

(२) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, 
सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठक हङ्टनङ्टबन्त्दा कम्तीभा तीन 
ङ्छदन अगावै फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमको कामासूची सङ्जहतको 
सूचना सदस्म-सङ्ञचवरे सञ्चारक सङ्झभङ्झतका सफै सदस्मराई 
ङ्छदनेछ। 

(४) सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ सङ्जहत तत्कार कामभ 
यहेका कङ्ट र सदस्म सङ््माको ऩचास प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी सदस्म 
उऩङ्ञस्थत बएभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठकको राङ्झग गणऩूयक 
सङ््मा ऩङ्टगेको भाङ्झननछे। 

(५) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठकभा फहङ्टभतको याम भान्त्म 
हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे ङ्झनणाामक भत ङ्छदनछे। 

(६) सदस्म-सङ्ञचवरे सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणाम 
प्रभाङ्ञणत गनेछ। 

(७) सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे आफ्नो फैठकभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय कङ्ट नै ङ्जवषम ङ्जवऻराई आभन्त्त्रण गना सक्नेछ। 

(८) दपा ९ को उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ 
भनोनीत सदस्मरे फैठकभा उऩङ्ञस्थत बए फाऩत फैठक बत्ता य 
फैठकभा उऩङ्ञस्थत बएको ङ्छदनको मातामात खचा ऩाउनेछ। 

(९) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामाङ्जवङ्झध 
सञ्चारक सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधाायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

12. ऩाठ्यक्रभ सङ्झभङ्झत: (1) केन्त्ररे सञ्चारन गने ऺभता ङ्जवकास 
 सम्फन्त्धी कामाक्रभको ऩाठ्यक्रभ, प्रङ्ञशऺण ङ्जवषमवस्तङ्ट, भूल्माङ्कन 
 ङ्जवङ्झध तथा अध्ममन अनङ्टसन्त्धान प्रङ्झतवेदनको स्वीकृङ्झतका राङ्झग 
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 सञ्चारक सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गना देहाम फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत 
 यहनेछ:- 

(क) कामाकायी ङ्झनदेशक, केन्त्र          -सॊमोजक 

(ख) प्रदेश रोक सेवा आमोगको  

अध्मऺरे तोकेको कम्तीभा नवौँ 
तहको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध       -सदस्म 

(ग) प्रभङ्टख सङ्ञचवरे तोकेको कम्तीभा  

नवौं तहको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध       -सदस्म 

(घ) सॊमोजकरे तोकेको ङ्जवषम ङ्जवऻ       -सदस्म 
(ङ) ङ्झनदेशक, केन्त्र    -सदस्म-सङ्ञचव 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक 
आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नछे। 

(३) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आवश्मक 
ठानेभा सङ्झभङ्झतको काभसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कङ्ट नै ङ्जवशेषऻ वा 
ऩदाङ्झधकायीराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा आभन्त्त्रण गना सक्नछे। 

(४) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे फैठक सम्फन्त्धी 
कामाङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधाायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

13. कामाकायी ङ्झनदेशक: (१) केन्त्रको प्रभङ्टखको रूऩभा काभ गना 
 देहाम फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश सयकायरे 
 एक जना कामाकायी ङ्झनदेशक ङ्झनमङ्टक्त गनेछ:- 

(क) प्रभङ्टख सङ्ञचव, भन्त्त्रारम      -सॊमोजक 

(ख) ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे 

तोकेको प्राङ्ञऻक ऺेत्रसॉग  

सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम ङ्जवऻ              -सदस्म 

(ग) प्रभङ्टख सङ्ञचवरे तोकेको  

भन्त्त्रारमको सङ्ञचव   -सदस्म-सङ्ञचव 
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(२) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे कामाकायी 
ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको मोग्मता 
ऩङ्टगेको व्मङ्ञक्त भध्मेफाट तीन जनाको नाभ भन्त्त्रारमभा ङ्झसपाङ्चयस 
गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) कामाकायी ङ्झनदेशकको मोग्मता देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्- 

(क) नेऩारी नागङ्चयक, 
(ख) भान्त्मता प्राप्त ङ्जवश्वङ्जवद्यारमफाट कम्तीभा 

स्नातकोत्तय उऩाङ्झध हाङ्झसर गयेको, 
(ग) प्रशासन, ङ्जवकास, व्मवस्थाऩन वा प्राङ्ञऻक 

ऺेत्रभा कम्तीभा दश वषाको अनङ्टबव प्राप्त 
गयेको, 

(घ) ऩैँतीस वषा उभेय ऩङ्टया बई साठी वषा उभेय 
ननाघेको, 

(ङ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा 
अदारतफाट सजाम नऩाएको, 

(च) ङ्झनमङ्टक्त हङ्टॉदाका फखत कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरको 
सदस्म नयहेको।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको फैठक 
सम्फन्त्धी कामाङ्जवङ्झध य उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामाकायी 
ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गने भाऩदण्ड ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाायण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने कामाकायी 
ङ्झनदेशकको ऩदावङ्झध चाय वषाको हङ्टनेछ य ङ्झनजको ऩङ्टन् ङ्झनमङ्टङ्ञक्त हङ्टन 
सक्नेछ। 
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तय ङ्झनजको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त दङ्टई कामाकार बन्त्दा फढी हङ्टन सक्ने 
छैन। 

(६) देहामको अवस्थाभा कामाकायी ङ्झनदेशकको ऩद ङ्चयक्त 
बएको भाङ्झननछे्- 

(क) ङ्झनजरे प्रदेश सयकाय सभऺ ङ्झरङ्ञखत याजीनाभा 
ङ्छदई उक्त याजीनाभा स्वीकृत बएभा, 

(ख) प्रदेश सयकायरे ङ्झनजराई ऩदफाट हटाएभा, 
(ग) ङ्झनजको ऩदावङ्झध ऩूया बएभा, 
(घ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौजदायी अङ्झबमोगभा 

अदारतफाट कसूयदाय ठहयेभा, 
(ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा।  

(७) उऩदपा (६) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ कामाकायी 
ङ्झनदेशकराई ऩदफाट हटाउॉदा ङ्झनजराई सपाइको भौका ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(८) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने कामाकायी 
ङ्झनदेशकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य अन्त्म सङ्टङ्जवधा अनङ्टसूची-1 फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(९) कामाकायी ङ्झनदेशकसॉग सञ्चारक सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे 
भूल्माङ्कनका स्ऩष्ट सूचक सङ्जहतको कामा सम्ऩादन सम्झौता 
गनेछ। 

(१०) मस दपा फभोङ्ञजभ कामाकायी ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
नबएसम्भ वा ऩदभा कामभ नयहेको अवस्थाभा भन्त्त्रारमरे 
कम्तीभा एघायौँ तहको अङ्झधकृतराई केन्त्रको कामाकायी ङ्झनदेशक 
ऩदभा काभकाजका राङ्झग खटाउनेछ। 

14. कामाकायी ङ्झनदेशकको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय: (१) कामाकायी 
 ङ्झनदेशकको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 



खण्ड ४) सङ् ्मा १२ प्रदेश याजऩत्र बाग २ ङ्झभङ्झत २०७७।०६।०५ 

13 

(क) प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही केन्त्रको 
कामाकायी प्रभङ्टखको हैङ्झसमतरे काभ गने, 

(ख) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम एवॊ ङ्झनदेशन 
कामाान्त्वमन गने, गयाउने, 

(ग) केन्त्रको यणनीङ्झतक तथा आवङ्झधक मोजना 
तमाय गयी स्वीकृङ्झतका राङ्झग सञ्चारक सङ्झभङ्झत 
सभऺ ऩेश गने, 

(घ) वाङ्जषाक फजेट तथा कामाक्रभ तमाय गयी 
स्वीकृङ्झतको राङ्झग सञ्चारक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश 
गने, 

(ङ) स्वीकृत वाङ्जषाक फजेट तथा कामाक्रभ 
कामाान्त्वमन गने, गयाउने, 

(च) केन्त्रको वाङ्जषाक तथा आवङ्झधक प्रगङ्झत ङ्जववयण 
सञ्चारक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गने, 

(छ) केन्त्रफाट सञ्चाङ्झरत ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण, 
कामाशारा, गोष्ठी, सेङ्झभनाय, अन्त्तयङ्जक्रमा तथा 
त्मस्तै ङ्जकङ्झसभका अन्त्म कामाक्रभको ङ्झनयीऺण 
गने, 

(ज) सञ्चारक सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवको रुऩभा 
कामा गने, 

(झ) सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकङ्छदएको केन्त्र सञ्चारन 
सम्फन्त्धी अन्त्म आवश्मक कामा गने। 

(२) कामाकायी ङ्झनदेशकरे केन्त्रभा कामायत कभाचायी तथा 
केन्त्रको स्वीकृत कामाक्रभ कामाान्त्वमनका राङ्झग आवश्मक ऩने 
ङ्जवऻसॉग भाऩनमोग्म सूचकका आधायभा कामा सम्ऩादन सम्झौता 
गना सक्नेछ। 
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15. सॊगठन सॊयचना य दयफन्त्दी: केन्त्रको सङ्गठन सॊयचना तथा 
 दयफन्त्दी अनङ्टसूची-2 फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

16. कभाचायी सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) केन्त्रको राङ्झग आवश्मक 
 कभाचायी प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाउनछे।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका कभाचायी प्रदेश 
सयकायफाट व्मवस्थाऩन नबएसम्भको राङ्झग स्थानीम ङ्जवकास 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान ऐन, २०४९ को दपा २०ख. फभोङ्ञजभ नेऩार 
सयकायफाट हस्तान्त्तयण बई आएको भङ्जहरा ङ्जवकास प्रङ्ञशऺण केन्त्र 
जावराखेर रङ्झरतऩङ्टयभा कामायत कभाचायी खङ्जटई आएभा प्रदेश 
सयकायरे केन्त्रको काभकाजभा रगाउन सक्नछे। 

 

17. प्रङ्ञशऺक सूची तमाय गने: (१) केन्त्ररे प्रशासङ्झनक तथा 
 व्मवस्थाऩन दऺता सम्फन्त्धी ङ्जवषम य केन्त्ररे ङ्छदन े प्रङ्ञशऺण 
 सम्फन्त्धी ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण ङ्छदन सक्ने व्मङ्ञक्तहरूको प्रङ्ञशऺक सूची 
 तमाय गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूची तमाय गदाा केन्त्ररे 
सम्बव बएसम्भ ङ्जवषमगत य ऺेत्रगत रूऩभा अरग-अरग सूची 
तमाय गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको सूचीराई 
केन्त्ररे सभम सभमभा अद्यावङ्झधक गनेछ। 

(4) दपा 14 य मस दपा फभोङ्ञजभको ङ्जवऻ य 
प्रङ्ञशऺकको सेवा ङ्झरॉदा ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य अन्त्म सङ्टङ्जवधा 
सम्फन्त्धभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे आवश्मक कामाङ्जवङ्झध फनाई ङ्झनदेशक 
सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत गयाई रागू गनङ्टा ऩनेछ। 

18. साझेदायीभा कामाक्रभ सञ्चारन गना सक्न:े (१) केन्त्रफाट सञ्चारन 
 हङ्टने कङ्ट नै प्रङ्ञशऺण, अनङ्टसन्त्धान य जनशङ्ञक्त ङ्जवकास सम्फन्त्धी कामा 
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 साझेदायी भापा त गनङ्टाऩने बएभा त्मस्तो कामाक्रभ सॊघ य स्थानीम 
 तहसॉग साझेदायी गयी सञ्चारन गना सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारन हङ्टने कामाक्रभको 
ढाॉचा सम्झौताभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

19. केन्त्रको खाता, फजेट, रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) केन्त्रको राङ्झग 
 आवश्मक फजेट भन्त्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउने छ। 

(२) केन्त्रको खाता सञ्चारन प्रचङ्झरत प्रदेश आङ्झथाक 
कामाङ्जवङ्झध ऐन य सो अन्त्तगात फनेका ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) केन्त्रको आम्दानी खचाको ङ्जहसाफ प्रदेश सयकायको 
रेखा प्रणारी फभोङ्ञजभ याङ्ञखनेछ। 

(४) केन्त्रको आन्त्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्त्त्रक कामाारमफाट य अङ्ञन्त्तभ रेखा ऩयीऺण भहारेखा 
ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ।  

(५) भन्त्त्रारमरे केन्त्रको आम व्ममको रेखा, 
तत  सम्फन्त्धी कागजात य अन्त्म नगदी ङ्ञजन्त्सी जङ्टनसङ्टकै फखत 
ङ्झनयीऺण गना वा गयाउन सक्नेछ ।  

20. वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन: (१) केन्त्ररे आपूरे वषा बयी सम्ऩादन गयेको 
 काभको वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन आङ्झथाक वषा सभाप्त बएको दङ्टई 
 भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा अन्त्म कङ्ट याका 
अङ्झतङ्चयक्त केन्त्ररे वषा बङ्चयभा सञ्चारन गयेको प्रङ्ञशऺण रगामतका 
कामाक्रभ, प्राप्त गयेको यकभ, कामाक्रभ सञ्चारन गदाा बएको खचा, 
कामाक्रभफाट बएको उऩरङ्ञब्ध तथा बङ्जवष्मभा गनङ्टा ऩने सङ्टधाय 
सभेतका कङ्ट याहरू सभावेश गनङ्टा ऩनेछ।  
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21. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: (१) सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे मस आदेश 
 फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त बएका अङ्झधकायभध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय 
 केही अङ्झधकाय कामाकायी ङ्झनदेशकराई प्रत्मामोजन गना सक्नेछ। 

(२) कामाकायी ङ्झनदेशकरे मस आदेश फभोङ्ञजभ आपूराई 
प्राप्त अङ्झधकाय आपू भातहतका अङ्झधकृत कभाचायीराई प्रत्मामोजन 
गना सक्नेछ। 
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अनङ्टसूची-1 

(दपा १३ को उऩदपा (८) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 
कामाकायी ङ्झनदेशकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा 

 

क्र .सॊ.  शीषाक इकाइ यकभ /सङ्टङ्जवधा  
१. ऩाङ्चयश्रङ्झभक )भाङ्झसक(  रु. ४७,380।- 
2. घयबाडा )भाङ्झसक(  रु. 20,000।- 
3. ऩोशाक )वषाको एक ऩटक(  रु. 10,000।- 
4. चाडऩवा खचा )वषाको एक 

ऩटक(  
रु. एक भङ्जहनाको 

तरफ फयाफय 
5. टेङ्झरपोन /भोफाइर 

)भाङ्झसक(  
रु. 2,000।- 

6. सवायी साधन )चारक 
सङ्जहत(  

- उऩरब्ध गयाउने 

7. स्वदेश भ्रभण बत्ता 
)प्रङ्झतङ्छदन(  

रु. २,०००।- 

8. ङ्जवदेश भ्रभण बत्ता )प्रङ्झतङ्छदन(  अभेङ्चयकी डरय 175।- 
9. ङ्झडजेर /ऩेट्रोर  भाङ्झसक )ङ्झरटय(  70 
10. भोङ्झफर तै्रभाङ्झसक )ङ्झरटय(  ५ 

रष्टव्म् 
1. मूयोङ्जऩमन भङ्टरङ्टकहरू, अषे्डङ्झरमा, न्त्मूङ्ञजल्माण्ड, अभेङ्चयका, क्मानडा, कङ्ट वेत, 

उत्तय कोङ्चयमा, जाऩान, हङ्गकङ्ग, रुस, कताय, जाङ्ञम्फमा, मू.ए.इ., ङ्झसॊगाऩ ङ्टय, 
रेफनान, फहयाइनको भ्रभण गदाा भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत दयभा तेत्तीस प्रङ्झतशत 
थऩ यकभ ङ्छदइनेछ।  

2. ङ्जवदेश भ्रभण गदाा बायतको चेङ्ङई, हैदयाफाद, फैँगरोय, भङ्टम्फई, ङ्छदल्री, 
कोरकाता य फङ्गरादेशको ढाका य चटगाउॉ फाहेक अन्त्म स्थानभा यात 
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ङ्झफताउनङ्ट ऩदाा भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत दयको ऩचास प्रङ्झतशत यकभ भात्र 
ङ्छदइनेछ। अन्त्म देशको हकभा भाङ्झथको दययेट अनङ्टसाय नै हङ्टनछे। 

3. ङ्जवदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कङ्ट नै सॊस्थाफाट 
दैङ्झनक बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइएको अवस्थाभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
दैङ्झनक भ्रभण बत्ता फाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाइने छैन।  

4. ङ्जवदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कङ्ट नै सॊस्थाफाट 
खाना फस्न य मातामात खचा भात्र ङ्छदएकोभा दैङ्झनक भ्रभण बत्ताको 
ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ।  

5. ङ्जवदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कङ्ट नै सॊस्थाफाट 
फस्न भात्र उऩरब्ध बएभा दैङ्झनक भ्रभण बत्ताको तेत्तीस प्रङ्झतशत यकभ 
उऩरब्ध गयाइनेछ।  

6. ङ्जवदेश भ्रभण गदाा आभन्त्त्रण गने याष्डको सयकाय वा कङ्ट नै सॊस्थाफाट 
खाना भात्र उऩरब्ध बएभा दैङ्झनक भ्रभण बत्ताको छमसट्ठी प्रङ्झतशत यकभ 
उऩरब्ध गयाइनेछ। 
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अनङ्टसूची-2 

(दपा 1५ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

(क) केन्त्रको सङ्गठन सॊयचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत 

सञ्चारक सङ्झभङ्झत 

कामाकायी ङ्झनदेशक 

ऺभता ङ्जवकास, नीङ्झत य अनङ्टसन्त्धान भहाशाखा 
ङ्झनदेशक (तह ९-१०) -१ 

व्मवस्थाऩन य प्राङ्जवङ्झधक सहमोग भहाशाखा 
ङ्झनदेशक (तह ९-१०) -१ 

मोजना तजङ्टाभा य 
ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास शाखा 
उऩङ्झनदेशक अङ्झधकृत 
(तह 7-8)-१ 

अङ्झधकृत छैठौँ/सहामक 
ऩाचौँ-१ 

अनङ्टसन्त्धान य ऻान 
व्मवस्थाऩन शाखा 

उऩङ्झनदेशक अङ्झधकृत    
(तह 7-8)-१ 

अङ्झधकृत छैठौँ/सहामक 
ऩाचौँ-१ 

प्रङ्ञशऺण तथा ऺभता 
ङ्जवकास शाखा 

उऩङ्झनदेशक अङ्झधकृत    
(तह 7-8)-१ 

अङ्झधकृत छैठौँ/सहामक 
ऩाचौँ-१ 

प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य 
सहकामा शाखा 

उऩङ्झनदेशक अङ्झधकृत    
(तह 7-8)-१ 

अङ्झधकृत छैठौँ/सहामक 
ऩाचौँ-१ 

व्मवस्थाऩन शाखा 
प्रशासकीम अङ्झधकृत    
(तह 7-8)-१ 

अङ्झधकृत छैठौँ/सहामक 
ऩाचौँ-१ 

सूचना प्रङ्जवङ्झध 
अङ्झधकृत/सहामक (तह 
६/५)-१ 

आङ्झथाक प्रशासन शाखा 
रेखा अङ्झधकृत  

(तह 7-8)-१ 

हरङ्टका सवायी चारक-२ 

कामाारम सहमोगी-३ 
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(ख) केन्त्रको दयफन्त्दी तेङ्चयज 
 

क्र.सॊ. ऩद सेवा सभूह तह सङ््मा कैङ्जपमत 

1. ङ्झनदेशक प्रशासन साभान्त्म 
प्रशासन 

अङ्झधकृत नवौँ 2  

2. उऩ-ङ्झनदेशक प्रशासन साभान्त्म 
प्रशासन 

अङ्झधकृत 
सातौँ/आठौँ 

५  

3. रेखा अङ्झधकृत प्रशासन रेखा अङ्झधकृत 
सातौँ/आठौँ 

1  

4. अङ्झधकृत/सहामक प्रशासन साभान्त्म 
प्रशासन 

अङ्झधकृत 
छैठौँ/सहामक 

ऩाचौँ 

५  

5. सूचना प्रङ्जवङ्झध 
अङ्झधकृत/ सहामक 

ङ्जवङ्जवध ङ्जवङ्जवध अङ्झधकृत 
छैठौँ/सहामक 

ऩाचौँ 

१  

6. ङ्झनजी सहामक प्रशासन साभान्त्म 
प्रशासन 

सहामक ऩाचौँ १  

७. हरङ्टका सवायी 
चारक 

- - शे्रणी ङ्जवहीन २  

८. कामाारम सहमोगी - - शे्रणी ङ्जवहीन ३  
जम्भा 20  

(ग) केन्त्रको शाखागत कामा ङ्जववयण 
१. ऺभता ङ्जवकास, नीङ्झत य अनङ्टसन्त्धान भहाशाखा 

(क) मोजना तजङ्टाभा य ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास शाखा 
(१) यणनीङ्झतक, आवङ्झधक य वाङ्जषाक मोजना य फजेट तमायी गने य 

स्वीकृत गयाउन।े 

(२) याङ्जष्डम नीङ्झत, ङ्झसिान्त्त, भाऩदण्ड य गङ्टणस्तय ङ्झनधाायणङ्झबत्र यही 
आवश्मकताका आधायभा ऩाठ्यक्रभ य प्रङ्ञशऺण साभग्रीको 
तमायी गने। 

(३) प्रङ्ञशऺक प्रङ्ञशऺण प्रदान गयी प्रङ्जवङ्झध हस्तान्त्तयण गने। 

(४) प्रदेश य स्थानीम तहभा गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्त्रण गना ङ्झनमभनकायी 
ङ्झनकामको बङू्झभका ङ्झनवााह गने। 
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(५) सॊघ य प्रदेश स्तयीम ङ्झनकामसॉग ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास, भाऩदण्ड य 
गङ्टणस्तय ङ्झनधाायणभा सभन्त्वम य सहकामा गने। 

(ख) अनङ्टसन्त्धान य ऻान व्मवस्थाऩन शाखा 
(१) भाऩदण्ड, गङ्टणस्तय य ऩाठ्यक्रभ सङ्टधायका राङ्झग कामाभूरक य 

ङ्जवषमगत अनङ्टसन्त्धान गने।  
(२) अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन य प्रणारीगत सङ्टधायका राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक 

सहमोग ङ्छदने।  
(३) अनङ्टबव आदान-प्रदान गने य ङ्झसकाई सॊस्थागत गने। 

(४) ऻान व्मवस्थाऩनका ङ्झसिान्त्तका आधायभा प्रदेश स्तयको स्रोत 
केन्त्र य ङ्जवद्वत सॊस्थाको कामा गने। 

(५) प्रदेश तहभा ङ्जवषमगत ऺेत्रभा नीङ्झतगत फहस य प्राङ्जवङ्झधक 
सहमोग गने। 

(६) नीङ्झत ङ्झनभााण तहभा सहबाङ्झगता य भागादशानका राङ्झग 
ङ्जवकल्ऩहरूको तमायी गने।  

(७) सञ्चाय भाध्मभसॉग सहकामा गयी ङ्जवचाय ङ्झनभााणभा मोगदान 
गने। 

(ग) प्रङ्ञशऺण तथा ऺभता ङ्जवकास शाखा 
(१) जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभाचायीराई आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवषमगत 

ऺेत्रभा प्रङ्ञशऺण य ऺभता ङ्जवकासका कामाक्रभ सञ्चारन गने। 

(२) प्रदेश ङ्झनजाभती सेवा तथा स्थानीम सेवाका कभाचायीको सेवा 
प्रवेश य सेवाकारीन प्रङ्ञशऺण सञ्चारन गने। 

(३) सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको सहकामाभा याङ्जष्डम कामाक्रभ 
सञ्चारन गने। 

 

२. व्मवस्थाऩन य प्राङ्जवङ्झधक सहमोग भहाशाखा 
(क) प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य सहकामा शाखा 

(१) प्रङ्ञशऺणका राङ्झग साझेदायहरूसॉग सहकामा य सभन्त्वम गने । 
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(२) स्थानीम तहहरूको ऺभता ङ्जवकास य कामाक्रभ सञ्चारनभा 
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग गने । 

(३) प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहराई प्राङ्जवङ्झधक सल्राह, सङ्टझाव य 
सहमोग गने । 

(४) साझेदायीभा कामाक्रभ तजङ्टाभा य सञ्चारन गने ।  
(५) प्रदेश य स्थानीम तहभा यहेका सॊस्थाराई सहमोग य भागादशान 

गने । 

(६) सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका ङ्जवषमगत प्रङ्ञशऺण केन्त्रसॉग 
प्रङ्ञशऺण सञ्चारनभा सभन्त्वम य सहकामा गने। 

(७) सॊघीम, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहफाट प्राप्त ऺभता ङ्जवकास 
सम्फन्त्धी कामाक्रभ सञ्चारन गने। 

(ख) व्मवस्थाऩन शाखा 
(१) आन्त्तङ्चयक व्मवस्थाऩनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सम्ऩूणा कामा गने । 

(२) कामाक्रभ सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक सहमोग गने ।  
(३) कभाचायीको य कामाक्रभगत जनशङ्ञक्तको अङ्झबरेख याख्न े।  
(४) प्रशासनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत तोङ्जकएका अन्त्म सम्ऩूणा कामा गने । 

(ग) आङ्झथाक प्रशासन शाखा 
(१) आङ्झथाक प्रशासनका साभान्त्म ङ्झसिान्त्त य कानून अनङ्टसाय 

आम्दानी य खचाको ऩायदशॉ रूऩभा अङ्झबरेख याख्न।े  
(२) आवङ्झधक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ऩठाउने।  
(३) आङ्झथाक प्रशासन सम्फन्त्धी सम्ऩूणा य तोङ्जकएका कामा गने।  

 
आऻारे, 

डा. हङ्चय प्रसाद रम्सार 
प्रदेश सयकायको सङ्ञचव 
 
 

 
 

आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भङ्टङ्छरत। 

भूल्म रु. १०।- 


