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सूचनाको हक सम्फन्धध ऐन, २०६४ को दपा ५(३) य बनमभावरी 
२०६५ को बनमभ (३) फभोन्जभ साविजबनक गरयएको  
स्वत् प्रकाशन (Pro-active Disclosure) 

आ.फ. २०७८/७९ को चौथो तै्रभाबसक  
एवभ फार्षिक प्रबतवदेन 

 

फार्षिक र्ववयण 

सूचना साविजबनक गयेको बभबत : २०७९ श्रावण
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१. बनकामको स्वरुऩ य प्रकृबत : नेऩारभा कायागाय व्मवस्था  
नेऩारभा कायागाय (जेर) को इबतहास र्व .सॊ.१९७१ फाट सरुु बएको हो । 

नेऩारको ऩर्हरो कायागाय हारको कायागाय   कामािरम, जगन्नाथदेवर, काठभाडौं हो 
।मसराई सरुुभा सदय  जेर बबनध्मो । ऩर्हरे जेर भनु्ततमायको भातहतभा यहध्मो य 
त्मसको प्रभखु "योरवारा जनेर" यहने व्मवस्था बथमो ।  

 

२००७ सार ऩश्चात कायागाय प्रशासन गहृ भधत्रारम अधतगित यहने व्मवस्था बमो । 
काठभाडौँ उऩत्मकाका कायागायहरुको उऩत्मका अॊचर कबभशनय य न्जल्रान्स्थत 
कायागायहरुको प्रशासन फडाहार्कभको प्रत्मऺ बनदेशन य बनमधत्रणभा सञ्चारन बएको 
ऩाइधछ ।  

 

नेऩारको अञ्चर तथा न्जल्राको र्वबाजन (१४अञ्चर य ७५न्जल्रा) ऩश्चात मो 
स्थानीम प्रशासनको बनमधत्रण य बनदेशनभा हनुथाल्मो । २०१९सारभा कायागाय सम्फधधी 
व्मवस्था गनि कायागाय ऐन, २०१९ बनभािण बमो  ।कायागाय ऐन, २०१९ को दपारे 
ददएको अबधकाय प्रमोग गयी कायागाय प्रशासन राई व्मवन्स्थत य बनमबभत गनि कायागाय 
बनमभावरी २०२० को तजुिभा बै रागू बमो । गहृ भधत्रारमको कायागाय व्मवस्थाऩन 
भहाशाखाद्वाया सम्ऩादन बई आएको कायागाय व्मवस्थाऩन तथा प्रशासन सम्फधधी कामिहरू 
प्रबावकायी एवॊ सवर फनाउन २०५० सार श्रावण १ गतेदेन्ख गहृ  भधत्रारम अधतगित 
केधरीम तहभा कायागाय व्मवस्थाऩन र्वबागको स्थाऩना बएको हो । तत्ऩश्चात कायागाय 
व्मवस्थाऩन य प्रशासन  सम्फधधी काभ कायागाय व्मवस्थाऩन र्वबाग अधतगित हुॉदै आएको 
छ ।स्थानीम तहभा कायागाय कामािरमभा सम्फन्धधत न्जल्राको प्रभखु न्जल्रा अबधकायीको 
प्रत्मऺ बनदेशन य बनमधत्रणभा यहने व्मवस्था छ।  

 

नेऩारभा हार धनषुा, फाया, बक्तऩयु, ऩूवी रुकुभ य ऩूवी नवरऩयासी गयी ऩाॉच न्जल्रा  
फाहेकका ७२ न्जल्राभा ७४वटा कायागायहरु यहेका छन ् । एकै न्जल्राभा दईुवटा 
कायागाय बएका न्जल्राहरु दाङ य काठभाडौ हनु ् । दाङ न्जल्राभा घोयाही य तलु्सीऩयु 
तथा काठभाडौं न्जल्राभा जगन्नाथदेवर य बडल्रीफजायभा कायागायहरु  यहेका छन्  । 
नेऩारभा हार भोयङ, ऩसाि, बक्तऩयु, भकवानऩयु, कास्की, रुऩधदेही, फाॉके य डोटी गयी ८ 
वटा फारसधुाय गहृहरु सॊचारनभा यहेका छन ्। 
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२. बनकामको काभ कतिव्म य अबधकाय: कायागाय व्मवस्थाऩन र्वबागका कामिहरू : 
कायागाय व्मवस्थाऩन सम्फन्धध काभ गने केधरीम बनकामको रुऩभा कायागाय 

व्मवस्थाऩन र्वबागको स्थाऩना बएको हो । गहृ भधत्रारम  अधतगित यहेको कायागाय 
व्मवस्थाऩन र्वबागरे गने कामिहरुराई बनम्न फुॉदाभा उल्रेख गनि सर्कधछ । 

१. र्वबाग य भातहतका कायागाय कामािरमहरूको बनन्म्त आवश्मक ऩने वार्षिक फजेटको 
प्रस्ताव तमाय गयी  कायवाहीको राबग  सम्फन्धधत बनकामभा ऩठाउने य नेऩार सयकाय रे 
र्वबनमोजन गयेको फजेट यकभ अनसुाय खचिको  बनकासा ददने,  रेखाऩयीऺण गयाउने य 
फेरुज ुपछ्यौट गयाउने । 

२. कायागाय व्मवस्थाऩन सम्फधधी नीबतगत व्मवस्थाहरूको अधीनभा यही कायागाय 
कामािरमहरूको कामिको आवश्मकता एव श्रो त-साधन अनरुुऩ बनयीऺण य सऩुयीवेऺण 
गने । 

३. कायागाय कामािरम हरुफाट प्राप्त भाबसक प्रबतवेदन (अनसूुची ४ ) को आधायभा 
फधदीहरुको अबबरेख याख्ने । 

४. र्वबाग य र्वबाग अधतगितका कायागाय कामािरमहरूभा कामियत याजऩत्र अनॊर्कत तहका 
कभिचायीहरुराई आवश्मकता अनसुाय र्वबाग वा कायागाय कामािरमहरुभा सरुवा गने । 

५. र्वबाग य कायागाय कामािरमहरूको बनजाभती कभिचायीको दयफधदी य ती दयफधदीभा 
कामियत कभिचायीहरूकोअबबरेख याख्न े। 

६. कायागायभा कैद बकु्तान गरययहेका नकयात्भक सूची नऩयेका साथै असर चारचरन 
बएका कैददहरुराई र्वबबन्न अवसयभा कैदकट्टा/भार्पबभनाहाददनका बनन्म्त कायागाय 
कामािरमहरुफाट प्रभखु न्जल्रा अबधकायीको बसपारयस सर्हत प्राप्त र्ववयणको छानबफन 
गयी बसपारयस सर्हत गहृ भधत्रारमभा ऩठाउने ।  

७. कायागायभा आन्श्रत फारफाबरकाहरु , बफज्माइॉ गयी कैद वा थनुाभा ऩयेका 
फारफाबरकाहरु य कैद भकु्त फधदी हरुको सॊयऺण य हेयचाहको एवॊ  ऩनुस्थािऩनाको 
कामिभा सॊरग्न सॊस्थाहरूको अवरोकन भ्रभण गने तथा ती सॊस्थाहरूभा यहेका आन्श्रत 
फारफाबरका, बफज्माइॉ गयी कैद वा थनुाभा ऩयेका फारफाबरका य कैद भकु्त फधदीहरुको 
सॊतमा बनमबभतरूऩरे र्वबागभा ऩठाउन ती सॊस्थाहरूराई आग्रह गने । 

८. आवश्मकता अनसुाय भातहतका बनकामहरूराई र्िमाशीर गयाई उऩरब्ध साधन य 
श्रोत अनरुुऩ फधदीको भागको सभाधान गनि प्रमत्न गने । 
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९. ठेर्कएको कैद बकु्तान बएको फधदीहरुराई छुटकाया ददनको बनन्म्त कायागाय 
कामािरमहरुराई बनदेशन वा स्वीकृती ददने । 

१०.कायागायको बौबतक अवस्थाको सदुृढीकयण गनि य फधदीहरुको ब्मन्क्तत्व बफकास ,सीऩ 
र्वकास, ऩनुस्थािऩना एवॊ कायागाय व्मवस्थाऩनको आधबुनकीकयणको बनन्म्त ऩरयमोजना , 
मोजना तथा कामििभ हरु गयी स्वीकृती एवॊ फजेट बनकासाको बनन्म्त भधत्रारमभा 
ऩठाउने य स्वीकृत  ऩरयमोजना , मोजना तथा तोर्कएको कामिर्वबध अनसुाय कामािधवमन 
गने य गयाउने तथा नेऩार सयकायको नीबत बनदेशनको उऩरब्ध  साधन य स्रोतको 
ऩरयचारन गयेय सो सम्फधधी कामि गनि/गयाउनको बनन्म्त कायागाय कामािरमहरुराई 
बनदेशन   ददने । 

११.र्वद्यभान ऐन, बनमभ य नीबत बनदेशन अधतगित यही भातहतका कामािरमहरुराई बनदेशन 
ददने । 

१२.फधदीको आन्श्रत फारफाबरका तथा र्वज्मा इॉ गयी कैद वा थनुाभा ऩयेका फारफाबरका 
(फार अऩयाधी ) को फधदी हरुको सधुाय , सॊयऺण य ऩनु स्थािऩनाको कामिभा सॊरग्न 
सधुायगहृ य सॊस्थाहरु सॉग सभधवम गयी आवश्मक ता अनसुाय  ती सॊस्था य सधुाय  
गहृहरूसॉग सम्झौता गयी त्मस्ता फारफाबरका , फार अऩयाधी य कैद भकु्त फधदीहरुको  
र्हतको बनन्म्त कामििभ सॊचारन गने गयाउने । 

१३. कायागाय कामािरमहरूभा बनमबभत य अनऩुमकु्त काभ बएको बनी र्वबागभा उजयुी वा 
गनुासाहरु आएभा त्मस्ता गनुासोको सत्मत्म छानर्वन एवॊ ऩर्हचान गयी आवश्मकता  
अनसुाय कायफाही गने वा सोको बनन्म्त सम्फन्धधत बनकामभा रेखी ऩठाउने। 
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३. कायागाय कामाारमहरुको दयफधदी र्ववयण 
ि.
सॊ. 

या.ऩ. 
दद्वतीम 

या.ऩ. ततृीम या.ऩ.अनॊ. प्रथभ या.ऩ.अनॊ. दद्वतीम शे्रणी 
र्वर्हन 

१ उऩ 
सन्चव 

शा.
अ. 

रे.
अ. 

प्रा. 
(भे.अ
.) 

ना.सु
. 

रे.
ऩा. 

प्रा. 
(बस.अ. 
हे.व.) 

क.अ. खयीदाय स.रे.ऩा
. 

अ.न.भी
. 

स.क.
अ. 

का.स. ह.स.चा. 

२ ७ 58 १ १ ८२ 16 74 9 71 57 4 61 342 33 

अधम 

१ केधरीम कायागाय 
अस्ऩतार 

भे.स.ु -1, येबडमोरोन्जष्ट -1, साईकार्िक र्वशेषऻ -1, डभािरोन्जष्ट -1, जनयर र्पन्जबसमन - 2, 
जनयर सजिन -2, ल्माव टेक्नोरोन्जष्ट -1, नबसिङ अबधकृत -1, शाअ-१ , अ. ३, येबडमोग्रापय -2, 
ल्माफ टेन्क्नबसमन - 1, स्टाप नसि -12, भेबडकर येकडिय -1, पाभेसी सहामक -2, वा.भे. 
ओबयबसमय- 1, नेत्र सहामक -1, डेण्टर सहामक -1, स .क.अ-२, अ.हे.फ.-२, खरयदाय-१, भे.अ.-६, 
ना.स-ु३, क.अ.-१ रे.ऩा.-१, ह.स.चा.-३, का. स. १४, । 

२ भनोसाभान्जक 
अऩाङ्ग फधदी 
अस्ऩतार 

कधसल्टेधट साइक्मार्िक- 1, भे.अ.-२ शा.अ.-१ ना.स.ु-१ रे.ऩा.-१, स.क.अ.-१, अ.न.भी.-२, स्टाप 
नसि - ६, हे.अ. -२, अ.हे.व. -2, ह.स.चा.-१, का.स.-२, 
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४. कायागाय व्मवस्थाऩन र्वबाग फाट प्रदान गरयने सेवाहरु 
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५. कायागाय व्मवस्थाऩन र्वबागको  सॊगठनात्भक सॊयचना य दयफधदी 
 

  
भहाबनदेशक 

या.ऩ. प्रथभ (प्रशासन) 

बनदेशक 

(या.ऩ. दद्वतीम)-१ 
रेखा बनमधत्रक 

(या.ऩ. दद्वतीम)-1 
 

बनदेशक 

(या.ऩ. दद्वतीम)-1 
 

शाखा अबधकृत 

(या.ऩ. ततृीम)-१ 
रेखा अबधकृत 

(या.ऩ. ततृीम)-1 

 

शाखा अबधकृत 

(या.ऩ. ततृीम)-1 

कानून अबधकृत 

(या.ऩ. ततृीम)-1 

 

क.प्र. शाखा 
ना.स.ु-१ 

क.अ.-१ 

खरयदाय-१ 

स.क.अ.-२ 

ह.स.चा-२ 

का.स.-३ 

 

 

न्जधसी शाखा 
ना.स.ु-१ 

आ.प्र. शाखा 
रेखाऩार-१ 

फधदी प्र. शखा 
ना.स.ु-१ 

कायागाय कामािरम 

बक्तऩयु, धनषुा, 
फाया, ऩूवी रुकुभ, 
ऩूवी नवरऩयासी 
न्जल्रा फाहेकका 

७२ न्जल्राका ७४ 
कायागायहरु  

कायागाय अस्ऩतारहरु 

१. केधरीम कायागाय अस्ऩतार  

२. भनोसाभान्जक अऩाङ्ग फधदी 
अस्ऩतार 
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६. सेवा प्रदान गने न्जम्वेवायी य कभिचायी र्ववयण  
क) कायागाय ब्मफस्थाऩन बफबागको कभिचायी र्ववयण य न्जम्भेवाय शाखा 

सस.न. नाभ ऩद जजम्भेवायी सम्ऩका  न. 

१  श्री फासदेुव घघसभये भहाघनदेशक  9851140007 

२ श्री झयेन्द्र प्रसाद चाऩागाईँ घनदेशक प्रशासन तथा मोजना 9851332594 

३ श्री झॊकनाथ ढकार घनदेशक फन्द्दी प्रशासन 9855047777 

४ श्री केशव प्रसाद प्रसाई उऩसचचव (रेखा) आचथाक प्रशासन 9851332595 

५ श्री याभचन्द्र ससवाकोटी शाखा अचधकृत प्रशासन तथा मोजना 9851208129 

६ श्री गणेश गौतभ शाखा अचधकृत फन्द्दी प्रशासन 9851209129 

७ श्री तरु फहादयु खड्का काननू अचधकृत काननू  

८ श्री सशवहयी ववडायी रेखा अचधकृत आचथाक प्रशासन  

९ श्री जानकी शभाा गौतभ नामव सबु्फा प्रशासन तथा मोजना  

१० श्री सरयता ऩॊगेनी नामव सबु्फा फन्द्दी प्रशासन  

११  श्री दगुाा देवी कोइयारा नामव सबु्फा जजन्द्सी  

१२ श्री सभुन याउत रेखाऩार आचथाक प्रशासन  

१३  श्री सन्द्तोष कुभाय शाह कम््मटुय अऩयेटय फन्द्दी प्रशासन  

१५ श्री करयष्भा काफ्र े कम््मटुय अऩयेटय आचथाक प्रशासन  

१४ श्री नयहयी रइुटेर फेरुजु ववज्ञ आचथाक प्रशासन  

१६ श्री भन्द्जु घघसभये खरयदाय प्रशासन तथा मोजना  

१७ श्री उशा शे्रष्ठ स.क.अ प्रशासन तथा मोजना  

१८ श्री कारे ताभाॊग ह.स.चा प्रशासन तथा मोजना  

१९ श्री केश फहादयु बजेुर ह.स.चा प्रशासन तथा मोजना  

२० श्री वारा सफेुदी ह.स.चा प्रशासन तथा मोजना  

२१  श्री रक्ष्भी थाऩा कामाारम सहमोगी प्रशासन तथा मोजना  

२२ श्री सयोज ससग्देर कामाारम सहमोगी प्रशासन तथा मोजना  

२३ श्री सबभा ताभाॊग कामाारम सहमोगी प्रशासन तथा मोजना  

२४ श्री ऩशऩुघत ऩाण्ड े कामाारम सहमोगी ऩारे ऩहया  

 
ख) देशका बफबबन्न कायागायहरुभा यहेका कैदीफधदीहरुको २०७९ असाय भसाधतसम्भको 

भास्केवायी रगामत कायागाय य कैदीफधदी सम्वन्धध बफवयण ऩछाबड अनसूुचीभा सम्रग्न 
छ  । 
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७. सेवा प्रदान गनि राग्ने दस्तयु य अवबध 
 दस्तयु कुनै नराग्ने य अवबध प्रर्िमा ऩूया बए तरुुधत । 

 

८. बनणिम गने प्रकृमा य अबधकायी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

९. बनणिम उऩय उजयुी सनेु्न अबधकायी  
प्रशासबनक बनणिम उऩय उजयुी सनु्ने अबधकायी श्रीभान ्सन्चवज्मू गहृ भधत्रारम,  

धमार्मक बनणिमउऩय ऩनुयावेदन अदारत । 
  

कायागाय कामािरम, 
अधम बनकामहरु य 

व्मन्क्तहरु 

क 

पाॉट 

ख 

शाखा 
(टुङ्गो रगाउन सक्ने काभको टुङ्गो 
रगाई अरुको हकभा यामसर्हत 

बनदेशक सभऺ ऩेश गने) 
 

भधत्रारम 
घ 

भहाबनदेशक 
ग 

बनदेशक 

(आपै टुङ्गो रगाउने र्वषम टुङ्गो 
रगाई अरु भहाबनदेशक सभऺ 

ऩेश गने) 
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१०. मस अफबधभा सम्ऩादन गयेको भतुम काभको र्ववयण 
बौबतक ऩवुािधाय बनभािणतपि   
 नवुाकोटभा बनभािणाधीन केधरीम कायागाय बवन बनभािण कामि दोश्रो चयणको अबधकाश 

बवनहरु, सयुऺा बवनहरु, र्कचन तथा अधम फल्कहरुको सॊयचनागत कामि अबधकाश सम्ऩन्न 
बई अन्धतभ र्पबनबसङको िभभा यहेको ।  

 फाॉके नेऩारगधजको नौफस्ताभा बनभािणाबधन कायागाय बवनहरुको सॊयचनागत कामि सम्ऩन्न 
बई अन्धतभ र्पबनबसङको चयणभा यहेको ।  

 भोयङ य ऩाॉचथय न्जल्राभा नमाॉ कायागाय बवनको बनभािणको कामि शरुु गरयएको य बनभािण 
कामि बनयधतय बई यहेको ।  

 आगाभी आबथिक फषिभा केधरीम कायागाय नवुाकोटको तेश्रो चयण , ऺेत्रीम कायागाय फाॉके 
नेऩारगधजको दोश्रो चयण य बोजऩयु , हमु्रा, भगु,ु फझाङ, उदमऩयु, योल्ऩा, जाजयकोट,  सखेुत 
गरय थऩ ८ वटा  कायागाय बवनहरु बनभािणका फजेट बफबनमोजन बएको ।  

नीबत य कानूनी सधुायतपि   
 खरुा कायागाय बनमभावरीको भस्मौदा तजुिभा गरय स्वीकृबतको राबग ऩेश गरयएको ।  

 कायागाय बनमभावरीको सॊशोधनको भस्मौदा तमाय गरय स्वीकृबतको राबग ऩेश गरयएको ।  

 कायागायभा यहेका कैदीफधदीहरुराई काभदायी सबुफधा ददने सम्वन्धध कामिबफबधको भस्मौदा 
तजुिभा गरयएको ।  

 Prisoners Management Information System य भार्पबभनाहा सम्वन्धध नमाॉ Software 

बनभािण बई ऩरयऺणको िभभा यहेको ।  

 नतख ुय बीभपेदी कायागायभा ४ ऩटक बफऩश्मना न्शर्वय सधचारन गरय भनोसाभान्जक 
ऩयाभशि गरयएको ।  

भापी बभनाहा य अधम  
 २०७८ असोज ३ गते सबफधान ददफशभा ५२३ .जना, २०७८ पाल्गनु ७ गते प्रजातधत्र 

ददफसभा ५०१ .जना य गणतधत्र ददफश २०७९ भा ८१८ जना गरय जम्भा १८८२ जना 
कैदीफधदीको फाॉकी कैद बभनाहा गरय कैदभकु्त गरयएको ।  

 आ.फ. ०७८-७९ भा जम्भा २३८१ जना कैदीफधदीराई उऩचाय य घयामसी प्रमोजनको 
राबग उऩमकु्त स्थानभा स्थानाधतयण गरयएको । 

 काभदायी सबुफधा अधतगित शत प्रबतशत कैद बकु्तान गरय १८० जनाराई कैदभकु्त   
गरयएको । 
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 कायागायका सम्ऩणुि कैदीफधदीहरुको प्रभान्णकयण गरय ऩरयचमऩत्र वनाईएको । 

 बसऩभरुक तारीभ य योजगायी तपि  ५५४२ जना कैदीफधदी सम्रग्न बएका ।  

फेरुज ुपछमौट तपि  
 र्वबाग य कायागाय कामािरम अधतयगत कुर वेरुज ुरु ११ ,४०,३७,०००/- (एघाय कयोड 

चाबरस राख सैबतस हजाय)  

 सम्ऩयीऺणका राबग भरेऩभा ऩेश बएको रु १ ,८६,८३०००/- (एक कयोड छमासी  राख 
बत्रमासी हजाय)   

 सम्ऩयीऺण बई आएको रु १,२४,२०,०००/- (एक कयोड चौबफस राख बफस हजाय)  

 बफबागको रु २०,४२,०००/- (बफस राख फमाबरस हजाय) 

 कायागाय कामािरमहरु रु १,०३,७८,०००/- (एक कयोड तीन राख अठहत्तय हजाय)  

 गहृ भधत्रारमभा बनमबभतका राबग ऩेश बएको रु ३० ,३१,०००/- (तीस राख एकबतस 
हजाय)  

 कुभायी चोक तथा केधरीम तहबसर कामािरमभा बभनाहाका राबग ऩेश बएको  रु 
३१,१८,०००/- (एकबतस राख अठाय हजाय)   

११. र्वबागीम प्रभखु य सूचना अबधकायीको नाभ य ऩद 
बफबागीम प्रभखु  - श्री फासदेुव न्घबभये, भहाबनदेशक (९८५११४०००७) 

सूचना अबधकायी  - श्री याभचधर न्शवाकोटी, शाखा अबधकृत(९८५१२०८१२९) 

१२. ऐन, बनमभ वा र्वबनमभ वा बनदेन्शकाको सूची 
१.नेऩारको सॊर्वधान 

२. कायागाय ऐन, २०१९ 

३. कायागायबनमभावरी, २०२० 

४. पौजदायी कसूय (सजाम बनधाियण तथा कामािधवमन) ऐन, २०७४ 

५. पौजदायी कसूय (कैदकट्टा) बनमभावरी, २०७६ 

६. ज्मेष्ठ नागरयक ऐन, २०६३ 

७. फारफाबरका सम्फधधी ऐन, २०७५ 

८. बनजाभती सेवा ऐन, २०४९ ९. बनजाभती सेवा बनमभावरी, २०५० 

१०. भरुकुी अऩयाध सॊर्हता, २०७४ 

११. स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ 

१२. भरुकुी पौजदायी कामिर्वबध सॊर्हता, २०७४ 
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13. प्रशासकीम कामि पछ्यौट बनमभहरू, २०२६ 

१४. कायागाय व्मवस्थाऩन बनदेन्शका, २०७३ 

१५. भनोसाभान्जक अऩाङ्ग फधदी अस्ऩतार सॊचारन कामिर्वबध, २०७७ 

1६. सवोच्च अदारतफाट सम्फन्धधत र्वषमभा बएको आदेश य पैसराहरु 

१७. नेऩार सयकायको सम्फन्धधत र्वषमका नीबत बनदेशन य बनणिमहरु 

1८. नेऩार सयकायरे कायागाय व्मवस्थाऩनसॉग सम्फन्धधत र्वषमभा गयेको सन्धध , सम्झौता य 
सहभबतहरू 

1९. फधदीहरुको फडाऩत्र, २०६०  

२०. कायागाय व्मवस्थाऩन र्वबाग , र्वबाग य भातहतका बनकामहरुफाट र्वद्यभान  ऐन कानून य 
कामिऺ ेत्रको ऩरयबधबबत्र नीबतगत बनणिमहरु रगामत अधम ऐन, बनमभ, बनणिम, ऩरयऩत्र  
आदद । 

१३. आम्दानी, खचि तथा आबथिक कायोफाय सम्फधधी अद्यावबधक र्ववयण रु. हजायभा 
 

बस.नॊ. कामािरमको नाभ कुर फजेट चैत्र भसाधत सम्भको खचि 
चार ुवजेट ऩूॊन्जगत फजेट चार ुखचि ऩूॊन्जगत खचि 

१ कायागाय व्मवस्थाऩन 
र्वबाग 

२७४६७ ६३०१७९ १९०८५ ४३१५८५ 

२ कायागाय कामािरम २०३९३४७ १५९०४३ १८४१४८२ १३४०६८ 

जम्भा २०६६८१४ ७८९२२२ १८६०५६७ ५६५६५३ 

१४. तोर्कए फभोन्जभका अधम र्ववयण 
बफबबन्न कायागायहरुभा ५ ऩटक बफऩश्मना सम्वन्धध ध्मान न्शबफय सधचारन गरयएको ।  
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