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प्रदे श सभा सचचिालय
प्रदे श रं १, वििाटरगि, रेपाल
सूचराको हक सम्बन्धी ऐर, २०६४ को दफा ५को उपदफा (३) ि सूचराको हक सम्बन्धी
तरयमािली, २०६५ को तरयम ३ बमोचिम प्रकाचशि विििण

आ.ि. २०७६/७७ (२०७६ फाल्गुण दे चख २०७७ िेष्ठ मसान्िसम्म)

१.

प्रदे श सभा सचचिालयको परिचय, स्िरुप ि प्रकृति
प्रदे श सभा सचचिालय, प्रदे श रं. १, पूविय रेपालको १४ िटा चिल्लालाई समेटेि सं विधारको धािा १७६
बमोचिम तमति २०७४ माघ १७ गिे सातबक चिल्ला विकास सतमति, वििाटरगिको भिरमा स्पापरा भई
तमति २०७५ माघ २२ गिे सभाको पवहलो बैठक बसेको तपयो । प्रदे श रं. १ को प्रदे श सभामा
माररीय सदस्यहरुको सं ख्या तत्रयारब्बे िरा िहेको छ। सं घीय सं सद माफयि प्रदे श रं. १ बाट प्रदे श
सभामा पवहलो हुरे तरिायचचि हुरे तरिायचर प्रणाली िमोचिम तरिायचचि हुरे सदस्य सं ख्या ५६ िरा ि सो
को ४० प्रतिशिले कायम हुरे ३७ िरा मवहला, दतलि, आददिासी, िरिािी, खस, आयय, मधेसी, पारु,
मुचस्लम, वपछतिएका क्षेत्र, अल्पसं ख्यक समुदाय समेिको समारुपातिक तरिायचर प्रणालीबाट तरिायचचि हुरे
सदस्य रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा) ६७, रेपाली कााँग्रस
े २१, सं घीय समाििादी फोिम रेपाल ३,
सं चघय लोकिाचन्त्रक िाविय मञ्च १ ि िाविय प्रिािन्त्र पाटी १ गिी िम्मा ९३ िरा सदस्य िहेको प्रदे श
रं. १ को प्रदे श सभा गठर भएको छ। प्रदे श सभामा साििटा तबषयगि सतमतिहरु िहेका छर्।
तबषयगि सतमतिको राम ि काययक्षेत्र तरम्रारुसाि िाचखएको छ ।

२.

प्रदे श सभा सचचिालयबाट भएका मुख्य काययहरु

2.1

सभा सञ्चालर ि यवयिस्पापर सम्बन्धमा
कोविि -१९ िोगको विश्वयवयावप महामािीको प्रकोपका बीच प्रदे श सभाको छै टौ िपा बिेट अतधिेशर
सं चालका लातग भौतिक दुिी कायम गरि सभा सं चालरको यवयिस्पा तमलाउर चस्िर सेयरिङको यवयिस्पा
सवहि साविकको सभा हल ि सचचिालयको दोस्रो िलामा अिचस्पि साविकको रेकपा सं सदीय दलको
हललाई सभा हल बराई सभा सं चालरको यवयिस्पा तमलाईएको छ। प्रदे श सभाको छै टौ िपा ििेट
अतधिेशर सुरु हुर ु अगािै प्रदे श सभाका सम्पुणय माररीय सदस्य, सचचिालयका सम्पुणय कमयचािी,
मयायदापालक, माररीय सदस्यहरुका स्िकीय सचचिहरु ि सभामा तरयतमि आउरे सं चािकतमय लगायिको
PCR वितधबाट कोिोरा परिक्षण गिाईएको । PCR वितधबाट कोिोरा परिक्षण गरि Negative Report
आएकालाई मात्र सभा सचचिालय परिषिमा प्रिेशको यवयिस्पा तमलाईएको । सम्पुणय माररीय सदस्यहरु,
सचचिालयका कमयचािीहरु ि यस सभा सचचिलयमा तरयतमि आउरे सबैलाई स्यातरटाईज्िि ि माक्सको
यवयिस्पा गरिएको । सं चािकतमयहरु िपा मन्त्रालयक प्रतितरतधहरुलाई प्रदे श सभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसािण

1

हेिी रिपोवटयङ गरयकालातग सचचिालय परिषिमा िमश तमतिया सेन्टि ि सचचिालयको िेस्रो िलामा
आिश्यक प्रिन्ध तमलाईएको ।

2.2

सूचरा प्रिाह सम्बन्धी
सूचरा माग गरिएको तलचखि तरिेदर यो चौमातसकमा प्राप्त रभएको भएिापतर सञ्चािकमर ि अन्य
सिोकाििाला यवयचक्त िपा तरकायलाई आिश्यकिा अरुसाि तरयतमि रुपमा सूचरा उपलब्ध गिाइरुका
सापै सचचिालयको िेबसाइटमा तरयतमिरुपमा अपिे ट गिी प्रकाशर गरिएको।

३.

सतमतिको काययक्षत्र
े
ि.सं .
१

काययक्षत्र
े

न्याय, प्रशासर िपा विधायर

आन्िरिक मातमला िपा कारूर मन्त्रालय, प्रत्यायोचिि

सतमति

२

सुशासर िपा योिरा सतमति

३

अपय सतमति

४

साियितरक लेखा सतमति

५

सामाचिक विकास सतमति

६
७

४.

सतमतिको राम

विद्यायर, मुख्य न्याय अतधिक्ताको कायायलय समेि

मुख्यमन्त्री िपा मन्त्रीपरिषद्को कायायलय, प्रदे श लोकसेिा
आयोग, सुशासर अरुगमर िपा योिरा

आतपयक मातमला िपा योिरा मन्त्रालय, बैंक, तबत्त िपा
विमा

प्रदे शको साियितरक लेखा सम्बन्धी
भूतम, कृवष िपा सहकािी मन्त्रालय, सामाचिक विकास
मन्त्रालय, उपभोक्ता वहि सम्बन्धी

उद्योग, पययटर िपा िािाििण
सतमति

प्राकृतिक श्रोि िपा पूिायधाि
विकास सतमति

उद्योग, पययटर िर िपा िािाििण मन्त्रालय
भौतिक पूिायधाि िपा विकास मन्त्रालय, प्राकृतिक साधर
श्रोि

सतमति सचचिको कायय सम्पादर िपा चिम्मेिािी
•

सतमति

ि

सो

अन्िगयिका

उपसतमतिहरुको

बैठक

आिश्यकिा अरुसाि यवयिस्पापकीय सेिा प्रदार गरे

•
•

यवयिस्पापर

ि

त्यस्िा

सतमतिहरुलाई

बैठकको सुचरा सदस्यहरु ि आिश्यकिारुसाि अन्य तरकाय िा पदातधकािीलाई ददरे

सतमतिको बैठकमा हुरे छलफलको एिेण्िा बराउरे ि सभापतिसाँग छलफल गिी त्यसलाई
अचन्िम रुप ददरे

•
•

सभासदहरुको उपचस्पतिको अतभलेख िाख्ने ि बैठकको विििण (माइन्यूट) ियाि गरे ।

सतमतिसाँग सम्बचन्धि विषयमा छलफल, गोष्ठी, सभाको तरणयय िपा प्रकाशरहरु सतमतिलाई
उपलब्ध गिाउरे ।

•

सतमतिको बैठकद्वािा सतमतिको काययक्षेत्र तभत्रका वितभन्न तरकायहरुका सम्बन्धमा भएका तरणययहरु
कायायन्ियरका लातग सम्बचन्धि तरकायहरुमा पठाउरे ।

•

सतमतिका सदस्यहरुको स्पलगि अध्ययर भ्रमणको यवयिस्पाको लातग सहयोग गरे ।

2

•

सतमतिसाँग सम्बचन्धि मन्त्रालय, विभाग िपा अन्य तरकायहरुसाँग सम्पकय िाखी िावषयक प्रगति
प्रतििेदर एिं आिस्यक कागिािहरु माग गिी सतमतिको बैठकमा छलफलको लातग पेश गरे ।

•
•
•
•
•
•

सतमति अन्िगयिका विधेयक सम्बन्धी िा अन्य प्रतििेदर ियाि गरय सहयोग गरे ।

प्रत्यायोचिि यवयिस्पापर शाखाको प्रतििेदर सतमतिमा प्रस्िुि गिी छलफल गिाउरे ।
सतमतिको तरदे शर अरुसाि विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरे ि सेिा तलरे ।
प्रदे श सभा सचचिको तरदे शर बमोचिमका काययहरु गरे ।

सतमतिका बैठक सम्बन्धी गतिवितधहरुको विििण प्रदे श सभा सचचिलाई िाहेि गरे ।

सूचराकासबै प्रकािका सेिासुविधाहरु बािे िारकािी तलई आिश्यकिारुसाि उपयुक्त
य
माध्यम
प्रयोग गिी सतमतिका माररीय सदस्यज्यूहरुलाई सतमतिको बैठक सम्बन्धी िपा िोवकएका अन्य
िारकािी उपलयवध गिाउरे ।

•
•

सतमतिका बैठक खािा वकिािहरु सुिचक्षि ि यवयिचस्पि िाख्ने ।

सतमतिको काययकक्ष तरयतमि रुपमा अिलोकलर गिी सिसफाई गिाउरे। अन्य भौतिक
बस्िुहरुको आिश्यकिा विचाि गिी सचचि समक्ष माग गरे ।

•

सतमतिमा भएका विद्युिीय सामग्रीहरु चालू अिस्पामा िाख्ने िपा अध्ययर सामग्रीहरु यवयिचस्पि
गरे ।

४.१

सतमतिमा काययिि अन्य कमयचािीको भूतमका
•

सतमतिका सचचिको प्रत्यक्ष तरदे शरमा िही सचचिलाई िोवकएको काममा सचचिसाँग सहकायय
गरे ।

५.

प्रदे श सभाको विषयगि सतमतिबाट सम्पादर भएका काययहरु

५.१

उद्योग पययटर िपा िािाििण सतमति
•
•

तरयतमि िैठक सं ख्या:- १० िटा

तमति २०७६/1१/०९ गिे प्रदे शको िािाििण सं िक्षण सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको
ाँ छलफल सं चालर।
विधेयकको सं शोधर किाय माररीयहरु ि िािाििण विज्ञसग

•

सतमतिले सतमतिमा प्रप्त विद्येयकहरुको सम्बन्धमा तरयतमि रुपमा सिोकाििाला िपा तबषय
विज्ञसाँग छलफल ि अन्ििकृया गरिएको ।

५.२

न्याय प्रशासर िपा विधायर सतमति
•
•
•

सतमतिको तरयतमि बैठक सं ख्या :- ३ िटा

उप-सतमतिको तरयतमि बैठक सं ख्या:- ४ िटा
प्रत्यायोचिि

सं योिकत्िमा

विधायर

गदठि

यवयािस्पापर

उप-सतमतिले

सम्बन्धमा
ियि

२०७7/02/22 गिे सतमतिमा पेश भएको।
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अध्यायर

पािे को

गरय

मा.

उप-सतमतिको

िाि

दोश्रो

कुमाि

ओझाको

प्रतििेदर

तमति

5.3

प्राकृतिक स्रोि िपा पुिायधाि विकास सतमति

•

तरयतमि िैठक सं ख्या :- १ िटातमति २०७७/०२/१७ गिे यस सतमतिको बैठकले प्राकृतिक

श्रोि साधरको उत्खरर ि यवयिस्पापरका सम्बन्धमा आिस्यक छलफल ि अन्िकृयया सं चालर
भएको।

5.4

साियितरक लेखा सतमति
•
•

तरयतमि िैठक सं ख्या :- ७ िटा

सतमतिले कोतभि १९ को सं िमणलाई न्यूतरकिण िपा िोकपाम गरे काययमा भएको खचयको
विििण मुख्य मन्त्री िपा मन्त्री परिषदको काययलय, अन्िरिक मातमला िपा कारुर मन्त्रालय,

सामाचिक तबकाउस मन्त्रालय ि आतपयक मातमला िपा योिरा मन्त्रालयसाँग माग गरे तरणयय
बमोचिम आिस्यक कायय भएको ।

•

वितभन्न मरत्रालयहरुको अरुदार िपा खचय िकमको औचचत्यिा ि उपलचब्धका सम्बन्धमा
अिस्यक छलफल भएको ।

5.5

सामाचिक विकास सतमति
•
•

तरयतमि िैठक सं ख्या :- ९ िटा

सामािचिक विकास मन्त्री िपा भुतमयवयिस्पा, कृवष िपा सहकािी मन्त्रीसाँग मन्त्रालयको बावषयक

काययिम िपा ििेटका सम्बन्धमा यवयापक अन्िकृयया िपा छलफल काययिम प्रदे श सभा
सचचिालयमा सन्चालर गरिएको ।

5.6

अपय सतमति
•
•

तरयतमि िैठक सं ख्या :- १२ िटा
तमति

२०७६/११/७

गिे

बसेको

बैठकबाट

तमति

२०७६/०८/२८

गिे

दे चख

२०७६/०९/०२ गिे सम्म सं घीय अपय सतमतिसं ग सदभाि भेटघाट िपा छलफल काययिम ि
तमति २०७६/१०/१५ गिे प्रादे शीक सिक आयोिरा अन्िगयि केचरा झापा दे चख सगिमापा
आधाि चशबीि िोड्रे सिकको अध्ययर अिलोकर भ्रमण काययिमको प्रतििेदर पारिि गिी
सभामुख समक्ष पेश गरिएको।

•

वितभन्न तमतिमा अपय सतमतिमा चालु आ.ब. को बिेट कायायन्ियरको अिस्पा, बिेटमा िहेको
एकमुष्ट िकमको वितरयोिर ि कायायन्ियर, आगामी आ.ब. २०७७।०७८ को मन्त्रालयगि

बिेटको तसद्धान्ि, उद्देश्य ि प्रापतमकिा ि अपय सतमतिले ददएको िाय सुझाि कायायन्ियर भए
रभएको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री िपा मचन्त्रपरिषद् कायायलयका प्रमुख सचचिज्यू ि प्रदे शका सबै

मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू/िाज्यमन्त्रीज्यू ि सचचिज्यूसंग छलफल गरियो। छलफल पश्चाि सतमति
माफयि मुख्यमन्त्री िपा मचन्त्रपरिषद्को कायायलय ि सबै विषयगि मन्त्रालयहरुलाई सुझाबहरु
पठाईएको।

•

आगामी आ.ब. २०७७/०७८ को बिेटका सम्बन्धमा अपय विज्ञहरुबाट िाय सुझाि ई-मेल

माफयि प्राप्त गिी सो सम्बन्धमा सतमतिमा छलफल गिी मुख्यमन्त्री िपा मचन्त्रपरिषद्को कायायलय
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ि आन्िरिक मातमला िपा योिरा मन्त्रालयमा प्राप्त सुझाबहरु िस्िाको िस्िै ि सतमतिको पप
सुझाब समेि समािेश गिी पठाईएको।

5.7

सुशासर िपा योिरा सतमति
•
•

६.

तरयतमि िैठक सं ख्या :- ३ िटा

सतमतिले सुशासर प्रिधयरका सम्बन्धमा सम्बचन्धि मन्त्रालयसाँग अिस्यक छलफल गिे को ।

सचचिालयको काम, किययवय ि अतधकाि
•

प्रदे श सभा–सभासद, प्रदे श सभाकाका सतमति, पदातधकािी ि सदस्यलाई आिश्यक सेिा सुविधा
उपलब्ध गिाउरे,

•

प्रदे शसभाको काम कािबाही सुचारु रुपले सञ्चालर गरय प्रशासतरक, आतपयक ि भौतिकयवयिस्पापर
सम्बन्धी काययलाई यवयिचस्पि ि प्रभािकािी बराउरे,

•

प्रदे श सभाको सूचरा प्रणालीलाई प्रभािकािी बराउरे िपा प्रदे श सभा परिसिमा सुिक्षा यवयिस्पा
तमलाउरे,

•
•

७.

प्रदे श सभाको दलका कायायलयलाई आिश्यक सेिा सुविधा उपलब्ध गिाउरे ।
सचचिालयको अन्य काम, किययवय ि अतधकाि िोवकए बमोचिम हुरेछ।

आतपयक बषय २०७६/०७७ मा स्िीकृि सं गठर िपा यवयिस्पापर सिेक्षण प्रतििेदर अरुसाि
यस प्रदे श सभा सचचिालयको सांगठतरक ढााँचा, दििन्दी ि महाशाखा िपा शाखाहरुको
काययविििण

७.१. प्रदे श सभा सचचिालयको सं गठतरक संिचरा
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७.२. दििन्दी विििण
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७.३. सतमति, महाशाखा, शाखा, इकाईगि कायय विििण
कायययवयिस्पा महाशाखा
•

सभाको बैठकमा पेश हुरे विधेयक, ध्याराकषयण, अत्यन्ि िरुिी साियितरक महत्िको प्रस्िाि, प्रश्न,
सं कल्प प्रस्िाि आददको यवयिस्पापर गिी दै तरक कायय सूची ियाि गरे ।

•
•
•

दै तरक काययसूची ि सम्बद्ध सूचराहरु सभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गिाउरे ।

विधेयकको प्रस्िुिीदे चख पारिि गरे काययलाई चिणबद्ध रुपमा यवयिचस्पि गरे ।

बैठकमा प्रस्िुि हुरे वितभन्न काययिमहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुसाँग सम्पकय िपा समन्िय
गरे ।

•
•
•
•
•
•
•

बैठकको काययिमहरुबािे सभामुख िपा सभाका सचचिलाई अिगि गिाउरे ।
बैठकको काििाहीको सं चक्षप्त िपा सम्पूणय विििण ियाि गरे ।

सदस्यहरुले िोले का कुिाहरु माग भै आएमा सोको िे किय उपलब्ध गिाउरे ।
अतधिेशरको आह्वार ि अन्त्य सम्बन्धी कायय गरे ।

अतधिेशरको आयवहारको सूचरा, प्रचाि प्रसाि ि आयवहार पत्र ियाि गरे ।
कायय यवयिस्पा पिामशय सतमति सचचिालयको कायय गरे ।

कायय यवयिस्पा पिामशय सतमतिको बैठकले गिे को तरणयय ि ददएको तरदे शर बमोचिम कायय गरे
गिाउरे।

•
•

बैठक सं चालरमा सहयोग गरे ।

सभा सदस्यहरुको िाचिरामा िा अन्य कािणले रिक्त स्पार पूतियका लातग सम्िचन्धि तरकायलाई
िारकािी गिाउरे ।

•

िोवकए िमोचिमका अन्य काययहरु गरे ।

कायययवयिस्पा शाखा
•

सभाको बैठकमा पेश हुरे विधेयक, ध्याराकषयण, अत्यन्ि िरुिी साियितरक महत्िको प्रस्िाि, प्रश्न,
सं कल्प प्रस्िाि आददको यवयिस्पापर गिी दै तरक काययसूचीको मस्यौदा ियाि गरे ।

•

बैठक सं चालरको लातग विद्यमार तरयमािलीमा तरधायरिि प्रवियाहरु ि दै तरक काययसूची अरुसाि
बैठक सं चालरका लातग िाचर पत्र ियाि गरे ।

•
•

अचघल्लो बैठकको सं चक्षप्त विििण सवहिको सूचरापत्र ियाि गिी यपाचशघ्र विििण गरे ।

माररीय सदस्यहरुबाट प्राप्त बैठकमा अरुपचस्पि िहरे सूचरा तरयमारुसाि सभामुखबाट िपा
बैठकबाट स्िीकृि गिाउरे ।

•

सं सदीय दलहरुबाट प्राप्त प्रदे श सं सदीय दलका रेिा िपा पदातधकािीहरुको तरयुचक्त, िाचिरामा एिं
सतमति हेिफेि भएको पत्रहरुलाई कायययवयिस्पा पिामशय सतमतिको बैठक समक्ष प्रस्िुि गरे ।

•

सभा अन्िगयि गठर हुरे वितभन्न विषयगि सतमतिहरुमा माररीय सदस्यहरुको सं ख्या यवकर गरे ि
दलले समय समयमा राम हेिफेि गिी पठाएमा सो बमोचिम अद्याितधक गरे ।

•
•

कायययवयिस्पा पिामशय सतमतिको बैठक सं चालर गरे काययमा सहयोग पु¥याउरे ।

कायययवयिस्पा पिामशय सतमतिको िैठकमा भएका तरणययहरु सम्बचन्धि तरकाय, पदातधकािी एिं
शाखाहरुलाई िारकािी गिाउरे ।

•

समय समयमा गठर हुरे विशेष सतमति, िााँचबुझ सतमति, छारविर सतमति िपा सभाले गठर गरय
सक्रे अन्य सतमतिहरु गठर गरे प्रस्िािहरु पेश गरे ।
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•

तरयमािलीले तरदे चशि गिे बमोचिम बैठकमा पेश हुरे वितभन्न वकतसमका प्रस्िािका फािामहरु
ियाि गरे

•

प्रदे श प्रमुखबाट प्रदे श सिकािको िावषयक रीति िपा काययिम सदर समक्ष पेश गरय आिश्यक
यवयिस्पा तमलाउरे ।

•

िावषयक रीति िपा काययिम सदर समक्ष छलफलको लातग प्रस्िुि गरय एिं पारिि गरय आिश्यक
यवयिस्पा तमलाउरे ।

•

अचघल्लो आतपयक िषयको आतपयक सिे क्षण आतपयक मातमला िपा योिरा मन्त्रीले बैठक समक्ष पेश
गरय यवयिस्पा तमलाउरे ।

•

चालु आतपयक िषयको िािस्ि ि यवययको िावषयक अरुमार (बिेट) बैठक समक्ष पेश गरय आिश्यक
यवयिस्पातमलाउरे ।

•

बिेटमातप

छलफल

गिाउरे, वितरयोिर

विधेयक

अन्िगयि

मन्त्रालयगि

एिं

मन्त्रालयका

शीषयकगि बिेटहरुमातप छलफल गिाउरे, खचय कटौिीका प्रस्िािहरु प्रस्िुि गरे एिं वितरयोिर
विधेयक पारिि गिाउरे सम्मका प्रवियाहरु तमलाउरे ।

•

बिेट सम्बन्धी अन्य पूिक विधेयकहरु िस्िो आतपयक विधेयक, ऋण उठाउरे विधेयक, ऋण िपा
िमारि विधेयक, पेश्की खचय विधेयकहरु प्रस्िुि गरे ि पारिि गिाउरे सम्मका प्रवियाहरु
तमलाउरे ।

•

प्रदे श सभाको अतधिेशर अितधको काययिृत्त (िरयल) को मस्यौदा ियाि गिी सम्बचन्धि
पदातधकािी एिं अतभलेख इकाईलाई उपलयवध गिाउरे एिं अतभलेख िाख्ने ।

प्रश्न शाखा
•
•
•

तरयमािली अरुसाि प्रश्न पेश गरय सवकरे फािाम ियाि गरे ।
प्रश्न दिाय लगायि सम्पूणय कामहरुको सुयवयिस्पा तमलाउरे ।

प्रश्नको भािरा फिक रपरे गिी तरचश्चि मापदण्िका आधािमा सम्पादर गरे ि सं क्षप
े ीकिण गिी
स्िीकृतिका लातग पेश गरे ।

•
•

स्िीकृि प्रश्नहरु ििाफको लातग सम्बचन्धि मन्त्रालयमा पठाउरे ।

मन्त्रालयहरुबाट ििाफ प्राप्त भएपतछ सभामा िाख्नको लातग प्रश्नको वकतसम अरुसाि तभन्दातभन्दै
काययिम बराउरे ि सोको िारकािी सम्बचन्धि मन्त्रालयलाई गिाउरे ।

•

ु गरिएका िपा तलचखि
प्रश्नोत्ति समयमा काययिममा पिे का िि ििाफ ददर रभ्याएि टे बल
प्रश्नहरुको ििाफ सवहिका प्रतितलवपहरु सदस्यहरुलाई विििण गरे गिाउरे ।

•

ु गिाउरे
अतधिेशरको अन्िमा ििाफ प्राप्त हुर आए िति सम्पूणय प्रश्नहरुका ििाफ सवहि टे बल
काययिम ियाि गरे ।

•
•

सदस्यहरुले प्रश्नको सम्बन्धमा कुरै प्रकािको सहयोग, सल्लाह माग गिे मा उपलब्ध गिाउरे।

ु गरिएका प्रश्नहरुको काययिम ि वितभन्न वकतसमले तरकातलएका
अतधिेशरमा सोतधएका ि टे बल
िथयांकहरु समेि समािेश गिी प्रश्न सम्बन्धी पुचस्िका ियाि गिी सदस्यहरुलाई विििण गरे ि
सोको प्रति पुस्िकालय िपा अतभलेख शाखामा उपलब्ध गिाउरे ।

•

प्रश्न अस्िीकृि भएमा सम्बचन्धि सदस्यहरुले त्यसको कािण िान्न चाहेमा उपलब्ध गिाउरे।
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सम्पूणय विििण शाखा
•

सभाका बैठकमा बोल्रे सदस्य लगायिका यवयचक्तहरुले बोले का कुिाहरु सबैको िे किय गरे
यवयिस्पा तमलाउरे ।

•

बैठकमा आफूले

बोलेका विििणहरु सम्बचन्धि माररीय सदस्यहरुलाई उपलब्ध गिाउरे

प्रयोिरका लातग माग भै आएमा आिश्यक प्रविया पूिा गिी उपलब्ध गिाउरे ।

•

सदस्य लगायिका यवयचक्तहरुले बैठकमा बोले का विििणहरु सवहिको बैठकको काििाहीको
सम्पुणय विििण (खभचदबिष्m)को तिचिटल प्रति िपा हाियकपी ियाि गरे ।

•

यसिी अचन्िम रुप ददइएको सम्पूणय विििण (खभचदबिष्m) लाई तरयमारुसाि अतधकाि प्राप्त
अतधकािीबाट प्रमाणीि गिी सम्िचन्धि तरकायहरुमा पठाउरुको सापै पुस्िकालय िपा अतभलेख
शाखामा अतभले ख प्रयोिरका लातग पठाई सोको प्रति शाखामा समेि िाख्ने ।

•

सभामुखद्वािा समय समयमा ददएका तरदे शर (रुतलङ) सं कलर गिी अलग पुचस्िकाको रुपमा
प्रकाशर गरे ।

•

बैठकमा मन्त्रीहरुबाट यवयक्त गरिएका प्रतििद्धिाहरुको अलग्गै पुचस्िका ियाि गिी सम्िचन्धि
सतमतिहरुमा, पुस्िकालय िपा अतभलेख शाखामा उपलब्ध गिाउरृ ि सो को प्रति शाखामा सुिचक्षि
िाख्ने ।

कारूर िपा विधेयक महाशाखा
•

ाँ सम्बचन्धि वितभन्न कारूरी विषयहरुमा सम्बचन्धि पदातधकािीलाई
सभा, सतमति ि सचचिालयसग
िाय पिामशय उपलब्ध गिाउरे ।

•

प्रदे श सभा पक्ष िा विपक्ष भएको मुद्दा, विशेषातधकािको प्रश्न, विधेयक सं शोधर प्रस्िाि, सं कल्प
प्रस्िाि, ध्याराकषयण प्रस्िाि आदद प्रदे श सभामा प्रस्िुि हुरे विषयहरुको ढााँचा, मस्यौदा आददको
िााँच िपा तरयमािलीको यवयाख्या गरे काययमा सम्बचन्धि पदातधकािीलाई कारूरी पिामशय ददरे ।

•
•

विधेयकको कारूरी पक्षमा िाय पिामशय ददरे ।

सचचिालय सम्बन्धी आन्िरिक काम, काििाही ि रीति तरमायण ििुम
य ाका सम्िन्धमा कारूरी िाय
ददरे ।

•
•
•

सदरमा प्रस्िुि गरिरे विधेयक सम्बन्धी आिश्यक कायय गरे ।

विधेयकसाँग सम्बचन्धि विषयमा कायय यवयिस्पा महाशाखासाँग आिश्यक समन्िय गरे ।

सभामा पेश गरिरे विधेयकको प्रापतमकिा तरधायिणका सम्बन्धमा आिश्यकिारुसाि पिामशय
ददरे ।

•
•
•
•
•

सदरमा प्रस्िुि गरिरे विधेयकका सम्िन्धमा सम्िचन्धि मन्त्रालयहरुसाँग आिश्यक समन्िय गरे।
सचचिालयमा दिाय भएका विधेयकको प्रािचम्भक िााँच गरे ।

विधेयकको सन्दभयमा िरिाको िाय सुझाि तलरे सभाको तरणयय भएमा सो सम्िन्धी कायय
गरे ।

विधेयक पारििको िममा पु¥याउरु परे प्रकृयागि काििाही पूिा गिी प्रमाणीकिणका लातग प्रदे श
प्रमुख समक्ष पेश गरे ।

•
•
•

गैिसिकािी विधेयकहरुको सम्बन्धमा आिश्यक प्रावितधक सहयोग उपलब्ध गिाउरे ।
विधेयकमा प्राप्त सं सोधर सम्बन्धी आिश्यक कायय गरे ।

सदस्यहरुले विधेयकको सम्िन्धमा कुरै प्रकािको सहयोग, सल्लाह माग गिे मा उपलब्ध गिाउरे।
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कारूर शाखा
•

आिश्यकिारुसाि सभा, सतमति ि सचचिालयको काययवितधको मस्यौदा िपा यवयाख्याका सम्बन्धमा
आिश्यक पिामशय ददरे ।

•
•
•
•

सचचिालय सम्बन्धी आन्िरिक काम, काििाहीमा कारूरी िाय ददरे ।

सभामा प्रस्िुि हुरे विधेयकहरुका सम्िन्धमा आिश्यक कारूरी िाय पिापशय उपलब्ध गिाउरे।
विधेयक ििुम
य ाका सम्िन्धमा आिश्यक सहयोग गरे ।

सभा, सतमति, सचचिालयसाँग सम्बचन्धि वितभन्न कारूरी विषयहरुमा आिश्यकिारुसाि कारूरी िाय,
पिामशय उपलब्ध गिाउर सहयोग गरे,

•

प्रदे श सभा, सतमति ि सचचिालय पक्ष िा विपक्ष भएको मुद्धामा तलचखि ििाफ िा प्रतिउत्ति ियाि
गिी सम्बचन्धि अदालिमा पठाउरे, कारूरी प्रतििक्षा ि प्रतितरतधत्ि गरे ।

•
•
•

तरयमािलीहरुको यवयाख्या गरे काययमा सम्बचन्धि पदातधकािीलाई सहयोग गरे,

सचचिालयसाँग सम्बचन्धि ऐर, कारूर तरमायण सं शोधर ि परिमाियरको लातग मस्यौदा ियाि गरे
सभा सचचिालयको िफयबाट प्रदे श िािपत्रमा प्रकाशर गरुप
य रे सूचराहरुको मस्यौदा गरे ।

विधेयक शाखा
•

सचचिालयमा प्राप्त विधेयक (सिकािी िपा गैि सिकािी) दिाय गरेिममा िोवकएका शिय ि
प्रविया पुिा भए रभएको यवकर गरय प्रािचम्भक िााँच गरे ि त्रुटी िा कमिोिी दे चखएमा त्यसलाई
सच्याउर विधेयक प्रस्िुिकिायलाई िारकािी गिाउरे ।

•
•
•
•

प्रविया पुिा भई आएपतछ विधेयक दिाय गरे ।

दिाय भएका विधेयकहरु मा.सदस्यहरुलाई विििण गरयका लातग वटप्पणी पेश गरे,

प्राप्त विधेयकहरुको प्रापतमकिा तरधायिण गिी सभामा प्रस्िुि गरे यवयिस्पा तमलाउरे ।

सभामा प्रस्िुि हुरे विधेयकको मस्यौदा, सं शोधर प्रस्िािको मस्यौदाको ढााँचा ियाि गरय पिामशय
ददरे ।

•

सभामा पेश गरिरे विधेयकको प्रापतमकिा तरधायिणका सम्बन्धमा आिश्यकिारुसाि कायययवयिस्पा
शाखालाई सहयोग पुयायउरे ।

•
•

गैिसिकािी विधेयकहरुको सम्बन्धमा आिश्यक प्रावितधक सहयोग उपलब्ध गिाउरे ।

विधेयकहरु सभामा पेश गरय स्िीकृति प्राप्त भएपतछ विधेयकका प्रतिहरु सदस्यहरुलाई उपलब्ध
गिाउर सदस्य सुविधा यवयिस्पा शाखामा उपलब्ध गिाउरे ।

•

सभामा विधेयकमातपको सामान्य छलफल समाप्त भएपतछ सं शोधर प्रस्िािको लातग सदस्यहरुलाई
िारकािी गिाउर अितध खुलाई सूचरा प्रकाशर गरे,

•

सं शोधर प्रस्िािहरु प्राप्त गरे ि प्राप्त सं शोधर प्रस्िािहरुलाई विधेयकको दफािमको आधािमा
यवयिचस्पि गिी स्िीकृतिको लातग सभामुख समक्ष पेश गरे,

•

सदस्यहरुबाट विधेयक उपि सं शोधर प्राप्त भएपतछ सो सं शोधर सम्बन्धी आिश्यक काययिाही गिी

सभा ि सतमतिमा हुरे छलफल दफािािका लातग सं शोधरको िम तमलाई सभा सदस्यहरुलाई
विििण गरे यवयिस्पा तमलाउरे ।

•
•

विधेयक ि सं शोधर प्रस्िािहरु दफािाि छलफलको लातग सतमतिमा पठाउरे,

विधेयकको प्रकृति हेिी ित्सम्बन्धी शिय ि प्रकृया तरचश्चि गरे सम्बन्धमा आिश्यकिारुसाि
पिामशय उपलब्ध गिाउरे ।
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•

सभाको

तरणययारुसाि

सतमतिमा

विधेयकमातप

सम्िन्धमा आिश्यकिारुसाि सहयोग गरे ।

•
•
•

छलफल

हुरे

भएमा

सतमतिलाई

विधेयकको

विधेयकको सन्दभयमा िरिाको िाय सुझाि तलरे सभाको तरणयय भएमा सो सम्िन्धी कायय
गरे ।

विधेयकमा आरुषाविक सुधाि गरुय परे भएमा सोको कािण सवहिको यवयहोिा खोली आिश्यक
तरणययापय वटप्पणी पेश गरे,

•
•
•

सभाबाट पारिि भएको विधेयकको अचन्िम शुद्धाशुद्धी हेिी प्रमाणीकिण प्रति ियाि गरे ।
प्रकृयागि काििाही पूिा गिी प्रमाणीकिणका लातग प्रदे श प्रमुख समक्ष पेश गरे ।

विधेयकको प्रमाणीकिण प्रति सम्िचन्धि तरकायहरुमा पठाउरे ि सोको सुिचक्षि रुपमा अतभलेख
िाख्ने ।

•

अतधिेशर रभएको समयमा िािी भएका अध्यादे शहरु बैठक बसेपतछ पेश गिी स्िीकृि गिाउर
आिश्यक यवयिस्पा तमलाउरे ।

प्रशासर िपा योिरा महाशाखा
•
•

कमयचािी यवयिस्पापर सम्िन्धी सम्पूणय कायय गरे ।

सेिामा िहेका पदहरुमा तरयुचक्त, कमयचािीहरुको सेिा, समूह परििियर, सरुिा, बढु िा, दण्ि पुिस्काि
ि कमयचािीको यवयचक्तगि अतभलेख यवयिस्पापर सम्िन्धी कायय गरे ।

•
•

महाशाखाहरु बीच आपसमा समन्िय कायम गरे सम्िन्धी काम गरे ।

कमयचािी प्रशासर सम्िन्धी विषयमा सं िैधातरक तरकाय, मन्त्रालय िपा विभागसाँग सम्पकय िपा
समन्िय िाख्ने ।

•
•

कमयचािी परिचय पत्रको यवयिस्पा गरे ।

कमयचािी प्रशासर सम्बन्धी पेश भएका वितभन्न फाइलहरुमा िाय ठहि सवहि पेश गरे ि
तरणययारुसाि काययहरु सम्पादर गरे ।

•

कमयचािीको सम्पचत्त विििण भरय लगाई सोको अतभलेख सम्िचन्धि तरकायमा पठाउर लगाउरे
सम्िन्धी कायय गरे ।

•
•
•
•

प्रदे श सभाले मराउरे ददिस सम्िन्धी कायय गरे ।

तरिी सचचिालय, सं सदीय दल ि सतमति सचचिालयहरुको यवयिस्पापर सम्िन्धी कायय गरे ।
सचचिालयको प्रशासर ि िरसम्पकय सम्बन्धी कायय गरे ।

ले खा सं चालर गरे, रगदी, चिन्सी, िािश्व आददको दुरुस्ि वहसाि िाख्ने ि लेखा पिीक्षण लगायिका
आतपयक प्रशासर सम्बन्धी काययहरु गरे ।

•
•
•
•

अन्य कुरै शाखा महाशाखालाई रिोवकएको कायय गरे ।

सभाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििुम
य ा गिी स्िीकृतिका लातग पेश गरे ।

सचचिालयको योिरा ििुम
य ा, कायायन्ियर, समन्िय, अरुगमर िपा मूल्याङ्कर गरे ।

सचचिालयको लातग मसलन्द िपा चिन्सी सामारहरुको यवयिस्पापर, भौतिक सम्पतिको सं िक्षण ि
विकास गरे ।

•
•
•
•

सभा ि सचचिालय भिरको लातग आिश्यक तरमायण योिरा बराउरे ।
सभाको दीघयकालीर योिरा ििुम
य ा गरे ।

सभा सदस्य िपा सचचिालय कमयचािीहरुका लातग आिास तरमायण गरय आिश्यक पहल गरे ।
सभाको दीघयकातलर सोच सवहिको आितधक योिरा ियाि गरे ।
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•

स्िीकृि बिेट अरुसाि सभा ि सचचिालयको लातग आिश्यक माल सामारहरुको खरिद ि आपूतिय
सम्बन्धी यवयिस्पा तमलाउरे ।

•
•

चिन्सी सामारहरुको अतभलेख अध्याितधक गरे गिाउरे ।

सचचिालय परिसितभत्र िहेका खारेपारी, ढल तरकास, सिसफाई, बगैंचा यवयिस्पापर लगायिका
कायय गरे ।

कमयचािी प्रशासर शाखा
•

कमयचािीहरुको सरुिा, बढु िा, स्िेचच्छक अिकाश, उपदार, तरिृचत्तभिण, प्रोत्साहर, पुिस्काि, िृचत्त
विकास, विभागीय सिाय, हाचििी, विदाको अतभले ख, कायय सम्पादर मूल्याङ्कर, सम्पत्ती विििण,
यवयचक्तगि विििण सम्बन्धी कायय गरे ि ित्सम्िन्धी अतभले खहरु अद्याितधक गरे ।

•
•
•

कमयचािी प्रशासर सम्बन्धी तरणययहरु कायायन्ियर गरे ।

कमयचािीहरुको आन्िरिक खटरपटर सम्बन्धी कायय गरे ।

सचचिालय सञ्चालर िपा यवयिस्पापर सतमतिको लातग सतमति सचचिालयको रुपमा कायय गरे ।

तरिी सचचिालय
•
•

वितभन्न पदातधकािीहरुको तरिी सचचिालयकोेे आिश्यक यवयिस्पापर गरेेे ।

तरिी सचचिालयले उपलयवध गिाउरु परे सेिा, श्रोि साधर सम्िचन्धि पदातधकािीलाई उपलयवध
गिाउर पहल गरे ।

•
•
•

सम्िचन्धि पदातधकािीको तरदे शर बमोचिम कायय सम्पादर गरे ।

तरिी सचचिालयका पदातधकािीलाई माग भए बमोचिमका सूचरा उपलयवध गिाउरे ।

सम्िचन्धि पदातधकािीसाँग हुरे भेटघाट िपा अन्य काययिमहरुको समय िपा विषयमा सम्िद्ध
पदातधकािी समक्ष पेश गिी प्राप्त तरदे शर बमोचिम काम गरे ।

•
•

तरिी सचचिालयसाँग सम्िचन्धि अतभलेख दुरुस्ि िाख्ने ।

पदातधकािीहरुको िफयबाट गरिरे पत्रकाि भेटघाट िपा पत्रकाि सम्मेलर काययिमहरुको
यवयिस्पापरका लातग सञ्चाि केन्रसाँग सम्िन्य गरे ।

•
•
•

पदातधकािीको िफयबाट िािी हुरे प्रेस विज्ञप्ती ियाि गिी उपलब्ध गिाउरे ।
पदातधकािीको तरदे शर बमोचिम सञ्चाि सम्पकय स्पावपि गरे ।

पदातधकािीको िहबाट तरणयय हुर ु परे फाइलको अतभलेख िाख्ने ि तरणयय भएको फाइल सम्िचन्धि
शाखामा पठाउरे ि तरस्सा तलरे ।

•

पदातधकािी उपचस्पि हुर ु परे बैठक, सभा, गोष्ठी ि सम्मेलरहरुको वटपोट बराई तमति, समय
उपचस्पि हुर ु परे स्पार सवहिको विििण यपासमयमा िारकािी गिाउरे ।

•
•

पत्रपतत्रका िपा आिश्यक अध्ययर सामाग्रीको यवयिस्पा गरे ।

तरिी सचचिालयका भौतिक सामग्रीहरुको उचचि सं िक्षण सम्िन्धी कायय गरेेे ।

सतमति सचचिालय
•

सतमति ि सो अन्िगयिका उपसतमतिहरुको बैठक यवयिस्पापर गरय त्यस्िा सतमतिहरुलाई
आिश्यकिा अरुसाि यवयिस्पापकीय सेिा प्रदार गरे ।

•

सभा ि सतमतिका तरणयय÷तरदे शरहरु सम्बचन्धि तरकायले कायायन्ियर गिे रगिे को विषयमा
अध्ययर गिी प्रतििेदर ियाि गरे ।
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•

सतमतिको बैठकमा भए गिे का काम काििाही ि तरणययहरुका िािे मा सभाका सचचिलाई िारकािी
गिाउरे ।

•

सतमतिको बैठकमा हुरे छलफलको एिेण्िाको मस्यौदा ियाि पािी सभापतिको स्िीकृति तलई
त्यसलाई अचन्िम रुप ददरे ।

•

सतमतिको बैठकमा सदस्यहरुको उपचस्पतिको अतभले ख िाख्ने ि बैठकको विििण (माइन्यूट)
ियाि गरे ।

•

सतमतिसाँग सम्बचन्धि विषयमा भएका छलफल, गोष्ठी, सभाको तरणयय िपा प्रकाशरहरु सतमतिलाई
उपलब्ध गिाउरे ।

•

सतमतिको बैठकद्वािा सतमतिको काययक्षेत्र तभत्रका वितभन्न तरकायहरुका सम्बन्धमा भएका तरणययहरु
कायायन्ियरका लातग सम्बचन्धि तरकायहरुमा पठाउरे ।

•
•

सतमतिका सदस्यहरुको स्पलगि अध्ययर भ्रमणको यवयिस्पा तमलाउरे ।

सतमतिसाँग सम्बचन्धि मन्त्रालय िपा अन्य तरकायहरुसाँग आिश्यक कागिािहरु माग गिी
सतमतिको बैठकमा छलफलको लातग पेश गरे ।

•

सतमतिमा दफािाि छलफल भएका विधेयक सम्बन्धी िा अन्य प्रतििेदर ियाि गरय सहयोग
गरे ।

•
•
•

सतमतिको तरदे शर अरुसाि विशेषज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरे ।
सतमतिका प्रतििेदरहरु तरयमारुसाि प्रकाशर गरे गरे ।

दफािाि छलफलको लातग सतमतिमा पठाइएका विधेयकहरुको प्रापतमकिा तरधायिण गिी
विधेयकहरु मातपको छलफल सम्बन्धी आिश्यक यवयिस्पा तमलाउरे ।

•

आिश्यकिारुसाि आफ्रो काययक्षेत्र तभत्रका मन्त्रालय िपा तरकायहरु सम्िन्धी िे क्सको यवयिस्पा
तमलाउरे ।

•
•

सतमतिको काययक्षेत्रसाँग सम्िचन्धि विज्ञहरुको िोष्टि ियाि गिी िाख्ने ।

सतमति सम्बन्धी काम काययिाहीको अतभलेख सुयवयिचस्पि रुपमा िाख्ने ।

संसदीय दलको कायायलय
•
•
•
•
•
•

सं सदीय दलको सचचिालयको यवयिस्पापर गरे ।

दलमा आिश्यक भौतिक लगायिका अन्य सामग्रीहरुको यवयिस्पापर गरय सहयोग गरे ।
दलका पदातधकािीहरुलाई आिश्यक परे सेिा सुविधाको यवयिस्पापर गरे ।
दलका सचचिालयमा हुरे बैठक यवयिस्पापरमा सहयोग गरे ।
सचचिालय ि सं सदीय दलकाबीच आिश्यक समन्िय गरे ।

वितभन्न सं सदीय दलका पदातधकािी िपा सदस्यहरुका स्िकीय कमयचािीहरुको प्रिेश पास
यवयिस्पापर िपा तरयमर सम्िन्धी कायय गरे ।

•

दलका कायायलय सञ्चालरमा दे खा पिे का समस्याहरुको अध्ययर गिी समाधारका लातग तसफारिस
गरे ।

आतपयक प्रशासर शाखा
•

सभा िपा सतमतिहरुको बैठकमा सदस्यहरुको हाचििी समेिका आधािमा पदातधकािीहरु लगायि
सदस्यहरुले तरयमारुसाि पाउरे पारिश्रतमक, सेिा सुविधाका िकमहरु उपलयवध गिाउरे।
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•

सचचिालयका कमयचािी िपा मयायदापालकहरुलाई तरयमारुसािको िलब, भत्ता लगायिका अन्य
सेिा, सुविधा उपलब्ध गिाउरे ।

•
•
•

सभा ि सचचिालय सं चालरको लातग वितरयोिर गरिएको िकम िीिपूिक
य खचय गरे ।
आतपयक पक्षसाँग सम्बचन्धि विषयमा यवयिस्पापरलाई िाय सुझाि प्रदार गरे ।
तरिायचर क्षेत्र िा बसोबास

भएको चिल्लाको िस्िुचस्पतिको भ्रमण प्रतििेदर प्रदे श सभा

सदस्यहरुबाट प्राप्त गिी िि् सम्बन्धी आिश्यक काििाही गरे,

•

सभा सदस्हरुलाई ददइरे पारिश्रतमक, टे तलफोर, घिभािा, स्िास्थयोपचाि ि यस्िै अन्य सुविधा
सम्बन्धी काम गरे ।

सदस्य सुविधा यवयिस्पापर शाखा
•
•
•
•

सभा सदस्य िपा पदातधकािीहरुको शपप ग्रहण सम्बन्धी आिश्यक यवयिस्पा तमलाउरे ।
अतधिेशरको आयवहारपत्रसदस्यहरुलाई उपलब्ध गिाउरे ।
सदस्यलाई परिचयपत्र उपलब्ध गिाउरे ।

सदस्यहरुलाई विििणका लातग प्राप्त चचठी पत्र िपा सामग्रीहरु सम्बचन्धि पदातधकािीहरुलाई
उपलब्ध गिाउरे।

•
•

सदस्यहरुको दस्िखि रमूरा सं कलर गरे ि आिश्यकिा अरुसाि दस्िखि प्रमाचणि गरे ।

अतधिेशरको अन्त्य भएपतछ आयोिरा गरिरे िलपार समािोहको यवयिस्पापर सम्बन्धी काययमा
सहयोग गरे ।

•
•
•

सदस्यहरुको िीिरी ियाि गिी त्यसको अतभले ख िाख्ने यवयिस्पा तमलाउरे ।
स्िकीय सचचि सम्बन्धी रीति ििुम
य ा गरे ।

सदस्यहरुलाई ददइरे पारिश्रतमक, टे तलफोर, घि भािा, स्िास्थयोपचाि ि यस्िै अन्य सुविधा सम्बन्धी
काम गरे ।

•

सभाका बैठकमा आउरे मन्त्रालय ि अन्य तरकायबाट रिपोवटिं गका लातग खवट आउरे कमयचािी,
सञ्चािकमर िपा दशयकहरुको लातग आिश्यक प्रिेश पास विििण सम्िन्धी कायय गरे ।

•

सभाको बैठकमा आउरे मा. मन्त्री, पदातधकािी, सदस्यहरुको उपचस्पति गिाउरे ि उक्त विििण
मातसक रुपमा आतपयक प्रशासरमा उपलब्ध गिाउरे ।

स्िास्थय इकाई
•
•
•
•

सभाका सदस्यहरु िपा सचचिालयका कमयचािीहरुलाई प्रापतमक स्िास्थय सेिा उपलयवध गिाउरे।
सदस्यहरुले तरयमारुसाि पाउरे औषधी उपचािको सुविधा सम्िन्धी आिश्यक कायय गरे ।
स्िास्थय सेिाको लातग आिश्यक औषधीहरुको यवयिस्पापर गरे ।

स्िास्थय पिीक्षण सम्िन्धी उपकिण िपा औषधीहरुको सुिचक्षि भण्िािण, विििण एिं सोको
अतभलेख यवयिस्पापर गरे ।

सूचरा केन्र
•

सभा, सतमति, पदातधकािी िपा सचचिालयका िफयबाट गरे पत्रकाि भेटघाट काययिम िपा पत्रकाि
सम्मेलर लगायिका काययिमहरुको यवयिस्पापर गरे ।

•
•
•

सञ्चाि माध्यम ि सञ्चािकमरहरुको सूची अद्याितधक गिी िाख्ने ।

आिश्यकिारुसाि सञ्चाि माध्यम ि सञ्चािकमरहरुलाई उपचस्पिीको लातग सूचरा गरे ।

पत्रकाि भेटघाट िपा पत्रकाि सम्मेलर िस्िा काययिमहरुको अतभलेख अद्याितधक गिी
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•
•

िाख्ने ।

पत्रकाि भेटघाट काययिम िपा पत्रकाि सम्मेलर िस्िा काययिमहरुमा विििण गरिरु परे
सामग्रीहरुको विििण गरे ।

•

सञ्चािकमर ि सचचिालयबीच सम्पकय सूत्रको रुपमा कायय गरे ।

आन्िरिक सेिा िपा योिरा शाखा
•
•
•

सभाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििुम
य ा गिी स्िीकृतिका लातग पेश गरे ।

सचचिालयको योिरा ििुम
य ा, कायायन्ियर, समन्िय, अरुगमर िपा मूल्याङ्कर गरे ।

सचचिालयको लातग मसलन्द िपा चिन्सी सामारहरुको यवयिस्पापर, भौतिक सम्पतिको सं िक्षण ि
विकास गरे ।

•
•
•

सभा ि सचचिालय भिर तरमायण योिरा बराउरे ।
सभाको दीघयकालीर योिरा ििुम
य ा गरे ।

सभा सदस्य िपा कमयचािीहरुका लातग आिास तरमायण ि यवयिस्पापर सम्बन्धमा आिश्यक कायय
गरे ।

•
•

सभाको दीघयकातलर सोच सवहिको आितधक योिरा ियाि गरे ।

स्िीकृि बिेट अरुसाि सभा ि सचचिालयको लातग आिश्यक मालसामारहरुको खरिद ि आपूतिय
सम्बन्धी यवयिस्पा तमलाउरे ।

•
•

चिन्सी सामारहरुको अतभलेख अध्याितधक गरे गिाउरे ।

सचचिालय परिसितभत्र िहेका खारेपारी, ढल तरकास, सिसफाई, बगैंचा यवयिस्पापर लगायिका
कायय गरे ।

•
•
•
•
•
•

भिरहरु िेला िेलामा तररिक्षण गरे ि आिश्यकिारुसाि त्यसको ममयि सम्भाि गरे ।
िाविय महोत्सिको बेला आिश्यकिारुसाि ददपािली गरे गिाउरे ।

पदातधकािी िपा कमयचािीको रेमप्ले ट ि रेम िोिय अद्याितधक गरे ।

अतधिेशरको समयमा आिश्यकिारुसाि अन्यत्र तरकायबाट समेि सहयोग तलरे ।
शाखाका भौतिक सामाग्रीहरुको उचचि सं िक्षण सम्िन्धी कायय गरेेे ।

सभाका पदातधकािी िपा सचचिालयका पदातधकािीहरुलाई तरयमारुसाि सिािी साधर, इन्धर,
सिािी चालक उपलब्ध गिाउरे।

•

सचचिालयको लातग मसलन्द िपा चिन्सी सामारहरुको यवयिस्पापर, भौतिक सम्पतिको सं िक्षण
गरे ।

चिन्सी इकाई
•

ु ै सामाग्रीहरु विल भिपाई बमोचिम रुिु गिी दाचखला गरे ि प्रमाचणि
दाचखला हुर आएका िरुसक
गिी ले खा शाखालाई िारकािी गिाउरे ।

•
•
•
•
•
•

स्िीकृि माग फािाम बमोचिम मालसामारहरु उपलब्ध गिाई सोको अतभले ख िाख्ने ।

सचचिालयलाई िावषयक रुपमा आिश्यक परे चिन्सी मालसामारहरुको सूची बराउरे ।
स्टोिमा मौज्दाि ि आिश्यक िस्िुहरुको परिमाणको अतभलेख अद्याितधक गरे ।
सचचिालयको चल अचल सम्पचत्तको विििण िाख्ने ।
मौज्दाि सामारहरुको सं िक्षण गरे ।

चिन्सी लेखा परिक्षणिाट उठाइएका बेरुिु फछ्र्यौट गरय सहयोग गरे ।
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•
•
•
•
•
•

चिन्सी तरिीक्षण प्रतििदे र िमोचिम तललामको प्रकृया अगाति बढाउरे ।
चिन्सी तरिीक्षण प्रतििदे रले औ ंल्याएका अन्य काययहरु गरे ।

सचचिालयमा िहेका चिन्सी मालसामारहरुको मौिूदा सूची ियाि गरे ।
लागि अरुमार ियाि गरे ।
खरिद योिरा ियाि गरे ।

पूि य योग्यिा सम्बन्धी कागिाि, बोलपत्र सम्बन्धी कागिाि ि खरिद सम्झौिा सम्बन्धी कागिाि
ियाि गरे ।

•
•

खरिद सम्बन्धी सूचरा साियितरक रुपमा प्रकाशर गरे ।

पूि य योग्यिा सम्बन्धी कागिाि, बोलपत्र सम्बन्धी कागिाि विििण गरे िा पिामशय सेिाको
प्रस्िाि सम्बन्धी कागिाि पठाउरे ।

•

पूि य योग्यिाको प्रस्िाि, बोलपत्र िा पिामशय सेिाको प्रस्िाि प्राप्त गरे ि त्यसलाई सुिचक्षि
िरिकाले िाख्ने ।

•

परय आएका पूि य योग्यिाको प्रस्िाि, बोलपत्र िा पिामशय सेिाको प्रस्िाि मूल्याड्ढरको लातग
मूल्याङ्कर सतमतिमा पेश गरे ि मूल्यावड्ढि बोलपत्र स्िीकृतिको लातग पेश गरे ।

•
•
•
•

पूि य योग्यिाको प्रस्िाि, बोलपत्र िा पिामशय सेिाको प्रस्िाि स्िीकृतिको सूचरा ददरे ।
कायय सम्पादर िमारि तलरे ि त्यसको पिीक्षण गिी सुिचक्षि िरिकाले िाख्ने ।
खरिद गिे को मालसामार, तरमायण कायय िा सेिाको गुणस्िि पिीक्षण गरे ।

साियितरक खरिद अरुगमर कायायलयले माग गिे को िारकािी ि कागिाि उपलब्ध गिाउरे ।

मयायदापालर िपा सुिक्षा समन्िय शाखा
•
•
•

सभा ि सतमतिका बैठकहरुको सुयवयिस्पाको लातग मयायदापालर सम्िन्धी कायय गरे ।
सभा परिसितभत्र प्रिेश गरे आगन्िुकहरुको चेकिााँच गरे ।

शाचन्ि सुिक्षाको लातग अन्य तरकायबाट खटी आएका कमयचािीको तरयन्त्रण ि सुपरििेक्षण िपा
समन्िय सम्िन्धी कायय गरे ।

•
•

सभाका सदस्यहरुको आसर सम्बन्धी यवयिस्पापरमा सहयोग पुयायउरे कायय गरे ।

सुिक्षासाँग सम्बचन्धि तस.तस.वट.तभ.को सं चालर, तरयतमि तरगिारी िपा अरुगमर सम्बन्धी कायय
गरे ि सोको लातग आिश्यक पिे मा प्रवितध यवयिस्पापर शाखाको सहयोग तलरे ।

•
•
•
•

पत्रकाि िपा अतितपहरुको प्रिेश सम्बचन्ध विषयमा समन्िय गरे ।

सभामुख, उपसभामुख िसदस्यहरुलाई सचचिालय परिसिमा सुिक्षा ब्यिस्पापर गरे ।
सभा ि सचचिालय परिसिमा कसै बाट कुरै अिाञ्छरीय गतिवितध हुर रददरे ।
सचचिालयको सुिक्षा गरे ।

अध्ययर िपा अरुसन्धार महाशाखा
•
•
•
•
•
•

सभा ि सं सदका गतिवितधहरुको अध्ययर–अरुसन्धार गरे गिाउरे ।
अध्ययर–अरुसन्धारका लातग विज्ञहरुको िोष्टि ियाि गरे ।

माररीय सदस्यहरुले माग गिे का विषयमा सन्दभय सामग्रीहरुको सं कलर गिी उपलयवध
गिाउरे ।

प्रत्यायोचिि विधायरका सम्बन्धमा अध्ययर गरे ।
पुस्िकालयको समुचचि यवयिस्पापर गरे ।
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•
•
•

सं सद ि रागरिक बीच सम्बन्ध स्पावपि गरय सम्बन्धमा आिश्यक काययगरे ।
सभाको सं ग्रहालयको यवयिस्पापर गरे ।

सचचिालयको काम सुचारुरुपले सं चालर गरय सं गठरात्मक स्िरुप िपा कायय प्रवियासम्बन्धी
अध्ययर, अरुसन्धार िपा विश्लेषण गरे ।

•
•

सचचिालयको सं गठर िपा काययविििणका सम्िन्धमा अध्ययर–अरुसन्धार गरे ।
िाविय

ि अन्ििाविय

समसामवयक

विषयहरुमा

प्रकाचशि

लेख

आिश्यकिारुसाि अरुिाद गरे िपा सोधपूणय लेख वटप्पणी ियाि गरे ।

•
•

विचािहरु

सं कलर

गिी

सभा ि सं सदीयअभ्याससम्बन्धी लेख िचराहरु सं कलर गिी आिश्यकिारुसाि विििण गरे ।

ु हरुको िुलरात्मक अध्ययर गिी सं सदको इतिहास,
सं घीय सं सदीय यवयिस्पा अपराएका मुलक
अभ्यास, प्रचलर ि प्रवियासम्बन्धी प्रलेखहरु अध्ययर–अरुसन्धार गरे ।

•
•
•
•

सं सद सम्बन्धी परिचय–पुचस्िका ियाि गरे ि त्यसलाई अद्याितधक गरे ।

सांसदहरुलाई आिश्यक परे कारूरी, सूचरा िपा खोिपूणय सामग्रीहरु ियाि गिी उपलब्ध
गरे ।

सभा ि सं सदीय गतिवितधका सम्बन्धमा समाचाि प्रसािण ि प्रकाशरको आिश्यक यवयिस्पा गरे
गिाउरे ।

•

अध्ययर, अरुसन्धार ि अतभमुखीकिण समेिका लातग सभा, गोष्ठी, सम्मेलर आददको आयोिरा
गरे।

•

सभाका गतिवितधहरुको प्रसािण गरे सम्िन्धमा आिश्यक रीतिगि िपा यवयिस्पापकीय कायय
गरे।

•
•

पुस्िकालयलाई यवयिचस्पि रुपमा िाख्ने यवयिस्पा तमलाउरे ।

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको िालीम,अतभमुखीकिणसम्बन्धी रीति,योिरा िपा
काययिम तरमायण गरे ।

•

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको िालीम,अतभमुखीकिणसम्बन्धी आिश्यकिाको
पवहचार गरे ।

•

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको िातलम ि अतभमुचखकिण सम्बन्धी पाठ्यिम
बराउरे।

•

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको प्रचशक्षणका लातग आिश्यक विषय विज्ञहरुको
िोस्टि समय समयमा अद्याितधक गरे ।

•

सभाका

सदस्य

ि

सचचिालयका

अतभमुचखकिण िातलम सं चालर गरे ।

•
•

कमयचािीहरुकोिातलम

सम्बन्धी

काययिम

िाविय िपा अन्िििावियस्ििका िातलम काययिमको खोिी गिी उपयुक्तिाको आधािमा तसफारिस
सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको लातग सं चातलि िातलम, गोष्ठी ि अन्ििविया
काययिमहरुको प्रतििेदर ियाि गरे ।

•

गिी

िातलम ि अतभमुचखकिण सम्बन्धी उपलब्धी मूल्यांकर गरे ।
गरे ।

•

ियाि

सं गठर िपा यवयिस्पापर (O&M) सभे क्षणका सम्िन्धमा अध्ययर अरुसन्धारगरे ।
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पुस्िकालय िपा अतभलेख शाखा
•
•
•

पुस्िकालयको विकासको लातग आिश्यक रीति,योिरा ि काययिम बराउरे ।

पत्रपतत्रका,पुस्िक िपा आिश्यक अन्य अध्ययर सामग्रीहरुको यवयिस्पा गरे ।

वितभन्न मन्त्रालय, विभाग, कायायलय िपा सं स्पािाट प्रकाचशि प्रकाशरहरु तरयतमि रुपमा चझकाई
यवयिचस्पि गिी िाख्ने ।

•
•
•

पुस्िकालयमा िाचरालयको उचचि प्रिन्ध गरे ।

पुस्िकालयलाई स्िचातलि ढं गबाट सञ्चालर गरयआिश्यक कायय गरे ।

सभाका गतिवितध सम्बन्धी श्रब्य दृश्य साधरहरु ि अतभलेखीकिण गरिरु परे सभा ि
सचचिालयका कागिािहरु िैज्ञातरक ढं िले अद्याितधक गिी अतभलेख िाख्ने ।

•

सभा ि सं सदका इतिहास िपा गतिवितधसाँग सम्बचन्धि सामग्रीहरुको सं कलर गिी सं ग्रहालयको
रुपमा यवयिचस्पि गरे ।

•

अन्यप्रदे श सभा, सं घीय सं सद ि अन्य दे शका पुस्िकालयहरुबाट आिश्यकिारुसाि प्रकाशरहरु
प्राप्त गरय ि आफ्रा प्रकाशरहरु पठाउर पहल गरे ।

•

सं सदीय प्रविया ि अभ्यास सम्बन्धी वितभन्न दे शका कारुरहरु,िरयल ि अन्य प्रकाशरहरु यवयिचस्पि
गिी िाख्ने ।

•
•
•
•

बावषयक रुपमा खिीद गरुप
य रे पुस्िक िपा पत्रपतत्रकाहरुको सूची ियाि गरे ।

पुस्िकालयमा िहेका पुस्िकहरुको विषयगि िपा ले खक अरुसाि क्याटलतगि गरे गिाउरे ।
प्राप्त सामाग्रीहरुको ममयि, सम्भाि ि सं िक्षण गरे ।

वितभन्न दे शका सं सद सम्बन्धी श्रयवय दृश्य साधरहरु िपा प्राप्त उपहािहरु सं कलर गिी प्रदशयर
गरे ।

संग्रहालय इकाई
•

सं विधारसभा,प्रदे श सभा ि सं सदीय पिम्पिा िपा विकासका िममा भएका महत्िपूणय अभ्यासहरु,
यस सं ग सम्बचन्धि ऐतिहातसक महत्िका कागिाि ि अन्य ऐतिहातसक सामाग्रीहरुको सं कलर,
प्रदशयर,सं िक्षण, प्रिद्र्धर ि विकास गरे ।

•

सं ग्रहालय विकासका लातग अन्य सं ग्रहालय विकास सतमति ि तरकायहरुसाँग आिश्यक सहयोग
प्राप्त गरे ।

•
•

सभा ि सं सदीयगतिवितधहरु सम्बन्धी महत्िपूणय दस्िािेिहरु सं कलर, विकास ि सं िक्षण गरे।

सभा ि सं सदीयगतिवितधहरुसाँग सम्बचन्धि अन्ििायविय अभ्यास ि अरुभि झचल्करे सामग्रीहरुको
सं कलर,प्रदशयर ि सं िक्षण गरे ।

अध्ययर िपा अरुसन्धार शाखा
•
•
•

सभा ि सं सदीय गतिवितधहरुको अध्ययर–अरुसन्धार गरे ।

अध्ययर–अरुसन्धारका लातग विज्ञहरुको िोष्टि ियाि गरे ।

सतमति, पदातधकािीहरु ि माररीय सदस्यहरुले माग गिे का विषयमा सन्दभय सामग्रीहरुको सं कलर
गिी उपलयवध गिाउरे ।

•
•

प्रत्यायोचिि विधायरका सम्बन्धमा अध्ययर गरे ।

सचचिालयको काम सुचारुरुपले सं चालर गरय सं गठरात्मक स्िरुप िपा कायय प्रवियासम्बन्धी
अध्ययर, अरुसन्धार िपा विश्लेषण गरे ।
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•
•

सचचिालयको सं गठर िपा काययविििणका सम्िन्धमा अध्ययर–अरुसन्धार गरे ।
िाविय

ि

अन्ििाविय

समसामवयक

विषयहरुमा

प्रकाचशि

लेख

आिश्यकिारुसाि अरुिाद गरे िपा सोधपूणय लेख वटप्पणी ियाि गरे ।

•
•
•

विचािहरु

सं कलर

गिी

सभा ि सं सदीय अभ्यास सम्बन्धी लेख िचराहरु सं कलर गिी आिश्यकिारुसाि विििण
गरे ।

ु हरुको िुलरात्मक अध्ययर गिी सं सदको
सं घीय सं सदीय यवयिस्पा अपराएका अन्य मुलक
इतिहास, अभ्यास, प्रचलर ि प्रवियासम्बन्धी अध्ययर अरुसन्धार गरे ।

•
•

सभा सम्बन्धी परिचय–पुचस्िका ियाि गरे ि त्यसलाई अद्याितधक गरे ।

सभा िपा सदस्यहरुलाई आिश्यक परे कारूरी, सूचरा िपा खोिपूणय सामग्रीहरु ियाि गिी
उपलब्ध गरे ।

•

सभा िपा सतमतिहरुका गतिवितधका सम्बन्धमा समाचाि प्रसािण ि प्रकाशरको आिश्यक
यवयिस्पा गरे गिाउरे ।

•

अध्ययर, अरुसन्धार ि अतभमुखीकिण समेिका लातग सभा, गोष्ठी, सम्मेलर आददको आयोिरा
गरे।

•

सभाका गतिवितधहरुको प्रसािण गरे सम्िन्धमा आिश्यक रीतिगि िपा यवयिस्पापकीय कायय
गरे।

•

सं गठर िपा यवयिस्पापर (O&M) सभे क्षणका सम्िन्धमाअध्ययर अरुसन्धारगरे ।

प्रचशक्षण शाखा
•
•
•

िालीम िपा िरशचक्त विकास सम्बन्धी रीति तरमायण गरे काययमा सहयोग गरे ।
िातलम ि अतभमुचखकिण काययिमको आिश्यकिाको पवहचार गरे ।

सभाका सदस्यहरु िपा कमयचािीहरुको क्षमिा अतभिृवद्धका लातग आिश्यक पाठ्यिम तरमायण
गरे, िातलम ि अतभमुचखकिण काययिम सञ्चालर गरे िपा उपलब्धीको मूल्याङ्कर गरे ।

•

िालीम, गोष्ठी िपा अन्ििविया काययिम सं चालर गरय िावषयक काययिातलका िपा क्याले ण्िि ियाि
गरे ।

समन्िय शाखा
•
•

सं घ ि प्रदे शको साझा सूचीमा िहेका विषयमा आिश्यक समन्िय गरे ।

सं घ, प्रदे श ि स्पारीय तरकायको साझा सूचीमा िहेका विषयमा सं घ ि स्पारीय तरकायसं ग
आिश्यक समन्िय गरे।

•
•
•

सं घ ि प्रदे श िपा स्पारीय तरकायकाबीच आिश्यक समन्िय कायम गरेेे ।

सभाको कायय प्रविया सम्िन्धमा सं घको सं सदमा समन्िय गिी िारकािी प्राप्त गरे ।

िैदेचशक प्रतितरतधमण्िल िा कुटरैतिक तरयोग िा अन्य यस्िै सं स्पाका प्रतितरतधसाँगको चशष्टाचाि
भेटघाट काययिमको यवयिस्पापर गरे ।

•

िैदेचशक भ्रमणसाँग सम्बद्ध विषयमा सम्बचन्धि तरकाय, सं घ सं स्पा िपा विशेषज्ञहरुसाँग िाय
पिामशय एिम् अन्ििविया काययिमको आयोिरा गरे।

•

विदे श भ्रमणमा िारे ि प्रदे श सभाको भ्रमणमा आउरे प्रतितरतध मण्िलको यवयिस्पापर सम्बन्धी
कायय गरे ।
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रागरिक सम्िन्ध शाखा
•
•

सभा ि सं सदका गतिवितधबािे रागरिक समक्ष प्रचाि प्रसाि गरे ।

सभाका महत्िपूणय बैठकका गतिवितधहरुलाई टे तलतभिर िपा िे तियो माफयि प्रत्यक्ष प्रसािण गिी
आम रागरिकसम्म पु¥याउर आिश्यक यवयिस्पा तमलाउरे ।

•
•

सं सदीय प्रणालीको विषय विद्यालयको पाठ्यपुस्िकमा समािेश गरय पहल गरे ।

रागरिकहरुको लातग चेिरामूलक काययिम सञ्चालर गरे िपा सोको लातग आिश्यक यवयिस्पा
तमलाउरे ।

•

सिकािका वितभन्न तरकायहरुले सञ्चालर गरे िातलम काययिमको पाठ्यिममा प्रदे श सभा ि
सं सदीय अभ्यास विषय समािेश गिाउर आिश्यक पहल गरे ।

•
•
•

सभा ि सचचिालयसाँग सम्बचन्धि अन्य िरसिोकािका काययहरु गरे ।

सचचिालयले आयोिरा गरे सभा, गोष्ठी, सेतमराि आददको प्रचाि प्रसाि गरे ।

ददघयकालमा सचचिालय माफयि प्रदे श सभा ि सं सदका िे तियो िपा टे तलतभिर सञ्चालर गरे
सम्िन्धमा आिश्यक कायय गरे ।

प्रवितध यवयिस्पापर महाशाखा
•

सभा, सतमतिहरु ि सचचिालयको लातग आिश्यक परे सूचरा िपा प्रवितध, श्रयवयदृष्य, मुरण ि विद्युि ्
सम्िन्धी कायय गरे ।

•

िियमार अिस्पामा अिलम्िर गरुय परे इ–गभयरेन्स सम्िन्धी रीति िपा योिरा ििुम
य ा गरे िपा
त्यस्िो रीतिको कायायन्ियर गरे ।

•

सूचरा प्रवितध, श्रयवयदृष्य, मुरण िपा प्रकाशर िपा विद्युि ् यवयिस्पापर सम्बन्धी आिश्यक कायय
गरे ।

•

सभाि प्रदे श सभासचचिालयको काममा सूचरा प्रवितधको विकास, प्रयोग ि सञ्चालर सम्िन्धी कायय
गरे ।

•
•

सभा ि सचचिालयको लातग आिश्यक प्रावितधक सेिाहरु उपलब्ध गिाउरे ।

श्रयवयदृष्य, मुरण, विद्युि सप्लाई सम्िन्धी विकतसि प्रवितध तभत्र्याउर पहल गरे ।

प्रवितध शाखा
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सभा ि सतमतिका बैठकहरुमा माइवकि सेिा सं चालर गरे ।

सभा ि सतमतिमा माइक ििार गरे ि साधािण ममयि सं भाि गरे ।

सभा, सतमति ि सचचिालयको लातग विद्युि सम्िन्धी सेिा सं चालर गरे ।
सभाको लातग आिश्यक पप विद्युि सेिाको यवयिस्पा गरे ।

विद्युि सम्बन्धी सामार िपा उपकिणहरुको यवयिस्पापर, सं चालर ममयि ि सं भाि गरेेे ।
विद्युि आपूतिय यवयिस्पामा तरयतमििा ल्याउर आिश्यक काििाही गरे ।

सभाको बैठकको काम कािायहीको दृश्य सं पादर गिी प्रशािण ि भण्िािण गरे ।
बैठकको श्रब्य दृश्य तमतियालाई उपलब्ध गिाउरे ।

बैठक हल ि तबतभन्न पदातधकािीहरुको कक्षमा प्रशािण दठक भए रभएको िााँच्रे ।
आिश्यक पिे का बखि तभतियो फाइल उपलब्ध गिाउरे ।

तभतियो प्रशािण सं बचन्ध उपकिणहरुको आिश्यक िे ख दे ख ि सं िक्षण गरे ।
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मुरण िपा प्रकाशर शाखा
•

सभा, सतमति ि सचचिालयलाई आिश्यक परे मुरण सम्बन्धी कायय (फोटोकपी, प्ले टमेवकि

प्रोसेतसि सम्िन्धी कायय, अफसेट वप्रचन्टि प्रोसेतसि सम्िन्धी कायय, स्िीर वप्रचन्टि प्रोसेतसि सम्िन्धी
कायय िपा बुक िाइचन्िि लगायिका काययहरु) गरे ।

•

सभाको िैठक सञ्चालरको लातग आिश्यक परे काययसूची, सं चक्षप्त विििण, सूचरा पत्र (बुलेवटर)
आदद मुरण गरे ।

•

सभामा पेश गरिरे प्रतििेदर, प्रमाचणकिण गरिरे विधेयक िपा आिश्यकिा अरुसािको सामग्रीहरु
छपाई गरे ।

•
•
•
•
•
•

सचचिालयलाई आिश्यक परे वितभन्न फािामहरु छपाई गरे

छपाई (फोटोकपी समेि) गरुय पूि य गरुय परे आिश्यक ियािी (प्रोसेतसङ) सम्बन्धी कायय गरे
छपाई (फोटोकपी समेि) पश्चाि् आिश्यकिारुसाि िाइचण्िङ गरे ।

विद्यमार छपाई िपा सोसाँग सम्बचन्धि उपकिणहरुको ममयि सं भाि, सं िक्षण गरे ।
उल्लेचखि विषयमा रविरिम प्रवितधको खोि ि प्रयोगगरे गिाउरे ।

छपाई िपा सोसाँग सम्बचन्धि विििणहरुको गोपतरयिा कायम गिाउरे सम्बन्धमा आिश्यक
यवयिस्पा तमलाउरे ।

सूचरा प्रवितध शाखा
•
•
•
•

सचचिालयमा आिश्यक सूचरा प्रवितध सम्बन्धी रीति िपा कायययोिरा ियाि गरे ।

सभाकाबैठक ि सचचिालयमा आिश्यक Internet सेिा ििार, ममयि िपा विस्िाि गरे ।

Data Security ि System Security लाई
सूचरा प्रवितध क्षेत्रमा तभतत्रएका रविरिम
ल्याउरे ।

•
•
•
•
•

विशेष प्रापतमकिामा िाख्ने ।

प्रवितधलाई आिश्यकिा अरुसाि कायायन्ियरमा

सचचिालयको िेबसाइटमा तरिन्िि Visit गिी भएका सूचरा िपा िारकािीहरु अद्याितधक गरे ।
सचचिालयमा िहेका कम्प्यूटि सभयिको अरुगमर िपा सुपरििेक्षण गरे ।
सचचिालयमा आिश्यक सूचरा प्रवितधको िाटािेश ियाि गरे ।
विविध सूचरा सं कलर गिी सूचरा प्रवितधमा आिद्ध गरे ।

सचचिालयले िोके अरुसाि वितभन्न सतमति सचचिालय, महाशाखा, शाखा, इकाईहरुको कम्प्युटि,
सेवटि, तििाइतरि सम्िन्धी काययहरु गरे ।

८.

प्रदे श सभा सचचि, प्रदे श सभा सचचिालय ि महाशाखा प्रमुखको काम, किययवय ि अतधकाि

८.१

प्रदे श सभा सचचिको काम किययवय ि अतधकाि
प्रचतलि कारूरमा उल्लेख भएको अतिरिक्त प्रदे श सभा सचचिको काम, किययवय ि अतधकाि दे हाय अरुसाि
हुरछ
े :

•
•

सचचिालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कायय गरे,

कारूर बमोचिम गठर हुरे प्रदे श सभाका कमयचािीको तरयुचक्त, विभागीय कािबाही, सिाय ि
अिकाश सम्बन्धी कायय गरे,
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•
•
•

प्रदे श सभा ि सचचिालयको िावषयक बिेट ियाि गिी सतमति समक्ष पेश गरे,

सचचिालयको िावषयक योिरा िपा काययिम स्िीकृिीका लातग सतमति समक्ष पेश गरे,

प्रदे श सभा ि सचचिालयको लातग वितरयोचिि बिेट िकम खचय सम्बन्धी त्रैमातसक प्रतििेदर ियाि
गिी सतमति समक्ष पेश गरे,

•
•
•
•
•

आतपयक प्रशासर सम्बन्धी आिश्यक कायय गरे,

सतमतिको तरदे शर अरुसाि सचचिालयको सञ्चालर ि यवयिस्पापर सम्बन्धी कायय गरे,
सचचिालयको भौतिक तरमायण, सुधाि सम्बन्धी स्िीकृि कायय योिरा अरुरुप गरे,
सचचिालय ि अन्य तरकायबीच आिश्यक समन्िय कायम गरे ,

प्रदे श सभा ि सचचिालयको चल अचल सम्पचत्तको िे खदे ख गरे¸ अतभलेख िाख्न लगाउरे ि ममयि
सम्भाि गरे,

•

प्रदे श सभा ि सतमतिहरुको कायय सुचारु ढं गले सं चालर गरे कमयचािीहरुको कायय विभािर गिी
चिम्मेिािी िोक्रे ि अन्य आिश्यक कायय गरे,

•
८.२

िोवकए बमोचिमका अन्य कायय गरे ।

प्रदे श सभा सचचिालय सचचिको काम, किययवय ि अतधकाि
प्रदे श सभा सचचिको प्रत्यक्ष तरदे शर, तरयन्त्रण िपा सुपरििेक्षणमा िही िपतसल िमोचिमका काययहरु
मािहािका महाशाखाहरुको सहयोग तलई सम्पादर गरे गिाउरे चिम्मेिाि सचचिको हुरेछ ।

•
•
•
•

प्रदे श सभा सचचिलाई प्रशासकीय काययमा सहयोग गरे,

सचचिालयको िावषयक बिेट, काययिम ि योिरा ियाि पािी सचचि समक्ष पेश गरे,
सचचिालयको चल अचल सम्पचत्तको िे खदे ख स्याहाि ि सम्भाि गरे,

आफू मािहिका महाशाखा अन्िगयिका कमयचािीहरुको कामको सुपरििेक्षेण, अरुगमर ि मूल्याङ्कर
गरे,

•
•
८.३

सचचिको तरदे शर अरुसाि अन्य काम गरे,

सचचिालय सचचिको अन्य काम, किययवय ि अतधकाि िोवकए बमोचिम हुरछ
े ।

कायययवयिस्पा महाशाखा प्रमुखको काम, किययवय ि अतधकाि
प्रदे श सभा सचचिालय सचचिको प्रत्यक्ष तरदे शर, तरयन्त्रण िपा सुपरििेक्षणमा िही िपतसल िमोचिमका
काययहरु सम्पादर गरे गिाउरे चिम्मेिािी हुरेछ ।

•

सभाको बैठकमा पेश हुरे विधेयक, ध्याराकषयण, अत्यन्ि िरुिी साियितरक महत्िको प्रस्िाि, प्रश्न,
सं कल्प प्रस्िाि आददको यवयिस्पापर गिी दै तरक कायय सूची ियाि गरे ।

•
•
•

दै तरक काययसूची ि सम्बद्ध सूचराहरु सभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गिाउरे ।

विधेयकको प्रस्िुिीदे चख पारिि गरे काययलाई चिणबद्ध रुपमा यवयिचस्पि गरे ।

बैठकमा प्रस्िुि हुरे वितभन्न काययिमहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुसाँग सम्पकय िपा समन्िय
गरे ।

•
•

बैठकको काययिमहरुबािे सभामुख िपा सभाका सचचिलाई अिगि गिाउरे ।
बैठकको काििाहीको सं चक्षप्त िपा सम्पूणय विििण ियाि गरे ।
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•
•
•
•
•

सदस्यहरुले िोले का कुिाहरु माग भै आएमा सोको िे किय उपलब्ध गिाउरे ।
अतधिेशरको आह्वार ि अन्त्य सम्बन्धी कायय गरे ।

अतधिेशरको आयवहारको सूचरा, प्रचाि प्रसाि ि आयवहार पत्र ियाि गरे ।
कायय यवयिस्पा पिामशय सतमति सचचिालयको कायय गरे ।

कायय यवयिस्पा पिामशय सतमतिको बैठकले गिे को तरणयय ि ददएको तरदे शर बमोचिम कायय गरे
गिाउरे ।

•
•

बैठक सं चालरमा सहयोग गरे ।

सभा सदस्यहरुको िाचिरामा िा अन्य कािणले रिक्त स्पार पूतियका लातग सम्िचन्धि तरकायलाई
िारकािी गिाउरे ।

•
•
•
८.४

भौतिक साधरहरुको स्याहाि, सं भाि, ममयि िपा सं िक्षण गरे गिाउरे यवयिस्पा तमलाउरे
महाशाखाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििूम
य ा गरे
िोवकए िमोचिमका अन्य काययहरु गरे ।

कारूर िपा विधेयक महाशाखा प्रमुखको काम किययवय ि अतधकाि
प्रदे श सभा सचचिालय सचचिको प्रत्यक्ष तरदे शर, तरयन्त्रण िपा सुपरििेक्षणमा िही िपतसल िमोचिमका
काययहरु सम्पादर गरे गिाउरे चिम्मेिािी हुरेछ ।

•

ाँ सम्बचन्धि वितभन्न कारूरी विषयहरुमा सम्बचन्धि पदातधकािीलाई
सभा, सतमति ि सचचिालयसग
िाय पिामशय उपलब्ध गिाउरे ।

•

प्रदे श सभा पक्ष िा विपक्ष भएको मुद्दा, विशेषातधकािको प्रश्न, विधेयक सं शोधर प्रस्िाि, सं कल्प
प्रस्िाि, ध्याराकषयण प्रस्िाि आदद प्रदे श सभामा प्रस्िुि हुरे विषयहरुको ढााँचा, मस्यौदा आददको
िााँच िपा तरयमािलीको यवयाख्या गरे काययमा सम्बचन्धि पदातधकािीलाई कारूरी पिामशय ददरे ।

•
•

विधेयकको कारूरी पक्षमा िाय पिामशय ददरे ।

सचचिालय सम्बन्धी आन्िरिक काम, काििाही ि रीति तरमायण ििुम
य ाका सम्िन्धमा कारूरी िाय
ददरे ।

•
•
•

सदरमा प्रस्िुि गरिरे विधेयक सम्बन्धी आिश्यक कायय गरे ।

विधेयकसाँग सम्बचन्धि विषयमा कायय यवयिस्पा महाशाखासाँग आिश्यक समन्िय गरे ।

सभामा पेश गरिरे विधेयकको प्रापतमकिा तरधायिणका सम्बन्धमा आिश्यकिारुसाि पिामशय
ददरे ।

•

सदरमा प्रस्िुि गरिरे विधेयकका सम्िन्धमा सम्िचन्धि मन्त्रालयहरुसाँग आिश्यक समन्िय
गरे ।

•
•
•

सचचिालयमा दिाय भएका विधेयकको प्रािचम्भक िााँच गरे ।

विधेयकको सन्दभयमा िरिाको िाय सुझाि तलरे सभाको तरणयय भएमा सो सम्िन्धी कायय गरे ।

विधेयक पारििको िममा पु¥याउरु परे प्रकृयागि काििाही पूिा गिी प्रमाणीकिणका लातग प्रदे श
प्रमुख समक्ष पेश गरे ।

•
•
•
•

गैिसिकािी विधेयकहरुको सम्बन्धमा आिश्यक प्रावितधक सहयोग उपलब्ध गिाउरे ।
विधेयकमा प्राप्त सं सोधर सम्बन्धी आिश्यक कायय गरे ।

सदस्यहरुले विधेयकको सम्िन्धमा कुरै प्रकािको सहयोग, सल्लाह माग गिे मा उपलब्ध गिाउरे।
भौतिक साधरहरुको स्याहाि, सं भाि, ममयि िपा सं िक्षण गरे गिाउरे यवयिस्पा तमलाउरे
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•
•
८.५

महाशाखाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििूम
य ा गरे
िोवकए िमोचिमका अन्य काययहरु गरे ।

प्रशासर िपा योिरा महाशाखा प्रमुखको काम, किययवय ि अतधकाि
प्रदे श सभा सचचिालय सचचिको प्रत्यक्ष तरदे शर, तरयन्त्रण िपा सुपरििेक्षणमा िही िपतसल िमोचिमका
काययहरु सम्पादर गरे गिाउरे चिम्मेिािी हुरेछ ।

•
•

कमयचािी यवयिस्पापर सम्िन्धी सम्पूणय कायय गरे ।

सेिामा िहेका पदहरुमा तरयुचक्त, कमयचािीहरुको सेिा, समूह परििियर, सरुिा, बढु िा, दण्ि पुिस्काि
ि कमयचािीको यवयचक्तगि अतभलेख यवयिस्पापर सम्िन्धी कायय गरे ।

•
•

महाशाखाहरु बीच आपसमा समन्िय कायम गरे सम्िन्धी काम गरे ।

कमयचािी प्रशासर सम्िन्धी विषयमा सं िैधातरक तरकाय, मन्त्रालय िपा विभागसाँग सम्पकय िपा
समन्िय िाख्ने ।

•
•

कमयचािी परिचय पत्रको यवयिस्पा गरे ।

कमयचािी प्रशासर सम्बन्धी पेश भएका वितभन्न फाइलहरुमा िाय ठहि सवहि पेश गरे ि
तरणययारुसाि काययहरु सम्पादर गरे ।

•

कमयचािीको सम्पचत्त विििण भरय लगाई सोको अतभलेख सम्िचन्धि तरकायमा पठाउर लगाउरे
सम्िन्धी कायय गरे ।

•
•
•
•

प्रदे श सभाले मराउरे ददिस सम्िन्धी कायय गरे ।

तरिी सचचिालय, सं सदीय दल ि सतमति सचचिालयहरुको यवयिस्पापर सम्िन्धी कायय गरे ।
सचचिालयको प्रशासर ि िरसम्पकय सम्बन्धी कायय गरे ।

ले खा सं चालर गरे, रगदी, चिन्सी, िािश्व आददको दुरुस्ि वहसाि िाख्ने ि लेखा पिीक्षण लगायिका
आतपयक प्रशासर सम्बन्धी काययहरु गरे ।

•
•
•
•

अन्य कुरै शाखा महाशाखालाई रिोवकएको कायय गरे ।

सभाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििुम
य ा गिी स्िीकृतिका लातग पेश गरे ।

सचचिालयको योिरा ििुम
य ा, कायायन्ियर, समन्िय, अरुगमर िपा मूल्याङ्कर गरे ।

सचचिालयको लातग मसलन्द िपा चिन्सी सामारहरुको यवयिस्पापर, भौतिक सम्पतिको सं िक्षण ि
विकास गरे ।

•
•
•
•
•

सभा ि सचचिालय भिरको लातग आिश्यक तरमायण योिरा बराउरे ।
सभाको दीघयकालीर योिरा ििुम
य ा गरे ।

सभा सदस्य िपा सचचिालय कमयचािीहरुका लातग आिास तरमायण गरय आिश्यक पहल गरे ।
सभाको दीघयकातलर सोच सवहिको आितधक योिरा ियाि गरे ।

स्िीकृि बिेट अरुसाि सभा ि सचचिालयको लातग आिश्यक माल सामारहरुको खरिद ि आपूतिय
सम्बन्धी यवयिस्पा तमलाउरे ।

•

चिन्सी सामारहरुको अतभलेख अध्याितधक गरे गिाउरे ।

•

सचचिालय परिसितभत्र िहे का खारेपारी, ढल तरकास, सिसफाई, बगैंचा यवयिस्पापर लगायिका कायय गरे ।

•
•
•

भौतिक साधरहरुको स्याहाि, सं भाि, ममयि िपा सं िक्षण गरे गिाउरे यवयिस्पा तमलाउरे
महाशाखाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििूम
य ा गरे
िोवकए िमोचिमका अन्य काययहरु गरे ।
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८.६

अध्ययर िपा अरुसन्धार महाशाखा प्रमुखको काम, किययवय ि अतधकाि
प्रदे श सभा सचचिालय सचचिको प्रत्यक्ष तरदे शर, तरयन्त्रण िपा सुपरििेक्षणमा िही िपतसल िमोचिमका
काययहरु सम्पादर गरे गिाउरे चिम्मेिािी हुरेछ ।

•
•
•
•
•
•
•
•

सभा ि सं सदका गतिवितधहरुको अध्ययर–अरुसन्धार गरे गिाउरे ।
अध्ययर–अरुसन्धारका लातग विज्ञहरुको िोष्टि ियाि गरे ।

माररीय सदस्यहरुले माग गिे का विषयमा सन्दभय सामग्रीहरुको सं कलर गिी उपलयवध गिाउरे ।
प्रत्यायोचिि विधायरका सम्बन्धमा अध्ययर गरे ।
पुस्िकालयको समुचचि यवयिस्पापर गरे ।

सं सद ि रागरिक बीच सम्बन्ध स्पावपि गरय सम्बन्धमा आिश्यक काययगरे ।
सभाको सं ग्रहालयको यवयिस्पापर गरे ।

सचचिालयको काम सुचारुरुपले सं चालर गरय सं गठरात्मक स्िरुप िपा कायय प्रवियासम्बन्धी
अध्ययर, अरुसन्धार िपा विश्लेषण गरे ।

•
•

सचचिालयको सं गठर िपा काययविििणका सम्िन्धमा अध्ययर–अरुसन्धार गरे ।
िाविय

ि

अन्ििाविय

समसामवयक

विषयहरुमा

प्रकाचशि

लेख

आिश्यकिारुसाि अरुिाद गरे िपा सोधपूणय लेख वटप्पणी ियाि गरे ।

•
•
•

विचािहरु

सं कलर

गिी

सभा ि सं सदीय अभ्यास सम्बन्धी लेख िचराहरु सं कलर गिी आिश्यकिारुसाि विििण
गरे ।

ु हरुको िुलरात्मक अध्ययर गिी सं सदको इतिहास,
सं घीय सं सदीय यवयिस्पा अपराएका मुलक
अभ्यास, प्रचलर ि प्रविया सम्बन्धी प्रलेखहरु अध्ययर–अरुसन्धार गरे ।

•
•
•
•

सं सद सम्बन्धी परिचय–पुचस्िका ियाि गरे ि त्यसलाई अद्याितधक गरे ।

सांसदहरुलाई आिश्यक परे कारूरी, सूचरा िपा खोिपूणय सामग्रीहरु ियाि गिी उपलब्ध
गरे।

सभा ि सं सदीय गतिवितधका सम्बन्धमा समाचाि प्रसािण ि प्रकाशरको आिश्यक यवयिस्पा गरे
गिाउरे।

•

अध्ययर, अरुसन्धार ि अतभमुखीकिण समेिका लातग सभा, गोष्ठी, सम्मेलर आददको आयोिरा
गरे।

•

सभाका गतिवितधहरुको प्रसािण गरे सम्िन्धमा आिश्यक रीतिगि िपा यवयिस्पापकीय कायय
गरे।

•
•

पुस्िकालयलाई यवयिचस्पि रुपमा िाख्ने यवयिस्पा तमलाउरे ।

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको िालीम, अतभमुखीकिण सम्बन्धी रीति, योिरा िपा
काययिम तरमायण गरे ।

•

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको िालीम, अतभमुखीकिण सम्बन्धी आिश्यकिाको
पवहचार गरे।

•

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको िातलम ि अतभमुचखकिण सम्बन्धी पाठ्यिम
बराउरे।

•

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको प्रचशक्षणका लातग आिश्यक विषय विज्ञहरुको
िोस्टि समय समयमा अद्याितधक गरे।
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•

सभाका

सदस्य

ि

सचचिालयका

अतभमुचखकिण िातलम सं चालर गरे।

•
•

कमयचािीहरुको

िातलम

सम्बन्धी

काययिम

ियाि

गिी

िातलम ि अतभमुचखकिण सम्बन्धी उपलब्धी मूल्यांकर गरे ।

िाविय िपा अन्िििावियस्ििका िातलम काययिमको खोिी गिी उपयुक्तिाको आधािमा तसफारिस
गरे।

•

सभाका सदस्य ि सचचिालयका कमयचािीहरुको लातग सं चातलि िातलम, गोष्ठी ि अन्ििविया
काययिमहरुको प्रतििेदर ियाि गरे।

•
•
•
•
८.७

सं गठर िपा यवयिस्पापर (O&M) सभे क्षणका सम्िन्धमा अध्ययर अरुसन्धार गरे।

भौतिक साधरहरुको स्याहाि, सं भाि, ममयि िपा सं िक्षण गरे गिाउरे यवयिस्पा तमलाउरे
महाशाखाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििूम
य ा गरे
िोवकए िमोचिमका अन्य काययहरु गरे।

प्रवितध यवयिस्पापर महाशाखा प्रमुखको काम, किययवय ि अतधकाि
प्रदे श सभा सचचिालय सचचिको प्रत्यक्ष तरदे शर, तरयन्त्रण िपा सुपरििेक्षणमा िही िपतसल िमोचिमका
काययहरु सम्पादर गरे गिाउरे चिम्मेिािी हुरछ
े ।

•

सभा, सतमतिहरु ि सचचिालयको लातग आिश्यक परे सूचरा िपा प्रवितध, श्रयवयदृष्य, मुरण ि विद्युि ्
सम्िन्धी कायय गरे ।

•

िियमार अिस्पामा अिलम्िर गरुय परे इ–गभयरेन्स सम्िन्धी रीति िपा योिरा ििुम
य ा गरे िपा
त्यस्िो रीतिको कायायन्ियर गरे ।

•

सूचरा प्रवितध, श्रयवयदृष्य, मुरण िपा प्रकाशर िपा विद्युि ् यवयिस्पापर सम्बन्धी आिश्यक कायय
गरे ।

•

सभा ि प्रदे श सभा सचचिालयको काममा सूचरा प्रवितधको विकास, प्रयोग ि सञ्चालर सम्िन्धी
कायय गरे ।

•
•
•
•
•

९.

सभा ि सचचिालयको लातग आिश्यक प्रावितधक सेिाहरु उपलब्ध गिाउरे ।

श्रयवयदृष्य, मुरण, विद्युि सप्लाई सम्िन्धी विकतसि प्रवितध तभत्र्याउर पहल गरे ।

भौतिक साधरहरुको स्याहाि, सं भाि, ममयि िपा सं िक्षण गरे गिाउरे यवयिस्पा तमलाउरे
महाशाखाको िावषयक काययिम िपा बिेट ििूम
य ा गरे
िोवकए िमोचिमका अन्य काययहरु गरे ।\

सेिा प्रदार गरय लाग्रे दस्िुि ि अितध
यस कायायलयबाट प्रदार हुरे सेिाको लातग दस्िुि लाग्दै र । सिोकाििालासाँगको आपसी सहमतिमा िय
भएको समयाितधमा सेिाप्रिाह िा काययसम्पादर हुरे गदयछ।

१०.

तरणयय गरे प्रविया ि अतधकाि
आन्िरिक प्रशासतरक ि अन्य विषयको तरणयय सम्बचन्धि महाशाखाबाट पेश हुरे वटप्पणीमा सचचिस्ििबाट
तरणयय हुन्छ ।
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११.

तरणयय उपि उिुिी सुन्ने अतधकािी
ु ाई सचचिबाट
तरयतमि सेिा प्रिाह ि आन्िरिक प्रशासतरक विषयको तरणययमा चचत्त रिुझे सोको सुरि
हुरे ।

१२.

सम्पादर गिे को कायय ि अन्य कायय सम्पादरका लातग गरिएका प्रयासहरुको विििण
•
•
•
•

अतिरिक्त समय ि विदाका ददर समेि सचचिालय सं चालर गिे को ।
सूचरा अतधकािी/प्रिक्ता ि गुरासो सुन्ने अतधकािी िोवकएको।

सबै महाशाखा/शाखामा काययिि कमयचािीको कायय विभािर गिी चिम्मोिािी िोवकएको ।

सचचिालयको Website, Email, mobile app िपा सचचिालय परिसिमा free wifi को यवयिस्पा
गरिएको ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सूचरा पाटी ि गुरासोपेवटका िाचखएको ।
तिचिटल सूचरापाटी िाचखएको।

सूचराको हक सम्बन्धी ऐर/तरयम बमोचिम स्िि: प्रकाशरको प्रकृयामा िहेको।
प्रदे श सभाले पास गिे को सबै ऐरहरु Website मा िाचखएको।
कारूर तरमायण सम्बन्धी अतभमुखीकिण िातलमहरु सञ्चालर।

O&M गिी रयााँ सं गठर सं िचरा बमोचिम कायय प्रािम्भ।
कमयचािीहरुलाई कायय विििण उपलब्ध गिाइएको।
विद्युि क्षमिा विस्िािको कायय सम्पन्न भएको।

Internet को क्षमिा िृवद्ध गरिएको।

सबै कमयचािीहरुलाई प्रवितधमैत्री बराउर कम्प्युटिको िातलम काययिम सं म्पन्न गरिएको ।
सचचिालयमा क्याचन्टर सं चालर गरिएको।

सचचिालयको बगैचामा िचत्त ि पारीको फोहिा पूर सूचारु गरिएको।

यस आ.ब. को लातग स्टे शरिी िपा कायायलय सामाग्री खरिद दिभाउपत्रबाट गरिएको।

प्रपम, दोश्रो, िेश्रो ि चौपो अतधिेशरको सम्पूणय विििणको तलवपबद्ध गरे काम समाप्त भै पुस्िक
प्रकाशर भएको ।

•
•

प्रदे श सभा सचचिालयको पवहलो स्मािीका प्रकाशर गरिएको ।

प्रदे श सभाका तबषयगि सतमति सं चालर काययवितध िपा सतमतिको तरगिातर सम्बचन्ध काययवितध
चस्िकृि भएको ।

•

माररीय सदस्यहरुका लातग Pigeon hole/mail box को ब्यािस्पा सचचिालयमा गरिएको ।
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१३.

सचचिालयको प्रिक्ता गुरासो सुन्ने अतधकािी ि सूचरा अतधकािीको विििण

/fhf/fd bfxfn

१४.

ऐर, तरयम ि तरदे चशकाको सूची
तस.

तबधेयकको

तबधेयकको शीषयक

रं.

अिस्पा

1

प्रदे श आतपयक काययवितध विधेयक, २०७४

पारिि

2

प्रदे श वितरयोिर विधेयक, २०७४

पारिि

3
4
5
6

प्रदे शका साियितरक तलखि प्रमाणीकिण काययवितधका
सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय विधेयक

गाउाँ सभा ि रगि सभा सं चालरको लाग यिपा गर
बरकेो विधेयक
प्रदे श आकचस्मक कोष सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको
विधेयक
चिल्ला सभाको सञ्चालरका तरचम्ि यवयिस्पा गरय बरेको
विधेयक

पारिि
पारिि
पारिि
पारिि

मुख्य न्यायातधिक्ताको काम, कियब्य ि अतधकाि िपा
7

सेिा ि अन्य शियका सम्बन्धमा ब्यिस्पा गरय बरेको

पारिि

विधेयक
8
9
10

मुख्य मन्त्री ि मन्त्रीको पारिश्रतमकिपा सुविधा
सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक
प्रदे शसभाका पदातधकािी िपा सदस्यको पारिश्रतमकिपा
सुविधा सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक

गाउाँ िपा रगि सभाका सदस्यहरुले पाउरे सुविधाको
सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक
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पारिि
पारिि
पारिि

तबधेयकको उत्पति
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय

तस.

तबधेयकको

तबधेयकको शीषयक

रं.

अिस्पा

चिल्ला सभा ि चिल्ला समन्िय सतमतिका सदस्यहरुले
11

पाउरे सुविधाको सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको

पारिि

विधेयक
12
13
14
15
16
17

प्रदे श सुशासरको प्रत्याभूति गरे सम्िन्धमा यवयिस्पा
गरय बरेको विधेयक, २०७५
प्रदे श सभा सचचिालय सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको
विधेयक, २०७५
प्रदे श खेलकुद सम्िन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको
तबधेयक, २०७५
तबतरयोिर तबधेयक, २०७५

पारिि
पारिि
पारिि

आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
सामाचिक विकास मन्त्रालय

पारिि

प्रदे श िे तियो¸ एफ.एम. ि टे तलतभिर प्रसािण सम्बन्धमा
यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक¸ २०७५
प्रदे श सिकािको अपयसम्बन्धी प्रस्िािलाई कायायन्ियर
गरय बरेको विधेयक¸ २०७५

पारिि
पारिि

अन्िि प्रदे श बातसन्दाको समार सुिक्षा¸ यवयिहाि ि
18

तबधेयकको उत्पति

सुविधा सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक¸

आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर

पारिि

मन्त्रालय

२०७५
19
20
२१
22
23
24
25
26
27
28
29
30

चिल्ला सभाको काम¸ किययवय ि अतधकाि सम्बन्धमा
यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक¸ २०७५
विपद् यवयिस्पापरका सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको
विधेयक¸ २०७५

पारिि
पारिि

आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय

प्रदे श सभा तरयमािली (पवहलो सं शोधर), २०७५
प्रशासकीय काययवितध (तरयतमि गरे) सम्बन्धमा बरेको
विधेयक, २०७५
प्रदे श रं 1प्रदे श वित्त यवयिस्पापर विधेयक, २०७५
तसं चाई सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक,
२०७५
प्रदे शको कि िपा गैिकि िािस्ि लगाउरे ि उठाउरे
सम्िन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक, २०७५
प्रदे श घिे ल ु वहं साको सम्िन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको
विधेयक, २०७५
सामाचिक विकास सं स्पा विधेयक, २०७५

पारिि
पारिि

विधेयक, २०७६
भिर तरमायण सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक,
२०७५
तबद्युि सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको तबधेयक,
२०७५

29

मन्त्रालय
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय

पारिि
पारिि
पारिि
पारिि

प्रदे श प्रययटर सम्िन्धमा यवयिस्पापर गरय बरेको

आन्िरिक मातमला िपा कारूर

पारिि

आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
उद्योग, पययटर िर िपा
िािाििण

तस.
रं.
31
32
33
34

तबधेयकको

तबधेयकको शीषयक

अिस्पा

प्रदे श सहकािी सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको
तबधेयक, २०७५
िृहि वििाटक्षेत्र विकास सम्िन्धमा यवयिस्पा गरय
बरेको विधेयक, २०७५
प्रदे श आतपयक काययवितध (पवहलो सं शोधर) विधेयक,
२०७५

गाउाँ िपा रगि सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्िचन्ध
ऐर, २०७५ लाई सं शोधर गरय बरेको विधेयक

पारिि
पारिि
पारिि

चिल्ला सभा ि चिल्ला समन्िय सतमतिका सदस्यहरुको
35

सुविधा सम्िन्धी ऐर, २०७५ लाई सं शोधर गरय बरेको

पारिि

विधेयक
36
37
38
39
४०
४१

४२

प्रदे श सिकािको अपय सम्बन्धी प्रस्िािलाई कायायन्ियर
गरय बरेको विधयेक, २०७६
प्रदे श वितरयोिर विधेयक, २०७६

पारिि
पारिि

प्रदे श रं १ िााँचबुझ िपा अरुसन्धार आयोग
सम्िन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक, २०७६
प्रदे श लोक सेिा आयोग सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय
बरेको विधेयक, २०७६
प्रदे श स्िायत्त सं स्पा गठर गरे सम्बन्धमा िरेको
विधेयक, २०७६
प्रदे श सिािी िपा यािायािका सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय
बरेको विधेयक, २०७६
साियितरक तरिी सहकािी साझेदािी िपा लगारी

प्रातधकिणका सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक,

पारिि
पारिि
पारिि
पारिि

पारिि

२०७६
४३

44

45

46

47

तबधेयकको उत्पति

मरमोहर प्रावितधक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा
यवयिस्पा गरय बरेको तबधेयक, २०७६
प्रदे श रं. १ बालबातलकाको अतधकाि सम्बन्धमा
यवयिस्पा गरय बरेको विधेयक, २०७६

पारिि

आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय

आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय
आतपयक मातमला िपा योिरा
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय
आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय

आन्िरिक मातमला िपा कारूर
मन्त्रालय

छलफषलको
िममा

सामाचिक विकास मन्त्रालय

सतमतिमा

प्रदे श रं. १ िरस्िास्थय सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय
बरेको विधेयक, २०७६

छलफषलको
िममा
सतमतिमा

प्रदे श िरको ब्यिस्पा गरयका लातग बरेको तबधेयक,
२०७६

छलफषलको
िममा
सतमतिमा

प्रदे श औद्योतगक यवयिसायका सम्िन्धमा ब्यिस्पा गरय
बरेको विधेयक, २०७६

छलफषलको
िममा
सतमतिमा
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सामाचिक विकास मन्त्रालय

तस.
रं.
48

49

१५.

तबधेयकको

तबधेयकको शीषयक

तबधेयकको उत्पति

अिस्पा
छलफषलको

प्रदे श स्ििमा फमय दिाय, रिीकिण िपा िि सम्िन्धी

िममा

अन्य यवयिस्पा गरयका लातग बरेको विधेयक, २०७६

सतमतिमा

प्रदे शको िािाििण सं िक्षण सम्बन्धमा यवयिस्पा गरय

पारिि

बरेको विधेयक, २०७६

आम्दारी, खचय िपा आतपयक कािोिाि सम्बन्धी अद्याितधक विििण
यस सचचिालयको आतपयक बषय २०७६/०७७ को कातियक दे चख माघ मवहरा सम्म प्राप्त तरकासा िपा खचय
विििण िपतसलमा उल्लेख गरिएको छ।
qm=;=

aplzg

sfo{qmdsf] gfd

jflif{s ah]^

vr{

vr{ k|ltzt

चालु
1

202000013

;efd'v pk;efd'v rfn'

2830000.00

925200.00

2

202000113

3

202000123

k|b]z ;ef rfn'

213634000.00

63220982.80

29.593

k|b]z ;ef ;lrjfno rfn'

84693000.00

20651111.53

24.383

301157000.00

84797294.33

28.16

िम्मा

32.693

ाँ ीगि
पुि

१६.

1

202000114

k|b]z ;ef k'lhut

26620000.00

6286786.00

23.6168

2

202000124

k|b]z ;ef ;lrjfno k'lhut

16297000.00

7425500.00

45.5636

िम्मा

42917000.00

13712286.00

69.18

s'n िम्मा

344074000.00

98509580.33

28.63

यस सचचिालयको Website ि E-mail ठे गारा:
•

Website: www.stateassembly.p1.gov.np

•

E-mail : 1sachibalaya@gmail.com
रोट: प्रदे शस्ििीय सम्पुण य कायायलयहरुको Website का लातग www.p1.gov.np (प्रदे श रं.
१ पोटल) मा गई प्राप्त गरय सवकरे ।
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अरुसूची १
विषयगि सतमतिका माररीय सदस्यहरुको राम ि सम्पकय रम्बि
1.

न्याय, प्रशासर िपा विधायर सतमति
ि.सं .

2.

राम/पि

पद

मोबाईल रं.

सभापति

9852050270

१

मा.इन्रमणी पिािुली

२

मा.इचन्दिा िाई

सदस्य

9842620213

३

मा. चखरुलङिा (तलम्बु)

सदस्य

9842636397

४

मा. चन्रप्रसाद श्रे ष्ठ

सदस्य

9841611470

५

मा. ियिाम यादि

सदस्य

9852027503

६

मा. टं कआङबुहाङ तलम्बु

सदस्य

9851202080

७

मा. िसन्िीदे िी यादि

सदस्य

9811372977

८

मा. तबमल काकी

सदस्य

9852835004

९

मा. विष्णु िुम्बाहाम्फे

सदस्य

9851231353

१०

मा.िािकुमाि ओझा

सदस्य

9862043471

११

मा. िाचिि कोइिाला

सदस्य

9842048136

१२

मा. तललाबल्लभ अतधकािी

सदस्य

9852035111

१३

मा. शान्िा पौिेल

सदस्य

9842044059

१४

मा.सातबत्री िोशी

सदस्य

9842053496

१५

df= >L ;f}efUojtL b]jL /fO{ ls/fFt

सदस्य

9849245991

१६

मा.ज्ञारेश्वि िाििं शी

सदस्य

9842093964

पद

मोबाईल रं.

सुशासर िपा योिरा सतमति
ि.सं .

राम/पि

१

मा. अिुर
य िाई

सभापति

9852676061

२

मा. उषाकलािाई

सदस्य

9852849249

३

df= >L u'n]k'mg vft'g

सदस्य

9825368087

४

मा. ज्योिी सुब्बा

सदस्य

9842058748

५

मा. िेिमार कन्दङिा

सदस्य

9842108588

६

मा.तधिे न्र शमाय

सदस्य

9852680002

७

मा. बलबहादुि साम्सोहाङ

सदस्य

9852660598

८

मा. भीमप्रसाद आचायय

सदस्य

9841983977

९

मा. िाधा पापा

सदस्य

9842704285

मा. शेखिचन्र पापा

सदस्य

9851107123

११

मा. सुतरिाकुमािी चौधिी

सदस्य

9842840524

१२

मा.सुयमाय िाि िाई

सदस्य

9842089607

१३

मा.वहिाकुमाि पापा

सदस्य

9842696189

१०
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३.

अपय सतमति
ि.सं .

४.

राम/पि

मोबाईल रं.

१

मा. मोहरकुमाि खड्का

सभापति

9841952020

२

मा. एकिाि काकी

सदस्य

9852671590

३

मा. च ुमरािायण िबदाि

सदस्य

9852020920

५

मा. पदमकुमािी गुरुि

सदस्य

9862786708

६

मा. पूणप्र
य साद िाििं शी

सदस्य

9841592035

७

मा. प्रिापप्रकाश हाङगाम

सदस्य

9842660284

८

मा. यसोदा अतधकािी

सदस्य

9842331012

९

मा. िािर िाई

सदस्य

9851123936

१०

मा. िामकुमाि िाई

सदस्य

9851113194

११

मा. तलला सुब्बा

सदस्य

9842515370

पद

मोबाईल रं.

साियितरक लेखा सतमति
ि.सं .

५.

पद

राम/पि

१

मा. चशिरािायण गरगाई

सभापति

9842020456

२

मा.अचम्बका पापा

सदस्य

9852835496

३

मा.आशाित्न िबेग ु

सदस्य

9851195291

४

मा. ओमप्रकाश सिािगी

सदस्य

9852671106

५

मा. कुलप्रसाद साम्बा

सदस्य

9852023597

६

मा. कुसुमकुमािी श्रे ष्ठ

सदस्य

9852050413

७

मा. िुलसीप्रसाद न्यौपारे

सदस्य

9842100111

८

मा. िसन्िकुमाि बातरया

सदस्य

9852677999

९

मा. लोकप्रसाद सं ग्रौला

सदस्य

9852046138

१०

मा. सन्िाकुमािी दरुिाि

सदस्य

9743039602

११

मा. होमकुमािी सािााँ

सदस्य

9842660501

पद

मोबाईल रं.

सामाचिक विकास सतमति
ि.सं .

राम/पि

१

मा. सरििा पापा

सभापति

9851088000

२

मा. अगमलाल चौधिी

सदस्य

9800984417

३

मा. कला घले

सदस्य

9842979652

४

मा. कल्पराकुमािी सिदाि

सदस्य

9811058994

५

मा. कृष्णकुमािी िाई

सदस्य

9811084142

६

मा. केदाि काकी

सदस्य

9852029764

७

मा. गणेशकुमाि काम्बाि

सदस्य

9842772244

८

मा. झलकबहादुि मगि

सदस्य

9852674678

९

मा. तरिर िाई

सदस्य

9852050022
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6.

१०

मा.िािेन्र कुमाि िाई

सदस्य

9851054334

११

मा. िामचन्र तलम्बु

सदस्य

9842658997

१२

मा. लछु मर तििािी

सदस्य

9851040565

१३

मा.सावित्रा कुमािी िे ग्मी

सदस्य

9842021949

पद

मोबाईल रं.

उद्योग, पययटर िपा िािाििण सतमति
ि.सं .

7.

राम/पि

१

मा. सीिापेिे िबेग ु

सभापति

9842636056

२

मा. उतमिा विश्वकमाय

सदस्य

9852055413

३

मा. कािीमार कागिे

सदस्य

9852681679

४

मा.रिोददिा कुमािी चौधिी

सदस्य

9841162272

५

मा. रािायणबहादुि मगि

सदस्य

9842824267

६

मा.तबचन्दया काकी

सदस्य

9842050341

७

मा. बुद्धीकुमाि िािभण्िािी

सदस्य

9841327507

८

मा. तललम बस्रेि

सदस्य

9852046484

९

मा.विध्यारन्द चौधिी

सदस्य

9842020205

१०

मा.श्रीप्रसाद मैराली

सदस्य

9842772244

प्राकृतिक स्रोि िपा पूिायधाि विकास सतमति
ि.सं .

राम/पि

पद

मोबाईल रं.

१

मा.सियध्िि सााँिा तलम्बु

सभापति

9842463777

२

मा. उत्तमकुमाि बस्रेि

सदस्य

9751007188

३

मा.उपेन्र प्रसाद चघतमिे

सदस्य

9852026983

४

मा.गोपालचन्र बुढापोकी

सदस्य

9852671736

५

मा. पूणप्र
य साद िाई (याम्फु)

सदस्य

9841697249

६

मा. तबरादे िी िाई

सदस्य

9842052783

७

मा. बृखबहादुि प्रधार

सदस्य

9842753899

८

मा. महमदिावहि तमया

सदस्य

9814378590

९

मा. वहमाल काकी

सदस्य

9852831165
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अनुसूची २
प्रदे श सभाका माररीय सदस्यहरुको राम ि सम्पकय रम्बि -िािरीतिक दलअरुसाि_

qm=;+=
1
2
3

gfd, y/
df= k|lbk s'df/ e08f/L
df= ;/:jtL kf]v/]n
df= z]/wg /fO{

lhNnf
;'g;/L
;'g;/L
ef]hk'/

दल
सभामुख

9852040477

उपसभामुख

9852055729

मूख्यमन्त्री/ भौतिक पूिायधाि विकास, भूतम

9851086460

आन्िरिक मातमला िपा कारूर मन्त्री

9851023095

आतपयक मातमला िपा योिरा मन्त्री

9852680700

सामाचिक विकाश मन्त्री

9852023594

उद्योग, पययटर, िर िपा िािाििण मन्त्री

9841277290

भूतम यवयिस्पा, कृवष िपा सहकािी

9844692303

भौतिक पूिायधाि विकास िाज्यमन्त्री

9851021350

यवयिस्पा कृवष िपा सहकािी मन्त्री

4
5
6
7
8

df= lxSdt s'df/ sfsL{
df= O{Gb| axfb'/ cfªaf]
df= lhjg l3ld/]
df= hulbz k|;fb
s'l;o}t
df= /fd axfb'/ du/

emfkf
kfFry/
df]/Ë
;'g;/L
Onfd

मोिाइल रं.

िाज्यमन्त्री
9

df= clDa/ afa' u'?Ë

cf]vn9'Ëf

10

df= h;dfof uhd]/ ljZjsdf{_
df= laho s'df/
ljZjf;

emfkf

सामाचिक विकाश िाज्यमन्त्री

9842623220

df]/Ë

उद्योग, पययटर, िर िपा िािाििण

9852023462

;+v'jf;ef
;+v'jf;ef
;+v'jf;ef
;f]n'v'Da'
;f]n'v'Da'

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9851088000

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842100111

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9862786708

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9751007188

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9841327507

;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842463777

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842053496

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9841983977

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852046484

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842021949

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842093964

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9825368087

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9811084142

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

df= ;l/tf yfkf
df= t'n;L k|;fb Gof}kfg]
df= kbd s'df/L u'?Ë
df= pQd s'df/ a:g]t
df= a'4L s'df/
/fhe08f/L
df= ;j{Wjh ;fFjf lnDa'
df= ;flaqL hf]zL
df= eLd k|;fb cfrfo{
df= lnnd a:g]t
df= ;fljqf s'df/L /]UdL
df= 1fg]Zj/ /fhj+zL
df= u'n]k'mg vft'g
df= s[i0f s'df/L /fO{

िाज्यमन्त्री

35

qm=;+=
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

gfd, y/
df= pk]Gb| k|;fb l3ld/]
df= a;GtL b]jL ofbj
df= o;f]bf clwsf/L
df= /fhs'df/ cf]emf
df= lnnf aNne
clwsf/L
df= /fh]Gb| s'df/ /fO{
df= Ps/fh sfsL{
df= lx/fs'df/ yfkf
df= uf]kfnrGb| a'9fyf]sL
df= ch'{g /fO{
df= a[v axfb'/ k|wfg
df= a;Gt s'df/ aflgof
df= >Lk|;fb d}gfnL
df= u0f]z s'df/ sfDafË
df= cfzf/Tg ha]u'
df= lvg' nªjf -lnDa'_
df= sfhL dfg sfut]
df= clDasf yfkf
df= ;'lgtf s'df/L
rf}w/L
df= snf 3n]
df= ladn sfsL{
df= t]hdfg sGbªjf
df= n5'dg ltjf/L
df= an axfb'/
;fD;f]xfª
df= xf]d s'df/L ;fjfF
df= piffsnf /fO{
df= /fhg /fO{
df= OGb| dl0f k/fh'nL
df= lg/g /fO{
df= lagf b]jL /fO{
df= k"0f{ k|;fb /fO{ ofDkm'_

lhNnf
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë

दल

मोिाइल रं.

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852026983

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9811372977

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842331012

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9862043471

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852035111

ef]hk'/
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
emfkf
kfFry/
kfFry/
Onfd
Onfd
pbok'/
pbok'/

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9851054334

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852671590

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842696189

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852671736

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

९८५२६७६०६१

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842753899

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852677999

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852662629

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842772244

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9851195291

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842636397

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852681679

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852835496

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842840524

pbok'/
pbok'/
t]x|y'd
t]x|y'd
tfKn]h'Ë

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842979652

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852835004

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842108588

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9851040565

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852660598

tfKn]h'Ë
vf]6fË
vf]6fË
wgs'6f
wgs'6f
wgs'6f
;+v'jf;ef

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842660501

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852849249

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9851123936

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852050270

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852050022

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842052783

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9841697249
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qm=;+=
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

gfd, y/
lhNnf
df= pldtf ljZjsdf{
;'g;/L
df= df]xg s'df/ v8\sf cf]vn9'Ëf
df= s'n k|;fb ;fDaf
df]/Ë
df= ;f}efUo /fO{
ef]hk'/
df= emns axfb'/ du/
emfkf
df= k"0f{ k|;fb /fhj+zL
emfkf
df= ;Ltf y]j]
kfFry/
df= lw/]Gb| zdf{
Onfd
df= 6+s cfªa'xfª lnDa' tfKn]h'Ë
df= /fd s'df/ /fO{
vf]6fË
df= s';'d s'df/L >]i7
wgs'6f
df= gf/fo0f axfb'/ du/ pbok'/
df= cud nfn rf}w/L
;'g;/L
df= rGb| k|;fb >]i7
;'g;/L
df= Hof]tL ;'Aaf
;'g;/L
df= gjf]lbtf s'df/L
;'g;/L
rf}w/L
df= dxdb tflx/ ldof
;'g;/L
df= /flhj sf]O/fnf
;'g;/L
df= sNkgf s'df/L
df]/Ë
;/bf/
df= s]bf/ sfsL{
df]/Ë
df= r'd gf/fo0f tabf/
df]/Ë
df= nf]s k|;fb ;+u|f}nf
df]/Ë
df= ljWofgGb rf}w/L
df]/Ë
df= lalGbof sfsL{
df]/Ë
df= zfGtf kf}8]n
df]/Ë
df= lzj gf/fo0f
df]/Ë
ugufO{
df= z]v/ rGb| yfkf
df]/Ë
df= ;'odf{ /fh /fO{
df]/Ë
emfkf
मा.ओम प्रकाश सिािगी
df= ;Ghf s'df/L bg'jf/ pbok'/
df= lxdfn sfsL{
pbok'/
df= k|tfk k|sfz
tfKn]h'Ë

दल

मोिाइल रं.

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852055413

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9841952020

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852023597

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9849245991

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852674678

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9841592035

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842636056

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852680002

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9851202080

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9851113194

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9852050413

रेपाल कम्युतरष्ट पाटी (रे क पा)

9842824267

रेपाली कााँग्रस
े

9800984417

रेपाली कााँग्रस
े

9841611470

रेपाली कााँग्रस
े

9842058748

रेपाली कााँग्रस
े

9841162272

रेपाली कााँग्रस
े

९८१४३७८५९०

रेपाली कााँग्रस
े

9842048136

रेपाली कााँग्रस
े

9811058994

रेपाली कााँग्रस
े

9852029764

रेपाली कााँग्रस
े

9852020920

रेपाली कााँग्रस
े

9852046138

रेपाली कााँग्रस
े

9842020205

रेपाली कााँग्रस
े

9842050341

रेपाली कााँग्रस
े

9842044059

रेपाली कााँग्रस
े

9842020456

रेपाली कााँग्रस
े

9851107123

रेपाली कााँग्रस
े

9842089607

रेपाली कााँग्रस
े

9852671106

रेपाली कााँग्रस
े

9743039602

रेपाली कााँग्रस
े

9852831165

रेपाली कााँग्रस
े

9842660284
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qm=;+=
88
89
90
91
92
93

gfd, y/
xfªufd
df= lnnf ;'Aaf
df= ho/fd ofbj
df= /fwf yfkf
df= /fd rGb| lnDa'
df= OlGb/f /fO{
df= lji0f' t'DafxfDk]m

दल

lhNnf
wgs'6f
df]/Ë
emfkf
emfkf
emfkf
tfKn]h'Ë

मोिाइल रं.

रेपाली कााँग्रस
े

9842515370

समाजवादी पार्टी नेपाल

9852027503

समाजवादी पार्टी नेपाल

9842704285

समाजवादी पार्टी नेपाल

9842658997

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

९८४२६२०२१३

संघीय लोकताष्ट्न्त्रक राष्ट्रिय मञ्च

9851231353
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अरुसूची ३
सचचिालयमा काययिि कमयचािीहरुको राम ि सम्पकय रम्बि
ि.सं.

पद

राम पि

सेिा समूह

मोिाइल रं

१

प्रदे श सभा सचचि

गोपाल प्रसाद पिािुली

सम्बैधातरक तरयुचक्त

९८५१११०१८०

२

उपसचचि

चन्रमचण पोख्रेल

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

9852074844

३

उपसचचि

िािािाम दाहाल

न्याय/कारूर

९८४१३४२९४९

४

अतधकृिस्िि (आठौँ)

हरिबहादुि खत्री

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२४९४०४३

५

अतधकृिस्िि (आठौँ)

भिारी चघतमिे

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८६९३४५५३२

६

अतधकृिस्िि (आठौँ)

सरििा पोखिे ल

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२०४५३२२

७

कम्प्युटिअतधकृि(आठौँ)

प्रेम बहादुि श्रे ष्ठ

रेपाल विविध

९८४२०३८९११

८

ले खा अतधकृि (सािौँ)

भगिारमार श्रे ष्ठ

प्रशासर/लेखा

९८५२०६०५६६

९

अतधकृिस्िि (सािौँ)

ियरािायण अतधकािी

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४१३०३०७२

१०

प्रावितधक अतधकृि

वििे न्र चौधिी

प्रावितधक

९८४२०४०२७६

११

कारूर अतधकृि

प्रमोद वि.क.

न्याय/कारूर

९८५२८२०८९७

१२

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

तिपयिाि बुढापोकी

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४१७४०३१८

१३

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

िाम कुमाि मेहिा

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४९९४७५४७

१४

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

चन्र बहादुि काकी

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८६२८४२४४४

१५

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

पापय िाि गौिम

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२८८३१६७

१६

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

रािायण प्रसाद खतिििा

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८५२६५५२३३

१७

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

िमेश कोइिाला

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२६२६८२६

१८

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

भारुभक्त गुिागाईँ

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२०७०६२२

19

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

भक्त बहादुि िाििं शी

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८०७०६००५२

२०

अतधकृिस्िि (छै ठौँ)

अम्बि बहादुि खत्री

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८५२०५०२४३

२१

कम्प्युटिअतधकृि(छै ठौँ)

मतरस कुमाि
तिमलतसरा

रेपाल विविध

९८४५०६१६१०

२२

कम्प्युटिअतधकृि(छै ठौँ)

ईन्र बहादुि िाई

रेपाल विविध

९८४१५७६८५२

२३

कम्प्युटि अपिे टि

गणेश आचायय

रेपाल विविध

९८४३०६६६७६

24

सहायकस्िि पााँचौ

सोमराप रेपाल

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२०९९५३१

२५

सहायकस्िि पााँचौ

िािर प्रसाद भण्िािी

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२०४७४६२

२६

खरिदाि

िाितरश भट्टिाई

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२३३२०५५

२७

स.लेखापाल (चौपो)

कुसुम बुढापोकी

प्रशासर/लेखा

९८४२५६३२७९

२८

स.क.अ.

मणीिाम पोखिे ल

विविध

९८४६५३५४०८

39

ि.सं.

पद

राम पि

सेिा समूह

मोिाइल रं

२९

खरिदाि

शोभरा पोखिे ल

प्रशासर/सामान्यप्रशासर

९८४२४०१८९६

३०

का.स.

प्रभु यादि

श्रे णीविवहर

९८४२८२०६७६

३१

माईक सं चालक

मदर भण्िािी

किाि

९८४२७३३१९७

३२

ईले चक्ितसयर

तरिि कट्टे ल

किाि

९८१९०३६०३८

३३

क्यामेिापसयर

बासु पौिे ल

किाि

९८४२३४००६३

३४

स.क.अ.

भिारी प्रसादचम्लागाईँ

किाि

९८४२२३३८०१

३५

ह.स.चा.

युििाि श्रे ष्ठ

किाि

९८४२०८२६९६

३६

ह.स.चा.

मरोि िाििं शी

किाि

९८४२०२८८४९

३७

ह.स.चा.

प्रविर न्यौपारे

किाि

९८४९६९९३५७

३८

ह.स.चा.

तरिि िाई

किाि

९८१४३६०१२०

३९

ह.स.चा.

सन्िोष उिाब

किाि

९८४२३२३०६०

४०

ह.स.चा.

आशािाम चौधिी

किाि

९८०३२३७०७९

४१

ह.स.चा.

पूणय प्रसाद िामाङ

किाि

९८०६०८१६३०

४२

का.स.

आदशय लामा

किाि

९८४३८६१४२१

४३

का.स.

तरमयला िाई

किाि

९८१२३८९०७६

४४

का.स.

ददरेश िं गोल

किाि

९८१२३७१०३३

४५

का.स.

रिरा कोइिाला

किाि

९८४२५५२२२७

४६

का.स.

अन्िरा कोइिाला

किाि

९८६२००४६६९

४७

का.स.

सिोिकुमाि यादि

किाि

९८१०५०७३५६

४८

का.स.

यादि भट्टिाई

किाि

९८१४३७८९५१

४९

का.स.

प्रेम प्रसाद न्यौपारे

किाि

९८४२४६७७३०

५०

पालोपहिा

रविर चम्लागाई

किाि

९८४२०२८८२३

५१

पालोपहिा

पुण्यप्रसाद तिचम्सरा

किाि

९८००९४६५३८

५२

माली

रन्द कुमाि मण्िल

किाि

९८११००८६८३

५३

माली

चििर कुमाि मण्िल

किाि

९८१६३८१५७९

५४

कुचचकाि

गचणि िाउि

किाि

९८०७००५५४१

५५

कुचचकाि

िादल मेहत्ति

किाि

९८०५३२९२२५

५६

कुचचकाि

अतरल मेहत्ति

किाि

९८१०५५१७५९
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