प्रदे श सभा सचिवालय
प्रदे श नं १, ववराटनगर, नेपाल
सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५को उपदफा (३) र सूिनाको हक सम्बन्धी
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोचिम प्रकाचशत वववरण

आ.व. २०७7/७8 (२०७7 असार दे चि २०७8 असार मसान्तसम्म)

१.

प्रदे श सभा सचिवालयको पररिय, स्वरुप र प्रकृनत
प्रदे श सभा सचिवालय, प्रदे श नं. १, पूववि नेपालको १४ वटा चिल्लालाई समेटेर सं ववधानको धारा १७६
बमोचिम नमनत २०७४ माघ १७ गते सानबक चिल्ला ववकास सनमनत, ववराटनगरको भवनमा स्थापना भई नमनत
२०७५ माघ २२ गते सभाको पवहलो बैठक बसेको नथयो । प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभामा माननीय
सदस्यहरुको सं ख्या नियानब्बे िना रहेको छ। सं घीय सं सद माफित प्रदे श नं. १ बाट प्रदे श सभामा पवहलो हुने
ननवािचित हुने ननवाििन प्रणाली वमोचिम ननवािचित हुने सदस्य सं ख्या ५६ िना र सो को ४० प्रनतशतले कायम
हुने ३७ िना मवहला, दनलत, आददवासी, िनिाती, िस, आयि, मधेसी, थारु, मुचस्लम, वपछनिएका क्षेि, अल्पसं ख्यक
समुदाय समेतको समानुपानतक ननवाििन प्रणालीबाट ननवािचित हुने सदस्य नेपाल कम्युननष्ट पाटी (ने क पा)
६७, नेपाली कााँग्रस
े २१, सं घीय समािवादी फोरम नेपाल ३, सं चघय लोकताचन्िक राविय मञ्च १ र राविय
प्रिातन्ि पाटी १ गरी िम्मा ९३ िना सदस्य रहेको प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभा गठन भएकोमा सम्माननत
सवोच्ि अदालतको नमनत 2077/11/23 गतेको फैसलाले नेपाल कम्युननष्ट पाटी (ने क पा) लाई दुई
छु ट्टाछु ट्टै पाटी कायम गरी नमनत 2075/2/3 गते भन्दा पूवव
ि त अवस्थामा फकािउने ननणिय भएपनछ
ु चिल्ला ननवाििन क्षेि
तत्कानलन नेपाल कम्युननष्ट पाटी(माओबादी केन्र) को तफिबाट उम्मेदवार भई ताप्ले िङ
नं. 1(ि) बाट १ नं. प्रदे श सभाको सदस्य पदमा ननवािचित हुन ु भएका टं क आङ्बुहाङ (नलम्बु) लाई नेपाल
कम्युननष्ट पाटी(एमाले )को रािनीनतक दलमा सं लग्न भई नेपाल कम्युननष्ट पाटी(माओबादी केन्र) त्याग गरे को
भनी पाटीको केन्रीय सनमनतको ननणियले प्रदे श सभा सदस्य पदबाट हटाए पश्चात प्रदे श नं. १ को प्रदे श सभामा
हाल 92 िना प्रदे श सभा सदस्य कायम रहेको छ ।
सम्माननत सवोच्ि अदालतको उल्ले चित फैसला पनछको नेपाल कम्युननष्ट पाटी(एमाले ) मा पनन
नबभािन भई ननबाििन आयोग नेपालमा नमनत 2078/5/9 गते नेपाल कम्युननष्ट पाटी(एकककृत समािवादी)
नामको नयााँदल दताि गरे पश्चात यस प्रदे श सभामा नेपाल कम्युननष्ट पाटी(एमाले )मा 42 िना, नेपाली कााँग्रस
े
पाटीमा 21 िना, नेपाल कम्युननष्ट पाटी(माओवादी केन्र) मा 14 िना, नेपाल कम्युननष्ट पाटी(एकककृत
समािवादी)मा 10 िना, सं घीय समािबादी नेपालमा 3 िना, सं घीय लोकताचन्िक राविय मञ्चमा 1 िना र
राविय प्रिातन्ि पाटीमा 1 िना गरी िम्मा 92 िना प्रदे श सभा सदस्यहरु कायम भएको दे चिन्छ ।
हालसम्म प्रदे शसभाको कायिव्यवस्था तथा परामशि सनमनतमा प्रनतनननधत्व गने रािनीनतक दलहरुमा पररवतिन
भएपनन यस सभाका सातवटा नबषयगत सनमनतहरुमा भने प्रदे श सभा सदस्यहरुमा हेरफेर गररएको छै न ।
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२.

प्रदे श सभा सचिवालयबाट भएका मुख्य कायिहरु

2.1

सभा सञ्िालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा
पवहलो िरणको कोनभि -१९ रोगको ववश्वव्यावप महामारीको प्रकोपका बीि प्रदे श सभाको छै टौ तथा बिेट
अनधवेशन र सातौ तथा वहउाँदे अनधवेशन सं िालका लानग भौनतक दुरी कायम गरी सभा सं िालनको व्यवस्था
नमलाउन चस्िन सेयररङको व्यवस्था सवहत साववकको सभा हल र सचिवालयको दोस्रो तलामा अवचस्थत
साववकको नेकपा सं सदीय दलको हललाई सभा हल बनाई सभा सं िालनको व्यवस्था नमलाई प्रदे श सभाको
छै टौ तथा विेट अनधवेशन र सातौं तथा वहउाँदे अनधवेशन सं िालन गररयो । अनधवेशन आव्हान हुनासाथ
प्रदे श सभाका सम्पूणि माननीय सदस्य, सचिवालयका सम्पुणि कमििारी, मयािदापालक, माननीय सदस्यहरुका
स्वककय सचिवहरु र सभामा ननयनमत आउने सं िारकमी लगायतको PCR ववनधबाट कोरोना पररक्षण गराई PCR
ररपोटि Negative आएकालाई माि सभा तथा सचिवालय पररषरमा प्रवेशको व्यवस्था नमलाईयो । त्यसपश्चात
प्रदे श सभाको आठौ तथा बिेट अनधवेशनमा भने कोनभि-19 का स्वास््य मापदण्िहरु अपनाई एउटै
सभाहलमा सम्पूणि प्रदे श सभाका माननीय सदस्यहरु, सचिवालयका कमििारीहरु लगायत सम्बचन्धत सबैको PCR
ववनधबाट कोरोना पररक्षण गराई PCR ररपोटि Negative आएकालाई माि सभा तथा सचिवालय पररषरमा
प्रवेशको व्यवस्था नमलाई आठौं तथा बिेट अनधवेशन सम्पन्न गररयो भने सं िारकमीहरु तथा मन्िालयका
प्रनतनननधहरुलाई प्रदे श सभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरी ररपोवटिङ गनिकालानग सचिवालय पररषरमा िमश
नमनिया सेन्टर र सचिवालयको तेस्रो तलामा आवश्यक प्रवन्ध नमलाईयो । नमनत 2078/6/22 गते ददनको
2:00 बिे बस्ने गरी आव्हान भएको यस सभाको नबौ तथा वहउाँदे अनधवेशन नवनननमित प्रदे श सभाको
नयााँहलमा सं िालन गने गरी व्यवस्था नमलाइएको छ ।

2.2

सूिना प्रवाह सम्बन्धी
सूिना माग गररएको नलचित ननवेदन माग बमोचिम सञ्िारकमी तथा अन्य सरोकारवाला व्यचि तथा
ननकायलाई आवश्यकता अनुसार ननयनमत रुपमा सूिना उपलब्ध गराइनुका साथै सचिवालयको वेबसाइटमा
ननयनमतरुपमा अपिे ट गरी प्रकाशन गररएको छ ।

३.

प्रदे श सभाका नबषयगत सनमनतको कायिक्षि
े
ि.सं .
१

सनमनतको नाम

कायिक्षि
े

न्याय, प्रशासन तथा ववधायन

आन्तररक मानमला तथा कानून मन्िालय, प्रत्यायोचित

सनमनत

२

सुशासन तथा योिना सनमनत

३

अथि सनमनत

ववद्यायन, मुख्य न्याय अनधविाको कायािलय समेत

मुख्यमन्िी तथा मन्िीपररषद्को कायािलय, प्रदे श लोकसेवा
आयोग, सुशासन अनुगमन तथा योिना

आनथिक मानमला तथा योिना मन्िालय, बैंक, नबत्त तथा
ववमा
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४

सावििननक लेिा सनमनत

५

सामाचिक ववकास सनमनत

६
७

४.

उद्योग, पयिटन तथा वातावरण
सनमनत

प्राकृनतक श्रोत तथा पूवािधार
ववकास सनमनत

प्रदे शको सावििननक लेिा सम्बन्धी
भूनम, कृवष तथा सहकारी मन्िालय, सामाचिक ववकास
मन्िालय, उपभोिा वहत सम्बन्धी

उद्योग, पयिटन वन तथा वातावरण मन्िालय
भौनतक पूवािधार तथा ववकास मन्िालय, प्राकृनतक साधन
श्रोत

सनमनत सचिवको कायि सम्पादन तथा चिम्मेवारी
•

सनमनत र सो अन्तगितका उपसनमनतहरुको बैठक व्यवस्थापन र त्यस्ता सनमनतहरुलाई आवश्यकता
अनुसार व्यवस्थापककय सेवा प्रदान गने

•
•

बैठकको सुिना सदस्यहरु र आवश्यकतानुसार अन्य ननकाय वा पदानधकारीलाई ददने

सनमनतको बैठकमा हुने छलफलको एिेण्िा बनाउने र सभापनतसाँग छलफल गरी त्यसलाई अचन्तम
रुप ददने

•
•

सभासदहरुको उपचस्थनतको अनभलेि राख्ने र बैठकको वववरण (माइन्यूट) तयार गने ।

सनमनतसाँग सम्बचन्धत ववषयमा छलफल, गोष्ठी, सभाको ननणिय तथा प्रकाशनहरु सनमनतलाई उपलब्ध
गराउने ।

•

सनमनतको बैठकद्वारा सनमनतको कायिक्षेि नभिका ववनभन्न ननकायहरुका सम्बन्धमा भएका ननणियहरु
कायािन्वयनका लानग सम्बचन्धत ननकायहरुमा पठाउने ।

•
•

सनमनतका सदस्यहरुको स्थलगत अध्ययन भ्रमणको व्यवस्थाको लानग सहयोग गने ।

सनमनतसाँग सम्बचन्धत मन्िालय, ववभाग तथा अन्य ननकायहरुसाँग सम्पकि रािी वावषिक प्रगनत प्रनतवेदन
एवं आवस्यक कागिातहरु माग गरी सनमनतको बैठकमा छलफलको लानग पेश गने ।

•
•
•
•
•
•

सनमनत अन्तगितका ववधेयक सम्बन्धी वा अन्य प्रनतवेदन तयार गनि सहयोग गने ।

प्रत्यायोचित व्यवस्थापन शािाको प्रनतवेदन सनमनतमा प्रस्तुत गरी छलफल गराउने ।
सनमनतको ननदे शन अनुसार ववशेषज्ञहरुलाई आमन्िण गने र सेवा नलने ।
प्रदे श सभा सचिवको ननदे शन बमोचिमका कायिहरु गने ।

सनमनतका बैठक सम्बन्धी गनतववनधहरुको वववरण प्रदे श सभा सचिवलाई िाहेर गने ।

सूिनाकासबै प्रकारका सेवासुववधाहरु बारे िानकारी नलई आवश्यकतानुसार उपयुि
ि
माध्यम प्रयोग

गरी सनमनतका माननीय सदस्यज्यूहरुलाई सनमनतको बैठक सम्बन्धी तथा तोवकएका अन्य िानकारी
उपलव्ध गराउने ।

•
•

सनमनतका बैठक िाता वकतावहरु सुरचक्षत र व्यवचस्थत राख्ने ।

सनमनतको कायिकक्ष ननयनमत रुपमा अवलोकलन गरी सरसफाई गराउने। अन्य भौनतक बस्तुहरुको
आवश्यकता वविार गरी सचिव समक्ष माग गने ।

•

सनमनतमा भएका ववद्युतीय सामग्रीहरु िालू अवस्थामा राख्ने तथा अध्ययन सामग्रीहरु व्यवचस्थत गने ।
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४.१

प्रदे श सभा सचिवालयद्वारा सम्पाददत महत्वपूण ि कामहरु

प्रमुि उपलब्धीहरु
•

सवारी साधन (चिप, कार, वपकअप तथा मोटरसाइकल) िररदबाट सत्तारुढ दलका नेतालाई सवारी सधान
उपलब्ध सवहत सचिवालयलाई यातायात तथा ढु वानीको साधन उपलब्ध भई कायि सञ्चालनमा सहिता

•

प्रदे श सभा हल ननमािणको लानग ड्रइङ्ग नििाइन र लागत अनुमान तयार भई आ.व. 077/078 को
बिेटबाट भुिानी हुनेगरी बोलपि आव्हान भएको।

•

प्रदे श सभा र सचिवालयको गनतववनध समेवटएको प्रदे श सभा सचिवालय िायरी प्रकाचशत भएको

•

सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन/ ननयम बमोचिम िौमानसक प्रकाशन ननयनमत भएको

•

कोरोना भाइरस (कोनभि १९) को सं िमणको िोचिम न्युननकरणको लानग मास्क, स्याननटाइिर िस्ता स्वास््य
सामग्रीको व्यवस्था सवहत भौनतक दुरी कायम राख्न सभाको छै टौं तथा बिेट अनधवेशनमा २ वटा हल प्रयोग
गरी चस्िन शेयररङ माफित नमतव्यवयता अपनाई बैठक सञ्चालनको अभ्यास

प्रमुि समस्याहरु
•

सभा र सचिवालय सञ्चालनमा कदठनाई र सुरक्षा सतकितामा कमी

•

कायििम सञ्चालन/ कायािन्वयनमा नकारात्मक प्रभाव/ असर पनुि

•

सहत पहुाँिमा कमी र ममित सम्भार िििमा बृवि

•

ववनध ननमािण प्रविया र सं सदीय ननगरानीलाई अध्ययन र अनुसन्धानमुिी बनाउन नसक्नु

समस्याका प्रमुि कारणहरु
•

भौनतक पूवािधारको अभाव
 प्रदे श सभा/ सचिवालयको आफ्नो स्वानमत्वको िग्गा नहुन ु
 प्रदे श सभा/सचिवालयको आफ्नो आधुननक प्रववनधमैिी र अपाङ्गमैिी भवन तथा मयािदापालकको
सुरक्षाकमीहरुको लानग व्यारे क भवन नहुन ु

आधुननक सुववधायुि प्रदे श सभा हल र पयािप्त सवारी पावकिङ स्थलको अभाव
 कोरोना भाइरस (कोनभि १९) को सं िमण/िोचिम समेतको नकारात्मक प्रभाव/असर
 ववद्युत आपूनति ननयनमत नहुन ु
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ाँ ा आधुननक प्रववनधमैिी, अपाङ्गमैिी र भूकम्प
 सभा र सचिवालय पुरानो भवनमा सञ्चालन भएको हुद
प्रनतरोधात्मक नहुन ु
 सभाका माननीय सदस्यहरु र सचिवालयका कमििारीहरुको लानग पयािप्त मािामा क्षमता ववकासका
कायििमहरु सञ्चालन नहुन ु
 सभाका माननीय सदस्यहरु र सचिवालयका कमििारीहरुलाई सं घीयतामा प्रदे शका बारे मा पयािप्त ज्ञान,
सीप र क्षमताको अभाव ववषयगत सं सदीय सनमनतहरुका बीिमा कायिक्षि
े र गनतववनधहरुमा अस्पष्टता
रहनु।

४.2

सनमनतमा कायिरत अन्य कमििारीको भूनमका
•

सनमनतका सचिवको प्रत्यक्ष ननदे शनमा रही सचिवलाई तोवकएको काममा सचिवसाँग सहकायि गने ।

५.

प्रदे श सभाको ववषयगत सनमनतबाट सम्पादन भएका कायिहरु

५.१

उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण सनमनत
•
•

ननयनमत वैठक सं ख्या:- 8 वटा

प्रदे शस्तरमा फमिदताि नववकारण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गनिका लानग बनेको नबधेयकमानथ
सनमनतको सं शोधन प्रनतवेदन पास ।

•
•
•
५.२

आ.व. 077/78 को सनमनतको बावषिक कायियोिना ननमािण तथा पाररत ।
अन्तर प्रदे श अवलोकन भ्रमण कायिकिम तय ।

िढे लो ननयन्िण गनि सम्बचन्धत मन्िालयलाई ननदे शन ।

न्याय प्रशासन तथा ववधायन सनमनत
•
•

सनमनतको ननयनमत बैठक सं ख्या :- 3 वटा

सनमनतमा आएको प्रदे श नं. 1 को मुख्यन्यायाधीविाको आ.व. 2076/077 को बावषिक प्रनतवेदन
मानथ छलफल ।

•

सनमनतको आ.व. 077/78 का लानग अनुमाननत बावषिक बिेट तथा कायििम सम्बन्धमा छलफल
तथा आ.व. 077/78 का लानग बावषिक अनुमाननत बिेट तथा कायििम पाररत ।

•

सनमनतका सभापनत माननीय इन्रमणी परािुली ज्यूको अध्यक्षतामा प्रनतनननध सभा प्रत्यायोचित ववधायन
व्यावस्थापन सनमनत, राविय सभाका सम्बचन्धत सनमनत, मुख्यमन्िी तथा मन्िी पररषदको कायािलय
अन्तगित प्रदे श सहयोग कायििमको यूननट तथा नेपाल कानून समाि र यूएननिपी समेतको छु ट्टाछु ट्टै

भच्युअ
ि ल माध्यमबाट प्रदे श कानून ननमािण तथा कायािन्वयन अन्तरविया तथा छलफल कायििम
भएको ।

5.3

प्राकृनतक स्रोत तथा पुवािधार ववकास सनमनत

•
•

ननयनमत वैठक सं ख्या :- 6 वटा

गत आ.व. 076/77 मा सनमनतले गरे का कायिहरुको सनमक्षा ।

5

•
•

आ.व. 077/78 का लानग बावषिक कायि योिना पास ।

भौनतक पूवािधार ववकास मन्िालयबाट र उद्योग वन तथा वातावरण मन्िालयबाट बनाइएका ऐन
ननयम ननदे चशका कायिववनध माग ।

•

मन्िालयहरुबाट प्राप्त ऐन ननयम ननदे चशका कायिववनध मानथ सनमनतमा छलफल गररयो ।

•

भौनतक पूवािधार ववकास र उद्योग पयिटन वन तथा वातावरण मन्िालयका मन्िीज्यू र सचिवज्यूको
उपचस्थनतमा

मन्िालयबाट

अवस्थामानथ छलफल ।

5.4

तयार

गररएका

ऐन

ननयम

ननदे चशका

कायिववनधको

कायािन्वयनको

सावििननक लेिा सनमनत
•
•

ननयनमत वैठक सं ख्या :- 11 वटा

2076 सालमा सम्पन्न मुख्यमन्िी कप फूटवल प्रनतयोनगता सम्बन्धमा सनमनतले छानववन गरी
सम्बन्धी भएको ननणिय सम्बचन्धत पक्षलाई िानकारी ।

•

यातायात अवस्था कायािलय नबतािमोि झापाले कृष्ण प्रणाली मचन्दरको गुठीको िग्गा नलिमा नलई
ट्रायल सेन्टर सं िालन गदै आएकोमा ववतािमोि ५ चस्थत चिल्लामा नलन लागेको काचन्तपुर ड्राईनभङ
स्कूल एण्ि वप्रटे स्ट सेन्टरको सम्बन्धमा परे को उिुरीमा कानूनी प्रकृया पुरा गरी नलिमा नलन
सम्बचन्धत ननकायलाई ननदे शन ।

5.5

सामाचिक ववकास सनमनत
•
•
•
•
•
•

5.6

ननयनमत वैठक सं ख्या :- 12 वटा

प्रदे श वालवानलका सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको नबधेयक मानथ छलफल ।
िनस्वास््य सम्बन्धमा ब्यवस्था गनि बन्को नबधेयकमानथ छलफल ।

सनमनतको आ.व. 077/78 को बावषिक बिेट तथा कायििम छलफल तथा पाररत ।
अन्तर प्रदे श अनुगमन तथा भ्रमण कायििमको तय ।

सरकारले गरे का कामको अनुगमन पश्चात प्रदे श सरकारलाई ननदे शन िारी ।

अथि सनमनत
•
•
•
•

ननयनमत वैठक सं ख्या :- 6 वटा

आ.व. 077/78 को सनमनतको बावषिक कायियोिना ननमािण तथा पाररत ।
अथि सम्बन्धी नबषयमा सम्बचन्धत मन्िालयहरुसाँग छलफल ।

सम्बचन्धत सबै मन्िालयहरुसाँग आ.व. 076/77 को योिनागत ििि कायािन्वयनको वववरण (गैर
बिेटरी तथा भुिानी बााँकक समेत), आ.व. 077/78 को बैशाि मसान्त सम्मको बिेट
कायािन्वयनको वववरण र सशति र समपूरक अनुदानको िििको चस्थनत वववरण माग ।

•
5.7

प्रदे श सरकारको आनथिक सवे क्षण 2078/78 का सम्बन्धमा प्रदे श योिना आयोगसाँग छलफल ।

सुशासन तथा योिना सनमनत
•

ननयनमत वैठक सं ख्या :- 12 वटा
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•

प्रदे श लोकसेवा आयोगको आ.व. 076/77 को बावषिक प्रनतवेदनमानथको छलफलबाट प्रदे श र
स्थानीय तहका कमििारीहरुको सेवा, समूह, ननयुिी, बढु वा सेवासति लगायतका नबषयमा कानून ननमािण
सम्बन्धी प्रदे श लोकसेवा आयोगका पदाधीकारीहरुसाँग परामशि, छलफल तथा अन्तरविया ।

६.

सचिवालयको काम, कतिव्य र अनधकार
•

प्रदे श सभा–सभासद, प्रदे श सभाकाका सनमनत, पदानधकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुववधा उपलब्ध
गराउने,

•

प्रदे शसभाको काम कारबाही सुिारु रुपले सञ्चालन गनि प्रशासननक, आनथिक र भौनतकव्यवस्थापन
सम्बन्धी कायिलाई व्यवचस्थत र प्रभावकारी बनाउने,

•

प्रदे श सभाको सूिना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदे श सभा पररसरमा सुरक्षा व्यवस्था
नमलाउने,

•
•

७.

प्रदे श सभाको दलका कायािलयलाई आवश्यक सेवा सुववधा उपलब्ध गराउने ।
सचिवालयको अन्य काम, कतिव्य र अनधकार तोवकए बमोचिम हुनेछ।

यस प्रदे श सभा सचिवालयको सांगठननक ढााँिा, दरवन्दी र महाशािा तथा शािाहरुको
कायिवववरण

७.१. प्रदे श सभा सचिवालयको सं गठननक संरिना
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७.२. दरबन्दी वववरण
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7.3 सं गठन तानलका प्रस्ताववत
सङ्गठन तालिका (प्रस्तालित)
प्रदे श सभा सलििािय

सचिव

कार्यव्यवस्था कानू न तथा
चवधेर्क महाशाखा

र्ोजना, समन्वर् तथा
प्रचवचध व्यवस्थापन
महाशाखा

कार्यव्यवस्था शाखा

प्रचवचध व्यवस्थापन शाखा

प्रश्न चवतरण तथा सम्पू णय
चववरण शाखा

सूिना समन्वर् तथा
नागररक सम्बन्ध शाखा

कानूनी परामशय तथा
चवधेर्क शाखा

र्ोजना तथा अध्यर्न
अनुसन्धान शाखा

अचिलेख, पुस्तकालर् तथा
संग्रहालर् शाखा
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प्रशासन तथा मर्ायदापालन
महाशाखा

प्रशासन शाखा

आचथयक प्रशासन तथा
सुचवधा शाखा

मर्ायदापालन तथा सु रक्षा
समन्वर् शाखा

७.4. सनमनत, महाशािा, शािा, इकाईगत कायि वववरण
कायिव्यवस्था महाशािा
•

सभाको बैठकमा पेश हुने ववधेयक, ध्यानाकषिण, अत्यन्त िरुरी सावििननक महत्वको प्रस्ताव, प्रश्न,
सं कल्प प्रस्ताव आददको व्यवस्थापन गरी दै ननक कायि सूिी तयार गने ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

दै ननक कायिसूिी र सम्बि सूिनाहरु सभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने ।

ववधेयकको प्रस्तुतीदे चि पाररत गने कायिलाई िरणबि रुपमा व्यवचस्थत गने ।

बैठकमा प्रस्तुत हुने ववनभन्न कायििमहरुका सम्बन्धमा मन्िालयहरुसाँग सम्पकि तथा समन्वय
बैठकको कायििमहरुबारे सभामुि तथा सभाका सचिवलाई अवगत गराउने ।

गने ।

बैठकको कारवाहीको सं चक्षप्त तथा सम्पूणि वववरण तयार गने ।

सदस्यहरुले वोले का कुराहरु माग भै आएमा सोको रे किि उपलब्ध गराउने ।
अनधवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी कायि गने ।

अनधवेशनको आव्हानको सूिना, प्रिार प्रसार र आव्हान पि तयार गने ।
कायि व्यवस्था परामशि सनमनत सचिवालयको कायि गने ।

कायि व्यवस्था परामशि सनमनतको बैठकले गरे को ननणिय र ददएको ननदे शन बमोचिम कायि गने
गराउने।

•
•

बैठक सं िालनमा सहयोग गने ।

सभा सदस्यहरुको राचिनामा वा अन्य कारणले ररि स्थान पूनतिका लानग सम्वचन्धत ननकायलाई
िानकारी गराउने ।

•

तोवकए वमोचिमका अन्य कायिहरु गने ।

कायिव्यवस्था शािा
•

सभाको बैठकमा पेश हुने ववधेयक, ध्यानाकषिण, अत्यन्त िरुरी सावििननक महत्वको प्रस्ताव, प्रश्न,
सं कल्प प्रस्ताव आददको व्यवस्थापन गरी दै ननक कायिसूिीको मस्यौदा तयार गने ।

•

बैठक सं िालनको लानग ववद्यमान ननयमावलीमा ननधािररत प्रवियाहरु र दै ननक कायिसूिी अनुसार बैठक
सं िालनका लानग वािन पि तयार गने ।

•
•

अचघल्लो बैठकको सं चक्षप्त वववरण सवहतको सूिनापि तयार गरी यथाचशघ्र ववतरण गने ।

माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त बैठकमा अनुपचस्थत रहने सूिना ननयमानुसार सभामुिबाट तथा बैठकबाट
स्वीकृत गराउने ।

•

सं सदीय दलहरुबाट प्राप्त प्रदे श सं सदीय दलका नेता तथा पदानधकारीहरुको ननयुचि, राचिनामा एवं
सनमनत हेरफेर भएको पिहरुलाई कायिव्यवस्था परामशि सनमनतको बैठक समक्ष प्रस्तुत गने ।

•

सभा अन्तगित गठन हुने ववनभन्न ववषयगत सनमनतहरुमा माननीय सदस्यहरुको सं ख्या यवकन गने र
दलले समय समयमा नाम हेरफेर गरी पठाएमा सो बमोचिम अद्यावनधक गने ।

•
•

कायिव्यवस्था परामशि सनमनतको बैठक सं िालन गने कायिमा सहयोग पु¥याउने ।

कायिव्यवस्था परामशि सनमनतको वैठकमा भएका ननणियहरु सम्बचन्धत ननकाय, पदानधकारी एवं
शािाहरुलाई िानकारी गराउने ।
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•

समय समयमा गठन हुने ववशेष सनमनत, िााँिबुझ सनमनत, छानववन सनमनत तथा सभाले गठन गनि सक्ने
अन्य सनमनतहरु गठन गने प्रस्तावहरु पेश गने ।

•

ननयमावलीले ननदे चशत गरे बमोचिम बैठकमा पेश हुने ववनभन्न वकनसमका प्रस्तावका फारामहरु तयार
गने

•

प्रदे श प्रमुिबाट प्रदे श सरकारको वावषिक नीनत तथा कायििम सदन समक्ष पेश गनि आवश्यक
व्यवस्था नमलाउने ।

•

वावषिक नीनत तथा कायििम सदन समक्ष छलफलको लानग प्रस्तुत गनि एवं पाररत गनि आवश्यक
व्यवस्था नमलाउने ।

•

अचघल्लो आनथिक वषिको आनथिक सवे क्षण आनथिक मानमला तथा योिना मन्िीले बैठक समक्ष पेश गनि
व्यवस्था नमलाउने ।

•

िालु आनथिक वषिको रािस्व र व्ययको वावषिक अनुमान (बिेट) बैठक समक्ष पेश गनि आवश्यक
व्यवस्थानमलाउने ।

•

बिेटमानथ छलफल गराउने, ववननयोिन ववधेयक अन्तगित मन्िालयगत एवं मन्िालयका शीषिकगत

बिेटहरुमानथ छलफल गराउने, ििि कटौतीका प्रस्तावहरु प्रस्तुत गने एवं ववननयोिन ववधेयक पाररत
गराउने सम्मका प्रवियाहरु नमलाउने ।

•

बिेट सम्बन्धी अन्य पूरक ववधेयकहरु िस्तो आनथिक ववधेयक, ऋण उठाउने ववधेयक, ऋण तथा
िमानत ववधेयक, पेश्कक ििि ववधेयकहरु प्रस्तुत गने र पाररत गराउने सम्मका प्रवियाहरु नमलाउने ।

•

प्रदे श सभाको अनधवेशन अवनधको कायिवृत्त (िनिल) को मस्यौदा तयार गरी सम्बचन्धत पदानधकारी एवं
अनभलेि इकाईलाई उपलव्ध गराउने एवं अनभलेि राख्ने ।

प्रश्न शािा
•
•
•

ननयमावली अनुसार प्रश्न पेश गनि सवकने फाराम तयार गने ।
प्रश्न दताि लगायत सम्पूणि कामहरुको सुव्यवस्था नमलाउने ।

प्रश्नको भावना फरक नपने गरी ननचश्चत मापदण्िका आधारमा सम्पादन गने र सं क्षेपीकरण गरी
स्वीकृनतका लानग पेश गने ।

•
•

स्वीकृत प्रश्नहरु िवाफको लानग सम्बचन्धत मन्िालयमा पठाउने ।

मन्िालयहरुबाट िवाफ प्राप्त भएपनछ सभामा राख्नको लानग प्रश्नको वकनसम अनुसार नभन्दानभन्दै
कायििम बनाउने र सोको िानकारी सम्बचन्धत मन्िालयलाई गराउने ।

•

ु गररएका तथा नलचित प्रश्नहरुको
प्रश्नोत्तर समयमा कायििममा परे का तर िवाफ ददन नभ्याएर टे बल
िवाफ सवहतका प्रनतनलवपहरु सदस्यहरुलाई ववतरण गने गराउने ।

•

ु गराउने
अनधवेशनको अन्तमा िवाफ प्राप्त हुन आए िनत सम्पूणि प्रश्नहरुका िवाफ सवहत टे बल
कायििम तयार गने ।

•
•

सदस्यहरुले प्रश्नको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सहयोग, सल्लाह माग गरे मा उपलब्ध गराउने।

ु
अनधवेशनमा सोनधएका र टे बल
गररएका प्रश्नहरुको कायििम र ववनभन्न वकनसमले ननकानलएका
त्यांकहरु समेत समावेश गरी प्रश्न सम्बन्धी पुचस्तका तयार गरी सदस्यहरुलाई ववतरण गने र सोको
प्रनत पुस्तकालय तथा अनभलेि शािामा उपलब्ध गराउने ।

•

प्रश्न अस्वीकृत भएमा सम्बचन्धत सदस्यहरुले त्यसको कारण िान्न िाहेमा उपलब्ध गराउने।
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सम्पूणि वववरण शािा
•

सभाका बैठकमा बोल्ने सदस्य लगायतका व्यचिहरुले बोले का कुराहरु सबैको रे किि गने व्यवस्था
नमलाउने ।

•

बैठकमा आफूले बोले का वववरणहरु सम्बचन्धत माननीय सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रयोिनका
लानग माग भै आएमा आवश्यक प्रविया पूरा गरी उपलब्ध गराउने ।

•

सदस्य लगायतका व्यचिहरुले बैठकमा बोले का वववरणहरु सवहतको बैठकको कारवाहीको सम्पुणि
वववरण (Verbatim)को

•

निचिटल प्रनत तथा हाििकपी तयार गने ।

यसरी अचन्तम रुप ददइएको सम्पूणि वववरण (Verbatim) लाई ननयमानुसार अनधकार प्राप्त अनधकारीबाट
प्रमाणीत गरी सम्वचन्धत ननकायहरुमा पठाउनुको साथै पुस्तकालय तथा अनभलेि शािामा अनभलेि
प्रयोिनका लानग पठाई सोको प्रनत शािामा समेत राख्ने ।

•

सभामुिद्वारा समय समयमा ददएका ननदे शन (रुनलङ) सं कलन गरी अलग पुचस्तकाको रुपमा प्रकाशन
गने ।

•

बैठकमा मन्िीहरुबाट व्यि गररएका प्रनतविताहरुको अलग्गै पुचस्तका तयार गरी सम्वचन्धत

सनमनतहरुमा, पुस्तकालय तथा अनभलेि शािामा उपलब्ध गराउनृ र सो को प्रनत शािामा सुरचक्षत
राख्ने ।

कानून तथा ववधेयक महाशािा
•

सभा, सनमनत र सचिवालयसाँग सम्बचन्धत ववनभन्न कानूनी ववषयहरुमा सम्बचन्धत पदानधकारीलाई
रायपरामशि उपलब्ध गराउने ।

•

प्रदे श सभा पक्ष वा ववपक्ष भएको मुद्दा, ववशेषानधकारको प्रश्न, ववधेयक सं शोधन प्रस्ताव, सं कल्प प्रस्ताव,

ध्यानाकषिण प्रस्ताव आदद प्रदे श सभामा प्रस्तुत हुने ववषयहरुको ढााँिा, मस्यौदा आददको िााँि तथा
ननयमावलीको व्याख्या गने कायिमा सम्बचन्धत पदानधकारीलाई कानूनी परामशि ददने ।

•
•

ववधेयकको कानूनी पक्षमा राय परामशि ददने ।

सचिवालय सम्बन्धी आन्तररक काम, कारवाही र नीनत ननमािण तिुम
ि ाका सम्वन्धमा कानूनी राय ददने
।

•
•
•
•
•
•
•
•

सदनमा प्रस्तुत गररने ववधेयक सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।

ववधेयकसाँग सम्बचन्धत ववषयमा कायि व्यवस्था महाशािासाँग आवश्यक समन्वय गने ।

सभामा पेश गररने ववधेयकको प्राथनमकता ननधािरणका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार परामशि

ददने ।

सदनमा प्रस्तुत गररने ववधेयकका सम्वन्धमा सम्वचन्धत मन्िालयहरुसाँग आवश्यक समन्वय गने।
सचिवालयमा दताि भएका ववधेयकको प्रारचम्भक िााँि गने ।

ववधेयकको सन्दभिमा िनताको राय सुझाव नलने सभाको ननणिय भएमा सो सम्वन्धी कायि
गने ।

ववधेयक पाररतको िममा पु¥याउनु पने प्रकृयागत कारवाही पूरा गरी प्रमाणीकरणका लानग प्रदे श
प्रमुि समक्ष पेश गने ।

•
•
•

गैरसरकारी ववधेयकहरुको सम्बन्धमा आवश्यक प्राववनधक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
ववधेयकमा प्राप्त सं सोधन सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।

सदस्यहरुले ववधेयकको सम्वन्धमा कुनै प्रकारको सहयोग, सल्लाह माग गरे मा उपलब्ध गराउने।
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कानून शािा
•

आवश्यकतानुसार सभा, सनमनत र सचिवालयको कायिववनधको मस्यौदा तथा व्याख्याका सम्बन्धमा
आवश्यक परामशि ददने ।

•
•
•
•

सचिवालय सम्बन्धी आन्तररक काम, कारवाहीमा कानूनी राय ददने ।

सभामा प्रस्तुत हुने ववधेयकहरुका सम्वन्धमा आवश्यक कानूनी राय परापशि उपलब्ध गराउने।
ववधेयक तिुम
ि ाका सम्वन्धमा आवश्यक सहयोग गने ।

सभा, सनमनत, सचिवालयसाँग सम्बचन्धत ववनभन्न कानूनी ववषयहरुमा आवश्यकतानुसार कानूनी राय,
परामशि उपलब्ध गराउन सहयोग गने,

•

प्रदे श सभा, सनमनत र सचिवालय पक्ष वा ववपक्ष भएको मुिामा नलचित िवाफ वा प्रनतउत्तर तयार गरी
सम्बचन्धत अदालतमा पठाउने, कानूनी प्रनतरक्षा र प्रनतनननधत्व गने ।

•
•
•

ननयमावलीहरुको व्याख्या गने कायिमा सम्बचन्धत पदानधकारीलाई सहयोग गने,

सचिवालयसाँग सम्बचन्धत ऐन, कानून ननमािण सं शोधन र पररमाििनको लानग मस्यौदा तयार गने
सभा सचिवालयको तफिबाट प्रदे श रािपिमा प्रकाशन गनुप
ि ने सूिनाहरुको मस्यौदा गने ।

ववधेयक शािा
•

सचिवालयमा प्राप्त ववधेयक (सरकारी तथा गैर सरकारी) दताि गनेिममा तोवकएका शति र प्रविया पुरा

भए नभएको यवकन गनि प्रारचम्भक िााँि गने र िुटी वा कमिोरी दे चिएमा त्यसलाई सच्याउन ववधेयक
प्रस्तुतकतािलाई िानकारी गराउने ।

•
•
•
•
•

प्रविया पुरा भई आएपनछ ववधेयक दताि गने ।

दताि भएका ववधेयकहरु मा.सदस्यहरुलाई ववतरण गनिका लानग वटप्पणी पेश गने,

प्राप्त ववधेयकहरुको प्राथनमकता ननधािरण गरी सभामा प्रस्तुत गने व्यवस्था नमलाउने ।

सभामा प्रस्तुत हुने ववधेयकको मस्यौदा, सं शोधन प्रस्तावको मस्यौदाको ढााँिा तयार गनि परामशि ददने ।

सभामा पेश गररने ववधेयकको प्राथनमकता ननधािरणका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार कायिव्यवस्था
शािालाई सहयोग पुयािउने ।

•
•

गैरसरकारी ववधेयकहरुको सम्बन्धमा आवश्यक प्राववनधक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

ववधेयकहरु सभामा पेश गनि स्वीकृनत प्राप्त भएपनछ ववधेयकका प्रनतहरु सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउन
सदस्य सुववधा व्यवस्था शािामा उपलब्ध गराउने ।

•

सभामा ववधेयकमानथको सामान्य छलफल समाप्त भएपनछ सं शोधन प्रस्तावको लानग सदस्यहरुलाई
िानकारी गराउन अवनध िुलाई सूिना प्रकाशन गने,

•

सं शोधन प्रस्तावहरु प्राप्त गने र प्राप्त सं शोधन प्रस्तावहरुलाई ववधेयकको दफािमको आधारमा
व्यवचस्थत गरी स्वीकृनतको लानग सभामुि समक्ष पेश गने,

•

सदस्यहरुबाट ववधेयक उपर सं शोधन प्राप्त भएपनछ सो सं शोधन सम्बन्धी आवश्यक कायिवाही गरी

सभा र सनमनतमा हुने छलफल दफावारका लानग सं शोधनको िम नमलाई सभा सदस्यहरुलाई ववतरण
गने व्यवस्था नमलाउने ।

•

ववधेयक र सं शोधन प्रस्तावहरु दफावार छलफलको लानग सनमनतमा पठाउने,
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•

ववधेयकको प्रकृनत हेरी तत्सम्बन्धी शति र प्रकृया ननचश्चत गने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार परामशि
उपलब्ध गराउने ।

•

सभाको ननणियानुसार सनमनतमा ववधेयकमानथ छलफल हुने भएमा सनमनतलाई ववधेयकको सम्वन्धमा
आवश्यकतानुसार सहयोग गने ।

•
•
•

ववधेयकको सन्दभिमा िनताको राय सुझाव नलने सभाको ननणिय भएमा सो सम्वन्धी कायि
गने ।

ववधेयकमा आनुषावङ्गक सुधार गनुि पने भएमा सोको कारण सवहतको व्यहोरा िोली आवश्यक ननणियाथि
वटप्पणी पेश गने,

•
•
•

सभाबाट पाररत भएको ववधेयकको अचन्तम शुिाशुिी हेरी प्रमाणीकरण प्रनत तयार गने ।
प्रकृयागत कारवाही पूरा गरी प्रमाणीकरणका लानग प्रदे श प्रमुि समक्ष पेश गने ।

ववधेयकको प्रमाणीकरण प्रनत सम्वचन्धत ननकायहरुमा पठाउने र सोको सुरचक्षत रुपमा अनभलेि राख्ने
।

•

अनधवेशन नभएको समयमा िारी भएका अध्यादे शहरु बैठक बसेपनछ पेश गरी स्वीकृत गराउन
आवश्यक व्यवस्था नमलाउने ।

प्रशासन तथा योिना महाशािा
•
•

कमििारी व्यवस्थापन सम्वन्धी सम्पूणि कायि गने ।

सेवामा रहेका पदहरुमा ननयुचि, कमििारीहरुको सेवा, समूह पररवतिन, सरुवा, बढु वा, दण्ि पुरस्कार र
कमििारीको व्यचिगत अनभलेि व्यवस्थापन सम्वन्धी कायि गने ।

•
•

महाशािाहरु बीि आपसमा समन्वय कायम गने सम्वन्धी काम गने ।

कमििारी प्रशासन सम्वन्धी ववषयमा सं वैधाननक ननकाय, मन्िालय तथा ववभागसाँग सम्पकि तथा समन्वय
राख्ने ।

•
•

कमििारी पररिय पिको व्यवस्था गने ।

कमििारी प्रशासन सम्बन्धी पेश भएका ववनभन्न फाइलहरुमा राय ठहर सवहत पेश गने र ननणियानुसार
कायिहरु सम्पादन गने ।

•

कमििारीको सम्पचत्त वववरण भनि लगाई सोको अनभलेि सम्वचन्धत ननकायमा पठाउन लगाउने सम्वन्धी
कायि गने ।

•
•
•
•

प्रदे श सभाले मनाउने ददवस सम्वन्धी कायि गने ।

ननिी सचिवालय, सं सदीय दल र सनमनत सचिवालयहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धी कायि गने ।
सचिवालयको प्रशासन र िनसम्पकि सम्बन्धी कायि गने ।

ले िा सं िालन गने, नगदी, चिन्सी, रािश्व आददको दुरुस्त वहसाव राख्ने र लेिा परीक्षण लगायतका
आनथिक प्रशासन सम्बन्धी कायिहरु गने ।

•
•
•

अन्य कुनै शािा महाशािालाई नतोवकएको कायि गने ।

सभाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिुम
ि ा गरी स्वीकृनतका लानग पेश गने ।

सचिवालयको योिना तिुम
ि ा, कायािन्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।
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•

सचिवालयको लानग मसलन्द तथा चिन्सी सामानहरुको व्यवस्थापन, भौनतक सम्पनतको सं रक्षण र
ववकास गने ।

•
•
•
•
•

सभा र सचिवालय भवनको लानग आवश्यक ननमािण योिना बनाउने ।
सभाको दीघिकालीन योिना तिुम
ि ा गने ।

सभा सदस्य तथा सचिवालय कमििारीहरुका लानग आवास ननमािण गनि आवश्यक पहल गने ।
सभाको दीघिकानलन सोि सवहतको आवनधक योिना तयार गने ।

स्वीकृत बिेट अनुसार सभा र सचिवालयको लानग आवश्यक माल सामानहरुको िररद र आपूनति
सम्बन्धी व्यवस्था नमलाउने ।

•
•

चिन्सी सामानहरुको अनभलेि अध्यावनधक गने गराउने ।

सचिवालय पररसरनभि रहेका िानेपानी, ढल ननकास, सरसफाई, बगैंिा व्यवस्थापन लगायतका कायि गने
।

कमििारी प्रशासन शािा
•

कमििारीहरुको सरुवा, बढु वा, स्वेचच्छक अवकाश, उपदान, ननवृचत्तभरण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, वृचत्त ववकास,

ववभागीय सिाय, हाचिरी, ववदाको अनभलेि, कायि सम्पादन मूल्याङ्कन, सम्पत्ती वववरण, व्यचिगत वववरण
सम्बन्धी कायि गने र तत्सम्वन्धी अनभले िहरु अद्यावनधक गने ।

•
•
•

कमििारी प्रशासन सम्बन्धी ननणियहरु कायािन्वयन गने ।

कमििारीहरुको आन्तररक िटनपटन सम्बन्धी कायि गने ।

सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनतको लानग सनमनत सचिवालयको रुपमा कायि गने ।

ननिी सचिवालय
•
•

ववनभन्न पदानधकारीहरुको ननिी सचिवालयकोेे आवश्यक व्यवस्थापन गनेेे ।

ननिी सचिवालयले उपलव्ध गराउनु पने सेवा, श्रोत साधन सम्वचन्धत पदानधकारीलाई उपलव्ध गराउन
पहल गने ।

•
•
•

सम्वचन्धत पदानधकारीको ननदे शन बमोचिम कायि सम्पादन गने ।

ननिी सचिवालयका पदानधकारीलाई माग भए बमोचिमका सूिना उपलव्ध गराउने ।

सम्वचन्धत पदानधकारीसाँग हुने भेटघाट तथा अन्य कायििमहरुको समय तथा ववषयमा सम्वि
पदानधकारी समक्ष पेश गरी प्राप्त ननदे शन बमोचिम काम गने ।

•
•

ननिी सचिवालयसाँग सम्वचन्धत अनभलेि दुरुस्त राख्ने ।
पदानधकारीहरुको

तफिबाट

गररने

पिकार

भेटघाट

व्यवस्थापनका लानग सञ्चार केन्रसाँग सम्वन्य गने ।

•
•
•

तथा

सम्मेलन

कायििमहरुको

पदानधकारीको तफिबाट िारी हुने प्रेस ववज्ञप्ती तयार गरी उपलब्ध गराउने ।
पदानधकारीको ननदे शन बमोचिम सञ्चार सम्पकि स्थावपत गने ।

पदानधकारीको तहबाट ननणिय हुन ु पने फाइलको अनभले ि राख्ने र ननणिय भएको फाइल सम्वचन्धत
शािामा पठाउने र ननस्सा नलने ।

•

पिकार

पदानधकारी उपचस्थत हुन ु पने बैठक, सभा, गोष्ठी र सम्मेलनहरुको वटपोट बनाई नमनत, समय उपचस्थत
हुन ु पने स्थान सवहतको वववरण यथासमयमा िानकारी गराउने ।
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•
•

पिपनिका तथा आवश्यक अध्ययन सामाग्रीको व्यवस्था गने ।

ननिी सचिवालयका भौनतक सामग्रीहरुको उचित सं रक्षण सम्वन्धी कायि गनेेे ।

सनमनत सचिवालय
•

सनमनत र सो अन्तगितका उपसनमनतहरुको बैठक व्यवस्थापन गनि त्यस्ता सनमनतहरुलाई आवश्यकता
अनुसार व्यवस्थापककय सेवा प्रदान गने ।

•

सभा र सनमनतका ननणिय÷ननदे शनहरु सम्बचन्धत ननकायले कायािन्वयन गरे नगरे को ववषयमा अध्ययन
गरी प्रनतवेदन तयार गने ।

•

सनमनतको बैठकमा भए गरे का काम कारवाही र ननणियहरुका वारे मा सभाका सचिवलाई िानकारी
गराउने ।

•

सनमनतको बैठकमा हुने छलफलको एिेण्िाको मस्यौदा तयार पारी सभापनतको स्वीकृनत नलई त्यसलाई
अचन्तम रुप ददने ।

•

सनमनतको बैठकमा सदस्यहरुको उपचस्थनतको अनभलेि राख्ने र बैठकको वववरण (माइन्यूट) तयार गने
।

•

सनमनतसाँग सम्बचन्धत ववषयमा भएका छलफल, गोष्ठी, सभाको ननणिय तथा प्रकाशनहरु सनमनतलाई
उपलब्ध गराउने ।

•

सनमनतको बैठकद्वारा सनमनतको कायिक्षेि नभिका ववनभन्न ननकायहरुका सम्बन्धमा भएका ननणियहरु
कायािन्वयनका लानग सम्बचन्धत ननकायहरुमा पठाउने ।

•
•

सनमनतका सदस्यहरुको स्थलगत अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था नमलाउने ।

ाँ आवश्यक कागिातहरु माग गरी सनमनतको
सनमनतसाँग सम्बचन्धत मन्िालय तथा अन्य ननकायहरुसग
बैठकमा छलफलको लानग पेश गने ।

•
•
•
•

सनमनतमा दफावार छलफल भएका ववधेयक सम्बन्धी वा अन्य प्रनतवेदन तयार गनि सहयोग
सनमनतको ननदे शन अनुसार ववशेषज्ञहरुलाई आमन्िण गने ।
सनमनतका प्रनतवेदनहरु ननयमानुसार प्रकाशन गने गने ।

दफावार छलफलको लानग सनमनतमा पठाइएका ववधेयकहरुको प्राथनमकता ननधािरण गरी ववधेयकहरु
मानथको छलफल सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नमलाउने ।

•

आवश्यकतानुसार आफ्नो कायिक्षेि नभिका मन्िालय तथा ननकायहरु सम्वन्धी िे क्सको व्यवस्था
नमलाउने ।

•
•

सनमनतको कायिक्षेिसाँग सम्वचन्धत ववज्ञहरुको रोष्टर तयार गरी राख्ने ।

सनमनत सम्बन्धी काम कायिवाहीको अनभलेि सुव्यवचस्थत रुपमा राख्ने ।

संसदीय दलको कायािलय
•
•
•
•
•

गने ।

सं सदीय दलको सचिवालयको व्यवस्थापन गने ।

दलमा आवश्यक भौनतक लगायतका अन्य सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गनि सहयोग गने ।
दलका पदानधकारीहरुलाई आवश्यक पने सेवा सुववधाको व्यवस्थापन गने ।
दलका सचिवालयमा हुने बैठक व्यवस्थापनमा सहयोग गने ।
सचिवालय र सं सदीय दलकाबीि आवश्यक समन्वय गने ।
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•

ववनभन्न सं सदीय दलका पदानधकारी तथा सदस्यहरुका स्वककय कमििारीहरुको प्रवेश पास व्यवस्थापन
तथा ननयमन सम्वन्धी कायि गने ।

•

दलका कायािलय सञ्चालनमा दे िा परे का समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका लानग नसफाररस गने
।

आनथिक प्रशासन शािा
•

सभा तथा सनमनतहरुको बैठकमा सदस्यहरुको हाचिरी समेतका आधारमा पदानधकारीहरु लगायत
सदस्यहरुले ननयमानुसार पाउने पाररश्रनमक, सेवा सुववधाका रकमहरु उपलव्ध गराउने।

•

सचिवालयका कमििारी तथा मयािदापालकहरुलाई ननयमानुसारको तलब, भत्ता लगायतका अन्य सेवा,
सुववधा उपलब्ध गराउने ।

•
•
•

सभा र सचिवालय सं िालनको लानग ववननयोिन गररएको रकम रीतपूवक
ि ििि गने ।
आनथिक पक्षसाँग सम्बचन्धत ववषयमा व्यवस्थापनलाई राय सुझाव प्रदान गने ।

ननवाििन क्षेि वा बसोबास भएको चिल्लाको वस्तुचस्थनतको भ्रमण प्रनतवेदन प्रदे श सभा सदस्यहरुबाट
प्राप्त गरी तत् सम्बन्धी आवश्यक कारवाही गने,

•

सभा सदस्हरुलाई ददइने पाररश्रनमक, टे नलफोन, घरभािा, स्वास््योपिार र यस्तै अन्य सुववधा सम्बन्धी
काम गने ।

सदस्य सुववधा व्यवस्थापन शािा
•
•
•
•

सभा सदस्य तथा पदानधकारीहरुको शपथ ग्रहण सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था नमलाउने ।
अनधवेशनको आव्हानपिसदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
सदस्यलाई पररियपि उपलब्ध गराउने ।

सदस्यहरुलाई ववतरणका लानग प्राप्त चिठी पि तथा सामग्रीहरु सम्बचन्धत पदानधकारीहरुलाई उपलब्ध
गराउने।

•
•

सदस्यहरुको दस्तित नमूना सं कलन गने र आवश्यकता अनुसार दस्तित प्रमाचणत गने ।

अनधवेशनको अन्त्य भएपनछ आयोिना गररने िलपान समारोहको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिमा सहयोग
गने ।

•
•
•

सदस्यहरुको िीवनी तयार गरी त्यसको अनभले ि राख्ने व्यवस्था नमलाउने ।
स्वककय सचिव सम्बन्धी नीनत तिुम
ि ा गने ।

सदस्यहरुलाई ददइने पाररश्रनमक, टे नलफोन, घर भािा, स्वास््योपिार र यस्तै अन्य सुववधा सम्बन्धी
काम गने ।

•

सभाका बैठकमा आउने मन्िालय र अन्य ननकायबाट ररपोवटिं गका लानग िवट आउने कमििारी,
सञ्चारकमी तथा दशिकहरुको लानग आवश्यक प्रवेश पास ववतरण सम्वन्धी कायि गने ।

•

सभाको बैठकमा आउने मा. मन्िी, पदानधकारी, सदस्यहरुको उपचस्थनत गराउने र उि वववरण
मानसक रुपमा आनथिक प्रशासनमा उपलब्ध गराउने ।

स्वास््य इकाई
•

सभाका सदस्यहरु तथा सचिवालयका कमििारीहरुलाई प्राथनमक स्वास््य सेवा उपलव्ध गराउने।
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•
•
•

सदस्यहरुले ननयमानुसार पाउने औषधी उपिारको सुववधा सम्वन्धी आवश्यक कायि गने ।
स्वास््य सेवाको लानग आवश्यक औषधीहरुको व्यवस्थापन गने ।

स्वास््य परीक्षण सम्वन्धी उपकरण तथा औषधीहरुको सुरचक्षत भण्िारण, ववतरण एवं सोको अनभलेि
व्यवस्थापन गने ।

सूिना केन्र
•

सभा, सनमनत, पदानधकारी तथा सचिवालयका तफिबाट गने पिकार भेटघाट कायििम तथा पिकार
सम्मेलन लगायतका कायििमहरुको व्यवस्थापन गने ।

•
•
•
•
•

सञ्चार माध्यम र सञ्चारकमीहरुको सूिी अद्यावनधक गरी राख्ने ।

आवश्यकतानुसार सञ्चार माध्यम र सञ्चारकमीहरुलाई उपचस्थतीको लानग सूिना गने ।

पिकार भेटघाट तथा पिकार सम्मेलन िस्ता कायििमहरुको अनभलेि अद्यावनधक गरी
राख्ने ।

पिकार भेटघाट कायििम तथा पिकार सम्मेलन िस्ता कायििमहरुमा ववतरण गररनु पने
सामग्रीहरुको ववतरण गने ।

•

सञ्चारकमी र सचिवालयबीि सम्पकि सूिको रुपमा कायि गने ।

आन्तररक सेवा तथा योिना शािा
•
•
•

सभाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिुम
ि ा गरी स्वीकृनतका लानग पेश गने ।

सचिवालयको योिना तिुम
ि ा, कायािन्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।

सचिवालयको लानग मसलन्द तथा चिन्सी सामानहरुको व्यवस्थापन, भौनतक सम्पनतको सं रक्षण र
ववकास गने ।

•
•
•

सभा र सचिवालय भवन ननमािण योिना बनाउने ।
सभाको दीघिकालीन योिना तिुम
ि ा गने ।

सभा सदस्य तथा कमििारीहरुका लानग आवास ननमािण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कायि गने
।

•
•

सभाको दीघिकानलन सोि सवहतको आवनधक योिना तयार गने ।

स्वीकृत बिेट अनुसार सभा र सचिवालयको लानग आवश्यक मालसामानहरुको िररद र आपूनति
सम्बन्धी व्यवस्था नमलाउने ।

•
•

चिन्सी सामानहरुको अनभलेि अध्यावनधक गने गराउने ।

सचिवालय पररसरनभि रहेका िानेपानी, ढल ननकास, सरसफाई, बगैंिा व्यवस्थापन लगायतका कायि गने
।

•
•
•
•
•
•

भवनहरु वेला वेलामा ननररक्षण गने र आवश्यकतानुसार त्यसको ममित सम्भार गने ।
राविय महोत्सवको बेला आवश्यकतानुसार ददपावली गने गराउने ।

पदानधकारी तथा कमििारीको नेमप्ले ट र नेम वोिि अद्यावनधक गने ।

अनधवेशनको समयमा आवश्यकतानुसार अन्यि ननकायबाट समेत सहयोग नलने ।
शािाका भौनतक सामाग्रीहरुको उचित सं रक्षण सम्वन्धी कायि गनेेे ।

सभाका पदानधकारी तथा सचिवालयका पदानधकारीहरुलाई ननयमानुसार सवारी साधन, इन्धन, सवारी
िालक उपलब्ध गराउने।
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•

सचिवालयको लानग मसलन्द तथा चिन्सी सामानहरुको व्यवस्थापन, भौनतक सम्पनतको सं रक्षण गने ।

चिन्सी इकाई
•

ु ै सामाग्रीहरु ववल भरपाई बमोचिम रुिु गरी दाचिला गने र प्रमाचणत गरी
दाचिला हुन आएका िनुसक
ले िा शािालाई िानकारी गराउने ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

स्वीकृत माग फाराम बमोचिम मालसामानहरु उपलब्ध गराई सोको अनभले ि राख्ने ।

सचिवालयलाई वावषिक रुपमा आवश्यक पने चिन्सी मालसामानहरुको सूिी बनाउने ।
स्टोरमा मौज्दात र आवश्यक वस्तुहरुको पररमाणको अनभलेि अद्यावनधक गने ।
सचिवालयको िल अिल सम्पचत्तको वववरण राख्ने ।
मौज्दात सामानहरुको सं रक्षण गने ।

चिन्सी लेिा पररक्षणवाट उठाइएका बेरुिु फछ्र्यौट गनि सहयोग गने ।
चिन्सी ननरीक्षण प्रनतवदे न वमोचिम नललामको प्रकृया अगानि बढाउने ।
चिन्सी ननरीक्षण प्रनतवदे नले औ ंल्याएका अन्य कायिहरु गने ।

सचिवालयमा रहेका चिन्सी मालसामानहरुको मौिूदा सूिी तयार गने ।
लागत अनुमान तयार गने ।
िररद योिना तयार गने ।

पूव ि योग्यता सम्बन्धी कागिात, बोलपि सम्बन्धी कागिात र िररद सम्झौता सम्बन्धी कागिात तयार
गने ।

•
•

िररद सम्बन्धी सूिना सावििननक रुपमा प्रकाशन गने ।

पूव ि योग्यता सम्बन्धी कागिात, बोलपि सम्बन्धी कागिात ववतरण गने वा परामशि सेवाको प्रस्ताव
सम्बन्धी कागिात पठाउने ।

•

पूव ि योग्यताको प्रस्ताव, बोलपि वा परामशि सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गने र त्यसलाई सुरचक्षत तररकाले
राख्ने ।

•

पनि आएका पूव ि योग्यताको प्रस्ताव, बोलपि वा परामशि सेवाको प्रस्ताव मूल्याड्ढनको लानग मूल्याङ्कन
सनमनतमा पेश गने र मूल्यावड्ढत बोलपि स्वीकृनतको लानग पेश गने ।

•
•
•
•

पूव ि योग्यताको प्रस्ताव, बोलपि वा परामशि सेवाको प्रस्ताव स्वीकृनतको सूिना ददने ।
कायि सम्पादन िमानत नलने र त्यसको परीक्षण गरी सुरचक्षत तररकाले राख्ने ।
िररद गरे को मालसामान, ननमािण कायि वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गने ।

सावििननक िररद अनुगमन कायािलयले माग गरे को िानकारी र कागिात उपलब्ध गराउने ।

मयािदापालन तथा सुरक्षा समन्वय शािा
•
•
•

सभा र सनमनतका बैठकहरुको सुव्यवस्थाको लानग मयािदापालन सम्वन्धी कायि गने ।
सभा पररसरनभि प्रवेश गने आगन्तुकहरुको िेकिााँि गने ।

शाचन्त सुरक्षाको लानग अन्य ननकायबाट िटी आएका कमििारीको ननयन्िण र सुपररवेक्षण तथा
समन्वय सम्वन्धी कायि गने ।

•
•

सभाका सदस्यहरुको आसन सम्बन्धी व्यवस्थापनमा सहयोग पुयािउने कायि गने ।

सुरक्षासाँग सम्बचन्धत नस.नस.वट.नभ.को सं िालन, ननयनमत ननगरानी तथा अनुगमन सम्बन्धी कायि गने र
सोको लानग आवश्यक परे मा प्रववनध व्यवस्थापन शािाको सहयोग नलने ।
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•
•
•
•

पिकार तथा अनतनथहरुको प्रवेश सम्बचन्ध ववषयमा समन्वय गने ।

सभामुि, उपसभामुि रसदस्यहरुलाई सचिवालय पररसरमा सुरक्षा ब्यवस्थापन गने ।
सभा र सचिवालय पररसरमा कसै बाट कुनै अवाञ्छनीय गनतववनध हुन नददने ।
सचिवालयको सुरक्षा गने ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सभा र सं सदका गनतववनधहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गने गराउने ।
अध्ययन–अनुसन्धानका लानग ववज्ञहरुको रोष्टर तयार गने ।

माननीय सदस्यहरुले माग गरे का ववषयमा सन्दभि सामग्रीहरुको सं कलन गरी उपलव्ध
गराउने ।

प्रत्यायोचित ववधायनका सम्बन्धमा अध्ययन गने ।
पुस्तकालयको समुचित व्यवस्थापन गने ।

सं सद र नागररक बीि सम्बन्ध स्थावपत गनि सम्बन्धमा आवश्यक कायिगने ।
सभाको सं ग्रहालयको व्यवस्थापन गने ।

सचिवालयको काम सुिारुरुपले सं िालन गनि सं गठनात्मक स्वरुप तथा कायि प्रवियासम्बन्धी अध्ययन,
अनुसन्धान तथा ववश्लेषण गने ।

•
•

सचिवालयको सं गठन तथा कायिवववरणका सम्वन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गने ।

राविय र अन्तराविय समसामवयक ववषयहरुमा प्रकाचशत ले ि वविारहरु सं कलन गरी आवश्यकतानुसार
अनुवाद गने तथा सोधपूणि लेि वटप्पणी तयार गने ।

•
•

सभा र सं सदीयअभ्याससम्बन्धी लेि रिनाहरु सं कलन गरी आवश्यकतानुसार ववतरण गने ।

ु हरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी सं सदको इनतहास, अभ्यास,
सं घीय सं सदीय व्यवस्था अपनाएका मुलक
प्रिलन र प्रवियासम्बन्धी प्रले िहरु अध्ययन–अनुसन्धान गने ।

•
•
•
•

सं सद सम्बन्धी पररिय–पुचस्तका तयार गने र त्यसलाई अद्यावनधक गने ।

सांसदहरुलाई आवश्यक पने कानूनी, सूिना तथा िोिपूणि सामग्रीहरु तयार गरी उपलब्ध
गने ।

सभा र सं सदीय गनतववनधका सम्बन्धमा समािार प्रसारण र प्रकाशनको आवश्यक व्यवस्था गने
गराउने ।

•
•
•
•

अध्ययन, अनुसन्धान र अनभमुिीकरण समेतका लानग सभा, गोष्ठी, सम्मेलन आददको आयोिना गने।
सभाका गनतववनधहरुको प्रसारण गने सम्वन्धमा आवश्यक नीनतगत तथा व्यवस्थापककय कायि गने।
पुस्तकालयलाई व्यवचस्थत रुपमा राख्ने व्यवस्था नमलाउने ।

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको तालीम,अनभमुिीकरणसम्बन्धी नीनत,योिना तथा
कायििम ननमािण गने ।

•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको तालीम,अनभमुिीकरणसम्बन्धी आवश्यकताको पवहिान
गने ।

•
•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको तानलम र अनभमुचिकरण सम्बन्धी पाठ्यिम बनाउने।

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको प्रचशक्षणका लानग आवश्यक ववषय ववज्ञहरुको रोस्टर
समय समयमा अद्यावनधक गने ।
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•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुकोतानलम सम्बन्धी कायििम तयार गरी अनभमुचिकरण
तानलम सं िालन गने ।

•
•

तानलम र अनभमुचिकरण सम्बन्धी उपलब्धी मूल्यांकन गने ।

राविय तथा अन्तररावियस्तरका तानलम कायििमको िोिी गरी उपयुिताको आधारमा नसफाररस गने
।

•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको लानग सं िानलत तानलम, गोष्ठी र अन्तरविया
कायििमहरुको प्रनतवेदन तयार गने ।

•

सं गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सभे क्षणका सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धानगने ।

पुस्तकालय तथा अनभलेि शािा
•
•
•

पुस्तकालयको ववकासको लानग आवश्यक नीनत,योिना र कायििम बनाउने ।

पिपनिका,पुस्तक तथा आवश्यक अन्य अध्ययन सामग्रीहरुको व्यवस्था गने ।

ववनभन्न मन्िालय, ववभाग, कायािलय तथा सं स्थावाट प्रकाचशत प्रकाशनहरु ननयनमत रुपमा चझकाई
व्यवचस्थत गरी राख्ने ।

•
•
•

पुस्तकालयमा वािनालयको उचित प्रवन्ध गने ।

पुस्तकालयलाई स्विानलत ढं गबाट सञ्चालन गनिआवश्यक कायि गने ।

सभाका गनतववनध सम्बन्धी श्रब्य दृश्य साधनहरु र अनभलेिीकरण गररनु पने सभा र सचिवालयका
कागिातहरु वैज्ञाननक ढं ङ्गले अद्यावनधक गरी अनभलेि राख्ने ।

•

सभा र सं सदका इनतहास तथा गनतववनधसाँग सम्बचन्धत सामग्रीहरुको सं कलन गरी सं ग्रहालयको रुपमा
व्यवचस्थत गने ।

•

अन्यप्रदे श सभा, सं घीय सं सद र अन्य दे शका पुस्तकालयहरुबाट आवश्यकतानुसार प्रकाशनहरु प्राप्त
गनि र आफ्ना प्रकाशनहरु पठाउन पहल गने ।

•

सं सदीय प्रविया र अभ्यास सम्बन्धी ववनभन्न दे शका कानुनहरु,िनिल र अन्य प्रकाशनहरु व्यवचस्थत गरी
राख्ने ।

•
•
•
•

बावषिक रुपमा िरीद गनुप
ि ने पुस्तक तथा पिपनिकाहरुको सूिी तयार गने ।

पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरुको ववषयगत तथा ले िक अनुसार क्याटलनगङ्ग गने गराउने ।
प्राप्त सामाग्रीहरुको ममित, सम्भार र सं रक्षण गने ।

ववनभन्न दे शका सं सद सम्बन्धी श्रव्य दृश्य साधनहरु तथा प्राप्त उपहारहरु सं कलन गरी प्रदशिन गने ।

संग्रहालय इकाई
•

सं ववधानसभा,प्रदे श सभा र सं सदीय परम्परा तथा ववकासका िममा भएका महत्वपूणि अभ्यासहरु, यस
सं ग

सम्बचन्धत

ऐनतहानसक

महत्वका

प्रदशिन,सं रक्षण, प्रवद्र्धन र ववकास गने ।

•

कागिात

र

अन्य

ऐनतहानसक

सामाग्रीहरुको

सं कलन,

सं ग्रहालय ववकासका लानग अन्य सं ग्रहालय ववकास सनमनत र ननकायहरुसाँग आवश्यक सहयोग प्राप्त
गने ।

•
•

सभा र सं सदीयगनतववनधहरु सम्बन्धी महत्वपूणि दस्तावेिहरु सं कलन, ववकास र सं रक्षण गने।

सभा र सं सदीयगनतववनधहरुसाँग सम्बचन्धत अन्तरािविय अभ्यास र अनुभव झचल्कने सामग्रीहरुको
सं कलन,प्रदशिन र सं रक्षण गने ।
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अध्ययन तथा अनुसन्धान शािा
•
•
•

सभा र सं सदीय गनतववनधहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गने ।

अध्ययन–अनुसन्धानका लानग ववज्ञहरुको रोष्टर तयार गने ।

सनमनत, पदानधकारीहरु र माननीय सदस्यहरुले माग गरे का ववषयमा सन्दभि सामग्रीहरुको सं कलन गरी
उपलव्ध गराउने ।

•
•

प्रत्यायोचित ववधायनका सम्बन्धमा अध्ययन गने ।

सचिवालयको काम सुिारुरुपले सं िालन गनि सं गठनात्मक स्वरुप तथा कायि प्रवियासम्बन्धी अध्ययन,
अनुसन्धान तथा ववश्लेषण गने ।

•
•

सचिवालयको सं गठन तथा कायिवववरणका सम्वन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गने ।

राविय र अन्तराविय समसामवयक ववषयहरुमा प्रकाचशत ले ि वविारहरु सं कलन गरी आवश्यकतानुसार
अनुवाद गने तथा सोधपूणि लेि वटप्पणी तयार गने ।

•
•
•

सभा र सं सदीय अभ्यास सम्बन्धी लेि रिनाहरु सं कलन गरी आवश्यकतानुसार ववतरण
गने ।

ु हरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी सं सदको इनतहास,
सं घीय सं सदीय व्यवस्था अपनाएका अन्य मुलक
अभ्यास, प्रिलन र प्रवियासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गने ।

•
•

सभा सम्बन्धी पररिय–पुचस्तका तयार गने र त्यसलाई अद्यावनधक गने ।

सभा तथा सदस्यहरुलाई आवश्यक पने कानूनी, सूिना तथा िोिपूणि सामग्रीहरु तयार गरी उपलब्ध
गने ।

•

सभा तथा सनमनतहरुका गनतववनधका सम्बन्धमा समािार प्रसारण र प्रकाशनको आवश्यक व्यवस्था गने
गराउने ।

•
•
•

अध्ययन, अनुसन्धान र अनभमुिीकरण समेतका लानग सभा, गोष्ठी, सम्मेलन आददको आयोिना गने।
सभाका गनतववनधहरुको प्रसारण गने सम्वन्धमा आवश्यक नीनतगत तथा व्यवस्थापककय कायि गने।
सं गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सभे क्षणका सम्वन्धमाअध्ययन अनुसन्धानगने ।

प्रचशक्षण शािा
•
•
•

तालीम तथा िनशचि ववकास सम्बन्धी नीनत ननमािण गने कायिमा सहयोग गने ।
तानलम र अनभमुचिकरण कायििमको आवश्यकताको पवहिान गने ।

सभाका सदस्यहरु तथा कमििारीहरुको क्षमता अनभवृविका लानग आवश्यक पाठ्यिम ननमािण गने,
तानलम र अनभमुचिकरण कायििम सञ्चालन गने तथा उपलब्धीको मूल्याङ्कन गने ।

•

तालीम, गोष्ठी तथा अन्तरविया कायििम सं िालन गनि वावषिक कायितानलका तथा क्याले ण्िर तयार गने
।

समन्वय शािा
•
•

सं घ र प्रदे शको साझा सूिीमा रहेका ववषयमा आवश्यक समन्वय गने ।

सं घ, प्रदे श र स्थानीय ननकायको साझा सूिीमा रहेका ववषयमा सं घ र स्थानीय ननकायसं ग आवश्यक
समन्वय गने।

•

सं घ र प्रदे श तथा स्थानीय ननकायकाबीि आवश्यक समन्वय कायम गनेेे ।
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•
•

सभाको कायि प्रविया सम्वन्धमा सं घको सं सदमा समन्वय गरी िानकारी प्राप्त गने ।

वैदेचशक प्रनतनननधमण्िल वा कुटनैनतक ननयोग वा अन्य यस्तै सं स्थाका प्रनतनननधसाँगको चशष्टािार
भेटघाट कायििमको व्यवस्थापन गने ।

•

वैदेचशक भ्रमणसाँग सम्बि ववषयमा सम्बचन्धत ननकाय, सं घ सं स्था तथा ववशेषज्ञहरुसाँग राय परामशि
एवम् अन्तरविया कायििमको आयोिना गने।

•

ववदे श भ्रमणमा िाने र प्रदे श सभाको भ्रमणमा आउने प्रनतनननध मण्िलको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि
गने ।

नागररक सम्वन्ध शािा
•
•

सभा र सं सदका गनतववनधबारे नागररक समक्ष प्रिार प्रसार गने ।

सभाका महत्वपूणि बैठकका गनतववनधहरुलाई टे नलनभिन तथा रे नियो माफित प्रत्यक्ष प्रसारण गरी आम
नागररकसम्म पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था नमलाउने ।

•
•

सं सदीय प्रणालीको ववषय ववद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गनि पहल गने ।

नागररकहरुको लानग िेतनामूलक कायििम सञ्चालन गने तथा सोको लानग आवश्यक व्यवस्था
नमलाउने ।

•

सरकारका ववनभन्न ननकायहरुले सञ्चालन गने तानलम कायििमको पाठ्यिममा प्रदे श सभा र सं सदीय
अभ्यास ववषय समावेश गराउन आवश्यक पहल गने ।

•
•
•

सभा र सचिवालयसाँग सम्बचन्धत अन्य िनसरोकारका कायिहरु गने ।

सचिवालयले आयोिना गने सभा, गोष्ठी, सेनमनार आददको प्रिार प्रसार गने ।

ददघिकालमा सचिवालय माफित प्रदे श सभा र सं सदका रे नियो तथा टे नलनभिन सञ्चालन गने सम्वन्धमा
आवश्यक कायि गने ।

प्रववनध व्यवस्थापन महाशािा
•

सभा, सनमनतहरु र सचिवालयको लानग आवश्यक पने सूिना तथा प्रववनध, श्रव्यदृष्य, मुरण र ववद्युत ्
सम्वन्धी कायि गने ।

•

वतिमान अवस्थामा अवलम्वन गनुि पने इ–गभिनेन्स सम्वन्धी नीनत तथा योिना तिुम
ि ा गने तथा त्यस्तो
नीनतको कायािन्वयन गने ।

•
•

सूिना प्रववनध, श्रव्यदृष्य, मुरण तथा प्रकाशन तथा ववद्युत ् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।

सभार प्रदे श सभासचिवालयको काममा सूिना प्रववनधको ववकास, प्रयोग र सञ्चालन सम्वन्धी कायि गने
।

•
•

सभा र सचिवालयको लानग आवश्यक प्राववनधक सेवाहरु उपलब्ध गराउने ।

श्रव्यदृष्य, मुरण, ववद्युत सप्लाई सम्वन्धी ववकनसत प्रववनध नभत्र्याउन पहल गने ।

प्रववनध शािा
•
•
•
•

सभा र सनमनतका बैठकहरुमा माइवकङ्ग सेवा सं िालन गने ।

सभा र सनमनतमा माइक ििान गने र साधारण ममित सं भार गने ।

सभा, सनमनत र सचिवालयको लानग ववद्युत सम्वन्धी सेवा सं िालन गने ।
सभाको लानग आवश्यक थप ववद्युत सेवाको व्यवस्था गने ।
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•
•
•
•
•
•
•

ववद्युत सम्बन्धी सामान तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन, सं िालन ममित र सं भार गनेेे ।
ववद्युत आपूनति व्यवस्थामा ननयनमतता ल्याउन आवश्यक कारवाही गने ।

सभाको बैठकको काम कावािहीको दृश्य सं पादन गरी प्रशारण र भण्िारण गने ।
बैठकको श्रब्य दृश्य नमनियालाई उपलब्ध गराउने ।

बैठक हल र नबनभन्न पदानधकारीहरुको कक्षमा प्रशारण दठक भए नभएको िााँच्ने ।
आवश्यक परे का बित नभनियो फाइल उपलब्ध गराउने ।

नभनियो प्रशारण सं बचन्ध उपकरणहरुको आवश्यक रे ि दे ि र सं रक्षण गने ।

मुरण तथा प्रकाशन शािा
•

सभा, सनमनत र सचिवालयलाई आवश्यक पने मुरण सम्बन्धी कायि (फोटोकपी, प्ले टमेवकङ्ग प्रोसेनसङ्ग
सम्वन्धी कायि, अफसेट वप्रचन्टङ्ग प्रोसेनसङ्ग सम्वन्धी कायि, स्िकन वप्रचन्टङ्ग प्रोसेनसङ्ग सम्वन्धी कायि तथा
बुक वाइचन्िङ्ग लगायतका कायिहरु) गने ।

•

सभाको वैठक सञ्चालनको लानग आवश्यक पने कायिसूिी, सं चक्षप्त वववरण, सूिना पि (बुलेवटन) आदद
मुरण गने ।

•

सभामा पेश गररने प्रनतवेदन, प्रमाचणकरण गररने ववधेयक तथा आवश्यकता अनुसारको सामग्रीहरु छपाई
गने ।

•
•
•
•
•
•

सचिवालयलाई आवश्यक पने ववनभन्न फारामहरु छपाई गने

छपाई (फोटोकपी समेत) गनुि पूव ि गनुि पने आवश्यक तयारी (प्रोसेनसङ) सम्बन्धी कायि गने
छपाई (फोटोकपी समेत) पश्चात् आवश्यकतानुसार वाइचण्िङ गने ।

ववद्यमान छपाई तथा सोसाँग सम्बचन्धत उपकरणहरुको ममित सं भार, सं रक्षण गने ।
उल्लेचित ववषयमा नववनतम प्रववनधको िोि र प्रयोगगने गराउने ।

छपाई तथा सोसाँग सम्बचन्धत वववरणहरुको गोपननयता कायम गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था
नमलाउने ।

सूिना प्रववनध शािा
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सचिवालयमा आवश्यक सूिना प्रववनध सम्बन्धी नीनत तथा कायियोिना तयार गने ।

सभाकाबैठक र सचिवालयमा आवश्यक Internet सेवा ििान, ममित तथा ववस्तार गने ।

Data Security र System Security लाई

ववशेष प्राथनमकतामा राख्ने ।

सूिना प्रववनध क्षेिमा नभनिएका नववनतम प्रववनधलाई आवश्यकता अनुसार कायािन्वयनमा

ल्याउने ।

सचिवालयको वेबसाइटमा ननरन्तर Visit गरी भएका सूिना तथा िानकारीहरु अद्यावनधक गने ।
सचिवालयमा रहेका कम्प्यूटर सभिरको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण गने ।
सचिवालयमा आवश्यक सूिना प्रववनधको िाटावेश तयार गने ।
ववववध सूिना सं कलन गरी सूिना प्रववनधमा आवि गने ।

सचिवालयले तोके अनुसार ववनभन्न सनमनत सचिवालय, महाशािा, शािा, इकाईहरुको कम्प्युटर, सेवटङ्ग,
नििाइननङ्ग सम्वन्धी कायिहरु गने ।

25

८.

प्रदे श सभा सचिव, प्रदे श सभा सचिवालय र महाशािा प्रमुिको काम, कतिव्य र अनधकार

८.१

प्रदे श सभा सचिवको काम कतिव्य र अनधकार
प्रिनलत कानूनमा उल्लेि भएको बाहेक प्रदे श सभा सचिवको काम, कतिव्य र अनधकार दे हाय अनुसार हुनेछ:-

•
•

सचिवालयको प्रशासककय प्रमुिको रुपमा कायि गने,

कानून बमोचिम गठन हुने प्रदे श सभाका कमििारीको ननयुचि, ववभागीय कारबाही, सिाय र अवकाश
सम्बन्धी कायि गने,

•
•
•

प्रदे श सभा र सचिवालयको वावषिक बिेट तयार गरी सनमनत समक्ष पेश गने,

सचिवालयको वावषिक योिना तथा कायििम स्वीकृतीका लानग सनमनत समक्ष पेश गने,

प्रदे श सभा र सचिवालयको लानग ववननयोचित बिेट रकम ििि सम्बन्धी िैमानसक प्रनतवेदन तयार गरी
सनमनत समक्ष पेश गने,

•
•
•
•
•

आनथिक प्रशासन सम्बन्धी आवश्यक कायि गने,

सनमनतको ननदे शन अनुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि गने,
सचिवालयको भौनतक ननमािण, सुधार सम्बन्धी स्वीकृत कायि योिना अनुरुप गने,
सचिवालय र अन्य ननकायबीि आवश्यक समन्वय कायम गने,

प्रदे श सभा र सचिवालयको िल अिल सम्पचत्तको रे िदे ि गने¸ अनभलेि राख्न लगाउने र ममित
सम्भार गने,

•

प्रदे श सभा र सनमनतहरुको कायि सुिारु ढं गले सं िालन गने कमििारीहरुको कायि ववभािन गरी
चिम्मेवारी तोक्ने र अन्य आवश्यक कायि गने,

•

८.२

तोवकए बमोचिमका अन्य कायि गने ।

प्रदे श सभा सचिवालय सचिवको काम, कतिव्य र अनधकार
प्रदे श सभा सचिवको प्रत्यक्ष ननदे शन, ननयन्िण तथा सुपररवेक्षणमा रही तपनसल वमोचिमका कायिहरु मातहातका
महाशािाहरुको सहयोग नलई सम्पादन गने गराउने चिम्मेवार सचिवको हुनछ
े ।

•
•
•
•
•
•

प्रदे श सभा सचिवलाई प्रशासककय कायिमा सहयोग गने,

सचिवालयको वावषिक बिेट, कायििम र योिना तयार पारी सचिव समक्ष पेश गने,
सचिवालयको िल अिल सम्पचत्तको रे िदे ि स्याहार र सम्भार गने,

आफू मातहतका महाशािा अन्तगितका कमििारीहरुको कामको सुपररवेक्षेण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गने,
सचिवको ननदे शन अनुसार अन्य काम गने,

सचिवालय सचिवको अन्य काम, कतिव्य र अनधकार तोवकए बमोचिम हुनछ
े ।
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८.३

कायिव्यवस्था महाशािा प्रमुिको काम, कतिव्य र अनधकार
प्रदे श सभा सचिवालय सचिवको प्रत्यक्ष ननदे शन, ननयन्िण तथा सुपररवेक्षणमा रही तपनसल वमोचिमका कायिहरु
सम्पादन गने गराउने चिम्मेवारी हुनेछ ।

•

सभाको बैठकमा पेश हुने ववधेयक, ध्यानाकषिण, अत्यन्त िरुरी सावििननक महत्वको प्रस्ताव, प्रश्न,
सं कल्प प्रस्ताव आददको व्यवस्थापन गरी दै ननक कायि सूिी तयार गने ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

दै ननक कायिसूिी र सम्बि सूिनाहरु सभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने ।

ववधेयकको प्रस्तुतीदे चि पाररत गने कायिलाई िरणबि रुपमा व्यवचस्थत गने ।

बैठकमा प्रस्तुत हुने ववनभन्न कायििमहरुका सम्बन्धमा मन्िालयहरुसाँग सम्पकि तथा समन्वय गने ।
बैठकको कायििमहरुबारे सभामुि तथा सभाका सचिवलाई अवगत गराउने ।
बैठकको कारवाहीको सं चक्षप्त तथा सम्पूणि वववरण तयार गने ।

सदस्यहरुले वोले का कुराहरु माग भै आएमा सोको रे किि उपलब्ध गराउने ।
अनधवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी कायि गने ।

अनधवेशनको आव्हानको सूिना, प्रिार प्रसार र आव्हान पि तयार गने ।
कायि व्यवस्था परामशि सनमनत सचिवालयको कायि गने ।

कायि व्यवस्था परामशि सनमनतको बैठकले गरे को ननणिय र ददएको ननदे शन बमोचिम कायि गने गराउने
।

•
•

बैठक सं िालनमा सहयोग गने ।

सभा सदस्यहरुको राचिनामा वा अन्य कारणले ररि स्थान पूनतिका लानग सम्वचन्धत ननकायलाई
िानकारी गराउने ।

•
•
•

८.४

भौनतक साधनहरुको स्याहार, सं भार, ममित तथा सं रक्षण गने गराउने व्यवस्था नमलाउने
महाशािाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिूम
ि ा गने
तोवकए वमोचिमका अन्य कायिहरु गने ।

कानून तथा ववधेयक महाशािा प्रमुिको काम कतिव्य र अनधकार
प्रदे श सभा सचिवालय सचिवको प्रत्यक्ष ननदे शन, ननयन्िण तथा सुपररवेक्षणमा रही तपनसल वमोचिमका कायिहरु
सम्पादन गने गराउने चिम्मेवारी हुनेछ ।

•

ाँ सम्बचन्धत ववनभन्न कानूनी ववषयहरुमा सम्बचन्धत पदानधकारीलाई राय
सभा, सनमनत र सचिवालयसग
परामशि उपलब्ध गराउने ।

•

प्रदे श सभा पक्ष वा ववपक्ष भएको मुद्दा, ववशेषानधकारको प्रश्न, ववधेयक सं शोधन प्रस्ताव, सं कल्प प्रस्ताव,

ध्यानाकषिण प्रस्ताव आदद प्रदे श सभामा प्रस्तुत हुने ववषयहरुको ढााँिा, मस्यौदा आददको िााँि तथा
ननयमावलीको व्याख्या गने कायिमा सम्बचन्धत पदानधकारीलाई कानूनी परामशि ददने ।

•

ववधेयकको कानूनी पक्षमा राय परामशि ददने ।
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•

सचिवालय सम्बन्धी आन्तररक काम, कारवाही र नीनत ननमािण तिुम
ि ाका सम्वन्धमा कानूनी राय ददने
।

•
•
•
•
•
•
•

सदनमा प्रस्तुत गररने ववधेयक सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।

ववधेयकसाँग सम्बचन्धत ववषयमा कायि व्यवस्था महाशािासाँग आवश्यक समन्वय गने ।

सभामा पेश गररने ववधेयकको प्राथनमकता ननधािरणका सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार परामशि

सदनमा प्रस्तुत गररने ववधेयकका सम्वन्धमा सम्वचन्धत मन्िालयहरुसाँग आवश्यक समन्वय
सचिवालयमा दताि भएका ववधेयकको प्रारचम्भक िााँि गने ।

ददने ।

गने ।

ववधेयकको सन्दभिमा िनताको राय सुझाव नलने सभाको ननणिय भएमा सो सम्वन्धी कायि गने ।

ववधेयक पाररतको िममा पु¥याउनु पने प्रकृयागत कारवाही पूरा गरी प्रमाणीकरणका लानग प्रदे श
प्रमुि समक्ष पेश गने ।

•
•
•
•
•
•
८.५

गैरसरकारी ववधेयकहरुको सम्बन्धमा आवश्यक प्राववनधक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
ववधेयकमा प्राप्त सं सोधन सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।

सदस्यहरुले ववधेयकको सम्वन्धमा कुनै प्रकारको सहयोग, सल्लाह माग गरे मा उपलब्ध गराउने।
भौनतक साधनहरुको स्याहार, सं भार, ममित तथा सं रक्षण गने गराउने व्यवस्था नमलाउने
महाशािाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिूम
ि ा गने
तोवकए वमोचिमका अन्य कायिहरु गने ।

प्रशासन तथा योिना महाशािा प्रमुिको काम, कतिव्य र अनधकार
प्रदे श सभा सचिवालय सचिवको प्रत्यक्ष ननदे शन, ननयन्िण तथा सुपररवेक्षणमा रही तपनसल वमोचिमका कायिहरु
सम्पादन गने गराउने चिम्मेवारी हुनेछ ।

•
•

कमििारी व्यवस्थापन सम्वन्धी सम्पूणि कायि गने ।

सेवामा रहेका पदहरुमा ननयुचि, कमििारीहरुको सेवा, समूह पररवतिन, सरुवा, बढु वा, दण्ि पुरस्कार र
कमििारीको व्यचिगत अनभलेि व्यवस्थापन सम्वन्धी कायि गने ।

•
•

महाशािाहरु बीि आपसमा समन्वय कायम गने सम्वन्धी काम गने ।

कमििारी प्रशासन सम्वन्धी ववषयमा सं वैधाननक ननकाय, मन्िालय तथा ववभागसाँग सम्पकि तथा समन्वय
राख्ने ।

•
•

कमििारी पररिय पिको व्यवस्था गने ।

कमििारी प्रशासन सम्बन्धी पेश भएका ववनभन्न फाइलहरुमा राय ठहर सवहत पेश गने र ननणियानुसार
कायिहरु सम्पादन गने ।

•

कमििारीको सम्पचत्त वववरण भनि लगाई सोको अनभलेि सम्वचन्धत ननकायमा पठाउन लगाउने सम्वन्धी
कायि गने ।

•
•
•
•

प्रदे श सभाले मनाउने ददवस सम्वन्धी कायि गने ।

ननिी सचिवालय, सं सदीय दल र सनमनत सचिवालयहरुको व्यवस्थापन सम्वन्धी कायि गने ।
सचिवालयको प्रशासन र िनसम्पकि सम्बन्धी कायि गने ।

ले िा सं िालन गने, नगदी, चिन्सी, रािश्व आददको दुरुस्त वहसाव राख्ने र लेिा परीक्षण लगायतका
आनथिक प्रशासन सम्बन्धी कायिहरु गने ।
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•
•
•
•

अन्य कुनै शािा महाशािालाई नतोवकएको कायि गने ।

सभाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिुम
ि ा गरी स्वीकृनतका लानग पेश गने ।

सचिवालयको योिना तिुम
ि ा, कायािन्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने ।

सचिवालयको लानग मसलन्द तथा चिन्सी सामानहरुको व्यवस्थापन, भौनतक सम्पनतको सं रक्षण र
ववकास गने ।

•
•
•
•
•

सभा र सचिवालय भवनको लानग आवश्यक ननमािण योिना बनाउने ।
सभाको दीघिकालीन योिना तिुम
ि ा गने ।

सभा सदस्य तथा सचिवालय कमििारीहरुका लानग आवास ननमािण गनि आवश्यक पहल गने ।
सभाको दीघिकानलन सोि सवहतको आवनधक योिना तयार गने ।

स्वीकृत बिेट अनुसार सभा र सचिवालयको लानग आवश्यक माल सामानहरुको िररद र आपूनति
सम्बन्धी व्यवस्था नमलाउने ।

•

चिन्सी सामानहरुको अनभलेि अध्यावनधक गने गराउने ।

•

सचिवालय पररसरनभि रहे का िानेपानी, ढल ननकास, सरसफाई, बगैंिा व्यवस्थापन लगायतका कायि गने ।

•
•
•
८.६

भौनतक साधनहरुको स्याहार, सं भार, ममित तथा सं रक्षण गने गराउने व्यवस्था नमलाउने
महाशािाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिूम
ि ा गने
तोवकए वमोचिमका अन्य कायिहरु गने ।

अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशािा प्रमुिको काम, कतिव्य र अनधकार
प्रदे श सभा सचिवालय सचिवको प्रत्यक्ष ननदे शन, ननयन्िण तथा सुपररवेक्षणमा रही तपनसल वमोचिमका कायिहरु
सम्पादन गने गराउने चिम्मेवारी हुनेछ ।

•
•
•
•
•
•
•
•

सभा र सं सदका गनतववनधहरुको अध्ययन–अनुसन्धान गने गराउने ।
अध्ययन–अनुसन्धानका लानग ववज्ञहरुको रोष्टर तयार गने ।

माननीय सदस्यहरुले माग गरे का ववषयमा सन्दभि सामग्रीहरुको सं कलन गरी उपलव्ध गराउने ।
प्रत्यायोचित ववधायनका सम्बन्धमा अध्ययन गने ।
पुस्तकालयको समुचित व्यवस्थापन गने ।

सं सद र नागररक बीि सम्बन्ध स्थावपत गनि सम्बन्धमा आवश्यक कायिगने ।
सभाको सं ग्रहालयको व्यवस्थापन गने ।

सचिवालयको काम सुिारुरुपले सं िालन गनि सं गठनात्मक स्वरुप तथा कायि प्रवियासम्बन्धी अध्ययन,
अनुसन्धान तथा ववश्लेषण गने ।

•
•

सचिवालयको सं गठन तथा कायिवववरणका सम्वन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गने ।

राविय र अन्तराविय समसामवयक ववषयहरुमा प्रकाचशत ले ि वविारहरु सं कलन गरी आवश्यकतानुसार
अनुवाद गने तथा सोधपूणि लेि वटप्पणी तयार गने ।

•
•
•

सभा र सं सदीय अभ्यास सम्बन्धी लेि रिनाहरु सं कलन गरी आवश्यकतानुसार ववतरण
गने ।

ु हरुको तुलनात्मक अध्ययन गरी सं सदको इनतहास, अभ्यास,
सं घीय सं सदीय व्यवस्था अपनाएका मुलक
प्रिलन र प्रविया सम्बन्धी प्रले िहरु अध्ययन–अनुसन्धान गने ।
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•
•
•
•

सं सद सम्बन्धी पररिय–पुचस्तका तयार गने र त्यसलाई अद्यावनधक गने ।

सांसदहरुलाई आवश्यक पने कानूनी, सूिना तथा िोिपूणि सामग्रीहरु तयार गरी उपलब्ध
गने।

सभा र सं सदीय गनतववनधका सम्बन्धमा समािार प्रसारण र प्रकाशनको आवश्यक व्यवस्था गने
गराउने।

•
•
•
•

अध्ययन, अनुसन्धान र अनभमुिीकरण समेतका लानग सभा, गोष्ठी, सम्मेलन आददको आयोिना गने।
सभाका गनतववनधहरुको प्रसारण गने सम्वन्धमा आवश्यक नीनतगत तथा व्यवस्थापककय कायि गने।
पुस्तकालयलाई व्यवचस्थत रुपमा राख्ने व्यवस्था नमलाउने ।

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको तालीम, अनभमुिीकरण सम्बन्धी नीनत, योिना तथा
कायििम ननमािण गने ।

•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको तालीम, अनभमुिीकरण सम्बन्धी आवश्यकताको
पवहिान गने।

•
•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको तानलम र अनभमुचिकरण सम्बन्धी पाठ्यिम बनाउने।

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको प्रचशक्षणका लानग आवश्यक ववषय ववज्ञहरुको रोस्टर
समय समयमा अद्यावनधक गने।

•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको तानलम सम्बन्धी कायििम तयार गरी अनभमुचिकरण
तानलम सं िालन गने।

•
•

तानलम र अनभमुचिकरण सम्बन्धी उपलब्धी मूल्यांकन गने ।

राविय तथा अन्तररावियस्तरका तानलम कायििमको िोिी गरी उपयुिताको आधारमा नसफाररस
गने।

•

सभाका सदस्य र सचिवालयका कमििारीहरुको लानग सं िानलत तानलम, गोष्ठी र अन्तरविया
कायििमहरुको प्रनतवेदन तयार गने।

•
•
•
•
८.७

सं गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सभे क्षणका सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गने।

भौनतक साधनहरुको स्याहार, सं भार, ममित तथा सं रक्षण गने गराउने व्यवस्था नमलाउने
महाशािाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिूम
ि ा गने
तोवकए वमोचिमका अन्य कायिहरु गने।

प्रववनध व्यवस्थापन महाशािा प्रमुिको काम, कतिव्य र अनधकार
प्रदे श सभा सचिवालय सचिवको प्रत्यक्ष ननदे शन, ननयन्िण तथा सुपररवेक्षणमा रही तपनसल वमोचिमका कायिहरु
सम्पादन गने गराउने चिम्मेवारी हुनेछ ।

•

सभा, सनमनतहरु र सचिवालयको लानग आवश्यक पने सूिना तथा प्रववनध, श्रव्यदृष्य, मुरण र ववद्युत ्
सम्वन्धी कायि गने ।

•

वतिमान अवस्थामा अवलम्वन गनुि पने इ–गभिनेन्स सम्वन्धी नीनत तथा योिना तिुम
ि ा गने तथा त्यस्तो
नीनतको कायािन्वयन गने ।

•

सूिना प्रववनध, श्रव्यदृष्य, मुरण तथा प्रकाशन तथा ववद्युत ् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कायि गने ।
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•

सभा र प्रदे श सभा सचिवालयको काममा सूिना प्रववनधको ववकास, प्रयोग र सञ्चालन सम्वन्धी कायि
गने ।

•
•
•
•
•

९.

सभा र सचिवालयको लानग आवश्यक प्राववनधक सेवाहरु उपलब्ध गराउने ।

श्रव्यदृष्य, मुरण, ववद्युत सप्लाई सम्वन्धी ववकनसत प्रववनध नभत्र्याउन पहल गने ।

भौनतक साधनहरुको स्याहार, सं भार, ममित तथा सं रक्षण गने गराउने व्यवस्था नमलाउने
महाशािाको वावषिक कायििम तथा बिेट तिूम
ि ा गने
तोवकए वमोचिमका अन्य कायिहरु गने ।

सेवा प्रदान गनि लाग्ने दस्तुर र अवनध

सूिना प्रदान गने सम्बन्धमा प्रिनलत कानूनले तोकेकोमा बाहेक यस कायािलयबाट प्रदान हुने सेवाको लानग

कुनै दस्तुर लाग्दै न । सरोकारवालासाँगको आपसी सहमनतमा तय भएको समयावनधमा सेवाप्रवाह वा
कायिसम्पादन हुने गदिछ।

१०.

ननणिय गने प्रविया र अनधकार

आन्तररक प्रशासननक र अन्य ववषयको ननणिय सम्बचन्धत महाशािाबाट पेश हुने वटप्पणीमा सचिवस्तरबाट
ननणिय हुन्छ ।

११.

ननणिय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी

१२.

सम्पादन गरे को कायि र अन्य कायि सम्पादनका लानग गररएका प्रयासहरुको वववरण

ु ाई सचिवबाट हुने ।
ननयनमत सेवा प्रवाह र आन्तररक प्रशासननक ववषयको ननणियमा चित्त नवुझे सोको सुनव

•
•
•
•

अनतररि समय र ववदाका ददन समेत सचिवालय सं िालन गरे को ।
सूिना अनधकारी/प्रविा र गुनासो सुन्ने अनधकारी तोवकएको।

सबै महाशािा/शािामा कायिरत कमििारीको कायि ववभािन गरी चिम्मोवारी तोवकएको ।

सचिवालयको Website, Email, mobile app तथा सचिवालय पररसरमा free wifi को व्यवस्था
गररएको ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

सूिना पाटी र गुनासोपेवटका राचिएको ।
निचिटल सूिनापाटी राचिएको।

सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन/ननयम बमोचिम स्वत: प्रकाशनको प्रकृयामा रहेको।
प्रदे श सभाले पास गरे को सबै ऐनहरु Website मा राचिएको।
कानून ननमािण सम्बन्धी अनभमुिीकरण तानलमहरु सञ्चालन।

O&M गरी नयााँ सं गठन सं रिना बमोचिम कायि प्रारम्भ।
कमििारीहरुलाई कायि वववरण उपलब्ध गराइएको।
ववद्युत क्षमता ववस्तारको कायि सम्पन्न भएको।

Internet को क्षमता वृवि गररएको।

सबै कमििारीहरुलाई प्रववनधमैिी बनाउन कम्प्युटरको तानलम कायििम सं म्पन्न गररएको ।
सचिवालयमा क्याचन्टन सं िालन गररएको।

सचिवालयको बगैिामा वचत्त र पानीको फोहरा पून सूिारु गररएको।
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•
•

यस आ.ब. को लानग स्टे शनरी तथा कायािलय सामाग्री िररद दरभाउपिबाट गररएको।
प्रथम, दोश्रो,

तेश्रो र िौथो अनधवेशनको सम्पूणि वववरणको नलवपबि गने काम समाप्त भै पुस्तक

प्रकाशन भएको ।

•
•

प्रदे श सभा सचिवालयको पवहलो स्मारीका प्रकाशन गररएको ।

प्रदे श सभाका नबषयगत सनमनत सं िालन कायिववनध तथा सनमनतको ननगरानन सम्बचन्ध कायिववनध चस्वकृत
भएको ।

•
•

माननीय सदस्यहरुका लानग Pigeon hole/mail box को ब्यावस्था सचिवालयमा गररएको ।

हाल नोवल कोरोना भाइरसका कारण प्रदे श सभा, प्रदे श सभा सचिवालय तथा ववषयगत सनमनतहरुसाँग
सम्बचन्धत राविय सभा, प्रनतनननध सभाका सनमनतहरु एवं नेपाल कानून समाि र यूएननिपी साँगको

नभनियो कन्फरे न्स बैठकहरुमा सहभागीता भई छलफल तथा अन्तरविया कायििम ननरन्तर गररएको
।

१३.

सचिवालयको प्रविा, गुनासो सुन्ने अनधकारी र सूिना अनधकारीको वववरण

१४.

प्रदे श सभबाट पाररत नबधेयकहरुको वववरण
प्रदे श सभामा रहेका तथा सभाबाट पाररत भएका नबधेयकहरुको वववरण

माननीय
नस.नं.

नबधेयकको नाम

दताि नमनत

सभामुिबाट
प्रमाचणत
भएको नमनत

प्रदे श प्रमुिबाट
प्रमाणीकरण
भएको नमनत

1

प्रदे श आनथिक कायिववनध ववधेयक, २०७४

2074/12/08

2074/12/19

2074/12/20

2

ववननयोिन ववधेयक¸२०७४

2074/01/04

2075/01/06

2075/01/10
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कैवफयत

3

4

5

6

प्रदे शको सावििननक नलित प्रमाणीकरण
(कायिववनध) ववधे यक, २०७४
गाउाँ सभा र नगर सभा सं िालन
(कायिववनध)ववधेयक, २०७५
प्रदे श नं.१ आकचस्मक कोष सं िालन ववधेयक,
२०७५
चिल्ला सभाको सं िालनका ननचम्त व्यवस्था गनि
बनेको ववधेयक, २०७५

2074/12/29

2075/01/12

2075/01/20

2074/12/29

2075/01/12

2075/01/20

2075/01/07

2075/01/31

2075/02/11

2075/01/07

2075/01/31

2075/02/11

2075/01/07

2075/01/31

2075/02/09

2075/01/20

2075/01/31

2075/02/13

2075/01/20

2075/01/31

2075/02/13

2075/01/20

2075/01/31

2075/02/13

2075/01/20

2075/01/31

2075/02/13

2075/03/01

2075/03/20

2075/03/21

2075/03/01

2075/03/20

2075/03/21

2075/02/21

2075/04/13

2075/04/25

2075/02/21

2075/05/08

2075/05/14

2075/03/15

2075/05/08

2075/05/14

2075/04/14

2075/06/09

2075/06/14

मुख्य न्यायानधविाको काम¸कतिव्य र अनधकार
7

तथा सेवा र अन्य शतिका सम्बन्धमा व्यवस्था
गनि बनेको ववधेयक, २०७५
मुख्यमन्िी र मन्िीको पाररश्रनमक तथा सुववधा

8

सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक,
२०७५
प्रदे श सभाका पदानधकारी तथा सदस्यको

9

पाररश्रनमक तथा सुववधा सम्बन्धी व्यवस्था गनि
बनेको ववधेयक, २०७५
गााँउ सभा तथा नगर सभाका सदस्यहरुले

10

पाउने सुववधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गनि
बनेको ववधेयक, २०७५
चिल्ला सभा र चिल्ला समन्वय सनमनतका

11

सदस्यहरुले पाउने सुववधाको सम्बन्धमा
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक, २०७५

11
(क)
12

आनथिक ववधेयक, २०७५
ववननयोिन ववधेयक, २०७५
प्रदे श रे नियो, एफ.एम. र टे नलनभिन प्रसारण

13

सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको
ववधेयक¸२०७५

चिल्ला सभाको काम, कतिव्य र अनधकार
14

सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक¸
२०७५

15

16

अन्तर प्रदे श वानसन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक¸ २०७५
ववपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गनि
बनेको ववधेयक, २०७५
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17

18

19

प्रदे श नम्वर १ सामाचिक ववकास सं स्था

2075/04/13

2075/06/07

2075/06/14

2075/01/07

2075/06/07

2075/06/14

2075/03/25

2075/06/16

2075/06/19

2075/03/15

2075/07/28

2075/07/30

2075/04/13

2075/06/28

2075/07/14

2075/04/14

2075/07/14

2075/07/28

2075/3/18

2076/01/12

2076/01/26

2075/5/21

2076/01/06

2076/01/08

2075/12/22

2076/01/12

2076/01/26

2076/1/5

2076/01/16

2076/01/17

2076/1/4

2076/01/25

2076/01/27

2075/6/19

2076/01/26

2076/01/27

2075/10/28

2076/03/04

2076/03/05

2075/12/28

2076/03/04

2076/03/05

कायािन्वयन गनि बनेको ववधेयक, २०७६

2076/3/1

2076/03/22

2076/03/23

प्रदे श ववननयोिन ववधे यक, २०७६

2076/3/1

2076/03/22

2076/03/23

ववधेयक, २०७५
प्रशासककय कायिववनध (ननयनमत गने) सम्बन्धमा
बनेको ववधेयक¸२०७५
प्रदे श नं १ प्रदे श ववत्त व्यवस्थापन ववधेयक,
२०७५
प्रदे शको कर तथा गैरकर रािस्व लगाउने र

20

उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको
ववधेयक, २०७५

21

22

24

25

26

27

28

29

30

प्रदे शघरे ल ु वहं साको सम्बन्धमा व्यवस्था गनि
बनेको ववधेयक, २०७५
नसं िाईसम्बन्धमाव्यवस्थागनिबनेकोववधे यक,
२०७५

प्रदे श सुशासनको प्रत्याभूनत गने सम्बन्धमा
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक¸ २०७५
प्रदे श सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गनि
बनेको ववधेयक, २०७५
प्रदे श आनथिक कायिववनध (पवहलो सं शोधन)
ववधेयक, २०७५
वृहत ववराट क्षेि ववकास सम्बन्धमा व्यवस्था
गनि बनेको ववधेयक, २०७५
ववपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई सं शोधन गने
सम्वन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक
प्रदे श िेलकुद सम्वन्धमा व्यवस्था गनि बनेको
नबधेयक, २०७५
गाउाँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सेवा सुनबधा
सम्वचन्ध ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको नबधेयक
चिल्ला सभा र चिल्ला समन्वय सनमनतका

31

सदस्यहरुको सुववधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई
सं शोधन गनि बनेको ववधेयक

32
33

प्रदे श सरकारको अथि सम्वन्धी प्रस्तावलाई

34

34

प्रदे श पयिटन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको

2075/11/3

2076/04/08

2076/04/12

2076/3/20

2076/04/23

2076/04/23

2075/6/19

2076/05/11

2076/05/15

2076/3/29

2076/05/12

2076/05/17

2076/3/23

2076/05/16

2076/05/17

2075/6/19

2076/05/23

2076/02/26

2075/8/9

2076/05/25

2076/05/30

2076/5/8

2076/06/01

2076/06/05

2076/4/16

2076/06/06

2076/06/23

2076/4/22

2076/06/13

2076/06/16

गनि बनेको ववधेयक, 2076

2076/10/21

2076/12/09

2076/12/20

45

प्रदे श आनथिक ववधेयक, 2077

2077/3/1

2077/03/18

2077/03/18

46

प्रदे श नबननयोिन नबधेयक, 2077

2077/03/18

2077/03/18

2077/04/12

2077/04/18

2077/04/12

2077/04/18

2077/04/12

2077/04/18

2077/04/12

2077/04/25

नबधेयक, २०७५
प्रदे श नं.१ िााँिबुझ तथा अनुसन्धान आयोग

35

सम्वन्धमा व्यवस्था गनि बनेको नबधेयक,
२०७६

36

37

38

39

40

41

भवन ननमािण सम्वन्धमा व्यवस्था गनि बनेको
ववधेयक, २०७५
प्रदे श लोक सेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था
गनि बनेको नबधेयक, २०७६
प्रदे श स्वायत्त सं स्था गठन गने सम्बन्धमा
बनेको नबधेयक, २०७६
ववद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक,
२०७५
प्रदे श सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गनि
नबधेयक, २०७५
प्रदे श सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक, २०७६
सावििननक ननिी साझेदारी तथा लगानी

42

प्रानधकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको
नबधेयक, २०७६

43

44

47

48

मनमोहन प्राववनधक ववश्वववद्यालयको सम्बन्धमा
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक, २०७६
प्रदे शको वातावरण सं रक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था

प्रदे श प्रहरीका सम्बन्धमा ब्यवस्था गनि बनेको
नबधेयक, 2077
प्रदे श वनको व्यवस्था गनिको लानग बनेको
ववधेयक, 2076

2076/10/21

प्रदे श सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन, 2076
49

को पवहलो सं शोधनका सम्बन्धमा ब्यवस्था गनि
बनेको नबधेयक, 2077

50

प्रदे श नं. 1 वालवानलकाको अनधकार सम्बन्धमा
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक, 2076

2076/10/27

35

51

प्रदे श औद्योनगक व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्यवस्था

2077/04/18

2077/04/25

2077/04/12

2077/04/18

2076/10/21

2077/04/18

2077/04/25

बनेको ववधेयक, 2076

2076/10/27

2077/04/18

2077/04/25

55

प्रदे श आनथिक नबधेयक, 2078

2078/3/1

2078/03/16

2078/03/28

56

प्रदे श नबननयोिन नबधेयक, 2078

2078/3/1

2078/03/27

2078/03/28

2077/12/16

2078/04/28

2078/05/10

52

गनि बनेको ववधेयक, 2076

2076/10/21

प्रदे श सावििननक सिकको सम्बन्धमा ब्यवस्था
गनि बनेको नबधेयक, 2077
प्रदे शस्तरमा फमि दताि नवीकरण तथा तत्

53

54

57

सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक,
2076
प्रदे श नं. 1 िनस्वास््य सम्बन्धमा व्यवस्था गनि

प्रदे श कृवष ब्यवसाय प्रबिन अनुदान सम्बन्धमा
व्यवस्था गनि बनेको नबधेयक

सम्बचन्धत अथि

प्रदे श आनथिक कायिववनध तथा नबत्तीय
58

उत्तरदावयत्व सम्बन्धमा ब्यवस्था गनि बनेको

सनमनतमा

2078/3/30

छलफलका लानग

नबधेयक, 2078

पेश भएको

सम्बचन्धत न्याय

59

केही प्रदे श ऐनलाई सं शोधन गनि बनेको नबधेयक,
2078

प्रशासन तथा ववधायन

2078/4/18

सनमनतमा छलफलका
लानग पेश भएको

60

प्रदे श अनुसन्धान तथा प्रचशक्षण प्रनतष्ठान
सम्बन्धमा ब्यवस्था गनि बनेको नबधेयक, 2078

1

प्रदे श नं.१ प्रदे शसभा ननयमावली२०७४

2

प्रदे श नं.१ प्रदे शसभा (पवहलो संशोधन) ननयमावली, २०७५

2078/4/18

सभामा पेश भएको
2074/12/08

2075/11/29

2075/12/10

नोट:- 6 वटा सं शोधन ववधेयकलाई हाईलाइट गररएको छ । िम्मा नबधेय- 60 वटा मध्ये पाररत भएका 57 वटा र नबिारानधन 3 वटा

36

आम्दानी, ििि तथा आनथिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण
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यस सचिवालयको Website र E-mail ठे गाना:
•

Website: www.stateassembly.p1.gov.np

•

E-mail : 1sachibalaya@gmail.com
नोट: प्रदे शस्तरीय सम्पुण ि कायािलयहरुको Website का लानग www.p1.gov.np (प्रदे श नं. १
पोटल) मा गई प्राप्त गनि सवकने ।
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अनुसूिी १
ववषयगत सनमनतका माननीय सदस्यहरुको नाम र सम्पकि नम्बर
1.

न्याय, प्रशासन तथा ववधायन सनमनत
ि.सं .

2.

नाम/थर

पद

मोबाईल नं.

सभापनत

9852050270

१

मा.इन्रमणी परािुली

२

मा.इचन्दरा राई

सदस्य

9842620213

३

मा. चिनुलङवा (नलम्बु)

सदस्य

9842636397

४

मा. िन्रप्रसाद श्रे ष्ठ

सदस्य

9841611470

५

मा. ियराम यादव

सदस्य

9852027503

6

मा. वसन्तीदे वी यादव

सदस्य

9811372977

7

मा. नबमल काकी

सदस्य

9852835004

8

मा. ववष्णु तुम्बाहाम्फे

सदस्य

9851231353

9

मा. रािकुमार ओझा

सदस्य

9862043471

१0

मा. राचिव कोइराला

सदस्य

9842048136

१1

मा. नललाबल्लभ अनधकारी

सदस्य

9852035111

१2

मा. शान्ता पौिेल

सदस्य

9842044059

१3

मा.सानबिी िोशी

सदस्य

9842053496

१4

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

सदस्य

9849245991

१5

मा.ज्ञानेश्वर रािवं शी

सदस्य

9842093964

पद

मोबाईल नं.

सुशासन तथा योिना सनमनत
ि.सं .

नाम/थर

१

मा. अिुन
ि राई

सभापनत

9852675061

२

मा. उषाकलाराई

सदस्य

9852849249

३

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

सदस्य

9825368087

४

मा. ज्योती सुब्बा

सदस्य

9842058748

५

मा. तेिमान कन्दङवा

सदस्य

9842108588

६

मा.नधरे न्र शमाि

सदस्य

9852680002

७

मा. बलबहादुर साम्सोहाङ

सदस्य

9852660598

८

मा. भीमप्रसाद आिायि

सदस्य

9841983977

९

मा. राधा थापा

सदस्य

9842704285

मा. शेिरिन्र थापा

सदस्य

9851107123

१०
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३.

११

मा. सुननताकुमारी िौधरी

सदस्य

9842840524

१२

मा.सुयमाि राि राई

सदस्य

9842089607

१३

मा.वहराकुमार थापा

सदस्य

9842696189

पद

मोबाईल नं.

अथि सनमनत
ि.सं .

४.

नाम/थर

१

मा. मोहनकुमार िड्का

सभापनत

9841952020

२

मा. एकराि काकी

सदस्य

9852671590

३

मा. ि ुमनारायण तबदार

सदस्य

9852020920

५

मा. पदमकुमारी गुरुङ्ग

सदस्य

9862786708

६

मा. पूणप्र
ि साद रािवं शी

सदस्य

9841592035

७

मा. प्रतापप्रकाश हाङगाम

सदस्य

9842660284

८

मा. यसोदा अनधकारी

सदस्य

9842331012

९

मा. रािन राई

सदस्य

9851123936

१०

मा. रामकुमार राई

सदस्य

9851113194

११

मा. नलला सुब्बा

सदस्य

9842515370

पद

मोबाईल नं.

सावििननक लेिा सनमनत
ि.सं .

५.

नाम/थर

१

मा. चशवनारायण गनगाई

सभापनत

9842020456

२

मा.अचम्बका थापा

सदस्य

9852835496

३

मा.आशारत्न िबेग ु

सदस्य

9851195291

४

मा. ओमप्रकाश सरावगी

सदस्य

9852671106

५

मा. कुलप्रसाद साम्बा

सदस्य

9852023597

६

मा. कुसुमकुमारी श्रे ष्ठ

सदस्य

9852050413

७

मा. तुलसीप्रसाद न्यौपाने

सदस्य

9842100111

८

मा. वसन्तकुमार बाननया

सदस्य

9852677999

९

मा. लोकप्रसाद सं ग्रौला

सदस्य

9852046138

१०

मा. सन्िाकुमारी दनुवार

सदस्य

9743039602

११

मा. होमकुमारी सावााँ

सदस्य

9842660501

पद

मोबाईल नं.

सामाचिक ववकास सनमनत
ि.सं .

नाम/थर

१

मा. सररता थापा

सभापनत

9851088000

२

मा. अगमलाल िौधरी

सदस्य

9800984417

३

मा. कला घले

सदस्य

9842979652
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6.

४

मा. कल्पनाकुमारी सरदार

सदस्य

9811058994

५

मा. कृष्णकुमारी राई

सदस्य

9811084142

६

मा. केदार काकी

सदस्य

9852029764

७

मा. गणेशकुमार काम्बाङ्ग

सदस्य

9842772244

८

मा. झलकबहादुर मगर

सदस्य

9852674678

९

मा. ननरन राई

सदस्य

9852050022

१०

मा.रािेन्र कुमार राई

सदस्य

9851054334

११

मा. रामिन्र नलम्बु

सदस्य

9842658997

१२

मा. लछु मन नतवारी

सदस्य

9851040565

१३

मा.सावविा कुमारी रे ग्मी

सदस्य

9842021949

पद

मोबाईल नं.

उद्योग, पयिटन तथा वातावरण सनमनत
ि.सं .

7.

नाम/थर

१

मा. सीताथेवे िबेग ु

सभापनत

9842636056

२

मा. उनमता ववश्वकमाि

सदस्य

9852055413

३

मा. कािीमान कागते

सदस्य

9852681679

४

मा.नवोददता कुमारी िौधरी

सदस्य

9841162272

५

मा. नारायणबहादुर मगर

सदस्य

9842824267

६

मा.नबचन्दया काकी

सदस्य

9842050341

७

मा. बुिीकुमार रािभण्िारी

सदस्य

9841327507

८

मा. नललम बस्नेत

सदस्य

9852046484

९

मा.ववध्यानन्द िौधरी

सदस्य

9842020205

१०

मा.श्रीप्रसाद मैनाली

सदस्य

9842772244

प्राकृनतक स्रोत तथा पूवािधार ववकास सनमनत
ि.सं .

नाम/थर

पद

मोबाईल नं.

१

मा.सविध्वि सााँवा नलम्बु

सभापनत

9842463777

२

मा. उत्तमकुमार बस्नेत

सदस्य

9751007188

३

मा.उपेन्र प्रसाद चघनमरे

सदस्य

9852026983

४

मा.गोपालिन्र बुढाथोकक

सदस्य

9852671736

५

मा. पूणप्र
ि साद राई (याम्फु)

सदस्य

9841697249

६

मा. नबनादे वी राई

सदस्य

9842052783

७

मा. बृिबहादुर प्रधान

सदस्य

9842753899

८

मा. महमदतावहर नमया

सदस्य

9814378590

९

मा. वहमाल काकी

सदस्य

9852831165
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अनुसूची २
प्रदे श सभाका माननीय सदस्यहरुको नाम र सम्पकि नम्बर -रािनीनतक दलअनुसार_

qm=;+=
1
2
3
4
5

df=
df=
df=
df=
df=

gfd, y/
k|lbk s'df/ e08f/L
;/:jtL kf]v/]n
eLd k|;fb cfrfo{
z]/wg /fO{
lxSdt s'df/ sfsL{

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

दल

मोवाइल नं.

सभामुि

9852040477

उपसभामुि

9852055729

मुख्यमन्िी (नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले )

9841983977

पूव ि मूख्यमन्िी(नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले) 9851086460
पूव ि मन्िी (आन्तररक मानमला तथा कानून
मन्िालय)

9851023095

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
6

df= t'n;L k|;fb Gof}kfg]

;+v'jf;ef

मन्िी (आनथिक मानमला तथा योिना
मन्िालय)

9842100111

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
7

df= O{Gb| axfb'/ cfªaf]

kfFry/

पूव ि मन्िी (आनथिक मानमला तथा योिना
मन्िालय)

9852680700

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओवादी केन्र)
8

df= an axfb'/ ;fD;f]xfª tfKn]h'Ë

मन्िी (सामाचिक ववकास मन्िालय)

9852660598

पूव ि मन्िी (सामाचिक ववकास मन्िालय)

9852023594

पूव ि मन्िी (सामाचिक ववकास मन्िालय)

9852849249

मन्िी (उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण

9851040565

पूव ि मन्िी (उद्योग, पयिटन, वन तथा

9841277290

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
9

df= lhjg l3ld/]

df]/Ë

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
10

df= piffsnf /fO{

vf]6fË

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
11

df= n5'dg ltjf/L

t]x|y'd

मन्िालय) नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
12

df= hulbz k|;fb
s'l;o}t

;'g;/L

वातावरण मन्िालय) नेपाल कम्युननष्ट पाटी
(एमाले)

13

df= lx/fs'df/ yfkf

emfkf

मन्िी (भूनम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी

मन्िालय) नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
14

df= /fd axfb'/ du/

Onfd

9842696189

पूव ि मन्िी (भूनम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी 9844692303
मन्िालय) नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

15

df= clDa/ afa' u'?Ë

cf]vn9'Ëf

पूव ि मन्िी (भौनतक पूवािधार ववकास मन्िालय) 9851021350

41

qm=;+=

gfd, y/

दल

lhNnf

मोवाइल नं.

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
16

df= pQd s'df/ a:g]t

;f]n'v'Da'

राज्यमन्िी (उद्योग, पयिटन, वन तथा
वातावरण मन्िालय)

9751007188

(नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
17

df= 1fg]Zj/ /fhj+zL

df]/Ë

राज्यमन्िी (भूनम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी 9842093964
मन्िालय)

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
18

df= lnnf aNne clwsf/L

df]/Ë

राज्यमन्िी (आन्तररक मानमला तथा कानून
मन्िालय)

9852035111

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
19

df= /fhs'df/ cf]emf

df]/Ë

पूव ि राज्यमन्िी (उद्योग, पयिटन, वन तथा
वातावरण मन्िालय)

9862043471

(नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
20

df= snf 3n]

pbok'/

पूव ि राज्यमन्िी (भूनम व्यवस्था, कृवष तथा
सहकारी मन्िालय)

9842979652

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)
21
22

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

emfkf

पूव ि राज्यमन्िी (सामाचिक ववकास मन्िालय) 9842623220
नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

df]/Ë

पूव ि राज्यमन्िी (उद्योग, पयिटन, वन तथा
वातावरण मन्िी मन्िालय)

9852023462

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

df= ;l/tf yfkf
df= kbd s'df/L u'?Ë
df= a'4L s'df/
/fhe08f/L
df= ;j{Wjh ;fFjf lnDa'
df= ;flaqL hf]zL
df= lnnd a:g]t
df= ;fljqf s'df/L /]UdL
df= u'n]k'mg vft'g
df= s[i0f s'df/L /fO{
df= pk]Gb| k|;fb l3ld/]
df= a;GtL b]jL ofbj
df= o;f]bf clwsf/L

;+v'jf;ef
;+v'jf;ef
;f]n'v'Da'
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9851088000

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9862786708

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9841327507

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9842463777

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9842053496

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852046484

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9842021949

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9825368087

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9811084142

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9852026983

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9811372977

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9842331012
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qm=;+=
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

gfd, y/
lhNnf
df= /fh]Gb| s'df/ /fO{
ef]hk'/
df= Ps/fh sfsL{
emfkf
df= uf]kfnrGb| a'9fyf]sL
emfkf
df= ch'{g /fO{
emfkf
df= a[v axfb'/ k|wfg
emfkf
df= a;Gt s'df/ aflgof
emfkf
df= >Lk|;fb d}gfnL
emfkf
df= u0f]z s'df/ sfDafË kfFry/
df= cfzf/Tg ha]u'
kfFry/
df= lvg' nªjf -lnDa'_
Onfd
df= sfhL dfg sfut]
Onfd
df= clDasf yfkf
pbok'/
df= ;'lgtf s'df/L rf}w/L pbok'/
df= ladn sfsL{
pbok'/
df= t]hdfg sGbªjf
t]x|y'd
df= xf]d s'df/L ;fjfF
tfKn]h'Ë
df= /fhg /fO{
vf]6fË
df= OGb| dl0f k/fh'nL
wgs'6f
df= lg/g /fO{
wgs'6f
df= lagf b]jL /fO{
wgs'6f
df= k"0f{ k|;fb /fO{ ;+v'jf;ef
ofDkm'_
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}efUojtL b]jL /fO{ ef]hk'/
df= emns axfb'/ du/
emfkf
df= k"0f{ k|;fb /fhj+zL
emfkf
df= ;Ltf b]jL y]j]
kfFry/
df= lw/]Gb| zdf{
Onfd
df= /fd s'df/ /fO{
vf]6fË
df= s';'d s'df/L >]i7
wgs'6f
df= gf/fo0f axfb'/ du/ pbok'/

दल

मोवाइल नं.

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9851054334

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852671590

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852671736

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

९८५२६७६०६१

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9842753899

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852677999

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852662629

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9842772244

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9851195291

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9842636397

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852681679

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852835496

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9842840524

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852835004

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9842108588

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9842660501

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एकककृत समािवादी)

9851123936

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852050270

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9852050022

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (एमाले)

9842052783

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9841697249

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9852055413

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9841952020

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9852023597

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9849245991

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9852674678

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9841592035

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9842636056

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9852680002

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9851113194

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9852050413

नेपाल कम्युननष्ट पाटी (माओबादी केन्र)

9842824267
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82

gfd, y/
df= cud nfn rf}w/L
df= rGb| k|;fb >]i7
df= Hof]tL ;'Aaf
df= gjf]lbtf s'df/L
rf}w/L
df= dxdb tflx/ ldof
df= /flhj sf]O/fnf
df= sNkgf s'df/L ;/bf/
df= s]bf/ sfsL{
df= r'd gf/fo0f tabf/
df= nf]s k|;fb ;+u|f}nf
df= ljWofgGb rf}w/L
df= lalGbof sfsL{
df= zfGtf kf}8]n
df= lzj gf/fo0f ugufO{
df= z]v/ rGb| yfkf
df= ;'odf{ /fh /fO{

83

मा.ओम प्रकाश सरावगी

84

df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=
df=

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

85
86
87
88
89
90
91
92

;Ghf s'df/L bg'jf/
lxdfn sfsL{
k|tfk k|sfz xfªufd
lnnf ;'Aaf
ho/fd ofbj
/fwf yfkf
/fd rGb| lnDa'
OlGb/f /fO{
lji0f' t'DafxfDk]m

lhNnf
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
;'g;/L
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
df]/Ë
emfkf
pbok'/
pbok'/
tfKn]h'Ë
wgs'6f
df]/Ë
emfkf
emfkf
emfkf
tfKn]h'Ë

दल

मोवाइल नं.

नेपाली कााँग्रस
े

9800984417

नेपाली कााँग्रस
े

9841611470

नेपाली कााँग्रस
े

9842058748

नेपाली कााँग्रस
े

9841162272

नेपाली कााँग्रस
े

९८१४३७८५९०

नेपाली कााँग्रस
े

9842048136

नेपाली कााँग्रस
े

9811058994

नेपाली कााँग्रस
े

9852029764

नेपाली कााँग्रस
े

9852020920

नेपाली कााँग्रस
े

9852046138

नेपाली कााँग्रस
े

9842020205

नेपाली कााँग्रस
े

9842050341

नेपाली कााँग्रस
े

9842044059

नेपाली कााँग्रस
े

9842020456

नेपाली कााँग्रस
े

9851107123

नेपाली कााँग्रस
े

9842089607

नेपाली कााँग्रस
े

9852671106

नेपाली कााँग्रस
े

9743039602

नेपाली कााँग्रस
े

9852831165

नेपाली कााँग्रस
े

9842660284

नेपाली कााँग्रस
े

9842515370

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

9852027503

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

9842704285

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

9842658997

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

९८४२६२०२१३

संघीय लोकताष्ट्न्त्रक राष्ट्रिय मञ्च

9851231353
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अनुसूिी ३

प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश नं. १, चवराटनगर
कर्म िारीहरुको शाखा तथा चिम्र्े वारी बााँडफाडको चववरण
क्र.सं
.
1.
2.
3.
4.
5

6.
७.

तोचकएको शाखा र कार्य चववरण
नाम/थर

पद

1०.
1१.

1२.

उप-सचिव

िवानी प्रसाद चिचमरे

अचधकृत स्तर आठ ं

िचमला िट्टराई

उप-सचिव (कानुन)

सररता पोखरे ल

अचधकृत स्तर आठ ं

सु शासन सचमचत सचिव

नागररक समन्वर् शाखा, गुनासो सुन्ने अचधकारी

हरर बहादु र खत्री

अचधकृत स्तर आठ ं

सामाचजक चवकास
सचमचत सचिव

प्रचशक्षण शाखा, सम्पूणय चववरण शाखा

प्रेम बहादु र श्रेष्ठ

कम्प्यूटर अचधकृत
(आठ )ं

अथय सचमचत सचिव

सूिना प्रचवचध शाखा, आन्तररक सेवा तथा र्ोजना
शाखा

िगवानमान श्रेष्ठ

अचधकृत स्तर सात ं

प्रमोद चव.क.

कानून अचधकृत

चनलम प्रसाद उप्रेती

प्रहरी चनरीक्षक

मर्ायदापालक शाखा, शान्तन्त सुरक्षा

चवरे न्द्र ि धरी

प्रचवचधक अचधकृत
(छै ट )ं

प्रचवचध तथा सिाहल व्यवस्थापन

िक्त बहादु र राजवं शी

अचधकृत स्तर छै ट ं

संि प्रदे श स्थानीर् तह सचमचत समन्वर् शाखा,
पुस्तकालर्, साना दलहरुको कार्ायलर्, उपसिामु खज्यूको सचिवालर्

अम्बर बहादु र खत्री

अचधकृत स्तर छै ट ं

k|zf;g zfvf

र्ातार्ात व्यवस्था कार्ायलर् इटहरी काज

िन्द्र बहादु र काकी

अचधकृत स्तर छै ट ं

प्राकृचतक श्रोत पू.
चवकास सचमचत सचिव

कार्यव्यवस्था परामशय शाखा सहार्क, सदनको
हाचजरी व्यवस्थापन

िानुिक्त गु रागाई

अचधकृत स्तर छै ट ं

pBf]u, ko{6g,
jg tyf
jftfj/0f
;ldlt- सचिव

सदस्य सुचवधा व्यवस्थापन शाखा, ने .क.पा. संसचदर्
दलको कार्ायलर्, पदाचधकारीको इन्धन चवतरण
व्यवस्थापन

र्ामनाथ बराल

अचधकृत स्तर छै ट ं

1३.

1४.

1५.
1६.

1७.
18.

अन्य शाखा र कार्य चववरण

िन्द्रमणी पोख्ररे ल

८.

९.

सचमचतको
चजम्मेवारी

प्रशासन तथा र्ोजना महाशाखा

सावय जाचनक लेखा
सचमचत सचिव

प्रशासन शाखा प्रमु ख, मा. सिामु खज्यूको
सचिवालर्को कामकाज
चवधे र्क तथा कानुन महाशाखा

आचथयक प्रशासन

Gofo k|zf;g
tyf ljwfog
;dlt–;lrj

कानू न चवद्येर्क शाखा, कार्यव्यवस्था परामशय
शाखा, सूिना अचधकारी

पुस्तकालर् तथा अिले ख शाखा र नेपाली कांग्रेस
संसदीर् दलको कार्ाय लर्

पाथयराज ग तम

अचधकृत स्तर छै ट ं

न्यार् प्रशासन तथा
चवद्यार्न सचमचत सहार्क

चतथयराज बु ढाथोकी

अचधकृत स्तर छै ट ं

सु शासन सचमचत सहार्क

प्रदे श सिा िचसवको चनचज सचिवालर्

कुमार फुर्ल

अचधकृत स्तर छै ट ं

सावय जाचनक लेखा

कमय िारी प्रशासन शाखा
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चवद्येर्क र कानून शाखा

क्र.सं
.

तोचकएको शाखा र कार्य चववरण
नाम/थर

पद

सचमचतको
चजम्मेवारी

अन्य शाखा र कार्य चववरण

सचमचत - सहार्क
19

मचनस चतमलसे ना

कम्प्यूटर अचधकृत (छै ट )ं

इन्द्र बहादु र राई

कम्प्यूटर अचधकृत (छै ट )ं

गणे श आिार्य

कम्प्युटर अपरे टर

2२.

राजन प्रसाद िण्डारी

सहार्कस्तर पााँ ि ं

2३.

सहार्कस्तर पााँ ि ं

चजन्सी शाखा

2४.

;f]dgfy नेपाल
cho s'df/
ho;jfn

इलेन्तरिचसर्न पााँ ि ं

प्रचवचध शाखा

2५.

मदन िण्डारी

माईक सं िालक पााँ ि ं

सम्पूणय चववरण शाखा

2६.

बासु देव प डे ल

क्यामरामेन पााँ ि ं

फोटो, चिडीर्ो र संिार केन्द्र

२७.

चनरज कट्टे ल

इलेन्तरिचसर्न पााँ ि ं

क्यामे रा पसयन, इले न्तरिचसर्न

2०.
2१.

२८.

२९.

3०.

शोिना पोखरे ल

खररदार

िन्द्रकला चमश्र

अ.न.मी. ि थो

िवानी प्रसाद
िम्लागाई

सहार्कस्तर ि थ
ं ो
(कम्प्युटर)

3१.

सम्पूणय चववरण र सदस्य सुचवधा शाखा

अथय सचमचत
सहार्क

प्रशासन शाखा, सम्पूणय चववरण
प्रदे श सिा सचिवज्यूको चनजी सचिवालर्, EAttendance and LED Message सम्बन्धी कार्य

k|fs[lt ;|f]t tyf
k"jf{wf/ ljsf;
;ldlt–;xfos

pBf]u, ko{6g,
jg tyf
jftfj/0f
;ldlt- सचिव

प्रशासन शाखा, दताय िलानी, फाइचलङ

दताय िलानी, फाइचलङ, सम्पूणय चववरण शाखा

स्वास्थ्य इकाई

सामाचजक चवकास
सचमचत–सहार्क

सदस्य सुचवधा व्यवस्थापन शाखा, प्रवे श तथा सवारी
पास, सदनको हाचजरी व्यवस्थापन र ने .क.पा.
संसदीर् दलको कार्ायलर्

सहार्कस्तर ि थ
ं ो (ले खा)

आचथयक प्रशासन सहार्क

३२

मचणराम पोखरे ल

सहार्कस्तर ि थ
ं ो (कम्प्युटर)

सम्पूणय चववरण शाखा, आचथयक प्रशासन शाखा

3३.

र्ु वराज श्रेष्ठ

ह.स.िा.

माननीर् सिामु खज्यूको सवारी िालक

3४.

सन्तोष उराब

ह.स.िा.

माननीर् उप-सिामु खज्यूको सवारी िालक

3५.

मनोज राजवं शी

ह.स.िा.

प्रदे श सिा सचिवज्यूको सवारी िालक

३६.

प्रचवन न्य पाने

ह.स.िा.

प्रशासन महाशाखा प्रमु खको सवारी िालक

ह.स.िा.

चवधे र्क तथा कानून महाशाखा प्रमु खको सवारी
िालक

ह.स.िा.

चपकअप गाडीको सवारी िालक

कार्ाय लर् सहर्ोगी

ले खा, प्रशासन लगार्त अन्य लाए अह्राएको काम
गने

प्रेम प्रसाद न्य पाने

कार्ाय लर् सहर्ोगी

मा. सिामू खज्यूको चनचज सचिवालर् र अन्य लाए
अहायर्को काम गने

अन्जना कोईराला

कार्ाय लर् सहर्ोगी

प्रचवचध व्यवस्थापन महाशाखा तथा त्यस अन्तगयतका
शाखा र ताचलका अनु सार दै चनक सरसफाईको
काम लागार्त अन्य लाए अह्राएको काम गने

चदनेश डं गोल

कार्ाय लर् सहर्ोगी

प्रशासन तथा र्ोजना महाशाखा तथा त्यस
अन्तगयतका शाखा र ताचलका अनु सार दै चनक
सरसफाईको काम लागार्त अन्य लाए अह्राएको
काम गने

ररना कोईराला

कार्ाय लर् सहर्ोगी

प्रदे श सिा सचिवज्यूको चनचज सचिवालर् र

३७.
३८.

चनरज राई
सू र्यनारार्ण राजवं शी

३९.

40

4१.

4२.

46

क्र.सं
.

तोचकएको शाखा र कार्य चववरण
नाम/थर

पद

सचमचतको
चजम्मेवारी

अन्य शाखा र कार्य चववरण
ताचलका अनु सार दै चनक सरसफाईको काम
लागार्त अन्य लाए अह्राएको काम गने

4४.

कार्ाय लर् सहर्ोगी

कानू न तथा चवद्येर्क महाशाखा तथा त्यस
अन्तगयतका शाखा र ताचलका अनु सार दै चनक
सरसफाईको काम लागार्त अन्य लाए अह्राएको
काम गने

आदशय लामा

कार्ाय लर् सहर्ोगी

कार्य व्यवस्था/अध्यर्न, अनु सन्धान तथा प्रचशक्षण
महाशाखा तथा त्यस अन्तगयतका शाखा र ताचलका
अनु सारक दै चनक सरसफाईको काम लागार्त अन्य
लाए अह्राएको काम गने

सरोज कुमार र्ादव

कार्ाय लर् सहर्ोगी

मा. उपसिामू खज्यूको चनचज सचिवालर् र अन्य
लाए अह्राएको काम गने

४7.

पावय ती दाहाल (नेपाल)

कार्ाय लर् सहर्ोगी

कार्यलर् प्रमु ख तथा फााँटबाट लाए अराएको काम

४८.

पुण्य प्रसाद चतन्तिना

rf}sLbf/

d]g u]6df kfnf] kx/f

नचवन िम्लागाई

rf}sLbf/

चवद् र्ुत, टे चलफोन, जेनेटर लगार्तका इले न्तरिकल
सम्बन्धी कार्य र अन्य लाए अह्राएको काम गने साथै
चनरज कट्टे ललाई सहर्ोग गने

5०.

नन्द कुमार मण्डल

माली

सचिवालर् पररसरमा रहे का फुलबारी व्यवस्थापन

5१.

चजवन कुमार मण्डल

माली

सचिवालर् पररसरमा रहे का फुलबारी व्यवस्थापन

5२.

गचणत राउत

कुचिकार

5३.

वादल मेहत्तर

कुचिकार

सचिवालर्को सम्पूणय सरसफाई
सचिवालर्को सम्पूणय सरसफाई

54

अचनल मेहत्तर

कुचिकार

सचिवालर्को सम्पूणय सरसफाई

चनमयला राई
4५.

४६.

४९.

सचिवालयमा कायिरत कमििारीहरुको नाम र सम्पकि नम्बर
ि.सं.

पद

नाम थर

सेवा समूह

मोवाइल नं

१

प्रदे श सभा सचिव

श्री गोपाल प्रसाद परािुली

सम्बैधाननक ननयुचि

९८५१११०१८०

२

उपसचिव

श्री िन्रमचण पोख्रेल

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

9852074844

3

उपसचिब(कानून)

श्री िनमला भट्टराई

न्याय/कानून

9852074841

४

अनधकृतस्तर (आठौँ)

श्री हररबहादुर ििी

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८४२४९४०४३

५

अनधकृतस्तर (आठौँ)

श्री भवानी चघनमरे

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८६९३४५५३२

६

अनधकृतस्तर (आठौँ)

श्री सररता पोिरे ल

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८४२०४५३२२

७

अनधकृतस्तर (आठौँ)

श्री राम प्रसाद िपागाई

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

9842077508

८

कम्प्युटरअनधकृत(आठौँ) श्री प्रेम बहादुर श्रे ष्ठ

नेपाल ववववध

९८४२०३८९११

९

ले िा अनधकृत (सातौँ)

श्री भगवानमान श्रे ष्ठ

प्रशासन/लेिा

९८५२०६०५६६

१०

कानून अनधकृत

श्री प्रमोद वव.क.

न्याय/कानून

९८५२८२०८९७

११

प्राववनधक अनधकृत

श्री ववरे न्र िौधरी

प्राववनधक

९८४२०४०२७६

१२

अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री नतथिराि बुढाथोकक

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८४१७४०३१८
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ि.सं.

पद

नाम थर

सेवा समूह

मोवाइल नं

१३

अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री िन्र बहादुर काकी

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८६२८४२४४४

१४

अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री पाथिराि गौतम

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८४२८८३१६७

१५

अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री भानुभि गुरागाईँ

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८४२०७०६२२

१६

अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री भि बहादुर रािवं शी

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८०७०६००५२

१७

अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री अम्बर बहादुर ििी

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८५२०५०२४३

१८

अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री कुमार फुयल

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

9842532963
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अनधकृतस्तर (छै ठौँ)

श्री यामनाथ बराल

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

9852028854

२०

कम्प्युटरअनधकृत(छै ठौँ)

श्री ईन्र बहादुर राई

नेपाल ववववध

९८४१५७६८५२

२१

कम्प्युटर अपरे टर

श्री गणेश आिायि

नेपाल ववववध

९८४३०६६६७६

२२

सहायकस्तर पााँिौ

श्री सोमनाथ नेपाल

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८४२०९९५३१

२३

सहायकस्तर पााँिौ

श्री रािन प्रसाद भण्िारी

प्रशासन/सामान्यप्रशासन

९८४२०४७४६२

24

इलेचक्ट्रनसयन पााँिौ

श्री अिय कुमार ियसवाल

२५

अनमी िौथो

श्री िन्रकला नमश्र

२६

स.क.अ.

श्री मणीराम पोिरे ल

ववववध

९८४६५३५४०८

२७

मेकाननकाल सु.भा.

श्री ननबन दाहाल

ववववध

9814940457

२८

माईक सं िालक

श्री मदन भण्िारी

करार

९८४२७३३१९७

२९

ईले चक्ट्रनसयन

श्री ननरि कट्टे ल

करार

९८१९०३६०३८

३०

क्यामेरापसिन

श्री बासु पौिेल

करार

९८४२३४००६३

३१

स.क.अ.

श्री भवानी प्रसाद िम्लागाईँ

करार

९८४२२३३८०१

३२

ह.स.िा.

श्री युवराि श्रे ष्ठ

करार

९८४२०८२६९६

३३

ह.स.िा.

श्री मनोि रािवंशी

करार

९८४२०२८८४९

३४

ह.स.िा.

श्री सन्तोष उराब

करार

३५

ह.स.िा.

श्री प्रववन न्यौपाने

करार

९८४९६९९३५७

३६

ह.स.िा.

श्री ननरि राई

करार

९८१४३६०१२०

३७

ह.स.िा.

श्री सूय ि रािबंशी

करार

9842075410

३८

का.स.

श्री आदशि लामा

करार

९८४३८६१४२१

३९

का.स.

श्री ननमिला राई

करार

९८१२३८९०७६

४०

का.स.

श्री ददनेश िं गोल

करार

९८१२३७१०३३

४१

का.स.

श्री ररना कोइराला

करार

९८४२५५२२२७

४२

का.स.

श्री अन्िना कोइराला

करार

९८६२००४६६९
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ि.सं.

पद

नाम थर

सेवा समूह

मोवाइल नं

४३

का.स.

श्री सरोिकुमार यादव

करार

९८१०५०७३५६

४४

का.स.

श्री प्रेम प्रसाद न्यौपाने

करार

९८४२४६७७३०

४५

का.स.

श्री पाविती दाहाल नेपाल

करार

9842330602

४६

पालोपहरा

श्री नववन िम्लागाई

करार

९८४२०२८८२३

४७

पालोपहरा

श्री पुण्यप्रसाद नतचम्सना

करार

९८००९४६५३८

४८

माली

श्री नन्द कुमार मण्िल

करार

९८११००८६८३

४९

माली

श्री चिवन कुमार मण्िल

करार

९८१६३८१५७९
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कुचिकार

श्री गचणत राउत

करार

९८०७००५५४१
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कुचिकार

श्री वादल मेहत्तर

करार

९८०५३२९२२५

53

कुचिकार

श्री अननल मेहत्तर

करार

९८१०५५१७५९

समाप्त
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