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मतरालयगि बेरुजकुा मुख्य मुख्य ववषयहरु 

आ.ि. २०७७/७८ 

 मुख्यमतरी अत्यावश्यक सेवा केतरका लाधग हस्िातिरण भएका 
दमकलहरुको दाखिला प्रतिवेदन पेश गनुयपने  

 प्रादेभशक सञ्चार प्रतिष्ठान कोषको रकम फििाय गनुयपने 
 परकार महासंघलाई हदएको अनुदान रकमको अनुगमन गरी अनुगमन 

प्रतिवेदन िथा लेिापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गनुयपने 
 मु.अ.कर समायोजन संलग्न रािेर मार धरौटी फििाय गनुयपने आदी । 
आ.ि. २०७६/७७ 
 मौज्दाि रहेका एसहटसी हटसटय वविरण गनुयपने 
 स्वकीय सधचवालयका पदाधधकारीहरुलाई भुतिानी गरेको चाडपवय िचय असुल 

गनुयपने । 



कानून तनमायणको अवस्था 
क्र.स. ननमायण सम्पन्न भएका काननूको नाम संख्या स्िीकृत/लाग  

ममनत 

कैफर्यत 

१ यस मन्रालयका तर्य बाट क नै ऐन, ननयमािली नबनेको 
२ सगरमाथा हटतस तलब (संचालन िथा 

व्यवस्थापन) काययववधध, (दोश्रो संशोधन) १ 

३ संचारसुँग सम्बन्तधि ववधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा ववचाराधधन  



राय 
सहमभि 

 ऐनमा द्धिधेयक संशोधन    - ५ 

 भनयमािली (संशोधन समेि) - ९ 

 कायधद्धिभध (संशोधन समेि)  - १२ 
 मापदण्ड                - ९  

 भनदेशशका                - ७ 

कायधक्रम 

 प्रदेश नं. १ का धनकुटा,मोरङ,सनुसरी,सोलखुमु्ब,ुओखलढुङ्गा िाहेकका 
शिल्लामा कारागार भित्र मानि अभधकार प्रिधिन र कानूनी सचेिना 
कायधक्रम संचालन 

 प्रदेश कानून ििुधमा र कायाधन्ियन सम्बन्धमा न्याय क्षेत्रका व्यशिहरुसँग 
अन्िरद्धक्रया गरेको । 

 प्रदेशमा कायधरि कानून अभधकृिको क्षमिा िदृ्धिका लाभग िाभलम कायधक्रम 
संचालन । 

 ३६ िटा ऐन,भनयम लगायिका सूचनाको २००० प्रभि रािपत्र प्रकाशन 
िथा द्धििरण गरेको । 

कानून महाशाखाका कायध िथा  
प्रमखु उपलशव्धहरु (आ.ब. २०७८।७९) 



 आ.व. २०७८।०७९ को बावषयक काययक्रम कायययोजना स्वीकृि गररएको । 
 आ.व. २०७८।०७९ को बावषयक िरीद योजना स्वीकृि गररएको । 
 आ.व. २०७७।०७८ को बावषयक प्रगति प्रतिवेदन ियारी गररएको । 
 एम्बुलेतस िथा शववाहनको िरीद प्रकृया शुरु गनय भतसार छुटको लाधग नेपाल 

सरकारमा पठाउन अतघ आधथयक माभमला िथा योजना मतरालयमा सहमतिका लाधग 
पठाईएको । 

 बावषयक काययक्रम कायायतवयन काययववधध ियार गररएको । 
 संिुवासभामा मुख्यमतरी अत्यावश्यक सेवा केतर सञ्चालनको लाधग बारुणयतर र 

प्रहरी भ्यान हस्िातिर गरी पठाईएको । 
 मुख्यमतरी अत्यावश्यक सेवा केतर स्थापनाको लाधग वव.म.न.पा. र देवानगतज 

गा.पा. मा बारुणयतर हस्िातिर गरी पठाईएको । 
 श्रोि सुतनन्श्चििा भएका प्रहरी चौकी भवन तनमायणको बजेट अन्ख्ियारी प्रदान 

गररएको । 
 

 
 
 



 राजपर छपाई मेभशन िररदको कायय सम्पतन भएको । 
 मतरालय रंग रोगनको कायय सम्पतन । 
 मतरालय पररसरमा आवास िथा ववपद् गोदामघरको म्याद थप गरी कायय भईरहेको। 
 स्कटीङ, मोटर साईकल िररदको कायय सम्पतन भएको । 
 ववपद सामाग्री ओसार प्रसार गनय वपकअप गाडी िररदको कायय सम्पतन भएको । 
 

 
 
 

 प्रदेश सुरक्षा समतवय सतिको बैठकहरु बसेको । 
 सुरक्षक्षि भसमा सुरक्षक्षि जीवन काययक्रम सञ्चालन गरेको । 
 

 
 
 



 ववकास प्रकृयामा ववपद जोखिम तयूनीकरण मुलप्रवाहहकरण सम्बतधी ववषयमा 
सरोकारवाला सुँगको अतिरफक्रया काययक्रमहरु भएको । 

 दमकल चालक िथा कमयचारीहरुको लाधग सीप िथा क्षमिा अभिबदृ्धि सम्बतधी 
िाभलम। 

 सडक दघुयटना तयूनीकरण सम्बतधी सचेिना काययक्रम गरेको । 
 ववपद व्यवस्थापनका लाधग सुरक्षा तनकायसुँगको पूवयअभ्यास सहहिको अतिफक्रय या 

काययक्रम सम्पतन गरेको । 
 प्रकोपजतय शीिलहर, बाढीपहहरो, हावाहुरी िथा चट्याङबाट हुने क्षति तयूनीकरण 

सम्बतधी सचेिना काययक्रम गरेको । 
 स्थानीय युवा, स्काउट िथा स्वयंसेवकहरुसुँग ववपद जोखिम तयूनीकरण सम्बतधी 

अभभमुखिकरण काययक्रम गरेको । 
 ववपद सम्पकय  व्यन्तिहरुको समतवय बैठकहरु गरेको । 
 ववपदबाट स्थावपि भएका वपडडिहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी ववभभतन न्जल्ला प्रशासन 

कायायलयलाई राहि सामग्री हस्िातिरण गरेको । 
 ववपद िोज उिार सामग्री, राहि सामग्री िथा राहि रकम वविरण गरेको । 

 
 



 प्रहरी भवन, हहरासि कक्ष िथा कारागारको द्धिद्यमान अवस्था िथा सुधार 
गनुयपने ववषयमा न्जल्ला न्स्थि सुरक्षा तनकाय िथा सरोकारवाला 
तनकायहरुसुँग अतिरफक्रया काययक्रम सचंालन 

 सडक अनुशासन िथा सवारी दघुयटना तयूतनकरणका लाधग प्रदेश ट्राफिक प्रहरी 
कायायलयसुँगको सहकाययमा ट्राफिक सप्िाह मनाइएको । 

 प्रदेश न्स्थि कारागार ममयि सम्भार िथा रंगरोगनका लाधग आवश्यक रकम 
उपलब्ध गराइएको  

 प्रदेश न्स्थि कारागारहरुमा पुस्िकालय तनमायण िथा ववस्िारका लाधग ितनयचर 
र पुस्िकको आवश्यक प्रबतध गररएको । 

 सगरमाथा हटतस तलब (एसहटसी) (सञ्चालन िथा व्यवस्थापन) काययववधध, 
२०७५ बमोन्जम तनदेशन िथा अनुगमन सभमति , काययक्रम कायायतवयन िथा 
संयोजन सभमतिको ववभभतन समयमा बसी “म अतघ बढ्छु” काययक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने तनणयय भई कायायतवयन भएको । 
 

 
 



 “म अतघ बढ्छु” काययक्रम सञ्चालनको लाधग काययववधध बमोन्जम काययक्रम 
समतवय इकाई संयोजक, मुख्य प्रभशक्षक, सहायक प्रभशक्षक छनौटका लाधग 
छनौट सभमतिको बठैक बसी आवेदन आव्हान गरी योग्यिाक्रममा परेका 
उम्मेदवारहरुलाई छनौटका लाधग तनदेशक िथा अनुगमन सभमति समक्ष 
भसिाररस गरेको । 

 “म अतघ बढ्छु” काययक्रम अतिगयि मोरङ्ग न्जल्लामा उिपे्ररणात्मक कक्षा 
सञ्चालन भएको । 

 “म अतघ बढ्छु” काययक्रम अतिगयि एसटीसी भमट (STC MEET) सोलुिुम्बु, 
िोटाङ्ग, उदयपुर, भोजपुर, िेह्रथुम, ईलाम, पाुँचथर र मोरङ्गमा सम्पतन 
भएको । 

 “म अतघ बढ्छु” काययक्रम अतिगयि टेभलभभजन मािय ि सचेिनामूलक सामग्री 
प्रसारन गरेको । 
 
 










