
सस.नॊ सभसि काभको सफवयण स्थान सहबासगिा प्रगसि कैफपमि

१ २०७५।४।७ कभमचायीहरुको कामम सम्ऩादन भलु्माङ्कन भन्त्रारम सचचव ज्मू , प्रशासन, मोजना िथा सफऩद् ब्मवस्थाऩन 
भहाशाखा

100%

२ २०७५।४।८ खरयद ईकाइ गठन गरयएको भन्त्रारम आन्त्िरयक भासभरा िथा काननु भन्त्रारम प्रशासन, मोजना 
िथा सफऩद् ब्मवस्थाऩन भहाशाखा

100%

३ २०७५।४।८ सवायी साधन खरयदका रासग  E 

bidding  को सूचना प्रकाशन बएको
भन्त्रारम आन्त्िरयक भासभरा िथा काननु भन्त्रारम, प्रशासन, मोजना 

िथा सफऩद् ब्मवस्थाऩन भहाशाखा
60%

४ २०७५।४।१६ सडक दघुमटना न्त्मूनीकयण सम्फचन्त्ध फैठक फटुवर भाननीम भन्त्रीज्मूको उऩचस्थिीभा सफसबन्न भन्त्रारमका 
सचचवज्मूहरु , प्रदेश प्रहयी, ट्राफपक प्रहयी, उद्योग फाचणज्म 
सॊघ , मािामाि ब्मवसामी, मािामाि भजदयु, सयुऺीि मारा 
नेऩारका प्रसिनीसधसभेिको सहबासगिा । काममदर गठव 
गरयएको ।

सनमसभि

५ २०७५।४।२२ सफऩद् ब्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी छरपर 
िथा अन्त्ियफिमा काममिभ िथा याहि 
साभग्री सफियण

फाॉके भाननीम भन्त्री ज्मू , श्रीभान ्सचचव ज्मू को उऩचस्थिीभा 
काननु िजुमभा भहाशाखा य सफऩद् व्मवस्थाऩन शाखा

100%

६ २०७५।४।२३ सफऩद् व्मवस्थाऩनका रासग डुङ्गा खरयद 
गरय हस्िान्त्ियण गरयएको

फर्दममा भाननीम भन्त्री ज्मूको उऩचस्थिीभा आन्त्िरयक भासभरा िथा 
काननु भन्त्रारम प्रशासन, मोजना िथा सफऩद् ब्मवस्थाऩन 
भहाशाखा

100%

७ २०७५।४।२३ सफऩद ब्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी छरपर 
िथा अन्त्ियफिमा काममिभ य याहि 
साभग्री सफियण

फर्दममा भाननीम भन्त्रीज्मू , श्रीभान ्सचचवज्मू को उऩचस्थिीभा  
सफऩद् व्मवस्थाऩन भहाशाखा य काननु िजुमभा भहाशाखा ।

100%

प्रदेश सयकाय
आन्त्िरयक भासभरा िथा काननु भन्त्रारम

प्रदेश नॊ ५ फटुवर, रुऩन्त्देही
आ. व .२०७५।०७६ श्रावण भफहनाभा सम्ऩादन गरयएका काममहरुको सफवयण



८ २०७५।४।२३ स्थानीम िहका न्त्मामीक ससभसिरे गयेका 
काननुी प्रकृमा य आदेश कामामन्त्वमन 
सम्फन्त्धी छरपर िथा अन्त्ियफिमा 
काममिभ

फर्दममा भाननीम भन्त्रीज्मू , श्रीभान ्सचचवज्मू को उऩचस्थिीभा 
काननु िजुमभा भहाशाखा य सफऩद् व्मवस्थाऩन शाखा

100%

९ २०७५।४।२४ स्थानीम िहका न्त्मामीक ससभसिरे गयेको 
काननुी प्रकृमा य आदेश कामामन्त्वमन 
सम्फन्त्धी छरपर िथा अन्त्ियफिमा 
काममिभ

फाॉके भाननीम भन्त्रीज्मू , श्रीभान ्सचचवज्मू को उऩचस्थिीभा 
काननु िजुमभा भहाशाखा य सफऩद् व्मवस्थाऩन शाखा

100%

१० २०७५।४।२४ य २५ भन्त्रारम साने काभ सम्भन्न बएको िथा 
E-attendence य CCTV जडान 
गरयएको ।

फटुवॊर भन्त्रारमका कभमचायीको सहबासगिाभा 100%

११ अनदुान सफियण भाऩदण्ड २०७५, 
िमाय गरयएको

भन्त्रारम  आन्त्िरयक भासभरा िथा काननु भन्त्रारम काननु िजुमभा 
भहाशाखा ।

भस्मौदा

१२ IT ऩाकम  सनभामणका रासग DPR िमाय 
गनमका रासग TOR िमाय बैयहेको ।

भन्त्रारम आन्त्िरयक भासभरा िथा काननु भन्त्रारम प्रशासन, मोजना 
िथा सफऩद् ब्मवस्थाऩन भहाशाखा

प्रायचम्बक

१३ स्टेशनयी साभान य सवायी साधन 
(भोटयसाइकर) खरयदको रासग टेण्डय 
कागजऩर िमाय बैयहेको ।

भन्त्रारम आन्त्िरयक भासभरा िथा काननु भन्त्रारम प्रशासन, मोजना 
िथा सफऩद् ब्मवस्थाऩन भहाशाखा ।

प्रायचम्बक

१४ प्रदेश भासभरा सूचना केन्त्रको स्थाऩना भन्त्रारम सयुऺा सभन्त्वम भहाशाखा य काननु िजुमभा भहाशाखाफाट 
सूचना केन्त्र सॊचारन काममसफसध िमाय बैयहेको । केन्त्रका 
रासग पसनमचय य उऩकयणहरु िमाय गरयदै ।

50%

१५ भन्त्रारमको सयुऺा ब्मवस्था भन्त्रारम भन्त्रारमभा नमाॉ बवनभा सयेकोरे भन्त्रारमको सयुऺा 
ब्मवस्थाको रासग थऩ सयुऺाकसभमको ब्मवस्था गरयएको ।

100%



१६ २०७५।४।३१ प्रदेश सयुऺा सभन्त्वम ससभसिको फैठक भन्त्रारम प्रदेश सयुऺा सभन्त्वम ससभसिका ऩदासधकायीहरु य 
सयोकायवाराहरु सभेिको उऩचस्चिीभा ऩफहरो फैठक फसी 
प्रदेश स्िरयम शान्त्िी सयुऺाको अवस्था य बावी सयुऺा कामम 
मोजना भाथी छरपर ।

सनमसभि

१७ सफऩद् व्मवस्थाऩन िथा कोष सॊचारन 
सनदेचशका २०७५ िमाय गने कामम

भन्त्रारम  आन्त्िरयक भासभरा िथा काननु भन्त्रारम काननु िजुमभा 
भहाशाखा य सफऩद् व्मवस्थाऩन शाखा ।

भस्मौदा

१८ प्रदेश सयकायको टेसरसबजन प्रशायण 
सॊफन्त्धी

भन्त्रारम नेऩार टेसरसबजनको कोहरऩयु प्रशायण केन्त्रको स्थरगि 
भ्रभण गयी आवश्मक छरपर गरयएको ।

प्रायचम्बक

१९ कायागायका कैदी फन्त्दीहरुको रगि 
सॊकरन

भन्त्रारम सफै चजल्राका कायागायका कैदी फन्त्दीहरुको रगि 
सॊकरन बैयहेको ।

30%

२० द्वन्त्द्व फऩसडिहरुको रगि सॊकरन भन्त्रारम सफै चजल्राफाट द्वन्त्द्व फऩसडिहरुको रगि सॊकरन बैयहेको । 30%

दृष्टव्म् १) भन्त्रारमको फवसबन्न गसिफवसधका रासग www.moial.p5.gov.np हेनुमहोरा ।
2) कुनै गनुासो वा सझुाव बए info@moial.p5.gov.np, secretary@moial.p5.gov.np, internalaffairsp5@gmail.com भा ऩठाउन ु
होर वा पोन नॊ. 071-550627, 071-550623 भा फटऩाउन ुहोरा ।


