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नेपालको संववधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था कायावन्वयनका लानग 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5 र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 2064 को ननयम 
३ मा सबै सावविननक ननकायले आ-आफ्नो कृयाकलाप तथा गनतवनध सम्बन्धी हरुको वववरण ननयनमत 
रूपमा प्रकाजशत गनुवपने कानूनी व्यवस्था छ। सो बमोजिम यस कायावलयको 207९ वैसाख १ देजख 
२०७९ असार मसान्तसम्मको अवनधमा यस मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयबाट सम्पाददत मखु्य 
मखु्य कायवहरु आम नागररकको िानकारीका लानग प्रकाजशत गररएको छ।  
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मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय 
प्रदेश नं. 1, ववराटनगर 

 

आ.व. 207८/7९ (207९ वैसाख देजख 207९ असार मसान्तसम्म) 
 

१ मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको पररचय 

नेपालको संववधान बमोजिम राज्यको सङ्घीय संरचना ननधावरण भएसँगै प्रदेश नं. १ को शासकीय 
प्रबन्धमा महत्वपूणव भनूमका ननवावह गनव एवम ्समग्र प्रदेशको नीनत ननमावण एवम ् व्यवस्थापनको 
समन्वय गने ननकायको रूपमा मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको स्थापना नमनत 2074 
माघ 21 गते भएको हो। प्रदेशको शासकीय प्रबन्धलाई िनमखुी, िवाफदेही र िन उत्तरदायी 
बनाउन सो अनकूुलको ननणवय नलने, ननदेशन ददने र समन्वय एवम ्ननयन्रण गने ननकायको रूपमा 
कायव गदै आएको यस कायावलयको कायवक्षेरनभर सबै प्रदेश मन्रालयहरू तथा प्रदेश कायावलयहरुबाट 
सम्पादन हनुे कायवको रेखदेख, ननयन्रण, ननरीक्षण, समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायव 
पदवछन।् साथै प्रदेश सरकारको कायव सम्पादनका सन्दभवमा सङ्घ तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वयको 
भनूमका ननवावहसमेत यो कायावलयको जिम्मेवारीमा रहेको छ। प्रदेश सरकार (कायवववभािन) 
ननयमावली, २०७८ अनसुार यस कायावलयलाई २९ वटा कायव जिम्मेवारी तोवकएका छन।् यसका 
साथै प्रदेश सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६ र ऐ. ननयमावली, २०७७ ले प्रदान 
गरेका जिम्मेवारी अन्तगवतका कायव समेत मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयले सम्पादन गदै 
आएको छ। 

 

क. कायावलयको दरुदृष्ीिः  
स्वच्छ, सखुी र समनु् नत प्रदेश 

ख. लक्ष्यिः  
सामाजिक न्याय सवहतको समदृ्ध प्रदेश 

ग. उद्दशे्यिः 
• सशुासन अनभववृद्ध गने, 
• प्रदेशमा कायवरत कमवचारीहरुको व्यवस्थापन एवम ्सञ्चालन गनुव र 

• प्रदेशजस्थत मन्रालय तथा कायावलयहरुको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवम ्नागररक मैरी 
बनाउन।ु 
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२ कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

प्रदेश सरकार (कायवववभािन) ननयमावली, २०७८ अनसुार मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को 
कायावलयको कायववववरण यस प्रकार रहेको छिः- 
१. प्रदेश मजन्रपररषद् सम्बन्धी कायव, 
२.  प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन,  
३.  प्रदेशको  अनधकार अन्तगवत ववषयगत नीनत तिुवमाका लानग मन्रालयलाई ननदेशन, स्वीकृनत, 

कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,  
४.  प्रदेश सरकारको कायवववभािन ननयमावली तिुवमा, कायावन्वयन  र अनगुमन 
५.  प्रदेश सरकारको कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा, कायावन्वयन र अनगुमन, 
६.  मन्रालयहरुको कायवको समन्वय, सपुररवेक्षण, ननयन्रण, अनगुमन र मलु्याङ्कन,  
७.  प्रदेश मजन्रपररषद्का ननणवयको कायावन्वयन र अनगुमन,   
८.  ववधेयक तिुवमाका लानग सैद्धाजन्तक सहमनत र तिुवमा भएको ववधेयक मस्यौदाको  स्वीकृनत, 

अध्यादेश िारीका लानग नसफाररस र प्रत्यायोजित ववधायन मजन्रपररषद् बाट िारी गने,  

९.  प्रदेशको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक, शाजन्त सवु्यवस्था एवम ्प्रशासननक गनतववनधहरुको 
अद्यावनधक िानकारी नलन ेर सो को सम्बोधन,  

१०. सशुासन, भ्रष्ाचार ननयन्रण र प्रदेश ननिामती सेवाको सधुार, 
११.  संवैधाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य सङ्घीय तथा प्रादेजशक 

आयोग, प्रदेश कानून बमोजिम गदठत प्रानधकरण लगायत अन्य ननकायसँगको सम्पकव  र 
समन्वय,  

१२.  प्रदेश प्रमखुको ननदेशन कायावन्वयन र प्रनतवेदन,  
१३. उपानध, सम्मान, ववभषूणको नसफाररस तथा  प्रदेश ननिामती सेवा परुस्कार, 
१४.  प्रदेशस्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदानधकारीहरुको ननयजुि 

एवम ्सेवा, सवुवधा सम्बन्धी कानूनको तिुवमा र कायावन्वयन,  
१५.  प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन ववकास योिना तिुवमा र कायावन्वयन,  
१६.  प्रदेश ननिामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीनत तथा कानून तिुवमा 

एवम ्कायावन्वयन,  

१७.  कमवचारीहरुको अनभलेख व्यवस्थापन, 
१८.  प्रदेशस्तरका सरकारी ननकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण, 
१९.  प्रदेशस्तरीय तालीम नीनत तथा मापदण्ड ननधावरण, स्तरीकरण तथा राविय र प्रदेशस्तरका 

तालीम केन्रसँगको सम्पकव  एवम ्समन्वय, 
२०.  प्रदेशस्तरमा सावविननक सेवा ववतरणको न्यूनतम मापदण्ड ननधावरण र सेवाग्राही सन्तवुष् 

सभेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन, 
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२१.  अन्तर प्रदेश पररषद् र सङ्घ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,  
२२.  सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कानूनी अनसुन्धान, कानूनी साक्षरता, ननिःशलु्क कानूनी 

सहायता र न्यायमा पहुँच अनभबवृद्ध, 
२३.  स्थानीय तहका न्यावयक सनमनतहरुको क्षमता ववकास, सम्बन्ध, सहयोग र सहकायव, 
२४. स्थानीय तहहरुको कानून ननमावणमा क्षमता ववकास, सहयोग र सहकायव, 
२५. प्रदेश कानून तिुवमा तथा सझुाव सनमनतको गठन र सो सम्बजन्ध ववनध ननमावण र कायावन्वयन, 
२६. सूचनाको हकसम्बन्धी  कानूनको कायावन्वयनमा समन्वय तथा अनगुमन, 
२७.  राविय मानव अनधकार आयोग र मानव अनधकारसँग सम्बद्ध अन्य ननकायहरुसँगको समन्वय, 

सम्बन्ध र सहकायव, 
२८. मानव अनधकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रबद्धवनका सम्बन्धमा  अनगुमन र प्रनतवेदन,  

२९.  ननवावचन कायवमा सहयोग र समन्वय। 

 

३ िनशजि वववरण  
नेपालको संववधान बमोजिम सङ्घीय इकाईको रूपमा प्रदेश तहको व्यवस्था भए पश्चात प्रदेश 
सरकारको प्रशासननक कायव सम्पादनका लानग छुटै्ट कानूनी व्यवस्था नभएसम्म ननिामती सेवा ऐन, 
2049 तथा कमवचारी समायोिन ऐन, 2075 बमोजिम सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्रालयले स्वीकृत गरेको प्रदेश तहको दरबन्दी संरचना अनरुूप यस कायावलयको कायव सम्पादन 
भइरहेको छ। कायावलयको साङ्गठननक संरचना अनसुार ३ वटा महाशाखा र ७ वटा शाखाहरू 
रहेका छन।् यस कायावलयमा ५२ िनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ। यस कायावलयको प्रमखु 
पदानधकारीको रूपमा प्रदेश सरकारका प्रमखु सजचव (रा.प. ववजशष् शे्रणी) रहने व्यवस्था छ। प्रमखु 
सजचव मातहतमा तीन वटा महाशाखा हेने गरी ३ िना प्रदेश सजचव (रा.प. प्रथम शे्रणी) रहने 
व्यवस्था छ। महाशाखाहरु अन्तगवतका प्रत्येक शाखाको कायव सम्पादनका लानग दशौं/नवौं तहका 
एकिना अनधकृतको साथै कायवबोझ अनसुार चौथो तह देजख आठौं तहसम्मका कमवचारीहरु तथा 
सवारी चालक र कायावलय सहयोगीसम्मका कमवचारीको दरबन्दी रहेको छ। यस कायावलयको 
दरबन्दी वववरण र सङ्गठन संरचना यस प्रकार हरेको छ। 

• स्वीकृत दरवन्दी सङ्खख्या-52 

• कायवरत कमवचारी सङ्खख्या-४१ 

• सङ्घमा दरवन्दी भइ हाल यस कायावलयमा कायवरत रहेका-१५ 

• यस प्रदेशमा समायोिन भइ कायवरत रहेका-१६ 

• करार सेवा अन्तगवतका कमवचारी-1० 
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(क) कायावलयको दरबन्दी तेररि 

पद सेवा /समूह शे्रणी वा तह 
कूल स्वीकृत 
दरबन्दी 

पदपूती भएको 
स्थायी दरबन्दी 

कूल ररि 
स्थायी दरबन्दी 

कैवफयत 

प्रमखु सजचव   प्र.  ववजशष्   १ १ ०  
प्रदेश सजचव   प्र/सा.प्र.  रा.प.प्रथम   २ २ ०  
प्रदेश सजचव   न्या/कानून  रा.प.प्रथम   १ १ ०  
उपसजचव   प्र/सा.प्र.  रा.प.दितीय   ७ २ ५  
उपसजचव न्या/कानून रा.प.दितीय   १ १ ० 

 
शाखा अनधकृत   प्र/सा.प्र.  रा.प.ततृीय ८ ६ २ 
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(ख) सङ्गठन संरचना अनसुारको कायव ववभािन 

 

१. बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 
▪ मजन्रपररषद् सम्बन्धी कायव,  
▪ प्रदेश सरकारको कायवववभािन तथा कायवसञ्चालन,  

▪ प्रदेशको कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा र कायावन्वयन,  

▪ मजन्रपररषद्का ननणवयको कायावन्वयन र अनगुमन,  

▪ प्रदेशनभरको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन,  

▪ प्रदेशको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक, शाजन्त सवु्यवस्था एवम ्प्रशासननक गनतववनधहरुको 
अद्यावनधक िानकारी र सम्बोधन,  

▪ संवैधाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य सङ्घीय तथा प्रादेजशक 
आयोगसँगको सम्पकव  र समन्वय,  

▪ प्रदेश प्रमखुको ननदेशन कायावन्वयन र प्रनतवेदन, 
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क) प्रशासन तथा बैठक शाखा 
१. मजन्रपररषद्को कायव  , 

१.१ प्रदेश मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद् कायावलयको व्यवस्थापन 

▪ कमवचारी प्रशासन  

▪ आनथवक प्रशासन 

▪ कायावलय तथा सवारी साधन व्यवस्थापन 

▪ जिन्सी व्यवस्थापन  

१.२. बैठक समारोह व्यवस्थापन 

▪ कमवचारी बैठक  

▪ सजचव बैठक  

▪ सभा समारोह व्यवस्थापन  

▪ बैठकको ननणवयको कायावन्वयन, अनभलेजखकरण र अनगुमन 

१.३. प्रदेश मजन्रपररषद् बैठक व्यवस्थापन तथा अनभलेखीकरण 

▪ बैठकको व्यवस्थापन  

▪ ववनभन्न प्रदेश मन्रालयहरुबाट प्राप्त प्रस्ताव र सो साथ पठाइएका कागिातहरु 
िाँच गरी कानून सम्मत भए प्रस्ताव दताव गने। 

 

२. प्रदेश सरकारको कायवववभािन तथा कायवसञ्चालन,  

2.1 कायव ववभािन अनसुार मन्रालयहरुबाट सम्पादन हनुे कायवको अनगुमन तथा ननदेशन 
गने। 

2.2 प्रदेश नभरका ववनभन्न मन्रालयहरुको काम, कारवाहीको ननयनमत अनगुमन, ननरीक्षण 
गने। 

2.3 प्रदेश नभर ननयम, कानून, ववनध, कायव ववभािन र प्रविया अनसुार शासन व्यवस्था 
सञ्चालन गने गराउने। 

३. प्रदेशको कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा र कायावन्वयन,  

3.1 प्रदेश सरकारको कायव सम्पादन ननयमावली तिुवमा गरी स्वीकृनतका लानग मजन्रपररषद् मा 
पेश गने।  

3.2 स्वीकृत कायव सम्पादन ननयमावली बमोजिम कायावन्वयनका लानग प्रदेश मन्रालयहरुमा 
लेखी पठाउने। 

४. मजन्रपररषद्का ननणवयको कायावन्वयन र अनगुमन,  

५. तोवकएका अन्य ववषयहरु 
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ख) सूचना तथा समन्वय शाखा  

१. प्रदेशनभरको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन: 
1.1 सेवाग्राही मैरी शासन व्यवस्था सञ्चालनका लानग आवश्यक अनगुमन गने।  

1.2 प्रदेश सरकारका ववनभन्न मन्रालयहरुको कायव ववभािन तथा सोको कायावन्वयन गने  
गराउने। 

1.3 प्रदेशको वेव साइट ननमावण, ववकास, ननयनमत अपडेटको काम गने।  

1.4 सशुासन तथा सूचनाको हक सम्बन्धी बमोजिम ननयनमत प्रकाशन गनुव पने, वववरणहरु 
प्रकाजशत गरे नगरेको ननयनमत अनगुमन गने। 

२. प्रदेशको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक, शाजन्त सवु्यवस्था एवम ्प्रशासननक गनतववनधहरुको 
अद्यावनधक िानकारी र सम्बोधन: 

2.1 प्रदेशनभरको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक, शाजन्तसवु्यवस्था एवम ्प्रशासननक 
गनतववनधको सूचक र सो को प्रगती मापनका आधारहरु तयार गने। 

2.2 सूचकहरुको मानसक रुपमा आकँडा वववरण तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोमा सधुार, पररवतवन 
वा अन्य कुनै थप व्यवस्था गनुव पने भएमा सम्बजन्धत मन्रालयलाई ननदेशन गने 
गराउने र एवककृत प्रदेशको अवस्थाको प्रनतवेदन तयार गने। 

३. संवैधाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य सङ्घीय तथा प्रादेजशक 
आयोगसँगको सम्पकव  र समन्वय,  

3.1 संवैधाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य सङ्घीय तथा प्रादेजशक 
आयोगको सम्बन्धमा नीनत कानून ननदेजशका/कायवववधी तयार गने। 

3.2 कानून, नीनतगत ननणवयहरु कायावन्वयन तथा प्रगनत जस्थती वववरण आवनधक रुपमा माग 
गने र सो ननकायहरुको प्रस्तावहरु मजन्रपररषद् मा पेश गने व्यवस्था नमलाउने। 

3.3 संवैधाननक ननकायहरुसँग सञ्चार रणनीनत तयार गरी लाग ुगने।   

3.4 आवश्यक पने कमवचारी तथा सेवा सवुवधाको व्यवस्था गने गराउने। 

४. प्रदेश प्रमखुको ननदेशन कायावन्वयन र प्रनतवेदन, 

४.१ प्रदेश प्रमखुज्यूबाट ववनभन्न सावविननक समारोह, ददवस, िस्ता कायविमहरुमा ददइएको 
सन्देश, प्रशे ववज्ञप्ती विव्यहरु आवश्यकता अनसुार सङ्कलन तथा अध्ययन गरी 
अनभलेख बनाई मखु्य मखु्य ववषयहरु प्रमखु सजचवज्यू समक्ष पेश गने। 

५. अन्य तोवकएको कायवहरु। 

 

२. शासकीय सधुार तथा समन्वय महाशाखा 
1 प्रदेशको नीनत तिुवमा, स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,  

2 मन्रालयहरुको कायवको समन्वय, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र ननयन्रण,  
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3 प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन ववकास योिना तिुवमा र कायावन्वयन,  

4 सशुासन, भ्रष्ाचार ननयन्रण र प्रशासन सधुार,  

5 अन्तरप्रदेश पररषद् र सङ्घ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,  

6 ननवावचन कायवमा सहयोग र समन्वय,  

7 प्रदेश ननिामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तिुवमा एवम ्कायावन्वयन र अनभलेख व्यवस्थापन,  

8 प्रदेशस्तरका सरकारी ननकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण,  

9 प्रदेशस्तरीय तानलम, नीनत तथा मापदण्ड ननधावरण र स्तरीकरण तथा राविय र प्रदेशस्तरका 
तानलम केन्रसँगको सम्पकव  एवम ्समन्वय,  

10 प्रदेशस्तरमा सावविननक सेवा ववतरणको न्यूनतम मापदण्ड ननधावरणन र सेवाग्राही सन्तवुष् 
सभेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन, 

क) योिना अनगुमन तथा ननतिा व्यवस्थापन शाखा 
१. प्रदेशको नीनत तिुवमा, स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन,  

१.१ प्रदेश सरकारको नीनत तिुवमा तथा आवनधक योिना, गरुु योिना तयार गरी 
स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषद् मा पेश गने व्यवस्था गने। 

1.2 स्वीकृत नीनत अनसुार योिना कायविम आयोिना तयार गरी कायावन्वयनका लानग 
मन्रालयहरुमा लेखी पठाउने।  

1.3 आयोिना, प्रस्ताव ढाँचा/परीक्षण चरण आदद मन्रालयहरुसँग छलफल गरी अजन्तम 
स्वरुप बनाई स्वीकृतीका लानग पेश गने।  

1.4 प्रदेश सरकारको ववषयगत नीनत ववश्लषेण र कायावन्वयनको काममा सहयोग परु् याउने।  

1.5 समय सापेक्ष रुपमा नीनत ववश्लषेण गरी पररवतवन गनव सझुाव पेश गने।  

1.6 नीनत कायावन्वयन भए नभएको आवनधक रुपमा अनगुमन गने।  

२. मन्रालयहरुको कायवको समन्वय, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र ननयन्रण,  

2.1 अन्तर मन्रालयबीच कायव ववभािन/कायव ववस्ततृीकरणको आधारमा समन्वय गने। 

2.2 मन्रालयहरुबाट सम्पाददत कामहरुको मानसक, चौमानसक, वावषवक प्रगनत माग गने।  

2.3 मन्रालयबाट सम्पादन हनुे कायविम/आयोिनाका कामहरुको वावषवक कायवयोिना 
तयार पानव लगाई पेशगनव लगाउने।   

2.4 मन्रालयबाट सम्पाददत कामहरुको सपुरीवेक्षणको लानग उपलब्धीको सूचाङ्कहरु तयार 
गनव लगाई अनगुमन गने।  

2.5 मन्रालयबाट सम्पाददत कामहरुको मानसक, चौमानसक तथा वावषवक सनमक्षा गने। 
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२.६ मन्रालयबाट सम्पाददत कामहरुको कागिात मागेर वा आवश्यकता अनसुार स्थलगत 
अनगुमन गरी कायावन्वयन जस्थती प्रनतवेदन तयार गरी सधुारको लानग सम्बजन्धत 
मन्रालयहरुमा पठाउने। 

२.७ मन्रालयबाट सम्पाददत कामहरुको आवनधक मूल्याङ्कन गने।  

2.८ प्रमखु सजचवस्तरको ननणवयहरुको कायावन्वयन भए नभएको अनगुमन गने।  

2.९ तोवकएका ववजशष् कायवयोिना अनगुमन तथा उपलब्धीको जस्थती प्रनतवेदन र 
अनभलेजखकरण गने। 

2.१० मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद् कायावलयबाट आयोिना गररने गोष्ठी, सेनमनार, अन्तरविया 
लगायतका कायविम व्यवस्थापन गने गराउने। 

३. अन्य तोवकएको कायवहरु। 

ख) आनथवक तथा पूवावधार शाखा 
१. प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन ववकास योिना तिुवमा र कायावन्वयन,  

1.1 प्रदेश स्तरका सबै सरकारी ननकायहरुको सङ्गठन ढाँचा तोवकएको कायव प्रवाह अनसुार 
एवकन तयार गने। 

1.2 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गने गराउने।  

1.3 प्रदेश स्तरका सबै सरकारी ननकायहरुको व्यवस्थापन परीक्षण गने।  

1.4 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी कायवववनध  
बनाउने।  

1.5 दरवन्दी स्वीकृनत गने गराउने।  

1.6 कमवचारी ननयजुि, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा सम्बन्धी कायव गने।  

1.7 प्रोत्साहन, परुस्कार, दण्ड, मनोनयन िस्ता कायव गने गराउने। 

1.8 प्रदेशका सबै ननकायहरुको भौनतक संरचनाको अनभलेख तयार गने। 

1.9 प्रदेशका सबै ननकायहरुको बिेट खचव मापदण्ड तयार गने। 

1.10 भौनतक संरचनाको उत्पादन/उत्पादकत्व अनभववृद्धमा िोड ददने। 

२. अन्य तोवकएको कायवहरु। 

ग) शासकीय सधुार तथा सञ्चार शाखा  
१. सशुासन, भ्रष्ाचार ननयन्रण र प्रशासन सधुार,  

1.1 प्रदेश सरकारका प्रत्येक ननकायको आन्तररक ननयन्रण प्रणाली तयार गरी लाग ुगने। 

1.2 प्रदेशमा सशुासन कायम गने र भ्रष्चार ननयन्रण गने सम्बन्धमा आवश्यक नीनत तथा 
कायवववनध बनाई लाग ुगने गराउने।  

1.3 सशुासन कायम गनव सङ्घीय सरकार तथा प्रदेशको कायव प्रकृती अनसुारको सशुासन 
कायवयोिना तयार गनव ववनभन्न सूचकहरु ननधावरण गने।  
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1.4 कायवयोिना अनसुार ववनभन्न मन्रालय तथा मातहत ननकायको कामको अनगुमन 
सपुरीवेक्षण गरी आवश्यक ननदेशन ददने।  

1.5 नछटो छररतो भ्रष्चार रवहत सशुाशनयिु र िनमखुी शासन सञ्चालनका लानग प्रशासन 
सधुारका कदम चाल्ने।  

1.6 प्रशासन सधुार सझुाव सनमनत गठन गरी प्राप्त सझुावका आधारमा आवश्यक सधुारका 
कायव गने। 

1.7 प्रविा, सचुना अनधकारी तथा अन्य सम्पकव  अनधकारी तोक्ने व्यवस्था गने।  

1.8 हेलो सरकारको व्यवस्थापन गने गराउने।  

1.9 िनगनुासोको सनुवुाई कायव प्रगनत र अनभलेख व्यवस्थापन गने गराउने।  

1.10 प्रसे भेटघाट कायविमको व्यवस्था नमलाउने।  

1.11 िनतासँग मखु्यमन्रीको कायविमको व्यवस्था नमलाउने।  

1.12 छापा तथा ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमहरको लगत सङ्कलन, सञ्चारकमीहरुसँग समन्वय र 
परकार भेटघाटको व्यवस्था नमलाउने।  

२. अन्तरप्रदेश पररषद् र सङ्घ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध,  

2.1 अन्तर प्रदेश पररषद् र सङ्घ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र 
अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी नीनत तथा योिना तिुवमा गने।  

2.2 एक प्रदेशको बीचमा भए गरेका कामहरुको एकआपसको अनभुव र सहयोग आदान 
प्रदान गने। 

2.3 स्थानीय तह र सङ्घको बीचमा पलुको काम गने।  

2.4 स्थानीय तहसँग स्थानीय तह र प्रदेशबीचको नीनत तथा कायविमको समन्वय, तिुवमा 
कायवन्वयन गने गराउने। 

३. ननवावचन कायवमा सहयोग र समन्वय,  

3.1 ननवावचन कायवमा समन्वय गने गराउने।  

3.2 ननवावचनलाई कमवचारी व्यवस्थापन गने। 

3.3 ननवावचनलाई चावहने नीनत, ननदेजशका स्वीकृत गने गराउने।  

3.4 ननवावचनलाई आवश्यक पने सहयोग उपलब्ध गराउने। 

४. प्रदेश ननिामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तिुवमा एवम ्कायावन्वयन र अनभलेख व्यवस्थापन,  

4.1 प्रदेश ननिामती सेवाको गठन, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीनत, काननु 
तथा मापदण्डको तिुवमा गरी प्रदेश सभामा पेश गने।  

4.2 प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग समन्वय गरी लोक सेवाको परामशवमा ऐन, ननयम तथा 
नीनत तिुवमा गरी प्रदेश सभामा पेश गने। 
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५. प्रदेशस्तरका सरकारी ननकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण 

5.1 प्रदेश मातहतका ननकायहरुको सङ्गठन संरचना तयार गने, पद दताव गने लगायत प्रदेश 
ननिामती वकताबखानाले सम्पादन गने कायवहरु गने। 

६. प्रदेशस्तरीय तानलम, नीनत तथा मापदण्ड ननधावरण र स्तरीकरण तथा राविय र प्रदेशस्तरका 
तानलम केन्रसँगको सम्पकव  एवम ्समन्वय,  

७. प्रदेशस्तरमा सावविननक सेवा ववतरणको न्यूनतम मापदण्ड ननधावरण र सेवाग्राही सन्तवुष् 
सभेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन, 

7.1 प्रदेश स्तरमा सावविननक सेवा ववतरणको न्यूनमत मापदण्ड ननधावरण गने।  

7.2 सेवाग्राही सन्तवुष् मापनको सभेक्षण गने।  

7.3 सेवा प्रवाहको अनगुमन गने।  

7.4 सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गने। 

८. अन्य तोवकएको कायवहरु। 

३. कानून तथा संवैधाननक मानमला महाशाखा 
1 ववधेयक, अध्यादेश, ननयम तथा आदेशको तिुवमा, स्वीकृनत वा िारी, 
2 गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमवचारी र कायावलयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तिुवमा। 

3 मानवअनधकारको संरक्षण र प्रवद्धवन।  

4 प्रदेशस्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदानधकारीहरुको ननयजुि 
एवम ्सेवा, सवुवधा सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको तिुवमा र कायावन्वयन। 

क) कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 
१. ववधेयक, अध्यादेश, ननयम तथा आदेशको तिुवमा, स्वीकृनत वा िारी, 

1.1 मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयबाट प्रदेश मजन्रपररषद् मा पेश हनुे प्रस्ताव, 

आदेश, ननयमावलीहरुको मस्यौदा तयार गरी पेश गने।  

1.2 प्रदेशका मन्रालयहरुबाट प्राप्त प्रस्ताव र प्रस्तावसाथ संलग्न कागिातहरुमध्ये कानूनी 
िवटलता भएका कागिातहरु नभडान,परीक्षण तथा चेक िाँच गरी कानून सम्मत 
देजखएमा प्रस्ताव दतावको लानग मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको बैठक 
शाखामा पठाउने।  

1.3 स्वीकृत आदेश ननयमावली कायवन्वयन गनव लेखी पठाउने। 

 

२. सङ्घीय सरकारको स्वीकृनत बमोजिम दिपक्षीय वा बहपुक्षीयस्तरमा भएका सजन्ध, सम्झौता वा 
सहमनत कायावन्वयन,  
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2.1 सन्धी, सम्झौता, सहमनत गने अवस्थामा कागिातको कानूनी जस्थती तथा कानून सम्मत 
भए नभएको एवकन गने र सो सम्बन्धमा मजन्रपररषद् मा राय सझुाव ददने। 

2.2 यस्तो सन्धी, सम्झौता कायवन्वयन अनगुमन गने गराउने र सो को आवनधक प्रगनत 
सनमक्षा गने गराउने। 

३. गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमवचारी र कायावलयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तिुवमा। 

४. अन्य तोवकएको कायवहरु। 

ख) मानव अनधकार तथा संवैधाननक मानमला शाखा 
१. मानव अनधकारको संरक्षण र प्रवद्धवन,  

1.1 मानव अनधकारको संरक्षण र प्रवद्धवन सम्बन्धी मापदण्ड/सङ्घीय सरकार समेतको 
अवस्था सम्बन्धी नीनत तयार गरी स्वीकृनतको लानग मजन्रपररषद् मा पेश गने र 
स्वीकृत भए अनसुार पालना गने गराउने।  

1.2 मानव अनधकार सम्बन्धी गोष्ठी, सेनमनार, प्रचार प्रसार सम्बन्धी कायव गने।  

1.3 कारागार सधुार सम्बन्धी नीनत तिुवमा गरी स्वीकृनतको लानग पेश गने। 

1.4 मानव अनधकार नीनत अनसुार काम भए नभएको कायवमा सवेक्षण गरर गराई जस्थती 
प्रनतवेदन तयार गने। 

२. प्रदेशस्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदानधकारीहरुको ननयजुि 
एवम ्सेवा, सवुवधा सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको तिुवमा र कायावन्वयन,  

2.1 प्रदेश स्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन सम्बन्धी ऐन कानूनको तिुवमा गरी 
प्रदेश सभामा पेश गने।  

2.2 प्रदेश स्तरका आयोग ननकायहरुको पदानधकारीहरुको ननयिुी एवम ्सेवा सवुवधा 
सम्बन्धी कानून तथा नीनत तिुवमा गरी प्रदेश सभामा पेश गने। 

३. अन्य तोवकएको कायवहरु। 

4. सजचवालय सम्बन्धी 
 

क) मखु्यमन्रीको सजचवालय 

१. मखु्यमन्रीको ननिी सजचवालयको व्यवस्थान तथा सञ्चालन 

1.1 भेटघाट तथा कायविम तानलका तयार गने।  

1.2 सञ्चार व्यवस्थापन गने।  

1.3 फायल नोट तयार गने तथा प्राप्त परहरुको अनभलेख राख्न।े  

1.4 मखु्यमन्रीज्यूको सजचवालयको हैनसयतले पराचार सम्बन्धी कायव गने गराउने।  

1.5 प्रदेश सरकारको कायवहरुको नोट तयार गरी िानकारी गराउने।  

1.6 प्रदेश मन्रीहरुको भ्रमण स्वीकृनतको व्यवस्थापन गने। 
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२. तोवकएका अन्य ववषयहरु।  

ख) प्रमखु सजचवको सजचवालय 

१. प्रमखु सजचवज्यूको ननिी सजचवालयको व्यवस्थान तथा सञ्चालन 

1.1 भेटघाट तथा कायविम तानलका तयार गने।  

1.2 सञ्चार व्यवस्थापन गने।  

1.3 फायल नोट तयार गने तथा प्राप्त परहरुको अनभलेख राख्न।े  

1.4 प्रमखु सजचवज्यूको सजचवालयको हैनसयतले पराचार सम्बन्धी कायव गने गराउने।  

1.5 प्रदेश सरकारको सजचव बैठकको नोट तयार गरी िानकारी गराउने।  

1.6 प्रमखु सजचवज्यूको भ्रमण स्वीकृनतको व्यवस्थापन गने। 

२. तोवकएका अन्य ववषयहरु।  

 

४ कायावलय अन्तगवतका महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार पदानधकारी 
 

महाशाखा प्रदेश सजचव शाखा पद कमवचारीको नाम ठेगाना 

बैठक 
तथा 

प्रशासन 
महाशाखा 

श्री
 उ

द्धव
 प्र

सा
द 

ररि
ाल

 

प्रशासन तथा बैठक 
शाखा 

उपसजचव श्री कोवपला राइव खोटाङ्ग 

लेखा अनधकृत श्री पषु्पा दाहाल मोरङ्ग 

अनधकृतस्तर सातौं श्री िानकुा न्यैपाने भोिपरु 

अनधकृतस्तर छैठौं श्री राम कुमार मेहता सनुसरी 
कम््यटुर अनधकृत(छैठौं) श्री ववशो रािवंशी ववराटनगर 

कम््यटुर अपरेटर श्री वकरण ढकाल ववराटनगर 
कम््यटुर अपरेटर श्री सवुकन्र कुमार साह िनकपरु 
सहायक पाँचौ श्री तलुसी प्रसाद दाहाल ववराटनगर 
सहायक पाँचौं श्री प्रमेप्रसाद आचायव ववराटनगर 
सहायक पाँचौं श्री ननरि दनावल झापा 
लेखापाल श्री जिवन सवेुदी भोिपरु 

खररदार श्री सपना सवेुदी दंगाल ववराटनगर 

ह.स.चा. श्री भीम बहादरु शे्रष्ठ इनरूवा 
ह.स.चा. श्री पूणव बहादरु बस्नेत ववराटनगर 

ह.स.चा. श्री ददपक राई रामधनुी 
ह.स.चा. श्री सजुशल गरुूङ सनुसरी 
ह.स.चा. श्री नमन बहादरु तामाङ भोिपरु 

का.स. पाचौं श्री  नन्दराि पोखरेल ववराटनगर 
का.स. श्री गंगा शे्रष्ठ इनरुवा 
का.स. श्री रािन प्रसाद भट्टराई ववराटनगर 
का.स. श्री नवटलाल माझी दहुवी 
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का.स. श्री अनिु मेहतर ववराटनगर 
का.स. श्री दगुाव अनधकारी सनुसरी 
का.स. श्री गिानन्द ठाकुर ववराटनगर 

का.स. श्री शजुशला खनतवडा ववराटनगर 
सूचना तथा सञ्चार 
समन्वय शाखा 

 कम््यूटर अनधकृत(आठौं) श्री जक्षनतश भट्टराई ववराटनगर 

शासकीय 
सधुार 
तथा 

समन्वय 
महाशाखा 

श्री
 कृ

ष्ण
 प्र

सा
द 

सा
पक

ोट
ा 

योिना अनगुमन 
तथा ननतिा 

व्यवस्थापन शाखा 

उपसजचव श्री गौतमराि अमात्य  

शाखा अनधकृत श्री कोववद ढकाल ववराटनगर 
शाखा अनधकृत श्री अवकल वस्नेत भोिपरु 

आनथवक तथा 
पूवावधार शाखा 

अनधकृतस्तर सातौं श्री ददनेश ढुङ्गाना मोरङ्ग 

शासकीय सधुार 
तथा सञ्चार शाखा 

शाखा अनधकृत श्री नडकेन्र प्रसाद सवेुदी तेह्रथमु 

शाखा अनधकृत श्री नववन काकी मोरङ 

अनधकृतस्तर छैठौ श्री काशीराि परािलुी मोरङ्ग 

कानून 
तथा 

संवैधाननक 
मानमला 
महाशाखा 
  

श्री
 वक

शो
र 
कुम

ार 
चौ
धर

ी 

कानून तथा फैसला 
कायावन्वयन शाखा 

उपसजचव (कानून) श्री सजुशला पौडेल भट्टराई काठमाडौं 
ना.स.ु श्री ववटु काकी रङ्गेली 

मानव अनधकार 
तथा संवैधानी 
मानमला शाखा 

अनधकृतस्तर सातौं श्री रािेन्र परािलुी ववराटनगर 

खररदार श्री जचरजिवी दाहाल संखवुासभा 

सजचवालय 

  

प्रमखु सजचवज्यूको 
सजचवालय 

अनधकृतस्तर छैंठौ श्री रािन कुमार कोइराला सनुसरी 
का.स. श्री ववना मैनाली ववराटनगर 

का.स. श्री रववन लामा ववराटनगर 

 

५ कायावलयबाट सम्पादन भएका कामको वववरण  

५.१. बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 
प्रदेश मजन्रपररषद्को बैठक 

मवहना बैठक सङ्खख्या ननणवय सङ्खख्या 
माघ २ ११ 
फागणु २ ६ 
चैर ४ १८ 

िम्मा ८ ३५ 
➢ यस अवनधमा सम्पन्न प्रदेश मजन्रपररषद्को ८ (आठ) वटा बैठकको व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायव सम्पादन भएको। 
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➢ ववनभन्न नमनतमा सम्पन्न सजचव वैठकको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव भएको।  

➢ कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी कायव भएको।  

५.२. शासकीय सधुार तथा समन्वय महाशाखा 
➢ १३७ स्थानीय तहका प्रमखु, उप-प्रमखु, प्रदेश मन्रालयका सजचव, मन्री, मखु्यमन्री, 

प्रदेश सभाका ववषयगत सनमनतका सभापनत, सभामूख, उप-सभामूख सहभागी भएको 
वहृत छलफल तथा अन्तरकृय कायविम सम्पन्न भएको ।  

➢ बटम अप एप्रोचको अवधारणा अनरुुप प्रदेश अन्तगवतका सबै स्थानीय तह समेट्ने गरी 
१४ जिल्लामा प्रदेशका मा. मन्री तथा सजचव सजम्मनलत भई योिना तिुवमा तथा बिेट 
ननमावण सम्बन्धी अन्तरकृया तथा छलफल । 

➢ प्रदेश समन्वय पररषद्को बैठक संचालन तथा कायवववनध २०७९ स्वीकृत । 

➢ प्रदेश सरकारको स्वीकृत वावषवक नीनत तथा कायविमको कायावन्वयन 

➢ प्रदेश सरकारको आगामी आ.ब ०७९/८० को वावषवक नीनत तथा कायविम तिुवमा । 

➢ प्रदेश मन्रालय तथा ननकायबाट सम्पन्न वियाकलापको वववरण सङ्कलन गरी पसु्तक 
तयार ।   

➢ कायावलयमा पनव आएका माग, ननवेदन, ज्ञापन पर लगायतका ववषय सम्बोधनका लानग 
सम्बजन्धत ननकायहरूमा पराचार भएको। 

➢ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायविम अन्तगवतका ववनभन्न कृयाकलापहरूको 
कायावन्वयन प्रकृया अगानड बढाइएको।  

५.३. कानून तथा संवैधाननक मानमला महाशाखा 
यस अवनधमा देहायका ऐन तथा ननदेजशका प्रमाजणत भई भइव लागू भएकोिः 

➢ प्रदेश ववननयोिन ऐन, २०७९ 

➢ प्रदेश आनथवक ऐन, २०७९ 

➢ वकशोरी सशिीकरण कायविम सञ्चालन ननदेजशका, २०७९ 

 

५.4. सजचवालय सम्बन्धी 
 

५.4.१ मखु्यमन्रीको सजचवालय 

➢ प्रदेश मजन्रपररषदको बैठकको सन्दभवमा माननीय मखु्यमन्री एवं मन्रीज्यूहरूको समय 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गररएको । 

➢ माननीय मखु्यमन्रीसमक्ष पेश हनु आएका वट्पणी आदेश, ननवेदन, मागपर, ज्ञापनपर 
लगायतमा माननीय मखु्यमन्रीबाट भएको तोक, आदेश, ननदेशन सवहतका ववषयमा 
आवश्यक सम्बोधनका लानग प्रमखु सजचव समक्ष पठाइएको। 
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➢ माननीय मखु्यमन्रीज्यूसँगको बैठक, छलफल, भेटघाट कायविमको व्यवस्थापन 
गररएको । 

➢ माननीय मखु्यमन्रीज्यूको ननदेशानसुार ववनभन्न मन्रालय तथा कायावलयहरुमा आवश्यक 
समन्वय गररएको। 

 

५.4.२ प्रमखु सजचवको सजचवालय 

➢ प्रमखु सजचव समक्ष पेश हनुे प्रदेश मजन्रपररषद्को बैठकसँग सम्बजन्धत फाइल, वट्पणी-
आदेश, ननवेदन लगायतका कागिातहरूको दताव एवम ् चलानी र सम्बजन्धत 
महाशाखा/शाखा तथा ननकायहरूमा पठाउने कायव गररएको । 

➢ प्रमखु सजचव माफव त माननीय मखु्यमन्रीसमक्ष पेश हनुे तथा मातहतका महाशाशा/शाखा 
एवम ्अन्य ननकायहरूमा सम्प्रषेण हनुे वट्पणी आदेश, ननवेदन, मागपर, ज्ञापनपर 
लगायतका कागिातहरू ननदेशानसुार सम्बजन्धत ठाउँमा परु् याइएको। 

➢ प्रमखु सजचवसँगको बैठक, छलफल तथा भेटघाट कायविमको व्यवस्थापन गररएको। 

➢ प्रमखु सजचवको ननदेशानसुार ववनभन्न ननकाय तथा पदानधकारीहरुसँग आवश्यक समन्वय 
गररएको। 

 
 
 
 

६ प्रविा, सूचना अनधकारी र गनुासो सनु्न ेअनधकारीको वववरण 

यस कायावलयको काम कारवाही सम्बन्धी महत्वपूणव सूचनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका 
लानग एक िना प्रविाको व्यवस्था गररएको छ। प्रदेश सजचव (रािपरावङ्कत प्रथम शे्रणी) लाई 
कायावलयको प्रविाको रूपमा जिम्मेवारी तोवकएको छ भने अन्य सूचना समन्वय एवम ्
व्यवस्थापनको लानग सूचना अनधकारीको व्यवस्था गररएको छ। रािपरावङ्कत दितीय शे्रणीका 
दइुव िना अनधकृतलाई कायावलयको सूचना अनधकारी र गनुासो सनेु्न अनधकारीको जिम्मेवारी 
तोवकएको छ। तोवकएको ढाँचामा ननवेदन ददई यस कायावलयसँग सम्बजन्धत सूचना कानून 
बमोजिम प्राप्त गनव सवकने व्यवस्था रहेको छ। 

प्रविाको वववरण 

नाम  :  उद्धव प्रसाद ररिाल 

पद  :  प्रदेश सजचव 

महाशाखा  :  बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 
सम्पकव  नं.  :  ९८५२०६८००७ 

इमेल :  info.ocmcm@p1.gov.np 
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सूचना अनधकारीको वववरण 

नाम  :  सजुशला पौडेल भट्टराई 

पद  :  उपसजचव 

शाखा  :  कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 
सम्पकव  नं.  :  ०२१-४७०१६६ 

इमेल :  info.ocmcm@p1.gov.np 

 

गनुासो सनु्न ेअनधकारीको वववरण 

नाम  :  कोवपला राइव 
पद  :  उपसजचव 

शाखा  :  प्रशासन तथा बैठक शाखा 
सम्पकव  नं.  :  ९८४२९५४२५४ 

इमेल :  admin.ocmcm@p1.gov.np 
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७ मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, गठन आदेश र 
कायवववनधको सूची 
ऐनिः 
१. मखु्यमन्री र मन्रीको पाररश्रनमक तथा सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

२. प्रदेश सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७५ 

३. वहृत ववराट ववकास क्षेर सम्बन्धी ऐन, २०७६ 

४. सावविननक ननिी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्रानधकरण ऐन, 2076 

 

ननयमावलीिः 
१. सावविननक ननिी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्रानधकरण ननयमावली, २०७७ 

२. प्रदेश सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०७७ 

३. प्रदेश प्रजशक्षण केन्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ननयमावली, 207७ 

गठन आदेशिः 
१. प्रदेश योिना आयोग (गठन तथा कायव सञ्चालन) आदेश, २०७५ 

कायवववनधिः 
१. प्रदेश सेवाका कमवचारी पदस्थापना तथा सरुवा सम्वन्धी कायवववनध, 207६ 

२. प्रदेश नं. १ कोरोना िनसरुक्षा कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायवववनध, २०७६ 

३. िनतासँग मखु्यमन्री कायविम सञ् चालन कायवववनध, २०७८ 

४. स्वचानलत ववद्यतुीय कायावलय प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायवववनध, २०७८ 

५. कानून तिुवमा तथा सझुाव सनमनत (गठन तथा सञ्चालन) कायवववनध, २०७८ 

 

८ आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी वववरण 

आ.व. २०७८/७९ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको र्स अवलि (बैसाख-असाढ) को लवत्तीर् प्रगलत लथिलतिः 

क्र.स. बजेट उप-शिर्षक 
शिशियोशजत 

शिशिय प्रगशत % कैशियत 
बजेट खर्ष 

१ 

प्रदिे तथा स्थािीय िासि सहयोग 

कायषक्रम(सङ्घ िसतष 

अिुदाि)[३०१९११२०३] 

२,६५,५०,०००.०० १,६१,०९,५६६.४० ६०.६७% 

 

२ 

प्रदिे तथा स्थािीय िासि सहयोग 

कायषक्रम(सङ्घ िसतष 

अिुदाि)[३०१९११२०४] 

१,५००,०००.०० ५५२,६८३.०० ३६.८४ % 

 

३ 
 मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपरिर्दक्ो 

कायाषलय[३०१०००११३] 
५८,४३,५५,०००.०० ७,८९,१४,४६६।९४ ६४.४३% 
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४ 
मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपरिर्दक्ो 

कायाषलय[३०१०००११४] 
१,५५,००,०००.०० ९९,८६,७६३.०० ६४.४३% 

 

र्स अवलि (माघ-चैत्र) को अन्र् आम्दानी तिा खचयको लववरणिः 

शस.िं. शिििण आम्दािी खर्ष बााँकी  कैशियत 

१ धिौटी     

२ िाजस्ि ३००००.०० ०.०० ६०५००.००  

३ कोिोिा जिसिुक्षा कोर् २१८५५२७०५.१४ ०.०० २१८५५२७०५.१४  

 

९ कायावलयको वेवसाइट 

प्रदेश सरकार, मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको वेवसाइट ठेगाना 
www.ocmcm.p1.gov.np रहेको छ। यस वेवसाइटमा माननीय मखु्यमन्री, प्रदेश मजन्रपररषद्, 
प्रदेश सरकारका प्रमखु सजचव लगायत यस कायावलयसँग सम्बजन्धत सूचना, िानकारी, नीनत, 
ननयम, ऐन, कानूनहरू उपलब्ध रहेका छन।् 

 

१० गनुासो व्यवस्थापन 
नागररक वा अन्य कायावलयबाट प्राप्त ननवेदन तथा उिरुी मखु्यमन्री वा प्रमखु सजचव समक्ष 
पेश हनुे। मखु्यमन्री वा प्रमखु सजचवबाट सम्बजन्धत महाशाखामा कायव सम्पादन गनव तोक 
आदेश भए पश्चात सम्बजन्धत महाशाखा आफैँ ले सम्बोधन गनुव पने ववषय भए सोही बमोजिम 
ननयमानसुार फर्छ्यौट गने र ववषयगत मन्रालय वा कायावलय माफव त ् गराउन ु पने भएमा 
सम्बजन्धत मन्रालय वा कायावलयमा कायवसम्पादन गनव पराचार गररने व्यहोरा िानकारीका 
लानग प्रकाजशत गररएको छ। 

 

 

http://www.ocmcm.p1.gov.np/

