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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को 
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 
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१. कायावलयको स्वरुप र प्रकृनत 

यस मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय, धनगढी, कैलालीले सदूुरपजिम प्रदेशको शासकीय प्रवन्धमा अग्रणी भनूमका 
ननवावह गदै आएको छ । यस कायावलयले प्रदेश मजन्रपररषद्को ननणवयहरु कायावन्वयन गनुवका साथै यस प्रदेशको प्रशासननक 
व्यवस्थालाई सवु्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश मातहतका ननकायहरुको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण, ननयमन र 
सपुररवेक्षण कायवमा मखु्य भनूमका खेल्दै आएको छ । 

    मखु्यमन्री स्वयं नै प्रदेश मजन्रपररषद्को प्रमखु हनु ेर प्रदेश मजन्रपररषद्लाई नेततृ्व प्रदान गने व्यवस्था रहेको छ । 
नेपालको संववधानको भाग १३ मा मखु्मन्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मजन्रपररषद्को गठन हनुे र प्रदेशको कायवकाररणी 
अनधकार संववधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मजन्रपररषद मा ननवहत हनु ेर नेपालको संववधान र अन्य कानूनको अधीनमा 
रही नेपालको प्रदेश शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन गने अनभभारा प्रदेश मजन्रपररषद उपर हनु े
व्यवस्था रहेको छ। संववधानको ममव अनसुार संघीय कानून तथा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशमजन्रपररषद्ले उजल्लजखत 
कायवहरू गदै आएको छ । प्रदेश सरकारका नाममा हनु ेसबै महत्वपूणव ननणवयहरू प्रदेश मजन्रपररषद बाटै हनुे गदवछन ्। 

    मजन्रपररषद मा पेश भएका मखु्यतया नीनतगत प्रस्तावहरूको आनथवक, सामाजिक र प्रशासननक दृविकोणले ववस्ततृ रुपमा 
छलफल एवम ् ववश्लषेण गरी आवश्यकता अनसुार पररमािवन समेत गनुवपने हनु्छ । मजन्रपररषद समक्ष पेश भएका 
प्रस्तावहरु मध्ये मजन्रपररषद्ले ननदेशन गरे बमोजिमका प्रस्तावहरु उपर मजन्रपररषद्को तफव बाट ननणवय गने, 

मजन्रपररषद्लाई राय सझुाव प्रदान गने प्रयोिनका लानग ३ ओटा ववषयगत सनमनतहरु (रािनीनतक सनमनत, प्रशासन तथा 
ववधेयक सनमनत र आनथवक, सामाजिक तथा पूवावधार सनमनत) गठन गररएका छन ्।  

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार/ कायवववभािन ननयमावली, 2074 

सदूुरपजिम प्रदेश सरकारको कायवववभािन ननयमावली, २०७४ बमोजिम यस कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार यस 
प्रकार छः- 

१. प्रदेश मजन्रपररषद तथा मखु्यमन्रीको कायावलय सम्बन्धी; 
२. प्रदेश नभरको शासन व्यवस्थाको सामान्य ननदेशन, ननयन्रण र सञ्चालन; 
३. प्रदेश सरकारको कायवववभािन तथा कायवसञ्चालन; 
४. प्रदेश सरकारको नीनत तिुवमा, स्वीकृनत, कायावन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन; 
५. प्रदेश सरकारको कायवसम्पादन ननयमावली तिुवमा र कायावन्वयन; 
६. प्रदेश मन्रालयहरुको कायवको समन्वय, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र ननयन्रण; 
७. प्रदेश मजन्रपररषद्को ननणवयको कायावन्वयन र अनगुमन; 
८. प्रदेश मजन्रपररषद् मा पेश हनु ेननयम र आदेशको तिुवमा, स्वीकृनत तथा प्रमाणीकरण; 
९. प्रदेशनभरको रािनीनतक, आनथवक, सामाजिक, शाजन्त सवु्यवस्था एवं प्रशासननक गनतववनधहरूको अद्यावनधक िानकारी 

र सम्बोधन; 
१०. मानव अनधकारको संरक्षण र प्रवर्द्वन; 
११. सशुासन, भ्रिाचार ननयन्रण र प्रशासन सधुार; 
१२. संवैधाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेजशक आयोगसँगको सम्पकव  र 

समन्वय; 
१३. संघीय सरकारको स्वीकृनत बमोजिम द्विपक्षीय वा बहपुक्षीय स्तरमा भएका सजन्ध, सम्झौता वा सहमनत कायावन्वयन; 
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१४. प्रदेश प्रमखुको ननदेशन कायावन्वयन र प्रनतवेदन; 
१५. अन्तरप्रदेश पररषद र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध; 
१६. प्रदेशस्तरका आयोग तथा ननकायहरुको गठन एवम ् सञ्चालन र पदानधकारीहरुको ननयजुि एवम ् सेवा, सनुबधा 

सम्बजन्ध नीनत तथा कानूनको तिुवमा र कायावन्वयन; 
१७. ननवावचन कायवमा सहयोग र समन्वय; 
१८. प्रदेश स्तरीय मानव संशाधन ववकास योिना तिुवमा र कायावन्वयन; 
१९. प्रदेश ननिामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ड तिुवमा एवम ्

कायावन्वयन र अनभलेख व्यवस्थापन; 
२०. प्रदेशस्तरका सरकारी ननकायको सँगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण; 
२१. प्रदेशस्तरीय तालीम नीनत तथा मापदण्ड ननधावरण र स्तरीकरण तथा राविय र प्रदेशस्तरका तानलम केन्रसँगको 

सम्पकव  एवं समन्वय; 
२२. प्रदेशस्तरमा सावविननक सेवा ववतरणको न्यूनतम मापदण्ड ननधावरण र सेवाग्राही सन्तवुि सवेक्षण तथा सेवा प्रवाहको 

अनगुमन; 
२३. गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमवचारी र कायावलयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तिुवमा; 
२४. मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद सम्बन्धी अन्य कायवहरू । 

 

३. कायावलयमा रहन ेकमवचारी वववरण र कायव वववरण 

क) सगँठन संरचना 
 कायावलयको वतवमान सांगठननक संरचना अनसुार ३ वटा महाशाखा र ७ वटा शाखाहरू रहेका छन ्। यस कायावलयमा 
५२ िनाको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी र १० करार दरबन्दी रहेको छ । यस कायावलयको प्रशासननक नेततृ्व तफव  प्रमखु 
पदानधकारीको रूपमा प्रदेश सरकारका प्रमखु सजचव (रा.प. ववजशि शे्रणी) रहने व्यवस्था छ । प्रमखु सजचव मातहतमा 
तीनवटा महाशाखा हेने गरी तीन िना सजचव (रा.प. प्रथम शे्रणी) को दरबन्दी रहेको छ । प्रत्येक शाखाको कायव 
सम्पादनका लानग उपसजचवको मातहतमा शाखाको कायवबोझ अनसुार शाखा अनधकृतदेजख कायावलय सहयोगीसम्मका 
कमवचारीको दरबन्दी रहेको छ । यस कायावलयमा रहेका महाशाखा र शाखाको कायव वववरण यस प्रकार रहेको छ । 
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कायावलयको सगँठन तानलका 
 

 

 

 
 

    ख) कायव वववरण 

१.१. मखु्यमन्रीको सजचवालय  

1. मखु्यमन्रीलाई आवश्यक पने ववनभन्न प्रकारका सूचना तथा अनभलेख उपलब्ध गराउने । 

2. मखु्यमन्रीको ववनभन्न व्यजि पदानधकारी प्रनतनननधहरुसँगको सम्पकव  तथा भेटघाट व्यवस्थापन गने । 

3. मखु्यमन्रीको कायवकक्षमा हनुे बैठक, भेटघाटको आवश्यकता अनसुार वटपोट, माईन्यूट तयार गने । 

4. मखु्यमन्रीबाट भएको ननणवयको संचार तथा कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत शाखा/महाशाखामा पठाउने । 

5. सजचवालयको पराचार तथा संचारको दताव चलानी र अनभलेख व्यवजस्थत गने । 

6. मखु्यमन्रीको भ्रमण कायवक्रममा सरुक्षा लगायतका अन्य व्यवस्थाको लानग सम्बजन्धत ननकायसँग समन्वय गरी 
आवश्यक व्यवस्था नमलाउन े। 

7. आवश्यकता अनसुार मखु्यमन्रीका बिव्य, सम्बोधन, शभुकामना सन्देश आद्वदको मस्यौदा तयार गने र सो कायवको 
समन्वय गने । 

8. मखु्यमन्रीको स्वकीय सजचवालयसँग समन्वय गरी दवैु सजचवालयको प्रशासननक व्यवस्थापनका कायवहरु गने/दवैु 
सजचवालयको अनभलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरी, गराई संस्थागत सम्झना रहने व्यवस्था नमलाउने । 

9. आवश्यक अनसुार मखु्यमन्रीको िनसम्पकव  सम्बन्धी अन्य कायवहरु गने । 
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10. मखु्यमन्रीको ननिी सजचवालयसंग सम्बजन्धत तोवकए बमोजिम अन्य कायवहरु गने । 

 

१.२ प्रमखु सजचवको सजचवालय 

1. प्रमखु सजचवको सजचवालय र ववनभन्न शाखाहरुको कायवमा समन्वय गने ।  
2. प्रमखु सजचवलाई कायवसम्पादनको नसलनसलामा आवश्यक पने ववनभन्न सूचना तथा अनभलेख उपलब्ध गराउने । 

3. प्रमखु सजचवको ववनभन्न व्यजि, पदानधकारी, प्रनतनननधहरु, ववदेशी व्यजि वा ननयोगका प्रनतनननधसंगको भेटघाट 
व्यवस्थापन गने।  

4. प्रमखु सजचवबाट भएको ननणवयको संचार तथा कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत शाखा र महाशाखामा पठाउने । 

5. सजचवालयको पराचार लगायत दताव चलानी र अनभलेख व्यवस्थापन सम्बजन्ध कायवहरु गने । 

6. प्रमखु सजचवको भ्रमण कायवक्रममा सरुक्षा लगायत अन्य व्यवस्थाको लानग सम्बजन्धत ननकायसंग समन्वय गरी 
आवश्यक व्यवस्था नमलाउन े। 

7. प्रमखु सजचवबाट सम्पादन हनुे काममा आवश्यक सहयोग गने । 

8. प्रमखु सजचवको सजचवालयसगँ सम्बजन्धत तोवकए बमोजिम अन्य कायवहरु गने । 

 

१.३ वैठक तथा प्रशासन महाशाखा 
बैठक तथा प्रशासन महाशाखा अन्तगवत पने प्रशासन तथा वैठक शाखा र सूचना तथा सञ्चार समन्वय शाखालाई 
व्यवजस्थत गने । 

 

(क) प्रशासन तथा वैठक शाखा  

1. कमवचारी ननयजुि, पदस्थापन, सरुवा, काि, कायवसम्पादन मूल्यांकन, सम्पनत वववरण, हाजिरी, ववदा, परुस्कार, दण्ड, ननवृनतभरण, 

अवकाश, उपदान आद्वद कमवचारी प्रशासनसँग सम्बजन्धत कायव र सोको अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु गने । 

2. कायावलयमा आयोिना हनुे मजन्रपररषद बैठक, सजचव बैठक र अन्य वैठक व्यवस्थापन गने । 

3. राविय तथा अन्तराविय तानलम, छारवृजि, अध्ययन, अवलोकन भ्रमण आद्वदमा मनोनयन र सो सँग सम्बजन्धत अन्य कायवहरु 
गने । 

4. प्रदेशजस्थत अन्य मन्रालय/ननकायका कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी उिरुी तथा गनुासा उपर आवश्यक कारवाही/समन्वय 
गने । 

5. नेपाल सरकार, संवैधाननक ननकाय तथा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र अन्य प्रादेजशक आयोग, ननकायहरुसंग समन्वय 
तथा सम्पकव  शाखाको रुपमा कायवहरु गने । 

6. संगठन संरचना, दरवन्दी हेरफेर र कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी अन्य कायवहरु गने । 

7. कायावलयका ववनभन्न पदानधकारी एवं कमवचारीहरुको जिम्मेवारी तोक्न,े हेरफेर गने । 

8. कायवसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी कायवहरु गने, गराउने । 

9. कायावलयको ववद्यतुीय हाजिरी र सोको अनभलेख सम्बन्धी कायवहरु गने । 

10. कायावलयका कमवचारीहरुको तलब भिा, संचयकोष, नागररक लगानी कोष, वीमाकोष आद्वदको व्यवस्थापन गने गराउन े
। 

11. कायावलयको आम्दानी खचवको से्रस्ता प्रचनलत कानून बमोजिम व्यवजस्थत रुपमा राख्न े। 

12. खचवको फाँटवारी, आनथवक वववरण लगायत प्रचनलत कानून बमोजिम तयार गनुव पने वववरण तयार गने । 

13. कायावलयको आम्दानी खचवको लेखापरीक्षण गराउन ेतथा यसको ननयनमतता सम्बन्धी कायव गने । 

14. कायावलयको नाममा रहेको वेरुि ुपछवयौट गने, गराउन े। 
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15. आनथवक ववषयमा उपयिु राय परामशव तथा नसफाररस उपलब्ध गराउन े। 

16. प्रचनलत ऐन, ननयमले तोकेको आनथवक प्रशासन सम्बन्धी अन्य कायवहरु गने, गराउने । 

17. मजन्रपररषद् मा पेश हनु आउने प्रस्तावहरु सङ्कलन गने, संकनलत प्रस्तावहरु रीतपूववक भए नभएको अध्ययन गने, रीत 
नपगेुका प्रस्तावहरुको रीत परु् याउने । 

18. मजन्रपररषद बैठकको कायवसूची तयार गने र सबै मन्रीहरुलाई कायवसूची सवहत पराचार गने ।  

19. मजन्रपररषद्को बैठकका लानग वैठक कक्ष लगायत आवश्यक कमवचारी तथा भौनतक सवुवधाहरुको प्रबन्ध गने । 

20. मजन्रपररषद्को वैठकको ननणवयको तयारीमा सहयोग परु् याउन,े भएका ननणवयको अनभलेख राख्न,े ननणवयहरु सम्बजन्धत 
मन्रालय, ननकाय, महाशाखामा सञ्चार गने । 

21. सजचव वैठक लगायत अन्य ववनभन्न बैठकको माइन्यटु तयार गने, िानकारी तथा कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत 
ननकायमा पठाउने र अनभलेख राख्न े। 

22. िनशजि क्षमता ववकासको आवश्यकता पवहचान, तानलम कायवक्रमहरु संचालन र क्षमता ववकासका अवसरहरुका लानग 
मनोनयन सम्बन्धी कायव गने । 

23. कायावलयको सबै सम्पनतको संरक्षण, ममवतसंभार, सरसफाई तथा कायावलय सिावट सम्बन्धी कायव गने, गराउने । 

24. कायावलयको लानग भौनतक ननमावण तथा अन्य सामग्रीको खररद व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु गने । 

25. कायावलयका ववनभन्न पदानधकारीहरु एवं कमवचारीहरुका लानग ननयमानसुार सवारी  साधन तथा ईन्धन व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायवहरुका साथै सावविननक ववदामा सवारी साधन संचालनको स्वीकृनत र अनभलेख व्यवस्थापन कायव गने । 

26. कायावलयको टेनलफोन, इन्टरनेट, पानी, ववद्यतु आपनुतव तथा सोसँग सम्बजन्धत कायवहरु गने । 

27. आनथवक कायवववनध ऐन तथा ननयमावली अनसुार भौनतक तथा अन्य सामग्रीहरुको अनभलेख व्यवस्थापन, जिन्सी ननरीक्षण 
तथा नललामी सम्बन्धी कायवहरु गने । 

28. प्रदेश मन्रालयहरु र मातहतका ननकाय/कायावलयहरूको अनगुमन तथा ननरीक्षण गरी देजखएका कनम कमिोरी तथा 
समस्याहरू र समाधानका उपायहरूसवहतको प्रनतवेदन पेश गने । 

29. कायावलयको दताव चलानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु गने ।  

30. कायावलयबाट आयोिना हनुे ववनभन्न समारोह तथा कायवक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु गने । 

31. अन्य शाखाको कायववववरणमा नपरेका प्रशासननक लगायत तोवकएका अन्य सबै कायवहरु । 

 

 

 (ख) सूचना तथा संचार शाखा 
 

1. प्रदेश सूचना तथ्याङ्क प्रणाली (Province Information Data System) को ववकास सम्बन्धी कायवहरु गने । 

2. कायावलयको वेवसाइट अध्यावनधक गनुवका साथै सूचना प्रववनध सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायव गने । 

3. कायावलयको ववनभन्न शाखा र महाशाखाहरुलाई इन्टरनेट, सफ्टवेयर र एजन्टभाइरस आद्वदको व्यवस्थापन गने । 

4. कायावलयको तफव वाट िारी गनुवपने प्रसे सूचना, ववज्ञनि, समाचार आद्वद प्रकाशन सम्बन्धी कायवहरु गने । 

5. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनिारा उल्लेख गररएको सूचनाहरु ननयनमत प्रकाशनको व्यवस्था गने । 

6. प्रदेशस्तरमा  ववद्यतुीय शासनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक नीनत, कानून, योिना, कायवक्रम तथा प्रणालीको ववकास 
एवं सरोकारवाला ननकायहरुसंग समन्वय र सहकायव गने । 

7. कायावलयमा सूचना प्रववनध (Information Technology ) सम्बन्धी उपकरणहरुको संचालन तथा ममवतसम्भार, सरुक्षा र 
गणुस्तर कायम गने । 

8. राविय सूचना आयोगबाट औल्याईएका सूचना सम्बि ववषयहरु फछवयौटको व्यवस्था नमलाउने । 

9. यस कायावलयको सूचना वगीकरण र अद्यावनधक गरी समय समयमा प्रकाशन र प्रसारण गने । 
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10. सूचनाको सहि पहुचँ गराउन प्रदेश सरकारका ननकायहरुलाई समन्वय, सहिीकरण गने । 

11. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 206५ को पालना गने गराउने र 
सूचनासँग सम्बजन्धत अन्य कायवहरु गने । 

12. शाखासंग सम्बजन्धत तोवकएका अन्य कायवहरु गने, गराउने । 

 

१.४ शासकीय सधुार तथा समन्वय महाशाखा 
शासवकय सधुार महाशाखा अन्तगवतका शाखाहरु ववचमा समन्वय तथा सो शाखाहरु अन्तगवतका कायवलाई व्यवस्थापन 
गने। 

 

(क) योिना अनगुमन तथा ननतिा व्यवस्थापन शाखा 
२. वावषवक नीनत तथा कायवक्रम तयार गने कायवको संयोिन गने ।  
३. अन्य शाखाहरुसंगको समन्वयमा कायावलयको बावषवक बिेट तथा कायवक्रम तयार गने । 

४. बावषवक बिेट तथा कायवक्रमको प्रभावकारी कायावन्वयनका लानग बावषवक कायवयोिना तयार गने । 

५. बावषवक नीनत तथा कायवक्रम कायावन्वयनमा समन्वय, सहिीकरण तथा अनगुमन र मूल्यांकन सम्बन्धी कायव गने 
। 

६. नीनत, योिना, आयोिना, पररयोिना तथा कायवक्रमहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचक, फाराम र 
मापदण्ड तयार गरी कायावन्वयन गने, गराउने । 

७. प्रदेश सरकारको ववशेष प्राथनमकता प्राि योिना तथा कायवक्रमहरुको ननरन्तर अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने । 

८. कायवक्रम कायावन्वयनको क्रममा देजखएका कनम कमिोरीहरू एवं समस्याहरूको पवहचान गरी समाधानका उपाय 
नसफाररस गने । 

९. बिेट तथा कायवक्रमको आवनधक प्रगनत समीक्षाको लानग आवश्यक व्यवस्थापन गने । 

१०. दीगो ववकास लक्ष्य हानसल गने सम्बन्धमा नीनत, कायवक्रम ननमावण गदाव स्थानीय तहसँग समन्वय र सहिीकरण 
गने। 

११. स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान/संचालन हनुे आयोिना तथा कायवक्रम सम्बन्धी कायव गने ।  
१२. अनगुमन मूल्याङ्कन सम्वन्धी अन्य कायवहरु गने । 

१३. शाखासँग सम्बजन्धत तोवकएका अन्य कायवहरु गने, गराउने । 

 
(क) आनथवक तथा पूवावधार शाखा  

1. आनथवक मानमला तथा योिना मन्रालय र प्रदेश लेखा ननयन्रक कायावलयसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेशको 
समग्र आनथवक गनतववनधहरुको अद्यावनधक िानकारी नलई प्रनतवेदन गने । 

2. प्रदेशको आनथवक ववकाससँग सम्बजन्धत ववषयमा प्रकाजशत गरेका तथ्याङ्क एवं सूचकहरु संकलन गने साथै ववश्लषेण 
गने।  

3. पूवावधार ववकाससँग सम्बर्द् मन्रालय र ननकायहरुको नीनत, बावषवक कायवक्रम एवं अन्य वववरणहरु सङ्कलन तथा 
ववश्लषेण गने । 

4. शाखासँग सम्बर्द् मन्रालय र ननकायहरुर्द्ारा सञ्चानलत महत्वपूणव ववकास आयोिना र कायवक्रमहरुको आवनधक 
प्रगनत वववरण सङ्कलनका साथै ववश्लषेण गरी एकीकृत प्रगनत वववरण, योिना अनगुमन तथा ननतिा व्यवस्थापन 
शाखासँग समन्वय गरी तयार पाने । 

5. पूवावधार ववकास लगायत प्रदेशको समग्र आनथवक ववकासका सन्दभवमा देजखएका समस्याहरू पवहचान गरी 
समाधानका लानग आवश्यक समन्वय र सझुाव पेश गने । 
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6. मखु्यमन्रीले अध्यक्षता गने ववनभन्न आयोग, सनमनत, पररषद आद्वदबाट आनथवक र पूवावधार ववकासका क्षेरमा 
भएका महत्वपूणव कायवहरुको प्रगनत सङ्कलन सम्बन्धी कायव गने। 

7. प्रदेशस्तरीय ववकास समस्या समाधान केन्रको रूपमा कायव गने, आवनधक समीक्षा कायवक्रम आयोिना गने र यस 
सम्बन्धी अन्य कायव गने । 

8. पूवावधार ववकाससँग सम्बर्द् मन्रालय र ननकायहरुको नीनत, बावषवक कायवक्रम एवं अन्य वववरणहरु सङ्कलन गरी 
ववश्लषेण र प्रगनत समीक्षा लगायतका कायव गने । 

9. शाखासँग सम्बजन्धत तोवकएका अन्य कायवहरु गने, गराउने । 

 

(ख) शासकीय सधुार तथा संचार शाखा 
1. प्रदेशको शाजन्त सवु्यवस्था, शासकीय सधुार, भ्रिाचार ननयन्रण तथा सशुासन प्रबर्द्वनका सम्वन्धमा यस 

कायावलयको सम्पकव  शाखाको रुपमा कायव गने । 

2. शासकीय सधुार तथा शाजन्त सरुक्षासंग सम्वर्द् मन्रालय तथा ननकायहरुबाट सम्पाद्वदत कायवको सपुरीवेक्षण तथा 
समन्वय गने । 

3. अननयनमतता, अजख्तयार दरुूपयोग, भ्रिाचारिन्य गनतववनधउपर गररने अध्ययन, अनसुन्धान सम्बन्धी कायवको लानग 
सम्पकव  ववन्दकुो रूपमा काम गने । 

4. प्रदेशको शासकीय सधुार, अननयनमतता एवं भ्रिाचार ननयन्रणको लानग आवश्यक नीनत तथा योिना तिुवमा गने । 

5. शासकीय सधुार सम्बन्धी ववद्यमान नीनत तथा कायवक्रमहरूको मलु्याङ्कन, प्रगनत समीक्षा सवहत गरी पररमािवन तथा 
सधुारको लानग नसफाररस गने । 

6. सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, 2064 तथा ननयमावली, 2065 र सदूुरपजिम प्रदेश सशुासन ऐन, 
2075 बमोजिमका सशुासन प्रवर्द्वनात्मक कायवहरू गने । 

7. हेलो नस.एम. (Hello CM) कायवक्रमसंग सम्बजन्धत कायवहरु गने । 

8. कायावलयमा प्राि सशुासनसगँ सम्बजन्धत गनुासो एवं उिरुीहरु संकलन, गनुासाहरुको प्राथनमकता वगीकरण गरी 
आवश्यक कायावथव सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने साथै गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायवहरु गने गराउन े। 

9.  सम्बजन्धत ननकायमा आवश्यक कारवाहीका लानग पठाइएका गनुासा एवं उिरुी उपर भएको प्रगनतको अनगुमन 
गने र मानथल्लो तहमा प्रगनत पेश गने । 

10. शासकीय सधुार एवं सशुासनसँग सम्बजन्धत ववषयवस्तकुो सन्दभवमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भनूमका 
ननबावह गने । 

11. शाखासँग सम्बजन्धत तोवकएका अन्य कायवहरु गने, गराउने । 

 

 

1.5 कानून तथा संवैधाननक मानमला महाशाखा 
(क) कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 
1. कायावलयसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, गठन आदेशको मस्यौदा तयार गने । 

2. कायावलयसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम,गठन आदेश आद्वदको समयानकूुल पनुरावलोकन तथा सधुार सम्बन्धी कायव गने 

। 

3. प्रदेश सरकारको नीनत तथा कानून तिुवमा सम्बन्धी कायव गने । 

4. प्रदेश सरकारको नीनत तथा कानून कायावन्वयनका सन्दभवमा आवश्यक समन्वय, सहिीकरण र अनगुमन गने । 

5. मजन्रपररषद्को स्वीकृनतका लानग प्राि हनु आएको ववधेयक, ननयम र गठन आदेशको मस्यौदा उपर राय परामशव 
द्वदन।े  

6. मजन्रपररषद्को स्वीकृनतका लानग पेश भएका प्रस्तावहरुमा नीवहत कानूनी प्रश्न समावेश भएका ववषयहरुमा राय 
परामशव द्वदन े। 
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7. कायावलय ववरुर्द् परेका ररटहरुमा नलजखत िवाफ तयार गरी सम्बजन्धत अदालतमा मखु्य न्यायानधविाको 
कायावलयमाफव त पेश गने र मदु्दाको पैरवी गनव सघाउ पयुावउने । 

8. कायावलयलाई कानूनी ववषयमा आवश्यक राय उपलब्ध  गराउने । 

9. कायावलयको तफव बाट कुनै अदालतमा बहस पैरवी एवं प्रनतरक्षा गनवका लानग कानून व्यवसायीको सेवा नलने कायवमा 
राय परामशव द्वदन े। 

10. अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको कायावन्वयन गने, गराउने । 

11. नेपाल पक्ष भएका अन्तराविय सन्धी कायावन्वयनका लानग सहिीकरण गने । 

12. प्रमाजणकरण भएका कानूनहरुको अनभलेख राख्न े। 

13. कानून तिुवमा सम्बन्धमा प्रदेश मन्रालयहरुसँग समन्वय र सहिीकरण गने । 

14. कानून तथा फैसला कायावन्वयन सम्बन्धी अन्य कायवहरु गने । 

15. शाखासँग सम्बजन्धत तोवकएका अन्य कायवहरु गने, गराउने । 

 

(ख)  मानव अनधकार तथा संवैधाननक मानमला शाखा 
1. मानव अनधकारको संरक्षण र प्रविवन ववषयमा प्रदेश सरकारको सम्पकव  तथा समन्वय ववन्दकुो रुपमा कायव गने। 

2. ववनभन्न मन्रालय ननकायहरुमा रहेका मानव अनधकार इकाईहरुबीच समन्वय गने। 

3. मानव अनधकार प्रविवनका लानग ववनभन्न वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनव ववनभन्न ननकायहरुबीच समन्वय गने । 

4. मानव अनधकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीनत, योिना तिुवमा र मानव अनधकार आयोगको प्रनतवेदनमा उल्लेजखत सझुाव 
कायावन्वयनमा सहयोग पयुावउने । 

5. मानव अनधकार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीनत तथा कायवयोिनाको कायावन्वयन गने र सोको अनगुमन र पषृ्ठपोषण गने 
। 

6. मानव अनधकारको संरक्षण र प्रविवन गनवमा आवश्यक नीनत, कायवक्रम ननमावण र कायावन्वयन गने । 

7. अपाङ्गता, सामाजिक ववभेद, लैवङ्गक वहंसा तथा मवहला वहंसा ववरुर्द्का कुररती, कु-प्रथा उन्मलुन सम्बन्धमा मौिदुा 
कानूनको कायावन्वयनमा सहिीकरण गने र प्रदेशस्तरीय नीनत, योिना बनाउने । 

8. मानव अनधकारको क्षरेमा कायव गने प्रदेशस्तरका ववनभन्न आयोग, कायावलय तथा अन्य संघसंस्थाहरुसँग समन्वय तथा 
सहिीकरण गने । 

9. राविय मानव अनधकार आयोगको प्रनतवेदनमा उजल्लजखत सझुाव कायावन्वयनमा सहयोग परु् याउने । 

10. आफ्नो शाखासँग सम्बजन्धत प्रदेश रािपरमा प्रकाजशत गनुवपने सूचनाहरु कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखासँग 
समन्वय गरी प्रकाशन गने व्यवस्था नमलाउन े। 

11. मानव अनधकारसँग सम्बजन्धत तोवकएका अन्य कायवहरु  गने । 

12. शाखासँग सम्बजन्धत तोवकएका अन्य कायवहरु गने, गराउने । 

 

यस कायावलयका सेवा प्रदान गने शाखा तथा कायवरत कमवचारीहरु 

क्र.सं नाम थर पद/तह महाशाखा/शाखा 
फोन 

नं./एक्सटेन्सननं. 
मोबाइल नं. 

1=  श्री रामेश्वर दंगाल प्रमखु सजचव  091-
527232/103 

९८४१३६४००९ 

2=  श्री गंगा बहादरु 
खरेल 

सजचव 
(कानून) 

कानून तथा 
संवैधाननक मानमला 
महाशाखा 

091-

523957/127 

9858477072 
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3=  श्री टुवराि पोख्रले सजचव 
(प्रशासन) 

प्रशासन तथा वैठक 
महाशाखा 

091-

522598/131 
9841534974 

4=  श्री रामहरर ज्ञवाली सजचव 
(प्रशासन) 

शासकीय सधुार तथा 
समन्वय महाशाखा 

091-

522598/131 
 

5=  श्री कृष्णप्रसाद नेपाल उपसजचव(कानू
न) 

कानून तथा फैसला 
कायावन्वयन शाखा 

 9849188944 

6=  श्री नवराि ओझा उपसजचव प्रशासन तथा वैठक 
शाखा 

 9848423554 

7=  श्री यज्ञराि लेखक ले.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

आनथवक प्रशासनशाखा 106 9849652203 

8=  श्री िगदीश िोशी शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

प्रशासन तथा बैठक 
शाखा 

112 9848236384 

9=  श्री शखेर कुमार 
रोकाया 

शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

सूचना तथा संचार 
समन्वय शाखा 

115 9849107879 

10=  श्री अमतृा भट्टराई शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

शासकीय सधुार तथा 
संचार शाखा 

 9847312353 

11=  श्री तीथवराि ओझा शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

मानवअनधकार तथा 
संवैधाननक मानमला 
शाखा 

113 9865682287 

12=  श्री नरेन्र शाह शा.अ.(अनधकृ
त सातौँ) 

योिना अनगुमन तथा 
ननतिा व्यवस्थापन 
शाखा 

129 9841033146 

13=  श्री कृष्णराि िोशी अनधकृत छैठौँ सजचवालय 
(मखु्यमन्री) 

140 9848479263 

14=  श्री भागीराम चौधरी क. अनधकृत 
(छैठौँ) 

सजचवालय (प्रमखु 
सजचव) 

 9868775180 

15=  श्री सन्तोषकुमारी 
िोशी 

क. अनधकृत 
(छैठौँ) 

कानून तथा फैसला 
कायावन्वयन शाखा 

091-523957/ 

108 

9848406015 

16=  श्री नमन बहादरु 
पनाडी 

क. अनधकृत 
(छैठौँ) 

प्रशासन तथा बैठक 
शाखा+ जिन्सी शाखा 

 9851167605 

17=  श्री कृष्णदि भट्ट सहायक/सहा
यकस्तर पाँचौ 

जिन्सी शाखा 114 9848540701 

18=  श्री गणेश प्रसाद भट्ट सहायक/सहा
यकस्तर पाँचौ 

प्रशासन तथा बैठक 
शाखा 

 9865609090 
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४. यस कायावलयबाट प्रदान गररन ेसेवा 
प्रदेश सरकारको तफव बाट सरकार संचालनमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गने र ववनभन्न ननकायहरुसँग समन्वय र 
सहिीकरण गने तथा सदूुरपजिम प्रदेश, प्रदेश सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ ले तोके बमोजिमका 
कायवहरु गने । 

 

५. सेवा प्रदान गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

यस कायावलयबाट प्रदान गररने सम्पूणव सेवाहरु ननशलु्क रहने र सेवाको प्रकृनत अनसुारको अवनध लाग्ने । 

 

19=  श्री बालाराम भाट सहायक/सहा
यकस्तर पाँचौ 

प्रशासन तथा बैठक 
शाखा 

 9848678416 

20=  श्री देवप्रसाद 
उपाध्याय 

सहायकस्तर 
पाँचौ 

योिना अनगुमन तथा 
ननतिा व्यवस्थापन 
शाखा 

  9865813976 

21=  श्री ननमवला खनाल क.अ/सहायक
स्तर पाँचौं 

प्रशासन तथा बैठक 
शाखा 

 9848451119 

22=  श्री टंक बहादरु धामी सहायक स्तर 
चौथो 
(स.ले.पा) 

आनथवक प्रशासन 
शाखा 

106 9843464177 

23=  श्री एवन क्षेरी ह.स.चा    9868782222 

24=  श्री ननवेश आचायव ह.स.चा    9810611880 

25=  श्री इन्र नसंह धामी ह.स.चा    9848969632 
26=  श्री रामपाल राना ह.स.चा.   9824668840 
27=  श्री नरेन्र नसंह ह.स.चा.   9811667178 
28=  श्री अमर राना ह.स.चा    9800612537 

29=  श्री योगेन्र बहादरु 
ऐर 

का.स.    9848886051 

30=  श्री अम्मराि 
उपाध्याय 

का.स.    9848476074 

31=  श्री नरेन्र धामी का.स.    9843541557 

32=  श्री नवराि बोहरा का.स.    9848719153 

33=  श्री द्वदनेश चौधरी का.स.   
 

986935691 

34=  श्री प्रदीप बोहरा का.स.    9806410777 

35=  श्री लक्ष्मण अवस्थी का.स.    9848831933 

36=  श्री अननता देवी 
चौधरी 

माली/स्वीपर    9848429398 
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६. ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकार 

कुनैपनन ननणवय ववनभन्न महाशाखा र शाखाहरुबाट शाखा अनधकृतबाट वटप्पणी उठाई, सो वटप्पणी सजचवबाट स्वीकृत 
गररने वा ननणवयको प्रकृनत र गजम्भरताका आधारमा प्रमखु सजचव र माननीय मखु्यमन्रीयूयूबाट पनन स्वीकृत गररने । 

 

७. ननणवयउपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
प्रमखु सजचव श्री रामेश्वर दंगाल, सम्पकव  नम्वर:- ०९१-५२7232 

 

८. सम्पादन गरेको कामको वववरण (२०७9 बैशाख देजख २०७9 असारसम्म) 
यस कायावलयको २०७९ बैशाखदेजख २०७९ असारसम्मको कायवसम्पादन वववरण ननम्नानसुार छः                                                              

क) मखु्यमन्रीको ननिी सजचवालय 

माननीय मखु्यमन्रीयूयूको ननिी सजचवालयमा नमनत 2079 बैशाखदेजख 207९ साल असार मसान्तसम्म िम्मा 24 
वटा परहरु मखु्यमन्रीयूयूलाई सम्बोधन गरी पेश भएको, १० परहरु चलानी भएको र कामको प्रकृनत अनसुार 
आवश्यक काम कारवाहीको लानग पठाइएको । 

ख) ववनभन्न वैठकहरु लगायत महाशाखा/शाखागत कायवसम्पादन वववरण 

 मजन्रपररषद बैठक 

नमनत 2074/11/5 मा प्रदेश सरकार, मजन्रपररषद्को गठन भएपिात नमनत 2074/11/06 गते देजख २०७9 
असार मसान्तसम्म िम्मा 136 वटा मजन्रपररषद्को बैठक बसेको । िसमध्ये 2079 बैशाख देजख 207९ असार 
मसान्तसम्म 5 वटा म.प. वैठक बनस ववनभन्न मन्रालयबाट प्रस्ततु प्रस्तावहरू मानथ छलफल भई ननणवयहरू भएको र 
ननणवय कायावन्वयनको लानग सम्बजन्धत ननकायमा पठाइएको । प्रदेश मजन्रपररषद्का सबै ननणवयहरू यस कायावलयको 
वेवसाईटमा प्रकाशन गररएको छ ।  

 मजन्रपररषद अन्तगवतका सनमनतहरुको बैठक 

प्रदेश सरकार, मजन्रपररषद्को गठन भएपिात हालसम्म मजन्रपररषद अन्तगवतका प्रशासन तथा ववधेयक सनमनतको 
िम्मा १8 वटा, रािनीनतक सनमनतको िम्मा 3 वटा र आनथवक सामाजिक तथा पूवावधार सनमनतको िम्मा ६ वटा 
वैठक बनस ववनभन्न मन्रालयबाट प्रस्ततु प्रस्तावहरू मानथ छलफल भई ननणवयहरू भएको । 

 सजचव बैठक 

कायावलय स्थापना भए देजख देजख २०७9 असार मसान्तसम्म िम्मा 47 वटा सजचव वैठक बसी ववनभन्न ननणवयहरू 
गरेको र उि ननणवयहरू कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरूमा पठाइएको साथै कायावन्वयनको लानग समन्वय, 
सहिीकरण लगायत काम गरेको।सजचव बैठकका सबै ननणवयहरू यस कायावलयको वेवसाईटमा प्रकाशन गररएको छ । 

  प्रदेश सङ्कट व्यवस्थापन केन्रको वैठक 

नमनत 2076/12/25 देजख हालसम्म १5 वटा बैठक बसी कोनभड-19 संग सम्बजन्धत ववववध ववषयहरुमा ननणवय 
गनुवका साथै कायावन्वयनका लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाइएको । 

 

 सदूुरपजिम प्रदेश ननदेशक सनमनत वैठक 

कोनभड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ बमोजिम गद्वठत सदूुरपजिम प्रदेश ननदेशक सनमनतको पवहलो वैठक 
2078/3/3 मा बसी हालसम्म िम्मा 5 वटा वैठक ववववध ववषयहरुमा छलफल तथा ननणवय भइ कायावन्वयनका 
लानग सम्बजन्धत ननकायहरुमा पठाईएको ।  
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 कोनभड-१९ ननयन्रण तथा व्यवस्थापन सनमनत वैठक 

हालसम्म कोनभड-१९ ननयन्रण तथा व्यवस्थापन सनमनत वैठक 3 पटक बसी कोनभड-१९ सम्बन्धी ववषयहरुमा 
ववनभन्न   ननणवय भई कायावन्वयनका लानग पठाईएको ।  

 आन्तररक स्टाफ तथा सशुासन इकाइ बैठक 

कायावलय स्थापना भएदेजख हालसम्म २१ वटा बैठक बसी ववववध ववषयहरुमा छलफल तथा ननणवय गररएको साथै उि 
ननणवयहरु कायावन्वयन सम्बन्धी कायव समेत भएको।  

 प्रदेश समन्वय पररषद बैठक 

हालसम्म प्रदेश समन्वय पररषद्को वैठक 3 पटक बसेको।अजन्तम पटक नमनत 2077/9/28 गते प्रदेश समन्वय 
पररषद्को वैठक बसी ववववध ववषयहरुमा छलफल तथा ननणवय भई कायावन्वयनका लानग लेजख पठाईएको । 

 प्रदेश अनगुमन इकाई बैठक 

सूचनाको हक कायावन्वयन सम्बन्धी अनगुमन ननदेजशका, 2076 को दफा ५ बमोजिम गद्वठत प्रदेश अनगुमन  
इकाईको वैठक १ पटक बसी ववववध ववषयमा छलफल तथा ननणवय भई कायावन्वयनका लानग सबै मन्रालयहरुमा 
पठाईएको । 

 अन्य ववववध बैठक 

 

     बैठक तथा प्रशासन महाशाखा                                                              

क)  प्रशासन तथा बैठक शाखा 
1. कमवचारीको ननयजुि, सरुवा, काि, कायव सम्पादन मूल्यांकन, हाजिरी, ववदा, बढुवा, परुस्कार, दण्ड, ननवृनतभरण, 

अवकाश, उपदान आद्वद कमवचारी प्रशासनसँग सम्वजन्धत कायवहरु गररएको । 

2. कायावलयमा आयोिना हनुे मजन्रपररषद बैठक, सजचव बैठक र अन्य वैठक व्यवस्थापन गररएको । 

3. तानलम, छारवृनत, अध्ययन आद्वदमा मनोनयन र सो सँग सम्वजन्धत अन्य कायवहरु गररएको । 

4. कमवचारीको अनभलेख सम्वन्धी कायवहरु गररएको । 

5. सँगठन संरचना, दरवन्दी हेरफेर र कमवचारी प्रशासन सम्वन्धी अन्य कायवहरु गररएको । 

6. कायावलयका ववनभन्न पदानधकारी एवं कमवचारीहरूको जिम्मेवारी तोक्न,े हेरफेर गने कायव गररएको । 

7. योिना, अनगुमन तथा ननतिा व्यवस्थापन शाखासँग समन्वय गरी कायावलयको लानग वावषवक बिेट अनमुान तयार 
गरी पेश गररएको । 

8. कायावलयका कमवचारीहरुको तलव भिा, संचयकोष, नागररक लगानी कोष, वीमाकोष आद्वदको व्यवस्थापन गररएको 
। 

9. मजन्रपररषदमा पेश हनु आउने प्रस्तावहरु सङ्कलन गने, संकनलत प्रस्तावहरु रीतपूववक भए-नभएको अध्ययन गने, 

रीत नपगेुका प्रस्तावहरुको रीत परु् याउने गररएको । 

10. मजन्रपररषद्को बैठकमा पेश गररने कायवसूची तयार गने र सो स्वीकृत भएपनछ कायवक्रमको वववरणसवहत सबै 
मन्रीहरुलाई पठाउने गररएको । 

11. मजन्रपररषद्को बैठककालानग बैठककक्ष लगायत आवश्यक कमवचारी तथा भौनतक सवुवधाहरुको प्रबन्ध गररएको 
। 

12. मजन्रपररषद्को बैठकको ननणवयको तयारीमा सहयोग परु् याउन,े भएका ननणवयको अनभलेख राख्न,े ननणवयहरु सम्बजन्धत 
महाशाखामा सञ्चार गने गररएको । 
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13. प्रदेश सरकारको सजचव बैठक संचालन सम्बन्धी कामहरू गररएको । 

14. बैठकको माइन्यटु तयार गने, िानकारी तथा कायावन्वयनको लानग सम्बन्धी ननकायमा पठाउने र अनभलेख 
ब्यवजस्थत रूपमा राख्न ेगररएको  । 

15. मजन्रपररषद सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायवहरु गररएको । 

ख) सूचना तथा सञ्चार समन्वय शाखा 
1. यस कायावलयको वेवसाईट अपडेट सम्बन्धी कायव गररएको । 

2. कायावलयको महत्वपूवण सूचनाहरुको प्रवाह गनव कायावलयको Website अध्यावनधक राख्न ेगररएको । 

3. कायावलयको सवै महाशाखा र शाखाहरुमा इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता गराईएको । 

4. कायावलयको ववनभन्न शाखा र महाशाखाहरुलाई आवश्यक पने कम्प्यूटर Software को व्यवस्थापन गनव सहयोग 
परु् याइएको । 

5. कायावलयका तफव वाट सावविननक िानकारीमा ल्याउन ुपने सूचना तथा िानकारीहरु प्रवाह गरी सहयोग गररएको 
। 

6. कायावलयमा सूचना प्रववनध -Information Technology_ सम्बन्धी उपकरणहरूको संचालन तथा ममवत संभार 
गररएको।  

7. कायावलयमा प्रयोग भएका Hardware र Software को सरुक्षा र ममवत सम्भार गररएको । 

8. सूचना प्रववनध सम्वन्धी अन्य आवश्यक कायवहरु गररएको । 

 

    शासकीय सधुार तथा समन्वय महाशाखा 
क) योिना अनगुमन तथा ननतिा व्यवस्थापन शाखा 

१. ववनभन्न ववषयगत महाशाखा र शाखाहरु सँग समन्वय गरी कायावलयको बावषवक कायवयोिना तथा खररद योिना 
तयार गररएको ।  

२. आ.व.079/080 को वावषवक नीनत तथा कायवक्रम साथै बिेट ननमावण सम्वन्धी कायव गरेको । 

३. प्रदेश सरकारका आयोिना तथा योिनाहरुको कायावन्वयनमा समन्वय र सहिीकरण गररएको । 

४. प्रदेश सरकारको आवनधक तथा बावषवक योिना, कायवक्रम, पररयोिनाहरुको अनगुमन गरेको । 

५. प्रदेश पूवावधार ववकास कायवक्रम सम्बन्धी कायवहरु गरेको । 

६. अनगुमन मूल्याकंन सम्वन्धी अन्य कायवहरु गरेको। 

७. अनगुमन मूल्याङ्कन सम्वन्धी कायवववनध ननमावण भएको । 

 

ख) शासकीय सधुार तथा संचार शाखा  

१. प्रदेश सरकारको शासकीय सधुार तथा शाजन्त सरुक्षा, समन्वय ईत्याद्वद सम्बन्धमा ववनभन्न ननकायहरुबाट प्राि 
परहरुको कारवाहीका सन्दभवमा सम्बजन्धत ननकायमा लेजख पठाएको। 

२. भ्रिाचार ननयन्रण सम्बन्धमा यस कायावलयको Focal point को रुपमा कायव गने गररएको । 

३. शासकीय सधुार एवं सशुासनसँग सम्बजन्धत ववषयवस्तकुो सन्दभवमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भनूमका 
ननबावह सम्बजन्ध कायव । 

४. हेलो मखु्यमन्री कायवक्रमसँग सम्बजन्धत कायवहरु गररएको । 

५. शासकीय सधुार सम्बन्धी यस कायावलयबाट सम्पादन हनुपुने अन्य कायवहरु । 
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ग) आनथवक तथा पूवावधार शाखा 
१. प्रदेश आनथवक गनतववनधहरुको अद्यावनधक िानकारी नलई प्रनतवेदन द्वदने कायव । 

२. प्रदेश सरकारको प्रदेशको आनथवक ववकाससँग सम्बजन्धत ववषयमा प्रकाजशत गरेका तथ्याङ्क एवं सूचकहरु 
संकलन गने साथै नतनको ववश्लषेण सम्बन्धी कायव । 

३. पूवावधार ववकाससँग सम्बर्द् मन्रालय र ननकायहरुको नीनत, वावषवक कायवक्रम एवं अन्य वववरणहरु संकलन 
तथा ववश्लषेण । 

४. शाखासँग सम्बर्द् मन्रालय र ननकायहरुको कायव सम्पादनमा देजखएका समस्याहरुको समाधानका लानग 
आवश्यक समन्वय । 

५. शाखासँग सम्बर्द् मन्रालय र ननकायहरुको नीनत, वावषवक कायवक्रम एवं अन्य वववरणहरु सङ्कलन गरी ववश्लषेण 
र प्रगनत समीक्षा लगायतका कायव । 

 

   कानून तथा संवैधाननक मानमला महाशाखा 
क) कानून तथा फैसला कायावन्वयन शाखा 
 हालसम्म प्रदेश सरकार, मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद् को कायावलय समेतलाई ववपक्षी बनाई सवोच्च अदालत र 

उच्च अदालतमा दायर गररएका 43 थान मदु्दामा नलजखत िवाफ तयार गरी मखु्य न्यायानधविाको कायावलय 
माफव त सम्बजन्धत अदालतमा दताव गररएको ।  

 

ख) मानव अनधकार तथा संवैधाननक मानमला शाखा 
 छाउपडी प्रथािन्य कुररती उन्मूलन नीनत, 2076 स्वीकृत र प्रकाशन गररएको । 

 मानव अनधकार सम्बन्धी पाचौं राविय कायवयोिना (2077/078-2081/082) कायावन्वयन चरणमा 
रहेको। 

        

प्रदेश स्थापनापिात हालसम्म नननमवत कानूनको वववरण 

नीनत 

1= छाउपडी प्रथािन्य कुरीनत उन्मलुन नीनत, २०७६ 

2= प्रदेश ननिामती कमवचारी प्रजशक्षण नीनत, 2077 

3= प्रदेश स्वास्थ्य नीनत,२०७८ 

 

प्रमाजणकरण भएका ऐनहरु 

१. सदूुरपजिम प्रदेश आनथवक कायवववधी तथा वविीय उिरदावयत्व ऐन, २०७४ 

२. स्थानीय तहका पदानधकारी तथा सदस्यको सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

३. सावविननक नलखत प्रमाणीकरण (कायवववनध) ऐन, २०७५ 

४. स्थानीय तहको काननु ननमावण प्रवक्रया ऐन, २०७५ 

५. सदूुरपजिम प्रदेश आकजस्मक कोष ऐन,२०७५ 

६. गाउँ सभा र नगरसभा (कायवसञ्चालन) ऐन, 2075 

७. जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय सनमनत सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

८. मखु्यन्यायानधविाको काम, कतवव्य र अनधकार तथा सेवाका शतव सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

९. वविीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

१०. सदूुरपजिम प्रदेश कर तथा गैरकर रािस्व सम्बन्धी ऐन,२०७५ 

११. मखु्यमन्री र मन्रीको पाररश्रनमक तथा सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
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१२. प्रदेश सभाका पदानधकारी तथा सदस्यको पाररश्रनमक र सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

१३. प्रशासकीय कायवववनध (ननयनमत गने) ऐन, 2075 

१४. सदूुरपजिम प्रदेशको सहकारी ऐन, २०७५ 

१५. सदूुरपजिम प्रदेश सशुासन ऐन, २०७५ 

१६. प्रदेश ववपद िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 

१७. सदूुरपजिम प्रदेशको प्रदेश सभा सजचवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

१८. प्रदेश लोकमागव ऐन, २०७५ 

१९. सदूुरपजिम प्रदेश स्वरोिगार ववकास कोष ऐन, २०७५ 

२०. सदूुरपजिम प्रादेजशक औद्योनगक व्यवसाय ऐन,२०७५ 

२१. सदूुरपजिम आयवेुद प्रनतष्ठान ऐन, २०७६ 

२२. सदूुरपजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ 

२३. सदूुरपजिम प्रदेशको कृवष तथा पशपुन्छी व्यवसाय प्रवर्द्वन ऐन, २०७६ 

२४. केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७६ 

२५. ननिी व्यवसाय दताव ऐन, २०७६ 

२६. साझेदारी व्यवसाय दताव ऐन, २०७६ 

२७. सदूुरपजिम प्रज्ञा प्रनतष्ठान ऐन, २०७६ 

२८. सदूुरपजिम प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ 

२९. प्रदेश रेनडयो, एफ.एम. र टेनलनभिन प्रशारण सम्बन्धी ऐन, 207६ 

३०. सदूुरपजिम प्रदेश िनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2076 

३१. सदूुरपजिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रजशक्षण प्रनतष्ठान ऐन, 2077 

३२. सदूुरपजिम प्रदेश दगु्ध ववकास वोडव ऐन,2077 

३३. प्रदेश बालवानलका सम्बन्धी ऐन, २०७७ 

३४. सदूुरपजिम प्रदेशको नबउ वविन ऐन, 2077 

३५. सदूुरपजिम प्रदेश वन ऐन, 2077 

३६. सदूुरपजिम प्रदेश पयवटन ऐन, 2077 

३७. सदूुरपजिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७7 

३८. सदूुरपजिम प्रदेशको पश ुववकास तथा पश ुस्वास्थ्य सेवा ऐन,२०७८ 

३९. दनलत सशजिकरण ऐन, 2078 

 
 

ननयमावली 
१. प्रदेश सरकार (कायव सम्पादन) ननयमावली, २०७४  

२. प्रदेश सरकार (कायव ववभािन)  ननयमावली, २०७४  

३. सदूुरपजिम प्रदेशको प्रदेश सभा ननयमावली, २०७४ 

४. केही सावविननक नलखत प्रमाणीकरण ननयमावली, २०७५ 

५. सदूुरपजिम प्रदेशको प्रदेश आनथवक कायवववनध ननयमावली, २०७६  

६. सदूुरपजिम प्रदेश स्वरोिगार नबकास कोष ननयमावली, २०७६ 

७. प्रदेश पूवावधार ववकास कायवक्रम (सञ्चालन कायवववनध) ननयमावली, २०७६ 

८. सदूुरपजिम प्रदेशको सहकारी ननयमावली, २०७६ 

९. सदूुरपजिम प्रदेश खेलकुद ननयमावली, २०७७ 

१०. प्रदेश सावविननक खररद ननयमावली, 2078 

११. प्रदेश रािपर प्रकाशन सम्वन्धी ननयमावली, २०७८ 

१२. सदूुरपजिम प्रदेश वन ननयमावली, 2078 
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आचारसंवहता 
१. प्रदेश सरकार मजन्रपररषद्का सदस्यको आचारसंवहता, २०७४ 

२. मखु्य न्यायानधविाको कायावलयको आचारसंवहता, 2077 

  

कायवववनध  

1= हेलो नसएम कायवववनध, २०७५ 

2= प्रदेश ननिामती सेवा परुस्कार कायवववनध, २०७५  

3= कृवष औिार यन्र उपकरणका लानग अनदुान ववतरण कायवववनध, २०७५ 

4= स्वरोिगारमूलक तानलम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायवववनध, २०७५ 

5= प्रदेश रािपर सम्पादन तथा वेभसाईटमा प्रकाशन गने सम्वन्धी कायवववनध, २०७४  

6= प्रदेश सजञ्चत कोष सञ्चालन कायवववनध, २०७५  

7= कृवष अनदुान कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, २०७५  

8= अनदुान तथा सहायता रकम ननकासा एवं कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७५  

9= प्रदेश आकजस्मक कोष सञ्चालन सम्वन्धी कायवववनध, २०७५ 

10= डेरी तथा मास ुपसल सधुार कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७५ 

11=  नसमान्तकृत वगव लजक्षत पशपुालन कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७५ 

12= आयआिवन तथा उत्पादनमूलक कायवमा सहकारी संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कायवववनध, २०७५ 

13=  सदूुरपजिम िनता आवास कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७५ 

14= पशपुन्छी बिार प्रवर्द्वन कायावन्वयन कायवववनध, २०७५ 

15= व्यवसावयक सीपमूलक तानलम कायवववनध, २०७५ 

16= प्रदेश पयवटन ववकास कायवक्रम कायावन्वयन इकाई सञ्चालन कायवववनध, २०७५ 

17= प्रदेश सम्पूरक अनदुान सम्वन्धी कायवववनध, २०७५ 

18= प्रदेश ववशेष अनदुान सम्वन्धी कायवववनध, २०७५ 

19= नागररक नसमा सहायता कक्ष सम्वन्धी कायवववनध, २०७५ 

20= यवुा लजक्षत पश ुववकास कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७५ 

21= िाररकादेवी ठकुरानी मवहला सशजिकरण कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, २०७५ 

22= कृवष याजन्रकरणका लानग साझेदारीमा कस्टम हाइररग सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कायवववनध, २०७५ 

23= सदूुरपजिम प्रदेशको नदीिन्य पदाथव व्यवस्थापन कायवववनध, २०७५ 

24= भनूमहीनका लानग सरुजक्षत बसोबास कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७५ 

25= ववपद िोजखम तथा अन्य दघुवटनामा परेका व्यजिहरूको हवाई उर्द्ार गने सम्वन्धमा व्यवस्था गनव बनेको कायवववनध, 

२०७६ 

26= प्रदेश उच्च जशक्षा सम्वन्धी कायवदल गठन कायवववनध, २०७६ 

27= सदूुरपजिम प्रदेशको कृवष ववकास कायवक्रम कायवववनध, २०७६ 

28= सदूुरपजिम प्रदेशको पशपुन्छी ववकास कायवक्रम कायवववनध, २०७६ 

29= मखु्यमन्री एकीकृत कृवष तथा पशपुन्छी ववकास कायवक्रम कायवववनध, २०७६ 

30= अनदुान तथा सहायता रकम ननकासा एवं कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७६ 

31= सावविननक तथा सामदुावयक पसु्तकालय अनदुान कायवववनध, २०७६ 

32= सदूुरपजिम प्रदेश उपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कायवववनध, २०७६ 

33= सदूुरपजिम प्रदेश स्वयंसेवक पररचालन कायवववनध, २०७६ 

34= कृवष याजन्रकरण अनदुान पररचालन कायवववनध, २०७६ 

35= सहकारी संघ संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कायवववनध, २०७६ 

36= कोल्डस्टोर, कोल्ड च्याम्वर र राइपेननङ च्याम्वर स्थापना तथा सञ्चालन कायवववनध, २०७६ 

37= नमल्क एनालाइिर ववतरण कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, २०७६ 

38= पशपंुछी मोडेल फामव स्थापना कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, २०७६ 

39= सामदुावयक छाडा पश ुकल्याण प्रवर्द्वन गनव गौशाला ननमावण तथा व्यवस्थापन कायवववनध, २०७६ 
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40= दूध उत्पादन र बिारीकरणका आधारमा अनदुान पररचालन कायवववनध, २०७६ 

41= कृवषिन्य उद्योग स्थापना कायवक्रम कायावन्वयन कायवववनध, २०७६ 

42= व्यवसावयक केराखेती कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, २०७६ 

43= व्यवसावयक प्याि खेती कायवक्रम सञ्चालन कायवववनध, २०७६ 

44= अपाङ्गता प्रादेजशक ननदेशन सनमनत गठन कायवववनध, २०७६ 

45= प्रदेश ननिामती कमवचारी सरुवा तथा काि सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ 

46= नववन उद्यम स्थापनाका लानग अनदुान ववतरण सम्वन्धी कायवववनध, २०७७ 

47= काननु सूधार तथा सझुाव सनमनत सम्वन्धी कायवववनध, २०७७ 

48= करार सेवामा कृवष प्राववनधक कमवचारी छनौट सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ 

49= गभववती,सतु्केरी मवहला र यूयान िोजखममा परेका नबरामीलाई हवाई उर्द्ार गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ 

50= ईजन्िननयररङ सेवाका प्राववनधक कमवचारी करारमा भनाव गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७७ 

51= प्रदेश पदक प्रदान गने सम्बन्धी कायवववनध,  २०७७ 

52= सदूुरपजिम प्रदेश पनुकिाव सम्बन्धी कायवववनध, 2077 

53= िनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघषवका घाईतेहरुको नन:शलु्क उपचार सम्बन्धी कायवववनध,2078 

54= संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापन सम्वन्धी कायवववधी, २०७८ 

 

ननदेजशका 
1= सावविननक ननकायको बैठक तथा कायवक्रम संचालन ननदेजशका, २०७५  

2= सदूुरपजिम प्रदेशको सावविननक ननकायको बैठक तथा कायवक्रम सञ्चालन ननदेजशका, २०७५ 

3= मखु्यमन्री कप अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रनतयोनगता व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ 

4= एकीकृत छारवजृि व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७५ 

5= बहवुवषवय ठेक्का वन्दोवस्त सम्वन्धी ननदेजशका, २०७५ 

6= प्रदेश ववपत ्व्यवस्थापन तथा राहत ववतरण ननदेजशका, २०७६ 

7= सामदुावयक पनुस्थावपना केन्र सञ्चालन ननदेजशका, २०७६ 

8= सदूुरपजिम प्रदेशस्तरीय संयिु विार अनगुमन ननदेजशका, २०७६ 

9= शैजक्षक परामशव सेवा तथा भाषा जशक्षण सम्वन्धी ननदेजशका, २०७६ 

10= एकीकृत छारवजृि व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७६ 

11=  सपुथ मूल्य पसल एवं लघ ुतथा घरेल ुउद्योग सञ्चालन तथा प्रवर्द्वन कायवक्रम कायावन्वयन ननदेजशका,2076 

12= आनथवक रुपले ववपन्न नागररक औषधी उपचार आनथवक सहायता ननदेजशका, 2076 

13= सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको िोजखम ननयन्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोष (स्थापना तथा 
सञ्चालन) ननदेजशका, २०७६ 

14= प्रदेश ननिामती कमवचारीको आन्तररक भ्रमण (कायवक्रम सञ्चालन) ननदेजशका, २०७७ 

15= सदुरुपजिम प्रदेश अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ननदेजशका, २०७८ 

 

मागवदशवन 

१. वन तथा िलाधार व्यवस्थापन तफव को कायव सञ्चालन मागवदशवन, २०७५  

 

कायवयोिना 
1.कोरोना भाइरस (कोनभड-19) रोग ननयन्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवयोिना, 2077 

 

गठन आदेश 

1= सदूुरपजिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन सनमनत गठन आदेश, २०७५  
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2= खिड क्षेर पयवटन ववकास तथा व्यवस्थापन सनमनत गठन आदेश, २०७५ 

3= रामारोसन क्षेर पयवटन ववकास तथा व्यवस्थापन सनमनत गठन आदेश, २०७६ 

4= सदूुरपजिम प्रदेश रािधानी पूवावधार ववकास सनमनत (गठन) आदेश, २०७६ 

5= प्रदेश नीनत तथा योिना आयोग (गठन तथा कायवसञ्चालन) आदेश, २०७६ 

6= बैद्यनाथधाम पयवटन ववकास तथा व्यवस्थापन सनमनत गठन आदेश, २०७७ 

7= सदूुरपजिम प्रदेश यवुा पररषद (गठन) आदेश, 2077 

8= बडीकेदार क्षेर पयवटन ववकास तथा व्यवस्थापन सनमनत गठन आदेश, 2077 

9= प्रादेजशक आयवेुद जचवकत्सालय व्यवस्थापन सनमनत गठन आदेश, २०७८ 

मापदण्ड 

1= सदूुरपजिम प्रदेश आयोिना छनौट सम्वन्धी मादण्ड, २०७६ 

2= सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६ 

3= सदूुरपजिम प्रदेश सरकारको सावविननक खचवमा नमतव्यवयता कायम गने सम्बन्धी मापदण्ड, 2079 

  

प्रदेश सभामा पेश गने स्वीकृनत प्राि ववधेयकहरु 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गनव तथा वववाद समाधानको व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक, 2079 

 सदूुरपजिम प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रजशक्षण प्रनतष्ठान ऐन, 2077 लाई संशोधन गनव बनेको ववधेयक, 2079 

 प्रदेश आनथवक कायवववनध तथा ववजिय उिरदावयत्व सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ववधेयक, 2079 

 

9. हेलो नसएम कक्ष 

 हेलो नसएम कायवक्रम मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलय र प्रदेशमा रहेका ववनभन्न मन्रालय तथा ननकायहरूसँग 
सम्बजन्धत रहेर प्राि हनु ेववनभन्न वकनसमका िनगनुासो र सझुावहरूको उजचत सनुवुाई गनव, प्रदेश मन्रालयबाट हनुे नीनतगत 
ननणवय, कायवसंचालन तथा प्रदेश सरकारको कायवके्षर नभरका वस्तजुस्थतीका बारेमा िानकारी नलई प्रदेशको समग्र शासकीय 
व्यवस्थामा सधुार गरी िनमखुी एवं िनिरदायी प्रशासननक व्यवस्थाको प्रवर्द्वन गरी सशुासनको प्रवर्द्वन गनवको लानग 
माननीय मखु्यमन्री नरलोचन भट्टयूयूबाट नमनत २०७५ िेठ ७ गते सोमबारका द्वदन ववनधवत प्रारम्भ भएको हो । 

१. िन-गनुासो तथा सझुाव द्वदन ेववषयहरूः- 
 दघुवटना, ववपद सम्बन्धी घटना र उर्द्ार, 
 प्रदेश अन्तगवतका सावविननक ननकायले ववतरण गने सेवा सवुवधामा भेदभाव गररएको वा बजञ्चत गररएको, 
 सावविननक ननकायबाट प्रदान गररने सेवा सवुवधा प्राि गनव अवरोध वा वाधा पगेुको, 
 सावविननक ननकायको गैर कानूनी वक्रयाकलाप वा त्यस्तो कायववाट कुनै व्यजिलाई हानी नोक्सानी भएको, 
 देशको संववधान र प्रचनलत कानून प्रदि हक अनधकारको उपयोगमा वाधा, अवरोध वा ववभेद गररएको, र 

 भ्रिाचारिन्य तथा मवहला वहंसा वा अन्य लैवङ्गक वहंसा सम्बन्धी वक्रयाकलाप गरेको । 

२. यस प्रयोिनको लानग िानकारी द्वदन चाहन ेवा मद्दत माग गने वा गनुासो गनव चाहन ेिो कोहीले देहाय बमोजिमको 
माध्यमबाट शाखामा सचुना द्वदन सवकनछेः 
 टोल वि टेनलफोन नम्बरः-१६६०९१५२७२३ मा टेनलफोन गरी कक्षको कमवचारीलाई वटपाएर, 
 कक्षको फ्याक्स नम्बरः- ०९१-५२५५७२ मा फ्याक्स गरेर, 
 कक्षको ईमेलः-cabinetsecretariat7@gmail.com, admin.ocmcm@sudurpashchim.gov.np मा ईमेल गरेर, 
 कायावलयको वेवसाइटको गनुासो तथा सझुावको प्रयोग गरी, 
 कायावलयमा पर पठाएर, 

mailto:ईमेलः-cabinetsecretariat7@gmail.com
mailto:admin.ocmcm@sudurpashchim.gov.np
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३. हेलो नसएम कायवक्रमबाट सम्पादन भएका कायव वववरणहरू 

यस शाखामा प्रदेश स्थापनाकाल देजख नमनत हालसम्म ववनभन्न मन्रालय/ननकाय र ननिी क्षेरका काम कारबाहीको 
बारेमा प्राि भएका कुल गनुासो िम्मा 189 रहेकोमा सम्पूणव गनुासोहरु फर्छ्यौट भएको अवस्था छ। 

 

10. सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

 

 

 
 

 

 

 

11. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबारसम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

कुल ववननयोजित बिेट    खचव भएको बिेट   ववजिय प्रगनत  

चाल ु 68320000         52666802.81      77.09 प्रनतशत  

पिुीगत 19205000   8501083       44.27 प्रनतशत  

िम्मा 87525000    61167885.81      69.89 प्रनतशत 

PLGSP तफव  
कुल ववननयोजित बिेट    खचव भएको बिेट   ववजिय प्रगनत  

चाल ु 28569000              13702373            47.97 प्रनतशत  

पिुीगत 2001000     1331063       66.52 प्रनतशत        

िम्मा 30570000    15033436            49.18 प्रनतशत 

 

12. अजघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायवक्रम वा आयोिना सञ्चालन गरेको भए सोको वववरणः 
यस अजघ भए गरेका सबै कामहरु पूवववत प्रकाजशत वववरणमा उल्लेख भईसकेको छ । 

13. सावविननक ननकायको वेवसाइट भए सोको वववरण 

यस मखु्यमन्री तथा मजन्रपररषद्को कायावलयको वेवसाइट www.ocmcm.sudurpashchim.gov.np र प्रदेश पोटवल 
www.p7.gov.np बाट पनन यस प्रदेश नभरका मन्रालय र ननकायहरुको नलंक खोल्न सवकन्छ । 

14. सावविननक ननकायले प्राि गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता  
सम्बन्धी वववरण 

यस कायावलयले सोझै कुनै वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग प्राि गने गरी कुनै पनन सम्झौता 
नगरेको । 

 

धन्यबाद । 

सूचना अनधकारी/सहायक प्रविा 
नामः- िगदीश िोशी 
पदः- शाखा अनधकृत 

सम्पकव  नं.-9848236384 

 
 

प्रमखु सजचव 
नामः- रामेश्वर दंगाल 
पदः- प्रमखु सजचव 

सम्पकव  नं.- 091-527232 

 
 

प्रविा 
नामः- नवराि ओझा 
पदः- उपसजचव 

सम्पकव  नं. 9858477872 

http://www.p7.gov.np/

