
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०७६ को दफा ५(१) 
बमोजिम स्वतः प्रकाशन गरिएको ववविण 

कायानलयको नामः मखु्यमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायानलय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपिु  

अवधधः- २०७९ श्रावण १  देजि २०७९ काधतनक मसान्तसम्म 

१. धनकायको स्वरुप ि प्रकृधत 

नेपालको संववधानमा व्यवस्था भए अनरुुप प्रदेश सिकािहरुको स्थापना भएपश्चात ्प्रदेशको प्रादेजशक  प्रशासनको 
सवोच्च धनकाय (Apex Body) को रूपमा वव.सं. २०७४/१०/०५ मा मखु्यमन्री तथा मजन्रपरिषद्को कायानलय 
स्थापना भएको हो। यो कायानलय एकाधति प्रदेशको कायनकािी प्रमिु मखु्यमन्रीको कायानलय भएकोले 
मखु्यमन्रीलाई सजचवालयको सेवा प्रदान गदै आएको छ भने अकानधति प्रदेशको उच्च प्रशासधनक पदाधधकािी  
प्रमिु सजचवज्यूको कायानलय पधन भएकोले प्रदेश मजन्रपरिषद्को कायनसम्पादनमा प्रशासधनक एवम ्प्राववधधक 
सहयोग परु् याउन ेगदनछ । िािनीधतक ि प्रशासधनक दबैु दृविकोणले उच्च धनणनय धलन,े धनदेशन ददने ि समन्वय 
एवम ् धनयन्रण गने कायानलय भएको हुुँदा यो प्रादेजशक प्रशासनको केन्रववन्दकुो रुपमा मखु्यमन्री तथा 
मजन्रपरिषद्को कायानलय िहेको छ । प्रदेशका सबै मन्रालयहरुको कायनको िेिदेि, धनयन्रण, धनिीक्षण, पिीक्षण, 

समन्वय, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायनहरू यस कायानलयको कायनके्षरधभर पने भएकोले पधन यसको 
सवियता ि प्रभावकारिताले अन्य मन्रालयहरुको कायनसम्पादन स्तिलाई प्रभावकािी बनाउन सघाउ पगु्दछ । 

२. धनकायको काम, कतनव्य ि अधधकाि 

बागमती प्रदेश सिकािको (कायनववभािन) धनयमावली, २०७४ अनसुाि यस कायानलयको काम, कतनव्य ि 
अधधकािहरु यस प्रकाि िहेका छन ्। 

• प्रदेश मजन्रपरिषद् तथा मखु्यमन्रीको कायानलय सम्बन्धी 
• प्रदेश धभरको शासन व्यवस्थाको सामान्य धनदेशन, धनयन्रण ि सञ्चालन 

• प्रदेश सिकािको कायनववभािन तथा कायनसञ्चालन 

• प्रदेश सिकािको नीधत तिुनमा, स्वीकृधत, कायानन्वयन, अनगुमन ि मूल्याङ्कन 

• प्रदेश सिकािको कायनसम्पादन धनयमावली तिुनमा तथा कायानन्वयन 

• प्रदेश मन्रालयकहरुको कायनहरुको समन्वय, सपुिीवेक्षण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ि धनयन्रण 

• प्रदेश मजन्रपरिषद्का धनणनयहरुको कायानन्वयन ि अनगुमन 

• प्रदेश मजन्रपरिषद् मा पेस हनु ेधनयम ि आदेशको तिुनमा, स्वीकृधत तथा प्रमाणीकिण 

• प्रदेश धभरको िािनीधतक, आधथनक, सामाजिक, शाजन्त सवु्यवस्था एवं प्रशासधनक गधतववधधहरुको 
अद्यावधधक िानकािी ि सम्बोधन 

• मानव अधधकािको संिक्षण ि प्रवर्द्नन, सशुासन, भ्रिाचाि धनयन्रण ि प्रशासन सधुाि 



• संवैधाधनक धनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग ि अन्य संघीय तथा प्रादेजशक आयोगसुँगको 
सम्पकन  ि समन्वय 

• सङ्घीय सिकािको स्वीकृधत बमोजिम वर्द्पक्षीय वा बहपुक्षीय स्तिमा भएका सजन्ध, सम्झौता वा सहमधत 
कायानन्वयन 

• प्रदेश प्रमिुको सम्पकन  सम्बन्धी ववषय (प्रधतवेदन समेत) 
• अन्ति प्रदेश परिषद् ि संघ तथा अन्य प्रदेश ि स्थानीय तहसुँगको समन्वय ि अन्तिसम्बन्ध 

• प्रदेश स्तिका आयोग तथा धनकायहरुको गठन एवं सञ्चालन ि पदाधधकािीहरुको धनयजुि एवं सेवा 
सवुवधा सम्बन्धी नीधत तथा काननुको तिुनमा ि कायानन्वयन 

• धनवानचन कायनमा सहयोग ि समन्वय 

• प्रदेश स्तिमा मानव संशाधन ववकास योिना तिुनमा ि कायानन्वयन 

• प्रदेश धनिामती सेवा ि अन्य प्रदेश सिकािी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीधत, काननु तथा मापदण्ड 
तिुनमा एवं कायानन्वयन ि अधभलेि व्यवस्थापन 

• प्रदेश स्तिका सिकािी धनकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण ि व्यवस्थापन पिीक्षण 

• प्रदेश स्तिीय ताधलम नीधत तथा मापदण्ड धनधानिण ि स्तिीकिण तथा िाविय ि प्रदेश स्तिका ताधलम 
केन्रसुँगको सम्पकन  एवं समन्वय 

• प्रदेश स्तिका सावनिधनक सेवा ववतिणको न्यनुतम मापदण्ड धनधानिण ि सेवाग्राही सन्तिुी तथा सेवा 
प्रवाहको अनगुमन 

• गाउुँपाधलका ि नगिपाधलकाको कमनचािी ि कायानलयको व्यवस्था सम्बन्धी काननु तिुनमा 
३. धनकायमा िहने कमनचािी संख्या ि कायनववविण 

स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण अनसुाि यस कायानलयको संगठन संिचना यस प्रकाि िहेको छ ।  

 



४. धनकायबाट प्रदान गरिने सेवा 
बागमती प्रदेश सिकाि (कायनववभािन) धनयमावली, २०७४ ले तोकेको कायनके्षरधभरका नीधतगत ि 
व्यावहारिक धनणनयहरु तथा िनशजि व्यवस्थापनका सेवाहरु । 

५. सेवा प्रदान गने धनकायको शािा ि जिम्मेवाि अधधकािी 
बागमती प्रदेश सिकाि (कायनववभािन) धनयमावली, २०७४ ले तोकेको कायनके्षरधभरका सेवाहरु स्वीकृत 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण अनसुािका पदस्थापना वा जिम्मेवािी तोवकएका अधधकािीहरुबाट प्रचधलत 
धनयम बमोजिम प्रवाह हनुे गिेको छ  । 

 

६. सेवा प्राप्त गनन लाग्ने दस्तिु ि अवधध 

    प्रचधलत धनयम अनसुाि । 

७. धनणनय गने प्रविया ि अधधकािी 
प्रदेश सिकाि मजन्रपरिषद्, माननीय मखु्यमन्री, प्रमिु सजचव, प्रदेश सजचव तथा अधधकाि प्रत्यायोिन  भएका 
अधधकािीहरुबाट प्रचधलत धनयमानसुाि धनणनय गने व्यवस्था छ । 

८. धनणनय उपि उििुी सनु्न ेअधधकािी 
यस कायानलयमा ववधभन्न शािाहरूबाट गरिएका धनणनयहरु उपि सम्बजन्धत महाशािाका प्रमिुज्यूहरु (प्रदेश 
सजचव) समक्ष तथा सजचव स्तिबाट भएका धनणनयहरुका सम्बन्धमा उििुी भएमा प्रमिु सजचव समक्ष उििुी 
वा गनुासो िाख्न सवकनेछ ।  

९. सम्पादन गिेका कामको ववविण 

आधथनक वषन २०७९/८० को पवहलो चौमाधसकमा सम्पादन भएका वियाकलाप तथा गधतववधधहरुको ववविण 
यस प्रकाि छ । 

ि. सं. वियाकलाप एकाइ परिमाण 
१ बागमती प्रदेश सिकाि, मजन्रपरिषद्को बैठक सञ्चालन बैठकको 

सङ्खख्या 
१० 

२ बागमती प्रदेश सिकाि, मजन्रपरिषद् बाट भएका धनणनयहरुको कायानन्वयन धनणनयको 
सङ्खख्या 

५४ 

३ बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुको लाधग नवप्रवतनन साझेदािी कोष 
(IPF) सम्बन्धी अनजुशक्षण कायनिम  

पटक १ 

४ बागमती प्रदेश सिकािका सजचव तथा सम्बजन्धत कमनचािीहरुलाई 
मजन्रपरिषद् मा पेस गने प्रस्ताव लेिन सम्बन्धी कायनशाला 

पटक १ 



५ नवप्रवतनन साझेदािी कोष (IPF) बाट कायनिम सञ्चालन गनन सातवटा 
स्थानीय तहहरु लाई सम्झौता बमोजिमको िकम धनकासा 

स्थानीय 
तहको 
संख्या 

७ 

६ प्रधतधनधधसभा तथा प्रदेश सभाको धनवानचन प्रवियामा सहयोग, सहिीकिण, 
समन्वय तथा कमनचािी व्यवस्थापन 

पटक १ 

७ प्रदेश वकताबिानाको स्थापना, भवन लगायतका भौधतक पूवानधाि 
व्यवस्थापन तथा कमनचािी व्यवस्थापन 

वटा १ 

८ प्रदेश ि स्थानीय तहका सावनिधनक पदाधधकािीहरु तथा किािका 
कमनचािीहरुको सम्पजि ववविण सङ्कलन, अधभलेिीकिण ि भण्डािण 

िना ४९१५३ 

९ कमनचािी व्यवस्थापनका वियाकलापहरु (कायन सम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा, 
अध्ययन ि असाधािण धबदा धसफारिस, अध्ययन धबदा पूवन स्वीकृधत, तह 
वृवर्द् आदद) 

संख्या धनिन्ति 

अध्ययन धबदाका लाधग पूवन स्वीकृधत ददइएका कमनचािीहरु िना ४० 
अध्ययन धबदाका लाधग धसफारिस गरिएका कमनचािीहरु िना १५ 

१० बागमती प्रदेश सिकािको रिि पदमा कमनचािी पदपूधतन गनन मन्रालय/ 
धनकाय ि आयोगहरुसुँग रिि पदको ववविण सङ्कलन गिी प्रदेश लोक 
सेवा आयोगमा माग आकृधत पठाएको 

पद 
सङ्खख्या 

२५० 

११ नेपाल सिकािका ववधभन्न मन्रालय तथा धनकायहरु, संवैधाधनक 
आयोगहरु, बागमती प्रदेशका स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेशहरुसुँग 
समन्वय, सम्पकन  ि सहयोग आदान प्रदानका वियाकलापहरु (पराचाि, 
बैठकमा सहभाधगता आदी) 

पटक धनिन्ति 

१२ नेपाल सिकािका ववधभन्न मन्रालय तथा धनकायहरु तथा संवैधाधनक 
आयोगहरुबाट माग भई आएका ववविण तथा तथ्याङ्कहरु सङ्कलन तथा 
एकीकृत गिी पठाउने कायन 

पटक धनिन्ति 

१३ नेपाल सिकाि, नेपाल सिकािका मन्रालय तथा धनकाय एवं संवैधाधनक 
धनकायहरुबाट भएका धनणनय कायानन्वयन, यसका लाधग बागमती प्रदेश 
सिकािका सम्बजन्धत मन्रालय तथा धनकायहरु सुँग सहकायन ि फलो अप 

पटक धनिन्ति 

१४ यस कायानलयलाई ववपक्षी बनाएि अदालतमा दायि भएका मरु्द्ाहरुको 
धलजित िवाफ पेश 

संख्या ९ 

१५ आन्तरिक पयनटन काि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ िािी संख्या १ 
१६ प्रदेश मन्रालय ि मातहत धनकाय/ कायानलयका प्रमिु स्थानीय तहमा 

धनवानजचत िनप्रधतधनधध तथा कायनित कमनचािीहरुको लाधग नेततृ्व ववकास 
ताधलम (पाधलका प्रमिु/ उपप्रमिु, प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत) 

संख्या १ 

 



१०. सूचना अधधकािीको  नाम ि पदः श्री कवपल धसलवाल, अधधकृत स्ति सातौँ तह 

११. ऐन, धनयम, ववधनयम वा धनदेजशकाको सूची 
यस कायानलय ि कायानलयले गने कायनसम्पादनसुँग सम्बजन्धत प्रदेश काननुहरुको सूची यस प्रकाि िहेको छ ।  

ऐन 

• स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ 

• प्रदेश धनिामधत सेवा अध्यादेश, २०७९ 

• प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ 

• प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०७६ 

• प्रदेश प्रशासकीय कायनववधध(धनयधमत गने) ऐन, २०७५ 

• गाउुँ नगि जिल्ला सभा सञ्चालन (कायनववधध) ऐन, 2075 

धनयम 

• प्रदेश भ्रमण िचन धनयमावली, २०७७ 

• प्रदेश सशुासन धनयमावली, २०७७ 

• प्रदेश सिकाि (कायनववभािन) धनयमावली,२०७४ 

गठन आदेश 

• प्रदेश वकताबिाना (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७८ 

• प्रदेश सशुासन केन्र (स्थापना तथा कायन सञ्चालन) आदेश ,२०७७ 

• प्रदेश नीधत तथा योिना आयोग (गठन तथा कायन सञ्चालन) आदेश, २०७५ 

कायनववधध 

• प्रदेशको वविीय सशुासन िोजिम मूल्याङ्कन कायनववधध, २०७८ 

• वावषनक आयोिना तथा छनौट कायनववधध, २०७८ 

• प्रदेशका ववजशि व्यजिहरूको सिुक्षामा िवटने सिुक्षाकमीलाई पोसाक सवुवधा प्रदान गने मापदण्ड 
सम्बन्धी कायनववधध, २०७८ 

• व्यवस्थापन पिीक्षण कायनववधध, २०७७ 

• जि.स.स.लाई उपलब्ध गिाइने बिेट तथा अनदुान िकम िचन सम्बन्धी कायनववधध,२०७६ 

• प्रदेश धनिामती कमनचािीको पदस्थापन, सरुवा तथा काि सम्बन्धी कायनववधध, २०७६ 

• संगठन संिचना ि दिबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनववधध 2076 

• मागमा आधारित प्रदेश ववकास आयोिना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कायनववधध, २०७५ 

मापदण्ड 

• आन्तरिक पयनटन काि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 



• सम्मान ि पदक प्रदान गने मापदण्ड, २०७८ 
 

१२. आम्दानी, िचन तथा आधथनक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावधधक ववविण 

यस कायानलयले आधथनक वषन २०७९/८० को पवहलो चौमाधसकमा भएको िचनको ववविण (रु. हिािमा) यस 
प्रकाि िहेको छ । 

चाल ु पुुँिीगत िम्मा 
बिेट िचन िचन 

प्रधतशत 

बिेट िचन िचन 
प्रधतशत 

बिेट िचन िचन 
प्रधतशत 
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१३. कायनिम तथा आयोिनाको ववविण 

यस कायानलय अन्तगनत आ.व. ०७९/८० को लाधग वावषनक स्वीकूत कायनिममा िहेका मखु्य कायनिमहरु 
यस प्रकाि िहेका छन ्। 

ि.सं. कायनिम एकाइ लक्ष्य  प्रगधत बाुँकी 
१ शासकीय सधुाि तथा व्यवस्थापन पिीक्षण कायनिम संख्या १ ० १ 

२ प्रदेश धनिामती वकताबिाना संचालन ि व्यवस्थापन 
कायनिम 

संख्या १ १ ० 

३ जशिाचाि सम्बन्धी गोष्ठी (मा. मखु्यमन्री तथा मजन्रहरु) संख्या १ ० १ 

४ हेलो प्रदेश सिकाि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यधुनट स्थापना संख्या १ ० १ 

५ कमनचािी क्षमता ववकास कायनिम (तनाव व्यवस्थापन, 
कम््यटुि सीप, सवािी चालक प्रजशक्षण, िेलकुद 
प्रधतयोधगता)  

संख्या ४ ० ४ 

६ प्रदेश ऐन/ धनयमावली, स्थानीय सेवा ऐन/धनयमावली 
लगायतका अन्य काननु, धनयमावली, नीधत, कायनववधध, 
कायनयोिना, धनदेजशका, मस्यौदा तयािी, छलफल तथा गोष्ठी 

संख्या १ ० १ 

७ संघ संस्था एवं उत्कृि कमनचािी पिुस्कृत, वावषनक पसु्तक 
तथा अन्य प्रकाशन, ववधभन्न िाविय/ प्रदेश समािोह 

संख्या १ ० १ 

८ आगामी आधथनक वषन 080/81 को नीधत तथा कायनिम 
छलफल, गोष्ठी, सेधमनाि ि प्रधतवदेन 

संख्या १ ० १ 

९ प्रदेश ववकासका लाधग आधथनक, सामाजिक तथा साुँस्कृधतक 
के्षरका ववज्ञसुँग छलफल, अन्तविन या एवं गोष्ठी 

संख्या १ ० १ 

१० भ्रिाचाि ववरुर्द् शनु्य सहनजशलता ववषयक अन्तविन या 
कायनिम 

संख्या १ ० १ 

११ टेधलधभिन/ िेधडयो माफन त ्िनतासङ्ग मखु्यमन्री कायनिम संख्या १ ० १ 



१२ समग्र जिल्लाको सशुासन ि सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला 
प्रशासन लगायतका सेवा प्रदायक कायानलयसुँग छलफल ि 
अन्तिविया 

संख्या १ ० १ 

१३ सशुासन ि सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा स्थानीय तहसुँग 
अन्तिविया कायनिम 

संख्या १ ० १ 

१४ जिल्ला काननुी सहायता सधमधत सहयोग/ अन्तिविया 
कायनिम 

संख्या १ ० १ 

१५ मखु्यमन्रीसुँग यवुा कायनिम संख्या १ ० १ 

१६ स्थानीय तहमा काननु तिुनमा सम्बन्धी अन्तिविया कायनिम 
(नगि/ गाउुँ कायनपाधलका सदस्यहरुलाई) 

संख्या १ ० १ 

१७ बागमती प्रदेश सिकािको सेवा प्रवाहमा सेवाग्राही सन्तिुी 
सवेक्षण  

संख्या १ ० १ 

१८ स्थानीय तहको न्यायीक सम्पादनको प्रभावकारिता अध्ययन संख्या १ ० १ 

१९ प्रदेश मन्रालयहरुको नीधत तथा कायनिम तिुनमा तथ्याङ्कको 
प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन कायनिम 

संख्या १ ० १ 

२० ववद्यतुीय सशुासन गरुुयोिना तयािी संख्या १ ० १ 

२१ प्रदेश मन्रालय ि मातहत धनकाय/ कायानलयका प्रमिु 
स्थानीय तहमा धनवानजचत िनप्रधतधनधध तथा कायनित 
कमनचािीहरुको लाधग नतेतृ्व ववकास ताधलम (पाधलका 
प्रमिु/ उपप्रमिु, प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत) 

संख्या १ १ ० 

२२ जिल्ला समन्वय सधमधत/ स्थानीय तह सहयोग कायनिम संख्या १ ० १ 

२३ प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक संख्या १ ० १ 

सङ्घीय सशतन अनदुान तफन  
२४ स्थानीय तहहरुमा नवप्रवतनन साझेदािी कोष सञ्चालन तथा 

परिचालन 
स्थानीय 
तह 

११ ७ ४ 

२५ नवप्रवतनन साझेदािी कोष सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुलाई 
अनजुशक्षण 

स्थानीय 
तह 

११९ ११९ ० 

२६ प्रदेश सशुासन केन्रको भवन ि सहभागी आवास धनमानण संख्या १ ० १ 
 

 

 

 


