
 

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्वन्धी ननयमावली, २०६५ को 
ननयम (३) वमोजिम प्रकाशन गररएको वववरण 

  सूचना सार्वजननक गने ननकायको नामः 

  प्रदेश प्रमुखको कायाालय, प्रदेश नं.३, हेटौंडा, मकवानपुर         

  सूचना सार्वजननक गरेको अर्ध ः 

  वव.सं. २०७४ माघ देखख २०७५ असार मसान्तसम्म । 

१. प्रदेश प्रमखुको कायावलयको स्र्रुप र प्रकृन ः  

   नेपालको संववधानको भाग १३ धारा १६३ बमोजिम नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रनतननधधको 
रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ । माननीय प्रदेश प्रमुखवाट सम्पादन हुने कायालाई व्यवजस्थत गना 
प्रशासननक सधचवालयको रुपमा स्थावपत यस कायाालयले माननीय प्रदेश प्रमुखसंग सम्वजन्धत ववभभन्न 
कायाक्रमहरु र समारोहको प्रशासननक समन्वय, व्यवस्थापन तथा सधचवालय सम्वन्धी काया संचालन गने गदाछ । 

 २. प्रदेश प्रमुखको कायावलयका कामहरुः  

    यस कायाालयवाट सम्पादन हुने कामहरुलाई ननम्नानुसार छन ् 

क) व्यवस्थापकीय तथा सधचवालय सम्वन्धी कायाहरु, 

ख) सूचना तथा समन्वयात्मक कायाहरु । 

३. प्रदेश प्रमुखको कायावलयमा रहेको कमवचारी दरर्न्दी सङ्ख्या र कायव वर्र्रणः 

भस.न ं   पद      शे्रणी/तह सेवा समूह संख्या  कैफफयत 

१ सधचव    रा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्र. १  

२ उप सधचव रा.प.ददनतय प्रशासन सा.प्र. २  

३ शाखाअधधकृत    रा.प.तनृतय प्रशासन सा.प्र. ३  

४ प्रोटोकल अधधकृत  रा.प.तनृतय प्रशासन परराष्ट्र १  

५ कानून अधधकृत रा.प.तनृतय न्याय कानून १  

६ कम््यूटर अधधकृत रा.प.तनृतय ववववध  १  

७ लेखा अधधकृत रा.प.तनृतय प्रशासन लेखा १  

८ नायव सुव्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. २  

९ कम््यूटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम ववववध  १  

१० ह.स.चा. रा.प.अनं.पााँचौ इन्िी. मे.इन्िी. ३  

११ का.स. ववहीन प्रशासन सा.प्र. ३  

िम्मा १९   

 



प्रदेश प्रमुखको कायाालयमा स्वीकृत दरवन्दी १९ रहेका छन ्। कायाालयमा मुख्य २ वटा शाखाहरु रहेका छन ्। 
ती शाखाहरुको काया वववरण ननम्नानुसार रहेको छः 

 क. व्यर्स्थापन शाखाः 

     यस शाखावाट कायाालयको कमाचारी प्रशासन, आधथाक व्यवस्थापन,   जिन्सी व्यवस्थापन, ववधेयकहरु 
प्रमाणीकरण र दैननक प्रशासन सम्वजन्ध काया सम्पादन गररन्छ । 

 ख. सूचना  था समन्र्य शाखाः 

     यस शाखावाट कायाालयको सूचना, संचार र प्रोटोकलसगं  सम्वजन्धत काया सम्पादन गररन्छ । 

 ग. प्रदेश प्रमुखको ननजी (स्र्कीय) सधचर्ालयः 

यस सधचवालयवाट माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूवाट गररने कायासम्पादनमा सहयोग र समन्वय गररन्छ । ननिी 
(स्वकीय) सधचवालय अन्तगात स्वीकृत दरवन्दी देहाय बमोजिम १२ रहेको छ । 

भस.न ं पद संख्या  कैफफयत 

१ प्रमुख स्वकीय सधचव १  

२ सह–स्वकीय सधचव १  

३ उप स्वकीय सधचव १  

४ स्वकीय अधधकृत १  

५ फोटोग्राफर अधधकृत १  

६ कम््यूटर सहायक १  

७ प्रशासन सहायक १  

८ लेखा सहायक १  

९ सवारी चालक २  

१० कायाालय सहयोगी २  

िम्मा १२  

घ) सुरक्षा बन्दोबस्  र्व  नेपाली सेना र जनपथ प्रहरीसंग समन्र्य गरी आर्श्यक ानुसार व्यर्स्थापन गने 
गररएको छ । 

४. प्रदेश प्रमुखको कायावलयर्ाट प्रदान गररने सेर्ाः 

    वुंदा नं.२ मा उल्लेखखत कायाालयका कामको माध्यमवाट सेवा प्रदान गररन्छ । 

५. प्रदेश प्रमुखको कायावलयमा रहेका शाखा र जजम्मेर्ार अध कारीः 

माधथ उल्लेख भए बमोजिम यस कायाालयमा ननम्नानुसारका शाखा र जिम्मेवार पदाधधकारीहरु रहनु भएको छ । 

 

क्र.सं नामथर पद सम्पका  नम्बर 

१ श्री भशवलाल नतवारी सधचव ९८५५०७६६७५ 



क) सूचना  था समन्र्य शाखा 
१ श्री रुद्र प्रसाद पौडले उप सधचव ९८४१३५७०२१ 

२  श्री वविय कुमार ववडारी शा.अ. ९८४१७७५८६९ 

३ श्री रामेश्वर वस्नेत कम््यूटर अधधकृत ९८४१५५७२९९ 

ख) व्यर्स्थापन शाखा 
१ श्री चण्डी प्रसाद कोइराला उप सधचव ९८४२०८३७०४ 

२ श्री मातकृा प्रसाद ओझा शा.अ. ९८४१५५२५१३ 

३ श्री सन्तोष सुवेदी ले.अ. ९८४५२९१८८७ 

४ श्री रािेश तामाङ्ग कानून अधधकृत ९८४३५८८७२२ 

ग) प्रदेश प्रमुखज्यूको ननजज सधचर्ालय 
१ श्री वविय कुमार ववडारी ननजि सधचव ९८४१७७५८६९ 

 

 

६. सेर्ा प्रदान गनव लाग्ने दस् ुर र अर्ध ः 

यस कायाालयवाट प्रदान हुने सेवाको लाधग दस्तुर लाग्दैन । सरोकारवालासंगको आपसी सहमनतमा तय भएको 
समयावधधमा सेवाप्रवाह/कायासम्पादन हुने गदाछ । 

७. ननणवय गने प्रक्रिया र अध कारः 

कायाालयको आन्तररक प्रशासननक र अन्य ववषयको ननणाय सम्वजन्धत शाखाका प्रमुखलाई श्रीमान सधचववाट 
प्रत्यायोजित अधधकारको सीमासम्म शाखा प्रमुखवाट र सो वाहेकको हकमा शाखावाट पेश हुने दट्पणीमा 
सधचवस्तरवाट ननणाय हुन्छ । संववधान र प्रचभलत कानून वमोजिम प्रदेश प्रमुखले सम्पादन गने कायाको 
सम्वन्धमा संववधान र कानूनमा तोफकए बमोजिम हुने गदाछ । 

८. ननणवय उपर उजुरी सुन्ने अध कारीः 

ननयभमत सेवा प्रवाह र आन्तररक प्रशासननक ववषयको ननणायमा धचत्त नबुझे सोको सुनुवाई यस         
कायाालयका सधचवबाट हुन्छ । 

९. सम्पादन गरेको कामको वर्र्रणः 

  १.     भमनत २०७४।१०।०६ गत ेप्रदेश सभाको सदस्यहरु मध्ये ज्येष्ट्ठ सदस्य माननीय श्री डोरमणी पौडलेलाई                    

       सभामुख पदमा सपथ गराईएको  । 

  २. भमनत २०७४।१०।११ गत ेनेपालको संववधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको प्रथम  

       अधधवेशन भमनत २०७४ साल माघ १८ गत ेववदहबारका ददन अपरान्ह १ बिे प्रदेश सभा भवनमा बस्ने  

       गरी आव्हान गररएको । 

  ३. भमनत २०७४।१०।२७ गत ेप्रदेश सभाको सभामुख पदमा माननीय श्री सानुकुमार शे्रष्ट्ठ ननवा्ाधचत हुनु  



        भएकोले सोही ददन सपथ गराईएको ।  

 ४. भमनत २०७४।१०।२८ गत ेनेपालको संववधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल कम्युननष्ट्ट  

       पाटी (एमाले) प्रदेश नम्बर ३ संसददय दलको कायाालयको भसफाररसमा संसददय दलका नेता माननीय 

       डोरमणी पौडलेलाई प्रदेश नम्बर ३ को मुख्य मजन्ि पदमा ननयुक्त गरी भमनत २०७४।१०।२९ गत ेसपथ  

       गराईएको । 

 ५. भमनत २०७४।१०।२९ गत ेमाननीय श्री शाभलक राम िमकटेल तथा केशव स्थावपतलाई मजन्ि पदको  

       सपथ गराईएको।  

 ६. भमनत २०७४।११।१६ गत ेनेपालको संववधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मजन्िपररषद् ववस्तार  

       तथा पुनगाठन भएकोले नवननयुक्त मजन्िहरु क्रमश माननीय अरुण प्रसाद नेपाल, कैलाश प्रसाद ढुङेल,  

       दावा दोिे लामा र युवराि दलुाललाई मजन्ि पदको सपथ गराईएको । 

 ७. भमनत २०७४।११।२३ गत ेनेपालको संववधानको धारा १६० को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमजन्िको  

       भसफाररसमा श्री सुयाचन्द्र उपाध्याय न्यौपानेलाई प्रदेश नं. ३ को  मुख्य न्यायाधधवक्ताको रुपमा  

       ननयुजक्त गरी भमनत २०७४।१२।०८ मा प्रदेश प्रमुखको रोहबरमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य  

       न्यायाधधसबाट सपथ गराईएको । 

 ८. भमनत २०७५।१।११ गत ेमाननीय प्रदेश प्रमुखज्यूवाट प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गररएको । 

 ९. भमनत २०७५।१।१३ गत ेप्रदेश नम्बर ३ मजन्िपररषद्को भसफाररस बमोजिम नेपालको संववधानको धारा 
१८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश नं. ३ को प्रदेश सभाको चालू अधधवेशन भमनत २०७५।१।१४ गत े
शुक्रवार रातको १२ बिे देखख अन्त्य गररएको । 

    १०.      भमनत २०७५।१।२१ गत ेनेपालको संबबधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम सम्बत २०७५ साल 
ज्येष्ट्ठ १ गत ेमंगलबारका ददन अपरान्ह १.०० बिे प्रदेश सभाको अधधवेशन आह्वान गररएको । 

 ११. भमनत २०७५।२।१८ गत ेअपरान्ह १.०० बिे प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको आ.ब. ०७५र७६ को  

       बावषाक नीनत तथा कायाक्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूवाट सम्बोधन गररएको । 

११. क) २०७४ सालसम्म प्रमाणीकरण भएका वर् ेयकहरु 

क्र सं ववधेयकको नाम ववधेयक दताा भमनत ववधेयक प्रमाणीकरण भमनत कैफफयत 

१ प्रदेश स्तरका केही सावािननक 
भलखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा 
व्यवस्था गना बनेको ववधेयक 

२०७४।१२।२१ २०७४।१२।२१  

२ प्रदेश सरकारको आधथाक काज्वाधध 
ननयमीत तथा व्यवजस्थत गना 
बनेको ववधेयक 

२०७४।१२।२१ २०७४।१२।२१  



११. ख) २०७५ सालसम्म प्रमाणीकरण भएका वर् ेयकहरु 

३ प्रदेश संधचत कोषबाट केही रकम 
खचा गने र ववननयोिन गने 
सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको 
ववधेयक 

२०७५।०१।१६ २०७५।०१।१६  

४ स्थाननय तहका पदाधधकारी तथा 
सदस्यले पाउने सुववधाको 
सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको 
बबधेयक 

२०७५।०१।२० २०७५।०१।२०  

५ गााँउ/नगर/जिल्ला सभा संचालन         
(कार्ानयवधध) सम्बन्धमा व्यवस्था 
गना बनेको ववधेयक 

२०७५।०१।२० २०७५।०१।२०  

६ प्रदेश ववत्तीय हस्तान्तरण ववधेयक २०७५।०३।०४ २०७५।०३।०५  

७ प्रदेश आकजस्मक कोष 
व्यवस्थापन गना बनेको  ववधेयक 

२०७५।०३।१० २०७५।०३।२०  

८ कर तथा गैर कर रािस्व 
पररचालन सम्बन्धमा व्यवस्था 
गना बनेको ववधेयक 

२०७५।०३।३१ २०७५।०३।३२  

९ प्रदेश सरकारको अथा सम्बन्धी 
प्रस्तावलाइ कायाान्वयन गना 
बनेको ववधेयक 

२०७५।०३।३१ २०७५।०३।३२  

१० आधथाक वषा २०७५।०७६ को सेवा 
र कायाहरुको लाधग प्रदेश संधचत 
कोषबाट केही रकम खचा गने र 
ववननयोिन गने सम्बन्धमा 
व्यवस्था गना बनेको बबधेयक 

२०७५।०३।३१ २०७५।०३।३२  

 

१०.प्रदेश प्रमुखको कायावलयका सधचर्, प्रर्क् ा र सूचना अध कारीको नाम,पद र सम्पकव  नम्बरः 

क्र.सं. नामथर पद सम्पका  नम्बर इमेल 

१. भशवलाल नतवारी सधचव ९८५५०७६६७५ merobahabi@gmail.com 

२. रुद्र प्रसाद पौडले प्रवक्ता ९८४१३५७०२१ paudelrudra05@gmail.com 

३. वविय कुमार ववडारी शा.अ. ९८४१७७५८६९ nischalbijay@yahoo.com 

 

११. ऐन, ननयम, वर्ननयम  था ननदेशशकाको सूचीः 

यस कायाालयको ननयभमत कायासम्पादनका क्रममा आकवषात हुने मुख्य कानूनी तथा नीनतगत प्रावधान ननम्न 
बमोजिम छ्न ् । 

 नेपालको संववधान 



 सुशासन(व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ र ननयमावली, २०६५ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ र ननयमावली, २०६५ 

 ननिामती सेवा ऐन, २०४९ र ननयमावली, २०५० 

 भ्रष्ट्टाचार ननवारण ऐन, २०५९ 

 सावािननक खररद ऐन, २०६३ र ननयमावली, २०६४ 

 आधथाक कायाववधध ऐन, २०५५ र ननयमावली, २०५६ 

 नेपाल सरकार कायाववभािन ननयमावली, २०७४ 

 नेपाल सरकार कायासंपादन ननयमावली, २०६४ 

 प्रदेशस्तरका केही सावािननक भलखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४ 

 प्रदेश प्रमुखको पाररश्रभमक तथा सुववधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ 

 सेवा करार ननदेभशका, 
 सरकारी ननणाय सरलीकरण ननदेभशका, २०६५ 

 नेपाल सरकारवाट समय समयमा िारी पररपि, सूचना र ननदेशनहरु 

१२.आम्दानी, खचव  था आधथवक कारोर्ार सम्र्न् ी अद्यार्ध क वर्र्रणः 

यस कायाालयको आधथाक वषा २०७४/०७५ को (माघ देखख असारसम्म) ववननयोिन, ननकासा, खचा र वांकी विेटको 
वववरण तपभसल बमोजिम रहेको छः 

ब.उ.भश.न. श्रोत बावषाक बिेट ननकासा खचा बााँकी 
२५०००३३ चालु नेपाल सरकार १४,८८ ४,३३ ४,३३ १०,५५ 

२५००१३३ चालु नेपाल सरकार १,४०,०० ६६,२० ६६,२० ७३,८० 

२५००१३४ पुंिीगत नेपाल सरकार १,२०,०० ५४,११ ५४,११ ६५,८९ 

 िम्मा २,७४,८८ १,२४,६४ १,२४,६४ १,५०,२४ 

यस कायाालयमा धरौटी स्वरुप रु.२१०८३। प्रा्त भएको देखखन्छ । 

१३. ोक्रकए बमोजजमका अन्य वर्र्रणः 

यस कायाालयको स्थापना भखार भएकाले तत्कालको व्यवस्था बमोजिम तत्काभलन मध्यमान्चल क्षेिीय प्रशासन 
कायाालयको िग्गा र सोमा वनेका २ वटा भवनमा कायाालय र माननीय प्रदेश प्रमुखको ननवास, सभाहलको 
व्यवस्था गररएको छ ।  

१४.अनघल्लो आधथवक र्र्वमा सार्वजननक ननकायले कुनै कायविम र्ा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को     

  वर्र्रणः  छैन । 

१५.सार्वजननक ननकायको र्ेर्साइट भए सो को वर्र्रणः 

 कायाालयको वेभसाइट ननमााण अजन्तम चरणमा पुगेको छ । 

१६ सार्वजननक ननकायले प्राप्  र्ैदेशशक सहाय ा,ऋण,अनुदान एर्ं प्रावर्ध क सहयोग र सम्झौ ा सम्बन् ी  



   वर्र्रणः 

   नभएको ।  

१७.सार्वजननक ननकायले र्गीकरण  था संरक्षण गरेको सूचनाको नामार्ली र त्यसको सूचना संरक्षण गनव  

   ोक्रकएको समयार्ध ः 

यस कायाालयवाट प्रदान गररने सेवा  सम्वन्धी सावािननक सरोकारका सूचनाको वगीकरण हालसम्म गररएको 
छैन । 

१८.सार्वजननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन् ी ननर्ेदन र सो उपर सूचना ददएको वर्र्रणः 

 त्यस्तो ननवेदन हालसम्म परेको छैन । 

१९.सार्वजननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका र्ा हुने भएको भए सो को वर्र्रणः 

कायाालयका सूचना तथा िानकारीहरु पे्रस वुलेदटन, कायाक्रमहरुमै पिकारहरुलाई आमन्िण गरर आफै सूचना 
संकलनको वातावरण प्रदान गने र दैननक प्रशासननक कायाका सूचनाहरु सूचना पाटीमा टांस गरी सूचना प्रवाह 
गने गररएको छ । नछट्टै कायाालयको वेभसाइट माफा त सूचनाहरु सम्पे्रषण हुनेछन ्। 

२०.प्रदेश प्रमुखको कायावलयले आ.र्.२०७४÷७५ मा सञ्चालन गरेको कायविम र सो को प्रगन  प्रन र्ेदन देहायमा  

  उल्लेख गररएको छः 

    माधथ वुंदा नं. ९ मा उल्लेख भैसकेको छ । 

 


