
सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सचूनाको हक सम्बन्धी 

ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोनिम प्रकाशन गररएको नववरण 

 

सचूना सावविननक गन ेननकायमको नाम: प्रदशे प्रमुखको कायावलय, लुनम्बनी प्रदशे, बुटवल 

सचूना सावविननक गरेको अवनध: २०७९ कार्तवक १ दनेख २०७९ पौष मसान्तसम्म 

१. प्रदशे प्रमखुको कायावलयको स्वरुप र प्रकृनत: 

संघीय व्यवस्थाको प्रादनेशक अवधारणा अनुरुप नेपालको संनवधानको धारा १६३ मा प्रदशे प्रमुख सम्बन्धी 

व्यवस्था भए बमोनिम सातवटै प्रदशेमा प्रदशे प्रमुखको कायावलय स्थापना भएको हो । त्यसै अनुरुप लुनम्बनी 

प्रदशेमा प्रदशे प्रमुखको कायावलय रुपन्दहेी निल्लानस्थत बुटवल उपमहानगरपानलका-४ मा रहकेो छ । 

 

नेपालको संनवधानद्वारा प्रदत्त काम, कतवव्य र अनधकारको पालना तथा प्रयोग एवम् नवनभन्न कायवक्रम र 

समारोहमा सहभानगताका सन्दभवमा माननीय प्रदशे प्रमुखलाई सहयोग पृर् याउन तथा सहिीकरण गनवका लानग 

नेपाल प्रशासन सेवाका रा.प. प्रथम शे्रणीको अनधकृत (सनचव) को नेततृ्वमा प्रशासननक काम कारबाही  हुने गरी 

प्रदशे प्रमुखको कायावलय रहने व्यवस्था अनुरुप सावविननक ननकायको रुपमा यो कायावलय संचालनमा रहकेो छ 

।  

२. प्रदशे प्रमखुको कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार: माननीय प्रदशे प्रमुखको प्रशासकीय ननकायको रुपमा 

रहकेो यो कायावलयका काम, कतवव्य, अनधकार ननम्न बमोनिम रहकेो छ ।  

 संवैधाननक पदानधकारीहरुको ननयुक्ती, शपथ र प्रनतवेदन ग्रहण आदद कायवक्रमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव, 

 नवधेयक तथा अध्यादशे प्रमाणीकरण सम्बन्धी कायव, 

 माननीय प्रदशे प्रमुखबाट हुने सम्बोधन, शुभकामना सन्दशे आदद तयारी सम्बन्धी कायव, 

 माननीय प्रदशे प्रमुखको स्वदशेी तथा नवदशेी व्यनक्तत्वहरुसँगको भेटघाटको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव, 

 माननीय प्रदशे प्रमुखलाई सम्बोधन गरी प्रात प पर, , ननवेदन तथा ञापापनपर, हरुको अध्ययन नवलेेषषण गरी 

आवश्यक कायववाहीको लानग सम्बनन्धत ननकायमा पठाउने कायव, 

 नवनभन्न औपचाररक र अनौपचाररक कायवक्रमहरुको व्यवस्थापन र समन्वय गने कायव, 

 प्रदशे प्रमुखको कायावलयको स्वदशे र बैदनेशक भ्रमण व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव, 

 प्रदशे प्रमुखको कायावलयसँग सम्बनन्धत नवनभन्न कायवको सन्दभवमा संघ, अन्य प्रदशे तथा स्थानीय तहसँग 

समन्वय गने कायव, 

 माननीय प्रदशे प्रमुखबाट हुने आदशे र ननदशेन बमोनिमका कायव कायावन्वयन गने कायव, 

 कायावलयको बार्षवक कायवक्रम कायावन्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपररवेक्षण सम्बन्धी कायव । 

३. प्रदशे प्रमखुको कायावलयमा रहन ेकमवचारी सखं्या र कायव नववरण: 

प्रदशे प्रमुखको कायावलयमा स्वीकृत दरबन्दी १९ रहकेो छ । यस कायावलयमा व्यवस्थापन शाखा र सूचना शाखा 

तथा समन्वय शाखा रहकेा छन् । ती शाखाहरुको कायव नववरण र िनशनक्तको नववरण ननम्न बमोनिम रहकेो छ: 

क्र.स.ं पद श्रणेी सवेा  समहू सखं्या कैदफयत 

१ सनचव रा.प्र. प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन १  

२ उपसनचव रा.प.नद्वनतय प्रशासन सामान्य प्रशासन २  

३ शाखा अनधकृत रा.प. तृनतय प्रशासन सामान्य प्रशासन ३  

४ लेखा अनधकृत रा.प. तृनतय प्रशासन लेखा १  

५ कानून अनधकृत रा.प. तृनतय न्याय कानून १  

६ कम््यूटर अनधकृत रा.प. तृनतय नवनवध  १  



७ प्रोटोकल अनधकृत रा.प. तृनतय परराष्ट्र  १  

८ नायब सुब्बा रा.प.अनं. प्रथम प्रशासन सामान्य प्रशासन २  

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

१० हलुका सवारी चालक    ३  

११ कायावलय सहयोगी    ३  

(क)  व्यवस्थापन शाखा: माथी बुदँा २ मा उल्लेनखत प्रदशे प्रमुखको कायावलयको कामहरुको आर्थवक,    

 प्रशासननक र अन्य ब्यवस्थापकीय कायवहरु यस शाखाले गदवछ । 

(ख)  सचूना तथा समन्वय शाखा: माथी बुँदा २ मा उल्लेनखत प्रदशे प्रमुखको कायावलयको कामहरुको  

 सूचना तथा समन्वय सम्बन्धी कायवहरु यस शाखाले गदवछ । 

(ग)  प्रदशे प्रमखुको ननिी सनचवालय: माथी बुँदा २ मा उल्लेनखत प्रदशे प्रमुखको कायावलयको कामहरु मध्ये  

 माननीय प्रदशे प्रमुखज्यूको कायवक्रम व्यवस्थापन गने एवम् ननिी सनचवालय सम्बन्धी कायवहरु यस      

 शाखाले गदवछ । 

प्रदशे प्रमखुको ननिी सनचवालयमा ननम्न अनसुारका १२ िना कमवचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी रहकेो छ । 

क्र.स.ं पद सखं्या कैदफयत 

१ प्रमुख स्वकीय सनचव १  

२ सह-स्वकीय सनचव १  

३ उप-स्वकीय सनचव १  

४ स्वकीय सनचव १  

५ फोटोग्राफर अनधकृत १  

६ कम््यूटर सहायक १  

७ प्रशासन सहायक १  

८ लेखा सहायक १  

९ सवारी चालक २  

१० कायावलय सहयोगी २  

 

४. प्रदशे प्रमखुको कायावलयबाट प्रदान गररन ेसवेा: मानथ बुँदा २ मा उल्लेनखत प्रदशे प्रमुखको कायावलयका 

कामका माध्यमबाट सेवा प्रदान गररन्छ । 

५. प्रदशे प्रमखुको कायावलयमा रहकेा शाखा र निम्मवेार अनधकारी: प्रदशे प्रमुखको कायावलयमा २ वटा शाखाहरु 

रहकेा छन् । ती शाखाहरुको निम्मेवारी ननम्न कमवचारीहरुले सम्हाल्ने गरी ददइएको छ ।  

क्र.स.ं नाम थर पद निम्मवेार शाखा सम्पकव  नम्बर 

१ श्री ददनेश ञापवाली शाखा अनधकृत सूचना तथा समन्वय शाखा ९८५७०१००७७ 

२ श्री ऋनषराम पन्थी शाखा अनधकृत व्यवस्थापन शाखा ९८५११५५५४५ 

 

६. सवेा प्रदान गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध: नेपालको संनवधानल ेतोकेको कायवहरु सम्बन्धी सवेा प्रदान गदाव कुन ैदस्तरु 

लाग्दनै । तोदकएको समय नसमा नभर, ै सेवा प्रवाह वा कायवसम्पादन हुने गरेको छ । 

७. ननणवय गन ेप्रकृया र अनधकारी: नेपालको संनवधानले ननर्दवष्ट गरेका कायव सम्बन्धी नवषयमा ननणवय गनुव पदाव 

सामान्यता: उपसनचव स्तरको कमवचारीबाट रट्पणी उठी सनचव माफव त प्रदशे प्रमुखज्यू समक्ष पेश गरी ननणवय 

गररन्छ । कायावलयको व्यवस्थापकीय कायवहरुको ननणवय अनधकृतस्तरबाट रट्पणी उठी उपसनचव माफव त 

सनचवज्यू समक्ष पेश गरी ननणवय गररन्छ । 



८. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी: सनचवस्तर भन्दा तलका कमवचारील ेगरेको ननणवय उपर सनचव, सनचवल े

गरेको ननणवय उपर प्रदशे प्रमुख । 

९. सम्पादन गरेको कामको नववरण: यस कायावलयबाट सम्पाददत मुख्य कायवहरुको नववरण यस प्रकार छ : 

 माननीय प्रदशे प्रमुखज्यूले संनवधान बमोनिम नवनभन्न सवंैधाननक ननकायहरुका प्रनतवेदन ग्रहण गनुव 

भएको छ ।  

 माननीय प्रदशे प्रमुखज्यूबाट नवनभन्न समुदाय नवशेषसँग सम्बनन्धत साँस्कृनतक अवसर र पववहरुमा 

शुभकामना सन्दशे िारी गनुवभएको । 

 प्रदशे सभा सदस्य ननवावचन, २०७९ को पररणाम सनहतको प्रनतवेदन माननीय प्रदशे प्रमुखज्यूले नमनत 

२०७९।०९।०२ मा ग्रहण गनुवभएको छ ।  

 माननीय प्रदशे प्रमुखज्यूबाट प्रदशे सभाको बैठक नमनत २०७९।०९।१८ मा प्रदशे सभा भवन, रात पी 

उपत्यका(दउेखुरी) मा आह्वान भएको । 

 नमनत २०७९।०९।१८ मा माननीय प्रदशे प्रमुखज्यूबाट लुनम्बनी प्रदशे सभाको बैठकलाई सम्बोधन गनुव 

भएको । 

 नमनत २०७९।०९।२७ मा प्रदशे सभा सदस्य माननीय नलला नगरीलाई लुनम्बनी प्रदशेको मुख्यमन्र, ी 

ननयुक्त गनुवभएको । 

 माननीय प्रदशे प्रमुख ज्यूले नमनत २०७९।०९।२८ मा माननीय मुख्यमन्र, ी श्री नलला नगरीज्यूको 

नसफाररशमा प्रदशे मनन्र, पररषद ्गठन गरी कायव नवभािन गनुव भएको  मुख्यमन्र, ी र मन्र, ीहरुलाई पद 

तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको ।  

 नवनभन्न संघ संस्थाहरुको नवशेष कायवक्रमको अवसरमा शुभकामना सन्दशे प्रदान । 

 नवनभन्न महानुभावहरुसँग समसामनयक नवषयबस्तुको सन्दभवमा पटक पटक भेटघाट ।  

१०. प्रदशे प्रमखु कायावलयका सनचव, प्रवक्ता र सचूना अनधकारीको नाम, पद र सम्पकव  नम्बर : 

क्र.स.ं नाम थर पद सम्पकव  नम्बर ईमेल 

१ नचनिवी पौडेल प्रवक्ता ९८४१२७१४९३ off.chiefofstate5@gmail.com 

२ ददनेश ञापवाली सूचना अनधकारी ९८५७०१००७७ off.chiefofstate5@gmail.com 

 

११. ऐन, ननयम तथा ननदनेशकाको सचूी: यस कायावलयको ननयनमत कायवसम्पादनको लाग आकर्षवत हुने  

 मुख्य कानूनहरु : 

 नेपालको संनवधान 

 प्रदशे प्रमुखको पाररश्रनमक तथा सुनवधा सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७४ 

 ननिामती सेवा ऐन, २०४९ र ननयमावली २०५० 

 सावविननक खररद ऐन, २०६३ र ननयमावली, २०६४ र  

 आर्थवक कायवनवनध ऐन, २०५५ 

 करार ऐन, २०५६ 

 अन्य प्रचनलत कानून । 

१२. आम्दानी, खचव तथा आर्थवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण: यस कायावलयबाट यस आर्थवक वषव  

 २०७९।८० पसु मनहनासम्मको ननम्नानसुार ननकासा तथा खचव भएको छ ।  

ब.उ.नश.न.ं श्रोत बार्षवक बिटे ननकासा हाल सम्मको खचव बाँकी 

१०३०००१५३ नेपाल सरकार २,३८,००,०००।- ७७,७५,३३१ ।- ७७,७५,३३१ ।- १,६०,२४,६६९।- 

१०३००००५३ नेपाल सरकार ५२,००,०००।- १९,०७,५५०।- १९,०७,५५०।- ३२,९२,४५०।- 

१०३०००१५४ नेपाल सरकार १३,००,०००।- ०० ०० १३,००,०००।- 

 



१३. अन्य नववरण:  यस कायावलयको पररसरमा कायावलय भवन, माननीय प्रदशे प्रमुखज्यू, सनचवज्यू र  

 सुरक्षाकमीहरुको ननवास एवम् बगैचा रहकेो छ । 

१४. अनघल्लो आर्थवक वषवमा सावविननक ननकायल ेकुन ैकायवक्रम वा आयोिना सचंालन गरेको भए सो को  

 नववरण : नभएको । 

१५. प्रदशे प्रमखु कायावलयको ववेसाईट भए सोको नववरण: 

  Website: www.ocos.p5.gov.np 

  Email: off.chiefofstate5@gmail.com 

 

http://www.ocos.p5.gov.np/

