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१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरिषद्को कायाालयको परिचय ि उद्देश्य: 

पषृ्ठभूमम 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गिे बमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढााँचा अिलम्बन गरि 
संविधानको धािा ५६ बमोजिम तीन तहका सिकाि गठन हुने व्यिस्था गिेको छ । सोही 
प्रािधान अनुसाि केन्द्रमा संघीय सिकाि, सात िटा प्रदेशमा प्रदेश सिकाि ि ७५३ िटा 
स्थानीय तहमा स्थानीय सिकािको व्यिस्था गरि अधधकाि, कतणव्य ि कायण पद्धततको समेत 
व्यिस्था भएको छ । संविधान कायाणन्द्ियको ससलससलामा यस प्रदेशमा प्रदेश सिकाि गठन 
भएको ि सो प्रदेश सिकािको प्रमुख कायणकािीका रुपमा मुख्यमन्द्री तथा मजन्द्रपरिषद्को 
कायाणलय िहने कानूनी व्यिस्था बमोजिम प्रदेश नं. २ मा पहहलोपल्ट वि.स. २०७४ माघ ३ 
गत े मुख्यमन्द्री तथा मजन्द्रपरिषद्को कायाणलय सहहत सात िटा मन्द्रालय गठन भै कायण 
प्रािम्भ भएको छ । मखु्यमन्द्री तथा मजन्द्रपरिषद्को कायाणलय लगायत ६ िटा मन्द्रालय 
िनकपुि चूिोट कम्पनी सलसमटेड परिसिसभरका पुिाना भिन ममणत संभाि गरि अिजस्थत 
िहेका ि भूसम व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी मन्द्रालय परिसि बाहहि अिजस्थत िहेको छ । 
२०७४ माघ १६ ि २०७५ श्रािर् ९ गत ेभएको मन्द्रीमण्डल पनुणगठन पश्चात यस प्रदेश नं. 
२ मा मुख्यमन्द्री लगायत मन्द्री ि िाज्यमन्द्री गिी १३ सदस्यीय मजन्द्रपरिषद्को गठन 
भएको छ ।  

२०६२।०६३ को िनआन्द्दोलन  ि २०६३/०६४ को मधेश आन्द्दोलन पश्चात मुलुकले 

संघीय लोकताजन्द्रक गर्तन्द्रात्मक शासन व्यिस्था अंगालेको ि िनताको इच्छा, आकांक्षा ि 
चाहना बमोजिम सिकािले देशलाई समयसापेक्ष विकास तनमाणर् एि ंशासन पद्धततलाई समेत 
रुपान्द्तिर् गदैं िानु पने अिस्था छ । ७ िटा प्रदेश सिकािको आ-आफ्नो प्रदेशको 
भौगोसलक अिस्था, आधथणक अिस्था, सामाजिक अिस्था आहदलाई मध्यनिि गिी प्रदेश 
सिकािले नेपालको संविधानका प्रािधान, संघीय सिकािको तनर्णय समेतमा िही प्रदेशको 
चाहना बमोजिम विसभन्द्न ऐन, तनयम, नीतत, तनदेसशका तयाि गने कायणलाई ततब्रता हदएको 
छ । प्रदेशको कायणकािीको रुपमा मुख्यमन्द्री तथा मजन्द्रपरिषद्को कायाणलयले नेततृ्ि सलएको 
ि मुख्यमन्द्री १०० हदने कायणयोिना, सुशासन सम्बन्द्धी ११ बुाँदे नीतत, नीतत तथा 
कायणक्रमको घोषर्ा, बिेट घोषर्ा एिं िाडफाि, विसभन्द्न नीतत तनमाणर्, केजन्द्रय सिकाि ि 
स्थानीय तहको सिकाि बीचमा सम्बन्द्ध सेतुका काम, एक आपसमा समन्द्िय ि सहकायण 
गिी प्रदेशलाई समदृ्धधतफण  उन्द्मखु गिाउने िर्नीतत प्रदेश नं. २ को सिकािले सलएको  छ ।  
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मुख्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरिषदको कायाालयको कायान्त्जम्मेर्ािीहरु 

प्रदेश सिकाि कायण विभािन तनयमािली २०७४ ले व्यिस्था गिेका कायणहरु तनम्नसलखत िहेको    

छ: 
 

क्र.सं
. 

काया न्त्जम्मेर्ािीहरु 

१ प्रदेश मजन्द्रपरिषद् तथा मुख्यमन्द्रीको कायाणलय सम्बन्द्धी 
२ प्रदेश सभरको शासन व्यिस्थाको सामान्द्य तनदेशन, तनयन्द्रर् ि संचालन 

३ प्रदेश सिकािको कायणविभािन तथा कायणसंचालन 

४ प्रदेश सिकािको नीतत तिुणमा, स्िीकृतत, कायाणन्द्ियन, अनुगमन ि मूल्यांकन 

५ प्रदेश सिकािको कायणसम्पादन तनयमािली तिुणमा ि कायाणन्द्ियन 

६ 
प्रदेश मन्द्रालयहरुको कायणको समन्द्िय, सुपरििेक्षर्, अनुगमन तथा मूल्यांकन 
ि तनयन्द्रर् 

७ प्रदेश मजन्द्रपरिषद्का तनर्णयको कायाणन्द्ियन ि अनुगमन 

८ 
प्रदेश मजन्द्रपरिषद् मा पेश हुने तनयम ि आदेशको तिुणमा, स्िीकृतत तथा 
प्रमार्ीकिर् 

९ 
प्रदेशसभरको िािनीततक, आधथणक, सामाजिक, शाजन्द्त सुव्यिस्था एिं 
प्रशासतनक गततविधधहरुको अद्यािधधक िानकािी ि सम्बोधन 

१० मानिअधधकािको संिक्षर् ि प्रिद्णधन 

११ सुशासन, भ्रष्टाचाि तनयन्द्रर् ि प्रशासन सुधाि 

१२ 
संिैधातनक तनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेिा आयोग ि अन्द्य संघीय 
तथा प्रादेसशक आयोगसंगको सम्पकण  ि समन्द्िय 

१३ 
संघीय सिकािको स्िीकृतत बमोजिम द्विपक्षीय िा बहुपक्षीय स्तिमा भएका 
सजन्द्ध, सम्झौता िा सहमतत कायाणन्द्ियन 

१४ प्रदेश प्रमुखको तनदेशन कायाणन्द्ियन ि प्रततिेदन 

१५ 
अन्द्तिप्रदेश परिषद ि संघ तथा अन्द्य प्रदेश ि स्थानीय तहसाँगको समन्द्िय ि 
अन्द्तिसम्बन्द्ध 

१६ 

प्रदेशस्तिका आयोग तथा तनकायहरुको गठन एिम ् सञ्चालन ि 
पदाधधकािीहरुको तनयुजतत एिम ्सेिा, सुविधा सम्बन्द्धी नीतत तथा कानूनको 
तिुणमा ि कायाणन्द्ियन 

१७ तनिाणचन कायणमा सहयोग ि समन्द्िय 

१८ प्रदेशस्तिीय मानि संशाधन विकास योिना तिुणमा ि कायाणन्द्ियन 
१९ प्रदेश तनिामती सेिा ि अन्द्य प्रदेश सिकािी सेिा सञ्चालन सम्बन्द्धी नीतत, 
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कानून तथा मापदण्ड तिुणमा एि ंकायाणन्द्ियन ि असभलेख व्यिस्थापन 

२० 
प्रदेशस्तिका सिकािी तनकायको संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षर् ि 
व्यिस्थापन पिीक्षर् 

२१ 
प्रदेशस्तिीय तासलम नीतत तथा मापदण्ड तनधाणिर् ि स्तिीकिर् तथा िाजष्िय 
ि प्रदेशस्तिका तासलम केन्द्रसाँगको सम्पकण  एि ंसमन्द्िय 

२२ प्रदेशस्तिमा सािणितनक सेिा वितिर्को न्द्यूनतम मापदण्ड तनधाणिर् ि 
सेिाग्राही सन्द्तुजष्ट सभेक्षर् तथा सेिा प्रिाहको अनुगमन 

२३ 
गाउाँ पासलका ि नगिपासलकाको कमणचािी ि कायाणलयको व्यिस्था सम्बन्द्धी 
कानून तिुणमा 

 

मन्त्न्त्रपरिषद् 

प्रदेश सिकाि गठन भएपतछको पहहलो मुख्यमन्द्रीको रुपमा माननीय श्री लालबाब ु
िाउत २०७४।१०।३ मा प्रदेश प्रमुखबाट तनयुजतत हुनु भएको हो। उहााँ पसाण जिल्लाको तनिाणचन 
क्षेर नं १ख बाट प्रदेश सदस्यमा तनिाणधचत हुनु भएको धथयो । प्रदेश न.ं २ का आठ 
जिल्लाहरु(पसाण, िािा, िौतहट, सलाणही, महोत्तिी, धनुषा, ससिाहा ि सप्तिी)बाट प्रदेश 
सभा सदस्यमा तनिाणधचत भएका प्रदेश सदस्य मध्ये हालसम्म पहहलो पटक समतत 
२०७४।११।३  मा ३ िना, दोश्रो पटक समतत २०७४।११।१६ मा ४ िना मन्द्री ि ३ िना 
िाज्यमन्द्री समेत ७ िना ि तेश्रो पटक समतत २०७५।४।९ गत े३ िना िाज्यमन्द्री समेत गिी 
कुल १३ सदस्यीय मजन्द्रपरिषद् गठन भएको छ । मौिुदा मजन्द्रपरिषद्को कायणविभािन देहाय 
बमोजिम िहेको छ ।  

क्र.सं. िाम थि पद कायावर्भाजि 

१. मा. लालबाबु िाउत मुख्यमन्द्री मुख्यमन्द्री तथा मजन्द्रपरिषद्को कायाणलय 

२. मा. जितेन्द्र सोनल मन्द्री भौततक पूिाणधाि विकास मन्द्रालय 

३. मा. वििय यादि मन्द्री आधथणक मासमला तथा योिना मन्द्रालय 

४. मा. ज्ञानेन्द्र कुमाि यादि  मन्द्री आन्द्तरिक मासमला तथा कानून 

मन्द्रालय 
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५. मा. शलेैन्द्र साह मन्द्री भूसम व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी 

मन्द्रालय 

६. मा. निलककसोि साह 

सुाँडी 

मन्द्री सामाजिक विकास मन्द्रालय 

७. मा. िामनिेश िाय मन्द्री उद्योग, पयणटन, िन तथा िाताििर् 

मन्द्रालय 

८. मा. योगेन्द्र िाय यादि िाज्यमन्द्री भूसम व्यिस्था, कृवष तथा सहकािी 

मन्द्रालय 

९. मा. उषा यादि िाज्यमन्द्री आधथणक मासमला तथा योिना मन्द्रालय 

१०. मा. सिोि ससहं िाज्यमन्द्री आन्द्तरिक मासमला तथा कानून  

मन्द्रालय 

११. मा.असभिाम शमाण िाज्यमन्द्री सामाजिक विकास मन्द्रालय 

१२. मा. डडम्पल कुमािी झा िाज्यमन्द्री भौततक पूिाणधाि विकास मन्द्रालय 

१३. मा. सुिेश कुमाि मण्डल िाज्यमन्द्री उद्योग, पयणटन, िन तथा िाताििर् 

मन्द्रालय 

 

मन्त्न्त्रपरिषद्को बैठक 

समतत २०७६।१।१ देखख ०७६।१०।२९ सम्म २१ पटक मजन्द्रपरिषदको बैठक बसी क्षरेगत रुपमा 
नीततगत, कानूनी, प्रशासतनक, आधथणक लगायतका विविध तनर्णय भै सो को कायाणन्द्ियन भैिहेको    
छ ।    

सचचर्स्तिीय बैठक 
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प्रदेश सभरको कायणकािीको रुपमा िहेको यस कायाणलयमा सामान्द्यतया हप्ताको २ 
पटक(सोमिाि ि विहहिाि) प्रमुख सधचिको अध्यक्षतामा सधचिस्तिीय बैठक बस्ने गिेको छ । यस 
बैठकमा तनयसमत प्रशासतनक एिं विकास तनमाणर् लगायत समसामतयक विषयमा छलफल हुने गिेको 
छ ।   

प्रदेश समन्त्र्य परिषदको बैठक  

समतत २०७६।०९।२६ ि २७ गते  महोत्तिीको बहदणिासमा सम्पन्द्न समािोहमा मा. अथण मन्द्रीज्यू, मा. 
उपाध्यक्ष, िाजष्िय योिना आयोग, मा. सदस्य, िाजष्िय योिना आयोग, मा. प्रमखु आयुतत,  

अजख्तयाि दरुुपयोग अनुसन्द्धान आयोग, मा. महालेखापरिक्षक समेतबाट तनदेशन मन्द्तव्य तनदेशन 
भएको उल्लेख भए बमोजिम विसभन्द्न प्रस्तािहरु पारित भएको धथयो। 

 स्थानीय  तहका पदाधधकािीहरुको सेिा, सुविधा सम्बन्द्धमा 
 बेटी पढाउ, बेटी बचाउ असभयान कायणक्रम अन्द्तगणत छोिी सशक्षा बबमा संचालन सम्बन्द्धमा 
  विकास तनमाणर् कायणमा समन्द्िय सहजिकिर् ि सहकायण सम्बन्द्धमा 
 प्रदेश सुशासन विद्ययेक - सुशासन, पािदसशणता ि उत्तिदातयत्त्ि 

 पासलकाहरुमा कि प्रर्ालीमा एकरुपता ल्याउने सम्बन्द्धमा  

 विगतका अस्थायी सशक्षकको व्यिस्थापन सम्बन्द्धमा 
 स्थानीय तहमा कमणचािी पदपूतत ण ि भविष्यका लाधग आिश्यक िनशजततका लाधग O& M 

Survey गने सम्बन्द्धमा  

 प्रदेश ि स्थानीय तहको क्षमता असभिदृ्धध ि असभमुखीकिर् कायणक्रम 

 स्थानीय तहका मुद्दाको पैििी सम्बन्द्धमा 

 

 

(१) 
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(२) 

(३) 

(४) 
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मुख्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरिषद्को कायाालय ि अन्त्तगात महाशािाहरु 

िा.प.विसशष्ठ शे्रर्ीको प्रमुख सधचि िहने यस मुख्यमन्द्री तथा मजन्द्रपरिषदको 
कायाणलयको लाधग िा.प.प्रथम शे्रर्ीका ३ िना सधचिको समेत व्यिस्था गिी बैठक तथा 
प्रशासन महाशाखा, शासककय सुधाि तथा समन्द्िय महाशाखा ि कानून तथा संिैधातनक 
मासमला महाशाखा िहेका छन।् यी महाशाखा अन्द्तगणत विसभन्द्न शाखाहरु िहेका छन ् ।यस 

(५) 

(५) 

(६) 
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कायाणलयको संगठनात्मक संिचना ि दिबन्द्दी तेरिि ि कमणचािी विििर् तनम्नानुसाि िहेको छ 
।   

 

 

 

 

 

 

संगठिात्मक स्र्रुप 
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कमाचािी वर्र्िण 

५२ िनाको स्िीकृत दिबन्द्दी भएको यस कायाणलयमा हालसम्म देहायका पद ि शे्रर्ीका 
कमणचािीहरु कायणित िहेका छन ्। 

क्र.सं. पद शे्रणी/तह सेर्ा/समूह/उ
पसमूह 

मौजुदा 
दिबन्त्दी 

पुनत ा रिक्त 

 

कैफफयत 

१. प्रमुख सधचि िा.प. विसशष्ट  १ १ ०  

२. सधचि िा.प.प्रथम(प्रशास
न) 

नेपाल 
प्रशासन/सा.प्र

२ १ १  
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. 

३. सधचि(कानून) िा.प.प्रथम(कानून
) 

नेपाल 
न्द्याय/कानून 

१ १ ०  

४. अधधकृतस्ति अधधकृत निौं/दशौं नेपाल 
प्रशासन/सा.प्र

. 

७ १ ६  

५. उप-सधचि 
(कानून) 

िा.प.द्वि.(प्र) नेपाल 
न्द्याय/कानून 

१ १ ०  

६. अधधकृतस्ति अधधकृत आठौं नेपाल विविध १ १ ०  

७. अधधकृतस्ति अधधकृत 
सातौं/आठौं 

नेपाल 
प्रशासन/सा.प्र

. 

८ ४ ४  

८. अधधकृत सातौं अधधकृत 
सातौं/आठौं 

नेपाल 
प्रशासन/लेखा 

समूह 

१ १ ०  

९. सहायकस्ति सहायक पााँचौ/छैठो नेपाल 
प्रशासन/सा.प्र

. 

१२ ५ ७  

१०. सहायकस्ति सहायक पााँचौ/छैठो नेपाल विविध  ४ ३ १  

११. सहायकस्ति सहायक चौथो नेपाल 
प्रशासन/लेखा 

समूह 

१ १ ०  

१२. हलुका सिािी 
चालक 

शे्रर्ीविहहन नेपाल विविध ६ ५ १  

१३. कायाणलय 
सहयोगी 

शे्रर्ीविहहन नेपाल 
प्रशासन 

७ ५ २  

 

२. आ.र्.२०७६।०७७ को श्रार्णदेखि माघ मसान्त्तसम्ममा सम्पादि गरिएको शािागत कामहरुको 
वर्र्िण 

(क) सूचिा तथा संचाि समन्त्र्य शािा 

क्र.सं. सम्पाददत कामको प्रगनत वर्र्िण कैफफयत 
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वर्र्िण 

१. (क) टेसलफोन 
सेिा 

कायाणलय तथा आिासमा २४ िटा टेसलफोनहरु िडान भई 
चालु अिस्थामा भएको ।  

 

२. (ख) इन्द्टिनेट 
सेिा 

कायाणलय तथा आिासमा िडान गरिएका ८ थान Wyfi 

System का इन्द्टिनेट h*fg eO{ rfn' /x]को। 
 

३. (ग) ईहाजििी सेिा २०७६ पौषदेखख ईहाजििी ;+rfngमा /x]sf] ।   

 

(ि) कािूि, मािर्अचिकाि तथा फैसला कायाान्त्र्यि शािा 

क्र.सं. सम्पाददत कामको वर्र्िण प्रगनत वर्र्िण कैफफयत 

१. रिट/मुद्दा ८ 
थान(सलखखत 
ििाफ तयाि 
गिेको) 

 २ थान सिोच्च 
अदालत । 

 ६ थान उच्च 
अदालत । 

२. वर्िेयक 

 आिश्यक सेिा संचालन सम्बन्द्धमा 
व्यिस्था गनण बनेको विधेयक, २०७६ । 

 प्रदेश अनुसन्द्धान ब्यूिोको स्थापना, 
काम, कतणव्य ि अधधकाि सम्बन्द्धमा 
व्यिस्था गनण बनेको विधेयक, २०७६ । 

 िााँचबुाँझ आयोगको गठन, काम, कतणव्य 
ि अधधकािको सम्बन्द्धमा व्यिस्था गनण 
बनेको विधेयक, २०७६ । 

 पदक सम्बन्द्धमा व्यिस्था गनण बनेको 
विधेयक, २०७६ । 

 

4 थान  आन्द्तरिक मासमला 
तथा कानुन 
मन्द्रालय साँग 
सम्बजन्द्धत 
विद्येयकहरु। 

३. निदेमशका/कायावर्चि 

 प्रदेश स्तिीय तनकायका तनिामतत 
कमणचािीहरुको प्रोत्साहन स्िरुप आन्द्तरिक 
पयणटन कायणक्रम संचालन तनदेसशका,  
२०७६ । 

 िनता आिास कायणक्रम कायाणन्द्ियन 
कायणविधध, २०७६ । 

२ थान  आधथणक मासमला 
तथा योिना 
मन्द्रालय 

 
 

 भौततक पूिाणधाि 
विकास 
मन्द्रालय 
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(ग) प्रशासि तथा बैठक शािा  

प्रशासि तथा बैठक शािाबाट भएका प्रगनत वर्र्िण  

समतत २०७६।१०।२४ गतेसम्मको पदस्थापन विििर् 

प्रशासितफा      

क्र.स. पद दिबन्त्दी पदस्थापि 

रिक्त 
पद कैफफयत 

१ उपसधचि(निौ/दशौ तह) 26 ३ २३ 

१ िना काम 
कािमा िहेको 

२ शाखा अधधकृत(सातौ/आठौं तह) ८९ ४१ ४८   

३ लेखा अधधकृत(सातौ/आठौं तह) ३३ २९ ४   

४ नायि सुव्िा(पाचौं/छैठौ तह) १६२ १२० ४२ ७ अततरितत 

५ प्रसशक्षक १४ २ १२ िेनि 
६ लेखापाल(पाचौं/छैठौ तह) ८१ ६१ २० १ अततरितत 

७ खरिदाि(चौथो/पाचौं तह) ६० ५६ ४ ३ अततरितत 

८ स.ले.पा. (चौथो/पाचौं तह) ३७ ३६ १   

वर्वर्ि सेर्ातफा    

९ महहला बबकास अधधकृत ३ २ १   

१० कम्प्यूटि अधधकृत ३ ३ ०   

११ कम्प्यूटि अपिेटि ६० ५१ ९ क.अ.+स.क.अ. 

१२ महहला कायणकताण ४ ८ -४ 
४ िना अततरितत 

कामकािमा 

१३ महहला बबकास तनिीक्षक २ १ १   

मशक्षा सेर्ातफा    

१४ उपसधचि सशक्षा १२ ८ ४   

१५ बबद्यालय तनिीक्षक २१ १३ ८   

आचथाक योजिा तथा तथयांक सेर्ातफा    

१६ तथयांक अधधकृत ७/८ ११ ११ ०   
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१७ तथयांक अधधकृत छैठौं ४ २ २   

स्र्ास्थय सेर्ातफा    

१९ स्िास्थय सशक्षा प्रशासक २ १ १   

२० बरिष्ठ स्िास्थय सश.प्रशासक ४ ३ १   

२१ उपस्िास्थय प्रशासक २ २ ०   

२२ कन्द्सलटेण्ट पेडडयाहितस ८ १ ७   

२३ िनस्िास्थय अधधकृत १३ ४ ९   

२४ गाईनातलोजिष्ट ३ २ १   

२५ बरिष्ठ िनस्िास्थय प्रशासक १३ ४ ९   

२६ िनस्िास्थय तनिीक्षक ३० २४ ६   

२७ कोल्डचैन तनिीक्षक १० १० ०   

२८ मलेरिया ईन्द्सपेतटि ६ ६ ०   

२९ भेतटि कन्द्िोल सुपिभाईिि ५ ५ ०   

३० परििाि तनयोिन सुपिभाईिि २ २ ०   

३१ म.ल्या.टे. ८ ३ ५   

३२ ल्या.टे. २७ २७ ० ३ िना अतरितत 

३३ ल्याब असससटेन्द्ट ९ ८ १   

३४ एनेस्थेहटक सहायक ४ ४ ० १ अततरितत 

३५ डेन्द्टल सिणन ६ ६ ०   

३६ िेडडयो ग्राफि तनिीक्षक 7 ८ -१ १ िना अततरितत 

३७ डाकण रुम असससटेण्ट ४ ३ १   

३९ कफजियोथेिेवपष्ट तनरिक्षक १ १ ०   

४० स्टाफ नसण ७५ ४५ ३०   

४१ प.हे.न. ८ ४ ४   

४२ मेडडकल िेकण डि सुपिभाईिि ८ ७ १   

४३ मेडडकल अधधकृत ३७ ३५ २ 

१ िना कामकाि/१ 
िना अततरितत 

४४ मे.सु. ८ ३ ५   



15 
 

४४ बरिष्ठ मे.सु. 7 ७ ० कामकाि 

कृवष सेर्ातफा    

४५ 
कृवष प्रसाि/बाली संिक्षर् अधधकृत 
९/१० ३१ १३ १८   

४६ तनदेशक ११ २ १ १   

४७ कृवषतफण का अधधकृत ७/८ 78 ३७ ४१   

४८ भेटेरिनिी अधधकृत ७/८ 34 २७ ७   

४९ प्राविधधक सहायक कृवष प्रसाि ५/६ ४४ ४४ ०   

५० भेटेरिनिी प्रा.स. ५/६ 54 ४६ ८   

र्ि सेर्ातफा      

५१ 
५६ िना िेन्द्ििलाई उधोग, पयणटन, िन तथा िाताििर् मन्द्रालयबाट 
पदस्थापन हुने गिी उतत मन्द्रालयमा अधधकाि प्रत्यायोिन गरिएको ।   

५२ 
३२२ िना बन िक्षकलाई उधोग पयणटन िन तथा िाताििर् मन्द्रालयबाट 
पदस्थापन हुनेगिी उतत मन्द्रालयमा अधधकाि प्रत्यायोिन गरिएको ।   

५३ 
िन संिक्षर्/व्यिस्थापन अधधकृत 
९/१० २ २ ०   

५४ डडसभिन िन अधधकृत ९/१० ८ ८ ०   

५५ बरिष्ठ िलाधाि व्यिस्थापन अधधकृत २ २ ०   

५६ सहायक िन अधधकृत ८३ ८३ ० १ िना अधधकृत 

५७ भू संिक्षक अधधकृत ५ ५ ०   

ईन्त्न्त्जनियरिङ्ग सेर्ातफा    

५८ सस.डड.ई. २६ २१ ५   

५९ सस.डड.ई. हाईड्रोजियोलोिी ५ ५ ०   

६० सससभल ईजन्द्ितनयि २१ १६ ५ १ िना कामकाि 

६१ मेकेतनकल ईजन्द्ितनयि/७ ६ ६ ०   

६२ ईजन्द्ितनयि ईरिगेसन २३ २३ ०   

६३ ईजन्द्ितनयि स्यानेटिी १८ १८ ०   

६४ ईजन्द्ितनयि B& arch ९ ८ १   

६५ हाईड्रोजियोलोजिष्ट ईजन्द्ितनयि आठौं ६ १ ५ ४ कामकािमा 
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६६ मेकातनकल सुपिभाईिि ८ ९ -१ १ अततरितत 

६७ सि-ईजन्द्ितनयि(सससभल) २७ ६ 

२१ 

२१ िनालाई 
अधधकाि 
प्रत्यायोिन गिी 
भौततक पूिाणधाि 
विकास मन्द्रालयमा 
पठाइएको 

६८ ससतनयि एशोससयसन अगाणनाईिि ३ ३ ०   

६९ अपिेटि ८ 2 

६ 

६ िनालाई उद्योग, 

पयणटन, िन तथा 
िाताििर् मन्द्रालय 
लाई अधधकाि 

प्रत्यायोिन गिी 
पदस्थापन भएको  

७० ह.स.चा. ११२ ३४ ७८ १ िना कामकाि 

 

(घ) मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अमभयाि 

१. छोिी सशक्षा विमा मुद्दती बचत कायणक्रम 

 समतत २०७६ श्रािर्देखख माघ मसान्द्तसम्म यस कायाणलयमा दताण भएका ३००० तीन 
हिाि बासलकाहरुको खातामा तोककएको िकम पठाउने तयािी भैिहेको ।  

 २०७६ माघ २ देखख सञ्चासलत सशवििमा माघ २९ गतेसम्म छोिीहरुको विमाको लाधग 
िम्मा २०,०२५ छोिीहरुको दताण भई सकेको ।  

२. छोिी सशक्षा विमा मुद्दती खाताको सशवििको जिल्लागत विििर् 

क्र.सं. न्त्जल्लाको िाम मशवर्िबाट प्राप्त 
संख्या 

कैफफयत 

१. धनुषा १७१५  

२. िौतहट २०५६  

३. महोत्तिी २०२८  

४. सप्तिी ३११४  

५. बािा ३२५६  

६. ससिाहा २३३२  

७. पसाण २६९२  
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८. सलाणही २८३२  

जम्मा २००२५  

 

३.  छारा मैरी शौचालय तनमाणर्मा छनौट भएका ८ जिल्लाका विद्यालयहरु प्रदेश नं. २ का 
आठ िटै जिल्लाका मा.वि. मा तपसशल बमोजिमको संख्यामा छारामैरी शौचालय 
तनमाणर्ाधधन अिस्थामा िहेको छ। 

तपमशल 

क्र .सं.  न्त्जल्लाको 
िाम 

मा .वर्.  प्रा .वर्  जम्मा 
वर्द्यालय 

कैफफयत 

१. धनुषा ६ ९ १५  

२. िौतहट ५ ८ १३  

३. महोत्तिी ७ ६ १३  

४. सप्तिी ६ ६ १२  

५. बािा ६ ४ १०  

६. ससिाहा १ १० ११  

७. पसाण ५ ८ १३  

८. सलाणही ४ ९ १३  

जम्मा: ४० ६० १००  

 

(ङ) मुख्यमन्त्री स्र्च्छता अमभयाि 

मुख्यमन्द्री स्िच्छता असभयान अन्द्तगणत ऐततहाससक, धासमणक तथा पयणटकीय दृजष्टकोर्ले 
महत्िपूर्ण पोखिी, मजन्द्दि तथा मजस्िद लगायत सािणितनक स्थलको सौन्द्दयीकिर् तथा अन्द्य 
संिचना तनमाणर् गने कायणक्रम अन्द्तगणत धनुषामा - ७, पसाणमा - ३,  बािामा - १, सप्तिीमा - २ , 

ससिहामा- २,  ि महोत्तिीमा -२ गिी १७ िटा योिना संचालनमा िहेको ि धनुषाको जिल्ला प्रशासन 
कायाणलयको ममणत कायण सम्पन्द्न भएको छ । साथैं ससिहा ि धनुषा गिी २५ िटा इनाि ि १० िटा 
चापाकल माफण त पानी वितिर् कायण समेत भएको छ। आठिटै जिल्लामा ६७ िटा योिनाहरुको DPR 

भैिहेको। शहिी /ग्रामीर् सामूदातयक चपी ६० िटा सामूदातयक चपीको टेन्द्डि प्रकासशत भएको अिस्था 
विद्यमान छ।  

WASH कायणक्रम अन्द्तगणत हालसम्म 

- खानेपानी गुर्स्ति िााँच तथा अनुगमन सम्बन्द्धी तासलम  - ३ पटक सम्पन्द्न भएको छ । 
- प्रादेसशक पूर्ण सिसफाई सम्बन्द्धी तासलम -१ पटक सम्पन्द्न भएको छ । 
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- विद्यालय स्तिमा खानेपानी तथा सिसफाई सम्बन्द्धी तासलम -१ पटक सम्पन्द्न भएको छ । 
 

 

 

 

(च) आचथाक तथा पूर्ाािाि शािा 

चाल'ु(र्.उ.मश.िं.३०१०००११३) 

 माघ मसान्द्तसम्मको िम्मा बिेट रु. १,१०,२०,७६,०००।– 
 माघ मसान्द्तसम्मको िम्मा खचण रु.    १५,७५,०२,९६७।– 
 माघ मसान्द्तसम्मको बााँकी बिेट रु.    ९४,४५,७३,०३३।– 

पूँजीगत(र्.उ.मश.िं.३०१०००११४) 

 माघ मसान्द्तसम्मको िम्मा बिेट रु. १,४७,६८,१६,०००।– 
 माघ मसान्द्तसम्मको िम्मा खचण रु.    १०,९८,६०,४०१।– 
 माघ मसान्द्तसम्मको बााँकी बिेट रु.  १,३६,६९,५५,५९९।– 

वर्वर्ि िाता(१२२०५०३००००००) 

माघ मसान्द्तसम्मको िम्मा बिेट, 

 मुख्यमन्द्री िाहत कोष खातामा रु.            ६,३३,८५,६१३.७४ 
 मुख्यमन्द्री बेटी पढाउ,  

      बेटी बचाउ असभयान कोष खातामा रु.         ३,३९,१७,३६२.२३ 
 मुख्यमन्द्री स्िच्छता असभयान कोष खातामा रु.  १२,९१,५७,१९६ 

   िम्मा:- २२,६४,६०,१७१.९७ 
   खचण      १,५३,४७,६५६ 
   बााँकी    २१,११,१२,५१५.९७ 
 

(छ) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपरिषद्को कायाालय, प्रदेश ि.ं २ ि  प्रदेश तथा स्थािीय शासि 
सहयोग कायाक्रम(PLGSP) समझदािी परमा हस्ताक्षि  : 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रर्ालीमा सुदृढीकिर् ि प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता 
असभिदृ्धध गिी सािणितनक सेिा प्रिाह ि विकास व्यिस्थापनलाई प्रभािकािी बनाउने 
उद्देश्यले विकास साझेदािहरुको समेतको सहयोगमा नेपाल सिकािले प्रदेश तथा स्थानीय 
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सहयोग कायणक्रम(आ.ि. ०७६/०७७ देखख ०७९/८०) मुख्यमन्द्री तथा मजन्द्रपरिषद्को 
कायाणलय, प्रदेश नं. २ ि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कायणक्रमका लाधग 
समझदािी परमा हस्ताक्षि भई कायणक्रमको कायाणन्द्ियन अगाडी बढेको छ ।  

 

(ज) भ्रमण 

मा. मुख्यमन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण 

संयुतत िाज्य अमेरिकाजस्थत िहेको संस्था Association of Nepali Taraian in America(ANTA) 

ले नोभेम्बि १६, २०१९ मा आयोिना भएको 5th ANTA General Convention 2019 मा 
प्रमुख अततधथको रुपमा प्रदेश नं. २ को माननीय मुख्यमन्द्री श्री लालबाबु िाउतज्यू तथा 
विशेष अततधथको रुपमा प्रदेश नं. २ को मुख्य न्द्यायाधधितता श्री हदपेन्द्र झाज्यू 
सहभागी हुनु भएको धथयो । 
 

(झ) कुटिीनतज्ञ/भेटघाट 

 नेपालका लाधग अमेरिकी िािदतू ियाण्डी िेिी सहहतको टोली २०७६ काततणक २७ 
गत ेमाननीय मखु्यमन्द्री लालबाब ुिाउतज्यूसंग ि प्रदेश सिकािका प्रतततनधध बेटी 
पढाउ, बेटी बचाउ असभयानका हटम तथा लाभग्राहह छारा ि विसमत बासलकाका 
असभभािकहरुसाँग अन्द्तकक्रया गनुणभएको धथयो ।  

 िमणनीका प्रथम महहला MS. Eike Biidenbender ले युतनसेफ तथा युतनसेफको लाधग 
िमणन कसमहटको संिक्षकको रुपमा ५ फेब्रअिी २०२० सम्म प्रतततनधध मण्डलको 
नेततृ्ि गदै नेपालको भ्रमर्को क्रममा प्रदेश नं. २ का माननीय मुख्यमन्द्री 
लालबाबु िाउतज्यूसाँग सशष्टाचाि भेटघाट गनुण भयो । सो अिसिमा प्रदेश स्तिीय 
कायणक्रम ि बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कायणक्रमको बािेमा छलफल भएको धथयो । 
प्रदेश सिकािले First Lady को स्िागतमा िारी भोिको आयोिना गिेको धथयो ।  
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(ञ) कमाचािीहरुको अन्त्तिान्त्ष्राय भ्रमण वर्र्िण 

 

 

३. सूचिा अचिकािीको िाम तथा सम्पका  िं. 

सूचना अधधकािी:-श्री रुपेश कुमाि साह-041-523133 

४. ऐि, नियम ि निदेमशकाको सूची 
१. मुख्यमन्द्री तथा मन्द्रीहरुको पारिश्रसमक तथा सुविधा सम्बन्द्धी ऐन, २०७५   

२. स्थानीय तह संचालन गनण बनेको ऐन, २०७५  
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३. स्थानीय तनकायका पदाधधकािी ि सदस्यले पाउने पारिश्रसमक तथा सुविधा सम्बन्द्धी 
ऐन, २०७५  

४. प्रदेश कानूनी सहायता अधधकृतको तनयुजतत तथा सेिा शतण सम्बन्द्धी तनदेसशका, २०७५ 

५. मुख्यमन्द्री  बेटी पठाउ बेटी बचाउ कायणक्रम कायाणन्द्ियन तनदेसशका, २०७५ 

६. मुख्यमन्द्री स्िच्छता कायणक्रम संचालन कायणविधध तनदेसशका, २०७५ 

७. प्रदेश सभा सदस्य तनिाणचन क्षेर विकास कायणक्रम संचालन(कायणविधध) तनयमािली,     

२०७५  

८. मधेश आन्द्दोलनका शहहद ि घाइते सहायता तनदेसशका, २०७५ 

९. प्रदेश न.ं २ का मुख्य न्द्यायाधधितताको काम, कत्तणव्य ि अधधकाि तथा सेिाका शतण 
सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ 

१०. प्रदेश न.ं २ को नीतत आयोग(गठन ि कायणसंचालन) को सम्बन्द्धमा व्यिस्था गनण 
बनेको ऐन, २०७५ । 

११. प्रदेश सिकाि कायण विभािन तनयमािली, २०७४ 

१२. प्रदेश सिकािका केही सािणितनक सलखत प्रमाखर्किर् सम्बन्द्धी तनयमािली, २०७५  

१३. सभामखु, उपसभामखु ि सदस्यहरुको पारिश्रसमक तथा सुविधा तोतन ऐन, २०७५ 

१४. जिल्ला सभा संचालन सम्बन्द्धी ऐन, २०७५  

१५. गाउाँ, नगि ि जिल्ला सभा संचालन(कायणविधध) सम्बन्द्धी ऐन, २०७५ 

१६. प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधधकािी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्द्धी 
ऐन, २०७५ 

५. कायाालयको रे्भसाईट: www.ocmcm.p2.gov.np 

६. कायाालयको इमेल: ocmcm@p2.gov.np 

७. कायाालयको फ्याक्स िम्बि: ०४१-५२७१०१ 

८. कायाालयको ठेगािा: जिकपुि उप.म.ि.पा.-९, जचुकाली, जिकपुििाम, ििुषा । 

९. यस कायाालयमा हालसम्म कायाित प्रमुि सचचर्हरुको िामार्ली 

क्र.सं. िाम, थि काया अर्चि 

१. श्री िािेश्िि मान 
ससहं 

२०७४।१०।२१ देखख २०७५।०७।१३ सम्म 

२. श्री दीपक सुिेदी २०७५।०८।१० देखख २०७६।०८।०३ सम्म 
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३. श्री िामकृष्र् सुिेदी २०७६।०८।०४ देखख हालसम्म 

 

*** 


