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भाननीम सबाभखु भहोदम, 
प्रदेश भामभरा समभमतरे समभमत गठन बए देखख हारसम्भको अवमधभा सम्ऩादन गयेका 

कामिहरु सभेटी प्रदेश सबा मनमभावरी वभोखजभ वार्षिक प्रमतवेदन ऩेश गनि गई यहेको व्महोया 
मनवेदन गदिछु।प्रदेश सबा मनमभावरीरे भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम य आन्त्तरयक 
भामभरा तथा कानून भन्त्रारमको काभ कामिवाहीका साथै उऩबोक्ताको र्हतको र्वषम भामथ 
सॊसदीम मनगयानी गने तथा सयकायवाट ऩेश बएका र्वधेमकहरु भामथ छरपर तथा र्वशेषऻको 
सझुाव सभेत सभेर्ट सबाभा प्रमतवेदन ऩेश गने, ऐनवाट मनदेखशत गयेका मनमभावरी, मनदेखशका, 
आदेश आदद प्रत्मामोखजत व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी कामिहरुका साथै भन्त्रारम तथा मनकामहरुको 
नीमत तथा कामिक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, याजश्व य व्मम सम्फन्त्धी अनभुान तमाय गने तरयका, 
साविजमनक सम्ऩखिको र्हनामभना हनु नददने साथै प्रचमरत ऐन, मनमभ फभोखजभ बए गयेका काभ 
कायवाहीहरुराई ऩायदशॉ य जनताप्रमत उियदामी फनाउने खजम्भेवायी प्रदान गये फभोखजभ समभमतरे 
आफ्ना छरपर य मनदेशनहरुराई केन्त्रीत गयेको छ।  

सबाभखु भहोदम, 
तीन तह सर्हतको सॊघीम, सभावेशी, रोकताखन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्था नेऩारको 

रामग मनतान्त्त नौरो शासन व्मवस्था हो। तय सवैरे सर्क्रम य ईभान्त्दायीऩूविक काभ गये मो 
व्मवस्थारे देशको सभग्र र्वकास य सभदृ्ध नेऩार वनाउन सहजता मभल्ने र्वश्वास मरएको छु।हाभी 
अर्हरे मो शासन व्मवस्थाको कामािन्त्वमनको चयणभा छौं य ममत वेरा हाभी सवैरे आ-आफ्नो 
ठाउॊवाट सशुासन, ऩायदखशिता, जवापदेर्हता य सॊवेदनशीरता तथा भ्रष्टाचाय प्रमत शून्त्म 
सहनशीरताको नीमतराई कडाईऩूविक कामािन्त्वमन गयी सीमभत साधन य श्रोतको अमधकतभ 
सदऩुमोग गयी आमथिक सभरृ्द्ध य ददगो र्वकासको गमतराई अगामड वढाउन ु ऩने चनुौती 
आएकोछ।मसको रामग कडा आमथिक अनशुासन य कानूनी प्रकृमाको ऩारना गनुि गयाउन ु
आवश्मक देख्दछु। 

सबाभखु भहोदम, 
प्रदेशभा सशुासन कामभ गनि, आवश्मक भाराभा दऺ कभिचायीको व्मवस्थाऩन गनि, 

प्रदेशको बौमतक र्वकासको गमतराई अगामड वढाउन, आवश्मक कानूनहरु सभमभै मनभािण सम्ऩन्न   
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गनि अन्त्तय भन्त्रारम सभन्त्वमका साथ कामि गनि जरुयी छ।साथै उऩबोक्ताको र्हत सॊयऺण 
सम्वन्त्धी र्वषम सयकायको कभ प्रामथभकताभा ऩयेको देखखन्त्छ।तसथि मस कामिका रामग छुटै्ट 
अनगुभनकायी सॊमन्त्रको व्मवस्था गरयनऩुने आवश्मकता छ।र्मनै सभस्माहरुको र्वषमभा समभमतरे 
भन्त्रारमहरुराई आवश्मक मनदेशन ददने य याम सझुाव उऩरब्ध गयाउने कामि गयेको मथमो। 
समभमतरे वार्षिक रुऩभा सम्ऩादन गयेका कामिहरुका साथै नीमतगत भूल्माङ्कनभा देखखएका 
सभस्माहरु य मतनको सभाधानका रामग सझुावहरु मस प्रमतवेदनभा मसपारयस गरयएको छ। 
समभमतको मस अवमधभा नमाॉ सॊयचनाको अभ्मास तथा कानूनी रयक्तता ऩयुा गनुिऩने र्वशेष 
ऩरयखस्थमतरे गदाि अऩेखऺत बमूभका मनवािह गनि नसकेताऩमन थपु्र ैअनबुवहरु हामसर बएका छन।् 
आगाभी ददनभा अझ गखम्बय रुऩरे भेहनत गनुिऩने हाभी सफैराई भहशसु बएको छ। र्वमबन्न 
मभमतभा गयी समभमतको फैठक जम्भा ३० ऩटक वसेको मथमो बने समभमतरे र्वमबन्न सभमभा गोर्ि 
तथा सेमभनाय गने तथा आवश्मक कानूनका नभनुाहरु तमाय गयी भन्त्रारमराई सहमोग सभेत 
गयेको मथमो। 

सबाभखु भहोदम, 
अन्त्तभा समभमतको कामि सम्ऩादनभा सहमोग ऩमुािउनहुनुे प्रदेश सबाका भाननीम सबाभखु, 

भाननीम उऩसबाभखु, प्रमतवेदन रेखन उऩसमभमत, आ-आफ्नो खजम्भेवायी मनवािह गयी समभमतराई 
र्वशेष सहमोग ऩमुािउनहुनु ेसमभमतका सम्ऩणुि भाननीम सदस्महरु, सम्वखन्त्धत भन्त्रारमका भाननीम 
भन्त्री एवॊ ऩदामधकायीहरु, प्रदेश सबाका सखचव, समभमत सखचव, रगामत सखचवारमभा कामियत 
सफै कभिचायीहरुराई हाददिक धन्त्मवाद ददन चाहन्त्छु। त्मसैगयी सयोकायवारा एवॊ सहमोगीहरु, 
उऩबोक्ताकभॉहरु, सञ्चायकभॉहरु सवैराई धन्त्मवाद दददै प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को 
मनमभ १५१ रे प्रदान गयेको खजम्भेवायी वभोखजभको प्रमतवेदन सोही मनमभावरीको मनमभ १५८ 
फभोखजभ सम्भामनत सदनभा प्रस्ततु गदिछु। 

धन्त्मवाद 

मभमत् २०७६।२।३१ 

(भाधव प्रसाद ऩौडेर) 
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायखम्बक 

१.१ ऩिृबमूभ् 
कामिऩामरकाराई व्मवस्थार्ऩकाप्रमत उियदामी य जवापदेही फनाउन तथा कामिऩामरकावाट 

बए गयेका काभ कायफाहीको अनगुभन य भूल्माॊकन गयी आवश्मक मनदेशन वा याम सझुाव ददन 
व्मवस्थार्ऩकाभा र्वमबन्न र्वषमगत तथा र्वषशे समभमतहरु गठन हनुे प्रावधान यहेको छ। 

सोही अनसुाय  प्रदेश सयकायराई प्रदेश सबाप्रमत उियदामी य जवापदेही फनाउन, प्रदेश 
सयकायफाट बए गयेका काभ कायफाहीको अनगुभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक मनदेशन वा याम 
सल्राह ददन सभेतका रामग प्रदेश सबाभा गठन गरयएका र्वमबन्न र्वषमगत समभमतहरुको रुऩभा 
प्रदेश भामभरा समभमतको गठन बएको हो। समभमतको कामि ऺेर अन्त्तिगत यहेका भखु्मभन्त्री तथा 
भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम तथा अन्त्तगितका मनकामहरु य 
उऩबोक्ता र्हत सॊयऺण सम्वन्त्धी र्वषमहरु सम्वन्त्धभा नीमत तथा कामिक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, 

व्मवस्थाऩन य अरु मस्तै र्क्रमाकराऩको भूल्माॊकन गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदेशन 
ददने य सभखुचत र्टप्ऩणी, मसपारयस य मनदेशन सर्हतको वार्षिक प्रमतवेदन सबाभा ऩेश गने 
खजम्भेवायी मस समभमतको यहेको छ।  

सॊर्वधानत् सयकाय य सॊसद एक अकािका ऩरयऩूयकका रुऩभा यहेका छन।् याज्मका मी 
दईु अङ्ग शखक्त ऩथृकीकयण एवॊ शखक्त सन्त्तरुन य मनमन्त्रणका मसद्धान्त्त अनरुुऩ एक आऩसभा 
मनमखन्त्रत य सन्त्तमुरत रुऩभा कामि गदिछन। सॊसदरे सयकाय वनाउॉने हुॉदा सयकाय सदैव 
सॊसदप्रमत उियदामी यहन्त्छ बने सॊसद ऩमन आपूरे नै सयकाय वनाएको हुॉदा उसका 
र्क्रमाकराऩहरुप्रमत सचेत य खजम्भेवाय यहन्त्छ।फस्ततु् सॊसदीम समभमतहरु भापि त नै सयकायको 
सॊसदप्रमतको उियदार्मत्व मनरुऩण गदिछ य सयकायका नीमत तथा कामिक्रभ य र्क्रमाकराऩहरुराई 
र्वद्यभान नीमत, मनमभ य ऐन कानूनको कसीभा जाॉच गयी कामिक्रभहरुको रागत, राब य 
उऩरखब्धका दृर्ष्टकोणरे सभेत सभग्र प्रबावको सॊसदीम मनगयानी समभमतरे गने क्रभभा मस 
समभमतरे भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम 
तथा उऩबोक्ता र्हत सॊयऺणको सॊसदीम मनगयानी गरययहेको छ। 

१.२ समभमतको गठन् 
नेऩारको सॊमफधानको धाया १९३ फभोखजभ प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ 

१४५ भा व्मवस्था बए अनसुाय प्रदेश सबाको मभमत २०७४ पागनु १५ गते फसेको फैठकको 
सहभमत फभोखजभ भाननीम सबाभखुफाट मस समभमतका सदस्महरुको भनोनमन बएको मथमो। 
भाननीम सबाभखुरे प्रदेश सबाको सहभमत मरई ऩदेन सदस्म फाहेक फढीभा फाइस जना 
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सदस्महरु भनोनमन गने कानूनी व्मवस्था अनसुाय मस समभमतभा हार सबाऩमत सर्हत एक्काइस 
जना भा० सदस्महरु यहन ु बएको छ। प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १४९ 
वभोखजभ मभमत २०७४ चैर १५ गते बएको सबाऩमतको मनवािचनभा भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडेर 
मनर्वियोध मनवािखचत हनुबुएको मथमो।  

१.३ समभमतको कामिऺ रे, काभ, कतिव्म य अमधकाय् 
प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १४६ (१) फभोखजभ समभमतको कामिऺ ेर मनम्न 

फभोखजभ यहेको छ। 

समभमतको कामिऺ ेर मबर यहेका २ वटा भन्त्रारम य उऩबोक्ताको र्हत सम्वन्त्धी र्वषम 
सभेत ऩयेको तथा उनीहरुरे सम्ऩादन गने कामि सभेत मस समभमतको कामिऺ ेर ऩने 
देखखन्त्छ।त्मसकायण भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून 
भन्त्रारम य उऩबोक्ताको र्हतको सवार मस समभमतको कामि ऺेर यहेकोरे भूरत् उद्योग, ऩमिटन, 
वन तथा वातावयण भन्त्रारमको उऩबोक्ता र्हत सॊयऺण मनदेशनारम साथै फस्त ुतथा सेवाहरुको 
उऩबोग य सयकायी सेवा प्रवाह वा सेवा उऩबोग गने सेवाग्राही (उऩबोक्ता) को र्हसावरे अन्त्म 
भन्त्रारमहरु सभेत मस समभमतको कामि ऺेर मबर ऩने हनु्त्छ। समभमतको कामिऺ ेर मबरका 
भन्त्रारमको कामिऺ ेर देहाम वभोखजभ यहेको छ।  

१.३.१ भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमको कामिऺ रे् 
1. प्रदेश भखन्त्रऩरयषद् तथा भखु्मभन्त्रीको कामािरम सम्वन्त्धी, 
2. प्रदेश मबरको शासन व्मवस्थाको साभान्त्म मनदेशन¸मनमन्त्रण य सञ्चारन, 
3. प्रदेश सयकायको कामिर्वबाजन तथा कामिसञ्चारन, 
4. प्रदेश सयकायको नीमत तजुिभा, स्वीकृमत, कामािन्त्वम, अनगुभन य भूल्माङ्कन, 
5. प्रदेश सयकायको कामिसम्ऩादन मनमभावरी तजुिभा य कामािन्त्वमन, 
6. प्रदेश भन्त्रारमहरुको कामिको सभन्त्वम, सऩुरयवेऺण, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन य 

मनमन्त्रण, 
7. प्रदेश भखन्त्रऩरयषद्का मनणिमको कामािन्त्वमन य अनगुभन, 
8. प्रदेश भखन्त्रऩरयषदभा ऩेश हनुे मनमभ य आदेशको तजुिभा,स्वीकृमत तथा प्रभाणीकयण, 
9. प्रदेशमबरको याजनीमतक, आमथिक, साभाखजक, शाखन्त्त सवु्मवस्था एवॊ प्रशासमनक 

गमतर्वमधहरुको अद्यावमधक जानकायी य त्मसको सम्फोधन, 
10. भानव अमधकाय सॊयऺण य प्रवद्धिन, 
11. सशुासन¸ भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण य प्रशासन सधुाय, 
12. सॊवैधामनक मनकाम तथा आमोग, प्रदेश रोकसेवा आमोग य सॊघीम तथा प्रदेखशक 

आमोगसॉगको सम्ऩकि  य सभन्त्वम, 
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13. सॊघीम सयकायको स्वीकृमत फभोखजभ दिऩऺीम वा वहऩुऺीम स्तयभा बएका सखन्त्ध, 
सम्झौता वा सहभमत कामािन्त्वमन, 

14. प्रदेश प्रभखुको सम्ऩकि  सम्वन्त्धी र्वषम (प्रमतवेदन सभेत), 
15. अन्त्तयप्रदेश ऩरयषद् य सॊघ तथा अन्त्म प्रदेश य स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वम य 

अन्त्तयसम्फन्त्ध, 
16. प्रदेशस्तयका आमोग तथा मनकामहरुको गठन एवभ ्सञ्चारन य ऩदामधकायीहरुको 

मनमखुक्त एवॊ सेवा¸ सरु्वधा सम्वखन्त्ध नीमत तथा कानूनको तजुिभा य कामािन्त्वमन, 
17. मनवािचन कामिभा सहमोग य सभन्त्वम, 
18. प्रदेशस्तयीम भानव सॊशाधन र्वकास मोजना तजुिभा य कामािन्त्वमन, 
19. प्रदेश मनजाभती सेवा य अन्त्म प्रदेश सयकायी सेवा सञ्चारन नीमत¸कानून तथा 

भाऩदण्ड तजुिभा एवॊ कामािन्त्वमन य अमबरेख व्मवस्थाऩन, 
20. प्रदेशस्तयका सयकायी मनकामको सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण य व्मवस्थाऩन 

ऩयीऺण, 
21. प्रदेशस्तयीम तामरभ नीमत तथा भाऩदण्ड मनधाियण य स्तयीकयण तथा यार्िम य 

प्रदेशस्तयका तामरभ केन्त्रसॉगको सम्ऩकि  एवॊ सभन्त्वम, 
22. प्रदेशस्तयभा साविजमनक सेवा र्वतयणको न्त्मूनतभ भाऩदण्ड मनधाियण य सेवाग्राही 

सन्त्तरु्ष्ट तथा सेवा प्रवाहको अनगुभन, 
23. गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाको कभिचायी य कामािरमको व्मवस्था सम्फन्त्धी कानून 

तजुिभा। 

१.३.२ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमको कामिऺ रे् 
1. प्रदेश शाखन्त्त सयुऺा य सवु्मवस्था सम्वन्त्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना तजुिभा 

तथा कामािन्त्वमन, मनमभन, सूचना सॊकरन, भूल्माङ्कन य प्रमतवेदन तथा सॊघसॉगको 
सभन्त्वम य सहकामि, 

2. अमतर्वखशष्ट व्मखक्त, भहत्वऩूणि बौमतक सॊयचना, सॊवेदनशीर साविजमनक स्थर तथा 
सभायोहको सयुऺा, 

3. सॊघीम य प्रदेश सयुऺा मनकामसॉगको सम्ऩकि , सम्फन्त्ध, सूचना आदान प्रदान य 
सभन्त्वम, 

4. सॊघीम कानून फभोखजभ प्रदेश प्रहयी सॊचारन, व्मवस्थाऩन य मनमभन, 
5. प्रदेश मबरको अऩयाध अनसुन्त्धान, सूचना सॊकरन, योकथाभ, मनमन्त्रण तथा सभन्त्वम, 
6. कानून, न्त्माम तथा प्रदेश सबा भामभरा सम्वन्त्धी , 
7. प्रदेशसबाभा ऩेश हनुे र्वधेमक तजुिभा य प्रभाणीकयण  सम्वन्त्धी, 
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8. अन्त्तयािर्िम सीभा ऺेरभा हनुे अऩयाध य गमतर्वमधको सूचना सॊकरन, र्वश्लषेण य 
उऩमोग तथा अन्त्तयािर्िम सीभा सयुऺाभा सहमोग, 

9. आधायबतू भानव अमधकायको सॊयऺण, नागरयक स्वतन्त्रताको यऺा  तथा प्रफद्धिन 
सहमोग, 

10. प्रादेखशक कायागाय तथा र्हयासतको व्मवस्थाऩन य सयुऺा, थनुवुा तथा कैदीहरूको 
भानव अमधकायको सॊयऺण य एक प्रदेशफाट अको प्रदेशभा अमबमकु्त, थनुवुा वा 
कैदीको स्थानान्त्तयण सम्फन्त्धी, 

11. साभदुार्मक प्रहयी, 
12. प्रदेश मबरको सडक सयुऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩन य मातामात ऺरेको 

मसखन्त्डकेट तथा काटेमरङ्ग मनमन्त्रण, 
13. प्रदेश मबर न्त्मार्मक य अधि न्त्मार्मक मनकामरे गयेका पैसरा कामािन्त्वमन, 
14. प्रदेश मबरका गैय सयकायी सॊघ, सॊस्थाहरुको अमबरेख य सभन्त्वम, 
15. गनुासो य र्ववाद ब्मवस्थाऩन, 
16. सॊघीम भाऩदण्ड फभोखजभ हातहमतमाय, खयखजाना तथा र्वष्पोटक ऩदाथिको 

मनमभन, 
17. पौजदायी कामिर्वमध कानूनको कामािन्त्वमन, 
18. अऩयाध तथा मातना ऩीमडतको ऩनुस्थािऩना य ऺमतऩूमति, 
19. मनवायक नजयफन्त्द य स्थानहद सम्फन्त्धी, 
20. अन्त्तयप्रदेश सयुऺा सम्वन्त्ध, 
21. सयकायी प्रमोजनका रामग जग्गा अमधग्रहण तथा सम्ऩखि प्रामि सम्फन्त्धी प्रादेखशक 

नीमत तथा कानून तजुिभा , कामािन्त्वमन य मनमभन तथा जग्गा र्ववाद सभाधान, 
22. स्थानीम प्रशासन सॊचारन, ब्मवस्थाऩन य सभन्त्वम, 
23. ऩारयवारयक भामभरा (र्ववाह, सम्ऩखि हस्तान्त्तयण, सम्फन्त्ध र्वच्छेद, टुहयुा, धभिऩरु, 

धभिऩरुी उियामधकाय य सॊमकु्त ऩरयवाय) सम्फन्त्धी नीमत,  कानून य भाऩदण्डको 
कामािन्त्वमन य मनमभन, 

24. र्वऩद् व्मवस्थाऩन, जोखखभ न्त्मूनीकयण य र्वऩद् प्रमतकामि,  प्रादेखशक र्वऩद् कोष 
स्थाऩना य सॊचारन, स्थानीम र्वऩद् कोषभा सहमोग,  र्वऩद् तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य 
अध्ममन तथा अनसुन्त्धान,  र्वऩद् जोखखभ ऺेर नक्शाॊकन य फस्ती स्थानान्त्तयण 
सम्फन्त्धी  प्रादेखशक नीमत, कानून कामािन्त्वमन, भाऩदण्ड य मोजना तजुिभा, कामािन्त्वमन 
य मनमभन, 

25. उऩामध, सम्भान तथा र्वबषूणको मसपारयस, 
26. प्रदेशस्तयभा साविजमनक मफदा, उत्सव, उदॊ आददको व्मवस्थाऩन, 
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27. प्रदेशस्तयभा ददगो शाखन्त्त व्मवस्थाऩन तथा द्वन्त्द्वफाट ऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत 
व्मखक्तको स्थाऩना सम्वन्त्धी,   

28. सत्ममनरुऩण तथा भेरमभराऩ य वेऩिा ऩारयएका ब्मखक्त सम्वन्त्धी, 
29. प्रदेशस्तयको र्वद्यतुीम सॊचाय भाध्मभ सॊचारन (येमडमो, एप. एभ. तथा टेमरमबजन 

सभेत) सम्फन्त्धी नीमत, कानून  य भाऩदण्ड तजुिभा,  कामािन्त्वमन य मनमभन तथा 
अनभुमत, इजाजत य नवीकयण, 

30. प्रदेशस्तयभा तायमकु्त य ताययर्हत ब्रोडब्माण्ड ऩूवािधायको र्वकास, व्मवस्थाऩन य 
मनमभन, 

31. प्रदेशस्तयभा सूचना प्रर्वमधको प्रवद्धिन, सूचना प्रर्वमध ऩाकि को मनभािण, सञ्चारन य 
मनमभन, 

32. प्रदेश मबर टेमरसेन्त्टय सॊचारन, व्मवस्थाऩन य मनमभन, 
33. प्रदेशस्तयका इन्त्टयनेट सेवा य अनराइन तथा अन्त्म प्रर्वमधभा आधारयत सॊचाय 

भाध्मभको दताि, अमबरेख, अनभुमत, नर्वकयण, अनगुभन य मनमभन, 
34. साइवय सयुऺा अनगुभन, 
35. छाऩा सञ्चाय भाध्मभको दताि,  अनभुमत,  आचाय सॊर्हता मनधाियण य 

अनगुभन,  अमबरेखाङ्कन,  फगॉकयण,  सञ्चारन य मनमभन, 
36. प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना साभग्रीको उत्ऩादन, प्रकाशन य र्वतयण, 
37. श्रभजीवी सञ्चायकभॉहरुको न्त्मूनतभ ऩारयश्रमभक अनगुभन, 
38. प्रदेशस्तयीम प्रसे यखजिाय सम्फन्त्धी, 
39. केफरु र्वतयणको इजाजत, नवीकयण य मनमभन, 
40. सूचनाको हक सम्फन्त्धी प्रादेखशक नीमत, कानून तथा भाऩदण्डको तजुिभा य 

कामािन्त्वमन, 
41. चरखचर मनभािण, हर सॊचारन तथा प्रदशिन अनभुमत य मनमभन, 
42. प्रदेश सयकायरे गनुि ऩने तय कुनै भन्त्रारमराइि नतोर्कएको कामि। 

१.३.३ उऩबोक्ताको र्हतसॉग सम्वखन्त्धत कामिहरु्  

1. उऩबोक्ता हक अमधकाय सॊयऺण तथा प्रवद्धिन, उऩबोक्ता जागयण कामिक्रभ तजुिभा, 
कामािन्त्वमन तथा अनगुभन, 

2. सॊघीम भाऩदण्ड अनसुाय स्यान्त्डडि वगॉकयण, गणुस्तय ऩयीऺण य मनमभन, भूल्म 
मनमन्त्रण य कारोवजायी तथा कृमरभ अबाव मनमन्त्रण एवॊ मनमभन, 

3. उऩबोक्ता अदारत गठन य सञ्चारन, 
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4. अत्मावश्मक वस्तहुरुको प्रादेखशक भाग य आऩूमति सम्फन्त्धी सूचना सॊङ्करन, 
र्वश्लषेण, प्रऺेऩण य आऩूमति व्मवस्था, भौज्दातको व्मवस्था य आऩूमतिभा अन्त्तय 
प्रादेखशक य स्थानीम तहफीच सभन्त्वम। 

5. रखऺत ऺेर य वगिका रामग वस्त ुय सेवाभा प्रादेखशक अनदुान य मनमभन, 
6. प्रदेश स्तयका हामनकायक ऩदाथिहरुको मनमभन तथा व्मवस्थाऩन, 
7. प्रदेश स्तयभा इन्त्धनको गणुस्तय अनगुभन। 

प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १५१ फभोखजभ प्रदेश भामभरा समभमतको काभ, 
कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोखजभ यहेको छ्- 

1. भन्त्रारम, र्वबाग य अन्त्तगितका मनकामहरूको नीमत तथा कामिक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, 

व्मवस्थाऩन य अरू मससॉग सम्फखन्त्धत र्क्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी सम्फखन्त्धत 
मनकामराई आवश्मक मनदेशन ददने य सभखुचत र्टप्ऩणी, मसपारयस य मनदेशन सर्हतको 
वार्षिक प्रमतवेदन फैठकभा ऩेश गने, 

2. भन्त्रारम, र्वबाग य अन्त्तगितका मनकामहरूको याजस्व य व्मम सम्फन्त्धी अनभुानको जाॉच 
गयी वार्षिक अनभुान तमाय गने तरयका, वार्षिक अनभुानभा मनहीत नीमतको सट्टा अऩनाउन 
सर्कने वैकखल्ऩक नीमत य वार्षिक अनभुानभा यहेको यकभभा के कमत र्कपामत गनि 
सर्कन्त्छ बन्ने सम्फन्त्धभा सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदेशन ददने य आफ्नो याम 
सर्हतको वार्षिक प्रमतवेदन फैठकभा ऩेश गने, 

3. भखन्त्रऩरयषदका सदस्महरूरे प्रदेश सयकायको तपि फाट फैठकभा सभम–सभमभा ददएका 
आश्वासनहरूराई ऩूया गनि प्रदेश सयकायद्वाया के-कस्ता कदभहरू उठाइएका छन ् सो 
सम्फन्त्धभा अध्ममन गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदेशन ददने य फैठकभा 
प्रमतवेदन ऩेश गने, 

4. र्वषमसॉग सम्फखन्त्धत सयकायी मनकामको साविजमनक सम्ऩखिको र्हनामभना बए, नबएको 
अध्ममन, अनगुभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक मनदेशन ददन े य फैठकभा प्रमतवेदन ऩेश 
गने, 

5. प्रदेश सयकायद्वाया प्रचमरत ऐन, मनमभ अनरुुऩ बए गयेका काभ कायफाही फाये छरपर 
गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदेशन ददन,े 

6. प्रदेश सयकायद्वाया सभम-सभमभा गठन हनुे छानमफन आमोग, समभमत य जाॉचफझु आमोग, 
समभमतहरूद्वाया प्रस्ततु प्रमतवेदन कामािन्त्वमनको अनगुभन गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई 
आवश्मक याम, सल्राह य मनदेशन ददन,े 

7. भन्त्रारम, र्वबाग य अन्त्म मनकामहरूफाट सम्ऩादन बएका काभको अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गयी सो सम्फन्त्धभा आवश्मक मनदेशन ददन,े 
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8. फैठकरे समु्ऩेको अन्त्म काभ गने, 

9. समभमतको मसपारयसभा सबाभखुफाट अनभुोददत फजेट य कामिक्रभको अधीनभा यही 
आफ्नो कामिक्रभ सञ्चारन गने, य 

10. तोर्कए फभोखजभ कामि सम्ऩादन गदाि सम्फखन्त्धत भन्त्रारम तथा र्वबागका प्रमतमनमधहरू य 
आवश्मक ऩये तत ्तत ्र्वषमका र्वशेषऻहरूसॉग सभेत र्वचायको आदान-प्रदान गने। 

१.४ समभमतको कामिर्वमध् 

 समभमतरे आपूराई तोर्कएको खजम्भेवायी सम्ऩादन गनि देहाम फभोखजभको कामिर्वमध 
अऩनाएको मथमो। 

1. आफ्नो कामिऺ ेरसॉग सम्वखन्त्धत र्वषमभा र्वमबन्न भन्त्रारम, र्वबाग य मनकाम एवॊ 
सयोकायवाराहरुसॉग समभमतको कऺभा छरपर य अन्त्तयर्क्रमा।  

2. आवश्मक कागजातको अध्ममन। 

3. आवश्मकता अनसुाय स्थरगत अध्ममन भ्रभण। 

4. आवश्मकता अनसुाय उऩसमभमत गठन गयी अध्ममन अनसुन्त्धान। 

समभमतरे आफ्नो कामि सञ्चारनको रामग वनाएको कामिर्वमध अनसूुखच-१ भा उल्रेख गरयएको छ। 

१.५ सीभा् 

सॊघीमताको ऩर्हरो अभ्मास अन्त्तगित प्रदेश सबाको गठन हनु,ु प्रदेश सबाको र्वगतको 
अनबुवको अबाव हनु,ु नमाॉ व्मवस्थाऩनभा कामि प्रायम्ब हनु,ु ऩमािि ऐन कानूनको अबाव, प्रदेशको 
आफ्नो सॊयचनाको प्रष्ट खाका य कामािरमको स्थाऩना नहनु,ु भन्त्रारमको कामि खजम्भेवायीभा केन्त्र 
सयकाय य प्रदेश सयकायको स्ऩष्ट खाका आउन नसक्न,ु प्रदेश सयकायका आफ्ना कामिक्रभ तथा 
सञ्चामरत आमोजना तथा ऩरयमोजनाको कभी हनु,ु सॊघ य प्रदेशको कामिऺ ेरको दोहोयोऩना यहन,ु 

अनगुभन कामिको रामग ऩमािि वजेट नहनु,ु स्थामी याजधानीको मनणिम नहुॉदा प्रदेश सबा 
सदस्महरु तथा आभ जनभानसभा स्थामी भानमसकता नहनु,ु सीमभत स्रोत साधन य जनशखक्त 
सभेतरे समभमतको प्रबावकायी कामि सम्ऩादनभा असहजता ल्माएकोरे मसराई प्रमतवेदनको 
सीभाका रुऩभा मरन सर्कन्त्छ। 
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ऩरयच्छेद-२ 

समभमतफाट सम्ऩाददत भखु्म कामिहरु 

२.१ भन्त्रारमसॊग सम्वखन्त्धत कामिहरु्  

समभमतको कामि ऺेर मबर यहेको भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक 
भामभरा तथा कानून भन्त्रारम, उऩबोक्ताको र्हत सम्वन्त्धी र्वषमभा केखन्त्रत यही समभमतरे र्वमबन्न 
छरपरहरु गयेको छ। साविजमनक चासोका र्वषमहरु साथै भन्त्रारम तथा अन्त्तगितका मनकाम 
भापि त हनु ु ऩने कामिहरु प्रबावकायी रुऩभा सम्ऩादन गयी भन्त्रारम य अन्त्तगित मनकामहरुको 
काभ कायवाहीराई जनताप्रमत उियदामी तलु्माउॉन छरपर य आवश्मक मनदेशन ददइएको 
छ।समभमतको खजम्भेवायी मबर यहेको र्वषमराई गहन रुऩभा हेने गयी र्वमबन्न सभमभा 
कामिशारा/ऩयाभशि, सेमभनाय य गोर्िहरु सञ्चारन गरयएको मथमो। 

२.२ र्वधामन सम्वन्त्धी कामिहरु् 
देश सॊघीमताभा प्रवेश गयेको सन्त्दबिभा प्रदेश सयकायरे आफ्नो कामि सञ्चारनको रामग 

कानून मनभािण गनुि प्रभखु कामि यहेको हुॉदा मस समभमतको प्रथभ कामिकार भूरत् र्वधार्मकी 
कामिभा नै व्ममतत हनुे देखखन्त्छ। समभमत गठनको ऩर्हरो वषि प्रदेश सयकायको कामिको सॊसदीम 
मनगयानी गने कामि त्ममत प्रबावकायी हनु नसके ताऩमन अमधकाॊश नमाॉ कानूनहरु मनभािण गने 
कामिको बमूभका बने प्रबावकायी नै यह्यो। प्रदेश भामभरा समभमतरे समभमत गठनको ऩर्हरो वषिभा 
देहाम वभोखजभका ऐनहरुको दपावाय छरपर गयी त्मसभा आवश्मक ऩरयभाजिनको मसपारयस 
सर्हतको प्रमतवेदन सबाभा ऩेश गयेको मथमो। 

 भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि 
वनेको र्वधेमक, २०७४ 

 प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्वन्त्धभा 
व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७४ 

 भखु्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा य शतिको 
सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश प्रशासकीम कामिर्वमध (मनमभन) गने र्वधेमक, 2075 

 गाॉउ/नगय/खजल्रा सबा सञ्चारन (कामिर्वमध) र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश सबा सखचवारम सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा कानूनी व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश सॊस्था दताि सम्वन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ सम्वन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्वन्त्धभा 
व्मवस्था गनि वनेको ऐन, २०७४ (ऩर्हरो सॊशोधन) र्वधेमक, २०७६ 
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 प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, 
२०७६(समभमतभा दपावाय छरपरको क्रभभा यहेको) 

२.३ समभमतरे गयेका कामिशारा/ऩयाभशि/सेमभनाय य गोर्ि सम्वन्त्धी र्ववयण् 
 प्रदेश सयकायराई कानून मनभािणभा सघाउॉने उदे्दश्मरे मभमत २०७५ फैशाख 6 

य 7 गते सॊसदीम अभ्मास य कानून मनभािण प्रकृमा सम्वन्त्धभा प्रदेश भामभरा 
समभमत य नेऩार कानून सभाजको सॊमकु्त आमोजनाभा प्रदेश भामभरा समभमतका 
भाननीम सदस्महरु य प्रदेश सबाका अन्त्म भाननीमहरु सभेतको सहबामगताभा 
अन्त्तर्क्रि मा कामिक्रभ सञ्चारन। 

मस कामिक्रभका सहबामगहरु् 
 भाननीम भखु्मभन्त्री डोयभखण ऩौडेर 

 भाननीम सबाभखु 

 प्रदेश सबा सखचव 

 समभमतका सबाऩमतहरु 

 प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरु 

र्वषम प्रस्तोता् 
 सवुास नेम्वाङ, अध्मऺ, सॊर्वधान सबा 
 मतथिभान शाक्म, ऩूवि अध्मऺ, रोकसेवा आमोग 

 भाननीम कृष्ण बक्त ऩोख्ररे, सदस्म, प्रमतमनमध सबा 
 यभेश रेखक, ऩूवि भन्त्री तथा सॊर्वधान सबा सदस्म 

 टेक प्रसाद ढुङ्गाना, भाननीम न्त्मामाधीश, उच्च अदारत, ऩाटन 
 प्रदेश भामभरा समभमतको आमोजनाभा सात वटै प्रदेशराई कानून मनभािणभा 

सघाउने उदे्दश्मरे मभमत २०७५ असाय 2 य 3 गते सॊसदीम अभ्मास य कानून 
मनभािण प्रर्क्रमा सम्वन्त्धभा अन्त्तर्क्रि मा कामिक्रभ सञ्चारन। 

र्वषम प्रस्तोता् 
 सवुास नेम्वाङ, अध्मऺ, सॊर्वधान सबा 
 भाननीम याधेश्माभ अमधकायी, सदस्म, यार्िम सबा 
 भाननीम कृष्ण बक्त ऩोख्ररे, सदस्म, प्रमतमनमध सबा 
 भाधव ऩौडेर, अध्मऺ, नेऩार कानून आमोग 

मस कामिक्रभका सहबागीहरु् 
 भाननीम भखु्मभन्त्री डोयभखण ऩौडेर 

 भाननीम सबाभखु 

 प्रदेश सबा सखचव 
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 समभमतका सबाऩमतहरु 

 प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरु 

 समभमत सखचव तथा सखचवारमका अन्त्म कभिचायीहरु 

 ऩसु्तकारम स्थाऩना् 
समभमतको ऩहरभा प्रदेश सबा सखचरारमभा नऩेार कानून सभाजको 

सहमोगभा कानून रगामतका आवश्मक मफमबन्न ऩसु्तक सर्हतको ऩसु्तकारम 
स्थाऩना गरयएको। 

 प्रदेश सबाको ×कामिऺ रे य कानून मनभािण” नाभक ऩसु्तक प्रकाशन् 
प्रदेश सबाको कामिऺ ेर, समभमतको कामिऺ ेर, प्रदेश सबाका भाननीम 

सदस्महरुको पोटो सर्हतको र्ववयण, समभमतवाट बएका कामिक्रभ रगामत 
मनणिमहरु एकीकृत गयी ऩसु्तक प्रकाशन गयेको। 

 समभमतको आमोजना तथा मडऩीनेट नेऩारको तत्वावधानभा प्रदेश स्तयीम र्वऩद् 
व्मवस्थाऩन नीमत तजुिभा तथा कानूनी व्मवस्था सम्फन्त्धी अमबभखुीकयण 
कामिक्रभ काठभाडौंको ईन्त्रेणी पुडल्माण्डभा सम्ऩन्न। 

मस कामिक्रभका सहबामगहरु् 
 भाननीम सबाभखु 

 प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरु 

 र्वऩत व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी र्वऻहरु 

 मडऩीनेट नेऩारका ऩदामधकायी तथा अन्त्म सयोकायवाराहरु 

र्वषम प्रस्तोता् 
 डा. गॊगारार तरुाधय, ऩूवि भन्त्री तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन र्वऻ 

 

 सॊघीम व्मवस्थाभा प्रदेश शाखन्त्त सयुऺा य प्रदेश प्रहयी सम्फन्त्धी अन्त्तयर्क्रमा 
कामिक्रभभा प्रदेश नॊ. ३ का भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको 
प्रभखु आमतथ्मभा प्रदेश सबाका सदस्म तथा प्रदेश नॊ. ३ का सयुऺा मनकामका 
प्रभखुहरुको सहबामगताभा कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको।उक्त कामिक्रभरे प्रदेशभा 
प्रहयीको सॊयचना कस्तो हनुे, प्रहयीको ऩदसोऩान कस्तो यहने, मनमखुक्त, वढुवा य 
अवकाशको प्रर्क्रमा के हनुे बने्न सम्वन्त्धी कामिऩर प्रस्ततु बएको मथमो।  

 प्रदेश भामभरा समभमत य इन्त्सेकको सॊमकु्त आमोजनाभा प्रदेश नॊ. ३ का 
भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको प्रभखु आमतथ्मभा भानव 
अमधकाय भैरी कानून मनभािणभा प्रदेश सबाको बमूभका सम्वन्त्धी अन्त्तर्क्रि मा 
कामिक्रभ सम्ऩन्न। 
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 समभमतको आमोजना तथा गै.स.स. भहासॊघको सहमोगभा प्रदेश नॊ. ३ का 
भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको प्रभखु आमतथ्मभा सॊस्था दताि 
रगामतका सॊस्थासॊग सम्वखन्त्धत र्वषमहरुभा प्रदेश भामभरा समभमतका सदस्महरु 
य प्रदेश अन्त्तगितका सवै (१३ वटै) खजल्राका गै.स.स.का  अध्मऺहरुको 
सहबामगताभा अन्त्तर्क्रि मा कामिक्रभ सम्ऩन्न।कामिक्रभभा गै.स.स.को तपि वाट 
कामिऩर प्रस्ततु बएको मथमो। 

मस कामिक्रभका सहबागीहरु् 
 प्रदेश भामभरा समभमतका सदस्महरु 

 भानवअमधकायकभॉ य 

 र्वमबन्न सॊघ सॊस्थाका प्रमतमनमधहरु 

 समभमतको ऩहरभा देहाम वभोखजभका १२ वटा र्वधेमकको भस्मौदा तमाय गयी 
आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमराई हस्तान्त्तयण गरयएको। 

देहाम् 
 सॊस्था दताि सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 र्िक्वेन्त्सी भोडुरेशन (एप एभ) येमडमो (सञ्चारन तथा मनमभन) 
सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५  

 रोक सेवा आमोगको काभ, कतिव्म, अमधकायका सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि 
फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेशभा उद्योगको व्मवस्थाऩन गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश ऩमिटन प्रवद्धिन तथा व्मवस्थाऩन गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 वनको व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेशभा अमनवामि तथा मन्शलु्क खशऺा सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको 
र्वधेमक, २०७५ 

 गठुी सम्फन्त्धी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश साविजमनक खरयद सम्फन्त्धी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश बमूभ उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 प्रदेश सहकायी सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५ 

 सॊमकु्त याि सॊघीम र्वकास कामिक्रभ (मू.एन.डी.ऩी.) को अनयुोध अनसुाय प्रदेश 
भामभरा समभमतको आमोजना य मू.एन.डी.ऩी. को सॊसद सहमोग ऩरयमोजनाको 
सहकामिभा मभमत २०७५।११।१३ गते कानून तजुिभा, प्रत्मामोखजत 
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व्मवस्थाऩन तथा समभमत कामि प्रणारी र्वषमक तीन ददने अन्त्तर्क्रि मा कामिक्रभ 
धमुरखेरभा आमोजना।  

मस कामिक्रभका सहबागीहरु् 
 भाननीम सबाभखु 

 प्रदेश सबा सखचव 

 समभमतका सबाऩमतहरु 

 प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरु 

 समभमत सखचव तथा सखचवारमका अन्त्म कभिचायीहरु 

र्वषम प्रस्तोता् 
 भाधव ऩौडेर, अध्मऺ, नेऩार कानून आमोग 

 डा० बयतयाज गौतभ, सखचवारम सखचव, सॊघीम सॊसद सखचवारम 

 प्रदेश भामभरा समभमतको आमोजना तथा आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून 
भन्त्रारमको सहमोगभा मभमत २०७६ फैशाख ६ गते समभमतभा दपावाय 
छरपरको रामग प्राि बएको प्रदेश सूचनाको हक सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि 
वनेको र्वधेमक, 2075 भामथ र्वऻ तथा सयोकायवाराहरुसॉग अन्त्तर्क्रि मा 
कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको। 

मस कामिक्रभका सहबागीहरु् 
 भाननीम सबाभखु 

 भानमनम उऩसबाभखु 

 प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरु 

 प्रभखु सखचव, प्रदेश सबा सखचव 

 सञ्चाय कभॉहरु तथा ऩरकाय भहासॊघका ऩदामधकायीहरु 

 समभमतका सखचवहरु 
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ऩरयच्छेद-३ 

समभमतका मनणिम एवॊ मनदेशनहरु 

३.१ समभमतका र्वमबन्न फैठकका मनमिमहरु् 
फैठक सॊख्मा् १ 

मभमत्- २०७४/१२/१५ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश भामभरा समभमतको ऩर्हरो फैठक समभमतका जेि सदस्म भाननीम ऻानने्त्र शाक्मको 

सबाऩमतत्वभा वस्मो। 

फैठकभा समभमतको सबाऩमत ऩदभा भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडेरराई मनवािखचत गरयमोस ्
बने्न एकभार प्रस्ताव प्राि बएकोरे प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १४९ को 
उऩमनमभ (५) वभोखजभ प्रदेश भामभरा समभमतको सबाऩमतको ऩदभा भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडेर 
मनर्वियोध मनवािखचत हनुबुमो। 

फैठक सॊख्मा् २ 

मभमत्- २०७४/१२/१६ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. प्रदेश भामभरा समभमतको नवमनमकु्त सबाऩमत भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडेरराई समभमतका 

सदस्महरुवाट वधाई तथा सपर कामिकारको शबुकाभना प्रदान गरयमो। 

2. प्रदेशमबरका सभसाभर्मक र्वषमभा देखखएका मफमबन्न सभस्मा तथा जन सयोकायका 
र्वषमहरु (भर्हरा र्हॊसा, शाखन्त्त सयुऺा सदुृढ गने, प्राकृमतक स्रोत साधनको दोहन 
मनमन्त्रण, साॉस्कृमतक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण, बकूम्ऩ ऩीमडतहरुको सभस्माहरुको सम्वोधन) 
का सम्वन्त्धभा प्रदेश सयकायराई ध्मानाकषिण गयाउने। 

3. सॊर्वधानभा व्मवस्था बए वभोखजभ प्रदेश कानून नफनेको कायणवाट प्रदेशको काभ 
कायफाहीभा ऩनि गएको असयराई भनन गदै मथाखशर क कानून मनभािण प्रर्क्रमाराई अगामड 
वढाउन सयकायको ध्मानाकषिण गयाउने।  

फैठक सॊख्मा् ३ 

मभमत्- २०७४/१२/२६ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
समभमतको आजको फैठकभा आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्री श्री शामरकयाभ 

जम्कटे्टरफाट हारसम्भ कानून मनभािणभा बए गयेका काभ  य आगाभी मोजना प्रस्ततु गनुि बमो य 
त्मस भामथ व्माऩक छरपर य याम ददने काभ गरयमो। 

फैठक सॊख्मा् ४ 

मभमत्- २०७५/०१/०५ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश भामभरा समभमतको आजको फैठकभा सभसाभर्मक मफषमभा छरपर बमो। 



14 

 

फैठक सॊख्मा् ५ 

मभमत्- २०७५/०१/०७ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको 

र्वधेमक, २०७४ य प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा 
सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथ प्राि सॊशोधनभामथको दपावाय छरपर 
समभमतभा प्रायम्ब बमो। सो कामि सभाि नबएकोरे आगाभी फैठकभा सभेत छरपर जायी यहने।      

फैठक सॊख्मा् ६ 

मभमत्- २०७५/०१/०९ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको 

र्वधेमक, २०७४ य प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा 
सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथ प्राि सॊशोधनभामथको दपावाय छरपर 
समभमतभा प्रायम्ब बमो। सो कामि सभाि नबएकोरे आगाभी फैठकभा सभेत छरपर जायी यहने।      

फैठक सॊख्मा् ७ 

मभमत्- २०७५/०१/१२ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको 

र्वधेमक, २०७४ य प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा 
सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथको दपावाय छरपर जायी। 

फैठक सॊख्मा् ८ 

मभमत्- २०७५/०२/०३ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश भामभरा समभमतको फैठकभा सबाऩमतरे ऩेश गनुि बएको अगाभी आ.व. 

२०७५।०७६ को फार्षिक कामि मोजना तथा अनभुामनत खचि र्वफयण भामथ छरपर हुॊदा उक्त 
प्रस्तावभा केही वुॊदाहरु तथा यकभको सम्फन्त्धभा ऩरयभाजिन तथा थऩघट गने गयी उक्त प्रस्ताव 
ऩारयत गयीमो। 

(समभमतको वार्षिक कामिमोजना तथा अनभुामनत खचि र्ववयण अनसूुची-3भा यहेको छ।) 
फैठक सॊख्मा् ९ 

मभमत्- २०७५/०२/१८ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
भखु्म न्त्मामामधवक्ताको काभ,कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा शतिको सम्फन्त्धभा व्मफस्था 

गनि फनेको र्वधेमक भामथ प्राि सॊशोधनभा दपावाय छरपर प्रायम्ब बमो। साथै उक्त छरपर 
सभाि नबएकोरे समभमतको आगाभी फैठकभा सभेत छरपरको क्रभ जायी यहने। 
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फैठक सॊख्मा् १० 

मभमत्- २०७५/०३/०४ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको 

र्वधेमक, २०७४ भामथको छरपर सभाि बई सो र्वधेमक भामथ समभमतरे तमाय ऩायेको 
प्रमतवेदन भामथ छरपर बमो। 

2.  प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि 
फनेको र्वधेमक, २०७४ य भखु्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा 
शतिको सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ दपावाय छरपर जायी यह्यो। 

फैठक सॊख्मा् ११ 

मभमत्- २०७५/०४/०३ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
भखु्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा शतिको सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि 

फनेको र्वधेमक भामथ दपावाय छरपर सभाि बई उक्त र्वधेमक भामथ समभमतरे तमाय गयेको 
सॊशोधन सर्हतको प्रमतवेदन सबाभा ऩेश गने। 

फैठक सॊख्मा् १२ 

मभमत्- २०७५/०४/२८ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको 

र्वधेमक, २०७४ य प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा सम्फन्त्धभा 
व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथको दपावाय छरपर आगाभी फैठकभा सभेत जायी 
यहने। 

फैठक सॊख्मा् १३ 

मभमत्- २०७५/०५/०१ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सरु्वधा य प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा 

सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ य प्रदेश 
प्रशासकीम कामिर्वमध (मनममभत) गने र्वधेमक भामथ दपावाय छरपर सभाि बई उक्त 
र्वधेमकहरुका सम्वन्त्धभा तमाय ऩारयएको सॊशोधन सर्हतको प्रमतवदन प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ 
को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने। 

 फैठक सॊख्मा् १४ 

मभमत्- २०७५/०५/१६ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश सबा सखचवारम सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ दपावाय छरपर गयी 

सबाका भाननीम सदस्महरुवाट प्राि सॊशोधनहरु सभेत सभेटी तमाय गयीएको समभमतको प्रमतवेदन 
प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने। 
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फैठक सॊख्मा् १५ 

मभमत्- २०७५/०५/१८ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश र्वऩद् व्वस्थाऩन सम्फन्त्धभा कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ ऩनि आएको 

सॊशोधनभा भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको उऩखस्थमतभा छरपर गयी तमाय 
गरयएको सॊशोधन सर्हतको समभमतको प्रमतवेदन प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ 
फभोखजभ सबाभा ऩेश गने। 

फैठक सॊख्मा् १६ 

मभमत्- २०७५/०६/०१ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश सॊस्था दताि सम्फन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक समभमतभा दपावाय 

छरपरको रामग प्राि बएकोरे सो र्वधेमक भामथ दपावाय छरपर जायी यहेकोरे समभमतको 
आगाभी फैठकभा सभेत उक्त र्वधेमकभामथ छरपर जारय यहन।े 

 फैठक सॊख्मा् १७ 

मभमत्- २०७५/०८/०४ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश सॊस्था दताि सम्फन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ ऩनि आएको 

सॊशोधनभा सभेतका आधायभा दपावाय छरपर गयी समभमतरे तमाय ऩायेको सॊशोधन सर्हतको 
प्रमतवेदन प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने। 

फैठक सॊख्मा् १८ 

मभमत्- २०७५/०८/०४ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
प्रदेश सञ्चाय भाध्मभ सम्फन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ ऩनि आएको 

सॊशोधन सभेतका आधायभा दपावाय छरपर गयी भाननीम सदस्महरुरे प्रस्ततु गनुि बएको 
छरपरका आधायभा तमाय ऩारयएको सॊशोधन सर्हतको समभमतको प्रमतवेदन प्रदेश सबा 
मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने। 

फैठक सॊख्मा् १९ 

मभमत्- २०७५/०८/११ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १५१ रे मफषमगत समभमतको काभ, कतिव्म य 

अमधकाय तोर्कए फभोखजभ मस प्रदेश नॊ ३ अन्त्तगितका र्वमबन्न खजल्राहरुभा एकै र्वषमभा 
कामि गने र्वमबन्न कामािरमको स्थाऩना बएको बन्न े जानकायीभा आएको य प्रदेश 
अन्त्तगितका कामािरमहरुको कभिचायीहरु के कमत यहेको सभेतको जानकायी हनु नसकेफाट 
मस प्रदेश सबा, प्रदेश भामभरा समभमत अन्त्मोरको खस्थमतभा यहन गएको सन्त्दबिभा मस 
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प्रदेश अन्त्तिगत यहेका कामािरमहरुको सॊयचना य प्रदेश अन्त्तगितका कभिचायीहरुको 
सॊगठनात्भक सॊयचना फायेको र्ववयण प्रदेश सयकायसॊग भाग गने।मस सम्वखन्त्ध कामािरमको 
र्ववयण अनसूुची-४ भा उल्रेख गरयएको छ।  

2. समभमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय सम्फन्त्धभा आधारयत बएय र्वशेषऻ सर्हतको अन्त्तयर्क्रमा 
कामिक्रभ आमोजना गयी समभमतको आगाभी कामि मोजना मनभािण गने मनणिम गयीमो।  

फैठक सॊख्मा् २० 
मभमत्- २०७५/१०/१८ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. समभमतको कामि ऺेरमबर ऩने भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषदको कामािरमसॉग सयकाय गठन 

बएदेखख हारसम्भको कामि प्रगमत र्ववयण तथा प्रदेश सबारे फनाएको ऐनरे ददएको अमधकाय 
प्रमोग गयी त्मस भन्त्रारम/कामािरमरे हारसम्भ वनाएका मनमभावरी, मनदेखशका य मनणिमहरु 
30/30 प्रमतका दयरे समभमतभा ७ ददनमबर ऩठाउन मनदेशन ददने। 

2. आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमराई सयकाय गठन बएदेखख हार सम्भको कामि 
प्रगमत र्ववयण तथा प्रदेश सबारे फनाएको ऐनरे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी त्मस 
भन्त्रारमरे हारसम्भ वनाएका मनमभावरी, मनदेखशका य मनणिमहरु 30/30 प्रमतका दयरे 
समभमतभा ७ ददनमबर ऩठाउन मनदेशन ददने।  

3. उद्योग ऩमिटन तथा वाताफयण भन्त्रारमसॉग उऩबोक्ता हक र्हत सम्फन्त्धभा सयकाय गठन 
बएदेखख हारसम्भको प्रगमत र्ववयण ७ ददन मबर उऩरव्ध गयाउन मनदेशन ददने। 

4. सॊमकु्त याि सॊघीम र्वकास कामिक्रभ (मू.एन.डी.र्ऩ.) को अनयुोध अनसुाय प्रदेश भामभरा 
समभमतको आमोजना य मू.एन.डी.र्ऩ. को सॊसद सहमोग ऩरयमोजनाको सहकामिभा मभमत 
२०७५।११।१३ देखख मभमत २०७५।११।१५ सम्भ धमुरखेरभा कानून तजुिभा 
प्रत्मामोखजत व्मवस्थाऩन तथा समभमत कामि प्रणारी र्वषमक अन्त्तयर्क्रमा  

फैठक सॊख्मा् २१ 

मभमत्- २०७५/११/१४ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. मफगत फैठकको मनणिम अनसुाय भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्र ऩरयषदको कामािरम य आन्त्तरयक 

भामभरा तथा कानून भन्त्रारमफाट हारसम्भ मनभािण बएका मनमभावरी कामिर्वमध य मनदेखशका 
प्राि गयी मस सम्फन्त्धभा प्रायखम्बक छरपर गयी आगाभी फैठकभा मोजना अनगुभन य 
समभमतको प्रमतवेदन तमाय गने सम्फन्त्धभा र्वस्ततृ छरपर गने। 

फैठक सॊख्मा् २२ 

मभमत्- २०७५/११/२२ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. मभमत २०७५।१२।१ गते भखु्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषदको कामािरमवाट भाननीम भखु्म 

भन्त्री एॊव आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमवाट भाननीम भन्त्री य सखचवहरुराई 
आ-आफ्नो भन्त्रारमको कामि प्रगमत र्ववयण सर्हत अन्त्तयर्क्रमा कामिक्रभभा सहबागी हनु 
ऩराचाय गने। 

2. आगाभी फैठकभा गैय र्वधेमक सम्फन्त्धभा छरपर गने। 
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फैठक सॊख्मा् २३ 

मभमत्- २०७५/१२/२ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषदको कामािरमसॉग देहामका र्ववयणहरु भाग गने:  

क. प्रदेश सयकायका भन्त्रारमहरु अन्त्तगित गठन य स्थाऩना बएका कामािरम य 
आमोजनाहरुको नाभ य ठेगाना,  

ख.  प्रदेश सयकायफाट मस आ.व.भा सञ् चामरत कामिक्रभ कामािन्त्वमनको खस्थमत, 

सभस्मा य सभस्मा सभाधानका रामग चामरएका कदभहरु। 

2. प्रदेश सयकायफाट र्वमनमोखजत फजेट य कामिक्रभ अनगुभन य कामािन्त्वमनको अवस्थाको 
सम्फन्त्धभा प्रदेश सबाका सम्फखन्त्धत ऺेरका भाननीम सदस्महरुको र्कटानी सर्हतको 
बमूभका सम्फन्त्धी कामिर्वमध फनाउन प्रदेश सयकायराई मनदेशन ददन।े 

3. स्थानीम तहका गाउॉ सबा/नगय सबा तथा गाउॉ कामिऩामरका/नगय कामिऩामरकाको 
फैठकभा सम्फखन्त्धत ऺेरका प्रदेश सबाका भाननीम सदस्महरुराई आभन्त्रण गनुि ऩने 
कानूनी व्मवस्था ऩारना बएको नऩाइएकोरे उखल्रखखत फैठकहरुभा प्रदेश सबाका 
सम्फखन्त्धत ऺेरका भाननीम सदस्महरुराई सम्फखन्त्धत गाउॉ सबा/नगय सबा तथा गाउॉ 
कामिऩामरका य नगय कामिऩामरकाहरुको फैठकभा अमनवामि रुऩभा आभन्त्रण गने व्मवस्था 
मभराउन प्रदेश सयकायराई मनदेशन ददने। 

4. प्रदेश सयकायको कामिक्रभ कामािन्त्वमनभा आवश्मक जनशखक्त आऩूमतिको रामग प्रदेश 
रोक सेवा आमोग य प्रदेश मनजाभती सेवा सम्फन्त्धी र्वधेमक मथाखशर क प्रदेश सबाभा ऩेश 
गनि प्रदेश सयकायराई मनदेशन ददने। 

5. प्रदेश नॊ ३ का सम्ऩूणि ऩदामधकायीहरुको भमािदाक्रभ मनधाियण गनि प्रदेश सयकायराई 
मनदेशन ददने। 

फैठक सॊख्मा् २४ 

मभमत्- २०७५/१२/१९ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा सम्फन्त्धी ऐन,2075 राई 

सॊशोधन गनि फनेको र्वधेमकभामथ र्वस्ततृ छरपर बमो। 

2. समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन रेखन कामि गनिको रामग देहाम वभोखजभको प्रमतवेदन रेखन 
उऩसमभमत गठन गने्- 

1. df) >L s]zj /fh kf08] – ;+of]hs 

2. df) >L l5l/Ë bf]h]{ nfdf – सदस्म 
3. df) >L efjgf ;'j]bL – सदस्म 
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4. df) >L of]u]Gb|/fh ;+u|f}nf – सदस्म 
5. df) >L /fhsfhL dxh{g – सदस्म 
6. df) >L l/gf u'?Ë – सदस्म 
7. df) >L ljzfn v8\sf – सदस्म 

उऩसमभमतरे आवश्मकता अनसुाय र्वऻको सहमोग मरन तथा सयोकायवाराराई 
आभन्त्रण गयी छरपर गनि सक्नेछ। 

फैठक सॊख्मा् २५ 

मभमत्- २०७५/१२/२७ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा सम्फन्त्धी ऐन,2075 राई 

सॊशोधन गनि फनेको र्वधेमकभामथ भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तजा कानून भन्त्रीको 
उऩखस्थमतभा दपावाय छरपर बमो। 

2. समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन रेखन कामि गनिको रामग वनेको उऩसमभमतको सॊमोजकभा 
भाननीम केशवयाज ऩाण्डेराई सविसहभमतभा चमन गरयमो।  

फैठक सॊख्मा् २६ 

मभमत्- २०७६/१/४ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सरु्वधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५ 

राई सॊशोधन गनि फनेको र्वधेमकभामथ दपावाय छरपर बइ उक्त र्वधेमकभामथ ऩनि 
आएको सॊशोधनभा केही थऩघट गयी समभमतरे तमाय ऩायेको प्रमतवेदन प्रदेश सबा 
मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने।  

फैठक सॊख्मा् २७ 

मभमत्- २०७६/१/२९ 

1. भाननीम सबाभखुराई फैठकभा आभन्त्रण गयी सबा य सखचवारम ब्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा 
भाननीमहरुफाट प्राि गनुासाहरुको फायेभा ध्मानाकषिण गयाईमो।फैठकभा सबाभखुिाया 
अध्ममन अवरोकनको व्मवस्था मभराउने य सॊघीम सॊसद य अन्त्तय प्रदेशका समभमतहरुसॊग 
सभन्त्वम गयी अध्ममन य अवरोकनको ब्मवस्था मभराइने तथा समभमतको फैठक 
सञ्चारनका रामग आमथिक एवॊ बौमतक सरु्वधाहरु उऩरव्ध गयाउन कदभ अगामड फढाउने 
जानकायी गयाउन ुबमो। 

2. प्रदेश भामभरा समभमतको फार्षिक प्रमतवेदन रेखन उऩसमभमतराई मभमत २०७६/२/१ गते 
सम्भभा प्रमतवेदन रेखनको कामि सम्ऩन्न गयी प्रमतवेदन समभमत सभऺ ऩेश गनि मनदेशन 
ददने। 
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फैठक सॊख्मा् २८ 

मभमत्- २०७६/२/६ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन तमाय ऩाने क्रभभा प्रमतवेदन रेखन उऩसमभमतरे हारसम्भ 

गयेका कामिहरुको जानकायी मरईमो। 

2. प्रदेश स्तयका कामािरमहरुको स्थाऩना तथा कभिचायीको व्मवस्थाऩनभा बएको र्ढराईका 
कायण हार सञ्चामरत आमोजनाहरु र्ढरा शरुुहनु गई मसै आमथिक वषिभा सम्ऩन्न हनु 
नसक्ने देखखएकोरे उक्त आमोजनाहरु सहज सम्ऩन्न गयाउन आवश्मक व्मवस्था 
मभराउनको रामग भखु्म भन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमराई अनयुोध गने।  

फैठक सॊख्मा् २९ 

मभमत्- २०७६/२/१४ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. प्रमतवेदन रेखन उऩसमभमतरे तमाय गयेको समभमतको वार्षिक प्रमतवेदनको भस्मौदा 

उऩसमभमतका सॊमोजक भाननीम केशव याज ऩाण्डेरे समभमतको फैठकभा ऩेश गनुिबमो। 

2. उऩसमभमतरे ऩेश गयेको समभमतको वार्षिक प्रमतवेदनको भस्मौदा उऩय र्वस्ततृ रुऩभा 
छरपर गरय आवश्मक सझुाव ददनको रामग समभमतका भाननीम सदस्महरुराई मर्ह मभमत 
2076।2।16 गते सम्भको सभम उऩरब्ध गयाउने। 

3. मभमत 2076।2।16 गते सम्भ भाननीमहरुवाट प्राि सझुावहरु सभावेश गयी समभमतको 
अखन्त्तभ प्रमतवेदन तमाय ऩानिको रामग समभमतको सखचवारमराई मनदेशन ददने।ऩरयच्छेद-४ 

फैठक सॊख्मा् ३० 

मभमत्- २०७६/२/१७ 

छरपर एवॊ मनणिम् 
1. मभमत 2076।2।16 गते सम्भ भाननीमहरुवाट प्राि सझुावहरुराई सभावेश गयी 

सखचवरामरे तमाय गयेको समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन प्रदेश सबाको आगाभी फैठकभा ऩेश 
गने।   
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 ऩरयच्छेद-४ 
समभमतको भूल्माङ्कन एवॊ देखखएका सभस्माहरु 

४.१.  भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमसॊग सम्फखन्त्धत नीमत तथा कामिक्रभ भूल्माङ्कन 

प्रदेश भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमको रुऩभा यहेको भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को 
कामािरमको कामि खजम्भेवायी अन्त्तगित प्रदेश सयकाय (कामि र्वबाजन) मनमभावरी, २०७४ 
अनसुाय २३ वटा वुॊदाभा सभेर्टएको छ। त्मस्तै सॊर्वधानको अनसूुचीभा बएको व्मवस्था अनसुाय 
अनसूुची-६ भा प्रदेशको अमधकायका २१ वटा सूची, अनसूुची-७ भा सॊघ य प्रदेशको साझा 
अमधकायको सूची तथा अनसूुखच ९ भा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको साझा अमधकायका सूची 
यहेका छन। 

सॊघ य प्रदेशको साझा अमधकायको सूची अन्त्तगित ऩयेका र्वषमहरुभा सभेत केन्त्रसॉग 
सभन्त्वम गयेय आफ्नो अमधकाय ऺेर स्ऩष्ट गनुि ऩनेभा केन्त्ररे के गछि बनेय कुरययहने प्रवमृत 
देखखन्त्छ।स्थानीम तहसॊगको साझा अमधकायको सूचीभा प्रदेशको अमधकाय समुनखित गनि नसक्दा 
स्थानीम तहवाट प्राि हनुे याजस्व सभेत गभेुको अवस्था छ। 

सभग्रभा भामथ उल्रेखखत कामिहरुराई फुॉदागत रुऩभा देहाम वभोखजभ प्रस्ततु गरयएको छ। 

 प्रदेश सयकायको कामि र्वबाजन तथा कामि सॊचारन सम्फन्त्धभा मनणिम गयी सोही 
अनसुाय भन्त्रारमगत कामि र्वबाजन बएको देखखनछ् तय हारसम्भ प्रदेश सयकाय 
कामिसञ्चारन मनमभावरी मनभािण गयेको देखखदैन। 

 मस कामािरम अन्त्तयगत मनमखुक्त य स्थाऩना हनुऩुने कामािरमहरु भध्मे 
भखु्मन्त्मामामधवक्ताको कामािरम य प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोगको स्थाऩना य कामि 
सॊचारन बइयहेका छन।् 

 केही वैदेखशक प्रान्त्तीम सयकायहरुसॊग अनौऩचारयक छरपर तथा सम्फन्त्ध कामभ बए 
ऩमन चीनको एक प्रान्त्तीम सयकायसॊग भारै औऩचारयक हस्ताऺय बएको तय अन्त्मसॊग 
औऩचारयकता ऩाएको देखखॊदैन। 

 अमबरेख याख्न ेतथा मनमभन गने कामािरम स्थाऩना नबएको। 

 सशुासन प्रदेश सयकायको भखु्म अमबष्ट बमनए ऩमन व्मवहायत् कामािन्त्वमनभा मथेष्ट 
ध्मान गएको देखखॊदैन। 

 प्रदेश सयकायको अको प्रमतवद्धता भ्रष्टाचाय भकु्त प्रदेश।×भ भ्रष्टाचाय गददिन, भ्रष्टाचाय 
हनु ददन्न” बन्न े नाया नायाभा भार मसमभत यहेको छ।प्रशासन सधुाय सम्वन्त्धी नीमत 
मनभािण गनुिऩने देखखन्त्छ। 
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 मस वषि प्रदेश सयकायरे कभिचायी व्मवस्थाऩन गनि नसक्नारे आफ्नो मोजना 
कामािन्त्वमनभा ऩमन ऩमछ ऩयेको अवस्था छ।  

 सयकायको नीमत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गने क्रभभा अनगुभन, मनमभन य कायवाहीका 
कुया याम्र ैप्रस्ततु बएका मथए। प्रदेश सयकायको भखु्म भन्त्रीको नेततृ्व एउटा समभमत 
य प्रभखु सखचवको नेततृ्वभा अको समभमत फनेय सयकाय सफै मोजनाहरु य कभिचायीका 
कामिका फायेभा अनगुभन, मनमभन य ऩयुस्कृत तथा कायवाही गने र्वषम आपैं भा सनु्त्दय 
मथमो। तय त्मो व्मवहायभा प्रस्पुर्टत बएको देखखदैन। 

प्रदेशको एकर अमधकायको सूचीभा र्वर्वध र्वषमहरु यहे ऩमन प्रदेश सयकायरे हारसम्भ 
केही कानून मनभािण गने वाहेकका कामिहरुभा खासै उऩरखब्ध हामसर गयेको देखखदैन। भखु्मभन्त्री 
तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमरे प्रकाखशत गयेको प्रदेश सयकायको एक वषि नाभक ऩखुस्तका तथा 
आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारमवाट प्रकाखशत भन्त्रारमगत वार्षिक प्रगमत र्ववयणको 
अध्ममन गदाि केही कानून मनभािण गनुि तथा चार ुखचि य ऩूॉजीगत खचिभा कामािरम सञ्चारनको 
रामग गरयएका पमनिचय तथा सवायी साधन खरयदभा नै वढी फजेट खचि बएको देखखन्त्छ। र्वमबन्न 
अध्ममन भ्रभण तथा तामरभहरु बएको बए ताऩमन कामिसम्ऩादनभा ताखत्वक ऩरयवतिनको भहशसु 
हुॉदैन। 

प्रदेश स्तयभा सञ्चारन गने र्विीम सॊस्थाहरुको स्थाऩना, येमडमो, टेमरमबजनको सञ्चारन, 
घय जग्गा यखजिेशन, ऩमिटन, कृर्ष आमभा कय, सेवा शलु्क, दस्तयु, जयीवाना, प्रदेश स्तयको 
र्वद्यतु, मसॊचाई, खानेऩानी, ऩरयवहन, र्वश्वर्वद्यारम, उच्च खशऺा, ऩसु्तकारम, सॊग्रहारम, प्रदेश 
मबरको व्माऩाय रगामतका कामिवाट याजस्व सॊकरन गनि सर्कने अवस्था यहे ताऩमन हारसम्भ 
मी सेवा केन्त्र सयकायवाट नै सञ्चामरत यहेको कायण प्रदेशरे प्राि गने याजस्व गमुभयहेको अवस्था 
देखखन्त्छ।प्रदेश रोकभागिको ऩर्हचान हनु नसक्न,ु प्रदेश रोकसेवा आमोगको स्थाऩना कामि 
अगामड नवढ्न,ु प्रदेश मनजाभती सेवाको स्थाऩनाभा उदामसनता, प्रदेशको बमूभ व्मवस्थाऩन य 
जग्गाको अमबरेख याख्नतेपि  कुनै कामि बएको ऩाइदैन।खानी अन्त्वेषण तथा व्मवस्थाऩन, प्रदेश 
मबरको यार्िम वन, जर उऩमोग तथा वातावयण व्मवस्थाऩन, कृर्ष तथा ऩश ु र्वकास, कर 
कायखाना, औद्योगीकयण, व्माऩाय व्मवसाम, मातामात, गठुी व्मवस्थाऩन रगामतका जर्टर 
र्वषमभा सभेत प्रदेश सयकायरे आवश्मक नीमत मरन सकेको देखखॊदैन। 

४.२ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमसॊग सम्फखन्त्धत नीमत तथा कामिक्रभ भूल्माङ्कन  

प्रदेशको शाखन्त्त सयुऺाको भखु्म खजम्भेवायी यहेको आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून 
भन्त्रारमको खजम्भेवायी प्रदेश सयकाय (कामि र्वबाजन) मनमभावरी, २०७४ अनसुाय ४२ वटा 
वुॉदाभा सभेर्टएको छ। नेऩारको सॊर्वधानको अनसूुची ६ भा उल्रेखखत प्रदेशको एकर 
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अमधकायको सूची अन्त्तगित प्रदेश प्रहयी प्रशासन य शाखन्त्त सयुऺा तथा प्रदेश अनसुन्त्धान व्मयुो 
जस्ता सॊवेदनशीर कामिहरुको भखु्म खजम्भेवायी तथा कानून मनभािण कामिको भखु्म खजम्भेवायी तथा 
येमडमो, एप. एभ., टेमरमबजन सञ्चारन जस्ता र्वषमहरु सभेत मस भन्त्रारमको कामि खजम्भेवायी 
अन्त्तगित सभेर्टएको बए ताऩमन प्रदेश प्रहयी स्थाऩना सम्वन्त्धी कामि अगामड वढ्न नसक्न,ु सूचना 
तथा सञ्चायको ऺेरभा सभेत अऩेखऺत कामि प्रगमत हनु सकेको देखखॊदैन। 

मस भन्त्रारम अन्त्तगित यहेको कानून मनभािणको कामि सन्त्तोषजनक यहे ताऩमन मनममभत 
वनु्नऩने काननु नै प्रमाि नवनेको तथा केन्त्रसॊग सभन्त्वमको भखु्म खजम्भेवायी यहेको भन्त्रारम बए 
ताऩमन केन्त्रसॊग सभन्त्वम गयी मनभािण गनुिऩने कानून मनभािणभा गमतखशरता कभ देखखन्त्छ। 

भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमरे प्रकाखशत गयेको प्रदेश सयकायको एक वषि 
नाभक ऩखुस्तका तथा आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारमवाट प्रकाखशत भन्त्रारमगत वार्षिक 
प्रगमत र्ववयणको अध्ममन गदाि कानून मनभािण गनुि तथा याजऩर प्रकाखशत गनुि, चार ु खचिभा 
कभिचायी तरव बिा य ऩूॉजीगत खचिभा कामािरम सञ्चारनको रामग गरयएका पमनिचय तथा सवायी 
साधन खरयद य भभितभा नै फजेट खचि बएको देखखन्त्छ। र्वऩद् व्मवस्थाऩन जस्तो सॊवेदनखशर 
कामिखजम्भेवायी वोकेको भन्त्रारमसॊग आफ्नै सयुऺा मनकाम नहनु,ु प्रार्वमधक ऻानमकु्त जनशखक्तको 
अबाव हनु,ु भन्त्रारमको खजल्रा खस्थत सम्ऩकि  कामािरमहरु नहनु,ु सूचना सॊकरनको रामग केन्त्र 
सयकायसॊग मनबिय यहन ु ऩने खस्थमतरे गदाि नत शाखन्त्तसयुऺा प्रबावकायी हनु सक्छ नत र्वऩद् 
व्मवस्थाऩनभा नै प्रबावकायी बमूभका खेल्न सक्ने देखखन्त्छ। 

मस भन्त्रारमसॊग सम्वखन्त्धत र्वषमहरुराई देहाम वभोखजभ वुॉदागत रुऩभा प्रस्ततु गरयएको छ। 

 प्रदेश शाखन्त्त सयुऺा, अऩयाध अनसुन्त्धान, र्वखशष्ट व्मखक्तहरु रगामत भहत्वऩूणि बौमतक 
सॊयचनाहरुको सयुऺा जस्ता भहत्वऩूणि कामिहरु प्रहयी सॊचारन य सयुऺा सम्फन्त्धी 
कानूनको अबाव य अमधकाय प्रत्मामोजन नबएका कायण कामि शून्त्म गमतभा यहेको।  

 भन्त्रारमरे शरुु गयेको आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीहरु फीचको अन्त्तयप्रदेशीम 
अनबुव आदानप्रदान कामिक्रभराई मनयन्त्तयता ददई अन्त्तय प्रदेश सयुऺा प्रदान तथा  
अऩयाधजन्त्म कामि मनमन्त्रणभा सहमोग ऩगु्न ेमस्ता फैठक, बेराहरुरे सफै प्रदेशहरुभा 
ऩारयत गरयने कानूनहरुभा ऩमन सभरुऩता ल्माउन सहमोग ऩगु्ने देखखन्त्छ। 

 र्वऩद ब्मवस्थाऩन कोष खडा गयी र्वऩदका सभमभा तत्कार जनताहरुराई याहत 
उऩरब्ध गयाउने उदे्दश्म प्रसॊशनीम देखखन्त्छ। 

 सॊर्वधानरे स्थानीम तहभा बए घटेका घटनाहरुराई स्थानीम तहभै सभाधान ददने 
उदे्दश्मरे न्त्मार्मक तथा भेरमभराऩ समभमतको ऩरयकल्ऩना गयेको छ। त्मस कामिराई 
सहजता प्रदान गने उदे्दश्मरे प्रदेश सयकायरे नागरयकराई मनशलु्क कानूनी सहामता 
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अमबमान सॊचारन गने घोषणा गयेको मथमो। त्मसका रामग मस भन्त्रारमरे हयेक 
गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमकु्त गने मनणिमका साथ आफश्मक कामिर्वमध 
तमाय गयी ७४ वटै गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमकु्त गरयसकेको छ जनु 
आफश्मक मथमो।  

 द्वन्त्द ऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत ऩरयवायराई सहामता तथा सहमोग गने कामि प्रायम्ब 
बएकोछ। मसरे ऩीडीत ऩरयवायराई याहत ऩगु्ने र्वश्वास गनि सर्कन्त्छ। 

 हाभी वषािमाभको साभनेु्न आइसकेका छौं। मस सभमभा हनु सक्न ेसम्बाव्म र्वऩदको 
अध्ममन य फढी जोखखभऩूणि स्थानहरु ऩर्हचान गयी सभमभै उद्दाय तथा याहत 
साभाग्रीहरुको फन्त्दोवस्त गनुि जरुयी छ। य उद्दाय कामिका रामग चसु्त, दरुुस्त 
प्रशासामनक सॊगठन हनु ुजरुयी छ तय त्मस्तो सॊमन्त्र मनभािण बएको देखखदैन।  

 र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा ऩीमडतराई प्रदान गने याहत आदद कामिभा २ नॊ 
प्रदेशराई प्रदान गयेको सहमोग य नवुाकोटको सवायी दघुिटनाको ऩीमडतराई ददईएको 
सहमोग प्रशॊसमनम छ। 

 कायागाय सधुाय सम्फन्त्धी गोिी तथा छरपरहरु बएका छन ्तय कायागाय सधुायका 
रामग बीभपेदी कायागायभा भार भर्हरा फन्त्दी गहृ मनभािण गयीएको देखखन्त्छ। 

 ऩरकारयता ऺभता र्वकास सहमोग कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको देखखन्त्छ। त्मसरे मनिम नै 
ऩरकायीता ऺेरभा व्मवखस्थत य भमािददत ऩरकारयताराई प्ररेयत गने र्वश्वाश मरन 
सर्कन्त्छ।  

 सॊघीम सयकाय य स्थानीम सयकायसॊग सभेत कानून मनभािण य कामािन्त्वमनभा खजम्भेवाय 
यहेको मस भन्त्रारम त्मस कामिभा ससु्त देखखएको छ। अझ स्थानीम तहरे मनभािण 
गयेका कानूनहरुको अध्ममन गने, र्वश्लषेण गने य प्रदेश तथा सॊघीम कानूनसॊग 
वाखझएको ह सम्भ खायेज गनि मनदेशन ददन े तथा आपूरे मनभािण गयेको कानून 
कामािन्त्वमनभा आए नआएका अफरोकन गने य मनदेशन ददने कामिभा ऩमन ऩछामड नै 
देखखन्त्छ। 

 प्रदेश कानून ऩसु्तकारमको स्थाऩना शरुु गरयएको बमनएको छ तय त्मसरे गमत प्राि 
गनि सकेको देखखॊदैन। कमतऩम अत्मावश्मक कानूनी ऩसु्तक य नखजय सॊग्रहहरु खरयद 
कामिभा सभेत र्ढराई बइसकेको छ। 

४.३ उऩबोक्ता र्हत सॊग सम्फखन्त्धत नीमत तथा कामिक्रभ भूल्माङ्कन  

उऩबोक्ता र्हत सम्वन्त्धी र्वषमहरुका सम्वन्त्धभा प्रदेश सयकायरे एउटा मनदेखशका जायी गयी 
काभको थारनी गने वातावयण तमाय गयेको तथा हारसारै कामािरमको रामग घय बाडाभा मरई 
काभको थारमन सभेत बएको देखखन्त्छ।उऩबोक्ता र्हतको र्वषम उद्योग, ऩमिटन, वन तथा 
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वातावयण भन्त्रारम अन्त्तगित याखखएको बए ताऩमन उऩबोक्ताको र्हतसॊग सम्वखन्त्धत र्वषमहरु 
प्राथमभकताभा ऩयेको देखखदैन। भन्त्रारमको ध्मान उद्योग, वन य केही भाराभा ऩमिटन तपि  
गएताऩमन उऩबोक्ताको र्हत जस्तो गम्बीय र्वषमभा भन्त्रारमको ध्मान नजान ु दु् खद ऩऺको 
रुऩभा यहेको छ। 

स्वच्छ वातावयणभा वाॉच्न ऩाउन ु तथा सपा, शदु्ध, मभसावट यर्हत उऩबोग्म वस्तकुो 
उऩबोग गनि ऩाउन ु उऩबोक्ताको नैसमगिक अमधकाय हो ताऩमन प्रदेश सयकायको तपि वाट मस 
सम्वन्त्धभा आवश्मक कानून मनभािणभा सभेत ध्मान ऩगु्न सकेको छैन।आवश्मकता अनसुाय वजाय 
अनगुभन हनु नसक्न,ु उऩबोक्ता र्हत सम्वन्त्ध मनदेशनारम कागजभा भारै स्थाऩना हनु,ु बौमतक 
ऩूवािधाय प्रमाि नहनु,ु दऺ जनशखक्तको अबाव हनु,ु वजाय अनगुभन नहनु ु जस्ता सभस्माहरु 
देखखन्त्छन। सभग्रभा बन्नुऩदाि उऩबोक्ताको र्हत सम्वन्त्धी र्वषम प्रदेश सयकायरे केन्त्र सयकायको 
बयभा नै छाडेको देखखन्त्छ। 
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ऩरयच्छेद-५ 

सझुावहरु एवॊ मनष्कषि 
५.१ भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमसॊग सम्फन्त्धी सझुाव् 

 सॊर्वधानको अनसूुखच-६ अन्त्तगित यहेको एकर अमधकायको सूचीका र्वषमहरुसॊग 
सम्वखन्त्धत कानून मनभािण कामि अमबमानकै रुऩभा सञ्चारन गयी आगाभी तीन 
भर्हनामबर सम्ऩन्न गने। 

 साझा अमधकायको सूची अन्त्तगित ऩने र्वषमहरुको सम्वन्त्धभा केन्त्र सयकायसॊगको 
सभन्त्वमभा कानून मनभािणभा अग्रसय हनुे। 

 स्थानीम तहसॊगको याजस्वको वाॉडपाॉटको कामिको रामग स्थानीम तहसॊग सहकामि 
गने गयाउने, 

 प्रदेश सयकाकायको कामिसम्ऩादनको रामग आवश्मक ऩने कभिचायीको व्मवस्थाऩन 
मछटो गने तथा कभिचायीको आवश्मक दयवन्त्दी य कामािरमको ऩर्हचानको रामग 
एक कामिदर वनाएय मछटो काभ थारनी गनुिऩने। 

 प्रदेश सयकाय अन्त्तिगतका भन्त्रारम तथा मनकामहरुको काभ कामिवाही के कसयी 
चमरयहेको छ अनगुभन गने य कामि सम्ऩादनभा प्रबावकारयता ल्माउन आवश्मक 
कदभ चाल्नऩुने, 

 सयकायी बौमतक सम्ऩखिको सयुऺा तथा सभखुचत प्रमोगभा ध्मान ददनऩुने।  

 आमोजना फैंक भापि त आमोजनाको प्राथमभर्ककयण गनुिऩने साथै प्रदेशको र्वकास 
मनभािणका रामग आमोजना छनौट गदाि आमोजना फैंक भापि त गने व्मवस्था 
अमनवामि गने। 

 प्रदेशको स्थामी याजधानी नतोर्कएको कायणरे गनुिऩने सफै काभहरु अस्थाई नै हो 
बन्न ेभानमसकतारे काभ गदाि कामिसम्ऩादनभा प्रबावकारयता आउन सकेको देखखदैन  

 प्रदेश याजधानीभा बएको कभिचायी आवास सभेत न्त्मामोखचत र्वतयण हनु नसक्दा 
कुनै कामािरमभा कामािरम सहमोगीसम्भराई आवास सरु्वधा उऩरब्ध छ बने कुनै 
कामािरमभा कभिचायी आवासनै नबएको अवस्था सभेत देखखन्त्छ।तसथि प्रदेश 
याजधानीभा कामियत कभिचायीराई सभान सरु्वधाको व्मवस्था मभराउन ुऩने। 

 केर्ह वैदेखशक प्राखन्त्तम सयकायहरुसॊग औऩचारयक छरपर तथा सम्फन्त्ध कामभ 
गयी प्रदेशको सभग्र र्वकासभा ध्मान ददनऩुने। 

 अमबरेख याख्न े तथा मनमभन गने कामािरम नबएको कायण अमबरेखको सयुऺा 
जोखखभभा यहेको छ। त्मसकायण अमबरेख याख्न े कामािरम स्थाऩना गनुिऩने वा 
यार्िम अमबरेखारम सॊग सहकामि गयी प्रदेशको अमबरेख सयुखऺत गने व्मवस्था 
मभराउन ुऩने। 
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 सशुासन कामभ गनिको रामग कभिचायीतन्त्र तथा अन्त्म सयकायी सॊगठनहरुको 
भानमसकता य व्मवहायभा ऩरयवतिन, काभभा चसु्तता, छरयतोऩन, अग्रशयता, 
तदारुकता, गणुस्तयीमता, मनमभन, अनगुभन य मथाथिता, सेवाग्राहीहरु दण्डवत 
हनुऩुने, भानसम्भान य खानऩानको ब्मवस्था मभराउन ुजस्ता कामिको अन्त्त्म हनुऩुने 
देखखन्त्छ। 

 कानून मनभािण, नीमत मनमभ, कामिर्वमध मनभािणका सभमभा प्रशस्त मछरहरु याख्न ेय 
प्वार ऩाने प्रवखृि हावी छ। सभस्माको सभाधान होइन, जटीरतामतय रम्कने य 
काभ हनैु नददने खस्थमत छ। मी सफै सभस्माहरुको उखचत सभाधान याजनैमतक 
नेततृ्वरे भार गनि सक्दछ। सशुासनको बाषणभा होइन, कानून मनभािण य मनबिमका 
साथ कठोय कामािन्त्वमनभा उमबन ुऩदिछ। 

 प्रदेश सयकायको अको प्रमतवद्धता भ्रष्टाचाय भकु्त प्रदेश। भ भ्रष्टाचाय गददिन, भ्रष्टाचाय 
हनु ददन्न बन्न े नाया वास्तर्वक कामािन्त्वमनभा आउन नसकेको कायण मसको 
भूल्माङ्कन य सभीऺा गने मनमभन गने मनकाम स्थाऩना गनुिऩने। 

 कभिचायीतन्त्र, ऩमुरस प्रशासन य मनजी ऺेरभा सभेत हनुे भ्रष्टाचायराई याजनैमतक 
तहफाट हनु े सॊयऺण य अझ याजनैमतक नेततृ्वकै सॊरग्नता मततो सत्मता हो। 
सयकायका अनदुानभा कमभसन, र्वमबन्न मोजनाहरुभा कमभसन, गणुस्तयर्हनता, 
र्ढरासखुस्त, जनताराई प्रदान गने सेवाभा घसु, मनवािखचत जनप्रमतमनमधहरु नै मनभािण 
कामिभा सॊरग्न हुॉदा हनुे अमनममभतता, खरयदभा हनु ेअऩायदखशिता आदद ऺेर मस 
प्रदेशभा ऩमन समुनने अमनममभतता य भ्रष्टाचायका ऺेर हनु।् फजेट मनभािणको 
क्रभसॊगै अमनममभता अनमगन्त्ती खऺरहरु छोड्ने, आमोजना तमाय गने क्रभभै 
कमभशनको क्रभ तमाय हनुे खस्थमत छ। कभिचायीहरु काभ प्रमतबन्त्दा ऩमन भारदाय 
अर्पस बन्त्दै तहाॊ सरुवा भाग्न ेकुया प्रदेशभा आइऩगु्दा ऩमन योर्कएन।मस्ता कामि 
अघोर्षत रुऩभा भ्रष्टाचायराई सहमोग गने मतयै रखऺत हनु्त्छन।् मसको अन्त्तको 
मनखम्त ऩर्हरो मछॊडी याजनैमतक प्रमतवद्धता नै हो, याजनैमतक नेततृ्व कठोय य मनभिभ 
फन्न सक्न ुऩछि। प्रदेश स्तरयम अखख्तमाय अनसुन्त्धान आमोग तत्कार फन्न ुजरुयी 
छ। 

 प्रदेश सयकायरे कभिचायी व्मवस्थाऩन गनि नसक्नारे आफ्नो मोजना कामािन्त्वमनभा 
ऩमन ऩमछ ऩमो। एउटै कामािरमभा  सॊघ, य प्रदेशका कभिचायी यहॉदा सभन्त्वमभा 
असहजता आएको देखखन्त्छ। मसको सभाधानको रामग सयकायरे र्वशेष कदभ 
चाल्नऩुने।  

 हार सभामोजन र्वधेमक ऩरयभाजिन गयी प्रदेशका सफै कभिचायीहरु प्रदेश अन्त्तयगत 
यहने य प्रदेश सखचवहरुरे ऩमन सॊघीम सखचवभा प्रमतस्ऩधाि गनि ऩाउने व्मवस्था 
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गरयन ु उऩमकु्त हनु्त्छ।प्रदेशराई आवश्मक ऩने कभिचायी मनमखुक्तको रामग  
रोकसेवा आमोगसॊग सभन्त्वम गयी मछटो र्वमधवाट आवश्मक कभिचायीहरु मनमखुक्त 
गने व्मवस्था मभराउन ुउऩमकु्त हनु्त्छ। 

 प्रदेश रोकसेवा आमोग सम्वन्त्धी र्वधेमक तत्कार सदनभा ऩेश गनुिऩने। 

 सयकायको नीमत तथा कामिक्रभभा अनगुभन, मनमभन य कावािर्हको रामग भखु्म 
भन्त्रीको नेततृ्व एउटा समभमत य प्रभखु सखचवको नेततृ्वभा अको समभमत वनाउने 
बमनएको तय त्मो व्मवहाभा प्रस्पुर्टत हनु सकेन। मसराई कढाईका साथ रागू 
गदै हयेक मनवािचन ऺेरभा सॊचामरत आमोजनाहरुको अनगुभन य भूल्माङ्कन गनि 
त्मस ऺेरफाट प्रत्मऺ मनवािखचत प्रदेशसबाको सदस्मको सॊमोजकत्वभा अन्त्म सदस्म 
सभेत यहनेगयी समभमत फनाउन ेप्रणारी स्थार्ऩत गनुि ऩने। 

 भखु्मभन्त्रीको नाभ जोमडएय प्रस्ततु बएका भखु्मभन्त्री ग्रामभण सडक, भखु्मभन्त्री 
स्वास्थ्म कामिक्रभरे खासै गमत मरन सकेको छैन, मसतपि  ध्मान ददनऩुने। 

 र्वधेमकभा प्रस्ततु बए अनसुायका कामिर्वमध, मनमभावरी, गठन आदेश, तोर्कए 
फभोखजभ बमनएका र्वषमहरु सबाराई जानकायी गयाउन ुऩने। 

 भखन्त्रऩरयषद्रे गयेका मनणिमहरुको जानकायी प्रदेश भामभरा समभमतभा सभेत ऩठाउने 
व्मवस्था मभराउने। 

 भानव अमधकाय सॊयऺण य प्रवद्धिनका सम्वन्त्धभा प्रदेशको छुटै्ट कामिक्रभको 
व्मवस्था गने। 

 केन्त्र भातहतका सवै आमोगरे गयेका काभ, कामिवाही तथा मनणिमको जानकायी 
प्रदेश सयकायरे ऩाउने व्मवस्था मभराउन केन्त्रसॊग सभन्त्वम गयी भखु्मभन्त्री तथा 
भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमभा छुटै्ट सॊमन्त्र मनभािण गने। 

 सॊघीम सयकायको स्वीकृमत वभोखजभ हनुे दिऩऺीम वा वहऩुऺीम सखन्त्ध, सम्झौता वा 
सहभमत गने कामिका रामग आवश्मक कानूनको मनभािण कामि अगामड वढाउने। 

 सघ, प्रदेश, स्थानीम तथा अन्त्तय प्रदेश सभन्त्वम सम्वन्त्धभा आवश्मक कामिमोजना 
वनाउने। 

 प्रदेश य स्थानीम तहभा यहेका रयक्त स्थानहरुको मनवािचनका रामग सॊघसॊग 
आवश्मक ऩहर गने। 

 प्रदेश मनजाभती सेवा गठन य व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा आवश्मक कानून मनभािण 
कामि अगामड वढाउने। 

 जनप्रमतमनमध य कभिचायीहरुको ऺभता अमबवरृ्द्धका रामग प्रदेश स्तयभा तामरभ 
केन्त्र स्थाऩना गने। 

 प्रदेश साविखजनक सेवा मनभािण सम्वन्त्धी आवश्मक कामि अगामड वढाउने। 
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५.२ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भरारमसॊग सम्फन्त्धी सझुाव् 
 प्रदेशको शाखन्त्त सयुऺा, अऩयाध अनसुन्त्धान, र्वखशष्ट व्मखक्तहरु रगामत भहत्वऩूणि 

बौमतक सॊयचनाहरुको सयुऺा जस्ता भहत्वऩूणि कामिहरु प्रहयी सॊचारनको उखचत 
प्रवन्त्ध मभराउनको रामग प्रदेश प्रहयी स्थाऩना रगामतको रामग आवश्मक कानून 
मनभािण गरयनऩुने।  

 प्रदेशराई आवश्मक ऩने कानून ऩर्हचान गयी कानून मनभािणभा मतव्रता ददन,े 

 प्रदेश मबरको अऩयाध अनसुन्त्धान तथा आऩयामधक गमतर्वमधको सूचना सॊकरनको 
रामग प्रदेश अनसुन्त्धान व्मयुो सम्वन्त्धी ऐन तजुिभा गनुिऩने, 

 र्वऩद व्मवस्थाऩनको रामग र्वऩद जोखखभमकु्त स्थान य र्वमबन्न प्रकृमतका र्वऩद्हरु 
जस्तै वाढी ऩर्हयो, चयाङ्ग, र्हभतार र्वष्पोट रगामतका  जोखखभहरुको 
न्त्मूनीकयणको रामग आवश्मक कामि गने, 

 प्रादेखशक र्वऩद् कोषको स्थाऩना य सॊचारन, तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन 
अनसुन्त्धान, र्वऩद् जोखखभ ऺेर नक्साङ्कन य वस्ती स्थानान्त्तयण सम्वन्त्धी 
कामिहरुराई प्राथमभकताभा याखी कामि गने। 

 र्वऩद्को ऩूवि तमायी य नागरयक सचेतना तथा तामरभ कामिक्रभहरु व्माऩक रुऩरे 
नागरयक स्तयसम्भ सहज ऩगु्ने गयी सञ्चारन गनुिऩने। 

 प्रदेश मबरको सॊञ्चाय व्मवखस्थत गने कामिका रामग प्रदेश सञ्चाय यखजिायको 
कामािरमभा आवश्मक ऩने जनशखक्तको व्मवस्था गने। 

 प्रदेश स्तयभा यहेका कायागायहरुको अनगुभन गरय यहेका सभस्मा ऩर्हचान तथा 
सधुायका कामिहरु गने।मबभपेदीभा स्थाऩना गरयएको जस्तै भर्हरा कायागायको 
व्मवस्था अन्त्म कायागाहरुभा सभेत गनेऩने। 

 सफै प्रदेशका आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीहरु फीचको अन्त्तयप्रदेशीम 
अनबुव आदानप्रदान कामिक्रभराई आगाभी आमथिक वषिभा सभेत मनयन्त्तयता 
ददनऩुने।  

 र्वऩद ब्मवस्थाऩन कोष वाट गरयने खचिको र्वतयण प्रणारी सहज, ऩायदशॉ य 
न्त्मामभूरक फनाउन ुऩदिछ। 

 नागरयकराई मनशलु्क कानूनी सहामता अमबमान अन्त्तगित सॊचामरत ७४ वटै 
गाॉउऩामरकाहरुभा मनमकु्त गरयएका कानूनी सहजकतािहरुभा कानून र्वषमभा 
अध्ममन गयेको व्मखक्तराई भार मनमखुक्त गने व्मवस्था मभराउने।साथै 
नगयऩामरकाभा सभेत मस्तो व्मवस्था हनुऩुने। 

 सॊघसॊग सभन्त्वमको रामग आवश्मक सॊयचना य कामिर्वमध मनभािणको रामग ऩहर 
गनुिऩने। 
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 प्रदेशका भहत्वऩूणि बौमतक सॊयचना य सॊवेदनखशर साविजमनक स्थर ऩर्हचान गयी 
सॊयऺण य व्मवस्थाऩन गनुिऩने। 

 प्रदेश मबरको अऩयाध अनसुन्त्धान, सूचना सॊकरन, मनमन्त्रण सम्वन्त्धी आवश्मक 
सॊयचना य कामिर्वमध मनभािणि गनुिऩने। 

 अन्त्तयािर्िम मसभाऺेरभा हनुे आऩयामधक गमतर्वमधको सूचना सॊकरन य उऩमोगको 
रामग आवश्मक यणनीमत तमाय गने। 

 साभदुार्मक प्रहयी स्थाऩना य सञ्चारन सम्वन्त्धभा आवश्मक कामिमोजना मनभािण 
गने। 

 प्रदेश मबरको सडक सयुऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩन, मसखण्डकेट य काटेमरङ्ग 
मनमन्त्रणको प्रबावकायी कामिमोजना तमाय गरयन ुऩने। 

 न्त्मार्मक य अधिन्त्मार्मक मनकामका पैसरा कामािन्त्वमनका रामग आवश्मक 
कामिमोजना तजुिभा गनुिऩने। 

 सयकायी काभका रामग जग्गा व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी कानून मनभािणभा अगामड 
वढ्नऩुने। 

 प्रदेशभा साविजमनक र्वदा सम्वन्त्धभा वार्षिक कामितामरका वनाई रागू गनुिऩने। 

 चरखचर घय मनभािण, सञ्चारन, प्रदशिन अनभुमत य मनमभन ऐन मनभािण गनुिऩने। 

 द्वन्त्द ऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत ऩरयवायराई सहामता र्वतयण गदाि वास्तर्वक ऩीमडत 
तथा र्वस्थार्ऩतरे ऩाउने ब्मवस्थाको समुनखितता गने तथा वास्तर्वक ऩीमडतहरु 
सूचना र्वहीन यहेने खस्थमतको अन्त्त गयी उनीहरुराई उत्ऩादनको कामिसॊग जोड्दै 
आत्भमनबिय वनाउनेतपि  अगामड वढ्नऩुने। 

 प्रदेश प्रहयी सॊगठन सदुृढीकयण कामिक्रभ अन्त्तयगत प्रहयी चौकी मनभािण, 

मातामातको साधन खरयद जस्ता कामिभा ठूरो यकभ खचि बएको देखखन्त्छ। त्मस्तो 
खचि केन्त्र सयकाय भातहतका मनकामभा बएको हुॉदा प्रदेश सयकायराई अनावश्मक 
आमथिक व्ममबय ऩयेकोरे प्रदेश सयकायरे आफ्नो सॊयचनाभा भार खचि गयी 
आमथिक मभतव्मर्मता अऩनाउन ुऩने। 

 प्रदेश सयकायरे मनभािण गनि रागेका ऩाकि हरुको आवश्मकता, भाग, स्थान छनौट 
गने प्रर्क्रमा, त्मसरे ददन ेउऩरखब्ध वायेभा उखचत कामिर्वमध वनाई सोही अनरुुऩ 
कामिगनुिऩने देखखन्त्छ। 

 वषािमाभ शरुु बएको अवस्थाभा र्वऩद् सम्बाव्म स्थानहरुको ऩर्हचान गयी सभमभै 
आवश्मक उद्धाय तथा याहत यणनीमत तमाय गयी सोही अनरुुऩको उद्धाय तथा याहत 
कामिका रामग चसु्त, दरुुस्त प्रशासमनक सॊगठन तमाय ऩाने।  
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 रोककल्माणकायी र्वऻाऩन प्रदान गने शरुुवातीरे ऩरकारयता जगतराई प्रोत्सार्हत 
जरुय गनेछ।मसराई मनष्ऩऺ य मथाथिऩयक भूल्माङ्कन गयी प्रदान गने र्वमध 
स्थार्ऩत गनुिऩने। 

 स्थानीम तहरे मनभािण गयेका कानूनहरुको अध्ममन गने, र्वश्लषेण गने य प्रदेश तथा 
सॊघीम कानूनसॊग वाखझएको हदसम्भ खायेज गनि मनदेशन ददन ेतथा आपूरे मनभािण 
गयेको कानून कामािन्त्वमनभा आए नआएका अफरोकन गने य मनदेशन ददन ेकामि 
गनुिऩने। 

५.३ मनष्कषि्   

सॊर्वधान सबावाट २०७२ सारभा मनमभित सॊघीम रोकताखन्त्रक गणतन्त्रात्भक नेऩारको 
सॊर्वधान अनरुुऩ नेऩार एकात्भक सॊयचनावाट सॊघीम याि वन्न ऩगु्मो। मस सॊघीम स्वरुऩ 
वभोखजभको ऩर्हरो मनवािचन स्थानीम तहको फैशाखदेखख बारसम्भ य प्रदेश तथा सॊघको मनवािचन 
भॊमसयभा सम्ऩन्न बए ऩमन र्वमबन्न सॊवैधामनक य कानूनी अड्चनका कायण प्रदेश सबारे फैधामनकता 
(सऩथ ग्रहण) २०७४ भाघ ७ भा य प्रदेश सयकायको गठन २०७४ भाघ २७ भा सम्ऩन्न 
बमो। 

ऩर्हरो प्रदेश सबा गठन बइयहॉदा प्रदेशसबासॊग आफ्नै फैठक य काभ कायवाही अगामड 
वढाउने कुनै कामिर्वमध मथएन। प्रदेश सबा आपैं रे आपुराई सञ्चारन गने मनमभावरी तथा अन्त्म 
कामिर्वमध वनाई सॊचारन गनुि ऩने अफस्थारे प्रदेश सबा सन्त्चारन  य समभमतहरुको काभ कतिव्म 
य अमधकाय सम्फन्त्धी कामिहरुभा केही र्ढरा , केही कभजोयी देखखए ऩमन समभमतरे आपूराई 
ऩरयस्कृत गदै सॊसदीम समभमतरे मनवािह गनुि ऩने भहत्वऩूणि खजम्भेवायी कुशरताका साथ मनवािह 
गयेको छ। मस अफमधभा २८ वटा फैठक य १० वटाबन्त्दा फढी गोिी, सेमभनाय जस्ता कामि 
सम्ऩन्न बएका छन। मसराई सन्त्तोष जनक भानु्न ऩछि। 

मो अवस्थाभा सयकायसॊग धेयै आशा गनि सर्कॊ दैन मथमो तय आवश्मक कानून 
मनभािण,बएको सॊमन्त्र ऩरयचारन , अनगुभन , मनमभन य आभ जनताभा ऩमुािउन सर्कन ेऩरयवतिन 
प्रमतको र्वश्वसनीमता प्रदशिन गनि ऩमन सयकाय ऩमछ ऩयेको देखखन्त्छ। मसका  अरवा र्वर्वन्न 
भन्त्रारमफाट आफ्नो कामि प्रगमत प्रकाखशत गने, सयोकायवाराहरु सॊग फायम्वाय अन्त्तर्क्रि मा गने , 

आपूरे एक वषिभा गयेको कामि प्रगती साविजमनक गरय आभ जनता सॊग थऩ याम सझुाव भाग 
गने, ऩन्त्च वर्षिम मोजना को आधाय ऩर तमाय गरय आपु व्मवखस्थत ढॊगरे अगामड फढ्दै गयेको 
सन्त्देश प्रफाह गने, रथामरङ य अव्मवखस्थत यहन े ऩरयमोजनाहरुराई ऩरयमोजना फैक भापि त 
व्मवखस्थत गने प्रमास गने जस्ता कामि हरु भननमोग्म छन। 
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प्रदेश सयकाय गठन बई यहेको अफस्थाभा बौमतक सॊयचना य भानफ स्रोत साधन दवैु प्राम 
सनेु्न अवस्थाभा मथमो।सॊघीम सयकायरे मनभािण गनुि ऩने कानूनहरु फनी सकेका मथएनन।् प्रदेश 
सयकायरे त आपैं रे खजयोफाट सरुु गनुि ऩने मथमो।प्रदेश सयकाय भातहत सॊकरन हनु ेयाजस्व य 
कय सयकायका दामयाभा आएका मथएनन ्प्रदेश सयकाय भातहतका मनकामहरु के कहाॉ य कसयी 
सफैको अवस्था शनु्त्म जस्तै मथमो। सयकायको नीमत कामिक्रभ य फजेट रागू गने मनकामहरु 
नहुॉदा अन्त्मोरग्रस्त हनु ुस्वबार्वक मथमो। जफ मनकामहरु टुङगो राग्मो, त्मसरे ऩमन चसु्त गमत 
मरन सकेन। प्रदेश सयकायका कामिक्रभहरु अरऩर ऩयेका देखखन्त्छन।् 

कानून मनभािण सम्वन्त्धी नीमतगत य व्मवहारयक प्रखशऺणको भाध्मभवाट प्रदेश सबाका 
सदस्महरुभा सभेत कानून मनभािणको ऺेरभा ऺभता अमबवरृ्द्ध बएको छ।र्वधेमकहरुभा गर्हयो 
अध्ममन गयी आवश्मकताका आधायभा ऩरयभाजिन गने य ऐन अन्त्तगित वन्ने मनमभावरी य 
मनदेखशकाहरु सभेत ऐन सयहका हनुे हुॉदा त्मसभा सभेत र्वषशे ध्मान ऩमुािउने य धेयै कुयाको 
सम्वोधन ऐन भापि त नै हनुे गयी कानून मनभािणभा जोड ददइएको छ। 

प्रदेश सयकायको काभ कामिवाहीको मनगयानी गने क्रभभा समभमत चनाखो बएय रागेको 
तथा प्रदेश सयकायका हयेक र्क्रमाकराऩको अनगुभन तथा सकायात्भक य नकायात्भक कुयाको 
रेखाजोखा गयी सदनभा प्रश्न उठाउने सभेत गयेको कायणवाट प्रदेश सबाको सॊसदीम अभ्मासभा 
सभेत सकायात्भक प्रबाव ऩदै गएको देखखन्त्छ। 

आगाभी ददनहरुभा सभेत प्रदेश सयकायका कामिको अनगुभन य भूल्माङ्कन भारै नबई 
सॊर्वधान य ऐन काननुको कसीभा ऩयीऺण गयी सयकायको कामिभा प्रबावकारयता ल्माउन सभेत 
सहमोगी बमूभका खेल्ने छ। 

आमथिक कामि प्रगमत् 

 भन्त्रारमफाट प्राि र्ववयणका आधायभा आमथिक तथा कामि प्रगमतको वास्तर्वक र्वश्लषेण गनि 
सर्कदैन। शीषिकगत छुयाइएका यकभहरुको अनभुानीत रागत यकभ उल्रेख छन ्तय खचि 
यकभ उल्रेख छैनन।् धेयै जस्ता कामि प्रायम्ब बमनएका छन ् कुन चयणभा ऩगेु उल्रेख 
छैनन।्  

 हाभी करयफ करयफ आमथिक वषिको अन्त्तभा आई सकेका छौ तय आमथिक वषिको अन्त्तसम्भभा 
हनु सक्ने बमनएका कामिहरुको अवस्था फाये जानकायी उऩरब्ध हनु सकेका छैनन।्वार्षिक 
कामिक्रभभा उल्रेखखत कामिक्रभको ऩचास प्रमतसत काभ हनु नसक्ने अवस्था देखखन्त्छ। 

 प्रदेश प्रहयी सॊगठन सदुृढीकयण कामिभा गरयएको खचि आफ्नो कामिऺ ेर बन्त्दा फार्हय गएय 
गयेको देखखन्त्छ। 
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अनसूुची-१ 

समभमतको आन्त्तरयक कामिर्वमध 

 

प्रदेश भामभरा समभमतको आन्त्तरयक कामिर्वमध, २०७५ 

प्रस्तावना्  
प्रदेश नम्फय ३ को प्रदेश सबा मनमभावरी,२०७४ को दपा १५१ को (२) रे ददएको 

अमधकाय प्रमोग गयी प्रदेश भामभरा समभमतको काभराई प्रबावकायी फनाउन य स-ुब्मफखस्थत 
ढॊगफाट अगामड फढाउन तथा समभमतभा यहेका सदस्महरुको कामिऺ भताभा सभेत अमबफरृ्द्ध गने 
उदे्दश्मरे, 

समभमतरे मो कामिर्वमध फनाएकोछ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायखम्बक 

१.  सॊखऺि नाभ य प्रायम्ब् 
(क) मस कामिर्वमधको नाभ “प्रदेश सबा, प्रदेश नम्फय ३ को प्रदेश भामभरा समभमतको 

कामिर्वमध २०७५ यहेको छ।  
(ख) मो कामिर्वमध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा् र्वषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मो कामिर्वधीभा्- 
(क) “सॊर्वधान” बन्नारे नेऩारको सॊर्वधान सम्झन ुऩदिछ।  
(ख) “नेऩार सयकाय” बन्नारे सॊघीम सयकाय सम्झन ुऩदिछ। 

(ग) “प्रदेश सबा” बन्नारे प्रदेश नॊ ३ को प्रदेश सबा सम्झन ुऩदिछ।   
(घ) “प्रदेस सयकाय” बन्नारे प्रदेश नॊ. ३ को सयकाय सम्झन ुऩदिछ। 

(ङ) “सबाभखु बन्नारे” प्रदेश सबाको  सबाभखु सम्झन ुऩदिछ। 

(च) “उऩसबाभखु” बन्नारे प्रदेश सबाको  उऩसबाभखु सम्झन ुऩदिछ।  

(छ) “भन्त्रारम” बन्नारे भखु्मभन्त्री तथा भन्त्री ऩरयषदको कामािरम य अन्त्तयगतको अन्त्म 
भन्त्रार सभेत सम्झन ुऩदिछ।  

(ज) “भखु्म भन्त्री” बन्नारे प्रदेश सयकायको भखु्मभन्त्री सम्झन ुऩदिछ।  
(झ) “भन्त्री” बन्नारे प्रदेश नॊ. ३ अन्त्तयगतको  भन्त्री सम्झन ुऩदिछ। 

(ञ) “सबाऩमत” बन्नारे प्रदेश भामभरा समभमतका सबाऩमत सम्झन ुऩदिछ। 

(ट) “प्रदेश सबा सदस्म” बन्नारे प्रदेश नॊ. ३ को सबाका सदस्म सम्झन ुऩदिछ। 

(ठ) “सदस्म” बन्नारे प्रदेश भामभरा समभमत य उऩसमभमतका सदस्म सम्झन ुऩदिछ। 

(ड) “समभमतको कामिर्वमध” बन्नारे प्रदेश भामभरा समभमतको कामिर्वमध २०७५” सम्झन ु
ऩदिछ।  
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(ढ) “मनमभावरी“ बन्नारे प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबा मनमभावरी, २०७४ सम्झन ुऩदिछ।  
(ण) “फैठक” बन्नारे प्रदेश भामभरा समभमतको फैठक सम्झन ुऩदिछ।  
(त) “उऩ समभमत” बन्नारे समभमतको फैठकफाट गठन गरयएको उऩ-समभमत सम्झन ुऩदिछ। 

(थ) “तोर्कएको वा तोर्कए फभोखजभ” बन्नारे प्रदेश सबारे वा प्रदेश भामभरा समभमतरे 
तोर्कएको वा तोर्कए फभोखजभ सम्झन ुऩदिछ।  

(द) “सखचफ” बन्नारे समभमत तथा उऩ-समभमतको सखचफ बै काभ गनि खजम्भेवायी प्राि 
कभिचायी सम्झन ुऩदिछ।  

(ध) “स्थानीम तह” बन्नारे प्रदेश नॊ ३ मबर यहेका खजल्रा सभन्त्वम समभमत, 

भहानगयऩामरका, उऩभहानगयऩामरका, नगयऩामरका य गाॉउऩामरका सम्झन ुऩदिछ।  
(न) “फैठक बन्नारे समभमत तथा उऩ-समभमतको फैठक सम्झन ुऩदिछ।  
(ऩ) “सॊमोजक” बन्नारे समभमतरे गठन गयेको उऩ-समभमतको सॊमोजक सम्झन ुऩदिछ।  
(प) “सह सॊमोजक” बन्नारे समभमतरे गठन गयेको उऩ-समभमतको सह सॊमोजक सम्झन ु

ऩदिछ। 

ऩरयच्छेद-२ 

समभमतको काभ कतिब्म तथा अमधकाय   
३.  समभमतको काभ कतिब्म तथा अमधकाय  मनम्नानसुाय हनुछे् 

(क) प्रदेश सबा मनमभावरी २०७४ को दपा १५१ (१) रे प्रदान गयेको अमधकायहरु 
प्रमोग गने।  

(ख) मनममभत रुऩभा फैठक फसी कामिमोजना मनभािण गनुिका साथै बएका काभका सन्त्दबिभा 
सभीऺा गने।  

(ग) आवश्मक भाराभा उऩसमभमतहरुको गठन गयी सदस्महरुको खजम्भेवायी तोक्न।े  
(घ) सदस्महरु ऩरयचारनको मोजना फनाउने।  
(ङ) उऩसमभमतहरुफाट प्राि प्रमतवेदन, याम य मोजनाभा छरपर गयी मनणिम ददने।  
(च) समभमत तथा उऩसमभमतहरुफाट प्रस्ततु बएका कामिमोजनाभा आवश्मक ऩने फजेट 

समभमतफाट मनणिम गयाई प्रदेश सबा  सखचवारम भापि त भाग गने।  
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ऩरयच्छेद-३ 

काभ कतिब्म तथा अमधकाय सम्वन्त्धी व्मवस्था 

४. सबाऩमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय् समभमतको सबाऩमतको काभ कतिब्म तथा अमधकाय 
देहाम वभोखजभ हनुेछ्-   

(क) समभमतको फैठक फोराउने तथा फैठकको अध्मऺता गने।  
(ख) प्रदेश सबा मनमभावरीरे प्रदान गयेको अमधकाय प्रमोग गने। 

(ग) मनणिम बएका र्वषमभा सम्फखन्त्धत मनकामको ध्मानाकषिण गयाउने।  
(घ) समभमतको तपि फाट अन्त्म मनकामसॊग हनुे काभ कावािहीभा नेततृ्वदामी बमूभका मनवािह 

गने।  
(ङ) समभमतराई नेततृ्व प्रदान गने।  
(च) प्रचमरत ऐन मनमभ फभोखजभ तोर्कएका कामिहरु गने। 

 ५. सदस्मको काभ, कतिव्म य अमधकाय्- समभमतका सदस्मको काभ कतिब्म तथा अमधकाय देहाम 
वभोखजभ हनुेछ्- 

(क) समभमत तथा उऩ-समभमतको फैठकभा सहबामगता जनाउने, छरपरभा बाग मरने, 
र्वषमभा याम प्रस्ततु गने। 

(ख) आपूराई प्रदान गरयएको खजम्भेवायी यचनात्भक तथा सजृनात्भक तरयकाफाट मनवािह 
गने। 

(ग) सबाऩमत तथा उऩसमभमत सॊमोजकरे तोकेको अन्त्म कामि गने। 

(घ) समभमत, उऩ-समभमतको काभ प्रबावकायी रुऩभा सम्ऩन्न गनि दिखचि बई कामि गने।  
(ङ) समभमत, उऩ-समभमतरे गनुि ऩने काभको सन्त्दबिभा मोजना फनाई समभमत तथा उऩ-

समभमतको फैठकभा ऩेश गने।  
(च) आपूराई प्रदान गरयएका खजम्भेवायी तथा काभको र्ववयण समभमत तथा उऩ–समभमतको 

फैठकभा याख्न।े   
(छ) सबाऩमत तथा उऩसमभमत सॊमोजकराई सहमोग गने। 

(ज) समभमत तथा उऩसमभमतफाट बए गयेका काभका सन्त्दबिभा सबाऩमत य सॊमोजकफाट 
जानकायी मरने। 

 

६. समभमतको फैठक्  
(क) आवश्मकता अनसुाय समभमतको फैठक फस्न सक्नेछ।  
(ख) समभमतको फैठक समभमतको सबाऩमतरे फोराउनेछ।  
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(ग) काभको प्रकृमत य आवश्मकताको आधायभा समभमतको फैठक मनमभावरीको अमधनभा 
यर्ह समभमतरे तोकेको स्थानभा फस्न सक्नेछ।  

(घ) समभमतरे आवश्मक देखेभा सम्फखन्त्धत र्वषमका र्वऻ, र्वशेषऻ वा जानकाय ब्मखक्तराई 
समभमतको फैठकभा फोराउन सर्कनेछ। 

ऩरयच्छेद –४ 

उऩ-समभमत गठन, काभ कतिब्म य अमधकाय 
 

७. उऩ-समभमत गठन् समभमतको अमधकाय ऺेरमबर यहेको काभराई ब्मफखस्थत य मछटो छरयतो 
ढॊगफाट सञ्चारन गनि पयक पयक ऺेरभा काभ गने गयी उऩ-समभमत गठन गयी खजम्भेवायी 
प्रदान गनि सक्नेछ। मनखित कामिक्रभ य मोजनाको रामग सभमावमध तोकेय एकै 
उऩ-समभमतका सदस्महरु वा मबन्न मबन्न उऩ-समभमतका सदस्महरु यहन ेगयी उऩ-समभत गठन 
गनि सर्कनेछ। मसयी उऩ-समभमत गठन गदाि सॊमोजक य सहसॊमोजकभध्मे एक भर्हरा हनु ु
ऩनेछ।  

७. उऩ-समभमतको काभ कतिब्म य अमधकाय्  
(क) सम्फखन्त्धत भन्त्रारम य मनकामसॊग सम्फखन्त्धत प्रत्मामोखजत ब्मफस्थाऩन सम्फन्त्धी य 

र्वधेमक भामथ दपावाय छरपरको रामग समभमतराई सहमोग गने।  
(ख) सम्फखन्त्धत ऺेरभा र्क्रमाखशर मनजी ऺेरसॊग सम्फखन्त्धत सॊघ सॊस्थासॊग छरपरको 

आमोजना गयी आवश्मक याम सझुाव सॊकरन गने।  
(ग) वार्षिक कामिमोजना मनभािण गयी सदस्महरुराई ऩरयचारन गने।  
(घ) वार्षिक कामिमोजना तथा र्वशेष कामिक्रभको रामग आवश्मक फजेट तमाय गयी 

समभमतको फैठकभा ऩेश गने।  
(ङ) उऩ–समभमतको फैठकरे काभको प्रकृमत य मछटो छरयतो काभ सम्ऩन्न गनि उऩ–

समभमतका सदस्महरुराई काभको वाॉडपाॉड गनि सक्नेछ। 

(च) सम्फखन्त्धत ऺेरको र्वकासका रामग उखचत ऩरयमोजना तमाय गयी फजेटको ब्मवस्था 
गनि समभमत भापि त सयकायको ध्मनाकषिण गयाउने। 

 (छ) उऩ-समभमतरे गयेका काभ य सॊकरन गयेका तथ्म तथ्माक य र्ववयणको आवश्मकता 
अनसुाय र्वमबन्न भाध्मभद्धाया प्रचाय प्रसाय गने।  

८. उऩ-समभमतको फैठक्  
(क) आवश्मकता अनसुाय उऩ-समभमतको फैठक फस्न सक्नेछ।  
(ख) उऩ-समभमतको फैठक उऩ-समभमतको सॊमोजकरे फोराउॉनेछ।  
(ग) फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गनेछ। सॊमोजकको अनऩुखस्थमतभा सहसॊमोजकरे 

फैठकको अध्मऺता गनेछ। 
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(घ) उऩ-समभमतको फैठकभा समभमतका सबाऩमतराई अमनवामि रुऩभा फोराउन ुऩनेछ। 

(ङ) काभको प्रकृमत य आवश्मकताको आधायभा मनमभावरीको अमधनभा यही उऩ-समभमतको 
फैठक उऩ-समभमतरे तोकेको स्थानभा फस्न सक्नेछ।  

(च) समभमतरे आवश्मक देखेभा सम्फखन्त्धत र्वषमका र्वऻ, र्वशेषऻ वा जानकाय ब्मखक्तराई 
उऩ-समभमतको फैठकभा फोराउन सर्कनेछ।  

ऩरयच्छेद-५ 

र्वर्वध  
९. खजम्भेवायीभा हेयपेय् उऩ-समभमतभा याखखएका सदस्महरुको भाग य काभको अनबुवको 

आधायभा एक ऩटकको रामग समभमतका सबाऩमतरे खजम्भेवायी हेयपेय गनि सक्नेछ।  
१०. सदस्मराई ध्मानाकषिण् समभमत, उऩ-समभमतभा यहेय खजम्भेवायी ऩूया नगने सदस्महरुको 

काभको भलु्माकन गदै सबाऩमतरे सम्फखन्त्धत सदस्मराई ध्मानाकषिण गयाउन सक्नेछ।  
११. सदस्मको दार्मत्व् उऩ-समभमतको काभ कावािहीभा सहमोग ऩ¥ुमाउन ु य प्राि खजम्भेवायी ऩूया 

गनुि सदस्महरुको दार्मत्व हनुेछ।  
१२. समभमतभा ऩेश गने् सम्फखन्त्धत भन्त्रारम, मनकामका काभ, गमतर्वमध सम्फन्त्धभा सम्फखन्त्धत 

र्वषमका उऩ-समभमतरे गयेका काभ कावािहीको र्ववयण समभमतको फैठकभा प्रस्ततु गनुि 
ऩनेछ।  

१३. सदस्मराई आभन्त्रण् उऩ-समभमतरे आमोजना गयेका कामिक्रभहरुभा समभमतका सबाऩमत 
रगामत अन्त्म उऩ-समभमतका सदस्महरुराई फोराउन ुऩनेछ। 
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अनसूुची-२ 

समभमतको कामिऺ रे अन्त्तगितका भन्त्रारमहरुको कामिप्रगमत र्ववयण 

२.१.२ भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमवाट हारसम्भ  सम्ऩादन बएका भखु्म कामि तथा 
उऩरखब्धहरु् 

आ. व. २०७४/०७६ भा सम्ऩाददत कामिहरु् 
भखन्त्रऩरयषद् गठन् 

 मभमत २०७५/१०/२९ गते प्रथभ चयणभा देहाम फभोखजभ भखन्त्रऩरयषद्को गठन 
बएको मथमो्  

 भाननीम डोयभखण ऩौडेर, भखु्मभन्त्री  

 भाननीम केशव स्थार्ऩत, भन्त्री , बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्त्रारम  

 भाननीम शामरकयाभ जम्कटे्टर , भन्त्री , आन्त्तरयक भामभरा तथा काननु 
भन्त्रारम  

 मभमत २०७५।११।१६ गते दोस्रो चयणभा दहामफभोखजभ भखन्त्रऩरयषद्को मफस्ताय 
बएको मथमो्  

 भाननीम अरुणप्रसाद नऩेार, भन्त्री, उद्योग, ऩमिटन, फन तथा फाताफयण भन्त्रारम 

भाननीम कैराश प्रसाद ढुॊ गेर , भन्त्री , आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारम  

भाननीम दाफा दोजे राभा , भन्त्री, बमूभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारम 

भाननीम मवुयाज दरुार, भन्त्री, साभाखजक र्वकास भन्त्रारम  

कानून तथा नीमत तजुिभा सम्फन्त्धी् 
 प्रदेश सयकाय (कामि र्वबाजन) मनमभावरी, २०७४ 

 प्रदेश सयकाय (कामि सम्ऩादन) मनमभावरी, २०७४ 

 गाॉउ/यनगय/खजल्रा सबा सञ्चारन (कामिर्वमध) ऐन, २०७५ 

 स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सरु्वधासम्फन्त्धी ऐन, २०७५  

 प्रदेश सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक तथा समुफधा सम्फन्त्धी आदेश, 

२०७५  

 प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोग (गठन तथा सञ्चारन) सम्फन्त्धी आदेश, २०७५  

 भखु्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवाको शतिसम्फन्त्धी ऐन, 

२०७५  

 भखु्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रमभक तथा अन्त्म सरु्वधासम्फन्त्धी ऐन, २०७५  

 प्रदेश प्रशासकीम कामिर्वमध (मनममभत गने) ऐन, २०७५  

 भ्रष्टाचाय मनवायण सम्फन्त्धी प्रदेश यणनीमत, २०७५  
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 खजल्रा सभन्त्वम समभमतको अन्त्म काभ, कतिव्म य अमधकाय सम्फन्त्धी मनमभावरी, 
२०७५। 

प्रशासमनक, व्मवस्थाऩकीम य सशुासन सम्फन्त्धी कामि्  
 नेऩार सयकायफाट प्रदेश भातहत खटाइएका कभिचायीहरूको कभिचायी व्मवस्थाऩन 

सम्फन्त्धी कामिर्वमध तमाय गयी काभकाजको व्मवस्था मभराइएको।  

 प्रदेश भखन्त्रऩरयषद्को फैठकका मनणिमहरूको अमबरेखीकयण साथै साफिजमनकीकयण 
गरयएको।  

 कामािरमको वेबसाइट य इभेर तमाय गयी मनममभत रुऩभा अद्यावमधक गरयएको।  

 प्रफक्ता य सूचना अमधकायीको व्मवस्था गयी सञ्चायकभॉसॉग मनममभत रूऩभा सूचना 
प्रवाह य अन्त्तयर्क्रमा गरयएको।  

 सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन (O&M) सवेऺण गयी सॊघीम भामभरा तथा साभान्त्म प्रशासन 
भन्त्रारमभा ऩठाइएको। 

 प्रदेश सयकाय भातहतका कभिचायीहरूको वार्षिक तथा अधिवार्षिक कामिसम्ऩादन 
भूल्माङ्कन गरयएको।  

 प्रदेश अन्त्तगितका जनप्रमतमनमधहरू य मनजाभती फाहेकका कभिचायीहरूको सम्ऩखि 
र्ववयणको अमबरेखीकयण गयी यार्िम सतकि ता केन्त्रभा ऩठाइएको।  

 भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण सम्फन्त्धभा सन्त्देशभूरक सूचना एप. एभ. येमडमोफाट प्रसायण  
गरयएको।  

 भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण सम्फन्त्धभा सञ्चायकभॉहरूसॉग अन्त्तयर्क्रमा कामिक्रभ गरयएको।  

भखन्त्रऩरयषद् फैठक  

 भखन्त्रऩरयषद्का ४१ वटा फैठक य १८५ वटा मनणिमहरु गरयएको। 

तामरभ सम्फन्त्धी कामि 
 शे्रणीर्वहीन कभिचायीहरूराई कामािरम व्मवहाय सम्फन्त्धी तामरभ ददइएको।  

 कभिचायीका रामग उत्प्रयेणा तथा मसऩ र्वकास तामरभहरू प्रदान गरयएको। 

 याजऩरार्ङ्कत शे्रणीका कभिचायीका रामग मसऩ र्वकासका तामरभहरू प्रदान गरयएको। 

नीमत तथा कामिक्रभ सम्फन्त्धी  

 आ.फ. २०७५/०७६ को वार्षिक नीमत तथा कामिक्रभ  तजुिभा गरयएको। 

शासकीम सधुाय सम्फन्त्धी कामिहरू 

 स्थानीम तहहरूको रामग बमगनी सम्फन्त्ध रगामत र्वमबन्न मसपारयस गरयएको।  

 स्थानीम तहका जनप्रमतमनमध य कभिचायीहरूको रामग ऺभता र्वकास तामरभहरू 
सञ्चारन। 
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सभन्त्वम/सहकामि सम्फन्त्धी कामिहरू  

 नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकायका अन्त्म भन्त्रारमहरू य स्थानीम तहहरुफीच सभन्त्वम 
गयेको।  

 प्रदेश सभन्त्वम ऩरयषद्को फैठक सम्ऩन्न बएको। 

 स्थानीम तहहरूको रामग फैदेखशक भ्रभण तथा बमगनी सम्फन्त्ध स्थाऩना रतगामत 
मफमबन्न मसपारयस गरयएको।  

 स्थानीम तहको केन्त्र मनधाियण, नाभ ऩरयफतिन तथा वडा मसभाना हेयपेय सम्फन्त्धभा 
नेऩार सयकाय सभऺ मसपारयस गरयएको। 

र्वखशष्ट ऩाहनुाहरूको भ्रभण तथा स्वागत 

 सम्भाननीम प्रधानभन्त्री य सॊघीम भामभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्रीको भ्रभण 
बएको। 

 नेऩारखस्थत र्वदेशी कूटनीमतक मनमोगका प्रमतमनमधहरूको भ्रभण तथा भाननीम 
भखु्मभन्त्रीसॉग बेटघाट बएको। 

 भाननीम उऩप्रधानभन्त्री एवॊ यऺा भन्त्रीको भ्रभण बएको। 

मनमखुक्त सम्फन्त्धी कामिहरु् 
 भखु्म न्त्मामामधवक्ता मनमखुक्त गरयएको। 

 प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोगको गठन गयी उऩाध्मऺ तथा सदस्मको मनमखुक्त 
गरयएको। 

 भाननीम भखु्म भन्त्रीको प्रभखु याजनीमतक सल्राहकायको मनमखुक्त गरयएको।  

भन्त्रारमहरूको बवन व्मवस्थाऩन  

 ऺेरीम प्रशासन कामािरमको बवनभा प्रदेश प्रभखुको कामािरम व्मवस्थाऩन गरयएको।  

 खजल्रा सभन्त्वम समभमतको बवनभा भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम 
व्मवस्थाऩन गरयएको।   

 ऺेरीम खशऺा मनदेशनारमको बवनभा प्रदेश सबा सखचवारम व्मवस्थाऩन गरयएको।  

 खजल्रा खशऺा कामािरमको बवनभा आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम 
व्मवस्थाऩन गरयएको।  

 ऺेरीम वन मनदेशनारमको बवनभा आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारम 
व्मवस्थाऩन गरयएको।  

 श्रभ कामािरमको नवमनमभित बवनभा बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्त्रारम य बमूभ 
व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारम व्मवस्थाऩन गरयएको।  
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 ऺेरीम स्वास्थ्म मनदेशनारमको बवनभा साभाखजक र्वकास भन्त्रारम व्मवस्थाऩन 
गरयएको।  

 वन कामािरमको बवनभा उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम व्मवस्थाऩन 
गरयएको।  

 सबाभखु य उऩसबाभखुको मनवास व्मवस्थाऩन गरयएको।  

 कामिऩामरका तपि का कभिचायीहरूको रामग फसोफासको व्मवस्थाऩन गरयएको।  

ददफस, सभायोह् 
 मनजाभती सेवा ददवस, देवानी तथा अऩयाधसॊर्हता ददवस, अन्त्तयािर्िम भानव अमधकाय 

ददवस रगामतका ददवसहरू भनाइएको। 

र्वकास सम्फन्त्धी  कामिहरू 

 एकीकृत फस्ती र्वकास सम्फन्त्धी मोजनाको र्वस्ततृ ऩरयमोजना प्रमतवेदन तमायी 
बैयहेको।  

 र्वमबन्न र्वधाभा उत्कृष्ट य सजृनात्भक कामि गने स्थानीम तह हरुराई प्रोत्साहन 
उऩरब्ध गयाउनेसम्फन्त्धी भाऩदण्ड तजुिभाको प्रर्क्रमाभा यहेको।  

 र्वद्यतुीम सवायी साधनको प्रमोगराई प्रोत्साहन गरयएको।  

 काठभाडौ भहानगयऩामरका य साझा मातामातसॉगको सहकामिभा र्वद्यतुीम सवायी 
साधन सञ्चारनका रामग प्रर्क्रमा अगामड फढाइएको। 

अन्त्म कामिहरू  

 अदारतभा प्रदेश सयकाय र्वरुद्ध ऩयेका रयटहरूको मरखखत जवाप ऩठाइएको।  

 कभिचायी सभामोजन सम्वन्त्धभा हेल्ऩडेक्स सञ्चारन गरयएको। 

 २.१.४ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमवाट हारसम्भ  सम्ऩादन बएका भखु्म कामि तथा 
उऩरखब्धहरु् 

प्रदेश सयकायफाट तजुिभा गनुिऩने कानूनहरूको सूची् 
 प्रदेश सयकायफाट ऩारयत बई प्रभाणीकयण बएका ऐन २८ वटा 
 प्रदेश सबाभा दताि बएको र्वधेमक ४ वटा, 
 र्वधेमकको भस्मौदा तजुिभा गनि सैद्धाखन्त्तक सहभमत प्रदान गरयएको १० फटा , 

 आदेश ऩारयत ४ वटा (दईु वटाको ऐन वमनसकेको) 
 मनमभावरी तजुिभा ३ वटा,  
 ऐन अन्त्तगित कामिर्वमध तजुिभा ३ वटा, 

प्रदेश याजऩर प्रकाशन  

 प्रदेश सबावाट ऩारयत बएका ऐनहरु याजऩरभा प्रकाशन गरयएको।  

 र्वमबन्न आदेश, सॊशोधन तथा मनमभावरीहरु याजऩरभा प्रकाशन गरयएको। 

अनबुव आदानप्रदान य सभसाभार्मक र्वषमक छरपर कामिक्रभ  

 सातै प्रदेशका आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीहरूफीच अन्त्तयप्रदेश अनबुव 
आदान प्रदान य सभसाभर्मक र्वषमक छरपर हेटौडाभा सम्ऩन्न गरयएको।   

 

 



42 

 

सडक सयुऺा सचेतना  सम्फन्त्धी प्रचायप्रसाय एवॊ जागयण कामिक्रभ 

 खचतवन, भकवानऩयु य काठभाडौंभा सडक सयुऺा सचेतना सम्फन्त्धी कामिक्रभ सञ्चारन 
गरयएको।   

प्रदेश सयकायको ऩर्हचान् नागरयकराई मनशलु्क काननुी सहामता अमबमान  

 गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमखुक्त सम्फन्त्धी कामिर्वमध, २०७५ तजुिभा गयी 
कामािन्त्वमनभा ल्माइएको। 

 ७४ फटा गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमखुक्त बइसकेको।  

 गाॉउऩामरकाका कानूनी सहजकतािहरूराई हेटौडा य याभेछाऩभा तामरभ प्रदान 
गरयएको।  

सयुऺा सम्वन्त्धी गोिी 
  मसन्त्धरुी, खचतवन य भकवानऩयुभा सयुऺा गोिी सम्ऩन्न गरयएको।  

 भददयाजन्त्म फस्तकुो उत्ऩादन, मफक्री र्वतयण, प्रमोग य सेवनको र्वद्यभान अवस्थाको 
सम्फन्त्धभा सयोकायवारा मनकामसॉग छरपर तथा अन्त्तयर्क्रमा कामिक्रभ सम्ऩन्न 
गरयएको। 

िन्त्द्वऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत ऩरयवायको रामग सहमोग कामिक्रभ। 

 िन्त्ि प्रबार्वत ऩरयवायराई सहामता गने सम्फखन्त्ध कामिर्वमध, २०७५ तजुिभा गयी 
कामािन्त्वमनभा आएको।  

 खजल्रा प्रशासन कामािरमहरूफाट िन्त्द्वऩीमडतहरूको प्रभाखणत अमबरेख र्वफयण सङ्करन 
कामि बइयहेको।   

प्रादेखशक र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना य सञ्चारन। 

 ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉको प्रादेखशक र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोष व्मवस्थाऩन गरयएको। 

 प्रादेखशक र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोष सञ्चारन कामिर्वमध तजुिभाको चयणभा यहेको।  
ददगो शाखन्त्तका रामग मनभािण गनि अध्ममन अनसुन्त्धान गने | 

 ददगो शाखन्त्तका रामग शाखन्त्त ऩाकि हरू मनभािणका रामग प्रदेश सयकायफाट मनम्न स्थान 
छनौट बएको।   

o भकवानऩयु् शर्हद रुर ऩाखख्रन स्भमृत ऩाकि , भकवानऩयुगढी -४, भकवानऩयु 

o धाददङ् श्रमभक सर्हद स्भायक फेमनघाट योयाङ -१०, धाददङ 

प्रहयी चौकीहरूको बवन मनभािण तथा भर्हरा फन्त्दी गहृ मनभािण कामिक्रभ 

 ४६ वटा प्रहयी इकाईहरूको बवन मनभािणका रामग अखख्तमायी ऩठाइएको। 

 प्रार्वमधकहरूफाट स्थरगत अवरोकन गयी रागत अनभुान ड्रइङ मडजाइनको कामि 
बैयहेको। 

 बीभपेदी कायागायभा भर्हरा फन्त्दीगहृ मनभािणको काभ अगामड फढाइएको। 
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अनसूुची-३ 

(समभमतको फैठक सॊख्मा् ८, मभमत २०७५/२/३ को मनणिम सॊग सम्वखन्त्धत) 

समभमतको वार्षिक कामिमोजना तथा अनभुामनत खचि र्ववयण 

१. कामािरम व्मवस्थाऩन् 
(क) जनशखक्त व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी 

A. समभमत सखचव - 1 

B. ना.स/ुकम्प्मूटय अऩयेटय - 1 

C. ह.स.चा. - 1 

D. कामािरम सहमोगी - 1 

(ख) स्टेशनयी सम्वन्त्धी 
दैमनक कामािरम सञ्चारनको रामग आवश्मक ऩने छाऩ, रेटयप्माड, पाईर, 

पोटोकऩी ऩेऩय,ऩखञ्चङ्ग भेखशन जस्ता साभाग्री खरयदका रामग रु. 2,00,000।- 

(ग) पमनिचय तथा र्पक्चय सम्वन्त्धी 

क्र.सॊ. र्ववयण सॊख्मा दय जम्भा 
1. टेफर 2 25000  50000 

2. कुसॉ 2 25000  50000 

3. दयाज 2 25000  50000 

4. सोपा 2 30000  60000 

5. अन्त्म   100000 

जम्भा 100000 
 

(घ) कम्प्मूटय सम्वन्त्धी् 

क्र.सॊ. र्ववयण सॊख्मा दय जम्भा 
1. कम्प्मूटय 1 75000 75000 

2. ल्माऩटऩ 1 90000 90000 

3. मू.र्ऩ.मस. 1 25000 25000 

4. र्प्रन्त्टय/पोटोकऩी 1 35000 35000 

5. करय र्प्रन्त्टय 1 25000 25000 

जम्भा 250000 

(ङ) सूचना तथा सञ्चाय सम्वन्त्धी्  

क्र.सॊ. र्ववयण सॊख्मा दय जम्भा 
1. टेमरपोन सेट 1 3000 3000 

2. टेमरपोन भहशरु फार्षिक 
 50000 

3. इन्त्टयनेट खचि फार्षिक 
 18000 

जम्भा 71000 
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२. छऩाई तथा ऩसु्तक खरयद सम्फन्त्धी 

मस प्रदेश भामभरा समभमतफाट प्रकाशन बएका साभाग्रीहरु छऩाई य आवश्मक ऩसु्तक 
खरयदका रामग रु. 2,00,000।- 

३. समभमतको फैठक् 
(क) र्वधेमक सम्वधी फैठक बिा रु. 15,00,000।– 

(ख) र्वषमगत समभमतको कामिक्रभ् 
A. भन्त्रारमको मोजना तथा कामिक्रभ य बए गयेको काभ कायवाहीको अनगुभन 

भूल्माङ्कन। 

B. प्रत्मामोखजत व्मवस्थाऩन, 
C. छानर्वन तथा जाॉचफझु आमोग/समभमतरे प्रमतवेदन कामािन्त्वमनको अनगुभन य 

भूल्माङ्कन, 
D. सयकायी आश्वाशनको कामािन्त्वमनको खस्थमत, 
E. साविखजनक सम्ऩखिको सॊयऺणको अवस्था। 

(ग) मफषमगत फैठक बिा रु.  5,00,000।– 

(घ) अनगुभन भूल्माङ्कन खचि रु. 6,00,000।– 

(ङ) उऩसमभमतको फैठक सञ्चारन तथा अन्त्म गमतर्वमधको रामग रु. 5,00,000।- 
४. ऩयाभशि सेवा खचि्  

ऩयाभशि दाताराई ददइने बिा 34 जनाको एक ऩटकको रु. 1000।– का दयरे जम्भा 
रु. 34,000।- 

५. समभमतका सदस्महरुराई ऺभता अमबवृर्द्ध तामरभका रामग रु. 5,00,000।– 

६. स्थरगत अध्ममन अवरोकन भ्रभण खचि रु. 10,00,000।– 

७. फैदेखशक अध्ममन अवरोकन भ्रभण खचि रु. 10,00,000।– 

८. अनगुभन तथा मनरयऺण् 

समभमतका सदस्महरुरे प्रदेश नॊ. ३ मबर बएका र्वमबन्न कायागाय, थनुवुाकऺ सभेत अनगुभन 
य मनरयऺणका रामग रु. 10,00,000।– 

 

कुर जम्भा अनभुामनत वार्षिक खचि 
क्र.सॊ. कामिक्रभ जम्भा कैर्पमत 
1. कामािरम व्मवस्थाऩन  831000  
2. छऩाई तथा ऩसु्तक खरयद सम्फन्त्धी 200000  
3. समभमतको फैठक 3100000  
4. ऩयाभशि सेवा खचि 34000  
5. तामरभ  500000  
6. स्थरगत अध्ममन अवरोकन  1000000  
7. फैदेखशक अध्ममन अवरोकन भ्रभण  1000000  
8. अनगुभन तथा मनरयऺण 1000000  

जम्भा 766500  
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अनसूुची-४ 
(समभमतको फैठक सॊख्मा् १९, मभमत २०७५/८/११ को मनणिम सॊग सम्वखन्त्धत) 

प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सयकाय अन्त्तगितका कामािरम य कभिचायी दयवन्त्दी र्ववयण 

सॊघीम भामभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमफाट स्वीकृत दयफन्त्दी कामािरमगत तेरयज  र्ववयण 

क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

1.  भखु्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम ५२  

2.  प्रदेश  सबा सखचवारम ३६ 
 

3.  आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम ३८  

4.  आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारम ४८  

5. उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम य अन्त्तगितका कामािरमहरु तथा दयफन्त्दी र्ववयण् 

क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

1.   उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम ४५  

2.  उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु ११6९  

२.१ उद्योग, वाखणज्म तथा उऩबोक्ता र्हत सॊयऺण मनदेशनारम १४  

2.2 घयेर ुतथा साना उद्योग कामािरम, काठभाण्डौं १6  

2.3 घयेर ुतथा साना उद्योग कामािरम, काभ्रऩेराञ्चोक ९  

2.4 घयेर ुतथा साना उद्योग कामािरम, खचतवन १०  

2.5 घयेर ुतथा साना उद्योग कामािरम, बक्तऩयु ७  

2.6 घयेर ुतथा साना उद्योग कामािरम, भकवानऩयु ९  

2.7 घयेर ुतथा  साना उद्योग कामािरम, रमरतऩयु  २6  

2.8 वन मनदेशनारम, हेटौंडा २८  

2.9 वन अनसुन्त्धान तथा प्रखशऺण केन्त्र, काठभाण्डौं १०  

2.10 मडमबजन वन कामािरम, काठभाण्डौं ५४  

2.11 मडमबजन वन कामािरम, काभ्रऩेराञ्चोक ५५  

2.12 मडमबजन वन कामािरम, खचतवन ११०  

2.13 मडमबजन वन कामािरम, दोरखा ४५  

2.14 मडमबजन वन कामािरम, धाददङ्ग 6०  

2.15 मडमबजन वन कामािरम, बक्तऩयु ३७  

2.16 मडमबजन वन कामािरम, भकवानऩयु ११०  

2.17 मडमबजन वन कामािरम, भकवानऩयु (यािी) ११०  
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क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

2.18 मडमबजन वन कामािरम, यसवुा १७  

2.19 मडमबजन वन कामािरम, याभेछाऩ ४५  

2.20 मडमबजन वन कामािरम, रमरतऩयु ५४  

2.21 मडमबजन वन कामािरम, मसन्त्धऩुारञ्चोक ४५  

2.22 मडमबजन वन कामािरम, मसन्त्धरुी, भरयन ११०  

2.23 मडमबजन वन कामािरम, मसन्त्धरुी (मसन्त्धरुी) ११०  

2.24 मडमबजन वन कामािरम, नवुाकोट ४४  

2.25 ब ूतथा जराधाय व्मवस्थाऩन कामािरम, मसन्त्धऩुाल्चोक, चौताया १७  

2.26 ब ूतथा जराधाय व्मवस्थाऩन कामािरम, रमरतऩयु, हाखिवन १७  

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा १२१४  

6. बमूभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारम य अन्त्तगितका कामािरमहरु तथा दयफन्त्दी र्ववयण् 

क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

1.   बमूभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारमको दयफन्त्दी ७३  

2.  बमूभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु ५३५  

२.१ कृर्ष र्वकास मनदेशनारम, हेटौंडा ३८  

2.2 कृर्ष व्मवसाम प्रवद्धिन सहमोग तथा तामरभ केन्त्र, हरयहयबवन १6  

2.3 ऩशऩुन्त्छी तथा भत्स्म र्वकास मनदेशनारम, हेटौंडा २५  

2.4 ऩश ुसेवा तामरभ केन्त्र, रगनखेर, रमरतऩयु १२  

2.5 सहकायी प्रखशऺारम, खचतवन १३  

2.6 फाख्रा र्वकास पाभि, खचत्राङ्ग, भकवानऩयु १५  

2.7 भत्स्म र्वकास केन्त्र, कुरेखानी, भकवानऩयु ११  

2.8 भत्स्म र्वकास केन्त्र, बण्डाया, खचतवन ११  

2.9 व्मवसामीक ग्रनेजे केन्त्र, खचिाऩोर, बक्तऩयु १6  

2.10 भौयीऩारन र्वकास कामिक्रभ बण्डाया, खचतवन  १५  

2.11 कन्त्दभूर तयकायी र्वकास केन्त्र, मसन्त्धरुी  १३  

2.12 प्रजनन ्र्ऩॊढी र्वज कोमा श्रोत केन्त्र, धमुनफेशी, धाददङ्ग  १२  

2.13 भसराफारी र्वकास केन्त्रऩाॉचखार, काभ्रऩेरान्त्चोक १५  

2.14 ऩषु्ऩ र्वकास केन्त्र गोदावयी, रमरतऩयु १५  

2.15 खशतोष्ण फागफानी नसियी केन्त्र, दाभन, भकवानऩयु  १6  

2.16 र्कम्फ ुनसियी र्वकास केन्त्र, बण्डाया, खचतवन  १३  
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क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

2.17 उऩोष्ण प्रदेशीम फागफानी र्वकास केन्त्र, मरशरुी, नवुाकोट १८  

2.18 खशतोष्ण परपूर रुटस्टक र्वकास केन्त्र, फोंच, दोरखा  १३  

2.19 भाटो तथा भर ऩरयऺण प्रमोगशारा हेटौडा, भकवानऩयु १३  

2.20 मफउ र्वजन प्रमोगशारा, हेटौंडा, भकवानऩयु १०  

2.21 फारी सॊयऺण प्रमोगशारा, हरयहयबवन, रमरतऩयु ११  

2.22 कृर्ष ऻान केन्त्र, खचतवन  १७  

2.23 कृर्ष ऻान केन्त्र, मसन्त्धरुी १४  

2.24 कृर्ष ऻान केन्त्र, काभ्रऩेराञ्चोक  १७  

2.25 कृर्ष ऻान केन्त्र, धाददङ्ग १४  

2.26 कृर्ष ऻान केन्त्र, नवुाकोट १७  

2.27 कृर्ष ऻान केन्त्र, याभेछाऩ १6  

2.28 कृर्ष ऻान केन्त्र, रमरतऩयु १७  

2.29 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, काभ्रऩेरान्त्चोक १२  

2.30 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, दोरखा १२  

2.31 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, रमरतऩयु  १२  

2.32 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, धाददङ्ग १०  

2.33 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, मसन्त्धरुी १४  

2.34 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, खचतवन  १४  

2.35 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, भकवानऩयु १४  

2.36 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा र्वऻ केन्त्र, नवुाकोट १४  

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा १२१४  

7. बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्त्रारम य अन्त्तगितका कामािरमहरु तथा दयफन्त्दी र्ववयण् 

क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

3.   बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्त्रारम 55  

4.  बौमतक ऩवूािधाय र्वकास भन्त्रारम भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु ८३९  

२.१ जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, बक्तऩयु ११  

2.2 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, धाददङ्ग ११  

2.3 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, दोरखा ११  

2.4 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, काठभाडौं ११  

2.5 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, काभ्रऩेरान्त्चोक ११  
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क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

2.6 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, रमरतऩयु ११  

2.7 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, भकवानऩयु ११  

2.8 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, नवुाकोट ११  

2.9 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, याभेछाऩ ११  

2.10 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, मसन्त्धरुी ११  

2.11 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, मसन्त्धऩुाल्चोक ११  

2.12 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, खचतवन १४  

2.13 जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, यसवुा ७  

2.14 बमूभगत जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, खचतवन १०  

2.15 बमूभगत जरस्रोत तथा मसॊचाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, काभ्रऩेराञ्चोक १०  

2.16 नायामणी मरफ्ट खगेयी मसॊचाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, खचतवन १३  

2.17 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, याभेछाऩ १४  

2.18 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम काभ्रऩेरान्त्चोक १४  

2.19 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, काठभाण्डौ १४  

2.20 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, नवुाकोट १४  

2.21 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, खचतवन १४  

2.22 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. १ भकवानऩयु २१  

2.23 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. २ धाददङ्ग २१  

2.24 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. ३ काभ्रऩेरान्त्चोक २१  

2.25 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. ४ मसन्त्धरुी २१  

2.26 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. ५ बक्तऩयु २२  

2.27 मातामात ऩूवािधाय मनदेशनारम, हेटौडा २३  

2.28 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, याभेछाऩ १८  

2.29 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, मसन्त्धऩुाल्चोक १८  

2.30 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, बक्तऩयु १८  

2.31 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, रमरतऩयु १८  

2.32 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, खचतवन १८  

2.33 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, नवुाकोट १८  

2.34 मातामात व्मवस्थाऩन कामािरम, साना ठूरा सवायी, रमरतऩयु ६२  

2.35 मातामात व्मवस्थाऩन कामािरम, भोटयसाइकर, काठभाण्डौ ५५  

2.36 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सानो बमािङ्ग, काठभाण्डौ १०  

2.37 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सल्राघायी, बक्तऩयु ९  
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क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

2.38 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, बयतऩयु ८  

2.39 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, हेटौडा ८  

2.40 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनभुमतऩर, रमरतऩयु ३८  

2.41 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनभुमतऩर, बक्तऩयु ३५  

2.42 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनभुमतऩर, सकेुधाया ३५  

2.43 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनभुमतऩर, ठूरो बमािङ्ग ३५  

2.44 सडक मडमबजन, मरशरुी, नवुाकोट ३१  

2.45 सडक मडमबजन, खकुोट, मसन्त्धरुी ३१  

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा 894  

8. साभाखजक र्वकास भन्त्रारम य अन्त्तगितका कामािरमहरु तथा दयफन्त्दी र्ववयण् 

क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

5.   साभाखजक र्वकास भन्त्रारम ५४  

6.  साभाखजक र्वकास भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु ७८५  

२.१ प्रदेश जनस्वास्थ्म प्रमोगशारा, हेटौंडा। ११  

2.2 खशऺा र्वकास मनदेशनारम, हेटौंडा  ३५  

2.3 स्वास्थ्म मनदेशनारम, हेटौंडा ३२  

2.4 खशऺा तामरभ केन्त्र, धमुरखेर १७  

2.5 प्रदेश स्वास्थ्म आऩूमति व्मवस्थाऩन केन्त्र १७  

2.6 स्वास्थ्म तामरभ केन्त्र १३  

2.7 स्वास्थ्म कामािरम, दोरखा १२  

2.8 स्वास्थ्म कामािरम, मसन्त्धरुी १२  

2.9 स्वास्थ्म कामािरम, काठभाण्डौं    १6  

2.10 स्वास्थ्म कामािरम, मसन्त्धऩुाल्चोक १२  

2.11 स्वास्थ्म कामािरम, बक्तऩयु ११  

2.12 स्वास्थ्म कामािरम, याभेछाऩ          १२  

2.13 स्वास्थ्म कामािरम, यसवुा         ११  

2.14 स्वास्थ्म कामािरम, धाददङ्ग   १४  

2.15 स्वास्थ्म कामािरम, काभ्रऩेरान्त्चोक १४  

2.16 स्वास्थ्म कामािरम, नवुाकोट १४  

2.17 स्वास्थ्म कामािरम, भकवानऩयु १४  
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क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

2.18 स्वास्थ्म कामािरम, रमरतऩयु १४  

2.19 स्वास्थ्म कामािरम, खचतवन १४  

2.20 बक्तऩयु अस्ऩतार, बक्तऩयु ९५  

2.21 खजल्रा अस्ऩतार, यसवुा १८  

2.22 खजल्रा अस्ऩतार, मसन्त्धऩुाल्चोक ३०  

2.23 खजल्रा अस्ऩतार, याभेछाऩ २२  

2.24 हेटौंडा अस्ऩतार, भकवानऩयु ५९  

2.25 धाददङ्ग अस्ऩतार, धाददङ्ग ५९  

2.26 मरशरुी अस्ऩतार,नवुाकोट ५९  

2.27 मसन्त्धरुी अस्ऩतार, मसन्त्धरुी ५९  

2.28 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, दोरखा ७  

2.29 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, याभेछाऩ ७  

2.30 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, मसन्त्धरुी ७  

2.31 वाग्भती अञ्चर आमवेुद औषधारम, काठभाण्डौं 6  

2.32 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, यसवुा ७  

2.33 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, धाददङ्ग ७  

2.34 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, नवुाकोट ७  

2.35 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, मसन्त्धऩुाल्चोक ७  

2.36 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, काभ्रऩेराञ्चोक ७  

2.37 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, बक्तऩयु ७  

2.38 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, रमरतऩयु ७  

2.39 नायामणी अञ्चर आमवेुद औषधारम, भकवानऩयु 6  

2.40 खजल्रा आमवेुद स्वास्थ्म केन्त्र, खचतवन ७  

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा ८३९  

 

क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

9.  भखु्मन्त्मामामधवक्ताको कामािरम, हेटौंडा ११  

10.  प्रदेश रेखा मनमन्त्रकको कामािरम २०  

 प्रदेश सयकाय अन्त्तगितको स्थामी दयवन्त्दी सॊख्मा ३७6०  
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प्रदेश अन्त्तगित यहेका अस्थामी प्रकृमतका कामािरम/मनकामहरुको स्वीकृत तेरयज  र्ववयण 

क्र.सॊ. कामािरमको नाभ 
स्वीकृत 
दयवन्त्दी 

कैर्पमत 

1.  प्रदेश नीमत तथा मोजना आमोग, हेटौंडा 22 
भ.ुभ तथा भ.ऩ.को 

2075/12/13 को मनणिमफाट 

2.  घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास समभमत, याभेछाऩ 7 काजफाट 

3.  घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास समभमत, नवुाकोट 11  

4.  घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास समभमत, मसन्त्धरुी 9  

5.  घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास समभमत, मसन्त्धऩुाल्चोक 9  

6.  घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास समभमत, दोरखा 11  

7.  घयेर ुतथा साना उद्योग र्वकास समभमत, यसवुा 8  

8.  ऩमिटन र्वकास आमोजना, भकवानऩयु 15   

9.  औद्योमगक र्वकास प्रखशऺण प्रमतिान, खचतवन 0   

10.  व्मवसार्मक तथा  मसऩ र्वकास तामरभ केन्त्र, भकवानऩयु 25 
2075/7/18 को दयफन्त्दी 
र्ववयण अनसुाय अस्थामी /कयाय 

11.  व्मवसार्मक तथा मसऩ र्वकास तामरभ केन्त्र, धाददङ्ग 14  

12.  योजगाय सूचना केन्त्र, हेटौंडा 3  

13.  जनता आवास आमोजना, मसन्त्धरुी 8   

14.  जनता आवास आमोजना, काभ्र े 11   

15.  जनता आवास आमोजना, नवुाकोट 11   

16.  जनता आवास आमोजना, खचतवन 13   

17.  फार सधुाय गहृ, भकवानऩयु 4   

18.  साविजमनक मनभािण इकाई, धमुरखेर 17   

19.  साविजमनक मनभािण इकाई, गजयुी 16   

20.  शर्हद प्रकृमत प्रमतिान, थानकोट, काठभाडौं 
 

भ.ऩ. फै.श.63/75 मभमत 
2075/12/14 को भ.ऩ.को.वैठक 
मनणिम 

 

 

 

 


