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भाननीम सबाभुख भहोदम,
प्रदे श भामभरा समभमतरे समभमत गठन बए दे खख हारसम्भको अवमधभा सम्ऩादन गये का
कामिहरु सभेटी प्रदे श सबा मनमभावरी वभोखजभ वार्षिक प्रमतवेदन ऩेश गनि गई यहे को व्महोया
मनवेदन गदिछु।प्रदे श सबा मनमभावरीरे भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम य आन्त्तरयक
भामभरा तथा कानून भन्त्रारमको काभ कामिवाहीका साथै उऩबोक्ताको र्हतको र्वषम भामथ
सॊ सदीम मनगयानी गने तथा सयकायवाट ऩेश बएका र्वधेमकहरु भामथ छरपर तथा र्वशेषऻको
सुझाव सभेत सभेर्ट सबाभा प्रमतवेदन ऩेश गने, ऐनवाट मनदे खशत गये का मनमभावरी, मनदे खशका,
आदे श आदद प्रत्मामोखजत व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी कामिहरुका साथै भन्त्रारम तथा मनकामहरुको
नीमत तथा कामिक्रभ, स्रोत ऩरयचारन, याजश्व य व्मम सम्फन्त्धी अनुभान तमाय गने तरयका,
साविजमनक सम्ऩखिको र्हनामभना हुन नददने साथै प्रचमरत ऐन, मनमभ फभोखजभ बए गये का काभ
कायवाहीहरुराई ऩायदशॉ य जनताप्रमत उियदामी फनाउने खजम्भेवायी प्रदान गये फभोखजभ समभमतरे
आफ्ना छरपर य मनदे शनहरुराई केन्त्रीत गये को छ।
सबाभुख भहोदम,
तीन तह सर्हतको सॊ घीम, सभावेशी, रोकताखन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्था नेऩारको
रामग मनतान्त्त नौरो शासन व्मवस्था हो। तय सवैरे सर्क्रम य ईभान्त्दायीऩूवक
ि
काभ गये मो
व्मवस्थारे दे शको सभग्र र्वकास य सभृद्ध नेऩार वनाउन सहजता मभल्ने र्वश्वास मरएको छु ।हाभी
अर्हरे मो शासन व्मवस्थाको कामािन्त्वमनको चयणभा छौं य ममत वेरा हाभी सवैरे आ-आफ्नो
ठाउॊ वाट

सुशासन,

ऩायदखशिता,

जवापदे र्हता

य

सॊ वेदनशीरता

तथा

भ्रष्टाचाय

प्रमत

शू न्त्म

सहनशीरताको नीमतराई कडाईऩूवक
ि
कामािन्त्वमन गयी सीमभत साधन य श्रोतको अमधकतभ
सदुऩमोग गयी आमथिक सभृर्द्ध य ददगो र्वकासको गमतराई अगामड वढाउनु ऩने च ुनौती
आएकोछ।मसको रामग कडा आमथिक अनुशासन य कानूनी प्रकृमाको ऩारना गनुि गयाउनु
आवश्मक दे ख्दछु ।
सबाभुख भहोदम,
प्रदे शभा सुशासन कामभ गनि, आवश्मक भाराभा दऺ कभिचायीको व्मवस्थाऩन गनि,
प्रदे शको बौमतक र्वकासको गमतराई अगामड वढाउन, आवश्मक कानूनहरु सभमभै मनभािण सम्ऩन्न

प्रदे श सबा

प्रदे श भामभरा समभमत
प्रदे श नॊ. ३

हेटौंडा, भकवानऩुय
गनि अन्त्तय भन्त्रारम सभन्त्वमका साथ कामि गनि जरुयी छ।साथै उऩबोक्ताको र्हत सॊ यऺण
सम्वन्त्धी र्वषम सयकायको कभ प्रामथभकताभा ऩये को दे खखन्त्छ।तसथि मस कामिका रामग छु ट्टै
अनुगभनकायी सॊ मन्त्रको व्मवस्था गरयनुऩने आवश्मकता छ।र्मनै सभस्माहरुको र्वषमभा समभमतरे
भन्त्रारमहरुराई आवश्मक मनदे शन ददने य याम सुझाव उऩरब्ध गयाउने कामि गये को मथमो।
समभमतरे वार्षिक रुऩभा सम्ऩादन गये का कामिहरुका साथै नीमतगत भूल्माङ्कनभा दे खखएका
सभस्माहरु य मतनको सभाधानका रामग सुझावहरु मस प्रमतवेदनभा मसपारयस गरयएको छ।
समभमतको मस अवमधभा नमाॉ सॊ यचनाको अभ्मास तथा कानूनी रयक्तता ऩुया गनुऩ
ि ने र्वशेष
ऩरयखस्थमतरे गदाि अऩेखऺत बूमभका मनवािह गनि नसकेताऩमन थुप्रै अनुबवहरु हामसर बएका छन्।

आगाभी ददनभा अझ गखम्बय रुऩरे भेहनत गनुऩ
ि ने हाभी सफैराई भहशुस बएको छ। र्वमबन्न
मभमतभा गयी समभमतको फैठक जम्भा ३० ऩटक वसेको मथमो बने समभमतरे र्वमबन्न सभमभा गोर्ि
तथा सेमभनाय गने तथा आवश्मक कानूनका नभुनाहरु तमाय गयी भन्त्रारमराई सहमोग सभेत
गये को मथमो।
सबाभुख भहोदम,
अन्त्तभा समभमतको कामि सम्ऩादनभा सहमोग ऩुमािउनुहन
ु े प्रदे श सबाका भाननीम सबाभुख,
भाननीम उऩसबाभुख, प्रमतवेदन रेखन उऩसमभमत, आ-आफ्नो खजम्भेवायी मनवािह गयी समभमतराई
र्वशेष सहमोग ऩुमािउनुहन
ु े समभमतका सम्ऩुण ि भाननीम सदस्महरु, सम्वखन्त्धत भन्त्रारमका भाननीम
भन्त्री एवॊ ऩदामधकायीहरु, प्रदे श सबाका सखचव, समभमत सखचव, रगामत सखचवारमभा कामियत
सफै कभिचायीहरुराई हाददिक धन्त्मवाद ददन चाहन्त्छु । त्मसै गयी सयोकायवारा एवॊ सहमोगीहरु,
उऩबोक्ताकभॉहरु, सञ्चायकभॉहरु सवैराई धन्त्मवाद दददै प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को
मनमभ १५१ रे प्रदान गये को खजम्भेवायी वभोखजभको प्रमतवेदन सोही मनमभावरीको मनमभ १५८
फभोखजभ सम्भामनत सदनभा प्रस्तुत गदिछु।
धन्त्मवाद
मभमत् २०७६।२।३१
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ऩरयच्छे द-१
प्रायखम्बक
१.१ ऩृिबूमभ्
कामिऩामरकाराई व्मवस्थार्ऩकाप्रमत उियदामी य जवापदे ही फनाउन तथा कामिऩामरकावाट
बए गये का काभ कायफाहीको अनुगभन य भूल्माॊकन गयी आवश्मक मनदे शन वा याम सुझाव ददन
व्मवस्थार्ऩकाभा र्वमबन्न र्वषमगत तथा र्वषेश समभमतहरु गठन हुने प्रावधान यहे को छ।
सोही अनुसाय

प्रदे श सयकायराई प्रदे श सबाप्रमत उियदामी य जवापदे ही फनाउन, प्रदे श

सयकायफाट बए गये का काभ कायफाहीको अनुगभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक मनदे शन वा याम
सल्राह ददन सभेतका रामग प्रदे श सबाभा गठन गरयएका र्वमबन्न र्वषमगत समभमतहरुको रुऩभा
प्रदे श भामभरा समभमतको गठन बएको हो। समभमतको कामि ऺेर अन्त्तिगत यहे का भुख्मभन्त्री तथा
भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम तथा अन्त्तगितका मनकामहरु य
उऩबोक्ता र्हत सॊ यऺण सम्वन्त्धी र्वषमहरु सम्वन्त्धभा नीमत तथा कामिक्रभ, स्रोत ऩरयचारन,
व्मवस्थाऩन य अरु मस्तै र्क्रमाकराऩको भूल्माॊकन गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदे शन
ददने य सभुखचत र्टप्ऩणी, मसपारयस य मनदे शन सर्हतको वार्षिक प्रमतवेदन सबाभा ऩेश गने
खजम्भेवायी मस समभमतको यहेको छ।
सॊ र्वधानत् सयकाय य सॊ सद एक अकािका ऩरयऩूयकका रुऩभा यहे का छन्। याज्मका मी
दुई अङ्ग शखक्त ऩृथकीकयण एवॊ शखक्त सन्त्तुरन य मनमन्त्रणका मसद्धान्त्त अनुरुऩ एक आऩसभा
मनमखन्त्रत य सन्त्तुमरत रुऩभा कामि गदिछन। सॊ सदरे सयकाय वनाउॉने हुॉदा सयकाय सदै व
सॊ सदप्रमत

उियदामी

यहन्त्छ बने

सॊ सद ऩमन आपूरे

नै

सयकाय

वनाएको

हुॉदा उसका

र्क्रमाकराऩहरुप्रमत सचेत य खजम्भेवाय यहन्त्छ।फस्तुत् सॊ सदीम समभमतहरु भापित नै सयकायको
सॊ सदप्रमतको 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 सॊ सदीम मनगयानी समभमतरे गने क्रभभा मस
समभमतरे भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम
तथा उऩबोक्ता र्हत सॊ यऺणको सॊ सदीम मनगयानी गरययहे को छ।
१.२ समभमतको गठन्
नेऩारको सॊ मफधानको धाया १९३ फभोखजभ प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ
१४५ भा व्मवस्था बए अनुसाय प्रदे श सबाको मभमत २०७४ पागुन १५ गते फसेको फैठकको
सहभमत फभोखजभ भाननीम सबाभुखफाट मस समभमतका सदस्महरुको भनोनमन बएको मथमो।
भाननीम सबाभुखरे प्रदे श सबाको सहभमत मरई ऩदे न सदस्म फाहेक फढीभा फाइस जना
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सदस्महरु भनोनमन गने कानूनी व्मवस्था अनुसाय मस समभमतभा हार सबाऩमत सर्हत एक्काइस
जना भा० सदस्महरु यहनु बएको छ। प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १४९
वभोखजभ मभमत २०७४ चैर १५ गते बएको सबाऩमतको मनवािचनभा भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडे र
ु एको मथमो।
मनर्वियोध मनवािखचत हुनब
१.३ समभमतको कामिऺर
े , काभ, कतिव्म य अमधकाय्
प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १४६ (१) फभोखजभ समभमतको कामिऺेर मनम्न
फभोखजभ यहे को छ।
समभमतको कामिऺेर मबर यहे का २ वटा भन्त्रारम य उऩबोक्ताको र्हत सम्वन्त्धी र्वषम
सभेत

ऩये को

तथा

उनीहरुरे

सम्ऩादन

गने

कामि

सभेत

मस

समभमतको

कामिऺेर

ऩने

दे खखन्त्छ।त्मसकायण भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून
भन्त्रारम य उऩबोक्ताको र्हतको सवार मस समभमतको कामि ऺेर यहे कोरे भूरत् उद्योग, ऩमिटन,
वन तथा वातावयण भन्त्रारमको उऩबोक्ता र्हत सॊ यऺण मनदे शनारम साथै फस्तु तथा सेवाहरुको
उऩबोग य सयकायी सेवा प्रवाह वा सेवा उऩबोग गने सेवाग्राही (उऩबोक्ता) को र्हसावरे अन्त्म
भन्त्रारमहरु सभेत मस समभमतको कामि ऺेर मबर ऩने हुन्त्छ। समभमतको कामिऺेर मबरका
भन्त्रारमको कामिऺेर दे हाम वभोखजभ यहे को छ।
१.३.१ भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमको कामिऺर
े ्
1.

प्रदे श भखन्त्रऩरयषद् तथा भुख्मभन्त्रीको कामािरम सम्वन्त्धी,

2.

प्रदे श मबरको शासन व्मवस्थाको साभान्त्म मनदे शन¸मनमन्त्रण य सञ्चारन,

3.

प्रदे श सयकायको कामिर्वबाजन तथा कामिसञ्चारन,

4.

प्रदे श सयकायको नीमत तजुभ
ि ा, स्वीकृमत, कामािन्त्वम, अनुगभन य भूल्माङ्कन,

5.

प्रदे श सयकायको कामिसम्ऩादन मनमभावरी तजुभ
ि ा य कामािन्त्वमन,

6.

प्रदे श भन्त्रारमहरुको कामिको सभन्त्वम, सुऩरयवेऺण, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन य
मनमन्त्रण,

7.

प्रदे श भखन्त्रऩरयषद्का मनणिमको कामािन्त्वमन य अनुगभन,

8.

प्रदे श भखन्त्रऩरयषदभा ऩेश हुने मनमभ य आदे शको तजुभ
ि ा,स्वीकृमत तथा प्रभाणीकयण,

9.

प्रदे शमबरको याजनीमतक, आमथिक, साभाखजक, शाखन्त्त सुव्मवस्था एवॊ प्रशासमनक
गमतर्वमधहरुको अद्यावमधक जानकायी य त्मसको सम्फोधन,

10.

भानव अमधकाय सॊ यऺण य प्रवद्धिन,

11.

सुशासन¸ भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण य प्रशासन सुधाय,

12.

सॊ वैधामनक मनकाम तथा आमोग, प्रदे श रोकसेवा आमोग य सॊ घीम तथा प्रदे खशक
आमोगसॉगको सम्ऩकि य सभन्त्वम,
2

13.

सॊ घीम सयकायको स्वीकृमत फभोखजभ दिऩऺीम वा वहुऩऺीम स्तयभा बएका सखन्त्ध,
सम्झौता वा सहभमत कामािन्त्वमन,

14.

प्रदे श प्रभुखको सम्ऩकि सम्वन्त्धी र्वषम (प्रमतवेदन सभेत),

15.

अन्त्तयप्रदे श ऩरयषद् य सॊ घ तथा अन्त्म प्रदे श य स्थानीम तहसॉगको सभन्त्वम य
अन्त्तयसम्फन्त्ध,

16.

प्रदे शस्तयका आमोग तथा मनकामहरुको गठन एवभ् सञ्चारन य ऩदामधकायीहरुको
मनमुखक्त एवॊ सेवा¸ सुर्वधा सम्वखन्त्ध नीमत तथा कानूनको तजुभ
ि ा य कामािन्त्वमन,

17.

मनवािचन कामिभा सहमोग य सभन्त्वम,

18.

प्रदे शस्तयीम भानव सॊ शाधन र्वकास मोजना तजुभ
ि ा य कामािन्त्वमन,

19.

प्रदे श मनजाभती सेवा य अन्त्म प्रदे श सयकायी सेवा सञ्चारन नीमत¸कानून तथा
भाऩदण्ड तजुभ
ि ा एवॊ कामािन्त्वमन य अमबरेख व्मवस्थाऩन,

20.

प्रदे शस्तयका सयकायी मनकामको सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण य व्मवस्थाऩन
ऩयीऺण,

21.

प्रदे शस्तयीम तामरभ नीमत तथा भाऩदण्ड मनधाियण य स्तयीकयण तथा यार्िम य
प्रदे शस्तयका तामरभ केन्त्रसॉगको सम्ऩकि एवॊ सभन्त्वम,

22.

प्रदे शस्तयभा साविजमनक सेवा र्वतयणको न्त्मू नतभ भाऩदण्ड मनधाियण य सेवाग्राही
सन्त्तुर्ष्ट तथा सेवा प्रवाहको अनुगभन,

23.

गाउॉऩामरका य नगयऩामरकाको कभिचायी य कामािरमको व्मवस्था सम्फन्त्धी कानून
तजुभ
ि ा।

१.३.२ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमको कामिऺर
े ्
1.

प्रदे श शाखन्त्त सुयऺा य सुव्मवस्था सम्वन्त्धी नीमत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना तजुभ
ि ा
तथा कामािन्त्वमन, मनमभन, सूचना सॊ करन, भूल्माङ्कन य प्रमतवेदन तथा सॊ घसॉगको
सभन्त्वम य सहकामि,

2.

अमतर्वखशष्ट व्मखक्त, भहत्वऩूण ि बौमतक सॊ यचना, सॊ वेदनशीर साविजमनक स्थर तथा
सभायोहको सुयऺा,

3.

सॊ घीम य प्रदे श सुयऺा मनकामसॉगको सम्ऩकि, सम्फन्त्ध, सूचना आदान प्रदान य
सभन्त्वम,

4.

सॊ घीम कानून फभोखजभ प्रदे श प्रहयी सॊ चारन, व्मवस्थाऩन य मनमभन,

5.

प्रदे श मबरको अऩयाध अनुसन्त्धान, सूचना सॊ करन, योकथाभ, मनमन्त्रण तथा सभन्त्वम,

6.

कानून, न्त्माम तथा प्रदे श सबा भामभरा सम्वन्त्धी ,

7.

प्रदे शसबाभा ऩेश हुने र्वधेमक तजुभ
ि ा य प्रभाणीकयण सम्वन्त्धी,
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8.

अन्त्तयािर्िम सीभा ऺेरभा हुने अऩयाध य गमतर्वमधको सूचना सॊ करन, र्वश्लेषण य
उऩमोग तथा अन्त्तयािर्िम सीभा सुयऺाभा सहमोग,

9.

आधायबूत भानव अमधकायको सॊ यऺण, नागरयक स्वतन्त्रताको यऺा तथा प्रफद्धिन
सहमोग,

10.

ु ा तथा कैदीहरूको
प्रादे खशक कायागाय तथा र्हयासतको व्मवस्थाऩन य सुयऺा, थुनव
ु ा वा
भानव अमधकायको सॊ यऺण य एक प्रदे शफाट अको प्रदे शभा अमबमुक्त, थुनव
कैदीको स्थानान्त्तयण सम्फन्त्धी,

11.

साभुदार्मक प्रहयी,

12.

प्रदे श मबरको सडक सुयऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩन य मातामात ऺेरको
मसखन्त्डकेट तथा काटे मरङ्ग मनमन्त्रण,

13.

प्रदे श मबर न्त्मार्मक य अधि न्त्मार्मक मनकामरे गये का पैसरा कामािन्त्वमन,

14.

प्रदे श मबरका गैय सयकायी सॊ घ, सॊ स्थाहरुको अमबरे ख य सभन्त्वम,

15.

गुनासो य र्ववाद ब्मवस्थाऩन,

16.

सॊ घीम

भाऩदण्ड

फभोखजभ

हातहमतमाय, खयखजाना

तथा

र्वष्पोटक

ऩदाथिको

मनमभन,
17.

पौजदायी कामिर्वमध कानूनको कामािन्त्वमन,

18.

अऩयाध तथा मातना ऩीमडतको ऩुनस्थािऩना य ऺमतऩूमति,

19.

मनवायक नजयफन्त्द य स्थानहद सम्फन्त्धी,

20.

अन्त्तयप्रदे श सुयऺा सम्वन्त्ध,

21.

सयकायी प्रमोजनका रामग जग्गा अमधग्रहण तथा सम्ऩखि प्रामि सम्फन्त्धी प्रादे खशक
नीमत तथा कानून तजुभ
ि ा , कामािन्त्वमन य मनमभन तथा जग्गा र्ववाद सभाधान,

22.

स्थानीम प्रशासन सॊ चारन, ब्मवस्थाऩन य सभन्त्वम,

23.

ु ,
ऩारयवारयक भामभरा (र्ववाह, सम्ऩखि हस्तान्त्तयण, सम्फन्त्ध र्वच्छे द, टु हयु ा, धभिऩर
ु ी उियामधकाय य सॊ मक्त
ु
धभिऩर
ऩरयवाय) सम्फन्त्धी नीमत, कानून य भाऩदण्डको
कामािन्त्वमन य मनमभन,

24.

र्वऩद् व्मवस्थाऩन, जोखखभ न्त्मू नीकयण य र्वऩद् प्रमतकामि, प्रादे खशक र्वऩद् कोष
स्थाऩना य सॊ चारन, स्थानीम र्वऩद् कोषभा सहमोग, र्वऩद् तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य
अध्ममन तथा अनुसन्त्धान, र्वऩद् जोखखभ ऺेर नक्शाॊकन य फस्ती स्थानान्त्तयण
सम्फन्त्धी प्रादे खशक नीमत, कानून कामािन्त्वमन, भाऩदण्ड य मोजना तजुभ
ि ा, कामािन्त्वमन
य मनमभन,

25.

उऩामध, सम्भान तथा र्वबूषणको मसपारयस,

26.

प्रदे शस्तयभा साविजमनक मफदा, उत्सव, उदॊ आददको व्मवस्थाऩन,
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27.

प्रदे शस्तयभा ददगो शाखन्त्त व्मवस्थाऩन तथा द्वन्त्द्वफाट ऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत
व्मखक्तको स्थाऩना सम्वन्त्धी,

28.

सत्ममनरुऩण तथा भेरमभराऩ य वेऩिा ऩारयएका ब्मखक्त सम्वन्त्धी,

29.

प्रदे शस्तयको र्वद्युतीम सॊ चाय भाध्मभ सॊ चारन (ये मडमो, एप. एभ. तथा टे मरमबजन
सभेत) सम्फन्त्धी नीमत, कानून य भाऩदण्ड तजुभ
ि ा,

कामािन्त्वमन य मनमभन तथा

अनुभमत, इजाजत य नवीकयण,
30.

प्रदे शस्तयभा तायमुक्त य ताययर्हत ब्रोडब्माण्ड ऩूवािधायको र्वकास, व्मवस्थाऩन य
मनमभन,

31.

प्रदे शस्तयभा सूचना प्रर्वमधको प्रवद्धिन, सूचना प्रर्वमध ऩाकिको मनभािण, सञ्चारन य
मनमभन,

32.

प्रदे श मबर टे मरसेन्त्टय सॊ चारन, व्मवस्थाऩन य मनमभन,

33.

प्रदे शस्तयका इन्त्टयनेट सेवा य अनराइन तथा अन्त्म प्रर्वमधभा आधारयत सॊ चाय
भाध्मभको दताि, अमबरे ख, अनुभमत, नर्वकयण, अनुगभन य मनमभन,

34.

साइवय सुयऺा अनुगभन,

35.

छाऩा

सञ्चाय

भाध्मभको

दताि,

अनुभमत,

आचाय

सॊ र्हता

मनधाियण

य

अनुगभन, अमबरेखाङ्कन, फगॉकयण, सञ्चारन य मनमभन,
36.

प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना साभग्रीको उत्ऩादन, प्रकाशन य र्वतयण,

37.

श्रभजीवी सञ्चायकभॉहरुको न्त्मू नतभ ऩारयश्रमभक अनुगभन,

38.

प्रदे शस्तयीम प्रेस यखजिाय सम्फन्त्धी,

39.

केफुर र्वतयणको इजाजत, नवीकयण य मनमभन,

40.

सूचनाको हक सम्फन्त्धी प्रादे खशक नीमत, कानून तथा भाऩदण्डको तजुभ
ि ा य
कामािन्त्वमन,

41.

चरखचर मनभािण, हर सॊ चारन तथा प्रदशिन अनुभमत य मनमभन,

42.

प्रदे श सयकायरे गनुि ऩने तय कुनै भन्त्रारमराइि नतोर्कएको कामि।

ॉ सम्वखन्त्धत कामिहरु्
१.३.३ उऩबोक्ताको र्हतसग
1.

उऩबोक्ता हक अमधकाय सॊ यऺण तथा प्रवद्धिन, उऩबोक्ता जागयण कामिक्रभ तजुभ
ि ा,
कामािन्त्वमन तथा अनुगभन,

2.

सॊ घीम भाऩदण्ड अनुसाय स्यान्त्डडि वगॉकयण, गुणस्तय 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 वस्तुहरुको प्रादे खशक भाग य आऩूमति सम्फन्त्धी सूचना सॊ ङ्करन,
र्वश्लेषण, प्रऺेऩण य आऩूमति व्मवस्था, भौज्दातको व्मवस्था य आऩूमतिभा अन्त्तय
प्रादे खशक य स्थानीम तहफीच सभन्त्वम।

5.

रखऺत ऺेर य वगिका रामग वस्तु य सेवाभा प्रादे खशक अनुदान य मनमभन,

6.

प्रदे श स्तयका हामनकायक ऩदाथिहरुको मनमभन तथा व्मवस्थाऩन,

7.

प्रदे श स्तयभा इन्त्धनको गुणस्तय अनुगभन।

प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १५१ फभोखजभ प्रदे श भामभरा समभमतको काभ,
कतिव्म य अमधकाय दे हाम फभोखजभ यहेको छ्1.

भन्त्रारम, र्वबाग य अन्त्तगितका मनकामहरूको नीमत तथा कामिक्रभ, स्रोत ऩरयचारन,
व्मवस्थाऩन य अरू मससॉग सम्फखन्त्धत र्क्रमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी सम्फखन्त्धत
मनकामराई आवश्मक मनदे शन ददने य सभुखचत र्टप्ऩणी, मसपारयस य मनदे शन सर्हतको
वार्षिक प्रमतवेदन फैठकभा ऩेश गने,

2.

भन्त्रारम, र्वबाग य अन्त्तगितका मनकामहरूको याजस्व य व्मम सम्फन्त्धी अनुभानको जाॉच
गयी वार्षिक अनुभान तमाय गने तरयका, वार्षिक अनुभानभा मनहीत नीमतको सट्टा अऩनाउन
सर्कने वैकखल्ऩक नीमत य वार्षिक अनुभानभा यहे को यकभभा के कमत र्कपामत गनि
सर्कन्त्छ बन्ने सम्फन्त्धभा सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदे शन ददने य आफ्नो याम
सर्हतको वार्षिक प्रमतवेदन फैठकभा ऩेश गने,

3.

भखन्त्रऩरयषदका सदस्महरूरे प्रदे श सयकायको तपिफाट फैठकभा सभम–सभमभा ददएका
आश्वासनहरूराई ऩूया गनि प्रदे श सयकायद्वाया के-कस्ता कदभहरू उठाइएका छन् सो
सम्फन्त्धभा अध्ममन गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदे शन ददने य फैठकभा
प्रमतवेदन ऩेश गने,

4.

र्वषमसॉग सम्फखन्त्धत सयकायी मनकामको साविजमनक सम्ऩखिको र्हनामभना बए, नबएको
अध्ममन, अनुगभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक मनदे शन ददने य फैठकभा प्रमतवेदन ऩेश
गने,

5.

प्रदे श सयकायद्वाया प्रचमरत ऐन, मनमभ अनुरुऩ बए गये का काभ कायफाही फाये छरपर
गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई आवश्मक मनदे शन ददने,

6.

प्रदे श सयकायद्वाया सभम-सभमभा गठन हुने छानमफन आमोग, समभमत य जाॉचफुझ आमोग,
समभमतहरूद्वाया प्रस्तुत प्रमतवेदन कामािन्त्वमनको अनुगभन गयी सम्फखन्त्धत मनकामराई
आवश्मक याम, सल्राह य मनदे शन ददने,

7.

भन्त्रारम, र्वबाग य अन्त्म मनकामहरूफाट सम्ऩादन बएका काभको अनुगभन तथा
भूल्माङ्कन गयी सो सम्फन्त्धभा आवश्मक मनदे शन ददने,
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8.

फैठकरे सुम्ऩेको अन्त्म काभ गने,

9.

समभमतको मसपारयसभा सबाभुखफाट अनुभोददत फजेट य कामिक्रभको अधीनभा यही
आफ्नो कामिक्रभ सञ्चारन गने, य

10.

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

१.४ समभमतको कामिर्वमध्
समभमतरे आपूराई तोर्कएको खजम्भेवायी सम्ऩादन गनि दे हाम फभोखजभको कामिर्वमध
अऩनाएको मथमो।
1. आफ्नो कामिऺेरसॉग सम्वखन्त्धत र्वषमभा र्वमबन्न भन्त्रारम, र्वबाग य मनकाम एवॊ
सयोकायवाराहरुसॉग समभमतको कऺभा छरपर य अन्त्तयर्क्रमा।
2. आवश्मक कागजातको अध्ममन।
3. आवश्मकता अनुसाय स्थरगत अध्ममन भ्रभण।
4. आवश्मकता अनुसाय उऩसमभमत गठन गयी अध्ममन अनुसन्त्धान।
समभमतरे आफ्नो कामि सञ्चारनको रामग वनाएको कामिर्वमध अनुसूखच-१ भा उल्रे ख गरयएको छ।
१.५ सीभा्
सॊ घीमताको ऩर्हरो अभ्मास अन्त्तगित प्रदे श सबाको गठन हुन,ु प्रदे श सबाको र्वगतको
अनुबवको अबाव हुन,ु नमाॉ व्मवस्थाऩनभा कामि प्रायम्ब हुन,ु ऩमािि ऐन कानूनको अबाव, प्रदे शको
आफ्नो सॊ यचनाको प्रष्ट खाका य कामािरमको स्थाऩना नहुन,ु भन्त्रारमको कामि खजम्भेवायीभा केन्त्र
सयकाय य प्रदे श सयकायको स्ऩष्ट खाका आउन नसक्नु, प्रदे श सयकायका आफ्ना कामिक्रभ तथा
सञ्चामरत आमोजना तथा ऩरयमोजनाको कभी हुन,ु सॊ घ य प्रदे शको कामिऺेरको दोहोयोऩना यहनु,
अनुगभन कामिको रामग ऩमािि वजेट नहुन,ु स्थामी याजधानीको मनणिम नहुॉदा प्रदे श सबा
सदस्महरु तथा आभ जनभानसभा स्थामी भानमसकता नहुन,ु सीमभत स्रोत साधन य जनशखक्त
सभेतरे समभमतको प्रबावकायी कामि सम्ऩादनभा असहजता ल्माएकोरे मसराई प्रमतवेदनको
सीभाका रुऩभा मरन सर्कन्त्छ।
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ऩरयच्छे द-२
समभमतफाट सम्ऩाददत भुख्म कामिहरु
२.१ भन्त्रारमसॊग सम्वखन्त्धत कामिहरु्
समभमतको कामि ऺेर मबर यहेको भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम, आन्त्तरयक
भामभरा तथा कानून भन्त्रारम, उऩबोक्ताको र्हत सम्वन्त्धी र्वषमभा केखन्त्रत यही समभमतरे र्वमबन्न
छरपरहरु गये को छ। साविजमनक चासोका र्वषमहरु साथै भन्त्रारम तथा अन्त्तगितका मनकाम
भापित हुन ु ऩने कामिहरु प्रबावकायी रुऩभा सम्ऩादन गयी भन्त्रारम य अन्त्तगित मनकामहरुको
काभ कायवाहीराई जनताप्रमत उियदामी तुल्माउॉन छरपर य आवश्मक मनदे शन 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
दे श सॊ घीमताभा प्रवेश गये को सन्त्दबिभा प्रदे श सयकायरे आफ्नो कामि सञ्चारनको रामग
कानून मनभािण गनुि प्रभुख कामि यहे को हुॉदा मस समभमतको प्रथभ कामिकार भूरत् र्वधार्मकी
कामिभा नै व्ममतत हुने दे खखन्त्छ। समभमत गठनको ऩर्हरो वषि प्रदे श सयकायको कामिको सॊ सदीम
मनगयानी गने कामि त्ममत प्रबावकायी हुन नसके ताऩमन अमधकाॊश नमाॉ कानूनहरु मनभािण गने
कामिको बूमभका बने प्रबावकायी नै यह्यो। प्रदे श भामभरा समभमतरे समभमत गठनको ऩर्हरो वषिभा
दे हाम वभोखजभका ऐनहरुको दपावाय छरपर गयी त्मसभा आवश्मक ऩरयभाजिनको मसपारयस
सर्हतको प्रमतवेदन सबाभा ऩेश गये को मथमो।
 भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि
वनेको र्वधेमक, २०७४
 प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्वन्त्धभा
व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७४
 भुख्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा य शतिको
सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श प्रशासकीम कामिर्वमध (मनमभन) गने र्वधेमक, 2075
 गाॉउ/नगय/खजल्रा सबा सञ्चारन (कामिर्वमध) र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श सबा सखचवारम सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा कानूनी व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श सॊ स्था दताि सम्वन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ सम्वन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि वनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्वन्त्धभा
व्मवस्था गनि वनेको ऐन, २०७४ (ऩर्हरो सॊ शोधन) र्वधेमक, २०७६
8

 प्रदे श

सूचनाको

हक

सम्वन्त्धभा

व्मवस्था

गनि

वनेको

र्वधेमक,

२०७६(समभमतभा दपावाय छरपरको क्रभभा यहे को)
२.३ समभमतरे गये का कामिशारा/ऩयाभशि/सेमभनाय य गोर्ि सम्वन्त्धी र्ववयण्
 प्रदे श सयकायराई कानून मनभािणभा सघाउॉने उद्देश्मरे मभमत २०७५ फैशाख 6
य 7 गते सॊ सदीम अभ्मास य कानून मनभािण प्रकृमा सम्वन्त्धभा प्रदे श भामभरा
ु
समभमत य नेऩार कानून सभाजको सॊ मक्त
आमोजनाभा प्रदे श भामभरा समभमतका
भाननीम सदस्महरु य प्रदे श सबाका अन्त्म भाननीमहरु सभेतको सहबामगताभा
अन्त्तर्क्रिमा कामिक्रभ सञ्चारन।
मस कामिक्रभका सहबामगहरु्
 भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभखण ऩौडेर
 भाननीम सबाभुख
 प्रदे श सबा सखचव
 समभमतका सबाऩमतहरु
 प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरु
र्वषम प्रस्तोता्
 सुवास नेम्वाङ, अध्मऺ, सॊ र्वधान सबा
 मतथिभान शाक्म, ऩूव ि अध्मऺ, रोकसेवा आमोग
 भाननीम कृष्ण बक्त ऩोख्रेर, सदस्म, प्रमतमनमध सबा
 यभेश रे खक, ऩूव ि भन्त्री तथा सॊ र्वधान सबा सदस्म
 टे क प्रसाद ढु ङ्गाना, भाननीम न्त्मामाधीश, उच्च अदारत, ऩाटन
 प्रदे श भामभरा समभमतको आमोजनाभा सात वटै प्रदे शराई कानून मनभािणभा
सघाउने उद्देश्मरे मभमत २०७५ असाय 2 य 3 गते सॊ सदीम अभ्मास य कानून
मनभािण प्रर्क्रमा सम्वन्त्धभा अन्त्तर्क्रिमा कामिक्रभ सञ्चारन।
र्वषम प्रस्तोता्
 सुवास नेम्वाङ, अध्मऺ, सॊ र्वधान सबा
 भाननीम याधेश्माभ अमधकायी, सदस्म, यार्िम सबा
 भाननीम कृष्ण बक्त ऩोख्रेर, सदस्म, प्रमतमनमध सबा
 भाधव ऩौडे र, अध्मऺ, नेऩार कानून आमोग
मस कामिक्रभका सहबागीहरु्
 भाननीम भुख्मभन्त्री डोयभखण ऩौडेर
 भाननीम सबाभुख
 प्रदे श सबा सखचव
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 समभमतका सबाऩमतहरु
 प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरु
 समभमत सखचव तथा सखचवारमका अन्त्म कभिचायीहरु
 ऩुस्तकारम स्थाऩना्
समभमतको ऩहरभा प्रदे श सबा सखचरारमभा नेऩार कानून सभाजको
सहमोगभा कानून रगामतका आवश्मक मफमबन्न ऩुस्तक सर्हतको ऩुस्तकारम
स्थाऩना गरयएको।
 प्रदे श सबाको ×कामिऺर
े य कानून मनभािण” नाभक ऩुस्तक प्रकाशन्
प्रदे श सबाको कामिऺेर, समभमतको कामिऺेर, प्रदे श सबाका भाननीम
सदस्महरुको पोटो सर्हतको र्ववयण, समभमतवाट बएका कामिक्रभ रगामत
मनणिमहरु एकीकृत गयी ऩुस्तक प्रकाशन गये को।
 समभमतको आमोजना तथा मडऩीनेट नेऩारको तत्वावधानभा प्रदे श स्तयीम र्वऩद्
व्मवस्थाऩन नीमत तजुभ
ि ा तथा कानूनी व्मवस्था सम्फन्त्धी अमबभुखीकयण
कामिक्रभ काठभाडौंको ईन्त्रेणी पुडल्माण्डभा सम्ऩन्न।
मस कामिक्रभका सहबामगहरु्
 भाननीम सबाभुख
 प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरु
 र्वऩत व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी र्वऻहरु
 मडऩीनेट नेऩारका ऩदामधकायी तथा अन्त्म सयोकायवाराहरु
र्वषम प्रस्तोता्
 डा. गॊगारार तुराधय, ऩूव ि भन्त्री तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन र्वऻ
 सॊ घीम व्मवस्थाभा प्रदे श शाखन्त्त सुयऺा य प्रदे श प्रहयी सम्फन्त्धी अन्त्तयर्क्रमा
कामिक्रभभा प्रदे श नॊ. ३ का भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको
प्रभुख आमतथ्मभा प्रदे श सबाका सदस्म तथा प्रदे श नॊ. ३ का सुयऺा मनकामका
प्रभुखहरुको सहबामगताभा कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको।उक्त कामिक्रभरे प्रदे शभा
प्रहयीको सॊ यचना कस्तो हुने, प्रहयीको ऩदसोऩान कस्तो यहने, मनमुखक्त, वढु वा य
अवकाशको प्रर्क्रमा के हुने बन्ने सम्वन्त्धी कामिऩर प्रस्तुत बएको मथमो।
ु
 प्रदे श भामभरा समभमत य इन्त्सेकको सॊ मक्त
आमोजनाभा प्रदे श नॊ. ३ का
भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको प्रभुख आमतथ्मभा भानव
अमधकाय भैरी कानून मनभािणभा प्रदे श सबाको बूमभका सम्वन्त्धी अन्त्तर्क्रिमा
कामिक्रभ सम्ऩन्न।
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 समभमतको आमोजना तथा गै.स.स. भहासॊ घको सहमोगभा प्रदे श नॊ. ३ का
भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको प्रभुख आमतथ्मभा सॊ स्था दताि
रगामतका सॊ स्थासॊ ग सम्वखन्त्धत र्वषमहरुभा प्रदे श भामभरा समभमतका सदस्महरु
य प्रदे श अन्त्तगितका सवै (१३ वटै ) खजल्राका गै.स.स.का

अध्मऺहरुको

सहबामगताभा अन्त्तर्क्रिमा कामिक्रभ सम्ऩन्न।कामिक्रभभा गै.स.स.को तपिवाट
कामिऩर प्रस्तुत बएको मथमो।
मस कामिक्रभका सहबागीहरु्
 प्रदे श भामभरा समभमतका सदस्महरु
 भानवअमधकायकभॉ य
 र्वमबन्न सॊ घ सॊ स्थाका प्रमतमनमधहरु
 समभमतको ऩहरभा दे हाम वभोखजभका १२ वटा र्वधेमकको भस्मौदा तमाय गयी
आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमराई हस्तान्त्तयण गरयएको।
दे हाम्
 सॊ स्था दताि सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 र्िक्वेन्त्सी

भोडुरेशन

(एप

एभ)

ये मडमो

(सञ्चारन

तथा

मनमभन)

सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 रोक सेवा आमोगको काभ, कतिव्म, अमधकायका सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि
फनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे शभा उद्योगको व्मवस्थाऩन गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श ऩमिटन प्रवद्धिन तथा व्मवस्थाऩन गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 वनको व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे शभा अमनवामि तथा मन्शुल्क खशऺा सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको
र्वधेमक, २०७५
 गुठी सम्फन्त्धी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श साविजमनक खरयद सम्फन्त्धी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श बूमभ उऩमोग तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
 प्रदे श सहकायी सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७५
ु
 सॊ मक्त
याि सॊ घीम र्वकास कामिक्रभ (मू .एन.डी.ऩी.) को अनुयोध अनुसाय प्रदे श
भामभरा समभमतको आमोजना य मू .एन.डी.ऩी. को सॊ सद सहमोग ऩरयमोजनाको
सहकामिभा

मभमत

२०७५।११।१३
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गते

कानून

तजुभ
ि ा,

प्रत्मामोखजत

व्मवस्थाऩन तथा समभमत कामि प्रणारी र्वषमक तीन ददने अन्त्तर्क्रिमा कामिक्रभ
धुमरखेरभा आमोजना।
मस कामिक्रभका सहबागीहरु्
 भाननीम सबाभुख
 प्रदे श सबा सखचव
 समभमतका सबाऩमतहरु
 प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरु
 समभमत सखचव तथा सखचवारमका अन्त्म कभिचायीहरु
र्वषम प्रस्तोता्
 भाधव ऩौडे र, अध्मऺ, नेऩार कानून आमोग
 डा० बयतयाज गौतभ, सखचवारम सखचव, सॊ घीम सॊ सद सखचवारम
 प्रदे श भामभरा समभमतको आमोजना तथा आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून
भन्त्रारमको सहमोगभा मभमत २०७६ फैशाख ६ गते समभमतभा दपावाय
छरपरको रामग प्राि बएको प्रदे श सूचनाको हक सम्वन्त्धभा व्मवस्था गनि
वनेको र्वधेमक, 2075 भामथ र्वऻ तथा सयोकायवाराहरुसॉग अन्त्तर्क्रिमा
कामिक्रभ सञ्चारन गरयएको।
मस कामिक्रभका सहबागीहरु्
 भाननीम सबाभुख
 भानमनम उऩसबाभुख
 प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरु
 प्रभुख सखचव, प्रदे श सबा सखचव
 सञ्चाय कभॉहरु तथा ऩरकाय भहासॊ घका ऩदामधकायीहरु
 समभमतका सखचवहरु
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ऩरयच्छे द-३
समभमतका मनणिम एवॊ मनदे शनहरु
३.१ समभमतका र्वमबन्न फैठकका मनमिमहरु्
फैठक सॊख्मा् १
मभमत्- २०७४/१२/१५
छरपर एवॊ मनणिम्
प्रदे श भामभरा समभमतको ऩर्हरो फैठक समभमतका जेि सदस्म भाननीम ऻानेन्त्र शाक्मको
सबाऩमतत्वभा वस्मो।
फैठकभा समभमतको सबाऩमत ऩदभा भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडे रराई मनवािखचत गरयमोस्
बन्ने एकभार प्रस्ताव प्राि बएकोरे प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १४९ को
उऩमनमभ (५) वभोखजभ प्रदे श भामभरा समभमतको सबाऩमतको ऩदभा भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडे र
ु मो।
मनर्वियोध मनवािखचत हुनब
फैठक सॊख्मा् २
मभमत्- २०७४/१२/१६
छरपर एवॊ मनणिम्
1. प्रदे श भामभरा समभमतको नवमनमुक्त सबाऩमत भाननीम भाधव प्रसाद ऩौडेरराई समभमतका
सदस्महरुवाट वधाई तथा सपर कामिकारको शुबकाभना प्रदान गरयमो।
2. प्रदे शमबरका सभसाभर्मक र्वषमभा दे खखएका मफमबन्न सभस्मा तथा जन सयोकायका
र्वषमहरु (भर्हरा र्हॊ सा, शाखन्त्त सुयऺा सुदृढ गने, प्राकृमतक स्रोत साधनको दोहन
मनमन्त्रण, साॉस्कृमतक सम्ऩदाहरुको सॊ यऺण, बूकम्ऩ ऩीमडतहरुको सभस्माहरुको सम्वोधन)
का सम्वन्त्धभा प्रदे श सयकायराई ध्मानाकषिण गयाउने।
3. सॊ र्वधानभा व्मवस्था बए वभोखजभ प्रदे श कानून नफनेको कायणवाट प्रदे शको 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
जम्कट्टे रफाट हारसम्भ कानून मनभािणभा बए गये का काभ

य आगाभी मोजना प्रस्तुत गनुि बमो य

त्मस भामथ व्माऩक छरपर य याम ददने काभ गरयमो।
फैठक सॊख्मा् ४
मभमत्- २०७५/०१/०५
छरपर एवॊ मनणिम्

प्रदे श भामभरा समभमतको आजको फैठकभा सभसाभर्मक मफषमभा छरपर बमो।
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फैठक सॊख्मा् ५
मभमत्- २०७५/०१/०७
छरपर एवॊ मनणिम्
भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको
र्वधेमक, २०७४ य प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा
सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथ प्राि सॊ शोधनभामथको 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

भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको
र्वधेमक, २०७४ य प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा
सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथ प्राि सॊ शोधनभामथको 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
भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको
र्वधेमक, २०७४ य प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा
सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथको दपावाय छरपर जायी।
फैठक सॊख्मा् ८
मभमत्- २०७५/०२/०३
छरपर एवॊ मनणिम्
प्रदे श

भामभरा

समभमतको

फैठकभा

सबाऩमतरे

ऩेश

गनुि

बएको

अगाभी

आ.व.

२०७५।०७६ को फार्षिक कामि मोजना तथा अनुभामनत 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 अनुभामनत खचि र्ववयण अनुसूची-3भा यहेको छ।)
फैठक सॊख्मा् ९
मभमत्- २०७५/०२/१८
छरपर एवॊ मनणिम्
भुख्म न्त्मामामधवक्ताको काभ,कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा शतिको सम्फन्त्धभा व्मफस्था
गनि फनेको र्वधेमक भामथ प्राि सॊ शोधनभा दपावाय छरपर प्रायम्ब बमो। साथै उक्त छरपर
सभाि नबएकोरे समभमतको आगाभी फैठकभा सभेत छरपरको क्रभ जायी यहने।
14

फैठक सॊ ख्मा् १०

मभमत्- २०७५/०३/०४

छरपर एवॊ मनणिम्

1. भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको
र्वधे मक, २०७४ भामथको छरपर सभाि बई सो र्वधे मक भामथ समभमतरे तमाय ऩाये को
प्रमतवेदन भामथ छरपर बमो।
2.

प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि
फनेको र्वधे मक, २०७४ य भुख्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा
शतिको सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधे मक भामथ दपावाय छरपर जायी यह्यो।
फैठक सॊ ख्मा् ११
मभमत्- २०७५/०४/०३

छरपर एवॊ मनणिम्

भुख्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवा शतिको सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि

फनेको र्वधे मक भामथ दपावाय छरपर सभाि बई उक्त र्वधे मक भामथ समभमतरे तमाय गये को
सॊ शोधन सर्हतको प्रमतवेदन सबाभा ऩेश गने।

फैठक सॊ ख्मा् १२

मभमत्- २०७५/०४/२८

छरपर एवॊ मनणिम्

भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको

र्वधे मक, २०७४ य प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा सम्फन्त्धभा

व्मफस्था गनि फनेको र्वधेमक, २०७४ भामथको दपावाय छरपर आगाभी फैठकभा सभेत जायी
यहने।

फैठक सॊ ख्मा् १३

मभमत्- २०७५/०५/०१

छरपर एवॊ मनणिम्

भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीहरुको ऩारयश्रमभक तथा सुर्वधा य प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा

सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा सम्फन्त्धभा व्मफस्था गनि फनेको र्वधे मक, २०७४ य प्रदे श
प्रशासकीम

कामिर्वमध

(मनममभत)

गने

र्वधे मक

भामथ

दपावाय

छरपर

सभाि

बई

उक्त

र्वधे मकहरुका सम्वन्त्धभा तमाय ऩारयएको सॊ शोधन सर्हतको प्रमतवदन प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४
को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने।

फैठक सॊ ख्मा् १४

मभमत्- २०७५/०५/१६
छरपर एवॊ मनणिम्
प्रदे श सबा सखचवारम सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनि फनेको र्वधे मक भामथ दपावाय छरपर गयी

सबाका भाननीम सदस्महरुवाट प्राि सॊ शोधनहरु सभेत सभेटी तमाय गयीएको समभमतको प्रमतवेदन
प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने।
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फैठक सॊख्मा् १५
मभमत्- २०७५/०५/१८
छरपर एवॊ मनणिम्
प्रदे श र्वऩद् व्वस्थाऩन सम्फन्त्धभा कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ ऩनि आएको
सॊ शोधनभा भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीको उऩखस्थमतभा छरपर गयी तमाय
गरयएको सॊ शोधन सर्हतको समभमतको प्रमतवेदन प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९
फभोखजभ सबाभा ऩेश गने।
फैठक सॊख्मा् १६
मभमत्- २०७५/०६/०१
छरपर एवॊ मनणिम्
प्रदे श सॊ स्था दताि सम्फन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक समभमतभा दपावाय
छरपरको रामग प्राि बएकोरे सो र्वधेमक भामथ दपावाय छरपर जायी यहे कोरे समभमतको
आगाभी फैठकभा सभेत उक्त र्वधेमकभामथ छरपर जारय यहने।
फैठक सॊ ख्मा् १७
मभमत्- २०७५/०८/०४
छरपर एवॊ मनणिम्
प्रदे श सॊ स्था दताि सम्फन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ ऩनि आएको
सॊ शोधनभा सभेतका आधायभा दपावाय छरपर गयी समभमतरे तमाय ऩाये को सॊ शोधन सर्हतको
प्रमतवेदन प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने।
फैठक सॊख्मा् १८
मभमत्- २०७५/०८/०४
छरपर एवॊ मनणिम्
प्रदे श सञ्चाय भाध्मभ सम्फन्त्धी कानूनी व्मवस्था गनि फनेको र्वधेमक भामथ ऩनि आएको
सॊ शोधन सभेतका आधायभा दपावाय छरपर गयी भाननीम सदस्महरुरे प्रस्तुत गनुि बएको
छरपरका आधायभा तमाय ऩारयएको सॊ शोधन सर्हतको समभमतको प्रमतवेदन प्रदे श सबा
मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने।
फैठक सॊख्मा् १९
मभमत्- २०७५/०८/११
छरपर एवॊ मनणिम्
1. प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ को मनमभ १५१ रे मफषमगत समभमतको काभ, कतिव्म य

अमधकाय तोर्कए फभोखजभ मस प्रदे श नॊ ३ अन्त्तगितका र्वमबन्न खजल्राहरुभा एकै र्वषमभा
कामि गने र्वमबन्न कामािरमको स्थाऩना बएको बन्ने जानकायीभा आएको य प्रदे श

अन्त्तगितका कामािरमहरुको कभिचायीहरु के कमत यहे को सभेतको जानकायी हुन नसकेफाट
मस प्रदे श सबा, प्रदे श भामभरा समभमत अन्त्मोरको खस्थमतभा यहन गएको सन्त्दबिभा मस
16

प्रदे श

अन्त्तिगत

यहे का

कामािरमहरुको

सॊ यचना

य

प्रदे श

अन्त्तगितका

कभिचायीहरुको

सॊ गठनात्भक सॊ यचना फाये को र्ववयण प्रदे श सयकायसॊ ग भाग गने।मस सम्वखन्त्ध कामािरमको
र्ववयण अनुसूची-४ भा उल्रे ख 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 सॊ ख्मा् २०

मभमत्- २०७५/१०/१८

छरपर एवॊ मनणिम्

1. समभमतको कामि ऺेरमबर ऩने भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषदको कामािरमसॉग सयकाय गठन

बएदे खख हारसम्भको कामि प्रगमत र्ववयण तथा प्रदे श सबारे फनाएको ऐनरे ददएको अमधकाय

प्रमोग गयी त्मस भन्त्रारम/कामािरमरे हारसम्भ वनाएका मनमभावरी, मनदे खशका य मनणिमहरु
30/30 प्रमतका दयरे समभमतभा ७ ददनमबर ऩठाउन मनदे शन ददने।

2. आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमराई सयकाय गठन बएदे खख हार सम्भको कामि
प्रगमत र्ववयण तथा प्रदे श सबारे फनाएको ऐनरे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी त्मस
भन्त्रारमरे हारसम्भ वनाएका मनमभावरी, मनदे खशका य मनणिमहरु 30/30 प्रमतका दयरे
समभमतभा ७ ददनमबर ऩठाउन मनदे शन ददने।

3. उद्योग ऩमिटन तथा वाताफयण भन्त्रारमसॉग उऩबोक्ता हक र्हत सम्फन्त्धभा सयकाय गठन
बएदे खख हारसम्भको प्रगमत र्ववयण ७ ददन मबर उऩरव्ध गयाउन मनदे शन ददने।

ु
4. सॊ मक्त
याि सॊ घीम र्वकास कामिक्रभ (मू.एन.डी.र्ऩ.) को अनुयोध अनुसाय प्रदे श भामभरा

समभमतको आमोजना य मू.एन.डी.र्ऩ. को सॊ सद सहमोग ऩरयमोजनाको सहकामिभा मभमत
२०७५।११।१३

दे खख

मभमत

२०७५।११।१५

सम्भ

धुमरखेरभा

प्रत्मामोखजत व्मवस्थाऩन तथा समभमत कामि प्रणारी र्वषमक अन्त्तयर्क्रमा

कानून

तजुभ
ि ा

फैठक सॊ ख्मा् २१

छरपर एवॊ मनणिम्

मभमत्- २०७५/११/१४

1. मफगत फैठकको मनणिम अनुसाय भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्र ऩरयषदको कामािरम य आन्त्तरयक
भामभरा तथा कानून भन्त्रारमफाट हारसम्भ मनभािण बएका मनमभावरी कामिर्वमध य मनदे खशका

प्राि गयी मस सम्फन्त्धभा प्रायखम्बक छरपर गयी आगाभी फैठकभा मोजना अनुगभन य
समभमतको प्रमतवेदन तमाय गने सम्फन्त्धभा र्वस्तृत छरपर गने।
फैठक सॊ ख्मा् २२

छरपर एवॊ मनणिम्

मभमत्- २०७५/११/२२

1. मभमत २०७५।१२।१ गते भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषदको कामािरमवाट भाननीम भुख्म

भन्त्री एॊव आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमवाट भाननीम भन्त्री य सखचवहरुराई
आ-आफ्नो भन्त्रारमको कामि प्रगमत र्ववयण सर्हत अन्त्तयर्क्रमा कामिक्रभभा सहबागी हुन
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. भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषदको कामािरमसॉग दे हामका र्ववयणहरु भाग गने:
क. प्रदे श सयकायका भन्त्रारमहरु अन्त्तगित गठन य स्थाऩना बएका कामािरम य
आमोजनाहरुको नाभ य ठे गाना,
ख. प्रदे श सयकायफाट मस आ.व.भा सञ्चामरत कामिक्रभ कामािन्त्वमनको खस्थमत,
सभस्मा य सभस्मा सभाधानका रामग चामरएका कदभहरु।
2. प्रदे श सयकायफाट र्वमनमोखजत फजेट य कामिक्रभ अनुगभन य कामािन्त्वमनको अवस्थाको
सम्फन्त्धभा प्रदे श सबाका सम्फखन्त्धत ऺेरका भाननीम सदस्महरुको र्कटानी सर्हतको
बूमभका सम्फन्त्धी कामिर्वमध फनाउन प्रदे श सयकायराई मनदे शन ददने।
3. स्थानीम तहका गाउॉ सबा/नगय सबा तथा गाउॉ कामिऩामरका/नगय कामिऩामरकाको
फैठकभा सम्फखन्त्धत ऺेरका प्रदे श सबाका भाननीम सदस्महरुराई आभन्त्रण गनुि ऩने
कानूनी व्मवस्था ऩारना बएको नऩाइएकोरे उखल्रखखत फैठकहरुभा प्रदे श सबाका
सम्फखन्त्धत ऺेरका भाननीम सदस्महरुराई सम्फखन्त्धत गाउॉ सबा/नगय सबा तथा गाउॉ
कामिऩामरका य नगय कामिऩामरकाहरुको फैठकभा अमनवामि रुऩभा आभन्त्रण गने व्मवस्था
मभराउन प्रदे श सयकायराई मनदे शन ददने।
4. प्रदे श सयकायको कामिक्रभ कामािन्त्वमनभा आवश्मक जनशखक्त आऩूमतिको रामग प्रदे श
रोक सेवा आमोग य प्रदे श मनजाभती सेवा सम्फन्त्धी र्वधेमक मथाखशर क प्रदे श सबाभा ऩेश
गनि प्रदे श सयकायराई मनदे शन ददने।
5. प्रदे श नॊ ३ का सम्ऩूणि ऩदामधकायीहरुको भमािदाक्रभ मनधाियण गनि प्रदे श सयकायराई
मनदे शन ददने।
फैठक सॊख्मा् २४
मभमत्- २०७५/१२/१९
छरपर एवॊ मनणिम्
1. प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा सम्फन्त्धी ऐन,2075 राई
सॊ शोधन गनि फनेको र्वधेमकभामथ र्वस्तृत छरपर बमो।
2. समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन रे खन कामि गनिको रामग दे हाम वभोखजभको प्रमतवेदन रे खन
उऩसमभमत गठन गने्1.
2.
3.

df) >L s]zj /fh kf08]
df) >L l5l/Ë bf]h]{ nfdf
df) >L efjgf ;'j]bL
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– ;+of]hs
– सदस्म
– सदस्म

4.
5.
6.
7.

df)
df)
df)
df)

>L
>L
>L
>L

of]u]Gb|/fh ;+u|f}nf
/fhsfhL dxh{g
l/gf u'?Ë
ljzfn v8\sf

–
–
–
–

सदस्म
सदस्म
सदस्म
सदस्म

उऩसमभमतरे आवश्मकता अनुसाय र्वऻको सहमोग मरन तथा सयोकायवाराराई
आभन्त्रण गयी छरपर गनि सक्नेछ।
फैठक सॊख्मा् २५
मभमत्- २०७५/१२/२७
छरपर एवॊ मनणिम्
1. प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा सम्फन्त्धी ऐन,2075 राई
सॊ शोधन गनि फनेको र्वधेमकभामथ भाननीम आन्त्तरयक भामभरा तजा कानून भन्त्रीको
उऩखस्थमतभा दपावाय छरपर बमो।
2. समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन रेखन कामि गनिको रामग वनेको उऩसमभमतको सॊ मोजकभा
भाननीम केशवयाज ऩाण्डेराई सविसहभमतभा चमन गरयमो।
फैठक सॊख्मा् २६
मभमत्- २०७६/१/४
छरपर एवॊ मनणिम्
1. प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्महरुको ऩारयश्रमभक य सुर्वधा सम्फन्त्धी ऐन, २०७५
राई सॊ शोधन गनि फनेको र्वधेमकभामथ दपावाय छरपर बइ उक्त र्वधेमकभामथ ऩनि
आएको सॊ शोधनभा केही थऩघट गयी समभमतरे तमाय ऩाये को प्रमतवेदन प्रदे श सबा
मनमभावरी, २०७४ को मनमभ ११९ फभोखजभ सबाभा ऩेश गने।
फैठक सॊख्मा् २७
मभमत्- २०७६/१/२९
1. भाननीम सबाभुखराई फैठकभा आभन्त्रण गयी सबा य सखचवारम ब्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा
भाननीमहरुफाट प्राि गुनासाहरुको फाये भा ध्मानाकषिण गयाईमो।फैठकभा सबाभुखिाया
अध्ममन अवरोकनको व्मवस्था मभराउने य सॊ घीम सॊ सद य अन्त्तय प्रदे शका समभमतहरुसॊ ग
सभन्त्वम गयी अध्ममन य अवरोकनको ब्मवस्था मभराइने तथा समभमतको फैठक
सञ्चारनका रामग आमथिक एवॊ बौमतक सुर्वधाहरु उऩरव्ध गयाउन कदभ अगामड फढाउने
जानकायी गयाउनु बमो।
2. प्रदे श भामभरा समभमतको फार्षिक प्रमतवेदन रे खन उऩसमभमतराई मभमत २०७६/२/१ गते
सम्भभा प्रमतवेदन रे खनको कामि सम्ऩन्न गयी प्रमतवेदन समभमत सभऺ ऩेश गनि मनदे शन
ददने।
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फैठक सॊख्मा् २८
मभमत्- २०७६/२/६
छरपर एवॊ मनणिम्
1. समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन तमाय ऩाने क्रभभा प्रमतवेदन रे खन उऩसमभमतरे हारसम्भ
गये का कामिहरुको जानकायी मरईमो।
2. प्रदे श स्तयका कामािरमहरुको स्थाऩना तथा कभिचायीको व्मवस्थाऩनभा बएको र्ढराईका
कायण हार सञ्चामरत आमोजनाहरु र्ढरा शुरुहुन गई मसै आमथिक वषिभा सम्ऩन्न हुन
नसक्ने दे खखएकोरे

उक्त आमोजनाहरु

सहज सम्ऩन्न गयाउन

आवश्मक

व्मवस्था

मभराउनको रामग भुख्म भन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमराई अनुयोध गने।
फैठक सॊख्मा् २९
मभमत्- २०७६/२/१४
छरपर एवॊ मनणिम्
1. प्रमतवेदन रे खन उऩसमभमतरे तमाय गये को समभमतको वार्षिक प्रमतवेदनको भस्मौदा
उऩसमभमतका सॊ मोजक भाननीम केशव याज ऩाण्डे रे समभमतको फैठकभा ऩेश गनुब
ि मो।
2. उऩसमभमतरे ऩेश गये को समभमतको वार्षिक प्रमतवेदनको भस्मौदा उऩय र्वस्तृत रुऩभा
छरपर गरय आवश्मक सुझाव ददनको रामग समभमतका भाननीम सदस्महरुराई मर्ह मभमत
2076।2।16 गते सम्भको सभम उऩरब्ध गयाउने।
3. मभमत 2076।2।16 गते सम्भ भाननीमहरुवाट प्राि सुझावहरु सभावेश गयी समभमतको
अखन्त्तभ प्रमतवेदन तमाय ऩानिको रामग समभमतको सखचवारमराई मनदे शन ददने।ऩरयच्छे द-४
फैठक सॊख्मा् ३०
मभमत्- २०७६/२/१७
छरपर एवॊ मनणिम्
1. मभमत 2076।2।16 गते सम्भ भाननीमहरुवाट प्राि सुझावहरुराई सभावेश गयी
सखचवरामरे तमाय गये को समभमतको वार्षिक प्रमतवेदन प्रदे श सबाको आगाभी फैठकभा ऩेश
गने।
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ऩरयच्छे द-४
समभमतको भूल्माङ्कन एवॊ दे खखएका सभस्माहरु
४.१. भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमसॊग सम्फखन्त्धत नीमत तथा कामिक्रभ भूल्माङ्कन
प्रदे श

भखन्त्रऩरयषद्को

कामािरमको

रुऩभा

यहेको

भुख्मभन्त्री

तथा

भखन्त्रऩरयषद्को

कामािरमको कामि खजम्भेवायी अन्त्तगित प्रदे श सयकाय (कामि र्वबाजन) मनमभावरी, २०७४
अनुसाय २३ वटा वुॊदाभा सभेर्टएको छ। त्मस्तै सॊ र्वधानको अनुसूचीभा बएको व्मवस्था अनुसाय
अनुसूची-६ भा प्रदे शको अमधकायका २१ वटा सूची, अनुसूची-७ भा सॊ घ य प्रदे शको साझा
अमधकायको सूची तथा अनुसूखच ९ भा सॊ घ, प्रदे श य स्थानीम तहको साझा अमधकायका सूची
यहेका छन।
सॊ घ य प्रदे शको साझा अमधकायको सूची अन्त्तगित ऩये का र्वषमहरुभा सभेत केन्त्रसॉग
सभन्त्वम गये य आफ्नो अमधकाय ऺेर स्ऩष्ट गनुि ऩनेभा केन्त्ररे के गछि बनेय कुरययहने प्रवृमत
दे खखन्त्छ।स्थानीम तहसॊ गको साझा अमधकायको सू चीभा प्रदे शको अमधकाय सुमनखित गनि नसक्दा
स्थानीम तहवाट प्राि हुने याजस्व सभेत गुभेको अवस्था छ।
ॉ ागत रुऩभा दे हाम वभोखजभ प्रस्तुत गरयएको छ।
सभग्रभा भामथ उल्रेखखत कामिहरुराई फुद
 प्रदे श सयकायको कामि र्वबाजन तथा कामि सॊ चारन सम्फन्त्धभा मनणिम गयी सोही
अनुसाय भन्त्रारमगत कामि र्वबाजन बएको दे खखन्छ तय हारसम्भ प्रदे श सयकाय
कामिसञ्चारन मनमभावरी मनभािण गये को दे खखदै न।
 मस

कामािरम

अन्त्तयगत

मनमुखक्त

य

स्थाऩना

हुनऩु ने

कामािरमहरु

भध्मे

भुख्मन्त्मामामधवक्ताको कामािरम य प्रदे श नीमत तथा मोजना आमोगको स्थाऩना य कामि
सॊ चारन बइयहे का छन्।
 केही वैदेखशक प्रान्त्तीम सयकायहरुसॊ ग अनौऩचारयक छरपर तथा सम्फन्त्ध कामभ बए
ऩमन चीनको एक प्रान्त्तीम सयकायसॊ ग भारै औऩचारयक हस्ताऺय बएको तय अन्त्मसॊ ग
औऩचारयकता ऩाएको दे खखॊदैन।
 अमबरेख याख्ने तथा मनमभन गने कामािरम स्थाऩना नबएको।
 सुशासन प्रदे श सयकायको भुख्म अमबष्ट बमनए ऩमन व्मवहायत् कामािन्त्वमनभा मथेष्ट
ध्मान गएको दे खखॊ दैन।
 प्रदे श सयकायको अको प्रमतवद्धता भ्रष्टाचाय भुक्त प्रदे श।×भ भ्रष्टाचाय गददिन, भ्रष्टाचाय
हुन ददन्न” बन्ने नाया नायाभा भार मसमभत यहे को छ।प्रशासन सुधाय सम्वन्त्धी नीमत
मनभािण गनुऩ
ि ने दे खखन्त्छ।
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 मस वषि प्रदे श सयकायरे कभिचायी व्मवस्थाऩन गनि नसक्नारे आफ्नो मोजना
कामािन्त्वमनभा ऩमन ऩमछ ऩये को अवस्था छ।
 सयकायको नीमत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गने क्रभभा अनुगभन, मनमभन य कायवाहीका
कुया याम्रै प्रस्तुत बएका मथए। प्रदे श सयकायको भुख्म भन्त्रीको नेतत्ृ व एउटा समभमत
य प्रभुख सखचवको नेतत्ृ वभा अको समभमत फनेय सयकाय सफै मोजनाहरु य कभिचायीका
कामिका फाये भा अनुगभन, मनमभन य ऩुयस्कृत तथा कायवाही गने र्वषम आपैंभा सुन्त्दय
मथमो। तय त्मो व्मवहायभा प्रस्पुर्टत बएको दे खखदै न।
प्रदे शको एकर अमधकायको सूचीभा र्वर्वध र्वषमहरु यहे ऩमन प्रदे श सयकायरे हारसम्भ
केही कानून मनभािण गने वाहे कका कामिहरुभा खासै उऩरखब्ध हामसर गये को दे खखदै न। भुख्मभन्त्री
तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमरे प्रकाखशत गये को प्रदे श सयकायको एक वषि नाभक ऩुखस्तका तथा
आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारमवाट प्रकाखशत भन्त्रारमगत वार्षिक प्रगमत र्ववयणको
ॉ ीगत खचिभा कामािरम सञ्चारनको
अध्ममन गदाि केही कानून मनभािण गनुि तथा चारु खचि य ऩूज
रामग गरयएका पमनिचय तथा सवायी साधन खरयदभा नै वढी फजेट खचि बएको दे खखन्त्छ। र्वमबन्न
अध्ममन भ्रभण तथा तामरभहरु बएको बए ताऩमन कामिसम्ऩादनभा ताखत्वक ऩरयवतिनको भहशुस
हुॉदैन।
प्रदे श स्तयभा सञ्चारन गने र्विीम सॊ स्थाहरुको स्थाऩना, ये मडमो, टे मरमबजनको सञ्चारन,
घय जग्गा यखजिे शन, ऩमिटन, कृर्ष आमभा कय, सेवा शुल्क, दस्तुय, जयीवाना, प्रदे श स्तयको
र्वद्युत, मसॊ चाई, खानेऩानी, ऩरयवहन, र्वश्वर्वद्यारम, उच्च खशऺा, ऩुस्तकारम, सॊ ग्रहारम, प्रदे श
मबरको व्माऩाय रगामतका कामिवाट याजस्व सॊ करन गनि सर्कने अवस्था यहे ताऩमन हारसम्भ
मी सेवा केन्त्र सयकायवाट नै सञ्चामरत यहे को कायण प्रदे शरे प्राि गने याजस्व गुमभयहेको अवस्था
दे खखन्त्छ।प्रदे श रोकभागिको ऩर्हचान हुन नसक्नु, प्रदे श रोकसेवा आमोगको स्थाऩना कामि
अगामड नवढ्नु, प्रदे श मनजाभती सेवाको स्थाऩनाभा उदामसनता, प्रदे शको बूमभ व्मवस्थाऩन य
जग्गाको अमबरे ख याख्नेतपि कुनै कामि बएको ऩाइदै न।खानी अन्त्वेषण तथा व्मवस्थाऩन, प्रदे श
मबरको यार्िम वन, जर उऩमोग तथा वातावयण व्मवस्थाऩन, कृर्ष तथा ऩशु र्वकास, कर
कायखाना, औद्योगीकयण, व्माऩाय व्मवसाम, मातामात, गुठी व्मवस्थाऩन रगामतका जर्टर
र्वषमभा सभेत प्रदे श सयकायरे आवश्मक नीमत मरन सकेको दे खखॊ दैन।
४.२ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमसॊग सम्फखन्त्धत नीमत तथा कामिक्रभ भूल्माङ्कन
प्रदे शको शाखन्त्त सुयऺाको भुख्म खजम्भेवायी यहे को आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून
भन्त्रारमको खजम्भेवायी प्रदे श सयकाय (कामि र्वबाजन) मनमभावरी, २०७४ अनुसाय ४२ वटा
ॉ ाभा सभेर्टएको छ। नेऩारको सॊ र्वधानको अनुसूची ६ भा उल्रे खखत प्रदे शको एकर
वुद
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अमधकायको सूची अन्त्तगित प्रदे श प्रहयी प्रशासन य शाखन्त्त सुयऺा तथा प्रदे श अनुसन्त्धान व्मुयो
जस्ता सॊ वेदनशीर कामिहरुको भुख्म खजम्भेवायी तथा कानून मनभािण कामिको भुख्म खजम्भेवायी तथा
ये मडमो, एप. एभ., टे मरमबजन सञ्चारन जस्ता र्वषमहरु सभेत मस भन्त्रारमको कामि खजम्भेवायी
अन्त्तगित सभेर्टएको बए ताऩमन प्रदे श प्रहयी स्थाऩना सम्वन्त्धी कामि अगामड वढ्न नसक्नु, सूचना
तथा सञ्चायको ऺेरभा सभेत अऩेखऺत कामि प्रगमत हुन सकेको दे खखॊ दैन।
मस भन्त्रारम अन्त्तगित यहे को कानून मनभािणको कामि सन्त्तोषजनक यहे ताऩमन मनममभत
वन्नुऩने कानुन नै प्रमाि नवनेको तथा केन्त्रसॊ ग सभन्त्वमको भुख्म खजम्भेवायी यहे को भन्त्रारम बए
ताऩमन केन्त्रसॊ ग सभन्त्वम गयी मनभािण गनुऩ
ि ने कानून मनभािणभा गमतखशरता कभ दे खखन्त्छ।
भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमरे प्रकाखशत गये को प्रदे श सयकायको एक वषि
नाभक ऩुखस्तका तथा आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारमवाट प्रकाखशत भन्त्रारमगत वार्षिक
प्रगमत र्ववयणको अध्ममन गदाि कानून मनभािण गनुि तथा याजऩर प्रकाखशत गनु,ि चारु खचिभा
ॉ ीगत खचिभा कामािरम सञ्चारनको रामग गरयएका पमनिचय तथा सवायी
कभिचायी तरव बिा य ऩूज
साधन खरयद य भभितभा नै फजेट खचि बएको दे खखन्त्छ। र्वऩद् व्मवस्थाऩन जस्तो सॊ वेदनखशर
कामिखजम्भेवायी वोकेको भन्त्रारमसॊ ग आफ्नै सुयऺा मनकाम नहुन,ु प्रार्वमधक ऻानमुक्त जनशखक्तको
अबाव हुन,ु भन्त्रारमको खजल्रा खस्थत सम्ऩकि कामािरमहरु नहुन,ु सूचना सॊ करनको रामग केन्त्र
सयकायसॊ ग मनबिय यहनु ऩने खस्थमतरे गदाि नत शाखन्त्तसुयऺा प्रबावकायी हुन सक्छ नत र्वऩद्
व्मवस्थाऩनभा नै प्रबावकायी बूमभका खेल्न सक्ने दे खखन्त्छ।
ॉ ागत रुऩभा प्रस्तुत गरयएको छ।
मस भन्त्रारमसॊ ग सम्वखन्त्धत र्वषमहरुराई दे हाम वभोखजभ वुद
 प्रदे श शाखन्त्त सुयऺा, अऩयाध अनुसन्त्धान, र्वखशष्ट व्मखक्तहरु रगामत भहत्वऩूण ि बौमतक
सॊ यचनाहरुको सुयऺा जस्ता भहत्वऩूण ि कामिहरु प्रहयी सॊ चारन य सुयऺा सम्फन्त्धी
कानूनको अबाव य अमधकाय प्रत्मामोजन नबएका कायण कामि शू न्त्म गमतभा यहेको।
 भन्त्रारमरे शुरु गये को आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीहरु फीचको अन्त्तयप्रदे शीम
अनुबव आदानप्रदान कामिक्रभराई मनयन्त्तयता ददई अन्त्तय प्रदे श सुयऺा प्रदान तथा
अऩयाधजन्त्म कामि मनमन्त्रणभा सहमोग ऩुग्ने मस्ता फैठक, बेराहरुरे सफै प्रदे शहरुभा
ऩारयत गरयने कानूनहरुभा ऩमन सभरुऩता ल्माउन सहमोग ऩुग्ने दे खखन्त्छ।
 र्वऩद ब्मवस्थाऩन कोष खडा गयी र्वऩदका सभमभा तत्कार जनताहरुराई याहत
उऩरब्ध गयाउने उद्देश्म प्रसॊ शनीम दे खखन्त्छ।
 सॊ र्वधानरे स्थानीम तहभा बए घटे का घटनाहरुराई स्थानीम तहभै सभाधान ददने
उद्देश्मरे न्त्मार्मक तथा भेरमभराऩ समभमतको ऩरयकल्ऩना गये को छ। त्मस कामिराई
सहजता प्रदान गने उद्देश्मरे प्रदे श सयकायरे नागरयकराई मनशुल्क कानूनी सहामता
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अमबमान सॊ चारन गने घोषणा गये को मथमो। त्मसका रामग मस भन्त्रारमरे हये क
गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमुक्त गने मनणिमका साथ आफश्मक कामिर्वमध
तमाय गयी ७४ वटै गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमुक्त गरयसकेको छ जुन
आफश्मक मथमो।
 द्वन्त्द ऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत ऩरयवायराई सहामता तथा सहमोग गने कामि प्रायम्ब
बएकोछ। मसरे ऩीडीत ऩरयवायराई याहत ऩुग्ने र्वश्वास गनि सर्कन्त्छ।
 हाभी वषािमाभको साभुन्ने आइसकेका छौं। मस सभमभा हुन सक्ने सम्बाव्म र्वऩदको
अध्ममन य फढी जोखखभऩूण ि स्थानहरु ऩर्हचान गयी सभमभै उद्दाय तथा याहत
साभाग्रीहरुको फन्त्दोवस्त गनुि जरुयी छ। य उद्दाय कामिका रामग च ुस्त, दुरुस्त
प्रशासामनक सॊ गठन हुन ु जरुयी छ तय त्मस्तो सॊ मन्त्र मनभािण बएको दे खखदै न।
 र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा ऩीमडतराई प्रदान गने याहत आदद कामिभा २ नॊ
प्रदे शराई प्रदान गये को सहमोग य नुवाकोटको सवायी दुघट
ि नाको ऩीमडतराई ददईएको
सहमोग प्रशॊसमनम छ।
 कायागाय सुधाय सम्फन्त्धी गोिी तथा छरपरहरु बएका छन् तय कायागाय सुधायका
रामग बीभपेदी कायागायभा भार भर्हरा फन्त्दी गृह मनभािण गयीएको दे खखन्त्छ।
 ऩरकारयता ऺभता र्वकास सहमोग कामिक्रभ सम्ऩन्न बएको दे खखन्त्छ। त्मसरे मनिम नै
ऩरकायीता ऺेरभा व्मवखस्थत य भमािददत ऩरकारयताराई प्रेरयत गने र्वश्वाश मरन
सर्कन्त्छ।
 सॊ घीम सयकाय य स्थानीम सयकायसॊ ग सभेत कानून मनभािण य कामािन्त्वमनभा खजम्भेवाय
यहे को मस भन्त्रारम त्मस कामिभा सुस्त दे खखएको छ। अझ स्थानीम तहरे मनभािण
गये का कानूनहरुको अध्ममन गने, र्वश्लेषण गने य प्रदे श तथा सॊ घीम कानूनसॊ ग
वाखझएको ह सम्भ खाये ज गनि मनदे शन ददने तथा आपूरे मनभािण गये को कानून
कामािन्त्वमनभा आए नआएका अफरोकन गने य मनदे शन ददने कामिभा ऩमन ऩछामड नै
दे खखन्त्छ।
 प्रदे श कानून ऩुस्तकारमको स्थाऩना शुरु गरयएको बमनएको छ तय त्मसरे गमत प्राि
गनि सकेको दे खखॊ दैन। कमतऩम अत्मावश्मक कानूनी ऩुस्तक य नखजय सॊ ग्रहहरु खरयद
कामिभा सभेत र्ढराई बइसकेको छ।
४.३ उऩबोक्ता र्हत सॊग सम्फखन्त्धत नीमत तथा कामिक्रभ भूल्माङ्कन
उऩबोक्ता र्हत सम्वन्त्धी र्वषमहरुका सम्वन्त्धभा प्रदे श सयकायरे एउटा मनदे खशका जायी गयी
काभको थारनी गने वातावयण तमाय गये को तथा हारसारै कामािरमको रामग घय बाडाभा मरई
काभको थारमन सभेत बएको दे खखन्त्छ।उऩबोक्ता र्हतको र्वषम उद्योग, ऩमिटन, वन तथा
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वातावयण भन्त्रारम अन्त्तगित याखखएको बए ताऩमन उऩबोक्ताको र्हतसॊ ग सम्वखन्त्धत र्वषमहरु
प्राथमभकताभा ऩये को दे खखदै न। भन्त्रारमको ध्मान उद्योग, वन य केही भाराभा ऩमिटन तपि
गएताऩमन उऩबोक्ताको र्हत जस्तो गम्बीय र्वषमभा भन्त्रारमको ध्मान नजानु दु्खद ऩऺको
रुऩभा यहेको छ।
स्वच्छ वातावयणभा वाॉच्न ऩाउनु तथा सपा, शुद्ध, मभसावट यर्हत उऩबोग्म वस्तुको
उऩबोग गनि ऩाउनु उऩबोक्ताको नैसमगिक अमधकाय हो ताऩमन प्रदे श सयकायको तपिवाट मस
सम्वन्त्धभा आवश्मक कानून मनभािणभा सभेत ध्मान ऩुग्न सकेको छै न।आवश्मकता अनुसाय वजाय
अनुगभन हुन नसक्नु, उऩबोक्ता र्हत सम्वन्त्ध मनदे शनारम कागजभा भारै स्थाऩना हुन,ु बौमतक
ऩूवािधाय प्रमाि नहुन,ु दऺ जनशखक्तको अबाव हुन,ु वजाय अनुगभन नहुन ु जस्ता सभस्माहरु
दे खखन्त्छन। सभग्रभा बन्नुऩदाि उऩबोक्ताको र्हत सम्वन्त्धी र्वषम प्रदे श सयकायरे केन्त्र सयकायको
बयभा नै छाडे को दे खखन्त्छ।
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ऩरयच्छे द-५
सुझावहरु एवॊ मनष्कषि
५.१ भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमसॊग सम्फन्त्धी सुझाव्
 सॊ र्वधानको अनुसूखच-६ अन्त्तगित यहे को एकर अमधकायको सूचीका र्वषमहरुसॊ ग
सम्वखन्त्धत कानून मनभािण कामि अमबमानकै रुऩभा सञ्चारन गयी आगाभी तीन
भर्हनामबर सम्ऩन्न गने।
 साझा अमधकायको सूची अन्त्तगित ऩने र्वषमहरुको सम्वन्त्धभा केन्त्र सयकायसॊ गको
सभन्त्वमभा कानून मनभािणभा अग्रसय हुने।
 स्थानीम तहसॊ गको याजस्वको वाॉडपाॉटको कामिको रामग स्थानीम तहसॊ ग सहकामि
गने गयाउने,
 प्रदे श सयकाकायको कामिसम्ऩादनको रामग आवश्मक ऩने कभिचायीको व्मवस्थाऩन
मछटो गने तथा कभिचायीको आवश्मक दयवन्त्दी य कामािरमको ऩर्हचानको रामग
एक कामिदर वनाएय मछटो काभ थारनी गनुऩ
ि ने।
 प्रदे श सयकाय अन्त्तिगतका भन्त्रारम तथा मनकामहरुको काभ कामिवाही के कसयी
चमरयहे को छ अनुगभन गने य कामि सम्ऩादनभा प्रबावकारयता ल्माउन आवश्मक
कदभ चाल्नुऩने,
 सयकायी बौमतक सम्ऩखिको सुयऺा तथा सभुखचत प्रमोगभा ध्मान ददनुऩने।
 आमोजना फैंक भापित आमोजनाको प्राथमभर्ककयण गनुऩ
ि ने साथै प्रदे शको र्वकास
मनभािणका रामग आमोजना छनौट गदाि आमोजना फैंक भापित गने व्मवस्था
अमनवामि गने।
 प्रदे शको स्थामी याजधानी नतोर्कएको कायणरे गनुऩ
ि ने सफै काभहरु अस्थाई नै हो
बन्ने भानमसकतारे काभ गदाि कामिसम्ऩादनभा प्रबावकारयता आउन सकेको दे खखदै न
 प्रदे श याजधानीभा बएको कभिचायी आवास सभेत न्त्मामोखचत र्वतयण हुन नसक्दा
कुनै कामािरमभा कामािरम सहमोगीसम्भराई आवास सुर्वधा उऩरब्ध छ बने कुनै
कामािरमभा कभिचायी आवासनै नबएको अवस्था सभेत दे खखन्त्छ।तसथि प्रदे श
याजधानीभा कामियत कभिचायीराई सभान सुर्वधाको व्मवस्था मभराउनु ऩने।
 केर्ह वैदेखशक प्राखन्त्तम सयकायहरुसॊ ग औऩचारयक छरपर तथा सम्फन्त्ध कामभ
गयी प्रदे शको सभग्र र्वकासभा ध्मान ददनुऩने।
 अमबरे ख याख्ने तथा मनमभन गने कामािरम नबएको कायण अमबरेखको सुयऺा
जोखखभभा यहे को छ। त्मसकायण अमबरे ख याख्ने कामािरम स्थाऩना गनुऩ
ि ने वा
यार्िम अमबरेखारम सॊ ग सहकामि गयी प्रदे शको अमबरे ख सुयखऺत गने व्मवस्था
मभराउनु ऩने।
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 सुशासन कामभ गनिको रामग कभिचायीतन्त्र तथा अन्त्म सयकायी सॊ गठनहरुको
भानमसकता

य

व्मवहायभा

ऩरयवतिन,

काभभा

च ुस्तता, छरयतोऩन, अग्रशयता,

तदारुकता, गुणस्तयीमता, मनमभन, अनुगभन य मथाथिता, सेवाग्राहीहरु दण्डवत
हुनऩु ने, भानसम्भान य खानऩानको ब्मवस्था मभराउनु जस्ता कामिको अन्त्त्म हुनऩु ने
दे खखन्त्छ।
 कानून मनभािण, नीमत मनमभ, कामिर्वमध मनभािणका सभमभा प्रशस्त मछरहरु याख्ने य
प्वार ऩाने प्रवृखि हावी छ। सभस्माको सभाधान होइन, जटीरतामतय रम्कने य
काभ हुनै नददने खस्थमत छ। मी सफै सभस्माहरुको उखचत सभाधान याजनैमतक
नेतत्ृ वरे भार गनि सक्दछ। सुशासनको बाषणभा होइन, कानून मनभािण य मनबिमका
साथ कठोय कामािन्त्वमनभा उमबनु ऩदिछ।
 प्रदे श सयकायको अको प्रमतवद्धता भ्रष्टाचाय भुक्त प्रदे श। भ भ्रष्टाचाय गददिन, भ्रष्टाचाय
हुन ददन्न बन्ने नाया वास्तर्वक कामािन्त्वमनभा आउन नसकेको कायण मसको
भूल्माङ्कन य सभीऺा गने मनमभन गने मनकाम स्थाऩना गनुऩ
ि ने।
 कभिचायीतन्त्र, ऩुमरस प्रशासन य मनजी ऺेरभा सभेत हुने भ्रष्टाचायराई याजनैमतक
तहफाट हुने सॊ यऺण य अझ याजनैमतक नेतत्ृ वकै सॊ रग्नता मततो सत्मता हो।
सयकायका अनुदानभा कमभसन, र्वमबन्न मोजनाहरुभा कमभसन, गुणस्तयर्हनता,
र्ढरासुखस्त, जनताराई प्रदान गने सेवाभा घुस, मनवािखचत जनप्रमतमनमधहरु नै मनभािण
कामिभा सॊ रग्न हुॉदा हुने अमनममभतता, खरयदभा हुने अऩायदखशिता आदद ऺेर मस
्
प्रदे शभा ऩमन सुमनने अमनममभतता य भ्रष्टाचायका ऺेर हुन।
फजेट मनभािणको
क्रभसॊ गै अमनममभता अनमगन्त्ती खऺरहरु छोड्ने, आमोजना तमाय गने क्रभभै
कमभशनको क्रभ तमाय हुने खस्थमत छ। कभिचायीहरु काभ प्रमतबन्त्दा ऩमन भारदाय
अर्पस बन्त्दै तहाॊ सरुवा भाग्ने कुया प्रदे शभा आइऩुग्दा ऩमन योर्कएन।मस्ता कामि
अघोर्षत रुऩभा भ्रष्टाचायराई सहमोग गने मतयै रखऺत हुन्त्छन्। मसको अन्त्तको
मनखम्त ऩर्हरो मछॊ डी याजनैमतक प्रमतवद्धता नै हो, याजनैमतक नेतत्ृ व कठोय य मनभिभ
फन्न सक्नु ऩछि। प्रदे श स्तरयम अखख्तमाय अनुसन्त्धान आमोग तत्कार फन्नु जरुयी
छ।
 प्रदे श सयकायरे कभिचायी व्मवस्थाऩन गनि नसक्नारे आफ्नो मोजना कामािन्त्वमनभा
ऩमन ऩमछ ऩमो। एउटै कामािरमभा

सॊ घ, य प्रदे शका कभिचायी यहॉदा सभन्त्वमभा

असहजता आएको दे खखन्त्छ। मसको सभाधानको रामग सयकायरे र्वशेष कदभ
चाल्नुऩने।
 हार सभामोजन र्वधेमक ऩरयभाजिन गयी प्रदे शका सफै कभिचायीहरु प्रदे श अन्त्तयगत
यहने य प्रदे श सखचवहरुरे ऩमन सॊ घीम सखचवभा प्रमतस्ऩधाि गनि ऩाउने व्मवस्था
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गरयनु

उऩमुक्त

हुन्त्छ।प्रदे शराई

आवश्मक

ऩने

कभिचायी

मनमुखक्तको

रामग

रोकसेवा आमोगसॊ ग सभन्त्वम गयी मछटो र्वमधवाट आवश्मक कभिचायीहरु मनमुखक्त
गने व्मवस्था मभराउनु उऩमुक्त हुन्त्छ।
 प्रदे श रोकसेवा आमोग सम्वन्त्धी र्वधेमक तत्कार सदनभा ऩेश गनुऩ
ि ने।
 सयकायको नीमत तथा कामिक्रभभा अनुगभन, मनमभन य कावािर्हको रामग भुख्म
भन्त्रीको नेतत्ृ व एउटा समभमत य प्रभुख सखचवको नेतत्ृ वभा अको समभमत वनाउने
बमनएको तय त्मो व्मवहाभा प्रस्पुर्टत हुन सकेन। मसराई कढाईका साथ रागू
गदै हये क मनवािचन ऺेरभा सॊ चामरत आमोजनाहरुको अनुगभन य भूल्माङ्कन गनि
त्मस ऺेरफाट प्रत्मऺ मनवािखचत प्रदे शसबाको सदस्मको सॊ मोजकत्वभा अन्त्म सदस्म
सभेत यहनेगयी समभमत फनाउने प्रणारी स्थार्ऩत गनुि ऩने।
 भुख्मभन्त्रीको नाभ जोमडएय प्रस्तुत बएका भुख्मभन्त्री ग्रामभण सडक, भुख्मभन्त्री
स्वास्थ्म कामिक्रभरे खासै गमत मरन सकेको छै न, मसतपि ध्मान ददनुऩने।
 र्वधेमकभा प्रस्तुत बए अनुसायका कामिर्वमध, मनमभावरी, गठन आदे श, तोर्कए
फभोखजभ बमनएका र्वषमहरु सबाराई जानकायी गयाउनु ऩने।
 भखन्त्रऩरयषद्रे गये का मनणिमहरुको जानकायी प्रदे श भामभरा समभमतभा सभेत ऩठाउने
व्मवस्था मभराउने।
 भानव अमधकाय सॊ यऺण य प्रवद्धिनका सम्वन्त्धभा प्रदे शको छु ट्टै

कामिक्रभको

व्मवस्था गने।
 केन्त्र भातहतका सवै आमोगरे गये का काभ, कामिवाही तथा मनणिमको जानकायी
प्रदे श सयकायरे ऩाउने व्मवस्था मभराउन केन्त्रसॊ ग सभन्त्वम गयी भुख्मभन्त्री तथा
भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमभा छु ट्टै सॊ मन्त्र मनभािण गने।
 सॊ घीम सयकायको स्वीकृमत वभोखजभ हुने दिऩऺीम वा वहुऩऺीम सखन्त्ध, सम्झौता वा
सहभमत गने कामिका रामग आवश्मक कानूनको मनभािण कामि अगामड वढाउने।
 सघ, प्रदे श, स्थानीम तथा अन्त्तय प्रदे श सभन्त्वम सम्वन्त्धभा आवश्मक कामिमोजना
वनाउने।
 प्रदे श य स्थानीम तहभा यहे का रयक्त स्थानहरुको मनवािचनका रामग सॊ घसॊ ग
आवश्मक ऩहर गने।
 प्रदे श मनजाभती सेवा गठन य व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धभा आवश्मक कानून मनभािण
कामि अगामड वढाउने।
 जनप्रमतमनमध य कभिचायीहरुको ऺभता अमबवृर्द्धका रामग प्रदे श स्तयभा तामरभ
केन्त्र स्थाऩना गने।
 प्रदे श साविखजनक सेवा मनभािण सम्वन्त्धी आवश्मक कामि अगामड वढाउने।
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५.२ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भरारमसॊग सम्फन्त्धी सुझाव्
 प्रदे शको शाखन्त्त सुयऺा, अऩयाध अनुसन्त्धान, र्वखशष्ट व्मखक्तहरु रगामत भहत्वऩूण ि
बौमतक सॊ यचनाहरुको सुयऺा जस्ता भहत्वऩूण ि कामिहरु प्रहयी सॊ चारनको उखचत
प्रवन्त्ध मभराउनको रामग प्रदे श प्रहयी स्थाऩना रगामतको रामग आवश्मक कानून
मनभािण गरयनुऩने।
 प्रदे शराई आवश्मक ऩने कानून ऩर्हचान गयी कानून मनभािणभा मतव्रता ददने,
 प्रदे श मबरको अऩयाध अनुसन्त्धान तथा आऩयामधक गमतर्वमधको सूचना सॊ करनको
रामग प्रदे श अनुसन्त्धान व्मुयो सम्वन्त्धी ऐन तजुभ
ि ा गनुऩ
ि ने,
 र्वऩद व्मवस्थाऩनको रामग र्वऩद जोखखभमुक्त स्थान य र्वमबन्न प्रकृमतका र्वऩद्हरु
जस्तै

वाढी

ऩर्हयो,

चयाङ्ग,

र्हभतार

र्वष्पोट

रगामतका

जोखखभहरुको

न्त्मूनीकयणको रामग आवश्मक कामि गने,
 प्रादे खशक र्वऩद् कोषको स्थाऩना य सॊ चारन, तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन
अनुसन्त्धान,

र्वऩद्

जोखखभ

ऺेर

नक्साङ्कन

य

वस्ती

स्थानान्त्तयण

सम्वन्त्धी

कामिहरुराई प्राथमभकताभा याखी कामि गने।
 र्वऩद्को ऩूव ि तमायी य नागरयक सचेतना तथा तामरभ कामिक्रभहरु व्माऩक रुऩरे
नागरयक स्तयसम्भ सहज ऩुग्ने गयी सञ्चारन गनुऩ
ि ने।
 प्रदे श मबरको सॊ ञ्चाय व्मवखस्थत गने कामिका रामग प्रदे श सञ्चाय यखजिायको
कामािरमभा आवश्मक ऩने जनशखक्तको व्मवस्था गने ।
 प्रदे श स्तयभा यहेका कायागायहरुको अनुगभन गरय यहे का सभस्मा ऩर्हचान तथा
सुधायका कामिहरु गने।मबभपेदीभा स्थाऩना गरयएको जस्तै भर्हरा कायागायको
व्मवस्था अन्त्म कायागाहरुभा सभेत गनेऩने।
 सफै प्रदे शका आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीहरु फीचको अन्त्तयप्रदे शीम
अनुबव आदानप्रदान कामिक्रभराई आगाभी आमथिक वषिभा सभेत मनयन्त्तयता
ददनुऩने।
 र्वऩद ब्मवस्थाऩन कोष वाट गरयने खचिको र्वतयण प्रणारी सहज, ऩायदशॉ य
न्त्मामभूरक फनाउनु ऩदिछ।
 नागरयकराई मनशुल्क कानूनी सहामता अमबमान अन्त्तगित सॊ चामरत ७४ वटै
गाॉउऩामरकाहरुभा

मनमुक्त

अध्ममन

व्मखक्तराई

गये को

गरयएका
भार

कानूनी
मनमुखक्त

सहजकतािहरुभा
गने

व्मवस्था

कानून

र्वषमभा

मभराउने।साथै

नगयऩामरकाभा सभेत मस्तो व्मवस्था हुनऩु ने।
 सॊ घसॊ ग सभन्त्वमको रामग आवश्मक सॊ यचना य कामिर्वमध मनभािणको रामग ऩहर
गनुऩ
ि ने।
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 प्रदे शका भहत्वऩूणि बौमतक सॊ यचना य सॊ वेदनखशर साविजमनक स्थर ऩर्हचान गयी
सॊ यऺण य व्मवस्थाऩन गनुऩ
ि ने।
 प्रदे श मबरको अऩयाध अनुसन्त्धान, सूचना सॊ करन, मनमन्त्रण सम्वन्त्धी आवश्मक
सॊ यचना य कामिर्वमध मनभािण ि गनुऩ
ि ने।
 अन्त्तयािर्िम मसभाऺेरभा हुने आऩयामधक गमतर्वमधको सूचना सॊ करन य उऩमोगको
रामग आवश्मक यणनीमत तमाय गने।
 साभुदार्मक प्रहयी स्थाऩना य सञ्चारन सम्वन्त्धभा आवश्मक कामिमोजना मनभािण
गने।
 प्रदे श मबरको सडक सुयऺा तथा ट्रार्पक व्मवस्थाऩन, मसखण्डकेट य काटे मरङ्ग
मनमन्त्रणको प्रबावकायी कामिमोजना तमाय गरयनु ऩने।
 न्त्मार्मक

य

अधिन्त्मार्मक

मनकामका

पैसरा

कामािन्त्वमनका

रामग

आवश्मक

कामिमोजना तजुभ
ि ा गनुऩ
ि ने।
 सयकायी काभका रामग जग्गा व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी कानून मनभािणभा अगामड
वढ्नुऩने।
 प्रदे शभा साविजमनक र्वदा सम्वन्त्धभा वार्षिक कामितामरका वनाई रागू गनुऩ
ि ने।
 चरखचर घय मनभािण, सञ्चारन, प्रदशिन अनुभमत य मनमभन ऐन मनभािण गनुऩ
ि ने।
 द्वन्त्द ऩीमडत तथा र्वस्थार्ऩत ऩरयवायराई सहामता र्वतयण गदाि वास्तर्वक ऩीमडत
तथा र्वस्थार्ऩतरे ऩाउने ब्मवस्थाको सुमनखितता गने तथा वास्तर्वक ऩीमडतहरु
सूचना र्वहीन यहेने खस्थमतको अन्त्त गयी उनीहरुराई उत्ऩादनको कामिसॊग जोड्दै
आत्भमनबिय वनाउनेतपि अगामड वढ्नुऩने।
 प्रदे श

प्रहयी

सॊ गठन

सुदृढीकयण

कामिक्रभ

अन्त्तयगत

प्रहयी

चौकी

मनभािण,

मातामातको साधन खरयद जस्ता कामिभा ठू रो यकभ खचि बएको दे खखन्त्छ। त्मस्तो
खचि केन्त्र सयकाय भातहतका मनकामभा बएको हुॉदा प्रदे श सयकायराई अनावश्मक
आमथिक व्ममबय ऩये कोरे प्रदे श सयकायरे आफ्नो सॊ यचनाभा भार खचि गयी
आमथिक मभतव्मर्मता अऩनाउनु ऩने।
 प्रदे श सयकायरे मनभािण गनि रागेका ऩाकिहरुको आवश्मकता, भाग, स्थान छनौट
गने प्रर्क्रमा, त्मसरे ददने उऩरखब्ध वाये भा उखचत कामिर्वमध वनाई सोही अनुरुऩ
कामिगनुऩ
ि ने दे खखन्त्छ।
 वषािमाभ शुरु बएको अवस्थाभा र्वऩद् सम्बाव्म स्थानहरुको ऩर्हचान गयी सभमभै
आवश्मक उद्धाय तथा याहत यणनीमत तमाय गयी सोही अनुरुऩको उद्धाय तथा याहत
कामिका रामग च ुस्त, दुरुस्त प्रशासमनक सॊ गठन तमाय ऩाने।
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 रोककल्माणकायी र्वऻाऩन प्रदान गने शुरुवातीरे ऩरकारयता जगतराई प्रोत्सार्हत
जरुय गनेछ।मसराई मनष्ऩऺ य मथाथिऩयक भूल्माङ्कन गयी प्रदान गने र्वमध
स्थार्ऩत गनुऩ
ि ने।
 स्थानीम तहरे मनभािण गये का कानूनहरुको अध्ममन गने, र्वश्लेषण गने य प्रदे श तथा
सॊ घीम कानूनसॊ ग वाखझएको हदसम्भ खाये ज गनि मनदे शन ददने तथा आपूरे मनभािण
गये को कानून कामािन्त्वमनभा आए नआएका अफरोकन गने य मनदे शन ददने कामि
गनुऩ
ि ने।
५.३ मनष्कषि्
सॊ र्वधान सबावाट २०७२ सारभा मनमभित सॊ घीम रोकताखन्त्रक गणतन्त्रात्भक नेऩारको
सॊ र्वधान अनुरुऩ नेऩार एकात्भक सॊ यचनावाट सॊ घीम याि वन्न ऩुग्मो। मस सॊ घीम स्वरुऩ
वभोखजभको ऩर्हरो मनवािचन स्थानीम तहको फैशाखदे खख बारसम्भ य प्रदे श तथा सॊ घको मनवािचन
भॊमसयभा सम्ऩन्न बए ऩमन र्वमबन्न सॊ वैधामनक य कानूनी अड्चनका कायण प्रदे श सबारे फैधामनकता
(सऩथ ग्रहण) २०७४ भाघ ७ भा य प्रदे श सयकायको गठन २०७४ भाघ २७ भा सम्ऩन्न
बमो।
ऩर्हरो प्रदे श सबा गठन बइयहॉदा प्रदे शसबासॊ ग आफ्नै फैठक य काभ कायवाही अगामड
वढाउने कुनै कामिर्वमध मथएन। प्रदे श सबा आपैंरे आपुराई सञ्चारन गने मनमभावरी तथा अन्त्म
कामिर्वमध वनाई सॊ चारन गनुि ऩने अफस्थारे प्रदे श सबा सन्त्चारन

य समभमतहरुको काभ कतिव्म

य अमधकाय सम्फन्त्धी कामिहरुभा केही र्ढरा , केही कभजोयी दे खखए ऩमन समभमतरे आपूराई
ऩरयस्कृत गदै सॊ सदीम समभमतरे मनवािह गनुि ऩने भहत्वऩूण ि खजम्भेवायी कुशरताका साथ मनवािह
गये को छ। मस अफमधभा २८ वटा फैठक य १० वटाबन्त्दा फढी गोिी, सेमभनाय जस्ता कामि
सम्ऩन्न बएका छन। मसराई सन्त्तोष जनक भान्नु ऩछि।
मो

अवस्थाभा

सयकायसॊ ग

धेयै

आशा

गनि

सर्कॊदै न

मथमो

तय

आवश्मक

कानून

मनभािण,बएको सॊ मन्त्र ऩरयचारन , अनुगभन , मनमभन य आभ जनताभा ऩुमािउन सर्कने ऩरयवतिन
प्रमतको र्वश्वसनीमता प्रदशिन गनि ऩमन सयकाय ऩमछ ऩये को दे खखन्त्छ। मसका

अरवा र्वर्वन्न

भन्त्रारमफाट आफ्नो कामि प्रगमत प्रकाखशत गने, सयोकायवाराहरु सॊ ग फायम्वाय अन्त्तर्क्रिमा गने ,
आपूरे एक वषिभा गये को कामि प्रगती साविजमनक गरय आभ जनता सॊ ग थऩ याम सुझाव भाग
गने, ऩन्त्च वर्षिम मोजना को आधाय ऩर तमाय गरय आपु व्मवखस्थत ढॊ गरे अगामड फढ्दै गये को
सन्त्दे श प्रफाह गने , रथामरङ य अव्मवखस्थत यहने ऩरयमोजनाहरुराई ऩरयमोजना फैक भापित
व्मवखस्थत गने प्रमास गने जस्ता कामि हरु भननमोग्म छन।
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प्रदे श सयकाय गठन बई यहेको अफस्थाभा बौमतक सॊ यचना य भानफ स्रोत साधन दुवै प्राम
सुन्ने अवस्थाभा मथमो।सॊ घीम सयकायरे मनभािण गनुि ऩने कानूनहरु फनी सकेका मथएनन्। प्रदे श
सयकायरे त आपैंरे खजयोफाट सुरु गनुि ऩने मथमो।प्रदे श सयकाय भातहत सॊ करन हुने याजस्व य
कय सयकायका दामयाभा आएका मथएनन् प्रदे श सयकाय भातहतका मनकामहरु के कहाॉ य कसयी
सफैको अवस्था शुन्त्म जस्तै मथमो। सयकायको नीमत कामिक्रभ य फजेट रागू गने मनकामहरु
नहुॉदा अन्त्मोरग्रस्त हुन ु स्वबार्वक मथमो। जफ मनकामहरु टु ङगो राग्मो, त्मसरे ऩमन च ुस्त गमत
मरन सकेन। प्रदे श सयकायका कामिक्रभहरु अरऩर ऩये का दे खखन्त्छन्।
कानून मनभािण सम्वन्त्धी नीमतगत य व्मवहारयक प्रखशऺणको भाध्मभवाट प्रदे श सबाका
सदस्महरुभा सभेत कानून मनभािणको ऺेरभा ऺभता अमबवृर्द्ध बएको छ।र्वधेमकहरुभा गर्हयो
अध्ममन गयी आवश्मकताका आधायभा ऩरयभाजिन गने य ऐन अन्त्तगित वन्ने मनमभावरी य
मनदे खशकाहरु सभेत ऐन सयहका हुने हुॉदा त्मसभा सभेत र्वषेश ध्मान ऩुमािउने य धे यै कुयाको
सम्वोधन ऐन भापित नै हुने गयी कानून मनभािणभा जोड ददइएको छ।
प्रदे श सयकायको काभ कामिवाहीको मनगयानी गने क्रभभा समभमत चनाखो बएय रागेको
तथा प्रदे श सयकायका हये क र्क्रमाकराऩको अनुगभन तथा सकायात्भक य नकायात्भक कुयाको
रेखाजोखा गयी सदनभा प्रश्न उठाउने सभेत गये को कायणवाट प्रदे श सबाको सॊ सदीम अभ्मासभा
सभेत सकायात्भक प्रबाव ऩदै गएको दे खखन्त्छ।
आगाभी ददनहरुभा सभेत प्रदे श सयकायका कामिको अनुगभन य भूल्माङ्कन भारै नबई
सॊ र्वधान य ऐन कानुनको कसीभा ऩयीऺण गयी सयकायको कामिभा प्रबावकारयता ल्माउन सभेत
सहमोगी बूमभका खेल्ने छ।
आमथिक कामि प्रगमत्
 भन्त्रारमफाट प्राि र्ववयणका आधायभा आमथिक तथा कामि प्रगमतको वास्तर्वक र्वश्लेषण गनि
सर्कदै न। शीषिकगत छु याइएका यकभहरुको अनुभानीत रागत यकभ उल्रेख छन् तय खचि
यकभ उल्रेख छै नन्। धेयै जस्ता कामि प्रायम्ब बमनएका छन् कुन चयणभा ऩुगे उल्रे ख
छै नन्।
 हाभी करयफ करयफ आमथिक वषिको अन्त्तभा आई सकेका छौ तय आमथिक वषिको अन्त्तसम्भभा
हुन सक्ने बमनएका कामिहरुको अवस्था फाये जानकायी उऩरब्ध हुन सकेका छै नन्।वार्षिक
कामिक्रभभा उल्रेखखत कामिक्रभको ऩचास प्रमतसत काभ हुन नसक्ने अवस्था दे खखन्त्छ।
 प्रदे श प्रहयी सॊ गठन सुदृढीकयण कामिभा गरयएको खचि आफ्नो कामिऺेर बन्त्दा फार्हय गएय
गये को दे खखन्त्छ।
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अनुसूची-१
समभमतको आन्त्तरयक कामिर्वमध
प्रदे श भामभरा समभमतको आन्त्तरयक कामिर्वमध, २०७५
प्रस्तावना्
प्रदे श नम्फय ३ को प्रदे श सबा मनमभावरी,२०७४ को दपा १५१ को (२) रे ददएको
अमधकाय प्रमोग गयी प्रदे श भामभरा समभमतको काभराई प्रबावकायी फनाउन य सु-ब्मफखस्थत
ढॊ गफाट अगामड फढाउन तथा समभमतभा यहे का सदस्महरुको कामिऺभताभा सभेत अमबफृर्द्ध गने
उद्देश्मरे,
समभमतरे मो कामिर्वमध फनाएकोछ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायखम्बक
१. सॊखऺि नाभ य प्रायम्ब्
(क) मस कामिर्वमधको नाभ “प्रदे श सबा, प्रदे श नम्फय ३ को प्रदे श भामभरा समभमतको
कामिर्वमध २०७५ यहेको छ।
(ख) मो कामिर्वमध तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनछ
े ।
२. ऩरयबाषा् र्वषम वा प्रसॊ गरे अको अथि नरागेभा मो कामिर्वधीभा्(क) “सॊ र्वधान” बन्नारे नेऩारको सॊ र्वधान सम्झनु ऩदिछ।
(ख) “नेऩार सयकाय” बन्नारे सॊ घीम सयकाय सम्झनु ऩदिछ।
(ग) “प्रदे श सबा” बन्नारे प्रदे श नॊ ३ को प्रदे श सबा सम्झनु ऩदिछ।
(घ) “प्रदे स सयकाय” बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ को सयकाय सम्झनु ऩदिछ।
(ङ) “सबाभुख बन्नारे ” प्रदे श सबाको सबाभुख सम्झनु ऩदिछ।
(च) “उऩसबाभुख” बन्नारे प्रदे श सबाको

उऩसबाभुख सम्झनु ऩदिछ।

(छ) “भन्त्रारम” बन्नारे भुख्मभन्त्री तथा भन्त्री ऩरयषदको कामािरम य अन्त्तयगतको अन्त्म
भन्त्रार सभेत सम्झनु ऩदिछ।
(ज) “भुख्म भन्त्री” बन्नारे प्रदे श सयकायको भुख्मभन्त्री सम्झनु ऩदिछ।
(झ) “भन्त्री” बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ अन्त्तयगतको

भन्त्री सम्झनु ऩदिछ।

(ञ) “सबाऩमत” बन्नारे प्रदे श भामभरा समभमतका सबाऩमत सम्झनु ऩदिछ।
(ट) “प्रदे श सबा सदस्म” बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ को सबाका सदस्म सम्झनु ऩदिछ।
(ठ) “सदस्म” बन्नारे प्रदे श भामभरा समभमत य उऩसमभमतका सदस्म सम्झनु ऩदिछ।
(ड) “समभमतको कामिर्वमध” बन्नारे प्रदे श भामभरा समभमतको कामिर्वमध २०७५” सम्झनु
ऩदिछ।
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(ढ) “मनमभावरी“ बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सबा मनमभावरी, २०७४ सम्झनु ऩदिछ।
(ण) “फैठक” बन्नारे प्रदे श भामभरा समभमतको फैठक सम्झनु ऩदिछ।
(त) “उऩ समभमत” बन्नारे समभमतको फैठकफाट गठन गरयएको उऩ-समभमत सम्झनु ऩदिछ।
(थ) “तोर्कएको वा तोर्कए फभोखजभ” बन्नारे प्रदे श सबारे वा प्रदे श भामभरा समभमतरे
तोर्कएको वा तोर्कए फभोखजभ सम्झनु ऩदिछ।
(द) “सखचफ” बन्नारे समभमत तथा उऩ-समभमतको सखचफ बै काभ गनि खजम्भेवायी प्राि
कभिचायी सम्झनु ऩदिछ।
(ध)

“स्थानीम

तह”

बन्नारे

प्रदे श

नॊ

३

मबर

यहे का

खजल्रा

सभन्त्वम

समभमत,

भहानगयऩामरका, उऩभहानगयऩामरका, नगयऩामरका य गाॉउऩामरका सम्झनु ऩदिछ।
(न) “फैठक बन्नारे समभमत तथा उऩ-समभमतको फैठक सम्झनु ऩदिछ।
(ऩ) “सॊ मोजक” बन्नारे समभमतरे गठन गये को उऩ-समभमतको सॊ मोजक सम्झनु ऩदिछ।
(प) “सह सॊ मोजक” बन्नारे समभमतरे गठन गये को उऩ-समभमतको सह सॊ मोजक सम्झनु
ऩदिछ।
ऩरयच्छे द-२
समभमतको काभ कतिब्म तथा अमधकाय
३. समभमतको काभ कतिब्म तथा अमधकाय मनम्नानुसाय हुनछ
े ्
(क) प्रदे श सबा मनमभावरी २०७४ को दपा १५१ (१) रे प्रदान गये को अमधकायहरु
प्रमोग गने।
(ख) मनममभत रुऩभा फैठक फसी कामिमोजना मनभािण गनुक
ि ा साथै बएका काभका सन्त्दबिभा
सभीऺा गने।
(ग) आवश्मक भाराभा उऩसमभमतहरुको गठन गयी सदस्महरुको खजम्भेवायी तोक्ने।
(घ) सदस्महरु ऩरयचारनको मोजना फनाउने।
(ङ) उऩसमभमतहरुफाट प्राि प्रमतवेदन, याम य मोजनाभा छरपर गयी मनणिम ददने।
(च) समभमत तथा उऩसमभमतहरुफाट प्रस्तुत बएका कामिमोजनाभा आवश्मक ऩने फजेट
समभमतफाट मनणिम गयाई प्रदे श सबा

सखचवारम भापित भाग गने।
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ऩरयच्छे द-३
काभ कतिब्म तथा अमधकाय सम्वन्त्धी व्मवस्था
४. सबाऩमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय् समभमतको सबाऩमतको काभ कतिब्म तथा अमधकाय
दे हाम वभोखजभ हुनेछ्(क) समभमतको फैठक फोराउने तथा फैठकको अध्मऺता गने।
(ख) प्रदे श सबा मनमभावरीरे प्रदान गये को अमधकाय प्रमोग गने।
(ग) मनणिम बएका र्वषमभा सम्फखन्त्धत मनकामको ध्मानाकषिण गयाउने।
(घ) समभमतको तपिफाट अन्त्म मनकामसॊ ग हुने काभ कावािहीभा नेतत्ृ वदामी बूमभका मनवािह
गने।
(ङ) समभमतराई नेतत्ृ व प्रदान गने।
(च) प्रचमरत ऐन मनमभ फभोखजभ तोर्कएका कामिहरु गने।
५. सदस्मको काभ, कतिव्म य अमधकाय्- समभमतका सदस्मको काभ कतिब्म तथा अमधकाय दे हाम
वभोखजभ हुनेछ्(क) समभमत तथा उऩ-समभमतको फैठकभा सहबामगता जनाउने, छरपरभा बाग मरने,
र्वषमभा याम प्रस्तुत गने।
(ख) आपूराई प्रदान गरयएको खजम्भेवायी यचनात्भक तथा सृजनात्भक तरयकाफाट मनवािह
गने।
(ग) सबाऩमत तथा उऩसमभमत सॊ मोजकरे 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 उऩसमभमतको फैठकभा ऩेश गने।
(च) आपूराई प्रदान गरयएका खजम्भेवायी तथा काभको र्ववयण समभमत तथा उऩ–समभमतको
फैठकभा याख्ने।
(छ) सबाऩमत तथा उऩसमभमत सॊ मोजकराई सहमोग गने।
(ज) समभमत तथा उऩसमभमतफाट बए गये का काभका सन्त्दबिभा सबाऩमत य सॊ मोजकफाट
जानकायी मरने।
६. समभमतको फैठक्
(क) आवश्मकता अनुसाय 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 दे खेभा सम्फखन्त्धत र्वषमका र्वऻ, र्वशेषऻ वा जानकाय ब्मखक्तराई
समभमतको फैठकभा फोराउन सर्कनेछ।
ऩरयच्छे द –४
उऩ-समभमत गठन, काभ कतिब्म य अमधकाय
७. उऩ-समभमत गठन् समभमतको अमधकाय ऺेरमबर यहे को काभराई ब्मफखस्थत य मछटो छरयतो
ढॊ गफाट 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 यहने गयी उऩ-समभत गठन
गनि सर्कनेछ। मसयी उऩ-समभमत गठन गदाि सॊ मोजक य सहसॊ मोजकभध्मे एक भर्हरा हुन ु
ऩनेछ।
७. उऩ-समभमतको काभ कतिब्म य अमधकाय्
(क) सम्फखन्त्धत भन्त्रारम य मनकामसॊ ग सम्फखन्त्धत प्रत्मामोखजत ब्मफस्थाऩन सम्फन्त्धी य
र्वधेमक भामथ दपावाय छरपरको रामग समभमतराई सहमोग गने।
(ख) सम्फखन्त्धत ऺेरभा र्क्रमाखशर मनजी ऺेरसॊ ग सम्फखन्त्धत सॊ घ सॊ स्थासॊ ग छरपरको
आमोजना गयी आवश्मक याम सुझाव सॊ करन 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 भापित सयकायको ध्मनाकषिण गयाउने।
(छ) उऩ-समभमतरे गये का काभ य सॊ करन गये का तथ्म तथ्माक य र्ववयणको आवश्मकता
अनुसाय र्वमबन्न भाध्मभद्धाया प्रचाय प्रसाय गने।
८. उऩ-समभमतको फैठक्
(क) आवश्मकता अनुसाय उऩ-समभमतको फैठक फस्न सक्नेछ।
(ख) उऩ-समभमतको फैठक उऩ-समभमतको सॊ मोजकरे फोराउॉनेछ।
(ग) फैठकको अध्मऺता सॊ मोजकरे गनेछ। सॊ मोजकको अनुऩखस्थमतभा सहसॊ मोजकरे
फैठकको अध्मऺता गनेछ।
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(घ) उऩ-समभमतको फैठकभा समभमतका सबाऩमतराई अमनवामि रुऩभा फोराउनु ऩनेछ।
(ङ) काभको प्रकृमत य आवश्मकताको आधायभा मनमभावरीको अमधनभा यही उऩ-समभमतको
फैठक उऩ-समभमतरे तोकेको स्थानभा फस्न सक्नेछ।
(च) समभमतरे आवश्मक दे खेभा सम्फखन्त्धत र्वषमका र्वऻ, र्वशेषऻ वा जानकाय ब्मखक्तराई
उऩ-समभमतको फैठकभा फोराउन सर्कनेछ।
ऩरयच्छे द-५
र्वर्वध
९. खजम्भेवायीभा हेयपेय् उऩ-समभमतभा याखखएका सदस्महरुको भाग य काभको अनुबवको
आधायभा एक ऩटकको रामग समभमतका सबाऩमतरे खजम्भेवायी हेयपेय गनि सक्नेछ।
१०. सदस्मराई ध्मानाकषिण् समभमत, उऩ-समभमतभा यहे य खजम्भेवायी ऩूया नगने सदस्महरुको
काभको भुल्माकन गदै सबाऩमतरे सम्फखन्त्धत सदस्मराई ध्मानाकषिण गयाउन सक्नेछ।
११. सदस्मको दार्मत्व् उऩ-समभमतको काभ कावािहीभा सहमोग ऩु¥माउनु

य प्राि खजम्भेवायी ऩूया

गनुि सदस्महरुको दार्मत्व हुनेछ।
१२. समभमतभा ऩेश गने् सम्फखन्त्धत भन्त्रारम, मनकामका काभ, गमतर्वमध सम्फन्त्धभा सम्फखन्त्धत
र्वषमका उऩ-समभमतरे गये का काभ कावािहीको र्ववयण समभमतको फैठकभा प्रस्तुत गनुि
ऩनेछ।
१३. सदस्मराई आभन्त्रण् उऩ-समभमतरे आमोजना गये का कामिक्रभहरुभा समभमतका सबाऩमत
रगामत अन्त्म उऩ-समभमतका सदस्महरुराई फोराउनु ऩनेछ।
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अनुसूची-२
समभमतको कामिऺर
े अन्त्तगितका भन्त्रारमहरुको कामिप्रगमत र्ववयण
२.१.२ भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरमवाट हारसम्भ

सम्ऩादन बएका भुख्म कामि तथा

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


मभमत २०७५/१०/२९ गते प्रथभ चयणभा दे हाम फभोखजभ भखन्त्रऩरयषद्को गठन
बएको मथमो्
भाननीम डोयभखण ऩौडे र, भुख्मभन्त्री
भाननीम केशव स्थार्ऩत, भन्त्री , बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्त्रारम
भाननीम शामरकयाभ जम्कट्टे र , भन्त्री , आन्त्तरयक भामभरा तथा कानुन

भन्त्रारम


मभमत २०७५।११।१६ गते दोस्रो चयणभा दहामफभोखजभ भखन्त्रऩरयषद्को मफस्ताय
बएको मथमो्
भाननीम अरुणप्रसाद नेऩार, भन्त्री, उद्योग, ऩमिटन, फन तथा फाताफयण भन्त्रारम
भाननीम कैराश प्रसाद ढुॊ गेर , भन्त्री , आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारम
भाननीम दाफा दोजे राभा , भन्त्री, बूमभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारम
भाननीम मुवयाज दुरार, भन्त्री, साभाखजक र्वकास भन्त्रारम

कानून तथा नीमत तजुभ
ि ा सम्फन्त्धी्


प्रदे श सयकाय (कामि र्वबाजन) मनमभावरी, २०७४



प्रदे श सयकाय (कामि सम्ऩादन) मनमभावरी, २०७४



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



स्थानीम तहका ऩदामधकायी तथा सदस्मको सुर्वधासम्फन्त्धी ऐन, २०७५



प्रदे श सबाका ऩदामधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक तथा सुमफधा सम्फन्त्धी आदे श,
२०७५



प्रदे श नीमत तथा मोजना आमोग (गठन तथा सञ्चारन) सम्फन्त्धी आदे श, २०७५



भुख्म न्त्मामामधवक्ताको काभ, कतिव्म य अमधकाय तथा सेवाको शतिसम्फन्त्धी ऐन,
२०७५



भुख्मभन्त्री य भन्त्रीको ऩारयश्रमभक तथा अन्त्म सुर्वधासम्फन्त्धी ऐन, २०७५



प्रदे श प्रशासकीम कामिर्वमध (मनममभत गने) ऐन, २०७५



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

प्रशासमनक, व्मवस्थाऩकीम य सुशासन सम्फन्त्धी कामि्


नेऩार सयकायफाट प्रदे श भातहत खटाइएका कभिचायीहरूको कभिचायी व्मवस्थाऩन
सम्फन्त्धी कामिर्वमध तमाय गयी काभकाजको व्मवस्था मभराइएको।



प्रदे श 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 सॊ घीम भामभरा तथा साभान्त्म प्रशासन
भन्त्रारमभा ऩठाइएको।



प्रदे श सयकाय भातहतका कभिचायीहरूको वार्षिक तथा अधिवार्षिक कामिसम्ऩादन
भूल्माङ्कन गरयएको।



प्रदे श अन्त्तगितका जनप्रमतमनमधहरू य मनजाभती फाहेकका कभिचायीहरूको सम्ऩखि
र्ववयणको अमबरेखीकयण गयी यार्िम सतकिता केन्त्रभा ऩठाइएको।



भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण सम्फन्त्धभा सन्त्दे शभूरक सूचना एप. एभ. ये मडमोफाट प्रसायण
गरयएको।



भ्रष्टाचाय मनमन्त्रण सम्फन्त्धभा सञ्चायकभॉहरूसॉग अन्त्तयर्क्रमा कामिक्रभ गरयएको।

भखन्त्रऩरयषद् फैठक


भखन्त्रऩरयषद्का ४१ वटा फैठक य १८५ वटा मनणिमहरु गरयएको।

तामरभ सम्फन्त्धी कामि


श्रे णीर्वहीन कभिचायीहरूराई कामािरम व्मवहाय सम्फन्त्धी तामरभ ददइएको।



कभिचायीका रामग उत्प्रेयणा तथा मसऩ र्वकास तामरभहरू प्रदान गरयएको।



याजऩरार्ङ्कत श्रे णीका कभिचायीका रामग मसऩ र्वकासका तामरभहरू प्रदान गरयएको।

नीमत तथा कामिक्रभ सम्फन्त्धी


आ.फ. २०७५/०७६ को वार्षिक नीमत तथा कामिक्रभ

तजुभ
ि ा गरयएको।

शासकीम सुधाय 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, प्रदे श सयकायका अन्त्म भन्त्रारमहरू य स्थानीम तहहरुफीच सभन्त्वम
गये को।



प्रदे श 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 ऩाहुनाहरूको भ्रभण तथा स्वागत


सम्भाननीम प्रधानभन्त्री य सॊ घीम भामभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्रीको भ्रभण
बएको।



नेऩारखस्थत र्वदे शी कूटनीमतक मनमोगका प्रमतमनमधहरूको भ्रभण तथा भाननीम
भुख्मभन्त्रीसॉग बेटघाट बएको।



भाननीम उऩप्रधानभन्त्री एवॊ यऺा भन्त्रीको भ्रभण बएको।

मनमुखक्त सम्फन्त्धी कामिहरु्


भुख्म न्त्मामामधवक्ता मनमुखक्त गरयएको।



प्रदे श नीमत तथा मोजना आमोगको गठन गयी उऩाध्मऺ तथा सदस्मको मनमुखक्त
गरयएको।



भाननीम भुख्म भन्त्रीको प्रभुख याजनीमतक सल्राहकायको मनमुखक्त गरयएको।

भन्त्रारमहरूको बवन व्मवस्थाऩन


ऺेरीम प्रशासन कामािरमको बवनभा प्रदे श प्रभुखको कामािरम व्मवस्थाऩन गरयएको।



खजल्रा सभन्त्वम समभमतको बवनभा भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम
व्मवस्थाऩन गरयएको।



ऺेरीम खशऺा मनदे शनारमको बवनभा प्रदे श सबा सखचवारम व्मवस्थाऩन गरयएको।



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



ऺेरीम

वन

मनदे शनारमको

बवनभा

आमथिक

भामभरा

तथा

मोजना

भन्त्रारम

व्मवस्थाऩन गरयएको।


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



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



सबाभुख य उऩसबाभुखको मनवास व्मवस्थाऩन गरयएको।



कामिऩामरका तपिका कभिचायीहरूको रामग फसोफासको व्मवस्थाऩन गरयएको।

ददफस, सभायोह्


मनजाभती सेवा ददवस, दे वानी तथा अऩयाधसॊ र्हता ददवस, अन्त्तयािर्िम भानव अमधकाय
ददवस रगामतका ददवसहरू भनाइएको।

र्वकास सम्फन्त्धी कामिहरू


एकीकृत फस्ती र्वकास सम्फन्त्धी मोजनाको र्वस्तृत ऩरयमोजना प्रमतवेदन तमायी
बै यहेको।



र्वमबन्न र्वधाभा उत्कृष्ट य सृजनात्भक कामि गने स्थानीम तह हरुराई प्रोत्साहन
उऩरब्ध गयाउनेसम्फन्त्धी भाऩदण्ड तजुभ
ि ाको प्रर्क्रमाभा यहे को।




र्वद्युतीम सवायी साधनको प्रमोगराई प्रोत्साहन गरयएको।

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

अन्त्म कामिहरू


अदारतभा प्रदे श सयकाय र्वरुद्ध ऩये का रयटहरूको मरखखत जवाप ऩठाइएको।



कभिचायी सभामोजन सम्वन्त्धभा हेल्ऩडे क्स सञ्चारन गरयएको।

२.१.४ आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमवाट हारसम्भ सम्ऩादन बएका भुख्म कामि तथा
उऩरखब्धहरु्
प्रदे श सयकायफाट तजुभ
ि ा गनुऩ
ि ने कानूनहरूको सूची्


प्रदे श सयकायफाट ऩारयत बई प्रभाणीकयण बएका ऐन २८ वटा



प्रदे श सबाभा दताि बएको र्वधेमक ४ वटा,



र्वधेमकको भस्मौदा तजुभ
ि ा गनि सै द्धाखन्त्तक सहभमत प्रदान गरयएको १० फटा ,



आदे श ऩारयत ४ वटा (दुई वटाको ऐन वमनसकेको)



मनमभावरी तजुभ
ि ा ३ वटा,



ऐन अन्त्तगित कामिर्वमध तजुभ
ि ा ३ वटा,

प्रदे श याजऩर प्रकाशन


प्रदे श सबावाट ऩारयत बएका ऐनहरु याजऩरभा प्रकाशन गरयएको।



र्वमबन्न आदे श, सॊ शोधन तथा मनमभावरीहरु याजऩरभा प्रकाशन गरयएको।

अनुबव आदानप्रदान य सभसाभार्मक र्वषमक छरपर कामिक्रभ


सातै प्रदे शका आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रीहरूफीच अन्त्तयप्रदे श अनुबव
आदान प्रदान य सभसाभर्मक र्वषमक छरपर हेटौडाभा सम्ऩन्न गरयएको।
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सडक सुयऺा सचेतना सम्फन्त्धी प्रचायप्रसाय एवॊ जागयण कामिक्रभ


खचतवन, भकवानऩुय य काठभाडौंभा सडक सुयऺा सचेतना सम्फन्त्धी कामिक्रभ सञ्चारन
गरयएको।

प्रदे श सयकायको ऩर्हचान् नागरयकराई मनशुल्क कानुनी सहामता अमबमान


गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमुखक्त सम्फन्त्धी कामिर्वमध, २०७५ तजुभ
ि ा गयी
कामािन्त्वमनभा ल्माइएको।




७४ फटा गाॉउऩामरकाभा कानूनी सहजकताि मनमुखक्त बइसकेको।

गाॉउऩामरकाका कानूनी सहजकतािहरूराई हेटौडा य याभेछाऩभा तामरभ प्रदान
गरयएको।

सुयऺा सम्वन्त्धी गोिी



मसन्त्धुरी, खचतवन य भकवानऩुयभा सुयऺा गोिी सम्ऩन्न गरयएको।
भददयाजन्त्म फस्तुको 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 तजुभ
ि ा गयी
कामािन्त्वमनभा आएको।



खजल्रा प्रशासन कामािरमहरूफाट िन्त्द्वऩीमडतहरूको प्रभाखणत अमबरेख र्वफयण सङ्करन
कामि बइयहे को।

प्रादे खशक र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना य सञ्चारन।


ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉको प्रादे खशक र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोष व्मवस्थाऩन गरयएको।



प्रादे खशक र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोष सञ्चारन कामिर्वमध तजुभ
ि ाको चयणभा यहे को।

ददगो शाखन्त्तका रामग मनभािण गनि अध्ममन अनुसन्त्धान गने |


ददगो शाखन्त्तका रामग शाखन्त्त ऩाकिहरू मनभािणका रामग प्रदे श सयकायफाट मनम्न स्थान
छनौट बएको।
o भकवानऩुय् शर्हद रुर ऩाखख्रन स्भृमत ऩाकि, भकवानऩुयगढी -४, भकवानऩुय
o धाददङ् श्रमभक सर्हद स्भायक फेमनघाट योयाङ -१०, धाददङ

प्रहयी चौकीहरूको बवन मनभािण तथा भर्हरा फन्त्दी गृह मनभािण कामिक्रभ


४६ वटा प्रहयी इकाईहरूको बवन मनभािणका रामग अखख्तमायी ऩठाइएको।



प्रार्वमधकहरूफाट स्थरगत अवरोकन गयी रागत अनुभान ड्रइङ मडजाइनको कामि
बै यहेको।



बीभपेदी कायागायभा भर्हरा फन्त्दीगृह मनभािणको काभ अगामड फढाइएको।
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अनुसूची-३
(समभमतको फैठक सॊ ख्मा् ८, मभमत २०७५/२/३ को मनणिम सॊ ग सम्वखन्त्धत)

समभमतको वार्षिक कामिमोजना तथा अनुभामनत खचि र्ववयण
१. कामािरम व्मवस्थाऩन्

(क) जनशखक्त व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी
A. समभमत सखचव

- 1

C. ह.स.चा.

- 1

B. ना.सु/कम्प्मूटय अऩये टय
D. कामािरम सहमोगी

- 1
- 1

(ख) स्टे शनयी सम्वन्त्धी

दै मनक कामािरम सञ्चारनको रामग आवश्मक

ऩने

छाऩ, रे टयप्माड, पाईर,

पोटोकऩी ऩेऩय,ऩखञ्चङ्ग भेखशन जस्ता साभाग्री खरयदका रामग रु. 2,00,000।(ग)

पमनिचय तथा र्पक्चय सम्वन्त्धी
क्र.सॊ .

र्ववयण

सॊख्मा

दय

1.

टे फर

2

25000

50000

2.

कुसॉ

2

25000

50000

3.

दयाज

2

25000

50000

4.

सोपा

2

30000

60000

5.

अन्त्म

100000
जम्भा

(घ)

100000

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
(ङ)

जम्भा

250000

सूचना तथा सञ्चाय सम्वन्त्धी्
क्र.सॊ .

र्ववयण

सॊख्मा
1

दय
3000

जम्भा

1.

टे मरपोन सेट

2.

टे मरपोन भहशुर फार्षिक

50000

3.

इन्त्टयनेट खचि फार्षिक

18000

जम्भा

71000
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3000

२. छऩाई तथा ऩुस्तक खरयद सम्फन्त्धी
मस प्रदे श भामभरा समभमतफाट प्रकाशन बएका साभाग्रीहरु छऩाई य आवश्मक ऩुस्तक

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 गये को काभ कायवाहीको अनुगभन
भूल्माङ्कन।

B. प्रत्मामोखजत व्मवस्थाऩन,

C. छानर्वन तथा जाॉचफुझ आमोग/समभमतरे प्रमतवेदन कामािन्त्वमनको अनुगभन य
भूल्माङ्कन,

D. सयकायी आश्वाशनको कामािन्त्वमनको खस्थमत,
E. साविखजनक सम्ऩखिको सॊ यऺणको अवस्था।

(ग)
(घ)
(ङ)

मफषमगत फैठक बिा रु.

5,00,000।–

अनुगभन भूल्माङ्कन खचि रु. 6,00,000।–

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. अनुगभन तथा मनरयऺण्

ु ाकऺ सभेत अनुगभन
समभमतका सदस्महरुरे प्रदे श नॊ. ३ मबर बएका र्वमबन्न कायागाय, थुनव

य मनरयऺणका रामग रु. 10,00,000।–

कुर जम्भा अनुभामनत वार्षक
ि खचि
क्र.सॊ .

कामिक्रभ

जम्भा

1.

कामािरम व्मवस्थाऩन

831000

2.

छऩाई तथा ऩुस्तक खरयद सम्फन्त्धी

200000

3.

समभमतको फैठक

4.

ऩयाभशि सेवा खचि

5.

तामरभ

6.

स्थरगत अध्ममन अवरोकन

1000000

7.

फैदेखशक अध्ममन अवरोकन भ्रभण

1000000

8.

अनुगभन तथा मनरयऺण

1000000

3100000
34000
500000

जम्भा

766500
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कैर्पमत

अनुसूची-४
(समभमतको फैठक सॊ ख्मा् १९, मभमत २०७५/८/११ को मनणिम सॊ ग सम्वखन्त्धत)

प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकाय अन्त्तगितका कामािरम य कभिचायी दयवन्त्दी र्ववयण

सॊघीम भामभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारमफाट स्वीकृत दयफन्त्दी कामािरमगत तेरयज र्ववयण
क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

स्वीकृत
दयवन्त्दी

1.

भुख्मभन्त्री तथा भखन्त्रऩरयषद्को कामािरम

५२

2.

प्रदे श सबा सखचवारम

३६

3.

आन्त्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम

३८

4.

आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्त्रारम

४८

कैर्पमत

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

कामािरमको नाभ

1.

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम

2.

उद्योग, ऩमिटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु

स्वीकृत

दयवन्त्दी
४५
११6९

२.१

उद्योग, वाखणज्म तथा उऩबोक्ता र्हत सॊ यऺण मनदे शनारम

१४

2.2

घये र ु तथा साना उद्योग कामािरम, काठभाण्डौं

१6

2.3

घये र ु तथा साना उद्योग कामािरम, काभ्रेऩराञ्चोक

2.4

घये र ु तथा साना उद्योग कामािरम, खचतवन

१०

2.5

घये र ु तथा साना उद्योग कामािरम, बक्तऩुय

७

2.6

घये र ु तथा साना उद्योग कामािरम, भकवानऩुय

९

2.7

घये र ु तथा साना उद्योग कामािरम, रमरतऩुय

२6

2.8

वन मनदे शनारम, हेटौंडा

२८

2.9

वन अनुसन्त्धान तथा प्रखशऺण केन्त्र, काठभाण्डौं

१०

९

2.10 मडमबजन वन कामािरम, काठभाण्डौं

५४

2.11 मडमबजन वन कामािरम, काभ्रेऩराञ्चोक

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, बक्तऩुय

३७

2.16 मडमबजन वन कामािरम, भकवानऩुय

११०

2.17 मडमबजन वन कामािरम, भकवानऩुय (यािी)

११०
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क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

स्वीकृत

दयवन्त्दी

2.18 मडमबजन वन कामािरम, यसुवा

१७

2.19 मडमबजन वन कामािरम, याभेछाऩ

४५

2.20 मडमबजन वन कामािरम, रमरतऩुय

५४

2.21 मडमबजन वन कामािरम, मसन्त्धुऩारञ्चोक

४५

2.22 मडमबजन वन कामािरम, मसन्त्धुरी, भरयन

११०

2.23 मडमबजन वन कामािरम, मसन्त्धुरी (मसन्त्धुरी)

११०

2.24 मडमबजन वन कामािरम, नुवाकोट

४४

2.25 बू तथा जराधाय व्मवस्थाऩन कामािरम, मसन्त्धुऩाल्चोक, चौताया

१७

2.26 बू तथा जराधाय व्मवस्थाऩन कामािरम, रमरतऩुय, हाखिवन

१७

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा

कैर्पमत

१२१४

6. बूमभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारम य अन्त्तगितका कामािरमहरु तथा दयफन्त्दी र्ववयण्
क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

1.

बूमभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारमको दयफन्त्दी

2.

बूमभ व्मवस्था, कृर्ष तथा सहकायी भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु

स्वीकृत

दयवन्त्दी
७३
५३५

२.१

कृर्ष र्वकास मनदे शनारम, हे टौंडा

३८

2.2

कृर्ष व्मवसाम प्रवद्धिन सहमोग तथा तामरभ केन्त्र, हरयहयबवन

१6

2.3

ऩशुऩन्त्छी तथा भत्स्म र्वकास मनदे शनारम, हेटौंडा

२५

2.4

ऩशु सेवा तामरभ केन्त्र, रगनखेर, रमरतऩुय

१२

2.5

सहकायी प्रखशऺारम, खचतवन

१३

2.6

फाख्रा र्वकास पाभि, खचत्राङ्ग, भकवानऩुय

१५

2.7

भत्स्म र्वकास केन्त्र, कुरेखानी, भकवानऩुय

११

2.8

भत्स्म र्वकास केन्त्र, बण्डाया, खचतवन

११

2.9

व्मवसामीक ग्रेनज
े केन्त्र, खचिाऩोर, बक्तऩुय

१6

2.10 भौयीऩारन र्वकास कामिक्रभ बण्डाया, खचतवन

१५

2.11 कन्त्दभूर तयकायी र्वकास केन्त्र, मसन्त्धुरी

१३

2.12 प्रजनन् र्ऩॊढी र्वज कोमा श्रोत केन्त्र, धुमनफेशी, धाददङ्ग

१२

2.13 भसराफारी र्वकास केन्त्रऩाॉचखार, काभ्रेऩरान्त्चोक

१५

2.14 ऩुष्ऩ र्वकास केन्त्र गोदावयी, रमरतऩुय

१५

2.15 खशतोष्ण फागफानी नसियी केन्त्र, दाभन, भकवानऩुय

१6

2.16 र्कम्फु नसियी र्वकास केन्त्र, बण्डाया, खचतवन

१३
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कैर्पमत

क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

स्वीकृत

दयवन्त्दी

2.17 उऩोष्ण प्रदे शीम फागफानी र्वकास केन्त्र, मरशुरी, नुवाकोट

१८

2.18 खशतोष्ण परपूर रुटस्टक र्वकास केन्त्र, फोंच, दोरखा

१३

2.19 भाटो तथा भर ऩरयऺण प्रमोगशारा हेटौडा, भकवानऩुय

१३

2.20 मफउ र्वजन प्रमोगशारा, हेटौंडा, भकवानऩुय

१०

2.21 फारी सॊ यऺण प्रमोगशारा, हरयहयबवन, रमरतऩुय

११

2.22 कृर्ष ऻान केन्त्र, खचतवन

१७

2.23 कृर्ष ऻान केन्त्र, मसन्त्धुरी

१४

2.24 कृर्ष ऻान केन्त्र, काभ्रेऩराञ्चोक

१७

2.25 कृर्ष ऻान केन्त्र, धाददङ्ग

१४

2.26 कृर्ष ऻान केन्त्र, नुवाकोट

१७

2.27 कृर्ष ऻान केन्त्र, याभेछाऩ

१6

2.28 कृर्ष ऻान केन्त्र, रमरतऩुय

१७

2.29 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, काभ्रेऩरान्त्चोक

१२

2.30 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, दोरखा

१२

2.31 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, रमरतऩुय

१२

2.32 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, धाददङ्ग

१०

2.33 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, मसन्त्धुरी

१४

2.34 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, खचतवन

१४

2.35 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, भकवानऩुय

१४

2.36 बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेवा र्वऻ केन्त्र, नुवाकोट

१४

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा

कैर्पमत

१२१४

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

कामािरमको नाभ

3.

बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्त्रारम

4.

बौमतक ऩूवािधाय र्वकास भन्त्रारम भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु

स्वीकृत

दयवन्त्दी
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२.१

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, बक्तऩुय

११

2.2

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, धाददङ्ग

११

2.3

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, दोरखा

११

2.4

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, काठभाडौं

११

2.5

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, काभ्रेऩरान्त्चोक

११
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कैर्पमत

क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

स्वीकृत

दयवन्त्दी

2.6

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, रमरतऩुय

११

2.7

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, भकवानऩुय

११

2.8

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, नुवाकोट

११

2.9

जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, याभेछाऩ

११

2.10 जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, मसन्त्धुरी

११

2.11 जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, मसन्त्धुऩाल्चोक

११

2.12 जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, खचतवन

१४

2.13 जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, यसुवा

७

2.14 बूमभगत जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, खचतवन

१०

2.15 बूमभगत जरस्रोत तथा मसॊ चाइ र्वकास मडमबजन कामािरम, काभ्रेऩराञ्चोक

१०

2.16 नायामणी मरफ्ट खगेयी मसॊ चाइ व्मवस्थाऩन कामािरम, खचतवन

१३

2.17 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, याभेछाऩ

१४

2.18 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम काभ्रेऩरान्त्चोक

१४

2.19 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, काठभाण्डौ

१४

2.20 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, नुवाकोट

१४

2.21 शहयी र्वकास तथा बवन कामािरम, खचतवन

१४

2.22 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. १ भकवानऩुय

२१

2.23 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. २ धाददङ्ग

२१

2.24 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. ३ काभ्रेऩरान्त्चोक

२१

2.25 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. ४ मसन्त्धुरी

२१

2.26 खानेऩानी तथा सयसपाइ मडमबजन नॊ. ५ बक्तऩुय

२२

2.27 मातामात ऩूवािधाय मनदे शनारम, हेटौडा

२३

2.28 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, याभेछाऩ

१८

2.29 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, मसन्त्धुऩाल्चोक

१८

2.30 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, बक्तऩुय

१८

2.31 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, रमरतऩुय

१८

2.32 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, खचतवन

१८

2.33 ऩूवािधाय र्वकास कामािरम, नुवाकोट

१८

2.34 मातामात व्मवस्थाऩन कामािरम, साना ठू रा सवायी, रमरतऩुय

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, बक्तऩुय
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कैर्पमत

क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

स्वीकृत

दयवन्त्दी

2.38 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, बयतऩुय

८

2.39 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, हेटौडा

८

2.40 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनुभमतऩर, रमरतऩुय

३८

2.41 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनुभमतऩर, बक्तऩुय

३५

2.42 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनुभमतऩर, सुकेधाया

३५

2.43 मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम, सवायी चारक अनुभमतऩर, ठू रो बमािङ्ग

३५

2.44 सडक मडमबजन, मरशुरी, नुवाकोट

३१

2.45 सडक मडमबजन, खुकोट, मसन्त्धर
ु ी

३१

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा

कैर्पमत
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8. साभाखजक र्वकास भन्त्रारम य अन्त्तगितका कामािरमहरु तथा दयफन्त्दी र्ववयण्
क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

5.

साभाखजक र्वकास भन्त्रारम

6.

साभाखजक र्वकास भन्त्रारम अन्त्तगितका कामािरमहरु

स्वीकृत

दयवन्त्दी
५४
७८५

२.१

प्रदे श जनस्वास्थ्म प्रमोगशारा, हेटौंडा।

११

2.2

खशऺा र्वकास मनदे शनारम, हेटौंडा

३५

2.3

स्वास्थ्म मनदे शनारम, हेटौंडा

३२

2.4

खशऺा तामरभ केन्त्र, धुमरखेर

१७

2.5

प्रदे श स्वास्थ्म आऩूमति व्मवस्थाऩन केन्त्र

१७

2.6

स्वास्थ्म तामरभ केन्त्र

१३

2.7

स्वास्थ्म कामािरम, दोरखा

१२

2.8

स्वास्थ्म कामािरम, मसन्त्धुरी

१२

2.9

स्वास्थ्म कामािरम, काठभाण्डौं

१6

2.10 स्वास्थ्म कामािरम, मसन्त्धुऩाल्चोक

१२

2.11 स्वास्थ्म कामािरम, बक्तऩुय

११

2.12 स्वास्थ्म कामािरम, याभेछाऩ

१२

2.13 स्वास्थ्म कामािरम, यसुवा

११

2.14 स्वास्थ्म कामािरम, धाददङ्ग

१४

2.15 स्वास्थ्म कामािरम, काभ्रेऩरान्त्चोक

१४

2.16 स्वास्थ्म कामािरम, नुवाकोट

१४

2.17 स्वास्थ्म कामािरम, भकवानऩुय

१४
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क्र.सॊ .

कामािरमको नाभ

स्वीकृत

दयवन्त्दी

2.18 स्वास्थ्म कामािरम, रमरतऩुय

१४

2.19 स्वास्थ्म कामािरम, खचतवन

१४

2.20 बक्तऩुय अस्ऩतार, बक्तऩुय

९५

2.21 खजल्रा अस्ऩतार, यसुवा

१८

2.22 खजल्रा अस्ऩतार, मसन्त्धऩ
ु ाल्चोक

३०

2.23 खजल्रा अस्ऩतार, याभेछाऩ

२२

2.24 हेटौंडा अस्ऩतार, भकवानऩुय

५९

2.25 धाददङ्ग अस्ऩतार, धाददङ्ग

५९

2.26 मरशुरी अस्ऩतार,नुवाकोट

५९

2.27 मसन्त्धुरी अस्ऩतार, मसन्त्धुरी

५९

2.28 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, दोरखा

७

2.29 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, याभेछाऩ

७

2.30 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, मसन्त्धुरी

७

2.31 वाग्भती अञ्चर आमुवेद औषधारम, काठभाण्डौं

6

2.32 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, यसुवा

७

2.33 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, धाददङ्ग

७

2.34 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, नुवाकोट

७

2.35 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, मसन्त्धुऩाल्चोक

७

2.36 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, काभ्रेऩराञ्चोक

७

2.37 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, बक्तऩुय

७

2.38 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, रमरतऩुय

७

2.39 नायामणी अञ्चर आमुवेद औषधारम, भकवानऩुय

6

2.40 खजल्रा आमुवेद स्वास्थ्म केन्त्र, खचतवन

७

जम्भा दयवन्त्दी सॊख्मा

क्र.सॊ .
9.

कैर्पमत

८३९

कामािरमको नाभ
भुख्मन्त्मामामधवक्ताको कामािरम, हेटौंडा

स्वीकृत

दयवन्त्दी
११

10. प्रदे श रे खा मनमन्त्रकको कामािरम

२०

प्रदे श सयकाय अन्त्तगितको स्थामी दयवन्त्दी सॊख्मा

50

३७6०

कैर्पमत

प्रदे श अन्त्तगित यहेका अस्थामी प्रकृमतका कामािरम/मनकामहरुको स्वीकृत तेरयज र्ववयण
क्र.सॊ .
1.

स्वीकृत

कामािरमको नाभ

कैर्पमत

दयवन्त्दी

प्रदे श नीमत तथा मोजना आमोग, हेटौंडा

22

2.

घये र ु तथा साना उद्योग र्वकास समभमत, याभेछाऩ

7

3.

घये र ु तथा साना उद्योग र्वकास समभमत, नुवाकोट

11

4.

घये र ु तथा साना उद्योग र्वकास समभमत, मसन्त्धुरी

9

5.

घये र ु तथा साना उद्योग र्वकास समभमत, मसन्त्धुऩाल्चोक

9

6.

घये र ु तथा साना उद्योग र्वकास समभमत, दोरखा

11

7.

घये र ु तथा साना उद्योग र्वकास समभमत, यसुवा

8.

ऩमिटन र्वकास आमोजना, भकवानऩुय

9.

औद्योमगक र्वकास प्रखशऺण प्रमतिान, खचतवन

भु.भ तथा भ.ऩ.को
2075/12/13 को मनणिमफाट
काजफाट

8
15

10. व्मवसार्मक तथा मसऩ र्वकास तामरभ केन्त्र, भकवानऩुय
11. व्मवसार्मक तथा मसऩ र्वकास तामरभ केन्त्र, धाददङ्ग

0
25

र्ववयण अनुसाय अस्थामी /कयाय

14

12. योजगाय सूचना केन्त्र, हेटौंडा

3

13. जनता आवास आमोजना, मसन्त्धर
ु ी

8

14. जनता आवास आमोजना, काभ्रे

11

15. जनता आवास आमोजना, नुवाकोट

11

16. जनता आवास आमोजना, खचतवन

13

17. फार सुधाय गृह, भकवानऩुय

2075/7/18 को दयफन्त्दी

4

18. साविजमनक मनभािण इकाई, धुमरखेर

17

19. साविजमनक मनभािण इकाई, गजुयी

16

20. शर्हद प्रकृमत प्रमतिान, थानकोट, काठभाडौं

51

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

