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प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) ननर्मावली , २०७४ 

                               

                              प्रदेश सरकार , मन्त्रिपररषदबाट स्वीकृत नमनत M २०७४/११/०६ 

 

नेपालको संववधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश नम्बर ७ को 
प्रदेश सरकारवाट सम्पाददत कार्यलाई व्र्वन्त्स्ित गनय वाञ्छनीर् भएकोले प्रदेश सरकार, 
मन्त्रिपररषद्ले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनका लानग देहार्को ननर्मावली बनाई स्वीकृत गरेको 
छ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारन्त्म्भक 

 

१. संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः(१) र्स ननर्मावलीको नाम “ प्रदेश नम्वर ७ प्रदेश सरकार 
(कार्यसम्पादन) ननर्मावली, २०७४” रहेकोछ। 

 (२) र्ो ननर्मावली तरुुरत प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः (१) ववषर् वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा र्स ननर्मावलीमाः- 
(क) “मन्त्रिपररषद्” भन्नाले प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश मन्त्रिपररषद् सम्झन ुपछय ।  

(ख) “मरिी” भन्नाले मखु्र् मरिी वा मरिी सम्झन ु पछय र सो शब्दले स्वतरि रुपमा 
मरिालर्को कार्यभार सम्हाल्ने राज्र्मरिीलाई समेत जनाउँछ । 

(ग)  “मरिालर्” भन्नाले कार्यववभाजन ननर्मावली बमोन्त्जम तोवकएको मरिालर् सम्झन ु
पछय। 

(घ)  “मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव” भन्नाले प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकारको प्रमखु सन्त्िव सम्झन ु
पछय । 

(ङ)  “सन्त्िव” भन्नाले प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकारको सन्त्िव सम्झन ु पछय र सो शब्दले 
प्रदेश सरकारको सन्त्िव सरहको अरर् अनधकृत समेतलाई जनाउँछ । 

(ि)  “कार्यववभाजन ननर्मावली” भन्नाले प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्यववभाजन)   
ननर्मावली, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(छ)  “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछय । 

३.  कामको फछर्ौटः र्स ननर्मावलीमा भएका व्र्वस्िाको प्रनतकूल नहनुे गरी प्रदेश सरकारको 
कामको फछ् ्र्ौट देहार् बमोन्त्जम हनुेछः- 

(क)  पररच्छेद — २ को व्र्वस्िा अनसुार मरिालर्बाट, 

(ख)  पररच्छेद — ३ को व्र्वस्िा अनसुार मखु्र्मरिीबाट, 

(ग)  पररच्छेद — ४ को व्र्वस्िा अनसुार मन्त्रिपररषद् बाट, 
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पररच्छेद–२ 

मरिालर्बाट कामको फछर्ौट 

 

४.  मरिीबाट कामको फछर्ौटः कार्यववभाजन ननर्मावली अनसुार सम्बन्त्रधत मरिालर्को लानग 
तोवकएको कामको फछर्ौट गदाय अरु मरिालर्सँग परामशय गने र मन्त्रिपररषद् मा पेश गने 
ववषर्का हकमा र्स ननर्मावलीमा व्र्वस्िा भए बमोन्त्जम गनुय पनेछ । अरर् कुराका हकमा 
र्स ननर्मावली बमोन्त्जम मरिी वा ननजको ननदेशन तिा सामारर् ननर्रिणमा ननर्म ५ बमोन्त्जम 
फछर्ौट गररनछे । 

तर, 

(क)  आफ्नो मरिालर्सँग सम्बन्त्रधत महत्वपूणय सन्त्म्झएका ववषर्मा ननणयर् गनुय वा आदेश 
ददन ुअगावै मखु्र् मरिीसगँ परामशय गनुय प्रत्रे्क मरिीको कतयव्र् हनुछे । 

(ख) प्रिनलत कानूनमा कुनै काम खास अनधकारीले फछर्ौट गने भनी वकवटएको रहेछ भने 
सो बमोन्त्जम गनय र्स उपननर्मको कुनै कुराले बाधा पु्  र्ाउने छैन । 

५.  अनधकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) मरिीले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्रे् केही अनधकार राज्र्मरिी वा 
सहार्क मरिीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नछे । 

(२) मरिीले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्रे् केही अनधकारआफ्नो मातहतको सन्त्िवलाई 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

(३) सन्त्िवले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्रे् केही अनधकार आफ्नो मातहतका अनधकृत 
कमयिारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

(४) उपननर्म (१), (२) वा (३) बमोन्त्जम अनधकार प्रत्र्ार्ोजन गने प्रविर्ा नलन्त्खत रुपमा 
हनुपुनेछ र एकपटक अनधकार प्रत्र्ार्ोजन गरी सकेपनछ ववशषे कारण परी अनधकार 
पनुः वफताय नलन ु पने भएमा अनधकार वफताय नलने अनधकृतले आफूभरदा एक तह 
मानिका अनधकृतको नलन्त्खत रुपमा स्वीकृनत नलएर माि वफताय नलन सक्नछे । 
ववभागीर् मरिीले प्रत्र्ार्ोन्त्जत अनधकार पनुः वफताय नलन ु परेमा मखु्र्मरिीसमि पेश 
गनुयपनेछ । 

(५) आफूलाई प्रत्र्ार्ोन्त्जत अनधकार प्रर्ोग गनुय सम्बन्त्रधत अनधकारीको न्त्जम्मेवारी र कतयव्र् 
हनुेछ । 

६. सम्बन्त्रधत मरिालर्सगँ परामशयः कुनै ववषर् वा काम एकभरदा बढी मरिालर्सँग सम्बन्त्रधत 
भएमा देहार्को कार्यववनध पूरा नगरी सो ववषर्मा कुनै ननणयर् गनय वा आदेश ददन वा कुनै सूिना 
प्रकाशन गनय हुदैँनः— 

(क) ननर्म(२६ ) बमोन्त्जमको मन्त्रिपररषद्को सनमनतमा प्रस्ततु गनुय पने ववषर् भए सो सनमनतमा 
प्रस्ततु नगरी वा¸ 

(ख) मन्त्रिपररषदमा पेश गनुय पने ववषर् बाहेक अरर् ववषर्मा सम्बन्त्रधत मरिालर्को सहमनत 
हनु नसकेमा  मखु्र्मरिीबाट ननकासा नभई । 
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स्पष्टीकरणः कुनै एक मरिालर्बाट हनुे ननणयर् वा आदेशले अको  मरिालर्लाई तोवकएको कार्यमा 
असर पने भएमा त्र्स्तो ववषर् एकभरदा बढी मरिालर्सगँ सम्बन्त्रधत भएको सम्झन ुपछय । 

७. मखु्र् रर्ार्ानधवक्तासगँ परामशयः सरकारी काम कारवाहीको नसलनसलामा देन्त्खन आएको कानूनको 
व्र्ाख्र्ा सम्बरधी प्रश्नका सम्बरधमा मन्त्रिपररषद्ले मखु्र् रर्ार्ानधवक्तासँग परामशय गनय सक्नेछ। 
मखु्र् रर्ार्ानधवक्ताले व्र्क्त गरेको रार्को एक प्रनत महारर्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्मा पठाउन ु
पनेछ । 

८. आनियक मानमला तिा र्ोजना मरिालर्सगँ परामशयः(१) कुनै मरिालर्ले देहार्का ववषर्मा कुनै 
ननणयर् गनुय , आदेश ददन ुवा सूिना ननकाल्न ुअगावै अनियक मानमला तिा र्ोजना मरिालर्सँग 
परामशय नलन ुपनेछ । 

(क) राजश्व वा अरर् सरकारी रकम सम्बरधी ववषर्मा, 
(ख) ववननर्ोजन ऐन अरतगयत शीषयक उपशीषयकमा ननददयष्ट नगररएका रकम खिय गने ववषर्मा, 
(ग) आनियक मानमला तिा र्ोजना मरिालर्को पूवयस्वीकृनत आवश्र्क पने रकम खिय गने 

ववषर्मा, 
(घ) प्रदेश सरकारी सेवाका पदहरुको संख्र्ा वृवि गने वा वतयमान पदको स्तर बढाउने,  
(ङ) प्रदेश सरकारी कमयिारीहरुको तलब, भत्ता र अरर् सवुवधा िपघट गने, 

(ि) प्रदेश सरकारको स्वानमत्वमा रहेका संस्िालाई ऋण, अनदुान वा सहार्ता उपलब्ध गराउन,े 

९. आरतररक मानमला तिा कानून मरिालर्सगँ परामशयः   (१) देहार्का ववषर्मा ननणयर् नलन ुपदाय 
आरतररक मानमला तिा कानून मरिालर्संग परामशय गनुय पनेछ — 

(क) प्रदेश सरकारले प्रिनलत कानून अरतरगत वनाउन ुपने वा जारी गनुयपने ननर्म,आदेश ,ननदेन्त्शका 
वा कार्यववनध , 

(ख) सरकारी काम कारवाहीको नसलनसलामा देन्त्खन आएका कानूनको व्र्ाख्र्ा सम्वरधी प्रश्न , 

(ग) कुनै ववधेर्क वा संववधानको धारा २०२ वमोन्त्जम जारी हनुे अध्र्ादेश सम्वरधी ववषर् , 

(घ) प्रदेश सरकारको सरोकार भएको मदु्दा मानमला सम्वरधी ववषर् , 

(२) प्रिनलत कुनै कानूनमा संशोधन गनय वा नर्ाँ कानून बनाउन आवश्र्क परेमा सम्बन्त्रधत 
मरिालर्ले देहार्का कुराहरु दशायई आरतररक मानमला तिा कानून मरिालर्को रार् नलन ु
पनेछः— 

 (क) कानून बनाउन ुपने आवश्र्कता,  
(ख) प्रस्ताववत कानूनमा समावेश गररनपुने ववषर् । 

 (३) प्रदेश प्रशासन, शान्त्रत सवु्र्वस्िा एवं गहृ प्रशासनको काम, कतयव्र् अनधकार र उत्तरदावर्त्व 
िपघट गने कार्य गदाय आरतररक मानमला तिा कानून मरिालर्को परामशय नलन ुपनेछ । 

१०. अरर् मरिालर्हरुसगँ परामशयः र्स ननर्मावलीमा कुनै मरिालर् वा ननकार्सँग परामशय नलनपुने 
भनी वकटानी साि तोवकएकोमा सोही बमोन्त्जम र र्स ननर्मावलीमा परामशय नलन ु पने भनी 
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नतोवकएकोमा पनन कार्यववभाजन ननर्मावलीमा कुनै मरिालर्ले गने गरी तोवकएको कामका 
सम्बरधमा त्र्स्तो मरिालर्को परामशय नलन ुपनेछ । 

११. ववधेर्क वा अध्र्ादेशसम्बरधी कार्यववनधः (१) प्रदेश सरकारबाट प्रस्ततु हनु े ववधेर्क वा जारी 
हनुे अध्र्ादेशको हकमा ववधेर्क वा अध्र्ादेशको नसिारत स्वीकृनतको लानग वववरण सवहत 
मन्त्रिपररषद् मा प्रस्ताव पेशगनुय पनेछ । 

तर प्रिनलत ऐनमा संशोधनको कारवाही गदाय नसिारत र मस्र्ौदा दवैुको स्वीकृनतको लानग 
मस्र्ौदा सवहत एकै पटक प्रस्ताव पेश गनय सवकनछे । 

(२) उपननर्म (१) बमोन्त्जम पेश भएको प्रस्तावमा मन्त्रिपररषद्को स्वीकृनत प्राप्त भएपनछ 
सम्बन्त्रधत मरिालर्ले ववधेक वा अध्र्ादेशको मस्र्ौदा तर्ार गनुयपनेछ र मस्र्ौदा 
स्वीकृनतको लानग मन्त्रिपररषद् मा पनुः पेश गनुयपनेछ । 

(३) उपननर्म (२) बमोन्त्जम पेश भएको ववधेर्कको मस्र्ौदामा मन्त्रिपररषद् वाट स्वीकृनत प्राप्त 
भएपनछ प्रदेश सभाको अनधवेशन िनलरहेको अवस्िामा सम्बन्त्रधत मरिालर्ले प्रदेशसभा 
सन्त्िवालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपननर्म (३) बमोन्त्जम ववधेर्क सम्बन्त्रधत मरिीले प्रदेश सभामा पेश गनुयपनेछ । 

(५) संववधान बमोन्त्जम अध्र्ादेश जारी गनुय पने अवस्िामा सम्बन्त्रधत मरिालर्ले प्रदेश 
मन्त्रिपररषदमा पठाउन ुपनेछ । 

१२. ववषर्वस्त ुपठाउन ुपनेः कुनै मरिालर्ले कुनै ऐन अरतगयत बनाउन ुपने ननर्म वा जारी गनुय पने 
आदेशको लानग मन्त्रिपररषद् मा पेश गनुय पूवय सोसँग सम्बन्त्रधत ववषर्वस्त ु खलुाई पठाउन ु
पनेछ। 

१३. राजस्व र व्र्र्को अनमुान (बजेट) र करसम्बरधी प्रस्तावः (१) आनियक मानमला तिा र्ोजना  
मरिालर्ले प्रत्रे्क वषय तोवकएको नमनतमा वावषयक बजेट तर्ार पानुय पनेछ । त्र्स्तो बजेट 
ववननर्ोजन ववधेर्क स्वीकृत भएपनछ माि स्वीकृनत भएको मानननेछ । 

(२) बजेटसँग अरतरननहीत ववषर्वस्त ु अत्र्रत गोप्र् रान्त्खन े छ र प्रदेश सभामा पेश नभएसम्म 
बजेटसम्बरधी कुनै कुरा प्रकाशन गररने वा त्र्सको सरदभय उल्लेख गररने वा अरर्ि पठाइन े
छैन । 

तर कुनै मरिालर्ले पेश गरेको कुनै र्ोजनाको खिय बजेटमा समावेश नहनुे भएमा बजेट पेश हनु ु
अगावै आनियक मानमला तिा र्ोजना मरिालर्ले सम्बन्त्रधत मरिालर्लाई सोको जानकारी ददन ु
पनेछ । 

(३) आनियक मानमला तिा र्ोजना मरिीले प्रत्रे्क आनियक वषयमा संववधानको धारा २०७ बमोन्त्जम 
राजश्व र व्र्र्का अनमुान तिा कर सम्बरधी प्रस्ताव प्रदेश सभासमि पेश गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद–३ 

मखु्र् मरिीबाट कामको फछर्ौट 

 

१४. मखु्र् मरिीको काम, कतयव्र् र अनधकारः (१) नपेालको संववधान र अरर् प्रिनलत कानूनको 
अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्र्वस्िाको सामारर् ननदेशन, ननर्रिण र सञ्चालन गने अनभभारा 
मखु्र्मरिीको हनुछे । 

(२) मखु्र्मरिीको अरर् काम, कतयव्र् र अनधकार देहार्बमोन्त्जम हनुेछः- 
(क) ववनभन्न मरिालर् तिा अरतगयतका कार्ायलर्हरुमा प्रदेश सरकारको नीनत, ननणयर् तिा 

प्रिनलत कानून बमोन्त्जम कार्यसञ्चालन भइरहेको छ वा छैन ननरीिण गने र सो 
नभएको भए गनय लगाउने । 

(ख) महत्वपूणय प्रदेश नीनतसम्बरधी कुरामा ववनभन्न मरिालर्हरुको कार्यमा समरवर् 
ल्र्ाउने । 

(ग) संघ तिा स्िानीर् तहसगँ आवश्र्क समरवर् कार्म गने ।  

(घ) समर्-समर्मा मरिीहरुलाई ननदेशन ददने र त्र्सको प्रगनत वववरण नलने ।  

(३) मखु्र्मरिी अनपुन्त्स्ित रहेको अवस्िामा र्स ननर्मावली बमोन्त्जम मखु्र्मरिीले सम्पादन 
गने काम ननजले तोकेको वररष्ठ मरिीले गनेछ । 

(४) कुनै मरिीको अनपुन्त्स्िनतमा त्र्स्तो मरिीले सम्पादन गने काम मखु्र् मरिीले तोकेको 
अरर् मरिीले गनेछ । 

१५. मखु्र्मरिीले ननणयर् ददनःे(१) मन्त्रिपररषदमा पेश भई ननणयर् हनु े ववषर्मा बाहेक दईु वा 
दईुभरदा बढी मरिालर्हरुबीि कुनै ववषर्मा मतभेद हनु गएमा मखु्र्मरिीको ननणयर् अन्त्रतम 
हनुेछ ।  

(२) उपननर्म (१) बमोन्त्जम मतभेद भएको ववषर् ननणयर्को लानग प्रमखु सन्त्िवले मखु्र्मरिी समि 
पेश गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

मन्त्रिपररषद् वाट कामको फछर्ौट 

 

१६. मन्त्रिपररषदमा पेश गनुयपने ववषर्ः (१) अनसूुिी १ मा उन्त्ल्लन्त्खत ववषर्हरुको ननणयर् गदाय 
त्र्स्ता ववषर् ननणयर् गनय मन्त्रिपररषद् मा प्रस्ताव पेश गनुयपनेछ । 

तर त्र्स्ता ववषर्हरु मध्रे् कुनै ववषर्मा ननर्म  २६ बमोन्त्जम गदठत सनमनतबाट ननणयर् नलन सक्न े
गरी मन्त्रिपररषद्ले न्त्जम्मेवारी समु्पन सक्नेछ । 

(२) कुनै एक मरिालर्ले उपननर्म (१) बमोन्त्जम प्रस्ततु गनुय पने प्रस्तावको ववषर् अरर् 
मरिालर्सँग पनन सम्बन्त्रधत भएमा त्र्स्तो मरिालर्को रार्सवहत पेश गनुय पनेछ । 
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(३) मन्त्रिपररषदमा प्रस्ततु भएको प्रस्तावका सम्बरधमा मन्त्रिपररषद् वाट मन्त्रिपररषद् सनमनतको 
रार्माग भएमा सम्बन्त्रधत मन्त्रिपररषद् सनमनतको नसफाररससवहत मन्त्रिपररषद्को ननणयर्ािय 
पेश गनुय पनेछ । 

(४) मखु्र्मरिीले अरर्िा आदेश ददएकोमा बाहेक उपननर्म (१) अरतगयतका ववषर्हरु 
मन्त्रिपररषद्को ननणयर्को लानग पेश गदाय अनसूुिी–२ बमोन्त्जमको ढाँिामा सम्बन्त्रधत 
सन्त्िवले प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । 

१७. प्रस्तावसाि संलग्न हनुपुने कागजपिः (१) ननर्म १६ को उपननर्म (१) बमोन्त्जम 
मन्त्रिपररषद्को ननणयर्ािय कुनै ववषर् पेश गनुयपदाय सन्त्िवले सम्बन्त्रधत मरिीको स्वीकृनत नलई सो 
ववषर्सँग सम्बन्त्रधत आवश्र्क वववरणसमेत समावेश गरी मन्त्रिपररषद्ले ननधायरण गरेको संख्र्ामा 
प्रस्ताव तर्ार गरी आफ्नो दस्तखत सवहत मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव समि पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपननर्म (१) बमोन्त्जमको प्रस्तावसाि पठाएका कागजपिहरु कानूनसम्मत तिा पर्ायप्त 
छर छैनन ् जाँच्न े र कानूनसम्मत वा पर्ायप्त नभएमा ननर्नमत वा पर्ायप्त बनाउन े काम 
मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवको हनुछे । 

(३) उपननर्म (१) बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवकहाँ प्राप्त हनु आएको प्रस्ताव मखु्र्मरिीको 
ननदेशनको अधीनमा रही प्रािनमकतािम ननधायरण गरी ननणयर्को लानग मन्त्रिपररषद् मा पेश 
गनुयपनेछ । 

१८. कार्यसूिीको ववतरणः (१) ननर्म १६ वा ननर्म १७ बमोन्त्जम प्राप्त प्रस्तावहरुको आधारमा 
मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले मन्त्रिपररषद् मा छलफल हनुे ववषर्को कार्यसूिी मखु्र्मरिीद्वारा ननधायररत 
तररका अनसुार तर्ार गनेछ ।तर, मखु्र्मरिीले अरर्िा आदेश ददएकोमा प्रस्तावको रुपमा पेश 
नगररएको ववषर्लाई पनन कार्यसूिीमा समावेश गनय सवकनछे । 

(२) सामारर्तः मन्त्रिपररषद्को बैठक बस्न ुभरदा िौबीस घटाटा अगावै बैठकको कार्यसूिी तिा 
तत्सम्बरधी कागजातहरु मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले प्रत्रे्क मरिीलाई ववतरण गरी सक्न ु
पनेछ । 

(३) मखु्र्मरिीले अनमुनत ददएकोमा बाहेक कार्यसूिीमा नपरेको ववषर् मन्त्रिपररषद्को बैठकमा 
पेश हनुे छैन । 

(४) कुनै अवस्िामा कुनै ववषर्को महत्व संवेदनशीलता वा गाम्भीर्य हेरी मन्त्रिपररषद्को 
बैठकमा छलफल हनु ेप्रस्ताव ववतरण नगनय पनन सवकनछे । र्स्तो अवस्िामा सम्बन्त्रधत 
ववषर्को सूिना नलन्त्खत वा मौन्त्खक रुपमा ददन सवकनेछ । 

१९. मन्त्रिपररषद्को बैठकः (१) मखु्र्मरिीको ननदेशन बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले 
मन्त्रिपररषद्को बैठक बोलाउनेछ। 

(२) मखु्र्मरिीले मन्त्रिपररषद्को बैठकको अध्र्िता गनेछ । 

(३) मखु्र्मरिीले अनमुनत ददएको अवस्िामा राज्र्मरिी र सहार्क मरिी समेत मन्त्रिपररषद्को 
बैठकमा उपन्त्स्ित हनु सक्नछेन।् 
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२०. छलफल र ननणयर्को अनभलेखः मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव मन्त्रिपररषद्को बैठकमा उपन्त्स्ित हनुेछ र 
मन्त्रिपररषद् बाट भएका ननणयर्को अनभलेख तर्ार गनेछ । 

तर छोटो अवनधका लानग मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव अनपुन्त्स्ित रहेको अवस्िामा मखु्र्मरिी तिा 
मन्त्रिपररषद्को कार्ायलर्को वररष्ठ सन्त्िव वैठकको ननणयर्को अनभलेख तर्ार गनेछ । 

२१. ननणयर्को अनभलेख ववतरणः (१) मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले मन्त्रिपररषद्को बैठक समाप्त भएको 
सामारर्तः िौबीसघटाटा नभि ननणयर्को अनभलेखको एक प्रनत प्रत्रे्क मरिीलाई पठाउन ुपनेछ र 
कुनै मरिीको वविारमा त्र्समा संशोधन हनुपुछय भने्न लागेमा अनभलेख प्राप्त भएको िौबीस 
घटाटानभि आफ्नो सझुाव सवहत मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव समि पठाउन ुपनेछ । 

(२) मन्त्रिपररषद्को ननणयर्को एक प्रनत राज्र्मरिी तिा सहार्क मरिीहरुलाई पनन पठाइनछे। 

(३) उपननर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापनन मखु्र्मरिीको ननदेशनमा 
मन्त्रिपररषद्को कुनै बैठकको केही वा सम्पूणय ननणयर् ववतरण नगनय पनन सवकनछे । 

२२. ननणयर्को अनभलेख संशोधनः ननर्म २१ को उपननर्म (१) बमोन्त्जम कुनै मरिीबाट 
मन्त्रिपररषद्को ननणयर्का सम्बरधमा कुनै संशोधन सम्बरधी सझुाव प्राप्त भएमा मखु्र्मरिीबाट 
भएको ननदेशन बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले अनभलेख सच्र्ाई त्र्स्तो संशोधनको व्र्होरा 
सबै मरिीहरुलाई पठाउनपुनेछ । 

२३. मन्त्रिपररषद्को ननणयर्को कार्ायरवर्नः (१) अनसूुिी— १ मा लेन्त्खएका ववषर्हरुमा 
मन्त्रिपररषद्को ननणयर् भएपनछ कार्ायरवर्न हनुछे । 

(२) मन्त्रिपररषद्को ननणयर् भएपनछ कार्ायरवर्न भए वा नभएको सम्बरधमा मखु्र्मरिीको 
ननदेशन बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले अनगुमन गरी प्रधानमरिी समि पेश गनेछ ।  

२४. ननणयर्को अनभलेख पठाउनःे मन्त्रिपररषद्को ननणयर्को अनभलेख तर्ार भएपनछ मन्त्रिपररषद्को 
सन्त्िवले ननणयर्को एक प्रनत कार्ायरवर्नका लानग सम्बन्त्रधत सन्त्िव कहाँ पठाउन ुपनेछ । 

२५. मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले अनभलेख राख्ःे मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले देहार्का कागजपिहरुको 
अनभलेख राख्पुनेछः— 

(क) ननर्म १६ मा उन्त्ल्लन्त्खत सबै कागजपिहरुको एक एक प्रनत, 

(ख) ननर्म १८,१९,२०,२१ र २२ अरतगयत तर्ार गररएका अनभलेखहरु  

२६. मन्त्रिपररषद् सनमनतको गठनः (१) मन्त्रिपररषद्समि पेश भएका प्रस्तावहरुमध्रे् मन्त्रिपररषद्ले 
ननदेशन गरे बमोन्त्जमका प्रस्तावहरुमा मन्त्रिपररषद्को तफय बाट ननणयर् नलन,े मन्त्रिपररषद्को 
कार्यसम्पादनमा रार्, सझुाव र सल्लाह ददने र मन्त्रिपररषद्लाई सहर्ोग गने प्रर्ोजनको लानग 
देहार् बमोन्त्जमका मन्त्रिपररषद् सनमनतहरु रहने छन।् 

(क) राजनैनतक सनमनत 

(ख) प्रशासन तिा ववधेर्क सनमनत 

(ग) आनियक¸ सामान्त्जक तिा पूवायधार सनमनत 

(२) उपननर्म (१) बमोन्त्जमका मन्त्रिपररषद् सनमनतमा मन्त्रिपररषद्ले तोके बमोन्त्जमका 
मरिीहरु सदस्र्को रुपमा रहनेछन।् 
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(३) मन्त्रिपररषद्ले तोकेको मरिी सनमनतको संर्ोजक हनुेछ । 

(४) मन्त्रिपररषद् सनमनतको बैठकमा छलफल हनुे ववषर्सँग सम्बन्त्रधत मरिी त्र्स्तो 
सनमनतको सदस्र् नभए पनन सो ववषर्को प्रर्ोजनको लानग ननज स्वतः त्र्स्तो सनमनतको 
सदस्र् भएको मानननेछ । 

(५) सनमनतका आवश्र्कता अनसुार सदस्र् नरहेका मरिी, राज्र्मरिी वा सहार्कमरिी, 
सम्बन्त्रधत ववषर्का ववशेषज्ञ, सम्बन्त्रधत मरिालर्का सन्त्िव वा अरर् सम्बि 
पदानधकारीलाई मन्त्रिपररषद् सनमनतको बैठकमा आमरिण गनय सवकनेछ । 

(६) सनमनतका संर्ोजक मरिीबाट बैठकको अध्र्िता हनुेछ । सनमनतको संर्ोजक मरिीको 
अनपुन्त्स्िनतमा बैठकको अध्र्िता बैठकमा उपन्त्स्ित मरिीहरुमध्रे् वररष्ठ मरिीले 
गनेछ। 

(७) मन्त्रिपररषद् तिा मखु्र्मरिीको कार्ायलर्का सन्त्िवहरुमध्रे् प्रमखु सन्त्िवले तोकेको 
सन्त्िवले मन्त्रिपररषद् सनमनतको बैठकमा उपन्त्स्ित भई ननणयर्को अनभलेख तर्ार गरी 
प्रमान्त्णत गनुय पनेछ । तर राजनैनतक सनमनतको सन्त्िव मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव हनुछे । 

(८) उपननर्म (१) बमोन्त्जमको सनमनतहरुको कार्य िेि अनसूुिी–३ मा उल्लेख भए 
बमोन्त्जम हनुेछ । 

(९) मन्त्रिपररषद् सनमनतको अनधकार मन्त्रिपररषद् वाट तोवकए बमोन्त्जम हनुछे । 

(१०) र्स ननर्मावली बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद्ले मन्त्रिपररषद् सनमनतबाट ननणयर् गने भनी 
ननणयर् गरेको ववषर्मा मन्त्रिपररषद् सनमनतले गरेको ननणयर् मन्त्रिपररषद्ले गरेको 
ननणयर्सरह मानननेछ । 

(११) र्स ननर्ममा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापनन कुनै खास प्रर्ोजनको लानग कुनै 
खास कार्यिेि तोकी मन्त्रिपररषद्ले छुटै्ट मन्त्रिपररषद् ववशषे सनमनत गठन गनय सक्नछे। 

(१२) उपननर्म (११) बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद् ववशेष सनमनत गठन भएकोमा त्र्स्तो सनमनतको 
कार्यिेिगत शतयहरु (टमयस अफ ररफरेरस) त्र्सरी गठन गदायका बखत मन्त्रिपररषद्ले 
तोकेबमोन्त्जम हनुछे । 

२७. मरिीहरुसगँ रहेको कागजपिको फेहररस्त राख्ःे (१) प्रत्रे्क मरिी, राज्र्मरिी र 
सहार्कमरिीले देहार्का कागजपिको फेहररस्त राख् ुपनेछः- 

(क) मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले पठाएको मन्त्रिपररषद्को बैठकको कार्यसूिी, ननणयर् र 
तत्सम्बरधी अरर् कागजपिहरु, 

(ख) मन्त्रिपररषद् सनमनतले पठाएका कागजपिहरु, 

(ग) ववनभन्न ववषर्हरुमा भएका महत्वपूणय र संवेदनशील पिािार, ननणयर् वा प्रनतवेदनहरु, 

(२) उपननर्म (१) बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवले प्रत्रे्क मरिी, राज्र्मरिी र सहार्क 
मरिीलाई पठाएका सबै कागजपिको फेहररस्त राख् ुपनेछ । 

२८. कार्यभार मकु्त भएपनछ कागज वफताय गनुयपनेः (१) जनुसकैु कारणले आफ्नो पदको कार्यभारबाट 
मकु्त भएपनछ ननर्म २७ को उपननर्म (१) बमोन्त्जम आफूसँग रहेको सबै कागजपिहरु 
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फेहररस्तसाि प्रत्रे्क मरिी, राज्र्मरिी र सहार्कमरिीले तरुुरतै मखु्र्मरिी तिा मन्त्रिपररषद्को 
कार्ायलर्मा वफताय गनुय पनेछ । 

(२) कुनै मरिी, राज्र्मरिी वा सहार्क मरिीले िाहेमा आफू कार्यभारबाट मकु्त हनु ुअगावै 
पननत्र्स्ता कागजपिहरु वफताय गनय सक्नछे । 

(३) र्स ननर्म बमोन्त्जम वफताय नआएका कागजपिहरुको हकमा मन्त्रिपररषद् वाट भएको 
ननणयर्अनसुार हनुेछ। 

२९. प्रवक्ता तोक्नःे (१) मन्त्रिपररषद्ले आफूले सम्पादन गने वा सम्पादन गरेका कार्य सावयजननक 
जानकारीमा ल्र्ाउने प्रर्ोजनको लानग कुनै मरिीलाई प्रवक्ता तोक्न सक्नछे । 

(२)  र्स ननर्मावलीमा अरर्िा व्र्वस्िा भएकोमा बाहेक मन्त्रिपररषद्को प्रवक्ताको काम, 

कतयव्र्देहार् बमोन्त्जम हनुेछः 
(क) सरुिाको दृवष्टले गोप्र् राख्पुने वा संवेदनशील प्रकृनतका ननणयर्बाहेक अरर् ववषर्मा 

मन्त्रिपररषद् वाट भएका ननणयर् सावयजननक गने । 

(ख) मन्त्रिपररषद् वाट जारी गनुयपने सावयजननक महत्वका सूिना, वक्तव्र्, ववज्ञनप्त आदद 
सावयजननक गने । 

(ग) मन्त्रिपररषद्ले तोकेको अरर् कार्य गने । 

३०. मन्त्रिपररषद् मा भएको कारबाही प्रकट गनय र प्रकाशन गनय ननषधेः (१) मन्त्रिपररषद् सम्बरधी 
कामकारबाहीसँग सम्बन्त्रधत कागजातहरु गोप्र् रहने छन।् 

(२) उपननर्म (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत ववषर्हरुको जानकारी राख् तिा प्रर्ोग गने अनधकार 
पाएका पदानधकारीले प्रदेश सरकारको स्वीकृनत नबना त्र्स्ता ववषर्मा आनधकाररक 
व्र्न्त्क्तलाई बाहेक अरर् कसैलाई कुनै वकनसमले जानकारी ददन वा प्रकट गनय हुँदैन । 
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पररच्छेद–५ 

ववववध 

३१. मरिालर्ले पठाउन ुपने वववरणः (१) मरिालर्ले प्रत्रे्क मवहना देहार् बमोन्त्जमका वववरणहरु 
मखु्र्मरिी तिा मन्त्रिपररषद्को कार्ायलर्मा पठाउन ुपनेछः—  

(क) मरिालर्बाट भए गरेका मखु्र् मखु्र् कामहरु, 

(ख) राजनीनतक, प्रशासननक र शान्त्रत सवु्र्वस्िाको न्त्स्िनत, 

(ग) आनियक,सामान्त्जक¸ पूवायधार¸ शासकीर् प्रबरधका ििेमा ववकनसत गनतववनधहरु, 

तर खटाड (ख) र (ग) मा उन्त्ल्लन्त्खत ववषर्िेिमा भएका महत्वपूणय तिा जरुरी कुरा 
सम्बन्त्रधत मरिालर्ले तत्कालै जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) मखु्र्मरिी तिा मन्त्रिपररषद्को कार्ायलर्ले समर्-समर्मा माग गरेका कागजात तिा 
वववरणहरु पनन सम्बन्त्रधत मरिालर्ले मखु्र्मरिी तिा मन्त्रिपररषद्को कार्ायलर्मा 
पठाउन ुपनेछ । 

(३) संघसंग सम्बन्त्रधत ननणयर्  . 
३२.प्रदेश प्रमखुलाई जानकारी गराउन ु पनेःमन्त्रिपररषद्ले ननणयर् गरेका देहार्का ववषर्हरू प्रदेश 

प्रमखुलाई जानकारी गराउन ुपनेछः– 

(क) संववधान तिा प्रिनलत काननु बमोन्त्जम प्रदेशप्रमखुबाट कार्यसम्पादन हनु े वा प्रदेश 
प्रमखुबाट ननणयर् वा आदेश हनुपुने ववषर्, 

(ख) प्रदेश सरकारको आर्–व्र्र्को वावषयक वववरण (बजेट), 
(ग) नर्ाँ प्रदेश ऐन बनाउने वा ववद्यमान प्रदेश ऐन संशोधन गने ववषर्, 

(घ) प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा समि पेश गने वावषयक नीनत तिा कार्यिम . 

३३. जवाफदेही हनुःे (१) र्स ननर्मावलीको पालना गने, गराउने कतयव्र् र न्त्जम्मेवारी मन्त्रिपररषद्को 
सन्त्िव र मरिालर् एवं अरर् ननकार्का सन्त्िवहरुको हनुछे । 

(२) र्स ननर्मावलीको पालना भए वा नभएको सम्बरधमा मन्त्रिपररषद्को सदस्र् र 
सन्त्िवको हकमा मखु्र्मरिी र मरिालर् एवं अरर् ननकार्का सन्त्िवको हकमा 
मन्त्रिपररषद्का सन्त्िवले अनगुमन गने छन।् 

३४. मन्त्रिपररषद्को ननणयर् प्रमान्त्णत गने व्र्वस्िाः मन्त्रिपररषद्को ननणयर् देहार्का पदानधकारीबाट 
प्रमान्त्णत गररनेछः  

(क) मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव, 

(ख) मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवको अनपुन्त्स्िनतमा ननर्म २० बमोन्त्जम मन्त्रिपररषद्को बैठकमा 
उपन्त्स्ित हनुे सन्त्िव, 

३५. मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवः (१) प्रदेश सरकारको प्रमखु सन्त्िव मन्त्रिपररषद्को सन्त्िव हनुेछ । 

(२) र्स ननर्मावलीको अधीनमा रही मन्त्रिपररषद्को सन्त्िवको काम र कतयव्र् देहार् 
बमोन्त्जमहनुेछः 
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(क) प्रदेश सरकार मन्त्रिपररषद् वाट भएका ननणयर्हरु तिा मखु्र्मरिीबाट भएका ननदेशनहरु 
कार्ायरवर्न गने, गराउने र सोको अनगुमन गने । 

(ख) मखु्र्मरिीलाई प्रदेशको प्रशासननक, शान्त्रतसरुिा, आनियक तिा पूवायधार ववकास सम्बरधी 
महत्वपूणय ववषर्मा अवगत गराउने । 

(ग) प्रदेश सरकारका ववनभन्न मरिालर्, कार्ायलर्बीि समरवर् सदुृढ गने, सरकारी काम 
कारवाहीलाई िसु्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क ननदेशन ददन,े सपुररवेिण गने र 
अनगुमन गने । 

(घ) प्रदेशस्तरका ववकास आर्ोजनाहरु र सावयजननक सरोकारका ववषर्मा उत्पन्न वववाद 
सलु्झाउन सम्बन्त्रधत सबै पिसँग वाताय तिा समरवर् गरी ननकास ददन।े 

(ङ) प्रदेश सन्त्िवको ववदा, काज स्वीकृत गने । 

(ि) र्स ननर्मावलीबमोन्त्जम गनुयपने अरर् कार्य गने गराउने । 

(छ) मन्त्रिपररषद् वाट तोवकएका अरर् कार्यहरु गने । 

३६. ननणयर्को अनभलेख धलु्र्ाउनःे ननर्म २८ बमोन्त्जम कार्ायलर्मा वफताय हनु आएका कागजपिहरु 
मखु्र्मरिी तिा मन्त्रिपररषद्को कार्ायलर्ले धलु्र्ाउन सक्नेछ ।  

३७. सहर्ोग र समरवर्ः मन्त्रिपररषद्का सदस्र्ले आ-आफ्नो कार्यिेि नभि रही आपसमा वा अरर् 
पदानधकारीहरुसँग सहर्ोग र समरवर्को भावनाले काम गनुय पनेछ र आ-आफ्नो मातहतका 
कार्ायलर् वा अनधकारीहरुको कार्यिेिमा अनावश्र्क हस्तिेप गनय वा काममा वाधा पानय हुँदैन। 

३८. पिपात वा मरमोलावहजा गनय नहनुःे मन्त्रिपररषद्का सदस्र्हरु र मरिालर्का सन्त्िवले आ-
आफ्नो कतयव्र् पालना गदाय आ-आफ्नो मरिालर् र मातहतका कार्ायलर्हरुमा अननु्त्ित प्रभाव 
पारी आ-आफ्नो नातेदार ननर्कु्त गने, काजमा ल्र्ाउने वा सरुवा गनेजस्ता पिपातपूणय वा 
मरमोलावहजार्कु्त कुनै कार्यगनुय हुँदैन । 

३९. बैठकमा भाग नलन नहनुःे मन्त्रिपररषद्को कुनै बैठकमा छलफल हनुे कुनै ववषर्मा कुनै 
मरिीको ननजी स्वाियननहीत भएको अवस्िामा त्र्स्तो ववषर् उपर छलफल हुँदा त्र्स्तो मरिीले 
भाग नलन हुँदैन । 

४०. अरर् ववषर् सम्बरधीः र्स ननर्मावलीमा लेन्त्खएदेन्त्ख बाहेक प्रदेशको शासन संिालनसम्बरधी 
अरर् ववषर्माप्रदेश मन्त्रिपररषद्को ननणयर् बमोन्त्जम हनुेछ । 
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अनसूुिी–१ 

मन्त्रिपररषद् मा पेश गनुय पने ववषर्हरुः 
(ननर्म १६ सगँ सम्बन्त्रधत) 

 
 

1. नेपालको संववधान अरतगयत प्रदेश सरकारले बनाउनपुने ननर्म वा सो अरतगयत आदेश जारी गने, 

2. नेपालको संववधान बमोन्त्जम प्रदेश मन्त्रिपररषद्ले ननर्नु्त्क्त गने, 

3. प्रदेश सभामा पेश हनुे सरकारी ववधेर्क, 

4. प्रदेश सभामा पेश हनुे राजश्व र व्र्र्को अनमुान (बजेट) पूरक अनमुान र उधारो खिय, 
5. अरर् कर सम्बरधी प्रस्तावहरु, 

6. राजश्व छुट ददने (प्रिनलत काननुमा व्र्वस्िा भएकोमा बाहेक), 

7. अध्र्ादेश जारी गने, 

8. ऐन अरतगयत बनाउन ुपने ननर्म वा आदेश, 

9. प्रदेश सरकारले जारी गने कुनै पनन नीनत, 

10. कुनै ववषर्मा नीनतगत रुपमा ननणयर् गने वा त्र्स्तो नीनतमा पररवतयन गने, 

11. प्रादेन्त्शक मन्त्रिपररषद्को ननणयर् वमोन्त्जम भइरहेका काम कारवाहीमा पररवतयन गने, 

12. स्िार्ी प्रकृनतका प्रदेन्त्शक कार्ायलर्हरुको स्िापना, पररवतयन वा खारेज, सांगठननक संरिनाको 
पररवतयन वा स्िानारतरण गने, 

13. मरिी तिा प्रमखु सन्त्िवको ववदेश भ्रमण नसफाररस, 

14. प्रदेश ननजामती कमयिारी सम्बरधी देहार्का ववषर्हरुः 
क) प्रदेश ननजामती प्रशासनको गरुुर्ोजना तिा तत्सम्बरधी कार्यिमहरु, 

15. प्रदेश ननजामती सेवा तिा अरर् ववनभन्न सेवा अरतगयतका सेवा, समूह, उपसमूह पररवतयन गने, 

16. प्रदेश सरकारको स्वानमत्व वा ननर्रिणमा रहेका प्रानधकरण, संस्िान वा अरर् संगदठत संस्िा 
आददको अध्र्ि, महाप्रबरधक, प्रमखु कार्यकारी अनधकृतको ननर्नु्त्क्त तिा अवकाश गने, 

17. प्रदेश राष्ट्रसेवकहरुको पाररश्रनमक तिा सवुवधा ननधायरण गने, 

18. प्रिनलत काननु बमोन्त्जम प्रदेश सरकारबाट ननणयर् हनु ुपने अरर् ववषर्, 

19. मखु्र्मरिीले मन्त्रिपररषद् मा प्रस्ताव पेश गनय ननदेशन ददएको वा सम्बन्त्रधत मरिीले 
मखु्र्मरिीको अनमुनत नलई मन्त्रिपररषद् मा पेश गनय उन्त्ित ठह् र्ाएको ववषर्, 

20. मन्त्रिपररषद्को वैठकमा पेश गने भनी मरिीपररषद्ले ननणयर् गरेको ववषर्। 
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अनसूुिी–२ 

प्रस्तावको ढािँा 
(ननर्म १६ सगँ सम्बन्त्रधत) 

 
 

प्रदेश सरकार 

---------------------------------------- मरिालर् 

 
 

ववषर्ः– 

 
 

प्रस्ताव पेश गनय ववभागीर् मरिीबाट स्वीकृनत प्राप्त नमनतः 
 

१. ववषर्को संन्त्िप्त व्र्होराः 
 

२. प्राप्त परामशय तिा अरर् प्रासवङ्गक कुराः 
 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र मरिालर्को नसफाररसः 
 

४. ननणयर् हनुपुने व्र्होराः 
 
 

संलग्नःननदेन्त्शका 
........................ 

सन्त्िव 

प्रस्तावको प्रकरणमा रहन ेवववरण सम्बरधी ननदेन्त्शका 
 

१.  “ववषर्को संन्त्िप्त व्र्होरा”अरतगयत रहने वववरणः- 
ववषर्वस्तकुो पषृ्ठभनूम, र्सबारे पवहले कुनै ननणयर् भएको भए सोको वववरण, प्रस्ताववत ननणयर् 
कार्ायरवर्न प्रविर्ा, समर्ावनध, कार्यिेि, कार्ायरवर्न गने ननकार् र लाग्ने आनियक दावर्त्व समेत 
स्पष्ट उल्लेख गरी कुनै र्ोजनाको ववषर् भए सो बारे छोटकरी वववरण उल्लेख गने । 

 

२.  “प्राप्त परामशय तिा अरर् प्रासवङ्गक कुरा” अरतगयत मन्त्रिपररषद्का सनमनतहरु, मरिालर्हरु र 
अरर् ननकार्हरु लगार्त ववशेषज्ञहरुले ददएको परामशय समेत उल्लेख गने ।  

प्रस्तावमा उन्त्ल्लन्त्खत संघ संस्िा सम्बरधी वववरणका सािै, प्रस्ताववत ववषर्सँग सम्बन्त्रधत 
नक्सा,नडजाइन वा न्त्िि समावेश गरी सोको उल्लेख गने । 

 

३. “प्रस्ताव पेश गनुयपनायको कारण”र मरिालर्को नसफाररस अरतगयतः- 
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र्स ववषर्मा आइपरेको कदठनाइ र समस्र्ा, प्रस्ताववत ननणयर्को औन्त्ित्र् र आवश्र्कता तिा 
त्र्सबाट पनयसक्ने प्रभाव । 

प्रस्ताववत ववषर्मा प्रदेश सरकारको प्रिनलत नीनत, र्स ववषर्मा अरर् वैकन्त्ल्पक व्र्वस्िा गनय 
सवकने भए सोको वववरण । मरिालर्को स्पष्ट नसफाररसको व्र्होरा उल्लेख गनुय पदयछ । 

 

४. “ननणयर् हनुपुने व्र्होरा”:- 
जनु ववषर्मा जे जस्तो ननणयर् हनु प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्र्होरा उल्लेख गने । 
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अनसूुिी–३ 

मन्त्रिपररषद् सनमनतको कार्यििे 

(ननर्म २६ सगँ सम्बन्त्रधत) 
 
 

१. राजनीनतक सनमनतको कार्यििेः- 
1. प्रदेशको समग्र राजनीनतक न्त्स्िनतको समीिा सम्बरधी, 
2. प्रदेन्त्शक शान्त्रत प्रवियन र द्वरद्व व्र्वस्िापन सम्बरधी, 
3. प्रदेन्त्शक राजनीनतक कुरा समावेश भएका अरर् ववषर्, 

4. प्रदेन्त्शक शान्त्रत सरुिा तिा काननु र व्र्वस्िा सम्बरधी, 
5. प्रदेश सभाको ननवायिन तिा अरर् ननवायिनसम्बरधी, 
6. प्रदेश सरकारमा संलग्न रहेका र सरकारलाई समियन गने राजनैनतक दलको सहमनत र 

समरवर्, 

7. प्रदेश मन्त्रिपररषद् वाट तोवकएका अरर् ववषर् सम्बरधी । 

२. प्रशासन तिा ववधेर्क सनमनतको कार्यििेः- 
1. प्रदेश ननजामती प्रशासनको नीनत, गरुुर्ोजना तिा तत्सम्बरधी कार्यिम, 

2. मन्त्रिपररषद् बाट गररने प्रशासननक कार्यसम्बरधी, 
3. प्रदेश शासकीर् सधुार सम्बरधी, 
4. प्रदेश गहृ प्रशासन सम्बरधी, 
5. मन्त्रिपररषद् बाट तोवकएका अरर् प्रशासनसंग सम्वन्त्रधत ववषर्हरु¸ 
6. अध्र्ादेशसम्बरधी, 
7. प्रदेश सभामा पेश हनुे ववधेर्क सम्बरधी, 
8. मन्त्रिपररषद्को ननणयर्ािय पेश भएका ननर्म, ववननर्म र गठन आदेश सम्बरधी, 
9. प्रदेश सभा सम्बरधी, 
10. मानव अनधकार सम्बरधी, 
11. कानून, रर्ार् तिा संववधान सम्बरधी, 
12. कुनै काननुी प्रश्न समावेश भएको नीनत तिा कार्यिम सम्बरधी, 
13. मन्त्रिपररषद् वाट तोवकएका अरर् ववषर्हरु सम्बरधी । 

३.  आनियक ,सामान्त्जक तिा पूवायधार सनमनतको कार्यििेः- 
1. न्त्शिा तिा खेलकूद सम्बरधी, 
2. वन तिा भ–ूसंरिण सम्बरधी, 
3. वातावरण, ववज्ञान तिा प्रववनध सम्बरधी, 
4. संस्कृनत संरिण सम्बरधी, 
5. स्वास््र् र जनसंख्र्ा व्र्वस्िापन सम्बरधी, 
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6. मवहला, बालबानलका, अपाङ्ग, अशक्त तिा विृवृिाहरुको हक, वहत र समाज कल्र्ाण सम्बरधी, 
7. सरकारी तिा गैर सरकारी सामान्त्जक संघ संस्िा सम्बरधी, 
8. भनूम सधुार तिा व्र्वस्िापन सम्बरधी, 
9. मन्त्रिपररषद् बाट तोवकएका अरर् ववषर्हरु सम्बरधी¸ 
10. प्रदेशको समग्र आनियक ववकास, अल्पकालीन, मध्र्कालीन तिा दीघयकालीन नीनत, र्ोजना एवं 

कार्यिम सम्बरधी, 
11. बजार मूल्र्, आपूनतय तिा ववतरण सम्बरधी, 
12. बजेट, राजस्व तिा स्रोत पररिालन सम्बरधी, 
13. उद्योग, वान्त्णज्र् तिा आपूनतय सम्बरधी, 
14. कृवष ववकास सम्बरधी, 
15. ववद्यतु, ऊजाय ववकास तिा जलस्रोत सम्बरधी, 
16. सडक तिा र्ातार्ात व्र्वस्िा सम्बरधी, 
17. खानेपानी, भौनतक र्ोजना तिा पूवायधार ववकास सम्बरधी, 
18. श्रम तिा रोजगार सम्बरधी, 
19. सूिना र सञ्चारको ववकास सम्बरधी, 
20. पर्यटन ववकास र नागररक उड्डर्न सम्बरधी, 
21. सहकारी तिा गररबी ननवारण सम्बरधी, 
22. नसँिाइ सम्बरधी, 
23. सहरी ववकास सम्बरधी, 

24. मन्त्रिपररषद् बाट तोवकएका अरर् ववषर्हरु सम्बरधी । 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


