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प्रदेश सरकार 

कर्ााली प्रदेश  

प्रदेश सरकार कार्ा सम्पादन  ननर्मावली, २०७४ 

प्रदेश सरकार मन्त्री पररषदबाट स्वीकृत नमनत : २०७४।११।०६ 

       पहिलो संशोधन नमनत : २०७४।११।२६ 

 
प्रस्तावनााः 
नेपालको संहवधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश सरकारवाट 
सम्पाददत कार्ालाई व्र्वस्स्ित गना वाञ्छनीर् भएकोले प्रदेश सरकार मस्न्त्रपररषद्ले प्रदेश सरकारवाट 
कर्ााली प्रदेश को लानग प्रदेश सरकारको कार्ा सम्पादनका लानग देिार्को ननर्मावली बनाई स्वीकृत 
गरेको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः(१) र्स ननर्मावलीको नाम “प्रदेश सरकार (कार्ासम्पादन) ननर्मावली, 
२०७४” रिेको छ। 

 (२) र्ो ननर्मावली तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ। 

२. पररभाषााः (१) हवषर् वा प्रसङ्गले अको अिा नलागेमा र्स ननर्मावलीमााः- 
(क) “मस्न्त्रपररषद्” भन्नाले प्रदेश मस्न्त्रपररषद् सम्झन ुपछा।  

(ख) “मन्त्री” भन्नाले मखु्र्मन्त्री वा मन्त्री सम्झन ुपछा र सो शब्दले स्वतन्त्र रुपमा मन्त्रालर्को 
कार्ाभार सह्माल्ने राज्र्मन्त्रीलाई समेत जनाउँछ। 

(ग)  “मन्त्रालर्” भन्नाले कार्ाहवभाजन ननर्मावली बमोस्जम तोहकएको मन्त्रालर् सम्झन ुपछा। 

(घ) “मस्न्त्रपररषद्को सस्िव” भन्नाले प्रदेश सरकारको प्रमखु सस्िव सम्झन ुपछा। 

(ङ) “सस्िव” भन्नाले मन्त्रालर्को सस्िव सम्झन ु पछा र सो शब्दले प्रदेश सरकारको प्रमूख   
सस्िव समेतलाई जनाउँछ। 

(ि)  “कार्ाहवभाजन ननर्मावली” भन्नाले प्रदेश सरकार कार्ा हवभाजन ननर्मावली: २०७४ 
सम्झन ुपछा। 

(छ)  “संहवधान” भन्नाले नपेालको संहवधान सम्झन ुपछा। 

३.  कामको फछ  र्ौट: र्स ननर्मावलीमा भएका व्र्वस्िाको प्रनतकूल निनु े गरी प्रदेश सरकारको 
कामको फछ  र्ौट देिार् बमोस्जम िनुेछाः- 

(क)  पररच्छेद — २ को व्र्वस्िा अनसुार मन्त्रालर्बाट, 

(ख)  पररच्छेद — ३ को व्र्वस्िा अनसुार मखु्र्मन्त्रीबाट, 

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

मन्त्रालर्बाट कामको फछ  र्ौट 

 

४.  मन्त्रीबाट कामको फछ  र्ौट: कार्ाहवभाजन ननर्मावली अनसुार सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्को लानग 
तोहकएको कामको फछ  र्ौट गदाा अरु मन्त्रालर्सँग परामशा गने र मस्न्त्रपररषद् मा पेश गने 
हवषर्का िकमा र्स ननर्मावलीमा व्र्वस्िा भए बमोस्जम गनुा पनेछ । अन्त्र् कुराका िकमा र्स 
ननर्मावली बमोस्जम मन्त्री वा ननजको ननदेशन तिा सामान्त्र् ननर्न्त्रर्मा ननर्म ५ बमोस्जम 
फछ  र्ौट गररनेछ । 

  

तर, 

(क) आफ्नो मन्त्रालर्सँग सम्बस्न्त्धत मित्वपूर्ा सस्म्झएका हवषर्मा ननर्ार् गनुा वा आदेश ददन ु
अगावै मखु्र्मन्त्रीसँग परामशा गनुा प्रत्रे्क मन्त्रीको कताव्र् िनुेछ। 

(ख)  प्रिनलत कानूनमा कुनै काम खास अनधकारीले फछर्ौट गने भनी हकहटएको रिेछ भन े
सो बमोस्जम गना र्स उपननर्मको कुनै कुराले बाधा परु् र्ाउने छैन। 

५.  अनधकार प्रत्र्ार्ोजनाः (१) मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्रे् केिी अनधकार राज्र्मन्त्री वा 
सिार्क मन्त्रीलाई प्रत्र्ार्ोजन गना सक्नेछ। 

(२) मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्रे् केिी अनधकार आफ्नो मातितको सस्िवलाई 
प्रत्र्ार्ोजन गना सक्नेछ। 

(३) सस्िवले आफूलाई प्राप्त अनधकारमध्रे् केिी अनधकार आफ्नो मातितका अनधकृत 
कमािारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गना सक्नेछ। 

(४) उपननर्म (१), (२)वा (३) बमोस्जम अनधकार प्रत्र्ार्ोजन गने प्रहिर्ा नलस्खत रुपमा 
िनुपुनेछ र एक पटक अनधकार प्रत्र्ार्ोजन गरी सकेपनछ हवशेष कारर् परी अनधकार 
पनुाः हफताा नलन ुपने भएमा अनधकार हफताा नलने अनधकृतले आफूभन्त्दा एक ति मानिका 
अनधकृतको नलस्खत रुपमा स्वीकृनत नलएर मार हफताा नलन सक्नेछ। हवभागीर् मन्त्रीले 
प्रत्र्ार्ोस्जत अनधकार पनुाः हफताा नलन ुपरेमा मखु्र्मन्त्री समि पेश गनुापनेछ। 

(६) आफूलाई प्रत्र्ार्ोस्जत अनधकार प्रर्ोग गनुा सम्बस्न्त्धत अनधकारीको स्जम्मेवारी र कताव्र् 
िनुेछ। 

६. सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्सँग परामशााः कुनै हवषर् वा काम एकभन्त्दा बढी मन्त्रालर्सँग सम्बस्न्त्धत भएमा 
देिार्को कार्ाहवनध पूरा नगरी सो हवषर्मा कुनै ननर्ार् गना वा आदेश ददन वा कुनै सूिना प्रकाशन 
गना िुँदैनाः- 
(क) ननर्म (२६) बमोस्जमको मस्न्त्रपररषद्को सनमनतमा प्रस्ततु गनुा पने हवषर् भए सो   

सनमनतमा प्रस्ततु नगरी वा¸ 
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(ख) मस्न्त्रपररषदमा पेश गनुा पने हवषर् बािेक अन्त्र् हवषर्मा सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्को सिमनत 
िनु नसकेमा  मखु्र्मन्त्रीबाट ननकासा नभई। 

 स्पष्टीकरर्ाः कुनै एक मन्त्रालर्बाट िनु ेननर्ार् वा आदेशले अको  मन्त्रालर्लाई तोहकएको कार्ामा 
असर पने भएमा त्र्स्तो हवषर् एकभन्त्दा बढी मन्त्रालर्सँग सम्बस्न्त्धत भएको सम्झन ुपछा। 

७. मखु्र् न्त्र्ार्ानधवक्तासँग परामशााः सरकारी काम कारवािीको नसलनसलामा देस्खन आएको कानूनको 
व्र्ाख्र्ा सम्बन्त्धी प्रZg सम्बन्त्धमा मस्न्त्रपररषद्ले मखु्र् न्त्र्ार्ानधवक्तासँग परामशा गना सक्नेछ। 
मखु्र् न्त्र्ार्ानधवक्ताले व्र्क्त गरेको रार्को एक प्रनत मिान्त्र्ार्ानधवक्ताको कार्ाालर्मा पठाउन ु
पनेछ । 

८. आनिाक मानमला तिा र्ोजना मन्त्रालर्सँग परामशााः(१) कुनै मन्त्रालर्ले देिार्का हवषर्मा कुनै 
ननर्ार् गनुा, आदेश ददन ु वा सूिना ननकाल्न ु अगावै आनिाक मानमला तिा र्ोजना मन्त्रालर्सँग 
परामशा नलन ुपनेछ। 

(क) /fhZj वा अन्त्र् सरकारी रकम सम्बन्त्धी हवषर्मा, 
(ख) हवननर्ोजन ऐन अन्त्तगात शीषाक उपशीषाकमा ननददाष्ट नगररएका रकम खिा गने हवषर्मा, 
(ग) आनिाक मानमला तिा र्ोजना मन्त्रालर्को पूवा स्वीकृनत आवश्र्क पने रकम खिा गने 
हवषर्मा, 

(घ) प्रदेश सरकारी सेवाका पदिरुको संख्र्ा वहृि गने वा वतामान पदको स्तर बढाउने,  
(ङ) प्रदेश सरकारी कमािारीिरुको तलब, भत्ता र अन्त्र् सहुवधा िपघट गने, 

(ि) प्रदेश सरकारको स्वानमत्वमा रिेका संस्िालाई ऋर्, अनदुान वा सिार्ता उपलब्ध 
गराउने, 

९. आन्त्तररक मानमला तिा कानून मन्त्रालर्सँग परामशााः प्रदेश प्रशासन, शास्न्त्त सवु्र्वस्िा एवं गिृ 
प्रशासनको काम, कताव्र्, अनधकार र उत्तरदाहर्त्व िपघट गने कार्ा गदाा आन्त्तररक मानमला तिा 
काननु मन्त्रालर्को परामशा नलन ुपनेछ । 

१०.अन्त्र् मन्त्रालर्िरुसँग परामशााः र्स ननर्मावलीमा कुनै मन्त्रालर् वा ननकार्सँग परामशा नलनपुने 
भनी हकटानी साि तोहकएकोमा सोिी बमोस्जम र र्स ननर्मावलीमा परामशा नलन ु पने भनी 
नतोहकएकोमा पनन कार्ाहवभाजन ननर्मावलीमा कुनै मन्त्रालर्ले गने गरी तोहकएको कामका 
सम्बन्त्धमा त्र्स्तो मन्त्रालर्को परामशा नलन ुपनेछ। 

११.हवधेर्क वा अध्र्ादेश सम्बन्त्धी कार्ाहवनधाः (१) प्रदेश सरकारबाट प्रस्ततु िनुे हवधेर्क वा जारी िनु े
अध्र्ादेशको िकमा हवधेर्क वा अध्र्ादेशको सैिास्न्त्तक स्वीकृनतको लानग हववरर् सहित 
मस्न्त्रपररषद्  मा प्रस्ताव पेशगनुा पनेछ। 

तर प्रिनलत ऐनमा संशोधनको कारवािी गदाा सैिास्न्त्तक स्वीकृनत र मस्र्ौदा दवैुको लानग 

एकै पटक प्रस्ताव पेश गना सहकनेछ। 
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(२) उपननर्म (१) बमोस्जम पेश भएको प्रस्तावमा मस्न्त्रपररषद्को स्वीकृनत प्राप्त भएपनछ 
सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्ले हवधेर्क वा अध्र्ादेशको मस्र्ौदा तर्ार गनुापनेछ र मस्र्ौदा 
स्वीकृनतको लानग मस्न्त्रपररषद् मा पनुाः पेश गनुापनेछ। 

(३) उपननर्म (२) बमोस्जम पेश भएको हवधेर्कको मस्र्ौदामा मस्न्त्रपररषद् वाट स्वीकृनत प्राप्त 
भएपनछ प्रदेश सभाको अनधवेशन िनलरिेको अवस्िामा सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्ले प्रदेशसभा 
सस्िवालर्मा पठाउन ुपनेछ। 

(४) उपननर्म (३) बमोस्जम हवधेर्क सम्बस्न्त्धत मन्त्रीले प्रदेश सभामा पेश गनुापनेछ। 

(५) संहवधान बमोस्जम अध्र्ादेश जारी गनुा पने अवस्िामा सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्ले प्रदेश 
मस्न्त्रपररषद् मा पठाउन ुपनेछ। 

१२. हवषर्वस्त ुपठाउन ुपनेाः कुनै मन्त्रालर्ले कुनै ऐन अन्त्तगात बनाउन ुपने ननर्म वा जारी गनुा पने 
आदेशको लानग मस्न्त्रपररषद् मा पेश गनुा पूवा सो सँग सम्बस्न्त्धत हवषर्वस्त ुखलुाई पठाउन ुपनेछ। 

१३. राजस्व र व्र्र्को अनमुान (बजेट) र कर सम्बन्त्धी प्रस्तावाः (१) आनिाक मानमला तिा र्ोजना 
मन्त्रालर्ले प्रत्रे्क वषा तोहकएको नमनतमा वाहषाक बजेट तर्ार पानुा पनेछ।त्र्स्तो बजेट हवननर्ोजन 
हवधेर्क स्वीकृत भएपनछ मार स्वीकृत भएको मानननेछ। 

(२) बजेटसँग अन्त्तरननिीत हवषर्वस्त ु अत्र्न्त्त गोप्र् रास्खने छ र प्रदेश सभामा पेश नभएसम्म 
बजेटसम्बन्त्धी कुनै कुरा प्रकाशन गररने वा त्र्सको सन्त्दभा उल्लेख गररने वा अन्त्र्र पठाइन े
छैन। 

   तर कुनै मन्त्रालर्ले पेश गरेको कुनै र्ोजनाको खिा बजेटमा समावेश निनुे भएमा बजेट पेश िनु ु
अगावै आनिाक मानमला तिा र्ोजना मन्त्रालर्ले सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्लाई सोको जानकारी ददन ु
पनेछ। 

(३) आनिाक मानमला तिा र्ोजना मन्त्रीले प्रत्रे्क आनिाक वषा संहवधानको धारा २०७ बमोस्जम 
/fhZj र व्र्र्को अनमुान तिा कर सम्बन्त्धी प्रस्ताव प्रदेश सभा समि पेश गनुा पनेछ। 
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पररच्छेद–३ 

मखु्र्मन्त्रीबाट कामको फछर्ौट 

 

१४. मखु्र्मन्त्रीको काम, कताव्र् र अनधकाराः (१) नेपालको संहवधान र अन्त्र् प्रिनलत कानूनको 
अधीनमा रिी प्रदेशको शासन व्र्वस्िाको सामान्त्र् ननदेशन, ननर्न्त्रर् र ;~rfng गने अनभभारा 
मखु्र्मन्त्रीको िनुेछ। 

(२) मखु्र्मन्त्रीको अन्त्र् काम, कताव्र् र अनधकार देिार्बमोस्जम िनुेछाः- 
(क) हवनभन्न मन्त्रालर् तिा अन्त्तगातका कार्ाालर्िरुमा प्रदेश सरकारको नीनत, ननर्ार् तिा 

प्रिनलत कानून बमोस्जम कार्ा ;~rfng भइरिेको छ वा छैन ननरीिर् गने र सो 
नभएको भए गना लगाउन।े 

(ख) मित्वपूर्ा प्रदेश नीनत सम्बन्त्धी कुरामा हवनभन्न मन्त्रालर्िरुको कार्ामा समन्त्वर् 
ल्र्ाउने। 

(ग) संघ तिा स्िानीर् तिसँग आवश्र्क समन्त्वर् कार्म गने।  

(घ) समर्-समर्मा मन्त्रीिरुलाई ननदेशन ददने र त्र्सको प्रगनत हववरर् नलन।े  

(३) मखु्र्मन्त्री अनपुस्स्ित रिेको अवस्िामा र्स ननर्मावली बमोस्जम मखु्र्मन्त्रीले सम्पादन 
गने काम ननजले तोकेको वररष्ठ मन्त्रीले गनेछ। 

(४) कुनै मन्त्रीको अनपुस्स्िनतमा त्र्स्तो मन्त्रीले सम्पादन गने काम मखु्र्मन्त्रीले तोकेको अन्त्र् 
मन्त्रीले गनेछ। 

१५. मखु्र्मन्त्रीले ननर्ार् ददनाेः(१) मस्न्त्रपररषद् मा पेश भई ननर्ार् िनुे हवषर्मा बािेक दईु वा दईुभन्त्दा 
बढी मन्त्रालर्िरुबीि कुनै हवषर्मा मतभेद िनु गएमा मखु्र्मन्त्रीको ननर्ार् अस्न्त्तम िनुेछ।  

(२) उपननर्म (१) बमोस्जम मतभेद भएको हवषर् ननर्ार्को लानग प्रमखु सस्िवले मखु्र्मन्त्री समि 
पेश गनुापनेछ।  
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पररच्छेद–४ 

मस्न्त्रपररषद् वाट कामको फछर्ौट 

 

१६. मस्न्त्रपररषद् मा पेश गनुापने हवषर्ाः (१) अनसूुिी १ मा उस्ल्लस्खत हवषर्िरुको ननर्ार् गदाा त्र्स्ता 
हवषर् ननर्ार् गना मस्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश गनुापनेछ। 

   तर त्र्स्ता हवषर्िरु मध्रे् कुनै हवषर्मा ननर्म २६ (१) बमोस्जम गदठत सनमनतबाट ननर्ार् नलन 
सक्ने गरी मस्न्त्रपररषद्ले स्जम्मेवारी समु्पन सक्नेछ। 

(२) कुनै एक मन्त्रालर्ले उपननर्म (१) बमोस्जम प्रस्ततु गनुा पने प्रस्तावको हवषर् अन्त्र् 
मन्त्रालर्सँग पनन सम्बस्न्त्धत भएमा त्र्स्तो मन्त्रालर्को रार् सहित पेश गनुा पनेछ। 

(३) मस्न्त्रपररषद् मा प्रस्ततु भएको प्रस्तावका सम्बन्त्धमा मस्न्त्रपररषद् वाट मस्न्त्रपररषद् सनमनतको 
रार्माग भएमा सम्बस्न्त्धत मस्न्त्रपररषद् सनमनतको नसफाररस सहित मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार्ािा पेश 
गनुा पनेछ। 

(४) मखु्र्मन्त्रीले अन्त्र्िा आदेश ददएकोमा बािेक उपननर्म (१) अन्त्तगातका हवषर्िरु 
मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार्को लानग पेश गदाा अनसूुिी–२ बमोस्जमको ढाँिामा सम्बस्न्त्धत सस्िवले 
प्रस्ताव पेश गनुा पनेछ। 

१७. प्रस्तावसाि संलग्न िनुपुने कागजपराः (१) ननर्म १६ को उपननर्म (१) बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्को 
ननर्ार्ािा कुनै हवषर् पेश गनुापदाा सस्िवले सम्बस्न्त्धत मन्त्रीको स्वीकृनत नलई सो हवषर्सँग 
सम्बस्न्त्धत आवश्र्क हववरर् समेत समावेश गरी मस्न्त्रपररषद्ले ननधाारर् गरेको संख्र्ामा प्रस्ताव 
तर्ार गरी आफ्नो दस्तखत सहित मस्न्त्रपररषद्को सस्िव समि पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपननर्म (१) बमोस्जमको प्रस्तावसाि पठाएका कागजपरिरु काननुसम्मत तिा पर्ााप्त छन 
छैनन ् जाँच्ने र काननुसम्मत वा पर्ााप्त नभएमा ननर्नमत वा पर्ााप्त बनाउने काम 
मस्न्त्रपररषद्को सस्िवको िनुेछ। 

(३) उपननर्म (१) बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्को सस्िवकिाँ प्राप्त िनु आएको प्रस्ताव मखु्र्मन्त्रीको 
ननदेशनको अधीनमा रिी प्रािनमकता िम ननधाारर् गरी ननर्ार्को लानग मस्न्त्रपररषद् मा पेश 
गनुापनेछ। 

१८. कार्ासूिीको हवतरर्ाः (१) ननर्म १६ वा ननर्म १७ बमोस्जम प्राप्त प्रस्ताविरुको आधारमा 
मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले मस्न्त्रपररषद् मा छलफल िनुे हवषर्को कार्ासूिी मखु्र्मन्त्रीद्वारा ननधााररत 
तररका अनसुार तर्ार गनेछ ।तर, मखु्र्मन्त्रीले अन्त्र्िा आदेश ददएकोमा प्रस्तावको रुपमा पेश 
नगररएको हवषर्लाई पनन कार्ासूिीमा समावेश गना सहकनेछ। 

(२) सामान्त्र्ताः मस्न्त्रपररषद्को बैठक बस्न ुभन्त्दा िौबीस घण्टा अगावै बैठकको कार्ासूिी तिा 
तत्सम्बन्त्धी कागजातिरु मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले प्रत्रे्क मन्त्रीलाई हवतरर् गरी सक्न ुपनेछ। 
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(३) मखु्र्मन्त्रीले अनमुनत ददएकोमा बािेक कार्ासूिीमा नपरेको हवषर् मस्न्त्रपररषद्को बैठकमा 
पेश िनुे छैन। 

(४) कुनै अवस्िामा कुनै हवषर्को मित्व संवेदनशीलता वा गाम्भीर्ाता िेरी मस्न्त्रपररषद्को 
बैठकमा छलफल िनुे प्रस्ताव हवतरर् नगना पनन सहकनेछ। र्स्तो अवस्िामा सम्बस्न्त्धत 
हवषर्को सूिना नलस्खत वा मौस्खक रुपमा ददन सहकनेछ। 

१९. मस्न्त्रपररषद्को बैठकाः (१) मखु्र्मन्त्रीको ननदेशन बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले 
मस्न्त्रपररषद्को बैठक बोलाउनेछ। 

(२) मखु्र्मन्त्रीले मस्न्त्रपररषद्को बैठकको अध्र्िता गनेछ। 

(३) मखु्र्मन्त्रीले अनमुनत ददएको अवस्िामा राज्र्मन्त्री र सिार्क मन्त्री समेत मस्न्त्रपररषद्को 
बैठकमा उपस्स्ित िनु सक्नेछन।् 

२०. छलफल र ननर्ार्को अनभलेखाः मस्न्त्रपररषद्को सस्िव मस्न्त्रपररषद्को बैठकमा उपस्स्ित िनुेछ र 
मस्न्त्रपररषद् बाट भएका ननर्ार्को अनभलेख तर्ार गनेछ । 

तर छोटो अवनधका लानग मस्न्त्रपररषद्को सस्िव अनपुस्स्ित रिेको अवस्िामा मखु्र्मन्त्री तिा 
मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को वररष्ठ सस्िवले वैठकको ननर्ार्को अनभलेख तर्ार गनेछ । 

२१. ननर्ार्को अनभलेख हवतरर्ाः (१) मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले मस्न्त्रपररषद्को बैठक समाप्त भएको 
सामान्त्र्ताः िौबीसघण्टा नभर ननर्ार्को अनभलेखको एक प्रनत प्रत्रे्क मन्त्रीलाई पठाउन ुपनेछ र 
कुनै मन्त्रीको हविारमा त्र्समा संशोधन िनुपुछा भने्न लागेमा अनभलेख प्राप्त भएको िौबीस 
घण्टानभर आफ्नो सझुाव सहित मस्न्त्रपररषद्को सस्िव समि पठाउन ुपनेछ । 

(२) मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार्को एक प्रनत राज्र्मन्त्री तिा सिार्क मन्त्रीिरुलाई पनन पठाइनेछ । 

(३) उपननर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन मखु्र्मन्त्रीको ननदेशनमा मस्न्त्रपररषद्को 
कुनै बैठकको केिी वा सम्पूर्ा ननर्ार् हवतरर् नगना पनन सहकनेछ । 

२२. ननर्ार्को अनभलेख संशोधनाः ननर्म २१ को उपननर्म (१) बमोस्जम कुनै मन्त्रीबाट 
मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार्का सम्बन्त्धमा कुनै संशोधन सम्बन्त्धी सझुाव प्राप्त भएमा मखु्र्मन्त्रीबाट 
भएको ननदेशन बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले अनभलेख सच्र्ाई त्र्स्तो संशोधनको व्र्िोरा सबै 
मन्त्रीिरुलाई पठाउनपुनेछ । 

२३. मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार्को कार्ाान्त्वर्नाः (१) अनसूुिी-१ मा लेस्खएका हवषर्िरुमा मस्न्त्रपररषद्को 
ननर्ार् भएपनछ कार्ाान्त्वर्न िनुेछ। 

(२) मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार् भएपनछ कार्ाान्त्वर्न भए वा नभएको सम्बन्त्धमा मखु्र्मन्त्रीको ननदेशन 
बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले अनगुमन गरी मखु्र्मन्त्री समि पेश गनेछ।  

२४. ननर्ार्को अनभलेख पठाउनाेः मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार्को अनभलेख तर्ार भएपनछ मस्न्त्रपररषद्को 
सस्िवले ननर्ार्को एक प्रनत कार्ाान्त्वर्नका लानग सम्बस्न्त्धत सस्िव किाँ पठाउन ुपनेछ। 
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२५. मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले अनभलेख राख् न:े मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले देिार्का कागजपरिरुको 
अनभलेख राख् नपुनेछाः- 
(क) ननर्म १६ मा उस्ल्लस्खत सबै कागजपरिरुको एक एक प्रनत, 

(ख) ननर्म १८,१९,२०,२१ र २२ अन्त्तगात तर्ार गररएका अनभलेखिरु  

२६. मस्न्त्रपररषद् सनमनतको गठनाः (१) मस्न्त्रपररषद्समि पेश भएका प्रस्ताविरुमध्रे् मस्न्त्रपररषद्ले 
ननदेशन गरे बमोस्जमका प्रस्ताविरुमा मस्न्त्रपररषद्को तफा बाट ननर्ार् नलन,े मस्न्त्रपररषद्को 
कार्ासम्पादनमा रार्, सझुाव र सल्लाि ददने र मस्न्त्रपररषद्लाई सिर्ोग गने प्रर्ोजनको लानग देिार् 
बमोस्जमका मस्न्त्रपररषद् सनमनतिरु रिने छन।् 

(क) राजनैनतक सनमनत 

(ख) प्रशासन तिा हवधेर्क सनमनत 

(ग) आनिाक, सामास्जक तिा पूवााधार सनमनत 

(२) उपननर्म (१) बमोस्जमका मस्न्त्रपररषद् सनमनतमा मस्न्त्रपररषद्ले तोकेबमोस्जमका मन्त्रीिरु 
सदस्र्को रुपमा रिनेछन।् 

(३) मस्न्त्रपररषद्ले तोकेको मन्त्री सनमनतको संर्ोजक िनुेछ। 

(४) मस्न्त्रपररषद् सनमनतको बैठकमा छलफल िनु ेहवषर्सँग सम्बस्न्त्धत मन्त्री त्र्स्तो सनमनतको 
सदस्र् नभए पनन सो हवषर्को प्रर्ोजनको लानग ननज स्वताः त्र्स्तो सनमनतको सदस्र् भएको 
मानननेछ। 

(५) सनमनतमा आवश्र्कता अनसुार सदस्र् नरिेका मन्त्री, राज्र्मन्त्री वा सिार्कमन्त्री, 
सम्बस्न्त्धत हवषर्का हवशेषज्ञ, सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्का सस्िव वा अन्त्र् सम्बि पदानधकारीलाई 
मस्न्त्रपररषद् सनमनतको बैठकमा आमन्त्रर् गना सहकनेछ। 

(६) सनमनतका संर्ोजक मन्त्रीबाट बैठकको अध्र्िता िनुेछ।सनमनतको संर्ोजक मन्त्रीको 
अनपुस्स्िनतमा बैठकको अध्र्िता बैठकमा उपस्स्ित मन्त्रीिरुमध्रे् वररष्ठ मन्त्रीले गनेछ। 

(७) मखु्र्मन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्का सस्िविरुमध्रे् प्रमखु सस्िवले तोकेको 
सस्िवले मस्न्त्रपररषद् सनमनतको बैठकमा उपस्स्ित भई ननर्ार्को अनभलेख तर्ार गरी 
प्रमास्र्त गनुा पनेछ।तर राजनैनतक सनमनतको सस्िव मस्न्त्रपररषद्को सस्िव िनुेछ। 

(८) उपननर्म (१) बमोस्जमको सनमनतिरुको कार्ा िेर अनसूुिी–३ मा उल्लेख भए बमोस्जम 
िनुेछ। 

(९) मस्न्त्रपररषद् सनमनतको अनधकार मस्न्त्रपररषद् वाट तोहकए बमोस्जम िनुेछ। 

(१०) र्स ननर्मावली बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्ले मस्न्त्रपररषद् सनमनतबाट ननर्ार् गने भनी ननर्ार् 
गरेको हवषर्मा मस्न्त्रपररषद् सनमनतले गरेको ननर्ार् मस्न्त्रपररषद्ले गरेको ननर्ार्सरि 
मानननेछ। 
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(११) र्स ननर्ममा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापनन कुनै खास प्रर्ोजनको लानग कुनै खास 
कार्ािेर तोकी मस्न्त्रपररषद्ले छुटै्ट मस्न्त्रपररषद् हवशेष सनमनत गठन गना सक्ने। 

(१२) उपननर्म (११) बमोस्जम मस्न्त्रपररषद् हवशेष सनमनत गठन भएकोमा त्र्स्तो सनमनतको 
कार्ािेरगत शतािरु (टमास अफ ररफरेन्त्स) त्र्सरी गठन गदााका बखत मस्न्त्रपररषद्ले 
तोकेबमोस्जम िनुेछ। 

२७. मन्त्रीिरुसँग रिेको कागजपरको फेिररस्त राख् न:े (१) प्रत्रे्क मन्त्री, राज्र्मन्त्री र सिार्कमन्त्रीले 
देिार्का कागजपरको फेिररस्त राख् न ुपनेछाः- 

(क) मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले पठाएको मस्न्त्रपररषद्को बैठकको कार्ासूिी, ननर्ार् र तत्सम्बन्त्धी 
अन्त्र् कागजपरिरु, 

(ख) मस्न्त्रपररषद् सनमनतले पठाएका कागजपरिरु, 

(ग) हवनभन्न हवषर्िरुमा भएका मित्वपूर्ा र संवेदनशील परािार, ननर्ार् वा प्रनतवेदनिरु, 

(२) उपननर्म (१) बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्को सस्िवले प्रत्रे्क मन्त्री, राज्र्मन्त्री र सिार्क 
मन्त्रीलाई पठाएका सबै कागजपरको फेिररस्त राख्न ुपनेछ। 

२८. कार्ाभार मकु्त भएपनछ कागज हफताा गनुापनेाः (१) जनुसकैु कारर्ले आफ्नो पदको कार्ाभारबाट 
मकु्त भएपनछ ननर्म २७ को उपननर्म (१) बमोस्जम आफूसँग रिेको सबै कागजपरिरु 
फेिररस्तसाि प्रत्रे्क मन्त्री, राज्र्मन्त्री र सिार्कमन्त्रीले तरुुन्त्तै मखु्र्मन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद्को 
कार्ाालर्मा हफताा गनुा पनेछ। 

(२) कुनै मन्त्री, राज्र्मन्त्री वा सिार्क मन्त्रीले िािेमा आफू कार्ाभारबाट मकु्त िनु ुअगावै 
पनन त्र्स्ता कागजपरिरु हफताा गना सक्नेछ। 

(३) र्स ननर्म बमोस्जम हफताा नआएका कागजपरिरुको िकमा मस्न्त्रपररषद् वाट भएको 
ननर्ार्अनसुार िनुेछ। 

२९. प्रवक्ता तोक्नाेः (१) मस्न्त्रपररषद्ले आफूले सम्पादन गने वा सम्पादन गरेका कार्ा सावाजननक 
जानकारीमा ल्र्ाउन ेप्रर्ोजनको लानग कुनै मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्न सक्नेछ। 

(२)  र्स ननर्मावलीमा अन्त्र्िा व्र्वस्िा भएकोमा बािेक मस्न्त्रपररषद्को प्रवक्ताको काम, 

कताव्र् देिार् बमोस्जम िनुेछाः 
(क) सरुिाको दृहष्टले गोप्र्  /fVg 'पने वा संवेदनशील प्रकृनतका ननर्ार्बािेक अन्त्र् हवषर्मा 

मस्न्त्रपररषद् वाट भएका ननर्ार् सावाजननक गने। 

(ख) मस्न्त्रपररषद् वाट जारी गनुापने सावाजननक मित्वका सूिना, वक्तव्र्, हवज्ञनप्त आदद सावाजननक 
गने। 

(ग) मस्न्त्रपररषद्ले तोकेको अन्त्र् कार्ा गने। 
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३०. मस्न्त्रपररषद्  मा भएको कारबािी प्रकट गना र प्रकाशन गना ननषधेाः (१) मस्न्त्रपररषद् सम्बन्त्धी 
कामकारबािीसँग सम्बस्न्त्धत कागजातिरु गोप्र् रिने छन।् 

(२) उपननर्म (१) मा उस्ल्लस्खत हवषर्िरुको जानकारी राख् ने तिा प्रर्ोग गने अनधकार 
पाएका पदानधकारीले नपेाल सरकारको स्वीकृनत नबना त्र्स्ता हवषर्मा आनधकाररक 
व्र्स्क्तलाई बािेक अन्त्र् कसैलाई कुनै हकनसमले जानकारी ददन वा प्रकट गना िुँदैन। 
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पररच्छेद–५ 

हवहवध 

३१. मन्त्रालर्ले पठाउन ु पने हववरर्ाः (१) मन्त्रालर्ले प्रत्रे्क महिना देिार् बमोस्जमका हववरर्िरु 
मखु्र्मन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्मा पठाउन ुपनेछाः—  

(क) मन्त्रालर्बाट भए गरेका मखु्र् मखु्र् कामिरु, 

(ख) राजनीनतक, प्रशासननक र शास्न्त्त सवु्र्वस्िाको स्स्िनत, 

(ग) आनिाक, सामास्जक, पूवााधार, शासकीर् प्रबन्त्धका िेरमा हवकनसत गनतहवनधिरु, 

  तर खण्ड (ख) र (ग) मा उस्ल्लस्खत हवषर् िेरमा भएका मित्वपूर्ा तिा जरुरी कुरा 
सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्ले तत्कालै जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(२) मखु्र्मन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले समर्-समर्मा माग गरेका कागजात तिा 
हववरर्िरु पनन सम्बस्न्त्धत मन्त्रालर्ले मखु्र्मन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्मा पठाउन ु
पनेछ। 

(३) संघ सँग सम्बस्न्त्धत ननर्ार् 
३२.प्रदेश प्रमखुलाई जानकारी गराउन ु पनेाः मस्न्त्रपररषद्ले ननर्ार् गरेका देिार्का हवषर्िरू प्रदेश 

प्रमखुलाई जानकारी गराउन ुपनेछाः– 

(क)  संहवधान तिा प्रिनलत काननु बमोस्जम प्रदेश प्रमखुबाट कार्ासम्पादन िनुे वा प्रदेश 
प्रमखुबाट ननर्ार् वा आदेश िनुपुने हवषर्, 

(ख)  प्रदेश सरकारको आर्–व्र्र्को वाहषाक हववरर् (बजेट), 

(ग)  नर्ाँ प्रदेश ऐन बनाउने वा हवद्यमान प्रदेश ऐन संशोधन गने हवषर्, 

(घ)  प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा समि पेश गने वाहषाक नीनत तिा कार्ािम 

३३. जवाफदेिी िनुाेः (१) र्स ननर्मावलीको पालना गने, गराउने कताव्र् र स्जम्मेवारी मस्न्त्रपररषद्को 
सस्िव र मन्त्रालर् एवं अन्त्र् ननकार्का सस्िविरुको िनुेछ । 

(२) र्स ननर्मावलीको पालना भए वा नभएको सम्बन्त्धमा मस्न्त्रपररषद्को सदस्र् र सस्िवको 
िकमा मखु्र्मन्त्री र मन्त्रालर् एवं अन्त्र् ननकार्का सस्िवको िकमा मस्न्त्रपररषद्का सस्िवले 
अनगुमन गने छन।् 

३४. मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार् प्रमास्र्त गने व्र्वस्िााः मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार् देिार्का पदानधकारीबाट 
प्रमास्र्त गररनेछाः  

(क)  मस्न्त्रपररषद्को सस्िव, 

(ख)  मस्न्त्रपररषद्को सस्िवको अनपुस्स्िनतमा ननर्म (२०) बमोस्जम मस्न्त्रपररषद्को बैठकमा 
उपस्स्ित िनुे सस्िव, 

३५. मस्न्त्रपररषद्को सस्िवाः (१) प्रदेश सरकारको प्रमखु सस्िव मस्न्त्रपररषद्को सस्िव िनुेछ । 
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(२) र्स ननर्मावलीको अधीनमा रिी मस्न्त्रपररषद्को सस्िवको प्रमखु काम र कताव्र् देिार् 
बमोस्जम िनुेछाः 

(क) प्रदेश सरकार मस्न्त्रपररषद् वाट भएका ननर्ार्िरु तिा मखु्र्मन्त्रीबाट भएका ननदेशनिरु 
कार्ाान्त्वर्न गने, गराउने र सोको अनगुमन गने। 

(ख) मखु्र्मन्त्रीलाई प्रदेशको प्रशासननक, शास्न्त्त सरुिा, आनिाक तिा पूवााधार हवकास सम्बन्त्धी 
मित्वपूर्ा हवषर्मा अवगत गराउने। 

(ग) प्रदेश सरकारका हवनभGg मन्त्रालर्, कार्ाालर्बीि समन्त्वर् सदुृढ गने, सरकारी काम 
कारवािीलाई िसु्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क ननदेशन ददन,े सपुररवेिर् गने र अनगुमन 
गने। 

(घ) प्रदेशस्तरका हवकास आर्ोजनािरु र सावाजननक सरोकारका हवषर्मा उत्पन्न हववाद सलु्झाउन 
सम्बस्न्त्धत सबै पिसँग वाताा तिा समन्त्वर् गरी ननकास ददन।े 

(ङ) प्रदेशका प्रमखु सस्िवको हवदा, काज स्वीकृत गने । 

(ि) र्स ननर्मावली बमोस्जम गनुापने अन्त्र् कार्ा गने गराउने। 

(छ) मस्न्त्रपररषद् वाट तोहकएका अन्त्र् कार्ािरु गने। 

३६. ननर्ार्को अनभलेख धलु्र्ाउनाेः ननर्म २८ बमोस्जम कार्ाालर्मा हफताा िनु आएका कागजपरिरु 
मखु्र्मन्त्री तिा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले धलु्र्ाउन सक्नेछ।  

३७. सिर्ोग र समन्त्वर्ाः मस्न्त्रपररषद्का सदस्र्ले आ-आफ्नो कार्ािेर नभर रिी आपसमा वा अन्त्र् 
पदानधकारीिरुसँग सिर्ोग र समन्त्वर्को भावनाले काम गनुा पनेछ र आ-आफ्नो मातितका 
कार्ाालर् वा अनधकारीिरुको कार्ािेरमा अनावश्र्क िस्तिेप गना वा काममा वाधा पाना िुँदैन। 

३८. पिपात वा मरमोलाहिजा गना निनुाेः मस्न्त्रपररषद्का सदस्र्िरु र मन्त्रालर्का सस्िवले आ-आफ्नो 
कताव्र् पालना गदाा आ-आफ्नो मन्त्रालर् र मातितका कार्ाालर्िरुमा अनसु्ित प्रभाव पारी आ-
आफ्नो नातेदार ननर्कु्त गने, काजमा ल्र्ाउने वा सरुवा गनेजस्ता पिपातपूर्ा वा मरमोलाहिजार्कु्त 
कुनै कार्ा गनुा िुँदैन। 

३९. बैठकमा भाग नलन निनुाेः मस्न्त्रपररषद्को कुनै बैठकमा छलफल िनुे कुनै हवषर्मा कुनै मन्त्रीको 
ननजी स्वािाननिीत भएको अवस्िामा त्र्स्तो हवषर् उपर छलफल िुँदा त्र्स्तो मन्त्रीले भाग नलन 
िुँदैन। 

४०. अन्त्र् हवषर् सम्बन्त्धीाः र्स ननर्मावलीमा लेस्खएदेस्ख बािेक प्रदेशको शासन संिालनसम्बन्त्धी अन्त्र् 
हवषर्मा प्रदेश मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार् बमोस्जम िनुेछ। 
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अनसूुिी–१ 

मस्न्त्रपररषद् मा पेश गनुा पने हवषर्िरुाः 
(ननर्म १६ सँग सम्बस्न्त्धत) 

 

1. नेपालको संहवधान अन्त्तगात प्रदेश सरकारले बनाउनपुने ननर्म वा सो अन्त्तगात आदेश जारी गने, 

2. नेपालको संहवधान बमोस्जम प्रदेश मस्न्त्रपररषद्ले ननर्सु्क्त गने, 

3. प्रदेश सभामा पेश िनुे सरकारी हवधेर्क, 

4. प्रदेश सभामा पेश िनुे राजश्व र व्र्र्को अनमुान (बजेट) पूरक अनमुान र उधारो खिा, 
5. अन्त्र् कर सम्बन्त्धी प्रस्ताविरु, 

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

7. अध्र्ादेश जारी गने, 

8. ऐन अन्त्तगात बनाउन ुपने ननर्म वा आदेश 

9. प्रदेश सरकारले जारी गने कुनै पनन नीनत 

10. कुनै हवषर्मा नीनतगत रुपमा ननर्ार् गने वा त्र्स्तो नीनतमा पररवतान गने, 

11. प्रादेस्शक मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार् वमोस्जम भइरिेका काम कारवािीमा पररवतान गने, 

12. स्िार्ी प्रकृनतका प्रादेस्शक कार्ाालर्िरुको स्िापना, पररवतान वा खारेज, सांगठननक संरिनाको 
पररवतान वा स्िानान्त्तरर् गने, 

13. मन्त्री तिा प्रमखु सस्िवको हवदेश भ्रमर् नसफाररस, 

14. प्रदेश ननजामती कमािारी सम्बन्त्धी देिार्का हवषर्िरुाः 
  क) प्रदेश ननजामती प्रशासनको गरुुर्ोजना तिा तत्सम्बन्त्धी कार्ािमिरु, 

15. प्रदेश ननजामती सेवा तिा अन्त्र् हवनभन्न सेवा अन्त्तगातका सेवा, समूि, उपसमूि            
पररवतान गने, 

16. प्रदेश सरकारको स्वानमत्व वा ननर्न्त्रर्मा रिेका प्रानधकरर्, संस्िान वा अन्त्र् संगदठत संस्िा 
आददको अध्र्ि, मिाप्रबन्त्धक, प्रमखु कार्ाकारी अनधकृतको ननर्सु्क्त तिा अवकाश गने, 

17. प्रदेश राष्ट्रसेवकिरुको पाररश्रनमक तिा सहुवधा ननधाारर् गने, 

18. प्रिनलत काननु बमोस्जम प्रदेश सरकारबाट ननर्ार् िनु ुपने अन्त्र् हवषर्, 

19. मखु्र्मन्त्रीले मस्न्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश गना ननदेशन ददएको वा सम्बस्न्त्धत मन्त्रीले मखु्र्मन्त्रीको 
अनमुनत नलई मस्न्त्रपररषद् मा पेश गना उस्ित ठिर् र्ाएको हवषर्, 

20. मस्न्त्रपररषद्को वैठकमा पेश गने भनी मन्त्रीपररषद्ले ननर्ार् गरेको हवषर्। 
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अनसूुिी–२ 

प्रस्तावको ढािँा 
(ननर्म १६ सँग सम्बस्न्त्धत) 

 
 

प्रदेश सरकार 

---------------------------------------- मन्त्रालर् 

 
 

हवषर्ाः– 

 

प्रस्ताव पेश गना हवभागीर् मन्त्रीबाट स्वीकृनत प्राप्त नमनताः 
 

१. हवषर्को संस्िप्त व्र्िोरााः 
 

२. प्राप्त परामशा तिा अन्त्र् प्रासहङ्गक कुरााः 
 

३. प्रस्ताव पेश गनुा पनााको कारर् र मन्त्रालर्को नसफाररसाः 
 

४. ननर्ार् िनुपुने व्र्िोरााः 
 
 

संलग्नाःननदेस्शका 
........................ 

सस्िव 

प्रस्तावको प्रकरर्मा रिन ेहववरर् सम्बन्त्धी ननदेस्शका 
 

१.  “हवषर्को संस्िप्त व्र्िोरा”अन्त्तगात रिने हववरर्ाः- 
हवषर्वस्तकुो पषृ्ठभनूम, र्सबारे पहिले कुनै ननर्ार् भएको भए सोको हववरर्, प्रस्ताहवत ननर्ार् 
कार्ाान्त्वर्न प्रहिर्ा, समर्ावनध, कार्ािेर, कार्ाान्त्वर्न गने ननकार् र लाग्न ेआनिाक दाहर्त्व समेत 
स्पष्ट उल्लेख गरी कुनै र्ोजनाको हवषर् भए सो बारे छोटकरी हववरर् उल्लेख गने । 

 

२.  “प्राप्त परामशा तिा अन्त्र् प्रासहङ्गक कुरा” अन्त्तगात मस्न्त्रपररषद्का सनमनतिरु, मन्त्रालर्िरु र अन्त्र् 
ननकार्िरु लगार्त हवशेषज्ञिरुले ददएको परामशा समेत उल्लेख गने ।  

प्रस्तावमा उस्ल्लस्खत संघ संस्िा सम्बन्त्धी हववरर्का सािै, प्रस्ताहवत हवषर्सँग सम्बस्न्त्धत 
नक्सा,नडजाइन वा स्िर समावेश गरी सोको उल्लेख गने । 
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३. “प्रस्ताव पेश गनुापनााको कारर्”र मन्त्रालर्को नसफाररस अन्त्तगाताः- 
र्स हवषर्मा आइपरेको कदठनाइ र समस्र्ा, प्रस्ताहवत ननर्ार्को औस्ित्र् र आवश्र्कता तिा 
त्र्सबाट पनासक्ने प्रभाव । 

प्रस्ताहवत हवषर्मा प्रदेश सरकारको प्रिनलत नीनत, र्स हवषर्मा अन्त्र् वैकस्ल्पक व्र्वस्िा गना 
सहकने भए सोको हववरर् । मन्त्रालर्को स्पष्ट नसफाररसको व्र्िोरा उल्लेख गनुा पदाछ । 

 

४. “ननर्ार् िनुपुने व्र्िोरा”:- 
जनु हवषर्मा जे जस्तो ननर्ार् िनु प्रस्ताव गररएको िो सोको स्पष्ट व्र्िोरा उल्लेख गने । 
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अनसूुिी–३ 

मस्न्त्रपररषद् सनमनतको कार्ािरे 

(ननर्म २६ सँग सम्बस्न्त्धत) 
 

१. राजनीनतक सनमनतको कार्ािरेाः- 
1. प्रदेशको समग्र राजनीनतक स्स्िनतको समीिा सम्बन्त्धी, 
2. प्रादेस्शक शास्न्त्त प्रविान र द्वन्त्द्व व्र्वस्िापन सम्बन्त्धी, 
3. प्रादेस्शक राजनीनतक कुरा समावेश भएका अन्त्र् हवषर्, 

4. प्रादेस्शक शास्न्त्त सरुिा तिा काननु र व्र्वस्िा सम्बन्त्धी, 
5. प्रदेश सभाको ननवाािन तिा अन्त्र् ननवाािनसम्बन्त्धी, 
6. प्रदेश सरकारमा संलग्न रिेका र सरकारलाई समिान गने राजनैनतक दलको सिमनत र 

समन्त्वर्, 

7. प्रदेश मस्न्त्रपररषद् वाट तोहकएका अन्त्र् हवषर् सम्बन्त्धी । 

२. प्रशासन सनमनतको कार्ािरेाः- 
1. प्रदेश ननजामती प्रशासनको नीनत, गरुुर्ोजना तिा तत्सम्बन्त्धी कार्ािम, 

2. मस्न्त्रपररषद् बाट गररने प्रशासननक कार्ासम्बन्त्धी, 
3. प्रदेश शासकीर् सधुार सम्बन्त्धी, 
4. प्रदेश गिृ प्रशासन सम्बन्त्धी, 
5. मस्न्त्रपररषद् बाट तोहकएका अन्त्र् हवषर्िरु¸ 
6. अध्र्ादेशसम्बन्त्धी, 
7. प्रदेश सभामा पेश िनुे हवधेर्क सम्बन्त्धी, 
8. मस्न्त्रपररषद्को ननर्ार्ािा पेश भएका ननर्म, हवननर्म र गठन आदेश सम्बन्त्धी, 
9. प्रदेश सभा सम्बन्त्धी, 
१०. मानवअनधकार सम्बन्त्धी, 
११.  काननु, न्त्र्ार् तिा संहवधान सम्बन्त्धी, 

      १२.कुनै काननुी प्रश्न समावेश भएको नीनत तिा कार्ािम सम्बन्त्धी, 
      १३.मस्न्त्रपररषद् वाट तोहकएका अन्त्र् हवषर्िरुसम्बन्त्धी । 

३. सामास्जक सनमनतको कार्ािरेाः- 
1.  स्शिा तिा खेलकूद सम्बन्त्धी, 
2.  वन तिा भ–ूसंरिर् सम्बन्त्धी, 
3.  वातावरर्, हवज्ञान तिा प्रहवनध सम्बन्त्धी, 
4.  संस्कृनत संरिर् सम्बन्त्धी, 
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5.  स्वास््र् र जनसंख्र्ा व्र्वस्िापन सम्बन्त्धी, 
6.  महिला, बालबानलका, अपाङ्ग, अशक्त तिा विृविृािरुको िक, हित र समाज कल्र्ार् सम्बन्त्धी, 
7.  सरकारी तिा गैर सरकारी सामास्जक संघ संस्िा सम्बन्त्धी, 
8.  भनूम सधुार तिा व्र्वस्िापन सम्बन्त्धी, 
9.  मस्न्त्रपररषद् बाट तोहकएका अन्त्र् हवषर्िरु सम्बन्त्धी¸ 
१०.  प्रदेशको समग्र आनिाक हवकास, अल्पकालीन, मध्र्कालीन तिा दीघाकालीन  नीनत, र्ोजना एवं 

कार्ािम सम्बन्त्धी, 
११.  बजार मूल्र्, आपूनता तिा हवतरर् सम्बन्त्धी, 
१२.  बजेट, राजस्व तिा स्रोत पररिालन सम्बन्त्धी, 
१३.  उद्योग, वास्र्ज्र् तिा आपूनता सम्बन्त्धी, 
१४.  कृहष हवकास सम्बन्त्धी, 
१५.  हवद्यतु, ऊजाा हवकास तिा जलस्रोत सम्बन्त्धी, 
१६.  सडक तिा र्ातार्ात व्र्वस्िा सम्बन्त्धी, 
१७.  खानेपानी, भौनतक र्ोजना तिा पूवााधार हवकास सम्बन्त्धी, 
१८.  श्रम तिा रोजगार सम्बन्त्धी, 
१९.  सूिना र सञ्चारको हवकास सम्बन्त्धी, 
२०.  पर्ाटन हवकास र नागररक उड्डर्न सम्बन्त्धी, 
२१.  सिकारी तिा गररबी ननवारर् सम्बन्त्धी, 
२२.  नसँिाइ सम्बन्त्धी, 
२३. सिरी हवकास सम्बन्त्धी, 
२४.  मस्न्त्रपररषद् बाट तोहकएका अन्त्र् हवषर्िरु सम्बन्त्धी 
 
 


