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प्रस्तावना् नऩेारको सॊहवधानको धाया १७४ को उऩधाया (१) रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायवाट सम्ऩाददत 
कामयराई व्मवन्त्स्थत गनय वाञ्छनीम बएकोर े प्रदेश सयकाय भन्त्रिऩरयषद्रे प्रदेश सयकायवाट कणायरी प्रदेश1 को रानग 
प्रदेश सयकायको कामय सम्ऩादनका रानग देहामको ननमभावरी फनाई स्वीकृत गयेको छ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायन्त्म्बक 

१.  सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननमभावरीको नाभ “प्रदेश सयकाय (कामय सम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४” यहेको 
छ। 

  (२) मो ननमभावरी तरुुरत प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा् (१) हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ननमभावरीभा्- 
(क) “भन्त्रिऩरयषद” बन्नारे प्रदेश भन्त्रिऩरयषद सम्झन ुऩछय।  

(ख) “भरिी” बन्नारे भखु्मभरिी वा भरिी सम्झन ुऩछय य सो शब्दर ेस्वतरि रुऩभा भरिारमको कामयबाय 
सह्माल्ने याज्मभरिीराई सभते जनाउॉछ। 

(ग)  “भरिारम” बन्नारे कामयहवबाजन ननमभावरी फभोन्त्जभ तोहकएको भरिारम सम्झन ुऩछय। 

(घ) “भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव” बन्नारे प्रदेश सयकायको प्रभखु सन्त्चव सम्झन ुऩछय। 

(ङ) “सन्त्चव” बन्नार ेभरिारमको सन्त्चव सम्झन ुऩछय य सो शब्दर े प्रदेश सयकायको प्रभूख   सन्त्चव 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(च)  “कामयहवबाजन ननमभावरी” बन्नारे प्रदेश सयकाय कामय हवबाजन ननमभावरी: २०७४ सम्झन ुऩछय। 

(छ)  “सॊहवधान” बन्नार ेनऩेारको सॊहवधान सम्झन ुऩछय। 

३.  काभको पछ  मौट: मस ननमभावरीभा बएका व्मवस्थाको प्रनतकूर नहनुे गयी प्रदेश सयकायको काभको पछ  मौट 

देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 
(क) ऩरयच्छेद- २ को व्मवस्था अनसुाय भरिारमफाट, 

(ख)  ऩरयच्छेद-३ को व्मवस्था अनसुाय भखु्मभरिीफाट, 

(ग)  ऩरयच्छेद-४ को व्मवस्था अनसुाय भन्त्रिऩरयषद् फाट, 

ऩरयच्छेद-२ 

भरिारमफाट काभको पछ  मौट 

४.  भरिीफाट काभको पछ  मौट: कामयहवबाजन ननमभावरी अनसुाय सम्फन्त्रधत भरिारमको रानग तोहकएको काभको 
पछ  मौट गदाय अरु भरिारमसॉग ऩयाभशय गने य भन्त्रिऩरयषद् भा ऩशे गने हवषमका हकभा मस ननमभावरीभा 
व्मवस्था बए फभोन्त्जभ गनुय ऩनेछ। अरम कुयाका हकभा मस ननमभावरी फभोन्त्जभ भरिी वा ननजको ननदेशन 
तथा साभारम ननमरिणभा ननमभ ५ फभोन्त्जभ पछ  मौट गरयनेछ। 

  तय, 

                                                           
1 ऩहहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



(क)  आफ्नो भरिारमसॉग सम्फन्त्रधत भहत्वऩूणय सन्त्म्झएका हवषमभा ननणयम गनुय वा आदेश ददन ुअगावै 
भखु्मभरिीसॉग ऩयाभशय गनुय प्रत्मेक भरिीको कतयव्म हनुेछ। 

(ख)  प्रचनरत कानूनभा कुनै काभ खास अनधकायीरे पछमौट गने बनी हकहटएको यहेछ बने सो 
फभोन्त्जभ गनय मस उऩननमभको कुनै कुयारे फाधा ऩरु् माउन ेछैन। 

५.  अनधकाय प्रत्मामोजन् (१) भरिीरे आपूराई प्राप्त अनधकायभध्मे केही अनधकाय याज्मभरिी वा सहामक 
भरिीराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ। 

(२) भरिीरे आपूराई प्राप्त अनधकायभध्मे केही अनधकाय आफ्नो भातहतको सन्त्चवराई प्रत्मामोजन गनय 
सक्नेछ। 

(३) सन्त्चवरे आपूराई प्राप्त अनधकायभध्मे केही अनधकाय आफ्नो भातहतका अनधकृत कभयचायीराई 
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ। 

(४) उऩननमभ (१), (२) वा (३) फभोन्त्जभ अनधकाय प्रत्मामोजन गने प्रहिमा नरन्त्खत रुऩभा हनुऩुनेछ य 
एक ऩटक अनधकाय प्रत्मामोजन गयी सकेऩनछ हवशेष कायण ऩयी अनधकाय ऩनु् हपताय नरन ुऩने बएभा अनधकाय 
हपताय नरने अनधकृतरे आपूबरदा एक तह भानथका अनधकृतको नरन्त्खत रुऩभा स्वीकृनत नरएय भाि हपताय नरन 
सक्नेछ। हवबागीम भरिीरे प्रत्मामोन्त्जत अनधकाय ऩनु् हपताय नरन ुऩयेभा भखु्मभरिी सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(६) आपूराई प्रत्मामोन्त्जत अनधकाय प्रमोग गनुय सम्फन्त्रधत अनधकायीको न्त्जम्भेवायी य कतयव्म हनुेछ। 

६.  सम्फन्त्रधत भरिारमसॉग ऩयाभशय्  कुनै हवषम वा काभ एकबरदा फढी भरिारमसॉग सम्फन्त्रधत बएभा देहामको 
कामयहवनध ऩूया नगयी सो हवषमभा कुनै ननणयम गनय वा आदेश ददन वा कुनै सूचना प्रकाशन गनय हुॉदैन्- 

(क) ननमभ (२६) फभोन्त्जभको भन्त्रिऩरयषद्को सनभनतभा प्रस्ततु गनुय ऩने हवषम बए सो   सनभनतभा 
प्रस्ततु नगयी वा  ̧

(ख) भन्त्रिऩरयषदभा ऩेश गनुय ऩने हवषम फाहेक अरम हवषमभा सम्फन्त्रधत भरिारमको सहभनत हनु 
नसकेभा भखु्मभरिीफाट ननकासा नबई। 

 स्ऩष्टीकयण् कुनै एक भरिारमफाट हनुे ननणयम वा आदेशरे अको भरिारमराई तोहकएको कामयभा असय ऩने 
बएभा त्मस्तो हवषम एकबरदा फढी भरिारमसॉग सम्फन्त्रधत बएको सम्झन ुऩछय। 

७.  भखु्म रमामानधवक्तासॉग ऩयाभशय्  सयकायी काभ कायवाहीको नसरनसराभा देन्त्खन आएको कानूनको व्माख्मा 
सम्फरधी प्रश् न सम्फरधभा भन्त्रिऩरयषद्रे भखु्म रमामानधवक्तासॉग ऩयाभशय गनय सक्नेछ। भखु्म रमामानधवक्तार े
व्मक्त गयेको यामको एक प्रनत भहारमामानधवक्ताको कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

८.  आनथयक भानभरा तथा मोजना भरिारमसॉग ऩयाभशय्  (१) कुनै भरिारमरे देहामका हवषमभा कुनै ननणयम गनुय, 
आदेश ददन ुवा सूचना ननकाल्न ुअगावै आनथयक भानभरा तथा मोजना भरिारमसॉग ऩयाभशय नरन ुऩनेछ। 

(क) याजश्व वा अरम सयकायी यकभ सम्फरधी हवषमभा, 
(ख) हवननमोजन ऐन अरतगयत शीषयक उऩशीषयकभा ननददयष्ट नगरयएका यकभ खचय गने हवषमभा, 
(ग) आनथयक भानभरा तथा मोजना भरिारमको ऩूवय स्वीकृनत आवश्मक ऩने यकभ खचय गने हवषमभा, 
(घ) प्रदेश सयकायी सवेाका ऩदहरुको सॊख्मा वहृि गने वा वतयभान ऩदको स्तय फढाउन,े  

(ङ) प्रदेश सयकायी कभयचायीहरुको तरफ, बत्ता य अरम सहुवधा थऩघट गने, 

(च)   प्रदेश सयकायको स्वानभत्वभा यहेका सॊस्थाराई ऋण, अनदुान वा सहामता उऩरब्ध गयाउने, 



९.  आरतरयक भानभरा तथा कानून भरिारम2 सॉग ऩयाभशय्  प्रदेश प्रशासन, शान्त्रत सवु्मवस्था एवॊ गहृ प्रशासनको काभ, 

कतयव्म, अनधकाय य उत्तयदाहमत्व थऩघट गने कामय गदाय आरतरयक भानभरा तथा कानून भरिारम3 को ऩयाभशय 
नरन ुऩनेछ। 

१०.  अरम भरिारमहरुसॉग ऩयाभशय्  मस ननमभावरीभा कुनै भरिारम वा ननकामसॉग ऩयाभशय नरनऩुने बनी हकटानी 
साथ तोहकएकोभा सोही फभोन्त्जभ य मस ननमभावरीभा ऩयाभशय नरन ुऩने बनी नतोहकएकोभा ऩनन कामयहवबाजन 
ननमभावरीभा कुनै भरिारमर ेगने गयी तोहकएको काभका सम्फरधभा त्मस्तो भरिारमको ऩयाभशय नरन ुऩनेछ। 

११.  हवधेमक वा अध्मादेश सम्फरधी कामयहवनध् (१) प्रदेश सयकायफाट प्रस्ततु हनुे हवधेमक वा जायी हनुे अध्मादेशको 
हकभा हवधेमक वा अध्मादेशको सैिान्त्रतक स्वीकृनतको रानग हववयण सहहत भन्त्रिऩरयषद् भा प्रस्ताव ऩेश गनुय 
ऩनेछ। 

             तय प्रचनरत ऐनभा सॊशोधनको कायवाही गदाय सैिान्त्रतक स्वीकृनत य भस्मौदा दवैुको रानग एकै ऩटक 
प्रस्ताव ऩेश गनय सहकनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ ऩेश बएको प्रस्तावभा भन्त्रिऩरयषद्को स्वीकृनत प्राप्त बएऩनछ सम्फन्त्रधत 
भरिारमर े हवधेमक वा अध्मादेशको भस्मौदा तमाय गनुयऩनेछ य भस्मौदा स्वीकृनतको रानग भन्त्रिऩरयषद् भा ऩनु् 
ऩेश गनुयऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोन्त्जभ ऩेश बएको हवधेमकको भस्मौदाभा भन्त्रिऩरयषद् वाट स्वीकृनत प्राप्त बएऩनछ 
प्रदेश सबाको अनधवेशन चनरयहेको अवस्थाभा सम्फन्त्रधत भरिारमरे प्रदेश सबा सन्त्चवारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) उऩननमभ (३) फभोन्त्जभ हवधेमक सम्फन्त्रधत भरिीरे प्रदेश सबाभा ऩशे गनुयऩनेछ। 

(५) सॊहवधान फभोन्त्जभ अध्मादेश जायी गनुय ऩने अवस्थाभा सम्फन्त्रधत भरिारमरे प्रदेश भन्त्रिऩरयषद् भा 
ऩठाउन ुऩनेछ। 

१२.  हवषमवस्त ुऩठाउन ुऩने् कुनै भरिारमरे कुनै ऐन अरतगयत फनाउन ुऩने ननमभ वा जायी गनुय ऩने आदेशको 
रानग भन्त्रिऩरयषद् भा ऩेश गनुय ऩूवय सो सॉग सम्फन्त्रधत हवषमवस्त ुखरुाई ऩठाउन ुऩनेछ। 

१३.  याजस्व य व्ममको अनभुान (फजेट) य कय सम्फरधी प्रस्ताव् (१) आनथयक भानभरा तथा मोजना भरिारमर े
प्रत्मेक वषय तोहकएको नभनतभा वाहष यक फजेट तमाय ऩान ुय ऩनेछ।त्मस्तो फजेट हवननमोजन हवधेमक स्वीकृत बएऩनछ 
भाि स्वीकृत बएको भानननेछ। 

(२) फजेटसॉग अरतयननहीत हवषमवस्त ु अत्मरत गोप्म यान्त्खने छ य प्रदेश सबाभा ऩेश नबएसम्भ 
फजेटसम्फरधी कुनै कुया प्रकाशन गरयने वा त्मसको सरदबय उल्रखे गरयने वा अरमि ऩठाइने छैन। 

   तय कुनै भरिारमरे ऩेश गयेको कुनै मोजनाको खचय फजेटभा सभावेश नहनुे बएभा फजटे ऩेश हनु ु
अगावै आनथयक भानभरा तथा मोजना भरिारमरे सम्फन्त्रधत भरिारमराई सोको जानकायी ददन ुऩनेछ। 

(३) आनथयक भानभरा तथा मोजना भरिीरे प्रत्मेक आनथयक वषय सॊहवधानको धाया २०७ फभोन्त्जभ याजश्व य 
व्ममको अनभुान तथा कय सम्फरधी प्रस्ताव प्रदेश सबा सभऺ ऩशे गनुय ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 

भखु्मभरिीफाट काभको पछमौट 

१४.  भखु्मभरिीको काभ, कतयव्म य अनधकाय् (१) नऩेारको सॊहवधान य अरम प्रचनरत कानूनको अधीनभा यही प्रदेशको 
शासन व्मवस्थाको साभारम ननदेशन, ननमरिण य सञ्चारन गने अनबबाया भखु्मभरिीको हनुेछ। 

                                                           
2 

  तेस्रो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 
3  तेस्रो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



(२) भखु्मभरिीको अरम काभ, कतयव्म य अनधकाय देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 
(क) हवनबन्न भरिारम तथा अरतगयतका कामायरमहरुभा प्रदेश सयकायको नीनत, ननणयम तथा प्रचनरत 

कानून फभोन्त्जभ कामय सञ्चारन बइयहेको छ वा छैन ननयीऺण गने य सो नबएको बए गनय 
रगाउने। 

(ख) भहत्वऩूणय प्रदेश नीनत सम्फरधी कुयाभा हवनबन्न भरिारमहरुको कामयभा सभरवम ल्माउने। 

(ग) सॊघ तथा स्थानीम तहसॉग आवश्मक सभरवम कामभ गने।  

(घ) सभम-सभमभा भरिीहरुराई ननदेशन ददने य त्मसको प्रगनत हववयण नरने।  

(३) भखु्मभरिी अनऩुन्त्स्थत यहेको अवस्थाभा मस ननमभावरी फभोन्त्जभ भखु्मभरिीरे सम्ऩादन गने काभ 
ननजरे तोकेको वरयष्ठ भरिीरे गनेछ। 

(४) कुनै भरिीको अनऩुन्त्स्थनतभा त्मस्तो भरिीर ेसम्ऩादन गने काभ भखु्मभरिीर ेतोकेको अरम भरिीर े
गनेछ। 

१५.  भखु्मभरिीर े ननणयम ददने्  (१) भन्त्रिऩरयषद् भा ऩेश बई ननणयम हनुे हवषमभा फाहेक दईु वा दईुबरदा फढी 
भरिारमहरु फीच कुनै हवषमभा भतबेद हनु गएभा भखु्मभरिीको ननणयम अन्त्रतभ हनुेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ भतबेद बएको हवषम ननणयमको रानग प्रभखु सन्त्चव4 रे भखु्मभरिी सभऺ 
ऩेश गनुय ऩनेछ।  

 

ऩरयच्छेद-४ 

भन्त्रिऩरयषद् फाट काभको पछमौट 

 

१६.  भन्त्रिऩरयषद् भा ऩशे गनुयऩने हवषम् (१) अनसूुची १ भा उन्त्ल्रन्त्खत हवषमहरुको ननणयम गदाय त्मस्ता हवषम ननणयम गनय 
भन्त्रिऩरयषद् भा प्रस्ताव ऩशे गनुयऩनेछ। 

      तय त्मस्ता हवषमहरु भध्मे कुनै हवषमभा ननमभ २६ (१) फभोन्त्जभ गदठत सनभनतफाट ननणयम नरन सक्न े
गयी भन्त्रिऩरयषद्रे न्त्जम्भवेायी समु्ऩन सक्नेछ। 

(२) कुनै एक भरिारमरे उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ प्रस्ततु गनुय ऩने प्रस्तावको हवषम अरम भरिारमसॉग 
ऩनन सम्फन्त्रधत बएभा त्मस्तो भरिारमको याम सहहत ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(३) भन्त्रिऩरयषद् भा प्रस्ततु बएको प्रस्तावका सम्फरधभा भन्त्रिऩरयषद् वाट भन्त्रिऩरयषद सनभनतको याम भाग 
बएभा सम्फन्त्रधत भन्त्रिऩरयषद सनभनतको नसपारयस सहहत भन्त्रिऩरयषद्को ननणयमाथय ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(४) भखु्मभरिीरे अरमथा आदेश ददएकोभा फाहेक उऩननमभ (१) अरतगयतका हवषमहरु भन्त्रिऩरयषद्को 
ननणयमको रानग ऩेश गदाय अनसूुची–२ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा सम्फन्त्रधत सन्त्चवरे प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनेछ। 

१७.  प्रस्तावसाथ सॊरग्न हनुऩुने कागजऩि् (१) ननमभ १६ को उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्को ननणयमाथय कुनै 
हवषम ऩेश गनुयऩदाय सन्त्चवरे सम्फन्त्रधत भरिीको स्वीकृनत नरई सो हवषमसॉग सम्फन्त्रधत आवश्मक हववयण सभते 
सभावेश गयी भन्त्रिऩरयषद्रे ननधाययण गयेको सॊख्माभा प्रस्ताव तमाय गयी आफ्नो दस्तखत सहहत भन्त्रिऩरयषद्को 
सन्त्चव सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभको प्रस्तावसाथ ऩठाएका कागजऩिहरु काननुसम्भत तथा ऩमायप्त छन छैनन ्
जाॉच्ने य काननुसम्भत वा ऩमायप्त नबएभा ननमनभत वा ऩमायप्त फनाउने काभ भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवको हनुेछ। 

                                                           
4  ऩहहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



(३) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवकहाॉ प्राप्त हनु आएको प्रस्ताव भखु्मभरिीको ननदेशनको 
अधीनभा यही प्राथनभकता िभ ननधाययण गयी ननणयमको रानग भन्त्रिऩरयषद् भा ऩशे गनुय ऩनेछ। 

१८.  कामयसूचीको हवतयण् (१) ननमभ १६ वा ननमभ १७ फभोन्त्जभ प्राप्त प्रस्तावहरुको आधायभा भन्त्रिऩरयषद्को 
सन्त्चवरे भन्त्रिऩरयषद् भा छरपर हनु ेहवषमको कामयसूची भखु्मभरिीद्वाया ननधायरयत तरयका अनसुाय तमाय गनेछ। 

तय, भखु्मभरिीरे अरमथा आदेश ददएकोभा प्रस्तावको रुऩभा ऩेश नगरयएको हवषमराई ऩनन कामयसूचीभा 
सभावेश गनय सहकनेछ। 

(२) साभारमत् भन्त्रिऩरयषद्को फैठक फस्न ु बरदा चौफीस घण्टा अगावै फैठकको कामयसूची तथा 
तत्सम्फरधी कागजातहरु भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे प्रत्मेक भरिीराई हवतयण गयी सक्न ुऩनेछ। 

(३) भखु्मभरिीरे अनभुनत ददएकोभा फाहेक कामयसूचीभा नऩयेको हवषम भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा ऩेश हनुे 
छैन। 

(४) कुनै अवस्थाभा कुनै हवषमको भहत्व सॊवेदनशीरता वा गाम्बीमयता हेयी भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा 
छरपर हनुे प्रस्ताव हवतयण नगनय ऩनन सहकनेछ। मस्तो अवस्थाभा सम्फन्त्रधत हवषमको सूचना नरन्त्खत वा 
भौन्त्खक रुऩभा ददन सहकनेछ। 

१९.  भन्त्रिऩरयषद्को फैठक् (१) भखु्मभरिीको ननदेशन फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे भन्त्रिऩरयषद्को फैठक 
फोराउनेछ। 

(२) भखु्मभरिीरे भन्त्रिऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता गनेछ। 

(३) भखु्मभरिीर ेअनभुनत ददएको अवस्थाभा याज्मभरिी य सहामक भरिी सभेत भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा 
उऩन्त्स्थत हनु सक्नेछन।् 

२०. छरपर य ननणयमको अनबरखे् भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा उऩन्त्स्थत हनुेछ य भन्त्रिऩरयषद् फाट 
बएका ननणयमको अनबरखे तमाय गनेछ। 

   तय छोटो अवनधका रानग भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव अनऩुन्त्स्थत यहेको अवस्थाभा भखु्मभरिी तथा 
भन्त्रिऩरयषद्को कामायरमको वरयष्ठ सन्त्चवरे वैठकको ननणयमको अनबरखे तमाय गनेछ। 

२१.  ननणयमको अनबरखे हवतयण् (१) भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे भन्त्रिऩरयषद्को फैठक सभाप्त बएको साभारमत् 
चौफीसघण्टा नबि ननणयमको अनबरखेको एक प्रनत प्रत्मेक भरिीराई ऩठाउन ुऩनेछ य कुनै भरिीको हवचायभा 
त्मसभा सॊशोधन हनुऩुछय बने्न रागेभा अनबरेख प्राप्त बएको चौफीस घण्टानबि आफ्नो सझुाव सहहत 
भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) भन्त्रिऩरयषद्को ननणयमको एक प्रनत याज्मभरिी तथा सहामक भरिीहरुराई ऩनन ऩठाइनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩनन भखु्मभरिीको ननदेशनभा भन्त्रिऩरयषद्को कुनै 
फैठकको केही वा सम्ऩूणय ननणयम हवतयण नगनय ऩनन सहकनेछ। 

२२. ननणयमको अनबरखे सॊशोधन् ननमभ २१ को उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ कुनै भरिीफाट भन्त्रिऩरयषद्को ननणयमका 
सम्फरधभा कुनै सॊशोधन सम्फरधी सझुाव प्राप्त बएभा भखु्मभरिीफाट बएको ननदेशन फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्को 
सन्त्चवरे अनबरखे सच्माई त्मस्तो सॊशोधनको व्महोया सफै भरिीहरुराई ऩठाउन ुऩनेछ। 

२३.  भन्त्रिऩरयषद्को ननणयमको कामायरवमन् (१) अनसूुची-१ भा रेन्त्खएका हवषमहरुभा भन्त्रिऩरयषद्को ननणयम बएऩनछ 
कामायरवमन हनुेछ। 



(२) भन्त्रिऩरयषद्को ननणयम बएऩनछ कामायरवमन बए वा नबएको सम्फरधभा भखु्मभरिी5 को ननदेशन 
फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे अनगुभन गयी प्रधानभरिी सभऺ ऩेश गनेछ।  

२४. ननणयमको अनबरखे ऩठाउने्  भन्त्रिऩरयषद्को ननणयमको अनबरखे तमाय बएऩनछ भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे ननणयमको 
एक प्रनत कामायरवमनका रानग सम्फन्त्रधत सन्त्चव कहाॉ ऩठाउन ुऩनेछ। 

२५.  भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे अनबरखे याख् न:े भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे देहामका कागजऩिहरुको अनबरेख याख् नऩुनेछ्- 
(क) ननमभ १६ भा उन्त्ल्रन्त्खत सफै कागजऩिहरुको एक एक प्रनत, 

(ख) ननमभ १८,१९,२०,२१ य २२ अरतगयत तमाय गरयएका अनबरेखहरु  

२६.  भन्त्रिऩरयषद सनभनतको गठन् (१) भन्त्रिऩरयषद्सभऺ ऩेश बएका प्रस्तावहरुभध्मे भन्त्रिऩरयषद्रे ननदेशन गये 
फभोन्त्जभका प्रस्तावहरुभा भन्त्रिऩरयषद्को तपय फाट ननणयम नरने, भन्त्रिऩरयषद्को कामयसम्ऩादनभा याम, सझुाव य 
सल्राह ददने य भन्त्रिऩरयषद्राई सहमोग गने प्रमोजनको रानग देहाम फभोन्त्जभका भन्त्रिऩरयषद सनभनतहरु यहन े
छन।् 

(क) याजनैनतक सनभनत 

(ख) प्रशासन तथा हवधेमक सनभनत 

(ग) आनथयक, साभान्त्जक तथा ऩूवायधाय सनभनत 

(२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभका भन्त्रिऩरयषद सनभनतभा भन्त्रिऩरयषद्रे तोकेफभोन्त्जभका भरिीहरु सदस्मको 
रुऩभा यहनेछन।् 

(३) भन्त्रिऩरयषद्रे तोकेको भरिी सनभनतको सॊमोजक हनुेछ। 

(४) भन्त्रिऩरयषद सनभनतको फैठकभा छरपर हनुे हवषमसॉग सम्फन्त्रधत भरिी त्मस्तो सनभनतको सदस्म 
नबए ऩनन सो हवषमको प्रमोजनको रानग ननज स्वत् त्मस्तो सनभनतको सदस्म बएको भानननेछ। 

(५) सनभनतभा आवश्मकता अनसुाय सदस्म नयहेका भरिी, याज्मभरिी वा सहामकभरिी, सम्फन्त्रधत 
हवषमका हवशेषऻ, सम्फन्त्रधत भरिारमका सन्त्चव वा अरम सम्फि ऩदानधकायीराई भन्त्रिऩरयषद सनभनतको फैठकभा 
आभरिण गनय सहकनेछ। 

(६) सनभनतका सॊमोजक भरिीफाट फैठकको अध्मऺता हनुेछ।सनभनतको सॊमोजक भरिीको अनऩुन्त्स्थनतभा 
फैठकको अध्मऺता फैठकभा उऩन्त्स्थत भरिीहरुभध्मे वरयष्ठ भरिीर ेगनेछ। 

(७) भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद्को कामायरमका सन्त्चवहरुभध्मे प्रभखु सन्त्चवरे तोकेको सन्त्चवर े
भन्त्रिऩरयषद सनभनतको फैठकभा उऩन्त्स्थत बई ननणयमको अनबरखे तमाय गयी प्रभान्त्णत गनुय ऩनेछ। 

तय याजनैनतक सनभनतको सन्त्चव भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव हनुेछ। 

(८) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभको सनभनतहरुको कामय ऺेि अनसूुची–३ भा उल्रेख बए फभोन्त्जभ हनुेछ। 

(९) भन्त्रिऩरयषद सनभनतको अनधकाय भन्त्रिऩरयषद् वाट तोहकए फभोन्त्जभ हनुेछ। 

(१०) मस ननमभावरी फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्रे भन्त्रिऩरयषद सनभनतफाट ननणयम गने बनी ननणयम गयेको 
हवषमभा भन्त्रिऩरयषद सनभनतरे गयेको ननणयम भन्त्रिऩरयषद्रे गयेको ननणयमसयह भानननेछ। 

(११) मस ननमभभा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩनन कुनै खास प्रमोजनको रानग कुनै खास कामयऺ ेि 
तोकी भन्त्रिऩरयषद्रे छुटै्ट भन्त्रिऩरयषद हवशेष सनभनत गठन गनय सक्ने। 

(१२) उऩननमभ (११) फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद हवशेष सनभनत गठन बएकोभा त्मस्तो सनभनतको कामयऺ ेिगत 
शतयहरु (टभयस अप रयपयेरस) त्मसयी गठन गदायका फखत भन्त्रिऩरयषद्रे तोकेफभोन्त्जभ हनुेछ। 

                                                           
5 ऩहहरो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



२७.  भरिीहरुसॉग यहेको कागजऩिको पेहरयस्त याख् न:े (१) प्रत्मेक भरिी, याज्मभरिी य सहामकभरिीरे देहामका 
कागजऩिको पेहरयस्त याख् न ुऩनेछ्- 

(क) भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे ऩठाएको भन्त्रिऩरयषद्को फैठकको कामयसूची, ननणयम य तत्सम्फरधी अरम 
कागजऩिहरु, 

(ख) भन्त्रिऩरयषद सनभनतरे ऩठाएका कागजऩिहरु, 

(ग) हवनबन्न हवषमहरुभा बएका भहत्वऩूणय य सॊवेदनशीर ऩिाचाय, ननणयम वा प्रनतवेदनहरु, 

(२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवरे प्रत्मेक भरिी, याज्मभरिी य सहामक भरिीराई 
ऩठाएका सफै कागजऩिको पेहरयस्त याख् न ुऩनेछ। 

२८.  कामयबाय भकु्त बएऩनछ कागज हपताय गनुयऩने् (१) जनुसकैु कायणर ेआफ्नो ऩदको कामयबायफाट भकु्त बएऩनछ 
ननमभ २७ को उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ आपूसॉग यहेको सफै कागजऩिहरु पेहरयस्तसाथ प्रत्मेक भरिी, 
याज्मभरिी य सहामकभरिीरे तरुुरतै भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद्को कामायरमभा हपताय गनुय ऩनेछ। 

(२) कुनै भरिी, याज्मभरिी वा सहामक भरिीरे चाहेभा आपू कामयबायफाट भकु्त हनु ुअगावै ऩनन त्मस्ता 
कागजऩिहरु हपताय गनय सक्नेछ। 

(३) मस ननमभ फभोन्त्जभ हपताय नआएका कागजऩिहरुको हकभा भन्त्रिऩरयषद् वाट बएको ननणयमअनसुाय 
हनुेछ। 

२९.  प्रवक्ता तोक्ने्  (१) भन्त्रिऩरयषद्रे आपूरे सम्ऩादन गने वा सम्ऩादन गयेका कामय सावयजननक जानकायीभा 
ल्माउने प्रमोजनको रानग कुनै भरिीराई प्रवक्ता तोक्न सक्नेछ। 

(२) मस ननमभावरीभा अरमथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक भन्त्रिऩरयषद्को प्रवक्ताको काभ, कतयव्म देहाम 
फभोन्त्जभ हनुेछ् 

(क)  सयुऺाको दृहष्टरे गोप्म  याख् न ु ऩने वा सॊवेदनशीर प्रकृनतका ननणयमफाहेक अरम हवषमभा 
भन्त्रिऩरयषद् वाट बएका ननणयम सावयजननक गने। 

(ख)  भन्त्रिऩरयषद् वाट जायी गनुयऩने सावयजननक भहत्वका सूचना, वक्तव्म, हवऻनप्त आदद सावयजननक 
गने। 

(ग)  भन्त्रिऩरयषद्रे तोकेको अरम कामय गने। 

३०.  भन्त्रिऩरयषद् भा बएको कायफाही प्रकट गनय य प्रकाशन गनय ननषधे् (१) भन्त्रिऩरयषद सम्फरधी काभकायफाहीसॉग 
सम्फन्त्रधत कागजातहरु गोप्म यहने छन।् 

(२) उऩननमभ (१) भा उन्त्ल्रन्त्खत हवषमहरुको जानकायी याख् ने तथा प्रमोग गने अनधकाय ऩाएका 
ऩदानधकायीरे नेऩार सयकायको स्वीकृनत नफना त्मस्ता हवषमभा आनधकारयक व्मन्त्क्तराई फाहेक अरम कसैराई 
कुनै हकनसभरे जानकायी ददन वा प्रकट गनय हुॉदैन। 

ऩरयच्छेद-५ 

हवहवध 

३१.  भरिारमरे ऩठाउन ुऩने हववयण् (१) भरिारमरे प्रत्मेक भहहना देहाम फभोन्त्जभका हववयणहरु भखु्मभरिी तथा 
भन्त्रिऩरयषद्को कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ्—  

(क) भरिारमफाट बए गयेका भखु्म भखु्म काभहरु, 

(ख) याजनीनतक, प्रशासननक य शान्त्रत सवु्मवस्थाको न्त्स्थनत, 

(ग) आनथयक, साभान्त्जक, ऩूवायधाय, शासकीम प्रफरधका ऺेिभा हवकनसत गनतहवनधहरु, 



   तय खण्ड (ख) य (ग) भा उन्त्ल्रन्त्खत हवषम ऺेिभा बएका भहत्वऩूणय तथा जरुयी कुया सम्फन्त्रधत 

भरिारमर ेतत्कारै जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

(२) भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद्को कामायरमरे सभम-सभमभा भाग गयेका कागजात तथा हववयणहरु 
ऩनन सम्फन्त्रधत भरिारमरे भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद्को कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) सॊघ सॉग सम्फन्त्रधत ननणयम 
३२.  प्रदेश प्रभखुराई जानकायी गयाउन ुऩने् भन्त्रिऩरयषद्रे ननणयम गयेका देहामका हवषमहरू प्रदेश प्रभखुराई जानकायी 

गयाउन ुऩनेछ्– 

(क) सॊहवधान तथा प्रचनरत काननु फभोन्त्जभ प्रदेश प्रभखुफाट कामयसम्ऩादन हनुे वा प्रदेश प्रभखुफाट 
ननणयम वा आदेश हनुऩुने हवषम, 

(ख) प्रदेश सयकायको आम–व्ममको वाहषयक हववयण (फजेट), 
(ग) नमाॉ प्रदेश ऐन फनाउन ेवा हवद्यभान प्रदेश ऐन सॊशोधन गने हवषम, 

(घ) प्रदेश सयकायरे प्रदेश सबा सभऺ ऩशे गने वाहष यक नीनत तथा कामयिभ 

३३.  जवापदेही हनुे्  (१) मस ननमभावरीको ऩारना गने, गयाउने कतयव्म य न्त्जम्भेवायी भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव य 
भरिारम एवॊ अरम ननकामका सन्त्चवहरुको हनुेछ। 

(२) मस ननमभावरीको ऩारना बए वा नबएको सम्फरधभा भन्त्रिऩरयषद्को सदस्म य सन्त्चवको हकभा 
भखु्मभरिी य भरिारम एवॊ अरम ननकामका सन्त्चवको हकभा भन्त्रिऩरयषद्का सन्त्चवरे अनगुभन गने छन।् 

३४.  भन्त्रिऩरयषद्को ननणयम प्रभान्त्णत गने व्मवस्था् भन्त्रिऩरयषद्को ननणयम देहामका ऩदानधकायीफाट प्रभान्त्णत गरयनेछ्  

(क) भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव, 

(ख) भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवको अनऩुन्त्स्थनतभा ननमभ (२०) फभोन्त्जभ भन्त्रिऩरयषद्को फैठकभा 
उऩन्त्स्थत हनुे सन्त्चव, 

३५.  भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव् (१) प्रदेश सयकायको प्रभखु सन्त्चव भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चव हनुेछ। 

(२) मस ननमभावरीको अधीनभा यही भन्त्रिऩरयषद्को सन्त्चवको प्रभखु काभ य कतयव्म देहाम फभोन्त्जभ 
हनुेछ् 

(क) प्रदेश सयकाय भन्त्रिऩरयषद् वाट बएका ननणयमहरु तथा भखु्मभरिीफाट बएका ननदेशनहरु 
कामायरवमन गने, गयाउने य सोको अनगुभन गने। 

(ख) भखु्मभरिीराई प्रदेशको प्रशासननक, शान्त्रत सयुऺा, आनथयक तथा ऩूवायधाय हवकास सम्फरधी 
भहत्वऩूणय हवषमभा अवगत गयाउने। 

(ग) प्रदेश सयकायका हवनबन्न भरिारम, कामायरमफीच सभरवम सदुृढ गने, सयकायी काभ कायवाहीराई 
चसु्त य प्रबावकायी फनाउन आवश्मक ननदेशन ददन,े सऩुरयवेऺण गने य अनगुभन गने। 

(घ) प्रदेशस्तयका हवकास आमोजनाहरु य सावयजननक सयोकायका हवषमभा उत्ऩन्न हववाद सलु्झाउन 
सम्फन्त्रधत सफै ऩऺसॉग वाताय तथा सभरवम गयी ननकास ददने। 

(ङ) प्रदेशका प्रभखु सन्त्चवको हवदा, काज स्वीकृत गने। 

(च) मस ननमभावरी फभोन्त्जभ गनुयऩने अरम कामय गने गयाउने। 

(छ) भन्त्रिऩरयषद् फाट तोहकएका अरम कामयहरु गने। 

३६.  ननणयमको अनबरखे धलु्माउने्  ननमभ २८ फभोन्त्जभ कामायरमभा हपताय हनु आएका कागजऩिहरु भखु्मभरिी तथा 
भन्त्रिऩरयषद्को कामायरमरे धलु्माउन सक्नेछ।  



३७. सहमोग य सभरवम् भन्त्रिऩरयषद्का सदस्मरे आ-आफ्नो कामयऺ ेि नबि यही आऩसभा वा अरम ऩदानधकायीहरुसॉग 
सहमोग य सभरवमको बावनार े काभ गनुय ऩनेछ य आ-आफ्नो भातहतका कामायरम वा अनधकायीहरुको 
कामयऺ ेिभा अनावश्मक हस्तऺेऩ गनय वा काभभा वाधा ऩानय हुॉदैन। 

३८.  ऩऺऩात वा भयभोराहहजा गनय नहनुे्  भन्त्रिऩरयषद्का सदस्महरु य भरिारमका सन्त्चवर ेआ-आफ्नो कतयव्म ऩारना 
गदाय आ-आफ्नो भरिारम य भातहतका कामायरमहरुभा अननु्त्चत प्रबाव ऩायी आ-आफ्नो नातेदाय ननमकु्त गने, 

काजभा ल्माउने वा सरुवा गनेजस्ता ऩऺऩातऩूणय वा भयभोराहहजामकु्त कुनै कामय गनुय हुॉदैन। 

३९.  फैठकभा बाग नरन नहनुे्  भन्त्रिऩरयषद्को कुनै फैठकभा छरपर हनु े कुनै हवषमभा कुनै भरिीको ननजी 
स्वाथयननहीत बएको अवस्थाभा त्मस्तो हवषम उऩय छरपर हुॉदा त्मस्तो भरिीरे बाग नरन हुॉदैन। 

४०.  अरम हवषम सम्फरधी् मस ननमभावरीभा रेन्त्खएदेन्त्ख फाहेक प्रदेशको शासन सॊचारनसम्फरधी अरम हवषमभा प्रदेश 
भन्त्रिऩरयषद्को ननणयम फभोन्त्जभ हनुेछ। 



अनसूुची-१ 

भन्त्रिऩरयषद् भा ऩेश गनुय ऩने हवषमहरु् 
(ननमभ १६ सॉग सम्फन्त्रधत) 

 

1. नेऩारको सॊहवधान अरतगयत प्रदेश सयकायरे फनाउन ुऩने ननमभ वा सो अरतगयत आदेश जायी गने, 

2. नेऩारको सॊहवधान फभोन्त्जभ प्रदेश भन्त्रिऩरयषद्रे ननमनु्त्क्त गने, 

3. प्रदेश सबाभा ऩेश हनुे सयकायी हवधेमक, 

4. प्रदेश सबाभा ऩेश हनुे याजश्व य व्ममको अनभुान (फजेट) ऩूयक अनभुान य उधायो खचय, 
5. अरम कय सम्फरधी प्रस्तावहरु, 

6. याजश्व छुट ददने (प्रचनरत काननुभा व्मवस्था बएकोभा फाहेक), 

7. अध्मादेश जायी गने, 

8. ऐन अरतगयत फनाउन ुऩने ननमभ वा आदेश 

9. प्रदेश सयकायरे जायी गने कुनै ऩनन नीनत 

10. कुनै हवषमभा नीनतगत रुऩभा ननणयम गने वा त्मस्तो नीनतभा ऩरयवतयन गने, 

11. प्रादेन्त्शक भन्त्रिऩरयषद्को ननणयम वभोन्त्जभ बइयहेका काभ कायवाहीभा ऩरयवतयन गने, 

12. स्थामी प्रकृनतका प्रादेन्त्शक कामायरमहरुको स्थाऩना, ऩरयवतयन वा खायेज, साॊगठननक सॊयचनाको ऩरयवतयन वा 
स्थानारतयण गने, 

13. भरिी तथा प्रभखु सन्त्चवको हवदेश भ्रभण नसपारयस, 

14. प्रदेश ननजाभती कभयचायी सम्फरधी देहामका हवषमहरु् 
  क) प्रदेश ननजाभती प्रशासनको गरुुमोजना तथा तत्सम्फरधी कामयिभहरु, 

15. प्रदेश ननजाभती सेवा तथा अरम हवनबन्न सवेा अरतगयतका सेवा, सभूह, उऩसभूह ऩरयवतयन गने, 

16.  प्रदेश सयकायको स्वानभत्व वा ननमरिणभा यहेका प्रानधकयण, सॊस्थान वा अरम सॊगदठत सॊस्था आददको   अध्मऺ, 
भहाप्रफरधक, प्रभखु कामयकायी अनधकृतको ननमनु्त्क्त तथा अवकाश गने, 

17. प्रदेश याष्डसेवकहरुको ऩारयश्रनभक तथा सहुवधा ननधाययण गने, 

18. प्रचनरत कानून फभोन्त्जभ प्रदेश सयकायफाट ननणयम हनु ुऩने अरम हवषम, 

19. भखु्मभरिीरे भन्त्रिऩरयषद् भा प्रस्ताव ऩशे गनय ननदेशन ददएको वा सम्फन्त्रधत भरिीरे भखु्मभरिीको अनभुनत नरई 
भन्त्रिऩरयषद् भा ऩेश गनय उन्त्चत ठहर् माएको हवषम, 

20. भन्त्रिऩरयषद्को वैठकभा ऩेश गने बनी भरिीऩरयषद्रे ननणयम गयेको हवषम। 



अनसूुची-२ 

प्रस्तावको ढाॉचा 
(ननमभ १६ सॉग सम्फन्त्रधत) 

प्रदेश सयकाय 

---------------------------------------- भरिारम 

 
 

हवषम्– 

 

प्रस्ताव ऩेश गनय हवबागीम भरिीफाट स्वीकृनत प्राप्त नभनत् 
१. हवषमको सॊन्त्ऺप्त व्महोया् 
 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अरम प्रासहङ्गक कुया् 
 

३. प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य भरिारमको नसपारयस् 
 

४. ननणयम हनुऩुने व्महोया् 
 

सॊरग्न् ननदेन्त्शका 
........................ 

सन्त्चव 

प्रस्तावको प्रकयणभा यहन ेहववयण सम्फरधी ननदेन्त्शका 
 

१.  “हवषमको सॊन्त्ऺप्त व्महोया”अरतगयत यहने हववयण्- 
हवषमवस्तकुो ऩषृ्ठबूनभ, मसफाये ऩहहरे कुनै ननणयम बएको बए सोको हववयण, प्रस्ताहवत ननणयम कामायरवमन प्रहिमा, 
सभमावनध, कामयऺ ेि, कामायरवमन गने ननकाम य राग्ने आनथयक दाहमत्व सभेत स्ऩष्ट उल्रखे गयी कुनै मोजनाको 
हवषम बए सो फाये छोटकयी हववयण उल्रेख गने। 

 

२.  “प्राप्त ऩयाभशय तथा अरम प्रासहङ्गक कुया” अरतगयत भन्त्रिऩरयषद्का सनभनतहरु, भरिारमहरु य अरम ननकामहरु 
रगामत हवशेषऻहरुरे ददएको ऩयाभशय सभते उल्रेख गने।  

प्रस्तावभा उन्त्ल्रन्त्खत सॊघ सॊस्था सम्फरधी हववयणका साथै, प्रस्ताहवत हवषमसॉग सम्फन्त्रधत नक्सा,नडजाइन वा न्त्चि 
सभावेश गयी सोको उल्रखे गने। 

 

३. “प्रस्ताव ऩशे गनुयऩनायको कायण” य भरिारमको नसपारयस अरतगयत्- 
मस हवषमभा आइऩयेको कदठनाइ य सभस्मा, प्रस्ताहवत ननणयमको औन्त्चत्म य आवश्मकता तथा त्मसफाट ऩनयसक्ने 
प्रबाव। 

प्रस्ताहवत हवषमभा प्रदेश सयकायको प्रचनरत नीनत, मस हवषमभा अरम वैकन्त्ल्ऩक व्मवस्था गनय सहकने बए सोको 
हववयण। भरिारमको स्ऩष्ट नसपारयसको व्महोया उल्रेख गनुय ऩदयछ। 

 

४. “ननणयम हनुऩुने व्महोया”:- 
जनु हवषमभा जे जस्तो ननणयम हनु प्रस्ताव गरयएको हो सोको स्ऩष्ट व्महोया उल्रेख गने। 



अनसूुची–३ 

भन्त्रिऩरयषद सनभनतको कामयऺ िे 

(ननमभ २६ सॉग सम्फन्त्रधत) 
 

१. याजनीनतक सनभनतको कामयऺ िे्- 
1. प्रदेशको सभग्र याजनीनतक न्त्स्थनतको सभीऺा सम्फरधी, 
2. प्रादेन्त्शक शान्त्रत प्रवियन य द्वरद्व व्मवस्थाऩन सम्फरधी, 
3. प्रादेन्त्शक याजनीनतक कुया सभावेश बएका अरम हवषम, 

4. प्रादेन्त्शक शान्त्रत सयुऺा तथा काननु य व्मवस्था सम्फरधी, 
5. प्रदेश सबाको ननवायचन तथा अरम ननवायचनसम्फरधी, 
6. प्रदेश सयकायभा सॊरग्न यहेका य सयकायराई सभथयन गने याजनैनतक दरको सहभनत य सभरवम, 

7. प्रदेश भन्त्रिऩरयषद् वाट तोहकएका अरम हवषम सम्फरधी। 

२. प्रशासन तथा हवधेमक सनभनतको कामयऺ िे्-6 
1. प्रदेश ननजाभती प्रशासनको नीनत, गरुुमोजना तथा तत्सम्फरधी कामयिभ, 

2. भन्त्रिऩरयषद् फाट गरयने प्रशासननक कामयसम्फरधी, 
3. प्रदेश शासकीम सधुाय सम्फरधी, 
4. प्रदेश गहृ प्रशासन सम्फरधी, 
5. भन्त्रिऩरयषद् फाट तोहकएका अरम हवषमहरु  ̧

6. अध्मादेशसम्फरधी, 
7. प्रदेश सबाभा ऩेश हनुे हवधेमक सम्फरधी, 
8. भन्त्रिऩरयषद्को ननणयमाथय ऩेश बएका ननमभ, हवननमभ य गठन आदेश सम्फरधी, 
9. प्रदेश सबा सम्फरधी, 
१०. भानवअनधकाय सम्फरधी, 
११. काननु, रमाम तथा सॊहवधान सम्फरधी, 

      १२. कुनै काननुी प्रश्न सभावेश बएको नीनत तथा कामयिभ सम्फरधी, 
      १३. भन्त्रिऩरयषद् वाट तोहकएका अरम हवषमहरुसम्फरधी। 

३. आनथयक, साभान्त्जक तथा ऩूवायधाय सनभनतको कामयऺ िे्-7 

1.  न्त्शऺा तथा खेरकूद सम्फरधी, 
2.  वन तथा ब–ूसॊयऺण सम्फरधी, 
3.  वातावयण, हवऻान तथा प्रहवनध सम्फरधी, 
4.  सॊस्कृनत सॊयऺण सम्फरधी, 
5.  स्वास््म य जनसॊख्मा व्मवस्थाऩन सम्फरधी, 
6.  भहहरा, फारफानरका, अऩाङ्ग, अशक्त तथा विृविृाहरुको हक, हहत य सभाज कल्माण सम्फरधी, 
7.  सयकायी तथा गैय सयकायी साभान्त्जक सॊघ सॊस्था सम्फरधी, 
8.  बूनभ सधुाय तथा व्मवस्थाऩन सम्फरधी, 

                                                           
6 तेस्रो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 
7 तेस्रो सॊशोधनफाट सॊशोनधत। 



9.  भन्त्रिऩरयषद् फाट तोहकएका अरम हवषमहरु सम्फरधी¸ 
१०.  प्रदेशको सभग्र आनथयक हवकास, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघयकारीन  नीनत, मोजना एवॊ कामयिभ 

सम्फरधी, 
११.  फजाय भूल्म, आऩूनतय तथा हवतयण सम्फरधी, 
१२.  फजेट, याजस्व तथा स्रोत ऩरयचारन सम्फरधी, 
१३.  उद्योग, वान्त्णज्म तथा आऩूनतय सम्फरधी, 
१४.  कृहष हवकास सम्फरधी, 
१५.  हवद्यतु, ऊजाय हवकास तथा जरस्रोत सम्फरधी, 
१६.  सडक तथा मातामात व्मवस्था सम्फरधी, 
१७.  खानेऩानी, बौनतक मोजना तथा ऩूवायधाय हवकास सम्फरधी, 
१८.  श्रभ तथा योजगाय सम्फरधी, 
१९.  सूचना य सञ्चायको हवकास सम्फरधी, 
२०.  ऩमयटन हवकास य नागरयक उड्डमन सम्फरधी, 
२१.  सहकायी तथा गरयफी ननवायण सम्फरधी, 
२२.  नसॉचाइ सम्फरधी, 
२३.  सहयी हवकास सम्फरधी, 
२४.  भन्त्रिऩरयषद् फाट तोहकएका अरम हवषमहरु सम्फरधी 

 


