प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड १) बुटवल, रूपन्दे ही, फागुन ३ गते, २०७४ साल (अततररक्ताङ्क २

भाग २
प्रदे श सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकार (काया सम्पादन) तनयमावली, २०७४
प्रस्तवनााः नेपालको सं ववधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले ददएको अतधकार
प्रयोग गरी

प्रदे श नं ५ को,

प्रदे श सरकारवाट सम्पाददत कायालाई व्यवशस्थत

गना वाञ्छनीय भएकोले प्रदे श सरकार, मशन्त्रपररषद्ले प्रदे श सरकारको काया
सम्पादनका लातग दे हायको तनयमावली बनाई स्वीकृत गरे को छ ।
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पररच्छे द –१
प्रारशम्भक

१. संशिप्त नाम, प्रारम्भ र लागूाः (१) यस तनयमावलीको नाम "प्रदे श नं ५, प्रदे श
सरकार (कायासम्पादन) तनयमावली, २०७४" रहेको छ ।
(२) यो तनयमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषााः (१) ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमााः(क)

“कायाववभाजन तनयमावली” भन्नाले प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकार
काया ववभाजन तनयमावली, २०७४ सम्झनुपछा ।

(ख) “प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं. ५ प्रदे श सम्झनुपछा ।

(ग) “मशन्त्रपररषद्” भन्नाले प्रदे श नं ५, प्रदे श मशन्त्रपररषद् सम्झनुपछा ।
(घ)

(ङ)

“मन्त्री” भन्नाले प्रदे श मुख्य मन्त्री वा मन्त्री सम्झनुपछा र सो
शब्दले

स्वतन्त्र

रुपमा

मन्त्रालयको

राज्यमन्त्रीलाई समेत जनाउँछ ।

कायाभार

सम्हाल्ने

“मन्त्रालय” भन्नाले कायाववभाजन तनयमावली बमोशजम तोवकएको
मन्त्रालय सम्झनुपछा ।

(च) “मशन्त्रपररषद्को सशचव” भन्नाले प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारको प्रमुख
सशचव सम्झनुपछा ।

(छ) “सशचव” भन्नाले प्रदे श नं. ५ प्रदे श सरकारको सशचव सम्झनुपछा र
सो शब्दले प्रदे श सरकारको सशचव सरहको अन्य अतधकृत
समेतलाई जनाउँछ ।

(ज) “सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनुपछा ।
३.

कामको फछयौटाः यस तनयमावलीमा भएका व्यवस्थाको प्रततकूल नहुने गरी
प्रदे श सरकारको कामको फछ््यौट दे हाय बमोशजम हुनछ
े ाः(क)

पररच्छे द — २ को व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयबाट,

(ग)

पररच्छे द — ४ को व्यवस्था अनुसार मशन्त्रपररषद्बाट,

(ख)

पररच्छे द — ३ को व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट,
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पररच्छे द–२

मन्त्रालयबाट कामको फछयौट
४. मन्त्रीबाट कामको फछयौटाः कायाववभाजन तनयमावली अनुसार सम्बशन्धत

मन्त्रालयको लातग तोवकएको कामको फछयौट गदाा अरु मन्त्रालयसँग
परामशा गने र मशन्त्रपररषद्मा पेश गने ववषयका हकमा यस तनयमावलीमा
व्यवस्था भए बमोशजम गनुप
ा नेछ। अन्य कुराका हकमा यस तनयमावली

बमोशजम मन्त्री वा तनजको तनदे शन तथा सामान्य तनयन्त्रणमा तनयम ५
बमोशजम फछयौट गररनेछ ।
तर,

(क) आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बशन्धत महत्वपूणा सशम्झएका ववषयमा

तनणाय गनुा वा आदे श ददनु अगावै मुख्यमन्त्रीसँग परामशा गनुा
प्रत्येक मन्त्रीको कताव्य हुनछ
े ।

(ख) प्रचतलत कानूनमा कुनै काम खास अतधकारीले फछयौट गने

भनी वकवटएको रहेछ भने सो बमोशजम गना यस उपतनयमको
कुनै कुराले बाधा पु्याउने छै न ।

५. अतधकार प्रत्यायोजनाः (१) मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये केही
अतधकार राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।

(२) मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये केही अतधकार आफ्नो

मातहतको सशचवलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
(३)

सशचवले आफूलाई प्राप्त अतधकारमध्ये केही अतधकार आफ्नो

मातहतका अतधकृत कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।

(४) उपतनयम (१), (२) वा (३) बमोशजम अतधकार प्रत्यायोजन

गने प्रविया तलशखत रुपमा हुनपु नेछ र एक पटक अतधकार प्रत्यायोजन गरी

सकेपतछ ववशेष कारण परी अतधकार पुनाः वफताा तलनु पने भएमा अतधकार
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वफताा तलने अतधकृतले आफूभन्दा एक तह मातथका अतधकारीको तलशखत
रुपमा स्वीकृतत तलएर मात्र वफताा तलन सक्नेछ ।
(५)

आफूलाई

प्रत्यायोशजत

अतधकार

अतधकारीको शजम्मेवारी र कताव्य हुनेछ ।

प्रयोग

गनुा

सम्बशन्धत

ँ
६. सम्बशन्धत मन्त्रालयसग
परामशााः कुनै ववषय वा काम एकभन्दा बढी
मन्त्रालयसँग सम्बशन्धत भएमा दे हायको कायाववतध पूरा नगरी सो ववषयमा
कुनै तनणाय गना वा आदे श ददन वा कुनै सूचना प्रकाशन गना हुँदैनाः—

(क) तनयम (२६) बमोशजमको मशन्त्रपररषद्को सतमततमा प्रस्तुत गनुा
पने ववषय भए सो सतमततमा प्रस्तुत नगरी वा,

(ख) मशन्त्रपररषद्मा पेश गनुप
ा ने

ववषय

बाहेक अन्य

ववषयमा

सम्बशन्धत मन्त्रालयको सहमतत हुन नसकेमा मुख्य मन्त्रीबाट
तनकासा नभई ।

ँ परामशााः सरकारी काम कारवाहीको तसलतसलामा दे शखन
७. मुख्य न्यायातधवक्तासग
आएको कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नका सम्बन्धमा मशन्त्रपररषद्ले मुख्य

न्यायातधवक्तासँग परामशा गना सक्नेछ। मुख्य न्यायातधवक्ताले व्यक्त गरे को
रायको एक प्रतत महान्यायातधवक्ताको कायाालयमा पठाउनु पनेछ ।

ँ परामशााः (१) कुनै मन्त्रालयले
८. आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालयसग

दे हायका ववषयमा कुनै तनणाय गनु,ा आदे श ददनु वा सूचना तनकाल्नु अगावै
आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालयसँग परामशा तलनु पनेछ।
(क)

राजस्व वा अन्य सरकारी रकम सम्बन्धी ववषयमा,

(ख)

ववतनयोजन

(ग)

आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको पूव ा स्वीकृतत

(घ)

ऐन

अन्तगात

शीषाक

नगररएका रकम खचा गने ववषयमा,

उप-शीषाकमा

आवश्यक पने रकम खचा गने ववषयमा,

तनददाष्ट

प्रदे श सरकारी सेवाका पदहरुको सं ख्या वृवि गने वा
वतामान पदको स्तर बढाउने ववषयमा,
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(ङ)

प्रदे श सरकारी कमाचारीहरुको तलब,

(च)

प्रदे श

थपघट गने ववषयमा र
सरकारको

स्वातमत्वमा

भत्ता र अन्य सुववधा

रहेका

सं स्थालाई

अनुदान वा सहायता उपलब्ध गराउने ववषयमा ।

ऋण,

ँ परामशााः प्रदे श प्रशासन, शाशन्त
९. आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयसग

सुव्यवस्था एवं गृह प्रशासनको काम, कताव्य अतधकार र उत्तरदावयत्व थपघट

गने ववषयमा आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको परामशा तलनु
पनेछ।

ँ
१०. अन्य मन्त्रालयहरुसग
परामशााः यस तनयमावलीमा कुनै मन्त्रालय वा
तनकायसँग परामशा तलनुपने भनी वकटानी साथ तोवकएकोमा सोही बमोशजम र
यस तनयमावलीमा परामशा तलनु पने भनी नतोवकएकोमा पतन कायाववभाजन

तनयमावलीमा कुनै मन्त्रालयले गने गरी तोवकएको कामका सम्बन्धमा त्यस्तो
मन्त्रालयको परामशा तलनु पनेछ ।

११. ववधेयक वा अध्यादे श सम्बन्धी कायाववतधाः (१) प्रदे श सरकारबाट प्रस्तुत हुने
ववधेयक वा जारी हुने अध्यादे शको हकमा ववधेयक वा अध्यादे शको तसिान्त
स्वीकृततको लातग वववरण सवहत मशन्त्रपररषद्मा प्रस्ताव पेश गनुा पनेछ ।

तर प्रचतलत ऐनमा सं शोधनको कारवाही गदाा तसिान्त र मस्यौदा

दुवैको स्वीकृततको लातग मस्यौदा सवहत एकै पटक प्रस्ताव पेश गना
सवकनेछ ।

(२) उपतनयम (१) बमोशजम पेश भएको प्रस्तावमा मशन्त्रपररषद्को

स्वीकृतत प्राप्त भएपतछ सम्बशन्धत मन्त्रालयले ववधेयक वा अध्यादे शको

मस्यौदा तयार गनुप
ा नेछ र मस्यौदा स्वीकृततको लातग मशन्त्रपररषद्मा पुनाः
पेश गनुप
ा नेछ ।

(३) उपतनयम (२) बमोशजम पेश भएको ववधेयकको मस्यौदामा

मशन्त्रपररषद्बाट स्वीकृतत प्राप्त भएपतछ प्रदे श सभाको अतधवेशन चतलरहेको
अवस्थामा सम्बशन्धत मन्त्रालयले प्रदे श सभा सशचवालयमा पठाउनु पनेछ ।
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(४) उपतनयम (३) बमोशजम ववधेयक सम्बशन्धत मन्त्रीले प्रदे श

सभामा पेश गनुप
ा नेछ ।
(५)

सं ववधान

बमोशजम

अध्यादे श

जारी

गनुा पने

सम्बशन्धत मन्त्रालयले प्रदे श मशन्त्रपररषद्मा पठाउनु पनेछ ।
१२. ववषयवस्तु पठाउनु पनेाः कुनै मन्त्रालयले

अवस्थामा

कुनै ऐन अन्तगात बनाउनु पने

तनयम वा जारी गनुा पने आदे शको लातग मशन्त्रपररषद्मा पेश गनुा पूव ा
सम्बशन्धत ववषयवस्तु खुलाई पठाउनु पनेछ ।

१३. राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्तावाः (१) आतथाक

मातमला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्येक वषा तोवकएको तमततमा वावषाक बजेट
तयार पानुा पनेछ ।त्यस्तो बजेट ववतनयोजन ववधेयक स्वीकृत भएपतछ मात्र
स्वीकृतत भएको मातननेछ ।

(२) बजेटसँग अन्तरतनहीत ववषयवस्तु अत्यन्त गोप्य राशखने छ र

प्रदे श सभामा पेश नभएसम्म बजेट सम्बन्धी कुनै कुरा प्रकाशन गररने वा
त्यसको सन्दभा उल्लेख गररने वा अन्यत्र पठाइने छै न ।

तर कुनै मन्त्रालयले पेश गरे को कुनै योजनाको खचा बजेटमा

समावेश नहुने भएमा बजेट पेश हुन ु अगावै आतथाक मातमला तथा योजना
मन्त्रालयले सम्बशन्धत मन्त्रालयलाई सोको जानकारी ददनु पनेछ ।

(३) आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रीले प्रत्येक आतथाक वषाको

लातग सं ववधानको धारा २०७ बमोशजम राजस्व र व्ययका अनुमान तथा कर
सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदे श सभा समि पेश गनुप
ा नेछ ।
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पररच्छे द–३

मुख्यमन्त्रीबाट कामको फछयौट
१४. मुख्यमन्त्रीको काम, कताव्य र अतधकाराः (१) नेपालको सं ववधान र अन्य

प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही प्रदे शको शासन व्यवस्थाको सामान्य
तनदे शन, तनयन्त्रण र सञ्चालन गने अतभभारा मुख्यमन्त्रीको हुनेछ ।

(२) मुख्यमन्त्रीको अन्य काम, कताव्य र अतधकार दे हायबमोशजम
हुनेछाः-

(क) मशन्त्रपररषद्मा छलफल हुने कायासूची (एजेण्डा) तनधाारण गने
गराउने,

(ख) मशन्त्रपररषद् बैठकलाइा सहशजकरण र तनयन्त्रण गने,

(ग) ववतभन्न मन्त्रालय तथा अन्तगातका कायाालयहरुमा प्रदे श

सरकारको नीतत, तनणाय तथा प्रचतलत कानून बमोशजम काया
सञ्चालन भइरहेको छ वा छै न तनरीिण गने र सो नभएको
भए गना लगाउने,

(घ) महत्वपूणा प्रदे श नीतत सम्बन्धी कुरामा ववतभन्न मन्त्रालयहरुको
कायामा समन्वय ल्याउने,

ँ आवश्यक समन्वय कायम गने,
(ङ) सं घ तथा स्थानीय तहसग

(च) समय-समयमा मन्त्रीहरुलाई तनदे शन ददने र त्यसको प्रगतत
(३)

वववरण तलने ।
मुख्यमन्त्री

अनुपशस्थत

रहेको

अवस्थामा

यस

तनयमावली

बमोशजम मुख्यमन्त्रीले सम्पादन गने काम तनजले तोकेको मन्त्रीले गनेछ।

(४) कुनै मन्त्रीको अनुपशस्थततमा त्यस्तो मन्त्रीले सम्पादन गने काम

मुख्यमन्त्रीले तोकेको अन्य मन्त्रीले गनेछ ।

१५. मुख्यमन्त्रीले तनणाय ददनेाः (१) मशन्त्रपररषद्मा पेश भई तनणाय हुने ववषयमा

बाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्रालयहरुबीच कुनै ववषयमा मतभेद हुन
गएमा मुख्यमन्त्रीको तनणाय अशन्तम हुनेछ ।
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम मतभेद भएको ववषय तनणायको लातग मुख्य
सशचवले मुख्य मन्त्री समि पेश गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे द–४

मशन्त्रपररषद्वाट कामको फछयौट
१६. मशन्त्रपररषद्मा पेश गनुपा ने ववषयाः (१) अनुसूची (१) मा उशल्लशखत
ववषयहरुको तनणाय गदाा त्यस्ता ववषयमा तनणाय गना मशन्त्रपररषद्मा प्रस्ताव
पेश गनुप
ा नेछ ।

तर त्यस्ता ववषयहरु मध्ये कुनै ववषयमा तनयम (२६) बमोशजम गदठत

सतमततबाट तनणाय तलन सक्ने गरी मशन्त्रपररषद्ले शजम्मेवारी सुम्पन सक्नेछ।

(२) कुनै एक मन्त्रालयले उपतनयम (१) बमोशजम प्रस्तुत गनुा

पने प्रस्तावको ववषय अन्य मन्त्रालयसँग पतन सम्बशन्धत भएमा त्यस्तो
मन्त्रालयको राय सवहत पेश गनुप
ा नेछ ।
(३)

मशन्त्रपररषद्बाट
मशन्त्रपररषद्

गनुप
ा नेछ ।

मशन्त्रपररषद्मा

मशन्त्रपररषद्

सतमततको

प्रस्तुत

सतमततको

तसफाररस

सवहत

भएको

राय

प्रस्तावका

माग

भएमा

मशन्त्रपररषद्को

सम्बन्धमा
सम्बशन्धत

तनणायाथा

पेश

(४) मुख्यमन्त्रीले अन्यथा आदे श ददएकोमा बाहेक उपतनयम

(१) अन्तगातका ववषयहरु मशन्त्रपररषद्को तनणायको लातग पेश गदाा अनुसूची२ बमोशजमको ढाँचामा सम्बशन्धत सशचवले प्रस्ताव पेश गनुा पनेछ ।

१७. प्रस्तावसाथ संलग्न हुनपु ने कागजपत्राः (१) तनयम १६ को उपतनयम (१)
बमोशजम मशन्त्रपररषद्को तनणायाथा कुनै ववषय पेश गनुप
ा दाा सशचवले सम्बशन्धत

मन्त्रीको स्वीकृतत तलई सो ववषयसँग सम्बशन्धत आवश्यक वववरण समेत
समावेश गरी मशन्त्रपररषद्ले तनधाारण गरे को सं ख्यामा प्रस्ताव तयार गरी
आफ्नो दस्तखत सवहत मशन्त्रपररषद्को सशचव समि पठाउनु पनेछ ।
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(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजमको

प्रस्तावसाथ

पठाएका

कागजपत्रहरु कानूनसम्मत तथा पयााप्त छन्/छै नन् जाँच्ने र कानूनसम्मत वा
पयााप्त नभएमा तनयतमत वा पयााप्त बनाउने काम मशन्त्रपररषद्को सशचवको
हुनेछ ।
(३) उपतनयम (१) बमोशजम मशन्त्रपररषद्को सशचव समि प्राप्त

हुन आएको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीको तनदे शनको अधीनमा रही प्राथतमकतािम
तनधाारण गरी तनणायको लातग मशन्त्रपररषद्मा पेश गनुप
ा नेछ ।

१८. काया सूचीको ववतरणाः (१) तनयम (१६) वा तनयम (१७) बमोशजम प्राप्त
प्रस्तावहरुको आधारमा मशन्त्रपररषद्को सशचवले मशन्त्रपररषद्मा छलफल हुने
ववषयको कायासूची मुख्य मन्त्रीद्वारा तनधााररत तररका अनुसार तयार गनेछ ।

तर, मुख्यमन्त्रीले आदे श ददएमा प्रस्तावको रुपमा पेश नगररएको ववषयलाई
पतन कायासूचीमा समावेश गना सवकनेछ ।

(२) सामान्यताः मशन्त्रपररषद्को बैठक बस्नु भन्दा चौबीस घण्टा

अगावै बैठकको कायासूची तथा तत्सम्बन्धी कागजातहरु मशन्त्रपररषद्को
सशचवले प्रत्येक मन्त्रीलाई ववतरण गरी सक्नु पनेछ ।

(३) मुख्यमन्त्रीले अनुमतत ददएकोमा बाहेक कायासूचीमा नपरे को

ववषय मशन्त्रपररषद्को बैठकमा पेश हुने छै न ।

(४) कुनै अवस्थामा कुनै ववषयको महत्व सं वेदनशीलता वा

गाम्भीया हेरी मशन्त्रपररषद्को बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव ववतरण नगना
पतन सवकनेछ । यस्तो अवस्थामा सम्बशन्धत ववषयको सूचना तलशखत वा
मौशखक रुपमा ददन सवकनेछ ।

१९. मशन्त्रपररषद्को बैठकाः (१) मुख्यमन्त्रीको तनदे शन बमोशजम मशन्त्रपररषद्को
सशचवले मशन्त्रपररषद्को बैठक बोलाउनेछ।

(२) मुख्य मन्त्रीले मशन्त्रपररषद्को बैठकको अध्यिता गनेछ।

(३) मुख्य मन्त्रीले अनुमतत ददएको अवस्थामा राज्यमन्त्री र

सहायक मन्त्री समेत मशन्त्रपररषद्को बैठकमा उपशस्थत हुन सक्नेछन्।
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२०. छलफल र तनणायको अतभलेखाः मशन्त्रपररषद्को सशचव मशन्त्रपररषद्को

बैठकमा उपशस्थत हुनेछ र मशन्त्रपररषद्बाट भएका तनणायको अतभलेख तयार
गनेछ ।

तर छोटो अवतधका लातग मशन्त्रपररषद्को सशचव अनुपशस्थत रहेको

अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको वररष्ठ सशचवले
वैठकको तनणायको अतभलेख तयार गनेछ ।

२१. तनणायको अतभलेख ववतरणाः (१) मशन्त्रपररषद्को सशचवले मशन्त्रपररषद्को
बैठक समाप्त भएको सामान्यताः चौबीस घण्टा तभत्र तनणायको अतभलेखको एक
प्रतत प्रत्येक मन्त्रीलाई पठाउनु पनेछ र कुनै मन्त्रीको ववचारमा त्यसमा

सं शोधन हुनपु छा भन्ने लागेमा अतभलेख प्राप्त भएको चौबीस घण्टातभत्र आफ्नो
सुझाव सवहत मशन्त्रपररषद्को सशचव समि पठाउनु पनेछ ।

(२) मशन्त्रपररषद्को तनणायको एक प्रतत राज्यमन्त्री तथा सहायक

मन्त्रीहरुलाई पतन पठाइनेछ ।
मन्त्रीको

(३) उपतनयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन मुख्य
तनदे शनमा मशन्त्रपररषद्को कुनै बैठकको केही वा सम्पूणा तनणाय

ववतरण नगना पतन सवकनेछ ।

२२. तनणायको अतभलेख संशोधनाः तनयम २१ को उपतनयम (१) बमोशजम कुनै

मन्त्रीबाट मशन्त्रपररषद्को तनणायका सम्बन्धमा कुनै सं शोधन सम्बन्धी सुझाव
प्राप्त भएमा मुख्य मन्त्रीबाट भएको तनदे शन बमोशजम मशन्त्रपररषद्को सशचवले

अतभलेख सच्याई त्यस्तो सं शोधनको व्यहोरा सबै मन्त्रीहरुलाई पठाउनु
पनेछ ।

२३. मशन्त्रपररषद्को तनणायको कायाान्वयनाः

(१) अनुसूची-१ मा ले शखएका

ववषयहरुमा मशन्त्रपररषद्को तनणाय भएपतछ कायाान्वयन हुनेछ ।

(२) मशन्त्रपररषद्को तनणाय भएपतछ कायाान्वयन भए वा नभएको

सम्बन्धमा

मुख्यमन्त्रीको

तनदे शन

बमोशजम

अनुगमन गरी मुख्य मन्त्री समि पेश गनेछ ।

मशन्त्रपररषद्को

सशचवले
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२४. तनणायको अतभलेख पठाउनेाः मशन्त्रपररषद्को तनणायको अतभलेख तयार भएपतछ
मशन्त्रपररषद्को सशचवले तनणायको एक प्रतत कायाान्वयनका लातग सम्बशन्धत
सशचव कहाँ पठाउनु पनेछ ।

२५. मशन्त्रपररषद्को सशचवले अतभलेख राख्ेाः मशन्त्रपररषद्को सशचवले दे हायका
कागजपत्रहरुको अतभलेख राख्ुपनेछाः—

(क) तनयम १६ मा उशल्लशखत सबै कागजपत्रहरुको एक एक प्रतत,

(ख) तनयम १८,१९,२०,२१ र २२ अन्तगात तयार गररएका अतभले खहरु
२६.

मशन्त्रपररषद्

प्रस्तावहरुमध्ये

सतमततको

गठनाः

मशन्त्रपररषद्ले

(१)

तनदे शन

मशन्त्रपररषद्समि

गरे

बमोशजमका

पेश

भएका

प्रस्तावहरुमा

मशन्त्रपररषद्को तफाबाट तनणाय तलने, मशन्त्रपररषद्को कायासम्पादनमा राय,
सुझाव र सल्लाह ददने र मशन्त्रपररषद्लाई सहयोग गने प्रयोजनको लातग
दे हाय बमोशजमका मशन्त्रपररषद् सतमतत रहने छन्।
(क) राजनैततक सतमतत,

(ख) प्रशासन तथा ववधेयक सतमतत र

(ग) आतथाक, सामाशजक तथा पूवााधार सतमतत,

(२)

उपतनयम

(१)

बमोशजमका

मशन्त्रपररषद्

सतमततमा

मशन्त्रपररषद्ले तोके बमोशजमका मन्त्रीहरु सदस्यको रुपमा रहनेछन्।

(३) मशन्त्रपररषद्ले तोकेको मन्त्री सतमततको सं योजक हुनेछ ।

सम्बशन्धत

(४) मशन्त्रपररषद् सतमततको बैठकमा छलफल हुने ववषयसँग
मन्त्री

त्यस्तो

सतमततको

सदस्य

नभए

पतन

सो

ववषयको

प्रयोजनको लातग तनज स्वताः त्यस्तो सतमततको सदस्य भएको मातननेछ ।

(५) सतमततका आवश्यकता अनुसार सदस्य नरहेका मन्त्री,

राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री,

सम्बशन्धत ववषयका ववशेषज्ञ,

सम्बशन्धत

मन्त्रालयका सशचव वा अन्य सम्बि पदातधकारीलाई मशन्त्रपररषद् सतमततको
बैठकमा आमन्त्रण गना सवकनेछ ।
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(६) सतमततका सं योजक मन्त्रीबाट बैठकको अध्यिता हुनेछ ।

सतमततको सं योजक मन्त्रीको अनुपशस्थततमा बैठकको अध्यिता बैठकमा
उपशस्थत मन्त्रीहरुमध्ये वररष्ठ मन्त्रीले गनेछ ।

(७) मशन्त्रपररषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कायाालयका सशचवहरुमध्ये

प्रमुख सशचवले तोकेको सशचवले मशन्त्रपररषद् सतमततको बैठकमा उपशस्थत

भई तनणायको अतभलेख तयार गरी प्रमाशणत गनुा पनेछ । तर राजनैततक
सतमततको सशचव मशन्त्रपररषद्को सशचव हुनछ
े ।

(८) उपतनयम (१) बमोशजमको सतमततहरुको काया िेत्र अनुसूची-

३ मा उल्ले ख भए बमोशजम हुनेछ ।

(९) मशन्त्रपररषद् सतमततको अतधकार मशन्त्रपररषद्वाट तोवकए

बमोशजम हुनेछ ।

(१०) यस

तनयमावली

बमोशजम मशन्त्रपररषद्ले

मशन्त्रपररषद्

सतमततबाट तनणाय गने भनी तनणाय गरे को ववषयमा मशन्त्रपररषद् सतमततले
गरे को तनणाय मशन्त्रपररषद्ले गरे को तनणायसरह मातननेछ ।

(११) यस तनयममा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन कुनै

खास प्रयोजनको लातग कुनै खास कायािेत्र तोकी मशन्त्रपररषद्ले छु ट्टै
मशन्त्रपररषद् ववशेष सतमतत गठन गना सक्ने छ ।

(१२) उपतनयम (११) बमोशजम मशन्त्रपररषद् ववशेष सतमतत

गठन भएकोमा त्यस्तो सतमततको कायािेत्रगत शताहरु त्यसरी गठन गदााका
बखत मशन्त्रपररषद्ले तोकेबमोशजम हुनेछ ।

ँ
२७. मन्त्रीहरुसग
रहेको कागजपत्रको फेहररस्त राख्ेाः (१) प्रत्येक मन्त्री,
राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले दे हायका कागजपत्रको फेहररस्त राख्ु पनेछाः-

(क) मशन्त्रपररषद्को सशचवले पठाएको मशन्त्रपररषद्को बैठकको
कायासूची, तनणाय र तत्सम्बन्धी अन्य कागजपत्रहरु,

(ख) मशन्त्रपररषद् सतमततले पठाएका कागजपत्रहरु र
(ग)

ववतभन्न

ववषयहरुमा

भएका

महत्वपूणा

पत्राचार, तनणाय वा प्रततवेदनहरु ।

र

सं वेदनशील
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(२) उपतनयम (१) बमोशजम मशन्त्रपररषद्को सशचवले प्रत्येक

मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई पठाएका सबै कागजपत्रको
फेहररस्त राख्ु पनेछ ।

२८. कायाभार मुक्त भएपतछ कागज वफताा गनुप
ा नेाः (१) जुनसुकै कारणले आफ्नो
पदको कायाभारबाट मुक्त भएपतछ तनयम (२७) को उपतनयम (१) बमोशजम

आफूसँग रहेको सबै कागजपत्रहरु फेहररस्तसाथ प्रत्येक मन्त्री, राज्यमन्त्री र
सहायकमन्त्रीले तुरुन्तै मुख्य मन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयमा वफताा
गनुा पनेछ ।

(२) कुनै मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीले चाहेमा आफू

कायाभारबाट मुक्त हुन ु अगावै पतन त्यस्ता कागजपत्रहरु वफताा गना
सक्नेछ।

(३) यस तनयम बमोशजम वफताा नआएका कागजपत्रहरुको

हकमा मशन्त्रपररषद्वाट भएको तनणायअनुसार हुनेछ।

२९. प्रवक्ता तोक्नेाः (१) मशन्त्रपररषद्ले आफूले सम्पादन गने वा सम्पादन गरे का

काया सावाजतनक जानकारीमा ल्याउने प्रयोजनको लातग कुनै मन्त्रीलाई
प्रवक्ता तोक्न सक्नेछ ।
(२)

यस

तनयमावलीमा

अन्यथा

व्यवस्था

भएकोमा

मशन्त्रपररषद्को प्रवक्ताको काम, कताव्य दे हाय बमोशजम हुनेछाः
(क)

(ख)
(ग)

बाहेक

सुरिाको दृवष्टले गोप्य राख्ुपने वा सं वेदनशील
प्रकृततका

तनणायबाहेक

अन्य

ववषयमा

मशन्त्रपररषद्बाट भएका तनणाय सावाजतनक गने,

मशन्त्रपररषद्बाट जारी गनुप
ा ने सावाजतनक महत्वका
सूचना, वक्तव्य, ववज्ञतप्त आदद सावाजतनक गने र
मशन्त्रपररषद्ले तोकेको अन्य काया गने ।

३०. मशन्त्रपररषद्मा भएको कारवाही प्रकट गना र प्रकाशन गना तनषेधाः (१)
मशन्त्रपररषद्
रहनेछन् ।

सम्बन्धी

कामकारबाहीसँग

सम्बशन्धत

कागजातहरु

गोप्य
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(२) उपतनयम (१) मा उशल्लशखत ववषयहरुको जानकारी राख्

तथा प्रयोग गने अतधकार पाएका पदातधकारीले प्रदे श सरकारको स्वीकृतत
तबना त्यस्ता ववषयमा आतधकाररक व्यशक्तलाई बाहेक अन्य कसैलाई कुनै
वकतसमले जानकारी ददन वा प्रकट गना हुँदैन ।
पररच्छे द–५
ववववध

३१. मन्त्रालयले पठाउनु पने वववरणाः (१) मन्त्रालयले प्रत्येक मवहना दे हाय

बमोशजमका वववरणहरु मुख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयमा पठाउनु
पनेछाः—

(क) मन्त्रालयबाट भए गरे का मुख्य मुख्य कामहरु,

(ख) राजनीततक, प्रशासतनक र शाशन्त सुव्यवस्थाको शस्थतत र

(ग) आतथाक, सामाशजक, पूवााधार, शासकीय प्रबन्धका िेत्रमा
ववकतसत गततववतधहरु,

तर खण्ड (ख) र (ग) मा उशल्लशखत ववषय िेत्रमा भएका

महत्वपूणा तथा जरुरी कुरा सम्बशन्धत मन्त्रालयले तत्कालै जानकारी
गराउनु पनेछ ।

(२) मुख्य मन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयले समय-समयमा

माग गरे का कागजात तथा वववरणहरु पतन सम्बशन्धत मन्त्रालयले मुख्य
मन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयमा पठाउनु पनेछ ।
(३)

कुनै मन्त्रालयले सघंसंग सम्बशन्धत ववषयमा सम्पाक गनुा

परे मा मुख्य मन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय माफात मात्र गनुप
ा नेछ ।

३२. प्रदे श प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पनेाः मशन्त्रपररषद्ले तनणाय गरे का दे हायका
ववषयहरू प्रदे श प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पनेछाः–

(क) सं ववधान तथा प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदे श प्रमुखबाट सम्पादन हुने
वा प्रदे श प्रमुखबाट तनणाय वा आदे श हुनपु ने ववषय,
(ख) प्रदे श सरकारको आय-व्ययको वावषाक वववरण (बजेट),
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(ग) नयाँ प्रदे श ऐन बनाउने वा ववद्यमान प्रदे श ऐन सं शोधन गने ववषय र
(घ) प्रदे श सरकारले प्रदे श सभा समि पेश गने वावषाक नीतत तथा
कायािम।
३३. जवाफदे ही हुनाःे (१) यस तनयमावलीको पालना गने , गराउने कताव्य र
शजम्मेवारी

मशन्त्रपररषद्को

सशचवहरुको हुनेछ ।

सशचव

र

मन्त्रालय

एवं

अन्य

तनकायका

(२) यस तनयमावलीको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा

मशन्त्रपररषद्को सदस्य र सशचवको हकमा मुख्य मन्त्री र मन्त्रालय एवं
अन्य

तनकायका

सशचवको

हकमा

मशन्त्रपररषद्का

सशचवले

अनुगमन

गनेछन्।
३४. मशन्त्रपररषद्को तनणाय प्रमाशणत गने व्यवस्थााः मशन्त्रपररषद्को तनणाय दे हायका
पदातधकारीबाट प्रमाशणत गररनेछाः
(क) मशन्त्रपररषद्को सशचव,
(ख) मशन्त्रपररषद्को

सशचवको

अनुपशस्थततमा

तनयम

(२०)

बमोशजम

मशन्त्रपररषद्को बैठकमा उपशस्थत हुने सशचव,
३५. मशन्त्रपररषद्को सशचवाः (१) प्रदे श सरकारको प्रमुख सशचव मशन्त्रपररषद्को
सशचव हुनेछ ।

(२) यस तनयमावलीको अधीनमा रही मशन्त्रपररषद्को सशचवको

प्रमुख काम र कताव्य दे हाय बमोशजम हुनेछाः-

(क) प्रदे श सरकार मशन्त्रपररषद्वाट भएका तनणायहरु तथा मुख्य मन्त्रीबाट
भएका तनदे शनहरु कायाान्वयन गने, गराउने र सोको अनुगमन गने,

(ख) मुख्य मन्त्रीलाई प्रदे शको प्रशासतनक, शाशन्त सुरिा, आतथाक तथा
पूवााधार ववकास सम्बन्धी महत्वपूणा ववषयमा अवगत गराउने,
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(ग) प्रदे श सरकारका ववतभन्न मन्त्रालय, कायाालयबीच समन्वय सुदृढ गने,
सरकारी काम कारवाहीलाई च ुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक
तनदे शन ददने, सुपररवेिण गने र अनुगमन गने,

(घ) प्रदे शस्तरका ववकास आयोजनाहरु र सावाजतनक सरोकारका ववषयमा

उत्पन्न वववाद सुल्झाउन सम्बशन्धत सबै पिसँग वाताा तथा समन्वय
गरी तनकास ददने,

(ङ) प्रदे श सशचवको तबदा, काज स्वीकृत गने,

(च) यस तनयमावली बमोशजम गनुप
ा ने अन्य काया गने गराउने र
(छ) मशन्त्रपररषद्वाट तोवकएका अन्य कायाहरु गने ।

३६. तनणायको अतभलेख धुल्याउनेाः तनयम (२८) बमोशजम कायाालयमा वफताा हुन
आएका कागजपत्रहरु मुख्य मन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयले धुल्याउन
सक्नेछ ।

३७. सहयोग र समन्वयाः मशन्त्रपररषद्का सदस्यले आ-आफ्नो कायािेत्र तभत्र रही
आपसमा वा अन्य पदातधकारीहरुसँग सहयोग र समन्वयको भावनाले काम

गनुा पनेछ र आ-आफ्नो मातहतका कायाालय वा अतधकारीहरुको कायािेत्रमा
ँ ैन ।
अनावश्यक हस्तिेप गना वा काममा वाधा पाना हुद

३८. पिपात वा मरमोलावहजा गना नहुनाःे मशन्त्रपररषद्का सदस्यहरु र मन्त्रालयका

सशचवले आ-आफ्नो कताव्य पालना गदाा आ-आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका
कायाालयहरुमा अनुशचत प्रभाव पारी आ-आफ्नो नातेदार तनयुक्त गने, काजमा

ल्याउने वा सरुवा गनेजस्ता पिपातपूणा वा मरमोलावहजायुक्त कुनै काया गनुा
हुँदैन ।

३९. बैठकमा भाग तलन नहुनाःे मशन्त्रपररषद्को कुनै बैठकमा छलफल हुने कुनै
ववषयमा कुनै मन्त्रीको तनजी स्वाथातनहीत भएको अवस्थामा त्यस्तो ववषय
उपर छलफल हुँदा त्यस्तो मन्त्रीले भाग तलन हुँदैन ।

४०. अन्य ववषय सम्बन्धीाः यस तनयमावलीमा ले शखएदे शख बाहेक प्रदे शको शासन

सं चालन सम्बन्धी अन्य ववषयमा प्रदे श मशन्त्रपररषद्को तनणाय बमोशजम
हुनेछ।
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अनुसूची–१

मशन्त्रपररषद्मा पेश गनुा पने ववषयहरुाः
ँ सम्बशन्धत)
(तनयम १६ सग

१.

नेपालको सं ववधान अन्तगात प्रदे श सरकारले बनाउनुपने तनयम वा सो

२.

नेपालको सं ववधान बमोशजम प्रदे श मशन्त्रपररषद्ले गने तनयुशक्त ।

३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

अन्तगात आदे श जारी गने ।

प्रदे श सभामा पेश हुने सरकारी ववधेयक ।

प्रदे श सभामा पेश हुने राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पूरक अनुमान
र उधारो खचा ।

अन्य कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु ।

राजस्व छु ट ददने (प्रचतलत कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक) ।
अध्यादे श जारी गने ।

ऐन अन्तगात बनाउनु पने तनयम वा आदे श ।
प्रदे श सरकारले जारी गने नीतत ।

१०.

कुनै ववषयमा नीततगत रुपमा तनणाय गने वा त्यस्तो नीततमा पररवतान गने ,

११.

प्रादे शशक मशन्त्रपररषद्को तनणाय बमोशजम भइरहेका काम कारवाहीमा

१२.

स्थायी प्रकृततका प्रादे शशक कायाालयहरुको स्थापना, पररवतान वा खारे ज,

१३.
१४.

१५.

१६.

पररवतान गने ।

सांगठतनक सं रचनाको पररवतान वा स्थानान्तरण गने ।
मन्त्री तथा प्रमुख सशचवको ववदे श भ्रमण तसफाररस ।

प्रदे श तनजामती प्रशासनको गुरुयोजना तथा तत्सम्बन्धी कायािमहरु, प्रदे श

तनजामती सेवा तथा अन्य ववतभन्न सेवा अन्तगातका सेवा, समूह, उपसमूह
पररवतान गने ।

प्रदे श सरकारको स्वातमत्व वा तनयन्त्रणमा रहेका प्रातधकरण, सं स्थान वा
अन्य सं गदठत सं स्था आददको अध्यि, महाप्रबन्धक, प्रमुख कायाकारी
अतधकृतको तनयुशक्त तथा अवकाश गने ।

प्रदे श राष्ट्रसेवकहरुको पाररश्रतमक तथा सुववधा तनधाारण गने ।
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१७.
१८.

१९.

प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदे श सरकारबाट तनणाय हुनपु ने अन्य ववषय ।

मुख्यमन्त्रीले मशन्त्रपररषद्मा प्रस्ताव पेश गना तनदे शन ददएको वा सम्बशन्धत

मन्त्रीले उशचत ठह्याइा मुख्यमन्त्रीको अनुमतत तलई मशन्त्रपररषद्मा पेश
गने ववषय ।

मशन्त्रपररषद्को बैठकमा पेश गने भनी मन्त्रीपररषद्ले तनणाय गरे को ववषय।
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अनुसूची - २

प्रस्तावको ढाँचा

ँ सम्बशन्धत)
(तनयम १६ सग
प्रदे श नं ५, प्रदे श सरकार

---------------------------------------- मन्त्रालय
ववषयाः–
प्रस्ताव पेश गना ववभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृतत प्राप्त तमतताः
१. ववषयको सं शिप्त व्यहोरााः
२. प्राप्त परामशा तथा अन्य प्रासवङ्गक कुरााः
३. प्रस्ताव पेश गनुा पनााको कारण र मन्त्रालयको तसफाररसाः
४. तनणाय हुनपु ने व्यहोरााः
सं लग्नाः तनदे शशका
......................
सशचव
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प्रस्तावको प्रकरणमा रहने वववरण सम्बन्धी तनदे शशका
१.

"ववषयको सं शिप्त व्यहोरा" अन्तगात रहने वववरणाः-

ववषयवस्तुको पृष्ठभूतम, यसबारे पवहले कुनै तनणाय भएको भए सोको वववरण,
प्रस्ताववत तनणाय कायाान्वयन प्रविया, समयावतध, कायाित्र
े , कायाान्वयन गने

तनकाय र लाग्ने आतथाक दावयत्व समेत स्पष्ट उल्लेख गरी कुनै योजनाको
ववषय भए सो बारे छोटकरी वववरण उल्लेख गने ।
२.

"प्राप्त परामशा तथा अन्य प्रासवङ्गक कुरा" अन्तगात मशन्त्रपररषद्का सतमततहरु,
मन्त्रालयहरु र अन्य तनकायहरु लगायत ववशेषज्ञहरुले ददएको परामशा समेत
उल्लेख गने ।

ँ
प्रस्तावमा उशल्लशखत सं घ सं स्था सम्बन्धी वववरणका साथै, प्रस्ताववत ववषयसग
सम्बशन्धत नक्सा, तडजाइन वा शचत्र समावेश गरी सोको उल्ले ख गने ।
३. “प्रस्ताव पेश गनुपा नााको कारण र मन्त्रालयको तसफाररस अन्तगात”:-

यस ववषयमा आइपरे को कदठनाइ र समस्या, प्रस्ताववत तनणायको औशचत्य र
आवश्यकता तथा त्यसबाट पनासक्ने प्रभाव ।

प्रस्ताववत ववषयमा प्रदे श सरकारको प्रचतलत नीतत, यस ववषयमा अन्य

वैकशल्पक व्यवस्था गना सवकने भए सोको वववरण । मन्त्रालयको स्पष्ट
तसफाररसको व्यहोरा उल्ले ख गनुा पदाछ ।
४. “तनणाय हुनपु ने व्यहोरा”:-

जुन ववषयमा जे जस्तो तनणाय हुन प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा
उल्लेख गने ।

यस तनदे शशकामा प्रदे श सरकारबाट थपघट हुन सक्नेछ ।
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अनुसूची-३

मशन्त्रपररषद् सतमततको कायाित्र
े
ँ सम्बशन्धत)
(तनयम २६ सग

१. राजनीततक सतमततको कायाित्र
े ाः१.

प्रदे शको समग्र राजनीततक शस्थततको समीिा सम्बन्धी,

३.

प्रादे शशक राजनीततक कुरा समावेश भएका अन्य ववषय,

२.

४.
५.

६.
७.

प्रादे शशक शाशन्त प्रविान र द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी,

प्रादे शशक शाशन्त सुरिा तथा कानून र व्यवस्था सम्बन्धी,
प्रदे श सभाको तनवााचन तथा अन्य तनवााचन सम्बन्धी,

प्रदे श सरकारमा सं लग्न रहेका र सरकारलाई समथान गने राजनैततक
दलको सहमतत र समन्वय सम्बन्धी र

प्रदे श मशन्त्रपररषद्वाट तोवकएका अन्य ववषय सम्बन्धी ।

२. प्रशासन सतमततको कायाित्र
े ाः१.

प्रदे श

२.

मशन्त्रपररषद्बाट गररने प्रशासतनक काया सम्बन्धी,

३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

तनजामती

कायािम,

प्रशासनको

नीतत,

गुरुयोजना

तथा

तत्सम्बन्धी

प्रदे श शासकीय सुधार सम्बन्धी,
प्रदे श गृह प्रशासन सम्बन्धी,

मशन्त्रपररषद्बाट तोवकएका अन्य ववषयहरू,
अध्यादे श सम्बन्धी,

प्रदे श सभामा पेश हुने ववधेयक सम्बन्धी,

मशन्त्रपररषद्को तनणायाथा पेश भएका तनयम, ववतनयम र गठन आदे श
सम्बन्धी,

प्रदे श सभा सम्बन्धी,

१०. मानव अतधकार सम्बन्धी,

११. कानून, न्याय तथा सं ववधान सम्बन्धी,
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१२. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश भएको नीतत तथा कायािम सम्बन्धी,
१३. मशन्त्रपररषद्वाट तोवकएका अन्य ववषयहरु सम्बन्धी ।
३. सामाशजक सतमततको कायाित्र
े ाः१.

शशिा तथा खेलकूद सम्बन्धी,

३.

वातावरण, ववज्ञान तथा प्रववतध सम्बन्धी,

२.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

वन तथा भू-सं रिण सम्बन्धी,
सं स्कृतत सं रिण सम्बन्धी,

स्वास््य र जनसं ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी,

मवहला, बालबातलका, अपाङ्ग, अशक्त तथा वृिवृिाहरुको हक, वहत र
समाज कल्याण सम्बन्धी,

सरकारी तथा गैर सरकारी सामाशजक सं घ सं स्था सम्बन्धी,
भूतम सुधार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी,
प्रदे शको

समग्र

आतथाक

ववकास,

अल्पकालीन,

दीघाकालीन नीतत, योजना एवं कायािम सम्बन्धी,

मध्यकालीन

१०. बजार मूल्य, आपूतता तथा ववतरण सम्बन्धी,

११. बजेट, राजस्व तथा स्रोत पररचालन सम्बन्धी,
१२. उद्योग, वाशणज्य तथा आपूतता सम्बन्धी,
१३. कृवष ववकास सम्बन्धी,

१४. ववद्युत, ऊजाा ववकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी,
१५. सडक तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी,

१६. खानेपानी, भौततक योजना तथा पूवााधार ववकास सम्बन्धी,
१७. श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी,

१८. सूचना र सञ्चारको ववकास सम्बन्धी,

१९. पयाटन ववकास र नागररक उड्डयन सम्बन्धी,
२०. सहकारी तथा गररबी तनवारण सम्बन्धी,
२१. तसँचाइ सम्बन्धी,

तथा
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२२. सहरी ववकास सम्बन्धी र

२३. मशन्त्रपररषद्बाट तोवकएका अन्य ववषयहरु सम्बन्धी ।

आज्ञाले,
तनमाला अतधकारी भट्टराइा
प्रदे श सशचव

२३
प्रकाशनाः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

