
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ६) हेटौँडा, नऩेार, असाय ०९ गते, २०७९ सार (सङ्ख्मा ८ 

बाग 3 
फागभती प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम 

हेटौँडा, नऩेारको 
सूचना 

प्रदेशस्तयका सञ्चाय भाध्मभफाट गरयन ेविऻाऩनको अनगुभन तथा 
मनमभन समभमतको गठन तथा काभ, कततव्म य अमधकाय सम्फन्धी 

कामतविमध, २०७९ 

  विऻाऩन (मनमभन गने) ऐन, २०७६ को दपा २३ को उऩदपा 
(२) य (५) रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकाय, भशन्त्रऩरयषद्रे 
मो कामतविमध फनाएको छ।  
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१. प्रदेशस्तयका सञ्चाय भाध्मभफाट गरयन े विऻाऩनको अनगुभन तथा 
मनमभन समभमतको गठन् विऻाऩन (मनमभन गने) ऐन, २०७६ को 
दपा २३ को उऩदपा (२) फभोशजभ समभमतको गठन देहाम 
फभोशजभ यहेको छ । 

(क) सशचि, आन्तरयक भामभरा तथा  
कानून भन्त्रारम               -अध्मऺ 

(ख) विऻाऩनदाता, एजेन्सी िा विऻाऩन  

प्रसायण िा सञ्चाय ऺेत्रभा आिद्ध  

बइत अनबुि प्राप्त व्मशिहरु भध्मेफाट  

प्रदेश सयकायरे सभािेशी  

मसद्धान्तका आधायभा भनोनमन गयेको  

फढीभा छ जना                 -सदस्म 

२. प्रदेशस्तयका सञ्चाय भाध्मभफाट गरयन े विऻाऩनको अनगुभन तथा 
मनमभन समभमतको काभ, कततव्म य अमधकाय् विऻाऩन (मनमभन 
गने) ऐन, २०७६ को दपा २३ को उऩदपा (३), (४) य (५) 
तथा मनमभािरीको अमतरयि समभमतको काभ, कततव्म य अमधकाय 
देहाम फभोशजभ यहेको छ् 

(क) विऻाऩन सम्फन्धभा प्रादेशशक नीमत तम गयी आन्तरयक 
भामभरा तथा कानून भन्त्रारमभा मसपारयस गने, 

(ख) सञ्चाय भाध्मभफाट प्रशायण गरयने विऻाऩनको साभग्री 
ऩयीऺण गनत तोवकएको आधायभा भाऩदण्ड तमाय गने, 

(ग) विऻाऩन उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण सम्फन्धी आचाय 
सॊवहता फनाउने, 

(घ) प्रदेशस्तयका सञ्चाय भाध्मभरे नबए िा नगयेको कुयाको 
भ्रभ पैराउने, उते्तजना पैराउने, अभमातददत, 
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बेदबािजन्म िा प्रचमरत कानून विऩयीत विऻाऩन गयेको 
नगयेको अनगुभन गने, गयाउने, 

(ङ) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, विऻाऩन एजेन्सी, 
विऻाऩनदाता, सञ्चाय भाध्मभ तथा सयकायी मनकाम फीच 
सभन्िम गने, 

(च) उऩबोिा सजगता सम्फन्धी कामतक्रभ सञ् चारन गने 
गयाउने, 

(छ) प्रदेशस्तयका सञ्चाय भाध्मभराई विऻाऩन उत्ऩादक, 
मनभातता, वितयक िा प्रसायकराई विऻाऩन सम्फन्धी 
मनदेशन ददने, 

(ज) प्रदेशस्तयका सञ् चाय भाध्मभहरुराई प्रदेश सयकायफाट 
उऩरब्ध गयाइने साितजमनक वहत सम्फन्धी सफै विऻाऩन 
तोवकएको आधायभा समभमत भापत त सभानऩुामतक रुऩभा 
वितयण गने, 

(झ) प्रदेशस्तयका सञ् चाय भाध्मभको हकवहतको रामग 
आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमरे सभम 
सभमभा तोवकए फभोशजभका अन्म कामत गने । 

३. प्रदेशस्तयका सञ्चाय भाध्मभफाट गरयन े विऻाऩनको अनगुभन तथा 
मनमभन समभमतको फैठक य मनणतम् (१) प्रदेशस्तयका सञ्चाय 
भाध्मभफाट गरयने विऻाऩनको अनगुभन तथा मनमभन समभमतको 
फैठक अध्मऺरे तोकेको मभमत, सभम य स्थानभा फस्नेछ।  

(२) समभमतको फैठक अध्मऺको अध्मऺमताभा फस्नेछ । 
    (३) आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारमको सूचना 

सञ् चाय सम्फन्धी विषम हेने भहाशाखा प्रभखुरे समभमतको सशचि 
बइत काभकाज गनेछ । 
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      (४) समभमतको कुर सङ्ख्माको ऩचास प्रमतशतबन्दा फढी 
सदस्महरु उऩशस्थत बएभा समभमतको फैठकको रामग गणऩूयक 
सङ्ख्मा ऩगेुको भामननछे । 

(५)  समभमतको फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य 
भत फयाफय बएभा अध्मऺरे मनणातमक भत ददनछे । 

(६) समभमतको फैठकका मनणतम अध्मऺ य सशचिफाट 
प्रभाशणत हनुेछ। 

(७) समभमतरे आिश्मक देखेभा सम्फशन्धत विषमका 
विऻराई समभमतको फैठकभा आभन्त्रण गनत सक्नेछ । 

(8) समभमतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामतविमध समभमत 
आपैरे मनधातयण गये फभोशजभ हनुेछ । 

४. प्रदेशस्तयका सञ्चाय भाध्मभफाट गरयन े विऻाऩनको अनगुभन तथा 
मनमभन समभमतका ऩदामधकायीहरुको ऩारयश्रमभक, सेिा शतत तथा 
सशचिारम देहाम फभोशजभ हनुछे् 

(क) समभमतका सदस्मको ऩदािमध चाय िषतको हनुेछ । 
(ख) खण्ड (क) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩमन 

मनजको काभ सन्तोषजनक नदेशखएभा िा समभमतको वहत 
विऩयीत हनु ेकुनै काभ गयेभा िा खयाफ आचयण व्मि 
बएभा िा कामतसम्ऩादन नगयी मनशरक्रम बएभा ऩदािमध 
ऩूया नहुॉदै प्रदेश सयकायरे कायण खरुाई जनुसकैु फखत 
हटाउन सक्नेछ । 

(ग)  खण्ड (ख) फभोशजभ समभमतको सदस्मराई हटाउन ुअशघ 
सपाई ऩेश गने भनामसफ भावपकको भौका ददन ु 
ऩनेछ । 

(घ) समभमतका ऩदामधकायीहरुरे प्रचमरत कानून फभोशजभ 
फैठक बत्ता य भनोनीत ऩदामधकायीरे अनगुभन गदात 
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प्रदेश सयकायका अमधकृतस्तय  निौं तह िा सो सयहका 
कभतचायीरे ऩाए सयह दैमनक भ्रभण बत्ता ऩाउनेछन ्। 
भनोनीत ऩदामधकायीको दैमनक भ्रभण आदेशको स्िीकृमत 
समभमतको अध्मऺफाट हनुेछ । 

(ङ) समभमतको सशचिारम फागभती प्रदेश सयकाय, आन्तरयक 
भामभरा तथा कानून भन्त्रारमभा यहनेछ । 

(च) समभमतको रामग आिश्मक ऩने कभतचायी आन्तरयक 
भामभरा तथा कानून भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउनछे । 

 
 

आऻारे, 
नायन प्रसाद ऩोखयेर 

प्रदेश सयकायको मनमभत्त सशचि 
 

 
 

आन्तरयक भामभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु. ५।- 


