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हाम्रो भनाई 

नेपालमा संघीय लोकताचन्त्रक िणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्याससूँिै प्रदेश 
सरकारहरु ििन भई वियाशील भएका छन ् । यो नपेालको लागि नयाूँ अभ्यास हो 
।संघीयताको नवीन आयामको रुपमा मधेश प्रदेश सरकार ििन भई वियाशील हुूँदा शासन 
सञ्चालन िने अगधकार भए पगन आवश्यक कानून, िनशचि, भौगतक पूवाधधार र उपयिु 
कायध वातावरणको अभाव रहेको गथयो । नािररकको सशुासन, ववकास र समवृर्द्को आकांक्षा 
पररपूगतध िने िराउने माध्यमको रुपमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारको पाूँच बषे अवगधको 
समीक्षा िदाध केही महत्वपूणध उपलब्धीहरु हागसल भए तापगन नािररक असन्तवुि भने घट्न 
नसकेको देचखन्छ । 

एकात्मक शासन  व्यवस्थाबाट संघात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश िदाध एकैपटक 
अपेचक्षत सबै नगतिा प्रागप्त कठिन हनु्छ । लामो समयमा िररने तमाम अभ्यास एवं गनरन्तर 
सधुारको प्रयासले मातै्र संघीयताको सफल कायाधन्वयन एवं सकारात्मक पररणाम हागसल हनु 
सक्छ । शासन सञ्चालन िने मखु्य माध्यम प्रशासन भएकोले यसको सामवयक समीक्षा एवं 
गनरन्तर सधुार आवश्यक हनु्छ ।उत्कृि शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट िनआकांक्षा पूरा 
िनध कामयावी प्रशासगनक संयन्त्रको िरुरत पदधछ। पररवगतधत मूल्य, मान्यता अनरुुपका 
सामवयक मािहरु प्रशासगनक संयन्त्रवाट पूरा िनध सवकन े भएकोले उपयिु प्रशासगनक 
प्रणालीको संरचना, प्रविया, व्यवहार र मनोवचृिमा समयानकूुल पररवतधन ल्याई प्रभावकारी 
प्रणालीको ववकास िनध, प्रशासनमा नवीनता र गसिधनात्मकताको प्रवधधन िराउन, सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकाररता ल्याउन, सूचना र प्रववगधका क्षेत्रमा भएको ववकाससंि प्रशासगनक पररपाटीको 
तालमेल गमलाउन र रािनैगतक‚ आगथधक तथा प्रशासगनक मूल्य मान्यतामा आएका आयागमक 
पररवतधनहरुसंि प्रशासनलाई अनकुुगलत िराउन यस प्रगतवेदनले महत्वपूणध योिदान िने 
ववश्वास िररएको छ । 

नेपालको पररवगतधत शासकीय प्रणाली, सावधिगनक प्रशासनको क्षेत्रमा आएका 
नवप्रवतधनहरु, ववज्ञान र प्रववगधको क्षेत्रमा भएका ववकास तथा सावधिगनक सेवाप्रगत िनताको 
अपेक्षा समेत सम्बोधन हनुे र प्रशासन सधुारमा योिदान पगु्ने िरी यो अध्ययन कायध भएको 
छ । प्रशासन सधुारका क्षेत्रमा हालसम्म ििन भएका गबगभन्न आयोिहरु र गतनका 
सझुावहरु समेतलाई उचचत ध्यान ठददै मधेश प्रदेशको सावधिगनक सेवालाई सरल, सहि, 
अनमुानयोग्य, गसिधनशील तथा उच्च व्यावसावयक बनाई मधेश प्रदेश सरकारले गलएका 
लक्ष्यहरु हागसल िनध योिदान परु् याउने अपेक्षा िररएको छ। यसबाट मधेश प्रदेश सरकार 
मातहतका गनकायहरुबाट भईरहेको सेवा प्रवाह र ववकास गनमाधण सम्बन्धी कायधहरुको 
प्रभावकाररता अगभववृर्द् हनुे‚ सशुासन, पारदचशधता र िवाफदेवहतामा बढोिरी हनुे र संघीय 
शासन प्रणालीलाई थप मिबतु तलु्याउन मद्दत पगु्न ेववश्वास िररएको छ ।  
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मधेश प्रदेशको समग्र क्षेत्रबाट सकारात्मक पररणाम प्राप्त िनध प्रशासगनक संयन्त्र र 
स्वरुपमा समेत ववितका अनभुव, सफलताका क्षेत्रहरु, अवधारणाित र कायाधन्वयन तहमा 
देखा परेका कमिोरी र पररवगतधत सन्दभधमा आन्तररक र वाह्य पक्षबाट उत्पन्न हनु े
पररचस्थगतिन्य ववषयसंि प्रशासगनक पररपाटी र वियाकलापलाई व्यवस्थापन िनुध अगत िरुरी 
देचखएको छ । यसै सन्दभधमा  अनकूुलता र व्यवहाररकताको गसर्द्ान्त अनरुुप प्रशासगनक 
प्रणालीको संििनात्मक ढाूँचा र संरचना, कायधववगध, प्रविया, व्यवहार र मनोवचृि िस्ता 
पक्षको िणुात्मक अगभववृर्द् िनध एवम ् सकारात्मक र अपेचक्षत पररवतधन ल्याउन सधुारको 
चशफाररस िररएको छ। 

मधेश प्रदेश सरकारबाट ववितमा सञ्चागलत सेवा प्रवाह र ववकास गनमाधण सम्बन्धी 
कृयाकलापहरुको सगमक्षा सवहत आिामी ठदनमा प्रदेश सरकारले अंगिकार िनुधपने नीगत तथा 
कायधिमका बारेमा सझुाव प्रस्ततु िनध महत्वपूणध चिम्मेवारी प्रदान िररएकोमा मधेश प्रदेश 
सरकारप्रगत सगमगतको तफध बाट हाठदधक आभार व्यि िदधछौं।यस अध्ययनको िममा गनरन्तर 
मािधदशधन िनुधहनुे मधेश प्रदेश सरकारका प्रमखु सचचव श्री कृष्णबहादरु राउतज्यूप्रगत ववशेष 
आभार व्यि िदधछौं ।यसैिरी सगमगतको कायधमा गबगभन्न वकगसमले सहयोि पयुाधउन ु हनुे 
मधेश प्रदेश सरकारका गबगभन्न मन्त्रालय, आयोि, सरकारी तथा िैरसरकारी गनकाय, 
सरोकारवाला व्यचित्व एवं सेवाग्राही र सहयोिी कमधचारीहरुलाई हाठदधक धन्यवाद ज्ञापन 
िदधछौं । 
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१. पषृ्ठभगूम 

मधेश प्रदेश सरकार (मचन्त्रपररषद्) को गमगत २०७९।०९।२९ को बैिकबाट प्रदेश 
सरकारको कायध चिम्मेवारी र उपलचब्ध समेतका आधारमा प्रदेश सरकार मातहत स्थावपत 
गबगभन्न आयोि, प्रागधकरण, सगमगत, ववभाि, गनदेशनालय तथा कायाधलयहरुबाट हनुे सेवाप्रवाह र 
ववकास गनमाधण सम्बन्धी कायधलाई गछटोछररतो, पारदशी र प्रभावकारी बनाउूँदै सशुासन प्रवर्द्धन 
िनध मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको कायाधलयमा सझुाव पेश िनध प्रदेश सचचव श्री नूरहरर 
खगतवडाको संयोिकत्वमा देहाय बमोचिमको एक उच्चस्तरीय सगमगत ििन िने गनणधय भएको 
छ । उि उच्चस्तरीय सगमगतको ििन र कायधक्षते्रित शतधहरु देहाय बमोचिम तोवकएको छः 

१.१ सगमगतको ििन 
१. श्री नूरहरर खगतवडा प्रदेश सचचव, मखु्यमन्त्री तथा 

मचन्त्रपररषदको कायाधलय 

संयोिक 

२. प्रदेश सचचव अथध मन्त्रालय सदस्य 

३. प्रदेश सचचव उद्योि, पयधटन तथा वन मन्त्रालय सदस्य 

४. प्रदेश सचचव िहृ तथा सञ्चार मन्त्रालय सदस्य 

५. उ.स. श्री रािेश कुमार गमश्र मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको 
कायाधलय 

सदस्य सचचव 

१.२ सगमगतको कायधके्षत्रित शतधहरु 
(क)  प्रदेश सरकारको कायधचिम्मेवारी पूरा िनध मधेश प्रदेश सरकारले ििन िरेका गनकाय 

तथा कायाधलयहरुको कायधसम्पादनको अवस्था र ववद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुको 
पनुरावलोकन िरी सझुाव ठदने । 

(ख) प्रदेश सरकारबाट हनु ेसेवाप्रवाहलाई थप गछटोछररतो, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन 
चाल्नपुने तत्कालन कदमहरु गसफाररस िने । 

(ि) प्रदेशको ववकास गनमाधण सम्बन्धी कामकारबाहीहरु गनयसंित रुपमा समय मै सम्पादन 
िनध िराउन गलनपुने उपाय र संस्थाित एवं कानूनी प्रबन्धका बारेमा सझुाव ठदने । 

(घ) सेवाप्रवाह र ववकास गनमाधण सम्बन्धी कायधलाई सहि एवं समन्वयात्मक रुपमा 
सम्पादन िनध िराउन प्रदेश सरकारले तत्काल गलनपुने नीगतित ववषयहरुको सझुाव 
प्रस्ततु िने । 

(ङ) सगमगतलाई लािेका अन्य उपयिु ववषयहरुमा सझुाव ठदने । 

(च) यो सगमगतको कायाधवगध काम शरुु िरेको गमगतले पन्र (१५) ठदनको हनुे । 
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गमगत २०७९।१०।०४ मा देहायका पदागधकारीहरुको उपचस्थगतमा उच्च स्तरीय 
सगमगतको पवहलो बैिक बसी सगमगतको लागि तोवकएका कायधक्षेत्रित शतधहरुमा उल्लेचखत 
ववषयका सम्बन्धमा छलफल र सगमगतलाई तोवकएको कायध चिम्मेवारीका सम्बन्धमा थप 
अध्ययन िने गनणधय सवहत कायाधरम्भ िररएकोः 

१. श्री नूरहरर खगतवडा प्रदेश सचचव, मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको 
कायाधलय 

संयोिक 

२. श्री ििेन्रकुमार िाकुर प्रदेश सचचव, अथध मन्त्रालय सदस्य 

३. श्री ववशाल चघगमरे प्रदेश सचचव, उद्योि, पयधटन तथा वन मन्त्रालय सदस्य 

४. श्री राम कुमार महतो प्रदेश सचचव, िहृ तथा सञ्चार मन्त्रालय सदस्य 

५. श्री रािेश कुमार गमश्र उपसचचव, मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको 
कायाधलय 

सदस्य सचचव 

गमगत 2079/10/20 को मचन्त्रपररषद्को गनणधयबाट यस सगमगतको कायाधवगध सात 
ठदन थप भएको छ । 

२. अध्ययनको औचचत्य 

नेपालको संववधानले व्यवस्था िरे बमोचिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नेपाली 
िनतालाई संघीयताको लाभ उपलब्ध िराउने प्रयास भएको छ । वव.सं.२०७४ को गनवाधचन 
पश्चात शासकीय प्रणालीको नवीन अभ्यासको रुपमा प्रदेश सरकारहरुको ििन भएपगछ 
संववधान तथा अन्य कानून अनरुुप प्रदेश सरकारहरुबाट आफुलाई प्राप्त चिम्मेवारी गनवाधह िने 
प्रयास हुूँदै आएको छ । मधेश प्रदेशमा प्रथम पटक गमगत २०७४।११।०३ मा प्रदेश 
सरकार ििन भई प्रादेचशक शासन पर्द्गतको शरुुवात भएकोमा २०७९ मंसीर ४ िते सम्पन्न 
प्रदेश सभाको दोश्रो गनवाधचन पररणाम पश्चात माननीय सरोि कुमार यादव मधेश प्रदेशको 
मखु्यमन्त्रीको रुपमा गनयिु हनु ु भएकोले गमगत २०७९।०९।२९ देचख नयाूँ सरकारले 
चिम्मेवारी सम्हालेको छ ।  

वव.सं. २०७४ मा प्रादेचशक शासन प्रणालीको शरुुवात हुूँदा यो पर्द्गत सवैको लागि 
नयाूँ गथयो । सो समयमा प्रदेश स्तरीय कुनै पगन पूवाधधार वा प्रबन्धहरु नभएकोले शनु्य 
अवस्थाबाट काम शरुु िनुध पने बाध्यता रह्यो । कानूनी समस्या, संरचनाित समस्या, 
तीनतहका सरकारहरुबीचको आपसी तालमेल र समन्वयको कमी तथा कगतपय अवस्थामा 
बझुाईमा रहेको फरकपन र नीगतित अस्पिता लिायतका समस्याहरुका बाविदु ववितमा 
मधेश प्रदेश सरकारले संववधान बमोचिम आफुलाई प्राप्त अगधकार र चिम्मेवारीको फछधयौटमा 
महत्वपूणध उपलचब्ध हागसल िर् यो । प्रादेचशक शासन पर्द्गतलाई संस्थाित िने, प्रदेशलाई 
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प्राप्त अगधकार तथा साधनश्रोतको आधारमा प्रदेशको आगथधक सामाचिक ववकासका 
वियाकलापहरु सञ्चालन िने, स्थायी रािधानी तोकी प्रदेशको नामाकरण िने र मधेश 
प्रदेशका िनतालाई संघीयताको ममध अनरुुप शासकीय अभ्यासको महससु िराउन ेलिायतका 
कायधहरुमा मधेश प्रदेश सरकारले महत्वपूणध सफलता प्राप्त िरेको छ । 

संघीयताको मरु्द्ालाई नपेालको शासकीय प्रणालीको आधारस्तम्भ बनाउन ववशेष 
भगूमका गनवाधह िने मधेश प्रदेशका िनताहरुको दृविकोण मधेश प्रदेश सरकारको ििन र 
यसका कामकारबाहीप्रगत आशा, अपेक्षा र भरोसायिु रहेता पगन प्रदेश सरकारका कगतपय 
गनकायहरुबाट ववितमा सम्पाठदत केवह वियाकलापहरु गनववधवाद रहन सकेनन । खासिरी 
"बेटी पढाउ बेटी बचाउ" कायधिम अन्तरित ववद्यालय िाने छात्रालाई साईकल ववतरण िने 
कायध, मखु्यमन्त्री स्वच्छता कायधिम अन्तरित िररएका कगतपय स्वच्छता र सौन्दयीकरण 
सम्बन्धी गनमाधण कायधहरु र अन्य केही पूवाधधार गनमाधण सम्बन्धी कायधहरु ज्यादा वववादास्पद 
बन्न पिेु । सामाचिक ववकास लिायत अन्य ववकास गनमाधण सम्बन्धी कायधिमहरु अगधकतम 
ववतरणमचुख र अनतु्पादक क्षेत्रतफध  केचन्रत भएको भन्न े िनिनुासो रह्यो । प्रदेश सरकार 
मातहतका गनकायहरुबाट प्रवाह िररन े सेवाहरुको िणुस्तर सधुार हनु नसकेको र भ्रिाचार 
िस्ता ववकृगतहरु मौलाएको भन्न ेआमबझुाई बन्नपगु्यो । 

अचख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोि, महालेखा परीक्षक, राविय सतकध ता केन्र 
लिायतका गनिरानी गनकायहरुबाट िररएको अनसुन्धान, परीक्षण वा अनिुमनबाट समेत 
मधेश प्रदेश सरकार मातहतका गनकायहरुबाट सम्पादन िररएका सेवाप्रवाह र ववकास गनमाधण 
सम्बन्धी वियाकलापहरुमा रहेका कमी कमिोरीका बारेमा वटप्पणी, सझुाव र सधुारका 
उपायहरु सझुाईए ।अचख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोिबाट साईकल ववतरण कायधिममा  
अगनयगमतता भएको भनी ववशेष अदालतमा दताध िररएको मरु्द्ा ववचाराधीन रहेकोले केही 
कमधचारीहरु गनलम्बनमा रहेको अवस्था छ । अन्य केहीकायधिमहरुका सम्बन्धमा छानवीन 
र अनसुन्धान भैरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कायाधलयबाट भएको लेखापरीक्षणबाट प्रदेश 
सरकारको आगथधक वियाकलापको स्वच्छता मागथ प्रश्न खडा िदै सधुारका उपायहरु समेत 
प्रस्ततु िररएको छ । बेरुिकुो मात्रा उच्च रहनकुा साथै असलु उपर िनुधपने िहर भएको 
बेरुि ुउल्लेखनीय रहेको देखाइएको छ । राविय सतकध ता केन्रबाट िररएको अनिुमनका 
िममा प्रदेश सरकारका कमधचारीहरुमा आचरण तथा अनशुासनको पालनामा उदासीनता र 
चिम्मेवारीप्रगतको वफादाररतामा कमी रहेको संकेत िररएको छ ।  

यस प्रकार अपेक्षा, वववाद र आशंकाको भमूररमा रुमगलंदै अचघ बढेको मधेश प्रदेश 
सरकार मातहतका गनकायहरुको संरचना, कायधशैली, कायधक्षमता र तौरतररकामा सधुार िरी 
प्रादेचशक शासन पर्द्गतलाई प्रभावकारी तलु्याउन ु पने सम्बन्धमा सवधसाधारण नािररकहरु, 
सञ्चार िित, बवुर्द्चिवी, रािनीगतक दल तथा सामाचिक अिवुाहरु लिायत सचेत समदुायबाट 
व्यापक आवाि उिाइयो । सेवाप्रवाह र ववकास गनमाधणका कायधहरुमा पारदचशधता, 
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िवाफदेवहता र िणुस्तरीयताको बवृर्द् हनु ु पने र भ्रिाचार िस्ता ववकृगतहरुप्रगत शनु्य 
सहनशीलता प्रदशधन िरी सशुासन स्थापना िनुध पने आवश्यकता औलं्याइयो । यसै पररप्रके्षमा 
नविठित प्रदेश सरकारका माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हनुे 
सेवाहरुलाई नािररक मैत्री बनाउने,  भ्रिाचारकाप्रगत शनु्य सहनशीलताको नीगत गलने र 
सशुासन अगभववृर्द् िराउन ववशेष पहल कदमी गलन े प्रगतबर्द्ता व्यि भएको र सशुासन 
अगभववृर्द्को लागि चाल्न ु पने कदमहरुको बारेमा गसफाररश िने चिम्मेवारी सवहत 
मचन्त्रपररषदको प्रथम बैिकबाटै एक उच्चस्तरीय सगमगत ििन िररएको हुूँदा यो अध्ययनको 
सान्दगभधकता र औचचत्य गनकै उच्च रहेको प्रमाचणत भएको छ ।  

३. अध्ययनको उरे्द्श्य 

यस अध्ययनको उर्द्ेश्य देहाय बमोचिम उल्लेख िररएको छः  

३.१ मधेश प्रदेश सरकार मातहतका गबगभन्न मन्त्रालय, आयोि, प्रागधकरण, सगमगत, ववभाि, 
गनदेशनालय तथा कायाधलयहरुको वतधमान सांििगनक स्वरुप र कानूनी संरचनाको 
वववेचना सवहत यी गनकायहरुबाट हनु ेसेवाप्रवाह र ववकास गनमाधण सम्बन्धी कायधलाई 
गछटोछररतो, पारदशी, नािररक मैत्री र भ्रिाचार रहीत बनाउन े उपायहरुको खोिी 
िनुध। 

३.२ मधेश प्रदेश सरकारको ववित पाूँच बषधको अनभुव र गसकाईका आधारमा प्रादेचशक 
शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरुको खोिी िनुध । 

३.३ प्रदेश सरकारको कायधचिम्मेवारी र हालसम्मको उपलचब्ध समेतका आधारमा ववद्यमान 
अवस्थाको ववश्लषेण िरी आिामी ठदनमा मधेश प्रदेश सरकारले अवलम्बन िनुधपने 
नीगतहरुको बारेमा सझुाव ठदन ु। 

४. अध्ययनको सीमा 

४.१ मधेश प्रदेश सरकार(मचन्त्रपररषद्) को गमगत २०७९।०९।२९ को गनणधयबाट ििन 
भएको उच्चस्तरीय सगमगतको लागि तोवकएको कायधक्षेत्रित शतधहरुको पररगधगभत्र यो 
अध्ययन सीगमत रहेको छ ।  

४.२ यो अध्ययन मधेश प्रदेश सरकारको कायध प्रभावकाररता अगभववृर्द् िने प्रयोिनको लागि 
भएको हुूँदा यस प्रगतवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु तोवकएको बाहेक अन्य कायधमा 
लािू िनध सवकंदैन । 
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४.३ सीगमत समयको कारण अध्ययन कायधलाई ववषयको िवहराईमा प्रवेश िराउने अवस्था 
नरहेकोले अध्ययनको गनश्कषधलाई ववस्ततृ, ववश्लषेणात्मक वा वववेचनात्मक तलु्याइएको 
छैन।  

४.४ यो अध्ययन कायधमा साधन, श्रोत र समयको अभावका कारण आवश्यकता अनरुुप 
यथेि प्राथगमक तथ्याङ्क सङ्कलन िनध सवकन ेसंभावना नभएकोले माध्यगमक तथ्याङ्कलाई 
महत्वूणध भार ठदइएको छ ।  

४.५ यस अध्ययनबाट प्राप्त गनश्कषधले मधेश प्रदेशको समग्र अवस्थाको पूणध ववश्लषेण सवहत 
सबै समस्याको एकमिु समाधान िने उपाय देखाउने अपेक्षा िनुध उचचत हुूँदैन । 

५. अध्ययन ववगध 

यस अध्ययनको गसलगसलामा अध्ययन ववगधको रुपमा सरोकारवालाहरु सूँि छलफल, 
अन्तरविया िने, राय सझुाव संकलन िने, मधेश प्रदेश सरकार मातहतका गबगभन्न 
गनकायहरुबाट प्रकाचशत प्रिगत प्रगतवेदन लिायतका अन्य प्रकाचशत वववरणहरुको अध्ययन 
िने, गबगभन्न मन्त्रालय तथा गनकायहरुबाट आवश्यक सूचना एवं तथ्यांकहरु प्राप्त िने, पत्र 
पगत्रका तथा अन्य सञ्चार माध्यममा उिाइएका सवालहरुको बारेमा सूचना संकलन र ववश्लषेण 
िने, गनिरानी गनकायहरुबाट ठदइएका सझुाव वा गनदेशनहरुको अध्ययन िने आठद तररकाहरु 
अवलम्बन िररएको छ । नेपालको संववधान तथा संघीयता कायाधन्वयनसूँि सम्बचन्धत अन्य 
ऐन कानूनहरु र मधेश प्रदेश सभाबाट पाररत ऐन तथा प्रदेश सरकारका अन्य गनयमावली, 
कायधववगध, मापदण्ड वा यस्तै अन्य ववगधहरुको समेत अध्ययन िररएको छ । मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलयबाट गमगत 2079/0८/23 र 24 मा सञ्चागलत नीगत सम्वाद 
कायधिममा प्रस्ततु भएका ववषयवस्तहुरुको सारसंक्षेप र तथ्याङ्कलाई समेत यस प्रगतवेदनमा 
समावेश िररएको छ । यस अध्ययन तथा प्रगतवेदन तयारीका गसलगसलामा उच्चस्तरीय 
सगमगतबाट कायाधलय समय बाहेक ववहान बेलकुाको समय तथा सावधिगनक ववदाको ठदनको 
उपयोि िररएको छ । यस कायधमा प्रदेश सरकार वा अन्य कुनै गनकाय उपर कुनै आगथधक 
व्ययभार नपारी कायधसम्पन्न िररएको छ। 

६. अपेचक्षत प्रगतफल 

यस अध्ययनको गनश्कषध र सझुावहरुको कायाधन्वयनबाट गनम्न प्रगतफल प्राप्त हनुे 
अपेक्षा िररएको छ ।  

६.1 मधेश प्रदेश सरकार मातहतका गनकायहरुबाट हनुे सेवाप्रवाह र ववकास गनमाधणका 
कायधहरु अझ बढी पारदशी, ववश्वसनीय, अनमुानयोग्य र सेवाग्राहीमैत्री तलु्याउन सवकने 
। नािररकमा उत्पन्न आशंका, गनराशा र सन्देहको अवस्थामा सधुार आई नािररक र 
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प्रदेश सरकार बीचको सम्बन्ध समुधरु हनुकुा साथै सवधसाधारण नािररकले संघीयताको 
लाभ गलन सक्ने वातावरण तयार हनु े। 

६.2 मधेश प्रदेश सरकार मातहतका गनकायहरुबाट सम्पादन भईरहेका काम कारबाहीहरु 
िन अपेक्षा मतुाववक चसु्त, प्रभावकारी, प्रववगध मैत्री र ववगधसम्म तररकाले अचघ बढ्ने 
। िणुस्तरीय सेवाप्रवाहको लागि प्रदेश सरकारको आन्तररक क्षमता, प्रगतबर्द्ता र 
तत्परता बवृर्द् भइ प्रादेचशक शासकीय पर्द्गतको सकारात्मक प्रगतफलप्रगत नािररकमा 
ववश्वास र भरोसा बढ्ने । 

६.3 प्रदेश सरकार मातहतका गनकायहरुमा देचखएका कमिोरीमा सधुारभई सवधसाधारण 
िनता र गनिरानी गनकायहरुबाट प्रकट हुूँदै आएको आशंका र वटप्पणीमा सकारात्मक 
पररवतधन आउने । प्रदेश सरकारका गनकायहरुमा ववगधसम्मत रुपमा कायध हनुेछ भन्न े
ववश्वासको वातावरण तयार भइ खास भ्रिाचार तथा ववकृगतिन्य वियाकलाप भएको 
अवस्थामा मात्र उिरुी िने र सोही अनरुुप अनसुन्धान, छानवीन र कारबाहीको 
प्रविया अचघ बढ्ने वातावरण तयार हनुे । काल्पगनक, बेनामे, हचवुा र प्रगतशोधिन्य 
उिरुीको आधारमा हनु ेछानववनको कारण असल गनयतले काम िने कमधचारी समेत 
हतोत्साही हुूँदै िएको ववद्यमान पररचस्थगतमा सधुार आउने । 

६.4 संववधान र अन्य कानून बमोचिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त चिम्मेवारीको क्षेत्रमा हाूँगसल 
भएको उपलचब्ध र प्रदेशको दीघधकालीन आवश्यकता, औचचत्य र क्षमताको आधारमा 
हाल मधेश प्रदेश सरकार मातहत स्थावपत गबगभन्न मन्त्रालय, आयोि, प्रागधकरण, 

सगमगत, ववभाि, गनदेशनालय तथा कायाधलयहरुको वतधमान सांििगनक स्वरुप र कानूनी 
संरचनाको पनुरावलोकन िरी चसु्त र प्रभावकारी प्रादेचशक शासकीय संरचनाको 
ववकास िने कायधमा सरोकारवाला गनकायको ध्यान केचन्रत हनुे । 

६.5 भ्रिाचारका प्रगत शनु्य सहनशीलताको नीगत गलएको वतधमान मधेश प्रदेश सरकारको 
लक्ष्य प्रागप्तमा सहयोि पगु्न े। प्रादेचशक शासन प्रणाली सशुासनका गसर्द्ान्त अनरुुप 
अचघ बढ्ने । उपलब्ध सीगमत साधन श्रोतको सही सदपुयोि र भ्रिाचारिन्य 
वियाकलाप न्यूनीकरण भई िनतामा प्रदेश सरकारप्रगत आस्था, ववश्वास र भरोसामा 
बढोिरी हुूँदै संघीयता थप मिबतु हनुे । 
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७. तथ्याङ्क संकलन एवं ववश्लषेण 

यस अध्ययनको गसलगसलामा यथासक्य प्राथगमक र माध्यगमक तथ्याङ्कहरुको संकलन 
र ववश्लषेण िररएको छ । समय सीगमतताका कारण आवश्यकता अनरुुप पयाधप्त मात्रामा 
प्राथगमक तथ्याङ्कको संकलन िनध सवकने अवस्था नरहेको हुूँदा मूलतः माध्यगमक तथ्याङ्कको 
आधारमा गनश्कषध प्रस्ततु िररएको छ । मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलयबाट २०७९ 
मंसीर २३ र २४ िते सञ्चालन िररएको नीगत सम्वाद कायधिममा गबगभन्न मन्त्रालय तथा 
गनकायहरुबाट प्रस्ततु वववरण र तथ्यांकलाई यस अध्ययनको सन्दभधमा ववशेष ध्यान ठदइएको 
छ । गनश्कषध तथा सझुाव प्रस्ततु िदाध उच्चस्तरीय सगमगतलाई तोवकएको कायधक्षेत्रित 
शतधहरुलाई मखु्य आधार मागनएको छ । 

७.१. मधेश प्रदेश सरकार मातहत गनकायहरुको कायधसम्पादन अवस्था  
नेपालको संववधान बमोचिम संघीय शासन प्रणालीको स्थापना भई प्रदेश सरकारको 

ििन भएको हुूँदा प्रदेश सरकारले नेपालको संववधान र संघीयता कायाधन्वयन सम्बन्धी अन्य 
ऐन कानून समेतको आधारमा आफ्ना अगधकारहरुको प्रयोि िरी शासकीय वियाकलापहरु 
सञ्चालन िनुधपने हनु्छ । संवैधागनक व्यवस्था बमोचिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत ३ 
तहका सरकारहरु आपसी समन्वय, सहकायध र सहअचस्तत्वको गसर्द्ान्त अनरुुप 
सहकाररतामूलक संघीयताको मािधमा अचघ बढ्नपुछध । संववधान बमोचिम आफ्नो अगधकार र 
चिम्मेवारीमा परेका कायधहरु सम्पादन िनध मधेश प्रदेश सरकारले अवलम्बन िरेका नीगत तथा 
कायधिमहरु र प्रदेश सरकारले स्थापना िरेका गबगभन्न गनकाय तथा कायाधलयबाट भए िरेका 
काम कारबाहीहरु संववधानको मूल ममध र आशय अनरुुप संघीयताको लाभ सवधसाधारण 
िनतासम्म प¥ुयाउने ठदशामा प्रभावकारी भएका छन वा छैनन, सो को लेखािोखा िनुध पने 
समय भएको छ । 

७.१.१ नेपालको संववधान बमोचिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अगधकारहरु 

नेपालको संववधानको अनसूुची ६ मा प्रदेश सरकारको अगधकारका २१ वटा ववषयहरु 
उल्लेख िररएको छ । िसअनसुार प्रदेश सरकारलाई देहायका अगधकारहरु प्रदान िररएको 
छः  

१. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शाचन्त सरुक्षा 

२. नेपाल राि बैंकको नीगत अनरुुप वविीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्रको 
सहमगतमा वैदेचशक अनदुान र सहयोि 

३. रेगडयो एफ.एम. टेगलगभिन सञ्चालन 
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४. घरिग्िा दताध शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयधटन, कृवष 
आयमा कर, सेवा शलु्क दस्तरु, दण्ड िररवाना 

५. प्रदेश गनिामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा 

६. प्रदेश तथ्याङ्क 

७. प्रदेशस्तरको ववद्यतु, गसंचाई र खानेपानी सेवा, पररवहन 

८. प्रदेश ववश्वववद्यालय, उच्च चशक्षा, पसु्तकालय, संग्रहालय 

९. स्वास्थ्य सेवा 

१०. प्रदेश सभा, प्रदेश मचन्त्रपररषद सम्बचन्ध 

११. प्रदेश गभत्रको व्यापार 

१२. प्रदेश लोकमािध 

१३. प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो  

१४. प्रदेश सरकारी कायाधलयहरुको भौगतक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक ववषय 

१५. प्रदेश लोक सेवा आयोि 

१६. भगूम व्यवस्थापन, िग्िाको अगभलेख  

१७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन 

१८. भाषा, गलवप, संस्कृगत, लगलतकला र धमधको संरक्षण र प्रयोि  

१९. प्रदेशगभत्रको रािीय वन, िल उपयोि तथा वातावरण व्यवस्थापन 

२०. कृवष तथा पश ुववकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात 

२१. ििुी व्यवस्थापन 
प्रदेशलाई प्राप्त यी अगधकारहरुको अलावा संववधानको अनसूुची ७ मा संघ र प्रदेशको 

साझा अगधकार सूचीमा २५ वटा ववषयहरु समेवटएका छन । िस अनसुारः 

१. फौिदारी र देवानी कायधववगध र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सावधिगनक कायध र 
अगभलेख र न्यावयक प्रविया) 

२. आवश्यक वस्त ुतथा सेवाको आपूगतध, ववतरण, मूल्य गनयन्त्रण, िणुस्तर र अनिुमन 

३. देशको सरुक्षासूँि सम्बचन्धत ववषयमा गनवारक निरबन्द, कारािार तथा वहरासत 
व्यवस्थापन र शाचन्त सरुक्षाको व्यवस्था 

४. एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अगभयिु, थनुवुा र कैदीको स्थानान्तरण  
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५. पाररवाररक मागमला (वववाह, सम्पचि हस्तान्तरण, सम्बन्ध ववच्छेद, लोपोन्मखु, टुहरुा, 
धमधपतु्र, धमधपतु्री उिरागधकार र संयिु पररवार) सम्बन्धी कानून 

६. सम्पचि प्रागप्त, अगधग्रहण र अगधकारको सिृना 

७. करार, सहकारी, साझेदारी र एिेन्सी सम्बचन्ध 

८. टाट पल्टेको र दामासही सम्बचन्ध 

९. औषगध र ववषाठद 

१०. योिना, पररवार गनयोिन र िनसंख्या व्यवस्थापन 

११. सामाचिक सरुक्षा र रोििारी, टे्रड यगुनयन, औद्योगिक वववादको समाधान, श्रगमकका 
हक, अगधकार र वववाद सम्बन्धी कायध 

१२. कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इचन्िगनयररङ, चचवकत्सा, आयवेुद चचवकत्सा, पश ु
चचवकत्सा, आम्ची र अन्य पेशा 

१३. प्रदेश सीमा नदी, िलमािध, वातावरण संरक्षण, िैववक ववववधता 

१४. सञ्चार माध्यम सम्बचन्ध 

१५. उद्योि तथा खगनि र भौगतक पूवाधधार 

१६. क्यागसनो, चचठ्ठा 

१७. प्राकृगतक तथा िैर प्राकृगतक ववपदपूवध तयारी, उर्द्ार तथा राहत र पनुलाधभ 

१८. पयधटन, खानेपानी तथा सरसफाइ 

१९. चलचचत्र, गसनेमा हल, खेलकूद 

२०. बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन 

२१. िररबी गनवारण र औद्योगिकरण 

२२. वैज्ञागनक अनसुन्धान, ववज्ञान प्रववगध र मानव संशाधन ववकास 

२३. अन्तर प्रादेचशक रुपमा फैगलएको िंिल, वहमाल, वनसंरक्षण क्षेत्र, िलउपयोि 

२४. भगूम नीगत र सो सम्बन्धी कानून 

२५. रोििारी र बेरोििार सहायता 
संववधानको अनसूुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अगधकारका ववषयहरु 

उल्लेख िररएको छ । यसमा िम्मा १५ वटा ववषयहरु समेवटएको छ । िस अनसुारः 

१. सहकारी 
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२. चशक्षा, खेलकूद र पत्रपगत्रका 

३. स्वास्थ्य 

४. कृवष 

५. ववद्यतु, खानेपानी, गसंचाई िस्ता सेवाहरु 

६. सेवाशलु्क, दस्तरु, दण्ड िररवाना तथा प्राकृगतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयधटन शलु्क 

७. वन, िंिल, वन्यिन्त,ु चराचरुुंिी, िलउपयोि, वातावरण, पयाधवरण तथा िैववक 
ववववधता 

८. खानी तथा खगनि 

९. ववपद व्यवस्थापन 

१०. सामाचिक सरुक्षा र िररबी गनवारण 

११. व्यचिित घटना, िन्म, मतृ्य,ु वववाह र तथ्यांक 

१२. परुातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय 

१३. सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

१४. प्राकृगतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

१५. सवारी साधन अनमुगत 

मागथ उल्लेख भए बमोचिम प्रदेशको अगधकारको सचुीमा परेका ववषयहरुमा प्रदेशले 
स्वयं ऐन कानूनहरु बनाई कायाधन्वयन िनध सक्छ भने साझा अगधकारको सूचीमा परेका 
ववषयहरुका सन्दभधमा साझेदारहरु सूँिको समन्वय र सहकायधमा कानून बनाई कायाधन्वयन 
िनुधपछध । प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता बमोचिम कानून गनमाधण िदाध यस सम्बन्धमा बनेका 
संघीय कानूनको प्रगतकूल नहनु ेिरी बनाउन ुपदधछ । त्यसै िरी स्थानीय तहले कुनै कानून 
बनाउूँदा यस सम्बन्धी संघ र प्रदेशको कानून प्रगतकूल नहनुे िरी बनाउन ुपने हनु्छ । यसथध 
प्रदेश सरकारले कानून गनमाधणको प्राथगमकता गनधाधरण िदाध आफ्नो आवश्यकताकोमात्र होइन 
वक संघीयता कायाधन्वयनको लागि संघबाट गनमाधण भैसकेका कानून र स्थानीय तहहरुले िरुरी 
िहराएका ववषय सम्बन्धी कुराहरुलाई पगन ध्यान ठदनपुछध । 

कानून गनमाधण एक लामो र िवटल प्रविया भएको हुूँदा हतारमा वा एकै पटकमा िनध 
सवकंदैन । यसको लागि गनचश्चत प्रविया पूरा िनै पने हनु्छ । अतः कानून गनमाधणको 
कायधलाई गसलगसलाबर्द्, गनयगमत र प्राथगमकता गनधाधरण िरेर अचघ बढाउन ुपदधछ । 
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७.१.२  प्रदेश सरकारबाट तिुधमा भएका ऐनहरु 

नेपालको संववधानमा गतन तहका सरकारको चिम्मेवारीको रुपमा ववभािन िररएका 
अगधकारहरु एकल वा साझा अगधकारको रुपमा उल्लेख िररएको छ । संववधानको 
अनसूुचीहरुमा उल्लेख भएका अगधकारको सूचीलाई कायध ववस्तगृतकरण प्रगतवेदनमा अझ स्पि 
र वकटानी िररएको छ । एकल अगधकारको सूचीमा परेका ववषयका सम्बन्धमा सम्बचन्धत 
सरकारले आफ्नो क्षेत्रागधकारगभत्र आवश्यकता बमोचिम अन्य तहका सरकारहरुसूँि सामान्य 
समन्वय िरी कानून बनाई कायाधन्वयन िनध सक्छ भने साझा अगधकारको सूचीमा परेका 
ववषयहरुका हकमा कानून बनाउूँदा अगनवायध रुपमा सम्बचन्धत तहको सरकारसूँि उचचत 
परामशध, सदुृढ सहकायध र प्रभावकारी समन्वय िरी एक अकाधको कानूनसूँि नबाचझन ेतवरले 
बनाउन ु पने हनु्छ । संघीयता कायाधन्वयनको गसलगसलामा मधेश प्रदेश सभाबाट हालसम्म 
पाररत भएका ऐनहरुको वववरण देहाय बमोचिम रहेको छ । 

तागलका 1: मधेश प्रदेश सभाबाट हालसम्म पाररत भएका ऐनहरुको वववरण 
ि.सं. प्रादेचशक ऐनको नाम प्रमाचणकरण गमगत सम्बचन्धत मन्त्रालय 

1 प्रदेश आगथधक कायधववगध ऐन, 
२०७४  

२०७४/१२/२९ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय 

2 प्रदेश नं. २ को ववगनयोिन ऐन,, 
२०७५  

२०७५/०१/२१ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय 

3 प्रदेशको सावधिगनक गलखत 
प्रमाणीकरण ऐन,२०७५   

२०७५/०२/३० आन्तररक मागमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

4 प्रदेश सभाका पदागधकारी तथा 
सदस्यहरुको पाररश्रगमक तथा 
सवुवधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

२०७५/०३/१७ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

5 मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रहरुको 
पाररश्रगमक तथा सवुवधा सम्वन्धी 
ऐन, २०७५  

२०७५/०३/१७ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

6 प्रदेश ववगनयोिन ऐन, २०७५ २०७५/०३/२९ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय 

7 प्रदेश आगथधक ऐन, २०७५  २०७५/०३/३२ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय 

8 प्रदेश वविीय हस्तान्तरण 
व्यवस्थापन ऐन,२०७५  

२०७५/०३/३२ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय 

9 प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहका 
पदागधकारी तथा सदस्यहरुले 

२०७५/०३/३२ 

खारेि 

मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 
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ि.सं. प्रादेचशक ऐनको नाम प्रमाचणकरण गमगत सम्बचन्धत मन्त्रालय 

पाउने सवुवधाको सम्वन्धी ऐन, 
२०७५  

10 प्रदेश नीगत आयोि ििन तथा 
कायध सञ्चालन ऐन, २०७५  

२०७५/०४/२५ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

11 प्रदेश आकचस्मक कोष सञ्चालन 
ऐन, २०७५ 

२०७५/०६/२४ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय   

12 मखु्य न्यायगधविाको काम, 

कतधव्य र अगधकार तथा सेवाका 
शतध सम्बन्धी ऐन, २०७५  

२०७५/०६/२५ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

13 प्रदेश नं. २ को ववपद् 
व्यवस्थापन ऐन, २०७५  

२९७५/०६/२६ आन्तररक मागमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

14 प्रदेश नं. २ को प्रशासकीय 
कायधववगध (गनयगमत िने) ऐन, 
२०७५  

२०७५/०९/०१ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

15 प्रदेश नं. २ दईुको सावधिगनक 
प्रशासनका लागि करारमा 
कमधचारी भनाध सम्वन्धी 
ऐन,२०७५  

२०७५/०९/०१ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

16 प्रदेश प्रहरी ऐन,२०७५ २०७५/०९/१५ आन्तररक मागमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

17 प्रदेश आगथधक कायधववगध (पवहलो 
संशोधन) ऐन, २०७६ 

२०७६/०२/३१ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय   

18 प्रदेश आगथधक ऐन,२०७६ २०७६/०२/३१ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय 

19 प्रदेश सभाका पदागधकारी तथा 
सदस्यहरुको पाररश्रगमक र सवुवधा 
सम्बन्धी (पवहलो संशोधन) ऐन, 
२०७६ 

२०७६/०३/३१ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

20 ववगनयोिन ऐन, २०७६ २०७६/०३/३१ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय   

21 प्रदेश लोकसेवा आयोि ऐन, 
२०७६ 

२०७६/०५/०४ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 
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ि.सं. प्रादेचशक ऐनको नाम प्रमाचणकरण गमगत सम्बचन्धत मन्त्रालय 

22 प्रादेचशक सडक ऐन, २०७६ २०७६/०७/०६ भौगतक पूवाधधार ववकास 
मन्त्रालय 

23 दगलत सशचिकरण ऐन, २०७६  २०७६/०८/२४ सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

24 स्थानीय तहका पदागधकारी तथा 
सदस्यहरुले पाउन े सवुवधा 
सम्वन्धी ऐन, २०७७  

२०७७/०३/३१ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

25 आगथधक ऐन, २०७७ २०७७/०३/३१ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय 

26 ववगनयोिन ऐन,२०७७  २०७७/०३/३१ आगथधक मागमला तथा 
योिना मन्त्रालय   

27 प्रदेश एफ.एम. रेगडयो तथा 
टेगलगभिन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, 
२०७७  

२०७७/०४/०५ आन्तररक मागमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

28 िाूँउ सभा र निरसभाको कानून 
गनमाधण प्रविया सन्बन्धी ऐन, 
२०७७  

२०७७/०४/०५ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

29 प्रदेश िनलोकपाल ऐन,२०७७  २०७७/०५/०३ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

30 प्रदेश सञ्चार सम्वन्धी ऐन, २०७७  २०७७/०५/०३ आन्तररक मागमला तथा 
कानून मन्त्रालय 

31 प्रादेचशक ववद्यतु ऐन, २०७७  २०७७/०६/२५ भौगतक पूवधधार ववकास 
मन्त्रालय 

32 िाूँउ सभा/निर सभा/चिल्ला सभा 
कायध सञ्चालन ((कायधववगध) 
ऐन,२०७७  

२०७७/०६/२५ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

33 प्रदेश अनसुन्धान ब्यरुो ऐन, 

२०७७  
२०७७/०७/०४ आन्तररक मागमला तथा 

कानून मन्त्रालय 

34 प्रदेश दगु्ध ववकास वोडध (स्थापना 
र सञ्चालन) ऐन, २०७७  

२०७७/०७/०४ भगूम व्यवस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

35 मधेश स्वस्थ्य ववज्ञान प्रगतष्ठान 
ऐन,२०७७  

२०७७/०७/२५ सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 
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ि.सं. प्रादेचशक ऐनको नाम प्रमाचणकरण गमगत सम्बचन्धत मन्त्रालय 

36 प्रदेश वन ऐन, २०७७  २०७७/०९/०१ उद्योि पयधटन वन तथा 
वातावरण मन्त्रालय 

37 प्रदेश बालअगधकार सम्वन्धी 
ऐन,२०७७ 

२०७७/०९/२९ सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

38 प्रदेश गनिामती सेवा ऐन,२०७७ २०७७/१०/२८ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

39 प्रदेश सरकारको अथध सम्वन्धी 
प्रस्तावलाई कायाधन्वयन िनध 
बनेको ऐन  

२०७७/०३/३१ अथध मन्त्रालय   

40 आगथधक वषध २०७८।0७९ को 
प्रदेश सचञ्चत कोषबाट केही रकम 
खचध िनध सम्बन्धमा व्यवस्था िनध 
बनेको ऐन  

२०७७/०३/३१ अथध मन्त्रालय 

41 प्रदेश पदक सम्बन्धमा ब्यवस्था 
िनध बनेको ऐन 

२०७८/०७/१६ आन्तररक मागमला तथा 
सञ्चार मन्त्रालय 

42 प्रदेश कृवष ववश्वववद्यालय सम्वन्धी 
व्यवस्था िनध बनेको अध्यादेश  

२०७८/०७/२३  

43 प्रववगधक ववश्वववद्यालय सम्बन्धी 
व्यवस्था िनध बनेको अध्यादेश  

२०७८/०७/२३  

44 स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था 
िनध बनेको ऐन 

२०७८/०८/१० सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

45 िाूँचबझु आयोिको ििन तथा 
काम कतधव्य र अगधकार को 
सम्बन्धमा व्यवस्था िनध बनेको 
ऐन, २०७९ 

२०७८/१२/१४ मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररषदको कायाधलय 

46 मधेश कृवष ववश्वववद्यालय ऐन, 

२०७९ 

२०७९/०१/१४ सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

47 मधेश ववश्वववद्यालय ऐन, २०७९  २०७९/०१/१४ सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

48 मधेश प्रदेश आगथधक ऐन, २०७९  २०७९/०३/३१ सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

49 मधेश प्रदेश ववगनयोिन ऐन, २०७९/०४/०१ अथध मन्त्रालय 
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ि.सं. प्रादेचशक ऐनको नाम प्रमाचणकरण गमगत सम्बचन्धत मन्त्रालय 

२०७९ 
  

50 प्रदेश प्राववगधक चशक्षा तथा 
व्यवसावयक तागलम पररषद् ऐन, 

२०७९  

२०७९/०५/०६
  

सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

51 प्रदेश संचार सम्बन्धी (पवहलो 
संशोधन) ऐन, २०७९  

२०७९/०५/०६ िहृ तथा सन्चार मन्त्रालय 

52 प्रदेश सस्था दताध ऐन, २०७९  २०७९/0५/०६ िहृ तथा सन्चार मन्त्रालय 

53 प्रदेश खोप ऐन, २०७९  २०७९/५/३० सामाचिक ववकास 
मन्त्रालय 

54 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७९  २०७९/०६/०९ भमूी व्यवस्था, कृवष तथा 
सहकारी मन्त्रालय 

55 प्रदेश कर तथा िैरकर रािश्र 
सम्बन्धी ऐन, २०७९ 

२०७९/०६/०९ अथध मन्त्रालय 

56 प्रदेश सभा सचचवालय सम्बन्धी 
ऐन, २०७९  

२०७९/०६/१४
  

प्रदेश सभा सचचवालय 
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७.१.३ मधेश प्रदेश सरकारको सािंिगनक संरचना 
चचत्र  1: मधेश प्रदेश सरकारको सांििगनक संरचना 

 मधेश प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 
 

प्रदेश सभा 

१. अथध मन्त्रालय 
२. उद्योि, पयधटन तथा वन मन्त्रालय 
३. कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मागमला 

मन्त्रालय 
४. खानेपानी तथा ऊिाध ववकास मन्त्रालय 
५. िहृ तथा सञ्चार मन्त्रालय 
६. भगूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय 
७. भौगतक पूवाधधार ववकास मन्त्रालय 
८. मवहला, वालबागलका, यवुा तथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
९. सामाचिक ववकास मन्त्रालय 
१०. चशक्षा, ववज्ञान, प्रववगध तथा वाचणज्य 

मन्त्रालय 

१. मखु्य न्यायागधविा 
२. प्रदेश लोक सेवा आयोि 
३. प्रदेश नीगत तथा योिना आयोि 
४. प्रदेश िनलोकपाल आयोि 
५. प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रचशक्षण 

केन्र 

१. मधेश ववश्वववद्यालय 
२. मधेश कृवष ववश्वववद्यालय 
३. मधेश स्वास्थ्य ववज्ञान 

प्रगतष्ठान 
 

प्रदेश सभा सचचवालय 
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७.१.४ मधेश प्रदेश सरकारका गनकायहरुको कायधसम्पादनको ववद्यमान अवस्था 
यस खण्डमा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु लिायत गबगभन्न कानून वा 

प्रशासकीय आदेशबाट स्थापना भएका आयोि, ववश्व ववद्यालय तथा अन्य गनकायहरु स्थापनाको 
कानूनी आधार, तोवकएको मखु्य चिम्मवारी, कायधसम्पादनको ववद्यमान अवस्था र हालसम्मको 
उपलचब्धका बारेमा संक्षेपमा उल्लेख िररएको छ ।  

७.१.४.१ मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, २०७9 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्र  

१. प्रदेश सरकारको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघधकालीन नीगत, योिना एवम ्
रणनीगत तिुधमा, स्वीकृगत, कायाधन्वयन, अनिुमन र मूल्याङ्कन 

२. प्रदेश सरकारको कायधववभािन र मन्त्रालयहरुको ििन,  ववघटन तथा संििन 
संरचना स्वीकृगत र हेरफेर 

३. प्रदेश सरकारको कायधसम्पादन गनयमावली तिुधमा र कायाधन्वयन 

४. प्रदेशका गबगभन्न मन्त्रालयहरूको कायधको रेखदेख, गनयन्त्रण, गनरीक्षण, 
सपुररवेक्षण, समन्वय, अनिुमन तथा मूल्याङ्कन 

५. प्रदेश मचन्त्रपररषद्को गनणधय कायाधन्वयन तथा सोको अनिुमन 

६. प्रदेश सभामा पेश हनुे ववधेयकएवम ् अध्यादेश, गनयम तथा आदेशको तिुधमा, 
स्वीकृगत तथा िारी 

७. रािनीगतक, आगथधक, सामाचिक, शाचन्त सवु्यवस्था एवम ् प्रशासगनक 
िगतववगधहरुको अद्यावगधक िानकारी  र सम्बोधन 

८. शासकीय सधुार, मानवअगधकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन, सशुासन कायम र भ्रिाचार 
गनयन्त्रण सम्बन्धी 

९. संघीय संवैधागनक तथा अन्य आयोिका कायध संचालनमा सहिीकरण र सहयोि 

१०. संघीय सरकारको स्वीकृत नीगत बमोचिम ठिपक्षीय वा बहपुक्षीय स्तरमा भएका 
सचन्ध, सम्झौता वा सहमगत कायाधन्वयन 

११. स्थानीय तहको केन्र गनधाधरणका लागि गसफाररश र सीमा वववाद समाधानमा 
समन्वय 

१२. अन्तरप्रदेश पररषद र अन्तरप्रदेश समन्वय सम्बन्धी 
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१३. चिल्ला सभाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय सम्बन्धी 

१४. प्रदेशमा िठित आयोिको पदागधकारीहरुको गनयचुि, सेवा शतध र सवुवधा सम्बन्धी 

१५. संघीय तथा स्थानीय तहका ववशेष संरचनाहरुसंिको समन्वय तथा सहकायध 
सम्बन्धी 

१६. प्रशासन सधुार सम्बन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

१७. प्रदेश गनिामती तथा अन्य सरकारी कमधचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी नीगत, काननु, 
सेवा शतध एवं मापदण्ड 

१८. प्रदेश गनिामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका गबगभन्न सेवा, समूह र उपसमूहको 
सञ्चालन 

१९. मानव संसाधन ववकास र व्यवस्थापन, कमधचारीको क्षमता अगभववृर्द् तथा 
छात्रवचृि व्यवस्थापन 

२०. व्यवस्थापन परीक्षण र सेवाग्राही सन्तवुि सभेक्षण 

२१. प्रदेशका सरकारी गनकायको संििन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण 

२२. कमधचारी तालीम सम्वन्धी नीगत, मापदण्ड र स्तरीकरण तथा राविय र 
प्रदेशस्तरका तागलम केन्रसूँिको सम्पकध  एवं समन्वय 

२३. प्रदेश गनिामती तथा अन्य सरकारी कमधचारीको अगभलेख व्यवस्थापन तथा 
वकतावखानाको सञ्चालन 

२४. प्रदेश लोक सेवा आयोि र अन्य सेवा आयोिसूँि सम्पकध  र समन्वय 

२५. सावधिगनक सेवा ववतरणको न्यूनतम मापदण्ड गनधाधरण 

२६. िाउूँपागलका र निरपागलकाको काननु गनमाधण प्रविया, स्थानीय सेवा सञ्चालन र 
स्थानीय तहको सभा सञ्चालन सम्बन्धी काननु 

२७. प्रदेशगभत्रको अनसुन्धान र ववकास तथा िनशचिको क्षमता ववकास सम्बन्धी 

२८. प्रदेश गनिामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको केन्रीय कमधचारी गनकाय 
सम्बन्धी  

२९. मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका कमधचारीहरुको सेवा सम्बन्धी काननु तिुधमा र 
कायाधन्वयन 

३०. कमधचारी व्यवस्थापनमा संघ तथा स्थानीय तहसूँि समन्वय 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. प्रदेश सरकारको नीगत तथा रणनीगत तिुधमा, स्वीकृगतको कायध भैरहेको । 
अनिुमन र मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा थप काम िनुधपने अवस्था रहेको। मधेश प्रदेश 
सरकारको समग्र कायधप्रणाली तथा मातहत गनकायहरुको काममा िररनपुने 
गनयन्त्रण, गनयमन र गनदेशनको भगूमका वफतलो रहेको । 

२. मचन्त्रपररषदका गनणधयहरु कायाधन्वयन भैरहेको। अनिुमनलाई अझ िोड ठदन ुपने 

३. प्रादेचशक शासकीय सधुारको प्रयास भैरहेको । सशुासन व्यवस्थापनमा िोड 
ठदइएको । 

४. प्रदेश गनिामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरुको ससुञ्चालन, व्यवस्थापन, अनिुमन 
तथा अन्य आवश्यक कायधहरु भैरहेको । 

५. संघीय तथा स्थानीय सरकार लिायत अन्य गनकायहरुसूँि प्रभावकारी समन्वयको 
लागि थप प्रयास िनुधपने आवश्यकता रहेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरूः 

१. प्रदेश सरकारको संस्थाित ववकास । 

२. प्रादेचशक शासन प्रणालीको कायाधन्वयन । 

३. प्रदेश सरकारबाट कायाधन्वयन भएका वियाकलापहरुको अनिुमन मूल्याङ्कन । 

४. संघ तथा स्थानीय सरकारहरुसूँि समन्वय । 

७.१.४.२ अथध मन्त्रालय  

(क) ििनको कानूनी आधारः मधेश प्रदेश सरकारको कायध ववभािन गनयमावली, 2079 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

३१. अन्य मन्त्रालयको कायधववभािनमा नपरेको ववषय 

१. प्रदेशको समविित आगथधक अवस्थाको ववश्लषेण तथा आगथधक नीगतको तिुधमा, 
कायाधन्वयन र गनयमन 

२. आगथधक साधनश्रोतको बाूँडफाूँड 

३. प्रदेश आगथधक स्थावयत्व, मूल्य चस्थरता सम्बन्धी नीगत तिुधमा कायाधन्वयन र 
गनयमन 

४. संघको स्वीकृगतमा वैदेचशक अनदुान र सहयोि प्रागप्त, उपयोि, लेखाङ्कन र 
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प्रगतवेदन 

५. प्रदेश सेवा सवुवधा र दीघधकालीन आगथधक दावयत्व सम्वन्धी ववषय 

६. प्रदेश सरकारी सम्पचिको एकीकृत वववरण तयारी तथा प्रगतवेदन 

७. प्रदेश सरकारी वाूँकी रकमको लित र असलु उपर 

८. प्रदेश ववकास नीगत, प्रदेशस्तरका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीघधकालीन 
योिना तिुधमा र अनिुमन तथा मूल्यांकन 

९. आवगधक योिना र ववषय क्षेत्रित योिना तिुधमा, प्रदेशको प्राथगमकता तथा लक्ष्य 
गनधाधरण 

१०. प्रदेशित मानव संशाधन ववकासका लागि अल्पकालीन तथा दीघधकालीन योिना 
तिुधमा 

११. अन्तरक्षेत्रित केन्रीय ववकास आयोिनाहरूमा समन्वय र सशतध अनदुानको 
सदपुयोि 

१२. सन्तगुलत ववकासका लागि क्षेत्रित नीगत रणनीगत तिुधमा तथा कायाधन्वयन 

१३. िरीवी गनवारणको रणनीगत तिुधमा तथा कायाधन्वयन 

१४. कुल प्रदेश लिानी प्रक्षेपण (सरकारी, सहकारी र गनिी) र वविीय व्यवस्थापन 

१५. वावषधक ववकास कायधिम तिुधमा, स्वीकृगत, कायाधन्वयन र गनयमन 

१६. प्रदेशस्तरमा अनिुमन तथा मूल्यांकनको आधार, प्रविया गनधाधरण, क्षेत्रित 
नीगतको अनिुमन तथा मूल्यांकन; ववकास आयोिना कायाधन्वयन, अनिुमन र 
प्रगतफलको समीक्षा 

१७. वविीय संस्थाहरुको संचालनमा सहिीकरण तथा सहयोि 

१८. प्रदेश रािश्व सम्बन्धी नीगत, काननु तिुधमा कायाधन्वयन र गनयमन 

१९. प्रदेश सावधिगनक खचध सम्बन्धी नीगत तिुधमा कायाधन्वयन,  गनयमन र स्थानीय 
तहमा अनदुान हस्तान्तरण 

२०. प्रदेश आन्तररक र वैदेचशक ऋण तथा अनदुानको व्यवस्थापन र गनयमन 

२१. संघीय नीगत अनरुुप सहवविीयकरण तथा सहलिानी 

२२. घरिग्िा रचििेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, कृवष 
आयमा कर, सेवा शलु्क दस्तरु, दण्ड िररवाना र सेवा शलु्क दस्तरु तथा 
दण्डिररवाना सम्बन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड,  गनयमन, संकलन र बाडफाूँड 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. मधेश प्रदेश सरकारको बिेट तिुधमा तथा खचध व्यवस्थापनको कायध हुूँदै आएको 
। 

२. मधेश प्रदेश सरकारले प्राप्त िने रािस्वहरुको प्रागप्त तथा सो को व्यवस्थापनको 
प्रयास भैरहेको । संघीय सरकारबाट प्राप्त हनु ुपने अनदुान प्रागप्तको कायध समयमा 
हनु नसकेको ।  

२३. प्राकृगतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पयधटन शलु्क सम्बन्धमा संघीय काननु र 
प्रदेश काननु अनसुार संकलन गनयमन र हस्तान्तरण 

२४. रािश्व चहुावट गनयन्त्रण सम्बन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, कायाधन्वयन र गनयमन 

२५. संघसूँिको अन्तरसरकारी वविीय सम्पकध , सम्बन्ध, सहकायध र वविीय व्यवस्था 

२६. प्रदेश आगथधक कायधववगध सम्वन्धी नीगत तथा काननु गनमाधण, कायाधन्वयन र 
गनयमन 

२७. बिेट सीमा गनधाधरण, तिुधमा, कायाधन्वयन, गनयमन र आगथधक अनशुासन 

२८. लेखा गनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन एवम ्लेखा समूहको सञ्चालन 

२९. प्रदेश संचचत कोषको संचालन र व्यवस्थापन 

३०. प्रदेश रािस्व र व्ययको अनमुान परुक, अनमुान, पेश्की खचध तथा आकचष्मक 
कोष 

३१. प्रदेश ववगनयोिन ऐन (स्थानीय तहलाइ उपलब्ध िराउने स्रोत समेत) 

३२. बेरुिकुो एवककृत लित र असलु उपर एवम ्फछधयौट सम्बन्धी 

३३. प्रदेश सरकारी लिानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन 

३४. प्रदेशित ववगनयोिन, रािस्व, धरौटी, कायध संचालन कोष र अन्य सरकारी कोष 
तथा सम्पचिको एकीकृत वववरण र आन्तररक लेखा परीक्षण 

३५. तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

३६. प्रदेशको घरधरुी सवेक्षण तथा तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थापन 

३७. तथ्यांकसम्बन्धी संघ र स्थानीय तहसूँि सहयोि, समन्वय र सहकायध 

३८. प्रदेश प्रशासन सेवाको लेखा समूह सञ्चालन 
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३. मधेश प्रदेश सरकार मातहतका गनकायहरुबाट भैरहेको फिलु तथा अनतु्पादक 
खचध गनयन्त्रणको कायध अपेक्षाकृत मात्रामा हनु नसकेको । ववचिय अनशुासन 
पालन िराउने कायध चनुौगतपूणध रहेको । फिूल खचध गनयन्त्रण िनध कठिनाई 
भइरहेको ।  

४. पूूँिीित तथा ववकास खचधलाई प्रोत्साहन िने प्रयासमा आशातीत साथ सहयोि 
नभएको कारण अपेचक्षत सफलता प्राप्त हनु नसकेको ।  

५. प्रदेश सरकारको आन्तररक आय ववृर्द् िराउने िोस प्रयास हनु नसकेकोले 
प्रदेशको रािस्व क्षमता कमिोर हुूँदै िएको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरूः 

१. मधेश प्रदेश सरकारको ६ वटा बिेटहरु सहि रुपमा प्रदेश सभाबाट पाररत 
भएको ।  

२. मधेश प्रदेश सरकारले प्राप्त िने रािस्वहरुको प्रागप्त तथा व्यवस्थापनको कायध 
भैरहेको । 

३. बिेट तथा खचधको लेखा वहसाब चसु्तदरुुस्त राख्न ेकायध भएको । 

४. बिेट, खचध र लेखा प्रणालीलाई गडचिटलाइि िररएको ।  

७.१.४.३ उद्योि, पयधटन तथा वन मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, २०७9 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः  

१. कलकारखाना र औद्योगिकीकरण सम्वन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, 
कायाधन्वयन र गनयमन 

२. औद्योगिक व्यवसाय प्रवधधन र गनयमन 

३. उद्योिदताध, अनमुगत, नवीकरण, खारेिी एवं गनयमन 

४. प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षते्र र ववशेष आगथधक क्षेत्रको स्थापना र ववस्तार 

५. औद्योगिक भौगतक पूवाधधार ववकास सम्वन्धी योिना र कायाधन्वयन 

६. औद्योगिक ववकास र प्रवर्द्धन 

७. औद्योगिक वस्तकुो गनयाधत प्रवर्द्धन 

८. प्रादेचशक सावधिगनक संस्था/संस्थानको ववकास, औद्योगिक ववकास र प्रवर्द्धन 
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प्रवर्द्धन र गनयमन 

९. प्रादेशीक पयधटन ववकासको नीगत, कानून, मापदण्ड र योिना गनमाधण, पवुाधधार 
ववकास र गनयमन 

१०. पयधटक प्रहरीतथा पयधटकीय मेलाहरुको व्यवस्थापन  

११. पयधटकीय होटल, ररसोटध, लि, ट्राभल ऐिेचन्स, धागमधक तथा साूँस्कृतक पयधटकीय 
क्षेत्रहरुको दताध, अनमुगत, नवीकरण र गनयमण 

१२. वन तथा वातावरण क्षेत्रको नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना र गनयमन 

१३. वनस्पगत उद्यान तथा हवेरीयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पगत पवहचान तथा 
अगभलेखीकरण सम्वन्धी 

१४. भ ू तथा िलाधार संरक्षण सम्बन्धी नीगत योिना तथा कायधिम तिुधमा तथा 
कायाधन्वयन 

१५. िैववक ववववधताको यथास्थान र परस्थान संरक्षण एवम ्व्यवस्थापन 

१६. चरेु क्षेत्रको भसंूरक्षण तथा भसू्खलन गनयन्त्रण र व्यवस्थापन 

१७. वन, वनस्पगत, वन्यिन्त ुर िैववक ववववधता सम्बन्धी 

१८. वन पैदावरको संकलन तथा आपूगतध व्यवस्थापन 

१९. नसधरी सञ्चालन, ववरुवा उत्पादन तथा ववतरणएवम ्वकृ्षारोपण 

२०. सडक वकनाराको वकृ्षारोपण तथा हररयाली व्यवस्थापन 

२१. धागमधक वन व्यवस्थापन तथा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन 

२२. सामदुावयक वन, साझेदारी वन तथा कबगुलयती वन व्यवस्थापन सम्बन्धी 

२३. वन पैदावारमा आधाररत उद्योिको गनयमन 

२४. प्राकृगतक साधनश्रोतको उपयोि सम्बन्धी नीगत योिना तथा कायधिम तिुधमा तथा 
कायाधन्वयन 

२५. गनिी वन व्यवस्थापनमा प्राववगधक सहयोि, गनिी वनका वन पैदावार संकलन 
ओसारपसार र मूल्यअगभववृर्द् 

२६. िगडबटुी खेती प्रववगध प्रवधर्द्न, ववस्तार तथा बिारीकरणसम्बन्धी नीगत, काननु र 
गनयमन 

२७. िगडबटुीिन्य ववरुवाहरुको Pharmalogical अध्ययन तथा िगडबटुीिन्य 
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उत्पादनहरुको Microbial Activity तथा PRA Database सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान 

२८. वन तथा वातावरण सम्बन्धी गबषयमा प्राववगधक सूचना तथा सेवा प्रवाह 

२९. वन अगतिमण तथा वन डढेलो गनयन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी नीगत, समन्वय 
र सहयोि 

३०. वन क्षेत्रको सीमाङ्कन (Demarcation) संरक्षण तथा अगतिमण गनयन्त्रण 

३१. वन क्षेत्रको नठदिन्य पदाथधको उपयोि, ब्यवस्थापन र गनयमन 

३२. वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीगत, प्रववगध ववकास र व्यवस्थापन 

३३. वातावरणीय सचुना प्रणालीको स्थापना 

३४. वातावरणीय िोचखमका लागि पूवध तयारी र उर्द्ार  

३५. वातावरणीय प्रयोिशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन  

३६. िलवाय ुपररवतधन व्यवस्थापन सम्बन्धी 

३७. वातावरणीय अध्ययन प्रगतवेदन स्वीकृगत, अनिुमन तथा गनयमन 

३८. गसमसार क्षेत्र, मध्यवती तथा तटवती क्षेत्रको व्यवस्था 

३९. मानव वन्यिन्त ुर्द्न्र्द् व्यवस्थापन एवम ्क्षगतपूगतध  

४०. वन अनसुन्धान तथा सभेक्षण, िनशचि ववकास र क्षमता अगभबवृर्द् 

४१. िलाधार तथा उपिलाधार क्षेत्रको संरक्षण, ववकास तथा व्यवस्थापन 

४२. पयाधवरणीय ठदिोपनाको गबकास तथा कायाधन्वयन।  

४३. पाररचस्थगतकीय प्रणाली तथा सेवामा पहचु र लाभको बाडफाड सम्बन्धी  

४४. वातावरणीय न्याय सम्बन्धी नीगत, काननु, योिना तथा मापदण्ड  

४५. तल्लो तथा उपल्लो तटीय क्षेत्रमा वातावरणीय सेवाको न्यायोचचत पहचु तथा 
बाूँडफाट  

४६. संघीय नीगत तथा योिनाको प्रदेश स्तरमा कायाधन्वयन तथा प्रगतवेदन  

४७. संघ तथा स्थानीय तहका गनकायहरूसङ्ग क्षेत्रित समन्वय र सहकायध 

४८. वन क्षेत्रमा कायधरत सामाचिक तथा संघ संस्थाहरुको समन्वय 

४९. प्रदेश वन सेवाको सञ्चालन 
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(ि) ववद्यमान अवस्था 

१. मन्त्रालय मातहत 25 कायाधलय तथा गनकायहरु रहेको, कूल 889 दरबन्दी, 
पदपूगतध  721 र ररि 268 रहेको । 

२. प्रदेशमा िूला 135, मझौला 225 साना 12,082 उद्योिहरु । 

३. 115 वटा धागमधक पयधटकीय स्थल रहेको, प्रमखु पयधटकीय िन्तव्य, 25 वटा 
स्तरीय िूला होटलहरु रहेका । 

४. गछमेकी मलुकुसूँिको खलु्ला गसमानाको लाभका कारण धागमधक, साूँस्कृगतक 
पयधटनका प्रचरु अवसर। 

५. िूलो िनसंख्या र देश मै सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएको प्रदेश।  

६. हररयाली क्षेत्र र वन पैदावारको मािका कारण वनको व्यवस्थापन र दचक्षणी 
भेिमा नयाूँ वन गसिधनाका असल अवसर । 

७. प्राकृगतक वनवववहन ११० स्थानीय तहहरुमा वन ववस्तारको सम्भावना। 

८. कूल वनको क्षेत्रफल 2,49,260 हेक्टर । 

९. िम्मा 2 वटा राविय गनकुञ्ज र वन्यिन्त ुआरक्षण ।  

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. एक शवहद पररवार एक रोििार अन्तरित ६ िनालाई रोििारी प्रदान िररएको 
। 

२. लचक्षत विधलाइ स्वरोििारी का लागि सीप तथा प्रववगध हस्तान्तरण लिायत 
िररवी गनवारणका लागि लघ ुउद्यम कायधिम अन्तिधत ८ वटै चिल्लामा कायधिम 
सञ्चालन भएको। 

३. उद्योि दताध नवीकरण िाउसारी नामसारी आठद सेवा प्रवाह भैरहेको ।  

४. ३ वटा पयधटन गबकास कायाधलयको स्थापना ।  

५. ८ वटै चिल्लामा १००० बढी पयधटवकय संरचनाहरु गनमाधण, ममधत तथा संरक्षण 
भएको । एक गनवाधचन क्षेत्र एक िलाशय र एक हररत पाकध को कायधिम 
सञ्चालन । पसाधको िोरीलाई प्रादेचशक पयधटकीय क्षेत्र घोषणा र बिेट ववगनयोिन 
। हररत प्रदेश अगभयान अन्तिधत आिै चिल्लामा ३७७.४ हेक्टर वकृ्षारोपण, 
स्थायी वन नसधरीको स्थापना र औषतमा वावषधक ५० लाख ववरुवा उत्पादन 
रोपण तथा ववतरण ।  
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६. िम्मा ४८,१६२ हे वनक्षते्रमा दीिो वन व्यवस्थापन कायध । 

७. प्रदेश गभत्रको २५ वटा स्थानीय तहमा “समवृर्द्का लागि वन” कायधिम लािू । 

७.१.४.४ कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मागमला मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, 2079  

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः  

(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. मधेश प्रदेश सभाबाट हालसम्म पाररत भएका ऐनहरुको वववरण मन्त्रालयमा 
सचचव लिायतका केही दरबन्दीहरु ररि रहेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. प्रदेश सभाबाट ५६ वटा ऐनहरु िारी भएको। 

१. प्रदेश ववधेयक, अध्यादेश, गनयम, आदेश तथा प्रदेश सरकारबाट िारी हनुे 
गनदेचशका, कायधववगधको तिुधमा तथा सहमगत 

२. प्रदेश सभामा ववधेयक प्रस्ततु, वफताध 

३. सरकारी तथा िैरसरकारी ववधेयक 

४. सावधिगनक गलखत प्रमाचणकरण 

५. कानूनी राय तथा परामशध 

६. प्रदेश रािपत्रमा प्रकाशन हनुे सूचनाको सम्पादन तथा प्रकाशन 

७. पारस्पररक कानूनी सहायता 

८. सरकारी आश्वाशन तथा सङ्कल्प प्रस्ताव 

९. प्रदेश कानूनको प्रकाशन तथा ववतरण 

१०. स्थानीय तहको कानूनको मस्यौदा तिुधमामा सहिीकरण 

११. मानव अगधकार र मानवीय कानून 

१२. न्यायमा पहुूँच र गनःशलु्क कानूनी सहायता 

१३. प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पने कानून तथा कानून गलखतको अनवुाद 

१४. प्रदेश कानूनको एकीकरण र सवहंताकरण 

१५. प्रदेश सभा कायधसञ्चालन तथा सम्पकध  
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२. प्रदेश रािपत्रको गनयगमत प्रकाशन भएको । 

३. ऐन, गनयमावलीको संग्रह प्रकाशन िररएको । 

७.१.४.४ खानपेानी तथा ऊिाध ववकास मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, 2079  

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 
१. ववद्यतु, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वन्धी प्रादेचशक नीगत,  काननु, 

मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

२. राविय िलस्रोत नीगत, संघीय काननु, वेगसन योिना बमोचिम प्रदेश सीमा नदीका 
िलउपयोि सम्बन्धी आयोिना पवहचान, अध्ययन, गनमाधण, संचालन, व्यवस्थापन 
र गनयमन 

३. प्रदेश स्तरको ववद्यतु, खानेपानी, सरसफाइतथा स्वच्छता सम्वन्धी सम्बन्धी 
योिना/िरुुयोिनाको तिुधमा, आयोिनाको पवहचान, अध्ययन, गनमाधण, संचालन, 
संभार र व्यवस्थापन 

४. ववद्यतु ववतरण र सेवाको िणुस्तर गनयमन 

५. वैकचल्पक उिाध सम्बन्धी नीगत, गनयम, कानून तथा मापदण्ड गनधाधरण  

६. सोलार उिाध तथा बायोग्यास लिायतका अन्य वैकचल्पक उिाधको उत्पादन 
अनमुगत, नववकरण 

७. प्रदेशस्तरमा ववद्यतु, खानपेानी, सरसफाइतथा स्वच्छता सम्वन्धी सेवाको शलु्क 
दस्तरुको आधार गनधाधरण 

८. प्रदेशका िलस्रोत उपयोि सम्बन्धी अन्तर सेवा संचालनमा समन्वय 

९. ववद्यतु, खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा गबस्तारमा गनिी क्षेत्रको सहभागिता 
प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीगत र मापदण्ड र गनयमन 

१०. खानेपानी, सर-सफाइतथा स्वच्छता सम्वन्धी वपछगडएका विधको पहुूँच सगुनचश्चतता 

११. ववद्यतुीय यातायातको मापदण्ड गनधाधरण तथा सञ्चालन अनमुगत एवं नववकरण  

१२. प्रदेशगभत्रको िल उपयोि केन्रीय िरुुयोिना गभत्र रहने िरी ववद्यतु, खानेपानी, 
सरसफाइतथा स्वच्छता सम्वन्धी रगसंचाई सम्बचन्ध योिना, िरुु योिना तिुधमा र 
कायाधन्वयन, अनिुमन तथा मलु्याङकन 

१३. प्रदेशगभत्रको िलस्रोत उपयोि हनुे आयोिनाहरुको अध्ययन, सवेक्षण, तयारी, 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. मन्त्रालयको स्थापना केही समय पवहले भएको हुूँदा कायाधलय व्यवस्थापन र 
तयारीका कायधहरु भएको ।  

२. थोरै कमधचारीबाट कायधसम्पादन िनुधपरेको कारणले अपेक्षाकृत िगत गलन कठिनाइ 
भैरहेको ।  

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. कायाधलय व्यवस्थापन । 

२. आ.व. 2078/079 मा पानी सञ्चालन भएका आयोिना - 15 । 

३. पानी सञ्चालन भएका िम्मा आयोिना - 40 । 

४. गबगभन्न सावधिगनक स्थानमा शौचालय गनमाधण तथा ममधत सम्भार भएको । 

७.१.४.६ िहृ तथा सञ्चार मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, 2079  

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

कायाधन्वयन र अनिुमन 

१४. प्रदेश इचन्िगनयररङ्ग सेवाको सम्बचन्धत समूह सञ्चालन 

१. प्रदेशको शाचन्त सरुक्षा र सावधिगनक सवु्यवस्था सम्बन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड 
तथा योिना तिुधमा, कायाधन्वयन र गनयमन 

२. प्रदेशको शाचन्त सरुक्षामा असर िनध सक्ने खतरा, चनुौती र िोचखम सम्बन्धी 
सूचना संकलन, ववश्लषेण, आदान-प्रदान र उपयोि 

३. प्रदेशको शाचन्त सरुक्षाको समग्र चस्थगतको लेखािोखा, रेखदेख, गनयन्त्रण, 
मूल्यांकन र आवश्यक सरुक्षाका उपायहरू अवलम्बन तथा आवगधक प्रगतवेदन 

४. प्रदेशगभत्रको सावधिगनक सवु्यवस्था र प्रदेशको काबवुावहरको पररचस्थगतमा शाचन्त 
सवु्यवस्था कायम राख्न ेसम्वन्धमा संघसूँि समन्वय र सहकायध 

५. प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी नीगत एवम्काननु तिुधमा, कायाधन्वयन र गनयमन 

६. प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र गनयमन 

७. ब्यारेक र कायाधलयसवहतको भौगतक पूवाधधार, हातहगतयार, िोली िठ्ठा, यातायात 
साधन, सञ्चार उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्थापन 
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८. प्रदेशगभत्रको अपराध अनसुन्धान, रोकथाम तथा गनयन्त्रण 

९. केन्रीय प्रहरी र अन्य सरुक्षा गनकायलाइध लोकमािध लिायत अन्तराधविय सीमा 
सरुक्षामा सहयोि 

१०. केन्रीय प्रहरी र अन्य प्रदेशका प्रहरी संििनसंि सम्पकध , सूचना आदान प्रदान र 
समन्वय 

११. आधारभतू मानव अगधकारको संरक्षण, नािररक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्द्धनमा 
सहयोि 

१२. सामदुावयक प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कल्याण 

१३. प्रदेशगभत्रको लोकमािध, सहायक मािध तथा स्थानीय तहका मािधमा ट्रावफक 
व्यवस्थापन 

१४. प्रदेशगभत्रको सावधिगनक सवु्यवस्था र प्रदेशको काबवुावहरको पररचस्थगतमा शाचन्त 
सवु्यवस्था कायम राख्न ेसम्वन्धमा संघसूँि समन्वय र सहकायध 

१५. अगतववचशि व्यचि, महत्वपूणध भौगतक संरचना, संवेदनशील सावधिगनक स्थल, 
उत्सव, मेला, समारोह आठदको सरुक्षा 

१६. ववपद् िोचखम रोकथाम र अल्पीकरण, ववपद् पूवध तयारी, ववपद् प्रगतकायध तथा 
ववपद् पश्चात्को पनुगनधमाधण तथा पनुस्थाधपना सम्बन्धी 

१७. स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी 

१८. िैरसरकारी संघ संस्था सम्बन्धी 

१९. सामाचिक वववाद तथा िन्द व्यवस्थापन 

२०. ववस्फोटक पदाथध, हातहगतयार तथा खरखिना सम्बन्धी 

२१. अपराध अनसुन्धानमा अन्य प्रदेश र संघलाई सहयोि तथा समन्वय 

२२. अपराध सम्बन्धी प्रादेचशक अगभलेख व्यवस्थापन 

२३. अपराध पीगडतको पनुस्थापन र अपराध तथा यातना पीगडतको क्षगतपूगतध 

२४. कारािारको सरुक्षा व्यवस्था, भौगतक पूवाधधार गनमाधण, ममधत संभार, संचालन, तथा 
वहरासत व्यवस्थापन 

२५. एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अगभयिु, थनुवुा र कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी 
व्यवस्थापन र सरुक्षा 
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२६. गनवारक निरबन्दर स्थानहद सम्बन्धी 

२७. प्रदेशको सावधिगनक सरुक्षा व्यवस्थामा असर पयुाधउने खालका व्यचि, ववचार र 
िगतववगधसम्बन्धी सूचना संकलन, ववश्लषेण, उपयोि र प्रवाह 

२८. राविय वहत ववरुर्द्का सूचना संकलन, ववश्लषेण, उपयोि र प्रवाह 

२९. गबगभन्न िातिागत, भाषा, धमध, संस्कृगत, सम्प्रदाय र सम्प्रदाय वीचको पारस्पररक 
सदभाव, सवहष्णतुा, एकतामा खलल परुयाउने खालका िगतववगधहरुको सूचना 
संकलन, ववश्लषेण, उपयोि र प्रवाह 

३०. प्रदेश गभत्रको रािनीगतक िगतववगधको ववश्लषेण र प्रगतवेदन 

३१. अन्तराधविय सीमा क्षेत्रमा हनुे अपराध र िगतववगधको सूचना संकलन, ववश्लषेण, 
उपयोि र प्रवाह 

३२. अन्तरप्रदेश सम्बन्धलाई धगमल्याउने िगतववगधको सूचना संकलन, ववश्लषेण, 
उपयोि र प्रवाह 

३३. लैँगिक वहंसा,मानव वेचववखन र लािू औषध कारोवार सम्बन्धी सूचना संकलन, 
ववश्लषेण र प्रवाह 

३४. लािपुदाथधको उत्पादन, ववतरण र प्रयोिमा गनयन्त्रण  

३५. रेगडयो, एफ्. एम.्, टेगलगभिन संचालन सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड, 
कायाधन्वयन र गनयमन 

३६. १०० वाटभन्दा मागथ १००० वाटसम्मको एफ. एम. रेगडयो इिाित र 
नवीकरण 

३७. प्रदेशस्तरको ववद्यतुीय संचार माध्यम सञ्चालन अनमुगत, नवीकरण र गनयमन 

३८. सूचना प्रववगधको प्रवर्द्धन तथा साइवर सरुक्षा सम्बन्धी 

३९. इन्टरनेट सेवा तथा केबलु ववतरणको इिाित, नवीकरण र गनयमन 

४०. छापा संचार माध्यमको दताध, अनमुगत, आचार संवहता गनधाधरण, अगभलेखाङ्कन, 
बिीकरण, सञ्चालन र गनयमन 

४१. अन्य प्रववगधमा आधाररत संचार माध्यमको दताध, नवीकरण, अगभलेख, अनिुमन र 
गनयमन 

४२. प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र ववतरण तथा प्रसे 
रचििार सम्बन्धी 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. प्रदेश प्रहरी ऐन, २०75 िारी भैसके तापगन प्रहरी समायोिन भै नसकेको । 

२. प्रदेशमा कृयाशील सरुक्षा गनकायहरुसि समन्वय भईरहेको ।  

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. सरुक्षा गनकायको भवन लिायत पूवाधधार गनमाधण-260 िोटा । 

२. सरुक्षा गनकायलाई गमगनबस-1, ट्रक-5, वपकअप-24, मोटरसाइकल-90, 
दमकल-9 वटा प्रदान । 

३. ट्रावफक प्रहरी कायाधलयको पूवाधधार,सामग्री, गसगस वटभी । 

४. कारािारमा ममधत सम्भार तथा फगनधचर र पसु्तक हस्तान्तरण ।  

५. कोगभड-19 गनयन्त्रणको लागि चिल्ला ववपद व्यवस्थापन सगमगत र सरुक्षा 
गनकायलाई 4 करोड 60 लाख निद र 2 करोड बराबरको ववपद उर्द्ार 
सामग्री हस्तान्तरण । 

६. शवहदका आचश्रत पररवारलाई राहत 528 सीपमूलक तागलम-120 िना । 

७.१.४.७ भगूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, 2079  

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

४३. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड, कायाधन्वयन र गनयमन 

४४. प्रदेश उपाधी,सम्मान तथा पदक सम्बन्धी  

४५. सावधिगनक गबदा उत्सव आठदको व्यवस्थापन 

१. भगूम तथा भ-ूउपयोि सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड, कायाधन्वयन र 
गनयमन 

२. भगूम व्यवस्थापन, भगूम प्रशासन र िग्िा नापिाूँच सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, 
काननु, मापदण्ड, कायाधन्वयन र गनयमन 

३. गनिी, सरकारी तथा सावधिगनक िग्िाको प्रादेचशक अगभलेख व्यवस्थापन 

४. िग्िादताध, रचििेशन, दाचखल खारेि, स्वागमत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी नीगत र 
मापदण्ड गनधाधरण 

५. संघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे नक्सा, भौिोगलक सूचना र अगभलेख व्यवस्थापन 
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६. नापनक्शाका गनयन्त्रण ववन्दहुरुको सञ्जाल स्थापना तथा अगभलेख व्यवस्थापन 

७. प्रदेश गभत्रको नापनक्शा र िग्िाको शे्रस्तापूिाधको अगभलेख 

८. िमबर्द् वकिा नापी र भगूम लित सम्वन्धी मापदण्ड र कायाधन्वयन 

९. भ-ूउपयोि, भगूमसधुार र चक्लाबन्दी सम्बन्धी 

१०. भगूमवहन दगलत, भगूमवहन, हरवा चरवा आठद विधको पनुःस्थापना सम्बन्धी 
प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

११. उपयोि नभएको वा कम उपयोि भएका िग्िा उपयोि सम्बन्धी नीगत, काननु, 
मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

१२. ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताचत्वक महत्वका एवं वन, गसमसार 
क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका िग्िा सम्बन्धी लित 

१३. सरकारी प्रयोिनका लागि िग्िा प्रागप्त, मआुब्िा गनधाधरण एवं ववतरणमा समन्वय 
र सहिीकरण 

१४. सरकारी, ऐलानी, ििुी तथा पगतध िग्िाको संरक्षण व्यवस्थापन तथा उपयोि 

१५. िग्िाधनी प्रमाण पिुाध ववतरण सम्वन्धी मापदण्ड गनधाधरण 

१६. िग्िा एकीकरण सम्बन्धी नीगत कायाधन्वयन 

१७. सहकारी संस्था सम्बन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, कायाधन्वयन र गनयमन 

१८. प्रादेचशक सहकारी संस्था, सहकारी संघ, सहकारी बैंक सम्वन्धी अनमुगत, 
सञ्चालन र गनयमन 

१९. सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्धी प्रादेचशक मापदण्डरगनयमन 

२०. सहकारी सम्बन्धी संघीय,अन्तरप्रादेचशक तथा स्थानीय संघसंस्थासूँि समन्वय र 
सहकायध 

२१. सहकारी सम्वन्धी क्षमता अगभववृर्द्,सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पररचालन 

२२. सहकारी सम्वन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

२३. कृवष, पश ु ववकास तथा खाद्य सरुक्षा सम्बन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, 
कायाधन्वयन र गनयमन 

२४. कृवष तथा पशपंुछीिन्य रोि वकरा एवं महामारी गनयन्त्रण 

२५. कृवषकोव्यवसायीकरण, पशपुन्छी उद्योि व्यवसायको ववकास तथा प्रबर्द्धन 
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२६. कृवष तथा पशपुालन व्यवसायको याचन्त्रकीकरण र उन्नत औिार ववकास तथा 
ववस्तार 

२७. पाराभेटको दताध, अनमुगत, नवीकरण, खारेिी र गनयमन 

२८. कृवष तथा पश ुरोिको गनदान प्रयोिशाला व्यवस्थापन रगनयमन 

२९. कृवष उपि, पशपुन्छी, पशपुन्छीिन्य पदाथध र पश ुउत्पादन सामग्रीको िणुस्तर 
गनधाधरण र गनयमन 

३०. कृवषिन्य वस्त,ु सेवा र प्रववगधको सम्बर्द्ता, स्तरीयकरण, िणुस्तर गनधाधरण र 
प्रमाणीकरण 

३१. बीउ वविन एवं नश्ल सम्वन्धी िणुस्तर गनधाधरण र गनयमन 

३२. प्रादेचशक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अगधकार र खाद्य सम्प्रभतुा 

३३. कृवष सम्वन्धी प्रादेचशक तथ्याङ्क प्रणाली, अध्ययन, अनसुन्धान, स्रोत संरक्षण, 
ववकास र ववस्तार तथा सामूवहक खेती प्रणाली 

३४. कृवष तथा पशपुन्छी एवं खाद्य प्रववगध सम्वन्धी अध्ययन, अनसुन्धान ववकास र 
प्रवर्द्धन 

३५. कम्पोि मल, प्राङ्गाररक मल, रसायगनक मल तथा रैथाने बाली तथा उन्नत 
गबऊवविन र गबषादी आपूगतध व्यवस्था र गनयमन 

३६. कृवष, पशपुन्छी तथा खाद्य सम्वन्धी प्रयोिशाला ववकास र व्यवस्थापन 

३७. कृवषप्रसार, कृषक तागलम तथा क्षमता ववकास 

३८. कृवष उपिको न्यूनतम समथधन मूल्य गनधाधरण तथा कायाधन्वयन 

३९. कृवष र पशपुन्छी बीमा सम्वन्धी योिना र कायाधन्वयन 

४०. कृवष बिार र पूवाधधार ववकास र सञ्चालन 

४१. कृवषफामध केन्रहरुको ववकास र व्यवस्थापन 

४२. वािबानी, तेलवाली, कोसेवाली तथा अन्नवाली सम्बन्धी अनसुन्धान एवम ्प्रयोिमा 
समन्वय तथा सहयोि 

४३. ििुी िग्िा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र 
गनयमन 

४४. सावधिगनक ििुी अन्तिधत रहेका िग्िा िगमन र सम्पचिको संरक्षण र अगभलेख 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. कूल दरबन्दी ४६३ मध्ये पदपूगतध सख्या २३१ र ररि 232 रहेको । 

२. भगूम व्यवस्थापन तथा सहकारी तफध  िोस काम हनु नसकेको ।  

३. कायधिमहरु कृवष तथा पश ुववकास तफध  सीगमत रहेको ।  

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. 122 िना शवहद पररवार र िनआन्दोलनका योर्द्ालाई दधुाल ुभैँसी ववतरण । 

२. गबगभन्न गनकाय तथा कायाधलयलाई कम्प्यटुर, वप्रन्टर, घाूँस/पराल काट्न े मेगसन 
लिायत गबगभन्न यन्त्र उपकरण तथा नाइट्रोिन र गसमन आठद ववतरण । 

३. प्रदेशमा 10 वटा मत्स्य नसधरी र 10 वटा ह्याचरी गनमाधण । 

४. 40 वटा मोडल कृवष फारम स्थापना । 

५. कृवष बिारको सेड (88 वटा) गनमाधण 

६. कररब 120 वक.मी. कृवष सडक गनमाधण । 

७. महामारी तथा सरुवा रोि गनयन्त्रण, भ्याचक्सनेसन तथा बाली संरक्षण कायधिम 
सञ्चालन । 

७.१.४.८ भौगतक पूवाधधार तथा ववकास मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, 2079  

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः  

व्यवस्थापन तथा उपयोि 

४५. ििुी िग्िा र ििुी व्यवस्थापनका सन्दभधमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय 
तहसूँि सहयोि एवं समन्वय 

४६. परम्परािरत रुपमा सञ्चागलत ििुीहरुको आधगुनक व्यवस्थापन एवम ् गबगभन्न 
िात्रा, पवधहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन 

४७. प्रदेश कृवष सेवाको सञ्चालन 

१. प्रदेश लोकमािध प्रणाली सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, 
कायाधन्वयन र गनयमन 

२. प्रदेश लोकमािध प्रणालीका सडक तथा पलुको मापदण्ड तथा आधार गनधाधरण 

३. प्रदेश लोकमािधको िरुुयोिना, गनमाधण/ स्तरोन्नगत, कायाधन्वयन र गनयमन 
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४. प्रदेश लोकमािधको ममधत सम्भार र व्यवस्थापन 

५. प्रदेश लोकमािध सम्वन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

६. प्रदेश लोकमािधको यातायात सरुक्षा व्यवस्था र गनयमन 

७. प्रदेश लोकमािध संभार कोष ब्यवस्थापन 

८. सडक प्रववगध र संस्थाित ववकास सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अध्ययन र अनसुन्धान 

९. सरकारी कायाधलयहरुको भौगतक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, कानून, 
मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

१०. प्रदेशगभत्रको सहरी ववकास योिना तिुधमा, सहरी पूवाधधार गनमाधण, सञ्चालन, 
ममधतसंभार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योिनाहरुको कायाधन्वयन र मािध 
गनदेशन 

११. प्रदेश सरकारी कायाधलयहरुको गनमाधण संयोिन र समन्वय 

१२. प्रदेशगभत्र उपयिु भवन गनमाधण प्रववगधको प्रबर्द्धन 

१३. प्रादेचशक तहमा राविय भवन संवहताको कायाधन्वयन र गनयमन 

१४. कमधचारी आवास, अस्पताल र ववद्यालय गनमाधण 

१५. लोपन्मखु, सीमान्तकृत, िररब, िेष्ठ नािररक लचक्षत आवास सम्बन्धी नीगत, 
मापदण्ड, योिना र कायाधन्वयन 

१६. प्रादेचशक रािधानी र अन्तर स्थानीय सहरको ववकास, योिना तिुधमा, 
कायाधन्वयन, संयोिन र पूवाधधार गनमाधण 

१७. यातायात सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र 
गनयमन 

१८. सवारी दताध र नवीकरण, चालक अनमुगत र नवीकरण 

१९. प्रदेशगभत्र सावधिगनक यातायातको रुट अनमुगत, िणुस्तर, भाडा दर गनधाधरण र 
गनयमन 

२०. वातावरणमैत्री, िलवाय ु पररवतधन अनकूुलन, ववपद िोचखम संवेदी, अपाङ्गता र 
लैवङ्गक मैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन 

२१. प्रदेश तहमा यातायात सरुक्षा सम्बन्धी योिना र कायाधन्वयन 

२२. रज्िमुािध, िलमािध लिायतका वैकचल्पक यातायात प्रववगधको प्रबर्द्धन, योिना र 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. दक्ष प्रववगधकको कमी । 

२. साना प्रकृगतका टुिे योिनाहरुमा समय र िनशचिको अगधक व्यय भैरहेको । 

३. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको योिनाहरुमा दोहोरोपनाको झमेला । 

४. कायधबोझ बमोचिम िनशचि अभावका कारण समयमा योिना सम्पन्न नहनु े
भिुानी बाूँकी रहने र बेरुिूको आकार बढ्ने प्रबचृि कायम रहेको ।  

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. कालोपते्र सडक 162 वक.मी., पक्की ढलान 250 वक.मी., ग्राभेल सडक 692 
वक.मी., माटो सडक 152 वक.मी., नाला 47 वक.मी., पूल 34 वटा, कल्भटध 
108 वटा, झोलङु्गे पलु 6 वटा गनमाधण भएको । 

२. िनता आवास कायधिम (8,231 घर गनमाधण भएको) । 

३. गसंचाई तथा नदी गनयन्त्रणतफध ः हेडवक्सध तथा संरचना 59 वटा, नहर/कुलो 
ममधत 335, गडप टु्यबवेल 280, पावर गिल 83 गनमाधण । 

४. नदी कटान/डुबानबाट खेती योग्य िमीन संरक्षण 2,850 हेक्टर । 

५. बचस्त संरक्षण 60 वटा, सतह गसंचाई 4,524 हेक्टर र भगूमित गसंचाई 
3,360 हेक्टर । 

७.१.४.९ मवहला, वालबागलका, यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, 2079  

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

आयोिना कायाधन्वयन 

२३. आन्तररक िलमािध सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन, सञ्चालन र ब्यवस्थापन 

२४. िूला गसंचाइ प्रणाली र संघबाट गनगमधत िल उत्पन्न प्रकोप गनयन्त्रण आयोिनाको 
संचालन, संभार र व्यवस्थापन तथा संघसूँि समन्वय 

२५. प्रादेचशक नदी गनयन्त्रण तथा व्यवस्थापन 

२६. प्रदेश इचन्िगनयररङ्ग सेवाको सम्बचन्धत समूह सञ्चालन 

१. मवहला हक सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड तथा योिना तिुधमा, 
कायाधन्वयन र गनयमन 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. लामो अवगधसम्म सचचवको पद ररि रहेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. 20 वटा ववद्यालयमा खेल मैदान ववकास । 

२. कभडध हल गनमाधण तथा स्तरोन्नगत । 

३. 185 पररवारलाई िइुिा ववस्थापन कायधिमबाट ग्याूँस चलु्हो ववतरण । 

४. 240 िनालाई सीप ववकास तागलम । 

५. गबगभन्न खेलकूद प्रगतयोगिता सम्पन्न । 

६. मवहला उद्यमशीलता मेला आयोिना । 

७.१.४.१० सामाचिक ववकास मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, २०७९  

२. मवहला सशचिकरण तथा लैवङ्गक समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान 

३. ज्येष्ठ नािररक, अपाङ्गता भएका व्यचि र अशि, बालबागलक र मवहला सम्बन्धी 
कायधहरुको अनिुमन तथा मूल्याङ्कन 

४. बालबागलकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, कानून, मापदण्ड तथा 
योिना तिुधमा, कायाधन्वयन र गनयमन, अध्ययन, अनसुन्धान, बालमैत्री शासकीय 
प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उध्दार कोष व्यवस्थापन र बाल सधुार तथा 
पनुस्थापधना 

५. समाि कल्याण र संघसंस्था सम्बन्धी कायधहरुको अनिुमन तथा मलु्याङ्कन 

६. यवुासम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, कानून तथा योिना तिुधमा, कायाधन्वयन र गनयमन, 
यवुा वैज्ञागनक प्रोत्साहन 

७. खेलकुद सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, कानून तथा मापदण्ड गनधाधरण, खेलकुद तथा 
खेलकुद पवुाधधारको ववकास र प्रवर्द्धन 

८. खेलकुद प्रशासन र संघसंस्थाको समन्वय र गनयमन 

९. राविय र प्रादेचशक खेलकुद प्रगतयोगिता तथा कायधिम आयोिना र सहभागिता  

१०. लोपोन्मखु, सीमान्तकृत, िररब, िेष्ठ नािररक लचक्षत आवास सम्बन्धी नीगत, 
मापदण्ड तथा योिना तिुधमा र कायाधन्वयन 
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(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः  
१. भाषा, गलवप संस्कृगत, लगलतकला र धमधको संरक्षण र प्रयोि सम्वन्धी प्रादेचशक 

नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

२. प्रादेचशक स्तरका भाषा, गलवप संस्कृगत, लगलतकला र धागमधक लिायतका 
सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्द्धन, खोि, अनसुन्धान तथा व्यवस्थापन 

३. ऐगतहागसक, धागमधक साूँस्कृगतक एवं कला र वास्तकुलात्मक दृविकोणले महत्व 
बोकेका प्रादेचशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान तथा 
व्यवस्थापन 

४. प्रादेचशक स्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

५. प्रादेचशक महत्वका धागमधक तथा सांस्कृगतक सम्पदाको व्यवस्थापन 

६. प्रदेशस्तरका परुाताचत्वक महत्वका स्थल, ऐगतहागसक सांस्कृगतक सम्पदा सम्वन्धी 
नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

७. प्रदेशस्तरका ऐगतहागसक, परुाताचत्वक, धागमधक एवं सांस्कृगतक महत्वका सम्पदाको 
संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन, पनुगनधमाधण 

८. परुातत्व, सास्कृगतक धरोहर, धमध र परम्परा सम्वन्धी संघसंस्था र अन्तरप्रदेश 
सम्पकध , सहयोि र समन्वय 

९. स्वास्थ्यसेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, काननु, िणुस्तर मापदण्ड, 
योिना, कायाधन्वयन र गनयमन 

१०. प्रदेशस्तरमा आवश्यक पने प्रवधर्द्नात्मक, प्रगतकारात्मक, उपचारात्मक, 
पनुधस्थापनात्मक र प्यागलएवटभ स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन 

११. स्वास्थ्यसेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्राचज्ञक, व्यवसावयक र पेसाित संघ संस्थाको 
दताध, सञ्चालन अनमुगत र गनयमन 

१२. प्रदेश स्तरीय उपचार केन्र तथा सेवाको िणुस्तर गनधाधरण, दताध, सञ्चालन 
अनमुगत, व्यवस्थापन र गनयमन 

१३. राविय मापदण्ड बमोचिम औषधीिन्य तथा स्वास्थ्य प्रववगध सामग्री उत्पादन, 
संचय, अगधकतम खरुा मूल्य, अचन्तम गबसिधन सम्बन्धी िणुस्तर मापदण्ड, दताध, 
सञ्चालन अनमुगत, र गनयमन 

१४. राविय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल र नगसधङ्ग होम, गनदान केन्र र अन्य स्वास्थ्य 
संस्थाहरुको दताध, सञ्चालन अनमुगत र गनयमन 



मधेश प्रदेश सरकारबाट सशुासन प्रवर्द्धनको लागि सझुाव पेश िनध िठित उच्चस्तरीय सगमगतको प्रगतवेदन २०७९ 

39 
 

१५. खानेपानी, खाद्य पदाथध, ध्वगन र हावाको िणुस्तर अनिुमन तथा लेखािोखा ढाूँचा 
एवं िणुस्तरको मापदण्ड र कायाधन्वयन 

१६. सामाचिक सरुक्षा, स्वास्थ्य बीमा लिायतका सामाचिक स्वास्थ्य सरुक्षा सम्बन्धी 

१७. स्वास्थ्य क्षेत्र मानवस्रोत ववकास र व्यवस्थापन 

१८. औषधी गनिरानी (Pharmacovigilance), औषगधको उचचत प्रयोि र सकु्ष्मिीव 
गनरोधक प्रगतरोध (Antimicrobial Resistance) न्यनुीकरण 

१९. खोप र पररवार गनयोिन लिायतका िणुस्तर संवेदनशील औषधी तथा अन्य 
स्वास्थ्य सामग्री खररद तथा आपूगतध व्यवस्थापन 

२०. प्रदेशस्तरमा अनसुन्धानका प्राथगमकता गनधाधरण, अध्ययन तथा अनसुन्धान तथा 
सूचना प्रवाह 

२१. प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा स्वास्थ्य लेखा पर्द्गतको संस्थाित 
व्यवस्थापन 

२२. प्रदेश स्तरीय िनस्वास्थ्य गनिरानी (पचब्लक हेल्थ सभेलेन्स) व्यवस्थापन 

२३. आयुधवेद र अन्य प्रचगलत स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड र 
व्यवस्थापन 

२४. सूगतध, मठदरा र लािपुदाथधिन्य वस्तकुो मापदण्ड, गनयन्त्रण तथा गनयमन 

२५. गनदान केन्र तथा प्रयोिशाला सेवाको अनमुगत, सञ्चालन र ववस्तार 

२६. िनस्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ववपद् र महामारी व्यवस्थापन 

२७. सरूवा तथा नसने रोि गनयन्त्रण तथा रोकथाम 

२८. राविय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी भौगतक पूवाधधार ववकास तथा 
व्यवस्थापन 

२९. स्वास्थ्यिन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड गनधाधरण, कायाधन्वयन र 
गनयमन 

३०. आपतकालीन अवस्थाका लागि औषधी तथा औषधीिन्य सामग्रीको प्रादेचशक 
बफरस्टक व्यवस्थापन 

३१. आयवेुठदक, यनुानी, आम्ची, होगमयोप्यागथक, प्राकृगतक चचवकत्सा लिायतका 
परम्पराित स्वास्थ्य उपचार सेवा व्यवस्थापन 

३२. आकचस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. चशक्षा सम्बन्धी कायधहरु चशक्षा ववकास गनदधशनालय र चशक्षा तागलम केन्र माफध त 
भइरहेको। 

२. स्वास्थ्य सम्बन्धी कायधिम प्रदेश स्वास्थ्य गनदेशनालय, प्रदेश आपूगतध केन्र, 
प्रदेश िनस्वास्थ्य प्रयोिशाला, प्रादेचशक अस्पताल, स्वास्थ्य तागलम केन्रबाट 
सञ्चालन भइरहेको । 

३. स्वास्थ्य कायाधलय, प्रादेचशक आयवेुद तथा वैकचल्पक चचवकत्सालय सञ्चालनमा 
रहेको । 

४. ववकास सम्बन्धी वियाकलाप सञ्चालन सामाचिक ववकास इकाई माफध त भइरहेको 
। 

५. क्षमता ववकास कायधिम व्यावसावयक तथा सीप ववकास तागलम केन्र माफध त हुूँदै 
आएको । 

६. श्रम र रोििार सम्बन्धी कायध रोििार सूचना केन्रबाट भइरहेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. 3 वटा ववश्वववद्यालयको स्थापना र सञ्चालन । 

२. कोगभड ववशेष अस्पताल स्थापना र सञ्चालन । 95% िनतालाई कोगभड 
ववरुर्द्को खोप प्रदान । 

३. 60 बगथधङ्ग सेन्टर, 76 सामदुावयक भवन, 18 धमधशाला, 2 चशश ुसदन, 20 
खेल मैदान, 5 छात्रावास, 22 ववद्यालय भवन, 32 आश्रम, 1 रंिशाला, 3 
कभडध हल, 2 अस्पताल, 2 पसु्तकालय, 7 मदरसा, 3 मचस्िद, 1 बालिहृ 
गनमाधण भएको । 

४. प्रादेचशक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कायधिम सञ्चालन। 

५. प्रदेश िनस्वास्थ्य प्रयोिशाला सञ्चालन । 

३३. प्रदेशगभत्र रोििारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीगत, योिना, कायधिम तथा मापदण्ड तिुधमा 
तथा कायाधन्वयन र स्थानीय सरकारसूँि समन्वय 

३४. श्रमशचि, श्रम बिार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र श्रमशचि योिना 

३५. प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन 
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७.१.४.११ चशक्षा, ववज्ञान, प्रववगध तथा वाचणज्य मन्त्रालय 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश सरकार (कायधववभािन) गनयमावली, 2079  

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः  

१. प्रदेशस्तरको उच्च चशक्षा सम्वन्धी नीगत, काननु, प्रशासन, मापदण्ड र गनयमन 

२. प्रदेश ववश्वववद्यालय सम्वन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, प्रशासन र गनयमन 

३. शैचक्षक परामशध सेवाको मापदण्ड गनधाधरण, अनमुगत तथा गनयमन 

४. पसु्तकालय सम्वन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, कायाधन्वयन र गनयमन 

५. प्रदेश संग्रहालय सम्वन्धी नीगत, काननु, मापदण्ड, कायाधन्वयन र गनयमन 

६. चशक्षाको प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड गनधाधरण, कायाधन्वयन र गनयमन 

७. मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण तथा शैचक्षक योिना गनमाधण र कायाधन्वयन 

८. पाठ् यिम  गनमाधण एवं पाठ् यपसु्तक उत्पादन 

९. प्राववगधक चशक्षा तथा व्यावसावयक तागलमको नीगत, पाठ्यिम र पाठ्य सामग्री 
गनमाधण, कायाधन्वयन र गनयमन 

१०. ववद्यालय तहको चशक्षकको सेवा शतध, योग्यता र सक्षमताको प्रदेशस्तरमा 
मापदण्ड गनधाधरण एवं गनयमन 

११. माध्यगमक तहको चशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड गनधाधरण र गनयमन 

१२. माध्यगमक तहको कक्षा १० को परीक्षा व्यवस्थापन 

१३. उच्च चशक्षाको छात्रवचृि व्यवस्थापन 

१४. प्रदेशस्तरमा प्राचज्ञक अनसुन्धान तथा शैचक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

१५. उपभोिा हक अगधकार संरक्षण तथा प्रवधधन, उपभोिा िािरण कायधिम तिुधमा, 
कायाधन्वयन तथा अनिुमन 

१६. सावधिगनक सेवा, अत्यावश्यक सेवा आपगुतध सम्बचन्ध नीगत, काननु तथा मापदण्ड 
तिुधमा, कायाधन्वयन एवं गनयमन 

१७. मलु्य र कालोबिारी तथा कृगत्रम अभाव गनयन्त्रण एवं गनयमन 

१८. अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेचशक माि र आपगुतध सम्बन्धी सचुना संकलन, 
ववश्लषेण, प्रक्षेपण र आपगुतध व्यवस्थापन, मौज्दातको व्यवस्था र आपगुतधमा 
अन्तरप्रादेचशक र स्थानीय तहबीच समन्वय 



मधेश प्रदेश सरकारबाट सशुासन प्रवर्द्धनको लागि सझुाव पेश िनध िठित उच्चस्तरीय सगमगतको प्रगतवेदन २०७९ 

42 
 

(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. मन्त्रालयमा सचचव लिायतका अगधकांश पदहरु ररि रहेका । 

२. उल्लेखनीय िोस काम केवह हनु नसकेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 
 

१९. लचक्षत क्षेत्र र विधका लागि वस्त ुर सेवामा प्रादेचशक अनदुान र गनयमन  

२०. प्रदेश स्तरमा हागनकारक पदाथधहरुको गनयमन तथा व्यवस्थापन  

२१. वैज्ञागनक अध्ययन अनसुन्धान एवं ववज्ञान र प्रववगधको आववष्कार र उन्नयन र 
ववकास 

२२. ववज्ञान सङ्ग्ग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन  

२३. मौसम र िलमापन सञ्जाल व्यवस्थापन 

२४. िलिणु तथा वायिुणु सम्बन्धी प्रयोिशाला व्यवस्थापन 

२५. िैववक प्रववगधको अध्ययन, अनसुन्धान, ववकास र गनयमन 

२६. व्यापार/बाचणज्यसम्बन्धी प्रादेचशक नीगत, काननु, मापदण्ड, योिना, कायाधन्वयन र 
गनयमन 

२७. प्रादेचशक व्यापार प्रवर्द्धन, सहिीकरण र गनयमन 

२८. प्रदेशगभत्रको व्यापार पूवाधधार गनमाधण, सञ्चालन, सहयोि, सहिीकरण, समन्वय र 
गनयमन 

२९. व्यापारसम्वन्धी गसचन्डकेट¸काटेगलङ्ग गनयन्त्रण र प्रगतस्पधाध सम्बन्धी नीगत तथा 
कानून, मापदण्ड, कायाधन्वयन र गनयमन 

३०. वस्त,ु सेवा र बौवर्द्क सम्पचि सम्बन्धी व्यापार 

३१. व्यापाररक फमधहरुको दताध̧  नवीकरण, खारेिी र गनयमन 

३२. व्यापार तथा वाचणज्य क्षेत्रसूँि समन्वय र सहकायध 

३३. प्रादेचशक व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनसुन्धान 

३४. प्रदेश चशक्षा सेवाको सञ्चालन 
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७.१.४.१२ प्रदेश सभा  

(क) ििनको कानूनी आधारः नपेालको संववधान 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्र 

१. िनताको प्रगतगनगधत्व । 

२. प्रादेचशक ऐनहरुको गनमाधण/संशोधन । 

३. सरकारको ििन । 

४. सरकारका कामको गनिरानी । 

५. सरकारको नीगत तथा कायधिम बनाउने र बिेट पाररत िने । 

६. सावधिगनक महत्वका ववषयमा छलफल र नीगत गनमाधण । 

(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. दोश्रो प्रदेश सभा ििन भएको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. ६ वटा नीगत तथा कायधिम र ६ वटा बिेट पाररत । 

२. संसदीय सगमगतबाट प्रदेश सरकारका गबगभन्न वियाकलापहरुको अनिुमन, 
गनरीक्षण तथा गनदेशन । 

३. प्रदेश रािधानी र प्रदेशको नामाकरण । 

४. ५६ वटा ववधेयक पाररत । 

५. प्रथम प्रदेश सभाको िम्मा २२८ वटा बैिक सम्पन्न । 

७.१.४.१३ मखु्य न्यायागधविाको कायाधलय 

(क) ििनको कानूनी आधारः नपेालको संववधानको धारा १६० 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

१. महान्यायागधविाको मातहतमा रही प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकारको 
रुपमा काम िने । 

२. संवैधागनक एवं कानूनी ववषयमा प्रदेश सरकारलाई राय सल्लाह ठदन ुपने । 

३. प्रदेश सरकारका नाममा न्यायीक गनकायबाट भएको आदेश बमोचिम िनुधपने 
न्यायीक प्रगतरक्षा । 
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(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. संववधान एवं कानून बमोचिम तोवकएको चिम्मेवारी गनवाधह हनुे िरेको ।  

२. प्रदेश सरकार मातहतका गनकायहरुको तफध बाट न्यावयक गनकायमा िररन ु पने 
कानूनी प्रगतरक्षा र प्रगतगनगधत्वको काम हनुे िरेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 
 

७.१.४.१४ प्रदेश लोकसेवा आयोि 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश लोकसेवा आयोि ऐन, २०७६ 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

१. प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको पदमा गनयचुिका लागि उपयिु उम्मेदवार छनौट 
िनध परीक्षा सञ्चालन िने । 

२. देहायका ववषयमा परामशध ठदनेः 
 प्रदेश सेवाको कमधचारीको सेवाशतध सम्बन्धी कानून । 
 गनयचुि, बढुवा र ववभािीय कारबाही िदाध अपनाउनपुने गसर्द्ान्त । 
 प्रदेश सेवाको पदमा ६ मवहनाभन्दा बढी समयका लागि गनयचुि िदाध 

उम्मेदवारको उपयिुताको ववषय । 
 अन्तर सेवा सरुवा बढुवा िदाध उम्मेदवारको उपयिुताको ववषय । 
 प्रदेश सेवाको कमधचारीलाई ठदइने ववभािीय सिाय । 

(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. भाडाको घरमा सञ्चालन हुूँदै आएको । 

२. िनशचिको अभाव रहेको । 

३. आवश्यकताको तलुनामा हाल उपलब्ध कायधस्थल अत्यन्त साूँघरुो र अपयाधप्त 
रहेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. प्रदेश गनिामती सेवा ऐन बमोचिम खलु्ला तथा बढुवा िारा पदपूगतधको प्रविया 
थालनी भएको । 
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२. खलु्लातफध बाट ित आ व मा सातौं तहका १७ िना इचन्िनीयर गनयचुिको लागि 
गसफाररस भएको । यस आ.व. मा प्राववगधक तथा प्रशासगनक समेत ९ औ ं
तहका गबगभन्न १७ िना उम्मेदवार स्थायी गनयचुिको लागि गसफाररस भएको । 

७.१.४.१५ प्रदेश नीगत तथा योिना आयोि 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश नीगत आयोिको ििन तथा सञ्चालन ऐन, २०७५ 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 
१. प्रदेश स्तरीय नीगत र योिना तिुधमा, अनिुमन, मूल्याङ्कन िने । 

२. प्रदेश स्तरीय तथ्याङ्क संकलन तथा प्रशोधन िने, अध्ययन अनसुन्धान िने िराउने 
। 

३. आगथधक ववकासको लागि आवश्यक श्रोत र साधनको आंकलन तथा पररचालन 
िने । 

४. ववकास आयोिनाहरुको कायाधन्वयन र प्रगतफलको समीक्षा िने । 

(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. पदागधकारी ररि रहेको । 

२. कमधचारीको अभाव रहेको । 

३. नीगत आयोिको काम फर्छ्योट िनध आवश्यक दक्ष िनशचिको तत्काल पूगतध हनु ु
िरुरी रहेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. प्रदेश पाश्वधचचत्र  गनमाधण । 

२. प्रदेश अनिुमन तथा मूल्याङ्कन ठदग्दशधन गनमाधण । 

३. प्रदेश योिना तथा कायधिम ठदग्दशधन गनमाधण । 

४. पररयोिना बैंक गनमाधण । 

५. बिेट तथा कायधिममा ठदिो ववकास लक्ष्यको सङ्केगतकरण िनध सहयोिी स्रोत 
पचुस्तका, 2079 गनमाधण । 

६. सेगमनार, िोष्ठी, अन्तरविया तथा छलफल कायधिम सञ्चालन । 

७.१.४.१६ प्रदेश िनलोकपाल आयोि 

(क) ििनको कानूनी आधारः प्रदेश िनलोकपाल ऐन, २०७७ को दफा २३ 
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(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

१. प्रदेश सरकार मातहतको कुनै गनकायमा भ्रिाचार वा अगनयगमतता भएको 
अवस्थामा छानववन िने । 

२. भ्रिाचार भएको पाइएमा कारबाहीको लागि अचख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान 
आयोिमा पिाउने र भ्रिाचार बाहेक अन्य अगनयगमतता पाइएमा सधुारको लागि 
गनदेशन ठदने वा ववभािीय कारबाहीको लागि लेख्न े। 

३. प्रदेश सरकार मातहत गनकायमा भ्रिाचार वा अगनयगमतता हनु नपाउने िरी 
सशुासन कायम िराउन आवश्यक कायध िने । 

(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. आयोिको आफ्नै भवन नरहेको । 

२. प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रचशक्षण केन्रको एउटा परुानो घरमा कायाधलय संचालन 
भएको ।  

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. हालसम्मका कूल उिूरी प्राप्त – १९ । 

२. फछधयौट भएको उिरुी संख्या – छैन । 

७.१.४.१७ मधेश ववश्वववद्यालय, वीरिंि 

(क) ििनको कानूनी आधारः मधेश ववश्वववद्यालय ऐन, २०७९ 

  

७.१.४.१८ मधेश कृवष ववश्वववद्यालय, रािववराि 

(क) ििनको कानूनी आधारः मधेश कृवष ववश्वववद्यालय ऐन, २०७९ 

 

७.१.४.१९ मधेश स्वास्थ्य ववज्ञान प्रगतष्ठान, िनकपरुधाम 

(क) ििनको कानूनी आधारः मधेश स्वास्थ्य ववज्ञान प्रगतष्ठान ऐन, २०७७ 

 

७.१.४.२० प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रचशक्षण केन्र 

(क) ििनको कानूनी आधारः मधेश प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रचशक्षण केन्र ििन आदेश, 

२०७७ 



मधेश प्रदेश सरकारबाट सशुासन प्रवर्द्धनको लागि सझुाव पेश िनध िठित उच्चस्तरीय सगमगतको प्रगतवेदन २०७९ 

47 
 

(ख) मखु्य चिम्मेवारीको क्षते्रः 

१. प्रदेश तथा स्थानीय तहका कमधचारीहरुको क्षमता बवृर्द्को लागि तागलम ठदने । 

२. प्रदेश तथा स्थानीय तहका िनप्रगतगनगधहरुलाई आ-आफ्नो चिम्मेवारीको ववषयसूँि 
सम्बचन्धत ववववध ववषयहरुमा अगभमचुखकरण िरी क्षमता अगभववृर्द् िने । 

३. गबगभन्न अनसुन्धान तथा खोिमूलक कायधहरु िरी संघीय शासन प्रणालीलाई 
प्रभावकारी तलु्याउन मर्द्त िने । 

(ि) ववद्यमान अवस्थाः 

१. भौगतक पूवाधधारको अवस्था कमिोर रहेको । 

२. दक्ष िनशचिको अभाव रहेको । 

(घ) हालसम्मका मखु्य उपलचब्धहरुः 

१. 6 (छ) हिार भन्दा बढी िनप्रगतगनधी र कमधचारीलाई गबगभन्न वकगसमका तागलम 
तथा अगभमखुीकरण कायधिम सञ्चालन । 

२. स्थानीय तहहरुको स्वमूल्याङ्कन क्षमता र वविीय सशुासन िोचखम मूल्याङ्कन 
क्षमता ववृर्द् । 

३. माघ १८ सम्म FRA अचन्तम नगतिा प्रकाचशत स्थानीय तह-३१, LISA को 
अचन्तम नगतिा प्रकाचशत स्थानीय तह- ८२ । 

७.१.५ रािस्व आम्दानी, खचध र बेरुिकुो वववरण 

मधेश प्रदेश सरकार स्थापना भए यता ववित पाूँच वषधहरुमा सरकारबाट संकगलत 
रािस्व, आम्दानी, खचध र बेरुिकुो वववरण गनम्न बमोचिम रहेको छ । 
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८. गनश्कषध र सझुावहरु 

८.१ गनश्कषध 
नेपालको संववधान वमोचिम नेपालमा प्रदेश संरचना गनमाधण भई संघीयता कायाधन्वयन 

भएको पाूँच बषध पूरा भएको छ । नपेालको शासकीय प्रणालीमा नयाूँ अभ्यासको रुपमा 
उदाएको प्रदेश कायधपागलका र प्रदेश व्यवस्थावपकाको पवहलो कायधकालको अनभुव पगछ थप 
पररपक्वतातफध  प्रवेश िरेको छ । पाूँचबषे अवगधको सकारात्मक वा नकारात्मक दवैु प्रकारका 
अनभुवबाट चशक्षा गलंदै मधेश प्रदेश सरकारले केही नयाूँ र लोकवप्रय कायधिम कायाधन्वयन िरी 
िनतामा व्याप्त गनराशाको बादल चचने र संघीयताको लाभ िनताको तहसम्म पयुाधइ संघीय 
शासन प्रणालीलाई थप मिबतु बनाउने ठदशामा अग्रसर भएको छ । नविठित मधेश प्रदेश 
सरकारका मखु्यमन्त्री माननीय सरोि कुमार यादवले भ्रिाचारप्रगत शनु्य सहनशीलताको नीगत 
गलने र प्रदेशमा सशुासन बहाल िराउने उदघोष िनुधभएको छ । प्रदेश सरकारबाट भैरहेको 
सेवा प्रवाह र ववकास गनमाधणको कायधलाई थप प्रभावकारी बनाई िनतालाई सशुासनको 
प्रत्याभगूत ठदलाउन अवलम्बन िनुधपने उपायहरुको बारेमा सझुाव ठदन मधेश प्रदेश सरकार 
(मचन्त्रपररषद्को) गमगत २०७९।०९।२९ मा बसेको बैिकबाट ििन भएको उच्चस्तरीय 
सगमगतलाई तोवकएको कायधक्षेत्रित शतध बमोचिम यो प्रगतवेदन तयार िररएको छ । यस 
प्रगतवेदनमा प्रस्ततु िररएका सझुावहरुलाई मधेश प्रदेश सरकारले िम्भीरतापूवधक ग्रहण िरी 
कायाधन्वयनको थालनी िने अपेक्षा िररएको छ ।  

मागथ प्रगतवेदनमा मधेश प्रदेश सरकारका गबगभन्न गनकायहरुबाट ववितमा सम्पाठदत केही 
महत्वपूणध र प्रगतगनगधमूलक कायध तथा प्राप्त मखु्य उपलब्धीहरुको उल्लेख तथा ववश्लषेण 
िररएको छ । यहाूँ उल्लेख नभएका अन्य थपु्रै कायधहरु समेत यस अवगधमा सम्पन्न भएका छन ्
। यहाूँ प्रस्ततु तथ्यांकलाई मात्र केलाउूँदा पगन केही उल्लेखनीय कायधहरु भएको र उल्लेख्य 
उपलब्धीहरु हागसल भएको स्पि हनु्छ । भौगतक पूवाधधार गनमाधण, सामाचिक ववकास र 
सीमान्तकृत समदुायको उत्थान, ववकास र अवस्था पररवतधनको ठदशामा महत्वपूणध कामहरु 
भएका छन ्। शैचक्षक उन्नयनको लागि मधेश प्रदेशमा तीनवटा ववश्वववद्यालयहरूको स्थापना 
भएको छ । स्वास्थ्य क्षते्रको सधुारका लागि अस्पतालहरुको स्तरोन्नगत एवं भौगतक पूवाधधार 
ववकासमा ववशेष िोड ठदइएको छ ।  

यद्यवप यस अवगधमा केही राम्रा कामहरु भएता पगन मधेश प्रदेश सरकारका गबगभन्न 
गनकायहरुबाट सम्पादन भएका कायधहरुको अवस्था, प्राप्त उपलब्धी र प्रदेश सरकारबाट िनताले 
प्राप्त िरेका सेवा सवुवधा समेतलाई एवककृत िरी केलाउूँदा गमचश्रत दृविकोण बने्न अवस्था छ । 
प्रदेशको नामाकरण र रािधानी तोक्ने ववषय, प्रदेश सरकारको बावषधक नीगत र बिेट पास िने 
ववषय अथवा प्रदेश सभाबाट गबगभन्न ऐन पाररत िने ववषय लिायतमा प्रायः सवै रािनीगतक 
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दलहरुको समान दृविकोण र सकारात्मक भगूमका देख्न पाएर िनतामा काफी मात्रामा आशाको 
सन्चार भयो । प्रदेश सरकारबाट अचघ बढाइएको "बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ" िस्तो 
रुपान्तरणकारी कायधिमबाट िनतामा िािेको थप उत्साह कायधिम कायाधन्वयनको चरणमा 
देखापरेको अगनयगमतताको ववषयले कायधिमको प्रभावकारी कायाधन्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको 
छ । अन्य कगतपय कायधिम तथा आयोिनाहरुमा देखापरेका ववकृगत र ववसंितीका कारण 
प्रदेश संरचनाप्रगत िनताको ववश्वास ववस्तारै स्खगलत हनुथाल्यो । कायधिम कायाधन्वयनको 
न्यूनतम पूवधतयारी ववना सीगमत पदागधकारी र कमधचारीको खचध िने हतारोका कारण उत्पन्न 
ववकराल पररचस्थगतले िदाध राम्रो काम िरौं भने्न सोच भएका कमधचारीमा समेत चरम नैराश्यता र 
त्रास छाएको छ । यी सवै पररचस्थगतका कारण िनताले प्रदेश सरकारबाट प्रवाह िररएका 
सेवाहरुमा ववितको तलुनामा सधुार भएको र सशुासनको अनभुगूत िनध पाउने पररचस्थगत बन्न 
नसकेको अवस्था छ ।  

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन िररएका कगतपय दूरिामी महत्वका कायधिमको उपादेयता 
र यसबाट भववष्यमा प्राप्त हनुे उपलब्धीका बारेमा िनतालाई बझुाउने तफध  पयाधप्त प्रयास हनु 
सकेन । साथै, संववधान बमोचिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त चिम्मेवारी मध्ये िनताको लागि कुन 
क्षेत्र बढी महत्वपूणध हो र कुन कायध कस्तो प्रागथमकतामा राखेर कायाधन्वयन िनुधपछध भने्न बारेमा 
प्रदेश सरकारका गनकायहरु स्वयं अलमलमा परेको देचखयो । यसबाट प्रदेश सरकारका समग्र 
वियाकलापहरु अन्यौलको भमूररमा रुमगलन पिेु । रोििारी गसिधना िने र पूूँिी अगभववृर्द्मा 
टेवा परु् याउने िूला आयोिनातफध  ध्यान नठदई साना, टुिे र ववतरणमखुी कायधिम तथा 
आयोिनाबाट मतदातालाई सदैव अलमल्याउने प्रयास भयो ।  

अचख्तयार दरुुपयोि अनसुन्धान आयोि, महालेखा परीक्षकको कायाधलय, राविय सतकध ता 
केन्र लिायतका गनयमनकारी गनकायहरुबाट प्राप्त गनदेशन वा सझुावहरुलाई सही अथधमा ग्रहण 
िरी कमिोरी सधुार िने तफध  पगछल्लो समयमा केही पहलकदमी गलइएको देचखयो । तथावप 
गनयमनकारी गनकायहरुको निरमा प्रदेश सरकारका योिना तथा वियाकलापहरु सन्देहको 
दायरामा परररहे । आपसी ववश्वास र भरोसाको वातावरण तयार हनु सकेन । समन्वय, 
सहकायध र सह अचस्तत्वको गसध्दान्तमा आधाररत नेपालको संघीय शासन प्रणाली संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तह समेतको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्र सफल हनु सक्दछ । तर मधेश प्रदेश 
सरकारबाट स्थानीय तहहरुका समस्या समाधानका ठदशामा अपेक्षाकृत सहिीकरणको प्रयास हनु 
सकेको पाइएन भने संघले पगन गतनै तहको समन्वय र सहकायधमा साथधक पहल ठदने कुरामा 
केही कमिोरी रहे । प्रदेश सरकारले आिामी ठदनमा अपनाउने नीगत र सञ्चालन िने 
वियाकलापहरुमा यस्तो अवस्था नदोहोररने िरी सधुार िने तफध  ववशेष िोड ठदन ुपदधछ ।  

संघीयता कायाधन्वयनको लागि ववितमा मधेश प्रदेश सरकारले िरेका कगतपय प्रयासहरु 
दीघधकालीन सोंच र संवैधागनक प्रावधानको दृविकोणबाट िीकै देचखएता पगन िनतामा प्रत्यक्ष र 
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तत्काल लाभ पिेुको महससु हनुे िरी कायध अिागड बढाउने तफध  खासै ध्यान पगु्न सकेन । 
कगतपय ऐन कानूनहरु हतारमा गनमाधण िररएको तर कायाधन्वयन िनध नसवकएको अवस्था 
एकागतर छ भने अको तफध  कायाधन्वयन िने प्रयास भएका ऐन कानूनका सन्दभधमा उत्पन्न 
समस्याको गनराकरणमा अपेक्षाकृत ध्यान ठदन नसवकएको देचखन्छ ।  

संववधान बमोचिम प्रदेशलाई प्राप्त सवै अगधकार र चिम्मेवारीहरु एकैपटक सम्बोधन िनध 
सक्ने अवस्था हुूँदैन । प्रदेशलाई उपलब्ध सीगमत साधन श्रोतको अगधकतम सदपुयोि िनध 
आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्ना वियाकलाप र आयोिना 
पररयोिनाहरुको पनुरावलोकन िरी कामको प्राथगमकतािम गनधाधरण िनुध आवश्यक छ । 
यसको गनगमि समग्र प्रदेशको अवस्था, आवश्यकता र क्षमता समेतको ववस्ततृ अध्ययन सवहत 
सधुारको कायधयोिना तयार िरी िराई यथाशीघ्र कायाधन्वयन िनुध पछध ।  

प्रदेश सरकारको समग्र सांििगनक संरचना बोचझलो, खचचधलो र अनतु्पादक ठदशातफध  
उन्मखु भएको देचखन्छ, यसमा तत्काल सधुारको आवश्यकता छ । मधेश प्रदेशको ववचशि 
सामाचिक बनोट एवं मौगलक सांस्कृगतक पररवेश‚ यहाूँको आगथधक तथा शैचक्षक अवस्था र भ ू
भौिोगलक पयाधवरणीय सम्वेदनशीलता समेतलाई ध्यान ठदई वातावरणमैत्री ठदिो कृवषमा 
आधाररत अथधतन्त्रलाई मिबतु बनाउने एवं भ्रिाचार र अगनयगमतताप्रगत शनु्य सहनशीलताको 
नीगत अवलम्बन िरी उत्पादन बचृध्द, रोििारी शृ्रिना र सशुासन प्रवधधन िराउने उध्देश्यका 
साथ नवप्रवतधनकारी नीगत तथा कायधिमहरु तयार िररन ु पछध । सरकारी सङ्गिन र 
िनशचिको ववस्तारतफध  मात्र नभई प्रदेश सरकार मातहतका सवै सेवाप्रदायक वा ववकास 
पररयोिनासूँि सम्बचन्धत गनकायहरुको क्षमता बचृध्द सवहत ववद्यतुीय सशुासन कायम िराउने 
तफध  तत्काल पहल िररन ुआवश्यक देचखन्छ । प्रदेश सरकारले गबगभन्न ऐन कानूनबाट ििन 
िररएका संरचनाहरुको पनुसंरचना िरी काममा प्रभावकाररता ल्याउन र चाल ुखचध घटाउन िोस 
कदम चाल्नपुने देचखन्छ ।  

८.२ सझुावहरु 

८.२.१ सेवा प्रवाहका के्षत्रमा िनुधपने सधुारहरु 

मधेश प्रदेश सरकारबाट हाल प्रवाह भैरहेका सेवाहरुप्रगत सवधसाधारण नािररक, सेवाग्राही, 
मेगडया क्षेत्र तथा गनिरानी गनकायहरु समेतबाट पटक पटक प्रश्न उिाउने िरेको पाइन्छ । 
खासिरी यातायात र घरेल ुकायाधलयहरुबाट प्रवाह हनुे सेवाहरु गनधाधररत समय र तोवकएको 
ववगध अनसुार प्रवाह नहनुे मात्र होइन वक यी गनकायहरुमा भ्रिाचारिन्य वियाकलापहरु समेत 
बढ्दै िएको भन्ने िनुासो ज्यादा पाइन्छ । यसका अलावा प्रादेचशक अस्पतालहरुबाट प्रदान 

िररन ेस्वास्थ्य सेवा भरपदो, ववश्वसनीय र ववपन्न नािररकमखुी हनु नसकेको भन्न ेिनुासो आउने 
िरेको छ । पूवाधधार वा अन्य ववकास गनमाधणका योिना छनौट तथा कायाधन्वयन िदाध 
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सहभागितामूलक, पारदशी, िवाफदेही र समन्वयात्मक रुपमा निररने िनुासो बवृर्द् हुूँदै िएको छ 
। कमधचारीहरुमा अनशुासनको कमी, आचरण पालनामा उदासीनता र कानून बमोचिम गनवाधह 
िनुधपने दावयत्वबाट पचन्छने प्रवचृि मौलाउूँदै िएको ववषय प्रमखु समस्याको रुपमा देखापनध 
थालेको छ । ववकास योिना तिुधमा, कायाधन्वयन एवं सेवाप्रवाहका िममा कमधचारीहरुले 
कानून ववपरीतका अनचुचत दवाव वा प्रभाव झेल्नपुने अवाचन्छत पररचस्थगतको ववध्यमानताका 
बारेमा कमधचारीहरुबाट समेत बाक्लै िनुासो आउने िरेको छ । यसप्रकार, ववववध समस्याबाट 
िचुिरहेको ववद्यमान सेवाप्रवाहको िणुस्तरमा सधुार ल्याउन गनम्न उपायहरु अवलम्बन िनुध पने 
देचखन्छ :  

(क) संरचनाित सधुार  
सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको ववद्यमान सांििगनक संरचनामा 

व्यापक सधुार र पररमािधनको आवश्यकता रहेको छ । कायध सम्पादनको गसलगसलामा 
सेवाप्रवाह िने गबगभन्न गनकायहरुमा देखापरेका व्यवहाररक, प्रवियाित र प्रववगधिन्य 
समस्याहरुलाई समेत संरचनाित सधुारको क्षेत्रमा समेट्ने प्रयास िररएको छ । संरचनाित 
सधुारको लागि देहाय बमोचिमका सझुावहरु प्रस्ततु िररएको छ ।  

१. मन्त्रालयहरुको कायधववभािन बढी व्यवहाररक‚ प्रभावकारी र कम खचचधलो बनाउन 
मन्त्रालयको संख्या यथासक्य कम हनुे िरी कायधप्रकृगत र कायधबोझ अनसुार 
कायधववभािन िररनपुने ।  

२. संववधान बमोचिम प्रदेशलाई प्राप्त चिम्मेवारी अनसुार कामको प्राथगमकता तोकी उपलब्ध 
साधन श्रोतको अगधकतम सदपुयोि हनु े िरी प्रदेश सरकारको ववद्यमान सङ्गिन 
संरचनाको पनुरावलोकन िनुधपने । प्रदेश मन्त्रालय अन्तिधत रहेका ववभाि तथा 
गनदेशनालयहरुको पनुःसंरचना िरी छररतो संयन्त्र गनमाधण िनुधपने वयनमा एकरुपता 
कायम िररनपुने ।  

३. सरकारी सङ्ििनहरुबाट हनुे सेवाप्रवाह र कायधचापको ववश्लषेण िरी न्यून कायधचाप 
भएका सङ्गिन खारेि वा एकीकृत िने र चिल्लास्तरमा बहवुवषयित कायध सञ्चालन िनध 
कायाधलयहरुलाई एकीकृत िरी सेवा ववतरण र ववकास गनमाधण कायधलाई थप प्रभावकारी 
बनाउने ।  

४. मन्त्रालयहरुलाई नीगत, योिना गनमाधण, अनिुमन र मूल्याङ्कन केचन्रत अगधकृतमूलक 
सङ्ििनको रुपमा ववकास िररन ुपने ।  

५. सबै मन्त्रालय, गनकाय तथा कायाधलयहरुलाई सेवाप्रवाहका लागि सवुवधा सम्पन्न र 
प्रववगध मैत्री तलु्याउन ु पने । मन्त्रालय अन्तिधत रहेका अनावश्यक बोडध, सगमगत र 
प्रागधकरणहरुलाई पनुःसंरचना र खारेि िरी चाल ुखचध न्यनुीकरण िने । 
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६. सवै गनकायले उिरुी पेवटका वा यस्तै अन्य माध्यमबाट आफ्नो कायधसूँि सम्बचन्धत 
िनिनुासो प्राप्त िने र तत्काल सम्बोधन िने पररपावट बसाउन ुपने । 

७. सेवाप्रवाह सदुृढीकरण तथा सशुासन प्रबध्दधन िनध प्रदेश सरकारका गनकायहरुमा कायधरत 
कमधचारीहरुको ववद्यमान कायधक्षमता, दक्षता, कायधशैली, व्यवहार र प्रवगृतमा व्यापक 
सधुार िररन ुआवश्यक छ । हाल देचखएको कमिोर अनशुासन, चिम्मेवारी पन्छाउने 
प्रवचृि र उपलब्ध कायध वातावरणमा कमधचारीबाट सवियताको ममध अनकूुल प्रभावकारी 
सेवाप्रवाहको अपेक्षा िनध सवकन ेअवस्था देचखंदैन । कमधचारीको क्षमताववृर्द् तथा सोंच 
पररवतधनको लागि सघन तालीम लिायतका िोस कदम चागलन ु पने । सरकारी 
कायाधलयहरुमा कमधचारीले सहि रुपमा कायध सम्पादन िनध सक्ने िरी कायधवातावरण 
सधुार िनेतफध  पहल हनु ुपने ।  

८. प्रदेश अनसुन्धान तथा प्रचशक्षण केन्रको ववद्यमान भौगतक अवस्था र दक्ष िनशचिको 
क्षेत्रमा सधुार िरी यसलाई मधेश प्रदेशको सेण्टर अफ एचक्सलेन्सको रुपमा ववकास 
िराउन ुपछध । गबगभन्न तागलम तथा अनसुन्धानमूलक अन्य वियाकलापको माध्यमबाट 
समग्र मधेश प्रदेशको कमधचारीतन्त्रको क्षमता र कायधकुशलता अगभववृर्द् िरी सशुासन 
कायम िराउने कायधमा दीिो रुपमा िोस योिदान ठदन सक्न े तलु्याउन यस केन्रको 
ववकासमा ववशेष ध्यान ठदनपुछध ।  

९. प्रदेश सरकारले गनमाधण िरी कायाधन्वयनमा रहेका कानूनहरुलाई समसामवयक 
पनुरावलोकन िरी संशोधन र एकीकरण िरी परस्परमा बाूँगधएका दफाहरु सधुार िने र 
नयाूँ तिुधमा िररनपुने ऐन गनयमहरु तिुधमा िररन ुअचघ क्षेत्रित नीगत तयार िरी सोको 
उदे्दश्य र लक्ष्य हागसल हनुे िरी कानूनी व्यवस्था िने ।  

१०. सावधिगनक सेवा ववतरणमा ववद्यतुीय सशुासनको अवधारणालाई अवङ्गकार िने । 
यातायात‚ घरेल ु लिायतका कायाधलयहरुबाट प्रवाह हनु े सबै सेवालाई तत्कालै 
गडचिटलाइि िने प्रवियाको थालनी िने ।  

११. प्रदेशको ववद्यतुीय सशुासन िरुुयोिना तयार िरी सो बमोचिम सबै सरकारी सेवाहरुलाई      
ववद्यतुीय प्रववगधमा आधाररत हनुे िरी िमश: रुपान्तरण िने ।  

१२. सावधिगनक गनकायबाट हनुे सेवा प्रवाहको बारेमा गनयगमत रुपमा सावधिगनक सनुवुाई, 
सामाचिक परीक्षण, प्रिगत समीक्षा िने संस्कृगतको ववकास िररन ुपने । 

१३. िनताले सूचनाको हकको सही उपयोि िनध पाउने िरी सबै सरकारी कायाधलयका 
वेबसाईट गनयगमत रुपमा अद्यावगधक िने । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोचिम 
सावधिगनक गनकायले हरेक ३ मवहनामा आफ्नो गनकायका सूचनाहरु समेवटएको वववरण 
सावधिगनक िने ।  

१४. प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरु एउटै पररसरगभत्र सवुवधािनक तवरले रहने िरी 
आवश्यक पवुाधधारहरुको गनमाधण िनेतफध  प्रविया अचघ बढाईन ुपदधछ ।  
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१५. फोहरमैला व्यवस्थापन‚ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह‚ यातायात कायाधलय‚ घरेल ुकायाधलयबाट 
हनुे सेवा प्रवाहलाई अझ चिम्मेवार तथा नािररकमैत्री बनाउन ववशेष सधुारको योिना 
तयार िरी तीन मवहनागभत्र कायाधन्वयन िररन ुपने ।  

१६. समन्वय, सहकायध र सहअचस्तत्वमा आधाररत संघीय शासन प्रणाली व्यवहारमा उतानध 
प्रदेशले संघ र स्थानीय तहहरुसूँि समन्वय िने संयन्त्रको रुपमा रहेका प्रदेश समन्वय 
पररषद् र अन्य यस्तै संरचनाहरुका गनयगमत बैिक राख्न े। 

१७. प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा आयोिहरुले आन्तररक गनयन्त्रण प्रणाली र वविीय 
िोचखम मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थाित िरी बेरुि ुन्यनुीकरण िदै सशुासन प्रवर्द्धन िने 
। 

१८. प्रदेश सरकारले आयोिना बैंकलाई अद्यावगधक िरी संचालनमा ल्याउने । 
१९. प्रदेश सरकारको आवगधक योिना (प्रथम पञ्चववषधय योिना) को मध्यावगध सगमक्षा िने 

। आवगधक योिनाले गलएको लक्ष्य र प्राथगमकता, वावषधक नीगत तथा कायधिमको 
लक्ष्य र   बिेट ववगनयोिन बीचमा तादाम्यता ल्याउने ।  

२०. कायधिम तथा आयोिनाहरुमा हनु सक्ने दोहोरोपना हटाउन संघ र स्थानीय तहको 
बिेट तथा कायधिमहरुसूँि प्रदेशको बिेट तथा कायधिमको समन्वय गमलाउन प्रदेश 
सरकारले ववकास तथा पूवाधधार गनमाधणका लागि रु. 50 लाख भन्दा साना कायधिम 
तथा आयोिनाहरुमा बिेट ववगनयोिन निने । 

२१. प्रदेश सरकारको क्षेत्र ववकास रहेको रािस्वको पररचालन अगभववृर्द् िरी आन्तररक श्रोत 
पररचालन िनध रािस्व सम्बन्धी नीगत तथा कानून तिुधमा िरी कायाधन्वयन िने । 

२२. प्रदेश सरकारको िौरवका आयोिनाहरुलाई पयाधप्त बिेट ववगनयोिन िरी प्रदेश 
सरकारले ठदिो रुपमा देचखने कायधहरु सम्पादनमा केचन्रत िनुधपने । 

२३. प्रदेश गनिामती कमधचारीहरुको अगभलेख व्यवचस्थत िनध प्रदेश वकताबखानालाई पूणधरुपमा 
वियाशील बनाउने । 

२४. प्रदेश सरकारको संरचना गनमाधण िनध नेपाल सरकारबाट उपयिु िग्िा प्राप्त िरी 
िरुुयोिना बमोचिम प्रदेश सरकारको केन्रीय सचचवालय, प्रदेश सभा सचचवालय र 
आवास भवनहरुको गनमाधण कायध शरुु िने । 

२५. प्रदेशको एकल अगधकार क्षेत्रमा रहेका ववषयहरुको कायाधन्वयनलाई नगतिामखुी बनाउन 
क्षेत्रित नीगत तथा योिना तिुधमा िने । 

२६. प्रदेश सरकारको आन्तररक आय अत्यन्त कम रहेको र समानीकरण, सशतध, ववशेष र 
समपरुक अनदुान चशषधकमा संघबाट प्राप्त हनुे रकम समेत न्यनु रहेको (कूल रािस्वको 
15% मात्र) सन्दभधमा प्रदेशको चाल ुखचध गनरन्तर बवढरहेको र ववकास/पूूँिीित खचधको 
वहस्सा घट्दै िएकोले प्रदेश सरकारलाई दीघधकालीन रुपमा चाल ु दावयत्व सिृना हनुे 
संरचना, बोडध, सगमगत, प्रगतष्ठान लिायतको स्थापना िने कायधलाई गनरुत्सावहत िदै 
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प्रदेशको बिेटलाई पूूँिीित क्षेत्रमा खचध िरी आन्तररक रोििारी गसिधना र पूूँिी 
गनमाधणमा ववृर्द् ल्याई उत्पादनशील र आत्मगनभधर अथधतन्त्रको ववकासमा िोड ठदने । 

२७. प्रदेश सरकारका कायाधलयहरुलाई सेवाग्राहीमैत्री र पहुूँचयोग्य बनाउन समान कायधप्रकृगत 
भएका गनकायहरुलाई चिल्लास्तरमा एकीकृत कायाधलय बनाउने । 

२८. प्रदेश सरकारबाट गनमाधण हनुे भौगतक पूवाधधारका कायधिम तथा आयोिनाहरुलाई 
सम्बचन्धत प्राववगधक गनकायबाट कायाधन्वयन िने िराउने र पूवाधधार ववकास बाहेकका 
क्षेत्रागधकारका कायधहरु सञ्चालन िनधमा सम्बचन्धत मन्त्रालय र गनकायहरुलाई केचन्रत 
िने । 

(ख)  कमधचारी प्रशासन सम्बन्धी सधुार 
सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा संलग्न कमधचारीहरुको उचचत व्यवस्थापन र 

उनीहरुको क्षमता, व्यवहार तथा आचरण समेत महत्वपूणध हनु्छ । कमधचारी प्रशासनका क्षेत्रमा 
देहाय बमोचिम सधुारका कायधहरु िनुध पने अवस्था रहेको छ । 

२९. कमधचारीलाई तोवकएको चिम्मेवारीप्रगत िवाफदेही र उिरदायी बनाउन वस्तगुनष्ठ सूचक 
सवहतको कायधसम्पादन सम्झौता िने र सोको नगतिा बमोचिम कायध सम्पादन मूल्याङ्कन 
िरी यसलाई दण्ड र परुस्कारसूँि आबर्द् िने पद्दगत कायाधन्वयनमा ल्याउन ुपदधछ । 

३०. प्रदेश लोक सेवा आयोिको क्षमता अगभववृर्द् िरी ररि पदहरु अगनवायध रुपमा पदपूगतध 
तागलका बमोचिम पूगतध िररन ु पदधछ । सरकारी गनकायमा सेवा करारमा कमधचारी 
गनयिु िनुधपदाध प्रदेश लोक सेवा आयोिको प्रगतक्षा सूचच वा अस्थायी सूचचबाट गनयिु 
िनध प्राथगमकता ठदनपुने व्यवस्था िररन ुपदधछ ।  

३१. सरकारी गनकायमा दरबन्दीको पद ररि भएको एक मवहनागभत्र पदपूगतधको लागि प्रदेश 
लोक सेवा आयोिमा माि आकृगत फारम भरी पिाउने व्यवस्थालाई अगनवायध बनाउन ु
पछध ।  

३२. प्रदेश लोक सेवा िारा पदपूगतध नहनु्िेल सम्म केन्र सरकारमा कायधरि दक्ष प्राववगधक र 
प्रशासगनक िनशचि ल्याई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल मध्यम स्तरीय 
िनशचिको ब्यवस्था िनुध पदधछ ।   

३३. प्रदेश गनिामती सेवा ऐन बमोचिम कमधचारीहरुको आवगधक सरुवा कायाधन्वयन िररन ु
पदधछ। 

३४. प्रदेश लेखा समूहको छैिौँ तहसम्मको कमधचारीको सरुवा िने अगधकार प्रदेश लेखा 
गनयन्त्रक कायाधलयलाई ठदनपुने । अगधकृत सातौं र आिौं तहको हकमा प्रदेश लेखा 
गनयन्त्रकको गसफाररसमा अथध मन्त्रालयले सरुवा िने व्यवस्था िररन ुपदधछ ।  

३५. तोवकएको चिम्मेवारी पूरा िने र निने कमधचारीको अगभलेख राखी सोका आधारमा वचृि 
ववकासको व्यवस्था िररन ुपदधछ ।  
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३६. कमधचारीको कायध सम्पादनलाई उपलचब्ध र नगतिासूँि आबर्द् िरी सोही बमोचिम 
मूल्याङ्कन िने प्रावधानको कडाईका साथ कायाधन्वयन िररन ुपदधछ ।  

३७. स्थानीय तहको सेवा र कायधको लागि प्रदेशले बनाउनपुने स्थानीय सेवा ऐन यथाशीघ्र 
बनाईन ुपदधछ । 

३८. सबै गनकायले प्रविा र सूचना अगधकारी, लैवङ्गक सम्पकध  अगधकारी, ववपद सम्पकध  
व्यचि, िनुासो सनेु्न अगधकारी तोकी कायाधन्वयन िररन ुपने ।  

३९. सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन “मधेश प्रदेश सरकारका गनकायमा कायधरत 
कमधचारीहरुले पालन िनुधपने आचार संवहता, २०७९” लािू िनुधपने ।  

४०. प्रदेशको गनिामती सेवा ऐन आवश्यकतानसुार पररमािधन िरी लािू िररन ुपदधछ ।  
४१. प्रदेश सरकारका गनकायहरुमा हाल कायधरत प्राववगधक िनशचिको क्षमताबाट िूला र 

दीघधकालीन महत्वका ववकास पररयोिनाहरुको तिुधमा र कायाधन्वयनको लागि अपेचक्षत 
प्रगतफल प्राप्त हनु कठिनाई देचखन्छ । दक्ष, कुशल र दरुदृवियिु उच्चस्तरीय 
प्राववगधक िनशचिको उपलब्धता बढाउन ेतफध  ववशेष योिना बनाउन ुपने ।  

८.२.२ ववकास गनमाधणका के्षत्रमा िनुधपने सधुारहरु 

मधेश प्रदेश सरकारबाट सञ्चागलत ववकास गनमाधण सम्बन्धी पररयोिनाहरुको स्वच्छता र 
प्रभावकाररता बारेमा गबगभन्न गनकाय तथा नािररक स्तरबाट समेत प्रश्न उठ्ने िरेको छ । 
योिनाहरुको छनौट ववगधसम्मत र पारदशी नहनु,ु योिना/कायधिमको संख्या अत्यगधक हनु,ु 
लाभ लाितको गबश्लषेण नहन,ु कायाधन्वयनको लागि कायधतागलका सवहतको प्रभावकारी योिना 
नबने्न िरेकोले ववकासका कामहरु दीिोपन र िणुस्तरीय नहनु,ु योिनाहरु समदुायको 
दीघधकालीन आवश्यकता पूरा िने तफध  लचक्षत नरहन,ु ववतरणमखुी कायधिममा बवढ िोड ठदइन,ु 
सञ्चालन भएका ववकास पररयोिनाहरु समयमा गनमाधण पूरा निरी अलपत्र छाड्ने प्रवचृि 
मौलाउन,ु भिुानी बाूँकीको समस्या संस्कृगतको रुपमा ववकास हनु थाल्न ुतथा सम्पन्न भएका 
योिनामा िनताले अपनत्व नगलन ु िस्ता कारणबाट ववकास गनमाधणको प्रवियाले अपेचक्षत 
मात्रामा संस्थाित र दीिो रुप गलन नसकेको पाइयो।  

प्रदेश सरकारबाट गबितमा मूलतः पूवाधधार ववकासको क्षेत्र र चशक्षा, स्वास्थ्य तथा 
पयधटन िस्ता सामाचिक ववकासको क्षेत्रमा अगधक बिेट खचध भएता पगन सञ्चालन भएका 
पररयोिनाबाट प्रदेशको दीिो आगथधक ववकास तथा समवृर्द्को ठदशामा अपेक्षाकृत िोस योिदान 
पगु्न सकेको देचखएन । साना, टुिे तथा ववतरणमखुी योिनाहरुमा अगधक बिेट ववगनयोिन 
हनु ेिरेकोले िोस, उत्पादनमूलक तथा पूूँिीबवृर्द् हनुे योिनामा बिेट अपिु हनुे िरेको पाइयो 
। सञ्चागलत योिनाहरु समेत समयमा सम्पन्न हनु नसकेका कारण उपलचब्ध र िणुस्तरमा प्रश्न 
उठ्नकुो अलावा भिुानी लिायतका वववादहरु उत्पन्न हनुे िरेकाछन ्। सामाचिक ववकासको 
क्षेत्रमा सञ्चागलत कायधिमहरु लक्ष्य अनसुार अचघ बढ्न कठिनाई भैरहेको पाइन्छ । नविठित 
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प्रदेश सरकारको ववकास कायध तीव्र िगतमा अचघ बढाउने अगभयानलाई सफल बनाउन यस 
क्षेत्रमा िनुधपने सधुारका ववषयहरु देहाय बमोचिम उल्लेख िररएको छ : 

संववधानले सूचीकृत िरी प्रदान िरेको अगधकार क्षेत्रको पररगध गभत्र रही प्रदेशको 
ठदघधकागलन लक्ष्य, सोंच र समविित ववकासलाई ध्यानमा राखी उच्च आगथधक ववृर्द्मा सघाउ 
पयुाधउन ेप्रदेशस्तरीय िूला योिनाहरु मात्र प्रदेश सरकारले सञ्चालन िनुध पने । सानागतना टुिे 
योिनाहरु खारेि िने वा कायाधन्वयन निरी नहनु े अवस्थामा स्थानीय तह माफध त सञ्चालन 
िराउन े।  

योिना तिुधमादेचख कायाधन्वयन र अनिुमन मूल्याङ्कन समेतका कायधहरु गनयमसम्मत, 
प्रवियाबर्द् र पारदशी हनु ुपने । 

कगतपय योिनाहरु संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट दोहोरो वा तेहोरो रुपमा समेत अचघ 
बढेको भन्न ेिनुासो पाइन्छ । यसप्रकारको अवस्थामा तत्काल सधुार ल्याउन संचघय सरकार, 
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार बीच समन्वय र सहकायध िरी कायाधन्वयन िनध िरुरी छ 
। योिना सञ्चालन िदाध सम्बचन्धत स्थानीय तह र वडासूँि भरपदो समन्वय िरी स्थानीय 
तहलाई बढी चिम्मेवार तलु्याउन ुपछध । उपभोिा सगमगत माफध त हनु ेकाममा स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाको पालना हनु ुपछध । 

स्थानीय तहबाट सम्पादन िररनपुने र त्यहाूँबाट कायाधन्वयन हनु सक्न ेवियाकलापहरुमा 
प्रदेशले सोझै योिना कायाधन्वयन िने पररपावटलाई घटाउूँदै स्थानीय तहको क्षमता ववृर्द्मा िोड 
ठदन ुपने ।  

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह माफध त बिेट र योिना कायाधन्वयन िराउूँदा प्रदेश तथा 
स्थानीय शासन सहयोि कायधिम (वपएलचिएसवप) को नवप्रवतधन साझेदारी कोष कायाधन्वयन 
गनदेचशका, २०७८ को ढाूँचा अवलम्बन िरी स्थानीय तहबाट प्रस्ताव गलई उपयिुताको 
मूल्याङ्कन िरेर सोही ढाूँचामा कायाधन्वयन िराउने नीगत गलनपुने । 

प्रदेश सरकारले आफै सञ्चालन िने ववकास पररयोिनाहरुको सहि कायाधन्वयनको लागि 
एकीकृत प्राववगधक सेवा प्रदान िनध सक्ने क्षमता सवहत हरेक चिल्लामा पूवाधधार ववकास 
कायाधलय स्थापना िने । 

४२. गभन्न प्रकृगतका योिना तथा कायधिम कायाधन्वयन िदाध कामको प्रकृगत अनरुुप ववषयित 
चिम्मेवारी प्राप्त गनकाय माफध त कायाधन्वयन िराउन ु पने । ठदिो आगथधक बवृर्द्मा 
योिदान ठदने तथा उत्पादन अगभबवृर्द् िने खालका उद्योिहरुलाई प्रदेश सरकारले ववशेष 
प्राथगमकता साथ लािू िनुध पने ।  

४३. प्रदेशका धागमधक सांस्कृगतक सम्पदा एवं धरोहरहरुको मौगलक, परम्पराित र 
परुाताचत्वक ढंिबाट संरक्षण िरी पयधटनको ठदिो गबकास िने ।  
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४४. प्रदेश सरकारबाट ववितमा भएका डीपीआर तयारी िस्ता परामशध सेवालाई व्यवचस्थत 
िनध कायधववगध तथा नम्सध तयार िरी स्वाथध िोगडएको ववषयमा कसैले परामशध ठदन 
नपाउने प्रबन्ध िररन ुपदधछ । हालसम्म भएका डीपीआर तयारीका कामहरुको वववरण, 
गतनमा भएको खचध तथा ती डीपीआरहरुको सफ्टकपी र हाडधकपी संग्रह िरी राख्न ेतथा 
सावधिगनक िररन ुपदधछ । गडवपआरहरुको िणुस्तरीयतामा ववशेष रुपले ध्यान ठदने । 

४५. बिेट तिुधमा िदाध सम्बचन्धत गनकायको कायधक्षेत्र बावहरका आयोिना तथा कायधिम 
स्वीकृत िने र कायाधन्वयन िने पररपाटीलाई पूणधरुपमा गनषधे िने । 

४६. योिना कायाधन्वयन वफल्डस्तरीय कायाधलय माफध त, पररयोिना मोडेल वा स्थानीय तहसूँि 
सहकायध िरी िराउन ु पने । मन्त्रालयहरुले क्षेत्रित नीगत र कायधयोिना तयार िरी 
सोही बमोचिम बावषधक कायधिम तिुधमा तथा कायाधन्वयन िनुध िराउन ुपने । 

४७. सङ्ग् घीयता कायाधन्वयन अध्ययन तथा अनिुमन संसदीय ववशेष सगमगत, २०७९ को 
सझुाव बमोचिम प्रदेश सरकारबाट ५० लाख भन्दा साना बिेटका र ववतरणमखुी 
योिनाहरुमा हनुे बिेट ववगनयोिन तथा खचध तत्काल गनयन्त्रण िनुध पने ।  

४८. प्रदेश नीगत तथा योिना आयोिबाट तयार भएको पररयोिना बैंकमा गनठदधि 
आयोिनाहरुलाई प्राथगमकतामा राखी वावषधक योिना तिुधमा िने, पररयोिना बैंकको 
अवधारणालाई संस्थाित िदै गनरन्तरता ठदन े। 

४९. आयोिनामा भएको खचध र सो बाट प्राप्त उपलचब्ध सम्बन्धी वववरण पारदशी बनाउने ।  
५०. बिेट कायधिम कायाधन्वयनको मध्यकालीन खचधको संरचना र अनिुमनलाई संस्थाित 

िरी प्रभावकारी रुपमा लािू िने । 
५१. अनावश्यक खचध कटौती िने, चाल ु खचधमा गमतव्यवयता अपनाउने र दीिो ववकासमा 

टेवा पगु्ने िूला तथा बहवुवषधय आयोिनाहरुमा पूूँिीित खचध बढाउने नीगत गलइन ुपने ।  
५२. आगथधक वषधको अचन्तम समयमा खचध िने कायधलाई गनरुत्सावहत िने । समयमै पेश 

भएका भिुानीका फायलहरुमा उचचत समयमै गनणधय निरी आगथधक बषधको अन्त्यसम्म 
रोकी राख्न ेर भिुानी हनु नसक्ने पररचस्थगत गसिधना िने पदागधकारीलाई कानून बमोचिम 
कारबाही िने।  

५३. प्रदेश सरकार मातहत िनुसकैु गनकायबाट हनुे ववकास गनमाधण वा सेवा प्रवाह सम्बन्धी 
कायधको अवस्था र प्रिगत बारेमा सम्बचन्धत लेखा उिरदायी अगधकृतले गनरन्तर सूचना 
गलने, अनिुमन िने र समस्या समाधानमा सहिीकरण िने कायधलाई प्रभावकारी बनाउन ु
पने । 

५४. तोवकएको ववगध प्रविया र आगथधक अनशुासनको पररगधगभत्र रही नगतिा उन्मखु 
दृविकोणका साथ कायध सम्पादन िने । अचन्तम लेखापरीक्षणबाट देचखएका बेरुि ु
फर्छ्यौटलाई प्राथगमकतामा राख्न े र सोका लागि सम्बचन्धत पदागधकारीलाई चिम्मेवार 
बनाउने। हरेक वषध भदौ र फािनु मवहनामा “बेरुि ुफर्छ्यौट अगभयान” सञ्चालन िने ।  
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५५. प्रदेश सरकारबाट सावधिगनक गनमाधणतफध  िोस र पक्की संरचनामा मात्र बिेट ववगनयोिन 
िने । माटो, ग्राभेल र ममधत सम्भार प्रकृगतका कायधको लागि सम्बचन्धत स्थानीय 
तहबाटै कायाधन्वयन हनुे िरी बिेट ववगनयोिन िने ।  

५६. आयोिना तिुधमा िदाध सहभागितामूलक पर्द्गतको पूणध पररपालना िरी आयोिना 
कायाधन्वयन पूवध कायाधन्वयन क्षमता ववश्लषेण िररन ुपदधछ । गनमाधण सम्बन्धी आयोिना 
स्वीकृत िदाध िग्िा प्रागप्त तथा वातावरणीय अध्ययन कायाधन्वयन सम्बन्धी प्रविया पूरा 
हनुपुने व्यवस्थालाई अगनवायध बनाउने।  

५७. सरकारी स्वागमत्वका सम्पचिको मस्यौट िनध वा तालतलैया, खोलानाला, पोखरी‚ 
वनिङ्गल, मि मचन्दर, ििुी, सावधिगनक तथा ऐलानी िग्िा समेतको सम्पचि कसैले 
िैरकाननुी रूपमा दताध एवं उपयोि िनध नपाउने िरी संरक्षणको व्यवस्था िनुधपने । 

५८. मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलय लिायत सबै मन्त्रालयहरुले मूलत: नीगतित 
ववषय, अनिुमन, समन्वय र सहिीकरणको काममा संलग्न रहन ु पने । सम्बचन्धत 
मन्त्रालयबाट ववकास पररयोिनाहरुको सम्बन्धमा सहभागितामूलक ढंिबाट अनिुमन 
मूल्याङ्कनको कायध गनयगमत रुपमा िररनपुने । अनिुमनको िममा देखापरेका 
समस्याहरुको गनराकरणको लागि तत्कालै ध्यान ठदन ेपररपावटको ववकास िररन ुपने । 
दण्ड र परुस्कारको नीगत प्रभावकारी रुपमा कायाधन्वयन िनुध पने ।  

५९. समय समयमा प्रदेश ववकास समस्या समाधान सगमगत (वपड्याक) को बैिक आयोिना 
िरी ववकास योिनाको प्रिगत तथा समस्या समाधानका उपाय बारेमा छलफल िनुध पने 
। 

८.२.३ सशुासन प्रवर्द्धनका लागि िनुधपने सधुारहरु  

६०. संघीय सरकार तथा स्थानीय तहहरुसूँि गनरन्तर सम्पकध , सम्वाद र सहकायध िरी 
प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गमलाउन ु पने । स्थानीय तहहरुको कायध फर्छ्यौटमा 
परररहेको समस्या समाधानमा मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलयले सहिकताधको 
रुपमा सवियता बढाउन ुपने ।  

६१. नव प्रवतधनीय साझेदारी कोष कायाधन्वयन गनदधचशकाको ढाूँचामा छुटै्ट प्रादेचशक कोष खडा 
िरी सूचाङ्कमा पगछ परेका स्थानीय तहहरुको क्षमता अगभववृर्द्को लागि साझेदारीमा 
कायधिम सञ्चालन िनुध पने ।  

६२. मन्त्रालय तथा मातहत गनकायहरुबाट सम्पादन भैरहेका सवै कायधिम तथा 
वियाकलापहरुको बारेमा मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलयबाट गनयगमत 
अनिुमन मूल्याङ्कन िरी आवश्यकता बमोचिम कायधिम पररमािधन वा संशोधन िने, 
सधुारका उपायहरु सझुाउने वा िम्भीर त्रटुी पाइएमा दचण्डत िने प्रविया अचघ बढाउने 
कायधलाई तदारुकता ठदनपुने । 
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६३. चिल्लामा कायधरत प्रदेश सरकार मातहतका गनकाय वा कायाधलयहरुबाट भैरहेका 
कामहरुको बारेमा चिल्लास्तरमा नै समय समयमा छलफल तथा अन्तरवियाहरु िरी 
सरोकारवालाहरुको राय सझुाव गलने र पारदशी रुपमा काम िने वातावरण तयार 
िनुधपने । चिल्ला समन्वय सगमगत‚ प्रमखु चिल्ला अगधकारी एवं सरोकारवालाहरुलाई 
समेत आमन्त्रण िरी चिल्लामा भैरहेका काम कारबाहीहरुको बारेमा छलफल िने र 
सझुाव गलने तथा समन्वय र सहकायध बढाउन ुपने । 

६४. समय समयमा मन्त्री तथा सचचवहरुको संयिु बैिक आयोिना िरी मन्त्रालयित 
समस्याहरु र समाधानका उपाय बारे अन्तरविया, छलफल तथा अनभुव आदान 
प्रदानको प्रविया अचघ बढाउने । 

६५. प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र अन्य गनकाय समेतको वविीय सशुासन िोचखम 
मूल्याङ्कन िरी प्राप्त नतीिाको आधारमा कायधिम वा पररयोिना सञ्चालनको चिम्मेवारी 
ठदने पररपाटीको ववकास िने ।  

८.२.४ अन्य सझुावहरु  

६६. भ्रिाचार ववरूर्द्को शून्य सहनशीलताको नीगत कायाधन्वयन िनध सावधिगनक ओहदामा 
रहेका रािनीगतक पदागधकारी र रािसेवक कमधचारीहरुको आचरणलाई व्यवचस्थत िनध 
आचारसंवहता बनाई तत्काल लािू िररन ुपदधछ । 

६७. सावधिगनक िवाफदेवहता वहन निरी राज्यकोष र सावधिगनक सम्पचिको दरुूपयोि िने 
वा चिम्मेवारीबाट ववमखु हनुेलाई त्यसबाट परेको क्षगत व्यचिित रुपमा व्यहोनुध पने 
काननुी व्यवस्था िररन ुपदधछ ।  

६८. प्रदेश सरकारको सावधिगनक कोषबाट ठदइने आगथधक सहायता, चन्दा, परुस्कार आठदको 
औचचत्य सवहत उपयोगितालाई अझ पारदशी बनाउन त्यस्तो सहायता पाउनकेो वववरण 
सचुना पाटी तथा वेबसाईट माफध त सावधिगनक िररन ुपदधछ । 

६९. प्रदेश सरकारको खचध मापदण्डको पूणध पालना िरी िराई पदागधकारी एवं 
कमधचारीहरुबाट सवारी साधन, इन्धन, ममधत आठद िस्ता चशषधकमा हनु ेिरेका मापदण्ड 
ववपरीतका खचध गनयन्त्रण िने । 

७०. िूलो आगथधक व्ययभार पने र लामो अवगधसम्म सञ्चालन ममधतमा खचध भइरहने हनुाले 
अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाूँ सवारी साधन खरीद निने । 

७१. सरकारी गनकायमा रहेका सवारी साधन, कम्प्यटुर, उपकरण एवं फगनधचर लिायतका 
खचध भएर निाने चिन्सी मालसामान पयाधप्त हुूँदाहुूँदै पगन नयाूँ खररद िने प्रवचृिलाई 
गनयन्त्रण िररन ु पदधछ । ममधत हनु सक्ने मालसामान ममधत सम्भार िरी उपयोिमा 
ल्याउन ु पदधछ । ममधत हनु नसक्ने मालसामान गललाम गबिी िनुध पने व्यवस्थालाई 
अगनवायध रुपमा लािू िररन ुपदधछ । 
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७२. स्थानीय तहको सेवा प्रवाह एवं सेवा सञ्चालनको लागि प्रदेशबाट िारी िररन ुपने कानून 
तिुधमालाई उच्च प्राथगमकता ठदई प्रदेशले आफ्नो दावयत्व पूरा िनुध पदधछ । 

७३. कमधचारीहरुको उत्पादकत्व अगभबवृर्द्का लागि भयमिु कायधवातावरण प्रदान िनध 
कायधस्थलमा सरुक्षा प्रत्याभगूत िररन ुपदधछ । 

७४. प्रदेशगभत्र वियाशील िैर सरकारी संघ संस्थाका काम कारबाहीलाई गनयमन िदै 
वैदेचशक सहायतालाई प्रदेशको आवश्यकतामा केचन्रत िने िरी मापदण्ड तयारी र सो 
को प्रभावकारी कायाधन्वयन िररन ुपदधछ । 

७५. िनताका आधारभतू सरोकारका ववषयका रूपमा रहेका चशक्षा, स्वास्थ्य, बिार अनिुमन 
र व्यवस्थापन, सावधिगनक सेवाप्रवाह, वातावरण संरक्षण, चरेु ववनासको रोकथाम, िसर 
उद्योि लिायत वातावरणमा असर पाने अन्य उद्योि र प्राकृगतक सम्पदाको अनचुचत 
दोहन िस्ता ववषयलाई गनयमन िररन ुपदधछ ।  

७६. मधेश प्रदेशमा वातावरणीय सन्तलुन कायम िनध कूल भभूािको गनचश्चत प्रगतशत वन र 
हररयाली क्षेत्र कायम राख्न ेनीगत गलई प्रदेश सरकारबाट प्रगतबर्द्ताका साथ काम िररन ु
पदधछ। 

७७. संववधान बमोचिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अगधकार र चिम्मेवारीहरुको आधारमा 
प्रदेशबाट सम्पादन िररनपुने तर हाल पहल नभएका ववषयहरुको बारेमा अध्ययन िरी 
छुवटरहेका ववषयका सन्दभधमा चाल्न ुपने नीगतित, संरचनाित र प्रवियाित उपायहरुको 
बारेमा ववज्ञहरुबाट अध्ययन िराइ सझुाव गलई थप कायाधन्वयन िराईन ु पदधछ ।
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अनसूुची १  

मधेश प्रदेश सरकारको सािंिगनक संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

मधेश प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 
 

प्रदेश सभा 

११. अथध मन्त्रालय 
१२. उद्योि, पयधटन तथा वन मन्त्रालय 
१३. कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मागमला 

मन्त्रालय 
१४. खानेपानी तथा ऊिाध ववकास मन्त्रालय 
१५. िहृ तथा सञ्चार मन्त्रालय 
१६. भगूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी 

मन्त्रालय 
१७. भौगतक पूवाधधार ववकास मन्त्रालय 
१८. मवहला, वालबागलका, यवुा तथा खेलकुद 

मन्त्रालय 
१९. सामाचिक ववकास मन्त्रालय 
२०. चशक्षा, ववज्ञान, प्रववगध तथा वाचणज्य 

मन्त्रालय 

६. मखु्य न्यायागधविा 
७. प्रदेश लोक सेवा आयोि 
८. प्रदेश नीगत तथा योिना आयोि 
९. प्रदेश िनलोकपाल आयोि 
१०. प्रदेश अनसुन्धान तथा 

प्रचशक्षण केन्र 

४. मधेश ववश्वववद्यालय 
५. मधेश कृवष ववश्वववद्यालय 
६. मधेश स्वास्थ्य ववज्ञान 

प्रगतष्ठान 
 

प्रदेश सभा सचचवालय 
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अनसूुची २ 

माननीय मखु्यमन्त्रीज्यूबाट प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचचवहरुलाई 
भएको गनदेशन 
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अनसूुची ३ 

मधेश प्रदेश सरकारमा कायधरत कमधचारीहरुको आचारसंवहता सम्बन्धी मापदण्ड, 
२०७९ 

मधेश प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 

२०७९ माघ 

प्रस्तावना 

प्रदेश गनिामती सेवा ऐन, २०७७ ले गनिामती प्रशासनलाई व्यावसावयक‚ मयाधठदत र 
प्रभावकारी बनाउन गनिामती सेवालाई सक्षम‚ सदुृढ‚ सेवामूलक र उिरदायी बनाउने लक्ष्य 
राखेको छ ।  गनिामती कमधचारीको व्यवहार‚ कायधशैली र आचरणलाई हेरेर नािररकले 
सरकारप्रगतको दृविकोण बनाउने िदधछन ् ।  सेवाप्रवाह तथा ववकास गनमाधणका माध्यमबाट 
कमधचारीहरुले सरकारको नीगत तथा कायधिम िनतासम्म परु् याई सरकार र नािररकको सम्बन्ध 
समुधरु बनाउन महत्वपूणध भगूमका गनवाधह िदधछन ् । राि सेवक कमधचारीहरुको आचरणले 
सरकारको महुार प्रगतववचम्बत िने हनुाले कमधचारीहरुलाई सेवाग्राहीप्रगत उिरदायी‚ कतधव्यप्रगत 
वफादार र सेवाप्रगत समवपधत िराई मधेश प्रदेश सरकारको ववकास गनमाधण र सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी तलु्याउने र सशुासन कायम िराउने लक्ष्य प्रागप्तमा सहयोि परु् याउन प्रदेश गनिामती 
सेवा ऐन, २०७७ को दफा १२७ को प्रावधान बमोचिम यो मापदण्ड िारी िररएको छ ।  

पररच्छेद – १ प्रारचम्भक 

१.  संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१.१.  यो मापदण्डको नाम “मधेश प्रदेश सरकारमा कायधरत कमधचारीहरुको आचारसंवहता 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९” (यसपगछ आचारसंवहता भगनने) रहेको छ ।  

१.२.  यो मापदण्ड मधेश प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको गमगतदेचख लािू हनुेछ । 

२. पररभाषा 

ववषय वा प्रसङ्गले अको अथध नलािेमा यस आचारसंवहतामा –  

२.१  “मन्त्रालय” भन्नाले मधेश प्रदेश सरकार मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररषद्को कायाधलय 
र अन्य सबै मन्त्रालयहरुलाई िनाउनेछ।  
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२.२  “पररवार” भन्नाले कमधचारीसूँि बस्ने तथा गनि आफैले पालन पोषण िनुध पने पगत, 
पत्नी, छोरा, अवववावहता छोरी, धमधपतु्र, अवववावहता धमपतु्री, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा सम्झन ु
पदधछ र सो शब्दले परुुष र अवववावहता मवहला कमधचारीको हकमा गनिको बािे, बज्यै तथा 
वववावहता मवहला कमधचारीको हकमा गनिको सास,ु ससरुा समेतलाई िनाउूँछ ।  

२.३  “कमधचारी” भन्नाले मधेश प्रदेश सरकार मातहतका गनकायहरुमा कायधरत सबै 
कमधचारीलाई सम्झन ुपदधछ ।  

३. आचारसंवहता लािू हनु े 

यो आचारसंवहता मधेश प्रदेश सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय, ववभाि, गनदेशनालय, 
आयोि, गनकाय, आयोिना÷पररयोिना वा इकाईमा कायधरत सम्पूणध कमधचारीहरुमा समान रुपमा 
लािू हनुेछ । तर, मन्त्रालय वा अन्तिधत सेवा करारमा कायधरत संस्था र ववशेषज्ञ वा 
सल्लाहकारको हकमा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोचिम हनुेछ।  

पररच्छेद – २ आचारसंवहता 

४. लोकताचन्त्रक मूल्य÷मान्यताको सम्वधधन 

४.१.  कमधचारीहरुले आफ्नो व्यवहारिारा लोकताचन्त्रक प्रवियाहरुलाई सदुृढ पादै 
सिीयता एवं लोकतन्त्रप्रगत आम िनताको ववश्वास बढाउन संववधानको ममध र नािररकका मौगलक 
हकको आदर िनुधपदधछ ।  

४.२  नािररकका िनुासोहरुप्रगत सधैँ सम्वेदनशील रहन ुपदधछ ।  

४.३.  मधेश प्रदेश सरकारको लक्ष्य, उदे्दश्य, नीगत, कायधिम, वियाकलाप, मूल्य र 
मान्यताप्रगत सदैव समवपधत भईरहन ुपदधछ ।  

४.४.  कमधचारीहरुले आफ्ना सहयोिीहरुको हकवहतको समेत ख्याल राखी परस्परमा 
सम्मानिनक व्यवहार िदै आफ्नो काम िदाध एकअकाधको पेशाित र मानवीय मयाधदा बढाउने िरी 
िनुधपदधछ ।  

४.५.  िागत, गलङ्ग, पेशा, धमध र स्थान ववशेषका आधारमा कुनै भेदभाव वा पूवाधग्रह नराखी 
गनष्पक्षतापूवधक आफ्नो पदीय दावयत्व पूरा िनुधपदधछ ।  

४.६.  न्यायालय, न्यायालयको फैसला, आदेश वा गनदेशनको पालना र संवैधागनक अंिको 
सम्मान िनुधपदधछ । आफ्नो तालकु गनकायको गलचखत गनदेशन अगनवायध पालना िनुधपदधछ ।  
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४.७.  गनष्पक्ष, मयाधदापूणध, ववश्वसनीय आचरण र व्यवहारिारा सरकार, प्रगतपक्ष र 
िनसाधारणको समेत मन चित्न े प्रयत्न िनुधका साथै रािनीगतक तटस्थताको नीगत अवलम्बन 
िनुधपदधछ ।  

४.८  प्रत्येक कमधचारीले सेवाप्रवाह वा गनणधयका सन्दभधमा सेवाग्राही वा सरोकारवालालाई 
आफ्नो धारणा प्रस्ततु िनध पूणध अवसर प्रदान िनेछ ।  

४.९  आफ्नो कतधव्य पालनाका सन्दभधमा प्रत्येक कमधचारीले राविय तथा अन्तराधविय 
मानव अगधकार तथा मानवीय कानूनको पालना, संवर्द्धन र रक्षा िनेछन ्।  

४.१०  कुनै पगन व्यचिलाई गनिको ववचार, अगभव्यचि ठदने शैली, सझुाव, धागमधक वा 
यस्तै अन्य लिावको आधारमा फरक व्यवहार िररने छैन ।  

५. प्रशासगनक मूल्य मान्यताको पालना 

५.१.  कायाधलयमा काम कारवाही िदाध वा आफ्नो पदीय कतधव्य गनवाधह िदाध बाह्य वा 
आन्तररक कुनै पगन क्षेत्रबाट कुनै पगन कारणले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पनध आउने प्रभाव, 
प्रलोभन, दबाव, भनसनु, आग्रह आठदबाट प्ररेरत वा प्रभाववत नभई कानूनको सही रुपमा प्रयोि 
िनुधपदधछ।  

५.२.  आफ्नो पदलाई तोवकएको कायधवववरण बमोचिमको कायध गनष्पक्ष, स्वतन्त्र र 
कानूनसंित ढंिले सम्पादन िनुधपदधछ ।  

५.३.  कुनै पगन प्रकारको मोलाहीिा, पक्षपात वा पूवाधग्रह नराखी राि र िनताको बहृिर 
वहतलाई प्राथगमकता ठदई आफ्नो पदीय कतधव्यको पालना िनुधपदधछ ।  

५.४.  पूवध स्वीकृगत नगलई ववदा नबस्न,े तोवकएको समयमा कायाधलयमा आउने र 
तोवकएको समयावगधभर कायाधलयमा रही अनशुागसत भई कामको उदे्दश्यलाई ध्यानमा राखी 
इमान्दारी, तत्परता, दक्षता एवं सवियताका साथ काम िनुधपदधछ । साथै आवश्यकता पदाध 
सावधिगनक ववदा वा कायाधलय समय अचघ/पगछको समयमा पगन उपचस्थत रही तोवकएको कायध 
सम्पादन िनध सदैव तत्पर रहन ुपदधछ ।  

५.५.  पदीय प्रगतष्ठाको हैगसयतले वा कतधव्य पालनाको गसलगसलामा आफूलाई प्राप्त सूचना 
आफ्नो वा अरुको गनिी लाभ वा स्वाथधको गनगमि उपयोि िनध हुूँदैन ।  

५.६.  सेवा सम्बन्धी कानूनिारा तोवकएको आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको पूणध रुपमा 
पालना िनुधपदधछ ।  
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५.७.  आफ्नो मातहतका कमधचारीहरुलाई कानून ववपरीत र िबरिस्ती गनिी काममा 
लिाउन ु     हुूँदैन।  

५.८.  कायाधलयको प्रगतष्ठा अगभववृर्द् िनध सामूवहक उिरदावयत्वको भावनालाई आत्मसात 
िनुधपदधछ।  

५.९.  कमधचारीले िोप्य राख्नपुने फायल, चचिी पत्र, सरकारी गनणधय, काििात, छलफलमा 
व्यि भएका ववषयवस्तहुरु, अगभलेख अनागधकृत रुपमा कसैलाई देखाउन वा सांकेगतक रुपमा 
प्रकट िनध वा सावधिगनक िनुध हुूँदैन ।  

५.१०. कायाधलयमा भएका छलफल, गनणधयका लागि प्रस्ततु प्रस्तावहरुका सम्बन्धमा कायध 
सम्पादनमा बाधा पने िरी अनागधकृत व्यचिलाई िानकारी ठदने वा प्रचार प्रसार िनुध हुूँदैन।  

५.११. आफ्नो कायधक्षेत्रमा कायधसम्पादन िदाध हागसल भएका ज्ञान, सीप, सूचना एवं 
िानकारी प्रचगलत  कानूनको अगधनमा रही सहकमी कमधचारी समक्ष आदान प्रदान िनुध पनेछ ।  

५.१२  आन्तररक वा वैदेचशक अध्ययन, तागलम, सम्मेलन, िोष्ठी, अध्ययन भ्रमण आठदबाट 
स्वदेश फकेपगछ सो सम्बन्धमा एक हप्तागभत्र मन्त्रालय एवं आफू कायधरत गनकायमा गलचखत 
प्रगतवेदनका साथै हागसल भएका ज्ञान, सीप र अनभुव सहकमी कमधचारी समक्ष अनभुव आदान 
प्रदान िनुध पनेछ ।  

५.१३. आफ्नो पद अनकूुलको ज्ञान, सीप हागसल िरी तोवकएको काम प्रभावकारी र 
दक्षतापूवधक   सम्पादन िनध सधैँ प्रयत्नशील रहन ुपदधछ ।  

५.१४  कमधचारीले रािनीगतक दलहरुको पक्ष वा ववपक्षमा कुनै वटका–वटप्पणी िनुधहुूँदैन 
।  

५.१५  कायाधलय पररसर र सूचना पाटीमा टाूँगसएका आगधकाररक सूचना च्यात्न, केरमेट 
िनध, नि िनुध हुूँदैन साथै अनागधकृत रुपमा पोिर पम्पलेट टाूँस्न समेत हुूँदैन ।  

५.१६  कमधचारीले अनसुन्धान, छानगबनमा खवटएको अवस्थामा सत्य तथ्य पिा लिाई, सो 
को प्रि रुपमा वकटानी प्रगतवेदन सवहतको सझुाव तोवकएको गनकायमा पेश िनुधपनेछ साथै 
छानगबनसूँि सम्बचन्धत व्यचि, संस्था, ववषयहरुमा अवाचन्छत गमलेमतो िरी छानगबन कायधलाई 
प्रभाववत पाने कायध िनध िराउन हुूँदैन ।  

५.१७  कमधचारीले कायाधलय समयमा तोवकएको पोशाक र पररचय-पत्र अगनवायध लिाउन ु
पनेछ ।  
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५.१८  कमधचारीले सेवा अवगधमा आफ्नो स्वाथधका ववषयमा कसैमागथ अवाञ्छनीय, बावहरी 
वा अनचुचत प्रभाव पाने वा प्रभाव पानध खोज्ने कायध िने छैनन ्।  

५.१९  कुनै पगन कमधचारीले अचशि, अस्वाभाववक, गनन्दनीय र गनदधयी प्रकृगतको आचरण 
िने छैनन ्।  

५.२०  सबै कमधचारीले आफ्नो पद र गनयचुिलाई उच्च सम्मानका साथ गलन ुपनेछ ।  

५.२१  प्रत्येक कमधचारी अन्य कमधचारीलाई प्राप्त गनठदधि दावयत्व प्रगत सचेत रहनेछन ् र 
प्रचगलत कानून बमोचिम बाहेक एक अकाधको चिम्मेवारीमा प्रभाव नपने िरी वा अगधकारमा 
अगतिमण नहनुे िरी कायध िनध सचेत रहनेछन ्।  

५.२२  सेवाप्रवाहका सम्बन्धमा सावधिगनक र व्यचिित सरोकारका गबषयमध्ये कुनै एक 
गबषय छनौट िनुधपने अवस्था आएमा सावधिगनक सरोकारका गबषयहरुलाई प्राथगमकता ठदनपुनेछ ।  

५.२३  चिम्मेवारी गनचश्चत िररएको गनिामती कमधचारी चिम्मेवारी हस्तान्तरण पगछ मात्र 
दावयत्वबाट मिु हनुेछ ।  

 ६. सेवाग्राही प्रगतको व्यवहार  

६.१.  कायाधलयको कामसूँि सम्बचन्धत सबैलाई समान र मानवीय व्यवहार िदै वरृ्द्, 
अशि/अपाङ्गता भएका, असहाय एवं िन्ि पीगडतहरुलाई प्राथगमकतामा राखी सेवा प्रदान िनुध 
पदधछ । लैवङ्गक वा अन्य कुनै आधारमा कुनै व्यचिउपर ववभेदिन्य व्यवहार िनध हुूँदैन ।  

६.२. नािररकहरुको पीरमकाध र असवुवधा हटाउन सदैव तत्पर रहन ुपदधछ ।  

६.३. आफू बहाल रहेको गनकाय र सो अन्तिधतका कायाधलयको काम कारवाही र 
कायधसम्पादन सम्बन्धी कायधववगधलाई गनरन्तर रुपमा सधुार िदै सवधसाधारणलाई गछटो, छररतो र 
िणुस्तरीय सेवा प्रदान िनध प्रयत्नशील रहन ुपदधछ ।  

६.४.  कायधसम्पादनमा वढलाससु्ती िरी सेवाग्राहीलाई दःुख ठदने र काम िररठदए 
वापत िैरकानूनी लाभ गलने िस्ता कायधहरुबाट सदैव अलि रहन ुपदधछ ।  

६.५.  कुनै सेवा प्रवाह पूरा हनु समय लाग्ने भए सोको लाग्ने अवगध र नहनुे भए 
हनु नसक्नाको कारण सेवाग्राहीलाई तत्काल र स्पि िानकारी िराउन ुपदधछ ।  

६.६  अपाङ्गतायिु, एड्सबाट प्रभाववत व्यचि लिायतका सेवाग्राहीलाई मानगसक पीडा, 
अमयाधठदत व्यवहार र हीनताबोध हनुे बोलीबचन र व्यवहार िनुध हुूँदैन ।  

६.७  कुनै पगन कमधचारीले िातीय, क्षेत्रीय, लैवङ्गक वा साूँस्कृगतक ववषयलाई गलएर 
कसैलाई पगन भेदभाव िनुध हुूँदैन ।  
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७. पारदशी व्यवहार  

७.१.  कमधचारीले आफ्नो कायाधलयबाट प्रदान िररने सेवा, सवुवधा आपूगतध िराउने वा 
उपलब्ध िराउने सामग्री वा गनमाधण कायध सञ्चालन िराउने भए सोको कारण पषु्ट्याई, सो सम्बन्धी 
तौरतररका र गनणधय प्रविया तथा नगतिालाई पारदशी बनाउन ुपदधछ ।  

७.२.  राविय वहतको दृविले र कानून बमोचिम िोप्य राख्नपुने ववषय बाहेक अन्य ववषयमा 
नािररकको ससूुचचत हनुे अगधकारको कदर िनुध पनेछ ।  

७.३  सेवा सवुवधा उपलब्ध िराउने, सामग्री आपूगतध िने, वस्त ुवा सेवा खररद िने वा 
सबै वकगसमका गनमाधण कायध सञ्चालन सम्बन्धी तौरतररका र त्यसको गनणधय प्रविया पारदशी 
बनाउन ुपदधछ ।  

७.४  कमधचारीले गनयमानसुार स्वीकृगत गलई परामशध सेवा सम्बन्धी कायध िरेकोमा कुन 
ववषयमा र कगत पररमाणमा सो कायध िरेको हो, सोको वावषधक रुपमा आफ्नो तालकु गनकायमा 
िानकारी िराउन ुपदधछ ।  

७.५  सबै कमधचारी छररतो, पारदशी र प्रभावकारी व्यवस्थापनको स्थापना र ववकासका 
लागि प्रगतबर्द् रहनेछन ्।  

७.६  कायाधलयबाट सावधिगनक रुपमा प्रवाह िनुधपने सूचनाहरु कायाधलय प्रमखु, तोवकएका 
पदागधकारी, प्रविा वा सूचना अगधकारी माफध त मात्र प्रवाह हनुेछन ्।  

८. पेशाित मयाधदाको पालना  

८.१  पेशाित दक्षता र समपधण अगभववृर्द् िनध आफ्नो कायधक्षेत्रसूँि सम्बचन्धत ववषयको 
अध्ययन, तागलमप्रगत उत्सकु भई अद्यावगधक ज्ञान र सीपबाट ससूुचचत हनु ुपदधछ ।  

८.२  आफ्नो उिरदावयत्व र िवाफदेहीता पालना िनध गनरन्तर प्रयास िनुधपदधछ ।  

८.३  अचख्तयारवालाको स्वीकृगत वेिर ववदेशी दाता, संघसंस्थासूँि अध्ययन, अनसुन्धान, 
तागलम, भ्रमणका लागि व्यचिित तवरले कायध िनध हुूँदैन ।  

८.४  कमधचारीले आफ्नो स्वाथध बाचझने िरी कुनै व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
लिानी वा साझेदारी िनुध हुूँदैन ।  

८.५  आफूलाई कमधचारीको हैगसयतले थाहा भएका कायाधलय सम्बन्धी वा सरकारलाई 
क्षगत हानी पगु्ने संवेदनशील सूचनाहरु सम्बचन्धत गनकाय बाहेक अन्यत्र िानकारी वा प्रचार प्रसार 
िनध हुूँदैन ।  
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८.६  प्रदेश सरकार तथा आफू कायधरत कायाधलयको प्रगतष्ठामागथ आूँच पगु्न े िरी 
िानािान कुनै प्रकारको वटका-वटप्पणी वा आलोचना, लेख रचना प्रकाशन िनध वा सावधिगनक िनध 
वा अन्य रुपमा कुनै अगभव्यचि ठदन ुहुूँदैन ।  

८.७  भ्रमण आदेशमा खवटएकोमा सो सम्बन्धी प्रगतवेदनको एक प्रगत सम्वचन्धत गनकायमा 
पेश िनुध पदधछ ।  

८.८  कमधचारीको हैगसयतबाट कायाधलय वा आफ्नो काम सम्बन्धी अनसुन्धानबाट प्राप्त 
िानकारी/नगतिालाई पगछसम्म उपयोि हनुसक्ने िरी अगभलेखको लागि अगधकार प्राप्त अगधकारी 
समक्ष पेश िनुधपदधछ ।  

८.९ कमधचारीहरुले वफल्ड वा प्रयोिशालामा अध्ययन अनसुन्धान िदाध यथासम्भव 
बहउुपयोि तथा संरक्षणका उपाय अवलम्बन िनुध िराउन ुपनेछ साथै सो िममा प्रयोि भईसकेका 
फोहोरमैला सरुचक्षत ववसिधन िनुध िराउन ुपदधछ ।  

८.१०  कमधचारीहरुले गनयमानसुार सरुवा भएको िाउूँमा निाने गनयतले पेशाित सङ्गिन, 
रािनैगतक दलका प्रगतगनधी वा अन्य कुनै व्यचिहरुको आडमा व्यवस्थापनलाई दबाव ठदने वा 
प्रभावमा पाने कायध िनुध हुूँदैन ।    

८.११  कमधचारीले कायाधलय बाहेकको समय उपयोि िरी कुनै परामशध सेवा वा अन्य कुनै 
काम िरे वापत पाउने रकम बैंक खातामा प्राप्त िने र सोमा हनुे करकट्टीमा आफ्नो स्थायी लेखा 
नम्बर उपलब्ध िराई व्यवचस्थत िनध सहयोि िनुधपने छ।  

९ आगथधक अनशुासन र स्वच्छता 

९.१. कायाधलयको कामसूँि सम्बचन्धत कुनै पगन व्यचि वा गनकायबाट निद, चिन्सी 
आठद उपहार ग्रहण िनध हुूँदैन ।  

९.२.  सावधिगनक कोषबाट व्यय हनुे वकगसमको काम िदाध ऐन, गनयम र औचचत्य समेत 
ववचार िरी गमतव्यवयतापूवधक कायध िनुधपदधछ ।  

९.३.  सावधिगनक संस्थालाई कानून बमोचिम गतनुधपने, फछधयौट िनुधपने वा बझुाउनपुने 
रकम, कर, दस्तरु, दण्ड िररवाना वा महसलु समयमै बझुाउन ुपदधछ ।  

९.४.  आफू वा आफ्नो पररवारका सदस्यबाट समेत सावधिगनक कोष र अरु साधनस्रोत 
लिायत सावधिगनक सम्पचिको दरुुपयोि हनु ठदन ुहुूँदैन ।  

९.५.  सावधिगनक सम्पचि रािनीगतक दल वा रािनीगतक दलका कुनै पगन कायधिमका 
लागि प्रयोि िनध ठदन ुहुूँदैन ।  
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९.६  सरकारी कायधसूँि सम्बचन्धत प्रयोिनमा तथा पदीय हैगसयत प्राप्त सवुवधा बाहेक वा 
कतधव्य पालनामा ववचलन आउने िरी सरकारी साधन, सञ्चार उपकरण वा श्रोत अन्य प्रयोिनमा 
प्रयोि िनुधहुूँदैन ।  

१०. सामाचिक तथा साूँस्कृगतक मूल्य/मान्यताको संरक्षण 

१०.१  बालवववाह, बहवुववाह, छुवाछूत र बोक्सा बोक्सी भनी आरोवपत िने िस्ता 
सामाचिक मूल्य र मान्यता ववपरीतका कायध िनध हुूँदैन ।  

१०.२  कुनै पगन वकगसमका यौनिन्य दवु्यधवहारमा संलग्न हनु ुहुूँदैन ।  

१०.३  सावधिगनक सम्पचिको ववनाश, वन, वन्यिन्त ुएवं वातावरण ववनाशमा संलग्न हनु ु
हुूँदैन ।  

१०.४  अरुको लागि उदाहरण बने्न िरी आफ्नो गनिी िीवनलाई समेत सादा, सरल र 
मयाधठदत बनाउन ुपदधछ ।  

१०.५  कायाधलयप्रगत िनववश्वास अगभववृर्द् िनध आफ्नो व्यावसावयक तथा गनिी िीवनमा 
उच्चस्तरको आचरण प्रदशधन िरी समािमा उदाहरणीय रुपमा प्रस्ततु हनुे प्रयास िनुध पदधछ ।  

१०.६  कमधचारीले सबै धमध, िात-िागत, भाषा-भेष एवं सामाचिक मूल्य मान्यता प्रगत समान 
सद्भाव राख्नपुदधछ ।  

१०.७  आफ्नो पदीय दावयत्त्व गनवाधह िने गसलगसलामा र समािको सदस्यको हैगसयतमा 
रहूँदा समेत सामाचिक मयाधदा भंि हनुे वा शाचन्त भंि हनुे कायध िनुध हुूँदैन ।  

१०.८  कायाधलय समयमा प्रचगलत कानूनबाट गनषगेधत कुनै पगन पदाथध तथा मादक पदाथध, 
धमु्रपान, सगुतधिन्य पदाथध प्रयोि िनध हुूँदैन ।  

१०.९  भोिभतेर िस्ता कायधिम आयोिना िदाध कानून र भएका गनणधयहरुको ममध अनरुुप 
िनुध पनेछ ।  

११. सावधिगनक वहत र सम्पचिको सम्वर्द्धन 

११.१  कमधचारीले सावधिगनक सम्पचिको क्षगत, प्राकृगतक वातावरण ववनाश, सावधिगनक 
वहतमा खलल पगु्ने काम कसैले िरेको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा थाहा पाएमा तरुुन्त त्यस्तो 
दरुाशयपूणध कायधलाई रोक्न वा रोक्न लिाउन आवश्यक प्रयास िनुध पनेछ।  

११.२. कमधचारीले कुनै व्यचि वा समूहले कुनै पगन वकगसमको आपरागधक िगतववगध वा 
अपरागधक वियाकलापमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला पारेमा यथाशक्य गछटो सम्बचन्धत अगधकारी 
समक्ष त्यसको सूचना ठदन ुपनेछ ।  
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११.३ आफ्नो कायधकक्षबाट बावहर िाूँदा कायधकक्षमा प्रयोि भइरहेका कम्यटुर, बिी, 
वहटर, एयर कचण्डसनर, पंखा आठद बन्द िरेर मात्र िान ुपदधछ ।  

११.४  कायाधलयमा कम्प्यटुरमा खेल खेल्ने, संगित बिाउने िस्ता कायध िनुध हुूँदैन ।  

१२. गनदेशनको पालना िनुधपने  

१२.१  कमधचारीले अनशुासनमा रही आफ्नो पदीय दावयत्व र कतधव्य इमान्दारीतापूवधक पूरा 
िनुधपदधछ।  

१२.२  सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मागथको अगधकृतले ठदएको कानून 
बमोचिमको गनदेशनलाई शीघ्रताका साथ पालना िनुधपदधछ ।  

१३. कमधचारीका आचरण ववपरीतका कायध नमागनन े 

यस आचारसंवहतामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेचखएको भएता पगन देहायका कायधलाई 
कमधचारीको आचारसंवहता ववपरीतका कायध मागनने छैनन ्।  

१३.१ कायाधलयको काम कारवाहीमा प्रगतकूल प्रभाव नपने िरी आफूले ववशेषज्ञता हागसल 
िरेको ववषयमा गलचखत वा मौचखक परामशध र प्रवचन ठदन तथा अध्ययन, अनसुन्धान र स्वीकृगत 
गलई अध्यापन िने ।  

१३.२  कायाधलयको काम कारवाहीमा प्रगतकूल प्रभाव नपने िरी सावहत्य, संिीत, कला, 
संस्कृगत, खेलकूद, ज्ञान, ववज्ञान, प्रववगध, मनोरञ्जन सम्बन्धी र पेशाित एवं सामाचिक संस्थाहरुमा 
सदस्य हनु र त्यस्ता मञ्चहरुमा सहभािी हनुे ।  

१३.३  प्रदेश सरकारको नीगत, उदे्दश्य, कायधिम, कामकारवाही एवं िोपनीयतामा प्रगतकूल 
असर नपने खालका लेख, रचना प्रकाशन िने ।  

१३.४  नेपाल सरकार, कानून बमोचिम स्थावपत बैंवकङ्ग एवं वविीय संस्था तथा सावधिगनक 
कम्पनीहरुले सावधिगनक रुपमा िारी िरेको ऋणपत्र, बचतपत्र, शेयर खरीद वववि िने वा लाभांश 
गलन,े तर त्यस्तो कायध कायाधलय समयगभत्र र कायाधलयको कम्प्यटुर ईन्टरनेट लिायतका सवुवधा 
प्रयोि िरी िनुध हुूँदैन ।  

 

पररच्छेद– ३ ववववध 

१४. आचारसंवहताको अनिुमनः यस आचारसंवहताको पालना सम्बन्धी अनिुमन देहाय 
बमोचिमका पदागधकारीबाट िररनेछ ।  
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१४.१  रािपत्रावङ्कत ववचशि शे्रणीको अगधकारी वा प्रमखु सचचवको हकमा मखु्यमन्त्रीबाट,  

१४.२  सचचव तथा अगधकृतस्तर एघारौं तहसम्मका कमधचारीहरुको हकमा सम्बचन्धत मन्त्री 
वा सम्बचन्धत आयोि गनकायको प्रमखुबाट  

१४.३ रा.प.ठितीय शे्रणी वा अगधकृतस्तर दशौं तहसम्मका कमधचारीहरुको हकमा 
मन्त्रालयका सचचव वा गनिले तोकेको अगधकृतबाट ।  

१४.३  अन्य कमधचारीको हकमा सम्बचन्धत कायाधलय प्रमखुले अनिुमन िरी ववभािीय 
प्रमखु वा मन्त्रालयका सचचव समक्ष प्रगतवेदन पेश िने ।  

१५. गनकासा भए बमोचिम हनुे 

यो आचारसंवहता पालना सम्बन्धी ववषयमा कुनै दवुवधा उत्पन्न भएमा कमधचारीहरुले 
कायाधलय प्रमखु समक्ष, कायाधलय प्रमखुले मन्त्रालयका सचचव समक्ष र सचचवले मन्त्री समक्ष 
परामशध िरी गनकासा भए बमोचिम हनुेछ ।  

१६. प्रचगलत कानून बमोचिम हनुे 

(क) यो आचारसंवहतामा लेचखएका कुनै कुरा गनिामती सेवा ऐन, २०४९, गनिामती सेवा 
गनयमावली, २०५०, प्रदेश गनिामती सेवा ऐन, २०७७, प्रदेश गनिामती सेवा गनयमावली, २०७९ 
तथा अन्य प्रचगलत कानूनसूँि बाचझएमा सो बाचझएको हदसम्म प्रचगलत कानूनमा लेचखएको कुरा नै 
मान्य हनुेछ ।  

(ख) प्रधानमन्त्री तथा मचन्त्रपररषदको कायाधलयवाट िारी भएको सावधिगनक पद धारण 
िरेका रािसेवक कमधचारीहरुको आचारसंवहता, २०६८ समेत पालना िनुध सबै रािसेवक 
कमधचारीहरुको दावयत्व हनुेछ ।  

१७. मूल्याङ्कनका आधार सम्बन्धी व्यवस्था 

यस आचार संवहताको पालना वा उलिन हरेक कमधचारीको कायध सम्पादन मूल्याङ्कनको 
आधार हनुेछ।  

१८. आचारसंवहतामा थपघट हनुे 

प्रदेश सरकारबाट यस आचारसंवहतामा थपघट र समय सापेक्ष सधुार िदै लगिने छ।  
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अनसूुची ४ 

मधेश प्रदेश सरकारबाट सशुासन प्रवर्द्धनका लागि सझुाव पेश िनध  उच्चस्तरीय 
सगमगत ििन भएको पत्र  
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