
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, असाय 19 गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क 5(क)  

बाग 3 

प्रदेश सयकाय 

भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
 

प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्को तभतत 2077/3/19 को तनणामानसुाय 

प्रदेश सयकाय (कामा ववबाजन) तनमभावरी, 2074 को तनमभ ७ रे 
ददएको अतधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे उक्त तनमभावरीको 
अनसूुची-2 भा देहाम फभोशजभ हेयपेय गयेकोरे मो सूचना प्रकाशन 
गरयएको छ । 
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1. अनसूुची -2 को,  
(क)  खण्ड 2 भा आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारमको 

कामा शजम्भेवायी अन्त्तयगत यहेको तस.नॊ. 42 ऩतछ देहामका 
तस.नॊ. थऩ गरयएको छ्-  

"43. प्रदेश ववधेमक, अध्मादेश, तनमभ, आदेश तथा 
 प्रदेश सयकायफाट जायी हनुे तनदेशशका, 
 कामाववतधको सहभतत 
44.  प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन हनुे सूचनाको 
 सम्ऩादन 
45.  प्रदेश कानूनको प्रकाशन य ववतयण 
46.  प्रदेश सयकायराई आवश्मक ऩने कानून  तथा 
 कानूनी तरखतको अनवुाद 
47.  कानूनको एकीकयण य सॊवहताकयण 
48.  नेऩार सयकायको सहभतत तरई प्रदेश 
 भशन्त्त्रऩरयषद्रे गयेको आतथाक तथा औद्योतगक 
 ववषमका कयायजन्त्म सम्झौताको अतबरेशखकयण, 
 प्रकाशन" 

(ख) खण्ड 5 भा साभाशजक ववकास भन्त्त्रारमको कामा शजम्भेवायी 
अन्त्तयगत यहेको तस.नॊ. ४९ ऩतछ देहामका तस.नॊ. थऩ 
गरयएको छ्- 
"50.  प्रदेशस्तयभा ववऻान प्रववतधको ववकास तथा 
 ववस्ताय, सो सम्फन्त्धी तथ्माङ्क सॊकरन, प्रशोधन 
 य सवेऺण य जनशशक्त ववकास य उऩमोग 
51.  वैऻातनक अध्ममन अनसुन्त्धान एवॊ ववऻान य 
 प्रववतधको आववष्काय, उन्नमन य ववकास 
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52.  ववऻान सॊग्रहारम य प्रानटेोरयमभको स्थाऩना, 
 सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
53.  श्रतभक एवॊ श्रतभकको सभाशजक सयुऺा तथा टे्रड 
 मतुनमन सम्फन्त्धी प्रादेशशक नीतत, कानून, 
 भाऩदण्ड य तनमभन 
54.  श्रभशशक्त, श्रभ फजाय सम्फन्त्धी अध्ममन, 
 अनसुन्त्धान य श्रभशशक्त मोजना 
55.  औद्योतगक वववाद सभाधान, श्रभ सम्फन्त्धभा सधुाय 
 य न्त्मावमक तनरुऩण 
56.  योजगाय प्रवर्द्ान सम्फन्त्धी प्रादेशशक नीतत, कानून 
 तथा भाऩदण्ड तजुाभा, कामाान्त्वमन य तनमभन 
57.  कामास्थर सयुऺा, कायखाना तनयीऺण तथा 
 तनमभन" 

(ग) खण्ड 6 उद्योग, ऩमाटन, वन तथा वातावयण भन्त्त्रारमको 
कामा शजम्भावायी अन्त्तयगत यहेको तस.नॊ. 68 ऩतछ देहामका 
तस.नॊ. थऩ गरयएको छ्- 

"69.  ववश्व सम्ऩदाभा ऩयेका स्भायक य ऩयुाताशववक 
 भहत्त्वका स्थर सम्फन्त्धी 
70.  बाषा, तरऩी, सॊस्कृतत, रतरतकरा य धभाको 
 सॊयऺण य प्रमोग सम्फन्त्धी प्रादेशशक नीतत, 
 कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना तजुाभा, कामाान्त्वमन 
 य तनमभन 
71.  ऐततहातसक, धातभाक, साॉस्कृततक एवॊ करा य 
 वास्त ु करावभक दृविकोणरे भहत्त्व फोकेका 
 प्रादेशशकस्तयका दयवायहरुको सॊयऺण, सम्बाय, 
 अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा व्मवस्थाऩन 
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72.  प्रादेशशकस्तयभा सॊग्रहारमको स्थाऩना, सञ्चारन 
 तथा व्मवस्थाऩन 
73.  प्रदेशस्तयका ऩयुाताशववक भहववका स्थर, 
 ऐततहातसक य धातभाक साॉस्कृततक सम्ऩदा, प्राशचन 
 स्भायक, सॊग्रहारम, गढी, साॉस्कृततक धयोहय 
 सम्फन्त्धी नीतत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना 
 तजुाभा, कामाान्त्वमन य तनमभन एवॊ सॊयऺण, 
 सम्बाय, अध्ममन, अनसुन्त्धान, उवखनन तथा 
 ऩनुतनाभााण 
74.  धभा, ऩयम्ऩया य गीु  अन्त्तगात चतरआएका 
 ववतबन्न जात्रा, ऩवाहरुको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
75.  सॊस्कृततको ववकास सम्फन्त्धी नीतत तथा कानून 
 तजुाभा, कामाान्त्वमन य तनमभन" 

(घ) खण्ड 5 को साभाशजक ववकास भन्त्त्रारमको कामा 
शजम्भेवायी अन्त्तयगत यहेको तस.नॊ. 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49 य खण्ड 6 को उद्योग, ऩमाटन, वन तथा 
वातावयण भन्त्त्रारमको कामा शजम्भेवायी अन्त्तयगत यहेको 
तस.नॊ. 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 
शझवकएको छ ।  

 
 
   आऻारे, 
बतगयथ ऩाण्डेम 

     प्रदेश सयकाय सशचव 
 

 

 

 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु. 5।- 


