संघीयता कायाान्वयन तथा प्रशासन पन
ु संरचनाका ऱागि ववभिन्न मन्राऱयहरुऱे
हाऱसम्म सम्पादन िरे को कायाहरुको सारांश
(Summary of Stock-taking report)
1. अथथ भन्त्रारम



११ वटा ववधमक तर्जभ
थ ा गनथ ननदे शक सनभनत , कामथदर य Task forceगठन बई कामथ
बइयहे को ।



प्राववनधक सनभनत भापथत् कभथचायी सभामोर्न खाका तमाय गयी MOGAऩठाइएको ।



Functional Analysisबई आएऩनि कामथ नतव्रता हजने।

2. भहारे खा ननमन्त्रकको कामाथरम



अध्ममन गनथ सनभनत गठन बएको।



सॊ घीम प्रान्त्तीम य स्थानीम तहका कामथहरु ऩवहचान बएको ।



आनथथक प्रशासन, सॊ चचत कोष सॊ चारन सम्फन्त्धभा गनजऩ
थ ने व्मवस्थाहरु ऩवहचान गरयएको ।



कभथचायी प्रशासन/सभामोर्न Line Ministriesको सॊ ख्मा य स्वरुऩ फभोचर्भ ननधाथयण हजने।

3. आऩूनतथ भन्त्रारम



O&Mसनभनत गठन बई कामथ प्रायम्ब बएको ।



भौर्जदा ऐन, नीनत एवॊ ननमभहरु ऩजनयावरोकन कामथ प्रायम्ब बएको।

4. उद्योग भन्त्रारम



७ वटा प्रदे शभा यहे को उद्योगहरु ववतयण अवस्था अध्ममन गरयएको ।



उद्योग सम्फन्त्धी सॊ घीम प्रान्त्तीम य स्थानीम तहका कामथसूची ववबार्न गरयएको ।



भौर्जदा य अऩेचऺत र्नशचिको ऩवहचान बएको



कभथचायी व्मवस्थाऩनको खाका, तरयका ऩवहचान गरयएको ।
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5. कानून, न्त्मामतथा सॊ सदीम भानभरा भन्त्रारम



१९३ वटा ऐनहरुराई सॊ ववधान अनजरुऩ फनाउन ऩेश बएको ववधेमक ऐनको रुऩभा र्ायी
बएको ।



५ वटा ववधेमक तर्जभ
थ ा गनथ सै द्धाचन्त्तक सहभती नरई भस्मौदा तमाय गरयएको ।



कभथचायी सभामोर्न यव्मवस्थाऩनको अवधायणा तमायी शजरु गरयएको।कानून ननभाथणको
सैद्धाचन्त्तक सहभती नरई तमायी अवस्थाभा यहे को।



प्रदे श न्त्माम सेवा आमोग गठनको अवधायण ऩर तमाय ऩारयएको ।



सॊ ववधान कामाथन्त्वमन गनथ आवश्मक कानूनको ऩवहचान, प्राथनभकीकयण, तर्जभ
थ ा य भूल्माङ्कन
गनथ ७ सदस्मीम ननदे शक सनभनत गठन बएको ।



प्रादे चशक उच्च अदारत स्थाऩना गनथ तमायी गरयएको ।



१३८ ववषमभा फनाउनजऩने आवश्मककानून ऩवहचान गयी

कामथ बै यहे को । प्रथभ चयण -

७१, दोस्रो-३६, तेस्रो-२४ वटा कानजन ननभाथण गने गयी प्राथनभवककयण गरयएको ।


नेऩार सयकाय भचन्त्रऩरयषद्को २०७२/९/३ को ननणथमफाट एक ववऻ सभूह ननमजि
गरयएको ।

6. कृवष ववकास भन्त्रारम



कृवष तथा खाद्य भन्त्रारम नाभाकयण गनथ नसपारयस गरयएको ।



केन्त्र, प्रदे श य स्थानीम तहसम्भ सॊ गठन सॊ यचना, र्नशचि य कामथ प्रवाह ढाॉचा प्रऺेऩण
गरयएको ।(१००० वटा स्थानीम ननकाम यहने अनजभान गरयएको)

7. खानेऩानी तथा सयसपाई भन्त्रारम



PREPARE फाट खानेऩानी ऺेरको कामथगत ववश्लेषण सम्ऩन्न बएको ।



प्राववनधक सनभनतफाट सॊ घीमता कामाथन्त्वमन तमायी कामथ प्रायम्ब गरयएको ।
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8. गृह भन्त्रारम



Functional Analysis सम्ऩन्न बएको ।



प्रस्ताववत सॊ गठन सॊ यचना य र्नशचि प्रऺेऩण गरयएको ।

9. र्र तथा उर्ाथ आमोग



एवककृत र्रस्रोत नीनत य कानून नन

भाथणको गृहकामथ शजरु बएको , र्सका रानग एक

सनभनत गठन बई सॊ घीम सॊ यचनाभा र्र तथा उर्ाथ सम्फन्त्धी कामथका रानग आवश्मक
ऩजनसॊ यचनाका रानग गृहकामथ आयम्ब गरयएको।
10. ननवाथचन आमोग



आमोगको सॊ यचना केन्त्र , प्रदे श य चर्ल्रा तह सम्भ ऩज-माउने गयी सॊ गठन सॊ यचना य
र्नशचि प्रऺेऩण गरयएको ।

11. नेऩार ट्रष्टको कामाथरम



केन्त्रीम/सॊ घीम ट्रष्टकै रुऩभा यहने , कजनै ठोस ऩरयवतथन र्रुयी नबएको व्महोया रे खी
आएको ।

12. ऩशजऩॊऺी ववकास भन्त्रारम



सॊ घीमता कामाथन्त्वमनका रानग गरयनजऩने अध्ममन एवॊ तमायीको रानग कामथगत ववश्लेषण गनथ
सनभनत गठन गयी कामथ आयम्ब गरयएको ।

13. ऩययाष्ट्र भन्त्रारम



भन्त्रारमको De-concentrated unit प्रदे शस्तयभा यहनज ऩने नसपारयसका साथ भन्त्रारमको
कामथ य प्रदान गरयने सेवाको व्मवस्थाऩन सजधायका उऩामहरु ऩवहचान गरयएको ।
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14. मजवा तथा खेरकजद भन्त्रारम



२ वटा ऐनका केही दपाहरु सॊ शोधन एवॊभ ् ऩरयभार्थन गरयएको । दजईवटा ऩरयषद् नेऩार
स्काउट सवहत भन्त्रारम यहने बनी ऩवहचान गरयएको ।

15. यऺा भन्त्रारम



यऺा भन्त्रारम य नेऩारी सेनाको साॊगठननक ऩजनसॊ यचना अध्ममन गनथ कामथदर गठन
बएको ।



ननदे शक सनभनतफाट ननणथम गयाउनज ऩने ववषम नबएको बनी रे खी आएको।

16. वन तथा बू-सॊ यऺण भन्त्रारम



वन, वातावयण तथा वन्त्मर्न्त्तज भन्त्रारम नाभाकयण गयी सो कामथऺेर अनजसायको आवश्मक
र्नशचि प्रऺेऩण गरयएको ।



सॊ घीम य प्रादे चशक भन्त्रारम यहने गयी ऩवहचान बएको ।

17. वाचणज्म भन्त्रारम



सॊ घीमता कामाथन्त्वमन एवभ् ऩजन स्थाऩना कामथ सॊ चारन गनथ प्राववनधक सनभनत गठन बएको
साथै शासकीम सजधाय इकाई ऩनन गठन गरयएको ।



प्रत्मेक प्रदे शभा वाचणज्म कामाथरम यहनजऩने आवश्मकता ऩवहचान गरयएको ।

18. र्नसॊ ख्मा तथा वातावयण भन्त्रारम



सॊ घीमताभा र्ाॉदाको सॊ गठन सॊ यचना भस्मौदा तमाय गने कामथ बै यहे को ।

19. ववऻान तथा प्रववनध भन्त्रारम



सूचना तथा सॊ चाय प्रववनध सम्फन्त्धी कामथको रानग सॊ घ दे चख स्थानीम तहसम्भ सॊ यचना
फनाउने सम्फन्त्धी अध्ममन गयी अवधायणा तमाय ऩारयएको ।

20. बौनतक ऩूवाथधाय तथा मातामात भन्त्रारम



सॊ घीम य प्रादे चशक भन्त्रारम/ववबागको सॊ गठन सॊ यचना प्रस्ताव गरयएको ।
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21. भवहरा, फारफानरका तथा सभार्कल्माण भन्त्रारम



भन्त्रारम य भातहत ननकामको ऩजनस
थ ॊ यचना गयी सॊ गठन सॊ यचना तमाय गने तरयका
सजझाइएको ।

22. यावष्ट्रम सतकथता केन्त्र



प्रावनधक सनभनतफाट प्रायचम्बक प्रनतवेदन तमाय बएको।



सॊ घ य प्रदे श तहभा यावष्ट्रम सतकथताको कामथऺेर

, सॊ गठन सॊ यचना य र्नशचि प्रऺेऩण

गरयएको ।
23. रोक सेवा आमोग



रोकसेवा आमोगको सॊ घीम य प्रादे चशक स्वरुऩ सवहत कभथचायी सभामोर्न/व्मवस्थाऩन
गने सम्फन्त्धभा आमोगको धायणा सवहत सजझाव साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम ऩठाइएको ।



सॊ घीम सॊ यचना फभोचर्भको रोकसेवा आमोग ऐन, २०७२ भस्मौदा तमाय गयी ऩेश बएको
।



ऐन तर्जभ
थ ा गनथ ऩयाभशथदाता ननमजचि बएको ।

24. सॊ घीम भानभरा तथा स्थानीम ववकास भन्त्रारम



सॊ घीमता कामाथन्त्वमन गने सॊ बाववत तरयका य मोर्ना तर्जभ
थ ा कामथ बै यहे को ।



धाया २९५ (३) फभोचर्भको आमोगको

TOR य भाऩदण्ड तमाय गयी आमोगको कामथ

सहर्ीकयण बै यहेको ।


५ व टा सॊ वैधाननक आमोग गठ नको ववधेमक भस्मौदा तमाय गयी कानून

न्त्माम तथा

सॊ सदीम भानभरा भन्त्रारम ऩठाइएको ।


सॊ घीमता कामाथन्त्वमन सम्फन्त्धी ऐनहरुको भस्मौदा ऩरयभार्थन गनथ सहर्ीकयण सनभनत
गठन बै कामथयत यहेको ।



प्रदे शहरुभा यहेको Resource Profile तमाय गने कामथ बै यहे को ।
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स्थानीम ननकामभा कामथयत र्नशचि सभामोर्न प्रकृमा अध्ममन बइयहे को ।



प्रदे श यार्धानीभा हजनऩज ने न्त्मू नतभ भाऩदण्डका फाये भा अध्ममन गनथ

TOR तमाय गने कामथ

बइयहे को ।


NNRFC गठन सम्फन्त्धभा आवश्मक ववधेमक तमाय गनथ भद्दत ऩज-माउन ववत्तीम हस्तान्त्तयण
सम्फन्त्धभा ऩयाभशथदाताफाट अध्ममन गयाइएको ।



प्रदे श सबाफाट ऩरयत कानून

सम्फन्त्धभा ऩवहचान गयी सभम फद्ध रुऩभा भस्मौदा तमाय गनथ

कामथ मोर्ना तमायी गने कामथ अचन्त्तभ चयणभा यहे को ।
25. सहकायी तथा गरयवी ननवायण भन्त्रारम



सॊ घीमता कामाथन्त्वमन गनथ प्रादे चशक प्रोपाइर तमाय ऩाने कामथ सम्ऩन्न बएको ।



प्राववनधक सनभनतफाट कामथसूचचको कामथगत ववश्लेषण कामथ अगाडी फवढयहे को ।

26. सहयी ववकास भन्त्रारम



तीन तहकै सयकायभा भन्त्रारमको कामथऺेर ऩवहचान गयी सॊ गठनात्भक स्वरुऩ य
र्नशचि प्रऺेऩण गरयएको ।

27. साभान्त्म प्रशासन भन्त्रारम



५ २ ५ वटा ऺेरगत कामथगत ववश्लेषण सम्ऩन्न बइ प्रनतवेदन तमाय बएको ।
सॊ क्रभणकारीन व्मवस्थाऩन मोर्नाको अध्ममन प्रनतवेदन भस्मौदा अचन्त्तभ रुऩ ददने क्रभभा
यहेको ।



नेऩारको सॊ ववधानको धाया २८५ तथा ३०२ अनजरुऩ कानजन ननभाथण गने क्रभभा भस्मौदा
तमाय बएको ।



सॊ गठन तथा व्मवस्थाऩन सबे ऺण कामथववनध भस्मौदा तमायीको चयणभा यहे को ।

28. सावथर्ननक खरयद अनजगभन कामाथरम



प्रधानभन्त्री तथा भचन्त्रऩरयषद्को कामाथरमको ऩजनसॊ यचनाभा सभेवटनजऩने ।
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सावथर्ननक खरयद ऐन ननमभावरीभा हजने ऩरयवतथन ऩरयभार्थन अनजसाय मसकामाथरमको
कामथऺेर य सॊ गठन सॊ यचना तम हजने बनी रे खी आएको ।

29. नसॊ चाई भन्त्रारम



प्राववनधक सनभनत गठन बई कामथ प्रायम्ब बएको ।



ऩजनसॊ यचना सम्फन्त्धी खाका तमाय बएको ।

30. सॊ स्कृनत ऩमथटन तथा नागयीक उड्डमन भन्त्रारम



कामथववश्लेषण सम्ऩन्न बएको ।

31. श्रभ तथा योर्गाय भन्त्रारम



भन्त्रारम अन्त्तगथत ननकामहरुको सॊ घीम स्वरुऩको ढाॉचा तमाय गरयएको ।



व्मवस्थाऩन सवेऺण प्रवक्रमा शजरु गरयएको ।

32. यावष्ट्रम मोर्ना आमोग


सावथर्ननक ननर्ी साझेदायी केन्त्र स्थाऩना गयी कामथ सॊ चारन गने सम्फन्त्धभा गठन बएको सॊ गठन
तथा व्मवस्थाऩन

(O&M) सवे ऺण सनभनतरे या.मो.आ. को सचचवारमको सभग्र सॊ यचना सभेत

अध्ममन गयी यहेको य सो अध्ममन कामथ सॊ घीमता कामाथन्त्वमन गदाथको अवस्थाराई ध्मानभा याखेय
अगाडी फढाइएको ।


मस सचचवारम अन्त्तगथत केन्त्रीम तथ्माङ्क ववबागको ववबागीम दयफन्त्दी सॊ यचना सम्फन्त्धभा सॊ गठन
तथा व्मवस्थाऩन

(O&M) सबे ऺणका रानग सनभनत गठन नगयएको । उि सनभनतरे सभेत

प्रादे चशक सॊ यचना सभेत सम्फोधन गने गयी कामथ अगाडी फढाएको ।
33. सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारम


नेऩारको सॊ ववधान (२०७२), को धाया २८५ य धाया ३०२ को ऩरयनधनबर यही सोही सॊ ववधानभा
उल्रे चखत ववनबन्न अनजसूचीहरुको आधायभा भन्त्रारम य भातहत ननकामका सम्वद्ध ऩदानधकायी फीच
िरपर सभेत गयी मस भन्त्रारम य अन्त्तगथत ननकामहरुको सॊ गठन स्वरुऩ य कामथऺेर अनजसाय
हजने गयी प्रायचम्बक ननष्कषथ ननकानरएको ।
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३४ चशऺा भन्त्रारम


शैचऺक र्नशचि नफकास केन्त्रका कामथकायी ननदे शकको सॊ मोर्कत्वभा प्रानफनधक सनभनत गठन
बइ कामथ बइयहेको ।



सॊ नफधान फभोचर्भ सॊ घ प्रदे श य स्थाननम स्तयभा यहने ननकामहरु नत ननकामहरुको कामथऺेर
आवश्मक र्नशचिको ऩवहचान गयी सॊ गठन सॊ यचना प्रस्ताववत गरयएको ि ।
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