सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको
हक सम्वन्धी िनयमावली, २०६५ को िनयम ३ वमोिजम ूकािशत गिरएको
िववरण

(२०७७ ौावणदे िख २०७७ असोज)

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय,
ूदे श नं. १, िवराटनगर
२०७७ काितर्क

िबषय सूची
िस. नं.

िववरण

पेज नं.

१.

मन्ऽालयको ःव प र ूकृित ........................................................................ १

२.

मन्ऽालयको काम, कतर्व्य र अिधकार.............................................................. १

३.

मन्ऽालयको सं गठन सं रचना........................................................................... ३

४.

मन्ऽालयले ूदान गन सेवाह ........................................................................ ४

५.

मन्ऽालयबाट ूदान गिरने सेवा सम्वन्धी शाखा र िजम्मेवार अिधकारी....................... ४

६.

मन्ऽालयबाट सम्पािदत कायर्बमह .................................................................४

७.

आम्दानी खचर् तथा आिथर्क कारोबार सम्बन्धी अ ाविधक िववरण............................ ८

८.

सेवा ूा

९.

िनणर्य गन ूकृया र अिधकारी...................................................................... १७

१०.

मन्ऽालयका ूमुख र सूचना अिधकारीको िववरण............................................... १७

११.

मन्ऽालयको Website र Email Address.....................................................१७

१२.

गुनासो सु े अिधकारी................................................................................. १७

गदार् लाग्ने दःतुर र अवधी............................................................. १७

१.

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको ःव प र ूकृितः
आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय ूदे श नं . १, lj/f6gu/, ूदे श सरकारको नीित
िनमार्ण एवं

sfof{Gjog

गन िनकाय हो। ूदे श सरकारका] काम कारवाहीलाई सुव्यविःथत र

ूभावकारी वनाउन शािन्त सुरक्षा साथै ऐन-कानूनको मःयौदा तयार गg]{,

ljleGg dGqfnoaf6
/fo dfu eO{ cfPsf ljifodf ;xdlt k|bfg ug]{ nufotsf sfd o; dGqfnoaf6
;Dkfbg x'Fb} cfPsf] 5 . o;sf cltl/Qm ूदे श सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४
ले ूदान गरे को cGo िजम्मेवारी समेत सम्पादन गद आएको छ ।
२.

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको काम, कतर्व्य र अिधकारः
ूदे श सरकार (कायर्िवभाजन) िनयमावली, २०७४ का अनुसार आन्तिरक मािमला तथा कानून
मन्ऽालयको कायर् िजम्मेवारी यस ूकार रहे को छ
१.

.

ूदे श शािन्त सुरक्षा र सुव्यवःथा सम्वन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा तथा
कायार्न्वयन, िनयमन, सूचना सहकायर्,

२.

अित िविश

व्यिक्त, महत्वपूणर् भौितक सं रचना, सं वेदनिशल सावर्जिनक ःथल तथा

समारोहको सुरक्षा,
३.

सं घीय र ूदे श सुरक्षा िनकाय सँगको सम्पकर्, सम्वन्ध, सूचना आदान ूदान र समन्वय,

४.

सं घीय कानून वमोिजम ूदे श ूहरी सं चालन, व्यवःथापन र िनयमन,

५.

ूदे शिभऽको अपराध अनुसन्धान, सूचना सं कलन, रोकथाम, िनयन्ऽण तथा समन्वय,

६.

ऐन, अध्यादे श, िनयम र आदे शको तजुम
र् ा,

७.

sfनूनी

८.

ूदे श राजपऽमा ूकाशन हुने सूचनाको सम्पादन,

९.

कानूनको एकीकरण तथा सं िहताकरण

१०.

िनःशुल्क कानुनी सहायता,

११.

ूदे श सभा मािमलासम्वन्धी,

१२.

अन्तरार्ि य सीमा क्षेऽमा हुने अपराध र गितिविधको सूचना सं कलन, िव ष
े ण र उपयोग

राय तथf परामशर्,

तथा अन्तरार्ि य सीमा सुरक्षामा सहयोग,
१३.

आधारभूत मानव अिधकारको सं रक्षण, नागिरक ःवतन्ऽताको रक्षा तथा ूब र्नमा
सहयोग,
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१४.

ु ा तथा कैदीह को मानव
ूादे िशक कारागार तथा िहरासतको व्यवःथापन र सुरक्षा, थुनव
अिधकारको सं रक्षण र एक ूदे शबाट अक

ु ा वा कैदीको
ूदे शमा अिभयुक्त, थुनव

ःथानान्तरणसम्बन्धी,
१५.

सामुदाियक ूहरी,

१६.

ूदे शिभऽको सडक सुरक्षा र शािफक व्यवःथापन,

१७.

ूदे शिभऽ न्याियक र अधर् न्याियक िनकायले गरे का फैसला कायार्न्वयन,

१८.

ूदे शिभऽका गैरसरकारी सं घ, सं ःथाह को अिभलेख र समन्वय,

१९.

गुनासो र िववाद व्यवःथापन,

२०.

सं घीय मापदण्डबमोिजम हातहितयार, खरखजाना तथा िवंफोटक पदाथर्को िनयमन,

२१.

फौजदारी कायर्िविध कानूनको कायार्न्वयन,

२२.

अपराध तथा यातना पीिडतको पुनःथार्पना र क्षितपूितर्,

२३.

िनवारक नजरबन्द र ःथान हद सम्बन्धी,

२४.

अन्तरूदे श सम्बन्ध,

२५.

सरकारी ूयोजनका लािग जग्गा अिधमहण तथा सम्पि

ूाि

सम्बन्धी ूादे िशक नीित

तथा कानुन तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा जग्गा िववाद समाधान,
२६.

ःथानीय ूशासनको सन्चालन, व्यवःथापन र समन्वय,

२७.

पािरवािरक मािमला (िववाह, सम्पि

ु , धमर्पऽ
ु ी
हःतान्तरण, सम्बन्ध िवच्छे द, टु हरु ा, धमर्पऽ

ु
र् ा, कायार्न्वयन
उ रािधकार र सं यक्त
पिरवार) सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुम
र िनयमन,
२८.

िवपद व्यवःथापन, जोिखम न्यूनीकरण र िवप
र सं चालन, ःथानीय िवप
अनुसन्धान, िवप

ूितकायर्, ूादे िशक िवप

कोषमा सहयोग, तथ्या

कोष ःथापना

व्यवःथापन र अध्ययन तथा

जोिखम क्षेऽ नक्सांकन र बःती ःथानान्तरणसम्बन्धी ूादे िशक नीित,

कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन,
२९.

उपािध, सम्मान तथा िवभूषणको िसफािरस,

३०.

ूदे शःतरमा सावर्जिनक िबदा, उत्सव, उदीर् आिदको व्यवःथापन,

३१.

ूदे शःतरमा िदगो शािन्त व्यवःथापन तथा

न् बाट पीिडत तथा िवःथािपत व्यिक्तको

पुनःथार्पनासम्वन्धी,
३२.

सत्यिन पण तथा मेलिमलाप र वेप ा पािरएका व्यिक्तसम्वन्धी,

३३.

ु ीय सं चार माध्यम सं चालनसम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुम
ूदे शःतरको िव त
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन तथा अनुमित, इजाजत र नवीकरण,
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३४.

ूदे शःतरमा तारयुक्त र ताररिहत ॄोडब्याण्ड पूवार्धारको िवकास, व्यवःथापन र िनयमन,

३५.

ूदे शःतरमा सूचना ूिविधको ूव र्न, सूचना ूिविध पाकर्को िनमार्ण, स ालन र िनयमन,

३६.

ूदे शिभऽ टे िलसेन्टर सं चालन, व्यवःथापन र िनयमन,

३७.

ूदे शःतरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य ूिविधमा आधािरत सं चार माध्यमको
दतार्, अिभलेख, अनुमित, निवकरण, अनुगमन र िनयमन,

३८.

साइवर सुरक्षा अनुगमन,

३९.

छापासं चार माध्यमको दतार्, अनुमित, आचार सं िहता िनधार्रण र अनुगमन, अिभलेखा न,
बगीर्करण, स ालन र िनयमन,

३.

४०.

ूेस सूचना ूवाह, सूचना साममीको उत्पादन, ूकाशन र िवतरण,

४१.

ौमजीिव स ारकमीर्ह को न्यूनतम पािरौिमक अनुगमन,

४२.

ूदे शःतरीय ूेस रिज ारसम्बन्धी,

४३.

केबुल िवतरणको इजाजत, नवीकरण र िनयमन,

४४.

सूचनाको हकसम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन,

४५.

चलिचऽ िनमार्ण, हल सं चालन तथा ूदशर्न अनुमित र िनयमन।

मन्ऽालयको सं गठन सं रचनाः
यस मन्ऽालयको वतर्मान सांगठिनक सं रचना अनुसार ३ वटा महाशाखा र ८ वटा शाखाह
छन् ।यस मन्ऽालयमा ३८ जनाको दरवन्दी रहे का] छ।
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रहे का

ँ ा नं. २ मा उल्लेख भए वमोिजम
वुद

४.

यस मन्ऽालयले ूदान गन सेवाह

x'g]छ

।

५.

यस मन्ऽालयबाट ूदान गिरने सेवा सम्वन्धी शाखा र िजम्मेवार अिधकारी िनम्न अनुसार रहनु भएको
छ ।

dxfzfvf tyf

शाखागत िजम्मेवार अिधकारी

१.

ूशासन तथा योजना महाशाखा : ौी कमल बहादुर थापा (उपसिचव)

२.

सुरक्षा समन्वय महाशाखा : ौी कमल बहादुर थापा (उपसिचव)

३.

कानून तजुम
र् ा महाशाखा : ौी कमल बहादुर थापा (उपसिचव)

४.

आन्तिरक ूशासन तथा योजना शाखा

५.

आिथर्क ूशासन शाखा : ौी भोला नेपाल (लेखा अिधकृत)

६.

िवप

७.

शािन्त सुरक्षा शाखा : ौी राजन ूसाद रे ग्मी (अिधकृतःतर आठ तह)

८.

कारागार व्यवःथापन तथा ूहरी शाखा : ौी िवजय कुमार मगर (अिधकृतःतर सात तह)

९.

कानून तजुम
र् ा तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा : ौी सुिनल रे ग्मी / ौी ूशं सा अिधकारी

: ौी मनोज काकीर् (अिधकृतःतर सात तह)

व्यवःथापन शाखा : ौी िवजय कुमार मगर (अिधकृतःतर सात तह)

(कानून अिधकृत)
१०.

कानून सम्पादन तथा ूकाशन शाखा : ौी सुिनल रे ग्मी / ौी ूशं सा अिधकारी (कानून
अिधकृत)

११.
६.

सूचना समन्वय तथा ूसारण शाखा : ौी िवजय कुमार मगर (अिधकृतःतर सात तह)

आ.व. ०७७/०७८ को साउन, भदौ र असोज मिहनामा यस मन्ऽालयबाट सम्पािदत कायर्बमह ः
क)

k|x/L k||zf;g tyf

कारागार व्यवःथापन शाखाबाट सम्पािदत कायर्बम

१. िमित २०७७।०५।२८ गते सगरमाथा िटन्स क्लव (STC) (स ालन तथा व्यवःथापन)
कायर्िबिध, २०७५ को दफा ६ बमोिजमको िनदशक तथा अनुगमन सिमितको वैठक
सिमितका सं योजक आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽी माननीय िहक्मतकुमार काकीर्को
अध्यक्षतामा सम्प

भयो ।

२. िमित २०७७।०६।१५ गरे STC Meet पूव र् तयारी सम्बन्धमा मुख्य ूिशक्षक सँग
अन्तरिबया गो ी सम्प

भयो ।
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ख) शािन्त सुरक्षा शाखाः
१. िमित २०७७।०६।२७ गते आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय, ूदे श नं. १ र
ु
गृह मन्ऽालयको सं यक्त
आयोजना तथा आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको
ुर् ल माध्यमबाट सम्प
व्यवःथापनमा ूदे शःतरीय सुरक्षा गो ी भचअ

भयो ।

ग) कानून तजुम
र् ा तथा फैसला कयार्न्वयन शाखाः
१. िनम्न ऐन, कानून तथा िनयमावलीह को सम्वन्धमा यस मन्ऽालयबाट सहमती ूदान गिरएको
१

िनदिशकामा राय सहमती

१

२

आन्तिरक मािमलाको कायर्क्षेऽ रहेको िनयमावली सं शोधन ूःताब पेश

१

३

िवराटनगर िवमानःथल ःथरो तीको सम्झौतापऽमा राय सहमती

१

४

िनयमावलीमा राय सहमती

१

घ) ूशासन तथा योजना शाखा
१.

मन्ऽालयबाट खरीद हुने १४ थान दमकलका लािग आ.व. ०७६/०७७ मा

E-Bidding

को ूकृयाबाट खरीद गनर् सूचना ूकािशत भई खरीद सम्झौता भएका ४५००-५०००
िलटर क्षमताको ४ थान र ३५००-४००० िलटर क्षमताको ७ थान गरी ११ थान
बा णयन्ऽ खरीद गिरएको ।
२.

ःटे शनरी तथा कायार्लय सामान खरीदका लािग िसलवन्दी दरभाउपऽको कागजात ःवीकृत
गराई सूचना ूकाशनको तयारी गिरएको ।

३.

मन्ऽालयको सूचना ूणालीलाई व्यविःथत गनर् िव िु तय सूचना पाटीको व्यवःथा
गिरएकोमा समय सापेक्ष अपडेट गन कायर् भएको। साथै मन्ऽालयको वेवसाईट समेत
समय सापेक्ष अपडेट गन गिरएको ।

४.

सहरी िवकास तथा भवन िडिभजन कायार्लय माफर्त २८ वटा र िजल्ला ूहरी कायार्लयह
माफर्त २१ बटा गरी जम्मा ४९ वटा ूहरी चौकी िनमार्ण कायर् िनरन्तर भएकोमा यस
आ.व. मा िविनयोिजत बजेटबाट उक्त कायार्लयह लाई अिख्तयारी ूदान गिरएको ।

५.

१ नं. ूदे श ूहरी हेडक्वाटर िनमार्णको लािग यस आ.ब.मा िविनयोिजत बजेटबाट
अिख्तयारी ूदान गिरएको ।
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१. यस मन्ऽालय र नेपाल टे िलिभजन वीच आ.ब. २०७७।०७८ का लािग ूदे शका िवकास
िनमार्ण लगायत िविवध िवषयह

समेटी तयार गिरने कायर्बम ूदे श डायरी िनमार्ण तथा

ूशारणका लािग िमित २०७७।०४।०२ मा सम्झौता सम्प

।

२. रे िडयो नेपालसँग २०७७ असोजदे िख २०७८ असार मसान्तसम्मका लािग हरे क शुबबार
ु ा ४:१५-४:४५ वजे ूदे श डायरी कायर्बम ूशारण गन िमित २०७७।०५।२९
वेलक
मा सम्झौता भएको ।
३. ूदे श राजपऽ ूकाशनको कायर् िनरन्तर भै रहे को ।
िस.नं.
१

ूकाशन भएका ऐन तथा िनयमावलीह

ूकाशन िमित

ूदे श रे िडयो, एफ.एम. र टे िलिभजन ूशारण सम्बन्धी (पिहलो

077/04/01

कटहरी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार सं चालन िनयमावली,

077/04/02

सं शोधन) िनयमावली, २०७७

२

२०७७

३
४
५
६
७

उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालयको सूचना
कमर्चारी पदःथापना स वा कायर्िविध, २०७७ (सं शोधन)

077/04/१२
077/04/१२
077/04/२२

ूदे श ूहरी ऐन, २०७७
ूदे श नं. १ ूदे श वन ऐन, २०७७
ूदे श सवारी तथा यातायात व्यवःथा (पिहलो सं शोधन) ऐन, २०७७

077/04/२२
077/04/२२

८

ूदे श नं. १ बालवािलका सं रक्षण ऐन, २०७७

077/04/२५

९

ूदे श औ ोिगक व्यवसाय ऐन, २०७७

077/04/२५

१०

ूदे श सावर्जिनक सडक ऐन, २०७७

077/04/२५

११

ूदे श नं.१ िनजी तथा साझेदारी फमर् दतार् ऐन, २०७७

077/04/२५

१२

ूदे श नं. १ जनःवाःथ्य ऐन, २०७७

077/04/२५

१३
१४

ूदे श नं. १ ूदे श वातावरण सं रक्षण िनयमावली, २०७७
पयर्टन िवकास िनयमावली, २०७७
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१. िवपद्का घटनामा मृत्यु भएका ६ जना व्यिक्तका िपिडत पिरवारलाई जनही
१,००,०००।- का दरले

.

. ६,००,०००।- क्षितपूितर् ूदान गिरएको ।

२. िमित २०७७।०६।२९ गते १ नं. ूदे श ूहरी कायार्लय, िवराटनगरमा कायर्बम
आयोजना गरी मुख्यमन्ऽी अत्यावँयक सेवा केन्िका लािग ूदे श नं. १ का तपसील
िजल्लाका ःथानीय तहह लाई वा णयन्ऽ थान-१ र ूहरी भ्यान थान-१ उपलव्ध
गराईएको।
िस.नं.

ःथानीय तहको नाम

िजल्ला

१

िफिदम नगरपािलका

पाँचथर

२

दे उमाई नगरपािलका

ईलाम

३

कमल गाउँपािलका

झापा

४

कानेपोखरी गाउँपािलका

मोरङ

५

खोटे हाङ गाउँपािलका

खोटाङ

६

रौतामाई गाउँपािलका

उदयपुर

७

कोशी गाउँपािलका

सुनसरी

८

धनकुटा नगरपािलका

धनकुटा

९

आठराई गाउँपािलका

ते॑थुम

१०

हतुवागढी गाउँपािलका

भोजपुर

११

िसि चरण नगरपािलका

ओखलढुं गा
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७.

आम्दानी खचर् तथा आिथर्क कारोबार सम्बन्धी अ ाविधक िववरणः
तािलका नं. १.१
(२०७७ साउन मिहना)

8

तािलका नं. १.२
(२०७७ साउन मिहना)

9

तािलका नं. १.३
(२०७७ साउन मिहना)

10

तािलका नं. २.१
(२०७७ भाि मिहना)

11

तािलका नं. २.२
(२०७७ भाि मिहना)

12

तािलका नं. २.३
(२०७७ भाि मिहना)

13

तािलका नं. ३.१
(२०७७ आि न मिहना)

14

तािलका नं. ३.२
(२०७७ आि न मिहना)

15

तािलका नं. ३.३
(२०७७ आि न मिहना)
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८.

सेवा ूा

गदार् लाग्ने दःतुर र अवधीः
यस मन्ऽालयबाट ूदान गिरने सेवामा कुनै दःतुर लाग्ने छै न।

९.

िनणर्य गन ूकृया र अिधकारी :
मन्ऽालयमा रहेका शाखाह को शाखा अिधकृत (सात ) तहले शु

िटप्पणी उठान गरी आफू

भन्दा मािथको महाशाखा ूमुख (उप-सिचव) समक्ष पेश गन र उप-सिचवले राय ूितकृया सिहत
मन्ऽालयको सिचव समक्ष पेश गनुर् पनछ।मन्ऽालयको सिचवबाट सदर हुने हकमा सिचवबाट िटप्पणी
आदे श सदर हुने र माननीय मन्ऽीज्यूबाट सदर हुने िटप्पणी आदे श सिचवको राय सिहत माननीय
मन्ऽीज्यू समक्ष सदरका लागी पेश गिरने छ ।
१०.

मन्ऽालय ूमुख र सूचना अिधकारीको नाम थर र पदःक) मन्ऽालयका ूमुखः- ौी राजेन्ि कुमार पौडेल
पदः-

k|b]z सिचव
df]jfOn g+= ९८५२०७००४५

v_ k|jQmf M–

u_

>L sdn axfb'/ yfkf
kb M pk;lrj
df]jfOn g+= (*$!@(@$&@

सूचना अिधकारीः- िवजय कुमार मगर
पदः- शाखा अिधकृत (अिधकृतःतर सात )

df]jfOn g+=
११.

९८५२०८६७८९

यस मन्ऽालयको Website: moial.p1.gov.np

Email: moialprov1@gmail.com
१२.

गुनासो सु े अिधकारीः- यस मन्ऽालयबाट ूदान गिरने सेवा सम्वन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए सो सु े
अिधकारी

मन्ऽालयको उप-सिचवलाई तोिकएको छ ।

gfd M sdn axfb'/ yfkf
kb M pk;lrj
df]jfOn g+= (*$!@(@$&@
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