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१.  आन्तररक मानमला तथा कानून मन्रालयको स्वरूप र प्रकृनतिः 

आन्तररक मानमला तथा कानून मन्रालय प्रदेि नं.१, ववराटनगर, प्रदेि सरकारको नीनत 
ननमािण एवम ्कायािन्वयन गने ननकाय हो। प्रदेि सरकारका] काम कारवाहीलाई स व्यवजस्थत र 
प्रभावकारी वनाउन िाजन्त स रक्षा साथै ऐन-कानूनको मस्यौदा तयार गने, ववनभन्न मन्रालयिाट राय 
माग भई आएमा ववषयमा सहमनत प्रदान गने लगायतका काम यस मन्रालयिाट सम्पादन ह ुँदै 
आएको छ । यसका अनतररक्त प्रदेि सरकार (कायि ववभािन) ननयमावली, २०७८ ले प्रदान 
गरेको cGo जिम्मेवारीसमेत सम्पादन गदै आएको  छ । 

२.  आन्तररक मानमला तथा कानून मन्रालयको काम, कतिव्य र अनधकारिः 
प्रदेि सरकार (कायिववभािन) ननयमावली, २०७८ का अन सार आन्तररक मानमला तथा 

कानून मन्रालयको कायि जिम्मेवारी यस प्रकार रहेको छ - 
!= k|b]zleq zflGt ;'/Iff / ;'Joj:yf ;DaGwL gLlt, sfg"g / of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog, 

lgodg, ;"rgf ;Íng, d"NofÍg / k|ltj]bg tyf ;+3;Fusf] ;dGjo / ;xsfo{, 

@= cltljlzi6 JolQm, dxtjk"0f{ ef}lts ;+/rgf, ;+j]bgzLn ;fj{hlgs :yn tyf ;df/f]xsf] 

;'/Iff, 

#= ;+3Lo / k|b]z ;'/Iff lgsfo;Fusf] ;Dks{, ;DaGw, ;"rgf cfbfg k|bfg / ;dGjo, 

$= ;+3Lo sfg"gadf]lhd k|b]z k|x/L ;~rfng, Joj:yfkg / lgodg, 

%= k|b]zleqsf] ck/fw cg';Gwfg, ;"rgf ;Íng, /f]syfd, lgoGq0f tyf ;dGjo,  

^= nfu" cf}ifw tyf dfgj a]rljvg lgoGq0f, 

&= nfu" cf}ifw b'Jo{;gL / dfgj a]rljvgdf k/]sfsf] pkrf/ / k'g:yf{kgf, 

*= cGt/f{li6«o ;Ldf If]qdf x'g] ck/fw / ultljlwsf] ;"rgf ;Íng, ljzn]if0f / pkof]u tyf 

cGt/f{li6«o ;Ldf ;'/Iffdf ;xof]u, 

(= k|fb]lzs sf/fuf/ tyf lx/f;tsf] Joj:yfkg / ;'/Iff / Ps k|b]zaf6 csf]{ k|b]zdf cleo'Qm, 

y'g'jf jf s}bLsf] :yfgfGt/0f ;DaGwL, 

!)= ;fd'bflos k|x/L, 

!!= k|b]zleqsf] ;8s ;'/Iff / 6«flkms Joj:yfkg, 

!@= ljjfb Joj:yfkg, 

!#= ;+3Lo dfkb08adf]lhd xftxltof/, v/vhfgf tyf ljikmf]6s kbfy{sf] lgodg, 

!$= lgjf/s gh/aGb / :yfg xb;DaGwL 
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!%= cGt/k|b]z ;'/Iff, oftfoft, cfk"lt{ ;dGjo / ;DaGw, 

!^= ;/sf/L k|of]hgsf nflu hUuf clwu|x0f jf ;DklQ k|flKt;DaGwL k|fb]lzs gLlt tyf sfg"g 

th'{df, sfof{Gjog / lgodg, 

!&= :yfgLo k|zf;g;Fu ;dGjo, ;~rfng / Joj:yfkg, 

!*= ljkb\ Joj:yfkg, hf]lvd Go"gLs/0f, ljkb\ k|ltsfo{, k|fb]lzs ljkb\ sf]if :yfkgf / ;~rfng, 

lhNnf tyf :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt;Fu ;dGjo ;xsfo{ / ;xof]u, 

!(= ljkb\ ;DaGwL tYofÍ Joj:yfkg, cWoog tyf cg';Gwfg, 

@)= ljkb\ hf]lvd If]q gS;fÍg / a:tL :yfgfGt/0fsf nflu ;DalGwt dGqfno;Fu ;dGjo / 

;xsfo{, 

@!= ljkb\ k"j{;"rgf k|0ffnL ;~hfn Joj:yfkg / sfof{Gjog, 

@@= df};d / hndfkg ;~rf/ ;~hfn Joj:yfkg, 

@#= k|b]z:t/df  ;fj{hlgs labf, pT;j, pbL{ cflbsf] Joj:yfkg, 

@$= k|b]z ;/sf/sf] tkm{af6 ul/g] ;ef ;df/f]xsf] Joj:yfkg, 

@%= cltljlzi6 tyf ljlzi6 JolQmsf] nflu ;jf/L ;fwg Joj:yfkg, 

@^= k|b]z:t/df bLuf] zflGt Joj:yfkg tyf åGåaf6 kLl8t tyf lj:yflkt JolQmsf] k'gM :yfkgf, 

@&= ck/fw tyf oftgf kLl8tsf] k'gM :yfkgf / Ifltk"lt{, 

@*= ;Tolg?k0f tyf d]nldnfk / j]kQf kfl/Psf JolQm ;DaGwL, 

@(= k|b]zsf ljifout dGqfnon] d:of}bf u/]sf] P]g, lgod / u7g cfb]zsf] th'{df ;'wf/, 

#)= cWofb]zsf] th'{df / ;f];Fu ;DalGwt sfd, 

#!= k|b]z sfg"g th{'dfsf nflu /fo tyf ;xdlt, 

#@= k|b]z sfg"gsf] PsLs/0f, ;+lxtfs/0f tyf clen]v Joj:yfkg, 

##= k|b]z sfg"gsf] k|sfzg tyf ljt/0f, 

#$= k|b]zsf dxTjk"0f{ sfg"gL lnvtx?sf] clen]v Joj:yfkg, 

#%= g]kfn kIf ePsf ;GwL ;Demf}tfx?sf] clen]v Joj:yfkg / sfof{Gjog, 

#^= k|b]z /fhkqdf k|sfzg x'g] ;"rgfsf] ;Dkfbg / k|sfzg Pjd\ ;a} ;fj{hlgs lgsfodf k|fKt 

x'g] u/L k|b]z /fhkqsf] ljt/0f Joj:yfkg, 

#&= ;+3af6 k|sflzt g]kfn /fhkqsf] k|flKt, clen]v / ;a} k|b]z dGqfno / cfof]udf ljt/0f 

Joj:yfkg, 
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#*= k|b]z ;/sf/sf dGqfno / lgsfoaf6 bft[ lgsfo / gLlh If]q;Fu x'g] s/f/ jf ;Demf}tfsf] 

d:of}bf th'{dfdf ;xof]u / ;f];DaGwL sfg"gL /fo, 

#(= ;ª\3Lo tyf k|b]z sfg"gsf] sfof{Gjog, 

$)= dGqfno / k|b]z sfg"gadf]lhd ul7t cfof]u, k|flws/0fnfO{ sfg"gL /fo, 

$!= k|b]z ;/sf/sf] xslxt ;/f]sf/ ePsf] d'2fdf ePsf] km};nf / cflbsf] clen]v Joj:yfkg / 

sfof{Gjog, 

$@= Goflos lgsfon] u/]sf km};nf sfof{Gjogdf ;xof]u / ;xlhs/0f, 

$#= k|b]z ;ef ;b:o / cGo kbflwsf/Lsf] ;]jf, ;'ljwf;DaGwL sfg"g th'{df, 

$$= k|b]z ;/sf/sf] lg0f{oadf]lhd k|b]z ;efdf ljw]os k|:t't ug]{ ljifo, 

$%= k|b]z ;ef;Fusf] ;dGjo, 

$^= cGo dGqfnosf] sfo{If]qdf gk/]sf afFsL ;Dk"0f{ ljifox? . 

३.  मन्रालयको संगठन संरचनािः 

यस मन्रालयको स्वीकृत वतिमान सांगठननक संरचना अन सार ३ वटा महािाखा र ८ वटा 
िाखाहरु रहेका छन ्।यस मन्रालयमा ३८ को दरवन्दी रहेका ] छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४.  यस मन्रालयले प्रदान गने सेवाहरु व ुँदा नं. २ मा उल्लेख भएवमोजिम x'g]छ । 

५.  यस मन्रालयिाट प्रदान गररने सेवासम्वन्धी िाखा र जिम्मेवार अनधकारी ननम्नअन सार रहन  भएको 
छ । 
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dxfzfvf tyf िाखागत जिम्मेवार अनधकारी 
१. प्रिासन तथा योिना महािाखा : श्री ch{'g lg/f}nf (उपसजचव) 
२. स रक्षा समन्वय महािाखा : श्री ch{'g lg/f}nf (उपसजचव) 
३. कानून ति िमा महािाखा : श्री गणेि नायक (उपसजचव कानून) 
४. प्रिासन तथा योिना िाखा  :  श्री वविय क मार मगर(अनधकृतस्तर सातौं तह) 
५. ववपद् व्यवस्थापन िाखा : श्री च  डामजण ग रागाई (िाखा अनधकृत) 
६. िाजन्त स रक्षा िाखा : श्री ननमिल मानन्धर (अनधकृतस्तर सातौं तह) 
७. कारागार व्यवस्थापन तथा प्रहरी िाखा : श्री वहतेि िस्नेत (िाखा अनधकृत) 
८. कानून ति िमा तथा फैसला कायािन्वयन िाखा : श्री स ननल रेनेमी (कानून अनधकृत) 
९. कानून सम्पादन तथा प्रकािन िाखा : श्री स ननल रेनेमी (कानून अनधकृत) 
१०. सूचना समन्वय तथा प्रसारण िाखा : xfn ;~rf/;DaGwL sfo{ oftfoft Joj:yf tyf ;~rf/ 

dGqfnon] ub}{ cfPsf] . 

११. मन्रीज्यूको सजचवालय : श्री स भाष काकी (अनधकृतस्तर सातौं तह) 
१२. आनथिक प्रिासन िाखा :  श्री ढकराि कट वाल (अनधकृतस्तर छैटौँ) 

 

 

६.  आ.व. २०७९/०८० कानतिक, मजससर र पौष मवहनामा यस मन्रालयिाट सम्पाददत कायिहरुिः 
क) प्रिासन तथा योिना िाखा 

 आ.व. २०७९।८० को प्रथम चौमानसक प्रगती सनमक्षा गररएको 
 म ख्यमन्री अत्यावश्यक सेवा केन्रका लानग २ थान दमकल खररदको लानग सम्झौता गरी 

कायािदेि ददइएको, 
 s/f/df sfo{/t sfof{no ;xof]uL, xn'sf ;jf/L rfns / On]lS6«l;ogsf] s/f/ Dofb 

yk ul/Psf], 

 प्रदेि आपतकालीन कायिसञ्चालन केन्र (PEOC) को संरचनात्मक स धारका लानग सम्झौता 
भई कायािदेि ददइएको,  

 æxfdL :jo+;]jL cleofgÆ sfo{qmd cGtu{t ;'g;/L lhNnf ;+of]hssf] kb vfnL 

ePsf]df ;fljss} sfo{ljlw cg';f/ gofF lgo'lQm ul/Psf], 

 ननयनमत दैननक प्रिासननक कायिहरु ननरन्तर भैरहेको ।  
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v_ k|x/L k||||||||||zf;g tyf कारागार व्यवस्थापन िाखा M 
 िनय द्ध, दोश्रो िन आन्दोलन, मधेि आन्दोलन र आददवासी िनिाती आन्दोलनका क्रममा 

सहादत प्राप्त ग गनेका पररवारलाई िनही रु १ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन सूचना 
आव्हान गररएकोमा जिल्ला प्रिासन कायािलयमाफि त माग संकलन गरी नसफाररस गने 
क्रममा रहेको । 

 मंसीर २० गते मन्रालयको हलमा हामी स्वयम ्सेवी अनभयान कायिक्रम अन्तगित कायिरत 
सम्प णि जिल्ला संयोिकहरूको भेला सम्पन्न गररयो। 

 हामी स्वयम ् सेवी अनभयान अन्तगितको लाग  औषध ननयन्रण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
सम्वजन्ध सचेतनाम लक नभनडयो ननमािण सम्पन्न गरर मकाल  टेनलनभिनवाट प्रिारण भइरहेको 
। 

 हामी स्वयम ् सेवी अनभयान स्वयम ्सेवी र प्रधानाध्यापकलाइ ववतरण गने नोट व क छपाइ 
सम्पन्न गररएयो । 

 हामी स्वयम ् सेवी अनभयान स्वयम ् सेवी र प्रधानाध्यापक तथा ववद्यानथिलाइ ववतरण गने 
ब्रोसर र व्याि छपाइ सम्पन्न गररयो । 

 "प्रधानाध्यापक तथा जिक्षक नायक अनभम जखकरण" कायिक्रम ओखलढ ङ्गा, खोटाङ र 
उदयप रमा सम्पन्न गररयो । 

 "लाग  औषध ननयन्रण तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्वजन्ध सचेतनाम लक कायिक्रम" अन्तगित 
कववता प्रनतयोनगता ओखलढ ङ्गा, खोटाङ र उदयप रमा सम्पन्न गररयो । 

 मोरङ र स नसरी िाहेक प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला संयोिक हरुसुँग ननयनमत सम्पकि मा रही  
जिल्लास्तरीय अन गमन सनमनत स्थानीय तहस्तरीय समन्वय तथा सहिीकरण सनमनत 

ववद्यालय तहको कायिक्रम कायािन्वयन सनमनत ननमािण गरररहेको । 

 १२ जिल्लाका ५९० ओटा ववद्यालयमा हामी स्वयम ्सेवी सम ह गठन गररयो । 

 

ग) िाजन्त स रक्षा िाखा  : 
१. प्रदेि नभर िाजन्त स रक्षा र स व्यवस्था कायम गनि प्रदेि स रक्षा समन्वय सनमनतको ननयनमत 

वैठक िसेको । 

२. प्रदेिका सिै जिल्ला प्रिासन कायािलयहरुिाट जिल्लाको समग्र िाजन्त स रक्षाको जस्थनत 
िारे िानकारी नलई जिल्ला प्रिासन कायािलयहरुसुँग समन्वय तथा आवश्यक ननदेिन 
ददईएको । 
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३. ववजिष्ट तथा अनतववजिष्ट व्यजक्त प्रदेिमा रहन ह ुँदा िवश्यक स रक्षा व्यवस्थापन तथा 
समन्वय गरेको । 

४. मंनसर ४ गते सम्पन्न भएको प्रनतनननध सभा सदस्य र प्रदेि सभा सदस्यको ननवािचन, 
२०७९ लाई स्वच्छ, ननष्पक्ष र भयरवहत वातावरणमा सम्पन्न गनि तथा प्रदेिको ववद्यमान 
स रक्षा अवस्था, समस्या तथा च  नौती र आगामी कायिभार लगायतका ववषयमा प्रदेि नं. १ 
जस्थत स रक्षा ननकायका प्रम ख, प्रदेिका १४ वटै जिल्लाहरुका प्रम ख जिल्ला अनधकारी 
तथा स रक्षा प्रम ख लगायतको सहभानगतामा ववराटनगरमा प्रदेिस्तरीय स रक्षा गोष्ठी 
आयोिना गररएको । 

५. प्रदेि कमाण्ड पोष्ट र ननवािचन सेलको िैठक िसी मंनसर ४ गते सम्पन्न भएको 
ननवािचनलाई सफलतापूविक सम्पन्न गनि तथा िाजन्त स रक्षासम्िन्धी आवश्यक ननणिय तथा 
ननदेिन गररएको । 

 

 

3_ कानून ति िमा तथा फैसला कायािन्वयन िाखािः 

क्र.सं. वववरण संख्या 
१ रािपर प्रकािन तथा सम्पादन ११ 

२ राय सहमनत ५ 

३ मवहला वहंसा, मानव िेचनिखन तथा ओसार पसार ननयन्रण 
तथा न्यूनीकरणका लानग साम दावयक ववद्यालयका कक्षा ९ 

देजख १२ सम्म अध्ययनरत छाराहरुका लानग 
िनचेतनामूलक कायिक्रम 

२ (संख वासभा र भोिप र) 

४ कानून सम्िजन्ध िनचेतना अनभववृद्ध गनि साम दायवक 
ववद्यालयका कक्षा ९ देजख १२ सम्म अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लानग कानून सचेतना कायिक्रम 

२ (संख वासभा र भोिप र) 

 

 

 

 

 

ङ) कानून सम्पादन तथा प्रकािन िाखा 
 

 ववनभन्न मन्रालयिाट प्रदेि रािपरमा प्रकािनका लानग प्राप्त ग कानूनहरु छपाई गरी पठाइएको । 
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च) मा.मन्रीज्यूको सजचवालय : 
१.  ववनभन्न रोग लागी आनथिक सहायता/उपचार खचि पाउुँ भनी ननवेदन पेि भएको र आनथिक मानमला 

तथा योिना मन्रालयको सहमनत नलई आनथिक सहायताका लानग प्रदेि सरकार (मजन्रपररषद्) मा 
प्रस्ताव पेि भएको र २७ िनाका लानग ननणिय भई भ  क्तानीको लानग यस मन्रालयमा प्राप्त ग भएको 
। 

 

-छ_ ljkb\ Joj:yfkg zfvf M 

१. ववपद् िोजखम न्यूननकरण तथा व्यवस्थापन प्रानधकरण र हाम्रो मन्रालयको संय क्त आयोिनामा 
स नसरी, मोरङ र उदयप र जिल्ला प्रिासन कायािलयका ववपद् सम्पकि  व्यजक्त, मोरङ जिल्लाका 
स्थानीय तहका ववपद् सम्पकि  व्यजक्तहरु र प्रदेिस्तरीय ववपद् सम्पकि  व्यजक्तहरुसुँग अन्तरवक्रया 
कायिक्रम सम्पन्न । 

२. ववराटनगर महागरपानलकाका वडा नं. ५ का जितलहर प्रभाववत ववपन्न पररवारलाई १५० थान 
कम्िल, जिल्ला प्रिासन कायािलय स नसरीलाई १०० थान कम्िल र ववराटनगर महानगरपानलका 
जस्थत ववराटेश्वर वदृ्धाश्रम र मवहला िागनृत वदृ्धाश्रममा रहेका असहाय नागररकलाई ७५ थान 
कम्िल ववतरण गररएको । 

४. खोटाङ जिल्लाको केवपलासगढी गाउुँपालवकामा नमनत २०७९।०९।०४ गते भएको आगलागी 
वपनडतलाई राहत स्वरुप चामल ४५० के.िी. दाल ४५ के.िी. जचनी ४५ के.िी. कम्िल २७ 
थान र नरपाल १८ थान ववतरण गररएको । 

५. धनक टा, भोिप र, खोटाङ, झापा र संख वासभाका िावढ पवहरो वपनडतका लानग घरेडी खररद र 
प नननमािणका लानग रु १ करोड ५३ लाख जिल्ला प्रिासन कायािलय पठाउन प्रवक्रयामा रहेको। 

 

७.  आम्दानी खचि तथा आनथिक कारोिार सम्िन्धी अद्यावनधक वववरणिः 
 

मन्रालयको वेभसाइटमा मानसक प्रकािन गने गररएको ह ुँदा वेभसाइटमा हेनि सवकने । 

 

८.  सेवा प्राप्त ग गदाि लानेन ेदस्त र र अवनध : 

यस मन्रालयिाट प्रदान गररने सेवामा क नै दस्त र लानेने छैन। 
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९.  ननणिय गने प्रकृया र अनधकारी : 

मन्रालयमा रहेका िाखाहरुमा कायिरत आ-आफ्नो जिम्मेवारीअन सार अनधकृत (छैटौ/सातौं/आठौ) 
तहले ि रु वटप्पणी उठान गरी आफूभन्दा मानथको महािाखा प्रम ख (उपसजचव) समक्ष पेि गने र 
उपसजचवले राय प्रनतकृयासवहत मन्रालयको सजचवसमक्ष पेि गन िपने छ।मन्रालयको सजचविाट 
सदर ह ने हकमा सजचविाट वटप्पणी आदेि सदर ह ने र माननीय मन्रीज्यूिाट सदर ह ने वटप्पणी 
आदेि सजचवको रायसवहत माननीय मन्रीज्यूसमक्ष सदरका लानग पेि गररने छ । 

 

१०.  मन्रालय प्रम ख र सूचना अनधकारीको नाम थर र पदिः- 
क) मन्रालयका प्रम खिः- श्री उमेि िस्नेत 

       पदिः- k|b]z सजचव 

            df]jfOn g+= ९८५२०७००४५ 
 

v_ k|jQmf M–   >L ch{'g lg/f}nf 

     kb  M pk;lrj 

df]jfOn g+= (*%@)@%*$*           

 

u_ सूचना अनधकारीिः- वविय क मार मगर 

      पदिः- िाखा अनधकृत (अनधकृतस्तर आठौ) 
                   df]jfOn g+= ९८५२०८६७८९ 

 

११.  यस मन्रालयको Website: moial.p1.gov.np 

 Email: moialprov1@gmail.com 

 

१२. ग नासो स न्न ेअनधकारीिः- यस मन्रालयिाट प्रदान गररने सेवा सम्वन्धमा क नै ग नासो वा उि री भए सो स ने्न 
अनधकारी  मन्रालयको उपसजचवलाई तोवकएको छ । 

    >L ch{'g lg/f}nf 

     kb  M pk;lrj 

df]jfOn g+= (*%@)@%*$*           

 


