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१.  आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालयको स्वरूप र प्रकृनतिः 

आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेि नं.१, ववराटनगर, प्रदेि सरकारको नीनत 
ननमातण एवं कायातन्वयन गने ननकाय हो। प्रदेि सरकारका] काम कारवाहीलाई सवु्यवजस्थत र 
प्रभावकारी वनाउन िाजन्त सरुक्षा साथै ऐन-कानूनको मस्यौदा तयार गने, ववनभन्न मन्त्रालयबाट राय 
माग भई आएमा ववषयमा सहमनत प्रदान गने लगायतका काम यस मन्त्रालयबाट सम्पादन हुुँदै 
आएको छ । यसका अनतररक्त प्रदेि सरकार (कायत ववभािन) ननयमावली, २०७८ ले प्रदान 
गरेको cGo जिम्मेवारी समेत सम्पादन गदै आएको  छ । 

२.  आन्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालयको काम, कततव्य र अनधकारिः 
प्रदेि सरकार (कायतववभािन) ननयमावली, २०७८ का अनसुार आन्तररक मानमला तथा 

कानून मन्त्रालयको कायत 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"g adf]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 dfkb08 adf]lhd xftxltof/, v/vhfgf tyf ljikmf]6s kbfy{sf] lgodg, 

!$= lgjf/s gh/aGb / :yfgxb ;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 yf lj:yflkt JolQmsf] k'g:yf{kgf, 

@&= ck/fw tyf oftgf kLl8tsf] k'g:yf{kgf / 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 Jofj: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|fb]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, 

#(= ;+3L tyf k|b]z sfg"gsf] sfof{Gjog, 

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

$!= k|b]z ;/sf/sf] xslxt ;/f]sf/ ePsf] d'2fdf ePsf] km};nf / cfb]zsf] 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{o adf]lhd k|fb]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.  मन्त्रालयको संगठन संरचनािः 

यस मन्त्रालयको वततमान सांगठननक संरचना अनसुार ३ वटा महािाखा र ८ वटा िाखाहरु रहेका 
छन ्।यस मन्त्रालयमा ३८ िनाको दरवन्दी रहेका ] छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४.  यस मन्त्रालयले प्रदान गने सेवाहरु वुुँदा नं. २ मा उल्लेख भए वमोजिम x'g]छ । 

५.  यस मन्त्रालयबाट प्रदान गररने सेवा सम्वन्धी िाखा र जिम्मेवार अनधकारी ननम्न अनसुार रहन ु
भएको छ । 
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dxfzfvf tyf िाखागत जिम्मेवार अनधकारी 
१. प्रिासन तथा योिना महािाखा : श्री cf]dsf/ k|;fb Gof}kfg] (उपसजचव) 
२. सरुक्षा समन्वय महािाखा : श्री cf]dsf/ k|;fb Gof}kfg] (उपसजचव) 
३. कानून तिुतमा महािाखा : श्री गणेि नायक (उपसजचव कानून) 
४. प्रिासन तथा योिना िाखा  :  श्री वविय कुमार मगर(अनधकृतस्तर सातौं तह) 
५. आनथतक प्रिासन िाखा :  श्री ढकराि कटुवाल (लेखा अनधकृत) 
६. ववपद् व्यवस्थापन िाखा : श्री वहतेि बस्नेत (िाखा अनधकृत) 
७. िाजन्त सरुक्षा िाखा : श्री ननमतल मानन्धर (अनधकृतस्तर सातौं तह) 
८. कारागार व्यवस्थापन तथा प्रहरी िाखा : श्री वहतेि बस्नेत (िाखा अनधकृत) 
९. कानून तिुतमा तथा फैसला कायातन्वयन िाखा : श्री सनुनल रेग्मी (कानून अनधकृत) 
१०. कानून सम्पादन तथा प्रकािन िाखा : श्री सनुनल रेग्मी (कानून अनधकृत) 
११. सूचना समन्वय तथा प्रसारण िाखा : श्री वविय कुमार मगर (अनधकृतस्तर सातौं तह) 
१२. मन्त्रीज्यूको सजचवालय : श्री ववनोद कुमार भण्डारी (िाखा अनधकृत) 

 

६.  आ.व. ०७८/०७९ माघ, फाल्गणु र चैत्र मवहनामा यस मन्त्रालयबाट सम्पाददत कायतक्रमहरुिः 
क) प्रिासन तथा योिना िाखा 

१. ननयनमत प्रिासननक कामहरु भैरहेको । 

२. मन्त्रालय पररसरमा ननमातण हनुे आवास भवन र ववपद् गोदाम घरको बोलपत्र मूल्यांकन गरी 
आियको सूचना प्रकाजित गरेको । 

३. सरुक्षा ननकायहरुलाई प्रदान गने Escorting motorcycle को e-bidding को माध्यमबाट 
बोलपत्र आव्हान गने, मूल्यांकन गने र सम्झौता गने कायत सम्पन्न भएको । 

४. मन्त्रालयमा रंगरोगन, तेशे्र तल्लामा ट्रस ननमातण, ववपद् गोदामघरको ममतत सम्भार गराउनका 
लानग नसलवन्दी दरभाउपत्र माग गररएको । 

ख) ;"rgf ;dGjo tyf k|zf/0f zfvf M  

सञ्चारसुँग सम्बजन्धत फायल तथा बिेट यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण 
गररएको । 
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   u_ k|x/L k||||||||||zf;g tyf कारागार व्यवस्थापन िाखा M 
१. प्रहरी प्रिासन तथा कारागारसुँग सम्बजन्धत सूचना संकलन तथा ननयनमत प्रिासननक कायत 

भईरहेको । 

२. प्रदेिजस्थत कारागार ममतत सम्भार तथा रंगरोगनका लानग आवश्यक रकम उपलब्ध गराईएको । 

३. "म अजघ बढ्छु" कायतक्रम अन्तरगतको ननदेिन तथा अनगुमन सनमनतको वैठक २ पटक, 
कायतक्रम कायातन्वयन तथा संयोिन सनमनतको वैठक १ पटक बसी यस कायतक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने ननणतय भई कायत अजघ बढेको । 

४. "म अजघ बढ्छु" कायतक्रम समन्वय इकाई संयोिक, मखु्य प्रजिक्षक, सहायक प्रजिक्षक 
छनौटको लानग छनौट सनमनतको वैठक बसी आवेदन आव्हान गरी आवेदन प्राप्त गररएको । 

 

घ) िाजन्त सरुक्षा िाखािः 
१. २०७८।११।११ गते बधुबार प्रदेि सरुक्षा समन्वय सनमनतको बैठक बसी कोनभड १९ 

ववरुद्ध खोप लगाउन बाुँकी व्यजक्तहरुलाई खोप लगाउन प्रोत्साहन गदै बसु्टर डोि लगाउन े
तफत  सरोकारवाला ननकायलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनको लानग ननदेिन ददने लगायतका 
ननणतयहरु गररएको । 

२. २०७८।१२।३० गते बधुबार प्रदेि सरुक्षा समन्वय सनमनतको बैठक बसी आगामी बैिाख 
३० गते सम्पन्न हनुे स्थानीय ननवातचन, २०७९ लाई स्वच्छ, ननष्पक्ष, ववश्वसनीय र भयरवहत 
वातावरणमा सम्पन्न गराउन ननवातचन केजन्ित सरुक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथनमकतामा राखी 
प्रभावकारी सरुक्षा प्रवन्ध नमलाउन जिल्ला सरुक्षा सनमनतलाई ननदेिन लगायतका ननणतयहरु 
गररएको । 

३. ववजिष्ट तथा अनतववजिष्ट व्यजक्तहरु प्रदेिमा रहुँदा सरुक्षा व्यवस्थाको आवश्यक प्रवन्ध गररएको । 

 

ª_ कानून तिुतमा तथा फैसला कयातन्वयन िाखािः 

१. ववधेयकको मस्यौदामा राय सहमनत २ वटा 
२. २ वटा ववधेयक पेि गनत सहमनत तथा सहिीकरण 

३. ननयमावलीमा राय सहमनत ५ वटा 
४. ननदेजिकामा राय सहमनत १ वटा 
५. कायतववनधमा राय सहमनत ४ वटा 
६. मापदण्डमा राय सहमनत १ वटा 
७. कायतववनधमा संिोधन मस्यौदा तयारी १ वटा 
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८. अन्त्यमा राय २ वटा 
कायतक्रम तफत  
कारागार नभत्र मानव अनधकार प्रवद्धतन कायतक्रम खोटाङ्ग, भोिपरु, संखवुासभा, वफददममा सञ्चालन 
। 

च) कानून सम्पादन तथा प्रकािन िाखा 
 

१. रािपत्र सम्पादन तथा प्रकािन १३ वटा (ऐन/ननयमावली/कायतववनध/सूचना) को ५०० थान 
राित्पत्र सम्पादन तथा प्रकािन । 

 

-छ_ ljkb Joj:yfkg zfvf M 

आ.व. ०७८।७९ को तेश्रो चौमानसक वववरण 

नस.नं. कायतक्रमको नामा सम्पन्न भएका 
कायतक्रम संख्या 

कैवफयत 

१ ववकास प्रवक्रयामा ववपद् िोजखम 
न्यूनीकरण सम्बन्धी सरोकारवालासुँग 

अन्तरवक्रया कायतक्रम सञ्चालन 

४ 
 

२ प्राकृनतक प्रकोपका घटनाबाट हनुे 
क्षनत न्यूनीकरण सम्बन्धी 
सचेतनामलुक कायतक्रम 

१ 
 

३ सडक दघुतटनाबाट बच्न ट्रावफक 
प्रहरीसुँगको सहकायतमा सचेतनामलुक 

कायतक्रम 

१ 
 

४ ववपद्बाट भएको क्षनतको खोि उद्धार 
गनत सरुक्षा ननकायसुँगको पूवतअभ्यास 

कायतक्रम 

१ 
 

५ राहत ववतरण सनमनतको बैठक १ मन्त्रालयबाट 
हालसम्म 

रु.७६,११,००० 

६ सरुक्षा ननकायलाई खोि उद्धार 
सामग्री हस्तान्तरण 

२ 
 

७ जिल्ला प्रिासन कायातलय सोलखुमु्ब,ु 
ताप्लेिङु्ग र पाुँचथरमा नत्रपाल र 

३ 
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न्यानो कपडा हस्तान्तरण 

८ ववराटनगर महानगरपालका र 
देवानगञ्ज गाउुँपानलकालाई १/१ 
थान वारुणयन्त्र हस्तान्तरण 

१ 
 

 

 -ि_ cfly{s k|zf;g zfvf M 

आनथतक प्रिासन सुँग सम्बजन्धत ननयनमत कायतहरु भैरहेको । 

७.  आम्दानी खचत तथा आनथतक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरणिः 
 

मन्त्रालयको वेभसाइटमा मानसक प्रकािन गने गरीएको हुुँदा वेभसाइटमा हेनत सवकने । 

 

८.  सेवा प्राप्त गदात लाग्न ेदस्तरु र अवधीिः 
यस मन्त्रालयबाट प्रदान गररने सेवामा कुनै दस्तरु लाग्ने छैन। 

 

९.  ननणतय गने प्रकृया र अनधकारी : 

मन्त्रालयमा रहेका िाखाहरुको िाखा अनधकृत (सातौं) तहले िरुु वटप्पणी उठान गरी आफू भन्दा 
मानथको महािाखा प्रमखु (उप-सजचव) समक्ष पेि गने र उप-सजचवले राय प्रनतकृया सवहत 
मन्त्रालयको सजचव समक्ष पेि गनुत पनेछ।मन्त्रालयको सजचवबाट सदर हनुे हकमा सजचवबाट 
वटप्पणी आदेि सदर हनुे र माननीय मन्त्रीज्यूबाट सदर हनुे वटप्पणी आदेि सजचवको राय सवहत 
माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सदरका लागी पेि गररने छ । 

 

१०.  मन्त्रालय प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम थर र पदिः- 
क) मन्त्रालयका प्रमखुिः- श्री काली प्रसाद परािलुी  

       पदिः- k|b]z सजचव 

            df]jfOn g+= ९८५२०७००४५ 
 

v_ k|jQmf M–   >L cf]dsf/ k|;fb Gof}kfg] 

     kb  M pk;lrj 

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

 

u_ सूचना अनधकारीिः- वविय कुमार मगर 

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

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

 Email: moialprov1@gmail.com 

 

१२. गनुासो सनु्न ेअनधकारीिः- यस मन्त्रालयबाट प्रदान गररने सेवा सम्वन्धमा कुनै गनुासो वा उिरुी भए सो सनेु्न 
अनधकारी  मन्त्रालयको उप-सजचवलाई तोवकएको छ । 

    >L cf]dsf/ k|;fb Gof}kfg] 

     kb  M pk;lrj 

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


