
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ५) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, माघ 0९ गते, 2079 साल (अततररक्ताङ्क 1७ 

भाग-२ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद् को कायाालयको 
सूचना 

 

कर्ााली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार (काया ववभाजन) तनयमावली, 
२०७४ को तनयम ७ ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी सो तनयमावलीको 
अनसूुची-१ र अनसूुची-२ को सट्टा देहायका अनसूुची-१ र अनसूुची-२ राखी 
हेरफेर गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गररएको छ। 
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अनसूुची-१ 

(तनयम ३ सँग सम्बशन्द्ित) 
मन्द्त्रालयहरु 

क्र.सं. मन्द्त्रालयको नाम 
१. मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय 

२. आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय 

३. आतथाक मातमला तथा योजना मन्द्त्रालय 

४. उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर् मन्द्त्रालय 

५. भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्द्त्रालय 

६. भौततक पूवाािार, उजाा तथा जलस्रोत मन्द्त्रालय 

७. सामाशजक ववकास मन्द्त्रालय 
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अनसूुची-२ 

(तनयम ५ को उपतनयम (१) सँग सम्बशन्द्ित) 

मन्द्त्रालयहरुको काया शजम्मेवारी 
 

१. मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय 

तस.नं.         काया शजम्मेवारी 

१ प्रदेश मशन्द्त्रपररषद् तथा मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय सम्बन्द्िी 

२ प्रदेशतभत्रको शासन व्यवस्थाको सामान्द्य तनदेशन, तनयन्द्त्रर् र सञ् चालन 

३ प्रदेश सरकारको काया ववभाजन तथा कायासञ् चालन 

४ प्रदेश सरकारको नीतत तजुामा, स्वीकृतत, कायाान्द्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन 

५ प्रदेश सरकारको काया सम्पादन तनयमावली तजुामा र कायाान्द्वयन 

६ प्रदेश मन्द्त्रालयहरुको कायाको समन्द्वय, सपुररवेक्षर्, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन र तनयन्द्त्रर् 

७ प्रदेश मशन्द्त्रपररषद्का तनर्ायको कायाान्द्वयन र अनगुमन 

८ प्रदेश मशन्द्त्रपररषद् मा पेश हनुे तनयम र आदेशको तजुामा, स्वीकृतत तथा 
प्रमार्ीकरर् 

९ प्रदेशतभत्रको राजनीततक, आतथाक, सामाशजक, शाशन्द्त सवु्यवस्था एवम ्
प्रशासतनक गततववतिहरुको अद्यावतिक जानकारी र सम्बोिन 

१० मानव अतिकारको संरक्षर् र प्रवर्द्ान 

११ सशुासन, भ्रष् टाचार तनयन्द्त्रर् र प्रशासन सिुार 

१२ संवैिातनक तनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्द्य संघीय 
तथा प्रादेशशक आयोगसँगको सम्पका  र समन्द्वय 
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१३ संघीय सरकारको स्वीकृतत बमोशजम दद्वपक्षीय वा बहपुक्षीय स्तरमा भएका 
सशन्द्ि, सम्झौता वा सहमतत कायाान्द्वयन 

१४ प्रदेश प्रमखुको तनदेशन कायाान्द्वयन र प्रततवेदन 

१५ राशष् िय समन्द्वय पररषद् र संघ तथा अन्द्य प्रदेश र स्थानीय तहसँगको 
समन्द्वय र अन्द्तरसम्बन्द्ि 

१६ प्रदेशस्तरका आयोग तथा तनकायहरुको गठन एवम ् सञ् चालन र 
पदातिकारीहरुको तनयशुक्त एवम ्सेवा, सवुविा सम्बन्द्िी नीतत तथा कानूनको 
तजुामा र कायाान्द्वयन 

१७ तनवााचन कायामा सहयोग र समन्द्वय 

१८ प्रदेशस्तरीय मानव संशािन ववकास योजना तजुामा र कायाान्द्वयन 

१९ प्रदेश तनजामती सेवा र अन्द्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ् चालन सम्बन्द्िी नीतत, 

कानून तथा मापदण्ड तजुामा एवम ्कायाान्द्वयन र अतभलेख व्यवस्थापन 

२० प्रदेशस्तरका सरकारी तनकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् र 
व्यवस्थापन परीक्षर्  

२१ प्रदेशस्तरीय तातलम नीतत तथा मापदण्ड तनिाारर् र स्तरीकरर् तथा 
राशष् िय र प्रदेशस्तरका तातलम केन्द्रसँगको सम्पका  एवम ्समन्द्वय 

२२ प्रदेशस्तरमा सावाजतनक सेवा ववतरर्को न्द्यूनतम मापदण्ड तनिाारर् र 
सेवाग्राही सन्द्तशुष् ट सवेक्षर् तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन 

२३ गाउँपातलका र नगरपातलकाको कमाचारी र कायाालयको व्यवस्था सम्बन्द्िी 
कानून तजुामा। 

२. आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेवारी 
१ प्रदेश शाशन्द्त सरुक्षा र सवु्यवस्था सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना 

तजुामा तथा कायाान्द्वयन, तनयमन, सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन र प्रततवेदन तथा 
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संघसँगको समन्द्वय र सहकाया 

२ अततववशशष् ट व्यशक्त, महत्वपूर्ा भौततक संरचना, संवेदनशील सावाजतनक 
स्थल तथा समारोहको सरुक्षा 

३ संघीय र प्रदेश सरुक्षा तनकायसँगको सम्पका , सम्बन्द्ि, सूचना आदान प्रदान 
र समन्द्वय 

४ संघीय कानून बमोशजम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र तनयमन 

५ प्रदेशतभत्रको अपराि अनसुन्द्िान, सूचना सङ्कलन, रोकथाम, तनयन्द्त्रर् तथा 
समन्द्वय 

६ कानून, न्द्याय तथा प्रदेश सभा मातमला सम्बन्द्िी 

७ प्रदेश सभामा पेश हनुे वविेयक तजुामा र प्रमार्ीकरर् सम्बन्द्िी 

८ अन्द्तरााशष् िय सीमा क्षेत्रमा हनुे अपराि र गततववतिको सूचना सङ्कलन, 

ववश्लषेर् र उपयोग तथा अन्द्तरााशष् िय सीमा सरुक्षामा सहयोग 

९ आिारभतू मानव अतिकारको संरक्षर्, नागररक स्वतन्द्त्रताको रक्षा तथा 
प्रवर्द्ानमा सहयोग 

१० प्रादेशशक कारागार तथा वहरासतको व्यवस्थापन र सरुक्षा, थनुवुा तथा 
कैदीहरूको मानव अतिकारको संरक्षर् र एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा 
अतभयकु्त, थनुवुा वा कैदीको स्थानान्द्तरर् सम्बन्द्िी 

११ सामदुावयक प्रहरी 

१२ प्रदेशतभत्रको  सडक सरुक्षा र िावफक व्यवस्थापन 

१३ प्रदेशतभत्र  न्द्यावयक र अिा न्द्यावयक तनकायले गरेका फैसला कायाान्द्वयन 

१४ प्रदेशतभत्रका  गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अतभलेख र समन्द्वय 

१५ गनुासो र वववाद व्यवस्थापन 
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१६ संघीय मापदण्ड बमोशजम हातहततयार, खरखजाना तथा ववष्फोटक पदाथाको 
तनयमन 

१७ फौजदारी कायाववति कानूनको कायाान्द्वयन 

१८ अपराि तथा यातना पीतडतको पनुस्थाापना र क्षततपूतता 

१९ तनवारक नजरबन्द्द र स्थानहद सम्बन्द्िी 

२० अन्द्तरप्रदेश सम्बन्द्ि 

२१ सरकारी प्रयोजनका लातग जग्गा अतिग्रहर् तथा सम्पशि प्राश त सम्बन्द्िी 
प्रादेशशक नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन तथा जग्गा 
वववाद समािान 

२२ स्थानीय प्रशासनको सञ् चालन, व्यवस्थापन र समन्द्वय 

२३ पाररवाररक मातमला (वववाह, सम्पशि हस्तान्द्तरर्, सम्बन्द्ि ववच्छेद,  
अतभभावकववहीन बालबातलका, िमापतु्र, िमापतु्री उिरातिकार र संयकु्त 
पररवार) सम्बन्द्िी नीतत, कानून र मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

२४ ववपद व्यवस्थापन, जोशखम न्द्यूनीकरर् र ववपद् प्रततकाया, प्रादेशशक ववपद् 
कोष स्थापना र संचालन, स्थानीय ववपद् कोषमा सहयोग, तथ्याङ्क 
व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनसुन्द्िान, ववपद् जोशखम क्षेत्र नक्शाङ्कन र 
बस्ती स्थानान्द्तरर् सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना 
तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

२५ उपाति, सम्मान तथा ववभषूर्को तसफाररस 

२६ प्रदेशस्तरमा सावाजतनक तबदा, उत्सव, उदी आददको व्यवस्थापन 

२७ प्रदेशस्तरमा ददगो शाशन्द्त व्यवस्थापन तथा द्वन्द्द्वबाट पीतडत तथा ववस्थावपत 
व्यशक्तको उपचार र पनुस्थाापना सम्बन्द्िी 

२८ सत्यतनरुपर् तथा मेलतमलाप र वेपिा पाररएका व्यशक्त सम्बन्द्िी 
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२९ प्रदेशस्तरको ववद्यतुीय संचार माध्यम सञ् चालन सम्बन्द्िी नीतत, कानून र 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन तथा अनमुतत, इजाजत र नवीकरर् 

३० प्रदेशस्तरमा तारयकु्त र ताररवहत ब्रोडब्याण्ड पूवाािारको ववकास, 

व्यवस्थापन र तनयमन 

३१ प्रदेशस्तरमा सूचना प्रववतिको प्रविान, सूचना प्रववति पाका को तनमाार्, 

सञ् चालन र तनयमन 

३२ प्रदेशतभत्र टेतलसेन्द्टर संचालन, व्यवस्थापन र तनयमन 

३३ प्रदेशस्तरका इन्द्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्द्य प्रववतिमा आिाररत 
संचार माध्यमको दताा, अतभलेख, अनमुतत, नवीकरर्, अनगुमन र तनयमन 

३४ साइवर सरुक्षा अनगुमन 

३५ छापासंचार माध्यमको दताा, अनमुतत, आचार संवहता तनिाारर् र अनगुमन, 

अतभलेखाङ्कन, वगीकरर्, सञ् चालन र तनयमन 

३६ प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र ववतरर् 

३७ श्रमशजवी सञ् चारकमीहरुको न्द्यूनतम पाररश्रतमक अनगुमन 

३८ प्रदेशस्तरीय प्रसे रशजष् िार सम्बन्द्िी 

३९ केबलु ववतरर्को इजाजत, नवीकरर् र तनयमन 

४० सूचनाको हक सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा र 
कायाान्द्वयन 

४१ चलशचत्र तनमाार्, हल सञ् चालन तथा प्रदशान अनमुतत र तनयमन 

४२ प्रदेश सरकार अन्द्तगात रहेका सरकारी सवारी सािनको अतभलेख, 
तनयन्द्त्रर्, संरक्षर्, व्यवस्थापन र समन्द्वय गने 

४३ अन्द्य कुनै पतन मन्द्त्रालयलाइा गने भनी स्पष् ट रुपमा नतोवकएको काया। 
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३. आतथाक मातमला तथा योजना मन्द्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेवारी 

१ प्रदेशको आतथाक अवस्थाको ववश् लेषर् तथा आतथाक नीततको तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 

२ प्रदेशस्तरको आतथाक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपर् र वविीय 
व्यवस्थापन 

३ प्रदेशस्तरको आतथाक स्थावयत्व र मूल्यशस्थरता सम्बन्द्िी नीतत तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 

४ संघको स्वीकृततमा वैदेशशक सहयोग, वैदेशशक ऋर् र अनदुान प्राश त, 

उपयोग, लेखाङ्कन र प्रततवेदन 

५ प्रदेशशस्थत सरकारी सम्पशिको एकीकृत वववरर् र सरकारी बाँकी रकमको 
लगत तथा असलु उपर 

६ प्रदेशस्तरीय ववकास नीतत, प्राथतमकता, आवतिक तथा क्षेत्रगत योजना र 
वावषाक ववकास कायाक्रमको तजुामा, कायाान्द्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

७ राशष् िय तथा अन्द्तर प्रदेश ववकास आयोजनाको समन्द्वय र सशता 
अनदुानको सदपुयोग 

८ प्रदेश राजश्व सम्बन्द्िी नीतत तथा कानूनको तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

९ प्रदेश सावाजतनक खचा सम्बन्द्िी नीततको तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन तथा 
स्थानीय तह अनदुान 

१० संघीय नीतत अनरुुप सह-वविीयकरर् 

११ प्रदेश आतथाक कायाववति सम्बन्द्िी नीतत तथा कानूनको तनमाार्, कायाान्द्वयन 
र तनयमन 

१२ प्रदेश ववतनयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुामा, कायाान्द्वयन, तनयमन र 
आतथाक अनशुासन 

१३ प्रदेश सशञ् चत कोषको सञ् चालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा तनयन्द्त्रर् 
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एवम ्व्यवस्थापन 

१४ प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खचा र प्रदेश आकशस्मक कोष सम्बन्द्िी 

१५ प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन 

१६ प्रदेशगत ववतनयोजन, राजश्व, िरौटी, काया सञ्चालन कोष र अन्द्य सरकारी 
कोष तथा सम्पशिको एकीकृत वववरर् र लेखापरीक्षर् 

१७ घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी सािन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, 

पयाटन शलु्क, कृवष आयमा कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररवाना 
सङ्कलन, बाँडफाँड र उपयोग सम्बन्द्िी नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्द्वयन 
र तनयमन 

१८ संघीय कानून अनसुार प्राकृततक स्रोतबाट प्रा त रोयल्टी र शलु्क सङ्कलन, 

तनयमन र हस्तान्द्तरर् 

१९ राजश् व चहुावट तनयन्द्त्रर् सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

२० संघसँगको अन्द्तरसरकारी वविीय सम्पका , सम्बन्द्ि र सहकाया 

२१ तथ्याङ्क, सूचना प्रर्ाली तथा अतभलेख व्यवस्थापन सम्बन्द्िमा प्रादेशशक 
नीतत, कानून, मापदण्ड एवम ्योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन तथा संघ 
र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्द्वय र सहकाया 

२२ बीमा र बीमा व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्ान तथा ववस्तार र 
तनयमन 

२३ प्रदेशस्तरका सावाजतनक संस्थान, वविीय संस्था, सतमतत, प्रततष्ठान तथा 
कम्पनी आददको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सिुार र तनयमन 

२४ आतथाक ववकासमा तनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्द्वय र 
सहकाया। 

४. उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरर् मन्द्त्रालय 
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तस.नं. काया शजम्मेवारी 
१ व्यापार/वाशर्ज्य र बजार प्रततस्पिाा सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, 

मापदण्ड तथा योजनाको तजुामा, कायाान्द्वयन एवम ् तनयमन र तसशन्द्डकेट 
तथा काटेतलङ तनयन्द्त्रर् 

२ प्रादेशशक व्यापार सम्बन्द्िी पूवाािार तनमाार्, प्रवर्द्ान, सहजीकरर्, बजार 
अनगुमन, समन्द्वय, तथ्याङ्क प्रर्ाली, बौवर्द्क सम्पशि संरक्षर्, अध्ययन तथा 
अनसुन्द्िान र तनयमन 

३ ढुवानी/पररवहन प्रर्ाली तथा कागो व्यवस्थापन 

४ नेपाल सरकारको सहमततमा आतथाक तथा औद्योतगक ववषयका करारजन्द्य 
सम्झौता 

५ व्यापाररक फमाहरुको दताा¸ नवीकरर्, खारेजी र तनयमन 

६ खानी तथा खनीज पदाथाको अन्द्वेषर् सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, 

मापदण्ड र योजना तजुामा तथा कायाान्द्वयन र तनयमन एवम ् पूवाािार 
ववकास, अनसुन्द्िान, सवेक्षर्, लगत संकलन, अतभलेखाङ्कन, अन्द्वेषर्, उत्खनन, 

प्रादेशशक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र संघसँग समन्द्वय 

७ भौगतभाक अध्ययन तथा अनसुन्द्िान र नक्सा सम्बन्द्िी 

८ कलकारखाना र औद्योतगकीकरर् सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना 
तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

९ उद्योग दताा, अनमुतत, नवीकरर् एवम ् खारेजी र औद्योतगक ववकास तथा 
औद्योतगक व्यवसायको प्रविान र तनयमन 

१० प्रदेशस्तरको उद्योग क्षेत्रको भौततक पूवाािार ववकास सम्बन्द्िी योजना 
तजुामा र कायाान्द्वयन तथा औद्योतगक क्षेत्र र ववशेष आतथाक क्षेत्रको 
स्थापना, सञ्चालन र ववस्तार 

११ औद्योतगक वस्तकुो तनयाात प्रवर्द्ान 

१२ सावाजतनक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्त ुआपूतता सम्बन्द्िी नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 
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१३ उपभोक्ता हक अतिकार संरक्षर् तथा प्रवर्द्ान, उपभोक्ता जागरर् कायाक्रम 
तजुामा, कायाान्द्वयन तथा अनगुमन 

१४ मूल्य र कालोबजारी तथा कृतत्रम अभाव तनयन्द्त्रर् एवम ्तनयमन 

१५ संघीय मापदण्ड अनसुार स्् याण्डडा वगीकरर्, गरु्स्तर परीक्षर् र तनयमन 

१६ अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेशशक माग र आपूतता सम्बन्द्िी सूचना सङ्कलन, 

ववश् लेषर्, प्रक्षेपर् र आपूतता व्यवस्था, मौज्दातको व्यवस्था र आपूततामा 
अन्द्तरप्रादेशशक र स्थानीय तहबीच समन्द्वय 

१७ लशक्षत क्षेत्र र वगाका लातग वस्त ुतथा सेवामा प्रादेशशक अनदुान र तनयमन 

१८ करार, साझेदारी र एजेन्द्सी सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड, 

कायाान्द्वयन र तनयमन 

१९ संघसँगको समन्द्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्द्िी नीतत तथा कानून तजुामा 
तथा कायाान्द्वयन, तनयमन र कम्पनी प्रशासन 

२० दामासावहमा परेका उद्योग, व्यावसावयक कम्पनी तथा फमा व्यवस्थापन 
सम्बन्द्िी नीतत कानून, मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

२१ प्रदेशस्तरमा हातनकारक पदाथाहरुको तनयमन तथा व्यवस्थापन 

२२ प्रदेशस्तरमा इन्द्िनको गरु्स्तर अनगुमन 

२३ संघीय कानून बमोशजम क्यातसनो तथा शचठ्ठा दताा, अनमुतत र तनयमन 
सम्बन्द्िी 

२४ प्रदेशतभत्रका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउद्योगहरु स्थापना 
र प्रवर्द्ान सम्बन्द्िमा नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र 
तनयमन 

२५ औद्योतगक तथा व्यापार प्रदशानीको आयोजना तथा व्यवस्थापन 

२६ उद्योगमा श्रममूलक प्रववति र स्वदेशी श्रतमकको उपयोग 

२७ रोजगार प्रवर्द्ान सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 
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२८ स्वरोजगारका लातग उद्यमशीलता ववकास, प्रशशक्षर्, सहतुलयत कजाा र 
व्यवसाय प्रवर्द्ान सहायता 

२९ श्रतमक एवम ् श्रतमकको सामाशजक सरुक्षा तथा िेड यतुनयन सम्बन्द्िी 
प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन 

३० श्रमशशक्त, श्रम बजार सम्बन्द्िी अध्ययन, अनसुन्द्िान र श्रमशशक्त योजना 

३१ औद्योतगक वववाद समािान, श्रम सम्बन्द्िमा सिुार र न्द्यावयक तनरुपर्  

३२ कायास्थल सरुक्षा, कारखाना तनरीक्षर् तथा तनयमन 

३३ प्रादेशशक पयाटन ववकासको नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तनमाार्, 

पवुाािार ववकास, प्रवर्द्ान र तनयमन 

३४ पयाटक प्रहरी व्यवस्थापन 

३५ पयाटकीय होटल, ररसोटा, लज, िाभल तथा िेवकङ्ग एजेन्द्सी, गाईड, र् याशटटङ्ग 
आददको दताा, अनमुतत, नवीकरर् र तनयमन 

३६ प्रदेशस्तरमा वन क्षेत्रको नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 

३७ वन्द्यजन्द्त ुर वन पैदावार ओसारपसार सम्बन्द्िी तनयमन र अपराि तनयन्द्त्रर् 

३८ वन, वनस्पतत, वन्द्यजन्द्त ुर जैववक वववविता सम्बन्द्िी प्रादेशशक सङ्ग्ग्रहालय 
व्यवस्थापन 

३९ प्रदेशस्तरमा संरक्षर् क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन 

४० हािीसार तथा शचतडयाखानाको व्यवस्थापन 

४१ जतडबटुी खेती प्रववति प्रवार्द्न, ववस्तार तथा बजारीकरर् सम्बन्द्िी नीतत तथा 
कानून तजुामा, तथा कायाान्द्वयन र तनयमन, अध्ययन अनसुन्द्िान तथा 
तथ्याङ्क संकलन 

४२ वन तथा वातावरर् सम्बन्द्िी तबषयमा प्राववतिक सूचना तथा सेवा प्रवाह 

४३ वन अततक्रमर् तथा वन डढेलो तनयन्द्त्रर् तथा रोकथाम सम्बन्द्िी नीतत, 

समन्द्वय र सहयोग 
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४४ प्रदेशस्तरका वनस्पतत उद्यान तथा हवेरीयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पतत 
पवहचान तथा अतभलेखीकरर् सम्बन्द्िी नीतत र व्यवस्थापन 

४५ प्रदेशस्तरमा जैववक वववविताको अध्ययन, अनसुन्द्िान, व्यवस्थापन, तनयमन, 

संरक्षर् एवम ्लाभांश बाडँफाँड 

४६ प्रदेशस्तरमा जलािार संरक्षर् तथा जलउपयोग नीतत, प्रववति ववकास, 

व्यवस्थापन 

४७ प्रदेशतभत्र भसू्खलन तनयन्द्त्रर् 

४८ प्रदेशस्तरमा वातावरर्ीय संरक्षर् तथा स्वच्छता सम्बन्द्िी प्रववति ववकास र 
व्यवस्थापन 

४९ प्रदेशस्तरमा वातावरर् सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 

५० प्रदेशस्तरमा वातावरर्ीय सूचना प्रर्ालीको स्थापना 

५१ प्रदेशस्तरमा वातावरर्ीय जोशखमका लातग तयारी तथा उद्दार 

५२ प्रदेशस्तरमा वातावरर्ीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ् चालन र व्यवस्थापन 

५३ प्रदेशस्तरमा ठोस, वाय,ु तरल, जल, ध्वतन तथा ववद्यतुीय लगायत प्रदषुर्को 
मापदण्ड तनिाारर्, कायाान्द्वयन, अनगुमन र तनयन्द्त्रर् 

५४ प्रदेशस्तरमा न्द्यून कावानमखुी तथा वातावरर्मैत्री ववकास प्रवक्रया र हररत 
क्षेत्र प्रवर्द्ान 

५५ प्रदेशस्तरमा वातावरर्ीय संरक्षर् क्षेत्र तथा प्राकृततक सम्पदाको संरक्षर् र 
सम्वर्द्ान 

५६ प्रदेशतभत्र वातावरर्ीय क्षेत्रको अध्ययन, अनसुन्द्िान, क्षमता अतभबवृर्द्, 

वातावरर्ीय सशुासन तथा परीक्षर् 

५७ भपूररति क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको पवहचान, वगीकरर्, संरक्षर् र व्यवस्थापन 

५८ संरक्षर् क्षेत्र पवहचान र व्यवस्थापकीय पर्द्तत तनिाारर् 

५९ अन्द्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक वकनार वकृ्षारोपर् व्यवस्थापन 
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६० वकृ्षारोपर्को लातग ददगो तथा गरु्स्तरीय बीउ उत्पादन, बीउ बगैँचा 
स्थापना र व्यवस्थापन  

६१ प्रदेशतभत्र वकृ्षारोपर् तथा सम्भार सम्बन्द्िी नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

६२ प्रदेशतभत्र जतडबवुट तथा अन्द्य गैरकाष् ठ वन पैदावार सम्बन्द्िी व्यवस्थापन 

६३ वन्द्यजन्द्त ु र चराचरुुङ्गी सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

६४ प्रदेशस्तरमा ववज्ञान प्रववतिको ववकास तथा ववस्तार, सो सम्बन्द्िी तथ्याङ्क 
सङ्कलन, प्रशोिन र जनशशक्त सवेक्षर्, ववकास र उपयोग 

६५ वैज्ञातनक अध्ययन अनसुन्द्िान एवम ्ववज्ञान र प्रववतिको आववष्कार, उन्द् नयन 
र ववकास 

६६ ववज्ञान संग्रहालय र लानेटोररयमको स्थापना, सञ् चालन र व्यवस्थापन। 

५. भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्द्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेवारी 

१ कृवष, पश ु ववकास तथा खाद्य पोषर् सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, 

मापदण्ड र योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

२ कृवष तथा पशपुन्द्छीजन्द्य रोग, वकरा एवम ्महामारी तनयन्द्त्रर् 

३ कृवष औद्योतगकीकरर् र पशपुन्द्छी उद्योग व्यवसायको ववकास तथा प्रवर्द्ान 

४ कृवष तथा पश ुयाशन्द्त्रकीकरर् र उन्द् नत औजार ववकास तथा ववस्तार 

५ कृवष तथा पशरुोग तनदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र तनयमन 

६ कृवषउपज, कृवषजन्द्य बस्त,ु पशपुन्द्छी, पशपुन्द्छीजन्द्य पदाथा र पश ुउत्पादन 
सामग्री तथा तबउतबजन एवम ् नश् ल सम्बन्द्िी सेवा र प्रववतिको गरु्स्तर 
तनिाारर्, सम्बर्द्ता तनिाारर्, स्तरीयकरर्, प्रमार्ीकरर् र तनयमन 

७ प्रादेशशक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतिकार, खाद्य सम्प्रभतुा र खाद्य गरु्स्तर 
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८ कृवष तथा पशपुन्द्छी एवम ्खाद्य प्रववति सम्बन्द्िी अध्ययन, अनसुन्द्िान एवम ्
ववकास तथा प्रवर्द्ान, तथ्याङ्क प्रर्ालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षर् 

९ कृवष मल, तबऊ र तबषादी आपूतता व्यवस्था र तनयमन 

१० कृवष प्रसार, कृषक तातलम तथा क्षमता ववकास र सशशक्तकरर् 

११ कृवषउपजको न्द्यूनतम समथान मूल्य कायाान्द्वयन 

१२ कृवष तथा पशपुन्द्छी बीमा सम्बन्द्िी नीतत तथा योजना तजुामा र कायाान्द्वयन 

१३ कृवष बजार, पूवाािार र कृवष फामा केन्द्रहरुको ववकास, ववस्तार तथा 
सञ् चालन 

१४ राशष् िय नीतत र मापदण्ड बमोशजम पाराभेटको दताा, अनमुतत, नवीकरर्, 

खारेजी र तनयमन 

१५ सामवुहक खेती तथा कृवष करार खेतीको कायाान्द्वयन र प्रवर्द्ान 

१६ चरन तथा खका  सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्द्वयन र 
तनयमन 

१७ कृवषजन्द्य र पशपुन्द्छीजन्द्य औषति, तबषादद र सूक्ष्म पोषर्तत्वयकु्त वस्तकुो 
उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुामा र कायाान्द्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र तबक्री ववतरर्को अनमुतत, 

अनगुमन र तनयमन 

१८ भतूम व्यवस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भतूमसिुार, भ-ूउपयोग 
तथा चक्लाबन्द्दी सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्डको तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 

१९ तनजी, सरकारी तथा सावाजतनक जग्गाको प्रादेशशक अतभलेख व्यवस्थापन 

२० जग्गादताा, रशजषे्ट्रशन, जग्गािनी प्रमार् पजुाा, दाशखल खारेज र स्वातमत्व 
हस्तान्द्तरर् सम्बन्द्िी नीतत तथा मापदण्ड तजुामा र कायाान्द्वयन 

२१ संघीय सरकारबाट प्रा त हनुे नक्सा, भौगोतलक सूचना र अतभलेख तथा 
प्रदेशतभत्रको नाप नक्सा र अतभलेखको व्यवस्थापन 
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२२ नाप नक्साका तनयन्द्त्रर् ववन्द्दहुरुको सञ् जाल स्थापना 

२३ क्रमबर्द् वकिा नापी र भतूम लगत सम्बन्द्िी मापदण्ड र कायाान्द्वयन 

२४ भतूमहीन सकुुम्वासी, दतलत, मकु्त कमैया, हतलया, हरवा चरवा आदद वगाको 
बसोबास, जीववकोपाजान र पनुस्थाापना सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, 

मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

२५ सरकारी जग्गा भाडामा ददने सम्बन्द्िी नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 

२६ सरुशक्षत बसोवास र जग्गा एकीकरर् सम्बन्द्िी नीतत कायाान्द्वयन 

२७ गठुी तथा गठुीजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 
योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन तथा गठुी तथा गठुी जग्गाको 
संरक्षर्, अतभलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्द्वय 

२८ गररवी तनवारर् सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड एवम ्योजनाको 
तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन तथा अध्ययन, अनसुन्द्िान, सवेक्षर्, सूचना 
सङ्कलन, गररब घरपररवार पवहचान, सामाशजक सरुक्षा र संरक्षर्  

२९ सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, 

कानून तथा मापदण्डको तजुामा र कायाान्द्वयन, सञ् चालन अनमुतत, तनयमन, 

तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्द्िान 

३० सहकारी बचत तथा ऋर् पररचालन सम्बन्द्िी प्रादेशशक मापदण्ड तनिाारर् 
र तनयमन 

३१ सहकारी सम्बन्द्िमा संघीय, अन्द्तरप्रादेशशक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग 
समन्द्वय र सहकाया 

३२ सहकारी क्षेत्रको ववकास तथा प्रवर्द्ान, क्षमता अतभववृर्द् र पररचालन 

३३ जलचर तथा जलीय जीवको संरक्षर्, व्यवस्थापन, ददगो उपयोतगता र 
सोबाट प्रा त लाभांशको समन्द्यावयक ववतरर् सम्बन्द्िी नीतत, ऐन, तनयम, 
मापदण्ड, योजना तजुामा र तनयमन। 

६. भौततक पूवाािार, उजाा तथा जलस्रोत मन्द्त्रालय 
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तस.नं. काया शजम्मेवारी 
१ प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजनाको तजुामा 

तथा कायाान्द्वयन, अध्ययन, अनसुन्द्िान र तनयमन 

२ प्रदेशतभत्रको सवारी दताा र नवीकरर्, चालक अनमुतत र नवीकरर् 

३ प्रदेशतभत्र सावाजतनक यातायातको रुट अनमुतत, मापदण्ड, गरु्स्तर र भाडा 
दर तनिाारर् र अनगुमन तथा तनयमन 

४ वातावरर्मैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैवङ्गकमैत्री यातायात प्रर्ालीको प्रवर्द्ान 

५ प्रदेश तहमा यातायात सरुक्षा र सवारी प्रदषुर् तनयन्द्त्रर् सम्बन्द्िी योजना 
तनमाार् र कायाान्द्वयन 

६ रज्जमुागा, जलमागा लगायतका वैकशल्पक यातायात प्रववतिको प्रवर्द्ान, 

सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कायाान्द्वयन, सञ् चालन र व्यवस्थापन 

७ प्रदेश लोकमागा सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा र 
तनमाार्, स्तरोन्द् नतत, ममात सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रववति 
सम्बन्द्िी अध्ययन अनसुन्द्िान, यातायात सरुक्षा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

८ प्रदेशस्तरका सरकारी कायाालयहरुको भौततक व्यवस्थापन र तनमाार् 
सम्बन्द्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

९ प्रदेशतभत्रको सहरी ववकास योजना तजुामा, सहरी पूवाािार तनमाार्, सञ् चालन, 

ममात सम्भार र आवास तथा भवन सम्बन्द्िी योजनाहरुको कायाान्द्वयन र 
मागा तनदेशन 

१० प्रदेशतभत्र उपयकु्त भवन तनमाार् प्रववतिको प्रवर्द्ान 

११ प्रदेशस्तरमा राशष् िय भवन संवहताको कायाान्द्वयन र तनयमन 

१२ प्रदेशको राजिानी र प्रादेशशक सहरको ववकास, योजना तजुामा, कायाान्द्वयन, 

संयोजन र पूवाािार तनमाार् 
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१३ सरुशक्षत बसोवास र जग्गा एकीकरर् सम्बन्द्िी नीतत तजुामा र कायाान्द्वयन 

१४ प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्िी प्रदेशशक नीतत, 

कानून तथा मापदण्ड तजुामा र कायाान्द्वयन, सेवाको शलु्क तनिाारर्, योजना, 
आयोजना कायाान्द्वयन तथा सञ् चालन, सम्भार र तनयमन 

१५ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा ववस्तारमा तनजी क्षेत्रको सहभातगता प्रवर्द्ान 
सम्बन्द्िी नीतत तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

१६ सवासािारर्लाइा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्िता र खानेपानी, सरसफाइा 
तथा स्वच्छतामा वपछतडएका वगाको पहुँच सतुनशश् चतता 

१७ प्रदेशस्तरको उजाा, ववद्यतु, तसंचाई, खानेपानी, जल उत्पन्द् न प्रकोप (नदी तथा 
पवहरो) व्यवस्थापन सम्बन्द्िी अध्ययन अनसुन्द्िान, नीतत, कानून, मापदण्ड, 

गरुुयोजना, योजना तथा आयोजना तनमाार्, कायाान्द्वयन, सञ् चालन, ममात 
संभार, समन्द्वय र तनयमन 

१८ प्रदेशस्तरमा उजाा, ववद्यतु, तसंचाई तथा खानेपानी सम्बन्द्िी सेवाको गरु्स्तर 
र सेवा शलु्कको आिार तनिाारर् र तनयमन 

१९ उजाा, ववद्यतु, तसंचाई सेवा ववस्तारमा तनजी क्षेत्रको सहभातगता र लगानी 
प्रवर्द्ान सम्बन्द्िी नीतत तथा मापदण्ड तनिाारर् र तनयमन 

२० राशष् िय जलस्रोत नीतत र संघीय योजना बमोशजम प्रदेश सीमा नदीका 
जलउपयोग सम्बन्द्िी आयोजनाको पवहचान, तनमाार्, संचालन, सम्भार र 
व्यवस्थापन 

२१ प्रदेशतभत्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षर् सम्बन्द्िी योजना तथा गरुु 
योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

२२ प्रदेशतभत्रको जलस्रोत उपयोग हनुे आयोजनाहरुको अध्ययन, सवेक्षर्, 

तयारी, कायाान्द्वयन, अनगुमन र सञ् चालनमा समन्द्वय 

२३ प्रदेशस्तरमा जलािार संरक्षर् तथा जलउपयोग नीततको तजुामा तथा 
कायाान्द्वयन, प्रववति ववकास र व्यवस्थापन 
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२४ मौसम र जलमापन सञ् चार सञ् जाल व्यवस्थापन 

२५ जलगरु् तथा वायूगरु् सम्बन्द्िी प्रयोगशाला व्यवस्थापन। 

७.  सामाशजक ववकास मन्द्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेवारी 

१ प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय तथा उच्च शशक्षा सम्बन्द्िी नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

२ शैशक्षक परामशा सेवाको मापदण्ड तनिाारर्, अनमुतत तथा तनयमन 

३ प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अतभलेखालय सम्बन्द्िी नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

४ प्रादेशशक शशक्षा, प्राववतिक तथा व्यावसावयक तातलम र छात्रवशृि सम्बन्द्िी 
नीतत, कानून तथा मापदण्ड तनिाारर्, कायाान्द्वयन र तनयमन तथा पाठ् यक्रम, 

पाठ् यपसु्तक तथा पाठ् यसामग्री तनमाार्, उत्पादन र ववतरर्  

५ प्रदेशस्तरको मानव संसािनको आवश्यकता प्रक्षेपर् तथा शैशक्षक योजना 
तनमाार् र कायाान्द्वयन 

६ प्रदेशस्तरमा ववद्यालय तहको शशक्षकको सेवा शता, योग्यता, क्षमता र 
शशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड तनिाारर् र तनयमन 

७ माध्यतमक तहको परीक्षा व्यवस्थापन 

८ प्रदेशस्तरमा प्राशज्ञक अनसुन्द्िान तथा शैशक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

९ स्वास्थ्य सेवा तथा पोषर् सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 
योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

१० प्रदेशस्तरमा आवश्यक पने प्रवार्द्नात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक तथा 
पनुस्थाापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन 
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११ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्द्िी प्रदेशस्तरीय प्राशज्ञक, व्यावसावयक र पेसागत संघ 
संस्थाको दताा, सञ् चालन अनमुतत र तनयमन 

१२ प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गरु्स्तर तनिाारर्, अनगुमन र तनयमन 

१३ राशष् िय मापदण्ड बमोशजम औषिीजन्द्य तथा स्वास्थ्य प्रववति सम्बन्द्िी 
सामग्रीको उत्पादन तथा सञ् चय, अतिकतम खरुा मूल्य तनिाारर्, अशन्द्तम 
तबसजान, गरु्स्तर तथा मापदण्ड तनिाारर् र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गने 
उद्योगको दताा, सञ् चालन, अनमुतत र तनयमन 

१४ राशष् िय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नतसाङ्ग होम, तनदान केन्द्र, उपचार केन्द्र 
र अन्द्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दताा, सञ् चालन, अनमुतत र 
तनयमन 

१५ खानेपानी, ध्वतन र हावाको गरु्स्तर अनगुमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा 
तनमाार् एवम ्गरु्स्तरको मापदण्ड तनिाारर् र कायाान्द्वयन 

१६ राशष् िय मापदण्ड बमोशजम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाशजक स्वास्थ्य 
सरुक्षा कायाक्रमको व्यवस्थापन तथा तनयमन 

१७ प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवस्रोत ववकास र व्यवस्थापन 

१८ औषिी तनगरानी (फामेशी तभजीलान्द्स), औषतिको उशचत प्रयोग र सकु्ष्म 
जीवतनरोिक प्रततरोि (एन्द्टीमाइक्रोबायल रेतसषे्टण्ट) न्द्यूनीकरर् 

१९ खोप र पररवार तनयोजन 

२० संवेदनशशल औषिी तथा अन्द्य स्वास्थ्य सामग्री खररद तथा आपूतता 
व्यवस्थापन 

२१ प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्द्िी अध्ययन तथा अनसुन्द्िान तथा सूचना 
प्रर्ाली, स्वास्थ्य लेखा पर्द्ततको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह 

२२ प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य तनगरानी (पशब्लक हेल्थ सभेलेन्द्स) व्यवस्थापन 

२३ सूतता, मददरा र लागपुदाथाजन्द्य वस्तकुो मापदण्ड, तनयन्द्त्रर् तथा तनयमन 
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२४ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपतकातलन अवस्था, ववपद् र महामारी व्यवस्थापन, 

आकशस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लातग औषिी 
तथा औषिीजन्द्य सामग्रीको प्रादेशशक बफरस्टक व्यवस्थापन 

२५ सरूवा तथा नसने रोग तनयन्द्त्रर् तथा रोकथाम 

२६ राशष् िय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थ्य सेवा सम्बन्द्िी भौततक पूवाािार ववकास 
तथा व्यवस्थापन 

२७ स्वास्थ्यजन्द्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्द्िी मापदण्ड तनिाारर्, कायाान्द्वयन र 
तनयमन 

२८ आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होतमयोयातथक, प्राकृततक शचवकत्सा लगायतका 
अन्द्य प्रचतलत परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्द्िी प्रदेशस्तरीय 
मापदण्ड तनिाारर्, कायाान्द्वयन, अनगुमन र तनयमन  

२९ जनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार तनयोजन सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून 
तथा योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन, अध्ययन तथा अनसुन्द्िान, 

सूचना प्रर्ालीको स्थापना र सञ् चालन, क्षमता अतभववृर्द् र राशष् िय 
संस्थाहरुसँगको सम्पका  र समन्द्वय 

३० मवहला हक सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, 
कायाान्द्वयन र तनयमन 

३१ लैवङ्गक वहंसा, मानव बेचतबखन तथा ओसारपसार सम्बन्द्िी नीतत तथा 
कायायोजना तजुामा र कायाान्द्वयन तथा अन्द्तरााशष् िय सशन्द्ि, सम्झौता र 
प्रततवर्द्ताको कायाान्द्वयन, तनरोिात्मक र संरक्षर्ात्मक उपाय र पनुस्थाापन 

३२ मवहला सशशक्तकरर् तथा लैवङ्गक समानता सम्बन्द्िी अध्ययन, अनसुन्द्िान 

३३ लैंतगक उिरदायी बजेट र लैवङ्गक परीक्षर् 

३४ बाल बातलकाको हकवहत संरक्षर् सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड 
तथा योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन, अध्ययन, अनसुन्द्िान, बालमैत्री 
शासकीय प्रवन्द्ि र सेवा प्रवाह, बाल उद्दार कोष व्यवस्थापन र बाल सिुार 
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तथा पनुास्थापना 

३५ प्रदेशस्तरमा ज्येष् ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यशक्त र अशक्त, 

बालबातलका र मवहला सम्बन्द्िी कायाहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

३६ समाजकल्यार् र संघसंस्था सम्बन्द्िी कायाहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

३७ लोपोन्द्मखु, सीमान्द्तकृत, गररब, जेष् ठ नागररक लशक्षत आवास सम्बन्द्िी 
नीतत, मापदण्ड तथा योजना तजुामा र कायाान्द्वयन 

३८ सामाशजक सरुक्षा सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्डको तनमाार् 
तथा कायाान्द्वयन, कोष व्यवस्थापन, तनयमन, राशष् िय र प्रादेशशक तनकाय 
तथा संघ संस्थासँग सम्पका , समन्द्वय र सहकाया 

३९ ववश् व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताशत्वक महत्वका स्थल 
सम्बन्द्िी  

४० भाषा, तलवप संस्कृतत, लतलतकला र िमाको संरक्षर् र प्रयोग सम्बन्द्िी 
प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन 

४१ ऐततहातसक, िातमाक, साँस्कृततक एवम ् कला र वास्त ु कलात्मक 
दृशष् टकोर्ले महत्व बोकेका प्रादेशशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षर्, सम्भार, 

अध्ययन, अनसुन्द्िान तथा व्यवस्थापन 

४२ प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ् चालन तथा व्यवस्थापन 

४३ प्रदेशस्तरका परुाताशत्वक महत्वका स्थल, ऐततहातसक र िातमाक सांस्कृततक 
सम्पदा, प्राशचन स्मारक, संग्रहालय, सांस्कृततक िरोहर सम्बन्द्िी नीतत, कानून, 

मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र तनयमन एवम ्संरक्षर्, सम्भार, 

अध्ययन, अनसुन्द्िान, उत्खनन ्तथा पनुतनामाार् 

४४ िमा, परम्परा र गठुी अन्द्तगात चतलआएका ववतभन्द् न जात्रा, पवाहरुको 
सञ् चालन र व्यवस्थापन 

४५ संस्कृततको ववकास सम्बन्द्िी नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्द्वयन र 
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तनयमन 

४६ यवुा सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा योजना तजुामा, कायाान्द्वयन र 
तनयमन, यवुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन 

४७ खेलकूद सम्बन्द्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तनिाारर्, 

कायाान्द्वयन र तनयमन, खेलकूद तथा खेलकूद पूवाािारको ववकास र 
प्रवर्द्ान 

४८ खेलकूद प्रशासन र संघ संस्थाको समन्द्वय र तनयमन 

४९ राशष् िय र प्रादेशशक खेलकुद प्रततयोतगता तथा कायाक्रम आयोजना र 
सहभातगता। 

 
तनर्ाय भएको तमततिः 2079/10/09 

आज्ञाले, 
शंकर बहादरु के.सी. 
प्रदेश सरकारको सशचव 
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