
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, िैशाख ०६ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क १ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद् कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।०१।०६ मा स्वीकृत भएको 
"प्रदेश सरकार (कायाववभाजन) तनयमावली, २०७८" सवासाधारणको जानकारीका 
लातग प्रकाशन गररएको छ । 

प्रदेश सरकार (कायाववभाजन) तनयमावली, २०७८ 
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नेपालको संववधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले ददएको अतधकार प्रयोग 
गरी लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सरकारले देहायका तनयमहरू िनाएको छ । 

१.  संम्िप्त नाम र प्रारबभः (१) यी तनयमहरूको नाम "प्रदेश सरकार 
(कायाववभाजन) तनयमावली, २०७८" रहेको छ । 

(२) यो तनयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ । 

२.  पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमा,- 
(क) "प्रदेश" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशलार्ा सबझनपुछा । 
(ख) "प्रदेश सरकार" भन्नाले लमु्बिनी प्रदेशको मम्न्त्त्रपररषद्लार्ा 

सबझनपुछा। 
(ग) "मन्त्त्रालय"  भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्त्त्रालय सबझनपुछा र सो 

शब्दले मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयलाई समेत 
जनाउँछ । 

(घ) "मन्त्त्री" भन्नाले मखु्यमन्त्त्री र मन्त्त्रीलाई सबझनपुछा र सो  शब्दले 
स्वतन्त्त्र रूपमा मन्त्त्रालयको कायाभार सबहाल्न ेराज्यमन्त्त्रीलाई समेत 
जनाउँछ । 

३.  मन्त्त्रालयः प्रदेशमा अनसूुची-१ मा उल्लेख भए िमोम्जम मन्त्त्रालय 
रहनेछन ्। 

४.  कायासबपादनः प्रदेश सरकारको कायासबपादन तनयम ३ मा उल्लेख भएका 
मन्त्त्रालयहरूिाट हनुेछ । 

५.  कायाववभाजनः (१) मन्त्त्रालयिाट सबपादन हनुे कायाको ववभाजन अनसूुची -
२ मा उल्लेख भए िमोम्जम हनुेछ । 

(२) मखु्यमन्त्त्रीले कुनै मन्त्त्रीलाई एक वा एक भन्त्दा िढी 
मन्त्त्रालयको कायाभार सबुपन सक्नेछ। 
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(३) मखु्यमन्त्त्रीले कुनै मन्त्त्रालयलाई तोवकएको काम मध्ये केही 
काम आफैँ ले वा सबिम्न्त्धत मन्त्त्रीको तसफाररसमा अको कुनै मन्त्त्रीले हेने 
गरी तोक्न सक्नेछ। 

तर सबिम्न्त्धत मन्त्त्री प्रदेशमा नरहेको अवस्थामा तनजको काम 
कुनै मन्त्त्रीले वा आफैले हेने गरी तोक्न त्यस्तो तसफाररस आवश्यक पने 
छैन। 

६.  मन्त्त्रीको म्जबमेवारीः तनयम ५ िमोम्जम आफूलाई तोवकएको कायासबपादन 
गने वा गराउने र कायासबपादन भए नभएको ववषयमा उत्तरदावयत्व वहन 
गने म्जबमेवारी सबिम्न्त्धत मन्त्त्रीको हनुेछ । 

७.  अनसूुचीमा हेरफेरः प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर गना सक्नेछ। 

८.  खारेजी र िचाउः (१) प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कायाववभाजन) 
तनयमावली, २०७४ खारेज गररएको छ।  

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको तनयमावली िमोम्जम भए गरेका 
काम कारवाही यसै तनयमावली िमोम्जम भए गरेको मातननेछ। 
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अनसूुची १ 

प्रदेशमा रहन ेमन्त्त्रालयहरु 

क्र.सं मन्त्त्रालयहरूको नाम  

१. मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय 

२. आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय 

३. आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय 

४. भौततक पूवााधार ववकास मन्त्त्रालय 

५. म्शिा तथा सामाम्जक ववकास मन्त्त्रालय 

६. उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय 

७. भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्त्रालय 

८. स्वास््य तथा जनसङ्खख्या मन्त्त्रालय 

९. ग्रातमण तथा सहरी ववकास मन्त्त्रालय 
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अनसूुची २ 

प्रदेशमा रहन ेमन्त्त्रालयहरुको काया म्जबमेवारी 

१. मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय 

तस.नं. काया म्जबमेवारी 

1.  प्रदेश मम्न्त्त्रपररषद् तथा मखु्यमन्त्त्रीको कायाालय सबवन्त्धी 

2.  प्रदेश तभत्रको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य तनदेशन, तनयन्त्त्रण र सञ्चालन 

3.  प्रदेश सरकारको कायाववभाजन तथा कायासञ्चालन 

4.  प्रदेश सरकारको नीतत तजुामा, स्वीकृतत, कायाान्त्वयन, अनगुमन र 
मूल्याङ्कन 

5.  प्रदेश सरकारको कायासबपादन तनयमावली तजुामा र कायाान्त्वयन 

6.  प्रदेश मन्त्त्रालयहरुको कायाको समन्त्वय, सपुररवेिण, अनगुमन तथा 
मलु्याङ्कन र तनयन्त्त्रण 

7.  प्रदेश मम्न्त्त्रपररषद्का तनणायको कायाान्त्वयन र अनगुमन 

8.  प्रदेश मम्न्त्त्रपररषद् मा पेश हनुे तनयम र आदेशको तजुामा, स्वीकृतत तथा 
प्रमाणीकरण 

9.  प्रदेशतभत्रको राजनीततक, आतथाक, सामाम्जक, शाम्न्त्त सवु्यवस्था एवं 
प्रशासतनक गततववतधहरुको अद्यावतधक जानकारी र सबिोधन 

10.  मानव अतधकारको संरिण र प्रवर्द्ान 

11.  सशुासन,  भ्रष्टाचार तनयन्त्त्रण र प्रशासन सधुार 
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12.  संवैधातनक तनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्त्य 
संघीय तथा प्रादेम्शक आयोगसंगको सबपका  र समन्त्वय 

13.  संघीय सरकारको स्वीकृतत िमोम्जम दद्वपिीय वा िहपुिीय स्तरमा 
भएका सम्न्त्ध, सबझौता वा सहमतत कायाान्त्वयन 

14.  प्रदेश  प्रमखुको तनदेशन कायाान्त्वयन र प्रततवेदन 

15.  अन्त्तरप्रदेश पररषद र संघ तथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय तहसंगको 
समन्त्वय र अन्त्तरसबवन्त्ध 

16.  प्रदेशस्तरका आयोग तथा तनकायहरुको गठन एवं सञ्चालन र 
पदातधकारीहरुको तनयमु्क्त एवं सेवा, सवुवधा सबिन्त्धी नीतत तथा 
कानूनको तजुामा र कायाान्त्वयन 

17.  तनवााचन कायामा सहयोग र समन्त्वय 

18.  प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन ववकास योजना तजुामा र कायाान्त्वयन 

19.  प्रदेश तनजामती सेवा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सबिन्त्धी 
नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा एवं कायाान्त्वयन र अतभलेख 
व्यवस्थापन 

20.  प्रदेशस्तरका सरकारी तनकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेिण र 
व्यवस्थापन परीिण  

21.  प्रदेशस्तरीय तालीम नीतत तथा मापदण्ड तनधाारण र स्तरीकरण तथा 
राविय र प्रदेशस्तरका तातलम केन्त्रसँगको सबपका  एवं समन्त्वय 

22.  प्रदेशस्तरमा सावाजतनक सेवा ववतरणको न्त्यूनतम मापदण्ड तनधाारण  

23.  गाउँपातलका र नगरपातलकाको कमाचारी र कायाालयको व्यवस्था 



खण्ड ५) अततररक्ताङ्क १ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७८।०१।०६ 

7 

सबिन्त्धी कानून तजुामा 

24.  प्रदेशको अतधकारिेत्रतभत्र परी अन्त्य कुनै मन्त्त्रालयको काया वववरणमा 
नपरेको ववषय 

 

२. आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया म्जबमेवारी 

1.  प्रदेश शाम्न्त्त सरुिा र सवु्यवस्था सबिन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड र 
योजना तजुामा तथा कायाान्त्वयन, तनयमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र 
प्रततवेदन तथा संघीय सरकारसंगको समन्त्वय र  सहकाया 

2.  अततववम्शष्ट व्यम्क्त, महत्वपूणा भौततक संरचना, संवेदनशील सावाजतनक 
स्थल तथा समारोहको सरुिा 

3.  संघीय र प्रदेश सरुिा तनकायसंगको सबपका , सबिन्त्ध, सूचना आदान 
प्रदान र समन्त्वय 

4.  प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र तनयमन 

5.  प्रदेश तभत्रको अपराध अनसुन्त्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, तनयन्त्त्रण 
तथा समन्त्वय 

6.  कानून तथा प्रदेश सभा मातमला सबवन्त्धी 

7.  प्रदेश सभामा  पेश हनुे ववधेयक तजुामा र प्रमाणीकरण सबवन्त्धी 

8.  अन्त्तरााविय सीमा िेत्रमा हनुे अपराध र गततववतधको सूचना संकलन,  
ववश्लषेण र उपयोग तथा अन्त्तरााविय सीमा सरुिामा सहयोग 
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9.  नागररक अतधकारको संरिण, नागररक स्वतन्त्त्रताको रिा तथा प्रवर्द्ानमा 
सहयोग 

10.  प्रादेम्शक कारागार तथा वहरासतको व्यवस्थापन र सरुिा, थनुवुा तथा 
कैदीहरूको अतधकारको संरिण र एक प्रदेशिाट अको प्रदेशमा 
अतभयकु्त, थनुवुा वा कैदीको स्थानान्त्तरण सबिन्त्धी 

11.  सामदुावयक  प्रहरी सबिन्त्धी 

12.  प्रदेशतभत्रको  सडक सरुिा र ट्रावफक व्यवस्थापन 

13.  प्रदेशतभत्र न्त्यावयक र अधा न्त्यावयक तनकायले गरेका फैसला कायाान्त्वयन 

14.  प्रदेशतभत्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अतभलेख र समन्त्वय 

15.  गनुासो र वववाद व्यवस्थापन 

16.  संघीय मापदण्ड िमोम्जम हातहततयार, खरखजाना तथा ववष्फोटक 
पदाथाको तनयमन 

17.  फौजदारी कायाववतध कानूनको कायाान्त्वयन 

18.  अपराध तथा यातना पीतडतको पनुस्थाापना र िततपूतता 

19.  तनवारक नजरिन्त्द र स्थान हद सबिन्त्धी 

20.  सरकारी प्रयोजनका लातग जग्गा अतधग्रहण तथा सबपम्त्त प्रातप्त सबिन्त्धी 
प्रादेम्शक नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन तथा जग्गा 
वववाद समाधान 

21.  स्थानीय प्रशासनको सन्त्चालन, व्यवस्थापन र समन्त्वय 
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22.  पाररवाररक मातमला (वववाह, सबपम्त्त हस्तान्त्तरण, सबिन्त्ध ववच्छेद, 
टुहरुा, धमापतु्र, धमापतु्री उत्तरातधकार र संयकु्त पररवार) सबिन्त्धी नीतत, 
कानून र मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

23.  ववपद व्यवस्थापन, जोम्खम न्त्यूनीकरण र ववपद् प्रततकाया, प्रादेम्शक ववपद् 
कोष स्थापना र संचालन, स्थानीय ववपद् कोषमा सहयोग, त्याङ्क 
व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनसुन्त्धान, ववपद् जोम्खम िेत्र नक्शाँकन 
र िस्ती स्थानान्त्तरण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, मापदण्ड र 
योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

24.  उपातध, सबमान तथा ववभषूणको तसफाररस 

25.  प्रदेशस्तरमा  सावाजतनक ववदा, उत्सव, उदी आददको व्यवस्थापन 

26.  प्रदेशस्तरमा ददगो शाम्न्त्त व्यवस्थापन तथा द्वन्त्द्विाट पीतडत तथा 
ववस्थावपत व्यम्क्तको पनुस्थाापना सबवन्त्धी 

27.  सत्यतनरुपण तथा मेलतमलाप र िेपत्ता पाररएका व्यम्क्त सबवन्त्धी 

28.  प्रदेशस्तरको ववद्यतुीय संचार माध्यम संचालन सबिन्त्धी नीतत, कानून र 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन तथा अनमुतत, र्जाजत र 
नवीकरण 

29.  प्रदेशस्तरमा तारयकु्त र ताररवहत ब्रोडब्याण्ड पूवााधारको ववकास,  
व्यवस्थापन र तनयमन 

30.  प्रदेशस्तरमा सूचना प्रववतधको प्रवधान, सूचना प्रववतध पाका को तनमााण,  
सञ्चालन र तनयमन 

31.  प्रदेश तभत्र टेतलसेन्त्टर संचालन, व्यवस्थापन र तनयमन 
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32.  प्रदेशस्तरका र्न्त्टरनेट सेवा र अनलार्न तथा अन्त्य प्रववतधमा आधाररत 
सञ्चार माध्यमको दताा, अतभलेख, अनमुतत, नववकरण, अनगुमन र 
तनयमन 

33.  सार्वर सरुिा अनगुमन 

34.  छापासंचार माध्यमको दताा, अनमुतत, आचार संवहता तनधाारण र 
अनगुमन, अतभलेखाङ्कन, वगीकरण, सञ्चालन र तनयमन 

35.  प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र ववतरण 

36.  श्रमजीवव सञ्चारकमीहरुको न्त्यूनतम पाररश्रतमक अनगुमन 

37.  प्रदेशस्तरीय प्रसे रम्जिार सबिन्त्धी 

38.  केिलु ववतरणको र्जाजत, नवीकरण र तनयमन 

39.  सूचनाको  हक सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा र 
कायाान्त्वयन 

40.  चलम्चत्र तनमााण, हल संचालन तथा प्रदशानको अनमुतत र तनयमन 

४१. प्रदेशस्तरको यातायात सबिन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजनाको 
तजुामा तथा कायाान्त्वयन, अध्ययन अनसुन्त्धान र तनयमन 

४२. प्रदेशतभत्रको सवारी दताा र नवीकरण,  चालक अनमुतत र नवीकरण 

४३. प्रदेशतभत्र सावाजतनक यातायातको रुट अनमुतत, मापदण्ड, गणुस्तर र 
भाडा दर तनधाारण र अनगुमन तथा तनयमन 

४४. वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैवङ्गकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्ान 
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४५. प्रदेश तहमा यातायात सरुिा र सवारी प्रदषुण तनयन्त्त्रण सबिन्त्धी योजना 
तनमााण र कायाान्त्वयन 

 

३. आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया  म्जबमेवारी 

१.  प्रदेशको आतथाक अवस्थाको ववश्लषेण तथा आतथाक नीततको तजुामा,  
कायाान्त्वयन र तनयमन 

२.  प्रदेशस्तरको आतथाक स्रोतको िाँडफाँड, लगानी प्रिेपण र ववत्तीय 
व्यवस्थापन 

३.  प्रदेशस्तरको आतथाक स्थावयत्व र मूल्यम्स्थरता सबिन्त्धी नीतत तजुामा, 
कायाान्त्वयन र तनयमन 

४.  संघको स्वीकृततमा वैदेम्शक सहयोग, वैदेम्शक ऋण र अनदुान प्रातप्त, 
उपयोग, लेखाङ्कन र प्रततवेदन 

५.  प्रदेशम्स्थत सरकारी सबपम्त्तको एकीकृत वववरण र सरकारी वाँकी 
रकमको लगत तथा असलुउपर 

६.  प्रदेशस्तरीय ववकास नीतत, प्राथतमकता, आवतधक तथा िते्रगत योजना र 
वावषाक ववकास कायाक्रमको तजुामा, कायाान्त्वयन र अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 

७.  राविय तथा अन्त्तर प्रदेश ववकास आयोजनाको समन्त्वय र सशता 
अनदुानको सदपुयोग 

८.  प्रदेश राजस्व सबिन्त्धी नीतत तथा कानूनको तजुामा, कायाान्त्वयन र 
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तनयमन 

९.  प्रदेश सावाजतनक खचा सबिन्त्धी नीततको तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 
तथा स्थानीय तह अनदुान 

१०.  संघीय नीतत अनरुुप सह-ववत्तीयकरण 

११.  प्रदेश आतथाक कायाववतध सबवन्त्धी नीतत तथा कानूनको तनमााण, 
कायाान्त्वयन र तनयमन 

१२.  प्रदेश ववतनयोजन ऐन तथा प्रदेशको िजेट तजुामा, कायाान्त्वयन,  तनयमन 
र आतथाक अनशुासन 

१३.  प्रदेश  सम्ञ्चत कोषको संचालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा तनयन्त्त्रण 
एवं व्यवस्थापन 

१४.  प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खचा र प्रदेश आकम्स्मक कोष सबवन्त्धी 

१५.  प्रदेश  सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन 

१६.  प्रदेशगत ववतनयोजन, राजस्व, धरौटी, कायासंचालन कोष र अन्त्य 
सरकारी कोष तथा सबपम्त्तको  एकीकृत वववरण र लेखा परीिण 

१७.  घरजग्गा रम्जिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन 
कर, पयाटन शलु्क, कृवष आयमा कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड 
जररवाना संकलन,  िाँडफाडँ र उपयोग सबिन्त्धी नीतत तथा  कानून 
तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

१८.  संघीय कानून अनसुार प्राकृततक श्रोतिाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क 
संकलन, तनयमन र हस्तान्त्तरण 

१९.  राजश्व चहुावट तनयन्त्त्रण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
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तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

२०.  संघीय सरकारसंगको अन्त्तरसरकारी ववत्तीय सबपका , सबिन्त्ध र सहकाया 

२१.  त्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अतभलेख व्यवस्थापन सबिन्त्धमा प्रादेम्शक 
नीतत, कानून, मापदण्ड एवं योजना तजुामा,  कायाान्त्वयन र तनयमन तथा 
संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्त्वय  र सहकाया 

२२.  िीमा र िीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्ान तथा ववस्तार र 
तनयमन 

२३.  प्रदेशस्तरका सावाजतनक संस्थान, ववत्तीय संस्था, सतमतत, प्रततष्ठान तथा 
कबपनी आददको सञ्चालन, व्यवस्थापन,  सधुार र तनयमन 

२४.  आतथाक ववकासमा तनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी िेत्रसंगको समन्त्वय 
र सहकाया 

 

४. भौततक पूवााधार ववकास मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया म्जबमेवारी 

१.  प्रदेशस्तरको उजाा, ववद्यतु, तसंचाई, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा 
पवहरो) व्यवस्थापन सबवन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान, नीतत, कानून, 
मापदण्ड, गरुुयोजना, योजना तथा आयोजना तनमााण, कायाान्त्वयन, 
सञ्चालन, ममात संभार, समन्त्वय र तनयमन 

२.  प्रदेशस्तरमा उजाा, ववद्यतु, तथा तसंचाई सबवन्त्धी सेवाको गणुस्तर र 
सेवा शलु्कको आधार तनधाारण र तनयमन 

३.  उजाा, ववद्यतु, तसंचाई सेवा तिस्तारमा तनजी िेत्रको सहभातगता र 
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लगानी प्रवर्द्ान सबिन्त्धी नीतत तथा मापदण्ड तनधाारण र तनयमन 

४.  राविय जलस्रोत नीतत र संघीय योजना िमोम्जम प्रदेश सीमा नदीका 
जल उपयोग सबिन्त्धी आयोजनाको पवहचान, तनमााण, संचालन, सबभार 
र व्यवस्थापन 

५.  प्रदेशतभत्रको जलश्रोत उपयोग तथा नदी संरिण सबिन्त्धी योजना तथा 
गरुुयोजना तजुामा, कायाान्त्वयन र अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 

६.  प्रदेशतभत्रको जलस्रोत उपयोग हनुे आयोजनाहरुको अध्ययन, सवेिण, 
तयारी, कायाान्त्वयन, अनगुमन र सञ्चालनमा समन्त्वय 

७.  प्रदेशस्तरमा जलउपयोग नीततको तजुामा तथा कायाान्त्वयन, प्रववतध 
ववकास र व्यवस्थापन 

८.  मौसम  र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यवस्थापन 

९.  जलगणु तथा वायूगणु सबिन्त्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन 

१०.  रज्जमुागा, जलमागा लगायतका वैकम्ल्पक यातायात प्रववतधको प्रवर्द्ान, 
सबभाव्यता अध्ययन, आयोजना कायाान्त्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन 

११.  प्रदेश लोकमागा सबिन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा र 
तनमााण, स्तरोन्नतत, ममात सबभार, त्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रववतध 
सबिन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान, कायाान्त्वयन र तनयमन 
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५.  म्शिा तथा सामाम्जक ववकास  मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया म्जबमेवारी 

1.  प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय तथा उच्च म्शिा सबवन्त्धी नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

2.  शैम्िक परामशा सेवाको मापदण्ड तनधाारण, अनमुतत तथा तनयमन 

3.  प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, अतभलेखालय सबवन्त्धी नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

4.  प्रादेम्शक म्शिा, प्राववतधक तथा व्यवसावयक तातलम र छात्रवमृ्त्त 
सबवन्त्धी नीतत, कानून तथा मापदण्ड तनधाारण, कायाान्त्वयन र तनयमन 
तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्य सामाग्री तनमााण, उत्पादन 
र ववतरण  

5.  प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रिेपण तथा शैम्िक 
योजना तनमााण र कायाान्त्वयन 

6.  प्रदेशस्तरमा ववद्यालय तहको म्शिकको सेवा शता, योग्यता, िमता र 
म्शिक व्यवस्थापनको मापदण्ड तनधाारण र तनयमन 

7.  माध्यतमक तहको परीिा व्यवस्थापन 

8.  प्रदेशस्तरमा प्राम्ज्ञक अनसुन्त्धान तथा शैम्िक त्याङ्क व्यवस्थापन 

9.  मवहला हक सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना 
तजुामा, कायाान्त्वयन र  तनयमन 

10.  लैवङ्गक वहंसा, मानव िेचतिखन तथा ओसारपसार सबवन्त्धी नीतत तथा 
कायायोजना तजुामा र कायाान्त्वयन तथा अन्त्तराविय सम्न्त्ध, सबझौता र 
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प्रततवर्द्ताको कायाान्त्वयन, तनरोधात्मक र संरिणात्मक उपाय र 
पनुस्थाापना 

11.  मवहला सशम्क्तकरण तथा लैवङ्गक समानता सबिन्त्धी अध्ययन, 
अनसुन्त्धान 

12.  लैंतगक उत्तरदायी िजेट र लैवङ्गक पररिण 

13.  िाल-िातलकाको हकवहत संरिण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, 
मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन, अध्ययन, 
अनसुन्त्धान, िालमैत्री शासकीय प्रवन्त्ध र  सेवा प्रवाह, िाल उर्द्ार 
कोष व्यवस्थापन र िाल सधुार तथा पनुस्थाापना 

14.  प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यम्क्त र अशक्त, िाल-
िातलकाका र मवहला सबिन्त्धी कायाहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

15.  समाजकल्याण र संघसस्था सबवन्त्धी कायाहरुको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 

16.  यवुा सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून तथा योजना तजुामा, कायाान्त्वयन 
र तनयमन, यवुा वैज्ञातनक प्रोत्साहन 

१२.  खेलकूद सबवन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तनधाारण,  
कायाान्त्वयन र तनयमन, खेलकूद तथा खेलकूद पूवााधारको ववकास र 
प्रवर्द्ान 

१३.  खेलकूद  प्रशासन र संघ संस्थाको समन्त्वय र तनयमन 

१४.  राविय र प्रादेम्शक खेलकुद प्रततयोतगता तथा कायाक्रम आयोजना र 
सहभातगता 
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१५.  सामाम्जक सरुिा सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून तथा मापदण्डको 
तनमााण तथा कायाान्त्वयन, कोष व्यवस्थापन,  तनयमन,  राविय र 
प्रादेम्शक तनकाय तथा संघ संस्थासँग सबपका , समन्त्वय र सहकाया 

१६.  श्रतमक एवं श्रतमकको सामाम्जक सरुिा तथा टे्रड यतुनयन सबिन्त्धी 
प्रादेम्शक नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन 

१७.  श्रमशम्क्त, श्रम िजार सबिन्त्धी अध्ययन,  अनसुन्त्धान र श्रमशम्क्त 
योजना 

१८.  औद्योतगक वववाद समाधान,  श्रम सबिन्त्धमा सधुार र न्त्यावयक 
तनरुपण  

१९.  कायास्थल सरुिा, कारखाना तनरीिण तथा तनयमन 

२०.  प्रदेशस्तरमा ववज्ञान प्रववतधको ववकास तथा ववस्तार, सो सबिन्त्धी 
त्याङ्क संकलन,  प्रशोधन र सवेिण तथा जनशम्क्त ववकास र 
उपयोग 

२१.  वैज्ञातनक अध्ययन अनसुन्त्धान एंव ववज्ञान र प्रववतधको आववष्कार, 
उन्नयन र ववकास 

२२.  ववज्ञान  संग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, सञ्चालन र 
व्यवस्थापन 

२३.  ववश्व सबपदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताम्त्वक महत्वका स्थल 
सबिन्त्धी  

२४.  भाषा,  तलवप संस्कृतत,  लतलतकला र धमाको संरिण र प्रयोग 
सबवन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून,  मापदण्ड तथा योजना तजुामा,  
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कायाान्त्वयन र तनयमन 

२५.  ऐततहातसक, धातमाक एवं साँस्कृततक कला र वास्त ुकलात्मक 
दृवष्टकोणले महत्व िोकेका प्रदेशस्तरका दरवारहरुको संरिण,  
सबभार, अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा व्यवस्थापन 

२६.  प्रदेशस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

२७.  प्रदेशस्तरका परुाताम्त्वक महत्वका स्थल, ऐततहातसक र धातमाक 
सांस्कृततक सबपदा, प्राम्चन स्मारक, संग्रहालय, साँस्कृततक धरोहर 
सबवन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र 
तनयमन एवं संरिण, सबभार, अध्ययन, अनसुन्त्धान, उत्खनन तथा 
पनुतनामााण 

२८.  धमा, परबपरा र गठुी अन्त्तगात चतलआएका ववतभन्न जात्रा, पवाहरुको 
सञ्चालन र  व्यवस्थापन 

२९.  संस्कृततको ववकास सबवन्त्धी नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्त्वयन र 
तनयमन 

३०.  प्रदेश स्तरमा संग्रहालय सबिन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तजुामा, 
कायाान्त्वयन र तनयमन 
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६. उद्योग,  वन तथा वातावरण मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया म्जबमेवारी 

१.  व्यापार/ वाम्णज्य र िजार प्रततष्पधाा सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, 
मापदण्ड तथा योजनाको तजुामा,  कायाान्त्वयन एवं तनयमन र 
तसम्न्त्डकेट तथा काटेतलङ तनयन्त्त्रण 

२.  प्रादेम्शक व्यापार सबिन्त्धी पूवााधार तनमााण, प्रवर्द्ान, सहजीकरण, 
िजार अनगुमन, समन्त्वय, त्याङ्क प्रणाली,  िौवर्द्क सबपम्त्त संरिण,  
अध्ययन तथा अनसुन्त्धान र तनयमन 

३.  ढुवानी/ पररवहन प्रणाली तथा कागो व्यवस्थापन 

४.  नेपाल सरकारको सहमततमा आतथाक तथा औद्योतगक ववषयका 
करारजन्त्य सबझौता 

५.  व्यापाररक फमाहरुको दताा, नवीकरण, खारेजी र तनयमन 

६.  खानी तथा खतनज पदाथाको अन्त्वेषण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, 
मापदण्ड र योजना  तजुामा तथा कायाान्त्वयन र तनयमन एवं पूवााधार 
ववकास, अनसुन्त्धान, सवेिण, लगत संकलन, अतभलेखाङ्कन, अन्त्वेषण, 
उत्खनन, प्रादेम्शक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र संघसंग 
समन्त्वय 

७.  भौगतभाक अध्ययन तथा अनसुन्त्धान र नक्सा सबिन्त्धी 

८.  कलकारखाना र औद्योतगकीकरण सबवन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड र 
योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र  तनयमन 

९.  उद्योग दताा, अनमुतत, नवीकरण एवं खारेजी र औद्योतगक ववकास 
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तथा औद्योतगक व्यवसायको  प्रवर्द्ान र तनयमन 

१०.  प्रदेशस्तरको उद्योग िेत्रको भौततक पूवााधार ववकास सबवन्त्धी योजना 
तजुामा र कायाान्त्वयन  तथा औद्योतगक िेत्र र ववशेष आतथाक िेत्रको 
स्थापना, सञ्चालन र ववस्तार 

११.  औद्योतगक वस्तकुो तनयाात प्रवर्द्ान 

१२.  सावाजतनक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्त ुआपूतता सबवन्त्धी नीतत, 
कानून तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

१३.  उपभोक्ता हक अतधकार संरिण तथा प्रवर्द्ान, उपभोक्ता जागरण 
कायाक्रम तजुामा, कायाान्त्वयन तथा अनगुमन 

१४.  मूल्य र कालोिजारी तथा कृतत्रम अभाव तनयन्त्त्रण एवं तनयमन 

१५.  संघीय  मापदण्ड अनसुार स्याण्डडा वगीकरण, गणुस्तर परीिण र 
तनयमन 

१६.  अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेम्शक माग र आपूतता सबवन्त्धी सूचना 
संकलन,  ववश्लषेण, प्रिेपण  र आपूतता व्यवस्था,  मौज्दातको 
व्यवस्था र आपूततामा अन्त्तरप्रादेम्शक र स्थानीय तहिीच समन्त्वय 

१७.  उपभोक्ता अदालत गठन र सञ्चालन 

१८.  लम्ित िेत्र र वगाका लातग वस्त ुर सेवामा प्रादेम्शक अनदुान र 
तनयमन 

१९.  करार, साझेदारी र एजेन्त्सी सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, 
मापदण्ड, कायाान्त्वयन र तनयमन 

२०.  संघसँगको समन्त्वयमा कबपनी स्थापना सबिन्त्धी नीतत तथा कानून 
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तजुामा तथा कायाान्त्वयन,  तनयमन र कबपनी प्रशासन 

२१.  दामासावहमा परेका उद्योग, व्यवसावयक कबपनी तथा फमा व्यवस्थापन 
सबिन्त्धी नीतत कानून,  मापदण्ड तजुामा,  कायाान्त्वयन र तनयमन 

२२.  प्रदेशस्तरमा हातनकारक पदाथाहरुको तनयमन तथा व्यवस्थापन 

२३.  प्रदेशस्तरमा र्न्त्धनको गणुस्तर अनगुमन 

२४.  प्रदेशतभत्रका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउद्योगहरु 
स्थापना र प्रवर्द्ान  सबिन्त्धमा नीतत,  कानून तथा मापदण्ड तजुामा, 
कायाान्त्वयन र तनयमन 

२५.  औद्योतगक तथा व्यापार प्रदशानीको आयोजना तथा व्यवस्थापन 

२६.  उद्योगमा श्रममूलक प्रववतध र स्वदेशी श्रतमकको उपयोग 

२७.  स्वरोजगारका लातग उद्यमशीलता ववकास, प्रम्शिण, सहतुलयत कजाा 
र व्यवसाय प्रवर्द्ान सहायता 

२८.  प्रदेशस्तरमा वन िेत्रको नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, 
कायाान्त्वयन र तनयमन 

२९.  वन्त्यजन्त्त ु र वन पैदावार ओसारपसार सबवन्त्धी तनयमन र अपराध 
तनयन्त्त्रण 

३०.  वन, वनस्पतत, वन्त्यजन्त्त ु र जैववक ववववधता सबिन्त्धी प्रादेम्शक 
सङ्खग्रहालय व्यवस्थापन 

३१.  प्रदेशस्तरमा  संरिण िेत्र र चरन िेत्रको व्यवस्थापन 

३२.  हात्तीसार तथा म्चतडयाखानाको व्यवस्थापन 
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३३.  जतडिटुी खेती प्रववतध प्रवार्द्न, ववस्तार तथा िजारीकरण सबिन्त्धी 
नीतत तथा कानून तजुामा तथा कायाान्त्वयन र तनयमन, अध्ययन 
अनसुन्त्धान तथा त्याङ्क संकलन 

३४.  वन तथा वातावरण सबिन्त्धी तिषयमा प्राववतधक सूचना तथा सेवा 
प्रिाह 

३५.  वन अततक्रमण तथा वन डढेलो तनयन्त्त्रण तथा रोकथाम सबवन्त्धी 
नीतत,  समन्त्वय र सहयोग 

३६.  प्रदेशस्तरका वनस्पतत उद्यान तथा हवेरीयमहरुको व्यवस्थापन र 
वनस्पतत पवहचान तथा अतभलेखीकरण  सबवन्त्धी नीतत र व्यवस्थापन 

३७.  प्रदेशस्तरमा जैववक ववववधताको अध्ययन, अनसुन्त्धान, व्यवस्थापन, 
तनयमन, संरिण एवं लाभांश  िाँडफाडँ 

३८.  प्रदेशस्तरमा  जलाधार संरिण नीतत,  प्रववतध ववकास,  व्यवस्थापन 
र कायाान्त्वयन 

३९.  प्रदेशतभत्र भसू्खलन तनयन्त्त्रण 

४०.  प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरिण तथा स्वच्छता सबिन्त्धी प्रववतध 
ववकास र व्यवस्थापन 

४१.  प्रदेशस्तरमा वातावरण सबवन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना 
तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

४२.  प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना 

४३.  प्रदेशस्तरमा वातावरणीय जोम्खमका लातग तयारी तथा उर्द्ार 

४४.  प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र 
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व्यवस्थापन 

४५.  प्रदेशस्तरमा ठोस, वाय,ु तरल, जल, ध्वतन तथा ववद्यतुीय लगायत 
प्रदषुणको मापदण्ड तनधाारण,  कायाान्त्वयन,  अनगुमन र तनयन्त्त्रण 

४६.  खानेपानी, ध्वतन र हावाको गणुस्तर अनगुमन तथा लेखाजोखाको 
ढाँचा तनमााण एवं गणुस्तरको मापदण्ड तनधाारण र कायाान्त्वयन 

४७.  प्रदेशस्तरमा न्त्यून कावानमखुी तथा वातावरणमैत्री ववकास प्रवक्रया र 
हररत िेत्र प्रवर्द्ान 

४८.  प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरिण िेत्र तथा प्राकृततक सबपदाको  
संरिण र संवर्द्ान 

४९.  प्रदेशतभत्र वातावरणीय िेत्रको अध्ययन, अनसुन्त्धान, िमता अतभवृवर्द्, 
वातावरणीय सशुासन तथा परीिण 

५०.  भपूररतध िेत्र तथा वन िेत्रको पवहचान, वगीकरण, संरिण र 
व्यवस्थापन 

५१.  संरिण िेत्र पवहचान र व्यवस्थापकीय पर्द्तत तनधाारण 

५२.  अन्त्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक वकनार वृिारोपण व्यवस्थापन 

५३.  वृिारोपणको  लातग ददगो तथा गणुस्तरीय िीउ उत्पादन,  िीउिगैँचा 
स्थापना र व्यवस्थापन  

५४.  प्रदेशतभत्र वृिारोपण तथा सबभार सबवन्त्धी नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्वयन र  तनयमन 

५५.  प्रदेशतभत्र जतडिवुट तथा अन्त्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सबिन्त्धी 
व्यवस्थापन 
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५६.  वन्त्यजन्त्त ुर चराचरुुङ्गी सबवन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

 

७.  भतूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी  मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया म्जबमेवारी 

१. कृवष, पश ु ववकास तथा खाद्य पोषण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, 
मापदण्ड र योजना तजुामा,  कायाान्त्वयन र तनयमन 

२. कृवष तथा पशपंुछीजन्त्य रोग, वकरा एवं महामारी तनयन्त्त्रण 

३. कृवष औद्योतगकीकरण र पशपुन्त्छी उद्योग व्यवसायको ववकास तथा 
प्रवर्द्ान 

४. कृवष तथा पश ुयाम्न्त्त्रकीकरण र उन्नत औजार ववकास तथा ववस्तार 

५. कृवष तथा पशरुोग तनदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र तनयमन 

६. कृवष उपज, कृवषजन्त्य वस्त,ु पशपुन्त्छी, पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथा र पश ु
उत्पादन सामग्री तथा तिउतिजन एवं नश्ल सबिन्त्धी सेवा र प्रववतधको 
गणुस्तर तनधाारण, सबिर्द्ता तनधाारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र 
तनयमन 

७. प्रादेम्शक खाद्य सरुिा, खाद्य अतधकार, खाद्य सबप्रभतुा र खाद्य गणुस्तर 

८. कृवष तथा पशपुन्त्छी एवं खाद्य प्रववतध सबवन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान 
एवम ् ववकास तथा प्रवर्द्ान, त्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत 
संरिण 
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९. कृवष मल, तिऊ र ववषादी आपूतता व्यवस्था र तनयमन 

१०. कृवष प्रसार, कृषक तातलम तथा िमता ववकास र सशम्क्तकरण 

११. कृवषउपजको न्त्यूनतम समथान मूल्य कायाान्त्वयन 

१२. कृवष तथा पशपुन्त्छी िीमा सबवन्त्धी नीतत तथा योजना तजुामा र 
कायाान्त्वयन 

१३. कृवष िजार, पूवााधार र कृवष फामा केन्त्रहरुको ववकास, ववस्तार तथा 
सञ्चालन 

१४. राविय नीतत र मापदण्ड िमोम्जम पाराभेटको दताा, अनमुतत, नवीकरण,  
खारेजी र तनयमन 

१५. सामवुहक खेती तथा कृवष करार खेतीको कायाान्त्वयन र प्रवर्द्ान 

१६. चरन तथा खका  सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत तथा कानून तजुामा,  
कायाान्त्वयन र तनयमन 

१७. कृवषजन्त्य र पशपुन्त्छीजन्त्य औषतध, ववषादी र सूक्ष्म पोषणतत्वयकु्त 
वस्तकुो उपयोग र  व्यवस्थापन सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा र कायाान्त्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र तिक्री 
ववतरणको अनमुतत, अनगुमन र तनयमन 

१८. भतूम व्यवस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भतूमसधुार, भ-ू
उपयोग तथा चक्लािन्त्दी सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत,  कानून तथा 
मापदण्डको तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

१९. तनजी, सरकारी तथा सावाजतनक जग्गाको प्रादेम्शक अतभलेख व्यवस्थापन 

२०. जग्गा दताा, रम्जिेशन, जग्गाधनी प्रमाण पजुाा, दाम्खल खारेज, स्वातमत्व 
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हस्तान्त्तरण सबिन्त्धी नीतत तथा मापदण्ड तजुामा र कायाान्त्वयन 

२१. संघीय सरकारिाट प्राप्त हनु ेनक्सा, भौगोतलक सूचना र अतभलेख तथा 
प्रदेशतभत्रको नापनक्सा र अतभलेखको व्यवस्थापन 

२२. नाप नक्साका तनयन्त्त्रण ववन्त्दहुरुको सञ्जाल स्थापना 

२३. क्रमिर्द् वकत्ता नापी र भतूम लगत सबवन्त्धी मापदण्ड र कायाान्त्वयन 

२४. भतूमवहन सकुुबवासी, दतलत, मकु्त कमैया, हतलया, हरवा चरवा आदद 
वगाको िसोिास, जीववकोपाजान र पनुःस्थापना सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, 
कानून, मापदण्ड तथा योजना  तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

२५. सरकारी जग्गा भाडामा ददने सबिन्त्धी नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

२६. सरुम्ित िसोवास र जग्गा एकीकरण सबिन्त्धी नीतत कायाान्त्वयन 

२७. गठुी तथा गठुी जग्गा व्यवस्थापन सबिन्त्धी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 
योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन तथा गठुी तथा गठुी जग्गाको 
संरिण, अतभलेख व्यवस्थापन र संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्त्वय 

२८. गररिी तनवारण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, मापदण्ड एवं योजनाको 
तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन तथा अध्ययन, अनसुन्त्धान, सवेिण, 
सूचना संकलन, गररि घरपररवार पवहचान, सामाम्जक सरुिा र संरिण  

२९. सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी िैंक सबिन्त्धी प्रादेम्शक 
नीतत, कानून तथा मापदण्डको तजुामा र कायाान्त्वयन, सञ्चालन अनमुतत,  
तनयमन, त्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्त्धान 

३०. कृवष तथा सहकारी िचत तथा ऋण पररचालन सबिन्त्धी प्रादेम्शक 
मापदण्ड तनधाारण र तनयमन 
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३१. सहकारी  सबिन्त्धमा संघीय, अन्त्तर प्रादेम्शक र स्थानीय तहका संघ 
संस्थासँग समन्त्वय र सहकाया 

३२. सहकारी िेत्रको ववकास तथा प्रवर्द्ान, िमता अतभववृर्द् र पररचालन 

 

८. स्वास््य तथा जनसङ्खख्या मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया म्जबमेवारी 

1.  स्वास््य सेवा तथा पोषण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, मापदण्ड 
तथा योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

2.  प्रदेशस्तरमा आवश्यक पने प्रवार्द्नात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक 
तथा पनुास्थापनात्मक स्वास््य सेवाको व्यवस्थापन 

3.  स्वास््य सेवा सबवन्त्धी प्रदेशस्तरीय प्राम्ज्ञक, व्यवसावयक र पेशागत संघ 
संस्थाको दताा, सञ्चालन अनमुतत र तनयमन 

4.  प्रदेशस्तरीय स्वास््य सेवाको गणुस्तर तनधाारण, अनगुमन र तनयमन 

5.  राविय मापदण्ड िमोम्जम औषधीजन्त्य तथा स्वास््य प्रववतध सबवन्त्धी 
सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय, अतधकतम खरुा मूल्य तनधाारण, अम्न्त्तम 
तिसजान, गणुस्तर तथा मापदण्ड तनधाारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन 
गने उद्योगको दताा, सञ्चालन अनमुतत र तनयमन 

6.  राविय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नतसाङ्ग होम,  तनदान केन्त्र, उपचार 
केन्त्र र अन्त्य  स्वास््य संस्था तथा प्रयोगशालाको दताा, सञ्चालन  
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अनमुतत र तनयमन 

7.  राविय मापदण्ड िमोम्जम स्वास््य िीमा लगायतका सामाम्जक स्वास््य 
सरुिा कायाक्रमको व्यवस्थापन तथा तनयमन 

8.  प्रदेशस्तरीय स्वास््य िेत्रको मानवस्रोत ववकास र व्यवस्थापन 

9.  औषधी तनगरानी, औषतधको उम्चत प्रयोग र सकु्ष्म जीव तनरोधक 
प्रततरोध (Antimicrobial Resistance)  न्त्यनुीकरण 

10.  खोप र पररवार तनयोजन 

11.  संवेदनशील औषधी तथा अन्त्य स्वास््य सामग्री खररद तथा आपूतता 
व्यवस्थापन 

12.  प्रदेशस्तरमा स्वास््य सेवा सबिन्त्धी अध्ययन तथा अनसुन्त्धान तथा 
सूचना प्रणाली, स्वास््य लेखा पर्द्ततको संस्थागत व्यवस्थापन,  सूचना 
प्रवाह 

13.  प्रदेशस्तरीय जनस्वास््य तनगरानी व्यवस्थापन 

14.  सूतता, मददरा र लागपुदाथाजन्त्य वस्तकुो मापदण्ड,  तनयन्त्त्रण तथा 
तनयमन 

15.  स्वास््य िते्रमा आपत्कालीन अवस्था,  ववपद् र महामारी व्यवस्थापन, 
आकम्स्मक स्वास््य  सेवा प्रवाह, आपतकालीन अवस्थाका लातग 
औषधी तथा औषधीजन्त्य सामग्रीको प्रादेम्शक िफर स्टक व्यवस्थापन 
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16.  सरूवा तथा नसने रोग तनयन्त्त्रण तथा रोकथाम 

17.  राविय मापदण्ड अनरुुप स्वास््य सेवा सबवन्त्धी भौततक पूवााधार ववकास 
तथा व्यवस्थापन 

18.  स्वास््यजन्त्य फोहोर व्यवस्थापन सबवन्त्धी मापदण्ड तनधाारण, 
कायाान्त्वयन र तनयमन 

19.  आयवेुददक, यनुानी, आबची, होतमयोप्यातथक,  प्राकृततक म्चवकत्सा 
लगायतका अन्त्य प्रचतलत परबपरागत स्वास््य उपचार सेवा सबवन्त्धी 
प्रदेशस्तरीय मापदण्ड तनधाारण, कायाान्त्वयन, अनगुमन र तनयमन  

20.  जनसंख्या, िसारँ्सरार् र पररवार तनयोजन सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, 
कानून तथा योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन, अध्ययन तथा 
अनसुन्त्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन िमता अतभवृवर्द् र 
राविय संस्थाहरुसँगको सबपका  र समन्त्वय 

 

९. ग्रातमण तथा शहरी ववकास मन्त्त्रालय 

तस.नं काया म्जबमेवारी 

1.  प्रदेशस्तरका सरकारी कायाालयहरुको भौततक व्यवस्थापन र तनमााण 
सबिन्त्धी नीतत,  कानून,  मापदण्ड र योजना तजुामा, कायाान्त्वयन र 
तनयमन 

2.  प्रदेशतभत्रको सहरी ववकास योजना तजुामा,  सहरी पूवााधार तनमााण,  
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सञ्चालन,  ममात संभार र आवास तथा भवन सबिन्त्धी योजनाहरुको 
कायाान्त्वयन र मागा तनदेशन 

3.  प्रदेशतभत्र उपयकु्त भवन तनमााण प्रववतधको प्रवर्द्ान 

4.  प्रदेशस्तरमा  राविय भवन संवहताको कायाान्त्वयन र तनयमन 

5.  प्रदेशको राजधानी र प्रादेम्शक सहरको ववकास, योजना तजुामा,  
कायाान्त्वयन,  संयोजन र पूवााधार तनमााण 

6.  सरुम्ित  िसोवास र जग्गा एकीकरण सबिन्त्धी नीतत तजुामा र 
कायाान्त्वयन 

7.  िस्ती स्थानान्त्तरण सबिन्त्धी प्रादेम्शक नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना 
तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

8.  प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफार् तथा स्वच्छता सबिन्त्धी प्रादेम्शक 
नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा र कायाान्त्वयन, सेवाको शलु्क 
तनधाारण, योजना, आयोजना कायाान्त्वयन तथा  सञ्चालन, संभार र 
तनयमन 

9.  खानेपानी तथा सरसफार् सेवा ववस्तारमा तनजी िेत्रको सहभातगता 
प्रवर्द्ान सबिन्त्धी नीतत तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्वयन र तनयमन 

10.  सवासाधारणलार् स्वच्छ खानपेानीको उपलब्धता र खानेपानी,  
सरसफार्ा तथा स्वच्छतामा वपछतडएका वगाको पहुचँ सतुनम्ितता 

11.  लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गररि, जेष्ठ नागररक लम्ित आवास सबिन्त्धी 
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नीतत, मापदण्ड तथा योजना तजुामा र कायाान्त्वयन 

12.  संघीय कानून िमोम्जम क्यातसनो तथा म्चठ्ठा दताा, अनमुतत र तनयमन 
सबिन्त्धी 

13.  प्रादेम्शक पयाटन ववकासको नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तनमााण, 
पवुााधार ववकास, प्रवर्द्ान र तनयमन 

14.  पयाटक प्रहरी व्यवस्थापन 

15.  पयाटकीय होटल, ररसोटा, लज,  ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्त्सी,  गाईड, 
र् याम्टटङ्ग आददको दताा, अनमुतत, नवीकरण र तनयमन 

 
आज्ञाले, 

राजेन्त्र थापा 
कानून सम्चव 

३१ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय  


