
 

 

 
प्रदेश राजपत्र 

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 6) हेटौंडा, नेपाल, माघ 10 गते, २०७9 साल (अततररक्ताङ्क 20 

भाग 3 

बागमती प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 
हेटौंडा, नेपाल 

सूचना 
प्रदेश सरकार, बागममती प्रदेश (काया विभाजन) तनयमािली, 2074 को 
तनयम ७ ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकारले उक्त 
तनयमािलीको अनसूुची- १ र अनसूुची- २ मा देहाय बमोशजम हेरफेर 
गरेको छ:- 
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1. अनसूुची- १ को सट्टा देहायको अनसूुची- १ राशखएको छ:- 
“अनसूुची- 1 

(तनयम ३ सँग सम्बशन्त्ित) 
प्रदेशमा रहने मन्त्त्रालयहरू 

1.  मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 
2.  आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय 

3.  आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय 
4.  खानेपानी, ऊजाा तथा तसँचाई मन्त्त्रालय 
5.  पयाटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्त्रालय 
6.  कृवष तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्त्रालय 
7.  भौततक पूिाािार विकास मन्त्त्रालय 
8.  िन तथा िातािरण मन्त्त्रालय 
9.  श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्त्रालय 
10.  सामाशजक विकास मन्त्त्रालय 
11.  स्िास््य मन्त्त्रालय” 

 

2. अनसूुची- २ को सट्टा देहायको अनसूुची- २ राशखएको छ:- 
“अनसूुची- २ 

(तनयम ५ को उपतनयम (1) सँग सम्बशन्त्ित) 
प्रदेशमा रहने मन्त्त्रालयहरूको काया शजम्मेिारी 

1. मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 

तस.नं. काया शजम्मेिारी 

1.  प्रदेश मशन्त्त्रपररषद् तथा मखु्यमन्त्त्रीको कायाालय सम्बन्त्िी 

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

3.  प्रदेश सरकारको कायाविभाजन तथा कायासञ्चालन 

4.  प्रदेश सरकारको नीतत तजुामा, स्िीकृतत, कायाान्त्ियन, 
अनगुमन र मूल्याङ्कन 

5.  प्रदेश सरकारको कायासम्पादन तनयमािली तजुामा र 
कायाान्त्ियन 

6.  प्रदेश मन्त्त्रालयहरूको कायाको समन्त्िय, सपुररिेक्षण, 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र तनयन्त्त्रण 

7.  प्रदेश मशन्त्त्रपररषद्को तनणायको कायाान्त्ियन र अनगुमन 

8.  प्रदेश मशन्त्त्रपररषद् मा पेश हनुे तनयम र आदेशको तजुामा, 
स्िीकृतत तथा प्रमाणीकरण 

9.  प्रदेशतभत्रको राजनीततक, आतथाक, सामाशजक, शाशन्त्त 
सवु्यिस्था एिं प्रशासतनक गततवितिहरूको अद्याितिक 
जानकारी र सम्बोिन 

10.  मानि अतिकारको संरक्षण र प्रिर्द्ान 

11.  सशुासन, भ्रष्टाचार तनयन्त्त्रण र शासकीय सिुार 

12.  संिैिातनक तनकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेिा आयोग 
र अन्त्य संघीय तथा प्रादेशशक आयोगसँगको सम्पका  र 
समन्त्िय 

13.  संघीय सरकारको स्िीकृतत बमोशजम दद्वपक्षीय िा बहपुक्षीय 
स्तरमा भएका सशन्त्ि, सम्झौता िा सहमतत कायाान्त्ियन 

14.  प्रदेश प्रमखुको सम्पका  सम्बन्त्िी विषय (प्रततिेदन समेत) 

15.  अन्त्तरप्रदेश पररषद्  र संघ तथा अन्त्य प्रदेश र 
स्थानीय तहसँगको समन्त्िय र अन्त्तर सम्बन्त्ि 
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16.  प्रदेशस्तरका आयोग तथा तनकायहरूको गठन एिम ्
सञ्चालन र पदातिकारीहरूको तनयशुक्त एिम ् सेिा, सवुििा 
सम्बन्त्िी नीतत तथा कानूनको तजुामा र कायाान्त्ियन 

17.  तनिााचन कायामा सहयोग र समन्त्िय 

18.  प्रदेशस्तरीय मानि संसािन विकास योजना तजुामा र 
कायाान्त्ियन 

19.  प्रदेश तनजामती सेिा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेिा सञ्चालन 
सम्बन्त्िी नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा एिम ्
कायाान्त्ियन र अतभलेख व्यिस्थापन 

20.  प्रदेशस्तरका सरकारी तनकायको सङ्गठन तथा व्यिस्थापन 
सिेक्षण र व्यिस्थापन परीक्षण  

21.  प्रदेशस्तरीय तालीम नीतत तथा मापदण्ड तनिाारण र 
स्तरीकरण तथा राविय र प्रदेशस्तरका तातलम केन्त्रसँगको 
सम्पका  एिं समन्त्िय 

22.  प्रदेशस्तरमा सािाजतनक सेिा वितरणको न्त्यूनतम मापदण्ड 
तनिाारण र सेिाग्राही सन्त्तवुष्ट  तथा सेिा प्रिाहको अनगुमन 

23.  गाउँपातलका र नगरपातलकाको कमाचारी र 
कायाालयको व्यिस्था सम्बन्त्िी कानून तजुामा 

2. आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेिारी 
1.  प्रदेश शाशन्त्त सरुक्षा र सवु्यिस्था सम्बन्त्िी नीतत, कानून, 

मापदण्ड र योजना तजुामा तथा कायाान्त्ियन, तनयमन, 
सूचना सङ्कलन, मूल्याङ्कन र प्रततिदेन तथा उक्त विषयमा 
संघसँगको समन्त्िय र सहकाया 
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2.  अततविशशष्ट व्यशक्त, महत्त्िपूणा भौततक संरचना, संिदेनशील 
सािाजतनक स्थल तथा समारोहको सरुक्षा 

3.  प्रदेश तभत्र भ्रमणमा रहेका अततविशशष्ट व्यशक्त र विशशष्ट 
व्यशक्तहरूको सरुक्षा समन्त्िय 

4.  संघीय र प्रदेश सरुक्षा तनकायसँगको सम्पका , सम्बन्त्ि, 
सूचना आदान प्रदान र समन्त्िय 

5.  संघीय कानून बमोशजम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यिस्थापन 
र तनयमन 

6.  प्रदेश तभत्रको अपराि अनसुन्त्िान, सूचना सङ्कलन, 
रोकथाम, तनयन्त्त्रण तथा समन्त्िय 

7.  कानून, न्त्याय तथा प्रदेश सभा मातमला  

8.  प्रदेश सभामा पेश हनुे वििेयक तजुामा र प्रमाणीकरण  
9.  अन्त्तरााविय सीमा के्षत्रमा हनु ेअपराि र गततवितिको सूचना 

सङ्कलन, विश्लषेण र उपयोग तथा अन्त्तरााविय सीमा 
सरुक्षामा सहयोग 

10.  आिारभतू मानि अतिकारको संरक्षण, नागररक 
स्ितन्त्त्रताको रक्षा तथा प्रिर्द्ानमा सहयोग 

11.  प्रादेशशक कारागार तथा वहरासतको व्यिस्थापन र सरुक्षा, 
थनुिुा तथा कैदीहरूको मानि अतिकारको संरक्षण र एक 
प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अतभयकु्त, थनुिुा िा कैदीको 
स्थानान्त्तरण  

12.  सामदुावयक प्रहरी 

13.  प्रदेशतभत्र न्त्यावयक र अिा न्त्यावयक तनकायले गरेका 
फैसला कायाान्त्ियन 

14.  प्रदेशतभत्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरूको अतभलेख र 
समन्त्िय 
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15.  गनुासो र वििाद व्यिस्थापन 
16.  संघीय मापदण्ड बमोशजम हातहततयार, खरखजाना तथा 

विस्फोटक पदाथाको तनयमन 
17.  फौजदारी कायाविति कानूनको कायाान्त्ियन 

18.  अपराि तथा यातना पीतडतको पनुस्थाापना र क्षततपूतता 

19.  तनिारक नजरबन्त्द र स्थानहद सम्बन्त्िी 

20.  अन्त्तर प्रदेश सरुक्षा सम्बन्त्ि 

21.  सरकारी प्रयोजनका लातग जग्गा अतिग्रहण तथा सम्पशि 
प्राति सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत तथा कानून तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन तथा जग्गा वििाद समािान 

22.  स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यिस्थापन र समन्त्िय 
23.  पाररिाररक मातमला (वििाह, सम्पशि हस्तान्त्तरण, सम्बन्त्ि 

विच्छेद, टुहरुा, िमापतु्र, िमापतु्री उिरातिकार र संयकु्त 
पररिार) सम्बन्त्िी नीतत, कानून र मापदण्ड तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन 

24.  विपद् व्यिस्थापन, जोशखम न्त्यूनीकरण र विपद् प्रततकाया, 
प्रादेशशक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन, स्थानीय विपद् 
कोषमा सहयोग, विपद्  त्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन 
तथा अनसुन्त्िान, विपद् जोशखम क्षेत्र नक्साकंन र बस्ती 
स्थानान्त्तरण सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड र 
योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

25.  प्रदेश सरकारले ददन े उपाति, सम्मान तथा विभषूणको 
तसफाररस 

26.  प्रदेशस्तरमा सािाजतनक समारोह, तबदा, उत्सि, उदी 
आददको व्यिस्थापन 
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27.  प्रदेशस्तरमा ददगो शाशन्त्त व्यिस्थापन तथा द्वन्त्द्वबाट पीतडत 
तथा विस्थावपत व्यशक्तको पनुस्थाापना 

28.  सत्य तनरूपण तथा मलेतमलाप र बेपिा पाररएका व्यशक्त 
सम्बन्त्िी 

29.  प्रदेशस्तरको विद्यतुीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन (रेतडयो, एफ. 
एम. तथा टेतलतभजन समते) सम्बन्त्िी नीतत, कानून र 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन तथा अनमुतत, 
इजाजत र निीकरण 

30.  प्रदेशस्तरमा तारयकु्त र ताररवहत ब्रोडब्याण्ड पूिाािारको 
विकास, व्यिस्थापन र तनयमन 

31.  प्रदेशस्तरमा सूचना प्रवितिको प्रिर्द्ान, सूचना प्रविति 
पाका को तनमााण, सञ्चालन र तनयमन 

32.  प्रदेश तभत्र टेतलसेन्त्टर सञ्चालन, व्यिस्थापन र तनयमन 

33.  प्रदेशस्तरका इन्त्टरनेट सेिा र अनलाइन तथा अन्त्य 
प्रवितिमा आिाररत सञ्चार माध्यमको दताा, अतभलेख, 
अनमुतत, निीकरण, अनगुमन र तनयमन 

34.  साइिर सरुक्षा अनगुमन 

35.  प्रदेश सरकार अन्त्तगातका तनकायहरूमा सफ्टियेरको तनमााण 
र प्रयोगको अनगुमन, तनयमन र सञ्जालीकरण 

36.  छापा सञ्चार माध्यमको दताा, अनमुतत, आचार संवहता 
तनिाारण र अनगुमन, अतभलेखाङ्कन, िगीकरण, सञ्चालन र 
तनयमन 

37.  प्रसे सूचना प्रिाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र 
वितरण 

38.  श्रमजीिी सञ्चारकमीहरूको न्त्यूनतम पाररश्रतमक अनगुमन 



खण्ड 6) अततररक्ताङ्क 20 प्रदेश राजपत्र भाग 3 तमतत २०७9।10।10  

8 

39.  प्रदेशस्तरीय प्रसे रशजिार  

40.  केबलु वितरणको इजाजत, निीकरण र तनयमन 

41.  सूचनाको हक सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा र कायाान्त्ियन 

42.  चलशचत्र तनमााण, हल सञ्चालन तथा प्रदशान अनमुतत र 
तनयमन 

43.  प्रदेश वििेयक, अध्यादेश, तनयम, आदेश तथा प्रदेश 
सरकारबाट जारी हनुे तनदेशशका एिम ्कायावितिको सहमतत 

44.  प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन हनुे सूचनाको सम्पादन तथा 
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन 

45.  प्रदेश कानूनको प्रकाशन र वितरण 
46.  प्रदेश सरकारलाई आिश्यक पने कानून तथा कानूनी 

तलखतको अनिुाद 
47.  कानूनको एकीकरण र संवहताकरण 
48.  नेपाल सरकारको सहमतत तलई प्रदेश मशन्त्त्रपररषद्ले गरेको 

आतथाक तथा औद्योतगक विषयका करारजन्त्य सम्झौताको 
अतभलेखीकरण, प्रकाशन 

49.  प्रदेश सरकारका लातग आिश्यक सिारी सािनको 
व्यिस्थापन 

50.  व्यशक्तगत घटना जन्त्म, मतृ्य,ु वििाह र त्याङ्क सम्बन्त्िी 
काया 

51.  सम्पशि प्राति, अतिग्रहण र अतिकार क्षेत्रको तसजाना 
52.  प्रदेश सरकारले गनुा पने तर कुनै मन्त्त्रालयलाई 

नतोवकएको काया 



खण्ड 6) अततररक्ताङ्क 20 प्रदेश राजपत्र भाग 3 तमतत २०७9।10।10  

9 

3. आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया  शजम्मेिारी 
1.  प्रदेशको आतथाक अिस्थाको विश्लषेण तथा आतथाक नीततको 

तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
2.  प्रदेशस्तरको आतथाक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रके्षपण र 

वििीय व्यिस्थापन 
3.  प्रादेशशक विि सन्त्तलुन सम्बन्त्िी नीतत तजुामा, कायाान्त्ियन 

र तनयमन 
4.  संघको स्िीकृततमा िैदेशशक सहयोग, िैदेशशक ऋण र 

अनदुान प्राति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रततिदेन 
5.  प्रदेशशस्थत सरकारी सम्पशिको एकीकृत वििरण र 

सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असलुउपर 
6.  प्रदेशस्तरीय विकास नीतत, प्राथतमकता, आितिक तथा 

क्षेत्रगत योजना र िावषाक विकास कायाक्रमको तजुामा, 
कायाान्त्ियन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

7.  राविय तथा अन्त्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्त्िय र 
सशता अनदुानको सदपुयोग 

8.  प्रदेश  राजस्ि सम्बन्त्िी नीतत तथा कानूनको तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन 

9.  प्रदेश सािाजतनक खचा सम्बन्त्िी नीततको तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन तथा स्थानीय तह अनदुान 

10.  संघीय नीतत अनरुूप सहवििीयकरण 

11.  प्रदेश आतथाक कायाविति सम्बन्त्िी नीतत तथा कानूनको 
तनमााण, कायाान्त्ियन र तनयमन 

12.  प्रदेश वितनयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुामा, 
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कायाान्त्ियन, तनयमन र आतथाक अनशुासन 

13.  प्रदेश सशञ्चत कोषको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन र प्रदेश 
लेखा तनयन्त्त्रण एिम ्कमाचारी व्यिस्थापन 

14.  प्रदेश पूरक अनमुान तथा पेश्की खचा र प्रदेश आकशस्मक 
कोष  

15.  प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यिस्थापन 

16.  प्रदेशगत वितनयोजन, राजस्ि, िरौटी, कायासञ्चालन कोष र 
अन्त्य सरकारी कोष तथा सम्पशिको एकीकृत वििरण र 
लेखा परीक्षण 

17.  घरजग्गा रशजिेशन शलु्क, सिारी सािन कर, मनोरञ्जन 
कर, विज्ञापन कर, पयाटन शलु्क, कृवष आयमा कर, सेिा 
शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररबाना सङ्कलन, बाँडफाँट र 
उपयोग सम्बन्त्िी नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्त्ियन र 
तनयमन 

18.  संघीय कानून अनसुार प्राकृततक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी र 
शलु्क सङ्कलन, तनयमन र हस्तान्त्तरण 

19.  राजस्ि चहुािट तनयन्त्त्रण सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

20.  संघसँगको अन्त्तरसरकारी वििीय सम्पका , सम्बन्त्ि र 
सहकाया 

21.  त्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अतभलेख व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िमा प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड एिम ्योजना 
तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग 
समन्त्िय र सहकाया 

22.  बीमा र बीमा व्यिसायको सञ्चालन, व्यिस्थापन, प्रिर्द्ान 
तथा विस्तार र तनयमन 
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23.  प्रदेशस्तरका सािाजतनक संस्थान, वििीय संस्था, सतमतत, 
प्रततष्ठान तथा कम्पनी आददको सञ्चालन, व्यिस्थापन, 
सिुार र तनयमन 

24.  आतथाक विकासमा तनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी 
के्षत्रसँगको समन्त्िय र सहकाया 

4. खानेपानी, ऊजाा तथा तसचँाई मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेिारी 

1.  प्रदेशस्तरको ऊजाा, विद्यतु,् तसचँाई, खानेपानी, जल उत्पन्न 
प्रकोप (नदी तथा पवहरो) व्यिस्थापन सम्बन्त्िी अध्ययन 
अनसुन्त्िान, नीतत, कानून, मापदण्ड, गरुुयोजना, योजना तथा 
आयोजना तनमााण, कायाान्त्ियन, सञ्चालन, ममात सम्भार, 
समन्त्िय र तनयमन 

2.  प्रदेशस्तरमा ऊजाा, विद्यतु,् तसँचाइ तथा खानेपानी सम्बन्त्िी 
सेिाको गणुस्तर र सेिा शलु्कको आिार तनिाारण र तनयमन 

3.  ऊजाा, विद्यतु,् तसचँाइ सेिा विस्तारमा तनजी क्षेत्रको 
सहभातगता र लगानी प्रिर्द्ान सम्बन्त्िी नीतत तथा मापदण्ड 
तनिाारण र तनयमन 

4.  राविय जलस्रोत नीतत र संघीय योजना बमोशजम प्रदेश सीमा 
नदीका जलउपयोग सम्बन्त्िी आयोजनाको पवहचान, तनमााण, 
सञ्चालन, सम्भार र व्यिस्थापन 

5.  प्रदेशतभत्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्त्िी 
योजना तथा गरुु योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन 
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6.  प्रदेशतभत्रको जलस्रोत उपयोग हनुे आयोजनाहरूको अध्ययन, 
सिेक्षण, तयारी, कायाान्त्ियन, अनगुमन र सञ्चालनमा 
समन्त्िय 

7.  मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्यिस्थापन 

8.  जलगणु तथा िायगुणु सम्बन्त्िी प्रयोगशाला व्यिस्थापन 
9.  प्रदेशस्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बन्त्िी 

प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा र कायाान्त्ियन, 
सेिाको शलु्क तनिाारण, योजना, आयोजना कायाान्त्ियन तथा 
सञ्चालन, सम्भार र तनयमन  

10.  खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा विस्तारमा तनजी के्षत्रको 
सहभातगता प्रिर्द्ान सम्बन्त्िी नीतत तथा मापदण्ड तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन 

11.  सिासािारणलाई स्िच्छ खानपेानीको उपलब्िता र खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्िच्छतामा वपछतडएको िगाको पहुँच 
सतुनशितता 

5. पयाटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्त्रालय 
तस.नं. काया शजम्मेिारी 
1.  प्रादेशशक पयाटन विकासको नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना 

तनमााण, पूिाािार विकास, प्रिर्द्ान र तनयमन 
2.  पयाटक प्रहरी समन्त्िय 
3.  पयाटकीय होटल, ररसोटा, लज, ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजने्त्सी, 

गाईड, र् याशफ्टङ आददको दताा, अनमुतत, निीकरण र 
तनयमन 
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4.  संघीय कानून बमोशजम क्यातसनो तथा शचट्ठा दताा, अनमुतत 
र तनयमन  

5.  भाषा, तलपी, संस्कृतत, लतलतकला र िमाको संरक्षण र 
प्रयोग सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 
योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

6.  ऐततहातसक, िातमाक, सांस्कृततक एिं कला र िास्त ु
कलात्मक दृवष्टकोणले महत्त्ि बोकेका प्रादेशशकस्तरका 
दरबारहरूको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्िान तथा 
व्यिस्थापन 

7.  प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालय स्थापना, सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन 

8.  प्रदेशस्तरका परुाताशत्त्िक महत्त्िका स्थल, ऐततहातसक र 
िातमाक सांस्कृततक सम्पदा, प्राचीन स्मारक, संग्रहालय, 
गढी, सांस्कृततक िरोहर सम्बन्त्िी नीतत, कानून, मापदण्ड 
तथा योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन एिम ् संरक्षण, 
सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्िान, उत्खन्न तथा पनुतनमााण 

9.  िमा, परम्परा र गठुी अन्त्तगात चली आएका वितभन्न जात्रा, 
पिाहरूको सञ्चालन र व्यिस्थापन 

10.  संस्कृततको विकास सम्बन्त्िी नीतत तथा कानून तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन 

11.  व्यापार/िाशणज्य र बजार प्रततस्पिाा सम्बन्त्िी प्रादेशशक 
नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तजुामा, कायाान्त्ियन 
एिम ्तनयमन र तसन्त्डीकेट तथा काटेतलङ तनयन्त्त्रण 

12.  प्रादेशशक व्यापार सम्बन्त्िी पूिाािार तनमााण, प्रिर्द्ान, 
सहजीकरण, बजार अनगुमन, समन्त्िय, त्याङ्क प्रणाली, 
बौवर्द्क सम्पशि संरक्षण, अध्ययन तथा अनसुन्त्िान र 
तनयमन 
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13.  ढुिानी/पररिहन प्रणाली तथा कागो व्यिस्थापन 
14.  नेपाल सरकारको सहमततमा आतथाक तथा औद्योतगक 

विषयका करारजन्त्य सम्झौता 
15.  व्यापाररक फमाहरूको दताा¸ निीकरण, खारेजी र तनयमन 
16.  खानी तथा खतनज पदाथाको अन्त्िेषण सम्बन्त्िी प्रादेशशक 

नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तजुामा तथा कायाान्त्ियन र 
तनयमन एिम ् पूिाािार विकास, अनसुन्त्िान, सिेक्षण, लगत 
सङ्कलन, अतभलेखाङ्कन, अन्त्िेषण र व्यिस्थापन, प्रादेशशक 
प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र संघसँग समन्त्िय 

17.  भौगतभाक अध्ययन तथा अनसुन्त्िान र नक्सा सम्बन्त्िी 
18.  कलकारखाना र औद्योतगकीकरण सम्बन्त्िी नीतत, कानून, 

मापदण्ड र योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
19.  उद्योग दताा, अनमुतत, निीकरण एिम ् खारेजी र औद्योतगक 

विकास तथा औद्योतगक व्यिसायको प्रिर्द्ान र तनयमन 
20.  प्रदेशस्तरको उद्योग के्षत्रको भौततक पूिाािार विकास 

सम्बन्त्िी योजना तजुामा र कायाान्त्ियन तथा औद्योतगक क्षते्र 
र विशेष आतथाक के्षत्रको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार 

21.  औद्योतगक िस्तकुो तनयाात प्रिर्द्ान 
22.  सािाजतनक सेिा, अत्यािश्यक सेिा र िस्त ुआपूतता सम्बन्त्िी 

नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
23.  उपभोक्ता हक अतिकार संरक्षण तथा प्रिर्द्ान, उपभोक्ता 

जागरण कायाक्रम तजुामा, कायाान्त्ियन तथा अनगुमन एिम ्
सो सम्बन्त्िमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्त्िय 

24.  मूल्य र कालोबजारी तथा कृतत्रम अभाि तनयन्त्त्रण तनयमन र 
सो सम्बन्त्िमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्त्िय 

25.  संघीय मापदण्ड अनसुार स्याण्डडा िगीकरण, गणुस्तर 
परीक्षण र तनयमन 
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26.  उपभोक्ता अदालत गठन र सञ्चालन 
27.  अत्यािश्यक िस्तहुरूको प्रादेशशक माग र आपूतता सम्बन्त्िी 

सूचना सङ्कलन, विश्लषेण, प्रके्षपण र आपूतता व्यिस्था, 
मौज्दातको व्यिस्था र आपूततामा अन्त्तरप्रादेशशक र स्थानीय 
तहबीच समन्त्िय 

28.  लशक्षत के्षत्र र िगाका लातग िस्त ु र सेिामा प्रादेशशक 
अनदुान र तनयमन 

29.  करार, साझेदारी र एजेन्त्सी सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, 
मापदण्ड, कायाान्त्ियन र तनयमन 

30.  संघसँगको समन्त्ियमा कम्पनी स्थापना सम्बन्त्िी नीतत तथा 
कानून तजुामा तथा कायाान्त्ियन, तनयमन र कम्पनी प्रशासन 

31.  दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यिसायीका कम्पनी तथा फमा 
व्यिस्थापन सम्बन्त्िी नीतत कानून, मापदण्ड तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन 

32.  प्रदेशस्तरमा हातनकारक पदाथाहरूको तनयमन तथा 
व्यिस्थापन 

33.  प्रदेशस्तरमा इन्त्िनको गणुस्तर अनगुमन 
34.  प्रदेशतभत्रका उद्योगहरू र साना, मझौला, घरेल ु तथा लघ ु

उद्योगहरू स्थापना र प्रिर्द्ान सम्बन्त्िमा नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

35.  औद्योतगक तथा व्यापार प्रदशानीको आयोजना तथा 
व्यिस्थापन 

36.  उद्योगमा श्रममूलक प्रविति र स्िदेशी श्रतमकको उपयोग 
37.  स्िरोजगारका लातग उद्यमशीलता विकास, प्रशशक्षण, 

सहतुलयत कजाा र व्यिसाय प्रिर्द्ान 
38.  टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्त्िी 
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39.  सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्त्िी 
प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्डको तजुामा र 
कायाान्त्ियन, सञ्चालन अनमुतत, तनयमन, त्याङ्क व्यिस्थापन 
र अध्ययन अनसुन्त्िान 

40.  सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्बन्त्िी प्रादेशशक 
मापदण्ड तनिाारण र तनयमन 

41.  सहकारी सम्बन्त्िमा संघीय, अन्त्तर प्रादेशशक र स्थानीय 
तहका संघ संस्थासँग समन्त्िय र सहकाया 

42.  सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रिर्द्ान, क्षमता अतभिृवर्द् र 
पररचालन 

43.  प्रदेश तभत्र सहकारी संस्थाको दताा, तनयमन, प्रशशक्षण तथा 
अनगुमन  

6. कृवष तथा पशपुन्त्छी विकास मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेिारी 
1.  कृवष, पश ु विकास तथा खाद्य पोषण सम्बन्त्िी प्रादेशशक 

नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र 
तनयमन 

2.  कृवष तथा पशपुन्त्छीजन्त्य रोग, वकरा एिं महामारी तनयन्त्त्रण 

3.  कृवष औद्योतगकीकरण, कृवष औजार कारखाना तथा 
पशपुन्त्छी उद्योग व्यिसायको विकास तथा प्रिर्द्ान 

4.  कृवष तथा पश ुयाशन्त्त्रकीकरण र उन्नत औजार विकास तथा 
विस्तार 

5.  कृवष तथा पशरुोग तनदान प्रयोगशाला व्यिस्थापन र तनयमन 
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6.  कृवषउपज, कृवषजन्त्य िस्त,ु पशपुन्त्छी, पशपुन्त्छीजन्त्य पदाथा र 
पश ुउत्पादन सामग्री तथा तबउतबजन एिम ्नश्ल सम्बन्त्िी सेिा 
र प्रवितिको गणुस्तर तनिाारण, सम्बर्द्ता तनिाारण, 
स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र तनयमन 

7.  प्रादेशशक खाद्य सरुक्षा, खाद्य अतिकार, खाद्य सम्प्रभतुा र 
खाद्य गणुस्तर 

8.  कृवष तथा पशपुन्त्छी एिं खाद्य प्रविति सम्बन्त्िी अध्ययन, 
अनसुन्त्िान एिम ् विकास तथा प्रिर्द्ान, त्याङ्क प्रणालीको 
व्यिस्थापन र स्रोत संरक्षण 

9.  कृवष मल, बीउ र विषादी आपूतता व्यिस्था र तनयमन 

10.  कृवष प्रसार, कृषक तातलम तथा क्षमता विकास र 
सशक्तीकरण 

11.  कृवषउपजको न्त्यूनतम समथान मूल्य कायाान्त्ियन 

12.  कृवष तथा पशपुन्त्छी बीमा सम्बन्त्िी नीतत तथा योजना 
तजुामा र कायाान्त्ियन 

13.  कृवष बजार, पूिाािार र कृवष फामा/केन्त्रहरूको विकास, 
विस्तार तथा सञ्चालन 

14.  राविय नीतत र मापदण्ड बमोशजम पाराभेटको दताा, अनमुतत, 
निीकरण, खारेजी र तनयमन 

15.  सामूवहक खेती तथा कृवष करार खेतीको कायाान्त्ियन र 
प्रिर्द्ान 

16.  चरन तथा खका  सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत तथा कानून 
तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
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17.  कृवषजन्त्य र पशपुन्त्छीजन्त्य औषति, विषादी र सूक्ष्म 
पोषणतत्ियकु्त िस्तकुो उपयोग र व्यिस्थापन सम्बन्त्िी 
प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड तजुामा र कायाान्त्ियन 
तथा उत्पादन, उपयोग र तबक्री वितरणको अनमुतत, 
अनगुमन र तनयमन 

18.  भतूम व्यिस्थापन, भतूम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, 
भतूमसिुार, भ-ूउपयोग तथा चक्लाबन्त्दी सम्बन्त्िी प्रादेशशक 
नीतत, कानून तथा मापदण्डको तजुामा, कायाान्त्ियन र 
तनयमन 

19.  तनजी, सरकारी तथा सािाजतनक जग्गाको प्रादेशशक अतभलेख 
व्यिस्थापन 

20.  जग्गा दताा, रशजिेशन, जग्गािनी प्रमाण पजुाा, दाशखल 
खारेज, स्िातमत्ि हस्तान्त्तरण सम्बन्त्िी नीतत तथा मापदण्ड 
तजुामा र कायाान्त्ियन 

21.  संघीय सरकारबाट प्राि हनुे नक्सा, भौगोतलक सूचना र 
अतभलेख तथा प्रदेशतभत्रको नापनक्सा र अतभलेखको 
व्यिस्थापन 

22.  नाप नक्साका तनयन्त्त्रण विन्त्दहुरूको सञ्जाल स्थापना 

23.  क्रमबर्द् वकिा नापी र भतूम लगत सम्बन्त्िी मापदण्ड र 
कायाान्त्ियन 

24.  भतूमहीन सकुुम्िासी, दतलत, मकु्त कमैया, हतलया, हरुिा 
चरुिा आदद िगाको बसोबास, जीविकोपाजान र पनुस्थाापना 
सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना 
तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
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25.  सरकारी जग्गा भाडामा ददने सम्बन्त्िी नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

26.  सरुशक्षत बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्त्िी नीतत 
कायाान्त्ियन 

27.  गठुी तथा गठुी जग्गा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी नीतत, कानून, 
मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन तथा गठुी 
तथा गठुी जग्गाको संरक्षण, अतभलेख व्यिस्थापन र संघीय तथा 
स्थानीय तहसँग समन्त्िय 

7. भौततक पूिाािार विकास मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेिारी 
1.  प्रदेशस्तरको भौततक पूिाािार, सहरी तथा ग्रामीण पूिाािार 

विकास सम्बन्त्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजनाको 
तजुामा तथा कायाान्त्ियन, अध्ययन, अनसुन्त्िान र तनयमन 

2.  िातािरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैवङ्गकमैत्री भौततक पूिाािार 
प्रणालीको तनमााण, प्रिर्द्ान र विकास 

3.  रज्जमुागा, जलमागा लगायतका िैकशल्पक यातायात 
प्रवितिको प्रिर्द्ान, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना 
कायाान्त्ियन, सञ्चालन र व्यिस्थापन 

4.  प्रदेश लोकमागा, सडक, पलु, झोलङु्गेपलु सम्बन्त्िी नीतत, कानून, 
मापदण्ड तथा योजना तजुामा र तनमााण, स्तरोन्नतत, ममात 
सम्भार, त्याङ्क व्यिस्थापन, सडक प्रविति सम्बन्त्िी अध्ययन 
अनसुन्त्िान, यातायात सरुक्षा, कायाान्त्ियन र तनयमन तथा सडक 
अतिकार क्षेत्र (राइट अफ िे) को संरक्षण 
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5.  प्रदेशस्तरका सरकारी कायाालयहरूको भौततक व्यिस्थापन र 
तनमााण सम्बन्त्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन 

6.  प्रदेश मखु्यमन्त्त्री, सभामखु, मन्त्त्री, उपसभामखु, प्रमखु सशचि 
तथा सशचिहरूको आिास पूिाािार व्यिस्थापन  

7.  प्रदेशतभत्रको सहरी विकास योजना तजुामा, सहरी पूिाािार 
तनमााण, सञ्चालन, ममात सम्भार र आिास तथा भिन 
सम्बन्त्िी नीतत एिम ् योजनाको तनमााण कायाान्त्ियन र   
मागातनदेशन 

8.  प्रदेशतभत्र उपयकु्त भिन तनमााण प्रवितिको प्रिर्द्ान 

9.  प्रदेशको राजिानी र प्रादेशशक सहरको विकास, योजना 
तजुामा, कायाान्त्ियन, संयोजन र पूिाािार तनमााण 

10.  सरुशक्षत बसोबास सम्बन्त्िी नीतत तजुामा र कायाान्त्ियन 
11.  प्रदेशतभत्रको सडक सरुक्षा 

8. िन तथा िातािरण मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेिारी 
1.  प्रदेशस्तरमा िन क्षेत्रको नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 

योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
2.  िन्त्यजन्त्त ु र िन पैदािार ओसारपसार सम्बन्त्िी तनयमन र 

अपराि तनयन्त्त्रण 
3.  िन, िनस्पती, िन्त्यजन्त्त ु र जैविक विवििता सम्बन्त्िी 

प्रादेशशक सङ्ग्ग्रहालय व्यिस्थापन 



खण्ड 6) अततररक्ताङ्क 20 प्रदेश राजपत्र भाग 3 तमतत २०७9।10।10  

21 

4.  प्रदेशस्तरमा संरक्षण क्षते्र र चरन के्षत्रको व्यिस्थापन 

5.  हािीसार तथा शचतडयाखानाको व्यिस्थापन 

6.  जडीबटुी खेती प्रविति प्रिर्द्ान, विस्तार तथा बजारीकरण 
सम्बन्त्िी नीतत तथा कानून तजुामा, तथा कायाान्त्ियन र 
तनयमन, अध्ययन अनसुन्त्िान तथा त्याङ्क सङ्कलन 

7.  िन तथा िातािरण सम्बन्त्िी विषयमा प्रावितिक सूचना तथा 
सेिा प्रिाह 

8.  िन अततक्रमण तथा िन डढेलो तनयन्त्त्रण तथा रोकथाम 
सम्बन्त्िी नीतत, समन्त्िय र सहयोग 

9.  प्रदेशस्तरका िनस्पतत उद्यान तथा हिेरीयमहरूको 
व्यिस्थापन र िनस्पतत पवहचान तथा अतभलेखीकरण 
सम्बन्त्िी नीतत र व्यिस्थापन 

10.  प्रदेशस्तरमा जैविक विवििताको अध्ययन, अनसुन्त्िान, 
व्यिस्थापन, तनयमन, संरक्षण एिम ्लाभांश बाँडफाँट 

11.  प्रदेशस्तरमा जलािार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतत, प्रविति 
विकास र व्यिस्थापन 

12.  प्रदेशतभत्र भसू्खलन तनयन्त्त्रण 

13.  प्रदेशस्तरमा जलािार संरक्षण तथा जलउपयोग नीततको तजुामा 
तथा कायाान्त्ियन, प्रविति विकास र व्यिस्थापन 

14.  जोशखमयकु्त के्षत्र पवहचान, जोशखमयकु्त पूिाािारको संरक्षण 
तथा ममात सम्भार । 

15.  प्रदेशस्तरमा िातािरणीय संरक्षण तथा स्िच्छता सम्बन्त्िी 
प्रविति विकास र व्यिस्थापन 
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16.  प्रदेशस्तरमा िातािरण सम्बन्त्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना 
तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

17.  प्रदेशस्तरमा िातािरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना 

18.  प्रदेशस्तरमा िातािरणीय जोशखमका लातग तयारी तथा 
उर्द्ार 

19.  प्रदेशस्तरमा िातािरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र 
व्यिस्थापन तथा िातािरणमैत्री शासकीय प्रबन्त्ि 

20.  प्रदेशस्तरमा ठोस, िाय,ु तरल, जल, ध्ितन तथा तबद्यतुीय 
लगायत प्रदूषणको मापदण्ड तनिाारण, कायाान्त्ियन, अनगुमन 
र तनयन्त्त्रण 

21.  प्रदेशस्तरमा न्त्यून कािानमखुी तथा िातािरणमैत्री विकास 
प्रवक्रया र हररत क्षते्र प्रिर्द्ान 

22.  प्रदेशस्तरमा िातािरणीय संरक्षण के्षत्र तथा प्राकृततक 
सम्पदाको संरक्षण र सम्िर्द्ान 

23.  प्रदेशतभत्र िातािरणीय के्षत्रको अध्ययन, अनसुन्त्िान, क्षमता 
अतभिृवर्द्, िातािरणीय सशुासन तथा परीक्षण 

24.  भ-ूपररति क्षेत्र तथा िन क्षेत्रको पवहचान, िगीकरण, संरक्षण 
र व्यिस्थापन 

25.  संरक्षण क्षेत्र पवहचान र व्यिस्थापकीय पर्द्तत तनिाारण 

26.  अन्त्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक वकनार िकृ्षारोपण 
व्यिस्थापन 

27.  िृक्षारोपणको लातग ददगो तथा गणुस्तरीय बीउ उत्पादन, 
बीउ बगैँचा स्थापना र व्यिस्थापन  
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28.  प्रदेशतभत्र िकृ्षारोपण तथा सम्भार सम्बन्त्िी नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

29.  प्रदेशतभत्र जडीबटुी तथा अन्त्य गैरकाष्ठ िन पैदािार 
सम्बन्त्िी व्यिस्थापन 

30.  िन्त्यजन्त्त ुर चराचरुुङ्गी सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

31.  खानेपानी, ध्ितन र हािाको गणुस्तर अनगुमन तथा 
लेखाजोखा ढाँचा तनमााण एिं  गणुस्तरको मापदण्ड तनिाारण 
र कायाान्त्ियन  

9. श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्त्रालय 
तस.नं. काया शजम्मेिारी 
1.  प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्त्िी नीतत, कानून, मापदण्ड र 

योजनाको तजुामा तथा कायाान्त्ियन, अध्ययन अनसुन्त्िान र 
तनयमन 

2.  प्रदेशतभत्रको सिारी दताा र निीकरण, चालक अनमुतत र 
निीकरण 

3.  सिारी तथा सिारीचालक अनमुततपत्र व्यिस्थापनका लातग 
विद्यतुीय प्रणालीको विकास एिं यातायात के्षत्रको समग्र 
सिुारका लातग अध्ययन, अनसुन्त्िान, कायाान्त्ियन तथा 
तनयमन 

4.  प्रदेशतभत्र सािाजतनक यातायातको रुट अनमुतत, मापदण्ड, 
गणुस्तर र भाडा दर समायोजन तथा तनिाारण र अनगुमन 
एिम ्तनयमन 
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5.  िातािरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैवङ्गकमैत्री यातायात 
प्रणालीको प्रिर्द्ान 

6.  प्रदेश तहमा यातायात सरुक्षा र सिारी प्रदूषण तनयन्त्त्रण 
सम्बन्त्िी योजना तनमााण र कायाान्त्ियन 

7.  श्रम तथा रोजगार प्रिर्द्ान सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, योजना, 
कायाक्रम तथा मापदण्ड तजुामा तथा कायाान्त्ियन र तनयमन 
एिम ्स्थानीय सरकारसँग समन्त्िय 

8.  श्रतमकको सामाशजक सरुक्षा तथा टे्रड यतुनयन सम्बन्त्िी प्रादेशशक 
नीतत, कानून, मापदण्ड र तनयमन   

9.  श्रम बजार सम्बन्त्िी अध्ययन, अनसुन्त्िान र श्रमशशक्त 
योजना 

10.  रोजगार प्रिर्द्ान सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

11.  औद्योतगक वििाद समािान, श्रम सम्बन्त्िमा सिुार र 
न्त्यावयक तनरूपण 

12.  कायास्थल सरुक्षा, कल कारखाना तनरीक्षण तथा तनयमन 
13.  प्रदेश तहमा सडक सरुक्षा सम्बन्त्िी नीतत, योजना तनमााण, 

कायाान्त्ियन तथा अनगुमन 
14.  ट्रावफक व्यिस्थापन र यातायात क्षेत्रको तसन्त्डीकेट तथा 

काटेतलङ्ग तनयन्त्त्रण 

10. सामाशजक विकास मन्त्त्रालय 
तस.नं. काया शजम्मेिारीहरू 

1.  प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय तथा उच्च शशक्षा सम्बन्त्िी नीतत, 
कानून तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
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2.  शैशक्षक परामशा सेिाको मापदण्ड तनिाारण, अनमुतत तथा 
तनयमन 

3.  प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, अतभलेखालय सम्बन्त्िी नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

4.  प्रादेशशक शशक्षा, प्रावितिक तथा व्यिसावयक तातलम र छात्रिृशि 
सम्बन्त्िी नीतत, कानून तथा मापदण्ड तनिाारण, कायाान्त्ियन र 
तनयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्य सामग्री तनमााण, 
उत्पादन र वितरण  

5.  प्रदेशस्तरको मानि संसािनको आिश्यकता प्रके्षपण तथा 
शैशक्षक योजना तनमााण र कायाान्त्ियन 

6.  प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको शशक्षकको सेिा शता, योग्यता, 
क्षमता र शशक्षक व्यिस्थापनको मापदण्ड तनिाारण र 
तनयमन तथा विद्यालय नसा छनौट, पदस्थापन र व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िी काया 

7.  माध्यातमक तहको परीक्षा व्यिस्थापन 

8.  प्रदेशस्तरमा प्राशज्ञक अनसुन्त्िान तथा शैशक्षक त्याङ्क 
व्यिस्थापन 

9.  प्रदेशस्तरको विज्ञान तथा  प्रविति सम्बन्त्िी नीतत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

10.  प्रदेशस्तरमा विज्ञान तथा प्रवितिको विकास तथा विस्तार, सो 
सम्बन्त्िी त्याङ्क सङ्कलन, प्रशोिन र सिेक्षण र जनशशक्त 
विकास र उपयोग 

11.  विज्ञान संग्रहालय र प्लानटेोररयमको स्थापना, सञ्चालन र 
व्यिस्थापन 
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12.  विज्ञान प्रविति कोषको स्थापना र सञ् चालन, यिुा िैज्ञातनक 
प्रोत्साहन, िैज्ञातनक अध्ययन अनसुन्त्िान एिं विज्ञान र 
प्रवितिको आविष्कार, उन्नयन र विकास 
 13.  मवहला हक सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड तथा 
योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 

14.  लैवङ्गक वहंसा, मानि बेच-तबखन तथा ओसारपसार विरुर्द्को नीतत 
तथा काया योजना तजुामा र कायाान्त्ियन तथा अन्त्तरााविय सशन्त्ि, 
सम्झौता र प्रततबर्द्ताको कायाान्त्ियन, तनरोिात्मक र संरक्षणात्मक 
उपाय र पनुस्थाापना 

15.  मवहला सशक्तीकरण तथा लैवङ्गक समानता सम्बन्त्िी 
अध्ययन, अनसुन्त्िान 

16.  बाल बातलकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, 
कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन, 
अध्ययन, अनसुन्त्िान, बाल मैत्री शासकीय प्रबन्त्ि र सेिा 
प्रिाह, बाल उर्द्ार कोष व्यिस्थापन र बाल सिुार तथा 
पनुस्थाापना 

17.  प्रदेशस्तरका लोपोन्त्मखु,  सीमान्त्तकृत, गररब ज्येष्ठ नागररक, 
अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यशक्त, बालबातलका र मवहला 
हक वहत सम्बन्त्िी कायाक्रम सञ् चालन र अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 

18.  सामाशजक सरुक्षा सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा 
मापदण्डको तनमााण तथा कायाान्त्ियन, कोष व्यिस्थापन, 
तनयमन, राविय र प्रादेशशक तनकाय तथा संघ संस्थासँग 
सम्पका , समन्त्िय र सहकाया 

19.  समाजकल्याण र गैरसरकारी संघ संस्था सम्बन्त्िी 
कायाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
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20.  गररबी तनिारण सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, मापदण्ड एिम ्
योजनाको तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन तथा अध्ययन, 
अनसुन्त्िान, सिेक्षण, सूचना सङ्कलन, गररब घर पररिार पवहचान, 
सामाशजक सरुक्षा र संरक्षण  

21.  यिुासम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा योजना तजुामा, 
कायाान्त्ियन र तनयमन  

22.  खेलकुद सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून तथा मापदण्ड 
तनिाारण, कायाान्त्ियन र तनयमन,  

23.  खेलकुद तथा खेलकुद पूिाािारको विकास र प्रिर्द्ान 
24.  खेलकुद प्रशासन र खेलकुद सम्बन्त्िी संघ संस्थाको 

समन्त्िय र तनयमन 
25.  राविय र प्रादेशशक खेलकुद प्रततयोतगता तथा कायाक्रम 

आयोजना र सहभातगता 
26.  यिुा र खेलकुद सम्बन्त्िी अन्त्य गततविति 

11. स्िास््य मन्त्त्रालय 

तस.नं. काया शजम्मेिारी 
१.  स्िास््य सेिा तथा पोषण सम्बन्त्िी प्रादेशशक नीतत, कानून, 

मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र तनयमन 
२.  प्रदेशस्तरमा आिश्यक पने प्रिार्द्नात्मक, प्रततकारात्मक, 

उपचारात्मक तथा पनुास्थापनात्मक स्िास््य सेिाको 
व्यिस्थापन 

३.  स्िास््य सेिा सम्बन्त्िी प्रदेशस्तरीय प्राशज्ञक, 
व्यािसावयक र पेशागत संघ संस्थाको दताा, सञ्चालन 
अनमुतत र तनयमन 
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४.  प्रदेशस्तरीय स्िास््य सेिाको गणुस्तर तनिाारण, अनगुमन र 
तनयमन 

५.  प्रदेशस्तरीय अस्पताल तथा स्िास््य प्रततष्ठानहरूको स्थापना 
सञ् चालन र तनयमन 

६.  राविय मापदण्ड बमोशजम औषतिजन्त्य तथा स्िास््य प्रविति 
सम्बन्त्िी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चय, अतिकतम खरुा 
मूल्य तनिाारण, अशन्त्तम विसजान, गणुस्तर तथा मापदण्ड 
तनिाारण र त्यस्ता सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताा, 
खारेजी, सञ्चालन, अनमुतत र तनयमन 

७.  राविय मापदण्ड अनरुूप अस्पताल, नतसाङ्ग होम, तनदान 
केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्य स्िास््य संस्था तथा 
प्रयोगशालाको दताा, खारेजी, सञ्चालन, अनमुतत र तनयमन 

८.  राविय मापदण्ड बमोशजम स्िास््य बीमा लगायतका 
सामाशजक स्िास््य सरुक्षा कायाक्रमको व्यिस्थापन तथा 
तनयमन 

९.  प्रदेशस्तरीय स्िास््य के्षत्रको मानि स्रोत विकास र 
व्यिस्थापन 

१०.  औषति तनगरानी, औषतिको उशचत प्रयोग र सूक्ष्मजीि 
तनरोिक प्रततरोि न्त्यूनीकरण 

११.  खोप र पररिार तनयोजन 

१२.  संिदेनशील लगायतका औषति तथा अन्त्य स्िास््य सामग्री 
खररद तथा आपूतता व्यिस्थापन 

१३.  प्रदेशस्तरमा स्िास््य सेिा सम्बन्त्िी अध्ययन तथा 
अनसुन्त्िान तथा सूचना प्रणाली, स्िास््य लेखा पर्द्ततको 
संस्थागत व्यिस्थापन, सूचना प्रिाह 

१४.  प्रदेशस्तरीय जनस्िास््य तनगरानी (पशब्लक हेल्थ सभेलेन्त्स) 
व्यिस्थापन 
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१५.  सतुी, मददरा र लागूपदाथाजन्त्य िस्तकुो मापदण्ड, तनयन्त्त्रण 
तथा तनयमन 

१६.  स्िास््य क्षेत्रमा आपत्कालीन अिस्था, विपद् र महामारी 
व्यिस्थापन, आकशस्मक स्िास््य सेिा प्रिाह, आपत्कालीन 
अिस्थाका लातग औषति तथा औषतिजन्त्य सामग्रीको प्रादेशशक 
बफरस्टक व्यिस्थापन 

१७.  सरुिा तथा नसने रोग तनयन्त्त्रण तथा रोकथाम 

१८.  राविय मापदण्ड अनरुूप स्िास््य सेिा सम्बन्त्िी भौततक 
पूिाािार विकास तथा व्यिस्थापन 

१९.  स्िास््यजन्त्य फोहोर व्यिस्थापन सम्बन्त्िी मापदण्ड 
तनिाारण, कायाान्त्ियन र तनयमन 

२०.  आयिेुददक, यनुानी, आम्ची, होतमयोप्यातथक, प्राकृततक शचवकत्सा 
लगायतका अन्त्य प्रचतलत परम्परागत स्िास््य उपचार सेिा 
सम्बन्त्िी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड तनिाारण, कायाान्त्ियन, अनगुमन 
र तनयमन  

२१.  जनसंख्या, बसाइँ सराइ र पररिार तनयोजन सम्बन्त्िी 
प्रादेशशक नीतत, कानून तथा योजना तजुामा, कायाान्त्ियन र 
तनयमन, अध्ययन तथा अनसुन्त्िान, सूचना प्रणालीको 
स्थापना र सञ्चालन, क्षमता अतभिृवर्द् र संस्थाहरूसँगको 
सम्पका  र समन्त्िय” 

 
 आज्ञाले, 

                                        विनोद कुमार भट्टराई 
    प्रदेश सरकारको सशचि 

 

 
 

आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुरत। 

मूल्य रु. 15।- 


