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प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन)  
ननर्मािली, २०७४ 

प्रदेश राजपरमा प्रकाशशत नमनत 

207४।११।1६ 

 

नेपालको संविधानको धारा 174 को उपधारा (१) ले ददएको अनधकार 
प्रर्ोग गरी प्रदेश मशन्रपररषद्ले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनका लानग 
देहार्का ननर्महरू बनाएको छ। 

१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ी ननर्महरूको नाम "प्रदेश सरकार, 
बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) ननर्मािली, २०७4" रहेको छ। 

(२) र्ो ननर्मािली तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 
२.  पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ननर्मािलीमा,- 

(क)  "मन्रालर्"  भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्रालर् सम्झन ु
पछय र सो शब्दले मखु्र्मन्री तथा मशन्रपररषद्को 
कार्ायलर् समेतलाई जनाउँछ। 

(ख)  "मन्री" भन्नाले मखु्र्मन्री र मन्रीलाई सम्झनपुछय र 
सो शब्दले स्ितन्र रूपमा मन्रालर्को कार्यभार 
सम्हाल्ने राज्र्मन्री समेतलाई जनाउँछ। 

(ग)  "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेशलाई जनाउँछ। 

३.    मन्रालर्ः प्रदेशमा अनसूुची- १ मा उल्लेख भए बमोशजम मन्रालर् 
रहने छन।् 

४.  कार्य सम्पादनः प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन ननर्म ३ मा उल्लेख 
भए बमोशजमका मन्रालर्हरूबाट हनेुछ। 
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५.  कार्य विभाजनः (१) मन्रालर्बाट सम्पादन हनेु कार्यको विभाजन 
अनसूुची- २ मा उल्लेख भए बमोशजम हनेुछ। 

(२) उपननर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन 
प्रदेश मशन्रपररषद्ले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै 
मन्रालर्को काममा हेरफेर गनय सक्नेछ। 

(३) मखु्र्मन्रीले कुनै मन्रीलाई एक िा एक भन्दा बढी 
मन्रालर्को कार्यभार समु्पन सक्नेछ। 

(४) मखु्र्मन्रीले कुनै मन्रालर्लाई तोवकएको काम मध्रे् 
केही काम आफैँ ले िा सम्बशन्धत मन्रीको नसफाररसमा अको कुनै 
मन्रीले हेने गरी तोक्न सक्नेछ। 

तर सम्बशन्धत मन्री प्रदेशमा नरहेको अिस्थामा ननजको 
काम कुनै मन्रीले िा आफैले हेने गरी तोक्न त्र्स्तो नसफाररस 
आिश्र्क पने छैन। 

६.  मन्रीको शजम्मेिारीः ननर्म ५ बमोशजम आफूलाई तोवकएको कार्य 
सम्पादन गने िा गराउने शजम्मेिारी र कार्यसम्पादन भए नभएको 
विषर्मा िहन गने उत्तरदावर्त्ि सम्बशन्धत मन्रीको हनेुछ। 

७.  अनसूुचीमा हेरफेरः प्रदेश मशन्रपररषद्ले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आिश्र्क हेरफेर गनय सक्नेछ। 
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अनसूुची- १ 

(ननर्म ३ सँग सम्बशन्धत) 

प्रदेशमा रहने मन्रालर् 

1.  मखु्र्मन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर् 

2.  आन्तररक मानमला तथा कानून मन्रालर् 

3.  आनथयक मानमला तथा र्ोजना मन्रालर् 

4.  उद्योग, िाशिज्र् तथा आपूनतय मन्रालर् 

5.  कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्रालर् 

6.  खानेपानी, ऊजाय तथा नसँचाई मन्रालर् 

7.  संस्कृनत तथा पर्यटन मन्रालर् 

8.  भूनम व्र्िस्था, सहकारी तथा गररबी ननिारि मन्रालर् 

9.  भौनतक पूिायधार विकास मन्रालर् 

10.  श्रम, रोजगार तथा र्ातार्ात मन्रालर् 

11.  र्िुा तथा खेलकुद मन्रालर् 

12.  िन तथा िातािरि मन्रालर् 

13.  सामाशजक विकास मन्रालर् 

14.  स्िास््र् मन्रालर् 

 

 

 
 नमनत २०७८।०८।१५ को प्रदेश राजपरद्वारा हेरफेर। 
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अनसूुची-२ 
(ननर्म ५ को उपननर्म (१) सँग सम्बशन्धत) 
प्रदेशमा रहने मन्रालर्को कार्य शजम्मेिारी 

1. मखु्र्मन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ायलर् 
नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 
1.  प्रदेश मशन्रपररषद् तथा मखु्र्मन्रीको कार्ायलर् सम्बन्धी; 
2.  प्रदेशनभरको शासन व्र्िस्थाको सामान्र् ननदेशन, ननर्न्रि र 

सञ्चालन; 
3.  प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्य सञ्चालन; 
4.  प्रदेश सरकारको नीनत तजुयमा, स्िीकृनत, कार्ायन्िर्न, अनगुमन 

र मूल्र्ाङ्कन; 
5.  प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन ननर्मािली तजुयमा र 

कार्ायन्िर्न; 
6.  प्रदेश मन्रालर्को कार्यको समन्िर्, सपुररििेि, अनगुमन तथा 

मूल्र्ाङ्कन र ननर्न्रि; 
7.  प्रदेश मशन्रपररषद्को ननियर्को कार्ायन्िर्न र अनगुमन; 
8.  प्रदेश मशन्रपररषद् मा पेश हनेु ननर्म र आदेशको तजुयमा, स्िीकृनत 

तथा प्रमािीकरि; 
9.  प्रदेशनभरको राजनीनतक, आनथयक, सामाशजक, शाशन्त सवु्र्िस्था 

एिं प्रशासननक गनतविनधहरूको अद्यािनधक जानकारी र 
सम्बोधन; 

10.  मानि अनधकारको संरिि र प्रिर्द्यन; 
11.  सशुासन, भ्रष्टाचार ननर्न्रि र शासकीर् सधुार; 

 
 नमनत २०७८।०८।१५ को प्रदेश राजपरद्वारा हेरफेर। 
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12.  संिैधाननक ननकार् तथा आर्ोग, प्रदेश लोक सेिा आर्ोग र 
अन्र् संघीर् तथा प्रादेशशक आर्ोगसँगको सम्पकय  र समन्िर्; 

13.  संघीर् सरकारको स्िीकृनत बमोशजम दद्वपिीर् िा बहपुिीर् 
स्तरमा भएका सशन्ध, सम्झौता िा सहमनत कार्ायन्िर्न; 

14.  प्रदेश प्रमखुको सम्पकय  सम्बन्धी विषर् (प्रनतिेदन समेत); 
15.  अन्तरप्रदेश पररषद्  र संघ तथा अन्र् प्रदेश र स्थानीर् तहसँगको 

समन्िर् र अन्तरसम्बन्ध; 
16.  प्रदेशस्तरका आर्ोग तथा ननकार्हरूको गठन एिं सञ्चालन र 

पदानधकारीहरूको ननर्शुि एिं सेिा, सवुिधा सम्बन्धी नीनत तथा 
कानूनको तजुयमा र कार्ायन्िर्न; 

17.  ननिायचन कार्यमा सहर्ोग र समन्िर्; 
18.  प्रदेशस्तरीर् मानि संसाधन विकास र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्िर्न; 
19.  प्रदेश ननजामती सेिा र अन्र् प्रदेश सरकारी सेिा सञ्चालन 

सम्बन्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ड तजुयमा एिं कार्ायन्िर्न र 
अनभलेख व्र्िस्थापन; 

20.  प्रदेशस्तरका सरकारी ननकार्को सङ्गठन तथा व्र्िस्थापन 
सिेिि र व्र्िस्थापन परीिि; 

21.  प्रदेशस्तरीर् तालीम नीनत तथा मापदण्ड ननधायरि र स्तरीकरि 
तथा राविर् र प्रदेशस्तरका तानलम केन्रसँगको सम्पकय  एिं 
समन्िर्; 

22.  प्रदेशस्तरमा साियजननक सेिा वितरिको न्रू्नतम मापदण्ड 
ननधायरि र सेिाग्राही सन्तवुष्ट  तथा सेिा प्रिाहको अनगुमन; 

23.  गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमयचारी र कार्ायलर्को व्र्िस्था 
सम्बन्धी कानून तजुयमा। 
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2. आन्तररक मानमला तथा कानून मन्रालर् 
नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 
1.  प्रदेश शाशन्त सरुिा र सवु्र्िस्था सम्बन्धी नीनत, कानून,मापदण्ड 

र र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न, ननर्मन, सूचना सङ्कलन, 
मूल्र्ाङ्कन र प्रनतिदेन तथा उि विषर्मा संघसँगको समन्िर् र 
सहकार्य; 

2.  अनतविशशष्ट व्र्शि, महत्त्िपूिय भौनतक संरचना, संिेदनशील 
साियजननक स्थल तथा समारोहको सरुिा; 

3.  प्रदेशनभर भ्रमिमा रहेका अनतविशशष्ट व्र्शि र विशशष्ट 
व्र्शिहरूको सरुिा समन्िर्; 

4.  संघीर् र प्रदेश सरुिा ननकार्सँगको सम्पकय , सम्बन्ध, सूचना 
आदान प्रदान र समन्िर्; 

5.  संघीर् कानून बमोशजम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्र्िस्थापन र 
ननर्मन; 

6.  प्रदेशनभरको अपराध अनसुन्धान, सूचना सङ्कलन, रोकथाम, 
ननर्न्रि तथा समन्िर्; 

7.  कानून, न्र्ार् तथा प्रदेश सभा मानमला; 
8.  प्रदेश सभामा पेश हनेु विधेर्क तजुयमा र प्रमािीकरि; 
9.  अन्तरायविर् सीमा िेरमा हनेु अपराध र गनतविनधको सूचना 

सङ्कलन, विश्लेषि र उपर्ोग तथा अन्तरायविर् सीमा सरुिामा 
सहर्ोग; 

10.  आधारभूत मानि अनधकारको संरिि, नागररक स्ितन्रताको 
रिा तथा प्रिर्द्यनमा सहर्ोग; 

11.  प्रादेशशक कारागार तथा वहरासतको व्र्िस्थापन र सरुिा, थनुिुा 
तथा कैदीहरूको मानि अनधकारको संरिि र एक प्रदेशबाट 
अको प्रदेशमा अनभर्िु, थनुिुा िा कैदीको स्थानान्तरि; 

12.  सामदुावर्क प्रहरी; 



7 

13.  प्रदेशनभर न्र्ावर्क र अधय न्र्ावर्क ननकार्ले गरेका फैसला 
कार्ायन्िर्न; 

14.  प्रदेशनभरका गैर सरकारी संघ, संस्थाहरूको अनभलेख र समन्िर्; 
15.  गनुासो र वििाद व्र्िस्थापन; 
16.  संघीर् मापदण्ड बमोशजम हातहनतर्ार, खरखजाना तथा 

विस्फोटक पदाथयको ननर्मन; 
17.  फौजदारी कार्यविनध कानूनको कार्ायन्िर्न; 
18.  अपराध तथा र्ातना पीनडतको पनुस्थायपना र िनतपूनतय; 
19.  ननिारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी; 
20.  अन्तरप्रदेश सरुिा सम्बन्ध; 
21.  सरकारी प्रर्ोजनका लानग जग्गा अनधग्रहि तथा सम्पशत्त प्रानप्त 

सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत तथा कानून तजुयमा, कार्ायन्िर्न र 
ननर्मन तथा जग्गा वििाद समाधान; 

22.  स्थानीर् प्रशासनको सञ्चालन, व्र्िस्थापन र समन्िर्; 
23.  पाररिाररक मानमला (वििाह, सम्पशत्त हस्तान्तरि, सम्बन्ध विच्छेद, 

टुहरुा, धमयपरु, धमयपरुी उत्तरानधकार र संर्िु पररिार) सम्बन्धी 
नीनत, कानून र मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

24.  विपद् व्र्िस्थापन, जोशखम न्रू्नीकरि र विपद् प्रनतकार्य, 
प्रादेशशक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन, स्थानीर् विपद् कोषमा 
सहर्ोग, विपद्  त्र्ाङ्क व्र्िस्थापन र अध्र्र्न तथा अनसुन्धान, 
विपद् जोशखम िेर नक्साङ् कन र बस्ती स्थानान्तरि सम्बन्धी 
प्रादेशशक नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न 
र ननर्मन; 

25.  प्रदेश सरकारले ददने उपानध, सम्मान तथा विभूषिको नसफाररस; 
26.  प्रदेशस्तरमा साियजननक समारोह, नबदा, उत्सि, उदी आददको 

व्र्िस्थापन; 
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27.  प्रदेशस्तरमा ददगो शाशन्त व्र्िस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीनडत तथा 
विस्थावपत व्र्शिको पनुयस्थापना; 

28.  सत्र् ननरूपि तथा मेलनमलाप र बेपत्ता पाररएका व्र्शि 
सम्बन्धी; 

29.  प्रदेशस्तरको विद्यतुीर् सञ्चार माध्र्म सञ्चालन (रेनडर्ो, एफ. एम. 
तथा टेनलनभजन समेत) सम्बन्धी नीनत, कानून र मापदण्ड तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन तथा अनमुनत, इजाजत र निीकरि; 

30.  प्रदेशस्तरमा तारर्िु र ताररवहत ब्रोड ब्र्ाण्ड पूिायधारको विकास, 
व्र्िस्थापन र ननर्मन; 

31.  प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविनधको प्रिर्द्यन, सूचना प्रविनध पाकय को 
ननमायि, सञ्चालन र ननर्मन; 

32.  प्रदेशनभर टेनलसेन्टर सञ्चालन, व्र्िस्थापन र ननर्मन; 
33.  प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेिा र अनलाइन तथा अन्र् प्रविनधमा 

आधाररत सञ्चार माध्र्मको दताय, अनभलेख, अनमुनत, निीकरि, 
अनगुमन र ननर्मन; 

34.  साइिर सरुिा अनगुमन; 
35.  प्रदेश सरकार अन्तगयतका ननकार्हरूमा सफ्टिेर्रको ननमायि र 

प्रर्ोगको अनगुमन, ननर्मन र सञ्जालीकरि; 
36.  छापासञ्चार माध्र्मको दताय, अनमुनत, आचार संवहता ननधायरि र 

अनगुमन, अनभलेखाङ्कन, िगीकरि, सञ्चालन र ननर्मन; 
37.  प्रेस सूचना प्रिाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरि; 
38.  श्रमजीिी सञ्चारकमीहरूको न्रू्नतम पाररश्रनमक अनगुमन; 
39.  प्रदेशस्तरीर् प्रेस रशजिार; 
40.  केबलु वितरिको इजाजत, निीकरि र ननर्मन; 
41.  सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून तथा मापदण्ड 

तजुयमा र कार्ायन्िर्न; 
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42.  चलशचर ननमायि, हल सञ्चालन तथा प्रदशयन अनमुनत र ननर्मन; 
43.  प्रदेश विधेर्क, अध्र्ादेश, ननर्म, आदेश तथा प्रदेश सरकारबाट 

जारी हनेु ननदेशशका एिं कार्यविनधको सहमनत; 
44.  प्रदेश राजपरमा प्रकाशन हनेु सूचनाको सम्पादन तथा प्रदेश 

राजपर प्रकाशन; 
45.  प्रदेश कानूनको प्रकाशन र वितरि; 
46.  प्रदेश सरकारलाई आिश्र्क पने कानून तथा कानूनी नलखतको 

अनिुाद; 
47.  प्रदेश कानूनको एकीकरि र संवहताकरि; 
48.  नेपाल सरकारको सहमनत नलई प्रदेश मशन्रपररषद्ले गरेको 

आनथयक तथा औद्योनगक विषर्का करारजन्र् सम्झौताको 
अनभलेखीकरि, प्रकाशन; 

49.  प्रदेश सरकारका लानग आिश्र्क सिारी साधनको व्र्िस्थापन; 
50.  व्र्शिगत घटना जन्म मतृ्र् ुवििाह र त्र्ाङ्क सम्बन्धी कार्य; 
51.  सम्पशत्त प्रानप्त, अनधग्रहि र अनधकार िेरको नसजयना; 
52.  प्रदेश सरकारले गनुय पने तर कुनै मन्रालर्लाई नतोवकएको 

कार्य। 

3. आनथयक मानमला तथा र्ोजना मन्रालर् 

नस.नं. कार्य  शजम्मेिारी 
1.  प्रदेशको आनथयक अिस्थाको विश्लेषि तथा आनथयक नीनतको 

तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 
2.  प्रदेशस्तरको आनथयक स्रोतको बाँडफाटँ, लगानी प्रिपेि र वित्तीर् 

व्र्िस्थापन; 
3.  प्रादेशशक वित्त सन्तलुन सम्बन्धी नीनत तजुयमा, कार्ायन्िर्न र 

ननर्मन; 
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4.  संघको स्िीकृनतमा िदेैशशक सहर्ोग, िैदेशशक ऋि र अनदुान 
प्रानप्त, उपर्ोग, लेखाङ्कन र प्रनतिेदन; 

5.  प्रदेशशस्थत सरकारी सम्पशत्तको एकीकृत वििरि र सरकारी 
बाँकी रकमको लगत तथा असलु उपर; 

6.  प्रदेशस्तरीर् विकास नीनत, प्राथनमकता, आिनधक तथा िेरगत 
र्ोजना र िावषयक विकास कार्यक्रमको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन; 

7.  राविर् तथा अन्तर प्रदेश विकास आर्ोजनाको समन्िर् र सशतय 
अनदुानको सदपुर्ोग; 

8.  प्रदेश राजस्ि सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको तजुयमा, कार्ायन्िर्न 
र ननर्मन; 

9.  प्रदेश साियजननक खचय सम्बन्धी नीनतको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र 
ननर्मन तथा स्थानीर् तह अनदुान; 

10.  संघीर् नीनत अनरुूप सह वित्तीर्करि; 
11.  प्रदेश आनथयक कार्यविनध सम्बन्धी नीनत तथा कानूनको ननमायि, 

कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 
12.  प्रदेश विननर्ोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुयमा, कार्ायन्िर्न, 

ननर्मन र आनथयक अनशुासन; 
13.  प्रदेश सशञ्चत कोषको सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन र प्रदेश लेखा 

ननर्न्रि एिं कमयचारी व्र्िस्थापन; 
14.  प्रदेश पूरक अनमुान तथा पशे्की खचय र प्रदेश आकशस्मक कोष; 
15.  प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्र्िस्थापन; 
16.  प्रदेशगत विननर्ोजन, राजस्ि, धरौटी, कार्य सञ्चालन कोष र अन्र् 

सरकारी कोष तथा सम्पशत्तको एकीकृत वििरि र लेखा परीिि; 
17.  घरजग्गा रशजिेशन शलु्क, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, 

विज्ञापन कर, पर्यटन शलु्क, कृवष आर्मा कर, सेिा शलु्क, 
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दस्तरु र दण्ड जररबाना सङ्कलन, बाँडफाँट र उपर्ोग सम्बन्धी 
नीनत तथा कानून तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

18.  संघीर् कानून अनसुार प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी र शलु्क 
सङ्कलन, ननर्मन र हस्तान्तरि; 

19.  राजस्ि चहुािट ननर्न्रि सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

20.  संघसँगको अन्तरसरकारी वित्तीर् सम्पकय , सम्बन्ध र सहकार्य; 
21.  त्र्ाङ्क, सूचना प्रिाली तथा अनभलेख व्र्िस्थापन सम्बन्धमा 

प्रादेशशक नीनत, कानून, मापदण्ड एिं र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न 
र ननर्मन तथा संघ र स्थानीर् तहसँग समन्िर् र सहकार्य; 

22.  बीमा र बीमा व्र्िसार्को सञ्चालन, व्र्िस्थापन, प्रिर्द्यन तथा 
विस्तार र ननर्मन; 

23.  प्रदेशस्तरका साियजननक संस्थान, वित्तीर् संस्था, सनमनत, प्रनतष्ठान 
तथा कम्पनी आददको सञ्चालन, व्र्िस्थापन, सधुार र ननर्मन; 

24.  आनथयक विकासमा ननजी, सहकारी तथा गैर सरकारी िेरसँगको 
समन्िर् र सहकार्य। 

4. उद्योग, िाशिज्र् तथा आपूनतय मन्रालर् 
नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 
1.  व्र्ापार/िाशिज्र् र बजार प्रनतस्पधाय सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, 

कानून, मापदण्ड तथा र्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न एिं ननर्मन 
र नसन्डीकेट तथा काटेनलङ ननर्न्रि; 

2.  प्रादेशशक व्र्ापार सम्बन्धी पूिायधार ननमायि, प्रिर्द्यन, सहजीकरि, 
बजार अनगुमन, समन्िर्, त्र्ाङ्क प्रिाली, बौवर्द्क सम्पशत्त 
संरिि, अध्र्र्न तथा अनसुन्धान र ननर्मन; 

3.  ढुिानी/पररिहन प्रिाली तथा कागो व्र्िस्थापन; 
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4.  नेपाल सरकारको सहमनतमा आनथयक तथा औद्योनगक विषर्का 
करारजन्र् सम्झौता; 

5.  व्र्ापाररक फमयहरूको दताय, निीकरि, खारेजी र ननर्मन; 
6.  खानी तथा खननज पदाथयको अन्िेषि सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, 

कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न र ननर्मन 
एिं पिूायधार विकास, अनसुन्धान, सिेिि, लगत सङ्कलन, 
अनभलेखाङ्कन, अन्िेषि र व्र्िस्थापन प्रादेशशक प्रर्ोगशालाको 
स्थापना तथा सञ्चालन र संघसगँ समन्िर्; 

7.  भौगनभयक अध्र्र्न तथा अनसुन्धान र नक्सा सम्बन्धी; 
8.  कलकारखाना र औद्योनगकीकरि सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड र र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 
9.  उद्योग दताय, अनमुनत, निीकरि एिं खारेजी र औद्योनगक विकास 

तथा औद्योनगक व्र्िसार्को प्रिर्द्यन र ननर्मन; 
10.  प्रदेशस्तरको उद्योग िेरको भौनतक पूिायधार विकास सम्बन्धी 

र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्िर्न तथा औद्योनगक िेर र विशेष 
आनथयक िेरको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार; 

11.  औद्योनगक िस्तकुो ननर्ायत प्रिर्द्यन; 
12.  साियजननक सेिा, अत्र्ािश्र्क सेिा र िस्त ुआपूनतय सम्बन्धी 

नीनत, कानून तथा मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 
13.  उपभोिा हक अनधकार संरिि तथा प्रिर्द्यन, उपभोिा जागरि 

कार्यक्रम तजुयमा, कार्ायन्िर्न तथा अनगुमन एिं सो सम्बन्धमा 
संघ र स्थानीर् तहसँग समन्िर्; 

14.  मूल्र् र कालोबजारी तथा कृनरम अभाि ननर्न्रि ननर्मन र सो 
सम्बन्धमा संघ र स्थानीर् तहसँग समन्िर्; 

15.  संघीर् मापदण्ड अनसुार स्याण्डडय िगीकरि, गिुस्तर परीिि 
र ननर्मन; 
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16.  उपभोिा अदालत गठन र सञ्चालन; 
17.  अत्र्ािश्र्क िस्तहुरूको प्रादेशशक माग र आपूनतय सम्बन्धी 

सूचना सङ्कलन, विश्लेषि, प्रिेपि र आपूनतय व्र्िस्था, मौज्दातको 
व्र्िस्था र आपूनतयमा अन्तर प्रादेशशक र स्थानीर् तहबीच 
समन्िर्; 

18.  लशित िेर र िगयका लानग िस्त ुर सेिामा प्रादेशशक अनदुान 
र ननर्मन; 

19.  करार, साझदेारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून, 
मापदण्ड, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

20.  संघसँगको समन्िर्मा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीनत तथा 
कानून तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न, ननर्मन र कम्पनी प्रशासन; 

21.  दामासाहीमा परेका उद्योग, व्र्िसार्ीका कम्पनी तथा फमय 
व्र्िस्थापन सम्बन्धी नीनत कानून, मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न 
र ननर्मन; 

22.  प्रदेशस्तरमा हाननकारक पदाथयहरूको ननर्मन तथा व्र्िस्थापन; 
23.  प्रदेशस्तरमा इन्धनको गिुस्तर अनगुमन; 
24.  प्रदेशनभरका उद्योगहरू र साना, मझौला, घरेल ु तथा लघ ु

उद्योगहरू स्थापना र प्रिर्द्यन सम्बन्धमा नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

25.  औद्योनगक तथा व्र्ापार प्रदशयनीको आर्ोजना तथा व्र्िस्थापन; 
26.  उद्योगमा श्रममूलक प्रविनध र स्िदेशी श्रनमकको उपर्ोग; 
27.  स्िरोजगारका लानग उद्यमशीलता विकास, प्रशशिि, सहनुलर्त 

कजाय र व्र्िसार् प्रिर्द्यन; 
28.  टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी। 

5. कृवष तथा पशपुन्छी विकास मन्रालर् 
नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 
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1.  कृवष, पश ु विकास तथा खाद्य पोषि सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, 
कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

2.  कृवष तथा पशपुन्छीजन्र् रोग, वकरा एिं महामारी ननर्न्रि; 
3.  कृवष औद्योनगकीकरि र पशपुन्छी उद्योग व्र्िसार्को विकास 

तथा प्रिर्द्यन; 
4.  कृवष तथा पश ु र्ाशन्रकीकरि र उन्नत औजार विकास तथा 

विस्तार; 
5.  कृवष तथा पशरुोग ननदान प्रर्ोगशाला व्र्िस्थापन र ननर्मन; 
6.  कृवषउपज, कृवषजन्र् बस्त,ु पशपुन्छी, पशपुन्छीजन्र् पदाथय र 

पश ुउत्पादन सामग्री तथा नबउनबजन एिं नश्ल सम्बन्धी सेिा र 
प्रविनधको गिुस्तर ननधायरि, सम्बर्द्ता ननधायरि, स्तरीर्करि, 
प्रमािीकरि र ननर्मन; 

7.  प्रादेशशक खाद्य सरुिा, खाद्य अनधकार, खाद्य सम्प्रभतुा र खाद्य 
गिुस्तर; 

8.  कृवष तथा पशपुन्छी एिं खाद्य प्रविनध सम्बन्धी अध्र्र्न, 
अनसुन्धान एिं विकास तथा प्रिर्द्यन, त्र्ाङ्क प्रिालीको 
व्र्िस्थापन र स्रोत संरिि; 

9.  कृवष मल, बीउ र विषादी आपूनतय व्र्िस्था र ननर्मन; 
10.  कृवष प्रसार, कृषक तानलम तथा िमता विकास र सशिीकरि; 
11.  कृवषउपजको न्रू्नतम समथयन मूल्र् कार्ायन्िर्न; 
12.  कृवष तथा पशपुन्छी बीमा सम्बन्धी नीनत तथा र्ोजना तजुयमा र 

कार्ायन्िर्न; 
13.  कृवष बजार, पिूायधार र कृवष फामय/केन्रहरूको विकास, विस्तार 

तथा सञ्चालन; 
14.  राविर् नीनत र मापदण्ड बमोशजम पाराभटेको दताय, अनमुनत, 

निीकरि, खारेजी र ननर्मन; 
15.  सामूवहक खेती तथा कृवष करार खेतीको कार्ायन्िर्न र प्रिर्द्यन; 
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16.  चरन तथा खकय  सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत तथा कानून तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

17.  कृवषजन्र् र पशपुन्छीजन्र् औषनध, विषादी र सूक्ष्म 
पोषितत्िर्िु बस्तकुो उपर्ोग र व्र्िस्थापन सम्बन्धी प्रादेशशक 
नीनत, कानून तथा मापदण्ड तजुयमा र कार्ायन्िर्न तथा उत्पादन, 
उपर्ोग र नबक्री वितरिको अनमुनत, अनगुमन र ननर्मन। 

6. खानेपानी, ऊजाय तथा नसँचाई मन्रालर् 

नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 
1.  प्रदेशस्तरको ऊजाय, विद्यतु,् नसँचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप 

(नदी तथा पवहरो) व्र्िस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान, 
नीनत, कानून, मापदण्ड, गरुुर्ोजना, र्ोजना तथा आर्ोजना 
ननमायि, कार्ायन्िर्न, सञ्चालन, ममयत सम्भार, समन्िर् र ननर्मन; 

2.  प्रदेशस्तरमा ऊजाय, विद्यतु,् नसचँाइ तथा खानेपानी सम्बन्धी 
सेिाको गिुस्तर र सेिा शलु्कको आधार ननधायरि र ननर्मन; 

3.  ऊजाय, विद्यतु,् नसँचाइ सेिा नबस्तारमा ननजी िेरको सहभानगता 
र लगानी प्रिर्द्यन सम्बन्धी नीनत तथा मापदण्ड ननधायरि र 
ननर्मन; 

4.  राविर् जलस्रोत नीनत र संघीर् र्ोजना बमोशजम प्रदेश सीमा 
नदीका जलउपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजनाको पवहचान, ननमायि, 
सञ्चालन, सम्भार र व्र्िस्थापन; 

5.  प्रदेशनभरको जलस्रोत उपर्ोग तथा नदी संरिि सम्बन्धी र्ोजना 
तथा गरुु र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन; 

6.  प्रदेशनभरको जलस्रोत उपर्ोग हनेु आर्ोजनाहरूको अध्र्र्न, 
सिेिि, तर्ारी, कार्ायन्िर्न, अनगुमन र सञ्चालनमा समन्िर्; 

7.  मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्र्िस्थापन; 
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8.  जलगिु तथा िार्गुिु सम्बन्धी प्रर्ोगशाला व्र्िस्थापन; 
9.  प्रदेशस्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता सम्बन्धी 

प्रादेशशक नीनत, कानून तथा मापदण्ड तजुयमा र कार्ायन्िर्न, 
सेिाको शलु्क ननधायरि, र्ोजना, आर्ोजना कार्ायन्िर्न तथा 
सञ्चालन, सम्भार र ननर्मन; 

10.  खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा विस्तारमा ननजी िेरको सहभानगता 
प्रिर्द्यन सम्बन्धी नीनत तथा मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र 
ननर्मन; 

11.  सियसाधारिलाई स्िच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्िच्छतामा वपछनडएको िगयको पहुँच 
सनुनशितता। 

7. संस्कृनत तथा पर्यटन मन्रालर् 

नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 

1.  
प्रादेशशक पर्यटन विकासको नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना 
ननमायि, पूिायधार विकास, प्रिर्द्यन र ननर्मन; 

2.  पर्यटक प्रहरी समन्िर्; 

3.  पर्यटकीर् होटल, ररसोटय, लज, ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्सी, 
गाईड, र् र्ाशफ्टङ आददको दताय, अनमुनत, निीकरि र ननर्मन; 

4.  संघीर् कानून बमोशजम क्र्ानसनो तथा शचट्ठा दताय, अनमुनत र 
ननर्मन; 

5.  
भाषा, नलपी, संस्कृनत, लनलतकला र धमयको संरिि र प्रर्ोग 
सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 
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6.  
ऐनतहानसक, धानमयक, सांस्कृनतक एिं कला र िास्त ुकलात्मक 
दृवष्टकोिले महत्त्ि बोकेका प्रादेशशकस्तरका दरबारहरूको 
संरिि, सम्भार, अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा व्र्िस्थापन; 

7.  प्रादेशशकस्तरमा संग्रहालर् स्थापना, सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन; 

8.  

प्रदेशस्तरका परुाताशत्त्िक महत्त्िका स्थल, ऐनतहानसक र धानमयक 
सांस्कृनतक सम्पदा, प्राचीन स्मारक, संग्रहालर्, गढी, सांस्कृनतक 
धरोहर सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन एिं संरिि, सम्भार, अध्र्र्न, 
अनसुन्धान, उत्खनन तथा पनुननयमायि; 

9.  
धमय, परम्परा र गठुी अन्तगयत चली आएका विनभन्न जारा, 
पियहरूको सञ्चालन र व्र्िस्थापन; 

10.  
संस्कृनतको विकास सम्बन्धी नीनत तथा कानून तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन। 

8. भनूम व्र्िस्था, सहकारी तथा गररबी ननिारि मन्रालर् 

नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 
1.  भूनम व्र्िस्थापन, भूनम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूनमसधुार, 

भू-उपर्ोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून 
तथा मापदण्डको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

2.  ननजी, सरकारी तथा साियजननक जग्गाको प्रादेशशक अनभलेख 
व्र्िस्थापन; 

3.  जग्गादताय, रशजिेशन, जग्गाधनी प्रमाि पजुाय, दाशखल खारेज, 
स्िानमत्ि हस्तान्तरि सम्बन्धी नीनत तथा मापदण्ड तजुयमा र 
कार्ायन्िर्न; 

4.  संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनेु नक्सा, भौगोनलक सूचना र अनभलेख 
तथा प्रदेशनभरको नाप नक्सा र अनभलेखको व्र्िस्थापन; 
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5.  नाप नक्साका ननर्न्रि विन्दहुरूको सञ्जाल स्थापना; 
6.  क्रमबर्द् वकत्ता नापी र भूनम लगत सम्बन्धी मापदण्ड र 

कार्ायन्िर्न; 
7.  भूनमहीन सकुुम्िासी, दनलत, मिु कमैर्ा, हनलर्ा, हरुिा चरुिा 

आदद िगयको बसोबास, जीविकोपाजयन र पनुयस्थापना सम्बन्धी 
प्रादेशशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न 
र ननर्मन; 

8.  सरकारी जग्गा भाडामा ददने सम्बन्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

9.  सरुशित बसोबास र जग्गा एकीकरि सम्बन्धी नीनत कार्ायन्िर्न; 
10.  गठुी तथा गठुी जग्गा व्र्िस्थापन सम्बन्धी नीनत, कानून, 

मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन तथा गठुी 
तथा गठुी जग्गाको संरिि, अनभलेख व्र्िस्थापन र संघीर् तथा 
स्थानीर् तहसगँ समन्िर्; 

11.  गररबी ननिारि सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून, मापदण्ड एिं 
र्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन तथा अध्र्र्न, 
अनसुन्धान, सिेिि, सूचना सङ्कलन, गररब घर पररिार पवहचान, 
सामाशजक सरुिा र संरिि; 

12.  सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी 
प्रादेशशक नीनत, कानून तथा मापदण्डको तजुयमा र कार्ायन्िर्न, 
सञ्चालन अनमुनत, ननर्मन, त्र्ाङ्क व्र्िस्थापन र अध्र्र्न 
अनसुन्धान; 

13.  सहकारी बचत तथा ऋि पररचालन सम्बन्धी प्रादेशशक मापदण्ड 
ननधायरि र ननर्मन; 

14.  सहकारी सम्बन्धमा संघीर्, अन्तरप्रादेशशक र स्थानीर् तहका 
संघ संस्थासँग समन्िर् र सहकार्य; 
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15.  सहकारी िेरको विकास तथा प्रिर्द्यन, िमता अनभिृवर्द् र 
पररचालन; 

16.  प्रदेशनभर सहकारी संस्थाको दताय, ननर्मन, प्रशशिि तथा 
अनगुमन। 

9. भौनतक पूिायधार विकास मन्रालर् 

नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 

1.  
प्रदेशस्तरको भौनतक पिूायधार, सहरी तथा ग्रामीि पिूायधार विकास 
सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजनाको तजुयमा तथा 
कार्ायन्िर्न, अध्र्र्न, अनसुन्धान र ननर्मन; 

2.  िातािरिमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैवङ्गकमैरी भौनतक पूिायधार प्रिालीको 
ननमायि, प्रिर्द्यन र विकास; 

3.  
रज्जमुागय, जलमागय लगार्तका िैकशल्पक र्ातार्ात प्रविनधको 
प्रिर्द्यन, सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, आर्ोजना कार्ायन्िर्न, सञ्चालन र 
व्र्िस्थापन; 

4.  

प्रदेश लोकमागय, सडक, पलु, झोलङेु्ग पलु सम्बन्धी नीनत, कानून, 
मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा र ननमायि, स्तरोन्ननत, ममयत सम्भार, 
त्र्ाङ्क व्र्िस्थापन, सडक प्रविनध सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान, 
र्ातार्ात सरुिा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन तथा सडक अनधकार िेर 
(राइट अफ िे) को संरिि; 

5.  
प्रदेशस्तरका सरकारी कार्ायलर्हरूको भौनतक व्र्िस्थापन र 
ननमायि सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

6.  प्रदेश मखु्र्मन्री, सभामखु, मन्री, उपसभामखु, प्रमखु सशचि तथा 
सशचिहरूको आिास पूिायधार व्र्िस्थापन; 
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7.  
प्रदेशनभरको सहरी विकास र्ोजना तजुयमा, सहरी पूिायधार ननमायि, 
सञ्चालन, ममयत सम्भार र आिास तथा भिन सम्बन्धी नीनत एिं 
र्ोजनाको ननमायि कार्ायन्िर्न र मागय ननदेशन; 

8.  प्रदेशनभर उपर्िु भिन ननमायि प्रविनधको प्रिर्द्यन; 

9.  
प्रदेशको राजधानी र प्रादेशशक सहरको विकास, र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न, संर्ोजन र पिूायधार ननमायि; 

10.  सरुशित बसोबास सम्बन्धी नीनत तजुयमा र कार्ायन्िर्न; 
11.  प्रदेशनभरको सडक सरुिा। 

10. श्रम, रोजगार तथा र्ातार्ात मन्रालर् 

नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 

1.  
प्रदेशस्तरको र्ातार्ात सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड र 
र्ोजनाको तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न, अध्र्र्न अनसुन्धान र 
ननर्मन; 

2.  प्रदेशनभरको सिारी दताय र निीकरि, चालक अनमुनत र 
निीकरि; 

3.  
सिारी तथा सिारी चालक अनमुनतपर व्र्िस्थापनका लानग 
विद्यतुीर् प्रिालीको विकास एिं र्ातार्ात िेरको समग्र सधुारका 
लानग अध्र्र्न, अनसुन्धान, कार्ायन्िर्न तथा ननर्मन; 

4.  
प्रदेशनभर साियजननक र्ातार्ातको रुट अनमुनत, मापदण्ड, 
गिुस्तर र भाडा दर समार्ोजन तथा ननधायरि र अनगुमन एिं 
ननर्मन; 

5.  िातािरिमैरी, अपाङ्गतामैरी र लैवङ्गकमैरी र्ातार्ात प्रिालीको 
प्रिर्द्यन; 

 
 नमनत २०७८।११।0५ को प्रदेश राजपरद्वारा संशोधन। 
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6.  
प्रदेश तहमा र्ातार्ात सरुिा र सिारी प्रदूषि ननर्न्रि सम्बन्धी 
र्ोजना ननमायि र कार्ायन्िर्न; 

7.  
श्रम तथा रोजगार प्रिर्द्यन सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, र्ोजना, 
कार्यक्रम तथा मापदण्ड तजुयमा तथा कार्ायन्िर्न र ननर्मन एिं 
स्थानीर् सरकारसगँ समन्िर्; 

8.  
श्रनमकको सामाशजक सरुिा तथा टे्रड र्नुनर्न सम्बन्धी प्रादेशशक 
नीनत, कानून, मापदण्ड र ननर्मन; 

9.  श्रम बजार सम्बन्धी अध्र्र्न, अनसुन्धान र श्रमशशि र्ोजना; 

10.  
रोजगार प्रिर्द्यन सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून तथा मापदण्ड 
तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

11.  
औद्योनगक वििाद समाधान, श्रम सम्बन्धमा सधुार र न्र्ावर्क 
ननरूपि; 

12.  कार्यस्थल सरुिा, कल कारखाना ननरीिि तथा ननर्मन; 

13.  
प्रदेश तहमा सडक सरुिा सम्बन्धी नीनत, र्ोजना ननमायि, 
कार्ायन्िर्न तथा अनगुमन; 

14.  ट्रावफक व्र्िस्थापन र र्ातार्ात िेरको नसन्डीकेट तथा 
काटेनलङ्ग ननर्न्रि; 

15.  
स्िरोजगार एिं रोजगारमूलक सीप विकास तानलम 
सञ्चालन। 

11. र्िुा तथा खेलकुद मन्रालर् 
नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 

1.  र्िुासम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून तथा र्ोजना तजुयमा, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

2.  खेलकुद सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून तथा मापदण्ड ननधायरि, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन;  
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3.  खेलकुद तथा खेलकुद पिूायधारको विकास र प्रिर्द्यन; 

4.  खेलकुद प्रशासन र खेलकुद सम्बन्धी संघ संस्थाको समन्िर् र 
ननर्मन; 

5.  राविर् र प्रादेशशक खेलकुद प्रनतर्ोनगता तथा कार्यक्रम आर्ोजना 
र सहभानगता; 

6.  र्िुा र खेलकुद सम्बन्धी अन्र् गनतविनध। 
12. िन तथा िातािरि मन्रालर् 
नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 

1.  
प्रदेशस्तरमा िन िेरको नीनत, कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना 
तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

2.  
िन्र्जन्त ुर िन पदैािार ओसारपसार सम्बन्धी ननर्मन र अपराध 
ननर्न्रि; 

3.  
िन, िनस्पनत, िन्र्जन्त ुर जैविक विविधता सम्बन्धी प्रादेशशक 
सङ्ग्रहालर् व्र्िस्थापन; 

4.  प्रदेशस्तरमा संरिि िेर र चरन िेरको व्र्िस्थापन; 
5.  हात्तीसार तथा शचनडर्ाखानाको व्र्िस्थापन; 

6.  
जडीबटुी खेती प्रविनध प्रिर्द्यन, विस्तार तथा बजारीकरि सम्बन्धी 
नीनत तथा कानून तजुयमा, तथा कार्ायन्िर्न र ननर्मन, अध्र्र्न 
अनसुन्धान तथा त्र्ाङ्क सङ्कलन; 

7.  िन तथा िातािरि सम्बन्धी विषर्मा प्राविनधक सूचना तथा सेिा 
प्रिाह; 

8.  िन अनतक्रमि तथा िन डढेलो ननर्न्रि तथा रोकथाम सम्बन्धी 
नीनत, समन्िर् र सहर्ोग; 

9.  
प्रदेशस्तरका िनस्पनत उद्यान तथा हिेरीर्महरूको व्र्िस्थापन 
र िनस्पनत पवहचान तथा अनभलेखीकरि सम्बन्धी नीनत र 
व्र्िस्थापन; 
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10.  प्रदेशस्तरमा जैविक विविधताको अध्र्र्न, अनसुन्धान, 
व्र्िस्थापन, ननर्मन, संरिि एिं लाभांश बाडँफाँट; 

11.  ...................... 
12.  प्रदेशनभर भूस्खलन ननर्न्रि; 

13.  
प्रदेशस्तरमा जलाधार संरिि तथा जलउपर्ोग नीनतको तजुयमा 
तथा कार्ायन्िर्न, प्रविनध विकास र व्र्िस्थापन; 

14.  
जोशखमर्िु िेर पवहचान, जोशखमर्िु पूिायधारको संरिि तथा 
ममयत सम्भार; 

15.  
प्रदेशस्तरमा िातािरिीर् संरिि तथा स्िच्छता सम्बन्धी प्रविनध 
विकास र व्र्िस्थापन; 

16.  
प्रदेशस्तरमा िातािरि सम्बन्धी नीनत, कानून, मापदण्ड, र्ोजना 
तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

17.  प्रदेशस्तरमा िातािरिीर् सूचना प्रिालीको स्थापना; 
18.  प्रदेशस्तरमा िातािरिीर् जोशखमका लानग तर्ारी तथा उर्द्ार; 

19.  प्रदेशस्तरमा िातािरिीर् प्रर्ोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र 
व्र्िस्थापन तथा िातािरिमैरी शासकीर् प्रबन्ध; 

20.  प्रदेशस्तरमा ठोस, िार्,ु तरल, जल, ध्िनन तथा विद्यतुीर् लगार्त 
प्रदूषिको मापदण्ड ननधायरि, कार्ायन्िर्न, अनगुमन र ननर्न्रि; 

21.  
प्रदेशस्तरमा जलिार् ु पररितयनको असर न्रू्नीकरि र न्रू्न 
काबयनमखुी तथा िातािरिमैरी विकास, प्रवक्रर्ा र हररत िेर 
प्रिर्द्यन; 

22.  प्रदेशस्तरमा िातािरिीर् संरिि िेर तथा प्राकृनतक सम्पदाको 
संरिि र सम्िर्द्यन; 
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23.  प्रदेशनभर िातािरिीर् िेरको अध्र्र्न, अनसुन्धान, िमता 
अनभिृवर्द्, िातािरिीर् सशुासन तथा परीिि; 

24.  
भू-पररनध िेर तथा िन िेरको पवहचान, िगीकरि, संरिि र 
व्र्िस्थापन; 

25.  संरिि िेर पवहचान र व्र्िस्थापकीर् पर्द्नत ननधायरि; 

26.  
अन्तर प्रदेशीर् नदी उकास तथा सडक वकनार िृिारोपि 
व्र्िस्थापन; 

27.  
िृिारोपिको लानग ददगो तथा गिुस्तरीर् बीउ उत्पादन, बीउ 
बगैँचा स्थापना र व्र्िस्थापन; 

28.  
प्रदेशनभर िृिारोपि तथा सम्भार सम्बन्धी नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

29.  
प्रदेशनभर जडीबटुी तथा अन्र् गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्धी 
व्र्िस्थापन; 

30.  
िन्र्जन्त ु र चराचरुुङ्गी सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

31.  
खानेपानी, ध्िनन र हािाको गिुस्तर अनगुमन तथा लेखाजोखा 
ढाँचा ननमायि एिं  गिुस्तरको मापदण्ड ननधायरि र कार्ायन्िर्न। 

13. सामाशजक विकास मन्रालर् 

नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 

1.  प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालर् तथा उच्च शशिा सम्बन्धी नीनत, 
कानून तथा मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

2.  शैशिक परामशय सेिाको मापदण्ड ननधायरि, अनमुनत तथा ननर्मन; 

3.  प्रदेशस्तरमा पसु्तकालर्, अनभलेखालर् सम्बन्धी नीनत, कानून 
तथा मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 
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4.  

प्रादेशशक शशिा, प्राविनधक तथा व्र्िसावर्क तानलम र छारिृशत्त 
सम्बन्धी नीनत, कानून तथा मापदण्ड ननधायरि, कार्ायन्िर्न र 
ननर्मन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री ननमायि, 
उत्पादन र वितरि;  

5.  
प्रदेशस्तरको मानि संसाधनको आिश्र्कता प्रिपेि तथा शैशिक 
र्ोजना ननमायि र कार्ायन्िर्न; 

6.  
प्रदेशस्तरमा विद्यालर् तहको शशिकको सेिा शतय, र्ोग्र्ता, 
िमता र शशिक व्र्िस्थापनको मापदण्ड ननधायरि र ननर्मन; 

7.  माध्र्ानमक तहको परीिा व्र्िस्थापन; 
8.  प्रदेशस्तरमा प्राशज्ञक अनसुन्धान तथा शैशिक त्र्ाङ्क व्र्िस्थापन; 

9.  
प्रदेशस्तरको विज्ञान तथा  प्रविनध सम्बन्धी नीनत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

10.  
प्रदेशस्तरमा विज्ञान तथा प्रविनधको विकास तथा विस्तार, सो 
सम्बन्धी त्र्ाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सिेिि र जनशशि विकास 
र उपर्ोग; 

11.  
विज्ञान संग्रहालर् र प्लानेटोररर्मको स्थापना, सञ्चालन र 
व्र्िस्थापन; 

12.  
विज्ञान प्रविनध कोषको स्थापना र सञ्चालन, र्िुा िजै्ञाननक 
प्रोत्साहन, िजै्ञाननक अध्र्र्न अनसुन्धान एिं विज्ञान र प्रविनधको 
आविष्कार, उन्नर्न र विकास; 

13.  मवहला हक सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून, मापदण्ड तथा 
र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

14.  

लैवङ्गक वहंसा, मानि बचे-नबखन तथा ओसारपसार विरुर्द्को नीनत 
तथा कार्य र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्िर्न तथा अन्तरायविर् सशन्ध, 
सम्झौता र प्रनतबर्द्ताको कार्ायन्िर्न, ननरोधात्मक र 
संरििात्मक उपार् र पनुयस्थापना; 
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15.  
मवहला सशिीकरि तथा लैवङ्गक समानता सम्बन्धी अध्र्र्न, 
अनसुन्धान; 

16.  

बाल बानलकाको हकवहत संरिि सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, 
कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन, 
अध्र्र्न, अनसुन्धान, बाल मैरी शासकीर् प्रबन्ध र सेिा प्रिाह, 
बाल उर्द्ार कोष व्र्िस्थापन र बाल सधुार तथा पनुयस्थापना; 

17.  
प्रदेशस्तरका लोपोन्मखु,  सीमान्तकृत, गररब ज्रे्ष्ठ नागररक, 
अपाङ्गता भएका र अशि व्र्शि, बालबानलका र मवहला हक 
वहत सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन; 

18.  
सामाशजक सरुिा सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून तथा मापदण्डको 
ननमायि तथा कार्ायन्िर्न, कोष व्र्िस्थापन, ननर्मन, राविर् र 
प्रादेशशक ननकार् तथा संघ संस्थासँग सम्पकय , समन्िर् र सहकार्य; 

19.  
समाजकल्र्ाि र गैरसरकारी संघ संस्था सम्बन्धी कार्यहरूको 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन। 

14. स्िास््र् मन्रालर् 

नस.नं. कार्य शजम्मेिारी 

१.  
स्िास््र् सेिा तथा पोषि सम्बन्धी प्रादेशशक नीनत, कानून, 
मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

२.  
प्रदेशस्तरमा आिश्र्क पने प्रियर्द्नात्मक, प्रनतकारात्मक, 
उपचारात्मक तथा पनुयस्थापनात्मक स्िास््र् सेिाको व्र्िस्थापन; 

३.  स्िास््र् सेिा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीर् प्राशज्ञक, व्र्िसावर्क र 
पेशागत संघ संस्थाको दताय, सञ्चालन अनमुनत र ननर्मन; 

४.  प्रदेशस्तरीर् स्िास््र् सेिाको गिुस्तर ननधायरि, अनगुमन र 
ननर्मन; 
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५.  
प्रदेशस्तरीर् अस्पताल तथा स्िास््र् प्रनतष्ठानहरूको स्थापना 
सञ्चालन र ननर्मन; 

६.  

राविर् मापदण्ड बमोशजम औषनधजन्र् तथा स्िास््र् प्रविनध 
सम्बन्धी सामग्रीको उत्पादन तथा सञ्चर्, अनधकतम खुरा मूल्र् 
ननधायरि, अशन्तम विसजयन, गिुस्तर तथा मापदण्ड ननधायरि र 
त्र्स्ता सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताय, खारेजी, सञ्चालन, 
अनमुनत र ननर्मन; 

७.  
राविर् मापदण्ड अनरुूप अस्पताल, ननसयङ्ग होम, ननदान केन्र, 
उपचार केन्र र अन्र् स्िास््र् संस्था तथा प्रर्ोगशालाको दताय, 
खारेजी, सञ्चालन, अनमुनत र ननर्मन; 

८.  
राविर् मापदण्ड बमोशजम स्िास््र् बीमा लगार्तका सामाशजक 
स्िास््र् सरुिा कार्यक्रमको व्र्िस्थापन तथा ननर्मन; 

९.  प्रदेशस्तरीर् स्िास््र् िेरको मानि स्रोत विकास र व्र्िस्थापन; 

१०.  
औषनध ननगरानी, औषनधको उशचत प्रर्ोग र सूक्ष्मजीि ननरोधक 
प्रनतरोध न्रू्नीकरि; 

११.  खोप र पररिार ननर्ोजन; 

१२.  
संिेदनशील लगार्तका औषनध तथा अन्र् स्िास््र् सामग्री खररद 
तथा आपूनतय व्र्िस्थापन; 

१३.  
प्रदेशस्तरमा स्िास््र् सेिा सम्बन्धी अध्र्र्न तथा अनसुन्धान तथा 
सूचना प्रिाली, स्िास््र् लेखा पर्द्नतको संस्थागत व्र्िस्थापन, 
सूचना प्रिाह; 

१४.  प्रदेशस्तरीर् जनस्िास््र् ननगरानी (पशब्लक हेल्थ सभेलेन्स) 
व्र्िस्थापन; 

१५.  सतुी, मददरा र लागू पदाथयजन्र् िस्तकुो मापदण्ड, ननर्न्रि तथा 
ननर्मन; 
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१६.  
स्िास््र् िेरमा आपत्कालीन अिस्था, विपद् र महामारी व्र्िस्थापन, 
आकशस्मक स्िास््र् सेिा प्रिाह, आपत्कालीन अिस्थाका लानग 
औषनध तथा औषनधजन्र् सामग्रीको प्रादेशशक बफरस्टक व्र्िस्थापन; 

१७.  सरुिा तथा नसने रोग ननर्न्रि तथा रोकथाम; 

१८.  
राविर् मापदण्ड अनरुूप स्िास््र् सेिा सम्बन्धी भौनतक पूिायधार 
विकास तथा व्र्िस्थापन; 

१९.  
स्िास््र्जन्र् फोहोर व्र्िस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड ननधायरि, 
कार्ायन्िर्न र ननर्मन; 

२०.  
आर्िुेददक, र्नुानी, आम्ची, होनमर्ोप्र्ानथक, प्राकृनतक शचवकत्सा 
लगार्तका अन्र् प्रचनलत परम्परागत स्िास््र् उपचार सेिा सम्बन्धी 
प्रदेशस्तरीर् मापदण्ड ननधायरि, कार्ायन्िर्न, अनगुमन र ननर्मन; 

२१.  

जनसङ्ख्र्ा, बसाइँ सराइ र पररिार ननर्ोजन सम्बन्धी प्रादेशशक 
नीनत, कानून तथा र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्िर्न र ननर्मन, अध्र्र्न 
तथा अनसुन्धान, सूचना प्रिालीको स्थापना र सञ्चालन, िमता 
अनभिृवर्द् र संस्थाहरूसगँको सम्पकय  र समन्िर्। 

रष्टव्र्: नमनत २०७६।०९।२७ को प्रदेश राजपरमा प्रकाशशत सूचना 
बमोशजम “प्रदेश नं. ३” को सट्टा “बागमती प्रदेश” भने्न शब्द राखी 
संशोधन गररएको छ।  

 


