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प्रदेश सरकार 

कर्ााली प्रदेश   

प्रदेश सरकार (कार्ा विभाजन) ननर्मािली, २०७४ 

प्रदेश सरकार मन्त्री पररषदबाट स्िीकृत नमनत : २०७४।११।०६ 
                  पविलो संशोधन नमनत : २०७४।११।२६ 
 

नेपालको संविधानको धारा 174 को उपधारा (१) ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी प्रदेश  मन्त्न्त्रपररषद्ले 
कर्ााली प्रदेश को सरकारको कार्ा  विभाजनका लानग देिार्का ननर्मिरू बनाएको छ। 

१.  संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ी ननर्मिरूको नाम "प्रदेश सरकार (कार्ा विभाजन) ननर्मािली, २०७4" रिेको 
छ। 

(२) र्ो ननर्मािली तरुुन्त्त प्रारम्भ िनुेछ। 

२.  पररभाषाः विषर् िा प्रस्गलले अको अर्ा नलागेमा र्स ननर्मािलीमा,- 

(क)   "मन्त्रालर्" भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालर् सम्झन ु पछा र सो शब्दले मखु्र्मन्त्री तर्ा प्रदेश 
मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् समेतलाई जनाउँछ। 

(ख)  "मन्त्री" भन्नाले मखु्र्मन्त्री र मन्त्रीलाई सम्झनपुछा र सो शब्दले स्ितन्त्र रूपमा मन्त्रालर्को कार्ाभार 
सम्िाल्ने राज्र्मन्त्री समेतलाई जनाउँछ। 

३.  मन्त्रालर्ः  प्रदेशमा अनसूुची-१ मा उल्लेख भए बमोन्त्जम मन्त्रालर् िनुेछन।् 

४.  कार्ासम्पादनः प्रदेश सरकारको कार्ासम्पादन ननर्म ३ मा उल्लेख भए बमोन्त्जमका मन्त्रालर्िरू  िाट िनुेछ। 

५.  कार्ाविभाजनः (१) मन्त्रालर्बाट सम्पादन िनुे कार्ाको विभाजन अनसूुची - २ मा उल्लेख भए बमोन्त्जम िनुेछ। 

(२) उपननर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भएता पनन प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्ले प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकाशन गरी कुनै मन्त्रालर्को काममा िेरफेर गना सक्नेछ। 

(३) मखु्र्मन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई एक िा एक भन्त्दा बढी मन्त्रालर्को कार्ाभार समु्पन सक्नेछ। 

(४) मखु्र्मन्त्रीले कुनै मन्त्रालर्लाई तोवकएको काम मध्रे् केिी काम आफैँ ले िा सम्बन्त्न्त्धत 
मन्त्रीको नसफाररसमा अको कुनै मन्त्रीले िेने गरी तोक्न सक्नेछ। 

तर सम्बन्त्न्त्धत मन्त्री प्रदेशमा नरिेको अिस्र्ामा ननजको काम कुनै मन्त्रीले िा आफैले िेने गरी 
तोक्न त्र्स्तो नसफाररस आिश्र्क पने छैन। 

६.  मन्त्रीको न्त्जम्मेिारीः ननर्म ५ बमोन्त्जम आफूलाई तोवकएको कार्ा सम्पादन गने िा गराउने न्त्जम्मेिारी र 
कार्ासम्पादन भए नभएको विषर्मा ििन गने उत्तरदावर्त्ि सम्बन्त्न्त्धत मन्त्रीको िनुेछ । 

७.  अनसूुचीमा  िेरफेरः प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्ले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आिश्र्क िेरफेर गना 
सक्नेछ। 
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अनसूुची १ 

प्रदेशमा रिन ेमन्त्रालर्िरु 

 

क्र.स.ं मन्त्रालयको नाम 

१. मखु्र् मन्त्री तर्ा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर् 

२. आन्त्तररक मानमला तर्ा काननु मन्त्रालर् 

३. आनर्ाक मानमला तर्ा र्ोजना मन्त्रालर् 

४. भौनतक पूिााधार विकास मन्त्रालर् 

५. सामान्त्जक विकास मन्त्रालर् 

६. उद्योग, पर्ाटन, िन तर्ा िातािरर् मन्त्रालर् 

७. भनूम  व्र्िस्र्ा, कृवष तर्ा सिकारी मन्त्रालर् 
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अनसूुची २ 
प्रदेशमा रिन ेमन्त्रालर्िरुको कार्ान्त्जम्मेिारी 

 
१. मखु्र्मन्त्री तर्ा मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर् 

नस.नं. कार्ा न्त्जम्मेिारीिरू 

१ प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद तर्ा मखु्र्मन्त्रीको कार्ाालर् सम्िन्त्धी 

२ प्रदेश नभरको शासन व्र्िस्र्ाको सामान्त्र् ननदेशन, ननर्न्त्रर् र सञ्चालन 

३ प्रदेश सरकारको कार्ाविभाजन तर्ा कार्ासञ्चालन 

४ प्रदेश सरकारको नीनत तजुामा, स्िीकृनत, कार्ाान्त्िर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन 

५ प्रदेश सरकारको कार्ासम्पादन ननर्मािली तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

६ प्रदेश मन्त्रालर्िरुको कार्ाको समन्त्िर्, सपुररिेिर्, अनगुमन तर्ा मलु्र्ाङ्कन र ननर्न्त्रर् 

७ प्रदेश मन्त्न्त्रपररषद्का ननर्ार्को कार्ाान्त्िर्न र अनगुमन 

८ प्रदेश मन्त्न्त्रपररषदमा पेश िनु ेननर्म र आदेशको तजुामा, स्िीकृनत तर्ा प्रमार्ीकरर् 

९ प्रदेशनभरको राजनीनतक, आनर्ाक, सामान्त्जक, शान्त्न्त्त सवु्र्िस्र्ा एिं प्रशासननक गनतविनधिरुको 
अद्यािनधक जानकारी र सम्बोधन 

१० मानिअनधकारको संरिर् र प्रिर्द्ान 

११ सशुासन, भ्रष्टाचार ननर्न्त्रर् र प्रशासन सधुार 

१२ संिैधाननक ननकार् तर्ा आर्ोग, प्रदेश लोक सेिा आर्ोग र अन्त्र् संघीर् तर्ा प्रादेन्त्शक 
आर्ोगसँगको सम्पका  र समन्त्िर् 

१३ संघीर् सरकारको स्िीकृनत बमोन्त्जम दिपिीर् िा बिपुिीर् स्तरमा भएका सन्त्न्त्ध, सम्झौता िा 
सिमनत कार्ाान्त्िर्न 

१४ प्रदेश प्रमखुको ननदेशन कार्ाान्त्िर्न र प्रनतिेदन 

१५ अन्त्तरप्रदेश पररषद र संघ तर्ा अन्त्र् प्रदेश र स्र्ानीर् तिसँगको समन्त्िर् र अन्त्तरसम्िन्त्ध 

१६ प्रदेशस्तरका आर्ोग तर्ा ननकार्िरुको गठन एिम ्सञ्चालन र पदानधकारीिरुको ननर्नु्त्ि 
एिम ्सेिा, सवुिधा सम्बन्त्धी नीनत तर्ा काननुको तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

१७ ननिााचन कार्ामा सिर्ोग र समन्त्िर् 

१८ प्रदेशस्तरीर् मानि संशाधन विकास र्ोजना तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

१९ प्रदेश ननजामती सेिा र अन्त्र् प्रदेश सरकारी सेिा सञ्चालन सम्बन्त्धी नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड 
तजुामा एिम ्कार्ाान्त्िर्न र अनभलेख व्र्िस्र्ापन 
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२० प्रदेशस्तरका सरकारी ननकार्को संगठन तर्ा व्र्िस्र्ापन सिेिर् र व्र्िस्र्ापन परीिर्  

२१ प्रदेशस्तरीर् तानलम नीनत तर्ा मापदण्ड ननधाारर् र स्तरीकरर् तर्ा राविर् र प्रदेशस्तरका 
तानलम केन्त्रसँगको सम्पका  एिं समन्त्िर् 

२२ प्रदेशस्तरमा सािाजननक सेिा वितरर्को न्त्रू्नतम मापदण्ड ननधाारर् र सेिाग्रािी सन्त्तवुष्ट सिेिर् 
तर्ा सेिा प्रिािको अनगुमन 

२३ गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमाचारी र कार्ाालर्को व्र्िस्र्ा सम्बन्त्धी काननु तजुामा 

२. आन्त्तररक मानमला तर्ा काननु मन्त्रालर् 

नस.नं. कार्ा न्त्जम्मेिारीिरू 

१ प्रदेश शान्त्न्त्त सरुिा र सवु्र्िस्र्ा सम्बन्त्धी नीनत, काननु, मापदण्ड र र्ोजना तजुामा तर्ा 
कार्ाान्त्िर्न, ननर्मन, सूचना संकलन, मूल्र्ाङ्कन र प्रनतिेदन तर्ा संघ सँगको समन्त्िर् र 

सिकार्ा 
२ अनतविन्त्शष्ट व्र्न्त्ि, मित्िपूर्ा भौनतक संरचना, संिेदनशील सािाजननक स्र्ल तर्ा समारोिको 

सरुिा 
३ संघीर् र प्रदेश सरुिा ननकार्संगको सम्पका , सम्बन्त्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्त्िर् 

४ संघीर् काननु बमोन्त्जम प्रदेश प्रिरी संचालन, व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

५ प्रदेश नभरको अपराध अनसुन्त्धान, सूचना संकलन, रोकर्ाम, ननर्न्त्रर् तर्ा समन्त्िर् 

६ काननु, न्त्र्ार् तर्ा प्रदेश सभा मानमला सम्िन्त्धी 

७ प्रदेश सभामा पेश िनुे नबधेर्क तजुामा र प्रमार्ीकरर् सम्िन्त्धी 

८ अन्त्तरााविर् सीमा िेरमा िनु ेअपराध र गनतविनधको सूचना संकलन, विश्लषेर् र उपर्ोग तर्ा 
अन्त्तरााविर् सीमा सरुिामा सिर्ोग 

९ आधारभतू मानि अनधकारको संरिर्, नागररक स्ितन्त्रताको रिा तर्ा प्रबर्द्ानमा सिर्ोग 

१० प्रादेन्त्शक कारागार तर्ा विरासतको व्र्िस्र्ापन र सरुिा, र्नुिुा तर्ा कैदीिरूको मानि 
अनधकारको संरिर् र एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा अनभर्िु, र्नुिुा िा कैदीको स्र्ानान्त्तरर् 

सम्बन्त्धी 
११ सामदुावर्क प्रिरी 

१२ प्रदेशनभरको  सडक सरुिा र ट्रावफक व्र्िस्र्ापन 

१३ प्रदेशनभर  न्त्र्ावर्क र अधा न्त्र्ावर्क ननकार्ले गरेका फैसला कार्ाान्त्िर्न 

१४ प्रदेशनभरका  गैरसरकारी संघ, संस्र्ािरुको अनभलेख र समन्त्िर् 

१५ गनुासो र वििाद व्र्िस्र्ापन 

१६ संघीर् मापदण्ड बमोन्त्जम िातिनतर्ार, खरखजाना तर्ा विष्फोटक पदार्ाको ननर्मन 

१७ फौजदारी कार्ाविनध काननुको कार्ाान्त्िर्न 
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१८ अपराध तर्ा र्ातना पीनडतको पनुस्र्ाापना र िनतपूनता 

१९ ननिारक नजरबन्त्द र स्र्ानिद सम्बन्त्धी 

२० अन्त्तरप्रदेश सम्बन्त्ध 

२१ सरकारी प्रर्ोजनका लानग जग्गा अनधग्रिर् तर्ा सम्पन्त्त्त प्रानप्त सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत तर्ा 
काननु तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन तर्ा जग्गा वििाद समाधान 

२२ स्र्ानीर् प्रशासनको सन्त्चालन, व्र्िस्र्ापन र समन्त्िर् 

२३ पाररिाररक मानमला (वििाि, सम्पन्त्त्त िस्तान्त्तरर्, सम्बन्त्ध विच्छेद, टुिरुा, धमापरु, धमापरुी 
उत्तरानधकार र संर्िु पररिार) सम्बन्त्धी नीनत, काननु र मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र 
ननर्मन 

२४ विपद व्र्िस्र्ापन, जोन्त्खम न्त्रू्नीकरर् र विपद् प्रनतकार्ा, प्रादेन्त्शक विपद् कोष स्र्ापना र 

संचालन, स्र्ानीर् विपद् कोषमा सिर्ोग, तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न तर्ा अनसुन्त्धान, 

विपद् जोन्त्खम िेर नक्शाँकन र बस्ती स्र्ानान्त्तरर् सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड 
र र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२५ उपानध,सम्मान तर्ा विभषूर्को नसफाररस 

२६ प्रदेशस्तरमा सािाजननक नबदा, उत्सि, उदी आाददको व्र्िस्र्ापन 

२७ प्रदेशस्तरमा ददगो शान्त्न्त्त व्र्िस्र्ापन तर्ा िन्त्िबाट पीनडत तर्ा विस्र्ावपत व्र्न्त्िको 
पनुस्र्ाापना सम्िन्त्धी 

२८ सत्र्ननरुपर् तर्ा मेलनमलाप र िेपत्ता पाररएका व्र्न्त्ि सम्िन्त्धी 

२९ प्रदेशस्तरको विद्यतुीर् संचार माध्र्म संचालन सम्बन्त्धी नीनत, काननु र मापदण्ड तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन तर्ा अनमुनत, इजाजत र नविकरर् 

३० प्रदेशस्तरमा तारर्िु र ताररवित ब्रोडब्र्ाण्ड पूिााधारको विकास, व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

३१ प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविनधको प्रिधान, सूचना प्रविनध पाका को ननमाार्, सञ्चालन र ननर्मन 

३२ प्रदेश नभर टेनलसेन्त्टर संचालन, व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

३३ प्रदेशस्तरका इन्त्टरनेट सेिा र अनलाइन तर्ा अन्त्र् प्रविनधमा आधाररत संचार माध्र्मको 
दताा, अनभलेख, अनमुनत, नविकरर्, अनगुमन र ननर्मन 

३४ साइिर सरुिा अनगुमन 

३५ छापासंचार माध्र्मको दताा, अनमुनत, आचार संविता ननधाारर् र अनगुमन, अनभलेखाङ्कन, 

बगीकरर्, सञ्चालन र ननर्मन 

३६ प्रसे सूचना प्रिाि, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरर् 

३७ श्रमन्त्जिी सञ्चारकमीिरुको न्त्रू्नतम पाररश्रनमक अनगुमन 

३८ प्रदेशस्तरीर् प्रसे रन्त्जिार सम्बन्त्धी 



6 
 

३९ केबलु वितरर्को इजाजत, निीकरर् र ननर्मन 

४० सूचनाको िक सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

४१ चलन्त्चर ननमाार्, िल संचालन तर्ा प्रदशान अनमुनत र ननर्मन 

४२ अन्त्र् कुनै पनन मन्त्रालर्लाइा गने भनी स्पष्टरुपमा नतोवकएको कार्ा 

३. आनर्ाक मानमला तर्ा र्ोजना मन्त्रालर् 

नस.नं. कार्ा न्त्जम्मेिारीिरू 

१ प्रदेशको आनर्ाक अिस्र्ाको विश्लषेर् तर्ा आनर्ाक नीनतको तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२ प्रदेशस्तरको आनर्ाक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रिेपर् र वित्तीर् व्र्िस्र्ापन 

३ प्रदेशस्तरको आनर्ाक स्र्ावर्त्ि र मूल्र्न्त्स्र्रता सम्बन्त्धी नीनत तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

४ संघको स्िीकृनतमा िैदेन्त्शक सिर्ोग, िैदेन्त्शक ऋर् र अनदुान प्रानप्त, उपर्ोग, लेखाङ्कन र 

प्रनतिेदन 

५ प्रदेशन्त्स्र्त सरकारी सम्पन्त्त्तको एकीकृत वििरर् र सरकारी िाँकी रकमको लगत तर्ा 
असलुउपर 

६ प्रदेशस्तरीर् विकास नीनत, प्रार्नमकता, आिनधक तर्ा िेरगत र्ोजना र िावषाक विकास 
कार्ाक्रमको तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

७ राविर् तर्ा अन्त्तर प्रदेश विकास आर्ोजनाको समन्त्िर् र सशता अनदुानको सदपुर्ोग 

८ प्रदेश राजश्व सम्बन्त्धी नीनत तर्ा काननुको तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

९ प्रदेश सािाजननक खचा सम्बन्त्धी नीनतको तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन तर्ा स्र्ानीर् ति 

अनदुान 

१० संघीर् नीनत अनरुुप सि–वित्तीर्करर् 

११ प्रदेश आनर्ाक कार्ाविनध सम्िन्त्धी नीनत तर्ा काननुको ननमाार्, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

१२ प्रदेश विननर्ोजन ऐन तर्ा प्रदेशको बजेट तजुामा, कार्ाान्त्िर्न, ननर्मन र आनर्ाक अनशुासन 

१३ प्रदेश संन्त्चत कोषको संचालन तर्ा व्र्िस्र्ापन र प्रदेश लेखा ननर्न्त्रर् एिम ्व्र्िस्र्ापन 

१४ प्रदेश परुक अनमुान तर्ा पेश्की खचा र प्रदेश आकन्त्स्मक कोष सम्िन्त्धी 

१५ प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्र्िस्र्ापन 

१६ प्रदेशगत विननर्ोजन, राजश्व, धरौटी, कार्ासंचालन कोष र अन्त्र् सरकारी कोष तर्ा सम्पन्त्त्तको 
एकीकृत वििरर् र लेखा परीिर् 

१७ घरजग्गा रन्त्जिेशन शलु्क, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्ाटन शलु्क, कृवष 
आर्मा कर, सेिा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररिाना संकलन, बाँडफाँड र उपर्ोग सम्बन्त्धी नीनत 
तर्ा काननु तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 
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१८ संघीर् काननु अनसुार प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी र शलु्क संकलन, ननर्मन र 

िस्तान्त्तरर् 

१९ राजश्व चिुािट ननर्न्त्रर् सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र 
ननर्मन 

२० संघसगँको अन्त्तरसरकारी वित्तीर् सम्पका , सम्बन्त्ध र सिकार्ा 

२१ तथ्र्ांङ्क, सूचना प्रर्ाली तर्ा अनभलेख व्र्िस्र्ापन सम्बन्त्धमा प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड 

एिम ्र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन तर्ा संघ र स्र्ानीर् तिसँग सिर्ोग, समन्त्िर् र 
सिकार्ा 

२२ बीमा र बीमा व्र्िसार्को संचालन, व्र्िस्र्ापन, प्रिर्द्ान तर्ा विस्तार र ननर्मन 

२३ प्रदेशस्तरका सािाजननक संस्र्ान, वित्तीर् संस्र्ा, सनमनत, प्रनतष्ठान तर्ा कम्पनी आददको 
सञ्चालन, व्र्िस्र्ापन, सधुार र ननर्मन 

२४ आनर्ाक विकासमा ननजी, सिकारी तर्ा गैरसरकारी िेरसंगको समन्त्िर् र सिकार्ा 

४. भौनतक पूिााधार विकास मन्त्रालर् 

नस.नं. कार्ा न्त्जम्मेिारीिरू 

१ प्रदेशस्तरको उजाा, विद्यतु, नसंचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तर्ा पविरो) व्र्िस्र्ापन 
सम्िन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान, नीनत, काननु, मापदण्ड, गरुुर्ोजना, र्ोजना तर्ा आर्ोजना 
ननमाार्, कार्ाान्त्िर्न, सञ्चालन, ममात संभार, समन्त्िर् र ननर्मन 

२ प्रदेशस्तरमा उजाा, विद्यतु, नसंचाई तर्ा खानेपानी सम्िन्त्धी सेिाको गरु्स्तर र सेिा शलु्कको 
आधार ननधाारर् र ननर्मन 

३ उजाा, विद्यतु, नसंचाई सेिान विस्तारमा ननजी िेरको सिभानगता र लगानी प्रिर्द्ान सम्बन्त्धी 
नीनत तर्ा मापदण्ड ननधाारर् र ननर्मन 

४ राविर् जलस्रोत नीनत र संघीर् र्ोजना बमोन्त्जम प्रदेश सीमा नदीका जलउपर्ोग सम्बन्त्धी 
आर्ोजनाको पविचान, ननमाार्, संचालन, सम्भार र व्र्िस्र्ापन 

५ प्रदेशनभरको जलश्रोत उपर्ोग तर्ा नदी संरिर् सम्बन्त्धी र्ोजना तर्ा गरुु र्ोजना तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र अनगुमन तर्ा मलु्र्ाङ्कन 

६ प्रदेशनभरको जलस्रोत उपर्ोग िनुे आर्ोजनािरुको अध्र्र्न, सिेिर्, तर्ारी, कार्ाान्त्िर्न, 

अनगुमन र सञ्चालनमा समन्त्िर् 

७ प्रदेशस्तरमा जलाधार संरिर् तर्ा जलउपर्ोग नीनतको तजुामा तर्ा कार्ाान्त्िर्न, प्रविनध 
विकास र व्र्िस्र्ापन 

८ मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्र्िस्र्ापन 

९ जलगरु् तर्ा िारू्गरु् सम्बन्त्धी प्रर्ोगशाला व्र्िस्र्ापन 



8 
 

१० प्रदेशस्तरको र्ातार्ात सम्बन्त्धी नीनत, काननु, मापदण्ड र र्ोजनाको तजुामा तर्ा कार्ाान्त्िर्न, 

अध्र्र्न अनसुन्त्धान र ननर्मन 

११ प्रदेशनभरको सिारी दताा र निीकरर्, चालक अनमुनत र निीकरर् 

१२ प्रदेशनभर सािाजननक र्ातार्ातको रुट अनमुनत, मापदण्ड, गरु्स्तर र भाडा दर ननधाारर् र 
अनगुमन तर्ा ननर्मन 

१३ िातािरर्मैरी, अपा्गलतामैरी र लैव्गलकमैरी र्ातार्ात प्रर्ालीको प्रिर्द्ान 

१४ प्रदेश तिमा र्ातार्ात सरुिा र सिारी प्रदषुर् ननर्न्त्रर् सम्बन्त्धी र्ोजना ननमाार् र 

कार्ाान्त्िर्न 

१५ रज्जमुागा, जलमागा लगार्तका िैकन्त्ल्पक र्ातार्ात प्रविनधको प्रिर्द्ान, सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, 

आर्ोजना कार्ाान्त्िर्न, सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन 

१६ प्रदेश लोकमागा सम्बन्त्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा र ननमाार्, स्तरोन्ननत, ममात 
सम्भार, तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन, सडक प्रविनध सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान, र्ातार्ात सरुिा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

१७ प्रदेशस्तरका सरकारी कार्ाालर्िरुको भौनतक व्र्िस्र्ापन र ननमाार् सम्बन्त्धी नीनत, काननु, 

मापदण्ड र र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

१८ प्रदेशनभरको सिरी विकास र्ोजना तजुामा, सिरी पूिााधार ननमाार्, सञ्चालन, ममात संभार र 
आिास तर्ा भिन सम्बन्त्धी र्ोजनािरुको कार्ाान्त्िर्न र मागा ननदेशन 

१९ प्रदेशनभर उपर्िु भिन ननमाार् प्रविनधको प्रिर्द्ान 

२० प्रदेशस्तरमा राविर् भिन संविताको कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२१ प्रदेशको राजधानी र प्रादेन्त्शक सिरको विकास, र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न, संर्ोजन र पूिााधार 
ननमाार् 

२२ सरुन्त्ित बसोिास र जग्गा एकीकरर् सम्बन्त्धी नीनत तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

५.  सामान्त्जक विकास मन्त्रालर् 

नस.नं. कार्ा न्त्जम्मेिारीिरु 

१ प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालर् तर्ा उच्च न्त्शिा सम्िन्त्धी नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२ शैन्त्िक परामशा सेिाको मापदण्ड ननधाारर्, अनमुनत तर्ा ननर्मन 

३ प्रदेशस्तरमा पसु्तकालर्, संग्रिालर्, अनभलेखालर् सम्िन्त्धी नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 
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४ प्रादेन्त्शक न्त्शिा, प्राविनधक तर्ा व्र्िसावर्क तानलम र छारिृन्त्त्त सम्िन्त्धी नीनत, काननु तर्ा 
मापदण्ड ननधाारर्, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन तर्ा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तर्ा पाठ्य सामाग्री 
ननमाार्, उत्पादन र वितरर्  

५ प्रदेशस्तरको मानि संसाधनको आिश्र्कता प्रिेपर् तर्ा शैन्त्िक र्ोजना ननमाार् र 
कार्ाान्त्िर्न 

६ प्रदेशस्तरमा विद्यालर् तिको न्त्शिकको सेिा शता, र्ोग्र्ता, िमता र न्त्शिक व्र्िस्र्ापनको 
मापदण्ड ननधाारर् र ननर्मन 

७ माध्र्नमक तिको परीिा व्र्िस्र्ापन 

८ प्रदेशस्तरमा प्रान्त्ज्ञक अनसुन्त्धान तर्ा शैन्त्िक तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन 

९ स्िास्थ्र् सेिा तर्ा पोषर् सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

१० प्रदेशस्तरमा आिश्र्क पने प्रिार्द्नात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक तर्ा पनुास्र्ापनात्मक 

स्िास्थ्र् सेिाको व्र्िस्र्ापन 

११ स्िास्थ्र् सेिा सम्िन्त्धी प्रदेशस्तरीर् प्रान्त्ज्ञक, व्र्िसावर्क र पेसागत संघ संस्र्ाको दताा, 
सञ्चालन अनमुनत र ननर्मन 

१२ प्रदेशस्तरीर् स्िास्थ्र् सेिाको गरु्स्तर ननधाारर्, अनगुमन र ननर्मन 

१३ राविर् मापदण्ड बमोन्त्जम औषधीजन्त्र् तर्ा स्िास्थ्र् प्रविनध सम्िन्त्धी सामग्रीको उत्पादन तर्ा 
संचर्, अनधकतम खरुा मूल्र् ननधाारर्, अन्त्न्त्तम नबसजान, गरु्स्तर तर्ा मापदण्ड ननधाारर् र 
त्र्स्ता सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताा, सञ्चालन, अनमुनत र ननर्मन 

१४ राविर् मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, ननसा्गल िोम, ननदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्र् स्िास्थ्र् 
संस्र्ा तर्ा प्रर्ोगशालाको दताा, सञ्चालन, अनमुनत र ननर्मन 

१५ खानेपानी, ध्िनन र िािाको गरु्स्तर अनगुमन तर्ा लेखाजोखाको ढाँचा ननमाार् एिं 
गरु्स्तरको मापदण्ड ननधाारर् र कार्ाान्त्िर्न 

१६ राविर् मापदण्ड बमोन्त्जम स्िास्थ्र् बीमा लगार्तका सामान्त्जक स्िास्थ्र् सरुिा कार्ाक्रमको 
व्र्िस्र्ापन तर्ा ननर्मन 

१७ प्रदेशस्तरीर् स्िास्थ्र् िेरको मानिस्रोत विकास र व्र्िस्र्ापन 

१८ औषधी ननगरानी (Pharmacy vigilance), औषनधको उन्त्चत प्रर्ोग र सकु्ष्म जीिननरोधक 
प्रनतरोध (Antimicrobial Resistance) न्त्र्नुीकरर् 

१९ खोप र पररिार ननर्ोजन 

२० संिेदनन्त्शल औषधी तर्ा अन्त्र् स्िास्थ्र् सामग्री खररद तर्ा आपूनता व्र्िस्र्ापन 



10 
 

२१ प्रदेशस्तरमा स्िास्थ्र् सेिा सम्बन्त्धी अध्र्र्न तर्ा अनसुन्त्धान तर्ा सूचना प्रर्ाली, स्िास्थ्र् 

लेखा पर्द्नतको संस्र्ागत व्र्िस्र्ापन, सूचना प्रिाि 

२२ प्रदेशस्तरीर् जनस्िास्थ्र् ननगरानी (पन्त्ब्लक िेल्र् सभेलेन्त्स) व्र्िस्र्ापन 

२३ सूनता, मददरा र लागपुदार्ाजन्त्र् िस्तकुो मापदण्ड, ननर्न्त्रर् तर्ा ननर्मन 

२४ स्िास्थ्र् िेरमा आपतकानलन अिस्र्ा, विपद् र मिामारी व्र्िस्र्ापन, आकन्त्स्मक स्िास्थ्र् 

सेिा प्रिाि, आपतकालीन अिस्र्ाका लानग औषधी तर्ा औषधीजन्त्र् सामग्रीको प्रादेन्त्शक 

बफरस्टक व्र्िस्र्ापन 

२५ सरूिा तर्ा नसने रोग ननर्न्त्रर् तर्ा रोकर्ाम 

२६ राविर् मापदण्ड अनरुुप स्िास्थ्र् सेिा सम्िन्त्धी भौनतक पूिााधार विकास तर्ा व्र्िस्र्ापन 

२७ स्िास्थ्र्जन्त्र् फोिोर व्र्िस्र्ापन सम्िन्त्धी मापदण्ड ननधाारर्, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२८ आर्िेुददक, र्नुानी, आम्ची, िोनमर्ोप्र्ानर्क, प्राकृनतक न्त्चवकत्सा लगार्तका अन्त्र् प्रचनलत 

परम्परागत स्िास्थ्र् उपचार सेिा सम्िन्त्धी प्रदेशस्तरीर् मापदण्ड ननधाारर्, कार्ाान्त्िर्न, 

अनगुमन र ननर्मन  

२९ प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसफाइ तर्ा स्िच्छता सम्बन्त्धी प्रदेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा 
मापदण्ड तजुामा र कार्ाान्त्िर्न, सेिाको शलु्क ननधाारर्, र्ोजना, आर्ोजना कार्ाान्त्िर्न तर्ा 
सञ्चालन, संभार र ननर्मन 

३० खानेपानी तर्ा सरसफाइ सेिा विस्तारमा ननजी िेरको सिभानगता प्रिर्द्ान सम्बन्त्धी नीनत तर्ा 
मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

३१ सिासाधारर्लाइ स्िच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तर्ा स्िच्छतामा 
वपछनडएका िगाको पिुँच सनुनन्त्ितता 

३२ जनसंख्र्ा, बसाइसराइ र पररिार ननर्ोजन सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा र्ोजना 
तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन, अध्र्र्न तर्ा अनसुन्त्धान, सूचना प्रर्ालीको स्र्ापना र 
सञ्चालन, िमता अनभिवृर्द् र राविर् संस्र्ािरुसँगको सम्पका  र समन्त्िर् 

३३ मविला िक सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र 

ननर्मन 

३४ लैव्गलक विंसा, मानि बेचनबखन तर्ा ओसारपसार सम्िन्त्धी नीनत तर्ा कार्ार्ोजना तजुामा र 

कार्ाान्त्िर्न तर्ा अन्त्तराविर् सन्त्न्त्ध, सम्झौता र प्रनतिर्द्ताको कार्ाान्त्िर्न, ननरोधात्मक र 
संरिर्ात्मक उपार् र पनुास्र्ापन 

३५ मविला सशन्त्िकरर् तर्ा लैव्गलक समानता सम्बन्त्धी अध्र्र्न, अनसुन्त्धान 

३६ लैंनगक उत्तरदार्ी िजेट र लैव्गलक पररिर् 
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३७ बाल बानलकाको िकवित संरिर् सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना 
तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन, अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, बालमैरी शासकीर् प्रिन्त्ध र सेिा प्रिाि, 

बाल उर्द्ार कोष व्र्िस्र्ापन र बाल सधुार तर्ा पनुास्र्ापना 

३८ प्रदेशस्तरमा ज्रे्ष्ठ नागररक, अपा्गलता भएका व्र्न्त्ि र अशि, बाल बानलका र मविला 
सम्बन्त्धी कार्ािरुको अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

३९ समाजकल्र्ार् र संघसस्र्ा सम्िन्त्धी कार्ािरुको अनगुमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन 

४० र्िुासम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन, र्िुा िैज्ञाननक 

प्रोत्सािन 

४१ खेलकूद सम्िन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड ननधाारर्, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन, 

खेलकूद तर्ा खेलकूद पूिााधारको विकास र प्रिर्द्ान 

४२ खेलकूद प्रशासन र संघसंस्र्ाको समन्त्िर् र ननर्मन 

४३ राविर् र प्रादेन्त्शक खेलकुद प्रनतर्ोनगता तर्ा कार्ाक्रम आर्ोजना र सिभानगता 

४४ लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गररब, जेष्ठ नागररक लन्त्ित आिास सम्बन्त्धी नीनत, मापदण्ड तर्ा 
र्ोजना तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

४५ सामान्त्जक सरुिा सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्डको ननमाार् तर्ा कार्ाान्त्िर्न, 

कोष व्र्िस्र्ापन, ननर्मन, राविर् र प्रादेन्त्शक ननकार् तर्ा संघ संस्र्ासँग सम्पका , समन्त्िर् र 
सिकार्ा 

४६ प्रदेशनभर रोजगारी प्रिर्द्ान सम्बन्त्धी नीनत, र्ोजना, कार्ाक्रम तर्ा मापदण्ड तजुामा तर्ा 
कार्ाान्त्िर्न र स्र्ानीर् सरकारसंग समन्त्िर्  

४७ विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुातान्त्त्िक मित्िका स्र्ल सम्बन्त्धी  

४८ भाषा, नलवप संस्कृनत, लनलतकला र धमाको संरिर् र प्रर्ोग सम्िन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, 

मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

४९ ऐनतिानसक, धानमाक, साँस्कृनतक एिं कला र िास्त ुकलात्मक दृवष्टकोर्ले मित्ि बोकेका 
प्रादेन्त्शकस्तरका दरिारिरुको संरिर्, सम्भार, अध्र्र्न, अनसुन्त्धान तर्ा व्र्िस्र्ापन 

५० प्रादेन्त्शकस्तरमा संग्रिालर्को स्र्ापना, सञ्चालन तर्ा व्र्िस्र्ापन 

५१ प्रदेशस्तरका परुातान्त्त्िक मित्िका स्र्ल, ऐनतिानसक र धानमाक सांस्कृनतक सम्पदा, प्रान्त्चन 

स्मारक, संग्रिालर्, सास्कृनतक धरोिर सम्िन्त्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन एिम ्संरिर्, सम्भार, अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, उत्खनन तर्ा पनुाननमाार् 

५२ धमा, परम्परा र गठुी अन्त्तगात चनलआएका विनभन्न जारा, पिािरुको सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन 

५३ संस्कृनतको विकास सम्िन्त्धी नीनत तर्ा काननु तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 
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५४ रोजगार प्रिर्द्ान सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

५५ श्रनमक एिं श्रनमकको सामान्त्जक सरुिा तर्ा टे्रड र्नुनर्न सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, 

मापदण्ड र ननर्मन 

५६ श्रमशन्त्ि, श्रम बजार सम्बन्त्धी अध्र्र्न, अनसुन्त्धान र श्रमशन्त्ि र्ोजना 

५७ औद्योनगक वििाद समाधान, श्रम सम्बन्त्धमा सधुार र न्त्र्ावर्क ननरुपर्  

५८ कार्ास्र्ल सरुिा, कारखाना ननरीिर् तर्ा ननर्मन 

 

६. उद्योग, पर्ाटन, िन तर्ा िातािरर् मन्त्रालर् 

नस.नं. कार्ा न्त्जम्मेिारीिरू 

१ व्र्ापार/बान्त्र्ज्र् र बजार प्रनतस्पधाा सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजनाको 
तजुामा, कार्ाान्त्िर्न एिम ्ननर्मन र नसन्त्न्त्डकेट तर्ा काटेनलङ ननर्न्त्रर् 

२ प्रादेन्त्शक व्र्ापार सम्बन्त्धी पूिााधार ननमाार्, प्रिर्द्ान, सिजीकरर्, बजार अनगुमन, समन्त्िर्, 

तथ्र्ाङ्क प्रर्ाली, बौवर्द्क सम्पन्त्त्त संरिर्, अध्र्र्न तर्ा अनसुन्त्धान र ननर्मन 

३ ढुिानी/पररििन प्रर्ाली तर्ा कागो व्र्िस्र्ापन 

४ नेपाल सरकारको सिमनतमा आनर्ाक तर्ा औद्योनगक विषर्का करारजन्त्र् सम्झौता 

५ व्र्ापाररक फमािरुको दताा¸ निीकरर्, खारेजी र ननर्मन 

६ खानी तर्ा खनीज पदार्ाको अन्त्िेषर् सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड र र्ोजना 
तजुामा तर्ा कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन एिम ्पूिााधार विकास, अनसुन्त्धान, सिेिर्, लगत 
संकलन, अनभलेखाङ्कन, अन्त्िेषर्, उत्खनन, प्रादेन्त्शक प्रर्ोगशालाको स्र्ापना तर्ा सञ्चालन र 
संघसंग समन्त्िर् 

७ भौगनभाक अध्र्र्न तर्ा अनसुन्त्धान र नक्सा सम्बन्त्धी 

८ कलकारखाना र औद्योनगकीकरर् सम्िन्त्धी नीनत, काननु, मापदण्ड र र्ोजना तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

९ उद्योग दताा, अनमुनत, निीकरर् एिम ्खारेजी र औद्योनगक विकास तर्ा औद्योनगक 
व्र्िसार्को प्रिधान र ननर्मन 

१० प्रदेशस्तरको उद्योग िेरको भौनतक पूिााधार विकास सम्िन्त्धी र्ोजना तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

तर्ा औद्योनगक िेर र विशषे आनर्ाक िेरको स्र्ापना, सञ्चालन र विस्तार 

११ औद्योनगक िस्तकुो ननर्ाात प्रिर्द्ान 

१२ सािाजननक सेिा, अत्र्ािश्र्क सेिा र िस्त ुआपूनता सम्िन्त्धी नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड 

तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 
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१३ उपभोिा िक अनधकार संरिर् तर्ा प्रिर्द्ान, उपभोिा जागरर् कार्ाक्रम तजुामा, कार्ाान्त्िर्न 
तर्ा अनगुमन 

१४ मूल्र् र कालोबजारी तर्ा कृनरम अभाि ननर्न्त्रर् एिं ननर्मन 

१५ संघीर् मापदण्ड अनसुार स्याण्डडा िगीकरर्, गरु्स्तर परीिर् र ननर्मन 

१६ उपभोिा अदालत गठन र सञ्चालन 

१७ अत्र्ािश्र्क िस्तिुरुको प्रादेन्त्शक माग र आपूनता सम्िन्त्धी सूचना संकलन, विश्लषेर्, प्रिेपर् र 
आपूनता व्र्िस्र्ा, मौज्दातको व्र्बस्र्ा र आपूनतामा अन्त्तरप्रादेन्त्शक र स्र्ानीर् तिबीच 
समन्त्िर् 

१८ लन्त्ित िेर र िगाका लानग िस्त ुर सेिामा प्रादेन्त्शक अनदुान र ननर्मन 

१९ करार, साझेदारी र एजेन्त्सी सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२० संघसँगको समन्त्िर्मा कम्पनी स्र्ापना सम्बन्त्धी नीनत तर्ा काननु तजुामा तर्ा कार्ाान्त्िर्न, 

ननर्मन र कम्पनी प्रशासन 

२१ दामासाविमा परेका उद्योग, व्र्िसावर्क कम्पनी तर्ा फमा व्र्िस्र्ापन सम्बन्त्धी नीनत काननु, 

मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२२ प्रदेशस्तरमा िाननकारक पदार्ािरुको ननर्मन तर्ा व्र्िस्र्ापन 

२३ प्रदेशस्तरमा इन्त्धनको गरु्स्तर अनगुमन 

२४ संघीर् काननु बमोन्त्जम क्र्ानसनो तर्ा न्त्चठ्ठा दताा, अनमुनत र ननर्मन सम्बन्त्धी 

२५ प्रदेशनभरका उद्योगिरु र साना, मझौला, घरेल ुतर्ा लघ ुउद्योगिरु स्र्ापना र प्रिर्द्ान 

सम्बन्त्धमा नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२६ औद्योनगक तर्ा व्र्ापार प्रदशानीको आर्ोजना तर्ा व्र्िस्र्ापन 

२७ उद्योगमा श्रममूलक प्रविनध र स्िदेशी श्रनमकको उपर्ोग 

२८ स्िरोजगारका लानग उद्यमशीलता विकास, प्रन्त्शिर्, सिनुलर्त कजाा र व्र्िसार् प्रिर्द्ान 
सिार्ता 

२९ प्रादेन्त्शक पर्ाटन विकासको नीनत, काननु, मापदण्ड र र्ोजना ननमाार्, पिुााधार विकास, प्रिर्द्ान 
र ननर्मन 

३० पर्ाटक प्रिरी व्र्िस्र्ापन 

३१ पर्ाटकीर् िोटल, ररसोटा, लज, ट्राभल तर्ा टे्रवक्गल एजेन्त्सी, गाईड, र्ाान्त्टट्गल आददको दताा, 
अनमुनत, निीकरर् र ननर्मन 

३२ प्रदेशस्तरमा िन िेरको नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

३३ िन्त्र्जन्त्त ुर िन पैदािार ओसारपसार सम्िन्त्धी ननर्मन र अपराध ननर्न्त्रर् 
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३४ िन, िनस्पनत, िन्त्र्जन्त्त ुर जैविक विविधता सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक सङ्ग्ग्रिालर् व्र्िस्र्ापन 

३५ प्रदेशस्तरमा संरिर् िेर र चरन िेरको व्र्िस्र्ापन 

३६ िात्तीसार तर्ा न्त्चनडर्ाखानाको व्र्िस्र्ापन 

३७ जनडबटुी खेती प्रविनध प्रिार्द्न, विस्तार तर्ा बजारीकरर् सम्बन्त्धी नीनत तर्ा काननु तजुामा, 
तर्ा कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन, अध्र्र्न अनसुन्त्धान तर्ा तथ्र्ांक संकलन 

३८ िन तर्ा िातािरर् सम्बन्त्धी नबषर्मा प्राविनधक सूचना तर्ा सेिा प्रबाि 

३९ िन अनतक्रमर् तर्ा िन डढेलो ननर्न्त्रर् तर्ा रोकर्ाम सम्िन्त्धी नीनत, समन्त्िर् र सिर्ोग 

४० प्रदेशस्तरका िनस्पनत उद्यान तर्ा ििेरीर्मिरुको व्र्िस्र्ापन र िनस्पनत पविचान तर्ा 
अनभलेखीकरर् सम्िन्त्धी नीनत र व्र्िस्र्ापन 

४१ प्रदेशस्तरमा जैविक विविधताको अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, व्र्िस्र्ापन, ननर्मन, संरिर् एिम ्
लाभांश बाँडफाडँ 

४२ प्रदेशस्तरमा जलाधार संरिर् तर्ा जलउपर्ोग नीनत, प्रविनध विकास, व्र्िस्र्ापन 

४३ प्रदेशनभर भसू्खलन ननर्न्त्रर् 

४४ प्रदेशस्तरमा िातािरर्ीर् संरिर् तर्ा स्िच्छता सम्बन्त्धी प्रविनध विकास र व्र्िस्र्ापन 

४५ प्रदेशस्तरमा िातािरर् सम्िन्त्धी नीनत, काननु, मापदण्ड, र्ोजना तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

४६ प्रदेशस्तरमा िातािरर्ीर् सूचना प्रर्ालीको स्र्ापना 

४७ प्रदेशस्तरमा िातािरर्ीर् जोन्त्खमका लानग तर्ारी तर्ा उर्द्ार 

४८ प्रदेशस्तरमा िातािरर्ीर् प्रर्ोगशालाको स्र्ापना, सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन 

४९ प्रदेशस्तरमा ठोस, िार्,ु तरल, जल, ध्िनन तर्ा नबद्यतुीर् लगार्त प्रदषुर्को मापदण्ड ननधाारर्, 

कार्ाान्त्िर्न, अनगुमन र ननर्न्त्रर् 

५० प्रदेशस्तरमा न्त्रू्न कािानमखुी तर्ा िातािरर्मैरी विकास प्रवक्रर्ा र िररत िेर प्रिर्द्ान 

५१ प्रदेशस्तरमा िातािरर्ीर् संरिर् िेर तर्ा प्राकृनतक सम्पदाको संरिर् र सम्िर्द्ान 

५२ प्रदेशनभर िातािरर्ीर् िेरको अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, िमता अनभबवृर्द्, िातािरर्ीर् सशुासन 
तर्ा परीिर् 

५३ भपूररनध िेर तर्ा िन िेरको पविचान, बगीकरर्, संरिर् र व्र्िस्र्ापन 

५४ संरिर् िेर पविचान र व्र्िस्र्ापकीर् पर्द्नत ननधाारर् 

५५ अन्त्तरप्रदेशीर् नदी उकास तर्ा सडक वकनार िृिारोपर् व्र्िस्र्ापन 

५६ िृिारोपर्को लानग ददगो तर्ा गरु्स्तरीर् बीउ उत्पादन, बीउबगैँचा स्र्ापना र व्र्िस्र्ापन  
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५७ प्रदेशनभर िृिारोपर् तर्ा सम्भार सम्िन्त्धी नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र 

ननर्मन 

५८ प्रदेशनभर जनडबवुट तर्ा अन्त्र् गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्त्धी व्र्िस्र्ापन 

५९ िन्त्र्जन्त्त ुर चराचरुु्गली सम्िन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र 
ननर्मन 

६० प्रदेशस्तरमा विज्ञान प्रविनधको विकास तर्ा विस्तार, सो सम्बन्त्धी तथ्र्ाङ्क संकलन, प्रशोधन र 

सिेिर् र जनशन्त्ि विकास र उपर्ोग 

६१ िैज्ञाननक अध्र्र्न अनसुन्त्धान एंि विज्ञान र प्रविनधको आविष्कार, उन्नर्न र विकास 

६२ विज्ञान संग्रिालर् र प्लानेटोररर्मको स्र्ापना, सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन 

७.  भनूम व्र्िस्र्ा, कृवष तर्ा सिकारी मन्त्रालर् 

नस.नं. कार्ान्त्जम्मेिारीिरू 

१ कृवष, पश ु विकास तर्ा खाद्य पोषर् सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड र र्ोजना 
तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२ कृवष तर्ा पशपुिीजन्त्र् रोग, वकरा एिं मिामारी ननर्न्त्रर् 

३ कृवष औद्योनगकीकरर् र पशपुिी उद्योग व्र्िसार्को विकास तर्ा प्रबर्द्ान 

४ कृवष तर्ा पश ुर्ान्त्न्त्रकीकरर् र उन्नत औजार विकास तर्ा विस्तार 

५ कृवष तर्ा पशरुोग ननदान प्रर्ोगशाला व्र्िस्र्ापन र ननर्मन 

६ कृवषउपज, कृवषजन्त्र् बस्त,ु पशपुिी, पशपुिीजन्त्र् पदार्ा र पश ु उत्पादन सामग्री तर्ा 

नबउनबजन एिम ् नश्ल सम्बन्त्धी सेिा र प्रविनधको गरु्स्तर ननधाारर्, सम्बर्द्ता ननधाारर्, 

स्तरीर्करर्, प्रमार्ीकरर् र ननर्मन 

७ प्रादेन्त्शक खाद्य सरुिा, खाद्य अनधकार, खाद्य सम्प्रभतुा र खाद्य गरु्स्तर 

८ कृवष तर्ा पशपुिी एिं खाद्य प्रविनध सम्िन्त्धी अध्र्र्न, अनसुन्त्धान एिम ्विकास तर्ा प्रिर्द्ान, 

तथ्र्ाङ्क प्रर्ालीको व्र्िस्र्ापन र स्रोत संरिर् 

९ कृवष मल, नबऊ र नबषादी आपूनता व्र्िस्र्ा र ननर्मन 

१० कृवष प्रसार, कृषक तानलम तर्ा िमता विकास र सशन्त्िकरर् 

११ कृवषउपजको न्त्रू्नतम समर्ान मूल्र् कार्ाान्त्िर्न 

१२ कृवष तर्ा पशपुिी बीमा सम्िन्त्धी नीनत तर्ा र्ोजना तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

१३ कृवष बजार, पूिााधार र कृवष फामा केन्त्रिरुको विकास, विस्तार तर्ा सञ्चालन 
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१४ राविर् नीनत र मापदण्ड बमोन्त्जम पाराभेटको दताा, अनमुनत, निीकरर्, खारेजी र ननर्मन 

१५ सामवुिक खेती तर्ा कृवष करार खेतीको कार्ाान्त्िर्न र प्रबर्द्ान 

१६ चरन तर्ा खका  सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत तर्ा काननु तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

१७ कृवषजन्त्र् र पशपुिीजन्त्र् औषनध, नबषादद र सूक्ष्म पोषर्तत्िर्िु बस्तकुो उपर्ोग र 

व्र्िस्र्ापन सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा र कार्ाान्त्िर्न तर्ा 
उत्पादन, उपर्ोग र नबक्री वितरर्को अनमुनत, अनगुमन र ननर्मन 

१८ भनूम व्र्िस्र्ापन, भनूम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भनूमसधुार, भ-ूउपर्ोग तर्ा चक्लाबन्त्दी 
सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा मापदण्डको तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

१९ ननजी, सरकारी तर्ा सािाजननक जग्गाको प्रादेन्त्शक अनभलेख व्र्िस्र्ापन 

२० जग्गादताा, रन्त्जिेशन, जग्गाधनी प्रमार् पजुाा, दान्त्खल खारेज, स्िानमत्ि िस्तान्त्तरर् सम्बन्त्धी 
नीनत तर्ा मापदण्ड तजुामा र कार्ाान्त्िर्न 

२१ संघीर् सरकारबाट प्राप्त िनुे नक्सा, भौगोनलक सूचना र अनभलेख तर्ा प्रदेशनभरको नापनक्सा 
र अनभलेखको व्र्िस्र्ापन 

२२ नाप नक्साका ननर्न्त्रर् विन्त्दिुरुको सञ्जाल स्र्ापना 

२३ क्रमबर्द् वकत्ता नापी र भनूम लगत सम्िन्त्धी मापदण्ड र कार्ाान्त्िर्न 

२४ भनूमिीन सकुुम्िासी, दनलत, मिु कमैर्ा, िनलर्ा, िरिा चरिा आदद िगाको बसोबास, 

जीविकोपाजान र पनुस्र्ाापना सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन 

२५ सरकारी जग्गा भाडामा ददन े सम्बन्त्धी नीनत, काननु तर्ा मापदण्ड तजुामा, कार्ाान्त्िर्न र 

ननर्मन 

२६ सरुन्त्ित बसोिास र जग्गा एकीकरर् सम्बन्त्धी नीनत कार्ाान्त्िर्न 

२७ गठुी तर्ा गठुीजग्गा व्र्िस्र्ापन सम्बन्त्धी नीनत, काननु, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुामा, 
कार्ाान्त्िर्न र ननर्मन तर्ा गठुी तर्ा गठुी जग्गाको संरिर्, अनभलेख व्र्िस्र्ापन र संघीर् 
तर्ा स्र्ानीर् तिसँग समन्त्िर् 

२८ गररिी ननिारर् सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु, मापदण्ड एिम ्र्ोजनाको तजुामा, कार्ाान्त्िर्न 
र ननर्मन तर्ा अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, सिेिर्, सूचना संकलन, गररब घरपररिार पविचान, 

सामान्त्जक सरुिा र संरिर्  

२९ सिकारी संस्र्ा, सिकारी संघ तर्ा सिकारी बैंक सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक नीनत, काननु तर्ा 
मापदण्डको तजुामा र कार्ाान्त्िर्न, सञ्चालन अनमुनत, ननर्मन, तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न 
अनसुन्त्धान 
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३० सिकारी बचत तर्ा ऋर् पररचालन सम्बन्त्धी प्रादेन्त्शक मापदण्ड ननधाारर् र ननर्मन 

३१ सिकारी सम्बन्त्धमा संघीर्, अन्त्तरप्रादेन्त्शक र स्र्ानीर् तिका संघ संस्र्ासँग समन्त्िर् र 
सिकार्ा 

३२ सिकारी िेरको विकास तर्ा प्रिर्द्ान, िमता अनभिृवर्द् र पररचालन 

 

 


