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प्रदे श सरकार

मख्
ु यम त्री तथा मि त्रपिरषदको कायार्लय
ूदे श नं. ३, हेट डा

ूदे श सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७४
ूदे श नं. 3
अिधकार

नेपालको सं िवधानको धारा 174 को उपधारा (१) ले िदएको
ूयोग

गरी

ूदे श

मिन्ऽपिरषद्ले

िवभाजनका लािग दे हायका िनयमह

ूदे श

बनाएको छ।
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१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (१) यी िनयमह को नाम "ूदे श सरकार,

ूदे श नं.3 (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७4" रहेको छ।
(२) यो िनयमावली तु न्त ूारम्भ हुनेछ।
२.

पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस िनयमावलीमा,(क) "मन्ऽालय" भ ाले ूदे श सरकारका मन्ऽालय सम्झनु पछर् र
सो

शब्दले

मुख्यमन्ऽी

समेतलाई जनाउँछ।

तथा

मिन्ऽपिरषद्को

कायार्लय

(ख) "मन्ऽी" भ ाले मुख्यमन्ऽी र मन्ऽीलाई सम्झनुपछर् र सो
शब्दले

ःवतन्ऽ

पमा

मन्ऽालयको

राज्यमन्ऽी समेतलाई जनाउँछ।

कायर्भार

सम्हाल्ने

(ग) “ूदे श” भ ाले ूदे श नं.३ लाई जनाउँछ ।
३.

मन्ऽालयः ूदे शमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोिजम मन्ऽालय
रहने छन्।

४.

कायर्सम्पादनः ूदे श सरकारको कायर्सम्पादन िनयम ३ मा उल्ले ख
भए बमोिजमका मन्ऽालयह वाट हुनेछ।

५.

कायर्िवभाजनः (१) मन्ऽालयबाट सम्पादन हुने कायर्को िवभाजन
अनुसूची - २ मा उल्लेख भए बमोिजम हुनेछ।

(२) उपिनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएता पिन ूदे श

मिन्ऽपिरषद्ले

ूदे श

राजपऽमा

सूचना

मन्ऽालयको काममा हे रफेर गनर् सक्नेछ।
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(३) मुख्यमन्ऽीले कुनै मन्ऽीलाई एक वा एक भन्दा बढी
मन्ऽालयको कायर्भार सुम्पन सक्नेछ।
(४) मुख्यमन्ऽीले कुनै मन्ऽालयलाई तोिकएको काम मध्ये केही
काम आफले वा सम्बिन्धत मन्ऽीको िसफािरसमा अक

कुनै

मन्ऽीले हेन गरी तोक्न सक्नेछ।
तर सम्बिन्धत मन्ऽी ूदे शमा नरहेको अवःथामा िनजको

काम कुनै मन्ऽीले वा आफैले हेन गरी तोक्न त्यःतो िसफािरस
आवँयक पन छै न।

६.

मन्ऽीको िजम्मेवारीः िनयम ५ बमोिजम आफूलाई तोिकएको कायर्
सम्पादन गन वा गराउने िजम्मेवारी र कायर्सम्पादन भए नभएको
िवषयमा वहन गन उ रदाियत्व सम्बिन्धत मन्ऽीको हुनेछ ।

७.

अनुसूचीमा हेरफेरः ूदे श मिन्ऽपिरषद्ले ूदे श राजपऽमा सूचना

ूकाशन गरी अनुसूचीमा आवँयक हेरफेर गनर् सक्नेछ।
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अनुसूची १
ूदे शमा रहने मन्ऽालयह
ब.सं .

मन्ऽालयको नाम

१.

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय

२.

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय

३.

आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय

४.

भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय

५.

सामािजक िवकास मन्ऽालय

६.

उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय

७.

भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय
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अनुसूची २

ूदे शमा रहने मन्ऽालयह को कायर् िजम्मेवारी
१. मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय
िस.नं.
१

२
३
४

५

६
७
८

कायर् िजम्मेवारीह
ूदे श मिन्ऽपिरषद तथा मुख्यमन्ऽीको कायार्लय
सम्वन्धी
ूदे श िभऽको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन,
िनयन्ऽण र स ालन
ूदे श सरकारको कायर्िवभाजन तथा कायर्स ालन
ूदे श सरकारको नीित तजुम
र् ा, ःवीकृित, कायार्न्वयन,
अनुगमन र मूल्या न
ूदे श सरकारको कायर्सम्पादन िनयमावली तजुम
र् ा र
कायार्न्वयन
ूदे श मन्ऽालयह को कायर्को समन्वय, सुपिरवेक्षण,
अनुगमन तथा मूल्या न र िनयन्ऽण
ूदे श मिन्ऽपिरषद्का िनणर्यको कायार्न्वयन र अनुगमन
ूदे श मिन्ऽपिरषदमा पेश हुने िनयम र आदे शको
तजुम
र् ा, ःवीकृित तथा ूमाणीकरण
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ूदे शिभऽको राजनीितक, आिथर्क, सामािजक, शािन्त
९

सुव्यवःथा एवं ूशासिनक गितिविधह को अ ाविधक
जानकारी र सम्बोधन

१०

मानव अिधकारको सं रक्षण र ूव र्न

११

सुशासन, ॅ ाचार िनयन्ऽण र ूशासन सुधार
सं वैधािनक िनकाय तथा आयोग, ूदे श लोक सेवा

१२

आयोग र अन्य सं घीय तथा ूादे िशक आयोगसं गको
सम्पकर् र समन्वय
सं घीय सरकारको ःवीकृित बमोिजम ि पक्षीय वा

१३

बहुपक्षीय ःतरमा भएका सिन्ध, सम्झौता वा सहमित
कायार्न्वयन

१४

१५

ूदे श ूमुखको

सम्पकर् सम्वन्धी िवषय (ूितवेदन

समेत)
अन्तरूदे श पिरष

र सं घ तथा अन्य ूदे श र ःथानीय

तहसं गको समन्वय र अन्तरसम्वन्ध
ूदे शःतरका आयोग तथा िनकायह को गठन एवम्

१६

स ालन र पदािधकारीह को िनयुिक्त एवम् सेवा,
सुिवधा सम्बन्धी नीित तथा कानूनको तजुम
र् ा र
कायार्न्वयन
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१७
१८

िनवार्चन कायर्मा सहयोग र समन्वय
ूदे शःतरीय मानव सं शाधन िवकास योजना तजुम
र् ा र
कायार्न्वयन
ूदे श िनजामती सेवा र अन्य ूदे श सरकारी सेवा

१९

स ालन सम्बन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा
एवम् कायार्न्वयन र अिभलेख व्यवःथापन

२०

ूदे शःतरका सरकारी िनकायको सं गठन तथा
व्यवःथापन सभक्षण र व्यवःथापन परीक्षण
ूदे शःतरीय तालीम नीित तथा मापदण्ड िनधार्रण र

२१

ःतरीकरण तथा राि य र ूदे शःतरका तािलम
केन्िसँगको सम्पकर् एवं समन्वय
ूदे शःतरमा सावर्जिनक सेवा िवतरणको न्यूनतम

२२

मापदण्ड िनधार्रण र सेवामाही सन्तुि

तथा सेवा

ूवाहको अनुगमन
२३

गाउँपािलका र नगरपािलकाको कमर्चारी र
कायार्लयको व्यवःथा सम्बन्धी कानून तजुम
र् ा

7

v08 !_ cltl/Qmf° ! k|b]z /fhkq efu @ ldlt @)&$.!!.!^
२. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय
िस.नं.

कायर् िजम्मेवारीह
ूदे श शािन्त सुरक्षा र सुव्यवःथा सम्बन्धी नीित,

१

कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन,
िनयमन, सूचना सं कलन, मूल्या न र ूितवेदन तथा
सं घसं गको समन्वय र सहकायर्

२

३

४

५
६
७

८

अितिविश

व्यिक्त, महत्वपूणर् भौितक सं रचना,

सं वेदनशील सावर्जिनक ःथल तथा समारोहको सुरक्षा
सं घीय र ूदे श सुरक्षा िनकायसं गको सम्पकर्, सम्बन्ध,
सूचना आदान ूदान र समन्वय
सं घीय कानून बमोिजम ूदे श ूहरी सं चालन,
व्यवःथापन र िनयमन
ूदे श िभऽको अपराध अनुसन्धान, सूचना सं कलन,
रोकथाम, िनयन्ऽण तथा समन्वय
कानून, न्याय तथा ूदे श सभा मािमला सम्वन्धी
ूदे शसभामा पेश हुने िबधेयक तजुम
र् ा र ूमाणीकरण
सम्वन्धी
अन्तरार्ि य सीमा क्षेऽमा हुने अपराध र गितिविधको
सूचना सं कलन, िव ष
े ण र उपयोग तथा अन्तरार्ि य
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सीमा सुरक्षामा सहयोग
९

आधारभूत मानव अिधकारको सं रक्षण, नागिरक
ःवतन्ऽताको रक्षा तथा ूब र्नमा सहयोग
ूादे िशक कारागार तथा िहरासतको व्यवःथापन र

१०

ु ा तथा कैदीह को मानव अिधकारको
सुरक्षा, थुनव
सं रक्षण र एक ूदे शबाट अक ूदे शमा अिभयुक्त,
ु ा वा कैदीको ःथानान्तरण सम्बन्धी
थुनव

११
१२

१३

१४
१५
१६
१७

सामुदाियक ूहरी
ूदे शिभऽको सडक सुरक्षा तथा शािफक व्यवःथापन र
यातायात क्षेऽको िसिन्डकेट तथा काटिल

िनयन्ऽण

ूदे शिभऽ न्याियक र अधर् न्याियक िनकायले गरे का
फैसला कायार्न्वयन
ूदे शिभऽका गैरसरकारी सं घ, सं ःथाह को अिभलेख र
समन्वय
गुनासो र िववाद व्यवःथापन
सं घीय मापदण्ड बमोिजम हातहितयार, खरखजाना तथा
िवंफोटक पदाथर्को िनयमन
फौजदारी कायर्िविध कानूनको कायार्न्वयन
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१८

अपराध तथा यातना पीिडतको पुनःथार्पना र क्षितपूितर्

१९

िनवारक नजरबन्द र ःथानहद सम्बन्धी

२०

अन्तरूदे श सुरक्षा सम्बन्ध
सरकारी ूयोजनका लािग जग्गा अिधमहण तथा

२१

सम्पि

ूाि

सम्बन्धी ूादे िशक नीित तथा कानुन

तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा जग्गा िववाद
समाधान

२२

ःथानीय ूशासनको सन्चालन, व्यवःथापन र समन्वय
पािरवािरक मािमला (िववाह, सम्पि

२३

हःतान्तरण,

ु , धमर्पऽ
ु ी उ रािधकार र
सम्बन्ध िवच्छे द, टु हरु ा, धमर्पऽ
ु पिरवार) सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड
सं यक्त
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
िवपद व्यवःथापन, जोिखम न्यूनीकरण र िवप
ूितकायर्, ूादे िशक िवप
ःथानीय िवप

२४

कोष ःथापना र सं चालन,

कोषमा सहयोग, िवप

तथ्या

व्यवःथापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान, िवप

जोिखम

क्षेऽ नक्शांकन र बःती ःथानान्तरण सम्बन्धी
ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन
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२५
२६

२७

२८

उपािध,सम्मान तथा िवभूषणको िसफािरस सम्बन्धी
ूदे शःतरमा सावर्जिनक समारोह, िबदा, उत्सव, उदीर्
आिदको व्यवःथापन
ूदे शःतरमा िदगो शािन्त व्यवःथापन तथा

न्दबाट

पीिडत तथा िवःथािपत व्यिक्तको पुनःथापन सम्वन्धी
सत्यिन पण तथा मेलिमलाप र वेप ा पािरएका व्यिक्त
सम्वन्धी
ु ीय सं चार माध्यम सं चालन (रे िडयो,
ूदे शःतरको िव त

२९

एफ.एम. तथा टे िलिभजन समेत) सम्बन्धी नीित, कानून
र मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा
अनुमित, इजाजत र नवीकरण

३०

३१
३२

ूदे शःतरमा तारयुक्त र ताररिहत ॄोडब्याण्ड
पूवार्धारको िवकास, व्यवःथापन र िनयमन
ूदे शःतरमा सूचना ूिविधको ूवधर्न, सूचना ूिविध
पाकर्को िनमार्ण, स ालन र िनयमन
ूदे श िभऽ टे िलसेन्टर सं चालन, व्यवःथापन र िनयमन
ूदे शःतरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य

३३

ूिविधमा आधािरत सं चार माध्यमको दतार्, अिभलेख,
अनुमित, निवकरण, अनुगमन र िनयमन
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३४

साइवर सुरक्षा अनुगमन
छापासं चार माध्यमको दतार्, अनुमित, आचार सं िहता

३५

िनधार्रण र अनुगमन, अिभलेखा न, बगीर्करण, स ालन
र िनयमन

३६

३७

ूेस सूचना ूवाह, सूचना साममीको उत्पादन, ूकाशन
र िवतरण
ौमजीिव स ारकमीर्ह को न्यूनतम पािरौिमक
अनुगमन

३८

ूदे शःतरीय ूेस रिज ार सम्बन्धी

३९

केबुल िवतरणको इजाजत, नवीकरण र िनयमन

४०

४१

42

सूचनाको हक सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा
मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन
चलिचऽ िनमार्ण, हल सं चालन तथा ूदशर्न अनुमित र
िनयमन
ूदे श सरकारले गनुर् पन तर कुनै मन्ऽालयलाई
नतोिकएको कायर्

12
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३. आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय
िस.नं.
१

२

३

४

५

कायर् िजम्मेवारीह
ूदे शको आिथर्क अवःथाको िव ष
े ण तथा आिथर्क
नीितको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
ूदे शःतरको आिथर्क ॐोतको बाँडफाँड, लगानी ूक्षेपण
र िव ीय व्यवःथापन
ूादे िशक िव

सन्तुलन सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा,

कायार्न्वयन र िनयमन
सं घको ःवीकृितमा वैदेिशक सहयोग, वैदेिशक ऋण र
अनुदान ूाि , उपयोग, लेखा न र ूितवेदन
ूदे शिःथत सरकारी सम्पि को एकीकृत िववरण र
सरकारी वाँकी रकमको लगत तथा असुलउपर
ूदे शःतरीय िवकास नीित, ूाथिमकता, आविधक तथा

६

क्षेऽगत योजना र वािषर्क िवकास कायर्बमको तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र अनुगमन तथा मूल्या न

७
८

राि य तथा अन्तर ूदे श िवकास आयोजनाको समन्वय
र सशतर् अनुदानको सदुपयोग
ूदे श राज

सम्बन्धी नीित तथा कानुनको तजुम
र् ा,

13
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कायार्न्वयन र िनयमन
९
१०
११

१२

१३

१४
१५

ूदे श सावर्जिनक खचर् सम्बन्धी नीितको तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन तथा ःथानीय तह अनुदान
सं घीय नीित अनु प सहिव ीयकरण
ूदे श आिथर्क कायर्िविध सम्वन्धी नीित तथा कानूनको
िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन
ूदे श िविनयोजन ऐन तथा ूदे शको बजेट तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन, िनयमन र आिथर्क अनुशासन
ूदे श सं िचत कोषको सं चालन तथा व्यवःथापन र
ूदे श लेखा िनयन्ऽण एवम् व्यवःथापन
ूदे श पुरक अनुमान तथा पेँकी खचर् र ूदे श
आकिःमक कोष सम्वन्धी
ूदे श सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवःथापन
ूदे शगत िविनयोजन, राजःव, धरौटी, कायर्संचालन कोष

१६

र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पि को एकीकृत
िववरण र लेखा परीक्षण

१७

घरजग्गा रिज ेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोर न
कर, िव ापन कर, पयर्टन शुल्क, कृिष आयमा कर, सेवा
शुल्क, दःतुर र दण्ड जिरवाना सं कलन, बाँडफाँड र
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उपयोग सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा, कायार्न्वयन
र िनयमन
१८

१९

२०

सं घीय कानुन अनुसार ूाकृितक ौोतबाट ूा

रोयल्टी

र शुल्क सं कलन, िनयमन र हःतान्तरण
राज

च ुहावट िनयन्ऽण सम्बन्धी ूादे िशक नीित,

कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
सं घसं गको अन्तरसरकारी िव ीय सम्पकर्, सम्बन्ध र
सहकायर्
तथ्या , सूचना ूणाली तथा अिभलेख व्यवःथापन

२१

सम्बन्धमा ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड एवम्
योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा सं घ र
ःथानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकायर्

२२

बीमा र बीमा व्यवसायको सं चालन, व्यवःथापन, ूव र्न
तथा िवःतार र िनयमन
ूदे शःतरका सावर्जिनक सं ःथान, िव ीय सं ःथा, सिमित,

२३

ूित ान तथा कम्पनी आिदको स ालन, व्यवःथापन,
सुधार र िनयमन

२४

आिथर्क िवकासमा िनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी
क्षेऽसं गको समन्वय र सहकायर्
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४. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय
िस.नं.

कायर् िजम्मेवारीह
ु , िसं चाई, खानेपानी, जल उत्प
ूदे शःतरको उजार्, िव त
ूकोप (नदी तथा पिहरो) व्यवःथापन सम्वन्धी

१

अध्ययन अनुसन्धान, नीित, कानुन, मापदण्ड, गु योजना,
योजना तथा आयोजना िनमार्ण, कायार्न्वयन, स ालन,
ममर्त सं भार, समन्वय र िनयमन
ु , िसं चाई तथा खानेपानी
ूदे शःतरमा उजार्, िव त

२

सम्वन्धी सेवाको गुणःतर र सेवा शुल्कको आधार
िनधार्रण र िनयमन
ु , िसं चाई सेवा िबःतारमा िनजी क्षेऽको
उजार्, िव त

३

सहभािगता र लगानी ूव र्न सम्बन्धी नीित तथा
मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन
राि य जलॐोत नीित र सं घीय योजना बमोिजम ूदे श

४

सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको
पिहचान, िनमार्ण, सं चालन, सम्भार र व्यवःथापन
ूदे शिभऽको जलौोत उपयोग तथा नदी सं रक्षण

५

सम्बन्धी योजना तथा गु
र अनुगमन तथा मूल्या न
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ूदे शिभऽको जलॐोत उपयोग हुने आयोजनाह को
६

अध्ययन, सवक्षण, तयारी, कायार्न्वयन, अनुगमन र
स ालनमा समन्वय

७

ूदे शःतरमा जलाधार सं रक्षण तथा जलउपयोग नीितको
तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन, ूिविध िवकास र व्यवःथापन

८

मौसम र जलमापन स ार स ाल व्यवःथापन

९

ु सम्बन्धी ूयोगशाला व्यवःथापन
जलगुण तथा वायूगण
ूदे शःतरको यातायात सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड

१०

र योजनाको तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन, अध्ययन
अनुसन्धान र िनयमन

११

ूदे शिभऽको सवारी दतार् र नवीकरण, चालक अनुमित
र नवीकरण
ूदे शिभऽ सावर्जिनक यातायातको

१२

ट अनुमित,

मापदण्ड, गुणःतर र भाडा दर िनधार्रण र अनुगमन
तथा िनयमन

१३

१४

वातावरणमैऽी, अपा तामैऽी र लै ि कमैऽी यातायात
ूणालीको ूव र्न
ूदे श तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी ूदुषण
िनयन्ऽण सम्बन्धी योजना िनमार्ण र कायार्न्वयन
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रज्जुमागर्, जलमागर् लगायतका वैकिल्पक यातायात
१५

ूिविधको ूव र्न, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना
कायार्न्वयन, स ालन र व्यवःथापन
ु सम्बन्धी नीित,
ूदे श लोकमागर्, सडक,पुल, झोलु ेपल
कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा र िनमार्ण,

१६

ःतरो ित, ममर्त सम्भार, तथ्या

व्यवःथापन, सडक

ूिविध सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा,
कायार्न्वयन र िनयमन तथा सडक अिधकार क्षेऽ
(राइट अफ वे) को सं रक्षण
ूदे शःतरका सरकारी कायार्लयह को भौितक

१७

व्यवःथापन र िनमार्ण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड
र योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

१८

ूदे श मुख्यमन्ऽी, सभामुख, मन्ऽी, उपसभामुख,
ूमुखसिचव तथा सिचवह को िनवास व्यवःथापन
ूदे शिभऽको सहरी िवकास योजना तजुम
र् ा, सहरी

१९

पूवार्धार िनमार्ण, स ालन, ममर्त सं भार र आवास तथा
भवन सम्बन्धी योजनाह को कायार्न्वयन र मागर्
िनदशन

२०

ूदे शिभऽ उपयुक्त भवन िनमार्ण ूिविधको ूव र्न

२१

ूदे शःतरमा राि य भवन सं िहताको कायार्न्वयन र
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िनयमन
२२

ूदे शको राजधानी र ूादे िशक सहरको िवकास, योजना
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, सं योजन र पूवार्धार िनमार्ण
सुरिक्षत बसोवास, जग्गा एकीकरण(ल्याण्डपुिल ), घर

२३

एिककरण(हाउसपुिल ) सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा र
कायार्न्वयन
ूदे शःतरको खानेपानी, सरसफाई तथा ःवच्छता

2४

सम्वन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा
र कायार्न्वयन, सेवाको शुल्क िनधार्रण, योजना,
आयोजना कायार्न्वयन तथा स ालन, सं भार र िनयमन
खानेपानी तथा सरसफाई सेवा िवःतारमा िनजी क्षेऽको

2५

सहभािगता ूव र्न सम्वन्धी नीित तथा मापदण्ड
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
सवर्साधारणलाई ःवच्छ खानेपानीको उपलव्धता र

2६

खानेपानी, सरसफाई तथा ःवच्छतामा िपछिडएको
वगर्को पहुँच सुिनि तता
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५. सामािजक िवकास मन्ऽालय
िस.नं.

कायर् िजम्मेवारीह
ूदे शःतरको िव िव ालय तथा उच्च िशक्षा

१

सम्वन्धी नीित, कानुन तथा मापदण्ड तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन

२

शैिक्षक परामशर् सेवाको मापदण्ड िनधार्रण, अनुमित
तथा िनयमन
ूदे शःतरमा पुःतकालय, सं महालय, अिभलेखालय

३

सम्वन्धी नीित, कानुन तथा मापदण्ड तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन
ूादे िशक िशक्षा, ूािविधक तथा व्यवसाियक तािलम र

४

छाऽवृि

कायार्न्वयन र िनयमन तथा पा
तथा पा

५

सम्वन्धी नीित, कानुन तथा मापदण्ड िनधार्रण,
बम, पा

पुःतक

सामामी िनमार्ण, उत्पादन र िवतरण

ूदे शःतरको मानव सं साधनको आवँयकता ूक्षेपण
तथा शैिक्षक योजना िनमार्ण र कायार्न्वयन
ूदे शःतरमा िव ालय तहको िशक्षकको सेवा शतर्,

६

योग्यता, क्षमता र िशक्षक व्यवःथापनको मापदण्ड
िनधार्रण र िनयमन
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७
८

माध्यिमक तहको परीक्षा व्यवःथापन
ूदे शःतरमा ूाि क अनुसन्धान तथा शैिक्षक
तथ्या

व्यवःथापन

ःवाःथ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी ूादे िशक नीित,
९

कानुन, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन
ूदे शःतरमा आवँयक पन ूवर् नात्मक,

१०

ूितकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनःर् थापनात्मक
ःवाःथ्य सेवाको व्यवःथापन
ःवाःथ्यसेवा सम्वन्धी ूदे शःतरीय ूाि क,

११

व्यवसाियक र पेसागत सं घ सं ःथाको दतार्, स ालन
अनुमित र िनयमन

१२

ूदे शःतरीय ःवाःथ्य सेवाको गुणःतर िनधार्रण,
अनुगमन र िनयमन
राि य मापदण्ड बमोिजम औषधीजन्य तथा ःवाःथ्य
ूिविध सम्वन्धी साममीको उत्पादन तथा सं चय,

१३

अिधकतम खुिा मूल्य िनधार्रण, अिन्तम िबसजर्न,
गुणःतर तथा मापदण्ड िनधार्रण र त्यःता साममी
उत्पादन गन उ ोगको दतार्, खारे जी, स ालन,
अनुमित र िनयमन
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राि य मापदण्ड अनु प अःपताल, निसर्
१४

होम,

िनदान केन्ि, उपचार केन्ि र अन्य ःवाःथ्य सं ःथा
तथा ूयोगशालाको दतार्, खारे जी, स ालन, अनुमित
र िनयमन
राि य मापदण्ड बमोिजम ःवाःथ्य बीमा लगायतका

१5

सामािजक ःवाःथ्य सुरक्षा कायर्बमको व्यवःथापन
तथा िनयमन

१6

ूदे शःतरीय ःवाःथ्य क्षेऽको मानवॐोत िवकास र
व्यवःथापन
औषधी िनगरानी (Pharmacovigilance), औषिधको

१7

उिचत ूयोग र सुआम जीविनरोधक ूितरोध
(Antimicrobial Resistance) न्युनीकरण

१8
19

खोप र पिरवार िनयोजन
सं वेदनशील औषधी तथा अन्य ःवाःथ्य साममी
खिरद तथा आपूितर् व्यवःथापन
ूदे शःतरमा ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा

२0

अनुसन्धान तथा सूचना ूणाली, ःवाःथ्य लेखा
प ितको सं ःथागत व्यवःथापन, सूचना ूवाह

२1

ूदे शःतरीय जनःवाःथ्य िनगरानी (पिब्लक हेल्थ
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सभलेन्स) व्यवःथापन
२2

सूितर्, मिदरा र लागुपदाथर्जन्य वःतुको मापदण्ड,
िनयन्ऽण तथा िनयमन
ःवाःथ्य क्षेऽमा आपत्कालीन अवःथा, िवप

र

महामारी व्यवःथापन, आकिःमक ःवाःथ्य सेवा
२3

ूवाह, आपतकालीन अवःथाका लािग औषधी तथा
औषधीजन्य साममीको ूादे िशक बफरःटक
व्यवःथापन

२4
२5

२6

स वा तथा नसन रोग िनयन्ऽण तथा रोकथाम
राि य मापदण्ड अनु प ःवाःथ्य सेवा सम्वन्धी
भौितक पूवार्धार िवकास तथा व्यवःथापन
ःवाःथ्यजन्य फोहोर व्यवःथापन सम्वन्धी मापदण्ड
िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन
आयुविदक, युनानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, ूाकृितक

२7

िचिकत्सा लगायतका अन्य ूचिलत परम्परागत
ःवाःथ्य उपचार सेवा सम्वन्धी ूदे शःतरीय
मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन

२८

जनसं ख्या, बसाइसराइ र पिरवार िनयोजन सम्बन्धी
ूादे िशक नीित, कानुन तथा योजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान,
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सूचना ूणालीको ःथापना र स ालन, क्षमता
अिभवृि

र राि य सं ःथाह सँगको सम्पकर् र

समन्वय
२९

मिहला हक सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून,
मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
लै ि क िहं सा, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार
सम्वन्धी नीित तथा कायर्योजना तजुम
र् ा र

३०

कायार्न्वयन तथा अन्तराि य सिन्ध, सम्झौता र
ूितव ताको कायार्न्वयन, िनरोधात्मक र
सं रक्षणात्मक उपाय र पुनःथार्पना

३१
३२

मिहला सशिक्तकरण तथा लै ि क समानता
सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान
लिगक उ रदायी वजेट र लै ि क पिरक्षण
बाल बािलकाको हकिहत सं रक्षण सम्बन्धी
ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा,

३३

कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन, अनुसन्धान,
बालमैऽी शासकीय ूवन्ध र सेवा ूवाह, बाल
उ ार कोष व्यवःथापन र बाल सुधार तथा
पुनःथार्पना
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ूदे शःतरमा ज्ये
३४

नागिरक, अपा ता भएका व्यिक्त

र अशक्त, बाल बािलकाका र मिहला सम्बन्धी
कायर्ह को अनुगमन तथा मूल्या न

३५

समाजकल्याण र सं घसःथा सम्वन्धी कायर्ह को
अनुगमन तथा मूल्या न
युवासम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा योजना

3६

तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन, युवा वै ािनक
ूोत्साहन
खेलकूद सम्वन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा

३७

मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन, खेलकूद
तथा खेलकूद पूवार्धारको िवकास र ूव र्न

३८

३९

खेलकूद ूशासन र सं घसं ःथाको समन्वय र
िनयमन
राि य र ूादे िशक खेलकुद ूितयोिगता तथा
कायर्बम आयोजना र सहभािगता
लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गिरब, जे

४०

नागिरक लिक्षत

आवास सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा
र कायार्न्वयन
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सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून
४१

तथा मापदण्डको िनमार्ण तथा कायार्न्वयन, कोष
व्यवःथापन, िनयमन, राि य र ूादे िशक िनकाय
तथा सं घ सं ःथासँग सम्पकर्, समन्वय र सहकायर्
ूदे शिभऽ रोजगारी ूव र्न सम्बन्धी नीित, योजना,

४२

कायर्बम तथा मापदण्ड तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र
ःथानीय सरकारसं ग समन्वय

४३

िव सम्पदा सूचीमा परे का ःमारक र पुराताित्वक
महत्वका ःथल सम्बन्धी
भाषा, िलिप सं ःकृित, लिलतकला र धमर्को सं रक्षण

४४

र ूयोग सम्वन्धी ूादे िशक नीित, कानुन, मापदण्ड
तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
ऐितहािसक, धािमर्क, साँःकृितक एवं कला र वाःतु

४५

कलात्मक

ि कोणले महत्व बोकेका

ूादे िशकःतरका दरवारह को सं रक्षण, सम्भार,
अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवःथापन

4६

ूादे िशकःतरमा सं महालयको ःथापना, स ालन तथा
व्यवःथापन
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ूदे श ःतरका पुराताित्वक महत्वका ःथल,
ऐितहािसक र धािमर्क सां ःकृ ितक सम्पदा, ूािचन
ःमारक, सं म हालय, गढी,साँ ःकृ ितक धरोहर
४७

सम्वन्धी नीित, कानुन , मापदण्ड तथा योजना
तजुर्मा, कायार् न्वयन र िनयमन एवम् सं र क्षण,
सम्भार, अध्ययन, अनुस न्धान, उत्खनन तथा
पुन िनर्मार् ण

४८

४९

धमर्, परम्परा र गुठी अन्तगर्त चिलआएका िविभ
जाऽा, पवर्ह को स ालन र व्यवःथापन
सं ःकृितको िवकास सम्वन्धी नीित तथा कानुन
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

६. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय
िस.नं.

कायर्िजम्मेवारीह
व्यापार/बािणज्य र बजार ूितंपधार् सम्बन्धी

१

ूादे िशक नीित, कानुन, मापदण्ड तथा योजनाको
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन एवम् िनयमन र िसिन्डकेट तथा
काटिलङ िनयन्ऽण

२

ूादे िशक व्यापार सम्बन्धी पूवार्धार िनमार्ण, ूव र्न,
सहजीकरण, बजार अनुगमन, समन्वय, तथ्या
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ूणाली, बौि क सम्पि

सं रक्षण, अध्ययन तथा

अनुसन्धान र िनयमन
३
४

५

ढु वानी/पिरवहन ूणाली तथा काग व्यवःथापन
नेपाल सरकारको सहमितमा आिथर्क तथा
औ ोिगक िवषयका करारजन्य सम्झौता
व्यापािरक फमर्ह को दतार्¸ नवीकरण, खारे जी र
िनयमन
खानी तथा खनीज पदाथर्को अन्वेषण सम्बन्धी
ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा

६

तथा कायार्न्वयन र िनयमन एवम् पूवार्धार िवकास,
अनुसन्धान, सवक्षण, लगत सं कलन, अिभलेखा न,
अन्वेषण, उत्खनन, ूादे िशक ूयोगशालाको ःथापना
तथा स ालन र सं घसँग समन्वय

७

भौगिभर्क अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा
सम्बन्धी
कलकारखाना र औ ोिगकीकरण सम्वन्धी नीित,

८

कानुन, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन

९

उ ोग दतार्, अनुमित, नवीकरण एवम् खारे जी र
औ ोिगक िवकास तथा औ ोिगक व्यवसायको
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ूवधर्न र िनयमन

ूदे शःतरको उ ोग क्षेऽको भौितक पूवार्धार
१०

िवकास सम्वन्धी योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन तथा
औ ोिगक क्षेऽ र िवशेष आिथर्क क्षेऽको ःथापना,
स ालन र िवःतार

११

औ ोिगक वःतुको िनयार्त ूव र्न
सावर्जिनक सेवा, अत्यावँयक सेवा र वःतु आपूितर्

१२

सम्वन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन
उपभोक्ता हक अिधकार सं रक्षण तथा ूव र्न,

१३

उपभोक्ता जागरण कायर्बम तजुम
र् ा, कायार्न्वयन
तथा अनुगमन

१४

१५
१६

मूल्य र कालोबजारी तथा कृिऽम अभाव िनयन्ऽण
एवं िनयमन
सं घीय मापदण्ड अनुसार ः

ाण्डडर् वगीर्करण,

गुणःतर परीक्षण र िनयमन
उपभोक्ता अदालत गठन र स ालन
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अत्यावँयक वःतुह को ूादे िशक माग र आपूितर्
१७

सम्वन्धी सूचना सं कलन, िव ष
े ण, ूक्षेपण र आपूितर्
व्यवःथा, मौज्दातको व्यबःथा र आपूितर्मा
अन्तरूादे िशक र ःथानीय तहबीच समन्वय

१८

१९

लिक्षत क्षेऽ र वगर्का लािग वःतु र सेवामा
ूादे िशक अनुदान र िनयमन
करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी ूादे िशक नीित,
कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन
सं घसँगको समन्वयमा कम्पनी ःथापना सम्बन्धी

२०

नीित तथा कानून तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन, िनयमन
र कम्पनी ूशासन
दामासािहमा परे का उ ोग, व्यवसाियक कम्पनी

२१

तथा फमर् व्यवःथापन सम्बन्धी नीित कानून,
मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

२२
२३
२४

ूदे शःतरमा हािनकारक पदाथर्ह को िनयमन तथा
व्यवःथापन
ूदे शःतरमा इन्धनको गुणःतर अनुगमन
सं घीय कानुन बमोिजम क्यािसनो तथा िच ा दतार्,
अनुमित र िनयमन सम्बन्धी
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ूदे शिभऽका उ ोगह
२५

लघु उ ोगह

र साना, मझौला, घरे ल ु तथा

ःथापना र ूव र्न सम्बन्धमा नीित,

कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
२६

२७

२८

औ ोिगक तथा व्यापार ूदशर्नीको आयोजना तथा
व्यवःथापन
उ ोगमा ौममूलक ूिविध र ःवदे शी ौिमकको
उपयोग
ःवरोजगारका लािग उ मशीलता िवकास, ूिशक्षण,
सहुिलयत कजार् र व्यवसाय ूव र्न सहायता
ूादे िशक पयर्टन िवकासको नीित, कानून, मापदण्ड

२९

र योजना िनमार्ण, पूवार्धार िवकास, ूव र्न र
िनयमन

३०

पयर्टक ूहरी समन्वय
पयर्टकीय होटल, िरसोटर् , लज, शाभल तथा शे िक

३१

एजेन्सी, गाईड, र्यािफ्ट

आिदको दतार्, अनुमित,

नवीकरण र िनयमन
३२
३३

ूदे शःतरमा वन क्षेऽको नीित, कानुन, मापदण्ड
तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी
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िनयमन र अपराध िनयन्ऽण
३४

३५
३६

वन, वनःपित, वन्यजन्तु र जैिवक िविवधता सम्बन्धी
ूादे िशक सङ्महालय व्यवःथापन
ूदे शःतरमा सं रक्षण क्षेऽ र चरन क्षेऽको
व्यवःथापन
हा ीसार तथा िचिडयाखानाको व्यवःथापन
जिडबुटी खेती ूिविध ूवर् न, िवःतार तथा

३७

बजारीकरण सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा, तथा
कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन अनुसन्धान तथा
तथ्यांक सं कलन

३८

३९

वन तथा वातावरण सम्बन्धी िबषयमा ूािविधक
सूचना तथा सेवा ूबाह
वन अितबमण तथा वन डढे लो िनयन्ऽण तथा
रोकथाम सम्वन्धी नीित, समन्वय र सहयोग
ूदे शःतरका वनःपित उ ान तथा हवरीयमह को

४०

व्यवःथापन र वनःपित पिहचान तथा
अिभलेखीकरण सम्वन्धी नीित र व्यवःथापन

४१

ूदे शःतरमा जैिवक िविवधताको अध्ययन,
अनुसन्धान, व्यवःथपन, िनयमन, सं रक्षण एवम्

32

v08 !_ cltl/Qmf° ! k|b]z /fhkq efu @ ldlt @)&$.!!.!^
लाभांश बाँडफाँड

४२
४३
४४

४५
४६
४७

ूदे शःतरमा जलाधार सं रक्षण तथा जलउपयोग
नीित, ूिविध िवकास, व्यवःथापन
ूदे शिभऽ भूःखलन िनयन्ऽण
ूदे शःतरमा वातावरणीय सं रक्षण तथा ःवच्छता
सम्बन्धी ूिविध िवकास र व्यवःथापन
ूदे शःतरमा वातावरण सम्वन्धी नीित, कानुन,
मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
ूदे शःतरमा वातावरणीय सूचना ूणालीको ःथापना
ूदे शःतरमा वातावरणीय जोिखमका लािग तयारी
तथा उ ार
ूदे शःतरमा वातावरणीय ूयोगशालाको ःथापना,

४८

स ालन र व्यवःथापन तथा वातावरण मैऽी
शासकीय ूवन्ध।
ूदे शःतरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्विन तथा

४९

ु ीय लगायत ूदुषणको मापदण्ड िनधार्रण,
िब त
कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयन्ऽण
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५०

५१

५२

५३

५४

५५

५६

५७

५८

ूदे शःतरमा न्यून कावर्नमुखी तथा वातावरणमैऽी
िवकास ूिबया र हिरत क्षेऽ ूव र्न
ूदे शःतरमा वातावरणीय सं रक्षण क्षेऽ तथा
ूाकृितक सम्पदाको सं रक्षण र सम्व र्न
ूदे शिभऽ वातावरणीय क्षेऽको अध्ययन, अनुसन्धान,
क्षमता अिभबृि , वातावरणीय सुशासन तथा परीक्षण
भूपिरिध क्षेऽ तथा वन क्षेऽको पिहचान, बगीर्करण,
सं रक्षण र व्यवःथापन
सं रक्षण क्षेऽ पिहचान र व्यवःथापकीय प ित
िनधार्रण
अन्तरूदे शीय नदी उकास तथा सडक िकनार
वृक्षारोपण व्यवःथापन
वृक्षारोपणको लािग िदगो तथा गुणःतरीय बीउ
उत्पादन, बीउबगचा ःथापना र व्यवःथापन
ूदे शिभऽ वृक्षारोपण तथा सम्भार सम्वन्धी नीित,
कानुन तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
ूदे शिभऽ जिडबुिट तथा अन्य गैरका
सम्बन्धी व्यवःथापन
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५९

वन्यजन्तु र चराच ु

ी सम्वन्धी ूादे िशक नीित,

कानुन तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
ूदे शःतरमा िव ान ूिविधको िवकास तथा िवःतार,

६०

सो सम्बन्धी तथ्या

सं कलन, ूशोधन र सवक्षण र

जनशिक्त िवकास र उपयोग
६१

६२

वै ािनक अध्ययन अनुसन्धान एंव िव ान र
ूिविधको आिवंकार, उ यन र िवकास
िव ान सं महालय र प्लानेटोिरयमको ःथापना,
स ालन र व्यवःथापन
खानेपानी, ध्विन र हावाको गुणःतर अनुगमन तथा

63

लेखाजोखाको ढाँचा िनमार्ण एवं गुणःतरको
मापदण्ड िनधार्रण र कायार्न्वयन
ौिमक एवं ौिमकको सामािजक सुरक्षा तथा शे ड

64

युिनयन सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड र
िनयमन

65

66

ौमशिक्त, ौम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान
र ौमशिक्त योजना
औ ोिगक िववाद समाधान, ौम सम्बन्धमा सुधार
र न्याियक िन पण
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६७
6८

रोजगार ूव र्न सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून
तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
कायर्ःथल सुरक्षा, कारखाना िनरीक्षण तथा िनयमन
७. भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय

िस.नं.

कायर्िजम्मेवारीह
कृिष, पशु िवकास तथा खा

१

पोषण सम्बन्धी

ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन

२

३

४

५

६

कृिष तथा पशुपंछीजन्य रोग, िकरा एवं महामारी
िनयन्ऽण
कृिष औ ोिगकीकरण र पशुपन्छी उ ोग
व्यवसायको िवकास तथा ूब र्न
कृिष तथा पशु यािन्ऽकीकरण र उ त औजार
िवकास तथा िवःतार
कृिष तथा पशुरोग िनदान ूयोगशाला व्यवःथापन
र िनयमन
कृिषउपज, कृिषजन्य बःतु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य
पदाथर् र पशु उत्पादन साममी तथा िबउिबजन
एवम् न

सम्बन्धी सेवा र ूिविधको गुणःतर
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िनधार्रण, सम्ब ता िनधार्रण, ःतरीयकरण,
ूमाणीकरण र िनयमन

७

ूादे िशक खा
सम्ूभ ुता र खा

सुरक्षा, खा

अिधकार, खा

गुणःतर

कृिष तथा पशुपन्छी एवं खा
८

अध्ययन, अनुसन्धान एवम् िवकास तथा ूव र्न,
तथ्या

९

१०
११
१२

१३

१४

ूिविध सम्वन्धी

ूणालीको व्यवःथापन र ॐोत सं रक्षण

कृिष मल, िबऊ र िबषादी आपूितर् व्यवःथा र
िनयमन
कृिष ूसार, कृषक तािलम तथा क्षमता िवकास र
सशिक्तकरण
कृिषउपजको न्यूनतम समथर्न मूल्य कायार्न्वयन
कृिष तथा पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी नीित तथा
योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन
कृिष बजार, पूवार्धार र कृिषफामर् केन्िह को
िवकास, िवःतार तथा स ालन
राि य नीित र मापदण्ड बमोिजम पाराभेटको दतार्,
अनुमित, नवीकरण, खारे जी र िनयमन
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१५

१६

सामुिहक खेती तथा कृिष करार खेतीको
कायार्न्वयन र ूब र्न
चरन तथा खकर् सम्बन्धी ूादे िशक नीित तथा
कानून तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
कृिषजन्य र पशुपन्छीजन्य औषिध, िबषािद र सूआम
पोषणतत्वयुक्त बःतुको उपयोग र व्यवःथापन

१७

सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्ड
तजुम
र् ा र कायार्न्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र
िबबी िवतरणको अनुमित, अनुगमन र िनयमन
भूिम व्यवःथापन, भूिम ूशासन र जग्गा नापजाँच,

१८

भूिमसुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी
ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्डको तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन

१९

िनजी, सरकारी तथा सावर्जिनक जग्गाको ूादे िशक
अिभलेख व्यवःथापन
जग्गादतार्, रिज ेशन, जग्गाधनी ूमाण पुजार्, दािखल

२०

खारे ज, ःवािमत्व हःतान्तरण सम्बन्धी नीित तथा
मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

२१

सं घीय सरकारबाट ूा

हुने नक्सा, भौगोिलक

सूचना र अिभलेख तथा ूदे शिभऽको नापनक्सा र
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अिभलेखको व्यवःथापन

२२

२३

नाप नक्साका िनयन्ऽण िवन्दुह को स ाल
ःथापना
बमब

िक ा नापी र भूिम लगत सम्वन्धी

मापदण्ड र कायार्न्वयन
भूिमिहन सुकुम्वासी, दिलत, मुक्त कमैया, हिलया,

२४

हरवा चरवा आिद वगर्को बसोबास, जीिवकोपाजर्न र
पुनःःथापना सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून,
मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

२५

२६

सरकारी जग्गा भाडामा िदने सम्बन्धी नीित, कानून
तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
सुरिक्षत बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी
नीित कायार्न्वयन
गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवःथापन सम्बन्धी नीित,
कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र

२७

िनयमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको सं रक्षण,
अिभलेख व्यवःथापन र सं घीय तथा ःथानीय
तहसँग समन्वय
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गिरवी िनवारण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून,
मापदण्ड एवम् योजनाको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
२८

िनयमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सवक्षण, सूचना
सं कलन, गिरब घरपिरवार पिहचान, सामािजक
सुरक्षा र सं रक्षण
सहकारी सं ःथा, सहकारी सं घ तथा सहकारी बक

२९

सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा मापदण्डको
तजुम
र् ा र कायार्न्वयन, स ालन अनुमित, िनयमन,
तथ्या

३०

३१

३२

व्यवःथापन र अध्ययन अनुसन्धान

सहकारी बचत तथा ऋण पिरचालन सम्बन्धी
ूादे िशक मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन
सहकारी सम्बन्धमा सं घीय, अन्तरूादे िशक र
ँ समन्वय र सहकायर्
ःथानीय तहका सं घ सं ःथासग
सहकारी क्षेऽको िवकास तथा ूव र्न, क्षमता
अिभवृि

र पिरचालन

आज्ञाले,
रमेश प्रसाद िशवाकोटी
प्रदे श सरकारको सिचव
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