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आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालयको ला�ग प�हचान ग�रएका  नया ँबनाउने कानूनको �ववरण 

�.सं. तजु�मा गनु�पन� कानूनको �बषय काय��वभाजन 

�नयमावल�को �स.नं. 

�ाथ�म

कता 

�म 

१ �देश �हर� सेवा स�ब�धी कानून ( सामदुा�यक �हर� संचालन 

स�ब�धी �यव�था र मापद�ड, �देश अनसु�धान �यरुो समेत ) 

 ३, ४, ११,  2 

२ �देश �शासन स�ब�धी कानून ( �थानीय �शासन स�ालन समेत ) १, २, ३, ५, 

१९,२२ 

2 

३ �ादेिशक कारागार सरु�ा तथा �हरासतको �यव�थापन  स�ब�धी 

कानून 

१०,  2 

४ रे�डयो  ,एफ.एम् ,टे�ल�भजन �यव�थापन तथा संचालन स�ब�धी 

काय��व�ध  

 

२९,  1 

५ चलिच� (�नमा�ण  ,हल संचालन तथा �द�शन अनमु�त र �नयमन ) 

काय��व�ध कानून 

 

४१ 1 

६ सूचनाको हक स�ब�धी �देिशक कानून  

 

४० 1 

७ अनलाईन �म�डया र अ�य ��व�धमा आधा�रत संचार मा�यमको 

संचालन एवं �नयमन स�ब�धी काय��व�ध  

 

३० 1 

८ �देश�तरका इ�टरनेट सेवाको दता�  ,अनमु�त ,न�वकरण र �नयमन 

स�ब�धी कानून । 

३३ 1 

९ छापाखाना तथा �शारण स�ब�धी कानून (�देश�तर�य �से रिज�ार 

समेत)    

३५, ३६, ३८,  1 

१० केबल �वतरणको इजाजत, न�वकरण र �नयमन स�ब�धी कानून  ३९ 1 

११ गनुासो र �ववाद वयव�थापन )काया�व ि◌�ध  (कानून  १५ 2 

१२ ज�गा अ�ध�हण तथा स�पि� �ा�� स�ब�धी कानून  २१ 2 

१३ पा�रवा�रक मा�मला स�ब�धी कानून २३ 2 

१४ �वप� �यव�थापन स�ब�धी कानून २४ 1 

१५ उपा�ध, स�मान तथा �वभषूण �सफा�रश स�ब�धी मापद�ड  २५ 1 

१६ अपराध तथा यातना पी�डतको पनु:�थापना र ��तपू�त� स�ब�धी 

कानून 

१८ 2 

१७ �देश�तरको सूचना ��व�ध पाक� को �यव�थापन स�ब�धी कानून ३१ 1 
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म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको काय�लयकोला�ग प�हचान गर�एका नया ँबनाउने कानूनको �ववरण 

�.सं. तजु�मा गनु�पन� कानूनको �बषय नेपालको सं�वधान/ 

काय��वभाजन 

�नयमावल�(�स.न.) 

�ाथ�म

कता 

�म 

१ �थानीय �तरका �या�यक �नकाय �थापना र संचालन स�बि�ध �देश कानून । धारा १२७ १ 

२ एक �देशले अक� �देशको बा�स�दालाई समान सरु�ा  ,�यवहार र स�ुवधा 

उपल�ध गराउने स�ब�धी �देश कानून । 

धारा २३३(३) २ 

३ म�ुय �याय�धव�ाको काम  ,कत��य ,अ�धकार तथा सेवाका अ�य शत� स�ब�धी 

�देश कानून । 

धारा १६०(७) १ 

४ �देश  ,गाउँपा�लका वा नगरपा�लका �वचको �ववाद समाधान गन� ���या र 

काय��व�ध स�ब�धी �देश कानून  । 

 

धारा २३५(३) २ 

५ �देश लोकसेवा आयोगको गठन  ,काम कत�वय र अ�धकार स�ब�धी �देश 

कानून ।  

धारा २४४(२), �स.न. 

१२ 

1 

६ �देश �शासन संचालन स�ब�धमा सरकार� सेवाको गठन र संचालन स�ब�धी 

�देश कानून । 

धारा २८५(३), �स.न.  

१९, २० 

1 

७ �देश �नजामती तथा अ�य सरकार� कम�चार� क�याण र अवकाश �यव�थापन 

। 

 1 

८ �देश म��ालयको सम�वय ,सपु�रवे�ण  ,अनगुमन तथा मू�या�न र �नय��ण 

स�बि�ध �नद� िशका )मि��प�रषदको  �नण�य काया��वयन र अनगुमन समेत( 

काय��वभाजन 

�नयमाव�ल- �स.न.  ६ 

1 

९ कम�चार� �मता �वकास स�ब�धी कानून । �स.न. १८ 1 

१० �देश�तरका ता�लम नी�त र मापद�ड । �स.न. २१ 1 

१२ �देश �नजामती �कताबखाना �थपना स�ब�धी कानून । �स.न. १९ 1 

१२ �देश�तरमा साव�ज�नस सेवा �वतरणको �यनुतम मापद�ड �नधा�रण । �स.न. २२ 1 

१३ �वप� �यव�थापन स�ब�धी कानून गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चार� र 

काया�लयको �यव�थापन स�ब�धी कानून । 

�स.न. २३ 1 

१४ �ादेिशक अ�तर सरकार� सेवा सम�वय  ,अ�तस��ब�ध र साझेदार�  स�ब�धी 

कानून । 

�स.न. १५ 2 

१५ संघीय सरकारको �वीकृती बमोिजम ��प�ीय वा बहपु�ीय �तरमा भएका 

सि�ध  ,स�झौता वा सहम�त  काया��वयन स�ब�धी कानून । 

�स.न. १३ 2 

१६ �देश�तरका आयोग तथा �नकायह�को गठन एवं स�ालन र पदा�धकार�ह�को 

�नयिु� एवं सेवा स�ुवधा स�ब�धी कानून । 

�स.न. १६ 2 
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उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालयका ला�ग प�हचान ग�रएका नया ँबनाउने कानूनको �ववरण 

   

�.सं. कानूनको �बषय काय� �बभाजन �नयमावल�को 

�स.नं. 

�ाथ�मकता �म 

१ वन स�ब�धी कानून ३२ देिख ४३ र ५२ देिख 

५९ 

१ 

२ �यापार, �यवसाय, �यापा�रक फम�ह�को 

दता�, �नवकरण, खारेजी र �नयमन स�ब�धी 

कानून 

२०, २५, २६, २७, २८ १ 

३ खानी अ�वेषण तथा �यव�थापन स�ब�धी 

कानून 

६, ७ 2 

४ औधो�गक �यवसाय स�ब�धी कानून ८, ९, १०,११ १ 

५ वातावरण संर�ण स�ब�धी कानून २२, २३, ४४, ४५, ४६ १ 

६ व�त ु तथा सेवा आपू�त� र उपभो�ा �हत 

संर�ण स�ब�धी कानून 

१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८ २ 

७ करार, साझेदार� र एजे�सी तथा दामासाह� 

स�ब�धी कानून 

१९, २१ २ 

९ पय�टन स�ब�धी कानून २९,३०,३१ २ 

१० अ�याव�यक सेवा स�ब�धी कानून  

(छाता कानून) 

 २ 

११ रोजगार �व��न स�ब�धी कानून ६४,६५,६६,६७,६८ ३ 

१२ �व�ान ��व�ध स�ब�धी कानून ६०,६१,६२ ३ 

१३ ढंुगा, �ग�ी, बालवुा संकलन ���या 

स�ब�धी काय��व�ध 

 १ 
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आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालयको ला�ग प�हचान ग�रएका नया ँबनाउने कानूनको �ववरण 

 

�.सं. तजु�मा गनु� पन� कानून काय��वभाजन �नयमावल�को 

�स.नं. 

�ाथ�मकता �म 

१ �देश �व�नयोजन �वधेयक (चाल ुआ.ब.)  १, 2, 12 १ 

२ �देश �व�नयोजन �वधेयक (आगामी आ.ब.)  १, २, १२ १ 

३ �देश आकि�मक कोष कानून  १ 

४ �देश कर/गैरकर राज� उठाउन ेकानून   ८, १७ १ 

५ �देश साव�ज�नक ख�रद स�ब�धी कानून ९ २ 

६ �देश ऋण तथा  जमानत  स�ब�धी कानून  १२ १ 

७ �देश आ�थ�क कानून  १ 

८ �देश �वभा�य कोष स�ब�धी कानून  (�थानीय सरकार स�ालन 

ऐनको दफा ६४) 

 

९ �थानीय तहलाइ उपल�ध गराइने समानीकरण अनदुान 

स�ब�धी कानून  

७  

१० �ाकृ�तक �ोतको करको दर �नधा�रण स�ब�धी  

काय��व�ध  

१८  

११ �देश सरकारको अनदुान स�ब�धी कानून   

१२ �देशको अनगुमन, मू�याकंन काय��व�ध/�द�दश�न   

१३ राज� चहुावट �नय��ण स�ब�धी �देश �तरको नी�त 

र कानून  

१९ २ 

१४ व�क तथा �वि�य सं�था स�ब�धी कानून  २२ २ 

१५ साव�ज�नक, �नजी र सहकार� एवं साव�ज�नक, �नजी र 

साझेदार� नी�त  

२४ १ 

१६ आगामी आ.व. को ला�ग MTEF काय��व�ध  १ 

१७ आ�थ�क काय��व�ध �नयमावल�  ५, ६, ११, १३, १६  

१८ �देश �व� ह�ता�तरण  स�ब�धी कानून ३, ७ ,१०, १५  

१९ वैदेिशक सहयोग र ऋण स�ब�धी कानून/नी�त  ४ २ 

२० काय�स�ालन �नद� िशका(बजेट खच�)  १ 

२१ बजेट �द�दश�न  १२ १ 

२२ �देश सि�तकोष स�ालन �नद� िशका  १४ १ 

२३ त��या�  स�ब�धी कानून २१ २ 

२४ साव�ज�नक सं�थान तथा ��त�ान स�ब�धी कानून २३ ३ 
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भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालयको ला�ग प�हचान ग�रएका नया ँकानूनको �ववरण 

 

 

�.सं तजु�मा गनु� पन� कानूनको �वषय  काय��वभाजन �नयमावल�को 

�स.नं. 

�ाथ�मकता 

�म 

१  उजा� तथा �व�तु स�ब�धी कानून  

(उ�पादन, �सारण, �वतरण, र �व�तु सेवा �नयमन) 

 

 

१, २, ३ २ 

२ जल उपयोग तथा नद� �यव�थापन  स�ब�धी कानून 

(जलाधार संर�ण, �सचाई, नद� तथा खोला �नय��ण, 

खानेपानी स�ब�धी, नद� उकास) 

 

१ देिख ८ २ 

३  गणु�तर एवं �योगशालाह� स�ब�धी छाता कानून 

 

९ ३ 

४  यातायात  स�ब�धी कानून 

सडक, सवार� साधन, यातायात �यव�थापन, �ट अनमु�त, 

मापद�ड र भाडा दर �नधा�रण, सडक मापद�ड, सबैखाले 

यातायात स�ब�धी �वषय(र�ज ुमाग�, रेल, जल) यातायात 

सरु�ा र सवार� �दषुण स�ब�धी 

 

१० देिख १६ १ 

५  �देश�तरमा सरकार� काया�लयह�को भौ�तक �यव�थापन 

र �नमा�ण स�ब�धी कानून 

 

१७, १८ २ 

६ ज�गा तथा आवास �यव�थापन ऐन 

- भवन सं�हता, मापद�ड, सरुि�त वसोवास, वि�त 

ए�ककरण, ए�ककृत वि�त �वकास, ज�गा ए�ककरण 

(Land Polling),  घर ए�ककरण(House Polling) 

 

१९ देिख २३ १ 

७ खानेपानी �यव�थापन,सरसफाई तथा �दषुण �नय��ण ऐन 

- ब�न �तर�य, घरेल ु�तर�य, काया�लय, ��त�ान �तरको 

सरसफाई, Recycle, Reuse, Renew, �वनी, धुँवा, 

हावा, पानी, माटो, vehicle  finer centre 

 

२४, २५, २६ २ 



 

6 

 

भ�ूम �यव�था ,कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको ल�ग प�हचान ग�रएका नया ँकानूनको �ववरण 

�स .नं.  तजु�मा गनु�पन� कानूनको �वषय काय� �वभाजन �नयमावल�को 

�स .नं.  

�ाथ�मकता 

�म 

१. भ�ूम �यव�था स�ब�धी कानून १८ देिख २६ १ 

२. गठु� तथा गठु� ज�गा �यव�था स�ब�धी 

कानून 

२७ २ 

३. खा�  ,पोषण तथा खा� स��भतूा स�ब�धी 

कानून 

१  ,७ ,८  १ 

४. ग�रबी �नवारण स�ब�धी कानून २८ २ 

५. पशपंु�ी औषधी  ,जै�वक,क�टनाशक तथा 

�वषाद� स�ब�धी कानून 

२  ,१७  २ 

६. दाना पदाथ� स�ब�धी कानून १ २ 

७. पश ुसेवा स�ब�धी कानून २  ,६ ,१४  १ 

८. बीउ बीजन तथा �व�वा संर�ण स�ब�धी 

कानून 

६ २ 

९. सहकार� स�ब�धी कानून २९  ,३० ,३१ ,३२  १ 

१० . कृ�ष तथा पशजु�य उ�पादनको 

�यवसायीकरण स�ब�धी कानून )मास ुजाँच 

समेत (  

३  ,४ ,१० ,११ ,१२ ,१३ ,

१५ 

२ 

११. �ांगा�रक तथा रासाय�नक मलखाद स�ब�धी 

कानून 

९ २ 

१२. चरण तथा खक�  नी�त  २ 

१३. �ादेिशक द�ुध �वकास बोड� स�ब�धी कानून  १ 
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सामािजक �वकास म��ालयको ला�ग प�हचान ग�रएका नया ँबनाउने कानूनको �ववरण 

   

�.सं. कानूनको �बषय काय� �बभाजन �नयमावल�को 

�स.नं. 

�ाथ�मकता �म 

१ म�हलाको स�व�धी �देश कानून २९,३०,३१,३२ १ 

२ बालबा�लकाको हक�हत स�व�धी �देश कानून ३३,३४ १ 

3 खेलकुद तथा यवुा स�व�धी कानून ३६, ३७, ३८, ३९ १ 

4 िश�ा तथा �व��व�ालय स�ब�धी कानून १, २, ४, ५, ६, ७, ८  १ 

5 �देश�तरका परुाताि�वक मह�वका �थल, 
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