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�देश सरकार (काय� �वभाजन) �नयमावल�, २०७४ 

�देश नं. 3 

नेपालको सं�वधानको धारा 174 को उपधारा (१) ले �दएको अ�धकार �योग गर� �देश 

मि��प�रष�ले �देश सरकारको काय�  �वभाजनका ला�ग देहायका �नयमह� बनाएको छ। 

१.  संि�� नाम र �ार�भः (१) यी �नयमह�को नाम "�देश सरकार, �देश नं.3 (काय� �वभाजन) 

�नयमावल�, २०७4" रहेको छ। 

(२) यो �नयमावल� त�ु�त �ार�भ हनेुछ। 

२.  प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नयमावल�मा,- 

(क)  "म��ालय"  भ�ाले �देश सरकारका म��ालय स�झन ु पछ� र सो श�दले म�ुयम��ी तथा 

मि��प�रष�को काया�लय समेतलाई जनाउँछ। 

(ख)  "म��ी" भ�ाले म�ुयम��ी र म��ीलाई स�झनपुछ� र सो श�दले �वत�� �पमा म��ालयको 

काय�भार स�हा�ने रा�यम��ी समेतलाई जनाउँछ। 

(ग) “�देश” भ�ाले �देश नं.३ लाई जनाउँछ । 

३.  म��ालयः  �देशमा अनसूुची-१ मा उ�लेख भए बमोिजम म��ालय रहने छन।् 

४.  काय�स�पादनः �देश सरकारको काय�स�पादन �नयम ३ मा उ�लेख भए बमोिजमका म��ालयह�वाट 

हनेुछ। 

५.  काय��वभाजनः (१) म��ालयबाट स�पादन हनेु काय�को �वभाजन अनसूुची - २ मा उ�लेख भए बमोिजम 

हनेुछ। 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न �देश मि��प�रष�ले �देश राजप�मा 

सूचना �काशन गर� कुनै म��ालयको काममा हेरफेर गन� स�नेछ। 

(३) म�ुयम��ीले कुनै म��ीलाई एक वा एक भ�दा बढ� म��ालयको काय�भार स�ुपन स�नेछ। 

(४) म�ुयम��ीले कुनै म��ालयलाई तो�कएको काम म�ये केह� काम आफ� ले वा स�बि�धत 

म��ीको �सफा�रसमा अक� कुनै म��ीले हेन� गर� तो�न स�नेछ। 

तर स�बि�धत म��ी �देशमा नरहेको अव�थामा �नजको काम कुनै म��ीले वा आफैले हेन� 

गर� तो�न �य�तो �सफा�रस आव�यक पन� छैन। 

६.  म��ीको िज�मेवार�ः �नयम ५ बमोिजम आफूलाई तो�कएको काय� स�पादन गन� वा गराउने 

िज�मेवार� र काय�स�पादन भए नभएको �वषयमा वहन गन� उ�रदा�य�व स�बि�धत म��ीको हनेुछ 

। 
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७.  अनसूुचीमा  हेरफेरः �देश मि��प�रष�ले �देश राजप�मा सूचना �काशन गर� अनसूुचीमा आव�यक 

हेरफेर गन� स�नेछ। 
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अनसूुची १ 

�देशमा रहने म��ालयह� 

 

�.सं. म��ालयको नाम 

१. म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय 

२. आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय 

३. आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय 

४. भौ�तक पूवा�धार �वकास म��ालय 

५. सामािजक �वकास म��ालय 

६. उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय 

७. भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 
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अनसूुची २ 

�देशमा रहने म��ालयह�को काय� िज�मेवार� 

 

१. म�ुयम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय 

�स.नं. काय� िज�मेवार�ह� 

१ �देश मि��प�रषद तथा म�ुयम��ीको काया�लय स�व�धी 

२ �देश �भ�को शासन �यव�थाको सामा�य �नद�शन, �नय��ण र स�ालन 

३ �देश सरकारको काय��वभाजन तथा काय�स�ालन 

४ �देश सरकारको नी�त तजु�मा, �वीकृ�त, काया��वयन, अनगुमन र मू�या�न 

५ �देश सरकारको काय�स�पादन �नयमावल� तजु�मा र काया��वयन 

६ �देश म��ालयह�को काय�को सम�वय, सपु�रवे�ण, अनगुमन तथा मू�या�न र �नय��ण 

७ �देश मि��प�रष�का �नण�यको काया��वयन र अनगुमन 

८ �देश मि��प�रषदमा पेश हनेु �नयम र आदेशको तजु�मा, �वीकृ�त तथा �माणीकरण 

९ �देश�भ�को राजनी�तक, आ�थ�क, सामािजक, शाि�त स�ुयव�था एवं �शास�नक ग�त�व�धह�को 

अ�ाव�धक जानकार� र स�बोधन 

१० मानव अ�धकारको संर�ण र �व��न 

११ सशुासन, ��ाचार �नय��ण र �शासन सधुार 

१२ संवैधा�नक �नकाय तथा आयोग, �देश लोक सेवा आयोग र अ�य संघीय तथा �ादेिशक 

आयोगसंगको स�पक�  र सम�वय 

१३ संघीय सरकारको �वीकृ�त बमोिजम ��प�ीय वा बहपु�ीय �तरमा भएका सि�ध, स�झौता वा 

सहम�त काया��वयन 

१४ �देश �मखुको  स�पक�  स�व�धी �वषय (��तवेदन समेत) 

१५ अ�तर�देश प�रष�   र संघ तथा अ�य �देश र �थानीय तहसंगको सम�वय र अ�तरस�व�ध 
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१६ �देश�तरका आयोग तथा �नकायह�को गठन एवम ्स�ालन र पदा�धकार�ह�को �नयिु� 

एवम ्सेवा, स�ुवधा स�ब�धी नी�त तथा कानूनको तजु�मा र काया��वयन 

१७ �नवा�चन काय�मा सहयोग र सम�वय 

१८ �देश�तर�य मानव संशाधन �वकास योजना तजु�मा र काया��वयन 

१९ �देश �नजामती सेवा र अ�य �देश सरकार� सेवा स�ालन स�ब�धी नी�त, कानून तथा 

मापद�ड तजु�मा एवम ्काया��वयन र अ�भलेख �यव�थापन 

२० �देश�तरका सरकार� �नकायको संगठन तथा �यव�थापन सभ��ण र �यव�थापन पर��ण  

२१ �देश�तर�य ताल�म नी�त तथा मापद�ड �नधा�रण र �तर�करण तथा रा��य र �देश�तरका 

ता�लम के��सँगको स�पक�  एवं सम�वय 

२२ �देश�तरमा साव�ज�नक सेवा �वतरणको �यूनतम मापद�ड �नधा�रण र सेवा�ाह� स�त�ु�  तथा 

सेवा �वाहको अनगुमन 

२३ गाउँपा�लका र नगरपा�लकाको कम�चार� र काया�लयको �यव�था स�ब�धी कानून तजु�मा 

२. आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय 

�स.नं. काय� िज�मेवार�ह� 

१ �देश शाि�त सरु�ा र स�ुयव�था स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड र योजना तजु�मा तथा 

काया��वयन, �नयमन, सूचना संकलन, मू�या�न र ��तवेदन तथा संघसंगको सम�वय र 

सहकाय� 

२ अ�त�विश� �यि�, मह�वपूण� भौ�तक संरचना, संवेदनशील साव�ज�नक �थल तथा समारोहको 

सरु�ा 

३ संघीय र �देश सरु�ा �नकायसंगको स�पक� , स�ब�ध, सूचना आदान �दान र सम�वय 

४ संघीय कानून बमोिजम �देश �हर� संचालन, �यव�थापन र �नयमन 

५ �देश �भ�को अपराध अनसु�धान, सूचना संकलन, रोकथाम, �नय��ण तथा सम�वय 

६ कानून, �याय तथा �देश सभा मा�मला स�व�धी 

७ �देशसभामा पेश हनेु �बधेयक तजु�मा र �माणीकरण स�व�धी 



 

6 

 

८ अ�तरा���य सीमा �े�मा हनेु अपराध र ग�त�व�धको सूचना संकलन, �व�षेण र उपयोग तथा 

अ�तरा���य सीमा सरु�ामा सहयोग 

९ आधारभतू मानव अ�धकारको संर�ण, नाग�रक �वत��ताको र�ा तथा �ब��नमा सहयोग 

१० �ादेिशक कारागार तथा �हरासतको �यव�थापन र सरु�ा, थनुवुा तथा कैद�ह�को मानव 

अ�धकारको संर�ण र एक �देशबाट अक� �देशमा अ�भय�ु, थनुवुा वा कैद�को 

�थाना�तरण स�ब�धी 

११ सामदुा�यक �हर� 

१२ �देश�भ�को सडक सरु�ा तथा �ा�फक �यव�थापन र यातायात �े�को �सि�डकेट तथा 

काट� �ल� �नय��ण 

१३ �देश�भ� �या�यक र अध� �या�यक �नकायले गरेका फैसला काया��वयन 

१४ �देश�भ�का गैरसरकार� संघ, सं�थाह�को अ�भलेख र सम�वय 

१५ गनुासो र �ववाद �यव�थापन 

१६ संघीय मापद�ड बमोिजम हातह�तयार, खरखजाना तथा �व�फोटक पदाथ�को �नयमन 

१७ फौजदार� काय��व�ध कानूनको काया��वयन 

१८ अपराध तथा यातना पी�डतको पनु�था�पना र ��तपू�त� 

१९ �नवारक नजरब�द र �थानहद स�ब�धी 

२० अ�तर�देश सरु�ा स�ब�ध 

२१ सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा अ�ध�हण तथा स�पि� �ा�� स�ब�धी �ादेिशक नी�त तथा 

काननु तजु�मा, काया��वयन र �नयमन तथा ज�गा �ववाद समाधान 

२२ �थानीय �शासनको स�चालन, �यव�थापन र सम�वय 

२३ पा�रवा�रक मा�मला (�ववाह, स�पि� ह�ता�तरण, स�ब�ध �व�छेद, टुहरुा, धम�प�ु, धम�प�ुी 

उ�रा�धकार र संय�ु प�रवार) स�ब�धी नी�त, कानून र मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र 

�नयमन 
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२४ �वपद �यव�थापन, जोिखम �यूनीकरण र �वप� ��तकाय�, �ादेिशक �वप� कोष �थापना र 

संचालन, �थानीय �वप� कोषमा सहयोग, �वप�  त�या� �यव�थापन र अ�ययन तथा 

अनसु�धान, �वप� जोिखम �े� न�शांकन र ब�ती �थाना�तरण स�ब�धी �ादेिशक नी�त, 

कानून, मापद�ड र योजना तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

२५ उपा�ध,स�मान तथा �वभषूणको �सफा�रस स�ब�धी 

२६ �देश�तरमा साव�ज�नक समारोह, �बदा, उ�सव, उद� आ�दको �यव�थापन 

२७ �देश�तरमा �दगो शाि�त �यव�थापन तथा ��दबाट पी�डत तथा �व�था�पत �यि�को 

पनु�थापन स�व�धी 

२८ स�य�न�पण तथा मेल�मलाप र वेप�ा पा�रएका �यि� स�व�धी 

२९ �देश�तरको �व�तुीय संचार मा�यम संचालन (रे�डयो, एफ.एम. तथा टे�ल�भजन समेत) 

स�ब�धी नी�त, कानून र मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र �नयमन तथा अनमु�त, इजाजत र 

नवीकरण 

३० �देश�तरमा तारय�ु र तारर�हत �ोड�या�ड पूवा�धारको �वकास, �यव�थापन र �नयमन 

३१ �देश�तरमा सूचना ��व�धको �वध�न, सूचना ��व�ध पाक� को �नमा�ण, स�ालन र �नयमन 

३२ �देश �भ� टे�लसे�टर संचालन, �यव�थापन र �नयमन 

३३ �देश�तरका इ�टरनटे सेवा र अनलाइन तथा अ�य ��व�धमा आधा�रत संचार मा�यमको 

दता�, अ�भलेख, अनमु�त, न�वकरण, अनगुमन र �नयमन 

३४ साइवर सरु�ा अनगुमन 

३५ छापासंचार मा�यमको दता�, अनमु�त, आचार सं�हता �नधा�रण र अनगुमन, अ�भलेखा�न, 

बग�करण, स�ालन र �नयमन 

३६ �से सूचना �वाह, सूचना साम�ीको उ�पादन, �काशन र �वतरण 

३७ �मजी�व स�ारकम�ह�को �यूनतम पा�र��मक अनगुमन 

३८ �देश�तर�य �से रिज�ार स�ब�धी 

३९ केबलु �वतरणको इजाजत, नवीकरण र �नयमन 
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४० सूचनाको हक स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा मापद�ड तजु�मा र काया��वयन 

४१ चलिच� �नमा�ण, हल संचालन तथा �दश�न अनमु�त र �नयमन 

42 �देश सरकारले गनु� पन� तर कुनै म��ालयलाई नतो�कएको काय� 

३. आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय 

�स.नं. काय�  िज�मेवार�ह� 

१ �देशको आ�थ�क अव�थाको �व�षेण तथा आ�थ�क नी�तको तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

२ �देश�तरको आ�थ�क �ोतको बाँडफाँड, लगानी ��ेपण र �व�ीय �यव�थापन 

३ �ादेिशक �व� स�तलुन स�ब�धी नी�त तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

४ संघको �वीकृ�तमा वैदेिशक सहयोग, वैदेिशक ऋण र अनदुान �ा��, उपयोग, लेखा�न र 

��तवेदन 

५ �देशि�थत सरकार� स�पि�को एक�कृत �ववरण र सरकार� वाँक� रकमको लगत तथा 

असलुउपर 

६ �देश�तर�य �वकास नी�त, �ाथ�मकता, आव�धक तथा �े�गत योजना र वा�ष�क �वकास 

काय��मको तजु�मा, काया��वयन र अनगुमन तथा मू�या�न 

७ रा��य तथा अ�तर �देश �वकास आयोजनाको सम�वय र सशत� अनदुानको सदपुयोग 

८ �देश राज� स�ब�धी नी�त तथा काननुको तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

९ �देश साव�ज�नक खच� स�ब�धी नी�तको तजु�मा, काया��वयन र �नयमन तथा �थानीय तह 

अनदुान 

१० संघीय नी�त अन�ुप सह�व�ीयकरण 

११ �देश आ�थ�क काय��व�ध स�व�धी नी�त तथा कानूनको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

१२ �देश �व�नयोजन ऐन तथा �देशको बजेट तजु�मा, काया��वयन, �नयमन र आ�थ�क अनशुासन 

१३ �देश संिचत कोषको संचालन तथा �यव�थापन र �देश लेखा �नय��ण एवम ्�यव�थापन 

१४ �देश परुक अनमुान तथा पे�क� खच� र �देश आकि�मक कोष स�व�धी 



 

9 

 

१५ �देश सरकार� लगानी र लाभांशको लेखा �यव�थापन 

१६ �देशगत �व�नयोजन, राज�व, धरौट�, काय�संचालन कोष र अ�य सरकार� कोष तथा 

स�पि�को एक�कृत �ववरण र लेखा पर��ण 

१७ घरज�गा रिज�ेशन श�ुक, सवार� साधन कर, मनोर�न कर, �व�ापन कर, पय�टन श�ुक, कृ�ष 

आयमा कर, सेवा श�ुक, द�तरु र द�ड ज�रवाना संकलन, बाँडफाँड र उपयोग स�ब�धी नी�त 

तथा कानून तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

१८ संघीय काननु अनसुार �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� रोय�ट� र श�ुक संकलन, �नयमन र 

ह�ता�तरण 

१९ राज� चहुावट �नय��ण स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र 

�नयमन 

२० संघसंगको अ�तरसरकार� �व�ीय स�पक� , स�ब�ध र सहकाय� 

२१ त�या�, सूचना �णाल� तथा अ�भलेख �यव�थापन स�ब�धमा �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड 

एवम ्योजना तजु�मा, काया��वयन र �नयमन तथा संघ र �थानीय तहसँग सहयोग, सम�वय र 

सहकाय� 

२२ बीमा र बीमा �यवसायको संचालन, �यव�थापन, �व��न तथा �व�तार र �नयमन 

२३ �देश�तरका साव�ज�नक सं�थान, �व�ीय सं�था, स�म�त, ��त�ान तथा क�पनी आ�दको 

स�ालन, �यव�थापन, सधुार र �नयमन 

२४ आ�थ�क �वकासमा �नजी, सहकार� तथा गैरसरकार� �े�संगको सम�वय र सहकाय� 

४. भौ�तक पवूा�धार �वकास म��ालय 

�स.नं. काय� िज�मेवार�ह� 

१ �देश�तरको उजा�, �व�तु, �संचाई, खानेपानी, जल उ�प� �कोप (नद� तथा प�हरो) 

�यव�थापन स�व�धी अ�ययन अनसु�धान, नी�त, काननु, मापद�ड, ग�ुयोजना, योजना तथा 

आयोजना �नमा�ण, काया��वयन, स�ालन, मम�त संभार, सम�वय र �नयमन 

२ �देश�तरमा उजा�, �व�तु, �संचाई तथा खानेपानी स�व�धी सेवाको गणु�तर र सेवा श�ुकको 

आधार �नधा�रण र �नयमन 
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३ उजा�, �व�तु, �संचाई सेवा �ब�तारमा �नजी �े�को सहभा�गता र लगानी �व��न स�ब�धी 

नी�त तथा मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

४ रा��य जल�ोत नी�त र संघीय योजना बमोिजम �देश सीमा नद�का जलउपयोग स�ब�धी 

आयोजनाको प�हचान, �नमा�ण, संचालन, स�भार र �यव�थापन 

५ �देश�भ�को जल�ोत उपयोग तथा नद� संर�ण स�ब�धी योजना तथा ग�ु योजना तजु�मा, 

काया��वयन र अनगुमन तथा मू�या�न 

६ �देश�भ�को जल�ोत उपयोग हनेु आयोजनाह�को अ�ययन, सव��ण, तयार�, काया��वयन, 

अनगुमन र स�ालनमा सम�वय 

७ �देश�तरमा जलाधार संर�ण तथा जलउपयोग नी�तको तजु�मा तथा काया��वयन, ��व�ध 

�वकास र �यव�थापन 

८ मौसम र जलमापन स�ार स�ाल �यव�थापन 

९ जलगणु तथा वायूगणु स�ब�धी �योगशाला �यव�थापन 

१० �देश�तरको यातायात स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड र योजनाको तजु�मा तथा काया��वयन, 

अ�ययन अनसु�धान र �नयमन 

११ �देश�भ�को सवार� दता� र नवीकरण, चालक अनमु�त र नवीकरण 

१२ �देश�भ� साव�ज�नक यातायातको �ट अनमु�त, मापद�ड, गणु�तर र भाडा दर �नधा�रण र 

अनगुमन तथा �नयमन 

१३ वातावरणमै�ी, अपा�तामै�ी र लै��कमै�ी यातायात �णाल�को �व��न 

१४ �देश तहमा यातायात सरु�ा र सवार� �दषुण �नय��ण स�ब�धी योजना �नमा�ण र 

काया��वयन 

१५ र�जमुाग�, जलमाग� लगायतका वैकि�पक यातायात ��व�धको �व��न, स�भा�यता अ�ययन, 

आयोजना काया��वयन, स�ालन र �यव�थापन 

१६ �देश लोकमाग�, सडक,पलु, झोल�ुेपलु स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा योजना तजु�मा 

र �नमा�ण, �तरो��त, मम�त स�भार, त�या� �यव�थापन, सडक ��व�ध स�ब�धी अ�ययन 

अनसु�धान, यातायात सरु�ा, काया��वयन र �नयमन तथा सडक अ�धकार �े� (राइट अफ 
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वे) को संर�ण 

१७ �देश�तरका सरकार� काया�लयह�को भौ�तक �यव�थापन र �नमा�ण स�ब�धी नी�त, कानून, 

मापद�ड र योजना तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

१८ �देश म�ुयम��ी, सभामखु, म��ी, उपसभामखु, �मखुसिचव तथा सिचवह�को �नवास 

�यव�थापन  

१९ �देश�भ�को सहर� �वकास योजना तजु�मा, सहर� पूवा�धार �नमा�ण, स�ालन, मम�त संभार र 

आवास तथा भवन स�ब�धी योजनाह�को काया��वयन र माग� �नद�शन 

२० �देश�भ� उपय�ु भवन �नमा�ण ��व�धको �व��न 

२१ �देश�तरमा रा��य भवन सं�हताको काया��वयन र �नयमन 

२२ �देशको राजधानी र �ादेिशक सहरको �वकास, योजना तजु�मा, काया��वयन, संयोजन र 

पूवा�धार �नमा�ण 

२३ सरुि�त बसोवास, ज�गा एक�करण(�या�डप�ुल�), घर ए�ककरण(हाउसप�ुल�) स�ब�धी 

नी�त तजु�मा र काया��वयन 

2४ �देश�तरको खानेपानी, सरसफाई तथा �व�छता स�व�धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा 

मापद�ड तजु�मा र काया��वयन, सेवाको श�ुक �नधा�रण, योजना, आयोजना काया��वयन तथा 

स�ालन, संभार र �नयमन  

2५ खानेपानी तथा सरसफाई सेवा �व�तारमा �नजी �े�को सहभा�गता �व��न स�व�धी नी�त 

तथा मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

2६ सव�साधारणलाई �व�छ खानेपानीको उपल�धता र खानपेानी, सरसफाई तथा �व�छतामा 

�पछ�डएको वग�को पहुँच स�ुनि�तता 

५.  सामािजक �वकास म��ालय 

�स.नं. काय� िज�मेवार�ह� 

१ �देश�तरको �व��व�ालय तथा उ�च िश�ा स�व�धी नी�त, काननु तथा मापद�ड तजु�मा, 

काया��वयन र �नयमन 
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२ शैि�क परामश� सेवाको मापद�ड �नधा�रण, अनमु�त तथा �नयमन 

३ �देश�तरमा प�ुतकालय, सं�हालय, अ�भलेखालय स�व�धी नी�त, काननु तथा मापद�ड तजु�मा, 

काया��वयन र �नयमन 

४ �ादेिशक िश�ा, �ा�व�धक तथा �यवसा�यक ता�लम र छा�विृ� स�व�धी नी�त, काननु तथा 

मापद�ड �नधा�रण, काया��वयन र �नयमन तथा पा��म, पा� प�ुतक तथा पा� सामा�ी 

�नमा�ण, उ�पादन र �वतरण  

५ �देश�तरको मानव संसाधनको आव�यकता ��ेपण तथा शैि�क योजना �नमा�ण र 

काया��वयन 

६ �देश�तरमा �व�ालय तहको िश�कको सेवा शत�, यो�यता, �मता र िश�क �यव�थापनको 

मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

७ मा�य�मक तहको पर��ा �यव�थापन 

८ �देश�तरमा �ाि�क अनसु�धान तथा शैि�क त�या� �यव�थापन 

९ �वा��य सेवा तथा पोषण स�ब�धी �ादेिशक नी�त, काननु, मापद�ड तथा योजना तजु�मा, 

काया��वयन र �नयमन 

१० �देश�तरमा आव�यक पन� �व��ना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक तथा पनु��थापना�मक 

�वा��य सेवाको �यव�थापन 

११ �वा��यसेवा स�व�धी �देश�तर�य �ाि�क, �यवसा�यक र पेसागत संघ सं�थाको दता�, 

स�ालन अनमु�त र �नयमन 

१२ �देश�तर�य �वा��य सेवाको गणु�तर �नधा�रण, अनगुमन र �नयमन 

१३ रा��य मापद�ड बमोिजम औषधीज�य तथा �वा��य ��व�ध स�व�धी साम�ीको उ�पादन 

तथा संचय, अ�धकतम ख�ुा मू�य �नधा�रण, अि�तम �बसज�न, गणु�तर तथा मापद�ड �नधा�रण 

र �य�ता साम�ी उ�पादन गन� उ�ोगको दता�, खारेजी, स�ालन, अनमु�त र �नयमन 

१४ रा��य मापद�ड अन�ुप अ�पताल, न�स�� होम, �नदान के��, उपचार के�� र अ�य �वा��य 

सं�था तथा �योगशालाको दता�, खारेजी, स�ालन, अनमु�त र �नयमन 

१5 रा��य मापद�ड बमोिजम �वा��य बीमा लगायतका सामािजक �वा��य सरु�ा काय��मको 
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�यव�थापन तथा �नयमन 

१6 �देश�तर�य �वा��य �े�को मानव�ोत �वकास र �यव�थापन 

१7 औषधी �नगरानी (Pharmacovigilance), औष�धको उिचत �योग र स�ुम जीव�नरोधक 

��तरोध (Antimicrobial Resistance) �यनुीकरण 

१8 खोप र प�रवार �नयोजन 

19 संवेदनशील औषधी तथा अ�य �वा��य साम�ी ख�रद तथा आपू�त� �यव�थापन 

२0 �देश�तरमा �वा��य सेवा स�ब�धी अ�ययन तथा अनसु�धान तथा सूचना �णाल�, �वा��य 

लेखा प��तको सं�थागत �यव�थापन, सूचना �वाह 

२1 �देश�तर�य जन�वा��य �नगरानी (पि�लक हे�थ सभ�ले�स) �यव�थापन 

२2 सू�त�, म�दरा र लागपुदाथ�ज�य व�तकुो मापद�ड, �नय��ण तथा �नयमन 

२3 �वा��य �े�मा आप�काल�न अव�था, �वप� र महामार� �यव�थापन, आकि�मक �वा��य 

सेवा �वाह, आपतकाल�न अव�थाका ला�ग औषधी तथा औषधीज�य साम�ीको �ादेिशक 

बफर�टक �यव�थापन 

२4 स�वा तथा नसन� रोग �नय��ण तथा रोकथाम 

२5 रा��य मापद�ड अन�ुप �वा��य सेवा स�व�धी भौ�तक पूवा�धार �वकास तथा �यव�थापन 

२6 �वा��यज�य फोहोर �यव�थापन स�व�धी मापद�ड �नधा�रण, काया��वयन र �नयमन 

२7 आयवु��दक, यनुानी, आ�ची, हो�मयो�या�थक, �ाकृ�तक िच�क�सा लगायतका अ�य �च�लत 

पर�परागत �वा��य उपचार सेवा स�व�धी �देश�तर�य मापद�ड �नधा�रण, काया��वयन, 

अनगुमन र �नयमन  

२८ जनसं�या, बसाइसराइ र प�रवार �नयोजन स�ब�धी �ादेिशक नी�त, काननु तथा योजना 

तजु�मा, काया��वयन र �नयमन, अ�ययन तथा अनसु�धान, सूचना �णाल�को �थापना र 

स�ालन, �मता अ�भव�ृ� र रा��य सं�थाह�सँगको स�पक�  र सम�वय 

२९ म�हला हक स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड तथा योजना तजु�मा, काया��वयन र 

�नयमन 
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३० लै��क �हंसा, मानव बेच�बखन तथा ओसारपसार स�व�धी नी�त तथा काय�योजना तजु�मा र 

काया��वयन तथा अ�तरा��य सि�ध, स�झौता र ��तव�ताको काया��वयन, �नरोधा�मक र 

संर�णा�मक उपाय र पनु�था�पना 

३१ म�हला सशि�करण तथा लै��क समानता स�ब�धी अ�ययन, अनसु�धान 

३२ ल��गक उ�रदायी वजेट र लै��क प�र�ण 

३३ बाल बा�लकाको हक�हत संर�ण स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड तथा योजना 

तजु�मा, काया��वयन र �नयमन, अ�ययन, अनसु�धान, बालमै�ी शासक�य �व�ध र सेवा �वाह, 

बाल उ�ार कोष �यव�थापन र बाल सधुार तथा पनु�था�पना 

३४ �देश�तरमा �ये� नाग�रक, अपा�ता भएका �यि� र अश�, बाल बा�लकाका र म�हला 

स�ब�धी काय�ह�को अनगुमन तथा मू�या�न 

३५ समाजक�याण र संघस�था स�व�धी काय�ह�को अनगुमन तथा मू�या�न 

3६ यवुास�ब�धी �ादेिशक नी�त, काननु तथा योजना तजु�मा, काया��वयन र �नयमन, यवुा वै�ा�नक 

�ो�साहन 

३७ खेलकूद स�व�धी �ादेिशक नी�त, काननु तथा मापद�ड �नधा�रण, काया��वयन र �नयमन, 

खेलकूद तथा खेलकूद पूवा�धारको �वकास र �व��न 

३८ खेलकूद �शासन र संघसं�थाको सम�वय र �नयमन 

३९ रा��य र �ादेिशक खेलकुद ��तयो�गता तथा काय��म आयोजना र सहभा�गता 

४० लोपो�मखु, सीमा�तकृत, ग�रब, जे� नाग�रक लि�त आवास स�ब�धी नी�त, मापद�ड तथा 

योजना तजु�मा र काया��वयन 

४१ सामािजक सरु�ा स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा मापद�डको �नमा�ण तथा काया��वयन, 

कोष �यव�थापन, �नयमन, रा��य र �ादेिशक �नकाय तथा संघ सं�थासँग स�पक� , सम�वय र 

सहकाय� 

४२ �देश�भ� रोजगार� �व��न स�ब�धी नी�त, योजना, काय��म तथा मापद�ड तजु�मा तथा 

काया��वयन र �थानीय सरकारसंग सम�वय  

४३ �व�स�पदा सूचीमा परेका �मारक र परुाताि�वक मह�वका �थल स�ब�धी  
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४४ भाषा, �ल�प सं�कृ�त, ल�लतकला र धम�को संर�ण र �योग स�व�धी �ादेिशक नी�त, काननु, 

मापद�ड तथा योजना तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

४५ ऐ�तहा�सक, धा�म�क, साँ�कृ�तक एवं कला र वा�त ुकला�मक ���कोणले मह�व बोकेका 

�ादेिशक�तरका दरवारह�को संर�ण, स�भार, अ�ययन, अनसु�धान तथा �यव�थापन 

4६ �ादेिशक�तरमा सं�हालयको �थापना, स�ालन तथा �यव�थापन 

४७ �देश�तरका परुाताि�वक मह�वका �थल, ऐ�तहा�सक र धा�म�क सां�कृ�तक स�पदा, �ािचन 

�मारक, सं�हालय, गढ�,साँ�कृ�तक धरोहर स�व�धी नी�त, काननु, मापद�ड तथा योजना 

तजु�मा, काया��वयन र �नयमन एवम ्संर�ण, स�भार, अ�ययन, अनसु�धान, उ�खनन तथा 

पनु�न�मा�ण 

४८ धम�, पर�परा र गठु� अ�तग�त च�लआएका �व�भ� जा�ा, पव�ह�को स�ालन र �यव�थापन 

४९ सं�कृ�तको �वकास स�व�धी नी�त तथा काननु तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

 

६. उ�ोग, पय�टन, वन तथा वातावरण म��ालय 

�स.नं. काय�िज�मेवार�ह� 

१ �यापार/बािण�य र बजार ��त�पधा� स�ब�धी �ादेिशक नी�त, काननु, मापद�ड तथा योजनाको 

तजु�मा, काया��वयन एवम ्�नयमन र �सि�डकेट तथा काट��लङ �नय��ण 

२ �ादेिशक �यापार स�ब�धी पूवा�धार �नमा�ण, �व��न, सहजीकरण, बजार अनगुमन, सम�वय, 

त�या� �णाल�, बौ��क स�पि� संर�ण, अ�ययन तथा अनसु�धान र �नयमन 

३ ढुवानी/प�रवहन �णाल� तथा काग� �यव�थापन 

४ नेपाल सरकारको सहम�तमा आ�थ�क तथा औ�ो�गक �वषयका करारज�य स�झौता 

५ �यापा�रक फम�ह�को दता�¸ नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

६ खानी तथा खनीज पदाथ�को अ�वेषण स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड र योजना 

तजु�मा तथा काया��वयन र �नयमन एवम ्पूवा�धार �वकास, अनसु�धान, सव��ण, लगत 

संकलन, अ�भलेखा�न, अ�वेषण, उ�खनन, �ादेिशक �योगशालाको �थापना तथा स�ालन र 

संघसँग सम�वय 
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७ भौग�भ�क अ�ययन तथा अनसु�धान र न�सा स�ब�धी 

८ कलकारखाना र औ�ो�गक�करण स�व�धी नी�त, काननु, मापद�ड र योजना तजु�मा, 

काया��वयन र �नयमन 

९ उ�ोग दता�, अनमु�त, नवीकरण एवम ्खारेजी र औ�ो�गक �वकास तथा औ�ो�गक 

�यवसायको �वध�न र �नयमन 

१० �देश�तरको उ�ोग �े�को भौ�तक पूवा�धार �वकास स�व�धी योजना तजु�मा र काया��वयन 

तथा औ�ो�गक �े� र �वशेष आ�थ�क �े�को �थापना, स�ालन र �व�तार 

११ औ�ो�गक व�तकुो �नया�त �व��न 

१२ साव�ज�नक सेवा, अ�याव�यक सेवा र व�त ुआपू�त� स�व�धी नी�त, कानून तथा मापद�ड 

तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

१३ उपभो�ा हक अ�धकार संर�ण तथा �व��न, उपभो�ा जागरण काय��म तजु�मा, 

काया��वयन तथा अनगुमन 

१४ मू�य र कालोबजार� तथा कृ��म अभाव �नय��ण एवं �नयमन 

१५ संघीय मापद�ड अनसुार ��ा�डड� वग�करण, गणु�तर पर��ण र �नयमन 

१६ उपभो�ा अदालत गठन र स�ालन 

१७ अ�याव�यक व�तहु�को �ादेिशक माग र आपू�त� स�व�धी सूचना संकलन, �व�षेण, ��ेपण 

र आपू�त� �यव�था, मौ�दातको �यब�था र आपू�त�मा अ�तर�ादेिशक र �थानीय तहबीच 

सम�वय 

१८ लि�त �े� र वग�का ला�ग व�त ुर सेवामा �ादेिशक अनदुान र �नयमन 

१९ करार, साझेदार� र एजे�सी स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन 

२० संघसँगको सम�वयमा क�पनी �थापना स�ब�धी नी�त तथा कानून तजु�मा तथा काया��वयन, 

�नयमन र क�पनी �शासन 

२१ दामासा�हमा परेका उ�ोग, �यवसा�यक क�पनी तथा फम� �यव�थापन स�ब�धी नी�त कानून, 

मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 
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२२ �देश�तरमा हा�नकारक पदाथ�ह�को �नयमन तथा �यव�थापन 

२३ �देश�तरमा इ�धनको गणु�तर अनगुमन 

२४ संघीय काननु बमोिजम �या�सनो तथा िच�ा दता�, अनमु�त र �नयमन स�ब�धी 

२५ �देश�भ�का उ�ोगह� र साना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउ�ोगह� �थापना र �व��न 

स�ब�धमा नी�त, कानून तथा मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

२६ औ�ो�गक तथा �यापार �दश�नीको आयोजना तथा �यव�थापन 

२७ उ�ोगमा �ममूलक ��व�ध र �वदेशी ��मकको उपयोग 

२८ �वरोजगारका ला�ग उ�मशीलता �वकास, �िश�ण, सह�ुलयत कजा� र �यवसाय �व��न 

सहायता 

२९ �ादेिशक पय�टन �वकासको नी�त, कानून, मापद�ड र योजना �नमा�ण, पूवा�धार �वकास, �व��न 

र �नयमन 

३० पय�टक �हर� सम�वय 

३१ पय�टक�य होटल, �रसोट�, लज, �ाभल तथा �े�क� एजे�सी, गाईड, � याि�ट� आ�दको दता�, 

अनमु�त, नवीकरण र �नयमन  

३२ �देश�तरमा वन �े�को नी�त, काननु, मापद�ड तथा योजना तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

३३ व�यज�त ुर वन पैदावार ओसारपसार स�व�धी �नयमन र अपराध �नय��ण 

३४ वन, वन�प�त, व�यज�त ुर जै�वक �व�वधता स�ब�धी �ादेिशक स��हालय �यव�थापन 

३५ �देश�तरमा संर�ण �े� र चरन �े�को �यव�थापन 

३६ हा�ीसार तथा िच�डयाखानाको �यव�थापन 

३७ ज�डबटु� खेती ��व�ध �व��न, �व�तार तथा बजार�करण स�ब�धी नी�त तथा कानून तजु�मा, 

तथा काया��वयन र �नयमन, अ�ययन अनसु�धान तथा त�यांक संकलन 

३८ वन तथा वातावरण स�ब�धी �बषयमा �ा�व�धक सूचना तथा सेवा �बाह 

३९ वन अ�त�मण तथा वन डढेलो �नय��ण तथा रोकथाम स�व�धी नी�त, सम�वय र सहयोग 
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४० �देश�तरका वन�प�त उ�ान तथा हव�र�यमह�को �यव�थापन र वन�प�त प�हचान तथा 

अ�भलेखीकरण स�व�धी नी�त र �यव�थापन 

४१ �देश�तरमा जै�वक �व�वधताको अ�ययन, अनसु�धान, �यव�थपन, �नयमन, संर�ण एवम ्

लाभांश बाँडफाँड 

४२ �देश�तरमा जलाधार संर�ण तथा जलउपयोग नी�त, ��व�ध �वकास, �यव�थापन 

४३ �देश�भ� भ�ूखलन �नय��ण 

४४ �देश�तरमा वातावरणीय संर�ण तथा �व�छता स�ब�धी ��व�ध �वकास र �यव�थापन 

४५ �देश�तरमा वातावरण स�व�धी नी�त, काननु, मापद�ड, योजना तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

४६ �देश�तरमा वातावरणीय सूचना �णाल�को �थापना 

४७ �देश�तरमा वातावरणीय जोिखमका ला�ग तयार� तथा उ�ार 

४८ �देश�तरमा वातावरणीय �योगशालाको �थापना, स�ालन र �यव�थापन तथा वातावरण मै�ी 

शासक�य �व�ध। 

४९ �देश�तरमा ठोस, वाय,ु तरल, जल, �व�न तथा �ब�तुीय लगायत �दषुणको मापद�ड �नधा�रण, 

काया��वयन, अनगुमन र �नय��ण 

५० �देश�तरमा �यून काव�नमखुी तथा वातावरणमै�ी �वकास ���या र ह�रत �े� �व��न 

५१ �देश�तरमा वातावरणीय संर�ण �े� तथा �ाकृ�तक स�पदाको संर�ण र स�व��न 

५२ �देश�भ� वातावरणीय �े�को अ�ययन, अनसु�धान, �मता अ�भब�ृ�, वातावरणीय सशुासन 

तथा पर��ण 

५३ भपू�र�ध �े� तथा वन �े�को प�हचान, बग�करण, संर�ण र �यव�थापन 

५४ संर�ण �े� प�हचान र �यव�थापक�य प��त �नधा�रण 

५५ अ�तर�देशीय नद� उकास तथा सडक �कनार व�ृारोपण �यव�थापन 

५६ व�ृारोपणको ला�ग �दगो तथा गणु�तर�य बीउ उ�पादन, बीउबग�चा �थापना र �यव�थापन  

५७ �देश�भ� वृ�ारोपण तथा स�भार स�व�धी नी�त, काननु तथा मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र 
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�नयमन 

५८ �देश�भ� ज�डब�ुट तथा अ�य गैरका� वन पैदावार स�ब�धी �यव�थापन 

५९ व�यज�त ुर चराच�ु�ी स�व�धी �ादेिशक नी�त, काननु तथा मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र 

�नयमन 

६० �देश�तरमा �व�ान ��व�धको �वकास तथा �व�तार, सो स�ब�धी त�या� संकलन, �शोधन र 

सव��ण र जनशि� �वकास र उपयोग 

६१ वै�ा�नक अ�ययन अनसु�धान एंव �व�ान र ��व�धको आ�व�कार, उ�यन र �वकास 

६२ �व�ान सं�हालय र �लानेटो�रयमको �थापना, स�ालन र �यव�थापन 

63 खानेपानी, �व�न र हावाको गणु�तर अनगुमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा �नमा�ण एवं 

गणु�तरको मापद�ड �नधा�रण र काया��वयन 

64 ��मक एवं ��मकको सामािजक सरु�ा तथा �ेड य�ुनयन स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, 

मापद�ड र �नयमन 

65 �मशि�, �म बजार स�ब�धी अ�ययन, अनसु�धान र �मशि� योजना 

66 औ�ो�गक �ववाद समाधान, �म स�ब�धमा सधुार र �या�यक �न�पण  

६७ रोजगार �व��न स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

6८ काय��थल सरु�ा, कारखाना �नर��ण तथा �नयमन 

७.  भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

�स.नं. काय�िज�मेवार�ह� 

१ कृ�ष, पश ु �वकास तथा खा� पोषण स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड र योजना 

तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

२ कृ�ष तथा पशपंुछ�ज�य रोग, �करा एवं महामार� �नय��ण 

३ कृ�ष औ�ो�गक�करण र पशपु�छ� उ�ोग �यवसायको �वकास तथा �ब��न 

४ कृ�ष तथा पश ुयाि��क�करण र उ�त औजार �वकास तथा �व�तार 
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५ कृ�ष तथा पशरुोग �नदान �योगशाला �यव�थापन र �नयमन 

६ कृ�षउपज, कृ�षज�य ब�त,ु पशपु�छ�, पशपु�छ�ज�य पदाथ� र पश ु उ�पादन साम�ी तथा 

�बउ�बजन एवम ् न� स�ब�धी सेवा र ��व�धको गणु�तर �नधा�रण, स�ब�ता �नधा�रण, 

�तर�यकरण, �माणीकरण र �नयमन 

७ �ादेिशक खा� सरु�ा, खा� अ�धकार, खा� स��भतुा र खा� गणु�तर 

८ कृ�ष तथा पशपु�छ� एवं खा� ��व�ध स�व�धी अ�ययन, अनसु�धान एवम ् �वकास तथा 

�व��न, त�या� �णाल�को �यव�थापन र �ोत संर�ण 

९ कृ�ष मल, �बऊ र �बषाद� आपू�त� �यव�था र �नयमन 

१० कृ�ष �सार, कृषक ता�लम तथा �मता �वकास र सशि�करण 

११ कृ�षउपजको �यूनतम समथ�न मू�य काया��वयन 

१२ कृ�ष तथा पशपु�छ� बीमा स�व�धी नी�त तथा योजना तजु�मा र काया��वयन 

१३ कृ�ष बजार, पूवा�धार र कृ�षफाम� के��ह�को �वकास, �व�तार तथा स�ालन 

१४ रा��य नी�त र मापद�ड बमोिजम पाराभेटको दता�, अनमु�त, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

१५ साम�ुहक खेती तथा कृ�ष करार खेतीको काया��वयन र �ब��न 

१६ चरन तथा खक�  स�ब�धी �ादेिशक नी�त तथा कानून तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

१७ कृ�षज�य र पशपु�छ�ज�य औष�ध, �बषा�द र सू�म पोषणत�वय�ु ब�तकुो उपयोग र 

�यव�थापन स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा मापद�ड तजु�मा र काया��वयन तथा 

उ�पादन, उपयोग र �ब�� �वतरणको अनमु�त, अनगुमन र �नयमन 

१८ भ�ूम �यव�थापन, भ�ूम �शासन र ज�गा नापजाँच, भ�ूमसधुार, भ-ूउपयोग तथा च�लाब�द� 

स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून तथा मापद�डको तजु�मा, काया��वयन र �नयमन 

१९ �नजी, सरकार� तथा साव�ज�नक ज�गाको �ादेिशक अ�भलेख �यव�थापन 

२० ज�गादता�, रिज�ेशन, ज�गाधनी �माण पजुा�, दािखल खारेज, �वा�म�व ह�ता�तरण स�ब�धी 

नी�त तथा मापद�ड तजु�मा र काया��वयन 

२१ संघीय सरकारबाट �ा� हनेु न�सा, भौगो�लक सूचना र अ�भलेख तथा �देश�भ�को 
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नापन�सा र अ�भलेखको �यव�थापन 

२२ नाप न�साका �नय��ण �व�दहु�को स�ाल �थापना 

२३ �मब� �क�ा नापी र भ�ूम लगत स�व�धी मापद�ड र काया��वयन 

२४ भ�ूम�हन सकुु�वासी, द�लत, म�ु कमैया, ह�लया, हरवा चरवा आ�द वग�को बसोबास, 

जी�वकोपाज�न र पनुः�थापना स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड तथा योजना तजु�मा, 

काया��वयन र �नयमन 

२५ सरकार� ज�गा भाडामा �दने स�ब�धी नी�त, कानून तथा मापद�ड तजु�मा, काया��वयन र 

�नयमन 

२६ सरुि�त बसोवास र ज�गा एक�करण स�ब�धी नी�त काया��वयन 

२७ गठु� तथा गठु�ज�गा �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा योजना तजु�मा, 

काया��वयन र �नयमन तथा गठु� तथा गठु� ज�गाको संर�ण, अ�भलेख �यव�थापन र संघीय 

तथा �थानीय तहसँग सम�वय 

२८ ग�रवी �नवारण स�ब�धी �ादेिशक नी�त, कानून, मापद�ड एवम ्योजनाको तजु�मा, काया��वयन 

र �नयमन तथा अ�ययन, अनसु�धान, सव��ण, सूचना संकलन, ग�रब घरप�रवार प�हचान, 

सामािजक सरु�ा र संर�ण  

२९ सहकार� सं�था, सहकार� संघ तथा सहकार� ब�क स�ब�धी �ादेिशक नी�त, काननु तथा 

मापद�डको तजु�मा र काया��वयन, स�ालन अनमु�त, �नयमन, त�या� �यव�थापन र अ�ययन 

अनसु�धान 

३० सहकार� बचत तथा ऋण प�रचालन स�ब�धी �ादेिशक मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

३१ सहकार� स�ब�धमा संघीय, अ�तर�ादेिशक र �थानीय तहका संघ सं�थासँग सम�वय र 

सहकाय� 

३२ सहकार� �े�को �वकास तथा �व��न, �मता अ�भव�ृ� र प�रचालन 
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