*प्रदे श नम्बर ७ प्रदे श सरकार (कार्य विभाजन) ननर्मािली , २०७४
प्रदे श सरकार , मन्त्रिपररषदबाट स्िीकृत नमनत M २०७४/११/०६

नेपालको सं विधानको धारा 174 को उपधारा (१) ले ददएको अनधकार प्रर्ोग गरी प्रदे श
मन्त्रिपररषद्ले प्रदे श सरकारको कार्य विभाजनका लानग दे हार्का ननर्महरू बनाएको छ।
१.

संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ी ननर्महरूको नाम " प्रदे श नम्बर ७

प्रदे श सरकार

(कार्य विभाजन) ननर्मािली, २०७4" रहे कोछ।
(२) र्ो ननर्मािली तुरुरत प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा र्स ननर्मािलीमा,(क) "प्रदे श " भन्नाले प्रदे श नम्बर ७ प्रदे शलाई सम्झनु पछय ।
(ख) "प्रदे श सरकार " भन्नाले प्रदे श नम्बर ७ को मन्त्रिपररषदलाई सम्झनु पछय ।
(ग) "मरिालर्" भन्नाले प्रदे श सरकारका मरिालर् सम्झनु पछय र सो शब्दले

तर्ा प्रदे श मन्त्रिपररषद्को कार्ायलर् समेतलाई जनाउँछ।

मुख्र्मरिी

(घ) "मरिी" भन्नाले मुख्र्मरिी र मरिीलाई सम्झनुपछय र सो शब्दले स्ितरि रूपमा
मरिालर्को कार्यभार सम्हाल्ने राज्र्मरिी समेतलाई जनाउँछ।

३.

मरिालर्ः प्रदे शमा अनुसूची-१मा उल्लेख भए बमोन्त्जम मरिालर् हुनेछन्।

४.

कार्यसम्पादनः प्रदे श सरकारको कार्यसम्पादन ननर्म ३ मा उल्लेख भए बमोन्त्जमका
मरिालर्हरू िाट हुनेछ।

५.

कार्यविभाजनः (१) मरिालर्बाट सम्पादन हुने कार्यको विभाजन अनुसूची - २ मा उल्लेख
भए बमोन्त्जम हुनछ
े ।
(२)उपननर्म (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्त्खएको भएता पनन प्रदे श मन्त्रिपररषद्ले

प्रदे श राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै मरिालर्को काममा हेरफेर गनय सक्नेछ।

(३)मुख्र्मरिीले कुनै मरिीलाई एक िा एक भरदा बढी मरिालर्को कार्यभार
सुम्पन सक्नेछ।
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(४)मुख्र्मरिीले कुनै मरिालर्लाई तोवकएको काम मध्र्े केही काम आफैँले

िा सम्बन्त्रधत मरिीको नसफाररसमा अको कुनै मरिीले हेने गरी तोक्न सक्नेछ।

तर सम्बन्त्रधत मरिी प्रदे शमा नरहे को अिस्र्ामा ननजको काम कुनै मरिीले िा
आफैले हे ने गरी तोक्न त्र्स्तो नसफाररस आिश्र्क पने छै न।
६.

मरिीको न्त्जम्मेिारीः

(१) ननर्म ५ बमोन्त्जम आफूलाई तोवकएको कार्य सम्पादन गने

िा गराउने न्त्जम्मेिारी र कार्यसम्पादन भए नभएको विषर्मा िहन गने उत्तरदावर्त्ि
सम्बन्त्रधत मरिीको हुनेछ ।
(२) मुख्र्मरिी , मरिी , राज्र्मरिी र सहार्क मरिीले आफ्नो र आफ्नो
पररिारको नाममा रहेको सम्पनतको वििरण पद तर्ा गोपनीर्ताको शपर् नलएको
नमनतले नतस ददननभि भष्टाचार ननिारण ऐन ,२०५९ को दफा ५० को उपदफा (१)
तर्ा अन्त्ख्तर्ार दुरुपर्ोग अनुसरधान आर्ोग ऐन ,२०४८ को दफा ३२क. उपदफा
(१) को प्रर्ोजनको लानग तोवकएको

ढाँचामा मुख्र्मरिी तर्ा मन्त्रिपररषदको

कार्ायलर्समि पेश गनुय पने छ।
७.

अनुसूचीमा

हेरफेरः प्रदे श मन्त्रिपररषद्ले प्रदे श राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी

अनुसूचीमा आिश्र्क हे रफेर गनय सक्नेछ।
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अनुसूची -१
(ननर्म ३ सं ग सम्िन्त्रधत )
प्रदे शमा रहने मरिालर्हरु
क्र.सं .

मरिालर्को नाम

१.

मुख्र्मरिी तर्ा मन्त्रिपररषदको कार्ायलर्

२.

आरतररक मानमला तर्ा कानून मरिालर्

३.

आनर्यक मानमला तर्ा र्ोजना मरिालर् ;

४.

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

५.

e'ld Joj:yf, s[lif tyf ;xsf/L dGqfno

६.

ef}lts k'af{wf/ lasf; dGqfno

७.

;fdflhs lasf; dGqfno
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अनुसूची २
(ननर्म ३ सं ग सम्िन्त्रधत )
प्रदे शमा रहने मरिालर्हरुको कार्यविभाजन

१. मुख्र्मरिी तर्ा मन्त्रिपररषदको कार्ायलर्

१

प्रदे श मन्त्रिपररषद तर्ा मुख्र्मरिीको कार्ायलर् सम्िरधी ;

२

प्रदे श नभिको शासन व्र्िस्र्ाको सामारर् ननदे शन, ननर्रिण र सञ्चालन ;

३

प्रदे श सरकारको कार्यविभाजन तर्ा कार्यसञ्चालन ;

४

प्रदे श सरकारको नीनत तजुम
य ा, स्िीकृनत, कार्ायरिर्न, अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन ;

५

प्रदे श सरकारको कार्यसम्पादन ननर्मािली तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ;

६

प्रदे श मरिालर्हरुको कार्यको समरिर्, सुपररिेिण, अनुगमन तर्ा मुल्र्ाङ्कन र
ननर्रिण ;

७

प्रदे श मन्त्रिपररषद्का ननणयर्को कार्ायरिर्न र अनुगमन ;

८

प्रदे श मन्त्रिपररषदमा पेश हुने ननर्म र आदे शको तजुम
य ा, स्िीकृनत तर्ा
प्रमाणीकरण;

९

प्रदे शनभिको राजनीनतक, आनर्यक, सामान्त्जक, शान्त्रत सुव्र्िस्र्ा एिं प्रशासननक
गनतविनधहरुको अद्यािनधक जानकारी र सम्बोधन ;

१०

मानिअनधकारको सं रिण र प्रिर्द्यन ;

११

सुशासन, भ्रष्टाचार ननर्रिण र प्रशासन सुधार ;
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१२

सं िैधाननक ननकार् तर्ा आर्ोग, प्रदे श लोक सेिा आर्ोग र अरर् सं घीर् तर्ा
प्रादे न्त्शक आर्ोगसं गको सम्पकय र समरिर् ;

१३

सं घीर् सरकारको स्िीकृनत बमोन्त्जम दिपिीर् िा बहुपिीर् स्तरमा भएका सन्त्रध,
सम्झौता िा सहमनत कार्ायरिर्न ;

१४

प्रदे श प्रमुखको ननदे शन कार्ायरिर्न र प्रनतिेदन ;

१५

अरतरप्रदे श पररषद र सं घ तर्ा अरर् प्रदे श र स्र्ानीर् तहसं गको समरिर् र
अरतरसम्िरध ;

१६

प्रदे शस्तरका आर्ोग तर्ा ननकार्हरुको गठन एिम् सञ्चालन र पदानधकारीहरुको
ननर्ुन्त्ि एिम् सेिा, सुविधा सम्बरधी नीनत तर्ा कानूनको तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ;

१७

ननिायचन कार्यमा सहर्ोग र समरिर् ;

१८

प्रदे शस्तरीर् मानि सं शाधन विकास र्ोजना तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ;

१९

प्रदे श ननजामती सेिा र अरर् प्रदे श सरकारी सेिा सञ्चालन सम्बरधी नीनत, कानून
तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा एिम् कार्ायरिर्न र अनभले ख व्र्िस्र्ापन ;

२०

प्रदे शस्तरका सरकारी ननकार्को सं गठन तर्ा व्र्िस्र्ापन सभे िण र व्र्िस्र्ापन
परीिण ;

२१

प्रदे शस्तरीर् तालीम नीनत तर्ा मापदण्ड ननधायरण र स्तरीकरण तर्ा राविर् र
प्रदे शस्तरका तानलम केररसँगको सम्पकय एिं समरिर् ;

२२

प्रदे शस्तरमा साियजननक सेिा वितरणको रर्ू नतम मापदण्ड ननधायरण र सेिाग्राही
सरतुवष्ट सभे िण तर्ा सेिा प्रिाहको अनुगमन ;

२३

गाउँपानलका र नगरपानलकाको कमयचारी र कार्ायलर्को व्र्िस्र्ा सम्बरधी कानून
तजुम
य ा;

२४

मुख्र्मरिी तर्ा मन्त्रिपररषद सम्िरधी अरर् कार्यहरु ।
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२. आरतररक मानमला तर्ा कानून मरिालर्

१

प्रदे श शान्त्रत सुरिा र सुव्र्िस्र्ा सम्बरधी नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुम
य ा
तर्ा कार्ायरिर्न, ननर्मन, सूचना सं कलन, मूल्र्ाङ्कन र प्रनतिेदन तर्ा सं घसं गको
समरिर् र सहकार्य ;

२

अनतविन्त्शष्ट व्र्न्त्ि, महत्िपूण य भौनतक सं रचना, सं िेदनशील साियजननक स्र्ल तर्ा
समारोहको सुरिा ;

३

सं घीर् र प्रदे श सुरिा ननकार्सं गको सम्पकय, सम्बरध, सूचना आदान प्रदान र
समरिर्;

४

प्रदे श प्रहरी सं चालन, व्र्िस्र्ापन र ननर्मन ;

५

प्रदे श नभिको अपराध अनुसरधान, सूचना सं कलन, रोकर्ाम, ननर्रिण तर्ा समरिर् ;

६

कानून, रर्ार् तर्ा प्रदे श सभा मानमला सम्िरधी ;

७

प्रदे शसभामा पेश हुने नबधेर्क तजुम
य ा र प्रमाणीकरण सम्िरधी ;

८

अरतरायविर् सीमा िेिमा हुने अपराध र गनतविनधको सूचना सं कलन, विश्लेषण र
उपर्ोग तर्ा अरतरायविर् सीमा सुरिामा सहर्ोग ;

९

आधारभूत मानि अनधकारको सं रिण, नागररक स्ितरिताको रिा तर्ा प्रबर्द्यनमा
सहर्ोग ;

१०

ु ा तर्ा कैदीहरूको
प्रादे न्त्शक कारागार तर्ा वहरासतको व्र्िस्र्ापन र सुरिा, र्ुनि
ु ा िा
मानि अनधकारको सं रिण र एकप्रदे शबाट अको प्रदे शमा अनभर्ुि, र्ुनि
कैदीको स्र्ानारतरण सम्बरधी ;

११

सामुदावर्क प्रहरी ;
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१२

प्रदे शनभिको सडक सुरिा र ट्रावफक व्र्िस्र्ापन ;

१३

प्रदे शनभि रर्ावर्क र अधय रर्ावर्क ननकार्ले गरे का फैसला कार्ायरिर्न ;

१४

प्रदे शनभिका गैरसरकारी सं घ, सं स्र्ाहरुको अनभले ख र समरिर् ;

१५

गुनासो र वििाद व्र्िस्र्ापन ;

१६

सं घीर् मापदण्ड बमोन्त्जम हातहनतर्ार, खरखजाना तर्ा विष्फोटक पदार्यको ननर्मन ;

१७

फौजदारी कार्यविनध कानूनको कार्ायरिर्न ;

१८

अपराध तर्ा र्ातना पीनडतको पुनस्र्ायपना र िनतपूनतय ;

१९

ननिारक नजरबरद र स्र्ानहद सम्बरधी ;

२०

अरतरप्रदे श सम्बरध ;

२१

सरकारी प्रर्ोजनका लानग जग्गा अनधग्रहण तर्ा सम्पन्त्त्त प्रानप्त सम्बरधी प्रादे न्त्शक
नीनत तर्ा कानुन तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन तर्ा जग्गा वििाद समाधान ;

२२

स्र्ानीर् प्रशासनको सरचालन, व्र्िस्र्ापन र समरिर् ;

२३

ु ,
पाररिाररक मानमला (वििाह, सम्पन्त्त्त हस्तारतरण, सम्बरध विच्छे द, टु हरु ा, धमयपि
ु ी उत्तरानधकार र सं र्ि
ु
धमयपि
पररिार) सम्बरधी नीनत, कानून र मापदण्ड तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२४

विपद व्र्िस्र्ापन, जोन्त्खम रर्ू नीकरण र विपद् प्रनतकार्य, प्रादे न्त्शक विपद् कोष
स्र्ापना र सं चालन, स्र्ानीर् विपद् कोषमा सहर्ोग, तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न
तर्ा अनुसरधान, विपद् जोन्त्खम िेि नक्शाँकन र बस्ती स्र्ानारतरण सम्बरधी
प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२५

उपानध,सम्मान तर्ा विभूषणको नसफाररस ;

२६

प्रदे शस्तरमा साियजननक नबदा, उत्सि, उदी आाददको व्र्िस्र्ापन ;
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२७

प्रदे शस्तरमा ददगो शान्त्रत व्र्िस्र्ापन तर्ा िरिबाट पीनडत तर्ा विस्र्ावपत व्र्न्त्िको
पुनस्र्ापन सम्िरधी ;

२८

सत्र्ननरुपण तर्ा मेलनमलाप र िेपत्ता पाररएका व्र्न्त्ि सम्िरधी ;

२९

प्रदे शस्तरको विद्युतीर् सं चार माध्र्म सं चालन सम्बरधी नीनत, कानून र मापदण्ड
तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन तर्ा अनुमनत, इजाजत र निीकरण ;

३०

प्रदे शस्तरमा तारर्ुि र ताररवहत ब्रोडब्र्ाण्ड पूिायधारको विकास, व्र्िस्र्ापन र
ननर्मन ;

३१

प्रदे शस्तरमा सूचना प्रविनधको प्रिधयन, सूचना प्रविनध पाकयको ननमायण, सञ्चालन र
ननर्मन ;

३२

प्रदे श नभि टे नलसेरटर सं चालन, व्र्िस्र्ापन र ननर्मन ;

३३

प्रदे शस्तरका इरटरनेट सेिा र अनलाइन तर्ा अरर् प्रविनधमा आधाररत सं चार
माध्र्मको दताय, अनभलेख, अनुमनत, नविकरण, अनुगमन र ननर्मन ;

३४

साइिर सुरिा अनुगमन ;

३५

छापासं चार माध्र्मको दताय, अनुमनत, आचार सं वहता ननधायरण र अनुगमन,
अनभलेखाङ्कन, बगीकरण, सञ्चालन र ननर्मन ;

३६

प्रेस सूचना प्रिाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण ;

३७

श्रमजीवि सञ्चारकमीहरुको रर्ू नतम पाररश्रनमक अनुगमन ;

३८

प्रदे शस्तरीर् प्रेस रन्त्जिार सम्बरधी ;

३९

केबुल वितरणको इजाजत, निीकरण र ननर्मन ;

४०

सूचनाको हक सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ;

४१

चलन्त्चि ननमायण, हल सं चालन तर्ा प्रदशयन अनुमनत र ननर्म ;
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४२
४३

प्रदे श राजपिमा प्रकाशन हुने सूचनाको सम्पादन ;
अरर् प्रदे श मरिालर्को कार्य विभाजनमा नपरे का विषर् ।

३. आनर्यक मानमला तर्ा र्ोजना मरिालर्

१

प्रदे शको आनर्यक अिस्र्ाको विश्लेषण तर्ा आनर्यक नीनतको तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र
ननर्मन ;

२

प्रदे शस्तरको आनर्यक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रिेपण र वित्तीर् व्र्िस्र्ापन ;

३

प्रदे शस्तरको आनर्यक स्र्ावर्त्ि र मूल्र्न्त्स्र्रता सम्बरधी नीनत तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र
ननर्मन ;

४

सं घको स्िीकृनतमा िैदेन्त्शक सहर्ोग, िैदेन्त्शक ऋण र अनुदान प्रानप्त, उपर्ोग, लेखाङ्कन
र प्रनतिेदन ;

५

प्रदे शन्त्स्र्त सरकारी सम्पन्त्त्तको एकीकृत वििरण र सरकारी िाँकी रकमको लगत
तर्ा असुलउपर ;

६

प्रदे शस्तरीर् विकास नीनत, प्रार्नमकता, आिनधक तर्ा िेिगत र्ोजना र िावषयक
विकास कार्यक्रमको तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र अनुगमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन ;

७

राविर् तर्ा अरतर प्रदे श विकास आर्ोजनाको समरिर् र सशतय अनुदानको
सदुपर्ोग;

८

प्रदे श राजश्व सम्बरधी नीनत तर्ा कानुनको तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

९

प्रदे श साियजननक खचय सम्बरधी नीनतको तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन तर्ा स्र्ानीर्
तह अनुदान ;
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१०

सं घीर् नीनत अनुरुप सहवित्तीर्करण ;

११

प्रदे श आनर्यक कार्यविनध सम्िरधी नीनत तर्ा कानूनको ननमायण, कार्ायरिर्न र ननर्मन;

१२

प्रदे श विननर्ोजन ऐन तर्ा प्रदे शको बजेट तजुम
य ा, कार्ायरिर्न, ननर्मन र आनर्यक
अनुशासन ;

१३

प्रदे श सं न्त्चत कोषको सं चालन तर्ा व्र्िस्र्ापन र प्रदे श ले खा ननर्रिण एिम्
व्र्िस्र्ापन ;

१४

प्रदे श पुरक अनुमान तर्ा पेश्की खचय र प्रदे श आकन्त्स्मक कोष सम्िरधी ;

१५

प्रदे श सरकारी लगानी र लाभांशको ले खा व्र्िस्र्ापन ;

१६

प्रदे शगत विननर्ोजन, राजस्ि, धरौटी, कार्यसंचालन कोष र अरर् सरकारी कोष तर्ा
सम्पन्त्त्तको एकीकृत वििरण र ले खा परीिण ;

१७

घरजग्गा रन्त्जिेशन शुल्क, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन
शुल्क, कृवष आर्मा कर, सेिा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जररिाना सं कलन, बाँडफाँड र
उपर्ोग सम्बरधी नीनत तर्ा कानून तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

१८

सं घीर् कानुन अनुसार प्राकृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी र शुल्क सं कलन, ननर्मन र
हस्तारतरण ;

१९

राजश्व च ुहािट ननर्रिण सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२०

सं घसं गको अरतरसरकारी वित्तीर् सम्पकय, सम्बरध र सहकार्य ;

२१

तथ्र्ाङ्क, सूचना प्रणाली तर्ा अनभले ख व्र्िस्र्ापन सम्बरधमा प्रादे न्त्शक नीनत, कानून,
मापदण्ड एिम् र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन तर्ा सं घ र स्र्ानीर् तहसँग
सहर्ोग, समरिर् र सहकार्य ;

२२

बीमा र बीमा व्र्िसार्को सं चालन, व्र्िस्र्ापन, प्रिर्द्यन तर्ा विस्तार र ननर्मन ;
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२३

प्रदे शस्तरका साियजननक सं स्र्ान, वित्तीर् सं स्र्ा, सनमनत, प्रनतष्ठान तर्ा कम्पनी आददको
सञ्चालन, व्र्िस्र्ापन, सुधार र ननर्मन ;

२४

आनर्यक विकासमा ननजी, सहकारी तर्ा गैरसरकारी िेिसं गको समरिर् र सहकार्य ।

$.
१

उद्योग, पर्यटन, िन तर्ा िातािरण मरिालर्

व्र्ापार/बान्त्णज्र् र बजार प्रनतष्पधाय सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानुन, मापदण्ड तर्ा
र्ोजनाको तजुम
य ा, कार्ायरिर्न एिम् ननर्मन र नसन्त्रडकेट तर्ा काटे नलङ ननर्रिण ;

२

प्रादे न्त्शक व्र्ापार सम्बरधी पूिायधार ननमायण, प्रिर्द्यन, सहजीकरण, बजार अनुगमन,
समरिर्, तथ्र्ाङ्क प्रणाली, बौवर्द्क सम्पन्त्त्त सं रिण, अध्र्र्न तर्ा अनुसरधान र
ननर्मन ;

३

ढु िानी/पररिहन प्रणाली तर्ा कागो व्र्िस्र्ापन ;

४

नेपाल सरकारको सहमनतमा आनर्यक तर्ा औद्योनगक विषर्का करारजरर् सम्झौता ;

५

व्र्ापाररक फमयहरुको दताय¸ निीकरण, खारे जी र ननर्मन ;

६

खानी तर्ा खनीज पदार्यको अरिेषण सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड र
र्ोजना तजुम
य ा तर्ा कार्ायरिर्न र ननर्मन एिम् पूिायधार विकास, अनुसरधान, सिेिण,
लगत सं कलन, अनभले खाङ्कन, अरिेषण, उत्खनन, प्रादे न्त्शक प्रर्ोगशालाको स्र्ापना तर्ा
सञ्चालन र सं घसं ग समरिर् ;

७

भौगनभयक अध्र्र्न तर्ा अनुसरधान र नक्सा सम्बरधी ;

८

कलकारखाना र औद्योनगकीकरण सम्िरधी नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न र ननर्मन ;
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९

उद्योग दताय, अनुमनत, निीकरण एिम् खारे जी र औद्योनगक विकास तर्ा औद्योनगक
व्र्िसार्को प्रिधयन र ननर्मन ;

१०

प्रदे शस्तरको उद्योग िेिको भौनतक पूिायधार विकास सम्िरधी र्ोजना तजुम
य ा र
कार्ायरिर्न तर्ा औद्योनगक िेि र विशेष आनर्यक िेिको स्र्ापना, सञ्चालन र
विस्तार ;

११

औद्योनगक िस्तुको ननर्ायत प्रिर्द्यन ;

१२

साियजननक सेिा, अत्र्ािश्र्क सेिा र िस्तु आपूनतय सम्िरधी नीनत, कानून तर्ा
मापदण्ड तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

१३

उपभोिा हक अनधकार सं रिण तर्ा प्रिर्द्यन, उपभोिा जागरण कार्यक्रम तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न तर्ा अनुगमन ;

१४

मूल्र् र कालोबजारी तर्ा कृनिम अभाि ननर्रिण एिं ननर्मन ;

१५

सं घीर् मापदण्ड अनुसार स्याण्डडय िगीकरण, गुणस्तर परीिण र ननर्मन ;

१६

उपभोिा अदालत गठन र सञ्चालन ;

१७

अत्र्ािश्र्क िस्तुहरुको प्रादे न्त्शक माग र आपूनतय सम्िरधी सूचना सं कलन, विश्लेषण,
प्रिेपण र आपूनतय व्र्िस्र्ा, मौज्दातको व्र्बस्र्ा र आपूनतयमा अरतरप्रादे न्त्शक र
स्र्ानीर् तहबीच समरिर् ;

१८

लन्त्ित िेि र िगयका लानग िस्तु र सेिामा प्रादे न्त्शक अनुदान र ननर्मन ;

१९

करार, साझेदारी र एजेरसी सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड, कार्ायरिर्न र
ननर्मन ;

२०

सं घसँगको समरिर्मा कम्पनी स्र्ापना सम्बरधी नीनत तर्ा कानून तजुम
य ा तर्ा
कार्ायरिर्न, ननर्मन र कम्पनी प्रशासन ;
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२१

दामासावहमा परे का उद्योग, व्र्िसावर्क कम्पनी तर्ा फमय व्र्िस्र्ापन सम्बरधी नीनत
कानून, मापदण्ड तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२२

प्रदे शस्तरमा हाननकारक पदार्यहरुको ननर्मन तर्ा व्र्िस्र्ापन ;

२३

प्रदे शस्तरमा इरधनको गुणस्तर अनुगमन ;

२४

सं घीर् कानुन बमोन्त्जम क्र्ानसनो तर्ा न्त्चठ्ठा दताय, अनुमनत र ननर्मन सम्बरधी ;

२५

प्रदे शनभिका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरे ल ु तर्ा लघु उद्योगहरु स्र्ापना र प्रिर्द्यन
सम्बरधमा नीनत, कानून तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२६

औद्योनगक तर्ा व्र्ापार प्रदशयनीको आर्ोजना तर्ा व्र्िस्र्ापन ;

२७

उद्योगमा श्रममूलक प्रविनध र स्िदे शी श्रनमकको उपर्ोग ;

२८

स्िरोजगारका लानग उद्यमशीलता विकास, प्रन्त्शिण, सहुनलर्त कजाय र व्र्िसार्
प्रिर्द्यन सहार्ता ;

२९

प्रादे न्त्शक पर्यटन विकासको नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना ननमायण, पुिायधार विकास,
प्रिर्द्यन र ननर्मन ;

३०

पर्यटक प्रहरी व्र्िस्र्ापन ;

३१

पर्यटकीर् होटल, ररसोटय , लज, ट्राभल तर्ा ट्रेवकङ्ग एजेरसी, गाईड, र्ायन्त्फ्टङ्ग आददको
दताय, अनुमनत, निीकरण र ननर्मन ;

३२

प्रदे शस्तरमा िन िेिको नीनत, कानुन, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र
ननर्मन ;

३३

िरर्जरतु र िन पैदािार ओसारपसार सम्िरधी ननर्मन र अपराध ननर्रिण ;

३४

िन, िनस्पनत, िरर्जरतु र जैविक
व्र्िस्र्ापन ;
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विविधता

सम्बरधी प्रादे न्त्शक

सङ्ग्ग्रहालर्

३५

प्रदे शस्तरमा सं रिण िेि र चरन िेिको व्र्िस्र्ापन ;

३६

हात्तीसार तर्ा न्त्चनडर्ाखानाको व्र्िस्र्ापन ;

३७

जनडबुटी खेती प्रविनध प्रियर्द्न, विस्तार तर्ा बजारीकरण सम्बरधी नीनत तर्ा कानून
तजुम
य ा, तर्ा कार्ायरिर्न र ननर्मन, अध्र्र्न अनुसरधान तर्ा तथ्र्ांक सं कलन ;

३८

िन तर्ा िातािरण सम्बरधी नबषर्मा प्राविनधक सूचना तर्ा सेिा प्रबाह ;

३९

िन अनतक्रमण तर्ा िन डढे लो ननर्रिण तर्ा रोकर्ाम सम्िरधी नीनत, समरिर् र
सहर्ोग ;

४०

प्रदे शस्तरका िनस्पनत उद्यान तर्ा हिेरीर्महरुको व्र्िस्र्ापन र िनस्पनत पवहचान
तर्ा अनभलेखीकरण सम्िरधी नीनत र व्र्िस्र्ापन ;

४१

प्रदे शस्तरमा जैविक विविधताको अध्र्र्न, अनुसरधान, व्र्िस्र्ापन, ननर्मन, सं रिण
एिम् लाभांश बाँडफाँड ;

४२

प्रदे शस्तरमा जलाधार सं रिण तर्ा जलउपर्ोग नीनत, प्रविनध विकास, व्र्िस्र्ापन ;

४३

प्रदे शनभि भूस्खलन ननर्रिण ;

४४

प्रदे शस्तरमा िातािरणीर्

सं रिण

तर्ा स्िच्छता सम्बरधी

प्रविनध विकास र

व्र्िस्र्ापन ;
४५

प्रदे शस्तरमा िातािरण सम्िरधी नीनत, कानुन, मापदण्ड, र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र
ननर्मन ;

४६

प्रदे शस्तरमा िातािरणीर् सूचना प्रणालीको स्र्ापना ;

४७

प्रदे शस्तरमा िातािरणीर् जोन्त्खमका लानग तर्ारी तर्ा उर्द्ार ;

४८

प्रदे शस्तरमा िातािरणीर् प्रर्ोगशालाको स्र्ापना, सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन ;
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४९

प्रदे शस्तरमा ठोस, िार्ु, तरल, जल, ध्िनन तर्ा नबद्युतीर् लगार्त प्रदुषणको मापदण्ड
ननधायरण, कार्ायरिर्न, अनुगमन र ननर्रिण ;

५०

प्रदे शस्तरमा रर्ू न काियनमुखी तर्ा िातािरणमैिी विकास प्रवक्रर्ा र हररत िेि
प्रिर्द्यन ;

५१

प्रदे शस्तरमा िातािरणीर् सं रिण िेि तर्ा प्राकृनतक सम्पदाको सं रिण र सम्िर्द्यन

५२

प्रदे शनभि िातािरणीर् िेिको अध्र्र्न, अनुसरधान, िमता अनभबृवर्द्, िातािरणीर्
सुशासन तर्ा परीिण ;

५३

भूपररनध िेि तर्ा िन िेिको पवहचान, बगीकरण, सं रिण र व्र्िस्र्ापन ;

५४

सं रिण िेि पवहचान र व्र्िस्र्ापकीर् पर्द्नत ननधायरण ;

५५

अरतरप्रदे शीर् नदी उकास तर्ा सडक वकनार िृिारोपण व्र्िस्र्ापन ;

५६

िृिारोपणको लानग ददगो तर्ा गुणस्तरीर् बीउ उत्पादन, बीउबगैँचा स्र्ापना र
व्र्िस्र्ापन ;

५७

प्रदे शनभि िृिारोपण तर्ा सम्भार सम्िरधी नीनत, कानुन तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

५८

प्रदे शनभि जनडबुवट तर्ा अरर् गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बरधी व्र्िस्र्ापन ;

५९

िरर्जरतु र चराच ुरुङ्गी सम्िरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानुन तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

६०

प्रदे शस्तरमा विज्ञान प्रविनधको विकास तर्ा विस्तार, सो सम्बरधी तथ्र्ाङ्क सं कलन,
प्रशोधन र सिेिण र जनशन्त्ि विकास र उपर्ोग ;

६१

िैज्ञाननक अध्र्र्न अनुसरधान एंि विज्ञान र प्रविनधको आविष्कार, उन्नर्न र विकास ;

६२

विज्ञान सं ग्रहालर् र प्लानेटोररर्मको स्र्ापना, सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन ।
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%. भूनम व्र्िस्र्ा, कृवष
१

तर्ा सहकारी मरिालर्

कृवष, पशु विकास तर्ा खाद्य पोषण सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड र
र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२

कृवष तर्ा पशुपंछीजरर् रोग, वकरा एिं महामारी ननर्रिण ;

३

कृवष औद्योनगकीकरण र पशुपरछी उद्योग व्र्िसार्को विकास तर्ा प्रबर्द्यन ;

४

कृवष तर्ा पशु र्ान्त्रिकीकरण र उन्नत औजार विकास तर्ा विस्तार ;

५

कृवष तर्ा पशुरोग ननदान प्रर्ोगशाला व्र्िस्र्ापन र ननर्मन ;

६

कृवषउपज, कृवषजरर् बस्तु, पशुपरछी, पशुपरछीजरर् पदार्य र पशु उत्पादन सामग्री
तर्ा नबउनबजन एिम् नश्ल सम्बरधी सेिा र प्रविनधको गुणस्तर ननधायरण, सम्बर्द्ता
ननधायरण, स्तरीर्करण, प्रमाणीकरण र ननर्मन ;

७

प्रादे न्त्शक खाद्य सुरिा, खाद्य अनधकार, खाद्य सम्प्रभ ुता र खाद्य गुणस्तर ;

८

कृवष तर्ा पशुपरछी एिं खाद्य प्रविनध सम्िरधी अध्र्र्न, अनुसरधान एिम् विकास
तर्ा प्रिर्द्यन, तथ्र्ाङ्क प्रणालीको व्र्िस्र्ापन र स्रोत सं रिण ;

९

कृवष मल, नबऊ र नबषादी आपूनतय व्र्िस्र्ा र ननर्मन ;

१०

कृवष प्रसार, कृषक तानलम तर्ा िमता विकास र सशन्त्िकरण ;

११

कृवषउपजको रर्ूनतम समर्यन मूल्र् कार्ायरिर्न ;

१२

कृवष तर्ा पशुपरछी बीमा सम्िरधी नीनत तर्ा र्ोजना तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ;

१३

कृवष बजार, पूिायधार र कृवषफामय केररहरुको विकास, विस्तार तर्ा सञ्चालन ;

१४

राविर् नीनत र मापदण्ड बमोन्त्जम पाराभेटको दताय, अनुमनत, निीकरण, खारे जी र
ननर्मन ;
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१५

सामुवहक खेती तर्ा कृवष करार खेतीको कार्ायरिर्न र प्रबर्द्यन ;

१६

चरन तर्ा खकय सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत तर्ा कानून तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

१७

कृवषजरर् र पशुपरछीजरर् औषनध, नबषादद र सूक्ष्म पोषणतत्िर्ुि बस्तुको उपर्ोग र
व्र्िस्र्ापन सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा र कार्ायरिर्न तर्ा
उत्पादन, उपर्ोग र नबक्री वितरणको अनुमनत, अनुगमन र ननर्मन ;

१८

भूनम व्र्िस्र्ापन, भूनम प्रशासन र जग्गा नापजाँच, भूनमसुधार, भू-उपर्ोग तर्ा
चक्लाबरदी सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून तर्ा मापदण्डको तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र
ननर्मन ;

१९

ननजी, सरकारी तर्ा साियजननक जग्गाको प्रादे न्त्शक अनभले ख व्र्िस्र्ापन ;

२०

जग्गादताय, रन्त्जिेशन, जग्गाधनी प्रमाण पुजाय, दान्त्खल खारे ज, स्िानमत्ि हस्तारतरण
सम्बरधी नीनत तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ;

२१

सं घीर् सरकारबाट प्राप्त हुने नक्सा, भौगोनलक सूचना र अनभले ख तर्ा प्रदे शनभिको
नापनक्सा र अनभले खको व्र्िस्र्ापन ;

२२

नाप नक्साका ननर्रिण विरदुहरुको सञ्जाल स्र्ापना ;

२३

क्रमबर्द् वकत्ता नापी र भूनम लगत सम्िरधी मापदण्ड र कार्ायरिर्न ;

२४

भूनमवहन सुकुम्िासी, दनलत, मुि कमैर्ा, हनलर्ा, हरिा चरिा आदद िगयको बसोबास,
जीविकोपाजयन र पुनःस्र्ापना सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा र्ोजना
तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२५

सरकारी जग्गा भाडामा ददने सम्बरधी नीनत, कानून तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा, कार्ायरिर्न
र ननर्मन ;

२६

सुरन्त्ित बसोिास र जग्गा एकीकरण सम्बरधी नीनत कार्ायरिर्न ;
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२७

गुठी तर्ा गुठीजग्गा व्र्िस्र्ापन सम्बरधी नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न र ननर्मन तर्ा गुठी तर्ा गुठी जग्गाको सं रिण, अनभलेख व्र्िस्र्ापन
र सं घीर् तर्ा स्र्ानीर् तहसँग समरिर् ;

२८

गररिी ननिारण सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड एिम् र्ोजनाको तजुम
य ा,
कार्ायरिर्न र ननर्मन तर्ा अध्र्र्न, अनुसरधान, सिेिण, सूचना सं कलन, गररब
घरपररिार पवहचान, सामान्त्जक सुरिा र सं रिण ;

२९

सहकारी सं स्र्ा, सहकारी सं घ तर्ा सहकारी बैंक सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानुन
तर्ा मापदण्डको तजुम
य ा र कार्ायरिर्न, सञ्चालन अनुमनत, ननर्मन, तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन
र अध्र्र्न अनुसरधान ;

३०

सहकारी बचत तर्ा ऋण पररचालन सम्बरधी प्रादे न्त्शक मापदण्ड ननधायरण र ननर्मन ;

३१

सहकारी सम्बरधमा सं घीर्, अरतरप्रादे न्त्शक र स्र्ानीर् तहका सं घ सं स्र्ासँग समरिर्
र सहकार्य ;

३२

सहकारी िेिको विकास तर्ा प्रिर्द्यन, िमता अनभिृवर्द् र पररचालन।

^. भौनतक
१

पूिायधार विकास मरिालर्

प्रदे शस्तरको उजाय, विद्युत, नसं चाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तर्ा पवहरो)
व्र्िस्र्ापन सम्िरधी अध्र्र्न अनुसरधान, नीनत, कानुन, मापदण्ड, गुरुर्ोजना, र्ोजना
तर्ा आर्ोजना ननमायण, कार्ायरिर्न, सञ्चालन, ममयत सं भार, समरिर् र ननर्मन ;

२

प्रदे शस्तरमा उजाय, विद्युत, नसं चाई तर्ा खानेपानी सम्िरधी सेिाको गुणस्तर र सेिा
शुल्कको आधार ननधायरण र ननर्मन ;

३

उजाय, विद्युत, नसं चाई सेिा नबस्तारमा ननजी िेिको सहभानगता र लगानी प्रिर्द्यन
सम्बरधी नीनत तर्ा मापदण्ड ननधायरण र ननर्मन ;
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४

राविर् जलस्रोत नीनत र सं घीर् र्ोजना बमोन्त्जम प्रदे श सीमा नदीका जलउपर्ोग
सम्बरधी आर्ोजनाको पवहचान, ननमायण, सं चालन, सम्भार र व्र्िस्र्ापन ;

५

प्रदे शनभिको जलश्रोत उपर्ोग तर्ा नदी सं रिण सम्बरधी र्ोजना तर्ा गुरु र्ोजना
तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र अनुगमन तर्ा मुल्र्ाङ्कन ;

६

प्रदे शनभिको जलस्रोत उपर्ोग हुने आर्ोजनाहरुको अध्र्र्न, सिेिण, तर्ारी,
कार्ायरिर्न, अनुगमन र सञ्चालनमा समरिर् ;

७

प्रदे शस्तरमा जलाधार सं रिण तर्ा जलउपर्ोग नीनतको तजुम
य ा तर्ा कार्ायरिर्न,
प्रविनध विकास र व्र्िस्र्ापन ;

८

मौसम र जलमापन सञ्चार सञ्जाल व्र्िस्र्ापन ;

९

ु सम्बरधी प्रर्ोगशाला व्र्िस्र्ापन ;
जलगुण तर्ा िार्ू गण

१०

प्रदे शस्तरको र्ातार्ात सम्बरधी नीनत, कानून, मापदण्ड र र्ोजनाको तजुम
य ा तर्ा
कार्ायरिर्न, अध्र्र्न अनुसरधान र ननर्मन ;

११

प्रदे शनभिको सिारी दताय र निीकरण, चालक अनुमनत र निीकरण ;

१२

प्रदे शनभि साियजननक र्ातार्ातको रुट अनुमनत, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर
ननधायरण र अनुगमन तर्ा ननर्मन ;

१३

िातािरणमैिी, अपाङ्गतामैिी र लै वङ्गकमैिी र्ातार्ात प्रणालीको प्रिर्द्यन ;

१४

प्रदे श तहमा र्ातार्ात सुरिा र सिारी प्रदुषण ननर्रिण सम्बरधी र्ोजना ननमायण र
कार्ायरिर्न ;

१५

रज्जुमागय, जलमागय लगार्तका िैकन्त्ल्पक र्ातार्ात प्रविनधको प्रिर्द्यन, सम्भाव्र्ता
अध्र्र्न, आर्ोजना कार्ायरिर्न, सञ्चालन र व्र्िस्र्ापन ;
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१६

प्रदे श लोकमागय सम्बरधी नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुम
य ा र ननमायण,
स्तरोन्ननत, ममयत सम्भार, तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन, सडक प्रविनध सम्बरधी अध्र्र्न
अनुसरधान, र्ातार्ात सुरिा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

१७

प्रदे शस्तरका सरकारी कार्ायलर्हरुको भौनतक व्र्िस्र्ापन र ननमायण सम्बरधी नीनत,
कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

१८

प्रदे शनभिको सहरी विकास र्ोजना तजुम
य ा, सहरी पूिायधार ननमायण, सञ्चालन, ममयत सं भार
र आिास तर्ा भिन सम्बरधी र्ोजनाहरुको कार्ायरिर्न र मागय ननदे शन ;

१९

प्रदे शनभि उपर्ुि भिन ननमायण प्रविनधको प्रिर्द्यन ;

२०

प्रदे शस्तरमा राविर् भिन सं वहताको कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२१

प्रदे शको राजधानी र प्रादे न्त्शक सहरको विकास, र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न, सं र्ोजन र
पूिायधार ननमायण ;

२२

सुरन्त्ित बसोिास र जग्गा एकीकरण सम्बरधी नीनत तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ।

&.

१

सामान्त्जक विकास मरिालर्

प्रदे शस्तरको विश्वविद्यालर् तर्ा उच्च न्त्शिा सम्िरधी नीनत, कानुन तर्ा मापदण्ड
तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२

शैन्त्िक परामशय सेिाको मापदण्ड ननधायरण, अनुमनत तर्ा ननर्मन ;

३

प्रदे शस्तरमा पुस्तकालर्, सं ग्रहालर्, अनभले खालर् सम्िरधी नीनत, कानुन तर्ा मापदण्ड
तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

४

प्रादे न्त्शक न्त्शिा, प्राविनधक तर्ा व्र्िसावर्क तानलम र छाििृन्त्त्त सम्िरधी नीनत, कानुन
तर्ा मापदण्ड ननधायरण, कार्ायरिर्न र ननर्मन तर्ा पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तर्ा
पाठ्य सामाग्री ननमायण, उत्पादन र वितरण ;

20

५

प्रदे शस्तरको मानि सं साधनको आिश्र्कता प्रिेपण तर्ा शैन्त्िक र्ोजना ननमायण र
कार्ायरिर्न ;

६

प्रदे शस्तरमा विद्यालर् तहको न्त्शिकको सेिा शतय, र्ोग्र्ता, िमता र न्त्शिक
व्र्िस्र्ापनको मापदण्ड ननधायरण र ननर्मन ;

७

माध्र्नमक तहको परीिा व्र्िस्र्ापन ;

८

प्रदे शस्तरमा प्रान्त्ज्ञक अनुसरधान तर्ा शैन्त्िक तथ्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन ;

९

स्िास्थ्र् सेिा तर्ा पोषण सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानुन, मापदण्ड तर्ा र्ोजना
तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

१०

प्रदे शस्तरमा

आिश्र्क

पने

प्रियर्द्नात्मक,

प्रनतकारात्मक,

उपचारात्मक

तर्ा

पुनस्य र्ापनात्मक स्िास्थ्र् सेिाको व्र्िस्र्ापन ;
११

स्िास्थ्र्सेिा सम्िरधी प्रदे शस्तरीर् प्रान्त्ज्ञक, व्र्िसावर्क र पेसागत सं घ सं स्र्ाको दताय,
सञ्चालन अनुमनत र ननर्मन ;

१२

प्रदे शस्तरीर् स्िास्थ्र् सेिाको गुणस्तर ननधायरण, अनुगमन र ननर्मन ;

१३

राविर् मापदण्ड बमोन्त्जम औषधीजरर् तर्ा स्िास्थ्र् प्रविनध सम्िरधी सामग्रीको
उत्पादन तर्ा सं चर्, अनधकतम खुरा मूल्र् ननधायरण, अन्त्रतम नबसजयन, गुणस्तर तर्ा
मापदण्ड ननधायरण र त्र्स्ता सामग्री उत्पादन गने उद्योगको दताय, सञ्चालन, अनुमनत र
ननर्मन ;

१४

राविर् मापदण्ड अनुरुप अस्पताल, ननसयङ्ग होम, ननदान केरर, उपचार केरर र अरर्
स्िास्थ्र् सं स्र्ा तर्ा प्रर्ोगशालाको दताय, सञ्चालन, अनुमनत र ननर्मन ;

१५

खानेपानी, ध्िनन र हािाको गुणस्तर अनुगमन तर्ा ले खाजोखाको ढाँचा ननमायण एिं
गुणस्तरको मापदण्ड ननधायरण र कार्ायरिर्न ;

१६

राविर् मापदण्ड बमोन्त्जम स्िास्थ्र् बीमा लगार्तका सामान्त्जक स्िास्थ्र् सुरिा
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कार्यक्रमको व्र्िस्र्ापन तर्ा ननर्मन ;
१७

प्रदे शस्तरीर् स्िास्थ्र् िेिको मानिस्रोत विकास र व्र्िस्र्ापन ;

१८

औषधी ननगरानी (Pharmacovigilance), औषनधको उन्त्चत प्रर्ोग र सुक्ष्म जीिननरोधक
प्रनतरोध (Antimicrobial Resistance) रर्ुनीकरण ;

१९

खोप र पररिार ननर्ोजन ;

२०

सं िेदनशील औषधी तर्ा अरर् स्िास्थ्र् सामग्री खररद तर्ा आपूनतय व्र्िस्र्ापन ;

२१

प्रदे शस्तरमा स्िास्थ्र् सेिा सम्बरधी अध्र्र्न तर्ा अनुसरधान तर्ा सूचना प्रणाली,
स्िास्थ्र् ले खा पर्द्नतको सं स्र्ागत व्र्िस्र्ापन, सूचना प्रिाह ;

२२

प्रदे शस्तरीर् जनस्िास्थ्र् ननगरानी (पन्त्ब्लक हे ल्र् सभे लेरस) व्र्िस्र्ापन ;

२३

सूनतय, मददरा र लागुपदार्यजरर् िस्तुको मापदण्ड, ननर्रिण तर्ा ननर्मन ;

२४

स्िास्थ्र् िेिमा आपत्कालीन अिस्र्ा, विपद् र महामारी व्र्िस्र्ापन, आकन्त्स्मक
स्िास्थ्र् सेिा प्रिाह, आपतकालीन अिस्र्ाका लानग औषधी तर्ा औषधीजरर्
सामग्रीको प्रादे न्त्शक बफरस्टक व्र्िस्र्ापन ;

२५

सरूिा तर्ा नसने रोग ननर्रिण तर्ा रोकर्ाम ;

२६

राविर् मापदण्ड अनुरुप स्िास्थ्र् से िा सम्िरधी भौनतक पूिायधार विकास तर्ा
व्र्िस्र्ापन ;

२७

स्िास्थ्र्जरर् फोहोर व्र्िस्र्ापन सम्िरधी मापदण्ड ननधायरण, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

२८

आर्ुिेददक, र्ुनानी, आम्ची, होनमर्ोप्र्ानर्क, प्राकृनतक न्त्चवकत्सा लगार्तका अरर्
प्रचनलत परम्परागत स्िास्थ्र् उपचार सेिा सम्िरधी प्रदे शस्तरीर् मापदण्ड ननधायरण,
कार्ायरिर्न, अनुगमन र ननर्मन ;
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२९

प्रदे शस्तरको खानेपानी सरसफाइ तर्ा स्िच्छता सम्बरधी प्रदे न्त्शक नीनत, कानून तर्ा
मापदण्ड तजुम
य ा र कार्ायरिर्न, सेिाको शुल्क ननधायरण, र्ोजना, आर्ोजना कार्ायरिर्न
तर्ा सञ्चालन, सं भार र ननर्मन ;

३०

खानेपानी तर्ा सरसफाइ सेिा विस्तारमा ननजी िेिको सहभानगता प्रिर्द्यन सम्बरधी
नीनत तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

३१

सियसाधारणलाइ स्िच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तर्ा
स्िच्छतामा वपछडीएका िगयको पहुँच सुननन्त्ितता ;

३२

जनसं ख्र्ा, बसाइसराइ र पररिार ननर्ोजन सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानुन तर्ा
र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन, अध्र्र्न तर्ा अनुसरधान, सूचना प्रणालीको
स्र्ापना र सञ्चालन, िमता अनभिृवर्द् र राविर् सं स्र्ाहरुसँगको सम्पकय र समरिर् ;

३३

मवहला हक सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न
र ननर्मन ;

३४

लै वङ्गक वहं सा, मानि बेचनबखन तर्ा ओसारपसार सम्िरधी नीनत तर्ा कार्यर्ोजना
तजुम
य ा र कार्ायरिर्न तर्ा अरतराविर् सन्त्रध, सम्झौता र प्रनतिर्द्ताको कार्ायरिर्न,
ननरोधात्मक र सं रिणात्मक उपार् र पुनस्र्ापन ;

३५

मवहला सशन्त्िकरण तर्ा लै वङ्गक समानता सम्बरधी अध्र्र्न, अनुसरधान ;

३६

लैं नगक उत्तरदार्ी िजेट र लै वङ्गक पररिण ;

३७

बाल बानलकाको हकवहत सं रिण सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून, मापदण्ड तर्ा
र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन, अध्र्र्न, अनुसरधान, बालमैिी शासकीर् प्रिरध
र सेिा प्रिाह, बाल उर्द्ार कोष व्र्िस्र्ापन र बाल सुधार तर्ा पुनस्र्ायपना ;

३८

प्रदे शस्तरमा ज्र्ेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्न्त्ि र अशि, बाल बानलकाका र
मवहला सम्बरधी कार्यहरुको अनुगमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन ;

३९

समाजकल्र्ाण र सं घसस्र्ा सम्िरधी कार्यहरुको अनुगमन तर्ा मूल्र्ाङ्कन ;
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४०

र्ुिासम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानुन तर्ा र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन, र्ुिा
िैज्ञाननक प्रोत्साहन ;

४१

खेलकूद सम्िरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानुन तर्ा मापदण्ड ननधायरण, कार्ायरिर्न र
ननर्मन, खेलकूद तर्ा खेलकूद पूिायधारको विकास र प्रिर्द्यन ;

४२

खेलकूद प्रशासन र सं घसं स्र्ाको समरिर् र ननर्मन ;

४३

राविर् र प्रादे न्त्शक खेलकुद प्रनतर्ोनगता तर्ा कार्यक्रम आर्ोजना र सहभानगता ;

४४

लोपोरमुख, सीमारतकृत, गररब, जेष्ठ नागररक लन्त्ित आिास सम्बरधी नीनत, मापदण्ड
तर्ा र्ोजना तजुम
य ा र कार्ायरिर्न ;

४५

सामान्त्जक सुरिा सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून तर्ा मापदण्डको ननमायण तर्ा
ँ
कार्ायरिर्न, कोष व्र्िस्र्ापन, ननर्मन, राविर् र प्रादे न्त्शक ननकार् तर्ा संघ सं स्र्ासग
सम्पकय, समरिर् र सहकार्य ;

४६

प्रदे शनभि रोजगारी प्रिर्द्यन सम्बरधी नीनत, र्ोजना, कार्यक्रम तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा
तर्ा कार्ायरिर्न र स्र्ानीर् सरकारसं ग समरिर् ;

४७

विश्वसम्पदा सूचीमा परे का स्मारक र पुरातान्त्त्िक महत्िका स्र्ल सम्बरधी ;

४८

भाषा, नलवप सं स्कृनत, लनलतकला र धमयको सं रिण र प्रर्ोग सम्िरधी प्रादे न्त्शक नीनत,
कानुन, मापदण्ड तर्ा र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

४९

ऐनतहानसक, धानमयक, साँस्कृनतक एिं कला र िास्तु कलात्मक दृवष्टकोणले महत्ि
बोकेका प्रादे न्त्शकस्तरका दरिारहरुको सं रिण, सम्भार, अध्र्र्न, अनुसरधान तर्ा
व्र्िस्र्ापन ;

५०

प्रादे न्त्शकस्तरमा सं ग्रहालर्को स्र्ापना, सञ्चालन तर्ा व्र्िस्र्ापन ;

५१

प्रदे शस्तरका पुरातान्त्त्िक महत्िका स्र्ल, ऐनतहानसक र धानमयक सांस्कृनतक सम्पदा,
प्रान्त्चन स्मारक, सं ग्रहालर्, सास्कृनतक धरोहर सम्िरधी नीनत, कानुन, मापदण्ड तर्ा
र्ोजना तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन एिम् सं रिण, सम्भार, अध्र्र्न, अनुसरधान,
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उत्खनन तर्ा पुनननयमायण ;

५२

धमय, परम्परा र गुठी अरतगयत चनलआएका विनभन्न जािा, पियहरुको सञ्चालन र
व्र्िस्र्ापन ;

५३

सं स्कृनतको विकास सम्िरधी नीनत तर्ा कानुन तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र ननर्मन ;

५४

रोजगार प्रिर्द्यन सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत, कानून तर्ा मापदण्ड तजुम
य ा, कार्ायरिर्न र
ननर्मन ;

५५

श्रनमक एिं श्रनमकको सामान्त्जक सुरिा तर्ा ट्रेड र्ुननर्न सम्बरधी प्रादे न्त्शक नीनत,
कानून, मापदण्ड र ननर्मन ;

५६

श्रमशन्त्ि, श्रम बजार सम्बरधी अध्र्र्न, अनुसरधान र श्रमशन्त्ि र्ोजना ;

५७

औद्योनगक वििाद समाधान, श्रम सम्बरधमा सुधार र रर्ावर्क ननरुपण ;

५८

कार्यस्र्ल सुरिा, कारखाना ननरीिण तर्ा ननर्मन ।
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