
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ०४) ऩोखया, जेठ ५ गते,२०७८ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०९ 

बाग ३ 
प्रदेश सयकाय 

भङ्टख्मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को कामाारमको सूचना 

गण्डकी प्रदेश सयकायरे गण्डकी प्रदेश सयकाय (कामा ङ्जिबाजन) ङ्झनमभािरी, 
२०७४ को ङ्झनमभ ८ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोगगयी सो ङ्झनमभािरीको अनङ्टसूची १ य 
अनङ्टसूची २ भा देहाम फभोङ्ञजभ हेयपेय गयेको छ्- 
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1. अनङ्टसूची १ को सट्टा देहामको अनङ्टसूची १ याङ्ञखएको छ्- 

अनङ्टसूची १ 

प्रदेशभा यहन ेभन्त्त्रारमहरु 

 

क्र.सॊ. भन्त्त्रारमको नाभ 

१. भङ्टख्मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद  को कामाारम 

2. अथा भन्त्त्रारम 

3. उजाा, जरस्रोत तथा खानऩेानी भन्त्त्रारम 

4. कानून, सञ् चाय तथा प्रदेश सबा भाङ्झभरा भन्त्त्रारम 

5. ऩमाटन, उद्योग , िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झता भन्त्त्रारम   

6. बङू्झभ व्मिस्था, कृङ्जष,  सहकायी तथा गयीफी ङ्झनिायण  भन्त्त्रारम 

7. बौङ्झतक ऩूिााधाय, सहयी ङ्जिकास तथा मातामात  व्मिस्था भन्त्त्रारम 

8. मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द भन्त्त्रारम 

9. िन, िाताियण तथा बसूॊयऺण भन्त्त्रारम 

10. ङ्ञशऺा, सॊस्कृङ्झत, ङ्जिऻान प्रङ्जिङ्झध तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारम 

11. स्िास््म तथा जनसङ  ख्मा भन्त्त्रारम 

 

 

 

 

 

 



खण्ड ०४) अङ्चय ०९,प्रदेश याजऩत्र बाग ३ ङ्झभङ्झत २०७८।०२।०५ 

3 
 

२. अनङ्टसूची २ को सट्टा देहामको अनङ्टसूची २ याङ्ञखएको छ्- 
अनङ्टसूची २ 

प्रदेशभा यहन ेभन्त्त्रारमहरुको कामा ङ्ञजम्भेिायी 

1. भङ्टख्मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम 

क्र.स. कामा ङ्ञजम्भेिायी 
1.  प्रदेश भङ्टख्मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को कामाारम सम्फन्त्धी 
2.  प्रदेश ङ्झबत्रको शासन व्मिस्थाको सभान्त्म ङ्झनदेशन, ङ्झनमन्त्त्रण य सञ्चारन 

3.  प्रदेश सयकायको कामा ङ्जिबाजन तथा कामा सञ्चारन 

4.  प्रदेश सयकायको नीङ्झत, मोजना तजङ्टाभा,स्िीकृङ्झत, कामाान्त्िमन अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कन 

5.  प्रदेश सयकायको कामा सम्ऩादन ङ्झनमभािरी तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 

6.  प्रदेश भन्त्त्रारमको कामाको सभन्त्िम, सङ्टऩयीिेऺण, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 

7.  प्रदेश भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणामको प्रभाणीकयण, कामाान्त्िमन य अनङ्टगभन 

8.  प्रदेश भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषदभा ऩेश हङ्टने ङ्झनमभ य आदेशको तजङ्टाभा,स्िीकृङ्झत तथा 
प्रभाणीकयण 

9.  प्रदेश ङ्झबत्रको याजङ्झनङ्झतक, आङ्झथाक, साभाङ्ञजक, शाङ्ञन्त्त सङ्टव्मिस्था एिॊ 
प्रशासङ्झनक गङ्झतङ्जिङ्झधहरुको अध्मािङ्झधक जानकायी य सम्फोधन 

10.  भानि अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रिाद्धन 
11.  सङ्टशासन, भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्त्त्रण य प्रशासन सङ्टधाय 
12.  सॊङ्घीम  सॊिैधाङ्झनक ङ्झनकाम तथा आमोग, प्रदेश रोक सेिा आमोग, भङ्टख्म 

न्त्मामाङ्झधिक्ताको कामाारम, प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग,  गण्डकी प्रदेश 
प्रङ्ञशऺण प्रङ्झतष्ठान य गण्डकी ङ्जिकास प्राङ्झधकयण य अन्त्म सङ  घीम, प्रादेङ्ञशक 
आमोगसॉग सम्ऩका  य सभन्त्िम 

13.  सङ् घीम सयकायको स्िीकृङ्झत फभोङ्ञजभ ङ्छद्वऩऺीम िा फहङ्टऩऺीमस्तयभा बएका 
सङ्ञन्त्ध, सम्झौता िा सहभङ्झत कामाान्त्िमन 

14.  प्रदेश प्रभङ्टखको ङ्झनदेशन कामाान्त्िमन य प्रङ्झतिेदन 
15.  प्रदेश सॊसदको अङ्झधिेशन आह्वान य अन्त््म सम्फन्त्धी 
16.  अन्त्तयप्रदेश ऩङ्चयषद, अन्त्तयप्रदेश सभन्त्िम, प्रदेश सभन्त्िम ऩङ्चयषद य सॊङ्घ तथा 

स्थानीम तहसॉगको सभन्त्िम य अन्त्तसाम्फन्त्ध  
17.  प्रदेशस्तयका आमोग तथा ङ्झनकामहरुको गठन एिभ सञ् चारन य 
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ऩदाङ्झधकायीहरुको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त एिॊ सेिा सङ्टङ्जिधा सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानूनको 
तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 

18.  स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीको सेिा, सङ्टङ्जिधा सम्फन्त्धी, स्थानीम सेिा तथा 
कामाारम व्मिस्था सम्फन्त्धी कानून तजङ्टाभा 

19.  ङ्झनिााचन कामाभा सहमोग य सभन्त्िम 
20.  प्रदेशस्तयीम भानि सॊशाधन ङ्जिकास मोजना तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 
21.  प्रदेश ङ्झनजाभती सेिा य अन्त्म प्रदेश सयकायी सेिा सञ् चारन सम्फन्त्धी नीङ्झत, 

कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा एिॊ कामाान्त्िमन, कभाचायी प्रशासन य अङ्झबरेख 
व्मिस्थाऩन 

22.  प्रदेशस्तयका सयकायी ङ्झनकामको सङ् गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण, स्िीकृङ्झत 
य व्मिस्थाऩन ऩयीऺण 

23.  प्रदेशस्तयीम तारीभ सम्फन्त्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड ङ्झनधाायण, स्तयीकयण, तारीभ 
सञ् चारन तथा याङ्जष्डम य प्रदेशस्तयीम तारीभ केन्त्ँसॉग सम्ऩका  एिॊ सभन्त्िम 

24.  प्रदेशस्तयभा सािाजङ्झनक सेिा ङ्जितयणको न्त्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधाायण य 
सेिाग्राही सन्त्तङ्टङ्जष्ट सबेऺण तथा सेिा प्रिाहको अनङ्टगभन 

25.  प्रदेशको आिङ्झधक मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन य  
प्रदेशको त्माङ्क व्मिस्थाऩन 

26.  याङ्जष्डम तथा अन्त्तयप्रदेश ङ्जिकास आमोजनाको सभन्त्िम य सशता अनङ्टदानको 
सदङ्टऩमोग 

27.  प्रदेशको भध्मकाङ्झरन खचा सॊयचना 
28.  ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्म कामाान्त्िमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्गन, सभन्त्िम, 

सहङ्ञजकयण य स्रोत व्मिस्थाऩन    
29.  प्रदेश शाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मिस्था सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना 

तजङ्टाभा तथा कामाान्त्िमन, ङ्झनमभन, सूचना सङ्करन, भूल्माङ्कन य प्रङ्झतिेदन तथा 
सङ् घसॉगको सभन्त्िम य सहकामा 

30.  अङ्झत ङ्जिङ्ञशष्ट व्मङ्ञक्त, भह्िऩूणा बौङ्झतक सॊयचना, सॊिेदनशीर सािाजङ्झनक स्थर 
तथा सभायोहको सङ्टयऺा 

31.  सङ् घीम य प्रदेश सङ्टयऺा ङ्झनकामसॉगको सम्ऩका ,सम्फन्त्ध, सूचना आदान प्रदान 
य सभन्त्िम 

32.  प्रदेश प्रहयी सम्फन्त्धी कानून तजङ्टाभा, प्रदेश प्रहयीको सञ् चारन, व्मिस्थाऩन य 
ङ्झनमभन 

33.  प्रदेशङ्झबत्रको अऩयाध अनङ्टसन्त्धान, सूचना सङ्करन, योकथाभ, ङ्झनमन्त्त्रण तथा 
सभन्त्िम 
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34.  साभङ्टदाङ्जमक प्रहयी 
35.  प्रदेशङ्झबत्रको सडक सङ्टयऺा य ट्राङ्जपक व्मिस्थाऩन 
36.  अन्त्तयाङ्जष्डम सीभा ऺेत्रभा हङ्टन े अऩयाध य गङ्झतङ्जिङ्झधको सूचना सङ्करन, 

ङ्जिश् रेषण य उऩमोग तथा अन्त्तयाङ्जष्डम सीभा सङ्टयऺाभा सहमोग 
37.  सङ् घीम भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ हातहङ्झतमाय, खयखजना तथा ङ्जिष्पोटक ऩदाथाको 

ङ्झनमभन 
38.  स्थानीम प्रशासनको सञ् चारन, व्मिस्थाऩन य सभन्त्िम 

39.  ङ्झनिायक नजयिन्त्द य स्थानहद सम्फन्त्धी 
40.  उऩाधी, सम्भान तथा ङ्जिबषूण ङ्झसपाङ्चयस  
41.  प्रदेशस्तयभा साफाजाङ्झनक ङ्झफदा, उ्सि, उङ्छदा आङ्छदको व्मिस्थाऩन  
42.  ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन, जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण य ङ्जिऩद प्रङ्झतकामा, प्रदेश ङ्जिऩद 

व्मिस्थाऩन कोष स्थाऩना य सञ् चारन, स्थानीम ङ्जिऩद कोषभा सहमोग, 
त्माङ्क ब्मिस्थाऩन, अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान, ङ्जिऩद जोङ्ञखभ ऺेत्र नक्साङ्कन 
य फस्ती स्थानान्त्तयण सम्फन्त्धी प्रदेशको नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना 
तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन  

43.  प्रदेश अनङ्टसन्त्धान व्मङ्टयो  
44.  प्रादेङ्ञशक कायागाय तथा ङ्जहयासतको व्मिस्थाऩन य सङ्टयऺा, थङ्टन ङ्टिा तथा 

कैदीहरुको भानि अङ्झधकायको सॊयऺण य एक प्रदेशफाट अको प्रदेशभा 
अङ्झबमङ्टक्त, थङ्टन ङ्टिा िा कैदीको स्थानान्त्तयण सम्फन्त्धी 

45.  प्रदेशस्तयभा ङ्छदगो शाङ्ञन्त्त व्मिस्थाऩन तथा द्वन्त्द्वफाट ऩीङ्झडत तथा ङ्जिस्थाङ्जऩत 
व्मङ्ञक्तको ऩङ्टनस्थाऩना सम्फन्त्धी 

2. अथा भन्त्त्रारम 

क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  प्रदेशको आङ्झथाक अिस्थाको ङ्जिश्लषेण तथा आङ्झथाक नीङ्झतको तजङ्टाभा, 

कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
2.  प्रदेशस्तयको आङ्झथाक स्रोतको फाॉडपाॉड, रगानी प्रऺेऩण य ङ्जित्तीम 

व्मिस्थाऩन 
3.  प्रदेशस्तयको ङ्जित्त सन्त्तङ्टरन सम्फन्त्धी नीङ्झत तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
4.  सङ् घको स्िीकृङ्झतभा िैदेङ्ञशक सहमोग, िैदेङ्ञशक ऋण य अनङ्टदान प्राप्ती, 

उऩमोग, रेखाङ्कन य प्रङ्झतिेदन 
5.  प्रदेश ङ्ञस्थत सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जिियण य सयकायी िाॉकी यकभको 

रगत तथा असङ्टर उऩय 
6.  प्रदेश याजस्ि सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानूनको तजङ्टाभा, कामाान्त्मन य ङ्झनमभन 
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7.  सङ् घीम नीङ्झत अनङ्टरुऩ सहङ्जित्तीमकयण 
8.  प्रदेश आङ्झथाक कामाङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानूनको ङ्झनभााण, कामाान्त्िमन य 

ङ्झनमभन 
9.  प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन  ऐन तथा प्रदेशको फजेट तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन, ङ्झनमभन य 

आङ्झथाक अनङ्टशासन 
10.  प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन य प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रण एिॊ 

व्मिस्थाऩन 
11.  प्रदेश ऩूयक अनङ्टभान तथा ऩेश्की खचा, प्रदेशको उधायो खचा य प्रदेश 

आकङ्ञस्भक कोष सम्फन्त्धी 
12.  प्रदेश सािाजङ्झनक खचा सम्फन्त्धी नीङ्झतको तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन तथा 

स्थानीम तह अनङ्टदान 
13.  प्रदेश सयकायी रगानी य राबाॊशको रेखा व्मिस्थाऩन 
14.  प्रदेशको ङ्जिङ्झनमोजन, याजस्ि, धयौटी, कामासञ् चारन कोष य अन्त्म सयकायी 

कोष तथा सम्ऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जिियण य आन्त्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण 
15.  घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सिायी साधन कय, भनोयञ् जन कय, ङ्जिऻाऩन 

कय, ऩमाटन शङ्टल्क, कृङ्जष आमभा कय, सेिा शङ्टल्क, दस्तङ्टय य  दण्ड जङ्चयिाना 
सङ्करन,फाॉडपाॉड य उऩमोग सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानून तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य 
ङ्झनमभन 

16.  सॊङ्घीम कानून अनङ्टसाय प्राकृङ्झतक श्रोतफाट प्राप्त योमल्टी य शङ्टल्क सङ्करन, 
ङ्झनमभन य हस्तान्त्तयण 

17.  प्रदेशको कय प्रणारीको याजश् ि च ङ्टहािट ङ्झनमन्त्त्रण सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, 
कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 

18.  सङ् घसॉगको अन्त्तयसयकायी ङ्जित्तीम सम्ऩका , सम्फन्त्ध य सहकामा 
19.  फीभा य फीभा व्मिसामको सञ् चारन, व्मिस्थाऩन, प्रिद्धान तथा ङ्जिस्ताय य 

ङ्झनमभन 
20.  प्रदेशस्तयका सािाजङ्झनक सॊस्थान, ङ्जित्तीम सॊस्था, सङ्झभङ्झत, प्रङ्झतष्ठान तथा 

कम्ऩनी आङ्छदको सञ् चारन, व्मिस्थाऩन, सङ्टधाय य ङ्झनमभन 
21.  आङ्झथाक ङ्जिकासभा सािाजङ्झनक, ङ्झनजी, सहकायी तथा गैयसयकायी ऺते्रसॉगको 

साझेदायी एिॊ सभन्त्िम य सहकामा सम्फन्त्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड य सो सम्फन्त्धी 
अन्त्म कामा 

22.  ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्म अनङ्टसाय फजेट कोङ्झडङ्ग, रैङ्जङ्गक फजेट कोङ्झडङ्ग य जरिामङ्ट 
फजेट कोङ्झडङ्ग 

3. उजाा, जरस्रोत तथा खानऩेानी भन्त्त्रारम 
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क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  प्रदेशस्तयको उजाा, ङ्जिद्यङ्टत, ङ्झसॊचाई, खानऩेानी,जर उ्ऩङ्ङ प्रकोऩ (नदी तथा 

ऩङ्जहयो) व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी अध्ममन अनङ्टसन्त्धान, नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 
गङ्टरुमोजना, मोजना तथा आमोजना ङ्झनभााण, कामाान्त्िमन, सञ् चारन, भभात 
सॊबाय, सभन्त्िम य ङ्झनमभन 

2.  प्रदेशस्तयभा उजाा, ङ्जिद्यङ्टत, ङ्झसॊचाई तथा खानेऩानी सम्फन्त्धी सेिाको गङ्टणस्तय य 
सेिा शङ्टल्कको आधाय ङ्झनधाायण य ङ्झनमभन 

3.  उजाा, ङ्जिद्यङ्टत, ङ्झसॊचाई सेिा ङ्जिस्तायभा ङ्झनजी ऺेत्रको सहबाङ्झगता य रगानी 
प्रिद्धान सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा भाऩदण्ड ङ्झनधाायण य ङ्झनमभन 

4.  याङ्जष्डम जरस्रोत नीङ्झत य सङ् घीम मोजना फभोङ्ञजभ प्रदेशका नदी तथा सीभा 
नदीका जरउऩमोग सम्फन्त्धी आमोजनाको ऩङ्जहचान, ङ्झनभााण, सञ्चारन, सम्बाय 
य व्मिस्थाऩन 

5.  प्रदेशङ्झबत्रको जरस्रोत उऩमोग तथा नदी सॊयऺण सम्फन्त्धी मोजना तथा गङ्टरु 
मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 

6.  प्रदेशङ्झबत्रको जरस्रोत उऩमोग हङ्टने आमोजनाहरुको अध्ममन, सिेऺण, तमायी, 
कामाान्त्िमन, अनङ्टगभन य सञ्चारनभा सभन्त्िम 

7.  प्रदेशस्तयभा जराधाय सॊयऺण तथा जरउऩमोग नीङ्झतको तजङ्टाभा तथा 
कामाान्त्िमन, प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन 

8.  भौसभ य जरभाऩन सञ्चाय सञ्जार व्मिस्थाऩन 
9.  जरगङ्टण तथा िामङ्टगङ्टण सम्फन्त्धी प्रमोगशारा व्मिस्थाऩन 

10.  प्रदेशस्तयको खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्िच्छता सम्फन्त्धी प्रदेङ्ञशक नीङ्झत, 

कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन, सेिाको शङ्टल्क ङ्झनधाायण, मोजना, 
आमोजना कामाान्त्िमन तथा सञ्चारन, सॊबाय य ङ्झनमभन 

11.  खानेऩानी तथा सयसपाइ सेिा ङ्जिस्तायभा ङ्झनजी ऺेत्रको सहबाङ्झगता प्रिद्धान 
सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 

12.  सिासाधायणराई स्िच्छ खानेऩानीको उऩरब्धता य खानेऩानी, सयसपाइ तथा 
स्िच्छताभा ङ्जऩछङ्झडएका िगाको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता 

13.  खानेऩानीको गङ्टणस्तय अनङ्टगभन तथा रेखाजोखाको ढाॉचा ङ्झनभााण एिॊ 
गङ्टणस्तयको भाऩदण्ड ङ्झनधाायण य कामाान्त्िमन 

4. कानून, सञ् चाय तथा प्रदेश सबा भाङ्झभरा भन्त्त्रारम 
क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  प्रदेश सबाभा ऩेश हङ्टन ेङ्जिधेमक तजङ्टाभा य प्रभाणीकयण सम्फन्त्धी 
2.  प्रदेश सम्फन्त्धी कानून ङ्झनभााणभा याम, ऩयाभशा  
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3.  कानून, न्त्माम तथा प्रदेश सबा भाङ्झभरा सम्फन्त्धी 
4.  आधायबतू भानि अङ्झधकायको सॊयऺण, नागङ्चयक स्ितन्त्त्रताको यऺा तथा 

प्रिद्धानभा सहमोग 
5.  ङ्झनशङ्टल्क कानूनी सहामता सम्फन्त्धी 
6.  प्रदेशङ्झबत्र न्त्माङ्जमक य अधा न्त्माङ्जमक ङ्झनकामरे गयेका पैसरा कामाान्त्िमन 
7.  प्रदेशङ्झबत्रका गैयसयकायी सङ् घ, सॊस्थाहरुको अङ्झबरेख य सभन्त्िम 
8.  ङ्जििाद व्मिस्थाऩन 
9.  पौजदायी कामाङ्जिङ्झध कानूनको कामाान्त्िमन 
10.  अऩयाध तथा मातना ऩीङ्झडतको ऩङ्टनस्थााऩना य ऺङ्झतऩूङ्झता 
11.  सयकायी प्रमोजनका राङ्झग जग्गा अङ्झधग्रहण तथा सम्ऩङ्ञत्त प्राप्ती सम्फन्त्धी प्रदेश 

नीङ्झत तथा कानून तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन तथा जग्गा ङ्जििाद सभाधान 
12.  ऩाङ्चयिाङ्चयक भाङ्झभरा (ङ्जििाह, सम्ऩङ्ञत्त हस्तान्त्तयण, सम्फन्त्ध ङ्जिच्छेद, टङ्टहङ्टया, 

धभाऩ ङ्टत्र, धभाऩ ङ्टत्री उत्तयाङ्झधकाय य सॊमङ्टक्त ऩङ्चयिाय) सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून य 
भाऩदण्ड तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 

13.  स्मङ्झनरुऩण तथा भेरङ्झभराऩ य िेऩत्ता ऩाङ्चयएका व्मङ्ञक्त सम्फन्त्धी 
14.  प्रदेशस्तयको ङ्जिद्यङ्टतीम सञ् चाय भाध्मभ सञ् चारन नीङ्झत, कानून य भाऩदण्ड 

तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
15.  छाऩा सञ् चाय भाध्मभ य इन्त्टयनेटभा आधाङ्चयत अनराइन सॊचाय भाध्मभको 

दताा, अनङ्टभङ्झत, आचाय सॊङ्जहता ङ्झनधाायण य अनङ्टगभन, अङ्झबरेखाङ्कन, फगीकयण, 
सञ् चारन य ङ्झनमभन 

16.  प्रसे सूचना प्रिाह, सूचना साभाग्रीको उ्ऩादन, प्रकाशन य ङ्जितयण 
17.  श्रभजीिी सञ्चायकभीहरुको न्त्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक अनङ्टगभन 
18.  प्रदेशस्तयीम प्रसे यङ्ञजष्डाय सम्फन्त्धी 
19.  प्रदेशस्तयभा तायमङ्टक्त य ताययङ्जहत ब्रोडव्माण्ड ऩूिााधायको ङ्जिकास, व्मिस्थाऩन 

य ङ्झनमभन 
20.  साइिय सङ्टयऺा अनङ्टगभन 
21.  प्रदेशस्तयभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रिध्दान, सूचना प्रङ्जिङ्झध ऩाका को ङ्झनभााण, 

सञ् चारन य ङ्झनमभन 
22.  प्रदेशङ्झबत्र टेङ्झरसेन्त्टय सञ् चारन, व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 
23.  केफङ्टरभा आधाङ्चयत टेङ्झरङ्झबजनको इजाजत, निीकयण य ङ्झनमभन 
24.  सूचनाको हक सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा य 

कामाान्त्िमन 
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25.  चरङ्ञचत्र ङ्झनभााण, हर सञ् चारन तथा प्रदशान अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 
5. ऩमाटन, उद्योग , िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झता भन्त्त्रारम 

क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  ऩमाटन ङ्जिकासको नीङ्झत,कानून, भाऩदण्ड य मोजना ङ्झनभााण, ऩूिााधाय ङ्जिकास, 

प्रिद्धान य ङ्झनमभन 
2.  प्राकृङ्झतक, धाङ्झभाक, साॉस्कृङ्झतक, ऩङ्टयाताङ्ञ्िक, साहङ्झसक य अन्त्म ऩमाटन सम्फन्त्धी 
3.  ऩमाटक प्रहयी व्मिस्थाऩन 
4.  ऩमाटकीम होटर, ङ्चयसोटा, रज, ट्राबर तथा टे्रङ्जकङ एजेन्त्सी, गाइड, -

मााङ्जपङ्जटङ्ग आङ्छदको दताा, अनङ्टभङ्झत, निीकयण य ङ्झनमभन 
5.  होभस्टे सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड ङ्झनधाायण तथा ङ्जिकास प्रफद्धन 

ङ्झनमभन  
6.  ऩमाटकीम ऩूिााधाय,गन्त्तब्म य उऩजको ङ्जिकास,ङ्जिङ्जिङ्झधकयण,प्रिद्धान य ङ्झनमभन   
7.  ऩमाटकीम सेिाको  ङ्जिकास, ङ्जिङ्जिङ्झधकयण, प्रिद्धान य ङ्झनमभन 
8.  ऩमाटन सेिाको ब्राङ्ञण्डङ्ग य  प्रिद्धान 
9.  ऩमाटन ऺेत्रको स्थानीम अथातन्त्त्रसॉग अग्र य ऩषृ्ठ सम्फन्त्ध ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय  
10.  व्माऩाय, िाङ्ञणज्म य फजाय प्रङ्झतस्ऩधाा सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड 

तथा मोजनाको तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन तथा ङ्झनमभन य सेङ्ञन्त्डकेट तथा काटेङ्झरङ्ग 
ङ्झनमन्त्त्रण   

11.  प्रादेङ्ञशक व्माऩाय सम्फन्त्धी ऩूिााधाय ङ्झनभााण, प्रफाद्धन, सहङ्ञजकयण, फजाय 
अनङ्टगभन, सभन्त्िम, त्माङ्क प्रणारी, फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्त सॊयऺण, अध्ममन तथा 
अनङ्टसन्त्धान 

12.  ढङ्टिानी य ऩङ्चयिहन प्रणारी तथा कागो व्मिस्थाऩन  
13.  आङ्झथाक तथा औद्योङ्झगक ङ्झफषमका कयाय जन्त्म सम्झौता 
14.  व्माऩाङ्चयक पाभाहरुको दताा,निीकयण खायेजी य ङ्झनमभन 
15.  खानी तथा खनीज ऩदाथाको अन्त्िेषण सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत, कानून य 

भाऩदण्ड।  
16.  बौगङ्झबाक अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान य नक्सा सम्फन्त्धी कामा 
17.  प्रदेशका कर कायखाना य औद्योङ्झगकयणको सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, 

मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
18.  उद्योग दताा, अनङ्टभङ्झत, निीकयण एफभ खायेजी य औद्योङ्झगक ङ्जिकास तथा 

औद्योङ्झगक व्मािसामको प्रफाद्धन य ङ्झनमभन 
19.  प्रदेशस्तयको औद्योङ्झगक ऺेत्रको बौङ्झतक ऩूफााधाय ङ्जिकास सम्फन्त्धी मोजना 
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तजङ्टाभा य कामान्त्िमन तथा औद्योङ्झगक ऺेत्र ङ्झफषेश आङ्झथाक ऺेत्रको स्थाऩना, 
सञ्चारन य ङ्झफस्ताय 

20.  औद्योङ्झगक िस्तङ्टको ङ्झनमाात प्रफाद्धन 
21.  उऩबोक्ता ङ्जहत सॊयऺण तथा प्रफाद्धन, उऩबोक्ता जागयण कामाक्रभ तजङ्टाभा, 

कामान्त्िमन तथा अनङ्टगभन  
22.  भूल्म य कारोफजायी तथा कृङ्झत्रभ अबाि ङ्झनमन्त्त्रण तथा ङ्झनमभन  
23.  सङ् घीम भाऩदण्ड अनङ्टसाय स्टान्त्डडा नाऩतौर, गङ्टणस्तय ऩयीऺण य ङ्झनमभन  
24.  प्रदेश तथा ङ्ञजल्रास्तयका उऩबोक्ता अदारत गठन य सञ्चारन  
25.  सािाजङ्झनक सेिा, अ्मािश्मक सेिा य िस्तङ्टको भाग य आऩूङ्झता सम्फन्त्धी नीङ्झत, 

कानून, भाऩदण्ड तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन, ङ्झनमभन, सूचना सङ्करन, ङ्झफश्लषेण, 
प्रऺेऩण य आऩङ्टङ्झता व्मिस्था, भौज्दात व्मिस्था य आऩङ्टङ्झताभा अन्त्तयप्रदेश य 
स्थानीम तह फीच सभन्त्िम 

26.  रङ्ञऺत ऺेत्र य िगाका राङ्झग िस्तङ्ट य सेिाभा प्रादेङ्ञशक अनङ्टदान य ङ्झनमभन 
27.  कयाय साझेदायी य एजेन्त्सी सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत कानून भाऩदण्ड 

कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन  
28.  सङ् घ सॊगको सभन्त्िमभा कम्ऩनी स्थाऩना सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून तजङ्टाभा तथा 

कामान्त्िमन, ङ्झनमभन य कम्ऩनी प्रशासन   
29.  दाभासाहीभा ऩयेका उद्योग, व्मिसामी, कम्ऩनी तथा पभा व्मिस्थाऩन 

सम्फन्त्धी नीङ्झत कानून, भाऩदण्ड तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन  
30.  प्रदेशस्तयभा हानीकायक ऩदाथाहरुको ङ्झनमभन तथा व्मिस्थाऩन 
31.  प्रदेशस्तयभा इन्त्धनको गङ्टणस्तय अनङ्टगभन 
32.  सङ् घीम कानून फभोङ्ञजभ क्माङ्झसनो तथा ङ्ञचठ्ठा दताा, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

सम्फन्त्धी 
33.  प्रदेशङ्झबत्रका साना, भझौरा, घयेरङ्ट तथा रघङ्ट उद्योगहरु स्थाऩना य प्रिद्धान 

सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा  कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
34.  औद्योङ्झगक तथा व्माऩाय प्रदशानी को आमोजना तथा व्मिस्थाऩन 
35.  उद्योगभा श्रभभूरक प्रङ्जिङ्झध य नेऩारी श्रङ्झभकको उऩमोग 
36.  स्ियोजगायका राङ्झग उद्यभङ्ञशरता ङ्जिकास, प्रङ्ञशऺण, सहङ्टङ्झरतमत कजाा य 

व्मिसाम प्रिद्धान सहामता 
6. बङू्झभ व्मिस्था,कृङ्जष, सहकायी तथा गयीफी ङ्झनिायण  भन्त्त्रारम 

क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  कृङ्जष, कृङ्जष उ्ऩादन, ऩशङ्ट ङ्जिकास तथा खाद्य ऩोषण, खाद्य ऩोषण सम्फन्त्धी 
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प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
2.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छीजन्त्म योग, ङ्जकया एिॊ भहाभायी ङ्झनमन्त्त्रण 
3.  कृङ्जष औद्योङ्झगकीकयण य ऩशङ्टऩन्त्छी उद्योग व्मिसामको ङ्जिकास तथा प्रिद्धान 
4.  कृङ्जष तथा ऩशङ्ट माङ्ञन्त्त्रकयण य उङ्ङत औजाय ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय 
5.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टयोग ङ्झनदान, प्रमोगशारा व्मिस्थाऩन य ङ्झनमभन 
6.  कृङ्जषउऩज, कृङ्जषजन्त्म िस्तङ्ट , ऩशङ्टऩन्त्छी, ऩशङ्टऩन्त्छीजन्त्म ऩदाथा य ऩशङ्ट उ्ऩादन 

साभाग्री तथा ङ्झफउङ्झफजन तथा नश्ल सम्फन्त्धी सेिा य प्रङ्जिधको गङ्टणस्तय 
ङ्झनधाायण, सम्फद्धता ङ्झनधाायण, स्तयीमकयण, प्रभाणीकयण य ङ्झनमभन 

7.  प्रादेङ्ञशक खाद्य सङ्टयऺा, खाद्य अङ्झधकाय, खाद्य सम्प्रब ङ्टता य खाद्य गङ्टणस्तय 
8.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी एिॊ खाद्य प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, ङ्जिशेषऻ 

सेिा, त्माङ्क प्रणारीको ङ्जिकास 
9.  कृङ्जष भर, ङ्झफऊ य ङ्जिषादी आऩूङ्झता व्मिस्था य ङ्झनमभन 
10.  कृङ्जष य ऩशङ्ट प्रसाय, कृषक तारीभ तथा ऺभता ङ्जिकास य सशक्तीकयण 
11.  कृङ्जष उऩजको न्त्मूनतभ सभथान भूल्म कामाान्त्िमन 
12.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्त्छी फीभा सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 
13.  कृङ्जष फजाय, ऩूिााधाय य कूङ्जषपाभा केन्त्ँहरुको ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय तथा सञ्चारन 
14.  याङ्जष्डम नीङ्झत य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ ऩायाबेटको दताा, अनङ्टभङ्झत, निीकयण, 

खायेजी य ङ्झनमभन 
15.  साभङ्टङ्जहक खेती, सहकायी खेती तथा कृङ्जष कयाय खेतीको कामाान्त्िमन य 

प्रिद्धान 
16.  चयन तथा खका  सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत तथा कानून तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य 

ङ्झनमभन 
17.  कृङ्जषजन्त्म य ऩशङ्टऩन्त्छीजन्त्म औषधी, ङ्झफषादी य सूक्ष्भ ऩोषणत्तिमङ्टक्त िस्तङ्टको 

व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 
तथा उ्ऩादन, उऩमोग य ङ्झफक्री ङ्जितयणको अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

18.  बङू्झभ व्मिस्थाऩन, बङू्झभ प्रशासन य जग्गा नाऩजाॉच, बङू्झभसङ्टधाय, ब-ूउऩमोग य 
िगीकयण तथा चक्राफन्त्दी सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत कानून तथा भाऩदण्डको 
तजङ्टाभा कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन  

19.  ङ्झनजी सयकायी तथा सािाजङ्झनक जग्गाको प्रादेङ्ञशक अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन 
20.  जग्गादताा, यङ्ञजषे्डशन, जग्गाधनी प्रभाण ऩङ्टजाा, दाङ्ञखरा खायेज, स्िाङ्झभ्ि 

हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 
21.  सङ् घीम सयकायफाट प्राप्त हङ्टन े नक्सा, बौगोङ्झरक सूचना य अङ्झबरेख तथा 
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प्रदेशङ्झबत्रको नाऩनक्सा य अङ्झबरेखको व्मिस्थाऩन 
22.  नाऩनक्साका ङ्झनमन्त्त्रण ङ्जिन्त्दङ्टहरुको सञ्जार स्थाऩना 
23.  क्रभफद्ध ङ्जकत्ता नाऩी य बङू्झभ रगत सम्फन्त्धी भाऩदण्ड य कामाान्त्िमन 
24.  बङू्झभङ्जहन सङ्टकङ्ट म्फासी, दङ्झरत, भङ्टक्त कभैमा, हङ्झरमाआङ्छद िगाको फसोिास, 

जीङ्जिकोऩाजान य ऩङ्टन्स्थाऩना सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा 
मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 

25.  सयकायी जग्गा बाडाभा ङ्छदने सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड तथा 
मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 

26.  सङ्टयङ्ञऺत फसोफास य जग्गा एकीकयण सम्फन्त्धी नीङ्झत कामाान्त्िमन 
27.  गङ्टठी तथा गङ्टठी जग्गा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा 

मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन तथा गङ्टठी तथा गङ्टठी जग्गाको 
सॊयऺण,अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन य सङ् घीम तथा स्थानीम तहसॉग सभन्त्िम 

28.  गयीफी ङ्झनिायण सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड एिॊ मोजनाको 
तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन तथा अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, सिेऺण, सूचना 
सङ्करन गङ्चयफ घयऩङ्चयिाय ऩङ्जहचान साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य सॊयऺण  

29.  सहकायी सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्डको तजङ्टाभा य 
कामाान्त्िमन, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, ङ्झनमभन, त्माङ्क व्मिस्थाऩन य अध्ममन 
अनङ्टसन्त्धान 

30.  सहकायी फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड ङ्झनधाायण य 
ङ्झनमभन 

31.  सहकायी सम्फन्त्धभा सङ् घीम, अन्त्तयप्रादेङ्ञशक य स्थानीम तहका सङ् घ 
सॊस्थासॉग सभन्त्िम य सहकामा 

32.  सहकायी ऺेत्रको ङ्जिकास तथा प्रिद्धान, ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध य ऩङ्चयचारन 
33.  गयीफी ङ्झनिायण सम्फन्त्धी कामाक्रभ तजङ्टाभा, कामान्त्िमन, अनङ्टगभन तथा 

भूल्माङ्कन  
34.  गयीफी ङ्झनिायण सम्फन्त्धी अन्त्तय भन्त्त्रारम तथा अन्त्तय ङ्झनकाम सभन्त्िम  

7. बौङ्झतक ऩूिााधाय, सहयी ङ्जिकास तथा मातामात व्मिस्था भन्त्त्रारम 
क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 

1.  प्रदेश रोकभागा सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना तजङ्टाभा य 
ङ्झनभााण, स्तयोङ्ङङ्झत, भभात सम्बाय, त्माङ्क व्मिस्थाऩन, सडक प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी 
अध्ममन अनङ्टसन्त्धान, मातामात सङ्टयऺा कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 

2.  यज्जङ्टभागा, जरभागा रगामतका िैकङ्ञल्ऩक मातामात प्रङ्जिङ्झधको प्रिद्धान, 
सम्बाव्मता अध्ममन, आमोजना कामाान्त्िमन, सञ् चारन य व्मिस्थाऩन 
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3.  सडक, ङ्झनभााण, भभात तथा सॊबाय 
4.  शहयी ङ्जिकास 
5.  जनता आफास 
6.  झोरङ्टङ्गेऩूर 
7.  प्रदेशस्तयको मातामात सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य मोजनाको तजङ्टाभा 

तथा कामाान्त्िमन, अध्ममन अनङ्टसन्त्धान य ङ्झनमभन 
8.  प्रदेशङ्झबत्रको सिायी दताा य निीकयण, चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्र य निीकयण 
9.  प्रदेशङ्झबत्र सािाजङ्झनक मातामातको रुट अनङ्टभङ्झत, भाऩदण्ड, गङ्टणस्तय य बाडा 

दय ङ्झनधाायण य अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन 
10.  िाताियणभैत्री, अऩाङ्गताभैत्री य रैङ्जङ्गकभैत्री मातामात प्रणारीको प्रिद्धान 
11.  प्रदेश तहभा मातामात सङ्टयऺा य सिायी प्रदङ्टषण ङ्झनमन्त्त्रण सम्फन्त्धी मोजना 

ङ्झनभााण य कामाान्त्िमन 
12.  प्रदेशस्तयका सयकायी कामाारमहरुको बौङ्झतक व्मिस्थाऩन य ङ्झनभााण सम्फन्त्धी 

नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
13.  प्रदेशङ्झबत्रको सहयी ङ्जिकास मोजना तजङ्टाभा, सहयी ऩूिााधाय ङ्झनभााण, सञ्चारन, 

भभात सॊबाय य आिास तथा बिन सम्फन्त्धी मोजनाहरुको कामाान्त्िमन य भागा 
ङ्झनदेशन 

14.  प्रदेशङ्झबत्र उऩमङ्टक्त बिन ङ्झनभााण प्रङ्जिङ्झधको प्रिद्धान 
15.  प्रदेशस्तयभा याङ्जष्डम बिन सॊङ्जहताको कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
16.  प्रदेशको याजधानी य प्रादेङ्ञशक सहयको ङ्जिकास, मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन, 

सॊमोजन य ऩूिााधाय ङ्झनभााण, प्रदेश सयकायका ऩदाङ्झधकायी य प्रदेश सबाका 
सबाभङ्टख, उऩसबाभङ्टख य सदस्मको आिास सम्फन्त्धी व्मिस्था 

17.  सङ्टयङ्ञऺतफसोिास य जग्गा एकीकयण सम्फन्त्धी नीङ्झत तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 
8. मङ्टिा तथा खेरकङ्ट द भन्त्त्रारम 

क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  मङ्टिासम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत, कानून तथा मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन, 

मङ्टिा िैऻाङ्झनक प्रो्साहन 
2.  खेरकङ्ट द सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड ङ्झनधाायण, कामाान्त्िमन य 

ङ्झनमभन, खेरकङ्ट द तथा खेरकङ्ट द ऩूिााधायको ङ्जिकास य प्रिद्धान 
3.  खेरकङ्ट द प्रशासन य सङ् घसॊस्थाको सभन्त्िम य ङ्झनमभन 
4.  प्रदेश खेरकङ्ट द ऩङ्चयषद सम्फन्त्धी   
5.  ङ्ञजल्रा खेरकङ्ट द ऩङ्चयषद सम्फन्त्धी   
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6.  मङ्टिा य खेरकङ्ट द सम्फन्त्धी अन्त्म गङ्झतङ्जिङ्झध 
9.  िन, िाताियण तथा बसूॊयऺण भन्त्त्रारम 

क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  प्रदेशस्तयभा िन ऺेत्रको नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना तजङ्टाभा, 

कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
2.  िन्त्मजन्त्तङ्ट य िन ऩैदािाय  ओसायऩसाय सम्फन्त्धी ङ्झनमभन य अऩयाध ङ्झनमन्त्त्रण 
3.  िन, िनस्ऩङ्झत, िन्त्मजन्त्तङ्ट य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक सङ  ग्रहारम 

व्मिस्थाऩन 
4.  प्रदेशस्तयभा सॊयऺण ऺेत्र य चयन ऺेत्रको व्मिस्थाऩन 
5.  जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता ऩाका , हात्तीसाय तथा ङ्ञचङ्झडमाखानाको व्मिस्थाऩन 
6.  जङ्झडफङ्टङ्जट खेती सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा कानून तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन तथा 

जङ्झडफङ्टङ्जट खेती प्रङ्जिङ्झध प्रिद्धान, प्रङ्जिङ्झध प्रिद्धान, ङ्जिस्ताय तथा फजायीकयण, 
अध्ममन अनङ्टसन्त्धान तथा त्माङ्क सङ्करन 

7.  िन तथा िाताियण सम्फन्त्धी ङ्जिषमभा प्राङ्जिङ्झधक सूचना तथा सेिा प्रिाह 
8.  िन अङ्झतक्रभण तथा िन डढेरो ङ्झनमन्त्त्रण तथा योकथाभ सम्फन्त्धी नीङ्झत, 

सभन्त्िम य सहमोग 
9.  प्रदेशस्तयका फनस्ऩती उद्यान तथा हिेयीमभहरुको व्मिस्थाऩन य िनस्ऩती 

ऩङ्जहचान तथा अङ्झबरेखीकयण सम्फन्त्धी नीङ्झत य व्मिस्थाऩन 
10.  प्रदेशस्तयभा जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, व्मिस्थाऩन, ङ्झनमभन, 

सॊयऺण एिॊ राबाशॊ फाॉडपाॉड 
11.  प्रदेशस्तयभा जराधाय सॊयऺण तथा जरउऩमोग नीङ्झत, प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास, 

व्मिस्थाऩन 
12.  प्रदेश ङ्झबत्र बसू्खरन ङ्झनमन्त्त्रण 
13.  प्रदेशस्तयभा िाताियणीम सॊयऺण तथा स्िच्छता सम्फन्त्धी प्रङ्जिङ्झध ङ्जिकास य 

व्मिस्थाऩन 
14.  प्रदेशस्तयभा िाताियण सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन 

य ङ्झनमभन 
15.  प्रदेशस्तयभा िाताियणीम जोङ्ञखभका राङ्झग तमायी तथा उद्धाय य  िाताियणीम 

सूचना प्रणारीको स्थाऩना 
16.  प्रदेशस्तयभा िाताियणीम प्रमोगशारा स्थाऩना, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 
17.  प्रदेशस्तयभा ठोस, िामङ्ट, तयर, जर, ध्िनी तथा ङ्जिद्यङ्टतीम रगामत प्रदङ्टषणको 

भाऩदण्ड ङ्झनधाायण, कामाान्त्िमन, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्त्त्रण 
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18.  प्रदेशस्तयभा न्त्मून कािानभूखी तथा िाताियणभैत्री ङ्जिकास प्रङ्जक्रमा य हङ्चयत 
ऺेत्र प्रिद्धान 

19.  प्रदेशस्तयभा िाताियणीम सॊयऺण ऺेत्र तथा प्राकृङ्झतक सम्ऩदाको सॊयऺण य 
प्रिद्धान 

20.  प्रदेशङ्झबत्र िाताियणीम ऺेत्रको अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध, 
िाताियणीम सङ्टशासन तथा ऩयीऺण 

21.  बऩूङ्चयङ्झध ऺेत्र तथा िन ऺेत्रको ऩङ्जहचान, िगीकयण, सॊयऺण य व्मिस्थाऩन 
22.  सॊयऺण ऺेत्र ऩङ्जहचान य व्मिस्थाऩकीम ऩद्धङ्झत ङ्झनधाायण  
23.  अन्त्तयप्रदेशीम नदी उकास तथा सडक ङ्जकनाया िृऺ ायोऩण व्मिस्थाऩन 
24.  िृऺ ायोऩणको राङ्झग ङ्छदगो तथा गङ्टणस्तयीम ङ्जिउ उ्ऩादन, ङ्जिउ िगैचा 

सॊस्थाऩना य व्मिस्थाऩन 
25.  प्रदेशङ्झबत्र फृऺ ायोऩण तथा सम्बाय सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड 

तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
26.  प्रदेशङ्झबत्र जङ्झडफङ्टङ्जट तथा अन्त्म गैयकाष्ठ िन ऩैदािाय सम्फन्त्धी व्मिस्थाऩन 
27.  िन्त्मजन्त्तङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गी सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा 

कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
28.  तार ङ्जिकास प्राङ्झधकयण य िन, िाताियण तथा बसूॊयऺण सम्फन्त्धी सङ् घ 

सॊस्था 
10.  ङ्ञशऺा,सॊस्कृङ्झत, ङ्जिऻानप्रङ्जिङ्झध तथा  साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारम 

क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  प्रदेशस्तयको ङ्जिश्वङ्झफद्यारम तथा उच्च ङ्ञशऺा सम्फन्त्धी नीङ्झत,कानून तथा 

भाऩदण्ड तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
2.  शैङ्ञऺक ऩयाभशा सेिाको भाऩदण्ड ङ्झनधाायण, अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन 
3.  प्रदेशस्तयभा ऩङ्टस्तकारम, सङ्ग्रहारम, अङ्झबरेखारम सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून 

तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
4.  प्रादेङ्ञशक ङ्ञशऺा, प्राङ्जिङ्झधक तथा व्मिसाङ्जमक तारीभ य छात्रिङृ्ञत्त सम्फन्त्धी 

नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड ङ्झनधाायण, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन तथा ऩाठ्यक्रभ, 
ऩाठ्यऩङ्टस्तक तथा ऩाठ्यसाभग्री ङ्झनभााण, उ्ऩादन य ङ्जितयण 

5.  प्रदेशस्तयको भानि सॊसाधनको आिश्मकता प्रऺेऩण तथा शैङ्ञऺक मोजना 
ङ्झनभााण य कामाान्त्िमन 

6.  प्रदेशस्तयभा ङ्जिद्यारम तहको ङ्ञशऺकको सेिा शता, मोग्मता, ऺभता ङ्जिकास य 
ङ्ञशऺक व्मिस्थाऩनको भाऩदण्ड ङ्झनधाायण य ङ्झनमभन 

7.  भाध्मङ्झभक तहको ऩयीऺा व्मिस्थाऩन 
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8.  प्रदेश स्तयभा प्राङ्ञऻक अनङ्टसन्त्धान तथा शैङ्ञऺक त्माङ्क व्मिस्थाऩन 
9.  भङ्जहरा हक सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून भाऩदण्ड तथा मोजना तजङ्टाभा, 

कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
10.  रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, भानि फेचङ्जिखन तथा  ओसायऩसाय सम्फन्त्धी नीङ्झत तथा 

कामामोजना तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन तथा अन्त्तयाङ्जष्डम सङ्ञन्त्ध, सम्झौता य 
प्रङ्झतिद्धताको कामाान्त्िमन, ङ्झनयोधा्भक य सॊयऺणा्भक उऩाम य ऩङ्टनस्थाऩना 

11.  भङ्जहरा सशक्तीकयण तथा रैङ्जङ्गक सभानता सम्फन्त्धी अध्ममन,अनङ्टसन्त्धान 
12.  रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट तथा ऩयीऺण  
13.  िारिाङ्झरकाको हकङ्जहत सॊयऺण सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून भाऩदण्ड 

तथा मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन, अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, फारभैत्री 
शासकीम प्रिन्त्ध य सेिा प्रिाह, फार उद्धाय कोष व्मिस्थाऩन य फार सङ्टधाय 
तथा ऩङ्टनस्थऩना 

14.  प्रदेशस्तयभा ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त य अशक्त, फार फाङ्झरका 
य भङ्जहरा सम्फन्त्धी कामाहरुको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 

15.  सभाजकल्माण य सङ् घसॊस्था सम्फन्त्धी कामाहरुको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
16.  रोऩोन्त्भङ्टख, सीभान्त्तकृत, गङ्चयफ, ज्मेष्ठ नागङ्चयक रङ्ञऺत आिास सम्फन्त्धी 

नीङ्झत,भाऩदण्ड तथा मोजना तजङ्टाभा य कामाान्त्िमन 
17.  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्डको ङ्झनभााण 

तथा कामाान्त्िमन, कोष व्मिस्थाऩन, ङ्झनमभन, याङ्जष्डम य प्रादेङ्ञशक ङ्झनकाम तथा 
सङ् घ सॊस्थासॉग सम्ऩका , सभन्त्िम य सहकामा 

18.  प्रदेशङ्झबत्र योजगायी प्रिद्धान सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना, कामाक्रभ तथा भाऩदण्ड 
तजङ्टाभा तथा कामाान्त्िमन य स्थानीमतह सॉग सभन्त्िम 

19.  ङ्जिश्वसम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञ्िक भह्िका स्थर सम्फन्त्धी 
20.  बाषा, ङ्झरङ्जऩ, सॊस्कृङ्झत, रङ्झरतकरा, य धभाको सॊयऺण य प्रमोग सम्फन्त्धी 

प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
21.  ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभाक, साॉस्कृङ्झतक एिॊ करा य िास्तङ्ट करा्भक दृङ्जष्टकोणरे 

भह्ि फोकेका प्रादेङ्ञशकस्तयका दयफायहरुको सॊयऺण, सम्बाय, अध्ममन, 
अनङ्टसन्त्धान तथा व्मिस्थाऩन 

22.  प्रादेङ्ञशकस्तयभा सॊग्रहारमको स्थाऩना, सञ्चारन एिॊ व्मिस्थाऩन 
23.  प्रदेशस्तयका ऩङ्टयाताङ्ञ्िक भह्िका स्थर, ऐङ्झतहङ्झसक य धाङ्झभाक साॉस्कृङ्झतक 

सम्ऩदा,प्राङ्ञचन स्भायक, सॊग्रहारम, साॊस्कृङ्झतक धयोहय सम्फन्त्धी नीङ्झत, कानून, 
भाऩदण्ड  तथा मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन एिॊ सॊयऺण, सम्बाय, 
अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, उ्खनन तथा ऩङ्टनङ्झनभााण 
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24.  धभा ऩयम्ऩया य गङ्टठी अन्त्तगात चङ्झर आएका ङ्जिङ्झबङ्ङ जात्रा, ऩिाहरुको सञ्चारन 
य व्मिस्थाऩन 

25.  योजगाय प्रिद्धान सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्ड तजङ्टाभा, 
कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 

26.  श्रङ्झभक एिॊ श्रङ्झभकको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा टे्रड मङ्टङ्झनमन सम्फन्त्धी प्रादेङ्ञशक 
नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन 

27.  श्रभशङ्ञक्त, श्रभ फजाय सम्फन्त्धी अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान य श्रभशङ्ञक्त मोजना 
28.  औद्योङ्झगक ङ्जििाद सभाधान, श्रभ सम्फन्त्धभा सङ्टधाय य न्त्माङ्जमक ङ्झनरुऩण 
29.  कामास्थर सङ्टयऺा, कायखाना ङ्झनङ्चयऺण तथा ङ्झनमभन 
30.  प्रदेशस्तयभा ङ्जिऻान प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय,सो सम्फन्त्धी त्माङ्क 

सङ्करन, प्रशोधन, सिेऺण य जनशङ्ञक्त ङ्जिकास य उऩमोग 
31.  िैऻाङ्झनक अध्ममन अनङ्टसन्त्धान एिॊ ङ्जिऻान य प्रङ्जिङ्झधको आङ्जिष्काय,उङ्ङमन य 

ङ्जिकास 
32.  प्रदेश ङ्जिऻान तथा प्रङ्जिङ्झध प्रङ्झतष्ठान, ङ्जिऻान सॊग्रहारम य प्रानेटोङ्चयमभको 

स्थाऩना,सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 
11.  स्िास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्त्रारम 

क्र.स कामाङ्ञजम्भेिायी 
1.  स्िास््म सेिा तथा ऩोषण सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत तथा कानून, भाऩदण्ड तथा 

मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन 
2.  प्रदेशस्तयभा आिश्मक ऩने प्रिद्धाना्भक, प्रङ्झतकाया्भक, उऩचाया्भक तथा 

ऩङ्टनास्थाऩना्भक स्िास््म सेिाको व्मिस्थाऩन 
3.  स्िास््मसेिा सम्फन्त्धी प्रदेशस्तयीम प्राङ्ञऻक, व्मिसाङ्जमक य ऩेसागत सङ् घ 

सॊस्थाको दताा, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 
4.  प्रदेशस्तयीम स्िास््म सेिाको गङ्टणस्तय ङ्झनधाायण, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन 
5.  याङ्जष्डम भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ औषधीजन्त्म तथा स्िास््म प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी साभग्रीको 

उ्ऩादन तथासॊचम, अङ्झधकतभ खङँ्ट ा भूल्म ङ्झनधाायण, अङ्ञन्त्तभ ङ्झफसजान, गङ्टणस्तय 
तथा भाऩदण्ड ङ्झनधाायण य ्मस्ता साभग्री उ्ऩादन गने उद्योगको दताा, सञ्चारन, 

अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 
6.  याङ्जष्डम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ अस्ऩतार, नङ्झसाङ्ग होभ, ङ्झनदान केन्त्ँ, उऩचाय केन्त्ँ य 

अन्त्म स्िास््म सॊस्था तथा प्रमोगशाराको दताा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 
7.  याङ्जष्डम भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्िास््म फीभा रगामतका साभाङ्ञजक स्िास््म सङ्टयऺा 

कामाक्रभको व्मिस्थाऩन तथा ङ्झनमभन 
8.  प्रदेशस्तयीम स्िास््म ऺेत्रको भानिस्रोत ङ्जिकास य व्मिस्थाऩन 
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भङँ्ट क : आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी प्रदेश । भूल्म रु 25।- 

9.   औषधी ङ्झनगयानी, औषधीको उङ्ञचत प्रमोग य सङ्टक्ष्भ जीि ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध 
न्त्मूनीकयण 

10.  खोऩ य ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन 
11.  सॊिेदनशीर औषधी य अन्त्म स्िास््म साभग्री खङ्चयद तथा आऩूङ्झता व्मिस्थाऩन 
12.  प्रदेशस्तयभा स्िास््म सेिा सम्फन्त्धी अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान तथा सूचना 

प्रणारी, स्िास््म रेखा प्रद्धङ्झतको सॊस्थागत व्मिस्थाऩन, सूचना प्रिाह 
13.  प्रदेशस्तयीम जनस्िास््म ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्त्स) व्मिस्थाऩन 
14.  सूतीजन्त्म ऩदाथा, भङ्छदया य रागङ्टऩदाथाजन्त्म िस्तङ्टको भाऩदण्ड, ङ्झनमन्त्त्रण तथा 

ङ्झनमभभन 
15.  स्िास््म ऺेत्रभाआऩतकारीन अिस्था, ङ्जिऩद य भहाभायी व्मिस्थाऩन,आधायबतू 

तथा आकङ्ञस्भक स्िास््म सेिा प्रिाह, आऩतकारीन अिस्थाका राङ्झग औषधी 
तथा औषधीजन्त्म साभाग्रीको प्रादेङ्ञशक फपयस्टक व्मिस्थाऩन 

16.  सरुिा तथा नसने योग ङ्झनमन्त्त्रण तथा योकथाभ 
17.  याङ्जष्डम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ स्िास््म सेिा सम्फन्त्धी बौङ्झतक ऩूिााधाय ङ्जिकास तथा 

व्मिस्थाऩन 
18.  स्िास््मजन्त्म पोहोय व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड ङ्झनधाायण, कामाान्त्िमन य 

ङ्झनमभन 
19.  आमङ्टिेङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमोप्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जक्सा रगामतका 

अन्त्म प्रचङ्झरत ऩयम्ऩयागत स्िास््म उऩचाय सेिा सम्फन्त्धी प्रदेशस्तयीम भाऩदण्ड 
ङ्झनधाायण, कामाान्त्िमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन 

20.  जनसङ  ख्मा, फसाइसयाइ य ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन सम्फन्त्धी प्रदेश नीङ्झत, कानून तथा 
मोजना तजङ्टाभा, कामाान्त्िमन य ङ्झनमभन  

21.  जनसङ  ख्मा, फसाइसयाइ य ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन सम्फन्त्धी अध्ममन तथा अनङ्टसन्त्धान, 
सूचना प्रणारीको स्थाऩना य सञ्चारन, ऺभता अङ्झबिङृ्जद्ध य  स्िास््म, 
जनसङ्ख्मा, फसाइसयाइ य ऩङ्चयिाय ङ्झनमोजन सम्फन्त्धी याङ्जष्डम य प्रादेङ्ञशक 
सॊस्थाहरुसॉगको सम्ऩका  य सभन्त्िम 

आऻारे¸ 

इन्त्दङ्ट ङ्ञघङ्झभये 
प्रदेश सयकायको सङ्ञचि 


