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नेपाल सरकार 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयको सूचना     

 नेपाल सरकार (काय� वभाजन) �नयमावल�,२०७२ 
नेपालको संिवधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले िदएको अिधकार 

�योग गरी नेपाल सरकार, मि��प रषदले् नेपाल सरकारको काय# िवभाजनका 
लािग दहेायका िनयमह' बनाएको छ ।  
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१.  सिं�� नाम र �ार भः (१) यी िनयमह'को नाम "नेपाल सरकार      
(काय# िवभाजन) िनयमावली, २०७२" रहकेो छ  ।  

(२) यो िनयमावली तु0�त �ार1भ ह2नेछ ।  

२.  प�रभाषाः िवषय वा �सङ्गले अक4 अथ# नलागेमा यस िनयमावलीमा, - 

(क)  "म��ालय" भ�नाले नेपाल सरकारका म��ालय स1झनपुछ#  र सो 
श9दले �धानम��ी तथा मि��प रषदक्ो काया#लय समेतलाई 
जनाउछँ ।  

(ख)  "म��ी" भ�नाले �धानम��ी, उप�धानम��ी र म��ीलाई 
स1झनपुछ#  र सो श9दले =वत�� 'पमा म��ालयको काय#भार 
स1हा>न ेरा?यम��ी समेतलाई जनाउछँ ।  

३.  म��ालयः म��ालय अनसूुची - १ मा उ>लेख भएबमोिजम ह2नेछन ्।  

४.  काय� स पादनः नेपाल सरकारको काय# स1पादन िनयम ३ मा उ>लेख 
भए बमोिजमका म��ालयह'Cारा ह2नेछ । 

५.  काय� िवभाजनः (१) म��ालयबाट स1पादन ह2ने काय#को िवभाजन 
अनसूुची - २ मा उ>लेख भए बमोिजम ह2नेछ ।  

(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
नेपाल सरकार, मि��प रषदले् नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी 
कुन ैम��ालयको काममा हरेफेर गन# सGनेछ । 

(३) �धानम��ीले कुन ै म��ीलाई एक वा एकभ�दा बढी 
म��ालयको काय#भार स1ुपन सGनेछ ।  

(४) �धानम��ीले कुन ै म��ालयलाई तोिकएको काम मJय े
केही काम आफँैले वा स1बि�धत म��ीको िसफा रसमा अक4 कुन ै
म��ीले हनेL गरी तोGन सGनेछ । 
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तर स1बि�धत म��ी नेपालमा नरहकेो अव=थामा िनजको काम 
कुन ैम��ीले वा आफैले हनेL गरी तोGन Mय=तो िसफा रस आवNयक पनL  
छैन ।  

६.  म��ीको िज�मेवार�ः िनयम ५ बमोिजम आफूलाई तोिकएको काम 
स1पादन गनL वा गराउने िज1मेवारी र काय# स1पादन भए नभएको 
िवषयमा वहन गनL उPरदाियMव स1बि�धत म��ीको ह2नेछ  । 

७.  अनसुचूीमा हेरफेरः नेपाल सरकार, मि��प रषदले् नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी अनसूुचीमा आवNयक हरेफेर गन# सGनेछ । 

८. खारेजी र बचाउः (१) नेपाल सरकार (काय# िवभाजन) िनयमावली, 
२०६९ खारजे ग रएको छ । 

(२) नेपाल सरकार (काय# िवभाजन) िनयमावली, २०६९ 
बमोिजम भए गरकेो काम कारबाही यसै िनयमावली बमोिजम भए गरकेो 
मािननेछ ।  



  v08 ^%_ cltl/StfÍ @! g]kfn /fhkq efu # ldlt @)&@.(.!$ 

(4) 
 

अनसूुची - १ 
(िनयम ३ सगँ स1बि�धत) 

म��ालयको नाम 
१. �धानम��ी तथा मि��प रषदक्ो काया#लय; 

२. अथ# म��ालय; 

३. आपूित# म��ालय; 

४. उTोग म��ालय; 

५. ऊजा# म��ालय; 

६. कानून, �याय तथा संसदीय मािमला म��ालय; 

७. कृिष िवकास म��ालय; 

८. खानेपानी तथा सरसफाइ म��ालय; 

९. गहृ म��ालय; 

१०. जनसङ् Xया तथा वातावरण म��ालय; 

११. परराZ[ म��ालय; 

१२. पश ुिवकास म��ालय; 

१३. भूिमसधुार तथा \यव=था म��ालय; 

१४. भौितक पूवा#धार तथा यातायात म��ालय; 

१५. मिहला, बालबािलका तथा समाज क>याण म��ालय; 

१६. यवुा तथा खेलकुद म��ालय; 

१७. र^ा म��ालय; 

१८. वन तथा भू-संर^ण म��ालय; 

१९. वािण?य म��ालय; 

२०. िव_ान तथा �िविध म��ालय; 

२१. शाि�त तथा पनुिन#मा#ण म��ालय; 

२२. िश^ा म��ालय; 

२३. `म तथा रोजगार म��ालय; 
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२४. सं=कृित, पय#टन तथा नाग रक उड्डयन म��ालय; 

२५. सङ् घीय मािमला तथा =थानीय िवकास म��ालय; 

२६. सहकारी तथा ग रबी िनवारण म��ालय; 

२७. सहरी िवकास म��ालय; 

२८. सामा�य �शासन म��ालय; 

२९. िसचँाइ म��ालय; 

३०. सूचना तथा सcचार म��ालय र 

३१. =वा=dय म��ालय । 
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अनसूुची - २ 
(िनयम ५ सगँ स1बि�धत) 

म��ालयको काय# िवभाजन 
१. �धानम��ी तथा मि��प रषद्को काया#लय 

१. मि��प रषदक्ो काय#; 

२. नेपाल सरकारको काय# िवभाजन र म��ालयह'को गठन, िवघटन तथा 
सङ्गठन संरचना हेरफेर;  

३. नेपाल सरकारको काय# स1पादन िनयमावली; 

४. िविभ�न म��ालयको काय#को रखेदखे, िनय��ण, िनरी^ण, सपु रवे^ण, 
सम�वय, अनगुमन तथा मू>याङ्कन; 

५. मि��प रषदक्ा िनण#यको काया#�वयन तथा सोको अनगुमन; 

६. सङ् घीयता सम�वय, काया#�वयन र सहजीकरण; 

७. िवधेयक, अJयादशे, िनयम तथा आदशेको तजु#मा, =वीकृित वा जारी; 

८. नेपाल सरकारको अ>पकालीन तथा दीघ#कालीन नीित तथा रणनीितको 
तजु#मा, =वीकृित, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

९. दशेको राजनीितक, आिथ#क, सामािजक, �शासिनक, कूटनीितक गितिविध 
तथा शाि�त स\ुयव=थाको अTाविधक जानकारी तथा अनगुमन; 

१०. \यव=थािपका-संसदक्ो अिधवेशन आgान र अ�Mय;  

११. के�hीय=तरमा \यव=थापन सूचना �णालीको िवकास तथा अनगुमन; 

१२. शासकiय सधुार, सशुासन तथा सङ्घीय ढाचँाको �शासन पनुसjरचना; 

१३. िCप^ीय वा बह2प^ीय=तरमा भएका सि�ध, स1झौता वा सहमित 
काया#�वयनको अनगुमन; 

१४. �धानम��ीको िनदLशन काया#�वयन; 

१५. मानवअिधकारको संर^ण र �वk#न; 

१६. सशुोभन; 

१७. िवपद ्\यव=थापनको अTाविधक जानकारी र िनदLशन; 

१८. lmाचारिव0kको नीित, योजना तथा Mयसको काया#�वयन; 



  v08 ^%_ cltl/StfÍ @! g]kfn /fhkq efu # ldlt @)&@.(.!$ 

(7) 
 

१९. �धानम��ी दवैी�कोप/सहायता कोष सcचालन; 

२०. �धानम��ीको आ�त रक तथा बाo जनस1पक#  र सcचार; 

२१. �चिलत कानून बमोिजम �माणीकरण गनु#पनL िलखत; 

२२. नया ँनेपाल िनमा#ण कोष; 

२३. अदालतको फैसला काया#�वयनको अनगुमन; 

२४. राZ[पित र उपराZ[पितको काया#लय; 

२५. संवैधािनक प रषद;् 

२६. अिXतयार द0ुपयोग अनसु�धान आयोग; 

२७. लोकसेवा आयोग; 

२८. रािZ[य मानवअिधकार आयोग; 

२९. रािZ[य योजना आयोग;  

३०. ^े�ीय �शासन; 

३१. लगानी बोड#; 

३२. रािZ[य सतक# ता के�h; 

३३. साव#जिनक ख रद अनगुमन काया#लय; 

३४. नेपाल [mको काया#लय; 

३५. ग रबी िनवारण कोष; 

३६. �धानम��ी र मि��प रषदस्1ब�धी अ�य काय#ह' ।  
 

२.  अथ� म��ालय 

१. आिथ#क तथा राज=व नीित, आिथ#क �शासन र िनय��णस1ब�धी योजना 
तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. आिथ#क िवqेषण; 

३. आिथ#क साधनको बाडँफाडँ; 

४. मhुा, मौिhक नीित िनधा#रण र काया#�वयन; 
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५. नेपाल राZ[ बैङ्क, बrिकङ्ग (नेपाल औTोिगक िवकास िनगमसमेत), िवPीय 
सं=था तथा िबमा; 

६. आय र \ययको िववरण (बजेट); 

७. राज=व नीित र योजना; 

८. राज=व �शासन तथा राज=व सङ्कलन; 

९. राज=व अनसु�धान; 

१०. सामा�य मू>य नीित; 

११. सामािजक तथा आिथ#क िवकासको लािग अ�तरा# िZ[य स1पक#  र सम�वय; 

१२. आिथ#क, बrिकङ्ग तथा मhुािवषयक अ�तरा# िZ[य स1पक#  तथा सम�वय; 

१३. वैदिेशक ऋण, अनदुान तथा अ�य िCप^ीय र बह2प^ीय सहायता;  

१४. िवदशेी मhुा िविनमय तथा िनय��ण; 

१५. साव#जिनक ऋण तथा िनय��ण; 

१६. तलब, भPा, दिैनक तथा lमण भPा, िनवPृभरण, उपदानलगायत आिथ#क 
दाियMव र सेवासिुवधा स1ब�धी िवषय;  

१७. सरकारी =वािमMवमा रहेका सं=थानको िनयमन, िनय��ण, सम�वय र 
िनदLशन तथा तलब, भPा, बोनस, लगानी र लाभांश स1ब�धी नीित िनधा#रण; 

१८. िवu बैङ्क, अ�तरा# िZ[य मhुा कोष, एिसयाली िवकास बैङ्क, अ�तरा# िZ[य 
िवकास सं=था तथा अ�य अ�तरा# िZ[य िवPीय सं=था; 

१९. सरकारी कोषको \यव=थापन, सcचालन तथा �शासन; 

२०. लेखा िनय��ण तथा \यव=थापन; 

२१. साव#जिनक �ितvानको िनजीकरण, अनगुमन र िनयमन; 

२२. साव#जिनक सं=थानको �शासन, नीित िनमा#ण र सम�वय; 

२३. राज=व र आिथ#क �शासन तािलम; 

२४. पूजँीबजार; 

२५. साव#जिनक लगानी; 

२६. महालेखापरी^कको काया#लय; 
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२७. कम#चारी सcचय कोष; 

२८. नाग रक लगानी कोष; 

२९. साव#जिनक सं=थान िनदLशन बोड#; 

३०. स1पिP शkुीकरण; 

३१. यवुा =वरोजगार स1ब�धी; 

३२. नगर िवकास कोष; 

३३. अवकाश कोष; 

३४. नेपाल लेखापरी^ण सेवाको सcचालन । 
 

३.  आपूित� म��ालय 

१. आपूित#स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, 
अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. आपूित# िवषयक अJययन, अनसु�धान र सवL̂ ण; 

३. अMयावNयक व=तकुो आपूित# तथा िनयमन; 

४. आपूित#स1ब�धी साव#जिनक सं=थान, सिमित, �ितvान, क1पनी आिदको 
सcचालन; 

५. खाT तथा अ�य उपभोwय र अMयावNयक व=त ु स1ब�धी नीित, योजना तथा 
काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

६. पे[ोिलयम पदाथ#को पैठारी, �शोधन, भxडारण, आपूित# र िनयमन; 

७. उपभोyाको हक, िहत र अिधकारको संर^ण; 

८. िसिxडकेट र काटLिलङ्गको िनय��ण; 

९. आ�त रक बजार \यव=थापन तथा �ित=पधा# �वk#न ।  
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४.  उ/ोग म��ालय 

१. उTोग र औTोिगक िवकास स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. खानी तथा खिनज पदाथ# अ�वेषण स1ब�धी नीित, योजना, काया#�वयन तथा 
िनयमन; 

३. खानी तथा खिनज िवकास िवषयक अJययन, अ�वेषण तथा सवL̂ ण; 

४. औTोिगक िवकास; 

५. औTोिगक ^े�, औTोिगक सङ्घ-सं=था तथा औTोिगक िनयोग; 

६. संयyु राZ[सङ् घीय औTोिगक िवकास सङ्गठन तथा अ�य अ�तरा# िZ[य 
औTोिगक सङ्गठन; 

७. वैदिेशक लगानी �वk#न (लगानी बोड#को काय#^े� बाहेक); 

८. औTोिगक लगानी �वk#न (लगानी बोड#को काय#^े� बाहेक); 

९. घरले ुतथा zामीण सीप र उTोगको संर^ण तथा �वk#न; 

१०. गणु=तर र नापतौल िनधा#रण तथा �वk#न; 

११. उTोग स1ब�धी साव#जिनक �ितvान; 

१२. उMपादकMव विृk िवषयक नीित तथा काय#pम; 

१३. औTोिगक �िविध िवकास र �िविध ह=ता�तरण; 

१४. औTोिगक जनशिyको िवकास र तािलम, अ�वेषण तथा सवL̂ ण; 

१५. औTोिगक \यवसाय �वk#न र संर^ण; 

१६. क1पनीको �शासन तथा अनगुमन; 

१७. औTोिगक स1पिP �शासन; 

१८. क1पनी तथा सङ्गिठत सं=थाको दामासाही स1ब�धी काय#; 

१९. िवशेष आिथ#क ^े�को =थापना र \यव=थापन; 

२०. औTोिगक �योजनका लािग ग रने आयातको िनयमन तथा सहजीकरण; 

२१. लगानी संर^ण र �वk#न स1ब�धी िCप^ीय तथा बह2प^ीय सि�ध स1झौता; 

२२. 0wण उTोगको उMथान र िवकास; 
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२३. औTोिगक तथा \यवसाियक सीप िवकास तािलम; 

२४. नेपाल इि�जिनय रङ सेवा अ�तग#तका माइिनङ इि�जिनय रङ, केिमकल 
इि�जिनय रङ, मेटालिज#कल इि�जिनय रङ, मे[ोलजी, िजयोलजी र केिमZ[ी 
समूहको सcचालन । 
 

५.  ऊजा� म��ालय 

१. ऊजा# उMपादन, \यव=थापन, उपयोग, सरु^ा, �वk#न र िवकास स1ब�धी 
नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. ऊजा#को उपयोग स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, सवL̂ ण तथा काया#�वयन; 

३. ऊजा# स1ब�धी बह2उ{Nेयीय योजनाको सम�वय, िनमा#ण, सcचालन तथा 
�वk#न; 

४. ऊजा# स1ब�धी जनशिyको िवकास; 

५. नवीकरणीय ऊजा#को िवकास; 

६. ऊजा# िवकास तथा िवTत्ु  िवकास स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, 
आयोजनाको स1भा\यता अJययन, िनमा#ण, सcचालन, स1भार र िवकास; 

७. ऊजा# स1ब�धी  क1पनी तथा सं=थाको सम�वय र �शासन; 

८. ऊजा# िवकासमा िनजी ^े�को लगानी �वk#न (लगानी बोड#को काय#^े� 
बाहेक) ; 

९. ऊजा#को उपयोग स1ब�धी रािZ[य, ^े�ीय तथा अ�तरा# िZ[य स1पक# ; 

१०. ऊजा#को उपयोग स1ब�धी िCप^ीय वा बह2प^ीय संय��को संयोजन, वाता#  
तथा सि�ध स1झौता; 

११. जल|ोत स1ब�धी िCप^ीय वाता#, बह2प^ीय सि�ध स1झौता; 

१२. िवTत्ु को िनयमन, रोय>टी तथा महसलु दरको िनधा#रण र काया#�वयन; 

१३. नेपाल िवTत्ु  �ािधकरण तथा ऊजा# ^े�सगँ स1बि�धत िनकायसगँ सम�वय; 

१४. अ�य म��ालयको काय#^े�मा नपरकेो जल तथा Mयसको उपयोग र ऊजा# 
स1ब�धी काय#; 

१५. नेपाल इि�जिनय रङ सेवा अ�तग#त दहेायका समूह, उपसमूहको सcचालन:- 



  v08 ^%_ cltl/StfÍ @! g]kfn /fhkq efu # ldlt @)&@.(.!$ 

(12) 
 

(क)  इलेिG[कल इि�जिनय रङ समूह; 
(ख) मेकािनकल इि�जिनय रङ समूह; 
(ग)  िसिभल इि�जिनय रङ समूहको हाइ~ोपावर उपसमूह ।  

 

      ६. कानून, �याय तथा संसदीय मािमला म��ालय 

१. ऐन, अJयादशे, िनयम र आदशेको तजु#मा; 

२. नेपाल कानून, अ�तरा# िZ[य कानून, �याय�णाली र �याय �शासनको 
अनसु�धान, पनुरावलोकन र सधुार; 

३. नेपाल राजप�मा �काशन ह2ने सूचनाको स1पादन; 

४. कानूनी राय तथा परामश#; 

५. अ�तरा# िZ[य करार तथा अ�य िलखतको म=यौदा र सो स1ब�धी परामश#; 

६. सरकारी म{ुा िफता#, िमलाप� र नेपाल सरकारलाई सरोकार पनL म{ुाको 
�ितर^ा; 

७. दहेायका िवषयमा �दान ग रने कानूनी राय - 
(क) िCप^ीय तथा बह2प^ीय सि�ध, स1झौताको अनमुोदन, ह=ता^र, 

सि1मलन, =वीकृित वा समथ#न; 
(ख)  अ�तरा# िZ[य र अ�तरसरकारी सं=थाको सद=यता �ाि�; 
(ग) अ�तरा# िZ[य कानूनी दाियMव; 
(घ) अ�तरा# िZ[य स1मेलन र वाता#मा अ�तरा# िZ[य कानूनको िवषयमा 

अपनाउनपुनL �िmकोण । 

८. नोटरी पि9लक तथा नोटरी पि9लक प रषद;् 

९. अ�तरा# िZ[य कानूनी िववाद; 

१०. अ�तरा# िZ[य कानून स1ब�धी सं=था र स1मेलन; 

११. नेपाल सरकारलाई आवNयक पनL कानून तथा कानूनी िलखत र सि�धको 
अनवुाद; 

१२. नेपाल प^ भएका सि�धको के�hीय अिभलेखीकरण; 

१३. कानूनको एकiकरण तथा संिहताकरण; 
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१४. सि�ध तथा स1झौताको �काशन; 

१५. सव4�च अदालत र अ�तग#तका अदालत स1ब�धी काम, �याय �शासन, म{ुा 
र अदालती लगत तथा सरकारी म{ुाको अिभलेख; 

१६. िवशेष अदालत, �शासकiय अदालत, `म अदालत र य=तै �कृितका अ�य 
अदालत तथा �यायाधीकरण; 

१७. िनःश>ुक कानूनी सहायता; 

१८. कानून िकताबको \यव=था तथा �काशन; 

१९. िववाद समाधानका वैकि>पक उपाय; 

२०. कानून तथा �यायसगँ स1बि�धत रािZ[य तथा अ�तरा#िZ[य सङ्घ, सं=थासगँ 
स1पक# , सहयोग र सम�वय; 

२१. \यव=थािपका-संसद ् स1ब�धी नीित, योजना र काय#pमको तजु#मा तथा 
काया#�वयन; 

२२. \यव=थािपका-संसद,् \यव=थािपका-संसद ् सिचवालय तथा सो स1ब�धी 
सेवाका कम#चारीको सवेा सcचालन; 

२३. \यव=थािपका-संसदक्ो वैदिेशक स1पक#  र सम�वय; 

२४. अ�तर-\यव=थािपका सङ्घ (आई.पी.यू.); 

२५. सरकारी तथा गैरसरकारी िवधेयक; 

२६. सरकारी आuासन तथा सङ्क>पको काया#�वयन; 

२७. संिवधानसभा अदालत; 

२८. महा�यायािधवyाको काया#लय; 

२९. �याय प रषद;् 

३०. �याय सेवा आयोग; 

३१. राज=व �यायाधीकरण; 

३२. �याियक जाचँबझु आयोग; 

३३. नेपाल कानून आयोग; 

३४. नेपाल कानून \यवसायी प रषद;् 

३५. रािZ[य �याियक �ितvान; 
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३६. नेपाल �याय सेवाको सcचालन । 

७.  कृिष िवकास म��ालय 

१. कृिष स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन 
र मू>याङ्कन; 

२. खाTा�न, नगद ेबाली, औTोिगक बाली (सिजवन तथा रबर �ला�ट समेत), 
तरकारी र फलफूल खेतीको िवकास तथा �वk#न; 

३. कृिष रसायन तथा माटो स1ब�धी अनसु�धान र �िविध िव=तार; 

४. कृिष इि�जिनय रङ र उ�नत कृिष औजारको अनसु�धान, िवकास तथा 
िव=तार; 

५. बाली संर^ण, अनसु�धान तथा सवL^ण; 

६. कृिष �चार �सार तथा यवुा कृषक काय#pम; 

७. कृिष नस#री तथा बीउ िबजनको िवकास; 

८. रशेम खेती; 

९. कृिष^े�को \यवसायीकरण, औTोिगकiकरण र कृिषज�य व=तकुो बजार 
\यव=थापन तथा िव=तार; 

१०. �ाङ्गा रक, जैिवक तथा रासायिनक मल; 

११. खाT गणु=तर िनधा#रण, अनसु�धान, िनय��ण तथा िव=तार; 

१२. कृिष ^े�को िबउ, िबजन, िव0वाको गणु=तर िनधा#रण, �माणीकरण तथा 
िनयमन; 

१३. कृिष ^े�सगँ स1बि�धत िवषयमा अJययन, अनसु�धान तथा सवL^ण;  

१४. खाT सरु^ा; 

१५. कृिष सूचना �णाली; 

१६. कृिष वातावरण तथा िवषादी \यव=थापन; 

१७. �ाङ्गा रक खेती तथा �ाङ्गा रक �माणीकरण; 

१८. कृिष स1ब�धी जैिवक िविवधता र जैिवक �िविध (Bio-technology) को 
िवकास तथा िव=तार; 

१९. फसल िबमा; 
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२०. कृिष व=त,ु सेवा र �िविधको स1बkता, =तरीयकरण तथा �माणीकरण; 

२१. कृिष स1ब�धी �योगशालाको स1बkता स1ब�धी िवषय; 

२२. खाTा�नबाली र अMयावNयक व=तहु'को उMपादन तथा बजार \यव=थापन; 

२३. संयyु राZ[सङ् घीय खाT तथा कृिष सङ्गठन, कृिष िवकासका लािग 
अ�तरा# िZ[य कोष तथा अ�तरा# िZ[य कृिष सं=था; 

२४. कृिष फाम# तथा कृिष के�h; 

२५. कृिष स1ब�धी सं=थान, सिमित तथा क1पनी; 

२६. नेपाल कृिष सेवाका स1बि�धत समूहको सcचालन  । 
 

८.  खानेपानी तथा सरसफाइ म��ालय 

१. खानेपानी स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, 
अनगुमन, िनयमन र मू>याङ्कन; 

२. खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल िनकास; 

३. काठमाड� उपMयका खानेपानी \यव=थापन बोड#; 

४. काठमाड� उपMयका खानेपानी िलिमटेड; 

५. काठमाड� उपMयका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना काया#�वयन 
िनदLशनालय; 

६. नेपाल खानेपानी सं=थान; 

७. मेल1ची खानेपानी िवकास सिमित तथा मेल1ची खानेपानी आयोजना र अ�य 
खानेपानीसगँ स1बि�धत िवषय; 

८. खानेपानी तथा महसलु िनधा#रण आयोग; 

९. नेपाल इि�जिनय रङ सेवा, िसिभल इि�जिनय रङ समूहको =यािनटरी 
उपसमूहको सcचालन । 
 

९. गृह म��ालय 

१. आ�त रक सरु^ा स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 
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२. शाि�त, स\ुयव=था तथा कानून र \यव=था; 

३. हातहितयार र खरखजानाको इजाजत र िनय��ण; 

४. िव=फोटक पदाथ# िनय��ण; 

५. िवदशेी नाग रकको िनयमन तथा िनय��ण; 

६. सवारी िनय��ण तथा उपMयकामा रहेका सरकारी सवारी साधनको 
\यव=थापन; 

७. गैरसरकारी सङ्घ, सं=था �शासन; 

८. ^े�ीय तथा =थानीय �शासन; 

९. नाग रकता; 

१०. जनमत सङ्zह; 

११. आ�वासन तथा �वासन; 

१२. तीथ#=थान र तीथ#या�ी; 

१३. क>याण धन र बेवा रसी धन; 

१४. िच�ा, जवुा आिदको िनय��ण; 

१५. साव#जिनक =थानमा अवाcछनीय \यवहारको रोकथाम, मादक पदाथ#, 
साव#जिनक अपराध आिदको िनय��ण; 

१६. िवपद ्\यव=थापन; 

१७. साव#जिनक िबदाको घोषणा, उद� र साव#जिनक उMसव आिद; 

१८. साव#जिनक च�दा सङ्कलनको िनयमन र िनय��ण;  

१९. अJयागमन; 

२०. सजायको माफi, िमनाहा तथा प रवत#न; 

२१. िवभूषण स1ब�धी काय#; 

२२. शरणाथ� मािमला; 

२३. अcचल र िज>लाको सदरमकुाम तथा सीमाना; 

२४. रािZ[य प रचयप�; 

२५. लागू औषध िनय��ण र �शासन; 
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२६. अ�तरा# िZ[य सीमा, सीमा=त1भको सरु^ा र सीमा �शासन; 

२७. गहृ �शासन (कारागार, शाि�तस\ुयव=था, लागू औषध, �कोप \यव=थापन, 
सपुदु#गी लगायत) िवषयक रािZ[य र अ�तरा# िZ[य सम�वय र स1पक# ; 

२८. सङ्गिठत अपराध िनय��ण; 

२९. बा0दी स0ुङ्गको िनवारण; 

३०. धािम#क िवषय; 

३१. सपुदु#गी; 

३२. कारागार \यव=थापन; 

३३. �हरी क>याण; 

३४. िनवा#चन आयोग, 

३५. नेपाल �हरी; 

३६. सश� �हरी बल; 

३७. रािZ[य अनसु�धान िवभाग; 

३८. �हरी िकतावखाना; 

३९. अ�य म��ालयको काय# िवभाजनमा नपरकेा िवषय ।  
 

१०.  जनसङ्8या तथा वातावरण म��ालय 

१. वातावरण तथा जनसङ्Xया स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. वातावरण तथा जनसङ्Xया स1ब�धी अJययन तथा अनसु�धान र सवL̂ ण, 
तािलम र रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य गोvी, स1मेलन आिद; 

३. वातावरण तथा जनसङ्Xया स1ब�धी रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य सं=थासगँ 
स1पक#  र सम�वय; 

४. सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ सं=थाCारा काया#�वयन ग रएका वातावरण 
तथा जनसङ्Xया स1ब�धी काय#pमको मू>याङ्कन तथा समी^ा; 

५. वातावरण तथा जनसङ्Xया स1ब�धी जनशिyको िवकास र उपयोग; 

६. वातावरणको ^े�मा भएका �गितको अ�वेषण तथा अनसु�धान; 
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७. वातावरण स1बk िवuिवTालयसगँ स1पक#  तथा सम�वय; 

८. वातावरण िवषयक िCप^ीय र बह2प^ीय स1झौता तथा समझदारीप�; 

९. जल तथा मौसम िव_ान िवषयक अJययन, अनसु�धान र भिवZयवाणी; 

१०. जैिवक �िविधको अJययन, अनसु�धान, �वk#न, िवकास, उपयोग र िनयमन; 

११. जलवाय ुप रवत#न तथा अनकूुलन; 

१२. वातावरण तथा जनसङ्Xया िवषय स1ब�धी �काशन एवं �चार�सार; 

१३. �दूषण िनय��ण, वातावरण संर^ण र स�तलुन; 

१४. वैकि>पक ऊजा# िवकास; 

१५. संयyु राZ[ जनसङ्Xया कोष र जनसङ्Xया स1बk अ�तरा# िZ[य सङ्घ-
सं=था; 

१६. जनसङ्Xया \यव=थापन, जनसङ्Xया तथा बसाइसराइ नीित, योजना र 
काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन । 
 

११.  पररा:; म��ालय 

१. नेपालको परराZ[ नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, 
अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. िवदशेी राZ[ह'सगँको स1ब�ध; 

३. िवदशेमा नेपालको �ितिनिधMव; 

४. िवदशेमा नेपाल स1ब�धी �चार �सार; 

५. राहदानी तथा िवदशेमा िदइने िभसा; 

६. अितिथ सMकार; 

७. िशmाचार (�ोटोकल); 

८. नेपाल तथा अ�य दशेका नाग रकको आ-आ�नो सरकारबाट \यिyमािथको 
दाबा; 

९. कूटनीितक संर^ण तथा उ�मिुy; 

१०. िवदशेमा रहेका नेपाली नाग रकको अिभलेख तथा ितनीह'को हक, िहत र 
संर^ण; 
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११. गैरआवासीय नेपाली;  

१२. आिथ#क कूटनीित; 

१३. अ�तरा# िZ[य तहमा जन=तरीय तथा गैरसरकारी सं=थाको िवकास र �वk#न; 

१४. वािण?यदूत स1ब�धी अ�यास (क�सलुर �ािGटस); 

१५. संयyु राZ[सङ्घ, ^े�ीय सहयोगका लािग दि^ण एिसयाली सङ्गठन तथा 
अ�य अ�तरा# िZ[य वा ^े�ीय सं=था; 

१६. नेपालि=थत िवदशेी िनयोग; 

१७. कूटनीितक तहमा ह2ने वाता#  र स1झौता स1ब�धी िवषय (अ�य म��ालयलाई 
तोिकएको िवषयबाहेक); 

१८. नेपाल परराZ[ सेवाको सcचालन । 
 

१२.  पशु िवकास म��ालय 

१. पश ु िवकास स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, 
अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. पशपु^ी पालन तथा यसको िवकास, \यव=थापन, नqसधुार, दाना र 
चरनको अनसु�धान तथा िवकास; 

३. पशिुचिकMसा, औषिध उMपादन तथा िनयमन; 

४. दwुध र दwुधपदाथ#बाट बनेका व=तहु'को अनसु�धान, िवकास तथा बजार 
�वk#न; 

५. मM=यपालन र जलचर स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, िवकास तथा बजार 
�वk#न;  

६. माह2रीपालन तथा रशेम खेती; 

७. खाT, पश ुतथा �ला�ट Gवार�ेटाइन; 

८. पशपु^ी, माछा आिदको जात, नqको गणु=तर िनधा#रण, �माणीकरण तथा 
िनयमन; 

९. पशपु^ी सगँ स1बि�धत िवषयमा अJययन, अनसु�धान तथा सवL^ण;  

१०. मास ुतथा मासजु�य पदाथ# र पश ुछाला तथा अ�य पदाथ#को िवकास; 
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११. पशपु^ी िबमा;  

१२. पश ुसेवा र �िविधको स1बkता, =तरीयकरण तथा �माणीकरण; 

१३. पशसुेवा स1ब�धी �योगशालाको स1बkता स1ब�धी िवषय; 

१४. िवu पश ु=वा=dय सङ्गठन; 

१५. पशपु^ी आहार, पशपु�छी फाम# तथा पशपु�छी िवकास के�h; 

१६. नेपाल कृिष सेवाका स1बि�धत समूहको सcचालन  । 
 

१३.  भूिमसुधार तथा >यव?था म��ालय 

१. भूिमसधुार तथा \यव=था स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. मालपोत र रिजZ[ेसन; 

३. जwगा दता#, मू>याङ्कन, जwगा �शासन र राज=व सङ्कलन; 

४. सरकारी जwगा र साव#जिनक जwगाको अिभलेख \यव=थापन तथा संर^ण; 

५. भूिमस1ब�धी रािZ[य तथा अ�तरा#िZ[य स1मेलन; 

६. अ�तरा# िZ[य सीमा र सीमा=त1भको िनमा#ण, पनुः=थापना तथा मम#तस1भार; 

७. जwगा नापजाचँ स1ब�धी �शासन; 

८. अिनवाय# बचत योजना, ऋण िवतरण तथा असलुी; 

९. िजयोडेिटकल नापी, टोपोzािफक नGसा तयारी र हवाई सवL^ण लगायत नाप 
नGसा स1ब�धी काय#; 

१०. गठुी सं=थान र साव#जिनक गठुी अ�तग#तको जwगा \यव=थापन; 

११. सकुु1बासी सम=या; 

१२. मyु कमैया, क1लहरी र हिलया \यव=थापन; 

१३. भू-उपयोग स1ब�धी नीित तथा \यव=थापन; 

१४. भौगोिलक सूचना पूवा#धार; 

१५. भू-सूचना तथा अिभलेख; 

१६. सरकारी तथा पत� जwगा अिभलेख, संर^ण; 
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१७. अ�य म��ालयको काय#िवभाजनमा नपरकेा भूिम स1ब�धी िवषय; 

१८. नेपाल इि�जिनय रङ सेवाको सभL समूहको सcचालन  । 
 

१४.भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालय 

१. भौितक पूवा#धारको िवकास स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. यातायात (हवाई यातायात बाहेक) तथा प रवहन \यव=थापन र सcचालन 

स1ब�धी नीित, योजना तजु#मा, काय#pम काया#�वयन, अनगुमन, िनयमन र 
मू>याङ्कन; 

३. =थलमाग#, जलमाग#, रलेमाग#, सव-वे, �लाइओभर र र?जमुाग#को िनमा#ण 
तथा िवकास स1ब�धी नीित र योजनाको िनयमन, =वीकृित तथा 
काया#�वयन; 

४. रणनीितक सडक (गोरटेो/घोडेटो बाटो र =थानीय सडक बाहेक) तथा पलु 
(झोलङ्ुगे पलु र =थानीय पलु बाहेक) को िनमा#ण, मम#त, स1भार तथा 
संर^ण; 

५. =थलमाग# तथा र?जमुाग#को िनमा#णसगँ स1बि�धत अ�तरा# िZ[य सं=थासगँको 
स1पक# ; 

६. यातायात (हवाई यातायात बाहेक) तथा प रवहन \यव=थापन र 
सcचालनसगँ स1बि�धत सं=थान, क1पनी तथा सङ्गठन;  

७. यातायात (हवाई यातायात बाहेक) सेवा िनयमन, \यव=थापन र सcचालनसगँ 
स1बि�धत अ�तरा# िZ[य सं=था  तथा िनकायसगँ स1पक#  स1ब�धी काय#; 

८. यातायात स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, तdयाङ्क सङ्कलन तथा 
िवqेषण; 

९. सडक बोड#लगायत सडक, रले तथा यातायात \यव=था स1ब�धी अ�य 
िनकाय; 

१०. इि�जिनय रङ प रषद ्तथा इि�जिनय रङ परामश# सेवा (क�स>टे�सी) र सो 
स1ब�धी सं=था; 
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११. रलेमाग#, मे[ो िनमा#ण सcचालन र स1भार; 

१२. नेपाल इि�जिनय रङ सेवा, िसिभल इि�जिनय रङ समूहको हाइवे र रले 
उपसमूहको सcचालन  ।   
 

१५.  मिहला, बालबािलका तथा समाजकBयाण 
म��ालय 

१. मिहला, बालबािलका, समाजक>याण स1ब�धी नीित, योजना तथा 
काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. मिहला, बालबािलका, समाजक>याण स1ब�धी अJययन, अनसु�धान तथा 
सवL^ण;  

३. मिहला, बालबािलका, समाजक>याण स1ब�धी रािZ[य, अ�तरा# िZ[य तथा 
^े�ीय सङ्घ-सं=थासगँ स1पक#  र सम�वय; 

४. अनाथ बालबािलका, असहाय, मिहला, वkृ, वkृा, अपाङ्ग र अशyको 
संर^ण; 

५. मिहलाक>याण तथा सीप िवकास; 

६. बालबािलकाको क>याण; 

७. जेv नाग रकको सरु^ा र क>याण; 

८. रािZ[य, अ�तरा# िZ[य गैरसरकारी सं=थाको सम�वय तथा प रचालन; 

९. सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ-सं=थाCारा काया#�वयन ग रएका मिहला, 
बालबािलका तथा समाजक>याण स1ब�धी काय#pमको अनगुमन; 

१०. धम#प�ु र धम#प�ुी; 

११. लrिगक िहंसा स1ब�धी िवषय; 

१२. रािZ[य मिहला आयोग; 

१३. समाजक>याण प रषद;् 

१४. समाजक>याण के�h; 

१५. वkृा`म; 

१६. बाल मि�दर  । 
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१६.  युवा तथा खेलकुद म��ालय 

१. यवुा तथा खेलकुद स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. यवुा प रचालन तथा रािZ[य यवुा िवकास; 

३. यवुा तथा खेलकुद स1ब�धी िवषयको अJययन, अनसु�धान, सवL̂ ण; 

४. यवुालयको सcचालन र यवुालय स1ब�धी रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य स1पक#  
र सम�वय; 

५. यवुा जनशिyको �िश^ण र तािलम; 

६. यवुा तथा खेलकुद स1ब�धी रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य स1ब�ध तथा 
�ितिनिधMव; 

७. खेलकुद स1ब�धी रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य काय#pम; 

८. यवुा जागरण तथा िवकास स1ब�धी काय#pम; 

९. यवुा तथा खेलकुद स1ब�धी िवषयमा सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ-सं=थाको 
प रचालन तथा ^मता िवकास; 

१०. रािZ[य खेलकुद प रषद ्तथा खेलकुद स1ब�धी अ�य रािZ[य, ^े�ीय तथा 
अ�तरा# िZ[य सं=था; 

११. नेपाल =काउट  । 
 

१७.  र�ा म��ालय 

१. रािZ[य सरु^ा स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, 
अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. नेपाली सेनाको गठन, प रचालन, \यव=थापन, िनय��ण, लोकता��ीकरण र 
पनुसjरचना; 

३. सैिनक अिधकृत तथा जवानको अनशुासन र सेवा शत#; 

४. सैिनक तािलम; 

५. सेनाको सिुवधा; 

६. सैिनक हातहितयार तथा सामzीको खरीद र उMपादन; 
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७. सैिनक कारबाही र सेनाको गितिविध; 

८. सैिनक िनमा#णशाला; 

९. सैिनक �ितvापन (इ�=टलेसन) र सcचार तथा यातायात; 

१०. सैिनक भxडार; 

११. सैिनक 9यारके तथा काया#लयको \यव=था; 

१२. िवकास काय# र िवपद ्उkार काय#मा सहयोग; 

१३. रािZ[य सेवा दलको सङ्गठन, तािलम र �शासन; 

१४. सैिनकक>याण; 

१५. रािZ[य िनकुcज, व�यज�त ु आर^ र मह�वपूण# रािZ[य स1पदा तथा 
=मारकको सरु^ा; 

१६. नेपाली सैिनक िवमान सेवा; 

१७. सैिनक क>याणकारी योजना; 

१८. रािZ[य सरु^ा प रषद ्र सरु^ा ^े� सधुार; 

१९. िसलखाना; 

२०. सैिनक ग�ुचर िवभाग; 

२१. सैिनक अ=पताल  । 
 

१८.  वन तथा भू-संर�ण म��ालय 

१. वन तथा भू-संर^ण स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. रािZ[य वन ^े�, सरकारी वन, सरकारCारा \यवि=थत वन, धािम#क वन, 
सामदुाियक वन, साझेदारी वन, कबिुलयती वन, चGला बन तथा िनजी वन 
आिद; 

३. सरकारी तथा गैरसरकारी वन ^े�को सवL^ण, नाप नGसा र सीमा िनधा#रण; 

४. वन जङ्गलको संर^ण, उपयोग, संवk#न र \यव=थापन; 

५. वन पैदावार (काठ दाउरा, व�यज�त,ु जडीबटुी, गैरकाv पदाथ#, वन ^े�को 
पानी, माटो, ढुङ्गा, िग�ी, बालवुा आिद) को संर^ण र \यव=थापन;  
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६. वनज�य उTोग र क�चापदाथ#को �ब�ध; 

७. वन स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, �चार�सार, तािलम, ^मता अिभविृk 
आिद;  

८. वन, वन=पित, व�यज�त,ु जैिवक िविवधता तथा �ाकृितक वातावरणको 
संर^ण, सदपुयोग र लाभको बाडँफाडँ; 

९. रािZ[य िनकुcज, व�यज�त ु आर^, िसकार आर^, संर^ण ^े�, मJयवत� 
^े�, िसमसार र चरन ^े�सगँ स1बि�धत िवषय; 

१०. हाPीसार तथा िचिडयाखानाको \यव=थापन; 

११. भू-तथा जलाधार ^े�, बहृत् जलाधार ^े� तथा तालतलैयाको संर^ण, 
संवk#न, िवकास, सम�वय र \यव=थापन; 

१२. �ाकृितक वातावरणको संर^ण र स�तलुन; 

१३. वन=पित र जडीबटुी स1ब�धी नीित तथा अJययन, अनसु�धान, �चार�सार, 

सवL^ण, सङ्कलन, �वk#न, �शोधन, उMपादन, उपयोग तथा 
\यवसायीकरण; 

१४. वन=पित उTान तथा जडीबटुी उTोग; 

१५. वन=पित, व�यज�त ुर जैिवक िविवधता सङ्zहालय; 

१६. वन, वन=पित, व�यज�त,ु जैिवक िविवधता, वन ^े�सगँ स1बि�धत जलवाय ु
प रवत#न, जलाधार संर^ण र भू-संर^ण स1ब�धी �दश#नी तथा �चार �सार; 

१७. वन, वन=पित, व�यज�त,ु जलाधार संर^ण, जैिवक िविवधता र भू-संर^ण 
स1ब�धी अ�तरा# िZ[य सि�ध स1झौताको काया#�वयन; 

१८. वन, वन=पित, व�यज�त,ु जलाधार संर^ण र भू-संर^ण स1ब�धी िवषयमा 
रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य सङ्घ-सं=थासगँ सम�वय र स1पक# ; 

१९. �कृित संर^ण; 

२०. सरकारी, साव#जिनक र िनजी ^े�मा वृ̂ ारोपण, वन िवकास तथा 
\यव=थापन; 

२१. नेपाल वन सेवाको सcचालन । 
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१९.  वािणDय म��ालय 

१. वािण?य तथा \यापार स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. आ�त रक तथा अ�तरा# िZ[य \यापार िवषयक अJययन, अनसु�धान र 
सवL^ण; 

३. िनकासी तथा पैठारी स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

४. िनकासी �वk#न; 

५. सरकारी तथा साव#जिनक \यापारको सcचालन; 

६. वािण?य स1ब�धी साव#जिनक सं=थान, सिमित, �ितvान, क1पनी आिदको 
सcचालन; 

७. वािण?य, \यापार र पारवहन स1ब�धी अ�तरा# िZ[य सं=थासगँको स1पक# ; 

८. िवu \यापार सङ्गठन लगायत बह2प^ीय \यापारसगँ स1बि�धत अ�तरा# िZ[य 
सं=थासगँको स1पक# , सम�वय, वाता#, स1झौता तथा �ितबkताको 
काया#�वयन र अनगुमन; 

९. सा�टा, िवम=टेक लगायतका ^े�ीय \यापार स1झौतासगँ स1बि�धत 
सं=थासगँको स1पक# , सम�वय, वाता#, स1झौता तथा �ितबkताको 
काया#�वयन र अनगुमन; 

१०. िCप^ीय तथा बह2प^ीय \यापार स1ब�धी सि�ध स1झौता; 

११. पारवहन, गोदाम तथा अ�तरा# िZ[य प रवहन \यव=था; 

१२. व=तकुो बह2िविधक (Multimode) ढुवानी; 

१३. अ�तरा# िZ[य \यापार कूटनीितको सcचालन र �वk#न; 

१४. \यापार ^े�सगँ स1बि�धत सXुखा ब�दरगाह, क�टेनर �ेट=टेशन, गोदाम 
िनमा#ण लगायतका पूवा#धारको =थापना र  \यव=थापन  । 
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२०.  िवEान तथा �िविध म��ालय 

१. िव_ान र सूचना �िविध स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. िव_ान र �िविध स1ब�धी अJययन तथा अनसु�धान र सवL̂ ण, तािलम र 
रािZ[य तथा अ�तरा#िZ[य गोvी, स1मेलन आिद;  

३. िव_ान र �िविध स1ब�धी रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य सं=थासगँ स1पक#  र 
सम�वय; 

४. सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ सं=थाCारा काया#�वयन ग रएका िव_ान र 
�िविध स1ब�धी काय#pमको मू>याङ्कन तथा समी^ा; 

५. िव_ान र �िविध स1ब�धी जनशिyको िवकास र उपयोग; 

६. िव_ान तथा �िविधको िवकास तथा िव=तारका काय#pम;  

७. िव_ान र �िविधको ^े�मा भएका �गितको अ�वेषण तथा अनसु�धान; 

८. िव_ान र �िविध स1बk िवuिवTालयसगँ स1पक#  तथा सम�वय; 

९. िव_ान र �िविधसगँ स1बि�धत सामzीको उMपादन, आपूित# तथा 
\यव=थापन; 

१०. अMयाधिुनक �िविध िवषयक तdयाङ्क सङ्कलन, �शोधन र सवL^ण; 

११. िव_ान र �िविध िवषयक िCप^ीय र बह2प^ीय स1झौता तथा समझदारीप�; 

१२. सूचना �िविधको िवकास तथा िव=तार; 

१३. पारमाणिवक (Nuclear) �िविधको उपयोग तथा �वk#न र Mयसको 
अनगुमन, िनय��ण र िनयमन; 

१४. रासायिनक पदाथ#को उपयोग तथा �वk#न र Mयसको अनगुमन, िनय��ण र 
िनयमन; 

१५. अ�त र^ िव_ान स1ब�धी अJययन तथा अनसु�धान; 

१६. सूचना �िविध स1ब�धी रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य सं=था; 

१७. नेपाल िव_ान तथा �िविध �_ा �ितvान; 

१८. िव_ान तथा �िविध प रषद;्  

१९. रािZ[य िविध िव_ान �योगशाला; 
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२०. �लानेटो रयम, वेधशाला र िव_ान सङ्zहालय । 
 

२१.  शाि�त तथा पुनिन�मा�ण म��ालय 

१. भूक1पबाट ^ित भएका भौितक संरचनाको पनुिन#मा#ण स1ब�धी नीित, योजना 
तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, सम�वय, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. शाि�त =थापना, C�C \यव=थापन तथा िवकास र C�Cबाट ^ित भएका 
भौितक संरचनाको पनुिन#मा#णका लािग तMकालीन र दीघ#कालीन नीित, 
रणनीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र 
मू>याङ्कन; 

३. C�Cपीिडत ^े�को सामािजक तथा आिथ#क िवकासको नीित, रणनीित र 
काय#pम; 

४. िव=ततृ शाि�त स1झौता लगायतका अ�य स1झौता, सहमित र िनण#यको 
काया#�वयन, अनगुमन तथा मू>याङ्कन; 

५. िदगो शाि�त कायम गन# आवNयक सं=थागत, �िpयागत तथा �ािविधक 
िवषय; 

६. शाि�त =थापना तथा C�C \यव=थापन स1ब�धी अJययन, िवqेषण तथा 
अनभुवको आदान-�दान; 

७. C�Cबाट पीिडत तथा िव=थािपत \यिyको राहत, आिथ#क सहायता तथा 
पनुः=थापन; 

८. C�C-संवेदनशील �णालीबार ेअJययन तथा अनसु�धान; 

९. शाि�त =थापना तथा C�Cको \यव=थापन स1ब�धी सूचना, अJययन सामzी 
र अJययन �ितवेदनको अिभलेख के�h तथा शाि�त र C�C \यव=थापनको 
�ािविधक |ोतके�h स1ब�धी; 

१०. शाि�त �िpया र C�Cको सङ्pमणकालीन \यव=थापन; 

११. C�C र भूक1पका कारणबाट ^ित भएका भौितक संरचनाको पनुिन#मा#ण तथा 
पनुः=थापनाको योजना तजु#मा, काया#�वयन तथा ^े�गत िनकायसगँको 
सम�वय; 

१२. शाि�त कोषबाट सcचािलत योजना तथा काय#pमको सcचालन र अनगुमन; 
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१३. शाि�त =थापना र C�C \यव=थापनसगँ स1बि�धत सरकारी, गैरसरकारी तथा 
अ�तरा# िZ[य सङ्घ-सं=थाको स1पक# ; 

१४. सMय िन'पण तथा मेलिमलाप आयोग; 

१५. बेपPा स1ब�धी छानिबन आयोग; 

१६. पनुिन#मा#ण �ािधकरण स1ब�धी; 

१७. शाि�त तथा पनुः=थापना स1ब�धी परामश# सिमित; 

१८. शाि�त �िpया स1ब�धी उ�च=तरीय अनगुमन सिमित; 

१९. =थानीय शाि�त सिमित  । 
 

२२.  िश�ा म��ालय 

१. िश^ा स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन 
र मू>याङ्कन; 

२. िशश,ु �ाथिमक, िन1न-माJयिमक, माJयिमक, उ�च-माJयिमक तथा उ�च-
िश^ा, दूर-िश^ा, �ौढ िश^ा, अनौपचा रक िश^ा तथा िवशेष िश^ा; 

३. जनसङ्Xया िश^ा र पौिmक आहार काय#pम; 

४. �ािविधक, \यावसाियक, नैितक तथा शारी रक िश^ा; 

५. िश^क तािलम र शैि^क जनशिy िवकास नीितको तजु#मा तथा काया#�वयन; 

६. िश^ण सं=था (ग0ुकुल, मदरसा, ग1ुबा समेत) ; 

७. खलुा �ितयोिगताबाट छनौट ह2नेलाई छा�विृP, िवदशेमा अJययन, 
अनसु�धान गन# जाने तथा िवदशेीलाई नेपालमा अJययन, अनसु�धानको  
=वीकृित; 

८. �ाि_क अनसु�धान; 

९. पाठ्यpम तथा पाठ्यप=ुतक; 

१०. िश^ा स1ब�धी सवL^ण, तdयाङ्क तथा अनसु�धान;  

११. प=ुतकालय र वाचनालय; 

१२. िश^ा िवषयक रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य सं=थासगँ स1पक#  तथा सम�वय; 

१३. िश^ा स1ब�धी िCप^ीय र बह2प^ीय स1झौता; 
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१४. संयyु राZ[सङ् घीय शैि^क, वै_ािनक तथा सां=कृितक सङ्घ (यनेु=को); 

१५. िवuिवTालय तथा अJययन सं=थान; 

१६. िवuिवTालय अनदुान आयोग; 

१७. जनक िश^ा सामzी के�h; 

१८. साझा �काशन; 

१९. नेपाल िश^ा सेवाको सcचालन (आिक# योलजी समूह बाहेक)  । 
 

२३.  Fम तथा रोजगार म��ालय 

१. `म तथा रोजगार स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, सम�वय, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. `मशिy र `मबजार स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, तdयाङ्क सङ्कलन 
तथा िवqेषण; 

३. अ�तरा# िZ[य `म सङ्गठन तथा `म स1ब�धी अ�य रािZ[य, अ�तरािZ[य 
सङ्घ-सं=था; 

४. `िमक र \यव=थापक बीचको स1ब�ध; 

५. रोजगार सेवा तथा `िमक आपूित#; 

६. वैदिेशक रोजगार; 

७. \यावसाियक तािलमको सcचालन, सम�वय तथा �वk#न; 

८. मिहला, अपाङ्ग तथा मजदरुको सीप र तािलम; 

९. [ेड यिुनयन; 

१०. `िमकह'को सामािजक सरु^ा; 

११. िवदशेीह'का लािग `म =वीकृित; 

१२. `म �शासन र \यव=थापन; 

१३. `िमकलाई उपल9ध गराइने बोनस;  

१४. रोजगारी िसज#ना स1ब�धी काय#मा सम�वय  ।  
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२४. सं?कृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन 
म��ालय 

१. सं=कृित, पय#टन तथा हवाई यातायातको िवकास स1ब�धी नीित, योजना 
तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. पय#टन तथा हवाई उTोगको �वk#न र संर^ण; 

३. [ाभल र [ेिकङ एजे�सी; 

४. िवu पय#टन सङ्गठन लगायत पय#टन तथा हवाई यातायात स1बk 
अ�तरा# िZ[य सं=था; 

५. पव#तारोहण र अ�य साहिसक पय#टन िpयाकलाप; 

६. िवमान=थलको िनमा#ण, मम#त, स1भार तथा \यव=थापन; 

७. हवाई यातायात र प रवहनको सcचालन तथा \यव=था; 

८. संयyु राZ[ सङ् घीय अ�तरा# िZ[य नाग रक उड्डयन सङ्घ तथा नाग रक 
उड्डयन सगँ स1बि�धत अ�य अ�तरा# िZ[य वा ^े�ीय सं=थासगँको स1पक# , 
सहयोग र सम�वय; 

९. सं=कृितको �वk#न तथा संर^ण; 

१०. सं=कृित स1बk अ�तरा# िZ[य सं=थाह'सगँको स1पक# , सहयोग र सम�वय; 

११. सं=कृित िवषयक अ�तरा# िZ[य स1झौता, सां=कृितक आदान-�दान, अJययन 
तथा अनसु�धान; 

१२. परुातािMवक मह�वका =मारक र परुातािMवक व=तहु'को सङ्zह, संर^ण, 
संवk#न, अ�वेषण तथा उMखनन; 

१३. िनकासी ग रने परुातािMवक व=तकुो जाचँ र अनमुित; 

१४. �ितिलिप अिधकार; 

१५. सां=कृितक स1पदा, धरोहर र ऐितहािसक मह�वका दरबारको संर^ण तथा 
संवk#न; 

१६. िविभ�न धम#, जात, जाित, स1�दाय, भाषा, भािषकाको सािहMय, िलिप, कला 
र सं=कृितको संर^ण तथा िवकास; 

१७. पय#टनसगँ स1बk सङ्घ, सङ्गठन, सं=थान र सिमित; 
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१८. नेपाल �_ा �ितvान, नेपाल लिलतकला �ितvान तथा नेपाल सङ्गीत तथा 
नाट्यकला �ितvान; 

१९. पशपुित ^े� िवकास कोष, लिु1बनी िवकास कोष, बहृPर जनकपरु^े� 
िवकास प रषद,् सां=कृितक सं=थान र अ�य सां=कृितक, धािम#क, 
परुातािMवक, सं=था तथा सिमित; 

२०. नारायणिहटी दरबार सङ्zहालय तथा अ�य सङ्zहालय र अिभलेखालय; 

२१. हवाई यातायात स1बk सं=थान, �ािधकरण तथा सङ्गठन; 

२२. नेपाल िश^ा सेवा अ�तग#त आिक# योलजी समूहको सcचालन; 

२३. नेपाल इि�जिनय रङ सेवा अ�तग#त दहेायका समूहको सcचालन - 
(क)  िसिभल इि�जिनय रङ समूह अ�तग#त एअरपोट#  उपसमूह;  
(ख)   एरोनिटकल इि�जिनय रङ समूह; 
(ग) िसिभल एिभएसन अपरसेन एxड इि�जिनय रङ समूह  । 
 

२५. सङ् घीय मािमला तथा ?थानीय िवकास 
म��ालय 

१. =थानीय =वायP शासन, =थानीय िवकास, दगु#म ^े� िवकास, zामीण 
िवकास तथा सामदुाियक िवकास, =थानीय=तरको सडक, िसचँाइ, 
खानेपानी, ढल िनकास तथा सरसफाइ स1ब�धी नीित, योजना, काय#pमको 
तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. िवके�hीकरण र िन^ेपण स1ब�धी नीित िनमा#ण, काया#�वयन तथा अनगुमन; 

३. सङ् घीय शासन �णाली र रा?य पनुसjरचना; 

४. समावेशी लोकत��; 

५. =थानीय =वायP शासन तथा =थानीय सशुासन; 

६. अ�तरसरकार िवPीय ह=ता�तरण तथा =थानीय िनकायह'को िवPीय 
\यव=थापन स1ब�धी नीितगत \यव=था एवं अनगुमन र मू>याङ्कन; 

७. िवकास ^े�, अcचल, िज>ला, गाउ ँ िवकास सिमित र नगरपािलकाको 
सीमाङ्कन; 
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८. =थानीय िवकास काय#pम बीच सम�वय; 

९. =थानीय िनकायह' बीच सम�वय र स1पक# ; 

१०. =थानीय जनशिy र जनसहयोग प रचालन; 

११. =थानीय िवकास स1बk अ�तरा# िZ[य स1मेलन तथा स1पक# ; 

१२. =थानीय=तरका हाट, बजार, मेला; 

१३. ज�म, मMृय ुतथा अ�य \यिyगत घटना दता#को �शासन; 

१४. एकiकृत zामीण िवकास; 

१५. =थानीय �िविधको पिहचान तथा �वk#न; 

१६. =थानीय तहका सडक (कृिष सडक समेत) ; 

१७. गोरटेो/घोडेटो बाटो र झोलङ्ुगे पलु तथा =थानीय पलु; 

१८. जनजाित, आिदवासी, दिलत, वादी तथा मिु=लम िवकास; 

१९. =थानीय िवकास; 

२०. फोहरमैला तथा |ोत प रचालन के�h; 

२१. जेv नाग रक, एकल मिहला लगायतको सामािजक सरु^ा भPा; 

२२. zामीण िवकास तथा =थानीय िवकास स1ब�धी ^े�ीय तथा अ�तरा# िZ[य 
सं=था; 

२३. नेपाल इि�जिनय रङ सेवा, िसिभल इि�जिनय रङ समूहको जनरल 
उपसमूहको सcचालन  । 
 

२६.  सहकारी तथा ग�रबी िनवारण म��ालय 

१. सहकारी र ग रबी िनवारण स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. सहकारी सङ्घ सं=थाको िवकास, स�ुढीकरण र िनयमन;  

३. सहकारी र आिथ#क िवकास; 

४. सहकारीको �वk#न र संर^ण; 

५. अ�तरा# िZ[य सहकारी सङ्गठन स1ब�धी िवषय; 
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६. अ�तरा# िZ[य=तरमा सहकारी सं=थाको �वk#न र िवकास; 

७. सहकारी वचत तथा ऋण लगानी स1ब�धी िवषय; 

८. सहकारी र ग रबी िनवारणसगँ आबk सङ्घ सं=थाको अनगुमन, रखेदखे र 
िनयमन; 

९. सहकारी रकमको लगानी; 

१०. सहकारी र ग रबी िनवारण स1ब�धी िविभ�न िनकायबाट सcचािलत 
काय#pमको सम�वय, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

११. सहकारी र ग रबी िनवारणसगँ स1बि�धत अ�तर म��ालयगत काय#को 
सम�वय; 

१२. सीमा�तकृत, िविभ�न वग# र समदुायमा रहेका गरीबको पिहचान; 

१३. सहकारी र ग रबी िनवारणका ^े�मा काय#रत रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य 
गैरसरकारी सं=थाको �वk#न, कामको सम�वय, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

१४. सहकारी र ग रबी िनवारण स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, सवL̂ ण; 

१५. सहकारीस1ब�धी ^मता अिभविृk; 

१६. सहकारी र ग रबी िनवारण स1ब�धी आयोजनाको संभा\यता अJययन, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

१७. सह|ा9दी िवकास ल¡य (ग रबी िनवारण स1ब�धी) ; 

१८. रािZ[य सहकारी िवकास बोड#; 

१९. सहकारी सङ्घ-सं=था  । 
 

२७.  सहरी िवकास म��ालय 

१. सहरी िवकास र सहरी पूवा#धारको िवकास स1ब�धी नीित, योजना तथा 
काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन, िनयमन र मू>याङ्कन; 

२. नगरपािलका तथा नगरो�मखु =थानह'को भौितक योजना तथा काय#pमको 
काया#�वयन, सम�वय, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

३. सरकारी भवनको िनमा#ण, मम#तस1भार, रखेदखे र सरु^ा; 
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४. भवन तथा अ�य िनमा#ण सामzीको �िविध, अनसु�धान तथा िवकास 
स1ब�धी संिहता र मापदxडको तयारी तथा काया#�वयन; 

५. सहरीकरण, सहरी भू-उपयोग र सहरी िवकास स1ब�धी नीित, योजना तथा 
काय#pमको तजु#मा र काया#�वयन; 

६. बसोवास र ब=ती िवकास; 

७. अ\यवि=थत बसोबासको \यव=थापन, सहरी िवप�न वग# तथा सहरी 
आवासिवहीनको आवास \यव=थापन; 

८. के�hीय सिचवालयको भवन \यव=थापन; 

९. मि��प रषदक्ा सद=य, संवैधािनक अङ्गका �मखु आिदको आवास 
\यव=था; 

१०. नगर िवकास सिमित र आवास तथा सहरी िवकास स1ब�धी सं=थाको 
रखेदखे; 

११. आवास िनमा#ण स1ब�धी गैरसरकारी ^े�का सं=थाको �वk#न तथा िवकास; 

१२. आवास तथा सहरी िवकास स1ब�धी अ�तरा#िZ[य वा ^े�ीय सङ्घ सं=थासगँ 
स1पक#  र सहयोग; 

१३. रणनीितक सडक बाहेकका सहरी सडक;  

१४. िविशm सहरी संरचनाको िडजाइन र िनमा#ण; 

१५. काठमाड� उपMयका िवकास �ािधकरण; 

१६. नगर िवकास �िश^ण के�h; 

१७. िसंहदरबार िवकास सिमित; 

१८. अ�तरा# िZ[य स1मेलन के�h िवकास सिमित; 

१९. अिधकार स1प�न वाwमती स�यता एकiकृत सिमित; 

२०. zामीण आवास क1पनी िलिमटेड; 

२१. नेपाल इि�जिनय रङ सेवा, िसिभल इि�जिनय रङ समूहको िबि>डङ्ग एxड 
आिक# टेGट उपसमूहको सcचालन । 
 
 



  v08 ^%_ cltl/StfÍ @! g]kfn /fhkq efu # ldlt @)&@.(.!$ 

(36) 
 

२८. सामा�य �शासन म��ालय 

१. िनजामती कम#चारी �शासन, \यव=थापन तथा अिभलेख स1ब�धी नीित, 
योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

२. बढुवा सिमितको सिचवालय; 

३. सेवा, समूह तथा उपसमूह प रवत#न; 

४. िनजामती सेवाका पदको लािग �यूनतम शैि^क योwयताको िनधा#रण; 

५. �शासन सधुार; 

६. �शासन िवषयक अ�तरा#िZ[य सङ्घ-सं=था; 

७. नेपाल सरकारको तािलम स1ब�धी नीित र सवL^ण; 

८. नेपाल सरकारCारा सcचािलत िविभ�न �शासिनक तािलम काय#pमको 
=तरीयकरण, सम�वय र मू>याङ्कन; 

९. �शासन सेवा स1ब�धी दशेिभ� र बािहरका तािलम, योजना तथा काय#pममा 
=वीकृित; 

१०. �शासन िवषयक तािलमको सcचालन र िनजामती कम#चारीलाई �दान ग रने 
िविभ�न तािलम काय#pमको सम�वय तथा मू>याङ्कन; 

११. साव#जिनक सेवाका पदह'को तलब तथा अ�य सिुवधा िवषयक नीित र 
िसkा�त तथा परामश#; 

१२. िनजामती कम#चारीलाई एक म��ालय वा अ�तग#तबाट अक4 म��ालय वा 
अ�तग#त स0वा; 

१३. िनजामती सेवामा रहने पदको दरब�दी िसज#ना; 

१४. िनजामती सेवाअ�तग#तका िविभ�न सेवाबीच सम�वय; 

१५. िनजामती कम#चारीको क>याण; 

१६. \यव=थापकiय परी^ण; 

१७. िनजामती िकताबखाना; 

१८. नेपाल �शासिनक �िश^ण �ितvान; 

१९. कम#चारी �िश^ण �ितvान; 

२०. िनजामती अ=पताल; 
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२१. कम#चारीस1बk सङ्घ, सं=था; 

२२. नेपाल �शासन सेवा, नेपाल आिथ#क योजना तथा तdयाङ्क सवेा र नेपाल 
िविवध सेवाको सcचालन ।  
 

२९. िसँचाइ म��ालय 

१. िसचँाइ ^े�को िवकास, संर^ण, \यव=थापन, िनय��ण र उपयोग एवं िवकास 
स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र 
मू>याङ्कन; 

२. िसचँाइ र यसको उपयोग स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, सवL̂ ण तथा 
काया#�वयन; 

३. िसचँाइ स1ब�धी बह2मखुी योजनाको िनमा#ण, सcचालन, स1भार र �वk#न; 

४. बाढी र नदी िनय��ण; 

५. िसचँाइ िवकास स1ब�धी अJययन, अनसु�धान, आयोजनाको स1भा\यता 
अJययन, िनमा#ण सcचालन, स1भार र िवकास; 

६. िसचँाइ िवकासमा िनजी ^े�को �वk#न; 

७. जल|ोत स1ब�धी  अJययन, अनसु�धान, सवL^ण तथा काया#�वयन; 

८. िसचँाइ आयोजनाह'को िनमा#ण, संर^ण र िसचँाइ सिुवधाको समिुचत �योग 
(फाम# िसचँाइ र साना िसचँाइ स1ब�धी काय#pमह' समेत); 

९. भूिमगत जल|ोत; 

१०. िसचँाइ र Mयसको उपयोग स1ब�धमा रािZ[य तथा अ�तरा# िZ[य सङ्घ 
सं=थासगँ स1पक# ; 

११. िसचँाइ र Mयसको उपयोग स1ब�धी िCप^ीय वा बह2प^ीय वाता# , सि�ध 
स1झौता; 

१२. िसचँाइसगँ स1बि�धत िनकायसगँ सम�वय; 

१३. पानीपोत; 

१४. जलउMप�न �कोप \यव=थापन तथा िनय��ण; 
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१५. जलउMप�न �कोप स1ब�धी िवषयको अJययन, अनसु�धान तथा 
काया#�वयन; 

१६. जलउMप�न �कोप िनय��ण स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन; 

१७. जलउMप�न �कोप स1ब�धी िवषयमा अ�तरा#िZ[य �ितिनिधMव; 

१८. नेपाल इि�जिनय रङ सेवाअ�तग#त दहेायका समूह, उपसमूहको सcचालन:- 
(क)   िसिभल इि�जिनय रङ समूहको  इ रगेशन र हाइ~ोलजी उपसमूह;  
(ख)    मेटे रयोलजी समूह; 
(ग)   एग ृइ रगेसन इि�जिनय रङ समूह । 
 

३०. सूचना तथा सLचार म��ालय 

१. सूचना तथा सcचार स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, 
काया#�वयन, अनगुमन र मू>याङ्कन;  

२. �ेस तथा सूचना र सरु^ण मhुण;  

३. ह2लाक सेवाको सcचालन, िवकास र �वk#न; 

४. कु रयर सेवाको सपु रवे^ण, िनयमन तथा िनय��ण; 

५. प�पि�काको िवकास तथा �काशन; 

६. सूचना, �चार तथा �सार; 

७. रिेडयो तथा टेिलिभजन �सारण, डाउन िलङ्क तथा केवल सcचालन; 

८. सूचना सcचार सcजालमाफ# त् एकiकृत सेवा; 

९. चलिच� िवकास; 

१०. दूरसcचार; 

११. सूचना र सcचार �िविधको िवकास तथा िव=तार; 

१२. सूचना र सcचार �िविध स1ब�धी रािZ[य र अ�तरा# िZ[य सं=थासगँको 
स1पक# ; 

१३. ि�Gवे�सी िवतरण, \यव=थापन तथा अनगुमन; 
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१४. नेपाल दूरसcचार �ािधकरण, नेपाल टेिलकम, गोरखाप� सं=थान, चलिच� 
िवकास बोड#, रिेडयो �सार सेवा िवकास सिमित, रािZ[य समाचार सिमित 
तथा नेपाल टेिलिभजन; 

१५. सcचारिवषयक अ�तरा# िZ[य सङ्घ-सं=थासगँको स1पक# ; 

१६. �ेस काउि�सल; 

१७. रािZ[य सूचना आयोग; 

१८. िव_ापन स1ब�धी िवषय; 

१९. नेपाल इि�जिनय रङ  सेवाको इलेG[ोिनक एxड टेिलक1यिुनकेसन 
इि�जिनय रङ समूह सcचालन । 
 

३१.  ?वा?Mय म��ालय 

१. =वा=dय स1ब�धी नीित, योजना तथा काय#pमको तजु#मा, काया#�वयन, अनगुमन र 
मू>याङ्कन; 

२. एलो�यािथक, आयवुLिदक, होिमयो�यािथक र यनुानी ज=ता िचिकMसा �णाली 
स1ब�धी �ितकाराMमक, �वk#नाMमक, उपचाराMमक, पनुः=थापन, अनसु�धान 
तथा िवकास;  

३. िवu =वा=dय सङ्गठन र =वा=dयसगँ स1बि�धत अ�तरा# िZ[य स=ंथा; 

४. =वा=dय तािलम; 

५. =वा=dय सेवा स1बk गैरसरकारी स=ंथा; 

६. =वा=dय िवषयक अ�तरा#िZ[य गैरसरकारी स=ंथासगँ स1पक# ; 

७. निस#ङ्गहोम, िनजी तथा सामदुाियक अ=पताल; 

८. =वा=dय ^े�को जनशिy िवकास र उपयोग; 

९. जन=वा=dय तथा साव#जिनक =वा=dयसेवाको िव=तार, अनसु�धान, योजना र 
िवकास; 

१०. औषिधको अनसु�धान, उMपादन, गणु=तर िनधा#रण, मू>य िनय��ण तथा 
िबpiिवतरण र औषिध वा औषिध उMपादनमा लागू पदाथ#को अनिुचत �योग वा 
द0ुपयोग ह2न निदई असरुि^त तथा �यून गणु=तरका औषिधको उMपादन, 
िबpiिवतरण, िनकासी, पैठारी, सcचय, सेवन र िनय��ण;  
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११. िचिकMसा तथा =वा=dयसगँ स1बि�धत प रषद,् �ितvान र अ�य स=ंथा;  

१२. प रवार िनयोजन तथा मातिृशश ुक>याण योजना; 

१३. �जनन =वा=dय र पोषण िश^ा; 

१४. नेपाल =वा=dय सेवाको सcचालन । 
 

आ_ाले, 

कमलशाल� �घ3मरे 
नेपाल सरकारको सिचव 
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