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नपेाल सरकार (कार्य विभाजन) ननर्मािली, २०७४ 

 

नपेाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

     २०७४।११।११ 

सिोधन 

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (पविलो संिोधन) ननर्मािली, २०७४  २०७४।१२।१ 

 

नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) ले दिएको अनधकार प्रर्ोग गरी नेपाल 
सरकार, मशरत्रपररषद्ले नेपाल सरकारको कार्य विभाजनका लानग िेिार्का ननर्मिरू बनाएको 
छ। 

१.  सङ्शिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्ी ननर्मिरूको नाम "नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) 
ननर्मािली, २०७४" रिेको छ ।  

(२) र्ो ननर्मािली तरुुरत प्रारम्भ िनुेछ । 

२.  पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा, र्स ननर्मािलीमा,-  

(क)  "मरत्रालर्" भन्नाले नपेाल सरकारका मरत्रालर् सम्झन ुपछय र सो िब्िले 
प्रधानमरत्री तर्ा मशरत्रपररषद्को कार्ायलर् समेतलाई जनाउँछ । 

(ख)  "मरत्री" भन्नाले प्रधानमरत्री, उपप्रधानमरत्री र मरत्री सम्झन ु पछय र सो 
िब्िले स्ितरत्र रूपमा मरत्रालर्को कार्यभार सम्िाल्ने राज्र्मरत्री 
समेतलाई जनाउँछ । 

३.  मरत्रालर् : मरत्रालर् अनसूुची-१ मा उल्लेख भएबमोशजम िनुेछन ्। 

४.  कार्यसम्पािन : नपेाल सरकारको कार्यसम्पािन ननर्म ३ मा उशल्लशखत मरत्रालर्िरूबाट 
िनुेछ । 

५.  कार्य विभाजन : (१) मरत्रालर्बाट सम्पािन िनुे कार्यको विभाजन अनसूुची-२ मा 
उल्लेख भएबमोशजम िनुेछ। 

(२) उपननर्म (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन नेपाल सरकार,  

मशरत्रपररषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी कुनै मरत्रालर्को काममा िेरफेर गनय 
सक्नेछ । 

(३) प्रधानमरत्रीले कुनै मरत्रीलाई एक िा एकभरिा बढी मरत्रालर्को कार्यभार 
समु्पन सक्नेछ । 
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(४) प्रधानमरत्रीले कुनै मरत्रालर्लाई तोवकएको काममध्रे् केिी काम आफैँ ले िा 
सम्बशरधत मरत्रीको नसफाररसमा अको कुनै मरत्रीले िेने गरी तोक्न सक्नेछ । 

तर सम्बशरधत मरत्री नेपालमा नरिेको अिस्र्ामा ननजको काम कुनै मरत्रीले िा 
आफैँ ले िेने गरी तोक्न त्र्स्तो नसफाररस आिश्र्क पनेछैन । 

६.  मरत्रीको शजम्मेिारी : ननर्म ५ बमोशजम आफूलाई तोवकएको कार्यसम्पािन गने िा गराउने 
शजम्मेिारी र कार्यसम्पािन भए नभएको विषर्मा ििन गने उत्तरिावर्त्ि सम्बशरधत मरत्रीको 
िनुेछ । 

७.  अनसूुचीमा िेरफेर :  नेपाल सरकार, मशरत्रपररषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी 
अनसूुचीमा आिश्र्क िेरफेर गनय सक्नेछ । 

८.  खारेजी र बचाउ : (१) नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) ननर्मािली, २०७२ खारेज 
गररएको छ । 

(२) नपेाल सरकार (कार्य विभाजन) ननर्मािली, २०७२ बमोशजम भए गरेको 
काम कारबािी र्सै ननर्मािली बमोशजम भए गरेको मानननेछ । 
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अनसूुची -१ 

(ननर्म ३ सँग सम्बशरधत) 

मरत्रालर्को नाम 

 

१. प्रधानमरत्री तर्ा मशरत्रपररषद्को कार्ायलर् 

२. अर्य मरत्रालर् 

३. उद्योग, िाशिज्र् तर्ा आपूनतय मरत्रालर् 

४. ऊजाय, जलस्रोत तर्ा नसँचाइ मरत्रालर्  

५. कानून, रर्ार् तर्ा संसिीर् मानमला मरत्रालर् 

६. कृवष तर्ा पिपुरछी विकास मरत्रालर् 

७. खानेपानी मरत्रालर् 

८. गिृ मरत्रालर् 

९. परराष्ट्र मरत्रालर् 

९क. भनूम व्र्िस्र्ा, सिकारी तर्ा गररबी ननिारि मरत्रालर् 

१०. भौनतक पूिायधार तर्ा र्ातार्ात मरत्रालर् 

११. मविला, बालबानलका तर्ा ज्रे्ष्ठ नागररक मरत्रालर् 

१२. र्िुा तर्ा खेलकुि मरत्रालर् 

१३. रिा मरत्रालर् 

१४. िन तर्ा िातािरि मरत्रालर् 

१५. शििा, विज्ञान तर्ा प्रविनध मरत्रालर् 

१६. श्रम, रोजगार तर्ा सामाशजक सरुिा मरत्रालर् 

१७. संस्कृनत, पर्यटन तर्ा नागररक उड्डर्न मरत्रालर्  

१८. सङ् घीर् मानमला तर्ा सामारर् प्रिासन मरत्रालर् 

१९. सञ् चार तर्ा सूचना प्रविनध मरत्रालर्  

                                                           

 पविलो सिोधनद्वारा सिोनधत । 
 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।४।१० गतेको सूचनाद्वारा िेरफेर। 
 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।४।१० गतेको सूचनाद्वारा र्प। 
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२०. सिरी विकास मरत्रालर् 

२१. स्िास््र् तर्ा जनसङ् ख्र्ा मरत्रालर्  
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अनसूुची -२ 

( ननर्म ५ सँग सम्बशरधत) 

मरत्रालर्को कार्य विभाजन 

 

१. प्रधानमरत्री तर्ा मशरत्रपररषद्को कार्ायलर् 

१.  मशरत्रपररषद् सम्बरधी; 

२.  नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पािन ननर्मािली तजुयमा तर्ा कार्ायरिर्न; 

३.  नेपालको िासन व्र्िस्र्ाको सामारर् ननिेिन, ननर्रत्रि र सञ् चालन;  

४.  नेपाल सरकार मशरत्रपररषद्का ननियर्को कार्ायरिर्न र अनगुमन; 

५.  नेपाल सरकारका मरत्रालर्को कार्यको रेखिेख, ननरीिि, ननर्रत्रि र समरिर्; 

६.  नेपाल सरकारको अल्पकालीन र िीघयकालीन नीनत, आिनधक र्ोजना र रिनीनतको 
तजुयमा, स्िीकृनत, कार्ायरिर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन; 

७.  प्रचनलत कानूनबमोशजम प्रमािीकरि गनुयपने नलखत;  

८.  सङ् घीर् विधेर्क, अध्र्ािेि, ननर्म, आिेि, ननिेशिका र कार्यविनधसम्बरधी; 

९.  मलुकुको राजनीनतक, आनर्यक, सामाशजक अिस्र्ा, पूिायधार, रावष्ट्रर् सरुिा, िाशरत 
सवु्र्िस्र्ा, कूटनीनतक गनतविनध, प्रिासननक गनतविनधिरूको अद्यािनधक जानकारी 
प्रानप्त, ननिेिन र समरिर्; 

१०.  िासकीर् प्रबरध, सिुासन प्रिर्द्यन र प्रिासननक सधुार; 

११.  दद्वपिीर् तर्ा बिपुिीर् सशरध, सम्झौता, समझिारी र सिमनत कार्ायरिर्नको 
अनगुमन; 

१२.  सङ् घीर् िासन प्रिाली र अरतरप्रिेिसम्बरधी कार्य; 

१३.  प्रधानमरत्रीको सम्पकय  र सञ् चार; 

१४.  प्रधानमरत्रीको ननिेिन कार्ायरिर्न; 

१५.  मानि अनधकारको संरिि, प्रिर्द्यन, समरिर् र प्रनतिेिन; 

१६.  भ्रष्टाचार विरुर्द्को नीनत, र्ोजना तर्ा कार्ायरिर्न; 

१७.  राष्ट्रपनत र उपराष्ट्रपनतको कार्ायलर्सम्बरधी; 

                                                           
  पविलो सिोधनद्वारा सिोनधत । 
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१८.  संिैधाननक पररषद्; 

१९.  सङ् घीर् संसद्को अनधिेिन आह् िान र अरत्र्; 

२०.  प्रिेि प्रमखुसम्बरधी; 

२१.  परराष्ट्र तर्ा सरुिा मानमला; 

२२.  अशख्तर्ार िरुुपर्ोग अनसुरधान आर्ोग; 

२३.  लोक सेिा आर्ोग; 

२४.  रावष्ट्रर् मानि अनधकार आर्ोग; 

२५.  मिारर्ार्नधिक्ताको कार्ायलर् र सरकारी िवकलको सम्पकय  ननकार्; 

२६.  रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग; 

२७.  रावष्ट्रर् पनुननयमायि प्रानधकरि; 

२८.  लगानी बोर्य; 

२९.  रावष्ट्रर् सतकय ता केरर; 

३०.  साियजननक खररि अनगुमन कार्ायलर्; 

३१.  नेपाल ट्रष्टको कार्ायलर्; 

३२.  

..................................... 

३३.  रावष्ट्रर् अनसुरधान विभाग; 

३४.  सम्पशत्त िरु्द्ीकरि विभाग; 

३५.  राजस्ि अनसुरधान विभाग; 

३६.  विषर् विज्ञ समूि; 

३७.  रावष्ट्रर् तर्ा अरतर प्रिेिस्तरीर् विकास आर्ोजनािरूको ननतजा व्र्िस्र्ापन; 

३८.  प्रिेिका पिानधकारी तर्ा कमयचारीको िैिेशिक भ्रमिसम्बरधी नीनत, कानून र 
मापिण्र्; 

३९.  गैरसरकारी संस्र्ाको ननर्मनसम्बरधी मापिण्र्; 

४०.  भ्रष्टाचार ननगरानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्ि अनसुरधान, सम्पशत्त िरु्द्ीकरि, लगानी बोर्य, 
गररबी ननिारि कोष, साियजननक खररि र रावष्ट्रर् पनुननयमायिसम्बरधी ननकार्िरू र 
सोसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

                                                           
 नेपाल राजपत्रको नमनत २०७८।०८।१३ को सूचनाद्वारा शझवकएको।  
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४१.  विपि व्र्िस्र्ापनसम्बरधी समरिर्; 

४२.  प्रधानमरत्री केररीर् विपद् सिार्ता कोष सञ् चालन; 

४३.  अिालतको फैसला कार्ायरिर्न तर्ा अनगुमन; 

४४.  प्रधानमरत्री तर्ा मशरत्रपररषद्को कार्ायलर्सँग सम्बशरधत रावष्ट्रर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् 
संस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, सम्पकय  र समरिर्; 

४५.  प्रधानमरत्री तर्ा मशरत्रपररषद्को कार्ायलर्सँग सम्बशरधत साियजननक संस्र्ान, 
प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान आदिको सञ् चालन र ननर्मन; 

४६.  नेपाल रर्ार् सेिाको सरकारी िकील समूिको सञ्चालन; 

४७.  प्रधानमरत्री र मशरत्रपररषद्सम्बरधी अरर् कार्यिरू; 

४८.  अिशिष्ट अनधकारको प्रर्ोग । 

२. अर्य मरत्रालर् 

१.  आनर्यक अिस्र्ाको विश् लेषि, आनर्यक तर्ा वित्तसम्बरधी नीनतको तजुयमा, कार्ायरिर्न 
र ननर्मन; 

२.  आनर्यक साधनको बाँर्फाँर्, कुल रावष्ट्रर् लगानी प्रिेपि र वित्तीर् व्र्िस्र्ापन; 

३.  समवष्टगत आनर्यक स्र्ावर्त्ि, मूल्र् शस्र्रतासम्बरधी नीनत तजुयमा, कार्ायरिर्न र 
ननर्मन; 

४.  विकास सिार्ता नीनतको तजुयमा, कार्ायरिर्न, अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र ननर्मन; 

५.  केररीर् बैङ्क सञ् चालन, ननर्मन र मौदरक नीनत; 

६.  बैङ्क तर्ा वित्तीर् संस्र्ािरूसम्बरधी नीनत, कानून,  समरिर् र ननर्मन; 

७.  वििेिी मरुा विननमर् तर्ा ननर्रत्रि; 

८.  आनर्यक तर्ा सामाशजक विकास र मरुा तर्ा बैंवङ्कङ्गसम्बरधी दद्वपिीर्, बिपुिीर् 
अरतरायवष्ट्रर् संस्र्ािरूसँग सम्पकय  र समरिर्; 

९.  िैिेशिक ऋि, अनिुान तर्ा अरर् दद्वपिीर् र बिपुिीर् सिार्ता सम्बरधी अरतरायवष्ट्रर् 
सशरध, सम्झौता र कार्ायरिर्न; 

१०.  सङ् घीर् सशञ् चत कोष िा सङ् घीर् सरकारी कोष सञ् चालन, राजस्ि र व्र्र्को 
अनमुान, विननर्ोजन ऐन,  पूरक अनमुान, पेस्की खचय, उधारो खचय, आकशस्मक कोष र 
अरर् सरकारी कोष; 

११.  बजेट तजुयमा,  कार्ायरिर्न र ननर्मन; 
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१२.  सरकारी जमानत; 

१३.  संघ, प्रिेि र स्र्ानीर् तिको आरतररक र िैिेशिक ऋि एिं अनिुानसम्बरधी नीनत, 
कानून र ननर्मन; 

१४.  तलब, भत्ता, उपिान, ननिशृत्तभरि लगार्तका सेिा सवुिधा र आनर्यक िावर्त्िसम्बरधी 
विषर्; 

१५.  संघ, प्रिेि र स्र्ानीर् तिको साियजननक पिानधकारीको सवुिधासम्बरधी नीनत, कानून 
र मापिण्र्; 

१६.  सरकारी बाँकी रकमको अनभलेखीकरि र असलुी; 

१७.  राजस्िसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, र्ोजना, प्रिेपि, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

१८.  राजस्ि प्रिासनको सञ् चालन र सदुृढीकरि; 

१९.  साियजननक खचयसम्बरधी नीनत, कानून, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२०.  आनर्यक कार्यविनधसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२१.  मूल्र् नीनत; 

२२.  लेखा तर्ा लेखापरीिि प्रिाली; 

२३.  सरकारी लगानी र लाभांिको लेखा व्र्िस्र्ापन; 

२४.  संघ, प्रिेि र स्र्ानीर् तिबीच वित्तीर् िस्तारतरि सम्बरधी नीनत, कानून, कार्ायरिर्न, 
समरिर् र ननर्मन; 

२५.  सङ् घीर् विननर्ोजन, राजस्ि, विभाज्र् कोष, धरौटी, कार्यसञ् चालन कोष र अरर् 
सरकारी कोष तर्ा सम्पशत्त; 

२६.  भरसार, अरतःिलु्क, मूल्र् अनभिवृर्द् कर, आर्कर, राििानी िलु्क, नभसा िलु्क, 
पर्यटन िस्तरु एिं अरर् कर तर्ा गैरकर, सेिािलु्क िस्तरुलगार्तका 
सेिािलु्किरूको लक्ष्र् ननधायरि, प्रिासन, सङ्कलन र बाँर्फाँर्; 

२७.  कर तर्ा भरसार राजस्िसम्बरधी दद्वपिीर्, िते्रीर्, बिपुिीर् समरिर्, सशरध, 
सम्झौता, समझिारी, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२८.  राजस्िसम्बरधी त्र्ाङ्क अनभलेखन र सूचना आिानप्रिान; 

२९.  नधतोपत्र तर्ा कमोनर्टी बजारसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

३०.  बीमासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र  ननर्मन; 
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३१.  संघ, प्रिेि र स्र्ानीर् तिमा राजस्ि र प्राकृनतक स्रोत उपर्ोग िा लाभको 
बाँर्फाँर्सम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र कार्ायरिर्न; 

३२.  राजस्ि चिुािट ननर्रत्रि; 

३३.  मिालेखापरीिकको कार्ायलर्; 

३४.  रावष्ट्रर् प्राकृनतक स्रोत तर्ा वित्त आर्ोग; 

३५.  ननिेप तर्ा कजाय सरुिि कोष; 

३६.  सरकारी स्िानमत्िमा रिेका संस्र्ानको ननर्मन, ननर्रत्रि, समरिर् र ननिेिन तर्ा 
तलब, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांिसम्बरधी नीनत ननधायरि; 

३७.  राजस्ि र आनर्यक प्रिासनसम्बरधी तानलम, अध्र्र्न र अनसुरधान; 

३८.  कमयचारी सञ् चर् कोष; 

३९.  नागररक लगानी कोष; 

४०.  अिकाि कोष; 

४१.  साियजननक संस्र्ानिरू र ननजीकरिसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, अनगुमन र 
ननर्मन; 

४२.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

४३.  नेपाल लेखापरीिि सेिाको सञ् चालन । 

३. उद्योग, िाशिज्र् तर्ा आपूनतय मरत्रालर् 

१.  औद्योनगक नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२.  औद्योनगक कोररर्ोर, औद्योनगक पाकय  िा ग्राम र ननर्ायत प्रिोधन केरर; 

३.  औद्योनगक िेत्र र वििेष आनर्यक िेत्रसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

४.  िैिेशिक लगानी तर्ा प्रविनध िस्तारतरिसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, र्ोजना, 
कार्ायरिर्न र ननर्मन 

५.  उद्योग, औद्योनगक व्र्िसार्  र कम्पनीसम्बरधी; 

६.  उद्योग तर्ा खननजसम्बरधी पूिायधार नीनत, कानून, मापिण्र्, समरिर् र ननर्मन; 

७.  सरुिा संिेिनिील उद्योग िताय, सञ् चालन अनमुनत, खारेजी र ननर्मन; 

८.  औद्योनगक प्रविनध विकास र िस्तारतरि; 
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९.  अरतरायवष्ट्रर् औद्योनगक संघ संस्र्ासँग सम्पकय  र समरिर्; 

१०.  केररीर् कारागार कारखाना; 

११.  करार, साझेिारी र एजेरसीसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१२.  रुग्ि उद्योग तर्ा िामासािीमा परेका उद्योग िा व्र्िसावर्क फमय व्र्िस्र्ापन सम्बरधी 
नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१३.  पेटेरट, नर्जाइन, टे्रर्माकय , भौगोनलक सङ् केत (जोग्रावफकल इशरर्केसन) औद्योनगक 
बौवर्द्क सम्पशत्तसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र प्रिर्द्यन एिं सोसम्बरधी 
अरतरायवष्ट्रर् संघ-संस्र्ासँग सम्पकय  र समरिर्; 

१४.  नापतौल तर्ा गिुस्तरसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन एिं 
सोसम्बरधी अरतरायवष्ट्रर् ननकार्सँग सम्पकय  र समरिर्; 

१५.  िस्त,ु सेिा, प्रविर्ा र प्रिालीका रावष्ट्रर् गिुस्तर ननधायरि, प्रत्र्ार्न (एविनर्टेिन) र 
प्रत्र्ार्न बोर्य; 

१६.  खानी तर्ा खननजसम्बरधी रावष्ट्रर् नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१७.  रेनर्र्ोधमी पिार्य, पेट्रोनलर्म पिार्य, प्राकृनतक ग्र्ास र बिमूुल्र् पिार्य तर्ा ठूला खानी 
तर्ा खननज पिार्यसम्बरधी सिेिि, अरिेषि र उत्खनन, िताय, अनमुनत र ननर्मन; 

१८.  भौगनभयक अध्र्र्न तर्ा अनसुरधान र नक्सा; 

१९.  खानी तर्ा खननजजरर् िस्तिुरूको लगत सङ्कलन तर्ा अनभलेखन र अनसुरधान एिं 
उत्खननसम्बरधी रावष्ट्रर् प्रर्ोगिालाको स्र्ापना र सञ् चालन; 

२०.  भकूम्पीर् अध्र्र्न एिं अनसुरधान, भकूम्प ननगरानी, भकूम्प मापन केररिरूको 
सञ् चालन; 

२१.  अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापारसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, र्ोजना, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२२.  दद्वपिीर् र अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापार तर्ा पारििन तर्ा सोसम्बरधी दद्वपिीर्, िेत्रीर्, 
उपिेत्रीर् र बिपुिीर् िाताय, सशरध सम्झौता, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२३.  रावष्ट्रर्, दद्वपिीर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापार सिजीकरिसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, 
कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२४.  विश् ि व्र्ापार सङ्गठनलगार्त बिपुिीर् व्र्ापारसम्बरधी अरतरायवष्ट्रर् संस्र्ासँगको 
सम्पकय , समरिर्, िाताय, सम्झौताको कार्ायरिर्न र अनगुमन; 
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२५.  साफ्टा, नबमस्टेकलगार्त िेत्रीर् र उपिेत्रीर् व्र्ापार तर्ा स्ितरत्र व्र्ापार 
िेत्रसम्बरधी संस्र्ासँगको सम्पकय , समरिर्, िाताय, सम्झौता, कार्ायरिर्न र अनगुमन; 

२६.  रावष्ट्रर्, दद्वपिीर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापाररक कारोबारको व्र्िस्र्ापन र ननर्मन; 

२७.  ननकासी प्रिर्द्यन, पैठारी व्र्िस्र्ापन तर्ा ननर्मन; 

२८.  रावष्ट्रर्, दद्वपिीर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापारसम्बरधी त्र्ाङ्क, अध्र्र्न, अनसुरधान र 
सिेिि; 

२९.  रावष्ट्रर्, दद्वपिीर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापार मेला तर्ा प्रिियनीको सञ् चालन र 
सिभानगता; 

३०.  व्र्ापारका लानग सिर्ोग (एर् फर टे्रर्); 

३१.  अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापारका सरिभयमा वििेिशस्र्त ननर्ोगसँग समरिर्; 

३२.  िाशिज्र्िूत; 

३३.  अरतरप्रािेशिक व्र्ापारसम्बरधी नीनत, कानून, सिजीकरि र ननर्मन; 

३४.  पारििन, अरतरायवष्ट्रर् पररििन व्र्िस्र्ा, बिवुिनधक (मशल्टमोर्ल) ढुिानीसम्बरधी नीनत, 
कानून, मापिण्र्, र्ोजना, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

३५.  सखु्खा बरिरगाि, अरतरायवष्ट्रर् करटेनर फे्रट स्टेसन, शक्लर्ररङ्ग/अरर्रटेवकङ्ग सेिा, कागो 
गोिामसम्बरधी नीनत तर्ा सञ् चालन; 

३६.  अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापारसम्बरधी फमय तर्ा संस्र्ािरूको ननर्मन; 

३७.  रावष्ट्रर्, दद्वपिीर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापारसम्बरधी भौनतक पूिायधारिरूको विकास, 
विस्तार र सञ् चालन; 

३८.  उपभोग्र् तर्ा अत्र्ािश्र्क िस्त ुर सेिाको आपूनतय, वितरि, मूल्र् ननर्रत्रि, गिुस्तर र 
अनगुमनसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

३९.  उपभोक्ता िक संरिि तर्ा प्रिर्द्यनसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

४०.  अत्र्ािश्र्क िस्तिुरूको रावष्ट्रर् मौज्िात (बफरस्टक), साियजननक गोिाम तर्ा 
रावष्ट्रर्स्तरमा अत्र्ािश्र्क िस्त ु तर्ा सेिाको सूचना सङ्कलन, विश् लेषि, प्रिेपि र 
आपूनतय व्र्िस्र्ा; 

४१.  पेट्रोनलर्म पिार्यको पैठारी, प्रिोधन,  भण्र्ारि,  गिुस्तर ननधायरि, मूल्र् ननधायरि, 
आपूनतय, पूिायधार विकास र ननर्मन; 
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४२.  आरतररक बजार व्र्िस्र्ापन तर्ा प्रनतस्पधाय प्रिर्द्यन र नसशरर्केट तर्ा काटेनलङ 
ननर्रत्रिसम्बरधी नीनत, कानून र ननर्मन; 

४३.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

४४.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिाअरतगयतका माइननङ्ग इशरजननर्ररङ्ग, केनमकल इशरजननर्ररङ्ग, 

मेटालशजयकल इशरजननर्ररङ्ग, मेट्रोलजी, शजर्ोलजी र केनमष्ट्री समूिको सञ्चालन । 

४. ऊजाय, जलस्रोत तर्ा नसँचाइ मरत्रालर् 

१.  जलस्रोत र ऊजायको दिगो विकास, संरिि,  उपर्ोग र पानीको बाँर्फाँर्सम्बरधी नीनत, 

कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२.  जलस्रोत र ऊजाय पूिायधार संरचना ननमायिसम्बरधी एकीकृत नीनत, कानून, मापिण्र् र 
ननर्मन; 

३.  नसँचाइसम्बरधी एकीकृत नीनत, कानून र मापिण्र्; 

४.  निी बेनसन र्ोजना र जल उपर्ोगसम्बरधी गरुुर्ोजना र ननर्मन; 

५.  जलस्रोत, ऊजाय, नसँचाइ र भनूमगत जलस्रोतसम्बरधी अध्र्र्न, अनसुरधान र प्रविनध 
विकास; 

६.  प्रमखु निीिरूको बिाि िेत्र ननधायरि र सो िेत्रको जमीनको संरिि, व्र्िस्र्ापन र 
उपर्ोगसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

७.  जलस्रोतसम्बरधी िस्त ुिा सेिा उपर्ोगको मापिण्र् र ननर्मन; 

८.  जलस्रोत, ऊजाय र नसँचाइ िेत्रसँग सम्बशरधत ननकार्िरूसँगको समरिर्; 

९.  सङ् घीर् र अरतरप्रिेिस्तरमा सञ् चालन िनुे जलस्रोत उपर्ोगका बिउुदेेशश्र्ीर् 
आर्ोजनाको पविचान, अध्र्र्न, ननमायि र ननर्मन; 

१०.  सङ् घीर् र अरतरप्रािेशिक नसँचाइ र अरतरप्रिेि जलउत्पर न प्रकोप ननर्रत्रि 
आर्ोजनाको पविचान, अध्र्र्न, ननमायि र ननर्मन;  

११.  जलस्रोत, ऊजाय र नसँचाइसम्बरधी ठूला पूिायधार आर्ोजनाबाट विस्र्ावपतिरूको 
पनुबायस र पनुस्र्ायपना;  

१२.  सङ् घीर् र अरतरप्रिेि नसँचाइ प्रिालीको बाँध, जलािर्, अरर् संरचना, मूल निरको 
सञ् चालन, ममयत-सम्भार, व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत, मापिण्र् र कार्ायरिर्न; 

१३.  प्रिेि सीमा निीको बाढी र निी ननर्रत्रि कार्यिम सञ् चालनमा समरिर् र सिर्ोग; 
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१४.  जलस्रोत, ऊजाय र नसँचाइसम्बरधी त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन, अध्र्र्न अनसुरधान; 

१५.  रावष्ट्रर् र अरतरायवष्ट्रर् विद्यतु प्रसारि लाइन तर्ा विस्तार;  

१६.  रावष्ट्रर् र अरतरायवष्ट्रर् विद्यतु व्र्ापारसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, सशरध-सम्झौता, 
कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

१७.  रावष्ट्रर् मित्त्िका बिउुदेेशिीर् जल आर्ोजना र अरतर जलाधार स्र्ानारतरि; 

१८.  विद्यतु सेिाको मापिण्र्, गिुस्तर र मिसलुसम्बरधी नीनत र ननर्मन; 

१९.  विद्यतु सेिाको रावष्ट्रर् र िेत्रीर् भार प्रिाली व्र्िस्र्ापन र सञ् चालन; 

२०.  निीकरिीर् र िैकशल्पक ऊजायको उपर्ोग, गिुस्तर र मापिण्र्; 

२१.  विद्यतु विकासमा लगानी; 

२२.  जल तर्ा मौसम विज्ञान सेिासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, त्र्ाङ्क, र्ोजना, 
कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२३.  मौसम तर्ा बाढी पूिायनमुान; 

२४.  विपद् पूिय सूचना प्रिालीको विकास तर्ा सम्प्रषेि; 

२५.  जलिार्सुम्बरधी अध्र्र्न तर्ा अनसुरधान, सूचना आिान प्रिान; 

२६.  जल तर्ा मौसमी रार्ार, रेनर्र्ोसोररे्, चट्याङ नेटिकय , सौर्य विकीरि केररिरूको 
व्र्िस्र्ापन र सूचना प्रिाि; 

२७.  विमनिी तर्ा विमताल; 

२८.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  
र समरिर्; 

२९.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

३०.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिाअरतगयत िेिार्का समूि, उपसमूिको सञ्चालन :- 

(क)  इलेशक्ट्रकल इशरजननर्ररङ्ग समूि; 

(ख) मेकाननकल इशरजननर्ररङ्ग समूि; 

(ग)   मेटेररर्ोलजी समूि; 

(घ)  एग ृइररगेिन इशरजननर्ररङ्ग समूि; 

(ङ)  नसनभल इशरजननर्ररङ्ग समूिको इररगेिन, िाइड्रो-पािर र िाइड्रोलजी 
उपसमूि । 
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५. कानून, रर्ार् तर्ा संसिीर् मानमला मरत्रालर् 

१.  सङ् घीर् विधेर्क, अध्र्ािेि, ननर्म, आिेि तर्ा नेपाल सरकारबाट जारी िनुे 
ननिेशिका, कार्यविनधको तजुयमा तर्ा सिमनत; 

२.  सङ् घीर् संसिमा विधेर्क प्रस्ततु, वफताय, पाररत विधेर्कको प्रमािीकरि; 

३.  सरकारी तर्ा गैरसरकारी विधेर्क; 

४.  साियजननक नलखत प्रमािीकरि; 

५.  सिोच्च अिालत, रर्ार् पररषद्, रर्ार् सेिा आर्ोग, उच्च अिालत, शजल्ला अिालत 
तर्ा सङ् घीर् कानूनअरतगयत गदठत विशिष्टीकृत अिालत र रर्ावर्क ननकार्; 

६.  कानूनी रार् तर्ा परामिय; 

७.  नेपाल राजपत्रमा प्रकािन िनुे सूचनाको सम्पािन; 

८.  नेपाल सरकार िािी िनुे मदुेशा तर्ा नेपाल सरकारलाई सरोकार पने मदुेशा वफताय, 
नमलापत्र तर्ा प्रनतरिा;  

९.  सशरध, सम्झौता, समझिारीको अनमुोिन, िस्तािर, सशम्मलन, स्िीकृनत िा समर्यन, 
अरतरायवष्ट्रर् र अरतरसरकारी संस्र्ाको सिस्र्ता प्रानप्त, अरतरायवष्ट्रर् कानूनी िावर्त्ि र 
अरतरायवष्ट्रर् सम्मेलन र िातायमा अरतरायवष्ट्रर् कानूनको विषर्मा अपनाउनपुने 
दृवष्टकोिमा परामिय; 

१०.  अरतरायवष्ट्रर् कानूनी वििाि; 

११.  रावष्ट्रर् रर्ार् प्रिाली, रर्ार् प्रिासन तर्ा अरतरायवष्ट्रर् कानूनसम्बरधी अध्र्र्न, 
अनसुरधान; 

१२.  अरतरायवष्ट्रर् करार तर्ा अरर् नलखतको मस्र्ौिा र सोसम्बरधी परामिय; 

१३.  पारस्पररक कानूनी सिार्ता; 

१४.  सरकारी आश् िासन तर्ा सङ्कल्प प्रस्ताि; 

१५.  फौजिारी तर्ा िेिानी कानून ननमायि, अनसुरधान तर्ा पनुरािलोकन; 

१६.  सङ् घीर् कानूनको प्रकािन तर्ा वितरि; 

१७.  प्रिेि र स्र्ानीर् तिको लानग नमनुा कानूनको मस्र्ौिा र समरिर्; 

१८.  मानि अनधकार र मानिीर् कानून; 

१९.  रर्ार्मा पिुँच र ननःिलु्क कानूनी सिार्ता, वििाि समाधानका िैकशल्पक उपार्, 
मेलनमलाप; 
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२०.  कानून व्र्िसार्ी पररषद्; 

२१.  नोटरी पशब्लक तर्ा नोटरी पशब्लक पररषद्; 

२२.  नेपाल सरकारलाई आिश्र्क पने कानून तर्ा कानूनी नलखत र सशरधको अनिुाि; 

२३.  नेपाल पि भएका सशरधको केररीर् अनभलेखीकरि; 

२४.  कानूनको एकीकरि र संविताकरि; 

२५.  अरतरायवष्ट्रर् सशरध तर्ा सम्झौताको प्रकािन; 

२६.  सङ् घीर् संसि कार्यसञ् चालन तर्ा सम्पकय ;  

२७.  नेपाल कानून आर्ोग, रावष्ट्रर् रर्ावर्क प्रनतष्ठान, रर्ावर्क जाँचबझु आर्ोग; 

२८.  सत्र् ननरुपि तर्ा मेलनमलाप आर्ोग; 

२९.  िेपत्ता पाररएका व्र्शक्तको छाननबन आर्ोग; 

३०.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  
र समरिर्; 

३१.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, सनमनत, प्रनतष्ठान आदिको सञ् चालन र ननर्मन; 

३२.  नेपाल रर्ार् सेिाको रर्ार् समूि र कानून समूिको सञ्चालन । 

६. कृवष तर्ा पिपुरछी विकास मरत्रालर् 

१.  कृवष तर्ा कृवषजरर् जैविक विविधता र जैविक प्रविनधसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् 
र ननर्मन; 

२.  खाद्य सरुिा, खाद्य अनधकार र खाद्य सम्प्रभतुा, खाद्यपिार्यको गिुस्तर तर्ा खाद्य 
स्िच्छतासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

३.  कृवष तर्ा पिपुरछीजरर् औषधी, सूक्ष्मपोषि तत्त्ि र जैविक विषािी, रासार्ननक 
विषािीको उपर्ोग र व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

४.  खाद्य क्िारेरटाइन, पि ु तर्ा िनस्पनतजरर् क्िारेरटाइनसम्बरधी नीनत, कानून, 
मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

५.  विषािीको स्तरीकरि, सूचना सङ्कलन, िगीकरि, सूचना प्रिाि र ननर्मन; 

६.  कृवषसम्बरधी अरतरायवष्ट्रर् व्र्ापार सिजीकरि; 

७.  कृवष त्र्ाङ्क प्रिाली, अनसुरधान, स्रोत संरिि, विकास र विस्तार; 

                                                           

 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।४।१० गतेको सूचनाद्वारा िेरफेर। 
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८.  कृवष तर्ा खाद्यसम्बरधी अरतरायवष्ट्रर् प्रत्र्ार्न, प्रमािीकरि, प्रर्ोगिाला विकास र 
व्र्िस्र्ापन; 

९.  रासार्ननक तर्ा जैविक मल उत्पािन, आर्ात तर्ा प्रर्ोगसम्बरधी नीनत, कानून, 
मापिण्र्, गिुस्तर ननधायरि, समरिर् र ननर्मन; 

१०.  कृवष, मत्स्र् तर्ा पिपुरछीजरर् मिामारी ननर्रत्रि; 

११.  कृवष औद्योनगकीकरि, मत्स्र्, पिपुरछी उद्योग व्र्िसार्को अरतर प्रािेशिक विकास, 
प्रिर्द्यन र समरिर्; 

१२.  नबउनबजन एिं नस्लसम्बरधी रावष्ट्रर् गिुस्तर ननधायरि र ननर्मन; 

१३.  अरतरिेिीर् चरन तर्ा खकय सम्बरधी नीनत, कानून र ननर्मन; 

१४.  पिपुरछीजरर् औषधी र िानाको नीनत, कानून, मापिण्र्, गिुस्तर ननधायरि, आर्ात 

अनमुनत र ननर्मन; 

१५.  पिशुचवकत्सासम्बरधी रावष्ट्रर् नीनत, कानून, मापिण्र् र व्र्िस्र्ापन; 

१६.  पिशुचवकत्सकको िताय, अनमुनत, निीकरि, खारेजी र ननर्मन; 

१७.  िगु्ध र िगु्ध पिार्यबाट बनेका िस्तिुरूको अनसुरधान र विकास; 

१८.  मास ु तर्ा मासजुरर् पिार्य र पि ु छाला तर्ा अरर् पिार्यसम्बरधी नीनत, कानून, 
मापिण्र् र ननर्मन; 

१९.  कृवष तर्ा पिपुरछी बीमासम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

२०.  पिसेुिासम्बरधी प्रर्ोगिालाको सम्बर्द्ता; 

२१.  रावष्ट्रर् वकसान आर्ोग; 

२२.  नेपाल कृवष अनसुरधान पररषद्; 

२३.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

२४.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको सञ् चालन र ननर्मन; 

२५.  नेपाल कृवष सेिा  सञ्चालन । 

७. खानपेानी मरत्रालर् 

१.  खानेपानी र सरसफाइसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

२.  रावष्ट्रर्स्तरका ठूला खानपेानी आर्ोजना र अरतर प्रिेि खानेपानी आर्ोजना; 
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३.  रावष्ट्रर्स्तरका प्रिोधनसवितका बिृत ढल र अरतर प्रिेि ढल प्रिोधनसवितका 
आर्ोजनािरूको पविचान, ननमायि र ननर्मन; 

४.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् संस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, सम्पकय  र 
समरिर्; 

५.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको सञ् चालन 
र ननर्मन; 

६.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिा, नसनभल इशरजननर्ररङ्ग समूिको स्र्ाननटरी उपसमूिको 
सञ्चालन। 

८. गिृ मरत्रालर् 

१.  आरतररक सरुिा तर्ा िाशरत सवु्र्िस्र्ासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, र्ोजना, 
कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२.  विशिष्ट व्र्शक्त, मित्त्िपूिय स्र्ल, भिन, संरचना, कूटनीनतक ननर्ोग र लोकमागयको 
सरुिासम्बरधी सूचना सङ्कलन, विश् लेषि, उपर्ोग, समरिर् र सरुिा प्रबरध; 

३.  संघ र प्रिेि प्रिरीसम्बरधी कानून, सपुरीिेिि र समरिर्; 

४.  अपराध रोकर्ाम तर्ा ननर्रत्रिसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

५.  अपराध अनसुरधान र अपराध अनसुरधानको अनभलेख; 

६.  अपराध ननर्रत्रिसम्बरधी अरतरायवष्ट्रर्, िेत्रीर् समरिर् तर्ा सिर्ोग; 

७.  सपुिुयगीसम्बरधी कानून, सशरध, सम्झौता र कार्ायरिर्न; 

८.  नागररकतासम्बरधी नीनत, कानून, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

९.  पाररिाररक मानमला (वििाि, सम्पशत्त िस्तारतरि, सम्बरध विच्छेि, लोपोरमखु, टुिरुा, 
धमयपतु्र, धमयपतु्री उत्तरानधकार र संर्कु्त पररिार) सम्बरधी कानून; 

१०.  उमेर, नाम र जात सच्र्ाउनेसम्बरधी नीनत, कानून,  मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

११.  िातिनतर्ार, खरखजाना तर्ा नबस्फोटक पिार्यको प्रर्ोगसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, 
कार्ायरिर्न, ननर्रत्रि र ननर्मन; 

१२.  र्ातना पीनर्तसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, समरिर् र ननर्मन; 

१३.  ननिारक नजरबरि, कारागार तर्ा विरासत व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत, कानून र 
मापिण्र्; 
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१४.  अनभर्कु्त, र्नुिुा र कैिी अरतरप्रिेि स्र्ानारतरिसम्बरधी; 

१५.  िरिार्ी मानमलासम्बरधी नीनत, कानून र व्र्िस्र्ापन; 

१६.  सम्पशत्त प्रानप्त, जग्गा प्रानप्त, अनधग्रिि र मआुब्जासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र 
ननर्मन; 

१७.  शचट्ठा तर्ा जिुा ननर्रत्रिसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१८.  विपद् व्र्िस्र्ापनसम्बरधी रावष्ट्रर् नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

१९.  रावष्ट्रर् विपद् कोष स्र्ापना र सञ् चालन तर्ा प्रािेशिक विपद् कोषमा सिर्ोग र 
समरिर्; 

२०.  सजार्, माफी, मलु्तबी र पररितयन; 

२१.  ननिायचन तर्ा जनमत सङ्ग्ग्रि; 

२२.  साियजननक वििा, उत्सि, उिी आदिको व्र्िस्र्ापन; 

२३.  इरटरपोल तर्ा अरतरायवष्ट्रर् प्रिरी सङ्गठनिरूसँगको सम्पकय  र समरिर्; 

२४.  मानि अनधकार र नागररक स्ितरत्रताको संरिि तर्ा प्रिर्द्यन; 

२५.  अरतरायवष्ट्रर् िाशरत स्र्ापना कार्यमा सिर्ोग र समरिर्; 

२६.  अरतरायवष्ट्रर् सीमा, सीमास्तम्भको सरुिा, सीमा प्रिासन तर्ा अरतरायवष्ट्रर् नसमानाको 
सरुिा; 

२७.  सिस्त्र विरोि, आनर्यक तर्ा सङ्गदठत अपराध, आतङ्ककारी विर्ाकलाप एिं अिैध 
संघसंस्र्ािरूको गनतविनध ननर्रत्रि र बारुिी सरुुङ्गको ननिारि; 

२८.  साियजननक चासो र मित्त्िका सूचना सङ्कलन, आिानप्रिान, विश् लेषि, उपर्ोग र संरिि; 

२९.  रावष्ट्रर् पररचर्पत्र व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

३०.  वििेिी नागररकको प्रिेि, उपशस्र्नत, गनतविनध तर्ा प्रस्र्ानको व्र्िस्र्ापन, ननर्मन, 
ननर्रत्रि र अनभलेखीकरि; 

३१.  अध्र्ागमन; 

३२.  अत्र्ािश्र्क िस्त ुिा सेिाको आपूनतय समरिर्; 

३३.  उपानध, सम्मान तर्ा विभषूि र सिुोभन; 

३४.  द्वरद्व पीनर्त तर्ा विस्र्ावपत व्र्शक्तिरूको राित तर्ा पनुयस्र्ापना; 

३५.  आनर्यक सिार्ता; 
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३६.  लागू औषध ननर्रत्रि; 

३७.  धानमयक विषर्, तीर्यस्र्ान र तीर्यर्ात्री; 

३८.  कल्र्ाि धन र बेिाररसी धन; 

३९.  साियजननक स्र्ानमा अिाञ्छनीर् व्र्ििारको रोकर्ाम, मािक पिार्य, साियजननक 
अपराधको ननर्रत्रि; 

४०.  साियजननक चरिा सङ्कलन ननर्मन र ननर्रत्रि; 

४१.  गिृ प्रिासन (कारागार, िाशरत सवु्र्िस्र्ा, लागू औषध, प्रकोप व्र्िस्र्ापन, 
सपुिुयगीलगार्त) विषर्क रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् समरिर् र सम्पकय ; 

४२.  ननिायचन आर्ोग; 

४३.  नेपाल प्रिरी; 

४४.  सिस्त्र प्रिरी बल, नेपाल; 

४५.  प्रिरी कल्र्ाि; 

४६.  प्रिरी वकताबखाना; 

४७.  साियजननक विषर्सँग सम्बशरधत वििाि, घटनाको जाँचबझु र अनसुरधान; 

४८.  सिारी ननर्रत्रि तर्ा सरकारी सिारी साधनको व्र्िस्र्ापन र समरिर्; 

४९.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, सम्पकय  र समरिर्; 

५०.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान आदिको सञ् चालन 
र ननर्मन; 

५१.  अरर् मरत्रालर्को कार्यविभाजनमा नपरेका विषर् । 

९. परराष्ट्र मरत्रालर् 

१.  नेपालको परराष्ट्र नीनत, कानून, मापिण्र्, र्ोजना, कार्ायरिर्न र मूल्र्ाङ्कन; 

२.  वििेिी राष्ट्रिरू तर्ा संर्कु्त राष्ट्रसंघलगार्तका अरतरायवष्ट्रर्, िेत्रीर् सङ्गठनिरूसँगको 
सम्बरध; 

३.  नेपालशस्र्त वििेिी ननर्ोगिरूसँग सम्बरध, समरिर् एिं वििेिमा नेपालको कूटनीनतक 
प्रनतनननधत्ि; 

                                                           

 नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।४।१० गतेको सूचनाद्वारा िेरफेर। 
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४.  नेपालको अरतरायवष्ट्रर् सीमा-सम्बरध; 

५.  वििेिमा नेपालको प्रनतनननधत्ि; 

६.  अरतरायवष्ट्रर् जगतमा नेपालको प्रनतष्ठा अनभिवृर्द्; 

७.  नेपाल तर्ा अरर् िेिका नागररकको आ-आफ्नो सरकारबाट व्र्शक्त मानर्को िाबा; 

८.  करसलुर प्राशक्टस र करसलुर सेिा; 

९.  वििेिमा रिेका नेपाली नागररकिरूको अनभलेख तर्ा नतनीिरूको िक, वित, उर्द्ार र 
संरिि; 

१०.  अनतनर् सत्कार, शिष्टाचार र ओििाको प्रमािपत्र; 

११.  अनधकारपत्र (िेरे्शरसर्ल); 

१२.  आनर्यक तर्ा विकास कूटनीनत; 

१३.  वििेिी राज्र् र कूटनीनतक प्रनतनननधको सवुिधा तर्ा उरमशुक्त; 

१४.  गैरआिासीर् नेपाली; 

१५.  परराष्ट्र मानमला सम्बरधमा प्रिेििरूसँग सम्पकय  र समरिर्; 

१६.  कूटनीनतक आचारसंविता; 

१७.  अरतरायवष्ट्रर् तिमा जनस्तरीर् एिं गैरसरकारी संस्र्ास्तरीर् सम्बरधको विकास; 

१८.  राििानी, वििेिमा दिइने नभसा; 

१९.  कूटनीनतक तिमा िनुे िाताय, सम्झौता र सशरध; 

२०.  विषर्गत मरत्रालर्बाट िनुे िाताय, सम्झौता, सशरध, समझिारीमा सिमनत र समरिर्; 

२१.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

२२.  नेपाल परराष्ट्र सेिाको सञ् चालन। 

 

९क. भमूी व्र्िस्र्ा, सिकारी तर्ा गरीबी ननिारि मरत्रालर् 

१.  भनूम नीनत, भ-ूउपर्ोग नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२.  अरतरावष्ट्रर् सीमाको नक्साङ्कन, अनभलेख; 

३.  सीमा स्तम्भिरुको ननमायि, ममयत सम्भार तर्ा अनभलेख व्र्िस्र्ापन; 

                                                           
  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७५।४।१० गतेको सूचनाद्वारा र्वपएको । 
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४.  भनूमको उपर्ोग, िमता र उपर्कु्तताको नक्साङ्कन; 

५.  पनुिायससम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

६.  ननजी, सरकारी, गठुी, सामिुावर्क तर्ा साियजननक जग्गाको रावष्ट्रर् अनभलेख 
व्र्िस्र्ापन; 

७.  सरकारी, साियजननक, गठुी, सामिुावर्क तर्ा पती जग्गाको संरिि; 

८.  भनूमसधुार तर्ा व्र्िस्र्ापन; 

९.  रावष्ट्रर् भ-ूसूचना प्रिाली र भौगोनलक सूचना पूिायधार; 

१०.  भनूमिीन, िनलत, मकु्तकमैर्ा, िनलर्ा, िरिा, चरिाको परुस्र्ायपना सम्बरधी नीनत र 
मापिण्र्; 

११.  जग्गाको िक िस्तारतरि सम्बरधी मापिण्र्; 

१२.  जग्गाको नाप नक्साको आधारभतू ननर्रत्रि विरि ुर सञ्जाल; 

१३.   शजर्ोरे्वटक र स्र्ल रुप नाप नक्सा; 

१४.   प्रिेि र स्र्ानीर् तिको सीमाको नक्साङ्कन र अनभलेख; 

१५.  सभे लाइसेरस; 

१६.  सिकारीसम्बरधी रावष्ट्रर् नीनत, कानून र मापिण्र्; 

१७.  सिकारी बैङ्कसम्बरधी; 

१८.  सिकारीसम्बरधी रावष्ट्रर् त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन, अध्र्र्न, अनसुरधान र अनगुमन; 

१९.  सिकारीसम्बरधी रावष्ट्रर् संघ संस्र्ासँग सम्बरध र अरतर प्रािेशिक समरिर्; 

२०.  सिकारीमाफय त िनुे बचत तर्ा ऋि पररचालनसम्बरधी मापिण्र् र ननर्मन; 

२१.  
€ गररबी ननिारि र सोसँग सम्बशरधत सरकारी ननकार्िरु; 

२२.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  
र समरिर्; 

२३.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको संञ्चालन 
र ननर्मन; 

२४.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिाको सभे समूिको संञ्चालन । 

                                                           
€     नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत २०७८।०८।१३ को सूचनाद्वारा संिोनधत ।   
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१०. भौनतक पूिायधार तर्ा र्ातार्ात मरत्रालर् 

१.  रावष्ट्रर् र्ातार्ात विकास र व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र 
ननर्मन; 

२.  रावष्ट्रर् र्ातार्ात पूिायधार सञ् जाल र अरतरप्रािेशिक र्ातार्ात विकासको 
अरतरसम्बरध; 

३.  िातािरि, अपाङ्गता र लैवङ्गकमैत्री तर्ा विपद् जोशखम संिेिनिील र्ातार्ात प्रविनधको 
प्रिर्द्यन; 

४.  रावष्ट्रर् रेलमागय, सिरी मेट्रो रेललगार्त रेल प्रिाली, रेल सरुिा प्रिालीसम्बरधी नीनत, 
कानून र मापिण्र्; 

५.  रावष्ट्रर् तर्ा अरतरिेिीर् रेल सेिा सञ् चालन;  

६.  रेलसेिा भार्ािर तर्ा मिसलु ननधायरिको मापिण्र् र ननर्मन; 

७.  रावष्ट्रर् लोकमागयसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्,  कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

८.  रावष्ट्रर् लोकमागयअरतगयतका आर्ोजना पविचान, अध्र्र्न, ननमायि, ममयत सम्भार, मिसलु 
र व्र्िस्र्ापन; 

९.  रावष्ट्रर् लोकमागयमा फ्ररटल एक्सेस ननर्रत्रि, िाखा सर्कको पिुँच विरि ु र सर्क 
सीमािेत्रको व्र्िस्र्ापन र ननर्मन; 

१०.  रावष्ट्रर् लोकमागयसम्बरधी त्र्ाङ्क सङ्कलन, अनभलेखीकरि र सूचना प्रिाि; 

११.  सर्क प्रविनधको विकाससम्बरधी अध्र्र्न र अनसुरधान; 

१२.  सर्क तर्ा अरर् िैकशल्पक र्ातार्ात प्रविनध, लगानी र अरतिेिीर् र्ात्रबुािक 
र्ातार्ात सेिा सञ् चालन;  

१३.  रावष्ट्रर् लोकमागयमा सञ् चालन िनुे साियजननक र्ातार्ातको रुट अनमुनत, भार्ा ननधायरि 
र ननर्मन; 

१४.  सिारी साधनिरूको रावष्ट्रर् मापिण्र् ननधायरि¸ ननर्रत्रि तर्ा विस्र्ापन; 

१५.  सर्क सरुिासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, समरिर् र ननर्मन; 

१६.  रज्जमुागय, केिलकार¸ जलमागयलगार्त िैकशल्पक र्ातार्ातसम्बरधी नीनत, कानून र 
मापिण्र्;  

१७.  रावष्ट्रर् मित्त्िका िैकशल्पक र्ातार्ातका आर्ोजना पविचान, अध्र्र्न र विकास; 

१८.  आधारभतू र्ातार्ात नीनत र मापिण्र्; 
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१९.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

२०.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

२१.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिा, नसनभल इशरजननर्ररङ्ग समूिको िाइिे र रेल्िे उपसमूिको 
सञ्चालन । 

११. मविला, बालबानलका तर्ा ज्रे्ष्ठ नागररक मरत्रालर् 

१.  मविला िक एिं सिशक्तकरिसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

२.  अरतरिेिीर् धमयपतु्र, धमयपतु्री; 

३.  मविला विंसा, मानि बेचनबखन तर्ा ओसारपसार ननर्रत्रि; 

४.  जेष्ठ नागररक, बालबानलका र अपाङ्गता भएका व्र्शक्तसम्बरधी; 

५.  मविला सिशक्तकरि तर्ा लैवङ्गक समानताका विषर्मा अध्र्र्न, अनसुरधान; 

६.  लैवङ्गक विंसासम्बरधी ननरोधात्मक र पनुस्र्ायपनासम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

७.  बालबानलका, बालकल्र्ाि, उर्द्ार, पनुस्र्ायपना र बरृ्द्ाश्रमसम्बरधी नीनत, कानून, र 
मापिण्र्; 

८.  गैरसरकारी संस्र्ासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, ननर्मन र अनगुमन; 

९.  रावष्ट्रर् मविला आर्ोग; 

१०.  समाज कल्र्ाि पररषद्; 

११.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  
र समरिर्; 

१२.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन । 

१२.  र्िुा तर्ा खेलकुि मरत्रालर् 

१.  र्िुा, खेलकुि र स्काउटसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२.  रावष्ट्रर्स्तरका खेलकुि संघसंस्र्ाको ननर्मन र समरिर्; 

३.  रावष्ट्रर्, प्रािेशिक र अरतरायवष्ट्रर्स्तरमा खेलकुि विकास र प्रिर्द्यन; 

४.  रावष्ट्रर्, प्रािेशिक र अरतरायवष्ट्रर् खेलकुि प्रनतर्ोनगता आर्ोजना र सिभानगता; 
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५.  र्िुा जागरि तर्ा विकास; 

६.  रावष्ट्रर् खेलकुि पररषद्; 

७.  र्िुा स्िरोजगार कोष; 

८.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

९.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन । 

१३. रिा मरत्रालर् 

१.  रावष्ट्रर् सरुिासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, र्ोजना, कार्ायरिर्न र ननर्मन;  

२.  रावष्ट्रर् तर्ा रिनीनतक सरुिा सम्बरधी सूचना सङ्कलन, विश् लेषि, सञ् चार प्रिाली एिं 
सञ्जाल स्र्ापना, सञ् चालन र व्र्िस्र्ापन; 

३.  रावष्ट्रर् सरुिा पररषद् र सरुिा िेत्र सधुार; 

४.  अरतरायवष्ट्रर् नसमानाको सरुिा समरिर्;  

५.  सीमािेत्रसम्बरधी सूचना सङ्कलन¸ विश् लेषि तर्ा उपर्ोग; 

६.  नेपाली सेना गठन तर्ा पररचालनसम्बरधी नीनत, रिनीनत, कानून, मापिण्र्, र्ोजना, 
कार्ायरिर्न, ननर्रत्रि र ननर्मन; 

७.  सैननक व्र्ारेक तर्ा कार्ायलर् व्र्िस्र्ापन; 

८.  सैननक अनधकृत तर्ा जिानको अनिुासन, सेिाका सतय, सैननक तानलम तर्ा सवुिधा; 

९.  सैननक प्रनतष्ठापन (इरस्टलेसन) र सञ् चार तर्ा र्ातार्ात; 

१०.  िातिनतर्ार, खरखजाना तर्ा विस्फोटक पिार्य र असबाब उत्पािन र प्रर्ोग, 

सोसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न, ननर्रत्रि तर्ा नसलखाना; 

११.  सैननक भण्र्ार; 

१२.  सैननक िातिनतर्ार तर्ा सामग्री खररि र उत्पािन; 

१३.  नेपाली सैननक विमान सेिा; 

१४.  सैननक गपु्तचर विभाग; 

१५.  सैननक ननमायििाला; 

१६.  बारुिी सरुुङ्ग ननष्प्प्रभािीकरि सम्बरधी नीनत, कार्ायरिर्न र समरिर्; 
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१७.  रावष्ट्रर् सेिा िलको सङ्गठन, तानलम र प्रिासन; 

१८.  विकास कार्य र विपद् उर्द्ार कार्यमा सिर्ोग; 

१९.  सैननक अस्पताल, सैननक कल्र्ाि र सैननक कल्र्ािकारी र्ोजना; 

२०.  रावष्ट्रर् ननकुञ् ज, िरर्जरत ुआरि र मित्त्िपूिय रावष्ट्रर् सम्पिा तर्ा स्मारकको सरुिा; 

२१.  अरतरायवष्ट्रर् िाशरत प्रिर्द्यनमा सिर्ोग; 

२२.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर् । 

१४. िन तर्ा िातािरि मरत्रालर् 

१.  रावष्ट्रर् िनसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२.  रावष्ट्रर् िनको सिेिि, िगीकरि, नाप नक्सा र सीमाङ्कन; 

३.  ननजी िन, साियजननक िन, सरकारी िन, धानमयक िन, सामिुावर्क िन, साझेिारी िन, 
कबनुलर्ती िन, चक्ला िनसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

४.  िरर्जरत ुर चराचरुुङ्गीसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

५.  रावष्ट्रर् ननकुञ् ज, िरर्जरत ुआरि तर्ा नसकार आरि र सीमसार िेत्रसम्बरधी नीनत, 

कानून, मापिण्र्, र्ोजना तर्ा कार्ायरिर्न; 

६.  िात्तीसार; 

७.  प्रािीउद्यान (शचनर्र्ाखाना) सम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

८.  मध्र्िती िेत्र तर्ा संरिि िेत्र व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

९.  जैविक विविधता, प्राकृनतक िातािरि संरिि, सिपुर्ोग र स्रोतको व्र्िस्र्ापन; 

१०.  िरर्जरत,ु जैविक विविधता र िन पैिािार ओसारपसार एिं अपराध ननर्रत्रिसम्बरधी 
नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

११.  िन िेत्र अनतिमि र िन िेत्रको भ-ूउपर्ोगको पररितयन; 

१२.  िनस्पनत उद्यान र िनस्पनत पविचान तर्ा अनभलेखीकरिसम्बरधी नीनत, कानून र 
मापिण्र्; 

१३.  ििेररर्म व्र्िस्र्ापन; 

१४.  िनस्पनतिरूको रासार्ननक गिुिरूको परीिि, प्रर्ोगिाला, प्रत्र्ार्न, प्रमािीकरि र  

गिुस्तर; 
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१५.  आनिुांशिक स्रोत, िलुयभ तर्ा लोपोरमखु प्रजानत र आर्ानतत प्रजानत; 

१६.  िातािरि, जलिार् ु पररितयन, जलिार् ु पररितयन अनकूुलन, ररू्नीकरिसम्बरधी नीनत, 
कानून र मापिण्र्; 

१७.  काबयन सेिा र  काबयन सशञ्चनत; 

१८.  अरतर प्रािेशिक जङ्ग् गल, विमाल, िन, संरिि िेत्र, जैविक विविधता तर्ा भ-ूजलाधार 
िेत्रको संरिि, सम्बर्द्यन र व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१९.  अरतरिेिीर् िन तर्ा िरर्जरतसुम्बरधी विषर्; 

२०.  िन, िनस्पनत,  िातािरि तर्ा जलिार् ुपररितयनसम्बरधी अध्र्र्न अनसुरधान; 

२१.  प्राकृनतक निी नाला, ताल तलैर्ा, पोखरी, सीमसार एिं जलाधार िेत्रको िातािरिीर् 
संरिि एिं स्िच्छता कार्मसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२२.  िार् ुर िार्मुण्र्लको गिुस्तर, मापिण्र्, अनगुमन र लेखाजोखा; 

२३.  िररत अर्यतरत्रसम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

२४.  विकीरि, जल, ठोस, तापीर्, नाभकीर्, विद्यतुीर्, चमु्बकीर्, रसार्न, ध्िननलगार्तका प्रिूषि 
ननर्रत्रि; 

२५.  िररतगिृ ग्र्ासको मापिण्र् र ननर्मन; 

२६.  रावष्ट्रर्स्तरमा िातािरिीर् सूचना प्रिाली; 

२७.  िातािरिीर् प्रभाि अध्र्र्नसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२८.  राष्ट्रपनत चरेु तराइय मधेि संरिि विकास सनमनत, रावष्ट्रर् प्रकृनत संरिि कोष; 

२९.  सिस्त्र िन रिक; 

३०.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

३१.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

३२.  नेपाल िन सेिाको सञ्चालन । 

१५. शििा, विज्ञान तर्ा प्रविनध मरत्रालर् 

१.  शििासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 
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२.  केररीर् विश् िविद्यालर्सम्बरधी नीनत, कानून र  मापिण्र्; 

३.  वििेिी विश् िविद्यालर्सँगको सम्बरधन, समकिता ननधायरि, प्रत्र्ार्न (एविनर्टेिन), 
समरिर् तर्ा ननर्मन; 

४.  केररीर् पसु्तकालर्सम्बरधी नीनत, कानून र व्र्िस्र्ापन; 

५.  मानि संसाधन आिश्र्कता प्रिेपि, रावष्ट्रर् िैशिक र्ोजना एिं मानिस्रोत विकास 
र्ोजना; 

६.  विद्यालर् तिको रावष्ट्रर् पाठ्यिम प्रारूप, मूल विषर्को पाठ्यिम, नमनुा पाठ्यपसु्तक 
र ननर्मन; 

७.  प्राविनधक शििा तर्ा व्र्ािसावर्क तानलमको रावष्ट्रर् नीनत, पाठ्यिम प्रारूप, र्ोग्र्ता 
ननधायरि, सीप परीििको मापिण्र्; 

८.  विद्यालर् तिको शििकको सेिा सतय, र्ोग्र्ता एिं समकिताको नीनत र मापिण्र्; 

९.  शििक तानलमसम्बरधी नीनत, मापिण्र् र स्तरीकरि, पाठ्यिम प्रारूप, र्ोग्र्ता ननधायरि, 

सीप परीििको मापिण्र् तर्ा तानलम केररसँगको समरिर्; 

१०.  विद्यालर् तिको परीिाको रावष्ट्रर् मापिण्र्, माध्र्नमक तिको परीिा व्र्िस्र्ापन तर्ा 
समकिता ननधायरि; 

११.  कूटनीनतक ननर्ोगबाट सम्बरधन नलइय सञ् चालन िनु ेिैशिक संस्र्ाको स्िीकृनत; 

१२.  वििेिी िैशिक संस्र्ाबाट सम्बरधन नलइय सञ् चालन िनुे िैशिक संस्र्ाको स्िीकृनत, 
प्रत्र्ार्न तर्ा ननर्मन; 

१३.  प्रिेि तर्ा स्र्ानीर् तिको िैशिक विषर्मा समरिर्; 

१४.  विश् िविद्यालर् अनिुान आर्ोग, केररीर् विश् िविद्यालर्, खलुा विश् िविद्यालर् र 
केररीर्स्तरका िैशिक प्रनतष्ठान; 

१५.  छात्रिशृत्त र विद्वति्शृत्तसम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

१६.  िैशिक अध्र्र्न, अनसुरधानको स्िीकृनतसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

१७.  रावष्ट्रर् प्राशज्ञक अनसुरधान तर्ा िैशिक त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन; 

१८.  िैशिक गिुस्तर मानक ननधायरि, मापन तर्ा ननर्मन; 

१९.  रावष्ट्रर् परीिा बोर्य, प्राविनधक शििा तर्ा व्र्ािसावर्क तानलम पररषद्; 

२०.   विज्ञान प्रविनधसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्; 
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२१.  िैज्ञाननक, अरतररि विज्ञान र खगोल विज्ञानसम्बरधी अध्र्र्न तर्ा अनसुरधान; 

२२.  विज्ञान र प्रविनधको खोज, अनसुरधान, आविष्प्कार, प्रिर्द्यन र विकास; 

२३.  विज्ञान प्रविनध विषर्क त्र्ाङ्क सङ्कलन, प्रिोधन र सिेििको मापिण्र्; 

२४.  पारमािविक प्रविनध, रेनर्र्ोधमी पिार्यिरूको गिुस्तर तर्ा उपर्ोगसम्बरधी त्र्ाङ्क 
प्रिालीको स्र्ापना¸ व्र्िस्र्ापन र ननर्मन; 

२५.  जैविक तर्ा पारमािविक प्रविनधको उपर्ोग तर्ा प्रिर्द्यन, ननर्रत्रि र ननर्मन; 

२६.  ओजोन अध्र्र्न, सौर्य विकीरि मापन तर्ा सूचना प्रिाि; 

२७.  िैज्ञाननक उपकरि क्र्ानलवे्रिन तर्ा प्रमािीकरि; 

२८.  रासार्ननक पिार्यको उपर्ोग तर्ा प्रिर्द्यन, ननर्रत्रि र ननर्मन; 

२९.  पारमािविक पिार्य, बेिाररसे स्रोतिरूको खोज तर्ा पनुलायभ र व्र्िस्र्ापन; 

३०.  आिविक ऊजायसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

३१.  नेपाल विज्ञान तर्ा प्रविनध प्रज्ञा प्रनतष्ठान, रावष्ट्रर् विनध विज्ञान प्रनतष्ठान, प्लानेटेररर्म, 
िेधिाला र विज्ञान सङ्ग् ग्रिालर्; 

३२.   मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

३३.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

३४.   नेपाल शििा सेिाको सञ्चालन (आवकय र्ोलजी समूिबािेक) । 

१६. श्रम, रोजगार तर्ा सामाशजक सरुिा मरत्रालर् 

१.  श्रम तर्ा रोजगारसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन;  

२.  िैिेशिक रोजगारसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, व्र्िस्र्ापन र ननर्मन; 

३.  श्रनमक तर्ा कामिारको सामाशजक सरुिा र सामाशजक सरुिा कोष सञ् चालनसम्बरधी 
नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

४.  औद्योनगक वििाि समाधान; 

५.  रोजगारसम्बरधी त्र्ाङ्क, अध्र्र्न र अनसुरधान; 

६.  श्रम तर्ा व्र्िसार्जरर् स्िास््र् सरुिा ननरीिि र श्रम-सम्बरधसम्बरधी आर्ोग; 
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७.  रोजगार उरमखु सीपमूलक एिं व्र्ािसावर्क तानलम नीनत; 

८.  टे्रर् र्नुनर्नसम्बरधी एकीकृत कानून र ननर्मन; 

९.  बालश्रम ननिारिसम्बरधी नीनत र कानून; 

१०.  व्र्िसार्जरर् स्िास््र् तर्ा सरुिासम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

११.  वििेिीिरूका लानग श्रम स्िीकृनत; 

१२.  श्रम सिचारी; 

१३.  बेरोजगारसम्बरधी एकीकृत त्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन, अध्र्र्न र अनसुरधान; 

१४.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  
र समरिर्; 

१५.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन । 

१७. संस्कृनत, पर्यटन, तर्ा नागररक उड्डर्न मरत्रालर् 

१.  संस्कृनत, लनलतकला, धमय, सभ्र्ता र सम्पिासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्;  

२.  परुाताशत्त्िक मित्त्िका स्र्ान र प्राचीन स्मारकसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र 
ननर्मन; 

३.  रावष्ट्रर् सङ् ग्रिालर्, अनभलेखालर्; 

४.  अरतरायवष्ट्रर् एिं रावष्ट्रर्स्तरका ऐनतिानसक, परुाताशत्त्िक, धानमयक एिं सांस्कृनतक 
मित्त्िका स्र्ल एिं विश् ि सम्पिा सूचीकृत सम्पिासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, 
संरिि, सम्भार, अध्र्र्न, अनसुरधान, उत्खनन, पनुननयमायि र प्रचार प्रसार; 

५.  प्राकृनतक, धानमयक, सांस्कृनतक, परुाताशत्त्िक, सािनसक पर्यटनसम्बरधी नीनत, मापिण्र् र 
ननर्मन; 

६.  केररीर्स्तरका प्रज्ञा प्रनतष्ठानसम्बरधी नीनत तर्ा कानून; 

७.  वििेिी नमत्र राष्ट्रिरूसँग भएका सशरध सम्झौतालगार्त रावष्ट्रर् मित्त्िका िस्तािेज 
संरिि; 

८.  पर्यटनसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

९.  क्र्ानसनोसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१०.  पियतारोिि, ट्राभल, टे्रवकङ्गसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 
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११.  पर्यटन िलु्क ननधायरिसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१२.  भाषा आर्ोग, नेपाल प्रज्ञाप्रनतष्ठान, नेपाल लनलतकला प्रनतष्ठान तर्ा नेपाल सङ्ग् गीत 
तर्ा नाट्यकला प्रनतष्ठान; 

१३.  पिपुनत िेत्र विकास कोष, लशुम्बनी विकास कोष, ििृत्तर जनकपरु िेत्र विकास 
पररषद्; 

१४.  विनभर न धमय, जात, जानत, सम्प्रिार्, भाषा, भावषकाको सावित्र्, सङ्ग् गीत, नलवप, कला, 
संस्कृनत र चलशचत्रको संरिि तर्ा विकाससम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

१५.  ननकासी गररने परुाताशत्त्िक िस्तिुरूको जाँच र अनमुनत; 

१६.  िार्रु्ान ननमायि तर्ा नर्जाइन, सञ् चालन र ममयत सम्भार, विमानस्र्ल ननमायि तर्ा 
सञ् चालन, एर्र नेनभगेसन सेिा तर्ा उड्डर्न तानलम संस्र्ा आदिको इजाजत र 
ननर्मन; 

१७.  ििाईभार्ा, विमानस्र्ल िलु्क, एर्र नेनभगेसन सेिािलु्क र ननर्मन; 

१८.  िार्सेुिा कार्यसञ् चालन अनमुनत, इजाजत र उर्ान अनमुनत; 

१९.  नागररक उड्डर्नसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

२०.  नागररक उड्डर्न व्र्िसार् तर्ा पेसाविद्िरूको अनमुनतपत्र, स्तर ननधायरि र ननर्मन; 

२१.  ििाई सरुिासम्बरधी अरतरायवष्ट्रर् सङ्गठनबाट प्रनतपादित स्तर, मापिण्र्, मागयिियन र 
कार्ायरिर्न; 

२२.  एर्रनेनभगेसन र एर्रट्रावफक सेिा; 

२३.  ििाईिेत्र व्र्िस्र्ापन; 

२४.  उड्डर्न सेिाको लानग मौसमसम्बरधी सूचना सेिा; 

२५.  उड्डर्न खोज तर्ा उर्द्ार कार्यमा सिर्ोग तर्ा समरिर्; 

२६.  अरतरायवष्ट्रर्, िेत्रीर् र आरतररक विमानस्र्ल ननमायि, सञ् चालन र व्र्िस्र्ापन; 

२७.  िार्रु्ान िघुयटना जाचँसम्बरधी; 

२८.  अल्ट्रालाइट, प्र्ाराग्लाइनर्ङ्ग, ह्याङ्गग्लाइनर्ङ्ग जस्ता ििाई खेल सािनसक उड्डर्न, 
मनोरञ् जनात्मक  उड्डर्न विर्ाकलापसम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

२९.  प्रनतनलवप अनधकारसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

३०.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 
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३१.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

३२.  नेपाल शििा सेिाअरतगयत आवकय र्ोलजी समूिको सञ्चालन; 

३३.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिाअरतगयत िेिार्का समूिको सञ्चालन :- 

(क)  नसनभल इशरजननर्ररङ्ग समूिअरतगयत एअरपोटय उपसमूि;  

(ख)  एरोनवटकल इशरजननर्ररङ्ग समूि; 

(ग) नसनभल एनभएसन अपरेसन एण्र् इशरजननर्ररङ्ग समूि  । 

१८. सङ् घीर् मानमला तर्ा सामारर् प्रिासन मरत्रालर् 

१.  संघ र स्र्ानीर् तर्ा प्रिेि र स्र्ानीर् तिबीचको सम्पकय  र समरिर्; 

२.  स्र्ानीर् तिको सङ् ख्र्ा, नसमाना, िर्ा र केरर ननधायरिसम्बरधी नीनत, मापिण्र्, 

कार्ायरिर्न र सिजीकरि; 

३.  वििेष, संरशित र स्िार्त्त िेत्रको सीमाङ्ग् कन र संरचनासम्बरधी नीनत, कानून र 
मापिण्र्; 

४.  रावष्ट्रर् िनलत आर्ोग, रावष्ट्रर् समािेिी आर्ोग, आदििासी जनजानत आर्ोग, मधेिी 
आर्ोग, र्ारु आर्ोग र मशुस्लम आर्ोग; 

५.  स्र्ानीर् पूिायधार विकाससम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, प्रविनध विकास र अनसुरधान; 

६.  पशञ् जकरि  र सामाशजक सरुिा भत्ता वितरिको अनभलेशखकरि; 

७.  फोिोरमैला व्र्िस्र्ापनसम्बरधी नीनत, मापिण्र्, समरिर् र सिजीकरि; 

८.  स्र्ानीर् तिका पिानधकारी र कमयचारीको िैिेशिक भ्रमिसम्बरधी नीनत, कानून, 
मापिण्र्; 

९.  सङ् घीर् ननजामती तर्ा अरर् सङ् घीर् सरकारी सेिाका ननिशृत्तभरि लगार्त 
अिकािजरर् सवुिधासम्बरधी नीनत, मापिण्र् र व्र्िस्र्ापन; 

१०.  सङ् घीर् कमयचारी ननकार्सम्बरधी कार्य; 

११.  साियजननक सेिा प्रिािसम्बरधी नीनत, कानून र  मापिण्र्; 

१२.  सङ्गठन तर्ा व्र्िस्र्ापन सिेििसम्बरधी नीनत, कार्ायरिर्न र समरिर्; 

१३.  प्रिासननक सधुारसम्बरधी नीनत, र्ोजना, समार्ोजन र समरिर्; 



www.lawcommission.gov.np 

 32  
 

१४.  सङ् घीर् ननजामती सेिा र अरर् सरकारी सेिा सञ् चालन सम्बरधी नीनत, कानून, 
मापिण्र् तर्ा सेिा, समूि र उपसमूिको व्र्िस्र्ापन; 

१५.  सङ् घीर् ननजामती सेिा र अरर् सङ् घीर् सरकारी सेिािरूको व्र्िस्र्ापन संघ, प्रिेि 
र स्र्ानीर् तिमा समार्ोजन र अरतरप्रिेि कमयचारी समरिर् एिं व्र्िस्र्ापन; 

१६.  कमयचारी कल्र्ािसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

१७.  संघ, प्रिेि र स्र्ानीर् तिमा रिने पििरूको िरबरिी नसजयनासम्बरधी नीनत र 
मापिण्र्; 

१८.  बढुिा सनमनतको सशचिालर्; 

१९.  सङ् घीर् ननजामती तर्ा अरर् सङ् घीर् सरकारी सेिाका पिानधकारीको सेिा, सतय र 
सवुिधा; 

२०.  संघ, प्रिेि र स्र्ानीर् तिका कमयचारीिरूको ररू्नतम िैशिक र्ोग्र्तासम्बरधी नीनत, 
कानून र मापिण्र्; 

२१.  स्र्ानीर् तिको साियजननक पिानधकारीको सवुिधासम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

२२.  सङ् घीर् ननजामती तर्ा अरर् सङ् घीर् सरकारी सेिाको तानलमसम्बरधी नीनत, कानून, 

मापिण्र्, अध्र्र्न, अनसुरधान र विकास; 

२३.  साियजननक पिानधकारीिरूको िमता विकाससम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

२४.  प्रिासकीर् अनभलेख र त्र्ाङ्क; 

२५.  ननजामती अस्पताल, कमयचारी प्रशििि प्रनतष्ठान र नेपाल प्रिासननक प्रशििि 
प्रनतष्ठान; 

२६.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

२७.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन, राष्ट्रसेिक कमयचारी सम्िर्द् संघसंस्र्ा; 

२८.  नेपाल प्रिासन सेिा, नेपाल आनर्यक र्ोजना तर्ा त्र्ाङ्क सेिा र नेपाल विविध सेिाको 
सञ्चालन; 

२९.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिा, नसनभल इशरजननर्ररङ्ग समूिको जनरल उपसमूिको सञ्चालन । 
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१९. सञ् चार तर्ा सूचना प्रविनध मरत्रालर् 

१.  सञ् चार तर्ा सूचना, िूरसञ् चार, सूचना तर्ा सञ् चार प्रविनधसम्बरधी नीनत, कानून, 
मापिण्र्, कार्ायरिर्न र ननर्मन; 

२.  िूरसञ् चार र प्रसारि वफ्रक्िेरसी बाँर्फाँर्, िलु्क ननधायरि र नक्साङ्कन, प्रर्ोगको 
अनमुनत, निीकरि र ननर्मन; 

३.  सूचना र सञ् चार प्रविनधसम्बरधी अध्र्र्न, अनसुरधान, प्रिर्द्यन र ननर्मन; 

४.  माइिोिेभ प्रिालीको विस्तार, ब्र्ारर्विर्को अरतरायवष्ट्रर् कनेशक्टनभटी र रेनर्र्ोर्रत्र 
प्रर्ोग; 

५.  रेनर्र्ो, टेनलनभजन, छापा सञ् चार र समाचार संस्र्ासम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

६.  रावष्ट्रर्स्तरका रेनर्र्ो, टेनलनभजन, प्रसारि संस्र्ा र बिवुितरि प्रसारि प्रिालीको 
अनमुनत, निीकरि र ननर्मन; 

७.  वििेिी टेनलनभजन च्र्ानलको र्ाउननलङ्क; 

८.  अनलाइन नमनर्र्ासम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

९.  श्रमजीिी पत्रकारको ररू्नतम पाररश्रनमकसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

१०.  साियजननक प्रसारि, छापा र प्रसारि संस्र्ासम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

११.  स्ििेिी तर्ा नेपालबाट प्रसारि गररने वििेिी छापा प्रकािनसम्बरधी नीनत, कानून र 
मापिण्र्; 

१२.  रावष्ट्रर् विज्ञापन नीनत र मापिण्र्; 

१३.  िलुाकसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र्, सञ् चालन र ननर्मन; 

१४.  िलुाक वटकट प्रकािन, भण्र्ारि तर्ा अनभलेख व्र्िस्र्ापन; 

१५.  धनािेि सेिा, िलुाक बैंक र अरतरायवष्ट्रर् र्ाँक लेखा व्र्िस्र्ापन; 

१६.  चलशचत्र र नसनेमा िलसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

१७.  सरुिि मरुि; 

१८.  नेपाल राजपत्रको मरुि, वितरि तर्ा अनभलेख; 

१९.  पत्रपनत्रकासम्बरधी आचारसंविता; 

२०.  भ-ूउपग्रिको उपर्ोग; 

२१.  सूचना प्रविनधको प्रिर्द्यन, रावष्ट्रर् सूचना प्रविनध केरर र सूचना प्रविनध पाकय ; 
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२२.  साइबर सरुिा; 

२३.  रावष्ट्रर् सूचना आर्ोग; 

२४.  प्रसे काउशरसल, केररीर् प्रसे रशजस्ट्रार, नेपाल िरुसञ् चार प्रानधकरि र चलशचत्र 
विकास बोर्य; 

२५.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

२६.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

२७.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिाको इलेक्ट्रोननक एण्र् टेनलकम्र्नुनकेसन इशरजननर्ररङ्ग समूि 
सञ्चालन । 

२०. सिरी विकास मरत्रालर् 

१.  सिरी विकाससम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

२.  बस्ती विकास, सिरी विकास र आिास विकाससम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र 
ननर्मन; 

३.  रावष्ट्रर् भिन संवितासम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

४.  सङ् घीर् सशचिालर्को भिन ननमायि, ममयत तर्ा व्र्िस्र्ापन; 

५.  रावष्ट्रर् सिरी पूिायधार विकास, सङ् घीर् सरकारी आिास, भिन ननमायि तर्ा ममयत 
सम्भार; 

६.  विशिष्ट सिरी संरचना; 

७.  रावष्ट्रर्स्तरका संर्कु्त र बितुले आिाससम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

८.  लोपोरमखु, सीमारतकृत, गररब, जेष्ठ नागररक लशित आिास व्र्िस्र्ापन नीनत, कानून 
र मापिण्र् 

९.  नगर विकास कोष; 

१०.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् तर्ा अरतरायवष्ट्रर् संस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, सम्पकय  र 
समरिर्; 

११.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको सञ् चालन 
र ननर्मन; 
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१२.  नेपाल इशरजननर्ररङ्ग सेिा, नसनभल इशरजननर्ररङ्ग समूिको नबशल्र्ङ्ग एण्र् आवकय टेक्ट 
उपसमूिको सञ्चालन । 

२१. स्िास््र् तर्ा जनसङ् ख्र्ा मरत्रालर् 

१.  स्िास््र् तर्ा पोषिसम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्;  

२.  रावष्ट्रर्स्तरमा प्रिर्द्यनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्ायपनात्मक र 
ननिारिसम्बरधी स्िास््र् नीनत, कानून र मापिण्र्; 

३.  स्िास््र्सम्बरधी प्राशज्ञक, व्र्िसावर्क र पेसागत संघ संस्र्ासम्बरधी नीनत, कानून र 
मापिण्र्; 

४.  रावष्ट्रर् तर्ा केररीर् अस्पताल, स्िास््र् प्रनतष्ठानिरूको स्र्ापना, सञ् चालन र ननर्मन; 

५.  ननसयङिोम लगार्तका स्िास््र् संस्र्ा स्र्ापना तर्ा सञ् चालनसम्बरधी नीनत, कानून, 
मापिण्र् र ननर्मन; 

६.  अस्पताल एिं स्िास््र् संस्र्ाको प्रत्र्ार्न; 

७.  विशिष्ट सेिाप्रिार्क अस्पतालसम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

८.  औषधी, स्िास््र् सामग्री तर्ा स्िास््र् प्रविनधको उत्पािन र विकास, सञ् चर्, नबिी 
वितरि, अशरतम विसजयनसम्बरधी गिुस्तर, मापिण्र् र ननर्मन; 

९.  आर्िेुदिक, र्नुानी, आम्ची, िोनमर्ोप्र्ानर्क, प्राकृनतक शचवकत्सा लगार्तका परम्परागत 
स्िास््र् उपचार सेिासम्बरधी नीनत, कानून र मापिण्र्; 

१०.  सने र नसने रोग रोकर्ाम तर्ा ननर्रत्रिसम्बरधी नीनत तर्ा मापिण्र्; 

११.  अरतरायवष्ट्रर् स्िास््र् ननर्मन; 

१२.  स्िास््र् बीमा तर्ा सामाशजक स्िास््र् सरुिा; 

१३.  स्िास््र् तर्ा जनसङ् ख्र्ा िेत्रको मानिस्रोत विकास र व्र्िस्र्ापन; 

१४.  स्िास््र् सेिा तर्ा िस्तकुो िलु्कसम्बरधी  नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१५.  औषधी ननगरानी र ननर्मन; 

१६.  औषधी खररि तर्ा आपूनतय व्र्िस्र्ासम्बरधी नीनत, कानून, मापिण्र् र ननर्मन; 

१७.  अनत आिश्र्क स्िास््र् सामग्री (खोप र पररिार ननर्ोजनका साधन) आपूनतय तर्ा 
व्र्िस्र्ापन; 

१८.  स्िास््र् विज्ञानसम्बरधी  अध्र्र्न र अनसुरधानसम्बरधी मापिण्र्; 
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१९.  जर्ीबटुी, जारति र खननज (िबयल, एननमल र नमनरल) को औषधीर् अनसुरधान; 

२०.  स्िास््र् सूचना प्रिाली व्र्िस्र्ापन र स्िास््र् लेखा पर्द्नत;  

२१.  रावष्ट्रर् एिं अरतरायवष्ट्रर् चासोका जनस्िास््र् समस्र्ाको ननगरानी; 

२२.  आधारभतू स्िास््र् सेिा र िेत्रको मापिण्र्; 

२३.  विनभर न तिमा आिश्र्क पने स्िास््र् सेिाको रावष्ट्रर् प्रोटोकल; 

२४.  रावष्ट्रर् ररफरेरस प्रर्ोगिाला र परीिि केररको स्र्ापना, सञ् चालन र ननर्मन; 

२५.  स्िास््र् पर्यटन प्रिर्द्यनसम्बरधी समरिर्; 

२६.  जनस्िास््र्सम्बरधी आपतकालीन अिस्र्ा, स्िास््र् िेत्रमा विपद् र मिामारी 
व्र्िस्र्ापन; 

२७.  आपतकालीन अिस्र्ाका लानग औषधी तर्ा औषधीजरर् सामग्रीको मौज्िात 
(बफरस्टक) व्र्िस्र्ापन; 

२८.  आकशस्मक स्िास््र् सेिा प्रिाि तर्ा ररफरल पर्द्नतको विकास; 

२९.  जनसङ् ख्र्ा, बसाइसराइ, पररिार ननर्ोजन, मातशृिि ुकल्र्ाि, प्रजनन स्िास््र्सम्बरधी 
रावष्ट्रर् नीनत, कानून र मापिण्र्; 

३०.  रावष्ट्रर्स्तरमा जनसङ् ख्र्ासम्बरधी अध्र्र्न, अनसुरधान एिं प्रिेपि सूचना प्रिाली; 

३१.  बसाइसराइ सिेिि तर्ा शस्र्नत विश् लेषि; 

३२.  स्िास्र्जरर् सरसफाइ तर्ा स्िच्छतासम्बरधी नीनत र मापिण्र्; 

३३.  मरत्रालर्सम्बरधी रावष्ट्रर् अरतरायवष्ट्रर् संघसंस्र्ासँग सशरध, सम्झौता, अनभसशरध, सम्पकय  र 
समरिर्; 

३४.  मरत्रालर्सम्बरधी साियजननक संस्र्ान, प्रानधकरि, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पनी आदिको 
सञ् चालन र ननर्मन; 

३५.  नेपाल स्िास््र् सेिाको सञ्चालन । 

 
  


