
 

 

प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
 

खण्ड १) बटुवल, रूपन्देही, फागनु ३ गते, २०७४ साल (अततररक्ताङ्क १ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार  (काया ववभाजन) तनयमावली, २०७४  

 

नेपालको संववधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले ददएको अतधकार प्रयोग 
गरी प्रदेश नं. ५, प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले प्रदेश सरकारको काया  ववभाजनका लातग 
देहायका तनयमहरू बनाएको छ । 
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१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी तनयमहरूको नाम " प्रदेश नं. ५, प्रदेश 
सरकार (काया ववभाजन) तनयमावली, २०७४" रहेको छ । 

(२) यो तनयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमा,- 

(क) "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश नं. ५ लार्ा सम्झनपुछा । 

(ख) "प्रदेश सरकार" भन्नाले प्रदेश नं. ५ को मशन्त्रपररषद्लार्ा 
सम्झनपुछा। 

(ग) "मन्त्रालय"  भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सम्झनपुछा र सो 
शब्दले मखु्यमन्त्री तथा प्रदेश मशन्त्रपररषद्को कायाालय समेतलाई 
जनाउँछ । 

(घ) "मन्त्री" भन्नाले मखु्य मन्त्री र मन्त्रीलाई सम्झनपुछा र सो  शब्दले 
स्वतन्त्र रूपमा मन्त्रालयको कायाभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री समेतलाई 
जनाउँछ । 

३.  मन्त्रालयः  प्रदेशमा अनसूुची-१ मा उल्लेख भए बमोशजम मन्त्रालय  
रहनेछन ्। 

४.  कायासम्पादनः प्रदेश सरकारको कायासम्पादन तनयम ३ मा उल्लेख भए 
बमोशजमका मन्त्रालयहरूबाट हनुेछ। 

५.  कायाववभाजनः (१) मन्त्रालयबाट सम्पादन हनुे कायाको ववभाजन अनसूुची -२ 
मा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ । 

(२) उपतनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पतन प्रदेश 

मशन्त्रपररषद्ले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै मन्त्रालयको 
काममा हेरफेर गना सक्नेछ । 
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(३) मखु्यमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई एक वा एक भन्दा बढी 
मन्त्रालयको कायाभार समु्पन सक्नेछ। 

(४) मखु्यमन्त्रीले कुनै मन्त्रालयलाई तोवकएको काम मध्ये केही 
काम आफैँ ले वा सम्बशन्धत मन्त्रीको तसफाररसमा अको कुनै मन्त्रीले हेने 
गरी तोक्न सक्नेछ। 

तर सम्बशन्धत मन्त्री प्रदेशमा नरहेको अवस्थामा तनजको काम कुनै 
मन्त्रीले वा आफैले हेने गरी तोक्न त्यस्तो तसफाररस आवश्यक पने छैन। 

६.  मन्त्रीको शजम्मेवारीः तनयम ५ बमोशजम आफूलाई तोवकएको काया सम्पादन 
गने वा गराउन ेशजम्मेवारी र कायासम्पादन भए नभएको ववषयमा वहन गने 
उत्तरदावयत्व सम्बशन्धत मन्त्रीको हनुेछ । 

७.  अनसूुचीमा  हेरफेरः प्रदेश मशन्त्रपररषद्ले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर गना सक्नछे। 
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अनसूुची १ 

प्रदेशमा रहन ेमन्त्रालयहरु 

 

क्र.सं मन्त्रालयहरूको नाम  

१. मखु्यमन्त्री तथा  मशन्त्रपररषद्को कायाालय 

२. आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 

३. आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालय 

४. भौततक पूवााधार ववकास मन्त्रालय 

५. सामाशजक ववकास मन्त्रालय 

६. उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

७. भतूम  व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय 
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६. उद्योग, पयाटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

तस.नं. कायाशजम्मेवारी 

१ व्यापार/वाशणज्य र बजार प्रततष्पधाा सम्बन्धी प्रादेशशक नीतत, 
कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तजुामा, कायाान्वयन एवं तनयमन 
र तसशन्डकेट तथा काटेतलङ तनयन्त्रण 

२ प्रादेशशक व्यापार सम्बन्धी पूवााधार तनमााण, प्रवर्द्ान, सहजीकरण, 
बजार अनगुमन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, बौवर्द्क सम्पशत्त 
संरिण, अध्ययन तथा अनसुन्धान र तनयमन 

३ ढुवानी/पररवहन प्रणाली तथा कागो व्यवस्थापन 

४ नेपाल सरकारको सहमततमा आतथाक तथा औद्योतगक ववषयका 
करारजन्य सम्झौता 

५ व्यापाररक फमाहरुको दताा, नवीकरण, खारेजी र तनयमन 

६ खानी  तथा खतनज पदाथाको अन्वेषण सम्बन्धी प्रादेशशक नीतत, 
कानून, मापदण्ड र योजना  तजुामा तथा कायाान्वयन र तनयमन 
एवं पूवााधार ववकास, अनसुन्धान,  सवेिण,  लगत संकलन, 
अतभलेखाङ्कन, अन्वेषण, उत्खनन, प्रादेशशक प्रयोगशालाको स्थापना 
तथा सञ्चालन र संघसंग समन्वय 

७ भौगतभाक अध्ययन तथा अनसुन्धान र नक्सा सम्बन्धी 

८ कलकारखाना र औद्योतगकीकरण सम्वन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड 
र योजना तजुामा, कायाान्वयन र तनयमन 
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९ उद्योग दताा, अनमुतत, नवीकरण एवं खारेजी र औद्योतगक ववकास 
तथा औद्योतगक व्यवसायको प्रवर्द्ान र तनयमन 

१० प्रदेशस्तरको उद्योग िेत्रको भौततक पूवााधार ववकास सम्वन्धी 
योजना तजुामा र कायाान्वयन  तथा औद्योतगक िेत्र र ववशेष 
आतथाक िेत्रको स्थापना, सञ्चालन र ववस्तार 

११ औद्योतगक वस्तकुो तनयाात प्रवर्द्ान 

१२ सावाजतनक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्त ुआपूतता सम्वन्धी नीतत,  

कानून तथा मापदण्ड  तजुामा, कायाान्वयन र तनयमन 

१३ उपभोक्ता  हक अतधकार संरिण तथा प्रवर्द्ान, उपभोक्ता जागरण 
कायाक्रम तजुामा, कायाान्वयन तथा अनगुमन 

१४ मूल्य र कालोबजारी तथा कृतत्रम अभाव तनयन्त्रण एवं तनयमन 

१५ संघीय मापदण्ड अनसुार स्याण्डडा वगीकरण, गणुस्तर परीिण र 
तनयमन 

१६ उपभोक्ता अदालत गठन र सञ्चालन 

१७ अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेशशक माग र आपूतता सम्वन्धी सूचना 
संकलन, ववश्लषेण, प्रिेपण र आपूतता व्यवस्था, मौज्दातको व्यवस्था 
र आपूततामा अन्तरप्रादेशशक र स्थानीय  तहबीच समन्वय 

१८ लशित िेत्र र वगाका लातग वस्त ुर सेवामा प्रादेशशक अनदुान र 
तनयमन 

१९ करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशशक नीतत, कानून, 
मापदण्ड, कायाान्वयन र तनयमन 
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२० संघसँगको  समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीतत तथा 
कानून तजुामा तथा कायाान्वयन,  तनयमन र कम्पनी प्रशासन 

२१ दामासावहमा परेका उद्योग, व्यवसावयक कम्पनी तथा फमा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतत कानून,  मापदण्ड तजुामा,  कायाान्वयन 
र तनयमन 

२२ प्रदेशस्तरमा  हातनकारक पदाथाहरुको तनयमन तथा व्यवस्थापन 

२३ प्रदेशस्तरमा  र्न्धनको गणुस्तर अनगुमन 

२४ संघीय कानून बमोशजम क्यातसनो तथा शचठ्ठा दताा, अनमुतत र 
तनयमन सम्बन्धी 

२५ प्रदेशतभत्रका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेल ु तथा लघ ु
उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्ान  सम्बन्धमा नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्वयन र तनयमन 

२६ औद्योतगक तथा व्यापार प्रदशानीको आयोजना तथा व्यवस्थापन 

२७ उद्योगमा  श्रममूलक प्रववतध र स्वदेशी श्रतमकको उपयोग 

२८ स्वरोजगारका लातग उद्यमशीलता ववकास, प्रशशिण, सहतुलयत 
कजाा र व्यवसाय प्रवर्द्ान सहायता 

२९ प्रादेशशक पयाटन ववकासको नीतत, कानून, मापदण्ड र योजना 
तनमााण, पवुााधार ववकास, प्रवर्द्ान र तनयमन 

३० पयाटक प्रहरी व्यवस्थापन 

३१ 
पयाटकीय होटल, ररसोटा, लज,  ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एजेन्सी,  
गाईड, र् याशटटङ्ग आददको  दताा,  अनमुतत, नवीकरण र तनयमन 
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३२ प्रदेशस्तरमा  वन िेत्रको नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना 
तजुामा, कायाान्वयन र तनयमन 

३३ वन्यजन्त ु  र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी तनयमन र 
अपराध तनयन्त्रण 

३४ वन, वनस्पतत, वन्यजन्त ु र जैववक ववववधता सम्बन्धी प्रादेशशक 
सङ्ग्ग्रहालय व्यवस्थापन 

३५ प्रदेशस्तरमा  संरिण िेत्र र चरन िेत्रको व्यवस्थापन 

३६ हात्तीसार  तथा शचतडयाखानाको व्यवस्थापन 

३७ जतडबटुी खेती प्रववतध प्रवार्द्न, ववस्तार तथा बजारीकरण सम्बन्धी 
नीतत तथा कानून तजुामा तथा कायाान्वयन र तनयमन, अध्ययन 
अनसुन्धान तथा तथ्याङ्क संकलन 

३८ वन तथा वातावरण सम्बन्धी तबषयमा प्राववतधक सूचना तथा सेवा 
प्रबाह 

३९ वन अततक्रमण तथा वन डढेलो तनयन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी 
नीतत, समन्वय र सहयोग 

४० प्रदेशस्तरका वनस्पतत उद्यान तथा हवेरीयमहरुको व्यवस्थापन र 
वनस्पतत पवहचान तथा अतभलेखीकरण सम्वन्धी नीतत र 
व्यवस्थापन 

४१ प्रदेशस्तरमा जैववक ववववधताको अध्ययन, अनसुन्धान, व्यवस्थापन, 
तनयमन, संरिण एवं लाभांश बाँडफाँड 

४२ प्रदेशस्तरमा  जलाधार संरिण तथा जलउपयोग नीतत, प्रववतध 
ववकास, व्यवस्थापन 
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४३ प्रदेशतभत्र भसू्खलन तनयन्त्रण 

४४ प्रदेशस्तरमा  वातावरणीय संरिण तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रववतध 
ववकास र व्यवस्थापन 

४५ प्रदेशस्तरमा वातावरण सम्वन्धी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना 
तजुामा, कायाान्वयन र तनयमन 

४६ प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणालीको स्थापना 

४७ प्रदेशस्तरमा वातावरणीय जोशखमका लातग तयारी तथा उर्द्ार 

४८ प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र 
व्यवस्थापन 

४९ प्रदेशस्तरमा ठोस, वाय,ु तरल, जल, ध्वतन तथा ववद्यतुीय लगायत  
प्रदषुणको मापदण्ड तनधाारण, कायाान्वयन, अनगुमन र तनयन्त्रण 

५० प्रदेशस्तरमा न्यून कावानमखुी तथा वातावरणमैत्री ववकास प्रवक्रया 
र हररत िेत्र प्रवर्द्ान 

५१ प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरिण िेत्र तथा प्राकृततक सम्पदाको 
संरिण र संवर्द्ान 

५२ प्रदेशतभत्र वातावरणीय िेत्रको अध्ययन, अनसुन्धान, िमता 
अतभवृवर्द्, वातावरणीय सशुासन तथा परीिण 

५३ भपूररतध िेत्र तथा वन िेत्रको पवहचान, वगीकरण, संरिण र 
व्यवस्थापन 

५४ संरिण िेत्र पवहचान र व्यवस्थापकीय पर्द्तत तनधाारण 
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५५ अन्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक वकनार विृारोपण 
व्यवस्थापन 

५६ वृिारोपणको लातग ददगो तथा गणुस्तरीय बीउ उत्पादन, 
बीउबगैँचा स्थापना र व्यवस्थापन  

५७ प्रदेशतभत्र वृिारोपण तथा सम्भार सम्वन्धी नीतत, कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्वयन र  तनयमन 

५८ प्रदेशतभत्र जतडबवुट तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी 
व्यवस्थापन 

५९ वन्यजन्त ु  र चराचरुुङ्गी सम्वन्धी प्रादेशशक नीतत,  कानून तथा 
मापदण्ड तजुामा, कायाान्वयन र तनयमन 

६० प्रदेशस्तरमा  ववज्ञान प्रववतधको ववकास तथा ववस्तार, सो सम्बन्धी 
तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सवेिण र जनशशक्त ववकास र 
उपयोग 

६१ वैज्ञातनक अध्ययन अनसुन्धान एंव ववज्ञान र प्रववतधको आववष्कार, 
उन्नयन र ववकास 

६२ ववज्ञान  संग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, सञ्चालन र 
व्यवस्थापन 

 

  


