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खण्ड 3) बटुवल, रूपन्देही, असार ३१ गते, २०७6 साल (अततररक्ताङ्क २६ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 

 

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कायाववभाजन) तनयमावली, २०७४ को अनसूुचीमा 
हेरफेर 
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प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकार (कायाववभाजन) तनयमावली, 
२०७४ को तनयम ७ ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी सो तनयमावलीको अनसूुची- 
२ मा रहेका मन्त्रालयको काया ववभाजनमा देहायबमोशजम हेरफेर गरेको छः- 

(क) क्रम सङ्खख्या ५ को सामाशजक ववकास मन्त्रालयअन्तगातको बुुँदा नं ४७, 
49, 50, 51, 52 र ५३ शिवकएका छन ्। 

(ख) क्रम सङ्खख्या ५ को सामाशजक ववकास मन्त्रालय अन्तगातको बुुँदा नं 
४८ मा रहेका "भाषा, तलपी संरक्षण" भने्न शब्दहरु बाहेक अन्य 
शब्दहरु शिवकएका छन ्। 

(ग) क्रम सङ्खख्या ५ को सामाशजक ववकास मन्त्रालय अन्तगातको बुुँदा नं 
५८ पतछ देहायका बुुँदा थप गररएका छन ्। 
५९. प्रदेशस्तरमा ववज्ञान प्रववतिको ववकास तथा ववस्तार, सोसम्बन्िी 

तथ्याङ्क संकलन, प्रशोिन र सवेक्षण र जनशशक्त ववकास र 
उपयोग, 

६०. वैज्ञातनक अध्ययन अनसुन्िान एवम ्ववज्ञान र प्रववतिको आववष्कार, 
उन्नयन र ववकास, 

61. ववज्ञान संग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, सञ्चालन र 
व्यवस्थापन । 

(घ) क्रम सङ्खख्या ६ को उद्योग, पयाटन वन तथा वातावरण 
मन्त्रालयअन्तगातको बुुँदा नं ६०, ६१ र ६२ बुुँदाहरु शिवकएका छन ्। 

(ङ) क्रम सङ्खख्या ६ को उद्योग, पयाटन वन तथा वातावरण 
मन्त्रालयअन्तगातको बुुँदा नं ६२ पतछ देहायका बुुँदाहरु थवपएका छन ्। 
६३. ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताशववक महववका 

स्थलसम्बन्िी, 
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64. संस्कृतत, लतलतकला र िमाको संरक्षण र प्रयोगसम्बन्िी प्रादेशशक 
नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, कायाान्वयन र 
तनयमन, 

65. ऐततहातसक, िातमाक, साुँस्कृततक एवम ्कला र वास्त ुकलावमक 
दृविकोणले महवव बोकेका प्रदेशतभत्रका दरबारहरुको संरक्षण, 
सम्भार, अध्ययन, अनसुन्िान तथा व्यवस्थापन, 

66. प्रादेशशक स्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 
67. प्रदेशतभत्रका परुाताशववक महववका स्थल, ऐततहातसक र िातमाक 

सांस्कृततक सम्पदा, प्राशचन स्मारक, संग्रहालय, साुँस्कृततक 
िरोहरसम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुामा, 
कायाान्वयन र तनयमन एवम ् संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, 
अनसुन्िान, उवखनन तथा पनुतनमााण, 

68. िमा, परम्परा र गठुी अन्तगात चतलआएका ववतभन्न जात्रा, पवाहरुको 
सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

69. संस्कृततको ववकाससम्बन्िी नीतत तथा कानून तजुामा, कायाान्वयन 
र तनयमन । 

 
 

आज्ञाले, 
राजेन्र थापा 
कानून सशचव 
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प्रकाशनः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


