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प्रदेश तनजामती सेिा अध्यादेश,२०७९ बमोतजम पर्यटन तथा संसृ्कतत मन्त्रालर्अन्तरगतका महाशाखा, 

शाखा तथा कमयचारीहरुको कार्यतििरण देहार् बमोतजम रहेकोछ।प्रते्यक महाशाखा, शाखा तथा 

कमयचारीहरुले कार्यतििरण अनुसार आफ्नो तजमे्मिारी पूरा गदाय आफ्नो तनकटतम् मास्लो तहको प्रत्यक्ष 

तनदेशन र तनर्न्त्रणमा रही कार्य गनुयपनेछ। 

क) प्रशासन तथा संसृ्कतत महाशाखा 

१) प्रदेतशकस्तरमा संसृ्कतत संरक्षण र सम्वर्द्यनका लातग आिश्यक पने नीतत तथा कानूनको पतहचान 

र तजुयमा सम्बन्धि कार्य 

२) तिि सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक तथा पुरातान्धिक महिका स्थल सम्वन्धि तििरण, 

अतिलेखन्,  संरक्षण र तिकास सम्वन्धि कार्यहरु 

३) िाषा, तलतप, संसृ्कतत, लतलतकला र धमयको संरक्षण र प्रर्ोग सम्बन्धि तिषर्हरु 

४) ऐततहातसक, धातमयक, सााँसृ्कततक एिम् कला र िासु्तकलाका दृष्टीले महिपूणय दरिारहरुको 

संरक्षण, संिार, अध्यर्न अनुसिान तथा व्यिस्थापन सम्बन्धि कार्य 

५) प्रदेशस्तरका पुरातान्धिक महिका स्थल, ऐततहातसक र धातमयक साँसृ्कततक सम्पदा, प्रातचन 

स्मारक संग्रहालर्, सााँसृ्कततक धरोहर सम्बन्धि नीतत, कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा 

कार्ायन्वर्न, तनर्मन र संरक्षण, संिार, अध्यर्न, अनुसिान, उत्खनन् तथा पुनतनमायण 

सम्बन्धि कार्य 

६) धमय परम्परा र गुठी अन्तरगत चतलआएका तितिन्न जात्रा, पियहरुको सञ्चालन र व्यिस्थापन 

सम्बन्धि कार्य। 

७) संसृ्कततको तिकास सम्बन्धि नीतत तथा कानून तजुयमा, कार्ायन्वर्न र तनर्मन सम्बन्धि कार्य। 

८) कार्ायलर्को दैतनक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धि कार्य। 

९) अन्य शाखा महाशाखासाँग समेत समन्वर् गरी कार्ायलर्को बातषयक र्ोजना तजुयमा तथा आितधक 

प्रततिेदन सम्बन्धि कार्य। 

१०) कार्ायलर्को तथ्ांक व्यिस्थापन सम्बन्धि कार्य। 

११) कानून तजुयमा, संशोधन तथा तथा अदालत र फैसला कार्ायन्वर्न सम्बन्धि कार्य 

ख) प्रशासन तथा संसृ्कतत महाशाखा प्रमुखको तजमे्मिारी 

१) प्रशासन तथा संसृ्कतत महाशाखासाँग सम्बन्धित तिषर्मा आिश्यक पने नीतत, कानून पतहचान 

गने, त्यसको प्रारुप तर्ार गरी स्वीकृततका लातग पेश गने व्यिस्था तमलाउने। 

२) आफ्नो महाशाखाको तजमे्मिारीमा रहेका शाखाहरुले सञ्चालन गनुयपने कार्यक्रमको कार्ायन्वर्न 

गने गराउने, 

३) महाशाखाको बातषयक र्ोजना तजुयमा गने, अनुगमन मूल्ांकन गने र प्रगती प्रततिेदन तर्ार 

गने, 

४) अन्य सम्बन्धित तनकार्, महाशासाँग समन्वर्, पत्राचार गने गराउने। 

५) कमयचारी प्रशासन, आन्तररक व्यिस्थापन, सूचना तथा सञ्चार, सरसफाइतथा सुरक्षा सम्बिी 

कार्य गने । 

६) कार्ायलर्को िातषयक कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहजीकरण र अनुगमन गने । 

७) कार्ायलर्को तित्तीर् अनुशासन, दैतनक आतथयक प्रशासन सञ्चालन र तजन्सी 

व्यिस्थापनसम्बिी कार्य गने । 

८) कार्ायलर्को कार्यसञ्चालनको तसलतशलामा आिश्यक तितिन्न तिज्ञ सेिाको आपूततय 

व्यिस्थापनसम्बिी कार्य गने । 

९) साियजतनक खररद, तजन्सी व्यिस्थापन तथा अनुगमनसम्बिी कार्यगने ।  



१०) संघीर् संसदका सम्बन्धित सतमततहरूबाट प्राप्त तनदेशन कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

११) कार्ायलर् र अन्तगयतका तनकार्हरूको िातषयक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान तर्ारी गने।  

१२) कार्ायलर्को सामान्य प्रशासन सञ्चालनसम्बिी अन्य आिश्यक कार्य गने । 

ग) प्रशासन, र्ोजना तथा अनुगमन शाखाको काम कतयव्य र तजमे्मिारी 

१) कमयचारी प्रशासन, आन्तररक व्यिस्थापन, सूचना तथा सञ्चार, सरसफाइतथा सुरक्षा सम्बिी 

कार्य गने । 

२) कार्ायलर्को लातग आिश्यक पने िसु्त तथा सेिाको खररद र्ोजनाको तर्ारी, साियजतनक खररद, 

मौज्दातबाट खचयगने अनुमतत, तजन्सी अतिलेख अद्याितधकएिं तनररक्षण रसोको प्रततिेदनसम्बिी 

कार्य गने ।  

३) पुराना सामग्रीहरुको ममयत संिार तथा तललामी र तमनाहासम्बिी कार्य गने । 

४) सरकारी कागज धुल्ाउनेसम्बिी कार्य गने । 

५) पर्यटन कार्ायलर् धरान, पर्यटन कार्ायलर् काकरतिट्टा र के्षत्रीर् संग्रहालर् धनकुटाको सम्पकय  

शाखाको रुपमा कार्य गने । 

६) कार्ायलर्को संगठन संरचना तथा जनशन्धि व्यिस्थापनसम्बिी कार्य गने। 

७) कमयचारीको तनरु्न्धि,सरुिा,काज,कार्यसम्पादन मूल्ाङ्कन,हातजरी,तबदा,बढुिा, पुरस्कार, तििागीर् 

कारिाही, तनिृतत्तिरण, अिकाश र उपदानसाँग सम्बन्धित कार्यहरू गने। 

८) स्वदेशी तथा िैदेतशक तातलम,छात्रिृतत र भ्रमण मनोनर्न एिं सोको अतिलेखसम्बिी कार्य 

गने। 

९) तनजामती सेिा पुरस्कार लगार्त अन्य पुरस्कार र पदकको तसफाररससम्बिी कार्य गने। 

१०) कार्ायलर्का तितिन्न पदातधकारी र कमयचारीहरूको कार्यतििरण र तजमे्मिारी तोके्नसम्बिी कार्य 

गने 

११) कमयचारीहरुको हातजरी तथा सोको अतिलेख व्यिस्थापनसम्बिी कार्य गने। 

१२) तिषर्गत तिज्ञहरूको व्यन्धिगत तििरण तर्ारी, माग र आिश्यकताका आधारमा तिज्ञहरुको 

तनरु्न्धि तथा उतनहरुकोपाररश्रतमक र सुतिधाको मापदण्ड लगार्त तिज्ञ व्यिस्थापनसम्बिी अन्य 

कार्य गने । 

१३) तिषर् तिज्ञबाट प्राप्त अध्यर्न,अनुसिानसम्बिी प्रततिेदन तथा अन्य दस्तािेजको अतिलेख राख्ने।  

१४) र्स मन्त्रालर्बाट आर्ोजना हुने तितिन्न समारोह तथा कार्यक्रमको व्यिस्थापनसम्बिी कार्य गने। 

१५) मन्त्रालर्का लातग आिश्यक पुस्तक तथा पत्रपतत्रका खररद तथा सोको अतिलेख लगार्त 

पुस्तकालर् व्यिस्थापनसम्बिी अन्य कार्य गने ।  

१६) पदातधकारीहरूलाई पुस्तक तथा पत्रपतत्रकाहरू उपलब्ध गराउने । 

१७) कार्ायलर् तथा कार्ायलर् पररसरको ममयत सम्भार,रङ्गरोगन,सरसफाइ, हररर्ाली प्रिर्द्यन, बगैंचा 

व्यिस्थापन तथा आन्तररक सजािटसम्बिी कार्य गने । 

१८) मन्त्रालर्तित्रका पूिायधार तनमायण तथा सरसफाइय व्यिस्थापनको अनुगमनसम्बिी कार्य गने। 

१९)टेतलफोन,धारा,तिद्रु्त आपूततय र खानेपानीसम्बिी कार्य र अन्य आिश्यक िसु्त तथा सेिा खररद 

व्यिस्थापन र िण्डारणसम्बिी कार्यहरू गने । 

२०) सिारीसाधन व्यिस्था तथा ममयत सम्भार र इिन व्यिस्थापनसम्बिी कार्यहरू गने। 

२१) कार्ायलर्को सम्पतत्तको संरक्षण र ममयत सम्भारसम्बिी कार्यहरू गने। 

२२) आतथयक कार्यतितध ऐन तथा तनर्मािलीअनुसार िौततक सामग्रीको अतिलेख, तजन्सी तनरीक्षण तथा 

तललाम तितक्रसम्बिी कार्य गने । 



२३) कार्ायलर्को सुरक्षा, सिारी साधन पातकय ङ्ग, कार्ायलर् लेआउट र चमेनागृह व्यिस्थापनसम्बिी 

कार्य गने ।  

२४) कम्प्युटर, फोटोकपी मेतसन, फ्याक्सलगार्तका मेतसनरी औजारको ममयत सम्भार गने र एकीकृत 

फोटोकपी सेिासम्बिी कार्य गने ।  

२५) तितिन्न तनकार्बाट प्राप्त पत्रहरु सम्बन्धित महाशाखा तथा शाखामा पठाउने। 

२६) मन्त्रालर्को बातषयक बजेट तजुयमा तथा खचयको प्रबि तमलाउने। 

२७) मन्त्रालर् अन्तरगत कार्ायलर्हरुमा बेरुजु कार्म नहुने बातािरण तर्ार गने र तिगतका बेरुजु 

फर्छ्योट सम्बन्धि कार्य गने। 

२८) मन्त्रालर्को िातषयक नीतत तथा कार्यक्रम तर्ार गने कार्यमा सहर्ोग गने । 

२९) मन्त्रालर् र अन्तगयत तनकार्को दीघयकालीन तथा आितधक र्ोजना, तजुयमा, िातषयक कार्यक्रम 

तथा बजेट तजुयमा र कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण तथा अनुगमनसम्बिी कार्य गने । 

३०) मन्त्रालर् र अन्तगयतका तनकार्हरूको कार्यसम्पादन सूचक तर्ार गने, प्रगततप्रततिेदन तलने र 

अनुगमन गने । 

३१) मन्त्रालर् र अन्तगयतका तनकार्हरूको िातषयक कार्यक्रमको आितधक समीक्षासम्बिी कार्य गने । 

३२) र्ोजना तथा अनुगमनसम्बिी तोतकएबमोतजमको अन्य आिश्यक कार्य गने । 

घ) प्रशासन, र्ोजना तथा अनुगमन शाखाका अतधकृतको तजमे्मिारी 

कमयचारी प्रशासन, आन्तररक व्यिस्थापन, सूचना तथा सञ्चार, सरसफाइतथा सुरक्षा सम्बिी कार्य 

गने, 

    सरकारी कागज धुल्ाउनेसम्बिी कार्य गने, 

१) पर्यटन कार्ायलर् धरान, पर्यटन कार्ायलर् काकरतिट्टा र के्षत्रीर् संग्रहालर् धनकुटाको सम्पकय  

शाखाको रुपमा कार्य गने, 

२) कार्ायलर्को संगठन संरचना तथा जनशन्धि व्यिस्थापनसम्बिी कार्य गने, 

३) कमयचारीको तनरु्न्धि,सरुिा,काज,कार्यसम्पादन मूल्ाङ्कन,हातजरी,तबदा,बढुिा, पुरस्कार, 

तििागीर् कारिाही, तनिृतत्तिरण, अिकाश र उपदानसाँग सम्बन्धित कार्यहरू गने, 

४) स्वदेशी तथा िैदेतशक तातलम,छात्रिृतत र भ्रमण मनोनर्न एिं सोको अतिलेखसम्बिी कार्य 

गने, 

५) तनजामती सेिा पुरस्कार लगार्त अन्य पुरस्कार र पदकको तसफाररससम्बिी कार्य गने, 

६) कार्ायलर्का तितिन्न पदातधकारी र कमयचारीहरूको कार्यतििरण र तजमे्मिारी तोके्नसम्बिी 

कार्य गने, 

७) कमयचारीहरुको हातजरी तथा सोको अतिलेख व्यिस्थापनसम्बिी कार्य गने, 

८) तिषर्गत तिज्ञहरूको व्यन्धिगत तििरण तर्ारी, माग र आिश्यकताका आधारमा तिज्ञहरुको 

तनरु्न्धि तथा उतनहरुकोपाररश्रतमक र सुतिधाको मापदण्ड लगार्त तिज्ञ व्यिस्थापनसम्बिी 

अन्य कार्य गने, 

९) तिषर् तिज्ञबाट प्राप्त अध्यर्न,अनुसिानसम्बिी प्रततिेदन तथा अन्य दस्तािेजको अतिलेख 

राख्ने, 

१०) र्स मन्त्रालर्बाट आर्ोजना हुने तितिन्न समारोह तथा कार्यक्रमको व्यिस्थापनसम्बिी कार्य 

गने, 

११)  मन्त्रालर्तित्रका पूिायधार तनमायण तथा सरसफाइय व्यिस्थापनको अनुगमनसम्बिी कार्य गने, 

१२) तितिन्न तनकार्बाट प्राप्त पत्रहरु सम्बन्धित महाशाखा तथा शाखामा पठाउने, 

१३) मन्त्रालर्को बातषयक बजेट तजुयमा तथा खचयको प्रबि तमलाउने, 



१४) मन्त्रालर्को िातषयक नीतत तथा कार्यक्रम तर्ार गने कार्यमा सहर्ोग गने, 

१५) मन्त्रालर् र अन्तगयत तनकार्को दीघयकालीन तथा आितधक र्ोजना, तजुयमा, िातषयक 

कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमा र कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण तथा अनुगमनसम्बिी कार्य गने, 

१६) मन्त्रालर् र अन्तगयतका तनकार्हरूको कार्यसम्पादन सूचक तर्ार गने, प्रगततप्रततिेदन तलने र 

अनुगमन गने, 

१७) मन्त्रालर् र अन्तगयतका तनकार्हरूको िातषयक कार्यक्रमको आितधक समीक्षासम्बिी कार्य 

गने, 

१८) र्ोजना तथा अनुगमनसम्बिी तोतकएबमोतजमको अन्य आिश्यक कार्य गने । 

 

ङ) प्रशासन शाखाका सहार्क अतधकृत कमयचारीको तजमे्मिारी 

१) कार्ायलर्को लातग आिश्यक पने िसु्त तथा सेिाको खररद र्ोजनाको तर्ारी, साियजतनक 

खररद, मौज्दातबाट खचयगने अनुमतत, तजन्सी अतिलेख अद्याितधकएिं तनररक्षण रसोको 

प्रततिेदन गने, 

२) पुराना सामग्रीहरुको ममयत संिार तथा तललामी र तमनाहासम्बिी कार्य गने, 

३) मन्त्रालर्का लातग आिश्यक पुस्तक तथा पत्रपतत्रका खररद तथा सोको अतिलेख लगार्त 

पुस्तकालर् व्यिस्थापनसम्बिी अन्य कार्य गने, 

४) कार्ायलर् तथा कार्ायलर् पररसरको ममयत सम्भार,रङ्गरोगन,सरसफाइ, हररर्ाली प्रिर्द्यन, बगैंचा 

व्यिस्थापन तथा आन्तररक सजािटसम्बिी कार्य गने, 

५) टेतलफोन,धारा,तिद्रु्त आपूततय र खानेपानीसम्बिी कार्य र अन्य आिश्यक िसु्त तथा सेिा 

खररद व्यिस्थापन र िण्डारणसम्बिी कार्यहरू गने, 

६) सिारीसाधन व्यिस्था तथा ममयत सम्भार र इिन व्यिस्थापनसम्बिी कार्यहरू गने, 

७) कार्ायलर्को सम्पतत्तको संरक्षण र ममयत सम्भारसम्बिी कार्यहरू गने, 

८) आतथयक कार्यतितध ऐन तथा तनर्मािलीअनुसार िौततक सामग्रीको अतिलेख, तजन्सी तनरीक्षण 

तथा तललाम तितक्रसम्बिी कार्य गने, 

९) कार्ायलर्को सुरक्षा, सिारी साधन पातकय ङ्ग, कार्ायलर् लेआउट र चमेनागृह व्यिस्थापनसम्बिी 

कार्य गने, 

१०) कम्प्युटर, फोटोकपी मेतसन, फ्याक्सलगार्तका मेतसनरी औजारको ममयत सम्भार गने र एकीकृत 

फोटोकपी सेिासम्बिी कार्य गने, 
 

च) कम्प्युटर ईनजीतनर्रको काम कतयव्य र तजमे्मिारी 

१) मन्त्रालर्मा सूचना प्रतितधको प्रर्ोग सम्बन्धि बातषयक नीतत तथा कार्यक्रम तर्ार गने, 

२) सूचना प्रतितध सम्बन्धि मन्त्रालर्का कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने, 

३) तितिन्न शाखामा रहेका सूचना प्रतितध सम्बन्धि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय आिश्यक कार्यके्षत्रगत 

शतय तर्ार गने, लागत अनुमान तर्ार गने, सूचना प्रतितध सम्बन्धि खररदको मूल्ांकन गने र 

प्राप्त सूचना प्रतितध सम्बन्धि उत्पादनको परीक्षण गने लगार्तका कार्य गने। 

४) मन्त्रालर्को तिद्रु्तीर् हाजीरी, मन्त्रालर्को िेिसाईट, पोटयल, मोिाइल एप्स र अन्य 

सफ्टिेर्रको प्रर्ोग, गनुय पने सुधार र ममयत संिार सम्बन्धि कार्य गने, गराउने, 

५) सूचना प्रतितध सम्बन्धि तिषर्मा तितिन्न शाखाहरुलाई आिश्यक परामशय तदने, 

६) आफ्नो कार्यसाँग सम्बन्धित तिषर्मा पत्राचार गने र प्रततिेदन तर्ार गने, 

७) सूचना प्रतितध सम्बन्धि तिषर्मा अन्य कार्य गने। 
 

छ) आतथयक प्रशासन शाखा 



१) कार्ायलर्का कमयचारीहरूको तलिित्ता, सञ्चर्कोष, नागररक लगानी कोष, तबमालगार्त अन्य 

कोषसम्बिी कार्य गने । 

२) मन्त्री, सल्लाहकार सतचिालर् र स्वकीर् सतचिालर्का कमयचारीहरूको पाररश्रतमक र सेिा 

सुतिधा िुिानीसम्बिी कार्य गने । 

३) मन्त्रालर्र अन्तगयतका तनकार्हरूको िातषयक कार्यक्रम तथा बजेट अनुमान तर्ारीमा र्ोजना 

शाखासाँग समन्वर् र सहतजकरण गने । 

४) मन्त्रालर् र अन्तगयतका तनकार्को िातषयक कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहजीकरण 

र अनुगमन गने । 

५) मन्त्रालर्को तित्तीर् अनुशासन र दैतनक आतथयक प्रशासन सञ्चालनसम्बिी कार्य गने । 

६) आतथयक तिषर्मा रार् परामशय उपलब्ध गराउने। 

७) मन्त्रालर्को आम्दानी तथा खचयको लेखा राख्ने र आन्तररक तथा अन्धन्तम लेखापरीक्षण 

गराउनेसम्बिी कार्य गने ।  

८) मन्त्रालर्को नाममा रहेको बेरुजु फर्छ्यौट र सम्परीक्षणसम्बिी कार्य गने । 

९) आतथयक कारोबारको मातसक, चौमातसक, आितधकर िातषयक प्रततिेदन तर्ार गने । 

१०) आतथयक प्रशासन र लेखा व्यिस्थापनसम्बिी अन्य आिश्यक कार्य गने ।  

ज) लेखा अतधकृतको तजमे्मिारी 

१)  आतथयक प्रशासन शाखा प्रमुखको रुपमा कार्य गरी शाखालाई तनतदयष्ट गररएका समू्पणय कार्य 

सम्पादन गने, 

२) शाखाका अन्य कमयचारीको तजमे्मिारी तोके्न। 

३) शाखाका तफय बाट गनुयपने पत्राचार र प्रततिेदनका कार्यहरु गने गराउने, 

झ) सहार्क लेखा अतधकृत| लेखापालको काम कतयव्य र तजमे्मिारी 

१) लेखा अतधकृतबाट प्रत्यार्ोजन िए बमोतजमका कार्यहरु गने 

२) लेखाका शे्रस्ता अद्याितधक राखे्न, 

३) बेरुजुका अतिलेख अद्याितधक गरी फर्स्यौट तथा असुल उपर सम्बन्धि कार्य गने, 

४) लेखा शे्रस्ताहरु सुरतक्षत रुपमा राखे्न 
 

ञ) कानून तथा फैसला कार्ायन्वर्न शाखा 

(क) तलन्धखत जिाफ, प्रततउत्तरपत्र र पुनरािेदनपत्रसम्बिी कार्य गने । 

(ख) कानूनी रार् तथा परामशय प्रदान गने । 

(ग) मन्त्रालर्साँग सम्बन्धित तिधेर्क, अध्यादेश, तनर्म, आदेश, तनदेतशका र कार्यतितध लगार्तका 

कानून तजुयमासम्बिी कार्य गने । 

(घ) नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनसम्बिी कार्य गने ।  

(ङ) आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालर्को सम्पकय  शाखाको रुपमा कार्य गने। 

(च) प्रमुख न्यार्ातधििाको र सरकारी ितकलको कार्ायलर्को सम्पकय  शाखाको रुपमा कार्य गने। 

(छ) प्रचतलत कानून बमोतजम प्रमाणीकरण गनुयपने तलखतसम्बिी कार्य गने ।  

(ज) कानूनहरुको अतिलेख राख्ने ।  

(झ) अदालतको आदेश तथा फैसला कार्ायन्वर्नसम्बिी कार्य गने । 

(ञ) फैसला कार्ायन्वर्नको अनुगमन तथा प्रततिेदन तर्ार गने ।  

(ट) अदालतको आदेश बमोतजम प्रततिेदन तर्ार गरी पठाउने ।  

(ठ) अदालतको फैसला कार्ायन्वर्नको अनुगमन सतमततको सतचिालर्को रुपमा काम गने। 



(ड) फैसला कार्ायन्वर्नको क्रममा आइपरेका समर्स्याको समाधानका उपार्हरुको खोजी र 

सहतजकरण गने । 

(ढ) फैसला कार्ायन्वर्नसम्बिी तोतकएबमोतजमका अन्य आिश्यक कार्य गने । 

(ण) संघीर् संसदका सम्बन्धित सतमततहरूबाट प्राप्त तनदेशन कार्ायन्वर्न गने, गराउने । 

(त) मानि अतधकारसम्बिी रातष्टि र् कार्यर्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्नसम्बिी कार्य गने । 

(थ) शाखासाँग सम्बन्धित िातषयक कार्यक्रमको प्रस्ताि, कार्ायन्वर्न तथा प्रततिेदनसम्बिी कार्य गने ।  

(द) अन्तरायतष्टि र् कानून र सन्धि सम्प्झौतासम्बिी तोतकए बमोतजमका अन्य आिश्यक कार्य गने 

। 

ट) कानून अतधकृतको काम कतयव्य र तजमे्मिारी 

क) कानून तथा फैसला कार्ायन्वर्न शाखाको प्रमुखको रुपमा रही शाखालाई तोतकएका समू्पणय कार्य 

गने गराउने, 

ख) शाखबाट गनुयपने प्रततिेदन तथा पत्राचारका कार्य गने, 

ग) मन्त्रालर् र अन्तरगतका तनकार्लाई आिश्यिा अनुसार कानूनी रार् सुझाि तदने, 

ठ) संसृ्कतत तथा पुराति शाखा 

१) प्रदेतशकस्तरमा संसृ्कतत संरक्षण र सम्वर्द्यनका लातग आिश्यक पने नीतत तथा कानूनको पतहचान 

गरी पेश गने। 

२) तिि सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक तथा पुरातान्धिक महिका स्थल सम्वन्धि तििरण, अतिलेखन्,  

संरक्षण र तिकास सम्बिमा आिश्यक कार्य गरी पेश गने। 

३) िाषा तलतप संसृ्कतत लतलतकला र धमयको संरक्षण र प्रर्ोग सम्बन्धि तिषर्हरुमा आिश्यक कार्य 

गने। 

४) ऐततहातसक, धातमयक, सााँसृ्कततक एिम् कला र िासु्तकलाका दृष्टीले महिपूणय दरिारहरुको 

संरक्षण, संिार, अध्यर्न अनुसिान तथा व्यिस्थापन सम्बन्धि कार्यमा सहजीकरण गने। 

५) प्रदेशस्तरका पुरातान्धिक महिका स्थल, ऐततहातसक र धातमयक साँसृ्कततक सम्पदा, प्रातचन 

स्मारक संग्रहालर्, सााँसृ्कततक धरोहर सम्बन्धि नीतत, कानून, मापदण्ड तथा र्ोजना तजुयमा 

कार्ायन्वर्न, तनर्मन र संरक्षण, संिार, अध्यर्न, अनुसिान, उत्खनन् तथा पुनतनमायण सम्बन्धि 

कार्यमा सहजीकरण र अतिलेन्धखकरण गने। 

६) धमय परम्परा र गुठी अन्तरगत चतलआएका तितिन्न जात्रा, पियहरुको सञ्चालन र व्यिस्थापन 

सम्बन्धि कार्य गने। 

७) संसृ्कततको तिकास सम्बन्धि नीतत तथा कानून तजुयमा, कार्ायन्वर्न र तनर्मन सम्बन्धि कार्य गने। 

८) आफ्नो कार्यके्षत्रको सम्बिमा तितिन्न तनकार्हरुसाँग समन्वर् गने। 

९) आफ्नो कार्यसाँग सम्बन्धित तिषर्मा िएका कार्यहरुको अतिलेख गने। 

ड) पुराति अतधकृत (१)को काम कतयव्य अतधकार 

१) मन्त्रालर्को कार्यक्रममा रहेका िाषा, तलतप, धातमयक तथा संसृ्कतत सम्बन्धि समू्पणय कार्यक्रम 

सञ्चालन  गने गराउने, 

२) िाषा, तलतप, संसृ्कतत र धातमयक स्थलहरुको संरक्षण र तिकासका लातग आिश्यक पने नीतत, 

र्ोजना, कार्यक्रम तथा कानून तनमायण, कार्ायन्वर्न सम्बिी कार्य गने।  

३) आफ्नो काषयके्षत्रका तिषर्मा तितिन्न तनकार्साँग समन्वर्, पत्राचार गने, 

४) आफ्नो कार्यके्षत्रका तिषर् कार्ायन्वर्न गनय अन्य शाखाको सहर्ोग आिश्यक िए समन्वर् गरी 

सहर्ोग तलने, 

५) आफ्नो कार्यके्षत्रसाँग सम्बन्धित तिषर्को प्रगती प्रततिेदन तलने र पेश गने। 



ढ) सहार्क अतधकृतको काम कतयव्य तजमे्मिारी 

१) सुरपरीिेक्षकले तोकेका कार्यहरु गने। 

२) आफ्नो शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्मा गनुयपने पत्राचार, समन्वर् लगार्तका तिषर्मा 

सुपरीिेक्षकलाई सहर्ोग गने, 

३) शाखा सम्बन्धित तिषर्का कार्यहरु तथा सम्बन्धित तथ्ांकको अतिलेख राखे्न, 

४) शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्का कार्यक्रम सञ्चालन गनय सुपरीिेक्षकलाई सहर्ोग गने, 

५) समर् समर्मा तोतकएका अन्य कार्यहरु गने। 

ण) पुराति अतधकृत (२) को काम कतयव्य अतधकार 

१) मन्त्रालर्को कार्यक्रममा रहेका ऐततहातसक तथा पूरातान्धिक बसु्तसाँग सम्बन्धित समू्पणय कार्यक्रम 

सञ्चालन गने गराउने, 

२) ऐततहातसक तथा पूरान्धिक स्थल तथा बसु्तहरुको संरक्षण र तिकासका लातग आिश्यक पने 

नीतत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा कानून तनमायण, कार्ायन्वर्न सम्बिी कार्य गने।  

३) आफ्नो काषयके्षत्रका तिषर्मा तितिन्न तनकार्साँग समन्वर्, पत्राचार गने, 

४) आफ्नो कार्यके्षत्रका तिषर् कार्ायन्वर्न गनय अन्य शाखाको सहर्ोग आिश्यक िए समन्वर् गरी 

सहर्ोग तलने, 

५) आफ्नो कार्यके्षत्रसाँग सम्बन्धित तिषर्को प्रगती प्रततिेदन तलने र पेश गने। 

त) सहार्क अतधकृत (२)को काम कतयव्य तजमे्मिारी 

१) सुरपरीिेक्षकले तोकेका कार्यहरु गने। 

२) आफ्नो शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्मा गनुयपने पत्राचार, समन्वर् लगार्तका तिषर्मा 

सुपरीिेक्षकलाई सहर्ोग गने, 

३) शाखा सम्बन्धित तिषर्का कार्यहरु तथा सम्बन्धित तथ्ांकको अतिलेख राखे्न, 

४) शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्का कार्यक्रम सञ्चालन गनय सुपरीिेक्षकलाई सहर्ोग गने, 

५) समर् समर्मा तोतकएका अन्य कार्यहरु गने। 

 

 

थ) पर्यटन महाशाखा 

१) प्रादेतशक पर्यटन तिकासको नीतत कानून मापदण्ड र र्ोजना तनमायण, पूिायधार तिकास, प्रिर्द्यन 

र तनर्मन 

२) पर्यटकस्तरीर् होटल, मोटल, ररसोटय, लज, टि ािल तथा टि े तकङ एजेन्सी, गाइड, र्र्ान्धफ्टङ, 

क्यानोइङ आदीको दताय अनुमतत, नतिकरण र तनर्मन सम्बन्धि कार्य 

३) संघीर् कानून बमोतजम क्यातसनो दताय, अनुमतत र तनर्मन सम्बन्धि कार्य। 

४) प्रदेश पर्यटक प्रहरी व्यिस्थापन सम्बन्धि कार्य। 

५) माथी उन्धल्लन्धखत तिषर्का सन्दियमा आिश्यक पने नीतत, र्ोजना, कार्यक्रम तजुयमा, ततनको 

कार्ायन्वर्न र तत् सम्बन्धि तिषर्को अनुगमन गने कार्य। 

६) आफ्नो महाशखाबाट िएका कार्यको प्रगती प्रततिेदन तर्ार गरी प्रशासन तथा साँसृ्कतत 

महाशाखामा पेश गनेकार्य। 

द) पर्यटन पूिायधार शाखा 

१) प्रादेतशक पर्यटन तिकासको र्ोजना तनमायण, पूिायधार तिकास सम्बिी कार्य गने। 

२) पर्यटन तिकास आर्ोजनाको सम्पकय  शाखाको रुपमा कार्य गने। 



३) पर्यटकीर् स्थलहरुमा संरचनाहरुको आिश्यिा पतहचान गने र तनणयर्का लातग पेश गने। 

४) बातषयक कार्यक्रममा परेका पूिायधार जस्तो ििन, शौचालर्, झोलुङे्ग पूल िा र्सै्त पूिायधारसाँग 

सम्बन्धित र्ोजनाहरु कार्ायन्वर्न गने, अनुगमन गने। 

५) प्रदेश पर्यटक प्रहरी सम्बिी कार्य गने। 

६) आफ्नो कार्यके्षत्रमा पने तिषर्हरुमा बातषयक र्ोजना तर्ार गने, प्रगती तििरण तर्ार गने र 

र्ोजना शाखामा पेश गने। 

ध) ईन्धनजतनर्रको काम कतयव्य अतधकार 

१) पर्यटन पूिायधार शाखाको प्रमुखको तजमे्मिारी तनिायह गने र शाखा सम्बन्धि समू्पणय कार्यक्रम 

कार्ायनिर्न गने, गराउने, 

२) पर्यटन तिकासको र्ोजना तनमायण, कार्ायन्वर्न र अनुगमन मूल्ांकनको कार्य गने। 

३) पर्यटन तिकास आर्ोजनाको सम्पकय  शाखाको रुपमा कार्य गने, 

४) पर्यटकीर् स्थलहरुमा संरचनाहरुको आिश्यिा पतहचान गने र तनणयर्का लातग पेश गने, 

५) अन्य शाखामा रहेका तनमायण सम्बन्धिका कार्यमा आिश्यक प्रातितधक सेिा उपलब्ध गराउने, 

६) प्रदेश पर्यटक प्रहरी सम्बिी कार्य गने। 

७) आफ्नो कार्यके्षत्रमा पने तिषर्हरुमा बातषयक र्ोजना तर्ार गने, प्रगती तििरण तर्ार गने र 

र्ोजना शाखामा पेश गने। 

८) शाखाबाट सन्चालन गनुयपने कार्यका तिषर्मा सुझािहरु पेश गने। 

न) पर्यटन पूिायधार शाखाका सहार्क अतधकृतको काम, कतयव्य, तजमे्मिारी 

१) सुरपरीिेक्षकले तोकेका कार्यहरु गने। 

२) आफ्नो शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्मा गनुयपने पत्राचार, समन्वर् लगार्तका तिषर्मा 

सुपरीिेक्षकलाई सहर्ोग गने, 

३) शाखा सम्बन्धित तिषर्का कार्यहरु तथा सम्बन्धित तथ्ांकको अतिलेख राखे्न, 

४) शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्का कार्यक्रम सञ्चालन गनय सुपरीिेक्षकलाई सहर्ोग गने, 

५) समर् समर्मा तोतकएका अन्य कार्यहरु गने। 

 

 

प) पर्यटन प्रिर्द्यन शाखा 

१) प्रादेतशक पर्यटन तिकासको नीतत, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तनमायण गने। 

२) पर्यटकस्तरीर् होटल, मोटल, ररसोटय, बार, पाटी यालेस, होमसे्ट, लज, टि ािल तथा टि े तकङ 

एजेन्सी, गाइड, र्र्ान्धफ्टङ, क्यानोइङ आदीको दताय अनुमतत, नतिकरण र तनर्मन सम्बन्धि 

कार्य 

३) संघीर् कानून बमोतजम क्यातसनो दताय, अनुमतत र तनर्मन सम्बन्धि कार्य। 

४) तितिन्न पर्यटकीर् स्थलहरुको बारेमा जानकारी तदने, प्रचार प्रसार गने सम्बन्धि कार्य गने। 

५) पर्यटन तिकासका लातग तितिन्न तनकार्साँग सहकार्य, गोष्टी, सतमनार लगार्तका प्रिर्द्यनात्मक 

कार्य गने। 

६) मन्त्रालर्को बातषयक तिकास कार्यक्रममा समािेश िएका पर्यटन प्रिर्द्यनका कार्यक्रमहरु सन्चालन 

गने। 

७) शाहतसक खेल पर्यटन प्रििन र प्रचार प्रसार गने। 

८) पर्यटन सूचना केन्द्र व्यिस्थापन गने रकेन्द्रहरुसाँग समन्वर् गरी तथ्ांक अतिलेख राखे्न। 



९) पर्यटनसाँग सम्बन्धित तितिन्न तनकार्हरुसाँग समन्वर् गने 

१०) पर्यटन प्रिर्द्यनका लातग अनुगमन र मूल्ांकन गने। 

११) आफ्नो शाखाका लातग बातषयक र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न र प्रगती प्रततिेदन तर्ार गरी पेश 

गने। 

१२) शाखाबाट सम्पातदत कार्यहरुको अतिलेन्धखकरण गने। 

फ) पर्यटन प्रिर्द्यन शाखाका शाखा अतधकृतको काम कतयव्य तजमे्मिारी 

१) शाखा प्रमुखको तजमे्मिारी िहन गरी शाखासाँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने गराउने, 

२) शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्मा गनुयपने तनणयर्को उठान गरी पेश गने, 

३) शाखाको कार्यको प्रगती प्रततिेदन तर्ार गने र पेश गने 

४) शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्को अतिलेख तर्ार गने 

५) शाखाले सञ्चालन गनुयपने कार्यहरुको तिषर्मा सुझाि तदने। 

ब) पर्यटन प्रिर्द्यन शाखाका सहार्क अतधकृतको काम कतयव्य तजमे्मिारी 

१) शाखाले सम्पादन गनुयपने कार्यमा शाखा प्रमुखलाई आिश्यक सहर्ोग गने, 

२) शाखा प्रमुखले तोकेका कार्यक्रमहरु सन्चालन गने, 

३) शाखासाँग सम्बन्धित तिषर्मा गनुयपने समन्वर्, पत्राचार लगार्तका तिषर्मा सहर्ोग गने, 

४) शाखासाँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा तथ्ांकको अतिलेखन गने, 

५) समर् समर्मा तोतकएका अन्य कार्यहरु गने। 

 

 

 


