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प्राक्कथन 
 

देशमातीन तहकोसंघीयशासनव्यवस्थासगैँसंघरस्थानीय तहबीचववकासननमााणरसेवाप्रवाहकोसेतकुोरुपमा
रहेकोप्रदेशसरकारलेगरेकाकामकारवाहीकोबारेमाआमनागररकलाईजानकारीददनेउद्देश्यलेआनथाकमानमला
तथासहकारीमन्त्रालयलेआनथाककायाववनिऐन,207४माभएकोव्यवस्थाबमोजजमहरेकआनथाकवर्ाकोबजटे
रखचाकोयथाथा वववरणझजककनेगरीवावर्ाकप्रगनतप्रनतवदेनतयारगदैआएकोछ।सोहीबमोजजमआ.व.
2077/78कोप्रगनतप्रनतवदेनतयारगरेकोछ। 

 

आ.व.2077/78कोलजुबबनीप्रदेशकोकूलववननयोजजतबजटे36अबा35करोड25लाखमध्येचालतुर्ा 
76.71%र पूजँीगततर्ा 99.39% गरीजबमा88.32%  ववत्तीयप्रगनतभएकोछ।साथै पूजँीगततर्ा 
99.39%खचाभईलजुबबनीप्रदेशअन्त्यप्रदेशभन्त्दाअग्रजणस्थानमारहेकोछ।कोरोना-19कोदोश्रोभेररयन्त्ट
कायमैरहेकोअवस्थामायसप्रकारकोबजटेमाववत्तीयप्रगनतहनुलुाईसकारात्मकमान्नसवकन्त्छ।यसबाटववकास
ननमााणकोकायाले गनत नलएकोअनमुान गना सवकन्त्छ। साथै ववर्यक्षरेगतमन्त्रालयमा रहेकाआयोजना तथा
कायाक्रमहरुबाटसेवाप्रवाहजनमखुी,आिनुनकरप्रववनिमैरीबन्त्दैगइरहेकोअवस्थाथाहापाउनसवकन्त्छ। 

 

आ.व.2077/78कोबजेटतथाखचाकोयथाथावववरण,आयोजना/कायाक्रमसञ्चालनमादेखापरेकासमस्यासवहत
समािानकाउपायसमेतसमावेशगरीतयारगरेकोयसप्रनतवेदनबाटलजुबबनीप्रदेशकोसमग्रववकासकोअवस्थाप्रनत
चासोराख्नेआमसरोकारवालासूजचतरलाभाजन्त्वतहनुेआशागरेकोछु। 

 

प्रनतवदेनतयारगनेकायाकोसंयोजनगनेआनथाकमानमलातथासहकारीमन्त्रालयकासजचवश्रीबाबरुामअनिकारी
तथासंलग्नअन्त्यकमाचारीसाथैववर्यक्षरेगतमन्त्रालय/ननकायकोयथाथावववरणउपलब्िगराउनेप्रदेशसरकारका
सबैननकायकानतेतृ्वलगायतकमाचारीलाईिन्त्यवादददनचाहन्त्छु। 

 

 

मा.कृष्णध्वजखड्का 
आनथाकमानमलातथासहकारीमन्त्री 

 

 

िन्त्यवाद 

भाद्र2078 
 



दईु शब्द 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्िको प्रगर्त वववरणलाई समेटी प्रर्तवेदन तयार गदै 
आइरहेको छ। आर्थिक कायिववर्ि ऐन, 2074 को दफा 20 अनसुार मन्त्रालयले बजेट तथा कायिक्रमको मूल्याङ्कन 
गरी आर्थिक वर्ि समाप्त भएको 2 मवहनार्भर राजस्व, खर्ि, आयोजना र कायिक्रम सञ्चालन गनि नेपाल सरकारबाट 
अनदुान प्रार्प्त र पररर्ालनको यथाथि वववरण लगायतलाई समावेश गरी आ.व. 2077/78 को मन्त्रालयगत प्रगर्त 
वववरण तयार गरेको छ।  

यस अवर्िमा लमु्बबनी प्रदेशमा ववकासका गर्तववर्िहरु बढ्दो क्रममा रहेका छन ्भन ेसेवा प्रवाह प्रववर्िमैरी हुुँदै 
गएको छ । लमु्बबनी प्रदेशको दीर्िकालीन योजना तजुिमा शरुु भएको छ। जनशम्ि व्यवस्थापनको लार्ग प्रदेश 
लोक सेवा आयोगबाट स्थायी कमिर्ारी पदपूर्तिको प्रवक्रया अगार्ि बढाइएको छ भन ेकमिर्ारीको क्षमता ववकासको 
लार्ग प्रदेश प्रम्शक्षण प्रर्तष्ठान स्थापना भएको छ।  

संर्ीय सरकारसुँगको प्रभावकारी समन्त्वयबाट तोवकए भन्त्दा थप अनदुान प्राप् त गरी स्रोत पररर्ालन गररएको छ भन े
स्थानीय तहको आवश्यकताको प्रत्यक्ष संवोिन हनु े गरी प्रदेशको कूल बजटेको 1४.१४%  अनदुान उपलब्ि 
गराइएको छ। साथै कोर्भिको कारण अिरुा रहेका आयोजना परुा गनि थप अनदुान उपलब्ि गराइएको हुुँदा 
अनदुानको समग्र अंश १७.0९% पगेुको छ । 

यस प्रदेशको आ.व. 2077/78 मा पूुँजीगततफि  99%  भन्त्दा बढी ववत्तीय प्रगर्त हार्सल भएको छ ।पुुँजीगत 
खर्िको प्रगर्तको वहसाबले यो प्रगर्त अत्यन्त्त उत्साहजनक प्रगर्त हो । तीनै तहको सरकारमा यस प्रकारको म्स्थर्त 
सायदै भेवटएला। कोर्भि महामारीको बीर्मा समेत यसरी प्रगर्त हनुमुा प्रत्येक मवहनाको कायियोजना र्नमािण गरी 
सोही कायियोजना बमोम्जम कामकारवाही अगार्ि बढाउनु कायियोजना बमोम्जम कामकारबाही भए नभएको ववर्यमा 
प्रत्येक मवहना सबबम्न्त्ित र्नकायमा र्नरन्त्तर follow up गनुि र बजटे कायिक्रम कायािन्त्वयनमा कुनै समस्या देखा परेमा 
तत्काल सबबोिन गरी सहजीकरण गनुि समग्रमा राजनीर्तक नतेतृ्वबाट समेत बजेट कायिक्रम कायािन्त्वयनमा र्ासो 
राख्न ुजस्ता कायिले प्रमखु भरू्मका र्नवािह गरेको मेरो बझुाइ रहेको छ । त्यसो त यसमा लार्गपने कमिर्ारीको 
भरू्मका सिैं अग्रम्ण स्थानमा रहन ेगदिछ । 

यी ववववि वववरण समावेश गरी लमु्बबनी प्रदेशको समग्र अवस्थालाई देखाई समस्या र सबभावना समेत समेवटएको 
यस प्रर्तवेदनबाट यस प्रदेशको आर्थिक अवस्था र ववकास सबबन्त्िी जानकारी र्लन र्ाहन ेसबैलाई उपयोगी रहने 
अपेक्षा र्लएको छु। साथै प्रर्तवदेनको ववर्यमा रर्नात्मक पषृ्ठपोर्णको अपेक्षा गरेको छु। 

अन्त्त्यमा, प्रर्तवेदन तयार गदाि आफ्नो कायािलयको यथाथि वववरण उपलब्ि गराई सहयोग गने सबै 
मन्त्रालय/र्नकायका कमिर्ारी तथा प्रर्तवेदनको संयोजन गने मन्त्रालयका कमिर्ारीलाई िन्त्यवाद ददन र्ाहन्त्छु।  

 

बाबरुाम अर्िकारी 
सम्र्व 

आर्थिक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालय 



i 

 

कार्यकारी साराांश 
प्रदेश आर्थयक कार्यविर्ि ऐन, २०७४ िमोजिम आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्ले तर्ार गरेको आर्थयक 
िर्य २०७७/७८ को र्स प्रदेशको बिेट तथा कार्यक्रमको प्रगर्तको साराांशगत वििरण र्स प्रकार रहेको छः  

1 बिेट र खर्यसँग सम्बजन्त्ित वििरण 

 आर्थयक िर्य 207७/7८ को लार्ग प्रदेश सरकारको कुल बिेट रू. 36 अबय ३५ करोड २५ 
लाखमध्रे् सजित कोर्मार्थ व्र्र्भार हनुे रकम रु. १ करोड १० लाख ४० हिार र विर्नर्ोिन ऐन 
बमोजिम खर्य हनु ेरकम रू. ३६ अबय ३४ करोड १४ लाख ६० हिार रहेको र्थर्ो। 

 विर्नर्ोजित रकममध्रे् आ.ि. २०७७/०७८ को असार मसान्त्तसम्म र्ालतुर्य  रू. १३ अबय ६0 करोड 
२२ लाख १2 हिार र पुिँीगततर्य  रू. १८ अबय ५० करोड ५६ लाख ३४ हिार गरी िम्मा रू. ३२ 
अबय १० करोड ७८ लाख ४६ हिार खर्य भएको छ। उक्त रकम विर्नर्ोजित बिेटको र्ालतुर्य  
७६.७१ प्रर्तशत, पुिँीगततर्य  ९9.३9 प्रर्तशत गरी िम्मा ८८.३२ प्रर्तशत हनु आउँछ। 

 विर्नर्ोजित रकममध्रे् गत आ.ि. २०७६/७७ को असार मसान्त्तसम्म र्ालतुर्य  रू. 10 अबय 80 करोड 
3 लाख 72 हिार र पुिँीगततर्य  रू. १4 अबय 72 करोड 88 लाख 57 हिार गरी िम्मा रू. 25 
अबय ५2 करोड 92 लाख 29 हिार खर्य भएको छ। उक्त रकम विर्नर्ोजित बिेटको र्ालतुर्य  
60.54 प्रर्तशत, पुिँीगततर्य  79.29 प्रर्तशत गरी िम्मा 70.10 प्रर्तशत हनु आउँछ।पुिँीगत 
खर्यमा प्रदेश नां ५ सबै प्रदेशभन्त्दा अगार्ड र समग्र खर्यमा दोश्रो स्थानमा रहेको छ। 

 आर्थयक िर्य २०७७/७८ को असार मसान्त्तसम्ममा मन्त्रालर्गत विर्नर्ोजित बिेटमा सबैभन्त्दा बढी खर्य 
गने मन्त्रालर्को रुपमा भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर् रहेको छ िसले 100 प्रर्तशत खर्य गरेको छ 
भने सबै भन्त्दा कम खर्य गने मन्त्रालर्को रुपमा आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर् रहेको छ 
िसको खर्य विर्नर्ोजित बिेटको 38.68 प्रर्तशत रहेको छ। 

 आर्थयक िर्य २०७६/७७ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशतय अनदुान र समपरुक अनदुानमध्रे् खर्य नभई 
बाँकी रकम रु.1 अिय १ करोड ४ लाख आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा सांघीर् सजित कोर्मा वर्ताय 
गररएको छ।  

 

२. स्रोत पररर्ालन 

 आर्थयक िर्य 207७/7८ को असार मसान्त्तसम्ममा नपेाल सरकारबाट प्राप्त रािस्ि बाँडर्ाँड िापत रू.७ 
अबय ८७ करोड ४६ लाख ३७ हिार, वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत रू. 7 अबय ६३ करोड ७1 
लाख, सशतय अनदुानिापत रू. ९ अबय ४ करोड ६१ लाख ६२ हिार, विशेर् अनदुानिापत रू. २१ 
करोड र समपरुक अनदुानिापत रू. ४८ करोड ३३ लाख, स्थानीर् तहबाट प्रदेश सज र्त कोर्मा रािश् ि 
बाँडर्ाँडबाट (घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क समेत) रू. ४ अिय ७४ करोड ३9 लाख ४१ हिार गरी 
िम्मा रकम रु. 3८ अबय ३७ करोड ५8 लाख 8४ हिार प्रदेश सजित कोर्मा दाजखला भएको छ। 



ii 

 

 आर्थयक िर्य 2076/77 को असार मसान्त्तसम्ममा नपेाल सरकारबाट प्राप्त रािस्ि बाँडर्ाँड िापत रू.९ 
अबय 9१ करोड २३ लाख, वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत रू. 7 अबय 54 करोड 1 लाख, सशतय 
अनदुानिापत रू. 8 अबय 2६ करोड 58 लाख 18 हिार, विशेर् अनदुानिापत रू. 57 करोड 52 
लाख 60 हिार र समपरुक अनदुानिापत रू. ६9 करोड 77 लाख, स्थानीर् तहबाट प्रदेश सज र्त 
कोर्मा रािश् ि बाँडर्ाँडबाट (घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क समेत) रू.98 करोड 69 लाख 69 हिार गरी 
िम्मा रकम रु. 34 अबय 2 करोड 28 लाख 58 हिार प्रदेश सजित कोर्मा दाजखला भएको छ। 

 नेपाल सरकारबाट समपरुक अनदुान सशतय अनदुान र विशेर् अनदुानिापत प्राप्त रकममध्रे् खर्य हनु 
नसकी बाँकी रहेको रकम रु २ अिय ३७ करोड १५ लाख ११ हिार वर्ताय गनुयपने देजखन्त्छ। 

 कुल बिेटबाट खर्य र वर्ताय गनुयपने रकम घटाई बाँकी रहने रकम रु. ३ अबय ८९ करोड ६५ लाख 
२६ हिार र्ाल ुआ.ि. २०७७/७८ मा अल्र्ा गररएको छ। 

 नेपालको सांवििान तथा अन्त्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन, २०७४ ले कृवर् आर्मा लाग्न ेकर प्रदेश 
सरकारको एकल अर्िकारको सूर्ीमा समािेश गरेको र सिारी सािन कर, घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क, 

मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र नदीिन्त्र् पदाथयको र्बक्रीबाट प्राप्त शलु्क प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा 
अर्िकारको के्षरको रुपमा उल्लेख गरेको छ।  

 प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अर्िकारको रुपमा रहेको विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर सांकलनलाई 
व्र्िजस्थत गनय क्रमश विज्ञापन कर र्नर्मािली, २०७६ र मनोरञ्जन कर र्नर्मािली, २०७६ स्िीकृत 
भई कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइएको छ । 

 

३. वित्तीर् सांघीर्ता कार्ायन्त्िर्न  

 आर्थयक िर्य २०७६/77 मा वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत रू. ५० करोड सशतय अनदुान िापत रू. 
१ अबय ३८ करोड ९६ लाख समपरुक अनदुानिापत रु १ अबय ५० करोड र विशेर् अनदुानिापत १ 
अबय गरी िम्मा ४ अबय ३८ करोड ९६ लाख विर्नर्ोिन गररएकोमा ४ अबय 32 करोड 14 लाख 97 
हिार र्नकासा गररएको र्थर्ो िनु प्रदेशको कुल बिेटको १२.०५ प्रर्तशत हनु आउँछ। 

 आ.ि. 2076/77 मा विर्नर्ोजित बिेटको सीमार्भर रही स्थानीर् तहहरुको प्रस्तािका आिारमा 
समपूरक अनदुानतर्य  १०० िटा स्थानीर् तहका ३६2 िटा आर्ोिना विशरे् अनदुान तर्य  99 िटा 
स्थानीर् तहका 151 िटा आर्ोिना स्िीकृत गररएको र्थर्ो भने सशतय अनदुानका 109 स्थानीर् तहमा 
519 िटा आर्ोिना छनोट भएका र्थए। 

 आ.ि. २०७६/77 मा स्थानीर् तह वित्त हस्तान्त्तरण अन्त्तगयत समपरुक अनदुानतर्य  रु. १ अबय 45 
करोड 6 लाख 42 हिार, समानीकरण अनदुानतर्य  रु. 50 करोड, विशरे् अनदुानतर्य  रु. 98 करोड 
22 लाख 14 हिार र सशतय अनदुानतर्य  रु. १ अबय गरी िम्मा रु 4 अबय 32 करोड 14 लाख 97 
हिार हस्तान्त्तरण गररएको र्थर्ो। 
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 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा र्स प्रदेशर्भरका स्थानीर् तहको लार्ग वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत 
रु. ६० करोड, सशतय अनदुानिापत रु. २ अिय ४ करोड ५० हिार समपूरक अनदुानिापत रु. १ अिय 
५० करोड र विशेर् अनदुानिापत रु. १ अिय गरी िम्मा रू. ५ अिय १४ करोड ५० हिार विर्नर्ोिन 
गररएको छ। उक्त रकम आ.ि. २०७७/७८ मा प्रदेशको कुल बिेटको १४.१४ प्रर्तशत हनु आउँछ। 

 आर्ोिना तथा कार्यक्रमहरु स्थानीर् तहहरुमार्य त कार्ायन्त्िर्न हुँदा बढी प्रभािकारी हनुे र िनताका 
आिश्र्कताहरुको प्रत्र्क्ष सम्बोिन हनुे अपेक्षाका साथ आर्थयक िर्य 207६/7७ को तलुनामा आ.ि. 
२०७७/७८ मा विर्नर्ोजित स्थानीर् तह अनदुानमा १७.०९ प्रर्तशतले िवृि गररएको र्थर्ो। 

 र्ाल ुआर्थयक िर्यमा स्थानीर् तहमा विर्नर्ोजित बिेटको सीमार्भर रही स्थानीर् तहहरुको प्रस्तािका 
आिारमा समपरुक अनदुानतर्य  १०८ िटा स्थानीर् तहका ४४० िटा आर्ोिना स्िीकृत भई स्थानीर् 
तहहरुमार्य त ्कार्ायन्त्िर्न भएका र्थए। 

 स्थानीर् तहमा वित्त हस्तान्त्तरण अन्त्तगयत आर्थयक िर्य २०७७/०७८ मा समार्नकरण अनदुान, विशरे् 
अनदुान र सशतय अनदुान अन्त्तगयतका आर्ोिनामा रु. ५ अबय ५० करोड ७१ लाख ९२ हिार र्नकासा 
भएको छ, िनु विर्नर्ोजित बिेट रु. ५ अबय १४ करोड ५० हिारको 107.14 प्रर्तशत हनु आउँछ। 

 आ.ि. २०७६/७७ मा समपूरक अनदुानमा स्थानीर् तहमा कार्ायन्त्िर्नमा आएका तर कोर्भड -१९ का 
कारण सम्पन्न हनु नसकेका २९ िटा स्थानीर् तहका ६९ िटा अिरुा आर्ोिनाको काम आ.ि. 
२०७७/७८ मा सम्पन्न गने गरी रू. १४ करोड १४ लाख २५ हिार हस्तान्त्तरण गररएको छ। 

 प्रदेशका सबै गाउँपार्लका/१ नगरपार्लका गरी ७४ िटा स्थानीर् तहमा आ.ि. २०७५/०७६ मा सशतय 
अनदुान अन्त्तगयत बहउुद्देशीर् सभा हल र्नमायण शरुु भई केही रकम लगानी भएका तर कार्य सम्पन्न गनय 
थप रकम आिश्र्क भएका २० िटा स्थानीर् तहमा रू. ९ करोड ३१ लाख ६९ हिार रकम 
हस्तान्त्तरण गररएको छ। 

 

४. अन्त्र् नीर्तगत  कार्यक्रमगत प्रगर्तको वििरण  

 प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा कार्यरत िनशजक्तको क्षमता विकासका लार्ग प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको 
स्थापना गररएको छ। 

 प्रदेश र्निामती सेिा र स्थानीर् सरकारी सेिामा कमयर्ारी पदपूर्तयका लार्ग विर्भन्न सेिा समूहका गरी 
४१ िटा पाठ्यक्रम र्नमायण गररएको छ। 

 प्रदेशको नाम लजुम्बनी र स्थार्ी राििानी राप्ती उपत्र्का (देउखरुी) तोवकएको तथा  राप्ती उपत्र्का 
(देउखरुी) मा राििानी व्र्िस्थापनको काम अगार्ड बढाइएको छ। 

 कानून र्नमायण कार्यको कार्यर्ोिना बनाई कार्ायन्त्िर्नमा लर्गएको छ। 

 प्रदेशका सबै अस्पतालहरुलाई कम्तीमा ५० शैय्र्ामा स्तरोन्नर्त गररएको छ। 

 लजुम्बनी प्रदेशको ब्राजडडङ र पर्यटन प्रिर्द्यन गनय उद्योग, पर्यटन िन तथा िातािरण मन्त्रालर् र 
नेपाल पर्यटन बोडयसँग सम्झौता सम्पन्न भई कार्य आरम्भ भएको छ। 

 कृर्कलाई आइपरेका प्राविर्िक समस्र्ा समािानका लार्ग र्नशलु्क वकसान कल सेन्त्टरको विकास 
गररएको छ। 
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 र्स आ.ि.सम्म ऐन, र्नर्मािली, कार्यविर्िलगार्त १७ िटा  काननु र्नमायण भएका छन।् 

 लजुम्बनी प्रदेशको 20 िरे् दीघयकालीन र्ोिना तिुयमा शरुु गररएको छ। 

 कजम्तमा 50 हिार नागररकलाई प्रदेशमा उपलव्ि रोिगारीमा आिि गरी एकद्वार सूर्ना प्रणालीको 
विकास गने उद्देश्र् अनरुुप लजुम्बनी प्रदेश रोिगार पोटयलको र्नमायण गरी श्रर्मकलाई श्रमििारसँग 
Connect गने काम भएको।  

 प्रदेशको विकासको लार्ग आिश्र्क प्राविर्िक मानि पुिँी र्नमायण गनय विज्ञान, प्रविर्ि, गजणत र 
इजन्त्िर्नर्ररङ्ग (STEM) पररर्ोिना सांर्ालनको लार्ग सांर्ोिकहरुको र्नर्जुक्त गरी कार्यक्रम सरुु 
गररएको। 

 र्स आर्थयक िर्यमा प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा कररि 2३ हिार िना व्र्जक्तले छोटो अिर्िको 
रोिगारी प्राप्त गरेका छन।् उद्योग, िन र पर्यटनको क्षेरमा कररि 2,61,760 कार्य ददनको 
रोिगारी र्सियना भएको छ 

 कृवर्को उत्पादन र उत्दकत्ि िढाउँदै रोिगारी र्सियना गने लक्ष्र्अनरुुप दजक्षण अविकाको र्ब्रगेड र 
वटम्िाली मोडेल तथा भारतको अमूल मोडेल अनसुरण गदै नेपालको कृवर् के्षरमा हररर्ाली मोडलको 
लार्ग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न सम्िन्त्िी अििारणा प्रस्ततु। 

 प्रदेश सरकारका मन्त्रालर् तथा केन्त्रीर् र्नकार्हरुमा िेभसाईटको साझा िेमिकय  तर्ार गरी 
िेभसाईटमा एक रुपता कार्म गररएको छ। 

 र्डजिटल  प्रदेशको कार्यक्रम शरुू भएको । 

 लगानी सम्मेलनको कार्य शरुू भएको । 
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पररच्छेद-१ 
पररर्र् 

१.१ पषृ्ठभरू्म 
प्रदेश आर्थयक कार्यविर्ि ऐन, २०७४ बमोजिम आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्ले बिेट तथा कार्यक्रमको 

अियिावर्यक तथा िावर्यक प्रर्तिेदन साियिर्नक गनुयपने व्र्िस्था रहेको छ। उक्त ऐनमा र्स मन्त्रालर्ले रािस्ि 

खर्य कार्यक्रम सिालन गनय नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुान रकम प्रदेश सरकारको नीर्त तथा बिेटमा 

समािेश भएका कार्यक्रमको कार्ायन्त्िर्न अिस्था लगार्तका विर्र्मा प्रर्तिेदन तर्ार गरी साियिर्नक गनुयपने 

व्र्िस्था भएअनरुुप आ. ि. २०७७/७8 को िावर्यक प्रगर्त प्रर्तिेदन तर्ार गररएको छ। 

प्रस्ततु प्रगर्त वििरणमा सबै मन्त्रालर्/सजर्िालर्को लार्ग आर्थयक िर्य २०७7/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा 

असार मसान्त्तसम्मको खर्य र उपलब्िीहरुको वििरण र प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीर् 

समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपूरक अनदुान, विशेर् अनदुान, रािस्ि बाँडर्ाँड रकमका साथै प्रदेश 

सरकारले स्थानीर् तहलाई उपलब्ि गराएको वित्तीर् समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपूरक अनदुान, विशरे् 

अनदुान, रािस्ि बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकम एिम ् स्थानीर् तहबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त रािस्ि बाँडर्ाँटको 

रकमसमेत समािेश गररएको छ। आर्थयक िर्य 2077/78 को प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कार्यक्रम र िावर्यक 

बिेटले र्निायररत गरेका नीर्त तथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्त्िर्नको अिस्थालाई र्नकार्गत रुपमा छुट्टाछुटै्ट रुपमा 

प्रस्ततु गनुयका साथै र्स प्रदेशअन्त्तगयतका मन्त्रालर् तथा र्नकार्हरुबाट प्राप्त वििरणको आिारमा र्ो प्रर्तिेदन 

तर्ार गररएको छ। 
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पररच्छेद-२ 
प्रदेश सभा सजर्िालर् 

2.1 पररर्र्   
प्रदेश सिालनका लार्ग र्नमायण गररएका दइुय र्नकार्मध्रे् प्रदेशको नीर्त र्नमायण गने र कानून अनसुार प्रदेश 
सिालनको पहरेदारी गने सबैभन्त्दा अग्रणी र्नकार् प्रदेश सभा हो । प्रदेश सभाको र्स्तो अग्रणी भरू्मकालाइय 
अध्र्र्न, अनसुन्त्िान र व्र्िस्थापकीर् सहर्ोग प्रदेश सभा सजर्िालर्ले गने गदयछ । प्रदेश सभाको काम, 
कारिाही सरु्ारू रूपले सिालन तथा व्र्िस्थापन गनय प्रदेश सभा सजर्िालर् गिन भएको  

हो ।  

सांवििानले र्लएका उद्देश्र्हरु हार्सल गनयका लार्ग प्रदेश सभाले वििावर्की सरकार गिन तथा र्नर्न्त्रण िस्ता 
कार्यहरु गदयछ । ती कार्यहरु मर्ायददत रुपमा व्र्िस्थापन गनय सांवििानको िारा १८२ मा सभामखु र 
उपसभामखुको व्र्िस्था गरेको छ । प्रदेश नां. ५ को प्रदेश सभा र्नर्मािली, २०७४ मा विर्भन्न सर्मर्तहरु, 

सांसदीर् दलहरु, प्रमखु सरे्तकहरु, सरे्तकहरु िस्ता सांरर्ना तथा पदहरु रहने व्र्िस्था छ । उजल्लजखत 
सांरर्नाको प्रभािकारी र मर्ायददत रुपमा व्र्िस्थापन गनयका लार्ग कमयर्ारीहरुको आिश्र्कता पने हनुाले प्रदेश 
सभा सजर्िालर् स्थापना भएको हो । प्रदेश सभाका लार्ग आिश्र्क सभा हल, विर्र्गत सर्मर्तहरु, सांसदीर् 
दलका कार्ायलर्हरु र पसु्तकालर् तथा सांिाद केन्त्र िस्ता सांरर्नाहरुको प्रभािकारी र मर्ायददत व्र्िस्थापन गनय 
सजर्िालर्को आिश्र्कता पने हनुाले सांवििानको िारा १९५ ले प्रदेश सभा सजर्िालर् र सजर्िको व्र्िस्था 
गरेको छ । सोही बमोजिम प्रदेश सभा सजर्िालर् सम्बन्त्िी ऐन, २०७५ बनी सजर्िालर्को स्थापना भएको हो 
।सांघीर् सरकारको सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले स्िीकृत गरेको दरबन्त्दी तेररि बमोजिम र्स सजर्िालर्मा 
सजर्िको नेततृ्िमा ३६ िना कमयर्ारीहरु रहन े व्र्िस्था छ ।र्स बाहेक करारमा कार्यरत र माननीर् 
पदार्िकारीहरु तथा सदस्र्ज्र्हुरुका स्िकीर् सजर्िालर्मा कार्यरत कमयर्ारीहरुबाट पर्न सजर्िालर्मा सहर्ोग 
परु्गरहेको छ । 

2.2 कार्यक्षरे 
 नेपालको सांवििानको िारा १९४ ले ददएको अर्िकार प्रर्ोग गरी आफ्नो कार्य सिालन गने, 
 प्रदेशको काम, कारबाही सांघीर् सांरर्ना अनसुार सिालन गने, 
 सांिैिार्नक प्राििान अनसुार प्रदेश सभा मार्य त ऐन कानून र्नमायण गने, नीर्त कार्यक्रम तर् गने, 
 िनताका सरोकारका विर्र्हरूमा छलर्ल गने, 
 प्रदेश सभाको बैिकको सवु्र्िस्था कार्म राख् न र अन्त्र् कामकारिाही र्नर्र्मत एिम ् प्रभािकारी 

बनाउने। 
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 प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका सर्मर्तलाई वििावर्की कार्यमा सहर्ोग गने, 

 प्रदेश सभाको काम कारिाहीलाई र्नर्र्मत, प्रभािकारी र व्र्िजस्थत बनाउन आिश्र्क प्रशासर्नक, आर्थयक 
र भौर्तक व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी कार्य गने, 

 प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका सर्मर्त र सदस्र्लाई आिश्र्क सेिा सवुििा उपलब्ि गराउने, 
 प्रदेश सभाका सर्मर्तको र्नणयर् कार्ायन्त्िर्न सम्बन्त्िमा आिश्र्क कार्य गने, 

 प्रदेश सभाको सूर्ना प्रणालीलाई प्रभािकारी बनाउने, 
 प्रदेशसभामा प्रर्तर्नर्ित्ि गने सांसदीर् दलका कार्यलर्लाई आिश्र्क सेिा सवुििा उपलब्ि गराउन,े 

 सांसदीर् अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िान सम्बन्त्िी कार्य गने, 

 प्रदेश सभा पररसरमा सरुक्षा व्र्िस्थापन गने । 

 
2.3 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त      (रु.हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 228761 151756 66.34 

पुिँीगत 31238 5777 18.49 

िम्मा 259999 157533 60.59 

(स्रोतः प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ायलर् ) 

 

2.4 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण (रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान - - 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान - - 

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) 201952/- 157532/- 
 

(स्रोतः प्रदेश सभा सजर्िालर् ) 

 
२.५ आ.ि.२०७७/०७८ को नीर्त कार्यक्रम र ििेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त 

वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

ििेट 
िक्तव्र्को बुदँा 

नां 
कार्यक्रम 

लक्ष्र् प्रार्प्तको 
विद्यमान अिस्था 
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

ििेट 
िक्तव्र्को बुदँा 

नां 
कार्यक्रम 

लक्ष्र् प्रार्प्तको 
विद्यमान अिस्था 

 

252 

सूर्ना प्रविर्िको प्रर्ोगद्वारा प्रदेश सभाका गर्तविर्िलाई 
नागररकसम्म परु्ायउने, नागररकले सजिलैसांग आफ्ना 
सझुाि ददन पाउने र प्रदेश सभाका गर्तविर्िको 
भरपदो अर्भलेखीकरण गनयका लार्ग आिश्र्क बिेट 
विर्नर्ोिन गररनेछ । 

- 

 

253 
प्रदेश सभाका विर्र्गत सर्मर्तका माध्र्मबाट 
अनगुमन कार्यलाई प्रभािकारी बनाई सशुासन प्रबियन 
गनय बिेटको व्र्िस्था र्मलाइने छ । 

कार्ायन्त्िर्न भएको । 

 

254 

प्रदेश सभाका माननीर् सदस्र्हरुलाई सांसदीर् अभ्र्ास 
र कानून र्नमायणको विर्र्मा विजशष्टीकृत ज्ञान उपलब्ि 
गराउन विर्भन्न अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम सिालन गनयका 
लार्ग बिेट व्र्िस्िथा गरेको छु । प्रदेश सभाका 
कमयर्ारी र मर्ायदापालकहरुको क्षमता अर्भिवृि गनय 
कार्यक्रम सिालन गररनेछ । 

आांजशक कार्ायन्त्िर्न 
भएको । 

(स्रोतः प्रदेश सभा सजर्िालर् ) 

 
2.6 आर्थयक िर्य २०७७/७८ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र समीक्षा  

(रु.हिारमा)      

क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बिेट 

बिेट खर्य 
% 

1. 
प्रदेश सभा र सजर्िालर्का प्राविर्िक, 
अप्राविर्िक कमयर्ारीहरुलाई सरु्ना प्रविर्ि 
सम्बन्त्िी न्त्र् ुभियन ररिेर्सङ्ग तार्लम 

2 75 1 50 % 56 75 % 

2. शभुकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2 100 1 50 % 78 78 % 

3. 
प्रदेश सभाका महत्िपूणय बैिकहरु वट भी 
मा प्रत्र्क्ष प्रसारण गने 

1 144 1 100 % 144 100 % 

4. 
सभा र सर्मर्तहरुको गर्तविर्ि समेट्ने 
रेर्डर्ो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण 

45 0 0 0 % 0 0 % 

5. 
सभा र सर्मर्तहरुको गर्तविर्ि समेट्ने वट 
भी कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण 

1 1000 1 100 % 939 93.9 % 

6. प्रदेश सभा स्थापना ददिस विशेर् कार्यक्रम 1 1000 1 100 % 941 94.1 % 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बिेट 

बिेट खर्य 
% 

7. सभामखु र्निासमा रु्लबारी र्नमायण 1 0 0 0 % 0 0 % 

8. 
प्रदेश सभा विशेर् सर्मर्तका सभापर्त र 
सदस्र्हरुको क्षमता अर्भिवृि कार्यक्रम 

7 0 0 0 % 0 0 % 

9. सांिाद केन्त्रमा विज्ञहरु सांगको अन्त्तवक्रय र्ा 12 300 2 17 % 107 35.7 % 

10. मवहला मगर सांघलाई भिन र्नमायण अनदुान 1 200 1 100 % 200 100 % 

11. 
मास्क, ग्ल्बि, सेर्नटाईिर, र्डसइन्त्रे्ज्टांग 
रसार्न, सगुर टेजस्टङ्ग वकट और्र्ि आदद 
खरीद 

3 800 2 67 % 341 42.6 % 

12. मेर्डकल उपकरण खरीद  4 400 4 100 % 221 55.3 % 

13. 
सभामखु र्निासमा कम्पाउडड लेबर्लङ्ग र 
रोर्लांग कार्य 

1 0 0 0 % 0 0 % 

14. उपसभामखु र्निासमा पावकिं ग सेड र्नमायण 1 0 0 0 % 0 0 % 

15. 
नेकपा सांसदीर् दलको कार्ायलर्मा मरुालर् 
र्नमायण 

1 0 0 0 % 0 0 % 

16. भर् ुयअल कन्त्र्रेन्त्स रुम सेटअप 1 0 0 0 % 0 0 % 

17. नास सेटअप 1 0 0 0 % 0 0 % 

18. र्सर्सवटर्भ सवहतको सर्भयलेन्त्स र्सस्टम  1 0 0 0 % 0 0 % 

19. 
सर्मर्त बैिक कक्षहरुमा अर्डर्ो रेकर्डयङ्ग 
र्सस्टम 

1 0 0 0 % 0 0 % 

20. र्डजिटल नोवटस बोडय 1 0 0 0 % 0 0 % 

21. 
ई-पसु्तकालर् व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी 
सफ्टिेर्र र्नमायण तथा िडान 

1 500 1 100 % 451 90.2 % 

22. 
स्थानीर् िनप्रर्तर्नर्िको अर्भमत र्लने 
सफ्टिेर्र प्रणाली तथा मोबाईल 
एप्लीकेशन र्नमायण 

1 0 0 0 % 0 0 % 

23. ई-लेजिश्लशेन सफ्टिेर्र स्तरोन्नर्त 1 0 0 0 % 0 0 % 

24. क्षमता विकास तार्लम 2 240 2 100 % 173 72.1 % 

25. 
प्रदेश सभा र सजर्िालर्का कमयर्ारीलाई 
प्रविर्ि सम्बन्त्िी ररिेर्सङ्ग तार्लम 

2 0 0 0 % 0 0 % 

 

26. 

प्रदेश सभा र सजर्िालर्का प्राविर्िक, 
अप्राविर्िक कमयर्ारीहरुलाई सरु्ना प्रविर्ि 
सम्बन्त्िी न्त्र् ुभियन ररिेर्सङ्ग तार्लम 

6 0 0 0 % 0 0 % 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बिेट 

बिेट खर्य 
% 

 
 

27. 
स्थानीर् र्नकार् र प्रदेश सभा सजर्िालर्का 
बीर्मा अन्त्तवक्रय र्ा 

2 0 0 0 % 0 0 % 

28. 
सजर्िालर् तथा सांसदीर् सर्मर्त पररसरमा 
रु्लबारी 

1 0 0 0 % 0 0 % 

29. 
सांसदीर् कार्यप्रवक्रर्ा र कार्य पद्घर्तको 
अन्त्तरप्रदेश/सांघीर् अध्र्र्न अनसुन्त्िान र 
अिलोकन कार्यक्रम 

2 800 2 100 % 743 92.9 % 

30. 
प्रदेश सभाले गरेको कार्यको रैमार्सक 
समीक्षा प्रसे र्मट 

4 50 0 0 % 0 0 % 

31. िेनेरेटर सेड र्नमायण 1 0 0 0 % 0 0 % 

32. 
सोलर हाईर्ब्रड र्सस्टम र्र लाईबे्ररी/सांिाद 
केन्त्र 

1 0 0 0 % 0 0 % 

33. टेज्नकल ल्र्ाब सेटअप 1 0 0 0 % 0 0 % 

34. 
कमयर्ारी  तथा पदार्िकारी प्रोर्ाईल तथा 
तलब भत्ता व्र्िस्थापन प्रणाली 

1 0 0 0 % 0 0 % 

35. भिन पावटयशन तथा ममयत 4 0 0 0% 0 0 % 

(स्रोतः प्रदेश सभा सजर्िालर् ) 

 
2.7 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा रािस्ि सांकलनको वििरण                      (रु. हिारमा) 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम  प्रर्तशत 
1. अन्त्र् प्रशासर्नक सेिा शलु्क 14229 - - - 
2. प्रशासर्नक दडड, िररिाना र िर्त 14312 - - - 
3. बेरुि ु15111 - 1,357/574 - 

(स्रोतः प्रदेश सभा सजर्िालर् ) 

 

2.8 आ.ि. २०७७/७८ मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
क) उपलब्िी/महत्िपूणय कार्यको वििरण  
 प्रदेशको नामाकरण तथा स्थार्ी राििानी टुांगो लगाएको । 

 सात िटा वििेर्क पाररत गररएको । 

 प्रदेश सभा अन्त्तगयतका विर्भन्न सांसदीर् सर्मर्तहरुले आरू् मातहतका र्नकार्हरुमा सांसदीर् र्नगरानी अनगुमन गरी 
प्रर्तिेदन तर्ार गरी प्रकाशन गरेको। 
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 प्रदेश सभा स्थापना ददिस २०७7 विविि कार्यक्रमहरु (टेर्लवििन पररसांिाद कार्यक्रम, रेर्डर्ो कार्यक्रम प्रसारण, 
सांघीर्ता कार्ायन्त्िर्नमा प्रदेश सभा विर्र्क अनतवक्रय र्ा कार्यक्रम, साँस्कृर्तक कार्यक्रम, प्रदेशका सबै जिल्लाका 
महत्िपूणय िार्मयक तथा पर्यटकीर् स्थल सवहत प्रदेश सभाको गर्तविर्ि समेटी छार्ाँकन गररएको ितृ्तजर्र उत्पादन 
तथा प्रदशयन तथा मूल समारोह कार्यक्रम) आर्ोिना गरी सम्पन्न गरेको । 

 नर्ाँ िर्यको शभुकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आर्ोिना गरेको । 

 बाग्मर्त, गडडकी, कणायली र सदूुरपजिम प्रदेशको सांसदीर् कार्यप्रकृर्ा र कार्यपिर्तको अन्त्तरप्रदेश 
अध्र्र्न/अनसुन्त्िान तथा अिलोकन भ्रमण सम्पन्न गरेको । 

 साप्तावहक रुपमा टेर्लवििनबाट र्नर्र्मत रुपमा "प्रदेश सभा पररर्ि" कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरेको । 

 पसु्तकालर् सेिा विस्तार तथा व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी विद्यतुीर् प्रणाली र्नमायण तथा िडान गररएको 
 

ख) उल्लेजखत कार्यक्रमले प्रदेश अथयतन्त्रमा परु् र्ाएको र्ोगदान  
 स्थार्ी राििानी तोवकएको स्थानमा आर्थयक वक्रर्ाकलाप बढ्न स्ने । 

 
2.9 र्नष्कर्य 
प्रदेश सभा तथा अन्त्तगयतका सर्मर्तहरुले सम्पादन गने कार्यहरु मर्ायददत ढङ्गले व्र्िस्थापन गरी र्ी कार्यहरुलाई 
प्रशासर्नक र आर्थयक रुपले व्र्िजस्थत गनय प्रदेश सभा सजर्िालर्को सांिैिार्नक व्र्िस्था अनरुुप नै िनमैरी, 
जिम्मेिार, प्रभािशाली र मर्ायददत प्रदेश सभाको स्थापना गने, प्रदेश सभाको कानून र्नमायण र सांसदीर् र्नगरानी 
गने कार्यलाई प्रभािकारी बनाउने उद्देश्र्सवहत अगार्ड बढ्ने कुरामा प्रर्तबि छ । 
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पररच्छेद-३ 
प्रदेश लोक सेिा आर्ोग 

 

3.1 पररर्र्  
नेपालको सांवििानको भाग 23 िारा 244 मा भएको सांिैिार्नक व्र्िस्था एिम ्लजुम्बनी प्रदेशले प्रदेश लोक 
सेिा आर्ोगको गिन, काम, कतयव्र् र अर्िकार सम्बन्त्िमा व्र्िस्था गनय बनकेो ऐन, 2076 को दर्ा 3 
बमोजिम प्रदेश लोक सेिा आर्ोग गिन भई आर्ोगको कार्ायलर् लजुम्बनी प्रदेशको मकुाम : बटुिलमा स्थापना 
भई स र्ालनमा रहेको छ । प्रदेश र्निामती सेिा एिम ् स्थानीर् सरकारी सेिाका विर्भन्त् न सेिा समूहका 
पदहरुमा दक्ष िनशजक्तलाई आकवर्यत गने, परीक्षा सांर्ालन गरी र्सर्ाररस गने सम्मका कार्यमा र्नष्पक्षता कार्म 
गरर िनशजक्त व्र्िस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई सहर्ोग गने उद्देश्र्ले प्रदेश लोक सेिा आर्ोग स्थापना भएको 
हो। 

 
3.2 कार्यक्षरे 
प्रदेश लोक सेिा आर्ोग ऐन २०७६ को दर्ा ७ मा उल्लेख भए बमोजिम र्स आर्ोगको कार्यके्षर देहार् 
बमोजिम रहेका छन ्।  

 प्रदेश र्निामती सेिा र स्थानीर् सरकारी सेिाको पदमा र्नर्जुक्तका लार्ग उपर्कु्त उम्मेदिार छनोट गनय 
परीक्षा स र्ालन गने । 

 प्रदेश प्रहरी सेिा, प्रदेश अन्त्र् सरकारी सेिा र सांगदित सांस्थाको पदमा पदपूर्तयका लार्ग र्लइने र्लजखत 
पररक्षा स र्ालन गने । 

 प्रदेश र्निामती सेिा, अन्त्र् सरकारी सेिा र स्थानीर् सरकारी सेिाका पदमा बढुिा गदाय अपनाउन ुपने 
सामान्त्र् र्सिान्त्तका विर्र्मा परामशय ददने । 

 सांगदित सांस्थाको सेिाका कमयर्ारीहरुको सेिाका शतय सम्बन्त्िी कानून र त्र्स्तो सेिाको पदमा बढुिा िा 
विभागीर् कार्यिाही गदाय अपनाउन ुपने सामान्त्र् र्सिान्त्तको विर्र्मा परामशय ददने ।  

 प्रदेश र्निामती सेिाको शतय सम्बन्त्िी विर्र्मा प्रदेश र्निामती सेिा िा पदमा र्नर्जुक्त, बढुिा र विभागीर् 
कार्यिाही गदाय अपनाउन ुपने र्सिान्त्तको विर्र्मा र प्रदेश सरकारी सेिाको पदमा ६ मवहना भन्त्दा बढी 
समर्का लार्ग र्नर्जुक्त गदाय उम्मेदिारको उपर्कु्तताको विर्र्मा परामशय ददने ।  

 कुनै एक प्रकारको प्रदेश सरकारी सेिाको पदबाट अको प्रकारको प्रदेश सरकारी सेिाको पदमा िा अन्त्र् 
सरकारी सेिाबाट प्रदेश र्निामती सेिामा सरुिा िा बढुिा गदाय िा कुनै प्रदेशको सेिाको पदबाट प्रदेश 
र्निामती सेिाको पदमा सेिा पररितयन िा स्थानान्त्तरण गदाय उम्मेदिारको उपर्कु्तताको विर्र्मा परामशय 
ददने । 

 आर्ोगको परामशय र्लन ुनपने अिस्थाको पदमा बहाल रहेको कमयर्ारीलाइय आर्ोगको परामशय र्लन ुपने 
अिस्थाको पदमा स्थार्ी सरुिा िा बढुिा गनुय पने विर्र्मा र प्रदेश सरकारी सेिाको र स्थानीर् सरकारी 
सेिाका कमयर्ारीलाइय ददइने विभागीर् सिार्को विर्र्मा परामशय ददने । 
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3.3 आर्थयक िर्य २०७७/०७८ मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 
           (रु. हिारमा) 
 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट िावर्यक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 25530.00 17012.235 66.63625 
पुिँीगत 2470.00 2574.115 104.215 
िम्मा 28000.00 19586.350 69.95079 

         

(स्रोतः प्रदेश लोक सेिा आर्ोग) 
 

 

३.4 आ.ि. २०७७/078 को नीर्त कार्यक्रम र बिेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त 
वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्
को  
बुदँा नां. 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्राजप् तको विद्यमान अिस्था 

१२ - कमयर्ारी समार्ोिन पश् र्ात प्रदेश 
सरकारका लार्ग आिश् र्क ररक्त दरिन्त्दीमा 
िनशक्ती पूर्तयका लार्ग आर्ोगले 
सवक्रर्तापूियक कार्य सांर्ालन गने । 

प्रदेश सरकारबाट माग भए बमोजिम ररक्त दरिन्त्दी 
पदपूर्तय प्रकृर्ाका अगार्ड बढाइएको। 

- २३७ प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा आिश्र्क कानून 
तिुयमा गरी प्रदेश लोक सेिा आर्ोग मार्य त 
िनशजक्त भनाय प्रकृर्ा शरुु गररनेछ । 

प्रदेश लोक सेिा आर्ोग सांर्ालनका लार्ग आिश्र्क 
कानून तिुयमा गररसकेको साथै प्रदेश सरकारबाट 
माग भएबमोजिम प्रदेश र्निामती सेिा अन्त्तगयतका 
स्िास््र् र इजन्त्िर्नर्ररङ्ग सेिाका विर्भन्त् न ११५ 
पदहरु मध्रे् 96 पदहरुमा विज्ञापन प्रकाजशत गरी 
कार्य प्रवक्रर्ा अगार्ड बढेको छ ।  

 
 
3.5 आर्थयक िर्य २०७७/078 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र समीक्षा  (रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

१ र्र्नयर्र तथा वर््र्सय 46 700 46 100 694.44 99.21 

२ सिारी सािन खररद 3 270 3 100 235.11 87.08 

३ मेर्सनरी औिार १२ 1500 १२ 100 1644.56 109.64 

४ र्नर्मयत साियनजिक सम्पर्तको 1 500 1 100 8.58 1.72 
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ममयत सम्भार खर्य 
५ परपर्रका छपाइ तथा 

सरु्ना प्रकाशन खर्य 
5 300 5 45 104.31 34.77 

६ सरु्ना प्रणाली तथा 
सफ्टिर्र र्नमायण खर्य 

2 500 1 50 107.4 21.48 

७ पाठ्यक्रम र्नमायण एिम ्
पररमाियनका कार्यहरु 

५६ 1400 45 75 828.3 59.16 

८ बलेुवटन तथा ब्रोसर तथा 
पसु्तक प्रकाशन 

५ 500 ५ 100 497.2 99.44 

९ र्नर्म कानून तिुयमा तथा 
अद्यािर्िक सम्बजन्त्ि कार्य 

५ 400 1 20 48 12.00 

१० पाठ्यक्रम सम्बजन्त्ि 
कमयर्ारीहरुको सक्षमता 
मापन सम्बजन्त्ि प्रिियनात्मक 
कार्यक्रम 

8 1000 6 80 581.46 58.15 

११ पाररश्रर्मक दररेट 2076 
बमोजिमका परीक्षा सांर्ालन 
सम्बजन्त्ि खर्यहरु 

- 3700 - - 2260.84 61.10 

१२ भ्रमण खर्य कमयर्ारी 50 400 50 100 398.76 99.69 

१३ घरभाडा 12 ३६० 12 100 360 100.00 

(स्रोत: प्रदेश लोक सेिा आर्ोग) 
 
3.6 आर्थयक िर्य 2077/078 मा रािश् ि सांकलनको वििरण 
                                (रु. हिारमा) 
 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप् त रकम प्रर्तशत 
१ परीक्षा दस्तरु 12270.9 12270.9 100 

                              

(स्रोतः प्रदेश लोक सेिा आर्ोग) 
 

3.7 आ.ि. २०७७/078 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु: 
 आर्ोगले आफ्नो काम, कतयव्र् र अर्िकार तथा कार्य प्रकृर्ा एिम ् भािी कार्यददशा र कमयर्ारी 

व्र्िस्थापन सम्बजन्त्ि अन्त्तवक्रर्ात्मक कार्यक्रम प्रदेश र्भरका अघायखाँर्ी, गलु्मी, दाङ, प्रू्िान, रुकुम र 
रोल्पा गरी 6 जिल्लाका स्थानीर् तहहरुमा सांर्ालन गरेको । 

 आर्ोगको प्रथम िावर्यक प्रर्तिेदन मानर्नर् प्रदेश प्रमखु समक्ष पेश गरेको । 
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 प्रदेश लोक सेिा आर्ोग (कार्य सांर्ालन) र्नदेजशका, 2077 र्नमायण गरेको । 

 आर्ोगले आफ्नो कार्यसम्पादनको लार्ग विज्ञहरुको रोष्टर तर्ार पारेको । 

 आर्ोगले प्रदेश र्निामती र स्थानीर् सरकारी सेिामा कमयर्ारी पदपूर्तयका लार्ग विर्भन्न सेिा समूहका गरी 
43 िटा पाठ्यक्रम र्नमायण गररसकेको र बाँकी अन्त्र् पाठ्यक्रमहरु र्नमायणको र्रणमा रहेको । 

 प्रदेश सरकारबाट माग भएको प्रदेश र्निामती सेिा अन्त्तगयतका स्िास््र् र इजन्त्िर्नर्ररङ्ग सेिाका विर्भन्त् न 
115 पदहरु मध्रे् 96 पदहरुमा विज्ञापन प्रकाजशत गरेको । 

 प्रदेश र्निामती सेिा र स्थानीर् सरकारी सेिाका सहार्क र्ौथो देजख निौं तह सम्मका पदहरुमा विज्ञापन 
प्रकाजशत गने कार्यतार्लका र्नमायण भएको । 

 प्रदेश सरकारबाट माग भएको िखत कमयर्ारी पदपूर्तयको प्रवक्रर्ा प्रारम्भ गने गरी आर्ोगले तर्ारी 
गरररहेको । 

 आर्ोगले सांर्ालन गने परीक्षाको विज्ञापन Online बाटै दरखास्त ददने प्रर्ोिन तथा आर्ोगका अर्भलेखलाई 
Digitalized गने उद्देश्र्ले आर्ोगको िेिसाइट स्तरउन्त् नतीको कार्य भइरहेको । 

 आर्ोगमा कार्यरत कमयर्ारीहरुको क्षमता अर्भिृवि सम्बन्त्िी 1 िटा अर्भमखुीकरण कार्यक्रम सांर्ालन 
गरेको । 

 प्रदेश मन्त्रालर्हरु, सजर्िालर्, आर्ोग तथा कार्ायलर्हरु सँग िनशजक्तको अिस्थाबारे छलर्ल 
गररएको। 

 आर्ोगबाट सांर्ार्लत हनुे परीक्षाको प्रर्ोिनका लार्ग Digital Duplicator मेर्सन खररद गररएको । 

 परीक्षा सांर्ालन तथा व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा स्िास््र् सरुक्षा मापदडड, 2077 र्नमायण गरेको ।  

 
3.8 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाइय  

 सांजघर् तथा प्रदेश र्निामती सेिा ऐन तथा र्नर्महरु र्नमायण हनु िाँकी रहेको हुँदा आर्ोगले प्रकाजशत 
गरेको कार्यतार्लका बमोजिम पदपूर्तयको काम गनय कदिनाइ भइरहेको । 

 आर्ोगबाट परीक्षा स र्ालन गनयका लार्ग सो अनकूुलको भिन अभाि रहेको । 

 प्रदेश र स्थानीर् सरकारबाट माग भए बमोजिम पदपूर्तयका कार्य अगार्ड बढाउन पर्ायप् त 
िनशजक्तको कमी रहेको ।  

 
3.9 समस्र्ा समािानका लार्ग र्ार्लएका कदमहरु 

 प्रदेश र्निामती कमयर्ारी ऐन र्नमायण कार्यमा तदारुकता गररददन सम्बजन्त्ित र्नकार्सँग अनरुोि 
गररएको । 
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 आर्ोगबाट प्रकाजशत कार्यतार्लका बमोजिम ररक्त दरिन्त्दीमा माग गरर पिाउनका लार्ग प्रकृर्ा 
अगार्ड बढाइएको । 

 आर्ोगको सांगिन सांरर्ना स्िीकृर्तका लार्ग प्रदेश सरकार समक्ष पेश गररएको । 

 प्राप्त बिेट बमोजिमको सिारी सािन तथा मेर्सनरी सािन समेतका पिुायिारको व्र्िस्थाका लार्ग 
काम भइरहेको  

 प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहसँग अन्त्तरवक्रर्ा गोष्ठीको माध्र्मबाट प्रदेश तथा स्थानीर् स्तरमा 
कमयर्ारी व्र्िस्थापन तथा आर्ोगको कार्य प्रकृर्ा सम्िन्त्िमा िानकारी गराउने, छलर्ल गने र 
सझुाि र्लने ददने काम भइरहेको । 

 
3.10 अन्त्र्/विविि (आगामी कार्य ददशा) 

 आर्ोगलाई आिश्र्क िनशजक्त र भौर्तक सािन श्रोतको समजुर्त प्रिन्त्ि गने, 
 विर्भन्त् न सेिा/समूहको पदमा आिश् र्क पने पाठ्यक्रमहरुको तिुयमा तथा अद्यािर्िक गने, 
 आर्ोगबाट र्लइने परीक्षालाई प्रभािकारी बनाउन विज्ञ समूहको सूर्ी (रोष् टर) बनाउने कार्यलाइय 

र्नरन्त्तरता ददने, 
 आर्ोगले प्रकाजशत गरेको कार्यतार्लका बमोजिम परीक्षा सांर्ालन गने, 
 बिारमा उपलब्ि दक्ष िनशजक्तलाई लोक सेिा आर्ोगको परीक्षामा आकवर्यत गने, 
 लोक सेिाका मलुभतू मान्त्र्ता र्ोग्र्ता प्रणाली, र्नष्र्क्षता र स्िच्छतालाई सदुृढ र विश् िसनीर् 

बनाउने, 
 र्सु्त, दरुुस्त, गणुस्तरीर् सेिा प्रिाहका लार्ग सक्षम र उच्र् र्ररर भएका िनशजक्त छनौट गदाय 

प्रदेश सरकार र प्रदेश र्भरका स्थानीर् सरकारलाई सशुासनका लार्ग सहर्ोग गदै प्रदेश सरकारको 
सोर् “समिृ प्रदेश, खसुी िनता ” लाई साकार बनाउन र्नरन्त्तर प्रर्त् नशील रहने । 

 
3.11 र्नष् कर्य 

नेपालको सांवििानमा उल्लेजखत एिम ्ऐनमा भएको व्र्िस्था बमोजिम लजुम्बनी प्रदेश र र्स अन्त्तगयतका 
स्थानीर् तहमा आिश्र्क िनशजक्त भनाय गदाय दक्ष िनशज् तलाई आकर्यण गरी र्नष्पक्षता एिम ्र्ोग्र्ता 
प्रणाली अनरुुप िैज्ञार्नक रुपमा परीक्षा सांर्ालन देजख र्सर्ाररस सम्मका कार्यमा नविन सोर् सवहत 
आर्ोगका काम कारिाहीमा प्रभािकाररता ल्र्ाउन आर्ोग सदैि प्रर्त् नशील रहेको र आगामी ददनमा 
प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आर्ोगले प्रकाजशत गने कार्यतार्लका बमोजिम ररक्त दरिन्त्दी पदपूर्तयका 
कार्यमा आर्ोग केजन्त्रत रहने छ । आर्ोगका लार्ग र्ावहने ऐन, र्नर्मािली,  र्नदेजशका, आर्ारसांवहता 
र्नमायण भइसकेको,  विज्ञहरुको रोष्टर तर्ार गररसकेको,  प्रदेश सरकार र मन्त्रालर्हरु र कार्ायलर्हरु 
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एिम ् स्थानीर् तहहरुसँग अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम सांर्ालन गरेको,  पाठ्यक्रम र्नमायण र शैजक्षक र्ोग्र्ता 
र्निायरण गररसकेको, िेिसाइट स्तरोन्त् नर्त गने कार्य प्रकृर्ा अगार्ड बढेको, आर्ोगको िलेुवटन र ब्रोसर 
प्रकाशन गने,  पाठ्यक्रम र्नमायण गने र माग बमोजिम पदपूर्तयका लार्ग परीक्षाहरु सिालन गनय पूिायिार 
तर्ार गने काम आर्ोगले गरररहेको छ । अत: आर्ोग आगामी ददनमा कमयर्ारी भनाय प्रकृर्ाका लार्ग 
सम्बजन्त्ित र्नकार्सँगको परामशयमा अगार्ड बवढरहेको हुदँा गणुस्तरीर् सेिा प्रिाहका लार्ग सक्षम र उच्र् 
नैर्तक र्ररर भएका िनशजक्त छनौट गरी प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहलाई र्सर्ाररस गने साथै प्रदेशमा 
सशुासन प्रिियनको कार्यमा सहर्ोग परु् र्ाइय प्रदेश सरकारले अगार्ड सारेको “समिृ प्रदेशःखसुी िनता” को 
नारालाई साथयक बनाउन आर्ोग प्रर्तबि रहेको छ ।  
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पररच्छेद-४ 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कार्ायलर् 

4.1 पररर्र्ः 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कार्ायलर् प्रदेशको कार्यकाररणी अर्िकारको प्रर्ोग र प्रदेशर्भरको शासन 
व्र्िस्थाको सामान्त्र् र्नदेशन, र्नर्न्त्रण र सिालन गनय स्थावपत प्रदेशको प्रमखु र्नकार् हो । प्रदेश सरकार 
(कार्यविभािन) र्नर्मािली,2078 अनसुार प्रदेशमा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कार्यलार्का अर्तररक्त आि 
िटा मन्त्रालर् रहने व्र्िस्था छ । माननीर् मखु्र्मन्त्रीको मातहत रहने र्स कार्ायलर्मा रािपरावित विजशष्ट 
शे्रणीका प्रमखु सजर्ि प्रशासकीर् प्रमखुको रुपमा रहने व्र्िस्था छ । 

 

4.२ कार्यक्षरेः प्रदेश सरकार (कार्यविभािन) र्नर्मािली, 2078 अनसुार 

1  प्रदेश मजन्त्रपररर्द् तथा मखु्र्मन्त्रीको कार्ायलर् सम्िन्त्िी 

2  प्रदेश र्भरको शासन व्र्िस्थाको सामान्त्र् र्नदेशन, र्नर्न्त्रण र सिालन 

3  प्रदेश सरकारको कार्यविभािन तथा कार्यसिालन 

4  प्रदेश सरकारको नीर्त तिुयमा, स्िीकृर्त, कार्ायन्त्िर्न, अनगुमन र मूल्र्ािन 

5  प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र्नर्मािली तिुयमा र कार्ायन्त्िर्न 

6  प्रदेश मन्त्रालर्हरुको कार्यको समन्त्िर्, सपुरीिेक्षण, अनगुमन तथा मलु्र्ािन र र्नर्न्त्रण 

7  प्रदेश मजन्त्रपररर्द्का र्नणयर्को कार्ायन्त्िर्न र अनगुमन 

8  प्रदेश मजन्त्रपररर्द् मा पेश हनुे र्नर्म र आदेशको तिुयमा, स्िीकृर्त तथा प्रमाणीकरण 

9  प्रदेशर्भरको रािनीर्तक, आर्थयक, सामाजिक, शाजन्त्त सवु्र्िस्था एिम ् प्रशासर्नक गर्तविर्िहरुको 
अद्यािर्िक िानकारी र सम्बोिन 

10  मानिअर्िकारको सांरक्षण र प्रिियन 

11  सशुासन, भ्रष्टार्ार र्नर्न्त्रण र प्रशासन सिुार 

12  सांिैिार्नक र्नकार् तथा आर्ोग, प्रदेश लोक सेिा आर्ोग र अन्त्र् सांघीर् तथा प्रादेजशक आर्ोगसांगको 
सम्पकय  र समन्त्िर् 

13  सांघीर् सरकारको स्िीकृर्त बमोजिम दद्वपक्षीर् िा बहपुक्षीर् स्तरमा भएका सजन्त्ि, सम्झौता िासहमर्त 
कार्ायन्त्िर्न 
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14  प्रदेश प्रमखुको र्नदेशन कार्ायन्त्िर्न र प्रर्तिेदन 

15  अन्त्तरप्रदेश पररर्द र सांघ तथा अन्त्र् प्रदेश र स्थानीर् तहसांगको समन्त्िर् र अन्त्तरसम्िन्त्ि 

16  प्रदेशस्तरका आर्ोग तथा र्नकार्हरुको गिन एिम ्सिालन र पदार्िकारीहरुको र्नर्जुक्त एिम ्सेिा, 
सवुििा सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तिुयमा र कार्ायन्त्िर्न 

17  र्निायर्न कार्यमा सहर्ोग र समन्त्िर् 

18  प्रदेशस्तरीर् मानि सांशािन विकास र्ोिना तिुयमा र कार्ायन्त्िर्न 

19  प्रदेशर्निामती सेिा र अन्त्र् प्रदेश सरकारी सेिा सिालन सम्बन्त्िी नीर्त,कानून तथा मापदडड तिुयमा एिम ्
कार्ायन्त्िर्न र अर्भलेख व्र्िस्थापन 

20  प्रदेशस्तरका सरकारी र्नकार्को सांगिन तथा व्र्िस्थापन सभेक्षण र व्र्िस्थापन परीक्षण 

21  प्रदेशस्तरीर् तार्लम नीर्त तथा मापदडड र्निायरण र स्तरीकरण तथा रावष्ट्रर् र प्रदेशस्तरका तार्लम 
केन्त्रसँगको सम्पकय  एिम ्समन्त्िर् 

22  प्रदेशस्तरमा साियिर्नक सेिा वितरणको न्त्रू्नतम मापदडड र्निायरण  

23  गाउँपार्लका र नगरपार्लकाको कमयर्ारी र कार्ायलर्को व्र्िस्था सम्बन्त्िी कानून तिुयमा 

24  प्रदेशको अर्िकारक्षेरर्भर परर अन्त्र् कुनै मन्त्रालर्को कार्यवििरणमा नपरेको विर्र् 

 
4.3 आर्थयक िर्य २०७7/७8 मा विर्नर्ोजित ििेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त  

( रु. हिारमा  ) 

स्रोतः प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ायलर् 

4.४ समपयण पछार्डको र्स कार्ायलर्को मार बिेट तथा वित्तीर् प्रगर्त  
(रु.हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 511323 167961 32.85 
पुिँीगत 63200 38486 60.90 

िम्मा 574523 206447 35.93 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 273453 96818.067 35.40 
पुिँीगत 13350 12019.208 90.03 

िम्मा 286803 108837.275 37.94 
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४.५ आर्थयक िर्य २०७7/७8 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण      (रु. हिारमा) 

 क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम (समपयण पर्छ) खर्य रकम 
१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 
२ नेपाल सरकार सशतय अनदुान 175630 9160.76 
३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान - - 
४ नेपाल सरकार विशेर् अनदुान - - 
५ प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) 111173 99676.52 

 
 
4.6 कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्को  

बुदँा नां. 
नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

२४ 216 

प्रदेशको नाम र राििानी टुांगो लगाई प्रदेश 
राििानीको गरुूर्ोिना तर्ार गररनेछ । 
प्रदेशको मौर्लकता झल्कन ेगरी प्रदेश सभा 
भिन र्नमायण कार्य अजघ बढाइनेछ ।  

 

प्रदेशको स्थार्ी राििानी राप्ती 
उपत्र्का(देउखरुी) र नाम लजुम्बनी 
प्रदेश नामाकरण, प्रदेश सभाबाट 
सम्पन्न भएको छ । 

राििानी तोवकएको स्थानमा 
आिश्र्क िग्गा प्रार्प्त, गरुुर्ोिना 
र्नमायण र अत्र्ािश्र्क सांरर्नाको 
र्नमायणका लार्ग राप्ती गाउँपार्लका र 
मौरीघाटमा पूिायिार विकास 
प्रार्िकरणको कार्ायलर् स्थापना 
गररएको छ । 

राििानी व्र्िस्थापन कार्ायलर्, शहरी 
विकास तथा भिन मन्त्रालर्ले स्थार्ी 
राििानीबाटै कार्यसम्पादन सरुु 
गररसकेका छन।् 

प्रदेश सभा भिन र्नमायण कार्य सरुु 
भैसकेको छ। 

   (स्रोतःआन्त्तररक प्रशासन शाखा) 
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२६  

सांघीर्ता कार्ायन्त्िर्नका सन्त्दभयमा अवहलेसम्म 
भएका उपलव्िी र कमिोरीको समीक्षा गरी 
सांघीर्तालाई प्रभािकारी शासन प्रणालीको 
रुपमा विकास गनय प्रदेश सरकारको 
भरू्मकालाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ । 
केन्त्र, प्रदेश र स्थानीर् तहबीर् सहकार्य र 
समन्त्िर्को बर्लर्ो आिार तर्ार गररनेछ । 
सांघीर् सरकारसांगको सांर्ोिनमा सांघीर्ता 
कार्ायन्त्िनमा देजखएका समस्र्ा समािान 
गररनेछ। 

सांघीर्ता कार्ायन्त्िर्नको लार्ग र्स 
प्रदेशमा हालसम्म 62 िटा ऐनहरु 
बनाइएको, 176 िटा प्रदेश 
अन्त्तगयतका कार्ायलर्को स्थापना र 
सांर्ालन भइरहेको छ । साथै प्रदेश 
र स्थानीर् तहबीर्को अन्त्तरसम्बन्त्ि, 
समन्त्िर् र पारस्पररक सहर्ोगका 
लार्ग र्ौथो प्रदेश समन्त्िर् पररर्द्को 
4 िटा बैिकहरु सम्पन्न भई र्नणयर् 
कार्ायन्त्िर्न भइरहेको छ । 

२७  

समार्ोिन कार्य सम्पन्न भएसँगै प्रदेशको 
विकास व्र्िस्थापन र शासकीर् प्रिन्त्िमा 
प्रभािकाररता ल्र्ाउने गरी आिश्र्क 
सांरर्नागत पनुगयिन र सिुारको काम अजघ 
िढाइनछे।त्र्सका लार्ग विज्ञहरु सजम्मर्लत 
एक कार्यदल गिन गररनेछ । 

प्रदेशको विकास व्र्िस्थापन र 
शासकीर् प्रबन्त्िमा प्रभािकाररता 
ल्र्ाउने गरी प्रदेश स्तरीर् अस्थार्ी 
सांगिन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण 
सर्मर्त गिन भई सिालनमा छ । 
स्थार्ी सांगिन तथा व्र्िस्थापन 
सिेक्षणका लार्ग आिश्र्क प्रकृर्ा 
अगार्ड बढाइसवकएको छ । 

१५४ 237 

आगामी आर्थयक िर्यमा प्रदेश सरकारी सेिा 
तथा स्थानीर् सेिासम्बन्त्िी कानून तिुयमा 
गरी प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा प्रदेश लोक 
सेिा आर्ोगमार्य त िनशजक्त भनाय प्रवक्रर्ा 
सरुु गररनेछ ।  

 प्रदेश र्निामती सेिा ऐनको 
प्रारजम्भक खाका तर्ार भएको 
छ । 

 कमयर्ारी भनाय प्रकृर्ा प्रदेश 
लोक सेिा आर्ोगबाट शरुु 
भैसकेको र िावर्यक 
कार्यतार्लका समेत प्रकाजशत 
भएको छ । 
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१५५ 49 

आर्थयक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न व्र्जक्त 
र घरपररिारहरुको िीिनस्तरमा सिुार गरी 
गररबी र्निारण गने उद्देश्र्का साथ सांर्ार्लत 
"मखु्र्मन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोिगार 
कार्यक्रम" लाई र्स प्रदेशका सबै स्थानीर् 
तहमा आिश्र्क पररमाियनसवहत विस्तार 
गररनेछ । र्स कार्यक्रमको सांर्ालनबाट 
आर्आियन, प्रविर्ि हस्तान्त्तरण र 
सीपविकासका माध्र्मबाट रोिगारी र्सियना 
भई गरीबी र्निारणमा टेिा पगु्नेछ । र्स 
कार्यक्रमलाई थप विर्र्क्षेरका कार्यक्रम र 
स्थानीर् तहहरुसँगको सहकार्यका आिारमा 
प्रभािकारी रुपमा सांर्ालन गररनेछ । 

 मखु्र्मन्त्री ग्रार्मण विकास 
तथा रोिगार कार्यक्रम १०९ 
िटै स्थानीर् तहहरुमा 
विस्तार गररएको छ । 

 कार्यक्रम सहिकताय छनौट 
गरी तार्लम पिात 
कार्यक्षेरमा खटाइएको छ 

 सबै स्थानीर् तहहरुमा 
कार्यक्रम छनौट गरी 
कार्ायन्त्िर्नको र्रणमा रहेको 
छ । 

 मखु्र्मन्त्री ग्रामीण विकास 
तथा रोिगार कार्यक्रम 
अनगुमन तथा मूल्र्ािन 
कार्यविर्ि, 2077 
कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइएको छ। 

 आ.ि. 2077/78 मा कुल 
1308 िटा कार्यक्रम 
स्िीकृत भएकोमा 1198 
िटा कार्यक्रम सम्पन्न भई 
कुल भौर्तक प्रगर्त 
91.60% गररएको। 

१५६ 234, 
241 

प्रदेश सरकारिाट प्रिाह गररने सेिालाई 
पारदशी, ििार्देही र िनमूखी बनाउनकुा 
साथै विकास र्नमायण कार्यमा वित्तीर् 
अनशुासन तथा ििार्देवहता कार्म गनय 
र्मतबव्र्वर्ता, कार्यकुशलता र 
कार्यसम्पादनस्तरलाई मानकका रुपमा र्लई 
सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाइनेछ । 

प्रदेश सरकारबाट प्रिाह गररने 
सेिालाई पारदशी, ििार्देही र 
िनमखुी बनाउने उद्देश्र्ले प्रदेश 
सशुासन ऐन,2076 तथा प्रदेश 
सशुासन र्नर्मािली, 2077 पाररत 
भई कार्ायन्त्िर्नमा रहेका छन ्।  

प्रदेश सशुासन ऐन, 2076 को दर्ा 
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सरकारिाट सम्पाददत वक्रर्ाकलाप र खर्य 
प्रवक्रर्ा पारदशी बनाइनेछ । 

४८ सँग सम्बजन्त्ित बावर्यक प्रर्तिेदन 
प्रकाशन गररएको। 

सेिाग्राही सन्त्तषु्टी सिेक्षण कार्य सम्पन्न 
गररएको। 

१५७ 241, 
237  

प्रदेश तथा स्थानीर् तहका कमयर्ारीको 
ज्ञान, सीप र क्षमता अर्भिृविका लार्ग 
एकीकृत प्रजशक्षण केन्त्रको स्थापना गरी 
सांर्ालनमा ल्र्ाइनेछ । सेिा प्रिेश गने 
सम्पूणय कमयर्ारीहरुलाई सेिा प्रिेश र 
सेिाकालीन तार्लम अर्निार्य गररनेछ । 
प्रदेशमा मानि सांसािन विकासका लार्ग 
मानि सांसािन विकास नीर्त तिुयमा 
गररनेछ। 

 प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको 
गिन गरी कार्यसम्पादन सरुु 
भईसकेको छ । 

 प्रर्तष्ठानले विर्भन्न तार्लम 
तथा प्रजशक्षण सम्पन्न गरेको 
छ। 

 प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान ऐन 
तथा र्नर्मािली तर्ारीको 
प्रवक्रर्मा रहेको। 

१५८ 230 

“समिृ प्रदेश, खसुी िनता” को प्रदेशको 
दीघयकालीन सोर् हार्सल गनय 
राष्ट्रसेिकहरुलाई कामप्रर्त तत्पर र 
सेिाभािसवहत समर्मै कार्यसम्पादन गनय 
उत्प्ररेरत र प्रोत्साहन गने कार्यक्रमहरु 
सांर्ालन गररनछे । 

प्रदेशिाट प्रिाह हनुे सेिालाई सरल, 
सहि तथा नर्तिाउन्त्मूख बनाउनको 
लार्ग नर्तिामा आिाररत कार्य सम्पादन 
प्रणालीको अिलम्िन गररनछे । उच्र् 
पदमा कार्यरत कमयर्ारीहरु एिम ् िुला 
आर्ोिना प्रमखुसँग कार्यसम्पादन 
सांम्झौता गरी करारका शतयहरुलाई 
कार्यसम्पादन मूल्र्ािनको आिार 
बनाइनेछ।कार्यसम्पादन मूल्र्ािनलाई 
िस्तरु्नष्ठ र प्रभािकारी बनाई सेिा प्रिाह 

लामो तथा छोटो अिर्िका तार्लम 
कार्यक्रमहरु सिालनका लार्ग प्रदेश 
प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको स्थापना र 
आिश्र्क बिेट विर्नर्ोिन गरी 
कार्यसम्पादन भएको छ । 

कमयर्ारीहरुलाई अन्त्र् प्रदेशहरुको 
भौगोर्लक अिस्था एिम ्
कार्यसम्पादनका विर्र्मा अनभुि 
ददलाउन ेउद्देश्र्ले अन्त्तर प्रदेश भ्रमण 
कार्यक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

कमयर्ारीहरुको क्षमता विकासका 
लार्ग विर्भन्न तार्लमहरु सम्पन्न 
गररएको। 
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र कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभािकारी 
बनाइनेछ । 

१६० 231 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहहरुिाट र्नर्मयत 
कानूनहरुमा एकरुपता, सामन्त्िस्र्ता र 
अन्त्तरसम्बन्त्ि कार्म गनय स्थानीर् तहहरुले 
तिुयमा गने कानूनहरुको सांकलन, एकीकृत 
अर्भलेखािन र विश्लरे्ण गरी कानून 
र्नमायणमा एकरुपता र तहगत अन्त्तरसम्बन्त्ि 
कार्म गररनेछ । स्थानीर् तहहरुको 
कानून र्नमायणमा क्षमता र दक्षता अर्भिृवि 
गने कार्यक्रमहरु सांर्ालन गररनेछ । 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहहरुबाट 
र्नर्मयत कानूनहरुमा एकरुपता, 
सामञ्जस्र्ता र अन्त्तरसम्बन्त्ि कार्म 
गनय स्थानीर् तहले बनाउने 
कानूनहरूका लार्ग 
गाउँसभा/नगरसभाको कानून र्नमायण 
प्रवक्रर्ा सम्बन्त्िी ऐन,2075 र्नमायण 
भई कार्ायन्त्िर्नमा रहेको छ । साथै 
स्थानीर् तहको कानून नमायणमा 
क्षमता र दक्षता अर्भिृवि गनय क्षमता 
अर्भिृवि र अर्भमखुीकरणका 
कार्यक्रमहरू तर् गरी कार्ायन्त्िर्न 
गररएको छ । 

१६१ 239 

प्रदेश सरकारको काम कारिाहीमा सशुासन 
कार्म गने कार्यलाई विशरे् प्राथर्मकताका 
साथ लाग ु गररनछे । प्रदेश सरकारका 
कामकारिाही र गर्तविर्िबारे नागररकलाई 
ससूुजर्त गनय “िनतासँग प्रदेश सरकार” 
कार्यक्रम सांर्ालन गररनेछ । भ्रष्ट्रार्ारविरुि 
शून्त्र् सहनजशलताको नीर्त अबलम्बन 
गररनेछ ।  

 प्रदेश सशुासन ऐन,२०७६ ले 
ददएको अर्िकार प्रर्ोग गरी 
प्रदेश सरकारले सशुासन 
र्नर्मािली, २०७७ बनाई 
कार्ायन्त्िर्नमा रहेको छ । 

 सशुासन सम्बन्त्िी िावर्यक 
प्रर्तिेदन प्रकाशन गररएको 
छ। 

१६२  

प्रदेशमा त्र्ािका लार्ग अन्त्र् 
र्नकार्हरुसँग आजश्रत हनुपुने अिस्थाको 
अन्त्त्र् गदै सहि उपलब्िता र त्र्ाि 
व्र्िस्थापनका लार्ग प्रदेशस्तरमा सांरर्नागत 
व्र्िस्था गररनेछ । प्रदेशका लार्ग 
आिश्र्क सबै विर्र् के्षरगत त्र्ािहरु 
तहगत समन्त्िर् गरी व्र्िजस्थत रुपमा 

 प्रदेश त्र्ाि ऐन,२०७५ 
पाररत भएको। र्स ऐनले 
पररकल्पना गरे बमोजिम 
सांस्थागत सांरर्ना स्थापना 
गने क्रममा रहेको छ । 
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िक्तव्र्को  

बुदँा नां. 
नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

सांकलन र अर्भलेख गररनछे । 

१६३ 263 
जिल्ला समन्त्िर् सर्मर्तलाई स्थानीर् तहको 
कार्यसम्पादनस्तरको समन्त्िर् र अनगुमन 
गने ईकाइको रुपमा विकास गररनेछ । 

जिल्ला समन्त्िर् सर्मर्तलाई 
स्थानीर् तहको 
कार्यसम्पादनस्तरको समन्त्िर् 
र अनगुमनका लार्ग 
प्रदेशबाट आिश्र्क बिेट 
उपलब्ि गररएको छ । 

 232 

सामाजिक कुरीर्त, घरेल ु वहांसालगार्त 
समािमा रहेका विसंांगर्त एिम ् विकृर्त 
रोकथाम र न्त्रू्नीकरण गररनेछ । साथै, 
स्थानीर् न्त्र्ावर्क सर्मर्तको क्षमता विकास 
गनय आिश्र्क तार्लम सिालन गररनछे। 

स्थानीर् तहमा उपाध्र्क्ष तथा 
उपप्रमखुको सांर्ोिकत्िमा 
गदित स्थानीर् न्त्र्ावर्क 
सर्मर्तहरूको क्षमता 
विकासका लार्ग 
अर्भमखुीकरण कार्यक्रम तर् 
गरी कार्ायन्त्िर्नमा रहेका 
छन ्। 

 233 

स्थानीर् तहको कानून तिुयमा र न्त्र्ावर्क 
सर्मर्तको कार्य सम्पादनमा सहर्ोग गनय 
कानूनी िनशजक्तको आिश्र्कता रहेको हुदँा 
कानून विर्र्मा स्नातक गरेका विद्याथीलाई 
केही समर्का लार्ग ईन्त्टनयको रूपमा 
स्थानीर् तहहरूमा काम गने गरी प्रबन्त्ि 
र्मलाइनेछ। 

कानूनमा स्नातक गरेका १२ 
िना विद्याथीलाई कानूनी 
ईन्त्टनयको रुपमा प्रदेशका 
विर्भन्न जिल्लाहरुमा 
खटाईएको छ । 

 236 

प्रदेश सेिामा कार्यरत सबै अस्थार्ी र करार 
कमयर्ारीहरूलाई र्ोगदानमा आिाररत 
सामाजिक सरुक्षाको दार्रामा ल्र्ाउन 
सामाजिक सरुक्षा कोर्मा आिि गने 
व्र्िस्था र्मलाइनछे। 

र्स प्रदेशमा र्ोगदानमा 
आिाररत सामाजिक सरुक्षाको 
दार्रामा ल्र्ाउन आिश्र्क 
नीर्तगत व्र्िस्थाको प्रर्ास 
भइरहेको छ । 
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्को  

बुदँा नां. 
नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

 238 

प्रदेश र्निामती सेिा ऐन तिुयमा गरी 
कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइनेछ । प्रदेशमा कार्यरत 
राष्ट्रसेिक कमयर्ारीहरूको मनोिल उच्र् 
बनाईराख्न नेपाल सरकारले अिलम्बन 
गरेको नीर्त बमोजिमको सवुििा उपलब्ि 
गराउने व्र्िस्था र्मलाएको छु ।  

 प्रदेश र्निामती सेिा ऐनको 
प्रारजम्भक मस्र्ौदा तर्ार 
भइरहेको छ । 

प्रदेशमा कार्यरत कमयर्ारीको 
सेिा सवुििा सांघीर् सरकारले 
तोके बमोजिम उपलब्ि 
गराईएको छ । 

 262 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कार्ायलर्मा 
अनगुमन मूल्र्ाांकन ए्सन रूम स्थापना 
गरी िूला आर्ोिनाहरूको सोझै अनगुमन 
गने व्र्िस्था र्मलाएको छु। 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रपररर्द्को कार्ायलर्मा 
Action Room  व्र्िस्थापन 
कार्य शरुु भएको छ । 

 

 
 
4.7 आ.ि. २०७७/७८ स्िीकृत िावर्यक काक्रय मको िावर्यक प्रगर्त वििरण (रु. हिारमा) 

क्र 

सां. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

बिे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बिे
ट 

बिे
टख

र्य 
% 

१ 
कमयर्ारी तार्लम प्रमाण पर 
ददने/नददने तार्लम तथा गोष्ठी 

२ ८०० 
  

236.17 29.52 

२ 
पनुतायिगी/अर्भमखुीकरण िस्ता 
तार्लम (तार्लम तथा गोष्ठी) 

५ 5०० 
   

0.00 

3 
बैिक व्र्िस्थापन र सांर्ालन 
तथा मजन्त्रपररर्द्को र्नणयर्हरुको 
विद्यतुीर् अर्भलेख व्र्िस्थापन 

१५ 1००० 
  

478.41 47.84 

(स्रोतः आ.ि.2077/78 को नीर्त तथा कार्यक्रम एिां बावर्यक समीक्षा) 
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क्र 

सां. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

बिे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बिे
ट 

बिे
टख

र्य 
% 

4 सेिाग्राही सन्त्तषु्टी सिेक्षण २ १००० ० ० 671.17 67.12 

5 
प्रदेश सेिाका कमयर्ारीहरुको 
अर्भलेख व्र्िस्थापन 

३ 8०० ० ० 164.7 20.59 

6 
पसु्तकालर् व्र्िस्थापन र 
सांर्ालन 

३ १५० 
  

134.93 89.95 

7 

प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका 
कार्ायलर्हरु तथा 
मजन्त्रपररर्द्को र्नणयर्हरुको 
कार्ायन्त्िर्न अिस्थाको अनगुमन 

१० १०० 
  

७०.८ 70.80 

8 
नेततृ्ि र सांगिन व्र्िस्थापन 
सम्बन्त्िी कार्यक्रम 

२ 6०० १ 100 566.44 94.41 

9 
इगभनेन्त्स तथा अटोमेशन 
कार्यक्रम 

१ 3०० ० ० 124.3 41.43 

10 
ददिस समारोह तथा अन्त्र् 
कार्यक्रम 

५ 7५० 
  

529.39 70.59 

11 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द् 
कार्ायलर्को Action Room 

व्र्िस्थापन 
६ 19०० ० ० 1683.13 88.59 

12 प्रदेश समन्त्िर् पररर्द्को बैिक २ 1००० ० ० 923.5 92.35 

13 कानूनी ईन्त्टनर्सप ३० 7५० 
  

513.14 68.42 

14 कानून तथा कार्यविर्ि र्नमायण ४ 6०० 
  

510.79 85.13 

15 
मानि अर्िकार सांरक्षण र 
सांििन सम्बन्त्िीकार्यक्रम 

१ 2०० 
  

१४२ 71.00 

16 
गाउँसभा, नगरसभा स र्ालन 
सम्बन्त्िी अर्भमखुीकरणकार्यक्रम 

१२ 23९५ 
  

2376.39 99.22 

17 
कार्ायलर् भिन,मखु्र्मन्त्री 
र्निास र कमयर्ारी र्निास 
भिनको सिुार 

 11००   985.99 89.64 

18 PPIU कार्ायलर् सिालन  3750   2457.26 65.53 
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क्र 

सां. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

परर
मा
ण 

बिे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बिे
ट 

बिे
टख

र्य 
% 

19 PPIU कार्यक्रम खर्य  19500   4644.11 23.82 

मखु्र्मन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोिगार कार्यक्रम 

20 विज्ञापन तथा परीक्षा सांर्ालन १ 325   323.56 99.56 

21 
सहिकताय अर्भमखुीकरण 
अनजुशक्षण तथा पनुतायिगी 
कार्यक्रम 

३ ९००   595.33 66.15 

22 
पार्लका तथा जिसससँग 
अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम ५० 1०००   948.76 94.88 

23 कार्यक्रमको प्रभाि मूल्र्ािन  1०० ० ० 98 98.00 

24 
जिल्ला व्र्िस्थापन तथा 
समन्त्िर् सर्मर्तको कार्यक्रम 
व्र्िस्थापन तथा अनगुमन 

 ४२०० ० ० 4200 100.00 

25 विविि खर्य  212   93.5 44.10 
26 अनगुमन खर्य  500   364.39 72.878 
27 मसलन्त्द तथा छपाई  900   660.192 73.35 

28 
र्नदेशक सर्मर्त तथा अन्त्र् 
सर्मर्तको बैिक तथा अन्त्र् खर्य 

 400   383.425 95.85 

29 PPIU कार्ायलर् सिालन  3750   2457.26 65.53 

30 PPIU कार्यक्रम खर्य  19500   4644.11 23.82 
 

 
4.8 आर्थयक िर्य २०७७/७८ को रािस्ि सांकलनको वििरण    (रु. हिारमा) 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ १४२२९ (अन्त्र् प्रशासन) - 26 - 
२ १५१११ (बेरुि)ु - ३३.४९४ - 

िम्मा - 59.४९४ - 
 
 

(स्रोतःआन्त्तररक प्रशासन शाखा) 
 

(स्रोतः आन्त्तररक प्रशासन शाखा ) 
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4.9 आ.ि. २०७७/७८ मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
 प्रदेशको नाम लजुम्बनी प्रदेश र स्थार्ी राििानी राप्ती उपत्र्का कार्म गने र्नणयर् भएको र उक्त र्नणयर् 

पर्छ राििानी व्र्िस्थापनका लार्ग आिश्र्क कार्यहरु अजघ बढाइएको । सरोकारिालासँग विर्भन्न 
बैिक र अन्त्तवक्रय र्ा गररएको । प्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालर् 
स्थानान्त्तरण गररएको । राििानी व्र्िस्थापनका लार्ग र्स कार्ायलर् अन्त्तगयत दाङको राप्ती उपत्र्का 
(देउखरुी) मा राििानी व्र्िस्थापन कार्ायलर् स्थापना गररएको । 

 प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान गिन आदेश स्िीकृत भई प्रर्तष्ठान स्थापना भएको ।प्रर्तष्ठानको विर्नर्मािली 
समेत तर्ार भैसकेको । प्रर्तष्ठानबाट तार्लमहरु सिालन भइरहेको । 

 प्रदेशमा आिश्र्क िनशक्ती व्र्िस्थापनका लार्ग प्रदेश लोक सेिा आर्ोगमार्य त कमयर्ारी भनाय प्रवक्रर्ा 
अगार्ड बढाइएको । 

 कमयर्ारी व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी कार्यविर्ि,२०७७ बमोजिम प्रदेश अन्त्तगयतका कमयर्ारीहरुको सरुिा 
व्र्िस्थापन कार्यसम्पन्न भएको । 

 प्रदेश सरकारबाट सांर्ार्लत सबै आर्ोिना तथा कार्यक्रमहरुको अनगुमन गनयको लार्ग एकीकृत अनगुमन 
रे्क र्लष्ट तर्ार  गरी कार्ायन्त्िर्न गररएको । 

 आ.ि. २०७७/७८ का लार्ग स्िीकृत एकीकृत   अनगुमन ढाँर्ा अनसुारको कार्यक्रम कोर्भड-१९ का 
कारणले भौर्तक रुपमा उपजस्थत भई स र्ालन गनय नसवकएको हुँदा Virtual Modality मा अनगुमन गने 
कार्य शरुु गररएको । र्स क्रममा भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर् अन्त्तगयतका विर्भन्न कार्ायलर्हरुको 
Joint Online Monitoring गररएको । 

 मखु्र्मन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोिगार कार्यक्रम सांर्ालन कार्यविर्ि, 2075 पररमाियन गरी 
कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइएको । 

 मखु्र्मन्त्री ग्रार्मण विकास तथा रोिगार कार्यक्रम अनगुमन तथा मूल्र्ािन कार्यविर्ि 2077 स्िीकृत गरी 
कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाइएको । 

 प्रदेशको सशुासनको सन्त्दभयमा सिुारका र्ोिना िनाई कार्ायन्त्िर्न गनयका लार्ग एक सर्मर्त गिन भई 
कार्यर्ोिना र्नमायण कार्य प्रारम्भ गररएको । 

 मन्त्रालर् तथा र्नकार्हरुबाट कार्ायन्त्िर्न हनुे आर्ोिना तथा वक्रर्ाकलापहरुको अर्भलेखन, प्रर्तिेदन र 
अनगुमन प्रणालीलाई अनलाइन पिर्तमा रुपान्त्तरण गनय सूर्ना तथा स र्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठान मार्य त 
कार्ायदेशको मस्र्ौदा तर्ार गररएको । 

 आ.ि. 076/77 को प्रदेश र अन्त्तगयतका र्नकार्हरु तथा स्थानीर्  तहहरुका पदार्िकारी तथा 
तोवकएका 26 हिार कमयर्ारीहरुको सम्पती वििरणको अर्भलेखािन तथा प्रर्तिेदन गररएको । 

 कार्यसम्पादन मूल्र्ािन प्रदेश मन्त्रालर् तथा स्थानीर् तहिाट पेश भएका कार्यसम्पादन मूल्र्ािन 
र्ारामहरु मूल्र्ािन गरी अर्भलेख गररएको । 

 मा.मखु्र्मन्त्रीज्रू्को उपजस्थर्तमा अन्त्तरायवष्ट्रर् विकास साझेदारीहरुसांग समन्त्िर्ात्मक बैिक सम्पन्न 
गररएको। 
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 आ.ि. २०७७/७८ मा प्रदेशका विर्र्गत मन्त्रालर्बाट स र्ालन हनुे ५ करोड भन्त्दा बढी बिेट 
विर्नर्ोिन भएका प्रादेजशक महत्िका आर्ोिना/कार्यक्रमहरुको वििरण एकीकृत   गररएको । 

 सशुासन सम्बन्त्िी िावर्यक प्रर्तिेदन तर्ार गरी प्रकाशन गररएको । 

 प्रदेशमा कार्यरत कमयर्ारीहरुले पालना गनुयपने आर्ार सांवहताको मस्र्ौदा तर्ार भई सर्मर्तिाट प्रर्तिेदन 
पेश भएको । 

 विर्भन्न जिल्लाका पवहरो प्रभावित िस्ती आिास तथा पिुायिार र्नमायणको लार्ग समन्त्िर्ात्मक बैिक गरी 
रु ७५ करोड रकम प्रदेश सरकारसँग माग गरी पिाइएको । 

 प्रदेश र्ोिना आर्ोगबाट तर्ार हनुे प्रदेशको २० िरे् दीघयकालीन र्ोिना तिुयमाको लार्ग समन्त्िर् 
गररएको 

 प्रदेशस्तरका कार्ायलर्मा कार्यरत अर्िकृत एिम ्उपसजर्ि स्तरका कमयर्ारीहरुलाई नेततृ्ि तथा सांगिन 
व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी तार्लम सम्पन्त् न गररएको । 

 कमयर्ारीहरुको क्षमता अर्भिवृि सम्बन्त्िी सेिाकालीन तथा विर्भन्न तार्लमहरु सिालन गररएको । 

 स्थानीर् र्नकार्हरुको सांस्थागत क्षमता स्िमूल्र्ािन, स्थानीर् तहहरुमा आिर्िक र्ोिना तिुयमा, 
आन्त्तररक रािश्व सिुार कार्यर्ोिना, GESI को मूलप्रिाहीकरण तथा अर्डट, सूर्ना प्रविर्ि अर्िकृतहरुका 
लार्ग तार्लम, स्थानीर् तहका कमयर्ारीहरुका लार्ग समेत सेिाकालीन तार्लम सम्पन्न गररएको । 

 स्थानीर् तहबाट र्नमायण गररएका कानूनहरुको समीक्षा गररएको । 

 प्रदेश सरकारका र्नकार्हरुको बेरुिकुो अर्भलेखािनका लार्ग सफ्टिेर्र र्नमायण भएको । 

 
४.10 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाई  

 कोर्भड-19रोकथाम, र्नर्न्त्रण र उपर्ार कार्य र्नुौतीपूणय हनु।ु 

 आन्त्तररक तथा अन्त्तरर्नकार् समन्त्िर् अपेजक्षत रुपमा प्रभािकारी नहनु ु। 

 
4.11 मार्थ उल्लेजखत समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  

 सरोकारिाला र्नकार्हरुसँग आिश्र्क समन्त्िर् बढाउनपुने । 
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पररच्छेद-५ 
आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर् 

5.1 पररर्र् 
सांघीर् लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल सांरर्ना सांघ, प्रदेश र स्थानीर् गरी तीन तहको हनुे कुरा नेपालको 
सांवििानले सरु्नजित गरेको छ । र्सै अनरुुप राज्र्शजक्तको प्रर्ोग सांघ, प्रदेश र स्थानीर् तहले सांवििान तथा काननु 
बमोजिम गनुयपने हनु्त्छ । सोही सांिैिार्नक व्र्िस्था बमोजिम आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्को स्थापना 
र्मर्त २०७४ साल र्ागनु ३ गते भएको हो ।प्रदेश सरकारका नीर्त तथा कार्यक्रमलाई उपर्कु्त तिरले र्था 
समर्मै कार्ायन्त्िर्न गरी नागररक आिश्र्कता परीपूती गनुयका साथै सरकार र नागररक िीर्को सम्िन्त्िलाई 
समुिरु बनाई प्रदेश सरकारको समिृ  प्रदेश, खशुी िनताको दीघयकार्लन सोँर्लाई व्र्िहारमा उतानय आन्त्तररक 
मार्मला तथा कानून मन्त्रालर् प्रर्तिि रहँदै आएको छ । 

 

5.2 कार्यक्षरे 
प्रदेश सरकार (कार्यविभािन) र्नर्मािली, 2078 बमोजिम र्स मन्त्रालर्का िम्मा 45 िटा कार्य जिम्मेिारी 
तोवकएको छ । उल्लेजखत कार्यजिम्मेिारीलाई मखु्र्गरी देहार् बमोजिमका के्षरहरुमा समहुकृत गनय सवकन्त्छ। 

 प्रदेश स्तरीर् शाजन्त्त सरुक्षा र सवु्र्िस्था, 
 कानून र्नमायण र कार्ायन्त्िर्न,  

 सूर्ना तथा सांर्ार के्षरको प्रिियन, 

 विपद् व्र्िस्थापन, 

 र्ातार्ात व्र्िस्थापन 

 

5.3 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 
(रु. हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 261162 144758 62.10 

पुिँीगत 456400 186883 39.3 

िम्मा 717562 331605.8 46.77 

 

(स्रोतः आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालर्) 
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5.4 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 
  (र्ातार्ात व्र्िस्था कार्ायलर्हरु तर्य )     (रु. हिारमा)        

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 82908 7068८ 85.26 

पुिँीगत 14080 10425 74.04 

िम्मा 96988 81113 83.63 

 

(स्रोतः आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालर्) 
 

5.5 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान   

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान   

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) 717562 331605.8 
 

(स्रोतः आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालर्) 
 
 

5.6 आ.ि.२०७७/०७८ को नीर्त कार्यक्रम र ििेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त 
वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्को 
बदुा नां. 

 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 
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221 

प्रदेश प्रहरी इकाई 
भिन र्नमायण 

अजघल्लो आर्थयक बर्यमा प्रस्ताि गररएका प्रदेश प्रहरी इकाई 
भिन र्नमायण कार्यलाई र्नरन्त्तरता दददैँ र्ो बर्य रोल्पाको खङुग्री, 
दाङको परुन्त्िारा, पाल्पाको वपपलडाँडा, बाँकेको भगिानपरु, 
कवपलिस्तकुो गणेशपरु र रुपन्त्देहीको बटुिलमा प्रदेश प्रहरी 
इकाई भिन र्नमायणको कार्य अगार्ड बढाईएको । 

प्रदेश अनसुन्त्िान ब्रू्रो 
गिन 
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224 प्रदेश प्रहरी 
अस्पतालको स्तरोन्नती 

लजुम्बनी प्रदेश प्रहरी कार्ायलर्मा र्डजिटल र्रेजन्त्सक ल्र्ाल 
सांर्ालन गनयको लार्ग आिश्र्क पने र्भसेरा कवटङ रुम र्नमायण 
कार्य सम्पन्न गररएको । 
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्को 
बदुा नां. 

 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 
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221 प्रदेश प्रहरीको क्षमता 
अर्भिवृि 

प्रदेशको समग्र ट्रावर्क व्र्िस्थापनका लार्ग ५ िटा ट्रावर्क 
प्रहरी रे्कपोष्ट र्नमायण गररएको । ट्रावर्क व्र्िस्थापनका लार्ग 
विर्भन्न मेजशनरी औिार खररद गनुयका साथै ५0 िटा 
मोटरसाईकल खररद गरी वितरण गररएको । 
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222 ट्रावर्क व्र्िस्थापन र 
र्स.र्स.वट.र्भ. िडान 

र्भ.एम.एस. प्रविर्िमा आिाररत मन्त्रालर्गत सरुक्षा प्रणाली 
िडानको कार्य सम्पन्न गररनकुा साथै दाङको भालिुाङ देजख 
लमवहसम्म र्भ.एम.एस. प्रविर्िमा आिाररत र्स.र्स.वट.र्भ. प्रणाली 
िडान गररएको । 
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225 
लागूपदाथय विरुि 
िनरे्तनामलुक 
कार्यक्रम 

 

 

144 
 

223 कारागार सिुार 
रोल्पामा भिन र्नमायणको लार्ग िग्गा र्मलान भएको िसमा 
४० प्रर्तशत वित्तीर् प्रगर्त भएको र प्रू्िानमा भिन र्नमायणको 
लार्ग िग्गा प्राप्ती भएको ।  
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226 पूियसरु्ना प्रणाली िडान 
दाङ, बाँके, बददयर्ा, अघायखाँर्ी र गलु्मी जिल्लाका विपद् िोजखम 
क्षेरहरुको पवहर्ान गरी न्सािन समेत गररएको ।  

 

227 हेर्लप्र्ाड र्नमायण 
रोल्पाको र्तला, रुकुमपूियको पथुाउत्तरगांगा तथा रुपन्त्देहीको 
बटुिलमा हेर्लप्र्ाड र्नमायण सम्पन्न गररएको ।  
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226 
विपद् प्रर्तकार्य तार्लम 
केन्त्रको स्थापना र 
सांर्ालन 
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229 द्वन्त्द्व प्रभावित 
व्र्जक्तहरुको उपर्ार 

द्वन्त्द्वका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरुको लजुम्बनी 
प्रादेजशक अस्पतालमा उपर्ार व्र्िस्था र्मलाइएको । 

 

229 
द्वन्त्द्व प्रभावितहरुका 
लार्ग स्िरोिगार 
कार्यक्रम 
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231 कानून तिुयमाका 
सम्बन्त्िमा अन्त्तरवक्रर्ा 
र छलर्ल 

प्रदेश सांर्ार माध्र्म सम्बन्त्िी वििेर्क, प्रदेश अनसुन्त्िान व्रू्रो, 
प्रदेश प्रहरी सम्बन्त्िी वििेर्क लगार्त अन्त्र् वििेर्कका 
सम्बन्त्िमा विर्भन्न समर्मा अन्त्तरवक्रर्ा तथा छलर्ल 
गररएको।  

149 232 
सामाजिक कुरीर्त र 
घरेल ुवहांसा न्त्रू्र्नकरण 

कवपलिस्त,ु बाँके र अघायखार्ी जिल्लामा सामाजिक कुरीर्त, 

घरेल ु वहांसा तथा आत्महत्र्ा न्त्रू्र्नकरणका लार्ग स्थानीर् तथा 
अन्त्र् सांघसांस्थाको समेत सहभार्गतामा सरे्तना कार्यक्रम 
सांर्ालन गररएको ।  
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्को 
बदुा नां. 

 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 
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242 
प्रदेश र्लजर्र बोडयको 
गिन र सांर्ालन 

 

 

243 
प्रसे रजिष्ट्रारको 
कार्ायलर् स्थापना 
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242 
सांर्ार माध्र्म, परकार 
एिम ् सांर्ारकमीको 
क्षमता अर्भिवृि 

नेपाल परकार महासांघका जिल्ला कार्ायलर्हरु ममयत गनुयका 
साथैमेजशनरी तथा र्र्नयर्र खररदका लार्ग अनदुान रकम 
उपलब्ि गराईएको । ररपोटयस ्लब लगार्तका अन्त्र् 
सांघस्स्थाहरुको लार्ग मेजशनरी तथा र्र्नयर्रको लार्ग अनदुान 
रकम उपलब्ि गराइनकुा साथै सामदुावर्क रेर्डर्ो प्रशारक 
सांघ, लमही दाङको भिन र्नमायणका लार्ग अनदुान उपलब्ि 
गाराईएको । 

 

242 सांर्ार माध्र्मसँग 
सहकार्य 

लजुम्बनी प्रदेशमा रहेका १७ िटा र्निी रेर्डर्ोहरु,34 िटा 
सामदुावर्क रेर्डर्ोहरु,४ िटा सामदुावर्क/र्निी टेर्लर्भिन 
हरुिाट प्रदेश सरकारका विर्भन्न गर्तविर्िहरु समेवटएका 
कार्यक्रमहरु प्रशारण गररएको । 

 
 

5.7 आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र समीक्षा 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

1 हेर्लप्र्ाड र्नमायण  7 50 3 43 30 60 

 

2 
कोर्भड 19 भाइरस रोकथाम र्नर्न्त्रण 
सरुक्षा पररर्ालन खर्य  

 

1 50 
 

1 100 50 100 

 

3 
जिल्ला स्तरीर् सरुक्षा व्र्िस्थापन तथा 
अपराि र्नर्न्त्रण सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रर्ा तथा 
छलर्ल गोष्ठी  

 

12 12 

 

8 67 5.44 45.35 

 

4 
विपद्को िोजखममा रहेका स्थानीर् तहलाई 
विपद् प्रर्तकार्य तार्लम सांर्ालन  

 

10 40 
 

7 70 17 42.5 

 

5 
प्रदेशका विपद् िोजखम क्षेरहरुको पवहर्ान 
र न्सािन  

 

1 15 
 

1 100 12.45 83 

 

6 
प्रदेश र्भरका विर्भन्न कार्यक्रमको लाईभ 
प्रशारण  

 

1 15 
 

1 100 3.15 21 

7 सिारमाध्र्म तथा सांर्ारकमी सम्मान 
 

1 
5 

 

1 
100 4 80 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

कार्यक्रम  

8 िनतासँग प्रदेश सरकार सम्बन्त्िी 
सूर्नामलुक कार्यक्रम  

 

1 40 
 

1 100 40 100 

9 प्रदेशमा सूजर्कृत र आिि सिै र्निी 
रेर्डर्ोहरुसँग सहकार्य अनदुान  

 

1 10 
 

1 100 10 100 

10 प्रदेशमा सूजर्कृत र आिि छापा तथा 
अनलाईन सांर्ार माध्र्मसँग सहकार्य 
अनदुान  

 

1 50 

 

1 100 0.75 1.5 

11 प्रदेशमा सूजर्कृत र आिि टेर्लर्भिन 
कार्यक्रम सांर्ालन सहकार्य अनदुान  

 

1 50 
 

1 100 50 100 

12 प्रदेशमा सूजर्कृत र आिि सामदुावर्क 
रेर्डर्ोहरुसँग सहकार्य अनदुान 

 

1 50 
 

1 100 45.5 91 

13 मगर/थारु साांस्कृर्तक ितृ्तजर्र र्नमायण  2 50 2 100 50 100 

14 मगर/थारु र्थएटरलाई मेजशनरी औिार 
तथा र्र्नयर्र खररद  

 

1 40 
 

1 100 39.2 98 

15 प्रदेश स्थापना ददिस (3 बर्य) र प्रदेश 
ए्स्पोको िृत्तजर्र र्नमायण  

 

3 15 
 

3 100 14.8 99 

16 सामदुावर्क रेर्डर्ो प्रशारक सांघको लार्ग 
भिन र्नमायण अनदुान  

 

1 15 
 

1 100 15 100 

17 परकार सम्बि सांघसांस्थालाई मेजशनरी 
औिार र र्र्नयर्र खररद अनदुान 

 

1 30 
 

1 100 23.1 77 

18 प्रदेशमा सूजर्कृत सांघसांस्था तथा 
्लबहरुसँग सहाकार्य अनदुान 

 

1 50 
 

1 100 23.7 47.5 

19 प्रदेश र्डजिटल र्रेजन्त्सक ल्र्ाि स्थापना 
तथा सांर्ालन  

 

1 45 
 

1 100 26.46 58.8 

20 द्वन्त्द्व प्रभावित घाईते तथा अपाङ्गको उपर्ार  
 

1 
50 

 

1 
100 14.25 28.5 

21 कारागारका कैदी बन्त्दीहरुको सकारात्मक 
सोँर् विकास कार्यक्रम  

 

5 15 
 

3 60 3.6 24 

22 अन्त्तरप्रदेश आन्त्तररक मार्मला तथा कानून 
मन्त्रालर्स्तरीर् अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम  

 

1 

 

30 

 

1 

 

100 10.2 34 

23 CCTV िडानको अध्र्र्न र प्रभािकारीता 
मलु्र्ािन तथा प्रर्तिेदन  

 

1 5 
 

1 100 4.9 98 

24 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण खङु्खग्री, 
रोल्पा  

 

1 200 
 

1 100 26.2 13.10 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

25 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण कोटगाँउ, 
रोल्पा  

 

1 200 
 

1 100 117 58.5 

26 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण परुनिारा, 
दाङ  

 

1 
 

200 

 

0 
 
0 

 
0 

 
0 

27 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण भगिानपरु, 
बाँके  

 

1 200 
 

1 100 57.54 28.77 

28 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण गणेशपरु, 
कवपलिस्त ु 

 

1 200 
 

1 100 44 22 

29 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण बटुिल, 
रुपन्त्देही  

 

1 200 
 

1 100 60 30 

30 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण 
वपपलडाँडा, पाल्पा  

 

1 200 
 

1 100 17.3 8.65 

31 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण शाजन्त्तपरु, 
गलु्मी  

 

1 200 
 

1 100 199.4 99.7 

32 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण िारापानी, 
अघायखाँर्ी  

 

1 200 
 

1 100 133 66.5 

33 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण िाङ, 
रुकुम पूिय  

 

1 200 
 

1 100 145 72.5 

34 प्रदेश प्रहरी ईकाई भिन र्नमायण र्िुािाँटी, 
प्रू्िान  

 

1 200 
 

1 100 40.4 20.2 

35 ट्रावर्क प्रहरी सरुक्षा रे्किाँर् पोष्ट र्नमायण  
 

5 
25 

 

5 
100 25 100 

36 मोटरसाईकल खररद  50 150 50 100 114 76 

37 र्भ.एम.एस.र्सस्टममा कम्प्र्ावटिल हनुेगरी 
र्स.र्स.वट.र्भ. प्रणार्लको िडान  

 

1 200 
 

1 100 0 0 

38 र्भ.एम.एस.प्रविर्िमा आिाररत मन्त्रालर्मा 
सरुक्षा प्रणार्ल िडान  

 

1 20 
 

1 100 19.5 97.5 

39 सशस्त्र प्रहरी बल बटुिल सभा हल ममयत  
 

1 
5 

 

1 
100 4.93 98.6 

40 स्थानीर् न्त्र्ार्ीक सर्मर्तको क्षमता विकास 
कार्यक्रम  

 

6 18 
 

3 50 5.76 32 

41 कानून तिुयमा सर्मर्त बैिक तथा 
अन्त्तरवक्रर्ा  

 

150 15 
 

150 100 14.4 96 

42 मेलर्मलाप सर्मर्तका पदार्िकारीहरु एिम ्
कमयर्ारकीको लार्ग अनजुशक्षण  

 

4 8 
 

3 75 1.12 14 

43 सामाजिक कुरीर्त घरेल ुवहांसा तथा  7.5  60 7.27 97 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

आत्महत्र्ा न्त्रू्र्नकरणका लार्ग 2 ददने 
जिल्लास्तरीर् सरे्तना कार्यक्रम  

5 

 

3 

 

44 र्ौिदारी तथा देिानी सांवहता सम्बन्त्िी 
अनजुशक्षण  

 

5 7.5 
 

5 100 7.1 95 

45 प्रदेश प्रहरी कार्ायलर् बटुिल तार्लम केन्त्र 
व्र्ारेक र्नमायण  

 

1 
 

40 

 

1 
 

100 

 
31.12 

 
77.8 

46 प्रदेश प्रहरी कार्ायलर् बटुिल तार्लम केन्त्र 
ममयत सिुार  

 

1 25 
 

1 100 24.91 99.65 

47 ट्रावर्क प्रहरीलाई आिश्र्क पने मेजशनरी 
औिार खररद  

 

1 20 
 

1 100 19.8 99 

48 कारागार र्नमायण (रोल्पा, प्रू्िान र मवहला 
कारागार दाङ्ग)  

 

3 450 
 

0 100 81 18 

49 प्रहरी कार्यलर्हरुमा सिारी सािन खररद  
 

20 
660 

 

20 
100 629 95.3 

50 र्भर्डर्ो कन्त्र्रेन्त्स सवहतको र्भर्डर्ो िाल 
िडान  

 

1 20 
 

1 100 18.4 92 

51 स्माटय नागररक िडापर खररद तथा िडान  
 

1 
5 

 

1 
100 4.9 98 

52 नेपाल परकार महासांघ जिल्ला 
कार्ायलर्हरुको लार्ग भिन ममयत अनदुान  

 

5 25 
 

4 80 20 80 

 

(स्रोतः आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालर्) 
 
5.8 आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण  

(रु. हिारमा) 
क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ 14229 - अन्त्र् प्रशासर्नक सेिा शलु्क  199  

२ 14255 - टेर्लर्भिन सांर्ालन दस्तरु  800  

३ 15111 - बेरुि ु  227.63  

 

आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण (र्ातार्ात व्र्िस्था कार्ायलर्हरु) 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ 1111 - आर्कर  138646.44  

२ 11454 - सडक सिुार दस्तरु  1335812.384  
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३ 14225 - र्ातार्ात क्षेरको आम्दानी  72940.515  

4 14256 - स.र्ा.अ.प./सिारी दस्तरु  483663.681  

5 14312 - प्रशासर्नक शलु्क/दडड  40.8  

6 15111 - बेरुि ु  4.3  

7 33341 - सिारीसािन कर  2401045.87  

 

(स्रोतः आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालर्) 
 

5.9 आ.ि. 2077/78 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
(क) उपलब्िी/महत्िपूणय कार्यको वििरण 

 मन्त्रालर्मा र्भर्डर्ो कन्त्िेन्त्स सवहतको र्भर्डर्ो िाल र स्माटय नागररक िडापर िडान 
गररएको। 

 सांवििान ददिस, 2077 विर्भन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको । 

 अन्त्तरप्रदेश आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्स्तरीर् अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम सम्पन्न 
गररएको।  

 माघी/माघे सांक्रान्त्ती पियको अिसरमा माघी र्मलन कार्यक्रम सम्पन्न गररएको । 

 प्रदेश स्थापना ददिस, 2077 विर्भन्न कार्यक्रमहरु आर्ोिना गरर मनाईएको । 

 प्रदेशको समवृिमा र्ोगदान परु् र्ाउने ५८ िनालाई विर्भन्न 11 वकर्समका पदकद्वारा 
विभवुर्त गररएको । 

 र्भ.एम.एस.प्रविर्िमा आिाररत सरुक्षा प्रणाली िडानकार्य सम्पन्न गररएको । 

 विर्भन्न ४५ िटा रािपर प्रकाशन गररएको । 

 विर्भन्न मन्त्रालर्बाट रार्/परामशय/सहमर्त माग भएकोमा ५६ िटा विर्र्मा 
रार्/परामशय/सहमर्त प्रदान गररएको । 

 ४७५ घरपररिारका लार्ग २ करोड ५ लाख राहत रकम उपलब्ि गराईएको । 

 प्रदेशभर ११ िटा प्रदेश प्रहरी कार्ायलर्हरु र्नमायणार्िन रहेका । 

 लजुम्बनी प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्त्रमा व्र्ारेक र्नमायण कार्य सम्पन्न गररएको । 

 प्रदेश र्भरका ६ िटा जिल्लाका विपद् िोजखम क्षेरहरुको पवहर्ान र न्सािन गररएको । 

 लजुम्बनी प्रदेश के्षरमा उत्कृष्ट कार्य गरेका ४ िना सांर्ारकमीहरुलाई सम्मान गररएको । 

 विपद् प्रर्तकार्य तार्लम सांर्ालन मार्य त ७ पार्लकाका १७५ िनालाई तार्लम प्रदान 
गररएको। 

 प्रहरी कार्ायलर्हरुको लार्ग 20 िटा सिारी सािन खररद गररएको । 



35 

 

 र्स बर्य 5 िटा प्रहरी विट र्नमायण गररएको । 

 प्रदेशका ८ जिल्लामा जिल्लास्तरीर् सरुक्षा व्र्िस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गररएको । 

 

(ख) मन्त्रालर्/र्नकार्ले सांर्ालन गरेका कार्यक्रमले प्रदेश अथयतन्त्रमा परु् र्ाएको र्ोगदान (त्र्/त्र्ाि 
सवहत) 

 प्रदेशका सरुक्षा र्नकार् र सरुक्षाकमीहरुलाई बिेट उपलब्ि गराईएको । 

   प्रभािः प्रदेशभर शाजन्त्त सूरक्षा र अमनर्र्न कार्म भएको । 

 विपद वपर्डतहरुलाई प्रदेश सरकारको तर्य बाट राहात उपलब्ि गराईएको । 

   प्रभािः िनताले प्रदेश सरकारलाई अविभािकको रुपमा महशसु गरेका । 

 प्रदेश मन्त्रालर् र मातहतका कार्ायलर्हरुबाट सम्पादन भएका कामहरुको व्र्ापक प्रर्ार 
प्रसार गररएको । 

  प्रभािः प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु देजखएका र सरकारको पारदजशयता प्रदयशन 
भएको। 

 सशस्त्र द्वन्त्द्वको क्रममा घाईते/अपाङ्ग भएकाहरुको प्रदेश सरकारिाट र्नशलु्क उपर्ार 
गररएको। 

   प्रभािः ददगो शाजन्त्त कार्म गनयमा प्रदेश सरकारको र्ोगदान देजखएको । 

 प्रदेशको समवृिमा र्ोगदान परु्र्ायउनेहरुलाई सम्मान गररएको । 

  प्रभािः नागररकहरुलाई असल काम गनय प्रदेश सरकारले उत्प्ररेरत गरेको सन्त्देश सम्ररे्ण 
भएको। 

5.10 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाई 
 कार्यक्रम सांशोिन तथा बिेट अजख्तर्ारी ददन ेितयमान प्राििान/प्रवक्रर्ा लामो र झन्त्झवटलो रहेको । 

 प्रहरीकोसमार्ोिन भइ प्रदेश मातहतमा नआएकोले बिेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा समस्र्ा 
देजखएको । 

 सांघीर् इकाइलाईअजख्तर्ारी ददन नपाइने व्र्िस्थाले कार्यक्रम प्रारम्भ गनय मै बािा परेको । 

 कोर्भड – १९को महामारीका कारण बिेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा कदिनाई भएको । 

 
 

5.11 मार्थ उल्लेजखत समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  
 कार्यक्रम सांशोिन तथा बिेट अजख्तर्ारी ददन ेप्रवक्रर्ामा सरलीकरण गनुयपने । 

 प्रहरीको समार्ोिन र्थाशीघ्र गनुयपने । 
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5.12 र्नष्कर्य 
प्रदेश सरकार स्थापनाको ३ बर्य परुा भैसकेको अिस्थामा िनता साम ुप्रदेश सरकार देजखने र अनभुतू 
गने िातािरणको र्नमायणमा आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर्को भरु्मका तलुना गनय र्ोग्र् बनेको 
छ । प्रदेशको समग्र शाजन्त्त सरुक्षा र अमनरै्न कार्म गदै विकासका अिसरहरु र्सियना गनय मन्त्रालर् 
तदारुकताका साथ लार्गरहेको छ । 
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पररच्छेद-६ 
आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर् 

6.1 पररर्र् 

आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्को र्मर्त २०७४ साल र्ाल्गनु ३ गते गिन भएको हो। प्रदेशको आर्थयक 
अिस्थाको विश्लरे्ण तथा आर्थयक नीर्तको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, प्रदेशस्तरको आर्थयक श्रोतको बाँडर्ाँड, 

लगानी प्रके्षपण र वित्तीर् व्र्िस्थापन तथा प्रदेश रािश्व सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र 
र्नर्मन गने दावर्त्ि आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्मा रहेको छ । 

प्रदेशस्तरको आर्थयक स्थावर्त्ि र मलु्र् जस्थरता सम्बन्त्िी नीर्त तिुयमा र र्नर्मन प्रदेश विर्नर्ोिन ऐन तथा 
प्रदेशको बिेट तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न, र्नर्मन र आर्थयक अनशुासन, प्रदेशको साियिर्नक खर्य व्र्िस्थापन तथा प्रदेश 
स्तरीर् अथय, र्ोिना, बिेट, वित्तीर् सांस्थाहरु सांर्ालन व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी कार्यको लार्ग र्ो मन्त्रालर् स्थापना 
भएको हो । 

6.2 कार्यक्षरे 
प्रदेश सरकार (कार्यविभािन) र्नर्मािली, २०७८ बमोजिम र्स मन्त्रालर्ले सम्पादन गनुयपने कार्यहरु 
देहार्अनसुार रहेका छनः् 

 प्रदेशको आर्थयक अिस्थाको विश्लरे्ण तथा आर्थयक नीर्तको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 

 प्रदेशस्तरको आर्थयक स्रोतको बाँडर्ाँड, लगानी प्रके्षपण र वित्तीर् व्र्िस्थापन, 
 प्रदेशस्तरको आर्थयक स्थावर्त्ि र मूल्र्स्थीरता सम्बन्त्िी नीर्त तिुयमा,कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 
 सांघको स्िीकृर्तमा िैदेजशक सहर्ोग, िैदेजशक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपर्ोग, लेखािन र प्रर्तिेदन, 
 प्रदेशजस्थत सरकारी सम्पजत्तको एकीकृत वििरण र सरकारी बाँकी  रकमको लगत तथा असलुउपर, 
 प्रदेशस्तरीर् विकास नीर्त, प्राथर्मकता, आिर्िक तथा क्षेरगत र्ोिना र िावर्यक विकास कार्यक्रमको 

तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ािन, 
 रावष्ट्रर् तथा अन्त्तर प्रदेश विकास आर्ोिनाको समन्त्िर् र सशतय अनदुानको सदपुर्ोग, 

 प्रदेश रािश्व सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 
 प्रदेश साियिर्नक खर्य सम्बन्त्िी नीर्तको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन तथा स्थानीर् तह अनदुान, 
 सांघीर् नीर्त अनरुुप सहवित्तीर्करण, 
 प्रदेश आर्थयक कार्यविर्ि सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानूनको र्नमायण, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 

 प्रदेश विर्नर्ोिन ऐन तथा प्रदेशको बिेट तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न, र्नर्मन र आर्थयक अनशुासन, 
 प्रदेश सांजर्त कोर्को सिालन तथा व्र्िस्थापन र प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रण एिम ्व्र्िस्थापन, 
 प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खर्य र प्रदेश आकजस्मक कोर् सम्बन्त्िी, 
 प्रदेश सरकारी लगानी र लाभाांशको लेखा व्र्िस्थापन, 
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 प्रदेशगत विर्नर्ोिन, रािस्ि, िरौटी, कार्यसिालन कोर् र अन्त्र् सरकारी कोर् तथा सम्पजत्तको एकीकृत 
वििरण र लेखा परीक्षण, 

 घरिग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क, सिारी सािन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शलु्क, कृवर् आर्मा कर, 

सेिा शलु्क, दस्तरु र दडड िररिाना सांकलन, बाँडर्ाडँ र उपर्ोग सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानून तिुयमा, 
कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 

 सांघीर् कानून अनसुार प्राकृर्तक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी र शलु्क सांकलन,र्नर्मन र हस्तान्त्तरण, 
 रािश्व र्हुािट र्नर्न्त्रण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून तथा मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 
 सांघसांगको अन्त्तरसरकारी वित्तीर् सम्पकय , सम्बन्त्ि र सहकार्य, 
 त्र्ाि, सूर्ना प्रणाली तथा अर्भलेख व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड एिम ्

र्ोिनातिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन तथा सांघ र स्थानीर् तहसँग सहर्ोग, समन्त्िर् र सहकार्य, 
 बीमा र बीमा व्र्िसार्को सिालन, व्र्िस्थापन, प्रिियन तथा विस्तार र र्नर्मन, 
 प्रदेशस्तरका साियिर्नक सांस्थान,वित्तीर् सांस्था, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान तथा कम्पनी आददको सिालन, 

व्र्िस्थापन,सिुार र र्नर्मन, आर्थयक विकासमा र्निी,सहकारी तथा गैरसरकारी के्षरसांगको समन्त्िर् र 
सहकार्य। 

6.3 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 
(रु. हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु १११०९७ ६१३५१ ५५.२२ 

पुिँीगत १५९०० १११४७ ७०.११ 

िम्मा १२६९९७ ७२४९८ ५७.०९ 

                                                (स्रोतः आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्) 
6.4 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 

(रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नगद/प्रदेश सरकार 20999321 18190411 

2 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 7637100 6549484 

3 नेपाल सरकार सशतय अनदुान 9046163 7002022 

4 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान 483300 335125 

5 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान 210000 30804 

 िम्मा 38375884 32107846 
(स्रोतःआर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्) 
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6.5 आ.ि.२०७७/०७८ को नीर्त कार्यक्रम र ििेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त 
वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

ििेट 
िक्तव्र्को 
बुदँा नां 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

20 23 लगानी सम्मेलन 
आर्ोिना गने 

कार्यक्रम कार्यन्त्िर्नको समर्मा कोर्भड-
१९को दोस्रो लहरले गदाय प्रदेश सरकारको 
र्नणयर् बमोजिम स्थर्गत भएको । 

150 43 र्डजिटल प्रदेश सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठानबाट 
कार्यक्रम सम्मपन्न भएको । 

(स्रोतः आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर् मन्त्रालर्) 

 

6.6 आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र समीक्षा 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त कैवर्र्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट %  
१ 

 

स्थानीर् तहहरुमा 
अनदुान उपलब्ि गराउन े

4 पटक ५१४००५० ४ 100 ५१४००५० १००  

२ लगानी सम्मेलन 1 पटक 10000   १६१० १६.१ 

कार्यक्रम 
कार्ायन्त्िर्नको 

समर्मा 
कोर्भड-19 
को दोस्रो 

लहरले गदाय 
प्रदेश 

सरकारको 
र्नणयर् बमोजिम 
स्थर्गत भएको 

३ 
र्डजिटल प्रदेश (Online 

Reporting system 
1 पटक 2500 १ १०० २४८५ ९९.५ 

सूर्ना तथा 
सांर्ार प्रविर्ि 
प्रर्तष्ठानबाट 
कार्यक्रम 

सम्पन्न भएको 

४ 

अन्त्तर प्रदेश अिलोकन 
भ्रमण तथा अनभुि 
आदानप्रदान 

3 िटा 
प्रदेश 

1600 १ ३३ ११० ७ 

कोर्भड-19को 
दोस्रो लहरले 
गदाय गडडकी 
प्रदेशमार 
अिलोकन 
भ्रमण 

हनुसकेको। 



40 

 

५ 
स्थानीर् तहको क्षमता 
अर्भिवृि कार्यक्रम 

१ पटक 2500 ० ० ० ० 

कार्यक्रमहरुका 
लार्ग सम्पूणय 
तर्ारी गररएको  

तर कोर्भड-
19 को कारण 
कार्ायन्त्िर्न 
गनय सांभि 
नभएकोले 

बिेट समपयण 
गररएको 

६ 
बिेट सम्बन्त्िी 
अन्त्तरवक्रर्ा 

1 पटक 3000 १ १०० २५८८ ८६.३   

७ 
कमयर्ारीको क्षमता 
विकास कार्यक्रम 

१ पटक 900 १ १०० ४८५ ५३.८८   

८ 
र्ोिना/रािस्ि र 
अनदुानको अनगुमन 

१२ 
पटक 

2000 १२ १०० ११५० ५७.५   

९ 

बिेट रािस्ि र अनदुान 
सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम 

1 पटक 3000 १  १०० ० ० 

Zoom 
Meeting 

मार्य त सांर्ालन 
भएकोले 

विर्नर्ोजित 
रकम खर्य 
नभएको। 

१० 
बिेट तिुयमा/MTEF 

तिुयमा/ PLMBIS तार्लम 
4 पटक 500 १ १०० २९८ ६०   

११ 

आर्थयक प्रशासन 
सम्बन्त्िी 
पनुतायिगी/अर्भमखुीकरण 
तार्लम कार्यक्रम 

१ पटक 300 १ १०० १८० ६०   

१२ 

विर्भन्न जिल्लामा रािश्व, 

िरौटी, विर्नर्ोिन 
लगार्त आर्थयक 
प्रशासनसँग सम्िजन्त्ित 
विर्र्मा अन्त्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम 

१ पटक 600 ० ० ० ० 

कोर्भड-19 
को कारण 
कार्ायन्त्िर्न 
गनय सम्भि 
नभएकोले 

बिेट समपयण 
गररएको 

१३ 

स्थानीर् र्नकार्मा 
कार्यरत आर्थयक प्रशासन 
शाखा प्रमखुहरुसँग 
अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

१ पटक 500 ० ० ० ० 

कोर्भड-19 
को कारण 
कार्ायन्त्िर्न 
गनय सांभि 
नभएकोले 

बिेट समपयण 
गररएको 

(स्रोतः आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्) 
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6.7 आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ रािश्व तर्य  

मू.अ. कर ५६८०६२० 6079845 107 

अन्त्तशलु्क  ३७८७०८० 1794792 47 

रोर्ल्टी  ३०३००० प्रगर्त प्राप्त नभएको  

नदीिन्त्र् पदाथयबाट प्राप्त 
आर् 

५८२६०० 

१४४७५१ २५ 

मनोरन्त्िन कर  ५००० १६० ३ 

विज्ञापन कर ७५०० ४४०८५ ५८८ 

घरिग्गा रजिषे्ट्रशन  ६६०००० १०६६२१० १६२ 

सिारी सािन कर १२००००० १४४४१०९ १२० 

अनदुान/ र्नकासा वर्ताय ४००००० १००८१९० २५२ 

अन्त्र् रािश्व १६३७७०० १०३६४३५ ६३ 

िम्मा १४२६३५०० १२६१८५७७ 88.46 

२ अनदुानतर्य  
 समानीकरण अनदुान  ७६३७१०० ७६३७१०० १०० 

सशतय अनदुान  ५८१३६०० ९०४६१६२ १५६ 

विशेर् अनदुान  २१०००० २१०००० 100 

समपरुक अनदुान  ४८३३०० ४८३३०० १०० 

गत िर्यको नगद मौज्दात ७९४५००० ८३८०७४४ १०५ 

िम्मा  (रािस्ि +अनदुान) ३६३५२५०० ३८३७५८८३ १०५.५६ 

(स्रोतःआर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्) 

 

6.8 आ.ि. 2077/78 मा उपलब्िी/महत्िपूणय कार्यहरुको वििरण 

क. लगानी सम्मेलनको तर्ारी  

 लगानी सम्मेलन तर्ारी र व्र्िस्थापनका लार्ग सजर्िालर्को स्थापना 
 िनशजक्त व्र्िस्थापन (सेिा करार) 

 Website र्नमायण एिम ्कार्ायन्त्िर्न 

 दात ृर्नकार्हरुसँग बैिक एिम ्अन्त्तरवक्रर्ा 
 र्निीके्षरका केन्त्रीर्/प्रदेश स्तरका छाता सांगिनहरुसँगको अन्त्तरवक्रर्ा 
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 विर्भन्न पररर्ोिना (बहसुाांस्कृर्तक विमानस्थल नगरी पररर्ोिना, राप्ती नदीतट विकास पररर्ोिना, 
स्िगयद्वारी-होलेरी-र्नगालेपानी वहल स्टेशन रुट पररर्ोिना, बाणगांगा नदी उकास साइलेि पररर्ोिना 
लगार्त) प्रस्ततु गनय र्ोग्र् हनुे गरी तर्ारी 

 प्रदेश र्ोिना बैंक (प्रदेश र्ोिना आर्ोगले विकास गरेका) आर्ोिनाहरुको तर्ारी  

 

ख. आ.ि. 2077/78 को बिेट कार्ायन्त्िर्न सम्बन्त्िमा 

 सबै मन्त्रालर् तथा र्नकार्हरुलाई आ.ि. ०७७/७८ को बिेट कार्ायन्त्िर्न सम्बन्त्िी मागयदशयन 
पिाइएको  

 प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका मन्त्रालर् तथा र्नकार्हरुको िावर्यक कार्यक्रम सांशोिन पररमाियन 
सम्बन्त्िी कार्यहरु गररएको, 

 आिश्र्कता र औजर्त्र्को आिारमा बिेट रकमान्त्तर, बिेट थप, बहिुर्ीर् आर्ोिनाको लार्ग 
स्रोत सरु्नजितता र कार्यक्रम सांसोिन गररएको, 

 विर्र्गत मन्त्रालर्हरुलाई बिेट कार्ायन्त्िर्नमा सहिीकरण गररएको 
 विर्भन्न विर्र्मा रार्, परामशय एिम ्सहमर्तहरु उपलब्ि गराइएको 

 

ग. आ.ि. ०७८/७९ को लार्ग गररएका बिेट सम्बन्त्िी कार्यहरु  

 आ.ि. ०७८/७९ को बिेट तथा कार्यक्रम तिुयमा सम्बन्त्िी मागयदशयन तर्ार गरी पिाइएको 
 आ.ि. ०७८/७९ को लार्ग बिेट सीमा र मागयदशयन पिाइएको  

 सबै मन्त्रालर्हरुसँग छलर्ल गरी आ.ि. ०७८/७९ को बिेटलाई अजन्त्तम रुप ददइएको 
 बिेट तथा कार्यक्रम सम्बन्त्िी देहार्का वििरणहरु तर्ार गररएको 

 अियिावर्यक तथा ८ मवहनाको प्रगर्त प्रर्तिेदन तर्ार 

 आ.ि. ०७८/७९– ०८०/८१ का लार्ग (MTEF) तर्ार 

 बिेट िक्तव्र्  

 आर्थयक वििेर्क 

 विर्नर्ोिन वििेर्क 

 व्र्र् अनमुान 

 िावर्यक कार्यक्रम पजुस्तका 
 
 
 
 

घ. स्थानीर् तहसँगको समन्त्िर्, सहिीकरण र वित्त हस्तान्त्तरण 

 आ.ि.२०७७/०७८ मा स्थानीर् तहमा स्िीकृत हनुे समपरुक आर्ोिना स्िीकृत गरी 
कार्ायन्त्िर्नका लार्ग स्थानीर् तहमा पिाइएको,  
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 आ.ि.२०७५/०७६ देजख सशतय अनदुानमा र्नमायण शरुु भएका तर हालसम्म सम्पन्न हनु 
नसकेका बहउुद्देशीर् सभाहल लगार्तका आर्ोिनाको र्नमायण कार्य पूरा गनय २१ गा.पा. लाई थप 
रु. ९ करोड ९४ लाख रकम उपलब्ि गराइएको  

 प्रदेश र्भरका १०९ िटै स्थानीर् तहसँग विगत तीन िर्यको बिेट र्नमायणको अनभुि, र्सकाइ 
तथा आगामी आ.ि.को बिेट तिुयमा गदाय ध्र्ान ददनपुने विर्र्मा अन्त्तवक्रय र्ा सम्पन्न गररएको  

 अनदुान व्र्िस्थापन, रािश्व बाँडर्ाँट, बिेट तथा आर्ोिना कार्ायन्त्िर्न सम्बन्त्िमा 109 िटै 
स्थानीर् तहका प्रमखु/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृतहरुसँग Virtual माध्र्मबाट 
अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम गररएको, 

 

ङ. रािस्ि सांकलन तथा रािस्ि बाडँर्ाटँ 

 प्रदेश सरकार मातहतका विर्भन्न कार्ायलर्हरुको अनगुमन गरी रािस्िको दार्रा विस्तार एिम ्
र्हुािट र्नर्न्त्रणको प्रर्ास गररएको  

 रािश्व परामशय सर्मर्त गिन गरी सो अन्त्तगयतका ६ िटा उपसर्मर्त गिन गनुयका साथै सो 
सम्बन्त्िमा अध्र्र्न गरी प्रदेश सरकारलाई सझुाि सवहतको प्रर्तिेदन पेश गररएको 

 सिारी सािन कर बाडँर्ाँट सम्बन्त्िी कार्यहरु 

 प्रदेश सरकारको कर एिम ्रािस्ि सम्बन्त्िमा र्निी के्षरसँग छलर्ल एिम ्अन्त्तरवक्रर्ा 
 नदीिन्त्र् पदाथयको सांकलन व्र्िस्थापन सम्बन्त्िमा स्थानीर् तहसँग सूर्ना सांकलन एिम ्

अन्त्तरवक्रर्ा 
 विज्ञापन कर, मनोरञ्जन करको दार्रा विस्तार सम्बन्त्िमा ४ िटा उप महानगरपार्लकासगँ 

छलर्ल तथा अन्त्तरवक्रर्ा 
 

र्. कानून र्नमायणः 

 आर्थयक कार्यविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि सम्बन्त्िी वििेर्क तर्ार गरी प्रदेश सरकारबाट 
स्िीकृर्त प्राप्त भई प्रदेश सभामा पेश गने प्रवक्रर्ामा रहेको, 

 प्रदेश त्र्ाि र्नर्मािली, २०७७ स्िीकृत भएको  

 घर-िग्गा न्त्र्नुतम मूल्र् र्निायरण र्नर्मािली २०७७ मस्र्ौदा तर्ार गरी मजन्त्रपररर्द् मा 
छलर्लको क्रममा रहेको  

 प्रदेश साियिर्नक र्निी साझेदारी तथा लगानी सम्िन्त्िी वििेर्कको सैिाजन्त्तक सहमर्त प्राप्त भई 
अजन्त्तम मस्र्ौदामा सरोकारिाला र्नकार्सँग छलर्लमा रहेको, 

 प्रदेश बैक तथा वित्तीर् सांस्था (स्थापना र सिालन) सम्िन्त्िी कानून र्नमायण सम्िन्त्िी अध्र्र्न 
तथा परामशयको कार्य अगार्ड बढाइएको, 

 प्रदेश साियिर्नक सांस्थान (स्थापना तथा सिालन) सम्िन्त्िी कानून र्नमायण सम्िन्त्िी अध्र्र्न तथा 
परामशयको कार्य अगार्ड बढाइएको,  
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 प्रदेश ऋण तथा िमानत सम्िन्त्िी वििेर्क तिुयमाको हकमा सम्िजन्त्ित सांघीर् कानून सांशोिन 
तथा नर्ाँ र्नमायणको र्रणमा रहेकोले सांघीर् र्नकार्सँग समन्त्िर् एिम ्कानून र्नमायणको प्रवक्रर्ा 
अगार्ड बढाइएको । 

 

 अन्त्र् र्नकार्लाई सहमर्त ददइएको काननुको वििरणः 
क्र.सां. मन्त्रालर्/र्नकार् सहमर्त ददइएको 

काननुको सांख्र्ा 
कैवर्र्त 

१ मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररर्द्को कार्ायलर् ५  

२ भरु्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर् १४  

३ सामाजिक विकास मन्त्रालर् ७  

४ आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालर् ९  

५ भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर् १  

६ प्रदेश सभा सजर्िालर् १  

७ उद्योग, पर्यटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालर् ३  

िम्मा ४०  

 
 

छ. कोर्भड -१९ र्नर्न्त्रण  

 कोरोना विशरे् अस्पतालको दरबन्त्दी र्सियना स्िीकृर्त सहमर्त 

 कोर्भड -१९ रोकथाम, र्नर्न्त्रण तथा उपर्ार र्नदेजशका, २०७८ िारी  

 कोर्भड कोर् सांर्ालनमा सहिीकरण गररएको, 
 लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पताल एिम ्अन्त्र् स्िास््र् सांस्थाहरुलाई स्रोत सािन (बिेट, सिारी सािन) 

उपलब्ि गराउने कार्यहरु 

 

ि. सूर्ना प्रविर्ि  

 प्रदेश सरकारको बिेट, खर्य तथा र्नकासामा सूर्ना प्रविर्ि/सफ्टिेर्र (RMIS, STSA, CGAS र 
PAMS) लागू गनुयका साथै सबै र्नकार्लाई सहिीकरण गररएको। 

 बिेट तिुयमा कार्ायन्त्िर्न अनगुमन मलु्र्ािन सम्बन्त्िमा नर्ाँ Software र्नमायण 

 Project Status Tracking System,  सूर्ना पोटयल, सशतय अनदुान कार्ायन्त्िर्नको ररपोवटयङ गने 
ब्र्िस्था  

झ. लेखा परीक्षण  

 प्रदेश सरकारका कार्ायलर्हरुको आन्त्तररक लेखा परीक्षण समर्मै सम्पन्न गरी प्रर्तिेदन पेश 
गररएको। 

 आ.ि २०७६।७७ को अजन्त्तम लेखा परीक्षणमा सहिीकरण गररएको 
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 र्स मन्त्रालर्को हालसम्म कुनै पर्न बेरुि ुनभएको 
 

6.9 िावर्यक बिेट तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष 
 सूर्ना प्रविर्िको प्रर्ोग गरी न्त्रू्न रकम खर्य गरी भौर्तक प्रगर्त हार्सल गररएको  

 कार्ायन्त्िर्न नहनु/ेगनय नसवकने कार्यक्रम समर्मै सांशोिन/पररमाियन एिम ्बिेट समपयण समर्मै 
गररएको 

 कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नको विकल्प खोिी तथा कार्ायन्त्िर्न गने अभ्र्ास (कोर्भडको कारण भौर्तक 
उपजस्थर्त भएन तर Zoom मार्य त ्कार्यक्रमहरु सन्त्तोर्िनक रुपमा सम्पन्न भए) 

 स्थानीर् तहसँगको सम्बन्त्ि सिुार, प्रदेश सरकारप्रर्तको सकारात्मक सोंर्मा बवृि  

 प्रदेश सरकारको अनदुानमा स्थानीर् तहमा सांर्ार्लत अिरुा आर्ोिनाको सांख्र्ा न्त्रू्नीकरण 

 Institutional Memory को विकास एिम ्अर्भलेख व्र्िस्थापन 

 र्सकाई तथा अनभुिलाई क्रमशः पर्छल्ला िर्यका बिेट प्रणालीमा आिि गने कार्यको शरुुिात 

 

6.10 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाई 
प्रदेशको आर्/श्रोत व्र्िस्थापन 

 प्रदेश सरकारको आर्को दार्रा साँघरुो रहेको। एकल अर्िकारको सूर्ीमा पने कर (कृवर् आर्मा 
लाग्ने कर) कार्ायन्त्िर्नमा आउन नसकेको,  

 स्थानीर् तहसँग िाँडर्ाँड हनुे करहरु समेत प्रभािकारी हनु नसकेको, 
 नदीिन्त्र् पदाथयिाट प्राप्त हनु ेआर्मा समस्र्ा रहेको, 
 विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन करको दार्रा बढ्न नसकेको, 
 सिारी सािन करमा समस्र्ा रहेको (अन्त्र् प्रदेशमा दताय हनुे, कर अन्त्र्र िझुाउने प्रर्ोग र्स प्रदेशमा 

गने) घर िग्गा रजिषे्ट्रशन शलु्क िास्तविक कारोिार भन्त्दा र्भन्न रहेको, 
 अन्त्र् सम्भावित आर्मा श्रोत पवहल्र्ाउन ेर आर् िृवि गने कार्य र्थेष्ट मारामा हनु नसकेको। 

 बिेट/कार्यक्रम 

 प्रदेशको बिेट तथा कार्यक्रममा स्पष्ट मापदडड र प्राथर्मकताको अभाि देजखएको। केही मापदडड 
तथा नीर्तगत व्र्िस्था भएको भए तापर्न कार्ायन्त्िर्नमा समस्र्ा देजखएको, 

 अिरुा आर्ोिनाको सांख्र्ा बढ्दै गइरहेको, 
 केन्त्रबाट प्राप्त हनु ेसमपूरक र विशरे् अनदुान बिेटमा प्रस्ताि गररएबमोजिम प्राप्त नहनुे, 
 मन्त्रालर्ले अर्िकाांश समर् विर्र्गत मन्त्रालर्हरुको कार्यक्रम सांशोिनमा केजन्त्रत गनुयपने भएको, 
 स्थानीर् तहमा वितरण गररन ेअनदुान रकमको खर्यको वििरण हेने प्रणालीको विकास हनु नसकेको, 
 प्रदेश स्तरीर् र्ोिना/कार्यक्रममा स्िदेशी तथा विदेशी लगानी कतायहरु आकवर्यत हनु नसकेको, 
 सांघीर् सशतय अनदुानमा सिार्लत कार्यक्रमको सांशोिन/रकमान्त्तरमा समस्र्ा देजखएको, 
 PLMBIS System मा समस्र्ा आउँदा समर् समर्मा कार्यसम्पादनमा कदिनाई आउने गरेको। 
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अनदुान व्र्िस्थापन  

 स्थानीर् तहले गत आर्थयक िर्यमा खर्य नभई बाँकी रहेको रकम प्रदेश सजित कोर्मा वर्ताय गनुयपने 
सशतय, समपरुक र विशेर् अनदुानको रकम समर्मै वर्ताय गने नगरेको,  

 स्थानीर् तहले सांकलन गरेको साझा करको अध्र्ािर्िक वििरण प्राप्त गने सांर्न्त्रको विकास भई 
नसकेको। साथै साझा करबाट सांकर्लत रकम कर्तपर् स्थानीर् तहहरुले समर्मै दाजखला नगरेको, 

 प्रदेश र स्थानीर् तहबीर्को कोर् प्रिाह सांर्न्त्र तर्ार हनु नसकेको, 
 अन्त्तर सरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन तथा स्थानीर् सरकार सिालन ऐन बाजझएको, 
 प्रदेशको सशतय अनदुानमा स्थानीर् तहमा सिालन हनुे कार्यक्रममा अपनत्ि र प्राथर्मकता सम्बन्त्िी 

समस्र्ा देजखएको। 

 

6.11 समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम 

प्रणाली/पिर्त सिुार (System) 

 कमयर्ारीहरुको क्षमता अर्भिवृिको लार्ग आिश्र्क कार्यक्रम सिालन गनुयपने, 

 रािस्ि, खर्य तथा अनदुान व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी एकीकृत प्रणाली विकास गनुयपने, 

 प्रदेशमा आन्त्तररक तथा िाह्य लगानी आकवर्यत गनय नीर्तगत कानूनी एिम ् सांस्थागत प्रिन्त्ि गदै 
लजुम्िनी प्रदेशलाई लगानीकतायको आकर्यणको केन्त्रको रुपमा अगार्ड िढाउन ुपने, (लगानी सम्मेलन 
प्रभािकारी रुपमा सम्पन्न गने), 

 PLMBIS System को सभयर तथा Backup System लाई Upgrade गनुयपने, 

 अन्त्तर सरकारी वित्त हस्तान्त्तरण ऐन तथा स्थानीर् सरकार सिालन ऐनमा बाँजझएका िुदँाहरु 
सांसोिन गराउन पहल गनुयपने, 

 प्रदेश र स्थानीर् तहबीर्को कोर् प्रिाह सांर्न्त्र सम्बन्त्िीSoftware र्नमायण गनुयपने। 

अनदुान व्र्िस्थापन (Grants) 

 स्थानीर् तहमा वितरण गररन ेअनदुान रकमको खर्यको वििरण हेने प्रणालीको विकास गनुयपने, 

 स्थानीर् तहले गत आर्थयक िर्यमा खर्य नभई बाँकी रहेको रकम प्रदेश सजित कोर्मा वर्ताय गनुयपने 
सशतय, समपरुक र विशेर् अनदुानको रकम समर्मै वर्ताय गराउन पहल गनुयपने, 

 स्थानीर् तहमा सांर्ालन हनुे प्रदेशको सशतय अनदुानका आर्ोिना नगर सभा/गाउँसभाले पाररत 
गरेका आर्ोिनाबाट प्रदेश सभाका सदस्र्हरुले छनौट गने प्रणाली विकासको आिश्र्कता 
देजखएको। 

 

 

प्रदेशको आर् (Income) 
 रािस्ि िृविको लार्ग स्थानीर् तहलाई प्रभािकारी पररर्ालन गरी र्नुढुांगा खानी, र्गटी बालिुा, 

विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर मार्य त करािार िवृि गनुयपने, 
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 केन्त्रबाट प्राप्त हनुे समपूरक र विशरे् अनदुान बिेटमा प्रस्ताि गररए बमोजिम प्राप्तगनय केन्त्रसँग 
पहल गनुयपने, 

 स्थानीर् तहले सांकलन गरेको साझा करबाट सांकर्लत रकम समर्मै दाजखला गराउन पहल गनुयपने, 

 प्रदेशको एकल अर्िकारको रुपमा रहेको रावष्ट्रर् िनलाई प्रदेशको आर्को महत्िपूणय स्रोतको रुपमा 
विकास गनुयपने, 

 नदीिन्त्र् पदाथयको सांकलन/व्र्िस्थापनमा प्रभािकाररता िृवि गनय बर्लर्ो काननुी व्र्िस्था गनय िरुरी 
रहेको। 

बिेट कार्यक्रम (Budgeting) 

 अिरुा आर्ोिना तथा कार्यक्रमको लार्ग आिश्र्क श्रोत सािनको प्रबन्त्ि गरी त्र्स्ता आर्ोिनाको 
सांख्र्ालाई र्थासम्भि न्त्रू्नतम सीमामा कार्म गनुयपने, 

 अर्निार्य दावर्त्र्लाई पवहले नै बिेट छुट्याई पुिँीगत कार्यक्रमका लार्ग बिेट प्रस्ताि गनुयपने, 

 प्रदेश सरकार “देजखने” र “सरु्नने” केही महत्िपूणय कार्यक्रम बनाउने,सांर्ालन गने,कार्यक्रमको सांख्र्ामा 
भन्त्दा प्रभािकारी कार्यक्रमको coverageमा िोड ददने। 

 
6.12 आगामी कार्यददशा 

 प्रदेश आर्थयक मार्मला तथा सहकारी मन्त्रालर्को दार्रा र्स मन्त्रालर्को कार्यक्षरे (Scope Work) 
मा पने के्षरलाई व्र्िजस्थत गनय आिश्र्क कानून (ऐन, र्नर्मािली, र्नदेजशका, कार्यविर्ि) र्नमायणको 
कार्यलाई र्तव्रता ददने, 

 मन्त्रालर्को कार्यलाई र्छटो छररतो रुपमा सम्पादन गने गरी व्र्िस्थापकीर् क्षमता िृवि गने र 
सूर्ना प्रविर्िको प्रर्ोगिाट कार्यकुशलता अर्भमवृि गने, 

 र्ोिना तिुयमा, बिेट र्नमायण तथा कार्ायन्त्िर्नमा गत तीन आ.ि.को अनभुिलाई सांस्थागत गदै राम्रा 
अभ्र्ासलाई िढ्िा ददने र कमीकमिोरी सच्र्ाउँदै प्रदेश स्तरीर् आर्थयक एिम ् वित्तीर् नीर्तको 
कार्ायन्त्िर्नमा दक्षता हार्सल गदै िाने, 

 "थोरै गने तर राम्रो गने" नीर्त अिलम्िन गदै प्रदेशले कार्ायन्त्िर्न गने विकास आर्ोिना तथा 
गणुस्तरमा विशेर् ध्र्ान ददने र श्रोत सािनको कमी हनु नददने गरी र्ोिना तिुयमा तथा बिेट 
व्र्िस्थापनलाई सिुार गदै अजघ िढ्ने, 

 प्रदेश सरकारका सिै िनता िीर् प्रदेश सरकार "देजखन"े र "सरु्नने" कुरा सरु्नजित गनय प्रदेशका सिै 
िनताले सामूवहक रुपमा प्राप्त गने प्रदेशस्तरीर् सेिाको पवहर्ान गरी त्र्स्ता सेिाहरुका लार्ग श्रोत 
प्रिन्त्ि गने एिम ्कुशलतापूियक सेिा प्रिाह गने काम कारिाही अजघ िढाउने, 

 प्रदेशमा आन्त्तररक तथा िाह्य लगानी आकवर्यत गनय नीर्तगत कानूनी एिम ् सांस्थागत प्रिन्त्ि गदै 
लजुम्िनी प्रदेशलाई लगानीकतायको आकर्यणको केन्त्रको रुपमा अगार्ड िढाउने, 

 अिरुा आर्ोिना तथा कार्यक्रमको लार्ग आिश्र्क श्रोत सािनको प्रिन्त्ि गरी त्र्स्ता आर्ोिनाको 
सांख्र्ालाई र्थासम्भि न्त्रू्नतम सीमामा कार्म गने, 
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 काननु र्नमायणः प्रदेश सरकारका आर् िृवि, सरकारी सम्पजत्त व्र्िस्थापन, रािस्ि, साियिर्नक खर्य, 
बैंक तथा वित्तीर् सांस्था स्थापना तथा र्नर्मन गने, 

 र्ोिना तथा कार्यक्रम तिुयमा, बिेट विर्नर्ोिन, अनगुमन मलु्र्ािन लगार्तका विर्र्मा Objective 

Criteria एिम ्मापदडड तथा पिर्त र्नमायण एिम ्कार्ायन्त्िर्न गने, 
 लगानी सम्मेलन एिम ्लगानीमैरी िातािरण र्सियना गने,  

 प्रदेश त्र्ाि कार्ायलर् स्थापना एिम ्प्रदेश त्र्ाि सांकलन एिम ्व्र्िस्थापन गने, 
 अन्त्तरमन्त्रालर् तथा स्थानीर् तहहरुबीर् समन्त्िर् एिम ्सम्बन्त्ि सिुार गने, 
 मन्त्रालर्को व्र्िस्थापकीर् क्षमता िृवि 

 मन्त्रालर्को O & M एिम ्सांगिनात्मक सिुार गने । 

 

6.13 र्नष्कर्य 
प्रदेशको समग्र आर्थयक अनशुासन कार्म गरी प्रदेश सरकारले गने खर्य िटुाउन स्रोत व्र्िस्थापन गने मखु्र् 
जिम्मेिारी रहेको र्स मन्त्रालर्ले स्थापना कालदेजख आफ्नो भरू्मका र्निायह गदै आएको छ। हालसम्म 
आर्थयक िर्य २०७४/7५ को आांजशक तथा आर्थयक िर्य २०७५/7६ आर्थयक िर्य २०७६/7७ र 
२०७७/७८ समेत गरी र्ारिटा बिेट तिुयमा गरी प्रदेश सांसदमा पेश गरी स्िीकृत गराइएको र 
२०७८/०७९को बिेट प्रदेशसांसदमा पेश भएको छ। विर्र्गत मन्त्रालर्हरुलाई बिेट कार्ायन्त्िर्नमा 
सहिीकरण गनुयका साथै नपेाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान तथा रािस्ि बाँडर्ाँट र प्रदेश सरकारको 
तर्य बाट स्थानीर् तहहरुमा अनदुान हस्तान्त्तरणसमेत गदै आएको छ। प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा 
अर्िकारको सूर्ीमा रहेको रािस्ि सांकलन र सोको बाँडर्ाँटको व्र्िस्थापन समेत गने गरेको छ। विर्र्गत 
मन्त्रालर्हरुका विर्भन्न बिेट कार्ायन्त्िर्न इकाइहरुको स्थापना भएकोले पुिँीगत खर्य साविकको भन्त्दा 
बढ्दो क्रममा रहेको छ। र्सका साथै अनदुान व्र्िस्थापन र रािस्ि बाँडर्ाँट तथा बिेट कार्ायन्त्िर्न 
सम्बन्त्िमा समर् समर्मा स्थानीर् तहहरुसँगको समन्त्िर् र सहकार्यले प्रदेश र स्थानीर् तहहरुबीर्को 
सम्बन्त्ि थप प्रगाढ बन्त्दै गएको छ।प्रदेशको समग्र विकासको लार्ग स्रोत सािन व्र्िस्थापनका साथै 
विर्र्गत मन्त्रालर्हरुको पुिँीगत खर्यमा बढोत्तरीका माध्र्मबाट समिृ प्रदेश सखुी िनताको दीघयकालीन 
लक्ष्र् हार्सल गने ददशामा र्ो मन्त्रालर् वक्रर्ाशील रहँदै आएको छ। 
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पररच्छेद-7 
भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर् 

7.1 पररर्र् 
नेपालमा लामो समर्देजख कार्म रहेको एकात्मक राज्र् व्र्िस्थालाई विस्थावपत गदै नेपालको सांवििानले 
सांघीर् लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन पिर्तको अिलम्बन सँगै तीन तहको सरकारः सांघ, प्रदेश र 
स्थानीर् सरकारको व्र्िस्था रहेको छ । नेपालको सांवििानले तीनै तहका सरकारको अर्िकार सवहतको 
कार्यविभािन अनसूुर्ीमा व्र्िस्था गरेको छ भने प्रदेश सरकारको कार्यविस्तरृ्तकरण अनसुार र्स मन्त्रालर्को 
कार्यके्षर र्भर प्रदेश र्भरका सडक, पूल, र्सांर्ाइ, ऊिाय िस्ता पूिायिार आर्ोिनाहरुको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न, 
अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, अनगुमन तथा र्ातार्ात सम्बन्त्िी व्र्िस्थापकीर् कार्य गने उद्दशे्र्ले 
र्मर्त२०७४/१०/१९ मा भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर्को स्थापना भएको हो ।  

नेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द्को २०७५/०२/०६ को र्नणयर्ानसुार र्स मन्त्रालर् अन्त्तगयत एक र्ातार्ात 
पूिायिार र्नदेशनालर्का अर्तररक्त प्रादेजशक सडक, ग्रार्मण सडक, िलश्रोत तथा ऊिाय विकास, खानेपानी तथा 
सरसर्ाई, आिास, भिन तथा शहरी विकास, प्रशासन, र्ोिना तथा अनगुमन गरी विर्भन्न ६ िटा महाशाखा 
र विर्भन्न ४७ िटा विर्र्गत कार्ायलर्हरु वक्रर्ाशील रहेकोमा प्रदेश सरकार (मजन्त्रपररर्द्) को र्मर्त 
२०७८/०१/०६ को र्नणयर्ानसुार र्स मन्त्रालर् अन्त्तगयत एक र्ातार्ात पूिायिार र्नदेशनालर्का अर्तररक्त 
प्रादेजशक सडक, ग्रार्मण सडक, िलश्रोत तथा ऊिाय विकास, प्रशासन, र्ोिना तथा अनगुमन गरी विर्भन्त् न ४ 
िटा महाशाखा र विर्भन्त् न ३० िटा विर्र्गत कार्ायलर्हरु वक्रर्ाजशल रहेको अिस्था छ ।  

 

7.2 कार्यक्षरे 
(क) सडक तथा र्ातार्ात 

 प्रदेश स्तरका लोकमागयहरु 

 साविकमा स्थानीर् पूिायिार तथा कृवर् सडक विभागबाट स र्ार्लत प्रदेश स्तरका सम्पूणय कार्यहरु 
(सांरर्ना समेत) 

 दईु िा दईुभन्त्दा बढी स्थानीर् तह भएर िाने सडकहरु (ग्रामीण र कृवर् सडक समेत) 

 झोलङु्गे पलु 

 सडक सरुक्षा सदुृढीकरण 

(ख) र्सांर्ाइय 
 मझौला प्रकृर्तका आर्ोिना (तराई-मिेशमा २०० हे्टर देजख १०,००० हे्टरसम्म र वहमाल 

पहाडमा ५० हे्टर देजख १००० हे्टरसम्म) आर्ोिनाहरुको अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, गरुुर्ोिना 
तथा र्नमायण । 

 एकभन्त्दा बढी स्थानीर् तहसगँ सम्बजन्त्ित र्सांर्ाइ आर्ोिनाहरुको र्नमायण तथा समन्त्िर् । 
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 तराई-मिेशमा २००० हे्टर देखी २०,००० हे्टरसम्म र्सांजर्त के्षर भएका र्सांर्ाइ 
आर्ोिनाहरुको ममयत सम्भार तथा व्र्िस्थापन । 

 भरू्मगत िल र्सांर्ाइ अन्त्तरगत मेजशन र्िल ट्यिूिेल तथा र्डप ट्यूििेल र्सांर्ाइ र्ोिनाहरु तथा 
ट्यूििेल र्ोिनाको ममयत तथा व्र्िस्थापन । 

(ग) िल उत्पन्न प्रकोप व्र्िस्थापन 

 मझौला प्रकृर्तका नदीहरु(महाभारत पहाड र र्रेु पहाडबाट उद्गगम भई बग्ने नदी) 
र्नर्न्त्रण/व्र्िस्थापन । 

 लम्बाइ १०० देखी २०० र्मटरसम्म, रे्दको र्ौडाइ ५० देजख १०० र्मटर तथा कुल के्षर 
५००० देजख २०,००० िगय र्मटर सम्मका पवहरो र्नर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन । 

(घ) उिाय 
 प्रदेश स्तरीर् िलविद्यतु आर्ोिनाहरुको र्नमायण तथा सिालन । 

 ११ के.भी. सम्मका प्रसारण लाइन र्नमायण र व्र्िस्थापन । 

 ग्रामीण तथा सामदुावर्क विद्यतुीकरण । 

 

7.3 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त (रु. हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 1098198 942048 85.78 

पुिँीगत 13924250 15516684 111.44 

िम्मा 15022448 16458732 109.56 

(नोटः भौर्तक पूिायिार विकास र ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्को सांर्कु्त) 
(स्रोतः प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ायलर्) 

 

7.4 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण (रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 7554235 6994596 

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान 2915050 2107613 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान 522462 436718 

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान - - 

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) - - 

 िम्मा 10991747 9538927 
 

(भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर्) 
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7.5 नीर्त तथा कार्यक्रम र बिेट िक्तव्र्को िावर्यक प्रगर्त वििरण 
ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 

१७७ 

 
 
 
 

८७ 

प्रदेशका गौरिका आर्ोिनाहरु र 
रणनीर्तक महत्िका पूिायिार विकासका 
आर्ोिनाहरु पवहर्ान गरी अजघ 
बढाइने। 

 प्रदेशका गौरिका २३ िटा आर्ोिनाहरु मध्रे् 
21िटा को र्नमायण कार्य भइरहेको, 1िटाको DPR 

बन्त्दै 1 िटाको बोलपर मलु्र्ािन सम्बन्त्िमा 
सम्मार्नत सिोच्र् अदालतमा मदु्दा परी र्थाजस्थतीमा 
रहेको। 

 र्स कार्यक्रम अन्त्तगयत 6.4 वक.र्म. नर्ाँ कच्र्ी 
सडक, 12.6 वक.र्म. खडडजस्मत सडक र 
23.48 वक.र्म. कालोपरे सडक र्नमायण सम्पन्न 
भएको । 

 रणनीर्तक सडकहरुको र्नमायण कार्य अगार्ड 
बढेको। 

(क) गरुूर्ोिनामा समािेश भएका सडक 
आर्ोिनाहरूको प्राथर्मकताका 
आिारमा र्नमायण, ममयत सांम्भार, 

स्तरोन्नर्त तथा सडकको अर्िकार 
क्षेर कार्ायन्त्िर्न गररने । 

 सडक सञ्जालको र्नर्र्मत ममयत सांभार (१०9 
िटा) मध्रे्  १०7 िटा र्ोिनाहरु कार्ायन्त्िर्नमा 
रहेका।  

 सडक सांिालको ममयत सांभार (८६ िटा) मध्रे्  
८६ िटा र्ोिनाहरु कार्ायन्त्िर्नमा रहेको िसबाट 
11.55 वक.र्म. खडडजस्मत सडक र 4.95 
वक.र्म. कालोपरे सडक र्नमायण कार्य सम्पन्न 
भएको। 

 
 
 
 
 

178, 

१७९ 

 
 
 
 
 

88 

सडक गरुुर्ोिना अन्त्तगयत प्रदेशस्तरका 
रािमागय, कृवर्य, पर्यटन प्रिियन तथा 
आन्त्तररक आर्मा टेिा परु् र्ाउन े
खालका सडक, सीमा क्षेर सडक, 

उद्योग स्थल पहुँर्मागय लगार्तका 
प्रदेशस्तरीर् सडक सांिालको ददगो 
व्र्िस्थापनमा िोड। 

 प्रदेश स्तरीर् सडक (135िटा) मध्रे्  134िटा 
कार्ायन्त्िर्नमा गएको र 1 िटा िातािरजणर् 
दृवष्टकोणले सडक र्नमायण गनय उपर्कु्त नभएको। 
कार्यन्त्िर्न भएका सडक आर्ोिनाहरुबाट 22.12 
वक.र्म. नर्ाँ कच्र्ी सडक, 32.4 वक.र्म. 
खडडजस्मथ सडक र 14.97 वक.र्म. कालोपरे 
सडक र्नमायण सम्पन्न भएको । 

 कृवर् सडक (६ िटा) मध्रे्  6 िटा र्नमायण कार्य 
अगार्ड बढेको िसबाट 1.45 वक.र्म. सडक 
खडडजस्मत र 2.7 वक.र्म. सडक कालोपरे गने 
काम सम्पन्न भएको । 

 पर्यटन स्थल पहुँर् मागय (१७ िटा) मध्रे् 17िटा 
कार्ायन्त्िर्नमा गएको िसबाट 7.6 वक.र्म. नर्ा ँ
कच्र्ी सडक, 4.43 वक.र्म. सडक खडडजस्मत र 
6.77 वक.र्म. सडक कालोपरे गने काम सम्पन्न 
भएको ।  
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ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 
 सीमाक्षेर सडक कार्यक्रम (१८ िटा) मध्रे्  १८ 
िटा आर्ोिनाहरु कार्ायन्त्िर्नमा रहेका िसबाट 
21.54 वक.र्म. सडक खडडजस्मत र 11.08 
वक.र्म. सडक कालोपरे गने काम सम्पन्न भएको।  

 उद्योग स्थल पहुँर् मागय (२ िटा) मध्रे्  २ िटा 
आर्ोिनाहरु कार्ायन्त्िर्नमा रहेका िसबाट 3.27 
वक.र्म. सडक विस्तार तथा र्ौडा बनाउने कार्य 
भएको।   

(क) प्रदेशको गौरिको आर्ोिनाका 
रूपमा रामपरुदेजख कपरुकोटसम्भको 
िीिराि आश्रयत कृष्णसेन इच्छुक 
मागयलाई पाल्पा जिल्लाको होरािदी-
ढुिाखानी खडड, अघायखाँर्ीको 
सजन्त्िखयक-िारापानी-र्िुािााॉटी 
खडड, प्र्िुान जिल्लाको 
दाखा्िाडी-बजिबाङ्ग-र्भङ्गग्री खडड, 

रोल्पाको दहिन-र्नगालपानी खडड 
गरी र्ार खडडमा र्नमायण गने 
कार्यलाई र्नरन्त्तरता । 

 रामपरु कपरुकोट सडक (जििराि आजश्रत 
कृष्णसेन इच्छुक मागय) सन्त्िीखकय -िारापानी-
र्िुािाँटी सडक (बाँकी खडडको ) 18 वक.मी 
मध्रे् १५ वक.र्म.लम्बाइमा DBST  भएको, बाँकी 
लम्बाइमा  काम भइरहेको ।   

 रामपरु कपरुकोट सडक (जििराि आजश्रत 
कृष्णसेन इच्छुक मागय) तानसेन-ररडी-िाइपास 
सडक 3.2 वक.र्म. सडकमा प्रथम कोट DBST 

कालोपरे भएको र DBST को दोस्रो कोट पिात 
पूणयरुपमा कालोपरे हनुे । 

 रामपरु कपरुकोट सडक (जििराि आजश्रत 
कृष्णसेन इच्छुक मागय) दाखा्िाडी-बजिबाङ्ग-र्भग्री 
सडक (बाँकी खडडको र्नमायण कार्य समेत) 5 

वक.र्म. लम्बाइमा ब्र्ाक कवटङ्ग गरी सडक र्ौडा 
बनाउने कार्य सम्पन्न, टेिा पखायल र ९ िटा ह्यमु 
पाइप कल्भटयको काम परुा । बाँकी कार्य हुँदै । 

 रामपरु कपरुकोट सडक (जििराि आजश्रत 
कृष्णसेन इच्छुक मागय) र्नगालपानी- दहिन सडक 
खडडको बोलपर मलु्र्ािनको विर्र्मा र्नमायण 
व्र्िसार्ी र्मय श्री ओएर्सस ईजन्त्िर्नर्सय एडड 
र्बल्डसय, प्रा.र्ल., भरतपरु, जर्तिनबाट सम्मार्नत 
सिोच्र् अदालतमा मदु्दा परी काम अगार्ड बढ्न 
नसकेको । 

 प्रदेश गौरिको सडक रामपरु कपरुकोट पाजणनी 
गा.पा. पहुँर् मागय खडड (दगुायर्ाँट-र्तनगीरे खडड) 
अन्त्तगयत गत आ.ि.को २ िटा िेक्काबाट १.१३ 
वक.र्म. कालोपरे सम्पन्न भएको, बाँकी काम हुँदै 
गरेको । 
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ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 

(ख) रणनैर्तक महत्िका दाङ 
उपत्र्काको दामोदर मागय, 
अघायखाँर्ी जिल्लाको गच्छे-वढकुरा-
िनर्ौर- िलकेु- लामाताल- 
बडीदमार-शाजन्त्तपरु -हार्सपरु -
रामापरु सडक, रुपन्त्देही जिल्लाको 
बेथरी-गिुयर्नर्ा-खैर्ाघाट सडक, 

बटुिल उपमहानगरपार्लकाकोपरुानो 
बसपाकय  -र्ोर्गकुटी-कार्लकापथ 
सडक, निलपरासीको सनिुल -

पसायिल-अम्रोट-बन्त्िररर्मा-जघनाहा-
बकेना सडक,पटौटी-दगुाय र्ाट-
कुखरेु देउराली-खज्र्ायङ-र्सर्मर्ौर-
तम्घास सडक, बाँकेको खिरुा 
र्बगाँउ ईगााॉउ-वपलाडी-कोहलपरु 
सडकलगार्त १६ िटा 
सडकहरूको र्नमायण कार्यलाई 
र्नरन्त्तरता ददने। 

 सजन्त्िखकय  गच्छे वढकुरा िनर्ौर िकेुना िलकेु 
लामाताल बर्डदमार रै्ते रामपरु सडक अन्त्तगयत 
9.62 वक.र्म. सडक विस्तार तथा र्ौडा बनाइएको 
र १२ िटा ह्यम पाइप कल्भटय सवहत कररि 2 
वक.र्म. सडक ग्राभल भएको छ ।  

 बेथरी गरुिनीर्ा तरु्नहिा मझगािाँ सेमरा खैराघाट 
सडक अन्त्तगयत िेक्का सम्झौता भई काम अगार्ड 
बढेको र हाल साइट सर्ा गने र टेिा पखायल 
र्नमायण गने काम भइरहेको । 

 कार्लकापथ (बटुिल ५ जस्थत परुानो बसपाकय  देखी 
बटुिल ११ र्ोगीकुटी सम्म) सडक स्तरोन्नतीमा 
र्नमायण कार्य अन्त्तगयत साइट सर्ा गने काम 
भइरहेको तथा हाल १ िटा ह्यमु पाइप कल्भटय, १ 
िटा स्ल्र्ाि कल्भटय तथा 950 र्मटर पक्की नाली 
र्नमायण कार्य परुा भइ आर्ोिना र्नमायणािीन 
अिस्थामा रहेको ।  

 सनुिल तरुीर्ा पसायिल अमरौट बिरीर्ा जघनाहा 
बकेना सडकको र्नमायण अन्त्तगयत 3.6 वक.र्म. 
लम्बाइमा सि-िेसको काम र 3.1 वक.र्म. 
लम्बाइमा कालोपरे हनुे तर्ारीमा रहेको । र्स 
सडक अन्त्तगयत 31 िटा ह्यमु पाइप कल्भटय र 
1404 र्मटर पक्की नालीको काम परुा भइ बाँकी 
र्नमायण कार्य भइरहेको।   

 पटौटी दगुायर्ाँट कुखरेु देउराली खज्र्ायङ रानीिास 
र्सर्मर्ौर तम्घास सडक आर्ोिना अन्त्तगयत 
अघायखाँर्ी खडडमा टेिा पखायल र्नमायण कार्य 
भइरहेको र गलु्मी खडडमा टेिा पखायल र्नमायण 
सवहत ४ वक.र्म. सडक खडडजस्मत भएको छ ।  

 खिरुा र्ब गाउँ ई गाउँ वपलाडी र्नौिा हुँदै मेट्िा 
र्ोक कोहलपरु आर्ोिना अन्त्तगयत कररि 1.8 
वक.र्म. सडक खडडजस्मत भइ कररि २ वक.र्म. 
पक्की नाली र्नमायण कार्य सम्पन्न भएको छ । 

 पोखरपाली रामग्राम नपा बन्त्िररर्ा िरमपरु 
बैरागनाथ ज्र्ामीरे (मराम) सडकमा िेसको काम 
सम्पन्न भइ ८८० र्मटर लम्बाइमा सडक कालोपरे 
भएको र २ िटा ह्यमु पाइप कल्भटय र्नमायणको 
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ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 
काम सम्पन्न भएको ।  

 दिुरास र्भरी सक्राम सडक अन्त्तगयत 1 वक.र्म. 
सडक कालोपरे तथा 982 र्मटर पक्की नालीको 
काम सम्पन्न भएको छ ।  

 र्समलतारा मलुाबारी लापे हुँदै बडडाँडा प्र्िुान 
सडकमा टेिा पखायल र्नमायणको काम भइरहेको 
साथै १३ िटा ह्यमु पाइप कल्भटय र्नमायण सम्पन्न 
भइ आर्ोिना र्नमायणािीन अिस्थामा रहेको ।   

 झेलनेटा देखी र्र्लँदे हुँदै कोल देखी घेनेखोला 
सडक अन्त्तगयत 3.7 वक.र्म. नर्ाँ कच्र्ी सडक 
खन्ने काम परुा भइ आिश्र्कता अनसुार टेिा 
पखायल र्नमायण कार्य भएको । 

 मज्गइ अिलडाँडा सडक अन्त्तगयत 2.7 वक.र्म. 
नर्ाँ कच्र्ी सडक, 1.2 वक.र्म. खडडजस्मत सडक 
र 2.1 वक.र्म. सडक कालोपरेको कार्य सम्पन्न 
भएको छ । 

 दाङको हापरेु गगँटे हुँदै कोहलपरु िोड्ने सडक 

(श्रीमणी मागय)मा िेक्का सम्झौता भइ र्नमायण कार्य 
अगार्ड बढेको। 

 िागो कारखाना र्रङ्गे झमु्सा सडक(पाल्पा खडड) 
अन्त्तगयत िहिुर्ीर् िेक्का सम्झौता मार्य त 1.3 
वक.र्म. सडक र्ौडा बनाउने कार्य, टेिा पखायल 
र्नमायण, ३ िटा ह्यमु पाइप कल्भटय तथा 250 
र्मटर पक्की नाली र्नमायणको कार्य परुा भइ 
र्नमायणािीन अिस्थामा रहेको छ । 

 िागो कारखाना र्रङ्गे झमु्सा सडक(रुपन्त्देही 
खडड)मा 7 वक.र्म. सडक र्ौडा बनाइ 1.5 
वक.र्म. सडक कालोपरे र 1.2 वक.र्म. लम्बाइमा 
कालोपरे गने अजन्त्तम अिस्थामा रहेको साथै 6 
िटा ह्यमु पाइप कल्भटय र ५ िटा स्ल्र्ाि कल्भटय 
र्नमायणको कार्य सम्पन्न भएको । 

 बटुिल तानसेन तम्घास सजन्त्िखकय  खलङ्गा विििुा 
र्कर्के र्भङ्खग्री शलुीर्ौर पोबाङ थिाङ रुकुमकोट 
प्रदेश पहाडी मागयमा सम्झौता भई काम अगार्ड 
बढेको। 

 घोराही मर्सना मदेस पाखापानी उिाय मजन्त्दर 
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ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 
स्िगयद्वारी सडक अन्त्तगयत 11.7 वक.र्म. सडक 
विस्तार भइ केही स्थानमा ग्र्ाविर्न टेिा पखायलको 
काम भएको र र्ोिना र्नमायणािीन अिस्थामा रहेको 
छ ।  

180 89 

स्थानीर् तह पहुँर् मागय कार्यक्रमलाई 
र्ाल ु आर्थयक बर्य देजख बहिुवर्यर् 
आर्ोिनाको रुपमा सिालन गने। र्स 
कार्मक्रम अन्त्तगयत सांर्ार्लत सडक 
मध्रे् कजम्तमा एक र्तहाइलाई कालोपरे 
र बाँकीलाई खडडाजश्मत (ग्राभेल) हनुे 
गरी र्नमायण कार्मलाई र्नरन्त्तरता 
ददईने। 

(क) प्रदेशर्भरका ११ जिल्लाका ३० 
िटा स्थानीर् तहहरूलाई नजिकको 
रािमागय र सहार्क रािमागयमा 
आिि गनय स्थानीर्  तह पहरँु् 
मागयको विकास गरी आगामी तीन 
िर्यर्भर खडडाजस्मत र कालोपरे 
गने । 

स्थानीर् तह पहुँर् मागय (३० िटा) मध्रे्  10 िटा 
बहिुवर्यर् आर्ोिनाको रुपमा स्िीकृत भएको र हाल 
३० िटा नै कार्ायन्त्िर्नमा रहेको िसबाट 22.36 
वक.र्म. सडक विस्तार, 16.33 वक.र्म. सडक 
खडडजस्मत, 12.38 वक.र्म. सडक कालोपरे भएको 
अिस्था छ । 
 
(क) स्थानीर्  तह पहुँर् मागय (30 िटा) सबै र्ोिना 

कार्ायन्त्िर्नमा रहेका ।  

183 90 

बटुिल िागो कारखाना र्रङ्गे-झमु्सा 
सडकमा आगामी आर्थयक बर्यमा 
र्ातार्ात सिालन गने गरी खडडाजश्मत 
गररने। 

(क) बटुिल िागो कारखाना र्रङ्गे-झमु्सा 
सडक र्नमायण कार्य र्बगतआर्थयक 
बर्य देजख सरुु भएको र उक्त 
सडकमा पने पलु कज्िे, कल्भटय 
तथाखडडाजश्मत गररने। 

 िागो कारखाना र्रङ्गे झमु्सा सडक (पाल्पा खडड) 
मा गत आ.ि को िेक्का सम्पन्न भएको र बाँकी 
रकमको बहिुवर्यर् आर्ोिनाको टेडडर आव्हान 
भएको । 

 िागो कारखाना र्रङ्गे झमु्सा सडक (रुपन्त्देही खडड) 
मा र्नमायण कार्य भइरहेको। 

186 91 

प्राथर्मकता प्राप्त सडक सांिालको दीगो 
व्र्िस्थापनको लार्ग कार्यसम्पादनमा 
आिाररत करार सम्झौता गरी र्नर्र्मत 
ममयत सांभार कार्यको र्नरन्त्तरता ।  
१. प्रदेशकोप्राथर्मकता प्राप्त १०६ 

सडक सञ्जालको ददगो 
व्र्ािस्थापनको लार्ग कार्य 

 सडक सञ्जालको र्नर्र्मत ममयत सांभार (१०६ 
िटा) मध्रे्  १०६ िटा आर्ोिनाबाट १२ िटै 
जिल्लामा र्नर्र्मत ममयत सम्भारको कार्य 
भइरहेको। 

 करार सम्झौता गरी ममयत सम्भारको काम अगार्ड 
बढेको। 
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ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 
सम्पादनमा आिाररत करार 
सम्झौता गरी र्नर्र्मतममयत सांभार। 

187 92 

सडक सरुक्षाका लार्ग सडक 
पूिायिारहरुको र्नमायण, ममयत सम्भार 
एिम ् स्तरोन्नती गदाय सडकको ग्रडे 
सिुार, मोड सिुार, प्र्ारापेट तथा 
डेर्लनेटर पोष्टको र्नमायण, ररफ्ल्र्ा्टर 
र्मरर िडान र सडक बजत्तको व्र्िस्था 
गररने र िोजखम बारे अर्ग्रम सूर्ना ददन े
बोडयको स्थापना, गर्त र्नर्न्त्रणसम्बन्त्िी 
सूर्ना िस्ता सिुारका कार्यका साथै 
सडक सरुक्षासम्बन्त्िी िनरे्तनामूलक 
कार्यक्रम सिालन गने ।  
(क) सडकसरुक्षा कार्यक्रमलाई 

र्नरन्त्तरता ददने । 

सडक सरुक्षा कार्यक्रम (१५ िटा) मध्रे्  14 िटा 
कार्ायन्त्िर्नमा रहेको 1िटा बिेट न्त्र्नु भर्कोले 
कार्ायन्त्िर्न हनुनसकेको ।  

190 95 

हाल र्नमायणार्िन ५५ िटा सडक पलु 
मध्रे् आगामी आर्थयक बर्यमा १५ िटा 
पलु र्नमायण सम्पन्न गररनेछ र बाँकी 
४० िटा पलु आगामी िर्य सम्पन्न 
गने।  
(क) प्रदेशका १२ िटै जिल्लाहरुका 

मूख्र् सडकहरुमा ५४ क्रमागत र 
३३ नर्ाँ गरी ८5 िटा सडक पलु 
र्नमायण गनय र थप २३९ िटा 
सडकपलुहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
गरी सम्भाव्र् देजखएका मध्रे् 
प्राथर्मकता प्राप्त सडक पलुको 
विस्ततृ अध्र्र्न एिम ् कार्ायन्त्िर्न 
गने। 

सडक पलु र्नमायण (क्रमागत र नर्ाँ गरी 85िटा) 
मध्रे् 13िटा सडक पलु सम्पन्न, 72 िटा को 
र्नमायण कार्य भइरहेको । मन्त्रालर्को र्नणयर्बाट थप 
29 िटा नर्ाँ सडक पलु आर्ोिनाहरुको काम 
अगार्ड बढेको ।  

 96 

झोलङु्गे पलुहरुको लगत सांकलन गरी 
प्राविर्िक सम्भाव्र्ता र प्राथर्मकताको 
आिारमा मखु्र् मागयमा पने झोलङु्गे 
पलुहरुको र्नमायण एिम ् ममयत सम्भार 
गने। 

झोलङु्गे पलु र्नमायण (क्रमागत) (११ िटा) मध्रे्  8 
िटा सम्पन्न भएको । 

झोलङु्गे पलु र्नमायण (नर्ाँ) (११ िटा) मध्रे् 10 िटा 
कार्ायन्त्िर्नमा गएको र 1 िटाको र्ड.वप.आर तर्ार 
हदैु । 
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ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 

झोलङु्गे पलुको िृहत ममयत (१५ िटा) मध्रे्  11िटा 
कार्ायन्त्िर्नमा रहेको, 4िटाको काम शरुु नभएको। 

192 97 

प्रदेशस्तरमा एक सवुििा सम्पन्न र्नमायण 
सामग्री प्रर्ोगशाला स्थापना गरी 
सिालनमा ल्र्ाइने र साविकमा स्थापना 
भई प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका सडक 
पूिायिार विकास कार्ायलर्हरुमा 
हस्तान्त्तरण भएका र्नमायण सामग्री 
परीक्षण प्रर्ोगशालाहरुको सिलीकरण 
गने ।  
(क) कवपलबस्तकुो जशिपरुमा र्नमायण 

सामाग्री परीक्षण प्रर्ोगशाला 
आगार्म आर्थयक िर्यमा सम्पन्न 
गने। 

प्रर्ोगशाला भिन र्नमायणको लार्ग िेक्का सम्झौता भइ 
र्नमायण व्र्िसार्ीले अर्ग्रम पेश्की भकु्तानी लगेको । 

 १०३ 

कृवर्को लार्ग र्सांर्ाई आर्ोिना, 
िलाशर् र्नमायण तथा पोखरी सांरक्षण 
गने कार्यलाई आगामी आर्थयक बर्यमा 
समेत र्नरन्त्तरता ददइनेछ। प्रदेश 
र्भरका र्सांर्ाई सवुििा नभएका िुला 
र्ाँटमा उपर्कु्त प्रविर्िको र्सांर्ाई तथा 
िल र्नकास सवुििाका लार्ग सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गररनेछ। विगतमा सम्पन्न भई 
सिालन हदैु आएका प्रदेशस्तरका सबै 
खाले र्सांर्ाइ आर्ोिनाहरुको ममयत 
सम्भार तथा सिालन । 

 सतह र्सर्ाइका८६ िटा आर्ोिनाहरु सम्पन्त् न 
भएका।  

 ८ िटा िलासर् र्ोिनाहरु कार्ायन्त्िर्नमा रहेका, 
र्ाल ुआ.ि.मा सम्पन्त् न हनुे ।  

 पाल्पाको मार्ड र्ाँटमा ५०% सहभागीतामा 
टर्िुिेल कार्य स र्ालन हनु लागेको । 

 ममयत सांभारका २३९ िटा आर्ोिनाहरु सम्पन्त् न 
भएका । 

 

१०४ सांर्कु्त व्र्िस्थापनमा सिालन भइरहेका 
र्सांर्ाइ आर्ोिनाहरुको र्नर्र्मत ममयत 
सांभार र उपर्ोग गने पिर्तमा सिुार 
गरी ददगो व्र्िस्थापन गनय िल 
उपभोक्ता सर्मर्तलाई सक्षम र जिम्मेिार 
बनाइनेछ। साथै कृर्कबाट सांर्ार्लत 
आर्ोिनाहरुको मागको आिारमा 
प्राथर्मकता र्निायरण गरी ममयत सांभार 
कार्यलाई र्नरन्त्तरता। 

 िल उपभोक्ता सर्मर्त सँगको समन्त्िर्मा सांर्कु्त 
व्र्िस्थापन अन्त्तरगतका आर्ोिनाहरुको कार्य 
भएको । 

 १०५ िलउत्पन्न प्रकोप न्त्रू्र्नकरण गनय  मखु्र् मखु्र् खोला/नददहरुको गरुुर्ोिना तर्ार 
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ब.ि.को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
का.बुदँा नां. 

कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था (आ.ि.०७७/७८ को 

िावर्यक) 
िोजखमका आिारमा गरुुर्ोिना तर्ार। 
प्रकोपबाट र्सजियत क्षर्तलाई न्त्रू्र्नकरण 
गनय उपर्कु्त प्रविर्िको प्रर्ोग बिार, 

मानिबस्ती र सदरमकुाम सांरक्षणका 
लार्ग उच्र् प्राथर्मकता । िल उत्पन्न 
प्रकोपको आपतकार्लन कार्य सांर्ालनको 
लार्ग आिश्र्क पने स्रोत सािनको 
समजुर्त व्र्िस्था गने । 

भई सोही अनसुार कार्य भएको । 
 प्रकोप न्त्रू्र्नकरणका लागी बिार, मानबस्ती र 

सदरमकुाम सांरक्षण कार्य ७६ िटा सम्पन्त् न 
भएको ।   

 

१०८ िलिार् ु पररितयनको असरलाई 
न्त्रू्नीकरण गनुयका साथै भरू्मगत िलको 
पनुभयरण (ररर्ािय) गनय िलाशर्र्कु्त 
आर्ोिनाको पूिय सम्भाव्र्ता अध्र्र्न। 

 िलाशर्र्कु्त आर्ोिनाहरुको पूिय सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गररएको ।  

 (भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर्) 

 

7.6 आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण (रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण % बिेट बिेट % 

िलस्रोत तथा र्सांर्ाइतर्य ः  

1.  मझौला तथा िैकजल्पक प्रविर्िमा 
आिाररत सघन र्सांर्ाइ कार्यक्रम 

163 १०५०६१६ 153 96.47 ९७१५२०.६७ 92.4७ 

2.  र्सांर्ाई आर्ोिना ममयत सिुार 
तथा विस्तार कार्यक्रम 

261 ३८६५८० 257 98.45 ३७३०७३.८३ ९६.५१ 

3.  िल उत्पन्न प्रकोप न्त्रू्र्नकरण 
तथा व्र्िस्थापन कार्यक्रम 

88 ३४४८२९ 88 99.51 ३२७४७६.१७ ९४.९७ 

4.  भरू्मगत स्र्ालो तथा र्डप 
टू्यििेल र्सांर्ाइ कार्यक्रम 

123 २११०६७ 113 91.96 १८२९५६.२८ ८६.६८ 

5.  िलाशर् र्नमायण तथा पोखरी 
सांरक्षण कार्य 

8 ३८५०० 8 100 ३८४८८ ९९.९७ 

6.  सांघ सशतय अनदुान 176 ९७९८०० 153 86.56 ७८९३९५.४१ ८०.५७ 

 िलश्रोत तथा र्सांर्ाई तर्य को 
िम्मा 

819 ३०११३९२ 772 91.92 २६८२९१० ८९.०९ 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण % बिेट बिेट % 

 ऊिायतर्य   

7.  उिाय विकास कार्यक्रम 13 ९८६०० 11 84.62 ८५५६६.४२ ८६.७८ 

8.  सांघ शसतय अनदुान 11 ७५०० 9 72.72 ४०३३.४३ ५३.७७ 

 ऊिाय तर्य को िम्मा 26 १०६१०० 20 85 ८९५९९.५६ 84.45 
 
समानीकरण तर्य  (सडक) 
9.  प्रदेशस्तरका प्रमखु रािमागय 

एिम ्प्रदेश गौरिका र्ोिनाहरु 
(23 िटा) 

23 674624   647818 96.03% 

10.  प्रदेशक्षेर स्तरीर् सडक (११४ 
िटा) 

114 340544   315820 92.74% 

11.  प्रदेशस्तरीर् सडक (136 िटा) 136 507818   451696 88.95% 

12.  स्थानीर्तह पहुँर् मागय (३० 
िटा) 

30 571635   535449 93.67% 

13.  पर्यटनस्थल पहुँर् मागय (१७ 
िटा) 

17 220233   212114 97% 

14.  र्समाक्षेरसडक कार्यक्रम (१८ 
िटा) 

18 258012   249318 95% 

15.  कृवर्सडक (६ िटा) 6 83070   80492 95% 

16.  उद्योगस्थल पहुँर् मागय (२ िटा) 2 10200   10041 95% 

17.  अन्त्र्पहुँर् मागय (िलाशर्, उिाय, 
र्नमायण सामाग्री श्रोत स्थल, अन्त्र् 
सरकारी र्नकार्आदी) (७ िटा) 

7 44175   43682 95% 

18.  समपरुक आर्ोिनाहरु (६ िटा) 6 522462   436718 75% 

19.  अिरुा आर्ोिनाहरु (१५ िटा) 23 414012   376528 100% 

20.  सडक पलु र्नमायण क्रमागत, नर्ाँ 
(54+33) 78 िटा  

87 1119432   1083623 95% 

21.  झोलङु्गेपलु र्नमायण (क्रमागत) 11 92616   71797 75% 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण % बिेट बिेट % 

(११ िटा) 

22.  झोलङु्गेपलु र्नमायण (नर्ाँ) (११ 
िटा) 

11 19300   12102 62.71% 

23.  सडक सञ्जालको र्नर्र्मत ममयत 
सांभार (१०६ िटा) 

106 164379   146424 ८९.07% 

24.  सडक सांिालको ममयत सांभार 
(८६ िटा) 

86 220101   197961 ८९.94% 

25.  झोलङु्गे पलुको िहृत ममयत (१५ 
िटा) 

15 14795   7981 60% 

26.  आकजस्मक ममयत : बाढी पवहरो 
लगार्तका प्राकृर्तक प्रकोपले 
अिरुि हनुे मखु्र् सडकको 
आकजस्मक ममयत गरी र्ातार्ात 
आिागमन सहि बनाउन प्रर्ोग 
गरीने (११ िटा) 

10 5595   4116 75% 

27.  सडकसरुक्षा कार्यक्रम (१५ 
िटा) 

15 28673   23019 82% 

 िम्मा ७६२ 5833597   5418898 92.89% 

सशतयतर्य  (सडक)  

28.  सडक र्नमायण तथा स्तरोन्त् नर्त १ ७००००   0  

29.  झो. प.ु प्राविर्िक सहर्ोग  १ ५०००   0  

30.  उत्तर दजक्षण सडक १ 30000   0  

31.  बहृत लजुम्बनी र्क्रपथ १ 124800   117308 94.00% 

32.  सम्भावित रणनैर्तक सडक 18 540900   440703 81.48% 

33.  सम्भावित प्रादेजशक सडक 141 681178   490174 71.96% 

34.  झोलङु्गे पलु क्षेरगत कार्यक्रम 2 31600   15570 49.27% 

35.  स्थानीर् सडक पलु र्नमायण  35 337322   249946 74.10% 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण % बिेट बिेट % 

 िम्मा  1820800   1313704 72.15 

 (स्रोत: भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर्) 

 

7.7 आ.ि. 2077/78 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
(क)  महत्िपूणय कार्यको वििरण 

 आर्ोिना कार्ायन्त्िर्नको शरुुिाती समर्मै स्थानीर् िनप्रर्तर्नर्ि लाभग्राही र सम्बजन्त्ित 
सरोकारिालसँग र्नमायण स्थल मै छलर्ल र परामशय गने नीर्त अिलम्बन गररएको ।र्सले गदाय 
र्नमायण कार्यमा सहिता भइरहेको ।   

 र्नमायणको काम उपभोक्ता सर्मर्त मार्य त गररन ेकार्यलाई न्त्रू्न गने नीर्तलाई अिलम्िन गररएको। 

 निीकरणीर् ऊिाय सम्बन्त्िी कार्यहरु स्थानीर् तहको साझेदारीमा गने गरी प्रर्ास भइरहेको । 

 स्थानीर् तहलाई ऊिाय सम्बन्त्िी प्राविर्िक सहर्ोग एिम ्मागय दशयन उपलब्ि गराउने, लागत अनमुान 
तथा स्पेजशवर्केसन तर्ारी, त्र्ाांि सांकलनआदद कार्यहरु भइरहेको । 

 सडक पलु तथा र्नर्र्मत ममयत सांभार तर्य  थप प्राविर्िक िनशजक्तको व्र्िस्था गरी गणुस्तरीर् 
र्नमायण कार्यसम्पादन र ददगोपना अर्भिृवि गररएको ।  

 िलाशर्र्कु्त र्सांर्ाइ आर्ोिनाको सर्ल नमूना आर्ोिना स र्ालन गररएको । 

 सडक आर्ोिनाहरुको र्नर्र्मत ममयत सांभारमा ७५० िनाको िावर्यक रोिगारी र्सियना गरी र्नर्र्मत 
र्ातार्ात सिालनमा सहिता भएको । 

 सामदुावर्क ग्रामीण विद्यरु्तकरण सांस्थाहरुमा िीणय अिस्थामा रहेका कािका पोलहरु विस्थापन गरी 
जस्टल ट्युिलुर पोल र PSC पोल उपलब्ि गराई सरुजक्षत विद्यरु्तकरणमा टेिा परु् र्ाइएको ।  

 स्िच्छ ऊिायको प्रिियन गनयका लार्ग गलु्मी र निलपरासी जिल्लामा ३१० घरिरुीमा सिुाररएको 
र्लुो र्नमायण गररएको ।  

 

(ख)  खडड (क) मा उल्लेजखत कार्यक्रमले प्रदेश अथयतन्त्रमा परु् र्ाएको र्ोगदान (त्र्/त्र्ाि सवहत) 

    िावर्यक खदु पररमाणात्मक उपलब्िी (आ.ि.०७७/०७८) 

र्सांर्ाइ तर्य :- 

 र्सांर्ाइ बाँि/महुान र्नमायण  : ११० िटा 
 प् की नहर/कूलो   : १६४ वक.मी. 
 र्लफ्ट र्सांर्ाइ    : २३ िटा 
 र्डप ट्यिेूल (बोररङ्ग)   : ३७ िटा 
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 स्र्ालो ट्यूबिेल (बोररङ्ग)   : ७६ िटा 
 पम्प हाउस    : ११६ िटा 
 पाइप लाइर्नङ्ग    : ११५ िटा 
 विद्यरु्तकरण    : ५२ िटा 
 थप र्सांर्ाइ सवुििा पगेुको के्षर  : ३७७५ हे्टर 

 र्सांर्ाइ सांरर्ना सदुृढीकरण गरेको के्षर : ८६०० हे्टर 

 नदी र्नर्न्त्रण (तटबन्त्ि र्नमायण)  : २० वक.मी. 
 नदी र्नर्न्त्रणबाट उकास भएको िर्मन : १०८ हे्टर 

 तटबन्त्िबाट सरुजक्षत भएका घर  : २६८९ िटा 
 तटबन्त्िबाट सरुजक्षत भएको के्षर  : ६२८ हे्टर 

सडक तर्य :- 
 नर्ाँ ट्रर्ाक र्नमायण    : ९९.११ वक.मी. 
 सडक विस्तार (थप र्ौडा गने काम) : ३१६.१५ वक.मी. 
 सडक ग्राभल गने काम    : २७०.२६ वक.मी. 
 कालोपरे गने तर्ारीमा रहेको सडक : 55.24 वक.मी. 
 कालोपरे सम्पन्त् न सडक    : १९३.७९ वक.मी. 
 कल्भटय/कििे र्नमायण   : HPC-868,SC-76,BC-13,CW-21 

 प् की नाली र्नमायण   : १४८.६० 

 ढलान गरी प् की सडक र्नमायण  : ७.८७ वक.मी. 
 ग्र्ार्बर्न टेिा पखायल र्नमायण   : १,५९,००२.६९ घ.मी. 
 स्टोन मेशनरी टेिा पखायल र्नमायण   : ७६,६२४.७१ घ.मी. 
 प् की सडक पलु    : १७ िटा 
 झोलङु्गे पलु     : ९ िटा 

 

7.8 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाई  
 सशतय तर्य का आर्ोिनामा न्त्र्नु बिेट विर्नर्ोिना तथा केही आर्ोिनाहरु छुट हनु गएकोले 

कार्ायन्त्िर्नमा वढलाई हनु गएको, 
 विद्यतु पोलहरु सडकको बीर्मा हनु ु , समर्मा पोल हटाउन नस्दा आर्ोिना कार्ायन्त्िर्नमा 

कदिनाई, वढलाइ, 

 आर्ोिना कार्ायन्त्िर्न स्थलमा पने रुख कटानमा समस्र्ा झेल्नपुरेको, 
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 सशतय अनदुानतर्य का आर्ोिना सांशोिनमा समस्र्ा, 
 सशतय तर्य को नदी र्नर्न्त्रण कार्यक्रम, समपूरक तर्य का केही सडक आर्ोिनाहरु कार्यक्रममा 

समािेश हनु छुट भएको, 
 समानीकरण तर्य का र्सांर्ाइ आर्ोिनाहरुमा विर्नर्ोजित बिेट ज्र्ादै न्त्रू्न भएका कारण कार्यक्रम 

शरुु गनय नसवकएको, 
 कार्यप्रगर्त अनसुार एक आर्ोिनाको रकम अको आर्ोिनामा भकु्तानी गनय कदिनाई भएको, 
 कोर्भडको कारण थप भएको म्र्ाद र्भर िर्ायत र मौसमको प्रर्तकूलताका कारण आर्ोिना सम्पन्त् न 

हनु नसकेको (सडक पीर्, पूल र्नमायण, नदी र्नर्न्त्रण), 

 स्िीकृत दरबन्त्दी अनसुार िनशजक्त पूर्तय हनु नसकेको र समर्मा प्रदेश र्निामती सेिा ऐन नबन्त्दा 
भएको िनशजक्त समेत घट्दै िाने अिस्था र्सियना भएको, 

 िन क्षेरमा पने आर्ोिनाहरुको कार्ायन्त्िर्नमा समस्र्ा  (िग्गा प्राप्ती, रुख कटान) । 

 

7.9 समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  
 दावर्त्ि व्र्िस्थापनका लार्ग थप रकमको व्र्िस्था, सरु्नितता हनुपुने। 

 प्रदेश सडकहरुमा गाडीने विद्यतु पोलहरुका सन्त्दभयमा प्रदेश सरकारको सहमर्त र्लनपुने काननुी 
व्र्िस्था 

 प्रदेश सरकारको कार्यके्षर र्भर पने रुखहरु कटानको प्रारजम्भक स्िीकृती लगार्त रुख कटान 
आदेश प्रदेश सरकारबाट िारी हनुे नीर्तगत व्र्िस्था हनुपुने । 

 आर्थयक मार्मला तथा र्ोिना मन्त्रालर्बाट समन्त्िर् हनुपुने िा प्रदेशबाटै सांशोिन हनुपुने आिश्र्क 
नीर्तगत व्र्िस्था र्मलाउनपुने । 

 

7.10 र्नष्कर्य 
मन्त्रालर्को कार्यविस्ततृीकरण अनसुार देजखएका जिम्मेिारी पूरा गरी नागररकलाई विकासको प्रर्तर्ल 
प्रदान गनेतर्य  मन्त्रालर्का गर्तविर्िहरु केजन्त्रत रहेका छन ्। प्रदेश सरकारले नीर्त तथा कार्यक्रममा 
समािेश गरेका विर्र्िस्तमुा केजन्त्रत रही बिेट र्नमायण गरी आर्ोिना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्त्िर्न 
भएको अिस्था छ। कार्ायलर् स्थापना,प्राविर्िक िनशजक्त व्र्िस्थापन र प्रदेश कानूनको र्नमायणसमेत 
समस्र्ाका रुपमा रहे तापर्न उक्त कार्यहरुको कुशलतापूियक व्र्िस्थापन भइरहेको छ। आर्ोिना तथा 
कार्यक्रमको कार्ायन्त्िर्नमा प्रभािकाररता ल्र्ाउन मन्त्रालर्बाट स्िीकृत िावर्यक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्गन 
कार्यर्ोिना, 2077 अनसुार र्नर्र्मत अनगुमन तथा मूल्र्ािन गरी  पूिायिार विकासमा गणुस्तरीर्ता तथा 
र्नर्र्मतता कार्म गने तर्य  मन्त्रालर् अग्रसर रहेको छ । पुिँीगत खर्य गने क्षमताको विकास 
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साियिर्नक खररद ऐन पूणयरुपमा पररपालन, र्नमायण व्र्िसार्ीको आर्ारसांवहतामा कडाई, परामशय सेिा 
र्भरका दबुयल पक्षको र्नराकरण, पारदजशयता नागररकको सूर्नाको हकलाई सम्मान गने िातािरण र्सियना 
गरी सशुासन कार्म गरी प्रदेश सरकारले अगार्ड सारेको “समिृ प्रदेशःखसुी िनता” को नारालाई साथयक 
बनाउन मन्त्रालर् प्रर्तबि रहेको छ । 
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पररच्छेद-८ 
जशक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालर् 

8.1 पषृ्ठभरू्म 
सांघीर्ता कार्ायन्त्िर्नसँगै २०७४ सालमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारको सांगिन सांरर्ना बमोजिम स्िास््र्, 

जशक्षा, समािकल्र्ाण, मवहला बालबार्लका तथा िेष्ठ नागरीक, श्रम तथा रोिगार, भार्ा, कला, सांस्कृर्त, र्िुा तथा 
खेलकूद र सरसर्ाई िस्ता के्षरहरुमा काम गनयको लार्ग सामाजिक विकास मन्त्रालर्को गिन भएको हो। 
२०७८ साल बैशाख ६ गते सांशोर्ित कार्य विभािन अनसुार र्स मन्त्रालर्लाई जशक्षा तथा सामाजिक विकास 
मन्त्रालर् र स्िास्थ् तथा िनसांख्र्ा मन्त्रालर् गरी २ मन्त्रालर्मा विभािन भएको छ। र्ो प्रर्तिेदन जशक्षा तथा 
सामाजिक विकास मन्त्रालर्को आिारमा तर्ार पाररएको छ।बिेट लगार्तका कुराहरु स्िास््र् तथा िनसङ्खख्र्ा 
मन्त्रालर्को िोडेर राजखएको छ। 

 
8.2 दीघयकालीन सोर् 
स्िस्थ, जशजक्षत¸ ससुांस्कृत¸ सरुजक्षत¸ अनशुार्सत¸ कमयशील र्िुा समिृ खसुी प्रदेश । 

 
8.3 उद्दशे्र् 

 समािेशी, समतामूलक, प्रविर्िर्कु्त िीिन पर्यन्त्त गणुस्तरीर् जशक्षा र उच्र् जशक्षा प्रदान गनुय ।  
 मवहला बालबार्लका तथा िेष्ठ नागरीकहरुलाई सामाजिक सरुक्षा प्रदान गनुय ।  
 सक्षम, सीपर्कु्त, अनशुार्सत र कमयशील र्िुा शजक्तको विकास गनुय । 

 प्रदेशका साांस्कृर्तक सम्पदा तथा भावर्क सम्पत्तीको सांरक्षण गनुय । 

 श्रर्मकहरुको हकवहतको सांरक्षण गदै श्रमशजक्त र श्रमबिारको प्रबियन र रोिगारी िृवि गनुय । 

 विशेर्ज्ञ सेिा सवहतको स्िास््र् सेिामा सबैको पहुँर् परु् र्ाउन।ु 

 

8.4 रणनीर्तहरु 
 स्टेम जशक्षाको अििारणा र प्रर्बर्िलाई जशक्षाको गणुस्तर विकासमा उपर्ोग गने । 

 गणुस्तरीर् प्रार्बर्िक तथा उच्र् जशक्षाको लार्ग प्रदेश विश्वविद्यालर्को स्थापना र सांर्ालन गने । 

 विद्यालर्हरुमा पूिायिारको विकास गरी तार्लम प्राप्त सक्षम जशक्षकबाट प्रभािकारी र्सकाइ सरु्नजित गने। 

 िार्मयक तथा विशरे् जशक्षालाई मूलप्रिाहीकरण गने र मदरसामा अध्र्र्नरत छाराहरुको लार्ग 
छारािासको विस्तार गदै िाने। 

 खेलकुद सांरर्नाहरुको र्नमायण गने र खेलकूदलाई बजृत्त विकाससँग समेत िोड्ने । 
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 सहर्ोगापेक्षी सडक मानि नहनुे अिस्था ल्र्ाउन अल्पकालीन तथा दीघयकालीन आश्रर्स्थलको र्नमायण 
तथा सिालन गरी पाररिाररक पनुर्मयलन गराउने । 

 स्िरोिगारका अिसरहरु प्रदान गदै साना कामहरुको लार्ग र्बदेजशन ुपने अिस्थाको अन्त्त्र् गने 

 प्रदेशका भावर्क साांस्कृर्तक र िार्मयक सम्पदाहरुको अर्भलेखीकरण तथा प्रर्ारप्रसार गरी र्तनको सांरक्षण 
तथा सम्बियन गने । 

 मवहलाहरुको िीिनस्तर उिाउन र र्नणयर् प्रकृर्ामा सहभागी गराउन सीप विकास तथा आर् आियनमा 
िोड  ददने र  र्बर्भन्न वकर्समका विभेदहरुबाट मकु्त गने ।  

 बालअर्िकारको प्रत्र्ाभतू गराउने ।  

8.5 कार्यक्षरे 
जशक्षा, स्िास््र्, मवहला, बालबार्लका तथा िेष्ठ नागरीक, सामाजिक सरुक्षा तथा समाि कल्र्ाण, र्िुा खेलकूद, भार्ा 
सांस्कृर्त र परुातत्ि, श्रम तथा रोिगार तथा सरसर्ाई लगार्तका के्षरहरु समेट्ने र्स मन्त्रालर्का र्नम्न र्लजखत 
कार्यके्षरहरु रहेका र्थए।र्मर्त २०७८।१।६ को सांशोिनिाट र्स मन्त्रालर् र नर्ाँ गिन भएको र्स 
मन्त्रालर्को कार्य विभािन र्स प्रकार रहेको छः 

 प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालर् तथा उच्र् जशक्षा सम्िन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र 
र्नर्मन। 

 शैजक्षक परामशय सेिाको मापदडड र्निायरण, अनमुर्त तथा र्नर्मन । 

 =प्रदेशस्तरमा पसु्तकालर्, सांग्रहालर्, अर्भलेखालर् सम्िन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न 
र र्नर्मन । 

 प्रादेजशक जशक्षा, प्राविर्िक तथा व्र्िसावर्क तार्लम र छारिृजत्त सम्िन्त्िी नीर्त, कानून तथामापदडड 
र्निायरण, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्यसामाग्री र्नमायण, उत्पादन र 
वितरण । 

 प्रदेशस्तरको मानि सांसािनको आिश्र्कता प्रके्षपण तथा शैजक्षक र्ोिना र्नमायण र कार्ायन्त्िर्न । 

 प्रदेशस्तरमा विद्यालर् तहको जशक्षकको सेिा शतय, र्ोग्र्ता, क्षमता र जशक्षक व्र्िस्थापनकोमापदडड 
र्निायरण र र्नर्मन । 

 माध्र्ार्मक तहको पररक्षा व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा प्राजज्ञक अनसुन्त्िान तथा शैजक्षक त्र्ाि व्र्िस्थापन । 

 मवहलाहक सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड तथा र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन। 

 लैवङ्गकवहांसा, मानि बेर्र्बखन तथा ओसारपसार सम्िन्त्िी नीर्त तथा कार्यर्ोिना तिुयमा रकार्ायन्त्िर्न तथा 
अन्त्तरावष्ट्रर् सजन्त्ि, सम्झौता र प्रर्तििताको कार्ायन्त्िर्न, र्नरोिात्मक र सांरक्षणात्मक उपार् र पनुस्थापन। 

 मवहला सशक्तीकरण तथा लैवङ्गक समानता सम्बन्त्िी अध्र्र्न, अनसुन्त्िान । 
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 लैंर्गक उत्तरदार्ी बिेट र लैवङ्गक पररक्षण । 

 बालबार्लकाको हकवहत सांरक्षण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड तथा र्ोिनातिुयमा, कार्ायन्त्िर्न 
र र्नर्मन, अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, बालमैरी शासकीर् प्रिन्त्ि रसेिा प्रिाह, बाल उिार कोर् व्र्िस्थापन र 
बाल सिुार तथा पनुस्थायपना । 

 प्रदेशस्तरमा ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्जक्त र अशक्त, बालबार्लकाका र मवहला सम्बन्त्िी 
कार्यहरुको अनगुमन तथा मूल्र्ािन । 

 समािकल्र्ाण र सांघसस्था सम्िन्त्िी कार्यहरुको अनगुमन तथा मूल्र्ािन । 

 र्िुा सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून तथा र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, र्िुा िैज्ञार्नक प्रोत्साहन। 

 खेलकूद सम्िन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून तथा मापदडड र्निायरण, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, खेलकूद तथा 
खेलकूद पूिायिारको विकास र प्रिियन । 

 खेलकूद प्रशासन र सांघसांस्थाको समन्त्िर् र र्नर्मन । 

 रावष्ट्रर् र प्रादेजशक खेलकूद प्रर्तर्ोर्गता तथा कार्यक्रम आर्ोिना र सहभार्गता । 

 सामाजिक सरुक्षा सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून तथा मापदडडको र्नमायण तथा कार्ायन्त्िर्न, कोर् 
व्र्िस्थापन, र्नर्मन, रावष्ट्रर् र प्रादेजशक र्नकार् तथा सांघ सांस्थासँग सम्पकय , समन्त्िर् र सहकार्य । 

 श्रर्मकएिम ् श्रर्मकको सामाजिक सरुक्षा तथा टे्रड र्रु्नर्न सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त,कानून,मापदडड र 
र्नर्मन 

 श्रमशजक्त, श्रम बिार सम्बन्त्िी अध्र्र्न, अनसुन्त्िान र श्रमशजक्त र्ोिना 
 औद्योर्गकवििाद समािान, श्रम सम्बन्त्िमा सिुार र न्त्र्ावर्क र्नरुपण  

 कार्यस्थलसरुक्षा, कारखाना र्नरीक्षण तथा र्नर्मन 

 प्रदेशस्तरमा विज्ञान प्रविर्िको विकास तथा विस्तार,सो सम्बन्त्िी त्र्ाि सांकलन, प्रशोिन र सिेक्षण तथा 
िनशजक्त विकास र उपर्ोग 

 िैज्ञार्नक अध्र्र्न अनसुन्त्िान एांि विज्ञान र प्रविर्िको आविष्कार, उन्नर्न र विकास 

 विज्ञान  सांग्रहालर् र प्लानेटोररर्मको स्थापना, सिालन र व्र्िस्थापन 

 विश्व सम्पदा सूर्ीमा परेका स्मारक र परुाताजत्िक महत्िका स्थल सम्बन्त्िी 
 भार्ा, र्लवप सांस्कृर्त, लर्लतकला र िमयको सांरक्षण र प्रर्ोग सम्िन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड तथा 

र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन 

 ऐर्तहार्सक, िार्मयक एिम ्साँस्कृर्तक कला र िास्त ुकलात्मक दृवष्टकोणले महत्ि बोकेका प्रदेशस्तरका 
दरिारहरुको सांरक्षण,  सम्भार,  अध्र्र्न,अनसुन्त्िान तथा व्र्िस्थापन 

 प्रदेशस्तरमा सांग्रहालर्को स्थापना,  सिालन तथा व्र्िस्थापन 
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 प्रदेशस्तरका परुाताजत्िक महत्िका स्थल,  ऐर्तहार्सक र िार्मयक साांस्कृर्तक सम्पदा,  प्राजर्न स्मारक, 
सांग्रहालर्, साँस्कृर्तक िरोहर सम्िन्त्िी नीर्त,  कानून, मापदडड तथा र्ोिना तिुयमा,  कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन 
एिम ्सांरक्षण, सम्भार, अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, उत्खनन तथा पनुर्नयमायण 

 िमय,परम्परा र गिुी अन्त्तगयत र्र्लआएका विर्भन्न िारा, पियहरुको सिालन र  व्र्िस्थापन 

 सांस्कृर्तको विकास सम्िन्त्िी नीर्त तथा कानून तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन 

 प्रदेशस्तरमा सांग्रहालर् सम्बन्त्िी नीर्त, कानून, मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन 

 

8.6 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त  (रु. हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 4273106 3405102 79.69 

पुिँीगत 1332555 1043225 78.29 

िम्मा 5605661 4448327 79.35 

(नोटः जशक्षा तथा सामाजिक र स्िास््र् तथा िनसांख्र्ा मन्त्रालर्को सांर्कु्त) 
 (स्रोतः प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ायलर्) 

8.7 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण (रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान ४६८५५९ ३३०४०३ 

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान २३१६७९९ १६८७८१३ 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान १०५२०० ६५९२२ 

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान २१०००० ३०८०४ 

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) ३१३७४४५ २३३१०३५ 
1.  

(स्रोतःजशक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालर्) 

8.8 नीर्त तथा कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त वििरण 
नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बदुा नां. 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको ितयमान अिस्था 

१२५ स्टेम कार्यक्रम ६ िना स्टेम सांर्ोिकहरुको र्नर्जुक्त गरी कार्यक्रम सांर्ालन भएको। 
१२ िटा विद्यालर्हरुलाई कन्त्सोवटयर्म विद्यालर्को रुपमा विकास 
गररएको। ३६ िटा विद्यालर्हरुमा स्टेम ल्र्ािको स्थापना र सांर्ालन 
गररएको। स्टेम जशक्षा अर्भमखुीकरण गररएको 
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बदुा नां. 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको ितयमान अिस्था 

१२६ नमनुा विद्यालर् नमनुा विद्यालर् र्नमायणको लार्ग १२ िटामा ७५ लाखका दरले र 
१० िटा स्कुलहरुमा २५ लाखका दरले पिुायिार विकास तथा क्षमता 
विकासका कार्यक्रमहरु सिालन गररएको। 

१२७ मजुस्लम छाराछारािास ६ िटा लक्ष्र् भए पर्न ३ िटा मार र्नमायण गनय सवकएको। 

१२८ विश्वविद्यालर् स्थापना र 
सामदुावर्क ्र्ाम्पस 
सदुृढीकरण  

विश्वविद्यालर् ऐन तर्ार भएको र ५९ सामदुावर्क ्र्ाम्पसहरुमा 
पिुायिार विकास तथा सक्षमता विकासका कामहरु भएका। 

१२९ विशेर् विद्यालर् र्नमायण लागत अनमुान बढी भएको कारणबाट र्नमायण हनु नसकेको। 

१३० प्रादेजशक विज्ञान तथा प्रविर्ि 
प्रर्तष्ठान स्थापना र सिालन 

प्रादेजशक विज्ञान तथा प्रविर्ि प्रर्तष्ठान स्थापना र सिालन वििेर्क 
प्रदेश सभामा टेिलु भएको र प्रर्तष्ठानको भिन नेपालगञ्जमा र्नमायण 
भएको। 

१३१ र्िुा स्िरोिगार तथा सीप कोर्भडका कारण तार्लम सिालन हनु नसकेको। 

१३२ खेलकुद कार्यक्रम र 
रङ्गशालाहरु र्नमायण 

कोर्भडका कारण मखु्र्मन्त्री रर्नङ्ग जशल्ड प्रर्तर्ोर्गता सिालन 
नभएको। २४ िटा विद्यालर्हरु र २४ िटा पार्लकाहरुमा खेलमैदान 
र्नमायण/स्तरोन्नर्त भएको। उजिरर्सांह रङ्गशाला र नेरलाल अभागी 
रङ्गशाला र्नमायणको लार्ग EIA भइरहेको। 

१३३ लोपोन्त्मखु भार्ा सांरक्षण काम नभएको। 

१३४ असहार् िालिार्लकाहरुलाई 
आिाशीर् जशक्षा 

बटुिल उपमहानगर मार्य त कार्लका मानिज्ञान माविमा आिीर् 
विद्यालर् सिालनको अिस्थामा। 

१३५ लैवङ्गक सशक्तीकरण र िेष्ठ 
तथा अपाङ्गता ग्राम र्नमायण 

रुपन्त्देहीको सैनामैनामा पखायलले िग्गा घेने काम भएको। 

१३६ मवहला सशजक्तकरण िनरे्तना र सीपमूलक तार्लमरु सिालन 

१३७ िालवििाहमकु्त,सडक 
िालिार्लका मकु्त प्रदेश र 
बालमजन्त्दर र बाल सिुार 
गहृको सदुृढीकरण 

बालवििाह विरुिको प्रादेजशक रणर्नर्त र्नमायण र बालमजन्त्दरहरुको 
पिुायिार सदुृढीकरण गररएको। 

१३८ परामशय केन्त्रहरु, पनुस्थापना 
केन्त्रमा रहेकाहरुलाई सीप र 
पनुस्थापना केन्त्र र्नमायण 

पनुस्थापना केन्त्रहरुलाई सहर्ोग र पनुस्थापना केन्त्र स्थापनाका लार्ग 
डीपीआर र्नमायण भएको। 
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8.9 बिेट िक्तव्र्को िावर्यक प्रगर्त वििरण 
बिेट 

बक्तब्र्को 
बदुा नां. 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको ितयमान अिस्था 

७१ विद्यालर्मा शौर्ालर् तथा 
पिुायिार र्नमायण 

साियिर्नक विद्यालर्मा 
शौर्ालर् र्नमायण एिम ्
खानेपानी तथा सरसर्ाइ 
सवुििा र्बस्तार तथा अन्त्र् 
पूिायिार र्नमायण 

 

सामदुावर्क  विद्यालर्हरुमा कक्षा कोिा र्नमायण अन्त्तरगत ४६ 
कक्षाकोिा र्नमायण भएको। 

४६ कम्पाउडडिाल र १०९ िटा शौर्ालर्हरुको र्नमायणको सम्पन्न 
भएको। 

उच्र् जशक्षा तर्य  विर्भन्न ५९ िटा सामदुावर्क ्र्ाम्पसहरुमा ८९ 
िटा कक्षाकोिाहरु र्नमायण, २ िटा ्र्ाम्पसहरुमा शौर्ालर् ,८ 
िटा ्र्ामपसहरुमा घेरािार, ११ िटा ्र्ामपसहरुले शैजक्षक 
सामग्री खररद  र २ िटा ्र्ाम्पसहरुले बस खररद गरेका।सीमा 
क्षेरका विद्यालर्हरुमा ५२ कक्षाकोिा, ४ शौर्ालर् र ११ िटा 
घेराबार सम्पन्न भएको। 

७२ स्थानीर् तह, सामदुावर्क 
स्िास््र् सांस्था, र्निी स्िास््र् 
सांस्था तथा गैर-सरकारी 
सांस्थाको सह-लगानीमा 
विद्यालर्मा पररर्ाररका 
कार्यक्रम 

३६ िटा विद्यालर्मा  विद्यालर्मा नसयको व्र्िस्थापन गररएको। 

७३ स्टेम पररर्ोिना सांर्ालन 

प्रदेशको विकासको लार्ग 
आिश्र्क प्राविर्िक मानिपुिँी 
र्नमायण गनय विज्ञान, प्रविर्ि, 

गजणत र ईजन्त्िर्नर्ररङ (स्टेम) 
विर्र्लाई सांस्थागत गरी 
विद्यालर् जशक्षालाई रुपान्त्तरण 
गदै लर्गनेछ । प्रदेशका सबै 
जिल्लामा “स्टेम” पररर्ोिना 
सिालन । 

६ िना स्टेम सांर्ोिकहरुको र्नर्जुक्त गरी कार्यक्रम सांर्ालन 
भएको।१२ िटा विद्यालर्हरुलाई कन्त्सोवटयर्म विद्यालर्को रुपमा 
विकास गररएको। 

३६ िटा विद्यालर्हरुमा स्टेम ल्र्ािको स्थापना र सांर्ालन 
गररएको।स्टेम जशक्षा अर्भमखुीकरण गररएको 
 

७४ नमनुा विद्यालर् 

नमूना विद्यालर् कार्यक्रमलाई 
थप १२ िटा विद्यालर्मा 
र्बस्तार गरी २४ िटा 

१२ विद्यालर्हरुमा नमनुा विद्यालर् र्नमायण दोस्रो बर्य।१२ 
विद्यालर्हरु नमनुा र्नमायण पवहलो बर्यको काम सम्पन्न।नमनुा 
र्नमायण अन्त्तरगत ४२ िटा कक्षाकोिा, २ िटा शौर्ालर्, ५ िटा 
कम्पाउडडिाल र ३ िटा बस खररद गररएको। 

७५ उत्कृष्ट विज्ञान जशक्षाको 
अिसर उपलब्ि गराउन 
बटुिलको काजन्त्त माध्र्र्मक 

र्बज्ञान विर्र्को केन्त्र बनाउन  काजन्त्त माध्र्र्मक विद्यालर् 
बटुिलमा विद्यालर् भिन र छारािास भिनको पवहलो तला ढलान 
भैसकेको छ। 
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विद्यालर्मा सवुििासम्पन्त् न 
भिन र्नमायण । 

७६ समवृिको अर्भर्ान : छोरीहरूको 
पहुँर्मा विज्ञान कार्यक्रम कक्षा 
११ र १२ मा विज्ञान विर्र् 
अध्र्र्नरत सबै छाराहरू र 
स्नातक तहमा विज्ञान 
सांकार्मा अध्र्र्नरत 
छाराहरूलाई छारिजृत्त । 

कक्षा ११ र १२ को लार्ग वितरण १८१५ िना छारालाई र 
बीएस्सी छारा छारबतृ्ती तर्य  ९४२ छारालाई छारबतृ्ती प्रदान 
गररएको। र्स बाहेक १००० िना विद्याथीहरुलाई उच्र् जशक्षा 
छारबतृ्ती र १५० िना अपाङ्ग विद्याथीलाई छारबतृ्ती प्रदान 
गररएको।  

७७ मकु्त कमैर्ा, कमलरी, मजुस्लम, 

दर्लत र वपछडािगयका 
छाराहरूका लार्ग कक्षा ११ 
र १२ अध्र्र्नका लार्ग 
छारिजृत्त  

२९६९ िना मकु्त कमैर्ा, कमलरी, मजुस्लम, दर्लत छाराहरूका 
लार्ग कक्षा ११ र १२ अध्र्र्नका लार्ग छारिजृत्त प्रदान 
गररएको। 

७८ मजुस्लम छाराहरूको 
छारािाससवहतको नमूना 
विद्यालर्  

३ िटा विद्यालर्मा ६ कोिे छारािास र्नमायण सम्पन्न भएको। 

७९ प्रदेश विश्वविद्यालर् स्थापना  ऐन र्नमायण भएको र ऐनको आिारमा वििान र्नमायण भइरहेको। 

८० सोिबतृ्ती प्रदेश र्ोिना आर्ोग मार्य त भएको। 

८१ विशेर् जशक्षा सहर्ोग कार्यक्रम र्बशेर् स्रोत कक्षा सांर्ालन गरररहेका २१ विद्यालर्मा सहर्ोग 
गररएको। 

८२ 

प्रादेजशक विज्ञान प्रविर्ि 
प्रर्तष्ठान सिालन 

तलु्सीपरु र रुकुमको भमेुमा 
प्रविर्िक जशक्षालर् र्नमायण सरुु 

प्रादेजशक विज्ञान प्रविर्ि प्रर्तष्ठान सिालनको लार्ग 

वििेर्क प्रदेश सभामाटेिलु भएको र तलु्सीपरु र रुकुमपिुयमा 
प्राविर्िक जशक्षालर्का भिनहरु र्नमायणको सरुुिात  भएको। 

बाकेको नेपालगञ्जमा प्रादेजशक र्बज्ञान तथा प्रविर्ि प्रर्तष्ठानको भिन 
र्नमायण सम्पन्न भएको। 

 

८३ 

खेलकुद पूिायिारको र्नमायण  

 

कोर्भडका कारण मखु्र्मन्त्री रर्नङ्ग जशल्ड प्रर्तर्ोर्गता सिालन 
नभएको। २४ िटा विद्यालर्हरु र २४ िटा पार्लकाहरुमा 
खेलमैदान र्नमायण/स्तरोन्नर्त भएको। उजिरर्सांह रङ्गशाला र नेरलाल 
अभागी रङ्गशाला र्नमायणको लार्ग ईआई भइरहेको। 

८४ प्रदेश स्िर्ांसेिक कार्यक्रम ५१ िना स्िर्मसेिकहरु र्नर्कु्त 

८५ स्काउट तार्लम कोर्भडका कारण सांर्ालन हनु नसकेको।  
८६ सीपमलुक तार्लमहरु कोर्भडका कारण सांर्ालन हनु नसकेको। 

८८ भार्ा र्लवप विकास र सांरक्षण नभएको। 

८९ सीमाक्षेर नजिक बसोबास गने तराइका ६ सीमाितीक्षेरका मवहलाहरु मिेशी दर्लत तथा 
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मिेसी दर्लत तथा वपछडा 
िगयका मवहलाहरूको आर्थयक, 

सामाजिक सशक्तीकरणका 
कार्यक्रम  

मजुस्लम मवहलाहरुलाई आर्थयक सामाजिक सशजक्तकरणका लार्ग 
सामाजिक पररर्ालन कार्यक्रम १२७५ िनाको क्षमता विकास 
तार्लम सिालन गररएको। 

९० क. बाबआुमा नभएका बेसहारा 
बालबार्लका तथा लोपोन्त्मखु 
पररिारका अर्त विपन्न 
बालबार्लकाका लार्ग स्थानीर् 
तहसँगको सहकार्यमा 
सामदुावर्क विद्यालर्मा 
आिासीर् जशक्षाको व्र्िस्था। 

ख.बाल मजन्त्दर, बाल सांरक्षण 
गहृ र बाल सिुार गहृको 
भौर्तक पूिायिार र्नमायण। 

×बटुिल उमनपा  अन्त्तरगतको कार्लका मानिज्ञानमा माविमा 
जशक्षा ददने व्र्िस्था। 

×विर्भन्न जिल्लामा बालमजन्त्दरहरु सिुार गररएको। 

 

९१ ज्रे्ष्ठ नागररक र अपाांगता 
भएका व्र्जक्तहरूको सांरक्षणका 
लार्ग ज्रे्ष्ठ नागररक ग्राम र 
अपाङ्गता नागररक ग्राम र्नमायण 
कार्यक्रम । 

 रुपन्त्देहीको सैनामैना नगरपार्लकामा िग्गा घेने पखायलको 
र्नमायण 

९२ 

मवहलाहरूको आर्थयक 
सामाजिक सशक्तीकरणको 
कार्यक्रमहरू  

 

एकल मवहला, दर्लत तथा अर्त विपन्न समदुार्का मवहलाहरुका 
लार्ग ३ मवहने तार्लमहरु (कटाइ र्सलाइ तार्लम, सरर् साबनु 
बनाउने तार्लम, डल कुशन बनाउने तार्लम, ब्र्वुटपालयर तार्लम, 
कम्प्र्टुर आदद) सिालन 
सीमािती क्षेरका मिेशी दर्लत तथा मजुस्लम मवहलाहरुलाई 
आर्थयक सामाजिक सशजक्तकरणका लार्ग सामाजिक पररर्ालन 
कार्यक्रम सिालन। 

९३ क.स्िरोिगारमूलक तार्लमका 
अिसर  

ख.पनुस्थायपना केन्त्र र्नमायणका 
लार्ग सांघ, प्रदेश र स्थानीर् 
तहको सहकार्यमा िग्गा प्रार्प्त 
गरी र्नमायण कार्य । 

स्िरोिगारका २० समहुमा ४०० िनाको तार्लम सिालन भएको। 

पनुस्थायपना केन्त्र र्नमायणका लार्ग डीपीआर र्नमायण भएको। 

लैवङ्गक वहांसा घरेल ु वहसा प्रभावित मवहलाहरुका लार्ग 
जिल्लास्तरीर् सेिाकेन्त्रहरुलाई  अनदुान उपलब्ि गराएको । 
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8.10 आर्थयक िर्य २०७७।७८ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण  (रु.हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यकलक्ष्र् बावर्यकप्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेटखर्य% 

१ 
िालअर्िकार तथा सामाजिक 
न्त्र्ार् कार्यक्रम 

२१ ४०१९८ १५ ७० २१७०७ ५४ 

२ 
शैजक्षक विकास तथा प्राविर्िक 
जशक्षा कार्यक्रम 

२९ ४६०६०० २२ ७५ ३१८७३५ ६९.२ 

३ 
लैर्गक सशजक्तकरण तथा 
मूलप्रिाहीकरण कार्यक्रम 

२७ ६६००० १६ ६० ३१०२० ४७ 

४ श्रम तथा रोिगार कार्यक्रम ९ १६५००० ० ० ० ० 

५ भार्ा  १ २००० ० 0  ० ० 

६ र्िुा तथा खेलकुद कार्यक्रम ५ ११६००० २ ३५ ३०३९२ २६.२ 

7 उच्र् जशक्षा कार्यक्रम १२ २१६४०० ८ ६५ १२८७५८ ५९.५ 

8 र्बज्ञान तथा प्रविर्ि ३ ५६२०० २ ६५ ३२४८३ ५७.८ 

9 
नमनुा विद्यालर् र विशेर् जशक्षा 
कार्यक्रम 

२४ २३७९०० २३ ९७ २१५५३७ ९०.६ 

10 सामाजिक विकास मन्त्रालर् ९ १०२९०० ६ ६० ३८८९६ ३७.८ 

11 
जशक्षा तथा सामाजिक विकास 
र्नदेशनालर् 

१ १८६०० १ ८० १२९०८ ६९.४ 

12 र्डर्भिनहरु ६ ५१५०० ६ ९० ४०३७६ ७८.४ 

13 जशक्षा तार्लम केन्त्र १ १६९०० १ ९७ १५२१० ९० 

१४ सशतय ९८६ १३५७४६० ७३९ ७५ ९५८६४८ ७१ 
 (स्रोतः जशक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालर्) 

 
8.11 रािस्ि सांकलनको वििरणः आर्थयक िर्य २०७७।७८ रािस्ि सांकलन वििरण  

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ १४२२३ (जशक्षा क्षेरको आम्दानी) नतोवकएको १८००० २.०४ 

२ १४२२९(अन्त्र् प्रशासर्नकक सेिा शलु्क) नतोवकएको ८४५२०० ९६.२ 
३ १५१११(बेरुि)ु नतोवकएको १६९७६ १.९२ 

 
 (स्रोतः जशक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालर्) 
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8.12 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरुः 
(क)  महत्िपणुय कामहरुको वििरण 

 स्टेम( SCIENCE, TECHNOLOGY,ENGINEERING & MATHEMATICS) कार्यक्रमको सरुुिात। 

 २४ िटा िटा नमनुा विद्यालर् र्नमायणको कार्यक्रम विस्तार। पवहलो बर्यको ७५ लाख लगानी र 
दोस्रो बर्यको २५ लाख लगानी । 

 २१ िटा विशेर् जशक्षा सिार्लत विद्यालर् तथा स्रोतकक्षाहरुलाई अनदुान। 

 ३ िटा मवहला विद्यालर्हरुलाई सहर्ोग अनदुान। 

 ११ िटा प्राविर्िक जशक्षालर्हरुलाई सहर्ोग तथा रुकुम पिुयको भमेु र दाङको तलु्सीपरुमा प्राविर्िक 
जशक्षालर् र्नमायणको सरुुिात। 

 सीमा क्षेरका २५ विद्यालर्मा २ कोिे भिन र्नमायण‚ १० िटा विद्यालर्मा पखायल र्नमायण‚ ४ िटा 
शौर्ालर् र ३ िटा विद्यालर्मा भिन ममयत भएको । 

 ४८ िटा विद्यालर्हरुमा पसु्तकालर् र्नमायणका लार्ग ५० हिार सहर्ोग। 

 २४ िटा विद्यालर्हरुमा २ कोिे भिन र्नमायण । 

 ४६ िटा विद्यालर्हरुमा पखायल र्नमायण। 

 ११० िटा विद्यालर्हरुमा शौर्ालर्हरु र्नमायण। 

 १ िटा विद्यालर्मा प्लानेटोररर्मको विकास । 

 ३६ िटा विद्यालर्मा र्बज्ञान प्रर्ोगशालाहरुको सदुृढीकरण। 

 ३४ िटा विद्यालर्हरुमा र्बज्ञान पसु्तकालर्को लार्ग अनदुान। 

 ९५ िटा िार्मयक विद्यालर्हरुमा सहर्ोग। 

 ३ िटा िुला विद्यालर्हरुको डीपीआर र्नमायण। 

 २१० सामदुावर्क विद्यालर्का २९५५ मकु्त कमैर्ा ,कम्लहरी, मजुस्लम र दर्लत समदुार्का 
छाराहरुलाइ छारबतृ्ती । 

 सामदुावर्क ्र्ाम्पसका जशक्षकहरुलाई अनसुन्त्िान कार्यशाला सम्पन्न गरी १० िटा विर्र्मा 
्र्ाम्पसहरुको सहर्ोगमा अनसुन्त्िान कार्य सम्पन्न हदैु  

 ५९ िटा सामदुावर्क ्र्ाम्पसहरुमा भिन र्नमायण‚ पसु्तकालर्‚ आईसीटी ल्र्ाि‚ बस खररदको लार्ग 
रु १० करोड अनदुान  । 

 प्रदेशमा लजुम्िनी बौि विश्वविद्यालर्को सहकार्यमा ५ िरे् बी ए एल एल बी र पद्मोदर् ्र्ाम्पसमा 
बी एस्सी कक्षाहरु सांर्ालन । 

 कक्षा ११ र १२ मा सामदुावर्क विद्यालर्मा विज्ञान अध्र्र्नरत छाराहरुलाई छारिजृत्त 

 प्रत्रे्क जिल्लाका उत्कृष्ठ मवहलािार सांर्ार्लत सहकारीहरुलाई १ १ लाख परुस्कार । 
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 २५०० वकशोरीहरुलाई आत्मरक्षाका लार्ग खेलकुद प्रजशक्षण। 

 प्रदेश िालसांरक्षण गहृ र्नमायणको लार्ग िग्गा प्रार्प्त र डीपीआर र्नमायण। 

 विर्भन्न ददिसीर् कार्यक्रमहरु सांर्ालन । 

 लैंर्गक वहांसा विरुिको १६ ददने अर्भर्ान सांर्ालन । 

 मवहलाहरुको लार्ग सीपमूलक तार्लमहरु सांर्ालन। 

 सरे्तनामूलक कार्यक्रम (मवहला, बालबार्लका, ज्रे्ष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्जक्त, लैंर्गक तथा 
र्ौर्नक अल्पसांख्र्कका अर्िकार र िातीर् छुिाछुत विरुि) सांर्ालन । 

 सामाजिक विकास मन्त्रालर्का कार्यक्रमहरुको प्रबोिीकरण । 

 िेष्ठनागररक ग्राम र अपाङ्गताग्राम र्नमायण स्थलको पखायल र्नमायण। 

२०७७/७८ मा बनकेा काननु 

१. स्िीकृत भएका ऐनः 
• प्रदेश विश्वविद्यालर् ऐन 

• सेिा के्षरमा पनुस्थापना केन्त्रको स्थापन सांर्ालनर कोर् सांर्ालन ऐन 

२. र्नर्मािली 
• खेलकुद विकास र्नर्मािली 
• िालकोर् स्थापना र सांर्ालन र्नर्मािली 

३. रणनीर्त 

 िालवििाह विरुि लजुम्िनी प्रदेशको रणनीर्त 

४. नीर्त मस्र्ौदाःजशक्षा नीर्त / श्रम नीर्त ,पसु्तकालर् सम्बजन्त्ि , 

५. ऐन मस्र्ौदाः प्रज्ञाप्रर्तष्ठानको स्थापना र सांर्ालन 

६. र्नदेजशकाहरुः 
• जशश ुस्र्ाहार केन्त्रको स्थापना र सांर्ालन सम्बजन्त्ि 

• सीबीआर सम्बजन्त्ि सांर्ालन र्नदेजशका 
 

(ख) सांर्ार्लत कार्यक्रमहरुबाट प्रदेश अथयतन्त्रमा परु् र्ाएको र्ोगदान 

जशक्षा र सामाजिक सरे्तनाको के्षरमा भएको खर्यिाट तत्काल प्रर्तर्ल नदेजखए पर्न र्सले रोिगारी 
र्सियनामा िुलो भरु्मका खेल्दछ। मन्त्रालर्िाट सांर्ार्लत विकास आर्ोिनाहरुबाट र्सजियत रोिगारीमा 
१२९ िना स्िर्म ्सेिकहरु‚ ३६ िना स्कुल नसय‚ २४ िना खेलकुद प्रजशक्षकहरु प्रत्र्क्ष रोिगारीमा 
छन ्भने र्सका सामाजिक विकास शाखा तथा प्राविर्िक तथा व्र्ािसावर्क तार्लम पररर्द\मार्य त ददइन े
८००० भन्त्दा बढीलाई तार्लम प्राप्त गरी स्िरोिगार हनु सहर्ोग परु्ायएको छ । र्स बाहेक रङ्गशालाहरु 
विद्यालर्हरु ्र्ाम्पसहरु तथा अस्पतालहरुमा हनुे भिन र्नमायण आददका कार्यहरुले र्सिनल रोिगारी 
र्सियना र सांर्ालनमा सहर्ोग पगेुको छ । 
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8.13 नीर्त तथा कार्यक्रम सांर्ालनमा देजखएका कदिनाइहरु 
 कोर्भड महामारी, 
 सांघीर् सरकारले र्नमायण गनुयपने ऐन र्नर्महरु नबन्त्दा प्रदेशले आफ्ना कानून बनाउन नपाउँदा 

कर्तपर् कार्यक्रमहरु सिालन गनय नसवकएको, िस्तैः जशक्षा ऐन,स्िास््र् ऐन, 

 खररद प्रवक्रर्ा परामशय सेिा अनसुन्त्िान िस्ता विर्र्को प्रवक्रर्ा लामो हुँदा समर्मा काम गनय 
नस्न,ु 

 कार्ायन्त्िर्न तहमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको िनशजक्तलाइ नीर्त र्नमायण तहको कार्य सम्पादन 
गने सीप तथा क्षमता विकासका तार्लम गोष्ठीको कमी, 

 कार्यन्त्िर्न गने सांरर्ना/र्नकार्मा कमयर्ारी पदपरु्तय समर्मा हनु नस्न,ु 

 कर्तपर् के्षरमा बिेटको अभाि  तथा बिेट र्नमायण हुदँा बस्तगुत बनाउन नसवकएको कारणले 
समेत कार्यक्रम सांर्ालनमा कदिनाई, 

 सबै कार्यक्रम सिालनको मानक नहनु ुर लागत अनमुान तर्ारीमा लाग्ने समर्, 

 बिेट आइस्न ेतर र्नमायण गररने सांरर्नाहरुको विस्ततृ लागत अनमुान तथा EIE नभएको हनुे, 
 र्नमायण गररने सांरर्नाको िग्गा प्राप्ती, 
 लेखा प्रणाली सांर्ालनमा एकीकृत सफ्टिेर्र । 

 

8.14 समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्न ुपने कदमहरु 

क्र.सां. समस्र्ा समस्र्ा समािानका प्रर्ास आगामी कदम 

१ खोिे बमोजिमका  सूर्ना तथा 
त्र्ािकको अभाि 

खडडीकृत त्र्ािको प्रर्ोग । प्रदेश सूर्ना बैिको स्थापना 
गनुयपने 

२ सांघीर् काननु नबनेको अिस्था 
 

र्मल्दािलु्दा कार्यविर्िहरुको 
सहर्ोग र्लइएको । 

सांघबाट समर्मा नै सम्बि 
कानून बन्नुपने। 

३ प्राविर्िक जशक्षा तथा 
व्र्ािसावर्क  तार्लम पररर्द्को 
बिेट सशतयमा आए पर्न अन्त्र् 
सांरर्नाहरु हस्तान्त्तरण नभएका 

सम्झौता गरी अजख्तर्ारी ददन े
गररएको  

प्राविर्िक जशक्षा तथा 
व्र्ािसावर्क  तार्लम पररर्द्का 
जशक्षालर् तथा कमयर्ारीहरु 
प्रदेशमा हस्तान्त्तरण हनुपुने। 

४ प्राविर्िक कार्यसँग सम्बजन्त्ित 
सांरर्ना र  िनशजक्तको कमी । 

 

स्िर्मसेिक प्राविर्िकबाट काम 
र्लाइएको । 

प्रदेश सरकारका र्नमायण कार्य 
हेनय प्राविर्िक wing को 
आिश्र्कता रहेको । 
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8.15 र्नष्कर्य 
प्रदेश सरकरले ल्र्ाएको तेस्रो पूणय बिेटले विकास र्नमायण तथा सामाजिक सरे्तनामा प्रदेश सरकारको 
उपजस्थर्त र र्सले गरेका कामहरुको पररणाम समेत देजखन थालेको छ। प्रदेश सरकारले सामाजिक के्षरमा 
काम गनयको लार्ग र्सको सांगिन सांरर्ना बमोजिम, जशक्षा, मवहला‚बालबार्लका‚ अपाङ्गता तथा िेष्ठ नागररक‚ 
समािकल्र्ाण, श्रम तथा रोिगार,भार्ा, र्लवप, विज्ञान प्रविर्ि, र्िुा तथा खेलकूद िस्ता के्षरहरुका कार्यक्रमहरु 
सांर्ालन गरररहेको छ र जशक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालर्को कार्यके्षर बहृद भएकोले र्ो मन्त्रालर्लाई 
टुक्राई स्िास््र् तथ िनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर् गिन समेत भैसकेको ितयमान अिस्थामा  कार्ायन्त्िर्न गनयको 
लार्गगिन भएकोजशक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालर्ले ऐन काननुको सर्ल कार्ायन्त्िर्न गदै िनताको 
दैर्नक िीिनसँग िोर्डएका विर्र्मा अझ सांिेदनशील भई आफ्नो जिम्मेिारीमा कवटबि भई समिृ प्रदेश खसुी 
िनताको मूल मन्त्रलाई साकार पाने ददशातर्य  अगार्ड बढीरहेको छ । प्रदेशको आिर्िक र्ोिना, रावष्ट्रर् 
तथा अन्त्तरावष्ट्रर् सन्त्िी सम्झौता अनरुुप बनाइएका नीर्त तथा कार्यक्रमहरुलाई सर्ल कार्ायन्त्िर्न गनय सम्पूणय 
सरोकारिाला र्नकार्बाट सल्लाह सझुाि र सहर्ोगको अपेक्षासवहत अगार्ड बढ्दछ । 
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पररच्छेद-9 
उद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर् 

9.1 पररर्र् 
लजुम्बनी प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, िन तथा िातािरण क्षेरको विकास, विस्तार र समवृि गने जिम्मेिारीका साथ 
२०७४ माघ २६ गते देजख र्ो मन्त्रालर् स्थापना भई सिालनमा रहेको छ।औद्योर्गक प्रदेशको रुपमा विकास 
गनय प्रदेश र्भरको औद्योर्गक तथा व्र्ापार व्र्िसार्को प्रिियन, विकास र र्नर्मन,पर्यटनको माध्र्मबाट समग्र 
नेपाल र र्स प्रदेशलाई विश्वसाम ुपररजर्त गराउन तथा अथयतन्त्रमा उल्लेखनीर् र्ोगदानका लार्ग प्रदेश र्भरको 
पर्यटन विकास गनय र्ोिना र्नमायण,पूिायिार विकास,प्रिियन र र्नर्मन,  प्रदेश र्भरको िन सम्पदाको दीगो र 
उत्पादनमूलक व्र्िस्थापन गरी स्थानीर् आिश्र्कतालाई सहि पूर्तय मार्य त आत्मर्नभयर हनु प्रदेश र्भरको 
िन,िनस्पर्त,िन्त्र्िन्त्त,ु िैविक विवििता, िलािार व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी नीर्त र्नर्म र्नमायण, दीगो व्र्िस्थापन, 
बहउुपर्ोग र र्नर्मन, खानी तथा खर्नि पदाथयको अन्त्िेर्ण तथा व्र्िस्थापन र र्नर्मनका साथै िातािरणीर् 
क्षेरको अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, क्षमता अर्भिृवि र र्नर्मन गने र्स मन्त्रालर्को मखु्र् जिम्मेिारी रहेको छ । प्रदेश 
सरकार (मजन्त्रपररर्द्) को  र्मर्त २०७८।०१।०६ को र्नणयर् अनसुार र्स मन्त्रालर्ले गदै आएको पर्यटन 
सम्बन्त्िी कार्यभार ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्मा र सांस्कृर्त तर्य का कार्यहरु जशक्षा तथा सामाजिक 
विकास मन्त्रालर्तर्य  सरेको र्थर्ो। 

 
9.2 कार्यक्षरे 
सांशोिन हनुपूुिय प्रदेश सरकार (कार्य विभािन) र्नर्मािली २०७४ अनसुार र्स मन्त्रालर्को कार्यके्षर अनसुारका 
कार्य जिम्मेिारीहरू देहार् बमोजिम रहेका र्थए । 

 व्र्ापार/बाजणज्र् र बिार प्रर्तष्पिाय सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड तथा र्ोिनाको तिुयमा, 
कार्ायन्त्िर्न एिम ्र्नर्मन र र्सजन्त्डकेट तथा काटेर्लङ र्नर्न्त्रण । 

 प्रादेजशक व्र्ापार सम्बन्त्िी पिायिार र्नमायण, प्रिियन, सहिीकरण, बिार अनगुमन, समन्त्िर्, त्र्ाि प्रणाली, 
बौविक सम्पजत्त सांरक्षण, अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िान र र्नर्मन । 

 ढुिानी/पररिहन प्रणाली तथा कागो व्र्िस्थापन । 

 नेपाल सरकारको सहमर्तमा आर्थयक तथा औद्योर्गक विर्र्का करारिन्त्र् सम्झौता । 

 व्र्ापाररक र्मयहरुको दताय  ̧निीकरण, खारेिी र र्नर्मन । 
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 खानी तथा खर्नि पदाथयको अन्त्िेर्ण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड र र्ोिना तिुयमा तथा 
कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन एिम ् पूिायिार विकास, अनसुन्त्िान, सिेक्षण, लगत सांकलन, अर्भलेखािन, अन्त्िेर्ण, 

उत्खनन, प्रादेजशक प्रर्ोगशालाको स्थापना तथा सिालन र सांघसँग समन्त्िर् । 

 भौगर्भयक अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िान र न्सा सम्बन्त्िी । 

 प्रदेशका कलकारखाना र औद्योर्गकीकरण सम्िन्त्िी नीर्त, कानून, मापदडड र र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र 
र्नर्मन । 

 उद्योग दताय, अनमुर्त, निीकरण एिम ्खारेिी र औद्योर्गक विकास तथा औद्योर्गक व्र्िसार्को प्रिियन र 
र्नर्मन । 

 प्रदेशस्तरको उद्योग के्षरको भौर्तक पूिायिार विकास सम्िन्त्िी र्ोिना तिुयमा र कार्ायन्त्िर्न तथा 
औद्योर्गक के्षर र विशरे् आर्थयक के्षरको स्थापना, सिालन र विस्तार । 

 औद्योर्गक िस्तकुो र्नर्ायत प्रिियन । 

 साियिर्नक सेिा, अत्र्ािश्र्क सेिा र िस्त ुआपूर्तय सम्िन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न 
र र्नर्मन । 

 उपभोक्ता हक अर्िकार सांरक्षण तथा प्रिियन, उपभोक्ता िागरण कार्यक्रम तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न तथा 
अनगुमन। 

 मूल्र् र कालोबिारी तथा कृर्रम अभाि र्नर्न्त्रण एिम ्र्नर्मन । 

 सांघीर् मापदडड अनसुार स्ट्याडडडय िगीकरण, गणुस्तर परीक्षण र र्नर्मन । 

 उपभोक्ता अदालत गिन र सिालन । 

 अत्र्ािश्र्क िस्तहुरुको प्रादेजशक माग र आपूर्तयसम्िन्त्िी सूर्ना सांकलन, विश्लरे्ण, प्रके्षपण र आपूर्तय 
व्र्िस्था, मौज्दातको व्र्िस्था  र आपूर्तयमा अन्त्तरप्रादेजशक र स्थानीर् तहबीर् समन्त्िर् । 

 लजक्षत के्षर र िगयका लार्ग िस्त ुर सेिामा प्रादेजशक अनदुान र र्नर्मन । 

 करार, साझेदारी र एिेन्त्सी सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन । 

 सांघसँगको समन्त्िर्मा कम्पनी स्थापनासम्बन्त्िी नीर्त तथा कानून तिुयमा तथा कार्ायन्त्िर्न, र्नर्मन र 
कम्पनी प्रशासन । 

 दामासाहीमा परेका उद्योग, व्र्िसावर्क कम्पनी तथा र्मय व्र्िस्थापनसम्बन्त्िी नीर्त कानून, मापदडड 
तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन । 

 प्रदेशस्तरमा हार्नकारक पदाथयहरुको र्नर्मन तथा व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा इन्त्िनको गणुस्तर अनगुमन । 

 सांघीर् कानून बमोजिम ्र्ार्सनो तथा जर्ठ्ठा दताय, अनमुर्त र र्नर्मनसम्बन्त्िी । 
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 प्रदेशर्भरका उद्योगहरु र साना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउद्योगहरु स्थापना र प्रिियन सम्बन्त्िमा नीर्त, 

कानून तथा मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन । 

 औद्योर्गक तथा व्र्ापार प्रदशयनीको आर्ोिना तथा व्र्िस्थापन । 

 उद्योगमा श्रममूलक प्रविर्ि र स्िदेशी श्रर्मकको उपर्ोग । 

 स्िरोिगारका लार्ग उद्यमशीलता विकास, प्रजशक्षण, सहरु्लर्त किाय र व्र्िसार् प्रिियन सहार्ता । 

 प्रादेजशक पर्यटन विकासको नीर्त, कानून, मापदडड र र्ोिना र्नमायण, पूिायिार विकास, प्रिियन र र्नर्मन।  

 पर्यटक प्रहरी व्र्िस्थापन । 

 पर्यटकीर् होटल, ररसोटय, लि, ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एिेन्त्सी, गाईड, र् र्ाजफ्टङ्ग आददको दताय, अनमुर्त, निीकरण 
र र्नर्मन । 

 प्रदेशस्तरमा िन के्षरको नीर्त, कानून, मापदडड तथा र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन । 

 िन्त्र्िन्त्त ुर िन पैदािार ओसारपसारसम्िन्त्िी र्नर्मन र अपराि र्नर्न्त्रण । 

 िन, िनस्पर्त, िन्त्र्िन्त्त ुर िैविक विविितासम्बन्त्िी प्रादेजशक सङ्खग्रहालर् व्र्िस्थापन 

 प्रदेशस्तरमा सांरक्षण के्षर र र्रन के्षरको व्र्िस्थापन 

 िैविक विवििता पाकय ,हात्तीसार तथा जर्र्डर्ाखानाको व्र्िस्थापन 

 िर्डबटुी खेती प्रविर्ि प्रियिन, विस्तार तथा बिारीकरण सम्बन्त्िी नीर्त तथा कानून तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र 
र्नर्मन, अध्र्र्न अनसुन्त्िान तथा त्र्ाि सांकलन 

 िन तथा िातािरणसम्बन्त्िी र्बर्र्मा प्राविर्िक सूर्ना तथा सेिा प्रबाह 

 िन अर्तक्रमण तथा िन डढेलो र्नर्न्त्रण तथा रोकथाम सम्िन्त्िी नीर्त, समन्त्िर् र सहर्ोग । 

 प्रदेशस्तरका िनस्पर्त उद्यान तथा हिेरीर्महरुको व्र्िस्थापन र िनस्पर्त पवहर्ान तथा अर्भलेखीकरण 
सम्िन्त्िी नीर्त र व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा िैविक विवििताको अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, व्र्िस्थपन, र्नर्मन, सांरक्षण एिम ्लाभाांश बाँडर्ाँड। 

 प्रदेशस्तरमा िलािार सांरक्षण तथा िलउपर्ोग नीर्त, प्रविर्ि विकास, व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशर्भर भसू्खलन र्नर्न्त्रण । 

 प्रदेशस्तरमा िातािरणीर् सांरक्षण तथा स्िच्छता सम्बन्त्िी प्रविर्ि विकास र व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा िातािरण सम्िन्त्िी नीर्त, कानून, मापदडड, र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन । 

 प्रदेशस्तरमा िातािरणीर् सूर्ना प्रणालीको स्थापना । 

 प्रदेशस्तरमा िातािरणीर् िोजखमका लार्ग तर्ारी तथा उिार 

 प्रदेशस्तरमा िातािरणीर् प्रर्ोगशालाको स्थापना, सिालन र व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा िोश, िार्,ु तरल, िल, ध्िर्न तथा विद्यतुीर् लगार्त प्रदरु्णको मापदडड र्निायरण, कार्ायन्त्िर्न, 

अनगुमन र र्नर्न्त्रण । 
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 प्रदेशस्तरमा न्त्रू्न काियनमखुी तथा िातािरणमैरी विकास प्रवक्रर्ा र हररत के्षर प्रिियन । 

 प्रदेशस्तरमा िातािरणीर् सांरक्षण के्षर तथा प्राकृर्तक सम्पदाको सांरक्षण र सम्िियन । 

 िातािरणीर् क्षेरको अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, क्षमता अर्भिृवि, िातािरणीर् सशुासन तथा परीक्षण । 

 भपूररर्ि के्षर तथा िन के्षरको पवहर्ान, बगीकरण, सांरक्षण र व्र्िस्थापन । 

 सांरक्षण के्षर पवहर्ान र व्र्िस्थापकीर् पिर्त र्निायरण । 

 अन्त्तरप्रदेशीर् नदी उकास तथा सडक वकनार िृक्षारोपण व्र्िस्थापन । 

 िृक्षारोपणको लार्ग दीगो तथा गणुस्तरीर् बीउ उत्पादन, बीउ बगैँर्ा स्थापना र व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशर्भर िृक्षारोपण तथा सम्भार सम्िन्त्िी नीर्त, कानून तथा मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन  

 प्रदेशर्भर िर्डबवुट तथा अन्त्र् गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्त्िी व्र्िस्थापन । 

 िन्त्र्िन्त्त ुर र्रार्रुुङ्गी सम्िन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून तथा मापदडड तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन। 

 ऐर्तहार्सक, िार्मयक, साँस्कृर्तक एिम ्कला र िास्तकुलात्मक दृवष्टकोणले महत्ि बोकेकाप्रादेजशकस्तरका 
दरिारहरुको सांरक्षण, सम्भार, अध्र्र्न, अनसनु्त्िान तथा व्र्िस्थापन । 

 प्रादेजशकस्तरमा सांग्रहालर्को स्थापना, सिालनतथाव्र्िस्थापन । 
 प्रदेशस्तरका परुाताजत्िक महत्िकास्थल, ऐर्तहाँर्सक र िार्मयक, साांस्कृर्तक सम्पदा, प्रार्ीन स्मारक, 

सांग्रहालर्, साँस्कृर्तक िरोहर सम्िन्त्िी नीर्त, कानून, मापदडड तथा र्ोिना तिुयमा कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन 
एिम ्सांरक्षण, सम्भार, अध्र्र्न, अनसनु्त्िान,उत्खनन तथा पनुर्नयमायण । 

 सांस्कृर्तको विकास सम्िन्त्िी नीर्त तथा कानून तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन । 
 

नोटः र्मर्त २०७८ बैशाख ६ को रािपरमा प्रकाजशत प्रदेश सरकार (कार्य विभािन) र्नर्मािली २०७८ 
अनसुार सांस्कृर्त तथा पर्यटन प्रबियन कार्यक्रम र्स मन्त्रालर्को कार्यके्षरबाट अन्त्र्र साररएको छ। 

 

9.3 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त (एकमषु्ट)  

   

रु.हिारमा 

बिेट शीर्कय   विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य  प्रर्तशत 

र्ाल ु 1077970 894731 83.00 

पूिँीगत 1725,480 1488585 86.27 

िम्मा 2803450 2383316 85.01 

  

स्रोत:-प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रकको कार्ायलर् 
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9.4 आर्थयक बर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा बावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 

ब.उ.शी.नां. 
कार्यक्रमको 

नाम 

बावर्यक बिेट रकम रू. लाखमा बावर्यक खर्य रकम रू. लाखमा खर्य % 

र्ाल ु पूिँीगत िम्मा र्ाल ु पूिँीगत िम्मा र्ाल ु पूिँीगत िम्मा 

30700012 

िन, िन्त्र्िन्त्त,ु 

िैविक 
विवििता 
सांरक्षण तथा 
व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

172.9 4212.3 4385.2 169.31 3962.54 4131.85 98 94 94 

30700013 

सांस्कृर्त तथा 
पर्यटन विकास 
र प्रिियन 
कार्यक्रम 

55.68 7085.4 7141.08 50.70 6053.87 6135.01 91 85 86 

30700014 

िर्डिटुी तथा 
गैरकाष्ठ िन 
पैदािार विकास 
कार्यक्रम 

0 359.35 359.35 0 311.60 311.6 0 87 87 

30700015 

भ ूसांरक्षण तथा 
िलािार 
व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

15 2196.55 2211.55 12.61 2153.27 2165.88 84 98 98 

30700016 

िाजणज्र् तथा 
आपूर्तय 
व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

173.05 212 385.05 161.33 155.71 317.04 93 73 82 

30700017 

औद्योर्गक 
विकास तथा 
प्रबियन 
कार्यक्रम 

2124.12 380 2504.12 1911.66 368.28 2279.94 90 97 91 

30700019 

िातािरण तथा 
िलिार् ु
अनकुुलन 
कार्यक्रम 

0 33 33 0 32.63 32.63 0 99 99 

30700120 

उद्योग, िन 
तथा िातािरण 
मन्त्रालर् (सांघ 
शसतय अनदुान) 

1318.16 1478.50 2796.66 1187.68 1232.09 2419.77 90 83 87 

  

कार्यक्रम 
तर्य को िम्मा 

3858.91 15957.10 19816.01 3493.29 14269.99 17763.28 91 89 90 

30700011 
उद्योग,िन तथा 
िातािरणमन्त्रा. 

542.45 49.4 591.85 473.41 48.56 521.97 87 98 88 
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ब.उ.शी.नां. 
कार्यक्रमको 

नाम 

बावर्यक बिेट रकम रू. लाखमा बावर्यक खर्य रकम रू. लाखमा खर्य % 

र्ाल ु पूिँीगत िम्मा र्ाल ु पूिँीगत िम्मा र्ाल ु पूिँीगत िम्मा 

30701011 
उद्योग 
र्नदेशनालर् 

112.22 6 118.22 67.54 5.87 73.41 60 98 62 

30701012 

घरेल ुतथा 
साना उद्योग 
कार्ायलर्हरू 

642.85 263.1 905.95 475.4 90.58 565.98 74 34 62 

30702011 
िन 
र्नदेशनालर् 

197.37 6.3 203.67 122 5.97 127.97 62 95 63 

30702012 
र्डर्भिन िन 
कार्ायलर्हरु 

5053.71 491.5 5545.21 4105.02 482.35 4587.37 81 98 83 

30702013 

भ ूसांरक्षण तथा 
िलािार 
व्र्िस्थापन 

190.91 9 199.91 155.75 8.91 164.66 82 99 82 

30703011 

िन अनसुन्त्िान 
तथा प्रजशक्षण 
केन्त्र 

74.54 3.5 78.04 59.1 3.5 62.6 79 100 80 

  
प्रशासर्नक 
तर्य को िम्मा 

6814.05 828.8 7642.85 5458.2 645.74 6103.96 80 78 80 

  कुल िम्मा 10672.96 16785.90 27458.86 8951.51 14915.73 23867.24 84 89 87 

(स्रोतः उद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 

 

9.5 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान २७९६६६ 241977 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान 77700 49850 

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान   

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत)   
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9.6 आ.ि.२०७७/०७८ को नीर्त कार्यक्रम र ििेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त 
वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

ििेट 
िक्तव्र्को 
बुदँा नां 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

60 136 प्रदेशलाई पजिम नेपालको औद्योर्गक हबको 
रुपमा विकास गनय केन्त्र सरकारसँगको सहकार्यमा 
िूला औद्योर्गक क्षेर र औद्योर्गक कोररडर 
र्नमायणमा िोड ददइनेछ।औद्योर्गक क्षेरमा र्निी 
क्षेरको लगानी आकवर्यत गनय प्रबियनात्मक 
कार्यक्रम अजघ बढाइनेछ। 

प्रदेशर्भर रासार्र्नक मल कारखाना स्थापना गनय 
सांभाब्र्ता अध्र्र्न गररनेछ।साियिर्नक र्निी 
साझेदारीमा इलेज्ट्रक स्कुटर कारखाना स्थापना 
गनय पहल गररने छ। 

सनुिल-परासी,कृष्णनगर-र्न्त्रौटा र 
नेपालगांि-गलुररर्ा औद्योर्गक कोररडर 
र्नमायण गने कार्यका लार्ग सांभाब्र्ता 
अध्र्र्न भएको। 

िटुिल औद्योर्गक क्षेरमा पूिायिार 
र्नमायणमा सहर्ोग गरेको । 

नर्ाँ उद्योग दताय र्नःशलु्क गररएको । 

सांघका उद्योग, बाजणज्र् तथा आपूर्तय 
मन्त्रालर्, उद्योग विभाग, खानी 
विभागहरुलाई प्रदेशमा उद्योग 
विकासका लार्ग समन्त्िर् र 
अन्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी सम्पन्न गररएको । 

िातािरणीर् परीक्षण प्रर्तिेदन स्िीकृर्त 
प्रवक्रर्ा सरर्लकृत गररएको । 

61 138 "एक र्निायर्न क्षरे, एक औद्योर्गक ग्राम स्थापना" 
र्बस्ततृ आर्ोिना प्रर्तिेदन तर्ार गने र भएका 
औद्योर्गक ग्रामहरुमा पूबायिार र्नमायणको कार्य 
अगार्ड बढाइनेछ।बटुिल औद्योर्गक क्षेर र 
र्तलोत्तमाको औद्योर्गक ग्रामको पूिायिारमा सहर्ोग 
गररने छ । 

प्रदेशका पन्त्र िटा औद्योर्गक ग्रामको  
विस्ततृ आर्ोिना प्रर्तिेदनको लार्ग 
अध्र्र्नको कार्य सम्पन्न 
भएको।र्तलोत्तमा औद्योर्गक ग्रामको 
पूिायिारमा लगानी गरेको, औद्योर्गक 
ग्राम कार्य सांर्ालन हनुे र्रणमा 
रहेको। 

बटुिल औद्योर्गक क्षेर र र्तलोत्तमाको 
औद्योर्गक ग्रामको पूिायिार र्नमायणमा 
सहकार्यगररएको। 
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

ििेट 
िक्तव्र्को 
बुदँा नां 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

62 137 लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योग विकास कोर्को 
पररर्ालन गररन े छ।स्िदेशी कच्र्ापदाथय र 
स्िदेशी श्रम प्रर्ोग गरी सांर्ालन गररने उद्योगलाई 
प्रबियन गररनेछ।  

स्िदेशी रोिगारी प्रबियन गनय उद्यम 
विकास कोर्को पररर्ालनको लार्ग नि 
उद्यमीलाई ब्र्ािमा अनदुान ददन नेपाल 
बैंक र्लर्मटेडसँग २०७७ मांसीर १९ 
गतेसांझौता भई कार्ायन्त्िर्नको 
अबस्थामा रहेको। 

अनदुानग्राहीले तीन देजख दश लाख 
ऋण र्लांदा तीन बर्यको ब्र्ाि प्रदेश 
सरकारले उद्यमीको खातामा भकु्तानी 
ददने ब्र्बस्था रहेको।  

ऋण र्लएका उद्यमीहरुको पवहलो 
वकस्ता ब्र्ाि अनदुान बैंकलाई 
र्तरेको। 

63 143 साियिर्नक सेिा प्रिाह, विकास र्नमायण, कार्यक्रम 
र पररर्ोिनाहरु सांर्ालन गदाय स्िदेशी िस्त ुतथा 
सेिाको प्रर्ोगमा र्बशेर् प्राथर्मकता ददनेछ।  

प्रदेश सरकारबाट र्नमायण हनुे र खररद 
गने काष्ठिन्त्र् िस्त ु खररदमा स्िदेशी 
काि प्रर्ोग गनय प्रदेशका सबै 
कार्ायलर्हरु र स्थानीर् तहहरुलाई 
परार्ार भएको। 

64 135 कृवर्, िन तथा िर्डबटुीमा आिाररत उद्योगहरुको 
विकासका लार्ग सहर्ोग उपलब्ि गराइयन े
छ।आन्त्तररक उत्पादनको मेला प्रदशयनी आर्ोिना  
गररनेछ।बार्बर्ो तथा घाँस परालको प्रर्ोगबाट 
प्रदेशमा एक कागि कारखाना स्थापना कार्य अजघ 
बढाइनेछ। 

कागि कारखानाको स्थापनाको लार्ग 
सांभाब्र्ता अध्र्र्न सम्पन्न भएको। 

आन्त्तररक उत्पादनको मेला प्रदशयनी 
कोर्भड-19 को प्रभािले गदाय हनु 
नसकेको। 

65 147 गणुस्तरीर् िस्तकुो आपूर्तय सरु्नजश् र्त गनय गणुस्तर 
परीक्षण र र्नर्र्मत अनगुमनमा िोड ददइनेछ। 
उपभोक्ताको हकवहत सांरक्षणका लार्ग िागरण 
अर्भर्ान र उपभोक्ता जशक्षा सांर्ालन गररनेछ। 
गणुस्तरीर् उपभोग्र् िस्तकुो सियसलुभ आपूर्तय 
सरु्नजश् र्त गररनेछ। बिार र्नर्मन सम्बन्त्िी 
कानून र्नमायण गरी स्थानीर् तह सँगको सहकार्यमा 
कालोबिारी, कृर्रम अभाि, र्सजन्त्डकेट र 
काटेर्लङलाई कडाईका साथ र्नर्मन गररनेछ। 

मन्त्रालर्, र्नदेशनालर् र जिल्ला जस्थत 
घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायहरु 
मार्य त १९०७ िटा पसल अनगुमन 
गरी रु १०,९०,०००िररिाना र रु 
८,४१,७५२ िरािरको अखाद्य सामान 
िर्त गरी नष्ट गररएको साथै ८ िटा 
पेट्रोल पम्प समेत अनगुमन गररएको। 

विद्यालर् िा समदुार्स्तरमा उपभोक्ता 
िागरण ्लब गिन गरी ती ्लबहरु 
मार्य त उपभोक्ता जशक्षा कार्यक्रम 
सांर्ालन भएको। प्रत्रे्क जिल्लाका 
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

ििेट 
िक्तव्र्को 
बुदँा नां 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

दश िटा विद्यालर्मा उपभोक्ता 
प्रजशक्षक मार्य त उपभोक्ता िागरण 
कक्षा सांर्ालनको लार्ग प्रजशक्षक 
छनौट भई कार्यक्रम सिालन भएको। 

बिार र्नर्मन तथा प्रर्तष्पिाय प्रबियन 
ऐन कार्ायन्त्िर्नमा रहेको। 

 

66 148 प्रदेशमा खाद्य लगार्त अत्र्ािश्र्क िस्तहुरुको 
आपूर्तय व्र्िस्थाका लार्ग प्रदेश स्तरीर् आपूर्तय 
सांर्न्त्र गिन गररने तथा खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्तय 
र भडडारणको त्र्ाांक अद्यािर्िक गररनेछ। 
गणुस्तर मापन प्रर्ोगशाला भिन र्नमायण गररन े
छ। 

प्रदेश स्तरीर् आपूर्तय सांर्न्त्रको गिन 
भई माग आपूर्तय त्र्ाांक अध्र्ािर्िक 
गनय सफ्टिेर्रको र्नमायण गररएको । 

शहरी विकास तथा भिन कार्ायलर् 
भैरहिा मार्य त भैरहिामा बन्त्दै गरेको 
गणुस्तर मापन प्रर्ोगशाला भिनको 
र्नमायणको काम ८० प्रर्तशत सम्पन्न 
भएको । 

 

 139 मोतीपरु र नौिस्ता औद्योर्गक क्षेर प्रदेश मातहत 
ल्र्ाएर औद्योर्गक विकासलाई सहिीकरण 
गररनेछ। 

मोतीपरु र नौिस्ता औद्योर्गक क्षेर 
प्रदेश मातहत ल्र्ाउने कार्यका लार्ग 
सांघीर् मन्त्रालर्मा परार्ार गररएको। 

 141 बाँके, रुपन्त्देही र दाङ जिल्लामा प्रादेजशक 
र्डपाटयमेडटल स्टोर सिालनमा सहर्ोग 
गररनेछ।प्रदेशका प्रमखु पर्यटकीर् स्थलहरुमा 
कोशेली घर स्थापना गनय सहर्ोग गररनेछ। 

बाह्र िटै घरेल ु तथा साना उद्योग 
कार्ायलर्हरुबाट कोशेली घर 
स्थापनाकोकार्य गररएको। 

 142 प्रदेशमा सिालनमा रहेका इटाभट्टा, र्समेडट 
कारखाना र प्लाईउड कारखानामा काम गने 
विदेशी कामदारहरु र्केपर्छ ररक्त हनु आएका 
करीब पर्ास हिार स्थानमा स्िदेशी 
कामदारहरुलाई कार्य क्षेरगत तालीम प्रदान गरी 
काममा लगाउने व्र्िस्था गररएको।कोइलाको 
गणुस्तर मापन र्न्त्र खररद गनय अनदुान उपलब्ि 
गराउने प्रबन्त्ि र्मलाइएको। 

 

 144 स्थानीर् उत्पादन र रोिगारी बवृि गनय अल्लो, 
ढाका िस्ता स्थानीर् कपडा तथा छाला ितु्ता 
लगार्तका उत्पादनलाई विद्याथी तथा जशक्षकको 
पोशाकमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउने विद्यालर्लाई नगद 

प्रर्ारात्मक कार्य मार गररएको। 
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प्रोत्साहन ददने व्र्िस्था गरेको। 

 145 मवहला, दर्लत, मकु्त कमैर्ा, कमलरी, हर्लर्ा 
तथा सीमान्त्तकृत िगय र समदुार्हरु लजक्षत र्सप 
विकास तालीमहरु सिालन तथा भगत सबयिीत 
र्सप विकास प्रबियन कार्यक्रमलाई र्नरन्त्तरता 
ददइएको छ। 

मवहला, दर्लत, मकु्त कमैर्ा, कमलरी, 
माझी, हर्लर्ा तथा र्समान्त्तकृतहरुलाई 
र्सपमलुक तालीम, एकल मवहला 
दर्लत िनिातीहरुका लार्ग तालीम 
तथा  भगत सियजित परम्परागत जशल्प 
व्र्िसार् प्रबियन अन्त्तगयत विर्भन्न 
तालीमहरु सम्पन्न भएका।  

 146 केन्त्र सरकार सँगको सहकार्यमा पाल्पाको डुम्रमेा 
र्लाम खानीको अन्त्िेर्ण शरुु गररनेछ । खानी 
तथा खर्नि अन्त्िेर्ण र उत्खनन गररनेछ। 

कानूनी अप्िेरोले गदाय कार्य हनु 
नसकेको।  

 149 लगानी सम्मेलन आगामी बर्य सम्पन्न 
गररनेछ।पररर्ोिना बैंक अन्त्तगयत प्रदेश शार्लग्राम 
सांग्रहालर् तथा सशुोभन केन्त्र, जिओ-टुररज्म मागय 
लगार्तका पररर्ोिनाहरु लगानी सम्मेलनमा प्रस्ततु 
गररनेछ। 

लगानी सम्मेलन कोर्भड-19 का 
कारण  आर्ोिना हनु नसकेको। 
शार्लग्राम अध्र्र्नको कार्यसम्पन्न 
गररएको। 

67 150 साहर्सक पर्यटन, पर्ायपर्यटन, र्बदा पर्यटन, 
िार्मयक पर्यटन, साांस्कृर्तकपर्यटन, कृवर् पर्यटन, 
खेलकुद पर्यटन, शैजक्षक पर्यटन, ग्रार्मण पर्यटन 
लगार्तका व्र्िसार्को विवििीकरण र विकास 
गरी प्रदेशमा रोिगारीको अिसर िवृि गररनेछ। 

पर्यटकीर् गन्त्तव्र्हरुको पवहर्ान र पूिायिार 
विकास गरी पर्यटन व्र्िसार्, स्थानीर् उत्पादन, 

स्थानीर् कला र सांस्कृर्त  बीर् अन्त्तरघलुन 
गररनेछ । 

साहर्सक पर्यटनको गरुुर्ोिना र 
र्ड.वप.आर र्नमायण गररएको । 

हजस्पटार्लवट म्र्ानेिमेन्त्ट, पर्यटन गाईड, 

होमस्टे व्र्िस्थापन िस्ता तार्लमहरु 
सम्पन्न गररएको, प्रर्ार प्रसार 
सामग्रीहरुको प्रकाशन र वितरण 
गररएको ।  

पर्ायपर्यटनमा र िार्मयक तथा 
साांस्कृर्तक पर्यटन तर्य  209 िटा 
कार्यक्रमहरु सम्पन्न गररएका । 

कनकमरु्न बिु र क्रकुच्छन्त्द बिुको 
मूर्तय स्थापना गरी बगैर्ा समेत र्नमायण 
भएको। 

नेपाल पर्यटन बोडय सँग प्रदेशको 
पर्यटन प्रिियनका लार्ग सम्झौता 
भएको । 

68 151 रुपन्त्देही,कवपलिस्त ु र निलपरासी जिल्लालाई 
समेटी बहृत्तर लजुम्बनी पर्यटन प्रिियन कार्यक्रम 

र्सिाथयनगर न.पा. को बिुर्ोक देजख 
गौतमबिु विमानस्थल सम्मका सडकका 
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सांर्ालन गररनेछ। 

गौतम बिु अन्त्तरायवष्ट्रर् विमानस्थल सिालनमा 
आए पर्छ बढ्ने पर्यटक सांख्र्ालाई दृवष्टगत गरी 
बिु सवकय टका स्थानहरुलाई समेटी बहृत्तर 
लजुम्बनी पर्यटन प्रिियन कार्यक्रम सिालन 
गररनेछ। 

बीर्मा १९ िटा बिु मूर्तयहरु स्थापना 
भएको। 

ससु्ता पजिम निलपरासीको अनोमा 
नदी वकनारमा र्सिाथय उद्यान र्नमायण 
भएको। 

लजुम्बनी क्षेर र बहृत्तर लजुम्बनी क्षेरमा 
रहेका बिुसँग सम्बजन्त्ित स्थानहरुको 
विस्ततृ वििरण सवहतको गाइड 
बकुलाई र्ीर्नर्ाँ भार्ामा अनिुाद गरी 
प्रकाशन र प्रर्ार प्रसार गररएको। 

बिु दशयन- सरल अध्र्र्न पसु्तकलाई 
अांग्रिेी भार्ामा उल्था गरी प्रकाशन गने 
र बहृत्तर लजुम्बनी पर्यटन प्रिियनमा 
सिार क्षेरको भरू्मका बारेमा 
अन्त्तरवक्रर्ा तथा प्रर्तिेदन तर्ारी 
िस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका । 

िहृत्तर लजुम्बनी पर्यटन प्रिियनमा 
सिार क्षेरको भरू्मका िारेमा खलु्ला 
र्नबन्त्ि प्रर्तर्ोर्गता सिालन गररएको । 

 

69 160 प्रदेश र्भरका ऐर्तहार्सक, िार्मयक, साांस्कृर्तक, 
परुाताजत्िक, प्राकृर्तक एिम ् अन्त्र् पर्यटकीर् 
स्थलहरुको सांरक्षण, सांिियन र विकास 
गरीनेछ।प्रादेजशक सांग्रहालर्को लार्ग आिश्र्क 
बिेटको ब्र्बस्था गररएको। 

प्रदेशमा १२ िटै जिल्लाका  
ऐर्तहार्सक, िार्मयक, साांस्कृर्तक, 
परुाताजत्िक, प्राकृर्तक एिम ् अन्त्र् 
पर्यटकीर् स्थलहरुको सांरक्षण, 
सांिियनका कार्यहरु सम्पन्न भएको। 

पाल्पा दरिार सांग्रहालर्, तानसेन पाल्पा 
र र्खौरा थारु सांग्रहालर्को सांरक्षण र 
व्र्िस्थापनको कार्य भएको । 

70 152 प्र्िुानको स्िगयद्वारी, रोल्पाको होलेरी, 
अघायखाँर्ीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र 
गलु्मीको रेसङु्गामा वहल स्टेशन र्नमायण गररनेछ। 
बाह्रकुने दह, रुरु क्षेर तथा स्िगयद्वारीमा पर्यटकीर् 
पूिायिार विकास गनय तर्ार भएका 
गरुुर्ोिनाहरुको कार्ायन्त्िर्नलाई र्नरन्त्तरता 
ददइनेछ। 

बाह्रकुने दह, रुरु क्षेर तथा स्िगयद्वारीमा 
पर्यटकीर् पूिायिार विकासका कार्यहरु 
िारी रहेको । 
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७१ 156 होमस्टेलाई स्थानीर् सांस्कृर्त, भेर्भरु्ा, मौर्लकता र 
परम्परागत पेशा, अगायर्नक तथा घरेल ुउत्पादनसँग 
आबि गरी पर्यटन प्रिियन गने नीर्त र्लइनेछ। 

 

२४ िटा होमस्टेलाई लागत 
सहभार्गतामा साँस्कृर्तक घर र्नमायण र 
भेर्भरु्ा खररदको काम गररएको । 
र्समा ५ िटा होमस्टेमा भेर्भरु्ा 
बािागािा खररदमा सहर्ोग गररएको, 
९ िटा होमस्टेमा बािागािा भेर्भरु्ा 
खररद र साँस्कृर्तक घर र्नमायण 
गररएको। 

१० िटा होमस्टेहरुमा साँस्कृर्तक घर 
र्नमायण गररएको । 

72 158 र्नमायणार्िन साांस्कृर्तक डबलीको र्नमायण कार्यलाई 
सम्पन्त् न गररनेछ। पाल्पाको श्रीनगर र निुाकोट 
तथा दाङको घोरदौरामा र्नमायणािीन साांस्कृर्तक 
डबलीको र्नमायण कार्य र्सै िर्य सम्पन्न गररनेछ। 

पाल्पाको श्रीनगर र निुाकोट तथा 
दाङको घोरदौरामा र्नमायणािीन 
साांस्कृर्तक डबलीको र्नमायण कार्य 
अजन्त्तम र्रणमा रहेको । 

 

73  भार्ा, सावहत्र्, कला, सांस्कृर्त तथा साांस्कृर्तक 
सम्पदाको सांरक्षण, सांिियन र विकासका लार्ग 
विशेर् कार्यक्रम स र्ालन गदै सांग्रहालर्हरुलाई 
िानकारीमलुक र व्र्बजस्थत बनाउदै लर्गनेछ। 

 

पाल्पा दरिार सांग्रहालर्को 
व्र्िस्थापनको कार्य भएको। 

पाल्पा दरबारमा र्सको र्नमायता प्रताप 
शमसेरको मूर्तय स्थापना गरी प्रदेश 
स्थापना ददिसको सन्त्दभय पारेर 
२०७७।११।०४ मा उद् घाटन 
गररएको । 

 153 रुकुम पूियमा रहेका तातोपानीका महुानहरुको 
सांरक्षण र विकास गररनेछ। 

रुकुम पूियमा रहेका तातोपानीका 
महुानहरुको सांरक्षणको काम सम्पन्न 
भएको। 

 154 ढोरपाटन जशकार आरक्षमा प्रिेशका लार्ग रुकुम 
पूियको उपर्कु्त विन्त्दमुा प्रिेशद्वार र्नमायण गररन े
छ। बाँके र बददयर्ा रावष्ट्रर् र्नकुञ्जमा पर्ायपर्यटन 
प्रिियनका कार्यक्रम सिालन गररनेछ । 

बाँके र बददयर्ा रावष्ट्रर् र्नकुञ्जमा 
पर्ायपर्यटन प्रिियनका कार्यक्रम 
सिालन गररएको । 

 155 रुरु क्षेरमा पर्यटनको एकीकृत विकास एिम ्
कालीगडडकी नदी तथा ररडीखोला र्नर्न्त्रण गनय 
नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम 
कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। 

रुरु पर्यटकीर् क्षेरमा कालीगडडकी 
नदी तथा ररडीखोला र्नर्न्त्रण 
आर्ोिनामा िेक्का सांझौता बमोजिम 
माननीर् मूख्र्मन्त्री ज्रू्बाट २०७७ 
मांसीर २३ गते जशलान्त्र्ास भई कार्य 
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सिालन भइरहेको।कुल आर्ोिना 
लागत ४२ करोड २५ लाख रहेकोमा 
हाल सम्म रु. ९ करोड ९७ लाख 
खर्य भई १६ प्रर्तशत भौर्तक प्रगर्त 
हार्सल भएको। 

 157 एक जिल्ला एक पर्यटन गन्त्तव्र् कार्यक्रम 
सिालन गररनेछ। 

विर्भन्न २०९ िटा पर्यटकीर् 
गन्त्तव्र्हरुमा पर्यटन पूिायिार विकास 
भएको। 

 159 प्रादेजशक कला, सावहत्र् र सांस्कृर्तको विकास तथा 
प्रिियनका लार्ग प्रादेजशक प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गिन र 
सिालन सम्बन्त्िी कानून र्नमायण गररनेछ। 

प्रादेजशक कला, सावहत्र् र सांस्कृर्तको 
विकास तथा प्रिियनका लार्ग प्रादेजशक 
प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गिन र सिालन 
सम्बन्त्िी कानून र्नमायण कार्य भएको। 

 161 सबै जिल्लामा स्थानीर् सांस्कृर्तमा आिाररत 
साांस्कृर्तक महोत्सि आर्ोिना गनय बिेट व्र्िस्था 
गरेको छु । 

कोरोनाको महामारीको कारण कुनै पर्न 
महोत्सिहरु सिालन नभएको । 

74  खानी सम्बन्त्िी भौगर्भयक अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, 

अन्त्िेर्ण र उत्खननका कार्यहरु अगार्ड 
बढाइनेछ।प्रदेशमा उद्योग,पर्यटन,िन,खानी तथा 
खानीिन्त्र् क्षेरिाट लाभ अर्भिवृि गनय अध्र्र्न 
अनसुन्त्िान र त्र्ाि व्र्िस्थापन गररनेछ । 

नेपाल सरकारको खानी विभाग सँग 
पवहलो र्रणको बैिक र समन्त्िर् 
गररएको । 

75 164 िैज्ञार्नक िन ब्र्बस्थापनका माध्र्मबाट िनको 
उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाई िनपैदािारमा 
आत्मर्नभयर हनु सम्भाव्र् उत्पादनजशल िनहरु 
पवहर्ान गरी दीगो व्र्िस्थापन गने र्नर्त 
र्लईनेछ। िन ब्र्िस्थापन कार्यर्ोिना तर्ार 
भएको ५० हिार हे्टर िनमा दीगो एिम ्
बैज्ञार्नक िन ब्र्िस्थापन गररनेछ। 
िन िन्त्र् कच्र्ा पदाथयमा आिाररत उद्योगहरु 
सांर्ालनका लार्ग प्रोत्साहन गररनेछ। प्रदेशमा िन 
सम्बन्त्िी कानून तिुयमा गरी कार्ायन्त्िर्न गररनेछ। 
 

60 हिार हे्टर ददगो एिम ्बैज्ञार्नक 
िन व्र्िस्थापन क्षेरको प्रभािकारी 
सांरक्षण भइय अग्नी रेखा र्नमायण, 

पनुरूत्पादन प्रोत्साहन, िन सम्िियनका 
वक्रर्ाकलाप सांर्ालन भएको।रावष्ट्रर् 
िन क्षेरमा हालको घाटगद्दी मौज्दातः 
१०,३९,५३० ्रू्.वर्ट काि र 
१९३२ र्ट्टा दाउरा रहेको। 

िन पैदािारमा आिाररत लघ ु तथा 
साना उद्योग स्थापना र सांर्ालनका 
लार्ग सहकारी /समदुार्/सांस्था/समूह 
मार्य त   अनदुानको लार्ग सूर्ना 
प्रकाशन पिात पेश हनु आएका 
प्रस्ताबहरुको मूल्र्ाांकन गरी केही 
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समूहलाई आर्थयक अनदुान प्रदान 
गररएको। 

िन वििेर्क प्रदेश सभामा दताय 
गराइएको। 

76  िन व्र्िस्थापनमा सामदुावर्क िनले परु् र्ाएको 
र्ोगदानलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

केही सामदुावर्क िनहरुलाई 
पर्ायपर्यटनका वक्रर्ाकलाप सिालन गनय 
र केहीलाई िन उद्यम सिालनका 
लार्ग आर्थयक अनदुान प्रदान 
गररएको। सामदुावर्क िनले िन 
व्र्िस्थापन मार्य त रकम रु. 
26,25,63,198/- आियन गरेको। 
सामदुावर्क िन मार्य त ७ लाख ३० 
हिार रोिगारी र्सियना भएको। 

७७  सबै सरकारी र्नकार्हरुमा स्िदेशी बस्तकुो 
प्रर्ोगिाट र्नर्मयत उत्पादन िस्तै र्र्नयर्र, 
कार्ायलर् सामाग्री तथा उपकरणको प्रर्ोगगने । 

प्रदेश र स्थानीर् र्नकार्मा  स्िदेशी 
बस्तकुो प्रर्ोगिाट र्नर्मयत र्र्नयर्र 
प्रर्ोग गनय पररपर गररएको। 

78 165 िन क्षेरको सशुासन तथा कार्यक्षमता अर्भिवृि 
गनय सूर्ना प्रविर्ि लगार्तका आिरु्नक प्रविर्िको 
प्रर्ोगमा प्राथर्मकता ददईनेछ। गणुस्तरीर् 
(बहबुर्ीर्) विरुिा र्न:शलु्क उपलब्ि 
गराईनेछ।िनको दीगोपनाको लार्ग र्नजि तथा 
साियिर्नक क्षेरमा िकृ्षारोपण गनय एक र्मटर भन्त्दा 
अग्ला बहिुर्ीर् विरुिा उत्पादन गरी र्न:शलु्क 
वितरण गरी प्रदेशमा र्ो िर्य २८ लाख विरुिा 
िकृ्षारोपण गररनेछ। 

3135566 एकबर्ीर् विरुिा र 
1709771 बहबुर्ीर् विरुिा उत्पादन 
भएको। कुल ६६५.07 हे्टरमा 
िकृ्षारोपण भएको। रावष्ट्रर् िृक्षारोपण 
ददिस, २०७८ को स ु अिसरमा एक 
घडटामा २०,९१७ विरूिा रोपण गरी 
पवहलो रावष्ट्रर् वकर्तयमान कार्म गरेको 
।सोही ददन प्रदेश भरमा १ लाख 
विरूिा रोपण गररएको । 

79 168 प्रत्रे्क जिल्लामा वटमरु,तेिपात,अल्लो,जर्उरी,महिुा 
लगार्तका प्रिार्तहरु को पकेट क्षेर विकास 
कार्यक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ। आर्िेुददक 
एिम ् एलोपेर्थक और्िी उत्पादनका लार्ग 
कारखाना स्थापनाका लार्ग र्निी क्षेरलाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ। 

र्ौि िटै र्डर्भिन िन कार्ायलर् 
अन्त्तगयतका ३१७ हे्टर 
क्षेरमावटमरु,तेिपात,अल्लो,जर्उरी 
लगार्तका र्बरुिा रोपण गरी पकेट 
क्षेर विकास गररएको । 

१८ िटा िर्डबटुी तथा गैरकाष्ठ िन 
पैदािार उद्यमलाइ सहर्ोग गरीएको। 

80 163 िैविक विवििताको सांरक्षण र सांिियन गदै १६३.०६ हे्टरमा परुानो अर्तक्रमण 
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िनअर्तक्रमण रो्न प्रभािकारी कार्यक्रम सिालन 
गररनेछ।अर्तक्रर्मत िनक्षेर वर्ताय, िनडढेलो 
र्नर्न्त्रण, र्ोरी र्नकासीर्नर्न्त्रण, र्ोरी जशकारी 
र्नर्न्त्रणकालार्ग समदुार् सँगको सहकार्यलाई 
प्रभािकारी बनाइनेछ। 

हटाइय िन कार्म गरेको। 

लामो समर्को खडेरी तथा प्रर्तकूल 
अिस्था (कोर्भड १९) का बाबिदु 
अथक प्रर्ास गदाय समेत ७२५ 
स्थानका २३,०५३ हे. (२.३६%) िन 
क्षेरमा Surface Forest Fire भएको । 

विर्भन्न २०२ िटा मदु्दामा ६०९ िना 
प्रर्तिादीहरू पक्राउ गररएको। ३,७२५ 
्रू्.वर्ट काि िरामद भएको। 

81 167 मानििन्त्र्िन्त्त ुद्वन्त्द्व न्त्रू्नीकरणको लार्ग िन्त्र्िन्त्त ु
आिागमनगने िन र आिादी र्समानामा बाँस रोपी 
११० वक.र्म. िैविक छेकबार र्नमायण गने, 
टे्रन्त्र्र्नमायण गरी िैविक बार लगाउने, एउटा िन 
र अको िन िोडी िन्त्र्िन्त्त ु आिागमन िैविक 
मागय विकास गने। 

तेह्र िटा र्डर्भिन िन कार्यलर्हरुले 
कुल ९७ वक.र्म. िाँस रोपण गरेको। 
सपय, र्नलगाई, र्रीबाघ लगार्त 229 
िन्त्र्िन्त्तकुो उद्दार गररएको, िन्त्र्िन्त्त ु
उद्दारको लार्ग केि र्नमायण लगार्तका 
कार्य सम्पन्न भएको। 

82 167 रावष्ट्रर् र्नकुञ्ज, सांरजक्षत तथा मध्र्ितीक्षेर लगार्त 
िन क्षेरको आसपासमा हनुे मानि र िन्त्र्िन्त्तकुो 
द्वन्त्द्व न्त्रू्नीकरणका कार्यक्रम गररनेछ।िांगली 
िनािरहरुले मानिबस्तीमा प्रिेशगरी परु् र्ाउन 
स्ने क्षती न्त्रू्नीकरणका लार्ग विशेर् कार्यक्रम 
सांर्ालन गररनेछ।घाइते िन्त्र्िन्त्त ुउद्दारका लार्ग 
उिार एकाई स्थापना गररनेछ। 

िददयर्ाको िाकुरबािा नगरपार्लकामा 
मानि र हात्तीको द्वन्त्द्व व्र्िस्थापनका 
लार्ग ३४० र्मटर पक्की पखायल र 
रािापरु न.पा.मा २ िटा मर्ान र्नमायण 
गररएको। 
िददयर्ा रावष्ट्रर् र्नकुञ्जको समन्त्िर्मा 
र्मर्त २०७७।१२।०५ गते १ िटा 
नरभांक्षी िाघ र्नर्न्त्रण गरी बाँके 
रावष्ट्रर् र्नकुञ्जलाइय बझुाइएको। 
पम्प्लेट, पोष्टर प्रकाशन, रेर्डर्ो, वट.र्भ. 
बाट प्रर्ार प्रसार गररएको। 

83 169/ 

166 

िनलाई कृवर् सँग आिि गदै प्रत्रे्क जिल्लामा 
नमूना कृवर् िन विकास कार्यक्रम सांर्ालन 
गररनेछ।प्रदेशमा रहेका सांिेदनशील 
िलािारक्षेरको पवहर्ान गररनेछ।िलिार् ु
पररितयन अनकूुलनका कार्यक्रमसँगै िलािारहरुको 
सांरक्षण कार्य गररनेछ। 
िल पनुभयरण, िैविक विवििता सांरक्षण तथा 
पर्ायपर्यटन प्रिियनमा टेिा पगु्ने गरी प्रदेशर्भरका 

र्ौि िटा र्डर्भिन िन अन्त्तगयत कुल 
३१ िटा कृवर् िन समूहलाइय सहर्ोग 
गररएको। कुल १,३६,१६८ िटा 
विर्भन्न र्लरू्ल, डालेघाँस, बहमुलु्र् 
प्रिार्त रोपण मार्य त ९९० घरिरुीले 
८०.०७ हे्टरमा िृक्षारोपण 
गररएको। 
भ ू तथा िलािार व्र्िस्थापन 
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ताल तलैर्ा तथा र्समसार क्षेरहरुको सांरक्षण र 
ब्र्िस्थापनका लार्ग साियिर्नक तथा र्नजि 
िग्गामा िल पनुभयरणका लार्ग र्रेु तथा अन्त्र् 
उपर्कु्त स्थानमा पोखरी तथा िलाशर् र्नमायण 
गररनेछ । 

कार्ायलर्हरुबाट १,२६,८०० 
र्लरू्लको विरुिा र १,१५,००० 
अमसृो रोपण गरी सिेदनजशल 
उपिलािार क्षेरहरुमा कृवर् िन 
प्रणाली प्रिियन भएको। 
४९ िटा रे्क ड्याम र्नमायण भएको, 
सांिेदनशील ९ वक.र्म. ग्रार्मण सडक 
सांरक्षण भएको, 44 स्थानमा Check 

Dam, Retaining Wall, Breast Wall, 

Embankment र्नमायण गरर गल्छी 
पवहरो तथा खहरे र्नर्न्त्रण भएको। 
२६ िटा सांरक्षण र्सांर्ाइ पोखरी 
र्नमायण भई १,६५० घन र्मटर पानी 
सांजर्त हनुे भएको र  १५ िटा 
इन्त्टेक,टर्ािी ममयत तथा पानी मूहान 
सांरक्षण भएको,२२७ िटा पोखरीबाट 
कुल ५,९२० घन र्मटर सांजर्त क्षमता 
भएको पोखरीहरू र्नमायण भएको। 

84 170 प्लावष्टकिन्त्र् पदाथयहरुको उपर्ोगलाई 
र्नरुत्सावहतगररनेछ।प्रर्ोग भएका िस्तहुरुको 
पनुःप्रर्ोगका लार्ग एकीकृत र्ोहोरमैला प्रशोिन 
केन्त्रको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा र्नमायण कार्यका 
लार्ग स्थानीर् तहसँगसहकार्य गररनेछ। 
बटुिल उप-महानगरपार्लका, सैनामैना 
नगरपार्लकाको सहकार्यमा र्ोहर मैला 
ब्र्िस्थापन गनय र्ोहरमैला प्रशोिन केन्त्र स्थापना 
गररनेछ। 

बटुिल उप-महानगरपार्लका, 
र्सिाथयनगर नगरपार्लका र रामग्राम 
नगरपार्लकामा र्ोहरपानी प्रशोिन 
सम्बन्त्िी सम्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्य 
सम्पन्न।एकीकृत र्ोहोरमैला प्रशोिन 
केन्त्रको स्थापनाको लार्ग सैनामैना 
नगरपार्लका सँग प्रारजम्भक छलर्ल 
भएको तर नेपाल सरकारको िन तथा 
िातािरण मन्त्रालर्बाट िातािरणीर् 
प्रभाि मूल्र्ािन प्रर्तिेदन स्िीकृत 
नभएकोले कार्य सिालन हनु 
नसकेको।बिेट सम्पणय गररएको । 
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85 171 िातािरणीर् क्षतीलाई न्त्रू्नीकरण गनय िातािरण 
सम्बन्त्िी कानून तथा मापदडडको व्र्िस्था गरीसो 
को कार्ायन्त्िर्न र र्नर्र्मत अनगुमन गने व्र्िस्था 
र्मलाइनेछ। 

िातािरण सांरक्षण ऐन, 2077 तथा 
िातािरण सांरक्षण र्नर्मािली,2077 
तर्ार भई कार्ायन्त्िर्नमा रहेको।प्रदरु्ण 
र्नर्न्त्रणका लार्ग िातािरणीर् 
मापदडडहरु र्निायरण, र्नर्र्मत 
अनगुमन भइरहेको। 

86  पूिायिार र्नमायणका लार्ग आिश्र्क पने ढुांगा, 
र्गटी, िालिुाको सहि उपलब्िताका लार्ग िन 
क्षेरमा थवुप्रएको र्नमायणिन्त्र् सामाग्रीको उपर्ोग 
सम्बन्त्िी व्र्िस्था र्मलाइनेछ। 

21488.88 ्र्.ु वर्ट नदीिन्त्र् 
पदाथय उत्पादन भएको। 

 172 राप्ती, बबई, िाणगांगा र र्तनाउ नदी प्रणालीमा 
आिाररत िलािार ब्र्िस्थापन र्ोिना तर्ार 
गररनेछ। र्सका साथै सांिेदनजशल िलािार 
क्षेरहरुको सांरक्षण र ब्र्िस्थापनका कार्यक्रम 
सिालन गररनेछ। 

राप्ती बबइय, िाणगांगा र र्तनाउ 
नदीप्रणार्लको सांिेदनजशल क्षेर पवहर्ान 
गरी अलग अलग १० बरे् 
िलािारव्र्िस्थापन र्ोिना तर्ार 
भएको। सांिेदनशील शहरी िलािार 
क्षेरहरूमा ४१ स्थानमाCheck Dam, 

Retaining Wall, Breast Wall, 

Embankment तथा र्बरुिा 
रोपणकार्यबाट गल्छी पवहरो तथा नदी 
र्नर्न्त्रण भएको । 

       (स्रोतः उद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 

 
9.7 आर्थयक बर्य 2077/78 मा स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र सर्मक्षा 
    (रू. हिारमा) 
िन िन्त्र्िन्त्त,ु िैविक विवििता सांरक्षण कार्यक्रम       

क्र. 
सां. 

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट खर्य% 

१ 

कमयर्ारीहरुलाई िन,िातािरण,िलािार, 

िैविक विवििता र प्रविर्ि सम्बजन्त्ि 
तार्लम 

८ 8500 7 87.5 8259 97.2 

२ 
िन,िर्डबटुी,िैविक विवििता सम्बजन्त्ि 
आिश्र्क कानून,कार्यविर्ि र्नमायण 

3 1462 3 १०० 1380 94.39 

३ 
प्रगर्त सर्मक्षा तथा र्ोिना तिुयमा 
गोष्ठी 

१ 1028 १ १०० 1027 99.9 
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क्र. 
सां. 

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट खर्य% 

४ 
कबरु्लर्र्त िनमा सामाजिक पररर्ालन 
तथा िन ब्र्िस्थापन 

३ 43०० 3 100 4299 99.98 

५ 

िन, िातािरण, िलािार, िर्डबटुी तथा 
गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्त्िी 
सांर्ार्लत कृर्ाकलापहरुको अनगुमन, 

प्रर्तिेदन प्रकाशन 

5 2000 5 100 1996 99.8 

६ 

िन अनसुन्त्िान तथा सिेक्षणका लार्ग 
आिश्र्क उपकरण, मेर्सन 
(जि.वप.एस., भटे्स आदद) 

 

1 १0०० 1 १०० १000 १०० 

७ 

प्रदेशमा िनक्षेरको रै्लािट र 
खडडीकरणको कारणबाट मानि र 
िन्त्र्िन्त्त ु विर् हनु े
द्वन्त्द्वब्र्िस्थापनसम्बन्त्िी अध्र्र्न गने। 

१ 1315 १ १०० 1249 94.98 

८ 

प्रदेशमा विगत तीन िर्यको बैज्ञार्नक 
िन ब्र्िस्थापनको कार्ायन्त्िर्नको 
अिस्था बारे अध्र्र्न गने 

१ 950 १ १०० 943 99.26 

९ 
र्समसार क्षेर सांरक्षण, पोखरी र्नमायण 
कार्यक्रम 

१४ २6५०० १४ १०० 26203 99.88 

१० 
मानि िन्त्र्िन्त्त ुद्वन्त्द्व ब्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

७ 10700 6 85.41 9926 92.77 

११ 
िन अर्तक्रमण र्नर्न्त्रणका लार्ग 
बाँस िन्त्र् विरुिा रोपण 

8३ 16600 75 90.36 14144 85.2 

१२ िन अर्तक्रमण र्नर्न्त्रण 14 8250 14    100 7096    86.01 

१३ िन डढेलो र्नर्न्त्रण, रोकथाम 14 8700 14 १०० 8549 98.26 

१४ 

िन क्षेर र्भरका खोला/खोल्सी 
ब्र्िस्थापन तथा नदीिन्त्र् पदाथय 
सांकलन 

८ 39.75 ६ 75 3626 91.22 

१५ 
सामदुावर्क िनमा कार्यर्ोिना 
कार्ायन्त्िर्न 

14 1७0०० 14 १०० 158.6 93.3 

१६ िन उद्यम प्रिियनमा सहर्ोग 1२ 22650 11 ९० 20892 92.24 

१७ िन नसयरी स्तरोन्नतीकरण १४ 2905 १४ १०० 2857 98.35 



96 

 

क्र. 
सां. 

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट खर्य% 

१८ बहिुवर्यर् विरुिा उत्पादन 14 57500 १४ १०० 57500 १०० 

१९ 
िकृ्षारोपण र विरुिा वितरण 

 
२ 18300 २ १०० १6943 79.58 

२० 
एक जिल्ला एक नमनुा कृवर् िन 
कार्यक्रम 

१4 20500 १4 १०० 163.13 79.58 

२१ िन्त्र्िन्त्त ुउद्दार कार्यक्रम १4 6550 १4 १०० 6057 92.75 

२२ 
िनपैदािार ब्र्िस्थापन सम्बन्त्िी 
सफ्टिेर्र खररद र िडान 

14 13700 7 50 13280 96.93 

23 
विर्भन्न ददिस,समारोह,प्रर्ार प्रसार 
िावर्यक प्रगर्त पजुस्तका प्रकाशन आदद 

18 9400 18 100 9114 96.96 

 

24 

िैविक विवििता सांरक्षण र 
प्रबियन(सांकटापन्न िनस्पर्तको 
सांरक्षण,सूर्ना केन्त्र 
स्थापना,अर्भलेखीकरण आदद) 

15 8410 15 100 7764 92.32 

25 
र्ोरी कटानी/ र्ोरी जशकारी/नदीिन्त्र् 
पदाथय र्ोरी र्नर्न्त्रण 

14 9000 12 85.71 8264 91.82 

26 बैज्ञार्नक िन ब्र्िस्थापन 8 116100 6 75 109280 94.12 

27 
बिु मांगल ताल पर्यटन पिुायिार 
विकास 

1 1500 1 100 1500 100 

28 
िनमा आिाररत उत्पादन कार्यक्रम 
(ढलापडा, िाररसे, िेिाररस काि 
सकां लन, घाटगवि) 

1 350 1 100 330 94.29 

29 
र्डर्भिन िन कार्ायलर्को पििर्ीर् 
िन व्र्िस्थापन कार्यर्ोिना 
तर्ारी(IEE प्रर्तिेदन समेत) 

3 1500 2 66 991 66.07 

30 
कबरु्लर्र्त िनमा आर्मलुक कार्यक्रम 
सिालन 

1 950 1 100 869 91.47 

31 
उच्र् प्रविर्िर्तु्त बहउुिेश्र् नसयरी 
र्नमायण 

१ 6700 1 100 6682 99.73 

32 बहबुर्ीर् वििरुिा उत्पादन/खररद 7625 2000 7625 100 1842 92.10 

33 िन नसयरी सांर्ालन तथा व्र्िस्थापन 1 500 1 100 431 86.2 

34 
मानि िन्त्र्िन्त्त ुद्वन्त्द्व व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

1 4080 1 100 4078 99.95 
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क्र. 
सां. 

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट खर्य% 

 िम्मा  435820   413190 94.22 
वित्तीर् प्रगर्त प्रर्तशतः   94.22 

 

   
भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशतः  95 

    
 
 
 
सांस्कृर्त तथा पर्यटन विकास र प्रिियन कार्यक्रम    (रु. हिारमा) 

क्र.सां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

१ हजस्पटार्लटी म्र्ानेिमेन्त्ट 
तार्लम 

2 2००० 2 100 2000 100 

२ पर्यटन गाइड तार्लम 2 1००० 2 90 700 70 

३ होमस्टे व्र्िस्थापन तार्लम २ 568 २ 100 567 99.82 

४ िहृत्तर लजुम्बनी पर्यटन 
प्रबियन कार्यक्रम 

१ 15865 1 80 12150 76.56 

५ ब्रोसर टुररष्ट गाइड छपाइ 
र प्रर्ार प्रसार 

१ 715 १ १०० 715 10० 

6 होमस्टेमा साँस्कृर्तक घर 
र्नमायण र परम्परागत बािा 
तथा भेर्भरु्ा सांरक्षण 

१ 19500 १ 95 18205 93.35 

7 साहर्सक पर्यटन गरुुर्ोिना 
र DPR र्नमायण 1 22०० १ 100 २033 92.41 

8 बगैर्ा सवहत कनकमनुी 
बिुको प्रर्तमा र्नमायण 
र्नजग्लहिा कवपलिस्त ु

१ 1650 १ १०० 1650 १०० 

9 बगैर्ा सवहत क्रकुच्छन्त्द 
बिुको प्रर्तमा र्नमायण 
गोवटहिा कवपलिस्त ु

१ 1650 १ १०० 1650 १०० 

१0 पर्यटन पूबायिार र्नमायण 
सम्बन्त्िीविर्भन्न र्ोिनाहरु 

209 668960 209 90 573918 85.79 

 िम्मा  714108   613588 86.62 

वित्तीर् प्रगर्त प्रर्तशतः   86.62 
भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशतः    90 

(स्रोतःउद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
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(स्रोतःउद्योग,िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
 
िडीबटुी तथा गैरकाष्ठ िनपैदािार व्र्िस्थापन कार्यक्रम                    (रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

  १ 

प्रदेशका महत्िपणुय िडीिटुी तथा 
गैरकाष्ठ िनपैदािारहरूको  आर्थयक 
विश्लरे्ण सवहत अध्र्र्न गने 

1 1435 1 100 1391 96.63 

२ 

िर्डिटुी विरूिा उत्पादन, खेती 
विस्तार 

25 12500 24 १ 11877 95.02 

३ 

िर्डिटुी तथा गैरकाष्ठ बन पैदािारमा 
आिाररत उद्यम प्रिियनमा सहर्ोग 

20 22000 १7 85 17890 81.32 

 िम्मा  35935   31160 87 

वित्तीर् प्रगर्त प्रर्तशतः   86.62 
 

भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशतः    90 
 
 
 
भ ूतथा िलािार व्र्िस्थापन कार्यक्रम     (रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

१ 
र्तनाउ, राप्ती र बबइ नदी प्रणालीमा 
आिाररत िलािार व्र्िस्थापन र्ोिना तर्ार 
गने 

1 5005 1 100 4861 97.12 

२ 
आकजस्मक पवहरो व्र्िस्थापन तथा नदी 
खोला र्नर्न्त्रण 

१6 ३0००० १6 १०० ३00०० १०० 

३ ग्रार्मण सडक सँग भ-ूसांरक्षण कार्यक्रम 5 20500 5 १०० 20499 99.99 

४ नदी तथा खोला वकनारा व्र्िस्थापन 12 61300 12 १०० 61२68 99.95 

५ 
सांिेदनशील /शहरी िलािार क्षेर सांरक्षण 
कार्यक्रम 

३१ 36750 ३0 १०० 36434 99.14 

६ 
प्रर्ार प्रसार, Activity profile   

र र्ोिना तिुयमा  गोष्ठी 
2 1500 2 95 1260 84 

7 
खोला व्र्िस्थापन गरी पानीको बहउुद्देश्र्ीर् 
उपर्ोग (िलिार् ुपररितयन अनकुुलन समेत) 

2 5000 2 90 4626 92.52 

(स्रोतःउद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

8 गल्छी, पवहरो तथा खहरे र्नर्न्त्रण 39 40000 39 98 39365 98.41 

9 
पानी महुान सांरक्षण/पोखरी र्नमायण 
कार्यक्रम 

27 11800 27 १०० 11365 96.31 

10 
सांिेदनशील उपिलािार क्षेरहरुमा कृवर् िन 
प्रणाली प्रबियन 

14 6300 14 100 6297 99.95 

11 
नदी प्रणालीमा आिाररत उपिलािार 
क्षेरहरुको सांभाव्र्ता तथा विस्ततृ र्ोिना 
र्नमायण 

2 3००० 1 70 1695 56.50 

 िम्मा  221160   216580 98 

वित्तीर् प्रगर्त प्रर्तशतः 98 
 

   

भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशतः 99     

 
 
िाजणज्र् तथा आपूर्तय व्र्िस्थापन कार्यक्रम                              (रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/ कृर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

१ विद्यालर् िा समदुार्स्तरमा उपभोक्ता 
िागरण ्लि गिन गरी उपभोक्ता 
जशक्षा कार्यक्रम सिालन गने 

120 2400 105 87.5 2098 87.41 

२ प्रत्रे्क जिल्लाका दशिटा 
विद्यालर्मा उपभोक्ता प्रजशक्षक 
मार्य त उपभोक्ता िागरण कक्षा 
सिालन गने 

120 30०० 115 95.83 2904 96.80 

३ व्र्िसार्ीहरुिीर्  अन्त्तरवक्रर्ा 1 210 १ १००  209 99.52 

४ बिार अनगुमन र्नरीक्षण 390 3265 305 78.20 2934 89.86 

5 उद्योग तथा िाजणज्र् र्मयको 
त्र्ािहरुको अपडेट 

220 22०० 195 88.63 22०० 93 

6 उद्योग तथा  िाजणज्र् प्रशासन 260 2600 260 १०० 2547 97.96 

7 िाजणज्र् तथा आपूर्तय 
सम्िजन्त्ि कानूनहरु  र्नमायण 

1 100 1 100 89 89 

8 उपभोक्ता ददिस 2२ 700 22 100 700 100 

(स्रोतःउद्योग,िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
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क्र.सां. कार्यक्रम/ कृर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

 
 

9 पेट्रोल पम्पहरुको अनगुमन  100 75 100 १०० 56 74.66 

10 प्रदेशस्तरीर् आपरु्तय सांर्न्त्र सांन्त्र्ालन 
र माग आपरु्तय विश्लरे्ण 

1 560 1 100 551 98.93 

11 प्रर्ार प्रसार (रेर्डर्ो परपर्रका) 265 1900 255 96.22 1780 93.68 

12 उपभोक्ता िागरण अर्भर्ान 

 प्रर्ार सामग्री तर्ारी 
10 295 10 100 294 99.66 

13 १२ िटै जिल्लाका  प्रत्रे्क स्थानीर् 
तहमा कम्तीमा १ िटा आपूर्तय 
केन्त्रको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

100 1200 100 100 1047 87.25 

14 खाद्यबस्तकुो गणुस्तर मापन 
प्रर्ोगशाला  भिन र्नमायण 

1 20000 1 70 14523 72 

 कुल िम्मा  38505   31780 82.53 

वित्तीर् प्रगर्त प्रर्तशतः 82.53     

भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशतः 87     

 
 

औद्योर्गक विकास तथा प्रिियन कार्यक्रम                                         (रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक बिेट 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

१ िेिसाईट र र्डजिटल िडापर 12 1200 12 100 1154 96.17 
२ विपन्नमखुी आर्मलुक सीप विकास 

तार्लम 

12 36०० 12 १०० 3481 96.69 

३ मकु्त कमैर्ा कमलरी ,माझी, 
कुमाल, हर्लर्ा तथा लोपोन्त्मखु, 

सीमान्त्तकतयहरुलाई सीप मलुक 
तार्लम 

12 १80० १2 १००  1796 99.78 

४ जिल्ला स्तरमा लघ ुघरेल ुतथा 
साना उद्योगीहरुलाइ प्रविर्ि 
हस्तान्त्तरण 

१2 १3900 १2 १०० 12599 90.64 

(स्रोतःउद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक बिेट 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

5 सीप विकास तथा रोिगार 
कार्यक्रम र्भन्न क्षमता एकल 
मवहला दर्लत िनिार्तका लार्ग 
र्सपविकास तार्लम 

१2 24०० 12 १०० 2286 95.25 

6 भगत सियजित परम्परागत जशल्प 
ब्र्िसार् प्रिियन तार्लम  

13 19400 12 92 13157 67.82 

7 उद्योग ददिस मनाउन े 13 700 13 100 700 100 
8 बिुकार्लन र बिु सांस्कृतमा 

आिाररत काष्ठकला लर्लतकला र 
मरु्तयकला सम्बन्त्िी कलाकार 
उत्पादन गने 

2 1000 1 50 855 85.5 

9 परम्परागत सीप र प्रविर्िमा 
आिाररत नर्ाँ उद्यमी तर्ार 

475 47500 380 80 38797 81.68 

10 प्रदेश स्तरीर् मवहला उद्यमीहरु 
सँग अन्त्तरवक्रर्ा गोवष्ठ 

१ ५०० १ १०० 496 99.2 

11 िन क्षेरमा लैर्गक तथा सामाजिक 
समािेशीकरण सम्बन्त्िी 
अन्त्तरवक्रर्ा गोष्ठी 

१ ५०० १ १०० 480 96 

12 उत्पाददत िस्तकुो गणुस्तर र 
लेभर्लङ सम्बन्त्िमा अर्भमखुीकरण 
गोवष्ठ 

12 12०० 12 १०० 1160 96.67 

१३ प्रगर्त सर्मक्षा गोष्ठी 3 750 3 100 590 78.67 
14 अल्लो प्रशोिन उद्योगहरुलाई 

अनदुान सहर्ोग 
2 1000 2 100 743 74.3 

15 अदिुा उद्योगलाई अनदुान 1 500 1 100 500 100 
16 जर्उरी साबनु उद्योगलाई अनदुान 1 500 1 100 500 100 
17 कागि उद्योग स्थापनाका लार्ग 

सांभाब्र्ता अध्र्र्न 
1 2000 1 100 1944 97.2 

18 गलैँर्ा उत्पादन गने उद्योगलाई 
उन प्रशोिन गने मेर्सन अनदुान 

1 1000 1 45 420 42 

19 नेपाली हाते कागि कारखाना 
स्थापनाका लार्ग अनदुान 

1 1000 1 100 976 97.6 

20 ऐन, र्नर्त, र्नर्मािली, कार्यवििी,  
र्नदेजशका र्नमायण तथा पररमाियन 

1 288 1 100 287 99.65 



102 

 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक बिेट 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

21 लघ ुघरेल ुतथा साना उद्योगहरुको 
अनगुमन र्नररक्षण 

32 1764 30 93 1736 98.41 

22 लघ,ु घरेल ुतथा साना 
 उद्योग विकास कोर्को सांर्ालन 

1 100000 1 100 100000 100 

23 उद्योगीहरु सांग प्रदेशस्तरीर् 
अन्त्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

3 810 3 100 807 99.63 

24 नेपालगांि र दाङमा प्रदेशस्तरको 
प्रदयशनी कक्ष स्थापनाको सांभाव्र्ता 
अध्र्र्न 

1 500 1 100 494 98.80 

25 स्िेदेशी श्रमले विदेशी श्रमलाई 
प्रर्तस्थापन गने क्षेरहरुको 
अध्र्र्न 

1 500 1 100 495 99 

२६ खाद्य उद्योगहरुको अध्र्र्न 
प्रर्तिेदन 

1 1000 1 100 999 99.9 

27 कोसेली घर स र्ालनका लार्ग 
सहर्ोग 

12 3600 10 83.33 3330 92.5 

28 घरेल ुतथा साना उद्योग 
कार्ायलर्को अर्भलेख व्र्िस्थापन 

12 1200 12 100 1129 94.08 

 

29 
आन्त्तररक उत्पादनको मेला 
प्रदशयनी 

12 2700 16.66 100 273 10 

30 उद्योगको सफ्टिेर्र स र्ालन 100 1000 100 100 988 98.8 

31 शार्लग्राम अध्र्र्न 1 500 1 100 490 98 

32 र्तलोत्तमा औद्योर्गक ग्राम स्थापना 1 5000 1 100 4415 88.3 

33 प्रदेशका १५ पार्लकामा औद्योर्गक 
ग्राम विस्ततृ अध्र्र्न 

15 22500 15 100 21986 97.72 

34 बटुिल औद्योर्गक क्षेरको 
औद्योर्गक पूिायिार सिुार 

1 5000 1 100 4990 99.8 

 िम्मा  250400   227976 91.04 

वित्तीर् प्रगर्त प्रर्तशत 91.04 

भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशत 96 
 

 
 

(स्रोतःउद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
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िातािरण तथा िलिार् ुअनकुुलन कार्यक्रम      (रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/कृर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

१ प्रदरु्ण मापन प्रर्ोगशाला 
स्थापना र िडान 

१ 1800 १ १०० 1774 98.55 

२ िोनबाट िातािरणीर् अनगुमन 
(खररद र िडान समेत) 

१ 500 १ 100  499 99.99 

३ प्लावष्टक िन्त्र् पदाथय र्नर्न्त्रण 
तथा पूनः प्रर्ोग सम्बन्त्िी 
अध्र्र्न 

१ 5०० 1 10० 494 98.76 

४ एकीकृत   नगर र्ोहरपानी 
प्रशोिन केन्त्र सम्बन्त्िी 
अध्र्र्न 

१ 500 १ १०० 495 99.02 

 िम्मा  3300   32.63 98.88 

वित्तीर् प्रगर्त प्रर्तशतः 98.88 

भौर्तक प्रगर्त प्रर्तशतः 99 

 
 
9.8 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा रािस्ि सांकलनको वििरण    

क्र.सां. शीर्कय  लक्ष्र् प्राप्त रकम रु. प्रर्तशत 

1 िनतर्य  लक्ष्र् नतोवकएको 22,87,05,738/-  

२ उद्योगतर्य  2,48,00,000/-  

३ िाजणज्र्तर्य  5,02,93,000/-  

४ सांस्कृर्त तथा पर्यटन तर्य  6,94,172/-  

        िम्मा  30,44,92,910/-  
 
 
9.9 आ.ब. 2077/78 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरू 

(क) उपलब्िी /महत्िपूणय कार्यको वििरण  

 र्स मन्त्रालर्को कुल िावर्यक विर्नर्ोजित बिेटको पवहलो र्ौमार्सकमा १५.२ प्रर्तशत, दोस्रो र्ौमार्सक 
सम्ममा ४०.६२ प्रर्तशत तथा बावर्यक रुपमा ९० प्रर्तशत वित्तीर् प्रगर्त हार्सल गनय सक्षम भएको। 

(स्रोतःउद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
 
 

(स्रोतःउद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
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 िावर्यक कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न कार्यविर्ि २०७७ स्िीकृत भई सोही बमोजिम िावर्यक कार्यक्रमहरु सिालन 
गररएको। 

 रुरु पर्यटकीर् के्षरमा कालीगडडकी नदी तथा ररडीखोला र्नर्न्त्रण आर्ोिनामा िेक्का सांझौता बमोजिम 
माननीर् मूख्र्मन्त्री ज्रू्बाट २०७७ मांसीर २३ गते जशलान्त्र्ास भई कार्य सिालन भइरहेको। कुल 
आर्ोिना लागत ४२ करोड २५ लाख रहेकोमा हाल सम्मको खर्य ९ करोड ९७ लाख खर्य भई १६ 
प्रर्तशत भौर्तक प्रगर्त हार्सल भएको। 

 लजुम्बनी प्रदेशको ब्राजडडङ र पर्यटन प्रिियन गनय र्मर्त २०७७।०६।०६ मा र्स मन्त्रालर् र नेपाल 
पर्यटन बोडयसँग सम्झौता सम्पन्न भई कार्य आरम्भ भएको छ । 

 र्तनाउ, राप्ती र बबई नदी प्रणालीमा आिाररत िलािार व्र्िस्थापन र्ोिना तर्ार भएको।  

 पाल्पाको श्रीनगरमा साांस्कृर्तक डबली अन्त्तगयत नाँर् घरको मखु्र् भिनको र्नमायण, बस्ने र् र्ाम्पको 
र्नमायण, प्रशासर्नक भिन तथा शौर्ालर्को र्नमायण कार्य तथा कम्पाउडड िाल र्नमायण भएको। सम्झौता 
रकम रु. 6,82,56,091.58 रहेकोमा हाल सम्मको खर्य रु. 4,87,92082.18 भई ८०प्रर्तशत 
भौर्तक प्रर्गत हार्सल भएको। 

 बहबुर्ीर् विरुिा उत्पादन लगार्त नसयरी व्र्िस्थापन विस्ततृ र्ोिनाहरु सबै कार्ायलर्हरुबाट तर्ारी भई 
मन्त्रालर्मा प्राप्त भई र्बरुिा उत्पादन गररएको िस अन्त्तगयत बहबुर्ीर् विरुिा १६ लाख ६८ हिार तथा 
एक बर्ीर् र्बरुिा १९ लाख ८६ हिार (कुल ३६ लाख ५४ हिार विरुिा उत्पादन हनुे) लक्ष्र् 
रहेकोमा 31,3५,566 एकबर्ीर् विरुिा र 17,09,771 बहबुर्ीर् विरुिा गरी िम्मा 48,45,337 
विरुिा उत्पादन भएको।कुल 665.07 हे्टर के्षरर्लमा िृक्षारोपण भई रावष्ट्रर् िृक्षारोपण ददिस, 

२०७८ को अिसरमा एक घडटामा २०,९१७ विरूिा रोपण गरी पवहलो रावष्ट्रर् वकर्तयमान कार्म गरेको, 
सोही ददन प्रदेश भरमा १ लाख विरूिा रोपण गररएको। 

 अर्तक्रमण र्नर्न्त्रण र मानि िन्त्र्िन्त्त ु द्वन्त्द्व न्त्रू्नीकरणका लार्ग विर्भन्न १३ िटा र्डर्भिन िन 
कार्यलर्हरुले कुल ९७ वक.र्म.लम्बाईमा िाँस रोपण गरेको । 

 उद्यम विकास कोर् सिालनको लार्ग रु. १० करोडको कोर् स्थापना गरी रकम र्नकासा 
गररएको।उद्यम स्थापनाका लार्ग र्लएको ब्र्ाि रकम अनदुानका लार्ग िावर्यक ७.७५ प्रर्तशत 
ब्र्ािदरमा ऋण प्रिाह गनय नेपाल बैंक र्लर्मटेड सँग र्मर्त २०७७ मांसीर १९ गते सांझौता भएको।ऋण 
प्रार्प्तको लार्ग सूर्ना प्रिाह गररएकोमा ४९ उद्यमीले रु. ४ करोड ६२ लाख ऋण र्लई ४ लाख २७ 
हिार ब्र्ाि मन्त्रालर्ले बैंकलाई र्तररददएको।  

 बाह्रिटै जिल्लाहरुमा बिार अनगुमनलाई प्रभािकारी रुपमा सांर्ालन गने क्रममा मन्त्रालर्, र्नदेशनालर् र 
जिल्ला जस्थत घरेल ु तथा साना उद्योग कार्ायहरु मार्य त १९०७ िटा पसल अनगुमन गरी रु. 
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१०,९०,०००िररिाना र रु ८,४१,७५२िरािरको अखाद्य सामान िर्त गरी नष्ट गनुयका साथै ८ िटा 
पेट्रोल पम्प समेत अनगुमन गररएको । 

 र्ौि र्डर्भिन िन कार्ायलर् अन्त्तगयतका ३१७ हे्टर के्षरमावटमरु, तेिपात, दाँते ओखर, मेन्त्था 
लगार्तका र्बरुिा रोपण गरी पकेट के्षर विकास गररएको।१८ िटा िर्डबटुी तथा गैरकाष्ठ िन पैदािार 
उद्यमलाइ सहर्ोग गरीएको । 

 स्िीकृत िातािरण सांरक्षण र्नर्मािली बमोजिम मन्त्रालर्मा २ बर्य देजख विर्ारार्िन रहेको अर्िकाांश 
कार्यसूर्ी र प्रर्तिेदनहरूको स्िीकृत प्रकृर्ा अगार्ड िढाइएको। सरकारी प्रस्तािकले पेश गरेका ४० 
आर्ोिना प्रस्ताि तथा र्निी के्षरले पेश गरेका ६६आर्ोिना प्रस्ताि गरी कुल 106 प्रस्ताबको 
िातािरणीर् अध्र्र्न सम्बन्त्िी कार्य गररएको। 

 रुपन्त्देहीको भैरहिामा खाद्यिस्त ुगणुस्तर मापन प्रर्ोगशाला र्नमायणको कार्य अजन्त्तम र्रणमा रहेको। 

 उद्योग प्रशासनतर्य  आ.ि. २०७५/७६ सम्मको कूल उद्योग दताय सांख्र्ा ६६,१६८ रहेकोमा हाल 
सम्मको कुल दताय ८६,९०४ पगेुको।उद्योग के्षरमा रु. २ करोड ४८ लाख रािस्ि िम्मा भएको। 

 िगदीशपरु तालमा बहउुद्देश्र्ीर् भिन र र्रा अिलोकन टािर र्नमायणको कार्य सम्पन्न। 

 मानसरोिरको प्रर्तकात्मक स्थलसवहत बोटार्नकल गाडेनको र्नमायण कार्य सिालनमा रहेको । 

 सांिेदनशील ९ वक.र्म. ग्रार्मण सडक सांरक्षण भएको, ३२ स्थानमाCheck Dam, Retaining Wall, 

Breast Wall, Embankmentगरर आकजस्मक रूपमा हनुे पवहरो व्र्िस्थापन भएको ।  44 
स्थानमाCheck Dam, Retaining Wall, Breast Wall, Embankmentर्नमायण गरर गल्छी पवहरो तथा खहरे 
र्नर्न्त्रण भएको। 

 २६ िटा सांरक्षण र्सांर्ाइ पोखरी र्नमायण भई १६५० घन र्मटर पानी सांजर्त हनुे भएको र  १५ िटा 
इन्त्टेक, टर्ािी ममयत तथा पानी मूहान सांरक्षण भएको २२७ िटा पोखरीबाट कुल ५९२० घन र्मटर 
सांजर्त क्षमता भएको सांरक्षण तथा र्सांर्ाइय पोखरीहरू र्नमायण भएको। 

 

(ख) मन्त्रालर्/र्नकार्ले सांर्ालन गरेका कार्यक्रमले प्रदेश अथयतन्त्रमा परु् र्ाएको र्ोगदान (त्र्/त्र्ाि सवहत) 

आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा र्स मन्त्रालर् र मातहतका र्नकार् मार्य त रु.30,44,92,910/- रािस्ि 
सांकलन भएकाले र्सले प्रदेशको अथयतन्त्रमा उल्लेख्र् मारामा र्ोगदान परु् र्ाएको देजखन्त्छ।र्सका साथै र्स 
प्रदेशमा सांर्ालन भएका विकास आर्ोिना तथा कार्यक्रमहरूबाट र्नम्न तार्लका बमोजिमको रोिगारी प्राप्त भएको 
र िावर्यक रोिगारी 11,819 रहेकाले िनताको आर्अियन बढाउन सहर्ोग परु् र्ाएको देजखन्त्छ। 

 
क्र.सां. क्षरे रोिगारी श्रमददन 

१ िन व्र्िस्थापन ३५,१६,००० 

२ भ-ूतथा िलािार व्र्िस्थापन १,६५,००० 
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३ सांस्कृर्त तथा पर्यटन विकास र प्रिियन कार्यक्रम ४,७३,००० 
४ िाजणज्र् तथा आपूर्तय व्र्िस्थापन २१,१३३ 
५ औद्योर्गक विकास तथा प्रिियन ८०,००० 
6 िातािरण तथा िलिार् ुअनकूुलन  ८३३ 

कार्यक्रम तर्य को िम्मा ४२,५५,१६६ 
बावर्यक रोिगारी ११,८१९ 

 
9.10 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाई  

िैज्ञार्नक िन र काि दाउरा सदपुर्ोग सम्बन्त्िमा नेपाल सरकारको र्नणयर्ले कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा 
समस्र्ा र काि दाउरा उत्पादन हनु नसकेको िसले गदाय आगामी आर्थयक िर्यमा िन पैदािारको िूलो 
समस्र्ा र्सियना हनुेछ । 

 कार्ायलर् भिनको कमी  

o ३ िटा र्डर्भिन िन कार्ायलर्को आफ्नै भिन नभएको, ५ िटा र्डर्भिन िन कार्ायलर्को भिन 
जिणय रहेको। 

o २९ िटा सि र्डर्भिनको आफ्नै भिन नभएको, ४० िटा सि र्डर्भिन कार्ायलर्को भिन जिणय 
रहेको। 

 दरिन्त्दी अनसुारको कमयर्ारीको अभाि 

o िन सेिातर्य  १३० िन रक्षक, २५ रेन्त्िर, १५ िना िन अर्िकृत ररक्त रहेको 
o प्रशासन सेिा तर्य  उप-सजर्ि ५, अर्िकृत १५, ना.स.ु २२ िना ररक्त रहेको 
o विविितर्य  शसर िन रक्षक ररक्त रहेको  

 सिारी सािनको कमी 
o ५ िटा र्डर्भिन िन कार्यलार्को सिारी सािन जिणय अिस्थामा रहेको, ६ िटा र्डर्भिन िन 

कार्ायलर्मा नर्ाँ सिारी सािन खररद गनुय पने  

o तराईका अर्िकाांश सि र्डर्भिन िन कार्ायलर्हरुमा सिारी सािन नभएको 

 िलािार व्र्िस्थापन कार्ायलर्को सांगिन सरर्ना विस्तार हनु नसकेको । 

 औद्योर्गक ग्रामको र्ड.वप.आर. तर्ार भएको तर घोर्णा/स्िीकृर्त सांघको अर्िकार के्षरमा परेकाले 
र्बलम्ब भएको।स्िीकृत भएका औद्योर्गक ग्रामको विकासमा सांघबाट आिश्र्क बिेट र्बर्नर्ोिन हनु 
नसकेको । 

 िग्गा प्रार्प्त र स्थान छनोट नभइय कार्यक्रम प्रस्ताि गदाय कार्ायन्त्िर्नमा वढलाइय भएको िस्तै रुकुमको 
र्डर्भिन िन कार्ायलर् र्नमायण छुवट्टएको बिेट खर्य हनु नसकी समपयण गरेको । 

(स्रोतः उद्योग, िन तथा िातािरण मन्त्रालर्) 
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 भिन र्नमायणको लार्ग लागत अनमुान तथा िइयङ र्डिाइयन सहरी विकास तथा भिन कार्ायलर्बाट सहर्ोग 
र्लइय गनुयपदाय सम्बजन्त्ित प्राविर्िक कमयर्ारी समर्मा उपलब्ि नहनु ु।

 िन्त्र्िन्त्त ु र मार्नसबीर्को द्वन्त्द बढेको कारण दिैुतर्य  क्षती हनुे गरेको घाइते िन्त्र्िन्त्त ु उिार गने 
िनशजक्त बिेट र दक्षता नभएको।

 सांस्कृर्ततर्य का र्ोिना सिालन गदाय विर्भन्न स्थानमा परुातत्ि विभागको सहमर्त र्लनपुने कार्यले 
वढलाससु्ती भएको।

 पूराना अर्तक्रमण व्र्िस्थापन गनय कदिनाई भएको। 

9.11 समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  
 प्रदेश िन वििेर्कको स्िीकृती लगार्त कार्यर्ोिना बमोजिमका बाँकी कानूनहरु र्नमायण

 कार्ायलर्हरुको भिन तथा पूिायिार र्नमायण

 कमयर्ारीहरुको अभािलाई पूर्तय गने

 िलािार व्र्िस्थापन कार्ायलर्को सांगिन सरर्ना विस्तार
 उद्योग कार्ायलर्हरुको स्तर िृवि

 सिारी सािन थप गनुयपने

 िेक्का लागेका बहिुर्ीर् आर्ोिनाहरु र्नर्र्मत सिालन 

9.12 अन्त्र्/विविि  
 मन्त्रालर्को कार्य के्षर र जिम्मेिारी पूरा गनय आिश्र्क पने कानूनी व्र्िस्था भई नसकेको हुँदा 

आिश्र्क ऐनर्नर्मकार्यविर्ि तथा र्नदेजशका तर्ार लाई उच्र् प्राथर्मकता ददन आिश्र्क रहेको।

 र्ोिनाहरू छनौट गदाय गरुूर्ोिनाविस्ततृ प्रर्तिेदनिातािरणीर् प्रर्तिेदन तर्ार भएका आर्ोिनाहरु मार 
बावर्यक कार्यक्रममा छनौट गनुयपने।

 औद्योर्गक के्षर विकासका लार्ग आिश्र्क पूिायिार तर्ार गने तथा घरेल ुतथा साना उद्योगको प्रिियन 
गरी रोिगारी बवृि गनय तर्य  पहल गनुयपने।

 िन तथा िडीबटुीिन्त्र् पैदािारको उत्पादनरोिगारी सिृना र उद्यम विकासमा र्ोगदान ददने खालका 
र्ोिनाहरू सांर्ालन गनुयपने। 

9.13 र्नष्कर्य 
र्स मन्त्रालर् र मातहतका र्नकार्हरुबाट सिालन हनुे र्ोिनाहरु बावर्यक कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न कार्यविर्ि 
2077 बमोजिम सिालन गररएको छ।िन व्र्िस्थापन, िडीिटुी तथा गैरकाष्ठ िन पैदािार र केही सांस्कृर्त 
तथा पर्यटन विकास र प्रबियन तर्य का कार्यक्रमहरु र्डर्भिन िन कार्ायलर् मार्य त कार्ायन्त्िर्न गररएको।सांस्कृर्त 
तथा पर्यटन विकास र प्रबियन कार्यक्रम तर्य का बाँकी र्ोिनाहरुको पर्यटन र्डर्भिन कार्ायलर्बाट उपभोक्ता 
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सर्मर्त तथा िेक्का प्रकृर्ा मार्य त कार्ायन्त्िर्न गररएको।भ-ूसांरक्षण तर्य का कार्यक्रमहरु दईु िटा भ ूतथा िलािार 
व्र्िस्थापन कार्ायलर्हरु मार्य त कार्ायन्त्िर्न गररएको।घरेल ुतथा साना उद्योग र िाजणज्र् सम्बन्त्िी दताय, र्नर्मन, 
खारेिी लगार्त उपभोक्ता िागरण अर्भर्ान सिालन, उद्यम विकास, र्सप विकास र प्रविर्ि हस्तान्त्तरण लगार्तका 
कार्यहरु घरेल ु तथा साना उद्योग कार्यलर्हरु बाट कार्ायन्त्िर्न गररएको।िातािरण तर्य का कार्यक्रमहरु र्स 
मन्त्रालर्बाट नै सम्पन्न गररएको।र्ी विविि कृर्ाकलापहरुबाट रािस्ि सांकलन, थप रोिगारी र्सियना हनुकुो साथै 
गरीबी र्निारणमा टेिा पगु्न गई लजुम्बनी प्रदेशको समिृ प्रदेश, खसुी िनताको आकाांक्षा परुा गनय थप र्ोगदान 
परु् र्ाएको देजखन्त्छ। 
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पररच्छेद-10 
भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर् 

10.1 पषृ्ठभरू्म 
कृवर् के्षरलाई समग्र प्रदेशको विकासको मेरुदडड रुपमा मनन गरी लजुम्बनी प्रदेश, बटुिलमा भरू्म व्र्िस्था, 
कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर्को स्थापना वि.सां. २०७४ साल र्ाल्गणु मवहनामा स्थापना भएको हो। “समिृ 
प्रदेश, खशुी िनता” भने्न मूल नारालाई आत्मसाथ गरी र्स भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर्ले कृवर्, 
पशपुालन,मत्स्र्, भरू्म तथा सहकारी क्षेरको विकास तथा प्रिियनको अर्भभारा र्लएको छ। 

 

10.2 दीघयकालीन सोर् 
प्रदेशको आर्थयक, सामाजिक तथा कृवर् के्षरको विकासमा सहकारी के्षरलाई पररर्ालन गरी भरू्मको प्रकृर्तको 
आिारमा उपर्ोग गरी गने नीर्त र्लई कृवर् एिम ् पशपुन्त्छीिन्त्र् उत्पादन एिम ् व्र्ापारमा र्ाजन्त्रकीकरण, 

व्र्ािसवर्कीकरण, बिारीकरण र आिरु्नकीकरणका माध्र्मबाट प्रर्तस्पिायत्मक अिस्थाको सिृना गरी र्स 
के्षरको रुपान्त्तरण गदै रोिगारीको अिसर सिृना गने। 

 

10.3 लक्ष्र् 
भरू्मको िैज्ञार्नक व्र्िस्थापन एिम ्सामाजिक न्त्र्ार्मा आिाररत भ-ूउपर्ोगका माध्र्मबाट सहकारी क्षेरको 
पररर्ालन गरी प्रदेशको कृवर् एि पशपुन्त्छीिन्त्र् उत्पादनको के्षरमा आत्मर्नभयरता हार्सल गरी र्स के्षरको 
उत्पादनलाई र्नर्ायतर्ोग्र् अिस्थामा परु् र्ाउने। 

 

10.4 उद्दशे्र्हरु 
 सहकारीको र्सिान्त्त र मूल्र्हरूको प्रिद्वयन गदै सहकारीमा आिाररत उत्पादन, उद्यम र सेिा व्र्िसार्को 

विकास र विस्तार गरी प्रदेशको ददगो र समतामूलक आर्थयक सामाजिक विकासमा र्ोगदान परु् र्ाउने। 

 कृवर् के्षरमा आिरु्नक प्रविर्िको प्रर्ोग गदै प्रर्तष्पिायत्मक क्षमता हार्सल गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि 
अर्भिृवि गनुयका साथै कृवर्िन्त्र् उद्योगलाई प्रिद्वयन गने। 

 पशपुन्त्छी पालनमा प्रविर्िको प्रर्ोगलाई प्रोत्साहन गदै व्र्िसावर्क, प्रर्तस्पिी एिम ् स्िस्थ पशपुर्छां 
उत्पादनको सरु्नजितता एिम ् पशपुन्त्छीिन्त्र् उत्पादनमा आत्मर्नभयरता हार्सल गरी र्स के्षरलाई आर् 
आियनका साथै रोिगारीको माध्र्मका रुपमा विकास गने। 

 

10.5 कार्यक्षरे 
प्रदेश सरकार (कार्य विभािन) र्नर्मािली, २०७8 अनसुार र्स मन्त्रालर्को कार्यके्षर अनसुार कार्य जिम्मेिारीहरू 
देहार् बमोजिम रहेका छन।् 



110 

 

 कृवर्, कृवर् उत्पादन, कृवर् औद्योगीकरण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड, कार्यविर्ि, र्नदेजशका 
र्नमायण एिम ्र्ससँग सम्बजन्त्ित र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन गने । 

 पशपुन्त्छी सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड, र्नदेजशका कार्यविर्ि र्नमायण गने । 

 स्िस्थ एिम ् व्र्ािसावर्क पशपुन्त्छी उत्पादनका लार्ग रोग र्नर्न्त्रण र नश्ल सिुार, बिार विकास तथा 
विस्तार, अध्र्र्न अनसुन्त्िान, तार्लम एिम ्क्षमता विकास सम्बन्त्िी कार्य गने  गराउने । 

 प्रादेजशक खाद्य सरुक्षा एिम ्पोर्ण अर्िकार, खाद्य सम्प्रभतुा र खाद्य गणुस्तर र्निायरण सम्बन्त्िी कार्य गने 
गराउने । 

 भरू्म व्र्िस्थापन, भरू्म प्रशासन र िग्गा नापिाँर्, भरू्मसिुार, भ-ूउपर्ोग, गिुी तथा गिुी िग्गा व्र्िस्थापन, 

भरू्मवहन सकुुम्बासी, दर्लत आदद िगयको बसोबास, जिविकोपाियन, र पनुःस्थापना, सरकारी िग्गा भाडामा 
ददने, सरुक्षीत बसोबास सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त काननु तथा मापदडडको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन 
सम्बन्त्िी कार्य गने गराउने. 

 सहकारी सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, काननु, र्ोिना तथा मापदडड र्नमायण एिम ्कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन गने। 

 गररिी र्निारण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, काननु, र्ोिना तथा मापदडड र्नमायण एिम ्कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन 
गने। 

10.6 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 
(रु. हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 3722567 2098893 56.38 

पुिँीगत 284719 129994 45.66 

िम्मा 4007286 2228887 55.62 

स्रोतः प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रकको कार्ायलर् 

10.7 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 1159153 789691 

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान 432100 216492 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान 7700 5783 

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान - - 

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) 1641168 1216061 
 

(स्रोतः भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर्) 
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10.8 नीर्त तथा कार्यक्रम र बिेट िक्तव्र्को िावर्यक प्रगर्त वििरण 
क्र.सां ब.ि 

बुदँा नां. 
र्नर्त तथा कार्यक्रमको विर्र् लक्ष्र् प्राजप् तको विद्यमान अिस्था 

१ ९६, 
१०१, 
१०२ 

स्िदेशी श्रम, स्िदेशमै पर्सना को नीर्त अनरुुप 
कृवर् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृिका 
कार्यक्रम अजघ बढाइनेछ। कृवर् प्राविर्िक सेिा 
तथा उत्पादन सामाग्रीहरुको उपलब्िता 
सरु्नजित गररनेछ। हालको अनदुान ददन े
प्रवक्रर्ालाई थप विश्वासनीर्, प्रभािकारी र 
पहुँर्मा बवृि हनुेगरी परुरष्कृत गररनेछ। व्र्ाि 
अनदुानको नीर्त अिलम्बन गरी कृवर्मा सलुभ 
किाय उपलब्ि गराइनेछ।  

अनदुान कार्यक्रमलाई थप पररस्कृत गदै 
सरुुिात गररएको प्रर्तर्लमा अिाररत अनदुान 
कार्यक्रमका लार्ग जिल्लाजस्थत 
कार्ायलर्हरुबाट दिु, माछा/मास,ु खाद्यान्त् न 
बीउ लगार्तका बालीिस्तमुा १२३ िटा 
सहकारीहरुलाई ६ करोड ४७ लाख  ५४ 
हिार मार।– अनदुान रकम उपलब्ि 
गराइएकोमा सहकारीमा आिि २१७०० 
कृर्कहरु लाभाजन्त्ित भएको।शलुभकिाय 
सहजिकरण तथा व्र्ािमा अनदुान कार्यक्रम 
तर्य  छनौट गररएका किाय सहिकतायद्वारा 
कृर्कहरुको व्र्िसावर्क र्ोिना बनाई 
सम्बजन्त्ित बैंकहरुमा ऋणका लार्ग कूल २५५ 
िटा आर्ोिनाहरु र्सर्ाररस भएकोमा ११३ 
िटा आर्ोिनाहरुको लार्ग  रु. २६ करोड 
१२ लाख ५० हिार ऋण रकम स्िीकृत 
भएको।कररब १४ भन्त्दा बढी बैंक तथा 
वित्तीर् सांस्थाबाट शलुभकिाय सहजिकरण 
भएको।  

२ ९८ कृवर् प्रसार, अनशुन्त्िान र जशक्षालाई 
समन्त्िर्ात्मक रुपमा िोड्दै कृवर् उत्पादकत्ि 
तथा कृर्कको आर् आियनमा बवृि गने 
उदे्यश्र्का साथ आर्थयक िर्य २०७५/७६ देखी 
सांर्ालनमा आएको "स्माटय कृवर् गाउँ 
कार्यक्रम"लाई सबै स्थानीर्  तहहरुमा  विस्तार 
गररनेछ।  

मन्त्रालर्कै गौरिको आर्ोिनाका रुपमा रहेको 
स्माटय कृवर् गाउँ कार्यक्रमलाई कृवर् ्र्ाम्पस 
तथा अनसुन्त्िान पररर्दसँग  MOU गरी  जशक्षा, 
प्रसार र अनसुन्त्िानलाई एकीकृत   गदै 
हालसम्म कररब ७५०० घरिरुी समेटी 116 
मध्रे् १०८ िटा गाउँहरुमा एकीकृत मोडल 
सवहतको कार्यक्रम सांर्ालन भएको।८ िना 
कृवर् स्नातकोत्तर विद्याथीहरुबाट शोिकार्य 
अनसुन्त्िान भई समस्र्ामा आिाररत अध्र्र्न 
कार्य स र्ालन भएको। 

३ १०७ “गरौं ब्र्िसावर्क कृवर् र्सैबाट सरुु हनु्त्छ 
प्रदेशको समवृि” को मलु नारालाई आत्मासाथ 
गदै आर्थयक बर्य २०७६।७७ बाट शरुु 
गररएको कृवर्मा रू्िा विशेर् कार्यक्रम, 
उद्यमजशलता विकास, कृवर् प्राविर्िकिारका 
विद्यालर्लाई सहर्ोग, पकेट क्षेर विशेर् 

प्राविर्िक िारका वििालर्लाई सहर्ोग 
कार्यक्रम अन्त्तगयत प्रार्बर्िक िारका २६ िटा 
र्बद्यालर्मा व्र्िहाररक र्सकाईका लार्ग 
पूिायिार तर्ार भएको।कृर्कसांग कृवर् विद्याथी 
कार्यक्रम (पढ्दै कमाउदै) अन्त्तगयत उत्पादन 
तथा बिारीकरण तर्य का ११ िटा विर्भन्न 
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क्र.सां ब.ि 
बुदँा नां. 

र्नर्त तथा कार्यक्रमको विर्र् लक्ष्र् प्राजप् तको विद्यमान अिस्था 

प्राांगाररक कृवर् प्रिियनकार्यक्रम, कृवर् विर्र् 
अध्र्न गरेका रू्िा विशेर् कार्यक्रम, सलुभ किाय 
सहजिकरण तथा ब्र्ािमा अनदुान 
कार्यक्रमहरुलाई र्नरन्त्तरता ददइनेछ ।  

आर्ोिनाहरु सांर्ालन भएको।पकेट क्षेर 
विशेर् प्राङ्गाररक कृवर् कार्यक्रम मातहतका सबै 
ज्ञान केन्त्रहरु तथा एकीकृत   कार्ायलर्हरु 
मार्य त कार्ायन्त्िर्न भएको। 

४ १०९, 
११० 

रुकुमपूिय जिल्लालाई अगायर्नक जिल्ला घोर्णा 
गरर सघन कार्यक्रम सांर्ालन गररनेछ।असल 
कृवर् तथा पशपुांर्छअभ्र्ास तथा माटो स्िास्थ 
परको प्रारम्भ गररनेछ। 

रुकुम पूिय जिल्ला अगायर्नक जिल्ला घोर्णा 
भएको छ भने असल कृवर् तथा पशपुन्त्छी 
अभ्र्ास तथा स्थलगत माटो परीक्षण गरी 
७०० थान माटो स्िास््र्ता पररर्र् परवितरण 
गररएको। 

५ १११ कृर्कहरुलाई कृवर् प्रविर्ि तथा विज्ञ सेिामा 
पहुांर् परु्ायउनका लागी प्रदेशजस्थत कृवर् सम्बजन्त्ि 
कार्ायलर् र प्रर्ोगशालाहरुको स्तोरन्नती तथा 
सदुृवढकरण गरी प्राविर्िकहरुको प्रत्र्क्ष 
सांलग्नतामा बाली बस्त ु विशेर् नमनुा र्मयहरु 
स्थापना तथा सांर्ालन गररनेछ।साथै कृवर्कमी 
तथा कृवर् श्रर्मकहरुलाई उद्यमी बनाउने नीर्त 
र्लइनेछ। 

प्रू्िान, बददयर्ा तथा रुकुम जिल्लाहरुमा सेिा 
प्रिाह सरु्नजित गनयका लार्ग ३ एकीकृत   
कार्ायलर्हरु स्थापना भई सांर्ालनमा 
आएको।मन्त्रालर् मातहतका २ िटा र्मय 
तथा ४ िटा प्रर्ोगशालाहरु मार्य त प्राविर्िक 
सेिाटेिाका कार्य भएको।  कृवर्कमी रोिगार 
कार्यक्रम अन्त्तगयत1९१  रोिगारदाता मार्य त 
५३७ कृवर्कमीलाई रोिगारी हनुे गरी 
सम्झौता सम्पन्न भएकोमा 156 िना 
रोिगारदाता मार्य त 418 िना 
 कृवर्कमीले सामाजिक सरुक्षा कोर्मा आिि 
भई रोिगारी प्राप् त गरेको। 

६ १०३ पूियपजिम तथा उत्तर दजक्षण सडक कोररडोर 
केजन्त्रत ब्र्िसावर्क कृवर् तथा पशपुांछी उत्पादन 
गनय प्रोत्साहन गररनेछ । मध्र्पहाडको समग्र 
कृवर् विकासका लार्ग मध्र्पहाडी बहउुद्दशेीर् 
कृवर् विकास र्मयको स्थापना गररनेछ । 

रोड कोररडोर/क्षेर विशेर् कृवर्/पश ु विकास 
कार्यक्रम अन्त्तगयत प्रत्रे्क जिल्लामा कररब 
४५० घरिरुरमा स र्ालन भई ब्र्िसावर्क 
कृवर् तथा पशपुन्त्छी उत्पादन िवृि भएको। 
मध्र्पहाडी बहउुद्देशीर् कृवर् विकास र्मय 
सांर्ालनका लार्ग िग्गा प्रार्प्तको प्रवक्रर्ामा 
रहेकोमा आर्ोिनाको विस्ततृ पररर्ोिना 
प्रर्तिेदन तर्ार भएको। 

 

७ ११०, 
११२ 

गईुँिा बाल्न े प्रिरृ्तलाई र्नरुत्साहन गनय गोि 
सिुार तथा गोिेमल सदपुर्ोगका लार्ग स्थानीर् 
तहसांगको सहकार्य र समन्त्िर्मा कार्यक्रम 
सांर्ालन गररनेछ।  

गईुिा बाल्ने प्रिरृ्तलाई र्नरुत्साहन गनय गोि 
सिुार तथा गोिेमल सदपुर्ोगका लार्ग 
जिल्लाजस्थत कार्ायलर्हरुबाट १५2 िटा गोि 
सिुारका आर्ोिनाहरु सम्पन्त् न भएको। 

८ ११३ कृवर् पेशालाई सम्मानिनक पेशाका रुपमा 
विकास गनय र कृर्कहरुलाई सामाजिक सम्मान 

उत्कृष्ठ कृर्क परुस्कारको लार्ग मापदडड 
तर्ार गरी १५ िटा उत्कृष् ट स्माटय कृवर् गाउँ 
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क्र.सां ब.ि 
बुदँा नां. 

र्नर्त तथा कार्यक्रमको विर्र् लक्ष्र् प्राजप् तको विद्यमान अिस्था 

प्रदान गने व्र्िस्थाका लागी उत्कृष्ट 
कृर्कहरुलाई परुस्कृत गने कार्यलाई र्नरन्त्तरता 
ददईनेछ।स्थानीर्  तहहरुको सहकार्यमा 
पूणयकार्लन कृर्कहरुलाई िगीकरण गरी 
पररर्र्परका आिारमा सहरु्लर्त र प्रविर्िक 
सेिा प्रदान गने कार्यक्रम सांर्ालन गररनेछ । 

कार्ायन्त्िर्न सर्मर्तलाई परुस्कृत गररएको। 
कृर्क पररर्र्पर वितरण कार्यक्रमको र्ाल्गणु 
२२ गतेबाट औपर्ाररक रुपमा सूर्ीकरण 
अर्भर्ान शभुारम्भ भएकोमा स्थानीर् तहका 
कृवर् तथा पश ु सेिा शाखाका कमयर्ारीलाई 
सफ्टिेर्र सम्बजन्त्ि तार्लम प्रदान गरी 
सूर्ीकरण कार्य स र्ालनमा आएको। 

९ १०४ कृवर् तथा पशपुक्षीांिन्त्र् रोग, वकरा र महामारी 
र्नर्न्त्रण गनय आिश्र्क पिुय तर्ारीको प्रबन्त्ि 
र्मलाईनेछ।पश ु स्िास््र्को सांरक्षण र 
सम्बियनका लागी एकल स्िास््र् अििारणा 
अिलम्बन गदै तराई जिल्लाहरुमा खोरेत रोग 
उन्त्मूलन अर्भर्ान प्रभािकारी रुपमा सिालन 
गररनेछ। 

खोरेत रोग उन्त्मलुन अर्भर्ान अन्त्तगयत तराईका 
६ जिल्लामा २६४ िना भ्र्ाज्सनेटर 
पररर्ालन गरी ४९६०५६ पशहुरुलाई खोरेत 
रोगको खोप लगाइएको। 

१० १०५ कृवर् तथा पशपुांछी विशेर् एक जिल्ला, एक स्रोत 
केन्त्र स्थापना कार्यलाई र्नरन्त्तरता 
ददइनेछ।रैथाने बाली तथा पशपुक्षीांहरुको 
उत्पादनमा िोड दददै िैर्बक विवििताको 
सांरक्षण र प्रिियन गनय एक स्थानीर्  तह, एक 
सामूदावर्क बीउबैकां  तथा नश्ल सांरक्षण केन्त्र 
स्थापनामा सहर्ोग गररनेछ। 

प्राविर्िक सेिा टेिा प्रदान गनय स्ने क्षमता 
सवहतका ६ िटा सरकारी स्रोत केन्त्रहरु (पषु्प, 

मौरी, एकीकृत र्मय, बाख्रा, वटस्रू्कल्र्र प्लान्त्ट, 

िागिानी) स्थापना हनुेसम्भावित िाँउको 
विस्ततृ पररर्ोिना प्रर्तिेदन तर्ार गरी िग्गा 
प्रार्प्तको प्रवक्रर्ामा रहेको।समदुार्को 
व्र्िस्थापनमा स र्ालन हनुे (बाख्रा, भैंसी, 
गाई, ग्रामीण कुखरुा, बांगरु, घासँ) विर्भन्त् न 
जिल्लामा १३ िटा स्रोत केन्त्रहरु स्थापना 
भएको।  

११ १११ कृवर् तथा पशिुन्त्र् िस्तकुो उत्पादन तथा 
उत्पादकत्ि बवृि गनय बालीहरुको बीउ 
प्रर्तस्थापन दर बवृि तथा पश ु नश्ल सिुारका 
कार्यक्रमहरु सांर्ालन गररनेछ।र्सांजर्त क्षेरर्ल 
विस्तारका कार्यक्रम सांर्ालनमा ल्र्ाइनेछ र 
र्सांर्ाई पगुेका क्षेरहरुमा सघन बाली विकास 
कार्यक्रम सांर्ालन गररनेछ। 

बीउवििन प्रर्ोगशाला खिरुा तथा रुपन्त्देही 
मार्य त १२६६ नमनुाबीउ नमनुा पररक्षण२१५ 
मे.टन. बीउ प्रमाणीकरण७०९ हे.बीउ बाली 
र्नररक्षण सम्पन्त् न भएको।त्र्स्तै नश् ल सिुारका 
लार्ग विर्भन्त् न जिल्लामा गरी कूल ८२१३४ 
पशमुा कृर्रम गभायिानको कार्य सम्पन्त् न 
भएको। 

१२ १०६ अनभुिी कृर्कहरुको ज्ञान तथा क्षमताको पूणय 
सदपुर्ोगका लागी स्थानीर् स्तरमा बाली तथा 
पशपुांर्छ विशेर् स्रोत व्र्जत्त विकास कार्यक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता ददईनेछ।हररत स्िर्ांसेिकलाई 
स्थानीर्  तहहरुसांगको सहकार्यमा िडा 

स्थानीर् तहहरुका ९८१ िडाबाट श्रोत 
व्र्जक्तको छनौट कार्य सम्पन्न 
भएको।सम्बजन्त्ित जिल्लाजस्थत कार्ायलर्हरुबाट 
हररत स्िर्म ्सेिक मार्य त ५१२ नमनुा र्ामय 
स्थापना भएको।कृवर् तर्य  ७५ िना तथा पश ु
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स्तरसम्म परु्ायई सेिा प्रिाहलाई सदुृढ गररनछे।  सेिा तर्य को ६० िना हररत स्िर्म ्सेिकलाई 
विर्र्गत ToT  तार्लम प्रदान गररएको। 

१३ १०२ कृवर् बाली, पशबुस्त ु तथा क्षेर विशेर् मूल्र् 
शृ्रङखाला विकास गदै कृर्कलाई बिारको 
सरु्नजिता गराउने उदेश्र्का साथ बिार पूिायिार 
विकास कार्यक्रम सांर्ालन गररनेछ । प्रदेशको 
उत्पादनमा आिाररत प्रशोिन उद्योगको 
स्थापनालाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

मागमा आिाररत कृवर् ििार पिुायिार र्नमायण 
कार्यक्रमतर्य  १८ आर्ोिना सम्पन्त् न भएको। 
गडडकी प्रदेशमा प्रदेशको र्बक्री आउटलेट 
स्थापना भएको र बिारीकरणका लार्ग १ िटा 
प्रदेशको ब्राजन्त्डङ्गमा सहर्ोग कार्यक्रम सम्पन्त् न 
भएको। 

१४ १०८ उत्पादन समाग्रीको सरु्नजितता, प्राविर्िक सेिा, 
र्ाजन्त्रकरणका लागी कष्टम हार्ररङ्ग सेन्त्टर, 

प्रशोिन कार्य तथा बिार सरु्नजितता हनुे गरी 
नीजि क्षेर तथा सहकारीसँगको सहकार्यमा 
र््लाबजन्त्दका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

स्माटय कृवर् गाउँ कार्यक्रम मार्य त हालसम्म ४ 
िटा कष्टम हार्ररङ्ग सेन्त्टर स्थापना 
भएको।प्रदेशभर कररब ८० हे. क्षेरर्लमा 
र््लाबजन्त्द कार्यक्रम सम्पन्त् न भएको।  

१५ ११७ स्थानीर्  तह विशेर् सम्भािना भएका कृवर् 
बाली तथा पशपुांर्छहरुको उत्पादन तथा 
उत्पादकत्ि बवृिका लार्ग सांर्ालन भएको 
र्मसन कार्यक्रमलाई र्बस्तार गदै आगामी बर्य 
मकै भटमास आल ुबाली थप गररनेछ।र्लरु्ल 
विरुिा रोपण अर्भर्ानलाई रोिगारीसांग िोडनकुा 
साथै सियशलुभ बनाइनेछ। 

आ.ि. २०७६/७७ देजख सरुु भएको 
कार्यक्रमलाई आ.ि २०७७/७८ मा आल ु र 
मकै समेत थप गदै जिल्ला जस्थत 
कार्ायलर्हरुबाट सांर्ालन भएको।हालसम्म  
१५० हे. मा लसनु प्र्ाि, २१७ हे. मा आल,ु 

३२६ हे. मा मकै, १०० हे. मा 
सनु्त्तला/कागतीको सघन खेती प्रणाली विस्तार 
भएको।१४ िटा बाख्रा र्मसन मार्य त ७०० 
पररिार लाभाजन्त्ित भएको, १७५०० माउ 
बाख्रापालन,६ बङ्गुर र्मसन मार्य त ३००० 
माउ पालन भई १५० पररिार लाभाजन्त्ित 
भएको,  

१६ १०९ 
१२३ 

आर्आियन, स्िरोिगारी, पोर्ण तथा खाद्य 
सरुक्षाको लार्ग मवहला, र्िुा तथा विपन्न िगय 
विशेर् गररबी र्निारण तथा खाद्य सरुक्षा 
कार्यक्रमहरुलाई मखु्र्मन्त्री ग्रामीण विकास 
कार्यक्रमसांग सहकार्य गरी सांर्ालन गररनेछ।  
कृर्क क्षमता अर्भिवृिका लार्ग तार्लम 
कार्यक्रमलाई पररमाियन गरी उद्यमजशलता 
विकास गनय मागमा आिाररत पूणय ब्र्िसावर्क 
तार्लम सांर्ालन गररनेछ । 

गररबीको रेखामनुी रहेका रोल्पा र रुकुम पूिय 
जिल्लाका ३७५ िना व्र्जक्तहरु सीप विकास 
तार्लम तथा िस्तगुत सहर्ोग कार्यक्रम सम्पन्न 
भएको। कृवर् तथा पशपुन्त्छी तार्लम केन्त्रहरु 
मार्य त मागमा आिाररत स्थालगत तार्लम 
कार्यक्रमहरुको सांर्ालन भएको। 
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१७ ९६ 
१२० 
१२१ 

स्थानीर् तहको साझेदारीमा कृवर् आत्मर्नभयर 
कार्यक्रम अन्त्तगयत एक स्थानीर् तह; एक 
उत्पादन कार्यक्रम लागू गररनेछ।कृवर् िन 
प्रिियन कार्यक्रमलाई स्थानीर् तहको सहकार्यमा 
थप उत्पादनमखुी बनाउदै लर्गनेछ।  

प्रदेशका स्थानीर् तहहरु मार्य त एक स्थानीर्  
तह; एक उत्पादन कार्यक्रमसम्पन्त् न 
भएको।आर्मलुक कृवर् िन कार्यक्रम मार्य त 
कररब ६० हे. क्षेरर्लमा उत्पादन कार्यक्रम 
सम्पन्त् न भएको। 

१८ १२७ कृवर् र पशपुालन क्षेरमा विपदबाट हनु स्ने 
क्षर्तको न्त्र्नुीकरण, उिार तथा राहतका 
कार्यक्रम सांर्ालन गररनेछ। कृवर् तथा 
पशपुन्त्छी विमा कार्यक्रममा कृर्कको पहुांर् बवृि 
गनय सहजिकरण गररनेछ ।सांघको साझेदारीमा 
मौर्म पिुायनमुानको साथै प्राविर्िक सहर्ोग 
एिम ्सूर्नामा पहुँर् िवृिका लागी वकसान कल 
सेन्त्टरको सेिालाई प्रभािकारी बनाइनेछ  

कृवर् पशपुन्त्छी क्षेरमा बाढी, आगलागी िस्ता 
विपदबाट भएको १२ िटा कृर्कहरुलाई राहत 
स्िरुप रकम रु.१३ लाख रकम प्रिाह 
भएको। कृवर् तथा पशपुन्त्छी विमा कार्यक्रममा 
कृर्कको पहुांर् बवृि गनय सहजिकरण 
भइरहेको। कृवर् व्र्िसार् प्रिियन सहर्ोग तथा 
तार्लम केन्त्र, खिरुामा २०७७/१०/१५ 
देजख कल सेन्त्टर शरुुिात भएको।तरकारी 
रोग/वकरा, च्र्ाउ उत्पादनका हालसम्म ४४ 
सोिपछु आई सम्बोिन भएको। 

१९ ११५ 
१२८ 
१२९ 

सहकारी क्षेरको क्षमता विकास गरी जशप, 

िनशजक्त र पूजँिलाई उत्पादनमलुक काममा 
लगाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।सहकारीक्षेरको 
प्रभाकारी उपर्ोग, पररर्ालन रवित्तीर् सशुासनका 
लार्ग सघन अनगुमन तथा र्नर्मन गररनेछ। 
सहकारी विकास कोर्लाई प्रभािकारी रुपमा 
पररर्ालन गररनेछ। ग्रार्मण अथयतन्त्रलाई बर्लर्ो 
बनाउन सहकारी बिारहरुको स्थापना तथा 
सांर्ालनमा थप सहर्ोग गरीनेछ । 

सहकारी सहरु्लर्त ऋण कार्यक्रमका लार्ग 
मन्त्रालर्बाट रु २० करोड मध्रे् १९ करोड 
७५ लाख बराबरको सम्झौता भएको। 
सहकारी अन्त्तगयत सांर्ार्लत सहकारी बिार 
लगार्तका १०३ आर्ोिनाहरु मार्य त प्रदेशका 
सहकारीहरु तर्य को कूल २६ करोड ७० 
लाख लगानी सहभागीता भएको।  

 

२० ९९  हाल सांर्ालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता दददै स्थानीर्  तहसांगको सहकार्यमा 
भरू्म बैकां को स्थापना गरी सांर्ालनमा ल्र्ाईनेछ। 
भरु्म बैंकमा रहेका िग्गाहरु सरकारी 
मध्र्स्थातामा खेती गनय र्ाहने कृवर् उद्यमी तथा 
कृर्कहरुलाई करारमा खेती गनय िग्गा उपलब्ि 
गराउने ब्र्िस्था र्मलाइनेछ । 

आ.ि. २०७५/७६ (२२७ हे.) र ७६/७७ 
(१६६ हे.) गरी ३९३ हे्टरमा करार 
खेतीको क्षेरर्ल विस्तार भएको। आ.ि. 
२०७७/७८ मा २९६ हे. मा थप भई ६८८ 
हे्टर सम्म विस्तार भई र्स कार्यक्रमबाट 
कूल २३९ िना प्रत्र्क्ष रोिगार भएको।  
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२१ १३१  भ-ूसूर्ना प्रणालीलाई व्र्बजस्थत गनय भरू्मको 
िैज्ञार्नक र आिरु्नक लगत राख्न े व्र्बस्था 
र्मलाइनेछ। िग्गाको न्त्रू्नतम मूल्र्ािन 
र्निायरणका लार्ग र्डजिटल प्रविर्िको अिलम्बन 
गरी वकत्तामा आिाररत मूल्र्ािन प्रणालीको 
विकास गररनेछ। स्थानीर् तहमा आिश्र्कता 
अनसुार सांघको सहकार्यमा रावष्ट्रर् र्ग्रडका 
र्नर्न्त्रण विन्त्द ु स्थापना गरी विकास र्नमायणका 
कार्य गदाय र्तनै र्नर्न्त्रण र्बन्त्दकुो आिारमा 
पूिायिार र्नमायण गने प्रणालीको शरुुिात 
गररनेछ। 

वकत्तामा आिाररत िग्गाको न्त्रू्नतम मूल्र्ािन 
र्निायरण गनय लगतकट्टा कार्य गने स्थानीर् 
तहको सहकार्यमा भइरहेको। िग्गाहरुको 
र्डजिटलाइिेसनको कार्य भइरहेको। र्नर्न्त्रण 
विन्त्द ु स्थापना गनय सामाग्री खररदको प्रकृर्ा 
आगार्ड बढेको। 

२२ १३१ 
१३२ 

केन्त्र सरकारको सहकार्यमा सकुुम्बासी समस्र्ा 
र अब्र्िजस्थत िसोिासको समस्र्ा समािान 
गररनेछ।भ-ूउपर्ोगको िग्गाको नीर्त 
कार्यन्त्िर्नका लार्ग स्थानीर् तहलाई 
सहजिकरण गररनेछ। 

भरू्म समबजन्त्ि समस्र्ा समािान आर्ोगको 
प्रदेश सदस्र् मनोनर्न गरी सकुुम्बासी समस्र्ा 
समािानका लार्ग त्र्ाि सांकलन कार्य 
भएको। 

२३ ९५ 
९६ 

कोर्भड-१९कोकारण र्सजियत प्रर्तकूल 
अिस्थालाई अिसरका रुपमा र्लई रोिगारी 
गमुाएका नागररकको जिविकोपाियन सिुार गनय  
कृवर्उपिहरुको उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृि 
गरी खाद्यसरुक्षा र आत्मर्नभयता अर्भर्बवि गने 
गरी तीन तहका सरकारहरुबीर् कार्यक्रर्मक 
सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

प्रदेशभरका सबै स्थानीर् तहहरु मार्य त कोर्भड 
विशेर् कृवर् कार्यक्रम स र्ालन भएको।सो 
कार्यक्रम अन्त्तगयत कोर्भड प्रभावित भई 
विदेशबाट र्िुालाई कृवर् उत्पादन सामग्रीमा 
अनदुान सहर्ोग कार्यक्रम, साना कृवर् औिार 
वितरण कार्यक्रम, एक स्थानीर् तह एक 
उत्पादन कार्यक्रम, करारमा एक स्थानीर् तह 
एक कृवर्/पश ु अर्िकृत पररर्ालन कार्यक्रम  
स र्ालनमा आएको।  

(स्रोतः भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर्) 

10.9 आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण 
(रु. हिारमा) 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००१२ कृवर्उत्पादन, खाद्य तथा 
पोर्ण सरुक्षा कार्यक्रम 

कूल बिेट: 
291393 

बिेट खर्य: 176413 वित्तीर् प्रगर्त: 
60.54 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

प्रर्तर्लमा आिाररत प्रोत्साहन 
अनदुान 

जिल्ला 12 98400 65816 86.3 66.8 
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प्रदेशको ब्राजन्त्डङ्गमा सहर्ोग 
कार्यक्रम 

जिल्ला 12 2000 1493 100 74.7 

प्रोटे्टेड हवटयकल्र्र प्रिियन 
कार्यक्रम हाइटेक 

सांख्र्ा 3 6000 5553 100 92.6 

पोर्ण सिुारका लार्ग ग्रार्मण 
कुखरुा पालन 

जिल्ला 12 12000 11376 100 94.8 

नविनतम र्सांर्ाई सवहत कृवर् 
प्रदशयनी कार्यक्रम 

जिल्ला 12 10500 7444 83.3 70.9 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००१३ स्माटय कृवर् गाउँ 
कार्यक्रम 

कूलबिेट: 
468551 

बिेट खर्य: 351916 वित्तीर् प्रगर्त: 
75.12 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

स्माटय कृवर् गाँउ कार्यक्रम 
क्रमागत (2075.76) 

सांख्र्ा 52 156000 118707 87.9 76.09 

स्माटय कृवर् गाँउ कार्यक्रम 
क्रमागत (207६.7७) 

सांख्र्ा 23 96000 80969 94.3 84.34 

स्माटय कृवर् गाँउ कार्यक्रम 
क्रमागत नर्ाां (२०७७।७८) 

सांख्र्ा  ४१ 200000 111102 78.6 55.55 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००१4 मत्स्र् विकास तथा 
प्रिियनकार्यक्रम 

कूलबिेट: 
33987 

बिेट खर्य: 24456 वित्तीर् प्रगर्त: 
71.96 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

माछा र्ामयमा ह्यार्र्लङ्ग, िाई, 

वर्ां गरर्लङ्ग उत्पादन तथा 
वितरण 

पटक 1 300 300 100.00 100 

ह्यार्र्लङ्ग उत्पादन तथा वितरण 
(हिारमा) 

सांख्र्ा 15000 255 255 105.67 100 

िाई उत्पादन तथा वितरण  
(हिारमा)  

सांख्र्ा 1200 228 228 163.29 100 

वर्ङ्गरर्लङ्ग उत्पादन तथा 
वितरण  (हिारमा) 

सांख्र्ा 900 315 315 131.32 100 

खाने माछा/एरर्लङ्ग उत्पादन 
तथा वितरण 

के.िी. 500 100 100 103.86 100 

पहाडी क्षेर जर्सो पानीमा माछा 
उत्पादन कार्यक्रम 

जिल्ला ६ 12000 8600 100 71.66 

र्समेन्त्टेडिाल सवहत नर्ाँ पोखरी 
र्नमायण 

सांख्र्ा 4 4800 4000 100 83.33 
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ब.उ.जश.नां. ३१२०००१5 भरू्म तथा गिुी 
व्र्िस्थापनकार्यक्रम 

कूलबिेट: 
49890 

बिेट खर्य: 19366 वित्तीर् प्रगर्त: 
38.82 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

करार खेती कार्यक्रम 
2075/76 

हे. 751 26500 15700 73.8 23.8 

करार खेती कार्यक्रम 
207६/7७ 

हे.       

करार खेती कार्यक्रम नर्ाँ 
(मन्त्रालर्मा रहेको) 

हे.       

करार खेती कार्यक्रम नर्ाँ 
(जिल्लाबाट सांर्ालन हनुे) 

हे. 276 39400     

ब.उ.जश.नां. ३१२०००१६ सहकारी तथा गरीबी 
र्निारणकार्यक्रम 

कूलबिेट: 
176727 

बिेट खर्य: 119171 वित्तीर् प्रगर्त: 
67.43 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

सहकारी विकास कोर् पटक 1 200000 २००००० 50 100 

सहकारी बिार स्थापना 
क्रमागत (२०७६।७७) 

सांख्र्ा 3 10500 १०१८५ 100 97 

सहकारी बिार स्थापना नर्ाँ जिल्ला 3 15000 १४७१५ 100 98.1 

गररर्ब र्निारण कार्यक्रम जिल्ला 12 52500 ३१६१० 70 60.21 

नविनतम सोर्मा आिाररत 
उत्पादन तथा रोिगारी प्रिियन 
कार्यक्रम 

जिल्ला 12 27200 २५८४० 100 95 

रू्िा तथा मवहला उद्यमजशलता 
विकास कार्यक्रम 

जिल्ला 12 13000 ८४५० 90 65 
 
 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००१७ अर्भर्ानमूखी (र्मसन) 
कार्यक्रम 

कूलबिेट: 
323042 

बिेट खर्य: 227854 वित्तीर् प्रगर्त: 
70.53 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

बाख्रा र्मसन २०७६।७७ जिल्ला 7 70000 61600 94.2 88 

भेडा बाख्रा र्मसन नर्ाां जिल्ला 7       

बांगरु र्मसन २०७६।७७ जिल्ला 3 15000 13400 98.4 89.33 

बांगरु र्मसन नर्ाां जिल्ला 3       

लसनु प्र्ाि र्मसन 
२०७६।७७ 

जिल्ला 6 13900 8037 72.1 57.28 
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लसनु प्र्ाि र्मसन नर्ाां जिल्ला 6       

कागती सनु्त्तला र्मसन 
२०७६।७७ 

जिल्ला 6 31200 13500 67.6 43.26 

कागती सनु्त्तला/स्र्ाउ र्मसन 
नर्ाां 

जिल्ला 6       

र्लरू्ल विरुिा रोपण अर्भर्ान 
कलष्टर 

जिल्ला 12 11400 4731 59.8 41.5 

आल ुर्मसन जिल्ला 12 32800 24184 77.4 73.5 

मकै र्मसन जिल्ला 12 58000 27579 58.3 47.9 

रोड कोररडोर/क्षेर विशेर् 
कृवर्/पश ुविकास कार्यक्रम 

जिल्ला 12 94000 59791 69.2 63.5 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००१८ कृवर् तथा पशपुन्त्छी 
सेिाटेिा तथास्रोत केन्त्र विस्तार 

कूलबिेट: 
560300 

बिेट खर्य: 447868 वित्तीर् प्रगर्त: 
79.93 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

स्रोत केन्त्र स्थापना सांख्र्ा 9 63000 36500 72.4 58 

शलुभकिाय सहजिकरण तथा 
व्र्ाि अनदुान 

जिल्ला १२ 250000 250000 100 100 

बीउ वििन बाली सांरक्षण तथा 
मल माटो प्रर्ोगशाला 

जिल्ला 12 35000 26666 83.8 76.18 

हररत स्िर्ांसेिकपररर्ालन िना 983 76000 55000 85.3 72.4 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००१९ कृवर् तथा पशपुन्त्छीिन्त्र् 
उद्योग, र्न्त्र तथा पूिायिार विकास 

कूलबिेट: 
284379 

बिेट खर्य: 155460 वित्तीर् प्रगर्त: 
54.67 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

बिार पूिायिार विकास कार्यक्रम जिल्ला 12 34100 ३१५०० 72.4 92.37 

जशत भडडार र्नमायणमा अनदुान सांख्र्ा 12 200000 ८७००० 100 43.5 

भेटेरीनरी ररर्रल अस्पताल 
र्नमायण 

सांख्र्ा 2 35000 9624 28.5 27.49714286 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००20 र्िुा लजक्षत कार्यक्रम कूलबिेट: 
31324 

बिेट खर्य: 20576 वित्तीर् प्रगर्त: 
65.69 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

कृवर्कमीरोिगारी कार्यक्रम िना 500 10000 9300 100 93 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००21 पशपुन्त्छी विकास तथा 
पशसु्िास््र् र्नर्मन कार्यक्रम 

कूलबिेट: 
49645 

बिेट खर्य: 36722 वित्तीर् प्रगर्त: 
73.97 
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मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

तराई लजक्षत बार्ोग्र्ास सवहत 
भकारो सिुार कार्यक्रम 

जिल्ला 6 12000 10932 98.2 91.1 

पश ुस्िास््र् र्नर्मन/जशविर जिल्ला 12 30000 25500 94.5 85 

खोरेत रोग उन्त्मूलन अर्भर्ान जिल्ला 12 40000 36898 95.6 92.24 

गौशाला र्नमायणमा सहर्ोग जिल्ला 12 7500 6512 100 86.93 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००2२ क्षमता अर्भिवृि तथा 
सीप विकासतार्लम 

कूलबिेट: 
14422 

बिेट खर्य: 10501 वित्तीर् प्रगर्त: 
72.81 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 

मागमा आिाररत कृवर् तथा 
पशपुांर्छ तार्लम र्लएका लाई 
उद्यमजशलता अनदुान 

सांख्र्ा 600 18000 16000 100 89.36 

सहकारी प्रिियन तथा 
उद्यमजशलता तार्लम 

सांख्र्ा 20 8000 7256 100 90.71 

ब.उ.जश.नां. ३१२०००120 सांघ सशतय कार्यक्रम कूलबिेट: 
432100 

बिेट खर्य: 219772 वित्तीर् प्रगर्त: 
50.86 

मखु्र् कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप इकाइ िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट बिेटखर्य भौर्तक वित्तीर् 
ब्लक विकास कार्यक्रम सांख्र्ा 109 432100 219772 78.9 64.6 

 

(स्रोतः भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर्) 

10.10 आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण  
(रु. हिारमा) 

र्स.नां. कार्ायलर्को नाम रािश्व आम्दानी रु. 

१ कुखरुा विकास र्ामय खिरुा िाँके १,१७,९8.9।- 

२ मत्स्र् विकास केन्त्र शम्सेरगञ्ज िाँके २०,५१.4।- 

३ कृवर् ज्ञान केन्त्र, विज्ञ केन्त्र तथा अन्त्र् कार्ायलर्हरु 13,91.1।- 

४ भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर् ३९,४९.2।- 
 िम्मा १,९190.6।- 

अक्षरेवप एक करोड एकानब्बे लाख नब्बे हिार छ सर् मार। 

(स्रोतः भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर्) 
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10.11 आ.ि. 2077/78 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
(क) महत्िपूणय कार्यको वििरण  

आ.ि. २०७७/२०७८ मा सम्पाददत मखु्र् मखु्र् कार्यक्रमका उपलजब्िहरु  

क. कृवर् तथा पशपुन्त्छी के्षरतर्य ः 
 स्माटय कृवर् गाउँ कार्यक्रमलाई महत्िकाांक्षी आर्ोिनाका रुपमा र्लई जशक्षा, प्रसार र अनसुन्त्िानलाई 

एकीकृत   गदै हालसम्म कररब ७५०० घरिरुीका ३७५०० कृर्कहरु समेटी १०८ िटा गाउांहरुमा 
एकीकृत मोडल सवहतको कार्यक्रम सांर्ालन भइरहेको छ।कार्यक्रम मार्य त आिरु्नक बाख्रा/बांगरु खोर 
र्नमायण ११५३ िटा, आिरु्नक गाई/भैसी गोि र्नमायण १८० िटा, भकारो सिुार २७७ िटा, स्थार्ी टनले 
र्नमायण ३३७ िटा, अस्थार्ी टनेल र्नमायण २०३३ िटा तथा र्सांर्ाई कुलो र्नमायण ३४०० (र्मटर) 
लगार्तका उपआर्ोिनाहरु सम्पन्न भएका छन।्  

 कृवर्िन्त्र् िस्तकुो भडडारण, मूल्र् र बिारीकरणको हालको समस्र्ालाई ददघयकार्लन समािान गने गरी 
आ.ि. २०७५/७६ बाट सरुु भएका कररब १०,९०० मे.टन क्षमताका १९ िटा जशत भडडार मध्रे् 
हालसम्म ८०५० मे.ट. क्षमताका १० िटा आर्ोिना सम्पन्न भई बाँकी २८५० मे.टन. क्षमताका ९ 
िटा आर्ोिना सम्पन्न हनुे अजन्त्तम र्रणमा रहेका छन।् 

 प्रदेशर्भरको उत्पादनलाई बिारसम्मको पहुांर् तथा उत्पादक र उपभोक्तार्बर्को मूल्र् कम गने उदे्यश्र्ले 

हालसम्म १८ िटा  बिार  र्नमायण तथा सिुारका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन।्  

 अनदुान वितरण प्रकृर्ालाई पररस्कृत र अझै कृर्क मैरी बनाउनका लार्ग सरुुिात गररएको प्रर्तर्लमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रम अन्त्तगयत दिु उत्पादनमा तर्य  ७५ र माछा/मास ुउत्पादनतर्य  ४३ तथा 
आल ुतथा बीउ उत्पादनतर्य  ५ िटा सहकारीका कृर्कहरु लाभाजन्त्ित हनुे गरी  ६ करोड ४७ लाख अनदुान 
रकम प्रिाह गररएको छ। 

 अनदुान कार्यक्रमलाई थप प्रभािकारी गराउनका लार्ग शलुभदर मा कृवर् ऋण प्रदान गनय र सोको सहजिकरण गनय 
थालनी भएको शलुभ किाय सहजिकरण तथा ब्र्ाि अनदुान कार्यक्रमका लार्ग सबै जिल्लामा किायसहिकताय 
पररर्ालन गररएको छ। किाय सहिकतायमार्य त ९८८ िना कृर्कहरुलाई कृवर् व्र्िसार्को सहजिकरण, 
३६५ आर्ोिनाहरुको प्रस्ताि तर्ार भएकोमा  कूल २५५ आर्ोिना मार्य त ५७ करोड २० लाख ६० 
हिार रकम र्सर्ाररस भएको छ। र्सर्ाररस आर्ोिना मध्रे्बाट कूल ११३ आर्ोिना मार्य त रु. २६ 
करोड १२ लाख ५० हिार स्िीकृत भएको छ।  

 प्रदेशर्भरको उत्पादनलाई बिारसम्मको पहुांर् तथा उत्पादक र उपभोक्तार्बर्को मूल्र् कम गने उदे्यश्र्ले 

हालसम्म १८ िटा बिार र्नमायण तथा सिुारका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन।् 

 नविनतम व्र्िसार्हरुलाई प्रोत्साहन गने उिेश्र्ले लौकाट, टवकय , कार्लि पालन, बट्टाई पालन िस्ता 
कार्यक्रमहरुलाइ सहकारी मापयत नविनतम सोंर्का कार्यक्रम मापयत सांर्ालनमा ल्र्ाईएको छ। 
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 खोला वकनारका िग्गाको सही उपर्ोग गरी आर्आियनमा टेिा परु्ायउनका लार्ग थप ७० हे. मा बगर 
खेती कार्यक्रम विस्तार गररएको छ। 

 आ.ि. २०७६/७७ मा सांर्ालन सरुु भएको अर्भर्ानमखुी र्मसन कार्यक्रममार्य त १५० हे. मा 
लसनुप्र्ाि, २१७ हे. मा आल,ु ३२६ हे. मा मकै, १०० हे. मा सनु्त्तला/कागतीको सघन खेती प्रणाली 
विस्तार भएको छ। कार्यक्रमबाट कररब १४०० मे. टन. लसनु।प्र्ाि, २१०० टन आल,ु ८२८ मे.टन 
मकै उत्पादन भएको पशपुन्त्छी तर्य  १४ िटा बाख्रा र्मसन मार्य त ७०० पररिार लाभाजन्त्ित हनुे गरी 
१७५०० माउ बाख्रा पालन भएको, ६ बङ्गुर र्मसन मार्य त १५० पररिार लाभाजन्त्ित हनुे गरी ३००० 
माउ पालन भएको छ। र्मसन कार्यक्रमबाट कूल ३१३४ िनालाई रोिगारी सिृना भएको छ। 

 कृवर्लाई रोिगारीमूलक पेशका रुपमा विकास गने उद्दशे्र्का साथ शरुुिात गररएको कृवर्कमी रोिगारी 
कार्यक्रमको २४७ लार्ग  रोिगारदाता छनौट भएकोमा १५६ सामाजिक सरुक्षा कोर्मा आबि भइ 
सम्झौता भई ४१८ कृवर्कमीलाई प्रत्र्क्ष रोिगारी प्राप्त भएको छ। 

 कृवर्लाई रोिगारीमूलक पेशाका रुपमा विकासगने उद्दशे्र्का साथ शरुुिात गररएको कृवर्कमी रोिगारी 
कार्यक्रमको लार्ग २४७ रोिगारदाता छनौट भएकोमा १५६ सामाजिक सरुक्षा कोर्मा आबि भइ 
सम्झौता भई ४१८ कृवर्कर्मयलाई प्रत्र्क्ष रोिगारीमा सहर्ोग पगेुको छ। 

 हररत स्िर्मसेिक पररर्ालनतर्य  १०९ स्थानीर् तहहरुका ९८१ िडाबाट श्रोतव्र्जक्तको छनौट कार्य 
सम्पन्न भइ सम्बजन्त्ित जिल्ला कार्ायलर्हरुको सहजिकरणमा ५१२ िटा नमनुा र्ामय स्थापना भएको छ। 

 कृर्क, कमयर्ारी तथा सहकारीमा आिि िनताहरुको विर्र् सम्बजन्त्ित क्षमता विकासका विर्भन्न तार्लम 
कार्यक्रम मार्य त हालसम्म ४३७ मवहला र ५८४ परुुर् गरी िम्मा १०२१ िना भन्त्दा बढीलाई 
र्सपमलुक व्र्िहाररक तार्लम प्रदान गररएको छ। 

 गाई िस्तकुो मखु्र् रोगको रुपमा रहेको खेरेत रोगको उन्त्मलुनका लार्ग प्रथम र्रणमा प्रदेशका ६ िटा 
तराईका जिल्लाहरुमा २६४ भ्र्ाज्सनेटरहरु पररर्ालन गरी कररि ५ लाख पश ुसमेट्ने गरी खोप सेिा 
ददइएको छ। 

 पश ु स्िास््र् सेिा तथा र्नर्मन कार्यक्रमतर्य ःहालसम्म पश ु प्रिनन सेिा प्रदान तर्य  (कृर्रम गभायिान 
गाई, भैसी, बाख्रा) ८१११४, पशसु्िास््र् कार्यक्रम तर्य  (पशपुन्त्छीको उपर्ार सेिा) १३४०६७, रोग 
र्नदान प्रर्ोगशाला सेिातर्य  (गोबर पररक्षण, थनुेलो पररक्षण तथा शि पररक्षणका)िम्मा ३०३२८ कार्य 
सम्पन्न, रोग र्नर्न्त्रण (खोप) सेिा तर्य  १०११५१२ िटा कुखरुा, कुकुर, भेडा, बाख्रा, र्बरालो आददमा 
भ्र्ाज्सनसेन सेिा प्रदान गररएको छ। कार्ायलर् सेिा प्रिाह तथा उत्पादन र्बक्री वितरणमार्य त 
रु.१,९२,६८,३१४ रािश्व सांकलन भएको छ। 
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ख. सहकारी तथा गररबी र्निारण क्षरेः 
 प्रदेशर्भरको कृवर् तथा पशपुन्त्छी उत्पादनलाई बिार सम्मको पहुांर् तथा उत्पादक र उपभोक्ता र्बर्को 

मूल्र् कम गने उद्देश्र्ले आ.ि २०७५/७६ देजख शरुु भएको सहकारी बिार स्थापना कार्यक्रमतर्य  र्ाल ु
आ.ि. मा थप ६ िटा गरी िम्मा १२ िटा जिल्लाविशेर् आर्ोिनाहरु सम्पन्न भई सांर्ालनमा ल्र्ाईएको 
छ।  

 सहकारीमार्य त नविनतम सोंर् तथा प्रविर्ि प्रसारको सम्भािनालाई मनन गरी आ.ि. २०७५/७६ देजख 
सांर्ालनमा ल्र्ाईएको नविनतम सोर् सवहतका रोिगारी र उत्पादन प्रिियन कार्यक्रमतर्य  १७ िटा 
उत्पादन, प्रशोिन तथा बिाररकरणका विर्भन्न आर्ोिनाहरु र्नमायणसम्पन्न भई सांर्ालनमा आएका छन।् 

 सहकारी विकास कोर्मार्य त साना व्र्िसार्ीलाई ऋण प्रिाह गरी उिमजशलता विकास गने लक्ष्र् अनसुार 
मन्त्रालर्को कररि २० करोड बराबरको रकम पररर्ालन हनुे गरी ४८ िटा आर्ोिनाहरु सांर्ालनमा 
रहेका छन।् 

 आर्आियनका मागयहरु पवहर्ान गरी सहकारीमा आिि मवहला तथा र्िुािगयहरुलाई कृवर्के्षरमा स्थावपत 
गनयका लार्ग ९५ िना प्रत्र्क्ष लाभाजन्त्ित हनुे गरी ३३ िटा मवहला/र्िुा लजक्षत कार्यक्रमहरु सम्पन्न 
भएका छन।् 

 सहकारीका मलुभतु मलु्र् तथा मान्त्र्ताहरुलाई ग्रहण गरी एकको र्सकाई अकोमा स्थापना गने 
दृवष्टकासाथ रुपन्त्देही, रोल्पा र कोहलपरुमा गरी ३ िटा सहकारी नमनुा गाउँहरुको विकास कार्यक्रम 
सांर्ालन भएको छ।  

 सहकारी सांस्थाहरुको पररर्ालन तथा र्नर्मन कार्यलाई थप व्र्िजस्थत गनयका लार्ग आिश्र्क विर्नर्म 
सांशोिन, सहकारी एवककरण, सहकारी सांघ दतायका साथै र्नर्र्मत कार्यहरु भइरहेको छ। 

 भरू्म गिुी तर्य : करार खेती कार्यक्रम तर्य  आ.ि. २०७५/७६ मा २२७ हे. र २०७६/७७ १६६ हे. गरी 
३९३ हे्टरमा करार खेती विस्तार भएकोमा आ.ि. २०७७/७८ मा थप २९६ हे. मा विस्तार भई २३९ 
िना प्रत्र्क्ष रोिगार हनेु गरी कूल ६८८ हे्टरमा कार्यक्रम सांर्ालन भएको। 

10.12 आ.ि. २०७७/७८ का कार्य सम्पादन सूर्कहरु (प्रकृर्ा र प्रर्तर्ल तह)को प्रगर्त वििरण 

सूर्कहरु 
SDG 

सांकेत 
सर्मक्षा 
अिर्ि 

एकाई 
िावर्यक 
लक्ष्र् 

प्रगर्त कैवर्र्त 

थप रोिगारी सिृना ९.२ र्ौमार्सक सांख्र्ा (हिार) नतोवकएको   

रोिगारीमलुक तार्लम ९.२ मार्सक िना १६०० १०२१  
कृर्क िा कृवर् र्मयलाई 

अनदुान रकम 
२.१ 

मार्सक रु. लाख 24950 17424  
उत्पादनमलुक 

सहकारीसांघ सांस्थालाई 
८.३.१ 
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अनदुान रकम 

कमयर्ारी तार्लम १६ मार्सक िना 
440 440 

 
कृर्क तार्लम  मार्सक िना  

(स्रोतः भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालर्) 

 

10.13 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाई  
 कृवर्के्षरमा लजक्षत िगयहरु र्रक र्रक हनुे र प्रिाह गने अनदुानको रकम र्समा, कार्ायलर् र 

कृर्कको लागत सहभार्गताको आकारमा र्भन्नता हनु े भएकाले अनदुान प्रिाहका लार्ग समस्र्ा 
भएको। सोको लार्ग छुटै्ट अनदुान सम्बजन्त्ि ऐनको व्र्िस्था हनुपुने। 

 स्माटय कृवर् गाउँहरुको लार्ग स्थानीर् तहहरुको तर्य बाट हनुपुने लागत सहभार्गता िटुाउन मजुस्कल 
भइरहेको। 

 मन्त्रालर्ले प्रदान गने क्षमता विकास तार्लमहरु सहार्कस्तरका कमयर्ारीकालार्ग हनुे हनुाले पिुायिार 
तथा िनशजक्तको विकास गरी सबै तहका कमयर्ारीलाई तार्लम प्रदान गनय स्न े गरी स्तरोन्नतरी 
गने। 

 मन्त्रालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरुमा प्रविर्िक िनशजक्तको कर्मका कारण कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न 
तथा प्राविर्िक सेिाटेिामा समस्र्ा भएको।स्थार्ी पदपरु्तय हनुपुने। 

 जशतभडडार िस्ता िुला आर्ोिना सांर्ालनका लार्ग सोही सम्बजन्त्ि प्राविर्िक िनशजक्त नभएको। 

 साना कृर्कहरुको हकमा कृर्कहरुको प्र्ान नम्बरको अर्निार्य व्र्िस्था हनु सम्भि नभएकाले 
कार्यक्रम सांर्ालनमा कदिनाई भइरहेको। कृर्कहरुलाई कर छुट सम्बजन्त्ि व्र्िस्थाको विकास 
गनुयपने। 

 मत्स्र्पालन व्र्िसार्लाई उद्योगको रुपमा पररभावर्त  गररएकाले उत्पादन लागतमा र्बिलुीको वहस्सा 
अत्र्ार्िक हनुे गरेको। 

 भरू्म तथा गिुीसम्बजन्त्ि प्रदेशको अर्िकार स्पष्ट नभएकाले कार्यक्रम सांर्ालन गनय समस्र्ा भइरहेको। 

 

10.14 समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदम  
 प्रादेजशक तार्लम केन्त्रहरुको स्तरोन्नत्तरी गरी सबै वकर्समका तार्लम प्रिाह गनय स्ने गरी पिुायिार 

तथा क्षमता विकास गनुयपने। 

 साना कृर्कहरुलाई लजक्षत गरी प्र्ान नां छुटको विशरे् वकर्समको व्र्िस्था गनुय पने।  

 कार्यक्रम र्ोिना तिुयमा गदाय र्तनै तहको सरकारले एक अकोको प्रर्तिितालाई सहर्ोगी बने्न गरी 
कार्यक्रम तिुयमा गनुयपने, सोको लार्ग समन्त्िर् आिश्र्क रहेको। 
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 मत्स्र्पालनलाई कृवर् व्र्िसार्का रुपमा पररभावर्त गनुयपने। कृवर् उपि भडडारणको लार्ग कोल्ड 
स्टोरेिमा विितु महशलु छुटको सरु्नजितता हनुपुने।कृवर् मन्त्रालर्का विशेर् पकेट के्षरका लार्ग 
मझौला र्सांर्ाइको व्र्िस्था हनुपुने। 

 भरु्मसम्बजन्त्िकोकाम, कतयव्र् तथा अर्िकार सांघ, प्रदेश तथा स्थानीर् तहको स्पष्ट हनुपुने। 

 जशतभडडार िस्ता बहृत आर्ोिनाहरुको लार्ग सम्बजन्त्ित प्राविर्िक तथा कृवर् इजन्त्िर्नर्ररङ्ग सम्बजन्त्ि 
प्राविर्िक िनशजक्तको व्र्िस्था हनुपुने। 

10.15 मन्त्रालर्ले कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाएका राम्रा अििारणाहरु (Good Pract i ces) 
 पेजश्क रकम उपलब्ि नगराई कार्यसम्पन्नताका आिारमा भकू्तानी ददने ब्र्िस्था र्मलाइएको। 

 अनदुान कार्यक्रममा अनदुानग्राहीको छनौट पिात १ हप्तासम्मको गनुासो गनयस्ने व्र्िस्था 
र्मलाईएको। 

 अनदुानप्राप्त अनदुानग्राहीहरुबाट सम्झौता अजघ कार्यर्ोिना जस्िकृत अजघ र कार्य सम्पन्न पिात 
कार्यप्रगर्त प्रस्तरु्तकरण गने ब्र्िस्थाको शरुुिात गररएको। 

 अनदुानग्राहीहरुको पूणय वििरण भएको पजुस्तका प्रकाशन गरर दाहोरोपना रो्न सांजघर् सरकार र 
स्थानीर्  तहहरुमा पिाईएको। 

 नगद अनदुानलाई पररमाजियत गरी प्रर्तर्ल अनसुारको प्रोत्साहन रकम सम्बजन्त्ित कृर्कको बैकां  
खाता मार्य त उपलब्ि गराइएको। 

 कृर्कहरुलाई कृवर् ऋणको पहरु् बवृिका लार्ग ब्र्ािमा अनदुानको व्र्िस्था र्मलाउन १२ 
जिल्लामा शलुभ किाय सहर्ोगी कक्ष स्थापना गररएको। 

 अनदुानका लागी आिेदन र प्रगर्त प्रणालीलाई र्स िर्यबाट र्डजिटल प्रणालीमा लैिान ेगरर तर्ारी 
भइरहेको। 

 

१0.16 र्नष्कर्य 
कृवर्, भरू्म तथा सहकारी के्षरमा लजक्षत िगयहरु र्रक र्रक हनुे र प्रिाह गने सेिामा र्भन्नता हनुे भएकाले 
विर्भन्न सेिाहरु उपलव्ि गराउनका लार्ग मन्त्रालर् तथा मतहतका कार्ायलर्हरुमा प्रविर्िक िनशजक्तको 
कर्मका कारण कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्न तथा प्राविर्िक सेिाटेिामा समस्र्ा भएकोले स्थार्ी पदपरु्तय हनुसकेमा 
थप प्रभािकारी सेिा उपलव्ि गराउन सवकन्त्छ ।साथै कृवर् के्षरमा लजक्षत िगयहरु र्रक र्रक हनु ेर प्रिाह 
गने अनदुानको रकम र्समा, कार्ायलर् र कृर्कको लागत सहभार्गताको आकार समेत र्रक र्रक हनुेकारण 
अनदुान प्रिाहका लार्ग समस्र्ा हनुे भएकोले एकीकृत   अनदुान सम्बजन्त्ि ऐनको व्र्िस्था गरी कार्ायन्त्िर्नमा 
ल्र्ाउन सकेमा सेिा प्रिाहमा प्रभािकारी हनु स्ने देजखन्त्छ। 
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पररच्छेद ११ 
ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर् 

11.१ पररर्र् 
लजुम्बनी प्रदेशर्भरका खानेपानी तथा सरसर्ाई, आिास, भिन, शहरी विकास र पर्यटन पूिायिार विकास िस्ता 
भौर्तक पूिायिारहरुको तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न, अध्र्र्न, अनसुन्त्िान, अनगुमन,  प्रिियन र र्नर्मन सम्बन्त्िी कार्य गने 
उद्देश्र्ले प्रदेश सरकार (मजन्त्रपररर्द्) को  र्मर्त २०७८।०१।०६ को र्नणयर् अनसुार ग्रामीण तथा शहरी 
विकास मन्त्रालर् स्थापना भएको हो। हाल र्स मन्त्रालर् अन्त्तगयत साविकमा भौर्तक पूिायिार विकास मन्त्रालर् 
अन्त्तगयत रहेका खानेपानी तथा सरसर्ाइ र्डर्भिन कार्ायलर्हरु (६ िटा), शहरी विकास तथा भिन कार्ायलर्हरु 
(४ िटा) र साविकमा उद्योग, पर्यटन, िन तथा िातािरण मन्त्रालर् अन्त्तगयत रहेका पर्यटन र्डर्भिन कार्ायलर्हरु 
(२ िटा) गरर िम्मा 12 िटा कार्ायलर्हरु रहेका छन।्  
 
11.2 कार्यक्षरे 

प्रदेश सरकार (कार्यविभािन) र्नर्मािली, 207४ अनसुार र्स कार्ायलर्बाट सम्पादन हनुे कार्यहरू देहार् बमोजिम 
तोवकएका छन:् 

 प्रदेशस्तरका सरकारी कार्ायलर्हरुको भौर्तक व्र्िस्थापन र र्नमायण सम्बन्त्िी नीर्त, कानून, मापदडड र 
र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन,  

 प्रदेश र्भरको सहरी विकास र्ोिना तिुयमा, सहरी पूिायिार र्नमायण, सिालन, ममयत र आिास तथा भिन 
सम्िन्त्िी र्ोिनाहरुको कार्ायन्त्िर्न र मागय र्नदेशन,  

 प्रदेश र्भर उपर्कु्त भिन र्नमायण प्रविर्िको प्रिियन, 
 प्रदेशस्तरमा रावष्ट्रर् भिन सांवहताको कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 
 प्रदेशको राििानी र प्रादेजशक सहरको विकास, र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न, सांर्ोिन र र्नर्मन, 
 सरुजक्षत बसोिास र िग्गा एकीकरण सम्बन्त्िी नीर्त तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न,  
 बस्ती स्थानान्त्तरण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड र र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 
 प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसर्ाइ तथ स्िच्छता सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून तथा मापदडड तिुयमा र 

कार्ायन्त्िर्न, सेिाको शलु्क र्निायरण, र्ोिना, आर्ोिना कार्ायन्त्िर्न तथा सिालन, सांभार र र्नर्मन, 
 खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेिा विस्तारमा र्निी के्षरको सहभार्गता प्रिियन सम्बन्त्िी नीर्त मापदडड तिुयमा, 

कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन, 
 सियसािारणलाई स्िच्छ खानेपानीको उपलब्िता र खानेपानी, सरसर्ाइ तथा स्िच्छतामा वपछर्डएका 

िगयको पहुँर् सरु्नजितता, 
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 लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गररब, िेष्ठ नागररक लजक्षत आिास सम्बन्त्िी नीर्त, मापदडड तथा र्ोिना तिुयमा 
र कार्ायन्त्िर्न, 

 सांघीर् कानून बमोजिम ्र्ार्सनो तथा जर्ठ्ठा दताय, अनमुर्त र र्नर्मन सम्बन्त्िी, 
 प्रादेजशक पर्यटन विकासको नीर्त, कानून, मापदडड र र्ोिना र्नमायण, पिुायिार विकास, प्रिियन र र्नर्मन, 
 पर्यटक प्रहरी व्र्िस्थापन, 
 पर्यटकीर् होटल, ररसोटय, लि, ट्राभल तथा टे्रवकङ्ग एिेन्त्सी, गाईड, र् र्ाजफ्टङ्ग आददको दताय, अनमुर्त, 

निीकरण र र्नर्मन। 
 

11.3 आ.ि.२०७७/०७८ को नीर्त कार्यक्रम र ििेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त 
वििरणः 

नीर्त तथा 
का.को 
बुदँा नां. 

ब.ि.को 
बुदँा नां. 

 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

101 
२०१, 
२१४ 

 

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मापदडड तर्ार  
गने। आिास व्र्िस्था तथा बस्ती विकास 
कार्यक्रम ब.उ.जश.न.३३७०४०१२ 

(क) प्रदेशका ६ स्थानलाई शीर्यविन्त्द ु घोर्णा गरी 
विकास गने नीर्त बमोजिम तराईका बटुिल-
भैरहिा, नेपालगञ्ज-कोहलपरु र घोराही-
तलु्सीपरुमा व्र्िजस्थत घना शहरीकरण तथा 
पूिायिार विकासका लार्ग एकीकृत गरुूर्ोिना 
सम्पन्न गररनेछ, पहाडका नदी सभ्र्ता तथा 
िार्मयक, ऐर्तहार्सक सम्पदालाई मनन गदै 
पर्यटनमैरी पहाडी शहर विकास। विकर्सत 
सडक सांिालले उिागर गरेका अघायखाँर्ीको 
दगुायर्ाँट, गलु्मीको बलु्म लगार्तका तीन 
सम्भावित स्थलहरूमा पहाडी साना शहरको 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न। प्रदेशका सबै जिल्लाका 
४७ िटा स्थानमा सिार्लत आिास व्र्िस्था 
तथा बस्ती विकास कार्यक्रम अन्त्तगयत 
एकीकृत पूिायिार कार्यक्रम। 

४ िटा आर्ोिनाहरुको कार्य 
सम्पन्न। 15 िटा आर्ोिनाहरुको 
प्रथम र्रणको कार्य सम्पन्न 29 
िटा आर्ोिनाहरुको प्रथम र्रणको 
कार्य सम्पन्न हनु े अिस्थामा 
रहेको।नर्ा कामको 44 िटाको 
बोलपर आव्हान भै कार्ायन्त्िर्नमा 
रहेको। 

100 202  बहतुले आिास र्नमायणलाई प्रोत्साहन गने। 

 रावष्ट्रर् भिन सांवहताको प्रभािकारी कार्ायन्त्िर्न 
24 िटा आर्ोिनाहरुको र्नमायण 
कार्य भइरहेको र १ आर्ोिनाको 
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नीर्त तथा 
का.को 
बुदँा नां. 

ब.ि.को 
बुदँा नां. 

 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

(सरकारी भिन र्नमायण तथा सभाहल र्नमायण 
कार्यक्रम) 

िग्गा प्राप्त हनु नसकेको। 

102, 
111, 

113 

200  स्थानीर् तहको समन्त्िर् तथा सहकार्यमा 
आगामी आर्थयक बर्यमा ६ िटा पहाडी 
जिल्लामा साना शहरको विकासका लार्ग 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न। भिन र्नमायण गदाय 
रावष्ट्रर् भिन सांवहता र मापदडडको प्रभािकारी 
कार्ायन्त्िर्न तथा र्नर्मन। 

 तराईका बटुिल-भैरहिा, नपेालगञ्ज-कोहलपरु 
तथा घोराही-तलु्सीपरु र पहाडका स्िगयिारी 
(र्भङग्री), रुरुके्षर (ररडी) र रामपरुलाई 
प्रदेशका ६ शीर्यविन्त्द ु (नोडल प्िाइन्त्ट) 
घोर्णा गने र विकास र सांिालका 
आर्ामहरुलाई त्र्स ढाँर्ामा केजन्त्रत गने। 

 महानगर पूिायिार विकास कार्यक्रम 
सांर्ालन। र्स कार्यक्रम अन्त्तरगत र्स िर्य 
विस्ततृ पररर्ोिना प्रर्तिेदन तर्ार गरी 
कार्ायन्त्िर्नमा गने।  

शहरी पूिायिार विकास कार्यक्रम ब.उ.जश.न 
३३७०४०१४ 

 प्रदेशर्भरका सबै जिल्ला सदरमकुाम तथा 
घना आिादी भएका ३३ िटा शहरी क्षेरका 
सडकमा पैदल र्ारीहरूले प्रर्ोग गने सडक 
रु्टपाथ र्नमायण। 

 २ िटा र्क्रपथ, 3 िटा महानगर 
उन्त्मखु शहरी पूिायिार कार्य, 19 
िटा पाकय  र 24  िटा 
रु्टपाथको ४५ प्रर्तशत र्नमायण 
कार्य भएको। 9 सडक तथा 
रु्टपाथको सम्झौता भै 
कार्ायन्त्िर्नमा रहेको। 

100 १९९ 

नीर्तगत र कानूनी व्र्िस्था गरी सघन सहरी 
के्षरमा बहतुले आिासको र्नमायणलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। मौर्लक एिम ्प्रार्ीन िास्तकुला प्रिियन 
गदै स्थानीर् र्नमायण सामग्री प्रर्ोग हनुे गरी 
सरुजक्षत घर र्नमायण गनय सहिीकरण गने। िनता 
आिास कार्यक्रम ब.उ.जश.न ३३७००१२० 

(क) प्रदेशका १२ िटै जिल्लामा नेपाल 
सरकारबाट सशतय अनदुानमा हस्तान्त्तररत 

परुाना १९५० आिास सम्पन्न 
४७५ आिास कार्ायन्त्र्नमा रहेका र 
७७२ आिासको नर्ाँ सम्झौता 
भएको। 
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नीर्त तथा 
का.को 
बुदँा नां. 

ब.ि.को 
बुदँा नां. 

 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

िनता आिास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थयक 
िर्यमा समेत र्नरन्त्तरता।र्ाल ु आर्थयक िर्यमा 
क्रमागत रहेका २६४० िटा आिासलाई 
आगामी आर्थयक िर्यमा र्नमायण सम्पन्न गरी 
थप ७८७ िटा आिास र्नमायण  

98 

१९४, 
१९५, 

१९६, 

१९७, 

१९८, 

१९९ 

देशभरका सबै स्थानीर् तहहमा र्नमायणार्िन 
अिस्थामा रहेका खानेपानी, सरसर्ाई तथा 
स्िछता र्ोिना तर्ार गने। “एक घर, एक िारा” 
को सांकल्प प्रस्ताि पाररत गररसकेको सन्त्दभयमा 
क्रमागत आर्ोिना सम्पन्न गरी नर्ाँ आर्ोिनाको 
र्नमायण र सम्पन्न आर्ोिनाको ममयत सांभार। 

खानेपानी र सरसर्ाई 

 

 घर िरुी त्र्ाि सांकलन भइ 
रहेको। 

 9८ िटा खानेपानी तथा 
सरसर्ाई आर्ोिनाहरु सम्पन्न।  

 11९ िटा खानेपानी 
आर्ोिनाहरुमा ममयत  कार्य 
भएको। 

   

 १३५२ िटा खा.पा.आ. मध्रे् 
१०४९ िटा खा.पा.आ कार्ायन्त्िर्न 
अिस्थामा रहेको। 

 कवपलबस्त ु जिल्लाकोपानी पररक्षण 
प्रर्ोगशालाको टेन्त्डर भई कार्य 
अजन्त्तम र्रणमा रहेको। 

 WAS "िास" र्ोिना अनसुार 
आर्ोिना छनौटको र्रण रहेको। 

 ५२७ िटा उच्र् प्रविर्िर्कु्त 
केजन्त्रर् खानेपानी कार्यक्रम 
आर्ोिनाहरु मध्रे् ४३७ िटा 
कार्ायन्त्िर्न अिस्थामा  रहेको। 

 लागत अनमुानको तलुनामा 
विर्नर्ोजित बिेट अत्र्न्त्तै न्त्रू्न 
रहेकोले उक्त आर्ोिनाहरु सांघमा 
वर्ताय गने क्रममा रहेको। 
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नीर्त तथा 
का.को 
बुदँा नां. 

ब.ि.को 
बुदँा नां. 

 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

99  

देशलाई पूणय सरसर्ाई उन्त्मखु देश घोर्णा गने 
कार्यलाई स्थानीर् तहसँगको समन्त्िर्मा अजघ 
बढाइने। पूिय-पजिम लोकमागयमा शरुु गररएको ६ 
िटा पनुतायिगी केन्त्र र्नमायण गने। िातािरण 
अनकूुर्लत विर्िको उपर्ोग गरी साियजिनक 
शौर्ालर् तथा सहरी ढल व्र्िस्थापन गने।  

४ िटा आिरु्नक शौर्ालर् र्नमायण 
कार्यको  लार्ग टेन्त्डर भै 
कार्ायन्त्िर्न अिस्थामा रहेको।  

 

 

1१.4 आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र समीक्षाः 

(रु. हिारमा) 
11.4.1 खानपेानी तथा सरसर्ाइ तर्य को कार्यक्रमगत प्रगर्त वििरण: (समानीकरण) 

क्र.सां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट% 

१ 

सघन खानपेानी विकास 
कार्यक्रम  

      क क्रमागत खानेपानी आर्ोिना ६६३ २६९४००४ १६ २ २५९४१६२ ९६ 

ख 

माग भै आएका 
ख.पा.आहरुको सम्भाव्र्ता 
आध्र्र्न गरर सम्भाव्र् 
आर्ोिनाहरुको 
मन्त्रालर्बाट स्िीकृर्त र्लइ 
डी.पी.आर तर्ार गने २६५ ४६४०० १५३ ५८ ४५२२५ ९७ 

ग 

नर्ाँ माग भएका 
ख.पा.आहरुको डी.पी.आर 
पश्रात कार्ायन्त्िर्न गने  ६१ ५०३३० ० ० ४६९९० ९३ 

घ 

स्थान विशेर् खानेपानी 
आर्ोिनाहरुको 
मन्त्रालर्बाट स्िीकृर्त र्लइ 
कार्ायन्त्िर्न गने  ६ ५५०० १ १७ ४७०० ८५ 
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क्र.सां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट% 

२ 

सरसर्ाई तथा ढल 
व्र्िस्थापन कार्यक्रम ५ ६४२२२ ० ० ५९१७५ ९२ 

३ 

खानपेानी आर्ोिना गणुस्तर 
अर्भिवृि तथा श्रोत सांरक्षण 
कार्यक्रम ७ २१९०० १ १४ १९९५० ९१ 

४ 

खानपेानी आर्ोिना ममयत 
सिुार तथा विस्तार कार्यक्रम  १३२ ५८४०० ११९ ९० ५१०८९ ८७ 

 िम्मा ११३९ २९४०७५६ २९० २५ २८२१२९१ ९६ 
(स्रोतः ग्रमीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्) 

 

 

11.4.२ खानपेानी तथा सरसर्ाइ तर्य को कार्यक्रमगत प्रगर्त वििरण: (सशतय) 

क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण % बिेट बिेट % 

 सशतय अनदुान ६८९ २६०७५०० ८२ १२ २१७१५८० ८३ 

(स्रोतः ग्रमीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्) 

 

1१.4.३ आिास, भिन तथा शहरी विकास तर्य को कार्यक्रमगत भौर्तक र वित्तीर् प्रगर्त वििरण:  

(समानीकरण तथा सशतय) 

क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण  बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट% 

क)  समानीकरण  

      

१ 

आिास व्र्िस्था तथा बस्ती 
विकास कार्यक्रम ४७ ३९५५०० १९ ४० ३०६३०१ ७७ 

२  

भिन तथा सभाहल र्नमायण 
कार्यक्रम  २५ ३७३००० ७ २८ २३४०६६ ६३ 

३ शहरी पूिायिार विकास कार्यक्रम  ५६ ६५१५०० १६ २९ २१७४८८ ३३ 

४ आिास भिन, ममयत सिुार तथा १६७ १००००० १५८ ९५ ८३५५० ८४ 
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विस्तार कार्यक्रम  

समानीकरण िम्मा  २९५ १५२०००० २०० ६८ ८४१४०५ ५५ 

ख सशतय             

१ आिास व्र्िस्था कार्यक्रम  २४६७ ४९२३०० १९५० ७९ ४७४७६१ ९६ 

२ र्ड.वप.आर. ६१ ५०००० १४ २३ १५००० ३० 

३ ज्रे्ष्ठ नागररक आिास र्नमायण १ १०००० १ १०० ९९५२.१४ १०० 

सशतय िम्मा २५२८ ५५२३०० १९६४ ७८ ४९९७१३.१४ ९० 

कूल िम्मा (क)+(ख) २८२३ २०७२३०० २१६४ ७७ १३४१११८  ६५ 

(स्रोतः ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्) 

 

11.4.४ अन्त्र् मन्त्रालर्बाट कार्ायन्त्िर्नका लार्ग अजख्तर्ारी प्राप् त आर्ोिनाहरुको प्रगर्त वििरण: 

क्र. 
सां. 

कार्यक्रम आर्ोिनाको नाम 
अजख्तर्ारी 
प्रदान गने 
मन्त्रालर् 

िावर्यक 
विर्नर्ोजित 

बिेट 
िावर्यक खर्य 

िावर्यक प्रगर्त 
कैवर्र्त भौर्तक 

(%) 
वित्तीर् 
(%) 

१ 

िाजणज्र् तथा 
आपरु्तय 

व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

खाद्यिस्त ुगणुस्तर 
मापन प्रर्ोगशाला 
र्नमायण ३१११२ 

उद्योग, 
पर्यटन, 
िन तथा 
िातािरण 
मन्त्रालर् 

20000.00 6548.68 40 32.7 
 

२ 

प्रादेजशक 
अस्पताल 
सदुृवढकरण 
कार्यक्रम 

लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पतालमा न्त्र्रुो तथा 
अथो भिन र्नमायण 

कार्य प्रारम्भ 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

20000 1718.62 35 8.59 
 

३ 

एवककृत 
स्िास््र् तथा 
सरसर्ाई 

कार्यक्रमहरु 

2 िटा आर्िेुद 
स्िास््र् केन्त्रको भिन 

र्नमायण 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

5000 2200.00 35 44 
 

४ 

एवककृत 
स्िास््र् तथा 
सरसर्ाई 

कार्यक्रमहरु 

लजुम्बनी आर्िेुद 
जर्वकत्सालर्को 

र्ोगभ्र्ास केन्त्र र्नमायण 
र्नरन्त्तरता 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

10000 0.00 0 0 
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क्र. 
सां. 

कार्यक्रम आर्ोिनाको नाम 
अजख्तर्ारी 
प्रदान गने 
मन्त्रालर् 

िावर्यक 
विर्नर्ोजित 

बिेट 
िावर्यक खर्य 

िावर्यक प्रगर्त 
कैवर्र्त भौर्तक 

(%) 
वित्तीर् 
(%) 

५ 
बाल अर्िकार 
तथा समाजिक 
न्त्र्ार् कार्यक्रम 

प्रदेशस्तरीर् सवुििा 
सम्पन्न ज्रे्ष्ठ 

नागररकको लार्ग 
पखायल सवहत भिन 
तथा अन्त्र् पूिायिार 
र्नमायण सैनामैना 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

10000 1693.85 35 16.94 
 

६ 
बाल अर्िकार 
तथा समाजिक 
न्त्र्ार् कार्यक्रम 

अपाङ्ग नागररकको 
लार्ग पखायल सवहत 
भिन तथा अन्त्र् 
पूिायिार र्नमायण 

सैनामैना 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

5000 0.00 0 0 
बाल अर्िकार 
तथा समाजिक 
न्त्र्ार् कार्यक्रम 

७ 

शैजक्षक विकास 
तथा प्राविर्िक 

जशक्षा 
कार्यक्रम 

काजन्त्त मा.वि.बटुिलको 
विज्ञान जशक्षा विकासका 
लार्ग भौर्तक पूियिार 

विकास 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

25000 0.00 0 0 
शैजक्षक विकास 
तथा प्राविर्िक 
जशक्षा कार्यक्रम 

८ 

एवककृत 
स्िास््र् तथा 
सरसर्ाई 
कार्यक्रम 

स्िास््र् केन्त्रको भिन 
र्नमायण (प्रादेजशक 

आर्िेुद जर्वकत्सालर् 
र्बिौरी) 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

५००० ५६८.५० 20 ११.३७ 

एवककृत 
स्िास््र् तथा 
सरसर्ाई 
कार्यक्रम 

९  ट्रमा सेन्त्टर र्नमायण 
सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

२०००० ५०.२६ 10 ०.२५  

१०  
प्रादेजशक आर्िेुद 

अस्पतालको पांर्कमय 
हल र्नमायण र्नरन्त्तरता 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

८००० २९१.७९ 25 ३.६५  

११  

राप्ती प्रादेजशक 
अस्पताल तलु्सीपरुमा 
र्ोग अभ्र्ास केन्त्र 

र्नमायण 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

10000 ५७९.११ 20 ५.७९  

१२ एकीकृत बस्ती 
विकास 

िनता अिास-जर्र्डमार  
(७१-६१) 

कृवर् 
मन्त्रालर् २५००० ८१५०.२४ ५५ ३२.६० १२+१५+३४ 
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क्र. 
सां. 

कार्यक्रम आर्ोिनाको नाम 
अजख्तर्ारी 
प्रदान गने 
मन्त्रालर् 

िावर्यक 
विर्नर्ोजित 

बिेट 
िावर्यक खर्य 

िावर्यक प्रगर्त 
कैवर्र्त भौर्तक 

(%) 
वित्तीर् 
(%) 

जर्ड़ीमार 

१३ 
शैजक्षक विकास 
तथा प्राविर्िक 

जशक्षा 

प्रदेजशक वि. प्रर्तष्ठा 
भिन 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

३०००० १२७७४.०६ ५० ४२.५८  

१४ 
एवककृत 

स्िास््र् तथा 
सरसर्ाई 

पाल्पा जिल्लाको हुँगी 
पन्त्टारमा र्ोग अभ्र्ास 
केन्त्रको भिन र्नमायण 

सामाजिक 
विकास 
मन्त्रालर् 

10000 45 0 0.45 

आ.ि. 
2077/078 

को लार्ग 
आिश्र्क बिेट 
विर्नर्ोजित 
नभएकोले 
बोलपर रद्द 
गररएको 

 (स्रोतः ग्रमीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्) 

 
11.5 आ.ि. 2077/78 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 

(क) उपलब्िी/महत्िपूणय कार्यको वििरणः 
आ.ि. 207७/07८ ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्को मूख्र् मूख्र् उपलब्िीहरु सांके्षपमा देहार् 
अनसुार छन।् 

क्र.स. 
आर्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम मूख्र् मूख्र् उपलब्िी ईकाइ बावर्यक प्रगर्त 

१ खानपेानी तथा सरसर्ाई 

विस्ततृ सिे, र्डिाइन, ल.ई. तर्ारी िटा २६७ 

पाइप उपलव्िी वक.मी. ४०९५ 

इन्त्टेक र्नमायण िटा ३८१ 

र्डप बोररङ्ग र्नमायण िटा ९६ 

र्लफ्ट खा. पा. को सम्पिेल र्नमायण िटा ५० 

पाइप लाइन िडान (ट्रान्त्सर्मसन) वक.मी. ६८७ 

पाइप लाइन िडान (र्डवष्ट्रव्रू्सन) वक.मी. १९८० 

रे्रोर्समेन्त्ट टवि र्नमायण िटा २९२ 

आर.र्स.सी. पानी टिी िटा ५६८ 
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क्र.स. 
आर्ोिना तथा 
कार्यक्रमको नाम मूख्र् मूख्र् उपलब्िी ईकाइ बावर्यक प्रगर्त 

िारा र्नमायण (साियिर्नक) िटा १५ 

िारा र्नमायण (र्नजि) िटा ३९७८५ 

आर्ोिना सम्पन्न िटा ९८ 

लाभाजन्त्ित घरिरुी िटा ३९७८५ 

लाभाजन्त्ित िनसांख्र्ा िना २२५०८२ 

र्सजियत रोिगारी सांख्र्ा श्रम ददन ३९६०८२ 

२ आिास, भिन तथा शहरी 
विकास 

क. िस्ती विकास कार्यक्रम  

ढल र्नमायण वक.मी. 29 

ग्रािेल सडक र्नमायण वक.मी. 23 

वपर् सडक र्नमायण वक.मी. 1४ 

वप.र्स.र्स. सडक र्नमायण मी. 2456 

रू्टपाथ  मी.  15044 

ररटेर्नङ िाल र्नमायण मी. 1034 

पाकय  िटा 10 

प्रदेश प्रिेश गेट(िददयर्ा)  िटा 1 

सरकारी कार्ायलर्/भिन ममयत िटा 159 

अध्र्र्न िटा 99 

ख. िनता आिास कार्यक्रम  

जप्लन्त्थ लेभल सम्म सम्पन्न िटा 176 

िाल सम्म सम्पन्न िटा 221 

छाना सम्म सम्पन्न िटा 222 

शौर्ालर् सवहत कार्य सम्पन्त् न  िटा 20२3 

शौर्ालर् र्नमायण बाँकी  िटा 283 

ज्रे्ष्ठ नागररक आिास र्नमायण िटा 1 

  
र्सजियत रोिगारी सांख्र्ा 

श्रम 
ददन 

२२१७० 
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(ख) मन्त्रालर्/र्नकार्ले सांर्ालन गरेका कार्यक्रमले प्रदेश अथयतन्त्रमा परु् र्ाएको र्ोगदान 

र्स मन्त्रालर्/र्नकार्ले सिालन गरेका कार्यक्रमले प्रदेश अथयतन्त्रमा र्सियना गरेको रोिगारी श्रमददन देहार् 
अनसुार रहेको छ। 

क्र.सां. क्षेर रोिगारी श्रमददन 

१ खानेपानी तथा सरसर्ाई ३९७८५ 

२ शहरी विकास तथा भिन                २२१७० 
िम्मा ६१९५५ 

(स्रोतः ग्रमीण तथा शहरी विकास मन्त्रालर्) 

 

11.6 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा/कदिनाई 

 प्राविर्िक िनशजक्त अभाि, 
 कार्ायलर् भिनको अभाि, 
 कार्ायलर्मा भौर्तक पूिायिारको अभाि, 
 आर्ोिनाहरुमा न्त्रू्न बिेट विर्नर्ोिन, 

 खानेपानी आर्ोिनाहरुमा 20 प्रर्तशत िनश्रमदान िटुाउन कदिनाइ, स्थानीर् तहबाट बिेट ल्र्ाई 
भकु्तानी गने गरेको,  

 विशेर्/प्रदेश सशतय अनदुान अन्त्तगयतका खा.पा.आ. हरुमा समन्त्िर् तथा कार्ायन्त्िर्नमा समस्र्ा 
 आर्ोिनाको सांरर्ना र्नमायणका लार्ग सहिरुपमा िग्गा उपलब्ि हनु नसकेको,  

 िनके्षर र रावष्टर् र्नकुञ्जर्भरका बजस्तहरुमा आर्ोिना र्नमायण गनय कानूनी समस्र्ा रहेको,  

 र्नमायण सामग्रीहरु तथा श्रर्मकको अभाि, 
 कोरोना (COVID-19) को कारण समर्को अभाि, 
 भिन र्नमायण कार्यहरु बहबुर्ीर् बनाउन ुपने। 

 

11.7 मार्थ उल्लेजखत समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमः 
 िनशजक्त व्र्िस्थापन (outsourcing) मा सहिीकरण, 

 थप बिेटको सरु्नजितता समर्मै हनु ुपने, 

 बाकेँ र बददयर्ामा िन र रावष्ट्रर् र्नकु ि भएकोले उक्त र्नकार्सँग सोझै समन्त्िर् गने व्र्स्था 
र्मलाउन ुपने, 

 प्रदेश सरकारका महत्िपूणय कार्यक्रमहरु (बस्ती विकास, शहरी विकास, ढल व्र्िस्थापन, आदद) – 
Master Plan र सांभागगत MYC,  

 िेरै लागतका आर्ोिनाको बिेवटङ। 
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11.8 कार्ायन्त्िर्नमा ल्र्ाएका राम्रा अििारणाहरुः  
 नर्ाँ आर्ोिनाहरुमा उपभोक्ता सर्मर्तलाई र्नमायण पूिय तार्लम सन्त्र्ालन गरी मार र्नमायण कार्य 

अगार्ड बढाएको,  
 सम्पन्न तथा पानी सन्त्र्ालन भएको आर्ोिनाहरुमा खानेपानी सरुक्षा र्ोिना लागू गरी सन्त्र्ालन 

गरेको, 
 सम्पन्न आर्ोिनाहरुमा स्िच्छता प्रत्र्ाभरु्त गनय उ.स.हरुलाई अर्निार्य जव्लजर्ङ्ग पाउडरको व्र्िस्थापन 

तथा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सझुाि ददएको, 
 उ.स.हरुलाई समर् समर्मा पानी परीक्षणको व्र्िस्था र्मलाउन सझुाि ददने गरेको,  

 र्नमायण कार्यहरू सरुू गनुय अजघ र्डर्भिन कार्ायलर्हरु र स्थानीर् तहहरू विर् छलर्ल तथा 
अन्त्तरवक्रर्ा गने गररएको, 

 सशुासन र पारदजशयताको लार्ग उपभोक्ता सर्मर्तको िावर्यक सािारण सभामा वििरण (खर्य) को 
साियिनीकरण गनय सझुाइएको। 

 

11.9 र्नष्कर्यः 
प्रदेशभर खानेपानी तथा सरसर्ाई, आिास, भिन तथा शहरी विकास र पर्यटन पूिायिार विकासिस्ता भौर्तक 
पूिायिारहरुको विकास गनुय र्स मन्त्रालर्को मूलभतू उद्देश्र् रहेको छ। गररबी र्निारण र ददगो शाजन्त्त स्थापनाका 
लार्ग आिश्र्क भौर्तक पूिायिार विकासको माध्र्मबाट आर्थयक तथा सामाजिक समवृि हार्सल गरी प्रदेशको 
“समिृ प्रदेशः खसुी िनता” को लक्ष्र्मा टेिा परु् र्ाउनेतर्य  र्स मन्त्रालर् उन्त्मखु रहेको छ ।  
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पररच्छेद-१2 
स्िास््र् तथा िनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर् 

12.1 पषृ्ठभरू्म 
सांघीर्ता कार्ायन्त्िर्नसँगै २०७४ सालमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारको सांगिन सांरर्ना बमोजिम स्िास््र्, 

जशक्षा, समािकल्र्ाण, मवहला बालबार्लका तथा िेष्ठ नागररक, श्रम तथा रोिगार, भार्ा, कला, सांस्कृर्त, र्िुा तथा 
खेलकूद र सरसर्ाई िस्ता के्षरहरुमा काम गनयको लार्ग सामाजिक विकास मन्त्रालर्को गिन भएकोमा २०७८ 
साल बैशाख ६ गते सांशोर्ित कार्य विभािन र्नर्मािली अनसुार सामाजिक विकास मन्त्रालर्  जशक्षा तथा 
सामाजिक विकास मन्त्रालर् र स्िास््र् तथा िनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर् गरी २ िटा मन्त्रालर्मा विभािन भएको हुँदा 
र्ो प्रर्तिेदन सामाजिक विकास मन्त्रालर्को बिेट उप जशर्यक अन्त्तगयत स्िास््र् तर्य का कार्यक्रमहरु र 
मन्त्रालर्को अजन्त्तम ३ मवहनाको सिालन खर्य समेतको आिारमा तर्ार पाररएको छ।र्बजत्तर् बावर्यक विर्नर्ोजित 
बिेट, प्रगर्त वििरण र रािश्व सांकलन दबैु मन्त्रालर्को सांर्कु्त रुपमा पेश गररएको छ। 

 
12.2 दीघयकालीन सोर् 
स्िस्थ, जशजक्षत¸ससुांस्कृत¸सरुजक्षत¸ अनशुार्सत¸कमयशील र्िुा समिृ खसुी प्रदेश । 

 
12.3 उद्दशे्र्  

 विशेर्ज्ञ सेिा सवहतको स्िास््र् सेिामा सबैको पहुँर् परु् र्ाउन।ु 

 
12.4 रणनीर्तहरु 

 आिारभतू तथा विशरे्ज्ञ स्िास््र् सेिाको सदुृढीकरण तथा र्बस्तार गने ।प्रत्रे्क अस्पताललाई कजम्तमा 
५० शैय्र्ाको अस्पतालमा स्तरोन्नर्त गरी सेिाहरुको विस्तार गने । 

 पोर्ण तथा रोगहरुको रोकथाममा सरे्तना िृवि गरी िनस्िास््र्मा सिुार ल्र्ाउने। 

 परम्परागत तथा बैकजल्पक जर्वकत्सा पिर्तको र्बस्तार गरी स्िास््र् सेिामा सिुार गने। 

 िेष्ठ नागरीक असहार् अपाङ्गहरुलाई  घरघरमै स्िास््र् सेिा परु्ायउन े। 

 

12.5 कार्यक्षरे 
स्िास््र्, तथा सरसर्ाई लगार्तका के्षरहरु समेट्न े र्स मन्त्रालर्का र्नम्न र्लजखत कार्यके्षरहरु रहेका र्स 
मन्त्रालर्को कार्य विभािन र्स प्रकार रहेको छः 
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 स्िास््र्सेिा तथा पोर्ण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, कानून, मापदडड तथा र्ोिना तिुयमा, कार्ायन्त्िर्न र 
र्नर्मन। 

 प्रदेशस्तरमाआिश्र्क पने प्रियिनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक तथा पनुयस्थापनात्मकस्िास््र् सेिाको 
व्र्िस्थापन । 

 स्िास््र् सेिा सम्िन्त्िी प्रदेशस्तरीर् प्राजज्ञक,व्र्िसावर्क र पेसागत सांघ सांस्थाको दताय, सिालन अनमुर्त र 
र्नर्मन। 

 प्रदेशस्तरीर् स्िास््र् सेिाको गणुस्तर र्निायरण, अनगुमन र र्नर्मन । 

 रावष्ट्रर् मापदडड बमोजिम और्िीिन्त्र् तथा स्िास््र् प्रविर्ि सम्िन्त्िी सामग्रीको उत्पादन तथासांर्र्, 

अर्िकतम खरुा मूल्र् र्निायरण, अजन्त्तम र्बसियन, गणुस्तर तथा मापदडड र्निायरण र त्र्स्ता सामग्री उत्पादन 
गने उद्योगको दताय, सिालन, अनमुर्त रर्नर्मन। 

 रावष्ट्रर्मापदडड अनरुुप अस्पताल, नर्सयङ्ग होम, र्नदान केन्त्र, उपर्ार केन्त्र र अन्त्र्स्िास््र् सांस्था तथा 
प्रर्ोगशालाको दताय, सिालन, अनमुर्त र र्नर्मन । 

 रावष्ट्रर् मापदडड बमोजिम स्िास््र् बीमा लगार्तका सामाजिक स्िास््र् सरुक्षा कार्यक्रमको व्र्िस्थापन तथा 
र्नर्मन। 

 प्रदेशस्तरीर् स्िास््र् क्षेरको मानिस्रोत विकास र व्र्िस्थापन । 

 और्िी र्नगरानी (Pharmacovigilance), और्र्िको उजर्त प्रर्ोग र सकु्ष्म िीिर्नरोिक प्रर्तरोि 
(Antimicrobial Resistance) न्त्रू्नीकरण । 

 खोपर पररिार र्नर्ोिन । 

 सांिेदनशीलऔर्िी तथा अन्त्र् स्िास््र् सामग्री खररद तथा आपूर्तय व्र्िस्थापन । 

 प्रदेशस्तरमा स्िास््र् सेिा सम्बन्त्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िान तथा सूर्ना प्रणाली, स्िास््र् लेखा पिर्तको 
सांस्थागत व्र्िस्थापन,  सूर्ना प्रिाह। 

 प्रदेशस्तरीर् िनस्िास््र् र्नगरानी व्र्िस्थापन। 

 सूर्तय, मददरा र लागपुदाथयिन्त्र् िस्तकुो मापदडड,  र्नर्न्त्रण तथा र्नर्मन। 

 स्िास््र् क्षरेमा आपत्कालीन अिस्था,  विपद् र महामारी व्र्िस्थापन, आकजस्मक स्िास््र्  सेिा प्रिाह, 
आपतकालीन अिस्थाका लार्ग और्िी तथा और्िीिन्त्र् सामग्रीको प्रादेजशक बर्र स्टक व्र्िस्थापन। 

 सरूिा तथा नसने रोग र्नर्न्त्रण तथा रोकथाम । 

 रावष्ट्रर्मापदडड अनरुुप स्िास््र् सेिा सम्िन्त्िी भौर्तक पूिायिार विकास तथा व्र्िस्थापन । 

 स्िास््र्िन्त्र् र्ोहोर व्र्िस्थापन सम्िन्त्िी मापदडड र्निायरण, कार्ायन्त्िर्न र र्नर्मन । 

 आरू्िेददक, र्नुानी, आम्र्ी, होर्मर्ोप्र्ार्थक, प्राकृर्तक जर्वकत्सा लगार्तका अन्त्र् प्रर्र्लत परम्परागत स्िास््र् 
उपर्ार सेिा सम्िन्त्िी प्रदेशस्तरीर् मापदडड र्निायरण, कार्ायन्त्िर्न, अनगुमन र र्नर्मन । 
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 िनसांख्र्ा,बसाइँसराइ र पररिार र्नर्ोिन सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त,कानून तथा र्ोिना तिुयमा,कार्ायन्त्िर्न र 
र्नर्मन,अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िान, सूर्ना प्रणालीको स्थापना र सिालनक्षमता अर्भिृवि र रावष्ट्रर् 
सांस्थाहरुसँगको सम्पकय  र समन्त्िर्। 

 

12.6 काननुी तथा नीर्तगत व्र्िस्था 
र्स मन्त्रालर्ले आफ्नो कार्य सम्पादनमा अिलम्बन गने विजशष्ट नीर्त तथा कानूनहरु र्नम्नानसुार रहेका छन।् 

 प्रादेजशक स्िास््र् कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ि, २०७५ 

 ८४ िर्य पगेुका ज्रे्ष्ठ नागरीकलाई घरमै स्िास््र् सेिा परु् र्ाउने र्नदेजशका, २०७५ 

 प्रदेश स्िास््र् सांस्था स्थापना, स र्ालन, निीकरण तथा स्तरोन्नर्त ऐन, २०७५ 

 ८४ िर्य उमेर पगेुका ज्रे्ष्ठ नागररकहरुलाई घरमा स्िास््र् सेिा कार्यक्रम सम्बन्त्िी र्नदेजशका, 
२०७६ 

 स्िास््र् के्षरका सामदुावर्कसांस्थाहरुलाई पुिँीगत अनदुान वितरण र्नदेजशका, २०७६ 

 स्िास््र् सम्बन्त्िी कार्यक्रमसांर्ालन मागयदशयन २०७७/७८ 

 

12.7 आ.ब. २०७७/७८ मा र्स मन्त्रालर् अन्त्तगयत बनकेा मापदडड‚ र्नदेजशका‚ कार्यविर्िहरु 
 प्रदेश स्िास््र् तार्लम सिालन तथा व्र्िस्थापन कार्यविर्ि‚ २०७७ 

 स्िास््र् सम्बजन्त्ि कार्यक्रम सांर्ालन मागयदशयन‚ २०७७ 

 

12.8 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
स्िास््र् तथा िनसांख्र्ा मन्त्रालर्ः 
 कोर्भडः वप र्स आर पररक्षण प्रर्ोगशाला र्बस्तार(४ िटा ल्र्ाबबाट १२ िटा( ७ सरकारी ५ नीजि), 

हरेक पार्लकामा एजन्त्टिेन पररक्षण, सबै अस्पतालबाट कोर्भड उपर्ार। 

 सरुिा रोग अस्पतालको भिन र्नमायणको लार्ग िग्गा प्राप्ती भै टेडडर आह्वान भएको, 
 र्भम अस्पताल भैरहिाको प्रसरु्त भिनको सम्झौता भै मोर्बलाइिेशन कस्ट प्रदान गरी भिन र्नमायण 

कार्य प्रारम्भ, 

 रुकुम पूिय अस्पतालको भिनको सम्झौता भै मोर्बलाइिेशन कस्ट प्रदान गरी भिन र्नमायण कार्य 
प्रारम्भ, 

 पृ् िी र्न्त्र अस्पतालको भिनको सम्झौता भै मोर्बलाइिेशन कस्ट प्रदान गरी भिन र्नमायण कार्य 
प्रारम्भ, 

 ६ िटा अस्पतालको स्तरबजृध्द तथा िनशजक्त व्र्िस्थापन गरी प्रदेशका सबै अस्पताल ५० शैर्ा िा 
सो भन्त्दा मार्थको क्षमतामा सिालन। 

 
 

http://mosd.p5.gov.np/node/321
http://mosd.p5.gov.np/node/383
http://mosd.p5.gov.np/node/383
http://mosd.p5.gov.np/node/362
http://mosd.p5.gov.np/node/331
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आइ र्स र् ुतथा एर् र्ड र्,ु अज्सिन प्लान्त्ट, भेजन्त्टलेटर थप (सांजघर् सरकारको सहर्ोगमा) 

र्स.न. अस्पताल भेजन्त्टलेटर 

अज्सिनप्लान्त्ट, 

पाइपलाईन र 
ट्याांक 

एर्.र्ड.र्.ु आइ.र्स.र्.ु पेर्डर्ावट्रकआइ.र्स.र्.ु 

१ भेरी अस्पताल   १       

२ 
राप्ती स्िास््र् 
र्बज्ञान 

१० १ २५ 
    

३ 
लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पताल 

  
१ ५० 

  
१० 

४ र्भम अस्पताल   १     ५ 

५ 
अघायखाँर्ी 
अस्पताल 

  
१ 

      

६ 
पृ् िीर्न्त्र 
अस्पताल 

२ १ १० ५ 
  

७ 
कवपलिस्त ु
अस्पताल 

  
१ 

      

८ 
राप्ती प्रादेजशक 
अस्पताल 

८ १ २५ १५ 
  

९ बददयर्ा अस्पताल   १       

१० प्र्िुान अस्पताल   १ ५     

११ पाल्पा अस्पताल २ १ ५ ५   

१२ गलु्मी अस्पताल २ १   ५   

१३ रोल्पा अस्पताल २ १ ५ ५   

१४ रामपरु अस्पताल   ० ५     

१५ 
रुकुम पूिय 
अस्पताल 

  
१ ५ 

    

िम्मा २६ १४ १४३ ३५ १५ 

 

स्िास््र् र्नदेशनालर्तर्य ः 
 १३ िटै अस्पतालहरुमा  Minimum service standard (MSS) सेिा लाग ुगरी गणुस्तर सदुृवढकरण गररएको 
 ३ िटा (लजुम्बनी, राप्ती र बददयर्ा) अस्पतालहरुमा electronic health record (HER) र्सस्टम थप गरी प्रदेशका 

५ अस्पतालमा लाग।ु 
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 गत आ.ि.मा ४९% रहेको Timely Reporting rate र्स आ.ि.मा ८१% मा पगेुको । 

 एम्बलेुन्त्स ट्रर्ावकङ र्सस्टम ६० एम्बलेुन्त्स थप गरी िम्मा  १२० िटा एम्बलेुन्त्समा जि वप एस िडान 
र्बस्तार (७२ सरकारी र ४८ अन्त्र् ) 

o स्िास््र् तार्लम केन्त्रतर्य  
 बार्ोमेर्डकल िकय सप स्थापनाको लार्ग औिार उपकरण खररद भैसकेको र सिालन शरुु हनुे। 

 तार्लम केन्त्रको भिन र्नमायणको लार्ग िग्गा प्राप्ती गरी र्ड वप आर तर्ार। 

 ८४ िना नर्सयङ कमायर्ारीहरुलाई एस र्ब ए तार्लम प्रदान गरर सरुजक्षत प्रसरु्त सेिा र्बस्तार तथा 
सदुृवढकरण गररएको। 

 १२ िटै जिल्लाका जर्वकत्सकलाई मेर्डको र्लगल तार्लम प्रदान गरर पोष्टमाटयम सेिा विस्तार  गररएको। 

 बेर्सक लाईर् सपोटय र प्राइमरी ट्रमा केर्र को तार्लम सांर्ालनको लार्ग स्कील ल्र्ाब स्थापना। स्थान  

 प्रदेश स्िास््र् तार्लम सांर्ालन तथा व्र्िस्थापन कार्यविर्ि, २०७७जस्िकृत  

 १६० िना स्िास््र्कमीहरुलाई वक्रवटकल केर्र तार्लम प्रदान 

 ७८१ िना स्िास््र्कमीलाई विर्भन्न स्िास््र् तार्लम प्रदान। 

 

तार्लमको नाम सांख्र्ा तार्लमको नाम सांख्र्ा 
ASRH 15 BLT For Leprosy 36 

IUCD 12 Rural Medical Responder 27 

IMPLANT 52 OT Management 6 

COFP Councelling 72 Vasectomy For Medical Officer 4 

SBA 84 Minilap For Medical Officer 8 

ETB  122 Mid Level Practicum 10 

T B Microscopy  23 Physiotherapy 24 

Nursing leading Capacity 40 Rural USG 6 

CB IMNCI 98 Mental Health  15 

Snake Bite 82 Advance FCHV 20 

CAC 10 Medico legal 15 

 

प्रदेश स्िास््र् आपरु्तय व्र्िस्थापन केन्त्रतर्य ः 
 मेजशनरी औिार खररद तथा वितरणः२९ िटा इ र्स जि मेशीन, २१ िटा प्र्ासेन्त्ट मोर्नटर, १७५ 

िटा बेड, १७० िटा दह्वल रे्र्र, ४९ िटा र् ुएस जि मेजशन िसमध्रे्२१ िटा स्थानीर्  
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सांस्थाहरुबाट गभयितीहरुको लार्ग र्नःशूल्क र्भर्डर्ो ए्स रे सेिा सिालनको लार्ग २१  मेशीन 
वितरण 

 लजुम्बनी र राप्ती प्रादेशीक अस्पतालमा Anesthesia work station स्थापना। 

 स्थानीर् तहका स्िास््र् सांस्थाहरुमा १८ िटा थप ल्र्ाब सिालन।  

 

प्रदेश िनस्िास््र् प्रर्ोगशालातर्य ः 
 Laboratoty Quality management System (LQMS)  सम्बजन्त्ि तार्लम प्रदेश स्तरमा पवहलो पटक 

सिालन (२०िनालाइ, अबर्ि ३ ददन)  

 रुपन्त्देही र कवपलिस्त ुजिल्लामा क्षर्रोग माईक्रोजस्पक अिस्थाबारे अध्र्र्न गरीएको   

 सेभ द जर्ल्िेनको सहर्ोगमा बटुिलको तामनगरमा प्रदेश िनस्िास््र् प्रर्ोगशालाको भिन र्नमायण 
कार्य अजन्त्तम र्रणमा। 

 RNA Extractor machine िडान गरी प्रभािकारी कोर्भड परीक्षण  

 

अस्पतालहरुतर्य ः 
 ७ िटा अस्पतालमा थप गरी सबै अस्पतालहरुबाट सामाजिक सेिा एकाई सिालन  भै गत बर्यको 

तलुनामा ९९८ िना बवढलाई पणुय तथा आांर्सक र्नःशलु्क सेिा प्रदान।  

 ३ िटा अस्पतालमा थप गरी १२ िटा अस्पतालहरुबाट एकद्वार सांकट व्र्िस्थापन केन्त्र मार्य त 
लैंर्गक वहांसामा परेका ७९३ िनालाई र्नःशलु्क सेिा प्रदान।  

 र्बगत बर्य भन्त्दा ६६ हिार बवढलाई बवहरांग सेिा प्रदान गरेको। गत साल २ लाख २३ हिार 
िनाले सेिा र्लएका। 

 ४२ हिार िनाले अन्त्तरांग सेिा उपभोग गरेको। गत साल भन्त्दा १२ हिार बवढ  

 १ लाख ४२ हिार िनाले आकजस्मक सेिा उपभोग गरेको। गत साल भन्त्दा १२ हिारले कम  

 ३० हिार िनाले र्नःशूल्क सतु्केरी सेिा र्लएका िस मध्रे् ७५०० िनालाई ( २५%) 
शल्र्वक्रर्ाद्वारा सतु्केरी सेिा प्रदान गररएको। 

 िुला वकर्समको शल्र्वक्रर्ा सेिा र्लने सांख्र्ा र्बगतको भन्त्दा दोब्बरलाई प्रदान गररएको। गतबर्य 
५३५७ िना भएकोमा र्स बर्य १११३१ िना। 

 लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पतालको डाइग्नोजस्टक भिन, न्त्र्रुो तथा अथो भिन र्नमायण,  साथै ओ टी 
भिन मार्थ ४९ बेड ्र्ार्बन र्नमायण कार्य सम्पन्न। 

 सेिा र्बस्तारः लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पतालमा र्रुोलोिी सेिा, २० बेड आइ र्स र् ुसेिा, न्त्र्रुो सेिा;  
राप्ती प्रादेजशक अस्पतालमा एस एस र्,ु पेर्डर्ावट्रक आई र्स र्;ु र्भम अस्पतालमा वर्जिर्ोथेरापी, इ 
एन वट, अपथाल्मोलोिी र सामाजिक सेिा एकाई सेिा विस्तार,  
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 ८ िटा अस्पतालमा ( र्भम, प्र्िुान, कवपलिस्त,ु गलु्मी, अघायखाँर्ी, राप्ती, बददयर्ा, रोल्पा) नििात 
जशशकुो सघन उपर्ारको लार्ग २० बेड SNCU सेिा थप गररएको। 

 ट्रमा सेडटर र्नमायण प्रवक्रर्ा प्रगर्तमा रहेको। 

 

स्िास््र् कार्ायलर्हरुतर्य ः 
 १८७५७ िना ८४ बर्यका िेष्ठ नागररकहरुलाई घरमै स्िास््र् सेिा ददएको छ। गत बर्य १५८९८ 

िनालाई सेिा ददएको र्थर्ो। 

 ६ जिल्लामा १८ स्थानमा एकीकृत स्िास््र् शीविर सिालन गरी २५४४ िनालाई सेिा ददइ 
कुष्ठरोग, क्षर्रोगी तथा आङ खसेका मवहलाहरु पत्ता लगाई उपर्ार व्र्िस्थापन गररएको। 

 १००८ िना नर्ाँ नि प्रिेशी मवहला स्िास््र् स्िर्ांसेविकाहरुलाई आिारभतु तार्लम प्रदान गररएको 
( कुल ८९९४) 

 ३ जिल्ला (बाँके, बददयर्ा कवपलिस्त)ु पणुय खोप घोर्णा पिात ११ जिल्ला पणुयखोप घोर्णा रुकुम पूिय 
अजन्त्तम र्रणम रहेको।  

 कोर्भड १९ र्बरुध्दको खोप अर्भर्ान सिालन। 

 

आर्िेुद स्िास््र् सांस्थाहरुतर्य ः 
 २८ िटा स्थानमा नागररक आरोग्र् केन्त्र स्थापन र सिालन।  

 प्रादेजशक आर्िेुद जर्वकत्सालर् र्बिौरीबाट क्षारशरु शल्र्वक्रर्ा सेिा विस्तार।  

 अघायखाँर्ी र कवपलिस्त ुआर्िेुद स्िास््र् केन्त्रमा पांर्कमय सेिा विस्तार। 

 प्र्िुान र गलु्मी आर्िेुद स्िास््र् केन्त्र द्वारा सदरमकुाममा र्बस्ताररत सेिा सिालन। 

  ९ िटा थप गरी  सबै ११ आर्िेुद सांस्थाहरुमा प्रर्ोगशाला सेिा सिालन।   

 

12.9 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा तर्ार भएका ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्िको वििरण 
 प्रदेश स्िास््र् तार्लम सिालन तथा व्र्िस्थापन कार्यविर्ि‚ २०७७ 

 स्िास््र् सम्बजन्त्ि कार्यक्रम सांर्ालन मागयदशयन‚ २०७७ 

 

12.10 अब र्नमायण हनुपुने कानूनहरु 
 प्रदेश स्िास््र् ऐन 

 स्िास््र्कमी तथा स्िास््र् सांस्थाको सरुक्षा सम्बन्त्िी ऐन 

 स्िास््र् र्बमा ऐन 

 और्र्ि ऐन 
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 सांक्रामक रोग ऐन 

 प्रादेजशक स्िास््र् अनसुन्त्िान पररर्द् ऐन 

 प्रदेश खोप ऐन 

 सूर्तयिन्त्र् पदाथय (र्नर्मन तथा र्नर्न्त्रण) ऐन 

 

12.11 आर्थयक िर्य २०७७।७८ को बिेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत नीर्त एिम ्कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण  

नीर्त तथा कार्यक्रम बिेट िक्तव्र् नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको 

विद्यमान अिस्था 
प्रदेश मातहतका सरकारर 
अस्पतालहरुलाई ५० शैर्ामा 
स्तरोन्नती 

कोर्भड-१९ले पिुायिारको 
विकास र विस्तारप्रर्त हामी 
सबैलाई गजम्भर बनाएको छ। 
गणुस्तररर् रसियसलुभ स्िास््र् 
सेिामा आम नागररकको पहुँर् 
अर्भबजृध्द गनय जिल्लाजस्थत ६ 
िटा अस्पतालहरुलाई ५० 
सैर्ामा स्तरोन्नती गरी सेिा 
विस्तार गररनेछ। 

प्रदेश मातहतका सरकारी 
अस्पतालहरुलाई ५० शैर्ामा 
स्तरोन्नती 

६िटा 
अस्पतालहरुको ५० 
सैर्ामा स्तरोन्नर्त 
भएको। 

स्िास््र् िनताको अर्िकारको 
नीर्त अनरुुप स्िास््र् 
क्षेरकोविकासमा िोड ददइनेछ 

स्थानीर् तहसांगको लागत 
सहभार्गतामा स्िास््र् र्ौकी 
तथा प्राथर्मक स्िास््र् 
केन्त्रहरुलाई आिारभतु स्िास््र् 
सेिा ददनस्ने गरी पिुायिार 
र्नमायण गररनेछ। 

प्राथर्मक स्िास््र् केन्त्र तथा 
स्िास््र् र्ौकीहरुको पूिायिार 
र्नमायण सहर्ोगकार्यक्रम 

सम्झौताभई पिुायिार 
र्नमायणको क्रममा। 

स्िास््र् िनताको अर्िकारको 
नीर्त अनरुुप स्िास््र्क्षेरको 
विकासमा िोड 
ददइनेछ।प्रदेशका स्िार्मत्िका 
अस्पतालहरुमा पूिायिारर्नमायण र 
स्िास््र् तथा अन्त्र् उपकरणको 
व्र्िस्था गरी आिरु्नकीकरण र 
स्तरोन्नती गररनेछ। 

प्रदेश मातहतका सरकारी 
अस्पतालको पूिायिार विकास 
गनय अस्पतालहरुको भिन 
र्नमायण गररनेछ 

पृ् िीर्न्त्रअस्पताल भिन 
र्नमायण िहिुवर्यर् 

सबैभिनहरुमा टेडडर 
सम्झौता भै 
र्नमायणको क्रममा 
रहेको 

भीम अस्पतालको, भैरहिा, 
रुपन्त्देहीको भिन र्नमायण-विशेर् 
अनदुान 

रुकुम पूिय अस्पतालको भिन 
र्नमायण 

मेर्डकल प्राविर्िकहरुको 
एकेडेर्मक भिन र्नमायणबददयर्ा 

बददयर्ा अस्पतालको भिन 
र्नमायण 

सरुिा रोग रोकथाम, र्नर्न्त्रण र कोर्भड-१९महामारीको सबैभन्त्दा सरुिारोग अस्पताल भिन टेडडरआह्वान 
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नीर्त तथा कार्यक्रम बिेट िक्तव्र् नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको 

विद्यमान अिस्था 
उपर्ार एिमस्िास््र् विपद 
व्र्िस्थापनको तर्ारी र प्रर्तकार्य 
गनय प्रर्ोगशाला पररक्षण 
सेिासवहतको कजम्तमा एक सर् 
सैर्ा सम्मको सरुिा रोग 
र्नर्न्त्रणतथा उपर्ार अस्पताल 
प्रदेशतहमा र्नमायणका लार्ग 
सांघीर् सरकारसांग समन्त्िर् र 
सहकार्य गररनेछ 

बढ्ता प्रकोप देजखएको जिल्ला 
कवपलिस्तकुो जशिारि 
नगरपार्लकामासरुिा रोग 
र्नर्न्त्रण तथा उपर्ार अस्पताल 
र्नमायण गररनेछ। 

र्नमायण, जशिराि न.पा. 
कवपलिस्त ु

भएको। 

प्रदेश िनस्िास््र् 
प्रर्ोगशालालाई BSL-II 

सेिासवहतको प्रर्ोगशालाका 
रुपमा स्तरोन्नती गनयका लार्ग 
आिश्र्क भौर्तक सांरर्ना 
र्नमायण गररनेछ, अस्पतालहरुमा 
प्रर्ोगशालाको स्तरोन्नती गरी 
थाइराइड, र्लवपड प्रोर्ाइल तथा 
बार्ोकेम्स्ट्री पररक्षण सेिा प्रदान 
गररनेछ 

प्रदेश िनस्िास््र् 
प्रर्ोगशालालाई िैविक सरुक्षा 
तह-२ मा स्तरोन्नतीका लार्ग 
आिश्र्क भौर्तक सांरर्ना र्नमायण 
गररनेछ। विर्भन्न अस्पतालहरुमा 
सिालनमा रहेका 
प्रर्ोगशालाहरुको क्षमता विकास 
गरी थाइराइड, र्लवपड प्रोर्ाइल 
लगार्त बार्ोकेर्मस्ट्री पररक्षण 
सेिा विस्तार गररनेछ। 

क.स्िास््र् सांस्थाहरुमा 
प्रर्ोगशाला विस्तारका लार्ग 
औिार उपकरण खररद 

सामग्री प्राप्त हुँदै 
ल्र्ािहरु क्रमश 
सिालन हदैु। 

ख.BSL- II ल्र्ाब सिालन 
उपकरण खररद 

ल्र्ाि सदुृढीकरण 
हदैु। 

अस्पतालहरुमा थाइराइड 
ल्र्ाबको शरुुिात 
अस्पतालहरुमा र्लवपडप्रोर्ाइल 
लगार्त बार्ोकेमेजस्ट्र परीक्षण 
सेिा सिालनका लार्ग 
उपकरण 

िेरैिसो 
अस्पतालबाट सेिा 
शूरुिात भएको। 

दाङको लमहीमा आिरु्नक ट्रमा 
सेडटर स्थापना गररनेछ। 

सडक दघुयटनामा परेका 
व्र्जक्तको तत्काल उपर्ार र 
िीिन रक्षाका लार्ग दाङको 
लमहीमा आिरु्नक र सरु्बिा 
सम्पन्न ट्रमा सेडटर र्नमायण 

ट्रमासेडटर भिन र्नमायण भिन र्नमायणको 
क्रममा रहेको 

  ्र्ान्त्सर रोगको उपर्ारको 
लार्ग भोग्नपुरेको पीडालाई 
मध्र्निर गरी ्र्ान्त्सर 
अस्पतालसांगको सहकार्यमा 
्र्ान्त्सर रोगको र्नदान, र्नर्न्त्रण 
तथा रोकथामका कार्यक्रम 
कार्ायन्त्िर्न साथै गांगालाल मटुु 
अस्पतालको सहाकर्यमा राप्ती 
प्रादेजशक अस्पतालमा मटुुरोग 
सेिा प्रदान गररनेछ 

सरकारी अस्पताल मार्य त 
गररि एिम ्विपन्न नागररकलाई 
मटुुरोग, मगृौला, हेमोवर्र्लर्ा,  
्र्ान्त्सर रोगको र्नदान तथा 
जस्क्रर्नङ कार्यक्रम 

सिालन हनु 
नसकेको 
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नीर्त तथा कार्यक्रम बिेट िक्तव्र् नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको 

विद्यमान अिस्था 
प्रसरु्त र्ाप बढी भएका 
जिल्लाजस्थत अस्पतालहरु 
मानििात जशशकुो िीिन 
रक्षाका लार्ग नििात जशश ु
सघन उपर्ार एकाई सेिा 
सिालनमा ल्र्ाइनेछ, नििात 
जशशूहरुको स्िास््र् पररक्षण गरी 
िन्त्मिात रोगहरुको पवहर्ान 
गररनकुो साथै मात ृ तथा जशसश ु
रुग्णता र मतृ्र्दुरमा कमी 
ल्र्ाउन आिश्र्क तार्लमहरु 
सिालन गररनेछ। गभयिती 
मवहलाहरुको र्भडर्ो ए्सरे 
लगर्तका पररक्षणहरु र्नःशलु्क 
गररनेछ। 

सतु्केरी मवहला तथा नििात 
जशशकुो िीिन रक्षाका लार्ग 
प्रदेशमा प्रसरु्त अस्पताल 
र्नमायणको विस्ततृ सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न सम्पन्न गररनेछ। मात ृ
तथा नििात जशशकुो िीिन 
रक्षाका लार्ग एकद्वार सांकट 
व्र्िस्थापन केन्त्र र नििात 
जशश ु सघन उपर्ार कक्ष सेिा 
सिालनमा ल्र्ाउने। प्रसरु्त सेिा 
र्बस्तारका अर्तररक्त नििात 
जशशहुरुको स्िास््र्पररक्षण गरी 
िन्त्मिात रोगहरुको पवहर्ान 
गनुयको साथै मात ृ तथा जशश ु
रुग्णता रमतृ्र्दुरमा कमी 
ल्र्ाउन आिश्र्क कार्यक्रम 
सिालन गररनेछ। 

सरकारी अस्पतालहरुमा 
सतु्केरीहरुका लार्ग रगत 
ट्रान्त्सर्मसन गदाय लाग्ने शलु्क 
अनदुान 

अस्पतालहरु मार्य त 
कार्यक्रमहरु सांर्ालन 
भइरहेका। 

अस्पतालहरुमा मातजृशश ु
स्िास््र् सांर्ालन 

१३ िटै 
अस्पतालहरुमा 
सांस्थागत ज्लर्नक 
सांर्ालन 

प्रसूर्त सेिाको लार्ग नसयको 
व्र्िस्थापन 

प्रसरु्त र्ाप बवढ र 
नर्सयङ कमयर्ारी 
अभाि रहेको 
अस्पतालहरुमा नसय 
व्र्िस्थापन 

नििात जशशकुो उपर्ारको 
लार्ग अस्पतालमा NICU सेटअप 

८ िटा अस्पतालमा 
( र्भम, प्र्िुान, 
कवपलिस्त,ु गलु्मी, 
अघायखाँर्ी, राप्ती, 
बददयर्ा, रोल्पा) 
नििात जशशकुो 
सघन उपर्ारको 
लार्ग २० बेड 
SNCU सेिा थप 
गररएको। 

  ८४ बर्य उमेर पगुेका ज्रे्ष्ठ 
नागररकको घरघरमा उपलब्ि 
गराइदै आएको स्िास््र् 
सेिालाई र्नरन्त्तरता ददएको छु। 

क. ८४ बर्य पगुेका िेष्ठ 
नागररकहरुलाई घरमै स्िास््र् 
सेिा कार्यक्रम 

१२ िटै जिल्लाका 
१०९ िटै स्थानीर्  
तहमा कार्यक्रम 
र्नरन्त्तर सिालन 

विपन्न समदुार्का नागररकको 
मगृौला डाइलाईर्ससको 
लार्गऔर्िी खररदमा 
सहरु्लर्तपणुय उपर्ारको व्र्िस्था 
र्मलाइनेछ। नसने रोगहरुको 
रोकथाम तथा व्र्िस्थापनको 
लार्ग प्रिियनात्मक, 

नसनेरोगहरुको रोकथाम तथा 
व्र्िस्थापनको लार्ग 
प्रबियनात्मक, प्रर्तकारात्मक, 

उपर्ारात्मक, पनुरस्थापनात्मक 
तथा प्रशामक स्िास््र् सेिा 
प्रिाह गररनेछ। विपन्नसमदुार्का 
नागररकलाई सरकारी र 

ख.आर्िेुदस्िास््र् केन्त्र 
जर्वकत्सालर्हरुबाटस्िास््र् 
प्रिियन कार्यक्रम(र्ोग, 

िीिनशैली, स्िस्थितृ, रसार्न) 

१०िटा आर्िेुद 
सांस्थाहरुबाट 
स्िास््र् प्रिियन 
कार्यक्रम सिालन 

ग.अर्तविपन्न नागररकलाई 
मगृौला डाइलाइर्सस 
और्र्िमासहार्ता कार्यक्रम 

लजुम्बनीप्रादेजशक 
अस्पतालबाट 
सिालन भएको 



148 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम बिेट िक्तव्र् नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको 

विद्यमान अिस्था 
प्रर्तकारात्मक, उपर्ारात्मक, 

पनस्थायपनात्मक तथा प्रशामक 
स्िास््र् सेिा प्रिाह गररनेछ 

सामदुावर्क अस्पतालमा मगृौला 
डाइलाइर्सस गदायआिश्र्क पने 
इररथ्रोपोइवटन इन्त्िे्शन 
खररदमा ५०% सहरु्लर्त प्रदान 
गररनेछ 

सरकारी अस्पतालमार्य त गररि 
एिम ्विपन्न 
नागररकलाईमटुुरोग, मगृौला, 
हेमोवर्र्लर्ा,  ्र्ान्त्सररोगको 
र्नदान तथा जस्क्रर्नङ कार्यक्रम 

कोर्भडकोकारणले 
सिालन हनु नसकी 
बिेट सरेडडर 
गररएको 

स्िास््र् क्षेरका िनशजक्तको 
क्षमता विकासकोलार्ग 
प्रदेशजस्थत तार्लम केन्त्रलाई 
आिार्सर् तार्लम ददनस्ने गरी 
स्तरोन्नती गररनेछ।स्िास््र् 
क्षेरको तार्लमको र्नर्मन र 
व्र्िस्थापनको लार्ग 
प्रादेजशकस्िास््र् तार्लम 
मापदडड कार्ायन्त्िर्नमा 
ल्र्ाइनेछ। 

कोर्भड-१९ले र्सजियत 
पररजस्थतीबाट पाि र्स्दै 
स्िास््र् क्षेरका िनशजक्तको 
क्षमता विकासकार्यक्रमहरु 
सिालन गररनेछ। प्रदेशमा 
स्िास््र् सम्बन्त्िी आिार्सर् 
तार्लम उपलब्िगराउन 
रुपन्त्देहीको देिदहमा स्िास््र् 
तार्लम केन्त्रको पूिायिार 
विकासको लार्ग विस्ततृ 
पररर्ोिना प्रर्तिेदन तिुयमा 
गररनेछ। 

स्िास््र्का २१ वकर्समका 
तार्लम कार्यक्रमहरु सांर्ालन। 

७८१िना 
स्िास््र्कमीहरुलाई 
विर्भन्न वकर्समको 
तार्लम प्रदान गरी 
सेिा र्बस्तार 
तथागणुस्तर सिुार 
गररएको। 

तार्लम केन्त्र भिन पिुायिार 
विकास विस्ततृप्रर्तिेदन। 

तार्लम भिनको 
लार्ग विस्ततृ 
पररर्ोिना प्रर्तिेदन 
तर्ार । 

आर्िेुद तथा प्रदेशमा प्रर्र्लत 
अन्त्र् परम्परागत, होर्मर्ोपैर्थक, 

प्राकृर्तक जर्वकत्सा, र्ोगलगार्त 
िैकजल्पक जर्वकत्सा 
पध्दर्तहरुको आिारभतु र्बशेर्ज्ञ 
तथा र्बजशवष्टकृत स्िास््र् सेिा 
प्रभािकारी रुपमा उपलब्ि 
गराइनेछ। लजुम्बनी र राप्ती 
आर्िेुद जर्वकत्सालर्लाई नमनुा 
आर्िेुद जर्वकत्सालर्को रुपमा 
विकास गदै आर्िेुददक 
अस्पतालहरुलाई प्रदेशको लार्ग 
आर्िेुद और्िी उत्पादन 
केन्त्रको रुपमा विकास 
गररनेछ। 

आर्िेुदतथा िैकजल्पक जर्वकत्सा 
पिर्तलाई आिारभतु, र्बशेर्ञ 
तथा विजशवष्टकृत सेिाको 
रुपमाविकास र विस्तार 
गररनेछ। र्बिौरीको प्रादेजशक 
आवर्िेद जर्वकत्सालर् र 
बटुिलको लजुम्बनी आर्िेुद 
जर्वकत्सालर्लाई प्रदेशको लार्ग 
आिश्र्क आर्िेुददक और्िी 
उत्पादनकेन्त्रको रुपमा विकास 
गरर प्रदेशलाई 

क.आर्िेुदस्िास््र् केन्त्र 
जर्वकत्सालर्हरुबाटस्िास््र् 
प्रिियन कार्यक्रम (र्ोग, 

िीिनशैली, स्िस्थितृ, रसार्न) 

स्िास््र् प्रिियन 
कार्यक्रम सिालनमा 
रहेको 

ख. स्िस्थ िीिन तथा र्ोग 
सम्बन्त्िमा विद्यालर् स्तरका 
जशक्षकहरुका लार्ग TOT 

तार्लम 

जशक्षकहरुका लार्ग 
TOT तार्लम सिालन 
भएको। 

ग. लजुम्बनी र प्रादेजशक 
जर्वकत्सालर् र्बिौरीमा 
और्र्िउत्पादन केन्त्र स्थापना 
(िर्डबटुी खररद तथा र्नशलु्क 
और्र्ि र्नमायण र वितरण 

र्णुय और्िी उत्पादन 
गरी सबै आर्बेुद 
सांस्थाहरुबाट 
र्नःशलु्क र्बतरण 
भइरहेको। 

घ. आर्िेुद जर्वकत्सक र 
स्िास््र्कर्मयहरुका लार्ग 
क्षारसरु सम्बन्त्िी तार्लम 

तार्लम सिालन भै 
क्षारसरु र्बर्िबाट 
सेिा र्बस्तार 
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नीर्त तथा कार्यक्रम बिेट िक्तव्र् नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको 

विद्यमान अिस्था 
  स्िास््र् महामारीलाई सामना 

गनय स्न ेिनशजक्तको ददगो 
आपरु्तयको लार्ग बददयर्ा 
अस्पताललाई स्टार् नसय, 
र्मडिाइर् िस्ता मेर्डकल 
प्रार्बर्िक गने सांस्थाको रुपमा 
विकास गनय आिश्र्क पिुायिार 
र्नमायण गररनेछ। 

मेर्डकलप्राविर्िकहरुको 
उत्पादन 

टेडडरसम्झौता भै 
र्नमायण प्रारम्भ 
भएको तर कोर्भड 
कारणले सम्पन्न 
हनुननसकेको। 

  स्िास््र् उपकरणहरुको ममयत 
सम्भार गने िनशजक्तको 
उत्पादन गनयका लार्ग 
रुपन्त्देहीको जशक्षा तार्लम 
केन्त्रको पररसरमा बार्ोमेर्डकल 
उपकरण प्रार्बर्िक विद्यालर् 
स्थापना गरी बार्ोमेर्डकल 
ईजन्त्िर्नर्ररङमा र्डप्लोमा कोसय 
सिालन गररनेछ। 

बार्ोमेर्डकल ईज्िपमेन्त्ट 
िकय सप सिालन 

बार्ोमेर्डकल 
ईज्िपमेन्त्ट िकय सप 
सिालनको लार्ग 
भिन 
कम्पाऊडडिाल, 

औिार उपकरण 
खररद तथाकमायर्ारी 
व्र्िस्थापन भै सेिा 
प्रारम्भ हनुे र्रणमा 
रहेको। 

न्त्र्नुतम सेिा मापदडड तथा 
रावष्ट्रर् जर्वकत्सा मापदडडका 
आिारमा प्रादेजशक मापदडड 
तर्ार गरी स्िास््र् सांस्थाहरुबाट 
गणुस्तररर् रुपमा स्िास््र् सेिा 
प्रिाह गररनेछ।प्रदेश मातहत 
रहेका स्िास््र् सांस्थाहरुलाई 
समर्ानकुुल बनाउन सबै 
स्िास््र् सांस्थाहरुको सांगिन 
तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण गरी 
स्िास््र् सांस्थाहरुको पनुःसांरर्ना 
गररनेछ। 

स्िास््र् सांस्थाहरुबाट गणुस्तररर् 
स्िास््र् सेिा प्रिाह गनय प्रदेश 
मातहतमा रहेका स्िास््र् 
सांस्थाहरुलाई समर्ानकुुल 
बनाउन न्त्र्नु्त्तम सेिा मापदडड 
तथा रावष्ट्रर् जर्वकत्सा 
मापदडडका आिारमा प्रादेजशक 
मापदडड तर्ार गरी सबै 
स्िास््र् सांस्थाहरुको सांगिन 
तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण गरी 
स्िास््र् सांस्थाहरुकोपनुसिंरर्ना 
गररनेछ। 

  १३िटै 
अस्पतालहरुमा 
न्त्र्नु्त्तम सेिा 
मापदडड कार्यक्रम 
लाग ुगरी 
अस्पतालहरुको 
मलु्र्ाँकन गररएको 
प्रदेशका 
अस्पतालहरु रावष्ट्रर् 
स्तरमा अव्िल 
सार्बत भएका 

लजुम्बनी र राप्ती प्रादेजशक 
अस्पताललाईविजशवष्टकृत र 
र्बशेर्ज्ञ सेिा प्रदान गने 
अस्पतालको रुपमा विकास 
गररनेछ। 

र्बशेर् उपर्ारका लार्ग प्रदेश 
बावहर िानपुने जस्थतीमा कमी 
ल्र्ाउन लजुम्बनी र राप्तीप्रादेजशक 
अस्पताललाई र्बजशवष्टकृत 
अस्पतालको रुपमा विकास गनय 
लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पतालको 

लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पतालमा 
पखायल सवहत न्त्रू्रो तथा अथो 
भिन र्नमायण, िटुिल 

र्नमायण सम्पन्न 

लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पतालको 
डाईग्नोवष्टक भिनर्नमायण 
बहबुवर्यर् र्नरन्त्तरता 

र्नमायण सम्पन्न 
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नीर्त तथा कार्यक्रम बिेट िक्तव्र् नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको 

विद्यमान अिस्था 
अस्पतालको गरुुर्ोिना 
कार्ायन्त्िर्न गने र राप्ती 
प्रादेजशक अस्पतालको गरुुर्ोिना 
तर्ार गररनेछ। 

राप्ती प्रादेजशक अस्पताल 
तलुसीपरुमा र्ोग अभ्र्ासकेन्त्र 
र्नमायण 

९० प्रर्तशत र्नमायण 
सम्पन्न 

राप्ती प्रादेजशक अस्पतालको 
पेर्डर्ाटे्रवक भिनर्नमायण 

र्नमायणको क्रममा 

राप्ती प्रादेजशक अस्पतालको 
तल्ला थप तथा कम्पाउडड 
िाल 

र्नमायणको क्रममा 

अस्पतालहरुमा दन्त्त सेिा, 
वर्जिर्ोथेरापी लगार्तका 
आिारभतु सेिाहरु र्बस्तार 
गररनेछ 

स्थानीर् स्तरमै आिारभतु 
स्िास््र् सेिाहरुको पहुँर् 
बजृध्दक लार्ग जिल्ला जस्थत 
अस्पतालहरुमा दन्त्त सेिा, आखँा 
उपर्ार सेिा र वर्जिर्ोथेरापी 
सेिा र्बस्तार 

स्थानीर्स्तरमै आिारभतू 
स्िास््र् सेिाहरूको पहुँर् 
िवृिका लार्ग जिल्लाजस्थत 
अस्पतालहरूमा दन्त्त सेिा, 
आखँा उपर्ार सेिा र 
वर्जिर्ोथेरापी लगार्तका सेिा 
र्बस्तार गनय रू. ८ करोड ३० 
लाख विर्नर्ोिन 

सबैअस्पतालहरुमा 
दन्त्त सेिा, आखँा 
उपर्ार सेिा र 
वर्जिर्ोथेरापी सेिा 
र्बस्तार 

स्िास््र् िनताको अर्िकारको 
नीर्त अनरुुप स्िास््र् क्षेरको 
विकासमा िोड ददइनेछ 

प्रदेशर स्थानीर्  तहको लागत 
साझेदारीमा हनुे गरी कोर्भड -
१९ को प्रकोपस्थल बन्न पगुेको 
बाँकेको नरैनापरु र शाजन्त्त 
प्रवक्रर्ाको थालनी भएको 
एर्तहार्सक स्थल दाङको 
हापरेुमा रहेका स्थानीर्  तह 
मातहतका स्िास््र् सांस्थाको 
सांरर्ना र्नमायण र सेिा र्बस्तार 

  हापरेुको भिन 
र्नमायण सम्पन्न 
भएको छ भने 
नरैनापरुको भिन 
लागत अनमुान बवढ 
भै बहबुवर्यर्जस्िकृती 
र आिासको लार्ग 
खर्य गनय उपर्कु्त 
नभएकोले सरेडडर 
गररएको। 

"आिारभतु जशक्षा र स्िास््र् 
िनताको अर्िकार" को 
नीर्तअनरुुप जशक्षा र स्िास््र् 
क्षेरको विकासमा िोड 
ददइनेछ। 

स्थानीर् तह, सामदुावर्क स्िास््र् 
सांस्था र्निी स्िास््र् सांस्था तथा 
गैर सरकारी सांस्थाको 
सहलगानीमा विद्यालर्मा 
पररर्ाररका कार्यक्रम सिालन 

स्थानीर्तह, सामदुावर्क स्िास््र् 
सांस्था, र्निी स्िास््र् सांस्था 
तथा गैर-सरकारी सांस्थाको 
सह-लगानीमा विद्यालर्मा 
पररर्ाररका कार्यक्रम 

३६ िटा विद्यालर्मा 
विद्यालर् नसय 

पररर्ालन भैसेिा 
सिालन 

कोँर्भड-१९ को रोकथाम, 

र्नर्न्त्रणमा खवटने 
स्िास््र्कमीहरुको मनोबलउच्र् 
राख्न थप प्रोत्साहन गररनेछ। 

  कोर्भड -१९ को र्नर्न्त्रण तथा 
उपर्ारका लार्ग स्रोतको अभाि 
हनु नददन भैपरी आउने खर्यमा 
रू.१ अबय 

आिश्र्कपरेको 
बिेट कोर्भड कोर् 
मार्य त र्बतरण तथा 
खर्य भइरहेको। 
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12.12 आर्थयक िर्य २०७७/७८ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण  

(रु.हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् बावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण % बिेट बिेटखर्य % 

१ एकीकृत  स्िास््र् तथा सरसर्ाई 
कार्यक्रम 

७५ ३१८२५४ ६० ८० २४४९८६ ७७ 

२ प्रादेजशक अस्पताल सदुृढीकरण ५० ८७००२२ ३५ ७० ६४३६७० ७४ 
३ सांघ सशतय बिेट ९८६ १३५७४६० ७७० ७८ ९५८६४८ ७१ 
४ स्िास््र् र्नदेशनालर् १ २४१६७ 1 १०० १९१२९ ७९ 

५ प्रादेजशक अस्पतालहरु १३ ८३१९०८ १३ १०० ६९५८७३ ८४ 
६ स्िास््र् कार्ायलर्हरु १२ १५११६८ १२ १०० १२५२८७ ८३ 
७ आर्िेुद जर्वकत्शालर्हरु ३ ३७१६३ 3 १०० २९६६५ ८० 
८ जिल्ला आर्िेुद स्िास््र् केन्त्रहरु ९ ४८८०१ ९ १०० ४०६२१ ८३ 

९ स्िास््र् तार्लम केन्त्र १ १२१३७ 1 १०० ९९३० ८२ 

१० प्रदेश स्िास््र् आपरु्तय व्र्िस्थापन केन्त्र १ १५५६५ 1 १०० १०४५५ ६७ 

११ प्रदेश िनस्िास््र् प्रर्ोगशाला १ १५३०४ 1 १०० ९४१२ ६२ 

िम्मा ११५२ ३६८१९४९ ४१ ४ २७८७६७६ ७६ 

 
 
12.13 रािस्ि सांकलनको वििरण 
आर्थयक िर्य २०७७।७८ को दोस्रो र्ौमार्सक सम्मको रािस्ि सांकलन वििरण  

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 

१ १४२२३ (जशक्षा क्षेरको आम्दानी) नतोवकएको १८००० २.०४ 

२ १४२२९(अन्त्र् प्रशासर्नकक सेिा शलु्क) नतोवकएको ८४५२०० ९६.२ 

३ १५१११(बेरुि)ु नतोवकएको १६९७६ १.९२ 
 

 
12.14 मन्त्रालर् अन्त्तगयतका विकास आर्ोिनाका कार्यक्रमहरुबाट र्सजियत रोिगारीको वििरण 

मन्त्रालर्िाट सांर्ार्लत विकास आर्ोिनाहरुबाट र्सजियत रोिगारीमा ३६ िना स्कुल नसय (स्िांर् सेिक 
समेत)‚जर्वकत्सक, स्िास््र् प्रार्बर्िक र अन्त्र् गरेर ५८३ िनालाई कोर्भड र्बशेर् अस्पतालमा रोिगारी प्रदान 
गररएको छ। र्स बाहेक अस्पतालहरुमा हनुे भिन र्नमायण आददका कार्यहरुले र्सिनल रोिगारी र्सियना र 
सांर्ालनमा सहर्ोग पगेुको छ । 

(स्रोतः स्िास््र् तथा िनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर्) 
 

(स्रोतः स्िास््र् तथा िनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर्) 
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12.15 समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 
 सांगिन एिम ्दरबन्त्दी सांरर्ना स्िीकृत तथा कमयर्ारी व्र्िस्थापन  

 लोक सेिा आर्ोगबाट ररक्त पदहरुको स्थार्ी पदपरु्तय 
 ५० सैर्ामा स्तरबजृध्द गररएका अस्पतालहरुको स्थार्ी/ अस्थार्ी दरबन्त्दी जस्िकृत तथा र्नरन्त्तरता 
 स्िीकृत स्थार्ी दरबन्त्दी ररक्त रहेकोमा करार पदपरु्तयको र्नरन्त्तरता र व्र्िस्था 
 नर्ाँ मन्त्रालर् भएकोले मन्त्रालर् रहे्न उपर्ुयक्त भिनको व्र्िस्था 
 सांजघर् सरकारबाट प्राप्त हनुे आर्ोिनाहरुको प्रदेश र्ोिना आर्ोगबाट बहबुवर्यर् स्िीकृती 
 र्बर्ेशज्ञ जर्वकत्सक तथा र्बर्र् र्बज्ञ करार गनय स्िीकृती 
 होजल्डङ सेन्त्टरको लार्ग िग्गा व्र्िस्थापनतथा कार्ायन्त्िर्नमा बहपुक्षीर् सहर्ोग 

 टेन्त्डर सम्झौता भैसकेको तर कोर्भड १९ को कारणले सम्पन्न हनु नसकेको कार्यक्रमहरुको म्र्ाद 
थप र श्रोत सरु्नजितता। 

 सांघीर् सरकारले र्नमायण गनुयपने ऐन र्नर्महरु नबन्त्दा प्रदेशले आफ्ना कानून बनाउन नपाउँदा 
कर्तपर् कार्यक्रमहरु सिालन गनय नसवकएको । िस्तैः जशक्षा ऐन,स्िास््र् ऐन। 

 खररद प्रवक्रर्ा परामशय सेिा अनसुन्त्िान िस्ता विर्र्को प्रवक्रर्ा लामो हुँदा समर्मा काम गनय नस्न ु

 कार्ायन्त्िर्न तहमा रहेर कार्य सम्पादन गरेको िनशजक्तलाइ नीर्त र्नमायण तहको कार्य सम्पादन गने 
सीप तथा क्षमता विकासका तार्लम गोष्ठीको कमी । 

 कार्यन्त्िर्न गने सांरर्ना/र्नकार्मा कमयर्ारी पदपरु्तय समर्मा हनु नस्न ु 

 कर्तपर् के्षरमा बिेटको अभाि तथा बिेट र्नमायण हुदँा बस्तगुत बनाउन नसवकएको कारणले समेत 
कार्यक्रम सांर्ालनमा कदिनाई । 

 सबै कार्यक्रम सिालनको मानक नहनु ुर लागत अनमुान तर्ारीमा लाग्ने समर् । 

 र्नमायण गररने सांरर्नाहरुको विस्ततृ लागत अनमुान तथा EIE। 

 र्नमायण गररने सांरर्नाको िग्गा प्रार्प्त । 

 लेखा प्रणाली सांर्ालनमा एकीकृत सफ्टिेर्र । 

 

12.16 समस्र्ा, समस्र्ा समािानका प्रर्ास तथा आगामी कदम 

क्र.सां. समस्र्ा समस्र्ा समािानका प्रर्ास आगामी कदम 

१ आिश्र्क सूर्ना तथा 
त्र्ािकको अभाि खडडीकृत त्र्ािको प्रर्ोग । प्रदेश सूर्ना बैिको स्थापना 

गनुयपने 

२ 
सांघीर् काननु नबनकेो अिस्था 

 

र्मल्दािलु्दा कार्यविर्िहरुको 
सहर्ोग र्लइएको । 

सांघबाट समर्मा नै सम्बि 
कानून बनु्नपने। 
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क्र.सां. समस्र्ा समस्र्ा समािानका प्रर्ास आगामी कदम 

३ 
साियिर्नक खररद प्रवक्रर्ाका 

सम्बन्त्िमा दक्षता र र्सले र्लने 
समर् 

परामशय सेिाबाट समेत काम 
र्लाइएको । 

क्षमता िृवि तार्लम। 

प्रदेश साियिर्नक खररद अनगुमन 
तथा सहिीकरण इकाई स्थापना 

४ 
प्राविर्िक कार्यसँग सम्बजन्त्ित 

सांरर्ना र  िनशजक्तको कमी। 

 

स्िर्मसेिक प्राविर्िकबाट काम 
र्लाइएको । 

प्रदेश सरकारका र्नमायण कार्य 
हेनय प्राविर्िक wing को 
आिश्र्कता रहेको । 

५ 

स्िास््र् क्षरेका औिार 
उपकरण मेजशनरी औिारको 

लार्ग स्पेजशवर्केशन तर्ार गने 
समस्र्ा 

उपलब्ि कमयर्ारी र परामशय 
सेिाबाट िेनतेन काम र्लाइएको 

 

प्रदेशमा स्पेशीवर्केशन बैिको 
स्थापना 

६ एकीकृत सफ्टिेर्र नहनु ु

 
म्र्ानअुल रुपमा काम गनुय परेको 

 

प्रदेशको एकीकृत लेखा̜र्ोिना ̜ 
सूर्ना त्र्ाि सम्बन्त्िी 
सफ्टिेर्रको व्र्िस्था 

 

 
12.17 र्नष्कर्य 

प्रदेश सरकारको गिन  पर्छ प्रदेशमा स्िास््र् के्षर हेने जिम्मेिारी सामाजिक विकास मन्त्रालर्लाई तोवकर्ो। 
मन्त्रालर्को सांगिन सांरर्ना बमोजिम स्िास््र्, जशक्षा, मवहला‚बालबार्लका‚ अपाङ्गता तथा िेष्ठ नागररक‚ 
समािकल्र्ाण, श्रम तथा रोिगार,भार्ा, र्लवप, विज्ञान प्रविर्ि, र्िुा तथा खेलकूद र सरसर्ाई िस्ता के्षरहरुका 
कार्यक्रमहरु सांर्ालन भइरहेकोमा मन्त्रालर्को कार्यके्षर बढी भै स्िास््र् के्षरले प्रथर्मकता नपाइरहेको 
अिस्थामाप्रदेश सरकारले र्मर्त २०७८ बैशाख ६ गते प्रदेश कार्य विभािन र्नर्मािली २०७४ को सट्टा 
२०७८ िारी गरर सामाजिक विकास मन्त्रालर्लाई टुक्र्र्ाई स्िास््र् के्षर हेनयका लार्ग स्िास््र् तथ 
िनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर् गिन गररएको छ। ितयमान अिस्थामा कार्ायन्त्िर्न गनयको लार्गगिन भएकोस्िास््र् 
तथा िनसङ्खख्र्ा मन्त्रालर्ले ऐन काननुको सर्ल कार्ायन्त्िर्न गदै िनताको स्िास््र् सांग िोर्डएका विर्र्मा 
अझ सांिेदनशील भई आफ्नो जिम्मेिारीमा कवटबि भई समिृ प्रदेश खसुी िनताको मूल मन्त्रलाई साकार 
पाने ददशातर्य  अगार्ड बढीरहेको छ ।प्रदेशको आिर्िक र्ोिना, रावष्ट्रर् तथा अन्त्तरावष्ट्रर् सन्त्िी सम्झौता 
अनरुुप बनाइएका नीर्त तथा कार्यक्रमहरुलाई सर्ल कार्ायन्त्िर्न गनय सम्पूणय सरोकारिाला र्नकार्बाट 
सल्लाह सझुाि र सहर्ोगको अपेक्षासवहत मन्त्रालर् अगार्ड बढ्दछ । 
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पररच्छेद-१3 
प्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण 

13.1 पररर्र् 
प्रदेशको विकासमा महत्िपूणय र्ोगदान गनय स्न े पूिायिार विकास र्ोिनाको तिुयमा गरी कार्ायन्त्िर्न गनय, 
र्ोिनालाई र्छटो, छररतो र प्रभािकारी रुपमा सम्पन्न गनय र साियिर्नक नीजि साझेदारी र र्बदेशी लगानीलाई 
पूिायिार विकासमा पररर्ालन गनय तथा आिरु्नक प्रविर्ििन्त्र् तथा उच्र् प्रर्तर्लर्कु्त आर्ोिनाहरुको र्नमायण तथा 
सांर्ालन मार्य त रोिगारी र आर् आियनका अिसरको र्सियना गरी प्रदेश र िनताको समवृि अर्भिृवि गनय एक 
स्िार्त्त र सक्षम र्नकार्को गिन गने उदेश्र्ले र्मर्त २०७६।०7।२६ गते प्रदेश सरकार मजन्त्रपररर्द् बाट 
प्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण (गिन तथा सांर्ालन) आदेश, २०७६ िारी गरी र्स प्रार्िकरणको स्थापना 
भएको र्थर्ो।र्स प्रार्िकरणको सांर्ालन तथा व्र्िस्थापनको लार्ग ऐनको आिश्र्कता महशसु गरी लजुम्बनी प्रदेश 
सभाबाट र्मर्त २०७८।०१।२२ मा प्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण ऐन, २०७७ र्नमायण भई सोही ऐन 
बमोजिम र्स  प्रार्िकरणको व्र्िस्थापन तथा सांर्ालन भइरहेको छ । 

 

13.2 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 
(रु. हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 10075 8333 82.71 

पुिँीगत 73440 44390 60.44 

िम्मा 83515 52723 63.13 

(स्रोतःप्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण) 

 
13.3 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 

(रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान   

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान   

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान   

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान   

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) 70114 

 

52656 

(स्रोतःप्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण) 
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13.4 आ.ि.२०७७/०७८ को नीर्त कार्यक्रम र ििेट िक्तव्र्मा उल्लेजखत कार्यक्रमको िावर्यक प्रगर्त 
वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

ििेट िक्तव्र्को 
बुदँा नां कार्यक्रम लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

 216 
प्रदेश राििानीको गरुुर्ोिना तर्ार र प्रदेश 
सभा भिन र्नमायण कार्य अजघ बढाइनेछ । 

 
 

प्रदेश राििानीको गरुुर्ोिना र्नमायणको 
लार्ग परामशयदाता छनौट भई कार्य शूरु 
भएको साथै प्रदेश सभा भिन र्नमायणको 
लार्ग िेक्का सम्झौता भई र्नमायण शरुु 
भएको । 

 217 
िुला शहरहरुमा सवुििा सम्पन्न व्र्पाररक 
भिनहरुको र्नमायण कार्य अगार्ड बढाइने 
छ। 

बटुिलमा साियिर्नक नीिी साझेदारीमा 
र्नमायण गररने बहतुले Business Complex 
को वित्तीर् विश्लरे्ण सम्पन्न भै प्रारजम्भक 
र्डिाईन तर्ार गरी आशर्पर 
आह्विानको क्रममा रहेको  

 217 पाल्पाको श्रीनगरमा मनोरन्त्िन पाकय को 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी र्नमायण कार्य 
अगार्ड बढाइनेछ । 

सम्भाव्र्ता अध्र्र्न सम्पन्न भैसकेको  

 219 राप्ती प्रादेजशक र लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पताललाई प्रदेशकै उच्र् विजशवष्टकृत 
स्िास््र् सेिार्कु्त अस्पतालहरु बनाउन 
आिश्र्क कार्यहरु गररने छ । िसमा 
लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पताललाई नर्ाँ 
भिनको Master Plan तर्ार भैसकेको 
अिस्थामा आगामी आ.ब. मा DPR बनाई 
र्नमायण कार्य शरुु गने र राप्ती प्रादेजशक 
अस्पतालको गरुुर्ोिना तर्ार गररनेछ ।  

लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पतालको र्डवपआर 
अजन्त्तम ररपोटय प्राप्त भैसकेको  

राप्ती प्रादेजशक अस्पतालको गरुुर्ोिना 
तर्ार भैसकेको । 

(स्रोतः प्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण) 

 

13.5 आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र समीक्षा 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

 

१ 

ईले्ट्रीक बस 
सांर्ालनको लार्ग 

१ ५०० १ १०० 495 99 
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क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

सांभाव्र्ता अध्र्र्न 

 

२ 
लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पतालको र्बस्ततृ 
आर्ोिना प्रर्तिेदन तर्ार 
गने 

1 23500 १ १०० 21594 91.88 

३ लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पतालको िातािरणीर् 
प्रभाि मलु्र्ािन 

1 1000 0.25 25 0 0 

४ राप्ती प्रादेजशक 
अस्पतालको मास्टर 
प्लान तर्ार गने 

1 2000 १ १०० 1804 90.20 

५ बटुिल र्बजिनेश 
कम्प्ले्शको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न 

1 110 १ १०० ११० १०० 

६ ररवक्रएशन / र्थम पाकय को 
सांभाव्र्ता अध्र्र्न 

1 500 १ १०० 495 99 

७ बटुिल-भैरहिा, घोराही-
तलुसीपरु, कोहलपरु-
नेपालगांि महानगर 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

1 6200 १ १०० ६१०६ 98.48 

८ प्रादेजशक राििानीको 
लार्ग मास्टर प्लान 
तर्ार गने 

१ 2400 0 0 0 0 

९ 

प्रदेश सभा र्नमायण १ 18000 0.30 30 9462 52.56 

 

(स्रोतःप्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण) 

13.6 आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण (रु. हिारमा) 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ १४२२९  30  

     

     

(स्रोतःप्रदेश पूिायिार विकास प्रार्िकरण) 
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13.7 आ.ि. 2077/78 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 

कार्यक्रमको नाम  सम्पादन भएका वक्रर्ाकलापहरु 
ईले्ट्रीक बस सांर्ालनको लार्ग सांभाव्र्ता अध्र्र्न अजन्त्तम ररपोटय प्राप्त भैसकेको । 
लजुम्बनीप्रादेजशक अस्पतालको र्बस्ततृ आर्ोिना 
प्रर्तिेदन तर्ार गने 

 र्ड.वप.आर.को अजन्त्तम ररपोटय प्राप्त भैसकेको । 

लजुम्बनीप्रादेजशक अस्पतालको िातािरणीर् प्रभाि 
मलु्र्ािन 

कार्य भइरहेको । 

राप्ती प्रादेजशक अस्पतालको मास्टर प्लान तर्ार गने तर्ार भैसकेको । 

बटुिल र्बजिनेश कम्प्ले्शको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
पूिय सम्भाव्र्ता र वित्तीर् विश्लरे्ण सम्पन्न भई आशर्पर 
आह्वािान गररएको । 

ररवक्रएशन / र्थम पाकय को सांभाव्र्ता अध्र्र्न सम्पन्न भैसकेको । 

बटुिल-भैरहिा,घोराही-तलुसीपरु,कोहलपरु-नेपालगञ्ज 
महानगर सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

 

अजन्त्तम ररपोटय प्राप्त भैसकेको । 

प्रादेजशक राििानीकोलार्ग मास्टर प्लान तर्ार गने परामशयदाताको छनौट भई कार्य प्रारम्भ गररसकेको । 
नेपाल सांस्कृत विश्वविद्यालर्मा सभागहृ र्नमायण, 

बेलझडुडी, दाङ, र्डिाइन तथा इवष्टमेट तर्ार गरी र्नमायण 
शरुु गने 

स्थान छनौट भै र्डिाइन,इवष्टमेट तर्ार भैसकेको ।  

नेरलाल अभागी रांगशाला र्नमायण 
िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ािन(EIA) को कार्य अजन्त्तम 
र्रणमा रहेको । 

प्रदेश सभा भिन र्नमायण िेक्का सम्झौता सम्पन्न भई र्नमायण प्रारम्भ भैसकेको । 
 

13.8 र्नष्कर्य 
र्स आ.ि.मा प्रस्तावित कार्यक्रमहरु समर्मै सम्पन्त् न गनय सवकएको ।  
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पररच्छद-14 
मखु्र्न्त्र्ार्ार्ििक्ताको कार्ायलर् 

14.1 पररर्र् 

नेपालको सांवििानको भाग १२ िारा १६० मा महान्त्र्ार्ार्ििक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्रे्क प्रदेशमा 
एक मखु्र् न्त्र्ार्ार्ििक्ता रहने व्र्िस्था छ। मखु्र् न्त्र्ार्ार्ििक्ताको र्नर्जुक्त सम्बजन्त्ित प्रदेशको 
मखु्र्मन्त्रीको र्सर्ाररसमा प्रदेश प्रमखुद्वारा हनुे व्र्िस्था रहको छ । र्मर्त २०७४।१२।०२ बाट 
मखु्र् न्त्र्ार्ार्ििक्ताको कार्ायलर् लजुम्बनी प्रदेशको बटुिलमा स्थापना भई कार्य सांर्ालन भइरहेको छ। 

 

14.2 कार्यक्षरे 

 प्रदेश र्भरका प्रदेश सरकारललाई विपक्षी िनाई  दार्र गररएका मदु्दा/ ररट र्निेददन उपरप्रदेश 
सरकारको ततर्य बाट िहसपैरिी प्रर्तरक्षा गने तथा प्रदेश सरकार िादी भएका मदु्दा अदालत िा 
न्त्र्ार्ीक र्नकार्मा प्रदेश सरकारको नामबाट मदु्दा दार्र गने । 

 प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका कार्ायलर्हरुलाई सांिैिार्नक िा कानूनी प्रश्नमा कानूनी 
रार् सल्लाह उपलव्ि गराउने। 

 प्रर्र्लत प्रदेश कानूनको कार्यन्त्िर्नको क्रममा कुनै कदिनाई आई परेमा िा प्रदेशको कार्य क्षेरको 
कुनै विर्र्मा तत्काल कानून बनाउनपुने िा भइरहेको कानून सांशोिन गनय  िा िर्न रहेको कानून 
लाग ुगनुयपने देजखएमा कारण खलुाई प्रदेश सरकार समक्ष रार् सझुाि पेश गने । 

 प्रदेश र्भरका वहरासत तथा थनुिुा कक्षको अनगुन र र्नरीक्षण गरी थनुिुाहरु उपर मानिोजर्त 
व्र्िहार नभएको भए मानिोजर्त व्र्िहार गनय सम्बजन्त्ित र्नकार्लाई आिश्र्क र्नदेशन ददने । 

 प्रदेश प्रोिेशन तथा प्र्ारोल िोडयको अध्र्क्षता गने । 

 विर्भन्न कानूनी रार् र्लजखत ििार् लेखन लगार्त  सम्िन्त्िी सरे्तनामूलक कार्यक्रम सांर्ालन गने। 
 

14.3 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 

(रु. हिारमा) 
बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 14,176 7924 55.90 

पुिँीगत 850 774 91.07 

िम्मा 15026 8699 57.89 

(स्रोतः प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रकको कार्ायलर्¸ लजुम्बनी प्रदेश) 
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14.4 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 

(रु. हिारमा) 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान - - 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान - - 

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) १५३२६ ८६९२.६० 

(स्रोतः मखु्र् न्त्र्ार्ार्ििक्ताको कार्ायलर्¸लजुम्बनी प्रदेश) 

 
 

14.५ आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण र समीक्षा 

(रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 
पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट % 

१ 

 

वहरासत तथा कारागार व्र्िस्थापन 
सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रर्ा  

२ ३०० २ १०० १२५ ४१.६८ 

२ 

 
अन्त्तर प्रदेश स्तरीर् अनभुि आदान 
प्रदान 

६ ४२० २ ३३ १०३ २४.५९ 

३ ररट प्रर्तरक्षा र्लजखत ििार्को 
स्तरीर्ता सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रर्ा 

४ ६०० २ ५० १७१ २८.६६ 

४ प्रदेश प्र्ारोल तथा प्रोिेशन सर्मर्त 
गिन तथा सांर्ालन  

१ ३०० ० ० ० ० 

(स्रोतः मखु्र् न्त्र्ार्ार्ििक्ताको कार्ायलर्¸लजुम्बनी प्रदेश) 

 
14.6 आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण  

(रु. हिारमा) 
क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ िेरुि(ु१५१११) नतोवकएको २५.४२५ --- 

(स्रोतः मखु्र् न्त्र्ार्ार्ििक्ताको कार्ायलर्¸लजुम्बनी प्रदेश) 
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पररच्छेद-1५ 
प्रदेश र्ोिना आर्ोग 

15.1 पररर्र् 
प्रदेश सरकार (मजन्त्रपररर्द)को र्मर्त 2074 रै्र 6 गतेको र्नणयर् अनसुार प्रदेश नां. 5 प्रदेश र्ोिना 
आर्ोग (गिन तथा कार्य सिालन) आदेश, 2074 स्िीकृत भई सोही र्मर्तको र्नणयर्ाअनसुार प्रदेश 
र्ोिना आर्ोगको गिन गररएको हो । 

प्रदेश र्ोिना आर्ोग विकासमा आिाररत सांस्था हो। प्रदेशको दरुगामी सोर् सवहत विकासको अििारणा 
तर्ार गने, र्ोिनाको लक्ष्र् तथा उद्देश्र् र्निायरण गने, दीघयकालीन र अल्पकालीन नीर्त, रणनीर्त तथा 
र्ोिना तिुयमा गने र प्रदेश सरकारका महत्िपूणय नीर्त तथा कार्यक्रम र आर्ोिनाहरुको अनगुमन तथा 
मलु्र्ािनको माध्र्मबाट सूर्नाहरुको अध्र्र्न एिम ्विश्लरे्ण गरी प्रदेश सरकारलाई आिश्र्कता अनसुार 
सल्लाह, सझुाि र सहर्ोग प्रदान गने सांस्थाको रुपमा प्रदेश र्ोिना आर्ोग गिन भएको हो । 
 

15.2 कार्यक्षरे 
आर्ोगको काम कतयव्र् र अर्िकार सम्िन्त्िी व्र्िस्था 
१5.२.1 दीघयकालीन सोर्, त्र्परक नीर्त तथा र्ोिना तिुयमा 

 प्रदेशको समग्र समवृिका लार्ग दूरगामी सोंर् सवहतको दीघयकालीन लक्ष्र्, मागयजर्र, नीर्त तथा 
र्ोिना तिुयमा गने 

 आर्थयक, सामाजिक, भौर्तक पूिायिार, पर्ायिरणीर् र सशुासनका के्षरमा रणनीर्तक प्रकृर्तका 
आिर्िक नीर्त तथा र्ोिना तर्ार गने 

 लाभ लागत लगार्तका विविि विश्लरे्णको आिारमा आर्ोिना बैंक (प्रोिे्ट बैंक) र्नमायण गने, 
गराउने 

 रावष्ट्रर् स्रोतको अनमुान, प्रके्षपण र वितरण, आर्ोिनाको आर्थयक, सामाजिक वित्तीर्, प्राविर्िक र 
िातािरणीर् विश्लरे्णको लार्ग प्रादेजशक मापदडड तर्ार गनय लगाउन े

 अध्र्र्न, अनसुन्त्िान तथा त्र्परक नीर्त र्नमायण प्रवक्रर्ालाई अिलम्बन गरी विर्भन्न के्षरगत 
नीर्तहरुको र्नमायण तथा र्तनको कार्ायन्त्िर्नको समन्त्िर् र सहिीकरण गने 

 अथयतन्त्रका समवष्टगत क्षेरहरुमा अध्र्र्न गरी त्र्स बमोजिमको नीर्त तथा र्ोिनाहरुको तिुयमा 
गने, गराउन े

 प्रदेशको जस्थर्त पर, श्वतेपर तर्ार गने, 
 िावर्यक तथा आिर्िक प्रर्तिेदन तर्ार गने । 
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१5.2.2 अनगुमन तथा मूल्र्ाांकन 
 अनगुमन, मूल्र्ािन मापदडड, कार्यविर्ि िेमिकय  बनाउन े
 प्रदेशको विकाससम्बन्त्िी नीर्त, र्ोिना, कार्यक्रम तथा आर्ोिनाको कार्ायन्त्िर्नको अिस्था र 

प्रर्तर्ल तथा प्रभािको प्रभािकारी अनगुमन तथा मूल्र्ाांकन प्रणालीको विकास गने तथा त्र्सलाई 
प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्हरुमा लागू गरी सांस्थागत गराउन े

 मूल्र्ाांकनका लार्ग आिश्र्क मापदडड र प्रवक्रर्ा र्निायरण गरी र्बर्र्के्षरगत नीर्तहरु र 
प्राथर्मकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आर्ोिनाहरुको प्रभाि मूल्र्ाांकन गने, गराउन ेर त्र्सको आिारमा 
नीर्त तथा कार्ायन्त्िर्नको तहमा गनुयपने सिुारका सम्बन्त्िमा सझुाि ददन े

 अनगुमन तथा मूल्र्ाांकनको विर्र्मा सरकारी, साियिर्नक, स्ितन्त्र मूल्र्ािकनकताय तथा 
विर्र्गत, पेशागत सांघ सांस्था, नागररक समाि र विकासका साझेदार बीर् सञ्जालको विकास र 
र्स सम्बन्त्िी अनभुिको आदान प्रदान गरी विशरे्ज्ञताको विकास गने, गराउन े 

१5.2.3 तहगत समन्त्िर् 
 प्रदेश र स्थानीर् तहको विकाससम्बन्त्िी नीर्त तथा र्ोिना तिुयमा र कार्ायन्त्िर्नमा समन्त्िर्, 

सहर्ोग र सहिीकरण गने । 

१5.2.4 अध्र्र्न, अनसुन्त्िान तथा अन्त्िेर्ण 
 कुनै प्रादेजशक नीर्तको सान्त्दर्भयकता िा विकास र्ोिना तथा कार्यक्रमका विर्भन्न पक्षको विर्र्मा 

स्ितन्त्र विज्ञ व्र्जक्त, र्नकार् िा सांस्थाबाट अन्त्तरायवष्ट्रर्, रावष्ट्रर् स्तरको शोि तथा अनसुन्त्िान गने 
गराउने र तत्सम्बन्त्िी प्रणालीको विकास गने 

 प्राजज्ञक, सायियिर्नक, र्निी के्षर तथा गैर सरकारी के्षरको साझेदारीमा नीर्त तथा र्ोिनाको 
विकास तथा कार्ायन्त्िर्नको के्षरमा हनुे अनसुन्त्िान तथा अध्र्र्नमा प्रोत्साहन तथा सहिीकरण 
गने 

 आर्थयक विकास, सामाजिक विकास, भौर्तक पिायिार, िलस्रोत तथा उिाय, प्राकृर्तक स्रोत 
ब्र्िस्थापन र सशुासन तथा ब्र्िस्थापन लगार्त विर्भन्न विर्र्गत के्षरको उत्पादन र 
ब्र्िसार्को सांरर्ना, ढाँर्ा तथा प्रविर्िमा रुपान्त्तरण गनुयपने र्बर्र्का लार्ग त्र्परक नीर्त, 
सझुाि तथा प्रस्तािहरु र्सर्ाररस गने । 

१५.2.5 अनगुमन मूल्र्ािन मापदडड, कार्यविर्ि, ढारँ्ा बनाउन े

 प्रदेशको विकास सम्िन्त्िी नीर्त, र्ोिना कार्यक्रम तथा आर्ोिना कार्ायन्त्िर्नको अिस्था र 
प्रर्तर्ल तथा प्रभािको प्रभािकारी अनगुमन तथा मूल्र्ािन प्रणालीको विकास गने तथा त्र्सलाई 
प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्हरुमा लाग ुगरी सांस्थागत गराउने ।  
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15.3 आर्थयक िर्य २०७७/७८ मा विर्नर्ोजित ििेट तथा असार मसान्त्तसम्मको वित्तीर् प्रगर्त: 

(स्रोत : प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ायलर्) 

 

15.4 आर्थयक िर्य २०७७/७८ को असार मसान्त्तसम्म श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 

 

15.5 आ.ब २०७७/०७८ को बावर्यक बिेट तथा नीर्त तथा कार्यक्रममा उल्लेजखत बुदँाहरुको प्रगर्त 

बिेट 
बक्तव्र्को 
बुदँा नां. 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

कार्यक्रम लक्ष्र् प्रर्प्तको र्बद्यमान अिस्था 

29 - पररर्ोिना बैंक र्नमायण 

पररर्ोिना बैंक अन्त्तरगत 15 िटा 
आर्ोिनाको अबिारणापर तर्ार भएको 
िसमध्रे् र्स आ.ि.मा 9 िटा सम्पन्न 

भएको । 

  
प्रदेश र्ोिना आर्ोगलाई र्थङ्क ट्यािको 

रुपमा विकास गने 

पररर्ोिना बैंक स्थापना शरुु गरेको, 
स्थानीर् तहको र्ोिना र्नमायण सम्बन्त्िी 

क्षमता विकासमा सहर्ोग गरेको 
5(पाँर्) विर्भन्न विर्र्ममा सम्भाब्र्ता 

ििेटशीर्यक विर्नर्ोजित ििेट खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 34669 9849 28.41 

पुजँिगत 1000 7171 717.10 

िम्मा 35669 17020 47.72 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान     

२ नेपाल सरकार सशतय अनदुान     

३ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान     

४ नेपाल सरकार विशेर् अनदुान     

५ प्रदेश सरकार(रािश्व बाँडर्ाँड समेत) 2 करोड 82 लाख 69 हिार  

 

1 करोड 69 लाख 9८ हिार 

 

  
 (स्रोत : प्रदेशलेखा र्नर्न्त्रक कार्ायलर्) 
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अध्र्र्न तथा 1(एक) विर्र्को प्रभाि 
मलु्र्ािन सम्पन्न गररएको।आर्ोगका 
पदार्िकारीबाट प्रदेश सरकारको 

सल्लाहकारको रुपमा भरु्मका र्निायह 
भएको । 

 

15.6 आ.ि. 2077/78 को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण 

पुजँिगततर्य  

क्र.सां. कार्यक्रम, वक्रर्ाकलाप 
िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त (रु हिारमा) 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट बिेट खर्य% 

1 

अध्र्र्नरत पररर्ोिनाको 
पिुयसांभाब्र्ता अध्र्र्न 

प्रर्तिेदन 

15 500 14 94 444 88% 

2 शोि अनसुन्त्िान िरृ्त 10 1000 10 100 1000 100% 

3 
बददयर्ामा अत्र्ािरु्नक 
कृवर् र्ामय स्थापनाका 

लार्ग सांभाव्र्ता अध्र्र्न 
1 500 1 100 498 99.68% 

4 
र्सिबाबा क्षेरको पानीको 
स्रोत सम्बन्त्िी अध्र्र्न 

1 1500 1 100 1496 99.82% 

5 

पाल्पा माडीर्ाँटको  
उपर्ोर्गता बदृद्व सम्बन्त्िी 

कृवर् तथा र्सांर्ाइ 
प्राविर्िक सजम्मर्लत 
टोलीद्वारा अनसुन्त्िान 

1 1000 1 100 1000 100% 

6 

इलेज्ट्रक स्कुटर 
कम्पनी स्थापनाबारे 

अध्र्र्न, अििारणा तथा 
मोडार्लटी तर्ार 

1 1500 1 100 1500 100% 

7 
आर्ोिना तथा 

कार्यक्रमको प्रभाि 
मलु्र्ािन 

1 1000 1 50 496 49.8% 

8 
र्समेन्त्ट उद्योग तथा 

र्नुढँुगा खानी सम्िन्त्िमा 
अध्र्र्न 

1 1300 1 30 0 0 
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र्ालतुर्य  

क्र .स.  कार्यक्रम, वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त (रु हिारमा) 

पररमाण बिेट पररमाण पररमाण% बिेट 
बिेट 
खर्य% 

१ 
स्थानीर् तहको आिर्िक र्ोिना र्नमायण 
सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रर्ा, गोष्ठी, कार्यशाला 

१ ८ १ १०० ३ 37.5 

२ र्ौमार्सक तथा िावर्यक सर्मक्षा ३ ६ ३ १०० ४ 67 

३ 
प्रादेजशक महत्िका तथा बहबुर्ीर् 

आर्ोिनाहरुको समीक्षा 
१ ६ ० ० ०  

४ 

स्थल अध्र्र्न सिेक्षण परीक्षण तथा िावर्यक 
विकास कार्यक्रमकोप्रशासर्नक 

खर्य(अन्त्तरवक्रर्ा/गोष्टी/भ्रमण/इन्त्िन/पररर्ोिना 
बैंक र्नमायण सम्बन्त्िीप्रशासर्नक खर्य) 

- १३ - - ४ 31 

        

 

15.7 आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण 

क्र .स.  शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 

1 15111 

 

 54,665  

 
15.8 आ.ि. २०७७/७८ सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 

प्रदेश पररर्ोिना बैक अन्त्तगयत पररर्ोिनाहरु तर्ार भएका (आ.ि. 077/078 मा सम्पन्न) 

र्स.नां. पररर्ोिनाको नाम पररर्ोिना बैंक दताय नां. 
१ जर्उरी प्रशोिन लघ ुउद्योग 2076/77-006-R0 

२ बटुिल-गलु्मी रामार्ण तथा भौगर्भयक पर्यटन मागय 2076/77-007-R0 

३ अडडा सहकारी, रुपन्त्देही 2076/77-008-R0 

४ प्रशोर्ित दाउरा उद्योग, भालिुाङ 2076/77-009-R0   

५ लेते पवहरो, गलु्मीः अिस्था र रोकथामका उपार् 2076/77-010-R0 

६ रुकुम पूिय स्र्ाउ पररर्ोिना 2076/77-011-R0 

७ कवपल अन्त्तरावष्ट्रर् सम्मेलन केन्त्र,शखरु्नर्ा ताल 2076/77-012-R0 

८ र्सिबाबा कृर्रम पिार पररर्ोिना 2076/77-013-R0 

९ बलु्म एकीकृतिजस्त विकास पररर्ोिना 2076/77-014-R0 
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 बददयर्ामा अत्र्ािरु्नक कृवर् र्ामय स्थापनाका लार्ग सांभाव्र्ता अध्र्र्न सम्बन्त्िमा र्मर्त 
2077/07/21 देजख 2077/07/2४ सम्म हररर्ाली ग्रपु वर्ल्ड कार्ायलर्,म्र्ाग्दीको भ्रमण 
सम्पन्न भएको । साथै हररर्ाली ग्रपु वर्ल्ड कार्ायलर्,म्र्ाग्दीको तर्य बाट र्मर्त 2077 पौर् २२ गते 
लजुम्बनी प्रदेशका माननीर् भमूी ब्र्िस्था,कृवर् तथा सहकारी मन्त्रीज्रू्को प्रमखु आर्त्र्ता र र्स 
आर्ोगका उपाध्र्क्षज्रू्को सांर्ोिकत्िमा आर्ोजित कार्यक्रममा सांभाव्र्ता अध्र्र्न सम्बन्त्िी 
अबिारणापर प्रस्ततु गररएको । 

 र्ौमार्सक/िावर्यक समीक्षा (र्मर्त 2077/04/18, 19 र 20 मा िावर्यक समीक्षा, र्मर्त 2077   
मङर्सर  10 र ११ गते र २०७७ रै्र ११ र १२ गते र्स आ.ि. को प्रथम र दोस्रो र्ौमार्सक 
समीक्षा कार्यक्रम (PDAC) Provincial Development Action Committee को बैिक आर्ोिना गरी 
प्रदेश सरकार मातहतका केन्त्रीर् मन्त्रालर्/र्नकार्को प्रगर्त सम्बन्त्िी समीक्षा कार्यक्रम आर्ोिना 
गररएको । साथै सो बैिकको र्नणयर् (NDAC) National Development Action Committee मा 
पिाईएको । 

 लजुम्बनी प्रदेशको प्रथम आिर्िक र्ोिनाको प्रथम आर्थयक िर्य (२०७६/०७७) को िावर्यक समीक्षा 
प्रर्तिेदन पसु्तक प्रकाशन गररएको । 

  मार्सक रुपमा "र्ोिना" बलेुवटनको प्रकाशन गने गररएकोमा श्रािण, भार, असोि र कार्तयक 
मवहनाको तीन अांक प्रकाजशत 

 शोििृजत्त (Research Grant ) कार्यक्रम कार्यविर्ि, २०७७ स्िीकृत भएको । सोही कार्यविर्िको 
आिारमा विज्ञान तथा प्रविर्िको क्षेरमा स्नाकतकोत्तर िा सो भन्त्दा मार्थ अध्र्र्नरत र्बद्याथीहरुबाट 
आिेदन र शोिपर माग गरी प्राप्त भएका िम्मा ७९ िटा प्रस्तािहरुको अध्र्र्न पिात र्बर्भन्न 
र्बिामा १० (दश) िना र्बद्याथीहरु छनोट गररएको । 

 बहिुर्ीर् आर्ोिनाहरुलाई श्रोत सरु्नजितता र सहमर्त प्रदान गनुयअजघ स्थलगत अनगुमन र 
र्डिाईनरहरुसँग अन्त्तरवक्रर्ा गररएको । िस्तै: िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता ग्राम सैनामैना, भेटेररनरी 
ररर्रल अस्पताल भैरहिा, र्रङ्ग े झमु्सा सडक आर्ोिना, मर्यिार सडक, नरैनापरु सडक आर्ोिना 
आदद। 

 र्मर्त 2077/07/21 गते आर्ोगका उपाध्र्क्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमको नेततृ्िमा िार्लङ 
नगरपार्लका स्र्ाङ्गिामा र्डजिटल नगरपार्लकाको अििारणा सम्बन्त्िी अन्त्तरवक्रर्ा भ्रमण सम्पन्न 
भएको । 

 कम्तीमा ५० हिार िना नागररकलाई प्रदेशमा उपलब्ि रोिगारीमा आिि गरी   एकद्वार सरु्ना 
प्रणालीको विकास गने उद्दशे्र् सवहत लजुम्बनी प्रदेश रोिगार पोटयल तर्ार भई र्मर्त 2077 कार्तयक 
२८ गते औपर्ाररक शरुुिात भएको । (सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठानको प्राविर्िक सहर्ोगमा) 

 र्ाल ु आ.ि.०७७/७८ मा थप 58 भन्त्दा बढी िटा आर्ोिनाहरुलाई स्रोत सरु्नजश्नतता प्रदान 
गररएको । 
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15.9 नीर्त तथा कार्यक्रम कार्ायन्त्िर्नमा देजखएका समस्र्ा तथा कदिनाईहरु 
 प्रदेशसरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालर्हरुका बीर्मा कार्यक्रम छनौट सम्बन्त्िी समन्त्िर्को 

अभािदेजखएको िसका कारण मन्त्रालर्हरु र्बर्मा कार्यक्रमहरुको दोहोरोपना देजखएको । 

 र्बर्भन्न आर्ोिनाहरुमा सांघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरर तीनैिटा सरकारहरुबाट बिेट लगानी हनु े
गरेकाले एउटै आर्ोिनामा लगानीको दोहोरोपना देजखएको । 

 प्रदेश सरकारको लगानी रहेका आर्ोिना तथा कार्यक्रमहरुको अनगुमन तथाप्रभाि मूल्र्ािन कार्यका 
लार्ग आिश्र्क पने प्राविर्िक तथा प्रशासर्नक िनशजक्तकोअभाि रहेको ।

 "बहिुर्ीर् आर्ोिना स्िीकृर्त तथा िेक्का बन्त्दोिस्त सम्िन्त्िी मापदडड, २०७६" र प्रदेश गौरिका 
आर्ोिना र्निायरण सम्बन्त्िी मापदडड र्नमायण भैसकेको सन्त्दभयमा सम्बजन्त्ित मन्त्रालर्हरुबाट 
उल्लेजखत मापदडडहरुको आिश्र्क अध्र्र्न र्बना नै आर्ोिना तथा कार्यक्रम स्िीकृत गरी 
कार्ायन्त्िर्न गने गररएको।

 पररर्ोिनाको प्रकृर्त अनरुुपDPR र्नमायणमा एकरुपता कार्म गनुयपनेमा त्र्स्तो नगररएकोलेDPR 

कोसांरर्नामा आिश्र्क सिुार गनुयपने देजखएको।

 सांघीर्ता कार्ायन्त्िर्नको क्रममा सांघीर् सरकार र प्रदेशसरकारबीर् औपर्ाररक सम्बन्त्ि स्थापना गने 
सांरर्ना/ईकाईको अभाि । िस्तै: रावष्ट्रर्र्ोिना आर्ोग र प्रदेश र्ोिना आर्ोगबीर् औपर्ाररक 
सम्बन्त्ि स्थापना गने कानूनी सांरर्नाको अभाि । 

15.10 समस्र्ा समािानका लार्ग र्ाल्नपुने कदमहरु 
 प्रदेश सरकार अन्त्तरगतका मन्त्रालर्हरुका बीर्मा र्ोिना छनौट सम्बन्त्िी समन्त्िर् स्थावपत गने । 

सांघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीनैिटा सरकारहरुबाट बीर् र्ोिना छनौट सम्बन्त्िी नीर्तगत 
व्र्िस्था गरी कार्ायन्त्िर्न गने। 

 कमयर्ारी व्र्िस्थापन कार्यलाई ब्र्िजस्थत र िैज्ञार्नक बनाउने । 

 सांघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरर तीनैिटा सरकारहरुबाट िीर् र्ोिना छनौट सम्बन्त्िी नीर्तगतव्र्िस्था 
गरर कार्ायन्त्िर्न गने। 

 कमयर्ारी व्र्िस्थापन कार्यलाई ब्र्िजस्थत र िैज्ञार्नक बनाउने । 

 

15.11 र्नश्कर्य 
प्रदेश सरकारको विकास र्नमायण सम्बन्त्िी नीर्त, कानून र्नमायणमा सल्लाहकारी भरू्मका र्निायह गने र उक्त 
विकासर्नमायणको प्रत्र्क्ष अनगुमन तथा मूल्र्ािन गरी प्रदेश सरकारलाई आिश्र्क सल्लाह सझुाि प्रदान 
गने कार्ायदेश सवहत प्रदेश र्ोिना आर्ोगको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेजख नै र्सै र्बर्र्लाई 
हृदर्ङ्गम गदै आर्ोग आफ्नो कार्यमा दत्तजर्त्त भएर कार्यरत रहेको छ । उल्लेजखत र्बर्र्हरुमा कार्य 
गनयका लार्ग लजुम्बनी प्रदेश सरकारका तर्य बाट प्राप्त सहर्ोगका कारण पर्न आर्ोगको कार्यक्षेरका 
विर्र्मा र्थेष्ट अिसरहरु र्नमायण भएका छन ्। 
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पररच्छेद-1६ 
सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठान 

16.1 पररर्र् 
सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्िका क्षेरमा विकास भएका निीनतम प्रविर्िलाइय प्रदेशको िहृत वहत अनकूुल प्रर्ोग 
गरी प्रदेशलाइय सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्िका क्षेरमा सिल र सक्षम बनाउन तथा र्स क्षेरमा सक्षम 
िनशजक्तको विकास गनयका लार्ग सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम र्स सूर्ना तथा 
सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठानको स्थापना भएको हो । 
 

16.2 कार्यक्षरे 
सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठानको मखु्र् कार्यके्षर लजुम्िनी प्रदेशको सूर्ना प्रविर्ि के्षरको विकासमा 
र्ोगदान परु्ायउन ुहो । िसका लार्ग प्रदेश सरकारका सूर्ना प्रणालीहरूलाइय व्र्िजस्थत गने, प्रदेश सरकारका 
विर्भन्न र्नकार्का लार्ग आिश्र्क सूर्ना प्रविर्ि सम्िन्त्िी प्राविर्िक परामशय सेिा उपलव्ि गराइय र्डजिटल 
प्रदेशको लक्ष्र् हार्सल गनयमा मद्दत गनुय प्रर्तष्ठानको कार्य हो । साथसाथै प्रदेशमा सूर्ना तथा सांर्ार 
प्रविर्िको पहुँर् बढाउने र विस्तार गने, सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्िको क्षरेमा रोिगारी र्सियना गरी ज्ञानमा 
आिाररत समाि र्नमायण गने, सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्िसम्िन्त्िी उद्योगको स्थापना र विकासमार्य त ्प्रदेशको 
समवृिमा र्ोगदान परु्ायउन,े प्रदेश सरकारको काम कारिाहीलाइय विद्यतुीर् सशुासनका माध्र्मबाट 
र्छटोछररतो, पारदशी र प्रभािकारी बनाउने तथा सरकारी, सामदुावर्क र र्निी क्षेरका व्र्िसार्ी र 
नागररक र्बर्को कारोबार र सम्िन्त्िलाइय विद्यतुीर् प्रविर्ि मार्य त ् भरपदो र प्रभािकारी बनाउने आदद 
कार्यहरू सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठानको कार्यके्षरमा पदयछन ्। 

 

16.3 आर्थयक िर्य 2077/78 मा विर्नर्ोजित बिेट तथा िावर्यक वित्तीर् प्रगर्त 
(रु. हिारमा) 

बिेट शीर्यक विर्नर्ोजित बिेट आर्थयक खर्य प्रर्तशत 

र्ाल ु 25663 7,778 30.31 

पुिँीगत 71950 29977 41.66 

िम्मा 97613 37755 38.68 

(स्रोतः प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ायलर्) 

 

16.4 आर्थयक िर्य 2077/78 मा मन्त्रालर्को श्रोतगत आर् र व्र्र्को वििरण 

क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

1 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान - - 
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क्र.सां. श्रोत प्राप्त रकम खर्य रकम 

2 नेपाल सरकार सशतय अनदुान - - 

3 नेपाल सरकार समपूरक अनदुान - - 

4 नेपाल सरकार विशेर् अनदुान - - 

5 प्रदेश सरकार (रािश्व बाँडर्ाँड समेत) ६९३१३०००.०० ४०३०३६५१.८ 
 

(स्रोतःसूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठान, बटुिल) 

 

16.5 नीर्त तथा कार्यक्रम एिम ्बिेट िक्तव्र् अनसुारका कार्यक्रमहरूको िावर्यक प्रगर्त वििरण 

नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्को 
बुदँा नां. 

कार्यक्रम प्रगर्त 

१५० २४४ प्रदेश 
सरकारका 
सूर्ना 
प्रणालीहरूको 
से्र्रुरटी 
अर्डट 

 

र्स प्रर्तष्ठानले प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्हरूबाट प्रर्ोग 
हनुे सूर्ना प्रणालीहरूको से्र्रुरटी अर्डट गने कार्यको शरुूिात 
गरेको छ । िसका लार्ग सूर्ना प्रणालीको सरुक्षाको मापदडड 
तर्ार गररएको छ । सोही मापदडड बमोजिम र्स आर्थयक 
िर्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालर्हरू तथा केजन्त्रर् 
र्नकार्हरूको िेिसाइटहरू तथा अन्त्र् केही सूर्ना 
प्रणालीहरूको से्र्रुरटी अर्डट कार्य सम्पन्न गररएको छ । 

२४५, 
२४९ 

स्माटय 
एर्ग्रकल्र्र 
िेमिकय को 
स्थापना 

स्माटय एर्ग्रकल्र्र िेमिकय को स्थापना गरी स्िर्ार्लत आपरु्तय 
प्रणाली तथा कृर्क र्सकाइ व्र्िस्थापन प्रणालीको स्थापना 
गररएको छ । िसबाट र्स प्रदेशका कृर्कहरूले आफ्नो कृवर् 
उत्पादकत्ि िृवद्घ गनुयका साथै उत्पादन भएका कृवर् उपिहरूले 
सहिरूपमा बिार एिम ् उजर्त मलु्र् पाउने अपेक्षा गररएको 
छ। 

२४६ उद्यम 
डाटाबेस 
तथा 
रोिगारी 
पोटयलको 
स्थापना 

प्रदेश र्भर रहेका िेरोिगार िनशजक्त तथा रोिगारी प्रदार्क 
सांस्थाहरूको सहिीकरणका लार्ग प्रदेश र्ोिना आर्ोगको 
अगिुाइयमा प्रर्तष्ठानको प्राविर्िक सहर्ोगमा प्रदेश रोिगारी 
पोटयलको स्थापना गरी सांर्ालनमा ल्र्ाइएको छ। 
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नीर्त तथा 
कार्यक्रमको 
बुदँा नां. 

बिेट 
िक्तव्र्को 
बुदँा नां. 

कार्यक्रम प्रगर्त 

२४७ प्रदेश 
लोकसेिा 
आर्ोग  
अनलाइन 
आिेदन 
व्र्िस्थापन 
प्रणालीको 
स्थापना 

प्रदेश लोकसेिा आर्ोगमार्य त हनुे पदपरु्तय सम्िजन्त्ि सम्पणुय 
प्रवक्रर्ा अनलाइनमार्य त सांर्ालन गनयका लार्ग अनलनइन 
आिेदन प्रणालीको स्थापना गरी आिेदकहरूले अनलाइनमार्य त 
आिेदन ददने र पदपरु्तय सम्िजन्त्ि सम्पणुय प्रकृर्ा सोही प्रणाली 
मार्य त सांर्ालन गने व्र्िस्था गररएको छ ।  

१५१ २४७ प्रदेश 
सरकारको 
्लाउड 
स्थापना र 
सांर्ालन 

 

प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्बाट प्रर्ोग गररने सूर्ना 
प्रणालीहरू र र्तनका डाटाबेसहरू साविकमा सांिीर् सरकारको 
डाटा सेन्त्टरमा र विर्भन्न र्निी क्षेरका सभयरहरूमा राखी 
सांर्ालन हुँदै आएकोमा र्स आ.ि. देजख प्रर्तष्ठानबाट प्रदेश 
सरकारको आफ्नै ्लाउड सेिाको स्थापना गरी सिै सूर्ना 
व्र्िस्थापन प्रणाली र डाटाबेसहरूलाइय सोही ्लाउड मार्य त 
व्र्िजस्थत सांर्ालन गररँदै आएको छ । 

 २४८ प्रोिे्ट 
स्टाटस 
ट्रर्ावकङ 
प्रणालीको 
स्थापना  

 

प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्हरूबाट सांर्ालन हनु े विर्भन्न 
पररर्ोिनाहरूको प्रगर्तको अिस्थाबारे सहि रूपमा िानकारी 
प्राप्त गनय र र्ौमाजशक रूपमा सांर्ालन हनुे प्रदेश विकास 
समस्र्ा समािान गोष्ठीमा विर्भन्न मन्त्रालर् र र्नकार्हरूबाट 
हनुे प्रस्तरु्तकरणलाइय व्र्िजस्थत र प्रविर्िमैरी बनाउन ेउद्देश्र्ले 
र्स प्रणालीको स्थापना गररएको हो । र्स प्रणालीमा प्रदेश 
सरकार अन्त्तगयतका सिै 

(स्रोतःसूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठान, बटुिल) 
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16.6 आर्थयक िर्य 2077/78 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रगर्त वििरण 
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम /वक्रर्ाकलाप 

िार्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बिेट खर्य बिेट 

खर्य % 

१ 

मखु्र्मन्त्री कार्यकक्ष Video 

Conference का लार्ग ल्र्ाप्टप, 
माइक, साउडड र्सस्टम, ्र्ामेरा आदद 
सामग्री खररद 

१ १००० १ १०० ९८० ९८ 

२ कृवर् कच्र्ा पदाथय आपरु्तय प्रणाली १ २००० १ १०० १९.७७ ९९ 

३ 
Local Language based agro learning 
mgmt system 

१ २००० १ १०० १९८३ ९९ 

४ 
Agro Product Supply chain and Food 
Bank management system 

१ २५०० १ १०० १९९२ ८० 

५ 
कार्यसम्पादन डकुमेन्त्ट म्र्ानिमेन्त्ट 
तथा कोल्र्ावे्रशन र्सस्टम स्थापना 

१ ५००० ० ० ० ० 

६ 
उिम डाटािेसतथा एप मार्य त उिमी 
र िनशक्तीको वििरण सकलन 

१ १००० १ १०० ९७२ ९७ 

७ सफ्टिेर्रलाइसेन्त्स व्र्िस्थापन प्रणाली १ २००० १ १०० ४९६ २५ 

८ 
स्थानीर्  तहररपोवटयङ प्रणाली 
अद्यािर्िवककरण 

१ १००० १ १०० ९८९.३१ ९९ 

९ 
मखु्र्मन्त्रीकार्यकक्ष र्भर्डर्ो कन्त्िेन्त्स 
व्र्िस्थापन (सामग्री खररद र िडान) 

१ १००० १ १०० ९८०.२८ ९८ 

१० 
प्रदेशर्निामती कमयर्ारी सूर्ना प्रणाली 
स्थापना 

१ २००० १ १०० १९७२ ९९ 

११ मखु्र्मन्त्रीपोटयल स्तरउन्नर्त १ ५०० १ १०० ४९७ ९९ 

१२ 
सिारी सािन अनलाइन दताय प्रणाली 
र्नमायण 

१ ५०० ० ० ० ० 

१३ 
सिारीसािन दताय तथा निीकरण शलु्क 
अनलाइन भकु्तानी प्रणाली र्नमायण 

१ ५०० ० ० ० ० 

१५ 

प्रदेशलोकसेिा आर्ोग वििरु्तर् 
दरखास्त प्रणालीबाट कमयर्ारीभनाय 
व्र्िस्थापन सम्बन्त्िी सफ्टिेर्र र्नमायण 

१ २००० १ १०० १९.६६ ९८ 

१६ मखु्र्मन्त्रीएप स्तरउन्नर्त १ ५०० १ १०० ४९७ ९९ 
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क्र.सां. कार्यक्रम /वक्रर्ाकलाप 

िार्यक लक्ष्र् िावर्यक प्रगर्त 

पररमाण बिेट पररमाण 
पररमाण 

% 
बिेट खर्य बिेट 

खर्य % 

१७ 
मखु्र्मन्त्रीसजर्िालर् infographic 

dashboard&Monitoring systemर्नमायण 
१ ५०० ० ० ० ० 

१८ मखु्र्मन्त्रीकन्त्िेन्त्स रूम ब्र्िस्थापन १ १००० १ १०० ९९१ ९९ 

१९ ्लाउडसर्भयस १ ५००० १ १०० ४९८४ १०० 

२० 
AI Based Micro Climate Analysis 
system 

१ ५००० १ १०० ४९८७ १०० 

२१ 
प्रदेश सरकारका सरु्ना 
प्रणार्लहरूकोसे्र्रुरवट अर्डट 

१ २००० १ १०० १९८५ ९९ 

२२ 
अस्पताल सरु्ना प्रणार्ल आिश्र्कता 
अध्र्र्न 

१ ५०० ० ० ० ० 

२३ प्रविर्िपाकय  / इनोभेसन सेन्त्टर EIA १ २००० ० ० ० ० 

२४ प्रदेश डाटा सेन्त्टर र्ड वप आ र १ २००० ० ० ० ० 

२५ 
प्रोिे्टमोर्नटररङ प्रणाली तथा सूर्ना 
पोटयल र्नमायण (र्डजिटल प्रदेश) 

१ २५०० १ १०० २४८५ ९९.४ 

 

(स्रोतः सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठान, बटुिल) 

 

 

16.7 आर्थयक िर्य 2077/78 मा रािस्ि सांकलनको वििरण  
(रु. हिारमा) 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत 
१ १५१११ - ४७८५  

२ १४२२९ - ६०००  

िम्मा  १०७८५  

(स्रोतःसूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठान, बटुिल) 

 

16.8 आ.ि. 2077/78 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
(क)  सकु्ष्म िातािरण विश्लरे्ण प्रणाली स्थापना र सांर्ालन  

 प्रदेश राििानीमा Artificial Intelligence, Cloud computing र Internet of things िस्ता 
अत्र्ािरु्नक प्रविर्िको प्रर्ोग गरी Micro-climate Analysis system को स्थापना गरी 
सांर्ालनमा ल्र्ाइएको छ ।  



172 

 

(ख)  प्रदेश सूर्ना पोटयलको स्थापना  

 प्रदेश सरकारका सूर्नाहरूलाइय व्र्िजस्थत रूपमा सिैको सहि पहुँर्मा परु्ायउनका लार्ग 
सूर्ना पोटयलको स्थापना गरी उक्त पोटयल मार्य त प्रदेश सरकारका सिै मन्त्रालर् तथा 
र्नकार्हरूका सम्पणुय सूर्नाहरू (खररद, अनदुान, सेिा आदद) एकै स्थानमा उपलव्ि हनु े
व्र्िस्था गररएको छ । 

(ग)  प्रदेश लोकसेिा आर्ोग अनलाइन आिेदन व्र्िस्थापन प्रणालीको स्थापना  

 प्रदेश लोकसेिा आर्ोगमार्य त हनुे पदपरु्तय सम्िजन्त्ि सम्पणुय प्रवक्रर्ा अनलाइनमार्य त सांर्ालन 
गनयका लार्ग अनलनइन आिेदन प्रणालीको स्थापना गरी आिेदकहरूले अनलाइनमार्य त आिेदन 
ददने र पदपरु्तय सम्िजन्त्ि सम्पणुय प्रकृर्ा सोही प्रणाली मार्य त सांर्ालन गने व्र्िस्था गररएको छ ।   

(घ)  प्रोिे्ट स्टाटस ट्रर्ावकङ प्रणालीको स्थापना  

 प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्हरूबाट सांर्ालन हनुे विर्भन्न पररर्ोिनाहरूको प्रगर्तको 
अिस्थाबारे सहि रूपमा िानकारी प्राप्त गनय र र्ौमाजशक रूपमा सांर्ालन हनुे प्रदेश विकास 
समस्र्ा समािान गोष्ठीमा विर्भन्न मन्त्रालर् र र्नकार्हरूबाट हनुे प्रस्तरु्तकरणलाइय व्र्िजस्थत र 
प्रविर्िमैरी बनाउने उद्देश्र्ले र्स प्रणालीको स्थापना गररएको हो । र्स प्रणालीमा प्रदेश सरकार 
अन्त्तगयतका सिै कार्ायलर्हरूले आफ्नो लजक्षत कार्यक्रमहरूको प्रगर्त वििरण अद्यािर्िक गने र 
सो बाट तर्ार भएको वििरण सहिरूपमा हेनय सवकने व्र्िस्था रहेको छ । साथै प्रदेश 
सरकारका र्नर्मक र्नकार्हरूबाट उक्तबमोजिमको प्रगर्त वििरण र्नर्र्मत रूपमा अिलोकन गनय 
सवकने व्र्िस्था गररएको छ । 

(ङ)  स्माटय एर्ग्रकल्र्र िेमिकय को स्थापना 
 स्माटय एर्ग्रकल्र्र िेमिकय को स्थापना गरी स्िर्ार्लत आपरु्तय प्रणाली तथा कृर्क र्सकाइ 

व्र्िस्थापन प्रणालीको स्थापना गररएको छ । िसबाट र्स प्रदेशका कृर्कहरूले आफ्नो कृवर् 
उत्पादकत्ि िृवद्घ गनुयका साथै उत्पादन भएका कृवर् उपिहरूले सहिरूपमा बिार एिम ्उजर्त 
मलु्र् पाउने अपेक्षा गररएको छ । 

(र्) प्रदेश सरकारको िेिसाइट िेमिकय को स्थापना 
 र्स प्रर्तष्ठानबाट प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका सिै र्नकार्हरूका लार्ग िेिसाइटको साझा िेमिकय  

तर्ार गरी लाग ु गरेको छ । र्सबाट प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्का िेिसाइटहरूमा 
एकरूपता आउनकुा साथै सूर्ना व्र्िस्थापन तथा र्डजिटल सरुक्षामा सहिता भएको छ भने सिै 
र्नकार्ले छृट्टा छुटै्ट आ-आफ्नो िेिसाइट बनाइराख्न ु नपने भएको छ । र्स आ.ि.मा प्रदेश 
सरकारका मन्त्रालर् तथा केन्त्रीर् र्नकार्हरूमा र्सै बमोजिमको िेिसाइट तर्ार गरी सांर्ालनमा 
ल्र्ाइएको छ भने आगामी ददनमा प्रदेश सरकार अन्त्तगयतका सिै र्नकार् एिम ्कार्ायलर्हरूको 
िेिसाइट क्रमशः र्स साझा िेमिकय मा रूपान्त्तरण गने कार्यकम रहेको छ ।  

 प्रदेश सरकारका िेिसाइटहरूलाइय एउटै िेमिकय मा आिि गरी एकरूपता कार्म गरी सांर्ालन 
गररएको। प्रदेश सरकारका मन्त्रार्हरू तथा र्नकार्हरूबाट सार्बकमा सांर्ालन गररएका 
िेिसाइटलाइय नर्ाँ िेमिकय  बमोजिम बनाइएको छ । 
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(छ) रोिगारी पोटयलको स्थापना र सांर्ालन 

 प्रदेश र्भर रहेका िेरोिगार िनशजक्त तथा रोिगारी प्रदार्क सांस्थाहरूको सहिीकरणका लार्ग 
प्रदेश र्ोिना आर्ोगको अगिुाइयमा प्रर्तष्ठानको प्राविर्िक सहर्ोगमा प्रदेश रोिगारी पोटयलको 
स्थापना गरी सांर्ालनमा ल्र्ाइएको छ ।  

(ि) सूर्ना प्रणालीहरूको से्र्रुरटी अर्डट 

 र्स प्रर्तष्ठानले प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्हरूबाट प्रर्ोग हनुे सूर्ना प्रणालीहरूको से्र्रुरटी 
अर्डट गने कार्यको शरुूिात गरेको छ । िसका लार्ग सूर्ना प्रणालीको सरुक्षाको मापदडड 
तर्ार गररएको छ । सोही मापदडड बमोजिम र्स आर्थयक िर्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालर्हरू 
तथा केजन्त्रर् र्नकार्हरूको िेिसाइटहरू तथा अन्त्र् केही सूर्ना प्रणालीहरूको से्र्रुरटी अर्डट 
कार्य सम्पन्न गररएको छ । 

(झ) ्लाउड सेिा सांर्ालन 
 प्रदेश सरकारका विर्भन्न र्नकार्बाट प्रर्ोग गररन े सूर्ना प्रणालीहरू र र्तनका डाटाबेसहरू 

साविकमा सांिीर् सरकारको डाटा सेन्त्टरमा र विर्भन्न र्निी के्षरका सभयरहरूमा राखी सांर्ालन हुदैँ 
आएकोमा र्स आ.ि. देजख प्रर्तष्ठानबाट प्रदेश सरकारको आफ्नै ्लाउड सेिाको स्थापना गरी 
सिै सूर्ना व्र्िस्थापन प्रणाली र डाटाबेसहरूलाइय सोही ्लाउड मार्य त व्र्िजस्थत सांर्ालन 
गररँदै आएको छ ।  

(ञ) प्रदेश लगानी सम्मेलनको तर्ारीमा सहर्ोग 
 लगानी सम्मेलन २०७८ को तर्ारीका क्रममा लगानी सम्मेलनको िेिसाइट र्नमायण, 

सहभागीहरूको अनलाइन दताय तथा िेविनारको लार्ग व्र्िस्थापन एिम ्अर्डर्ो र्भिअुल सामग्री 
तथा ब्रोसर तर्ारीमा सहर्ोग गररएकोछ ।  

 

16.9 र्नष्कर्य 
प्रदेश सरकारको काम कारिाहीलाइय विद्यतुीर् सशुासनका माध्र्मबाट र्छटो, छररतो, पारदशी र प्रभािकारी 
बनाउन े उद्देश्र् परुा गनयका लार्ग र्स प्रर्तष्ठानबाट सांर्ालन गररएका विर्भन्न कार्यक्रमहरूबाट प्रदेश 
सरकारको कार्यसम्पादनमा सहिता आउने, सेिाग्राहीहरूलाइय सेिा प्राप्त गनयमा सहिता हनुे एिम ् प्रदेश 
सरकारको सशुासनको अिस्थामा सिुार आउने देजखन्त्छ । र्स प्रर्तष्ठानको स्थापना पिात ्प्रदेश सरकारका 
विर्भन्न र्नकार्हरूमा सूर्ना प्रविर्िको प्रर्ोगको दर बढ्दो अिस्थामा रहेको छ । सूर्ना प्रविर्ि सम्िजन्त्ि 
पिुायिारहरूको प्रर्ोगमा हालसम्म सांघीर् सरकारको भर पनुयपने िा अन्त्र् र्निी के्षरको पिुायिार प्रर्ोग गनय 
परररहेको ितयमान सन्त्दभयमा प्रदेश सरकारको आफ्नै ्लाउड सेिा स्थापना गरी सरकारी सूर्ना प्रणालीहरू 
उक्त ्लाउड मार्य त सांर्ालन गने िस्ता कार्यहरूबाट प्रविर्िको के्षरमा प्रदेशको अिस्थामा सिुार भएको छ 
र आगामी ददनमा समेत सूर्ना तथा सांर्ार प्रविर्ि प्रर्तष्ठानका कार्यहरूमार्य त प्रदेशको सूर्ना प्रविर्ि के्षरमा 
थप सकारात्मक प्रभाि पने देजखन्त्छ । 
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पररच्छेद-17 
र्नष्कर्य 

 

17.1 र्नष्कर्य 
लजुम्बनी प्रदेश आर्ैं मा प्रशस्त विकासका सम्भािना बोकेको प्रदेश हो । र्हाँ उद्योग, िन, पर्यटन, कृवर् 
लगार्तका के्षरमा विकास गरी प्रशस्त मारामा आम्दानीको स्रोत िृवि गनय सवकन्त्छ । लजुम्बनी प्रदेशमा 
रहेका विर्र्गत मन्त्रालर्हरुले विकासका सबै के्षरलाई समेटेर अगार्ड बवढरहेको अिस्था छ । प्रदेश तह 
स्थापनाको कररब ४ िर्य पगु्नै लाग्दा विकास र्नमायण र सेिा प्रिाह थप पररस्कृत हुँदै गएको छ । 

  

प्रदेश सरकार सिालनको लार्ग आिश्र्क काननु र्नमायणको कार्य तीव्र गर्तमा अगार्ड बवढरहेको छ । 
िनशजक्त व्र्िस्थापन र विकासको लार्ग सांस्थागत सांरर्ना तर् भएका छन ्। तथावप र्स प्रदेशमा समस्र्ा 
पर्न प्रशस्तै रहेका छन ्। विशेर्गरी प्रदेशको कार्यके्षर स्पष्ट हनु नस्नबुाट तीन तहको काम कारिाहीमा 
दोहोरोपन देजखएको छ । र्सले श्रोत सािनको दरुुपर्ोग भएको छ भने समन्त्र्ावर्क वितरण हनु नसकेको 
आिाि पर्न त्र्जत्तकै सरु्नन्त्छ । 

 

प्रदेशको आफ्नै आम्दानीको स्रोत अत्र्न्त्त कम हनुाले सांघबाट प्राप्त अनदुान तथा रािश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त 
रकम र स्थानीर् तहबाट साझा अर्िकार अन्त्तगयत बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकमको आिारमा प्रदेश अगार्ड बढ्न 
स्ने अिस्था रहँदैन । साथै र्ाल ुखर्यमा भएको र्नरन्त्तर बवृिबाट समेत थप र्नुौतीपूणय अिस्था आउन े
देजखन्त्छ । 

 

समग्रमा सांघ र स्थानीर् तहबीर् समन्त्िर्ात्मक भरू्मकामा रहेको प्रदेश तहबाट गररन ेकाम कारिाहीलाई थप 
प्रभािकारी बनाउनको लार्ग प्रदेशको कार्यके्षरमा स्पष्ट भई आफ्नै आर्स्रोत बढाउने र श्रोतको न्त्र्ावर्क 
पररर्ालन गनेतर्य  सोच्नपुने आिश्र्कता देजखन्त्छ । 

 

*समाप्त* 


