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प्राक्कथन 

1. नेपालको संववधानको धारा २०७ को उपधारा (२) मा प्रत्येक आर्थिक वर्िको वावर्िक अनमुान प्रदेश 
सभा समक्ष पेश गदाि अचिल्लो आर्थिक वर्िमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम र त्यस्तो खचि 
अनसुारको लक्ष्य हार्सल भयो वा भएन त्यसको वववरण पर्न साथै पेश गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । 
आर्थिक सामाचजक ववकासका लार्ग राज्यले गरेको लगानी, स्वीकृत वक्रयाकलाप र ती र्नकायहरुको 
ववत्तीय खचिको वास्तववकता प्रदेश सभा मार्ि त नागररकहरु समक्ष प्रस्ततु गने संवैधार्नक व्यवस्था 
अनरुुप सम्बचन्त्धत मन्त्रालय/र्नकायहरुले तयार गरेको वववरण एवककृत गरी प्रस्ततु गररएको छ ।  

2. यस वववरणले साविजर्नक र्नकायहरुको कायि सम्पादनलाई थप पारदशी र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूणि 
योगदान प-ुयाउने कुरामा म ववश्वस्त छु । प्रस्ततु वववरणमा सबै मन्त्रालयहरुको संचक्षप्त पररचय, दूरदृष्टी, 
उद्देश्य, रणनीर्त, कायिक्षेर, ववद्यमान नीर्तगत तथा कानूनी व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना, चाल ुआर्थिक वर्ि 
२०७४/७५ को जेष्ठ १५ गते सम्म सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु र बजेट बक्तव्यमा उचल्लचखत 
नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त संचक्षप्त रुपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

3. प्रदेश सरकार यसै आर्थिक वर्िको र्ागनु मवहनामा गठन भएको हो । सरकार गठन भएपर्छ सरकार 
सञ्चालनका लार्ग आवश्यक काननुी संरचनाको व्यवस्था क्रमश: हुुँदै आएको छ । नेपाल सरकारबाट 
समानीकरण अनदुान स्वरुप प्राप्त रकमलाई स्रोतको रुपमा र्लइ चाल ुआर्थिक वर्ि २०७४/७५ को 
राजस्व र व्ययको अनमुान २०७४ चैर ३० गते प्रदेश सभामा प्रस्ततु भएको र प्रदेश सभाले २०७५ 
बैशाख ०२ गते पाररत गररसकेको छ । संवैधार्नक व्यवस्था अनसुार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अर्धकार 
एवं चजम्मेवारीलाई पूणिरुपमा कायािन्त्वयनमा लैजान सबै सचचवालय मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण गरी संशोर्धत दरवन्त्दी वववरण नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनु आएको छ । नेपाल सरकार र 
स्थानीय सरकारसुँग राजस्व पररचालन एवं आर्थिक, सामाचजक र प्राववर्धक ववकासमा सहकायि, समन्त्वय र 
साझेदारीको सन्त्तलुन हनुे गरी नीर्त, कानून, संरचना, कायिसंस्कारको अभ्यास थालनी गररएको छ ।  

4. अन्त्त्यमा चाल ुआ=व=मा ववर्नयोचजत बजेट तथा कायिक्रम कायािन्त्वयनका लार्ग आवश्यक कानून, संरचना र 
जनशचक्तको अप्रयाप्ततामा अपेचक्षत उपलब्धी हार्सल गनि नसवकएता पर्न प्रस्ततु प्रगर्त वववरणबाट 
मन्त्रालयको भौर्तक तथा ववत्तीय गर्तववर्ध, सम्पाददत महत्वपूणि कायिहरु र मन्त्रालयगत साविजर्नक स्रोत 
पररचालनको बारेमा प्रदेश सभालाई यथाथि चस्थर्त जानकारी हनुे ववश्वास र्लएको छु। प्रस्ततु प्रर्तवेदन 
प्रदेश सरकारका साविजर्नक र्नकायहरुको गर्तववर्धमा चजज्ञास ुसरोकारवाला सबैलाई उपयोगी हनुे देख्दछु 
। प्रर्तवेदन तयार गनिका लार्ग आवश्यक वववरण उपलब्ध गराई सहयोग परु्रयािउने सबै मन्त्रालय 
र्नकाय र प्रर्तवेदनलाई सम्पादन गरी तयार गनि खवटएका आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयका 
कमिचारीलाई ववशेर् धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु । 

 
शंकरप्रसाद पोख्रले 

मखु्यमन्त्री तथा आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्त्री 

 



 
 

 

प्रस्ततु प्रगर्त वववरणको सम्बन्त्धमा 
 

 
1. प्रस्ततु प्रगर्त वववरणमा ववर्नयोजन ऐनद्वारा सचचवालय मन्त्रालयहरुलाई आर्थिक वर्ि २०७४/75 मा 

ववर्नयोजन बजेटबाट प्राप्त भएका उपलब्धीहरुलाई समावेश गररएको छ ।  

2. प्रस्ततु प्रगर्त वववरणमा उचल्लचखत ववर्भन्न मन्त्रालयहरुको कायि के्षर प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) 
र्नयमावली, २०७४ बमोचजम उल्लेख गररएको छ ।  

3. प्रस्ततु वववरणमा उल्लेख गररएका सूचना तथा तथ्याङ्क, प्रगर्त वववरण लगायतका जानकारीहरु सम्बचन्त्धत 
मन्त्रालयहरुले उपलब्ध गराएका सूचनाका अर्तररक्त प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको खचि व्यवस्थापन 
सम्बन्त्धी सूचना प्रणालीमा आधाररत रही प्रस्ततु गररएको छ ।  
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प्रदेश सभा सचचवालय 

 

१ पषृ्ठभरू्म  

नेपालको मध्य भागमा वहमाल, पहाड र तराइको भभूाग समेटेर बनेको ववश्वले शाचन्त्तका अग्रदतुका रुपमा 
चचनेका भगवान गौतम बदु्ध जन्त्मेको लचुम्बनी (रुपन्त्देही), बदु्धले २९ वर्िको उमेर सम्म जीवन व्यर्तत गरेको 
र्तलौराकोट (कवपलवस्त)ु, एचशयाको सवैभन्त्दा ठूलो र सनु्त्दर उपत्यका दाङ्ग, मन नै लोभ्याउने रमणीय पहाडी 
क्षेरहरु पाल्पा, प्यठुान, अिािखाुँची र गलु्मी साथै र्सस्न े वहमाललाई चशरमा राखेर गणतन्त्र स्थापनाको लार्ग 
मखु्य भरू्मका खेलेको रोल्पा र पूवी रुकुम, नेपालको अन्न भण्डार भनेर चचर्नएका नवलपरासी, रुपन्त्देही, 
कवपलवस्त,ु दाङ्ग, बाुँके, वददिया त्यस्तै कणािली प्रदेशको मूख्य नाका नेपालगंज (बाुँके) र ४ र ५ नं. प्रदेशको 
मखु्य नाका सनुौली (रुपन्त्देही) अर्न औद्योर्गक नगरको रुपमा स्थापना भैसकेको बटुवल र नेपालगंज जस्ता 
नेपालकै ठूला शहरहरु रहेको अर्त सनु्त्दर वनावट भएको सामाचजक, साुँस्कृर्तक, ऐर्तहार्सक तथा भौगोर्लक 
वहसावले ववववधतायकु्त सानो नेपाल र आर्थिक वहसावले अत्यन्त्त महत्वपूणि सप्तरंगी इन्त्रणी जस्तो लाग्न े
पयिटकीय प्रदेशको रुपमा प्रदेश नं. ५ रहेको छ । यस प्रदेशको दचक्षण तर्ि को लामो र्समाना भारतसुँग 
जोर्डएको छ भने पूविमा प्रदेश नं. ४, पचिममा कणािली प्रदेश  र प्रदेश नं. ७ तथा उत्तरमा प्रदेश नं. ४ र 
कणािली प्रदेश रहेका छन ्। साववकका रुकुम र नवलपरासी चजल्ला टुक्राइए पर्छ बनेको नवलपरासी पचिम 
र पूवी रुकुम गरी १२ चजल्ला यस प्रदेशमा समेवटएका छन ्। 

यस प्रदेशको समग्र शासन ब्यवस्था संचालनका लार्ग मखु्यमन्त्रीको नेततृ्वमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश 
मचन्त्रपररर्द रहेको छ भने प्रदेश मन्त्रीपररर्दको बैधार्नक तवरले गठन तथा र्नयन्त्रण गनि र प्रदेशको कानून 
र्नमािणका लार्ग नेपालको संववधान, २०७२ को धारा १७६ मा प्रदेश सभाको गठन हनुे ब्यवस्था छ । 
संववधान अनसुार यस प्रदेश नं. ५ मा पवहलो हनुेले चजत्न े र्नवािचन प्रणालीवाट र समानपुार्तक र्नवािचन 
प्रणालीवाट गरी जम्मा ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभा गठन भएको छ। 

संववधानले तोकेका उद्देश्यहरु हार्सल गनिको लार्ग प्रदेश सभाले ववधायकी कायिहरु गदिछ । र्त कायिहरु 
मयािददत रुपमा ब्यवस्थापन गनि संर्बधानले धारा १८२ मा सभामखु र उपसभामखुको ब्यवस्था गरेको छ । 
प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ को र्नयम १४६ मा सर्मर्तहरु, संसदीय दलहरु, प्रमखु 
सचेतकहरु, सचेतकहरु जस्ता संरचनाहरु रहने कानूनी ब्यवस्था छ । उचल्लचखत संरचनाको प्रभावकारी र 
मयािददत रुपमा ब्यवस्थापन गनिको लार्ग कमिचारीहरुको आवश्यकता पने हनुाले प्रदेश सभा सचचवालयको 
ब्यवस्था गररएको हो ।  
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प्रदेश सभावाट ऐनको रीतमा पाररत भएको प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ को र्नयम २१६ अनसुार प्रदेश 
सभा र प्रदेश सभा सचचवालय सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनका लार्ग आवश्यक सवै वकर्समका र्नणियहरु गने 
अर्धकार के्षर उल्लेख भएको प्रदेश सभा संचालन तथा ब्यवस्थापन सर्मर्तले प्रदेश सभा सचचवालय संचालन 
सम्बन्त्धी आवश्यक र्नणियहरु गदिछ ।   

२ सचचवालयको कायि 

 सचचवालयको कायि प्रदेश सभा संचालनमा माननीय सभामखु, एवं उपसभामखुज्यू लगायत 
माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरुको लार्ग आवश्यक सहयोग प-ुयाउने।  

 प्रदेश सरकारसुँग आवश्यक सम्पकि  र समन्त्वय गने । 

 कमिचारी, भौर्तक तथा ववचत्तय साधन स्रोतको ब्यवस्थापन गने । 

 आवश्यकता अनसुार ववर्भन्न सर्मर्तको बैठकको व्यवस्थापन गने, भ्रमण तथा अनगुमनमा 
सहयोग प-ुयाउने साथै प्रर्तवेदन तयारी गनि सहयोग प-ुयाउने र अर्भलेख राख्न ेईत्यादद । 

 संसदीय दलको लार्ग आवश्यक ब्यवस्थापकीय लगायतका कायिहरुमा  सहयोग प-ुयाउने ।  

उचल्लचखत कायिहरु सभाको मयािदा कायम रहने गरी गनुि पने हुुँदा कायािलय समयको अलावा ववहान, वेलकुी 
र ववदाको ददनमा समेत खवटएर चजम्मेवारी वहन गनुि पदिछ । 

३ प्रदेश सभा सचचवालयको बजेट ब्यवस्था 

संवैधार्नक र्नकाय भएकोले प्रदेश सभाको प्रभावकाररता अर्भवृवद्ध गनिका लार्ग प्रदेश सभाको सल्लाहमा प्रदेश 
सरकारले आवश्यकता अनसुार सविसचञ्चत कोर्वाट बजेट ब्यवस्था गदिछ । उक्त बजेटवाट सभामखु, 

उपसभामखु ववर्भन्न सर्मर्तमका सभापर्तहरु, ववपक्षी दलको नतेा, माननीय सदस्यहरु लगायत प्रदेश सभा 
सचचवालयको लार्ग तलव भत्ता, सवुवधा एवं आवश्यक वस्त ुतथा सेवाको लार्ग खचि गररन्त्छ । 

४ प्रदेश सभाको गठन 

सभामखु १ 

उपसभामखु १ 

ववपक्षी दलको नेता १ 

संसदीय दलका नतेाहरु ७ 

ववर्यगत सर्मर्तका सभापर्तहरु ४ 

प्रमखु सचेतकहरु ७ 

सचेतकहरु ७ 

प्रदेश सभा सदस्यहरु  ८७ 
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५ सचचवालयमा कायिरत कमिचारीको दरवन्त्दी वववरण  
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६ प्रदेश सभाबाट भएका महत्वपूणि कायिहरु 

१ प्रदेश सभाको प्रथम अर्धवेशनको पवहलो वैठक २०७४/१०/२१   

२ 
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा कायि सञ्चालन 

अन्त्तररम कायिववर्ध, २०७४ पाररत 
२०७४/१०/२१   

३ सभामखुको र्नवािचन  )र्नवविरोध र्नवािचचत(  २०७४/११/०२   

४ 
कायिव्यवस्था परामशि सर्मर्तमा रहन ुहनुे मा. 

सदस्यहरुको मनोनयन 
२०७४/११/०६   

5 

 
उपसभामखुको र्नवािचन )बहमुतबाट र्नवािचचत(  २०७४/११/०६ 

उपचस्थर्त ८६ 

हनु्त्छ भन्ने पक्षमा ६६ मत 

हनु्न भन्ने पक्षमा १९ मत 

6 र्नयमावली मस्यौदा सर्मर्त गठन  २०७४/११/०६   

7 मा. मखु्यमन्त्रीले ववश्वासको मत र्लएको २०७४/११/२७ 

उपचस्थर्त ८५ 

हनु्त्छ भन्ने पक्षमा  ६६ 

हनु्न भन्ने पक्षमा १८ 

8 
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ 

मस्यौदा मार्थ छलर्लको लार्ग सदनमा पेश  
२०७४/१२/०४   

9 
प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा र्नयमावली, २०७४ 

सविसम्मतीले पाररत 
२०७४/१२/०४   

10 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकारको आर्थिक कायिववर्ध 
र्नयर्मत तथा व्यवचस्थत गनि बनेको ववधेयक सदनमा 

पेश 

२०७४/१२/०४   

11 
प्रदेश नम्बर ५  प्रदेश सरकारको आर्थिक कायिववर्ध 
र्नयर्मत तथा व्यवचस्थत गनि बनेको ववधेयक पाररत 

२०७४/१२/०८   

12 
ववर्भन्न ववर्यगत सर्मर्तमा रहन ुहनुे मा. सदस्यहरुको 

मनोनयन 
२०७४/१२/१५   

13 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश अन्त्तगितका स्थानीय तहका 
पदार्धकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सवुवधाको 

सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक सदनमा पेश 

२०७४/१२/१५ 

सोही ददन ववधायन सर्मर्तमा 
छलर्लका लार्ग पठाइएको 

। 

14 

मा. प्रदेश प्रमखु श्री उमाकान्त्त झालाई स्वागत तथा 
उहाुँबाट नीर्त तथा कायिक्रम प्रस्ततुाथि सभालाई 

सम्बोधन 

२०७४/१२/२५   

15 
प्रदेश सरकारको चाल ुआर्थिक वर्ि २०७४/०७५  

को नीर्त तथा कायिक्रम सभाबाट पाररत 
२०७४/१२/२६   

16 
प्रदेश सरकारको आर्थिक सामाचजक ववकासको 

चस्थर्तपर प्रदेश सभामा पेश 
२०७४/१२/२९   

17 
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को 
लार्ग राजश्व र व्ययको अनमुान प्रदेश सभा पेश 

२०७४/१२/३०   
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18 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकारको आ .व .
२०७४/०७५ को सेवा र कायिहरुको लार्ग प्रदेश 
संचचत कोर्बाट केही रकम खचि गने र ववर्नयोजन 
गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि वनेको ववधेयक सभामा 

पेश 

२०७५/०१/०२   

19 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकारको आ .व .
२०७४/०७५ को सेवा र कायिहरुको लार्ग प्रदेश 
संचचत कोर्बाट केही रकम खचि गने र ववर्नयोजन 

गने सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि वनेको ववधेयक सभाबाट 
पाररत 

२०७५/०१/०३   

20 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशका साविजर्नक र्लखत 
प्रमाणीकरण कायिववर्धको सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि 

बनेको ववधेयक सभा पेश 

२०७५/०१/०४   

21 

प्रदेश नम्बर ५ अन्त्तरगत गाउ सभा र नगर सभाको 
कानून र्नमािण प्रवक्रयाका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि 

बनेको ववधेयक प्रदेश सभामा पेश 

२०७५/०१/१२   

22 
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्क प्रसाद शमाि 

ओलीद्वारा प्रदेश सभालाई सम्बोधन 
२०७५/०१/१६   

23 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेशका साविजर्नक र्लखत 
प्रमाणीकरण कायिववर्धको सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि 

बनेको ववधेयक सभाबाट पाररत 

२०७५/०१/२१   

24 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सरकारका मखु्यमन्त्री र 
मन्त्रीको पाररश्रर्मक तथा सवुवधा सम्बन्त्धमा व्यवस्था 

गनि बनेको ववधेयक प्रदेश सभामा पेश 

२०७५/०१/२१ 

०७५/ १/२५ मा  
ववधायन सर्मर्तमा 

पठाइएको 

25 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सभाका पदार्धकारी तथा 
सदस्यको पाररश्रर्मक तथा सवुवधा सम्बन्त्धमा व्यवस्था 

गनि बनेको ववधेयक प्रदेश सभामा पेश 

२०७५/०१/२१ 

२०७५/१/२५ मा  
ववधायन सर्मर्तमा 

पठाइएको 

26 

प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश अन्त्तगितका गाउ सभा र नगर 
सभाको कानून र्नमािण प्रवक्रयाका सम्बन्त्धमा व्यवस्था 

गनि बनेको ववधेयक प्रदेश सभाबाट पाररत 

२०७५/०१/२५   

27 
प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सभा सचचवालय सम्बन्त्धमा 
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक प्रदेश सभामा पेश 

२०७५/०१/२५   

28 

प्रदेश नम्बर ५ ववर्नयोजन ववधेयक, २०७५ का 
र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्त प्रदेश सभा 

पेश 

२०७५/०१/३१   
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८) आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को वजेट वक्तव्यमा उल्लेचखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको २०७५ ज्येष्ठ १५ 
गतेसम्मको प्रगर्त वववरणः   

रु हजारमा 

ब.उ.चश.नं. प्रदेश सभा सचचवालय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

७०५२१२११३ 

 
चाल ुखचि ७७९५९.५० 

 
२१६३.६१ २७.७५ 

७०५२१२११४ 

 
पूचजगत खचि १२८०० 

 
२८४०.३३ २२.१९% 
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मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्द्को कायािलय 

 

१) पषृ्ठभरू्म 

मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्द्को कायािलय नेपालको संववधानले व्यवस्था गरे बमोचजम प्रदेश स्तरीय साविजर्नक 
प्रशासनको सवोच्च र्नकायको रुपमा रहेको छ।यस कायािलयले प्रदेश स्तररय साविजर्नक नीर्त तजुिमाको 
संयोजन गरी नीर्त कायािन्त्वयनको अनगुमन सम्वन्त्धी कायि गदिछ ।प्रदेशबाट र्नमािण हनुे काननु,  ववधेयक,  
अध्यादेश स्वीकृर्तको प्रवक्रयालाई अगार्ड बढाउने र्नयम तथा आदेश स्वीकृत गरी जारी गराउने कायि   
गदिछ । 

यस कायािलयले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय एवं र्नकायहरुबाट सम्पादन हनुे कायिहरुको रेखदेख, र्नयन्त्रण, 

र्नरीक्षण, समन्त्वय तथा अनगुमन मूल्याङ्कनको कायि गदिछ ।प्रदेशमा सशुासन प्रवद्धिन, शासवकय सधुार तथा 
भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण, मानव अर्धकारको संरक्षण र प्रवद्धिन, प्रदेश स्तररय प्रशासर्नक, आर्थिक, सामाचजक, 

राजनीर्तक, भौर्तक पूवािधार ववकास तथा शाचन्त्त सवु्यवस्थाको गर्तववर्ध बारेमा जानकारी र्लने तथा अनगुमन 
गने कायिहरु समेत यस कायािलयबाट सम्पादन हनु ेगदिछन । 

२) कायिक्षरे 

प्रदेश नं. 5 प्रदेश सरकार (कायिववभाजन) र्नयमावली, 2074 अनसुार यस कायािलयबाट सम्पादन हनु े
कायिहरू देहायवमोचजम तोवकएका छन:्  

• प्रदेश मचन्त्रपररर्द तथा मखु्यमन्त्रीको कायािलय सम्वन्त्धी,  

• प्रदेश र्भरको शासन व्यवस्थाको सामान्त्य र्नदेशन, र्नयन्त्रण र सञ्चालन, 

• प्रदेश सरकारको कायिववभाजन तथा कायिसञ्चालन,  

• प्रदेश सरकारको नीर्त तजुिमा, स्वीकृर्त, कायािन्त्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन, 

• प्रदेश सरकारको कायिसम्पादन र्नयमावली तजुिमा र कायािन्त्वयन, 

• प्रदेश मन्त्रालयहरुको कायिको समन्त्वय, सपुररवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन र र्नयन्त्रण, 

• प्रदेश मचन्त्रपररर्द्का र्नणियको कायािन्त्वयन र अनगुमन, 

• प्रदेश मचन्त्रपररर्दमा पेश हनु ेर्नयम र आदेशको तजुिमा, स्वीकृर्त तथा प्रमाणीकरण, 

• प्रदेशर्भरको राजनीर्तक, आर्थिक, सामाचजक, शाचन्त्त सवु्यवस्था एवं प्रशासर्नक गर्तववर्धहरुको 
अद्यावर्धक जानकारी र सम्बोधन, 

• मानव अर्धकारको संरक्षण र प्रवद्धिन, 
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• सशुासन, भ्रष्टाचार र्नयन्त्रण र प्रशासन सधुार, 

• संवैधार्नक र्नकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्त्य संिीय तथा प्रादेचशक 
आयोगसंगको सम्पकि  र समन्त्वय 

• संिीय सरकारको स्वीकृर्त बमोचजम दद्वपक्षीय वा बहपुक्षीय स्तरमा भएका सचन्त्ध, सम्झौता वा 
सहमर्त कायािन्त्वयन, 

• प्रदेश प्रमखुको र्नदेशन कायािन्त्वयन र प्रर्तवेदन, 

• अन्त्तरप्रदेश पररर्द र संि तथा अन्त्य प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समन्त्वय र अन्त्तरसम्वन्त्ध, 

• प्रदेशस्तरका आयोग तथा र्नकायहरुको गठन एवम ्सञ्चालन र पदार्धकारीहरुको र्नयचुक्त एवं 
सेवा, सवुवधा सम्बन्त्धी नीर्त तथा कानूनको तजुिमा र कायािन्त्वयन, 

• र्नवािचन कायिमा सहयोग र समन्त्वय, 

• प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन ववकास योजना तजुिमा र कायािन्त्वयन, 

• प्रदेश र्नजामती सेवा र अन्त्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्त्धी नीर्त, कानून तथा मापदण्ड 
तजुिमा एवम ्कायािन्त्वयन र अर्भलेख व्यवस्थापन, 

• प्रदेशस्तरका सरकारी र्नकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण, 

• प्रदेशस्तरीय तालीम नीर्त तथा मापदण्ड र्नधािरण र स्तरीकरण तथा राविय र प्रदेशस्तरका 
तार्लम केन्त्रसुँगको सम्पकि  एवं समन्त्वय, 

• प्रदेशस्तरमा साविजर्नक सेवा ववतरणको न्त्यूनतम मापदण्ड र्नधािरण र सेवाग्राही सन्त्तवुष्ट सभेक्षण 
तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन, 

• गाउुँपार्लका र नगरपार्लकाको कमिचारी र कायािलयको व्यवस्था सम्बन्त्धी कानून तजुिमा, 

३) कानूनी व्यवस्थाहरु:  

नेपालको संववधान, संिीय मचन्त्रपररर्द्का र्नणियहरु, प्रदेश मचन्त्रपररर्द्का र्नणियहरु, प्रदेश सभाबाट पारीत 
ऐनहरु तथा गठन आदेशहरु, प्रदेश सभाका र्नणियहरु आदद । 

४) संगठन संरचना:     

मखु्यमन्त्री तथा मचन्त्रपररर्द्को कायािलयको नेपाल सरकार मचन्त्रपररर्दबाट २०७५।२।६ गते स्वीकृत 
संगठन संरचना  संलग्न छ । 
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५) आर्थिक वर्ि 2074/075 मा सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायिहरु 

  यस कायािलयबाट सम्पादन गररएको कायिप्रगर्तको वववरण देहाय बमोचजम रहेको छ । 

१. कायािलय स्थापना र सञ्चालन गररएको । 

२. मखु्यमन्त्री  तथा माननीय मन्त्रीहरुको र्नवास व्यवस्थापन गररएको । 

३. कायािलयमा कायािलय सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गररएको  

४. कानून र्नमािण तर्ि  :   

 प्रदेश नं. ५,  प्रदेश सरकार (कायिववभाजन) र्नयमावली, २०७४ र्नमािण भएको ।  

 प्रदेश नं. ५,  प्रदेश सरकार (कायि सम्पादन) र्नयमावली, २०७४ र्नमािण भएको ।  

 प्रदेश नं.५ प्रदेश स्तरका केही साविजर्नक र्लखत प्रमाचणकरण सम्बन्त्धी र्नयमावली, २०७४ 
र्नमािण भएको ।  
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 प्रदेश प्रमखु / मखु्यमन्त्री/ मन्त्री / राज्यमन्त्री / सहायक मन्त्रीको पदको शपथको ढाुँचा 
तयार भएको ।  

 प्रदेश नं.५ प्रदेश अन्त्तगितका साविजर्नक लाभको पदमा रहने व्यचक्तले गनुिपने  प्रर्तबद्धता 
परको ढाुँचा तयार भएको ।  

 प्रदेश नं.५ प्रदेश अन्त्तगितका स्थानीय तहका पदार्धकारी तथा सदस्यले पाउन े सवुवधाको 
सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक तजुिमा भएको ।   

 प्रदेश नं.५ प्रदेश अन्त्तगितका गाउुँसभा र नगरसभाको कानून र्नमािण प्रकृया सम्बन्त्धमा 
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक तजुिमा भएको ।  

 प्रदेश नं.५ का साविजर्नक र्लखत प्रमाचणकरण कायिववधीको सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको 
ववधेयक तजुिमा भएको ।  

 प्रदेश नं.५ प्रदेश सभाका पदार्धकारी तथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सवुवधा सम्बन्त्धमा 
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक तजुिमा भएको ।   

 प्रदेश नं.५ प्रदेश सरकारका मखु्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रर्मक तथा सवुवधा सम्बन्त्धमा 
व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक तजुिमा भएको ।   

 प्रदेश सभा सचचवालय सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक तजुिमा भएको । 

 

6) गठन आदेश तथा र्नयकु्ती  सम्वन्त्धी कायिहरु 

• प्रदेश काननु मस्यौदा तथा सझुाव आयोगको सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको आदेश,  २०७४ 
स्वीकृत गररएको ।  

• प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सझुाव आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको र्नयचुक्त गने र 
पाररश्रर्मक तथा सवुवधा सम्बन्त्धी व्यवस्था गररएको । 

• मखु्य न्त्यायार्धवक्तामा श्री ठाकुर प्रसाद डी. सी. लाई र्नयकु्त गररएको ।  

• मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको सपथको ढाुँचा तयार भएको ।  

• माननीय मखु्यमन्त्रीको प्रशे सल्लाहकार र्नयकु्ती सम्बन्त्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी शेर वहादरु 
खरीलाई र्नयकु्ती गररएको ।  

• प्रदेश नं.५ प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७४ स्वीकृत र उक्त आदेश 
बमोचजम उपाध्यक्ष पदमा चजल्ला अिािखाुँची साववक वलकोट-३ बस्न ेडा.प्रकाश कुमार शे्रष्ठलाई 
र्नयकु्ती । 
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• ववर्भन्न स्थानीय तहहरुबाट स्थानीय तहहरुको तथ्याङ्क वववरण संकलन गने कायि सञ्चालन 
भईरहेको । 

• यस प्रदेशको आर्थिक तथा सामाचजक ववकासको चस्थर्तपर तयार गरी प्रस्ततु गररएको । 

• चाल ुआ. व. को नीर्त तथा कायिकंम तयार गरी प्रस्ततु गररएको । 

• चाल ुआ.व.को बजेट र्नमािण गररएको । 

• प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुलाई कायािलयमा आमन्त्रण गरी ५ ददनसम्म आगामी आ. व. 
का लार्ग नीर्त तथा कायिक्रम बजेट तथा पञ्चववर्िय योजनाका ववर्यमा व्यापक रुपमा छलर्ल 
तथा अन्त्तवक्रि या सम्पन्न भएको । 

• यस प्रदेशमा रहेका सवै स्थानीय तहहरुसुँग आगामी वर्ि प्रदेश सरकारबाट सहयोग गनुिपने 
योजनाहरुको वववरण माग गररएको । 

• प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट आगामी आ. व. का लार्ग नीर्त तथा कायिक्रम र योजनाहरुको वववरण 
माग गरी सोको कम्प्यूटरमा ईन्त्री गने कायि भइरहेको । 

• प्रदेशको आवर्द्यक योजना तयार गनिका लार्ग प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 
योजना तजुिमा सर्मर्त गठन भएको । 

 

७) आ.व. 2074/75 को बजेट बक्तव्यमा उचल्लचखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको 2075 जेठ 15 
गतेसम्मको प्रगर्त वववरण 

ब.व.को बुुँदा नं. र्लइएको नीर्त तथा कायिक्रम 2075 जेठ 15 गतेसम्मको 
प्रगर्त 

२० संवैधार्नक अंग तथा र्नकायहरुको स्थापना 
भौर्तक संरचना र्नमािण र सञ्चालन 

मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको र्नयकु्ती 
भएको । 

२३ सबै मन्त्रालयहरुको वेवसाईट र्नमािण कायािलयको वेवसाईट र्नमािण 
भएको । 

४५ मखु्यमन्त्री  ग्रार्मण ववकास कायिक्रमका  लार्ग 
स्थान छनौट तथा कायिक्रमको प्रारुप तयार पाने  

स्थान छनौट तथा प्रारुप तयार 
पाने सम्वन्त्धमा अध्ययन भईरहेको 
। 

र्न.का. १६ प्रदेश स्तरीय तार्लम केन्त्र स्थापना गने ।  
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८) आ.व. 2074/75 मा ववर्नयोचजत बजेट तथा 2075 जेठ 15 गतेसम्मको ववत्तीय प्रगर्त 

चाल ुखचि               रु हजारमा 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

705313113 मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 

57256.50 4396.१० 7.67 

पूुँजीगत खचि         रु हजारमा 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय/र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

705313114 मखु्यमन्त्री तथा 
मचन्त्रपररर्द्को 
कायािलय 

29949.50 6393.76 21.34 
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आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

१.पषृ्ठभरू्म  

प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको ववश्लरे्ण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, प्रदेशस्तरको आर्थिक 
श्रोतको बाुँडर्ाुँट, लगानी प्रके्षपण र ववत्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजश्व सम्बन्त्धी नीर्त तथा कानूनको 
तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन गने दावयत्व आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयमा रहेको छ ।प्रदेशस्तरको 
आर्थिक स्थावयत्व र मलु्य चस्थरता सम्बन्त्धी नीर्त तजुिमा र र्नयमन प्रदेश ववर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट 
तजुिमा,  कायािन्त्वयन,  र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, प्रदेशको साविजर्नक खचि व्यवस्थापन तथा प्रदेश स्तरीय 
अथि, योजना,  बजेट, ववत्तीय संस्थाहरु संचालन व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायिको लार्ग यो मन्त्रालय स्थापना 
भएको हो । 

२. दीििकालीन सोच 

प्रदेश नं. ५ लाई समदृ्ध प्रदेश खसुी जनता को मूल नाराका साथ रतु्ततर ववकास गदै  सबल ववत्तीय र 
आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट ददगो, र्रावकलो तथा उच्च दरको आर्थिक ववृद्ध हार्सल गरी समग्र प्रदेश 
स्तरीय अथितन्त्रको क्षमता अर्भवृवद्ध गने । 

३. उद्धशे्य  

संववधान प्रदत्त अर्धकारको अर्धकतम उपयोग गदै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी र समचुचत उपयोगबाट 
समवष्टगत आर्थिक स्थावयत्व कायम गनिमा सहयोग प-ुयाउने । 

४. रणनीर्तहरु 

• आर्थिक व्यवस्थापन सधुार कायिमा योगदान ददने । 

• कृवर् पयिटन चशक्षा स्वास्थ्य र भौर्तक पूवािधार ववकास जस्ता सामाचजक आर्थिक पूवािधार र बढी 
मारमा गररबी र्नवारणोन्त्मखु के्षरमा अनकूुल हनुे गरी साविजर्नक खचिको प्राथर्मकीकरण गने । 

• बढी भन्त्दा बढी राजस्व वृवद्धका उपाय अवलम्बन गने । 

• स्थानीय सरकारहरुवीचको साझेदारीमा सम्पन्न गनि सवकन ेआयोजनाहरुलाई प्राथर्मकता ददने । 

• ववर्भन्न मन्त्रालय र र्नकायहरुको लार्ग भएको बजेट ववर्नयोजन र र्त र्नकायवाट प्रदान गने 
सेवा प्रवाह प्रणाली बीचमा प्रभावकारी सम्बन्त्ध स्थावपत गने । 

• माग तथा सामाचजक न्त्यायमा आधाररत आयोजना कायािन्त्वयनमा जोड ददने । 
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५. कायिक्षरे 

प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ बमोचजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरु 
देहायअनसुार रहेका छनः् 

१ प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको ववश्लरे्ण तथा आर्थिक नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

२ प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाुँडर्ाुँट, लगानी प्रके्षपण र ववत्तीय व्यवस्थापन, 

३ प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थावयत्व र मूल्यचस्थरता सम्बन्त्धी नीर्त तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

४ संिको स्वीकृर्तमा वैदेचशक सहयोग, वैदेचशक ऋण र अनदुान प्रार्प्त, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रर्तवेदन, 

५ प्रदेशचस्थत सरकारी सम्पचत्तको एकीकृत वववरण र सरकारी वाुँकी रकमको लगत तथा असलुउपर, 

६ प्रदेशस्तरीय ववकास नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्धक तथा क्षरेगत योजना र वावर्िक ववकास कायिक्रमको  
 तजुिमा, कायािन्त्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, 

७ राविय तथा अन्त्तर प्रदेश ववकास आयोजनाको समन्त्वय र सशति अनदुानको सदपुयोग, 

८ प्रदेश राजश्व सम्बन्त्धी नीर्त तथा काननुको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

९ प्रदेश साविजर्नक खचि सम्बन्त्धी नीर्तको तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा स्थानीय तह अनदुान, 

१० संिीय नीर्त अनरुुप सहववत्तीयकरण, 

११ प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध सम्वन्त्धी नीर्त तथा कानूनको र्नमािण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

१२ प्रदेश ववर्नयोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तजुिमा, कायािन्त्वयन, र्नयमन र आर्थिक अनशुासन, 

१३ प्रदेश संचचत कोर्को संचालन तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा र्नयन्त्रण एवम ्व्यवस्थापन, 

१४ प्रदेश परुक अनमुान तथा पेश्की खचि र प्रदेश आकचस्मक कोर् सम्वन्त्धी, 

१५ प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन, 

१६ प्रदेशगत ववर्नयोजन, राजस्व, धरौटी, कायिसंचालन कोर् र अन्त्य सरकारी कोर् तथा सम्पचत्तको एकीकृत 
 वववरण र लेखा परीक्षण, 



15 
 

१७ िरजग्गा रचजिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर, पयिटन शलु्क, कृवर् आयमा 
 कर, सेवा शलु्क, दस्तरु र दण्ड जररवाना संकलन, बाुँडर्ाुँड र उपयोग सम्बन्त्धी नीर्त तथा कानून 
 तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

१८ संिीय काननु अनसुार प्राकृर्तक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शलु्क संकलन, र्नयमन र हस्तान्त्तरण, 

१९ राजश्व चहुावट र्नयन्त्रण सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

२० संिसंगको अन्त्तरसरकारी ववत्तीय सम्पकि , सम्बन्त्ध र सहकायि, 

२१ तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अर्भलेख व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा प्रादेचशक नीर्त, कानून, मापदण्ड एवम ्
 योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा संि र स्थानीय तहसुँग सहयोग, समन्त्वय र सहकायि, 

२२ बीमा र बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवस्थापन, प्रवद्धिन तथा ववस्तार र र्नयमन, 

२३ प्रदेशस्तरका साविजर्नक संस्थान, ववत्तीय संस्था, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान तथा कम्पनी आददको सञ्चालन, 

 व्यवस्थापन, सधुार र र्नयमन, 

२४ आर्थिक ववकासमा र्नजी, सहकारी तथा गैरसरकारी के्षरसंगको समन्त्वय र सहकायि  । 

६. काननुी तथा नीर्तगत व्यवस्था 

• सम्वत ्२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संववधान, 

• प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन, २०७४, 

• ववर्नयोजन ऐन, २०७४  

• प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली, २०७४,  

• कायिसम्पादन र्नयमावली, २०७४ । 

• संचचत कोर् संचालन कायिववर्ध, २०७४, 

• बजेट बक्तव्य, २०७४ 

• व्यय अनमुानको वववरण, २०७४, 

• प्रदेश नं. ५ को आर्थिक सामाचजक ववकासको चस्थर्त पर, 

• ववर्नयोजन ववधेयक २०७५ का र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्त । 
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७. संगठन संरचना तथा जनशचक्त 

क. दरवन्त्दी चाटि:  
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ख. आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको दरवन्त्दी तेररज: 

क्र.स. पद सेवा समूह शे्रणी/तह दरवन्त्दी संख्या 
१ प्रदेश सचचव प्रशासन   रा.प.प्रथम १ 

२ उपसचचव प्रशासन राजश्व रा.प.वद्धतीय २ 

३ उपसचचव प्रशासन सा. प्र. रा.प.वद्धतीय २ 

४ शाखा अर्धकृत प्रशासन सा. प्र. रा.प.ततृीय ६ 

५ शाखा अर्धकृत प्रशासन राजश्व रा.प.ततृीय ६ 

६ लेखा अर्धकृत प्रशासन लेखा रा.प.ततृीय १ 

७ कानून अर्धकृत न्त्याय कानून रा.प.ततृीय १ 

८ अथिशास्त्री ववववध   रा.प.ततृीय १ 

९ तथ्याङ्क अर्धकृत योजना तथा 
तथ्याङ्क 

तथ्याङ्क रा.प.ततृीय १ 

१० कम्प्यूटर इचन्त्जर्नयर ववववध   रा.प.ततृीय १ 

११ कम्प्यूटर अर्धकृत ववववध   रा.प.ततृीय १ 

१२ नायव सवु्वा प्रशासन सा. प्र. रा.प.अनं. प्रथम ५ 

१३ नायव सवु्वा प्रशासन राजश्व रा.प.अनं. प्रथम ६ 

१४ कम्प्यूटर अपरेटर ववववध   रा.प.अनं. प्रथम ३ 

१५ सह-लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनं. 
वद्धतीय १ 

१६ हलकुा सवारी चालक     शे्रणीवववहन ४ 

१७ कायािलय सहयोगी      शे्रणीवववहन ५ 

जम्मा 
 

47 
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ग. प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलय संगठन संरचना तथा जनशचक्त: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक 

रा.प.द्धितीय (लेखा) 

निनियोजि,कोष  प्रशासि तथा नित्त 

हस्तान्तरण शाखा 

लेखा अधिकृत (रा.प.तृ.) -२ 

लेखापाल (रा.प.अनं.प्रथम.) -२ 

कम्प्यूटर अपरेटर (रा.प.अनं.प्रथम.) -१ 

 

 

 

 

 

निरीक्षण अिुगमि तथा आ.ले.प. शाखा 

लेखा अधिकृत (रा.प.तृ.) -2 

लेखापाल (रा.प.अनं.प्रथम.) -2 

कम्प्यूटर अपरेटर (रा.प.अनं.प्रथम.) -1 

 

 

सम्पनत्त व्यिस्थापि शाखा 

लेखा अधिकृत (रा.प.तृ.) -१ 

लेखापाल (रा.प.अनं.प्रथम.) -1 

कम्प्यूटर अपरेटर (रा.प.अनं.प्रथम.) -1 

 

आनथिक प्रशासि शाखा 

लेखापाल (रा.प.अनं.प्रथम.) -१ 

 

आन्तररक प्रशासि तथा तथ्याङ्क शाखा 

लेखा अधिकृत (रा.प.तृ.) -1 

लेखापाल (रा.प.अनं.प्रथम.) -1 

कम्प्यूटर अपरेटर (रा.प.अनं.प्रथम.) -१ 

 

 

दरिन्दी तेररज 

प्रदेश लेखा धियन्त्रक (रा.प.द्धि.लेखा)  - १ 

लेखा अधिकृत (रा.प.तृ.)   -६ 

लेखापाल (रा.प.अिं. प्रथम)   -७ 

कम्प्यूटर अपरेटर (रा.प.अिं. प्रथम)  - ४ 

   जम्मा     १८ 

हलुका सवारी चालक   - १ 

का.स.    -३ 

   जम्मा       ४ 
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८ आ.ब. २०७४/०७५ मा सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरु 

• प्रदेशस्तरमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना भएको, 
• प्रदेश नं. ५, आर्थिक कायिववर्ध ऐन, २०७४ तजुिमा गरी जारी भएको, 
• आ.ब. २०७४/०७५ को बजेट पाररत भई कायािन्त्वयनमा रहेको, 
• प्रदेश नं. ५, प्रदेश ववर्नयोजन ऐन, २०७४ जारी भएको, 
• प्रदेश नं. ५ को समग्र सामाचजक, आर्थिक पक्षहरु समेवटएको प्रदेशको चस्थर्त चचर तयार 

गररएको, 
• प्रदेश सचञ्चत कोर् सञ्चालन कायिववर्ध,२०७४ तयार गररएको, 
• प्रदेश सचञ्चत कोर्को स्थापना तथा सञ्चालनमा आएको, 
• प्रदेश स्तरमा राजस्व परामशि सर्मर्त गठन भई कायि गरररहेको, 
• स्रोत अनमुान सर्मर्तको गठन भई आ.ब. २०७५/०७६ को स्रोत अनमुानको प्रर्तवेदन पेश 

भएको, 
• ववर्नयोजन ववधेयक २०७५ का र्सद्धान्त्त, उद्देश्य, प्राथर्मकता र प्रमखु नीर्त प्रदेश सभामा पेश 

भएको, 
• प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरुसुँग योजना तथा बजेट सम्बन्त्धमा छलर्ल तथा अन्त्तरवक्रया सम्पन्न 

भएको, 
• प्रादेचशक योजना तथा बजेट र्नमािण सम्बन्त्धमा नेपालगञ्ज र दाङमा स्थानीय तहका प्रर्तर्नर्ध, 

उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी कायािलयका प्रमखु, परकारहरु तथा सरोकारवालाहरुसुँग छलर्ल, 

अन्त्तरवक्रया सम्पन्न गररएको, 
• प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायिलयको स्थापना भई कायि सञ्चालन भएको, 
• प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्त्धी ववधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको, 
• प्रदेश ववत्त व्यवस्थापन ववधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको, 
• समपरुक र ववशरे् अनदुानको कायिववर्धको मस्यौदा तयार भएको, 
• साविजर्नक खचि सम्बन्त्धी र्नदेचशका मापदण्ड र खचि र्मतव्यवयता सम्बन्त्धी र्नदेचशका २०७४ 

मस्यौदा तयार भई स्वीकृर्तको चरणमा रहेको । 
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९. आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को वजेट वक्तव्यमा उचल्लचखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको २०७५ ज्येष्ठ १५ 
गते सम्मको प्रगर्त वववरणः 

ब.व.को 
बुुँदा नं. 

र्लइएको नीर्त तथा कायिक्रम 2075 जेष्ठ 15 सम्मको प्रगर्त 

१४ राजस्वको श्रोतको पवहचान गरी संकलन 
प्रवक्रया अचि बढाउन े

राजस्व परामशि सर्मर्त गठन भै राजस्वका स्रोतहरुको बारेमा 
अध्ययन भइरहेको 

१५ प्रादेचशक आवर्धक योजना बनाउने र 
प्रदेशको दीििकालीन, मध्यकालीन र 
अल्पकालीन योजना तजुिमा गने । 

प्रदेश सभाका सदस्यहरु तथा स्थानीय जनप्रर्तर्नर्धहरु मार्ि त 
आएका योजनाहरुको संकलन तथा वववरण तयार भएको  

१५ आन्त्तररक स्रोत पररचालनका लार्ग 
आवश्यक नीर्त, काननु, संगठन संरचना 
तयार गने 

प्रदेश नं ५ को कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्त्धी ववधेयक 
प्रदेश सभामा पेश भएको  

२१ प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको 
स्थापना र साविजर्नक खचि सम्बन्त्धी 
मापदण्ड र खचि र्मतव्यवयता सम्बन्त्धी 
र्नदेचशका तयार गने 

प्रदेश लेखा र्नयन्त्रक कायािलयको स्थापना भई कायि 
सञ्चालन भएको र साविजर्नक खचि सम्बन्त्धी मापदण्ड र खचि 
र्मतव्यवयता सम्बन्त्धी र्नदेचशकाको मस्यौदा तयार भई 
स्वीकृर्तको चरणमा रहेको 

२३ सशुासन र पारदचशिता कायम गनि 
मन्त्रालयहरुको वेभसाईट र्नमािण 

आर्धकाररक वेभसाईट र्नमािण भई सन्त्चालनमा आएको 

२४ आर्थिक सामाचजक लगायतका ववकास 
कायिक्रम तथा योजना र्नमािणका लार्ग 
आवश्यक तथ्याङ्कहरु संकलन गरी 
डाटावेश बनाउन े

प्रदेश सभा सदस्यहरु र स्थानीय जनप्रर्तर्नर्धहरु मार्ि त 
आएका योजनाहरुको संकलन भइरहेको 

 

११. आ.व. २०७४/७५ मा ववर्नयोचजत वजेट तथा २०७५ ज्येष्ठ १५ गतेसम्मको ववत्तीय प्रगर्त 

चाल ुखचि                                   (रू.हजारमा)  

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय / र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

७०५३२३११३ आर्थिक मार्मला 
तथा योजना 
मन्त्रालय 

१९४३३ २२३७.९६ ११.५२ 

पचुजगत खचि                                              (रू.हजारमा)  
ब.उ.शी.नं. मन्त्रालय / र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

७०५३२३११४ आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्त्रालय 

१३१४२ १०५९.८८ ८.०६ 
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आन्त्तररक मार्मला तथा काननु मन्त्रालय 

 

१. पषृ्ठभमूीः  

संिीय लोकताचन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संि, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हनुे कुरा 
नेपालको संववधानले सरु्नचित गरेको छ । यसै अनरुुप राज्यशचक्तको प्रयोग संि, प्रदेश र स्थानीय तहले 
संववधान तथा काननु बमोचजम गनुिपने हुन््त्छ ।सोही संवैधार्नक व्यवस्था बमोचजम आन्त्तररक मार्मला तथा 
काननु मन्त्रालयको स्थापना र्मर्त २०७४ साल र्ागनु ३ गते गठन भई कायािरम्भ भएको छ ।  

प्रदेश स्तरीय शाचन्त्त सरुक्षा र सवु्यवस्था सम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड र योजना तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, 

र्नयमन, र्नदेशन, सपुरीवेक्षण, मूल्याङ्कन र प्रर्तवेदनका साथै काननु, न्त्याय तथा प्रदेश सभा मार्मला लगायत संि 
सुँगको समन्त्वय र सहकायि गनुि यस मन्त्रालयको मखु्य दावयत्व रहेको छ । स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, 

व्यवस्थापन र समन्त्वयमा प्रभावकाररता कायम गरी सशुासन प्रवद्विन गनि मन्त्रालय दृढ प्रर्तवद्धताका साथ 
काम गदै आएकोछ ।  

२. दृवष्टकोणः 

प्रदेश नं. ५ लाई "समदृ्ध प्रदेश खसुी जनता" को मूल नाराका साथ रतु्ततर ववकास गदै समदृ्ध साविभौम, 

अखण्ड, शान्त्त, समनु्नत र सरुचक्षत नेपालको  र्नमािणमा वक्रयाशील रहने ।  

३. ध्येयः 

• प्रादेचशक सरुक्षा नीर्त कायािन्त्वयनमा ल्याई शाचन्त्त सरुक्षा प्रभावकारी बनाउन,े 

• दण्डवहनताको अन्त्त्य गरी जवार्देवहता वहन गने प्रणालीलाई दृढताका साथ कायािन्त्वयन गने, 

• प्रदेश स्तरमा ददगो शाचन्त्त व्यवस्थापन गने, 

• प्रदेशले बनाउनपुने काननुको मस्यौदा तयार गनुिका साथै अन्त्य मन्त्रालयबाट सहमर्तका लार्ग 
प्राप्त मस्यौदामा सहमर्त प्रदान गने ।  

४. रणनीर्तः 

• प्रादेचशक शाचन्त्त सरुक्षा र सवु्यवस्था सम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड र योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन 
तथा  र्नयमन लगायतका कायिहरु रतु गर्तमा अगार्ड बढाउन,े 
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• सरुक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रहरीको गठन गरी पररचालन गने, 

• प्रदेश प्रहरीलाई जनमैरी तथा जनतालाई प्रहरी मैरी बनाउन,े  

• प्रदेशमा ववर्धको शासनलाई प्राथर्मकतामा राखी जनतालाई सशुासनको प्रत्याभरू्त ददन,े 

• मानव अर्धकारको प्रवद्विन तथा लैवङ्गक ववभेदको अन्त्त्यका लार्ग आवश्यक काननुको तजुिमा गरी 
ववर्भन्न सचेतनामूलक कायिक्रमहरु सञ्चालन गने, 

• राविय एकता, अखण्डता र साविभौर्मक अकु्षणताको संरक्षण र प्रवद्विन गने उद्देश्य अनरुुप 
आन्त्तररक शाचन्त्त सरुक्षा कायम गने, 

• ववपद व्यवस्थापनको सन्त्दभिमा जोचखम न्त्यूनीकरण पूवि तयारी, प्रर्तकायि र पनुः लाभका कायिमा 
ववर्भन्न सरकारी तथा गैरसरकारी र्नकायहरुसुँग प्रभावकारी समन्त्वय कायम गने, 

• प्रदेश सरकार सञ्चालनका लार्ग आवश्यक पने सबै प्रकारका काननुहरुको तजुिमा गनि 
सहजीकरण एवम समन्त्वय गने ।   

• प्रदेशस्तरमा सूचना तथा संचारसुँग सम्बचन्त्धत नीर्त तथा काननु, मापदण्ड आदद बनाउन अगार्ड 
बढाउने ।  

५. रणनीर्तक उद्दशे्यहरुः 

• सरुक्षा र्नकायको एकीकृत र समन्त्वयात्मक पररचालनद्वारा सरुक्षा र ववर्धको शासन तथा 
सशुासनको प्रत्याभरू्त गने, 

• नागररक सरुक्षाका लार्ग प्रववर्ध र पद्धर्त केचन्त्रत प्रणालीको स्थापना र ववकास तथा पेशागत 
ववचशष्टताको प्रवद्विन गने, 

• समाजको सरुक्षा र स्थावयत्व तथा नागररकलाई सबै प्रकारका रासबाट उन्त्मचुक्त ददलाउन,े 

• ववपद्को एकीकृत र समन्त्वयात्मक व्यवस्थापन गने, 

• काननुको तजुिमालाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी प्रादेचशक कायिसञ्चालनमा प्रभावकाररता ल्याउन,े 

• नागररकको न्त्यायमा पहुुँच सरु्नचित गने । 

 

६. कायिक्षरेः  

प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली, २०७४  बमोचजम  यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरु 
देहायअनसुार रहेका छनः् 

• प्रदेश शाचन्त्त सरुक्षा र सवु्यवस्था सम्बन्त्धी नीर्त, कानून, मापदण्ड र योजना तजुिमा तथा 
कायािन्त्वयन, र्नयमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रर्तवेदन तथा संिसंगको समन्त्वय र सहकायि, 
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• अर्तववचशष्ट व्यचक्त, महत्वपूणि भौर्तक संरचना, संवेदनशील साविजर्नक स्थल तथा समारोहको 
सरुक्षा, 

• संिीय र प्रदेश सरुक्षा र्नकायसंगको सम्पकि , सम्बन्त्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्त्वय, 

• संिीय कानून बमोचजम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन, 

• प्रदेश र्भरको अपराध अनसुन्त्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, र्नयन्त्रण तथा समन्त्वय, 

• कानून, न्त्याय तथा प्रदेश सभा मार्मला सम्वन्त्धी, 
• प्रदेशसभामा पेश हनुे र्बधेयक तजुिमा र प्रमाणीकरण सम्वन्त्धी, 
• अन्त्तरािविय सीमा के्षरमा हनुे अपराध र गर्तववर्धको सूचना संकलन, ववश्लरे्ण र उपयोग तथा 

अन्त्तरािविय सीमा सरुक्षामा सहयोग, 

• आधारभतू मानव अर्धकारको संरक्षण, नागररक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबद्धिनमा सहयोग, 

• प्रादेचशक कारागार तथा वहरासतको व्यवस्थापन र सरुक्षा, थनुवुा तथा कैदीहरूको मानव 
अर्धकारको संरक्षण र एकप्रदेश बाट अको प्रदेशमा अर्भयकु्त, थनुवुा वा कैदीको स्थानान्त्तरण 
सम्बन्त्धी, 

• सामदुावयक प्रहरी, 
• प्रदेशर्भरको सडक सरुक्षा र रावर्क व्यवस्थापन, 

• प्रदेशर्भर न्त्यावयक र अधि न्त्यावयक र्नकायले गरेका रै्सला कायािन्त्वयन, 

• प्रदेशर्भरका गैरसरकारी संि, संस्थाहरुको अर्भलेख र समन्त्वय, 

• गनुासो र वववाद व्यवस्थापन, 

• संिीय मापदण्ड बमोचजम हातहर्तयार, खरखजाना तथा ववष्र्ोटक पदाथिको र्नयमन, 

• र्ौजदारी कायिववर्ध कानूनको कायािन्त्वयन, 

• अपराध तथा यातना पीर्डतको पनुस्थािपना र क्षर्तपूर्ति, 
• र्नवारक नजरबन्त्द र स्थान हद सम्बन्त्धी, 
• अन्त्तरप्रदेश सम्बन्त्ध, 

• सरकारी प्रयोजनका लार्ग जग्गा अर्धग्रहण तथा सम्पचत्त प्रार्प्त सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त तथा 
काननु तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा जग्गा वववाद समाधान, 

• स्थानीय प्रशासनको सन्त्चालन, व्यवस्थापन र समन्त्वय, 

• पाररवाररक मार्मला (वववाह, सम्पचत्त हस्तान्त्तरण, सम्बन्त्ध ववच्छेद, टुहरुा, धमिपरु, धमिपरुी 
उत्तरार्धकार र संयकु्त पररवार) सम्बन्त्धी नीर्त, कानून र मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

• ववपद व्यवस्थापन, जोचखम न्त्यूनीकरण र ववपद् प्रर्तकायि, प्रादेचशक ववपद् कोर् स्थापना र संचालन, 

स्थानीय ववपद् कोर्मा सहयोग, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन तथा अनसुन्त्धान, ववपद् जोचखम 
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क्षेर नकशाुँकन र बस्ती स्थानान्त्तरण सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून, मापदण्ड र योजना तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, 

• उपार्ध,सम्मान तथा ववभरू्णको र्सर्ाररस, 

• प्रदेशस्तरमा साविजर्नक र्बदा, उत्सव, उदी आाददको व्यवस्थापन, 

• प्रदेशस्तरमा ददगो शाचन्त्त व्यवस्थापन तथा द्वन्त्द्वबाट पीर्डत तथा ववस्थावपत व्यचक्तको पनुस्थापन 
सम्वन्त्धी, 

• सत्यर्नरुपण तथा मेलर्मलाप र वेपत्ता पाररएका व्यचक्त सम्वन्त्धी, 
• प्रदेशस्तरको ववद्यतुीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्त्धी नीर्त, कानून र मापदण्ड तजुिमा, 

कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा अनमुर्त, इजाजत र नवीकरण, 

• प्रदेशस्तरमा तारयकु्त र ताररवहत ब्रोडब्याण्ड पूवािधारको ववकास, व्यवस्थापन र र्नयमन, 

• प्रदेशस्तरमा सूचना प्रववर्धको प्रवधिन, सूवना प्रववर्ध पाकि को र्नमािण, सञ्चालन र र्नयमन, 

• प्रदेश र्भर टेर्लसेन्त्टर संचालन, व्यवस्थापन र र्नयमन, 

• प्रदेशस्तरका इन्त्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्त्य प्रववर्धमा आधाररत संचार माध्यमको दताि, 
अर्भलेख, अनमुर्त, नववकरण, अनगुमन र र्नयमन, 

• साइवर सरुक्षा अनगुमन, 

• छापासंचार माध्यमको दताि, अनमुर्त, आचार संवहता र्नधािरण र अनगुमन, अर्भलेखाङ्कन, बगीकरण, 

सञ्चालन र र्नयमन, 

• प्रसे सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र ववतरण, 

• श्रमजीवव सञ्चारकमीहरुको न्त्यूनतम पाररश्रर्मक अनगुमन, 

• प्रदेशस्तरीय प्रसे रचजिार सम्बन्त्धी, 
• केबलु ववतरणको इजाजत, नवीकरण र र्नयमन गने । 

७. काननुी व्यवस्थाः  

• सम्वत ्२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संववधान, 

• प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली, २०७४,   

• प्रदेश सरकार (कायि सम्पादन) र्नयमावली, २०७४। 
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८. संगठन संरचना तथा जनशचक्तको व्यवस्थाः 

 

  ९. आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका महत्वपूणि कायिहरुः 

• प्रदेश नं. ५ मा २०७५ साल बैशाख १ गते देचख २०७६ साल चैर मसान्त्त सम्म प्रदान गररन े
साविजर्नक ववदा व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा प्रदेश नं. ५ का बाह्रवटै चजल्ला सदरमकुाममा पगुी 
कमिचारी, राजनीर्तक दल, नागररक समाज, संचार माध्यम तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुसुँग छलर्ल 
तथा अन्त्तरवक्रया कायिक्रम सम्पन्न गरी छलर्लका क्रममा प्राप्त सझुावहरुका आधारमा थप 
गनुिपने साविजर्नक ववदाका सम्बन्त्धमा प्रर्तवेदन तयार गरी र्नणियका लार्ग प्रदेश सरकार मखु्य 
मन्त्री तथा मन्त्रीपररर्दको कायािलयमा प्रस्ताव दताि गररएको,  

• ववर्भन्न १० वटा काननुहरुः प्रदेश आर्थिक कायिववर्ध ऐन, २०७४, प्रदेश नं. ५ अन्त्तगितका गाउुँ 
सभा र नगर सभाको काननु र्नमािण प्रवक्रयाका सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक, प्रदेश नं. 
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५ प्रदेश साविजर्नक र्लखत प्रमाचणकरण कायिववर्धको सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक, 

प्रदेश नं. ५ स्थानीय तहको पदार्धकारी तथा सदस्यको पाररश्रर्मक र सवुवधा सम्बन्त्धमा व्यवस्था 
गनि बनेको ववधेयक, ववर्नयोजन ववधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश अन्त्तगितका प्रदेश सभा सचचवालय 
सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदार्धकारी तथा सदस्यको 
पाररश्रर्मक र सवुवधा सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनेको ववधेयक र प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारका 
मखु्यमन्त्री र मन्त्रीको पाररश्रर्मक तथा सवुवधा सम्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनकेो ववधेयक उपर 
अध्ययन गरी स्वीकृर्त प्रदान गररएको,  

• ववपद् व्यवस्थापन कोर् सञ्चालन कायिववर्धको प्रारचम्भक मस्यौदा तयार गरी छलर्लको क्रममा 
रहेको छ, 

• गत आ.व.मा यस प्रदेश अन्त्तरगतका चजल्लाहरुमा भएका ववपदसम्बन्त्धी िटनाको तथ्याङ्क 
संकलन गने काम भएरहेको,  

• मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको काम, कतिव्य र अर्धकार तथा सेवाका अन्त्य शति सम्बन्त्धी ववधेयक र 
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कतिव्य र अर्धकार सम्बन्त्धी ववधेयक सहमर्त प्रदान गनि 
छलर्लको क्रममा रहेको, 

• प्रदेश राजपर प्रकाशन गने व्यवस्थाको लार्ग प्रदेश सरकार मचन्त्रपररर्दमा राजपर प्रकाशन 
सम्बन्त्धी कायिववर्ध, २०७५ स्वीकृर्तको लार्ग प्रस्ताव पेश गररएको छ, 

• शाचन्त्त सरुक्षा तथा ववपद व्यवस्थापन सम्बन्त्धी प्रदेशस्तरीय गोवष्ठ आयोजनाको तयारी भैरहेको,  
• IT Park र्नमािणका लार्ग अध्ययन भैरहेको,  
• यस मन्त्रालयलाई आवश्यक पने सवारी साधन (मोटरसाईकल ४ थान तथा स्कुटर १ थान) 

खररद गररएको, 
• र्सलवन्त्दी दरभाउपरको आह्वान गरी राजपर प्रकाशन गने प्रयोजनका लार्ग उच्च क्षमताको 

वप्रन्त्टर मेर्सनका साथै मन्त्रालयलाई आवश्यक कम्प्यटुर, ल्यापटप आदद सामग्रीहरुको खररद 
गररएको । 

१०. आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को वजेट वक्तव्यमा उचल्लचखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको २०७५ ज्येष्ठ १५ 
गतेसम्मको प्रगर्त वववरणः 

ब.व.का. बुुँदा 
नं. 

र्लइएको नीर्त तथा कायिक्रम २०७५ जेष्ठ १५ गतेसम्मको प्रगर्त 

23 बाढी पवहरो, आगजनी, चशतलहर, भकूम्प जस्ता 
प्राकृर्तक प्रकोपले सवैभन्त्दा बढी न्त्यून आय भएका 
मार्नसहरू नै प्रभाववत हनु ेगदिछन ्। यस्ता प्राकृर्तक 

ववपद व्यवस्थापन कोर्को स्थापना भै 
ववतरणको लार्ग ववपदबाट भएको 
क्षर्तको  राहत ववतरण सम्बन्त्धी 
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प्रकोपका जोचखमयकु्त के्षर पवहचान गरी नकारात्मक 
प्रभाव न्त्यूनीकरण गने योजना तयार गरी 
कायािन्त्वयनमा ल्याइनेछ । साथै, प्राकृर्तक प्रकोप 
प्रभाववत नागररकहरूलाइि तत्काल राहत ददन प्रादेचशक 
ववपद् व्यवस्थापन कोर् स्थापना गररनेछ ।  

मापदण्डको तजुिमा अचन्त्तम चरणमा 
रहेको  

26 प्रदेशका चजल्ला सदरमकुामहरूमा नगरवासीहरूलाइि 
सरुक्षाको प्रत्याभरू्तका लार्ग र्स.र्स.वट.भी. जस्ता 
सूचना प्रववर्धको उपयोग गररने नीर्त र्लइनेछ ।  

मन्त्रालय पररसरमा जडान कायि अगाडी 
बढेको   

27 प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूका लार्ग सबै प्रकारका 
सूचनामा पहुुँच पयुािइि जनचेतनाको स्तरलाइि वृवद्ध गने 
नीर्त र्लनेछ ।  

Web site को र्नमािण कायि अचन्त्तम 
चरणमा रहेको 

28 प्रदेश अनसुन्त्धान व्यूरो गठन गरी पररचालन गररनेछ 
। प्रदेश र्भरको शाचन्त्त, सरुक्षा सदुृढ र सवु्यवस्था 
कायम गनि प्रहरी प्रशासनलाइि सक्षम र चजम्मेवारी 
बनाउन ववशेर् नीर्त र्लइनछे । प्रदेश प्रहरी 
स्थापनाका लार्ग आवश्यक पहल गररनेछ । 

प्रदेश प्रहरी संगठन संरचना सम्बन्त्धमा 
अध्ययन तथा छलर्लको क्रममा रहेको  

29 संि-संस्था दताि, अर्भलेखीकरण र र्नयमन गने 
कायिलाइि व्यवचस्थत गररनछे ।  

अध्ययनको क्रममा रहेको  

30 गाउ गाउुँमा सूचनाको पहुुँचको ववस्तारका लार्ग टेली 
सेन्त्टरहरू स्थापना गने नीर्त र्लइनेछ । यसबाट 
कृवर्, पयिटन, स्वास्थ्य, चशक्षा, सञ्चारको के्षरमा 
नागररकको सहज पहुुँच हनुे ववश्वास र्लइएको छ ।  

अध्ययनको क्रममा रहेको 

११. आ.व. २०७४/७५ मा ववर्नयोचजत वजेट तथा २०७५ ज्येष्ठ १५ गतेसम्मको ववत्तीय प्रगर्त 

चाल ुखचि                                                                                (रू. हजारमा)  

ब.उ.शी.न. मन्त्रालय / र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

7053333113 आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 31190 2558 8.2 

 

पचुजगत खचि                                                                                                   (रू. हजारमा)  

ब.उ.शी.न. मन्त्रालय / र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

7053333114 आन्त्तररक मार्मला तथा कानून मन्त्रालय 9998 2079 20.79 
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उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

 

१. पषृ्ठभमुी 

नेपालको संववधानले देशको मूल संरचना संि, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा व्यवस्था गरे अनरुुप 
प्रदेश सभाको र्नवािचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन तथा वक्रयार्सल भैसकेको छ । नेपालको संववधान 
बमोचजम प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली २०७४ ले यस मन्त्रालयलाई 
मलुत प्रदेश नं. ५ मा उद्योग, पयिटन, वन तथा वातावरण  क्षेरको ववकास, ववस्तार र समवृद्ध गने चजम्मेवारी 
सचुम्पए अनरुुप २०७४ माि मवहनादेचख यो मन्त्रालय स्थापना भई संचालनको सरुुवात चरणमा रहेको छ । 
बदििाट पचिमको नवलपरासी, रुपन्त्देही, पाल्पा, कवपलवस्त,ु गलु्मी, अिािखाुँची, प्यूठान, रोल्पा, पूवी रुकुम, दाङ्ग, 

बाुँके र बददिया गरी १२ चजल्लाहरु समावेश भइ प्रदेश नं. ५ बनेको छ । यस प्रदेशको जम्मा के्षरर्ल 
२२,२८८ वगि वक.मी.रहेको छ । 

वन अनसंुधान तथा सवेक्षण ववभाग अनसुार यस प्रदेशमा ८८४९५० हेकटर वन के्षर रहेको छ  जनु यस 
प्रदेशको कुल भभूागको ४५.५४ प्रर्तशत  हनु आउुँछ । यस प्रदेमा सवै भन्त्दा वढी वन के्षर दाङ चजल्लामा 
रहेको छ भने बदििाट पचिमको नवलपरासी चजल्लामा कम वन रहेको छ । जैववक ववववधता संरक्षणको 
लार्ग यस प्रदेशमा बददिया राविय र्नकुन्त्ज, बाुँके राविय र्नकुन्त्ज,कृष्णसार संरक्षण के्षर ढोरपाटन चशकार 
आरक्ष , मदान ेसंरचक्षत वन खाता संरचक्षत वन जस्ता संरचक्षत के्षरहरु रहेका छन । 

यस प्रदेशमा लि,ुिरेल ुर साना उद्योग गरी जम्मा ५२१९५ उद्योगहरु दताि भै संचालनमा रहेका छन । यस 
प्रदेशमा उद्योगको प्रकृती अनसुार उजािमलुक,कृवर् तथा वन जन्त्य,र्नमािण,खर्नज जन्त्य,पयिटनमलुक,सेवामलुक र 
उत्पादन मलुक खालका उद्योगहरु रहेका छन । 

लचुम्बनी, र्तलौराकोट, रानीिाट दरवार, र्सस्ने वहमाल,  रुरु क्षेर स्वगिद्धारी, गौमखुी, सत्यवती, र्सद्धबाबा रेसङु्गा 
जस्ता धार्मिक पयिटवकय के्षर रहेको यस प्रदेशमा नेपालगञ्ज भैरहवा र तलु्सीपरुमा रहेका ववमान स्थलहरुबाट 
समेत यस के्षरमा पयिटक र्भराउन सहयोग पगु्ने देचखन्त्छ । 

२. दीििकालीन सोंच  

उद्योग, पयिटन र वन के्षरको रूपान्त्तरणबाट आर्थिक सम्बवृद्ध हार्सल गनि सहयोग पयुािउने ।यस के्षरको 
ववववधीकरण गदै आधरु्नकीकरण‚ ब्यवसायीकरण र औधोर्गकीकरण मार्ि त समनु्नत प्रदेश र्नमािण गने । 
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रोजगारी तथा स्वरोजगारी र्सजिना गरी गररवी र्नवारणमा टेवा पयुािउने ।  नागररकहरुको स्वच्छ तथा स्वस्थ 
वातावरणमा बाुँच्न पाउन’पने हक लाई सरु्नित गदै ददगो ववकास र  समनु्नत प्रदेशका  रुपमा स्थापना गने .  

३. उद्धशे्य  

•  प्रदेश अथितन्त्रमा उद्योग के्षरको योगदानमा वृवद्ध गरी आर्थिक रूपान्त्तरण र सदुृढ अथितन्त्रको र्नमािण 
गने । 

•  र्नकासी प्रवद्विन मार्ि त प्रदेशको अथितन्त्रमा वाचणज्य के्षरको योगदान बढाई आर्थिक समवृद्ध हार्सल 
गने । गणुस्तरयकु्त उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको सहज र सविसलुभ आपूर्ति हनुे वातावरणको सरु्नचितता 
सवहत उपभोक्ताको हक र वहतको संरक्षण गने । 

•  प्रदेशको आर्थिक समवृद्धका लार्ग पयिटन ववकास गने । 

•  कुल भ–ूभागको कचम्तमा चौवार्लस प्रर्तशत वनके्षर कायम गने राविय लक्ष्य अनरुुप प्रदेशमा पर्न हाल 
रहेको कररव ४५% वनके्षर कायम गनि ववशेर् कायिक्रम संचालन गने । 

•  वनको वैज्ञार्नक व्यवस्थापनबाट वन के्षरमो उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृवद्ध गनि “समवृद्धका 
लार्ग वन” कायिक्रम लाग ुगने । 

•  साविजर्नक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रववर्धमा आवद्ध गरर आम नागररकलाई र्छटोछररतो,  पारदशी र 
गणुस्तरीय सेवा मातहतका र्नकायहरुबाट उपलब्ध गराउने । 

•  सबै वकर्समका वातावरणीय प्रदरु्ण न्त्यूनीकरण र रोकथाम गदै न्त्यून काविनमखुी, वातावरण मैरी तथा 
ददगो ववकासको र्सद्धान्त्तमा आधाररत ववकास प्रकृया अवलम्वन गने  ।  

४.रणनीर्तहरू  

•  आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन साविजर्नक, र्नजी  तथा सहकारी क्षेरलाई प्रोत्सावहत 
 गने  । 

•  अत्यावश्यक वस्त ु तथा सेवाको र्नयर्मत र सविसलुभ ढंगबाट आपूर्ति गनि आवश्यक पूवािधार 
 एवं संरचनाहरू तयार गनि प्राथर्मकता ददन े। 

•  खाद्यान्न अभाव भएका के्षरमा खाद्यान्न आपूर्ति गनुिका साथै ववपन्न वगिका लार्ग सपुथ मूल्यमा 
 खाद्यान्न आपूर्ति गने संयन्त्रको ववकास गरी आपूर्ति व्यवस्था सरु्नचित गने । 

•  पयिटन प्रविद्धन र पयिटन ववकास गनि साविजर्नक, र्नजी, सहकारी र सामदुावयक के्षरसुँग साझेदारी 
एवम ्सहकायि गने नीर्त अवलम्बन गने  । 

•  ग्रामीण पयिटन मार्ि त यस के्षरका लाभलाई जनस्तरसम्म प-ुयाउने  । 
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•  जैववक एवं सास्कृर्तक र्बर्बधता र प्राकृर्तक सौन्त्दयिको संरक्षण तथा पयिटन पूवािधारको 
 ववकासको माध्यमबाट पयिटन प्रवद्विनमा जोड ददई कायािन्त्वयन गने ।  

•  पयाि–पयिटन तथा कृवर् पयिटनलाई प्रवद्विन गरी पयिटन के्षरलाई थप वातावरण मैरी बनाउने  । 

•  वन के्षरको अर्तक्रमण र वन डढेलो रोकथाम तथा र्नयन्त्रणका लार्ग स्थार्नय समदुाय तथा 
 सरोकारवालाहरुको के्षमता अर्भवदृी गने कायिक्रम लाग ुगने  ।  

•  आर्थिक रुपले महत्वपूणि जडीवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसावयक खेती, उत्पादन  वृवद्ध र 
बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गने  ।  

•  मार्थल्लो तथा तल्लो तटीय के्षरको अन्त्तर सम्बन्त्ध स्थापनामा प्राथर्मकता ददई प्रदेशस्तरका 
 जलववद्यतु आयोजनाहरुका जलाधार र शहरी जलाधार के्षर संरक्षण गनि ठुला तथा महत्वपूणि 
 नदीका जलाधार के्षर संरक्षणका लार्ग एवककृत जलाधार संरक्षण कायिक्रम संचालन गने  । 

 

•  स्वच्छ र हररयाली वातावरणको लार्ग र्नयर्मत सरसर्ाई र साविजर्नक स्थलमा वृक्षारोपण  गरी 
“सर्ा वातावरण, स्वच्छ जीवन” कायिक्रमलाई स्थानीय तहसुँग समन्त्वय गरी अर्भयानको रुपमा अगाडी 
बढाउने ।  

•  जलवाय ुपररवतिन न्त्यूर्नकरण तथा अनकुुलनका कायिक्रमहरु संचालन गनि आवश्यक पहल  गने । 

•  वन संरक्षण, ददगो व्यवस्थापन तथा उपयोगको लार्ग समदुायमा आधाररत वन व्यवस्थापन पद्धर्तको 
ववकास र प्रवद्विन गने  ।  

५. कायिक्षरे   

प्रदेश सरकार (कायि र्बभाजन) र्नयमावली २०७४ ले यस मन्त्रालयको कायिके्षर देहाय अनसुार उल्लेख 
गरेको छ । 

१. व्यापार बाचणज्य र बजार प्रर्तस्पधाि सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु, मापदण्ड तथा योजनाको तजुिमा,   
कायािन्त्वयन एवं र्नयमन र र्सचन्त्डकेट तथा काटेर्ल र्नयन्त्रण,  

२. प्रादेचशक व्यापार सम्बन्त्धी पूवािधार र्नमािण, प्रबिद्धन, सहजीकरण, बजार अनगुमन, समन्त्वय, तथ्याकं 
प्रणाली,    बौवद्धक सम्पचत्त संरक्षण, अध्ययन तथा अनसुन्त्धान र र्नयमन  

३. ढुवानी पररबहन प्रणाली, तथा कागो व्यवस्थापन  

४. नेपाल सरकारको सहमर्तमा आर्थिक तथा औधोर्गक र्बर्यका करारजन्त्य सम्झौता  

५. व्यापाररक र्मिहरुको दताि, नवीकरण, खारेजी र र्नयमन 
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६. खानी तथा खर्नज पदािथको अन्त्बेर्ण सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु, मापदण्ड र योजना तजुिमा तथा 
कायािन्त्वयन र र्नयमन एबम पूवािधार ववकास, अनसुन्त्धान, सवेक्षण, लगत संकलन, अर्भलेखांकन, अन्त्वेर्ण, 

उत्खनन, प्रादेचशक प्रयोगशालाको स्थापना तथा संचालन र संिसंग समन्त्वय 

७. भौगर्भिक अध्ययन तथा अनसुन्त्धान र नकसा सम्बन्त्धी 

८. कलकारखाना र औधोर्गकीकरण सम्बन्त्धी, नीर्त, काननु, मापदण्ड र योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन  

९. उद्योग दताि अनमुर्त, नवीकरण एबम खारेजी र औधोर्गक ववकास तथा औधोर्गक व्यवसायको प्रबिद्धन 
र र्नयमन  

१०. प्रदेशस्तरको उद्योग के्षरको भौर्तक पूवािधार ववकास सम्बन्त्धी योजना तजुिमा र कायािन्त्वयन तथा 
औधोर्गक के्षर र र्बशरे् आर्थिक क्षेरको स्थापना, संचालन र र्बस्तार 

११. औधोर्गक वस्तकुो र्नयाित प्रबिद्धन 

१२. साविजर्नक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्त ुआपरु्ति सम्बन्त्धी नीर्त काननु तथा मापदण्ड तजुिमा, 
कायािन्त्वयन र अनगुमन  

१३. उपभोक्ता हक अर्धकार संरक्षण तथा प्रबिद्धन, उपभोक्ता जागरण कायिक्रम तजुिमा, कायािन्त्वयन तथा 
अनगुमन  

१४. मलु्य र कालो बजारी तथा कृर्रम अभाव र्नयन्त्रण एबं र्नयमन 

१५. संिीय मापदण्ड अनसुार स्टान्त्डडि वगीकरण, गणुस्तर पररक्षण र र्नयमन  

१६. उपभोक्ता अदालत गठन र संचालन  

१७. अत्यावश्यक वस्तहुरुको प्रादेचशक माग र आपरु्ति सम्बन्त्धी सचुना संकलन, र्बश्लरे्ण, प्रके्षपण र आपरु्ति 
व्यवस्था, मौज्दातको व्यवस्था र आपरु्तिमा अन्त्तरप्रादेचशक र स्थानीय तहबीच समन्त्वय   

१८. लचक्षत के्षर र बगिका लार्ग वस्त ुर सेवामा प्रादेचशक अनदुान र र्नयमन  

१९. करार, साझेदारी र एजेन्त्सी सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून, मापदण्ड, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

२०. संि संगको समन्त्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्त्धी नीर्त तथा काननु तजुिमा तथा कायािन्त्वयन, र्नयमन 
र कम्पनी प्रशासन  



32 
 

२१. दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसावयक कम्पनी तथा र्मि व्यवस्थापन सम्बन्त्धी नीर्त, कानून, मापदण्ड 
तजुिमा, कार्िन्त्वयन र र्नयमन  

२२. प्रदेशस्तरमा हार्नकारक पदाथिहरुको र्नयमन तथा व्यवस्थापन 

२३. प्रदेशस्तरमा इन्त्धनको गणुस्तर र्नयन्त्रण  

२४. संिीय कानून बमोचजम कयार्सनो तथा चचट्ठा दताि, अनमुर्त र र्नयमन सम्बन्त्धी 

२५. प्रदेशर्भरका उद्योगहरु र साना, मझौला, िरेल ुतथा लि ुउद्योगहरु स्थापना र प्रवद्विन सम्बन्त्धमा 
नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

२६. औधोर्गक तथा ब्यापार प्रदिशनीको आयोजना तथा ब्यवस्थापन  

२७. उद्योगमा श्रममलुक प्रर्बर्ध र स्वदेशी श्रर्मकको उपयोग 

२८. स्वरोजगारका लार्ग उद्यमशीलता ववकास, प्रचशक्षण, सहरु्लयत कजाि र व्यवसाय प्रबिद्धन सहायता 

२९. प्रादेचशक पयिटन ववकासको नीर्त, कानून, मापदण्ड र योजना र्नमािण, पूवािधार र्बकास, प्रबिद्धन र 
र्नयमन  

३०. पयिटक प्रहरी व्यवस्थापन 

३१. पयिटकीय होटल, ररसोट, लज, राभल तथा रेवकंङ एजेन्त्सी, गाइड, -यार्वटङ्ग आददको दताि, अनमुर्त, 

नवीकरण र र्नयमन   

३२. प्रदेशस्तरमा वन के्षरको नीर्त, काननु, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 

३३. वन्त्यजन्त्त ुर वन पैदावार ओसारपसार सम्बन्त्धी र्नयमन र अपराध र्नयन्त्रण 

३४. वन, वनस्पर्त, वन्त्यजन्त्त ुर जैर्बक ववववधता सम्बन्त्धी प्रादेचशक संग्रहालय व्यवस्थापन  

३५. प्रदेशस्तरमा संरक्षण के्षर र चरन के्षरको व्यवस्थापन  

३६. हाचत्तसार तथा चचर्डयाखानाको व्यवस्थापन  

३७. जर्डबटुी खेती प्रर्बर्ध प्रबिधन, ववस्तार तथा बजारीकरण सम्बन्त्धी नीर्त तथा काननु तजुिमा तथा 
कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन अनसुन्त्धान तथा तथ्यांक संकलन 
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३८. वन तथा वातावरण सम्बन्त्धी र्बर्यमा प्रार्बर्धक सचुना तथा सेवा प्रबाह  

३९. वन अर्तक्रमण तथा वन डढेलो र्नयन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्त्धी नीर्त, समन्त्वय र सहयोग 

४०. प्रदेशस्तरका वनस्पर्त उद्यान तथा हबेरीयमहरुको व्यवस्थापन र वनस्पर्त पवहचान तथा 
 अर्भलेखीकरण सम्बन्त्धी नीर्त र व्यवस्थापन 

४१. प्रदेशस्तरमा जैर्बक र्बर्बधताको अध्ययन, अनसुन्त्धान, व्यवस्थापन, र्नयमन, संरक्षण एवं लाभांश 
 बाडर्ाुँट 

४२. प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जल उपयोग नीर्त, प्रर्बर्ध र्बकाश, व्यवस्थापन  

४३. प्रदेशर्भर भसू्खलन र्नयन्त्रण 

४४. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी प्रर्बर्ध र्बकास र व्यवस्थापन  

४५. प्रदेशस्तरमा वातावरण सम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड, योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

४६. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सचुना प्रणालीको व्यवस्थापन 

४७. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय जोचखमका लार्ग तयारी तथा उद्धार 

४८. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन 

४९. प्रदेशस्तरमा ठोस, बाय,ु तरल, जल, ध्वनी तथा र्बद्यतुीय लगायत प्रदरु्णको मापदण्ड र्नधािरण, 

कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयन्त्रण 

५०. प्रदेशस्तरमा न्त्यून काविनमखुी तथा वातावरण मैरी ववकास प्रकृया र हररत के्षर प्रविद्धन 

५१. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण के्षर तथा प्राकृर्तक सम्पदाको संरक्षण र सम्वद्विन 

५२. प्रदेशर्भर वातावरणीय के्षरको अध्ययन, अनसुन्त्धान, क्षमता अर्भबवृद्ध, वातावरणीय सशुासन तथा 
परीक्षण 

५३. भपुररर्ध के्षर तथा वन के्षरको पवहचान, बगीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन  

५४. संरक्षण के्षर पवहचान र व्यवस्थापकीय पद्धर्त र्नधािरण 

५५. अन्त्तरप्रदेशीय नदद उकास तथा सडक वकनार बकृ्षारोपण व्यवस्थापन 
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५६. बकृ्षारोपणको लार्ग ददगो तथा गणुस्तरीय बीउ उत्पादन, बीउ बगैचा स्थापना र व्यवस्थापन  

५७. प्रदेशर्भर बकृ्षारोपण तथा सम्भार सम्बन्त्धी नीर्त, काननु तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

५८. प्रदेशर्भर जर्डबटुी तथा अन्त्य गैह् काष्ठ वन पैदावार सम्बन्त्धी व्यवस्थापन  

५९. वन्त्यजन्त्त ुर चराचरंुुगी सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन  

६०. प्रदेशस्तरमा ववज्ञान प्रववर्धको ववकास तथा ववरुतार, सो सम्बन्त्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन सवेक्षण र 
जनशचक्त ववकास र उपयोग  

६१. बैज्ञार्नक अध्ययन अनसुन्त्धान एबं ववज्ञान र प्रर्बर्धको आववष्कार, उनन्त्यन र र्बकास 

६२. ववज्ञान संग्रहालय र प्लानेटोररयमको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन  

६३. काननुी व्यबस्थाहरू  नेपालको संववधान, प्रदेश सरकार (कायि र्बभाजन) र्नयमावली २०७४ यस 
मन्त्रालय सचालनका प्रमखु काननुी आधार हनु । यस मन्त्रालयसंग सम्बचन्त्धत प्रदेशस्तरीय 
उद्योग,पयिटन वन तथा वातावरण सम्बन्त्धी कानूनहरु र्नमािण गने क्रममा रहेको छ । 

७. संगठन संरचना   

नेपाल सरकार (मन्त्रीपररर्द) बाट स्वीकृत यस मन्त्रालयको संगठन संरचना तपर्सल अनसुार रहेको  

क्र.सं. पद सेवा समूह शे्रणी दरवन्त्दी 
संख्या 

कै. 

१. प्रदेश सचचव वन समूहकृत 
नहनुे 

रा.प.प्रथम १  

२. उप सचचव प्रशासन सा.प्र रा.प. दिर्तय ३  

३. उप सचचव वन ज.र्. रा.प.दितीय २  

४. शाखा 
अर्धकृत 

प्रशासन सा.प्र. रा प तरृ्तय ६  

५. लेखा 
अर्धकृत 

प्रशासन लेखा रा प तरृ्तय १  

६. कानूनी 
अर्धकृत 

कानून कानून रा प तरृ्तय १  

७. कम्प्यूटर 
ईचन्त्जर्नयर 

ववववध - रा प तरृ्तय १  
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८. सहायक वन 
अर्धकृत 

वन ज.र्. रा प तरृ्तय ३  

९. सहायक भ ू
अर्धकृत 

वन स्वायल  रा प तरृ्तय १  

१०. सहायक वन 
अर्धकृत 

वन बोटानी रा प तरृ्तय १  

११. वातावरण 
र्नररक्षक 

ववववध  रा प तरृ्तय १  

१२. नायव सबु्वा प्रशासन  सा प्र रा 
प.अनं.प्रथम 

७  

१३. कम्पप्यूटर 
अपरेटर 

ववववध  रा प 
अन.प्रथम 

१  

१४. प्राववर्धक 
सहायक 

वन ज.र्. रा प 
अनं.प्रथम 

४  

१५. प्राववर्धक 
सहायक 

वन स्वायल रा प 
अनं.प्रथम 

१  

१६. प्राववर्धक 
सहायक  

वन  बोटानी रा.प अनं. 
प्रथम 

१  

१७. सल 
लेखापाल 

प्रशासन लेखा रा प 
अनं.दितीय 

१  

१८. हलकुा सवारी 
चालक 

प्रशासन प्रशसान वववहनी ४  

१९. कायिलय 
सहयोगी 

प्रशासन प्रशासन वववहनी ५  

जम्मा  
 

45  
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८. आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायिहरू  

१. मन्त्रालय गठन भई संचालन भएको । 

२. प्रादेचशक नीर्त र्नमािण :- प्रादेचशक वन नीर्त २०७५, प्रादेचशक औद्योगीक नीर्त, २०७५,  प्रादेचशक        

 वाचणज्य  नीर्त, २०७५, प्रादेचशक पयिटन नीर्त, २०७५, को मस्यौदा तयार कायि भैरहेको,   

३. र्बर्यगत तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, र्बश्लरे्ण कायि जारी रहेको । 

४. र्बर्बधः   

(क) अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्वय र सहकायि गररएको । 

(ख) प्रबक्ता तथा सूचना अर्धकारी तोवकएको । 

(ग) वेव साईट र्नमािण भएको । 

(ि) तार्लम, गोष्ठी तथा कायिक्रमहरु आददमा सहभार्गता । 

(ङ) अन्त्य र्नयर्मत तथा आकचस्मक कायिहरु सम्पादन गररएको । 

९. आ.व.२०७४र०७५ मा र्बर्नयोचजत बजेट तथा २०७५ जेष्ठ १५ सम्मको ववचत्तय प्रगर्त 

चाल ुखचि       रकम रु हजारमा 

ब.उ.चश.नं. मन्त्रालय खदु वजेट खचि प्रर्तशत 

७०५३४३११–४ उद्योग पयिटन वन 
तथा वातावरण 
मन्त्रालय  

९०५० १२४६.०५ १३.७७ 

 

पुुँचजगत खचि          रकम रु. हजारमा 

ब.उ.चश.नं. मन्त्रालय खदु वजेट खचि प्रर्तशत 

७०५३४३११–३ उद्योग पयिटन वन 
तथा वातावरण 
मन्त्रालय 

२१२५०  १८११.९१ ८.५३ 
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भरू्म व्यवस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालय 

१. पषृ्ठभरू्म- 

नेपालको संववधानले देशको मलु संरचना संि, प्रदेश र स्थार्नय तह गरी तीन तहमा व्यवस्था गरे अनरुुप 
प्रदेश सभाको र्नवािचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकार गठन तथा वक्रयार्सल भैसकेको छ । नेपालको संववधान 
बमोचजम प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ ले यस मन्त्रालयलाई 
मलुत प्रदेश नं. ५ मा कृवर्, पशपंुक्षी, भरू्म व्यवस्था तथा सहकारी के्षरको ववकास, ववस्तार र समवृद्ध गने 
चजम्मेवारी सचुम्पए अनरुुप २०७४ माि मवहना देचख यो मन्त्रालय स्थापना भई संचालनको सरुुवात चरणमा 
रहेको छ । बदििाट पचिमको नवलपरासी, रुपन्त्देही, पाल्पा, कवपलवस्त,ु गलु्मी, अिािखाुँची, प्यूठान, रोल्पा, पूवी 
रुकुम, दाङ्ग, बाुँके र बददिया गरी १२ चजल्लाहरु समावेश भइ प्रदेश नं ५ बनेको छ ।  

यस मन्त्रालयसुँग सम्बचन्त्धत के्षरको तथ्याुँककीय वववरण र्नम्नानसुार उल्लेख गररएको छ (स्रोतः प्रदेश नं ५ 
को आर्थिक तथा सामाचजक ववकासको चस्थर्त पर लगायत) । यस प्रदेशको कुल उत्पादनमा कृवर् के्षरले 
४५.६ प्रर्तशत योगदान ददएर सवभन्त्दा ठूलो आर्थिक के्षरको रुपमा रहेको छ ।आर्थिक वर्ि २०७२।७३ 
को कृवर् ववकास मन्त्रालयको कृवर् सम्बन्त्धी तथ्याङ्कको आधारमा हेदाि प्रदेश नं ५ धान र तेलहन उत्पादनमा 
पवहलो नम्बरमा, मकै र आल ुउत्पादनमा चौथो नम्बरमा रहेको छ । पशपुालनतर्ि  भैसीको संख्यामा प्रदेश नं 
५ पवहलो स्थान र गाईपालनमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । दधु र मास ुउत्पादनमा तेस्रो स्थानमा र माछा 
उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पशपुन्त्छी उत्पादनमा गत आ.व. सम्म यस प्रदेशमा दधु उत्पादन 
३१७३३३ मेवरक टन भएको र रािीय दधु उत्पादनमा १७ प्रर्तशत वहस्सा यस प्रदेशले योगदान ददएको 
देचखन्त्छ । साथै मास ुउत्पादन ५८६८८ मेवरक टन रहेको र राविय उत्पादनमा १८ प्रर्तशत योगदान यस 
प्रदेशले ददएको छ। अण्डाको हकमा यस प्रदेशको गत आ.व. सम्मको उत्पादन १५०१११ हजार गोटा 
रहेको तथा राविय उत्पादनमा ११ प्रर्तशत योगदान ददएको देचखन्त्छ। यो प्रदेश खाद्यान्न बचत हनुे प्रदेशमा 
पदिछ तर यस प्रदेशका प्यूठान, बाुँके र रोल्पा चजल्ला खाद्यान्न अपगु चजल्लाको रुपमा रहेका छन ्। दाङ्ग, 

बाुँके र बददियामा केही माराका कपास खेती पर्न हनुे गदिछ । आर्थिक वर्ि २०७२।७३ मा १२९ मेवरक 
टन उत्पादन भएको र्थयो । अिािखाुँची, गलु्मी, पाल्पा, प्यूठानमा कर्ी उत्पादन हनुे गरेको छ । उक्त चार 
चजल्लामा आर्थिक वर्ि २०७२।७३ मा १०४ मेवरक टन कर्ीका दाना उत्पादन भएको र्थयो । 

केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको कृवर् गणना २०६८ अनसुार यस प्रदेशमा ४,०४,५४१ हेकटर खेती योग्य जर्मन 
रहेको छ, जनु यस प्रदेशको कुल भभूागको २२.७ प्रर्तशत जर्त हनु आउुँछ । यस अनसुार यो प्रदेश 
नेपालको तेस्रो ठूलो खेती योग्य जर्मन भएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ ।  
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केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको कृवर् गणना २०६८ अनसुार यस प्रदेशमा ७ हजार कृवर् िरपररवार च्याउखेतीमा, 
१८ हजार मौरीपालनमा, ६ हजार जर्त कृवर् िरपररवार माछापालनमा पर्न संलग्न छन ्। अन्त्य प्रदेशहरुको 
तलुनामा च्याउखेतीमा संलग्न िरपररवारहरु सबैभन्त्दा धेरै यस प्रदेशमा छन ्भने माछापालनमा दोस्रो स्थानमा 
रहेको छ । 

सहकारी ववभागको २०७४ असारसम्मको तथ्याङ्क अनसुार यस प्रदेशमा चार हजार भन्त्दा बढी सहकारी 
संस्थाहरु रहेका छन।् यो प्रदेश सहकारी संख्याको वहसाबले चौथो स्थानमा रहेको छ । प्रदेश नं ५ मा 
संचार्लत सहकारीहरुमा १० लाख जर्त सदस्यहरु छन ्। ६ हजार जर्तले रोजगारी पाएका छन ्। यी 
सहकारीमा कुल रु. ६ अवि जर्त शयेर लगानी भएको छ र यी सहकारीहरुले रु. २६ अवि जर्त र्नक्षेप 
पररचालन गरेका छन ्। त्यस्तै, यी सहकारीहरुले रु. ३० अवि जर्त ऋण लगानी गरेका छन ्। चजल्लागत 
रुपमा हेदाि रुपन्त्देहीमा धेरै जना सहकारीका सदस्य रहेका छन ्। शयेर लगानी र र्नके्षप पररचालन र ऋण 
प्रवाहको दृवष्टबाट हेदाि यस प्रदेशमा रुपन्त्देही चजल्ला अग्रपंचक्तमा छ । सबैभन्त्दा कम सहकारी सदस्य भएको 
चजल्ला रुकुम र रोल्पा चजल्ला रहेका छन ्। यसरी यस प्रदेशमा केही चजल्ला बाहेक सहकारी संस्थाहरुको 
संख्यात्मक र कारोवारगत रुपमा गहवकलो उपचस्थर्त रहेको छ । 

केन्त्रीय तथ्याङ्क ववभागको गररबी सम्बन्त्धी तथ्याङ्क अनसुार यस प्रदेशको समग्र गररबीको दर २५.८ प्रर्तशत 
जर्त रहेको छ । गररबीको दरलाई तलुनात्मक रुपमा हेदाि यो प्रदेश चौथो बढी गररबी भएको प्रदेशमा पदिछ 
। चजल्लागत रुपमा हेदाि नवलपरासी र रुपन्त्देहीमा सबभन्त्दा कम गररबी रहेको छ । यी चजल्लाहरुका 
गररबीको दर १७ प्रर्तशतको हाराहारी रहेको छ । सबैभन्त्दा बढी कवपलवस्तमुा ३५.५ प्रर्तशत गररबी 
रहेको छ, त्यसपर्छ प्यूठानमा ३२.२ प्रर्तशत गररबी रहेको छ । अन्त्य बाुँकी चजल्लाहरुको गररबी २१ 
प्रर्तशत देचख २८ प्रर्तशत जर्त रहेको छ । 

चजल्ला र्भर ववर्भन्न ठाुँउहरुको गररबीको दरमा भने र्भन्नता रहेको छ । गलु्मीमा ३५.६० प्रर्तशत सम्म, 

पाल्पामा ३३.४९ प्रर्तशत सम्म, नवलपरासीमा ३४.९५ प्रर्तशत सम्म, रुपन्त्देहीमा ३५.५५ प्रर्तशत सम्म, 

कवपलवस्तमुा ४२.६७ प्रर्तशत सम्म, अिािखाचीमा ३४.४८ प्रर्तशत सम्म, प्यूठानमा ४२.३३ प्रर्तशत सम्म, 

रोल्पामा ४१.७९ प्रर्तशत सम्म, रुकुममा ४४.०६ प्रर्तशत सम्म, दाङ्गमा ४३.३७ प्रर्तशत सम्म, बाुँकेमा 
५८.४४ प्रर्तशत सम्म, र बददियामा ४९.५९ प्रर्तशत सम्म मार्नसहरु गररबीको रेखामनुी रहेको अनमुान    
छ । 
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२. दीििकालीन सोच- 

•  कृवर् तथा पशपुन्त्छी पालन के्षरको रूपान्त्तरणबाट आर्थिक सम्बवृद्ध हार्सल गनि सहयोग प-ुयाउन े। 

•  कृवर् के्षरको ववववधीकरण गदै आधरु्नकीकरण‚ ब्यवसायीकरण र औद्योर्गकीकरण मार्ि त समनु्नत 
प्रदेश र्नमािण गने ।  

•  सहकारीकरणको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारी र्सजिना गरी गररवी र्नवारणमा टेवा   
 प-ुयाउने । 

•  भरू्म प्रशासनलाइ प्रर्बर्धकरण गदै भरू्ममा नागररकको सहज पहुुँच बवृद्ध गदै भरू्म ब्यवस्थापनलाई 
सरलीकरण गने गरी भरू्ममा सामाचजक न्त्याय स्थापना गने । 

 

३. उद्दशे्य- 

१. कृवर् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य बस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गरी खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभरू्त गदै 
 गररबी न्त्यूनीकरण गने। 

२. मागमा आधाररत उत्पादनलाइ प्राथर्मकता ददन े। 

३. कृवर् जैववक ववववधता तथा वातावरणको संरक्षण, सम्वद्विन तथा दीगो रुपमा उपयोग गने । 

४. सहकारीको लगानी उत्पादनशील के्षरमा लगाउन उत्प्ररेरत गने । 

५. भरू्मको बैज्ञार्नक ब्यबस्थापन गने । 

४. रणनीर्तहरु- 

१. ब्यबसावयकरण, याचन्त्रकरण तथा बजारीकरणको माध्यमबाट कृवर् के्षरको उत्पादन तथा उत्पादकत्व 
 बवृद्ध गने र प्रर्तस्पधी क्षमता बढाउने । 

२. तलुनात्मक लाभका तथा स्थानीय कृवर् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य वाली बस्तहुरुको उत्पादनमा बवृद्ध गरी 
 आत्मर्नभिरता हार्सल गने, आयात प्रर्तस्थापन गने र र्नयाित प्रवद्विन गनिमा जोड ददने । 

३. पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षाको सरु्नचितता गनि कृवर् तथा पशपुन्त्छीजन्त्य ब्यबसायलाई ववववधीकरण गने। 

४. जलवाय ुपररवतिन र प्राकृर्तक प्रकोपबाट पने नकारात्मक असर न्त्यूनीकरण गदै वातावरणमैरी कृवर् 
 प्रर्बधीको ववकास र ववस्तार गने ।  
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५. कृवर् प्रर्बधी प्रसार सेवामा आम नागररकको पहुुँच ववस्तार गनि सहचजकरण गने । 

६. कृवर् अनदुान कोर् मार्ि त कृवर्को ब्यबसावयकरणमा जोड ददने । 

७. सहकारी ववकास कोर् मार्ि त सहकारीको ववकास र सवलीकरणमा टेवा पयुािउने । 

८. कृवर् उपज बजार ब्यबस्थापनमा सहकारीको भरू्मका सबल बनाउने । 

९. भरू्म बैक, चकलाबन्त्दी, करार खेती  र सहकारी खेतीलाइ जोड ददने । 
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५. कायिक्षरे-  

प्रदेश सरकार (कायि र्बभाजन) र्नयमावली २०७४ ले यस मन्त्रालयको कायिके्षर देहाय अनसुार उल्लेख 
गरेको छ ।  
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६.कानूनी व्यवस्थाहरु-  

नेपालको संववधान र प्रदेश सरकार (कायि र्बभाजन) र्नयमावली २०७४ यस मन्त्रालय सचालनका प्रमखु 
काननुी आधार हनु । यस मन्त्रालयसंग सम्बचन्त्धत प्रदेशस्तरीय कृवर्, पशपंुछी, भरू्म तथा सहकारी सम्बन्त्धी 
कानूनहरु र्नमािण गने क्रममा रहेको छ । 
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७.संगठन संरचना-  

नेपाल सरकार (मन्त्रीपररर्द) बाट स्वीकृत यस मन्त्रालयको संगठन संरचना तपर्सल अनसुार रहेको छ ।
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८.आ.व.२०७४/०७५मा सम्पादन भएका मखु्य-मखु्य कायिहरु- 

१) मन्त्रालय गठन भई संचालन भएको । 

२) ऐनका मस्यौदा र्नमािणः प्रादेचशक मल ऐन २०७५ को मस्यौदा प्रदेश कानून मस्यौदा तजुिमा तथा सझुाब 
आयोगमा पठाईएको, र्बउववजन, र्बर्ादी र सहकारी ऐनका मस्यौदा तयार भएका । 

३) कायिर्बर्ध र्नमािणः   

क) कृवर् अनदुान कोर्, सहकारी ववकास कोर्का कायिर्बर्ध र्नमािण क्रममा रहेको । 

ख) रासायर्नक र्बर्ादीको ववकल्प अध्ययन सरुु भएको । 

ग) कृवर्मा याचन्त्रकरणको अवस्था र सम्भाव्यता अध्ययनको कायिर्बर्ध तयार भएको । 

४) अन्त्तवक्रि या तथा छलर्ल कायिक्रमः 

क) गलु्मी, पाल्पा, दाङ् र बददिया गरी चार चजल्लामा स्थानीय सरोकारवालाहरुसुँग र र्बर्भन्न सरकारी, गैर 
सरकारी तथा र्नजी के्षरका सरोकारवालाहरुसुँग मन्त्रालयसुँग सम्बचन्त्धत ववर्यमा नीर्त र्नमािण तथा कायिक्रम 
र्नमािण र सहकायि सम्बन्त्धमा अन्त्तवक्रि या गरी सझुाब संकलन गररएको । 

ख) बाह्र वटै चजल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रर्तर्नर्धत्व गनुि हनुे माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरुसुँग यस 
मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको कायिकक्षमा अन्र्तवक्रया गरी आगामी आ.ब.२०७५।७६ को बजेट तथा 
कायिक्रम तजुिमा सम्बन्त्धमा सझुाब संकलन गररएको । 

५) कृवर्, पशपुन्त्छी, भरू्म तथा सहकारी सम्बन्त्धी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, र्बश्लरे्ण कायि जारी रहेको,  

६) र्बर्बधः   

 क) अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्वय र सहकायि गररएको । 

      ख) प्रबक्ता तोवकएको, सूचना अर्धकारी तोवकएको । 

      ग) मन्त्रालयमा र्सर्सवटर्भ जडान भएको, वेव साईट र्नमािण भएको र सोलार र्सस्टम जडान गररएको। 
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९.आ.व.२074/075 को बजेट वक्तब्यमा उल्लेचखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको 2075 जेष्ठ 15 सम्मको 
प्रगर्त- 

ब.व.का 
बुुँदा नं. 

र्लइएको नीर्त तथा कायिक्रम 2075 जेष्ठ 15 सम्मको प्रगर्त 

३९ सहकारी ववकास कोर् स्थापना कायिववर्ध तयार हनुे क्रममा रहेको 
४० कृवर् अनदुान कोर् कायिववर्ध तयार हनुे क्रममा रहेको 
४२ कृवर् तथा पशजुन्त्य उत्पादनको बजारीकरण मार्ि त टेवा 

पयुािउन े
हाल कायिक्रम नरहेको 

४३ कृवर् यान्त्रीकरणको अवस्था तथा सम्भावना अध्ययन 
कायिक्रम 

अध्ययन कायिक्रम थालनी भएको 

४४ रासायर्नक ववर्ादीको ववकल्पको उपलब्धता अध्ययन 
कायिक्रम 

अध्ययन ्कायिक्रम थालनी भएको 

४५ भववष्यमा उत्पादन तथा प्रशोधन कायिक्रममा जोड ददन े हाल कायिक्रम नरहेको 
४९ आगामी वर्िमा पषु्प ववकास र्ामि तथा नसिरी प्रवद्धिन 

कायिक्रममा जोड ददने छ  
- 

५३ शीत भण्डार स्थापना अध्ययन ्कायिक्रम प्रकृ्रयामा रहेको 
 

10. आ.व.२074/075 मा र्बर्नयोचजत बजेट तथा 2075 जेष्ठ 15 सम्मको ववत्तीय प्रगर्त- 

चाल ुखचि-        रकम रु हजारमा 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयको नाम खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

70535311३ भरू्म व्यवस्था, कृवर् 
तथा सहकारी  

39500 3577.6449 9.05 

 

पुुँजीगत खचि-       रकम रु हजारमा 

ब.उ.शी.नं. मन्त्रालयको नाम खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

705353114 भरू्म व्यवस्था, कृवर् 
तथा सहकारी  

10500 1548.725 14.75 

 

  



46 
 

भौर्तक पूवािधार ववकास मन्त्रालय 

 

१.पषृ्ठभमूी 

नेपालको संववधान अनसुार संचिय लोकताचन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धर्तको कायािन्त्वयन गने क्रममा यस 
प्रदेश अन्त्तगित र्मर्त २०७४/१०/१९ मा भौर्तक पूवािधार ववकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । हाल 
यो मन्त्रालय बटुवल दरवार लाइनमा अवचस्थत छ । हाल एक जना मन्त्री, एक जना सचचव सवहत जम्मा 
२४ जना कमिचारीहरु( मन्त्रीज्यूको स्वकीय सचचवालय समेत ) कायिरत रहेको यस मन्त्रालयको दरवन्त्दी 
संरचना तथा कायािन्त्वयन इकाइहरुको सन्त्दभिमा अचन्त्तम टुङ्गो लाग्न बाुँवक छ । यसै ववच नेपाल सरकार 
मन्त्रीपररर्द्को २०७५/०२/०६ को र्नणियअनसुार यस मन्त्रालयमा ६ वटा महाशाखा सवहत कुल ५५ जना 
ववर्भन्न तहका कमिचारी रहने गरी संगठन संरचना तथा दरवन्त्दी वववरण सवहतको प्रर्तवेदन र्सर्ाररस भै 
आएको छ । 

२.दीििकार्लन सोच  

राविय एवककरणमा टेवा पगु्ने गरी प्रदेश स्तरमा आर्थिक सामाचजक ववकास, गररबी र्नवारण र ददगो शान्त्तीको 
लार्ग स्तरीय, भरपदो, सलुभ र सरुचक्षत भौर्तक पूवािधारहरुको ववकास र ववस्तार गने । 

३.उद्धशे्य 

प्रदेशको भौगोर्लक तथा आर्थिक के्षरहरुलाई पररपरुक हनुे गरी ववर्भन्न भौर्तक पूवािधारहरुको र्नमािणबाट 
आर्थिक तथा सामाचजक के्षरको ववकासमा टेवा पयुािु उुन सडक, पलु, र्संचाई, खानपेानी, उजाि, आवास, भवन तथा 
शहरी ववकास जस्ता भौर्तक पूवािधारहरुको समवष्टगत ववकास, ववस्तार, प्रवद्विन तथा सम्वद्विन गनुिका साथै प्रदेश 
स्तरमा भरपदो यातायात व्यवस्थापन गने । 

४.रणर्नतीहरु 

• प्रदेशका स्थानीय तहहरुको पहुुँच र आर्थिक बवृद्धलाई योगदान पगु्ने गरी भौर्तक पूवािधारहरुको 
ववकास, ववस्तार र सदुृवढकरण गने । 

• भौर्तक पूवािधारको ववकासलाई रोजगारीका अवसर र्सजिना गनि माध्यमको रुपमा प्रयोग गने । 

• भौर्तक पूवािधारको ववकासलाई नागरीक एवं वातावरण मैरी बनाउन।े 

• ववपन्न र र्समान्त्तकृत वगि तथा जोचखममा रहेका नागररकका लार्ग सरुचक्षत, वकर्ायर्त र 
वातावरणमैरी आवास सवुवधाको व्यवस्था गने । 
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• सवै प्रकारका ववपद जोचखम न्त्यूनीकरण हनुे गरी पूवािधार हरुको ववकास र ववस्तार गने 

• शहर गाउुँ अन्त्तर सम्वन्त्धलाई सदुृवढकरण गने गरी पूवािधारहरुको ववकास र ववस्तार गने । 

• स्थानीय श्रम चशप स्रोत साधन र प्रववर्धको उपयोगलाई प्राथर्मकता ददई जनसहभार्गता र 
जनस्वार्मत्वमा पूवािधारहरुको ववकास गने । 

५.कायिक्षरे 

(क) सडक तथा यातायात 

• प्रदेश स्तरका लोकमागिहरु 

• साववकमा स्थानीय पूवािधार तथा कृवर् सडक ववभागबाट भइरहेका सम्पूणि कायिहरु (संरचाना 
समेत) 

• दईु वा दईुभन्त्दा बढी स्थानीय तह भएर जाने सडकहरु (ग्रामीण र कृवर् सडक समेत) 

• झोलङु्गे पलु 

• यातायात तथा सडक सरुक्षा सदुृढीकरण 

• यातायात व्यवस्थापन 

(ख) र्संचाइि 

• मझौला प्रकृर्तका आयोजना (तराई-मधेशमा २०० हेकटर देचख १०,००० हेकटरसम्म र वहमाल 
पहाडमा ५० हेकटर देचख १००० हेकटरसम्म) आयोजनाहरुको अध्ययन, अनसुन्त्धान, गरुुयोजना 
तथा र्नमािण । 

• एकभन्त्दा बढी स्थानीय तहसुँग सम्बचन्त्धत र्संचाइ आयोजनाहरुको र्नमािण तथा समन्त्वय । 

• तराई-मधेशमा २००० हेकटर देखी २०,००० हेकटरसम्म र्संचचत के्षर भएका र्संचाइ 
आयोजनाहरुको ममित सम्भार तथा व्यवस्थापन । 

• भरू्मगत जल र्संचाइ अन्त्तरगत मेचशन र्िल ट्यवूवेल तथा र्डप ट्यूववेल र्संचाइ योजनाहरु तथा 
ट्यूववेल योजनाको ममित तथा व्यवस्थापन । 

(ग) जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन 

• मझौला प्रकृर्तका नदीहरु (महाभारत पहाड र चरेु पहाडबाट उद्गम भई बग्ने नदी) 
र्नयन्त्रण/व्यवस्थापन । 

• लम्बाइ १०० देखी २०० र्मटरसम्म, रे्दको चौडाइ ५० देचख १०० र्मटर तथा कुल के्षर 
५००० देचख २०,००० वगि र्मटर सम्मका पवहरो र्नयन्त्रण तथा व्यवस्थापन । 
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(ि) खानेपानी तथा सरसर्ाइि 

• प्रदेशस्तरका आधारभतू खानपेानी उत्पादन, प्रशोधन र ववतरणसम्वन्त्धी कायिहरु । 

• तराई-मधेशमा १० हजार देखी ५० हजार, पहाडमा १० हजारदेखी २५ हजार र वहमालमा २ 
हजारदेखी ५ हजार सम्मको जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा पयुािपउने आयोजना । 

• र्ोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधनका कायिहरु । 

• एकभन्त्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पाने आयोजनाहरु । 

(ङ) उजाि 

• प्रदेश स्तरीय जलववद्यतु आयोजनाहरुको र्नमािण तथा सञ्चालन । 

• ११ के.भी. सम्मका प्रसारण लाइन र्नमािण र व्यवस्थापन । 

• ग्रामीण तथा सामदुावयक ववद्यतुीकरण । 

(च) आवास, भवन तथा शहरी ववकास 

• प्रदेशर्भरको सहरी ववकास योजना तजुिमा, शहरी पवुािधार र्नमािण, सञ्चालन, ममितसंभार । 

• प्रदेशर्भरको आवास तथा भवन सम्वन्त्धी योजनाहरुको कायािन्त्वयन र मागिर्नदेशन । 

• प्रादेचशक राजधानी र अन्त्तर स्थानीय सहरको योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन तथा संयोजन । 

• लचक्षत आवास कायिक्रमको नीर्त, योजना र कायािन्त्वयन । 

• एकीकृत बस्ती ववकास । 

• प्रदेश तहका सरकारी भवन र्नमािण तथा ममित सम्भार। 

६.काननुी व्यवस्थाहरु 

• नेपालको संववधान अनसुचुी ६ (प्रदेशको एकल अर्धकार), अनसुचुी ७ (संि र प्रदेश) अनसुचुी ९ 
(संि, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अर्धकार), 

• राविय प्राकृर्तक श्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन २०७४, 

• अन्त्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, 

• प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कायि सम्पादन र्नयमावली) २०७४, 

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, 

• संि प्रदेश र स्थानीय तहको अर्धकारहरुको कायिववस्ततृीकरण, 

• प्रदेश सरकारबाट र्नमािण हनुे अन्त्य काननुहरु । 
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७.संगठन संरचना  
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ववभाग तथा अन्त्य कायािन्त्वयन इकाइिहरुको बारेमा र्नणिय प्रकृयामा रहेको । 
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८.आ.ब. ०७४/७५ जेष्ठ १५ सम्मको सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायिहरु 

• प्रदेश मन्त्रालय स्थापना र व्यवस्थापन कायि । 

• मन्त्री तथा सचचव ज्यूहरुको आवास व्यवस्थापन कायि । 

• प्रदेश र्भरका ववर्भन्न स्थानमा रहेका ववर्भन्न समस्याहरुको सम्भाव्य प्राववर्धक समाधानको लार्ग 
स्थलगत र्नरीक्षण गररएको ।उक्त स्थलगत र्नररक्षणहरुको वववरण : 

• Feeder Roadहरुको अवस्था पवहचान गनिको लार्ग पाल्पा, गलु्मी, दाङ, बाुँके चजल्लाहरुको स्थलगत 
र्नररक्षण । 

• सिन खानेपानी समस्या भएको कोइलावास के्षरमा स्थलगत अनगुमन पस्चात पवहले गररएको 
र्डप बोररङ भन्त्दा थप गवहराइमा Reo Test गनुिपने देखीयो । 

• १२ वटै चजल्लाका स्थानीय सडकहरुको अवस्था सम्वन्त्धी तत्थ्याङ्क संकलन । 

• स्थानीय तहहरुका केन्त्र सम्म राजमागि र सहायक राजमागिबाट सडकको दरुी, सडकको प्रकृर्त 
(कालोपरे, ग्राभेल र कच्ची) तथा पहुुँच नै नभएका स्थानीय तहहरुको पवहचान तथा लगत 
संकलन गने कायि सम्पन्न गररयो । जसबाट प्राप्त तत्थ्याङ्क अनसुार कुल १०९ वटा स्थानीय 
तहहरुलाई नचजकको राजमागि तथा सहायक राजमागिहरु संग जोड्नआवस्यक पने कुल 
८०१.५५ वक.मी. सडक मध्ये ३५० वक.मी. कालोपरे, १६२.६ वक.मी. ग्राभेल तथा २५३.७ 
वक.मी. कच्ची हालतमा रहेको । पूवी रुकुमको पथुा उत्तरगंगा गाउुँपार्लकासम्म कच्ची सडक 
पर्न र्नमािण भै नसकेको । 

• यस प्रदेश अन्त्तगित चाल ुआ.व. मा नेपाल सरकारका ववर्यगत मन्त्रालय ववभाग र अन्त्तगितका 
कायािलयहरुबाट संचार्लत आयोजनाहरुको भौर्तक तथा ववत्तीय प्रगर्त तथा संलग्न र्नमािण 
व्यवसायीको वववरण खलु्न ेगरी ववस्ततृ वववरण संकलन ।जसबाट प्राप्त तत्थ्याङ्क र्नम्न प्रकार 
रहेको छ । 

र्स.नं. ववर्यगत क्षरे संचार्लत 
आयोजना संख्या 

सरदर भौर्तक 
प्रगर्त 

आयोजनाहरुको कुल 
ठेक्का रकम (करोडमा) 

१ सडक तथा यातायात क्षरे ५८८  २६.५% ४५८१ 

२ जलश्रोत तथा उजाि क्षेर १४०७ ६९.७% ६९१ 

३ आवास, भवन तथा शहरी ववकास क्षेर ३०७ ७३% ४४४ 
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• नेपाल सरकारका भौर्तक पूवािधार ववकास सम्वन्त्धी काम गने मन्त्रालय/ववभाग तथा अन्त्तगितका 
कायािलयहरुबाट तयार गररएका DPR हरुको List संकलन गररएको ।जसबाट प्राप्त तत्थ्याङ्क 
अनसुार हालसम्म सडक तथा यातायात के्षरमा २७१ वटा DPR भैसकेको तथा जलश्रोत तथा 
उजाि क्षेरमा ५७५ वटा DPR भैसकेको वववरण प्राप्त भयो । 

• बटुवल चस्थत सडक र्डर्भजन कायािलय, बटुवल धागो कारखाना, सेकटर वन कायािलय, परुानो 
अञ्चलार्धश पररसरमा रहेका भवनहरु तथा बटुवल टेकनीकल इचन्त्स्टच्यूटको आवास पररसरमा 
रहेका भवनहरुको भौर्तक अवस्था र यी कायािलयहरुले चचेको जग्गाको वववरण सवहतको 
प्रर्तवेदन तयार गररएको । 

• प्रदेश कायािलय व्यवस्थापन सहयोग सर्मर्त मार्ि त ववर्भन्न मन्त्रालय/कायािलयहरु उपयकु्त 
व्यवस्थापन हनुे गरी भौर्तक संरचनाको व्यवस्थापन सम्बचन्त्ध प्रर्तवेदन तयार गरी माननीय मन्त्री 
ज्य ुसमक्ष पेश गररएको । 

• प्रदेश र्भर सञ्चार्लत राविय गौरवका आयोजनाहरुको कायिप्रगर्त तथा वतिमान अवस्थाका बारेमा 
अध्ययन गरी प्रर्तवेदन तयार गररएको । 

• प्रदेश कायािलय व्यवस्थापनको लार्ग जनकपरु चरुोट कारखानाको भवन तथा सडक ववभाग 
पररसरमा भएको आवास ममित कायि शरुु गररएको । 

• प्रदेश नं. ५ को प्रवेश द्वार र्नमािणको लार्ग अध्ययन, र्डजाइिन,Drawing, Estimate  गनि 
कन्त्सल्टेन्त्ट छनोटको प्रवक्रया अगार्ड बढाइएको । 

९.आ.ब. २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा उचल्लचखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको २०७५ ज्येष्ठ १५ 
गतेसम्मको प्रगर्त वववरण 

ब.व.का बुुँदा 
नं.  

र्लइएको नीर्त तथा कायिक्रम २०७५ ज्येष्ठ १५ गतेसम्मको प्रगर्त 

३१ रुपन्त्देही एवं पाल्पा चजल्लाकव सीमानामा पने र्सद्धबाबा 
के्षरको र्सद्धाथि राजमागिमा पवहरोको कारणले वरे्नी हनु े
धनजनको क्षर्तलाई न्त्यूनीकरणका लार्ग उपयकु्त 
ववकल्पको पवहचान गरी आवश्यक कायि अचि बढाइनछे 
। 

यातायात व्यवस्थापन सम्वन्त्धी ववज्ञको 
सहयोग र्लई प्रारचम्भक कायि अगाडी 
बढाइएको । 

३२ प्रदेशमा संचार्लत केन्त्रीयस्तरका र राविय गौरवका 
आयोजना लगायत संचालनमा रहेका अन्त्य 
आयोजनाहरुको सहज कायािन्त्वयन र समयमै सम्पन्न गनि 
अनगुमन लगायतका काम समेत संिीय सरकारसुँग 
समन्त्वय गरी गरीनेछ । 

मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररर्द्को 
कायािलयका प्रशासन हेने सचचव ज्यू 
को अध्यक्षतामा अन्त्तर मन्त्रालय 
स्तरको सर्मर्त गठन भै यस्ता 
आयोजनाको वतिमान अवस्था, कायि 
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प्रगर्त लगायतको तत्थ्याङ्क वववरण 
संकलन, अध्ययन, स्थलगत र्नरीक्षण 
समेत गरी प्रर्तवेदन तयार गरी पेश 
गररएको । 

३३ महाभारत शंृ्रखलामा पवितीय पयिटन प्रवद्विन गने उद्देश्यले 
प्रादेचशक पहाडी लोकमागिको अबधारणा अचि बढाइनछे 
। पहाडी चजल्लाका सदरमकुाम जोड्ने मागिहरुलाई दईु 
लेनको कालोपरे स्तर (Black Top Double Lane 

Standard) को बनाइन े नीर्त र्लइनेछ ।र्रवेणी 
ससु्तादेखी राजापरुसम्मको हलुाकी राजमागि र्नमािण कायि 
समयमै सम्पन्न गनि पहल गररनेछ । 

सम्वचन्त्धत र्नकायसंग छलर्ल गने र 
तत्थ्याङ्क संकलन गने कायि सम्पन्न 
गररएको । प्रादेचशक सरकारको 
कायिके्षर स्पष्ट नभैसकेको साथै 
केन्त्रबाट हस्तानान्त्तरण हनु वढलाई 
भएकोले अन्त्य कायि अगाडी बढाउन 
नसवकएको ।  

३४ प्रत्येक स्थानीय तहका केन्त्रहरुलाई मोटरबाटोले जोड्न े
पहूुँच मागि र्नमािण कायि अचि बढाइनेछ । 

स्थानीय तहहरुका केन्त्र सम्म 
राजमागि र सहायक राजमागिबाट 
सडकको दरुी, सडकको प्रकृर्त 
(कालोपरे, ग्राभेल र कच्ची) तथा 
पहुुँच नै नभएका स्थानीय तहहरुको 
पवहचान तथा लागत संकलन गने 
कायि सम्पन्न गररयो । जसबाट प्राप्त 
तत्थ्याङ्क अनसुार कुल १०९ वटा 
स्थानीय तहहरुलाई नचजकको 
राजमागि तथा सहायक राजमागि हरु 
संग जोड्न कुल ८०१.५५ वक.मी. 
सडक आवस्यक पने जस मध्ये 
३५० वक.मी. सडक कालोपरे, 

१६२.६ वक.मी. ग्राभेल तथा 
२५३.७ वक.मी. कच्ची हालतमा 
रहेको । पूवी रुकुमको पथुा 
उत्तरगंगा गाउुँपार्लकासम्म कच्ची 
सडक पर्न र्नमािण भै नसकेको । 

३५ शहरी जनसंख्याको वृवद्धदरलाई ध्यानमा राखी 
ददििकार्लन योजना सवहतको तीन महानगरको स्थापना 
गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाचजक ववकासको 
रणनीर्त अवलम्वन गररनेछ ।मेर्डकल र्सटी, 
ऐर्तहार्स,  औद्योर्गक, शैचक्षक, पयिटवकय जस्ता पवहचानको 

प्रत्येक चजल्लाचस्थत सरोकारवाला 
कायािलय/र्नकायसुँग छलर्ल गने र 
तत्थ्याङ्क संकलन गने कायि गररएको 
।प्रदेश कायािलय व्यवस्थापन सहयोग 
र्समर्त गठन भै सो र्समर्तको 
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आधारमा शहरहरुको ववकास गने नीर्त र्लइनेछ । 
शहर र गाउुँको अन्त्तरसम्वन्त्ध मजवदु गदै ब्यवचस्थत र 
समदृ्ध गाउुँहरु र्नमािण गने व्यवस्था र्मलाइनछे । प्रदेश 
राजधानीमा शहरी पूवािधारको ववकास गररनेछ । 

र्सर्ाररस बमोचजम मन्त्रालय/आवास 
व्यवस्थापनका कायिहरु भैरहेको । 

३६ शदु्ध खानेपानी तथा आधारभतु सरसर्ाई,भरपदो ववद्यतु 
र सञ्चार सवुवधामा नागररकको पहुुँच अर्भबवृद्ध गररनेछ 
। 

सम्वचन्त्धत कायािलय/र्नकाय तथा 
सरोकारवालासुँग छलर्ल गरीएको, 
तत्थ्याङ्क संकलन गररएको । 

३७ र्संचचत के्षर र्बस्तार गरी वरै्भरी र्संचाई सेवा उपलब्ध 
गराउन र्संचाईका सम्भाव्य सबै प्रववर्ध र प्रणालीको 
ववकास गने कायिलाई प्राथर्मकताका साथ अगार्ड 
बढाईनेछ । भेरी बबई डाइभसिन, र्सकटा र वड्कापथ 
र्संचाई आयोजनाको कायािन्त्वयनमा जोड ददइनेछ । 
कार्लगण्डकी र्तनाउ डाइभसिन, दाङको गहुार खोला र 
कटुवा खोला तथा कवपलवस्तकुो सरुाईनाका र्संचचई 
योग्य जर्मनमा स्यालो ट्यवूवेल र पहाडी चजल्लाका 
लार्ग वैकचल्पक र्संचाइ प्रणालीको ववकासको नीर्त 
र्लइनेछ । 

सम्वचन्त्धत कायािलय/र्नकाय तथा 
सरोकारवालासुँग छलर्ल गररएको, 
तत्थ्याङ्क संकलन गररएको । 

हाल प्रगती हार्स भै नसकेका नीर्त तथा कायिक्रममा उठान भएका ववर्यहरुको सम्वन्त्धमा आगामी बर्िको नीर्त 
तथा कायिक्रममा समावेश गरी कायािन्त्वयन गररनेछ । 

 

१०.०७५/०२/१५ सम्मको ववचत्तय प्रगर्त  

(रु हजारमा) 

बजेट उ.चश.नं. मन्त्रालय/र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

७०५३६३११३ चाल ुखचि ६२८०० १७३२.७८ २.७६ 

७०५३६३११४ पूचजगत खचि २४२५० २०१२.५८ ८.३ 
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सामाचजक ववकास मन्त्रालय 

 

१.पषृ्ठभरु्म  

नेपालको संववधान २०७२ मा नेपालको शासवकय स्वरुपलाई संि, प्रदेश र स्थार्नय गरी तीन तहमा बाुँडर्ाुँट 
गरी संचालन गररन े भनी उल्लेख भए बमोचजम प्रदेश सरकार गठन भएको छ । प्रदेश सरकार (कायि 
ववभाजन) र्नयमावली २०७४ ले यस मन्त्रालयलाई मलुत प्रदेश नं. ५ र्भर चशक्षा, स्वास्थ्य, यवुा, खेलकुद, 

मवहला, बालबार्लका तथा सामाचजक सरुक्षा, श्रम, रोजगार, भार्ा, संस्कृर्त, सम्पदा संरक्षण र सरसर्ाईका 
के्षरहरुमा काम गनि चजम्मेवारी तोके सुँगै २०७४ साल मािदेचख नै यस मन्त्रालय स्थापना भई संचालनको 
क्रममा रहेको छ । 

नेपालको संववधानले चशक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्त्धी हकलाई मौर्लक हकका रूपमा प्रत्याभतू गरेको छ । 
यसैगरीसबै नागररकलाई चशक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनेर आधारभतू स्वास्थ्य सेवा र्नःशलु्क प्रदान गदै 
स्वास्थ्य सेवामा समान पहुुँच प्राप्त हनुे राज्यको दावयत्व रहेको ववर्य प्रष्ट पाररएको छ ।चशक्षा प्रणालीलाई 
आर्थिक सामाचजक रूपान्त्तरणको संवाहकका रूपमा ववकास गने, सबै तह एवम ्ववधाको चशक्षामा समतामूलक 
पहुुँच सरु्नचित गने, चशक्षालाई रोजगारी उन्त्मखु बनाउन,े गणुस्तरमा सधुार एवम ् व्यवस्थापकीय क्षमता 
अर्भवृवद्ध गरी आर्थिक सामाचजक ववकासका लक्ष्यहरू हार्सल गनेतर्ि  चशक्षा के्षरका नीर्त तथा कायिक्रमहरू 
उन्त्मखु रहेका छन ् ।नागररकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले स्वास्थ्य के्षरमा लगानी अर्भवृवद्ध गने एवम ्
गणुस्तरीय, सहज, सलुभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुुँच सरु्नचित गदै सबैको स्वस्थ जीवन प्रत्याभतू गरी ददगो 
ववकास सरु्नचित गनुिपने दावयत्व पर्न संववधानबाटै र्नदेचशत छ । 

यवुालाई सवािङ्गीण राि र्नमािणको संवाहक बनाउनका साथै स्वस्थ तथा अनशुार्सत नागररक र समाजको 
सजृना गनि खेलकुदलाई प्रमखु आधारको रूपमा र्लइन्त्छ । रािको प्रर्तष्ठा वृवद्ध गने र ववर्भन्न सम्प्रदाय, भार्ा 
तथा संस्कृर्त एवम ्समदुायबीच एकता कायम गरी राविय ववकासको अर्भयानमा एकजटु बनाउन खेलकुदको 
योगदान महत्वपूणि रहेको हनु्त्छ । 

मवहला, बालबार्लका, वकशोरवकशोरी र जेष्ठ नागररकको हक अर्धकार संरक्षण गदै उनीहरूलाई सक्षम र योग्य 
नागररक बने्न वातावरण र्नमािण गने तथा समाजमा सम्मानपूविक बाच्न पाउने कुराको सरु्नचित गनि समेत 
जरुरी देचखन्त्छ । 

देशको आर्थिक सम्बवृद्धका लार्ग श्रम र श्रर्मकको सम्मान गने वातावरण र्सजिना गदै श्रर्मकका हक वहत र 
अर्धकारको संरक्षण गनपुने देचखन्त्छ ।  
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सरसर्ाइ सेवा आधारभतू मानव अर्धकारको रूपमा स्थावपत छ । खानेपानीको स्रोतको संरक्षण र उचचत 
उपयोग गने र मलुकुलाई खलुा ददसावपसाबमकु्त के्षरको िोर्णा गरी वातावरणीय सरसर्ाइमा ववशेर् जोड 
ददनपुने हनु्त्छ । भरपदो, गणुस्तरीय र सविसलुभ खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवाबाट नागररकको स्वास्थ्य तथा 
जीवनशैलीमा सधुार हनु सकछ । 

२.दीििकार्लन सोच  

स्वस्थ, सक्षम, प्रर्तस्पर्धि र उद्यमचशल नागररक तयार गरी हरेक नागररकलाई गणुस्तरीय जीवन यापन गनि 
सक्षम बनाउन ेर सबै प्रकारका ववभेदको अन्त्त्य गदै सामाचजक न्त्याय सवहतको समतामूलक समाजको र्नमािण 
गने । 

३.उद्दशे्य  

क. संववधान प्रदत्त चशक्षा, स्वास्थ्य लगागतका सबै मौर्लक अर्धकार नागररकले उपभोग गनि पाउन े
व्यवस्थाको सरु्नचित गनुि । 

ख. चशक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गणुस्तरमा सधुार गदै सबैमा समान रुपमा सहज पहुुँचको स्थापना गनुि । 

ग. यवुाको दक्षता, उद्यमशीलता र अन्त्वेर्णात्मक क्षमताको ववकास गदै आर्थिक–सामाचजक ववकासमा यवुा 
सहभार्गता अर्भववृद्ध गनुि । 

ि. खेलकुदको माध्यमबमट स्वस्थ तथा अनशुार्सत नागररक र समाजको सजृना गनुि साथै रािको प्रर्तष्ठा 
वृवद्ध गनुि । 

ङ. लैविक समता ,समावेचशकरण ,समन्त्यायका माध्यमवाट समानतामलुक प्रदेश र्नमािण गनुि ।लचक्षत वगि ( 
मवहला,बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यचक्त, ज्येष्ठ नागररक) को क्षमता अर्भबवृद्ध र चजवनस्तर सधुार गनुि 
। संरक्षणात्मक सेवा र सशचक्तकरण, मूल प्रवाहीकरण तथा ववशेर् संरक्षणका कायिक्रमहरु सचालन  
गने । 

च. ववर्भन्न सम्प्रदाय, भार्ा, भार्ी तथा संस्कृर्तको उचचत संरक्षण तथा सम्वद्विन गदै सबै समदुायबीच एकता 
कायम गरी राविय ववकासको अर्भयानमा एकजटु बनाउन ु। 

छ. देशको आर्थिक सम्बवृद्धका लार्ग श्रम र श्रर्मकको सम्मान गने वातावरण र्सजिना गदै श्रर्मकका हक वहत 
र अर्धकारको संरक्षण गनुि । 

ज. सरसर्ाइ सेवालाई आधारभतू मानव अर्धकारको रूपमा स्थावपत गनुि । 
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४.रणनीर्तहरुः 

• आधारभतू चशक्षालाई अर्नवायि र र्नशलु्क, माध्यर्मक चशक्षालाई क्रमश र्नशलु्क तथा जीवनपयिन्त्त 
चशक्षा पद्धर्तलाई प्रभावकारी रूपमा कायािन्त्वयन गने । 

• रोजगारी र उद्यमशीलता ववकास गनि प्राववर्धक र व्यावसावयक चशक्षाको ववस्तार गने ।  

• सबै तहको चशक्षाको गणुस्तरमा सधुार ल्याउन े।  

• आर्थिक रूपले ववपन्न, लोपोन्त्मखु र सीमान्त्तकृत समदुाय र अपाङ्गता भएका व्यचक्तहरूको चशक्षामा 
पहुुँच सरु्नचित गने ।  

• उच्च चशक्षालाई पहुुँचयोग्य, प्रर्तस्पधी र अनसुन्त्धानमूलक बनाउने । 

• मौर्लक हकको रुपमा रहेको गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नागररकहरूको सहज पहुुँचमा पगु्न े
गरी प्रभावकारी रुपमा उपलव्ध गराउने । 

• स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्रवद्विनका लार्ग वातावरण प्रदूर्णको प्रभावकारी र्नयन्त्रण गदै स्वच्छ 
वातावरणमा बाुँच्न पाउने नागररक अर्धकारलाई सरु्नचित गने । 

• गणुस्तरीय एवं स्वास्थ्य प्रवद्विक खाद्य पदाथिको प्रवद्विन तथा प्रयोग मार्ि त कुपोर्णलाई न्त्यूनीकरण 
गने । 

• पोर्णयकु्त खानेकुराको बारेमा चेतना बढाउुँदै यससम्बन्त्धी सेवाको पहुुँच आम नागररकसम्म    
प-ुयाउने । 

• नसने रोग व्यवस्थापनका लार्ग जनताको जीवनशैली व्यवस्थापन (योगाभ्यास, आहारववहार तथा 
ददनचयाि) मा ववशेर् जोड ददने । 

• और्र्धमा आत्मर्नभिर हनु प्रदेश स्तरमा आयवेुददक र एलोपेर्थक और्र्ध उत्पादन सरुु गने ।   

• स्वास्थ्यसंग सम्बचन्त्धत बहपुक्षीय सरोकारवाला र्नकायहरूको सहकायिलाई थप सदुृढ गदै राज्यको 
प्रत्येक नीर्तमा स्वास्थ्यलाई मूलप्रवाहीकरण गने ।  

• गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लार्ग प्रदेश स्तरमा दक्ष जनशचक्तको योजना, उत्पादन, प्रार्प्त, ववकास 
तथा उपयोग गने । 

• आयवेुददक, होर्मयोपेर्थक, यनुानी, आम्ची, प्राकृर्तक चचवकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य 
सेवाको प्रवृिद्वन तथा ववकास गने । 

• प्रादेचशक स्तरमा स्वास्थ्य अनसुन्त्धानको गणुस्तरमा जोड ददई अनसुन्त्धानबाट प्राप्त प्रमाणमूलक 
अभ्यासलाई नीर्त र्नमािण तथा योजना तजुिमामा उपयोग गने । 

• गणुस्तरीय और्धी तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आन्त्तररक उत्पादनलाई जोड ददने । 

• स्वास्थ्य क्षेरमा र्नजी, सहकारी तथा गैरसरकारी के्षरको संलग्नता वृवद्ध गरी ती के्षरहरूबाट हनुे 
लगानीलाई व्यवचस्थत गने ।  
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• प्रदेशमा उपलब्ध जडीबटुीको व्यवस्थापन र उपयोग गदै आयवेुद चचवकत्सा प्रणालीको ववकास 
तथा प्रचर्लत अन्त्य  

• पूरक चचवकत्सा प्रणालीहरूको संरक्षण एवम ्व्यवचस्थत ववकास गने । 

• प्रादेचशक स्तरमा खेलकुद पवुािधारको ववकास गरी खेलकुदको व्यावसावयक ववकास गने । 

• यवुाहरुको उजािचशल समय र क्षमतालाई रािको वहतमा उपयोग गदै प्राववर्धक चशक्षाको 
अवसरलाई व्यापक बनाई ववर्भन्न के्षरहरुमा रोजगारका अवसरहरु सजृना गरी श्रर्मकहरुको 
हकवहतको संरक्षण गदै यवुा उत्प्ररेरत वातावरणको सजृना गरी यवुाहरुको ववदेश पलायनमा कमी 
ल्याउने । 

• प्रदेश के्षर र्भरका ऐर्तहार्सक, धार्मिक सास्कृर्तक तथा परुाताचत्वक महत्वका के्षरहरुको संरक्षण, 

सम्वद्विन अध्ययन र अनसुन्त्धानका माध्यमबाट यस प्रदेशको पवहचान, राविय तथा अन्त्तरराविय 
स्तरमा कायम गने । 

• प्रादेचशक भावर्क अवस्थाको अध्ययन संगै ववर्भन्न जातजातीसंग सम्बचन्त्धत भार्ा, कला, सस्कृर्तको 
जगेनाि गदै संरक्षण सम्बद्र्धन र ववकास गने । 

• लचक्षत वगि ( मवहला,बालबार्लका, अपाङ्गता भएका व्यचक्त, ज्येष्ठ नागररक) को क्षमता अर्भबवृद्ध र 
चजवनस्तर सधुार गनुि । संरक्षणात्मक सेवा र सशचक्तकरण, मूल प्रवाहीकरण तथा ववशरे् 
संरक्षणका कायिक्रमहरु सचालन गने । 

• सबै जनसङ्खख्यालाई आधारभतू स्तरको सरसर्ाइ तथा शौचालयको सवुवधा प¥ुयाउने । 

५.कायिक्षरे : 

प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली, २०७४ ले यस मनरालयको कायिके्षर देहाय अनसुार उल्लेख 
गरेको छ । 

1. प्रदेशस्तरको ववश्वववद्यालय तथा उच्च चशक्षा सम्वन्त्धी नीर्त, काननु तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र   
 र्नयमन । 

2. शैचक्षक परामशि सेवाको मापदण्ड र्नधािरण, अनमुर्त तथा र्नयमन । 

3. प्रदेशस्तरमा पसु्तकालय, संग्रहालय, अर्भलेखालय सम्वन्त्धी नीर्त, काननु तथा मापदण्ड तजुिमा, 
 कायािन्त्वयन र र्नयमन । 
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4. प्रादेचशक चशक्षा, प्राववर्धक तथा व्यवसावयक तार्लम र छारवृचत्त सम्वन्त्धी नीर्त, काननु तथा मापदण्ड 
 र्नधािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन तथा पाठ्यक्रम, पाठ्य पसु्तक तथा पाठ्य सामाग्री र्नमािण, उत्पादन र 
 ववतरण । 

5. प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रके्षपण तथा शैचक्षक योजना र्नमािण र कायािन्त्वयन । 

6. प्रदेशस्तरमा ववद्यालय तहको चशक्षकको सेवा शति, योग्यता, क्षमता र चशक्षक व्यवस्थापनको मापदण्ड 
 र्नधािरण र र्नयमन । 

7. माध्यर्मक तहको परीक्षा व्यवस्थापन । 

8. प्रदेशस्तरमा प्राचज्ञक अनसुन्त्धान तथा शैचक्षक तथ्याङ्क व्यवस्थापन । 

9. स्वास्थ्य सेवा तथा पोर्ण सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र 
 र्नयमन । 

10. प्रदेशस्तरमा आवश्यक पने प्रविद्धनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उपचारात्मक तथा पनुिस्थापनात्मक स्वास्थ्य 
 सेवाको व्यवस्थापन । 

11. स्वास्थ्य सेवा सम्वन्त्धी प्रदेश स्तरीय प्राचज्ञक, व्यवसावयक र पेसागत संि संस्थाको दताि, सञ्चालन 
 अनमुर्त र र्नयमन । 

12. स्वास्थ्य सेवा सम्वन्त्धी प्रदेश स्तरीय प्राचज्ञक, व्यवसावयक र पेसागत संि संस्थाको दताि, सञ्चालन 
 अनमुर्त र र्नयमन  

13. प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको गणुस्तर र्नधािरण, अनगुमन र र्नयमन । 

14. राविय मापदण्ड बमोचजम और्धीजन्त्य तथा स्वास्थ्य प्रववर्ध सम्वन्त्धी सामग्रीको उत्पादन तथा संचय, 

 अर्धकतम खरुा मूल्य र्नधािरण, अचन्त्तम र्बसजिन, गणुस्तर तथा मापदण्ड र्नधािरण र त्यस्ता सामग्री 
 उत्पादन गने उद्योगको दताि, सञ्चालन, अनमुर्त र र्नयमन। 

15. राविय मापदण्ड अनरुुप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, र्नदान केन्त्र, उपचार केन्त्र र अन्त्य स्वास्थ्य संस्था तथा 
 प्रयोगशालाको दताि, सञ्चालन, अनमुर्त र र्नयमन । 

16. खानेपानी, ध्वर्न र हावाको गणुस्तर अनगुमन तथा लेखाजोखाको ढाुँचा र्नमािण एवं गणुस्तरको 
 मापदण्ड र्नधािरण र कायािन्त्वयन । 
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17. राविय मापदण्ड बमोचजम स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाचजक स्वास्थ्य सरुक्षा कायिक्रमको 
 व्यवस्थापन तथा र्नयमन । 

18. प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य के्षरको मानवस्रोत ववकास र व्यवस्थापन । 

19. और्धी र्नगरानी (Pharmacovigilance), और्र्धको उचचत प्रयोग र सकु्ष्म जीवर्नरोधक प्रर्तरोध 
 (Antimicrobial Resistance) न्त्यनुीकरण । 

20. खोप र पररवार र्नयोजन । 

21. संवेदनशील और्धी तथा अन्त्य स्वास्थ्य सामग्री खररद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन । 

22. प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्त्धी अध्ययन तथा अनसुन्त्धान तथा सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य लेखा 
 पद्धर्तको संस्थागत व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह । 

23. प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य र्नगरानी (पचब्लक हेल्थ सभेलेन्त्स) व्यवस्थापन । 

24. सूर्ति, मददरा र लागपुदाथिजन्त्य वस्तकुो मापदण्ड, र्नयन्त्रण तथा र्नयमन । 

25. स्वास्थ्य क्षेरमा आपत्कालीन अवस्था, ववपद् र महामारी व्यवस्थापन, आकचस्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, 

 आपतकालीन अवस्थाका लार्ग और्धी तथा और्धीजन्त्य सामग्रीको प्रादेचशक बर्रस्टक व्यवस्थापन  

26. सरूवा तथा नसने रोग र्नयन्त्रण तथा रोकथाम । 

27. राविय मापदण्ड अनरुुप स्वास्थ्य सेवा सम्वन्त्धी भौर्तक पूवािधार ववकास तथा व्यवस्थापन । 

28. स्वास्थ्यजन्त्य र्ोहोर व्यवस्थापन सम्वन्त्धी मापदण्ड र्नधािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

29. आयवेुददक, यनुानी, आम्ची, होर्मयोप्यार्थक, प्राकृर्तक चचवकत्सा लगायतका अन्त्य प्रचर्लत परम्परागत 
 स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्वन्त्धी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड र्नधािरण, कायािन्त्वयन, अनगुमन र र्नयमन । 

30. प्रदेशस्तरको खानेपानी सरसर्ाइ तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा  
 र कायािन्त्वयन, सेवाको शलु्क र्नधािरण, योजना, आयोजना कायािन्त्वयन तथा सञ्चालन, संभार र र्नयमन  

31. खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवा ववस्तारमा र्नजी के्षरको सहभार्गता प्रवद्धिन सम्बन्त्धी नीर्त तथा 
 मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 
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32. सविसाधारणलाई स्वच्छ खानपेानीको उपलब्धता र खानपेानी, सरसर्ाइ तथा स्वच्छतामा वपछडीएका 
 वगिको पहुुँच सरु्नचितता । 

33. जनसंख्या, बसाइसराइ र पररवार र्नयोजन सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु तथा योजना तजुिमा, 
 कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन तथा अनसुन्त्धान, सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, क्षमता 
 अर्भवृवद्ध र राविय संस्थाहरुसुँगको सम्पकि  र समन्त्वय । 

34. मवहला हक सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन रर्नयमन । 

35. लैवङ्गक वहंसा, मानव बेचर्बखन तथा ओसारपसार सम्वन्त्धी नीर्त तथा कायियोजना तजुिमा र कायािन्त्वयन 
 तथा अन्त्तराविय सचन्त्ध, सम्झौता र प्रर्तवद्धताको कायािन्त्वयन, र्नरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपाय र 
 पनुस्थापन । 

36. मवहला सशचक्तकरण तथा लैवङ्गक समानता सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान । 

37. लैंर्गक उत्तरदायी वजेट र लैवङ्गक पररक्षण । 

38. बालबार्लकाको हकवहत संरक्षण सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून, मापदण्ड तथा योजनातजुिमा, 
 कायािन्त्वयन र र्नयमन, अध्ययन, अनसुन्त्धान, बालमैरी शासकीय प्रवन्त्ध रसेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोर् 
 व्यवस्थापन र बाल सधुार तथा पनुस्थािपना । 

39. प्रदेशस्तरमा ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यचक्त र अशक्त, बालबार्लकाका र मवहला सम्बन्त्धी 
 कायिहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन । 

40. समाजकल्याण र संिसस्था सम्वन्त्धी कायिहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन । 

41. यवुासम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन, यवुा वैज्ञार्नक प्रोत्साहन  

42. खेलकूदसम्वन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु तथा मापदण्ड र्नधािरण, कायािन्त्वयन र र्नयमन, खेलकूद तथा 
 खेलकूद पूवािधारको ववकास र प्रवद्धिन । 

43. खेलकूदप्रशासन र संिसंस्थाको समन्त्वय र र्नयमन । 

44. राविय प्रादेचशक खेलकुद प्रर्तयोर्गता तथा कायिक्रम आयोजना र सहभार्गता । 

45. लोपोन्त्मखु, सीमान्त्तकृत, गररब, जेष्ठ नागररक लचक्षत आवास सम्बन्त्धी नीर्त, मापदण्ड तथा योजना 
 तजुिमा  र कायािन्त्वयन । 



62 
 

46. सामाचजकसरुक्षा सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून तथा मापदण्डको र्नमािण तथा कायािन्त्वयन, कोर् 
 व्यवस्थापन, र्नयमन, राविय र प्रादेचशक र्नकाय तथा संि संस्थासुँग सम्पकि , समन्त्वय र सहकायि । 

47. प्रदेशर्भररोजगारी प्रवद्धिन सम्बन्त्धी नीर्त, योजना, कायिक्रम तथा मापदण्ड तजुिमा तथाकायािन्त्वयन र 
 स्थानीय सरकारसंग समन्त्वय, 

48. ववश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुाताचत्वक महत्वका स्थल सम्बन्त्धी । 

49. भार्ा, र्लवप संस्कृर्त, लर्लतकला र धमिको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, काननु, मापदण्ड 
 तथा योजना तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

50. ऐर्तहार्सक, धार्मिक, साुँस्कृर्तक एवं कला र वास्त ु कलात्मक दृवष्टकोणले महत्व बोकेका 
 प्रादेचशकस्तरका दरवारहरुको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा व्यवस्थापन । 

51. प्रादेचशकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

52. प्रदेशस्तरका परुाताचत्वक महत्वका स्थल, ऐर्तहार्सक र धार्मिक सांस्कृर्तक सम्पदा, प्राचचनस्मारक, 

 संग्रहालय, सास्कृर्तक धरोहर सम्वन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड तथा योजनातजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन 
 एवम ्संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्त्धान, उत्खनन तथा पनुर्निमािण । 

53. धमि, परम्परा र गठुी अन्त्तगित चर्लआएका ववर्भन्न जारा, पविहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन । 

54. धमि, परम्परा र गठुी अन्त्तगित चर्लआएका ववर्भन्न जारा, पविहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन । 

55. रोजगारप्रवद्धिन सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून तथा मापदण्ड तजुिमा, कायािन्त्वयन र र्नयमन । 

56. श्रर्मकएवं श्रर्मकको सामाचजक सरुक्षा तथा रेड यरु्नयन सम्बन्त्धी प्रादेचशक नीर्त, कानून, मापदण्ड र 
 र्नयमन । 

57. श्रमशचक्त, श्रम बजार सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान र श्रमशचक्त योजना । 

58. औद्योर्गकवववाद समाधान, श्रम सम्बन्त्धमा सधुार र न्त्यावयक र्नरुपण  । 

59. कायिस्थलसरुक्षा, कारखाना र्नरीक्षण तथा र्नयमन । 
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६.काननुी व्यवस्थाहरु : 

• नेपालको संववधान २०७२, 

• प्रदेश सरकार (कायि ववभाजन) र्नयमावली २०७४, 

• नेपाल सरकारले तयार पारेका ऐन, र्नयम, र्नदेचशका तथा कायिर्बर्धहरु, 

• प्रदेश सरकारले तयार पारेका ऐन, र्नयम, र्नदेचशका तथा कायिर्बर्धहरु  । 

यस मन्त्रालयसुँग अन्त्तरगत पने ववर्यगत क्षरेहरु सम्बन्त्धी आवश्यक काननुहरु र्नमािणको क्रममा रहेका  
छन ्। 
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७.संगठन संरचना : 

नेपाल सरकार (मन्त्रीपररर्द) बाट र्मर्त २०७५।०२।०६ मा स्वीकृत यस सामाचजक ववकास मन्त्रालयको 
संगठन संरचना तपर्सल अनसुार रहेको छ । 

 

  

८. आर्थिक बर्ि २७४।०७५ मा सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायिहरु  

क. मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको बसपाकि  चस्थत भवनमा संरचनात्मक सधुार गरी कायािलय स्थापना तथा 
संचालन गररयो । 



65 
 

ख. मन्त्रालयलाई प्राप्त अस्थायी संगठन संरचना बमोचजमका महाशाखा तथा शाखाहरुको कायिववभाजन गरी 
सम्बचन्त्धत शाखा तथा महाशाखाहरुबाट आ–आफ्नो कायिवववरण अनसुारको कायिसम्पादन शरुु गररयो । 

ग. मन्त्रालयले समेट्ने कायिके्षर बमोचजमको ववर्यगत के्षरहरुको वतिमान अवस्था झल्कने गरी श्वते पर 
(status paper) तयार गररयो । 

ि. आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को नीर्त कायिक्रम तथा बजेट तयार गररयो । 

ङ. मन्त्रालय तथा यस अन्त्तरगतका र्नकायहरुलाई आवश्यक पने संगठन संरचना तथा जनशचक्त वववरण 
सवहतको दरबन्त्दी तेररज तयार गररयो । 

च. आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को नीर्त कायिक्रम तथा अनमुार्नत बजेट तयार गररयो । 

छ. आर्थिक वर्ि २०७४/७५ को स्वीकृत कायिक्रमको लार्ग कायिववर्ध तथा कायियोजना तयार गरी 
कायािन्त्वयन शरुु गररयो । 

ज. प्रदेश अन्त्तगित रहेका ववर्यगत कायािलयहरु तथा अन्त्य सरोकारवाला र्नकायहरुसंग भेटिाट, अन्त्तवक्रिया 
तथा वववरण संकलन गने कायि गररयो । 

झ. २०७४ सालको माध्यार्मक चशक्षा परीक्षा (SEE ) को अनगुमन गररयो । 

ञ. नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाचजक ववकास मन्त्रालयको समन्त्वय तथा संयकु्त आयोजनामा म 
स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ – मेरो वर्ि २०७५ अर्भयानको माननीय मखु्यमन्त्रीबाट शभुारम्भ गररयो । 

ट. नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाचजक ववकास मन्त्रालयको समन्त्वय तथा संयकु्त आयोजनामा 
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सम्बन्त्धी अर्भमखुीकरण बारे प्रचशक्षक प्रचशक्षण तथा पैरवी कायिक्रम सम्पन्न 
गररयो । 

ठ. केन्त्रीय बालकल्याण सर्मर्तको समन्त्वय तथा यस मन्त्रालयको आयोजनामा सरोकारवाला र्नकायहरु बीच 
बालअर्धकार सम्बन्त्धी अन्त्तवक्रिया कायिक्रम सम्पन्न गररयो । 

ड. सहयोगी संस्था FairMed  संगको समन्त्वयमा कवपलवस्त ु चजल्लामा बाणगंगा नगरपार्लका, ववजयनगर 
गाउुँपार्लका तथा चशवराज नगरपार्लकामा र्नवािचचत पदार्धकारी तथा कमिचारीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्त्धी 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम सम्पन्न गररयो । 

ढ. मन्त्रालयसंग सम्बचन्त्धत काननुहरुको प्रारचम्भक मस्यौदा तयार गने कायि प्रारम्भ गररयो । 
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ण. मन्त्रालयको कायि के्षर तथा कमिचारी वववरण लगायतका जानकारी समेवटएको ब्रोर्सयर तयारी तथा 
प्रकाशन र ववतरण गररयो । 

ट. रुपन्त्देहीको मचिवारी गाुँउपार्लका वडा नं. २ अमवुा चस्थत रायपरु प्रा.स्वा.के.को प्राङणमा ११ औ ं
गणतन्त्र ददवशको उपलक्ष्यमा बहृत स्वास्थ्य चशववर संचालन गरर २०११ जना सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान 
गररयो । 

ठ. मन्त्रालयको वेबसाइट र्नमािण कायि शरुु गररयो । 

९.आ.ब. २०७४।०७५ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेचखत नीर्त तथा कायिक्रमहरुको २०७५ जेष्ठ १५ गते 
सम्मको प्रगर्त वववरण  

 

ब.ब.का 
बुुँदा नं. 

र्लएको नीर्त तथा कायिक्रम २०७५ जेष्ठ १५ गते सम्मको प्रगर्त 

२९ समाजका ववद्यमान अन्त्धववश्वास, बोकसी प्रथा, छुवाछुत, 

मवहला वहंसा लगागतका ववकृर्त अन्त्त्य गनि जागरण 
कायिक्रमका संचालनका लार्ग कायिववर्ध 
र्नमािण लगायतका कामहरु शरुु गररएको 

३८ रोल्पा चजल्लाको थवाङमा जनयदु्ध स्मारक तथा संग्रालय, 

गलु्मी हरेवामा जीवराज आचश्रत संग्रालय र दाङको धनािमा 
नेरलाल स्मरृ्त पाकि  र्नमािण तयारी 

 

४० महामारीमा और्र्धका लार्ग रकम व्यवस्था  

४१ थरु समदुायमा देखा पने र्सकल सेल एनेर्मया रोकथामका 
लार्ग पररक्षण तथा जनचेतना कायिक्रम 

 

४२ प्रदेश स्तरको अस्पताल र्नमािण तथा और्र्ध उत्पादन 
सम्भाव्यता अध्ययन 

 

४३ पूणि साक्षर बनाउन बाुँकी २ चजल्लामा साक्षरता अर्भयान  

४४ प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राववर्धक चशक्षालय र प्राववर्धक 
ववश्वववद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन 

 

५० शैचक्षक तथा बहउुदे्धश्यीय पाकि को लार्ग सम्भायता 
अध्ययन, SEE पररक्षामा राम्रो नर्तजा ल्याउने 
ववद्यालयलाई प्रोत्साहन 
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१०. आ.ब. २०७४।०७५ मा ववर्नयोचजत बजेट तथा २०७५ जेष्ठ १५ गते सम्मको ववचत्तय प्रगर्त  

चाल ुखचि                                                                  रु. हजारमा 

ब.उ.चश.नं. मन्त्रालय । र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

७०५३७३११३ सामाचजक ववकास 
मन्त्रालय 

६८८३७ २७२१.१८ ३.९५ 

 

पचुजगत खचि                                                                  रु. हजारमा 

ब.उ.चश.नं. मन्त्रालय । र्नकाय खदु बजेट खचि प्रर्तशत 

७०५३७३११४ सामाचजक ववकास 
मन्त्रालय 

१२७५० २९९०.५४ २३.४५ 
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मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलय 

१ पषृ्ठभरू्म -            

लोकताचन्त्रक शासन प्रणालीको ददगो आधार न्त्यायको सरु्नचितता हो।न्त्याय व्यवस्थाको प्रभावकारी सन्त्चालन 
गनि महत्वपूणि र्नकायको रुपमा मखु्य न्त्यायार्धवक्तालाई संववधान र काननुले चजम्मेवारी ददएको छ। 
संववधानले पररकल्पना गरेको र्नष्पक्ष र स्वच्छ न्त्याय तथा काननुी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतानि  
र्बर्भन्न संवैधार्नक अंग तथा र्नकायहरुको स्थापना गररए वमोचजम वतिमान संववधानको भाग १२ को धारा 
१६० मा मखु्य न्त्यायार्धवक्ता सम्वन्त्धी व्यवस्था गररएको छ । संववधानले मखु्य न्त्यायार्धवक्तालाई प्रदेश 
सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकार हनुे र संवैधार्नक एवं कानूनी ववर्यमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले 
तोवकददएको अन्त्य अर्धकारीलाई राय सल्लाह ददन ुसंवैधार्नक चजम्मेवारी तोकेको छ। 

मखु्य न्त्यायार्धवक्तालाई मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको काम कतिब्य र अर्धकार तथा सेवाका शति सम्बन्त्धी  
प्रस्ताववत ऐनमा प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, वहत वा सरोकार रहेको, 
संववधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्त्धी कुनै जटील संवैधार्नक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्वचन्त्धत 
प्रदेशको सन्त्दभिमा साविजर्नक महत्व वा साविजर्नक सरोकारको ववचाराधीन मदु्दामा प्रदेश सरकारको तर्ि बाट 
बहस पैरवी गने गराउन,े प्रदेश सरकार र मातहतका र्नकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा 
रै्सलाहरुको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गने गराउन,े प्रदेशको मन्त्रालय, सचचवालय, ववभाग वा कायािलयलाई 
पराचार गरी कायािन्त्वयनको अनगुमन गने गराउन,े प्रचर्लत प्रदेश कानूनको कायािन्त्वयनको क्रममा कुनै 
कदठनाई आई परेमा वा प्रदेशको कायिके्षरको कुनै ववर्यमा तत्काल कानून बनाउन ुपने वा भैरहेको कानून 
संशोधन गनि वा बर्नरहेको कानून लागू गनुि पने देचखएमा कारण खलुाई प्रदेश सरकार समक्ष र्सर्ाररस गने 
जस्ता मखु्य कायिहरु समेतका चजम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा संपन्न गरी ब्यवसावयक ,प्रभावकारी र जनववश्वास 
प्राप्त संस्थाको रुपमा स्थापना गनुिपने अवस्था छ। 

२. पररदृश्यः- ब्यवसावयक, प्रभावकारी र जनववश्वास प्राप्त संस्थाको रुपमा स्थावपत भई काननुको शासन प्रवद्विन 
गनुि मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलयको पररदृश्य हनुेछ। 

३. पररलक्ष्यः- प्रदेश सरकार पक्ष वा ववपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, वहत वा सरोकार रहेको, संववधान 
वा कानूनको व्याख्या सम्बन्त्धी कुनै जटील संवैधार्नक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा सम्वचन्त्धत प्रदेशको 
सन्त्दभिमा साविजर्नक महत्व वा साविजर्नक सरोकारको ववचाराधीन मदु्दामा प्रदेश सरकारको तर्ि बाट 
प्रभावकारी बहस पैरवी ,सदुृढ प्रर्तरक्षा एवं काननुी राय प्रदान गने संस्थाको रुपमा ववकास गनुि यस 
कायािलयको पररलक्ष्य हनुेछ। 
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४. कायिक्षरे 

वतिमान संववधान र काननुले प्रदान गरेको कायािदेश र भरु्मकाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कायि सम्पादन गने 
सन्त्दभिमा र्नम्न पक्ष रहेका छन। 

• प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रवह संवैधार्नक एवं कानूनी ववर्यमा प्रदेश 
सरकार वा प्रदेश सरकारले तोवकददएको अन्त्य अर्धकारीलाई काननुी राय सल्लाह प्रदान गने, 

प्रदेश सरकारको हक, वहत वा सरोकार रहेको र्बर्यमा प्रदेश सरकारको तर्ि बाट प्रभावकारी 
बहस पैरवी र प्रर्तरक्षा गने गराउने, 

• प्रदेश सरकार र मातहतका र्नकायहरुका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा रै्सलाहरुको 
प्रभावकारी कायािन्त्वयन गनि गराउन प्रदेशको मन्त्रालय, सचचवालय, ववभाग वा कायािलयलाई 
पराचार गरी कायािन्त्वयनको अनगुमन गने गराउन,े 

• प्रचर्लत प्रदेश कानूनको कायािन्त्वयनको क्रममा कुनै कदठनाई आई परेमा वा प्रदेशको 
कायिके्षरको कुनै ववर्यमा तत्काल कानून बनाउन ु पने वा भैरहेको कानून संशोधन गनि वा 
बर्नरहेको कानून लागू गनुि पने देचखएमा कारण खलुाई प्रदेश सरकार समक्ष र्सर्ाररस गने, 

• प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचचवालय, ववभाग वा अन्त्य प्रदेश सरकारका कायािलयबाट अदालतमा 
प्रस्ततु हनुे र्लचखत जवार् लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तर कायम गनि त्यस्ता कायािलयबीच 
आवश्यक समन्त्वय गने र त्यस्ता कायािलयलाई आवश्यक र्नदेशन ददन,े 

• प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका वहरासत तथा थनुवुा कक्षमा रहेका कैददबचन्त्दहरु उपर 
मानवोचचत व्यवहार भए नभएको सम्वन्त्धमा अनगुमन गने , 

• आगार्म भार १ गतेदेचख लाग ुहनु गईरहेको र्ौजदारी र देवानी संवहता तथा कायिववर्ध संवहता 
समेतको सम्वन्त्धमा जनस्तरमा सचेतना कायिक्रम संचालन गने, 

• मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलयमा प्रयाप्त संख्यामा कमिचारीहरु सवहत कायािलयको व्यवस्थापन 
गने। 

५. काननुी व्यवस्था  

वतिमान संववधानको भाग १२ को धारा १६० मा मखु्य न्त्यायार्धवक्ता सम्वन्त्धी व्यवस्था गररएको छ। मखु्य 
न्त्यायार्धवक्ताको काम,कतिब्य र अर्धकार तथा सेवाको शति सवहतको काननु प्रदेश सरकारबाट र्नकट 
भववष्यमै बने्न क्रममा रहेको छ। 
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६. सागंठर्नक ढाुँचा  

ववद्यमान अवस्थामा प्रदेश स्तरीय मचन्त्रपररर्द र मन्त्रालयमा रहने कमिचारीको स्तर समेतलाई मध्येनजर गदाि 
मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलयमा मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको लार्ग तोवकएको सरु्बधा रहने, सो अन्त्तगित हलकुा 
सवारी चालक-१,र्नवासमा काम गने कचम्तमा शे्रणी र्बवहन प्रथम स्तरको कायािलय सहयोगी-१ रहने छन। 

 उप-सचचव (रा.प.दद्वतीय शे्रणी) को नेततृ्वमा शाखा अर्धकृत र अन्त्य कमिचारीहरू रहने गरी संगठनात्मक 
संरचना रहने छ । कायािलयबाट सम्पादन हनुे कायिहरूलाई कायि प्रकृर्त अनसुार ववभाजन गरी आवश्यक 
शाखाहरूको गठन र ती शाखाहरूमा रहने कमिचारीहरूको व्यवस्था गररन े छ । संगठनात्मक संरचनामा 
प्रर्तरक्षा शाखा, प्रशासन शाखा, लेखा शाखा, कानूनी राय शाखा, र पसु्तकालय शाखा रहने गरी शाखाहरूको 
गठन रहने छ । मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको कायािलयका लार्ग हाल र्नम्न दरबन्त्दी रहेको छ ।     

७ दरवन्त्दी तेररज 

क्र.
स. 

पद शे्रणी सेवा समहु/उप 
समहु 

पदपूर्तिको 
अवस्था 

दरबन्त्दी कैवर्यत 

पूर्ति ररक्त 
१ मखु्य 

न्त्यायार्धवक्ता 
ववचशष्ट   १  १  

२ उपसचचव रा.प. 
वद्धर्तय  

न्त्याय 
 

सरकारी 
वकील 
 

१ - १   

३ शाखा अर्धकृत रा.प. 
ततृीय 

न्त्याय 
 

सरकारी 
वकील 
 

१ ३ ४ १ म.ुन्त्याको 
अन्त्य सवुवधा 

४ नायब सबु्बा रा.प.अनं.
प्रथम 

प्रशासन 
 

सा. प्र. १ १ २  

५ लेखापाल रा.प.अनं.
प्रथम 

प्रशासन लेखा  १ १  

६ कम्प्यटुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं.
प्रथम 

ववववध - - १ १  

७ 
हलकुा सवारी चालक 

शे्रणी 
वववहन 

इचन्त्जर्नय
रङ 

मे./ज.मे. १ १ २ १ म.ुन्त्याको 
सवुवधा 
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८ कायािलय 
सहयोगी 

शे्रणी 
वववहन 

प्रशासन सा. प्र. १ २ ३ १ कास 
म.ुन्त्या.को सवुवधा 

जम्मा   ६ ९ १५  
 

८ आ.व.२०७४/७५मा सम्पादन भएका मखु्य कायिहरुः 

• र्मर्त२०७४ /१२/७ मा प्रथम पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय मखु्यमन्त्रीज्यू 
तथा मखु्य न्त्यायार्धवक्तालाई भेटिाट तथा र्नदेशन ददईएको । र्मर्त २०७५/२/११मा मखु्य 
न्त्यायार्धवक्ताबाट महान्त्यायार्धवक्ता समक्ष मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको काम कारवाही एवं सम्वन्त्ध र 
समन्त्वयको सवालमा सझुाव ददइएको। 

• प्रदेश सरकारको मखु्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रवह संवैधार्नक एवं कानूनी ववर्यमा प्रदेश 
सरकार वा प्रदेश सरकारले तोवकददएको अन्त्य अर्धकारीलाई काननुी राय सल्लाह प्रदान गररएको,  

• प्रदेश सरकारको हक, वहत वा सरोकार रहेको र्बर्यमा प्रदेश सरकारको तर्ि बाट प्रदेश 
सरकारका मन्त्रालय, सचचवालय, ववभाग वा अन्त्य प्रदेश सरकारका कायािलयबाट अदालतमा प्रस्ततु 
हनुे र्लचखत जवार् लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तर कायम गनि त्यस्ता कायािलयबीच 
आवश्यक समन्त्वय गररएको।  

• कानूनी मस्यौदामा स्तर कायम गनि त्यस्ता कायािलयबीच आवश्यक काननुी राय सल्लाह ददइएको 
एवं समन्त्वय गररएको। 

• मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको वतिमान संववधान र काननुले प्रदान गरेका कायािदेश र भरु्मकाहरुलाई 
प्रभावकारी रुपमा कायि सम्पादन गने सन्त्दभिमा कायािलयको तर्ि बाट मखु्य न्त्यायार्धवक्ताको काम, 
कतिब्य र अर्धकार सवहतको नमनुा काननु प्रदेश सरकार समक्ष पेशगररएको  एवं कायािलयका 
लार्ग आवश्यक कमिचारी दरबन्त्दी एवं बजेट व्यवस्थापनका लार्ग पहल गररएको। 

९ आ.व.२०७४\७५को ववत्तीय प्रगर्तः-  

र्मर्त २०७५/२/१५ सम्म यस कायािलयको तर्ि बाट कुनै र्बत्तीय कारोबार संचालन भए नगरेको उक्त 
अववधमा कायािलयको आवश्यक प्रबन्त्ध मखु्य मन्त्रीको  कायािलयबाट भएको। 
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प्रदेश सरकार 

आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय 

प्रदेश नम्बर ५, बटुबल, रुपन्त्देही  नपेाल 
र्ोन नं. : ०७१-५५०००३, ५५००६३ 

इमेल : info@moeap.p5.gov.np/moeap5.temp@gmail.com 

वेभसाईट : www.moeap.p5.gov.np 


