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कार्यकारी साराांश 
बजेट र खर्य सम्बन्धी वििरण 

 आर्थयक िर्य 2076/77 को लार्ि प्रदेश सरकारको कुल बजेट रू. 36 अिय 41 करोड 68 
लाखमध्रे् सञ्चित कोर्मार्थ व्र्र्भार हनु ेरकम रू.६१ लाख ९१ हजार र विर्नर्ोजन ऐन बमोञ्चजम 
खर्य हनुे रकम रू. ३६ अिय ४१ करोड ६ लाख ९ हजार रहेको छ । 

 विर्नर्ोञ्चजत रकममध्रे् पौर् मसान्तसम्म र्ालतुर्य  रू.३ अिय ४९ करोड ६४ लाख ७९ हजार र 
पुुँजीिततर्य  रू. ३ अिय २९ करोड ८ लाख िरी जम्मा रू. ६ अिय ७८ करोड ७२ लाख ७९ 
हजार खर्य भएको छ जनु विर्नर्ोञ्चजत बजेटको र्ालतुर्य  १९.६० प्रर्तशत, पुुँजीिततर्य  17.71 
प्रर्तशत िरी जम्मा 18.64 प्रर्तशत खर्य भएको देञ्चखन्छ। 

 ित आर्थयक िर्य २०७५/७६ को सोही अिर्धमा र्ालतुर्य  रू.1 अिय 58 करोड 28 लाख 1 
हजार र पुुँजीिततर्य  रू.65 करोड 63 लाख िरी जम्मा रू 2 अिय 23 करोड 96 लाख 67 
हजार खर्य भएको र्थर्ो । जनु उक्त आ. ि. को कुल बजेटको र्ालतुर्य  13.8 प्रर्तशत, 
पुुँजीिततर्य  3.95 प्रर्तशत िरी जम्मा 7.97 प्रर्तशत रहेको र्थर्ो । 

 ित आर्थयक िर्य २०७५/७६ को उक्त अिर्धको खर्यको तलुनामा र्स आर्थयक िर्यमा र्ालतुर्य  
5.8 प्रर्तशत पुुँजीिततर्य  13.76 प्रर्तशत र कुल 10.67 प्रर्तशत बढी रहेको छ । 

 र्ाल ुआर्थयक िर्य २०७६/७७ को पौर् मसान्तसम्ममा मन्रालर्ित विर्नर्ोञ्चजत बजेटमा सबैभन्दा 
बढी खर्य िने मन्रालर्को रुपमा उद्योि, पर्यटन, िन तथा िातािरण मन्रालर् रहेको छ । जसले 
19.79 प्रर्तशत खर्य िरेको छ भने सबै भन्दा कम खर्य िने मन्रालर्को रुपमा भरू्म व्र्िस्था¸ 
कृवर् तथा सहकारी मन्रालर् रहेको छ जसले आफ्नो मन्रालर्को लार्ि विर्नर्ोञ्चजत बजेटको 
6.29 प्रर्तशत मार खर्य िरेको छ । 

 ित आर्थयक िर्य २०७५/७६ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशतय अनदुान र समपूरक अनदुानमध्रे् 
खर्य नभई बाुँकी रकम रु ३ अिय ७१ करोड 85 लाख र्ाल ुआर्थयक िर्य २०७६/७७ मा सांघीर् 
सञ्चित कोर्मा वर्ताय िररएको छ ।  

 प्रदेश सरकारको आर्थयक िर्य २०७६/७७ को नीर्त तथा कार्यक्रम र स्िीकृत बजेट कार्ायन्िर्न 
िनय सो अिर्धमा विर्भन्न 193 कार्यविर्ध तजुयमा िरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाएको छ भने आिश्र्कताको 
आधारमा थप कार्यविर्धहरु तजुयमाको क्रममा रहेका छन ्। 

स्रोत पररर्ालन 
 आर्थयक िर्य 2076/77 को पौर् मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारबाट राजस्ि बाुँडर्ाुँडिापत रू.३ 

अिय 15 करोड 6२ लाख 58 हजार, वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत रू. १ अिय ८८ करोड २ 
लाख २८ हजार,सशतय अनदुानिापत रू. २ अिय ५६ करोड ३४ लाख ३५ हजार, स्थानीर् तहबाट 
प्रदेश सञ्च र्त कोर्मा राजश् ि बाुँडर्ाुँडबाट (घर जग्िा रञ्चजषे्ट्रशन शलु्क समेत) रू.२ अबय १७ 
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करोड ५० लाख 1५ हजार िरी जम्मा रकम रु. 17 अिय 8 करोड 77 लाख 93 हजार प्रदेश 
सञ्चित कोर्मा दाञ्चखला भएको छ। 

 ित आर्थयक िर्य 2075/76 को सोही अिर्धमा नेपाल सरकारबाट राजस्ि बाुँडर्ाुँडिापत रू.2 
अिय 81 करोड 77 लाख 33 हजार, वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत रू. 3 अिय 43 करोड 
48 लाख 50 हजार,सशतय अनदुानिापत रू. 4 अिय 88 करोड 3 लाख 93 हजार,स्थानीर् 
तहबाट प्रदेश सञ्च र्त कोर्मा राजश् ि बाुँडर्ाुँडिापत(घर जग्िा रञ्चजषे्ट्रशन शलु्कसमेत) रू.1 अबय 8 
करोड 90 लाख 8 हजार िरी जम्मा रकम रु.12 अिय 99 करोड 18 लाख 25 हजार प्रदेश 
सञ्चित कोर्मा दाञ्चखला भएको र्थर्ो ।  

 उल्लेञ्चखत कुल रकमित आर्थयक िर्य 2075/76 को सोही अिर्धको तलुनामा 4 अिय 9 करोड 
59 लाख 68 हजार रकम बढी रहेको छ । 

 नेपालको सांविधान तथा अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन, २०७४ ले कृवर् आर्मा लाग्न ेकर 
प्रदेश सरकारको एकल अर्धकारको सूर्ीमा समािेश िरेको र सिारी साधन कर, घरजग्िा रञ्चजषे्ट्रशन 
शलु्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र नदीजन्र् पदाथयको विक्रीबाट प्राप्त शलु्क प्रदेश र स्थानीर् 
तहको साझा अर्धकारको के्षरको रुपमा उल्लेख िरेको छ ।  

 प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अर्धकारको रुपमा रहेको विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर सांकलनलाई 
व्र्िञ्चस्थत िनय क्रमश विज्ञापन कर र्नर्मािली, २०७६ र मनोरञ्जन कर र्नर्मािली, २०७६ 
स्िीकृत भई कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइएको छ | 

 पौर् मसान्तसम्ममा प्रदेश र स्थानीर् तहबीर् बाुँडर्ाुँड हनुे राजस्ि अन्तियत र्ातार्ात व्र्िस्था 
कार्ायलर्बाट सिारी साधन कर लिार्तका करिापत १ अिय 2 करोड 16 लाख 93 हजार, 

घरजग्िा रञ्चजषे्ट्रशन शलु्किापत 27 करोड 29 लाख 21 हजार र स्थानीर् तहबाट सांकलन 
भएको रकम रु. 13 करोड 20 लाख 77 हजार िरी जम्मा १ अिय 42 करोड 66 लाख 91 
हजार सांङ्कलन भएको राजस्ि व्र्िस्थापन सूर्ना प्रणाली New RMIS मा देञ्चखन आउुँछ ।उक्त रकम 
महालेखा र्नर्न्रक कार्ायलर्मार्य त प्रदेश सांञ्चर्त कोर्मा दाञ्चखला हनुपुनेमा हालसम्म जम्मा भएको 
देञ्चखदैंन। ित आर्थयक िर्य 2075/76  को सोही अिर्धमा ९5 करोड 59 लाख २४ हजार 
रहेको र्थर्ो । जनु ित आर्थयक िर्य 2075/76 भन्दा 49.2 प्रर्तशतले बढी रहेको छ । 

 उल्लेञ्चखत रकम बाहेक प्रदेश सरकारका मातहतका र्नकार्हरुबाट सांकलन हनुे शलु्क तथा 
दस्तरुिापत र्ाल ुआर्थयक िर्यको पौर् मसान्तसम्ममा रु 15 करोड 9 लाख 71 हजार जम्मा 
भएको छ । जनु रकम ित आ ि २०७५।७६ को सोही अिर्धको रु 9 करोड 83 लाख 66 
हजारको तलुनामा 53.5 प्रर्तशतले बढी रहेको छ । 

वित्तीर् सांघीर्ता कार्ायन्िर्न 
 ित आर्थयक िर्य 2075/76 मा वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत रू. ५० करोड सशतय अनदुान 

िापत रू. १ अिय र समपूरक अनदुानमा रु ५० करोड िरी जम्मा २ अिय विर्नर्ोजन िररएकोमा 
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वित्तीर् समानीकरण अनदुान र सशतय अनदुानको सबै रकम तथा समपूरक अनदुान अन्तियत ८६ 
िटा स्थानीर् तहका १४२ िटा आर्ोजना छनौट िरी रू. 38 करोड 52 लाख 14 हजार 1 
सर् 50 बजेट खर्यको आधारमा वित्त हस्तान्तरण िररएको र्थर्ो । 

 समानीकरण अनदुान प्रदेश सञ्चित कोर्मा वर्ताय िनुय नपने भएको र अन्र् अनदुानमा उक्त आ ि 
मा हस्तान्तररत रकममध्रे् पार्लकाहरुमा खर्य हनु नसकी रु 30 करोड 88 लाख 68 हजार र्ाल ु
आ.ि. मा प्रदेश सञ्चित कोर्मा वर्ताय भएको छ । 

 आर्थयक िर्य २०७६/77 मा वित्तीर् समानीकरण अनदुानिापत रू. ५० करोड सशतय अनदुान 
िापत रू. १ अिय ३८ करोड ९६ लाख समपरुक अनदुानिापत रु १ अिय ५० करोड र विशेर् 
अनदुानिापत १ अिय िरी जम्मा ४ अिय ३८ करोड ९६ लाख विर्नर्ोजन िररएको छ ।जनु 
प्रदेशको कुल बजेटको १२.०५ प्रर्तशत हनु आउुँछ ।आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु स्थानीर् तहहरु 
मार्य त कार्ायन्िर्न हुुँदा बढी प्रभािकारी हनुे र जनताका आिश्र्कताहरुको प्रत्र्क्ष सम्बोधन हनु े
अपेक्षाका साथ ित आर्थयक िर्य 2075/76 मा विर्नर्ोञ्चजत स्थानीर् तह अनदुानमा भारी मारामा 
(११९.४८ प्रर्तशतले) िृवि िररएको र्थर्ो ।   

 र्ाल ुआ.ि. मा स्थानीर् तह विर्नर्ोञ्चजत बजेटको सीमार्भर रही पार्लकाहरुको प्रस्तािका आधारमा 
समपूरक अनदुानतर्य  १०० िटा पार्लकाका ३६१ िटा आर्ोजना विशरे् अनदुानतर्य  98 िटा 
पार्लकाका 149 िटा आर्ोजना स्िीकृत िररसवकएको छ । जनु आर्ोजनाहरु पार्लकाहरुमार्य त 
कार्ायन्िर्न भइरहेका छन।सशतय अनदुान व्र्िस्थापन कार्यविर्ध तजुयमाको लार्ि मस्र्ौदाको र्रणमा 
रहेको छ। 

 पौर् मसान्तसम्म स्थानीर् तह वित्त हस्तान्तरण अन्तरित समपूरक अनदुानतर्य  रु. 71 करोड ६६ 
लाख ८१ हजार, समानीकरण अनदुानतर्य  25 करोड, विशेर् अनदुानतर्य  37 करोड 99 लाख 
86 हजार र सशतय अनदुानतर्य  20 करोड ७8 लाख 97 हजार िरी जम्मा रु १ अिय ८० 
करोड २९ लाख ७८ हजार हस्तान्तरण िररएको छ ।  

 विशेर् अनदुान सम्िन्धी व्र्िस्थालाई काननुसम्मत बनाई कार्ायन्िर्नमा सहजता ल्र्ाउन विशरे् 
अनदुान कार्यक्रम सांर्ालन कार्यविर्ध, २०७६ स्िीकृत िरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइएको छ भन े
समपरुक अनदुान व्र्िस्थापन कार्यविर्ध, २०७५ मा थप सरलीकृत िरी प्रथम सांशोधन िररएको 
छ। 

प्रदेशसुँि सम्बञ्चन्धत केही तथ्र्ित वििरणहरू 
 आर्थयक िर्य २०७५/७६ मा र्स प्रदेशको आर्थयक िृविदर ७.37 प्रर्तशत रहेको छ ।र्सले 

सांघीर्ता कार्ायन्िर्न भएको पवहलो िर्यमा र्स प्रदेशको अथयतन्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखा 
परेका छन ्। 

 सोही अिर्धमा प्रदेशको अथयतन्रमा कृवर् तथा िैरकृवर् के्षरको र्ोिदान क्रमशः ३१ प्रर्तशत र ६९ 
प्रर्तशत रहेको छ । 
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 आर्थयक बर्य २०७५।७६ मा अथय मन्रालर्बाट प्रकाञ्चशत आर्थयक सिेक्षण अनसुार रावष्ट्रर् 
अथयतन्रमा र्स प्रदेशको र्ोिदान १४.३ प्रर्तशत रहेको छ । 

 नेपालको कुल जनसांख्र्ाको १७ प्रर्तशत जनसांख्र्ा रहेको र्स प्रदेशमा १८.२ प्रर्तशत जनता 
र्नरपेक्ष िररबीको रेखामरु्न रहेका छन ्। रावष्ट्रर् स्तरमाको िररबीको रेखामरु्न रहेका कुल जनसांख्र्ा 
१८.7 प्रर्तशतको तलुनामा केही कम रहेको छ। 

 प्रदेशमा कुल जनसांख्र्ाको ६६.४ प्रर्तशत जनसांख्र्ा साक्षर छन ् जनु रावष्ट्रर् औसत ६५.९ 
प्रर्तशतको नञ्चजक रहेको छ ।जसमध्रे् परुूर् ७५.५ प्रर्तशत र मवहला ५८.८ प्रर्तशत साक्षर 
रहेको छ। ६९.३ िर्य और्त आर् ुभएको र्ो प्रदेश रावष्ट्रर् औसत आर् ु६९.७ िर्यको नञ्चजक 
रहेको छ। 

 केन्रीर् तथ्र्ाङ्क विभािको तेश्रो श्रमशञ्चक्त सिेक्षण सन ् 201७/1८ का अनसुार र्स प्रदेशमा 
बेरोजिारी दर ११.२ प्रर्तशत रहेको छ भने रावष्ट्रर् बेरोजिार दर ११.४ प्रर्तशत भन्दा 0.2 
प्रर्तशत कम रहेको छ । 

 नेपालको मानि विकास सूर्काङ्क 0.49 भन्दा केही न्रू्न सूर्काङ्क रहेको प्रदेश नां ५ को मानि 
विकास सूर्काङ्क 0.461 रहेको छ । 

समविित खर्य एिम ्स्रोतको सांशोर्धत अनमुान 
 र्ाल ुआर्थयक िर्यमा जम्मा रु ३२ अिय ७७ करोड ५२ लाख खर्य हनुे अनमुान िररएको छ जनु 

विर्नर्ोञ्चजत रकमको ९० प्रर्तशत हो | 
 र्ाल ुआर्थयक िर्यमा र्ालतुर्य  रु. १२ अिय ७७ करोड ८० लाख र पूुँजीिततर्य  रु. १५ अिय ८० 

करोड खर्य हनुे अनमुान िररएको छ जनु विर्नर्ोञ्चजत रकमको क्रमशः ९५ र 85 प्रर्तशत हनु 
आउुँछ | 

 स्थानीर् तहको अनदुानमा रु. ४ अिय १७ करोड खर्य हनुे अनमुान िररएको छ जनु विर्नर्ोञ्चजत 
रकमको ९५ प्रर्तशत हो | 

बजेट कार्ायन्िर्न र स्रोतको व्र्िस्थापनमा तत्काल िनुयपने सधुार 
 विर्र्ित मन्रालर्ले आर्ोजना तजुयमा तथा छनौट प्रकृर्ामा कार्ायन्िर्न क्षमता उपलब्ध जनशञ्चक्त 

तथा साांिठर्नक व्र्िस्थाहरुको र्सांहािलोकन िरी िस्तरु्नष्ठता कार्म हनु े िरी विर्नर्ोजन दक्षता 
अर्भिृवि िनुयपने | 

 बजेट तजुयमा तथा आर्ोजना छनौट िदाय जग्िा पवहर्ान,  विस्ततृ आर्ोजना प्रर्तिेदन (DPR), 

िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ाङ्कन (EIA)  र प्रारञ्चम्भक िातािरणीर् अध्र्र्न (IEE) जग्िा प्रार्प्त जस्ता पूिय 
शतयहरु पूरा भएका आर्ोजना तथा कार्यक्रम पवहर्ान िनुयपने र सोको वक्रर्ाकलापहरु समेत एवकन 
िरी कार्ायन्िर्न कार्यर्ोजना समेत तजुयमा िनुयपने। 
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 बजेट तजुयमा िदाय आर्ोजना पवहर्ान निरी अमूतय{ शीर्यक कार्म िरी अिण्डामा रकम राखी पर्छ 
आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु स्िीकृत िने पररपाटीको अन्त्र् िनुयपने | 

 पवहर्ान नभएका नर्ाुँ अत्र्ािश्र्क के्षरका आर्ोजना तथा कार्यक्रममा बजेट खर्य िनुयपने विशरे् 
पररञ्चस्थर्त र्सजयना भएमा खर्य हनु नसक्ने सम्भावित आर्ोजना तथा कार्यक्रम र खर्य  शीर्यकबाट 
दोश्रो र्ौमार्सकर्भर रकमान्तर िने व्र्िस्था िनुयपने | 

 बजेट तजुयमा िदाय अन्तरमन्रालर्ित र महाशाखाित समन्िर् बढाउन ु पने साथै सांघ, प्रदेश र 
स्थानीर् तहको कार्य ञ्चजम्मेिारी बमोञ्चजम आपसी समन्िर्मा आर्ोजना तथा कार्यक्रम छनौट 
िनुयपने। 

 सिारी साधन करको रकम समर्मै प्रदेश विभाज्र् कोर्मा जम्मा िरी प्रदेश र स्थानीर् तहबीर् 
बाुँडर्ाुँड िने व्र्िस्था र्मलाउनपुने। 

 मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर सांकलनमा स्थानीर् तहहरुको पर्ायप्त ध्र्ान जान नसकेकोले सो के्षर 
करको दार्रामा समािेश भए तापर्न अपेक्षाकृत रुपमा कर सांकलन भएको नदेञ्चखएकाले स्थानीर् 
तहहरुले विशेर् जोड ददनपुने। 

 नदीजन्र् प्रदाथयको विक्रीबाट प्राप्त रकमका सम्बन्धमा अन्तर सरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन, 
2074 र स्थानीर् सरकार सिालन ऐन, 2074 (सांशोधनसवहत) मा देञ्चखएका दिविधा अन्त्र् िरी 
प्रदेश र स्थानीर् तहबीर् बाुँडर्ाुँड हनुे िरी काननुी एकरुपता कार्म हनुपुने । 

 सांघबाट हस्तान्रण भई आएका सशतय आर्ोजनाहरुमा नपिु रकम अथय मन्रालर्सुँि माघ 
मसान्तर्भरै माि िने र विर्र्ित मन्रालर्हरुले सशतय, समपूरक र विशरे् अनदुानका आर्ोजनाहरु 
समर्मै सम्पन्न िरी अनदुान रकम वर्ताय िनुयपने पररञ्चस्थर्तको अन्त्र् िनुयपने   

 प्रदेश सरकारको बजेट कार्ायन्िर्नमा स्थानीर् तहहरुको समेत उल्लेख्र् भरू्मका हनु ेभएकोले प्रदेश 
सरकारबाट स्थानीर् तहहरुलाई उपलब्ध िराइएको सशतय, समपूरक र विशेर् अनदुानका रकम 
वर्ताय िनुय नपने िरी आर्ोजनाहरु समर्मै सम्पन्न िनय ध्र्ान ददनपुने ।  

 आ.ि. २०७६/७७ मा कार्ायन्िर्न हनुे िरी स्िीकृत भएका र्सै आ.ि. मा सम्पन्न िनुय पने ठेक्का 
बन्दोबस्त हनु बाुँकी आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु र्थाशीघ्र ठेक्का बन्दोबस्त िरी कार्ायन्िर्न 
प्रकृर्ामा लैजानपुने | 

 आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्िर्नका लार्ि प्राविर्धक जनशञ्चक्त अभाि रहेको र्नकार्हरुले 
प्रर्र्लत कानूनबमोञ्चजम आिश्र्क जनशञ्चक्त सेिा करार िा परामशय सेिाबाट आपूर्तय िरी 
कार्ायन्िर्न िने | 

 आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका सम्बन्धमा कुनै अन्र्ौलता िा बाधा अड्काउ देञ्चखन आएमा 
नेपाल सरकारका सम्बञ्चन्धत विर्र्ित मन्रालर्हरु, प्रदेश सरकारका अन्र् मन्रालर्हरु तथा 
स्थानीर् तहहरुसुँि समर्मै आिश्र्क समन्िर् िरी बाधा अड्काउ रु्काएर आर्ोजना तथा 
कार्यक्रम सम्पन्न िने | 
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पररच्छेद-१ 
पररर्र् 

१.1 पषृ्ठभरू्म 
सशुासनका विर्भन्न आर्ामहरुमा साियजर्नक जिार्देवहता र उत्तरदावर्त्ि महत्िपूणय पक्षको रुपमा रहेको 
हनु्छ। साियजर्नक र्नकार्हरुले सो उत्तरदावर्त्ि िहन िनय सम्पाददत वक्रर्ाकलापहरु आिर्धक रुपमा 
सरोकारिालाको जानकारीका लार्ि प्रकाशन िनुयपने हनु्छ । सोही अिधारणाका लार्ि आत्मसात िरी प्रदेश 
नां. 5,प्रदेश आर्थयक कार्यविर्ध ऐन २०७४ को दर्ा २० मा बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको अिस्थाको 
मूल्र्ाङ्कन िरी आर्थयक मार्मला तथा र्ोजना मन्रालर्ले अधयिावर्यक र िावर्यक रुपमा सो अिर्ध समाप्त भएको 
दईु मवहनार्भर राजश्व, खर्य, आर्ोजना र कार्यक्रम सिालन िनय नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण 
अनदुान, सशतय अनदुान, समपूरक अनदुान र विशेर् अनदुान, िैदेञ्चशक अनदुान तथा ऋणको अनमुान, राजस्ि 
प्रार्प्त तथा पररर्ालनको र्थाथय वििरण र प्रदेश सरकारको नीर्त तथा बजेटमा समािेश भएका 
कार्यक्रमहरुको कार्ायन्िर्नको अिस्था साथै अन्र् आिश्र्क वििरणहरु समेत समािेश िरी साियजर्नक 
िनुयपने व्र्िस्था रहेको छ । सो काननुी प्रािधानका आधारमा प्रदेश सरकार अन्तियतका विर्भन्न मन्रालर् 
तथा र्नकार्हरुबाट आर्थयक िर्य २०७६/७७ को अधयिावर्यक अिर्ध (वि सां २०७७ श्रािण मवहनाको 
शरुुदेञ्चख पौर् मसान्त सम्म) मा भए िरेका कार्यहरुको वििरण समािेश िरी र्ो प्रर्तिेदन तर्ार िररएको छ  

प्रस्ततु प्रिर्त वििरणमा सबै मन्रालर्/सञ्चर्िालर्को लार्ि आर्थयक िर्य २०७6/77 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट 
तथा पौर् मसान्तसम्मको खर्य र उपलब्धीहरुको वििरण र प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको 
वित्तीर् समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपूरक अनदुान, विशेर् अनदुान, राजस्ि बाुँडर्ाुँट रकमका साथै 
प्रदेश सरकारले स्थानीर् तहलाई उपलब्ध िराएको वित्तीर् समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपूरक 
अनदुान, विशेर् अनदुान, राजस्ि बाुँडर्ाुँटबाट प्राप्त रकम एिम ् स्थानीर् तहबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त 
राजस्ि बाुँडर्ाुँटको रकम समेत समािेश िररएको छ । आर्थयक िर्य 2076/77 को प्रदेश सरकारको 
नीर्त तथा कार्यक्रम र िावर्यक बजेटले र्नधायररत िरेका नीर्त तथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्िर्नको अिस्थालाई 
र्नकार्ित रुपमा छुट्टाछुटै्ट रुपमा प्रस्ततु ्िनुयका साथै प्रदेश र्ोजना आर्ोिबाट प्रकाञ्चशत प्रदेशको िस्तिुत 
वििरणर विर्भन्न मन्रालर्हरुबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्कहरुका आधारमा र्ो प्रर्तिेदन तर्ार िररएको छ । 

प्रस्ततु अधयिावर्यक प्रर्तिेदनमा सांलग्न िररएका वििरणहरु सम्िञ्चन्धत मन्रालर्/र्नकार्हरुबाट जे-जस्तो 
अिस्थामा प्राप्त भएका छन ्सोही रुपमा नै प्रस्ततु िररएका छन ्| 
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पररच्छेद-2 
प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् 

2.१ सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 
नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भए बमोञ्चजम प्रदेश सभा सञ्चर्िालर्को सांिठन सांरर्ना र जनशञ्चक्त 
सम्बन्धी वििरण र्नम्नानसुार रहेको छ । 

2.२ प्रदेश सभा सञ्चर्िालर्को सांिठन सांरर्ना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(स्रोत : सांघीर् मार्मला तथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, अनसूुर्ी 9.1) 

सञ्चर्िालर् सञ्चर्ि 
सहसञ्चर्ि रा.प.प्रथम (प्रशासन)-१ 

 

कार्य व्र्िस्था महाशाखा 
उपसञ्चर्ि रा.प.दितीर्(प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

कानून तथा विधेर्क महाशाखा 
उपसञ्चर्ि रा.प.दितीर् (न्र्ार्/कानून)-१ 

कानून अर्धकृत रा.प.ततृीर् -१ 

ना.स.ु रा.प.अनां.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

 
 
 
 

प्रशासन महाशाखा 
उपसञ्चर्ि रा.प.दितीर्  

(प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

 
 

कार्य व्र्िस्था शाखा 
शा.अ. रा.प.ततृीर् (प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु रा.प.अनां.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

ह.स.र्ा. शे्रणीविवहन-३ 

का.स. शे्रणीविवहन-३ 

 
 
 
 

पर तथा वििरण इकाई 

शा.अ. रा.प.ततृीर् (प्र./सा.प्र.)-१ 

ना.स.ु रा.प.अनां.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

अर्भलेख  इकाई 

ना.स.ु रा.प.अनां.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

प्रशासन, र्ोजना तथा मर्ायदापालक  

इकाई 
शा.अ. रा.प.ततृीर् (प्र./सा.प्र.)-२ 

ना.स.ु रा.प.अनां.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

मर्ायदापालक प्र.र्न.-१ 

मर्ायदापालक-६ 

 
 
 
 आर्थयक प्रशासन तथा 

सदस्र् सवुिधा शाखा 
ले.अ. रा.प.ततृीर् (प्र./लेखा)-१ 

स.ले.पा. रा.प.अनां.दि.- (प्र./लेखा)-१ 

 
 
 
 प्राविर्धक व्र्िस्थापन शाखा 

क.ईञ्चन्ज./क.अर्धकृत रा.प.ततृीर्-१ 

माईक सांर्ालक रा.प.अनां.प्र.(विविध)-२ 

ना.स.ु रा.प.अनां.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

कम््र्टुर अपरेटर रा.प.अनां.प्र.-विविध -१ 

ईलेञ्चक्िर्सर्न रा.प.अनां.प्र.-ईञ्चन्ज. -१ 

 
 
 
 

सञ्चर्िालर्  
ना.स.ु रा.प.अनां.प्र.- (प्रशासन/सा.प्र.)-१ 

 

प्रदेश सभा सञ्चर्ि 

विञ्चशि शे्रणी-१ 

(सांविधानको धारा १९५ र प्रदेश नां ५ प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् सम्बन्धी ऐन २०७५ 
बमोञ्चजम) 
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तार्लका नां.-१ दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था (मातहत कार्ायलर् समेत) 

क्र.स. पद सेिा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरबन्दी 
सांख्र्ा 

पदपूर्तय 
सांख्र्ा 

ररक्त 

 

 

कैवर्र्त 

१ 

प्रदेश सभा सञ्चर्ि 
(सांविधानको धारा 
१९५ र प्रदेश नां 
५ प्रदेश सभा 
सञ्चर्िालर् 
सम्बन्धी ऐन 

२०७५ बमोञ्चजम) 

- - - 1 1 0 

सांिैधार्नक 

2 सञ्चर्िालर् सञ्चर्ि सांसद - - 1 0 1  

३ उप-सञ्चर्ि प्रशासन 
सामान्र् 
प्रशासन 

रा.प.दितीर् 2 1 1 
 

४ उप-सञ्चर्ि न्र्ार् कानून रा.प.दितीर् 1 1 0  

५ शाखा अर्धकृत प्रशासन 
सामान्र् 
प्रशासन 

रा.प.ततृीर् 4 3 1 
 

६ लेखा अर्धकृत प्रशासन लेखा रा.प.ततृीर् 1 1 0  
७ कानून अर्धकृत न्र्ार् कानून रा.प.ततृीर् 1 1 0  
८ कम््र्टुर अर्धकृत विविध - रा.प.ततृीर् 1 0 1  

९ नार्ि सबु्बा प्रशासन 
सामान्र् 
प्रशासन 

रा.प.अनां. 
प्रथम 

7 4 3 
 

१० कम््र्टुर अपरेटर विविध - 
रा.प.अनां. 
प्रथम 

1 1 0 
 

११ माइक सिालक विविध - 
रा.प.अनां. 
प्रथम 

2 2 0 
२ जना 
करारमा 
रहेको 

१२ इलेक्िर्सर्न विविध - 
रा.प.अनां. 
प्रथम 

1 1 0 
 

१३ सह-लेखापाल प्रशासन लेखा 
रा.प.अनां. 
दितीर् 

1 1 0 
 

१४ मर्ायदापालक प्र र्न प्रहरी - - 1 1 0 
काजमा 
रहेको 

१५ मर्ायदापालक - - - 6 6 0 
४१ जना 
काजमा 
रहेको 

१६ 
हलकुा सिारी 

र्ालक 
  शे्रणी विहीन 3 3 0 

२ जना 
करारमा 
रहेको 

१७ कार्ायलर् सहर्ोिी   शे्रणी विहीन 3 3 0 3 जना 
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क्र.स. पद सेिा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरबन्दी 
सांख्र्ा 

पदपूर्तय 
सांख्र्ा 

ररक्त 

 

 

कैवर्र्त 

करारमा 
रहेको 

 

जम्मा 37 30 7  

 

 

2.3आर्थयक िर्य 2076।77 मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
 प्रदेश सभा अन्तियतका विर्भन्न सांसदीर् सर्मर्तहरुले आरू् मातहतका र्नकार्हरुमा सांसदीर् र्निरानी 

अनिुमन िरी प्रर्तिेदन तर्ार िरी प्रकाशन िरेको 
 लैविक वहांसा विरुिको सोह्र ददने अर्भर्ानका क्रममा सरोकारिालाहरुबीर् एक ददिसीर् अन्तरवक्रर्ा 

कार्यक्रम सम्पन्न िरेको 
 सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त िने सम्बन्धमा व्र्िस्था िनय बनेको विधेर्क सम्बन्धी एक ददिसीर् 

अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम विज्ञ तथा सरोकारिालाहरुबीर् सम्पन्न िरेको 

2.4 आर्थयक िर्य 2076।77 मा तर्ार भएका ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्धको वििरण 

 प्रदेश सभाका पदार्धकारी तथा सदस्र्हरुको स्िास्थ्र् उपर्ार कोर् सम्बन्धी कार्यविर्ध, २०७६ 

 प्रदेश नां. ५ प्रदेशसभाको सांसदीर् र्निरानी व्र्िस्थापन (कार्यसिालन) कार्यविर्ध, २०७६ 

 कार्य सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ता सम्िन्धी मापदण्ड¸२०७६ 

2.5िावर्यक नीर्त तथा कार्यक्रम र बजेट िक्तव्र्को प्रिर्त वििरण 
ब.ि.को 
बुुँदा नां. 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

१७५ प्रदेश सभा भिनको विस्ततृ आर्ोजना प्रर्तिेदन प्रकृर्ामा रहेको 

१७६ क) विद्यतुीर् र्निरानी (सर्भयलेन्स र्सिम) 

ख) पसु्तकालर् तथा सांिाद केन्रको 
स्तरोन्नर्त 

ि) बैठकको प्रत्र्क्ष प्रसारण 

घ) ई-लेञ्चजस्लेसन 

क) प्रकृर्ामा रहेको 

ख) प्रकृर्ामा रहेको 

ि) सम्पन्न भएको 

घ) र्नमायण प्रकृर्ामा रहेको 

१७७ प्रदेश सभा स्िास्थ्र् उपर्ार कोर्  कोर् स्थापना प्रकृर्ामा रहेको 

 
(स्रोतः प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् ) 

 

(स्रोतः प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् ) 
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तार्लका नां. 2, ब. शी. नां. २०२०००११ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ 
मसान्तसम्मको अनमुान        
        (रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

1 

प्रदेश सभा र 
सञ्चर्िालर्का 
प्राविर्धक, अप्राविर्धक 
कमयर्ारीहरुलाई सूर्ना 
प्रविर्ध (अर्डर्ो र्सिम, 
एर्डी स्टूर्डर्ो, 
कम््र्टुर नेटिवकय ङ, 
भिेवटम र्सिम आदद) 
सम्बन्धी न्र् ुभसयन 
ररफे्रर्सङ तार्लम 

3 90
0 0 0 0 0 3 10
0 

90
0 

10
0 

2 

शभुकामना आदान 
प्रदान कार्यक्रम (तीज 
दशैं, र्तहार, होली र 
नर्ाुँ िर्य ) 

3 82
5 1 

33
.3

3 

27
5 

33
.3

3 

3 10
0 

82
5 

10
0 

3 
प्रदेश सभा स्थापना 
ददिस विशेर् कार्यक्रम 1 

10
00

 

0 0 0 0 1 10
0 

10
00

 

10
0 

4 

प्रदेश सभा विशेर् 
सर्मर्तका सभापर्त र 
सदस्र्हरुको क्षमता 
अर्भिवृि कार्यक्रम 

6 

30
00

 

0 0 0 0 6 10
0 

30
00

 

10
0 

5 

विर्र्ित सर्मर्तहरुको 
अन्तर प्रदेश अध्र्र्न 
भ्रमण 

6 

30
00

 

0 0 0 0 6 10
0 

30
00

 

10
0 

6 

सांिाद केन्रमा 
विज्ञहरुसांिको 
अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

  
 6

 

18
00

 

2 

33
.3

3 

19
7 

11
 

6 10
0 

18
00

 

10
0 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

7 

सरोकारिालाहरुसुँि 
प्रदेश सभा र िाउुँ 
निर सभाका बैठकका 
कार्यविर्धमार्थको 
समीक्षा 

4 

20
00

 

0 0 0 0 4 10
0 

20
00

 

10
0 

8 
सांसदको प्रोर्ाईल 
र्नमायण 1 

15
00

 

0 0 0 0 1 10
0 

15
00

 

10
0 

9 
सभामखु र्निासमा 
अर्तर्थ कक्ष र्नमायण 1 

40
00

 

0 0 0 0 1 10
0 

40
00

 

10
0 

10 

सांसदीर् सर्मर्तका 
कार्ायलर् अिार्ड 
सिारी पावकय ङ शेड 
र्नमायण 

30
 

50
0 0 0 0 0 30
 

10
0 

50
0 

10
0 

11 

विर्र्ित सर्मर्तहरुमा 
अर्डर्ो माईक्रोर्ोन 

र्सिम जडान 

1 50
0 0 0 0 0 1 10
0 

50
0 

10
0 

12 

नेकपा सांसदीर् दलको 
कार्ायलर्मा 

एम््लीर्ार्र र स्कीपर 
जडान 

1 10
0 1 10
0 

76
 

76
 

1 10
0 

10
0 

10
0 

13 

प्रदेश सभा विर्र्ित 
सर्मर्तहरु, सांसदीर् 
दलका कार्ायलर्हरु, 
पसु्तकालर् तथा सांिाद 
केन्रमा (ईन्टरकम) 
टेर्लर्ोन नेटिवकय ङ 

1 50
0 0 0 0 0 1 10
0 

50
0 

10
0 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

14 

प्रदेश सभा विर्र्ित 
सर्मर्तहरु, सांसदीर् 
दलका कार्ायलर्हरु, 
पसु्तकालर् तथा 

सांिादकेन्रमा नेटिवकय ङ 
कार्य (ईन्टरनेट सवुिधा 

व्र्िस्थापन) 
1 21
5 0 0 0 0 1 10
0 

21
5 

10
0 

15 भ्र्ाकुम क्लीनर 5 75
 

0 0 0 0 5 10
0 

75
 

10
0 

16 
एस.र्ड.आई. टु 
एर्.र्ड.एम.आई. 
कन्भटयर र्डभाईस 

1 50
 

0 0 0 0 1 10
0 

50
 

10
0 

17 
डाईरेक्ट र्लड क्र्ामेरा 

र्ाजयर / ब्र्ािी 1 50
 

0 0 0 0 1 10
0 

50
 

10
0 

18 
स्पीकर विथ र्बल्ट ईन 

एम््लीर्ार्र 1 30
 

0 0 0 0 1 10
0 

30
 

10
0 

19 
टु टी.बी. हाडय र्डस्क 

ड्राइभ 2 40
 

0 0 0 0 2 

  
 

10
0 40
 

10
0 

20 
र्मनी एर्र कम्प्रसेर 

मेसीन 2 20
 

0 0 0 0 2 10
0 

20
 

10
0 

21 भेकल्स िार्सङ मेसीन 1 20
 

0 0 0 0 1 10
0 

20
 

10
0 

22 
उपसभामखु र्निासको 
सांरर्नात्मक सधुार 1 50

0 0 0 0 0 1 10
0 

50
0 

10
0 

23 

सभा भिन, सांसदीर् 
दलका कार्ायलर्हरु, 
सांसदीर् सर्मर्तका 

कार्ायलर्हरु आददमा 
रांिरोिन 

5 50
0 0 0 0 0 5 10
0 

50
0 

10
0 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

24 

प्रदेश सभा भिन, 
सञ्चर्िालर् भिन, 
सांसदीर् दलका 

कार्ायलर्हरु, सांसदीर् 
सर्मर्तका कार्ायलर्हरु, 
पसु्तकालर् तथा सांिाद 
केन्र, आिास भिनहरु 
आददको आवकय टेक्र्रल 
र्डजाईनको र्ड वप आर 

1 

10
00

 

0 0 0 0 1 10
0 

10
00

 

10
0 

25 

प्रदेश सभा भिन, 
सञ्चर्िालर् भिन, 
सांसदीर् दलका 

कार्ायलर्हरु, सांसदीर् 
सर्मर्तका कार्ायलर्हरु, 
पसु्तकालर् तथा सांिाद 
केन्र, आिास भिनहरु 
आददको आवकय टेक्र्रल 
र्डजाईनको र्ड वप आर 
लाई आिश्र्क पने 

आवकय टेक्र्रल 
नक्साङ्कन र 

र्रआर्ार्मक मोडेल 
(नमनुा) सवहतको 
विस्ततृ िरुुर्ोजना 

1 

20
00

 

0 0 0 0 1 10
0 

20
00

 

10
0 

(स्रोतः प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् ) 

 
तार्लका नां. 3, ब. शी. नां. २०२०००१२ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ 

मसान्तसम्मको अनमुान        
         (रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

1 ई विर्डङ तार्लम 1 25
0 0 0 0 0 1 10
0 

25
0 

10
0 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

2 क्षमता विकास तार्लम 2 

10
00

 

0 0 0 0 2 10
0 

10
00

 

10
0 

3 

स्थानीर् र्नकार् र 
प्रदेश सभा 
सञ्चर्िालर्का बीर्मा 
अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

4 

20
00

 

0 0 0 0 4 10
0 

20
00

 

10
0 

4 

ञ्चजल्लाहरुमा प्रदेश 
सभा सञ्चर्िालर्ले 
रैमार्सक कार्य प्रिर्त 
वििरण पेश िने 
कार्यक्रम 

4 

20
00

 

0 0 0 0 4 10
0 

20
00

 

10
0 

5 

सांसदीर् कार्यप्रकृर्ा र 
कार्यपिर्तको 
अन्तरप्रदेश सांघीर् / 
अध्र्र्न, अनसुन्धान र 
अिलोकन कार्यक्रम 

7 

35
00

 

2 

28
.5

7 

57
0 

16
.2

8 

7 10
0 

35
00

 

10
0 

6 

प्रदेश सभाले िरेको 
कार्यको रैमार्सक 
समीक्षा प्रसे र्मट 

4 16
0 0 0 0 0 4 10
0 

16
0 

10
0 

7 

सञ्चर्िालर् पररसरमा 
प्रहरी ब्र्ारेक र्नमायण, 
िाडी पावकय ङ सेड 
र्नमायण, मोटरसाईकल 
पावकय ङ सेड र्नमायण र 
जेनेरेटर हाउस र्नमायण 

1 

45
00

 

0 0 0 0 1 10
0 

45
00

 

10
0 

8 
ने.का. सांसदीर् दलको 
कार्ायलर्मा शौर्ालर् 
र्नमायण 

1 50
0 0 0 0 0 1 10
0 

50
0 

10
0 

9 भिन पावटयसन 2 20
0 0 0 0 0 2 10
0 

20
0 

10
0 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

10 
सञ्चर्िालर् प्रदेश िारमा 
मेटल र्डटेक्टर िेट 
र्नमायण 

1 50
0 0 0 0 0 1 10
0 

50
0 

10
0 

(स्रोतः प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् ) 

तार्लका नां. ४,आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७6 पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् 
प्रिर्त र २०७७ आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्यको अनमुान (रु.हजारमा) 

 

 
2.6 राजस्ि सांकलनको वििरण 

2.6.1 आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा प्रदेश राजस्ि सांकलन वििरण  
 

ब.उ.शी.नां. बजेट शीर्यक विर्नर्ोञ्चजत 

बजेट 

 

पौर् मसान्त  

सम्मको  

खर्य 

प्रर्तशत आर्ाढ मसान्तसम्मको  

अनमुार्नत खर्य % 

202000013 सभामखु र 
उपसभामखुको 
पाररश्रर्मक र सवुिधा 
(सञ्च र्त कोर्मार्थ 
व्र्र्भार हनुे र्ाल)ु 

5391 2298 42.62 100 

202000113 प्रदेश सभा र्ाल ु 217363 62339 28.68 100 

202000114 प्रदेश सभा पूुँजीित 32340 278 0.86 100 

202000123 प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् 
र्ालू 

71631 12891 18 100 

202000124 प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् 
पुुँजीित 

13749 394 2.87 100 

 जम्मा 340474 78200 22.97 100 
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तार्लका नां.- ५, आर्थयक िर्य २०७6/७7 को अधयिावर्यकसम्म राजस्ि सांकलन वििरण र आर्ाढ 
मसान्तसम्मको सांशोर्धत अनमुान    (रु. हजारमा) 

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम  

प्रर्त
शत

 आर्ाढ मसान्तसम्मको सांशोर्धत अनमुान 

- - - - - - 

- - - - - - 

 
 
2.7 विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण 
 

2.8 समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 
 प्रदेश सभाको पररसर अत्र्न्तै साुँघरुो भएका कारण बैठक सिालन लिार्त अन्र् विशेर् समारोहमा 

िावर्क व्र्िस्थापनमा कदठनाई भएको । 

 परुाना भिनहरु रहेका कारण ्लञ्चम्िङ, िार्ररङ, र्नमायण एिम ्ममयत सम्भार िरररहनपुने  

 प्रदेश सभा सञ्चर्िालर्लाई प्रदेश सरकारका तर्य बाट विर्भन् न सांघ सांस्थाहरुसुँि सम्झौता िरी 
भिनहरु उपलब्ध िराइएकोमा ती सम्झौताहरुको अर्नञ्चश् र्तताका कारण िैधार्नक मान्र्तामा 
समस्र्ा पैदा भई ती सांघ सांस्थाहरुको विर्भन्न मािहरु पटक पटक आउन ेिरेको। 

 सञ्चर्िालर्का भिनहरु एउटै भिनमा नभई बस्तीका विर्भन्न िल्लीहरुमा छररएर रहेको कारण 
सरुक्षा र्नुौती विद्यमान रहेको । 

 प्रहरी व्र्ारेक र मर्ायदापालकहरुको र्निासको व्र्िस्थापन िनय नसवकएको ।  

 प्रदेश सरकारबाट स्िीकृत अस्थार्ी दरबन्दी अनसुार कमयर्ारीको पर्ायप्तता हनु नसकेकाले कार्ायलर् 
व्र्िस्थापनमा कदठनाई भएको । 

2.9 समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरु 
 परुाना भिनहरुमा आिश्र्कता अनसुार ्लम्बीङ, िार्ररङ, र्नमायण एिम ्ममयत सम्भार िररएको 
 सञ्चर्िालर्का भिनहरु एउटै पररसर र्भर नभई बस्तीका विर्भन्न िल्लीहरुमा छररएर रहेको हुुँदा 

सरुक्षा र्नुौती समाधान िनय केन्रीर् विद्यतुीर् र्निरानी प्रणाली जडान कार्य प्रकृर्ामा रहेको 
 प्रहरी ब्र्ारेक र्नमायण कार्य प्रकृर्ामा रहेको 
 मर्ायदापालकहरुको र्निासको उञ्चर्त प्रबन्ध र्मलाइएको 

2.10 आिामी कार्य ददशा 
मध्र्मकालीन खर्य सांरर्ना तथा िावर्यक कार्यक्रम कार्ायन्िर्न िरी प्रदेश सभाको सिालन तथा 
सदुृढीकरणका लार्ि आिश्र्क कदमहरु र्ाल्दै सञ्चर्िालर्ले जनप्रर्तर्नर्धहरुको भरू्मकालाई उच्र् बनाउन े
तथा सक्षम र आधरु्नक सञ्चर्िालर्को रुपमा विकास िने ददशातर्य  अग्रसर रहने छ। 

(स्रोतः प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् ) 
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2.11 र्नश्कर्य 
प्रदेश सभा तथा अन्तियतका सर्मर्तहरुले सम्पादन िने कार्यहरु मर्ायददत ढिले व्र्िस्थापन िरी र्ी 
कार्यहरुलाई प्रशासर्नक र आर्थयक रुपले व्र्िञ्चस्थत िनय प्रदेश सभा सञ्चर्िालर्को सांिैधार्नक व्र्िस्था 
अनरुुप नै जनमैरी, ञ्चजम्मेिार, प्रभािशाली र मर्ायददत प्रदेश सभाको स्थापना िने, प्रदेश सभाको कानून 
र्नमायण र सांसदीर् र्निरानी िने कार्यलाई प्रभािकारी बनाउने उद्दशे्र्सवहत अिार्ड बढ्ने कुरामा प्रर्तबि 
छ। 
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पररच्छेद-३ 
मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररर्द्को कार्ायलर् 

 

3.१ सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 

3.१.१ मन्रालर्को सांिठन सांरर्ना 

 

 

तार्लकानां.-१ दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था 
पद सेिा तथा समूह शे्रणी/तह दरबन्दी पदपूर्तय ररक्त कैवर्र्त 

प्रमखु सञ्चर्ि प्रशासन रा.प. विञ्चशि 1 1 0   

सञ्चर्ि प्रशासन रा.प. प्रथम 2 1 1   

सञ्चर्ि न्र्ार्, कानून रा.प. प्रथम 1 1 0   

उपसञ्चर्ि प्रशासन,सा.प्र. रा.प. दितीर् 7 2 5   

उपसञ्चर्ि न्र्ार्,कानून रा.प. दितीर् 1 0 1   
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शाखा अर्धकृत प्रशासन,सा.प्र. रा.प. ततृीर् 8 ७ १ 
१ जना तथ्र्ाङ्क 

 अर्धकृत समेत  

लेखा अर्धकृत प्रशासन,लेखा रा.प. ततृीर् 1 1 0   

कम््र्टुर अर्धकृत विविध रा.प. ततृीर् 1 0 1   

नार्ब सबु्बा प्रशासन,सा.प्र. रा.प. अनां. प्रथम 10 10 
 

  

कम््र्टुर अपरेटर विविध रा.प. अनां. प्रथम 4 4 0   

खररदार प्रशासन,सा.प्र. रा.प. अनां. दितीर् 2 0 2 
 

सह लेखापाल प्रशासन,लेखा रा.प. अनां. दितीर् 1 1 0   

ह.स.र्ा.   शे्रणीविहीन 6 5 1 करार (५) 
का. सहर्ोिी   शे्रणीविहीन 7 7 0 करार (७) 
जम्मा  52 40 12  
 
तार्लकानां.-२ प्रदेशको दरबन्दी र पदपूर्तय र कमयर्ारी समार्ोजनको अिस्था 
 

र्स.न. वििरण जम्मा 
दरबन्दी 

समार्ोजन 
पदस्थापन 

कामकाजमा 
खवटएका 

जम्मा 
कार्यरत 

ररक्त 
दरबन्दी 

पदपरु्तय  

% 

कैवर्र्त 

1. प्राविर्धक सेिा 
तर्य  

1128 848 9 857 271 75.79% र्ौथो तहका 
कमयर्ारी ८० 
जना स्िीकृत 
दरबन्दी भन्दा 
बढी सांघिाट 
कामकाजमा 
खवटएका 

2. अप्राविर्धक 
सेिा तर्य  

599 504 10 514 85 85.80%  

3. स्िास्थ्र् सेिा 875 401 8 409 466 53.25% समार्ोजन भई 
आउने क्रम 
जारीरहेको 

4. शे्रणी विहीन 
कमयर्ारी 

1336 642 - 642 694 48.05% स्थार्ी 
कमयर्ारीहरु मार 

जम्मा 3938 2395 26 2422 1516 61.50%  

 

 
(श्रोतः मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपरर्दको कार्ायलर्) 
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3.2 तर्ार भएका ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्धको वििरण 
र्ो आर्थयक िर्यको अधयिावर्यक समर्मा बनकेा ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्धहरुः 

क्र.स ऐन, र्नर्म, कार्यविर्ध कैवर्र्त 

१ प्रदेशको अर्भलेख सांरक्षण सम्बन्धमा व्र्िस्था िनय बनेको विधेर्क, २०७६ ०७६।०६।०१मा 
प्रमाणीकरण 

२ प्ररदेश नां ५ अन्तियतका स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्को सवुिधा सम्िन्धी ऐन, २०७५ 
लाई सांशोधन िनय बनेको विधेर्क 

०७६।०६।०१ 
मा प्रमाणीकरण 

३ प्रदेश नां ५ प्रदेश सभाका पदार्धकारी तथा सदस्र्को पाररश्रर्मक र सवुिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
लाई सांशोधन िनय बनेको विधेर्क विधेर्क 

०७६।०६।०५ 
मा प्रमाणीकरण 

४ सशुासनको प्रत्र्ाभरू्त सम्बन्धमा व्र्िस्था िनय बनेको विधेर्क सांसदमा विर्ाराधीन 

५ स्थानीर् तहका पदार्धकारी तथा सदस्र्हरुले पाउने सवुिधा सम्बन्धी कानूनमा सांशोधन र 
एकीकरण िनय बनेको विधेर्क,2076 

सांसदमा पेश 

६ प्रदेश लोक सेिा आर्ोिका पदार्धकारीहरुको सेिा, शतय र सवुिधा सम्बन्धमा व्र्िस्था िनय बनेको 
विधेर्क, २०७६ 

सांसदमा पेश 

७ प्रदेश नां. ५ को अनदुान व्र्िस्थापन एकीकृत माियदशयन, २०७६ मञ्चन्रपररर्दबाट 
स्िीकृत 

८ प्रदेश पूिायधार विकास प्रार्धकरण (िठन तथा कार्यसिालन ) आदेश, २०७६ मञ्चन्रपररर्दबाट 
स्िीकृत 

 

3.3 िावर्यक नीर्त तथा कार्यक्रम र बजेट िक्तव्र्को प्रिर्त वििरण 
नीर्त/बजेट
को  बुुँदा 
नां. 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान 

अिस्था 

10
3 

प्रदेशको विकासका लार्िमहत्िपूणय ठार्नएका बढीमा दशिटा प्रादेञ्चशक िौरिका 
आर्ोजनाहरु छनौट िरी कार्ायन्िर्न िदै लर्िनेछ।रतु िर्तमा विशेर् महत्िका 
पूिायधार विकास िनय अर्धकारसम्पन्न पूिायधार विकास प्रार्धकरण स्थापना 
िररनेछ।पूिायधार विकास पररर्ोजना सिालन िने आर्ोजना िा कार्ायलर् प्रमखुसुँि 
कार्य सम्पादन करार िररनेछ। 

रतुिर्तमा विशेर् महत्िका 
पूिायधार विकासिनय 
अर्धकारसम्पन्न पूिायधार 
विकास प्रार्धकरण 
स्थापना भएको । प्रदेश 
िौरिको आर्ोजना 
छनोटको लार्ि प्रदेश 
र्ोजना आर्ोिबाट 
तर्ारी भइरहेको । 
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नीर्त/बजेट
को  बुुँदा 
नां. 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान 

अिस्था 
10

7 

प्रदेश र्ोजना आर्ोि अन्तियत प्रदेश पररर्ोजना बैँक स्थापना िररनछे। जनप्रर्तर्नर्ध 
तथा जनस्तरबाट प्रस्ताि भएका पररर्ोजनाहरुलाई पररर्ोजना बैंकमा दताय िरी 
आिश्र्क प्रारञ्चम्भक अध्र्र्नपश्चात ् लिानी िनय उपर्कु्त हनुे ठहर भएमा 
प्राथर्मकता तोकेर पररर्ोजनाहरु कार्ायन्िर्न िदै जाने नीर्त र्लइनेछ। 

प्रदेश र्ोजना आर्ोि 
अन्तियत प्रदेश पररर्ोजना 
बैँक स्थापनाको र्रणमा 
रहेको । 

14
2/

16
3 

काननुी व्र्िस्था िरी प्रदेशको नीर्त र्नमायणमा र्थांक ट्ाांकको रुपमा प्रदेश र्ोजना 
आर्ोिको सांस्थाित सदुृढीकरण िररनेछ। 

 

काननुी व्र्िस्था िरी 
प्रदेशको नीर्त र्नमायणमा 
र्थांक ट्ाांकको रुपमा 
प्रदेश र्ोजना आर्ोिको 
सांस्थाित सदुृढीकरण 
भएको। प्रदेश र्ोजना 
आर्ोि िठन आदेश 
सांशोधन िरी आर्ोिको 
छुटै्ट सञ्चर्िालर् स्थापना 
भएको । 

14
3 

सूर्ना शञ्चक्त हो, तथ्र्ाङ्क शञ्चक्तको स्रोत हो भन्ने तथ्र्लाई हृदर्ांिम िरी प्रदेशको 
तथ्र्ाांकको व्र्िस्थापनका लार्ि सांरर्नाित व्र्िस्था िररनेछ। आधारभतू 
तथ्र्ाांकका लार्ि अन्र् र्नकार्मा आञ्चश्रत हनु ुनपने अिस्था सजृना िररनेछ। 

तथ्र्ाांकको 
व्र्िस्थापनका लार्ि 
सांरर्नाित व्र्िस्थाको 
आिश्र्कताको विर्र्मा 
तर्ारी भइरहेको । 

14
8 

िररिीको मारमा परेका घरपररिारहरुलाई लञ्चक्षत िरी उनीहरुलाई ञ्चशक्षा, स्िास्थ्र्, 

सामाञ्चजक सरुक्षा, आर् आजयनलिार्तका कार्यक्रमका माध्र्मबाट िररबीबाट मकु्त 
िने उद्देश्र् र्लई र्ालू आर्थयक िर्यमा ३५ िाउुँपार्लकामा सांर्ार्लत मखु्र्मन्री 
ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई आर्थयक िर्य २०७६/७७ मा सबै िाउुँपार्लकामा 
विस्तार िररनेछ। 

मखु्र्मन्री ग्रामीण 
विकास कार्यक्रमलाई 
सबै िाउुँपार्लकामा 
विस्तार िररएको । सबै 
िाउुँपार्लकामा उक्त 
कार्यक्रमको लार्ि 
विर्नर्ोञ्चजत बजेट विशेर् 
अनदुानको रुपमा सबै 
स्थानीर् तहमा 
पठाइएको । 
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नीर्त/बजेट
को  बुुँदा 
नां. 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान 

अिस्था 
15

0 

सबै स्थानीर् तहबाट पाररत भएका कानूनको सांकलन, अर्भलेखाांकन र विश्लरे्ण िरी 
सोका आधारमा स्थानीर् तहलाई आिश्र्क सझुाि ददने व्र्िस्था र्मलाइनेछ। 
स्थानीर् तहका न्र्ावर्क सर्मर्तहरुको क्षमता अर्भिवृिका लार्ि कार्यक्रम सिालन 
िररनेछ। 

स्थानीर् तहका न्र्ावर्क 
सर्मर्तहरुको क्षमता 
अर्भिवृिका लार्ि 
रुपन्देही, निलपरासी, 
कवपलिस्त,ु अघायखार्ी, 
्रू्ठान र रोल्पाका 
ञ्चजल्लाकान्र्ावर्क 
सर्मर्तहरुको क्षमता 
अर्भिवृि िररएको । 

15
1 

ञ्चजल्ला समन्िर् सर्मर्तलाई अनिुमन र समन्िर्को प्रभािकारी इकाईको रुपमा 
विकास िररनेछ। 

ञ्चजल्ला समन्िर् 
सर्मर्तलाई अनिुमन र 
समन्िर्को प्रभािकारी 
इकाईको रुपमा विकास 
िने प्रर्ास भएको । 
प्रदेशको नीर्त कार्यक्रम 
अनिुमनको ञ्चजम्मा 
ञ्चज.स.स लाई ददई 
सांस्थार्ित िने प्रर्ास 
िररएको । 

16
3/

16
4 

सरकारी सेिाका पदार्धकारी एिम ्कमयर्ारीहरुमा सदार्ाररताको विकासका लार्ि 
प्रदेशको सदार्ाररता नीर्त तजुयमा िरी कार्ायन्िर्न िररनेछ।प्रदेश सशुासन सम्बन्धी 
कानून तजुयमा िरी प्रदेश सरकारबाट िररने िररनेछ।प्रदेश सशुासन सम्बन्धी 
कानून तजुयमा िरी प्रदेश सरकारबाट िररने वक्रर्ाकलाप तथा खर्यलाई पारदशी 
बनाईनेछ।भ्रिार्ार र अर्नर्र्मततालाई कडाईका साथ र्निरानी र दञ्चण्डत 
िररनेछ। 

प्रदेश सशुासन सम्बन्धी 
कानून तजुयमा भई 
सांसदमा पेश भएको । 
भ्रिार्ार र 
अर्नर्र्मततालाई 
कडाईका साथ र्निरानी 
र दञ्चण्डत िनय मातहतका 
कार्ायलर्हरुको अनिुमन 
बढाइएको । अञ्चख्तर्ार 
दरुुपर्ोि अनसुन्धान 
आर्ोि तथा रावष्ट्रर् 
सतकय ता केन्रबाट प्राप्त 
उजरुी उपर छानविन 
िने र उक्त 
र्नकार्हरुलाई प्रर्तिेदन 
पेश  िने िररएको । 
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नीर्त/बजेट
को  बुुँदा 
नां. 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान 

अिस्था 
16

4/
16

5 

प्रदेश लोकसेिा आर्ोि िठन िरी आिामी िर्य प्रदेश र स्थानीर् तहमा कमयर्ारी 
पदपूर्तय िरी कमयर्ारी सम्बन्धमा देञ्चखएको समस्र्ा समाधान िररनेछ।प्रदेश 
सरकारी सेिासम्बन्धी कानून तजुयमा िररनेछ। प्रदेशका सबै र्नकार्को सांिठन तथा 
व्र्िस्थापन सिेक्षण सम्पन्न िररनेछ। 

प्रदेश लोकसेिा आर्ोि 
िठन भई सांिठनात्मक 
सांरर्ना तर्ार भएको। 
प्रदेश सरकारी 
सेिासम्बन्धी कानून 
तजुयमा भइरहेको । 
प्रदेशका सबै र्नकार्को 
सांिठन तथा व्र्िस्थापन 
सिेक्षण सम्पन्न िनय 
तर्ारी भएको । 

16
5/

16
6 

कमयर्ारीमा उच्र् मनोबल सवहत कार्य िने िातािरण तर्ार िरी उञ्चर्त प्रोत्साहन 
िररनेछ। कमयर्ारीहरुको क्षमता अर्भिवृिका लार्ि प्रदेशमा प्रञ्चशक्षण केन्र स्थापना 
िरी सिालन िररनेछ। प्रदेश सेिामा प्रिेश िने सम्पूणय कमयर्ारीहरुलाई आधारभतू 
तार्लम ददइनेछ। 

कमयर्ारीहरुको क्षमता 
अर्भिवृिका लार्ि 
नेपालिांजमा रहेको 
ग्रामीण विकास प्रञ्चशक्षण 
केन्रको स्तरोन्नर्त 
भइरहेको । 
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नीर्त/बजेट
को  बुुँदा 
नां. 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान 

अिस्था 
16

६ 

नेपालको सांविधानको अनसूुर्ी ६,७ र ९ तथा कार्य विस्ततृीकरणबाट प्रदेशलाई 
प्राप्त अर्धकार तथा ञ्चजम्मेिारी पूरा िनय सक्नेिरी आिश्र्क आर्थयक श्रोत, सांिठन 
सांरर्ना र जनशञ्चक्त विकासको कार्यर्ोजना तर्ार िरी अञ्चघ बढाइनेछ। र्सका 
लार्ि आिश्र्कता अनसुार नेपाल सरकार तथा स्थानीर् सरकारहरुसुँि आिश्र्क 
समन्िर् र सहकार्य िररनेछ।सांविधानको धारा २३३ अनसुार प्रदेशहरुबीर् अनभुि 
तथा सहर्ोि आदान प्रदानको प्रकृर्ालाई समेत अञ्चघ बढाइनेछ। 

नेपाल सरकार तथा 
स्थानीर् सरकारहरुसुँि 
आिश्र्क समन्िर् र 
सहकार्य भइरहेको । 
प्रदेश समन्िर् पररर्दको 
तेश्रो बैठक र्सै आर्थयक 
िर्यमा सम्पन्न भई 
र्नणयर्हरु कार्ायन्िर्न 
भइरहेको । प्रदेशको 
तर्य बाट अन्तरप्रदेश 
पररर्द, रावष्ट्रर् विकास 
समस्र्ा समधान सर्मर्त 
लिार्तका सांर्न्रहरुमा 
प्रदेश तथा स्थानीर् 
समस्र्ाहरु प्रस्ततु 
िररएको । 

 

तार्लका नां. ३ स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण  
रकम रु लाखमा  

 

क्र.स आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम विर्नर्ोञ्चजत रकम 

पौर् मसान्त सम्मको प्रिर्त 
प्रर्तशत 

वित्तीर् भौर्तक 

1. कमयर्ारी तार्लम 50  5 

2. सीप विकास तथा जनरे्तना तार्लम िोष्ठी 9.9  5 

3. सशुासन तथा भ्रिर्ार र्निारण सम्बन्धी जनरे्तना िोष्ठी 5  7 

4. प्राप्त उजरुी छानिीन तथा कल सेन्टर सिालन 16  7 

5. बैठक व्र्िस्थापन र सिालन 5 21.49 25 

6. मञ्चन्रपररर्द्का र्नणयर् कार्ायन्िर्न र अनिुमन 5.04  5 
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क्र.स आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम विर्नर्ोञ्चजत रकम 

पौर् मसान्त सम्मको प्रिर्त 
प्रर्तशत 

वित्तीर् भौर्तक 

7. आर्ोजना व्र्िस्थापन सूर्ना प्रणालीको विकास 19  5 

8. प्रादेञ्चशक तथा रावष्ट्रर् िौरिका सर्मर्तको बैठक 6  50 

9. प्रदेश विकास समस्र्ा समाधान सर्मर्तको बैठक 3  33 

10. सेिाग्राही सन्तवुि सभेक्षण 15  10 

11. विकास तथा आर्ोजनाहरुको प्रभाि मलु्र्ाङ्कन 10   

12. विकास आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न अिस्थाको अनिुमन 5  5 

13. अन्तियत कार्ायलर्हरुको अनिुमन 15  10 

14. प्रदेशस्तरका र्नकार्हरुको सांिठन तथा व्र्िस्थापन सिेक्षण 
तथा व्र्िस्थापन परीक्षण 

11 
15.09 14 

15. सांघीर्ता सर्ल कार्ायन्िर्न भएका  मलुकुहरुको अध्र्र्न 
अिलोकन 

20 
 0 

16. मानि सांशाधन विकास र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्िर्न 12  10 

17. प्रदेश सेिाको सिालन व्र्िस्थापन र अर्भलेख व्र्िस्थापन 10  30 

18. पसु्तक तथा सामाग्री खररद 5 4.03 5 

19. ददिस समारोह तथा अन्र् कार्यक्रम 25  10 

20. स्िदेशी तथा विदेशी प्रर्तर्नर्ध मण्डलहरुसुँि अन्तरवक्रर्ा 
भेटघाट कार्यक्रम 

10 
 10 

21. प्रदेश समन्िर् पररर्द्को बैठक 40 46.01 50 

22. स्थानीर् तह एिांम ्ञ्चजल्ला समन्िर् सर्मर्तहरुसुँि 
अन्तरवक्रर्ा 

7.09 
 5 

23. पदार्धकारी तथा कमयर्ारीहरुको अन्तरप्रदेश भ्रमण 9  0 

24. प्रदेश र स्थानीर् तह बीर् कानून र्नमायणमा समा जस्र्ता 
कार्म िनय अन्तरवक्रर्ा छलर्ल तथा अर्भमखुीकरण 

12 
47.05 60 

25. अदालतबाट भएका आदेश र रै्सलाहरुको अर्भलेखीकरण 
र प्रकाशन 

6 
 0 
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क्र.स आर्ोजना तथा कार्यक्रमको नाम विर्नर्ोञ्चजत रकम 

पौर् मसान्त सम्मको प्रिर्त 
प्रर्तशत 

वित्तीर् भौर्तक 

26. िाउुँसभा र निरसभा सिालन सम्बन्धी र्नर्मािलीको नमूना 
र्नमायण र स्थानीर्तहका अन्र् केही कानून र्नमायण  

8 
 0 

27 न्र्ावर्क सर्मर्तका पदार्धकारी तथा कमयर्ारीहरुका लार्ि 
न्र्ावर्क कार्यविर्ध सम्बन्धी क्षमता विकास 

13 
7.4 55 

28. मानि अर्धकारको सांरक्षण र सम्बियनका सरे्तनामूलक 
कार्यक्रम सिालन 

6 
 10 

29. मानि अर्धकार सम्बन्धी सामाग्री प्रकाशन प्रसारण 6  0 

30. िेिसाइट तथा इन्टरनेट सेिाको क्षमता िवृि र अद्यािर्धक 
िने 

5 
0.05 5 

31 इिभनेस्स तथा अटोमेशन कार्यक्रम 8.75  0 

32 प्रदेश तथा स्थानीर्तहबाट पाररत कार्यक्रमको सांकलन र 
अर्भलेखीकरण सफ्टिेर्र 

5 
 5 

 

तार्लका नां.-4 आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७6पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त 
र २०७७ आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्यको अनमुान     (रु. हजारमा) 

ब.उ.शी.नां. बजेट 
शीर्यक 

विर्नर्ोञ्चजत 

बजेट 

 

पौर् मसान्त  

सम्मको  

खर्य 

प्रर्तशत आर्ाढ मसान्तसम्मको  

अनमुार्नत खर्य % 

 र्ाल ु 111517.701 36933 33.12 90 

 पुुँजीित 36050.00 2435 6.75 90 

 जम्मा 147567.701 39368 26.67  

 
 

3.4 राजस्ि सांकलनको वििरण 

3.4.1 आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा प्रदेश राजस्ि सांकलन वििरण  
 
मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररर्द्को कार्ायलर् राजस्ि सांकलन िने कार्ायलर् नभएकोले राजस्ि सांकलन 
नभएको।  

(स्रोतः मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररर्दको कार्ायलर्.) 
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3.5 विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण 
प्रदेशका सबै िाउुँपार्लकाहरुमा मखु्र्मन्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सिालन िरी िररबीको  रेखामरु्न 
रहेका जनताहरुलाई जीिनस्तरमा सधुार हनुे िरी कार्यक्रम सिालन िररएको ।आर्मलुक र सीपमूलक 
विर्भन्न कार्यक्रमहरु सिालन िररएको ।प्रदेश सञ्चितकोर्बाट खर्य हनु ेिरी प्रत्र्क्ष रुपमा 26 जनालाई 
अर्धकृत स्तरको सवुिधा ददन ेिरी सहजकतायको रुपमा र्नर्कु्त ददई रोजिार प्रिियनमा सहर्ोि भएको । 

3.6 समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 
प्रदेश सरकार सांर्ालनको प्रारम्भदेञ्चख नै मखु्र् रुपमा देखापरेका जनशञ्चक्त अभाि, भौर्तक एिां वित्तीर् साधन 
र स्रोतको न्रू्नता रहेको छ। प्रदेश सरकार नर्ाुँ सांरर्ना भएकोले प्रभािकारी सेिा प्रिाह र 
कार्यसम्पादनिारा  आम जनमानसमा र्सको आिश्र्कता र महत्ि स्थावपत िनुयपने र्नुौती छ। साथै सांघीर् 
शासन प्रणालीमा तहित सरकारहरुबीर्मा समन्िर् र सन्तलुन कार्म िनय प्रदेश सरकारले र्निायह िनुयपने 
भरू्मका समेत र्नुौतीपूणय छ। समर्मै सांघीर् कानूनहरु प्राप्त नभएका, विकास आर्ोजनाहरु सांर्ालनका लार्ि 
आिश्र्क पूिायधार, जनशञ्चक्त र स्रोत प्रर्ाप्त मारामा प्राप्त नहनु,ु आफ्नै स्रोतको न्रू्नताको कारण सांघीर् 
सरकारमा र्नभयर रहनपुने अिस्थाको कारण स्रोत व्र्िस्थापनको र्नुौती छ। सांघीर् शासन प्रणाली 
तलुनात्मक रुपमा खञ्चर्यलो प्रणाली भएको र र्सबाट जनतामा प्रणालीप्रर्त नकारात्मक भािनाको विकास 
हनुसक्ने सम्भािनालाई सेिा प्रिाहको माध्र्मबाट ञ्चर्दै शासन प्रणालीप्रर्त सकारात्मक भािनाको विकास िनुय 
र्नुौतीपूणय छ। रावष्ट्रर् आिश्र्कताबमोञ्चजम तीनिटै तहका सरकारहरुले सिालन िने विकास र्नमायण एिां 
सेिा प्रिाहका कृर्ाकलापहरुमा सामञ्जस्ता ल्र्ाई दोहोरोपन कार्म नहनुे िरी सिालन िनुयपने र्नुौती छ। 
नर्ाुँ सांरर्नाका कारण पूणय व्र्िञ्चस्थत हनु नसकेका प्रशासकीर् सांरर्नाहरुलाई प्रविर्धमैरी र व्र्िञ्चस्थत िरी 
सेिा प्रिाहमा सधुार ल्र्ाउनपुने र्नुौती छ। सांविधानबमोञ्चजम साझा अर्धकार सूर्ीमा रहेका विर्र्हरुलाई 
खण्डीकरण िरी प्रदेशले प्राप्त िने अर्धकारहरुको अभ्र्ासको आधार प्राप्त िनुयपने र्नुौती छ। बढ्दो भ्रिार्ार 
र्नर्न्रण िरी सशुासन कार्म िने र राज्र्ले र्लएको भ्रिार्ारप्रर्तको शनु्र् सहनशीलताको नीर्तलाई 
आत्मसात िरी ददिो विकासका लक्ष्र् एिां राष्ट्रको दीघयकालीन सोंर् बमोञ्चजम प्रदेशको समिृ प्रदेश, खशुी 
जनताको लक्ष्र् हार्सल िनुय र्नुौतीपूणय छ।   

3.7 समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरु 
प्रर्र्लत नेपालको सांविधान, नेपाल सरकारको कार्य विस्ततृीकरण  प्रर्तिेदन, प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन 
र्नर्मािली, आिर्धक र्ोजना, नीर्त तथा कार्यक्रम र बजेटले र्नदेञ्चशत िरेका विर्र्हरुलाई र्स कार्ायलर्ले 
आत्मसात िरेको छ । सोही अनसुार कार्यसम्पादनमा आईपरेका समस्र्ाहरुलाई समधान िने िरी कार्य 
िरररहेको छ । 

3.8 आिामी कार्यददशा 
 प्रभािकारी/नर्तजामलुक अनिुमन प्रणालीको विकास िने । 

 तहित समन्िर्को ढाुँर्ा र्नधायरण िरी कार्ायन्िर्न िने । 

 आर्ोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हनु नददन ेसांर्न्र विकास िने । 

 स्रोतको न्रू्नता पूर्तयको लार्ि राजस्िको दार्रा विस्तार  िनय आिश्र्क रणनीर्त अिलम्बन िने। 
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 न्रू्न स्रोतको प्रभािकारी/ र्मतव्र्र्ी र पारदशी पररर्ालन िने । 

 प्रदेशर्भरकोशासनव्र्िस्थाकोर्नदेशन, र्नर्न्रणरसिालन कार्यलाई प्रभािकारी बनाउन े। 

 प्रदेशको विकास, समवृि, सशुासन र सेिा प्रिाहलाई प्रभाकारी बनाउदै समिृ प्रदेश खशुी जनताको 
सोर्लाई साकार बनाउने कार्यददशा रहेको छ । 

3.9 र्नष्कर्यः- 
सांविधान सभाबाट सांविधान जारी भई सांघीर् शासन प्रणाली अभ्र्ासमा आएपश्चात आर्थयक विकास र 
समवृिको विर्र् जोडदार रुपमा अिार्ड आएको छ।   प्रदेश र स्थानीर् तहहरू भखयर स्थापना भई आफ्नो 
अर्धकार र दावर्त्िका के्षरहरूमा पूणय रुपमा वक्रर्ाशील नभइसकेका कारणले जनमानसमा केही 
अन्र्ौलताको ञ्चस्थर्त  समेत छ। अर्धकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण भए तापर्न त्र्ससुँिै आिश्र्क स्रोत, 
क्षमता र सांरर्ना हस्तान्तरण भई नसकेका कारणले कार्य सम्पादनलाई तीव्रता ददन कदठनाईहरू रहेका 
छन।् सांविधान अनरुुप प्रदेशमा विर्ध, पिर्त तथा व्र्िस्था र्मलाउने र र्ोजनाबि तररकाले विकास तथा 
समवृिका प्रर्ासहरूमार्य त जीिनस्तरमा िणुात्मक पररितयन ल्र्ाउने िरी  प्रदेश सरकारले ध्र्ान केञ्चन्रत 
िनेछ। 
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मन्री 

सञ्चर्िालर् 

ना.स.ु, रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 

प्रशासन तथा र्ोजना महाशाखा 

उपसञ्चर्ि रा.प.वितीर् (प्र.,सा.प्र.) -१ 

शाञ्चन्त सरुक्षा शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीर्(प्र.,सा.प्र.)-१,ना.स.ु, रा.प.अनां. 
प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 

प्रशासन तथा र्ोजना शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीर्(प्र.,सा.प्र.)-१, 

ना.स.ु, रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
कम््रू्टर अपरेटर, रा.प.अनां. विविध - १ 

खररदार, रा.प.अनां.दि.,प्र.,सा.प्र. - १ 
ह.स.र्ा. शे्रणीविहीन - ४, 
का.स. शे्रणीविहीन - ६ 

 

आर्थयक प्रशासनशाखा 
ले.अ.रा.प.ततृीर्(लेखा)-१ 

सह लेखापाल, रा.प.अनां.दि.,प्र., लेखा - १ 

सरुक्षा समन्िर् महाशाखा 

उपसञ्चर्ि रा.प. वितीर् (प्र.,सा.प्र.) -१ 

प्रदेश सञ्चर्ि 

सहसञ्चर्ि रा.प.प्रथम (प्र.) -१ 
ना.स.ु, रा.प.अनां. प्रथम. (प्र./सा.प्र.) -1 

 

कानून तजुयमा महाशाखा 

उपसञ्चर्ि रा.प. वितीर् (न्र्ार्, कानून) -१ 

कानून तजुयमा तथा रै्सला कार्ायन्िर्न शाखा 
कानून अर्धकृत रा.प.ततृीर् (न्र्ार्, कानून) -१ 

ना.स.ु, रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
कम््रू्टर अपरेटर, रा.प.अनां. विविध - १ 

विपद व्र्िस्थापन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीर्(प्र.,सा.प्र.)-१, 

ना.स.ु, रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
कम््रू्टर अपरेटर, रा.प.अनां. विविध - १ 

प्रहरी प्रशासन तथा कारािार 
व्र्िस्थापन शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीर्(प्र.,सा.प्र.)-१,कम््रू्टर अपरेटर, 
रा.प.अनां. विविध - १ 

सूर्ना समन्िर् तथा प्रसारण शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीर्(प्र.,सा.प्र.)-१, 

ना.स.ु, रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 

कानून सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 
कानून अर्धकृत रा.प.ततृीर् (न्र्ार्, कानून) -१  

ना.स.ु, रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 

पररच्छेद-4 
आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्रालर् 

 

४.1 साांिठर्नक सांरर्ना र जनशञ्चक्त 
 नेपाल सरकारले स्िीकृत िरेको आन्तररक मार्मला तथा कानून मन्रालर् प्रदेश नां. ५ को सांिठन सांरर्ना 
 र दरबन्दी वििरण तलको तार्लकामा प्रस्ततु िररएको छ । 

 

४.1.1 साांिठर्नक सांरर्ना

सञ्चर्िालर् 
शा.अ.रा.प.ततृीर्(प्र.)-१,   

ना.स.ु, रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) -1 
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४.2 मन्रालर्को सांिठन सांरर्ना र जनशञ्चक्तको अिस्था 

क्र. 

सां. 
पद दरबन्दी सेिा/समहु पद सांख्र्ा 

उपलव्ध जनशञ्चक्त 

ररक्त 
पदपूर्तय पद 

पदपूर्तय 
सांख्र्ा 

१ सञ्चर्ि रा.प. प्रथम प्रशासन/सा.प्र. १ रा.प. प्रथम १ ० 

२ उपसञ्चर्ि रा.प. वितीर् प्रशासन/सा.प्र. २ अर्धकृत निौ 0 2 

३ उपसञ्चर्ि रा.प. वितीर् कानून १ रा.प. वितीर् १ ० 

४ शाखा अर्धकृत शाखा अर्धकृत प्रशासन/सा.प्र. ७ 
अर्धकृत सातौँ – 
७ 

७ ० 

५ कानून अर्धकृत कानून अर्धकृत न्र्ार्/कानून २ कानून अर्धकृत २ ० 

६ लेखा अर्धकृत लेखा अर्धकृत प्रशासन/लेखा १ 
लेखा 
अर्धकृत(अ.सा.) 

१ ० 

७ नार्ि सबु्बा रा.प.अन.प्रथम प्रशासन/सा.प्र. ८ 
अर्धकृतछैठौँ - २ 
सहार्कपार्ौँ - ५ 

७ १ 

८ 
कम््र्टुर 
अपरेटर 

रा.प.अन.प्रथम विविध ४ 
कम्र्टुरअर्धकृत-१ 
क.अपरेटर-१ 

२ २ 

९ खररदार रा.प.अन.वितीर् प्रशासन/सा.प्र. १ सहार्क पार्ौँ- १ १ ० 

१० सहलेखापाल रा.प.अनां.वितीर् प्रशासन/लेखा १ 
सहलेखापाल(सहार्
कर्ौथोँ)-१ 

१ ० 

११ 
हलकुा सिारी 
र्ालक 

शे्रणी विहीन _____ ४     ४ 

१२ 
कार्ायलर् 
सहर्ोिी 

शे्रणी विहीन _____ ६   
  

६ 

जम्मा     ३८   23 15 

 

4.3 आ.ि.207६/7७मा सम्पन्न भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
 सांविधान ददिस, माघी पिय लिार्तका ददिस तथा उत्सिहरू सम्पन्न भएका छन ्। 
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 विपद व्र्िस्थापन कार्यलाई प्रभािकारी रूपमा सिालन िनयको लार्ि स्थापना िररएको विपद् 
व्र्िस्थापन कोर्मा र्स आर्थयक िर्यमा रू 4 करोड जम्मा िररएको छ।र्स आर्थयक िर्यमा 
विपद् प्रभावितलाई रु.77,25,000।– रुपैर्ाुँ राहत वितरण भइसकेको छ ।  

 प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्रको भिन र्नमायण कार्य, 5 नां. प्रदेश प्रहरी तार्लम केन्रबाट अिार्ड 
बढेको छ ।  

 प्रदेशर्भर ४ िटा  स्थानमा प्रहरी र्ौकी र १ स्थानमा ईलाका प्रहरी कार्ायलर् र्नमायणका 
लार्ि  प्रहरी कार्ायलर्हरूलाई बजेट तथा अञ्चख्तर्ारी प्रदान िररएको छ । 

 5 नां. प्रदेश प्रहरी कार्ायलर् र विर्भन्न ञ्चजल्ला प्रहरी कार्ायलर्हरूलाई आिश्र्क वपक अप 
भ्र्ान खररदका लार्ि बजेट अञ्चख्तर्ारी प्रदान िररएको छ । 

 र्स.र्स.वट.भी. प्रणालीलाइय विस्तार िनयका लार्ि र्स िर्य थप 6९ स्थानमा र्स.र्स.क्र्ामेरा 
जडान िनय प्रवक्रर्ा अिार्ड बढाइएको छ । 

 कारािार र्नमायणको लार्ि ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, रोल्पालाई अञ्चख्तर्ारी प्रदान िररएकोछ । 
 लञु्चम्बनी प्रादेञ्चशक अस्पतालसांस सम्झौता िरी िन्ि प्रभावित घाइते तथा अपािको उपर्ार 

कार्य भइरहेको छ।आ.ि. 2076/77 मा हालसम्म  19  जना िन्ि प्रभावित घाइते तथा 
अपािले उपर्ार सेिा र्लएका छन । 

 नेपाल टेर्लर्भजनको कोहलपरु प्रशारण केन्रबाट प्रदेश डार्री तथा समिृ प्रदेश कार्यक्रम 
उत्पादन  तथा प्रशारण  िने कार्य भइरहेको छ । 

 रुपन्देहीको बटुिलमा र दािको घोराहीमा सरोकारिालाहरूको उपञ्चस्थर्तमा 
सरोकारिालाहरूसुँि कानून तजुयमा सम्बन्धी अन्तवक्रय र्ा कार्यक्रम सम्पन्न िररएको छ । 

 रोल्पा, रूकुम (पूिय) र िलु्मी ञ्चजल्लामा विपद् पूिय तर्ारी तथा व्र्िस्थापन िोष्ठी सिालन 
िररएको छ । 

 7 ञ्चजल्लामा कानून तजुयमा सम्बन्धी तार्लम तथा अनञु्चशक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 
 सामदुावर्क रेर्डर्ो प्रसारक सांघको भिन र्नमायणका लार्ि सामदुावर्क रेर्डर्ो प्रसारक सांघसुँि 

सम्झौता भई कार्य अिार्ड बढेको छ । 

 र्लञ्चर्र तथा िृत्तञ्चर्र उत्पादन सम्बन्धी र्नदेञ्चशका स्िीकृत भइय उत्पादन प्रकृर्ा अिार्ड 
बढाइएको छ । 

 सिारसम्िि सांघसांस्था तथा क्लबहरूलाई अनदुान सम्बन्धी र्नदेञ्चशका स्िीकृत भइय कार्य 
प्रवक्रर्ा अिार्ड बढाइएको छ । 

 ञ्चजल्ला कारािार निलपरासी (ब.स.ुपञ्चश्चम) मा भएका 300 भन्दा बढी कैदी बन्दीहरूको 
सहभार्ितामा कैदीबन्दीहरूको सकारात्मक सोँर् विकास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 

 रूपन्देही र निलपरासी (ब.स.ुप.) ञ्चजल्लाका सामदुावर्क विद्यालर्का विद्याथीहरूको 
सहभार्ितामा लाि ु पदाथय दवु्र्यसन न्र्नुीकरण सम्बन्धी जनरे्तनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न 
भएको छ । 

 ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरूमार्य त विपद् जोञ्चखमको आधारमा स्थानीर् तहको वििरण माि 
िरी विपद् प्रर्तकार्य तार्लम सिालन िनय स्थानीर् तहहरुको छनौट िररएको छ । 

 नेपाल सरकार, िहृ मन्रालर् र र्स मन्रालर्को सांर्कु्त आर्ोजनामा 2076/7/18 र 
19 िते बटुिलमा प्रदेश स्तरीर् सरुक्षा िोष्ठी सम्पन्न भएको छ । 

 सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठान िठन भई कार्य प्रारम्भ िरेको छ । 
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 रोल्पा ञ्चजल्लाको सनुछहरी िाुँउपार्लका र िलु्मी ञ्चजल्लाको सत्र्िती िाउुँपार्लकामा पवहरोबाट 
प्रभावित के्षरको स्थलित अिलोकन िरी क्षर्तको वििरण समेत सांकलन िरेर सम्बञ्चन्धत 
मन्रालर् र रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा पठाइएकोमा अथय मन्रालर्बाट बजेटसमेत विर्नर्ोजन 
भई पवहरो प्रभावितको पनुस्थायपना िने कार्य अिार्ड बढेको छ । 

 ञ्चजल्लामा पूिय सूर्ना प्रणाली स्थापनाको लार्ि आिश्र्क कार्यक्रम र बजेटको माि िरी 
सोको आधारमा ११ ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्लाई विपद् पूिय सूर्ना प्रणाली स्थापनाका लार्ि 
बजेट अञ्चख्तर्ारी प्रदान िररएको छ । 

 
4.4 आर्थयक िर्य 2076/77 मा तर्ार भएका ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्धको वििरण 

 प्रदेश नां. 5 प्रदेश पदक ऐन, 2076 

 सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठान ऐन, 2076 

 प्रदेश नां. ५ सांघ सांस्था दताय र्नर्मािली, 2076 

 प्रदेश पदक र्नर्मािली, 2076 

 प्रदेश प्रशारण र्नर्मािली, 2076 

 विपद् व्र्िस्थापन कार्य सिालन र्नदेञ्चशका, 2076 

 र्लञ्चर्र तथा िृत्तञ्चर्र उत्पादनका लार्ि अनदुान सम्बन्धी र्नदेञ्चशका, 2076 

 प्रदेश नां. ५, टेर्लर्भजन तथा रेर्डर्ो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण सम्बन्धी र्नदेञ्चशका,2076 

 िन्ि प्रभावित स्िरोजिार कार्यक्रम ( सिालन तथा व्र्िस्थापन) र्नदेञ्चशका,2076 

 लाि ुऔर्ध प्रभावितको लार्ि पनुस्थायपना केन्र सिालन अनदुान सम्बन्धी कार्यविर्ध, 2076 

 सिार सम्बि सांघ सांस्थाहरूलाई अनदुान उपलब्ध िराउने सम्बन्धी कार्यविर्ध, 2076 

 सिार सम्बि सांघ सांस्थाहरूलाई अनदुान उपलब्ध िराउने सम्बन्धी कार्यविर्ध, 2076 

 
4.5 आ.ि. २०७6/7७ को बजेट िक्तव्र्मा उल्लेञ्चखत नीर्त तथा कार्यक्रमहरुको प्रिर्त वििरण 

बदुा 
नां. 

नीर्त तथा कार्यक्रम कार्य प्रिर्त 

150 सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठानको स्थापना र 
सिालन 

सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठानको स्थापना भई 
सिालनमा आएको छ । 

151 प्रदेश टेर्लर्भजन तथा रेर्डर्ो कार्यक्रम सिालन नेपाल टेर्लर्भजन, कोहलपरु प्रशारण केन्रसुँि 
सम्झौता भई कार्यक्रम सिालन भइरहेको छ  

152 सूर्ना प्रविर्ध निप्रितयन केन्र र सूर्ना प्रविर्ध 
पाकय को स्थापना 

सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठान स्थापनाको लार्ि 
जग्िा प्रार्प्तको क्रममा रहेको छ  

 िन्ि प्रभावित घाइते तथा अपािको उपर्ार लञु्चम्िनी प्रादेञ्चशक अस्पतालसुँि सम्झौता िरी िन्ि 
प्रभावित घाइते तथा अपािको उपर्ार भइरहेको छ  
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169 िन्ि प्रभावित स्िरोजिार कार्यक्रम िन्ि प्रभावित स्िरोजिार कार्यक्रम सिालनको 
लार्ि सूर्ना प्रकाशन िरी तार्लम र्लन इच्छुक 
िन्ि प्रभावितको वििरण सांकलन भइरहेको छ । 

 

170 

विपद् व्र्िस्थापन कोर्  विपद् मा परेका नािररकहरूलाइय राहतस्िरूप रकम 
उपलव्ध िराउने प्रर्ोजनका लार्ि स्थापना िररएको 
विपद् व्र्िस्थापन कोर्मा र्स आर्थयक िर्यमा रू 4 
करोड जम्मा िररएको छ।र्स आर्थयक िर्यमा 
रु.77,25,000।–रुपैर्ाुँ राहत वितरण 
भइसकेको छ । 

विपद् प्रर्तकार्य तार्लम केन्रको स्थापना र सिालन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल मखु्र्ालर् नां. ५ 
विन्ध्र्ािार्सनी िावहनीसुँि सरुक्षा िेस क्र्ाम्प 
शमशेरिञ्जमा विपद् प्रर्तकार्य तार्लम केन्र 
स्थापनाको लार्ि परार्ार िररएको छ ।  

 

 

171 

विपद्को उच्र् जोञ्चखममा रहेका स्थानीर् तहलाई 
विपद् प्रर्तकार्य तार्लम सिालन 

सबै ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरूबाट विपद् 
जोञ्चखमको आधारमा स्थानीर् तहको प्राथर्मकीकरण 
अनसुारको वििरण सांकलन िरी स्थानीर् तहहरूको 
छनौट भइसकेको छ । 

विकट पार्लकाहरूमा हेर्ल्र्ाड र्नमायण सबै ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरूबाट हेर्ल्र्ाड 
र्नमायण िनय स्थानीर् तहको प्राथर्मकीकरण 
अनसुारको वििरण सांकलन िररएको छ । 

विपद पूिय सूर्ना प्रणाली स्थापना सबै ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरूबाट विपद् 
पूियसूर्ना प्रणाली स्थापनाको लार्ि आिश्र्क 
कार्यक्रम र बजेटको माि िररएको र मािको 
आधारमा विर्नर्ोञ्चजत बजेटको अञ्चख्तर्ारी प्रदान 
िररएको छ । 

 

 

172 

लाि ु और्ध दवु्र्यसन न्र्नुीकरणका लार्ि 
जनरे्तनामूलक कार्यक्रम 

लाि ु और्ध दवु्र्यसन न्र्नुीकरणको लार्ि 
जनरे्तनामूलक कार्यक्रम सिालन भइरहेको छ । 

लाि ुऔर्ध पनुयस्थापना केन्र सिालन अनदुान लािऔुर्ध पनुयस्थापना केन्र सिालन अनदुान 
सम्बन्धी कार्यविर्ध, 2076 तर्ार िररएको छ । 

173 र्स.र्स.वट.भी. जडान र्स.र्स.वट.भी. खररद िनयको लार्ि बोलपर सम्बन्धी 
कार्य अिार्ड बढाइएको छ ।  
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तार्लका नां. 2 आ.ि. २०७6/७7 को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त वििरण र 
असार मसान्तसम्मको अनमुार्नत प्रिर्त वििरण 

क्र 

स. 

कार्यक्रम/ 

वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधय िावर्यकसम्मको प्रिर्त 
आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुार्नत 

प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

१ 

विपद् प्रर्तकार्य 
तार्लम केन्रको 
स्थापना तथा 
सिालन 

1 13000 
    

1 100 13000 90 

२ 

विपद् व्र्िस्थापन 
सामाग्री भण्डारण 
केन्र वप्र-रे्ि 
भिन र्नमायण 

१ 7000 
    

1 100 7000 95 

3 
विपद् पूियसूर्ना 
प्रणाली स्थापना 

10 7500 
    

10 100 7500 100 

४ 

विकट 
पार्लकाहरूमा 
हेर्ल्र्ाड र्नमायण 

10 10000 
    

10 100 10000 100 

5 
मानि िन्र्जन्त ु
िन्ि न्रू्नीकरण 
कार्यक्रम 

12 170000     12 100 
17000

0 
75 

6 

मानि िन्र्जन्त ु
िन्ि अिस्थाको 
अध्र्र्न र स्थान 
पवहर्ान 

12 1000     12 100 1000 100 

7 
स्थानीर् न्र्ावर्क 
सर्मर्तको क्षमता 
विकास कार्यक्रम 

12 1200 8 6७ 543 45 12 100 1200 100 

8 

कानून तजुयमा 
सम्बन्धमा 
सरोकारिालाहरू 

सुँि अन्तवक्रय र्ा 
कार्यक्रम 

12 1000 2 1७ 37 37 12 100 1000 100 
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क्र 

स. 

कार्यक्रम/ 

वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधय िावर्यकसम्मको प्रिर्त 
आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुार्नत 

प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

9 

प्रदेश सभा 
सदस्र्हरूका 
लार्ि कानून 
तजुयमा िोष्ठी 

2 1000     2 100 1000 100 

10 

कानून तजुयमा 
सर्मर्त िैठक 
तथा अन्तवक्रय र्ा 
कार्यक्रम 

150 3000 65 43 910 30 150 100 910 100 

11 
विपद् पूियतर्ारी 
सम्बन्धी िोष्ठी 

12 1500 5 4२ 732 4९ 12 100 1500 100 

12 

12 ञ्चजल्लाका 
विपद्को उच्र् 
जोञ्चखममा रहेका 
२० िटा स्थानीर् 
तहलाई विपद् 
प्रर्तकार्य तार्लम 
सिालन 

20 6000 0 0 0 0 20 100 6000 100 

13 

प्रादेञ्चशक 
र्ोरेन्सीक ल्र्ाि 
स्थापना र 
सिालन  

१ 5000     1 100 5000 95 

14 
सशस्त्र प्रहरी बल, 
नेपाल वि.ओ.पी. 
र्नमायण 

1 10000     1 100 10000 100 

15 
रावष्ट्रर् अनसुन्धान 
भिन र्नमायण 

१ 500     1 100 500 100 

16 
सरुक्षा रे्कजाुँर् 
पोि र्नमायण 

11 4400     11 100 4400 100 
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क्र 

स. 

कार्यक्रम/ 

वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधय िावर्यकसम्मको प्रिर्त 
आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुार्नत 

प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

17 
सरुक्षा रे्कजाुँर् 
पोि ममयत सधुार 

12 2400     12 100 2400 100 

18 

ञ्चजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्लाई 
सिारी साधन 
खरीद 

12 90000     12 100 90000 100 

19 
प्रदेश प्रहरी 
व्र्ारेक र्नमायण 

१ 3500     1 100 3500 100 

20 
प्रदेश प्रहरी 
तार्लम केन्र 
भिन र्नमायण 

१ 15000     1 100 15000 100 

21 

सूर्ना तथा सिार 
प्रविर्ध प्रर्तष्ठान 
िठन तथा 
सिालन 

१ 5000     1 100 5000 100 

22 
डाटा सेन्टर 
स्थापना 

१ १५०००     1 100 15000 50 

23 
टेर्लसेन्टर 
स्थापना 

३ १५००     3 100 1500 100 

24 
सूर्ना प्रविर्ध 
पाकय  र्नमायण 

१ २७५००     1 100 27500 50 

25 
सूर्ना प्रविर्ध 
निप्रियतन केन्र 
स्थापना  

१ 45000     1 100 45000 50 

26 
सूर्ना प्रविर्ध 
पाकय  र्ड.वप.आर. 
तर्ार 

१ 10000     1 100 1000 100 
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क्र 

स. 

कार्यक्रम/ 

वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधय िावर्यकसम्मको प्रिर्त 
आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुार्नत 

प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

27 
प्रदेश मार्मला 
सूर्ना केन्र 
सिालन 

१२ 7500 12 100 234५ 31 12 100 7500 100 

28 

िावर्क प्रहरीलाई 
आिश्र्क पने 
मेर्सनरी औजार 
खररद 

50 5000     50 100 5000 100 

29 

कारािार 
व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम (रोल्पा 
कारािार र्नमायण) 

१ 9000     1 100 9000 100 

30 

कारािार सधुार 
कार्यक्रम 
(कारािार भिन 
र्नमायण) 

१ 10000     1 100 10000 100 

31 
पहाडी ञ्चजल्लामा 
अर्तर्थिहृ ममयत 
तथा सिालन 

४ ६०००     4 100 6000 100 

32 

प्रादेञ्चशक तहका 
परकार सम्बि 
सांस्थार 
क्लिहरूलाई 
अनदुान 

५ 2500     5 100 2500 100 

33 
र्ट्ाििाट 
एर्.एम. को 
सरुक्षा कार्यक्रम 

१00 10000     100 100 10000 100 

34 

प्रादेञ्चशक िावर्क 
रे्तना प्रिियन 
सम्बन्धी 
जनरे्तनामूलक 
कार्यक्रम सिालन 

१५ 3500     15 100 3500 100 
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क्र 

स. 

कार्यक्रम/ 

वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधय िावर्यकसम्मको प्रिर्त 
आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुार्नत 

प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

र प्रर्ारप्रसार 

35 

ञ्चजल्ला स्तरीर् 
सरुक्षा व्र्िस्थापन 
तथा अपराध 
र्नर्न्रण सम्बन्धी 
अन्तवक्रय र्ा तथा 
छलर्ल िोष्ठी 

१४ 2000     14 100 2000 100 

36 

प्रदेश प्रहरी 
अर्तररक्त 
वक्रर्ाकलाप 
सिालन खर्य 

१ 3500     1 100 3500 100 

37 
प्रदेश अनसुन्धान 
व्रू्रो िठन तथा 
सिालन  

१ 5000     1 100 5000 75 

38 
िन्ि प्रभावित 
स्िरोजिार 
कार्यक्रम 

12 40000 4 33   12 100 40000 100 

39 

 

 

िन्ि प्रभावित 
घाइते तथा 
अपािको उपर्ार 

2 10000 1 50   2 100 10000 100 

40 

लाि ुऔर्ध 
दवु्र्यसन 
न्र्नुीकरणको 
लार्ि 
जनरे्तनामूलक 
कार्यक्रम 

5 2500 2 40 150 6 5 100 2500 100 
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क्र 

स. 

कार्यक्रम/ 

वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधय िावर्यकसम्मको प्रिर्त 
आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुार्नत 

प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

41 

लाि ुऔर्ध 
प्रभावितको लार्ि 
पनुयस्थापना केन्र 
सिालन अनदुान 

१ 10000     1 100 10000 100 

42 

 

लैविक तथा 
लञ्चक्षत िियमैरी 
परकाररता क्षमता 
विकास कार्यक्रम 

2 5000     2 100 5000 100 

43 

 

प्रदेशस्तरीर् 
सिारकमी क्षमता 
विकास कार्यक्रम 

२ 25000     2 100 25000 100 

44 

प्रदेश टेर्लर्भजन 
तथा रेर्डर्ो 
कार्यक्रम सिालन 

३ 20000 1 33 1302 6 3 100 20000 100 

45 

कारािारका कैदी 
िन्दीको 
व्र्ािसावर्क सीप 
विकास कार्यक्रम 

10 3000     10 100 3000 100 

46 

कारािारका 
कैदीिन्दीको 
सकारात्मक सोँर् 
विकास कार्यक्रम 

५ 500 2 40 200 40 5 100 500 100 

४७ 
विपद् व्र्िस्थापन 
कोर् 

१ 40000 1 100 40000 100 1 100 40000 100 

४८  
प्रदेश स्तरीर् 
सरुक्षा िोष्ठी 

४ 3000 1 25 1402 4७ 4 100 3000 100 

 
 
 
तार्लका नां. 3 ित आ.ि. २०७5/७6 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७6 आर्ाढ मसान्तसम्मको वित्तीर् 
प्रिर्त वििरण 
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तार्लका नां. 4 आ.ि. २०७6/७7 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७6 पौर्  मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र 
2077 आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्यको अनमुान 

बजेट 
शीर्यक 

विर्नर्ोञ्चजत बजेट पौर् मसान्त सम्मको 
खर्य 

प्रर्तशत असाढ मसान्त सम्मको 
अनमुार्नत खर्य % 

र्ालू 299330000 74942256 25.04 100 

पुुँजीित 397820000 1032721 0.26 100 

जम्मा 697150000 178329672 10.90 100 

 

4.6 राजस्ि सांकलनको वििरण 
र्स मन्रालर्बाट र्ाल ुआ.ि. 2076/77 मा हालसम्म सांघसांस्था दतायबाट रू 55000 राजस्ि सांकलन 
भएको छ । 

तार्लका नां. 5आर्थयक िर्य 2076/77 को अधयिावर्यकसम्म राजस्ि सांकलन वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको 
सांशोर्धत अनमुान       (रु.हजारमा) 
क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम प्रर्तशत आर्ाढ मसान्तसम्मको 

सांशोर्धत अनमुान 

1 सांघसांस्था दताय 200 55 27.5 100 

 

4.7 विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरूबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण 
 र्स मन्रालर्बाट सिार्लत विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमबाट हालसम्ममा रोजिारी र्सजयना हनु 
 नसकेको अिस्था छ । 

4.8 समस्र्ा तथा र्नुौतीहरू 
 मन्रालर् मातहत र्नकार् नहुुँदा कार्यक्रम सांर्ालनमा समस्र्ा कदठनाई उत्पन्न भएको छ । 

ब.उ.शी.नां. बजेट शीर्यक विर्नर्ोञ्चजत बजेट आर्ाढ मसान्त सम्मको खर्य प्रर्तशत 

७०५३२३११३ र्ालू र्ालू 231010000 155448668.06 67.29 

७०५३२३११४ पुुँजीित 114025000 83590495 73.30 

जम्मा 345035000 239039163.02 69.28 
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 प्राविर्धक सेिाका पदमा कमयर्ारी (इञ्चन्जर्नर्र) नहुुँदा र्नमायण सम्बन्धी  कार्य अिार्ड बढाउन 
नसवकएको । 

 प्रशासन सेिाको दिैुजना उप-सञ्चर्िको पदपूर्तय नहुुँदा कार्यसम्पादनमा कदठनाई उत्पन भएको छ। 

4.9 समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरू 
 5 नां. प्रदेश प्रहरी कार्ायलर्, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल मखु्र्ालर् नां.5 विन्ध्र्ािार्सनी िावहनी,  ञ्चजल्ला 

प्रशासन कार्ायलर्हरू, ञ्चजल्ला प्रहरी कार्ायलर्हरू र लञु्चम्बनी प्रादेञ्चशक अस्पतालसुँिको समन्िर् र 
सहकार्यमा काम अिार्ड बढाइएको छ । 

 मन्रालर्को सांिठन सांरर्नामा प्राविर्धक कमयर्ारी राख्नको लार्ि सांिठन तथा व्र्िस्थापन सर्मर्तको 
बैठकमा छलर्ल भइरहेको छ । 

4.10 आिामी कार्यददशा 
मन्रालर्को आ.ि.2076/77 को िावर्यक स्िीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको पूणय कार्ायन्िर्नको लार्ि 
र्नरन्तर कार्य िरररहेको छ । स्िीकृत कार्यक्रमहरू कार्ायन्िर्नको र्रणमा रहेका छन ् ।जसको लार्ि 
मन्रालर्ले र्नम्न बमोञ्चजमको कार्यददशा र्नधायरण िरेको छ । 

 मन्रालर्बाट सिालन िररन ेकार्यक्रमहरूलाई तोवकएको समर्र्भरै सम्पन्न िररनेछ । 

 5 नां. प्रदेश प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरू, ञ्चजल्ला प्रहरी 
कार्ायलहरूलाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लार्ि अञ्चख्तर्ारी प्रदान िररएका कार्यक्रमहरूको 
र्नरन्तर अनिुमन र र्नदेशन िरी तोवकएको समर्र्भरै सम्पन्न िररनेछ । 

 प्रदेशस्तरीर् ददिस, उत्सि र समारोहलाई व्र्िञ्चस्थत र भव्र्रुपमा सम्पन्न िररनेछ । 

 सूर्ना प्रविर्ध बोडय िठन, स्थापना तथा सिालन अन्तियतका कार्यक्रमहरू सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध 
प्रर्तष्ठान स्थापना भइसकेको हुुँदा सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठानबाट सिालन िने व्र्िस्था 
र्मलाइनेछ। 

4.11 र्नश्कर्य 
 प्रदेश स्तरीर् शाञ्चन्त सरुक्षा र सवु्र्िस्था सम्बन्धी नीर्त, कानून, मापदण्ड र र्ोजना तजुयमा तथा 

कार्ायन्िर्न, र्नर्मन, र्नदेशन, सपुरीिेक्षण, मूल्र्ाङ्कन र प्रर्तिेदनका साथै कानून, न्र्ार् तथा प्रदेश सभा 
मार्मला लिार्त मानिअर्धकार, विपद्  व्र्िस्थापन लिार्तका विर्र्हरू र्स मन्रालर्को मखु्र् 
ञ्चजम्मेिारीर्भर पदयछन।् स्थानीर् प्रशासनको सिालन, व्र्िस्थापन र समन्िर्मा प्रभािकाररता कार्म िरी 
सशुासन प्रिियन िनय मन्रालर्ले प्रर्तिि भइय कार्य सम्पादन िदै आएको छ। 

 आ.ि. 2076/77 को िावर्यक स्िीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरूको पूणय कार्ायन्िर्नको लार्ि मन्रालर् 
र्नरन्तर प्रर्ासरत छ। हालसम्ममा विर्नर्ोञ्चजत बजेटमध्रे् र्ालू तर्य  22.82 प्रर्तशत र पुुँजीिततर्य  
21.52 प्रर्तशत रकम खर्य भइसकेको छ ।समग्रमा मन्रालर्को हालसम्ममा 22.06 प्रर्तशत रकम 
खर्य भइसकेको छ। 
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 बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको लार्ि मन्रालर् मातहत र्नकार् नहनु,ु महाशाखा प्रमखुलाई दोहोरो 
ञ्चजम्मेिारी हनु ु मखु्र् समस्र्ाको रूपमा रहेको छ ।जसले िदाय विर्नर्ोञ्चजत बजेट र्नधायररत समर्र्भर 
खर्य नभई मन्रालर्को कार्यसम्पादनमा वढलाइ हनु िएको छ ।  

 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न र विर्नर्ोञ्चजत बजेटको पररर्ालनको लार्ि मन्रालर्ले 5 नां. 
प्रदेश प्रहरी कार्ायलर्, ञ्चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्हरू, ञ्चजल्ला प्रहरी कार्ायलर्हरू, सशस्त्र प्रहरी बल, 
नेपाल, लञु्चम्बनी प्रादेञ्चशक अस्पतालसुँिको समन्िर् र सहकार्यमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नलाई तीव्रताका 
साथ अिार्ड बढाइरहेको छ । 

 बजेट तथा कार्यक्रमको हालसम्मको प्रिर्त उत्साहपूणय नभए पर्न र्नराशाजनक नरहेको अिस्था छ । 
दोस्रो र्ौमार्सकको अञ्चन्तम मवहनासम्ममा धेरै कार्यक्रमहरूको अञ्चख्तर्ारी प्रदान िररएको छ ।सूर्ना 
तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठान स्थापना भइसकेको छ । सूर्ना प्रविर्ध पाकय , सूर्ना प्रविर्ध निप्रितयन केन्र 
र डाटासेन्टरको स्थापना लिार्तका कामहरू सूर्ना तथा सिार प्रविर्ध प्रर्तष्ठानको अििुाईमा सिालन 
हनुेछन।् 

 र्सरी मन्रालर्को आ.ि. 2076/77 को स्िीकृत िावर्यक बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको लार्ि 
सांघ, प्रदेश र स्थानीर् तहसुँि समेत समन्िर् िरी कार्य भइरहेको हनुाले तोवकएको समर्र्भरै बजेट 
तथा कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न हनुे अिस्था छ । 
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पररच्छेद-5 
आर्थयक मार्मला तथा र्ोजना मन्रालर् 

 

5.1 सांिठन सांरर्ना र जनशञ्चक्त वििरण 
र्ो मन्रालर् आर्थयक मार्मला तथा र्ोजना मन्रीको राजनैर्तक नतेतृ्ि तथा नेपाल प्रशासन सेिा, 
राजपराांवकत प्रथम शे्रणी िा सो सरहको कमयर्ारीको प्रशासर्नक नतेतृ्ि रहने व्र्िस्था रहेकोछ | 
मन्रलर्मा ४ िटा महाशाखा र १० िटा शाखा रहने िरी तर्ार िररएको सांिठन सांरर्ना बमोञ्चजम कुल 
दरबन्दी ४८ जना रहेको छ |  

 
5.1.1 सांिठन सांरर्ना 
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तार्लका नां.-१ दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था 

क्र.
स. 

पद सेिा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरबन्दी 

पदपूर्तय 

सांख्र्ा 

ररक्त 

 

 

कैवर्र्त 

१ प्रदेश सञ्चर्ि प्रशासन  रा.प.प्रथम १ 1 0  

२ उपसञ्चर्ि प्रशासन राजश्व रा.प.वितीर् २ 2 0  

३ उपसञ्चर्ि प्रशासन 
सामान्र्  

प्रशासन 
रा.प.वितीर् २ 0 2 

 

४ शाखा अर्धकृत प्रशासन 
सामान्र्  

प्रशासन 
आठौं/सातौं ६ 6 0 

 

५ शाखा अर्धकृत प्रशासन राजश्व आठौं/सातौं ६ १ ५  

६ लेखा अर्धकृत प्रशासन लेखा आठौं/सातौं १ 1 0  

७ कानून अर्धकृत न्र्ार् कानून रा.प.ततृीर् १ 1 0  

८ अथयशास्त्री विविध  आठौं/सातौं १ 0 1  

९ तथ्र्ाङ्क अर्धकृत 
र्ोजना तथा 

तथ्र्ाङ्क 
तथ्र्ाङ्क आठौं/सातौं १ 1 0 

 

१० 
कम््रू्टर 
इञ्चन्जर्नर्र 

विविध  आठौं/सातौं १ 0 1 
 

११ 
कम््रू्टर 
अर्धकृत 

विविध  आठौं/सातौं १ 1 0 
 

१२ नार्ि सवु्िा प्रशासन 
सामान्र्  

प्रशासन 
छैठौं/पाुँर्ौं ५ ४ १ 

 

१३ नार्ि सवु्िा प्रशासन राजश्व छैठौं/पाुँर्ौं ६ 0 6  

१४ 
कम््रू्टर 
अपरेटर 

विविध  छैठौं/पाुँर्ौं 

4 

 

 

4 0 

१ जना करार 

१५ सह-लेखापाल प्रशासन लेखा पाुँर्ौं/र्ौथो १ 1 0  
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क्र.
स. 

पद सेिा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरबन्दी 

पदपूर्तय 

सांख्र्ा 

ररक्त 

 

 

कैवर्र्त 

१६ ह.स.र्ा.   शे्रणीविहीन ४ 4 0 3 जना करार 

१७ का.स.   शे्रणीविहीन ५ ४ १ २ जना करार 

 

जम्मा 
४८ ३१ १७ 

 

 

 

5.2 प्रदेश लेखा र्नर्न्रक कार्ायलर् 
प्रदेश सरकारको समग्र लेखा व्र्िस्थापन िने उद्दशे्र्ले र्स मन्रालर् अन्तियत रहने िरी र्ाल ुआर्थयक 
िर्यको शरुुदेञ्चख प्रदेश लेखा र्नर्न्रक कार्ायलर् स्थापना भई सिालनमा आएको छ । जसको सांिठन 
सांरर्ना र दरबन्दी वििरणलाई र्नम्नानसुार प्रस्ततु िररएको छ । 

 
5.2.1 सांिठन सांरर्ना  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश लेखा र्नर्न्रक 

निौं/दशौं (लेखा) 

प्रशासन तथा विर्नर्ोजन शाखा 
लेखा अर्धकृत (सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाुँर्ौ/छैठौं) -१ 

कम््रू्टर अपरेटर (पाुँर्ौ/छैठौं)-१ 

सह-लेखापाल(र्ौथो/पाुँर्ौं) -१ 

ह.स.र्ा.-२ 

का.स.-४ 

 

 

 

 

 

र्नरीक्षण अनिुमन तथा आ.ले.प. शाखा 
लेखा अर्धकृत (सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाुँर्ौ/छैठौं) -१ 

सह-लेखापाल(र्ौथो/पाुँर्ौं) -१ 

 

 

कोर् प्रशासन शाखा 
लेखा अर्धकृत (सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाुँर्ौ/छैठौं) -१ 

सह-लेखापाल (र्ौथो/पाुँर्ौं) -१ 

 

बजेट कार्ायन्िर्न शाखा 
लेखा अर्धकृत(सातौ/आठौं.) -१ 

लेखापाल (पाुँर्ौ/छैठौं) -१ 

सह-लेखापाल(र्ौथो/पाुँर्ौं) -१ 
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तार्लका नां.-२ दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था 

क्र.स. पद सेिा समूह शे्रणी/तह कूल दरबन्दी सांख्र्ा 
पदपूर्तय 

सांख्र्ा 

ररक्त 

 

१ प्रदेश लेखा र्नर्न्रक प्रशासन लेखा निौं/दशौं 1 १ ० 

२ लेखा अर्धकृत  लेखा सातौं/आठौं ४ ४ ० 

३ लेखापाल प्रशासन लेखा पाुँर्ौं/छैंठौं ४ ४ ० 

४ कम््र्टुर अपरेटर विविध विविध पाुँर्ौं/छैंठौं १ १ ० 

५ सह लेखापाल प्रशासन लेखा र्ौंथो/पाुँर्ौं ४ ४ ० 

५ हलकुा सिारी र्ालक    २ १ 1 

६ का.स.    ४ ४ ० 

जम्मा 20 19 १ 

 

5.3 आर्थयक िर्य २०७६/७७ पौर् मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
 ३ िटा र्नर्मािली, ४ िटा कार्यविर्ध तथा र्नदेञ्चशका पाररत भई लािू भएको र १ र्नर्मािली, ३ 

िटा कार्यविर्ध तथा र्नदेञ्चशका मस्र्ौदा तर्ार िररएको। 

 विर्भन्न मन्रालर्हरुबाट तजुयमा िररएको ऐन/र्नर्मािली तथा कार्यविर्धउपर सहमर्त प्रदान 
िररएको। 

 विर्नर्ोञ्चजत बजेटको सीमाको अधीनमा रही 100 पार्लकाका ३61 िटा समपूरक अनदुानका 
आर्ोजना स्िीकृत । 

 विशेर् अनदुानतर्य का विर्नर्ोञ्चजत बजेटको सीमाको अधीनमा रही १०० पार्लकाका १५१ िटा 
आर्ोजना छनौट िररएको | 

 सशतय, समपूरक र विशेर् अनदुानको आर्ोजना कार्ायन्िर्नका लार्ि स्थानीर् तहलाई सहजीकरण 
िने िररएको । 

 र्ाल ुआ.ि. 2076/77 का लार्ि सांघ र प्रदेशको साझेदारीमा सिालन िररने २५ िटा समपूरक 
आर्ोजना तथा विशरे् आर्ोजना प्रस्ताि िररएको जसमध्रे् समपूरकतर्य  १२ िटा तथा विशेर्तर्य  
६ िटा आर्ोजना स्िीकृत भई आएको र कार्ायन्िर्नका लार्ि सम्बञ्चन्धत मन्रालर्लाई 
पठाइएको। 

 आिामी आ.ि. २०७७/७८ का लार्ि समपूरकतर्य का १५ िटा तथा विशरे्तर्य का ७ िटा 
आर्ोजना रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोिमा प्रस्ताि िररएको | 
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 ित आ.ि. २०७५/७६ मा बहउुद्देश्र्ीर् सभाहल र्नमायणको लार्ि बहिुर्ीर् स्रोत सरु्नञ्चश्चतता 
र्लएका १८ िटा पार्लकामा स्रोत सरु्नञ्चश्चतता िररएको रकम रु. ९ करोड ८४ लाख २७ हजार 
वित्त हस्तान्तरण िररएको | 

 आ.ि.२०७६/७७ मा वित्तीर् समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपूरक अनदुानर विशरे् 
अनदुानको पवहलो र दोस्रो वकस्तािापत विर्नर्ोञ्चजत बजेटको ५० प्रर्तशतले हनु आउने रकम सबै 
स्थानीर् तहलाई अनदुान हस्तान्तरण िररएको | 

 ित आ.ि. २०७५/७६का  सशतय अनदुान तर्य का आर्ोजनाहरु कार्ायन्िर्नका लार्ि उपलब्ध 
िराइएको रकममध्रे् उक्त आ.ि.मा स्थानीर् तहबाट खर्य हनु नसकी बाुँकी रहेको रकम मध्रे् रु 
३४ करोड ११ लाख ७० हजार ८ सर् ७५ प्रदेश सञ्चित कोर्मा वर्ताय दाञ्चखला िनय 
लिाइएको।  

 प्रदेश नां. ५ का २२ िटै मालपोत कार्ायलर्हरुसांि घरजग्िा रञ्चजषे्ट्रशन शलु्किापत सांकर्लत राजस्ि 
रकम प्रदेश सञ्चित कोर् र स्थानीर् सञ्चित कोर्मा दाञ्चखला िने सम्बन्धमा अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 
सम्पन्न िररएको ।  

 राजश्वका सम्भावित श्रोतहरुको सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान िनय राजश्व परामशय सर्मर्तको र्नणयर् 
अनसुार विशेर्ज्ञ सेिाको लार्ि TOR स्िीकृत िरी प्रस्ताि आह्वानको सूर्ना प्रकाञ्चशत िरी अध्र्र्न 
कार्य भइरहेको | 

 आ.ि. 2076/77 को बजेट कार्ायन्िर्न िनयको लार्ि सबै मन्रालर् र कार्ायलर्लाई माियदशयन 
पठाइएको। 

 नेपाल सरकार अथय मन्रालर्को समन्िर्मा विर्र्ित मन्रालर्का बजेट तथा र्ोजना र लेखासुँि 
सम्बञ्चन्धत कमयर्ारीलाई प्रदेश मन्रालर्ित बजेट सूर्ना प्रणाली (PLMBIS)सम्िन्धी तार्लम 
सिालन िररएको | 

 प्रदेश सरकार अन्तियतका मन्रालर् तथा र्नकार्हरुको िावर्यक कार्यक्रम स्िीकृत िररएको, 
आिश्र्कता र औञ्चर्त्र्को आधारमा बजेट रकमान्तर, बजेट थप,बहिुर्ीर् आर्ोजनाको लार्ि स्रोत 
सरु्नञ्चश्चतता र कार्यक्रम सांशोधन िररएको | 

 प्रदेश सरकारले सिालन िने लिानी सम्मेलन सर्ल बनाउन विश्व बैंक लिार्त अन्तरायवष्ट्रर् 
विकास साझेदार सांस्थाका प्रर्तर्नर्ध र माननीर् मखु्र्मन्री एिम ्आर्थयक मार्मला तथा र्ोजना 
मन्रीज्रू्को समपुञ्चस्थर्तमा सरोकारिाला प्रर्तर्नर्धसुँि अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम सिालन िररएकोर 
सरोकारिाला प्रर्तर्नर्धहरुसुँि साियजर्नक र्नजी_साझेदारी सांिाद कार्यक्रम सम्पन्न िररएको तथा 
लिानी सम्मेलन तर्ारी अिधारणा परको मस्र्ौदा तर्ार िररएको | 

 प्रदेशमा उत्पादन हनुे िस्तकुो उत्पादनका लार्ि प्रविर्ध र पूिायधारको प्रर्ोिको सहर्ोि तथा 
उत्पादन र ब्राञ्चन्डि एिम ् विक्री प्रिन्धको लार्ि सीप पररर्ोजनासुँिको सहकार्यमा पाल्पाली 
ढाकाको उत्पादन तथा प्रिियनको कार्यक्रम सिालन िररएको| 
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 महालेखा परीक्षकको कार्ायलर्िारा आ.ि. २०७5/७6 को अञ्चन्तम लेखापरीक्षण सम्पन्न िराई 
प्रारञ्चम्भक प्रर्तिेदन प्राप्त िररएको सो प्रर्तिेदन बमोञ्चजम र्स मन्रालर्को नाममा कुनै पर्न 
प्रकारको बेरुज ुनरहेको । 

 अनदुान व्र्िस्थापन, राजश्व िाुँडर्ाुँड, बजेट तथा आर्ोजना कार्ायन्िर्न सम्बन्धमा 109 
पार्लकाका प्रमखु,/अध्र्क्ष र प्रमखु प्रशासकीर् अर्धकृतहरुसुँि अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम िररएको । 

 ित आ.ि. २०७५/७६ को मन्रालर्ित रुपमा िावर्यकप्रिर्त प्रर्तिेदन तर्ार िरी प्रकाशन 
िररएको | 

 प्रदेश स्तरको प्रथम र्ौमार्सक तथा अधय िावर्यक समीक्षा िोष्ठी सम्पन्न िररएको | 
 राजश्व दाञ्चखला तथा अनदुानका आर्ोजनाको अनिुमन लाई प्राथर्मकतामा राखी हाल सम्म ४० 

िटा पार्लकाको अनिुमन िरी प्रर्तिेदन तर्ार िररएको | 

5.4 काननु र्नमायणको अिस्था 
आ.ि. २०७६/७७ को पौर् मसान्तसम्म र्स मन्रालर्सुँि सम्िञ्चन्धत विर्र्मा काननु र्नमायणको अिस्था | 

क) प्रदेश सभामा पेश िनुय पने कानूनहरु 

 प्रदेश साियजर्नक, र्नजी साझेदारी तथा लिानी सम्बन्धी विधेर्क 

 प्रदेश बैंक तथा वित्तीर्सांस्था स्थापना र सिालन सम्बन्धी विधेर्क 

 

ख) प्रदेश सरकार (मञ्चन्रपररर्द) बाट पाररत भएका कानूनहरु 

 साियजर्नक खररदसम्बन्धी प्रदेश र्नर्मािली, २०७६ 

 प्रदेश मनोरञ्जन कर र्नर्मािली, २०७६ 

 प्रदेश विज्ञापन कर र्नर्मािली, २०७६ 

ि) प्रदेश सरकार (मञ्चन्रपररर्द) बाट पाररत िनय बाुँकी कानूनहरु 

 भ्रमण खर्य र्नर्मािली, २०७६ 
घ) प्रदेशसरकार (मञ्चन्रपररर्द्) बाट स्िीकृत कानूनहरु 

 विशेर् अनदुान व्र्िस्थापन कार्यविर्ध, २०७६ 

 साियजर्नक खर्यको मापदण्ड कार्यविर्ध र र्मतव्र्वर्ता सम्बन्धी र्नदेञ्चशका, २०७५ को पवहलो 
सांशोधन 

 समपूरक अनदुान व्र्िस्थापन (प्रथम सांशोधन) कार्यविर्ध, २०७५  

ङ) प्रदेशसरकार (मञ्चन्रपररर्द्) बाट स्िीकृत िनुय पने कानूनहरु 

 सशतय अनदुान व्र्िस्थापन कार्यविर्ध 

 कञ्चन्टन्जेन्सी रकम खर्य व्र्िस्थापन कार्यविर्ध 

 प्रदेश तथ्र्ाङ्क र्नर्मािली 
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5.5 िावर्यक नीर्त तथा कार्यक्रम र बजेट िक्तव्र्को प्रिर्त वििरण 

ब. ब. 
कोबुुँदा नां.  

कार्यक्रमको नाम प्रिर्त 

37, 38 १२ िटा आर्ोजनालाई लिानी जटुाउन/े सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्नका लार्ि लिानी बोडयसुँि समन्िर् िने 

समन्िर् भइरहेको 

37, 79 

लिानी सम्मेलन आर्ोजना िने 

कार्ायन्िर्नको र्रणमा रहेको PPP Dialogue 

सम्पन्न  
प्रदेश र्ोजना आर्ोिबाट पररर्ोजना बैंक 
तर्ारी भइरहेको 

181 प्रत्रे्क र्ौमार्सकमा हनुे प्रिर्त समीक्षालाई वित्तीर् र 
भौर्तक प्रिर्तका अर्तररक्त नर्तजा सूर्कका 
आधारमा िने 

प्रथम र्ौमार्सक समीक्षा सम्पन्न 

36, 194 

आन्तररक श्रोत िृदद्द िने 

मनोरञ्जन कर र्नर्ामािलीर विज्ञापन कर 
र्नर्ामािली पाररत, राजश्व परामशय सर्मर्तको 
बैठकको र्नणयर्ानसुार TORस्िीकृत भई 
विशेर्ज्ञ सेिा र्लने प्रवक्रर्ामा रहेको 

195 

राजस्िको र्हुािट र्नर्न्रण िने 

नेपालिञ्ज, िलुरीर्ा, तलुसीपरु, घोराही, 
लमही, अघायखाुँर्ी मालपोत कार्ायलर् र बाुँके, 
दाङ, भालिुाङ र्ातार्ात व्र्िस्था कार्ायलर्को 
अनिुमन िररएको 

196 नेपाल सरकारसुँि समन्िर् िरी समर्मै प्रदेश 
सरकारको विभाज्र् कोर् खातामा राजश्व जम्मा िने 

महालेखा र्नर्न्रक कार्ायलर्सुँि र्नरन्तर 
समन्िर् भइरहेको 

 समपूरक अनदुानका लार्ि आर्ोजनाहरुको छनौट 
िने 

विनर्ोञ्चजत बजेटको सीमामा रही 99 िटा 
स्थानीर् तहबाट ३५७ िटा आर्ोजना छनौट 

 बजेट तथा कार्यक्रम समीक्षा र्नरन्तर भइरहेको 

 विशेर् अनदुान कार्यविर्ध बनाउने  कार्यविर्ध तर्ार भई स्िीकृत भएको 

 
ब्र्ाज अनदुान कार्यविर्ध तर्ार िने 

भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी 
मन्रालर्सुँि छलर्ल िरी सहमर्त प्रदान 

िररएको 
 

स्थानीर् तहबाट ित आ.ि.मा दाञ्चखला नभएको 
राजश्व एवकन िने 

अन्तरवक्रर्ा क्रमशः भइरहेको/ 
पार्लकाहरुबाट  माि िररए अनसुारको 

वििरण प्राप्त भइरहेको र हालसम्म रु. 29 
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ब. ब. 
कोबुुँदा नां.  

कार्यक्रमको नाम प्रिर्त 

करोड ४५ लाख ९२ हजार प्रदेश सञ्चित 
कोर्मा दाञ्चखला भएको 

 
सशतय अनदुानको बाुँकी रकम एवकन िने रु. ३० करोड ८८ लाख ६७ हजार प्रदेश 

सञ्चित कोर्मा दाञ्चखला भएको 

 
मालपोत, नापी र र्ातार्ात कार्ायलर्हरुको अनिुमन 
िने 

नेपालिञ्ज, िलुरीर्ा, तलुसीपरु, घोराही, 
लमही, अघायखाुँर्ी मालपोत कार्ायलर् र बाुँके, 
दाङ र भालिुाङ र्ातार्ात व्र्िस्था 
कार्ायलर्को अनिुमन िररएको 

 मन्रालर्ित र्ोजना अनिुमन िने अनिुमन कार्य र्नरन्तर भइरहेको 

 विभाज्र् कोर् तथा राजश्व सम्बन्धी अन्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम 

109 िटै स्थानीर् तह, मालपोत कार्ायलर्, 
र्ातार्ात व्र्िस्था कार्ायलर् र कोर् तथा 
लेखा र्नर्न्रका कार्ायलर्सुँि अन्तरवक्रर्ा 
सम्पन्न 

 

 प्रदेश कर तथा िैरकर सम्बन्धी अध्र्र्न, 
अनसुन्धान र अन्तरवक्रर्ा 

 साझा करको रकम विभाज्र् र सञ्चित कोर्मा 
दाञ्चखला सम्बन्धी अन्तरवक्रर्ा 

 विर्भन्न ञ्चजल्लामा राजश्व, धरौटी, विर्नर्ोजन लिार्त 
आर्थयक प्रशासनसुँि सम्िञ्चन्धत विर्र्मा अन्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम 

 

बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको अनिुमन 
मूल्र्ाङकन समपूरक र सशतय अनदुान समेत 

 

र्मर्त 2076।08।10 देञ्चख 17 सम्म 
बाुँके (बैजनाथ, जानकी, खजरुा, कोहलपरु, 
नरैनापरु, नेपालिञ्ज) र िददयर्ा (बाुँसिढी, 
िलुररर्ा, बढैर्ाताल) र्मर्त 
2076।08।17 देञ्चख 23 सम्म 
अघायखाुँर्ी (छरदेि, मालारानी, सञ्चन्धखकय  र 
भरू्मकास्थान) रुपन्देही (र्सर्ारी र लञु्चम्िनी 
साांस्कृतीक) र्मर्त 2076।0९।1० देञ्चख 
१६ सम्म दाङ (िढहिा, राप्ती, लमही, 
घोराही, तलुसीपरु, बबई र दां र्िशरण) र 
रुपन्देही (बटुिल, र्तलोत्तमा, ओमसर्तर्ा) र) 
र्मर्त 2076।10।22 देञ्चख २९ सम्म 
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ब. ब. 
कोबुुँदा नां.  

कार्यक्रमको नाम प्रिर्त 

कवपलिस्तकुा १० िटा पार्लका 

 

5.6 स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान रु. हजारमा 

क्र. 
सां. 

कार्यक्रमको नाम 

िावर्यक 
लक्ष्र् 

अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त 
आर्ाढसम्मको 

अनमुान 
परर

मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

१ 
विभाज्र्कोर् तथा राजश्व सम्बन्धी 
अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

१२ 
पटक 

1200 
६ 

पटक 
५०   ९ ७५ ९०० ७५ 

२ 
प्रदेश कर तथा िैरकर सम्बन्धी 
अध्र्र्न, अनसुनु्धान र अन्तरवक्रर्ा 

6 
पटक 

1200 
६ 

पटक 
१००   6 100 500 42 

३ 
साझा करको रकम विभाज्र् र सञ्चित 
कोर्मा दाञ्चखला सम्बन्धी अन्तरवक्रर्ा 

12 
पटक 

3600 
६ 

पटक 
५० 

18
00

 

50 ९ ७५ 2700 75 

४ बजेट तथा कार्यक्रम समीक्षा 
3 

पटक 
150 

1 
पटक 

३३   3 100 150 100 

५ 
कमयर्ारी क्षमता विकास तथा कानून 
र्नमायण 

८ 
जना 

1000 
1 
जना 

१३   ८ 100 1000 100 

६ 

बजेट तथा कार्यक्रमको अनिुमन 
मूल्र्ाङ्कन समपूरक र सशतय अनदुान 
समेत 

20 
पटक 

4000 
१० 
पटक 

५०   20 100 3000 75 

७ 
मन्रालर्हरुसुँिको अन्तरसम्िाद 
कार्यक्रम 

6 
पटक 

300 
1 

पटक 
१७   6 100 300 100 

८ 
वित्तीर्सांघीर्ता सम्बन्धी अन्तरदेशीर् 
भ्रमण 

1 
पटक 

2000 - ०   1 100 2000 100 
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क्र. 
सां. 

कार्यक्रमको नाम 

िावर्यक 
लक्ष्र् 

अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त 
आर्ाढसम्मको 

अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

९ 
साांसदहरुसुँिको बजेट/र्ोजना सम्बन्धी 
अन्तरवक्रर्ा 

2 
पटक 

3000 0 ०   2 100 3000 100 

१० विज्ञहरुसुँिको अन्तरवक्रर्ा 
५ 

पटक 
2500 

२ 
पटक 

40   5 100 1500 60 

११ 
मालपोत, नापी र र्ातार्ात 
कार्ायलर्हरुको अनिुमन 

12 
पटक 

1200 
४ 

पटक 
33   12 100 800 67 

१२ मन्रालर्ित र्ोजना अनिुमन 
24 
पटक 

2400 
5 

पटक 
२१   24 100 1500 63 

13 लिानीसम्मेलनआर्ोजना 
१ 

पटक 
5000 - ० 38

2 8 1 100 5000 100 

14 
अन्तर प्रदेश अध्र्र्न अिलोकन भ्रमण 
तथा अनभुि आदान प्रदान 

6 
पटक 

1200 0 0   ६ 100 1200 100 

15 स्थानीर् तहको क्षमता अर्भिवृि कार्यक्रम 
6 

पटक 
1८00 0 ०   6 100 1500 83 

16 बजेट/MTEF तजुयमा तार्लम 
4 

पटक 
2000 

१ 
पटक 

25   4 100 1000 50 

17 आर्थयक प्रशासन सदुृवढकीकरण कार्यक्रम 
2 

पटक 
500 - ० 75

 

15 2 100 500 100 

18 
ञ्चजल्ला तथा स्थानीर् तहित रुपमा 
र्ोजना तजुयमा बजेट तथा आर्ोजना 
तजुयमाका लार्ि सझुाि सांकलन 

6 
पटक 

1200 - ०   6 100 1200 100 

19 विविध कार्यक्रम 
20 
पटक 

500 - ०   20 100 500 100 

20 कार्ायलर् भिन पाटेशन तथा ममयत 
1 

पटक 
4000 - ०   1 100 4000 100 
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5.7 प्र.ले.र्न.का. को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

क्र. 
सां. 

कार्यक्रमको नाम 

िावर्यक 
लक्ष्र् 

अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त 
आर्ाढसम्मको 

अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

१ New RMIS सम्बन्धी तार्लम २ 20
0 0 0 0 0 2 10
0 

20
0 

10
0 

२ 
आर्थयक प्रशासन सम्बन्धी 
पनुतायजिी/अर्भमखुीकरण तार्लम 

२ 40
0 0 0 0 0 2 10
0 

40
0 

10
0 

३ 
विर्भन्न ञ्चजल्लामा राजस्ि, धरौटी विर्नर्ोजन 
लिार्त आर्थयक प्रशासन सम्बन्धी अन्तरवक्रर्ा 

३ 60
0 1 33
 

37
.4

 

6.
24

 

2 66
 

56
0 

99
 

४ 
मन्रालर् तथा अन्र् र्नकार्सुँि वित्तीर् 
व्र्िस्थापन र साियजर्नक खररदसम्बन्धी 
अन्तरवक्रर्ा 

३ 60
0 0 0 0 0 3 10
0 

60
0 

१०
० 

५ 
स्थानीर् र्नकार्मा कार्यरत आर्थयक प्रशासन 
शाखा प्रमखुसुँि अन्तरवक्रर्ा 

१ 50
0 0 0 0 0 १ १०
० 

५०
० 

१०
० 

६ कार्ायलर् भिन पाटेशन तथा ममयत १ ५०
० 0 0 0 0 १ १०
० 

५०
० 

१०
० 

 

 
तार्लका नां. 3 आर्थयक िर्य 2076।77 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र 

२०७७ आर्ाढसम्मको खर्यको अनमुान(मन्रालर्को) 

क्र.सां वििरण 
स्िीकृत  

बजेट 
खर्य 

खर्य  

प्रर्तशत 

आर्ाढ 
मसान्तसम्मको 

अनमुान 

१ र्ाल ुखर्य ११८९३७ २२९०६ १३.० 85 

२ पूुँजीित खर्य ४०६६५ २९९ ०.७३ 85 

कुल १५९६०२ २३२०५ १४.५४ 85 

3 अनदुान हस्तान्तरण ४३८९८०० १८०२९७८ ४१.०७ १०० 
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तार्लका नां.-४ आर्थयक िर्य 2076।77 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र 
२०७७ आर्ाढसम्मको खर्यको अनमुान (प्रदेशको एकीकृत) 

क्र.सां वििरण 
स्िीकृत  

बजेट 
खर्य 

खर्य  

प्रर्तशत 

आर्ाढ 
मसान्तसम्मको 

अनमुान 

१ र्ालू खर्य 17840321 3496479 19.6 90 

२ पूुँजीित खर्य 18576479 3290800 17.71 90 

कूल 36416800 6787279 18.64 90 

3 अनदुान हस्तान्तरण ४३८९८०० १८०२९७८ ४१.०७ १०० 

 
तार्लका नां.-५ प्रदेश सञ्चित कोर्मा प्राप्त रकमको वििरण 

शीर्यक अनमुान/लक्ष्र्  सञ्चित कोर्मा प्राप्त रकम प्रिर्त%  

राजस्ितर्य  

मू अ कर ५९४७३८० २४४२०२७ ४१.०६ 

अन्तशलु्क  ३९६४९२० ७१४३२९ १८.०२ 

रोर्ल्टी  ३००००० ० ० 

नदीजन्र् पदाथयबाट प्राप्त आर् ४५१५०० १२८७१९ २८.५१ 

मनोरन्जन कर  १०००० २४९ २.४९ 

विज्ञापन कर १०००० ३१०७ ३१.०७ 

घरजग्िा रञ्चजषे्ट्रशन  १५००००० २७२९२० १८.१९ 

सिारी साधन कर १६००००० ७०९४४६ ४४.३४ 

अनदुान/ र्नकासा वर्ताय ० ३४११७० -  

अन्र् राजश्व १०२२५०० ५०३४३२ ४९.२४ 

जम्मा १४८०६३०० ५११५३९९ ३४.५५ 

अनदुानतर्य  

समानीकरण अनदुान  ७५४०१०० १८८५०२५ २५.०० 

सशतय अनदुान  ७७७०४०० २५६३४०३ ३२.९९ 

विशेर् अनदुान  ५००००० ० ० 

समपूरक अनदुान  ८००००० ० ० 
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ित िर्यको निद मौज्दात ५०००००० ७५२४६६८ १५०.४९ 

जम्मा  (राजस्ि +अनदुान) ३६४१६८०० १७०८७७९३ ४६.९२ 

 

 
5.8 विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरणः 
र्स मन्रालर्ले सिालन िने विकासे आर्ोजना नभएकोले रोजिारीको वििरण नभएको । 
 

5.9 समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 
 प्रदेशको पुुँजीित खर्य अपेक्षा िररएअनरुुप हनु नसकेको । 

 मन्रालर्ले अर्धकाांश समर् विर्र्ित मन्रालर्हरुको कार्यक्रम सांशोधनमा केञ्चन्रत िनुयपने भएको 
 साना र्तना कार्यक्रममा अनािश्र्क कार्यविर्ध बनाई प्रकृर्ा लम्ब्र्ाउने िरेको र हालसम्म समेत 

कार्यविर्ध उपर सहमर्त माि िने िररएको 
 पार्लकाबाट अनदुान बाहेकका आर्ोजनाको लार्ि समेत बजेट प्रस्ताि िने िरेको। 

 पार्लकाले ित आ ि मा खर्य नभइ बाुँकी रहेको रकम प्रदेश सञ्चित कोर्मा वर्ताय िनुयपने 
सशतयसमपूरक र विशरे् अनदुानको रकम समर्मै वर्ताय निरेको । 

 बहिुर्ीर् स्रोत सरु्नञ्चश् र्तता नर्लएका सशतयबाट स र्ार्लत अधरुा बहउुद्देश्र्ीर्  सभाहल तथा 
खेलमैदानको लार्ि थप बजेट माि भइरहेको । 

 मन्रालर् तथा र्नकार्हरुले स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रममा नपरेका नर्ाुँ आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरु 
प्रस्ताि िने िरेको । 

 स्थानीर् तहले सांकलन िरेको साझा करको अध्र्ािर्धक वििरण प्राप्त िने सांर्न्रको विकास भई 
नसकेको।साझा करबाट सांकर्लत रकम कर्तपर्ले पार्लकाहरुले समर्मै दाञ्चखला निरेको । 

 प्रदेश र स्थानीर् तहबीर्को कोर् प्रिाह सांर्न्र तर्ार हनु नसकेको  

 सञ्चित कोर्को प्रर्तिेदनको ढाुँर्ा र प्रणाली स्थावपत हनु नसकेको 

5.10 समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरु 
 PLMBIS र TSA मा देञ्चखएको समस्र्ा समाधान िररएको 
 बजेट तजुयमाका लार्ि PLMBIS प्रदेश सरकारका र्नकार्हरुमा समेत लािू िनय अथय मन्रालर्को 

समन्िर्मा तार्लम प्रदान िररएको। 

 राजस्ि सांकलन िने र्नकार्हरुसुँि मार्सक प्रर्तिेदन र्लने कार्यको थालनी िररएको (पर 
मार्य त/र्ोन मार्य त)। 

 सिारी साधन करको रकम विभाज्र् कोर्मा जम्मा िनय महालेखा र्नर्न्रक कार्ायलर्सुँि समन्िर् 
भइरहेको। 

 घर जग्िा रञ्चजषे्ट्रशन शलु्कको रकम प्रदेश सञ्चितकोर्मा जम्मा िनय मालपोत कार्ायलर्हरु र कोर् 
तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ायलर्हरुलाई अन्तरवक्रर्ा र परार्ार समेत  िररएको। 

 स्थानीर् तहहरुले सांकलन िरेको साझा करको रकम बाुँडर्ाुँड िरी प्रदेश सञ्चित कोर्मा जम्मा िनय 
अन्तरवक्रर्ा र परार्ार िररएको। 
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5.11 आिामी कार्य ददशा 

 प्रदेशको अलिै डाटा सेन्टर बनाई समग्र सूर्ना तथा सफ्टिेर्र प्रणालीको विकास 
िनुयपने(PLMBIS,TSA,NRMIS,Vehicle Registration System, Driving licenses registration 

System, अनदुान व्र्िस्थापन सूर्ना प्रणाली) 
 प्रदेश तथ्र्ाङ्क कार्ायलर् स्थापना िरी प्रदेशको एकीकृत तथ्र्ाङ्क व्र्िस्थापन िनुयपने । 

 साझा करको रकम प्रदेश सञ्चितकोर्मा जम्मा हनुे व्र्िस्था र्मलाउने । 

 सञ्चितकोर्को स्िर्ार्लत प्रर्तिेदन प्रणाली स्थापना िने । 

 सांघबाट स्रोत सरु्नञ्चश्चतता प्राप्त भएका र समपूरक, सशतय तथा विशेर् अनदुानका आर्ोजनाहरु 
प्राथर्मकताका साथ कार्ायन्िर्न िनुयपने । 

 आर् व्र्र्को स्िर्ार्लत प्रर्तिेदन प्रणाली स्थापना िने । 

 Accounting Software लािू िने ।  

 बजेट कार्ायन्िर्नमा प्रभािकाररता ल्र्ाई पुुँजीित खर्यमा िृवि िनय विर्र्ित मन्रालर्हरुलाई 
ध्र्ानाकर्यण िराउनपुने । 

 आ.ि. २०७७/78 को बजेट तर्ारी 
 सशतय अनदुानको कार्यविर्ध तजुयमा िनुयपने 

5.12 र्नष्कर्य 
प्रदेशको समग्र आर्थयक अनशुासन कार्म िरी प्रदेश सरकारले िने खर्य जटुाउन स्रोत व्र्िस्थापन िने 
मखु्र् ञ्चजम्मेिारी रहेको र्स मन्रालर्ले स्थापना कालदेञ्चख आफ्नो भरू्मका र्निायह िदै आएको छ । 
हाल सम्म आ.ि. २०७४/7५ को आांञ्चशक तथा आ.ि. २०७५/7६ र आ.ि. २०७६/7७ समेत 
िरी तीन ओटा बजेट तजुयमा िरी प्रदेश सांसदमा पेश िरी स्िीकृत िराइसकेको छ । विर्र्ति 
मन्रालर्हरुलाई बजेट कार्ायन्िर्नमा सहजीकरण िनुयका साथै नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान 
तथा राजस्ि बाुँडर्ाुँट र प्रदेश सरकारको तर्य बाट स्थानीर् तहहरुमा अनदुान हस्तान्तरणसमेत िदै 
आएको छ । प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अर्धकारको सूर्ीमा रहेको राजस्ि सांकलन र 
सोकोबाुँडर्ाुँटकोव्र्िस्थापन समेत िने िरेको छ । विर्र्ित मन्रालर्हरुका विर्भन्न बजेट 
कार्ायन्िर्न इकाइहरुको स्थापना भई साविकको भन्दा पूुँजीित खर्यबढ्दो क्रममा रहेको छ | र्सका 
साथै अनदुान व्र्िस्थापन र राजस्ि बाुँडर्ाुँट तथा बजेट कार्ायन्िर्न सम्बन्धमा समर् समर्मा स्थानीर् 
तहहरुसुँिको समन्िर् र सहकार्यले प्रदेश र स्थानीर् तहहरुबीर्को सम्बन्ध थप प्रिाढ बन्दै िएको छ 
।प्रदेशको समग्र विकासको लार्ि स्रोत साधन व्र्िस्थापनका साथै विर्र्ित मन्रालर्हरुको पूुँजीित 
खर्यमा बढोत्तरीका माध्र्मबाट समिृ प्रदेश सखुी जनताको दीघयकालीन लक्ष्र् हार्सल िने ददशामा र्ो 
मन्रालर् वक्रर्ाशील रहुँदै आएको छ । 
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पररच्छेद-६ 
भौर्तक पूिायधार विकास मन्रालर् 

 

6.1 सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 
नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भए बमोञ्चजम र्स मन्रालर्को र मन्रालर् मातहात रहेका र्नकार्हरुको सांिठन 
सांरर्ना र जनशञ्चक्त सम्बन्धी वििरण र्नम्नानसुार रहेको छ ।   

6.१.1 मन्रालर्को सांिठन सांरर्ना 
 

मन्री 

र्नजी सञ्चर्िालर् 

शा.अ.(रा.प.त.ृ/प्र./सा.प्र.)- १ 

ना.स.ु(रा.प.अनां.प्र./प्र./सा.प्र.)-१ 

प्रदेश सञ्चर्ि 

रा.प.प्र.(इञ्चन्ज. समूहकृत नहनेु)- १ 

ना.स.ु(रा.प.अनां.प्र/प्र./सा.प्र.) - १ 

प्रशासन र्ोजना तथा 
अनिुमन महाशाखा 

उपसञ्चर्ि (रा.प.दि./प्र./सा.प्र.)- १ 

जलश्रोत तथा उजाय विकास 
महाशाखा-  र्सर्डई 

(रा.प.दि./इञ्चन्ज./हा.पा./इरर)- १ 

आिास, भिन तथा शहरी 
विकास महाशाखा 

र्सर्डई 
(रा.प.दि./इञ्चन्ज./वि.एन्ढ.आ.) 

- १ 

ग्रामीण सडक महाशाखा 
र्सर्डई 

(रा.प.दि./इञ्चन्ज./र्स./ज.) - 
१ 

 

प्रादेञ्चशक सडक तथा 
र्ातार्ात व्र्िस्था 

महाशाखा 
र्सर्डई 

प.दि./इञ्चन्ज./र्स./हा.) - १ 

 

खानेपानी तथा 
सरसर्ाई महाशाखा 

र्सर्डई(रा.प.दि./इञ्चन्ज./र्स
./स्र्ा.) - १ 

जनशञ्चक्त व्र्िस्थापन शाखा 
शा. अ.(रा.प.त.ृ/प्र./सा.प्र.)- १ 

ना.स.ु(रा.प.अनां.प्र./प्र./सा.प्र.) - 
२ 

क.अ. (रा.प.अनां.प्र./विविध) - १ 

खररदार 

(रा.प.अनां.दि./प्र./सा.प्र.) - १ 

ह.स.र्ा. (शे्रञ्चणविवहन) - ४ 

का.स. (शे्रञ्चणविवहन) - ५ 

आर्थयक प्रशासन शाखा 
लेखा अर्ध.(रा.प.त.ृ/प्र./ले.)-१ 

स.ले.पा.(रा.प.अनां.दि./प्र./ले.)-१ 

काननु शाखा 
काननु अर्धकृत 

(रा.प.त.ृ/न्र्ा./का.) - १ 

र्ोजना तथा अनिुमन शाखा 
इञ्चन्जर्नर्र (रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./हा.पा.)- १ 

इञ्चन्जर्नर्र (रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./वि एन्ड आ.)- १ 

इञ्चन्जर्नर्र (रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./हा.) - १ 

इञ्चन्जर्नर्र (रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./स्र्ा.)- १ 

इञ्चन्जर्नर्र (रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./जन. - १ 

इञ्चन्जर्नर्र (रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./इरर.)- १ 

 

उजाय विकास शाखा 
  इञ्चन्ज.(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./हा.पा.)-२ 

अनमुर्तपर तथा र्नर्मन 
शाखा 

इञ्चन्ज.(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./हा.पा.)-१ 

र्सांर्ाई तथा जलउत्पन्न 
प्रकोप व्र्िस्थापन शाखा 

इञ्चन्जर्नर्र 
(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./इरर.) - २ 

शहरी विकास तथा 
भौर्तक र्ोजना शाखा 
इञ्चन्ज.(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./वि 

एन्ड आ.)- २ 

आिास तथा भिन शाखा 
इञ्चन्ज. 

(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./वि एन्ड आ.)-2 

ग्रार्मण सडक शाखा 
इञ्चन्ज. 

(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./हा.)- १ 

इञ्चन्ज. 
(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./ज.)-१ 

 

झोलुांिे पलु 
इञ्चन्ज. 

(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./जन.)-१ 

सडक पलु शाखा 
इञ्चन्जर्नर्र 

(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./
हा.) - २ 

प्रादेञ्चशक सडक 
शाखा 

इञ्चन्जर्नर्र 
(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स./
हा.) - २ 

र्ातार्ात व्र्िस्था शाखा 
शाखा अर्धकृत 

(रा.प.त.ृ/प्र./सा.प्र.) - २ 

खानेपानी शाखा 
इञ्चन्ज(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज.

/र्स./स्र्ा.)-३ 

ढल र्नकास तथा 
सरसर्ाई शाखा 

इञ्चन्जर्नर्र 
(रा.प.त.ृ/इञ्चन्ज./र्स.

/स्र्ा.) - २ 
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6.2 दरबन्दी तेररज र पदपूर्तयको अिस्था: 
र्स मन्रालर् तथा मन्रालर् मातहातका लार्ि स्िीकृत, सेिा, समूह, शे्रणी/तहित रुपमा स्िीकृत दरबन्दीको वििरण, पदपूर्तयको अिस्था र ररक्त दरबन्दीको 
र्मर्त 2076 िैशाख मसान्तसम्मको वििरण तपसील बमोञ्चजम प्रस्ततु िररएको छ ।   
 

तार्लका नां. 1 
क्र.सां. पद सेिा समूह उप-समूह तह/शे्रणी स्िीकृत पूर्तय ररक्त कैवर्र्त 

1 सञ्चर्ि ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल समूहकृतनहनु े रा.प.प्रथम 1 1 0   

2 र्नदेशक ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल जनरल एघारौं 1 0 1   

3 उप-सञ्चर्ि प्रशासन सा.प्र. - निौं/दशौं 5 1 4   

4 र्स.र्ड.ई ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल हाईिे निौं/दशौं 4 2 2   

5 र्स.र्ड.ई ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल जनरल निौं/दशौं 8 5 3   

6 र्स.र्ड.ई ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल हा.पा./इरर. निौं/दशौं 1 1 0   

7 र्स.र्ड.ई ईञ्चन्जर्नर्ररि एि.ृइरर. - निौं/दशौं 2 2 0   

8 र्स.र्ड.ई ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल इररिेशन निौं/दशौं 12 11 1   

9 र्स.र्ड.ई ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल स्र्ार्नटरी निौं/दशौं 6 6 0   

10 र्स.र्ड.ई ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल वि.आ. निौं/दशौं 5 1 4   

11 र्स.र्ड.हा.जी. ईञ्चन्जर्नर्ररि ञ्चजर्ोलोजी हा.ञ्चज. निौं/दशौं 3 3 0   

12 शाखाअर्धकृत प्रशासन सा.प्र. - सातौं/आठौं 20 18 2   

13 लेखाअर्धकृत प्रशासन लेखा - सातौं/आठौं 4 3 1   

14 कानूनअर्धकृत न्र्ार् कानून - सातौं/आठौं 1 1 0   

15 ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल हाईिे सातौं/आठौं 18 3 15   
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क्र.सां. पद सेिा समूह उप-समूह तह/शे्रणी स्िीकृत पूर्तय ररक्त कैवर्र्त 
16 ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल जनरल सातौं/आठौं 25 19 6   

17 ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल इररिेशन सातौं/आठौं 39 29 10   

18 ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि एि.ृइरर. - सातौं/आठौं 4 4 0   

19 ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल हा.पा. सातौं/आठौं 4 1 3   

20 ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल स्र्ार्नटरी सातौं/आठौं 20 17 3   

21 ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल वि.आ. सातौं/आठौं 17 5 12   

22 मे.ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि मेकार्नकल ज.मे. सातौं/आठौं 5 0 5   

23 हा.ञ्चज. ईञ्चन्जर्नर्ररि ञ्चजर्ोलोजी हा.ञ्चज. सातौं/आठौं 6 5 1   

24 ना.स.ु/अर्धकृत प्रशासन सा.प्र. - पाुँर्ौं/छैठौं 60 56 4   

25 लेखापाल प्रशासन लेखा - पाुँर्ौं/छैठौं 45 42 3   

26 कम््रू्टरअपरेटर विविध - - पाुँर्ौं/छैठौं 30 28 2   

27 सब-ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि एि.ृइरर. - पाुँर्ौं/छैठौं 0 0 0   

28 सब-ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल हाईिे पाुँर्ौं/छैठौं 27 5 22   

29 सब-ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल इररिेशन पाुँर्ौं/छैठौं 60 50 10   

30 सब-ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल जनरल पाुँर्ौं/छैठौं 33 30 3   

31 सब-ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल स्र्ार्नटरी पाुँर्ौं/छैठौं 18 10 8   

32 सब-ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल वि.आ. पाुँर्ौं/छैठौं 12 4 8   

33 सब-ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल हा.पा. पाुँर्ौं/छैठौं 0 0 0   

34 र्स.ए.अियनाईजर ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल इररिेशन पाुँर्ौं/छैठौं 8 3 5   

35 अ.ग्र.हा.जी. ईञ्चन्जर्नर्ररि ञ्चजर्ोलोजी हा.ञ्चज. पाुँर्ौं/छैठौं 3 1 2   
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क्र.सां. पद सेिा समूह उप-समूह तह/शे्रणी स्िीकृत पूर्तय ररक्त कैवर्र्त 
36 खा.पा.स.टे.प्रथम ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल स्र्ार्नटरी पाुँर्ौं/छैठौं 18 15 3   

37 मवहलाकार्यकताय विविध - - पाुँर्ौं/छैठौं 4 4 0   

38 ल्र्ाबटेञ्चक्नर्सर्न ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल जनरल पाुँर्ौं/छैठौं 6 0 6   

39 मे.सपुरभाईजर ईञ्चन्जर्नर्ररि मेकार्नकल ज.मे. पाुँर्ौं/छैठौं 8 7 1   

40 र्सर्नर्रमेकार्नक्स ईञ्चन्जर्नर्ररि मेकार्नकल र्न.उ.सम्भार पाुँर्ौं/छैठौं 3 3 0   

41 इले.ओभरर्सर्र ईञ्चन्जर्नर्ररि इलेञ्चक्िकल ज.इलेञ्चक्िकल पाुँर्ौं/छैठौं 3 3 0   

42 ए.ओ. ईञ्चन्जर्नर्ररि एि.ृइरर. - र्ौथो/पाुँर्ौं 6 5 1   

43 खा.पा.स.टे.दितीर् ईञ्चन्जर्नर्ररि र्सर्भल स्र्ार्नटरी र्ौथो/पाुँर्ौं 8 8 0   

44 सह-लेखापाल प्रशासन लेखा - र्ौथो/पाुँर्ौं 11 11 0   

45 स.कम््रू्टरअप. विविध - - र्ौथो/पाुँर्ौं 3 3 0   

46 ल्र्ाबअर्सस्टेन्ट ईञ्चन्जर्नर्ररि हाइिे   र्ौथो/पाुँर्ौं 4 0 4   

47 खररदार प्रशासन सा.प्र. - र्ौथो/पाुँर्ौं 25 24 1   

48 ह.स.र्ा. ईञ्चन्जर्नर्ररि मेकार्नकल     36 33 3   

49 का.स. प्रशासन       101 90 11   

 
      जम्मा   743 573 170   

 
 (स्रोत:  भौर्तक पिूायधार विकास मन्रालर्) 
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र्ा    
 

सडक पूिायधार विकास कार्ायलर्, 
(रुपन्देही, कवपलिस्त,ु दाि, बाुँके, 
बददयर्ा, रोल्पा, रुकुम-पूिय, ्रू्ठान, 
अघायखाुँर्ी, िलु्मी र पाल्पा) 

र्ातार्ात पूिायधार 
र्नदेशनालर्, बटुिल 
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6.३ कानून र्नमायणको अिस्था 

क्र.स. 

 

प्रदेश सरकार (मञ्चन्रपररर्द्)बाट र 
मन्रालर्स्तरबाट स्िीकृत भएका नीर्त, 

कार्यविर्ध र र्नदेञ्चशकाहरु 

प्रदेश सभामा पेश हनु े
विधेर्कहरु 

मन्रालर् स्थापना भएपश् र्ात 
२०७६ पौर् मसान्तसम्म पाररत 

भएका कानूनहरु 

१. 
जनता आिास कार्ायन्िर्न कार्यविर्ध, 
२०७५ (प्रथम सांशोधन) 

प्रदेश सडक ऐन,२०७६ प्रदेश भिन ऐन,२०७५  

२. 
घरेल ुसौर्य उजाय अनदुान 
कार्यविर्ध,२०७४ 

 
सडक,र्ातार्ात तथा पररिहन 
सम्बन्धी ऐन,२०७६ 

३. 

 
 

खानेपानी, सरसर्ाई तथा स्िच्छता 
(िास) कार्यविर्ध, २०७६ 

 

 

 

४. 

 

विपद् प्रभावित क्षेरमा एकीकृत िस्ती 
तथा पूिायधार विकास कार्यक्रम 
कार्यविर्ध,२०७६ 

 

 

५. 
सडक छेउमा फ्र्लु वर्र्लङ स्टेशन 
स्थापनका लार्ि मापदण्ड, २०७६ 

 
 

६. 
भिन र्नर्मािली (सहमर्तका लार्ि 
कार्यदलमा पठाइएको, सहमर्त प्राप्तपर्छ 
म.प.मा पेश हनुे) 

 

 

 
6.4 र्ाल ुआ.ि.०७६/७७ को र्स मन्रालर्को नीर्त तथा कार्यक्रमहरु: 
ब.ि.को बुुँदा 

नां. 
नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्राञ्च् तको विद्यमान अिस्था 

खानपेानी तथा सरसर्ाईतर्य  

110 ,111 
सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१२ 
अर्धकाांश आर्ोजनाहरुमा कार्य सरुु भएको 

112 
सरसर्ाई तथा ढल व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१३ 

आधरु्नक शौर्ालर् र्नमायणको लार्ि डी.पी.आर. तर्ार 
भइसकेको 

93 ,111 
  

खानेपानी िणुस्तर तथाश्रोत सांरक्षण 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१४ 

कवपलबस्त ु ञ्चजल्लामा पानी परीक्षण प्रर्ोिशालाको 
डी.पी.आर.भइसकेको श्रोत सांरक्षणको लार्ि स्थान 
छनोटिरीसभेक्षण कार्य 

खानेपानी आर्ोजना ममयतसधुार तथा 
विस्तार कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१५ 

ममयत सधुार तथा विस्तार कार्य भइरहेको 

माि भै आएका खा.पा.आहरुको 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न िरी सम्भाव्र् 
आर्ोजनाहरुको मन्रालर्िाट स्िीकृर्त 
र्लई र्ड.वप.आर तर्ार िने 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१२ 

र्नमाणय कार्य भइरहेको 
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ब.ि.को बुुँदा 
नां. 

नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्राञ्च् तको विद्यमान अिस्था 

 P WASH र्ोजना तैर्ारी 
ब.उ.ञ्चश.न ३३७०००११ 

प्रदेशको १०९ ओटा स्थानीर् तहको खानेपानी तथा 
सरसर्ाई र्ोजना तैर्ारी िने कार्यको लार्ि र्नदेञ्चशका 
तर्ार िरी स्िीकृत भएको, प्रदेशका १०९ िटै स्थानीर् 
तह सांि WASH Plan र्नमायणका लार्ि सम्झौता सम्पन्न 
भई १०९ िटा स्थानीर् तहका प्रर्त तह २ जना र 
मन्रालर्ले छनौट िरेको ६९ जना सवहत २८७ जनालाई 
िास तार्लमददई तथ्र्ाांक सांकलनका लार्ि कार्य स्थल 
खटाइएको 

93,111 
खानेपानीतथा िणुस्तर सधुार कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

खा.पा.सरुक्षा र्ोजना लािू िनय सम्पन्न ४० ओटा 
खानेपानी आर्ोजनाहरु छनोट सम्पन्न भइकार्य जारी रहेको 

110,111 

उच्र् प्रविर्धर्कु्त केन्रीर् खानेपानी 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

अर्धकाशां आर्ोजनाहरुमा कार्यभइरहेको 

ढल र्नमायण तथा प्रशोधन कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

क.ब. का दइु िटा आर्ोजनाको लार्ि IEE कार्य सम्पन्न 
िरी बोलपर आव्हान िने तर्ारी भएको 
 
 
 
 

जलश्रोत तथा र्सांर्ाइ तर्य  

  प्रदेश तर्य    

१२३ 

मझौला तथा िैकञ्चल्पक प्रविर्धमा 
आधाररत सघनर्सांर्ाइ कार्यक्रम: 
क्रमाित र नर्ाुँ िरी ९८ िटा 
मझौलातथा लघ ुर्सांर्ाइ र्ोजनाको 
र्नमायण िररनेछ । 

र्ोजनाहरु र्नमायणाधीन रहेको,  कार्ायन्िर्नको प्रकृर्ा 
अिार्ड बढाइएको 

१२४ 

भरू्मित स्र्ालो तथा र्डप टू्ििेल 
र्सांर्ाइ कार्यक्रम: ८८ िटा भरू्मित 
र्सांर्ाइआर्ोजनाहरु र्नमायण िररनेछ। 

कार्ायन्िर्नको प्रकृर्ा अिार्ड बढाइएको, र्ोजनाहरु 
र्नमायणाधीन रहेको 

१२५ 

जलाशर् र्नमायण तथा पोखरी सांरक्षण 
कार्यक्रम: दाङ ञ्चजल्लामाजलाशर् 
आर्ोजना र्नमायण िररने छ। 

DPR तर्ारी तथा कार्ायन्िर्नको प्रकृर्ा अिार्ड बडाइएको 

१२५ 

र्सांर्ाइ आर्ोजना ममयत सधुार तथा 
विस्तारकार्यक्रम: र्नमायण पूरा भएका 
ठूला तथा मझौलार्सांर्ाइ 
आर्ोजनाहरुको ममयत सधुार र विस्तार 
हनुे 

र्नमायणकार्य भइरहेको 

१२६ 

जल उत्पन्न प्रकोप न्रू्नीकरण तथा 
व्र्िस्थापनकार्यक्रम: विर्भन्न स्थानका 
२० िटा नदीहरुमानदी र्नर्न्रणको 

र्ोजनाहरुको ल.ई. तर्ार भइरहेको,  ल.ई. तर्ार भएका 
र्ोजनाहरुको ठेक्कापट्टाको प्रकृर्ामा भएको, सम्झौता भएका 

ठेक्काहरुमा र्नमायणकार्य भइरहेको 
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ब.ि.को बुुँदा 
नां. 

नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्राञ्च् तको विद्यमान अिस्था 

कार्य िररनेछ। 

  सशतयतर्य    

  

१२६ 

टार बजार सांरक्षण कार्यक्रम 
िाणिांिानदी र्नर्न्रण र रामग्राम स्तपुा 
सांरक्षण कार्य सम्पन्न िररनेछ। 

ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृर्ामा भएको, सम्झौता भएका 
ठेक्काहरुमा र्नमायण कार्य भइरहेको 

नदी र्नर्न्रण कार्य: २१ िटा नदीमा 
नदी र्नर्न्रणको कार्य िररनेछ। 

र्ोजनाहरुको ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृर्ामाभएको, 
सम्झौता भएका ठेक्काहरुमा र्नमायण कार्य भइरहेको 

१२६ 

जल उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्रण प्रविर्ध 
पररर्ोजना : राग्न्सीपवहरो रुकुम, सेरा 
पहीरो रुकुम र डाुँडाकटेरी पवहरो 
अघायखाुँर्ीको व्र्िस्थापन कार्यिररनेछ। 

ल.ई. तर्ार भई र्ोजनाहरु ठेक्कापट्टा /सम्झौताको 
प्रकृर्ामा भएको, सम्झौता भएका ठेक्काहरुमा र्नमायण कार्य 

भइरहेको 

१२५ 

  
  
  

ममयत सांभार आर्ोजनाहरु: मर्यिार 
र्सांर्ाइ प्रणाली,रामपरु र्ाट र्सांर्ाइ 
र्ोजना र नारार्णपरु र्सांर्ाइ 
प्रणालीहरुको ममयत सांभार िने 

ल.ई. तर्ार भई र्ोजनाहरु ठेक्कापट्टा /सम्झौताको 
प्रकृर्ामा भएको, सम्झौता भएका ठेक्काहरुमा र्नमायण कार्य 

भइरहेको 

समिृ तराई मधेश र्सांर्ाइ विशेर् 
कार्यक्रम:  (क्रमाित) ५३ िटा 
सतहतथा भरू्मित र्सांर्ाइ र्ोजनाहरुको 
र्नमायण सम्पन्न िने 

र्नमायणकार्य भइरहेको 

नर्ाुँ प्रविर्धमा आधाररत कार्यक्रम 
(क्रमाित) :३५ िटा र्ोजनाहरुको 
र्नमायण सम्पन्न िने 

र्नमायणकार्य भइरहेको 

भरू्मित स्र्ालो तथा र्डप टू्ििेल 
र्सांर्ाइआर्ोजना  (क्रमाित):२७ िटा 
र्ोजनाहरुको र्नमायण सम्पन्न िने 

र्नमायणकार्य भइरहेको 

१२५ 

िाणिांिा र्सांर्ाइ व्र्िस्थापन प्रणाली 
िाणिांिा र्सांर्ाइ प्रणालीको ममयत सधुार 
र विस्तार हनुे 

ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृर्ामा भएको,  सम्झौता भएका 
ठेक्काहरुमा र्नमायण कार्यभइरहेको 

१२५ 

प्रिन्ना र्सांर्ाइ व्र्िस्थापन प्रणाली: प्रिन्ना 
र्सांर्ाइ प्रणालीको ममयत सधुार र 
विस्तार हनुे 

ठेक्कापट्टा / सम्झौताको प्रकृर्ामा भएको,  सम्झौता भएका 
ठेक्काहरुमा र्नमायण कार्यभइरहेको 

आिास तथा भिन महाशाखा तर्य को 
129 आिास व्र्िस्था तथा बस्ती विकास 

कार्यक्रम ४७ िटा 
जम्मा आर्ोजना ४७ िटा मध्रे् २६ िटा खरीद 
प्रवक्रर्ामा, १८ िटा र्नमायणाधीन, ३ िटाको ल.ई. 
भइरहेको ।  

१३३,१३४ सरकारी भिन र्नमायण तथा सभाहल 
र्नमायण कार्यक्रम १३ िटा आर्ोजना 

जम्मा १३ िटा आर्ोजना मध्रे् ४ िटा खरीद प्रवक्रर्ामा, 
१ िटा र्नमायणाधीन, ८ िटाको ल.ई. भएको ।  

१३१, १३२ शहरी पूिायधार विकास कार्यक्रम ३२ 
िटा  

जम्मा ३२ िटा आर्ोजना मध्रे् १७ िटा खररद 
प्रवक्रर्ामा, ८ िटा र्नमायणाधीन, १ सम्पन् न, ३ िटा 
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ब.ि.को बुुँदा 
नां. 

नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्राञ्च् तको विद्यमान अिस्था 

महानिरको अध्र्र्न तथा कार्ायन्िर्नको लार्ि प्रार्धकरण 
िठन प्रवक्रर्ामा रहेको । 

१२८ आिास, भिन ममयत तथा विस्तार 
कार्यक्रम ४ िटा  

४ िटा कार्ायलर्मार्य त र्नर्र्मतरुपमा सरकारी कार्ायलर् 
तथा आिास ममयत कार्य र्नरन्तर भइरहेको ।  

१२९ 

जनता आिास कार्यक्रम आिास सांख्र्ा 
३२१४ िटा 

जम्मा ३२१४ आिास मध्रे् ३०४ िटा सम्पन् न, २६१७ 
िटा कार्ायन्िर्नमा रहेको, २९३ िटा छनौट प्रवक्रर्ामा  

आिास, भिन तथा शहरी विकास 
अनसुन्धान तथा परामशय सेिा कार्यक्रम 

भिन र्नर्मािली, २०७६, जनता आिास कार्यविर्ध, 
२०७५(सांशोधन), विपद् प्रभावित क्षेरमा एकीकृतिस्ती 
तथा पूिायधार विकास कार्यक्रम कार्यविर्ध, २०७६ तर्ार 
भएको ।  

सडक तर्य को 

१०३ 

रामपरु कपरुकोट सडक (ञ्चजिराज 
आञ्चश्रत कृष्णसेन इच्छुक मािय) 

पूिायधारविकास कार्ायलर्, ्रू्ठानबाट पेश भएको ्र्ठुान 
ञ्चजल्लामा रहेकोदाखाक्िाडी-बञ्चिबाि-र्भग्री खण्ड (५ 
वक.मी.) र रोल्पा ञ्चजल्लाको दहिन, र्निालपानी (0+000 

देञ्चख ११+५००) को लाित अनमुान स्िीकृत भई प्रदेश 
र्ोजना आर्ोिबाट बहिुर्ीर् आर्ोजनाको रुपमा स्िीकृत 
भई बोलपर आह्वान भएको ।पूिायधार विकास कार्ायलर्, 

िलु्मीबाट सांर्ार्लतअञ्चघल्लो आ.ि.को र्नमायण कार्य 
भइरहेको साथै तानसेन-रीडी िाइपास खण्ड (पाल्पा) र 
सन्धीखकय -धारापानी-र्जुाठाुँटी खण्ड (अघायखाुँर्ी) को को 
लाित अनमुान स्िीकृत भइ प्रदेश र्ोजना आर्ोिबाट 
बहिुर्ीर् आर्ोजनाको रुपमा स्िीकृत भई बोलपर आह्वान 
भएको। प्रदेश सडक ऐन, २०७६ को पेश भएको। 

दामोदरमािय कुइरेपानी सराय सडक ितआ.ि. को बहिुर्ीर् ठेक्कालाई र्नरन्तरता ददइएको र 
र्ालू आ.ि.मा विर्नर्ोञ्चजत रकमकोिहिुवर्यर् ठेक्काका लार्ि 
ल.ई. तर्ारीको काम भइरहेको। विद्यतु पोल व्र्िस्थापन 
िने विर्र्मा नेपाल विद्यतु प्रार्धकरणसुँि छलर्ल भएको  

धािो कारखाना र्रिे झमु्सा सडक पूिायधारविकास कार्ायलर्, रुपन्देहीबाट ित आ.ि. मा 
सांर्ार्लत ठेक्का सम्पन्न भइर्ालू आ.ि.को बाुँकी बजेट 
कार्ायन्िर्नको लार्ि सडक पूिायधार विकास कार्ायलर्, 
पाल्पाबाट  ित आ.ि.को कार्य 90 प्रर्तशत सम्पन्न,र्ालू 
आ.ि.को ठेक्काको काम शरुु भएको ।    

180 पूिायधारविकास स र्ालन िने आर्ोजना 
िा कार्ायलर् प्रमखुसुँि कार्य सम्पादन 
करार िरीने 

कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको । 

116 स्थानीर्तहका केन्रहरुलाई प्रदेशका 
मखु्र् सडक सत्र्जालहरुसुँि जोड्ने 

२९िटा स्थानीर् िा.पा. पहुुँर् मािय मध्रे् २७ िटा 
कार्ायन्िर्न भएको । 

-र्न्रकोट िा.पा. पहुुँर्मािय, िलु्मीकोर्ालू आ.ि.को सांघीर् 
सरकारसुँिको समपूरक आर्ोजना अन्तियत बहिुर्ीर् ठेक्का 



61 

 

ब.ि.को बुुँदा 
नां. 

नीर्त तथा कार्यक्रम लक्ष्र् प्राञ्च् तको विद्यमान अिस्था 

भएको ।  
-धकुोट िा.पा. पहुुँर्मािय िलु्मीको बहिुर्ीर् ठेक्का 
िररएको, अन्र् िा.पा. पहुुँर्माियको बहिुर्ीर्खरीद 
िरुुर्ोजना तर्ारको क्रममा रहेको ।  

118 पर्यटनस्थल पहुुँर् मािय र्नमायण िररने 14 िटा आर्ोजना मध्रे् १२ िटा कार्ायन्िर्नको र्रणमा 
रहेको । 

-तम्घास रेसिुा माियमा नेपाल सरकारको हस्तान्तररत 
आर्ोजना अन्तियत पूरा खण्डमा ठेक्का भएकोले काम िनुय 
नपने । अन्र् आर्ोजना रकमान्तरको प्रवक्रर्ामा रहेको । 
त्र्सैिरी िैरीिाुँउ डाुँडािाुँउ हुुँदै र्तनपाहेनी धार्मयक स्थल 
िेवकिमाियको नर्ाुँ तररकाबाट र्समेन्ट प्रर्ोि निरी काम 
िने िरी सम्बन्धीत कार्ायलर्बाट ठेक्का आव्हान हनुे 
क्रममा रहेको  ।     
 

119 उद्योिस्थल पहुुँर् मािय र्नमायण िररने ४िटा उद्योि स्थल पहुुँर् मािय ठेक्का प्रकृर्ामा रहेको , 
119 कृवर्सडक र्नमायण िरीने ४िटा उद्योि कृवर् सडक ठेक्का प्रकृर्ामा रहेको 
115 प्रदेशस्तरीर् सडकहरुको र्नमायण र 

स्तरोन्नर्त िने 

116 मध्रे् ११० िटा आर्ोजना ठेक्का प्रकृर्ा पूराभई 
र्नमायण कार्य शरुु भएको । 
 

115 प्रदेशक्षेर स्तरीर् सडकहरुको र्नमायण र 
स्तरोन्नर्त िने 

113 मध्रे् १११ िटा आर्ोजना कार्ायन्िर्न भइरहेको । 
ठेक्का प्रकृर्ा पूराभई आर्धकाांशआर्ोजना सम्झौताको 
र्रणमा रहेका 
 

117 नेपाल भारत सीमा क्षेर जोडने सडकहरु 
र्नमायण िने 

१७ िटा सीमा सडकहरुको ठेक्का प्रकृर्ा अञ्चन्तम र्रणमा 
रही अर्धकाांश आर्ोजनामा सम्झौतासमेत भई काम शरुु 
भएको । 
 

120 विर्भन्न ञ्चजल्लामा सडक तथा र्क्रपथ 
र्नमायण िने 

सैनामैनार्क्रपथ, र्तलोत्तमा र्क्रपथ, बनिाई मोतीपरु 
भलिाड डोहटे सडक, कृष्णनिर RTO बालापरुदर खैरी 
मरामसडक आर्ोजना अन्तियत अञ्चघल्लो आ.ि.को 
कामलाई र्नरन्तरता ददइएको । 

108,109 प्रदेशको रणनीर्तक, स्थानीर् पहुुँर् मािय 
र र्ातार्ात िरुुर्ोजनामा परेका 
सडकहरुमा १०० र्मलम्िाइ र 
अर्धकतम २० करोडको लाितको 
सडक पलु र्नमायण हनुे 

25 िटा क्रमाित सडक पलुको र्नमायण कार्य जारी रहेको 
साथै प्राथर्मकीकरणका आधारमा छनौट भएका ३० िटा 
नर्ाुँ सडक पलुको र्डवपआर रे्कजाुँर् एिां ल.ई. तर्ारीको 
काम अिार्ड बवढरहेको । 

१२२ नेपालसरकारिाट हस्तान्तरण भई 
आएका सडक तर्य का आर्ोजनाहरु 
र्नमायण िने 

केन्रसरकारबाट हस्तान्तरण भएका २७ िटा रणनीर्तक 
सडक तथा १६८ िटा सम्भावित प्रादेञ्चशकसडक 
आर्ोजना र्नमायणाधीन अिस्थामा रहेको । 
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तार्लका नां. २ स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान        
 (रु.हजारमा) 

क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ सम्मको प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

खानपेानी तथा सरसर्ाईतर्य  

1.  
सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१२ 
203 1312500  47 269872 21 20 100 1181250 90 

2.  
सरसर्ाई तथा ढल व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१३ 

8 48000  13 348 1  100 43200 91 

3.  
खानेपानी िणुस्तर तथाश्रोत सांरक्षण 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१४ 

30 16000  29 1693 11  100 14400 91 

4.  
खानेपानी आर्ोजना ममयतसधुार तथा 
विस्तार कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१५ 

193 70000 

 
 
 
 

31 6336 9  100 63000 90 

5.  

माि भै आएका खा.पा.आहरुको 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न िरी सम्भाव्र् 
आर्ोजनाहरुको मन्रालर्िाट 
स्िीकृर्त र्लई र्ड.वप.आर तर्ार िने 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१२ 

380 27400  20 1000 4  100 24660 92 
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क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ सम्मको प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

6.  
नर्ाुँ माि भएका खा.पा.आहरुको 
र्ड.वप.आर पश्रात कार्यन्िर्निने 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१२ 

50 54500  8 1595 3  100 49050 90 

7.  

स्थान विशेर् खानेपानी 
आर्ोजनाहरुको मन्रालर्बाट 
स्िीकृर्तर्लईकार्ायन्िर्न िने 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०५०१२ 

100 5000  0 0 0  100 4500 91 

8.  
PWASH र्ोजना तैर्ारी 
ब.उ.ञ्चश.न ३३७०००११ 

109 11000  45 3500 32  100 9900 90 

9.  
खानेपानी तथा िणुस्तर सधुार 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

41 9500  21 550 6  100 8550 90 

10.  
उच्र् प्रविर्धर्कु्त केन्रीर् खानेपानी 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

639 486970  55 369458 76 25 100 438273 92 

11.  ढल र्नमायण तथा प्रशोधन कार्यक्रम 
(३ िटा खा.पा.आ) 
ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

3 10768  17 100 1  100 9691 90 
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क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ सम्मको प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

12.  र्डप टु्िेल आर्ोजना ममयत सधुार 
ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

8 25329  11 5821 23  100 22796 90 

13.  तराई-मधेश खानेपानी सधुार 
कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२० 

146 326263  35 217699 67  100 293637 91 

जलश्रोत तथा ऊजाय विकासतर्य  

14.  मझौलातथा िैकञ्चल्पक प्रविर्धमा 
आधाररत सघन र्सांर्ाइ कार्यक्रम 

३०.५० ७३६९ 18 59.02 2561 34.75 ३०.५० 100 7369 100 

15.  भरू्मित स्र्ालो तथा र्डप टू्ििेल 
र्सांर्ाइ कार्यक्रम 

१२.७० ३०६१ 7 55.12 100 3.27 १२.७० 100 3061 100 

16.  जलाशर् र्नमायण तथा पोखरी सांरक्षण 
कार्यक्रम 

१.५० ३५० 0.8 53.33 11 3.15 १.५० 100 350 100 

17.  र्सांर्ाइ आर्ोजना ममयत सधुार तथा 
विस्तार कार्यक्रम 

४.२० १०१२ 2 47.62 220 21.75 ४.२० 100 1012 100 

18.  जल उत्पन्न प्रकोप न्रू्नीकरण तथा 
व्र्िस्थापन कार्यक्रम 

७.१० १७०७ 4 56.34 551 32.27 ७.१० 100 1707 100 

19.  टार बजार सांरक्षण कार्यक्रम ०.५० १०० 0.3 60 20.3 20.25 ०.५० 100 100 100 
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क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ सम्मको प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

20.  नदी र्नर्न्रण कार्य ५.९० १४०६ 3 50.85 442 31.45 ५.९० 100 1406 100 

21.  जल उत्पन्न प्रकोप र्नर्न्रण प्रविर्ध 
पररर्ोजना 

०.५० 100 0.3 60 16.4 16.35 ०.५० 100 100 100 

22.  ममयत सांभार आर्ोजनाहरु १.२० 287 0.7 58.33 60.8 21.18 १.२० 100 287 100 

23.  समिृ तराई मधेश र्सांर्ाइ विशेर् 
कार्यक्रम (क्रमाित) 

९.३० 2235 5 53.76 555 24.85 ९.३० 100 2235 100 

24.  नर्ाुँ प्रविर्धमा आधाररत कार्यक्रम १.८० 430 1.2 66.67 92 21.39 १.८० 100 430 100 

25.  भरू्मित स्र्ालो तथा र्डप टू्ििेल 
र्सांर्ाइ आर्ोजना 

४.२० 1005 2 47.62 160 15.97 ४.२० 100 1005 100 

26.  मझौला र्सांर्ाइ आर्ोजना १२.०० 2895 7 58.33 893 30.86 १२.०० 100 2895 100 

27.  िाणिांिा र्सांर्ाइ व्र्िस्थापन प्रणाली ४.०० 958 2 50 11.3 1.18 ४.०० 100 958 100 

28.  प्रिन्ना र्सांर्ाइ व्र्िस्थापन प्रणाली १.७० 400 1 58.82 85.2 21.3 १.७० 100 400 100 

सडक तर्य  

29.  प्रदेश स्तरकाप्रमखु राजमािय १८ ९८५००० १६ 89% 208429 21% 18 100 985000 100% 

30.  प्रदेशक्षेर स्तररर् सडक 113 562480 १११ 98% ९८४६८ 18% ११३ 100 562480 100% 

31.  प्रदेशस्तरीर् सडक ११६ ५८१६२३ ११० 95% ११६१५० 20% ११६ 100 ५८१६२३ 100% 
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क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ सम्मको प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

32.  स्थानीर्पहुुँर् मािय २९ ७५०००० २७ 93% ७५४३४ 10% २९ 100 ७५०००० 100% 

33.  पर्यटनस्थल पहुुँर् मािय १४ २५६००० १२ 86% २१०४ 1% १४ 100 २५६००० 100% 

34.  सीमाक्षेर सडक कार्यक्रम १७ २५५००० १७ 100% २३३०२ 91.38 १७ 100 २५५००० 100% 

35.  समपूरकआर्ोजनाहरु ६ ५००००० ५ 83.33 १०१४२ 2.02 ६ 100 ५००००० 100% 

36.  सडकपलु २५ ७४२३२० २२ 88 १०८८५१ 14.66 २५ 100 ७४२३२० 100% 

37.  झोलडुिेपलु ४ २२५०० ३ 75 ० 0 ४ 100 २२५०० 100% 

38.  कृवर्सडक मािय ४ ८०००० ४ 1 ० 0 ४ 100 ८०००० 100% 

39.  उद्योिपहुुँर् मािय ४ १४००० ४ 1 ० 0 ० 100 १४००० 100% 

40.  अन्र् पहुुँर् मािय ४ ४०००० ४ 1 ० 0 ४ 100 ४०००० 100% 

41.  र्नर्र्मतममयत सांम्भार ११२ २५५००० १०९ 97 ७६७६१ 30.10 ११२ 100 २५५००० 100% 

42.  आिर्धकममयत सम्भार ७६ २००००० ३१ 40.79 २६६०२ 13.30 ७६ 100 २००००० 100% 

सडक सशतय 

43.  रणनीर्तकसडक २७ १३४४००० २७ 1 २२८९५७ 17.03 २७ 100% १३४४००० 100% 

44.  प्रादेञ्चशकसडक(प.ुवि.का.)(र्स.र्ड.का.) १६८ ९२८७६८ १६१ 95.83 ३०६४०६ 32.99 १६८ 100% ५००००० 100% 

45.  SNRTP 19 301682 19 1 145059 48.08 १९ 100% 301682 100% 
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क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ सम्मको प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

46.  स्थानीर्सडक पलु २६ १४८४०० ५ 19.23 १२९७३ 8.74 २६ 100% १४८४०० 100% 

47.  झोलडुिेपलु ८ ४६००० ३ 37.5 ५८०१ 12.61 ८ 100% ४६००० 100% 

48.  बहृतलञु्चम्बनी र्क्रपथ १ १२०००० १ 100 ४६१४५ 38.45 १ 100% १२०००० 100% 

आिास तथा भिनतर्य  

49.  आिास व्र्िस्था तथा िस्ती विकास 
कार्यक्रम 
(ब.उ.ञ्चश.नां.३३७०४०१२) 

47 45000 44 90 45645 10.14 ४५ ९६ ४५०००० 100 

50.  सरकारी भिन र्नमायण तथा सभाहल 
र्नमायण कार्यक्रम 
(ब.उ.ञ्चश.नां.३३७०४०१३) 

13 263000 5 40 22800 8.67 13 100 263000 100 

51.  शहरीपूिायधार विकास कार्यक्रम 

ब.उ.ञ्चश.न ३३७०४०१४ 
32 183000 22 70 45400 24.81 25 78 183000 100 

52.  आिास, भिन ममयत सधुार तथा 
विस्तार कार्यक्रम 

(ब.उ.ञ्चश.न३३७०४०१५) 

4 119000 4 100 44155 37.11 4 100 119000 100 

53.  जनता आिासकार्यक्रम 

(ब.उ.ञ्चश.न ३३७००१२०) 
3214 751400 2921 90 152700 20.32 3214 100 751400 100 
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क्रसां कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ सम्मको प्रिर्त 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

%
 

54.  आिास, भिन तथा शहरी विकास 
अनसुन्धान तथा परामशय 
सेिाकार्यक्रम 

(ब.उ.ञ्चश.न ३३७०००११) 

28 55000    0.00 28 100 55000 100 

 
 
 
 
 

तार्लका नां. 3 आर्थयक िर्य २०७६/७७ मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७६ पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र २०७७ आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्य 
(रु.हजारमा) 

 

(स्रोत: भौर्तक पूिायधार विकास मन्रालर्) 

क्र.सां. ब.उ.ञ्चश.नां. बजेट शीर्यक विर्नर्ोञ्चजत बजेट 
र्ािनु मसान्त 
सम्मको खर्य प्रर्तशत 

आर्ाढ मसान्तसम्मको 
अनमुार्नत खर्य% 

 

1.  ३३७०००११३ र्ाल ु ८७६९५०० १८४२३२४ २१   

2.  ३३७०००११४ पूुँजीित 15350780 3200113 20.85   
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6.५ राजस्ि सांकलनको वििरण: 
 

6.५.१ आर्थयक िर्य २०७६/०७७ मा प्रदेश राजश् ि सांकलन वििरण: 
तार्लका नां. ४ आर्थयक िर्य ०७६/७७ को अधयिावर्यक राजस्ि सांकलन वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको सांशोर्धत 
अनमुान:            रु.हजारमा
  

क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्रा् त रकम प्रर्तशत 
आर्ाढ मसान्तसम्मको 
सांशोर्धत अनमुान 

1.  33158-सिारी कर 
लक्ष्र् 

नतोवकएको 

1183127 

- 

2369700 
2.  14256-स.द.वक र स.र्ा.अ.प 188497 383110 
3.  14225-र्ातार्ात क्षेरको आर् 68515 139580 
4.  14312 77 160 

जम्मा  1440216  2892550 
 

 
6.६ विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण: 

सडक तर्य : 
र्ाल ुआ.ि.को अधयिावर्यक सम्ममा 3053 जना/मवहनाले रोजिारी प्रा् त ।  

जलश्रोत तथा र्सांर्ाइतर्य : 
प्रत्र्क्ष रुपमा 20५१ जना र अप्रत्र्क्ष रुपमा 25८२ जनाले और्त 3 मवहनाको रोजिारी  प्राप्त ।  

खानपेानीतर्य : 
 प्रत्र्क्ष रुपमा 1568 जना र अप्रत्र्क्ष रुपमा 2057 जनाले और्त 3 मवहनाको रोजिारी  प्रा् त। 

शहरी विकास तथा भिनतर्य : 
 प्रत्र्क्ष 1235 जना  र अप्रत्र्क्ष 1546 जनाले और्त 3 मवहनाको रोजिारी प्रा् त।  

 

6.७ समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु: 
र्स मन्रालर्िारा कार्यसम्पादन िने क्रममा आइपरेका समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु देहार् अनसुार प्रस्ततु िररएको छ ।  

 आिश्र्क जनशञ्चक्तको कमी । 

 समार्ोञ्चजत सेिा, समूह र उपसमूह र्मल्ने तर पद नर्मल्ने कमयर्ारीहरुको व्र्िस्थापनमा कदठनाइ । 

 विद्यतु पोलहरुको स्थानान्तरण, 

 सांघीर् सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् सरकारबीर् आर्ोजनामा दोहोरोपना, 
 र्नमायण व्र्िसार्ीको कार्यक्षमतामा कमी 
 केन्रबाट हस्तान्तररत र्ोजनाहरुमा अर्त न्रू्न बजेट विर्नर्ोजन भएको । 

 कार्ायलर् सांर्ालनका लार्ि घरभाडामा न्रू्न रकम विर्नर्ोजन हनु ु। 
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 स्िीकृत नर्ाुँ र्सर्ाइ र्ोजनाहरुको लार्ि विर्नर्ोञ्चजत बजेट न्रू्न भएको र्ोजना स्िीकृत िराई कार्ायन्िर्नमा 
जान बजेटको सरु्नश्चता नभएको  

 नदीजन्र् पदाथयको र्नकासी मांसीरबाट हनुे भएकोले र्नमायण कार्य सिालनमा कदठनाई ।  

 जनसहभार्िता जटुाउन कदठन भएको 
 

6.८ समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरु: 
(१) जनशञ्चक्तको अभाि: स्िीकृत दरबन्दीको ररक्त प्रविर्धकको पदपूर्तयको लार्ि मखु्र्मन्री तथा 

मञ्चन्रपररर्द्को कार्ायलर् र आर्थयक मार्मला तथा र्ोजना मन्रालर्सुँि समन्िर् िरी हाललाई तत्कालको 
कार्य सम्पन् न िनय परामशय सेिा मार्य त सेिा खररद िरी ररक्त दरबन्दी बमोञ्चजमको ईञ्चन्जर्नर्र, सब-
ईञ्चन्जर्नर्र राखी ररक्तता हटाई पदपूर्तय िनय लिाउने सहमर्त बमोञ्चजम आिश्र्क सबै कार्ायलर्हरुलाई 
र्नदेशन िररएको छ ।  

(२) बजेटको अभाि: बजेटको समस्र्ा समाधान िनय र सशतयका र्ोजनाहरु समर्मै िणुस्तरीर् ढिले सम्पन् न 
िनय तपसील बमोञ्चजम माि िरी पठाइसवकएको छ र बजेट आउने क्रम पर्न जारी भएको छ । 

(क) सडकतर्य  र्मर्त २०७६/08/23 ितेको परबाट २०३ िोटा मध्रे् १८० िोटा र्ोजना सम्पन् न 
िनय रु.४,४५,०८,४८,९८०/- र्सै आ.ि.को लार्ि माि िरी भौर्तक पूिायधार तथा र्ातार्ात 
व्र्िस्था मन्रालर्लाई माि िरी पठाइएकोमा हालसम्म रु.१,७५,००,००,०००/- प्रा् त 
भइसकेको छ । बाुँकी २,७०,०8,48,980/- बजेट प्रा् त हनु आिश्र्क छ । बाुँकी रहने २३ 
िटा आर्ोजनाहरु आिामी आ.ि.मा सम्पन् न िने लक्ष्र् राञ्चखएको छ । जसका लार्ि 
३१,६१,४९,00०/- बजेट आिश्र्क छ ।  

(ख) खानेपानी तर्य  कुल हस्तान्तररत ६२५ िोटा आर्ोजनामध्रे् र्स आ.ि.मा १२५ िोटा सम्पन् न िनय 
थप रु. २,०२,६१,५८,०००/- श्री खानेपानी मन्रालर्, र्सांहदरबारलाई र्मर्त २०७६/08/23 
को पर मार्य त माि िररएकोमा हालसम्म रु.४०,००,००,०००/- प्रा् त भइसकेको छ । बाुँकी 
रहेका ५०० िोटा आर्ोजनाहरुलाई आउुँदो २ िर्य र्भर २५०-२५० का दरले ७.५ अबय 
प्रर्तिर्यका दरले बजेट व्र्िस्था िनय प्रस्ताि िने लक्ष्र् राञ्चखएको छ ।  

(ि) र्सांर्ाइ तथा नदी र्नर्न्रण तर्य  कूल हस्तान्तररत ६५ िोटा आर्ोजना मध्रे् ५० िोटा र्स 
आ.ि.मा सम्पन् न िनय रु.१,५५,०९,०७,०००/- र्मर्त २०७६/08/23 को परबाट माि 
िरीएकोमा हालसम्म रु.५०,००,००,०००/- प्रा् त भइसकेको छ । र्र्त सम्पन्न भएपर्छ बाुँकी 
रहेका १५ िोटालाई आिामी आ.ि.मा रकम रु.८४,५३,०६,०००/- व्र्िस्था िरी सम्पन् न िने 
व्र्िस्था िने लक्ष्र् राञ्चखएको छ ।   

(३) केन्रबाट हस्तान्तररत र्ोजनाहरुमा विर्नर्ोञ्चजत बजेट र्भर रही आिास सांख्र्ा र्नधायरण िररएको। 

 

6.९ आिामी कार्यददशा: 
 नािररकमा आधाररत हार्सल िने लाभ र लाितको मूल्र्ाङ्कन िरी र्ोजना छनौट िने ।  

 र्ोजनाको प्रभािकारी अनिुमनको व्र्िस्था िरी र्ोजनाको िणुस्तरीर्ता कार्म िने तर्य  अग्रसर हनु।े  
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 र्ोजना छनौट र कार्ायन्िर्नमा प्राथर्मकीकरण  ।  

 खानेपानी तथा सरसर्ाई के्षरमा आिामी तीन िर्य र्भर “एक घरः एक धारा” को अर्भर्ान सर्ल 
पारी नािररकलाई स्िच्छ खानेपानी उपलब्ध िराउन े र िडा,िाुँउ,निर, ञ्चजल्ला र प्रदेशलाई पूणय 
सरसर्ाई उन्मखु घोर्णा िने ।  

 िाुँउपार्लका पहुुँर् माियलाई आिामी तीन िर्य र्भर कालोपरे िने िरी कार्यक्रम सिालन िने।  

 प्रदेश स्तरीर् सडक, अन्तरावष्ट्रर् र्समा जोड्ने सडक, पूल, झलिुे पूलको िणुस्तरीर् कार्म िने। 

 विद्यतुको पहुुँर् नपिेुका घरधरुीमा िैकञ्चल्पक ऊजाय प्रिियन िरी सोलार बत्ती परु् र्ाई ‘उज्र्ालो प्रदेश’ 
बनाउने ।  

 जलाशर्र्कु्त के्षरको र्नमायण र र्सांर्ाइ िनय सक्ने कृवर्र्ोग्र् भ-ूभािमा र्सांर्ाई सवुिधा उपलब्ध िराउन े
।  

 दर्लत, सीमान्तकृत, लोपोन्मखु जार्तका लार्ि आिास र्नमायणका लार्ि जनता आिास कार्यक्रम 
सिालन िने ।  

 सरुञ्चक्षत र्ातार्ातलाई मध्र्नजर राखी सडक र्नमायण कार्यलाई जोड ददइने ।  

 
6.१० र्नष्कर्य 
मन्रालर्लाई कार्यविस्ततृीकरण अनसुार देञ्चखएका ञ्चजम्मेिारी पूरा िरी नािररकलाई विकासको प्रर्तर्ल प्रदान िनयतर्य  
मन्रालर्का िर्तविर्ध केञ्चन्रत छन ्। प्रदेश सरकारले नीर्त तथा कार्यक्रममा समािेश िरेका विर्र्िस्तमुा केञ्चन्रत 
रही बजेट र्नमायण कार्ायन्िर्न भइरहेको अिस्था छ । कार्ायलर् स्थापना, प्राविर्धक जनशञ्चक्त व्र्िस्थापन र प्रदेश 
कानूनको र्नमायणसमेत समस्र्ाका रुपमा रहेता पर्न उक्त कार्यहरुको कुशलतापूियक व्र्िस्थापन भइरहेको छ । 
पूुँजीित खर्य िने क्षमताको विकास साियजर्नक खररद ऐन पूणयरुपमा पररपालन, र्नमायण व्र्िसार्ीको आर्ारसांवहतामा 
कडाई, परामशय सेिा र्भरका दिुयल पक्षको र्नराकरण, पारदञ्चशयता नािरीकको सूर्नाको हकलाई सम्मान िने 
िातािरण र्सजयना िरी सशुासन कार्म िने प्रदेश सरकारले अिार्ड सारेको “समिृ प्रदेशःखसुी जनता”को नारालाई 
साथयक बनाउन मन्रालर् प्रर्तबि रहेको छ ।  
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पररच्छेद-7 
सामाञ्चजक विकास मन्रालर् 

7.1. सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 
7.१.१ सांिठन सांरर्नामा मन्रालर्ित र्नकार्हरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(स्रोतः सामाञ्चजक विकास मन्रालर्) 

 

स्िास्थ्र् 
कार्ायलर्हरु 12 

िटा 

सामाञ्चजक विकास मन्रालर् 

 

स्िास्थ्र् र्नदेशनालर् 

प्रादेञ्चशक 
अस्पतालहरु 2 

िटा, ञ्चजल्लास्तरका 
अस्पतालहरु 11 

िटा 

आर्िेुद 
ञ्चर्वकत्सालर्हरु 3 
िटा तथा आर्िेुद 
स्िास्थ्र् केन्रहरु 

8 िटा 

ञ्चशक्षा तथा 
सामाञ्चजक विकास 

र्नदेशनालर् 

 

सामाञ्चजक विकास 
र्डर्भजन 

कार्ायलर्हरु 6 
िटा 

प्रदेश स्िास्थ्र् 
आपूर्तय 

व्र्िस्थापन केन्र 

 

स्िास्थ्र् तार्लम 
केन्र 

 

प्रदेश जनस्िास्थ्र् 
प्रर्ोिशाला 

 

ञ्चशक्षा तार्लम 
केन्र 
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तार्लका नां २ दरबन्दी तेररज 

 

 स्रोतः सामाञ्चजक विकास मन्रालर् 

तार्लका नां.-३ सामाञ्चजक विकास मन्रालर्को दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था 

क्र.
स. 

पद सेिा समूह शे्रणी/तह 
कूल 

दरबन्दी 
पदपूर्तय 
सांख्र्ा 

ररक्त 
दरबन्दी 

१ प्रदेश सञ्चर्ि प्रशासन  रा.प.प्रथम १ १ ० 

२ उप सञ्चर्ि प्रशासन प्रशासन निौ/दशौ १ १ ० 

३ उप सञ्चर्ि ञ्चशक्षा ञ्चशक्षा निौ/दशौ ३ ३ ० 

४ प्र․म․वि ․अर्धकृत विविध  निौ/दशौ १ १ ० 

५ िररष्ठ जनस्िास्थ्र् प्रशासक स्िास्थ्र् हे.ई निौ/दशौ १ ० १ 

६ िररष्ठ उपस्िास्थ्र् प्रशासक स्िास्थ्र् प.हे.एए.र्ी निौ/दशौ १ १ ० 
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7.२ आर्थयक िर्य २०७६।७७ मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरुः 
 कक्षा १० को िञ्चणत तथा विज्ञान विर्र्को नर्तजा सधुार अर्भर्ान सांर्ालनः प्रदेशका ७४२ विद्यालर्हरुमा 

विज्ञान र ८८८ विद्यालर्हरुमा िञ्चणत िरी झण्डै ५३०० विद्याथीहरुलाई उपर्ारात्मक कक्षाहरु सिालन 

७ शाखा अर्धकृत प्रशासन सा.प्र. सातौ/आठौ ३ ३ ० 

८ लेखा अर्धकृत प्रशासन लेखा सातौ/आठौ १ १  

९ शाखा अर्धकृत ञ्चशक्षा ञ्चश.प्र. सातौ/आठौ ५ ५  

११ कानून अर्धकृत न्र्ार् कानून रा.प.त.ृ १ १  

१२ म. र्ब. अर्धकृत र्बर्बध  सातौ/आठौ २ २  

१३ आर्बेुद ञ्चर्वकत्सक स्िास्थ्र् आर्बेुद आठौ १ १  

१४ कम््रू्टर इञ्चञ्जर्नर्र विविध विविध रा प ततृीर् १ ० १ 

१५ क.न.अर्धकृत स्िास्थ्र् क.नर्सयङ सातौ⁄आठौ १  १ 

१६ ब. ज.स्िा. अर्धकृत स्िास्थ्र् हे.ई. सातौ⁄आठौ १  १ 

१७ ब. र्ामेसी अर्धकृत स्िास्थ्र् र्ामेसी सातौ /आठौ १  १ 

१८ ब. स्िा.ञ्चश.अर्धकृत स्िास्थ्र् हे.ए. सातौ/आठौ १ १  

१९ नार्ब सबु्बा प्रशासन सा.प्र. पार्ौ/छैठौ ४ ४  

२० प्रा.स. ञ्चशक्षा ञ्चश.प्र. पार्ौ/छैठौ ५ २ ३ 

२१ क.अ. विविध  पार्ौ/छैटौ ३ २ १ 

२२ म.र्ब.र्नरीक्षक र्बर्बध  पार्ौ/छैठौ २ १ १ 

२३ स.ले.पा. प्रशासन लेखा र्ौथो/पार्ौ १ १  

२४ 
ह.स.र्ा.   शे्रणी र्बवहन ५ 

५ (३ जना करार 
सेिाबाट) 

२५ का.स. प्रशासन  शे्रणी र्बवहन ८ ८ करार सेिा बाट) 

 जम्मा ५४ ४४ १० 
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 सामदुावर्क क्र्ाम्पसका ञ्चशक्षकहरुलाई अनसुन्धान कार्यशाला सम्पन्न िरी २० िटा विर्र्मा क्र्ाम्पसहरुको 
सहर्ोिमा अनसुन्धान कार्य सम्पन्न हदैु  

 ४५ िटा सामदुावर्क क्र्ाम्पसहरुमा भिन र्नमायण पसु्तकालर् आईसीटी ल्र्ािहरु र्नमायणको 
सम्झौताभइरहेको । 

 प्रदेशमा लञु्चम्िनी बौि विश्वविद्यालर्को सहकार्यमा ५ िरे् बी.ए.एल.एल.बी. र पद्मोदर् क्र्ाम्पसमा बी एस्सी 
कक्षाहरु सिालन । 

 नेपाल सांस्कृत र लञु्चम्िनी बौि विश्वविद्यालर्हरुको सहकार्यमा अनसुन्धान कार्यहरु सिालन । 

 प्रदेश स्तरीर् खेलकुदप्रिियनका लार्ि ५ िटा सांघ सांस्थालाई सहर्ोि । 

 विर्भन्न ददिसीर् कार्यक्रमहरु सिालन । 

 मवहलाउद्यमशीलता प्रोत्साहन िनय र औद्योर्िक प्रदशयनीमा उद्यमी मवहलाहरुको व्र्िसावर्क सहभार्िता 
बढाउन सहर्ोि । 

 लैंर्िकवहांसा विरुिको १६ ददने अर्भर्ान सिालन । 

 सरे्तनामूलक कार्यक्रम (मवहला, बालबार्लका, ज्रे्ष्ठ नािररक, अपािता भएका व्र्ञ्चक्त, लैंर्िकतथा र्ौर्नक 
अल्पसांख्र्कका अर्धकार र जातीर् छुिाछुत विरुि) सिालन । 

 आ.ि.२०७६/७७को सामाञ्चजक विकास मन्रालर्का कार्यक्रमहरुको स्थानीर् तहसम्म प्रिोधीकरण 

 सामदुावर्क अस्पतालहरुमा विशरे्ज्ञ सेिा सांर्ालनमा सहञ्चजकरणको लार्ि प्रस्तािमा आधाररत पूुँजीित 
अनदुान र्न्र उपकरण तथा मेञ्चशनरी औजार । 

 आुँखा अस्पतालहरुको सेिा सिलीकरण तथा सहञ्चजकरणको लार्ि प्रस्तािनामा आधाररत पुुँजीित अनदुान 
र्न्र उपकरण 

 नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई ञ्चजल्ला स्तरमा व्लड बैंक सदुृढीकरणको लार्ि पुुँजीित अनदुानर्न्र उपकरण 
तथा औजार 

 राजर्ोि सभािहृ बटुिलमा भिन र्नमायण कार्यमा सहकार्य 
 स्िास्थ्र्कमीहरुलाई  र्भ आई ए तार्लम‚ पररिार र्नर्ोजन साधन सम्बन्धी तार्लम‚ एस वि ए तार्लम‚ 

सरुञ्चक्षत माततृ्िको लार्ि अनसाईट कोञ्चर्ङ मेन्टररङ तार्लम‚ कुष्ठरोि उपर्ार सम्बन्धी तार्लम‚ 
ञ्चर्वकत्सकहरुको लार्ि मेर्डको र्लिल तार्लम‚ अस्पतालका नर्सयङ स्टार्हरुलाई ओवट म्र्ानजेमेन्ट तार्लम‚ 
ञ्चर्वकत्सकहरुलाई भ्र्ासेक्टोमी तार्लम‚ कञ्चम्प्रहेञ्चन्सभ पररिार र्नर्ोजन (COFP) तार्लम र ञ्चर्वकत्सकहरुको 
लार्ि नसने रोि सम्बन्धी ५ ददने प्रञ्चशक्षक प्रञ्चशक्षण तार्लमहरु सम्पन्न भएकाछन ्। 

 बहपु्राविर्धक ञ्चशक्षालर् र्नमायणको लार्ि  स्थान छनौट । 

 पसु्तकालर्हरुलाई सहर्ोि 

 आर्आजयनका लार्ि व्र्िसावर्क सांरर्ना र्नमायणका लार्ि विद्यालर्हरुलाई पुुँजीित अनदुान 

 प्राविर्धक तथा िहपु्राविर्धक ञ्चशक्षालर्हरुलाई सहर्ोि 

 कक्षा११र १२ मा विज्ञान सांर्ार्लत विद्यालर्हरुलाई प्रस्तािमा आधाररत िणुस्तर सदुृढीकरण कार्यक्रम 

 मञु्चस्लम सीमान्तकृत तथा अल्पसांख्र्क सामदुार्का छाराहरुलाई अ न मी, अ हे ि छारिृञ्चत्त । 
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 मकु्त कमैर्ा कम्लहरी, मञु्चस्लम र दर्लत समदुार्का छाराहरुलाईकक्षा ११र १२ अध्र्र्नका लार्ि मार्सक 
1000।-का दरले छारिृञ्चत्त । 

 कक्षा११ र १२ मा सामदुावर्क विद्यालर्मा विज्ञान अध्र्र्नरत छाराहरुलाई छारिञृ्चत्त 

 
7.३ आर्थयक िर्य २०७६।७७ मा तर्ार भएका ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्धको वििरण 

ऐनहरु 

 प्रदेश नां. ५ बालबार्लका सम्बन्धी ऐन, २०७६ 

 प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ 

 प्रदेश स्िास्थ्र् सांस्थास्थापना,स र्ालन,निीकरण तथा स्तरोन्नर्त ऐन, २०७५ 

िठन आदेशहरुः 

 प्रस्तािमा आधाररत नर्ाुँ तथासांर्ालनमा आएका प्राविर्धक तथा बहपु्राविर्धक ञ्चशक्षालर्हरुलाई सहर्ोि 
र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास कार्यविर्ध, २०७६ 

 उच्र् ञ्चशक्षामा विपन्न लञ्चक्षत छारिरृ्त व्र्िस्थापन र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 र्िुा, खेलकुद, भार्ा तथा र्लवपसम्बन्धी कार्यक्रम स र्ालन माियदशयन आर्थयक िर्य २०७६/७७ 

 ८४ िर्य उमेर पिेुका जेष्ठ नािररकहरुलाई घरमा स्िास्थ्र् सेिा कार्यक्रम सम्बन्धी र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 सामाञ्चजक विकास सम्बन्धीकार्यक्रम सिालन माियदशयन 

 एक शैञ्चक्षक सांस्था एक उद्यमकार्यक्रम स र्ालन कार्ायविर्ध, २०७६ 

 स्िास्थ्र् के्षरका सामदुावर्कसांस्थाहरुलाई पूुँजीित अनदुान वितरण र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 सामदुावर्क क्र्ाम्पसको शैञ्चक्षक िणुस्तर अर्भिृविका लार्ि पूिायधार विकास सहर्ोि कार्यक्रम सन्र्ालन 
र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 आर्आजयनका लार्ि व्र्ािसावर्क सांरर्ना र्नमायणका लार्ि विद्यालर्लाई पुुँजीित अनदुान र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 स्िास्थ्र् सम्बन्धी कार्यक्रम सांर्ालन माियदशयन २०७६-७७ 

 प्रदेशस्तरीर् मदरसा ञ्चशक्षा व्र्िस्थापन कार्यविर्ध, २०७६ 

 शैञ्चक्षक परामशय सेिा तथा भार्ाञ्चशक्षण सम्बन्धी कार्यविर्ध, २०७६ 

 अपािता भएका व्र्ञ्चक्तको अर्धकार कार्ायन्िर्नका लार्ि प्रदेशस्तरीर् सर्मर्त िठन सम्बन्धी कार्यविर्ध, 

२०७६ 

 प्रदेश श्रम सल्लाहकार पररर्द् िठनसम्बन्धी कार्यविर्ध, २०७६ 

 विशेर् ञ्चशक्षा सहर्ोि र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 र्िुा प्रर्तभा पवहर्ान र्नदेञ्चशका,२०७६ 

 एड्भान्स तार्लम र्नदेञ्चशका २०७५ 

http://mosd.p5.gov.np/node/392
http://mosd.p5.gov.np/node/391
http://mosd.p5.gov.np/node/321
http://mosd.p5.gov.np/node/387
http://mosd.p5.gov.np/node/386
http://mosd.p5.gov.np/node/384
http://mosd.p5.gov.np/node/383
http://mosd.p5.gov.np/node/378
http://mosd.p5.gov.np/node/372
http://mosd.p5.gov.np/node/362
http://mosd.p5.gov.np/node/356
http://mosd.p5.gov.np/node/356
http://mosd.p5.gov.np/node/355
http://mosd.p5.gov.np/node/331
http://mosd.p5.gov.np/node/297
http://mosd.p5.gov.np/node/285
http://mosd.p5.gov.np/node/293
http://mosd.p5.gov.np/node/293
http://mosd.p5.gov.np/node/292
http://mosd.p5.gov.np/node/291
http://mosd.p5.gov.np/node/290
http://mosd.p5.gov.np/node/289
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 अनदुान सम्बन्धी कार्यविर्ध २०७५ 

 प्रधानमन्री रोजिार कार्यक्रमसांर्ालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 मवहला तथा खलुा विद्यालर्लाई सहर्ोि र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 नमनुा विद्यालर् विकास एिां सिालन र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान सांर्ार्लत विद्यालर्हरुलाई सहर्ोि र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 धार्मयक विद्यालर् सहर्ोि र्नदेञ्चशका, २०७६ 

 सामदुावर्क विद्यालर्मा िञ्चणत तथा विज्ञान विर्र्को नर्तजा सधुार मािदशयन,२०७६ 

 विपन् न नािररकको लार्ि दम तथा ब्रोन्काइवटस रोि उपर्ार आर्थयक सहरु्लर्त र्नदेञ्चशका, 2076 

 

िठन आदेशहरु 

 रोल्पा अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 रुकुम पूिय अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 रामपरु अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 र्भम अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन)आदेश, २०७६ 

 बददयर्ा अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 ्रू्ठान अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 पथृ्िीर्न्र अस्पताल विकाससर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 पाल्पा अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 िलु्मी अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 कवपलिस्त ुअस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 अघायखाुँर्ी अस्पताल विकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 लञु्चम्बनी प्रादेञ्चशक अस्पतालविकास सर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

 राप्ती प्रादेञ्चशक अस्पताल विकाससर्मर्त (िठन) आदेश, २०७६ 

7.4 मापदण्ड 
 अपािता भएका व्र्ञ्चक्तको अर्धकार कार्ायन्िर्नका लार्ि प्रदेशस्तरीर् सर्मर्तका सदस्र् मनोनर्न 

सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

7.5 सामाञ्चजक विकास मन्रालर्बाट अब र्नमायण हनुपुने कानूनहरु 

ञ्चशक्षा 

 उच्र् ञ्चशक्षा तथा प्रदेश विश्वविद्यालर् ऐन/छाता ऐन 

 प्रदेश विश्वविद्यालर् विधान 

http://mosd.p5.gov.np/node/288
http://mosd.p5.gov.np/node/287
http://mosd.p5.gov.np/node/311
http://mosd.p5.gov.np/node/310
http://mosd.p5.gov.np/node/309
http://mosd.p5.gov.np/node/308
http://mosd.p5.gov.np/node/307
http://mosd.p5.gov.np/node/306
http://mosd.p5.gov.np/node/305
http://mosd.p5.gov.np/node/304
http://mosd.p5.gov.np/node/303
http://mosd.p5.gov.np/node/302
http://mosd.p5.gov.np/node/301
http://mosd.p5.gov.np/node/295
http://mosd.p5.gov.np/node/294
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 सामदुावर्क क्र्ाम्पसमा विज्ञान, व्र्िस्थापन (BBA, BCA), कानून र प्राविर्धक विर्र् सिालन िनय र्ाहन े
क्र्ाम्पसहरुलाई प्रस्तािका आधारमा सहर्ोि कार्यविर्ध 

 उत्कृि ञ्चशक्षक तथा शैञ्चक्षक सांस्थाहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम र्नदेञ्चशका 
 शैञ्चक्षक अर्भर्ान सिालन र्नदेञ्चशका 
 श्रर्मक तथा विद्यालर् बावहर रहेका बालबार्लकाका लार्ि ञ्चशक्षा कार्यक्रम 

 धार्मयक विद्यालर्हरु तथा उच्र् ञ्चशक्षा सिालन िने धार्मयक सांस्थाहरुलाई शैञ्चक्षक व्र्िस्थापन तथा िणुस्तर 
िृवि कार्यक्रम र्नदेञ्चशका 

 सामदुावर्क क्र्ाम्पसहरुको सामाञ्चजक परीक्षण र्नदेञ्चशका 

र्िुा तथा खेलकुद 

 प्रदेश स्काउट िठन ऐन 

 र्िुा अन्िेर्ण केन्र व्र्िस्थापन ऐन 

 प्रदेश र्िुा पररर्द् सम्बन्धी ऐन 

 प्रदेश स्काउट सम्बन्धी र्नर्मािली 
 प्रदेश खेलकुद पररर्द् सम्बन्धी र्नर्मािली 
 प्रदेश र्िुा पररर्द् सम्बन्धी र्नर्मािली 
 र्िुा सम्बन्धी रेर्डर्ो कार्यक्रम सिालन र्नदेञ्चशका 
 खेलार्ड प्रोत्साहन र्नदेञ्चशका, २०७६ (सांशोधन) 

 खेलकुद प्रिियनका लार्ि सांघ सांस्थालाई सहर्ोि र्नदेञ्चशका 
 र्िुा प्रर्तभाको खोजी र प्रोत्साहन र्नदेञ्चशका, २०७६ (सांशोधन) 

 र्िुा नेततृ्ि विकासका लार्ि र्िुा सांसद सिालन र्नदेञ्चशका 
 इन्डोर आउटडोर खेल सांरर्ना र्नमायण र्नदेञ्चशका / कार्यक्रम सिालन र्नदेञ्चशका 
 र्िुा सुँि मखु्र्मन्री कार्यक्रम सिालन र्नदेञ्चशका 
 पर्यटन प्रिियनमा र्िुा कार्यक्रमा सिालन र्नदेञ्चशका 

श्रम तथा रोजिार 

 उत्कृि श्रर्मक तथा उद्योिीलाई सम्मान िने सम्बन्धी र्नदेञ्चशका / कार्यविर्ध 

 शैञ्चक्षक सूर्ना ञ्चशक्षा सामग्री प्रकाशन, प्रशारन तथा वितरण सम्बन्धी र्नदेञ्चशका 

विज्ञान तथा प्रविर्ध  

 प्रादेञ्चशक विज्ञान प्रविर्ध प्रर्तष्ठान िठन सम्बन्धी ऐन 

 प्रादेञ्चशक विज्ञान सांग्रहालर् स्थापना सम्बन्धी ऐन 
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 विज्ञान तथा प्रविर्धको प्रदशनी लिार्तका कार्यमा सहर्ोि िने कार्यविर्ध 

सामाञ्चजक विकास 

 कार्यस्थलमा हनु ेर्ौनजन्र् दवु्र्यिहार र्निारण ऐन 

 घरेल ुवहांसा कसरु र सजार् ऐन 

 सामाञ्चजक सूरक्षा सम्बन्धी ऐन 

 ज्रे्ष्ठ नािररक सम्बन्धी ऐन 

 घरेल ुवहांसा कसरु र सजार् र्नर्मािली 
 सामाञ्चजक सूरक्षा सम्बन्धी र्नर्मािली 
 ज्रे्ष्ठ नािररक सम्बन्धी र्नर्मािली 
 बाल अर्धकार सम्बन्धी र्नर्मािली 
 आपतकालीन बाल उद्दार कोर् सिालन र्नर्मािली 
 CBR कार्यक्रम कार्ायन्िर्न िनयका लार्ि सांस्था छनोट सम्बन्धी मापदण्ड 

 बाल विबाह अन्त्र्का लार्ि प्रादेञ्चशक रणनीर्त 

 लैंर्िक मैरी कार्ायलर् व्र्िस्थापन सम्बन्धी माियदशयन 

 लैंर्िक सम्पकय  कार्यविर्ध 

 उत्कृि मवहला सहकारी सांस्था छनोट सम्बन्धी मापदण्ड 

 बाल हेल्पलाइन सम्बन्धी मापदण्ड 

स्िास्थ्र् 

 प्रदेश स्िास्थ्र् ऐन 

 प्रादेञ्चशक स्िास्थ्र् अनसुन्धान पररर्द् ऐन 

 प्रदेश खोप ऐन 

 प्रदेश स्िास्थ्र् सांस्थास्थापना,सिालन,नविकरण तथा स्तरोन्नर्त र्नर्मािली 
 प्रदेश स्िास्थ्र् तार्लम सांर्ालन कार्यविर्ध 

 प्रदेश स्िास्थ्र् कार्यक्रम सांर्ालन कार्यविर्ध 

 ८४ िर्य उमेर पिेुकाहरुलाई घरघरमा स्िास्थ्र् सेिा प्रदान िने र्नदेञ्चशका 

सरसर्ाई 

 र्ोहोरमैला व्र्िस्थापन सम्बन्धी ऐन 

जम्माः- ५0 िटा (अनमुार्नत) 
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7.४ आर्थयक िर्य २०७६।७७ को बजेट िक्तव्र्मा उञ्चल्लञ्चखत नीर्त एिम ्कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण 
ब.ि.को बुुँदा 

नां. 
नीर्त तथा कार्यक्रम  लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

८२ 
प्रदेश विश्वविद्यालर् स्थापना‚ प्राविर्धक विद्यालर् 
स्थापना‚सामदुावर्क क्र्ाम्पसको िणुस्तर 
सधुार‚विज्ञान र कानूनमा  उच्र् ञ्चशक्षा(७८) 

प्रदेश विश्वविद्यालर् विधेर्क तर्ार हदैु‚ ६० क्र्ाम्पसहरुमा 
िणुस्तर सहर्ोि‚ कानूनमा र्ब․ए․एल․र्ब․ र विज्ञानमा 
स्नातक कक्षा सांर्ालन। 

८३ 

न्र्नुतम शैञ्चक्षक िणुस्तर मापदण्ड‚ मातभृार्ामा 
पाठ्यपसु्तक‚ नमनुा िालविकास तथा 
विद्यालर्‚विज्ञान र प्राविर्धक धारलाई सहर्ोि 
(७९‚८०‚८१) 

िालविकास मापदण्ड र्नमायण हदैु‚ नमनुा िालविकास र्नमायण 
हदैु‚ मातभृार्ामा पाठ्यपसु्तक र्नमायण िनय कार्यविर्ध पाररत‚ 
पसु्तकालर्हरुलाई सहर्ोि सम्झौता सम्पन्न‚ विज्ञान 
सांर्ार्लत विद्यालर्हरुलाई सहर्ोि र्नधायरण र सम्झौता‚ 
प्राविर्धक विद्यालर्हरुलाई ददइने सहर्ोि र्नधायरण हदैु । 

८४ 

छारा छारबञृ्चत्त  छारा छारञृ्चत्त प्रदान िनय वििरण सङ्कलन हदैु 

सीमाञ्चन्तकृत तथा मञु्चस्लम छाराहरु अनमी अध्र्र्न िदै 

८५ स्थानीर् तह वपच्छे नमनुा विद्यालर् नमनुा विद्यालर् छनौटको क्रममा रहेका । 

८६  ञ्चशक्षा बजेटको ५० करोड खर्य हनुे 

८७ 
मवहला सशक्तीकरण तथा सीप (९६) सीप तार्लम‚ सहकारी परुस्कार‚ मवहला उिमी सहर्ोि 

तथा लैविक वहांसा विरुिको अर्भर्ान सांर्ालनमा । 

८८ िालिार्लका बालहेल्प लाइनको सरुुिात हदैु । 

८९ 
लोपोन्मखु सीमाञ्चन्तकृत तथा अल्पसांख्र्क सीप 
विकास 

सीप तार्लम तथा जनरे्तना कार्यक्रम सांर्ालनमा रहेका । 

९० ज्रे्ष्ठ नािररक तथा अपाङ्ता प्राम भौर्तक पूिायधार विकास मन्रालर्बाट काम हदैु । 

९१ 
र्िुा खेलकूद प्रिियन‚खेलाडी प्रोत्साहन‚ र्िुा सरे्तना तथा 

खेलकूद कार्यक्रम सिालन हदैु 

९२ 

कार्यक्रममा स्पि उल्लेख नभएका कुराहरु 

२ िटा रिशालाहरुको र्नमायणमा ईआई ई तथा डीपीआर 
परुनरिलोकन हदैु 

९३ 
सीप विकासको लार्ि साविक सीप विकास तार्लम केन्र 
रहेका स्थान दाङ र नेपालिञ्जमा तार्लम सांर्ालनको 
क्रममा । 
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९५ 
प्रदेशको िौरिको आर्ोजनाको रुपमा विकास िदै। 
पूिायधार र्नमायणमा डीपीआर तर्ार िरीदै छ। 

९६ 
८४ िर्य उमेर पिुेकालाई घरघरमै स्िास्थ्र् सेिा 
सांर्ालनमा । प्रर्ोिशाला सधुार र बर्थयङसेन्टर िणुस्तर 
सधुार िनय उपकरण खरीद टेण्डर भइसकेको । 

९९ आशर्पर जारी भएको । 

१०० र्भटार्मन के खिुाउने काम अस्पतालहरुमा सरुु भएको । 

१०१ 
भेञ्चन्टलेटर सवहतको एम्बलेुन्स र अन्र् एम्बलेुन्स खरीद 
अस्पतालहरु र स्िास्थ्र् कार्ायलर्बाट हदैु। 

 

तार्लका नां. ५आर्थयक िर्य २०७६।७७ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ 
मसान्तसम्मको अनमुार्नत प्रिर्त वििरण    (रु.हजारमा) 

क्रस. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 
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ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

१ 

प्रस्तािका आधारमा 
सामदुावर्क क्र्ाम्पस 
शैञ्चक्षक िणुस्तर 
अर्भिवृिका लार्ि 

पूिायधार र्बकास सहर्ोि  
कार्यक्रम 

५०
 

१३
५०

००
 

० ३०
 

० ० ५०
 

५०
 

१३
५०

००
 

१०
० 

२ 

सामदुावर्क क्र्ाम्पसमा 
विज्ञान,कानून, 

व्र्िस्थापन 
(BBA,BCA,) र प्राविर्धक 
कक्षा सिालन िनय  

र्ाहने क्र्ाम्पसहरुलाई 
प्रस्तािमा आधाररत 
सहर्ोि कार्यक्रम 

४ 

२ 
००

००
 

२ ५०
 

० ० २ २ 

१०
००

० 

५०
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क्रस. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

3 छारिरृ्तहरु 

८०
० 

५ 
८८

 
००

  २०
     

५८
८०

० 

१०
० 

4 
अनसुन्धान लिार्तका 

कामहरु १५
 

१ 
००

००
 

 २५
     

१०
००

० 

९५
 

5 नमनुा विद्यालर् १२
 

९ 
००

००
 

 २०
     

९०
००

० 

१०
० 

6 
मवहला विशेर् र धार्मयक 
विद्यालर्हरुलाई सहर्ोि २०

१ 

४ 
८२

 
००

  ३०
     

४७
२०

० 

९९
 

7 
विज्ञान र प्राविर्धक 

ञ्चशक्षा सिालन भएका 
विद्यालर् सहर्ोि 

३२
 

७ 
४०

 ०
० 

 ३०
     

७४
००

० 

१०
० 

8 
आर्आजयनका लार्ि 
व्र्ािसावर्क सांरर्ना १०

 

१ 
0

0
0

0
 

 ३५
  

सम्
झौ

ता
 

सम्
पन्न

 

  

१०
००

० 

१०
० 

9 
स्थानीर् पाठ्यक्रम तथा 

मापदण्डहरु ५ 

६७
 ०

० 

 ३०
  

क
ाम
 स

रु 

  

६०
००

 

९०
 

10 प्रदेश पसु्तकालर् १ 

८०
 ०

० 

 ८  

डी
पीआ

र 
बन्

दै   

७०
००

 

९०
 

11 
बहपु्राविर्धक ञ्चशक्षालर् 

र्नमायण १ 

१ 
००

००
 

 ८  

डी
पीआ

र 
बन्

दै   

८०
००

 

८०
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क्रस. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

12 
स्िास्थ्र् सम्बन्धी १० 
िटा विर्भन्न शीर्यकका 

तार्लमहरु २०
० 

१ 
०७

००
 

 

७०
%  

४०
%   

१०
००

० 

९०
 

13 
और्धी तथा 

उपकरणहरु खरीद १ 

५ 
१०

 
००

  

४०
%  

टेण्
डर

 
भए

क
ो 

  

४५
००

० 

८०
 

14 

सामदुावर्क स्िास्थ्र् 
सांस्थाहरुलाई विर्भन्न 

वकर्समको अनदुान तथा 
सहकार्य 

१ 

८ 
००

००
 

 

३५
 प्र

र्तस
त 

 

प्रस्
ता
िह

रु 
स्ि

ीकृ
त   

८०
००

० 

१०
००

 

15 
८४ िर्य पिुेका जेष्ठ 
नािरीकहरुलाई घरमै 
स्िास्थ्र् सेिा कार्यक्रम ८८

००
 

२ 
००

००
 

 ४०
  

सांर्
ाल
नम

ा 

  

२०
००

० 

१०
० 

16 
िमा सेन्टर भिन 

र्नमायण १ 

२ 
००

००
 

 १५
  

भौ
र्तक

 
पूि

ायध
ार 

मन्
रा
लर्

 
मा
र्य
त   

५०
००

 

२५
 

17 
लञु्चम्बनी प्रादेञ्चशक 

अस्पताल डाईग्नोविक 
भिन र्नमायण र्नरन्तरता 

१ 

८ 
००

००
 

 २५
  

र्नम
ायण
 

र्नर
न्त

रत
ा 

  

८०
००

० 

१०
००

 
18 

राप्ती प्रादेञ्चशक 
अस्पतालको तल्ला थप 
तथा कम्पाउण्ड िाल 
र्नमायण बहबुवर्यर् 

र्नरन्तरता 

१ 

६ 
००

००
 

 २०
  

भौ
र्तक

 पू
िा
यधा
र 

मन्
रा
लर्

 म
ार्य

त 

  

५४
००

० 

९०
 

19 

लञु्चम्बनी प्रादेञ्चशक 
अस्पतालको हालको 
ओ.टी. भिन मार्थ 
क्र्ार्बन र्नमायण कार्य 

र्नरन्तरता 

१ 

४ 
००

००
 

 २०
  

भौ
र्तक

 पू
िा
यधा
र 

मन्
रा
लर्

 म
ार्य

त 

  

३५
००

० 

८५
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क्रस. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

20 

दम जन्र् तथा 
ब्रोङकाईवटस उपर्ार 

व्र्िस्थापन 
अस्पतालहरु 

१ 

३ 
००

००
 

 ३०
  

अस्
पत

ाल
हरु

ले 
सो
धभ

ना
य म

ाग्न
े 

क्र
मम

ा 

  

३०
००

० 

१०
 

21 रिशालाहरु र्नमायण ३ 

१०
००

००
 

 ५     

४०
००

० 

४०
 

22 खेलकुद सांरर्ना र्नमायण १२
 

१ 
२०

 ०
० 

 २५
  

र्नम
ायण
 

र्र
णम

ा 

  

१२
००

० 

१०
० 

23 
खेलकुद प्रबधयनका 
लार्ि सांघ सांस्थालाई 

सहर्ोि 

१०
 

५०
००

 

७ ६४
%  

६४
%   

५०
००

 

१०
० 

24 
र्िुा अन्िेर्ण केन्र 
स्थापना र सिालन १ 

५०
 ०

० 

 ५%
  

स्थ
ान
 

छन
ौट

 

  

५०
००

 

१०
० 

25 

विदेशबाट र्वकय एका 
र्िुाहरुको लिानी 

प्रिियनका लार्ि एकदेि 
आले स्रोत केन्र 

स्थापना 

१ 

५०
 ०

० 

 २%
  

जग्
िा
क
ो ख

ोज
ी 

  ० ० 
26 

लैंर्िक सशक्तीकरण 
तथा मलुप्रिाहीकरणका 

विर्भन्न कार्यक्रम 

१ 

४ 
८६

 ०
० 

 

१५
%  ८%
   

४०
००

० 

८२
 

27 
बालअर्धकार तथा 
सामाञ्चजक न्र्ार् 

कार्यक्रम 

१ 

८ 
७०

 ०
० 

 

१३
%  ३%
   

७७
००

० 

८०
००
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क्रस. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य %

 

28 
भार्ा सम्बन्धी 
कार्यक्रमहरु ४ 

४०
 ०

० 

 ५%
  मा

ि 
सङ्क

लन
 

  

४०
००

 

१०
० 

 
तार्लका नां.-6 आर्थयक िर्य २०७६।/७७ मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७६ पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र 
२०७७ आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्यको अनमुान 

(रु. हजारमा) 

ब.उ.शी.नां. बजेट शीर्यक विर्नर्ोञ्चजत बजेट पौर् मसान्त 
सम्मको  

प्रर्तशत आर्ाढ मसान्तसम्मको 
अनमुार्नत खर्य% 

३५००००१ सामाञ्चजक विकास मन्रालर् ९६३६४००० १४४९३१९२२ १५․०४ ८८ 

३५००००१२ एकीकृत स्िास्थ्र् तथा 
सरसर्ाई कार्यक्रम  

३३२१००००० १०७९६८३६ ३ ८५ 

३५००००१३ िालअर्धकार तथा सामाञ्चजक 
न्र्ार् कार्यक्रम  

८७०००००० २१७८२८६ ३ ८७ 

३५००००१४ शैञ्चक्षक विकास तथा 
प्राविर्धक ञ्चशक्षा कार्यक्रम  

१९०२५०००० ४५०००० ०․२४ ९० 

३५००००१५ लैविक सशक्तीकरण तथा 
मूलप्रिाहीकरण कार्यक्रम  

४८६५०००० ३८१७२११ ८ ८५ 

३५००००१६ श्रम तथा रोजिार  ४३५००००० ४४१३२४ १ ८४ 

३५००००१७ भार्ा तथा सांस्कृर्त कार्यक्रम ४०००००० ० ० ९९ 

 ३५०००१८ र्िुा तथा खेलकूद कार्यक्रम  १६६९००००० २८१०५७३ २ ८० 

३५०००१९ उच्र् ञ्चशक्षा कार्यक्रम  २३२४००००० ५०४४३८१ २ ९० 

३५०००२० व्र्ािसावर्क तथा सीप 
विकास तार्लम केन्रहरु  

१६६५८००० ३८१८२१९ २३ ९० 
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३५०००२१ प्रादेञ्चशक अस्पताल 
सदुृढीकरण कार्यक्रम  

४११९६५००० ७९२१४६४३ १९ ८८ 

३५००००२२ नमनुा विद्यालर् र विशेर् 
ञ्चशक्षा कार्यक्रम  

१४७७०८००० १५००००० १ ८८ 

३५०००१२० सामाञ्चजक विकास मन्रालर् 
सशतय कार्यक्रम  

१५१८०९४००० ३०९२८१८७७ २० ८६ 

३५००१०११ ञ्चशक्षा विकास र्नदेशनालर्  २९९९६००० ९१९२३९६ ३१ ९० 

३५००२०११ स्िास्थ्र् र्नदेशनालर्  २९४३९००० १०२४४३४१ ३५ ९० 

३५००२०१२ प्रादेञ्चशक अस्पतालहरु  ६७२४६६००० २४२८३३२७५ ३६ ९० 

३५००२०१३ स्िास्थ्र् कार्ायलर्हरु  १३४११६००० ६२९२६६३६ ४६․९२ ९० 

३५००२०१४ आर्िेुद ञ्चर्वकत्सालर्हरु  ३३८०८००० १३५९४३७३ ४०․२१ ९० 

३५००२०१५ ञ्चजल्ला आर्िेुद स्िास्थ्र् 
केन्रहरु  

५१५०८००० २०३३८४०८ ३९․४९ ९० 

३५००३०११ स्िास्थ्र् तार्लम केन्र  २१४४१००० ८९३३०५२ ४१․६६ ८५ 

३५००४०११ प्रदेश स्िास्थ्र् आपूर्तय 
व्र्िस्थापन केन्र  

१६८२६००० ५४०३३४८ ३२․११ ८० 

३५००५०११ ञ्चशक्षा तार्लम केन्र  १६७५६००० ५१३२७९४ ३०․६३ ९२ 

३५००६०११ प्रदेश जनस्िास्थ्र् प्रर्ोिशाला  २३२८१००० १५७८७७२ ६․७८ ८० 

(स्रोतःसामाञ्चजक विकास मन्रालर्.) 

7.५ राजस्ि सांकलनको वििरण 
तार्लका नां.-८ आर्थयक िर्य २०७६।७७ को अधय िावर्यकसम्म राजस्ि सांकलन वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको 
सांशोर्धत अनमुान           रु. हजारमा 

क्र.सां. शीर्यक  लक्ष्र्  प्राप्त रकम 

प्रर्त
शत

 

आर्ाढ मसान्तसम्मको  

सांशोर्धत अनमुान 

१ १४२२३ ञ्चशक्षा क्षरेको आम्दानी ४०००० ५००० १२․५ ३०००० 
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7.६ मन्रालर् अन्तियतका विकास आर्ोजनाका कार्यक्रमहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण 
मन्रालर्िाट सांर्ार्लत विकास आर्ोजनाहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीमा १७१ जना स्िर्म ्सेिकहरु ‚ २० जना 
स्कुल नसय‚ १२ जना खेलकूद प्रञ्चशक्षकहरुले प्रतक्ष्र् रोजिारीमा छन ्भने र्सका सामाञ्चजक विकास शाखा तथा 
सीपकार्ायलर्हरु तथा प्राविर्धक तथा व्र्ािसावर्क तार्लम पररर्दमार्य त ददइने ८००० भन्दा बढीलाई तार्लम 
प्राप्त िरी स्िरोजिार हनु सहर्ोि परु्ायएको छ । र्स बाहेक रिशालाहरु विद्यालर्हरु क्र्ाम्पसहरु तथा 
अस्पतालहरुमा हनु ेभिन र्नमायण आददका कार्यहरुले र्सजनल रोजिारी र्सजयना र सांर्ालनमा सहर्ोि पिेुको 
छ। 

7.७ समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 
 सांघीर् सरकारले र्नमायण िनुयपने ऐन र्नर्महरु नबन्दा प्रदेशले आफ्ना काननु बनाउन नपाउुँदा कर्तपर् 

कार्यक्रमहरु सिालन िनय नसवकएको । जस्तैः ञ्चशक्षा ऐन ¸स्िास्थ्र् ऐन। 
 प्रदेश स्तरमा र्नमायण िरीन े कार्यविर्ध तथा र्नदेञ्चशकाहरु पूणय रुपमा र्नमायण नभइसकेको कारण कार्यक्रम 

कार्ायन्िर्नमा वढलाई । 

 खररद प्रवक्रर्ा परामशय सेिा अनसुन्धान जस्ता विर्र्को प्रवक्रर्ा लामो हुुँदा समर्मा काम िनय नसक्न ु

 कार्ायन्िर्न तहमा रहेर कार्य सम्पादन िरेको जनशञ्चक्तलाइ नीर्त र्नमायण तहको कार्य सम्पादन िने सीप तथा 
क्षमता विकासका तार्लम िोष्ठीको कमी  

 कार्यन्िर्न िने सांरर्ना वढलो स्थापना हनु ुर स्थावपत र्नकार्मा कमयर्ारी पदपरु्तय समर्मा हनु नसक्न ु 

 कर्तपर् के्षरमा बजेटको अभाि तथा बजेट र्नमायण हदुा बस्तिुत बनाउन नसवकएको कारणले समेत कार्यक्रम 
सांर्ालनमा कदठनाई । 

 कार्यक्रम सिालनको मानक न्र्नु हनु ुर कार्यक्रमकै िणुस्तर घट्न ु। 

 र्नमायण िररने सांरर्नाहरुको विस्ततृ लाित अनमुान तथा EIE नहनु ु। 

 र्नमायण िररने सांरर्नाको जग्िा प्रार्प्तमा समस्र्ा । 

 लेखा प्रणाली सांर्ालनमा एकीकृत सफ्टिेर्रको अभाि । 

 

7.८ समस्र्ा, समस्र्ा समाधानका प्रर्ास तथा आिामी कदमः 
क्र.सां. समस्र्ा समस्र्ा समाधानका प्रर्ास आिामी कदम 

१ आिश्र्क सूर्ना तथा तथ्र्ाङ्ककको 
अभाि 

खण्डीकृत तथ्र्ाङ्कको प्रर्ोि 
प्रदेश सूर्ना बैङ्कको स्थापना 
िनुयपने 

२ कार्यविर्ध तथा र्नदेञ्चशकाहरु र्नमायणमा 
बढी समर् खञ्चर्यएको 

 

र्मल्दा जलु्दा कार्यविर्धहरुको 
सहर्ोि र्लइएको । 

 

नमनुाहरु िनाउने िा कमयर्ारी क्षमता 
बढाउने । 
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क्र.सां. समस्र्ा समस्र्ा समाधानका प्रर्ास आिामी कदम 

३ प्राविर्धक ञ्चशक्षा तथा व्र्ािसावर्क  
तार्लम पररर्दको खर्य िने समस्र्ा 

सम्झौता िरी रकम र्नकासा ददने 
िररएको 

प्रदेशको आफ्नै सांरर्ना हनुपुने 

 

४ साियजर्नक खररद प्रवक्रर्ाका 
सम्बन्धमा पर्ायप्त जानकारीको अभाि  

 

परामशय सेिाबाट समेत काम 
र्लाइएको । 

 

 क्षमता िवृि तार्लम। 

 प्रदेश साियजर्नक खरीद 
अनिुमन तथा सहजीकरण 
इकाई स्थापना । 

 ५ प्राविर्धक कार्यसुँि सम्बञ्चन्धत सांरर्ना 
र  जनशञ्चक्तको कमी 

• स्िर्मसेिक प्राविर्धकबाट 
काम र्लाइएको । 

 प्रदेश सरकारका र्नमायण कार्य 
हेनय प्राविर्धक wing को 
आिश्र्कता रहेको । 

६ स्िास्थ्र् क्षेरका औजार उपकरण 
मेञ्चशनरी औजारको लार्ि 
स्पेञ्चशवर्केशन तर्ार िने समस्र्ा  

• उपलब्ध कमयर्ारी र 
परामशय सेिाबाट जेनतेन 
काम र्लाइएको 

 प्रदेशमा स्पेशीवर्केशन बैङ्कको 
स्थापना 

७ एकीकृत सफ्टिेर्र नहनु ु • म्र्ानअुल रुपमा काम िनुय 
परेको 

 प्रदेशको एकीकृत लेखा ̜र्ोजना ̜ 
सूर्ना तथ्र्ाङ्क सम्बन्धी 
सफ्टिेर्रको व्र्िस्था 

 

 
७.९ र्नश्कर्यः 
प्रदेश सरकारको सांिठन सांरर्ना बमोञ्चजम स्िास्थ्र्, ञ्चशक्षा, मवहला‚बालबार्लका‚ अपािता तथा जेष्ठ नािररक‚ 
समाजकल्र्ाण, श्रम तथा रोजिार, भार्ा, र्लवप, विज्ञान प्रविर्ध, र्िुा तथा खेलकुद र सरसर्ाई जस्ता क्षेरहरुका 
कार्यक्रमहरु कार्ायन्िर्न िनयको लार्ि िठन भएको सामाञ्चजक विकास मन्रालर्ले ऐन काननुको सर्ल कार्ायन्िर्न 
िदै जनताको दैर्नक जीिनसुँि जोर्डएका विर्र्मा अझ सांिेदनशील भई आफ्नो ञ्चजम्मेिारीमा कवटबि भई समिृ 
प्रदेश खशुी जनताको मलु मन्रलाई साकार पाने ददशातर्य  अिार्ड बवढरहेको छ । र्सका नीर्त तथा 
कार्यक्रमहरुलाई सर्ल कार्ायन्िर्न िनय सम्पूणय सरोकारिाला र्नकार्बाट सल्लाह सझुाि र सहर्ोिको अपेक्षासवहत 
अिार्ड बढ्दछ । 
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पररच्छेद-८ 
उद्योि, पर्यटन, िन तथा िातािरण मन्रालर् 

 

8.१. सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 
तार्लका नां. १ दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था 

क्र. 

स. 

पद सेिा समहु शे्रञ्चण/तह कूल 

दरिन्दी सांख्र्ा 

पदपूर्तय 

सांख्र्ा 

ररक्त कैवर्र्त 

१ प्रदेश सञ्चर्ि  िन समहुकृत 
नहनुे 

रा.प.प्रथम 
प्रा. 

१ १ - मन्रालर् 

२ र्नदेशक  िन ज.र् एघारौ तह १ - १ िन र्नदेशनालर् 

३ र्नदेशक  िन ज.र् निौ/दशौ १ १ - तार्लम केन्र 

४ र्नदेशक प्रशासन सा. प्रशासन रा.प.वि. १ १ - उ.िा.तथा उ.वह. 
र्न. 

५ िन सांरक्षण तथा व्र्. 
अर्धकृत 

िन ज.र् निौ/दशौ ४ ३ १ भ ू तथा ज.व्र्. 
का. 

६ ि. जलाधार व्र्.अ िन स्िा.एण्ड 
िा.क 

निौ/दशौ २ २ - भ ू तथा ज.व्र्. 
का. 

७ िररष्ठ िार्ल विकास 
अर्धकृत 

िन कृवर् 
एग्रोनोर्म 

रा.प.वि.प्रा. १ - १ िन र्नदेशनालर् 

८ र्डर्भजन िन अर्धकृत िन ज.र्. निौ/दशौ १४ १४ - र्ड.ि.का. हरु 

९ प्रमखु उद्योि अर्धकृत प्रशासन सा.प्र. रा.प.वि.प्र ३ - ३ घ. तथा 
सा.उ.का.  

१० र्ोजना अर्धकृत िन स्िा.एण्ड 
िा.क 

निौ/दशौ १ १ - िन र्नदेशनालर् 

११ उप-सञ्चर्ि प्रशासन सा.प्र. रा.प./वि.प्र ३ १ २ मन्रालर् 

१२ अर्धकृत प्रशासन सा.प्र. सातौ/आठौ २५ २० ५  

१३ स.ब.अ. िन ज.र् सातौ/आठौ १४२ १३९ ३  
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क्र. 

स. 

पद सेिा समहु शे्रञ्चण/तह कूल 

दरिन्दी सांख्र्ा 

पदपूर्तय 

सांख्र्ा 

ररक्त कैवर्र्त 

१४ स.अनसुन्धान अर्धकृत िन र्.री सातौ/आठौ १ - १  

१५ सहार्क .भ ू सांरक्षण 
अर्धकृत 

िन स्िा.एण्ड 
िा.क भ ू
सांरक्षण 

 सातौ/आठौ ५ ५ -  

१६ प्रञ्चशक्षण अर्धकृत विविध - रा.प.त.ृ प्रा २ - २  

१७ ज.व्र्ा.अर्धकृत िन स्िा.एण्ड 
िा.क 

अ.सातौ/आ
ठौँ 

३ ३ -  

१८ लेखा अर्धकृत प्रशासन लेखा अ.सातौ/आ
ठौ 

१० ८ २  

१९ काननु अर्धकृत न्र्ार् काननु रा.प.तरृ्तर् १ १ - मन्रालर् 

२० क.ईञ्चन्जर्नर्र र्बविध - रा.प.तरृ्तर्(
प्रा) 

१ - १  

२१ खानी अर्धकृत ईञ्चन्जर्नर्र माईर्नङ रा.प.तरृ्तर्(
प्रा) 

१ - १  

२२ स. िनस्पती अर्धकृत िन िोटार्नक सातौ १ १ -  

२३ िातािरण र्नररक्षक विविध - सातौ १ १ -  

२४ ईञ्चन्जर्नर्र ईञ्चन्जर्नर्र र्सर्भल ई रा.प.त.ृ प्रा. २ - २  

२५ िार्ल विकास अर्धकृत कृवर् एग्रोनोर्म अ.सातौ/आ
ठौं 

२ २ -  

२६ सहार्क/ अर्धकृत प्रशासन सा.प्र. सहार्क 
पार्ौ/अ.छै. 

४० ३५ ५  

२७ भ ू.सां. सहार्क िन स्िा .एण्ड 
िा.क 

सहार्क स्तर 
पार्ौ/छैठौ 

५ - ५  

२८ लेखापाल/ अर्धकृत प्रशासन लेखा सहा.पार्ौ/अ
छैठौ 

२४ १९ ५  
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क्र. 

स. 

पद सेिा समहु शे्रञ्चण/तह कूल 

दरिन्दी सांख्र्ा 

पदपूर्तय 

सांख्र्ा 

ररक्त कैवर्र्त 

२९ प्राविर्धक सहार्क िन िोटार्नक अ.छैठौ १ १ -  

३० रेन्जर िन र्रर स. पार्ौ १ १ -  

३१ रेन्जर िन ज.र्. स. 
पार्ौ/छैठौ 

७८ ५० २८  

३२ प्राविर्धक सहार्क िन भ ूसांरक्षण रा.प.अनां. 
प्र.प्रा 

१ - १  

३३ सि- ईञ्चन्जर्नर्र  
ईञ्चन्जर्नर्र 

र्सर्भल ईरर स. 
पार्ौ/छैठौ 

४ ४ -  

३४ प्रमखु ञ्चशक्षक विविध - सहार्कस्तर 
पार्ौ 

१० १ ९  

३५ टाईवपि प्रशासन सा.प्र. िेि अनसुार २ २ -  

३६ प्रा.  सहार्क ने.ञ्चशक्षा  परुातत्ि  सहार्कस्तर 
पार्ौ 

१ १ -  

३७ ना.स.ु प्राविर्धक ईञ्चन्ज. माङर्नङ रा.प.अनां. 
प्रथम प्रा. 

२ - २  

३८ क.अपरेटर विविध - स.पार्ौ.  २ १ १   स.क.अ.पूर्तय 
भएको 

३९ सहार्क/ खररदार प्रशासन सा.प्र रा.प.अनां 
वि./पार्ौ 

१६ १० ६  

४० र्रेिर िन ज.र्.  स.पार्ौ. ३० २६ ४ सांघपलुको 
दरबञ्चन्द िाट र्स 
प्रदेशका 
कामकाज ८२ 

४१ सह-लेखापाल प्रशासन लेखा स.पार्ौ. २ २ -  

४२ ञ्चशक्षक विविध  - रा.अनां. वि 
प्रा 

३ - ३  
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क्र. 

स. 

पद सेिा समहु शे्रञ्चण/तह कूल 

दरिन्दी सांख्र्ा 

पदपूर्तय 

सांख्र्ा 

ररक्त कैवर्र्त 

४३ अपरेटर विविध - रा.अनां. वि 
प्रा 

८ ५ ३  

४४ सिेुदार विविध - रा.अनां. वि 
प्रा 

८ - ८  

४५ जमदार विविध  रा.अनां. वि . १६ १६ - र्ाञ्चजल १३ 

४६ हिल्दार विविध - रा.अनां. 
तरृ्तर् 

३४ ८ २६  

४७ िन रक्षक िन ज.र् शे्रञ्चणविहीन ४५६ ३५८ ९८  

४८ सशस्त्र िन रक्षक विविध - शे्रञ्चणविहीन १३६ ९१ ४५ करार ८२ 

४९ र्रेस्ट िाडय िन र्.रर. शे्रञ्चणविहीन १ १ -  

५० र्ौवकदार विविध - शे्रञ्चणविहीन १४ १२ २  

५१ हेल्पर विविध - शे्रञ्चणविहीन ८ ४ ४ करार ४ 

५२ ह.स.र्ा. प्रशासन - शे्रञ्चणविहीन ३४ ३२ २ करार २३ 

५३ कार्ायलर् सहर्ोर्ि प्रशासन - शे्रञ्चणविहीन ७३ ७२ १ करार ४४ 

जम्माः- १२३९ ९५६ २८३  

 

घरेल ुतथा साना उद्योि विकास सर्मर्तहरु 

क्र.स. पद सेिा समूह शे्रणी/तह कूल दरिन्दी पदपूर्तय ररक्त कैवर्र्त 

१ उपर्नदेशक   प्रशासन/ प्रा. - आठौं १ - १  

२ ि. अर्धकृत प्रशासन/ 
प्रा./लेखा 

- सातौं ३ ३  प्रदेश सरकारिाट 
खटाईएको 

३ शाखा अर्धकृत 
प्रा.अर्धकृत / 

- - छैटौ ४ २ २ 
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क्र.स. पद सेिा समूह शे्रणी/तह कूल दरिन्दी पदपूर्तय ररक्त कैवर्र्त 

लेखा अर्धकृत 

४ प्रमखु ञ्चशक्षक/ 
लेखापाल नार्ि 
सवु्िा 

-  पाुँर् ८ १ ७ 

५ खररदार 
/ञ्चशक्षक/ सह-
लेखापाल 

- - र्ौथो ७ २ ५ सर्मर्तका २ जना 
अस्थार्ीरुपमा 
कार्यरत 

६ मञु्चखर्ा प्राविर्धक 
प्रशासन 

 र्तन २ १ १ १ जना सर्मर्तको 
अस्थाइ कार्यरत 

७ का.स. प्रशासन - शे्रञ्चण विहीन ११ १० १  

जम्मा ३६ १९ १७  

नोटः- िररबी र्निारणका लार्ि लद्यउुद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) िाट ना.स.ु सरह २जना र तथ्र्ाङ्क सहार्क 
१ जना िरी ३ जना, प्रत्रे्क घरेल ुतथा साना उद्योि कार्ायलर् र सर्मर्तहरुमा र्स आ.ि.का लार्ि व्र्िस्था 
भएकोले कार्ायलर्को काममा समेत सहर्ोि पिेुको । 

(श्रोतः उद्योि, पर्यटन, िन तथा िातािरण मन्रालर्, प्रशासन शाखा) 
 

8.२ आर्थयक िर्य २०७६/०७७ मा सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरू 
 उद्योि दताय सांख्र्ा ५२५१, राजश्व प्राप्त रू. ३५२३७११८।-,  

 िनतर्य  राजस्ि रू. २५,६३,८०,८१९.४४ 

 २०७६ परु् १६ िते नेपाल भ्रमण िर्य २०२० को उद्घाटन प्रदेश नां. ५ का मखु्र्मन्री मा. शांकर 
पोखरेलज्रू्बाट बददयर्ाको ठाकुरिाराबाट उद्घाटन िररएको । 

 लञु्चम्िनी भ्रमण िर्य २०७६ अन्तियत मार्सक पञु्चणयमाउत्सि, सावहञ्चत्र्क िोष्ठी, मार्ादेिी मञ्चन्दरमा दैर्नक दीप 
प्रज्ज्िलन भैरहेको । 

 बोटार्नकल िाडेन, तलु्सीपरुमा र्नमायण कार्य भइरहेको । 

 धारापानी क्षेरमा पाकय  सवहत भौर्तक पूिायधार र्नमायणको कार्य भइरहेको ।  

 जिददशपरु तालमा िहउुिेश्र्ीर् भिन र र्रा अिलोकन टािर र्नमायणको र्ालू आ.ि. मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट 
बरािरको कार्य सम्पन्न भएको ।  

 मानसरोिरको प्रर्तकात्मकस्थल सवहत बोटार्नकल िाडेनको र्नमायण कार्य शरुू िररएको ।  

 पाल्पाको श्रीनिरमा साुँस्कृर्तक डबली र्नमायण कार्य जारी रहेको ।  
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 बाबा िदयिोररर्ामा मञ्चन्दर धमयशाला सांरक्षण कार्य सम्पन्न भएको । 

 रूपन्देहीमा ग्रामीणसडकसुँि भ ूसांरक्षण कार्यक्रम, नदी तथा खोला वकनारा सांरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको  

 दाङको र्खौरामा सांग्रहालर् र्नमायण कार्यक्रमको  ८० प्रर्तशत कार्य सम्पन्न भएको । 

 

8.३ आर्थयक िर्य २०७६/०७७ मा तर्ार भएका ऐन र्नर्मािली तथा कार्यविर्धको वििरण 
P]g: 

र्नर्मािली : 
क्र.स प्रदेश मञ्चन्रपररर्दबाट स्िीकृत भई लािू भएका   

१.  प्राइभेट र्मयदताय  र्नर्मािली 

 मस्र्ौदा तर्ार भएका र्नर्मािली 

१. साझेदारी र्नर्मािली 

२. होमस्टे सिालनर्नर्मािली 

३. औद्योर्िक व्र्िसार् र्नर्मािली 

४. िातािरण सांरक्षण  र्नर्मािली 

क्र.स प्रमाणीकरण भई लािू भएका   

१. प्रदेश नां. ५, औद्योर्िक व्र्िसार् ऐन, २०७५ 

२. प्रदेश नां. ५, प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७५ 

३. प्रदेश नां. ५, खानी अन्िेर्ण र व्र्िस्थापन सम्बन्धी व्र्िस्था िनय बनेको ऐन २०७५ 

४. साझेदारी ऐन, २०७६ 

५. प्राइभेट र्मयदताय ऐन, २०७६ 

 प्रदेश सभामा दताय भएका  विधेर्क 

१. िातािरण सांरक्षण विधेर्क 

 मस्र्ौदा तर्ार भएका विधेर्क 

१. बजार र्नर्मन तथा प्रर्तस्पधाय प्रिियन िने सम्बन्धमा व्र्िस्था िने सम्बन्धमा बनेको विधेर्क 

२. प्रदेश लर्लतकला प्रज्ञा प्रर्तष्ठान सम्बन्धमा व्र्िस्था िने विधेर्क 
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कार्यविर्ध: 
क्र.स स्िीकृत भई लािू भएका   

१. नदीजन्र् पदाथय व्र्िस्थापन कार्यविर्ध 2075 

२. िावर्यक कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध २०७५ 

३. होमस्टेमा पूुँजीित अनदुान ददने सम्बन्धी कार्यविर्ध, २०७६ 

 मस्र्ौदा तर्ार भएकाकार्यविर्धः 

१. सपुथमलु्र् पसल सिालन कार्यविर्ध 

 

8.४ आर्थयक िर्य २०७६/०७७ को बजेट िक्तव्र्मा उञ्चल्लञ्चखत नीर्त एिां कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण 
ब.ब.बदुा 

नां. 
बजेट तथा कार्यक्रम प्रिर्तको अिस्था 

५७ स्थानीर् समदुार्को सांलग्नातामा ग्रामीण पर्ायपर्यटन र 
होमस्टेको प्रिियन र प्रोत्साहनका लार्ि आिश्र्क रकम 
विर्नर्ोजन िररएको । 

होमस्टे प्रिधयनका लार्ि सूर्ना प्रकाशन िरी 
प्रस्तािहरू माि िररएको छ । 

५८ िनस्पर्तको सांरक्षण िदै शहरी हररर्ाली प्रिियन िने उद्देश्र्ले 
उपर्कु्त स्थानहरूमा िनस्पर्त उद्यान तथा पर्यटकीर् पाकय हरू 
र्नमायण िररनेछ । 

तलु्सीपरुमा बोटार्नकल िाडेन, घोराहीमा 
िहउुिेश्र्ीर् पाकय , बाुँके, रूपन्देही र पाल्पामा 
िनस्पर्त उद्यान र्नमायणको कार्य भइरहेको छ ।  

६१ भ्रमण िर्य २०२० मा प्रदेशका पर्यटकीर् िन्तव्र्हरूको 
प्रिियन िने उद्देश्र् अनरुूप ञ्चजल्ला स्तररर् सर्मर्त िठन िने 
व्र्िस्था, लञु्चम्िनी विश्वविद्यालर्को सहकार्यमा अन्तरावष्ट्रर् 
बवुिि कला सावहत्र् सम्मेलन िने 

नेपाल भ्रमण िर्य २०२० लाइ सर्ल पानय ञ्चजल्ला 
पर्यटन प्रिियन सर्मर्त िठन भई विर्भन्न कार्यक्रमहरू 
सिालन भइरहेको छ । माघ २४, २५ र २६ िते 
लञु्चम्िनीमा अन्तरावष्ट्रर् बवुिि कला सावहत्र् मेला 
सिालन िने कार्यक्रम रहेको छ।  

६२ पाल्पाको श्रीनिर र निाकोट, िददयर्ाको ठाकुरिारा र दाङको 
घोरदौरामा र्नमायणको प्रकृर्ामा रहेका साांस्कृर्तक डिलीहरू 
समर्मै र्नमायण िरीने, 

पाल्पाको श्रीनिरमा साांस्कृर्तक डबलीको बहिुर्ीर् 
ठेक्का मार्य त र्नमायणको कार्य भइरहेको छ । 
पाल्पाको निुाकोटमा साांस्कृर्तक डबली र्नमायणका 
लार्ि बहिुर्ीर् ठेक्काको प्रकृर्ामा रहेको छ।दाङको 
घोरदौरामा साांस्कृर्तक डिली र्नमायणको कार्य 
भइरहेको छ।    

६३ प्रदेशमा नर्ाुँ पर्यटकीर् िन्तव्र्को विकास िने र पर्यटकको 
बसाइ अिर्ध लामो बनाउन े नीर्त अनरुूप सम्राट अशोकले 
अशोक स्तम्भ िाडेका ऐर्तहार्सकस्थल र्नञ्चग्लहिामा कनकमनुी 
बिु र िोवटहिामा क्रकुच्छन्द ििुको प्रर्तमा स्थापना िररनेछ 

कनकमनुी ििु र क्रकुच्छन्द ििुको मरु्तय र्नमायणका 
लार्ि सूर्ना प्रकाशन िररएको छ । र्नञ्चग्लहिा र 
िोवटहिामा उद्यान र्नमायणका लार्ि स्थान छनोट भई 
र्डजाइनको कार्य भइरहेको छ। दाङको सकुौरामा 
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। दां र्िशरणको राजधानी सकुौरामा दांिीशरणको र 
बल्डेङिढीमा िर्लहाङको शार्लक र्नमायण िररनेछ ।  

दां र्िशरण राजाको शार्लक र्नमायण कार्य िनय 
उपभोक्ता सर्मर्तसुँि सम्झौता भई कार्य शरुू भएको 
छ । िल्डेङिढीमा िर्लहाङ राजाको शार्लक 
र्नमायणका लार्ि सरोकारिालाहरूसुँि छलर्ल 
िररएको छ ।   

६५ प्रदेश र्भरका ऐर्तहार्सक, धार्मयक, परुाताञ्चत्िक एिां पर्यटकीर् 
स्थलहरूको पवहर्ान िरी रोिर तर्ार िने, विञ्चशि सामाञ्चजक 
साुँस्कृर्तक क्षेर पवहर्ान िनय, प्रदेश नां. ५ को पर्यटन व्राण्ड 

तर्ार िने, पर्यटन महोत्सि िने, साथै िाभल्स माटयको 
व्र्िस्था िने । 

प्रदेशको पर्यटन व्राण्ड र्नमायणका लार्ि सूर्ना 
प्रकाशन िररएको र प्राप्त प्रस्तािहरूको मलु्र्ाांकन 
कार्य भइरहेको छ । विर्भन्न स्थानहरूमा  पर्यटन 
महोत्सि सिालन िनय सहर्ोि िररएको छ । िाभल 
एसोर्सर्सनसुँि िाभल माटय सिालन िनय छलर्ल 
भइरहेको छ ।  

६६ आिामी िर्यदेञ्चख पहाडी ञ्चजल्लाहरूमा वहल स्टेसन र्नमायणको 
शरुूिात िररनेछ । पर्यटकीर् विकासको सांभािनालाई दृविित 
िरी ती स्थलको पर्यटकीर् विकासको िरुूर्ोजना तर्ार िररनेछ 
। बाुँकेमा र्नमायण शरुू भएको मानसरोिरको आकृर्तसवहतको 

बहउुद्दशे्र्ीर् पाकय  आिामी ३ िर्य र्भर र्नमायण िने िरी 
बजेटको व्र्िस्था भएको छ  

वहल स्टेसनको सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको कार्य अिार्ड 
िढाइएको छ । प्रदेश ५ को पर्यटन सम्बन्धी 
रणनीर्तक िरुूर्ोजना र्नमायणका लार्ि परामशयदाता 
सांस्थासुँि प्राविर्धक र आर्थयक प्रस्ताि माि िररएको 
छ । बाुँकेमा मानसरोिरको आकृर्तसवहतको 
बहउुद्देश्र्ीर् पाकय  र्नमायणको प्रकृर्ा अिार्ड 
िढाइएको छ । 

६७ रूकुम पिुयमा रहेका तातोपानीका महुानहरू सांरक्षण िरी 
स्िास्थ्र् पर्यटन प्रिियनिररनेछ ।स्थानीर् कला, सांस्कृर्त, 
ऐर्तहार्सक महत्ि लिार्तका विर्र्लाई समेटी पर्यटन 

प्रिधयनका लार्ि पर्यटक िाईड तर्ार िरी पर्यटकको बसाइ 
अिर्ध लम्बाउने कार्यक्रम सिालनिररनेछ ।   

रूकुम पिुयमा तातोपानीका महुानहरू सांरक्षण िने 
प्रकृर्ा अिार्ड िढाइएको छ । पर्यटक िाइड 
तार्लमको लार्ि पाठ्यक्रमको मस्र्ौदा तर्ार भएको 
छ ।  

६९ प्रदेशर्भर सांर्ार्लत औद्योर्िक क्षेरहरूलाई प्रदेश मातहत 
ल्र्ाउन र र्नमायणाधीन औद्योर्िक क्षेरको विकासको नेततृ्ि 

प्रदेशले नै िने िरी आिश्र्क प्रकृर्ा बढाइनेछ ।  

 

७० उद्यम विकास कोर् स्थापना िरी उद्योिको विकास र 
विस्तारका लार्ि घरेल ुतथा साना उद्योिहरू मार्य त 

र्िुाहरूलाई स्िरोजिारका लार्ि प्रोत्सावहत िररनेछ । स्िदेशी 
कच्र्ा पदाथय र स्िदेशी श्रम प्रर्ोि िरी सिालन िररने 

उद्योिलाई सरल कजाय र र्नञ्चश्चत प्रर्तशतसम्म ब्र्ाज अनदुान 
कार्यक्रम सिालनिररनेछ ।  

उद्यम विकास कोर् र्नर्मािली र सिालन 

कार्यविर्धको प्रारञ्चम्भक मस्र्ौदा तर्ार भएको छ ।  

७१ कुमाल जार्तको माटोको भाडा बनाउने व्र्िसार्को प्रिियन 
तथा आधरु्नकीकरण िनय र विपन्न, मवहला, दर्लत, मकु्त 

कमैर्ा, कम्लरी, माझी, कुमाल, हर्लर्ा तथा सीमान्तकृत ििय 
र समदुार्हरू लञ्चक्षत उद्यमशील तथा सीप विकास तालीमहरू 

अघायखाुँर्ी, िलु्मी र ्र्ठुानमा कुमाल जार्तको लार्ि 
माटोको भाुँडा बनाउने तार्लम तथा उद्योि स्थापना 
िनय स्थलित अिलोकन कार्य सम्पन्न भएको छ ।   
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सिालन िनय बजेटको व्र्िस्था भएको ।  

७२ बिुकालीन र ििु सांस्कृर्तमा आधाररत कला र सांस्कृर्तलाई 
आर्थयक विकासको क्षेरका रूपमा अञ्चघ िढाउने िरी मरु्तयकला, 

काष्ठकला, लर्लतकला, ञ्चर्रकला लिार्तका क्षेरमा दक्ष 
जनशञ्चक्त विकास िररनेछ ।  

बिुकालीन र ििु सांस्कृर्तमा आधाररत कला र 
सांस्कृर्तलाई आर्थयक विकासको क्षेरका रूपमा अञ्चघ 
िढाउने िरी सांझौताको तर्ारी भएको छ ।  

७४ िणुस्तरीर् िस्तकुो आपूर्तय सरु्नञ्चश्चत िनय िणुस्तर परीक्षण र 
र्नर्र्मत अनिुमनमा जोड ददइनेछ । उपभोक्ताको हकवहत 
सांरक्षणका लार्ि जािरण अर्भर्ान सिालनिररनेछ । उपभोग्र् 
िस्तहुरूको िणुस्तर कार्म िरी सियसलुभ आपूर्तयको व्र्िस्था 
िररनेछ । नेपाल आर्ल र्निमसुँिको सहकार्यमा ग्र्ास भण्डार 
र बोटर्लङ ्लान्टको स्थापना िररनेछ  

६ पटक िजार अनिुमन िररएको छ ।  

७५ आ.ि. २०७६/०७७ मा एक र्निायर्न क्षेर एक औद्योर्िक 
ग्राम स्थापना िने कार्यक्रम अञ्चघ िढाइएको छ ।  

११ िटा र्निायर्न क्षेरमा स्थापना हनुे औद्योर्िक 
ग्रामको र्डवपआर सांघीर्  मन्रालर्मा पठाइएको र 
३ िटा क्षेरको र्डवपआर पठाउने र्रणमा रहेकोछ। 

१४४ िनको िैज्ञार्नक व्र्िस्थापन र उपर्ोिको नीर्त र्लइनछे 
जैविक विविधताको सांरक्षण र सांिियन िदै िन अर्तक्रमण 
रोक्न प्रभािकारी कार्यक्रम सिालनिररनेछ । अर्तक्रर्मत िन 
क्षेर वर्ताय, डढेलो र्नर्न्रण, र्ोरी र्नकासी र्नर्न्रणका लार्ि 
समदुार्सुँि सहकार्य िररनेछ ।  

प्रदेश र्भरका ८ िटा साझेदारी िन, २ िटा र्क्ला 
िन र १०२ िटा सामदुावर्क िनमा िैज्ञार्नक िन 
व्र्िस्थापन  कार्यर्ोजना तर्ार भई कार्ायन्िर्न 
भइरहेको छ । िनपैदािार र्ोरीर्नकासी, िन 
अर्तक्रमण तथा अन्र् िनजन्र् अपराध रोक्नका 
लार्ि आिश्र्क र्नर्न्रणात्मक कार्य भइरहेकोछ । 

१४५ िन तथा िातािरण सांरक्षण अन्तियत िनको बहउुपर्ोि नीर्त 
अिलम्बन िदै खाली जग्िाहरूमा िकृ्षारोपण िररनेछसाथै तीस 
हजार हेक्टर िनमा िैज्ञार्नक िन व्र्िस्थापन िररनेछ ।  

िकृ्षारोपण िनयका लार्ि आिश्र्क पने र्बरूिा 
उत्पादनको कार्य भइरहेको छ ।  

१४७ रावष्ट्रर् र्नकुञ्ज, सांरञ्चक्षत र मध्र्िती क्षेर लिार्त िन क्षेरको 
आसपासमा हनुे मानि र िन्र्जन्तकुो िन्ि न्र्नुीकरणका लार्ि 
समदुार्को क्षमता अर्भिवृि, सरे्तनामूलक एिां उद्दार तथा 

राहतका कार्यक्रम सिालनिररनेछ ।  

बददयर्ा ञ्चजल्लामा मानि र िन्र्जन्त ुिन्ि 
न्र्नुीकरणका िनय ठाकुरबाबा निरपार्लका र मधिुन 
निरपार्लकामा हात्ती छेकबारको कार्यका लार्ि 
स्थलित अिलोकन कार्य सम्पन्न भई सम्झौताको 
र्रणमा रहेको छ।  

१४८ जर्डबटुी तथा सिुञ्चन्धत िनस्पर्तको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न िरी 
प्रत्रे्क ञ्चजल्लामा जर्डबटुी तथा सिुञ्चन्धत िनस्पर्तको पकेट 

क्षेर कार्यक्रम सिालनिररनेछ ।  

सिै र्डर्भजन िन कार्ायलर्बाट जर्डबटुी तथा 
सिुञ्चन्धत िनस्तपर्तको बासस्थान र सांरक्षणका लार्ि 
पकेट क्षेर पवहर्ान र सांरक्षणका कार्यहरू सिालन 
भइरहेको छ ।  

१५८ हाम्रो भार्ा हाम्रो सांस्कृर्त, समनु्नत बनाएर िरौ उन्नर्त भन्ने 
नारालाइ साथयक तलु्र्ाउन प्रादेञ्चशक सावहत्र् कला एकेडेमी 

स्थापना िररनेछ । 

प्रज्ञा प्रर्तष्ठान सम्बन्धमा व्र्िस्था िनय बनेको 
विधेर्क, २०७६ को मस्र्ौदा तर्ार भएको छ । 
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१५९ पाल्पा दरबारलाई प्रादेञ्चशक सांग्रहालर्को रूपमा विकास िनय 
आिश्र्क बजेटको व्र्िस्था भएको र िलु्मीमा जीिराज 
आञ्चश्रत सांग्रहालर्, पाल्पामा मिर सांग्रहालर् र अन्र् 

सांग्रहालर्हरूको सिलीकरण िनय र सिोदर् पसु्तकालर् घोराही, 
दाङको पूिायधार र्नमायणका लार्ि बजेटको व्र्िस्था भएको ।  

पाल्पा दरबार सांग्रहालर्, तानसेन पाल्पा, जीिराज 
आञ्चश्रत सांग्रहालर् िलु्मी र मिर सांग्रहालर्, पाल्पाको 
र्नमायण कार्य जारी रहेको छ ।  

१६१ भौर्तक विकास र्नमायणका कृर्ाकलापहरू सिालन िदाय 
िातािरणमा पने प्रभािको अध्र्र्न िरी प्रर्तकूल प्रभाि 

न्र्नुीकरण िने उपार्हरूको अिलम्िन िनय 
काननुीव्र्िस्थािररनेछ । र्ातार्ातका साधनहरूबाट उत्सजयन 
हनुे धिुाुँको मापन िरी र्नर्मन शरुू िररनेछ । िातािरणीर् 
अिस्थाको आकलन िनय िार्,ु जल, ध्िनी, माटोको प्रदरु्ण 

अिस्था र विर्ाददको प्रर्ोिलाइ शनु्र् िनय सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
िनयका लार्ि आिश्र्क रकम विर्नर्ोजन िररनेछ ।  

१८ िटा उद्योिहरूको प्रारञ्चम्भक िातािरणीर्परीक्षण 
र ३७ िटा उद्योिहरूको कार्य सूर्ी (ToR)  स्िीकृत 
भएको छ । सिारी साधन धिुाुँ मापन िने र्न्र 
खरीद प्रकृर्ामा रहेको छ । िातािरणीर् अध्र्र्न 
सम्बन्धी परामशयदाता छनोट भई सांझौताको र्रणमा 
रहेको छ । शनु्र् विर्ादीसम्बन्धी अध्र्र्नका लार्ि 
नेपाल विज्ञान तथा प्रविर्ध प्रज्ञा प्रर्तष्ठानसुँि सहकार्य 

िरी सम्झौता िने प्रकृर्ामा रहेको छ ।  

१६२ एकीकृत जलाधार व्र्बस्थापनको अिधारणा बमोञ्चजम िाढी, 
पवहरो, खहरे, िल्छी तथा नदी कटान र्नर्न्रण िनय, पानी 
महुान सांरक्षण िनय र उपल्लो एिां तल्लो तवटर् अन्तर 
सांबन्धको विकास िरी जमीनको उियराशञ्चक्त िवृि िने 
उदेश्र्का साथ भ ूसांरक्षण तथा जलाधार व्र्िस्थापनका 

कार्यक्रमहरू सिालनिररनेछ । पोखरी र्नमायण र सांरक्षणको 
कामलाई प्रोत्साहन ददइनेछ ।  

भ ूतथा जलाधार व्र्िस्थापन  कार्ायलर्, पाल्पा र 
दाङबाट १२ िटै ञ्चजल्लामा आकञ्चस्मक पवहरो 

व्र्िस्थापन  तथा नदी र्नर्न्रण, ग्रामीण सडकसुँि 
भ ूसांरक्षण कार्यक्रम, िल्छी पवहरो तथा खहरे 

रोकथाम, पानी महुान सांरक्षण तथा पोखरी र्नमायण 
कार्यक्रम सिालन भइरहेका छन ्। 

 

तार्लका नां. २ आर्थयक िर्य २०७६/०७७ को स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त वििरण र 
असार मसान्तसम्मको अनमुार्नत प्रिर्त वििरण      (रू. लाखमा) 

क्र. 
सां. 

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त असार मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
टल

ाख
मा

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य% 

१ 

जडीिटुी तथा िैरकाष्ठ िनपैदािार 
सांरक्षण, व्र्िस्थापन, व्र्िसार्ीकरण 
सम्बन्धी कृर्ाकलाप 

  200   

  ९.५ ४.७५ 

 

      

२ 

िन क्षेरबाट सजृना हनुे रोजिारी 
सम्बन्धी अध्र्र्न िने   

10 
      ०.         

३ 

प्रदेश र्भरका र्समसार क्षेरहरूको 
अध्र्र्न िरी प्रर्तिेदन तर्ारिने 1 

20 
1 30 ५ २५. 1 

10
0 20 100 
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क्र. 
सां. 

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त असार मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
टल

ाख
मा

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य% 

४ 

प्रदेशमा मानि िन्र्जन्त ुिन्ि र 
व्र्िस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्निने 1 

10 
1 10     1 

10
0 10 100 

५ 

कमयर्ारीसीप विकास तथा क्षमता 
अर्भििृ तार्लम (िैज्ञार्नक िन 

व्र्िस्थापन , िन श्रोतसभयक्षण, GIS, 

EIA/IEE, जलाधार व्र्िस्थापन , 

िन्र्जन्त ुव्र्िस्थापन  तथा उद्दार, 

सेिाकालीन तार्लमआदद) 10 

74.9 

6 50 ४४ 

५८.७
१ 10 

10
0 74.9 100 

६ 

विर्भन्नददिस/समारोह/प्रर्ार प्रसार 
आदद 15 

150 
4 26 

९३.९
५ 

६२.६
३ 15 

10
0 150 100 

७ 

िन, िातािरण, जलाधार, जडीिटुी तथा 
िैरकाष्ठ िनपैदािार सम्बन्धी 
कृर्ाकलाप सिालन रअनिुमन 14 

35 

  15 ०.७ २. 14 
10
0 35 100 

८ 

िन व्र्िस्थापन  (रा.ि, सा.ि., क.ि., 
धा.ि. लिार्तको कार्यर्ोजनातर्ारी, 
पनुरािलोकन, आइ इ इ, अनिुमन 
आदद) 14 

420 

14 30 

१०३.
९४ 

२४.७
५ 14 

10
0 420 100 

९ 

िनसांरक्षण (िन डढेलो रोकथाम तथा 
र्नर्न्रण, िन अपराध र्नर्न्रण, िन 
अर्तक्रमणर्नर्न्रण,र्ोरीर्नकासी 
र्नर्न्रण, िन्र्जन्त ुसांरक्षण आदद) 14 

250 

14 35 

२७.६
६ 

११.०
६ 14 

10
0 250 100 

१० 

कार्यक्रम (िावर्यक तथा अधयिावर्यक 
र्ोजना तजुयमा तथा प्रिर्त समीक्षा 

िोष्ठी) 1 

500 

1 
10
0 500 १००. 1 

10
0 5 100 

११ 

िनअनसुन्धान तथा सभेक्षणका लार्ि 
आिश्र्क उपकरण, मेर्सन (ञ्चज.वप.एस., 
भटेक्स, आदद) 3 

45 

1 30 20 

४४.४
४ 3 

10
0 45 100 

१२ 

र्समसार क्षेर सांरक्षण, पोखरी र्नमायण 
कार्यक्रम 14 

140 
2 20 २२ 

१५.७
१ 14 

10
0 140 100 

१३ 
सामदुावर्किन व्र्िस्थापन  

35 
175 

5 15 

१०.५
९ ६.०५ 35 

10
0 175 100 

१४ 
सडकसौन्दर्ीकरण कार्यक्रम 

14 
105 

1 7 ५.३९ ५.१३ 14 
10
0 105 100 
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क्र. 
सां. 

कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त असार मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
टल

ाख
मा

 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण%

 

बजे
ट 

बजे
ट 

खर्
य% 

१५ 

िनमाआधाररत उत्पादन कार्यक्रम 
(ढलापडा काठ दाउरा सांकलन समेत) 14 

75 
2 14 

१३.२
४ 

१७.६
५ 14 

10
0 75 100 

१६ 
र्क्लािन व्र्िस्थापन  

2 
250 

2 30 १.८ ०.७२ 2 
10
0 250 100 

१७ 

िकृ्षारोपणकार्यक्रम (नसयरी, र्बरूिा 
उत्पादन, िकृ्षारोपण, र्नजी तथा कृवर् 
िन आदद) 14 

600 

6 35 

१२८.
२३ 

२१.३
७ 14 

10
0 600 100 

१८ 
साझेदारीिन व्र्िस्थापन  

8 
850 

8 35 

३५४.
९७ 

४१.७
६ 8 

10
0 850 100 

१९ 

मानििन्र्जन्त ुिन्द व्र्िस्थापन 
कार्यक्रम 2 

100 
2 15 0 ०. 2 

10
0 100 100 

२० 
उच्र्प्रविर्धर्कु्त बहउुद्देश्र् नसयरी र्नमायण 

1 
100 

1 25   ०. 1 
10
0 100 100 

२१ 

आकञ्चस्मकपवहरो व्र्िस्थापन  तथा 
नदी खोला र्नर्न्रण 12 

360 
6 50 

१९६.
४९ 

५४.५
८ 12 

10
0 360 100 

२२ 
ग्रामीण सडकसुँि भ ुसांरक्षणकार्यक्रम 

12 
264 

6 50 

४२.४
९ 

१६.०
९ 12 

10
0 264 100 

२३ 
नदी तथा खोला वकनाराव्र्बस्थापन 

12 
480 

6 50 

१८७.
६४ 

३९.०
९ 12 

10
0 480 100 

२४ 
सांिेदनशील जलाधार क्षेरसांरक्षण 

12 
400 

6 50 

४५.९
५ 

११.४
९ 12 

10
0 400 100 
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तार्लका नां. ४ आर्थयक िर्य २०७६/०७७ मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७६ पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र २०७७ असार मसान्तसम्मको खर्यको 
अनमुान 
ब.उ.ञ्चश.नां. 
  

बजेट शीर्यक 

  

विर्नर्ोञ्चजत बजेट (रू हजारमा) परु् मसान्त सम्मको खर्य (रू हजारमा) प्रर्तशत 

  

असार मसान्त 
सम्मको खर्य 
  र्ालू पूुँजीित जम्मा र्ालू पुुँजीित जम्मा 

30700011 प्रशासर्नक खर्य 802260 88010 890270 315706 16511.4 332218 37.32 68500 

30700012 िन, िन्र्जन्त ुतथा 
जैविक विविधता 

106000 260000 366000 22397.8 76147.8 98545.6 26.93 106000 

30700013 पर्यटन विकास र 
प्रिियन 

159670 726480 886150 12754.9 35310.6 430763 48.61 159670 

30700014 जर्डबटुी तथा िैरकाष्ठ 
िन पैदािार 

10000 20000 30000 100 1910 2010 6.70 10000 

30700015 भ ूसांरक्षण तथा 
जलाधार व्र्िस्थापन  

2000 160000 162000 453.53 45459.9 45913.4 28.34 2000 

30700016 िाञ्चणज्र् तथा आपूर्तय 17650 41500 59150 1944.53 0 47923.4 81.02 17650 

30700017 औद्योर्िक विकास 
तथा प्रिियन 

97060 64150 161210 5186 88.97 5274.97 3.27 97050 

30700018 खानी तथा खर्नज 
अन्िेर्ण तथा विकास 

2000 6000 8000 0 0 0 0.00 2000 

30700019 िातािरण तथा 
जलिार् ुअनकूुलन 
कार्यक्रम 

7400 39300 46700 59 0 5274.97 11.30 7400 

    
1204040 1405440 2609480 358602 175429 483962 18.55 
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तार्लका ५ समपूरक अनदुानमार्य त सांर्ार्लत र्ोजनाको वििरण 
क्र.सां. र्ोजनाको वििरण कुलबजेट रू. र्ाल ुआ.ि. को कुलबजेट प्रिर्तको अिस्था 

१ रूरू पर्यटकीर् क्षेरमा 
कालीिण्डकी नदी तथा 
ररर्डखोला र्नर्न्रण 
आर्ोजना 

५४.८६ करोड १४.२६ करोड इ विर्डङ मार्य त बहिुर्ीर् 
ठेक्काको सूर्ना जारी भएको 

 

8.५ राजस्ि सांकलनको वििरण 
8.५.१ आर्थयक िर्य २०७६/०७७  मा प्रदेश राजस्ि सांकलन वििरण 
 

तार्लका नां. ६ आर्थयक िर्य २०७६/०७७  को अधयिावर्यकसम्म राजश्व सांकलन वििरण र असार मसान्तसम्मको 
सांशोर्धत अनमुान         (रू. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्कय  लक्ष्र् प्राप्त रकम 

(रू. हजारमा) 

कैवर्र्त 

1 िन रोर्ल्टी 

लक्ष्र् नतोवकएको 

194781  

2 दण्ड जररिाना 298  

3 जर्डबटुी रोर्ल्टी 19.98  

४ उद्योि रोर्ल्टी 35237  

५ म.ुअ.कर 14724  

 

8.६ विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरूबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण 

क्र.सां. क्षेर रोजिारी श्रमददन 

१ िन क्षेर 454789 

२ जलाधार क्षरे 30560 

 
8.७ समस्र्ा तथा र्नुौतीहरू 

 मदु्दा अनसुन्धान र दार्राको क्षेरार्धकार सम्बन्धी काननुी जवटलता भएको 
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 िन रक्षकहरूको दरबन्दी कम भएकोले वर्ल्डमा काम िनय अफ्ठ्यारो भएको 
 वर्ल्ड स्तरका कार्ायलर्हरू ञ्चजणय भएको, सिारी साधनहरू नभएको, 
 नदीजन्र् पदाथयको अर्नर्ञ्चन्रत र्ोरी र्नकासी भइरहेको 
 परुाना अर्तक्रमण व्र्िस्थापन  िनय कदठनाइ भएको 
 पर्यटन पूिायधारका र्ोजनाहरू सिालन िनय प्राविर्धक कमयर्ारीहरूको कमी 

8.८ समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरू 
 नदीजन्र् पदाथयको उत्खनन र विक्रीवितरणको ञ्चजम्मेिारी स्थानीर् सरकारको भएकोले त्र्सको 

र्नर्मनको लार्ि कार्यविर्ध िनाएर कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाएको छ । साथै स्थानीर् र्नकार्,व्र्िसार्ी तथा 
ञ्चजल्ला समन्िर् सर्मर्त बसी छलर्ल अन्तरकृर्ा मार्य त समाधानको प्रर्ास िररएको ।  

 पर्यटन पूिायधारका र्ोजनाहरू सिालन िनय र्डर्भजन िन कार्ायलर्हरूमा इञ्चन्जर्नर्र र सि 
ओभरर्सर्रको अस्थार्ी दरबन्दी सजृना िररएको छ ।  

8.९ आिामी कार्यददशा 
 मन्रालर्को कार्य के्षर र ञ्चजम्मेिारी पूरा िनय आिश्र्क पने काननुी व्र्िस्था भई नसकेको हुुँदा 

आिश्र्क ऐन, र्नर्म, कार्यविर्ध तथा र्नदेञ्चशका तर्ार िने ।  

 पर्यटन पूिायधारका र्ोजनाहरू िरुूर्ोजना, विस्ततृ प्रर्तिेदन, िातािरणीर् प्रर्तिेदन तर्ार भए पश्चात 
सिालन िने । 

 औद्योर्िक क्षेर विकासका लार्ि आिश्र्क पूिायधार तर्ार िने तथा घरेल ुतथा साना उद्योिको प्रिियन 
िने ।   

 िन तथा जडीिटुीजन्र् पैदािारको उत्पादन, रोजिारी सजृना र उद्यम विकासमा र्ोिदान ददन ेखालका 
र्ोजनाहरू सिालन िने ।  

8.१० र्नश्कर्य 
र्स मन्रालर् र अन्तियतका र्नकार्हरूबाट सिालन हनुे र्ोजनाहरू िावर्यक कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध 
२०७६ अनसुार सिालन भइरहेको अिस्था छ । पर्यटनतर्य का र्ोजनाहरूको स्थान छनोट, लाित अनमुान र 
र्डजाइन तर्ारी सम्पन्न भई कार्ायन्िर्नका लार्ि उपभोक्तासर्मर्त मार्य त तथा ठेक्का प्रकृर्ामार्य त अिार्ड 
बढाइएको छ । घरेल ुतथा साना उद्योि सम्बन्धी दताय, र्नर्मन, सीप विकास तथा प्रविर्ध हस्तान्तरणका काम 
घरेल ुतथा साना उद्योि कार्ायलर् मार्य त सिालन भइरहेको छ । िन तथा िातािरण के्षरका कार्यक्रमहरू 
र्डर्भजन िन कार्ायलर्हरू मार्य त सिालन भइरहेको छ । पर्यटन विकास तथा प्रिियनका र्ोजनाहरू सिालन 
िनय इञ्चन्जर्नर्र र्नर्ञु्चक्त िनय वढलाइ भएको तथा र्नर्ञु्चक्त भएका इञ्चन्जर्नर्रहरू काम छाडेर िएको हुुँदा अपेक्षा 
अनसुार प्रिर्त नभएको देञ्चखन्छ । नेपाल भ्रमण िर्य २०२० र लञु्चम्िनी भ्रमण िर्य २०७६ का कृर्ाकलापहरू 
सिालन भइरहेका छन ्।   
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पररच्छेद-9 
भरू्म व्र्िस्था, कृवर् तथा सहकारी मन्रालर् 

 

9.१ सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 
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तार्लका नां.-१ दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था (मातहत कार्ायलर्समेत) 
क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

१ नेपालकृवर् समूहकृतनहनुे रा.प.प्रथम सञ्चर्ि १ १ ० 

२ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे एघारौंतह प्रमखु १ १ ० 

३ नेपाल कृवर् 
ला.पो.डे.डे./भेटेररन
री/मत्स्र् 

रा.प.प्रथम र्नदेशक १ 

० १ 

४ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे रा.प.प्रथम प्रमखु १ ० १ 

५ नेपाल कृवर् afnL ;+/If)f 9/10औ 
िररष्ठ बाली सांरक्षण 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

६ नेपाल कृवर् afnL ;+/If)f 9/10औ 
िररष्ठ बाली सांरक्षण 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

७ नेपाल कृवर् 
एि ृइको 
एण्डमाकेवटि 

9/10औ िररष्ठ कृवर् अथयविज्ञ १ 
० १ 

८ नेपाल कृवर् 
एि ृइको 
एण्डमाकेवटि 

9/10औ िररष्ठ कृवर् अथयविज्ञ २ 
१ १ 

९ नेपालकृवर् 
एि ृइको 
एण्डमाकेवटि 

9/10औ 
िररष्ठ कृवर् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१० नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 9/10औ 
िररष्ठ कृवर् 
प्रसारअर्धकृत 

१ 
१ ० 

११ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 9/10औ 
िररष्ठ कृवर् प्रसार 
अर्धकृत 

३ 
० ३ 

१२ नेपालकृवर् कृवर् प्रसार 9/10औ 
िररष्ठ कृवर् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१३ नेपाल कृवर् बाली विकास 9/10औ 
िररष्ठ बाली विकास 
अर्धकृत 

१ 
० १ 

१४ नेपाल कृवर् बाली विकास 9/10औ 
िररष्ठ बाली विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१५ नेपाल कृवर् बाली विकास 9/10औ 
िररष्ठ बाली विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१६ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 9/10औ िररष्ठ पश ुञ्चर्वकत्सक १ १ ० 

१७ नेपाल कृवर् 
भेटेररनरी/ला.पो 
.डे.डे./मत्स्र् 

9/10औ 

िररष्ठ पश ु
ञ्चर्वकत्सक/िररष्ठ पश ु
विकास 
अर्धकृत/ब.म.वि.अ. 

१ 

१ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

१८ नेपाल कृवर् 
भेटेररनरी/ला.पो 
.डे.डे./मत्स्र् 

9/10औ 

िररष्ठ पश ु
ञ्चर्वकत्सक/िररष्ठ पश ु
विकास 
अर्धकृत/ब.म.वि.अ. 

१ 

१ ० 

१९ नेपाल कृवर् 
भेटेररनरी/ला.पो 
.डे.डे./मत्स्र् 

9/10औ 

िररष्ठ पश ु
ञ्चर्वकत्सक/िररष्ठ पश ु
विकास 
अर्धकृत/ब.म.वि.अ. 

१ 

१ ० 

२० नेपाल कृवर् 
भेटेररनरी/ला.पो 
.डे.डे./मत्स्र् 

9/10औ 

िररष्ठ पश ु
ञ्चर्वकत्सक/िररष्ठ पश ु
विकास 
अर्धकृत/ब.म.वि.अ. 

१ 

१ ० 

२१ नेपाल कृवर् 
भेटेररनरी/ला.पो 
.डे.डे./मत्स्र् 

9/10औ 

िररष्ठ पश ु
ञ्चर्वकत्सक/िररष्ठ पश ु
विकास 
अर्धकृत/ब.म.वि.अ. 

१ 

१ ० 

२२ नेपाल कृवर् 
भेटेररनरी/ला.पो.डे.
डे./मत्स्र् 

9/10औ िररष्ठ तार्लम अर्धकृत १ 
१ ० 

२३ नेपाल कृवर् मत्स्र् 9/10औ 
िररष्ठ मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

१ 
० १ 

२४ नेपाल कृवर् मत्स्र् 9/10औ 
िररष्ठ मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

२५ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 9/10औ 
िररष्ठ पश ुविकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

२६ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 9/10औ 
िररष्ठ पश ुविकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

२७ 
नेपालप्रशासन
/ नेपाल कृवर् 

लेखा/ माटो विज्ञ 9/10औ 
िररष्ठ लेखा अर्धकृत/ 
िररष्ठ माटो विज्ञ 

१ ० १ 

२८ नेपाल कृवर् िाििानी 9/10औ 
िररष्ठ िाििानी 
विकासअर्धकृत 

१ ० १ 

२९ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 

३० नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 

३१ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 

३२ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

३३ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 

३४ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 

३५ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 

३६ नेपाल कृवर् समहुकृत नहनुे 9/10औ प्रमखु १ १ ० 

३७ 
नेपाल 
इञ्चन्जर्नर्ररङ 

सभे 9/10औ प्रमखु नापी अर्धकृत १ 
० १ 

३८ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 9/10औ उपसञ्चर्ि २ १ १ 

३९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 9/10औ प्रार्ार्य १ १ ० 

४० g]kfn s[lif माटो विज्ञान 7/8औ माटो विज्ञ 2 १ १ 

४१ नेपाल कृवर् ईञ्चन्जर्नर्र 7/8औ कृवर् ईञ्चन्जर्नर्र १ १ ० 

४२ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
० १ 

४३ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
१ ० 

४४ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
० १ 

४५ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
१ ० 

४६ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
१ ० 

४७ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
० १ 

४८ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
१ ० 

४९ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
१ ० 

५० नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ १ 
० १ 

५१ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ २ 
१ १ 

५२ नेपालकृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

7/8औ कृवर् अथय विज्ञ ३ 
३ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

५३ नेपालन्र्ार् कानून 7/8औ कानून अर्धकृत १ १ ० 

५४ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत २ २ ० 

५५ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत १ १ ० 

५६ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत १ १ ० 

५७ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत १ ० १ 

५८ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत २ २ ० 

५९ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत २ १ १ 

६० नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत ३ ३ ० 

६१ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत २ २ ० 

६२ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत ३ ३ ० 

६३ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर् प्रसार अर्धकृत २ ० २ 

६४ नेपालकृवर् कृवर् प्रसार 7/8औ कृवर्प्रसार अर्धकृत २ २ ० 

६५ नेपालकृवर् खापो ि ुर्न 7/8औ 
खाद्य अनसुन्धान 
अर्धकृत 

२ 
० २ 

६६ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 7/8औ शाखा अर्धकृत १ १ ० 

६७ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 7/8औ शाखा अर्धकृत १ ० १ 

६८ नेपालप्रशासन सामान्र् प्रशासन 7/8औ शाखाअर्धकृत ८ ४ ४ 

६९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 7/8औ सहकारी प्रञ्चशक्षक ३ २ १ 

७० नेपाल कृवर् बाली विकास 7/8औ बाली विकास अर्धकृत २ ० २ 

७१ नेपाल कृवर् बाली विकास 7/8औ बाली विकास अर्धकृत ३ १ २ 

७२ नेपाल कृवर् बाली विकास 7/8औ बाली विकास अर्धकृत १ ० १ 

७३ नेपाल कृवर् बाली विकास 7/8औ बाली विकास अर्धकृत १ १ ० 

७४ नेपाल कृवर् बाली विकास 7/8औ बाली विकास अर्धकृत १ ० १ 

७५ नेपाल कृवर् बाली विकास 7/8औ बाली विकास अर्धकृत १ १ ० 

७६ नेपाल कृवर् बाली विकास 7/8औ बाली विकास अर्धकृत १ ० १ 

७७ नेपालकृवर् बाली विकास 7/8औ िालीविकास अर्धकृत २ ० २ 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

७८ नेपालकृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत २ १ १ 

७९ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ १ ० 

८० नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ ० १ 

८१ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ १ ० 

८२ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ १ ० 

८३ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ १ ० 

८४ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ ० १ 

८५ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ ० १ 

८६ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ १ ० 

८७ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 7/8औ बाली सांरक्षण अर्धकृत १ १ ० 

८८ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 7/8औ पश ुञ्चर्वकत्सक १ १ ० 

८९ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 7/8औ पश ुञ्चर्वकत्सक २ १ १ 

९० नेपाल कृवर् भेटेररनरी 7/8औ पश ुञ्चर्वकत्सक १ २ -१ 

९१ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 7/8औ पश ुञ्चर्वकत्सक १ १ ० 

९२ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 7/8औ पश ुञ्चर्वकत्सक १ १ ० 

९३ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 7/8औ पश ुञ्चर्वकत्सक १ ० १ 

९४ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 7/8औ पश ुञ्चर्वकत्सक १ १ ० 

९५ नेपालकृवर् भेटेररनरी 7/8औ पशञु्चर्वकत्सक ४ ३ १ 

९६ नेपाल कृवर् 
भेटेररनरी/ला.पो.डे.
डे. 

7/8औ 
पशञु्चर्वकत्सक/पश ु
विकास अर्धकृत 

१ 

१ ० 

९७ नेपाल कृवर् मत्स्र् 7/8औ 
मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

९८ नेपाल कृवर् मत्स्र् 7/8औ 
मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

२ 
२ ० 

९९ नेपाल कृवर् मत्स्र् 7/8औ 
मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१०० नेपाल कृवर् मत्स्र् 7/8औ 
मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

१०१ नेपाल कृवर् मत्स्र् 7/8औ 
मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१०२ नेपाल कृवर् मत्स्र् 7/8औ 
मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१०३ नेपाल कृवर् मत्स्र् 7/8औ 
मत्स्र् विकास 
अर्धकृत 

२ 
१ १ 

१०४ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पशवुिकास अर्धकृत ५ ३ २ 

१०५ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ १ ० 

१०६ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ ० १ 

१०७ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ १ ० 

१०८ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ १ ० 

१०९ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ १ ० 

११० नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ १ ० 

१११ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ ० १ 

११२ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 7/8औ पश ुविकास अर्धकृत १ १ ० 

११३ नेपाल प्रशासन लेखा 7/8औ लेखा अर्धकृत १ १ ० 

११४ नेपालप्रशासन लेखा 7/8औ लेखाअर्धकृत १ १ ० 

११५ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

२ 
२ ० 

११६ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

११७ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

११८ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
० १ 

११९ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१२० नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१२१ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

१२२ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
१ ० 

१२३ नेपाल कृवर् िाििानी 7/8औ 
िाििानी विकास 
अर्धकृत 

१ 
० १ 

१२४ नेपालइञ्चन्ज सभे 7/8औ नावप अर्धकृत २ ० २ 

१२५ नेपालविविध नेपालविविध 7/8औ कम्र्टुर इञ्चन्जर्नर्र १ ० १ 

१२६ नेपाल विविध नेपालविविध 5/6औ कम््र्टुर अपरेटर १ ० १ 

१२७ नेपालविविध नेपालविविध 5/6औ कम््र्टुर अपरेटर २ १ १ 

१२८ नेपाल विविध नेपालविविध 5/6औ कम््र्टुर अपरेटर १ १ ० 

१२९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा १ १ ० 

१३० नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा १ १ ० 

१३१ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा १ १ ० 

१३२ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा 1 १ ० 

१३३ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा १ १ ० 

१३४ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा १ १ ० 

१३५ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा १ १ ० 

१३६ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सवु्बा १ ० १ 

१३७ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सवु्बा १ १ ० 

१३८ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सवु्बा १ १ ० 

१३९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ 
नार्ब सवु्बा 
(टाइवपस्ट) 

१ 
१ ० 

१४० नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सवु्बा १ १ ० 

१४१ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सवु्बा १ १ ० 

१४२ नेपालप्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्बसबु्बा ७ ५ २ 

१४३ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 5/6औ नार्ब सबु्बा २ २ ० 

१४४ नेपाल कृवर् ईञ्चन्जर्नर्र 5/6औ सब ईञ्चन्जर्नर्र १ ० १ 

१४५ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ 
१ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

१४६ नेपाल कृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ 
१ ० 

१४७ नेपालकृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

5/6औ प्राविर्धकसहार्क २ 
१ १ 

१४८ नेपालकृवर् 
एि.ृ इको 
एण्डमाकेवटि 

5/6औ प्राविर्धकसहार्क २ 
२ ० 

१४९ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क २ २ ० 

१५० नेपालकृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धकसहार्क २ २ ० 

१५१ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५२ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५३ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५४ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५५ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५६ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५७ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५८ नेपाल कृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१५९ नेपालकृवर् कृवर् प्रसार 5/6औ प्राविर्धकसहार्क २ २ ० 

१६० नेपालकृवर् खापो ि ुर्न 5/6औ प्राविर्धकसहार्क १ ० १ 

१६१ 
ने.आ.र्ो. तथा 
त. 

तथ्र्ाांक 5/6औ तथ्र्ाांकसहार्क १ 
१ ० 

१६२ नेपालकृवर् बाली विकास 5/6औ प्राविर्धकसहार्क १ १ ० 

१६३ नेपाल कृवर् बाली विकास 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१६४ नेपाल कृवर् बाली विकास 5/6औ प्राविर्धक सहार्क ३ ३ ० 

१६५ नेपालकृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धकसहार्क १ १ ० 

१६६ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१६७ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१६८ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१६९ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ २ -१ 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

१७० नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१७१ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१७२ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१७३ नेपाल कृवर् बाली सांरक्षण 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१७४ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक १ १ ० 

१७५ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक २ २ ० 

१७६ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक १ ० १ 

१७७ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक १ १ ० 

१७८ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक १ १ ० 

१७९ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक १ १ ० 

१८० नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक १ ० १ 

१८१ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 5/6औ पश ुस्िास्थ्र्प्राविर्धक १ १ ० 

१८२ नेपालकृवर् भेटेररनरी 5/6औ पशसु्िास्थ्र् प्राविर्धक १ १ ० 

१८३ नेपाल कृवर् मत्स्र् 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१८४ नेपाल कृवर् मत्स्र् 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१८५ नेपाल कृवर् मत्स्र् 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१८६ नेपाल कृवर् मत्स्र् 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

१८७ नेपाल कृवर् मत्स्र् 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ ० १ 

१८८ नेपाल कृवर् मत्स्र् 5/6औ प्राविर्धक सहार्क २ २ ० 

१८९ नेपाल कृवर् मत्स्र् 5/6औ प्राविर्धक सहार्क २ २ ० 

१९० नेपाल कृवर् माटो विज्ञान 5/6औ प्राविर्धक सहार्क २ १ १ 

१९१ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल 5/6औ र्सर्नर्र मेकार्नक्स १ १ ० 

१९२ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पशसेुिा प्राविर्धक ३ ३ ० 

१९३ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक २ २ ० 

१९४ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक १ १ ० 

१९५ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक १ १ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

१९६ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक १ १ ० 

१९७ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक १ १ ० 

१९८ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक १ १ ० 

१९९ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक १ १ ० 

२०० नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्रविर्धक १ १ ० 

२०१ नेपालकृवर् ला.पो.डे.डे. 5/6औ पश ुसेिा प्राविर्धक २ २ ० 

२०२ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२०३ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२०४ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२०५ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२०६ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२०७ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२०८ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२०९ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१० नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२११ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१२ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१३ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१४ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१५ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१६ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१७ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१८ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२१९ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 

२२० नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ १ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

२२१ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल १ ० १ 

२२२ नेपाल प्रशासन लेखा 5/6औ लेखापाल 1 १ ० 

२२३ नेपालकृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धकसहार्क २ १ १ 

२२४ नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२२५ नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ ० १ 

२२६ नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२२७ नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२२८ नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२२९ नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ ० १ 

२३० नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२३१ नेपाल कृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२३२ नेपालकृवर् िाििानी 5/6औ प्राविर्धकसहार्क १ १ ० 

२३३ नेपालइञ्चन्ज सभे 5/6औ सभेर्र (नावप अर्धकृत) १ १ ० 

२३४ नेपालकृवर् स्िाइल साइन्स 5/6औ प्राविर्धकसहार्क १ ० १ 

२३५ नेपाल कृवर् स्िाइल साइन्स 5/6औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२३६ नेपाल कृवर् बाली विकास 4/5औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२३७ नेपाल कृवर् बाली विकास 4/5औ प्राविर्धक सहार्क १ १ ० 

२३८ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 4/5औ 
नार्ब पश ुस्िास्थ्र् 
प्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२३९ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 4/5औ 
नार्ब पश ुस्िास्थ्र् 
प्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२४० नेपाल कृवर् भेटेररनरी 4/5औ 
नार्ब पश ुस्िास्थ्र् 
प्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२४१ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 4/5औ 
नार्ब पश ुस्िास्थ्र् 
प्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२४२ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 4/5औ 
नार्ब पश ुस्िास्थ्र् 
प्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२४३ नेपाल कृवर् भेटेररनरी 4/5औ नार्ब पश ुस्िास्थ्र् १ १ ० 
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सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

प्राविर्धक 

२४४ नेपाल कृवर् मत्स्र् 4/5औ 
नार्ि प्राविर्धक 
सहार्क 

१ 
१ ० 

२४५ नेपाल कृवर् मत्स्र् 4/5औ 
नार्ि प्राविर्धक 
सहार्क 

१ 
१ ० 

२४६ नेपाल कृवर् मत्स्र् 4/5औ 
नार्ि प्राविर्धक 
सहार्क 

१ 
१ ० 

२४७ नेपाल कृवर् माटो विज्ञान 4/5औ 
नार्ि प्राविर्धक 
सहार्क 

१ 
१ ० 

२४८ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 4/5औ 
नार्ि पश ु
सेिाप्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२४९ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 4/5औ 
नार्ि पश ु
सेिाप्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२५० नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 4/5औ 
नार्ि पश ु
सेिाप्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२५१ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 4/5औ 
नार्ि पश ु
सेिाप्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२५२ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 4/5औ 
नार्ि पश ु
सेिाप्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२५३ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 4/5औ 
नार्ि पश ु
सेिाप्राविर्धक 

१ 
१ ० 

२५४ नेपाल कृवर् ला.पो.डे.डे. 4/5औ 
नार्ि पश ु
सेिाप्राविर्धक 

२ 
१ १ 

२५५ नेपालप्रशासन लेखा 4/5औ सहलेखापाल १ १ ० 

२५६ नेपालप्रशासन लेखा 4/5औ सहलेखापाल १ १ ० 

२५७ नेपालप्रशासन लेखा 4/5औ सहलेखापाल १ १ ० 

२५८ नेपालप्रशासन लेखा 4/5औ सहलेखापाल १ १ ० 

२५९ नेपालप्रशासन लेखा 4/5औ सहलेखापाल १ १ ० 

२६० नेपालप्रशासन लेखा 4/5औ सहलेखापाल १ १ ० 

२६१ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२६२ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२६३ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 



117 

 

क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

२६४ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ ० १ 

२६५ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२६६ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२६७ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२६८ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२६९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२७० नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२७१ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२७२ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२७३ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२७४ नेपालप्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ खररदार १ १ ० 

२७५ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन 4/5औ 
सहार्क सहकारी 
र्नरीक्षक 

१ 
१ ० 

२७६ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२७७ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक २ २ ० 

२७८ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक २ २ ० 

२७९ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२८० नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२८१ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२८२ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२८३ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२८४ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ ० १ 

२८५ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२८६ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२८७ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ ० १ 

२८८ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक २ २ ० 
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क्र. 
सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

२८९ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९० नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९१ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९२ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९३ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९४ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९५ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९६ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक ६ ६ ० 

२९७ नेपालइञ्चन्ज मेकार्नकल तहविहीन हलकुासिारी र्ालक १ १ ० 

२९८ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

२९९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

३०० नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ४ २ २ 

३०१ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

३०२ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

३०३ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ १ २ 

३०४ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

३०५ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

३०६ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ १ २ 

३०७ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ १ २ 

३०८ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

३०९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१० नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

३११ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१२ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१३ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१४ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 
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सां. 

सेिा समूह तह/शे्रणी पद दरबन्दी पदपरु्तय ररक्त 

३१५ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१६ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१७ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१८ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३१९ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३२० नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३२१ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ६ ६ ० 

३२२ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी २ २ ० 

३२३ नेपाल प्रशासन सामान्र् प्रशासन तहविहीन कार्ायलर् सहर्ोिी ३ ३ ० 

          ४४४ ३६० ८४ 

 

 

 

9.2 सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
 आ.ि. २०७६।७७ मा सिालन हनुे सम्पणुय कार्यक्रमहरु सांर्ालनका कार्यविर्ध तथा र्नदेञ्चशकाहरुको 

र्नमायण कररब कररब सम्पन्न भइसकेको। 

 आ.ि. २०७६।७७ मा ञ्चजल्लाञ्चस्थत सम्पणुय कृवर् ज्ञान केन्र तथा भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
विज्ञहरु मार्य त सिालन हनुे कार्यक्रमहरुको सम्बञ्चन्धत कार्ायलर्हरुबाट सूर्ना प्रकाशन िरी प्रस्ताि 
आव्हान भएको र हाल वर्ल्ड प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको। 

 मन्रालर्, र्नदेशनालर् तथा मातहतका कार्ायलर्हरुबाट सिालन हनुे कररब ३२ िटा कार्यक्रमहरुको 
प्रस्ताि आव्हान भएको तथा केही कार्यक्रमहरुको वर्ल्ड प्रमाणीकरणभई अनदुानग्राही छनौट प्रकृर्ा 
अिार्ड बवढरहेको, बाुँकी कार्यक्रमहरुको सूर्ना प्रकाशनको तर्ारी भइरहेको। 

 नेपालको कृवर्के्षरलाई माियर्नदेश िने कृवर् विकास रणर्नर्त (२०७२-२०९२) कार्ायन्िन िनायका लार्ि 
प्रदेश र्भरका ञ्चजल्लाहरुका स्थानीर् तहहरुसुँि अर्भमखुीकरण तथा सहजीकरणका िोष्ठीहरु सम्पन्न 
भएको। 

9.3 तर्ार भएका ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्धको वििरण 
 स्माटय कृवर् िाउुँ कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७6 

 सहकारी बजार स्थापना तथा सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

(श्रोतः भ.ूव्र्.कृ. तथा स. मन्रालर्) 
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 सहकारी मार्य त र्िुा उद्यमशीलता तथा मवहला सहकारी मार्य त सिार्लत व्र्िसार्मा सहर्ोि कार्यक्रम 
सिालन विर्ध, २०७६ 

 सहकारीको माध्र्मबाट निीनतमसोर् सवहतका कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविर्ध, २०७६ 

 उच्र् प्रविर्धर्कु्त वटस्र्कुल्र्र ्लान्ट स्थापनाको लार्ि अनदुान कार्यक्रम कार्यविर्ध, २०७६ 

 िठुीलाई सांरर्नाित सहर्ोि कार्यक्रम सिालन विर्ध, २०७६ 

 कृवर् विकास कार्यक्रम सिा्लन कार्यविर्ध, २०७६ 

 िररबी न्रू्नीकरणका लार्ि सीप विकास तार्लम तथा िस्तिुत सहर्ोि कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, 

२०७६ 

 पशपुन्छी विकास कार्यक्रम सिाललन कार्यविर्ध, २०७६ 

 कृवर् तथा पशपुन्छी सम्बन्धी अर्भर्ानमखुी (र्मसन) कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 च्र्ाउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम कार्ायन्िर्न विर्ध, २०७६ 

 स्थानीर् तहको साझेदारीमा साियजर्नक जग्िामा र्लरू्ल तथा पषु्पिावटका र्नमायण कार्यक्रम सिालन 
कार्यविर्ध, २०७६ 

 प्रोटेक्टेड हवटयकल्र्र प्रिियन कार्यक्रम सिा लन कार्यविर्ध, २०७६ 

 मत्स्र् विकास तथा प्रिियन कार्यक्रम सिालन विर्ध, २०७६ 

 कृवर् उपजको ग्ररे्डि, ्र्ाकेञ्चजि तथा लेबर्लङको लार्ि अनदुान सहर्ोि कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविर्ध, 

२०७६ 

 स्थानीर् तहको सहकार्यमा करार खेतीकार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 जैविक तथा िानस्पर्तक विर्ादद उत्पादन तथा उपर्ोि प्रिियन कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविर्ध,२०७६ 

 हररत स्िर्ां सेिक पररर्ालन कार्यविर्ध,२०७६ 

 एग्रोमाटय स्थापना कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 स्माटय कृवर्िाउुँ सहर्ोिी कार्यक्रम सिािलन कार्यविर्ध,२०७६ 

  कृवर् र्न्र उद्योि स्थापना अनदुान सहर्ोि कार्यक्रम सिालन,२०७६  

 प्रािाररक मल उत्पादन तथा उपर्ोि प्रिियन कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 कृवर् प्राविर्धक धारका विद्यालर्लाई अनदुान सहर्ोि कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविर्ध, २०७६ 

 प्रािाररक मलमा अनदुान कार्यक्रम स र्ालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 प्रािाररक कृवर् प्रिियन कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध,२०७६ 

 कस्टम हार्ररि सेन्टर स्थापना र सिालन कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 कृवर्जन्र् िस्तकुो प्रशोधन उद्योि स्थापना तथा सधुार कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, 207६ 

 कृवर्जन्र् िस्तकुो प्रशोधन उद्योि स्थापना तथा सधुार कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, 207६ 

 आरन व्र्िस्थापन सहर्ोि कार्यक्रम सिापलन कार्यविर्ध, 2076 

 खाद्यान्न भण्डार घर र्नमायण/सधुार कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 बीउभण्डार िहृ (बीउ िैंक) स्थापना तथा सधुार कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध, २०७६ 

 र्लरु्ल विरुिा रोपण अर्भर्ान कार्यक्रम सिानलन कार्यविर्ध २०७६ 

 कृवर् स्रोत केन्र स्थापना तथा सिालन कार्यविर्ध २०७६ 
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 स्थानीर् तह र सहकारीको सहकार्यमा र्क्लाबन्दी सवहतको नमनुा र्ामय  स्थापना कार्यक्रम सिालन 
कार्यविर्ध २०७६ 

 प्रर्तर्लमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान कार्यक्रम सिाुलुन कार्यविर्ध २०७६ 

 शलुभ कजाय सहजीकरण तथा व्र्ाजमा अनदुान कार्यक्रम सिार्लन कार्यविर्ध २०७६ 

 आर्मूलक कृवर् िन प्रिियन कार्यक्रम सिाकलन कार्यविर्ध २०७६ 

 कृवर्कमी रोजिार कार्यक्रम सिालन कार्यविर्ध २०७६ 

 कृर्क ििीकरण कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविर्ध २०७६ 

 कृवर् उद्यमी कार्यक्रम सिलान कार्यविर्ध २०७६ 

 कृवर् उपज हाटबजार तथा सङ्कलन केन्र सिालन कार्यविर्ध २०७६ 

 
9.४िावर्यक नीर्त तथा कार्यक्रम र बजेट िक्तव्र्को प्रिर्त वििरण 
ब.ब. 
बुुँदा नां. 

र्नती तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको अिस्था 

३१, 

३२, 
३५ 

कृवर्को आधरु्नकीकरण, व्र्ािसार्ीकरण र र्ान्रीकरण 
िरीकृवर्जन्र् उद्योिमार्य त विकासको आधार तर्ार िनय 
आधरु्नककृवर् प्रणालीको अबलम्बन र कृवर्जन्र् उद्योिलाई 
प्रोत्सावहतिनय कृवर् नीर्तको तजुयमा र काननुी तथा सांस्थाित 
व्र्िस्थािररनेछ ।कृवर्को र्ान्रीकरणका लार्ि कृवर् 
उपकरण खररदिनय सरल कजायको व्र्िस्थाका लार्ि वित्तीर् 
सांस्थासुँि सहकार्यिदै लाितमा र्नञ्चश्चत प्रर्तशत निद 
अनदुान उपलब्ध िराउनेनीर्त र्लइनेछ । 

 

 कृवर् र्ान्रीकरण कार्यक्रम मार्य त कररब रू. 
२७ करोड ७२ लाख बराबरका विर्भन्न २४ 
प्रकारका कृवर् र्न्रहरु २१३५ कृवर् उद्यमी, 
समहु तथा सहकारीलाई र्न्र उपकरण 
सहर्ोि िरीएको। 

 शलुभकजाय सहजीकरण कार्यक्रमको सरुुिात 
िरी आ.ि. २०७६।७७ बाट कृर्कहरुलाई 
सहर्ोि िने कार्यक्रम सांर्ालनको क्रममा 
रहेको। 

 

३५ उत्पादकत्ि िवृि िरी खाद्यसरुक्षा, आत्म र्नभयरता र र्नर्ायत 
प्रिद्र्धनका लार्ि र्सांञ्चर्त क्षेरविस्तार, माटो, मल र 
बालीहरुको सांरक्षण, िणुस्तरीर् बीउकोउत्पादन तथा प्रर्ोि 
र सामूवहक िा सहकारीका माध्र्मबाटजग्िा र्क्लािन्दी 
िरी व्र्ािसावर्क खेती िनयका लार्िप्रोत्साहन िररनेछ। 
निीनतम प्रविर्धमा आधाररत साना र्सर्ाइकार्यक्रम लािू 
िररनेछ। 

 

 बाली सांरक्षण प्रर्ोिशाला, र्बउ र्बजन 
प्रर्ोिशाला तथा माटो तथा मल परीक्षण 
प्रर्ोिशालाहरु स्थापना तथा स्तरोन्नर्त िरी 
विशेर्ज्ञ सेिा प्रदान भइरहेको। 

 आ.ि. २०७६।७७ मा भरु्मवहन वकसानका 
लार्ि करार खेती कार्यक्रम मार्य त आफ्नो 
जग्िा नभएका ५२ जना भरू्महीन वकसानहरुले 
जग्िा भाडामा र्लई खेती िरीरहेको र सो 
जग्िा भाडा मन्रालर्ले र्तने िरी कार्यक्रम 
सिालन भएको। 
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४० स्िस्थ र्बरुिा उत्पादन िरी व्र्ािसार्ीकरणमा टेिा 
परु्ायउनकालार्ि वटस्रू् कल्र्र ्लान्टको स्थापना तथा 
सदुृढीकरण िररनेछ । र्सको सांर्ालनमा र्नजी तथा 
सहकारीलाई प्रोत्साहन िररनेछ 

 आ.ि. २०७६।७७ मा ञ्चजल्लाञ्चस्थत 
कार्ायलर्हरुले प्रदेश भररका १५ िटा साना 
सहकारी र्सर्ाइ कार्यक्रमहरुलाई सहर्ोि 
िरेको। 

 

३४, 
३५ 

खाद्यान्न तथा तरकारी बालीहरुको िणुस्तरीर् बीउ 
उत्पादन,सरुञ्चक्षत भण्डारण र र्सको प्रर्ोिमा िवृि िररनेछ 
।नािररकको खाद्य सरुक्षाको हकलाई सम्बोधन िनय 
खाद्यभण्डारणस्थल र बीउ र्बजनको सांरक्षणका लार्ि 
आिश्र्कबीउ भण्डारण िहृ स्थापनामा सहर्ोि िररनेछ। 

 

 

खाद्यान्न भण्डार घर र्नमायण/सधुार कार्यक्रम 
सिालन कार्यविर्ध, २०७६ स्िीकृत भई 
कार्ायन्िर्नको क्रममा रहेको। 

 

३५ कृवर् क्षेरको औद्योर्िकीकरणका लार्ि बाली, िस्त ु तथा 
क्षेरविशेर् मूल्र् शृ्रङ्खलामा आधाररत प्रशोधन केन्र तथा 
उद्योिस्थापना र सिालन िनय आिश्र्क सहर्ोि परु्ायउने 
नीर्तर्लइनेछ । र्सका लार्ि कस्टम हार्ररङ सेन्टरहरु 
स्थापना तथासिालनमा प्रोत्साहन िररनेछ । उत्पादनमूलक 
कृवर्भरू्मकोसमञु्चर्त प्रर्ोि िरी स्थानीर् स्तरमै रोजिार 
र्सजयना िनयकालार्ि कृवर्कमी रोजिार कार्यक्रम सिालन 
िररनेछ । कृवर्उपज सांकलन केन्रहरु र्नमायणमा 
वकसानहरुलाई सहर्ोि परु्ायइनेछ । 

 

कृवर्जन्र् िस्तकुो प्रशोधन उद्योि स्थापना तथा 
सधुार कार्यक्रम तथा किम हार्ररङ सेन्टर स्थापना 
सहर्ोि कार्यक्रमको सूर्ना प्रकाशन भई प्रस्ताि 
आव्हान भएको। ित आ.ि. २०७५।७६ मा 
स्थापना भएका सांकलन केन्रलाई व्र्िञ्चस्थत 
सांर्ालनको अनिुमन तथा तार्लम प्रदान भएको। 
कृवर् कर्मय रोजिारी कार्यक्रमलाई प्राथर्मकताका 
साथ सिालन प्रकृर्ा अिार्ड बढाइरहेको। 

 

४४ माछाको उत्पादन र उपभोि िवृिका लार्ि भरुा 
उत्पादन,पोखरी विस्तार, दाना उद्योि सिालन र माछा बीमा 
तथाबजारीकरण कार्यक्रम सिालन िररनेछ। आिश्र्क 
प्राविर्धकअध्र्र्न िरी पहाडी ञ्चजल्लामा िाउट तथा असला 
माछाकोउत्पादन कार्यक्रम सिालनिररनेछ ।बजारीकरणका 
लार्िस्थानीर् तह र र्नजी क्षेरसुँिको समन्िर्मा आिामी 
िर्यकम्तीमा तीन स्थानमा माछा महोत्सि कार्यक्रम सिालन 
िररनेछ। 

 

ञ्चर्सो पानीमा मत्स्र्पालन कार्यक्रमको लार्ि सूर्ना 
प्रकाशन भई प्रस्ताि माि भएको।  

४७ पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षामा कमजोर देञ्चखएका 
क्षेरहरुकोपवहर्ान िरी त्र्स्ता क्षेरमा बहपुक्षीर् पोर्ण 
र्ोजना अनरुुपसरोकारिालासुँिको सहकार्यमा कार्यक्रम 
विस्तारिररनेछ ।खाद्य सांस्कृर्तको विकासका साथै रैथाने 

 

प्रदेश सरकार, प्रदेश नां. ५ अन्तियत मूख्र् मन्री 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम लािू भएका स्थानीर् 
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तथा स्थानीर् बार्लनालीहरुको सांरक्षण, सम्िियन र प्रर्ोिका 
लार्ि स्थानीर्तहसुँिको सहकार्यमा जनरे्तनामूलक 
कार्यक्रम सांर्ालन िररनेछ । आमा तथा बालबार्लकामा 
हनुे कुपोर्णको समस्र्ान्रू्नीकरणका लार्ि दूध, अण्डा र 
मासकुो उपलब्धता तथापहुुँर् बढाउुँदै लर्िनेछ । 

 

तहहरुमा स र्ालनहनुे पोर्ण सधुारको लार्ि 
सिुुर/बांिरु र स्थानीर् कुखरुा पालन कार्यक्रमको 
प्रारञ्चम्भक छनौट पश्चात वर्ल्ड अनिुमन कार्यहरु 

भइरहेको। 

 

३६ कृवर् पेशालाई सम्मानजनक बनाई र्स पेशाप्रर्त 
आकर्यणजिाउने उद्देश्र्ले उत्कृि कृर्कहरुलाई प्रादेञ्चशक 
परुस्कार रसहरु्लर्तको व्र्िस्था िररनेछ । “िरौं 
व्र्ािसावर्क कृवर्,र्सैबाट शरुुहनु्छ प्रदेशको समवृि”भन्न े
नाराका साथ कृवर्लाई व्र्ािसार्ीकरण िनय र्िुाहरुलाई 
पररर्ालन िरी र्िुा कृवर्कार्यक्रम सिालनिररनेछ 
।र्सलाई कृवर् विर्र्मा उच्र्ञ्चशक्षा हार्सल िरेका र 
िैदेञ्चशक रोजिारीबाट र्वकय एकार्िुाहरुको सीप र दक्षतासुँि 
आबि िररनेछ । 

 

सहकारी मार्य त र्िुा।मवहला उधमञ्चशलता सहर्ोि 
कार्यक्रमको र्निेदनहरुको प्रारञ्चम्भक मलु्र्ाङ्कन भई 
वर्ल्ड प्रमाणीकरणको प्रकृर्ामा रहेको। 

 

४६ रासार्र्नक मल तथा विर्ादीहरुको उञ्चर्त व्र्िस्थापनका 
लार्ि जन रे्तनामूलक कार्यक्रम सिालनिररनेछ । जैविक 
तथािनस्पार्तक विर्ादी उत्पादनका लार्ि उद्योि स्थापना 
रप्राङिाररक मल उत्पादनका लार्ि र्नजी तथा सहकारी 
क्षेरलाई प्रोत्साहन िररनेछ । 

जैविक तथा िानस्पर्तक विर्ादी उत्पादन प्रिियन 
कार्यक्रम तथा सधुार कार्यक्रम र 

प्रािाररक मल उत्पादन तथा उपर्ोि प्रिियन 
कार्यक्रमको सूर्ना प्रकाशन भई प्रस्ताि आव्हान 
भइरहेको। 

४४ कृर्कहरुलाई कृवर् प्रविर्ध तथा विज्ञ सेिामा पहुुँर् 
िवृिकालार्ि सांस्थाित व्र्िस्था िररनेछ । प्रत्रे्क स्थानीर् 
तहमा एककृवर् तथा पशपुांक्षी प्रर्ोिशाला स्थापनाको नीर्त 
र्लइनेछ। र्ीप्रर्ोिशाला रैथाने बाली तथा पशपुांक्षीको 
सांरक्षण रआधरु्नकीकरण, माटो परीक्षण, कृवर् तथा 
पशपुांक्षीजन्र् रोितथा महामारीको अनसुन्धान तथा र्नर्न्रण 
र स्थानीर् उत्पादनको प्रमाणीकरण केन्रको रुपमा विकास 
हनुेछन।् कृवर्सम्बन्धी आधरु्नक ज्ञान हस्तान्तरणका लार्ि 
स्थानीर्तहसुँिको सहकार्यमा कृवर् क्र्ाम्पससुँि समन्िर् 
िरी स्नातकर स्नातकोत्तर अध्र्र्नरत विद्याथी पररर्ालनको 
नीर्त र्लइनेछ । 

 

प्रत्रे्क स्थानीर् तहमा एककृवर् तथा पशपुांक्षी 
प्रर्ोिशाला स्थापनाको नीर्त अनरुुप शशतय 
अनदुानका रुपमा केही स्थानीर् तहहरुमा बजेट 
प्रिाह भएको। कृवर् तथा िन विज्ञान 
विश्वविद्यालर्सुँिको सहकार्य तथा समन्िर्मा 
स्नातकोत्तर ररसर्यका लार्ि विद्याथी पररर्ालनको 
प्रकृर्ा अिार्ड बवढरहेको। 

३९ भौिोर्लक विशेर्ता अनरुुप र्लरू्ल तथा पषु्प र्लरू्ल रोपण कार्यक्रमलाई अर्भर्ानकै रुपमा 
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व्र्िसार्कोउत्पादन र बजारीकरण प्रिियनिररनेछ । 
तराईका ञ्चजल्लामाआुँप, मेिा, अनार र केरा तथा पहाड र 
वहमाली ञ्चजल्लामा सनु्तला र स्र्ाउको व्र्ािसावर्क उत्पादन 
िनय प्रोत्साहन िररनेछ । र्लरू्ल खाऔां, स्िस्थ रहौं भन्ने 
नाराका साथर्लरू्लको उत्पादन र उपभोिलाई बढािा 
ददइनेछ । 

 

 

अिार्ड बढाउनका लार्ि आिश्र्क कार्यविर्धको 
र्नमायण भएको।स्थानीर् तहसांिको सहकार्यमा बाुँझो 
जग्िालाई खेर्त र्ोग्र् बनाई र्स कार्यक्रमलाई थप 
विस्तार िने तर्ारी भइरहेको।  

४६ र्नजी तथा सहकारी सांस्थाहरुलाई प्रोत्साहन िदै 
प्रािाररकखेतीका सम्भावित िस्त ुर क्षेरहरुको पवहर्ान एिम ्
उत्पादनर व्राञ्चन्डङ् िरी बजारीकरणलाई सहज बनाइनेछ । 
कृवर् तथापशपुांक्षीजन्र् रोि, वकरा र महामारी र्नर्न्रणका 
लार्िआिश्र्क पूिय तर्ारी िररनेछ । कुनै क्षेरलाई 
प्राांिाररक पकेटक्षेर तोकी कार्यक्रम सिालन िररनेछ । 

प्रािाररक कृवर् प्रिियन कार्यक्रमको कार्यविर्ध 
स्िीकृत भई कार्यक्रम सिालनको प्रकृर्ामा रहेको। 

३७, 
३८ 

जग्िा बाुँझो राख्न े प्रिञृ्चत्तलाई र्नरुत्सावहत िदै र्ालू 
आर्थयकिर्यदेञ्चख सिालनमा आएको करार खेती 
कार्यक्रमलाई पररमाजयनसवहत विस्तारिररनेछ । स्थानीर् 
िनसुँिको समन्िर् रसहकार्यमा सम्भािनाका आधारमा 
बालीहरुको छनौट िरी निदेबालीहरुको उत्पादनमार्य त 
उनीहरुको आर् आजयनमा टेिा परु्ायउन कृवर् िन प्रिियन 
कार्यक्रम सिालन िररनेछ । 

ित िर्य सांर्ालनमा भएको कार्यक्रमको 
प्रभािकाररता अध्र्र्नको क्रममा रहेको।ित 
आर्थयक िर्यमा सांर्ार्लत भरु्मवहनका लार्ि करार 
खेर्त कार्यक्रमको जग्िा भाडा भकु्तार्न प्रकृर्ा 
भइरहेको आ.ि. २०७६।७७ का लार्ि स्थानीर् 
तहसांिको सहकार्यमा करार खेर्त कार्यक्रमको 
सूर्ना प्रकाशन िरी प्रस्ताि आव्हान भएको। 

३१ उच्र् मूल्र्को र्नर्ायतमूलक पशपुन्छीजन्र् पदाथयको 
उत्पादनतथा मूल्र् अर्भिवृिमा आधाररत उद्योि स्थापनाका 
साथै र्मटमाटय तथा पशबुधशाला र्नमायणमा सहर्ोि 
परु्ायइनेछ ।पशपुांछी पालनबाट ग्रामीण क्षेरमा रोजिारीका 
अिसरहरु र्सजयना िररनेछ। 

ञ्चजल्ला ञ्चस्थत कार्ायलर्हरुबाट मास ु पसल सधुार 
कार्यक्रम, आर्आजयनका लार्ि भेडा/बाख्रापालन 
लिार्तका कार्यक्रमहरुको सिालनभइरहेको। 
वर्ल्ड प्रमाणीकरण कार्यक्रमको क्रममा रहेको। 

४२ ५३. उत्पाददत कृवर् िस्तहुरुको उञ्चर्त व्र्िस्थापन, 

भण्डारण र बजारीकरणका लार्ि आिश्र्कताका आधारमा 
विर्भन्न क्षमतारसांख्र्ाका शीत भण्डार थप िनुयका साथै 
विर्भन्न स्थानमाखाद्य िोदामका लार्ि स्थानीर् तह, सहकारी 
तथा र्नजीक्षेरसुँि सहकार्य िररनेछ। 

क्रमाित आर्ोजनाका रुपमा र्नमायण कार्य भएका 
केही शीतभण्डारहरुको कार्यसम्पन्नता पश्चात भकु्तानी 
प्रकृर्ा भइरहेको। खाध्र्ान्न भण्डार घर 
र्नमायण/सधुार कार्यक्रमको सूर्ना प्रकाशन भएको। 

३४ आ.ि. २०७५/७६ देञ्चख प्रत्रे्क र्निायर्न क्षेरमा सांर्ार्लत 
प्रदेशस्माटय कृवर् िाउुँ कार्यक्रमलाई विस्तार िदै 
प्रत्रे्कपार्लकास्तरसम्मपरु्र्ायउने नीर्त अिलम्बन िररनेछ । 
कृवर्प्रविर्ध प्रसार प्रणालीलाई सिल र प्रभािकारी बनाउन 

ित आर्थयक िर्यमा सांर्ालनमा रहेका ५२ स्माटय 
िाुँउ मध्रे् ४८ िटा िाउुँहरुको कार्यक्रम स्िीकृर्त 
भई कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा अिार्ड बवढरहेको।नर्ाुँ 
स्माटय कृवर् िाउुँहरुको छनौट कार्य जारी 
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कृवर् अध्र्र्नरत विद्याथी, विज्ञ तथा िैज्ञार्नकमार्य त 
अनसुन्धानिनयका लार्ि विश्वविद्यालर् तथा अनसुन्धान 
केन्रसुँि समन्िर् िररनेछ । 

 

रहेको।कृवर् अध्र्र्न िरीरहेका विद्याथीहरुलाई 
स्माटय कृवर् िाउुँहरुमा पररर्ालनको तर्ारी 
भइरहेको। 

४३, 
४८ 

विशेर् सम्भािना भएका कृवर् बाली र तरुुन्तै आम्दानी 
र्लनसवकने लसनु, ्र्ाज, मसुरुो जस्ता निदेबालीमा 
उत्पादनदेञ्चखबजारीकरणसम्मका र्मसन कार्यक्रम 
सिालनिररनेछ । साथै,कृवर् तथा पशपुांक्षीको 
व्र्ािसार्ीकरणका लार्ि स्थानीर्तहसुँिको समन्िर् र र्नजी 
तथा सहकारी क्षेरसुँिको साझेदारीमा स्रोत केन्र र एक 
पार्लका एक र्मय स्थापना कार्यक्रम सिालन िररनेछ । 

 

र्मसन कार्यक्रम लािू भइरहेका सम्बन्धीत ञ्चजल्ला 
ञ्चस्थत कार्ायलर्हरुले प्रारञ्चम्भक छनौट सम्पन्न िरी 
अञ्चन्तम छनौटको क्रममा रहेको। 

३२ कृवर् तथा पशपुांक्षी व्र्िसार्मा आकर्यणका लार्ि 
कृवर्सहकारीहरुलाई पररर्ालन िरी कृवर् बीमा तथा सलुभ 
कजायकार्यक्रम सिालन िररनेछ । र्सका लार्ि बैंक र 
बीमा कम्पनीहरुसुँि सहकार्य िररनेछ । 

िाञ्चणज्र् बैंकहरुसांिको सहकार्यमा सिालन हनुे र्स 
कार्यक्रमको सूर्ना प्रकाशन िरी सहजकताय 
छनौटको तर्ारी भइरहेको। 

४६ सहकारीमार्य त कृर्कहरुको क्षमता िवृि िरी सेिाको 
माििने, र्ोजना तर्ार पाने, बजारीकरण िनय सक्षम 
बनाइनेछ ।साना सहकारीहरुको क्षमता बढाउन मजयरको 
नीर्तमा समेतजोड ददईनेछ । सहकारीहरुको क्षमता विकास 
र उत्पादनमा लाग्न सहर्ोि िने उद्देश्र्ले सहकारी विकास 
कोर् स्थापना िरी व्र्िञ्चस्थत ढांिले सिालन िररनेछ । 

सहकारी र्नर्मािली २०७६ को अञ्चन्तम स्िरुप 
पश्चात सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले र्तब्र रुप 
र्लनकुा साथै सहकारी विकास कोर्को स्थापना 
प्रकृर्ा पर्न अिार्ड बढ्ने। 

५१ सहकारी क्षेरको पूुँजीलाई घरेल ु तथा साना उद्योि, 

कृवर्जन्र्उत्पादन, पशपुांन्छी विकास, र्लरू्ल उत्पादन जस्ता 
क्षेरमा प्राथर्मकताका साथ पररर्ालन िरी रोजिारी तथा 
स्िरोजिारी र्सजयना िदै उद्यमशीलताका माध्र्मबाट िरीिी 
र्निारणमा टेिा परु्ायउने नीर्तलाई र्नरन्तरता ददइनेछ । 

सहकारी बजार र्नमायण सहर्ोि कार्यक्रमका 
अनदुानग्राही छनौट िने अञ्चन्तम र्रणमा पिुेको। 
सहकारीबाट निीनतम सोर् सवहतका उत्पादन तथा 
रोजिारी प्रिियन कार्यक्रम सांर्ालनका लावि पेश 
भएका वर्ल्ड प्रमाणीकरणको सम्पन्न भई छनौट 
प्रकृर्ामा रहेको। 

 

तार्लका नां. ३ स्िीकृत मखु्र्मखु्र् िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान  
       (रु. हजारमा) 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

  िावर्यकलक्ष्र् आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

इकाई 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

% बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

(श्रोतः भ.ूव्र्.कृ. तथा स. मन्रालर्) 



126 

 

क्र.सां. कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

  िावर्यकलक्ष्र् आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

इकाई 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

% बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

१ 
स्माटय कृवर् िाुँउ कार्यक्रम (क्रमाित) सङ्ख्र्ा 52 १९५० 52 100 1950 100 

२ 

स्माटय कृवर् िाुँउ कार्यक्रम आ.ि. 
२०७६|७७मा सरुु 

सङ्ख्र्ा २४ १२०० 
२४ 100 

१२०० 
100 

३ 

सहकारी विकास कोर् स्थापना, सिालन 
तथा प्रशासर्नक खर्य पटक १ १५०० १ 100 १५०० 100 

४ 

सहकारीबाट नविनतम सोर् सवहतका 
उत्पादन तथा रोजिारी प्रििनकार्यक्रम 

ञ्चजल्ला १२ 
५०० 

१२ 100 
५०० 

100 

५ सहकारी बजार स्थापना कार्यक्रम ञ्चजल्ला ३ १५० ३ 100 १५० 100 

६ 

स्थानीर् तहको साझेदारीमा साबयजर्नक 
जग्िामा र्लरु्ल तथा पषु्प बावटकार्नमायण 

सांख्र्ा 10 100 10 100 100 100 

७ 

स्थानीर् तहसांिको सहकार्यमा करार खेती 
कार्यक्रम(नर्ाुँ) हेक्टर 1000 300 1000 100 300 100 

८ 

भरू्महीन वकसानका लार्ि करार खेर्त 
(क्रमाित) हेक्टर 359 200 359 100 200 100 

९ 

िठुीको लार्ि सांरर्नात्मक सहर्ोि 
कार्यक्रम 

पटक 4 200 4 100 200 100 

१० नर्ाुँ माछा पोखरीर्नमायण हेक्टर 57 171 57 100 171 100 

११ कृवर् श्रोतकेन्र स्थापना स्थान 4 200 4 100 200 100 

१२ कृवर् कमी रोजिारी कार्यक्रम पट 2 100 2 100 100 100 

१३ 

श्रोत व्र्ञ्चक्त विकासका लार्ि १०० र्िुा 
कार्यक्रम (हररत स्िर्म सेिक) पटक 2 200 2 100 200 100 

१४ 

सहकारी मार्य त र्िुा उद्यमञ्चशलता सहर्ोि 
कार्यक्रम(अन्र्) पटक 2 200 2 100 200 100 

१५ 

र्मसन कार्यक्रम (बिुर,बाख्रा, लसनु/्र्ाज, 

कािती/सनु्तला पटक 26 1800 26 100 1800 100 

१६ किम हार्ररङ् सेन्टर स्थापना पटक 1 600 1 100 600 100 

१७ खाद्यान्न भण्डार घर र्नमायणमा सहर्ोि पटक 1 150 1 100 150 100 

१८ 

कृवर्जन्र् िस्तहुरुको प्रशोधन उद्योि 
स्थापना तथा सधुार कार्यक्रम 

पटक 1 400 1 100 400 100 

१९ 

स्थानीर् तहको सहकार्यमा एकीकृत र्मय 
स्थापना ञ्चजल्ला 12 240 12 100 240 100 

२० 

कृवर् तथा पश ुविर्र् अध्र्र्न िरेका 
र्िुाहरुलाई उद्यमञ्चशलता विकास अनदुान 

पटक 2 500 2 100 500 100 

 नोटः कार्यक्रमहरु सूर्ना प्रकाशन, प्रस्ताि सांकलन, प्रारञ्चम्भक छनौट, वर्ल्ड प्रमाणीकरण िा 
कार्ायन्िर्नका क्रममा रहेको र भकु्तानी प्रकृर्ासम्म नपिेुकाले खर्य नभएको। 
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 नोटः बजेट खर्यको एवकन वहसाब भकु्तानी प्रकृर्ामा मार आउने भएकाले अनमुार्नत खर्य १०० 
प्रर्तशत राञ्चखएको। 

तार्लका नां.- ४ आर्थयक िर्य २०७6/७7मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७6 पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र 
२०७७ आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्यको अनमुान       
मन्रालर्का लार्ि विर्नर्ोञ्चजत बजेट (रु.हजारमा) खर्य रकम (रु.हजारमा) खर्यप्रर्तशत असारसम्मअनमुार्नत 

खर्य प्रर्तशत 

र्ाल(ुकार्यक्रमसमेत)  ३७९८०२९ २७४५९७.४९ ७.२२ ९०.०० 

पुुँजीित २४५३६० २४२१७.०३ ९.८६ ८६.०० 

जम्मा ४०४३३८९ २९८८१४.५२ ७.३९ ८८.०० 

 

 
9.5 राजस्ि सांकलनको वििरण 
9.5.1 आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा प्रदेश राजस्ि सांकलन वििरण 
तार्लका नां.- ५ आर्थयक िर्य २०७6/७7 को अधयिावर्यकसम्म राजस्ि सांकलन वििरण र आर्ाढ 

मसान्तसम्मको सांशोर्धत अनमुान    (रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम  प्रर्तशत आर्ाढ मसान्तसम्मको सांशोर्धत अनमुान 

१ 11114 1400 527.662 37.69 1700 

२ १४२११  222.058  500 

३ १४२२९ ६०० २२९ 38.1 ५९५ 

४ १५१११ १५० ३४ 22.43 150 

५ १४२११ १८७५ ८७५ ४७ २००० 

६ 14229 ९२५ ५२६ ५७ ९२५ 

9.6 विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण 
 स्माटय कृवर् िाउुँ कार्यक्रम मार्य त थप ८०० पररिार आबि भई ५०० ले प्रत्र्क्ष रोजिारी पाउने। 

(स्रोतः भ.ुव्र्. कृ. तथा सहकारी मन्रालर्) 
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 र्िुा उद्यमशीलता तथा मवहला सहकारी मार्य त सांर्ार्लत व्र्िसार्मा करीि २५० र्िुा तथा मवहलाले 
कृवर् कमयमा सिालन िने। 

 निीनतम सोर्सवहतका कार्यक्रम तथा सहकारी बजार कार्यक्रमबाट ५० ले प्रत्र्क्ष रोजिारी तथा 
२५०० सहकारीमा आबि पररिार अप्रत्र्क्ष लाभाञ्चन्ित हनुे। 

 कृवर् विकासकार्यक्रम तथा पशपुन्छी विकासकार्यक्रममार्य त थप १२०० कृर्कहरुले अनदुान मार्य त 
व्र्िसार् शरुुिात तथा विस्तार िने। 

 अर्भर्ानमखुी (र्मसन) कार्यक्रम मार्य त कृवर्मा आबि थप २०० पररिार लाभाञ्चन्ित हनुे। 

 हररतस्िर्ांसेिकपररर्ालन मार्य त १०० र्िुाहरु कृवर् पेशामा आिि भई रोजिार हनुे। 

 सलुभ कजाय सहजीकरण तथा व्र्ाजमा अनदुान कार्यक्रम मार्य त साना ठूलािरी ६०० उद्यमीलाई 
सहर्ोि पगु्ने तथा थप १२ ले स्थार्ी रोजिार पाउन।े 

 कृवर्कमी रोजिार कार्यक्रममार्य त ५०० ले कृवर्लाई रोजिारको रुपमा विकास िररने। 

 
9.7 समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 

 प्रर्ाप्त जनशञ्चक्तको अभाि तथा कार्ायलर्हरुको भौर्तक सांरर्ना परुानो भएकाले कार्यसम्पादनमा प्रभाि 
परेको । 

 र्ार कृवर् ज्ञान केन्र तथा ६ भेटेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा विज्ञ केन्रहरुको कार्यक्षेर २ ञ्चजल्ला 
भएकाले कार्यसम्पादनमा प्रभाि परेको। 

 प्रदेशको आिश्र्कता अनसुार नर्ाुँ कार्यक्रमहरु सिालन िनुयपने भएकाले कार्यविर्ध र्नमायणमा समर् 
लािेको।  

 प्रदेञ्चशक तथ्र्ाङ्कहरु पूणय रुपमा अध्र्ािर्धक नभइसकेको। 

 
9.८ समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरु 

 सलुभकजाय सहजीकरण कार्यक्रम अन्तियत एक जना सहजकतायको व्र्िस्था हनुे भएकाले कार्ायलर्ित 
कार्य िनयका लार्ि केही सहर्ोि पगु्ने देञ्चखएको। 

 आिश्र्कता तथा सम्भािना अनसुार कार्ायलर् सदुृढीकरणको प्रर्ासहरु भइरहेको। 

 कार्ायलर् स्थापना नभएका ञ्चजल्लाहरुमा तत्कालका लार्ि सम्पकय  कार्ायलर् व्र्िस्थापन िरी कमयर्ारी 
ररर्ालन िने प्रर्ास भइरहेको। 

 आिामी िर्य पर्न र्ालू आ.ि. का धेरै कार्यक्रमहरुले र्नरन्तरता पाउने हनुाले कार्यविर्ध र्नमायणका लार्ि 
समर् खर्य िनुयपने नदेञ्चखएको। 

 प्रादेञ्चशक कृवर् तथ्र्ाङ्क सांकलनका लार्ि कार्यक्रमहरु तर् भएको। 
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9.९ आिामी कार्यददशा 
 स्माटय कृवर् िाऊ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीर् तहहरुमा विस्तार िने तथा र्मसन कार्यक्रमलाई बहृत 

बनाई  प्रदेशलाई कृवर् के्षरमा आत्मर्नभयर बनाउने र्ोजनाका साथ अिार्ड बढ्न।े 

 ब्र्ाजमा अनदुान तथा शलुभकजाय सहजीकरण कार्यक्रमलाई प्राथर्मकता साथ अिार्ड लैजादै धेरै भन्दा 
धेरै वकसानको पहरु्मा कृवर् कार्यक्रम परु्ायउने। 

 कृर्कहरुलाई ििीकरण िरी िरीि वकसानका लार्ि पोर्ण सधुार तथा कृवर्कमी रोजिारी कार्यक्रम 
मार्य त खाद्य तथा पोर्ण सरुक्षा तथा रोजिारी उन्मखु कार्यक्रममा सहभािी िराउने, साना 
वकसानहरुलाई सहकारीसुँि जोडी व्र्िसार्उन्मखु िराउने तथा कृवर् ऋण उपलब्ध िराउने भने ठूला 
वकसानलाई रोजिारी र्सजयना िनय तथा सलुभ कजायको कार्यक्रम अिार्ड बढाउन।े 

 प्रदेश अन्तरित सबै ञ्चजल्लाहरुमा ञ्चजल्ला कार्ायलर्हरु स्थापना िरी सेिा ससुम्पन्न िराउने। 

 स्थानीर् तहहरुको समन्िर् तथा सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रमलाई विस्तार तथा व्र्िस्थापन िरी 
खेती र्ोग्र् जमीनको सदपुर्ोि िने। 

 सहकारीहरु सांस्थाहरुलाई विकास, प्रोत्साहन र प्रबियन िरी सबल तथा सक्षम बनाई कृवर् रुपान्तरणको 
माध्र्मको रुपमा पररर्ालन तथा आिश्र्क र्नर्मन िने। 

 कृवर् मल र बीउको सहजता तथा आिश्र्कता अनसुारको उपलब्धताको लार्ि सहञ्चजकरण िने। 
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पररच्छेद-10 
मखु्र् न्र्ार्ार्धिक्ताको कार्ायलर् 

 

10.1 सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 

 

10.१.1 कार्ायलर्को सांिठन सांरर्ना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
तार्लकानां.-१दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था (मातहत कार्ायलर् नभएको ) 
क्र.स. पद सेिा समूह शे्रणी/तह पदपूर्तय  

सांख्र्ा 

ररक्त  

दरबन्दी 

सांख्र्ा 

कूलदरबन्दी 
सांख्र्ा 

१ उपन्र्ार्ार्धबक्ता न्र्ार् सरकारी िवकल रा.प.वितीर् 1 0 १ 

२ शाखा अर्धकृत न्र्ार् सरकारी िवकल रा.प.ततृीर् 3 0 3 

मखु्र् न्र्ार्ार्धिक्ता 

उपसञ्चर्ि¸ रा.प.दितीर्(न्र्ार्/स.ि)- १ 

 

कानूनी रार् तथा प्रर्तरक्षा शाखा 

कानून अर्धकृत¸ रा.प.त(ृन्र्ार्/स.ि)-१ 

ना.स.ु रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) - १ 

कार्ायलर् सहर्ोिी¸ शे्रणीविवहन १ 

कारका 

 

प्रशासन शाखा 

कानून अर्धकृत¸रा.प.त(ृन्र्ार्/स.ि)- १ 
ना.स.ु रा.प.अनां. प्र. (प्र./सा.प्र.) – १ 
कम््र्टुर अपरेटर¸ रा.प.अनां. प्र. 
(विविध) 
कार्ायलर् सहर्ोिी¸ शे्रणीविवहन १ 

ह.स.र्ा.¸ शे्रणीविवहन १ 
 

आर्थयक प्रशासन शाखा 

लेखापालरा.प.अनां. प्र. 
(प्र./लेखा) – १ 

 

कानून अर्धकृत¸ रा.प.त-ृ
(न्र्ार्/स.ि)- १ 
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३ नार्ि सवु्िा प्रशासन सामान्र् प्रशासन रा.प.अनां. 
प्रथम 

0 2 2 

४ कम््रू्टर अपरेटर विविध  रा.प.अनां. 
प्रथम 

1 0 1 

५ लेखापाल प्रशासन लेखा रा.प.अनां. 
प्रथम 

1 0 १ 

१६ हलकुा सिारी 
र्ालक 

  शे्रणीविहीन 1 0 1 

१७ कार्ायलर् सहर्ोिी   शे्रणीविहीन 2 0 2 

जम्मा 

 

9 2 11 

(श्रोतः मखु्र् न्र्ार्ार्धिक्ताको कार्ायलर्) 

 

साथै मखु्र् न्र्ार्ार्धिक्ताको सवुिधाका ह.स.र्ा. १ र का.स. १ पद पूर्तय रहेको । 

सांिठन सांरर्ना तथा कमयर्ारीको पदपूर्तयको अिस्था हेदाय सांघीर् र्नजामती सेिाको न्र्ार् सेिा सरकारी िवकल 
समूहका एक जना उप न्र्ार्ार्धिक्ता, ३ जना काननु अर्धकृत रहने व्र्िस्था छ । भने अन्र् कमयर्ारी प्रदेश 
र्नजामती सेिा मा समार्ोजन भै आएका कमयर्ारीहरु छन ्।  
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10.२ सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
क) बहस एिां प्रर्तरक्षा तर्य ः 

 र्स आ.ि.मा हालसम्म बहस पैरिी िरररहेका र वकनारा लिाएका मदु्दाहरुको वििरण तार्लका नां २ मा प्रस्ततु िररएको छ ।  

तार्लका नां. 2 मदु्दाहरुको बहस र प्रर्तरक्षा सम्बन्धी वििरण 
ित आ.ि.बाट सररआएका मदु्दाहरु 

र्स. 
नां. 

ररट नां. मदु्दा र्निेदक विपक्षी दताय  र्मर्त रै्सला र्मर्त पररणाम 
मदु्दाको र्लेको 
र्नकार् 

१ 075-WO- 0007 
उत्प्ररे्ण र्मञ्चश्रत   

परमादेश 
ररना नेपाल र्ब.क. 
समेत 

प्रदेश सभा सञ्चर्िालर्  

प्रदेश नां. 5  
2075/04/31 2076/03/25 

ररट र्निेदन 

खारेज 
 

२ 075-WO- 0043 र्नर्धेाज्ञा परमादेश 
िलराम पोख्रले 

समेत 

भौर्तक पूिायधार र्बकास  

मन्रालर् प्रदेश नां. 
 5 बटुिल 

2075/05/24   
उच्र् अदालत  

बटुिल इजलास 

३ 075-WC- 0013 
उत्प्ररे्ण परमादेश 

समेत 
रुर बहादरु सनुार 

मखु्र्मन्री शांकर  

पोखरेल प्रदेश नां. 5  
2075/10/15   सिोच्र् अदालत 

4 075-WO- 679 उत्प्ररे्ण सरुज बहादरु सोनाम 
मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररर्द्को 
कार्ायलर् प्रदेश नां. 5समेत 

2075/10/1
6 

  
सिोच्र् 
अदालत 

५ 075-WO- 0735 उत्प्ररे्ण सरुज बहादरु सोनाम 
मन्रीपररर्द्को कार्ायलर्  

प्रदेश नां. 5 समेत 

2075/11/1
0 

  
सिोच्र् 
अदालत 
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ित आ.ि.बाट सररआएका मदु्दाहरु 

र्स. 
नां. 

ररट नां. मदु्दा र्निेदक विपक्षी दताय  र्मर्त रै्सला र्मर्त पररणाम 
मदु्दाको र्लेको 
र्नकार् 

6 075-WO- 939 
उत्प्ररे्ण परमादेश 

 प्रर्तशेध 

नेपाल तार्लम तथा 
रोजिार व्र्िसार्ी  

महासांघको तर्य बाट  

अ.प्र. र्न्र साउद  

समेत 

सामाञ्चजक विकास  

मन्रालर् प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/01/12   

सिोच्र् 
अदालत 

7 
075-WO- 

00114 

उत्प्ररे्ण परमादेश 

समेत 
ददपक पन्त 

सामाञ्चजक विकास मन्रालर्  

स्िास्थ्र्र्नदेशनालर्¸ मूख्र्मन्री 
तथा मञ्चन्रपररर्द्को  

कार्ायलर् प्रदेश नां. 5 

 बटुिल 

2076/01/12 2076/05/26 तामेली बटुिल इजलास 

8 075-WO- 1053 उत्प्ररे्ण 
कृष्ण बहादरु र्ब.क. रसाइर्ल 
समेत 

मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररर्द्को 
कार्ायलर् 

प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/01/25   सिोच्र् अदालत 

9 074-WO- 0847 उत्प्ररे्ण अच्र्तु प्रसाद खरेल  
नेपाल सरकार प्रधानमन्री 
 तथा मञ्चन्रपररर्द्को  

कार्ायलर् समेत 
2075/03/05   सिोच्र् अदालत 

10 074-WO- 0609 परमादेश प्रर्तशेध 
अशोक कुमार 

व्र्ान्ज ुसमेत 

नेपाल सरकार प्रधानमन्री 
तथा मञ्चन्रपररर्द्को  

कार्ायलर् समेत 
2075/03/05    सिोच्र् अदालत 

11 075-WO- 0154 
उत्प्ररे्ण सवहत  

परमादेश 
र्नु्त बहादरु थापा 

सामाञ्चजक विकास मन्रालर्  

प्रदेश नां. 5 बटुपल 
2076/ 2076/05/18 तामेली बटुिल इजलास 
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ित आ.ि.बाट सररआएका मदु्दाहरु 

र्स. 
नां. 

ररट नां. मदु्दा र्निेदक विपक्षी दताय  र्मर्त रै्सला र्मर्त पररणाम 
मदु्दाको र्लेको 
र्नकार् 

12 075-WO- 0132 
उत्प्ररे्ण सवहत  

परमादेश 
िोपाल प्रसाद िौतम 

समाञ्चजक विकास मन्रालर्  

प्रदेश नां. 5 बटुपल 
2076/02/22   

बटुिल 
इजलास 

13 075-WO- 0192 
र्नर्धेाज्ञा र्मञ्चश्रत 

उत्प्ररे्ण परमादेश 
श्र्ाम र्बहारी पाण्डे 

अथय उद्योि तथा पर्यटन  

सर्मर्त प्रदेश नां. 5  

बटुिल समेत 
2076/03/23 

२०७६/०८/०
४ 

ररट 
खारेज 

बटुिल 
इजलास 

आ.ि. 2076/077 मा दताय भएका मदु्दाहरु 

14 075-WO- 0175 
उत्प्ररे्ण र्नर्धेाज्ञा 
परमादेश 

हर्लम हलिुाइ 
आन्तररक मार्मला तथा 
 कानून मन्रालर्  

प्रदेश नां. 5 समेत 
2076/04/10 2076/04/29 ररट खारेज बटुिल इजलास 

15 075-WO- 1772 उत्प्ररे्ण 
अर्धिक्ता विष्ण ु 

प्रसाद र्तर्मञ्चल्सना  

कुमारर खरेल 

मखु्र्मञ्चन्र तथा म.प. कार्ायलर्  

प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/04/13 

 
   

16 075-WO- 1269 
उत्प्ररे्णर्कु्त 

परमादेश समेत 
शैलेन्र प्रसाद  

हररजन समेत 

आन्तररक मार्मला तथा  

कानून मन्रालर् प्रदेश 

 नां. 5 बटुिल 
2076/03/15    

17 076-WO- 1772 उत्प्ररे्ण 
अि िहादरु  

शे्रष्ठ समेत 

मूख्र्मञ्चन्र तथा मञ्चन्रपररर्द्को 
कार्ायलर्  

प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/05/02   सिोच्र् अदालत 
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ित आ.ि.बाट सररआएका मदु्दाहरु 

र्स. 
नां. 

ररट नां. मदु्दा र्निेदक विपक्षी दताय  र्मर्त रै्सला र्मर्त पररणाम 
मदु्दाको र्लेको 
र्नकार् 

18 076-WC- 0002 उत्प्ररे्ण परमादेश 
लोकेन्र बहादरु 

ओर्ल 
प्रदेश सभा सञ्चर्िालर् 2076/05/15 2076/07/01 ररट जारी सिोच्र् अदालत 

19 076-WO- 159 उत्प्ररे्ण देिका िौतम 
मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्र 

पररर्द्को कार्ायलर्  

प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/05/17   

सिोच्र् 
अदालत 

20 076-WO- 171 उत्प्ररे्ण विजर् कुमार भट्टराइ 
मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररर्द्को 
कार्ायलर् 

प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/06/09   

सिोच्र् 
अदालत 

21 076-WO- 0097 
उत्प्ररे्ण रवहत  

परमादेश 
ञ्चखमा कुमारी  

डाुँिी समेत 
सामाञ्चजक विकास मन्रालर्  

प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/06/30   

उच्र् अदालत  

पाटन 

22 076-WO- 0260 उत्प्ररे्ण ददपक पौडेल समेत 
मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्र 

पररर्द्को कार्ायलर्  

प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/07/07   सिोच्र् अदालत 

23 076-WO- 0285 उत्प्ररे्ण परमादेश 
र्सप्रदी िेर्डङ तर्य बाट राजिु ु
शे्रष्ठ 

भौर्तक पूिायधार विकास  

मन्रालर् प्रदेश नां. 5 

बटुिल 
2076/07/17   सिोच्र् अदालत 

24 076-WO- 0309 उत्प्ररे्ण परमादेश सरुज बहादरु सोनाम 
उद्योि पर्यटन िन िातािरण  

मन्रालर् प्रदेश नां. 5 बटुिल 
2076/07/19   सिोच्र् अदालत 
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ित आ.ि.बाट सररआएका मदु्दाहरु 

र्स. 
नां. 

ररट नां. मदु्दा र्निेदक विपक्षी दताय  र्मर्त रै्सला र्मर्त पररणाम 
मदु्दाको र्लेको 
र्नकार् 

25 076-WO- 0055 उत्प्ररे्ण परमादेश लोकनाथ भण्डारी 
भौर्तक पूिायधार विकास 

मन्रालर् प्रदेश नां. 5  

बटुिल 
2076/07/24   बटुिल इजलास 

26 076-WO- 0059 उत्प्ररे्ण परमादेश धन बहादरु तलुार्न 
भौर्तक पूिायधार विकास  

मन्रालर् प्रदेश नां. 5 

बटुिल 
2076/07/26   बटुिल इजलास 

27 076-WO- 0257 उत्प्ररे्ण परमादेश सरेुन्र पाठक 

भौर्तक पूिायधार विकास  

मन्रालर् र्ातार्तात  

पूिायधार र्नदेशनालर् 

प्रदेश नां. 5 बटुिल 

2076/07/26   बटुिल इजलास 

28 076-WO- 0270 उत्प्ररे्ण परमादेश र्नरज राना 
सामाञ्चजक विकास मन्रालर् प्रदेश नां. 
5 बटुिल 

2076/07/28   सिोच्र् अदालत 

29 076-WO- 0059 
उत्प्ररे्णर्कु्त 

परमादेश र्मञ्चश्रत 

र्नर्धेाज्ञा 
धन बहादरु तलुार्न 

भौर्तक पूिायधार विकास 

मन्रालर् प्रदेश नां. 5 

बटुिल 
2076/08/03   बटुिल इजलास 

30 076-WO- 0059 
उत्प्ररे्णर्कु्त  

परमादेश र्मञ्चश्रत  

र्नर्धेाज्ञा 

शार्लकराम भट्टराइ  

लोकना भण्डारी समेत 

भौर्तक पूिायधार विकास  

मन्रालर् प्रदेश नां. 5 

बटुिल 
2076/08/03   बटुिल इजलास 
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ित आ.ि.बाट सररआएका मदु्दाहरु 

र्स. 
नां. 

ररट नां. मदु्दा र्निेदक विपक्षी दताय  र्मर्त रै्सला र्मर्त पररणाम 
मदु्दाको र्लेको 
र्नकार् 

31 076-WO- 0056 
उत्प्ररे्णर्कु्त  

परमादेश र्मञ्चश्रत 

र्नर्धेाज्ञा 

भपेुन्र सारु मिर  

समेत 

भौर्तक पूिायधार विकास 

मन्रालर् प्रदेश नां. 5 

बटुिल 
2076/08/03   बटुिल इजलास 

3२ 076-CP- 0३05  रामदास अग्रहरी 
भेटेनरी अस्पताल तथा पश ु 

सेिा विज्ञ केन्र भैरहिा 
2076/08/08   

रुपन्देही ञ्चजल्ला  

अदालत भैरहिा 

33 076-WO- 0073 र्नशेधाज्ञा परमादेश तरु्र्ल जोल्हा 
र्ातार्ात पूिायधार  

र्नदेशनालर् रुपन्देही समेत 2076/08/30   बटुिल इजलास 

34 
076-WO- 

0499 
उत्प्ररे्ण देिराज डाुँिी प्रदेश प्रहरी कार्ायलर् दाङ 2076/09/08   सिोच्र् अदालत 

35 
076-WO- 

0015 
उत्प्ररे्णर्कु्त परमादेश र्ललाधर खरी 

र्डर्भजन िन कार्ायलर्  

तलु्सीपरु दाङ 
2076/09/09   

उच्र् अदालत  

तलु्सीपरु इजलास 

36 
076-WO- 

0085 
र्नर्धेाज्ञा परमादेश उत्तम बहादरु थापा 

भौर्तक र्ोजना तथा र्नमायण  

मन्रालर् प्रदेश नां. 5  

बटुिल 
2076/09/24   

उच्र् अदालत  

तलु्सीपरु इजलास 

37 
076-WO- 

0019 

परमादेश/उत्प्ररे्ण 

र्नशेधाज्ञा 
नविन बढुाथोकी 

र्डर्भजन िन कार्ायलर्  

तलु्सीपरु दाङ 
   

उच्र् अदालत  

तलु्सीपरु इजलास 
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ित आ.ि.बाट सररआएका मदु्दाहरु 

र्स. 
नां. 

ररट नां. मदु्दा र्निेदक विपक्षी दताय  र्मर्त रै्सला र्मर्त पररणाम 
मदु्दाको र्लेको 
र्नकार् 

38 
076-WO- 

0018 
र्नर्धेाज्ञा परमादेश टेक बहादरु र्बि 

र्डर्भजन िन कार्ायलर्  

तलु्सीपरु दाङ 
2076/09/25   

उच्र् अदालत  

तलु्सीपरु इजलास 
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10.३ िावर्यक नीर्त तथा कार्यक्रम र बजेट िक्तव्र्को प्रिर्त वििरण 
तार्लका नां. ३ स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान (रु.हजारमा) 

क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यकलक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

१ 

 

 

 

 

 

 

काननु र न्र्ार्का 
विर्र्मा स्थानीर् तहका 
पदार्धकारीहरुसिुँ 
छलर्ल एांि अन्तरवक्रर्ा 

५ ४०
० ४ ८०
 

३२
० 

१०
० ५ १०
० 

१०
० 

१०
० 

२ 
बाल न्र्ार् सम्बन्धी 
सरोकारिालासिुँ 
कार्यशाला िोष्ठी 

२ २०
० १ ५०
 

१ १०
० २ १०
० 

१०
० 

१०
० 

३ 

ररट प्रर्तरक्षा र्लञ्चखत 
जिार्को स्तररर्ता एांि 
काननुी रार् विर्र्मा 
प्रभािकाररता विर्र्क 
िोष्ठी 

४ ३२
० १ २५
 

२४
० 

३३
 

४ १०
० 

३२
० 

१०
० 

४ 

बैज्ञार्नक अनसुन्धान तथा 
प्रभािकारी अर्भर्ोजन 
सम्बन्धी प्रर्तरक्षा 
कार्यक्रम 

४ 

४०
० १ २५
 

२०
० 

५०
 

४ १०
० 

४०
० 

१०
० 

५ 
मूख्र् न्र्ार्र्धिक्ता 
कार्ायलर्को प्रथम 
रणनीर्तक र्ोजना र्नमाणय 

१ ३ ० ० ३०
० ० १ १०
० 

३०
० 

१०
० 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाकलाप 

िावर्यकलक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

६ 
वहरासत तथा कारािार 
व्र्िस्थापन सम्बन्धी 
अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम 

२ २०
० १ ५०
 

१०
० 

१०
० २ १०
० 

२०
० 

१०
० 

७ 

अन्तरप्रदेश स्तरीर् 
अध्र्र्न अिलोकन तथा 
अनभुि आदानप्रदान 
कार्यक्रम 

१ ४०
० ० ० २०
० ० १ १०
० 

४०
० 

१०
० 

८ 

प्रदेश अन्तितका स्थानीर् 
तहहरुिारा र्नर्मयत सबै 
काननुको 
सांकलन,विश्लरे्ण,सझुाि र 
प्रकाशन 

१ ४०
०   

१०
० 

८०
 

१ १०
० 

४०
० 

१०
० 

 

तार्लका नां. ४- आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७6 पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त 
र २०७७ आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्यको अनमुान  

( रु. हजारमा  ) 

 
 

ब.उ.शी.नां. बजेट शीर्यक विर्नर्ोञ्चजत 

बजेट 

 

पौस मसान्त  

सम्मको  

खर्य 

प्रर्तशत आर्ाढ मसान्तसम्मको  

अनमुार्नत खर्य % 

२१६०००११३ र्ाल ु १५२६७ ४९५२ ३२.४४ ९० 

२१६०००११४ पूुँजीित ७२६० ५२६३ ७२.५० १०० 

 जम्मा २२५२७ १०२१५ ४५.३५ ९५ 

(स्रोतः मखु्र् न्र्ार्र्धबक्ताको कार्ायलर्) 
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10.४ समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 
 कार्ायलर्मा प्रर्ाप्त कोठाहरु नहुुँदा कार्ायलर्को कार्यसम्पादनमा जवटलता आएको । 
 कार्ायलर्को कार्यबोझ बढ्दै िरेकोले सरकारी िवकल तथा अन्र् कमयर्ारीहरुको दरबन्दी थप िनुय । 
 बजेट अभािको कारणले मिुाको प्रर्तरक्षाका लार्ि सिोच्र् अदालत ,काठमाडौ, उच्र् अदालत 

तलुसीपरु इजलास, नेपालिञ्ज इजलास लिार्तका अदालतमा उपञ्चस्थत हनु समस्र्ा  पने िरेको । 
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पररच्छेद-११ 
प्रदेश लोक सेिा आर्ोि 

11.1 सांिठन सांरर्ना तथा जनशञ्चक्त 

अस्थार्ी दरबन्दी तेररजः 
१. सञ्चर्ि (प्रशासन) एघारौ तह १ 

२. उपसञ्चर्ि/अर्धकृतस्तर निौं (प्र.) १ 

३. अर्धकृतस्तर आठौं (ञ्चशक्षा÷ञ्चश.प्र.) –१ 

४. अर्धकृतस्तर सातौं (प्र.) –१ 

२. अर्धकृतस्तर छैठौ (प्र.) –१ 

३. अर्धकृतस्तर छैठौं (प्र.÷लेखा) –१ 

४. अर्धकृतस्तर छैठौं (विविध) –१ 

५. सहार्कस्तर पाुँर्ौं (प्र.) –३ 

६. ह.स.र्ा. शे्रणीविहीन –१ 

७. का.स. शे्रणीविहीन –२   

 जम्मा सांख्र्ाः १३ 

तार्लकानां.-१दरबन्दी र पदपूर्तयको अिस्था(मातहत कार्ायलर् समेत) 

क्र.स. पद सेिा समूह शे्रणी/तह 
कूल दरबन्दी 

सांख्र्ा 

पदपूर्तय 

सांख्र्ा 
ररक्त 

१ र्न.सञ्चर्ि ञ्चशक्षा प्रशासन अर्धकृतस्तर दशौं १  ११ तह ररक्त 

२ अर्धकृत प्रशासन सा.प्रशासन अर्धकृतस्तर सातौ १  ८ तह ररक्त 

३ अर्धकृत प्रशासन सा.प्रशासन अर्धकृतस्तर छैठौं १   

४ कम््र्टुर अर्धकृत विविध  अर्धकृतस्तर छैठौं १   

५ लेखा अर्धकृत प्रशासन लेखा अर्धकृतस्तर छैठौं १   

६ सहार्क  प्रशासन  सहार्क पाुँर्ौ ३ १ २ ररक्त 

७ ह.स.र्ा.   शे्रञ्चण विहीन १ 0 १ 

७ का.स.   शे्रञ्चण विहीन २ २  

जम्मा    

 
(श्रोतः प्रदेश लोक सेिा आर्ोि) 
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१1.2 सम्पादन भएका महत्िपूणय कार्यहरु 
 र्स अिर्धमा आर्ोिले आफ्नो काम, कतयव्र् र भािी कार्यददशा सम्िन्धमा लोक सेिा आर्ोि 

अनामनिर काठमाडौंसुँि दईुिटा अन्तरवक्रर्ा तथा प्रदेश सरकारसुँि एक र प्रदेश कार्ायलर् तथा 
स्थानीर् तहहरुसुँि तीनिटा अन्तरवक्रर्ा कार्यक्रम िरी सझुािहरु सांकलन िरररहेको । 

 आर्ोिले प्रदेश लोक सेिा आर्ोि र्नर्मािली, २०७६ तजुयमा िरी कानून मस्र्ौदा कार्यदल एिां अन्र् 
सरकोरिालाको सझुाि र्लई अञ्चन्तम रुप ददएको । 

 आर्ोिले आफ्नो कार्यसम्पादनको लार्ि विज्ञहरुको रोिर तर्ार िरररहेको । 

 आर्ोिले कमयर्ारी पदपूर्तयका लार्ि पाठ्यक्रम र्नमायण िने कार्य प्रारम्भ िरेको । 

 आर्ोिको लार्ि आिश्र्क जनशञ्चक्त सवहतको सांिठन सांरर्ना स्िीकृर्तका लार्ि मखु्र्मन्री तथा 
मञ्चन्रपररर्द्को कार्ायलर्मा प्रस्ताि पेश िरेको ।  

 प्रदेशस्तरमा पदपूर्तय िनुयपने विर्भन्न सेिा,  समूह,  उपसमूह र तहका कमयर्ारीको कार्यवििरण तथा 
शैञ्चक्षक र्ोग्र्ता तोकी आर्ोिलाई उपलब्ध िराइददन मखु्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररर्द्को कार्ायलर्मा 
अनरुोध िररएको । 

 आर्ोिको स्थापना भएदेञ्चख हालसम्म न्रू्नतम पूिायधार (भौर्तक, आर्थयक, काननुी र प्रशासर्नक पक्ष)को 
व्र्िस्थापनको लार्ि सम्िञ्चन्धत मन्रालर्हरुसांि समन्िर् िरी पूिायधारको विकास हुुँदै िएको । 

 प्रदेश सरकारबाट माि भएको िखत कमयर्ारी पदपूर्तयको प्रवक्रर्ा प्रारम्भ िने िरी आर्ोिले तर्ारी 
िरीरहेको । 

 कार्ायलर्को िेिसाइट र्नमायण भएको र र्सलाई अझ बढी सम्पन्न िने प्रवक्रर्ामा रहेको । 

 आर्ोिको सात पटक बैठक िसी विर्भन्न र्नणयर्हरु िरी कामलाई अञ्चघ बढाइएको छ ।  

१1.3 तर्ार भएका ऐन, र्नर्मािली तथा कार्यविर्धको वििरण 
 आर्ोिले प्रदेश लोक सेिा आर्ोि र्नर्मािली, २०७६ स्िीकृत भएको, 
 आर्ोिको आर्ार सांवहता स्िीकृत िरेको 
 आर्ोिले प्रदेश लोकसेिा आर्ोिको पाररश्रर्मक तथा दस्तरु सम्िन्धी मापदण्ड, २०७६ तर्ार िरेको । 

१1.४ िावर्यक नीर्त तथा कार्यक्रम र बजेट िक्तव्र्को प्रिर्त वििरण 
ब.ि.को 
बुुँदा नां. 

 

नीर्त तथा कार्यक्रम 
लक्ष्र् प्रार्प्तको विद्यमान अिस्था 

   

   

(श्रोतः प्रदेश लोक सेिा आर्ोि) 

 



144 

 

तार्लका नां. २ स्िीकृत िावर्यक कार्यक्रमको प्रिर्त वििरण र आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान   
         (रु. हजारमा) 

क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाक

लाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

1 
र्र्नयर्र तथा 
वर्क्र्सय 

 1800   1359 76   1800 100 

2 
सिारी साधन 
खरीद 

 
1769

5 
2 25 498 3 8 100 17000 96.5 

3 मेर्सनरी अजार  3000   896 30   3000 100 

४ 
पाररश्रर्मक 
कमयर्ारी 

13 4126 9  
1453.

1 
35.2   3800 92 

५ 
पाररश्रर्मक 
पदार्धकारी 

6 2826 4  800 28.3   2700 95.5 

६ पोशाक कमयर्ारी 10 100   0 0   100 100 

७ महिी भत्ता  10 188   60 31.9   104 55 

८ िैठक भत्ता 10 200   0 0   200 100 

९ 
कमयर्ारी प्रोत्साहन 
भत्ता  

13 500   0 0     

1
० 

अन्र् भत्ता 13 240   2 0.8   12 5 

1
१ 

पदार्धकारी अन्र् 
सवुिधा 

3 140   10.8 7.7   110 78.5 

1
२ 

विशेर् भत्ता  3 27   7.2 26.7   25 92.5 

1
३ 

विमा 10 37   0 0   37 100 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाक

लाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

1
४ 

पानी तथा विजलुी  11 450   6 1.3   450 100 

1
५ 

सिार महशलु 11 300   78.5 26.2   300 100 

1
६ 

इन्धन पदार्धकारी 3 235   64.1 27.3   200 85 

1
७ 

इन्धन कार्ायलर् 
प्रर्ोजन 

6 200   0 0   200 100 

1
८ 

सिारी साधन ममयत 
खर्य  

 150   1.5 1   150 100 

१
९ 

सिारी साधन विमा 
खर्य 

8 100   9.1 9.1   100 100 

२
० 

मेर्सनरी तथा 
औजार ममयत 
सम्भार तथा 
सिालन खर्य 

 150   0 0   150 100 

2
१ 

र्नर्मयत साियनञ्चजक 
सम्पर्तको ममयत 
सम्भार खर्य 

1 500   0 0   500 100 

2
२ 

मसलन्द तथा 
कार्ायलर् सामार्ग्र 

 900   421.9 46.9   900 100 

2
३ 

पसु्तक तथा 
सामार्ग्र 

50 50   0 0   50 100 

2
४ 

इन्धन अन्र् 
प्रर्ोजन 

 80   0 0   40 50 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाक

लाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

2
५ 

परपर्रका छपाइ 
तथा सूर्ना 
प्रकाशन खर्य 

 200   27.1 13.6   200 100 

2
६ 

सेिा र परामशय 
खर्य 

 300   0 0   300 100 

2
७ 

सूर्ना प्रणाली तथा 
सफ्टिर्र र्नमायण 
खर्य 

 200   80 40   200 100 

2
८ 

करार सेिा शलु्क 3 640   138.4 21.6   508 90.6 

२
९ 

र्सप विकास 
सम्बन्धी कार्यक्रम 

10 200   0 0   200 100 

3
० 

पाठ्यक्रम र्नमायण 
सम्बन्धी 
अन्तरवक्रर्ा     

िोष्ठी कार्यशाला 

 1000   0 0   1000 100 

3
१ 

विज्ञहरुको रोिर 
तर्ारी तथा र्नर्म 
कार्यविर्ध मापदण्ड 
र्नदेञ्चशका तजुयमा 

 1000   0 0   1000 100 

3
२ 

बलेुवटन तथा ब्रोसर 
तथा पसु्तक 
प्रकाशन 

 700   0 0   700 100 

3
३ 

ररक्त पदको माि 
सांकलन 

12 200   0 0   200 100 
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क्र 

स. 
कार्यक्रम/वक्रर्ाक

लाप 

िावर्यक लक्ष्र् अधयिावर्यक सम्मको प्रिर्त आर्ाढ मसान्तसम्मको अनमुान 

परर
मा
ण 

बजे
ट 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

परर
मा
ण 

परर
मा
ण 

%
 

बजे
ट 

बजे
टख

र्य 
% 

3
४ 

मन्रालर् तथा 
मातहतका र्नकार् 
तथा स्थानीर् 
र्नकार्सांि 
अन्तरवक्रर्ा तथा 
कार्यशाला िोष्ठी 

12 1200   448.3 37.4   1200 100 

3
५ 

पदार्धकारी तथा 
कमयर्ारीको 
िैदेञ्चशक 
exposure भ्रमण 
सम्बन्धी कार्यक्रम 

1 500   0 0   500 100 

3
६ 

भ्रमण खर्य 
कमयर्ारी 

 400   88.95 22.2   400 100 

3
७ 

विञ्चशि व्र्ाञ्चक्त 
तथा 
प्रर्तर्नर्धमण्डलको 
भ्रमण खर्य 

 400   76.75 19.2   400 100 

3
८ 

विविध खर्य  400   31.39 7.8   400 100 

३
९ 

घरभाडा  1000   33 3.3   350 35 

 
तार्लका नां.-३आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा विर्नर्ोञ्चजत बजेट तथा २०७6पौर् मसान्तसम्मको वित्तीर् प्रिर्त र 
२०७७ आर्ाढ मसान्तसम्मको खर्यको अनमुान  

ब.उ.शी.नां. बजेट 
शीर्यक 

विर्नर्ोञ्चजत 

बजेट 

पौर् मसान्त  

सम्मको खर्य 

प्रर्तशत आर्ाढ मसान्तसम्मको  

अनमुार्नत खर्य % 
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( रु. हजारमा  ) 
 
 

1१.5 राजस्ि सांकलनको वििरण 

1१.5.1 आर्थयक िर्य २०७6/७7 मा प्रदेश राजस्ि सांकलन वििरण  
 
तार्लका नां.- ४ आर्थयक िर्य २०७6/७7 को अधयिावर्यकसम्म राजस्ि सांकलन वििरण र आर्ाढ 

मसान्तसम्मको सांशोर्धत अनमुान    (रु. हजारमा) 
क्र.सां. शीर्यक लक्ष्र् प्राप्त रकम  

प्रर्त
शत

 आर्ाढ मसान्तसम्मको सांशोर्धत अनमुान 

 14229 24 3.00 12.5  

      

 
 
१1.6 विकास आर्ोजना तथा कार्यक्रमहरुबाट र्सञ्चजयत रोजिारीको वििरण 
 
११.7 समस्र्ा तथा र्नुौतीहरु 

 जनशञ्चक्तको कमी 
 पूिायधार तथा बजेटको अपर्ायप्तता  

 र्नजामती कमयर्ारी ऐन र्नर्महरु सांघदेञ्चख स्थानीर् तहसम्म र्नमायण हनु िाुँकी रहेकाले आर्ोिलाई 
कार्यतार्लका र्नमायण िरी पदपूर्तयको काम िनय कदठनाइ भै रहेको 

११.८ समस्र्ा समाधानका लार्ि र्ार्लएका कदमहरु 
 आर्ोिको सांिठन सांरर्ना स्िीकृर्तका लार्ि प्रदेश सरकारसमक्ष पेश िररएको 
 प्राप्त बजेट बमोञ्चजमको सिारी साधन तथा मेर्सनरी साधन समेतका पिुायधारको व्र्िस्था भै रहेको  

 प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहसांि अन्तरवक्रर्ा िोष्ठीको माध्र्मबाट प्रदेश तथा स्थानीर् स्तरमा कमयर्ारी 
व्र्िस्थापनका सम्िन्धमा छलर्ल िने र सझुाि र्लने ददने काम भै रहेको । 

6020000113 र्ालू 19839.00 3830.694 19.3 89.14 

602000011४ पूुँजीित 22495.00 2752.533 12.23 96.91 

 जम्मा 42334.00 6583.227  77.92 

(स्रोतः प्रदेश लोक सेिा आर्ोि) 
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११.९ आिामी कार्यददशा 
 आिश्र्क साधन स्रोतको समञु्चर्त प्रिन्ध िने,  

 समर् सापेक्ष पाठ्यक्रम तजुयमा िने,  

 विज्ञ समूहको रोिर र्नमायण िने, 

 िैज्ञार्नक परीक्षा प्रणालीको सरु्नञ्चश्चतता िने,  

 समर्को माि बमोञ्चजमको दक्षता पवहर्ान िने, 

 लोक सेिाका मलुभतू मान्र्ता र्ोग्र्ता, र्नष्पक्षता र स्िच्छतालाई सदुृढ र विश्वसनीर् बनाउने,  
 र्षु्त, दरुुस्त, िणुस्तरीर् सेिा प्रिाहका लार्ि सक्षम र उच्र् र्ररर भएका जनशञ्चक्त छनौट िदाय प्रदेश 

सरकार र प्रदेश र्भरका स्थानीर् सरकारलाई सशुासनका लार्ि सहर्ोि िदै सखुी नपेाली समिृ नेपाल 
र्नमायणको सपनालाई साकार बनाउन र्नरन्तर प्रर्त्नशील रहने । 

१1.10 र्नश्कर्य 
“नेपालको सांविधान” को धारा २४४ मा प्रदेशमा प्रदेश लोक सेिा अर्ोि रहने,  प्रदेश लोक सेिा आर्ोिको 
िठन,  काम,  कतयव्र् र अर्धकार प्रदेश कानून बमोञ्चजम हनुे र सांघीर् सांसद्ले कानून बनाई आधार र मापदण्ड 
र्नधायरण िने व्र्िस्था रहेको छ । 

प्रदेश सभाबाट पाररत भई र्मर्त २०७६।२।२१ मा प्रमाणीकरण  भएको  प्रदेश लोक सेिा आर्ोि ऐन 
२०७६ को दर्ा ३ बमोञ्चजम प्रदेशमा लोक सेिा आर्ोिको िठन भई आर्ोिका अध्र्क्षले सपथ ग्रहण िरी 
पदिहाली िरेसुँिै प्रदेश लोकसेिा आर्ोिको कार्ायलर् र्मर्त २०७६।४।२८ मा बटुिलमा स्थापना भएकोछ। 

प्रदेश लोक सेिा आर्ोिमा हाल अर्धकृत र सहार्कस्तर कमयर्ारी, हलकुा सिारी र्ालक तथा कार्ायलर् सहर्ोिी 
सवहत जम्मा १० जना कमयर्ारी कार्यरत रहेका छन ्। आर्ोिका लार्ि आिश्र्क जनशञ्चक्त र सांिठन तार्लका 
स्िीकृर्तका लार्ि प्रदेश सरकारमा पठाइएको छ । आिश्र्कता अनसुार प्रदेश सरकारलाई आर्ोिमा कमयर्ारी 
पठाउन आर्ोिले अनरुोध िरेको छ ।  

प्रदेश लोक सेिा आर्ोिको आ.ि. २०७६।७७ को कार्यक्रमका मखु्र् विर्र्हरुमा लोक सेिा आर्ोिसुँि 
समन्िर् िने, कार्ायलर्को स्थापनामा आिश्र्क र्र्नयर्र, मेर्सनरी सामानको व्र्िस्था िने, र्नर्मािली, र्नदेञ्चशका, 
आर्ारसांवहता तर्ारी िने, विज्ञहरुको रोिर तर्ार िने, प्रदेश सरकार र मन्रालर्हरु र कार्ायलर्हरु एिां स्थानीर् 
तहहरुसुँि अन्तरवक्रर्ा िने, पाठ्यक्रम र्नमायण र शैञ्चक्षक र्ोग्र्ता र्नधायरण िनय िोष्ठी, अन्तरवक्रर्ा िरी सझुाि 
र्लन,े िेिसाइट र्नमायण िने, आर्ोिको िलेुवटन र ब्रोसर प्रकाशन िने, पाठ्यक्रम र्नमायण िने र माि बमोञ्चजम 
पदपूर्तयका लार्ि परीक्षाहरु सिालन िनय पूिायधार तर्ार िने रहेका छन ्। र्सै आ.ि. मा स्थापना भएको हुुँदा 
आिश्र्कताअनसुार र्नर्मर्भर रही कार्यक्रम सांशोधन िरी काम िदै जान सवकनछे ।  


